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ABSTRACT 

The research deals with the impact of the perfect religiosity in the individual and 

community behavior and its association with the components of religion that the 

prophet Mohammed, peace be upon him, in an interview with the angel Jibril 

about Islam, faith, charity and the reflections of the true belief of faith in Allah 

and His angels, books , messengers and the dooms day to guide and improve the 

religiosity of Muslim and his behavior and the aim of releasing man from the 

slavery of worshiping non-Allah and surrender to others. It also reflects a sense 

of permanent monitoring of the Almighty Allah and a sense of self-confidence, 

serenity and tranquility. The research also addresses the impact of charity, its 

impact on the right religiosity and the control of Allah and the invitation to 

religion of Allah. 

Keywords: Perfect religiosity, belief, impact, components 
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 امللخص

 
ر التدين الصححح يف س وححالف الورجمل وا تار واطهبارك نطااد الدين الر اارلا الروححلل لا ك الصحح   أثيتناول البحث 

جربيل )لا ك السحححححح يا  لل ااوحححححح ي وااواد واا سححححححاد واصحياوححححححا  الح  د  الصححححححح ح   والسحححححح ي س  ديث 
املتاثا  س ااواد ابهلل وم ئيتك واتبك وطوححالك وال لي ار ر س هلج ك وه لت هدين املسححال ووححالاك واملتاثل س  رير 

 سححاا الدائل اراةب  و هحاو ووحححلط النوث ابلث   والسححي ن   ارصسححاد من الحبلجملي  ل هللا و واوعححلو لسححلا   واا
واوححتاحححاط مراةب  و واصحياا الى لات التدين الصححح يف والدلل  لدين   سححاد ثر طان ااأوالطاأص ن  ااا يتناول 

 و.

 مفاتيح البحث: التدين الصحيح العقيدة، األثر، األركان   
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 30ولط  الروي آي  ال رأد اليرت   1
 جمار الا   الحرب   ابل الر . -جملاط الدلل    1/307  ابب الذال  اللو طاملحجل  2

  مقدمة:

ويتواو  البار س مدى ارلتزاي ابلدين  فطري  لدى البار منذ  اق و أجملي او ة اي السال  التدين  اج   
 سب ةرهبل أو بحدلل لن فطرهتل الر فطر و الناا لا ها  و سب الب ئ  الر صاأوا ف ها س الص ر. رد و 

اد بك والتلجك ال ك ااا لل وأد ابةي وبحاصك وهحاو ومن واور طمحتك وفعاك وطمحتك فطر الناا مج حا لات ااو
يِن َ ِن ًوا   ﴿املخالةا  ار رى ةال هحاو:   َها    ۚ  فَأَِةْل َوْجَهَى لِادِ  َر هَحْبِديَل   ۚ  ِفْطَرَ  اَّللِه الهِر َفَطَر النهاَا َلَا حْ

يُن اْلَ  ِ ُل َولََِٰينه َأْاثَحَر النهاِا َر يَحْحَاُالدَ   ۚ  ِوَْاِق اَّللِه  ِلَى الدِ                    .1﴾اََٰ

وس جمتاحنا احلاضححر باب أوب ب لن اليثهللا من الحام  موهلي التدين السححا ل بسححبب بال او أفراف أو هوريط أو    
 جمللت أهنا متثل او ي.    اةات فهل من مجالا  

من واجب الدلا  املسااني مسؤول   لظ ا  لا  اي ابلتأص ل ااو مي الصح يف ملوهلي التدين. ومن لنا أطى أد  
وأطى أد لاًي أد أةدي حبثا اا  حمتل لاا ا مبن ا لاًي ارصححححلل ااوحححح م   س هلضحححح يف موهلي التدين وارثر الذ   

 يرتاك لات الدلل  ااو م ح .               

     السحي او ب اد موهلي التدين وما ظهر من اصلاو أجمل  او هاليك فير وأتيت امه   البحث من أمه 

 التدين.                      

اد  )الد ينا الد َصَ  َواوحححححححل    ْصسحححححححَ اَط مدينا وبيذا جمَلاد بِِك  )الد َصَ ا َما يتدين بِِك اْاِ التدين ل  : )هدينا اْةرتض َفصحححححححَ
 2َواْلااه  َوااو ي وارلت اجمل.. جلَِا ر َما يحبد بِِك و  
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 .4/2217ء ا ي الحرب من اليالي  مشث الحالي وجملوا 3

 .5ولط  الب ن   آي    ال راد اليرت 4
 .83ولط  آل لاراد آي    ال راد اليرت 5
 .1/133  ال املا الو هي 6
 .53ولط  الصافا  آي    ال راد اليرت 7
 .1/1670  منتخب من صحاح اجلللر  8
 .4ولط  الوا   آي    ال راد اليرت 9

 .1/76  ابب صو  الص   وما ف ها من الذار والتسب يف  الزالر س بريب الواظ الاافحي 10
 .25النلط آي   ولط   ال راد اليرت 11

ين مج حاً. التوالل.}التهَديُّنُ  ين والدِ   اوحححححححححححل جلا ر ما يحبد بك و   الدين: ما يتدين بك ارصسحححححححححححاد  3: هديهن: من الدِ 
 ﴿وس ال رآد ا  د:    واحىن ااوحححححح ي أ : املا  املسححححححت  ا   4ومنك املا   ومنك ةلل و هحاو: )والى جملين ال  ا ا

 .6  يحين ااو ي5﴾أَفَحَ هللْاَ جمِليِن اَّللِه يَحبحُْ لَد َولَُك َأْوَاَل َمن ِس السهَااَواِ  َواْْلَْطِض َرْلًلا وََاْرًلا َوإِلَْ ِك يُحْرَجُحلدَ 

مأ لا من الدين  والديُن ابليسححححر: الحاجملُ  والاححححأد. وجملاصَُك جمليناً  أ  أالبك واوححححتحبد . ي ال: جمِلصْحُتُك فداَد.. والديُن:  
اقى بوحاحى   اقى  أ  ،حُ اق  ،حُ اجلزاُء وامليحافحأُ . ي حال: جملاصَحُك جملينحاً  أ  جحاقا . ي حال: ااحا هَحديُن هُحداُد  أ  ااحا ،حُ

ُد س صو  و هحاو. وةلٌي    7﴾أَِءَّنه َلَادينلَد   ﴿ وحبسب ما لاات. وةللك هحاو: َه أ  جمزيُّلد حماَوبلد. ومنك الَد
ينِ  ﴿: وةللحك: 8جمليٌن  أ  جملائنلدَ  الِحِى يَحْلِي الحدِ  لاحال ومنحك ةل ل  : أ  او املايح  يلي الحدين ولل يلي اجلزاء ابْل9﴾محَ
 .10أ : ااا هوحل يوحل بى   1ااا هدين هداد 

 الدين يف الكتاب: 
وطجمل  ااا  الدين س ال رآد  س وححححححححححت وهسحححححححححححني ملضححححححححححًحا س آَ  ال رآد اليرت لات وجل  من املحا  هوهل    

 سب و اةها س صصلص اآلَ  ولي ر هتحدى مثاص   أوجك: احىن اجلزاء واحلساب والثلاب والح اب ةال هحاو:  
ُ جمِلينَحُهلُ   ﴿  .11﴾احلَْقه َويَحْحَاُالَد َأده اَّللهَ ُلَل احلَْقُّ اْلُاِبنُي    يَحْلَمِئٍذ يُحَلفِ  ِهُل اَّلله
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 139ولط  الب ر  آي    ال راد اليرت 12
 .33التلب  آي  ولط    ال راد اليرت 13
 .56ي  آط  الحنيبل  ول   ال راد اليرت 14
 .21ولط  الالطى أي   ال راد اليرت 15
 .35ولط  احلجر آي    ال راد اليرت 16
 . 76يلوف آي  ولط    ال راد اليرت17

ُةْل َأُ َاجُّلصَحَنا ِس اَّللِه َوُلَل َطبحَُّنا َوَطبُُّيْل َولََنا أَْلَاالَُنا َوَلُيْل أَْلَااُلُيْل َوََنُْن    ﴿وأييت احىن الحباجمل  والطال   ةال هحاو:  
لدَ لَُك  يِن ُااِ ِك  ﴿ واحىن ااوحح ي  ةال هحاو: 12﴾ُُمِْاصححُ للَُك اِبْ َُدىَٰ َوجمِليِن احلَْقِ  لُِ ْظِهرَُ  َلَات الدِ  َل َطوححُ ُلَل الهِذ  أَْطوححَ

 .13﴾َوَلْل َارَِ  اْلُاْارُِالَد  

ي َوا  ﴿ةال هحاو:  واحىن التل  د     َ  فَاْلُبُدودِ ََ ِلَباجمِلَ  الهِذيَن آَمُنلا ِإده أَْطضحِ َه َحٌ  فَِِ ةال     واحىن الاحريح  14﴾وحِ
ُ   ﴿ هحاو: يِن َما  َْ أَيَْاد بِِك اَّلله َرُللا َ ُل مِ َن الدِ  رََااُء وححححححححححَ نَحُهْل   ۚ  أَْي َ ُْل وححححححححححُ َي بَح حْ ِل لَُ عححححححححححِ َوِإده   ۚ  َوَلْلَر َاِاَاُ  اْلَوصححححححححححْ

 .15﴾الظهاِلِانَي َ ُْل َلَذاٌب أَلِ ٌل 

ينِ  ﴿ وأييت احىن يلي ال  ام   ةال هحاو:     واحىن احليل وال عحححححححاء  ةال هحاو: 16﴾َوِإده َلَاْ َى الاهْحَنَ  ِإَوَٰ يَحْلِي الدِ 
﴿   ُ اَء اَّلله اُء    ۚ  َما َااَد لَِ ْأُ َذ َأَ اُ  ِس جمِليِن اْلَاِاِى ِإره َأد َياحححححححححَ  ِا  ِلْاٍل َلِا ٌل َوفَحْلَق ُال ِ  ۚ  صَحْرَفُر جمَلَطَجاٍ  مهن صهاحححححححححَ
﴾17. 

   التدين يف االصطالح:

فالتدين احنا  ارصححححط  ي يتاثل أوًر ابلتسححححا ل هلل لز وجل  والتذلل لك وححححبحاصك واوعححححلو والطال  وارمتثال   
ومجاو الى ااك: الحبلجملي  هلل وحبحاصك  ولذلى يي ااوح ي هبذا اروحل من لذا املحىن  فااوح ي محنا : التسحا ل   

 وتس ي املطاق. ولل: اروتس ي هلل لز وجل ابلحبلجملي  والطال   ار

ربد أد ياحال اوحتسح ي ال اب واوحتسح ي اجللاطح  و عحلو ال اب و عحلو  -واروحتسح ي أ : اوحتسح ي التدين 
 اجللاطح  ولل أتمانا  ال املسااني ال لي مث ةاطَّنلا حبال املسااني س ال رود الث ث  رصياوت لنا اليثهللا من 
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 ملةر و ي ويب.  حماضرا  م روء         التدين  لبد اليرت  ل ل 18
 .13الالط  أي  ولط    ال راد اليرت 19
 .2658ومسال اتاب ال دط طةل   1292اتاب اجلنائز ابب ااا اوال الصيب فاا  طةل    البخاط  20

 .2/1  ابب فطر  التدين اص ا  س ارصساد  الدين س ارصط ح ارو مي  ارو م   .جما  البحلث 21

الصححححححا  ييلد بصحححححح ح ال اب ومظالر الى اواححححححلو   احل ائق املتحا   بدللى التدين. و   ق التدين لند الحبد 
 .18واللطو اا  ص واملراةب  واا ساد  التباط ار ر  صصب لني املسال

ااا ر بد أد ييلد من أولَل  ااصسحححححاد أد يوهل ما لل الدين وما لل جملوط  س   اهك  وما املطالب منك  فهذا    
 اي الدين  ومج ر اْلصب اء أطواهل و إو البار ْلمرْين :فالتدين محنا  التز   ااك يد ل س موهلي التدين 

يِن َما َوصهتَٰ بِِك صُلً ا َوالهِذ    ﴿ لدي ارفرتاق ف ك  ةال هحاو:  الثاين: إةام  الدين  واألمر األول  َورََو َلُيل مِ َن الدِ 
تَٰ َوِل  َنا بِِك ِإبْحرَاِل َل َوُملوححححَ َنا إِلَْ َى َوَما َوصححححه حْ تَٰ أَْوَ  حْ يَن َوَر هَحتَحَورهُةلا ِف ِك   ۚ  سححححَ رِِانَي َما    ۚ  َأْد أَِة ُالا الدِ  َارُبَ َلَات اْلُااححححْ

اُء َويَحْهِد  إِلَْ ِك َمن يُِن بُ  ۚ  َهْدُللُلْل إِلَْ ِك  ُ ََيَْتيب إِلَْ ِك َمن َياحححَ   فِةام  الدين م تعحححا  من ااصسحححاد أد يدطف 19  ﴾اَّلله
وال الباححححححر موطلطود لات التدين فانهل من يوسححححححد هاى الوطر  اا يحرض من الدََّن  ل ةتك بربك ومحاماتك لك   

صححات و لا ك "  احملر ف  واملبدل  الر ر أصححل  ا س السححااء  ومنهل من ُظافى لات فطرهك  ف د ثبت لن طوححلل و
 .20اصك أو ينصراصك أو وجساصكال ملللجمل يللد لات الوطر   ىت ييلد أبلا  مها الاذاد يهلجملا)  أصك ةال:  "ووال

 الدين والتدين: 

الد ين لل لد  إ ي  يتصححححف ابملثال   والياال  فهل هحال ل يتاث ل ف ها احلق  املطاق بناء لات الياال اا ي س    
امل ن لال اللجلجمل  واحمل ط اصححححاح  ااصسححححاد س ُمتاف من ابا    اهك  ل ث ف ها  صحححح   ل ين ور   الحال الاحححح 

  إر مستثن ا  َّنجملط  منصلص لات التخص   ف ها.  ظرس

ووين ال لل اب تصحححححاط أد الدين لل ااواد بذا  إ    جدير  ابلطال  والحباجمل  من   ل النصحححححلص الر  دجمل     
 21.صوا  هاى الذا   وهبني ال لالد الحاا   الر هرول رريق لباجملهتا

 

هي  ف احل ا  بتحال ل الدين يتصحححححححححف ابحملدوجملي  والنسحححححححححب    الى ْلد  أما التدين فِصك اا لل اسحححححححححب إصسحححححححححا  س  
ااصسحححاد س اسحححبك الديين ي الب للائق اللاةر املاجملي   متاثا  س وحححهلا  النوث من جه   وس لناجمل الب ئ  اليلص   



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 4, 2017           

 
 214 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
الا خ الدجملو.  اقويرا  ضان واسا  حماضرا  أل الا فع ا أل  ت لذ  احملاضر  س مسجد الرضلاد ادين    الدجملو 22

https://www.youtube.com/watch?v=z3LHi7EX2ow. 
 ةطر. -مراز البحلث واملحالما    15/1  ف ك التدين فهاا وهنزي    لبد ا  د   النجاط 23
 .14ولط  احلجرا  آي    ال راد اليرت 24

ما وعححححي  س اروححححتجاب  ملطالبك من جه  أ رى  فِاا لل ظ ق س التدين ةدطاً من مطالاب  الدين  يتناوححححب مر 
   22ف ك من اجلهاجمل لرتة   الذا   وهزا   ا تار  واوتثااط اليلد اةرتاابً س الى من و هحاو اا يباغ من طضا .

فالتدين إاد لل جهاجمل اجناق الدين  ف ك محاَّن  ييابدلا ااصسحححاد لرب واةحك الذايت وامللضحححللي  وس الى اجلهاجمل  
ل   واليلص    س ميابدهك للاةر النوث وا تار واليلد أفحاًر جزئ   بهللا  يصححححححححححححححلل من هصححححححححححححححرفاهك الورجملي  وارجتاا

 23منحصر  ظ ق هبا اا ا  الدين  وي رتب هبا ةدماً من املثال اليامل  لات ةدط ما يص ب س اجتهاجمل .

د والسححالف من لذا صسححتط ر اد جنال التدين ابل لل: إد التدين مجا  من التلج ها  الاححرل   الر ،ار بني املحت  
التدين ااك س  ديث   "صحححححححححات و لا ك ووحححححححححال" راف اجللاطح ابلطالا  وارلتزاي حبسحححححححححن اواق. وةد امجل النيب  

  ث هناول احلديث   ائق الدين الث ث:   جربيل لا ك السححح ي و الذ  يرويك لار بن اوطاب "طضحححي و لنك" 
لظ ا  جدا ؛ ْلد و وححححححبحاصك وهحاو لاق لا ها السحححححححاجمل     ااوحححححح ي وااواد واا سححححححاد  ولذ  املراهب الث ث

والاحححح اء س الدص ا واآل ر   وبني لذ  املراهب اطهباف وث ق  فدائر  ااوحححح ي أووححححر لذ  الدوائر  ها ها جملائر  ااواد  
أولئى    فاا سححاد  وابلتاف فِد ال حمسححن مؤمن  وال مؤمن مسححال  و ا وححبق يتبني  لى وححر الحتاب الراب  لات
ةَحالَحِت   ﴿اْللراب الحذين اجمل للا ْلصوسححححححححححححححهل م حاي ااوحاد  ولل   يتاي ن س ةالهبل بححد  ي لل و س اتحابحك الحزيز: 

َاْاَنا َوَلاها َيْدُ ِل ااواد ِس ةُحُالِبُيْل  ۚ  اْْلَْلرَاُب آَمنها  للَُك َر  َوِإد ُهِط ُحلا اَّللهَ  ۚ  ُةل  ْه هُحْؤِمُنلا َولََِٰين ُةلُللا َأوحححححححححححححْ َوَطوحححححححححححححُ
ًئا    فدل لذا لات أد ااواد أ    وأض ق جملائرً  من ااو ي.  24﴾ِإده اَّللهَ َبُولٌط طهِ  ٌل   ۚ  يَِاْتُيل مِ ْن أَْلَااِلُيْل َو حْ
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 .36/1  وارو ي وال دطابب محرف  ارواد   مسال   25
جملاط لجر لاطبال  والنار والتلقير      ق الداتلط لبد و بن لبد احملسن الرتاي  جامر الب اد لن أتويل آ  ال رآد  بن جريرحُماد   الطرب  26

 ي. 2001 -لح  1422  الطبح : اْلوو  واال د
بن لبد الس ي بن لبد و بن أيب ال اول بن حُماد ابن ه ا   احلرا  احلنباي الدما ي تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم  أبن ه ا  : 27

 الطبح : اْلوو.  الناور: جملاط اليتب الحاا    أو وظ و  احليلم  ااو م  91ص  س ااو ياحلسب    الح728)املتلىف: 
 جملماق. –جملاط ارطةل   2ف  48/1  املد ل الو هي الحاي  مصطوت امحد  الزطةا 28
 لاطبال  والنار والتلقير.   جملاط الس يلح 1421 4ف  15ص  ارو ي  أصظر: وح د  لى  29

ةال: ب ناا َنن جالا لند طوححلل و "صححات و لا ك ووححال" اا  يلي     "طضححي و لنكفحن لار بن اوطاب " 
إا رار لا نا طجل وححححديد ب اض الث اب  وححححديد وححححلاجمل الاحححححر  ر يرى لا ك أثر السححححور  ور يحرفك منا أ د   ىت  

 أ رب    اد حمُ جاث إو النيب "صات و لا ك ووال" فأوند طابتك إو طابت ك  ووضر او ك لات فخذيك  وةال: " َ  

ااوحح ي أد هاححهد أد ر إلك إر و وأد حُماد طوححلل و  وه  ل الصحح   وهؤيت الزاا     )لن ااوحح ي "  ف ال لك: 
وهصححححلي طمعححححاد  و إ الب ت إد اوححححتطحت إل ك وححححب    ةال: " صححححدةت "  فحجبنا لك يسححححألك ويصححححدةك  ةال: " 

ئيتك واتبك وطوححاك وال لي اآل ر  وهؤمن ابل دط  هللا  ووححر   ةال: " أد هؤمن ابهلل وم  "أ رب  لن ااواد " ةال: 
 25  اصدةت "  ةال: " فأ رب  لن اا ساد "  ةال: " أد هحبد و اأصى هرا   فِد   هين هرا  فِصك يراف  

 اإلسالم واإلميان واإلحسان:

وااوححح ي َيار محن ني: أ دمها: اروحححتسححح ي وارص  اجمل    26ااوححح ي: لل ارص  اجمل ابلتذلل واواحححلو وهرف املااصح 
س  ني اد الاحححححريح  ااوححححح م  : لي جمالل  اْلوامر  .27ف  ييلد متيربا. والثا : ار  ص  ف  ييلد ماحححححراا

ااوححححححح ي    ف28واْل ياي ارلت اجملي  والحاا   الر يلجب ااوححححححح ي هطب  ها لتح  ق ألدافك ارصححححححح     س ا تار 
 د  ولباجمل  ومنهإ   ا . ل  د : الاححححهاجملاد واطااد ااواد  ولباجمل : صحححح   وقاا  وصححححلي و إ  ومنهإ   ا :  ل 

وح اوح   واةتصحاجملي  و رب   واجتاال   وأ  ة   وهحا ا    وي ابل ااوح ي: اجلالا      ثاا ااد احلق فهل ااوح ي 
 .29و  ثاا ااد البارل فهل اجلالا  

ولذ  الراائز ل سححت ال   ي لات مخسحح  أطااد لي: الاححهاجملاد والصحح   والزاا  والصححلي واحلإوبناء ااوحح ي ي ل    
 ااو ي واد ااد ارواا لاجمل  من جنث البناء  فأواا ااو ي: لل ارطااد اواس   وبناؤ  لل أ ياي و 
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 وما بحدلا.  8/174والاساد:   3/1236  والصحاح  2/526  أصظر: جمال الا   30
 .18ولط  اجلاث   آي    ال راد اليرت 31
  ابب الاني  لساد الحرب  لح711مجال الدين اْلصصاط  الرويوحت اافري ت املتلىف:   أبل الوعل  بن ميري بن لات حُماد  منظلطابن  32

 لح. 1414  الطبح : الثالث   بهللاو  –جملاط صاجملط   176/8
 ا1947  3ف  بهللاو -جملاط ال ال   صلل الو ك ارو مي  وحباد قاي الدين ا 33

وحح ي ف ها  يل  وجمالو لذ   هحاو س ُمتاف الاححؤود احل ا  ور هلجد ةعحح   من ةعححاَ اللجلجمل الباححرى ار ولإ
اْل ياي لي بناء ااوححح ي الذ  ي لي فلق أطااصك. ولإوححح ي مؤيدا  لي رريق ة امك  هتاثل س: اجلهاجمل  وارمر 
ابملحروف  والنهت لن املنير. ولححححذ  املؤيححححدا  بهللا املؤيححححدا  الرابص حححح  املتاثاحححح  ا ححححدمحححح  الوطر  س ارَنراف لن 

 ص   س الدص ا واآل ر .ااو ي  أو امل لما  الراب

 الشريعة:

واصححححححححححاها س ل   الحرب هطاق لات ملطجمل الاححححححححححاطب  )أصظر 30س الا  : الدين  واملا   واملنهاج  والطري    والسححححححححححن      
الارل   والارو  واملارل  امللاضر الر ينحدط او املاء منها  والارل  والاريح   املصاجملط الساب  ا  ةال س الاساد:

والحرب ر هسححاي وححريح   حرب وححرل  املاء ولي ملطجمل الاححرب  الر ياححرلها الناا ف اححربلد منك ويسحح لد س ا ي ال
 ىت ييلد املاء منها لدا  ر اص طاو لك وييلد ظالرا مح نا  ر يسحح ي ابلروححاء والاححرل   والاححرل   ما وححن و بك 

رِيَحٍ  مِ َن اْْلَْمِر فَاههِبْحَها َوَر هَحتهِبْر أَْلَلاَء الهِذيَن َر يَحْحَاُالدَه  ﴿ :من جملين وأمر بك  ومنك ةللك هحاو   ﴾مُثه َجَحْاَناَف َلَاتَٰ وححححححَ
31 32. 

 مقاصد الشريعة:

وم صححححححلجمل الاححححححرو من  33)ال اي  منها واروححححححراط الر وضحححححححها الاححححححراطو احلي ل لند ال  يل من أ يامهاا لي   
 وى لا هل جملينهل  وصوسهل  ول اهل  وصساهل  وما ل  فيل ما يتعان  وى لذ   اواق مخس  ولل أد ظ
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 .174  صال زاف  املستظوت  34
ه سهللا اليرت    43ص  ه سهللا اليرت الرمحن س هوسهللا ا ي املناد  لحا1376َّنصر بن لبد و السحد  )املتلىف:  لبد الرمحن بن  السحد  35

 ي. 2000  1ف   مؤوس  الروال  هيف لبد الرمحن بن مح  الالظق  الرمحن س هوسهللا ا ي املناد
  املسند 488/1  ابب جلاق اجلار بني الص هني س السور  لحا261مسال: مسال بن احلجاج أبل احلسن ال اهللا  الن سابلط  )املتلىف:   36

 بهللاو . -جملاط إ  اء الرتاث الحريب   جمل فؤاجمل لبد الباةيحُماد  ي الصح يف املختصر احمل ق
 .1ف –طجملد اْل -  جملاط النوائث 251/2  حماد الطالر امل ساو هيف   جمل الطالر بن لاولطحُماد   م اصد الاريح أصظر:  37
 .153 – 151َ   ولط  ارصحاي اآلال راد اليرت 38

  ءفالاريح  امنا جا   34اْلصلل اواس  فهل مصاح  وال ما يول  لذ  اْلصلل فهل موسد  وجملفحها مصاح ا 
 .35لباجملا هللا  التخرج املياوني من جملوالي أللائهل  ىت ييلصل 

وين اد صسححححتخا  من التحريوا  السححححاب   لاا اصححححد أهنا املحا  واحليل وَنللا الر طالالا الاححححاطو س التاححححرير     
لالما و صحححلصحححا  من اجل    ق مصحححا  الحباجمل.   ث يااث لذا الوهل س اةلال الصححححاب   من الى ةلل أبن 

ا مجر الصحححححححححححححاب  لا راد  لفا لا ك من وأيعحححححححححححح 36لباا ملا وححححححححححححئل لن اجلار ةال: )أطاجمل أر ظرج أ دا من أمتكا 
 الع او  ومرالا  مل صد  وى الدين.  

 األدلة التفصيلية من الكتاب والسنة: 

  ال راد. آوا الل  س بحض 37 لناف اجملل  هوصحححح ا   هدل لات مرالا  لذا امل اصححححد اواسحححح  أوححححاط ال ها بحعححححك 
ًئا    ۚ  ُةْل هَحَحاَلْلا أَْهُل َما َ رهَي َطبُُّيْل َلَاْ ُيْل  ﴿ةال هحاو:  رُِالا بِِك وححححححححححَ حْ َوَر هَحْ تُحُالا   ۚ  َواِبْلَلاِلَدْيِن إ سححححححححححاَّن  ۚ  َأره ُهاححححححححححْ

ُلْل   ۚ  أَْوَرجملَُال مِ ْن ِإْمَ ٍق  َه َها َومَ   ۚ  َنهُْن صَحْرقُُةُيْل َوِإ َوَر هَحْ تُحُالا النحهْوَث الهِر  ۚ  ا َبَطَن  َوَر هَحْ َربُلا اْلَوَلاِ َش َما َظَهَر ِمنحْ
ُ ِإره اِبحلَْقِ    ُن َ ىتهَٰ يَحبحْ  ۚ  َ رهَي اَّلله اُال بِِك لََحاهُيْل هَحْحِ ُالَد َوَر هَحْ َربُلا َماَل اْلَ ِت ِل ِإره اِبلهِر ِلَي َأْ سححححَ ِلُيْل َوصححححه ُ   اََٰ ده ُاَغ َأوححححُ

ِط َوأَْوُفلا اْلَيْ َل َواْلِا زَ  ۚ   َحَها  ۚ  اَد اِبْلِ سحححْ ا ِإره ُووحححْ َوبَِحْهِد   ۚ  َوِإَاا ةُحْاُتْل فَاْلِدُللا َوَلْل َااَد َاا ةُحْرََبَٰ   ۚ  َر صَُياِ ُف صَحْوسحححً
َتِ  ًاا فَاههِبُحلُ    ۚ  اَّللِه أَْوُفلا   رَاِري ُمسححححْ َذا صححححِ اُال بِِك لََحاهُيْل َهذَاهُروَد َوَأده لََٰ ِلُيْل َوصححححه ُبَل فَحتَحَورهَق ِبُيْل  َوَر هحَ  ۚ  اََٰ تهِبُحلا السححححُّ

ِب ِاِك   اُال بِِك لََحاهُيْل هَحتحهُ لدَ  ۚ  َلن وححححَ ِلُيْل َوصححححه   ف د أهاححححاات لذ  اآلَ  اليرو  لات الحناي  ابلعححححروَط    38﴾اََٰ
ًئا   ﴿ :ف د وطجمل ف ها  وى الدين والى س ةللك هحاو َذا وَ   ﴿وةللك هحاو:  ﴾َأره ُهْارُِالا بِِك َو حْ  َأده لََٰ
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  1987 – 1407  الطبح  الثالث   6/2637  اجلامر الصح يف املختصر  جمل بن إيال ل أبل لبدو البخاط  اجلحويحُماد   البخاط  39

 بهللاو .  –ال اام    جامح  جملماق جملاط ابن اثهللا  احلديث ولالمك س اا   الاريح  أوتاا: جمل. مصطوت جمليب الب ا    ق
 .25ولط  الورةاد آي    ال راد اليرت 40

َتِ  ًاا فَاههِبُحلُ    رَاِري ُمسحححْ ِب ِاِك  ۚ  صحححِ ُبَل فَحتَحَورهَق ِبُيْل َلن وحححَ اُال بِِك لََحاهُيْل هَحتحهُ لدَ   ۚ  َوَر هَحتهِبُحلا السحححُّ ِلُيْل َوصحححه الى  .﴾اََٰ
 ْلصك ر يست  ل جملين مر الارف ابهلل هحاو. فامر هحاو لباجمل  اد يل دو  ابلحباجمل   واد يتبحلا صرارك املست  ل  

ُ ِإره اِبحلَْقِ    ﴿ :وهنالل لن اهباو وحححححححححبل الاححححححححح طاد  و وى النوث س ةللك هحاو   ﴾َوَر هَحْ تُحُالا النحهْوَث الهِر َ رهَي اَّلله
ور ه ربلا الزَّن أصك ااد فا احح  ووححاء  ﴿لزَّن الذ  وصححوك هحاو نصك فا احح  ااا ةال هحاو: ومن ألظل الولا ش ا

َوَر هَحْ َربُلا َماَل اْلَ ِت ِل ِإره    ﴿وحححححب  ا  ويد ل لذا س  وى الحرض أيعحححححا.س  ني جاء  وى املال س ةللك هحاو: 
  ُ ده ُاَغ َأوحححُ ُن َ ىتهَٰ يَحبحْ ِط َوأَ  ۚ  اِبلهِر ِلَي َأْ سحححَ َحَها  ۚ  ْوُفلا اْلَيْ َل َواْلِا زَاَد اِبْلِ سحححْ ا ِإره ُووحححْ َوِإَاا ةُحْاُتْل    ۚ  َر صَُياِ ُف صَحْوسحححً

ِد اَّللِه أَْوُفلا   ۚ  فحَالْحِدُللا َوَلْل احَاَد َاا ةُحْرََبَٰ   اُال بِحِك لََحاهُيْل هَحذَاهُرودَ  ۚ  َوبَِحهحْ ِلُيْل َوصححححححححححححححه   وأمحا  وى الح حل فاطالب ﴾اََٰ
وس السحححن  النبلي  س  ديث لباجمل  بن الصحححامت ةال   ر ييلد ار ملن وحححال ل اك التيا ف هبذ  اْلملط أيعحححا رد 

هبايحل  لات أد ر هاحححرالا يب وححح ئا ور هسحححرةلا ور  ) س جماث ف ال:  "صحححات و لا ك ووحححالانا مر طوحححلل و "
هزصلا ور أتهلد ببهتاد هورتوصك بني ايدييل وأطجايل  ور هحصحل  س محروف  فان وىف منيل فأجر  لات و  ومن  

واثهللاا ما ي رد س ال راد والسحححححححححححنك بني النهي لن ةتل النوث  والزَّن    39اأصحححححححححححاب وححححححححححح ئا فحلةب بك فهل اواط  لك 
َوالهِذيَن َر   ﴿لاححححححححححححرف ابهلل هحاو ااا س اآلَ  السححححححححححححاب  . وااا س ةللك هحات ماجمل ا لباجمل  املؤمنني ةال هحاو: وا

ُ ِإره اِبحلَْقِ  َوَر يَحْزصُلَد  ًا آَ َر َوَر يَحْ تُحُالَد النحهْوَث الهِر َ رهَي اَّلله  40﴾يَحْاَق أَََثًما َوَمن يَحْوَحْل اََِٰلىَ  ۚ  َيْدُللَد َمَر اَّللِه ِإ ََٰ

 اثنيا: اإلميان ابهلل سبحانه:

ااواد ابهلل س ااوحححححححح ي ةالد  التصححححححححلط  وةالد  املنهإ الذ  ظيل احل ا   وةالد  اواق  وةالد  ارةتصححححححححاجمل     
والربلب   والحباجمل . ومن مث وةالد  ال  را  يتحراها املؤمن لنا أولناف  ااواد ابهلل محنا  أفراجمل  وحبحاصك ابْلللل   

س اْلللل   أو  ااد   أفراجمل  ابلسححححح اجمل  لات ضحححححاهللا ارصسحححححاد ووحححححالاك س ال أمر من أملط احل ا . ل ث لناف وحححححرااء
 الربلب    ف  وريى لك س اواق ور وريى لك س هصريف اْلملط. ور يتد ل س هصريوك لايلد واحل ا  أ د. ور 
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يعححححر أو ينور بهللا  أ د. ور يتل وححححيء س لذا اللجلجمل صحححح هللاا ااد أو ابهللاا ار ما أياد  يرقق الناا محك أ د  ور
 41.ابك ويرضا 

ف حد أ ربَّن وألطحاَّن لز وجحل لن وجلجمل  ولن طبلب تحك وأللل تحك لاخاق نجمللح  ل ا ح  وص ا ح   ولن أيحائحك وصححححححححححححححوحاهحك    
ُد  َْ  ﴿ :ا للك هححاو احَ ُ الصححححححححححححححه ُ َأَ ٌد اَّلله ُةْل أََبهللْاَ    ﴿ ةال هححاو: .42﴾ يَاِحْد َو َْ يُلَلْد َو َْ َيُين لهُك ُاُوًلا َأَ دٌ ُةْل ُلَل اَّلله

   وبهللالا اليثهللا من اآلَ  ال رآص   اليرو .  43﴾اَّللِه أَْبِ ي َطابب َوُلَل َطبُّ ُالِ  َوْيءٍه  

وجلجمل لذا اليلد وما ف ك من ُمالةا  اثهللا  متنلل  هدل جملرل  واضحححححححح  لات وجلجمل و لز وجل ْلصك يسحححححححتح ل    
اَواِ  َومحَا ِس  ﴿أد ييلد لحذا اليلد ومحا ف حك ةحد وجحد بحدود  حالق ةحال هححاو:  احَ ُد َّللِِه الحهِذ  لَحُك محَا ِس السححححححححححححححه احْلَاحْ

 .44﴾َوُلَل احلَِْي ُل اْوَِبهللاُ  ۚ   اْْلَْطِض َولَُك احْلَْاُد ِس اآْلِ رَ ِ 

ُد َّللِِه َطبِ   ﴿أ بححاط  وححححححححححححححبحححاصححك لن طبلب تححك س ال را د اليرت اا ةححال وححححححححححححححبحححاصححك س الثنححاء لات صوسححححححححححححححححك     احْلَاححْ
نَحُهَاا    ﴿ :وس ه رير طبلب تك ملن س السححححححااوا  واْلطض ةال هحاو 45﴾اْلَحاَلِانيَ  َااَواِ  َواْْلَْطِض َوَما بَح حْ  ۚ  َطبِ  السححححححه

وس اةام  احلج  لات املاحححححححححراني ي لل 46﴾َطبُُّيْل َوَطبُّ آاَبِئُيُل اْْلَوهِلنيَ  ۚ  ِإد ُانُتل مُّلِةِننَي َر إِلَََٰك ِإره ُلَل ُظِْ ي َوُوِ ُت  
 .47﴾ُةْل أََفَ  هَحتحهُ لدَ  ۚ  ْلَحْرِش اْلَحِظ ِل َو َحُ لُللَد َّللِِه ُةْل َمن طهبُّ السهَااَواِ  السهْبِر َوَطبُّ ا﴿ وبحاصك:
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َنا َوِإد  ْه هَحْ ِوْر لََنا   ﴿ أ باط اْلصب اء والروححححححححل بربلب   و وححححححححبحاصك والى س مثل ةللك هحاو: ةَاَر َطبحهَنا ظََاْاَنا أَصُوسححححححححَ
رِيَن  َاوححححححححححححححِ اجمِليحِث  ﴿ وةللحك هححاو:  48﴾َوهَحْرمَحْنَحا لََنُيلَصنه ِمَن اوحْ َتيِن ِمَن اْلُااْحِى َوَلاهْاَتيِن ِمن أَتِْويحِل اْْلَ حَ  ۚ  َطبِ  ةَحْد آهَح حْ
صْحَ ا َواآْلِ رَِ  فَاِرَر السهَااَواِ  َواْْلَْطِض أَصَت َولِ  ِ   .49﴾هَحَلفهيِن ُمْسِاًاا َوَأحْلِْ يِن اِبلصهاحِلِنيَ  ۚ  ي ِس الدُّ

واد اررف بل امل يني من الناا واةراطلل بربلب   و وححححححححححححححبحاصك لاحاملني  ولذا ارةراط من بين ارصسححححححححححححححاد مج حا إ 
َوِإْا َأَ َذ َطبَُّى ِمن َبيِن آجمَلَي ِمن   ﴿ابمل ثاق الذ  أ ذ  و لات الباحححححر ولل ماقاللا س أصححححح ب ا ابئهل ف ال هحاو: 

َأد هَحُ لُللا يَحْلَي اْلِ َ اَمِ  ِإَّنه ُانها َلْن  ۚ  َوِهْدََّن   ۚ  ةَاُللا بَحَاتَٰ    ۚ  ْوَهَدُلْل َلَاتَٰ أَصُوِسِهْل أََلْسُت ِبَربِ ُيْل  ظُُهلطِِلْل ُاط ِيحهتَحُهْل َوأَ 
َذا َباِفِاني  50﴾لََٰ

َااَواِ  َواْْلَْطَض    ﴿ ومنها الرتاف املاحححححراني بربلب تك هحاو والى س مثل ةللك هحاو:    أَْلتَحُهل مهْن َ َاَق السحححححه َولَِئن وحححححَ
 ُ ْاَث َواْلَ َاَر لَ َحُ لُلنه اَّلله خهَر الاحححححه اُء ِمْن ِلَباجمِلِ  َويَحْ ِدُط لَُك  ۚ  َووحححححَ ُط الر ِْقَق ِلَان َياحححححَ ُ يَحْبسحححححُ ِإده اَّللهَ   ۚ  فََأَّنهَٰ يُحْؤَفُيلَد اَّلله

ْيٍء َلِا ٌل َولَِئن وحَ  ُ  ِبُيلِ  وحَ َااِء َماًء فََأْ َ ا بِِك اْْلَْطَض ِمن بَحْحِد َمْلهِتَا لَ َحُ لُلنه اَّلله ُةِل احْلَْاُد َّللِِه  ۚ  أَْلتَحُهل مهن صحهزهَل ِمَن السحه
 .51﴾َبْل َأْاثَحُرُلْل َر يَحْحِ ُالَد  ۚ  

 اثنيا: اإلميان ابملالئكة.

َا أُصزَِل إِلَ ْحِك ِمن طهبحِ ِك َواْلُاْؤِمُنلَد  ﴿ولل امل لي الثحا  من م لمحا  الح  حد  ةحال هححاو:     لُل احِ احُل  آَمَن    ۚ  آَمَن الرهوححححححححححححححُ
ِك  احححِ ٍد مِ ن طُّوححححححححححححححُ ِك َر صُحَور ُِق َبنْيَ َأ حححَ احححِ ِك َوُطوححححححححححححححُ ِك وَُاتُبحححِ ا  ۚ  اِبَّللِه َوَمَ ِئَيتحححِ ا َوَأرَْحنحححَ ْحنحححَ اُللا يَِ َى  ۚ  َوةحححَ ا َوإِلَ حححْ ُبْورَاصحححََى َطبحهنحححَ

هللاُ  َداجمٌل ره يَحْحصحُلَد اَّللهَ   ﴿وامل ئي  ُمالةا  صلطاص   هحبد و وهط حك  ةال هحاو: ،52﴾اْلَاصحِ َها َمَ ِئَيٌ  ِبَ ٌظ وحِ َلَا حْ
 تاف لن الباححححححححححححححر س أصحك ل ث  حا ةل  ار ت حاط وامنحا رب حتهحا الطحالح  فحامل ئيح  .53﴾مَحا أََمَرُلْل َويَحْوَحُالَد مَحا يُحْؤَمُرودَ 

 َوَّللِِه َيْسُجُد َما ِس السهَااَواِ  َوَما ِس اْْلَْطِض ِمن جمَلابهٍ  َواْلَاَ ِئَيُ  َوُلْل َر َيْسَتْيربُوَد  ﴿ ةال هحاو:ولدي الحص اد 
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ا يُحْؤَمُرودَ  ُل مِ ن فَحْلِةِهْل َويَحْوَحُالَد مححَ ولاا ئيحح  وظححائف حمححدجمل  ااوهححا و هبححا  وألل ألاححا ححا ب ل    54﴾َيححََاُفلَد َطهبه
ً  أُوِف َأْجِنَحٍ    ﴿الل ي اا ي او طوححححححححاك  ةال هحاو:  َااَواِ  َواْْلَْطِض َجاِلِل اْلَاَ ِئَيِ  ُطوححححححححُ احْلَْاُد َّللِِه فَاِرِر السححححححححه

ا ۚ  مهْثىَنَٰ َوُثَ َث َوُطاَبَو  ْيٍء َةِديٌر ه  ۚ  ُء يَزِيُد ِس اْوَْاِق َما َياحححححَ وبحض امل ئي  ولل احلوظ    55﴾ِإده اَّللهَ َلَاتَٰ ُالِ  وحححححَ
   56﴾َوِإده َلَاْ ُيْل حَلَاِفِظنَي ِارَاًما َااهِِبنَي يَحْحَاُالَد َما هَحْوَحُالدَ  ﴿ي لملد اراةب  ألاال الناا وهسحححححححححج اها ةال هحاو: 
ِل وا رود جملوطلل هثب ت الروححححل وأتي دلل ةال هحال: ) َنا ِمن بَحْحِدِ  اِبلرُّوححححُ ت اْلِيَتاَب َوةَحوه حْ َنا ُملوححححَ َنا   ۚ  َولََ ْد آهَح حْ َوآهَح حْ

  .57﴾ِل َست اْبَن َمْرَتَ اْلبَح ِ َناِ  َوأَيهْدََّنُ  ِبُروِح اْلُ ُدِا 

وس السحححححححن  النبلي  املطهر  "وما اجتاحا ةلي س ب ت من ب ل  و يتالد اتاب و ويتداطوحححححححلصك ب نهل ار  وتهل    
 .58امل ئي  وصزلت لا هل السي ن  وبا تهل الرمح  واارلل و ف ان لند  " 

 .اثلثا: اإلميان ابلكتب السماوية

ااواد بيتب و من م لما  الح  د  ااوحح م   الذ  اد جحد  أ د  رج لن جملائر  ااواد وفسححد  ل  دهك     
وأصبيف من لداجمل اليافرين. وةد اار طبنا وبحاصك س اتابك اليرت بحض لذ  اليتب س التلطا  الذ  اصزلك و لات 

َظُْيُل هِبَا النهِب ُّلَد الهِذيَن  ۚ  صزَْلَنا التحهْلطَاَ  ِف َها ُلًدى َوصُلٌط ِإَّنه أَ   ﴿وحححححح دَّن ملوححححححت لا ك السحححححح ي اار  س ةللك هحاو: 
ُتْحِوظُلا ِمن ِاَتاِب اَّللِه وََااصُلا َلَاْ ِك وححححححححُ  صِ ُّلَد َواْْلَْ َباُط ِاَا اوححححححححْ َاُالا لِاهِذيَن َلاجمُلوا َوالرهابه ُلا النهاَا  ۚ  َهَداَء  َأوححححححححْ َفَ  َ ْاححححححححَ

ْلدِ  يت مَثًَنا ةَِا ً    َواْ اححححَ ََ رَتُوا ِِت ُ فَُأولََِٰئَى ُلُل اْلَياِفُروَد  ۚ  َوَر َهاححححْ وارجن ل الذ  اصزل     59﴾َوَمن  ْه َظُْيل ِاَا أَصَزَل اَّلله
ت اْبِن َمْرَتَ ُمصحححَ   ﴿لات وححح دَّن ل سحححت لا ك السححح ي جاء اار  س ةللك وحححبحاصك:  َنا َلَاتَٰ آََثطِِلل بِِح سحححَ ةًا لِ َاا  َوةَحوه حْ دِ 

ةًا لِ َاا َبنْيَ َيَدْيِك ِمَن التحهْلطَاِ  َوُلًدى َوَمْلِلظًَ    ۚ  َبنْيَ َيَدْيِك ِمَن التحهْلطَاِ   جِن َل ِف ِك ُلًدى َوصُلٌط َوُمَصدِ  َناُ  اْاِ  َوآهَح حْ
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َنا جمَلاُووجمَل َقبُلطًا ﴿والزبلط الذ  ا ا  و وححح دَّن جملاووجمل لا ك السححح ي:   60﴾ل ِْاُاتهِ نيَ  مث لناف صححححف ابرال ل   61﴾َوآهَح حْ
ُحِف اْْلُوَوَٰ    ﴿ وملوحححححت لا هاا الصححححح   والسححححح ي الر اارلا و س وحححححلط  اْللات ب للك هحاو: َذا لَِوي الصحححححُّ ِإده لََٰ

 62﴾ُصُحِف ِإبْحرَاِل َل َوُملَوتَٰه 

ا ااد ال را د لل أفعحححححححححل اليتب السحححححححححااوي  وا رلا ولن ييلد بحد  اتاب أ ر ف د هيول و حبوظك او يلي ومل   
د اليرت آول د أصح د أمجاو املسححححااني لات اد ال ر  63﴾ِإَّنه ََنُْن صَحزهْلَنا الذ ِْاَر َوِإَّنه لَُك حَلَاِفظُلَد   ﴿ ال  ام  ةال هحاو:

والاحححريح  ومها الطريق الل  د لثبل  الح ائد ف د اوضحححيف ال را د الح  د  ااوححح م    واذلى السحححن  مها أوحححاا الدين
وفصحاها هوصح  . أما الاحريح  ف د بني بحد أ يامها هوصح   ااملهللااث واحملرما  من النسحاء وأمجل الباةي االصح    

  السن  النبلي  املطهر .والزاا  س الحباجملا  واالب ر والراب س املحام  . وهرف بحض ب اد ما أمجاك او

 رابعا: اإلميان ابلرسل واالنبياء.

َنا َوَما    ﴿ ل د أوجب و وححححححبحاصك لات ال مسححححححال ااواد وا ر الروححححححل جملود هوريق:    ُةلُللا آَمنها اِبَّللِه َوَما أُصزَِل إِلَ حْ
َحاَق  َباِف َوَما أُويتَ ُملوحَتَٰ َوِل سحَتَٰ َوَما أُويتَ النهِب ُّلَد ِمن طههبِ ِْل َر صُحَور ُِق أُصزَِل ِإَوَٰ ِإبْحرَاِل َل َوِإْيَاِل َل َوِإوحْ َويَحْحُ لَب َواْْلَوحْ
ُهْل َوََنُْن لَُك ُمْسِاُالدَ   64.﴾َبنْيَ َأَ ٍد مِ نحْ

جلن  وأصذطلا لذاب و و   ل أم  من ارمل من طوحلل جمللالا او هل  د و ولباجملهك وبا ها وحريح  و وباحرلا اب 
رِيَن َوُمنِذطِيَن َوأَصَزَل َمَحُهُل اْلِيَتاَب اِبحلَْ  ﴿ ةال هحاو: ُ النهِب ِ نَي ُمَباحححححححححححححِ  قِ  لَِ ْحُيَل َبنْيَ َااَد النهاُا أُمهً  َواِ َدً  فَحبَحَحَث اَّلله

ا اْ تَحَاُولا ِف حِك  نَحُهْل َومحَا اْ تَحَاَف ِف حِك ِإره الحهذِ  ۚ  النحهاِا ِف احَ اَءهْتُُل اْلبَح ِ نَحاُ  بَحْ  ًحا بَح حْ ِد محَا جحَ ُ  ۚ  يَن أُوهُلُ  ِمن بَحححْ َدى اَّلله فَحهحَ
َتِ  ٍل  ۚ  الهِذيَن آَمُنلا ِلَاا اْ تَحَاُولا ِف ِك ِمَن احلَْقِ  ِبِِْاصِِك   رَاٍف مُّسححححححْ اُء ِإَوَٰ صححححححِ ُ يَحْهِد  َمن َياححححححَ وةد اار لنا طبنا   65﴾َواَّلله

 َوُطُوً  َةْد َةَصْصَناُلْل   ﴿وبحاصك بحض النب ني س اتابك اليرت وبحعهل ار ر   ي صهل لا نا ةال هحاو: 
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 .164ولط  النساء اي    ال راد اليرت 66
 .75ولط  احلإ آي    ال راد اليرت 67
 .20ولط  آي    ال راد اليرت 68
 .28ولط  آي    ال راد اليرت 69
 .36ولط  اي    ال راد اليرت 70

 .84ولط  آل لاراد آي    ال راد اليرت 71

ُهْل َلَاْ َى  ً   ْه صَحْ صحُصحْ تَٰ َهْيِا ًااوََااهلَ  ۚ  َلَاْ َى ِمن ةَحْبُل َوُطوحُ ُ ُملوحَ   ول د    و وحبحاصك طوحاك الالب 66﴾ اَّلله
ً  َوِمَن النهاِا  ﴿وصححححوا  يسححححتط ر هبا ها ي الل ي لن و  ةال هحاو:  طَِوي ِمَن اْلَاَ ِئَيِ  ُطوححححُ ُ َيصححححْ ِإده اَّللهَ   ۚ  َّلله

هللاٌ  ارضحط و نلباء الروحال  ول يلصلا ةدو   سحن  رهبالهل   ومنحهل مزاَ وفعحائل ل  دطوا هبا لات 67﴾يَِ ٌر َبصحِ
َلاقِ ﴿ :ةال هحاو لَد ِس اْْلَوححححححْ ُْل لََ ْأُاُالَد الطهَحاَي َوَوْاححححححُ ِانَي ِإره ِإهنه َاَى ِمَن اْلُاْروححححححَ ْاَنا ةَحبحْ وأللا الحزي من    68﴾َوَما أَْطوححححححَ

وأفعحل الروحل لات ارر ق لل وح دَّن  "والسح يالصح    للا ه"الروحل لل: صلح وابرال ل وملوحت ول سحت وحماد 
َوَما  ﴿فهل طوححححححححلل و او الناا مج حا  ىت ة اي السححححححححال  ةال هحاو:   " ك ووححححححححالاصححححححححات و ل"حُماد بن لبد و 

هللاًا َوَصِذيرًا َولََِٰينه َأْاثَحَر النهاِا َر يَحْحَاُالدَ  ْاَناَف ِإره َاافهً  ل ِانهاِا َباححِ ما احليا  من وطاء اطوححال الروححل لاناا أ. 69﴾أَْطوححَ
َولََ ْد بَحَحثْحَنا ِس ُالِ  أُمهٍ    ﴿فهل لدايتهل او ما ف ك صحححححححح ح جملص الل وا رهتل وطجمللل او لباجمل  و و د   ةال هحاو: 

لًر َأِد اْلُبُدوا اَّللهَ َواْجَتِنُبلا الطهاُبلَ    مج حا أ د م لما   ومن اجل لذا ااك ااد ااواد بروحححححححححححححل و   70.﴾طهوحححححححححححححُ
 ﴿الح  د  ااوح م   وطان من اطااصك ر َيلق لدمك او اصياط  وار فهل اليور واوروج من جملائر  ااواد ةال هحاو: 

َحاَق  َنا َوَما أُصزَِل َلَاتَٰ ِإبْحرَاِل َل َوِإْيَاِل َل َوِإوحْ تَٰ ُةْل آَمنها اِبَّللِه َوَما أُصزَِل َلَا حْ تَٰ َوِل سحَ َباِف َوَما أُويتَ ُملوحَ َويَحْحُ لَب َواْْلَوحْ
ُهْل َوََنُْن لَُك ُمْسِاُالدَ   .71﴾َوالنهِب ُّلَد ِمن طههبِ ِْل َر صُحَور ُِق َبنْيَ َأَ ٍد مِ نحْ

 .خامسا: اإلميان ابليوم االخر

 ا وح يلد بحد   "صحات و لا ك ووحال"لل اد ااواد اا أ رب بك و وحبحاصك س اتابك اليرت واا  دث بك الروح    
املل  من وةائر وا داث و سححححححاب وجزاء وجن  او َّنط يحد من م لما  الح  د  ااوحححححح م   ووا د من اروححححححث 

وال من أصير ال لي ار ر  رج من جملائر  ااواد وجمل ل س جملائر  اليور وأصحححححبيف جملمك   الر ه لي لا ها لذ  الح  د 
ُ َوَطُوللُُك وَ  ﴿ةال هحاو:   طو مهد   َر َيِديُنلَد  ةَاهُِالا الهِذيَن َر يُحْؤِمُنلَد اِبَّللِه َوَر اِبْل َحْلِي اآْلِ ِر َوَر ُظَر ُِملَد َما َ رهَي اَّلله
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 .29ولط  التلب  آي    ال راد اليرت 72
  طوح املحا  س هوسهللا ال رآد الحظ ل والسبر املثا   لحا1270وهاب الدين حمالجمل بن لبد و احلس ين اْلللوي )املتلىف:   ارللوي 73
 لح. 1415  الطبح  اْلوو  بهللاو  –جملاط اليتب الحاا     احمل ق: لاي لبد الباط  لط    5/122

 .50ولط  رك آي    ال راد اليرت 74
 .27-26القران الكريم، سورة آل عمران آية  75
 .49ولط  آي    ال راد اليرت 76
 بهللاو  –جملاط اليتاب الحريب   9/1  ابب ال دط  الح ائد ااو م    لح1420املتلىف:   الس د  وابق 77

اِبرُ  أما احليا  من ب اء قمن  دوث    72﴾ودَ جمِليَن احلَْقِ  ِمَن الهِذيَن أُوهُلا اْلِيَتاَب َ ىتهَٰ يُحْحطُلا اجْلِْزيََ  َلن َيٍد َوُلْل صححححَ
)وامنا أ وت و وححححححححبحاصك أمر السححححححححال   ال لي ار  ر جمهلر لدى الناا ةهي ما اار  اْلللوححححححححي س هوسححححححححهللا  ب للك:

ااا اد ا واء اْلجل اواص لإصسحاد    واقجر من املحصح    رةتعحاء احليا  التاحريح   فاصك الى أجمللت او الطال  
 73اذلىا

 .اإلميان ابلقضاء والقدرسادسا:  

ااواد ب عححاء و وححبحاصك س ُمالةاهك وةدط  ف ها لل أ د م لما  الح  د  ااوحح م   والران السححاجملا واْل هللا     
من أطااد ااواد. فاهلل هحاو لل طب اليائنا  وامللجلجملا  ااها  املتصححححرف ف ها اا وححححاء وا ف ياححححاء  ا تعححححت 

ولات لذا ، 74.﴾َنا الهِذ  أَْلَطتَٰ ُاله وحَْيٍء َ ْاَ ُك مُثه َلَدىَٰ ةَاَل َطبحُّ  ﴿ ياتك ولدلك ووفق ماح ئتك وأمر  ةال هحاو: 
ُةِل   ﴿وال  دث س لذا اليلد الوسحح يف امنا َيرى وفق ماحح ئ  و  سححب ال املا الذ  وضحححك و  ةال هحاو: 

 ۚ  بَِ ِدَف اوَْهللْاُ   ۚ  َهَااُء َوهُِحزُّ َمن َهَااُء َوُهِذلُّ َمن َهَااُء    الاهُهله َماِلَى اْلُاْاِى هُحْؤيت اْلُاْاَى َمن َهَااُء َوهَنزُِو اْلُاْاَى ِ هن
ْيٍء َةِديٌر هُلِلُإ الاهْ َل ِس النحهَهاِط َوهُلِلُإ النحهَهاَط ِس الاهْ ِل   َوُ ْرُِج احلَْيه ِمَن اْلَا ِ ِت َوُ ْرُِج اْلَا ِ َت ِمَن  ۚ  ِإصهَى َلَاتَٰ ُالِ  وححححَ

اُء بَِ هللْاِ ِ سحَابٍ  ۚ  احلَْيِ    ْيٍء  ﴿ةال هحاو  ب دطوال وحيء س لذا اللجلجمل امنا ظدث 75 ﴾َوهَحْرُقُق َمن َهاحَ ِإَّنه ُاله وحَ
 .76﴾َ َاْ َناُ  بَِ َدطٍ 

وامل صحححححححلجمل ابل دط: النظاي احمليل الذ  وضححححححححك و  ذا اللجلجمل  وال لاصني الحام  والسحححححححنن الثابت  الر طبط و هبا    
مراهب ال عحححاء وال دط  الر من   يؤمن هبا   يؤمن ابل عحححاء وال دط؛ ولي أطبر مراهب: و   77اروحححباب اسحححبباهتاا

 )املرهب  اْلووا: لال الرب وبحاصك ابْلو اء ةبل الهنا  )املرهب  الثاص  ا: اتابك  ا ةبل الهنا  )املرهب  الثالث ا:  
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ض  ميتب  الحب ياد  1/133وواء الحا ل س مسائل ال عاء وال دط واحليا   والتحا ل   ابن ة ل   اجللقي   78  لح .1420الطبح  اْلوو   الَر
الناور اا   اآلجملاب   407/1  مورجملا  ألواظ ال رآد  لح 50املحروف ابلرابب اْلصوهاَّن املتلىف:  حُمادأبل ال اول احلسني بن   ارصوها  79
 لبد الحزيز بس ل . حُمادهيف  جمل.   ي 1999 -لح  1420الطبح  اْلوو:   جامح  رنطا -

 .51التلب  آي    ال راد اليرت 80
 املصدط السابق.  81

  81ح  ابب س ال دط  امل دم   وطوا  ابن ماج   2145ح  جاء س ااواد ابل دط  هللا  وور ابب ما   اتاب ال دط   طوا  الرتمذ  82
 .1/21وصححك اْللبا  س صح يف ونن ابن ماج  

 .2655ح  ابب ال ويء ب دط  اتاب ال دط   " طوا  مسال  83
 .163-162ولط  ارصحاي آي    ال راد اليرت 84

  من ال دط؛ ْلصك الوصحل بني الت دير  فال دط لل وال عحاء من و هحاو أ   78ماح ئتك  ا  )الرابح ا:  ا ك  ا"
ُ لََنا ُلَل َمْلَرََّن   ﴿ :ا للك هحاو 79الت دير  وال عححححححاء لل الوصححححححل وال طر  َوَلَات  ۚ  ُةل لهن ُيصححححححِ بَحَنا ِإره َما َاَتَب اَّلله

وهؤمن ابل دط  هللا  ) ديث جربيل   ومن السحححححححححححن  ةللك "صحححححححححححات و لا ك ووحححححححححححال" من 80﴾اَّللِه فَحْا َحتَحلَاهِل اْلُاْؤِمُنلدَ 
ر يؤمن لبد  ىت يؤمن نطبر: ياهد أد  ): " س  ديث لاي اري و وجهكلاوو لا ك  "صات و وةللك   81اوور 

وما طوا  لبد و بن لار   82ار إلك إر و  وأ  طوحححلل و بحثين ابحلق  ويؤمن ابملل   وابلبحث  ويؤمن ابل دط
   83اال ويء ب دط؛  ىت الحجز والي ث): "صات و لا ك ووال"حححححححححح ةال: ةال طولل و  "لنهااحححححححححح "طضي و  

 وبهللا الى من اْلجملل  اليثهللا .

 لحل أبرق ا َثط الح  د  السا ا  س التدين لي ما ياي:   العقيدة السليمة أساس التدين السليم: 

 ال ك ملا ي دو  من النحل  با واى لا ك ال ماححالر  وأ اوحح سححك  من آَثط ااواد ابهلل. أد ظب املرء  حب هللا:-
ومن أ ب و هحاو  فاصك ر يباف بنوث أو   و لارر   ف جحل ألاالك السحري  والحان   و  اهك ااها هلل طب الحاملني

ُةْل ِإده صحََ يت   ﴿ نلل أو اال أو وا  أو ن  منوح  جملص لي   إاا وححر ند صحا  ااواد وحتسحاب منك. ةال هحاو:
ِيي َوحَمَْ اَ  َوَ َايت َّللِِه َطبِ  اْلَحاَلِانَي ) رِيَى لَُك 162َوُصسحححححُ ِاِانيَ   ۚ  ا َر وحححححَ ِلَى أُِمْرُ  َوأَََّن أَوهُل اْلُاسحححححْ و ب    84﴾َوِبذََٰ

وأب ت  ومن صوا   و لل الذ  َيحل املسال َيتاط طضت و لات أ  متاو جملص ل   ْلصك يحال أد ما لند و  هللا 
ْلَف أَيْيت   ﴿و الذين ظبلد و هحاو وظبهل و س ةللك هحاو:  ََ أَيحَُّها الهِذيَن آَمُنلا َمن يَحْرَهده ِمنُيْل َلن جمِليِنِك َفسححححححححححححححَ

ُ بَِ ْلٍي ظُِبحُُّهْل َوظُِبُّلصَُك أَِالهٍ  َلَات اْلُاْؤِمِننَي أَِلزهٍ  َلَات اْلَياِفرِ   يَن َُيَاِلُدوَد ِس َوِب ِل اَّللِه اَّلله
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 .54املائد  آي  ال راد اليرت  85
 .2640ح  2032/4  ابب املرء مر من ا ب  صح يف مسال  86
 .64ولط  آل لاراد آي     ال راد اليرت 87
 .13احلجرا  آي  ولط    ال راد اليرت 88
 .5ولط  آل لاراد آي    ال راد اليرت 89
 .26القران الكريم، سورة الرعد آية   90
 .23-22َ  آي  الذاط ولط    ال راد اليرت 91

اُء  ۚ  َوَر ََيَاُفلَد َلْلَمَ  َرئٍِل   ُل اَّللِه يُحْؤهِ ِك َمن َياححححَ ِلَى َفعححححْ ٌر َلِا ٌل   ۚ  اََٰ ُ َواوححححِ وةللك لا ك الصحححح   والسحححح ي:    85﴾َواَّلله
 .86االرجل ظب ال لي وملا ياحق هبل ةال: املرء مر من أ ب)"ة ل لانيب "صات و لا ك ووال":  

أد صححححححا ب  : حترير االنســــان من العبودية ل و هللا وا ضــــو  لســــوال، واالحســــاس الدائم  راقبة هللا تعاى -
ُةْل   ﴿بلجملي  إر هلل ور رال  إر هلل ور ها ي إر لن و. ةال هحاو: الح  د  السحححححححححا ا  واى اواَّن جاقما ند ر ل

رِفَ  َنُيْل َأره صَحْحُبَد ِإره اَّللهَ َوَر ُصاحححححْ نَحَنا َوبَح حْ َلاٍء بَح حْ ا    ََ أَْلَل اْلِيَتاِب هَحَحاَلْلا ِإَوَٰ َاِاَاٍ  وحححححَ َنا بَحْحعحححححً ًئا َوَر يَحتهِخَذ بَحْحعحححححُ بِِك وحححححَ حْ
َهُدوا ِنَّنه  ۚ  أَْطاَباًب مِ ن جمُلوِد اَّللِه   ِاُالدَ فَِِد هَحَللهْلا فَحُ لُللا اوححححححححححححْ اهنا ااا  وححححححححححححلاء ي ف أمامها اجلا ر لات . 87﴾ُمسححححححححححححْ

مسحححححتلى وا د ر يحال بحعحححححهل لات بحض ور يتحبد بحعحححححهل بحعحححححا فالناا ااهل ر جملي وا جملي من هراب ور فعحححححل 
َاٍر َوأُصَثتَٰ  ََ أَيحَُّها النهاُا ِإَّنه َ َاْ َناُال مِ ن اَ  ﴿لحريب لات ألجاي  ور ْلب ض لات أوححححححححححلجمل ار ابلت لى.ةال هحاو: 

ُحلاًب َوةَحبَحائِحَل لِتَححَحاَطُفلا  اُاْل  ۚ  َوَجَحْانَحاُاْل وححححححححححححححُ ومراةبح  و هلةى   88﴾ِإده اَّللهَ َلِا ٌل َ ِبهللٌا  ۚ  ِإده َأْاَرَمُيْل ِلنحَد اَّللِه أَهْح حَ
لط   العحححححاهللا  وهاحححححجر لات اوهللا  وهنهت لن الاحححححر  و،حل ارصسحححححاد صظ ف ال اب  صظ ف الوير  صظ ف الاحححححح

ِإده اَّللهَ َر ََيَْوتَٰ   ﴿صظ ف الحاحل. ْلصحك يحال أد و مطار لا حك س  راتحك ووححححححححححححححيلصحك  س لااحك وةللحك  ةحال هححاو: 
 89﴾َلَاْ ِك َوْيٌء ِس اْْلَْطِض َوَر ِس السهَااِء 

أد ارلت اجمل اجلاقي ند و و د  لل الرقاق وأصك و د  لل املنحل  :شــــــعور النفة ابلثقة والســــــكينة والطم نينة -
اُء َويَحْ ِدُط   ﴿الللاب ةال هحاو:  ُط الر ِْقَق ِلَان َياححححَ ُ يَحْبسححححُ صْحَ ا ِس اآْلِ رَِ  ِإره    ۚ  اَّلله صْحَ ا َوَما احْلََ اُ  الدُّ َوَفرُِ لا اِبحْلََ اِ  الدُّ

ا أَصهُيْل  ﴿   وةحال هححاو:90 ﴾َمتَحاٌو  اِء َواْْلَْطِض ِإصحهُك حلََق  مِ ثْحَل محَ احَ ا هُللَحُدوَد فَحَلَطبِ  السححححححححححححححه اِء طِْقُةُيْل َومحَ احَ َوِس السححححححححححححححه
  ني يدطف املؤمن لذ  احل     ينطاق ةابك من أور اروباب الظالر  س ارطض ويست ني أد لذ   . 91ه ﴾هَنِطُ لدَ 
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 .12ولط  ارصوال آي    اليرتال راد  92
 .62ولط  الب ر  آي    ال راد اليرت 93
 .4890ح  ابب النياح  اللصا  ابلنساء  صح يف البخاط  94

وما َيال ةاب من طصححح د    فرقةك م دط س السحححااء  وما ولد  و ربد أد ييلد اروحححباب ل سحححت لي الر هرقةك  
 الح  د  وااواد ار اجتا ك ال اق وارضطراب واوتبد بك اْلوت والا اء. 

أد الذ  يسحححححتاححححححر ب ابك وجلجمل امل ئي  ويؤمن برةابتهل  : واإلميان ابملالئكة له آاثرل االجيابية يف حياة املســــلم -
وا صحححائهل ليل ما يصحححدط لنك من ةلل أو لال: ةا ل ااد أي اثهللا  لظ ل أي   هللا  ر   ْللاالك وأةلالك واتابتهل  

وححححى أد من ياحححححر لذا يظل جملائل اروححححت ام  لات أمر و َياححححت أد يحصححححي و س وححححر  ول ص ك ااا أد ااواد  
أد امل ئي  ه اهل محك جنبا او جنب  ةال   ابمل ئي  ونيف املسححال الصححرب وملاصححا  اجلهاجمل س وححب ل و لندما يلةن

ِ  َأ  ِ َمَحُيْل فَحثَحبِ ُتلا الححهِذيَن آَمُنلا  ﴿هحححاو:  َب  ۚ  ِإْا يُلِ ي َطبححَُّى ِإَو اْلَاَ ِئيححَ أُْلِ ي ِس ةُحُالِب الححهِذيَن َاَوُروا الرُّلححْ وحححححححححححححححَ
ُهْل ُاله بَحَنادٍ   .92﴾فَاْضرِبُلا فَحْلَق اْْلَْلَناِق َواْضرِبُلا ِمنحْ

   أثر اإلميان ابليوم األخر يف التدين السليم.-

أد من جملرئححل لظل ااوححاد ابل لي اآل ر وأمه تححك ومنزلتححك لنححد و هحححاو أصححك لز وجححل جحاححك ةرين ااوححاد بححك ةححال  
ابِِئنَي َمْن آَمَن اِبَّللِه َواْل َحْلِي اآْلِ ِر َوَلِالَ   ﴿ :هحاو اَطىَٰ َوالصححه احِلًا فَحَاُهْل َأْجُرُلْل   ِإده الهِذيَن آَمُنلا َوالهِذيَن َلاجمُلوا َوالنهصححَ صححَ

  "طضحححححححي و لنك"  لن النيب وس السحححححححن  النبلي :  ديث أيب لرير  93﴾ِلنَد َطهبِ ِْل َوَر َ ْلٌف َلَاْ ِهْل َوَر ُلْل َظَْزصُلَد 
 .94امن ااد يؤمن ابهلل وال لي اآل ر ف  يؤا  جاط   واوتلصلا ابلنساء  هللاا)"صات و لا ك ووال" ةال: 
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اجلامر ْل ياي   لح671 س املتلىفصاط  اوزطجي مشث الدين ال رريب جمل بن أمحد بن أيب بير بن فرح اْلصحُماد  : أبل لبد و .ال رريب 95

 1964 -لح 1384  الطبح : الثاص    ال الر  –جملاط اليتب املصري    166/10  هوسهللا ال رريب    ق: أمحد الربجملو  وإبرال ل أرو ش  ال رآد
 ي.
النار:    لاي الناور: جملاط الوير  لبد الس ي حماد لاطود هيف لح  395 س ء ال زويين الراق   أبل احلسني املتلىفبن فاطا بن قاَر أمحدابن فاطا   96

  . 262ص محجل م اي ث الا     ي1979 -لح 1399
 املصدط السابق. 97
ابب ب اد ارواد وارو ي   ورح النلو  لات صح يف مسال لح  676 س أبل قاَر حم ي الدين ظىي بن ورف النلو  املتلىف  النلو  98

 .1392  الثاص  الطبح :   بهللاو  –جملاط إ  اء الرتاث الحريب   1/158وار ساد 
 .3/44ملةر ص د الولائد  : مالر َوني فحل  احمل قجامر الحالي واحليل بارح مخسني  ديثا من جلامر اليال   ابن طجب  احلنباي 99

 .4النحل ج ولط   هوسهللا السحد   100
 .30اليهف آي  ولط    ال راد اليرت 101

 اإلحسان: 

مصححدط أ سححن ظسححن إ سححاَّن  وي ال لات محن ني: أ دمها متحد بنوسححك  ا للى أ سححنت اذا    :اا سححاد ل    
أ   سنتك واااتك  ولل من لل اب از  من  سن الايء. وَثص هاا: متحد حبرف جر  ا للى أ سنت او ف د  

 من صحا   واا ساد ضد ااواء   ولل ال مربلب ف ك  وال ما يسر النوث 95أ : أوصات ال ك ما ينتور بك

وس ارصط ح يدطج محك ورح احملدثني لاحديث لندما وِئل "صات و  ، 96هنال ااصساد س بدصك وصوسك وأ لالك
فا صحححححححلجمل  ،  97ااا سحححححححاد أد هحبد و اأصى هرا   فِد   هين هرا  فِصك يراف)لا ك ووحححححححال" لن اا سحححححححاد ف ال: 

. 98د طبك هباطف وهحاو س إمتاي اواحححححححلو واوعحححححححلو وبهللا الىالي ي احلث لات اا  ص س الحباجمل  ومراةب  الحب
 99يحبد املؤمن طبك س الدص ا لات وجك احلعلط واملراةب   اأصك يرا  ب ابك  وينظر إل ك س  ال لباجملهك.   أد 

ومن الحاااء املحاصححححرين الاحححح خ لبد الرمحن َّنصححححر السحححححد  ي لل: اا سححححاد  فعحححح ا  مسححححتحب   والى انور   -
املححال والبححدد  والحال  وبهللا الححى من أصلاو النور   ىت يححد ححل ف ححك اا سحححححححححححححححاد إو احل لاد البه ل املححأالل   النححاا 
واملحىن لباجمل  املؤمن طبك لات وجك احلعحححححححلط واواحححححححلو واملراةب  واره اد  ىت ي اب لا ك ماحححححححالد  احلق   100.وبهللا 

أ : مجحلا بني  ﴾ِإده الهِذيَن آَمُنلا َوَلِاُالا الصحهاحِلَا ِ  ﴿ :ب ابك اأصك يرا  بح نك. وي رتد اا سحاد اباواد ا للك هحاو
  ااواد ابهلل وم ئيتك واتبك وطوححححاك وال لي اآل ر وال دط  هللا  ووححححر   ولال الصححححاحلا  من اللاجبا  واملسححححتحبا  

 ال للجك و  متبحا س الى ورو وإ ساد الحال: أد يريد الحبد الح  101﴾ِإَّنه َر ُصِع ُر َأْجَر َمْن َأْ َسَن َلَاً    ﴿
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 .116/1  275الباب السحد    102

 .22ل ااد آي  ولط    د اليرتآال ر  103
الدما ي املتلىف:   أبل الوداء إيال ل بن لار بن اثهللا ال روي البصر  مث  هوسهللا ال رآد الحظ ل   6/347أصظر هوسهللا ال راد الحظ ل ) 104
اجلامر بني فين الرواي  وفتيف ال دير   ي 1999 -لح 1420الطبح : الثاص     جملاط ر ب  لانار والتلقير  جمل و م حُماد  هيف وامي بن حمل   لح774

 -جملاط اليال الط ب   جملاط ابن اثهللا  لحا125جمل بن لبد و الالاا  ال اين )املتلىف: حُماد  بن لاي بن حمل  حُماد  والدطاي  من لال التوسهللا
          لح 1414 -الطبح : اْلوو   بهللاو   جملماق

 .106ولط  آل لاراد آي    ال راد اليرت 105
 .195ولط  الب ر  آي    اليرتال راد  106
 .482/3السحد   107

و. فهذا الحال ر يعحححححح حك و  ور وحححححح ئا منك  بل ظوظك لاحاماني  ويلف هل من اْلجر  حبسححححححب لااهل وفعححححححاك 
 102.وإ ساصك

َوِإَو    ۚ  ْلُحْرَوِ  اْلُلثْحَ تَٰ َوَمن ُيْسِاْل َوْجَهُك ِإَو اَّللِه َوُلَل حُمِْسٌن فَحَ ِد اْوَتْاَسَى ابِ   ﴿ :وي رتد اط  اباو ي ا للك هحاو 
من أ ا  هلل وححححححححححححححبححاصك الحاحل  وإص حاا ْلمر  واهبر وححححححححححححححرلك وهرف ما لنحك قجر  ف حد وةر   103﴾اَّللِه َلاِةبَحُ  اْْلُُملِط 

 .104ابمللةر الذ  ه ر بك لباجمل  احملسنني  

اهَبُُل اْلَ رُْح   ﴿ :وي رتد ابجلهاجمل ا للك هحاو    لِل ِمن بَحْحِد َما َأصححححَ َتَجابُلا َّللِِه َوالرهوححححُ ُنلا ِمنحْ  ۚ  الهِذيَن اوححححْ ُهْل لِاهِذيَن َأْ سححححَ
أ : أد و ر يعححححح ر أجر احملسحححححنني لدلل  و وطوحححححللك لاخروج لاجهاجمل ملن أ سحححححن منهل    105﴾َواهحهَ ْلا َأْجٌر َلِظ ل

وإجابتك لا زو بحدما َّن ل اجلرح اجر لظ ل جزاء إ سحححححححححاهنل  وي رتد  "صحححححححححات و لا ك ووحححححححححال" بطال  طوحححححححححلل و 
َوأَصِوُ لا ِس   ﴿ :ن السحح اق يحرف اةرتاصك ابلحال الصححايف ةال هحاواا سححاد ابلحال الصححايف أو يذار مورجملا إر أصك م

  واملحىن  روا فحل اا ساد  106﴾ِإده اَّللهَ ظُِبُّ اْلُاْحِسِننيَ   ۚ  َوَأْ ِسُنلا    ۚ  َوِب ِل اَّللِه َوَر هُحْاُ لا ِنَْيِديُيْل ِإَو التحهْهُاَيِ   
ظهاط احملب  لااحسحححححححنني  ومن أجاك ارصواق س وحححححححب ل هلل  وف ك ِبظهاط  واره اد بيل ما لل  سحححححححن  وف ك هنب ك ِب

 107احملب  لااحسنني لات ورف منزلتهل وفع اتهل وافحا ل.

ما لل  لل ااال احلعحلط مر و لز وجل واملراةب  اجلامح  واح تك واا  ص لك س الحباجمل   وفحل ال  سحاد فاا 
  إ سححادس لباجمل  و هحاو و  إ سححاد وححت بحك الناا  فهل  اةب يف و  لل  سححن واوححتحسححنك الناا  والبحد لن ال ما

 او لباجمل و.
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 .53اروراء آي  ولط    ال راد اليرت108
 .1/460السحد  109
 .1955ح  ابب اْلمر ِب ساد الذبيف وال تل و ديد الاور   صح يف مسال اتاب الص د والذابئيف وما يؤال من احل لاد 110
 .1/312جامر الحالي واحليل   احلافى ابن طجب 111
 .327/3  بهللاو : لا  اليتب  فتيف ال دير اجلامر بني فين الرواي  والدطاي  من لال التوسهللا  حُمادبن لاي بن  حُماد  الالاا  112
 .128النحل آي    ال راد اليرت 113
 .1325السحد  ص 114

  األمر ابإلحسان:-

ُن   ﴿ :ةال هحاو  نَحُهْل   ۚ  َوُةل ل ِِحَباجمِل  يَحُ لُللا الهِر ِلَي َأْ سحححححححَ ْ طَاَد يَنزَُل بَح حْ اِد   ۚ  ِإده الاحححححححه ْ طَاَد َااَد ِلْإِصسحححححححَ ِإده الاحححححححه
ولذا من لطوك بحباجمل ؛   ث أمرلل ن سحححححححن اْل  ق واْللاال واْلةلال امللجب  لاسححححححححاجمل  س   108﴾َلُدوبا مُِّب ًنا  

الحدص حا واآل ر  ومنحاق ل  وأصحك إاا جملاط اْلمر بني أمرين  سححححححححححححححنني  فحِصحك يؤمر ِبيثحاط أ سححححححححححححححنهاحا إد   وين اجلار 
إد و اتب اا ساد لات ال ويء  فِاا ةتاتل فأ سنلا ال تا  )  :ةال الرولل "صات و لا ك ووال"  .109ب نهاا

 .110 اوإاا احبتل فأ سنلا الذحب 

اْلمر ابا سحححححححححححاد اط  ييلد لالجلب ااا سحححححححححححاد إو اللالدين واْلط اي ا داط ما ظصحححححححححححل بك الرب والصحححححححححححا      
 .111ةرا . واط  ييلد لاندب اصدة  التطلو وَنللاواا ساد إو الع ف ب دط ما ظصل بك  

والراجيف لند  لل اوححتحعححاط مراةب  و س مج ر اْللاال  ىت يثار ولند البا ث لل ما فسححر  النيب صححات و    
لل من أصيف    "صات و لا ك ووال"ل ك ااه اد وإ  ص الن   لك وبحاصك وهحاو و ا ر وى ف ك أد هوسهللا النيب  

"صحات و لا ك ووحال" التواوحهللا لات اار ق  ول د ةرط ااماي الاحلاا  لذا التحريف ب للك: "وةد صحيف لن النيب 
 112أصك فسر اا ساد ند يحبد و الحبد  ىت اأصك يرا . ولذا لل محىن اا ساد ورًلا.

ُنلدَ ِإده اَّللهَ َمَر الهِذيَن ا ﴿وي لل هحاو س فعححححححححححححححل اا سححححححححححححححاد   أ : وو مر املت ني 113 ﴾هحهَ لا وهالهِذيَن ُلل حمُّْسححححححححححححححِ
 114احملسنني  بحلصك وهلف  ك وهسديد   ولل الذين اه لا اليور واملحاصي  وأ سنلا س لباجمل  و. 
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لدجمل   ه1428  11/6وارلتزاي ابلاريح  ث ث اااا  س اا  ص واا ساد   اتب وطوائل   لبد احملسن بن محد الحباجمل  البدط  115

 جملاط التل  د لانار.  1ف 8ا ادا : 
 .26يلصث آي  ولط     ال راد اليرت 116
 .212السحد  ص 117
  طؤي  و  لحا385أبل احلسن لاي بن لار بن أمحد بن مهد  بن مسحلجمل بن النحااد بن جمليناط الب داجمل  الداطةطين )املتلىف:   الداط ال طين118
لاي   اْلطجملد –الزطةاء   الناور: ميتب  املناط  أمحد فخر  الرفالي  ةدي لك و   ك ولاق لا ك و رج أ اجمليثك: إبرال ل حُماد الحاي  1/290

   لح 1411النار: ون  
 .69ولط  الحنيبل  آي    ال راد اليرت 119
 .195القران الكريم، سورة البقرة آية  120

   115وملزيد لناي  ااوححح ي ابا سحححاد ولظ ل منزلتك  صل  وحححبحاصك بوعحححاك  وأ رب س اتابك الحزيز أصك ظب احملسحححنني
جمَلٌ    ﴿ :ولااحسحححححنني جزاءا لند و مر  بك هحاو  ل ةال هحاو ىَنَٰ َوِقََ سحححححْ ُنلا احلُْ َوَر يَحْرَلُق ُوُجلَلُهْل  ۚ  ل ِاهِذيَن َأْ سحححححَ

َحاُب اجْلَنهِ    ۚ  َةرَتٌ َوَر ِالهٌ   جمَل ٌ ﴿ وةللك: 116﴾ُلْل ِف َها َ اِلُدودَ  ۚ  أُولََِٰئَى َأصححححححححْ لي هعححححححححح ف ثلاب اْللاال   ﴾َوِقََ
جمل  لات الى  وياحال ما يحط هل و س اجلناد من ال صحلط واحللط  ابحلسحن  لاحر أمثا ا إو وحبحاائ  ضححف  وَق
جمل  ألظل من  والرضححححا لنهل  وما أ وا   ل من ةر  ألني  وأفعححححل من الى وأل   النظر إو وجهك اليرت  فِصك َق

جمل   )ةال "صححات و لا ك ووححال": .117ااهل  بل بوعححاك وطمحتكمج ر ما ألطل   ر يسححتح لهنا بح احلسححىن اجلن  والَز
 .118االنظر إو وجك و لز وجل

 من صور اإلحسان:

بُحَاَنا  ﴿. ةال هحاو: اإلحسـان اى عبادة هللا - ِننيَ  ۚ  َوالهِذيَن َجاَلُدوا ِف َنا لَنَحْهِديَحنحهُهْل وحُ  119﴾َوِإده اَّللهَ َلَاَر اْلُاْحسحِ
والحذين جحالحدوا ف نحا ولل الحذين لحاجروا س وححححححححححححححب حل و  وجحالحدوا ألحداءلل  وبحذللا جمهلجمللل س اهبحاو مرضحححححححححححححححاهحك  

ِب ِل اَّللِه َوَر هُحْاُ لا  ﴿ . وةال هحاو:لنهدينهل وححححححبانا أ : الطرق امللصححححححا  إل نا  والى ْلهنل حمسححححححنلد  َوأَصِوُ لا ِس وححححححَ
ِننيَ  ۚ  ِنَْيِديُيْل ِإَو التحهْهُاَيِ    ُنلا ِإده اَّللهَ ظُِبُّ اْلُاْحسحححِ  يحين جل ثناؤ  ب للك: " وأ سحححنلا " أ سحححنلا أيها 120﴾َوَأْ سحححِ

أمرهيل بتجنبك من محاصححححححي  ومن ااصواق س وححححححب اي  وللجمل  املؤمنلد س أجملاء ما ألزمتيل من فرائعححححححي  و،نب ما 
 ال ل  منيل لات العح ف ا  اوا  فِ  أ ب احملسنني. وةال بحعهل: محنا : أ سنلا الظن ابهلل.
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 مت  رَيك واب ا. 121
  24-23اروراء آَ  ولط    ال راد اليرت 122

 .138ح  1/88  ومسال  ابب الد ارواد ابهلل هحاو أفعل  527  ح1/112ابب فعل الص   للةتها   طوا  البخاطى 123
 .77ح  1/69  ابب احلث لات ااراي اجلاط والع ف  طوا  مسال  124
  ابب اللص   ابجلاط واا ساد إل ك  اتاب الرب والصا    ومسال   6015  6014طةل    ابب اللصا  ابجلاط  اتاب اْلجملب   طوا  البخاط  125
 .  2625و  2624طةل  
 .121ولط  النحل أي    ال راد اليرت 126
 .1/452  125ابب  السحد  127

 121ةال الرولل "صات و لا ك ووال" لن اا ساد: "أد هحبد و اأصى هرا  فِد   هين هرا  فِصك يراف".

ي لل الاححححححح خ لبد الرمحن السححححححححد : "يد ل س اا سحححححححاد: اا سحححححححاد س لباجمل  و هحاو  ولل ااا اار النيب  
 .اأد هحبد و اأصى هرا   فِد   هين هرا  فِصك يراف)"صات و لا ك ووال":  

َه  ﴿ :واا سححححححاد إو اللالدين ب للك هحاو  تَٰ َطبَُّى َأره هَحْحُبُدوا ِإره ِإ ُاَ نه ِلنَدَف  ۚ  ُ  َواِبْلَلاِلَدْيِن إ سححححححاَّن َوَةعححححححَ ِإمها يَحبحْ
ا ةَحْلًر َارِوحًحا ُاححَ َهْرمهححَُا َوةحُحل  ه ا ُأفٍ  َوَر هَحنحْ ُاححَ ل  ه ُدمهححَُا أَْو ِاَ مهححَُا َفَ  هَح ححُ أمجر أاثر الحااححاء لات أصححهك   122 ﴾اْلِيرَبَ َأ ححَ

ولن لبد و بن مسححححححلجمل "طضحححححي و     هد بيلهناا مؤمننيَيب هحظ ل اللالدين واا سحححححاد إل هاا إ سحححححاَّن بهللا م
أ :  وحألت طوحلل و "صحات و لا ك ووحال أ ُّ الحال أفعحل : ةال: الصحه   للةتها  ةال ةات: مث )لنك"  ةال: 

ومن صححححححححلط  اا سححححححححاد إو اجلاط لن أيب    123او  ةال: برُّ اللالدين  ةال: ةات: مث أ : ةال: اجلهاجمل س وححححححححب ل
رييف اوُزالي أد النهيبه "صحححححات و لا ك ووحححححال" ةال:  َمن ااد يؤمن ابهلل وال لي اآل ر فا حسحححححن إو جاط   وَمن  )وحححححُ

ولن   124اَمن ااد يؤمن ابهلل وال لي اآل ر فا  ل  هللاًا أو ل سححححيتااد يؤمن ابهلل وال لي اآل ر فا يري ضحححح وك  و 
ماقال جربيل يلصححح ين ابجلاط  ) :ةار: ةال طوحححلل و "صحححات و لا ك ووحححال" "طضحححي و لنهاا"ابن لار ولائاححح  

ين ةال يصال احلق او ار ر واا ساد س اجلدال صلط  من الر أاد هحاو لا ها ا   125  اننت اصك و لطثكظ  ىت 
َنِ     ﴿: هحاو ِب ِل َطبِ َى اِبحلِْْيَاِ  َواْلَاْلِلظَِ  احلَْسححححححححححَ ُن   ۚ  اجملُْو ِإَوَٰ وححححححححححَ ل ين جمللاؤف .  126﴾َوَجاجمِلْ ُل اِبلهِر ِلَي َأْ سححححححححححَ

أ : ال  ﴾اِبحلِْْيَا ِ ﴿لاخاق مسححااهل واافرلل إو وححب ل طبى املسححت  ل املاححتال لات الحال النافر والحال الصححا  
 واا ساد إو النوث ييلد س هن ها لن ا لى  أ  إبحاجمللا  127 أ د لات  سب  الك وفهاك وةللك واص  اجمل 
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 .41-40ولط  الناقلا  أَ    ال راد اليرت 128
 .30-27ولط  اْللراف اآلَ   ال راد اليرت  129

َوأَمحها َمْن  حَاَف َم َحاَي َطبحِ ِك َوهَنَت النحهْوَث َلِن اْ ََلىَٰ فَحِِده اجْلَنحهَ   ﴿ لن هزي نحا  الاحححححححححححححح طحاد والحجحب وال رو ةحال هححاو:
 .128﴾ِلَي اْلَاْأَوىَٰ 

 ا امتة

  امت ارصب اء واملرواني.حُماد  و دَّن فعل الص   وامت التسا ل لاتأو   احلاد هلل طب الحاملني 

فطر و الناا لا ها  ولل صظرَّن إو الناا انظاط الوطر  صرى أد إد الدين الصح يف لل ما اهوق مر الوطر  الر  
 ر يتبحها  وَثلث مرتجملجمل بني ااه باو والرفض. منهل من يت بر الوطر   وآ ر

وارصسحححححاد املتدين  لل من  عحححححر ْلوامر الدين  وليل إصسحححححاد موهلي  اص لاتدين؛ ويحترب اليل صوسحححححك متدينا  
  ور  ا  لل وحبحاصكر ي بل من الدين إر ما اطهعح  وهحاو اصح  لند   ولين و وحبحاصكبناًء لات هاى املوال ل او

ْ طَاُد هبا وابلطري   الر أمروحححبحاصك  ي بل من اللرء إر ما ااد لك    ي لل و هحاو: ﴿ََ َبيِن آجمَلَي رَ يَحْوِتنَحنهُيُل الاحححه
ْلَءاهِتَِاا ِإصهُك يَحرَاُاْل ُلَل َوةَِب ُاُك ِمْن َ ْ ُث رَ هَحرَ َاَاا َأْ رََج أَبَحَلْيُيل مِ َن  ُهَاا ِلهللُاِيَحُهَاا وحححححححححَ ُهَاا لَِباوحححححححححَ ْوهَنُْل ِإَّنه اجْلَنهِ  يَنزُِو َلنحْ

ً  ةَاُللاْ َوَجْدََّن َلاَ  َ اِرنَي أَْولَِ اء لِاهِذيَن رَ يُحْؤِمُنلَد. َوِإَاا فَحَحُالاْ فَاِ احححححححَ ُ أََمَرََّن هِبَا ُةْل ِإده اَّلل َ رَ َجَحْاَنا الاحححححححه َها آاَبءََّن َواَّلل   حْ
ِط َوأَِة ُالاْ ُوُجلَلُيلْ  اء أَهَحُ لُللَد َلَات اَّللِ  َما رَ هَحْحَاُالَد. ُةْل أََمَر َطيبِ  اِبْلِ سححححححْ ِجٍد َواجمْلُللُ    أَيُْمُر اِبْلَوْحاححححححَ ِلنَد ُالِ  َمسححححححْ

يَن َاَاا َبدَ  نَي لَُك الدِ  َ اِرنَي أَْولَِ اء ِمن جملُ ُُمِْاصحححِ ُُل ا هَُذوا الاحححه وِد  َأُاْل هَحُحلجمُلوَد َفرِي اً َلَدى َوَفرِي اً َ قه َلَاْ ِهُل العحححه َلَُ  ِإهنه
ُل مُّْهَتُدوَد﴾  129اَّللِ  َوَظَْسُبلَد َأهنه

لاال  هتبحها اْل د من أد رب مناإو   ه ال فحسحححب  ور ااا  هحاو ل سحححت م ار ييتبهباطف و   إو والدلل  إد    
   السحححام    ئتاى املباجملبلتزاي لذلى ر بد من ار ؛ابل ا س صولا املدللين  اوال دو  احلسحححن  الر هؤثر أتثهللا   الصحححاحل 

لا ك أفعححححححححل اليرت وطوححححححححللك   هباطف وهحاو    هبا و   ق الرف ح   ىت يتسححححححححىن  ل صاححححححححر لذ  الدلل  ااا أمرواْل
 الص   وأمت التسا ل.
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 مصادر البحث:

 ال راد اليرت  -

ء ال زويين الراق   أبل احلسحححححني )املتلىف:   بن فاطا  أمحد ا - لحححححححححححححححححححا  محجل م اي ث الا    395بن فاطا بن قاَر
 ي.1979 -لح 1399لاي النار:   الناور: جملاط الوير  احمل ق: لبد الس ي حُماد لاطود 

وواء الحا ل س  لحححححححححح 751مشث الدين ابن ة ل اجللقي  املتلىف س ابن ة ل  حُماد بن أيب بير بن أيلب بن وحد  -
 ي  1978لح/1398الطبح :  الناور: جملاط املحرف   بهللاو   لبناد   مسائل ال عاء وال دط واحليا  والتحا ل 

املتلىف   ياافري  يحُماد بن ميري بن لات  أبل الوعححححححل  مجال الدين ابن منظلط اْلصصححححححاط  الرويوح بن منظلط ا -
 لح. 1414 -الطبح : الثالث   بهللاو    –الناور: جملاط صاجملط  لح  لساد الحرب 711س 

وححححهاب الدين حمالجمل بن لبد و احلسحححح ين  طوح املحاِد س هوسححححهللا ال رآد الحظ ل والسححححبر املثاِد  ف  ي  آلللوحححح ا -
 .بهللاو  -   ق: لبد الباط  لط    جملاط اليتب الحاا  2

ي  صححححححح يف البخاط       ق: جمل. 2297  –لححححححححححححححححححححح 2407إيال ل أبل لبدو اجلحوي  البخاط   حُماد جمل بن   -
 بهللاو .  –جملاط ابن اثهللا  ال ااي 3الب ا  ف    مصطوت جمليب 

البدط  لبد احملسحححن بن محد الحباجمل  اتب وطوحححائل  ث ث اااا  س اا  ص واا سحححاد وارلتزاي ابلاحححريح    - 
  1طةل الطبح :  8لدجمل ا ادا :  142:  الناور: جملاط التل  د لانار  ون  النار

لط  بن ملوححت بن العحححاف  وححنن الرتمذ      ق وهحا ق: أمحد حُماد وححاار   الرتمذ   حُماد بن ل سححت بن - وححْ
 مصر. -3ف    وحُماد فؤاجمل لبد الباةي وإبرال ل لطل  للض املدطا س اْلقلر الاريف 

هد  بن مسحححححلجمل بن النحااد بن جمليناط الب داجمل  الداطةطين الداطةطين  أبل احلسححححن لاي بن لار بن أمحد بن م - 
حُماحد الحاي  أمححد فخر   طؤيح  و  ةحدي لحك و   حك ولاق لا حك و رج أ حاجمليثحك: إبرال ل ي لحححححححححححححححححححححححححححححا 385)املتلىف: 
 لح.  1411لاي النار: ون    اْلطجملد   –الناور: ميتب  املناط  الزطةاء  الرفالي 
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هوسحححححهللا  لحححححححححححححححححححح 50املتلىف س  احلسحححححني بن حُماد املحروف ابلرابب اْلصحححححوها  الرابب اْلصحححححوها   أبل ال اوحححححل -
الطبح  اْلوو:   جامح  رنطا  -الناوحححححر: اا   اآلجملاب    ارصحححححوها      ق وجملطاوححححح : جمل. حُماد لبد الحزيز بسححححح ل  

 ي 1999 -لح  1420

جملماحق  احريح  وس اا   احل لق وامح وحتاا الاحريح  ااوح م   وال اصلد الدوف س اا   الأمحد أمصحطوت  الزطةا  -
 .جملماق– جملاط ارطةل  2  ف1ج الزطةاء  املد ل الو هي الحاي  واب ا 

َّنصحححر بن لبد و   لبد الرمحن السححححد   لبد الرمحن بن ه سحححهللا اليرت الرمحن س هوسحححهللا ا ي املناد السححححد    -
الطبح : اْلوو   الناوححححر: مؤوححححسحححح  الروححححال    احمل ق: لبد الرمحن بن مح  الالظق لححححححححححححححححححح 1376السحححححد  املتلىف: 

 ي. 2000-لح 1420

لاي الطبح :  طةل الطبح : الحاوححححححر   جملاط الناححححححر: جملاط الوتيف لإل ي الحريب   الح ائد ااوحححححح م    السحححححح د وححححححابق  -
 ي. 2000 -لح  1420

وفتيف ال دير اجلامر بني فين  لححححححح 125حُماد بن لاي بن حُماد بن لبد و الالاا  ال اين املتلىف س    االالا -
 -الطبح : اْلوو  جملماحححححححق  بهللاو   -الرواي  والدطاي  من لال التوسحححححححهللا  الناوحححححححر: جملاط ابن اثهللا  جملاط اليال الط ب 

 لح ا.  1414

الروض   لحححح 360وا ااد بن أمحد بن أيلب بن مطهللا الاخاي الاامي  أبل ال اول الطربا  املتلىف س الطربا    -
الناوححححححححححححر: امليتب  احمل ق: حُماد وححححححححححححيلط حمالجمل احلاج أمرير  ل سححححححححححححل متلد احلديث  )املحجل الصحححححححححححح هللاا   الدا 

   بهللاو  , لااد. -جملاط لااط   ااو مي

لححححح  جامر الب اد 310الطرب   حُماد بن جرير بن يزيد بن اثهللا بن بالب اآلماي  أبل جحور الطرب  )ملتلىف س  -
لداتلط لبد و بن لبد احملسححححححن الرتاي  الناوححححححر: جملاط لجر لاطبال  والناححححححر والتلقير لن أتويل آ  ال رآد    ق ا

 ي. 2001 -لح  1422الطبح : اْلوو   واال د 
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  1جملاط اليتب الحاا   بهللاو   ف    ق حُماد لبد السححححححححح ي لبد الاحححححححححاس  أبل  امد   ال زاف  املسحححححححححتصحححححححححوت  -
 ه.141

حُماحد بن أمححد بن أيب بير بن فرح اْلصصحححححححححححححححاط  اوزطجي مشث الحدين ال رريب املتلىف س ال رريب  أبل لبحد و  -
الناوححححر: جملاط اليتب  هوسححححهللا ال رريب اجلامر ْل ياي ال رآد      ق: أمحد الربجملو  وإبرال ل أرو ش  لحححححححححححححححححح 671
 ي. 1964 -لح 1384الطبح : الثاص      ال الر    –املصري  

هوسهللا ال رآد الحظ ل   لحححححححححححا 774الدما ي )املتلىف:  ل ل بن لار ال روي البصر  مث بن اثهللا أبل الوداء إياا -
  ي. 1999 -لح 1420الطبح : الثاص     الناور: جملاط ر ب  لانار والتلقير  احمل ق: وامي بن حُماد و م  

  حُمادصر    ق لحححححححححححح  املسند الصح يف املخت261مسال  بن احلجاج أبل احلسن ال اهللا  الن سابلط  املتلىف س  -
 بهللاو . -الناور: جملاط إ  اء الرتاث الحريب   فؤاجمل لبد الباةي 

 

 

 
 


