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ذح يمتاب اإليامن ُمـ صحٞمح اًمٌخاري
ًمٚمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد اًمًٕمٞمد
اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمحة اهلل وسمريماشمف
سمًؿ اهلل اًمرمحِـ اًمرطمٞمؿ
ّ
وصغم اهلل وؾم ّٚمؿ وسمارك قمغم قمٌدد اهلل ورؾمدقًمف ٟمٌ ّٞمٜمدا حمٛمدد وقمدغم صًمدف وصدحٌف
احلٛمد هلل رب اًمٕماعملم،
أمجٕملم ،أُما سمٕمد
ومٗمل هذا اًمٞمقم ْ -
اًمٌخداري رمحدف اهلل شمٕمدامم ،وهدذا
يمتاب اإليامن ُِمـ صحٞمح اإلُمدام
ّ
إن ؿماء اهلل ٟ -م٘مرأ َ
اًمٌخاري رمحف اهلل  -ىمد أصمٜمك قمٚمٞمف ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمة رمحف اهلل ذم يمتاسمدف
اًمٙمتاب  -يمتاب اإليامن ًمإلُمام
ّ
ِ
اإليامنّ ،
اًمًٜمََّّة واجلامقمدة ،ؾمدػم ُشمُف ذم
ٕن اإلُمام
ّ
واًمًٜمََّّة :ىمد ٟمٍم اهللُ سمف قم٘مٞمد َة أهؾ ُّ
اًمٌخاري ُمـ أئٛمة احلديث ُّ
ذًمؽ ؾمػم ُة إئٛمة واًمٕمٚمامء ممـ يمان َىم ٌْ َٚمف أو يمان ُمٕمف ،وهلذا َذ َيم ََر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمة رمحف اهلل ىمالّ " :
ومد٢من
اًمر ّد قمغم اعمرضمئة:
اًمًٜمََّّة واجلامقمة
اًمٌخاري اًمّمحٞمح َّىمر َر ومٞمف
يمتاب اإليامن اًمذي اومتتح سمف
َ
ُّ
ووٛمٜمف َّ
ّ
ُمذهب أهؾ ُّ
ِ
اًمًٜمََّّة واجلامقمة قمغم ُمذهب اًمّمحاسمة واًمتاسمٕملم" ،وهذا اًمٙمتداب  -وهدق يمتداب
وم٢مٟمف يمان ُمـ اًم٘مائٛملم سمٜمٍم ُّ
اًمًٜمََّّة ذم اإليامن ،يمام أٟمف ر َّد ومٞمف قمغم اعمخاًمٗملم ْ -
وإن
اًمٌخاري سمإدًمة
لم ومٞمف اإلُمام
اإليامن  -ىمد َسم َّ َ
َ
ّ
ُمذهب أهؾ ُّ
اًمٌخداري ذم يمتاسمدف
مل ُي ًَ ّؿ أطمدًً ا ُمٜمٝمؿ ّإٓ ُما ضماء ِذ ْيم ُره ذم طمديث أيب وائؾ وهؿ اعمرضمئة  ،-ومجٚمدة ُمدا ذيمدره
ُّ
ِ ِ
اًمًٜمََّّة واجلامقمة ومهدا ُمًد٠مًمة دظمدقل اًمٕمٛمدؾ ذم
اإليامن يتٕمٚمؼ سم٠مقمٔمؿ ُمً٠مًمتلم وىمع ومٞمٝمام ُمٜمازقمة اًمٗم َرق ٕهؾ ُّ
اًمًدٜمََّّة واجلامقمدة
اإليامن وُمً٠مًمة زيادة اإليامن وٟم٘مّماٟمف ،ومٝماشمان اعمً٠مًمتان مما وىمع ومٞمٝمام
ُ
اًمٜمزاع اًمٙمٌػم سملم أهؾ ُّ
َّػ ُ
اًمًٜمََّّة ُمّمٜمٗمات ظماصة ذم هذا اًمٌاب ُِمـ أضمؾ هاشملم اعمً٠مًمتلم قمغم وضمف اخلّمقص:
وخماًمٗمٞمٝمؿ ،وصٜمَّ َ
أهؾ ُّ
ْ
وإن يماٟمت صمٛمة رؾمائؾ شمتٌع هاشملم اعمً٠مًمتلم ّإٓ أهنام ًمٞمًتا يمٝماشملم اعمً٠مًمتلم ،وىمد صٜمػ اإلُمام أمحدد يمتا ًسمدا ذم
اإليامن وصٜمّّػ أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞمٌة وأسمق قمٌٞمد اًم٘ماؾمؿ سمـ َّ
ؾمالم ورؾمتف قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمدر اًمزهدري واسمدـ
ُمٜمدة وهمػمهؿ صٜمّّٗمقا يمت ًٌا ذم اإليامن :ذيمروا ومٞمٝما ُما يتٕمٚمؼ هبذه اعمً٠مًمةْ :
اًمًدٜمََّّة ذم هدذا اًمٌداب
وإن يمان أئٛمدة ُّ
ِ
اًمٌخاري وصدحٞمح
واًمًٜمََـ يمّمحٞمح اإلُمام
ّ
ذيمروا ذم ُمّمٜمٗماهتؿ ُما يتٕمٚمؼ هبذه اعمً٠مًمة ُمـ ُمّمٜمٗمات اجلقاُمع ُّ
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ذيمر هذه اعمًائؾ ذم ؾمٜمـ أيب داود وذم ؾمٜمـ اًمٜمًدائل وذم ؾمدٜمـ
ُمًٚمؿ وم٢مهنام قم٘مدًً ا يمتا ًسما ًمإليامن ،ويمذًمؽ ضماء ُ
ِ
اًمًٜمََـ.
اسمـ ُماضمة وذم ؾمٜمـ اًمدارُمل هبا وهمػمها ُمـ ُّ
اًمٌخاري يريمز قمغم ُمً٠مًمتلمُ :مً٠مًمة اًمزيادة ذم اًمٕمٛمؾ وٟم٘مّماٟمف ،وُمً٠مًمة دظمقل
إذن يمتاب اإليامن ًمإلُمام
ّ
اًمٕمٛمؾ ذم ُمًٛمك اإليامن ،وهلذا احلاومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل ذم ذح صظمر سماب ُِمـ يمتاب اإليامن  -وهدق سمداب
اًمديـ اًمٜمّمٞمحة َ -ذ َيم ََر رمحف اهلل ّ
اعم١مًمػ ذم هذا اًمٙمتاب ُقمٜمِ َل هباشملم اعمً٠مًمتلم أو سمٜمك يمتاب اإليامن قمغم هذه
َ
أن
اعمً٠مًمتلم.
اًمٌخاري ُِمـ اعمٕمٚمقم قمٜمدد
اًمٌخاري ،اإلُمام
ومما يتٕمٚمؼ سماًمّمحٞمح ذم هذه اعمً٠مًمة ُما يتٕمٚمؼ سمؽماضمؿ اإلُمام
ّ
ّ
أن وم٘مٝمف ضمٕمٚمف ذم شمرامجفْ ،
اًمٕمٚمامء رمحٝمؿ اهلل ّ
وإن يمان ًمف سمٕمض اًمٙمالم اًمٞمًػم ذم صمٜمايا اًمٌداب ّإٓ أٟمدف رمحدف اهلل
ضمٕمؾ وم٘مٝمف يمٚمف ذم شمرامجف ،واًمتقطمٞمد واإليامن هق أقمٔمؿ اًمٗم٘مف ،وىمد َذ َيم ََر احلاومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل ذم ذطمدف
أن مج ًٕما ُِمدـ إئٛمدة ذيمدروا ّ
ًمٌاب "ُما ي٘مقل قمٜمد دظمقل اخلالء" َذ َيم ََر ذم ذطمف ذم هذا اًمٌاب ّ
أن وم٘مد َف اإلُمدام
فماهر َسم ّلم وهلذا صٜمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمّمٜمٗمات ظماصة شمنمح شمدراضمؿ اإلُمدام
اًمٌخاري رمحف اهلل ذم شمرامجف ،وهذا
ّ
ٌ
اًمٌخاري ومٞمٝما واشمٗم٘مقا قمغم سمٕمْمٝما وطمّمدؾ
وذاح احلديث ىمد شمٜماوًمقا هذه اًمؽماضمؿ وُمرا َد اإلُمام
ّ
ّ
اًمٌخاريّ ُ ،
وضمقها قمدّّ ة.
سمٕمْمٝما
سمٞمٜمٝمؿ ٟمزاع ذم سمٕمْمٝما واطمتٛمٚمت ُ
ً
ىمٌؾ اًمٌدء ذم ىمراءة هذا اًمٙمتاب ٓ ُسمدّّ ْ
وأيْما ُما يماٟمدت
اًمًٜمََّّة واجلامقمة ذم ُمً٠مًمة اإليامن ً
أن ُٟم ٌُّلم َ
ُمٜمٝمج أهؾ ُّ
قمٚمٞمف ِ
اًمٗم َرق اًمٌاـمٚمة وُما شمزال ُِمـ يمالُمٝمؿ أو رأهيؿ ذم ُمًائؾ اإليامن.
ً
أوٓ :اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهلل شمٕمددت قمٌارات ذم شمٕمريػ اإليامن ،وشمٕمدد هذه اًمٕمٌدارات ٓ يٕمٜمدل اظمدتالومٝمؿ
رمحٝمؿ اهللُ ،مٜمٝمؿ َُمـ ىمالَّ :
إن اإليامن ىمقل وقمٛمؾ ،وُمٜمٝمؿ َُمـ ىمال :اإليامن ىمقل وقمٛمؾ واقمت٘ماد ،وُمدٜمٝمؿ َُمدـ
وؾمٜمََّّة ،هٙمذا ضماءت شمٕماسمػم اًمٕمٚمامء رمحٝمؿ اهلل،
ىمال :إٟمف ىمقل وقمٛمؾ وٟمٞمة ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ىمال :إٟمف ىمقل وقمٛمؾ وٟمٞمة ُ
ويمٚمٝما قمائد إمم اًمٕمٌارة اعمِمٝمقرة قمٜمٝمؿ سم٢مـمالق وهل ىمقهلؿ قمـ اإليامن إٟمف ىمقل وقمٛمؾ.
أيْما ىمقل اًم٘مٚمب وهدق اقمت٘مداده :شمّمددي٘مف
اًم٘مقل يِمٛمؾ أُمريـ :يِمٛمؾ ىمقل اًمٚمًان وهق ٟمٓم٘مف ،ويِمٛمؾ ً
وُمٕمرومتف ،هذا ُمرادهؿ إذا ىماًمقا :ىمقل وقمٛمؾ ،يريدون سماًم٘مقل :ىمقل اًمٚمًان ،ويريدون سمف آقمت٘مادات اًم٘مٚمٌٞمة،
وهل اًمتّمديؼ واعمٕمرومة ،واًمٕمٛمؾ يريدون سمف َقم َٛم َؾ اًم٘مٚمب وهق إظمالصف وإرادشمف وحمٌتف وشمقيمٚمدف وظمِمدٞمتف إمم
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اًمًدٜمََّّة
همػمها ُِمـ أقمامل اًم٘مٚمقب ،ويريدون سمذًمؽ ً
أيْما قمٛمؾ اجلقارح ،ومٙمؾ هذه داظمٚمة ذم اإليامن قمٜمد أهدؾ ُّ
اًمًٜمََّّة واجلامقمة :اإليامن ىمقل وقمٛمؾ ،اًم٘مقل ىمدقل اًمٚمًدان ،وىمدقل اًم٘مٚمدب وهدق
واجلامقمة ،هٙمذا ي٘مقل أهؾ ُّ
اقمت٘ماداشمف وإراداشمف ،ويريدون ُِمـ اًمٕمٛمؾ قمٛمؾ اًم٘مٚمب وقمٛمؾ اجلقارح ،وقمغم هذا ٓ جيقز ًمإلٟمًان ْ
أن ي٘مدقل:
ّإهنؿ يريدون قمٛمؾ اًم٘مٚمب دون قمٛمؾ اجلقارح! وٓ أهنؿ يريدون ىمقل اًم٘مٚمب دون ىمدقل اًمٚمًدان ،ومٝمدذا يمٚمدف
سماـمؾ.
ِ
ومّمٚمقا ُِمـ أهدؾ اًمٕمٚمدؿ
اًمًٜمََّّة واجلامقمة ذم سماب اإليامن
ُمريمب ُمـ هذه إؿمٞماء ،واًمذيـ ّ
ٌ
إذن ُمذهب أهؾ ُّ
ُمٜمٝمؿ َُمـ ىمال :ىمقل وقمٛمؾ واقمت٘ماد ،وإٟمام اطمتاج سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم إـمالق هذا اًمٚمٗمظ ًمٚمٌٞمان ،وماعمراد اقمت٘ماد
اًم٘مٚمب وىمقل اًمٚمًان وقمٛمؾ اجلقارح وقمٛمؾ اًم٘مٚمب ،واًمذيـ ضماءوا سماًمٜمٞمة يريدون هبا اإلظمالص ،صمؿ َُمـ ىمال
ٕن اإليامن اشمٌاع ،ذقمة ّ
اإليامن ّإٓ سمآشمٌاعّ ،
ُ
ٜمدزل
سماًمًٜمََّّة يريدون هبا آشمٌاع ،أي أٟمف ٓ يتح٘مؼ
ٕن اإليدامن ُُم ّ
ُّ
ُِمـ قمٜمد اهلل شمٕمامم :ومٝمق ذع :واًمنمع ٓ يٙمقن ّإٓ سماشمٌاع ،واًمٕمٛمؾ  -واإليامن قمٛمدؾ  -واًمٕمٛمدؾ ٓ ي٘مٌدؾ ّإٓ
أن َُمـ ىمال" :أؿمٝمد ْ
يمٗمر ،سمٛمٕمٜمك ّ
أن َُمـ ىمال ّ
سم٢مظمالص ،وهلذا َذ َيم ََر اًمٕمٚمامء رمحٝمؿ اهلل ّ
أن
أن اًم٘مقل دون اًمٕمٛمؾ ٌ
وأن حمٛمدًً ا رؾمقل اهلل" ٟمٓمؼ صمؿ يدظمٚمف ذم اإليامن ومل يٕمٛمؾ! ومٝمذا يمٗمر سماهللّ ،
ٓ إًمف ّإٓ اهللّ ،
ٕن اعمٜماوم٘ملم يمداٟمقا
إن اإليامن ىمقل وقمٛمؾ سمال ٟمٞمة! ومٝمق همػم خمٚمص هلل شمٕمامم ،ؾمٌٞم ُٚمف ُ
ي٘مقًمقهنا هذا! و َُمـ ىمالَّ :
ؾمٌٞمؾ أهدؾ اًمٜمٗمداق،
واًمثاًمثةَُ :مـ ىمال :إٟمف ىمقل وقمٛمؾ وٟمٞمة وًمٙمـ مل يٙمـ ُؾمٜمّّة! ومٝمذا ـمري٘مة أهؾ اًمٌدع ،إذن اًمدذيـ ي٘مقًمدقن :إ َّٟمَّدف
ىمقل دون قمٛمؾ :هذا يمٗمر سماهلل شمٕمامم ،و َُمـ ىمال :إٟمف ىمقل وقمٛمؾ سمال إظمالص ومٝمق ٟمٗماق ،و َُمـ ىمدال :إٟمدف ىمدقل
وقمٛمؾ وإظمالص سمال ا ّشمٌّاع ومٝمق ُمٌتدع ّ
وال.
إن ًمٚمًان ً
قمٛمؾ اًمٚمًان وي٘مقلَّ :
سمٕمض اًمٕمٚمامء رمحٝمؿ اهلل ذم ُمً٠مًمة اًمٕمٛمؾ يذيمر َ
قمٛمال ،وقمغم هذا إذا ىمال:
ىمقل وقمٛمؾ يريد سمف َ
ىمقل اًمٚمًان اًمذي هق حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد اًمدذي يددظمؾ سمدف ذم اإلؾمدالم ،وُمدا زاد قمٜمدف ُِمدـ
إقمامل ُِ -مـ اًمذيمر واًمتًٌٞمح وآؾمتٖمٗمار وهمػمها مما ٓ ُيٕمٛمؾ ّإٓ سماًمٚمًان  -ومٝمذا يٕمتؼمه ُِمـ قمٛمؾ اًمٚمًدان،
َخ ُٗم َ ِ
قن ُِم َـ اًمٜمَّ ِ
دؿ إِ ْذ ُي ٌَٞم ُت َ
َخ ُٗم َ
َّاس َو َٓ َي ًْ َت ْ
ويًتدًمقن قمٚمٞمف سم٘مقل اهلل شمٕماممَ ﴿ :ي ًْ َت ْ
ُدقن َُمدا َٓ
قن ُم َـ اهللَِّ َو ُه َ
دق َُم َٕم ُٝم ْ
دل ذًمؽ قمغم ّ
قمٛمالَّ ،
قن ُ ِحمٞم ًٓما﴾( )1ومًٛمك اهللُ شمٕمامم ىمقهلؿ ً
َان اهللَُّ سمِ َام َي ْٕم َٛم ُٚم َ
َي ْر َى ُِم َـ ا ًْم َ٘م ْق ِل َو َيم َ
أن اًم٘مقل يٓمٚمؼ
( )1اًمٜمًاء.108 :
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سمف قمٛمؾ :واًم٘مقل يٙمقن سماًمٚمًان ،هذا اًمٙمالم ُيٜمَ ٌَّف قمٚمٞمف ّ
ٕن سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ وأفمٜمف اإلُمام أمحد رمحدف اهلل عمّدا
أن ىمق ًُما ي٘مقًمقنَّ :
ذيمروا ًمف ّ
إن اإليامن ىمقل وقمٛمؾ اًمٚمًان – هق ُِمـ اعمرضمئة  -أٟمٙمر ذًمؽ - ،هدذا َؿمد ٌَّاب سمدـ
إٟمٙمارا ؿمديدًً ا ٕهنؿ ٓ يريدون اًمٕمٛمؾ اًمذي يريده ُ
اًمًٜمََّّة! وإٟمدام يريددون
ؾمقار  -أٟمٙمر ذًمؽ اإلُمام أمحد
ّ
أهؾ ُّ
ً
ٍمدوه قمدغم اًمٚمًدان وم٘مدط دون
سم٘مقهلؿ ىمقل وقمٛمؾ اًمذي هق قمٛمؾ اًمٚمًان وم٘مط دون قمٛمؾ اجلقارح! يٕمٜمل َىم َ ُ
اًمًٜمََّّة واجلامقمة.
قمٛمؾ اجلقارح وقمٛمؾ اًم٘مٚمب ،وهذا خماًمػ ٕهؾ ُّ
ِ
اًمٗم َر ُق اعمٜمحرومة ذم هذا اًمٌاب قمغم اإلمجال ـمائٗمتان:
ِ
أن يٌ٘مك يمٚمدف وإُمدا ْ
اإليامن ؿمٞم ًئا واطمدًً ا ،إُما ْ
َ
أن يدزول
ومجٕمٚمت
اًمًٜمََّّة ذم سماب اإليامن:
ـمائٗمة ظماًمٗمت أهؾ ُّ
يمٚمف! وه١مٓء هؿ اخلقارج واعمٕمتزًمة ،وسمٜمقا قمغم ذًمؽ اعمً٠مًمة اعمتٕمٚم٘مة سمٛمرشمٙمب اًمٙمٌػمة ،وماخلقارج يم ّٗمروه سمٜمدا ًء
يماومراّ :
ان يٙمقن ُم١مُمٜمًًا وإُما ْ
قمغم هذا إصؾ اًمٗماؾمد :وم٘ماًمقا :إُما ْ
ٕن اإليامن قمٜمدهؿ ٓ يتدٌٕمض وٓ
أن يٙمقن ً
أن يٌ٘مك يمٚمف وإُما ْ
يتجزأ ،إُما ْ
اؾمدؿ اإليدامن
أن يزول يمٚمف ،واًمٓمائٗمة اًمثاٟمٞمة :هل اعمٕمتزًمة ،اًمدذيـ يًدٚمٌقن قمٜمدف
َ
وي٘مقًمقن :ذم اًمدٟمٞما ًمٞمس سمٛم١مُمـ وٓ وماؾمؼ وًمٙمٜمف ذم أظمرة ُِمـ اعمخٚمديـ ذم اًمٜمار! ومٝمؿ يٚمت٘مقن ُمع اخلدقارج
ذم ُمً٠مًمة اخلٚمقد ذم اًمٜمار ،وأُما آؾمؿ ومٝمؿ ٓ ي٘مقًمقن :هق ُم١مُمـ وٓ يماومر ،واخلدقارج ي٘مٓمٕمدقن سم٠مٟمدف يمداومر،
ِ
وؾمٞم٠ميت ْ
اًمر ّد قمغم هذه اًمٓمائٗمة.
إن ؿماء اهلل شمٕمامم ذم شمٌقيٌات اعم١مًمػ وُما أورده ُمـ إدًمة َّ
واًمٓمائٗمة اًمثاًمثة :هؿ ـمائٗمة اإلرضماء ،وهذه اًمٓمائٗمة قمغم أىمًامُ ،مٜمٝمؿ َُمدـ يدرى ّ
أن اإليدامن هدق اعمٕمرومدة
أن يٙمقن أسمق ـماًمب ُم١مُمٜمًًاٟٕ :مف يمان ىماـم ًٕما وُمّمد ًىما ّ
واًمتّمديؼ ،وهذا ىمقل اجلٝمٛمٞمة ،وقمغم هذا يٚمزُمٝمؿ ْ
سمد٠من
ٟمٌل :وًمٙمـ ُمٜمٕمف خماوم ُة ُمً ٌّ ِة ىمقُمف ،واًمٓمائٗمة اًمثاٟمٞمة اًمدذيـ ىمداًمقاَّ :
حمٛمدًً ا ّ
إن اإليدامن هدق
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ٌّ
يمرام  -وهد١مٓء همدالة ذم اإلرضمداء ،ي٘مقًمدقن:
اًمٙمراُمٞمة – اشمٌاع حمٛمد سمـ َّ
اإلىمرار سماًمٚمًان وم٘مط! وهذه ـمائٗمة َّ
َ
أن ُي ِ٘م َّر سمٚمًاٟمف دون ىمٚمٌف وٓ قمٛمٚمف! واًمٓمائٗمة اًمثاًمثة ىماًمقاَّ :
يٙمٗمل ْ
اإلىمرار ُمدع شمّمدديؼ اًم٘مٚمدب،
اإليامن هق
إن
ُ
يٕمٜمل اإلىمرار سماًمٚمًان ُمع شمّمديؼ اًم٘مٚمب ،وه١مٓء أشمٌاع قمٌد اهلل سمـ ُيم َُّالب ،وـمائٗمدة ىمداًمقاَّ :
إن اإليدامن ىمدقل
َ
اًمًٜمََّّة ذم هذا
وقمٛمؾ :وًمٙمٜمٝمؿ ضمٕمٚمقا
اًمٕمٛمؾ ً
ظماصا سماًم٘مٚمب دون اجلقارح! هذا جمٛمؾ خماًمٗمة أهؾ اًمٌدع ٕهؾ ُّ
اًمٌاب ،واعمً٠مًمتان اًمٙمٌػمشمان ْ
وسمقب قمٚمٞمٝما وهدل
أيْما
أيْما ُمً٠مًمة ُمٝمٛمة ىمد ذيمرها ً
وإن يماٟمت هٜماك ً
اًمٌخاري َّ
ّ
اًمًدٜمََّّة
ُما يتٕمٚمؼ سمحٙمؿ ُمرشمٙمب اًمٙمٌػمة ،هذه ُمًائؾ صمالث ُمٝمٛمة ضمدًً ا ذم هذه اعمً٠مًمةَُ ،مـ قمرف
َ
ُمذهب أهؾ ُّ
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خَ ََعََبَدَ َ
اًمٌخاري رمحف اهلل ُِمـ شمٌقيٌف ذم
واجلامقمة ذم سماب اإليامن وقمرف هذه اعمذاهب اعمٜمح ّٚمة :وم٢مٟمف يدرك ُمرا َد اإلُمام
ّ
واوحا.
اًمٌخاري رمحف اهلل شمٕمامم
هذا اًمٙمتاب ،هذه اعم٘مدُمة ذيمرٟماها طمتك يٙمقن يمالم
ً
ّ
اًمٌخاري رمحف اهلل
وأن ٟمٌدأ سم٘مراءة يمتاب اإليامن ًمإلُمام
ّ
-----------------------------------------احلٛمد هلل رب اًمٕماعملم ،واًمّمالة واًمًالم قمغم أذف إٟمٌٞمداء واعمرؾمدٚملمٟ :مٌ ّٞمٜمدا حمٛمدد قمٚمٞمدف وقمدغم صًمدف
وصحٌف أومْمؾ اًمّمالة وأشمؿ اًمتًٚمٞمؿ
اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًمٜما وًمِمٞمخٜما وًمقاًمديف واحلاضيـ وجلٛمٞمع اعمًٚمٛملم
اًمٌخاري ذم يمتاسمف "اجلاُمع اًمّمحٞمح":
ىمال اإلُمام أسمق قمٌد اهلل :حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ
ّ
ِ
َاب ِ
اإل َيام ِن
يمت ُ
اإل ْي َام ِن و َىم ْق ِل اًمٜمٌَِّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿُ « :سمٜمِ َل ِ
اب ِ
َخ ٍ
اإل ْؾم َ
سش.
ال ُم َقم َغم َ ْ
َسم ُ
ِ
صَ ،ىم َال اهللَُّ َشم َٕم َامم ﴿ًمِ َٞم ْز َدا ُدوا إِ َيام ًٟمًا َُم َع إِ َيام ِ ِهن ْؿ﴾(َ ﴿ ،)1و ِز ْد َٟمَا ُه ْؿ ُهدًً ى﴾(،)2
َو ُه َق َىم ْق ٌل َووم ْٕم ٌؾَ ،و َي ِزيدُ َو َيٜمْ ُ٘م ُ
ِ
ِ
َاه ْؿ َشم ْ٘م َق ُاه ْؿ﴾(َ ،)4و َىم ْق ًُم ُفَ ﴿ :و َي ْدز َدا َد
﴿ َو َي ِزيدُُ اهللَُّ ا ًَّمذي َـ ْاه َتَدََ ْوا ُهدًً ى﴾(َ ﴿ ،)3وا ًَّمذي َـ ْاه َتَدََ ْوا َزا َد ُه ْؿ ُهدًً ى َوص َشم ُ
ا ًَّم ِذي َـ ص َُمٜمُُقا إِ َيام ًٟمًا﴾(َ ،)5و َىم ْق ًُم ُفَ ﴿ :أ ُّي ُٙم ُْؿ َزا َد ْشم ُف َه ِذ ِه إِ َيام ًٟمًا َوم َ٠م َُّما ا ًَّم ِذي َـ ص َُمٜمُُقا َوم َزا َد ْ ُهت ْؿ إِ َيام ًٟمًا﴾(َ ،)6و َىم ْق ًُم ُف َضم َّؾ ِذيم ُْر ُه:

ِ
﴿ َوم ْ
ب ِذم اهللَِّ َواًم ٌُ ْٖم ُض ِذم
حل ُّ
اظم َِم ْق ُه ْؿ َوم َزا َد ُه ْؿ إِ َيام ًٟمًا﴾(َ ،)7و َىم ْق ًُم ُف َشم َٕم َاممَ ﴿ :و َُما َزا َد ُه ْؿ إِ َّٓ إِ َيام ًٟمًا َو َشم ًَْٚم ًٞمام﴾(َ ،)8وا ُ
إليام ِن َومدرائِ َض ،و َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اهللَِّ ُِمـ ِ ِ
دعَ ،و ُطمددُُ و ًدا،
ذائ َ
اإل َيامنَ " ،و َيمت َ
َ
َ
َب ُقم َٛم ُر ْسم ُـ َقم ٌْد اًم َٕم ِز ِيز إِ َمم َقمدي ْسم ِـ َقمد ٍّي« :إِ َّن ًم ْ ِ َ
َ َ
اإل َيام َنَ ،و َُم ْـ َمل َي ًْ َت ْٙم ِْٛم ْٚم َٝما َمل َي ًْ َت ْٙم ِْٛم ِؾ ِ
اؾم َت ْٙم َْٛم َؾ ِ
اإل َيام َنَ ،وم٢مِ ْن َأ ِقم ْش َوم ًَ ُ٠م َسمٞمٜمُ َٝما ًَم ُٙم ُْؿ َطم َّتَّك
اؾم َت ْٙم َْٛم َٚم َٝما ْ
َو ُؾمٜمَٜمًًاَ ،وم َٛم ِـ ْ
ْ
ْ
ِ
َشم ْٕم َٛم ُٚمقا ِ َهباَ ،وإِ ْن َأ ُُم ْت َوم َام َأ َٟمَا َقم َغم ُص ْح ٌَتِ ُٙم ُْؿ سمِ َح ِر ٍ
ٞمؿ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ ﴿ :و ًَمٙمِ ْـ ًمِ َٞم ْٓم َٛمدئِ َّـ
يصشَ ،و َىم َال إِ ْسم َراه ُ
( )1اًمٗمتح.4 :
( )2اًمٙمٝمػ.13 :
(ُ )3مريؿ.76 :
( )4حمٛمد.17 :
( )5اعمدصمر.31 :
( )6اًمتقسمة.124 :
( )7صل قمٛمران.173 :
( )8إطمزاب.22 :
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َىم ْٚمٌِل﴾( ،)1و َىم َال ُمٕما ُذ سمـ ضمٌ ٍؾ« :اضمٚمِس سمِٜمََا ُٟم ُْ١م ُِمـ ؾما َقم ًةش ،و َىم َال اسمـ ُمًٕم ٍ
لم ِ
اإل َيام ُن ُيم ُّٚم ُفشَ ،و َىم َال ا ْسم ُـ
قد« :اًم َٞم ِ٘م ُ
ْ ُ َ ْ ُ
َ
ْ ْ
َُ ْ ُ ََ
َ
ْ َ
ِ
اك ِذم َّ ِ
ُدؿش َأ ْو َصد ْٞمٜم َ
ُقم َٛم َرَ َٓ« :ي ٌْ ُٚم ُغ اًم َٕم ٌْدُُ َطم ِ٘مٞم َ٘م َة اًم َّت ْ٘م َقى َطم َّتَّك َيدََ َع َُما َطم َ
َاك َيدا
ذ َع ًَم ُٙم ْ
اًمّمدْْ رشَ ،و َىم َال ُجمَاهددٌ َ َ « :
ِ
اطمدً ا ،و َىم َال اسمـ َقمٌ ٍ ِ
ُحمَٛمدُ وإِياه ِديٜمًا و ِ
اضماش َؾمٌِ ًٞمال َو ُؾمٜمَّ ًة.
ذ َقم ًة َوُمٜمْ َْٝم ً
ْ ُ َّ
َ
َ
َّ َ َّ ُ
اسْ « :
..................
سمًؿ اهلل اًمرمحِـ اًمرطمٞمؿ
ىمال اعم١مًمػ رمحة اهلل قمٚمٞمف" :يمتاب اإليامن وىمقل اًمٜمٌََّّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ :سمٜمل اإلؾمدالم قمدغم َخدس"
أن اًمذي اؾمتٔمٝمره يمثػم ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ّ
وضماء ذم سمٕمض اًمٜمًخ "سماب اإليامن" ّإٓ ّ
أن هذا زائد ذم هذا اعم٘مام ٕٟمف
ٌَّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ" :سمٜمل اإلؾمالم قمدغم َخدس" هدذا طمدديث
ىمال ىمٌٚمف "يمتاب اإليامن" وىمقًمف :ىمقل اًمٜمَّ ّ
ُمرومقع ؾمٞم٠ميت ْ
إن ؿماء اهلل َو ْص ُؾ اعم١مًمػ رمحف اهلل ًمف.
ىمال" :وهق ىمقل وومٕمؾ" هق أن ًمق شمالطمٔمقن َذ َيم ََر وىمال" :يمتاب اإليامن" صمؿ ىمال" :سمٜمل اإلؾمالم" ،صمؿ
ىمال" :وهق ىمقل وومٕمؾ" ُما هق اًمذي هق ىمقل وومٕمؾ؟ هق اإليامن ،ىمد ي٘مقل ىمائؾ :هق ىمال" :سمٜمل اإلؾمدالم"!
ومٞم٘مال ًمفَّ :
اًمٌخاري ممـ ٓ يرى ومر ًىما سملم اإلؾمالم واإليامن سمؾ يرامها ُمٕمٜمك واطمدد ،وهدذا ُمدذهب
إن اإليامن
ّ
ِ
وٟمدص قمدغم ّ
أن
اًمًٜمَّة واجلامقمة ،وىمد ٟمٍمه حمٛمدُُ سمـ ٟمٍم ذم يمتاسمف "شمٕمٔمٞمؿ َىمدْْ ِر اًمّمدالة"
َّ
قمٜمد ـمائٗمة ُمـ أهؾ ُّ
همػم واطمد ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يمِمٞمخ اإلؾمدالم اسمدـ شمٞمٛمٞمدة
اإلُمام
ّ
اًمٌخاري يرى أٟمف ٓ َوم ْر َق سملم اإليامن واإلؾمالم ُ
اًمٌخاري رمحف اهلل يدرى ّ
ٟمّمقا قمغم ّ
أن اإليدامن واإلؾمدالم
أن اإلُمام
ّ
واحلاومظ اسمـ رضمب واسمـ طمجر ومجاقمةّ ،
ُمٕمٜمامها واطمد ،إذن إذا ىمال" :وهق ىمقل وومٕمؾ" أيّ :
أن اإليامن ىمقل وومٕمؾ ،واإليامن هق اإلؾمالم :واإلؾمالم
وأيْما هذا اًم٘مقل  -وهق شمًاوي اإلؾمالم واإليدامن  -طمٙمداه
هق اإليامن  -قمٜمد اإلُمام
اًمٌخاري رمحف اهلل ً ،-
ّ
ؼم قمـ يمثػم ُِمـ اًمٕمٚمامء اعمت٘مدُملم ،سمؾ ٟمّمقا قمغم ّ
أن أيمثر اًمٕمٚمامء قمغم هذا
سمٕمْمٝمؿ يماسمـ ٟمٍم واحلاومظ اسمـ قمٌد اًم ّ
اًم٘مقلّ :إٓ ّ
أن هذا اًم٘مقل ُمٜمٝمام ىمد اقمؽموف همػم واطمد ُِمـ أهؾ اًمتح٘مٞمؼ يمداسمـ شمٞمٛمٞمدة واسمدـ رضمدب وهمػممهدا
أن هماًمب أهؾ اًمٕمٚمؿ أو أيمثر اًمًٚمػ قمغم ّ
وذيمروا ّ
أن اإليدامن ًمدف ُمٕمٜمدك واإلؾمدالم ًمدف ُمٕمٜمدكّ ٓ ،
ؿمدؽ أهندام
ُ
ند
ن
اإليدامن سمدام يتٕمٚمدؼ سمد٠مقمامل اًم٘مٚمدقب و ُوم َ
جيتٛمٕمان ويٗمؽمىمان ،سمٛمٕمٜمك أٟمف إذا اضمتٛمع اإلؾمالم واإليامن ُوم َ
( )1اًمٌ٘مرة.260 :
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َشرَ َ
ابَاَ َإليََمََ َ
ََيَ َ
خا َر
البَ َ
حَََََ
حََي ََ
نَص ََ
انََََم ََ ََ
ََ
حَََكَتََ ََ َ
للَشََي ََ َ
حَم ََدَالََسَ ََعََيد
الع َزَيََزََبََنَ ََم ََ
ََََ
َ
خَ ََعََبَدَ َ
ٌَّدل ّ
صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمد ّٚمؿ قمدـ
اإلؾمال ُم سمإقمامل اًمٔماهرة قمغم طمديث ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالمٟٕ ،مف عمّا ؾم٠مل اًمٜمَّ َّ
اإليامن ىمالْ " :
أن شم١مُمـ سماهلل وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف واًمٞمقم أظمر :وشم١مُمـ سماًم َ٘مدََ ر ظمػمه وذه" ومجٕمؾ اإليامن
ُمتٕمٚم ً٘ما سمإقمامل اًمٌاـمٜمة ،وعمّا ؾم٠مًمف قمـ اإلؾمالم َذ َيم ََر ًمف إريمان اخلٛمًة وهل أقمدامل فمداهرة ،أُمدا إذا اومؽمىمدا
واإليامن سماإلؾمالم ،وهلذا ىمقًمف شمٕمدامم﴿ :إِ َّن اًمددي َـ ِقمٜمْْددََ اهللَِّ ْ ِ
اإل ْؾم َ
ُ
دال ُم﴾(ُ )1يدراد سمدف
ن اإلؾمال ُم سماإليامن
وم ُٞم َٗم َّ ُ
يمؾ ٓ يٛمٙمدـ ْ
اإلؾمالم اًمذي هق سمٛمٕمٜمك اإليامن ،وقمغم ٍّ
أن ُحٙمدؿ قمدغم أطمدد سم٠مٟمدف ُمًدٚمؿ  -سمٛمٕمٜمدك اإلؾمدالم
اًمنمقمل ٓ آؾمتًالم اًمٔمداهر ّ -إٓ وُمٕمدف إيدامن ،وٓ يٛمٙمدـ ْ
أن يٙمدقن هٜمداك ُمد١مُمـ ّإٓ وُمٕمدف رء ُِمدـ
أن اإلؾمدالم ٓ يًدتٖمٜمل قمدـ اإليدامنّ :
اًمًٚمػ رمحٝمؿ اهلل ،يٕمٜمدل ّ
وأن اإليدامن ٓ
ُ
ىمٓمع سمف
اإلؾمالم ،وهذا مما َ
يًٖمٜمل قمـ اإلؾمالم ،إذن ىمقًمف "سمٜمل اإلؾمالم قمغم َخس" وهق ىمقل وومٕمدؾ ،يٕمٜمدل ّ
أن اإليدامن ىمدقل وومٕمدؾ،
اًمٌخاري رمحف اهلل عمّا َذ َيم ََر أٟمف
اًمٗمٕمؾ هٜما  -قمٜمد سمٕمض اًمٕمٚمامء  -هق سمٛمٕمٜمك اًمٕمٛمؾ ،وهذا فماهر ُِمـ ُم٘ماًمة اإلُمام
ّ
أدرك ُِمـ أًمػ ُِمـ قمٚمامء إٟمّمار ي٘مقًمقن ّ
أن اإليامن ىمقل وقمٛمؾ ،وهق يريد سماًمٗمٕمؾ هٜما اًمٕمٛمؾ ،وهلذا ضماء ذم
اًمٌخاري "ىمقل وقمٛمؾ" ،سمٕمض اًمٕمٚمامء جيٕمؾ اًمٗمٕمؾ هق اًمٕمٛمؾ وسمٕمض اًمٕمٚمامء يٗمرق سمٞمٜمٝمام ،ي٘مقل:
سمٕمض ٟمًخ
ّ
أقمؿ ُِمـ اًمٕمٛمؾّ :
خمدتص سمٕمٛمدؾ اجلدقارح،
ٕن اًمٗمٕمؾ يِمٛمؾ اًم٘مقل وقمٛمؾ اجلقارح :وأُما اًمٕمٛمؾ ومٝمق
ّ
اًمٗمٕمؾ ّ
أن ٟمٗمٝمؿ هٜما أٟمف ىمال" :ىمقل وومٕمؾ" يريد ّ
ًمٙم ّـ اًمذي يٜمٌٖمل ْ
أن اإليامن ىمقل وقمٛمؾ.
اًمٌخاري مل َ
سمٕمض اًمٕمٚمامء ىمالَّ :
يذ َيم َِر آقمت٘ماد ٕٟمف ُمتٗمدؼ قمٚمٞمدف! ـمٌ ًٕمدا هدذا اًمٙمدالم همدػم
إن اإلُمام
َذ َيم ََر ُ
ّ
صحٞمح ،وًمٙمـ ًمق قمرف ُمٕمٜمك اًم٘مقل قمٜمد اًمًٚمػ وُما ورد قمٜمٝمؿ ذم هذا اًمٌاب مما يٗمنده ًمٕمدرف ّ
أن ىمدقهلؿ
ىمقل يريدون سمف اقمت٘ماد اًم٘مٚمب وىمقل اًمٚمًان يمام شم٘مدم سمٞما ُٟمُف.
"ويزيد ويٜم٘مص" اٟمتٌٝمقا إذن ىمال" :ىمقل وقمٛمؾ يزيد ويٜم٘مص" وىمد شم٘مدم ّ
اًمٌخاري ر ّيمّدز قمدغم
أن اإلُمام
ّ
هاشملم اًم٘مْمٞمتلم ،ىمْمٞمة يمقن اًمٕمٛمؾ داظمؾ ذم اإليامن ،ويمقن اإليامن يزيد ويٜم٘مص ،وىمقًمف" :يزيدد ويدٜم٘مص"
أي ّ
اًمٌخاري رمحف اهلل "سماب زيدادة اإليدامن وٟم٘مّمداٟمف" قمدغم ُمدا
أن اإليامن يزيد ويٜم٘مص ،وؾمٞمٕم٘مد ًمف اإلُمام
ّ
ؾمٞم٠ميت ْ
قمؼم سمدذًمؽ اسمدـ
إن ؿماء اهلل شمٕمامم ،وسمٕمض اًمٕمٚمامء رمحٝمؿ اهلل يٕمؼم قمـ اًمزيادة واًمٜم٘مّمان سماًمتٗماوؾ ،يمام ّ
اعمٌارك رمحف اهلل.
( )1صل قمٛمران.19 :
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َشرَ َ
ابَاَ َإليََمََ َ
ََيَ َ
خا َر
البَ َ
حَََََ
حََي ََ
نَص ََ
انََََم ََ ََ
ََ
حَََكَتََ ََ َ
للَشََي ََ َ
حَم ََدَالََسَ ََعََيد
الع َزَيََزََبََنَ ََم ََ
ََََ
َ
خَ ََعََبَدَ َ
صمؿ َذ َيم ََر مجٚمة ُِمـ أيات اًمداًمة قمغم زيادة اإليامن ،هق ي٘مقل" :اإليامن يزيد ويٜم٘مص" ومل ي٠مت سمدًمٞمؾ قمدغم
أن ُما يمان ً
ٟم٘مّمان اإليامن! يٕمٜمل مل ي٠مت سمٜمص قمغم ٟم٘مّمان اإليامن! ًمٙمـ قمٜمد اًمٕمٚمامء رمحٝمؿ اهلل ّ
ىمداسمال ًمٚمزيدادة
ىماسمال ًمٚمٜم٘مّمان ،وماًمٜمص ْ -
يمان ً
َص
حا ذم أيات ّ -إٓ أٟمف ُمٕمروف سمٛم٘ماسمٚمف وهق اًمزيادة ،وىمد َٟم َّ
وإن مل يٙمـ س ً
أضمري ذم اًمنميٕمة  -ويمذًمؽ اإلُمام أمحدد
قمغم ذًمؽ مجاقم ٌة ُِمـ اًمٕمٚمامء يماسمـ قمٞمٞمٜمة رمحف اهلل  -يمام ظمرضمف قمٜمف
ّ
أيْما اًمٌٞمٝم٘مل ىماًمف ذم يمتايب آقمت٘ماد وؿمٕمب اإليامن ويمدذًمؽ اسمدـ
اًمًٜمََّّة  -ويمذًمؽ ً
 يمام ٟم٘مٚمف قمٜمف اخلالل ذم ُّسمٓمال ذم ذح اًمٌخاري واسمـ طمزم ذم ِ
أيْما اسمـ طمجر ومٞمام ذطمف ويمذًمؽ اًمٙمرُماين وهمػمهؿ،
اًمٗم َّمؾ واحلاومظ ً
ّ
ىماسمال ًمٚمٜم٘مّمان ،وم٢مذا أصمٌتٜما ّ
ىماسمال ًمٚمزيادة يمان ً
أن ُما يمان ً
ذيمروا ّ
أن اإليامن يزيد ُمٕمٜمداه أٟمدف يدٜم٘مص ،وهدذا حمدؾ
إمجاع قمٜمد ؾمٚمػ هذه إُمة ظمال ًوما عمِـ أٟمٙمر زيادة اإليامن وٟم٘مّماٟمف ،وهذه أيات فماهرة وواوحة.
واحلب ذم اهلل واًمٌٖمض ذم اهلل ُِمـ اإليامن" هذا ضماء ذم طمديث قمٜمد أيب داود ُِمـ روايدة أيب
صمؿ َذ َيم ََر ىمال" :
ّ
أُماُمة اًمٌاهكم ريض اهلل قمٜمف وًمٙمٜمف طمديث ومٞمف و ْٕمػ ،وىمد رواه اسمـ أيب ؿمٞمٌة ُمقىمق ًوما ،وىمد ضماءت ًمف ؿمدقاهد
أظمرى سمٛمٕمٜماه ،وىمد صمٌت قمـ اًمٜمٌَّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ  -يمام ؾمٞم٠ميت " :-صمالث َُمـ يم َّـ ومٞمف وضمد هب َّـ طمدالوة
سمٕمدض اًمٕمٚمدامء قمدغم ّ
اإليامن" وومٞمف " ْ
أن
أن ُحب اعمرء ٓ حٌف ّإٓ هلل" وهق ُِمـ ؿمقاهد هذا احلديث ،وىمدد ٟم ٌّدف ُ
اًمٌخاري رمحف اهلل عمّا يمان هذا احلديث ًمٞمس قمغم ذـمف أو مل يثٌت َذ َيم َر هذا اًمٚمٗمظ ومل يًٜمده إمم اًمٜمٌََّّدل
اإلُما َم
ّ
ّ
احلدب واًمدٌٖمض وضمد َشمَدف ُِمدـ أقمدامل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،واًمٌٖمض واحلب يزيد ويٜم٘مص ،وإذا ٟمٔمدرت إمم
ّ
ِ
ِ
اًم٘مٚمقب ،إذن اإليامن يزيد ويٜم٘مص ّ
َداه ْؿ
دؿ﴾(َ ﴿ ،)1و ِز ْد َٟم ُ
ٕن أيدات اعمت٘مدُمدةً﴿ :م َٞم ْدز َدا ُدوا إِ َيام ًٟمًدا َُم َ
دع إِ َيام ِهن ْ

ُهدًً ى﴾(َ ﴿ ،)2و َي ِزيدُُ اهللَُّ ا ًَّم ِذي َـ ْاه َتَدََ ْوا ُهدًً ى﴾( )3إمم صظمره هذه ومٞمف اـمالق زيادة اإليامن :ومٞمِمٛمؾ ذًمؽ اًمزيادة

واحلب ذم اهلل واًمدٌٖمض
أيْما اًمٜم٘مص اًم٘مٚمٌل واًمٜم٘مص ذم إقمامل ،وهٜما "
اًم٘مٚمٌٞمة وزيادشمف سماًمٓماقمات ،ويِمٛمؾ ً
ّ
ذم اهلل" يتٕمٚمؼ سمام يمان سماًم٘مٚمب ،أي َّ
أن اإليامن يزيد ويٜم٘مص طمتك ُما يمان ذم اًم٘مٚمب ،وهذا ومٞمدف َر ٌّد قمدغم اًمدذيـ
إن اإليامن رء واطمد! َّ
ي٘مقًمقنَّ :
إن اإليامن اًمذي ذم اًم٘مٚمب رء واطمد! ٓ يتٗماوت اًمٜماس ومٞمف :ومٝمؿ ذم أصدٚمف
ؾمقاء! وم٢ميامٟمؽ يم٢ميامن ضمؼميؾ وُمٞمٙمائٞمؾ ويم٢ميامن اًمٜمٌََّّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ي٘مقل ٓ :خيتٚمػ! وإٟمام آظمتالف
( )1اًمٗمتح.4 :
( )2اًمٙمٝمػ.13 :
(ُ )3مريؿ.76 :
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َشرَ َ
ابَاَ َإليََمََ َ
ََيَ َ
خا َر
البَ َ
حَََََ
حََي ََ
نَص ََ
انََََم ََ ََ
ََ
حَََكَتََ ََ َ
للَشََي ََ َ
حَم ََدَالََسَ ََعََيد
الع َزَيََزََبََنَ ََم ََ
ََََ
َ
خَ ََعََبَدَ َ
أن إقمامل اًم٘مٚمٌٞمدة ُِمدـ اإليدامنّ :
دل قمغم ّ
واحلب ذم اهلل واًمٌٖمض ذم اهلل" َّ
وأن اًمزيدادة
ومٚمام ىمال" :
ّ
ذم إقمامل! ّ
واًمٜم٘مّمان حّمالن ذم اإليامن اًم٘مٚمٌل يمام حّمالن ذم أقمامل اجلقارح ،إذن هٜمدا "سمٜمدل اإلؾمدالم قمدغم َخدس"
و﴿ًمِ َٞم ْز َدا ُدوا إِ َيام ًٟمًا َُم َع إِ َيام ِ ِهن ْؿ﴾( )1وهق ىمقل وومٕمؾ وُما شمْمٛمٜمتف هذه أيات ّ
دال قمغم سمٞمان طم٘مٞم٘مة اإليامن قمٜمدد
اًمًدٜمََّّة واجلامقمدةَّ ،
ٕن اإليدامن ذم أصدٚمف ُِمدـ
اًمً َّٜمَّة واجلامقمة ،إذن هق يم٠مٟمف ُي ٌّلم طم٘مٞم٘مة اإليامن قمٜمد أهؾ ُّ
أهؾ ُّ
ِ
اًمًٜمََّّة هق اًمتّمديؼ ٓ
إُمـ وهق اإلىمرار واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜمة ،وُمٜمٝمؿ َُمـ ي٘مقل :هق اًمتّمديؼ ،واًمذي ي٘مقل ُمـ أهؾ ُّ
يٕمٜمل ُما ي٘مقل سمف ُ
شمّمديؼ ظمداص ُُم َ٘م ّٞمدد سمداًم٘مٞمقد اًمنمدقمٞمة اًمتدل
ٌ
أهؾ اًمٌدع ُِمـ أ َّٟمَّف جمرد اًمتّمديؼ! وًمٙمٜمف هق
ضماءت ذم اإليامن يمٌ٘مٞمة احل٘مائؼ اًمتل َشم َِر ُد ُ
وحتٛمؾ قمغم ُمٕمٜماها اًمٚمٖمقي ًمٙمٜمٝما ُشمُ٘م ّٞمد سماًم٘مٞمقد اًمنمقمٞمة اًمتل ضماءت
ذم اًمٜمّمقص ،ويمق ُٟمُف ُِمـ إُمـ هذا هق اظمتٞمار ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمة رمحف اهلل وىمد أـمال ذم سمٞمان اًم َٗم ْرق سملم
وأهنام همػم ُمؽمادوملم ذم يمتاسمف "اإليامن".
اإليامن واًمتّمديؼ َّ
ىمال" :ويمتب قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز إمم قمدي سمـ قمدي" قمدي سمـ قمدي سمـ أيب قمٛمػمة اًمٙمٜمدي ،ويمان واًم ًٞما
ًمٕمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز قمغم سمالد اجلزيرة واعمقصؾ ُِمـ سمالد اًمٕمراق وشمقذم َؾمٜمََة ُمائة وقمنميـ ًمٚمٝمجرة ،يمتب قمٛمر
سمـ قمٌد اًمٕمزيز إمم قمدي سمـ قمدي ،هذه اًمقصٞمة اًمتل أُماُمٜماَّ " :
إن ًمإليامن ومرائض وذائدع وطمددو ًدا وؾمدٜمٜمًًا"
واًمنمائع سماًمّمٗمات ،وماًمّمالة ً
ُمثال أصؾ :واؾمت٘مٌال اًم٘مٌٚمدة
اًمٗمرائض سمإصقل
سمٕمْمٝمؿ
َ
ومنها ُ
َ
اًمٗمرائض هٜما َّ
ُمثال احلج أصؾ :واعمٌٞمت سمٛمزدًمٗمة صٗمة ،قمٜمدٟما ً
صٗمة ،قمٜمدٟما ً
ُمثال اًم٘مذف أصؾ  -طمٙمؿ اًم٘مذف أصؾ ً -مٙمد ّـ
اًمنمائع سم٠مهنا
وومن
َ
ومن اًمٗمرائض سم٠مهنا إقمامل اعمٗمرووةَ َّ ،
اجلٚمد صمامٟمقن ضمٚمدة صٗمة ،وهٙمذا اًمٌ٘مٞمة ،وسمٕمْمٝمؿ َّ َ
قمز ّ
وضمؾ
أيْما هق إىمقى ،وأُما اًمٌ٘مٞمة وهل احلدود وهل ُما هنك اهلل ّ
اًمٕم٘مائد اًمديٜمٞمة ،وًمق ىمٞمؾ سماًمٕمٙمس ًمٙمان ً
قمز ّ
وضمؾ ٓ قمغم ضمٝمة اإلًمزام ًمٕمٌاده سمؾ هل ُِمـ سماب اًمٗمْمائؾ واعمٜمدوسمات هذا
واًمًٜمََـ وهل ُما ذقمف اهلل ّ
قمٜمف ُّ
اًمٌخاري َظم َّر َضمف اإلُمام اسمـ أيب ؿمٞمٌة ذم "اإليامن" ويمذًمؽ اإلُمام أمحد َظم ّر َضمدف ًمدف ذم
إصمر اًمذي ذيمره اإلُما ُم
ّ
وأيْما َظم َّر َضمف اخلالل.
"اإليامن" ً

( )1اًمٗمتح.4 :
9

َشرَ َ
ابَاَ َإليََمََ َ
ََيَ َ
خا َر
البَ َ
حَََََ
حََي ََ
نَص ََ
انََََم ََ ََ
ََ
حَََكَتََ ََ َ
للَشََي ََ َ
حَم ََدَالََسَ ََعََيد
الع َزَيََزََبََنَ ََم ََ
ََََ
َ
خَ ََعََبَدَ َ
وىمال إسمراهٞمؿَ ﴿ :و ًَمٙمِ ْـ ًمِ َٞم ْٓم َٛمئِ َّـ َىم ْٚمٌِل﴾( )1يٕمٜمل سمف اخلٚمٞمؾ قمٚمٞمف اًمًدالم ذم هدذه أيدة ،ىمدالَ ﴿ :و ًَمٙمِد ْـ
ًمِ َٞم ْٓم َٛمئِ َّـ َىم ْٚمٌِل﴾ ويراد سمف زيادة اإليامن ،وهلذا ضماء قمدـ ؾمدٕمٞمد سمدـ ضمٌدػم ىمدالً" :مٞمزيدد ي٘مٞمٜمدل" ،وذم سمٕمدض
اًمروايات قمٜمف "يزيد إيامين" وهذا اعمٜم٘مقل قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم واوم٘مف قمٚمٞمف قمدد ُِمـ اًمًٚمػ يمٛمجاهد واًمٜمخٕمل
واًمْمحاك وىمتادة ذيمروا ُمثٚمام ذيمره ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ﴿ َو ًَمٙمِ ْـ ًمِ َٞم ْٓم َٛمدئِ َّـ َىم ْٚمٌِدل﴾ أي "ًمٞمدزداد ي٘مٞمٜمدل أو ًمٞمدزداد
إيامين" ،ومٙمقٟمف يزداد اإليامن دًمٞمؾ قمغم أٟمف يٜم٘مص ،وهذا فماهر.
"وىمال ُمٕماذ :اضمٚمس سمٜما ٟم١مُمـ ؾماقمة" ىمقًمف "ٟم١مُمـ ؾماقمة" يٕمٜمل َ
ٟمذ َيم ََر اهلل يمدام ضمداء ذم اًمروايدات ،وهدذا
ّ
واخلالل وصححف احلاومظ ذم اًمتٖمٚمٞمؼ ُمقىمق ًوما قمغم ُمٕماذ سمـ ضمٌؾ ريض اهلل
إصمر َظم َّر َضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌة وأسمق قمٌٞمد
قمٜمف ،وم٘مقًمف "اضمٚمس سمٜما ٟم١مُمـ ؾماقمة" وهذا اجلٚمقس يمان ِ
ًمذ ْيم ِْر اهلل ،وهدذا دًمٞمدؾ قمدغم ّ
أن إقمدامل شمزيدد ُِمدـ
اإليامنّ :
أيْما ذم اًمٕمٛمؾ.
وأن اًمزيادة يمام شم٘مع ذم اًم٘مٚمب شم٘مع ً
وأيْمدا رواه
"وىمال اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف :اًمٞم٘ملم اإليامن يمٚمف" هدذا رواه اسمدـ أيب ظمٞمثٛمدة ذم شمارخيدف ً
ؿمؽ ومٞمفّ ،
اًمٕمٚمؿ اًمذي ٓ ّ
ٕن
اًمٓمؼماين ،وأوًمف "اًمّمؼم ٟمّمػ اإليامن ،واًمٞم٘ملم اإليامن يمٚمف" ،واعمراد سماًمٞم٘ملم هٜما
ُ
اًمٕمٚمؿ اًمذي ٓ ّ
ؿمؽ ومٞمف ي٠ميت ُِمـ ضمٝمتلمُِ :مـ ضمٝمة قمٚمؿ اًمٞم٘ملم أو قملم اًمٞم٘مدلم ،ومإدًمدة إذا شمٔمداهرت  -ؾمدقاء
ِ
اًمٕمٚمؿ اًمٞم٘مٞمٜمل ،ويمذًمؽ ي٘مع اًمٞم٘ملم سمداًمٕملم وهدل اعمِمداهدة ،وم٘مقًمدف" :اًمٞم٘مدلم
أورصمت
يماٟمت قم٘مٚمٞمة أو ٟم٘مٚمٞمة -
َ
اإليامن يمٚمف" ًمٞمس ُمٕمٜماه ّ
أن اإليامن هق ُما وىمع ذم اًم٘مٚمب ومحًب! وًمٙمـ هلذا ُمٕمٜمك ذيمدره اًمٕمٚمدام ُء رمحٝمدؿ اهلل
وم٢من إيامٟمف يٙمقن سمٛمٌٚمغ ي٘مٞمٜمفّ ،
أن اإلٟمًان إذا سمٚمغ ُِمـ اًمٞم٘ملم ُما سمٚمغّ :
وهق ّ
ٕن َُمـ قمرف اهلل يمان أؿمدََّّ ًمف ظمِمدٞمة
ٌَّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ" :أٟما أقمٚمٛمٙمؿ سماهلل وأشم٘مايمؿ ًمف أو وأؿمدديمؿ ظمِمدٞمة ًمدف" إذن يم٠مٟمدف
وقمٌادة ،يمام ىمال اًمٜمَّ ُّ
ومٛمـ يمان ذا ي٘ملمّ :
ي٘مقلَّ :
وم٢من أقمامًمف وإيامٟمدف شمتٌدع هدذا
إن اإليامن شماسمع ًمٚمٞم٘ملم ،وم٠مقمامل اًمٕمٌاد سمحًب ي٘مٞمٜمٝمؿَ ،
أن اعمراد ّ
اًمٞم٘ملم ،وسمحًب وٕمػ هذا اًمٞم٘ملم يْمٕمػ اإليامن  ٓ -ذم آقمت٘ماد وٓ ذم اًمٕمٛمؾ  ،-أو ّ
أن اًمٞم٘مدلم
أن َُمـ مل يٙمـ ُمقىمٜمًًا سم٘مٚمٌفّ :
هق أؾماس اإليامن قمغم ُمٕمٜمك ّ
وم٢من أقمام ًَمف ٓ ىمٞمٛمة هلا وٓ اقمتٌدار هلدا ذم اًمنمدع ،إذن
اًمٞم٘ملم هق أؾماس اإليامن.

( )1اًمٌ٘مرة.260 :
10

َشرَ َ
ابَاَ َإليََمََ َ
ََيَ َ
خا َر
البَ َ
حَََََ
حََي ََ
نَص ََ
انََََم ََ ََ
ََ
حَََكَتََ ََ َ
للَشََي ََ َ
حَم ََدَالََسَ ََعََيد
الع َزَيََزََبََنَ ََم ََ
ََََ
َ
خَ ََعََبَدَ َ
وىمال اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ٓ" :يٌٚمغ اًمٕمٌد طم٘مٞم٘مة اًمت٘مقى طمتك يدع ُما طماك سماًمّمدر" هدذا إصمدر قمدـ
وٟمدص
َص احلاومظ اسمـ رضمب رمحف اهلل قمغم أٟمف مل ي٘مػ قمٚمٞمف ُِمدـ طمدديث اسمدـ قمٛمدر،
َّ
اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف َٟم َّ
ً
أيْما احلاومظ ذم اًمٗمتح وذم اًمتٖمٚمٞمؼ قمغم ّ
ُمقصقٓ قمـ اسمـ قمٛمدر ريض اهلل قمٜمدف :وإٟمدام رأوه ذم
أن مل ي٘مػ قمٚمٞمف
ً
وإن يمدان يتٕمٚمدؼ سمداًمت٘مقى ّ -إٓ ّ
اًمٌخداري رمحدف اهلل ْ -
أن ظمّمدال
اًمٌخاري هٙمذا ،وهذا إصمر ذيمره اإلُمام
ّ
ّ
ُمٗمنا سماًمت٘مقى ًمرأيتف ُمٜمٓمٌ ً٘مدا قمدغم ُمدا
رأيت ُما ذيمره اهللُ شمٕمامم ذم يمتاسمف
اًمت٘مقى هل ظمّمال اإليامن ،وأٟمت ًمق َ
ً
ذيمره اهلل شمٕمامم ُِمـ شمٗمّمٞمٚمف وسمٞماٟمف ًمإليامن ،وؾمٞم٠ميت ْ
ؼم َأ ْن ُشم َُق ًُّمقا
إن ؿماء اهلل ىمق ًُمف شمٕمامم ذم اًمٌاب اًمثاينًَ ﴿ :م ْٞم َس ا ًْم ِ َّ
قه ُٙم ُْؿ ِىم ٌَ َؾ اعمَْ ْ ِ
نم ِق َواعمَْ ْٖم ِر ِ
ب﴾( )1وأٟمف ٌّ
دال قمغم هذا.
ُو ُضم َ
ُدؿ ُِمد َـ اًمدد ِ
يـ َُمدا
ذ َع ًَم ُٙم ْ
وىمال جماهد" :ذع ًمٙمؿ :أوصٞمٜماك يا حمٛمد وإياه ديٜمًًا" يٕمٜمل سمف ىمق ًَمف شمٕماممَ َ ﴿ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمٛمدقا اًمددي َـ َو َٓ َشم َت َٗم َّر ُىمدقا
ص سمِف ُٟم ً
ٞمًدك َأ ْن َأىم ُ
قؾمدك َوقم َ
ٞمؿ َو ُُم َ
ُقطما َوا ًَّمذي َأ ْو َطم ْٞمٜمََا إِ ًَم ْٞم َؽ َو َُما َو َّص ْٞمٜمََا سمِف إِ ْسم َدراه َ
َو َّ
ومِ ِٞمف﴾( )2ىمال" :أوصٞمٜماك يا حمٛمد" ي٘مقل جماهد ذم شمٗمًػمها "أوصٞمٜماك يا حمٛمد وإياه" أي أوصٞمٜماك يدا حمٛمدد
وٟمقطما ديٜمًًا واطمدًً ا ،وهذا إصمر وصٚمف قمٌد سمـ ُمحٞمد واسمـ ضمرير واسمـ اعمٜمذر ذم شمٗماؾمػمهؿ وصححف احلاومظ اسمـ
ً
اًمٌخاري رمحف اهلل هلذا هق ّ
أن ُما ضماءت سمف اًمٜمّمقص ذم يمتاب
طمجر ذم اًمتٖمٚمٞمؼ ،واعمراد  -واهلل أقمٚمؿ  -سمٛمراد
ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُِمـ ِ
ُ
وؾمٜمَّ َِّة ٟمٌ ّٞمف ّ
رؾمدؾ اهلل قمٚمدٞمٝمؿ اًمّمدالة
سمٞمان اإليامن هق اًمنمدع اًمدذي ضمداءت سمدف
اهلل ُ
واًمًالم قمغم ُمٕمٜمك أهنؿ يمٚمٝمؿ ُمتٗم٘مقن قمغم هذه احل٘مٞم٘مة  -وهل طم٘مٞم٘مة اإليامن .-
ِ
ِ
وُمٜمٝماضما" يٕمٜمدل ذم ىمقًمدف شمٕمداممً﴿ :مِ ُٙم ٍّ
ذ َقمد ًة
وىمال اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمٜمف" :ذقمة
ً
ُدؾ َضم َٕم ْٚمٜمََدا ُمدٜمْ ُٙم ُْؿ ْ
ِ
وُمٜمٝماضما ،ىمال اسمـ قمٌاسً " :
وؾمٜمََّّة" هذا إصمر
اضما﴾( )3أي ًمٙمؾ أُمة ُِمـ إُمؿ ضمٕمؾ اهللُ هلؿ ذقمة
ً
َوُمٜمْ َْٝم ً
ؾمٌٞمال ُ
ً
َظم َّر َضمف قمٌد اًمرزاق واًمٓمؼمي وقمٌد سمـ ُمحٞمد ذم شمٗماؾمػمهؿ ،وىمقًمف " ً
ؾمدٌٞمال
وؾمٜمََّّة" ضمداءت ذم سمٕمْمدٝما "
ؾمٌٞمال ُ
أن اًمّمقاب " ً
وؾمٌٞمال" ،ورضمح احلاومظ ذم اًمتٗمًػم ّ
ً
وؾمٜمََّّة" يمدام ذيمدره
وؾمٜمََّّة" وضماءت ذم سمٕمْمٝما " ُؾمٜمَّ ًة
ؾمٌٞمال ُ
ُ
اًمًدٜمََـ ،وهلدذا اسمدـ اًم٘مدٞمؿ
اإلُمام
ّ
اًمٌخاري رمحف اهلل ،واًمًٌٞمؾ هل اًمٓمريؼ اًمقاوحة اعمًٚمقك ،واًمنمقمة هل ُّ
إن اًمًٌٞمؾ هق اًمٓمريؼ اًمقاوحة ،واًمنمقمة هل شمٗماصٞمؾ ذًمؽ اًمًدٌٞمؾ"ِ ،
رمحف اهلل ي٘مقلَّ " :
وُمدـ اًمٕمٚمدامء َُمدـ
( )1اًمٌ٘مرة.177 :
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َشرَ َ
ابَاَ َإليََمََ َ
ََيَ َ
خا َر
البَ َ
حَََََ
حََي ََ
نَص ََ
انََََم ََ ََ
ََ
حَََكَتََ ََ َ
للَشََي ََ َ
حَم ََدَالََسَ ََعََيد
الع َزَيََزََبََنَ ََم ََ
ََََ
َ
خَ ََعََبَدَ َ
أن اًمنمقمة هل اعمدظمؾ إمم ذًمؽ اًمًٌٞمؾ ً ِ
يرى ّ
نم َقم ِة اعماء وهل أول ُما ينمب ،إذن اًمِماهد ُِمـ ىمقًمف
أظمذا ُمـ َُم ْ َ
اًمًدٜمََـ ،وقمدغم هدذا ّ
وُمٜمٝماضما" ّ
يمد٠من
"ذقمة
ً
أن هٜماك ذائع ،هذه اًمنمائع شمقصؾ إمم اًمٓمريؼ ،اًمنمائع هدل ُّ
ِ
اًمًٜمََـ ازداد اؾمتٛمًا ًيمًا سماًمًٌٞمؾ  -اًمذي هق اإليامن  :-ومدََ َّل ذًمؽ قمغم ّ
َ
ذائع اإليامن
أن
َ
اإلٟمًان إذا ازداد ُمـ ُّ
وؾمٜمَٜمََف ُِمـ اإليامن.
ُ
-----------------------------------------اؤيم ُْؿ إِ َيام ُٟمٙم ُْؿ
اب ُد َقم ُ
َسم ٌ
ِ
انَ ،قم ْـ ِقمٙم ِْر َُم َة ْسم ِـ َظماًمِ ٍدَ ،قم ِـ ا ْسم ِ
ؼمٟمَا َطمٜمْ َٔم َٚم ُة ْسم ُـ َأ ِيب ُؾم ْٗم َٞم َ
يض اهللَُّ
قؾمكَ ،ىم َالَ :أ ْظم َ َ
َطمدَّ َصمٜمَا ُقم ٌَ ْٞمدُ اهللَِّ ْسم ُـ ُُم َ
دـ ُقم َٛم َدر َر َ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿُ « :سمٜمِ َل ِ
َخ ٍ
َقمٜم ُْٝم َامَ :ىم َالَ :ىم َال َر ُؾم ُ
اإل ْؾم َ
سَ :ؿم َٝما َد ِة َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللَُّ َو َأ َّن ُحم َ َّٛمدًً ا
ال ُم َقم َغم َ ْ
ال َِة ،وإِيت ِ
َاء َّ ِ
حلجَ ،و َص ْق ِم َر َُم َْم َ
َر ُؾم ُ
انش.
اًمّم َ َ َ
قل اهللََِِّ ،وإِ َىما ِم َّ
اًمز َيمَاةَ ،وا َ
..................
ُ
اًمٌخداري ومٞمدف ،سمٕمْمدٝما "سمداب دقمداؤيمؿ إيامٟمٙمدؿ"
ٟمًدخ
سماب :دقماؤيمؿ إيامٟمٙمؿ" هذا ذم احل٘مٞم٘مة اظمتٚمٗمت
ّ
" ٌ
وسمٕمْمٝما ُمٌاذة "دقماؤيمؿ وإيامٟمٙمؿ" وهل ُمرشمٌٓمة سمام أورده اعم١مًمػ ذم اًمٌاب اًمذي َىم ٌْ َؾ هدذا ،يٕمٜمدل ّ
أن اسمدـ
وؾمٜمََّّة" وىمال" :دقماؤيمؿ إيامٟمٙمؿ" ،وىمد َذ َيم ََر احلاومظ اسمدـ طمجدر ّ
وُمٜمٝماضماً :
أن ُِمدـ
قمٌاس ىمال" :ذقمة
ً
ؾمٌٞمال ُ
اًمٌخاري رمحف اهلل أٟمف حذف طمرف اًمٕمٓمػ قمٜمدُما يٜم٘مؾ اًمتٗماؾمػم ،يٕمٜمل "دقماؤيمؿ إيامٟمٙمؿ".
قمادات
ّ
ِ
داؤ ُيم ُْؿ﴾( )1أي َّ
أن
دق َٓ ُد َقم ُ
وىمقًمف" :دقماؤيمؿ إيامٟمٙمؿ" ُم٠مظمقذة ُمـ ىمقل اهلل شمٕماممُ ﴿ :ىم ْؾ َُما َي ْٕم ٌَ ُ٠م سمِ ُٙم ُْؿ َريب ًَم ْ
ٍ
اهلل شمٕمامم ٓ يٙمؽمث سمٙمؿ ًمقٓ دقماؤيمؿ ،وهذا اًمدقماء ُومن سم٠م َّٟمَّدف اإليدامنَّ ،
ُمًد٠مًمة،
ٕن اًمددقماء ٟمققمدان :دقمداء
ودقماء ـمٚمبُ ،ومن اًمدقماء هٜما سم٠م َّٟمَّف اًمٓماقمات ،أيً :مقٓ ـماقماشمٙمؿ ،واًمٓماقمات إيامنَّ ،
ٕن اإلٟمًان شمار ًة يددقمق
ٕهنا هل ُحم َ ّّم ُ
دؾ
رسمف ضمؾ وقمال سماًمً١مال  -اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم ،اًمٚمٝمؿ ارمحٜمل  ،-وشمار ًة يدقمقه سم٠مقمامًمف اًمّماحلاتَّ ،
ٍ
ٍ
دقمائفَّ ،
ٍ
وزيماة ٕ َّٟمَّف يرضمق
وطمج
سمّمالة
ٕن اإلٟمًان إذا دقما سماعمٖمٗمرة دقماؤه ذًمؽ هق يقاومؼ ُما إذا شم٘مرب إمم رسمف
سمِ َّرها وُمٖمٗمر َة اهلل شمٕمامم ًمف ،وم٘مقًمف "دقماؤيمؿ إيامٟمٙمؿ" يٕمٜمل سمف َّ
أن اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمٜمف َوم َّن اًمدقماء ذم أية

( )1اًمٗمرىمان.77 :
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َشرَ َ
ابَاَ َإليََمََ َ
ََيَ َ
خا َر
البَ َ
حَََََ
حََي ََ
نَص ََ
انََََم ََ ََ
ََ
حَََكَتََ ََ َ
للَشََي ََ َ
حَم ََدَالََسَ ََعََيد
الع َزَيََزََبََنَ ََم ََ
ََََ
َ
خَ ََعََبَدَ َ
ٌ
ومدل ذًمدؽ قمدغم َّ
سماإليامن ،واعمراد سماًمدقماء ذم أيات اًمٓماقماتّ :
إيدامن ،وذم هدذا َر ٌّد قمدغم اًمدذيـ
أن إقمدامل
خي ِْر ُضمقن إقمامل قمـ ُمًٛمك اإليامن.
ُْ
يمثػما ،وطمٜمٔمٚمة
ىمقًمف هٜما :قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك هق اسمـ سماذام اًمٕمٌز وهق ؿمٞمخ
ّ
اًمٌخاري وىمد روى قمٜمف ً
سمـ أيب ؾمٗمٞمان اجلٛمحل اعمٙمل ،وقمٙمرُمة هٜما هق اسمـ ظماًمد سمـ اًمٕماص سمـ هِمام سمـ اعمٖمدػمة ،ويمدؾ هد١مٓء ىمدد
اًمٌخاري هذا احلديث وهق" :سمٜمدل اإلؾمدالم
ُظمرج قمٜمٝمؿ ذم اًمّمحٞمحلم وذم اًمٙمتب اًمً َّتَّة ،وىمد أورد اإلُمام
ّ
ً
ُمقصدقٓ،
قمغم َخس" وهق اًمذي ضمٕمٚمف سما ًسما "سماب سمٜمل اإلؾمالم قمغم َخس" ومذيمره هٜماك ُمٕمٚم ً٘مدا وذيمدره هٜمدا
اًمٌخاري رمحف اهلل هلذا احلديث َيدُُ ُّل قمغم أ َّٟمَّف يرى َّ
ٜمك واطمد.
وإيرا ُد
ّ
أن اإلؾمالم واإليامن سمٛمٕم ً
-----------------------------------------اب ُأ ُُم ِ
قر ِ
اإل َيام ِن
َسم ُ
ِ
ِ
قه ُٙم ُْؿ ِىم ٌَ َؾ اعمَ ْ ِ
نم ِق َواعمَ ْٖم ِر ِ
دق ِم
اًمؼم َأ ْن ُشم َُق ًُّمقا ُو ُضم َ
اًمؼم َُم ْـ ص َُمد َـ سمِداهللَِّ َواًم َٞم ْ
بَ ،و ًَمٙم َّـ ِ َّ
َو َىم ْقل اهللَِّ َشم َٕم َاممًَ ﴿ :م ْٞم َس ِ َّ
دغم طمٌ ِ
ِ
الَئِ َٙم َِة َواًمٙمِ َت ِ
اًمًدٌِ ِ
أظم ِر َواعمَ َ
ٞمؾ،
دف َذ ِوي اًم ُ٘م ْر َسمدك َواًم َٞم َتَدا َُمك َواعمَ ًَدايمِ َ
َاب َواًمٜمٌََِّّٞم َ
لم َوص َشمَك اعمَ َال َقم َ ُ
لم َوا ْسمد َـ َّ
قن سمِٕمٝم ِد ِهؿ إِ َذا قماه وا ،واًمّمداسمِ ِريـ ِذم اًمٌ ْ٠مؾم ِ
لم َو ِذم اًمر َىم ِ
اًمّم َ
داء
ال َةََ ،وص َشمَك َّ
اًمًائِٚمِ َ
َ
َ َ ددُُ َ َّ
ابَ ،و َأ َىما َم َّ
َ َ
اًمز َيمَا َةََ ،واعمُق ُوم َ َ ْ ْ
َو َّ
ِ
ِ ِ
ُدقن﴾()2
لم اًم ٌَ ْ٠م ِ
دح اعمُ ْ١م ُِمٜمُ َ
س ُأو ًَمئِ َؽ ا ًَّم ِذي َـ َصدََ ُىمقا َو ُأو ًَمئِ َؽ ُه ُؿ اعمُ َّت ُ٘م َ
اًمياء َو ِطم َ
دقن﴾(َ ،)1و َىم ْقًمدفَ ﴿ :ىمددْْ َأ ْوم َٚم َ
َو َّ َّ
أ َي َة.

ٍ
جل ْٕم ِٗم ُّلَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا َأ ُسمق َقم ِاُم ٍر اًم َٕم َ٘م ِد ُّيَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا ُؾم َٚم ْٞم َام ُن ْسم ُـ سمِال ٍَلَ ،قم ْـ َقم ٌْ ِد
 َطمدَّ َصمٜمَا َقم ٌْدُ اهللَِّ ْسم ُـ ُحم َ َّٛمد ا ُدغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
دالِ « :
دف َو َؾمد َّٚم َؿَ :ىم َ
يض اهللَُّ َقمٜمْ ُفَ ،قم ِـ اًمٜمٌَِّل َص َّ
يدام ُن
ْ
اإل َ
اهللَِّ ْسم ِـ ديٜمَارَ ،قم ْـ َأ ِيب َصاًم ٍحَ ،قم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َر َ
حل َٞما ُء ُؿم ْٕم ٌَ ٌة ُِم َـ ِ
سمِ ْْم ٌع َو ِؾم ُّت َ
اإل َيام ِنش.
ُّقن ُؿم ْٕم ٌَ ًةَ ،وا َ
..................
هذا "سماب أُمقر اإليامن" وذم سمٕمض اًمٜمًخ "سماب ِ
أُمر اإليامن" وىمد َسم َّق َب اسمـ ُمٜمدة رمحدف اهلل قمدغم هداشملم
أيتلم واحلديث اًمذي ذيمره اعم١مًمػ وم٘مالِ " :ذ ْيم ُْر ُما َيدُُ ُّل قمغم َّ
أن اؾمؿ اإليامن ي٘مع قمغم همػم ُما َذ َيم ََر ضمؼميؾ قمٚمٞمف
( )1اًمٌ٘مرة.177 :
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َشرَ َ
ابَاَ َإليََمََ َ
ََيَ َ
خا َر
البَ َ
حَََََ
حََي ََ
نَص ََ
انََََم ََ ََ
ََ
حَََكَتََ ََ َ
للَشََي ََ َ
حَم ََدَالََسَ ََعََيد
الع َزَيََزََبََنَ ََم ََ
ََََ
َ
خَ ََعََبَدَ َ
أن ٓ إًمف ّإٓ اهلل َّ
وأن ؿمٝمادة ْ
واًمًالمَّ :
وطمج اًمٌٞمدت
وأن حمٛمدًً ا رؾمقل اهلل وإىمام اًمّمالة وإيتاء اًمزيماة
َّ
ّ
اًمّمالة ّ
ُ
اًمٌخداري
سمْمع وؾمتقن ؿمٕمٌة" هٙمذا َسم َّق َب اسمـ ُمٜمدة ،وهبذا يتْمح ُمدرا ُد اإلُمدام
أصؾ اإليامن
ّ
وأؾماؾمف :وأ َّٟمَّف ٌ
ُ
اًمٌخاري يرى َّ
رمحف اهلل ذم سماب أُمقر اإليامنُ ،مٕمٜمك ذًمؽ َّ
ُم٘مّمقرا قمغم اًم٘مٚمب وم٘مط!
أن اإليامن ًمٞمس
أن اإلُمام
ّ
ً
ُمتٕمٚمؼ سماًمٚمًان.
ٌ
ُمتٕمٚمؼ ذم اجلقارح ،ور ٌء
ٌ
وإٟمام اإليامن ًمف ُمتٕم َّٚم٘مات ،ر ٌء ُمتٕمٚمؼ سماًم٘مٚمب ،ور ٌء
ِ
ؼم َُم ْـ ص َُم َـ سمِاهللَِّ َوا ًْم َٞم ْق ِم ْأ ِظم ِ
قه ُٙم ُْؿ ِىم ٌَ َؾ اعمَْ ْ ِ
نم ِق َواعمَْ ْٖم ِر ِ
در
ؼم َأ ْن ُشم َُق ًُّمقا ُو ُضم َ
ب َو ًَمٙم َّـ ا ًْم ِ َّ
أية إوممًَ ﴿ :م ْٞم َس ا ًْم ِ َّ
َواعمَْ َالئِ َٙم َِة َوا ًْمٙمِ َت ِ
لم﴾( )1ومٝمذه أقمامل ىمٚمقب وهل اًمقاردة ذم طمديث ضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمف اًمًدالمَ ﴿ :وص َشمَدك
َاب َواًمٜمٌََِّّٞم َ
لم َو ِذم اًمر َىم ِ
اًمًٌِ ِ
اًمّم َ
دال َة﴾( )2إمم
اًمًائِٚمِ َ
اعمَْ َال َقم َغم ُطمٌ ِف َذ ِوي ا ًْم ُ٘م ْر َسمك َوا ًْم َٞم َتَا َُمك َواعمَْ ًَايمِ َ
داب َو َأ َىمدا َم َّ
ٞمؾ َو َّ
لم َوا ْسم َـ َّ
ِ
ِ
صظمره هذه أقمامل اجلقارح ،وىمقًمفَ ﴿ :و َّ ِ ِ
دلم اًم ٌَ ْ
د٠م ِ
س﴾( )3هدذه ُِمدـ أقمدامل
اًميداء َو ِطم َ
اًمّماسمِري َـ ذم ا ًْم ٌَ ْ٠م َؾمداء َو َّ َّ
َ
ومدل قمغم َّ
قن﴾(َّ )4
اًم٘مٚمقب ،ىمال :شمٕماممُ ﴿ :أو ًَمئِ َؽ ا ًَّم ِذي َـ َصدََ ُىمقا َو ُأو ًَمئِ َؽ ُه ُؿ اعمُْ َّت ُ٘م َ
اإليامن ي٘مع طمٞمدٜمام يٙمدقن
أن
ُقن ( )1ا ًَّم ِذيـ هؿ ِذم ص َال ِهتِؿ َظم ِ
اؿم ُٕم َ
هبذه إؿمٞماء اعمذيمقرة ،وىمقل اهلل شمٕماممَ ﴿ :ىمدْْ َأ ْوم َٚم َح اعمُْ ْ١م ُِمٜمُ َ
قن (َ )2وا ًَّم ِذي َـ
َ
ْ
َ ُ ْ

َاة َوم ِ
قن ( )3وا ًَّم ِذيـ هؿ ًمِ َّٚمز َيم ِ
قن (َ )4وا ًَّم ِذي َـ ُهؿ ًمِ ُٗمدر ِ
وضم ِٝم ْؿ َطمداومِ ُٔم َ
اقم ُٚم َ
ُه ْؿ َقم ِـ اًم َّٚم ْٖم ِق ُُم ْٕم ِر ُو َ
قن ( )5إِ َّٓ َقم َ
دغم
َ
ْ ُ
َ ُ ْ
َت َأيامهنؿ َوم٢مِهنؿ َهمػم ُم ُٚم ِ
ِ
أيْما شمدل قمغم ُمدا دًمدت قمٚمٞمدف
لم﴾( )5إمم صظمرها ،هذه أيات ً
قُم َ
َأ ْز َواضم ِٝم ْؿ َأ ْو َُما َُم َٚم َٙم ْ ْ َ ُ ُ ْ َّ ُ ْ ْ ُ َ
أيْمدا شمدروك ،يٕمٜمدل سمٛمٕمٜمدك َّ
وأيْما ومٞمٝما َّ
أن
أن اًمؽمك ُِمـ اإليامن ،وماإليامن يمام أ َّٟمَّف أومٕمدال هدق ً
أية إظمرىً ،
اًمقىمقف قمٜمد احلدود  -يمام ىمال قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز" :ومرائض وذائع وطمدود"  -يٕمٜمل ي٘مػ قمٜمدها اإلٟمًان
ِ
سمْمع وؾمتقن ؿمٕمٌة ،واحلٞماء ُؿمٕمٌ ٌة ُِمـ اإليامن" هذا
وٓ يٜمتٝمٙمٝما :هذا ُمـ اإليامن ،وصمؿ أورد طمديث "اإليامن ٌ
احلديث ـمٌ ًٕما ًمف روايات  -ؾمقاء ُِمـ رواية ؾمٚمٞمامن سمـ سمالل أو ُمـ رواية ؾمٝمٞمؾ سمـ أيب صاًمح قمدـ أسمٞمدف قمدـ
سمْمع وؾمٌٕمقن أو
سمْمع وؾمٌٕمقن" وسمٕمْمٝما "سمْمع وؾمتقن" وذم سمٕمْمٝما قمغم اًمِمؽ " ٌ
ضمده  -ضماء ذم سمٕمْمٝما " ٌ
ٕن اعم٘مّمقد سمف َّ
يي ذم دًٓمة هذا احلديث َّ
أن اإليامن ًمٞمس هدق اًمدقارد ذم
ٌ
سمْمع وؾمتقن" وهذا آظمتالف ٓ ّ

( )1اًمٌ٘مرة.177 :
( )2اًمٌ٘مرة.177 :
( )3اًمٌ٘مرة.177 :
( )4اًمٌ٘مرة.177 :
( )5اعم١مُمٜمقن.6 - 1 :
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حَََََ
حََي ََ
نَص ََ
انََََم ََ ََ
ََ
حَََكَتََ ََ َ
للَشََي ََ َ
حَم ََدَالََسَ ََعََيد
الع َزَيََزََبََنَ ََم ََ
ََََ
َ
خَ ََعََبَدَ َ
دٕمب ُمتٕمدددة ،ويمدام ّ
طمديث ضمؼميؾ وم٘مط! ّ
أن اإليدامن
وأن اإليامن ًمٞمس هق جمرد اًمتّمديؼ! وًمٙم ّـ اإليدامن ُؿم ٌ
ؿمٕمب ُمتٕمددة يٕمٜمل إذا يمان اًمٌمء ؿمٕم ًٌا ُمتٕمددة ويمان شمٕمٚمؼ اًمٌمء سم٠مضمزائف َّ
دل ذًمؽ قمغم أٟمف يزيد ويٜم٘مص يمام
ؾمٞم٠ميت قمٜمد ىمقًمف شمٕمامم﴿ :ا ًْم َٞم ْق َم َأ ْيم َْٛم ْٚم ُت ًَم ُٙم ُْؿ ِديٜمَ ُٙم ُْؿ﴾( ،)1إذن ىمقًمف "اإليامن سمْمع وؾمتقن ؿمٕمٌة ،واحلٞماء ؿمٕمٌة
ُِمـ اإليامن" هذه اًمِمٕمب طماول سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ْ
أن جيٛمٕمٝما ،و ُأًم َٗمدت ذم ذًمدؽ ُمّمدٜمٗمات يمِمدٕمب اإليدامن
ِ
ٌَّدل ّ
صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمد ّٚمؿ – واظمتٚمٗمدقا ذم
َ
ًمٚمحٚمٞمٛمل وؿمٕمب اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مل  -هذه اًمِمٕمب اًمتل ذيمرها اًمٜمَّ ُّ
ؿمٕمب ،وهذا دًمٞمؾ قمغم ّ
لم ّ
ـمري٘مة شمّمٜمٞمٗمٝما ،اًمِماهد ّ
ٌَّل ّ
أن اإليامن يزيدد
أن اإليامن
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ َسم َّ َ
ٌ
أن اًمٜمَّ َّ
أصال واطمدًً ا عمَا صح ْ
ويٜم٘مصٟٕ ،مف ًمق يمان ً
ٌَّل ّ
ؿمدٕمب! وذم هدذا َر ٌّد
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أٟمف
ٌ
أن ُيٓمٚمؼ قمٚمٞمف اًم َّٜم ُّ
سم٠من اإليامن أصؾ واطمد! ٟم٘مقل هلؿَّ :
قمغم اخلقارج واعمٕمتزًمة اًمذيـ ي٘مقًمقن ّ
ٌَّل ّ
َدر
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمد ّٚمؿ َذ َيم َ
إن اًمٜمَّ َّ
أن اإليامن سمْمع وؾمٌٕمقن ؿمٕمٌة  -واًمِمٕمٌة هل اجلزء  -ومٙمقٟمٙمؿ شم٘مقًمقن :إ َّٟمَّف أصؾ واطمد إُما ْ
ّ
أن يذهب يمٚمدف
وإُما ْ
واًمًالم "اإليامن سمْمع وؾمٌٕمقن ؿمٕمٌة" ،إذن اعم١مًمػ يريدد
أن يٌ٘مك يمٚمف! هذا خماًمػ ًم٘مقًمف قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
أن ُي ٌَ ّلم ّ
ْ
أن اإليامن ؿمٕمب ،وهذه اًمِمٕمب ُمتٕمددةُ ،مٜمٝما يتٕمٚمؼ سماًم٘مٚمب ،وُمٜمٝما ُما يتٕمٚمؼ سمداجلقارح ،وُمٜمٝمدا ُمدا
يتٕمٚمؼ سماًمٚمًان ،وضماء شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم سمٕمض روايات احلديث ىمال" :أومْم ُٚمٝما ٓ إًمدف ّإٓ اهلل ،وأدٟماهدا إُماـمدة
إذى قمـ اًمٓمريؼ ،واحلٞماء ؿمٕمٌة ُِمـ اإليامن" وم٠مومْمدٚمٝما "ٓ إًمدف ّإٓ اهلل" هدذا ىمدقل ،و"إُماـمدة إذى قمدـ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُِمـ اإليامن إواومة إمم ُما شم٘مددم ُِمدـ ّ
ٌَّل ّ
أن
ىمٚمٌل وضمٕمٚمف اًمٜمَّ ُّ
أُمر ٌّ
اًمٓمريؼ" قمٛمؾ ،و"احلٞماء" ٌ
ٌَّل ّ
واًمًالم ضمٕمٚمدف ؿمدٕم ًٌا يدر ّد قمدغم اخلدقارج
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ضمٕمٚمف ؿمٕم ًٌا ،ويمقن اًمٜمٌََّّل قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
اًمٜمَّ َّ
اًمذيـ جيٕمٚمقٟمف ؿمٞم ًئا واطمدًً ا ٓ يتجزأ!
هذا احلديث اًمذي ذيمره اعم١مًمػ  -طمديث أيب هريرة ريض اهلل شمٕمامم قمٜمف  -أورده اإلُمام اًمؽمُمدذي رمحدف
اهلل ذم ؾمٜمٜمف ذم "سماب ُما ضماء ذم اؾمتٙمامل اإليامن وزيادشمف وٟم٘مّماٟمف" وأورده أسمق داود ذم "سمداب َرد اإلرضمداء"،
دل ذًمدؽ قمدغم ّ
أن اإليامن سمْمدع وؾمدٌٕمقن ؿمدٕمٌة َّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ّ
ٌَّل ّ
أن هدذا
وُمٕمٜمك ذًمؽ أ ّٟمّف عمّا َذ َيم ََر اًمٜمَّ ُّ
وأن َُمـ أشمك سمٌٕمض ؿمٕمب اإليامن ٓ ُيٜمٗمك قمٜمف اؾمؿ اإليامن ُمٓمٚم ً٘ما وإٟمام يٜم٘مص إيامٟمفّ :
اإليامن يتجزأّ :
وأن َُمدـ
وأيْما ومٞمف َر ٌّد قمغم اعمرضمئة  -قمغم مجٞمع أصٜماومٝمؿ  -اًمذيـ ي٘مقًمقنَّ :
إن اإليامن
ي٠ميت سم٠ميمثر ؿمٕم ًٌا هق إيمثر إيام ًٟمًاً ،
( )1اعمائدة.3 :
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َشرَ َ
ابَاَ َإليََمََ َ
ََيَ َ
خا َر
البَ َ
حَََََ
حََي ََ
نَص ََ
انََََم ََ ََ
ََ
حَََكَتََ ََ َ
للَشََي ََ َ
حَم ََدَالََسَ ََعََيد
الع َزَيََزََبََنَ ََم ََ
ََََ
َ
خَ ََعََبَدَ َ
أن اإليامن هق جمرد اًمتّمديؼ اًم٘مقزم وم٘مط! ّ
هق اًم٘مقل! أو ّ
ٌَّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ َذ َيم ََر أٟمف ؿمٕمب وهدذه
وم٢من اًمٜمَّ َّ
اًمِمٕمب هلا شمٕمٚم٘ماهتا ،وشمٗمّمٞمؾ احلديث اًمذي ضماء ذم صحٞمح ُمًٚمؿ "وأومْمدٚمٝما ىمدقل ٓ إًمدف ّإٓ اهلل ،وأدٟماهدا
إُماـمة إذى ،واحلٞماء ؿمٕمٌة ُِمـ اإليامن" هذا واوح ذم اًمدًٓمة.
ـمٞمب ،احلديث اًمًاسمؼ( )1ىمال :طمدصمٜما قمٌد اهلل سمـ حمٛمد هق ؿمٞمخٝمؿ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ ُمًٚمؿ
اعمًُٜمََدي  -سمٗمتح اًمٜمقن  ،-وىمال :طمدصمٜما أسمق قماُمر اًم َٕم َ٘مدي وهق قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٛمرو ،وىمال :طمدصمٜما ؾمٚمٞمامن سمـ
سمالل اعمدين ُمقمم صل اًمّمديؼ ،وه١مٓء ُخم َ َّرج هلؿ ذم اًمّمحٞمحلم واًمٙمتب اًمً َّتَّة ،ويمذًمؽ ؿمدٞمخف قمٌدد اهلل سمدـ
ِ
اًمً ّامن يمؾ
جل َٛمحل اعمدين ؿمٞمخ اإلُمام ُماًمؽ رمحف اهلل وىمد أيمثر قمٜمف ذم اعمقـم٠م ويمذًمؽ أسمق صاًمح ذيمقان ّ
ديٜمار ا ُ
اًمٌخاري رمحف اهلل شمٕمامم.
ه١مٓء ُخم َ َّرج قمٜمٝمؿ ذم اًمٙمتب اًمً َّتَّة ،وهذا احلديث ُِمـ ُؾمداؾمٞمات اإلُمام
ّ
-----------------------------------------اب :اعمُ ًْٚمِ ُؿ َُم ْـ َؾمٚمِ َؿ اعمُ ًْٚمِ ُٛم َ
قن ُِم ْـ ًمِ ًَاٟمِ ِف َو َي ِد ِه
َسم ٌ
دـ َأ ِيب َظماًمِ ٍ
ِ
ددَ ،قم ِ
اًمً َٗم ِرَ ،وإِ ْؾم َام ِقم َٞمؾ ْسم ِ
 َطمدَّ َصمٜمَا ص َد ُم ْسم ُـ َأ ِيب إِ َي ٍدـ
اسَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا ُؿم ْٕم ٌَ ُةَ ،قم ْـ َقم ٌْد اهللَِّ ْسم ِـ َأ ِيب َّ
دغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
ٍ ِ
ِ
دف َو َؾمد َّٚم َؿ َىم َ
يض اهللَُّ َقمٜم ُْٝم َامَ ،قم ِـ اًمٜمٌَِّل َص َّ
َّ
دال« :اعمُ ًْدٚمِ ُؿ َُمد ْـ َؾمدٚمِ َؿ
ْ
اًمِم ْٕمٌِلَ ،قم ْـ َقم ٌْد اهللَِّ ْسم ِـ َقم ْٛمرو َر َ
قن ُِم ْـ ًمًِاٟمِ ِف َو َي ِد ِهَ ،واعمُ َٝم ِ
اضم ُر َُم ْـ َه َج َر َُما َهنك اهللَُّ َقمٜمْ ُفش َىم َال َأ ُسمق َقم ٌْ ِد اهللََِّ :و َىم َال َأ ُسمق ُُم َٕم ِ
اعمُ ًْٚمِ ُٛم َ
او َي َةَ ،طمدَّ َصمٜمَا َد ُاو ُد،
َ
َ
َقم ْـ َقم ِاُم ٍرَ ،ىم َالَ :ؾم ِٛم ْٕم ُت َقم ٌْدَ اهللَِّ َي ْٕمٜمِل ا ْسم َـ َقم ْٛم ٍروَ ،قم ِـ اًمٜمٌَِّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َو َىم َال َقم ٌْدُ إَ ْقم َغمَ ،قم ْـ َد ُاو َد،

َقم ْـ َقم ِاُم ٍرَ ،قم ْـ َقم ٌْ ِد اهللََِّ ،قم ِـ اًمٜمٌَِّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ.
..................

سماب اعمًٚمؿ َُمـ َؾمٚمِ َؿ اعمًٚمٛمقن ُِمـ ًمًاٟمف ويده" وجيقز ًمؽ ْ
اعمًٚمؿ" قمغم اًم٘مٓمع وجيقز
سماب:
أن شم٘مقلٌ " :
" ٌ
ُ
ًمؽ ْ
أن شم٘مػ شم٘مقل" :سماب اعمًٚمؿ َُمـ َؾمٚمِ َؿ اعمًٚمٛمقن ُِمـ ًمًاٟمف ويده".
خيَرج قمٜمف اإلُمام ُمًٚمؿ رمحف اهلل شمٕمامم ،ىمال:
اًمٌخاري ومل ُ َ
ىمال :طمدصمٜما صدم سمـ أيب إياس وهذا ؿمٞمخ ًمإلُمام
ّ
اًمً َٗمر ،ذم اًمٙمٜمك ي٘مال  -سمٗمتح اًمٗمداء –
طمدصمٜما ؿمٕمٌة سمـ احلجاج اًمقاؾمٓمل اإلُمام اعمِمٝمقر ،قمـ قمٌد اهلل سمـ أيب َّ
اًمً َٗمر ،أُما إذا يمان ذم إؾمامء وم٢مٟمف ي٘مال  -سم٢مؾمٙمان اًمٗماء  ،-وهٜما ضماء يمٜمٞم ًة ومٞم٘مال :قمٌدد اهلل سمدـ أيب
اًمً َٗمر ،أسمق َّ
َّ
( )1اًمٙمالم قمغم اإلؾمٜماد اؾمتدريمف اًمِمٞمخ – طمٗمٔمف اهلل – ذم أول اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم احلديث اًمثاين ،وم٘مٛمت سمٜم٘مٚمف إمم ُمقوٕمف.
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َشرَ َ
ابَاَ َإليََمََ َ
ََيَ َ
خا َر
البَ َ
حَََََ
حََي ََ
نَص ََ
انََََم ََ ََ
ََ
حَََكَتََ ََ َ
للَشََي ََ َ
حَم ََدَالََسَ ََعََيد
الع َزَيََزََبََنَ ََم ََ
ََََ
َ
خَ ََعََبَدَ َ
أيْمدا
اًمً ْٗمر ،وإؾمامقمٞمؾ هق اسمـ أيب ظماًمد اًمذي شم٘مدم ،واًمِمٕمٌل قماُمر سمـ ذاطمٞمدؾ اإلُمدام اعمِمدٝمقر ،وهدذا ً
َّ
اًمٌخداري دون
شمٗمدرد قمٜمدف
ّ
إؾمٜماده َظم َّر َج ًمف اًمِمٞمخان وأصحاب اًمٙمتب اًمً َّتَّة ؾمدقى صدم سمدـ أيب إيداس وم٢مٟمدف َّ
اعمًٚمؿ َُمدـ َؾمدٚمِ َؿ
خيَر ْضم ُف ذم صحٞمحف وهق طمديث "
اًمٌخاري قمـ ُمًٚمؿ ومل ُ َ
شمٗمرد سمف
ّ
ُ
ُمًٚمؿ ،وهذا احلديث مما ّ
ِ
سماب :اعمًٚمؿ َُمـ َؾمٚمِ َؿ اعمًٚمٛمقن ُِمـ ًمًاٟمف ويده" وهذا شمٗمًػم ُمٜمف
اعمًٚمٛمقن ُمـ ًمًاٟمف ويده" واعم١مًمػ ىمالٌ " :
ومدل هذا احلديث قمغم ّ
رمحف اهلل ًمإليامنّ ٕ ،ن اإليامن واإلؾمالم قمٜمده رء واطمدَّ ،
أن إقمامل داظمٚمة ذم ُمًٛمك
أيْما داظمٚمة ذم ُمًٛمك اإليامنّ :
اإليامنّ :
وأن اعمًٚمٛملم أو اعم١مُمٜملم درضمات ،وهلذا احلاومظ اسمـ ُمٜمدة
وأن اًمؽموك ً
ذم يمتاسمف "اإليامن" َذ َيم ََر هذا احلديث ذم سماب " ِذ ْيم ُْر صٗمة درضمة اإلؾمالم واإليامن" وىمد ىمال سمٕمض اًمٕمٚمدامءّ :
إن
وأن اعمًٚمؿ ًمٞمس هق َُمـ يِمٝمد ْ
اًمٌخاري رمحف اهلل َذ َيم ََر هذا احلديث ًم ُٞم ٌّلم سمف صٗم َة اعمًٚمؿ اًمٙماُمؾّ :
أن ٓ إًمف ّإٓ
ّ
اهللّ :
وأن حمٛمدًً ا رؾمقل اهلل :وي٠ميت سماًمٗمرائض! وًمٙمـ ٓ يٙمقن إيام ُٟمُف وإؾمال ُُمف شما ًُما ّإٓ إذا َؾمدٚمِ َؿ اعمًدٚمٛمقن ُِمدـ
ًمًاٟمف ويده ،يٕمٜمل أٟمف ٓ يٕمتدي وٓ ي١مذي اعم١مُمٜملم.
اًمٌخاري ـمٌ ًٕما ،ىمال :أسمدق ُمٕماويدة حمٛمدد سمدـ ظمدازم
ىمال أسمق قمٌد اهلل :وىمال أسمق ُمٕماوية ،وأسمق قمٌد اهلل هق
ّ
ؾمٛمٕمت قمٌد اهلل ،هذا اإلؾمٜماد اعمٕمٚمؼ وصٚمف إؾمدحاق
اًميير ،طمدصمٜما داود وهق اسمـ أيب هٜمد ،قمـ قماُمر ،ىمال:
ُ
اًمٌخاري رمحف اهلل ًمدق شم٠مُمٚمٜمدا اإلؾمدٜماد اًمًداسمؼ ىمدال ومٞمدف:
سمـ راهقيف واسمـ ُمٜمدة واسمـ طمٌان ،وُم٘مّمقد اإلُمام
ّ
س َح ومٞمف قماُمر اًمِمٕمٌل سماًمًامع ُِمـ قمٌد اهلل سمدـ
اًمِمٕمٌل قمـ قماُمر قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو واإلؾمٜماد اًمذي يٚمٞمف َ َّ
قمٛمرو ريض اهلل قمٜمٝمام ،وإٟمام َذ َيم ََر ذًمؽ ّ
ٕن اًمِمٕمٌل يمقذم وقمٌد اهلل سمـ قمٛمدرو ُمٙمدل واطمدتامل آٟم٘مٓمداع ُمدع
شمٌاقمد اًمٌٚمدان وارد ،وم٠مورد هذه اًمرواية ًمِ ُٞم ٌَ ّلم ّ
أن ؾمامع قماُمر اًمِمٕمٌل ُِمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمدـ اًمٕمداص ريض
اًمٌخداري ّ
ٕن
اهلل شمٕمامم قمٜمف ،وىمال قمٌد إقمغم ،هق قمٌد إقمغم سمـ قمٌد إقمغم اًمًاُمل ،وهذا ُِمدـ ُمٕمٚم٘مدات
ّ
اًمٌخاري مل يدرك ٓ أسما ُمٕماوية وٓ قمٌد إقمغمّ ،
ٕن قمٌد إقمغم شمقذم َؾمٜمََة ُمئة وشمًٕمة وصمامٟمدلم وأسمدق ُمٕماويدة
ّ
اًمٌخاري رمحف اهلل وًمد َؾمٜمََة ُمئدة وؾمدتة وشمًدٕملم أو َؾمدٜمََة ُمئدة وأرسمٕمدة
شمقذم َؾمٜمََة ُمئة وَخًة وشمًٕملم واإلُمام
ّ
وشمًٕملم ،اًمِماهد ّ
اًمٌخاري مل يدريمٝمام :ومٝمذا ُِمدـ اعمٕمٚم٘مدات ذم صدحٞمح اًمٌخداري ،وهدذا إصمدر -
أن اإلُمام
ّ
طمديث قمٌد إقمغم  -مل يّمٚمف احلاومظ اسمـ طمجر ذم اًمتٖمٚمٞمؼ وٓ ذم اًمٗمتح ،ذم اًمٗمتح أمهٚمف ،وذم اًمتٖمٚمٞمؼ سم َّٞمض ًمف
ىمال :أُما طمديث قمٌد إقمغم وسم َّٞمْمف شمريمف! وهذا دًمٞمؾ قمغم أٟمف مل جيده.
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-----------------------------------------ابَ :أ ُّي ِ
اإل ْؾم َ
ال ِم َأ ْوم َْم ُؾ؟
َسم ٌ
ِ
ِ ٍ
ِ
رَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا َأ ِيبَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا َأ ُسمق ُسم ْر َد َة ْسم ُـ َقم ٌْ ِد اهللَِّ ْسم ِـ َأ ِيب ُسم ْر َدةَ،
 َطمدَّ َصمٜمَا َؾمٕمٞمدُ ْسم ُـ َ ْح َٞمك ْسم ِـ َؾمٕمٞمد اًم ُ٘م َر ُّ
ِ
قل اهللََِّ ،أ ُّي ِ
دؾ؟ َىم َ
ال ِم َأ ْوم َْم ُ
يض اهللَُّ َقمٜمْ ُفَ ،ىم َالَ :ىما ًُمقا َيا َر ُؾم َ
اإل ْؾم َ
دالَُ « :مد ْـ َؾمدٚمِ َؿ
َقم ْـ َأ ِيب ُسم ْر َدةََ ،قم ْـ َأ ِيب ُُم َ
قؾمك َر َ
اعمُ ًْٚمِ ُٛم َ
قن ُِم ْـ ًمِ ًَاٟمِ ِفَ ،و َي ِد ِهش.
..................
أي أصحاب اإلؾمالم أومْمؾ :سمدًٓمدة ّ
أن اإلُمدام
سماب :أي اإلؾمالم أومْمؾ" واعمراد سمف ُّ
هذا ىمال اعم١مًمػٌ " :
أي اعمًٚمٛمقن ظمػم" َّ
أصحاب
دل ذًمؽ قمغم أٟمف يريد هٜما
َ
ُمًٚمؿ رمحف اهلل َظم َّر َج هذا احلديث ذم صحٞمحف سمٚمٗمظ " ّ
ٟمٗمًف!
اإلؾمالم أو يريد سمف ذوي اإلؾمالم وٓ يريد سمف اإلؾمالم َ

وىمقًمف :طمدصمٜما ؾمٕمٞمد سمـ حٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مرر هذا أطمد ؿمٞمقخ إئٛمة اًمً َّتَّة ؾمقى اسمـ ُماضمة ،وأسمقه ُقمٚمِ َؿ

ُِمـ ُمٕمرومة اؾمؿ اسمٜمف ،ىمال :طمدصمٜما أسمق سمردة وهق ُسم َريد سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب سمردة سمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل
شمٕمامم قمٜمف ،وأسمق سمردة قماُمر أو احلارث سمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف.
وهذا اإلؾمٜماد ؾمٜمد يمقذم ،رواشمف يمٚمٝمؿ ُِمـ أهؾ اًمٙمقومة ،وىمد َظم َّر َضمف اإلُمام ُمًٚمؿ رمحف اهلل شمٕمامم ،إذن هذا
أي اعمًٚمٛملم أومْمؾ" شمٗماوؾ اعمًٚمٛملم يٕمٜمل شمٗماوؾ اًمٜمداس ذم
أي اإلؾمالم أومْمؾ" وذم رواية " ّ
سماب ُّ
اًمٌاب " ٌ
دل ذًمؽ قمغم ّ
اإليامن واإلؾمالم ،وإذا يماٟمقا يتٗماوٚمقن ومٞمف َّ
أن هذا اإلؾمدالم ىماسمدؾ ًمٚمزيدادة واًمٜم٘مّمدان ،ومٗمٞمدف
أُمران:
إُمر إول :يتٕمٚمؼ سماًمزيادة واًمٜم٘مّمان قمٜمد طمّمقل اًمتٗماوؾ ومٞمف.
ومدل ذًمؽ قمغم ّ
واًمثاين :أٟمف أـمٚم٘مف قمغم اًمٕمٛمؾَّ :
أن اًمٕمٛمؾ ُِمـ اإليامن ،وهذا ذوع ُِمـ اعم١مًمػ رمحف اهلل ذم
هذه إسمقاب ذم سمٞمان شمٗماصٞمؾ ُما يتٕمٚمؼ سمإصؾ اًمذي َّىمرره ذم أول اًمٙمتاب وهق ّ
أن اإليامن ىمقل وقمٛمؾ يزيدد
ويٜم٘مص ،يمثػم مما سمٕمده ُِمـ إسمقاب شمتٕمٚمؼ هبذا إصؾ.
-----------------------------------------اب :إِ ْـم َٕما ُم اًم َّٓم َٕما ِم ُِم َـ ِ
اإل ْؾم َ
ال ِم
َسم ٌ
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ٍ ِ
 َطمدَّ َصمٜمَا َقم ْٛم ُرو ْسم ُـ َظماًمِ ٍدَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا اًم َّٚم ْٞم ُثَ ،قم ْـ َي ِزيدَ َ ،قم ْـ َأ ِيب اخلَ ْ ِػمَ ،قم ْـ َقم ٌْ ِد اهللَِّ ْسم ِيض اهللَُّ
دـ َقم ْٛمدرو َر َ
ِ
َقمٜم ُْٝم َامَ :أ َّن َر ُضم ًال َؾم َ٠م َل اًمٜمٌَِّ َّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ :أ ُّي ِ
ال َم َقم َ
اًمً َ
اإل ْؾم َ
دغم
ال ِم َظم ْ ٌػم؟ َىم َالُ « :شم ْٓمٕم ُؿ اًم َّٓم َٕما َمَ ،و َشم ْ٘م َر ُأ َّ
فش.
َُم ْـ َقم َر ْوم َت َو َُم ْـ َمل ْ َشم ْٕم ِر ْ
..................
َ
سماب :إـمٕمام اًمٓمٕمام ُِمـ اإلؾمالم" وهذا يماًمٌداب اًمدذي ىمٌٚمدف ،سمٛمٕمٜمدك ّ
إقمدامل داظمٚمد ٌة ذم ُمًدٛمك
أن
" ٌ
َ
اإلؾمالم اًمذي هق اإليامنّ ،
اإليامن واإلؾمال َم سمٛمٕمٜمك واطمد ،اًمٌاب اًمذي َىم ٌْ َٚمف يمان ُمتٕمٚم ً٘مدا
اًمٌخاري جيٕمؾ
ٕن
ّ
سماعمًٚمؿ ِ
ٟمٗمًف وهذا اًمٌاب ُمتٕمٚمؼ سماًمٕمٛمؾ ،وىمٚمٜما :هٜماك شمالزم سملم اًمٕمٛمؾ واًمٕماُمؾ.
ِ
ِ
ِ
أي
"سماب إـمٕمام اًمٓمٕمام ُمـ اإلؾمالم" واًمذي َىم ٌْ َٚمف "اعمًٚمؿ َُمـ َؾمٚم َؿ اعمًٚمٛمقن ُمـ ًمًاٟمف ويده" وسمداب " ّ
اإلؾمالم أومْمؾ" شمٚمؽ ُمتٕمٚم٘مة سماًمقاضمٌات وهذا ُمتٕمٚمؼ سماعمًتحٌات ،يٕمٜمدل هدذا اًمٌداب يٗمدؽمق قمدـ اًمٌداسملم
ومدل ذًمؽ قمغم ّ
اًمًاسم٘ملم سمٙمقٟمف ُمتٕمٚم ً٘ما سماعمًتحٌات واعمٜمدوسماتَّ ،
ومروا أو ُمدا
أن إقمامل  -ؾمقاء ُما يمان ُمٜمٝما ً
يمان ُمٜمٝما ُمنمو ًقما قمغم همػم ضمٝمة اًمٗمروٞمة وإٟمام هق ُِمـ سماب اًمٜمقاومدؾ واعمًدتحٌات  -هدق داظمدؾ ذم ُمًدٛمك
قمرومت و َُمدـ مل شمٕمدرف" ،واًمٌدداءة سماًمًدالم ُؾمدٜمَّ ٌة،
اإليامن ،وهلذا ىمال" :شمٓمٕمؿ اًمٓمٕمام وشم٘مرأ اًمًالم قمغم َُمـ
َ
وإـمٕمام اًمٓمٕمام ًمٞمس يم ُّٚمف واضم ًٌا  -ىمد يتٕملم وىمد ٓ يتٕملم  :-ومدظمؾ ومٞمف ُمدا يمدان همدػم ُمتٕمدلم ُِمدـ اإلـمٕمدام،
دل ذًمؽ قمغم ّ
أي اإلؾمالم ظمػم" َّ
يْما َيدُُ ُّل قمغم ّ
أن ُمراده هٜمدا
وأ ً
أن اإليامن يزيد ويٜم٘مص ٕٟمف عمّا َذ َيم ََر هٜما ىمالّ " :
اإلؾمالم اًمٙماُمؾ وًمٞمس ُمراده َُمـ ي٠ميت سم٠مريمان اإلؾمالم ُمع أصؾ اإليامن! ًمٙمـ هذه اًمدرضمدة اًمدقاردة ذم هدذا
ومدل ذًمؽ قمغم ّ
احلديث  -يمام شم٘مدم ً -مٞمًت ُِمـ اعمتحتامتَّ ،
أن اإليامن ُمتٕمٚمؼ سم٠مصؾ ُما ٓ يدتؿ اإليدامن ّإٓ سمدف
ومٝمق أصؾ ورء ٟمقع صظمر ُِمـ إقمامل ُمتٕمٚمؼ سماإليامن يّمح اإليامن سمدوٟمف ًمٙمـ ٓ َي ْٙم ُْٛم ُؾ اًمٙمامل اًمذي أوضمٌدف
ً
ُمٙمٛمال ًمإليدامن :ومد٢مذا شمريمدف اإلٟمًدان مل يد٠مصمؿً :مٙمدـ إذا ومٕمٚمدف زاد إيام ُٟمُدف ،واًمٜمداس
اهلل ّإٓ سمف ،وصماًمثٝما ُما يمان
َ
اإليامن ذيمروا ُما يتٕمٚمدؼ سمإصدؾ اًمقاضمدب
يتٗماوشمقن ذم ومٕمؾ هذه إؿمٞماء ،وهلذا اًمٕمٚمامء رمحٝمؿ اهلل عمَّا ذيمروا
يٕمٜمل اًمذي ٓ يٛمٙمـ ْ
ح َٙم ََؿ قمغم اإلٟمًان سم٠مٟمف ُمًٚمؿ أو ُم١مُمـ ّإٓ سمف ،وهٜماك ىمًؿ ُِمدـ اًمقاضمٌدات ًمٙمدـ إذا
أن ُ ْ
ىمّما ،وومٞمف رء صظمر هق ُِمـ اعمٙمٛمالت اًمتل يًتحب ًمٚمٛمًٚمؿ
شمريمف اإلٟمًان مل َيٌٓمؾ إيام ُٟمُف ًمٙمـ يٙمقن إيامٟمف ٟما ً
ْ
أن ي٠ميت هبا :وم٢مذا مل ي٠مت هبا مل يٜم٘مص إيام ُٟمُف :وم٢مذا ضماء هبا زاد إيام ُٟمُف.
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اًمٌخاري رمحف اهلل سماًمرواية قمٜمف دون سم٘مٞمدة اخلٛمًدة
احلراين اٟمٗمرد اإلُمام
ّ
ىمال :طمدصمٜما قمٛمرو سمـ ظماًمد وهق َّ
ّإٓ ّ
أن اسمـ ُماضمة روى قمٜمف سماًمقاؾمٓمة ،قمـ يزيد هق أيب طمٌٞمب اعمٍمي ،وهذا مما ُظمر َج ًمف ذم اًمّمدحٞمحلم وذم
وأيْما هذا ُخم َ َّرج ًمدف ذم اًمٙمتدب اًمًد َّتَّة ،وهدذا اإلؾمدٜماد
اًمًٜمََـ ،وىمقًمف قمـ أيب اخلػم ُمرصمد سمـ قمٌد اهلل اًمٞمزينً ،
ُّ
إؾمٜماد ُمٍمي وىمد َظم َّر َضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف.
-----------------------------------------ِ
اإليام ِن َأ ْن ُحِ ِ ِ ِ
ِ
ب ًمِٜمَ ْٗم ًِ ِف
ب َٕظمٞمف َُما ُح ُّ
َّ
َسم ٌ
ابُ :م َـ ِ َ
 طمدَّ َصمٜمَا ُمًدَّ دَ ،ىم َال :طمدَّ َصمٜمَا َحٞمكَ ،قمـ ُؿمٕمٌ َةَ ،قمـ َىمتَادةََ ،قمـ َأٟم ٍ ِيض اهللَُّ َقمٜمْد ُفَ ،قم ِ
دـ اًمٜمٌَِّدل َص َّ
دغم اهللُ
ْ
ْ َ
ْ َْ
َْ
َ
ُ َ ٌ
َ
َس َر َ
َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َو َقم ْـ ُطم ًَ ْ ٍ
لم اعمُ َٕمٚم ِؿَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا َىمتَا َدةَُ ،قم ْـ َأٟم ٍ
َس َقم ِـ اًمٜمٌَِّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ :ىم َ
د١م ُِم ُـ
دالُ َٓ« :ي ْ
ِ
َأطمدُُ ُيمُؿ ،طم َّتَّك ُحِ ِ ِ ِ
ب ًمِٜمَ ْٗم ًِ ِفش.
ب َٕظمٞمف َُما ُح ُّ
َّ
َ ْ َ
..................
سمابُِ :مـ اإليامن ْ
أن حب ٕظمٞمف ُما حب ًمٜمٗمًف" ىمال :طمددصمٜما ُمًددد سمدـ ُمندهد سمدـ ُمندسمؾ ؿمدٞمخ
" ٌ
خيَرج ًمف اإلُمام ُمًٚمؿ ،ىمال :طمدصمٜما حٞمك وهق اسمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓمدان اإلُمدام اًم َٕم َٚمدؿ اعمِمدٝمقر ،قمدـ
اًمٌخاري ،ومل ُ َ
ؿمٕمٌة سمـ احلجاج ،قمـ ىمتادة قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ،ىمتادة سمـ ِدقماُمة اعمُ َٗم ّن ،قمـ اًمٜمٌََّّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمد ّٚمؿ،
ىمال :وقمـ طمًلم اعمٕمٚمؿ ،وهق احلًلم سمـ ذيمقان ،ىمال :طمدصمٜما ىمتادة قمـ أٟمس قمـ اًمٜمٌََّّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ،
ىمقًمف :وقمـ طمًلم ُمٕمٓمقف قمغم ىمقًمف قمـ ؿمٕمٌة ،أي طمدصمٜما ُمًدد طمدصمٜما حٞمك قمـ ؿمٕمٌة وقمـ طمًلم اعمٕمٚمدؿ،
يمالمها قمـ ىمتادة ،هذا شمٗمًػم احلديثً ،مٙمـ َذ َيم ََر اًمٕمٚمامء ّ
اًمٌخداري أورده هٙمدذا ٕٟمدف مل ُجيٛمدع ًمدف
أن اإلُمدام
ّ
سماإلؾمٜماد سملم اًمِمٞمخلم ،اعمٕمٜمك ّ
أن حٞمك عمَّا طمدصمف ذم هذا احلديث مل جيٛمع ًمف سملم اًمِمٞمخلم  -سملم ؿمٕمٌة وطمًدلم
اعمٕمٚمؿ  -وإٟمام روى ًمف احلديث قمـ ؿمٕمٌة صمؿ روى ًمف احلديث قمـ طمًلم اعمٕمٚمدؿ ،وهدذا ؾمدٜمد سمٍمدي ،وىمدد
َظم َّر َضمف اإلُمام ُمًٚمؿ رمحف اهلل ذم صحٞمحف.
سمابُِ :مـ اإليامن ْ
ٟمٗمل ًمإليامن ،وٟمٗمل اإليدامن ٓ يٙمدقن
هذا احلديث " ٌ
أن حب ٕظمٞمف ُما حب ًمٜمٗمًف" هٜما ٌ
ِ
ُ
ٌَّدل ّ
صدغم اهلل
ّإٓ قمغم شمرك واضمب :أُما اعمًتحٌات ومال يٜمٗمك
اإليامن قمـ صاطمٌٝما ،وُمـ هٜما يمؾ ُما ٟمٗمدك سمدف اًمٜمَّ ُّ
سماًمًٜمََّّة  -ومداقمٚمؿ إُمدا أٟمدف ٟمٗمدل ٕصدؾ
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أو ضماء ٟمٗمل اإليامن قمـ صاطمٌف  -ؾمقاء يمان ذم اًم٘مرصن أو ُّ
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َ
خَ ََعََبَدَ َ
اإليامن وإُما ٟمٗمل ًمٙمامًمف اًمقاضمب ٓ ،شمٕمٚمؼ ًمف سماعمًتحٌات ،وهلذا اعم١مًمػ ىمالُِ " :مـ اإليامن" يٕمٜمل ُِمـ اإليدامن
أن حب ٕظمٞمف ُما حب ًمٜمٗمًف" وُمٕمٜمك ذًمؽ ْ
اًمقاضمب " ْ
أن يتٛمٜمك ُِمـ اخلػم ٕظمٞمف ُما يتٛمٜماه ًمٜمٗمًف ،وىمد شمرضمؿ
همػم واطمد ُِمـ اًمٕمٚمامء قمغم هذا احلديث سمام يٗمٞمد ُمٕمٜمك ُما ذيمره اإلُمام اًمٌخاري.
ُ
أورده أسمق قمقاٟمة ذم ُمًتخرضمف ىمال" :سماب سمٞمان ٟمٗمل اإليامن قمـ اًمذي ُحرم هذه إظمالق اعمٌ َّٞمٜمة" صمؿ َذ َيم ََر
ِ
ِ
ْدر
مجٚمة ُمـ إطماديث اًمداًمة قمغم إظمالق وُمٜمٝما هذا احلديث اًمذي ُمٕمٜما ،واسمـ طمٌان ذم صحٞمحف ىمدال" :ذ ْيم ُ
ٟمٗمل اإليامن قمـ َُمـ ٓ حب ٕظمٞمف ُما حٌف ًمٜمٗمًف" ،و َذ َيم ََره اإلُمام اًمٜمًائل ذم "سماب قمالُمة اإليدامن" ،وذيمدره
أيْما اسمـ ُمٜمدة ذم " ِذ ْيم ِْر اخلّمال اًمتل إذا ومٕمٚمٝما اعمًٚمؿ ازداد إيام ًٟمًا" ،ومدََ َّل يمال ُم أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أؿمٞماء:
ً
إولّ :
ظمروضمف ُِمـ اإليامن.
أن اإليامن ىمد يٜمٗمك قمـ صاطمٌف وٓ يراد سمف
ُ
أن ًمإليامن قمالُمات ودٓئؾ قمٚمٞمف ،وهل إقمامل اًمٔماهرة ،وهل ضمزء ُمٜمفّ :
اًمثاٟمٞمةّ :
ٕن اًمًدٚمػ ضمٕمٚمقهدا
ُِمـ طم٘مٞم٘مة اإليامن.
صماًمثٝماّ :
أن إقمامل شمزيد ذم اإليامن ،وًمذا ذيمرها اسمـ ُمٜمدة ذم اًمٌاب اًمذي يٗمٞمد هذا.
-----------------------------------------ب اًمرؾم ِ
قل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ ُِم َـ ِ
اإل َيام ِن
َسم ٌ
ابُ :طم ُّ َّ ُ
ِ
ِ
ِ
يض اهللَُّ
ؼمٟمَا ُؿم َٕم ْٞم ٌ
 َطمدَّ َصمٜمَا َأ ُسمق اًم َٞم َامنَ ،ىم َالَ :أ ْظم َ َبَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا َأ ُسمق اًمزٟمَادَ ،قم ِـ إَ ْقم َدر ِجَ ،قمد ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َدر َة َر َ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َىم َالَ « :وم َقا ًَّم ِذي َٟم ْٗم ِز سمِ َٞم ِد ِهُ َٓ ،ي ْ١م ُِم ُـ َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ َطم َّتَّك َأ ُيم َ
َقمٜمْ ُفَ :أ َّن َر ُؾم َ
ب إِ ًَم ْٞم ِف ُِم ْـ
ُقن َأ َطم َّ
َواًمِ ِد ِه َو َو ًَم ِد ِهش.
ِ
َدسَ ،قم ِ
ٞمؿَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا ا ْسم ُـ ُقم َٚم َّٞماَ ،قم ْـ َقم ٌْ ِد اًم َٕم ِز ِيز ْسم ِـ ُص َٝم ْٞم ٍ
بَ ،قمد ْـ َأٟم ٍ
دـ اًمٜمٌَِّدل
 َطمدَّ َصمٜمَا َي ْٕم ُ٘م ُقب ْسم ُـ إِ ْسم َراه َ
دغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
ِ
وطمدَّ َصمٜمَا ص َد ُمَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا ُؿم ْٕم ٌَ ُةَ ،قم ْـ َىمتَا َدةََ ،قم ْـ َأٟم ٍ
َسَ ،ىم َالَ :ىم َال اًمٜمٌَِّ ُّل َص َّ
دف
ْ
َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ ،ح َ
ب إِ ًَم ْٞم ِف ُِم ْـ َواًمِ ِد ِه َو َو ًَم ِد ِه َواًمٜمَّ ِ
َو َؾم َّٚم َؿُ َٓ« :ي ْ١م ُِم ُـ َأ َطمدُُ ُيم ُْؿَ ،طم َّتَّك َأ ُيم َ
لمش.
مج ِٕم َ
َّاس َأ ْ َ
ُقن َأ َطم َّ
..................
ِ
ب اًمرؾمقل ّ
احلدب
احلب آظمتٞمداري ٓ
َّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُمـ اإليامن" ويريدون سمذًمؽ َّ
ىمال" :سماب ُطم ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُِمـ اإليامن :سمؾ ٓ يٙمقن اًمٕمٌد ُم١مُمٜمًًا ّإٓ سمٛمحٌة اًمرؾمقل ّ
وطمب اًمرؾمقل ّ
صدغم
اًمٓمٌٞمٕمل،
ُّ
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ب اًمرؾمدقل ّ
صدغم اهلل
اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ،
أصمر قمغم اجلقارح ،ذم اًمتٌقيب ىمال" :سماب ُطم ّ
ُّ
ىمٚمٌل ًمٙمـ ًمف ٌ
واحلب ر ٌء ٌّ
ٌَّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ واًمالم ومٞمف ًمٚمٕمٝمد ٕٟمف هق اعمدذيمقر ذم احلدديث
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ" واًمرؾمقل هٜما ُيراد سمف اًمٜمَّ ُّ
أطمب إًمٞمف ُِمـ وًمده وواًمده واًمٜماس أمجٕملم" ْ -
ب إٟمٌٞماء مجٞم ًٕما ُِمـ إُمقر اعمتٕمٞمٜمة -
وإن يمان ُطم ُّ
"طمتك أيمقن ّ
 ،صمؿ َذ َيم ََر احلديث.
أيْما ،ىمدال:
ىمال :طمدصمٜما أسمق اًمٞمامن هق احلٙمؿ سمـ ٟماومع احلٛميص ،ىمال :أظمؼمٟما ؿمٕمٞمب سمـ أيب محزة احلٛميص ً
أيْما ،قمـ أيب هريدرة
طمدصمٜما أسمق اًمزٟماد قمٌد اهلل سمـ ذيمقان اعمدين ،قمـ إقمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ هرُمز وهق ُمدين ً
ّ
ٌَّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىمال ،وهذا احلديث َظم َّر َضمف اإلُمام ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف.
أن اًمٜمَّ َّ
ىمال" :ومقاًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ ِ
ي١مُمـ أطمديمؿ" ىمٚمٜماٟ :مٗمل اإليامن ٓ يٙمقن ّإٓ قمغم واضمب ،واحلديث اًمدذي
ِ
ب اًمرؾمدقل ّ
صدغم اهلل قمٚمٞمدف
ُمٕمٜما "طمتك أيمقن أطمب إًمٞمف ُمـ وًمده وواًمده واًمٜماس أمجٕملم" واًمٌاب " سماب ُطم ّ
أظمص ُِمـ اًمٌاب ،وم٢مذا يمان اإليامن يٜمتٗمل قمدـ اإلٟمًدان  -واعمدراد سمدف
وؾم ّٚمؿ ُِمـ اإليامن" واًمذي ذم احلديث
ّ
اٟمتٗماء يمامًمف اًمقاضمب  -إذا مل ُي َ٘مدم حمٌ َة اًمرؾمقل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ قمغم حمٌتف ًمقًمده وواًمده واًمٜماس أمجٕمدلم
ِ
دل ذًمؽ قمغم ّ
َّ
سماب أوضمب ،وقمٜمدٟما حمٌد ُة اًمٜمٌََّّدل ّ
أن أصؾ اعمحٌة ًمٚمٜمٌََّّل ّ
صدغم اهلل قمٚمٞمدف
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُمـ َ
ٌَّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ًمٞمس سمٛم١مُمـ ىمٓم ًٕما! وهذا أُمر جمٛمع قمٚمٞمف ٓ
أُمر واضمب وماًمذي ٓ حب اًمٜمَّ َّ
وؾم ّٚمؿ وهذا ٌ
ظمالف ومٞمف ،ومٚمق ّ
ٌَّل ّ
ٌَّدل ويٙمدره هدذا
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وقمٛمؾ سمام ضماء ًمٙمٜمف يٌٖمض هذا اًمٜمَّ َّ
أن إٟمًا ًٟمًا اشمٌ َع اًمٜمَّ َّ
اًمٜمٌََّّل ومٝمق يماومر سم٢ممجاع اًمٕمٚمامءً ،مٙمـ اعمً٠مًمة اًمثاٟمٞمة هل ُمً٠مًمة شم٘مديؿ ِ
حمٌة اًمٜمٌََّّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ قمغم وًمدده
ّ
َّ
شم٘مديؿ حمٌتِف ّ
أُمر ُمتٕملمً ،مٙمـ ًمق مل يٙمـ ُِمـ اإلٟمًدان :ومٝمدؾ
وواًمده واًمٜماس أمجٕملم،
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ هذا ٌ
ُ
ي٘مال :إٟمف يماومر؟ ٓ ي٘مال :إٟمف يماومرً ،مٙمٜمف ٟماىمص اإليامنّ ،
ٌَّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ٟمٗمك قمٜمف اإليامن ذم هذا
ٕن اًمٜمَّ َّ
اًمٜمص ،واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ّ
أن قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ىمال :يا رؾمقل اهلل :إٟمدؽ ٕطمدب إ ّزم ُِمدـ يمدؾ رء ّإٓ ُِمدـ
ٟمٗمز ،وم٘مال ٓ" :يا سمـ اخلٓماب! طمتك ُِمـ ٟمٗمًؽ" وم٘مال :طمتك ُِمـ ٟمٗمز ،ىمال" :أن"( )1يٕمٜمدل أن َيم َُٛم َ
دؾ
إيام ُٟمُؽً ،مٙمٜمف مل ي٠مُمره سمتجديد اإليامن ،ومل ي٘مؾ ًمف :إٟمؽ مل شمٙمـ ُم١مُمٜمًًا! وٓ يٛمٙمـ ْ
أن يٙمقن قمٛمر ريض اهلل قمٜمدف
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُمع إيامٟمف وضمٝماده ْ -
 ُمع صحٌتف ًمٚمٜمٌََّّل ّأن يٙمقن قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة يمان
ُمرومققما.
( )1صحٞمح اًمٌخاري (ُ )6632مـ طمديث قمٛمر ريض اهلل قمٜمف
ً
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يماومرا :واًمقطمل ٓ يٜمزل ًمٌٞمان ذًمؽ! إذن قمٛمر ريض اهلل قمٜمف يمان قمغم اإليامن ًمٙمـ يمان ي َ٘مدم حمٌد َة ِ
ٟمٗمًدف قمدغم
ُ ُ
ً
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ّ
أن إيام َٟمَف ٓ يٙمٛمؾ ّإٓ سمت٘مديؿ حمٌتف ّ
ٌَّل ّ
اًمٜمٌََّّل ّ
صدغم اهلل قمٚمٞمدف
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وم ٌَ ّلم اًمٜمَّ ُّ
وؾم ّٚمؿ قمغم حمٌة َُمـ ؾمقاه ،هذه اعمحٌة َذ َيم ََر اًمٕمٚمامء ّ
أصمرا يٕمٜمل هلا قمالُمةُ ،ما قمالُمة شم٘مديؿ حمٌتؽ ًمٚمرؾمدقل
أن هلا ً
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ قمغم حمٌتؽ ًمٜمٗمًؽ وقمغم وًمدك وواًمدك؟ هلا قمالُمة وهل شم٘مديؿ ـماقمة اًمرؾمقل ّ
ّ
صغم اهلل
أُمر ُِمدـ اًمٜمٌََّّدل ّ
صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمد ّٚمؿ
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ قمغم ـماقمة َُمـ ؾمقاه وقمغم ُما هتقاه اًمٜمٗمس ،وم٢مذا يمان هٜماك ٌ
ٟمٗمًؽ قمغم ظمالومف ومٗمٞمؽ ٟم٘مص ذم اعمحٌة ،أو ً
أُمر يريده وًمدك قمغم ظمالف ُما ضمداء سمدف
ُمثال يمان هٜماك ٌ
ومٖمٚمٌتؽ ُ
ٟم٘مّما ذم اإليامنّ ،
ٕن ذًمؽ دًمٞمؾ قمغم ٟم٘مص حمٌتؽ ًمدف ّ
ٌَّل ّ
صدغم اهلل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وم٘مدُم َتَف صار ذًمؽ ً
اًمٜمَّ ُّ
ًم٘مدُمت ُما حٌف ّ
همدػمك ُِمدـ
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وًمق يمٜمت حت ٌُّف
َ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ قمغم ُما هتقاه ٟمٗمًؽ وقمغم ُما حٌف ُ
وًمدك وواًمدك واًمٜماس أمجٕملم.
وىمقًمف ذم احلديث أظمر طمدصمٜما يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ هق اًمدورىمل ،ىمال :طمدصمٜما اسمـ ُقم َٚم ّٞما وهق إؾمامقمٞمؾ سمـ
إسمراهٞمؿ اعمِمٝمقر سماسمـ قمٚم َّٞما ،وقمٚم َّٞما هل أُمف وهلذا ُيٙمتب سمإًمػ  ٓ -شمً٘مط إًمػ!  ،-قمدـ قمٌدد اًمٕمزيدز سمدـ
صٝمٞمب اًمٌٜماين ،يمؾ ه١مٓء اعمذيمقرون ُِمـ رواة اًمٙمتب اًمً َّتَّة ِ
وُمـ اعمٕمرووملم ،ح وطمدصمٜما صدم ،ح طمرف يٙمتٌدف
ُ
ً
ُمٝمٛمال ،ىمال :ح وطمدصمٜما ،يٜمٓمؼ قمغم أٟمف طمرف ٓ ،يٜمٓمؼ قمدغم
اًمٕمٚمامء ًمٚمتحقل ُِمـ إؾمٜماد إمم إؾمٜماد صظمر ،و ُيٜمٓمؼ
أٟمف اؾمؿ! ٓ ي٘مال :طماء! ي٘مال :ح وطمدصمٜما ،وطمدصمٜما صدم اسمـ أيب إياس ىمال :طمدصمٜما ؿمٕمٌة قمدـ ىمتدادة قمدـ أٟمدس
وه١مٓء ؾمٌؼ ِذ ْيم ُْرهؿ.
-----------------------------------------اب َطمال ََو ِة ِ
اإل َيام ِن
َسم ُ
ِ
اًمق َّه ِ
ال َسم َةَ ،قمد ْـ َأٟم ِ
قبَ ،قم ْـ َأ ِيب ِىم َ
َدس
اب اًم َّث َ٘مٗم ُّلَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا َأ ُّي ُ
 َطمدَّ َصمٜمَا ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ اعمُ َثٜمَّكَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا َقم ٌْدُ ََث ُمـ ُيمُدـ ومِ ِ
ِ ٍ ِ
ال ََو َة ِ
ٞمدف َو َضمددََ َطمد َ
يض اهللَُّ َقمٜمْ ُفَ ،قم ِـ اًمٜمٌَِّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َىم َالَ « :صم َ
يدام ِنَ :أ ْن
ال ٌ َ ْ َّ
اإل َ
ْسم ِـ َُماًمؽ َر َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َي ُٙم َ
ْدر ُه
امهاَ ،و َأ ْن ُح َّ
ُقن اهللَُّ َو َر ُؾمق ًُم ُف َأ َطم َّ
َدام َي ْٙم َ
ب اعمَ ْر َء َٓ ُح ٌُّ ُف إِ َّٓ هللََِِّ ،و َأ ْن َي ْٙم َْر َه َأ ْن َي ُٕمق َد ِذم اًم ُٙم ْٗم ِر َيم َ
ب إِ ًَم ْٞمف مم َّا ؾم َق ُ َ
ف ِذم اًمٜمَّ ِ
َّارش.
َأ ْن ُي ْ٘م َذ َ
..................
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سماب طمالوة اإليامن" قمغم اإلواومة ،واعم٘مّمقد قمٜمدٟما احلالوة ود اعمرورة ،واعم٘مّمقد هبدا هٜمدا ًمدذة
ىمالُ " :
اإليامن اًمتل جيدها اإلٟمًان ذم ىمٚمٌفّ ،
ٕن اًم٘مٚمب  -يمام ىمال اًمٕمٚمامء  :-إذا َؾمٚمِ َؿ ُِمـ أومات وإؾمد٘مام اعمتٕمٚم٘مدة
سماًمِمٝمقات وإهقاء وم٢مٟمف َجيِدُُ ًمإليامن ًمذة وطمالوة ذم ىمٚمٌف ،أُما إذا يمان هٜماك ؿمٌٝمات وؿمٝمقات وم٢مٟمف ٓ يًتٚمذ
سماإليامن يمام يًتٚمذ سمف َُمـ َؾمٚمِ َؿ ُمٜمٝما ،و ُيٜمََٔم ُرون ًمذًمؽ سمّمحة اجلًدّ ،
وم٢من اجلًد اًمّمحٞمح اًمًامل ُِمـ إُمراض
يتذوق اًمٓمٕما َم ويٕمرف طمالو َشمَف ويًتٚمذ هبذه احلالوة سمخالف اًمذي يٙمقن سمف ؾم٘مؿ وُمرض رسمام ُيٕمٓمك أطمً َـ
اًمٓمٕمام َّ
وأًمذ اًمنماب وجيده ُُم ًّرا أو ٓ يًتٚمذه يمام يًتٚمذه همػمه ُِمـ إصحاء.
ٕن اًمٌاسملم اًمًاسم٘ملم "سماب ُِمـ اإليدامن ْ
شماسمع ًمٚمٌاسملم اًمًاسم٘ملم ّ
أن
سماب طمالوة اإليامن" هذا اًمٌاب ٌ
قمٜمدٟما " ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُِمدـ اإليدامن" وهدذا اًمٌداب ُُم َٙمَٛم ٌ
ب اًمرؾمقل ّ
دؾ
حب ٕظمٞمف ُما حب ًمٜمٗمًف" و"سماب ُطم ّ
ًمذيٜمؽ اًمٌاسملم.
"طمالوة اإليامن" ىمال" :صمالث َُمـ يم َّـ ومٞمف وضمد هب َّـ طمالوة اإليامنْ ،
أطمب إًمٞمف ممدا
أن يٙمقن اهللُ ورؾمق ًُمف َّ
ِ
دؾ إِ ْن َيم َ
ؾمقامها" يمام ىمدال :شمٕمداممُ ﴿ :ىم ْ
دق ٌال
داؤ ُيم ُْؿ َو َأ ْسمٜمَ ُ
َدان ص َسم ُ
دػم ُشم ُٙم ُْؿ َو َأ ُْم َ
دقا ُٟم ُٙم ُْؿ َو َأ ْز َو ُ
َداؤ ُيم ُْؿ َوإِ ْظم َ
اضم ُٙم ْ
ُدؿ َو َقمِم َ
ِِ
ِِ ِ ٍ
ِ
ِ
دم َار ٌة َ ْ
ؽم َّسم ُّمقا
قها َو ِ َ
ؽم ْوم ُت ُُٛم َ
َت َِْم ْق َن َيم ًََا َد َها َو َُم ًَايم ُـ َشم َْر َو ْق َهنَا َأ َطم َّ
ب إِ ًَم ْٞم ُٙم ُْؿ ُم َـ اهللَِّ َو َر ُؾمقًمف َوضم َٝماد ِذم َؾمٌِٞمٚمف َوم َ َ
ا ْىم َ َ

يت اهللَُّ سمِ َ٠م ُْم ِر ِه﴾( )1ومٝمذا هتديد ووقمٞمد عمَِـ َىمدََّّ َم حمٌ َة ِ
ؽم َّسم ُّمقا َطم َّتَّك َي ْ
يت
د٠م ِ َ
َطم َّتَّك َي ْ٠م ِ َ
همػم اهلل قمغم حمٌة اهلل هلذا ىمالَ ﴿ :وم َ َ
اهللَُّ سمِ َ٠مُم ِر ِه﴾ صمؿ ىمال﴿ :واهللَُّ َٓ هي ِدي ا ًْم َ٘مقم ا ًْم َٗم ِ
لم﴾ َّ
ومدل ذًمؽ قمغم طمّمقل اًمٗمًؼ هلؿ إذا مل ُي٘مدّّ ُمقا حمٌ َة اهلل
اؾم ِ٘م َ
َ
ْ َ
ْ
َْ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ قمغم ِ
حمٌة ِ
ُ
حب اعمرء ٓ حٌف ّإٓ هلل" يٕمٜمل ْ
همػمهْ " ،
وحمٌ َة رؾمقًمف ّ
ُمٌٕمث حمٌتِدف
أن يٙمقن
وأن َّ
أن ي٘مدذف ذم اًمٜمدار" واعمدراد سمدذًمؽ ّ
أن يٕمقد ذم اًمٙمٗمر يمام يٙمدره ْ
وأن يٙمره ْ
وضمؾْ " ،
قمز ّ
أن
ًمٚمٛمرء هق حمٌة اهلل ّ
أصال :وم٢مٟمف يٙمره ْ
يماومرا ً
اإلٟمًان إذا ٟمجاه اهلل ُِمـ اًمٙمٗمر سمٕمد ْ
أن يٕمقد ذم اًمٙمٗمدر :يٕمٜمدل
يماومرا أو مل يٙمـ ً
أن يمان ً
يرضمع سماًمٙمٗمر  -وىمد َُم َّـ اهلل قمٚمٞمف سماإليامن  -يمام يٙمره ْ
أن ي٘مذف ذم اًمٜمار ،سمٛمٕمٜمدك أٟمدف يٙمدقن ؿمدديد اًمدٌٖمض
ًمٚمٙمٗمر :ؿمديد اًمتٌاقمد قمـ أؾمٌاسمف اعمقصٚمة إًمٞمف ،إذن إذا يمان إُمر يمذًمؽ طمّمٚمت ًمف اعمحٌد ُة اًم٘مٚمٌٞمد ُة اخلاًمّمد ُة
أيْما طمّمؾ اًمتٌاقمدُُ قمـ أؾمٌاب اًمٙمٗمر ،وإذا شمٌاقمدد قمدـ
أيْما ذم ىمٚمٌف حمٌ ُة همػم اهلل عمحٌة اهلل ،صمؿ ً
هلل ،وطمّمؾ ً
ٕن سماًمؽموك وسمإقمامل يتح٘مؼ اإليامنّ ،
اإليامنّ ،
َ
ٕن اًمٙمٗمر يٙمقن سماًم٘مقل واًمٗمٕمؾ واًمؽمك
أؾمٌاب اًمٙمٗمر طم٘مؼ
( )1اًمتقسمة.24 :
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حت َّّم َؾ قمغم أؾمٌاب اإليامن ،وهٜمدا قمٜمددٟما
وآقمت٘ماد ،ويمذًمؽ اإليامن ،ويمٚمام شمٌاقمد اإلٟمًان قمـ أؾمٌاب اًمٙمٗمر َ َ
يمراهٞمة وقمٜمدٟما حمٌة ،واًمٙمراهٞمة واعمحٌة يمالمها ُِمـ أقمامل اًم٘مٚمقب ،ومدََ َّل ذًمؽ قمغم ّ
أن اإليامن ٓ جيدُُ اإلٟمًدان
ُ
اإليامن ذم ىمٚمٌف.
طمالو َشمَف ّإٓ إذا َو َىم َر هذا
-----------------------------------------الُم ُة ِ ِ
ب إَٟم َّْم ِ
ار
اإل َيامن ُطم ُّ
َسم ٌ
ابَ :قم َ َ
 طمدَّ َصمٜمَا َأسمق ِ ِؼم ِين َقم ٌْدُ اهللَِّ ْسم ُـ َقم ٌْ ِد اهللَِّ ْسم ِـ َضم ْ ٍؼمَ ،ىم َالَ :ؾم ِٛم ْٕم ُت َأٟم ًًَا َقم ِ
دـ
ُ َ
َ
اًمقًمٞمدَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا ُؿم ْٕم ٌَ ُةَ ،ىم َالَ :أ ْظم َ َ
اًمٜمٌَِّل ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿَ :ىم َال« :صي ُة ِ ِ
ارَ ،وص َي ُة اًمٜم َٗم ِ
اق ُسم ْٖم ُض إَ ْٟم َّْم ِ
ب إَ ْٟم َّْم ِ
ارش.
اإل َيامن ُطم ُّ
َ
َ
ْ َ َ َ
..................
سماب قمالُمة اإليامن" يٕمٜمل يّمدح ْ
طمب إٟمّمار" ويّمح ْ
أن يٙمدقن
أن ي٘مالُ " :
سماب قمالُمة اإليامن ُّ
ىمالٌ " :
سماًم٘مٓمع قمغم اًمتٜمقيـ أو سماإلواومة.
َ
رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل
طمب إٟمّمار" حمٌة إٟمّمار إٟمام يماٟمت ُِمـ اإليامن ٕهنؿ ٟمٍموا
"سماب قمالُمة اإليامن ُّ
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وصووه ،ومٛمحٌتٝمؿ ُِمـ ِ
أضمؾ ٟمٍمهتؿ ًمرؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وسمٖمض إٟمّمار ُِمدـ ضمٝمدة
ٟمٗماق ،واحلب  -يمام ىمٚمٜما ُِ -مـ إقمامل اًم٘مٚمٌٞمة :ومدََ َّل ذًمؽ قمغم ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ٌ
أهنؿ ٟمٍموا رؾمقل اهلل ّ
أن
إقمامل اًم٘مٚمٌٞم َةّ :
َ
وأن ًمإليامن قمالُمات.
أيْما يِمٛمؾ
اإليامن ً
وىمقًمف :طمدصمٜما أسمق اًمقًمٞمد هق هِمام سمـ قمٌد اعمٚمؽ اًمٓمٞماًمز ،وؿمٕمٌة هق اسمـ احلجاج ،ىمدال :أظمدؼمين قمٌدد
اًمٌخاري وُمًٚمؿ ،وأسمق اًمقًمٞمد اًمٓمٞماًمزد َظم َّدر َج ًمدف
اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ َضم ْؼم هق اسمـ قمتٞمؽ إٟمّماري َظم َّر َج ًمف
ّ
أيْما.
اًمًٜمََـ ،واحلديث َظم َّر َضمف اإلُمام ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ً
اًمِمٞمخان وأصحاب ُّ
طمب إٟمّمار" هذا دًمٞمؾ قمغم ّ
أن أقمامل اًم٘مٚمقب ُِمـ اإليامن ،وهذا شمٗمّمدٞمؾ عمَِدا ذيمدره
وم٘مقًمف" :صية اإليامن ّ
اعم١مًمػ يمام شم٘مدم.
-----------------------------------------اب
َسم ٌ
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َشرَ َ
ابَاَ َإليََمََ َ
ََيَ َ
خا َر
البَ َ
حَََََ
حََي ََ
نَص ََ
انََََم ََ ََ
ََ
حَََكَتََ ََ َ
للَشََي ََ َ
حَم ََدَالََسَ ََعََيد
الع َزَيََزََبََنَ ََم ََ
ََََ
َ
خَ ََعََبَدَ َ
دذ اهللَِّ سمدـ َقمٌ ِ
ِ
ِ
دد اهللََِّ :أ َّن
بَ ،قم ِـ ُّ
يس َقمائ ُ ْ ُ ْ
ؼم ِين َأ ُسمق إِ ْد ِر َ
ؼمٟمَا ُؿم َٕم ْٞم ٌ
اًمز ْه ِريَ ،ىم َالَ :أ ْظم َ َ
َطمدَّ َصمٜمَا َأ ُسمق اًم َٞم َامنَ ،ىم َالَ :أ ْظم َ َ
ِ
اء ًَمٞم َٚمد َة اًمٕم َ٘مٌ ِ
ِ ِ ِ
دة َ -أ َّن َر ُؾم َ
يض اهللَُّ َقمٜمْ ُف َ -ويم َ
دقل اهللَِّ َص َّ
دغم اهللُ
َ َ
َان َؿم ِٝمدَ َسمدْ ًرا َو ُه َق َأ َطمدُ اًمٜمُّ َ٘م ٌَ ْ
ُقم ٌَا َد َة ْسم َـ َّ
اًمّماُمت َر َ
َقم َٚم ْٞم ِف َوؾم َّٚمؿ َىم َال َ -و َطم ْق ًَم ُف ِقم َّما َسم ٌة ُِم ْـ َأ ْص َحاسمِ ِف َ « :-سمايِ ُٕم ِ
ُنم ُيمُقا سمِداهللَِّ َؿمد ْٞم ًئاَ ،وَٓ َشم ْ ِ
قين َقم َغم َأ ْن َٓ ُشم ْ ِ
َند ُىمقاَ ،وَٓ
َ َ
لم َأي ِدي ُٙمُؿ و َأرضمٚمِ ُٙمُؿ ،وَٓ َشمٕمّمقا ِذم ُمٕمر ٍ
ٍ
وفَ ،وم َٛم ْـ َو َرم
ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ
ؽمو َٟم ُف َسم ْ َ ْ
َ ُْ
َشم َْز ُٟمُقاَ ،وَٓ َشم ْ٘م ُت ُٚمقا َأ ْوَٓ َد ُيم ُْؿَ ،وَٓ َشم َْ٠م ُشمُقا سمِ ٌُ ْٝم َتَان َشم ْٗم َ ُ

ِ
ُِمٜمْ ُٙمُؿ َوم َ٠مضمره َقم َغم اهللَِِّ ،وُمـ َأص ِ ِ
اب ُِم ْـ َذًمِ َؽ َؿم ْٞم ًئا
ب ِذم اًمدُُّّ ْٟم َٞماَ :وم ُٝم َق َيم َّٗم َار ٌة ًَم ُفَ ،و َُم ْـ َأ َص َ
اب ُم ْـ َذًم َؽ َؿم ْٞم ًئا َوم ُٕمقىم َ
َ َ ْ َ َ
ْ ُُْ
ؽم ُه اهللََُّ :وم ُٝم َق إِ َمم اهللَِّ :إِ ْن َؿما َء َقم َٗما َقمٜمْ ُف َوإِ ْن َؿما َء َقما َىم ٌَ ُفشَ .وم ٌَا َي ْٕمٜمَا ُه َقم َغم َذًمِ َؽ.
ُصم َّؿ َؾم َ َ
..................
اًمٌخداري ذم ُمقاودع ُِمدـ
سماب" وهدذا ُمقضمدقد ذم صدحٞمح
ّ
هذا اًمٌاب مل يؽمضمؿ ًمف اعم١مًمػ وإٟمام ىمالٌ " :
أن اعم١مًمػ رمحف اهلل هٜما مل يذيمر شمرمجة هلذا اًمٌاب ّ
صحٞمحف ،سمٕمض اًمٕمٚمامء ذيمروا ّ
ٕن هذا اًمٌاب شمداسمع عمَِدا َىم ٌْ َٚمدف
اًمٌخاري رمحف اهلل أراد سمف َ
قمغم اقمتٌار ّ
سمٞمان اًمًٌب ذم شمًٛمٞمة إٟمّمار هبذا آؾمؿ :ومٙم٠مٟمف شماسمِ ٌع عمَِا َىم ٌْ َٚمف وًمٞمس
أن
ّ
ِ
َ
سم٠مصؾ أراده اعم١مًمػ! ًمٙمـ إذا ٟمٔمرٟما إمم احلديث ّ
ٌَّل ّ
أهدؾ اًمٙمٌدائر:
ؿمد٠من
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ َذ َيم ََر ومٞمدف
وم٢من اًمٜمَّ َّ
وأن َُمـ أصاب ُمٜمٝمؿ ؿمٞم ًئا ُِمـ هذه اًمٙمٌائر وم ُٕمقىمب ذم اًمدٟمٞما ومٝمق يمٗمارة ًمفّ :
ّ
وأن َُمـ أصاب ُِمـ ذًمؽ ؿمٞم ًئا صمدؿ
وإن ؿمداء قمذسمدف ،وهدذا دًمٞمدؾ قمدغم َّ
إن ؿماء قمٗمدا قمٜمدف ْ
ؾمؽمه اهلل  -يٕمٜمل ُمات قمغم همػم شمقسمة  -ومٝمق إمم اهللْ :
أن

اعمٕمايص ٓ شمٜماذم اإليامن ،سمؾ دمتٛمع ُمع اإليامنً :مٙمـ ٓ شمٕمٓمل اًمرضمؾ آؾمدؿ اعمٓمٚمدؼ ًمإليدامن ٓ ،ي٘مدال :إٟمدف
ِ
ُم١مُمـ اإليامن اًمٙماُمؾ! ًمٙمٜمف يٓمٚمؼ قمٚمٞمف أٟمف ُم١مُمـ ،ومٛمٓمٚمؼ آؾمؿ ُمتحّمؾ ًمفً ،مٙم ّـ آؾمؿ اعمٓمٚمؼ ٓ يٙمقن ًمف
َ
سمٙمٌػمشمف هذه ،ومدََ َّل هذا قمغم اًمرد قمغم اخلقارج اًمذيـ ي٘مقًمقنَّ :
اإليامن قمـ اعم١مُمـ! ويمدذًمؽ
إن اًمٙمٌائر شمًٚمب
ومٛمـ َ
ورم ُمٜمٙمؿ وم٠مضمره
ومٞمف َر ّد قمغم اعمٕمتزًمة اًمذيـ يْمٛمقن ىمقهلؿ إمم ىمقل اخلقارجً ،
وأيْما ذم احلديث عمَّا ىمالَ " :
ُ
قمغم اهلل" ويّمح ْ
ومٛمـ َّ
اًمْمٌط" ،ومٛمـ ورم ُمٜمٙمؿ وم٠مضمره قمغم اهلل" ومدََ َّل
ورم ُمٜمٙمؿ" يمالمها ضماء هبام
أن شم٘مقلَ " :
دل ذًمؽ قمغم ّ
أن اإليامن يزيد سمؽمك هذه اعمحرُماتَّ ،
ذًمؽ قمغم ّ
أن اًمؽموك هلل شمٕمامم ُِمـ اإليامن ،يٕمٜمل َُمدـ شمدرك
هذه إؿمٞماء اًمنىمة واًمزٟمك واًم٘متؾ  -ىمتؾ إوٓد  -ويمذًمؽ إذا شمدرك اإلشمٞمدان سماًمٌٝمتدان اًمدذي ُيٗمدؽمى سمدلم
ِ
سمٕمض اًمٕمٚمامء وم٘مال :هق قمام ذم يمؾ هبتان ُِمـ اًمٙمذب
وقمٛم َٛمف ُ
إيدي وإرضمؾ واعمراد سمف اؾمتٚمحاق وًمد اًمزٟمك َّ
ىمدذف اعمحّمدٜمات ،اًمِمداهد ّ
واًمٖمٞمٌة واًمٜمٛمٞمٛمة ،وذيمر سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ّ
ورم" أو " َّ
أن َُمدـ " َ
ورم"
ُ
أن اعمراد سمدف
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ََََ
َ
خَ ََعََبَدَ َ
وم٠مضمره قمغم اهللِ ،
أن َّ
وُمـ اعمٕمٚمقم ّ
يمؾ واطمدة ُِمـ هذه هلا طمٙمٛمٝما ويؽمشمب قمغم شمريمٝما أضمرهدا ،وقمٜمدئدذ اًمٜمداس
ُ
يتٗماوشمقن ذم شمرك هذه إؿمٞماء يمام يتٗماوشمقن ذم ِ
ومٕمؾ ُما ُأ ُِمروا سمف ،وقمٜمدئذ ي٘مال :إٟمف ىمد ي٘مالَّ :
إن هدذا احلدديث
ورم" أو "ومٛمـ َ
َيدُُ ُّل قمغم زيادة اإليامن ٕ ّٟمّف ىمال" :ومٛمـ َّ
ٌَّل
ورم وم٠مضمره قمغم اهلل" وإضمر ُمرشمب قمغم اًمٕمٛمؾ ،واًمٜمَّ ُّ
ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ي٘مقل" :وإٟمف ًمـ يدظمؾ اجلٜم َة ّإٓ ٟمٗمس ُم١مُمٜمة"(.)1
-----------------------------------------اًمٗمرار ُِمـ ِ
سمابُِ :مـ اًمد ِ ِ
اًمٗمت َِـ
يـ َ ُ َ
َ
َ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
مح ِـ ْسم ِ
دـ َأ ِيب َص ْٕم َّمد َٕم َة،
اًمدر ْ َ
اًمر ْ َ
مح ِـ ْسم ِـ َقم ٌْد اهللَِّ ْسم ِـ َقم ٌْد َّ
 َطمدَّ َصمٜمَا َقم ٌْدُ اهللَِّ ْسم ُـ َُم ًْ َٚم َٛم َةَ ،قم ْـ َُماًمؽَ ،قم ْـ َقم ٌْد َّدف وؾمد َّٚمؿ« :ي ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
يض اهللَُّ َقمٜمْ ُفَ :أ َّٟم ُف َىم َالَ :ىم َال َر ُؾم ُ
قؿم ُ
قل اهللَِّ َص َّ
دؽ َأ ْن
دغم اهللُ َقم َٚم ْٞم َ َ َ ُ
َقم ْـ َأسمِٞمفَ ،قم ْـ َأ ِيب َؾمٕمٞمد اخلُدْ ري َر َ
ال وُمق ِاىمع اًم َ٘م ْٓم ِر ،ي ِٗمر سمِ ِديٜمِ ِف ُِمـ ِ
ُقن َظمػم ُم ِ
ػ ِ
اًمٗم َت َِـش.
ال اعمُ ًْٚمِ ِؿ َهمٜمَ ٌَؿ َي ْت ٌَ ُع ِ َهبا َؿم َٕم َ
َ
اجل ٌَ ِ َ َ َ َ
َ ُّ
َي ُٙم َ ْ َ َ
..................
سمداب اًمٗمدرار ُِمدـ
سماب ُِمـ اًمديـ
اًمٗمرار ُِمـ اًمٗمتـ" شم٘مدير هذا اًمٌاب  -يمام ىمدََّّ َره ُ
سمٕمض اًمٕمٚمدامء ٌ -
ىمالٌ " :
ُ
اًمٗمرار ٌ
اًمٗمتـ ؿمٕمٌ ٌة ُِمـ اًمديـ ،عماذا؟ َّ
قمٛمؾ :وهذا اًمٕمٛمؾ ضماء ُِمـ طمٗمظ اًمديـ ،ومٝمق ُِمـ إقمامل اًمّمداحلة
ٕن
َ
وضمٕمٚمف ؿمٕمٌ ًة ُِمـ ؿمٕمب اإليامنَّ ،
ٕن اإلؾمالم واإليامن يمالمها ديـ ويٓمٚمؼ قمٚمٞمٝمام أ َّٟمَّام ديدـ ًم٘مقًمدف ذم طمدديث
ضمؼميؾ" :هذا ضمؼميؾ ضماءيمؿ يٕمٚمٛمٙمؿ ديٜمٙمؿ" ،وهذا واوح مما شم٘مدم.
وىمقًمف :طمدصمٜما قمٌد اهلل سمـ َُم ًْ َٚمٛمة وهق اًم٘مٕمٜمٌلُ ،خم َ َّرج ًمف ذم اًمّمدحٞمحلم ،وهدق ُِمدـ رواة ُمقـمد٠م اإلُمدام
ُماًمؽ اعمِمٝمقريـ ،قمـ ُماًمؽ سمـ أٟمس اإلُمام اجلٚمٞمؾ اعمٕمروف ،قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ
خيَرج ًمف ُمًٚمؿ ،قمـ أسمٞمف قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ
اًمٌخاري ومل ُ َ
أيب صٕمّمٕمة اخلزرضمل إٟمّماريَ ،ظم َّر َج ًمف
ّ
وشمٗمرد
خيَرج ًمف ُمًٚمؿ ،وهذا احلديث ُِمـ أومراد اإلُمام
اًمٌخاري ومل ُ َ
أيْما
أيب صٕمّمٕمة ،وىمد َظم َّر َج ًمف ً
ّ
ّ
اًمٌخاري ّ
سمف ذم صحٞمحف قمـ اإلُمام ُمًٚمؿ ،وهق ُمًٚمًؾ سماعمدٟمٞملم ٕ َّن قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمٛمة اًم٘مٕمٜمٌل ْ -
وإن يمان سمٍم ًيا ذم
أصٚمف ّ -إٓ أ َّٟمَّف ؾمٙمـ اعمديٜمة.
-----------------------------------------ُمرومققما .اإلرواء (.)302 /4
قمكم ريض اهلل قمٜمف
ً
( )1صحٞمح .اًمؽمُمذي (ُ )3092مـ طمديث ّ
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الع َزَيََزََبََنَ ََم ََ
ََََ
َ
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اب َىم ْق ِل اًمٜمٌَِّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ « :أ َٟما َأ ْقم َٚم ُٛم ُٙم ْؿ سمِاهللَِّش
َسم ُ
ِ
ِ
و َأ َّن اعمَٕم ِر َوم َة ومِٕم ُؾ اًم َ٘م ْٚم ِ ِ
قسم ُٙم ْؿ﴾(.)1
ب ًم َ٘م ْق ِل اهللَِّ َشم َٕم َاممَ ﴿ :و ًَمٙم ْـ ُي َ١ماظم ُذ ُيم ْؿ سمِ َام َيم ًَ ٌَ ْت ُىم ُٚم ُ
ْ
ْ
َ
َان َر ُؾم ُ
ؼمٟمَا َقم ٌْدَ ةَُ ،قم ْـ ِه َِما ٍمَ ،قم ْـ َأسمِ ِٞمفَ ،قم ْـ َقمائِ َِم َةَ ،ىما ًَم ْت :يم َ
 َطمدَّ َصمٜمَا ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ َؾم َقل اهللَِّ َص َّغم
ال ٍمَ ،ىم َالَ :أ ْظم َ َ
قنَ ،ىما ًُمقا :إِٟمَّا ًَم ًْٜمَا يم ََٝم ْٞم َئتِ َؽ َيدا َر ُؾم َ
اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ إِ َذا َأ َُم َر ُه ْؿَ :أ َُم َر ُه ْؿ ُِم َـ إَ ْقم َام ِل سمِ َام ُيٓمِٞم ُ٘م َ
دقل اهللَِّ! إِ َّن اهللََّ َىمددْ

ِ
ِ
دؿ َي ُ٘م ُ
دقل« :إِ َّن َأ ْشم َ٘مدا ُيم ُْؿ
دب َطمتَّدك ُي ْٕم َدر َ
ف اًم َٖم َْم ُ
َهم َٗم َر ًَم َؽ َُما َشم َ٘مدَّ َم ُم ْـ َذٟمٌِْ َؽ َو َُما شم ََ٠م َّظم َرَ ،وم َٞم ْٖم َْم ُ
دب ِذم َو ْضم ِٝمدفُ ،صم َّ
َو َأ ْقم َٚم َٛم ُٙم ُْؿ سمِاهللَِّ َأ َٟمَاش.
..................
سماب ِ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ :أٟما أقمٚمٛمٙمؿ سماهللَّ :
ىمقل اًمٜمٌََّّل ّ
وأن اعمٕمرومة ومٕمؾ اًم٘مٚمب ًم٘مقًمدف شمٕمداممَ ﴿ :و ًَمٙمِد ْـ
" ُ

ي َ١م ِ
اظم ُذ ُيم ُْؿ سمِ َام َيم ًََ ٌَ ْت ُىم ُٚمق ُسم ُٙم ُْؿ﴾(ُ " )2
ىمقل اًمٜمٌََّّل ّ
صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمد ّٚمؿ" :أٟمدا أقمٚمٛمٙمدؿ سمداهلل" وهدذه صدٞمٖمة
ُ
شمٗمْمٞمؾ ،وهذا َيدُُ ُّل قمغم َّ
أن ُما ذم ىمٚمقب اعم١مُمٜملم ُمتٗماوؾ :ومٚمٞمس ُما ذم ىمٚمب اًمٜمٌََّّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمد ّٚمؿ ُِمدـ
اًمٕمٚمؿ سماهلل يمام ذم ىمٚمقب همػمه ُِمـ اًمٜماس! وأصؾ اإليامن هق اًمٕمٚمؿ سماهلل شمٕمامم :ومدََ َّل ذًمؽ قمغم َّ
أن اإليامن اًمدذي
ومٕمدؾ اًم٘مٚمدب" ويريدد سمدذًمؽ َّ
وأن اعمٕمرومد َة ُ
أيْما ىمدالَّ " :
أن
شماسمع ًمٚمٕمٚمؿ واعمٕمرومة ،وومٞمف ً
ذم اًم٘مٚمب يتٗماوؾ ٕ َّٟمَّف ٌ
ِ
ِ
ٙمُؿ﴾()3
اعمٕمروم َة اًمتل ذم ىمٚمب اإلٟمًان هل
ٌ
يمًب سمدًٓمة أية ٕ َّٟمَّف ىمالَ ﴿ :و ًَمٙم ْـ ُي َ١ماظم ُذ ُيم ُْؿ سمِ َدام َيم ًََد ٌَ ْت ُىم ُٚمدق ُسم ُ ْ
وهذه أية ْ -
وإن يماٟمت ذم إَيامن  -وًمٙمـ يًتدل هبا قمغم ُمً٠مًمة اإليامنَّٟ ٕ ،مَّف عمَّا َذ َيم ََر ذم ُمً٠مًمة إيدامن ﴿ َٓ
اظم ُذ ُيمُؿ اهللَُّ سمِاًم َّٚم ْٖم ِق ِذم َأيامٟمِ ُٙمُؿ و ًَمٙمِـ ي َ١م ِ
ي َ١م ِ
اظم ُذ ُيم ُْؿ سمِ َام َيم ًََ ٌَ ْت ُىم ُٚمق ُسم ُٙم ُْؿ﴾( )4اًمِمداهد ُمٜمدف أ َّٟمَّدف أصمٌدت َّ
أن ًمٚم٘مٚمدب
َْ ْ َ ْ ُ
ُ
ُ
يمً ًٌا :ومدََ َّل ذًمؽ قمغم َّ
يمًب ًمف :وإذا يماٟمدت اعمٕمرومد ُة يمًد ًٌا وماًمٜمداس
أن اعمٕمرومة اًمتل شمٙمقن ذم ىمٚمب اعم١مُمـ هل
ٌ
ُمتٗماوشمقن ذم اًمٙمًب :ومٞمتٗماوؾ ُما ذم ىمٚمقب اًمٜماس ُِمـ اإليامن سمحًب يمًٌٝمؿ ،وهذا َر ٌّد قمغم اًمذيـ ي٘مقًمقن:
إن اإليامن اًمذي ذم اًم٘مٚمب هق ر ٌء واطمد ٓ يتٗماوت اًمٜماس ومٞمف! ُّ
َّ
ويدل  -يمدام ىمٚمٜمدا  -قمدغم زيدادة اإليدامن ذم
ىمقًمف" :أٟما أقمٚمٛمٙمؿ سماهلل".
( )1اًمٌ٘مرة.225 :
( )2اًمٌ٘مرة.225 :
( )3اًمٌ٘مرة.225 :
( )4اًمٌ٘مرة.225 :
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خيَرج ًمف ُمًٚمؿ ،ىمال :أظمؼمٟما قمٌدة ،وهق
اًمٌخاري ومل ُ َ
ىمقًمف :طمدصمٜما حمٛمد سمـ َؾم َالم هق اًمٌٞمٙمٜمديَ ،ظم َّر َج ًمف
ّ
ِ
اًمًٜمََـ ،قمـ هِمام سمـ قمروة قمـ أيب قمدروة سمدـ اًمدزسمػم قمدـ
اسمـ ؾمٚمٞمامن اًمٙماليبُ ،خم َ َّرج ًمف ذم اًمّمحٞمحلم وذم ُّ
دالمَّ :
قمائِمة ريض اهلل قمٜمٝما ،وهذا اإلؾمٜماد ىمد ُظمر َج ًمف ذم اًمّمحٞمحلم واًمٙمتب اًمً َّتَّة ؾمقى حمٛمد سمدـ َؾم َ
ومد٢من
خيَر ْج ًمف.
ُمًٚمام مل ُ َ
ً

ىماًمت" :يمان رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ إذا أُمرهؿ ُِمـ إقمامل أُمرهؿ سمام يٓمٞم٘مقن :ىمداًمقا :إ َّٟمَّدا ًمًدٜما
يمٝمٞمئتؽ يا رؾمقل اهلل! ىماًمقاَّ :
إن اهلل ىمد همٗمر ًمؽ ُِمـ ذٟمٌؽ ُما شم٘مدم وُما شم٠مظمر! ومٞمٖمْمب طمتك ُيٕمرف اًمٖمْمدب
إن أشم٘مايمؿ وأقمٚمٛمٙمؿ سماهلل أٟما" ،اًمِماهد ُمٜمف ىمقًمفَّ " :
ذم وضمٝمف صمؿ ي٘مقلَّ :
إن أشم٘مايمؿ وأقمٚمٛمٙمؿ سمداهلل أٟمدا" وهدذا
ً
ـمٌ ًٕما قمٜمد اًمٜمحقيلم إذا شم٠م ّشمّك ْ
ُمتّمال ومال يٗمّمؾ ،وهٜما ُوم ِّم َؾ ،وسمف اؾمتِمٝمد سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ
أن يٙمقن اًمْمٛمػم

قمغم أ ّٟمف جيقز ومّمؾ اًمْمٛمػم ْ
وإن يمان يٛمٙمـ وصٚمفٟٕ ،مف ًمق ىمال" :إين أشم٘مايمؿ وأقمٚمٛمٙمدؿ سمداهلل"  -قمدغم ىمدقل
اًمٜمحاة  -هذا هق اعمتٕملم هٜما ٕٟمف أُمٙمـ اشمّمال اًمْمٛمػم ،وـمٌ ًٕما هدذه اعمًد٠مًمة ُمٌٜمٞمدة قمدغم ُمًد٠مًمة آؾمتِمدٝماد
سماحلديث اًمٜمٌقي ،وًمٚمٕمٚمامء ومٞمٝما يمالم يمثػم  -يٕمٜمل ذم آؾمتِمٝماد  -وإطماديث اعمًتِمٝمد هبا َتتٚمػ ،سمٕمدض
ِ
ِ
ٟمّما ٕٟمف ُم٘مّمدق ٌد ًمذاشمدف
ٟمّما ،وسمٕمْمٝما ُمـ اجلقاُمع أو ُمـ اًمٙمالم اًمذي ٓ يٛمٙمـ درايتف ّإٓ ً
إطماديث روي ً
سماًمتٕمٌد ،وذم سمٕمض إطماديث ٓ ؾمٞمام سمٕمض اًمٓمقال ُمٜمٝما ومٞمٝما سمٕمض آظمتالف ،وقمغم ٍّ
يمؾ سمٕمض اًمٕمٚمامء يرى
اًمتٗمّمٞمؾ ،وسمٕمض اًمٕمٚمامء ٓ يرى آؾمتِمٝماد ،وسمٕمدض اًمٕمٚمدامء ي٘مدقلْ :
إن يمدان سمٕمدض رواة إطماديدث ُِمدـ
اًمٕمرب وم٘مقهلؿ ذم هذا طمجة  -ؾمقاء أصمٌتٜماه ًمٚمٜمٌََّّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وىمٚمٜما إٟمدف روي سمداعمٕمٜمك  -واهلل أقمٚمدؿ،
إن أشم٘مايمؿ" اًمت٘مقى واًمٕمٚمؿ ،وـمٌ ًٕما ىمٚمٜمداّ :
إن أشم٘مايمؿ وأقمٚمٛمٙمؿ سماهلل أٟما" اًمِماهد " َّ
ًمٙمـ هٜما ىمالَّ " :
إن اًمت٘مدقى
ذم اًم٘مرصن اًمت٘مقى هل ُِمـ اإليامن وأطمٞما ًٟمًا شمٓمٚمؼ اًمت٘مقى ويراد هبا اإليامن ،وذًمؽ سماًمٜمٔمر إمم إقمامل اعمدذيمقرة
هبا أو اعمُ َٗم ّن هبا اًمت٘مقى أو اعمُ َٗم ّن هبا اإليامنً ،مٙمـ هٜما أصمٌت اًمتٗماوؾ ،واًمتٗماوؾ يمام أٟمف طماصدؾ ذم إقمدامل
طماصؾ ذم اًم٘مٚمبّ ،
ٌ
ٕن اًمت٘مدقى أصد ُٚمٝما ذم اًم٘مٚمدب واًمٕمٚمدؿ أصد ُٚمف ذم اًم٘مٚمدب ،واًمتٗمداوت
أيْما هق
اًمٔماهرة ً
طماصؾ :إذن اإليامن يتٗماوت ذم ىمٚمقب اًمٜماس ويزيد ويٜم٘مص يمام ّ
أن اًمت٘مقى واًمٕمٚمؿ شمزيدد ذم ىمٚمدقب اًمٜمداس:
ّ
ٕن اًمت٘مقى ُِمـ اإليامن :واًمٕمٚمؿ أصؾ اإليامن.
------------------------------------------
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ابَُ :م ْـ َيم ِر َه َأ ْن َي ُٕمق َد ِذم اًم ُٙم ْٗم ِر يم ََام َيٙم َْر ُه َأ ْن ُي ْٚم َ٘مك ِذم اًمٜم َِّار ُِم َـ ِ
اإل َيام ِن
َسم ٌ
ِ ٍ ِ
يض اهللَُّ َقمٜمْد ُفَ ،قم ِ
 َطمدَّ َصمٜمَا ُؾم َٚم ْٞم َام ُن ْسم ُـ َطم ْر ٍبَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا ُؿم ْٕم ٌَ ُةَ ،قم ْـ َىمتَا َدةََ ،قم ْـ َأٟم ِ
دـ اًمٜمٌَِّدل
َس ْسم ِـ َُماًمؽ َر َ
َدان اهللَُّ ورؾمدق ًُمف َأطمدب إِ ًَمٞم ِ
ال ََو َة ِ
يدام ِنَُ :مد ْـ َيم َ
ال ٌ
َث َُم ْـ ُيم َّـ ومِ ِٞمف َو َضمدََ َطمد َ
َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َىم َالَ « :صم َ
دف ِمم َّدا
َ َ ُ ُ َ َّ ْ
اإل َ
ِ
ب َقم ٌْدًً ا َٓ ُحِ ٌُّ ُف إِ َّٓ هللََِِّ ،و َُم ْـ َي ْٙم َْر ُه َأ ْن َي ُٕمق َد ِذم اًم ُٙم ْٗم ِرَ ،سم ْٕمدََ إِ ْذ َأ ْٟم َ٘م َذ ُه اهللَُُُِّ ،مٜمْ ُف َيم ََام َي ْٙم َْر ُه َأ ْن ُي ْٚم َ٘مك
امهاَ ،و َُم ْـ َأ َطم َّ
ؾم َق ُ َ
ِذم اًمٜمَّ ِ
َّارش.
..................
اًمٌخاري رمحف اهلل ُمرة أظمرى ٕٟمف َذ َيم ََره ذم "سماب طمالوة اإليدامن" ُِمدـ
ذم هذا احلديث َسم َّق َب قمٚمٞمف اإلُمام
ّ
ِ
ِ
ري رمحف اهلل إذا أقماد طمددي ًثا
طمديث أٟمس ريض اهلل قمٜمف ُمـ رواية أيب ىمتادة صمؿ رواه هٜما ُمـ ـمريؼ صظمر ،اًمٌخا ّ
وماًمٖماًمب واًمٕمادة اًمٖماًمٌة قمٜمده أٟمف ٓ يٕمٞمده سمًٜمده وُمتٜمف متا ًُما :وًمٙمـ يٖماير ذم اإلؾمٜماد سمٛمٕمٜمك ي٠ميت سم٢مؾمٜماد صظمدر
أو ُِمـ وضمف صظمر أو يٖماير ذم ُمتٜمف إُما سماظمتّمار أو سم٢مـماًمة وإُما سمراوية أظمرى إمم صظمره ،وهٜما ذم إول ذيمره قمـ
أيب ِىمالسمة قمٌد اهلل سمـ زيد اجلرُمل :وهٜما ذيمره ُِمـ رواية ىمتادة قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف.
أن يٚم٘مك ذم اًمٜمار ُِمـ اإليامن" يٕمٜمل ّ
أن يٕمقد ذم اًمٙمٗمر يمام يٙمره ْ
وىمقًمف "سماب َُمـ يمره ْ
أن ذًمؽ قمالُمدة ُِمدـ
قمالُمات اإليامن ،واًمٙمراهٞمة  -يمام ىمٚمٜما  -هل ذم اًم٘مٚمب :ومدََ َّل ذًمؽ قمغم ّ
أن أقمامل اًم٘مٚمدقب ُِمدـ اإليدامن وىمدد
شم٘مدم َذ َيم ََر اًمٙمالم قمٚمٞمف.
-----------------------------------------او ِؾ َأ ْه ِؾ ِ
اإل َيام ِن ِذم إَ ْقم َام ِل
ابَ :شم َٗم ُ
َسم ٌ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
يض
 َطمدَّ َصمٜمَا إِ ْؾم َامقم ُٞمؾَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمل َُماًم ٌؽَ ،قم ْـ َقم ْٛم ِرو ْسم ِـ َ ْح َٞمك اعمَازينَ ،قم ْـ َأسمِٞمفَ ،قم ْـ َأ ِيب َؾمٕمٞمد اخلُدْ ري َر َ
اهللَُّ َقمٜمْفَ ،قم ِـ اًمٜمٌَِّل ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ َىم َال« :يدْْ ُظم ُؾ َأه ُؾ ا ِ
جلٜمَّ َةَ ،و َأ ْه ُؾ اًمٜمَّ ِ
َّار اًمٜمَّ ََّارشُ ،صم َّؿ َي ُ٘م ُ
قل اهللَُّ َشم َٕم َ
دامم:
ْ
َ
َ
ُ
جلٜمََّّة ا َ
َ
ْ َ َ َ
ِ
َان ِذم َىم ْٚمٌِ ِف ُِم ْث َ٘م ُال طمٌ ٍة ُِمـ َظمرد ٍل ُِمـ إِيام ٍنَ ،ومٞم ْخرضم َ ِ
اؾم َق ُّدواَ ،وم ُٞم ْٚم َ٘م ْق َن ِذم َهن ِ
« َأ ْظم ِر ُضمقا َُم ْـ َيم َ
حل َٞمدا،
ُ َ ُ
َ َّ ْ ْ َ
در ا َ
قن ُمٜمْ َْٝما َىمد ْ
ْ َ
َ
ُقن َيمَام َشمٜمٌْ ُت ِ
ِ
ِ
احل ٌَّ ُة ِذم َضماٟمِ ِ
ْدر ُج َصد ْٗم َرا َء ُُم ْٚم َت َِق َيد ًةش َىم َ
َدر َأ َّهنَدا َ ْ
دال
َأ ِو احلَ َٞماة َ -ؿم َّؽ َُماًم ٌؽ َ -وم َٞمٜمْ ٌُ ُت َ َ ُ
َت ُ
اًمًد ْٞم ِؾَ ،أ َمل ْ َشم َ
ب َّ
وهٞمب :طمدَّ َصمٜمَا َقمٛمرو :احلٞم ِ
اةَ ،و َىم َالَ :ظم ْر َد ٍل ُِم ْـ َظم ْ ٍػم.
ََ
ُ َْ ٌ َ
ٌْ
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ِ
ِ
ٞمؿ ْسم ُـ َؾم ْٕم ٍدَ ،قم ْـ َصاًمِ ٍحَ ،قم ِـ ا ْسم ِـ ِؿم َٝم ٍ
ابَ ،قم ْـ َأ ِيب ُأ َُما َُم َة ْسم ِـ
 َطمدَّ َصمٜمَا ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ ُقم ٌَ ْٞمد اهللََِّ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا إِ ْسم َراه ُِ ٍ
ِ
قلَ :ىم َال َر ُؾم ُ
خلدْ ِر َّيَ ،ي ُ٘م ُ
َّداس
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ « :سم ْٞمٜمََا َأ َٟمَا َٟمَدائِ ٌؿَ ،ر َأ ْي ُ
دت اًم َّٜم َ
َؾم ْٝم ِؾَ :أ َّٟم ُف َؾمٛم َع َأ َسما َؾمٕمٞمد ا ُ
ون َذًمِ َؽَ ،و ُقم ِر َض َقم َ َّكم ُقم َٛم ُر ْسم ُـ اخلَ َّٓم ِ
صُِ ،مٜمْ َْٝما َُما َي ٌْ ُٚم ُغ اًم ُّث ِد َّيَ ،و ُِمٜمْ َْٝما َُما ُد َ
ُي ْٕم َر ُو َ
اب َو َقم َٚم ْٞم ِف
قن َقم َ َّكم َو َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ ُىم ُٛم ٌ
ِ
جي ُّر ُهشَ .ىما ًُمقاَ :وم َام َأ َّو ًْم َت َذًمِ َؽ َيا َر ُؾم َ
قل اهللَِّ؟ َىم َال« :اًمدي َـش.
َىمٛم ٌ
ٞمص َ ُ
..................
سماب :شمٗماوؾ أهؾ اإليامن ذم إقمامل" ومٞمجقز ومٞمف اًم٘مٓمع
هذا "سماب شمٗماوؾ أهؾ اإليامن ذم إقمامل" أو " ٌ
خيَرج ُِمـ اًمٜمار ْ
سمد٠من يٙمدقن ذم
واًمتٜمقيـَ ،ذ َيم ََر اعم١مًمػ رمحف اهلل ومٞمف طمديثلم ،احلديث إول َذ َيم ََر ُما يتٕمٚمؼ سمٛمـ ُ َ
ىمٚمٌف ُمث٘مال طمٌة ُِمـ ظمردل ُِمـ إيامن ،و َذ َيم ََر ذم احلديث اًمثاين اًمرؤيا ،وومٞمف اظمتالف اًمٜماس ذم اًم ُ٘م ُٛمص ،سمٕمدض
اًمٌخاري "سماب شمٗماوؾ أهؾ اإليامن ذم إقمامل" قمغم أقمامل اًم٘مٚمقبّ :
ٍم َ
وأن اًمٜمداس ومٞمٝمدا
ىمقل
ّ
أهؾ اًمٕمٚمؿ َىم َ َ
دل ذًمؽ قمدغم ّ
احلديث أظمر ًمٞمس ومٞمف ُما َيدُُ ُّل قمٚمٞمفَّ ،
َ
وإن ُؾمٚمؿ ذم احلديث إول ّإٓ ّ
ُمتٗماوٚمقن ،وهذا ْ
أن
أن
َ
ىمقًمف هٜما "سماب شمٗماوؾ أهؾ اإليامن ذم إقمامل" يِمٛمؾ َ
وأقمامل اجلقارح ،سمؾ ىمد يٙمقن اًمتٛمثٞمؾ
أقمامل اًم٘مٚمقب
ُ
أدظمؾ ذم ُمً٠مًمة
أفمٝمر ذم أقمامل اجلقارح ،وذم متثٞمٚمف سمِ َٛمـ يمال ذم ىمٚمٌف ُمث٘مال طمٌة ُِمـ ظمردل ُِمـ إيامن
سماًم ُ٘م ُٛمص ُ
اقمامل اًم٘مٚمقب ،ومدََ َّل هدذا ّ
أن أهدؾ اإليدامن يتٗماودٚمقن ومٞمدف ،يمدام يمداٟمقا يتٗماودٚمقن ذم آقمت٘مدادات يمدذًمؽ
يتٗماوٚمقن ومٞمف ذم أقمامل اًم٘مٚمقب وذم أقمامل اجلقارح.
اًمٌخداري
وىمقًمف :طمدصمٜما إؾمامقمٞمؾ هق اسمـ قمٌد سمـ أويس اعمدين ،وهق اسمـ أظمت اإلُمام ُماًمؽ ،ىمد َظم َّر َج ًمف
ّ
وُمًٚمؿ ،طمدصمٜمل ُماًمؽ وهق ظماًمف ،قمـ قمٛمرو يـ حٞمك سمـ ُقمامرة اعمازين قمـ أسمٞمف قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلددري ريض
أيْما َظم َّر َضمف اإلُمام ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،صمؿ َذ َيم ََر ذم صظمر احلديث ىمال" :أمل َشم ََر أهنا
اهلل شمٕمامم قمٜمف ،وهذا احلديث ً
احلٌةِ ،
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُم َّث َؾ اًمذيـ خيرضمقن ُِمـ اًمٜمار سمٛمثؾ ِ
ٌَّل ّ
واحلٌة هل سمدذور
َ
َترج صٗمراء ُمٚمتقية" ،اًم َّٜم ُّ
شمتًاىمط ذم وىمت ٟمزول إُمٓمار ،ومتًاىمٓمت ظمرضمت سمنقمة ٟمٌتت سمندقمةً ،مٙمٜمٝمدا عمَّدا َتدرج َتدرج صدٗمراء
ُمٚمتقية ،ومٝمٙمذا اًمٕمّماة ُِمـ اعمقطمديـ إذا ُأظمرضمقا ُِمـ اًمٜمار سمام ُمٕمٝمؿ ُِمدـ اإليدامن ومد٢مهنؿ خيرضمدقن ُمٜمٝمدا ىمدال
اًمٕمٚمامء :ها ًقما وخيرضمقن ُمٜمٝما قمغم هٞمئة احلٌة يٕمٜمل سمٛمٕمٜمك أهنؿ يٙمقٟمقن ذم اًمٌداية ِو َٕما ًوما ّإٓ أهنؿ ُهقمان ُمدا
يٜمٌتقن يمام شمٜمٌت ِ
احلٌ ُة ذم ضماٟمب اًمًٞمؾ أو ذم محٞمؾ اًمًٞمؾ ،وماحلٌة أول ُما َترج َترج ودٕمٞمٗمة صمدؿ هقمدان ُمدا
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ُ
شمٗماودؾ أهدؾ اإليدامن ،وهدذا
خي َْرضمقن ُِمـ اًمٜمار ممـ يمان ذم ىمٚمٌف ُمث٘مدال طمٌدة ،ومٝمدذا ومٞمدف
شمٜمٌت ،وهٙمذا َُمـ ُ ْ
اًمٌخاري رمحف اهلل أهنؿ يتٗماوٚمقن ،واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمدؽ ّ
أن هد١مٓء ُأظمرضمدقا ُِمدـ اًمٜمدار عمَِدا ذم
شمٜمّمٞمص اإلُمام
ّ
ىمٚمقهبؿ ُِمـ اإليامن ،ىمقًمف "طمٌة ظمردل ُِمـ إيامن" إذن اًمذيـ دظمٚمقا اجلٜمة هؿ أيمٛمؾ ُمٜمٝمؿ إيام ًٟمًا ،اًمذيـ دظمٚمدقا
اجلٜمة ومل شمّمٌٝمؿ اًمٜمار هؿ ُ
أيمٛمؾ ُمٜمٝمؿ إيام ًٟمًا ،وعمّا ىمال" :أظمرضمقا َُمـ يمان ذم ىمٚمٌف ُمث٘مال طمٌة ُِمدـ ظمدردل ُِمدـ
إيامن" َد َّل ذًمؽ قمغم ّ
أن اإليامن يتٕمٚمؼ سماًم٘مٚمقب.

ِ
ٌدلم ّ
أن روايدة وهٞمدب
واحلديث أظمر :ىمال وهٞمب :طمدصمٜما قمٛمرو :احلٞماة ،وىمال :ظمردل ُمـ ظمػم ،هذا ُي ّ
وهق اسمـ ظماًمد سمـ قمجالن اًمٌٍمي ُي ٌّلم ُما ومٞمٝما ُِمـ اظمتالف ُمع هذه اًمروايةّ ،
ٕن اًمرواية اًمتدل قمٜمددٟما ىمدال:

اًمٌخاري سمرواية وهٞمب ًم ُٞم ٌّلم ّ
أن إرضمح هق ًمٗمظ احلٞمداة،
"وم ُٞمٚم٘مقن ذم هنر احلٞماء أو احلٞماة" ؿمؽ ُماًمؽ ،ومجاء
ّ
وىمال وهٞمب ذم روايتف " ُِمـ ظمردل ُِمـ ظمػم" واًمرواية اًمتل ُمٕمٜما "ظمردل ُِمـ إيامن" ومدََ َّل ذًمؽ قمدغم ّ
أن روايدة
"ظمردل ُِمـ ظمػم" أو "ظمردل ُِمـ إيامن" ّ
اًمٌخداري
أن اعم٘مّمقد هبام رء واطمد ،وهذا اًمتٕمٚمٞمؼ وصدٚمف اإلُمدام
ّ
ٟمٗمًف ذم يمتاب اًمرىماق ُِمـ صحٞمحف ُِمـ رواية ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ قمدـ وهٞمدب سمدـ ظماًمدد ،ويمدذًمؽ َظم َّر َضمدف
اإلُمام ُمًٚمؿ رمحف اهلل ذم صحٞمحف ًمٙمٜمف مل َي ًُ ْؼ ًمٗم َٔمف وإٟمام َظم َّر َج إؾمٜماده.
واحلديث اًمثاين ىمال :طمدصمٜما حمٛمد سمـ قمٌٞمد اهلل وهق أسمق صماسمت اًم٘مرر اعمدين ،ىمال :طمدصمٜما إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد
وهق اًمزهري ،قمـ صاًمح سمـ يمٞمًان وهق ُمدين ،وهذا شمٚم٘مك اًمٕمٚمؿ قمـ يمِ َؼم ،ىمد ًم٘مل قمد ًدا ُِمـ اًمّمحاسمة وًمٙمٜمف
شمٚم٘مك اًمٕمٚمؿ ذم يمِ َ ِؼم ِؾمٜمف وهلذا هق روى قمـ اإلُمام ُماًمؽ ُمع أٟمف ؿمٞمخ ًمإلُمام ُماًمؽ رمحف اهللٕ ،هنؿ ذيمروا أٟمدف
اًمًٜمََـ وذم همػمها ،وطمديثدف ُمٕمدروف،
ـمٚمب اًمٕمٚمؿ طملم ضماز اًمًتلم ،وهق ممـ ُظم َّر َج ًمف ذم اًمٙمتب اًمً َّتَّة وذم ُّ
واسمـ ؿمٝماب هق حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ سمـ ؿمٝماب اًمزهري اإلُمام اعمٕمروف اًمتاسمٕمل اجلٚمٞمؾ ،قمـ أيب أُماُمة سمدـ ؾمدٝمؾ
وهق أؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ إود وىمد اظمتٚمػ اًمٜماس ذم صحٌتف.
وهذا احلديث ىمال :ىمال ومٞمف رؾمقل اهلل ّ
قمدكم
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ" :سمٞمٜما أٟما ٟمائؿ ُ
رأيت اًمٜمداس ُي َ
ٕمرودقن ّ
ِ
جيره،
وقمٚمٞمٝمؿ اًم ُ٘م ُٛمصُ ،مٜمٝما ُما يٌٚمغ اًم ُّث ّ
قمٛمر سمـ اخلٓماب وقمٚمٞمف ىمٛمٞمص ُّ
قمكم ُ
دي وُمٜمٝما ُما دون ذًمؽ ،و ُقمر َض َّ
ِ
ًمت ذًمؽ يا رؾمقل اهلل؟ ىمال :اًمديـ" َّأو ًَمف سماًمديـ ّ
دقى َذًمِ َ
دؽ
ىماًمقاُ :ما ّأو َ
داس اًم َّت ْ٘م َ
ٕن اهلل شمٕمدامم ىمدالَ ﴿ :وًم ٌَ ُ
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َظمػم﴾﴿ ،ياسمٜمِل صدم َىمدْْ َأ ْٟم َْز ًْمٜمََا َقم َٚمٞم ُٙمُؿ ًمٌِاؾما يق ِاري ؾمقصشمِ ُٙمُؿ و ِر ً ِ
اس اًم َّت ْ٘م َقى َذًمِ َؽ َظم ْ ٌػم﴾( )1ومٗمٞمف ًمٌداس
يِما َوًم ٌَ ُ
َ ْ ْ َ
ْ ْ َ ً َُ
َ َ
ََ
ٌْ
ِ
ٌَّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُما رصه ُِمـ
ومٚمام مجٕمٝمؿ هذا آؾمؿ َأ َّو ُل اًمٜمَّ ُّ
ظمػم ُمـ ذًمؽ اًمٚمٌاسّ ،
ُيٙمًك سمف اجلًد وهق ٌ
طمؼ ّ
ٌَّل ّ
ٌَّل ّ
صدغم
ٕن رؤيا إٟمٌٞماء ٌّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ذم رؤياه ٌّ
ومٚمام َذ َيم ََر اًمٜمَّ ُّ
طمؼّ :
اًم٘مٛمص سماًمديـ ،وُما رصه اًمٜمَّ ُّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سماًمديـ َد َّل ذًمدؽ قمدغم ّ
َ
ٌَّل ّ
أن
اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ
شمٗماوؾ اًمٜماس ذم هذه اًم ُ٘م ُٛمص اًمتل َأ ّوهلا اًمٜمَّ ُّ
أيْمدا ُمًدٚمؿ ذم صدحٞمحف وؾمدٜمده
اًمٜماس هٜما ُمتٗماوٚمقن ذم اًمديـ ،وهذا احلديث اًمذي ذيمره اعم١مًمػ َظم َّر َضمف ً
ؾمٜمدٌ ُمدين.
ٌ
-----------------------------------------حل َٞما ُء ُِم َـ ِ
اإل َيام ِن
َسم ٌ
اب :ا َ
دـ َقمٌ ِ
ِ
َسَ ،قم ِـ ا ْسم ِـ ِؿم َٝم ٍ
ؼمٟمَا َُماًمِ ُؽ ْسم ُـ َأٟم ٍ
دد اهللََِّ ،قمد ْـ
قؾم َ
ابَ ،قم ْـ َؾمداملِ ْسم ِ ْ
ػَ ،ىم َالَ :أ ْظم َ َ
 َطمدَّ َصمٜمَا َقم ٌْدُ اهللَِّ ْسم ُـ ُي ُار ،وهق ي ِٕم ُظ َأ َظماه ِذم احلٞم ِ
ِ
ِ
اءَ ،وم َ٘م َال َر ُؾم ُ
َأسمِ ِٞمفَ :أ َّن َر ُؾم َ
قل اهللَِّ
ََ
ُ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ َُم َّر َقم َغم َر ُضم ٍؾ ُم َـ إَٟم َّْم ِ َ ُ َ َ
ِ
حل َٞما َء ُِم َـ ِ
اإل َيام ِنش.
َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿَ « :د ْقم ُف َوم٢مِ َّن ا َ
..................
سماب :احلٞماء ُِمـ اإليامن" ىمال :طمدصمٜما قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ وهق اًمتٜمٞمز اعمٍمي ،وهدق ُِمدـ رواة اعمقـمد٠م
" ٌ
اًمٌخاري ُمٜمف ُمقـم٠م اإلُمام ُماًمؽ رمحف اهللَ ،
خيَرج ًمف ُمًٚمؿ ،ىمال :طمدصمٜما قمٌد
اًمٌخاري ومل ُ َ
وظم َّر َج ًمف
وىمد ؾمٛمع
ّ
ّ
اهلل سمـ يقؾمػ ،ىمال :أظمؼمٟما ُماًمؽ قمـ أٟمس قمـ اسمـ ؿمٝماب قمـ ؾمامل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓماب قمـ أسمٞمف
قمٌد اهلل سمـ قمٛمر " ّ
ٌَّل ّ
ُمر قمغم رضمؾ ُِمـ إٟمّمار يٕمظ أظماه" وهذا إخ ىمدد يٙمدقن
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ َّ
أن اًمٜمَّ َّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ :دقمفّ :
أظما ذم اًمٜمًب وىمد يٙمقن ً
ً
ٌَّل ّ
وم٢من
أظما ذم اًمديـ "وهق يٕمظ أظماه ذم احلٞماء ،وم٘مال اًمٜمَّ ُّ
ٌ
احلٞماء ُِمـ اإليامن" وم٘مقًمف " ُِمـ اإليامن" ُِمـ هٜما شمٌٕمٞمْمٞمةَ ،د َّل ذًمؽ قمغم ّ
قمٛمدؾ
أن إقمامل ُِمـ اإليامن ،واحلٞما ُء
ىمٚمٌل ،ومدََ َّل ذًمؽ قمغم ّ
أن أقمامل اًم٘مٚمقب ُِمـ اإليامن ،وهذا احلديث َظم َّر َضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف.
------------------------------------------
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َشرَ َ
ابَاَ َإليََمََ َ
ََيَ َ
خا َر
البَ َ
حَََََ
حََي ََ
نَص ََ
انََََم ََ ََ
ََ
حَََكَتََ ََ َ
للَشََي ََ َ
حَم ََدَالََسَ ََعََيد
الع َزَيََزََبََنَ ََم ََ
ََََ
َ
خَ ََعََبَدَ َ
اًمّم َ
اًمز َيم َاة َوم َخ ُّٚمقا َؾمٌِ َٞمٚم ُٝم ْؿ﴾(.)1
ال َة َو َصشم ُقا َّ
اُمقا َّ
َسم ٌ
ابَ ﴿ :وم٢مِ ْن َشما ُسمقا َوأَ َىم ُ
ِ
ٍ
حل َر ُِم ُّل ْسم ُـ ُقم َام َرةََ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا ُؿم ْٕم ٌَ ُةَ ،قم ْـ َو ِاىم ِد
 َطمدَّ َصمٜمَا َقم ٌْدُ اهللَِّ ْسم ُـ ُحم َ َّٛمد اعمُ ًْٜمَد ُّيَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا َأ ُسمق َر ْو ٍح ا َِ
ٍ
دالُ « :أ ُِم ْدر ُت َأ ْن ُأ َىماشمِ َ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َىم َ
ث َقم ِـ ا ْسم ِـ ُقم َٛم َرَ :أ َّن َر ُؾم َ
حد ُ
دؾ
ْسم ِـ ُحم َ َّٛمدَ ،ىم َالَ :ؾمٛم ْٕم ُت َأ ِيب ُ َ
ِ
َّاس َطم َّتَّك َي ِْم َٝمدُُ وا َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللََُُّ ،و َأ َّن ُحم َ َّٛمدًً ا َر ُؾم ُ
اًمّم َ
اًمز َيمَا َةََ ،وم٢مِ َذا َوم َٕم ُٚمقا َذًمِ َؽ
ال َةََ ،و ُي ْ١م ُشمُقا َّ
ٞمٛمقا َّ
اًمٜمَّ َ
قل اهللََِِّ ،و ُي٘م ُ

ِ
َقم َّم ُٛمقا ُِمٜمل ِد َُما َء ُه ْؿ َو َأ ُْم َق َاهل ُ ْؿ إِ َّٓ سمِ َحؼ ِ
اإل ْؾم َ
اهب ْؿ َقم َغم اهللَِّش.
ال ِمَ ،وطم ًَ ُ ُ
..................

اًمز َيمَا َة َوم َخ ُّٚمقا َؾمٌِٞم َٚم ُٝم ْؿ﴾" هذا اًمٌاب ومٞمدف سمٞمدان ّ
اًمّم َ
أن اإليدامن
ال َة َوص َشم َُقا َّ
سمابَ ﴿ :وم٢مِ ْن َشمَا ُسمقا َو َأ َىما ُُمقا َّ
ىمالٌ " :
ٓ ُسمدّّ ومٞمف ُِمـ اًم٘مقل وٓ ُسمدّّ ومٞمف ُِمـ اًمٕمٛمؾ ّ
اًمّمد َ
اًمز َيمَدا َة َوم َخ ُّٚمدقا
َدقا َّ
ال َة َوص َشم ُ
ٕن ىمق ًَمف شمٕماممَ ﴿ :وم٢مِ ْن َشمَا ُسمقا َو َأ َىمدا ُُمقا َّ
ِ
ومٚمدام ىمدالْ " :
َؾمٌِٞم َٚم ُٝم ْؿ﴾(ٕ )2هنؿ طمٞمٜمئذ صُمٜمقاّ ،
ومد٢من
ٕن اًم٘متؾ يٙمقن ًمٚمٙمٗمارَ ،تٚمٞم ُة اًمًٌٞمؾ يٙمقن عمدـ أؾمدٚمؿّ ،
اًمرضمقع ذم احلديث اًمدذي ؾمداىمف اعم١مًمدػ رمحدف اهلل
لم هذا
شماسمقا" يٕمٜمل رضمٕمقا ُِمـ اًمٙمٗمر إمم اإلؾمالم ،وىمد َسم ّ َ
َ

أن ىمقًمدف " ْ
وأن حمٛمدًً ا رؾمقل اهلل" ومدََ َّل ذًمؽ قمدغم ّ
أن ٓ إًمف ّإٓ اهلل ّ
أن أىماشمؾ اًمٜماس طمتك يِمٝمدوا ْ
أُمرت ْ
ومد٢من
" ُ
أن ٓ إًمف ّإٓ اهلل ّ
وم٢من ؿمٝمدوا ْ
شماسمقا" أي صُمٜمقا " ْ
وأن حمٛمدًً ا رؾمقل اهلل" وذم أية إظمرىَ ﴿ :وم٢مِ ْن َشمَا ُسمقا َو َأ َىمدا ُُمقا
اًمز َيمَا َة َوم٢مِ ْظم َقا ُٟم ُٙم ُْؿ ِذم اًمد ِ
يـ﴾( )3ومٝمٜما ىمال" :ومخٚمقا ؾمٌٞمٚمٝمؿ" يٕمٜمدل ٓ شم٘متٚمدقهؿ ،ومٝمدؿ أفمٝمدروا
اًمّم َال َة َوص َشم َُقا َّ
َّ
ُمرشمب قمغم صمالصمة أؿمٞماء :قمغم اًمتقسمة وهدل "ؿمدٝمادة ْ
أن ٓ إًمدف ّإٓ اهلل
اإلؾمالم ،وهذا احلٙمؿ  -وهق اًمتخٚمٞمة -
ٌ
ٛمدً ا رؾمقل اهلل" ،واًمثاين :إىمام اًمّمالة ،واًمثاًمث :إيتاء اًمزيماة ،ومدََ َّل ذًمؽ قمدغم ّ
ّ
أن اإليدامن ٓ يٙمٗمدل -
وأن حم ً
واعم١مًمػ يمام ىمٚمٜما يرى ّ
أن اإليامن واإلؾمالم رء واطمد  ،-ومدََ ًَّمت هذه أية وهذا احلديث قمغم أ ّٟمّف ٓ يٙمٗمل ذم
أُمدرت ْ
اإليامن جمر ُد اًم٘مقل! ّ
ٕن سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل :يٙمٗمل ومٞمف جمرد اًم٘مقل ًم٘مقًمف ّ
ان أىماشمدؾ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ" :
ُ
اًمٜماس طمتك يِمٝمدوا ْ
اًمٙمدػ
ّ
أن ٓ إًمف ّإٓ اهلل :وم٢مذا ومٕمٚمقا ذًمؽ وم٘مد قمّمٛمقا ُمٜمل دُماءهؿ" ىماًمقا :هذا اعمرا ُد سمدف
إذا ٟمٓمؼ سماًمِمٝمادشملم :صمؿ ُيٜمٔمر ذم طماًمف سمٕمد ذًمؽ هؾ أىمام اًمّمالة وصشمك اًمزيماة أو ٓ؟ ْ
وم٢من مل ُي ِ٘م ِؿ اًمّمالة وي١مت
أن يٖمزو ىمق ًُما اٟمتٔمرْ :
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ إذا أراد ْ
ٌَّل ّ
وم٢من ؾمدٛمع إذان مل ي٘مداشمٚمٝمؿ
اًمزيماة وم٢مٟمف ي٘ماشمؾ ،وهلذا اًمٜمَّ ُّ
( )1اًمتقسمة.5 :
( )2اًمتقسمة.5 :
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َشرَ َ
ابَاَ َإليََمََ َ
ََيَ َ
خا َر
البَ َ
حَََََ
حََي ََ
نَص ََ
انََََم ََ ََ
ََ
حَََكَتََ ََ َ
للَشََي ََ َ
حَم ََدَالََسَ ََعََيد
الع َزَيََزََبََنَ ََم ََ
ََََ
َ
خَ ََعََبَدَ َ
دلم أٟمدف ٓ ُيٗمدر ُق سمدلم
واًمًالم ،وعمّا
اُمتٜمع اعمرشمدون ُِمـ اًمزيماة ىماشمٚمٝمؿ أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمدف و َسم َّ َ
َ
قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
اًمزيماة واًمّمالة ،إذن ومدََ َّل هذا اًمتٌقيب قمغم ّ
أن اإليامن ىمقل وقمٛمؾ سماجلقارح :وٓ يٙمٗمل اًم٘مقل! سمؾ ٓ ُسمدّّ ُِمدـ
اًمٕمٛمؾ ،ومدََ َّل ذًمؽ قمغم ّ
أن اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ أهنام يمالمها ُِمـ اإليامن.
مجع اعمُ ًْٜمََدً ،مٞمس ٕٟمف ُيًدٜمِد! وًمٙمدـ مجدع
وىمقًمف :طمدصمٜما قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اعمًٜمََدي  -سمٗمتح اًمٜمقن ٟٕ -مف َ
ِ
اًمٌخداري ومل
مجع اعمًٜمد ،ىمد َظم َّر َج ًمف اإلُما ُم
ّ
اعمًٜمََد ،اًمذي ُيًٜمد ي٘مال :اعمًٜمدي ًمٙمـ هذا ي٘مال :اعمًٜمََدي ٕٟمف َ
ْ
خيَرج ًمف ُمًٚمؿ ،ىمال :طمدصمٜما أسمق َروح قمـ احلرُمل أسمق قمامرة ،احلرُمل جيقز ومٞمدف إسم٘مداء إًمدػ واًمدالم وجيدقز
َُ
اًمٌخاري وُمًٚمؿ ،ىمال :طمدصمٜما ؿمدٕمٌة سمدـ
طمذف إًمػ واًمالم ،احلرُمل سمـ قمامرة اًمٕمتٙمل اًمٌٍميَ ،ظم َّر َج ًمف
ّ
طمجاج قمـ واىمد سمـ حمٛمد سمـ زيد سمـ اخلٓماب وىمد َظم َّر َج ًمف اًمِمٞمخان ،قمـ أسمٞمف حمٛمد سمدـ زيدد سمدـ اخلٓمداب،
ىمال :ؾمٛمٕمت أيب وهق حمٛمد سمـ زيد ُ
وظمر َج ًمف اًمٙمتب اًمً َّتَّة ،قمـ اسمـ قمٛمر ي٘مقل احلديث ،وهدذا احلدديث -
يمام شم٘مدم  -ؿمارح ًممية و ُُمٌ ّلم هلا.
-----------------------------------------اب َُم ْـ َىم َال :إِ َّن ِ
اإل َيام َن ُه َق اًم َٕم َٛم ُؾ
َسم ُ
اًمٕم ْٚمد ِؿ ِذم َىمقًمِ ِ
دؾ ِ
ًمِ َ٘م ْق ِل اهللَِّ َشم َٕم َاممَ ﴿ :وشمِ ْٚم َؽ اجلَٜمَّ ُة ا ًَّمتِل ُأ ِ
قن﴾(َ )1و َىم َال ِقمدَّ ٌة ُِم ْـ َأ ْه ِ
قها سمِ َام ُيمٜمْ ُت ُْؿ َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
دف
ور ْصم ُت ُُٛم َ
ْ
قن﴾(َ )2قم ْـ َىم ْق ِل َٓ :إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللََُّ ،و َىم َال﴿ :عمِ ْث ِؾ َه َذا َوم ْٚم َٞم ْٕم َٛم ِ
لم َقم َّام َيمَا ُٟمُقا َي ْٕم َٛم ُٚم َ
دؾ
مج ِٕم َ
َشم َٕم َاممَ ﴿ :وم َق َرسم َؽ ًَمٜمَ ًَْ َ٠م ًَمٜمَّ َُّٝم ْؿ َأ ْ َ
اًم َٕم ِاُم ُٚم َ
قن﴾(.)3
ِ
ٍ
ِ
ِ
دٝم ٍ
اب،
ٞمؿ ْسم ُـ َؾم ْٕمدَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا ا ْسمد ُـ ؿم َ
قؾمك ْسم ُـ إِ ْؾم َامقم َٞمؾَ ،ىمآََ :طمدَّ َصمٜمَا إِ ْسم َراه ُ
 َطمدَّ َصمٜمَا َأ ْمحَدُ ْسم ُـ ُيقٟم َُسَ ،و ُُم ََقمـ ؾم ِٕم ِ
ٞمد ْسم ِـ اعمُ ًَٞم ِ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ ُؾمدئِ َؾَ :أ ُّي اًم َٕم َٛم ِ
دؾ؟ َوم َ٘م َ
دؾ َأ ْوم َْم ُ
بَ ،قم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َةَ :أ َّن َر ُؾم َ
دال:
ْ َ
ِ
«إِ َيام ٌن سمِاهللَِّ َو َر ُؾمقًمِ ِفشِ .ىم َٞمؾُ :صم َّؿ َُما َذا؟ َىم َالِ « :
اجل َٝما ُد ِذم َؾمٌِ ِ
ورش.
ؼم ٌ
ٞمؾ اهللَِّش ىم َٞمؾُ :صم َّؿ َُما َذا؟ َىم َالَ « :طم ٌّج َُم ْ ُ
..................
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َشرَ َ
ابَاَ َإليََمََ َ
ََيَ َ
خا َر
البَ َ
حَََََ
حََي ََ
نَص ََ
انََََم ََ ََ
ََ
حَََكَتََ ََ َ
للَشََي ََ َ
حَم ََدَالََسَ ََعََيد
الع َزَيََزََبََنَ ََم ََ
ََََ
َ
خَ ََعََبَدَ َ
هذا "سماب َُمـ ىمالَّ :
إن اإليامن هق اًمٕمٛمؾ" سمٕمض اًمًٚمػ ي٘مقل :اإليامن اًمٕمٛمؾ :واًمٕمٛمؾ اإليدامنٕ ،هندام
ُمتالزُمان ،وٓ يٜمٗمؽ أطمدمها قمـ أظمر ،وهٜما ىمال" :سماب َُمـ ىمالَّ :
إن اإليامن هدق اًمٕمٛمدؾ ًم٘مدقل اهلل شمٕمدامم:
ِ
جلٜمَّ ُة ا ًَّمتِل ُأ ِ
قها سمِ َام ُيمٜمْ ُت ُْؿ َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
ٌَّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ي٘مقل" :واقمٚمٛمقا أٟمدف ًمدـ
ور ْصم ُت ُُٛم َ
قن﴾( " )1واًمٜمَّ ُّ
﴿ َوشم ْٚم َؽ ا َ
يدظمؾ اجلٜم َة ّإٓ ٟمٗمس ُم١مُمٜمة"( ،)2هٜما ىمال﴿ :سمِ َام ُيمٜمْ ُت ُْؿ َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
قن﴾ ومدظمقهلؿ ًمٚمجٜمة يمان سمًدٌب أقمامهلدؿ ،ومددََ َّل
ذًمؽ قمغم ّ
أن اًمٕمٛمؾ هق اإليامن.
لم َقم َّام َيمَا ُٟمُقا َي ْٕم َٛم ُٚم َ
قن﴾( )3قمـ ىمقلٓ :
مج ِٕم َ
"وىمال قمدة ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ىمقًمف شمٕماممَ ﴿ :وم َق َرسم َؽ ًَمٜمَ ًَْ َ٠م ًَمٜمَّ َُّٝم ْؿ َأ ْ َ
إًمف ّإٓ اهلل" وهذا ضماء ُِمـ طمديث أٟمس قمٜمد اًمؽمُمذي ُمرومق ًقما وٓ يّمح ّ
ٕن ومٞمف ًمٞمث سمـ أيب ُؾم َٚمٞمؿً ،مٙمٜمف ضمداء
ُمقىمق ًوما قمغم سمٕمض اًمّمحاسمة واًمتاسمٕملم يماسمـ قمٛمر وجماهد ومنوا ىمق ًَمف شمٕماممَ ﴿ :قم َّام َيمَا ُٟمُقا َي ْٕم َٛم ُٚم َ
قن﴾ يٕمٜمل :قمـ
أن ٓ إًمف ّإٓ اهلل داظمٚمة ومٞمام يٕمٛمٚمقن  -يمام ؾمٌؼ ْ
ٓ إًمف ّإٓ اهلل ،وٓ ؿمؽ ّ
وأن ذيمرٟما قمـ سمٕمض اًمٕمٚمامء أٟمدف يدرى
ِ
َدر ىمقًمدف شمٕمدامم﴿ :عمِ ْث ِ
دؾ َه َ
ّ
دذا
َص قمغم ذًمؽ اسمـ ُمٜمدة ذم يمتاسمف اإليامنً ،
أن اًم٘مقل ُمـ اًمٕمٛمؾ  -وممـ َٟم َّ
وأيْما َذ َيم َ
قمز ّ
َوم ْٚم َٞم ْٕم َٛم ِؾ اًم َٕم ِاُم ُٚم َ
وضمؾ ًمٚمٛم١مُمٜملم ُِمـ اًمٙمراُمدة ذم
قن﴾( )4أي :عمِ ْثؾ هذا ،اؾمؿ اإلؿمارة قمائد إمم ُما أقمٓماه اهلل ّ
َ
أظمرة واًمٜمجاة ُِمـ اًمٜمار ،ىمال :شمٕماممَ ﴿ :وم ْٚم َٞم ْٕم َٛم ِؾ اًم َٕم ِاُم ُٚم َ
قمٛمدؾ
قن﴾ يٕمٜمل ومٚمٞمٕمٛمؾ اًمٕماُمؾ ذم اًمدٟمٞما ًمٜمٗمًف يمدام
أوًمئؽ وم٠موضمب اهللُ شمٕمامم هلؿ سمٕمٛمٚمٝمؿ اجلٜم َة.
دظمقل اجلٜمة :ومدََ َّل ذًمدؽ قمدغم ّ
َ
وىمقًمف﴿ :عمِ ْث ِؾ َه َذا َوم ْٚم َٞم ْٕم َٛم ِؾ اًم َٕم ِاُم ُٚم َ
أن
قن﴾( )5أوضمب اهللُ شمٕمامم هلؿ سماًمٕمٛمؾ
ُ
إلٟمًان اجلٜم َة ًمٞمس هق جمرد آقمت٘ماد! وإٟمام ُمْماف إًمٞمف اًمٕمٛمؾ ،وهذه أيدات ومٞمٝمدا
اإليامن اًمذي يدظمؾ ومٞمف ا
أي اًمٕمٛمؾ أومْمدؾ؟ ىمدال:
قمٛمقم ذم اًمٕمٛمؾ يِمٛمؾ قمٛمؾ اجلقارح وقمٛمؾ اًم٘مٚمب ،واحلديث اًمذي ذيمره وومٞمف " ّ
إيامن سماهلل ورؾمقًمف؟ وهٜما ىمالُ :يراد سماإليامن سماهلل ورؾمقًمف ُيراد سمف ُمٕمٜمك اإلىمرار واًمتّمديؼ ،وُمدع ذًمدؽ ؾمدامه
ِ
أي اًمٕمٛمؾ أومْمؾ؟ ىمال :إيامن سماهلل" َد َّل ذًمؽ قمدغم ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ً
ٌَّل ّ
أن اإليدامن هدق
قمٛمال عمَّا ُؾمئؾ " ّ
اًمٜمَّ ُّ
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ابَاَ َإليََمََ َ
ََيَ َ
خا َر
البَ َ
حَََََ
حََي ََ
نَص ََ
انََََم ََ ََ
ََ
حَََكَتََ ََ َ
للَشََي ََ َ
حَم ََدَالََسَ ََعََيد
الع َزَيََزََبََنَ ََم ََ
ََََ
َ
خَ ََعََبَدَ َ
اًمٕمٛمؾ " ،ىمٞمؾ :صمؿ ُماذا؟ ىمال :اجلٝماد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،صمؿ ُماذا؟ ىمال :طمج ُمؼمور" ومٙمؾ هذه أقمامل يمام ّ
أن اإليدامن
خي ِْر ُضمقن اًمٕمٛمؾ قمـ ُمًٛمك اإليامن ،وم٢مذا يمدان اإليدامن هدق اًمٕمٛمدؾ :ومدال
قمٛمؾ ،اعم٘مّمقد هبذا اًمر ّد قمغم اًمذيـ ُ ْ
مجع ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُِمـ اًمًٚمػ قمغم ِ
ُ
يمٗمر َُمـ شمرك اًمٕمٛمؾ ،يٕمٜمدل َُمدـ
يتح٘مؼ
َص ٌ
اإليامن ّإٓ هبذا اًمٕمٛمؾ ،وىمد َٟم َّ
إن اإليامن ىمقل وم٘مط! َُمـ ىمالّ :
ىمالَّ :
َص قمدغم ذًمدؽ مجاقمد ٌة ُِمدـ
إن إقمامل همػم داظمٚمة ذم اإليامن! وم٘مد يمٗمرَٟ ،م َّ
أهؾ اًمٕمٚمؿْ ،
سمٕمض َُمـ ىمال ذًمؽ ُِمـ ُمرضمئة اًمٗم٘مٝماء هلؿ شم٠مويؾ ُمٜمٝمؿ أئٛمة وقمٚمامء وه١مٓء ٓ ُي َٙم ّٗمرون
وإن يمان ُ
سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ  -وهق أفمٜمدف ًمِمدٞمخ اإلؾمدالم اسمدـ شمٞمٛمٞمدة ّ -
ٕن هلؿ شم٠مويؾ ،طمتك َّ
ّ
أن
إن ذم يمالُمٝمؿ ُما محؾ َ
اخلالف سمٞمٜمٝمؿ وسملم مجٝمقر اًمٕمٚمامء ظمالف ًمٗمٔمل وًمٞمس ظمالف طم٘مٞم٘ملً ،مٙمـ يا إظمقان قمٜمددٟما ُمًد٠مًمة اًمٕمٛمدؾ
هذه ُمً٠مًمة ُمٝمٛمة واًمٕمٚمامء طمٞمٜمام يتٙمٚمٛمقن قمٜمٝما يٓمرأ قمغم اإلٟمًان ؾم١مالْ ،
أن ًمدق ضمئٜمدا إمم إؿمداقمرة وهدؿ
ي٠مظمذون سمرأي اجلٝمؿ سمـ صٗمقان يرون ّ
أن اًمتّمديؼ هق اعمٕمرومة أو ضمئٜمدا ًمٚمٙمراُمٞمدة أو ضمئٜمدا ًمٚمٙمالسمٞمدة هد١مٓء
يمٚمٝمؿ إذا رأيت ذم يمتٌٝمؿ َي١مصمٛمقن سمؽمك إقمامل وسمٗمٕمؾ اًمٙمٌائر ،وم٘مد يٓمرأ ؾم١مال ي٘مقلُ :ما اًمٗمرق سمٞمٜمٝمؿ وسمدلم
اًمًٜمََّّة واجلامقمة؟ ي٘مال :ومٞمف ومرق:
أهؾ ُّ
ً
أوّٓ :
اًمًٜمََّّة واجلامقمة قمٜمدهؿ اإليامن يزيد ويٜم٘مص :وه١مٓء قمٜمدهؿ اإليامن ٓ يزيد وٓ يدٜم٘مص!
أن أهؾ ُّ
هذا واطمد.
اًمًٜمََّّة واجلامقمة ٓ جيٕمٚمقن َ
إُمر اًمثاينّ :
شمارك اًمٗمرائض يمٛمرشمٙمب اًمٙمٌائر ،أوًمئؽ ي٘مقًمقن :شمدارك
أن أهؾ ُّ
يمٗمر
اًمًٜمََّّة ي٘مقًمقن :شمارك اًمٗمرائض ًمٞمس يمٛمرشمٙمب اًمٙمٌائر ،شمرك اًمٗمرائض ٌ
اًمٗمرائض يمٛمرشمٙمب اًمٙمٌائر :وأهؾ ُّ
شمرك اًمٗمرائض يمٗمر ،يٕمٜمل ُمدـ شمدرك اًمٗمدرائض يمٚمٝمدا َيم َٗمدر ِ -
ي٘مّمدون سمف قمغم ضمٝمة اًمٕمٛمقمُ ،
وإن اظمتٚمٗمدقا ذم
َ
َ
ٌ
صطمادها  -ومٝمؿ يتٙمٚمٛمقن قمـ اًمٕمٛمقم ،وأ ُّما ومٕمؾ اًمذٟمقب ومٝمق ُمٕمّمٞمة ومال يٙمٗمدر ومٞمدف صداطمٌٝماً ،مدذا ىمدال اهلل
ٌَّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ وًمٙمٜمٝمؿ مل ي١مُمٜمقا سمف:
شمٕماممَ ﴿ :و َقم ََم ص َد ُم َر َّسم ُف َوم َٖم َقى﴾( ،)1أُما اًمٞمٝمقد يماٟمقا يٕمرومقن اًمٜمَّ َّ
ومٙم ّٗمرهؿ اهللُ شمٕمامم ومٚمؿ ُشم ْٖم ِـ قمٜمٝمؿ اعمٕمروم ُة! وومرقمقن يمان يٕمرف ر َّسمف ومجحده ومٚمؿ ُشم ْٖم ِـ قمٜمدف اعمٕمرومدة وم َٙم ّٗمدره اهلل
اًمً َّٜمَّة واجلامقمة ي٘مقًمقنَّ :
إن اإليامن يزيد ويٜم٘مص ،وي٘مقًمدقن :شمدرك اًمٗمدرائض ًمدٞمس
شمٕمامم ،إذن اٟمتٌٝمقا ،أهؾ ُّ
ٕن إؿماقمرة وهمػمهؿ  -هدؿ ْ
يمٗمٕمؾ اًمٙمٌائر ،وي٘مقًمقنُ :مً٠مًمة اًمتخٚمٞمد ذم اًمٜمار ّ
وإن أ َّصمٛمدقا شمدارك اًمٗمدرائض
( )1ـمف.121 :
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ََََ
َ
خَ ََعََبَدَ َ
اًمًٜمَّ َِّة إذا شمرك اًمٗمدرائضُ :
شمدرك اًمٗمدرائض َتٚمٞمددُُ ه ذم
ووماقمؾ اعمٜمٙمرات ً -مٙمٜمف ٓ ُ َ
خي َّٚمدُُ ذم اًمٜمار ،أُما قمٜمدٟما أهؾ ُّ
ظمارضما ُِمـ اعمٚمة ،واعم٘مّمقد ًمٞمس هق ومريْمدة سمٕمٞمٜمٝمدا! وًمٙمدـ اعم٘مّمدقد
يماومرا
ً
اًمٜمارٟٕ ،مف يٙمقن سمؽمك اًمٗمرائض ً
َص قمغم ذًمؽ ؾمٗمٞمان سمـ قمٞمٞمٜمة واؾمحاق سمـ راهقيف وهمػممها ،ومٝمذه اعمً٠مًمة
ضمٜمس اًمٗمرائض قمٜمد اًمٕمٚمامء ،وىمد َٟم َّ
يٜمٌٖمل اًمتٜمٌف هلا ذم ُمً٠مًمة اإليامنٟ ،مختؿ ىمٌؾ ْ
أن ٟمتقىمػ ٟمختؿ سم٢مؾمٜماد هذا احلديث اًمدذي ذيمدره اعم١مًمدػ ىمدال:
طمدصمٜما أمحد سمـ يقٟمس وهق أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ يقٟمس ،ىمد أـمٚمؼ قمٚمٞمف اإلُمام أمحد َ
ؿمٞمخ اإلؾمدالم يمدام أـمٚم٘مدف
قمغم ؿمٞمخف يزيد سمـ هارون ،وهذا ُخم َ َّرج ًمف ذم اًمٙمتب اًمً َّتَّة ،ىمال :قمـ ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ وهق اعمٜم٘مدري :أسمدق
ؾمٚمٛمة اًمتٌقذيمل ،وىمد َظم َّر َج قمٜمف أصحاب اًمٙمتب اًمً َّتَّة ،ىمال :طمدصمٜما إسمراهٞمؿ سمـ ؾمدٕمد اًمزهدري ؾمدٌط قمٌدد
اًمرمحـ سمـ قمقف ريض اهلل شمٕمامم قمٜمف ،ىمال :طمدصمٜما اسمـ ؿمٝماب حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ سمـ ؿمٝماب اًمزهري ،قمـ ؾمدٕمٞمد
أيْما َظم َّر َضمدف ُمًدٚمؿ ذم
سمـ اعمًٞمب اإلُمام اعمٕمروف اًمِمٝمػم قمـ أيب هريرة ،وذيمر هذا احلديث ،وهذا احلديث ً
صحٞمحف.
-----------------------------------------ال ِم َأ ِو اخلق ِ
َان َقم َغم ِ
ُـ ِ
اب إِ َذا َمل َيٙم ِ
حل ِ٘مٞم َ٘م ِةَ ،ويم َ
آ ْؾمتِ ًْ َ
اإل ْؾم َ
ف ُِم َـ اًم َ٘مت ِْؾ
َْ
َسم ُ
ال ُم َقم َغم ا َ
ْ
ِ
ِ ِِ
اب ص َُمٜمََّّا ُىم ْؾ َمل ْ ُشم ُْ١م ُِمٜمُُقا َو ًَمٙمِ ْـ ُىمق ًُمقا َأ ْؾم َٚم ْٛمٜمََا﴾(َ )1وم٢مِ َذا يم َ
َان َقم َغم احلَ ِ٘مٞم َ٘م ِةَ ،وم ُٝم َق َقم َغم
ًم َ٘م ْقًمف َشم َٕم َاممَ ﴿ :ىما ًَمت إَ ْقم َر ُ
ال ُم﴾(َ [ )2و َُم ْـ َي ٌْ َت ِغ َهم ْ َػم ْ ِ
َىم ْقًمِ ِف َضم َّؾ ِذيم ُْر ُه﴿ :إِ َّن اًمدي َـ ِقمٜمْْدََ اهللَِّ ِ
اإل ْؾم َ
اإل ْؾم َال ِم ِديٜمًا َوم َٚم ْـ ُي ْ٘م ٌَ َؾ ُِمٜمْ ُف].
ِ
ؼم ِين َقم ِاُم ُر ْسم ُـ َؾم ْٕم ِد ْسم ِـ َأ ِيب َو َّىم ٍ
داصَ ،قمد ْـ
بَ ،قم ِـ ُّ
ؼمٟمَا ُؿم َٕم ْٞم ٌ
اًمز ْه ِريَ ،ىم َالَ :أ ْظم َ َ
 َطمدَّ َصمٜمَا َأ ُسمق اًم َٞم َامنَ ،ىم َالَ :أ ْظم َ َِ
ِ
ٍ ِ
ؽم َك َر ُؾم ُ
يض اهللَُّ َقمٜمْ ُفَ :أ َّن َر ُؾم َ
قل اهللَِّ َص َّغم
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ َأ ْقم َٓمك َر ْه ًٓما َ -و َؾم ْٕمدٌ َضماًم ٌس َ -وم َ َ
َؾم ْٕمد َر َ
قل اهللَِّ َُما ًَم َؽ َقم ْـ ُومال ٍَنَ :وم َقاهللَِّ إِين ََٕ َرا ُه ُُم ْ١م ُِمٜمًدا؟ َوم َ٘م َ
اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َر ُضم ًال ُه َق َأ ْقم َج ٌُ ُٝم ْؿ إِ َ َّزمَ ،وم ُ٘م ْٚم ُتَ :يا َر ُؾم َ
دال:
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
« َأو ُمًٚمِامش َومٛمًٙم ُ ِ
دقاهللَِّ إِين ََٕ َرا ُه
ْت َىمٚم ًٞمالُ ،صم َّؿ َهم َٚم ٌَٜمل َُما َأ ْقم َٚم ُؿ ُمٜمْ ُفَ ،وم ُٕمدْ ُت َعم َ٘ما ًَمتلَ ،وم ُ٘م ْٚم ُتَُ :ما ًَم َؽ َقم ْـ ُومالَن؟ َوم َ
ْ ُ ْ ً َ َ
ِ
ُُم ْ١م ُِمٜمًا؟ َوم َ٘م َالَ « :أ ْو ُُم ًْٚمِ ًامش ُصم َّؿ َهم َٚم ٌَٜمِل َُما َأ ْقم َٚم ُؿ ُِمٜمْ ُف َوم ُٕمدْ ُت َعمِ َ٘ما ًَمتِلَ ،و َقما َد َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ َص َّ
دؿ
دغم اهللُ َقم َٚم ْٞمدف َو َؾمد َّٚم َؿُ ،صم َّ
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ََََ
َ
خَ ََعََبَدَ َ
ِ
ب إِ َ َّزم ُِمٜمْ ُفَ ،ظم ِْم َٞم َة َأ ْن َي ُٙم ٌَّ ُف اهللَُّ ِذم اًمٜمَّ ِ
َّارش َو َر َوا ُه ُيدقٟم ُُسَ ،و َصداًمِ ٌح،
اًمر ُضم َؾَ ،و َهم ْ ُػم ُه َأ َطم ُّ
َىم َالَ « :يا َؾم ْٕمدُُ إِين َُٕ ْقمٓمل َّ
اًمز ْه ِري.
اًمز ْه ِريَ ،قم ِـ ُّ
َو َُم ْٕم َٛم ٌرَ ،وا ْسم ُـ َأ ِظمل ُّ
..................
سمًؿ اهلل اًمرمحِـ اًمرطمٞمؿ
واحلٛمد هلل وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسمارك قمغم رؾمقل اهلل وقمغم صًمف وصحٌف و َُمـ اهتدى هبداه.
ًمٚمرد قمغم اعمرضمئة اًمذيـ يرون ّ
أن اإليامن يٙمٗمدل ومٞمدف اًم٘مدقل وم٘مدط ،وهلدذا ىمدال اإلُمدام
هذا اًمٌاب ُمٕم٘مق ٌد َّ
سماب إذا مل يٙمـ اإلؾمدالم قمدغم احل٘مٞم٘مدة" ويريدد سماحل٘مٞم٘مدة هٜمدا احل٘مٞم٘مدة اًمنمدقمٞمة" ،ويمدان قمدغم
اًمٌخاريٌ " :
آؾمتًالم أو اخلقف ُِمـ اًم٘متؾ" سمٛمٕمٜمك أٟمف يمان اإلؾمال ُم جمر َد اؾمتًالم واٟم٘مٞماد ذم اًمٔماهر وم٘مط :وًمدٞمس هدق
ِ
اب ص َُمٜمََّّا ُىم ْؾ َمل ْ ُشم ُْ١م ُِمٜمُُقا َو ًَمٙمِ ْـ ُىمق ًُمقا َأ ْؾم َٚم ْٛمٜمََا َوعمََّا َيدْْ ُظم ِؾ
إيام ًٟمًا ذم اًمٌاـمـ! واؾمتِمٝمد سم٘مقل اهلل شمٕماممَ ﴿ :ىما ًَمت ْإَ ْقم َر ُ
ِْ
اإل َيام ُن ِذم ُىم ُٚمقسمِ ُٙم ُْؿ﴾( )1وهذا قمغم أطمد اًمقضمٝملم ذم اعمراد هب١مٓء إقمراب هؾ هؿ يماٟمقا ُِمـ اعمٜماوم٘ملم وم٠مفمٝمروا

ِ
اإلؾمالم وسمقاـمٜمٝمؿ يماومرة؟ أم ّ
إيامهندؿ ودٕمٞم ًٗما؟ ًمٚمٕمٚمدامء ومٞمٝمدا
أن ه١مٓء يماٟمقا ُمـ أهؾ اإليامن وًمٙمٜمٝمؿ يمدان ُ
اًمٌخاري رمحف اهلل يرى أهنؿ يماٟمقا ُمٜماوم٘ملم ،يمام هق رأي ـمائٗمة ُِمـ اًمًٚمػ يرى أهندؿ يمداٟمقا
ُمذهٌان ،واإلُمام
ّ
ِ
اب ص َُمٜمََّّدا ُىم ْ
ُمٜماوم٘ملم وم٠مفمٝمروا اإلؾمالم ،وماهلل ّ
دؾ َمل ْ ُشم ُْ١م ُِمٜمُُدقا َو ًَمٙمِد ْـ ُىمق ًُمدقا
ضمؾ وقمال ىمال قمٜمٝمؿَ ﴿ :ىما ًَمدت ْإَ ْقم َدر ُ
َأ ْؾم َٚم ْٛمٜمََا﴾( )2سمٛمٕمٜمك اؾمتًٚمٛمٜما ذم اًمٔماهر :وأُما اإليامن وم٘مدد ٟمٗمداه قمدٜمٝمؿ ٕهندؿ مل جيٛمٕمدقا إمم اًم٘مدقل اقمت٘مدا ًدا
صحٞمحا سمٛمٕمٜمك أهنؿ ىماًمقا ذًمؽ سم٠مومقاهٝمؿ ومل شم١مُمـ ىمٚمقهبؿ ،و َُمـ ىمال سمٚمًاٟمف ومل ي١مُمـ ىمٚمٌف :ومٚمٞمس سمٛمًدٚمؿ،
ً
واًمٌخاري رمحف اهلل يرى ّ
أن اإلؾمالم واإليامن ر ٌء واطمدٌٌ  ،وهلذا عمَّا ىمال اهلل شمٕماممُ ﴿ :ىم ْؾ َمل ْ ُشم ُْ١م ُِمٜمُُقا َو ًَمٙمِ ْـ ُىمق ًُمقا
ّ
َأ ْؾم َٚم ْٛمٜمََا﴾(ٟ )3مٗمك قمٜمٝمؿ اإلؾمالم احل٘مٞم٘مل وأصمٌت هلؿ آؾمتًالم اًمٔماهر ،ومدََ َّل ذًمؽ قمغم ّ
أن اًم٘مقل ٓ يٜمٗمدع إذا
مل يٙمـ صمٛمة اقمت٘ماد صحٞمح جيتٛمع إمم هذا اًم٘مقل.
صمؿ َذ َيم ََر ىمقل اهلل شمٕمامم﴿ :إِ َّن اًمدي َـ ِقمٜمْْدََ اهللَِّ ِ
ال ُم﴾( )4وهق يِمػم هبذا إمم ّ
اإل ْؾم َ
أن اإلؾمالم قمغم ٟمققملم:
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ٟمقع هق اؾمتًالم ذم اًمٔماهر ُمع يمٗمر ذم اًمٌاـمـ ،وهذا جمرد اؾمتًالم ،وهق ْ
أن ُيٓمٚمؼ قمٚمٞمف اإلؾمالم ّإٓ أٟمف
ٜمجل اًمٕمٌدََ يقم اًم٘مٞماُمة.
ًمٞمس سماإلؾمالم احل٘مٞم٘مل اعمراد ذ ًقما اًمذي ُي ّ
اًمٜمقع اًمثاين :هق اإلؾمالم اًمذي هق سمٛمٕمٜمك اإليامن ،وهق ُما مجع ومٞمف اًمٕمٌد ُمع إؾمالُمف اًمٔماهر مجع إمم ذًمؽ
إيام َٟمَف اًمٌاـمـ ،ومٝمذا هق اًمديـ ﴿إِ َّن اًمدي َـ ِقمٜمْْدََ اهللَِّ ِ
ال ُم﴾ يٕمٜمل ّ
اإل ْؾم َ
أن هذا هق اًمديـ اعم٘مٌقل وأُما أظمر ومٝمدق
ديـ ُمردود قمغم صاطمٌف ،صمؿ َذ َيم ََر ىمال :طمدصمٜما أسمق اًمٞمامن وهق احلٙمؿ سمـ ٟماومع ،ىمال :أظمؼمٟما ؿمٕمٞمب سمـ أيب محدزة
قمـ اًمزهري ىمال :أظمؼمين قماُمر سمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىماص ريض اهلل قمٜمٝمام ،وه١مٓء اًمدرواة يمٚمٝمدؿ ُخم َ َّدر ٌج هلدؿ ذم
واًمًٜمََـ ،قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىماص " ّ
أن رؾمقل اهلل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمد ّٚمؿ أقمٓمدك ره ًٓمدا  -وؾمدٕمد
اًمّمحٞمحلم ُّ
ضماًمس  -ومؽمك رؾمقل اهلل ً
رضمال هق أقمجٌٝمؿ إ ّزم ،وم٘مٚمت :يا رؾمدقل اهللُ :مدا ًمدؽ قمدـ ومدالن ومدقاهلل إين ٕراه
ُم١مُمٜمًًا؟" هٜما "َٕراه" رضمح أهؾ اًمٕمٚمؿ أهنا سمٗمتح اهلٛمزة سمٛمٕمٜمك أقمٚمؿ ًمدًٓمة ّ
ٌَّدل ّ
صدغم اهلل
أن ؾمدٕمدًً ا راضمدع اًمٜمَّ َّ
ِ
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿّ ،
وضمدت اًم٘مريٜمدة
أقمٚمٛمف ،وم٢مذا
ٕن هذه اًمٚمٗمٔمة شمْمٌط سماًمْمؿ "إين ٕراه" ٕفمٜمف "وإين َٕراه" أي ُ
ٌَّدل ّ
صدغم اهلل قمٚمٞمدف
اعمرضمحة ٕطمد اًمٓمروملم يمان اًمٜمٓمؼ قمغم طمًب ُما شمرضمحف اًم٘مريٜمة ،وهٜما عمَّا راضمع ؾمٕمدٌٌ اًمٜمَّ َّ
أن ؾمٕمدًً ا يٕمت٘مد ذم ٟمٗمًف اقمت٘ما ًدا ضماز ًُما ّ
وؾم ّٚمؿ ذم هذا اًمرضمؾ َد َّل ذًمؽ قمغم ّ
أن هذا اًمرضمؾ ُم١مُمـ ،وهلدذا ىمدال:
ٌَّل ّ
اًمٌخاري رمحدف اهلل ذم شمٌقيدب هدذا
ُمًٚمام" قمغم رأي
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ" :أو
ّ
ً
"إين َٕراه ُم١مُمٜمًًا" وم٘مال اًمٜمَّ ُّ
ٌَّدل ّ
صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمد ّٚمؿ" :إين ٕراه
ُمًٚمام" أي أٟمف
ُمٔمٝمر ًمإلؾمالم ومل ي١مُمـ سم٘مٚمٌدف ،وم٘مدال ًمٚمٜمَّ ُّ
ٌ
احلديث "أو ً
ُمًٚمام" يٕمٜمل أٟمف ُمًتًٚمؿ ذم اًمٔماهر وٓ شمِمٛمٚمف طم٘مٞم٘مة اإلؾمالم اًمذي هق اعمدذيمقر ذم ىمقًمدف
ُم١مُمٜمًًا" ىمال" :أو
ً
شمٕمامم﴿ :إِ َّن اًمدي َـ ِقمٜمْْدََ اهللَِّ ِ
اإل ْؾم َ
ال ُم﴾(.)1
وهذا احلديث َظم َّر َضمف اإلُمام ُمًٚمؿ رمحف اهلل ذم صحٞمحف.
سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ – ـمٌ ًٕما يمام هق ُمٕمٚمقم  -يرى ّ
أن هذه أية واحلديث ذم ىمقم ُم١مُمٜملم :وًمٙمـ يمان إيام ُهنؿ
وٕمٞم ًٗما :وم ُٞمًتدل هبا قمغم ّ
أن اًمٜماس ُمتٗماوشمقن ذم اإليامنُ ،مٜمٝمؿ َُمـ إيامٟمف وٕمٞمػ وُمٜمٝمؿ َُمـ إيامٟمف ىمقي ،ومٝمدل
دًمٞمؾ ًمٚمٌخاري  -قمغم رأيف  -ودًمٞمؾ ًمٙمثػم ُِمـ اًمًٚمػ قمغم رأهيؿ ذم ّ
أن اإليامن واإلؾمالم جيتٛمٕمان ويٗمؽمىمدان،
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ِ
ند ُّ
يمدؾ واطمدد
وذم هذه اًمّمقرة ذم أية ﴿ َىما ًَمت إَ ْقم َر ُ
اب ص َُمٜمَّا﴾ وذم احلديث اضمتٛمع اإليامن واإلؾمالم وم ُٞم َٗم َّ ُ
ُمٜمٝمام سمتٗمًػمه اًمذي ضماء ذم اًمنمع.
ىمال :ورواه يقٟمس ،وهذه اًمرواية اعمٕمٚم٘مة وصٚمٝما قمٌد اًمرمحِـ سمـ قمٛمر اًمزهري اعمٕمدروف سمدد "رؾمدتف" ذم
يمتاسمف اإليامن ،وهذا يقٟمس هق يقٟمس سمـ يزيد إيكم ،وصاًمح وهق اسمـ يمٞمًان ،وهذا اًمتٕمٚمٞمؼ وصٚمف اعم١مًمدػ
رمحف اهلل ذم يمتاسمف اًمزيماة ُِمـ صحٞمحف ،وُمٕمٛمر هق ُمٕمٛمر سمـ راؿمد ،وهذه اًمرواية وصٚمٝما أمحد واحلٛمٞمدي يمدام
أيْما ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،واسمـ أظمل اًمزهري وهق حمٛمد سمدـ قمٌدد اهلل سمدـ ُمًدٚمؿ اًمزهدري ،وروايتدف
وصٚمٝما ً
َظم َّر َضمٝما ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف.
-----------------------------------------ال ِم ُِم َـ ِ
اإل ْؾم َ
اًمً َ
ال ِم
َسم ٌ
اب :إِ ْوم َِما ُء َّ
ِ
اإلٟمّْم ُ ِ
ال ِم ًمِ ْٚم َٕم َاملَِ ،و ِ
مج َع ِ
اإل ْٟم َٗم ُ
َىم َال َقم َّام ٌرَ " :صمال ٌ
اًمً َ
اق ُِم َـ
مج َٕم ُٝم َّـ َوم َ٘مدْ َ َ
َث َُم ْـ َ َ
اإل َيام َنَ ِ :
اف ُم ْـ َٟم ْٗمً َؽَ ،و َسم ْذ ُل َّ
اإل ْىمت ِ
ِ
َار".
ٞمبَ ،قمـ َأ ِيب اخل ِػمَ ،قمدـ َقمٌ ِ
دـ َقم ْٛم ٍ
دد اهللَِّ ْسم ِ
 َطمدَّ َصمٜمَا ُىم َت ْٞم ٌَ ُةَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا اًم َّٚم ْٞم ُثَ ،قم ْـ َي ِزيدَ ْسم ِـ َأ ِيب َطمٌِ ٍدروَ :أ َّن
ْ ْ
ْ
َْ
ِ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ :أ ُّي ِ
َر ُضم ًال َؾم َ٠م َل َر ُؾم َ
ال َم َقم َ
اًمًد َ
اإل ْؾم َ
دغم َُمد ْـ
ال ِم َظم ْ ٌػم؟ َىم َالُ « :شم ْٓمٕم ُؿ اًم َّٓم َٕما َمَ ،و َشم ْ٘م َر ُأ َّ
فش.
َقم َر ْوم َت َو َُم ْـ َمل ْ َشم ْٕم ِر ْ
..................
سماب :إومِماء اًمًالم ُِمـ اإلؾمالم" إومِماء اًمًالم ُمٕمٜماه إفمٝماره وإؿماقمتف ،وهٜما ىمال" :سمداب إومِمداء
ىمالٌ " :
اًمًالم ُِمـ اإلؾمالم" وذم سماب ؾمٌؼ "سماب إـمٕمام اًمٓمٕمام ُِمـ اإلؾمالم" وذم سمٕمْمٝما َذ َيم ََر سمٕمض إؿمدٞماء أهندا
ُِمـ اإليامن ،ىمال اًمٕمٚمامء :وهذا ومٞمف ّ
اًمٌخاري ٓ ُي َٗمرق سملم اإلؾمالم واإليامن سمؾ جيٕمؾ ُمٕمٜمامها ُمٕمٜمك واطمدًً ا،
أن
ّ
وإومِماء اًمًالم هق قمٛمؾ ًمٚمٛمٙمٚمػ ،وهق ُِمـ قمٛمؾ ضمقارطمف ،وقمغم هذا "سماب إومِماء اًمًدالم" إُمدا ْ
أن يٙمدقن
إن ىمٚمٜما :إٟمف ًمٗمظ :واإليامن ىمقل وقمٛمؾ :ومٞمدظمؾ ذم اًم٘مقلْ ،
إومِماؤه ُِمـ سماب إقمامل أو ُِمـ سماب إىمقالْ ،
وإن
أيْما هق يدظمؾ ذم سماب اًمٕمٛمؾ ،واًمِماهد ُمٜمدف َّ
ىمٚمٜماَّ :
أن هدذا اًمٌداب
إن إقمامل َشم ُٕم ُّؿ ُما ؾمقى ٟمٓمؼ اًمِمٝمادشملم ً
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ِ
َ
َيدُُ ُّل قمغم ّ
اقمت٘ماد اًم٘مٚمب وم٘مط! أو اًمتّمديؼ واعمٕمرومة يمام شم٘مقًمف اجلٝمٛمٞمة وآؿماقمرة! سمؾ
اإليامن ًمٞمس هق جمر ُد
أن
إقمامل  -أقمامل اجلقارح ُِ -مـ اإليامن.
أصمر قمامر سمـ ياه ريض اهلل قمٜمف َ -ظم َّر َضمف قمٌد
ىمال قمامر" :صمالث َُمـ مجٕمٝمـ وم٘مد مجع اإليامن" هذا إصمر ُ -
اًمرزاق وأمحد ذم يمتاب "اإليامن" ويٕم٘مقب سمـ ؿمٞمٌة ذم ُمًٜمده واسمـ طمٌان ذم "روودة اًمٕم٘مدالء" ،وىمدد ضمداء
ُمرومق ًقما ًمٙمـ َظم َّٓم َ٠م أسمق زرقمة وأسمق طماشمؿ اًمرواي َة اعمرومققم َة وإٟمام هق ُمقىمقف قمغم قمامر سمـ يداه ريض اهلل قمٜمدف،
وىمقًمف "صمالث َُمـ مجٕمٝمـ وم٘مد مجع اإليامن :اإلٟمّماف ُِمـ ٟمٗمًدؽ" واإلٟمّمداف ُِمدـ اًمدٜمٗمس ُمٕمٜمداه ْ
أن يد٠ميت
َ
اإلٟمًان سماحلؼ اًمذي قمٚمٞمف ىمٌؾ ْ
ًمٚمٕمدامل"
ٓمٚمب ُمٜمف ،وهذا يدظمؾ ومٞمف طمؼ اهلل وطمؼ اًمٜماس" ،وسمذل اًمًدالم
أن ُي َ
طمرم اهلل شمٕمامم اًمًال َم قمٚمدٞمٝمؿ أو سمدداءهتؿ سماًمًدالم ُِمدـ اًمٞمٝمدقد واًمٜمّمدارى وهمدػمهؿ ُِمدـ اًمٙمٗمدار،
ّإٓ َُمـ َّ
"واإلٟمٗماق ُِمـ اإلوم٘مار" يٕمٜمل اإلٟمٗماق ُمع اًمٗم٘مر ،وم ٌَ ْذ ُل اًمًال ِم ُِمـ ُمٙمارم إظمالق ،واإلٟمٗمداق ُمدع اإلىمدالل
َيدُُ ُّل قمغم هماية اًمٙمرم ،هذا ىمقل قمامر سمـ ياه ريض اهلل شمٕمامم قمٜمف ،وأٟمتؿ شمرون ّ
أن هدذه إؿمدٞماء ىمدال" :مجدع
اإليامن" هذا ًمٗمظ اإليامن ،اإلٟمّماف ُِمـ ٟمٗمًؽ وسمذل اًمًالم واإلٟمٗماق ُِمـ اإلىمتار ،وهذه يمٚمٝما ُِمـ إقمامل،
َّ
ومدل ذًمؽ قمغم دظمقل إقمامل ذم ُمًٛمك اإليامن ،واًمِماهد ُمٜمف ذم إصمر ىمقًمف "سمذل اًمًالم ًمٚمٕمامل" اًمدذي هدؿ
ُمٕمٜمك إومِماء اًمًالم اًمذي ّسمقب قمٚمٞمف اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕمامم.

ىمال اعم١مًمػ :طمدصمٜما ىمتٞمٌة وهق اسمـ ؾمٕمٞمد اًمٌٖمالين ؿمدٞمخ ٕصدحاب اًمٙمتدب اًمًد َّتَّة يمٚمٝمدا ِ
وُمدـ احلٗمداظ

اعمت٘مٜملم ،طمدصمٜما اًمٚمٞمث سمـ ؾمٕمد اعمٍمي إُمام أهؾ ُمٍم ذم وىمتف ،قمـ يزيد سمـ أيب طمٌٞمب وهذا ىمد شم٘مددم ،قمدـ
ِ
أيب اخلػم وهق ُمرصمد سمـ أيب ُمرصمد وىمد شم٘مدم ،قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ّ
ٌَّل ّ
أي
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمد ّٚمؿ ُؾمدئؾُّ " :
أن اًمٜمَّ َّ
أيْما ُمًٚمؿ واعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕمامم ىمد ذيمره ومٞمام ؾمٌؼ ًمٙمـ اظمتٚمػ ومٞمف
اإلؾمالم ظمػم؟" وهذا احلديث َظم َّر َضمف ً
ؿمٞمخف هٝمٜما ،ومِمٞمخف هٜما ىمتٞمٌة سمـ ؾمٕمٞمد وذم احلديث إول قمٛمرو سمـ ظماًمد احلراين.
-----------------------------------------سماب ُيم ْٗمر ِ
ان اًم َٕم ِِم ِػمَ ،و ُيم ْٗم ٍر َسم ْٕمدَ ُيم ْٗم ٍر
َ ُ َ
ِ ٍ
ِ ِ
خلدْ ِريَ ،قم ِـ اًمٜمٌَِّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ.
ومٞمف َقم ْـ َأ ِيب َؾمٕمٞمد ا ُ
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 طم َصمٜمَا قمٌ اهللَِّ سمـ ُمً َٚمٛم َة ،قمـ ُماًمِ ٍؽ ،قمـ زي ِد سم ِـ َأؾم َٚمؿ ،قمـ قم َٓم ِاء ْسم ِـ َي ًَ ٍ
ارَ ،قم ِـ ا ْسم ِ
دـ َقم ٌَّ ٍ
داسَ ،ىم َ
دال:
َ ْ َْ ْ ْ َ َ ْ َ
َ دَّ َ ْدُ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ
ٞمدؾَ :أ َي ْٙم ُٗم ْدر َن سمِداهللَِّ؟ َىم َ
يت اًمٜمَّ ََّارَ :وم٢مِ َذا َأ ْيم َث ُر َأ ْهٚمِ َٝما اًمٜم ًَدا ُءَ ،ي ْٙم ُٗم ْدر َنش ِىم َ
دال:
َىم َال اًمٜمٌَِّ ُّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿُ « :أ ِر ُ
« َي ْٙم ُٗم ْر َن اًم َٕم ِِم َػمَ ،و َي ْٙم ُٗم ْر َن ِ
اإل ْطم ًَ َ
دت
دتَُ :مدا َر َأ ْي ُ
انًَ ،م ْق َأ ْطم ًَٜمْ َْت إِ َمم إِ ْطمدََ ُاه َّـ اًمدََّّ ْه َرُ ،صم َّؿ َر َأ ْت ُِمٜمْ َْؽ َؿم ْٞم ًئاَ ،ىما ًَم ْ

ُِمٜمْ َْؽ َظم ْ ًػما َىم ُّطش.

..................
اإليامن ُم٘ماسمٚمف اًمٙمٗمر ،واًمٙمٗمر ذم اًمنمع ضماء إـمالىمف قمغم ُما يٜم٘مؾ ُِمـ اعمٚمة وضماء إـمالىمف قمغم ُما ٓ يٜم٘مؾ ُِمـ
اعمٚمة ،ومدََ َّل ذًمؽ قمغم ّ
أن اًمٙمٗمر ُمٜمف ُما هق جماُمع ًمإليامن وُمٜمف ُما ٓ جياُمع اإليامن ،ومام يمان يٜماىمض أصؾ اإليامن
خيَرج ُِمـ اعمٚمة.
يمٗمر ُخم ْ ِرج ُِمـ اعمِ ّٚمة ٟماىمؾ قمٜمٝما ،وُما مل يٙمـ يمذًمؽ ومٝمق ُِمـ ؿمٕمب اًمٙمٗمر ًمٙمٜمف ٓ ُ َ
ومٝمق ٌ
َدر "سمداب
ذم هذا اًمٌاب ىمال" :سماب يمٗمران اًمٕمِمػم "وومٞمف ْومرق سملم إـمالق اًمٙمٗمر وشم٘مٞمٞمدد اًمٙمٗمدر ،ومٝمٜمدا َذ َيم َ
يمٗمر دون ٍ
يمٗمر دون ٍ
يمٗمر" هذا ُم٘متٌس مما ضماء قمدـ
يمٗمر" ،ىمقًمف " ٌ
يمٗمران اًمٕمِمػم ويمٗمر سمٕمد يمٗمر" وهٜماك ٟمًخ " ٌ
ُدؿ سمِد َدام َأ ْٟمد َدز َل اهللَُّ َوم ُ٠مو ًَمئِد َ
دؿ
سمٕمدض اًمًددٚمػ وُمددٜمٝمؿ قمٓمدداء ريض اهلل قمٜمدف ذم ىمقًمددف شمٕمدداممَ ﴿ :و َُمد ْـ َمل ْ َ ْ
دؽ ُهد ُ
ح ُٙم ْ
يمٗمر دون ٍ
ا ًْم َٙمَاومِ ُر َ
يمٗمر"( )2ىمال اسمـ قمٌاس ذم هذه أية  -ومٞمام رواه احلايمؿ وصححف – "ًمٞمس اًمٙمٗمدر
ون﴾(ٌ " )1
ِ
يمٗمر دون ٍ
أن اًمٙمٗمر ُمراشمب يمام ّ
يمٗمر ،وُمٕمٜمك ذًمؽ ّ
أن اإليامن ُمراشمب ،واًمٙمٗمر ىمد يد٠ميت
اًمذي يٜم٘مؾ ُمـ اعمٚمة" هق ٌ

ُم٘مٞمدً ا يمام ذم ىمقًمف "يمٗمران اًمٕمِمػم" ،واًمٕمِمػم ُيراد سمف اًمزوج اعمٕماذ ًمٚمزوضمة.
ً
طمديث أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف ّ
َ
ٌَّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ومل يًؼ ُمتٜمف وٓ إؾمٜماده
وذيمر ومٞمف
أن اًمٜمَّ َّ
ِ
ِ
ٌَّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمد ّٚمؿ
وهق ىمد َظم َّر َضمف ذم يمتاب احلٞمض وهمػمه ُمـ اعمقاوع ُمـ طمديث أيب ؾمٕمٞمد عمّا ىمال اًمٜمَّ ُّ
ًمٚمٜمًاء" :شمّمدىم ّـ إين رأيتٙم َّـ أيمثر أهؾ اًمٜمار! وم٘مٚمـِ :مل َ يا رؾمقل اهلل؟ ىمالُ :شم َ
ُٙمثرن اًمٚمٕمدـ وشمٙمٗمدرن اًمٕمِمدػم"
وم٘مقًمف" :شمٙمٗمرن اًمٕمِمػم" هذا ُم٘مٞمد ،يمٗمران اًمٕمِمػم وهق يمٗمران ٟمٕمٛمة ٓ يٜم٘مؾ ُِمـ اعمٚمة.
احلديث اًمثاين  -قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمٛمة وهق اًم٘مٕمٜمٌل وىمد شم٘مدم  -قمـ ُماًمؽ قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ وأسمدق أؾمداُمة
اًم٘مرر اًمٕمدوي ُمقمم صل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف وهق ُخم َ َّرج ًمف ذم اًمٙمتب اًمً َّتَّة ،قمـ قمٓماء سمـ يًار اهلدالزم ُمدقمم
( )1اعمائدة.44 :
( )2صحٞمح .شمٗمًػم اًمٓمؼمي (ُ .)12047يٜمٔمر اًمّمحٞمحة (.)114 /6
43

َشرَ َ
ابَاَ َإليََمََ َ
ََيَ َ
خا َر
البَ َ
حَََََ
حََي ََ
نَص ََ
انََََم ََ ََ
ََ
حَََكَتََ ََ َ
للَشََي ََ َ
حَم ََدَالََسَ ََعََيد
الع َزَيََزََبََنَ ََم ََ
ََََ
َ
خَ ََعََبَدَ َ
ُمٞمٛمقٟمة أم اعم١مُمٜملم ريض اهلل قمٜمٝما وهق صم٘مة ُِمـ اًمث٘مات اعمٕمرووملم ُ
اًمًٜمَّ َِّة وُمٜمٝما اًمٙمتب اًمً َّتة،
وخم َ َّرج ًمف ذم يمتب ُّ
قمـ اسمـ قمٌاس ّ
ٌَّل ّ
اًمٜمار :وم٢مذا أيمثر أهٚمٝما اًمٜمًداء يٙمٗمدرن" وذم سمٕمدض
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىمالُ " :أ ُ
ريت َ
أن اًمٜمَّ َّ
ٌَّل ّ
اًمٙمٗمر ،ذم إول َذ َيم ََر يمٗمران "يٙمٗمرن اًمٕمِمػم" وهٜمدا
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ أـمٚمؼ
َ
اًمٜمًخ "سمٙمٗمره َّـ" ومٝمٜما اًمٜمَّ ُّ
أـمٚمؼ اًمٙمٗمر ،ىمال" :سمٙمٗمره َّـ" اًمّمحاسمة ريض اهلل شمٕمامم قمٜمٝمؿ اؾمتٗمندوا ُِمدـ اًمٜمٌََّّدل ّ
صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمد ّٚمؿ
أن ُِمدـ اًمٙمٗمدر ُمدا هدق ٟماىمدؾ ِ
أن اًمّمحاسمة ريض اهلل قمٜمٝمؿ يماٟمقا يٕمٚمٛمقن ّ
أيٙمٗمرن سماهلل؟ وهذا دًمٞمؾ قمغم ّ
وُمدـ
اًمٙمٗمر ُما ًمٞمس سمٜماىمؾٕ ،هنؿ ًمق يمان اًمٙمٗمر ٓ يٓمٚمؼ ّإٓ قمغم رء واطمدً :م َٕمٚمِ َٛمدف اًمّمدحاسمة ومل يًتٗمندوا ُِمدـ
اًمٜمٌََّّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ! ًمٙمـ عمَّا يمان ىمقًمف "سمٙمٗمره َّـ" أو "يٙمٗمرن" واًمٙمٗمر ًمف ُمراشمب اؾمتٗمند اًمّمدحاسم ُة
ٌَّل صغم اًمف قمٚمٞمف وؾمٚمؿ" :يٙمٗمرن اًمٕمِمػم ويٙمٗمرن اإلطمًان" ومددََ َّل
روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أيٙمٗمرن سماهلل؟ وم٘مال اًمٜمَّ ُّ
يمٗمر دون ٍ
يمٗمرّ :
ذًمؽ قمغم ّ
ُمٜماىمْما ٕصؾ اإليامن ومٝمق ُخم ْ ِرج ُِمدـ
وأن اًمِمارع إذا أـمٚمؼ اًمٙمٗمر وم٢مذا يمان
ً
أن هٜماك ٌ
َ
اعمِ ّٚمةْ :
اإلٟمًان ُِمـ اعمٚمة ،وهذا ومٞمف َر ٌّد قمدغم اًمدذيـ
خيَرج
وإن مل يٙمـ يمذًمؽ ومٝمق ُِمـ اًمذٟمقب واعمٕمايص ًمٙمـ ٓ ُ َ
ِ
ِ
واًمًدٜمََّّة محٚمقهدا
حٛمٚمقن
اًمٙمٗمر قمغم اخلروج ُمـ اعمٚمة ُمـ اخلقارج وهمػمهؿ ،يمٚمام رأوا يمٚمٛمة اًمٙمٗمر ذم اًمٙمتاب ُّ
َ
قمغم اًمٙمٗمر اًمٜماىمؾ ُِمـ اعمٚمة! واًمّمحاسمة ريض اهلل قمٜمٝمؿ هٜما ؾم٠مًمقا "سمٙمٗمره ّـ؟" هدذا دًمٞمدؾ قمدغم َّ
أن اًمّمدحاسمة
يماٟمقا يٕمرومقن َّ
أن اًمٙمٗمر قمغم ُمراشمب :وماؾمتٗمّمٚمقا ُِمـ اًمٜمٌََّّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ هؾ هق اًمٙمٗمر سماهلل اًمٜماىمؾ ُِمدـ
ٍ
ومٕمٜمدئذ جيدب قمدغم اإلٟمًدان وهدق يٜمٔمدر ذم اًمٜمّمدقص
اعمٚمة؟ أو هق ُِمـ اًمٜمقع أظمر اًمذي ٓ يٜم٘مؾ ُِمـ اعمٚمة؟
ِ
اًمنمقمٞمة َّ
ومد٢مهنؿ
أن يت٠مُمؾ هؾ هق
ٌ
ُمٜماىمض ٕصؾ اإليامن أو ٓ؟ وُما َو َّٚمت اخلقارج ّإٓ سمًٌب هدذه اعمًد٠مًمةَّ :
يمٗمر سماهلل وأظمرضمقه ُِمـ اعمٚمة ،وىماًمقا ٓ :جيتٛمع اًمٙمٗمر ُمع اإليامن ،وهذا يمدام شمدرون
محٚمقا هذه إًمٗماظ قمغم أ َّٟمَّف ٌ
خماًمػ عمَِا صمٌت قمـ اًمٜمٌََّّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،إذن هذا اًمٌاب واوح ذم ؾمٞماق اعم١مًمػ رمحدف اهلل شمٕمدامم ًمدف ذم
ٌ
يمتاب اإليامن.
-----------------------------------------اهٚمِٞم ِة ،وَٓ ي َٙم َّٗمر ص ِ
ِ ِ
ِ
اطم ٌُ َٝما سمِ ْارشمِٙم ِ َ ِ
اًمنم ِك
اب :اعمَ َٕمايص ُم ْـ َأ ُْم ِر اجلَ َّ َ ُ ُ َ
َسم ٌ
َاهبا إ َّٓ سمِ ْ
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ِِ
دق ِل اهللَِّ َقم َّدز َو َضم َّ
ًمِ َ٘م ْق ِل اًمٜمٌَِّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ« :إِ َّٟم ََّؽ ا ُْم ُر ٌؤ ومِ َ
دؾ﴿ :إِ َّن اهللََّ َٓ َي ْٖم ِٗم ُدر َأ ْن
ٞمؽ َضماهٚم َّٞم ٌةشَ ،و َىم ْ
نم َك سمِ ِف َو َي ْٖم ِٗم ُر َُما ُد َ
ون َذًمِ َؽ عمَِ ْـ َي َِما ُء﴾(.)1
ُي ْ َ
بَ ،ىم َال :طمدَّ َصمٜمَا ُؿمٕمٌ ُةَ ،قمـ و ِ
بَ ،قم ِـ اعمَ ْٕم ُر ِ
اص ٍؾ إَ ْطمدَ ِ
 َطمدَّ َصمٜمَا ُؾم َٚم ْٞم َام ُن ْسم ُـ َطم ْر ٍٞمدت
ور ْسم ِـ ُؾم َق ْي ٍدَ ،ىم َالًَ :م ِ٘م ُ
ْ َ
َْ
َ

اًمر َسم َذ ِةَ ،و َقم َٚم ْٞم ِف ُطم َّٚم ٌة َو َقم َغم ُهمال َُِم ِف ُطم َّٚم ٌةَ ،وم ًَ َ٠م ًْم ُت ُف َقم ْـ َذًمِ َؽَ ،وم َ٘م َال :إِين َؾما َسم ٌْ ُت َر ُضم ًال َوم َٕم َّ ْػم ُشم ُف سمِ ُ٠مُم ِفَ ،وم َ٘م َ
دال ِزم
َأ َسما َذ ٍّر سمِ َّ
ِِ
اًمٜمٌَِّ ُّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ « :يا َأ َسما َذ ٍّر َأ َقم َّ ْػم َشم ُف سمِ ُ٠مُم ِف؟ إِ َّٟم ََّؽ ا ُْم ُر ٌؤ ومِ َ
دؿ اهللَُّ
دقا ُٟم ُٙم ُْؿ َظم َ
ٞمؽ َضماهٚم َّٞم ٌة ،إِ ْظم َ
دق ًُم ُٙم ُْؿَ ،ضم َٕم َٚم ُٝم ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
حت َت َأ ْي ِدي ُٙم ُْؿَ ،وم َٛم ْـ َيم َ
قه ْؿ َُما َي ْٖمٚمِ ٌُ ُٝم ْؿَ ،ومد٢مِ ْن
َان َأ ُظمق ُه َ ْ
َْ
حت َت َيدهَ :وم ْٚم ُٞم ْٓمٕم ْٛم ُف مم َّا َي ْ٠م ُيم ُُؾَ ،و ًْم ُٞم ْٚمٌِ ًْ ُف مم َّا َي ْٚم ٌَ ُسَ ،وَٓ ُشم َٙمَٚم ُٗم ُ

ِ
ُقه ْؿش.
قه ْؿ َوم َ٠مقمٞمٜمُ ُ
َيم َّٚم ْٗم ُت ُُٛم ُ
..................

يٙمٗمدر صداطم ٌُٝما  -أو وٓ ُيٙم َّٗم ُدر صداطم ٌُٝما  -سمارشمٙماهبدا ّإٓ
سماب اعمٕمدايص ُِمدـ أُمدر اجلاهٚمٞمدة ،وٓ
هذا " ٌ
ُ
ومٛم ِ
سماًمنمك" ىمقل اعم١مًمػ" :وٓ يٙمٗمدر صداطمٌٝما سمارشمٙماهبدا" ًمٌٞمدان َّ
دـ
أن آرشمٙمداب ر ٌء وآقمت٘مدا ُد رءَ ،
ومدٜمص قمدغم
ارشمٙمب اعمٕمّمٞمة دون اقمت٘ماد طمٚمٝما ومال يٙمٗمرً ،مٙمـ إذا اقمت٘مدد ِطم َّٚمٝمدا وًمدق مل يرشمٙمٌٝمدا وم٘مدد يمٗمدر،
َّ
آرشمٙماب َّ
ٕن جمرد آرشمٙماب ٓ يٕمٜمل اًمٙمٗمر ،وهلذا خيٓم٠م سمٕمض اًمٜماس إذا رأى أطمدًً ا يرشمٙمب ُمٕمّمٞمة ويداوم
ً
اؾمتحالٓ! وم ُٞمٙم ّٗمره سمذًمؽ ،وهذا ّ
ؿم٠من اخلقارج اًمٞمقم ،هٙمذا ،ي٘مقًمقن قمـ
قمٚمٞمٝما ويًتٛمر ىمال :إ َّٟمَّف مل يٗمٕمٚمٝما ّإٓ
ُمرشمٙمب اعمٕمايص اعمًتٛمر قمٚمٞمٝما ،اإلٟمًان ممٙمـ يرشمٙمب اعمٕمايص اعمًتٛمر قمٚمٞمٝما ،ممٙمـ يتٕماُمدؾ سماًمرسمدا صمالصمدلم
َخ ًارا أو يٙمقن ُِمـ أهؾ اًمزٟمدا واًمٗمدقاطمش واعمٜمٙمدرات ٓ
أرسمٕملم َؾمٜمََةُ ،ما هداه اهلل إمم اًمتقسمة ،أو يٗمجر يٙمقن َّ
يٕمٜمل ذًمؽ أ َّٟمَّف يًتحٚمٝما! ٓ ،آؾمتحالل إُما ْ ِ
وإن يمان ذم ىمٚمٌف ظمدالف ذًمدؽّ :
طمرم اهلل سمٚمًاٟمف ْ
وإٓ
أن ُح َّؾ ُما َّ
ٍ
ٕطمد قمٚمٞمف  ٓ -إمم شمٙمٗمدػمه وٓ إمم إىماُمدة احلٙمدؿ
يٕمت٘مد ِطم َّٚمٝما سم٘مٚمٌف ،اقمت٘ماد طمٚمٝما سم٘مٚمٌف ومل ئمٝمره :ومال ؾمٌٞمؾ
ِ ِ
ِ
دؿ
طمرم ؿمٞم ًئا ُمٕمٚمق ًُما طم ُّٚم ُف ُمـ اإلؾمالم سماًميورة أو اًمٕمٙمس َأ َطم ّؾ ؿمدٞم ًئا ىمدد ُقمٚم َ
قمٚمٞمف ً ،-مٙمـ إذا أفمٝمرها :إذا َّ
وإن يمان يٕمت٘مد سمٌاـمٜمف ُمقاوم٘مة اًم٘مرصن  -ضما ًدا أو ً
حتريٛمف ُِمـ اإلؾمالم سماًميورة وم٢م َّٟمَّف يٙمٗمر ْ
هازٓ  ،-أُمدا جمدرد
ُ
آرشمٙماب ومٚمؿ ي٘مؾ أطمدٌٌ ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ إ َّٟمَّف يٙمٗمر سمف وًمق اؾمتٛمر قمٚمٞمف ؾمٜملم ـمقيٚمة ،اًمرضمؾ اًمذي يمدان ينمدب
َخرا ذم قمٝمد اًمٜمٌََّّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىمال اًمّمحايبً" :مٕمٜمف اهللُ ُما أيمثر ُما ي١مشمك سمف!" يٕمٜمل أ َّٟمَّف ُمًتٛمر قمٚمٞمٝما،
ً
( )1اًمٜمًاء.48 :
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ٌَّل ّ
قمٚمٛمت أ َّٟمَّف حب اهلل ورؾمقًمف؟"( )1وم٠مصمٌت ًمف اإليامن ُمع شمٙمرار
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ٓ " :شمٚمٕمٜمف ،أُما
َ
وم٘مال اًمٜمَّ ُّ
اعمٕمّمٞمة واؾمتٛمراره قمٚمٞمٝما ،ومٞمجب اًم َّتٜمَ ٌُّف هلذا.
أن اعمٕمايص ُِمـ ِ
أُمدر اجلاهٚمٞمدة ،وذًمدؽ َّ
سماب اعمٕمايص ُِمـ أُمر اجلاهٚمٞمة وٓ يٙمٗمر صاطمٌٝما" يٕمٜمل َّ
أن
هذا " ٌ
اجلاهٚمٞمة إُما ًم ٕمدم اًمٕمٚمؿ سماحلٙمؿ أو خماًمٗمة احلٙمؿ سمٕمد اًمٕمٚمؿ سمف ،ومٝمذا يمٚمف ضماهٚمٞمة ،ىمال اهلل شمٕمامم﴿ :إِ َّٟم ََّام اًم َّت َّْق َسمد ُة
قن ُِم ْـ َىم ِر ٍ
اًمًق َء سمِ َج َٝما ًَم ٍة ُصم َّؿ َي ُتُق ُسم َ
َقم َغم اهللَِّ ًمِ َّٚم ِذي َـ َي ْٕم َٛم ُٚم َ
يب﴾( )2ومًٛمك خماًمٗمتٝمؿ ًمٚمنمع ُ -مع قمٚمٛمٝمؿ سماحلٙمؿ
قن ُّ
– ضمٝماًم ًة ،وهلذا ىماًمقا :شمٓمٚمؼ اجلٝماًمة قمغم ؿمٞمئلم :قمغم قمدم اًمٕمٚمؿ سماحلٙمؿ ً
أصال :وقمغم خماًمٗمة احلٙمؿ سمٕمد اًمٕمٚمؿ
سمف ،وىمقًمف هٜما " ُِمـ أُمر اجلاهٚمٞمة" يٕمٜمل ُِمـ ّ
ؿم٠من اجلاهٚمٞمة إومم ،اعمٕمايص ُِمـ أومٕمال اجلاهٚمٞمة ،وُمدا ُٟمًُدب إمم
ِ
أُمر اعمٕمايص يٕمٜمل ُِمـ اًمٙمٗمرَّ ،
ومدل ذًمؽ قمدغم
اجلاهٚمٞمة ومٝمق ُمذُمقم ذ ًقماَّٟ ٕ ،مَّف يٙمقن ُمـ صٗمات اًمٙمٗمار ،إذن ُ
أن اإلٟمًان ْ -
َّ
وضمدت ومٞمف ؿمٕمب اًمٙمٗمر ّ -إٓ أ َّٟمَّف ٓ يٙمٗمر ،ىمد شمقضمد ومٞمف ؿمدٕمٌة أو ُؿمدٕمٌتان أو أيمثدر ُِمدـ
وإن
ْ
سماب :يمٗمران اًمٕمِمػم" َّ
ٕن هذا اًمٌاب اًمدذي ُمٕمٜمدا
ُؿمٕمب اًمٙمٗمر وٓ يٙمٗمر سمذًمؽ ،وهذا شم٠ميمٞمدٌٌ ًمٚمٌاب اًمًاسمؼ " ٌ
ومددل ذًمدؽ قمدغم َّ
يم٠م َّٟمَّف سمٞمان ًمٚمٌاب اًمًاسمؼ ٕ َّٟمَّف أـمٚمؼ هٜماك ًمٗمظ اًمٙمٗمر صمؿ أـمٚمؼ هٜما ىمال" :سماب اعمٕمدايص" َّ
أن
وإن أـمٚمؼ قمٚمٞمٝما اؾمؿ اًمٙمٗمر أو أوٞمٗمت إمم اجلاهٚمٞمة َّ -
اعمٕمّمٞمة ْ -
وم٢من صداطمٌٝما ٓ يٙمٗمدر إذا ارشمٙمٌٝمداً ،مٙمدـ
ويرون َّ
ً
سمْمٛمٞمٛمة ْ
أن اإليدامن ر ٌء
أن ٓ يٙمقن
ُمًتحال هلا ،وذم هذا َر ٌّد قمغم اخلقارج اًمذيـ ُي َٙم َّٗمرون سماًمذٟمقب َ
واطمدٌ ٓ يتٌٕمض!
ٌ
َذ َيم ََر طمديث ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب وهق أسمق أيقب إزدي اًمٌٍمي ،ىمال :طمدصمٜما ؿمٕمٌة قمـ واصدؾ إطمددب
وهق واصؾ سمـ طمٞمان إطمدب إؾمدي اًمٙمقذم ،ىمال :قمـ اعمٕمرور وهق ُمٕمدرور سمدـ ؾمدقيد اًمٙمدقذم ،يمٚمٝمدؿ
ًم٘مٞمت أسما ذر ريض اهلل قمٜمف سماًمرسمذة – وهق ُمٙمان ىمريب ُِمـ اعمديٜمدة  -وقمٚمٞمدف
ُخم َ َّرج هلؿ ُِمـ اًمٙمتب اًمً َّتَّة ،ىمالُ :
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ٕيب ذر" :إٟمؽ اُمرؤ ومٞمؽ ضماهٚمٞمة" ّ
ُطم ّٚمة ،و َذ َيم ََر احلديث ،واًمِماهد ُمٜمف ُ
ىمقل اًمٜمٌََّّل ّ
ٕن أسما
ِ
ٌَّل
ذر َقم َّػمه سم٠مُمف ،إُما ىمال ًمف" :اسمـ إقمجٛمٞمة أو اسمـ اًمًقداء" أو همػم ذًمؽ ُمـ إًمٗماظ ،وهذا شمٕمٞمدػم ذ ٌّم :ومداًمٜمَّ ُّ
ِ
ّ
ٌَّدل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىمال" :إٟمؽ اُمرؤ ومٞمؽ ضماهٚمٞمة" أي ومٞمؽ ظمّمٚمة ُمـ ظمّمال اجلاهٚمٞمدة ،ومل حٙمدؿ اًمٜمَّ ُّ
ُمرومققما.
( )1صحٞمح اًمٌخاري (ُ )6780مـ طمديث قمٛمر ريض اهلل قمٜمف
ً
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خَ ََعََبَدَ َ
ٌَّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سمٙمٗمره! يمام مل حٙمؿ سمٙمٗمر َُمـ ارشمٙمب اعمٕمايص ،اًمذي ذب اخلٛمر
سمٙمٗمرهُ ،ما طمٙمؿ اًمٜمَّ ُّ
مل حٙمؿ سمٙمٗمره ،اًمذي زٟمك أىمام قمٚمٞمف احلد ومل يٙمٗمره! اًمذي هق ىمٓمع يده ومل يٙمٗمره! وهٙمذاَ ،د َّل ذًمدؽ قمدغم
أن اعمٕمّمٞمة ىمد دمتٛمع ُمع اإليامنّ :
ّ
وأن ؿمٕمب اًمٙمٗمر ًمٞمًت هل سمٙمٗمر :وإٟمام ىمد شمٙمقن سمٕمض ؿمٕمٌٝما ُمٙمٗمرة وىمد
َ
ٓ شمٙمقن ُمٙمٗمرةْ ،
اإليامن.
وإن يماٟمت شمٜم٘مص
أيْما اإلُمام ُمًٚمؿ رمحف اهلل شمٕمامم وومٞمف َر ٌّد قمغم اخلدقارج ،وىمٌدؾ ذًمدؽ أيدة اًمتدل
وهذا احلديث َظم َّر َضمف ً
ِ
ِ
نم َك سمِ ِف َو َي ْٖم ِٗم ُر َُما ُد َ
ون َذًمِ َؽ عمَِ ْـ َي َِما ُء﴾( )1وُما دون اًمنمدك
ذيمرها وهل ىمقل اهلل شمٕمامم﴿ :إ َّن اهللََّ َٓ َي ْٖمٗم ُر َأ ْن ُي ْ َ
إن ؿماء همٗمرها ْ
هل اًمذٟمقب واعمٕمايص ،ومٙماٟمت حتت ُمٖمٗمرة اهلل شمٕمامم ْ -
وإن ؿماء مل يٖمٗمرهدا ًمٕمٌددها إذا واومداه
اًمًدٜمََّّة واجلامقمدة وهدق ّ
إضمؾ وهق ُم٘مٞمؿ قمٚمٞمٝما ًمٞمس سمتائب إمم رسمف ّ
أن ُمدا
ضمؾ وقمال  ،-وهذا أصؾ قمٜمد أهؾ ُّ
دون اًمنمك ٓ يٙمٗمر سمف صاطم ٌُف ّ
ٕن اهلل شمٕمامم يٖمٗمره ،واًمذي ٓ ُيٖمٗمر هق اًمنمك ،وم٢مذا يمان اًمٌمء ىمد يٖمٗمره اهلل
ِ
يمٗمرا :واًمذي ٓ يٖمٗمر هق اًمنمكَ ،د َّل ذًمؽ قمدغم ّ
أن
شمٕمامم إذا وارم اًمٕمٌد ر َّسمف سمف ُمـ هذه اًمذٟمقب :وم٢مٟمف ٓ يٙمقن ً
اًمذٟمقب واعمٕمايص ٓ ُ َ
اؾمدؿ
َتَٚمدُُ صاطم ٌَٝما ذم اًمٜمار  -يمام شم٘مقًمف اعمٕمتزًمة واخلقارج  -وٓ شمًٚمب قمدـ صداطمٌٝما
َ
قمز ّ
وضمؾ قمٚمٞمٝما ُِمـ اًمققمٞمد.
اإليامن :وًمٙمٜمٝما ذم اًمقىمت ٟمٗمًف شمٜم٘مص اإليامن سمام رشمب اهلل ّ
-----------------------------------------سماب ﴿وإِ ْن َـمائِ َٗمتَ ِ
لم
لم ْاىم َت َت ُٚمقا َوم َ٠م ْصٚمِ ُحقا َسم ْٞمٜمَ ُٝم َام﴾(َ )2وم ًَ َّام ُه ُؿ اعمُ ْ١م ُِمٜمِ َ
ان ُِم َـ اعمُ ْ١م ُِمٜم ِ َ
َ ُ َ
محاد سمـ َزي ٍد ،طمدَّ َصمٜمَا َأيقب ويقٟمُسَ ،قم ِـ احلً ِـَ ،قم ِـ إَطمٜم ِ
ِ
َػ ْسم ِـ
اًمر ْ َ
ْ
ُّ ُ َ ُ ُ
مح ِـ ْسم ُـ اعمُ ٌَ َاركَ ،طمدَّ َصمٜمَا َ َّ ُ ْ ُ ْ َ
ََ
 َطمدَّ َصمٜمَا َقم ٌْدُ َِّ
َىم ْٞم ٍ
دؾَ ،ىم َ
اًمر ُضم َ
ٍْمد َه َ
دال:
اًمر ُضم َؾَ ،وم َٚم ِ٘م َٞمٜمِل َأ ُسمق َسمٙم َْر َة َوم َ٘م َالَ :أ ْي َـ شم ُِريدُ ؟ ُىم ْٚم ُ
دذا َّ
ٍْم َه َذا َّ
دتَ :أٟم ُ ُ
سَ ،ىم َالَ :ذ َه ٌْ ُت َٕٟم ُ َ
دؾ َواعمَ ْ٘م ُت ُ
قل« :إِ َذا اًم َت َ٘مك اعمُ ًْٚمِ َام ِن سمِ ًَد ْٞم َٗم ْٞم ِٝم َام َوماًم َ٘ماشمِ ُ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َي ُ٘م ُ
ْار ِضم ْع َوم٢مِين َؾم ِٛم ْٕم ُت َر ُؾم َ
ُدقل ِذم
ْدؾ ص ِ
دال اعمَ ْ٘مت ِ
اًمٜمَّ ِ
دال« :إِ َّٟمَّد ُف َيم َ
ُدقل؟ َىم َ
قل اهللَِّ َه َذا اًم َ٘ماشمِ ُؾَ :وم َدام َسم ُ
َّارشَ ،وم ُ٘م ْٚم ُتَ :يا َر ُؾم َ
يّمدا َقم َ
داطمٌِ ِفش.
دغم َىم ْت ِ َ
َدان َطم ِر ً
..................
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خَ ََعََبَدَ َ
"سماب ﴿وإِ ْن َـمائِ َٗم َت ِ
لم ا ْىم َت َت ُٚمقا َوم َ٠م ْصٚمِ ُحقا َسم ْٞمٜمَ َُٝم َام﴾" ىمال اًمٌخداري :ومًدامهؿ اعمد١مُمٜملم ،اًمٌداب
َان ُِم َـ اعمُ ْ١م ُِمٜمِ َ
َ
اًمًاسمؼ يمان ومٞمف طمٙمؿ ُمرشمٙمب اعمٕمّمٞمة وأ ّٟمّف ٓ يٙمٗمر ،وهٜما ومٞمف حت٘مٞمؼ اؾمؿ اإليامن ًمف ُمع ارشمٙماسمف اعمٕمّمٞمةً ،مٙمـ
اعمٓمٚمؼ ًمإليامن! ًمٙمٜمف يدظمؾ ذم ُمٓمٚمؼ اعم١مُمٜملم.
َ
آؾمؿ
هٜما ًمٞمس اعمراد سمف أٟمف ُيٕمٓمك
َ
ىمال﴿ :وإِ ْن َـمائِ َٗم َت ِ
لم ا ْىم َت َت ُٚمقا َوم َ٠م ْصٚمِ ُحقا َسم ْٞمٜمَ َُٝم َام﴾ ىمال اًمٌخاري" :ومًامهؿ اعم١مُمٜملم" يٕمٜمدل ُمدع
َان ُِم َـ اعمُ ْ١م ُِمٜمِ َ
َ
اىمتتال اًمٓمائٗمتلم ،وآىمتتال ُِمـ اًمٙمٌائر :وُمع ذًمؽ ؾمٛمك اهلل شمٕمامم اًمٓمائٗمتلم ؾماممها ُم١مُمٜملم ومل يًٚمب قمدٜمٝمؿ
أن اإلٟمًان يٓمٚمؼ قمٚمٞمف هذا آؾمؿ  -وهق اإليامن ْ -
هذا آؾمؿ :ومدََ َّل ذًمؽ قمغم ّ
وإن يمان ُمرشمٙم ًٌدا ًمٌمدء ُِمدـ
وأيْما َر ٌّد قمغم اعمٕمتزًمة اًمدذيـ ي٘مقًمدقن:
اؾمؿ اإليامنً :
يمٌائر اًمذٟمقب ،وذم هذا َر ٌّد قمغم اخلقارج اًمذيـ يًٚمٌقٟمف َ
ًمٞمس سمٛم١مُمـ وٓ يماومر :سمؾ هق ُمٜمزًمة سملم اعمٜمزًمتلم!
خيَرج ًمف ُمًٚمؿ،
اًمٌخاري ومل ُ َ
ىمال :طمدصمٜما قمٌد اًمرمحـ سمـ اعمٌارك وهق اًمٕمٞمٌم :أسمق سمٙمر اًمٌٍميَ ،ظم َّر َج ًمف
ّ
ىمال :طمدصمٜما محاد سمـ زيد سمـ درهؿ اًمٌٍمي ،طمدصمٜما أيقب سمـ أيب متٞمٛمة اًمًدختٞماين ،ويدقٟمس وهدق سمدـ قمٌٞمدد
اًمٌٍمي ،قمـ احلًـ اًمٌٍمي ريض اهلل قمٜمف ،قمـ إطمٜمػ سمـ ىمٞمس ،إطمٜمػ ًم٘مب ًمف واؾمٛمف اًمْمحاك وإٟمام
ٌَّل
ًم٘مب سمإطمٜمػ ٓقمقضماج ذم رضمٚمف ،واًمذي ومٞمف اقمقضماج ذم رضمٚمف ي٘مال ًمف :إطمٜمػ ،وهق خميم أدرك اًمٜمَّ َّ
ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ًمٙمـ مل يره.
ذهٌت ٕٟمٍم هذا اًمرضمؾ" يريد سمف ً
رضمال ُِمـ ىمقُمف :ومٚم٘مٞمٜمل أسمق سمٙمرة ،وهق اًمّمحايب اجلٚمٞمؾ ٟمٗمٞمدع
ىمالُ " :
أٟمٍم هذا اًمرضمؾ" واًمرضمؾ هذا ىمد يٙمقن ُِمـ ىمقُمف وىمد حتٛمدؾ
سمـ احلارث اًمث٘مٗمل" ،ىمال :أيـ شمريد؟ ُ
ىمٚمتُ :
قمكم سمـ أيب ـماًمب ريض اهلل قمٜمف ذم اًم٘متال ،وهذا هق إَ ْومم ّ
ْ
اًمٌخاري رمحف اهلل
ٕن قمٜمد اإلُمام
ّ
أن يٙمـ يريد سمف ّ
قمدكم سمدـ أيب ـماًمدب ْ -
وإن مل ي٘مدع
رواية ذم اًمٗمتـ ضماء ومٞمٝما أٟمف َذ َيم ََر أٟمف يريد ٟمٍمة اسمـ قمؿ رؾمقل اهلل يٕمٜمل سمف ّ
اًمتٍميح سمآؾمؿ  " ،-ىمال :ارضمع :وم٢مين ؾمدٛمٕمت رؾمدقل اهلل ي٘مدقل :إذا اًمت٘مدك اعمًدٚمامن سمًدٞمٗمٞمٝمام :وماًم٘ماشمدؾ
واعم٘متقل ذم اًمٜمار" وضمف اًمدًٓمة ُمٜمف فماهر ّ
ٌَّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ؾمٛمك اعمت٘ماشمٚملم ُمًٚمٛملم :ومٚمؿ يًٚمب
ٕن اًمٜمَّ َّ
قمٜمٝمؿ هذا آؾمؿ ،سمؾ سم٘مٞما ُمًٚمٛملم ُمع شم٘ماشمٚمٝمام ،وهذا ُمثٚمف ُمثؾ أية اًمٙمريٛمة اًمتل َُم ّرت وشمرضمؿ هبدا اعم١مًمدػ
ًمٚمٌاب ،وهذا فماهر ،وهذا احلديث َظم َّر َضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف وإؾمٜماده إؾمٜماد سمٍمي.
------------------------------------------
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ابُ :فم ْٚم ٌؿ ُد َ
ون ُفم ْٚم ٍؿ
َسم ٌ
ِ
 طمدَّ َصمٜمَا َأسمق ِ ِنمَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا ُحم َ َّٛمدُ َ ،قم ْـ ُؿم ْٕم ٌَ َةَ ،قم ْـ ُؾم َٚم ْٞم َام َن،
اًمقًمٞمدَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا ُؿم ْٕم ٌَ ُة ،ح َىم َالَ :
ُ َ
َ
وطمدَّ َصمٜمل سمِ ْ ُ
ِ
ِ
دؿ سمِ ُٔم ْٚمد ٍؿ﴾(َ )1ىم َ
دال
ٞمؿَ ،قم ْـ َقم ْٚم َ٘م َٛم َةَ ،قم ْـ َقم ٌْ ِد اهللََِّ ،ىم َال :عمََّا ٟم ََز ًَم ْ
دت﴿ :ا ًَّمدذي َـ ص َُمٜمُُدقا َو َمل ْ َي ْٚمٌِ ًُدقا إِ َيام َهنُ ْ
َقم ْـ إِ ْسم َراه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمؿ﴾(.)2
َأ ْص َح ُ
اًمنم َك ًَم ُٔم ْٚم ٌؿ َقمٔم ٌ
اب َر ُؾمقل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿَ :أ ُّيٜمَا َمل ْ َي ْٔمٚم ْؿ؟ َوم َ٠مٟم َْز َل اهللَُّ َقم َّز َو َضم َّؾ﴿ :إ َّن ْ
..................
يمٗمر دون ٍ
يمٗمر ،اًمٔمٚمؿ ذم اًمنمع ُمٜمف ُما هق ُخم ْ ِرج ُِمـ اعمِ ّٚمة وُمٜمف
" ٌ
سماب :فمٚمؿ دون فمٚمؿ" وهذا  -يمام شم٘مدم ٌ -
خيَرج ُِمـ اعمٚمة ،وماعم١مًمػ رمحف اهلل ي١ميمد هذا يٕمٜمل ّ
أن اًمٔمٚمؿ جيتٛمع ُمع اإليامن وهٜماك فمٚمدؿ
ُما هق دون ذًمؽ ٓ ُ َ
ٓ جيتٛمع ُمع اإليامن إذا يمان يٜماىمض أصؾ اإليامن ُمثؾ اًمنمك وهق فمٚمؿ :ومال جيتٛمع ُمع اإليامن.
ىمال :طمدصمٜما أسمق اًمقًمٞمد وهق هِمام سمـ قمٌد اعمٚمؽ اًمٓمٞماًمز ،ىمال :طمدصمٜما ؿمٕمٌة وهق اسمـ احلجاج ،ح ىمٚمٜمدا:
هذه احلا ًمٚمتحقيؾ ،ىمال اًمٌخاري :طمدصمٜمل سمنم هق اسمـ ظماًمد اًمٕمًٙمري َظم َّر َج ًمف اًمِمٞمخان ،ىمال :طمدصمٜما حمٛمد
وهق حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر همٜمدر ،قمـ ؿمٕمٌة قمـ ؾمٚمٞمامن وهق اسمـ ُمٝمران إقمٛمش ،قمـ إسمراهٞمؿ وهق يزيد سمـ ىمدٞمس
أيْمدا وطمديثدف ُخم َ َّدرج ذم
اًمًٜمََـ ،قمـ قمٚم٘مٛمة وهق اسمـ ىمدٞمس ً
اًمٜمخٕمل ،طمديثف ُخم َ َّرج قمٜمد اًمِمٞمخلم وأصحاب ُّ
ِ
دؿ سمِ ُٔم ْٚمد ٍؿ﴾( )3ىمدال
أيْما وذم اًمّمحٞمحلم ،قمـ قمٌد اهلل ىمال :عمَّا ْ
اًمًٜمََـ ً
ٟمزًمت ﴿ا ًَّمذي َـ ص َُمٜمُُدقا َو َمل ْ َي ْٚمٌِ ًُدقا إِ َيام َهنُ ْ
ُّ
ِ
ِ
ٞمؿ﴾( )4اًمّمحاسمة ريض اهلل قمدٜمٝمؿ
اًمنم َك ًَم ُٔم ْٚم ٌؿ َقمٔم ٌ
أصحاب رؾمقل اهلل :وأيٜما مل ئمٚمؿ ٟمٗمًف؟ وم٠مٟمزل اهلل﴿ :إ َّن ْ

ِ
ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ّ
ٌَّل ّ
وضمدؾ هبدذا هدق
قمدز
أن
اًمٔمٚمؿ اًمدذي أراده اهلل ّ
َ
ومٝمٛمقا اًمٕمٛمقم ُمـ اًمٔمٚمؿ :وم ٌَ ّلم هلؿ اًمٜمَّ ُّ
أن اًمٔمٚمؿ ُمراشمبّ ،
اًمٔمٚمؿ اعمُ ْخ ِرج ُِمـ اعمِ ّٚمة وهق اإلذاك سماهلل :ومدََ َّل ذًمؽ قمغم ّ
ٕن اًمّمحاسمة ريض اهلل قمٜمٝمؿ ُمدا
ومٝمٛمقا ُمٜمف أٟمف وم٘مط اًمٔمٚمؿ اعمُ ْخ ِرج ُِمـ اعمِ ّٚمة! ىماًمقا :وأيٜما مل ئمٚمؿ ٟمٗمًف؟ اعمٕمايص فمٚمؿ ،اًمٙمٌائر فمٚمدؿ ،اًمّمدٖمائر
قمٛم ُٛمدقا ،واًمٔمٚمدؿ ذم
فمٚمؿ ،شمرك اًمٗمرائض فمٚمؿ ،اًمنمك سماهلل فمٚمؿ ،هذه يمٚمٝما فمٚمؿ ،وماًمّمحاسمة ريض اهلل قمٜمٝمؿ َّ
اًمنمع شمارة يٓمٚمؼ قمغم ُما َجيتٛمع ُمع اإليامن ُمثٚمام ىمال اهلل شمٕماممُ ﴿ :صمؿ َأور ْصمٜمََا ا ًْمٙمِ َتَاب ا ًَّم ِذيـ اص َٓم َٗمٞمٜمََا ُِمـ ِقمٌ ِ
اد َٟمَا
َ ْ ْ ْ َ
َ
َّ ْ َ
( )1إٟمٕمام.82 :
(ً )2م٘مامن.13 :
( )3إٟمٕمام.82 :
(ً )4م٘مامن.13 :
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َشرَ َ
ابَاَ َإليََمََ َ
ََيَ َ
خا َر
البَ َ
حَََََ
حََي ََ
نَص ََ
انََََم ََ ََ
ََ
حَََكَتََ ََ َ
للَشََي ََ َ
حَم ََدَالََسَ ََعََيد
الع َزَيََزََبََنَ ََم ََ
ََََ
َ
خَ ََعََبَدَ َ
ِ
ِ
ِ
َوم ِٛمٜمْْٝمؿ َفم ِ
امل ٌ ًمِٜمَ ْٗم ًِ ِف َو ُِمٜمْ ُْٝم ْؿ ُُم ْ٘م َت َِّمدٌٌ َو ُِمٜمْ ُْٝم ْؿ َؾماسمِ ٌؼ سمِ ْ
اصد َٓم َٗم ْٞمٜمََا ُِمد ْـ
َداب ا ًَّمدذي َـ ْ
دؿ َأ ْو َر ْصمٜمََدا ا ًْمٙم َت َ
داخلَ ْ َػمات﴾(ُ ﴿ )1صم َّ
ُ ْ
ِقمٌ ِ
وضمؾ أىمًاُمٝمؿ اًمثالصمة ،ومٛمٜمٝمؿ فمدامل ًمٜمٗمًدف :ومددََ َّل هدذا قمدغم ّ
قمز ّ
أن
اد َٟمَا﴾ وهؿ أهؾ هذه اعمٚمة ،صمؿ َسم َّلم اهلل ّ
َ
ِ
ِ
لم
ٞمؿ﴾(َ ﴿ ،)2و َشم ََرى اًم َّٔماعمِ َ
اًمنم َك ًَم ُٔم ْٚم ٌؿ َقمٔم ٌ
اًمٔمٚمؿ جيتٛمع ُمع اإليامن ،وومٞمف فمٚمؿ ٓ جيتٛمع ُمع اإليامن ُمثؾ﴿ :إ َّن ْ
ِ
ؿ﴾()4
قن َه ْؾ إِ َمم َُم َر ٍّد ُِم ْـ َؾمٌِ ٍ
دؿ سمِ ُٔم ْٚمد ٍ
اب َي ُ٘مق ًُم َ
عمََّا َر َأ ُوا ا ًْم َٕم َذ َ
ٞمؾ﴾( ،)3وذم أية ﴿ا ًَّمذي َـ ص َُمٜمُُدقا َو َمل ْ َي ْٚمٌِ ًُدقا إِ َيام َهنُ ْ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ َّ
ٌَّل ّ
أن اًمٔمٚمؿ اًمدذي أراده اهلل شمٕمدامم هٜمدا هدق
اًمّمحاسمة ذيمروا أٟمف فمٚمٛمقا أٟمٗمًٝمؿَ :سم َّ َ
لم اًمٜمَّ ُّ
أن جيتٜمب اإلٟمًان اًمٔمٚمؿّ :
أن ُِمـ متام اإليامن ْ
اإليامن :ومدََ َّل هذا قمغم ّ
َ
وأن اعمٕمايص شمٜم٘مص
اًمنمك اًمذي يٜماىمض
اإليامنّ :
خيَرج ُِمـ اعمٚمة.
وأن هٜماك فمٚمؿ ُخم ْ ِرج ُِمـ اعمِ ّٚمة وهٜماك فمٚمؿ ٓ ُ َ

-----------------------------------------اب َقم َ
ال َُم ِة اعمُٜمَاومِ ِؼ
َسم ُ
 طمدَّ َصمٜمَا ؾم َٚمٞمام ُن َأسمق اًمرسمِٞمعَِ ،ىم َال :طمدَّ َصمٜمَا إِؾمام ِقم ُٞمؾ سمـ ضمٕم َٗم ٍرَ ،ىم َال :طمدَّ َصمٜمَا ٟمَاومِع سمـ ُماًمِ ِؽ سم ِـ َأ ِيب َقم ِداُم ٍر َأ ُسمدق
ْ
َ
ْ ُ َ ْ
َ
َ
ُ ْ ُ َ
ْ َ
ُ ْ َ ُ َّ
ث يم َ
َث :إِ َذا َطمددَّ َ
ُؾم َٝم ْٞم ٍؾَ ،قم ْـ َأسمِ ِٞمفَ ،قم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ،قم ِـ اًمٜمٌَِّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َىم َال " :ص َي ُة اعمُٜمَاومِ ِؼ َصمدال ٌ
َدذ َب،
ػَ ،وإِ َذا ْاؤ ُمت ِ َـ َظم َ
انش.
َوإِ َذا َوقمَدَ َأ ْظم َٚم َ
شَ ،قم ْـ َقم ٌْ ِد اهللَِّ ْسم ِـ ُمرةََ ،قم ْـ ُمن ٍ
انَ ،قم ِـ إَ ْقم َٛم ِ
ٞمّم ُة ْسم ُـ ُقم ْ٘م ٌَ َةَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا ُؾم ْٗم َٞم ُ
وقَ ،قم ْـ َقم ٌْ ِد
 َطمدَّ َصمٜمَا َىمٌِ َُ َّ
َُْ
َدت ومِ ِ
اهللَِّ ْسم ِـ َقم ْٛم ٍروَ :أ َّن اًمٜمٌَِّ َّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َىم َالَ « :أ ْر َسم ٌع َُم ْـ ُيم َّـ ومِ ِٞمف َيم َ
ٞمدف
َدان ُُمٜمََاومِ ً٘مدا َظماًمِ ًّمداَ ،و َُمد ْـ َيمَا َٟم ْ
َت ومِ ِٞمف َظم ّْم َٚم ٌة ُِم َـ اًمٜم َٗم ِ
انَ ،وإِ َذا َطمدََّّ َ
اق َطم َّتَّك َيدََ َقم َٝما :إِ َذا ْاؤ ُمت ِ َـ َظم َ
اهددََ َهمددََ َر،
َظم ّْم َٚم ٌة ُِمٜمْ ُْٝم َّـ َيمَا َٟم ْ
ث َيم ََذ َبَ ،وإِ َذا َقم َ

اص َؿ َوم َج َرش شمَا َسم َٕم ُف ُؿم ْٕم ٌَ ُةَ ،قم ِـ إَ ْقم َٛم ِ
ش.
َوإِ َذا َظم َ
..................
أن هذا اًمٌاب ُمثؾ اًمٌاب اًمذي َىم ٌْ َٚمف ،يٕمٜمل ّ
"سماب قمالُمة اًمٜمٗماق" َذ َيم ََر سمٕمض اًمٕمٚمامء ّ
أن اًمٜمٗماق ُمٜمف ُمدا هدق
ُخم ْ ِرج ُِمـ اعمِ ّٚمة وهق اًمٜمٗماق آقمت٘مادي :وُمٜمف ُما هق همػم ُخم ْ ِرج ُِمـ اعمِ ّٚمة وهق ُما يتٕمٚمؼ سماًمٜمٗمداق اًمٕمٛمدكم اعمتٕمٚمدؼ
( )1وماـمر.32 :
(ً )2م٘مامن.13 :
( )3اًمِمقرى.44 :
( )4إٟمٕمام.82 :
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َشرَ َ
ابَاَ َإليََمََ َ
ََيَ َ
خا َر
البَ َ
حَََََ
حََي ََ
نَص ََ
انََََم ََ ََ
ََ
حَََكَتََ ََ َ
للَشََي ََ َ
حَم ََدَالََسَ ََعََيد
الع َزَيََزََبََنَ ََم ََ
ََََ
َ
خَ ََعََبَدَ َ
ٌَّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ذم احلديث ،واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمدف أٟمدف ىمدال ذم احلدديث
سمٛمثؾ هذه اًمٕمالُمات اًمتل ذيمرها اًمٜمَّ ُّ
ِ
واًمًدالم" :يمدان
اًمثاين" :و َُمـ يماٟمت ومٞمف ظمّمٚمة ُمٜمٝم َّـ يماٟمت ومٞمف ظمّمٚمة ُمـ اًمٜمٗماق" ومل ي٘مدؾ قمٚمٞمدف ّ
اًمّمدالة ّ
ظماًمّما" وـمٌ ًٕما ًمٚمٕمٚمامء ذم شمٗمًػم هدذه اجلٛمٚمدة
ُمٜماوم ً٘ما" صمؿ عمَّا َذ َيم ََر جمٛمققمٝما ىمال" :أرسمع َُمـ يم َّـ ومٞمف يمان ُمٜماوم ً٘ما
ً
يمالم ًمٞمس هق اًمِماهد قمٜمدٟماً ،مٙم ّـ اًمِماهد هٜما ّ
ثٌت ًمف
أن اإلٟمًان ىمد شمٙمقن ومٞمف قمالُمة ُِمـ قمالُمات اًمٜمٗماق و َي ُ
اإليامنّ ،
ُ
ٕن اًمٜمٗماق ُمٜمف ُما هق ُخم ْ ِرج ُِمـ اعمِ ّٚمة وُمٜمف ُما هق همػم ُخم ْ ِرج ُِمـ اعمِ ّٚمة ،وماًمٜمٗماق آقمت٘مادي وهق
ُمع ذًمؽ
اإليامن ذم اًمٔماهر واًمٙمٗمر ذم اًمٌاـمـ هذا ُخم ْ ِرج ُِمـ اعمِ ّٚمةً ،مٙمـ َُمـ وىمع سمٌمء ُِمـ اًمٜمٗماق اًمٕمٛمكم ُِمـ ُمثدؾ هدذه
أيات اًمتل َذ َيم ََرها اعمّمٜمػ واًمٕمالُمات اًمتل ذيمرها قمـ اعمٜماومؼ هذه دمتٛمع ُمع اإليامن ،و َذ َيم ََر سمٕمدض اًمٕمٚمدامء
أٟمف ُيًتدل هبذه إؿمٞماء قمغم ّ
أن اًمٜمٗماق قمالُم ٌة قمغم قمدم اإليامن وًمٞمس ضمز ًُما سمٕمدم اإليامن ،واهلل أقمٚمؿ.
واحلديث هذا اًمذي ذيمره اعم١مًمػ ىمال :طمدصمٜما ؾمٚمٞمامن أسمق اًمرسمٞمع وهق اًمزهراين اًمٕمتٙمل َظم َّر َج ًمف اًمٌخاري
أيمثر قمٜمف ذم صحٞمحف ،ىمال :طمدصمٜما إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر وهق اسمـ أيب يمثػم إٟمّماريَ ،ظم َّر َج ًمف
وُمًٚمؿ،
وُمًٚمؿ َ
ٌ
قمؿ اإلُمام ُماًمؽ رمحدف اهلل،
أصحاب اًمٙمتب اًمً َّتَّة ،ىمال :طمدصمٜما ٟماومع سمـ ُماًمؽ سمـ أيب قماُمر أسمق ؾمٝمٞمؾ ،وهذا ّ
واًمًٜمََـ ،قمـ أسمٞمف وهق ُماًمؽ سمـ أيب قماُمر ،قمـ أيب هريرة.
ُخم َ َّرج ًمف ذم اًمّمحٞمحلم ُّ

صمؿ َذ َيم ََر احلديث اًمثاين :طمدصمٜما ىمٞمٌّمة سمـ قم٘مٌة وهق اًمًدقائل اًمٙمدقذم ،ويٕمدد ُِمدـ يمٌدار ؿمدٞمقخ اإلُمدام

اًمٌخاري رمحف اهلل ،ىمال :طمدصمٜما ؾمٗمٞمان وهق اًمثقري ،قمـ إقمٛمش قمـ قمٌدد اهلل سمدـ ُُم ّدرة اهلٛمدداين اًمٙمدقذم،
ّ
اًمًٜمََـ ،ويمذًمؽ ُمنوق سمـ إضمدع ،قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو و َذ َيم ََر هذه اخلالل،
َظم َّر َج ًمف اًمِمٞمخان وأصحاب ُّ
َ
ؾمدٗمٞمان اًمثدقري ؿمدٕمٌ ُة سمدـ
احلديث َظم َّر َضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،وىمقًمف :شماسمٕمف ؿمٕمٌة قمـ إقمٛمش يٕمٜمل شمداسمع
احلجاج ،وهذه اعمتاسمٕمة َظم َّر َضمٝما اعم١مًمػ رمحف اهلل ذم يمتاب اعمٔمامل ذم صحٞمحف.
-----------------------------------------ابِ :ىم َٞما ُم ًَم ْٞم َٚم ِة اًم َ٘مدْ ِر ُِم َـ ِ
اإل َيام ِن
َسم ٌ
 طمدَّ َصمٜمَا َأسمق اًمٞمام ِنَ ،ىم َالَ :أ ْظمؼمٟمَا ُؿمٕمٞمبَ ،ىم َال :طمدَّ َصمٜمَا َأسمق اًمزٟم ِدالَ :ىم َ
َادَ ،قم ِـ إَ ْقم َر ِجَ ،قم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َدر َة َىم َ
دال
ُ
َ
َْ ٌ
َ
ََ
ُ ََ
ِ
َر ُؾم ُ
اطمتِ ًَا ًسماُ :هم ِٗم َر ًَم ُف َُما َشم َ٘مدََّّ َم ُِم ْـ َذ ْٟمٌِْ ِفش.
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿَُ « :م ْـ َي ُ٘م ْؿ ًَم ْٞم َٚم َة اًم َ٘مدْْ ِر إِ َيام ًٟمًا َو ْ
..................
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سماب :ىمٞمام ًمٞمٚمة اًم٘مدر ُِمـ اإليامن" شم٘مدم فماهرها ذم سمٕمض إقمامل ًمٙمـ هٜما ٓطمٔمٜما احلديث ىمالَُ " :مدـ
" ٌ
ي٘مؿ ًمٞمٚمة اًم٘مدر إيام ًٟمًا واطمتًا ًسما" مل ي٘مؾً :مٞمٚمة اًم٘مدر ُِمـ اإليامن! سمٕمض اًمٕمٚمامء رمحٝمؿ اهلل َذ َيم ََر ّ
دلم
أن اعم١مًمػ عمَّا َسم َّ َ
سماب ىمٞمام ًمٞمٚمة اًم٘مدر ُِمـ اإليدامن" هٜمدا
قمالُمات اًمٜمٗماق رضمع سمٕمد ذًمؽ ًمذيمر قمالُمات اإليامن ،اعم١مًمػ ىمالٌ " :
ىمالَُ " :مـ ي٘مؿ ًمٞمٚمة اًم٘مدر إيام ًٟمًا واطمتًا ًسما" ومل ي٘مؾ :ىمٞمام ًمٞمٚمة اًم٘مدر ُِمـ اإليامن! ومٞمٌدو أ ّٟمّف عمَّا ىمال" :ىمٞمدام ًمٞمٚمدة
اعم١مًمػ رمحف اهلل ىمد يريد ّ
اًم٘مدر ُِمـ اإليامن" إذا ٟمٔمرٟما إًمٞمٝما ُمع ىمقًمف "إيام ًٟمًا" ُقمٚمِ َؿ ُمٜمف ّ
أن اًمٕمٛمدؾ اًمٔمداهر ٓ
َ
أن
يٜمٗمع صاطمٌف ُما مل ي٘مؽمن سماإليامن ،وم٢مذا اىمؽمن سمف اإليامن َد َّل قمغم أٟمف ُِمـ اإليامن :وم٢مذا دمرد ُِمـ اإليامن صار هدذا
يمٗمرا وإُما ٟمٗما ًىما ،اًمٕمٛمؾ إذا دمرد قمـ اإليامن وم٢مٟمف ٓ يٙمقن سمف اإلٟمًان ُم١مُمٜمًًا ،ومٚمٕمؾ هذا هق اعمراد.
اًمٕمٛمؾ إُما ً
وىمقًمف :طمدصمٜما أسمق اًمٞمامن هق احلٙمؿ سمـ ٟماومع ،وسم٘مٞمة اإلؾمٜماد شم٘مدُمقا ،واًمِماهد ُِمـ اًمتٌقيب ّ
أن اعم١مًمػ رمحف
أن إقمامل ُِمـ اإليامنّ :
اهلل يريد ّ
ٕن ىمٞمام ًمٞمٚمة اًم٘مدر ُِمـ إقمدامل ،وىمدد يٙمدقن يريدد سمدف اجلٛمدع سمدلم اًم٘مٞمدام
واإليامن ،اإليامن اًمٌاـمـ يريد سمف أقمامل اًم٘مٚمقب ويريد سمف اًمٕمٛمؾ قمٛمؾ اجلقارح ،وم٘مد يٙمدقن هدذا شمٌقي ًٌدا ُِمدـ
اعم١مًمػ ًمٌٞمان ّ
أن اًمٕمٛمؾ ومٞمف قمٛمؾ اجلقارح وومٞمف قمٛمؾ اًمٌاـمـ.
-----------------------------------------ابِ :
اجل َٝما ُد ُِم َـ ِ
اإل َيام ِن
َسم ٌ
صَ ،ىم َال :طمدَّ َصمٜمَا َقمٌدُ اًمق ِ
 َطمدَّ َصمٜمَا َطم َر ُِم ُّل ْسم ُـ َطم ْٗم ٍاطم ِدَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا ُقم َام َرةَُ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا َأ ُسمق ُز ْر َقم َة ْسم ُـ َقم ْٛم ِرو
ْ َ
َ
دال« :ا ْٟم َتَددََ َب اهللَُّ عمَِد ْـ َظم َدر َج ِذم َؾمدٌِٞمٚمِ ِفَٓ ،
ْسم ِـ َضم ِر ٍيرَ ،ىم َالَ :ؾم ِٛم ْٕم ُت َأ َسما ُه َر ْي َر َة َقم ِـ اًمٜمٌَِّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َىم َ
ِ
خي ِْرضمف إِ َّٓ إِيام ٌن ِيب و َشمَّم ِد ٌيؼ سمِرؾم ِكمَ ،أ ْن َأر ِضمٕمف سمِام َٟم ََال ُِمـ َأضم ٍر َأو َهمٜمِ ٍ
جلٜمَّ َةَ ،و ًَم ْقَٓ َأ ْن َأ ُؿم َّؼ َقم َ
دغم
ْ ْ ْ
َ ْ
ُْ ُ ُ
ٞمٛمةَ ،أ ْو ُأ ْدظم َٚم ُف ا َ
َ
ْ ُ َ
ُ ُ
َ
ػ َ ِ
ه َّي ٍةَ ،و ًَم َق ِد ْد ُت َأين ُأ ْىم َت َُؾ ِذم َؾمٌِ ِ
ٞمؾ اهللَِّ ُصم َّؿ ُأ ْطم َٞماُ ،صم َّؿ ُأ ْىم َت َُؾ ُصم َّؿ ُأ ْطم َٞماُ ،صم َّؿ ُأ ْىم َت َُؾش.
ُأ َُّمتِل َُما َىم َٕمدْْ ُت َظم ْٚم َ
..................
ِ
سمداب اجلٝمداد ُِمدـ اإليدامن"
ىمقًمفَ " :أ ْر ِضمٕم ُف" هٜما ُشمُٗمتح اهلٛمزة ومٞمٝما ٕهنا ُم٠مظمقذة ُمـ " َر َضم َع" اعمتٕمد ،هٜما " ٌ
وهذا ؾمٌٞم ُٚمف ُ
ؾمٌٞمؾ ُما شم٘مدم ُِمـ إسمقاب.
وىمقًمف :طمدصمٜما طمرُمل سمـ طمٗمص وهق اسمـ قمٛمر اًمٕمتٙمل شم٘مدم ،ىمال :طمدصمٜما قمٌدد اًمقاطمدد وهدق اسمدـ زيداد
اًمٌٍمي وطمديثف ُخم َ َّرج قمٜمد اًمِمٞمخلم ،ىمال :طمدصمٜما ُقمامرة وهق اسمـ اًم٘مٕم٘ماع اًمٙمقذم وطمديثف ُخم َ َّدرج ذم اًمٙمتدب
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اًمً َّتَّة ،ىمال :طمدصمٜما أسمق زرقمة اسمـ قمٛمرو سمـ ضمرير اًمٌجكم وطمديثف ُخم َ َّرج ذم اًمٙمتب اًمً َّتَّة ،وهذا اًمٌاب واوح،
أيْما.
واحلديث َظم َّر َضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ً
-----------------------------------------ان ُِم َـ ِ
ابَ :شم َٓم ُّق ُع ىمِ َٞما ِم َر َُم َْم َ
اإل َيام ِن
َسم ٌ
ِ
ابَ ،قمـ ُ َ ِ
 َطمدَّ َصمٜمَا إِ ْؾم َام ِقم ُٞمؾَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمِل َُماًمِ ٌؽَ ،قم ِـ ا ْسم ِـ ِؿم َٝم ٍمح ِـَ ،قمد ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َدر َة َأ َّن
اًمدر ْ َ
ْ
مح ْٞمد ْسم ِـ َقم ٌْدد َّ
دان إِيام ًٟمًدا واطمتًِداسماُ ،هم ِٗمدر ًَمدف ُمدا َشم َ٘مددََّّ م ُِمدـ َذ ْٟمٌِْ ِ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َىم َ
َر ُؾم َ
دفش.
َ ْ
دالَُ « :مد ْـ َىمدا َم َر َُم َْم َ َ َ ْ َ ً
َ ُ َ
..................
أيْما ذم صحٞمحف وىمد شم٘مدم ،وهق فماهر اًمدًٓمة.
وهذا احلديث َظم َّر َضمف اإلُمام ُمًٚمؿ ً
-----------------------------------------اطمتِ ًَا ًسما ُِم َـ ِ
ابَ :ص ْق ُم َر َُم َْم َ
اإل َيام ِن
ان ْ
َسم ٌ

ال ٍمَ ،ىم َالَ :أ ْظمؼمٟمَا ُحمَٛمدُ سمـ ُوم َْمٞم ٍؾَ ،ىم َال :طمدَّ َصمٜمَا َحٞمك سمـ ؾم ِٕم ٍ
 َطمدَّ َصمٜمَا ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ َؾم َٞمدَ ،قم ْـ َأ ِيب َؾمد َٚم َٛم َةَ ،قمد ْـ
َ
َّ ْ ُ ْ
َْ ْ ُ َ
ََ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَُ « :م ْـ َصا َم َر َُم َْم َ
َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َىم َالَ :ىم َال َر ُؾم ُ
اطمتِ ًَا ًسماُ ،هم ِٗم َر ًَم ُف َُما َشم َ٘مدََّّ َم ُِمد ْـ
ان ،إِ َيام ًٟمًا َو ْ
َذ ْٟمٌِْ ِفش.
..................
أيْما ُمثؾ إسمقاب اًمًاسم٘مة ،واسمـ َؾم َالم هٜما حمٛمد سمـ ؾمالم اًمٌٞمٙمٜمدي ،وحمٛمد هق حمٛمدد سمدـ
وهذا اًمٌاب ً
ومْمٞمؾ سمـ همزوان اًمْمٌل ،وحٞمك سمـ ؾمٕمٞمد وهق حٞمك سمـ ؾمٕمٞمد إٟمّماري ،وأسمق ؾمٚمٛمة هق أسمق ؾمٚمٛمة سمـ قمٌدد
اًمرمحـ سمـ قمقف.
-----------------------------------------ن
َسم ٌ
اب :اًمدي ُـ ُي ْ ٌ

ِ ِ
ِ
ب اًمد ِ
اًمً ْٛم َح ُةش.
َو َىم ْق ُل اًمٜمٌَِّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿَ « :أ َطم ُّ
يـ إِ َمم اهللَِّ احلَٜمٞمٗم َّٞم ُة َّ
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اريَ ،قمـ ؾم ِٕم ِ
ال ِم سمـ ُم َٓمٝمرَ ،ىم َال :طمدَّ َصمٜمَا ُقمٛمر سمـ َقم ِكمَ ،قمـ ُمٕم ِـ سم ِـ ُحمَٛم ٍد ِ
اًمٖم َٗم ِ
ٞمد ْسم ِ
دـ َأ ِيب
َ ُ ْ ُ ٍّ ْ َ ْ ْ
َ
اًمً َ ْ ُ ُ َّ
ْ َ
َّ
 َطمدَّ َصمٜمَا َقم ٌْدُ َِّ
ِ ٍ
ِ
ِ
نَ ،و ًَم ْـ ُي َِما َّد اًمدي َـ َأ َطمددٌٌ إِ َّٓ
َؾمٕمٞمد اعمَ ْ٘م ُؼميَ ،قم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ،قم ِـ اًمٜمٌَِّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ َىم َال« :إ َّن اًمدي َـ ُي ْ ٌ
ارسمقا ،و َأسم ِنموا ،واؾم َت َِٕمٞمٜمُُقا سمِا ًْم َٖمدْْ و ِة واًمروطم ِة و َ ٍ ِ
ِ
جل ِةش.
رء ُم َـ اًمدُُّّ ْ َ
َ ْ
َ َ َّ ْ َ َ ْ
َهم َٚم ٌَ ُفَ ،وم ًَد ُدوا َو َىم ُ َ ْ ُ
..................
ين" وىمقل اًمٜمٌََّّل ّ
أطمدب اًمدديـ إمم اهلل احلٜمٞمٗمٞمدة اًمًدٛمحة" ىمقًمدف
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمد ّٚمؿ" :
ُّ
" ٌ
سماب اًمديـ ٌ
اًمٌخداري هٜمدا ووصدٚمف اإلُمدام أمحدد ذم ُمًدٜمده
أطمب اًمديـ إمم اهلل احلٜمٞمٗمٞمة اًمًٛمحة" هدذا قم ّٚم٘مدف اإلُمدام
ّ
" ُّ
واًمٌخاري ذم يمتاسمف إدب اعمٗمرد ُِمـ طمديث اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمٜمف وىمد َذ َيم ََر احلداومظ ذم اًمتٖمٚمٞمدؼ ؿمدقاهده
ّ
وطمًٜمف ذم اًمٗمتح ،وأُما ىمقًمف "سماب اًمديـ ين" ّ
وم٢من احلديث اًمذي ذيمره وؾماق سم٢مؾمٜماده هق طمديث أيب هريرة
اًمّمدالة
أطمب اًمدديـ إمم اهلل احلٜمٞمٗمٞمدة اًمًدٛمحة" احلٜمٞمٗمٞمدة هدل ُمٚمدة إسمدراهٞمؿ قمٚمٞمدف ّ
ومٞمف هذا اعمٕمٜمك ،وىمقًمف " ُّ
واًمًالم ،واعم٘مّمقد سماحلٜمٞمػ هق اعمائؾ إمم اإلؾمالم اًمتارك ًمٚمٙمٗمر ،واًمًٛمحة يٕمٜمل ذم شمنميٕماهتا أي أهنا ؾمٝمٚمة
ّ
أطمدب إديدان ،احلٜمٞمٗمٞمدة
أطمب اًمديـ يٕمٜمل
ُّ
ذم اًمتنميٕمات ،وىمد ٟمٔمر اًمٕمٚمامء ذم هذا احلديث ومٛمٜمٝمؿ َُمـ ىمالُّ :
اًمًٛمحة سمٛمٕمٜمك ّ
أن أومْمؾ إديان وأيمٛمٚمٝما هل احلٜمٗمٞمة اًمًٛمحة واًمتل يمان قمٚمٞمٝما رؾمدقل اهلل ّ
صدغم اهلل قمٚمٞمدف
َدر ّ
قمز ّ
وضمؾ ًمٜمٌ ّٞمف ّ
سم٠مطمدب اًمدديـ إمم اهلل
أن اعمدراد
وؾم ّٚمؿ واًمتل أصمٌتٝما اهلل ّ
ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وُمٜمٝمؿ َُمدـ َذ َيم َ
أطمب إمم اهلل ُِمـ همػمه ،وهدذا ومٞمدف
احلٜمٗمٞمة اًمًٛمحة هذا قمائدٌٌ إمم ظمّمال اًمديـ ،ومام يمان ُمٜمف ؾمٝمؾ ُمٞمًقر ومٝمق ُّ
يمؾ  -ؾمقاء ىمٚمٜما هذا أو هذا ّ -
شمرهمٞمب ذم أظمذ اًمٜمٗمس سماًمرومؼ وقمدم اًمِمدة قمٚمٞمٝما ،وقمغم ٍّ
وم٢من احلدديث ؿمداهد
أن اإلٟمًان ٓ يٜمٌٖمل ًمف ْ
قمغم ّ
أن ي٠مظمذ ٟمٗمًف سماًمِمدة طمتك يٜم٘مٓمع قمـ اًمٕمٌادة! وهلذا اًمٜمٙمتة اًمتل أورد ُِمـ أضمٚمٝمدا
ٍ
أسمقاب يمثػمة ٕ َّٟمَّف عمَّا َذ َيم ََر أٟمقا ًقما ُِمـ اًمٕمٌادات ُِمـ اًمّمدٞمام واًم٘مٞمدام واجلٝمداد وهمػمهدا
اعم١مًمػ هذه اًمؽممجة سمٕمد
ُ
أن اعمًٚمؿ ْ -
ضماء هبذا اًمٌاب ًمٌٞمان َّ
وإن يمان حرص قمغم إقمامل اًمتل ومٞمٝما إيامٟمف وطمٞماشمف ّ -إٓ أ َّٟمَّف ٓ يٜمٌٖمدل ًمدف
وأن ٓ َير ُومؼ هبا طمتك ٓ شمٜم٘مٓمع قمـ اًمٕمٌادة! ٕ َّٟمَّف يمام َذ َيم ََر اًمٕمٚمامء رمحٝمؿ اهلل َّ
أن ُيِمدد قمغم ٟمٗمًف ْ
ْ
إن اإلٟمًان إذا
ّ
وضمدؾ ،ورسمدام ىمدام هبدذه
قمدز
ؿمدد قمغم ٟمٗمًف رسمام يمره اًمٕمٌاد َة واؾمتث٘مٚمٝما سمٕمد ذًمؽ :ومداٟم٘مٓمع قمدـ قمٌدادة رسمدف ّ
ُ
ٟمٗمًف سماًمرومؼ ،صمؿ ؾماق احلديث.
اًمٕمٌادات قمغم وضمف يماره ومٚمؿ يٓمٛمئـ إًمٞمٝما ومل يًتٚمذ هبا :ومٞم٠مظمذ
اإلٟمًان َ
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ىمال :طمدصمٜما قمٌد اًمًالم سمـ ُُم َٓم َّٝمر  -سمٗمتح اهلاء  -وهق إزدي اًمٌٍمي ،ىمال :طمدصمٜما قمٛمرو سمـ قمكم وهق
قمٛمر سمـ قمكم سمـ قمٓماء اعم٘مدُمل( ،)1ىمال :قمـ ُمٕمـ سمـ حمٛمد وهق ُمٕمـ سمـ حمٛمد ِ
اًمٌخداري
اًمٖمٗماريَ ،ظم َّدر َج ًمدف
ّ
واًمًٜمََـ إرسمٕمة ،ىمالَّ " :
ين"
وُمًٚمؿ ،قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب ؾمٕمٞمد وهق اعمَ ْ٘م ُؼمي ،طمديثف ذم اًمّمحٞمحلم ُّ
إن اًمديـ ٌ
وهذا اًمذي َصدََّّ َر سمف اعم١مًمػ شمرمج َة اًمٌاب" ،وًمـ ُيِما َّد اًمدي َـ أطمدٌٌ ّإٓ همٚمٌف" ومٝمذان أُمران ،ومهدا ظمدؼمان ُِمدـ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،إُمر إولَّ " :
اًمٜمٌََّّل ّ
إن اًمديـ ين" هذا ظمؼم ،واًمثداين" :وًمدـ ُيِمدا َّد اًمددي َـ أطمددٌٌ ّإٓ
همٚمٌف" واعم٘مّمقد سمذًمؽ َّ
أن اإلٟمًان ٓ يتٕمٛمؼ هبذه اًمٕمٌادات وٓ يِمدد قمغم ٟمٗمًف ومٞمٝما سمؾ ي٠مظمذ ومٞمٝمدا سمدرظمص
اهلل شمٕمامم طمتك ٓ يٜم٘مٓمع قمـ قمٌادة رسمفَّٟ ٕ ،مَّف إذا ؿما َّد اًمديـ  -واعمِمادة هٜمدا ُمٕمٜماهدا اعمٖماًمٌدة  -ومدال ّ
ؿمدؽ أ َّٟمَّدف
أن يتخٚمػ قمـ ٍ
محؾ اًمٜمٗمس قمغم مجٞمٕمٝما دون ْ
ؾمٞمٜم٘مٓمعَّ ،
رء ُمٜمٝما! هذا ممدا يِمدؼ
ٕن ذائع اإلؾمالم يمثػمة ،و ْ
ٌَّدل ّ
صدغم
قمغم اإلٟمًان ،وإذا ومٕمؾ ذًمؽ وم٢م َّٟمَّف يٖمٚمٌف اًمديـ ،قمغم ُمٕمٜمك أ َّٟمَّف يٜم٘مٓمع قمـ اًمٕمٌادة ويؽميمٝما ،صمؿ َسم َّ َ
لم اًمٜمَّ ُّ
اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُما يٜمٌٖمل ْ
وم٠مُمر اًمٜمٌََّّ ُّل ّ
صدغم اهلل
أن يٙمقن قمٚمٞمف طمال اعم١مُمـ وم٘مال" :ومًددوا وىمارسمقا وأسمنموا"َ ،
ٍ
إومراط وٓ شمٗمريط ،وىمارسمقا :يٕمٜمل َّ
ٕن ُم٘مارسمة اًمٕمٛمدؾ أطمٞما ًٟمًدا
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ سمٚمزوم اًمًداد وهق اًمتقؾمط ُمـ همػم
اًمتًديد أطمٞما ًٟمًا يّمٞمب اإلٟمًان ُمٜمف اًمٖمرض اعم٘مّمقد ،واعم٘مارسمة أطمٞما ًٟمًا سمٛمٕمٜمك أ َّٟمَّف يٙمقن ُم٘مار ًسما ًمٚمٖمرض اًمدذي
ً
أن شم٠ميت سمف ً
أن اًمٕمٛمؾ ًمٞمس سماًميورة ْ
أن يّمٞمٌف ،يٕمٜمل ّ
ي٘مّمده وًمٞمس سماًميورة ْ
يمداُمال وىمدد
يماُمال! ىمد شم٠ميت سمف
ِ
ٌَّدل ّ
صدغم اهلل قمٚمٞمدف
شم٠ميت سمف
ً
َدر اًمٜمَّ ُّ
صحٞمحا وًمٞمس سمٙماُمؾ ،واعمٓمٚمقب ُمـ اعمًٚمؿ هق اًمتقؾمط وآقمتدال ،صمؿ َذ َيم َ
ٍ
ورء ُِمـ اًمدُُّّ جلة" اًمٖمدوة هل اًمذهاب أول اًمٜمٝمار،
وؾم ّٚمؿ ُما ُيًتٕمان سمف وم٘مال" :واؾمتٕمٞمٜمقا سماًمٖمدوة واًمروطمة
واًمروطمة هل صظمر اًمٜمٝمار ،ورء ُِمـ اًمدجلة وهق اًمٚمٞمؾ ،يٕمٜمل سمٛمٕمٜمك َّ
أن اإلٟمًان ٓ شم٠مظمذ قمٚمٞمدف اًمٕمٌداد ُة ًمٞم َٚمدف
وهناره! سمؾ يٙمقن قمٌادة ويٙمقن رء مما يروح سمف قمـ ٟمٗمًف وي٘ميض سمف ُمتا َقمف ذم اًمدٟمٞما.
َ
-----------------------------------------ال ُة ُِم َـ ِ
اًمّم َ
اإل َيام ِن
ابَّ :
َسم ٌ
ال َشمٙمُؿ ِقمٜمْدَ اًمٌٞم ِ
ِ
ِ ِ
َو َىم ْق ُل اهللَِّ َشم َٕم َاممَ ﴿ :و َُما َيم َ
ت.
َْ
ان اهللَُّ ًم ُٞمْم َ
ٞمع إِ َيام َٟم ُٙم ْؿ﴾(َ )2ي ْٕمٜمل َص َ ْ
( )1هٜما يرن ضمقال أطمد اًمٓمالب وذم اًمٜمٖمٛمة أٟمِمقدة "إٓ صاليت" ومٞم٘مقل اًمِمٞمخ ًمٚمٓماًمب :هذه أهماين يا ؿمٞمخ! أىمٗمٚمٝما.
( )2اًمٌ٘مرة.143 :
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خَ ََعََبَدَ َ
دـ َقم ِ
داز ٍ
اًمدؼم ِاء ْسم ِ
 َطمدَّ َصمٜمَا َقم ْٛم ُرو ْسم ُـ َظماًمِ ٍدَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا ُز َه ْ ٌػمَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا َأ ُسمق إِ ْؾم َح َدل
بَ :أ َّن اًمٜمٌَِّ َّ
اقَ ،قم ِـ َ َ
َان َأو َل ُما َىم ِدم اعمَ ِديٜمَ َة ٟم ََز َل َقم َغم َأضمدَ ِ
ِ
اد ِهَ ،أ ْو َىم َال َأ ْظم َقاًمِ ِف ُِم َـ إَٟم َّْم ِ
دغم ِىم ٌَ َ
ارَ ،و َأٟمَّد ُف « َص َّ
دؾ
ْ
َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ يم َ َّ َ َ
ُقن ِىمٌ َٚم ُتف ِىمٌ َؾ اًمٌٞم ِ
ت اعمَ ْ٘م ِد ِ ِ
سمٞم ِ
نم َؿم ْٝم ًراَ ،و َيم َ
تَ ،و َأ َّٟمَّد ُف َص َّ
دغم َأ َّو َل
َان ُي ْٕم ِج ٌُ ُف َأ ْن َشم ُٙم َ ْ ُ َ َ ْ
َْ
نم َؿم ْٝم ًراَ ،أ ْو َؾم ٌْ َٕم َة َقم َ َ
س ؾم َّت َة َقم َ َ
ِ ٍ
ال َة اًم َٕم ْ ِ
دغم َأ ْه ِ
دغم َُم َٕمد ُفَ ،وم َٛم َّدر َقم َ
ٍمَ ،و َص َّغم َُم َٕم ُف َىم ْق ٌمش َوم َخ َر َج َر ُضم ٌؾ ِممَّد ْـ َص َّ
ال ٍَة َص َّال َها َص َ
َص َ
دؿ
دؾ َُم ًْدجد َو ُه ْ

ِ
ِ
ِ
دؿ ِىم ٌَ َ
َرايمِ ُٕم َ
دؾ
َدام ُه ْ
قنَ ،وم َ٘م َالَ :أ ْؿم َٝمدُ سمِاهللَِّ ًَم َ٘مدْ َص َّٚم ْٞم ُت َُم َع َر ُؾمقل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ ىم ٌَ َؾ َُمٙمَّد َةَ ،ومددَ ُاروا يم َ
َابَ ،وم َٚمام و َّمم وضمٝمف ِىمٌ َؾ اًمٌٞم ِ
ِ
َان يّمكم ِىمٌ َؾ سمٞم ِ
ِ
ِ
ت اعمَ ْ٘م ِد ِ
ت،
سَ ،و َأ ْه ُؾ اًمٙمت ِ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ
َ َْ
اًم ٌَ ْٞمتَ ،ويمَاٟمَت اًم َٞم ُٝمق ُد َىمدْ َأ ْقم َج ٌَ ُٝم ْؿ إِ ْذ يم َ ُ َ
ِ
ات َقم َغم ِ
َأ ْٟمٙم َُروا َذًمِ َؽَ .ىم َال ُز َه ْ ٌػمَ :طمدَّ َصمٜمَا َأ ُسمق إِ ْؾم َح َ
حت َّق َل ِر َضم ٌال
اًمؼماء ِذم َطم ِديثِ ِف َه َذاَ :أ َّٟم ُف َُم َ
اًم٘م ٌْ َٚم ِة َىم ٌْ َؾ َأ ْن ُ َ
اقَ ،قم ِـ َ َ
ِ ِ
قل ومِ ِ
َو ُىمتِ ُٚمقاَ ،وم َٚم ْؿ ٟمَدْ ِر َُما َٟم ُ٘م ُ
ٞمع إِ َيام َٟم ُٙم ُْؿ﴾(.)1
ٞمٝم ْؿَ ،وم َ٠مٟم َْز َل اهللَُّ َشم َٕم َاممَ ﴿ :و َُما َيمَا َن اهللَُّ ًم ُٞمْم َ
..................
ِ
ِ ِ
وىمدقل اهلل شمٕمداممَ ﴿ :و َُمدا َيم َ
ُ
دٞمع
سمداب اًمّمدالة ُِمدـ اإليدامن
َدان اهللَُّ ًم ُٞمْم َ
سماب :اًمّمالة ُمدـ اإليدامن" أو ُ
" ٌ
وأهناَ ﴿ :و َُما َيم َ
َان
إِ َيام َٟم ُٙم ُْؿ﴾( " )2يٕمٜمل صالشمٙمؿ قمٜمد اًمٌٞمت ،هذه اًمٚمٗمٔمة "قمٜمد اًمٌٞمت" سمٕمْمٝمؿ يرى َّأهنا حمرومة َّ
ِ ِ
ٞمع﴾ يٕمٜمل صالشمٙمؿ ًمٖمػم اًمٌٞمت ،عماذا؟ ٕهنَّؿ ً
أوٓ يماٟمقا يّمٚمقن إمم سمٞمت اعم٘مدس صمدؿ ٟمًدخ اهللُ شمٕمدامم
اهللَُّ ًم ُٞمْم َ
ِ
ِ
دقل َو ْضم َٝمد َؽ
اًمً َامء َوم َٚمٜمُ َُقًم َٞمٜمَّ ََّؽ ىم ٌْ َٚم ًة َشم َْر َو َ
داها َوم َ
اًم٘مٌٚمة ومّماروا يّمٚمقن إمم اًمٙمٕمٌةَ ﴿ :ىمدْْ َٟم ََرى َشم َ٘م ُّٚم َ
ب َو ْضم ِٝم َؽ ِذم َّ

ِ ِ
احل َرا ِم﴾( ،)3وسمٕمْمٝمؿ ىمالَّ :
إن اعمراد "قمٜمد اًمٌٞمت" أي سمٞمت اعم٘مدس ،هذا ـمٌ ًٕما ًمدٞمس سمّمدقاب
َؿم ْٓم َر اعمَْ ًْجد ْ َ
أن هذه اًمٚمٗمٔمة ًمٞمس ومٞمٝمدا حتريدػ َّ
ٕ َّٟمَّف إذا ُأـمٚمؼ اًمٌٞمت وماعمراد سمف اًمٙمٕمٌة ،واًمّمحٞمح َّ
وأن اعمدراد قمٜمدد اًمٌٞمدت
اًمٙمٕمٌة يمام ضماء قمـ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمٜمٝمام أ َّهنؿ يماٟمقا إذا أرادوا ْ
أن يّمٚمقا ضمداءوا إمم اًمٌٞمدت  -اًمٙمٕمٌدة -
وضمٕمٚمقا اًمٙمٕمٌة سمٞمٜمٝمؿ وسملم سمٞمت اعم٘مدس وصٚمقا قمٜمدد اًمٙمٕمٌدة وضمٕمٚمقهدا سمٞمدٜمٝمؿ وسمدلم سمٞمدت اعم٘مددس اًمدذي
اًمٌخاري رمحف اهلل ،واًمِماهد ُمٜمف "سماب اًمّمدالة
يًت٘مٌٚمقٟمف :ومتٙمقن اًمٙمٕمٌة يماًمًؽمة هلؿ ،ومٝمذا هق ُمراد اإلُمام
ّ
ِ ِ
ضمؾ وقمال ىمالَ ﴿ :و َُما َيم َ
ُِمـ اإليامن اهلل ّ
ُدؿ﴾( " )4أي ُمدا يمدان ًم ُٞمْمدٞمع صدالشمٙمؿ اًمتدل
َدان اهللَُّ ًم ُٞمْم َ
دٞمع إِ َيام َٟم ُٙم ْ
( )1اًمٌ٘مرة.143 :
( )2اًمٌ٘مرة.143 :
( )3اًمٌ٘مرة.144 :
( )4اًمٌ٘مرة.143 :
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صٚمٞمتٛمقها ىمٌؾ حتقيؾ اًم٘مٌٚمة إمم اًمٙمٕمٌة ،ومًٛمك اهللُ شمٕمامم اًمّمال َة إيام ًٟمًا :ومدََ َّل ذًمؽ قمغم َّ
أن إقمامل ُِمـ اإليامن
ٕن اًمّمالة ٌ
َّ
قمٛمؾ.
اًمٌخداري دون ُمًدٚمؿ ،ىمدال:
احلراين َظم َّر َج ًمف
ّ
وىمقًمف ذم احلديث :طمدصمٜما قمٛمرو سمـ ظماًمد وهق أسمق احلًـ ّ
اًمًٜمََـ واًمّمحٞمحلم ،ىمال :طمدصمٜما أسمق إؾمحاق وهق قمٛمدر سمدـ
طمدصمٜما زهػم وهق اسمـ ُمٕماوية ،وطمديثف ُخم َ َّرج ذم ُّ
اًمًٌٞمٕمل وطمديثف ُخم َ َّرج ذم اًمٙمتب اًمً َّتَّة ،قمـ اًمؼماء سمـ قمازب ،وذيمر هذا احلدديث ،وهدذا احلدديث
قمٌد اهلل َّ
أيْما َظم َّر َضمف اإلُمام ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف.
ً
َ
وهذا احلديث ذيمره اعم١مًمػ رمحف اهلل ٕ َّٟمَّف يماعمُ ٌَلم ًمميةُ ،ي ٌّلم َّ
اإليدامن
أن اًمّمالة أـمٚمدؼ اهللُ شمٕمدامم قمٚمٞمٝمدا
يًتٔمٝمر هبذه اًم٘مّمة ذم سمٞمان هذه أية قمغم ُمراده ُِمـ شمٗمًػمها.
ىمال :زهػم ،زهػم قمٜمدٟما ذم اإلؾمٜماد ُ
ؿمٞمخ ِ
اًمٌخاري روى قمٜمف قمـ قمٛمرو سمـ ظماًمد ،ومٌٕمض
ؿمٞمخ اًمٌخاري،
ّ
أن احلاومظ اسمـ طمجر أٟمٙمر هذا وذيمدر َّ
اًمٌخاري ّإٓ َّ
أن َُمدـ ىمدال هبدذا وم٘مدد
أهؾ اًمٕمٚمؿ ىمال :هذا ُِمـ ُمٕمٚم٘مات
ّ
وهؿ ،وذيمر َّ
اًمٌخاري رمحف اهلل أ َّٟمَّف حذف أداة اًمٕمٓمػ ،وهٜما طمذف أداة اًمٕمٓمػ ،وم٘مال زهػم :طمددصمٜما
أن قمادة
ّ
ٌ
وماًمٌخداري رمحدف اهلل ىمدد
ُمقصقل ُِمـ رواية قمٛمرو سمـ ظماًمد ،وُمدع ذًمدؽ
أسمق اؾمحاق قمـ اًمؼماء إمم صظمره هق
ّ
ُمقصقٓ ُِمـ ٍ
ً
وضمف صظمر ُِمـ روايتف قمـ أيب ُٟمُٕمٞمؿ اًمٗمْمؾ سمدـ ديمدلم قمدـ زهدػم ،وذًمدؽ ذم
َظم َّر َج هذا احلديث
يمتاب اًمتٗمًػم ُِمـ صحٞمحف.
-----------------------------------------اب ُطم ًْ ِـ إِ ْؾم َ
ال ِم اعمَ ْر ِء
َسم ُ
ٞمد اخلددْ ِري َأ ْظمدؼمه َأٟمَّدف ؾم ِ
دٕم ٍ
ارَ ،أ ْظمؼمه َأ َّن َأسمدا ؾم ِ
ِ
ؼم ِين َز ْيدُ ْسم ُـ َأ ْؾم َٚم َؿَ :أ َّن َقم َٓما َء ْسم َـ َي ًَ ٍ
دٛم َع
َّ
ُ
ََُ ُ َ
ََُ َ َ
 َىم َال َُماًم ٌؽَ :أ ْظم َ َال ُُم ُفُ :ي َٙمَٗم ُر اهللَُّ َقمٜمْ ُف ُيم َُّؾ َؾمدٞم َئ ٍة َيم َ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َي ُ٘م ُ
َر ُؾم َ
قل« :إِ َذا َأ ْؾم َٚم َؿ اًم َٕم ٌْدُُ َوم َح ًُ َـ إِ ْؾم َ
َدان َز ًَم َٗم َٝمدا،
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
حل ًَٜمَ ُة سمِ َٕم ْ ِ
َو َيم َ
داو َز اهللَُّ
اًمًدٞم َئ ُة سمِٛم ْثٚم َٝمدا إِ َّٓ َأ ْن َي َت ََج َ
َان َسم ْٕمدََ َذًم َؽ اًم٘م َّم ُ
نم َأ ُْم َثاهل َا إِ َمم َؾمد ٌْ ِع ُما َئَدة ود ْٕمػَ ،و َّ
اص :ا َ
َقمٜمْ َْٝماش.
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دـ ُمٜمٌَ ٍ
ِ
اق ْسم ُـ َُمٜم ُّْم ٍ
 َطمدَّ َصمٜمَا إِ ْؾم َح ُدفَ ،قمد ْـ َأ ِيب
مهدا ِم ْسم ِ ُ
ؼمٟمَا َُم ْٕم َٛم ٌرَ ،قم ْـ َ َّ
اًمر َّزاقَ ،ىم َالَ :أ ْظم َ َ
قرَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا َقم ٌْدُ َّ
ٍ
ُه َر ْي َرةََ ،ىم َالَ :ىم َال َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ« :إِ َذا َأ ْطم ًَ َـ َأ َطمدُُ ُيم ُْؿ إِ ْؾم َ
َب ًَمد ُف
ال َُم ُفَ :وم ُٙم ُُّؾ َطم ًَٜمََة َي ْٕم َٛم ُٚم َٝما ُشم ْٙم َت ُ
ٍ
ِ ِ ِ ٍ
ِ
سمِ َٕم ْ ِ
َب ًَم ُف سمِ ِٛم ْثٚمِ َٝماش.
نم َأ ُْم َثاهل َا إِ َمم َؾم ٌْ ِع ُما َئَة و ْٕمػَ ،و ُيم ُُّؾ َؾمٞم َئة َي ْٕم َٛم ُٚم َٝما ُشم ْٙم َت ُ
..................
سماب طمًـ إؾمالم اعمرء" ُطمً ُـ إؾمالم اعمرء ُومن َّ
سم٠من اعمراد سمف يمامل اعمراىمٌدة واإلظمدالص هلل شمٕمدامم
ىمقًمفُ " :
أن شمٕمٌد اهلل يم٠مٟمؽ شمراهْ :
قمغم ُما ذم طمديث ضمؼميؾ ذم سمٞماٟمف عمٕمٜمك اإلطمًان " ْ
وم٢من مل شمٙمـ شمراه وم٢م َّٟمَّف يراك" وُمدٜمٝمؿ
َُمـ َذ َيم ََر َّ
فماهرا! سمدؾ
أن اعمراد سمحًـ اإلؾمالم حت٘مٞم ُ٘مف قمغم ُمٕمٜمك اإلشمٞمان سمف سماًمٔماهر واًمٌاـمـ ٓ ،يٙمقن إؾمال ًُما
ً
ُمًٚمام ذم اًمٔماهر واًمٌاـمـ ،وُمٜمٝمؿ َُمـ رأى َّ
أن اعمراد سمف يمامل آُمتثال سمٗمٕمؾ اعم٠مُمقرات وشمرك اعمٜمٝمٞمدات،
يٙمقن
ً
هذه شمٗمًػماهتؿ حلًـ اإلؾمالم ،وىمقل اعم١مًمػ "سماب ُطمً ُـ إؾمالم اعمرء" مل َ
اًمٌخداري ّإٓ هدذه اجلٛمٚمدة:
يذ َيم َِر
ّ
ومام ُمراده سمذًمؽ ُمع إطماديث اًمتل ذيمرها؟ ىمال سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ :إ َّٟمَّف أراد سمذًمؽ اًمر َّد قمغم اخلقارج واعمٕمتزًمة
اًمر ُّد قمغم اخلقارج ُِمـ ضمٝمة َّ
أن اإليامن يزيد ويٜم٘مصَّٟ ٕ ،مَّف ومٞمف عمَّا َذ َيم ََر "إذا أؾمٚمؿ اًمٕمٌد
ً
وأيْما اًمر َّد قمغم اعمرضمئةَّ ،
ومحًـ إؾمالُمف" َد َّل ذًمؽ قمغم أ َّٟمَّف يمان ىمٌؾ ذًمؽ َّ
أىمؾ ُطمًٜمًًا :ومدََ َّل ذًمؽ قمغم شمٗماوت اإلؾمالم ذم ىمٚمقب اًمٜماس،
وأيْما عمَّا َذ َيمَر ومٞمف احلًٜمات واًمًٞمئات و َذ َيمَر ِ
اًم٘مّماص قمغم َّ
أن اعمٙمٚمدػ إذا قمٛمدؾ
إذن وماإليامن يزيد ويٜم٘مصً ،
َ
َ
حتٌِ ُط
أضمر قمٛمٚمف ُِمـ احلًٜمات واًمًٞمئات و َذ َيم ََر أ َّٟمَّف يٗمٕمؾ اًمًٞمئات ويٗمٕمؾ احلًٜمات وًمق يماٟمت اًمًٞمئات ُ ْ
ُيٕمٓمك َ
احلًٜمات ُمٓمٚم ً٘ما وشمٙمقن ُمٜماومٞم ًة ٕصؾ اإليامن :وم٢م َّٟمَّف إذا ومٕمؾ اًمًٞمئ َة مل شمٜمٗمٕمف طمًٜم ٌةِ ،
ِ
وُمـ اعمٕمٚمدقم أ َّٟمَّدف ٓ حدٌط
ْت ًَمٞمحٌ َٓمـ َقمٛم ُٚم َؽ﴾( )1و﴿وُمـ ي ْٙم ُٗمر سمِ ْ ِ ِ
ِ
قمٛم ُٚمدف﴾()2
اإل َيامن َوم َ٘مدْْ َطمدٌِ َط َ َ ُ
َ َ ْ َ ْ
ذ ْيم َ َ ْ َ َّ َ
احلًٜمات يمٚمٝما ّإٓ اًمٙمٗمرًَ ﴿ :مئ ْـ َأ ْ َ
إذن إذا يمان اعم١مُمـ جيٛمع سملم احلًٜمات واًمًٞمئات َد َّل ذًمؽ قمغم سم٘مداء إيامٟمِدفَ ،د َّل ذًمدؽ قمدغم شمٗمداوت اًمٜمداس
ومددل ذًمدؽ قمدغم ّ
ٕن اًمًٞمئات هل طمّمائدُُ اعمٕمايص ،واحلًٜمات طمّمائدُُ اًمٓماقمداتَّ ،
سماًمٜمًٌة إمم إقماملّ ،
أن
وأيْما اعم١مُمـ ْ -
وإن قمٛمؾ اًمًدٞمئات  -وم٢مٟمدف ٓ يدزال سماىم ًٞمدا قمدغم
اًمٜماس خمتٚمٗمقن ،إذن اإليامن يزيد ويٜم٘مصً ،
أصمٌت ًمف طمً َـ اإلؾمال ِم وأصمٌت ُمع ذًمؽ ا َّٟمَّف يٗمٕمؾ اًمًٞمئات ،ومال ُماٟمع ُِمـ اضمدتامع
إيامٟمف،
وم٠مصمٌت ًمف اإلؾمال َم سمؾ َ
َ
( )1اًمزُمر.65 :
( )2اعمائدة.5 :
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اإليامن ُمع قمٛمؾ اًمًٞمئات ،إذن هذا ومٞمف َر ٌّد قمغم اخلقارج واعمٕمتزًمة واعمرضمئة ذم ُمً٠مًمة زيادة اإليدامن وٟم٘مّمداٟمف
وذم ُمً٠مًمة صمٌقت اإلؾمالم ُمع ِ
وأيْما َر ٌّد قمغم اعمرضمئة ُِمـ ضمٝمة أظمرى وهل ّ
أن اًمدذٟمقب ُمد١مصمرة،
ومٕمؾ اًمذٟمبً ،
يي ُمع اإليامن ُمٕمّمٞمة! واًمٕمجب ذم اعمرضمئة ي٘مدقل ؿمدٞمخ اإلؾمدالم اسمدـ شمٞمٛمٞمدةَّ :
إن
ًمٞمس يمام ي٘مقًمقن :إٟمف ٓ ّ
ي٘مر سماإليامن ْ -
اعمرضمئة ي٘مقًمقنَّ :
وإن مل يٕمٛمؾ  -هق ُم١مُمـ يماُمؾ اإليامن ويدظمؾ اًمٜمار! ي٘مقل :سمٕمدض
إن اًمذي ّ
اًمٜماس يٜمًب إًمٞمٝمؿ أهنؿ ٓ يدظمٚمقن اًمٜمار ي٘مقل :ٓ :يدظمؾ اًمٜمار ،ي٘مقلً :مٞمس ذم أطمد ُِمدـ ِ
اًمٗم َدرق ي٘مدقلَّ :
إن
ُ
صاطمب اعمٕمّمٞمة ٓ يدظمؾ اًمٜمار! ي٘مقًمقن :يدظمؾ اًمٜمارً ،مٙمـ َسم ّٞمٜما ومٞمام ؾمٌؼ ّ
اًمًٜمََّّة همػم
أن دظمقل اًمٜمار قمٜمد أهؾ ُّ
دظمقل اًمٜمار قمٜمد أهؾ اإلرضماء ،هذا شم٘مدم اًمٙمالم قمٚمٞمفً ،مٙمـ هٜما مجع اهللُ ًمٚمٛم١مُمـ سملم احلًدٜمات واًمًدٞمئات:
ومٚمؿ ُي َٙم ّٗمره يمام شم٘مقل اخلقارج! وًمق يماٟمت اًمًٞمئات ُشم َٙمَٗمر حلٌط قمٛمٚمف ويمان ُِمـ اًمٙماومريـ ومل يّمدح ْ
أن ي٘مدقل
ٟماىمّما وهق ٍ
أن إؾمالُمف َطم ًُ َـ َد َّل ذًمؽ قمغم ّ
وأيْما عمَّا َذ َيم ََر ّ
سمداق قمدغم
َطم ًُ َـ إؾمالُمف! ً
أن إؾمالُمف يمان ىمٌؾ ذًمؽ ً
إؾمالُمف :ومدََ َّل ذًمؽ قمغم ّ
أن اإليامن يزيد ويٜم٘مص.
اًمٌخاري اًمتل مل يّمٚمٝما سمٛمقوع صظمدر ُِمدـ يمتاسمدف ،وًمٕمٚمدف
احلديث إول :ىمالُ :ماًمؽ وهذا ُِمـ ُمٕمٚم٘مات
ّ
قم ّٚم٘مف قمـ ُماًمؽ ّ
أيْمدا قمدـ
ٕن اإلُمام
اًمٌخاري رمحف اهلل روى اعمقـم٠م قمـ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ اًمتٜمٞمز وروى ً
ّ
اًمٌخداري
اًمٌخاري ُمثؾ قمٌد اهلل سمـ َُم ًْ َٚمٛمة وُمثؾ ىمتٞمٌة سمـ ؾمٕمٞمد وهمػمه روى قمٜمٝمؿ
مجٚمة ممـ روى قمـ اإلُمام
ّ
ّ
ذم صحٞمحف ،وهذا احلديث ىمد وصٚمف اًمٜمًائل واإلؾمامقمٞمكم وهمػمه قمـ اإلُمام ُماًمؽ رمحف اهلل.
وىمقًمف ذم احلديث اًمثاين أظمر :طمدصمٜما إؾمحاق سمـ ُمٜمّمقر وهق أسمق يٕم٘مقب اعمٕمروف سماًمٙمقؾمجَ ،ظم َّر َج ًمف
اًمٌخاري وُمًٚمؿ ،وقمٌد اًمرزاق هق اسمـ مهام اًمّمٜمٕماين صاطمب اعمّمٜمػ ،وُمٕمٛمر هق اسمـ راؿمدد ،ومهدام هدق
ّ
اسمـ ُُمٜمٌََف اًمّمٜمٕماين إسمٜماوي.
-----------------------------------------ب اًمد ِ
يـ إِ َمم اهللَِّ َقم َّز َو َضم َّؾ َأ ْد َو ُُم ُف
ابَ :أ َطم ُّ
َسم ٌ
دغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
ِ
ؼم ِين َأ ِيبَ ،قم ْـ َقمائِ َِم َةَ :أ َّن اًمٜمٌَِّ َّل َص َّ
دف
ْ
 َطمدَّ َصمٜمَا ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ اعمُ َثٜمَّكَ ،طمدَّ َصمٜمَا َ ْح َٞمكَ ،قم ْـ ه َِما ٍمَ ،ىم َالَ :أ ْظم َ َ
ال َٟم ُة ،شم َْذيم ُُر ُِم ْـ َصال ِ ََهتاَ ،ىم َ
َو َؾم َّٚم َؿ َد َظم َؾ َقم َٚم ْٞم َٝما َو ِقمٜمْدَ َها ا ُْم َر َأةٌَ ،ىم َالَُ « :م ْـ َه ِذ ِه؟ش َىما ًَم ْتُ :وم َ
دالَُ « :مد ْفَ ،قم َٚمد ْٞم ُٙم ُْؿ سمِ َدام
يـ إِ ًَمٞم ِف ُما داوم َقم َٚمٞم ِف ص ِ
قنَ ،وم َقاهللَِّ َٓ َي َٛم ُّؾ اهللَُّ َطم َّتَّك َمت َ ُّٚمقاش َويم َ
ُشمُٓمِٞم ُ٘م َ
اطم ٌُ ُف.
ب اًمد ِ ْ َ َ َ ْ َ
َان َأ َطم َّ
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.................
ُمر ُمٕمٜما ذم اًمٌاب اًمًاسمؼ "سماب اًمديـ يند" يٕمٜمدل
"سماب ُّ
أطمب اًمديـ إمم اهلل أدوُمف" وهذا ىمد يٙمقن يمام ّ
أن يداوم قمغم اًمٕمٛمؾ ْ -
أن يٕمٛمؾ اًمٓماقمات واًم٘مرسمات ّ -إٓ أٟمف يٜمٌٖمل ًمف ْ
وإن يمان ُمٓمٚمقب ُمٜمف ْ
أن اًمٕمٌد ْ -
ّ
وإن
قمرومت ّ
َّ
أن اًمٕمٌادة إذا شم٘مدرب
رسمٓمت سملم هذيـ اًمٌاسملم
ىمؾ هذا اًمٕمٛمؾ  -ومال يٜم٘مٓمع قمـ اًمٕمٛمؾ سمٕمد ومٕمٚمف ،وإذا
َ
َ
أطمدب
ٟمٗمًف قمٚمٞمٝما سمام يِمؼ قمٚمٞمٝما وم٢مٟمف ىمد يٜم٘مٓمع قمٜمٝما :ومال يتح٘مؼ ومٞمدف هدذا احلدديث "
ُّ
هبا اًمٕمٌد إمم رسمف ومحؾ َ
اًمٕمٛمؾ إمم اهلل أدوُمف" ٕٟمف يٜم٘مٓمع قمـ اًمٕمٌادةً ،مٙمـ إذا قمٛمؾ اًمٕمٌادة سمًداد واىمتّماد وم٢مٟمف يٙمدقن ذًمدؽ أدقمدك
ّ
أطمب اًمديـ إمم اهلل ّ
وضمدؾ ُِمدـ ضمٝمدة صدٗمتف
قمدز
ضمؾ وقمال،
وم٠مطمب اًمدديـ إمم اهلل ّ
ُّ
ًمٚمٛمداوُمة قمٚمٞمٝما وهذا هق ُّ
وإن يمان هذا اًمٕمٛمؾ ً
وضمؾ ُِمـ ضمٝمة ومٕمٚمف ُما داوم قمٚمٞمف صاطمٌف ْ
قمز ّ
ىمٚمدٞمال ،عمداذا؟
اًمٞمن،
وأطمب اًمديـ إمم اهلل ّ
ُّ
قمٛمال ً
إن اإلٟمًان إذا قمٛمؾ ً
ٕن اًمٕمٚمامء ي٘مقًمقنَّ :
ّ
ىمٚمٞمال وم٢مٟمف يٙمقن دائؿ آشمّمال سمرسمف ،أُما إذا محؾ ٟمٗمًف قمغم ُما
يِمؼ قمٚمٞمٝما وم٘مد يٕمٛمؾ صمؿ يٜم٘مٓمع :ومٞمٜم٘مٓمع آشمّمال سمرسمف ضمؾ وقمال!
ّ
و َذ َيم ََر سمٕمض اًمٕمٚمامء قمغم هذا اًمٌاب ّ
أن احلديث اًمذي ذيمره اعم١مًمػ ومٞمف أـمٚمؼ ومٞمف اًمديـ  -وهق اإليدامن -
قمغم إقماملّ ،
ٌَّل ّ
صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمد ّٚمؿ ذم هدذا احلدديث
ٕن اإلؾمالم واإليامن ُي٘مال هلام :اًمديـ ،وعمَّا ىمال اًمٜمَّ ُّ
أطمب اًمديـ إمم اهلل ُما داوم قمٚمٞمف صاطمٌف" أي وافمب قمٚمٞمف وهق اًمٕمٛمؾ ،وأـمٚمؼ اًمٕمٛمؾ قمغم أ ّٟمّدف ديدـ ،يم٠م ّٟمّدف
" ُّ
ىمال :اإليامن اًمٕمٛمؾ ،يمام َُم ّر ذم سماب " َُمـ ىمالّ :
إن آيامن هق اًمٕمٛمؾ".
سماًمزُمـ ،طمددصمٜما حٞمدك سمدـ ؾمدٕمٞمد هدق اسمدـ ؾمدٕمٞمد
وىمقًمف :طمدصمٜما حمٛمد سمـ اعمثٜمك هق أسمق ُمقؾمك اعمٕمروف َّ
اًم٘مٓمان ،وهِمام سمـ قمروة وأسمقه قمروة ،واحلديث َظم َّر َضمف ُمًٚمؿ وذم اًمّمحٞمح.
-----------------------------------------اب ِز َيا َد ِة ِ
اإل َيام ِن َو ُٟم ْ٘م َّماٟمِ ِف
َسم ُ
ِ
يـ َصُمٜمُقا إِ َيام ًٟما﴾(َ ،)2و َىم َالْ ﴿ :اًمٞمَ ْق َم َأ ْيم َٛم ْٚم ُت ًَم ُٙم ْؿ
َو َىم ْق ِل اهللَِّ َشم َٕم َاممَ ﴿ :و ِز ْد َٟم ُ
اه ْؿ ُه ًدى﴾(َ ﴿ ،)1و َي ْز َد َاد َّاًمذ َ
ِ
ِ
ِ
ص.
ديٜمَ ُٙم ْؿ﴾(َ )3وم٢مِ َذا شم ََر َك َؿم ْٞم ًئا ُم َـ اًمٙم ََام ِل َوم ُٝم َق ٟمَاىم ٌ
( )1اًمٙمٝمػ.13 :
( )2اعمدصمر.31 :
( )3اعمائدة.3 :
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دـ اًمٜمٌَِّدل صد َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
ِ
ِ
َسَ ،قم ِ
ٞمؿَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا ِه َِما ٌمَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا َىمتَا َدةَُ ،قم ْـ َأٟم ٍ
دف
ْ
َ
 َطمدَّ َصمٜمَا ُُم ًْٚم ُؿ ْسم ُـ إِ ْسم َراه َخي ُْر ُج ُِم َـ اًمٜمَّ ِ
خي ُْر ُج ُِم َـ اًمٜمَّ ِ
َّار َُم ْـ َىم َالَٓ :
َّار َُم ْـ َىم َال َٓ :إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللَُّ َو ِذم َىم ْٚمٌِ ِف َو ْز ُن َؿم ِٕم َػم ٍة ُِم ْـ َظم ْ ٍػمَ ،و َ ْ
َو َؾم َّٚم َؿ َىم َالْ َ « :
خي ُْر ُج ُِم َـ اًمٜمَّ ِ
َّار َُم ْـ َىم َال َٓ :إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللَُّ َو ِذم َىم ْٚمٌِ ِف َو ْز ُن َذ َّر ٍة ُِم ْـ َظم ْ ٍػمش َىم َ
دال
إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللَُّ َو ِذم َىم ْٚمٌِ ِف َو ْز ُن ُسم َّر ٍة ُِم ْـ َظم ْ ٍػمَ ،و َ ْ
ِ
ِ
يدام ٍنش َُمٙم َ
َأ ُسمق َقم ٌْ ِد اهللََِّ :ىم َال َأ َسم ُ
َدان « ُِمد ْـ
انَ ،طمدَّ َصمٜمَا َىمتَا َدةَُ ،طمدَّ َصمٜمَا َأٟم ٌَسَ ،قم ِـ اًمٜمٌَِّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾمد َّٚم َؿُ« :مد ْـ إِ َ

َظم ْ ٍػمش.

احَ ،ؾم ِٛم َع َضم ْٕم َٗم َر ْسم َـ َقم ْق ٍنَ ،طمدَّ َصمٜمَا َأ ُسمق اًم ُٕم َٛم ْٞم ِ
اًمّم ٌَّ ِ
ؼمٟمَا َىم ْٞم ُس ْسم ُـ ُُم ًْٚمِ ٍؿَ ،قم ْـ
 َطمدَّ َصمٜمَا احلَ ًَ ُـ ْسم ُـ َّسَ ،ىم َالَ :أ ْظم َ َ
ِ
ابَ :أ َّن رضم ًال ُِمـ اًمٞمٝم ِ
َـم ِ
خل َّٓم ِ
ار ِق ْسم ِـ ِؿم َٝم ٍ
وهنَا
قد َىم َال ًَم ُفَ :يا َأ ُِم َػم اعمُ ْ١م ُِمٜمِ َ
َ َُ
َ ُ
ابَ ،قم ْـ ُقم َٛم َر ْسم ِـ ا َ
لم :ص َي ٌة ِذم يمتَاسمِٙم ُْؿ َشم ْ٘م َر ُء َ
ًَمق َقم َٚمٞمٜمَا ُمٕم َنم اًمٞمٝم ِ
قد ٟم ََز ًَم ْت َٓ ََّت َْذٟمَا َذًمِ َؽ اًم َٞم ْق َم ِقمٞمدً اَ .ىم َالَ :أ ُّي ص َي ٍة؟ َىم َال﴿ :اًم َٞم ْق َم َأ ْيم َْٛم ْٚم ُت ًَم ُٙم ُْؿ ِديٜمَ ُٙم ُْؿ َو َأ ْمت َ ْٛم ُت
ْ ْ َْ َ َُ
َان ا ًَّم ِذي ُأ ْٟم ِْز َل ومِ ِ
ٞمت ًَم ُٙم ُُؿ ِ
ال َم ِديٜمًًا﴾(َ )1ىم َال ُقم َٛم ُرَ « :ىمدْْ َقم َر ْومٜمََا َذًمِ َؽ اًم َٞم ْق َم َواعمَ َٙم َ
ٞمدف َقم َ
اإل ْؾم َ
دغم
َقم َٚم ْٞم ُٙم ُْؿ ٟمِ ْٕم َٛمتِل َو َر ِو ُ
مج َٕم ٍةش.
اًمٜمٌََِّّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ ،و ُه َق َىمائِ ٌؿ سمِ َٕم َر َوم َة َي ْق َم ُ ُ
..................
سماب زيادة اإليامن وٟم٘مّماٟمف" وزيدادة اإليدامن وٟم٘مّمداٟمف يمدام شمٙمدقن ذم اًم٘مٚمدب يمدذًمؽ شمٙمدقن ذم
ىمالُ " :
َداه ْؿ ُهددًً ى﴾( " )2وهدذا
اًمًٜمََّّة واجلامقمة ،ىمال" :وىمقل اهلل شمٕماممَ ﴿ :و ِز ْد َٟم ُ
إقمامل ،وهذا هق اًمذي قمٚمٞمف أهؾ ُّ
َاه ْؿ ُهدًً ى﴾( ، )3وم٠مصمٌت ّ
ضمؾ وقمال اًمزيادة ،واهلددى قمدادة
ضماء ذم ىمّمة أهؾ اًمٙمٝمػ ،ومٝمؿ ﴿ص َُمٜمُُقا سمِ َرهبِ ْؿ َو ِز ْد َٟم ُ
أيْما زيادة ومل ُشمُ٘م ّٞمد سمٕمٛمؾ ومدََ َّل ذًمؽ قمدغم
ُما يٙمقن اسمتداؤه ذم اًم٘مٚمب ،ىمالَ ﴿ :و َي ْز َدا َد ا ًَّم ِذي َـ ص َُمٜمُُقا إِ َيام ًٟمًا﴾ هذا ً
ّ
ُدؿ
دق َم َأ ْيم َْٛم ْٚم ُ
َدر ىمدقل اهلل شمٕمدامم﴿ :ا ًْم َٞم ْ
دت ًَم ُٙم ْ
أن اإليامن يزيد – ؾمقاء يمدان ذم اًم٘مٚمدب أو ذم اًمٕمٛمدؾ  ،-صمدؿ َذ َيم َ
ِديٜمَ ُٙم ُْؿ﴾( )4وهذه أية  -وهل ىمقًمف شمٕمامم﴿ :ا ًْم َٞم ْق َم َأ ْيم َْٛم ْٚم ُت ًَم ُٙم ُْؿ ِديٜمَ ُٙم ُْؿ﴾  -اؾمدتدل هبدا قمدغم زيدادة اإليدامن
ُ
ؾمٗمٞمان سمـ قمٞمٞمٜمة وأسمق ُقمٌٞمد اًم٘ماؾمؿ سمـ َؾم ّالم وحمٛمد سمـ ٟمٍم اعمروزي واإلُمام اًمٜمًائل رمحف اهلل ّسمقب
وٟم٘مّماٟمف
ذم ؾمٜمٜمف " سماب زيادة اإليامن" وذيمر ذم طمديث قمٛمر ريض اهلل قمٜمف اعمِمتٛمؾ قمغم هذه أية ،ويمذًمؽ اسمـ طم ٌّان
( )1اعمائدة.3 :
( )2اًمٙمٝمػ.13 :
( )3اًمٙمٝمػ.13 :
( )4اعمائدة.3 :
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َ
خَ ََعََبَدَ َ
أن اإليامن مل يزل قمغم طماًمدة واطمددة ُِمدـ همدػم ْ
ىمقل َُمـ زقمؿ ّ
شمرضمؿ ذم صحٞمحف ىمالِ " :ذ ْيم ُْر اخلؼم اعمدطمض َ
أن
ٟم٘مص أو ٌ
يمامل" ،أن ًمق ٟمٔمرٟما إمم﴿ :ا ًْم َٞم ْق َم َأ ْيم َْٛم ْٚم ُت ًَم ُٙم ُْؿ ِديٜمَ ُٙم ُْؿ﴾ هذا اًمٙمامل هدؾ هدق ُمتٕمٚمدؼ سمٗمٕمدؾ
يدظمٚمف ٌ
ُدؿ ِديدٜمَ ُٙم ُْؿ﴾ اعمُ َٙم ََّٛمدؾ هدق
اعمُٙم ّٚمػ أم هق ُمتٕمٚمؼ سمقوع اًمِمارع؟ هق ُمتٕمٚمؼ سمقوع اًمِمارع ﴿ا ًْم َٞم ْق َم َأ ْيم َْٛم ْٚم ُت ًَم ُٙم ْ
دت َقم َٚمد ْٞم ُٙم ُْؿ ٟمِ ْٕم َٛمتِدل
اًمديـ :ومٙمٞمػ ُيًتدََ ّل سمف قمغم زيادة اإليامن وٟم٘مّماٟمف؟ ﴿ا ًْم َٞم ْق َم َأ ْيم َْٛم ْٚم ُت ًَم ُٙم ُْؿ ِديدٜمَ ُٙم ُْؿ َو َأ ْمت َ ْٛم ُ
ٞمت ًَم ُٙم ُُؿ ْ ِ
اًمٌخاري ىمال" :وم٢مذا شمرك ؿمٞم ًئا ُِمـ اًمٙمامل ومٝمق ٟمداىمص" وهدذا وضمدف
اإل ْؾم َال َم ِديٜمًًا﴾( )1اإلُمام
َو َر ِو ُ
ّ
آؾمتدٓل سمأية ،وذًمؽ ّ
ٌَّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمد ّٚمؿ مل شمٙمدـ ذائ ُٕمدف أول اإلؾمدالم
أن اًمديـ عمَّا سمٕمث اهلل سمف اًمٜمَّ َّ
قمز ّ
وضمؾ ينمع ًمٜمٌ ّٞمف ُِمـ اًمنمائع ُما َيم َّٛمؾ سمف اًمديـ اًمذي ارشمْماه ًمٚمٜماس،
يمنمائٕمف صظمر اإلؾمالم ،ومٚمؿ يزل اهلل ّ
إذن ًمق ٟمٔمرٟما إًمٞمٝما ٟمٔمرة ٟمًٌٞمة ومٜم٘مقل ً
ُمثال :اًمذيـ يماٟمقا ذم ُمٙمة ىمٌؾ اهلجرة مل يٙمـ قمٜمدهؿ ُِمـ اًمنمائع ُما يمان
سمٕمد اهلجرة ،وم٢مذا ٟمٔمرت إمم اًمتنميع اًمذي ىمٌؾ اهلجرة وسمٕمده وضمدت ّ
أن ُما ىمٌؾ اهلجرة ٟماىمص قمـ ُما سمٕمدها،
ٌَّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ذم اعمرأة "ٟماىمّمات قم٘مؾ وديدـ"( ،)2احلدٞمض هدؾ هدق سماظمتٞمدار
وهذا ُمثؾ ُما ىمال اًمٜمَّ ُّ
اعمرأة؟ هق أُمر ِضمٌِ ّ ّكم يمتٌف اهلل شمٕمامم قمٚمٞمٝماً ،مٙمـ ىمال اًمٕمٚمامءٟ :ماىمّمات ديـ سماًمٜمًٌة إمم همػمها ُِمـ اًمٜمًداء اًمتدل
شمّمقم هذه إيامُ ،مع ّ
أن اعمرأة ٓ ُشمُ١ماظمذ قمغم شمريمٝما ،سمؾ شمريمٝما هلل ُيٕمدّّ ـماقمة.
سمًؿ اهلل اًمرمحِـ اًمرطمٞمؿ ،احلٛمد هلل وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم رؾمقل اهلل
دق َم
يمٜمّّا شمقىمٗمٜما قمٜمد ىمقل اإلُمام
اًمٌخاري "سماب زيادة اإليامن وٟم٘مّماٟمف" وشمقىمٗمٜما قمٜمد ىمقل اهلل شمٕمامم﴿ :ا ًْم َٞم ْ
ّ
َأ ْيم َْٛم ْٚم ُت ًَم ُٙم ُْؿ ِديٜمَ ُٙم ُْؿ َو َأ ْمت َ ْٛم ُت َقم َٚم ْٞم ُٙم ُْؿ ٟمِ ْٕم َٛمتِل﴾( )3ىمال اًمٌخاري" :وم٢مذا شمرك ؿمٞم ًئا ُِمـ اًمٙمامل ومٝمق ٟماىمص" وضمدف
ذًمؽ  -واهلل أقمٚمؿ ّ -
اًمٌخاري رمحف اهلل ٟمٔمر إمم أية﴿ :ا ًْم َٞم ْق َم َأ ْيم َْٛم ْٚم ُت ًَم ُٙم ُْؿ ِديٜمَ ُٙم ُْؿ َو َأ ْمت َ ْٛم ُت َقم َٚم ْٞم ُٙم ُْؿ ٟمِ ْٕم َٛمتِدل
أن
ّ
ٞمت ًَم ُٙم ُُؿ ْ ِ
اإل ْؾم َال َم ِديٜمًًا﴾( )4وماًمذي روٞمف اهلل شمٕمامم ًمٕمٌاده هق هذا اًمديـ اًمٙماُمؾ ،إذن ْشمر ُك رء ُِمـ هدذا
َو َر ِو ُ
ومٛمدـ
اًمٙمامل ُي َٕمدُُّّ ٟم٘مّما ًٟمًا ،وماًمتٙماًمٞمػ اًمنمقمٞمة اؾمت٘مرت سمٕمد يمامل اًمديـ ذم صظمر طمٞماشمف قمٚمٞمف ّ
واًمًالمَ ،
اًمّمالة ّ
شمددل قمدغم ّ
أن أية ُّ
سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ّ
أن
شمرك ؿمٞم ًئا ُمٜمٝما وم٘مد شمرك ؿمٞم ًئا روٞمف اهلل شمٕمامم وهذا ٟم٘مّمان ،وىمد َذ َيم ََر ُ
( )1اعمائدة.3 :
ُمرومققما.
( )2صحٞمح اًمٌخاري (ُ )304مـ طمديث أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف
ً
( )3اعمائدة.3 :
( )4اعمائدة.3 :
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َ
خَ ََعََبَدَ َ
اًمديـ ذو أضمزاء ّ
ٕن يمامل هذه اًمنميٕمة مل ي٠مت ذم وىمت واطمد وإ ّٟمّام يماٟمت هدذه اًمنمدائع سمٙمدؾ زُمدان ذقمدة
قمز ّ
وضمؾ ومٞمف طمتك ايمتٛمٚمت ذم صظمر طمٞماشمف ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،إذن هذا اًمٙمدامل هدق قمٌدارة قمدـ
ذقمٝما اهلل ّ
قمز ّ
وضمؾ ،إذن سماؾمتٙمامل هذه إضمزاء يٙمٛمدؾ
أضمزاء شمٙماُمٚمت طمتك وصٚمت إمم ّ
احلدّ أو اًمٖماية اًمتل أرادها اهلل ّ
سمٕمض اإليامن ،واهلل أقمٚمؿ.
اإليامن ،سمٕمدم اؾمتٙمامهلا ٓ يٙمٛمؾ اإليامن سمؾ يٗمقت قمغم اعمًٚمؿ ُ
احلديث ىمال :طمدصمٜما ُمًٚمؿ سمـ إسمراهٞمؿ وهق اًمٗمراهٞمدي اًمٌٍميُ ،خم َ َّر ٌج ًمف ذم اًمٙمتب اًمً َّتَّة ،ىمال :طمددصمٜما
هِمام وهق اسمـ أيب قمٌد اهلل اًمدؾمتقائل ُخم َ َّر ٌج ًمف ذم اًمٙمتب اًمً َّتَّة ،ىمال :طمدصمٜما ىمتادة قمـ أٟمس قمـ اًمٜمٌََّّدل ّ
صدغم
ِ
اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىمالِ َ ُ " :
َدر وزن
خيَرج ُمـ اًمٜمار َُمـ ىمال ٓ" :إًمف ّإٓ اهلل" وذم ىمٚمٌف وزن ؿمٕمػمة ُمـ ظمدػم" صمدؿ َذ َيم َ
ذرة ،وهذه قمٌارة قمـ ُم٘مايٞمس وُمٙمايٞمؾ ،إذن ه١مٓء اًمذيـ َخيرضمقن ُِمدـ اًمٜمدار  -وهدؿ ُِمدـ
ّسمرة صمؿ َذ َيم ََر وزن ّ
أهؾ ٓ إًمف ّإٓ اهلل  -هؿ ُمتٗماوشمقن ذم اإليامن ،سمٕمْمٝمؿ ومقق سمٕمض ذم اإليامن ،وسمٕمْمٝمؿ دون سمٕمض ذم اإليامن،
ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف.
إذن اإليامن ومٞمف زيادة وٟم٘مّمان طمتك ُما يٙمقن ُمٜمف ذم اًم٘مٚمب ،وهذا احلديث َظم َّر َضمف اإلُما ُم
ٌ
ىمال أسمق قمٌد اهلل :ىمال :أسمان ،وأسمان هق اسمـ يزيد اًمٕمٓمار ،وُمٜمٝمؿ َُمـ يٍمومف وُمٜمٝمؿ َُمـ ٓ يٍمدومف ،وأيمثدر
واًمٌخاري مل يدرك أسمان
سف ذًمؽ ،إذن ىمال أسمان :طمدصمٜما ىمتادة،
َ
اًمٜمحاة قمغم سومف ،وأ ُّما اسمـ ُماًمؽ ومال يرى
ّ
اًمٌخاري رمحف اهلل ًمٙمـ مل يّمٚمٝما ذم ُمقوع صظمر وإ ّٟمّام وصٚمٝما اًمٌٞمٝم٘مل ذم "آقمت٘مداد"
ومٝمق ُِمـ ُمٕمٚم٘مات اإلُمام
ّ
اًمّم ٌَّاح وهق أسمق قمكم اًمٌزار اًمقاؾمٓمل َظم َّر َج
واحلايمؿ وصٚمٝما ذم "إرسمٕملم" ،ىمال اًمٌخاري :طمدصمٜما احلًـ سمـ َّ
خيَرج ًمف ُمًٚمؿ ،ىمال :ؾمٛمع ضمٕمٗمر سمـ قمقن ،وضمٕمٗمر هق ضمٕمٗمر سمـ قمقن سمـ ضمٕمٗمر سمـ قمٛمر سمدـ
اًمٌخاري ومل ُ َ
ًمف
ّ
أيْما ذم اًمٙمتب اًمً َّتَّة ،ىمال :طمدصمٜما أسمق اًمٕمٛمٞمس وهق قمتٌة سمـ قمٌد اهلل سمـ قمتٌة سمدـ ُمًدٕمقد،
طمريثُ ،خم َ َّر ٌج ًمف ً
أيْما ذم اًمٙمتب اًمً َّتَّة ،ىمال :أظمؼمٟما ىمٞمس سمـ ُمًٚمؿ وهق ىمٞمس سمـ ُمًٚمؿ أسمق قمٛمر اجلدزم اًمٙمقذم ُخم َ َّر ٌج
ُخم َ َّر ٌج ًمف ً
أيْما ذم اًمٙمتب اًمً َّتَّة ،قمـ ـمارق سمـ ؿمٝماب ،وـمارق ًمف رؤية ًمٚمٜمٌََّّل ّ
اًمٜمداس
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ واظمتٚمػ
ًمف ً
ُ
ظمرضمدف
ذم صحٌتف ،ـمارق سمـ ؿمٝماب اًمٌجكم َظم ّر َج ًمف
اًمٌخاري وُمًٚمؿ ،وهدذا احلدديث اًمدذي ؾمداىمف ً
ّ
أيْمدا ّ
اًمٌخاري ُِمـ ضمٝمة ارشمٌاـمف سمأية اًمتدل ؾمداىمٝما وهدل
اإلُمام ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،وهذا احلديث ضماء سمف اإلُمام
ّ
ىمقًمف شمٕمامم﴿ :ا ًْم َٞم ْق َم َأ ْيم َْٛم ْٚم ُت ًَم ُٙم ُْؿ ِديٜمَ ُٙم ُْؿ﴾.
------------------------------------------
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َ
خَ ََعََبَدَ َ
اًمزيمَا ُة ُِم َـ ِ
اإل ْؾم َ
ال ِم
ابَّ :
َسم ٌ
ِ ِ
ِ
اًمّم َ
يـ
ال َة َو ُي ْ١م ُشمقا َّ
َو َىم ْق ًُم ُفَ ﴿ :و َُما ُأ ُِم ُروا إِ َّٓ ًمِ َٞم ْٕم ٌُ ُدوا اهللََّ ُخم ْٚمِ ِّم َ
اًمز َيم َاة َو َذًم َؽ د ُ
ٞمٛمقا َّ
لم ًَم ُف اًمد َ
اء َو ُي٘م ُ
يـ ُطمٜمَ َٗم َ
َ
اًم٘مٞم َٛم ِة﴾(.)1
 َطمدَّ َصمٜمَا إِ ْؾم َام ِقم ُٞمؾَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمِل َُماًمِ ُؽ ْسم ُـ َأٟم ٍَسَ ،قم ْـ َقمٛم ِف َأ ِيب ُؾم َٝم ْٞم ِؾ ْسم ِـ َُماًمِ ٍؽَ ،قم ْـ َأسمِ ِٞمفَ :أ َّٟم ُف َؾم ِٛم َع َـم ْٚم َحد َة
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
اًمدر ْأ ِ
ْسم َـ ُقم ٌَ ْٞم ِد اهللََِّ ،ي ُ٘م ُ
دٛم ُع َد ِو ُّي
سُ ،ي ًْ َ
قلَ :ضما َء َر ُضم ٌؾ إِ َمم َر ُؾمقل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ ُم ْـ َأ ْه ِؾ ٟم َْجدد َصمدائ ُر َّ
قلَ ،طمتَّك َدٟمَاَ ،وم٢مِ َذا ُه َق َي ًْ َ٠م ُل َقم ِـ ِ
ال ِمَ ،وم َ٘م َال َر ُؾم ُ
َص ْقشمِ ِف َوَٓ ُي ْٗم َ٘م ُف َُما َي ُ٘م ُ
اإل ْؾم َ
َخ ُس
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿْ َ « :
دغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
ص َٚمق ٍ
دال َر ُؾم ُ
ات ِذم اًم َٞم ْق ِم َواًم َّٚم ْٞم َٚم ِةشَ .وم َ٘م َالَ :ه ْؾ َقم َ َّكم َهم ْ ُػم َها؟ َىم َال ،َٓ« :إِ َّٓ َأ ْن َشم َٓم َّق َعشَ .ىم َ
دقل اهللَِّ َص َّ
دف
ْ
َ َ
انشَ .ىم َالَ :ه ْؾ َقم َ َّكم َهم ْ ُػم ُه؟ َىم َال ،َٓ« :إِ َّٓ َأ ْن َشم َٓم َّق َعشَ .ىم َالَ :و َذيم ََر ًَم ُف َر ُؾم ُ
َو َؾم َّٚم َؿَ « :و ِص َٞما ُم َر َُم َْم َ
دقل اهللَِّ َص َّ
دغم اهللُ
اًمزيمَاةََ ،ىم َالَ :ه ْؾ َقم َ َّكم َهم ْ ُػم َها؟ َىم َال ،َٓ« :إِ َّٓ َأ ْن َشم َٓم َّق َعشَ .ىم َالَ :وم َ
دقلَ :واهللَِّ َٓ
دؾ َو ُهد َق َي ُ٘م ُ
اًمر ُضم ُ
َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َّ
د٠م ْد َسم َر َّ
صَ ،ىم َال َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ « :أ ْوم َٚم َح إِ ْن َصدََ َقش.
َأ ِزيدُ َقم َغم َه َذا َوَٓ َأ ْٟم ُ٘م ُ
..................
أيْما اإلُمام ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،وإؾمٜماده ُمدين ،وإؾمامقمٞمؾ هق اسمدـ أيب أويدس وىمدد
ظمرضمف ً
هذا احلديث ّ
شم٘مدّ م ،وىمقًمف ومٞمف قمـ قمٛمف أيب ؾمٝمؾ اسمـ ُماًمؽ هق ٟماومع سمـ ُماًمؽ قمـ ُماًمؽ أسمٞمف ،اًمٌاب هذا "سماب اًمزيمداة ُِمدـ
ّ
اإلؾمالم" وهق ُمثؾ إسمقاب اًمتل شم٘مدُمت ،وأية اًمتدل ذيمرهدا ىمقًمدف شمٕمداممَ ﴿ :و َُمدا ُأ ُِم ُدروا إِ َّٓ ًمِ َٞم ْٕم ٌُددُُ وا اهللََّ
أن إقمامل ُِمدـ اإليدامن ّ
لم ًَم ُف اًمدي َـ﴾( )2هذه أية اؾمتدل هبا اإلُمام اًمِماومٕمل وأمحد وهمػمهؿ قمغم ّ
ٕن
ُخم ْٚمِ ِّم َ
اهلل شمٕمامم ىمالَ ﴿ :و َذًمِ َؽ ِدي ُـ اًم َ٘مٞم َٛم ِة﴾ ،أي وذًمؽ ديـ اعم ّٚمة اًم٘م ّٞمٛمة ،وهذه اعمٚمة أو اًمدديـ هدذا اًمدذي ذيمدره اهلل
ِ
ذ َع ًَم ُٙم ُْؿ ُِم َـ اًمد ِ
ُقطما َوا ًَّم ِذي َأ ْو َطم ْٞمٜمَا إِ ًَم ْٞم َؽ﴾( ،)3وًمق ٟمٔمرٟما إمم هذه أية َذ َيم ََر
ص سمِف ُٟم ً
يـ َُما َو َّ
شمٕمامم ذم ىمقًمفَ َ ﴿ :
لم ًَم ُف اًمدي َـ﴾ هدذا اًمتقطمٞمدد  -ؿمدٝمادة أن ٓ إًمدف ّإٓ اهلل َ ﴿ -و َُمدا
اهلل ومٞمٝماَ ﴿ :و َُما ُأ ُِم ُروا إِ َّٓ ًمِ َٞم ْٕم ٌُدُُ وا اهللََّ ُخم ْٚمِ ِّم َ
ِ
اًمّم َ
اًمز َيمَدا َة﴾
ال َة َو ُي ْ١م ُشمُدقا َّ
ُأ ُِم ُروا إِ َّٓ ًمِ َٞم ْٕم ٌُدُُ وا اهللََّ ُخم ْٚمِ ِّم َ
ٞمٛمقا َّ
لم ًَم ُف اًمدي َـ ُطمٜمَ َٗما َء﴾ اإلظمالص قمٛمؾ ىمٚمٌلَ ﴿ ،و ُي٘م ُ
أن إقمامل  -ؾمقاء يماٟمت أقمامل اًم٘مٚمقب أو يماٟمت أقمامل اجلقارح ّ -أهندا ُِمدـ اإليدامن ّ
ومدل ذًمؽ قمغم ّ
ّ
ٕن اهلل
( )1اًمٌٞمٜمة.5 :
( )2اًمٌٞمٜمة.5 :
( )3اًمِمقرى.13 :
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شمٕمامم ضمٕمٚمٝما ديٜمًًا :وىمٚمٜما :واإلؾمالم واإليامن ديـ ،إذن ومٝمدذه إقمدامل ُِمدـ اإليدامن ،واحلدديث اًمدذي ذيمدره
اعم١مًمػ عمَّا َذ َيم ََر ومٞمف إقمامل َذ َيم ََر ومٞمف اًمّمالةَ :ذ َيم ََر ومٞمف اًمّمٞمامَ :ذ َيم ََر ومٞمف اًمزيماة ،وهق ىمال ىمٌؾ ذًمؽ" :وهق يً٠مًمف
ٌَّل ّ
ٗمر ُق سملم اإلؾمالم
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ُِمـ اإلؾمالم،
ّ
واًمٌخاري ٓ ُي ّ
قمـ اإلؾمالم" ومٝمذه إقمامل ضمٕمٚمٝما اًمٜمَّ ُّ
أن ّ ِ
ِ
وص َّح ّ
ومّم َّح ّ
اًمزيماة ُِمـ اإليامن.
أن ّ
اًمزيما َة ُمـ اإلؾمالم َ
واإليامن ،إذن هذه إقمامل ُمـ اإليامنَ :
-----------------------------------------اع اجلَٜمَائِ ِز ُِم َـ ِ
اإل َيام ِن
اب :اشم ٌَ ُ
َسم ٌ
دـ ،و ُحمَٛم ٍ
ِ
ِ
دد،
قذمَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا َر ْو ٌحَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا َقم ْق ٌ
حل ًَ ِ َ َّ
فَ ،قم ِـ ا َ
 َطمدَّ َصمٜمَا َأ ْمحَدُ ْسم ُـ َقم ٌْد اهللَِّ ْسم ِـ َقم ٍّكم اعمَٜم ُْج ِ ُِّ
ِ
اطمتِ ًَا ًسما َ -و َيم َ
َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َةَ :أ َّن َر ُؾم َ
َان َُم َٕم ُف
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ َىم َالَُ « :م ِـ ا َّشم ٌَ َع َضمٜمَ ََاز َة ُُم ًْٚم ٍؿ  -إِ َيام ًٟمًا َو ْ

لمُ ،يم ُُّؾ ِىمػم ٍ
َطم َّتَّك ُي َّم َّغم َقم َٚم ْٞم َٝما َو َي ْٗم ُر َغ ُِم ْـ َد ْومٜمِ َٝماَ ،وم٢مِ َّٟم ُف َي ْر ِضم ُع ُِم َـ إَ ْضم ِر سمِ ِ٘مػما َـم ْ ِ
اط ُِم ْث ُؾ ُأ ُطم ٍدَ ،و َُم ْـ َص َّغم َقم َٚم ْٞم َٝما ُصم َّؿ
َ
َ
رضمع َىمٌ َؾ َأ ْن ُشمُدْْ َومـَ :وم٢مِ َّٟمف ير ِضمع سمِ ِ٘مػم ٍ
فَ ،قم ْـ ُحم َ َّٛم ٍدَ ،قم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ،قم ِـ
اطش شمَا َسم َٕم ُف ُقم ْث َام ُن اعمُ َ١مذ ُنَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا َقم ْق ٌ
َ
َ َ َ ْ
ُ َْ ُ َ
اًمٜمٌَِّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ ٟم َْح َق ُه.
..................
ِ
ِ
اجلٜمائز ُِمـ اإليامن" قمغم اًم٘مٓمع واإلواومة ،ىمدال :طمددصمٜما
سماب ا ّشمٌّا ِع
ٌّاع اجلٜمائز ُمـ اإليامن" أو " ُ
سماب :ا ّشم ُ
" ٌ
اًمٌخاري ومل ُخي ّرج ًمف ُمًٚمؿ ،ىمدال :طمددصمٜما
أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمكم اعمٜمجقذم وهق أسمق سمٙمر اًمًدود َظم ّر َج ًمف
ّ
روح وهق روح سمـ قمٌادة اًمٌٍمي َظم َّر َج ًمف أصحاب اًمٙمتب اًمً َّتَّة ،ىمال :طمدصمٜما قمدقف وهدق قمدقف سمدـ أيب
مجٞمٚمة إقمرايب ُخم َ َّر ٌج ًمف سماًمٙمتب اًمً َّتَّة ،قمـ احلًـ وهق احلًـ اًمٌٍمي ،وحمٛمد وهدق اسمدـ ؾمدػميـ ،وهدذه
شمًٛمك قمٜمد اًمٕمٚمامء رواية اعم٘مرون إِ ْذ َىم َر َن رواي َة احلًـ سمرواية حمٛمد سمـ ؾمػميـ ،واحلًـ صم٘مة واسمـ ؾمػميـ صم٘مة،
ًمٙم ّـ احلًـ شمٙمٚمؿ اجلٛمٝمقر ذم ؾمامقمف ُِمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ،اجلٛمٝمقر قمغم أ ّٟمّف مل يًٛمع ُمٜمف :ومٚمٝمذا اإلُمام
اًمٌخاري َىم َر َٟمَف سمٛمحٛمد سمـ ؾمػميـ وماٟمتٗمت ُمً٠مًمة آٟم٘مٓماع ّ
قماودٌ ًمف ،وًمق ايمتٗمك سمٛمحٛمد سمـ ؾمدػميـ
ٕن هذا
ٌ
ّ
صحٞمحا ّ
ٕن حمٛمد سمـ ؾمػميـ إُمام ٓ ُيً٠مل قمـ ُمثٚمف.
أيْما
وطمده ًمٙمان ً
ً
ِ
اجلٜمائز ُِمدـ اإليدامن" " َُمدـ ا ّشمٌّدع أو َشمٌَِدع ضمٜمدازة ُمًدٚمؿ إيام ًٟمًدا
ٌّاع
وهذا احلديث يمام شمرون ىمال: :سماب ا ّشم ُ
واطمتًا ًسما" وهذا ُمث ُٚمف ُ
شم٘مدّ م ذم "سماب َُمـ ىمام ًمٞمٚمدة اًم َ٘مددْْ ر إيام ًٟمًدا واطمتًدا ًسما" اًمتقضمٞمدف اعمدذيمقر هٜمداك
ُمثؾ ُما ّ
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واًمتقضمٞمف اعمذيمقر هاهٜما ،وىمقًمف :شماسمٕمف أي شماسمع َر ْو ًطما قمغم هذه اًمرواية ،شماسمٕمف قمثامن اعمد١مذن وهدق قمدثامن سمدـ
ىمدديام  -شمدقذم َؾمدٜمََة
اًمٌخاري رمحف اهلل شمدقذم
اهلٞمثؿ اًمٕمٌدي أسمق قمٛمرو اًمٌٍمي اعم١مذن ،وهق ُِمـ ؿمٞمقخ اإلُمام
ّ
ً
اًمٌخاري سمقاؾمٓمة وسمدون واؾمٓمة ،وًمٕمؾ اإلُمام رمحف
ُمئتلم وقمنميـ  -ووماشمف يماٟمت ىمديٛمة ،وروى قمٜمف اإلُمام
ّ
ٍ
إطماديث اًمتل ؾمٛمٕمٝما ُمٜمف ىمٌؾ ْ
َ
شمٖمدػمه وم٘مدد رواهدا قمٜمدف
سمقاؾمٓمة
اًمٌخاري روى قمٜمف
اهلل
ّ
أن يتٖمػم ،وأ ُّما سمٕمدد ّ
سمقاؾمٓمة أي سمقاؾمٓمة رواية َُمـ ؾمٛمع ُمٜمف ىمٌؾ ْ
َٖمػم ومّمار يتٚم٘مـ سمٕمد ذًمدؽ
أن يتٖمػم ومٞمتٚم٘مـّٟ ٕ ،مّف ذم صظمر طمٞماشمف َشم ّ
اًمٌخاري يمام ذم اًمتٖمٚمٞمؼ ،وىمقًمف
وي٘مٌؾ اًمتٚم٘ملم ،وهذه اعمتاسمٕمة اعمذيمقرة هٜما وصٚمٝما أسمق ُٟمُٕمٞمؿ ذم ُُمًتخرضمف قمغم
ّ
هٜما :شماسمٕمف قمثامن اعم١مذن ىمال :طمدصمٜما قمقف قمـ حمٛمد قمـ أيب هريرة قمـ اًمٜمٌََّّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىمالٟ :محقه،
ّ
ٕن هٜماك ٟمقع ظمالف سملم اًمٚمٗمظ ذم صدر احلديث.
-----------------------------------------ِ ِ
ِ
ح ٌَ َط َقم َٛم ُٚم ُف َو ُه َق َٓ َي ِْم ُٕم ُر
َسم ُ
اب َظم ْقف اعمُ ْ١مُم ِـ ُم ْـ َأ ْن َ ْ
ِ
ٞمت َأ ْن َأيم َ
ُقن ُُمٙمَذ ًسما"َ ،و َىم َال ا ْسمد ُـ َأ ِيب ُُم َٚم ْٞمٙمَد َة:
ٞمؿ اًم َّت ْٞم ِٛم ُّلَُ " :ما َقم َر ْو ُت َىم ْق ِزم َقم َغم َقم َٛم ِكم إِ َّٓ َظم ِِم ُ
َو َىم َال إِ ْسم َراه ُ
لم ُِم ْـ َأ ْص َح ِ
اق َقم َغم َٟم ْٗم ًِ ِفَُ ،ما ُِمٜم ُْٝم ْؿ َأ َطمدٌ َي ُ٘م ُ
َاف اًمٜم َٗم َ
قل:
اب اًمٜمٌَِّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿُ ،يم ُّٚم ُٝم ْؿ َخي ُ
" َأ ْد َريم ُ
ْت َصمالَصمِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ح َ
دذ ُر ُِمد َـ
إِ َّٟم ُف َقم َغم إِ َيامن ضم ْ ِؼم َيؾ َوُمٞمٙمَائ َٞمؾ"َ ،و ُي ْذيم َُر َقم ِـ احلَ ًَ ِـَُ " :ما َظما َوم ُف إِ َّٓ ُُم ْ١مُم ٌـ َوَٓ َأُمٜمَ ُف إِ َّٓ ُُمٜمَاوم ٌؼ" َو َُمدا ُ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ٍ ِ ِ
اإل ْ ِ
ٍموا َقم َغم َُما َوم َٕم ُٚمقا َو ُه ْؿ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
قن﴾(.)1
سار َقم َغم اًمٜم َٗماق َواًمٕم ّْم َٞمان ُم ْـ َهم ْػم شم َْق َسمةً ،م َ٘م ْقل اهللَِّ َشم َٕم َاممَ ﴿ :و َمل ْ ُي ُّ
ِ َ
 َطمدَّ َصمٜمَا ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ َقم ْر َقم َرةََ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا ُؿم ْٕم ٌَ ُةَ ،قم ْـ ُز َسم ْٞم ٍدَ ،ىم َالَ :ؾم َ٠م ًْم ُت َأ َسما َوائِ ٍؾ َقم ْـ اعمُ ْر ِضم َئ ِةَ ،وم َ٘م َالَ :طمدَّ َصمٜمِلِ
ِ
اب اعمُ ًْٚمِ ِؿ ُوم ًُ ٌ
ققَ ،و ِىم َتَا ًُم ُف ُيم ْٗم ٌرش.
َقم ٌْدُ اهللَِّ َأ َّن اًمٜمٌَِّ َّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ َىم َال« :ؾم ٌَ ُ

محٞم ٍد َقمـ َأٟمَسَ ،ىم َالَ :أ ْظمؼم ِين ُقمٌاد ُة سمـ اًمّم ِاُم ِ
ِ
ِ ٍ
ت:
َ َ َ َ ْ ُ َّ
ْ
ؼمٟمَا ُىم َت ْٞم ٌَ ُة ْسم ُـ َؾمٕمٞمدَ ،طمدَّ َصمٜمَا إِ ْؾم َامقم ُٞمؾ ْسم ُـ َضم ْٕم َٗم ٍرَ ،قم ْـ ُ َ ْ
 َأ ْظم َ َِ
َأ َّن َر ُؾم َ
دت
لم َوم َ٘م َال« :إِين َظم َر ْضم ُ
ْؼم سمِ َٚم ْٞم َٚم ِة اًم َ٘مدْ ِرَ ،وم َتال ََطمك َر ُضمال َِن ُِم َـ اعمُ ًْٚمِ ِٛم َ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ َظم َر َج ُخي ِ ُ
ِ
ِ
ال ٌَنَ ،وم ُرومِ َٕم ْتَ ،و َقم ًَك َأ ْن َي ُٙم َ
ال ٌَن َو ُوم َ
ال ََطمك ُوم َ
ؼم ُيم ُْؿ سمِ َٚم ْٞم َٚم ِة اًم َ٘مدْْ ِرَ ،وإِ َّٟم ُف َشم َ
اًمًد ٌْ ِع
ُدؿ ،اًم َتَٛم ًُ َ
دقها ِذم َّ
ُقن َظم ْ ًػما ًَم ُٙم ْ
ُٕ ْظم ِ َ
َواًمت ًْ ِع َواخلَ ْٛم ِ
سش.
..................
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ِ
ظمقف اعم١مُمـ ُِمـ ْ
أن حٌط قمٛم ُٚمف وهق ٓ يِمٕمر" هذا اًمٌاب ُمٕم٘مق ٌد ًمٚمر ّد قمغم اعمرضمئة اًمذيـ ي٘مقًمقن:
"سماب
ّ
اًمٙمٗمر سمٕمد ذًمؽ! سمؾ هق ُمد١مُمـ يماُمدؾ اإليدامن!!
أىمر سمٚمًاٟمف :وم٢م ّٟمّف ٓ َخيِمك قمغم ٟمٗمًف
إن َُمـ ِصُمـ أو ّ
َ
صدّ ق أو ّ
اًمًٜمََّّة واجلامقمة قمغم ظمالف ذًمؽ ي٘مقًمقن :اعم١مُمـ ىمد حٌط قمٛم ُٚمف وىمد يٙمقن ُمـ اًمٙماومريـ! وىمدد يٙمدقن
وأهؾ ُّ
طمٌقط اًمٕمٛمؾ قمغم ِ
ضمٝمة همػم اًمٙمٗمر سمٛمٕمٜمك طمٌقط سمٕمض اًمًٞمئات دون سمٕمض ،وهدذه وهدذه واردة ،يٕمٜمدل ْ
أن
سمٕمض طمًٜماشمف ،هذا وارد وهذا وارد ،واعم١مُمـ ذم سماب اإليدامن -
حتٌط أقمامًمف يمٚمٝما سمٙمٗمره أو أن ُحٌط قمٛمؾ ًمف َ
وقماُمال سمام أُمره اهلل شمٕمامم سمف ّ -إٓ أ ّٟمّف خياف ْ
ً
ْ
أن حٌط قمٛمٚمف وٓ يدريمـ إمم إيامٟمدف :ومٝمدق
وإن يمان ُم١مُمٜمًًا ُمّمدّّ ًىما
أن حٌط اهللُ ّ
ظمائػ ْ
وأو ُهلا ُما ضماء قمـ إسمدراهٞمؿ اًمتٞمٛمدل وهدق اسمدـ
ضمؾ وقمال قمٛم َٚمف ،و َذ َيم ََر قمغم ذًمؽ ؿمقاهدَّ ،
أن أيمدقن ُُم َٙمَدذ ًسما أو ُُم َٙم َّ
قمروت ىمقزم قمغم قمٛمكم ّإٓ ظمِمدٞمت ْ
َدذسما"
يزيد سمـ ذيؽ اًمتٞمٛمل رمحف اهلل ىمالُ" :ما
ُ
يٕمٜمل أ ّٟمّف يمان ي٘مقل ً
أن يٙمقن يماذ ًسما ومٞمام ي٘مقلّ ،
قمٔمٞمام ومٚمق قمرض أقمام ًَمف اًمتل يٕمٛمٚمٝما خلٌم ْ
ٕن قمٛم َٚمف دون
ىمقٓ
ً
ِ
ىمقًمف ،أو ظمٌم ْ
ظمرضمدف اإلُمدام أمحدد ذم اًمزهدد
ٕهنؿ يدرون قمٛم َٚمدف دون ىمقًمدف ،وهدذا إصمدر ّ
همػمه ّ
أن ُيٙمذسمف ُ
ؿماهدٌ قمغم ّ
أن إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل رمحف اهلل ُ -مع ضمالًمتف ّ -إٓ أ ّٟمّدف
اري ذم اًمتاريخ وهمػممها ،وهق يمام شمرون
ٌ
واًمٌخ ّ
يمان خياف قمغم ٟمٗمًف ْ
أن ٓ يقاومؼ قمٛم ُٚمف ىمق ًَمف ،وىمال اسمـ أيب ُُمٚمٞمٙمة وهق قمٌد اهلل سمـ قمٌٞمدد اهلل اًم٘مدرر اًمتٞمٛمدل
أدريمدت صمالصمدلم
أدرك قمائِمة أم اعم١مُمٜملم وأم ؾمٚمٛمة وأؾمامء وأسما هريرة اًمٕمٌادًمة وهمػمهؿ ُِمـ اًمّمحاسمة ىمدال" :
ُ
ُِمـ أصحاب رؾمقل اهلل ّ
أطمدٌ ي٘مدقل :إ ّٟمّدف قمدغم
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ يمٚمٝمؿ خياف اًمٜمٗماق قمغم ٟمٗمًٝمؿُ ،ما ُمٜمٝمؿ ٌ
إيامن ضمؼميؾ وُمٞمٙمائٞمؾ!" أظمرضمف اسمـ ٟمٍم ،وىمقًمف ٓ" :أطمد ي٘مقل :إ ّٟمّف قمغم إيامن ضمؼميؾ وُمٞمٙمائٞمؾ" يٕمٜمل أ ّٟمّف
ُ
اًمٜمٗماق! ومٝمؿ ُمع إيامهنؿ يماٟمقا خيِمقن اًمٜمٗماق قمغم أٟمٗمًدٝمؿ ،وهدذا ظمدالف اعمرضمئدة اًمدذيـ
ٓ يٓمرأ قمغم إيامٟمف
ي٘مقًمقنَُ :مـ صُمـ :وم٢م ّٟمّف ٓ خياف اًمٙمٗمر وٓ خياف اًمٜمٗماق! وهلذا هدؿ يٛمٜمٕمدقن آؾمدتثٜماء ذم اإليدامن ،يٕمٜمدل ٓ
ي٘مقًمقن( :)1أٟما ُم١مُمـ ْ
ظمرضمف اسمـ ٟمٍم واسمـ أيب ظمٞمثٛمة ذم شمارخيف ،صمؿ ىمال" :و ُيذيمر قمـ
إن ؿماء اهلل ،وهذا إصمر ّ
احلًـ" وهق احلًـ اًمٌٍمي رمحف اهلل ،وهذا إصمر قمـ احلًـ اًمٌٍمي أظمرضمدف ِ
اًمٗمريدايب ذم صدٗمة اعمٜمداومؼ،
ِ
ِ
َ
اًمٌخاري رمحف اهلل سمّمٗمة اًمتٛمريض ىمال :و ُيذيمر،
قمؼم
ُّ
وظم َّر َضمف اًمٗمريايب ُمـ وضمقه يمثػمة وأًمٗماظ ُمتٕمددة ،وًمذا ّ
ّ
اًمٌخاري إذا مل يًؼ اًمٚمٗمظ وإ ّٟمّام أورده سمٛمٕمٜماه وم٢م ّٟمّف ي٘مقل أطمٞما ًٟمًا :و ُيذيمر.
ٕن
ّ
( )1أو يمٚمٛمة ٟمحقها.
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ىمالُ" :ما ظماومف ّإٓ ُم١مُمـ وُما أُمٜمف ّإٓ ُمٜماومؼ" يٕمٜمل ُما ظماف اًمٜمٗماق ّإٓ ُم١مُمـ وُما ِأُمـ اًمٜمٗماق ّإٓ ُمٜمداومؼ،
عماذا؟ ّ
ٕن اًم٘مٚمقب سملم أصٌٕملم ُِمـ أصاسمع اًمرمحـ ي٘مٚمٌٝما يمٞمػ يِماء.
ذر ُِمـ اإلسار قمغم اًمٜمٗماق وُما ُح َّذر ُِمـ اإلسار قمغم اًمٜمٗماق" يمالمها ضمائز "وُما ُح َذ ُر ُِمـ
ىمال" :وُما ُح ُ
ِ
ِ
ٍموا َقم َغم َُما َوم َٕم ُٚمقا َو ُه ْؿ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
قن﴾( ،)1يٕمٜمل
اإلسار قمغم اًمٜمٗماق واًمٕمّمٞمان ُمـ همػم شمقسمة ًم٘مقًمف شمٕماممَ ﴿ :و َمل ْ ُي ُّ
ٕن اهلل شمٕمامم َّعما َذ َيم ََر َ
أن اعم١مُمـ َحذر ُِمـ اإلسار قمغم اًمٜمٗماق إذا ـمرأ قمٚمٞمف أو قمغم اًمتقسمةّ ،
ّ
َدر ُِمدـ
أهؾ اجلٜمة َذ َيم َ
ِ
ومدل ذًمؽ قمغم ّ
قن﴾ َّ
ٍموا َقم َغم َُما َوم َٕم ُٚمقا َو ُه ْؿ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
أن إسارهؿ قمغم ُما يٗمٕمٚمدقن ٓ يددظمٚمٝمؿ
صٗمتٝمؿَ ﴿ :و َمل ْ ُي ُّ
أن ظمقف اإلٟمًان قمغم ٟمٗمًف وُمٌادرشمف إمم اًمتقسمة مما ي٘مع ومٞمف ُِمـ اًمٕمّمٞمان واًمٜمٗمداق ْ -
ومدل هذا قمغم ّ
اجلٜمةّ ،
وإن
أن هذا ُِمـ يمامل إيامٟمف ،وًمٕمؾ اعم١مًمػ رمحف اهلل عمَّا ىمال" :سماب ظمقف اعمد١مُمـ ُِمدـ ْ
يمان ٟمٗما ًىما قمٛمٚم ًٞما ّ -
أن حدٌط
قمٛمٚمف وهق ٓ يِمٕمر" يِمػم إمم أ ّٟمّف ُِمـ يمامل إيامن ِ
وأن خياف قمٚمٞمف ُِمـ ْ
أن حٗمظ قمٛم َٚمف ْ
اعم١مُمـ ْ
أن ُحٌٓمدف اهلل ضمدؾ
وقمال.
اًمٌخاري وُمًٚمؿ ،ىمدال :طمددصمٜما ؿمدٕمٌة ،قمدـ
ظمرج ًمف
ّ
ىمال :طمدصمٜما حمٛمد سمـ قمرقمرة وهق اًم٘مرر اًمًاُمل ّ
زسمٞمد وهق اسمـ احلارث أسمق قمٌد اًمرمحـ َظم َّر َج ًمف أصحاب اًمٙمتب اًمً َّتَّة ،ىمال :ؾم٠مًمت أسما وائؾ وهق ؿمد٘مٞمؼ سمدـ
ؾم٠مًمت أسما وائؾ قمـ اعمرضمئة ،وهذا َيددُُ ُّل قمدغم
ؾمٚمٛمة ،وؿم٘مٞمؼ سمـ ؾمٚمٛمة هذا شمقذم َؾمٜمََة شمًٕمة وشمًٕملم أو َىم ٌْ َٚمٝما،
ُ
أن سمدقمة اإلرضماء يماٟمت ىمديٛمة ّ
ّ
ُمت٘مددّ م اًمقومداة شمدقذم َؾمدٜمََة شمًدٕمة وشمًدٕملم
زسمٞمدً ا ؾم٠مل أسما وائؾ وأسمق وائؾ
ّ
ٕن ً
وُمٜمٝمؿ َُمـ ىمال :أ ّٟمّف شمقذم شم٘مري ًٌا ذم ُمٜمتّمػ اًمثامٟملم أو ٟمحقها ،وهدذا اًمًد١مال يٙمدقن ىمٌدؾ ذًمدؽ ،إذن ومٝمدذه
اًمٌدقمة  -سمدقمة اعمرضمئة  -يماٟمت ىمديٛمة ،وم٘مال :طمدصمٜمل قمٌد اهلل  -يٕمٜمل اسمـ ُمًٕمقد ّ -
ٌَّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمدف
أن اًمٜمَّ َّ
يمٗمر" وهذا َر ٌّد قمغم اعمرضمئدة اًمدذيـ ي٘مقًمدقنّ :
ٌ
إن اعمد١مُمـ إذا ومٕمدؾ
وؾم ّٚمؿ ىمال" :ؾمٌاب اعمًٚمؿ
ومًقق ،وىمتاًمف ٌ
ٌ
ٌَّل ّ
يمٗمر" ومددََ َّل ذًمدؽ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ" :ؾمٌاب اعمًٚمؿ
ومًقق ،وىمتاًمف ٌ
اًمٙمٌػمة وم٢م ّٟمّف ٓ يٗمًؼ! وهٜما َذ َيم ََر اًمٜمَّ ُّ
شمي سماإليامن ظمال ًوما عمَِا شم٘مقًمف اعمرضمئة ُِمـ ّ
قمغم ّ
شمي ُمٕمف ُمٕمّمٞم ٌة!
أن اإليامن ٓ ّ
أن اعمٕمّمٞمة ّ
أن َ
َدر ّ
َ
اًمًدٜمََّّة ي٘مقًمدقن:
وؾمٗمٞمان اًمثقري رمحة اهلل قمٚمٞمف َذ َيم ََر اًمٗمروىمات سملم اعمرضمئة
أهدؾ ُّ
اًمًدٜمََّّة َذ َيم َ
وأهدؾ ُّ
اًمًدٜمََّّة ي٘مقًمدقن :يزيدد ويدٜم٘مص وهدؿ ي٘مقًمدقن ٓ :يزيدد وٓ
اإليامن ىمقل وقمٛمؾ وهؿ ي٘مقًمقن :ىمقل! وأهؾ ُّ
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اًمًٜمََّّة ي٘مقًمقن :اًمٜمٗماق وهؿ ٓ ي٘مقًمقن اًمٜمٗماق! يٕمٜمل ي٘مقًمقنُ :ما جيتٛمدع ُمٕمدف ٟمٗمداق! إذن
يٜم٘مص! ىمال :وأهؾ ُّ
اًمٌخداري رمحدف اهلل
شمقوح ًمؽ اًمٌاب اًمذي ذيمدره اإلُمدام
اًمًٜمََّّة واجلامقمة ُمع اعمرضمئة ّ
ّ
ومٝمذه ومروىمات سملم أهؾ ُّ
شمٕمامم هٜما.
أظمروا إقمامل قمـ ُمًٛمك اإليامن وم٘ماًمقاّ :
ٕهنؿ ّ
إن إقمامل
وىمقًمف" :ؾم٠مًمف قمـ اعمرضمئة" إٟمام ُؾمٛمقا ُمرضمئة ّ
همػم داظمٚمة ذم ُمًٛمك اإليامن  -ؾمقاء يماٟمت إقمامل ً
أقمامٓ ىمٚمٌٞمة وؾمقاء يماٟمت إقمامل َ
أقمامل ضمقارح  ،-وهذا
وإن يمان سمٕمض اعمرضمئة ىمد أدظمؾ َ
قماُمة اعمرضمئةْ ،
قمٛمؾ اًم٘مٚمدب دون قمٛمدؾ اجلدقارح يمدام هدق ـمري٘مدة ُمرضمئدة
اًمٗم٘مٝماء ،وأسمق وائؾ رد قمغم هذه ِ
اًمٗمرية  -ومِرية اعمرضمئة  -هبذا احلديث اًمذي ذيمره قمدـ اًمٜمٌََّّدل ّ
صدغم اهلل قمٚمٞمدف
َ َّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وهذا ومٞمف ّ
وؾم ّٚمؿ :وم٠مسمٓمؾ ُم٘مقًم َتَٝمؿ سمٙمالم اًمٜمٌََّّل ّ
أن اإلٟمًان يٜمٌٖمل ًمدف إذا ُقمرودت قمٚمٞمدف
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿّ ،
ُمثؾ هذه إؿمٞماء ْ
هددي اًمٜمٌََّّدل ّ
أن َي ُر ّدها هبدي اًمٜمٌََّّل ّ
صدغم اهلل قمٚمٞمدف
ٕن يمؾ ُما ظماًمػ
َ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ومال قمٚمٞمؽ ْ
ٌَّل ّ
أن يٛمدقت ُم١مُمٜمًًدا أو
ومٛمـ مل ي٘مٌؾ اهلدى اًمذي ضماء سمف اًمٜمَّ ُّ
وؾم ّٚمؿ ومٝمق سماـمؾَ ،
ظمرضمف اإلُمام ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف.
يماومرا ،وهذا احلديث ّ
ً
شم٘مدّ م ،ىمال :طمدصمٜمل إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر وهق إٟمّمداري
احلديث أظمر :ىمال :أظمؼمٟما ىمتٞمٌة سمـ ؾمٕمٞمد وىمد ّ
ىمّمدػما وًمٙمدـ
وؾمٌؼ ،قمـ ُمحٞمد وهق اسمـ أيب محٞمد اعمٕمروف سمحٛمٞمد اًمٓمقيؾ ًمٓمقل يديف ٓ ًمٓمقًمدف! يمدان هدق
ً
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ َظم َدر َج ُخي ِ
يماٟمت يداه ـمقيٚمتلم ،قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمفَ ،ذ َيم ََر ذم هذا احلديث أ ّٟمف ّ
دؼم سمٚمٞمٚمدة
اًم َ٘مدْْ ر ومتالطمك رضمالن ،يٕمٜمل ّ
سمٕمض اًمٕمٚمامء
أن اًمرضمٚملم اظمتّمام وشمًا ّسما" ،ومتالطمك رضمالن ُِمـ اعمًٚمٛملم" َذ َيم ََر ُ

َ
ّ
اًمٕمٛمدؾ
رومع اًمّمقت ذم اخلّمقُمة وهذا ممدا ُحدٌط
أن
واًمًالم يًتٚمزم َ
اًمتالطمل سمٞمٜمٝمام سمحيشمف قمٚمٞمف ّ
اًمّمالة ّ
َ
ًم٘مقًمف شمٕمامم﴿ :يا َأهيا ا ًَّم ِذيـ صُمٜمُُقا َٓ َشمَر َومٕمقا َأصقا َشم ُٙمُؿ َومق َق صق ِ
َج ْٝم ِر َسم ْٕم ِْم ُٙم ُْؿ
ت اًمٜمٌََِّّل َو َٓ َ ْ
دم َٝم ُروا ًَم ُف سمِا ًْم َ٘م ْق ِل َيم َ
ْ َ ْ ْ َ ْ
ْ ُ
َ َ
َ ُّ َ
ًمِ ٌَ ْٕم ٍ
حت ٌَ َط َأ ْقم َام ًُم ُٙم ُْؿ َو َأ ْٟم ُت ُْؿ َٓ َشم َِْم ُٕم ُر َ
وسمٕمدض اًمٕمٚمدامء
سمٕمض اًمٕمٚمامء قمغم هذا احلدديث،
ُ
ون﴾( ،)1هذا ذيمره ُ
ض َأ ْن َ ْ

وضمٝما صظمر ُِمـ إيراد اعم١مًمػ ًمف وهق ّ
ٌَّل ّ
ُمًدٚمٛملم ُمدع وىمدققمٝمام ذم
صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمد ّٚمؿ ؾمداممها
َذ َيم ََر ً
َ
أن اًمٜمَّ َّ
أن اؾمؿ اإلؾمالم ٍ
سماق ْ
وإن شمًا ّسما وَتاصام وومٕمال ُما هنك رؾمدقل اهلل ّ
صدغم
اًمًٌاب واخلّمقُمة :ومدََ َّل ذًمؽ قمغم ّ َ
اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ.
( )1احلجرات.2 :
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-----------------------------------------اب ؾم َ١م ِ
ال ِضم ْ ِؼم َيؾ اًمٜمٌَِّ َّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ
َسم ُ ُ
ان ،و ِقم ْٚم ِؿ اًمًا َقم ِة ،وسمٞم ِ
ِ
ال ِمَ ،و ِ
اإل َيام ِنَ ،و ِ
َقم ِـ ِ
ان اًمٜمٌَِّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ ًَم ُفُ ،صم َّؿ َىم َ
اإل ْؾم َ
دالَ « :ضمدا َء
َََ
اإل ْطم ًَ َ
َّ
دد َقمٌ ِ
دف وؾمد َّٚمؿ ًمِق ْوم ِ
ِ
ِ
ِ
لم اًمٜمٌَِّ ُّل َص َّ
ًمً َ
دد
ال ُم ُي َٕمٚم ُٛم ُٙم ُْؿ ِديٜمَ ُٙم ُْؿش َوم َج َٕم َؾ َذًمِ َؽ ُيم َّٚم ُف ِديٜمًاَ ،و َُما َسم َّ َ
ْ
دغم اهللُ َقم َٚم ْٞم َ َ َ َ
ضم ْ ِؼم ُيؾ َقم َٚم ْٞمف ا َّ
اإل َيام ِنَ ،و َىم ْقًمِ ِف َشم َٕم َاممَ ﴿ :و َُم ْـ َي ٌْ َت ِغ َهم ْ َػم ِ
س ُِم َـ ِ
اًم َ٘م ْٞم ِ
اإل ْؾم َ
ال ِم ِديٜمًًا َوم َٚم ْـ ُي ْ٘م ٌَ َؾ ُِمٜمْ ُف﴾(.)1
ِ
ِ
ِ
ؼمٟمَا َأ ُسمدق َطم َّٞم َ
دلَ ،قمد ْـ َأ ِيب ُز ْر َقمد َةَ ،قمد ْـ َأ ِيب
دان اًم َّت ْٞمٛم ُّ
ٞمؿَ ،أ ْظم َ َ
 َطمدَّ َصمٜمَا ُُم ًَدَّ ٌدَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا إِ ْؾم َامقم ُٞمؾ ْسم ُـ إِ ْسم َراه ََان اًمٜمٌَِّ ُّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َسم ِ
اإل َيام ُن؟ َىم َالِ « :
َّاسَ ،وم َ٠مشمَا ُه ِضم ْ ِؼم ُيؾ َوم َ٘م َالَُ :ما ِ
ار ًزا َي ْق ًُما ًمِٚمٜم ِ
ُه َر ْي َرةََ ،ىم َال :يم َ
يدام ُن
اإل َ
الَئِ َٙمَتِ ِف ،وسمِٚمِ َ٘مائِ ِف ،وسمرؾمٚمِ ِف و ُشم ُْ١م ُِمـ سمِا ًْمٌٕم ِ
ال ُم؟ َىم َالِ " :
ثشَ .ىم َالَُ :ما ِ
اإل ْؾم َ
اإل ْؾم َ
َأ ْن ُشم ُْ١م ُِم َـ سمِاهللَِّ َو َُم َ
ال ُمَ :أ ْن َشم ْٕم ٌُدَ اهللََّ،
َ َْ
َ ُ ُ َ
َ
ِ
وَٓ شم ْ ِ ِ
ان "َ .ىم َالَُ :ما ِ
اإل ْطم ًَ ُ
وو َةَ ،وشم َُّمق َم َر َُم َْم َ
ٞمؿ اًم َّّم َ
ان؟ َىم َالَ « :أ ْن
اًمزيمَا َة اعمَ ْٗم ُر َ
الةََ ،وشم َُ١مد َي َّ
َ
ُنم َك سمِف َؿم ْٞم ًئاَ ،وشمُ٘م َ

قل َقمٜم َْٝمدا سمِ َ
َشم ْٕم ٌُدََ اهللََّ َيم ََ٠م َّٟم ََّؽ َشم ََرا ُهَ ،وم٢مِ ْن َمل ْ َشم ُٙم ْـ َشم ََرا ُه َوم٢مِ َّٟم ُف َي َر َ
دالَُ " :مدا اعمَ ًْد ُئ ُ
اًمًدا َقم ُة؟ َىم َ
د٠م ْقم َٚم َؿ ُِمد َـ
اكشَ ،ىم َالَُ :متَك َّ
اإلسمِ ِؾ اًمٌٝمؿ ِذم اًمٌٜمْٞم ِ
ِ
اًمًائِ ِؾ ،وؾم ُ٠م ْظم ِؼم َك َقمـ َأ ْ ِ
او َل ُر َقما ُة ِ
َخ ٍ
دس َٓ
انِ ،ذم َ ْ
ُ َ
ذاـم َٝما :إِ َذا َو ًَمدَ ت إَ َُم ُة َر َّ َهباَ ،وإِ َذا َشم َٓم َ
ُْ ُ
ُ
َ َ
َّ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
دؿ َأ ْد َسم َدر َوم َ٘م َ
َي ْٕم َٚم ُٛم ُٝم َّـ إِ َّٓ اهللَُّ " ُصم َّؿ َشم َ
دال:
اًمًا َقمة﴾( )2أ َيد َةُ ،صم َّ
ال اًمٜمٌَِّ ُّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ﴿ :إِ َّن اهللََّ قمٜمْْدََ ُه قم ْٚم ُؿ َّ

«ردوهش َوم َٚمؿ يروا َؿمٞم ًئاَ ،وم َ٘م َال« :ه َذا ِضم ِؼم ُيؾ ضماء يٕمٚمؿ اًمٜمََّّاس ِديٜمََٝمؿش َىم َال َأسمق َقمٌ ِ
دد اهللََِّ :ضم َٕم َ
دؾ َذًمِ َ
دؽ ُيم َّٚمد ُف ُِمد َـ
َ
ُ ْ
َ
ُ ُّ ُ ْ َ َ ْ ْ
ُ ْ
َ َ َُ ُ
ْ
ِ
اإل َيام ِن.
..................
َ
اًمٌخاري قم٘مده ًمٌٞمان ّ
هذا اًمٌاب َذ َيم ََر اًمٕمٚمام ُء ّ
طمديث ضمؼميؾ
أن اإليامن واإلؾمالم ر ٌء واطمدَ ،ذ َيم ََر ومٞمف
أن
ّ
أيْما
ذم إول وهق احلديث اًمٓمقيؾ اعمِمٝمقر وىمد ؾماىمف اعم١مًمػ ُِمـ رواية أيب هريرة ريض اهلل شمٕمامم قمٜمف وضماء ً
ٌل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ًمقومد قمٌد اًم٘مٞمس" طمديث وومدد
ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُِمـ طمديث قمٛمر ،ىمال" :وُما َسم ّ َ
لم اًمٜمَّ ُّ
قمٌد اًم٘مٞمس ؾمٞمذيمره اعم١مًمػ ذم سماب أداء اخلُٛمس ُِمـ اإليامن ،وطمديث وومد قمٌد اًم٘مدٞمس " ّ
ٌَّدل ّ
صدغم اهلل
أن اًمٜمَّ َّ
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ىمال هلؿ :أشمدرون ُما اإليامن سماهلل وطمده؟ ىماًمقا :اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ ،ىمال :ؿمدٝمادة ْ
أن ٓ إًمدف ّإٓ اهلل:

( )1صل قمٛمران.85 :
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ِ
وأن حمٛمدًً ا رؾمقل اهلل ،وايتاء اًمزيماة ،وصٞمام رُمْمانْ ،
ّ
ٌَّل ّ
صدغم
وأن ُشمُٕمٓمقا اخلُٛمس ُمـ اعمٖمٜمؿ" إذن ومٗمنه اًمٜمَّ ُّ
وومنه ذم طمديث ضمؼميؾ قمٚمٞمدف اًمًدالم ّ
سمد٠من
ومن اإليامن ًمقومد قمٌد اًم٘مٞمس سمإقمامل اًمٔماهرةّ ،
اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ّ
اإليامن " ْ
اًمٌخداري سمٕمدد
أن شم١مُمـ سماهلل وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف وشم١مُمـ سماًمٌٕمث" وهذا ُِمـ إيامن اًمٌاـمـ ،ىمدال
ّ
ذًمؽ" :ضمٕمؾ ذًمؽ يم َّٚمف ُِمـ اإليامن" يٕمٜمل ضمٕمؾ إقمامل اًمٔماهرة ُِمدـ اإليدامن وضمٕمدؾ إقمدامل اًمٌاـمٜمدة ُِمدـ
ومدل ذًمؽ قمغم ّ
اإليامنّ ،
دػم
أن اإليامن واإلؾمالم رء واطمد ،ويمان ىمد اؾمدتدل سم٘مقًمدف شمٕمداممَ ﴿ :و َُمد ْـ َي ٌْ َتَد ِغ َهم ْ َ
ال ِم ِديٜمًًا َوم َٚمـ ي ْ٘مٌ َؾ ُِمٜمْف﴾(ِ )1
ِ
اإل ْؾم َ
وُمـ اعمٕمٚمقم أ ّٟمّف ًمٞمس اعمراد سمف هٜمدا جمدر ُد اإلؾمدالم! وإ ّٟمّدام يدراد سمدف اإلؾمدالم
ُ
ْ ُ َ
اًمٌخاري رمحف اهلل ذم ذًمؽ ،وىمد شم٘مدّّ م اًمٙمالم قمغم هذه اعمً٠مًمة.
اعمجتٛمع إمم اإليامن ،وهذا رأي اإلُمام
ّ
اًمٌخداري دون
شم٘مدّ م اخلدؼم قمٜمدف ،روى ًمدف
ىمقًمف ذم احلديث طمدصمٜما ُمًدد هق اسمـ ُمنهد سمـ ُمنسمؾ وىمد ّ
ّ
ُمًٚمؿ ،وإؾمامقمٞمؾ هق إسمراهٞمؿ سمـ ُقمٚم ّٞما وطمديثف ذم اًمٙمتب اًمً َّتَّة ،وىمقًمف :أظمؼمٟما أسمق طمٞمان اًمتٞمٛمل وهق حٞمك سمـ
طمٞمان اًمٙمقذم طمديثف ُخم َ َّر ٌج ذم اًمٙمتب اًمً َّتَّة ،قمـ أيب زرقمة وهق اسمـ قمٛمرو اًمٌجكم وىمد شم٘مدم ،قمدـ أيب هريدرة
ريض اهلل شمٕمامم قمٜمف.
-----------------------------------------اب
َسم ٌ

ِ
ِ
ٞمؿ ْسم ُـ َؾم ْٕم ٍدَ ،قم ْـ َصاًمِ ٍحَ ،قم ِـ ا ْسم ِـ ِؿم َٝم ٍ
ابَ ،قم ْـ ُقم ٌَ ْٞم ِد اهللَِّ ْسم ِـ َقم ٌْ ِد
ٞمؿ ْسم ُـ َ ْ
مح َزةََ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا إِ ْسم َراه ُ
َطمدَّ َصمٜمَا إِ ْسم َراه ُ
ان ْسم ُـ َطم ْر ٍ
اهللََِّ :أ َّن َقم ٌْدَ اهللَِّ ْسم َـ َقم ٌَّ ٍ
بَ " ،أ َّن ِه َر ْىم َؾَ ،ىم َال ًَم ُفَ :ؾم َ٠م ًْمت َُؽ َه ْؾ َي ِزيدُ َ
ؼم ِين َأ ُسمق ُؾم ْٗم َٞم َ
ون
ؼم ُه َىم َالَ :أ ْظم َ َ
اسَ ،أ ْظم َ َ
ونَ ،ويم ََذًمِ َؽ ِ
قن؟ َوم َز َقم ْٛم َت َأ َّهنُ ْؿ َي ِزيدُ َ
َأ ْم َيٜمْ ُ٘م ُّم َ
اإل َيام ُن َطمتَّك َيتِ َّؿَ ،و َؾم َ٠م ًْمت َُؽ َه ْؾ َي ْرشمَدُّ َأ َطمدٌ َؾم ْخ َٓم ًة ًمِ ِديٜمِ ِف َسم ْٕمددَ َأ ْن
َيدْ ُظم َؾ ومِ ِٞمف؟ َوم َز َقم ْٛم َت َأ ْن ََٓ ،ويم ََذًمِ َؽ ِ
لم َُتَاًمِ ُط َسم َِم َ
قب َٓ َي ًْ َخ ُٓم ُف َأ َطمدٌ ".
اإل َيام ُن ِطم َ
اؿم ُت ُف اًم ُ٘م ُٚم َ
..................
ُمٙمٛمؾ ًمف  -ؾمقاء
هذا اًمٌاب ُمتٕمٚمؼ سماًمٌاب اًمًاسمؼ ،وصمٌت ذم سمٕمض روايات
ّ
اًمٌخاري ومل يثٌت ومٞمٝما وهق ّ
صمٌت ًمٗمظ اًمٌاب أم مل يثٌت .-
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َشرَ َ
ابَاَ َإليََمََ َ
ََيَ َ
خا َر
البَ َ
حَََََ
حََي ََ
نَص ََ
انََََم ََ ََ
ََ
حَََكَتََ ََ َ
للَشََي ََ َ
حَم ََدَالََسَ ََعََيد
الع َزَيََزََبََنَ ََم ََ
ََََ
َ
خَ ََعََبَدَ َ
ىمقًمف :طمدصمٜما إسمراهٞمؿ سمـ محزة وهق إسمراهٞمؿ سمـ محزة سمـ حمٛمد سمـ ُمّمٕمب سمدـ قمٌدد اهلل سمدـ اًمدزسمػم ،ىمدال:
طمدصمٜما إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد وإسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد هق إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اًمدرمحـ سمدـ قمدقف ،قمدـ
صاًمح وهق اسمـ يمٞمًان قمـ اسمـ ؿمٝماب حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ سمـ ؿمٝماب اًمزهري ،قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل هق اسمدـ
قمتٌة سمـ ُمًٕمقد ،وه١مٓء شم٘مدّّ ُمقاّ ،
أن قمٌد اهلل سمـ قمٌاس أظمؼمه ىمال :أظمؼمين أسمق ؾمٗمٞمان وهدق أسمدق ؾمدٗمٞمان سمدـ
طمربّ :
ومزقمٛمدت ّأهندؿ يزيددون" يٕمٜمدل أهدؾ اإليدامن
أن هرىمؾ ىمال ًمف" :ؾم٠مًمتؽ هؾ يزيدون أم يٜم٘مّمدقن؟
َ
أصمٌت ّ
أىمره اسمـ قمٌاس ريض اهلل شمٕمامم قمٜمدف
يتؿ" ومٝمٜما َ
أن اإليامن يزيد سمٕمد ٟم٘مّماٟمف ،وىمد ّ
"ويمذًمؽ اإليامن طمتك ّ
وأيْما ؾمٛمك ىمال" :وؾم٠مًمتؽ هؾ يرشمد أطمد ؾمخٓمة ًمديٜمف سمٕمد ْ
أن يددظمؾ ومٞمدف؟" ومٗمٞمدف
وٟم٘مؾ ذًمؽ ومل ُيٜم٘مضً ،
اإليامن يٓمٚمؼ قمٚمٞمف ديـ ّ
َ
إيامن وديـ ،ومًٛمك اًمدي َـ إيام ًٟمًا :ومدََ َّل هذا قمغم ّ
وأن اإلؾمالم يٓمٚمؼ قمٚمٞمف ديدـ :إذن
أن
ِ
شم٘مريددددددددددره.
اإلؾمددددددددددالم واإليددددددددددامن رء واطمددددددددددد ،هددددددددددذا وضمدددددددددد ُف
-----------------------------------------َؼم َأ ًمِ ِديٜمِ ِف
َسم ُ
اؾمت ْ َ
اب َوم ْْم ِؾ َُم ِـ ْ
دقل :ؾم ِ
ِ
ِ
ِ
دٛم ْٕم ُت َر ُؾم َ
دقل اهللَِّ
 َطمدَّ َصمٜمَا َأ ُسمق ُٟم َٕم ْٞم ٍؿَ ،طمدَّ َصمٜمَا َزيم َِر َّياَ ،قم ْـ َقماُم ٍرَ ،ىم َالَ :ؾمٛم ْٕم ُت اًمٜمُّ ْٕم َام َن ْسم َـ َسمِم ٍػمَ ،ي ُ٘م ُ َات َٓ َي ْٕم َٚم ُٛم َٝما َيمَثِ ٌػم ُِم َـ اًمٜمَّ ِ
َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َي ُ٘م ُ
قل« :احلَ َ
َّاسَ ،وم َٛم ِـ ا َّشم َ٘مك
لمَ ،و َسم ْٞمٜمَ َُٝم َام ُُم َِم ٌَّ َٝم ٌ
لمَ ،واحلَ َرا ُم َسم ٌ
ال َُل َسم ٌ
احلٛمك ،ي ِ
ِ
ِ
ِ
َؼم َأ ًمِ ِديٜمِ ِف َو ِقم ْر ِو ِفَ ،و َُم ْـ َو َىم َع ِذم ُّ
قؿم ُؽ َأ ْن ُي َق ِاىم َٕم ُفَ ،أَٓ َوإِ َّن
اًمِم ٌُ َٝماتَ :يم ََرا ٍع َي ْر َقمك َطم ْق َل َ ُ
اؾم َت ْ َ
اعمُ َِم ٌَّ َٝمات ْ
ارُمفَ ،أَٓ وإِ َّن ِذم ا ِ
ِ ِ
جل ًَددُُ ُيم ُّٚمد ُف،
محكَ ،أَٓ إِ َّن ِ َ
ًمِ ُٙمُؾ َُمٚمِ ٍؽ ِ ً
َ
محك اهللَِّ ِذم َأ ْروف َحم َ ِ ُ ُ
جل ًَد ُُم ْْم َٖم ًة :إِ َذا َص َٚم َح ْت َصد َٚم َح ا َ
َ
ِ
بش.
جل ًَدُُ ُيم ُّٚم ُفَ ،أَٓ َوه َل اًم َ٘م ْٚم ُ
َوإِ َذا َوم ًَدََ ْت َوم ًَدََ ا َ
..................
سمابُ :
ٌَّل ّ
صدغم اهلل
ومْمؾ َُمـ اؾمتؼمأ ًمديٜمف" وآؾمتؼماء ًمٚمديـ هق ـمٚمب اًمؼماءة ًمٚمديـ ،وىمد َسم ّ َ
ىمالٌ " :
لم اًمٜمَّ ُّ
ٌَّل
وـمٚمب اًمؼماءة يٙمقن سما ّشمّ٘ماء اًمِمٌٝمات اًمتل ىمد شمقرث
قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ذًمؽ،
َ
ُ
اًمقىمقع ذم اعمحرُمات ،و َذ َيم ََر ىمال اًمٜمَّ ُّ
ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ" :ومٛمـ ا ّشمّ٘مك اًمِمٌٝمات وم٘مد اؾمتؼمأ ًمديٜمف وقمروف ،و َُمـ وىمع ذم اًمِمدٌٝمات وم٘مدد وىمدع ذم
احلرام" هذه اجلٛمٚمة ُمٗمٝمقُمٝما ّ
أن َُمـ مل ي ّتّؼ اًمِمٌٝمات وم٘مد َقم ّرض ديٜمََف ًمٚمدٟمس َّ
واًمِملم وهذا هق ُمٕمٜمك ٟم٘مّمدان
اًمديـ ،و َُمـ اؾمتؼمأ ًمٚمديـ سمٛمٕمٜمك أ ّٟمّف طمٗمٔمف وم٢م ّٟمّف يٙمقن ىمد طمٗمٔمدف ُِمدـ اًمددٟمس َّ
واًمِمدلم إذن هدذا هدق زيدادة
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َشرَ َ
ابَاَ َإليََمََ َ
ََيَ َ
خا َر
البَ َ
حَََََ
حََي ََ
نَص ََ
انََََم ََ ََ
ََ
حَََكَتََ ََ َ
للَشََي ََ َ
حَم ََدَالََسَ ََعََيد
الع َزَيََزََبََنَ ََم ََ
ََََ
َ
خَ ََعََبَدَ َ
َدر ّ
سمٕمض اًمٕمٚمامء ّ
اإليامنَ ،
أن هدذا ُمتٕمٚمدؼ
أن هذا اًمٌاب ًمٌٞمان زيادة اإليامن وٟم٘مّماٟمف ،وسمٕمْمٝمؿ ً
ومذ َيم ََر ُ
أيْما َذ َيم َ
سمٛمٙمٛمالت اإليامن ٕٟمٜما ىمٚمٜما :اإليامن ومٞمف رء يتٕمٚمؼ سم٠مصٚمف ،وومٞمدف رء يتٕمٚمدؼ سمٙمامًمدف اًمقاضمدب ،وومٞمدف رء
يتٕمٚمؼ سمٙمامًمف اعمًتحب ،وهذا قمغم ظمالف هؾ هق يمامل واضمب أو يمامل ُمًتحب؟ قمغم اخلالف سملم اًمٕمٚمامء ذم
ُمً٠مًمة اشم٘ماء اًمِمٌٝمات هؾ هق ُمًتحب أو واضمب؟ وم٢مذا ىمٚمٜما :إ ّٟمّف ُمًتحب يمان هدذا ُِمدـ ُمٙمٛمدالت اإليدامن
اعمًتحٌة ،وإن ىمٚمٜما :إن ا ّشمّ٘ماء اًمِمٌٝمات واضمب  -يمام هق ىمقل ـمائٗمة ُِمـ اًمٕمٚمامء ّ :-
وم٢من يمامل اإليامن اًمقاضمدب
ٓ ُسمددددّّ ْ
أن يٙمدددقن ُمٕمدددف آؾمدددتؼماء ًمٚمدددديـ وهدددق اًمدددقرع وشمدددرك ُمدددا يِمدددٌتف قمدددغم اإلٟمًدددان.
ظمدرج ًمدف
ظمرج ًمف اًمِمٞمخان ،وزيمريا هق اسمدـ أيب زائددة وىمدد ّ
أُما اإلؾمٜماد وم٠مسمق ُٟمُٕمٞمؿ هق اًمٗمْمؾ سمـ ديملم ،ىمد ّ
أصدددددددددددحاب اًمٙمتدددددددددددب اًمًددددددددددد َّتَّة ،وقمددددددددددداُمر هدددددددددددق اًمِمدددددددددددٕمٌل.
-----------------------------------------س ُِم َـ ِ
ابَ :أ َدا ُء اخلُ ُٛم ِ
اإل َيام ِن
َسم ٌ
 طمدَّ َصمٜمَا َقم ِكم سمـ ا ِمج َرةََ ،ىم َالُ :يمٜم ُْت َأ ْىم ُٕمدُ َُم َع ا ْسم ِـ َقم ٌَّ ٍ
جيٚمِ ًُدٜمِل َقم َ
دغم
ؼمٟمَا ُؿم ْٕم ٌَ ُةَ ،قم ْـ َأ ِيب َ ْ
َ
داس ُ ْ
جل ْٕمدَ ،ىم َالَ :أ ْظم َ َ
ُّ ْ ُ َ
َ ِ
ه ِير ِهَ ،وم َ٘م َالَ :أ ِىم ْؿ ِقمٜم ِْدي َطمتَّك َأ ْضم َٕم َؾ ًَم َؽ َؾم ْٝم ًام ُِم ْـ َُم ِازم؟ َوم َ٠م َىم ْٛم ُت َُم َٕم ُف َؿم ْٝم َر ْي ِـُ ،صم َّؿ َىم َال :إِ َّن َو ْومدَ َقم ٌْ ِد اًم َ٘م ْٞم ِ
س عمََّا
ِ
اًمق ْومدُُ ؟ -ش َىما ًُمقاَ :رسمِٞم َٕم ُةَ .ىما َلَُ « :م ْر َطم ًٌدا سمِداًم َ٘م ْق ِمَ ،أ ْو
َأشم َُقا اًمٜمٌَِّ َّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ َىم َالَُ « :م ِـ اًم َ٘م ْق ُم؟ َ -أ ْو َُم ِـ َ
ِ
اًمق ْوم ِدَ ،هم ْ َػم َظم َزا َيا َوَٓ َٟمَدََ ا َُمكشَ ،وم َ٘ما ًُمقاَ :يا َر ُؾم َ
ٞمع َأ ْن ٟم َْ٠مشمِ َ
ٞمدؽ إِ َّٓ ِذم َّ
حل َدرا ِمَ ،و َسم ْٞمٜمَٜمَدا
اًمِم ْ
قل اهللَِّ إِٟمَّدا َٓ ٟم ًَْدتَٓم ُ
سمِ َ
دٝم ِر ا َ
ِ
ُخ ِ ِ
ِ
ِ
جلٜمَّ َةَ ،و َؾم َ٠م ًُمق ُه َقم ِـ إَ ْ ِ
ذ َسم ِة:
ؼم سمِف َُم ْـ َو َرا َءٟمَا َوٟمَدْ ُظم ْؾ سمِف ا َ
يَ ،وم ُٛم ْرٟمَا سمِ َ٠م ُْم ٍر َوم ّْم ٍؾ ٟم ْ ْ
َو َسم ْٞمٜم ََؽ َه َذا ا َ
حل ُّل ُم ْـ ُيم َّٗمار ُُم َ َ
ون َُما ِ
اه ْؿ َقم ْـ َأ ْر َسمعٍَ ،أ َُم َر ُه ْؿ :سمِ ِ
اإل َيام ِن سمِاهللَِّ َو ْطمدَ ُهَ ،ىم َالَ « :أ َشمَدْْ ُر َ
اإل َيام ُن سمِداهللَِّ َو ْطمددََ ُهش َىمدا ًُمقا:
َوم َ٠م َُم َر ُه ْؿ سمِ َ٠م ْر َسمعٍَ ،و َهنَ ُ

اًمز َيم ِ
اهللَُّ َو َر ُؾمق ًُم ُف َأ ْقم َٚم ُؿَ ،ىم َالَ « :ؿم َٝما َد ُة َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللَُّ َو َأ َّن ُحم َ َّٛمدًً ا َر ُؾم ُ
اًمّم َ
َاةَ ،و ِص َٞما ُم
ال َِةَ ،وإِي َتَا ُء َّ
قل اهللََِِّ ،وإِ َىما ُم َّ
ِ
اء واًمٜم َِّ٘م ِػم واعمُ َز َّوم ِ
ِ
ت "َ ،و ُر َّسم َام َىم َ
َر َُم َْم َ
دال:
خل ُٛم َسش َو َهنَ ُ
َ
حلٜمْ َت ِؿ َواًمدُّ َّسم َ
انَ ،و َأ ْن ُشم ْٕم ُٓمقا ُم َـ اعمَ ْٖمٜمَ ِؿ ا ُ
اه ْؿ َقم ْـ َأ ْر َسمعٍَ :قم ِـ ا َ
ؼموا ِهبِ َّـ َُم ْـ َو َرا َء ُيم ُْؿش.
اطم َٗم ُٔم ُ
«اعمُ َ٘م َّ ِػمش َو َىم َالْ « :
قه َّـ َو َأ ْظم ِ ُ
..................
اًمٌخاري دون ُمًٚمؿ ،وىمقًمف :طمدصمٜما قمكم سمـ اجلٕمد هق قمكم سمـ قمٌٞمد اجلقهري َظم َّر َج
شمٗمرد سمف
ّ
هذا احلديث ّ
خيَرج ًمف ُمًٚمؿ ،ىمال :أظمؼمٟما ؿمٕمٌة قمـ أيب مجرة هق ٟمٍم سمـ قمٛمران اًمْمٌٕمل ،ىمال :يمٜمت أىمٕمد
اًمٌخاري ومل ُ َ
ًمف
ّ
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ُمع اسمـ قمٌاس ،وهذا ذم زُمـ ِوٓية اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمٜمف ًمٚمٌٍمة ،يمان ٟمٍم سمـ قمٛمران اًمذي هق أسمق مجرة
ُمؽمضمؿ اسمـ قمٌاس ريض اهلل قمٜمف يٌٚمغ قمٜمف.
سماب :أداء اخلُ ُٛمس ُِمـ اإليامن" واعمراد سمف أداء اخلُ ُٛمدس ُِمدـ اًمٖمٜمٞمٛمدة ّ
ٕن اًمٖمٜمٞمٛمدة ُ َ
َت َّٛمدس ،ومد٠مداء
ىمقًمف " ٌ
خل ُٛمس ُمٜمٝما ُِمـ اإليامن ،واًمِماهد ُمٜمف ّ
ٌَّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ عمَّا ىمال :أشمدرون ُما اإليامن سماهلل وطمدده؟
ا ُ
أن اًمٜمَّ َّ
ِ
َذ َيمَر مجٚمة ُِمـ إؿمٞماء ِ
وُمـ وٛمٜمٝما " ْ
خل ُٛمس ُِمـ اعمٖمٜمؿ ُِمـ اإليدامن
خل ُٛمس" إذن إقمٓماء ا ُ
وأن ُشمُٕمٓمقا ُمـ اعمٖمٜمؿ ا ُ
َ
 وهذا قمٛمؾ  :-ومدََ َّل ذًمؽ قمغم ّأن إقمامل ُِمـ اإليامن.
-----------------------------------------اب
َسم ٌ

ِ ِ ِ ِ
َدقىَ ،ومددَ َظم َؾ ومِٞمد ِف ِ
اًمّمد َ
الةُ،
اًمق ُودق ُءَ ،و َّ
يدام ُنَ ،و ُ
َُما َضما َء إِ َّن إَ ْقم َام َل سمِاًمٜم َّٞمة َواحل ًْ ٌَةَ ،وًمٙمُؾ ا ُْم ِر ٍئ َُمدا ٟم َ
اإل َ
دغم ٟمِٞمتِ ِ
ِ ِِ
دفَٟ « .م َٗم َ٘مد ُة
َو َّ
اًمّم ْق ُمَ ،وإَ ْطمٙمَا ُمَ ،و َىم َال اهللَُّ َشم َٕم َاممُ ﴿ :ىم ْؾ ُيم ٌُّؾ َي ْٕم َٛم ُؾ َقم َغم َؿمدايم َٚمتف﴾(َ )1قم َ َّ
حل ُّجَ ،و َّ
اًمزيمَاةَُ ،وا َ
ِِ
ح َت ًَِ ٌُ َٝما َصدََ َىم ٌةش َو َىم َال اًمٜمٌَِّ ُّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ « :و ًَمٙمِ ْـ ِضم َٝما ٌد َوٟمِ َّٞم ٌةش.
اًمر ُضم ِؾ َقم َغم َأ ْهٚمف َ ْ
َّ

ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ٞمؿَ ،قمد ْـ َقم ْٚم َ٘م َٛمد َة
ؼمٟمَا َُماًم ٌؽَ ،قم ْـ َ ْ
ح َٞمك ْسم ِـ َؾمٕمٞمدَ ،قم ْـ ُحم َ َّٛمد ْسم ِـ إِ ْسم َراه َ
 َطمدَّ َصمٜمَا َقم ٌْدُ اهللَِّ ْسم ُـ َُم ًْ َٚم َٛم َةَ ،ىم َالَ :أ ْظم َ َقل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َىم َال« :إَ ْقم َام ُل سمِاًمٜم َّٞم ِةَ ،وًمِ ُٙمُؾ ا ُْم ِ
ْسم ِـ َو َّىم ٍ
اصَ ،قم ْـ ُقم َٛم َر َأ َّن َر ُؾم َ
َدقىَ ،وم َٛمد ْـ
در ٍئ َُمدا َٟم َ
َت ِه ْج َر ُشم ُف ًمدُُ ْٟم َٞما ُي ِّمٞم ٌُ َٝماَ ،أ ِو ا ُْم َر َأ ٍة َي َت ََز َّو ُضم َٝمدا،
َت ِه ْج َر ُشم ُف إِ َمم اهللَِّ َو َر ُؾمقًمِ ِف َوم ِٝم ْج َر ُشم ُف إِ َمم اهللَِّ َو َر ُؾمقًمِ ِفَ ،و َُم ْـ َيمَا َٟم ْ
َيمَا َٟم ْ
اضم َر إِ ًَم ْٞم ِفش.
َوم ِٝم ْج َر ُشم ُف إِ َمم َُما َه َ
تَ ،ىم َال :ؾم ِ
الَ ،ىم َال :طمدَّ َصمٜمَا ُؿمٕمٌ ُةَ ،ىم َالَ :أ ْظمؼم ِين َقم ِدي سمـ َصماسمِ ٍ
اج ْسم ُـ ُِمٜم َْٝم ٍ
دٛم ْٕم ُت َقم ٌْددَ اهللَِّ ْسمد َـ
ُّ ْ ُ
َْ
َ
 َطمدَّ َصمٜمَا َطم َّج َُ
ََ
ِِ
ِ
ٍ
ح َت ًَِ ٌُ َٝما َوم ُٝم َق ًَم ُف َصدََ َىم ٌةش.
اًمر ُضم ُؾ َقم َغم َأ ْهٚمف َ ْ
َي ِزيدَ َ ،قم ْـ َأ ِيب َُم ًْ ُٕمقد َقم ِـ اًمٜمٌَِّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ َىم َال« :إِ َذا َأ ْٟم َٗم َؼ َّ
ِ
اًمز ْه ِريَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمِل َقم ِاُم ُر ْسم ُـ َؾم ْٕم ٍدَ ،قمد ْـ َؾمد ْٕم ِد ْسم ِ
دـ َأ ِيب
بَ ،قم ِـ ُّ
ؼمٟمَا ُؿم َٕم ْٞم ٌ
حلٙم َُؿ ْسم ُـ ٟمَاومعٍَ ،ىم َالَ :أ ْظم َ َ
 َطمدَّ َصمٜمَا ا ََو َّىم ٍ
ؼم ُه َأ َّن َر ُؾم َ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ َىم َال« :إِ َّٟم ََّؽ ًَم ْـ ُشمٜمْ ِْٗم َؼ َٟم َٗم َ٘م ًة َشم ٌْ َت َِٖمل ِ َهبا َو ْضم َف اهللَِّ إِ َّٓ ُأ ِضم ْدر َت
اصَ :أ َّٟم ُف َأ ْظم َ َ
دم َٕم ُؾ ِذم َوم ِؿ ا ُْم َر َأشمِ َؽش.
َقم َٚم ْٞم َٝماَ ،طم َّتَّك َُما َ ْ
..................
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ىمال" :سماب ُما ضماء ّ
سمٕمدض
َدر ُ
أن إقمامل سماًمٜمٞمة واحلًٌة ،وًمٙمؾ اُمرئ ُما ٟمقى" اًمٜمٞمة ُمٕمروومة ،واحلًٌة َذ َيم َ
أهؾ اًمٕمٚمؿ ّأهنا ُمٕمٓمقومة قمغم اًمٜمٞمدة ُِمدـ سمداب قمٓمدػ اعمؽماد َومدلم ،وسمٕمدض أهدؾ اًمٕمٚمدؿ ي٘مدقلّ :
إن اًمٜمٞمدة هدل
اإلظمالص ،واحلًٌة هل ـمٚمب إضمر واًمثقاب ُِمـ اهلل شمٕمامم قمغم اًمٗمٕمؾ ،ىمال اًمٌخاري" :ومدظمؾ ومٞمف اإليدامن
واًمقوقء" إمم صظمر ُما ذيمر ،أي ومدظمؾ ذم ُما شم٘مدّّ م وهق "ىمقًمف إقمامل سماًمٜمٞمة وًمٙمؾ اُمرئ ُما ٟمقى" دظمدؾ ومٞمدف
اًمٌخاري رمحف اهلل يِمػم إمم ُما ىمدُمٜما ِذ ْيم َْره قمـ اًمًٚمػ ّأهنؿ يدذيمرون ّ
أن اإليدامن ىمدقل وقمٛمدؾ
اإليامن ،وًمٕمؾ
ّ
وٟمٞمة ،وُما ذيمره اعم١مًمػ "اإليامن واًمقوقء واًمّمالة" وهمػمها ُِمـ إطمٙمام هذه أقمامل وإقمامل ُِمـ اإليدامن،
ومال يٙمٗمل اًمٕمٛمؾ سمدون ٟمٞمةّ ،
ٕن اًمٜمٞمة يراد هٜما ُمٕمٜماها اإلظمالص هلل شمٕمامم ذم اًمٕمٛمؾ ،وىمد ذيمرٟما ومٞمام ؾمٌؼ وضم َف
ارشمٌاـمٝما سماإليامن.
اًمر ّد قمغم اعمرضمئة ّ
اسمـ سم ّٓمال ي٘مقلّ :
سم٠من اإليدامن ىمدقل سماًمٚمًدان دون اًم٘مٚمدب!
إن هذا اًمٌاب أراد سمف اعم١مًمػ َّ
ومٌلم ّ
أيْما هق ُمتٕمٚمؼ سماًم٘مٚمب وهق إظمالص اًمديـ هلل شمٕمامم ،وهدذا
أن اإليامن ًمٞمس هق وم٘مط جمرد اًم٘مقل! وإ ّٟمّام ً
ّ
أيْما ىمقل يرضمع إمم ُما شم٘مدّّ م قمـ اًمًٚمػ ُِمـ ىمقهلؿّ :
إن اإليامن ىمقل وقمٛمؾ وٟمٞمة.
ً
وىمقًمف ىمال اهلل شمٕماممُ ﴿ :ىم ْؾ ُيم ٌُّؾ َي ْٕم َٛم ُؾ َقم َغم َؿمايمِ َٚمتِ ِف﴾( )1ىمال اًمٌخاري" :قمغم ٟمٞمتف" هذا أطمدد اًمتد٠مويٚملم ذم
ُدؾ َي ْٕم َٛم ُ
اًمٌخاري مجاقم ٌة ُِمـ اًمًٚمػ يم٘متادة واحلًـ وهمػممهاُ ﴿ ،ىم ْؾ ُيم ٌّ
دؾ َقم َ
دغم
ومن سمف
ّ
أية ،وىمد ومن أية سمام َّ
َؿمايمِ َٚمتِ ِف﴾ يٕمٜمل ّ
أن اًمٕمٛمؾ ُمرشمٌط سماًمٜمٞمة ،وىمالٟ" :مٗم٘مة اًمرضمؾ قمغم أهٚمف حتًٌٝما صدىمة" وهذه اجلٛمٚمة هل ضمزء
ُِمـ طمديث اسمـ ُمًٕمقد اًمذي ؾماىمف اعم١مًمػ سم٢مؾمٜماده يمام ؾمٞم٠ميت ْ
إن ؿماء اهلل ،وىمقًمدف" :وًمٙمدـ ضمٝمداد وٟمٞمدة" أي
ٌَّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ ،وىمد صمٌت ذًمؽ ذم سمٕمض اًمٜمًخ ،وهذا ضمزء ُِمـ طمدديث أؾمدٜمده اعم١مًمدػ ذم
وىمال اًمٜمَّ ُّ
أيْما اإلُمام ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ُِمـ طمديث اسمـ قمٌاس
يمتاب احلج وذم يمتاب اجلٝماد وذم يمتاب اجلزية وأؾمٜمده ً
ريض اهلل شمٕمامم قمٜمف ٓ" :هجرة سمٕمد اًمٗمتح وًمٙمـ ضمٝماد وٟمٞمة".
صمؿ ىمال :طمدصمٜما قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمٛمة وهق اًم٘مٕمٜمٌل ،ىمال :أظمؼمٟما ُماًمؽ قمـ حٞمك سمـ ؾمٕمٞمد وهق إٟمّمداري،
قمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ وهق اًمتٞمٛمل ،قمـ قمٚم٘مٛمة سمـ وىماص اًمٚمٞمثل ،و َذ َيم ََر احلدد َ
يث اعمِمدٝمقر وىمدال" :إقمدامل
سماًمٜمٞمات ،وًمٙمؾ اُمرئ ُما ٟمقى" وىمقًمف" :إقمامل سماًمٜمٞمات" يدظمؾ ومٞمٝما اإليامن ّ
ٕن اإليامن  -يمام شم٘مدّّ م  -سمداب
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أن اًمًٚمػ ي٘مقًمقنّ :
إن اإليامن هق اًمٕمٛمؾ" وذيمرٟما ّ
"ىمقل َُمـ ىمالّ :
إن اإليامن هق اًمٕمٛمؾ واًمٕمٛمؾ هق اإليدامن،
وأيْما وذم ىمقًمف "وًمٙمؾ اُمرئ ُما ٟمقى" يدظمؾ ومٞمٝما اإليامن.
ومٝمق داظمؾ إقماملً ،
اًمً َٚمٛملَ ،ظم َّر َج ًمف أصدحاب اًمٙمتدب اًمًد َّتَّة ،ىمدال:
صمؿ َذ َيم ََر ىمال :طمدصمٜما طمجاج سمـ ُمٜمٝمال وهق إٟمامـمل ُّ
طمدصمٜما ؿمٕمٌة ىمال :أظمؼمٟما قمدي سمـ صماسمت وهق إٟمّماري ُخم َ َّر ٌج ًمف ذم اًمٙمتب اًمً َّتَّة ،ىمال :ؾمٛمٕمت قمٌد اهلل سمدـ
وأيْمدا صدحايب،
يزيد وهق اخلٓمٛمل إٟمّماري وهق صحايب ،قمـ أيب ُمًٕمقد وهق قم٘مٌة سمـ قمٛمرو اًمٌددري ً
وهق ُِمـ رواية اًمّمحايب قمـ اًمّمحايب ىمال" :إذا أٟمٗمؼ اًمرضمؾ قمدغم أهٚمدف حتًدٌٝما ومٝمدل ًمدف صددىمة" وهدذا
أيْما َظم َّر َضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،واحلديث اًمذي َىم ٌْ َٚمف يمذًمؽ َظم َّر َضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،هذه اًمٚمٗمٔمدة
احلديث ً
"إذا أٟمٗمؼ اًمرضمؾ قمغم أهٚمف حتًٌٝما ومٝمل صدىمة" هل اًمتل ذيمرها اعم١مًمػ ذم صدر اًمٌاب ،ومٝمٜما رشمب اًمثقاب -
أضمرها ،وإضمر إٟمام هق ُمرشمب قمغم اإليامن ،ومدََ َّل ذًمؽ قمغم ّ
أن اًمٕمٛمؾ ٓ
وهق إضمر  -قمغم آطمتًاب يٓمٚمب َ
َ
أضمره وصمقا ُسمف ّإٓ إذا يمان سمٜمٞمة.
يٜمال
اإلٟمًان ُ
يمثػما ،ىمال :أظمؼمٟمدا ؿمدٕمٞمب وهدق اسمدـ أيب
صمؿ ىمال :طمدصمٜما احلٙمؿ سمـ ٟماومع وهق أسمق اًمٞمامن اًمذي روى قمٜمف ً
محزة قمـ اًمزهري ،ىمال :طمدصمٜمل قماُمر سمـ ؾمٕمد وهق اسمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىماس قمـ ؾمٕمد ،أٟمدف أظمدؼمه ّ
أن رؾمدقل
اهلل ىمال" :إ َّٟمَّؽ ًمـ شمٜمٗمؼ ٟمٗم٘مة شمٌتٖمل هبا وضم َف اهلل ّإٓ ُأ ِضم ْر َت قمٚمٞمٝما :طمتك ُما دمٕمؾ ذم ذم اُمرأشمؽ" وهذا احلديث
يمثػما ،ووضمف اًمِماهد ُمٜمف فماهر ٕٟمف ىمال" :شمٜمٗمؼ ٟمٗم٘مة شمٌتٖمل هبا وضم َف اهلل"
ً
أيْما َظم َّر َضمف ُمًٚمؿ ،واإلؾمٜماد شم٘مدم ً
ومدََ َّل ذًمؽ قمغم ارشمٌاط إقمامل سماًمٜمٞمة ،وإقمامل  -يمام ىمٚمٜما ُِ -مـ اإليامن :ومدََ َّل قمغم ارشمٌاط اإليامن سماًمٜمٞمدةّ :
وأن
اإليامن ىمقل وقمٛمؾ وٟمٞمة.
-----------------------------------------ِ
ِ
اُمتِ ِٝم ْؿش.
ٞمح ُة :هللَِّ َوًمِ َر ُؾمقًمِ ِف َو َِٕئِ َّٛم ِة اعمُ ًْٚمِ ِٛم َ
يـ اًمٜمَّّم َ
اب َىم ْق ِل اًمٜمٌَِّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ« :اًمد ُ
َسم ُ
لم َو َقم َّ
َو َىم ْقًمِ ِف َشم َٕم َامم﴿ :إِ َذا َٟم َّم ُحقا هللَِّ َو َر ُؾمقًمِ ِف﴾(.)1
ح َٞمكَ ،قم ْـ إِ ْؾم َام ِقم َٞمؾَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمِل َىم ْٞم ُس ْسم ُـ َأ ِيب َطم ِ
از ٍمَ ،قم ْـ َضم ِر ِير ْسم ِـ َقم ٌْ ِد اهللَِّ،
َ -طمدَّ َصمٜمَا ُُم ًَدَّ ٌدَ ،ىم َالَ :طمدَّ َصمٜمَا َ ْ

ِ
اًمز َيم ِ
ِ
َىم َالَ « :سما َي ْٕم ُت َر ُؾم َ
اًمّم َ
َاةَ ،واًمٜمُّ ُّّْم ِح ًمِ ُٙمُؾ ُُم ًْٚمِ ٍؿش.
ال َِةَ ،وإِي َتَاء َّ
قل اهللَِّ َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ َقم َغم إِ َىما ِم َّ
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ال َىم َةَ ،ىم َال :ؾم ِٛمٕم ُت ضم ِرير سمدـ َقمٌ ِ
 طمدَّ َصمٜمَا َأسمق اًمٜمُّٕمام ِنَ ،ىم َال :طمدَّ َصمٜمَا َأسمق َقمقا َٟم َةَ ،قمـ ِزي ِدد اهللَِّ َي ُ٘م ُ
اد ْسم ِـ ِقم َ
دقل
َ ْ َ َ ْ َ ْ
ْ َ
ُ َ
َ
ُ
َ
َْ
يقم ُمات اعمُ ِٖمػمة سمـ ُؿمٕمٌ َةَ ،ىمام َومح ِٛم اهللََّ و َأ ْصمٜمَك قم َٚمٞم ِف ،و َىم َال :قم َٚمٞمٙمُؿ سمِاشم َ٘م ِ
اًمق َىم ِ
اء اهللَِّ َو ْطمدَ ُه َٓ َ ِ
ذ َ
دار،
َ َ دَ
َْ َ َ َ
يؽ ًَم ُفَ ،و َ
َ ْ َ
َ
َُ ْ ُ َْ
َ ْ ْ
أنُ ،صمؿ َىم َال :اؾم َتٕم ُٗمقا َِٕ ُِم ِػميمُؿَ ،وم٢مِ َّٟمف يم َ ِ
ِ
ِ
ِ
و ِ ِ
ب اًم َٕم ْٗم َقُ ،صم َّؿ َىم َالَ :أ َُّما
َان ُح ُّ
ُ
ْ ْ
ْ
اًمًٙمٞمٜمَةَ ،طمتَّك َي ْ٠مشم َٞمٙم ُْؿ َأُم ٌػمَ ،وم٢مِٟم ََّام َي ْ٠مشمٞمٙم ُُؿ َ َّ
َ َّ
َسم ْٕمدُ َ ،وم٢مِين َأ َشم ْٞم ُت اًمٜمٌَِّ َّل َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ ُىم ْٚم ُتُ :أ َسمايِ ُٕم َؽ َقم َغم ِ
نم َط َقم َ َّكمَ « :واًمٜمُّ ُّّْم ِ
اإل ْؾم َ
دح ًمِ ُٙمُدؾ ُُم ًْدٚمِ ٍؿش
ال ِم َوم َ َ
ِ ِ
ِ
اؾم َت ْٖم َٗم َر َوٟم ََز َل.
َوم ٌَا َي ْٕم ُت ُف َقم َغم َه َذاَ ،و َرب َه َذا اعمَ ًْجد إِين ًَمٜمَاص ٌح ًَمٙم ُْؿُ ،صم َّؿ ْ
..................
ِ
ىمدقل اًمٜمٌََّّدل ّ
صدغم اهلل قمٚمٞمدف
اًمٌخاري وومٞمف "سمداب
هذا هق صظمر سماب ذم يمتاب اإليامن ُِمـ صحٞمح اإلُمام
ّ
وؾم ّٚمؿ :اًمديـ اًمٜمّمٞمحة هلل وًمرؾمقًمف وًمألئٛمة اعمًٚمٛملم وقماُمتٝمؿ" وهذا ًمٗمظ طمديث متدٞمؿ اًمدداري ريض اهلل
اًمٌخاري رمحف اهلل ًمٙمقٟمف ىمدد يٙمدقن ًمدٞمس قمدغم ذـمدف ّ
وإٓ
قمٜمف اًمذي َظم َّر َضمف اإلُمام ُمًٚمؿ ومل يقرده اإلُمام
ّ
خيَرضمف ٕٟمف ًمٞمس قمغم ذـمف ،ىمال" :وىمقل
اًمٌخاري ىمد صحح هذا احلديث ذم همػم اًمّمحٞمحً :مٙمٜمف مل ُ َ
وماإلُمام
ّ
ٕن أيةًَ ﴿ :مٞمس قم َغم اًمْمٕم َٗم ِ
اهلل شمٕمامم﴿ :إِ َذا َٟم ََّم ُحقا هللَِّ َو َر ُؾمقًمِ ِف﴾(ّ " )1
اء َو َٓ َقم َغم اعمَْ ْر َى َو َٓ َقم َغم ا ًَّم ِذي َـ َٓ
ْ َ َ
ُّ َ
ون َُما ُيٜمْ ِْٗم ُ٘م َ
َجيِدُُ َ
اًمٌخاري ُِمـ هذا اًمتٌقيب؟ اًمذي ذيمره اسمـ سمٓمدال
قن َطم َر ٌج إِ َذا َٟم ََّم ُحقا هللَِّ َو َر ُؾمقًمِ ِف﴾ُ ،ما ُمراد
ّ
أن اًمديـ يٓمٚمؼ قمغم اًمٕمٛمؾ ًمٙمقٟمف ؾمٛمك اًمٜمّمٞمح َة ديٜمًًا :ومددََ َّل ذًمدؽ قمدغم ّ
سمٞمان ّ
واًمٕمٞمٜمل واسمـ طمجر أٟمف أراد َ
أن
اًمديـ هق اإليامن واًمٕمٛمؾ ُِمـ اإليامنً ،مٙمـ إذا ٟمٔمرٟمدا إمم اًمٜمّمدٞمحة وُمدا ذيمدره اًمٕمٚمدامء رمحٝمدؿ اهلل ذم سمٞماهندا
ومٛمدثال ذيمدروا ّ
ً
أن اًمٜمّمدٞمحة هلل حمٌ ُتُدف
وشمٕمريٗمٝما وشمٗمّمٞمٚمٝما وذطمٝما وضمدٟما أهنا ًمٞمًت ىماسة قمدغم اًمٕمٛمدؾ!
وٟمنم ديٜمف إمم صظمره ،وهذه ومٞمٝما أقمامل ضمقارح وومٞمٝما أقمامل ىمٚمقب وومٞمٝمدا
ُ
وشمٕمٔمٞمٛمف وإضمال ًُمف واجلٝما ُد ذم ؾمٌٞمٚمف ُ
أيْما اقمت٘ما َد وطمداٟمٞمتف وقمدم مماصمٚمة همػمه ًمف ذم أؾمامئف وصٗماشمف واقمت٘ماد يمامًمف سمذاشمف وأؾمدامئف
اقمت٘مادات وذيمروا ً
وصٗماشمف( ،)2هذه يمٚمٝما رء يرضمع إمم آقمت٘ماد ،ورء يرضمدع إمم أقمدامل اجلدقارح ،ورء يرضمدع إمم أقمدامل
ان اًمديـ هق اإليامنّ :
ان يٙمقن اعم١مًمػ رمحف اهلل ظمتؿ هبذا ًمٌٞمان َّ
اًم٘مٚمقب ،ومٞمٛمٙمـ ْ
وأن هذا اإليدامن يد٠ميت قمدغم
إقمامل يمٚمٝما  -قمغم آقمت٘مادات وقمغم إىمقال وقمغم أقمامل اجلقارح وأقمامل اًم٘مٚمدقب  ،-ويٛمٙمدـ ْ
أن يٙمدقن
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هذا ُمراد اعم١مًمػ ،ويٛمٙمـ ْ
أن يٙمقن اعمراد سمٛمالطم٘مة هذا اًمٌاب "اًمديـ اًمٜمّمٞمحة" اعمراد هبدا رء ظمداص ُِمدـ
اًمٜمّمٞمحة وآشمٌاع ٕٟمف َذ َيمَر أيةًَ ﴿ :مٞمس قم َغم اًمْمٕم َٗم ِ
ون َُمدا ُيٜمْ ِْٗم ُ٘م َ
اء َو َٓ َقم َغم اعمَْ ْر َى َو َٓ َقم َغم ا ًَّم ِذي َـ َٓ َجيِدُُ َ
دقن
ْ َ َ
ُّ َ
َ
َ
َطم َر ٌج إِ َذا َٟم ََّم ُحقا هللَِّ َو َر ُؾمقًمِ ِف﴾( )1واًمٜمّمٞمحة هلل ورؾمقًمف شمٙمقن سمٓماقمة اهلل ورؾمقًمف ّ
ٕن هد١مٓء َتٚمٗمدقا قمدـ
أن يٓمٞمٕمقا اهلل ورؾمقًمف ،ومٞمٛمٙمـ ْ
اجلٝماد! ًمٙمـ َتٚمٗمقا ًمٕمذر وم َٕم َذ َرهؿ اهللُ سمنمط ْ
أن يٙمقن هذا دًمٞمؾ قمغم ُما ذيمره
سمٕمض اًمٕمٚمامء ُِمـ ّ
وؾمٜمََّّة يٕمٜمل اشمٌاع ،ىمد يٙمقن هذا ،وىمد يٙمقن ُما ذيمره أهؾ اًمٕمٚمؿ
أن اإليامن ىمقل وقمٛمؾ وٟمٞمة ُ
أن اعمراد ّ
ومٞمام شم٘مدم ِذ ْيم ُْره ّ
أن اإليامن ديـ واًمديـ يٓمٚمؼ قمغم اًمٕمٛمؾ وهق اًمٜمّمٞمحةً ،مٙمدـ َىم ٍْمد اًمٜمّمدٞمحة قمدغم
اًمٕمٛمؾ وم٘مط ذم ٟمٔمري أٟمف حمؾ ٟمٔمر! وًمٙم ّـ اًمٜمّمٞمحة قماُمة شمِمٛمؾ أقمامل اًم٘مٚمقب وأقمدامل اجلدقارح وإىمدقال
واإلرادات.
صمؿ َذ َيم ََر ىمال :طمدصمٜما ُمًدد ىمال :طمدصمٜما حٞمك وهق اسمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓمان ،قمدـ إؾمدامقمٞمؾ وهدق اسمدـ أيب ظماًمدد
ٌَّل ّ
صغم اهلل قمٚمٞمدف
اًمٌجكم وىمد شم٘مدم ،ىمال :طمدصمٜما ىمٞمس سمـ أيب طمازم وهق اًمٌجكم اًمٙمقذم وهق خميم أدرك اًمٜمَّ َّ
وؾم ّٚمؿ ومل يره ويمان ُم١مُمٜمًًا سمف ،وطمديثف ذم اًمٙمتب اًمتًٕمة.
سمايٕمت رؾمقل اهلل قمغم إىمام اًمّمالة وإيتاء اًمزيماة واًمٜمّمح ًمٙمؾ ُمًٚمؿ" هذا َيدُُ ُّل قمغم اًم٘مقل وقمدغم
ىمال" :
ُ
اًمٕمٛمؾ ،ويٛمٙمـ ْ
أن يدظمؾ ذم اًمٜمّمح ًمٙمؾ ُمًٚمؿ ُما يتٕمٚمؼ سم٠مقمامل اًم٘مٚمقب وإراداهتا.
صمؿ ىمال :طمدصمٜما أسمق اًمٜمٕمامن وهق حمٛمد اًمٗمْمؾ اًمًدود اعمٕمروف سمٕمارم ،وطمديثف ُخم َ َّرج ذم اًمٙمتب اًمًد َّتَّة
ىمال :طمدصمٜما أسمق قمقاٟمة وهق اًمقواح اًمٞمِمٙمري ،وطمديثف ُخم َ َّرج ذم اًمٙمتب اًمً َّتَّة ،قمـ زياد سمـ ِقمالىمة وهق اسمدـ
َ
ؾمٛمٕمت ضمرير سمـ قمٌد اهلل ي٘مقل يقم
طمديث ضمرير
أيْما ذم اًمٙمتب اًمً َّتَّة ،صمؿ َذ َيم ََر
ُ
ُماًمؽ اًمثٕمٚمٌل وطمديثف ُخم َ َّرج ً
ىمٚمت :أسمايٕمؽ قمغم اإلؾمدالم؟
ُمات اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمٌة ىمام ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف إمم صظمر احلديث وومٞمف اًمِماهد " ُ
قمكم واًمٜمّمح ًمٙمؾ ُمًٚمؿ" اًمٜمّمح هٜما شمٙمقن ىمد ُمٕمٓمقومة قمغم "أسمايٕمؽ قمغم اإلؾمالم" ويّمح ْ
أن شمٙمقن
ومنمط َّ
أيْمدا
أيْما واًمت٘مدير يٕمٜمل "وأذط قمٚمٞمؽ اإلؾمالم واًمٜمّمٞمحة" ،هذا احلديث َظم َّر َضمف اإلُمام ُمًٚمؿ ً
ذم اًمٗمتح ً
ذم صحٞمحف.
شم٘مدَّ م سمٞما ُٟمُف ذم احلديث اًمذي ىمٌٚمف.
وىمقًمف "واًمٜمّمح ًمٙمؾ ُمًٚمؿ" هذا هق ُمقوع اًمِماهد ،وىمد َّ
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الع َزَيََزََبََنَ ََم ََ
ََََ
َ
خَ ََعََبَدَ َ
اًمٌخاري رمحف اهلل.
وهبذا يتؿ يمتاب اإليامن ًمّمحٞمح اإلُمام
ّ
أن يٜمٗمٕمٜما وإيايمؿ سمام ؾمٛمٕمٜماْ ،
وضمؾ ْ
ّ
ىمدَّ ُمف قمغم اإلؾمالمً ،مٙمـ ُمدا
قمز
وأن يٖمٗمر ًمٚمٛم١مًمػ ضمزاء ُما َّ
ٟمً٠مل اهلل ّ
َ
يٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞم ُف قمٚمٞمف هق ّ
اًمًٜمَّة ذم هذا اًمٌاب ،وهل قم٘مٞمدة ىمدد طمٙمدك
أن
اإلٟمًان حرص قمغم ُمٕمرومة قم٘مٞمدة أهؾ ُّ
ُ
أُمرا ـمار ًئًا! هل ُمً٠مًمة ىمديٛمة ،ضماءت طمٙماية
ىمديام
َ
اإلمجاع قمٚمٞمٝما ،يٕمٜمل ًمٞمًت هل وًمٞمدة وًمٞمًت ً
أهؾ اًمٕمٚمؿ ً
اًمًدٜمََّّة واجلامقمدة وإمجدا َقمٝمؿ قمٚمٞمٝمدا اإلُمدام
ىمديام ،وىمد طمٙمك ُمذهب أهؾ ُّ
اًمًٜمََّّة هبا ً
اإلمجاع قمغم ُمذهب أهؾ ُّ
ؼم واًمٌٖمقي ومجاقمات ،ذيمروا
اًمِماومٕمل رمحة اهلل قمٚمٞمف واإلُمام أمحد وأسمق صمقر وأسمق قمٛمر اًمٓمٚمٛمٜمٙمل واسمـ قمٌد اًم ّ
اًمًٜمََّّة قمغم هذه اًمٕم٘مٞمدة.
َ
إمجاع أهؾ ُّ
ف ذًمؽ ّ
اًمٌخاري رمحف اهلل ىمد أووح هذه اًمٕم٘مٞمدة و َسم ّٞمٜمََٝما هبذه اًمتٌقيٌات اًمتل َذ َيم ََرها.
وم٢من اإلُمام
إذا ُقم ِر َ
ّ
ّ
وصغم اهلل وؾم ّٚمؿ قمغم ٟمٌ ّٞمٜما حمٛمد وقمغم صًمف وصحٌف أمجٕملم.
اجلٛمٞمع َعمِا ُحب ويرى،
وومؼ اهللُ
َ
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