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 3  املقدمة

 



 املقدمة

 

هم إَِلا اهللُ  ُد أمْن َلم إِلم أمْشهم ًكا فِيِه، وم ثرًِيا طميِّبًا ُمبمارم ًْدا كم َحم

ُسوُلُه،  رم بُْدُه وم ًدا عم ُد أمنا ُُممما أمْشهم ُه، وم يكم لم ِ ُه َلم َشم ْحدم      وم

 :أَمَّا بَعْد  

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ) َفيَُقوُل اهلُل تََعاَلى فِي كِتَابِِه الَكِريِم:

 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

  .[133]البقرة:  (ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

بااس ِديِث اْبِن عم حا ِمْن حم صم ْلفم النابِيِّ     وم : ُكنُْت خم الم ْوًما   قم يم

: الم قم ْحَفظَْك  اْحَفظِ  ،إِنِّي أَُعلُِّمَك َكلَِمات   ،َيا ُغََلمُ » فم َي ُه  اْحَفظِ  ،اهلَل  ِجْد تَ اهلَل 

َجاَهَك  َفاْسأَلِ  ،تُ ا اْستَعَنَْت فَاْستَعِْن بِاهللِ  ،اهللَ  إَِذا َسأَلَْت  وِ  ،َوإِذَ َل َة  ْم أَنَّ األُمَّ  َواْعلَ

َلَك  ُه اهلُل  بَ تَ  َقْد َك
ُعوَك إَِّلَّ بَِشْيء   لَْم يَنْفَ

وِ  ،اْجتََمَعْت َعلَى أَْن يَنَْفعُوَك بَِشْيء   َوَل

يَْك  َل ُه اهلُل َع بَ تَ  َقْد َك
وَك إَِّلَّ بَِشْيء  َيُضرُّ َلْم  وَك بَِشْيء   َيُضرُّ  ،اْجتََمُعوا َعلَى أَْن 

ِت  ِت  ُرفَِع ُحُف  األَْقََلُم َوَجفَّ  .«الصُّ

اٍت  اِمعم ٍت جم ِلَمم ِد كم ْلِقنِي األمْوَلم ا، أمْصٌل ِِف تم نمظماِئُرُُهم احلمِديُث وم ُة وم ِذِه اآليم هم فم

يِْه، ِِف تم  لم ِل عم كُّ التاوم ِحْفِظ ُحُدوِدِه، وم تِِه، وم ْعِليِم ِعبمادم تم ، وم لا جم زا وم وِحيِد اهللِ عم

Y 
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ُة،  ِحيحم ِعياُة الصا ْ بِيمُة الَّشا ْ ِذِه ِهيم الَّتا هم ِه. فم ِّ َشم ِه وم رْيِ ِر خم دم ِن بِالقم اإِليَمم بمتِِه، وم اقم ُمرم وم

ا  يْهم لم أم عم شم ى ِلِمْن نم تِي ُيْرجم لِكم الا نِي ذم ملم ؛ ِِماا َحم نيم
احِلِ رْيِ ِعبماِد اهللِ الصا أمْن يمُكونم ِمْن خم

اِر  غم َلم أمْن أمْكتُبم أِلمْبنماِئي الصِّ ُيْصِلحم ِِبِمْ  -عم ُهْم وم ِذِه  -أمْسأمُل اهللم أمْن ُيْصِلحم هم

ةم ِِف  م ِت اِلُيمَّسا ِلَمم الفِ الكم ِة وم ِقيدم العم بماِدِئ التاْوِحيِد وم ِة الُقْرآِن  ْقهِ مم ًة بِأمِدلا يادم ، ُمؤم

بِاهللِ  ، وم  اِلُْسِلِمنيم
ِ
اِئرم أمْبنماء سم ُهْم ِِبما، وم عم نْفم لا أمْن يم جم زا وم اِجيًا ِمنم اهللِ عم ناِة، رم السُّ وم

 التاْوفِيُق.

 َكَتَبُه 

 
ْلٍف  أم ٍة وم ِعَِمئم ْربم أم ينم وم ِعَّْشِ ٍس وم ْ امم َخم ٍب عم جم ْهِر رم  ِِف شم

مُ  َلم السا ُة وم َلم ا الصا اِحبِهم َلم صم ِة عم ِويا بم  النا
ةِ  لِْلِهْجرم
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 مبادئ التوحيد والعقيدة

 

ِيعم َمن َخَلَقَك  :إَِذا قِيَل لََك    لمقم َجم خم نِي اهللُ، وم قم لم ُقْل: خم ؟ فم

: اَلم عم ْوُل اهللِ تم لِيُل قم الدا اِت، وم  .[62الزمر: ] (گگ ک ک ک) اِلمْخُلوقم

َك  :إَِذا قِيَل لََك   ْن َربُّ لِيُل َم الدا ، وم
ٍ
ء ْ بُّ ُكلِّ َشم رم ِّبِّ وم ُقْل: اهللُ رم ؟ فم

 : اَلم عم ْوُل اهللِ تم :. [164األنعام: ] (وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې)قم اَلم عم ْوُلُه تم قم  وم

 .[2الفاحتة: ] (پ پ پ پ)

ُقْل: لَِماَذا َخَلَقَك اهللُ  :إَِذا قِيَل لََك  لِيُل ؟ فم الدا تِِه، وم نما لِِعبمادم قم لم خم

: اَلم عم ْوُل اهللِ تم  .[56الذاريات: ] (ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ) قم

نَُك  :إَِذا قِيَل لََك   ي ، َما دِ ِم احلمقُّ ُقْل: ِدينِي ُهوم ِديُن اإِلْسَلم ؟ فم

: اَلم عم ْوُل اهللِ تم لِيُل قم الدا ْوُلُه . [19آل عمران: ] (چچ چ چ ڃ ڃ) وم قم وم

: اَلم عم ْوُلُه . [33ة: بالتو] (ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ) تم قم وم

: اَلم عم  (چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ) تم

[85آل عمران: ]
 (1)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليل حديث النواس بن سمعان  (1) »قال:  أن النبي  اإلسَلم هو الرصاط اِلستقيم، والدا

َراُط اإلِْسََلُم...  =إن شاء اهلل -(، وهو حديٌث صحيٌح فمن ثبت عليه ثبت 4/182. أخرجه أَحد )« َوالصِّ
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ِيَُّك  :إَِذا قِيَل لََك ف ب ِيًعا ُهوم َمن َن ِة َجم ِذِه األُما بِيُّ هم نم بِيِّي وم ُقْل: نم ؟ فم

ُسْوُل اهللِ ٌد رم ْوُل   ُُممما لِيُل قم الدا :، وم اَلم عم  ەئ ائ ائ ى ى ې) اهللِ تم

 ٺ)، وقوله تعاَل: [40]األحزاب:  (ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ۆ ۇ) وقوله تعاَل:، [2]اجلمعة:  (ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

 (.8وانظر ) [158]األعراف:  (ۉ

بْدِ  :إَِذا قِيَل لََك ف ُل َواِجب  َعَلى الَع وَّ زا ؟ َما أَ ْوِحيِد اهللِ عم ُقْل: تم فم

بااسٍ  ِديُث اْبِن عم لِيُل حم الدا ، وم لا جم بمٍل   م: ِلماا بمعمثم النابِيُّ َقال  وم اذم ْبنم جم ُمعم

ُه: الم لم ِن قم ْقدُ » إَِلم اليممم تَ َك  اِب إِنَّ تَ ْهِل الكِ ْوم  مِْن أَ َل َما  ،ُم َعَلى َق وَّ يَُكْن أَ ْل َف

ْدُعوُهْم إَِلى أَنْ  َعاَلى تَ تَ ُدوا اهلَل  َوحِّ لَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ.. «ُي  مُتََّفَقٌ عَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليل قول اهلل تعاَل:            - = گ گ ک ک)عَل الرصاط اجلَّس اِلمدود عَل جهنم. والدا  ڳ گ گ

 .[72-71]مريم: (ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ

ُل »قال:  أنا النابيا  وحديث أِّب هريرة   ُتْرسم ِمينًا وم اِط يم م ِي الرصِّ تم بم نْ اِن جم ُقومم يم ِحُم فم الرا ُة وم انم األممم

ُلُ  ْعَمم ِري ِِبِْم أم ْ اِل، َتم جم دِّ الرِّ شم رْيِ وم الطا يِح، ُثما كم الرِّ ِْق، ُثما كم الَبم ُلُكْم كم وُّ ُمرُّ أم يم ًَل، فم ِشَمم ُل وم ْعَمم زم أم ْعجم تاى تم ْم... حم

ِي  تم افا ِِف حم ادِ... وم ٌس ِِف  الِعبم ْردم ُمكم اٍج، وم ْخُدوٌش نم مم ْت بِِه، فم ْن ُأِمرم ْخِذ مم ٌة بِأم ْأُمورم ٌة مم قم لا لِيُب ُمعم َلم اِط كم م الرصِّ

 .أخرجه مسلمٌ. «الناارِ 

، َفُيْجَعُل »قال:  أنا النابيا  وأخرج البخاري من حديث أِّب سعيٍد اخلدري  ُيْؤَتى بِاجِلْْسِ

ٌة، َعَلْيِه َخَطاطِيُف َوَكََللِيُب... »قلنا: يارسول اهلل وما اجلَّس؟ قال: «. َبْْيَ َظْهَرْي َجَهنَّمَ  َمْدَحَضٌة َمَزلَّ

ُدوٌش، َوَمْكُدوٌس ِِف َناِر َجَهنَّمَ  ٌم، َوَناٍج ََمْ  .«َفنَاٍج ُمَسلَّ
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َه إَِّلَّ اهللُ  :إَِذا قِيَل لََك ف   َِل نَى ََّل إ ْعبُودم  َما َمْع ا: َلم مم ْعنماهم ُقْل: مم ؟ فم

: اَلم عم ْوُل اهللِ تم لِيُل قم الدا قٍّ إَِلا اهللُ، وم د: ] (ىت مت خت حت جت يب) بِحم  .[19ُُممما

ْوُلُه: قم  .[62]احلج:  (ھ ھ ھ ہ ہ) وم

ٌد َرُسوُل اهللِ  :إَِذا قِيَل لََك ف   نَى ُمَحمَّ ُه َما َمْع ا أمنا ْعنماهم ُقْل: مم ؟ فم

ًة، ِمنم اجِلنِّ  افا ُسوُل اهللِ إَِلم النااِس كم رم
(1)

 : اَلم عم ْوُل اهللِ تم لِيُل قم الدا اإِلْنِس، وم  ۀ) وم

ةم  [28سبأ: ] (ہ ہ ہ ہ ْيرم ن أمِِّب ُهرم   أمنا النابِيا    وعم

ة  »َقاَل:  ُت إَِلى الَخْلِق َكافَّ رِسْل  .مُسْلِمٌرواه  .«َوأُ

ْوُل  لِيُل قم الدا نُْه، وم مى عم ا َنم اْجتِنماُب مم ْصِديُقُه وم تم تُُه وم ِيًعا طماعم يْنما َجم لم ُب عم ِ َيم وم

اَلم  عم  .[54 ]النور: (ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ) :اهللِ تم

 : اَلم عم ْوُلُه تم قم  ،[52يس: ] (ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ) وم

ةم  ْيرم ْن أمِِّب ُهرم عم الم   وم : قم الم ُسوُل اهللِ قم َوَما »:  رم وُه  بُ
ِ ن َفاْجتَ ُْه  يتُُكْم َعن َما َنَه

مْ  تُ ْع ُه َما اْستَطَ وا مِنْ تُ َفأْ ِِه  تُكْم ب َمْر لَيْهِ «أَ  .مُتََّفَقٌ عَ

هِ َما  :إَِذا قِيَل لََك ف  َلم ِعبماِدِه أمْن َحقُّ اهللِ َعلَى ِعبَادِ قُّ اهللِ عم ُقْل: حم ؟ فم

بمٍل أمنا النابِيا  اِذ ْبِن جم ِديُث ُمعم لِيُل حم الدا يْئًا، وم ُكوا بِِه شم َلم ُيَّْشِ ْعبُُدوُه وم :  يم الم  قم

ِِه َشيْئ ا َحقُّ » َوََّل يُْشِرُكوا ب ْن يَعْبُُدوهُ  َّلَّ  َوَحقُّ  ،اهللِ َعَلى العِبَادِ أَ ادِ َعَلى اهللِ أَ بَ
 العِ

ا ئ  يْ َش ِِه  ْشِرُك ب ُي ْن ََّل  َب َم لَيْهِ. «ُيَعذِّ  .مُتََّفَقٌ عَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: كان ناس من (، قال ابن مسعود 4714رقم ) «صحيح البخاري»ناس كَم ِف  :ُيقال للجن (1)

 يعبدون ناًسا من اجلن، فأسلم اجلن ومتسك هؤَلء بدينهم. اإلنس
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ْركُ  :َفإَِذا قِيَل لََك   ، َما ُهَو الشِّ لا جم زا وم رْيِ اهللِ عم ُقْل: ُهوم ِعبماُدُة غم ؟ فم

 : اَلم عم ْوُل اهللِ تم لِيُل قم الدا ٌك، وم رْيِ اهللِ َِشْ ُفُه لِغم ْ لا فمرصم جم زا وم ًة هللِِ عم انم ِعبمادم ا كم فمُكلُّ مم

 .[36]النساء:  (ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ)

ْصِويُر األَْرَواِح َفَما ُحْكُم تَْصِويِر َذَواِت  :إَِذا قِيَل لََك ف  ُقْل: تم ؟ فم

ْسُعودٍ  ِديُث اْبِن مم لِيُل حم الدا ُنوِب، وم بماِئِر الذُّ اِح ِمْن كم اِت األمْروم وم  أمنا النابِيا   ذم

 : الم ُرونَ » قم اَمِة الُمَصوِّ يَ ْوَم الِق َي ا  اِس َعَذاب  نَّ َشدَّ ال لَيْهِ. «إِنَّ أَ  .مُتََّفَقٌ عَ

يْفم  ِديِث أمِِّب ُجحم حم ِن الَكْلِب،   َنَهى َرُسوُل اهللِ »َقاَل:   ةم وم َثَم ْن  َع

رَ  َن الُمَصوِّ َلَع َو ِم...  ِن الدَّ َثَم  .أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ. «َو

ْركِ  :َفإَِذا قِيَل لََك   ُقْل: َفَما تََعلُُّق تَْصِويِر َذَواِت األَْرَواِح بِالشِّ ؟ فم

ْلٌق يمُكوُن بِِه  ، إِنا التاْصِويرم خم لِكم لا ِِف ذم جم زا وم اِرًكا هللِِ عم ُمشم اِهيًا وم ُر ُمضم وِّ اِلُصم

ةم  اِئشم ِديُث عم لِيُل حم الدا يَامَةِ »َقاَل:   أمنا النابِيا     وم
َشدُّ النَّاِس َعَذاب ا يَْوَم القِ أَ

ُيَضاُهوَن بَِخْلِق اهللِ  َن  ِذي لَّ لَيْهِ. «ا   .مُتََّفَقٌ عَ

ِديُث أمِِّب  حم ةم وم ْيرم :   أمنا النابِيا   ُهرم اَلم عم الم اهللُ تم : قم الم ْظَلُم »قم ْن أَ َوَم

ْخُلُق َكَخْلِقي... َي ْن َذَهَب  لَيْهِ. « مِمَّ  .مُتََّفَقٌ عَ

اَدةِ  :َفإَِذا قِيَل لََك   بَ
ْعِريُف العِ تَ ا َما  اِمٌع لُِكلِّ مم ُقْل: ِهيم اْسٌم جم ؟ فم

بُُّه اهللُ 
:ُُيِ اَلم عم ْوُلُه تم لِيُل قم الدا اُه، وم ْرضم يم  ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ) وم

 .[7]الزمر:  (ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ
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يَن اهللُ  :َفإَِذا قِيَل لََك    ْرِشِه، أَ َلم عم ، ُمْستمٍو عم
ِ
ء َمم ُقْل: اهللُ ِِف السا ؟ فم

: اَلم عم ْوُل اهللِ تم لِيُل قم الدا  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ) وم

: [16اِللك: ] (ڇ اَلم عم ْوُلُه تم قم  .[5طه: ] (ڑ ڑ ژ ژ ڈ). وم

ةم  ْيرم ِديُث أمِِّب ُهرم حم :  أمنا النابِيا   وم الم َوتَعَالَى ُكلَّ » قم َربُّنَا تَبَاَرَك  نِْزُل  َي

َيْدُعونِي  ْن  َيُقوُل: َم يِل اآلِخِر،  ُلُث اللَّ ُث َقى  بْ َي َن  ا ِحي يَ ن الدُّ َماءِ   إِلَى السَّ
يَلة  َل

َلهُ  َر  َفأَغِف ْغِفُرنِي  ْستَ َي ْن  ُه، َم يَ
َفأُْعطِ نِي  ُل َيسأَ ْن  َله، َم ِجيَب  ْستَ لَيْهِ. «َفأَ  .مُتََّفَقٌ عَ

ا :َفإَِذا قِيَل لََك   نَ نما بِِعْلِمِه، َهِل اهلُل َمَع عم لا مم جم زا وم ُقْل: اهللُ عم ؟ فم

: اَلم عم ْوُل اهللِ تم لِيُل قم الدا ْوُلُه:. [4]احلديد:  (ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ) وم قم  ڄ ڄ) وم

 .[3األنعام: ] (ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ

ثرِيٍ َقاَل   ا ِِف  اْبُن كم مم اِت وم وم مم ا ِِف السا ُم مم لم عم ُه اهللُ الاِذي يم اُد أمنا : اِلُرم

ْهٍر. جم  األمْرِض، ِمْن ِِسٍّ وم

ْعِريُف اإِلْسََلمِ  :َفإَِذا قِيَل لََك   تَ ُقْل: َما  ُم هللِِ ؟ فم ُهوم اَلْستِْسَلم

: اَلم عم ْوُل اهللِ تم لِيُل قم الدا ِك. وم ْ اخلُُلوُص ِمنم الَّشِّ ِة، وم ُه بِالطااعم اَلْنِقياُد لم  بِالتاْوِحيِد، وم

ْوُلُه:. [34احلج: ] (گ گ کک ک ک ڑ ڑ) قم  ٿ) وم

 .[102]آل عمران:  (ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

تَْكِميل  َهْل  :َفإَِذا قِيَل لََك   يُن اإلِسَلمِ َكامٌِل، أَْم يَحتَاُج إَِلى 
؟ دِ

: اَلم عم ْوُل اهللِ تم لِيُل قم الدا اِمٌل، وم ُقْل: ُهوم ِديٌن كم  ڇ ڇ چ چ چ) فم

 .[3]اِلائدة:  (ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ



 10 

 

  

   

 

هُ  :َفإَِذا قِيَل لََك   نَ ي ُم دِ ُخُذ الُمْسلِ َيأْ ْيَن  أُْخُذ اِلُْسِلُم مِْن أَ ُقْل: يم ؟ فم

: اَلم عم ْوُل اهللِ تم لِيُل قم الدا الِِح، وم ِف الصا لم ْهِم السا َلم فم ناِة عم السُّ  ِدينمُه ِمنم الُقْرآِن وم

ْوُلُه  .[51]العنكبوت:  (ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ) قم وم

 : اَلم عم  (ختمت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ)تم

:. [59]النساء:  اَلم عم ْوُلُه تم قم ڦ  ڤ ٹ ٹ ٹ) وم ڤ ڤ ڤ 

:، [7-6]الفاحتة:  ( ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ اَلم عم ْوُلُه تم قم  ڦ ڦ) وم

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

ا.. [115النساء: ] (ڍ ڍ ڇ ڇڇ ذم ْعدم هم اْنظُِر احلمِديثم الاِذي بم  وم

يَدتَُك  :َفإَِذا قِيَل لََك   لِيُل َما َعِق الدا ، وم ِفيٌّ لم ا ُسنِّيٌّ سم ُقْل: أمنم ؟ فم

اِض ْبِن  ِديُث الِعْربم ةم حم اِريم : أمنا النابِيا   سم الم ِة » قم نَّ تِي َوُس يُْكْم بُِسنَّ َل َفَع

اِشِدينَ  َواِجذِ  ،الُخلَفَاءِ الَمْهِديِّيَن الرَّ نَّ َها بِال يْ َل وا َع ُكوا بَِها َوَعضُّ اُكْم  ،تََمسَّ ِيَّ َوإ

َثة  بِْدَعةٌ  ؛َوُمْحَدثَاِت األُُمورِ  إِنَّ ُكلَّ ُمْحَد أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُدَ . «َوُكلَّ بِْدَعة  َضََلَلةٌ  ،فَ

  .وَغَيْرُهُ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

ْن آِخُرُهم :َفإَِذا قِيَل لََك   ُسلِ إىِل أَْهلِ األَْرِض، وَم ُل الرُّ وَّ ْن أَ ؟ َم

ُلُْم ُنوٌح  ُقْل: أموا بِيُّنما ،  فم  نم
ِ
ُل األمْنبِيماء آِخُرُهْم أمْفضم دٌ وم ُل   ُُممما بِْعثمتُُه أموا ، فم

ِيًعا. ُن ِِبِْم َجم يْنما اإِليَمم لم ُب عم ِ َيم ِة، وم اعم ى لِلسا ْغرم اِت الصُّ مم  العمَلم

ةم  ْيرم ِديُث أمِِّب ُهرم لِيُل حم الدا ْومم  أمنا النابِيا   وم ِ يم ْن أمْهِل اِلمْحَّشم الم عم قم

ِة: ا فَيَقُولُ » الِقيمامم أْتُوَن ُنوح  يَ ْهِل األَْرضِ  ،يَا ُنوُح  :ونَ َف ُسِل إَِلى أَ ُل الرُّ  ،أَْنَت أَوَّ

ا ا َشُكور  بْد  اَك اهلُل َع لَيْهِ. «َوَسمَّ  .مُتََّفَقٌ عَ
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دٌ   ُهْم ُُممما َلم أمنا آِخرم لِيُل عم الدا :  وم اَلم عم ْوُل اهللِ تم  ائ ائ ى ى ې) قم

انم [40]األحزاب:  (ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ْوبم ِديُث ثم حم  ، وم

هُ   :  أمنا الم بِيَّ َبْعِدي» قم َن ََّل َن ي ِيِّ ب نَّ ُم ال ناَ َخاتَ  .أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. «َوأَ

ُه أَْفَضُل األَْنبِيَاءِ  لِيُل َعََل أَنَّ ةم  :َوالدَّ ْيرم ِديُث أمِِّب ُهرم   أمنا النابِيا   حم

: الم اَمةِ » قم يَ ْوَم الِق َي َسيُِّد النَّاِس  ا  َن يْ . «أَ لم ُل َعََلَماِت ِه. ُمتافمٌق عم ُه أَوَّ لِيُل َعََل أَنَّ َوالدَّ

اَعةِ  ْهِل السَّ ِديُث سم ْعٍد  ْبنِ : حم :   أمنا النابِيا  سم الم اَعُة »قم ا َوالسَّ َن ُت أَ ثْ ُبعِ

يِه. «َهَكَذا ارم بِأُْصبُعم أمشم ِس مُتَّفَقٌ عَلَيهِوم ْن أمنم الٍِك  ابنِ . وعم   أمنا النابِيا   مم

: الم نِ » قم يْ اَعُة َكَهاتَ ا َوالسَّ َن ُت أَ ثْ الُوسطمى.  «ُبعِ ةم وم باابم ما السا ضم  .مُتَّفَقٌ عَلَيهِوم

ُه ََيُِب َعَليْنَا اإِليََمُن ِِبِْم ََجِيًعا، َوَمْن َكَفَر بَِواِحٍد ِمنُْهْم َفَقْد َكَفَر  لِيُل أَنَّ َوالدَّ

:ِِبِْم ََجِيًعا اَلم عم ْوُل اهللِ تم  ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ) ؛ قم

. [285]البقرة:  (ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 : اَلم عم ْوُلُه تم قم ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )وم

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ
 

ک ک    (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

[151-150]النساء: 
 (1)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله تعاَل:  .[131 آل عمران:] (ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ)وِف آخر اآلية وقول اهلل تعاَل:  (1)

]آل  (ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ)

 دليل عَل أن اجلناة والنار موجودتان اآلن. [133عمران:
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اَس  :َفإَِذا قِيَل لََك   نَّ َيْدُعوَن ال ُسِل إَِلى َماَذا  ُقْل: َجِميُع الرُّ ؟ فم

: اَلم عم ْوُل اهللِ تم لِيُل قم الدا ُه، وم يكم لم ِ ُه َلم َشم ْحدم ِة اهللِ وم ُْم إَِلم ِعبمادم  ڄ) يمْدُعوَنم

 .[36]النحل:  (ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

َيْدُعوَن  :َفإَِذا قِيَل لََك   ُسِل  ْعِريُف التَّوِحيِد الَِّذي َجِميُع الرُّ تَ َما 

ِلِيهِ  اُد إ ُقْل: ُهوم إِْفرم :؟ فم اَلم عم ْوُل اهللِ تم لِيُل قم الدا ِة، وم  ڳ ڳ ڳ) اهللِ بِالِعبمادم

:، [36]النساء:  (ڱڱ ڱ ڱ اَلم عم ْوُلُه تم قم  .(ٱ ٻ ٻ ٻ ) وم

 َعزَّ َوَجلَّ  :َفإَِذا قِيَل لََك  
ْوِحيِد اهللِ تَ َساُم  ْق ُة  ؟َكْم أَ ثم ُقْل: ثمَلم فم

اٍم:  أمْقسم

بُ ــَتْوِحي -1  ِة.ـــيَّ ـوبِ ــــُد الرُّ

 ِة.ـــــيَّ ـوهِ ــاألُلُ  ُد ــَتْوِحي -2

َفاِت. َتْوِحيُد  -3  األَْسَماِء َوالصِّ

: اَلم عم ْوُل اهللِ تم لِيُل قم الدا ، [30]النمل:(ھ ھ ھ ھ ے) وم

 ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)َوَقْوُلُه تََعاَلى: 

اُع التاْوِحيِد ، [65]مريم:  (ٺ ڀ ا أمْنوم تماِن فِيهم اِن اآليم اتم هم ُة.فم ثم  الثاَلم
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نمةٍ  :َفإَِذا قِيَل لََك    سم ا أمْعظمُم حم مم
 (1)

يِّئمةٍ  ، ا أمْعظمُم سم مم ُقْل: أمْعظمُم وم ؟ فم

لا  جم زا وم ُك بِاهللِ عم ْ يِّئمٍة الَّشِّ أمْعظمُم سم ، وم لا جم زا وم ْوِحيُد اهللِ عم نمٍة تم سم حم
(2)

ْوُل  لِيُل قم الدا ، وم

: اَلم عم . [48]النساء:  (ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ) اهللِ تم

: اَلم عم ْوُلُه تم قم ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ڭ ڭ ڭ ۇ ے ے ۓ ۓ ڭ) وم

 .[102-100الشعراء: ]   (ۋ

الٍِك  ِس ْبِن مم ْن أمنم ُسوُل اهللِ  عم الم رم : قم الم َهِل »:  قم
ِ
َشَفاَعتِي أل

تِي ْن أُمَّ
ِر مِ ائِ بَ  .أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. «الَك

ِة النابِيِّ  اعم فم َلم أمنا أمْسعمدم النااِس بِشم ا يمُدلُّ عم ذم هم بماِئِر ِمنم   وم ُهْم أمْهُل الكم

ٍك. ةم ِلَُِّْشِ اعم فم َلم شم ، وم  اِلُْسِلِمنيم

بِْداهللِ ابِِر ْبِن عم ْن جم عم ُسوُل اهللِ  وم الم رم : قم الم ْن مَاَت ََّل يُْشِرُك »:  قم مَ

َشيْئ ا َدَخَل  ارَ  ،الَجنَّةَ بِاهللِ  نَّ ا َدَخَل ال ئ  يْ َش  .أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. «َومَْن َماَت يُْشِرُك بِاهللِ 

ينِ  :َفإَِذا قِيَل لََك   تُِب الدِّ َرا ٌث: َكْم َم يِن ثمَلم اتُِب الدِّ رم ُقْل: مم ؟ فم

رم ْبِن اخلمطا  ِديُث ُعمم لِيُل حم الدا اُن، وم اإِلْحسم ُن، وم اإِليَمم ُم، وم ِِف   اِب اإِلْسَلم

يلم (8صَحِيحِ مُسْلِمٍ رَقم) فِيِه أمنا ِجَْبِ ُسولم اهللِ  ، وم أملم رم ِم،   سم ِن اإِلْسَلم عم

اِن. ِن اإِلْحسم ِن، ُثما عم ِن اإِليَمم  ُثما عم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اء ِمن حديث عبداهلل بن عمرو بن العاص   (1) مرفوًعا عند الَّتمذي وابن  جم

 ماجه وهو حديٌث صحيٌح.

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ)ِف قول اهلل تعاَل    (2)

ۀ ڻ لبقرة: (ہ ہ ہ ۀ كَم ِف تفسري ابن جرير -، قال جماهد وأبووائل وغريُها  [81]ا

ل اخلوارج ِف : السيئُة -عند اآلية ا بياٌن جِلمهل ُضَلا ذم ُك. وِف هم ِذهِ اآلية هي الَّشِّ اِلذُكورُة ِف هم

. اةِ اِلُسلِمنيم  اَلستدَلِل بمثِل هذه اآلية عَل تكفرِي ُعصم
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ْرَكاُن اإِلْسََلمِ  :َفإَِذا قِيَل لََك   لِيُل َكْم أَ الدا اٍن، وم ُة أمْركم ْسم ُقْل: َخم ؟ فم

ِديُث  رم حم بِْداهللِ ْبِن ُعمم :  أمنا النابِيا   عم الم نَِي اإِلْسََلُم َعَلى َخْمس  » قم  :ُب

ا َرُسوُل اهللِ  ََلةِ  ،َشَهاَدةِ أَْن ََّل إِلَهَ إَِّلَّ اهللُ َوأَنَّ ُمَحمَّد  َكاةِ  ،َوإِقَامِ الصَّ اِء الزَّ تَ ِي  ،َوإ

لَيْهِ. «َوَصْوِم َرَمَضانَ  ،َوالَحجِّ   .مُتََّفَقٌ عَ

اٌد َما ُهَو اإِليَمانُ  :َفإَِذا قِيَل لََك   اْعتِقم اِن، وم سم ُقْل: ُهوم ُنطٌْق بِاللِّ ؟ فم

نُْقُص بِاِلمْعِصيمِة. يم ِة، وم ِزيُد بِالطااعم ُهوم يم اِرِح، وم ٌل بِاجلموم مم عم ْلِب، وم  بِالقم

َساِن، َوَعَمٌل بِاجَلَواِرِح  ُه ُنطٌْق بِاللِّ لِيُل َعََل أَنَّ ةم  :َوالدَّ ْيرم ِديُث أمِِّب ُهرم   حم

:  أمنا النابِيا  الم ْفَضُلَها» قم َفأَ  ، ة  بَ ُشْع ُّوَن   :اإِليَماُن بِْضٌع َوَسبْعُوَن أَْو بِْضٌع َوِست

ْوُل  َناَها :َق ُة األََذى َعنِ  :ََّل إِلَهَ إَِّلَّ اهلُل، َوأَدْ ٌة مِنَ  إَِماطَ بَ ُشْع اُء  يِق، َوالَحيَ ِر  الطَّ

لَيْهِمُ. «اإِليَمانِ   .تََّفَقٌ عَ

ُه اْعتَِقاٌد بِالَقْلِب  لِيُل أَنَّ انِ  :َوالدَّ مم ِِف أمْركم دا قم رم الاِذي تم ِديُث ُعمم ِن،  حم اإِليَمم

ْوُل اهلل قم : وم اَلم عم  .[23اِلائدة: ] (مئ حئ جئ ی ی ی) تم

الٍِك  ِس ْبِن مم ْن أمنم عم ِن النابِي  وم :  عم الم ُة اإِليَماِن ُحبُّ » قم َي آ

َفاِق ُبْغُض األَْنَصارِ  نِّ ُة ال َي َوآ لَيْهِ .«األَْنَصاِر،   .مُتََّفَقٌ عَ

ُه َيِزيُد بِالطَّاَعةِ  لِيُل َعََل أَنَّ : :َوالدَّ اَلم عم ْوُل اهللِ تم  ٹ ٹ ٹ) قم

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

:. [2]األنفال:  (ڃ اَلم عم ْوُلُه تم قم  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ) وم

ْوُلُه:. [4]الفتح:  (ڃڃ ڄ ڄ قم  .[31]اِلدثر:  (ںڻ ں ڱ ڱ) وم
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ُه َينُْقُص بِاملَْعِصيَةِ   لِيُل َعََل أَنَّ انم  :َوالدَّ ِزيدم كم بْلم أمْن يم ُه قم إِنا تِِه، فم ادم ُة ِزيم أمِدلا

ِن( ِمنْ  اِريُّ ِِف )ِكتماِب اإِليَمم اُم البُخم الم اإِلمم اِقًصا. قم ِحيِحهِ نم اِب ) صم ا 33بم إِذم (: فم

كم شم  رم اِقٌص.تم ُهوم نم ِل فم َمم  يْئًا ِمنم الكم

ِعيٍد اخلُْدِريِّ  ِديُث أمِِّب سم حم ِريبًا، وم اُه قم ْرنم كم ِن الاِذي ذم ِب اإِليَمم ِديُث ُشعم حم  وم

:  أمنا النابِيا   الم ِدهِ » قم ِيَ ْرُه ب يِّ ا فَلْيُغَ ْن َرأَى مِنُْكْم مُنَْكر  ْستَطِْع  ،َم َي ْم  َل َفإِْن 

َسانِهِ  بِلِ َوَذلَِك أَْضَعُف اإِليَمانِ  ،َف ِِه  ب ْل َِق ب َف ْستَطِْع  َي ْم  َل  . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .«َفإِْن 

ِن. ِر ِمنم اإِليَمم ارم اِلُنْكم فِيِه أمنا إِْنكم  وم

ْرَكاُن اإِليَمانِ  :َفإَِذا قِيَل   لِيُل َكْم أَ الدا اٍن، وم ُقْل: ِستاُة أمْركم ؟ فم

رم ْبِن اخلمطااِب ِِف  ِديُث ُعمم ِحيِح ُمْسِلمٍ »حم يُل   أمنا النابِيا  «صم ُه ِجَْبِ أملم   سم

: الم قم ِن فم ِن اإِليَمم ْؤمَِن بِاهللِ » عم تُ ْن  ِهِ  ،َوَمََلئَِكتِهِ  ،أَ هِ  ،َوُكتُب ْوِم اآلِخرِ  ،َوُرُسلِ يَ  ،َوال

ْؤمِنَ  تُ هِ  َو  َوَشرِّ
ِرهِ الم  ،«بِالَقَدِر َخيْ ْقتم  :قم دم  ةَ.لَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُريروَهُوَ مُتََّفَقٌ عَ. صم

هِ  :َفإَِذا قِيَل لََك   َوَربِّ بِد  َن الَع ي ْعِريُف اإِلْحَساِن َب تَ ُقْل: ُهوم َما   ؟ فم

تَُكْن » ، فَإِْن لَْم  تَعبَُد اهلَل َكأَنََّك تََراهُ ْن  َراكَ أَ َي ُه  َفإِنَّ رم «تََراُه  ِديِث ُعمم اءم ِِف حم َمم جم ، كم

 .(8مُسْلِمٍ رَقْمُ ) فِي ْبِن اخلمطااِب 

َما ُحْكُم َسبِّ اهللِ، َوَسبِّ َرُسولِهِ، َوَسبِّ دِينِهِ، أَِو  :َفإَِذا قِيَل لََك  

َزاِء بِذلَِك  ْن اَّلْستِْه ، مم ُ ا ُكْفٌر أمْكَبم ذم ُقْل: هم ِم، ؟ فم ِة اإِلْسَلم جم ِمْن ِملا رم ُه خم دم عمما تم

: اَلم عم ْوُل اهللِ تم لِيُل قم الدا  گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ) وم

[66-65]التوبة:  (ڳڳ ڳ گ گ گ
 (1)

. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًدا  (1) أو سبا غريه من األنبياء واِلرسلني، أو سبا ملًكا  وَل فرق ِف احلكم بني من سبا نبينا ُمما

ليل قول اهلل تعاَل:  من اِلَلئكة، أو      ڇ چ چ)عاداهم، أو عادى أحًدا منهم، والدا

ڍ ڇ ڇ ڇ ھ ھ ہ ہ ہ ہ). وقوله تعاَل: [75]احلج: (ڍ  (ھ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ-إَل قوله- ٿ ٿ ٿ). وقوله تعاَل: [285]البقرة:

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ). وقوله تعاَل: [136]البقرة: (ڇ

لبقرة: (ہ ہ ہ ۀ  .[98]ا
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وَم  :َفإَِذا قِيَل لََك   َي َن  ي َوَما َجَزاُء الَكافِِر َما َجَزاُء الُمْؤمِنِيَن، 

اَمةِ  يَ اُء الِق زم ُقْل: جم :؟ فم اَلم عم ْوُل اهللِ تم لِيُل قم الدا ، وم يِّنيم  اِلُْؤِمننِيم اجلمناُة ِِف أمْعَلم ِعلِّ

ٱ ٻ ٻ  ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ)

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٻ ٻ 

 .[8-7البينة: ] ( ٹ ٹ

ْوُل اهللِ  لِيُل قم الدا ، وم افِِلنيم ِل سم افِِرينم النااُر ِِف أمْسفم اُء الكم زم جم :وم اَلم عم  تم

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ)

 .[36]فاطر:  (ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ

: اَلم عم ْوُل اهللِ تم يِّنيم قم لِيُل أمنا اجلمناةم ِِف أمْعَلم ِعلِّ الدا  ک ک ک ک ڑ) وم

 .[15-13النجم: ] ( ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 أمنا النابِيا 
ِ
اء م ِديُث الَبم افِِلنيم حم ِل سم لِيُل أمنا الناارم ِِف أمْسفم الدا الم فِيَمم  وم قم

: لا جم وم زا ِه عم بِّ ن رم ْرِوي عم فْلَى» يم ، فِي األَْرِض السُّ ين  تُبُوا كِتَاَب َعبِْدي فِي ِسجِّ . «اْك

  .صَحِيحٌوهُوَ حَدِيثٌ  املُسنَدِ أَخْرَجَهُ أمَحَدُ فِي 

اَلم  عم ْوِل اهللِ تم لِيُل؛ لِقم ُه الدا ِهدم لم ُد بِاجلمناِة أمِو النااِر إَِلا ِلِمْن شم ْشهم َلم نم  وئ): وم

 .[36]اإلِساء:  (ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

ورِ  :َفإَِذا قِيَل لََك    ٌة:َكْم َعَدُد الدُّ ثم ُقْل: ثمَلم  ؟ فم

ْنيَا الَفانِيَةُ  -1 :، َداُر الدُّ اَلم عم ْوُل اهللِ تم لِيُل قم الدا  ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ) وم

 .[185آل عمران: ] (ۇ

َزخِ  -2 اَلم َداُر الرَبْ عم ْوُل اهللِ تم لِيُل قم الدا  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ): ، وم

 .[100: ]اِلؤمنون (ې
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: َداُر الَقَرارِ  -3  ْونم ْن ُمْؤِمِن آِل فِْرعم ا عم اَلم ُُمَِْبً عم ْوُل اهللِ تم لِيُل قم الدا ، وم

 .[39غافر: ] (ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ)

ُل مَنَاِزِل اآلِخَرةِ  :َفإَِذا قِيَل لََك   وَّ ِة َما أَ نماِزِل اآلِخرم ُل مم ُقْل: أموا ؟ فم

انم  فا نم ْبِن عم ِديُث ُعثَْمم لِيُل حم الدا ، وم َْبُ :  أمنا النابِيا   القم الم ُل » قم وَّ َر أَ بْ إِنَّ الَق

اِزِل اآلِخَرةِ  نَ َما َبعَْدهُ أَيَْسُر مِنْهُ  ،َم َشدُّ  ،فَإِْن َنَجا مِنْهُ فَ َفَما َبْعَدُه أَ ُْه  َوإِْن لَْم يَنُْج مِن

هُ   أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وابْنُ مَاجَه، وَأَحْمَدُ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.. «مِنْ

َِقُد فِي َعَذاِب القَبِْر  :َفإَِذا قِيَل لََك   يِمهِ َماَذا تَعت ُقْل: أمْعتمِقُد َوَنعِ ؟ فم

ةم  اِئشم ِديُث عم لِيُل حم الدا ُه أمْهًَل، وم انم لم قٌّ ِلِمْن كم ُه حم َها  أمنا ُسولم اهللِ  أَنَّ ْت رم أملم سم

 : الم قم َْبِ فم اِب القم ذم ْن عم ِر َحق  » عم بْ لَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ.. «َعَذاُب الَق  مُتََّفَقٌ عَ

ا نْهم عم تْنمِة   أمنا النابِيا » :وم
ِمْن فِ ، وم ِ

َبم اِب القم ذم عم َْبِ وم تْنمِة القم
ُذ ِمْن فِ وا تمعم انم يم كم

الِ  جم لَيْهِ. «اِلمِسيِح الدا فِيهِ مُتََّفَقٌ عَ َْبِ  :. وم اِب القم ذم َْبِ  ،إِْثبماُت عم تْنمِة القم فم تْنمِة  ،وم فم وم

. ِ
اِل األمْكَبم جم  الدا

ِة  ِمنم األمِدلا  وم
ِ
اء م ِديُث الَبم ِعيِمِه حم َلم نم فِيِه:  ،عم ُه »وم ُِسو ا الُمْؤمُِن فَيَُقاُل: أَلْب َوأَمَّ

َله فِي  َِّة، فَيَأْتِيهِ مِْن طِيبَِها َوَرْوِحَها، َويُفَْسُح  ا إِلَى الَجن َِّة، َوافْتَُحوا لَهُ َباب  َن الَجن
مِ

ِرهِ َمدَّ َبَصِرهِ  بْ  وهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.  سنَدِاملُ أَخْرَجَهُ أمَحَدُ فِي  «َق

ُد فِي البَعِْث َوالُوقُوِف َوالِحَساِب َوأَْخِذ  :َفإَِذا قِيَل لََك  
ا تَعْتَقِ َماذَ

:الكِتَاِب  اَلم عم ْوُل اهللِ تم لِيُل قم الدا ، وم قٌّ ُه حم ُقْل: أمْعتمِقُد أمنا  ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے) ؟ فم

 .[7التغابن: ] (ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 : اَلم عم ْوُلُه تم قم  ٱ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ) وم

 ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 .[8-6]القمر: (ٿ ٺ
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 : اَلم عم ْوُلُه تم قم  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ) وم

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 .[12-6]اَلنشقاق:  (ڳ گ

 : اَلم عم ْوُلُه تم قم  ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ)وم

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 .[72-71]اإلِساء: (ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

َربَُّهْم يَْوَم القِيَاَمةِ : َفإَِذا قِيَل لََك   َيَروَن  ْم َهِل الُمْؤمِنُوَن  عم ُقْل: نم ؟ فم

: اَلم عم ْوُل اهللِ تم لِيُل قم الدا ِِف اجلمناِة، وم ِة وم اِت الِقيمامم صم رم ُه ِِف عم ْونم رم  ڀ ڀ پ) يم

 .[23-22]القيامة:  (ٺ ٺ ڀ ڀ

بِْداهللِ ِريِر ْبِن عم ِديِث جم نِي ِمْن حم ِحيحم ِِف الصا :  أمنا النابِيا   وم الم  قم

اَمةِ » يَ ْوَم الِق َي ُكْم  َرْوَن َربَّ تَ َس ُكْم   .«إِنَّ

َْحمِن ْبِن  بِْدالرا ْن عم ابٍِت، عم ْن ثم ، عم ةم لممم ااِد ْبِن سم جم ُمْسِلٌم ِمْن طمِريِق َحم أمْخرم وم

 ، يَْلم يٍْب أمِِّب لم ْن ُصهم :  أمنا النابِيا   عم الم َة » قم ِة الَجنَّ ْهُل الَجنَّ ا أُْدِخَل أَ إَِذ

ا؟  نَ ِّْض ُوُجوَه َفيَقُولُوَن: أَلَْم تُبَي َيُقوُل اهلُل تَبَاَرَك َوتَعَالَى: تُِريُدوَن َشيْئ ا أَِزيُدُكْم؟ 

َّاِر؟ قَا نَا مَِن الن ََّة َوتُنَجِّ تُْدِخلْنَا الَجن َلْم  ا أَ ئ  يْ َش وا  َفَما أُْعطُ َل: فَيَْكِشُف الِحَجاَب، 

ِهْم َعزَّ َوَجلَّ  َربِّ َلى 
ِر إِ نَّظَ ِهْم مَِن ال يْ َِل «أََحبَّ إ

(1)
. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلَجاع  «التمييز»َل أرى اَلنتقاد يتم فيه، فقد نقل اإلمام مسلم ِف  عن النابي  واحلديث صحيٌح  (1)

عَل أن َحاد بن سلمة أثبت النااس ِف ثابت. وقال ابن معني: من خالف َحاد بن سلمة ِف ثابت، 

ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ)فالقول قول َحاد.، وفيه أيًضا: بيان لقول اهلل عزوجل:  ]اآليتان من  (ۈ

 [.107-106: آل عمرانسورة 
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 : اَلم عم ْوُل اهللِ تم لِيُل قم الدا ِة وم ْومم الِقيمامم لا يم جم زا وم ْونم اهللم عم رم اُر َلم يم الُكفا  ڌ) وم

 .[15اِلطففني: ] (ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

ِذي فِي : َفإَِذا قِيَل لََك   يِم الَّ ْرآِن الَكِر ِقُد فِي الُق تَ ْع تَ َماَذا 

ْوُل الُمْصَحِف  لِيُل قم الدا ْخُلوٍق، وم يْسم بِمم ، لم لا جم زا وم ُم اهللِ عم َلم ُه كم ُقْل: أمْعتمِقُد أمنا ؟ فم

: اَلم عم  (وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې) اهللِ تم

 .[6]التوبة: 

ْم أَْعَجِمي   :َفإَِذا قِيَل لََك   ْرآُن َعَربِي  أَ ِِّبٌّ َهِل الُق رم ُقْل: ُهوم عم  ،؟ فم

: اَلم عم ْوُل اهللِ تم لِيُل قم الدا ]الزخرف:  (ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ) وم

اَلم . [3 عم ْوُلُه تم قم ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ) :وم

 .[195-193]الشعراء:      (ۀ ۀ ہ

ْسَماٌء  :َفإَِذا قِيَل لََك   لِلِه أَ ٌء َوِصَفاٌت َهْل  ُه أمْسَمم ْم لم عم ُقْل: نم ؟ فم

: اَلم عم ْوُل اهللِ تم لِيُل قم الدا لِِه، وم َلم ِليُق بِجم اٌت تم ِصفم  ڃ ڄ ڄ ڄ) وم

 . [180األعراف: ] (ڃڃ

ْوُلُه: قم . َوَقاَل تََعاَلى: [60النحل: ] (ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ) وم

ٺ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)

ِديِث ، [4-1: خَلصاإل]   (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ نِي ِمن حم ِحيحم ِِف الصا وم

ةم  اِئشم :   عم الم ُجَلً قم ْحَمنِ )أمنا رم ها ِصَفُة الرَّ َنَّ
ِ
ُسوُل اهللِ(، أل ُه رم را أمقم َلم   فم عم

لِكم  ذم
(1)

. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عِ  (1) ِِّب سم ِديِث أم اِريِّ ِمن حم َمم ِِف الُبخم ْعِدُل ُثُلثم الُقْرآِن، كم تِي تم ِة الا ظِيمم ةِ العم ورم ِذهِ السُّ ْضُل هم فِيِه فم يٍد وم

ةم  يرم ِِّب ُهرم ِديِث أم ، وُمسلٍم ِمن حم  . اخلُدِريِّ
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ْوِل النابِيِّ  نما؛ لِقم ْعُلوٍم لم ٍد مم ٍة بِعمدم ُْصورم رْيُ ُمم لا غم جم زا وم ُء اهللِ عم أمْسَمم ََّل »:  وم

يَْك...أُْحِصي  اء  َعَل نَ  من حديث عائشة مُسْلِمٌأخرجه  « َث
 (1)

. 

َحٌد َغيُْر اهللِ يَعْلَُم الغَيَْب  :َفإَِذا قِيَل لََك   ُم َهْل أَ ْعلم دم يم ُقْل: َلم أمحم ؟ فم

: اَلم عم ْوُل اهللِ تم لِيُل قم الدا يْبم إَِلا اهللُ، وم آل عمران: ] (ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ) الغم

ْوُلُه . [179 قم :وم اَلم عم : [20]يونس:  (حئ جئ ی ی) تم اَلم عم ْوُلُه تم قم  ەئ) وم

 .[59]األنعام:  (ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

اَعةُ  :َفإَِذا قِيَل لََك   ُقوُم السَّ تَ تَى  ِة ِمْن أُُموِر َم اعم ُقْل: أمْمُر السا ؟ فم

: اَلم عم ْوُل اهللِ تم لِيُل قم الدا ا إَِلا اهللُ، وم ْعلمُمهم تِي َلم يم يِْب الا  وئ ەئ ەئ ائ) الغم

ْوُلُه:. [34]لقَمن:  (وئ قم  .[47]فصلت:  (ٻپ ٻ ٻ ٻ) وم

ْوُل النابِي   قم اَعُة إَِّلَّ اهللُ »: وم َلُم َمتَى تَقُوُم السَّ َيْع أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ مِنْ . «ََّل 
 .  محَدِيثِ ابْنِ عُمَر

َلَك   يَل  ا قِ وِل الَعَملِ  :َفإَِذ بُ  َثََلَثٌة:؟ َفُقْل: َكْم ُشُروُط َق

لِيُل َقْوُل اهللِ تََعاَلى: اإِلْسََلمُ  -1 ، َفالَكافُِر ََّل َيْقبَُل اهلُل َعَمَلُه، َوالدَّ

وقال تعاىل:  ،[23]الفرقان:  (چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ)

 .[27: اِلائدة] (ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ)

لِيُل: اإِلْخََلُص  -2 ]البينة:  (ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ)، َوالدَّ

َوتََعاَلى»َقاَل:  . َوفِي َحِديِث أَبِي ُهَرْيَرَة الُقْدِسيِّ أَنَّ النَّبِيَّ [5  َقاَل اهللُ تَبَاَرَك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما فتح اهلل به بأدلتها من القرآن وصحيح السنة ِف آخر الكتاب.وقد ذكرنا من أسَمء اهلل احلسنى  (1)



 21  مبادئ التوحيد والعقيدة

َرَكاءِ َعنِ   ا أَْغنَى الشُّ َن ْركِ  أَ َي  .الشِّ فِيِه َمعِ ْشَرَك  ْن َعِمَل َعَمَل  أَ ُه  َم تُ َرْك تَ ِري  يْ َغ

 .رَوَاهُ مُسْلِمٌ. «َوِشْرَكهُ 

لِيُل َحِديُث أُمِّ الُمؤمِنِيَن َعائَِشَة  هللِ لَِرُسوِل ا تَاَبعَةُ المُ -3 : ، َوالدَّ

ْن »َقاَل:  أَنَّ النَّبِيَّ  ا َم ُرَن ْم يِه أَ يَس َعَل َل َو َرد  َعِمَل َعَمَل    .أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ «َفُه

لِ الَمْشُروعِ  :َفإَِذا قِيَل َلَك   َواُع التََّوسُّ ْن :؟ َفُقْل: َكْم أَ  َثََلَثُة أَْنَواع 

اتِِه،-1 ُل بِأَْسَماءِ اهللِ َوِصفَ تََّوسُّ لِيُل َقْوُل اهللِ تََعاَلى:  ال  ڄ ڄ)َوالدَّ

 ۆ ۇ ۇ ڭ) وَقوُلُه تََعاَلى:. [180]األعراف:  (ڃڃ ڃ ڄ

 .[19]النمل:  (ۆ

الِِح،-2 ِه الصَّ ُل العَبِْد إِلَى اهللِ تَعَالَى بَِعَملِ َوسُّ لِيُل َقْوُل اهللِ تََعاَلى:  تَ َوالدَّ

]آل  (ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ). َوَقْوُلُه: [16عمران: 

 .[53آل عمران: ] (ڀ پ

نَّةِ  َن السُّ
ْت َعَليِْهُم  :َومِ ِذيَن اْنطَبََقْت َعَليِْهْم َصْخَرٌة، َفَسدَّ َحِديُث الثَََّلَثِة الَّ

َل ُكلُّ َواِحد  مِنُْهْم  لَيْهِ مِن حَدِيثِ عَبْدِاهللِ بنِ عُمَرَ بَِخالِِص َعَملِهِ الَغاَر، َفتََوسَّ . مُتََّفَقٌ عَ
. 

الِِح، -3 ُجلِ الصَّ ُل بُِدَعاءِ الرَّ تََّوسُّ لِيُل َحِديُث أََنِس ْبِن َمالِك  وَ  ال  الدَّ

َيْخطُُب إِْذ َجاَءُه َرُجٌل َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ، َقِحَط  َقاَل َبيْنََما َرُسوُل اهللِ 

الَمطَُر، َفاْدُع اهلَل أَْن َيْسِقيَنَا، فَدَعا َفُمطِْرَنا
(1)

. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهذا احلديث فيه أَنم توسلوا إَل اهلل عزا وجلا بدعاء أفضل اخللق، ومل َيلسوا ِف بيوهتم ويقولوا:  (1)

 = نسألك بجاه نبيك، أو بحق نبيك، ولو كان ذلك مَّشوًعا لفعلوه، ولكن مل يفعل هذا منهم أحد ِف
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َلَك   يَل  ا قِ ةٌ  :َفإَِذ ِن بِدَعٌة َحَسنَ ي ؟ َفُقْل: ُكلُّ بِْدَعة  َهْل فِي الدِّ

لِيُل َحِديُث العِْرَباِض الَمْذُكوِر بَِرْقِم  ُكلُّ بِْدَعة  »َوفِيِه:  (،19)َضََلَلٌة، َوالدَّ

 .«َضََلَلةٌ 

َكاَن إَِذا َخطََب... َيُقوُل:  أَنَّ النَّبِيَّ  َعبِْداهللِ  ْبنِ َوَحِديُث َجابِِر  

ا َبْعدُ » إِنَّ َخيَْر الَحِديِث كِتَاُب اهللِ  :أَمَّ د   َوَخيْرَ  ،فَ األُمُوِر  َوَشرَّ  ،الُهَدى ُهَدى ُمَحمَّ

َها اتُ َث  أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.. «بِْدَعة  َضََلَلةٌ  َوُكلَّ  ،ُمْحَد
َنا »قال:  أن النبي  وعن أبي سعيد الخدري   َعَلى    َفَرطُُكْم    أَ

َشِرَب مِنْهُ الَحْوِض  ا ،َفَمْن َوَردَهُ  َبد  َدُه أَ َلْم يَظَْمأْ َبعْ ِرُد َعَليَّ  ،َومَْن َشِرَب مِنْهُ  يَ َل

َواٌم أَْعِرفُُهمْ  ْق َوبَيْنَُهمْ  ،أَ ُيَحاُل َبيْنِي  ِّي فَيُقَاُل  َقاَل: ،َويَعِْرفُونِي ثُمَّ  ُهْم مِن َك ََّل  :إِنَّ إِنَّ

ُلوا َبْعَدكَ  ُقوُل فَ  ،تَْدِري َما َبدَّ َل َبْعِدي :أَ ْن َبدَّ لَِم ا  ا ُسْحق  لَيْهِ «ُسْحق   .مُتََّفَقٌ عَ

ا ُبْغُضُهمْ  :َفإَِذا قِيَل لََك   نَ يْ َل الَِّذيَن يَِجُب َع ؟ َفُقْل: َمْن َشرُّ البَِريَّةِ 

لِيُل َقْوُل اهللِ تََعاَلى:   ھ ھ ھ)ُهُم اليَُهوُد، َوالنََّصاَرى، َوالُمْشِرُكوَن، َوالدَّ

 (ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ). َوَقْوُلُه تََعاَلى: [6البينة: ]

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اب  حياته، وَل بعد موته               = ، وطلب من  بعد موت النابي  ، فقد استسقى عمر بن اخلطا

اِس أن يدعو اهلل لم؛ ألنه شيخ كبري صالح، كَم هو مبني ِف  اس 3/150) «فتح الباري»العبا ( أن العبا

، ولو توسلوا بجاهه لتوسلوا بجاه النابي   وهو حي، فهو أعظم، ومل يفعلوا. دعا اهلل عزا وجلا

ثما قال: اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخرينا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك  واستسقى معاوية 

اليوم بيزيد بن األسود اجلرَش. يايزيد ارفع يديك إَل اهلل، فرفع يديه ورفع النااس أيدهيم فسقاهم 

( 113، 65/112) «تاريخ دمشق»نازلم. رواه ابن عساكر ِف اهلل، حتاى كاد النااس أن َل يبلغوا م

 (.45)ص  األلباين للعَلمة «التوسل»بإسناد صحيح. وانظر 
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 .[22]اِلجادلة:  (ڀ ڀ ڀ 

َلَك   يَل  ةُ  :َفإَِذا قِ يَّ
يُمْقَراطِ ْعِب َما ِهَي الدِّ ؟ َفُقْل: ِهَي ُحْكُم الشَّ

.  َنْفَسُه بِنَْفِسِه، بَِغيِْر كِتَاب  َوََّل ُسنَّة 

لِيُل َقْوُل َما ُحْكُمَها :َفإَِذا قِيَل لََك   ؟ َفُقْل: ِهَي ِشْرٌك أَْكبٌَر، َوالدَّ

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ). َوَقْوُلُه: [40]يوسف:  (ژڑ ژ ڈ ڈ)اهللِ تََعاَلى: 

 .[26الكهف: ] (ېئ

َلَك   يَل  ا قِ تَِخاَباِت : َفإَِذ يَقُة اَّلْن ؟ َفُقْل: ِهَي مَِن النِّظَاِم َما َحِق

يُمْقَراطِيِّ الُمنَابِِذ لَِشْرِع اهللِ الَحقِّ  ارِ  ،الدِّ َوالتََّشبُُّه بِِهْم ََّل  ،َوِهَي تََشبٌُّه بِالُكفَّ

 .َيُجوُز، َوفِيَها َضَرٌر َكثِيٌر، َوَليَْس فِيَها أَيُّ َنْفع  َوََّل أَيُّ َفائَِدة  لِلُمْسلِِمينَ 

َهمِّ أَْضَراِرَها: ْن أَ
ُمَساَواُة الَحقِّ بِالبَاطِِل َوالُمِحقِّ بِالُمبْطِِل َحسَب  َومِ

ِة، َوتَْضيِيُع الَوََّلِء َوالبََراِء، َوتَْمِزيُق َشْمِل الُمْسلِِميَن، َوإِْلَقاُء الَعَداَوةِ  األَْكثَِريَّ

ِب َبيْنَُهْم، َوالغِشُّ  ِب َوالتََّعصُّ ورُ  ،َّلْحتِيَاُل َوا ،َوالِخَداعُ  ،َوالبَْغَضاِء َوالتََّحزُّ  ،َوالزُّ

َوَضيَاُع األَْوَقاِت َواألَْمَواِل، َوإِْهَداُر ِحْشَمِة النَِّساِء، َوَزْعَزَعُة الثَِّقِة فِي ُعُلوِم 

ِريَعِة اإِلْسََلمِيَِّة َوأَْهلَِها.  الشَّ

يَل   ا قِ ةِ  :َفإَِذ ِيَّ ِحْزُب  ؟ َفُقِل: الِحْزبِيَُّة َحَراٌم، إَِّلَّ َما ُحْكُم الِحْزب

لِيُل َقْوُل اهللِ تََعاَلى:  ىئ ىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ)اهللِ. َوالدَّ

. َوَقْوُلُه [32-31الروم: ] (ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ

. َوَقْوُلُه [103]آل عمران:  (ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ)تََعاَلى: 

]األنبياء:  (ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ)تََعاَلى: 
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(ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ). َوَقْوُلُه: [92
 (1)

 .[22اِلجادلة: ] 

... »: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ  َعْن َعبِْداهللِ ْبِن َعْمِرو ْبِن الَعاِص 

ة   اِر إَِّلَّ مِلَّ نَّ ُهْم فِي ال لُّ ة  ُك َن مِلَّ ي عِ  َوَسبْ
تِي َعَلى َثََلث  ْفتَِرُق أُمَّ تَ (َو  )أَْي فِْرَقة 

َوأَْصَحابِيَما ». َقاُلوا: َوَمْن ِهَي َيا َرُسوَل اهللِ؟ َقاَل: «َواِحَدة   ِه  يْ َل ا َع َن أَخْرَجَهُ . «أَ

لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَة5/26َالتِّرْمِذِيُّ ) (، وَأَحْمَدُ 4597أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُدَ )،   (. وَ
لَهُ شَوَاهِدُ أُخْرَى، فَاحلَدِيثُ حَسَنٌ.4/102)  (، وَ

َها » :َوَقْوُلُه لُّ ارِ فِي ُك نَّ  .َحاِل أَْهِل األَْهَواِء َوَجْرُحُهمْ  فِيِه َبيَانُ ، «ال

َلَك   ا قِيَل  ِعي اإِلسََلمَ  :َفإَِذ تَدَّ تِي  فَُقْل: ُهُم: ؟ َمْن أََضلُّ الفَِرِق الَّ

ِة. وِفيَّ ُة، َوُغََلُة الصُّ َضُة، َوالَجْهِميَّ اِف ُة، َوالرَّ ِنيَّ
 البَاطِ

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م  (1) بمنيا تم ُه.... ُقلُت: فم اِمرم وم ثُِلونم أم متم ِذينم يم ْفِسرِيهِ: ِحْزُب اهللِ ُجنُدُه الا ايِنُّ ِِف تم وكم الم اإلماُم الشا نا قم لِكم أم بِذم

ِه  يِّ بِ ُسناِة نم ابِِه وم تم
ِك بِكِ سُّ مم ُه بِالتا اِمرم وم ثُِلونم أم  .ِحْزبم اهللِ ُهم اِلُْمتم
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 دئ الفقهمبا
َيْخطُُب فِي        َسِمْعَت َرُسوَل اهللِ  :  َقاَل  البَاِهيل أَُماَمَة  يأَب َعْن  

ِة الَوَداِع َفَقاَل  ُكمْ  » :َحجَّ ُقوا اهلَل َربَّ تَّ وا َخْمَسُكمْ  ،ا َشْهَرُكمْ  ،َوَصلُّ  ،َوُصوُموا 

وا َزَكاةَ أَمَْوالُِكمْ  ْمِرُكمْ  ،َوأَدُّ ُكمْ  ،َوأَطِيعُوا َذا أَ َة َربِّ  .نٌسَحَ يثٌدِوهو حَ، «تَْدُخلُوا َجنَّ

ة    يَّ
ِ َلَها مِْن ن اَدة  ََّلُبدَّ  بَ لِيُل ُكلُّ ِع َها الَقْلُب، َوالدَّ ، َوالنِّيَُّة َمَحلُّ

ةِ »َقاَل:  أَنَّ النَّبِيَّ  َحِديُث ُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب  يَّ نِّ ِال َما األَْعَماُل ب مُتََّفَقٌ  «إِنَّ
لَيْهِ  .عَ

َِّة   ِّي ُظ بِالن لِيُل َحِديُث َعائَِشَة بِْدَعةٌ التَّلَفُّ  أَنَّ النَّبِيَّ  ، َوالدَّ

َو َرد  »َقاَل:  َفُه ُه  نْ
َس مِ يْ َل ا َهَذا َما  ِرَن ْم ْحَدَث فِي أَ ْن أَ لَيْهِ. «َم  .مُتََّفَقٌ عَ

َلَك   يَل  ا قِ ؟ َفُقْل: ِهَي َما أُْحِدَث َبْعَد َمْوِت : َما ِهَي البِْدَعةُ َفإَِذ

نَِّة. النَّبِيِّ   بَِقْصِد التََّعبُِّد، َوَليَْس َعَليَْها َدلِيٌل مَِن الكِتَاِب، َوََّل مَِن السُّ

َجاَساِت َواألَْحَداَث   نَّ ُر ال ا يُطهِّ الماءَ طَُهور  لِيُل َخَلَق اهللُ  ، َوالدَّ

، َوَقْوُلُه تََعاَلى [48]الفرقان:  (گ گ ک ک ک)َقْوُل اهللِ تََعاَلى 

 .[11]األنفال:  (چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ)

َراَد ُدُخوَل الَخََلءِ   ْن أَ َيُقوُل َم  ؟َماَذا 

إَِذا َدَخَل الَخََلَء َقاَل:  َقاَل: َكاَن النَّبِيُّ  َعْن أََنِس ْبِن َمالِك  

ِث » ائِ ِث والَخبَ َن الُخبُ
لَيْهِ. «اللُهمَّ إِنِي أَُعوُذ بَِك مِ  .مُتََّفَقٌ عَ
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 الَحاَجِة: مِْن آَداِب َقَضاءِ  

 َحتَّى  َعْن َسْلَماَن الَفاِرِسيِّ 
َمُكْم َنبِيُُّكْم ُكلَّ َشْيء  يَل َلُه: َعلَّ

ُه قِ ، أَنَّ

َي »الِخَراَءَة، َقاَل: أََجْل،  ِْج ْن َنْستَن ، أَْو أَ ْن نَْستَقْبَِل القِبْلََة بِغَائِط  أَْو َبْول  َقْد َنَهاَنا أَ َل

تَ  ْس ْن َن ْو أَ يَِميِن، أَ ْحَجار  بِال ِة أَ َثََلَث َقلَّ مِْن  ِجَي بِأَ  أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.. «نْ

ََلةُ إَِّلَّ بُِوُضوء    تَِصحُّ الصَّ لِيُل َحِديُث أَبِي ُهَرْيَرَة ََّل   ، َوالدَّ

أَ »َقاَل:  أَنَّ النَّبِيَّ  َوضَّ تَ َي ْحَدَث َحتَّى  ْن أَ بَُل َصََلُة َم ْق تُ لَيْهِ. «ََّل  ، َوَعِن مُتََّفَقٌ عَ

ُهور  »قَاَل:  النَّبِيَّ أَنَّ  اْبِن ُعَمَر  يِر طُ ُل َصََلٌة بَِغ قبَ تُ  .أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. «ََّل 

  أَْعَضاُء الُوُضوِء: 

  ُ؛ بَِما فِيِه الَمْضَمَضُة َواَّلْستِنَْشاُق الَوْجه.  

  َِدان يَ ْغَسََلنِ ؛ َوال  .إَِلى الِمْرَفَقيْنِ  تُ

  ُس أْ ا ؛َوالرَّ   .ُيْمَسُح َمْسح 

  ِْجََلن  تُْغَسََلِن إَِلى الَكْعبَيِْن. ؛َوالرِّ

لِيُل َقْوُل اهللِ تََعاَلى:   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)َوالدَّ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

و [6]اِلائدة:  (ٺٿ َقاَل:  أَنَّ النَّبِيَّ  ، َولَِحِديِث َعبِْداهللِ ْبِن َعْمر 

ارِ » نَّ ٌل لأِلَْعَقاِب مَِن ال ْي لَيْهِ «َو   .مُتََّفَقٌ عَ
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َوالتَّْحِجيُل    ةِ،  َوإِطَالَُة الغُرَّ ُن فِي الُوُضوءِ،  لِيُل َحِديُث التَّيَمُّ ، َوالدَّ

َغَسَل َيَدُه اليُْمنَى َحتَّى َشَرَع فِي الَعُضِد، َوَغَسَل  أَنَّ النَّبِيَّ  :أَبِي ُهَرْيَرَة 

اليُْسَرى َحتَّى َشَرَع فِي الَعُضِد، ُثمَّ َمَسَح بَِرأِْسِه، ُثمَّ َغَسَل ِرْجَلُه اليُْمنَى َحتَّى 

اِق  اِق، َوَقاَل:  ،َشَرَع فِي السَّ ُم أَ »ُثمَّ َغَسَل ِرْجَلُه اليُْسَرى َحتَّى َشَرَع فِي السَّ تُ ْن

ِغ الوُضوءِ  ا يَامَةِ مِْن إِْسبَ
لُوَن يَْوَم القِ نَنِ ـسُوَصَحَّ فِي ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. «الُغرُّ الُمَحجَّ

ا »َقاَل:  أَنَّ النَّبِيَّ  مِْن َحِديِث أَبِي ُهَرْيَرَة  أَبِي دَاوُد َوإَِذ ْم،  بِْستُ َل ا  إَِذ

َفاْبَدُءوا  ْم،  تُ أْ َوضَّ َيامِنُِكمْ تَ  .«بِأَ

ْحَسُن ِصفَة  لُِوُضوِء َرُسوِل اهللِ  ا، ُثمَّ  أَ يِْه َثََلث  ُه َغَسَل َكفَّ : أَنَّ

َمْضَمَض َواْستَنَْشَق، َواْستَنْثََر )َيْجَمُع َبيَْن الَمْضَمَضِة َواَّلْستِنَْشاِق مِْن َغْرَفة  

ا-َواِحَدة   ا، َوَغَسَل َيَدْيِه إَِلى الِمْرَفَقيِْن ( ُثمَّ َغَسَل وَ -َفَعَل َذلَِك َثََلث  ْجَهُه َثََلث 

 َغيِْر َفْضِل َيِدهِ 
ا َحتَّى َشَرَع فِي الَعُضِد، ُثمَّ َمَسَح َرأَْسُه بَِماء  ة  َواِحَدة  -َثََلث   ،َمرَّ

ُثمَّ َغَسَل  -ُث َبَدأَ َبَدأَ مِْن ُقبُِل َرأِْسِه َفأَْدَبَر بِِهَما إَِلى َقَفاُه، ُثمَّ أََعاَدُهَما إَِلى َحيْ 

اِق. َثبََت َذلَِك مِْن َحِديِث ُعثَْماَن  ا إَِلى الَكْعبَيِْن َحتَّى َشَرَع فِي السَّ ِرْجَليِْه َثََلث 

لَيْهِ.  .مُتََّفَقٌ عَ  ، َوفِيِه َزَوائُِد مِْن أََحادِيَث أُْخَرى َصِحيَحة 

َواكِ  اْستِْعَماُل  َوُيْستََحبُّ  ََلةِ، َقبَْل  السِّ لِيُل  الصَّ  أَبِي ُهَرْيَرَة  َحِديُث  َوالدَّ

َواكِ ِعنَْد ُكلِّ َصََلة  »َقاَل:  أَنَّ النَّبِيَّ  ْن أَُشقَّ َعلَى أُمَّتِي أَلََمْرتُُهْم بِالسِّ ْوََّل أَ . «َل

 مُتََّفَقٌ عَلَيْهِ.
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ْشرَ   ُي  ، ِن َعَلى ُوُضوء  يْ ِو الَجْوَرَب ِن، أَ يْ َلبَِس الُخفَّ ْن  ْن َم ُه أَ َل ُع 

ِهَما،  يْ َل ، َوإِْن َكاَن َعَلى َسَفر  َيْمَسَح َع ا َوَليَْلة  ا َيْمَسُح َعَليِْهَما َيْوم  إِْن َكاَن ُمِقيم 

لِيُل َحِديُث أَبِي َبْكَرَة  ، َوالدَّ ام  بَِليَالِيِهنَّ أَنَّ النَّبِيَّ  َيْمَسُح َعَليِْهَما َثََلَثَة أَيَّ

ا أَْن َيْمَسَح   يِْه، ُثمَّ أَْحَدَث ُوُضوء  أَ، َوَلبَِس ُخفَّ َص لِْلُمَسافِِر إَِذا تََوضَّ َرخَّ

 . ا َوَليَْلة  ، َولِْلُمِقيِم َيْوم  ام  َوَليَالِيِهنَّ لَهُ َثََلَثَة أَيَّ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَ

 شَوَاهِدُ يَصِحُّ بِهَا.

نِ َوالَمسْ  يْ َظاِهِر الُخفَّ لِيُل َحِديُث َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالِب  ُح َعلَى   ، َوالدَّ

يِْه.  َقاَل: َوَقْد َرأَْيُت َرُسوَل اهللِ  أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُدَ، وَهُوَ َيْمَسُح َعَلى َظاِهِر ُخفَّ
 صَحِيحٌ.

ِجِد الَماَء   تَ ْم  َل َو ََلُة  مْ إَِذا َحَضَرِت الصَّ يَمَّ تَ لِيُل َقْوُلُه َف ، َوالدَّ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ)تََعاَلى: 

لِيُل َحِديُث ُحَذيَفَة أَنَّ [6]اِلائدة:  (ڇڇ عِيُد ُهَو تَُراُب األَْرِض، َوالدَّ ، َوالصَّ

ا، َوُجعِلَْت تُْربَتَُها لَنَا »َقاَل:  النَّبِيَّ  َلْت لَنَا األَْرُض ُكلُّها َمْسِجد  ا َوُجعِ ُهور  طَ

ِجِد الَماءَ  ْم َن َل ا   .رَوَاهُ مُسْلِمٌ. «إَِذ

ُقوُل   تَ َك  َرْغَت مِْن ُوُضوِء َف ا  : أَْشَهُد أَْن ََّل إَِلَه إَِّلَّ اهلَل، َوأَنَّ َفإَِذ

لِيُل َحِديُث ُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب  ا َعبُْدُه َوَرُسوُلُه، َوالدَّ د  َقاَل: َقاَل  ُمَحمَّ

ْن »: َرُسوُل اهللِ  َشْهُد أَ مَّ يَقُوُل أَ أُ، فَيُْسبُِغ الُوُضوءَ، ثُ  يَتََوضَّ
َما مِنُْكْم مِْن أََحد 

ُة  يَ
ِ َمان ثَّ ِة ال َواُب الَجنَّ ْب ُه أَ َل تَِحْت  ُف ا َعبُْدهُ َوَرُسولُهُ إَِّلَّ  َوأَنَّ ُمَحمَّد  َه إَِّلَّ اهللُ  َِل ََّل إ

َها َشاءَ  يِّ ْن أَ
لِ. «َيْدُخُل مِ  .مٌرَوَاهُ مُسْ
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َواقُِض الُوُضوِء:   َن

ُبِر،-1 َوالدُّ لِيُل َحِديُث أَبِي ُهَرْيَرَة  الَخاِرُج مَِن القُبُلِ  ََّل تُقْبَُل »: َوالدَّ

أَ  َوضَّ تَ َي ْحَدَث َحتَّى  ْن أَ  .مُتَّفَقٌ عَلَيهِ «َصََلُة َم

ةُ -3و2 اَب ْغِرُق َوالَجنَ ْستَ ْوُم الُم نَّ ال  ال لِيُل َحِديُث َصْفَواَن ْبِن َعسَّ ، َوالدَّ

ام   َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهللِ   ا أَْن ََّل َننِْزَع ِخَفاَفنَا َثََلَثَة أَيَّ َيأُْمُرَنا إَِذا ُكنَّا َسْفر 

 . ، َوَلكِْن مِْن َغائِط  َوَبْول  َوَنْوم  مِذِيُّ، وَهُوَ حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ التِّرَْوَليَالِيِهنَّ إَِّلَّ مِْن َجنَاَبة 

 حَسَنٌ.

 َمالِك   اْبنِ لَِحِديِث أََنِس  ،َوَنْوُم األَْنبِيَاِء َليَْس بِنَاقِض  لُِوُضوئِِهمْ 

ِحيِح أَنَّ النَّبِيَّ  َاُم »َقاَل:  أَْخَرَجُه البَُخاِريُّ فِي الصَّ األَْنبِيَاءُ تَنَاُم أَْعيُنُُهْم َوََّل تَن

ُلوُبُهمْ  ََلُم. َوَهِذهِ  «ُق ََلُة َوالسَّ  ُخُصوِصيٌَّة َلُهْم َعَليِْهُم الصَّ

َكرِ -4 لِيُل َحِديُث ُبْسَرَة بِنِْت َصْفَواَن َمسُّ الذَّ  أَنَّ النَّبِيَّ  ، َوالدَّ

أَ »َقاَل:  َوضَّ تَ َي ُيَصلِّ َحتَّى  َفََل  ْن َمسَّ َذَكَرهُ  أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، . «َم

 ِعنَْد أَْحَمَد َوَغيِْرهِ 
و  َوَصِحيٌح بَِشَواِهِدهِ أَنَّ  مِْن َحِديِث َعبِْداهللِ ْبِن َعْمر 

ا »َقاَل:  النَّبِيَّ  ْرَجَه َف ْت   َمسَّ
ة  َرأَ َما اْم يُّ َوأَ  ، أْ َوضَّ تَ يَ ْل َف َرُه  َما َرُجل  َمسَّ َذَك يُّ أَ

أْ فَ  َوضَّ تَ تَ  .«ْل

َلْحِم اإلِبِلِ،-5 ُل  ْك لِيُل َحِديُث َجابِِر ْبِن َسُمَرَة  أَ أَنَّ َرُجَل  َسأََل  َوالدَّ
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أُ مِْن ُلُحوِم اإِلبِِل؟ َقاَل:  َرُسوَل اهللِ  (1)أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. «َنَعمْ »َفَقاَل: أََنتََوضَّ
. 

ُة،-6 دَّ لِيُل َقْوُل اهللِ تََعاَلى:  الرِّ َوِهَي َناقَِضٌة لِْلُوُضوِء َولِْْلِْسََلِم، َوالدَّ

 .[5]اِلائدة:  (مئ حئ جئ ی ی ی)

َوَما أَْشبََهَها مَِن األَْدِوَيِة الُمِزيَلِة  َزَواُل العَقْلِ بُِجنُون  أَْو إِْغَماء  أَْو ُسْكر   -7

 لِْلَعْقِل، أَْجَمَع الُعَلَماُء أَنَّ الُوُضوَء َينْتَِقُض بَِذلَِك.

َوات  َمْفُروَضة    يَلة  َخْمُس َصَل َل َو َيوم   ، َعَلى الُمْسلِِم فِي ُكلِّ 

لِيُل َحِديُث طَْلَحَة ْبِن ُعبَيِْداهللِ  َعِن  ْعَرابِيًّا َسأََل َرُسوَل اهللِ أَ أَنَّ  َوالدَّ

َلةِ »: اإِلْسََلِم، فََقاَل َرُسوُل اهللِ  يْ َواللَّ ِم  َْو  فِي الي
 مُتََّفَقٌ عَلَيْهِ.. «َخْمُس َصَلَوات 

يَل   ا قِ َلَواِت َرْكَعة   :َفإَِذ ؟ َفُقْل: فِيَها َسبَْع َكْم فِي الَخْمِس الصَّ

: الظُْهُر  ، َوالَمْغِرُب َثََلُث َعْشَرَة َرْكَعة  ، َوالَعْصُر أَْرَبُع َرَكَعات  أَْرَبُع َرَكَعات 

َفِر تُْقَصُر الظُّْهُر،  بُْح َرْكَعتَاِن، َوفِي السَّ ، َوالصُّ
، َوالعَِشاُء أَْرَبُع َرَكَعات  َرَكَعات 

. َشاُء إَِلى َرْكَعتَيِْن، َفتَِصيُر إِْحَدى َعْشَرَة َرْكَعة 
 َوالَعْصُر، َوالعِ

تَِها  َوْق َلَها فِي  ُن  ُيؤذَّ لِيُل َحِديُث َمالِِك ُكلُّ َصَلة    ْبنِ  ، َوالدَّ

َحُدُكْم  َفإِذَا َحَضَرِت » َقاَل:  النَّبِيَّ  أَنَّ   الُحَوْيِرِث  َلُكْم أَ ْن  َؤذِّ يُ ْل َف ََلةُ  الصَّ

ُرُكمْ  بَ ْك ُكْم أَ ُؤمَّ يَ ْل َلَواِت «َو . ُمتََّفٌق  ، َوفِيِه: األَْمُر بِأََداِء الصَّ الَخْمِس فِي َجَماَعة 

 َعَليِْه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن حنبل وإسحاق بن راهويه: صح ِف هذا الباب حديثان، حديث جابر بن  قال اإلمامان أَحد (1)

 .سمرة، وحديث الَباء بن عازب 
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نُ    ْن َسِمَع النَِّداءَ يَقُوُل مِثَْل َما َقاَل الُمؤذِّ لِيُل َم  أَبِي َحِديُث ، َوالدَّ

َل َما » قَاَل:  اهللِ  َرُسوَل  أَنَّ   الُخْدِريِّ  َسِعيد   َفُقوُلوا مِثْ َداَء،  نِّ ُم ال تُ َسِمْع ا  إَِذ

نُ َيُقوُل  لَيْهِ. «الُمَؤذِّ  .مُتََّفَقٌ عَ

َة،  القِبْلَ ََلةِ، فَاْستَقْبِلِ  ا ُقْمَت إِلَى الصَّ لِيُل َقْوُل اهللِ  إَِذ  تََعاَلى: َوالدَّ

 ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ)

 .[144]البقرة:  (ڭڭ ۓ

ْرَبَعِة َمَواِضعَ   ََلةِ فِي أَ يِن فِي الصَّ ْفُع اليََد لِيُل َحِديُث َر ، َوالدَّ

 َكبََّر َوَرَفَع َيَدْيِه  أَنَّ النَّبِيَّ َعبِْداهللِ ْبِن ُعَمَر 
ََلةِ َكاَن إَِذا َدَخَل فِي الصَّ

بَيِْه، َوإَِذا َرَكَع َرَفَع َيَدْيِه، َوإَِذا َقاَل: َسِمَع اهلُل لَِمْن َحِمَدْه َرَفَع َيَدْيِه 
َحْذَو َمنْكِ

ْكَعتَيِْن َرَفَع َيَدْيِه(، َوَكاَن اْبُن ُعَمَر َيْفَعُل  لَيْهَِذلَِك.  )َوإَِذا َقاَم مَِن الرَّ . مُتََّفَقٌ عَ

ْكَعتَيْنِ ) ْفُع إَِذا َقاَم مَِن الرَّ  .انْفَرَدَ بِهِ البُخَارِيُّ (َوالرَّ

ْسَرى  يُ ِد ال يَ ْمنَى َعَلى ال يُ ِد ال يَ لِيُل  َوْضُع ال ََلةِ، والدَّ فِي الصَّ

ُجُل اليََد َقاَل: َكاَن النَّاُس ُيؤَمُروَن أَنَّ َيَض  َحِديُث َسهِل بِن َسْعد   َع الرَّ

ََلةِ، َوَرَفَع َذلَِك إَِلى النَّبِيِّ   .اليُْمنَى َعَلى اليَِد اليُْسَرى فِي الصَّ

بِيَرةِ اإِلْحَرامِ   تَْك اِح َبْعَد  تَ ِْف ت ْس
ِ
َما َجاَء فِي  أََصحُّ ُدَعاء  فِي اَّل

ََلةِ َسَكَت إَِذا َكبَّ  َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهللِ  َحِديِث أَبِي ُهَرْيَرَة  َر فِي الصَّ

ا َيُقوُل، َفَقاَل:  َل َعمَّ
َن »ُهنَيَْهة  َقبَْل الِقَراَءةِ، َفُسئِ يْ َوَب نِي  يْ اِعْد َب ُقوُل اللُهمَّ َب أَ

َياَي َكَما َباَعْدَت َبيَْن الَمْشِرِق َوالَمغِْرِب  ا الَخطَايَا َكَما يُنَقَّى  اللُهمَّ َنقِّنِي مِنَ  ،َخطَ

ثَّْوُب األَْبيَُض مِنَ  نَسِ  ال َردِ  ،الدَّ بَ َوال ِج  مُتََّفَقٌ . «اللُهمَّ اْغِسْل َخطَايَاَي بِالَماءِ َوالثَّلْ
لَيْهِ  .عَ
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ِجيِم، َوَسمِّ اهلَل   الرَّ يْطَانِ  الفاَتَِحةِ اْستَعِْذ بِاهللِ مَِن الشَّ َراءَةِ 
بَْل قِ َق

ا النحل: ] (ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ)لِيُل َوالدَّ  ،ِسرًّ

، َوُعَمر أَنَّ النَّبِيَّ  َمالِك   ْبنِ ، َوَعْن أََنِس [98 َكاُنوا  ، َوأََبا َبْكر 

ََلَة بِـ)الَحْمُد لِلِه َربِّ الَعاَلِميَن(.  لَيْهَِيْفتَتُِحوَن الصَّ : َفَكاُنوا ََّل مُتََّفَقٌ عَ ، َوفِي َلْفظ 

ِحيمِ َيْجَهُروَن  ْحَمِن الرَّ  الرَّ
( 2/135(، والنَّسَائِيُّ )3/179أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ )(. بِـ)بِْسِم اهللِ

 بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

ِ الَفاتَِحةَ   َرإ اْق َوالبَْسَملَةِ  ْستَِعاذَةِ 
ِ
لِيُل َحِديُث ُعبَاَدَة َبْعَد اَّل ، َوالدَّ

امِِت  اِب ََّل »َقاَل:  أَنَّ النَّبِيَّ  ْبِن الصَّ تَ الكِ َلْم يَقَْرأْ بِفَاتَِحةِ  لَِمْن  . «َصََلَة 

لَيْهِ  .مُتََّفَقٌ عَ

ِيُن،  تَّأْم لِيُل َحِديُث أَبِي ُهَريَرَة ال َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ  َوالدَّ

َمامُ »:  ا َقاَل اإلِ مُتَّفَقٌ  «فَقُولُوا: آمِينْ    (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)إَِذ

  عَلَيهِ.

 مَا »َقاَل:  َعِن النَّبِيِّ  َوَعن َعائَِشَة 
َما َحِسَدتُْكُم اليَُهوُد َعلَى َشيء 

أمِينِ  تَّ َوال ََلِم   أَخرَجَهُ ابنُ مَاجَه وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. «َحِسَدتُكْم َعَلى السَّ

ان    نَ ئْ ِم ََلُة بِاطْ لِيُل َحِديُث أَبِي ُهَرْيَرَة الصَّ أَنَّ النَّبِيَّ  ، َوالدَّ

َر َمَعَك »َقاَل لِْلُمِسيِء َصََلتَُه:   سَّ يَ تَ ُثمَّ اقَْرأْ َما  َفَكبِّْر،  ََلةِ  ا ُقْمَت إِلَى الصَّ إَِذ

مَّ اْسُجْد  ا، ثُ ا، ثُمَّ اْرفَْع َحتَّى تَعْتَِدَل قَائِم  تَطَْمئِنَّ َراكِع  مَّ اْرَكْع َحتَّى  َن القُْرآِن، ثُ
مِ

ُثمَّ  ا،  نَّ َساِجد 
ئِ َم تَطْ َها َحتَّى  لِّ ْل َذلَِك فِي َصََلتَِك ُك ْفَع  مُتََّفَقٌ عَلَيْهِ.. «ا
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َدينِ    يَ  َعَلى ال
ُجودِ نُُّزوُل إِلَى السُّ لِيُل َحِديُث البََراِء ْبِن  ،ال َوالدَّ

إَِذا َقاَل َسِمَع اهلُل لَِمْن َحِمَدْه، َلْم َيْحِن  َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهللِ  َعاِزب  

ا َبْعَدُه. ُمتََّفٌق َعَليِْه،  ْهَرُه َحتَّى َيَقَع النَّبِيُّ أََحٌد مِنَّا ظَ  ا، ُثمَّ َنَقُع ُسُجود  َساِجد 

 َواْنِحنَاُء الظَّْهِر َيُكوُن فِي النُُّزوِل َعَلى اليََدْيِن.

 : ُجودِ ُكوعِ، َوالسُّ ْذَكاُر الرُّ َكاَن  أَنَّ النَّبِيَّ  َعْن ُحَذْيَفَة  أَ

َي الَعظِيمِ »ُرُكوِعِه: َيُقوُل فِي  َحاَن َربِّ َي األَْعلَى»، َوفِي ُسُجودِهِ «ُسبْ . «ُسبَْحاَن َربِّ

 .(772أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ رَقْمُ )

ُجودِ َثََلُث تَْسبِيَحاِت، َثبََت َذلَِك َعِن   ُكوِع َوالسُّ َوأَْدَنى التَّْسبِيِح فِي الرُّ

 بَِمْجُموِع طُُرقِِه. النَّبِي 

ْكِر، َوُيْكثِْر فِي ُسُجودِهِ َبْعَد التَّْسبِيِح الَمْذُكوِر   َوْليُْكثِْر فِي ُرُكوِعِه مَِن الذِّ

لِيُل َحِديُث اْبِن َعبَّاس   َعاِء، َوالدَّ ُكوُع »َقاَل:  أَنَّ النَّبِيَّ  مَِن الدُّ ا الرُّ َفأَمَّ

بَّ َعزَّ َوَجلَّ  الرَّ َعاءِ َوأَمَّا ال ،َفَعظُِّموا فِيهِ  ِهُدوا فِي الدُّ َفاْجتَ ُجوُد  ْن  ،سُّ ٌن أَ َفَقِم

َلُكمْ  َجاَب  ْستَ  أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.. «ُي

ُكوعِ،  فْعِ مَِن الرُّ َماُم والُمنفَِرُد َبعَْد الرَّ
َيقُوُل اإلِ َعن أَبِي ُهَريَرَة  َما 

 ُيَكبُِّر ِحيَن َيُقوُم، ُثمَّ ُيَكبُِّر  َقاَل َكاَن َرُسوُل اهللِ  
ََلةِ إَِذا َقاَم إَِلى الصَّ

ُكوِع، ُثمَّ  «َسِمَع اهلُل لَِمْن َحِمَدهُ »ِحيَن َيْرَكُع، ُثمَّ َيُقوُل:  ِحيَن َيرَفُع ُصْلبَُه مَِن الرُّ

َلَك الَحْمدُ »َيُقوُل َوُهو َقائٌِم:  ا  نَ تَْكبِيَْراِت َوفِيِه ِ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. ... الَحِديث«َربَّ

 اَّلنتَِقاِل.
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 : ََلةِ َشُهُد فِي الصَّ تَّ ِد َحِديُث اْبِن َمْسُعود   ال َوأََصحُّ ِصيَِغ التََّشهُّ

َفلْيَقُْل »َقاَل:  أَنَّ النَّبِيَّ   ََلةِ  لِلِه  :َفإَِذا َجلََس أََحُدُكْم فِي الصَّ اُت  ِحيَّ تَّ ال

ُم  ََل ُه السَّ َرَكاتُ َوَب  
بِيُّ َوَرْحَمُة اهللِ نَّ ََلُم َعلَيَْك أَيَُّها ال لََواُت َوالطَّيِّبَاُت السَّ َوالصَّ

ُدُه  بْ ا َع د  ْن ََّل إِلَهَ إَِّلَّ اهلُل َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ الِِحيَن أَْشَهُد أَ يْنَا َوَعلَى ِعبَادِ اهللِ الصَّ َل َع

لَيْهِ. «َرُسوُلهُ وَ   .مُتََّفَقٌ عَ

ِد:  َشهُّ تَّ  فِي ال
ََلةِ َواإِلَشاَرةِ َكَما فِي  ِصَفُة الُجُلوِس فِي الصَّ

َبيِْر   ْبِن الزُّ
ََلةِ  َكاَن َرُسوُل اهللِ »َقاَل:  َحِديِث َعبِْداهللِ إَِذا َقَعَد فِي الصَّ

 اليُْسَرىَوَضَع َيَدُه اليُْمنَى َعَلى َفِخِذهِ اليُْمنَ
َوأََشاَر  ،ى، َوَيَدُه اليُْسَرى َعَلى َفِخِذهِ

بَّاَبةِ  ِه السَّ
 .أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. «بِأُْصبُعِ

ََلةُ َعلَى النَّبِيِّ   ِد: الصَّ لِيُل َحِديُث َفَضاَلَة ْبِن  َبْعَد التََّشهُّ َوالدَّ

ُه إَِذا َصلَّى »َقاَل:  أَنَّ النَّبِيَّ  ُعبَيْد   َحاَن ُسبْ ِه  َربِّ يِد  ْحِم تَ
ِ َدأْ ب بْ يَ ْل َف أََحُدُكْم 

ُثمَّ يَُصلِّي َعلَى النَّبِي َوالثَّنَاءِ َعلَيْهِ،  َعالَى،  تَ َيْدُعوا َبعُْد بَِما َشاءَ َو رَوَاهُ . «ُثمَّ 
 أَبُودَاوُد، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

 َعَلى النَّبِيِّ 
ََلةِ َما َجاَء فِي َحِديِث أَبِي َمْسُعود   َومِْن أَْحَسِن ِصيَِغ الصَّ

 َقاَل لِلنَّبِيِّ  البَْدِريِّ 
َي َعَليَْك أَنَّ َبِشيَر ْبَن َسْعد  : أََمَرَنا اهلُل أَْن ُنَصلِّ

د  َوَعَلى ُقوُلوا ال»َياَرُسوَل اهللِ، َفَكيَْف ُنَصلِّي َعَليَْك؟ َقاَل:  لُهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ

د    َوَعَلى آِل ُمَحمَّ
د  َوبَاِرْك َعَلى ُمَحمَّ د  َكَما َصلَيَْت َعلَى آِل إِْبَراِهيَم،  آِل ُمَحمَّ

َك َحِميٌد َمِجيدٌ  َن إِنَّ َراِهيَم فِي الَعاَلِمي اَرْكَت َعلَى آِل إِْب  رَوَاهُ مُسْلِمٌ.. «َكَما َب

َعاءُ قَ   ُر َبْعَدُه،الدُّ ْك َقاَل:  َعْن أَبِي ُهَرْيَرَة بَْل التَّْسلِيِم ثُمَّ الذِّ

َرَغ أََحُدُكْم مِنَ »: َقاَل َرُسوُل اهللِ  َف ا  ْرَبع   إَِذ ذْ بِاهللِ مِْن أَ ِد اآلِخِر فَلْيَتََعوَّ  :التََّشهُّ
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ا َوالَمَماِت  ،َومِْن َعَذاِب القَبْرِ  ،مِْن َعَذاِب َجَهنَّمَ   ِة الَمْحيَ نَ ِتْ ْن َشرِّ  ،َومِْن ف
َومِ

الِ  جَّ  .(588رَوَاهُ مُسْلِمٌ رَقْمُ ). «الَمِسيِح الدَّ

 بِن َجبَل   
ا ُمَعاُذ َواهللِ »أََخَذ بِيِدهِ َوَقاَل:  ، أَنَّ النَّبِيَّ  َوَعْن ُمَعاذِ َي

ي أَلُِحبَُّك، أُوِصيَك يَا ُمَعاذُ َّل تََدَعنَّ  نِّي  إِنِّ تَقوُل: اللُهمَّ أَِع  
فِي ُدبُِر ُكلِّ َصََلة 

اَدتَِك  بَ ْكِرَك َوُشْكِرَك، َوُحْسِن ِع
 وهو حديث صحيح. «َعَلى ذِ

ْستِيقَاِظ: 
ِ
ْذَكاِر النَّْومِ َواَّل َقاَل: َكاَن َرُسوُل  َعْن ُحَذْيَفَة  مِْن أَ

ابِاْسِمَك »إَِذا أََراَد أَْن َينَاَم َقاَل:  اهللِ  ْحيَ َوأَ َوإَِذا اْستَيَْقَظ مِْن  «اللُهمَّ أَُموُت 

ُشورُ »َمنَامِِه َقاَل  نُّ ِْه ال َد َما أَمَاتَنَا َوإِلَي لِلهِ الَِّذي أَْحيَاَنا َبعْ  .رَوَاهُ البُخَارِيُّ. «الَحْمُد 

لِيُل َحِديُث ُعَمَر ْبِن أَبِي َسَلَمَة أَنَّ  التَّْسِميُة َعَلى الطََّعاِم،  َوالدَّ

ا ُغََلمُ »َقاَل َلُه:  النَّبِيَّ  ا يَلِيَك  ،َي ْت  «َسمِّ اهللَ، َوُكْل بِيَِمينَِك، َوُكْل مِمَّ َفَما َزاَل

لَيْهِ. .تِْلَك طِْعَمتِي َبْعدُ   مُتََّفَقٌ عَ

لِيُل َحِديُث  ِميَن َحَراٌم،أََذى الِجيَراِن وَغيِرِهْم مَِن الُمْسلِ    َوالدَّ

و  ِِه »َقاَل:  أَنَّ النَّبِيَّ  اْبِن َعْمر  لَِسان َم الُمْسلُِموَن مِْن  َسلِ ْن  الُمْسلُِم َم

َيِدهِ  لَيْهِ. «َو  .مُتََّفَقٌ عَ

تَْدُخَل َبيْت ا فَاْستَأْذِْن َوَسلِّْم قَبَْل ُدُخولَِك   َرْدَت أَْن  ا أَ لِيُل إَِذ َوالدَّ

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ)َقْوُل اهللِ تََعاَلى: 

  .[27]النور:  (ىئی ىئ ىئ ېئ

اْخُرْج »َقاَل لَِخادِمِِه:  أَنَّ النَّبِيَّ  َوَعْن َرُجل  مِْن أَْصَحاِب النَّبِيِّ 

يُْكْم،  َل ََلُم َع ْل: السَّ َلهُ: ُق ْستِئَْذاَن، فَقُْل 
ِ
َوَعلِّْمُه اَّل أَْدُخُل إَِلى َهَذا  َوَعْن أَبِي ، «أَ

نَُكمْ »َقاَل:  أَنَّ النَّبِيَّ  ُهَرْيَرَة  يْ ََلَم َب ُشوا السَّ ْف  .أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. «... أَ
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ِة،  َيْهِدي إَِلى الَجنَّ ُه  َفإِنَّ ْدِق؛  يَْك بِالصِّ َل لِيُل  َع َحِديُث اْبِن َوالدَّ

ْهِدي إِلَى البِرِّ »َقاَل:  َأنَّ النَّبِيَّ  َمْسُعود   ْدَق يَ ْهِدي إَِلى  ،إِنَّ الصِّ َوإِنَّ البِرَّ يَ

َيْهِدي إِلَى النَّارِ  ،َوإِنَّ الَكِذَب يَْهِدي إِلَى الفُُجورِ  ،الَجنَّةِ  لَيْهِ «َوإِنَّ الفُُجوَر    .مُتََّفَقٌ عَ

ِن؛  ْي ِبِرِّ الَوالَِد يَْك ب َل َفَقْد أََمَر اهلُل َعزَّ َوَجلَّ بَِذلَِك، َفَقاَل:  َع

  .[23]اإلِساء:  (ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ)

يَن؛  ْوم  »َقاَل:  َفإِنَّ النَّبِيَّ  اْحَذِر التََّشبُّهَ بِالَكافِِر َِق َه ب بَّ َش تَ ْن  َم

ُهمْ  َو مِنْ  عُمَرَ، وَاحلَدِيثُ حَسَنٌ.أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ . «َفُه

َفإِنَّ َذلَِك   ، َعلَى َما ثَبَتَْت بِهِ األَدِلَُّة  َوَجلَّ يَك بَِكثَْرةِ ذِْكِر اهللِ َعزَّ َعَل

، ا َواآلِخَرةِ يَ ْن ْسبَاِب الَفََلِح فِي الدُّ  ڄ ڄ ڄ ڄ)َقاَل تََعاىل:  مِْن أَ

: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ  ، َوَعن أَبي ُهَريَرَة [10]اجلمعة:  (ڃ

ْحَمِن: » اِن إَِلى الرَّ تَ بَ ِي اِن فِي الِميَزاِن َحب تَ َل ي ِق َمتَاِن َخفِيفَتَاِن َعلَى اللَِّساِن ثَ
لِ َك

َحاَن اهللِ الَعظِيمِ  ُسبْ  ،
َحاَن اهللِ وبَِحْمِدهِ «ُسبْ

 متفقٌ عَلَيهِ. (1) 

ِس:  اَرُة الَمْجلِ َكاَن إَِذا  أَنَّ َرُسوَل اهللِ  َعْن َعائَِشَة  َكفَّ

، َفَسأََلتُْه َعائَِشُة َعِن الَكلَِماِت، َفَقاَل:  َم بَِكلَِمات  ا، أَْو َصلَّى تََكلَّ س 
َجَلَس َمْجلِ

 َكاَن طَابَ »
َم بَِخيْر  تََكلَّ ةِ إِْن  يَامَ

َيْومِ القِ ِر َذلَِك َكاَن  ،ع ا َعلَيِْهنَّ إِلَى  يْ َم بَِغ تََكلَّ َوإِْن 

اَرة  كَ  َت  :فَّ هِ  ،ُسبَْحانََك َوبَِحْمِدَك ََّل إِلَهَ إَِّلَّ أَْن يْ َِل وُب إ تُ َوأَ ُر اهلَل  ْغِف تَ ْس أَخْرَجَهُ . «أَ
 أَحْمَدُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثقُل باحلسناِت.  (1)  وِف هذا احلديث إثباُت اِليزان وأنه يم
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الِلهِ تِْسعٌَة » :َقاَل   َعْن النَّبِيِّ  ،  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ   ،َوتِْسعُوَن اْسم 

ظََها دََخَل الَْجنَّةَ 
تْرَ  ،َمْن َحفِ ْلِو ا تٌْر ُيِحبُّ  (، 6410)  البُخَارِيُّ أخرجه «َوإِنَّ اهللَ ِو

  ( واللفظ له.2677) مُسْلِمٌو

ـلَ اإلِ  ،[1]اهلل يُّ لحَ ، ا[2]هُ ـٰ
 .[4]ومُ يُّ القَ   ،[3]

 الدليل
 .[255:البقرة] (ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ) :

 

بُّ الرَّ  
 .[7]يمُ حِ الرَّ  ،[6]نُ مٰ ْح الرَّ  ،[5]

يل   الدل
 (ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ڀ): 

ا »: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ    وَعْن اْبِن َعبَّاس   ،[3الفاحتة:] ..َفأَمَّ

بَّ َعزَّ َوَجلَّ  يِه الرَّ
فِ َفَعظُِّموا  ُكوُع   .(479رقم ) مٌلِسْخرجه مُأ «الرُّ

 

نُ مِ يْ هَ مُ ـال ،[11]نُ مِ ؤْ مُ ـال ،[10]مُ ََل السَّ  ،[9]وُس دُّ القُ  ،[8]ُك لِ مَ ـال 
[12]، 

ارُ بَّ الجَ 
رُ بِّ كَ تَ مُ ـال ،[13]

بَ  ،[15]ُق الِ الخَ  ،[14] رُ وِّ َص مُ ـال ،[16]ُئ ارِ ال
 ،[18]زُ يْ زِ العَ  ،[17]

 .[19]يمُ كِ الحَ 

 الدليل
 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ):  

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ
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 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ائەئ ائ ى ېى ې ې ې ۉ ۉ

 .[24-23احلَّش:] (ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ

 

ُل وَّ األَ 
بَ  ،[22]رُ اهِ الظَّ  ،[21]رُ اآلِخ  ،[20]  .[24]يمُ لِ العَ  ،[23]نُ اطِ ال

 الدليل
 (ی ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ) :

 .[3]احلديد:

 

 ،[27]يدُ جِ مَ ـال ،[26]ودُ دُ الوَ  ،[25]ورُ فُ الغَ 

 الدليل
 .[15الَبوج:] (ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے) : 

 

اُق  زَّ الرَّ
الَقِويُّ ، [28]

تِينُ [29]  ،[30]، الـَم

 الدليل
، [58ذريات:لا] (ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ) :

 .[19:الشورى] (گ گ ک) :و

رُ يْ الخَ 
 ، [33]، الَحِفيظُ [32]ظُ افِ الحَ ، [31]

 الدليل
، [64يوسف:] (ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ) :

 .[57:هود] (ڳ ڳ گ گ گ گ) :و
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بِيرُ [34]الَعالِمُ   َعاُل ، [35]،  الَك تَ  ، [36]الـُم

 الدليل
 .[9الرعد:] (ک ک ڑ ڑ ژ) :

يُك [37]الـَمالُِك  ِدرُ [38] ، الـَملِ تَ  ، [39]،  الـُمْق

 الدليل
 ڦ ڦ) :و،[4الفاحتة:] (ٺ ٺ ٺ) :

 .[55القمر:] (ڄ ڄ ڄ ڄ

 

  ، [41]دُ مَ الصَّ  ، [40]دُ َح األَ 

 الدليل
، [2-1خَلص:]اإل (پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ) :

ا »َقاَل:  ، َعْن النَّبِيِّ  وَعْن أَبِي ُهَرْيَرَة  َن َقاَل اهلُل عزوجل: ...َوأَ

َحدٌ  ا أَ ئ  َيُكْن لِي ُكْف ْد َولَْم  َمُد لَْم أَلِْد َولَْم أُولَ ه البخاري أخرج، «األََحُد الصَّ
(4974). 

 

ارُ هَّ القَ  ،[42]دُ احِ الوَ 
[43]، 

 الدليل
 .[16]الرعد: (ھ ھ ھ) :

 



 40 

 

  

   

 

يُّ لِ الوَ 
  ، [45]يدُ مِ الحَ  ،[44]

 الدليل
 .[28]الشورى: (ى ى ې) :

 

نَّ ،[46]ىلَ وْ مَ ـال     ،[47]يرُ ِص ال

 الدليل
 .[78احلج:] (ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ): 

 

دُ يْ ِه الشَّ   ،[48]ُب يْ قِ الرَّ 
[49]،  

 الدليل
 ەئ ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉ ۉ): 

 .[117]اِلائدة: (ەئ

 

لسَّ  عُ مِ ا بَ ،[50]ي ل  ، [51] يرُ ِص ا

 الدليل
 .[20غافر:] (ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ) : 

 

 ،[53]ينُ بِ مُ ـال  ، [52]قُّ الحَ 

 الدليل
 .[25]النور: (ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ) :
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 ، [55]يرُ بِ الخَ  ،[54]يُف طِ اللَّ  

 الدليل
 .[14]اِللك: (ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ):  

 

يُب   ، [ 57] ،الـُمِجيُب [56]الَقِر

 الدليل
 .[61:هود] (ىب مب خب حب): 

 

ْيمُ  َرمُ  ،[58]الَكِر   ،[59] األَْك

 الدليل
 ،[6اَلنفطار:] (ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ) :

 .[3العلق:] (ڈ ڎ ڎ) :

 

يُّ 
 ، [61]،  الَعظِيمُ [60]الَعلِ

 الدليل
 .[255:البقرة] (ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئ): 
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يُل [62]الَحِسيُب   ، [ 63]، الَوكِ

 الدليل
آل ] (حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ): 

 .[6:النساء] (مت خت حت): و، [173:عمران

 

ُكورُ  يمُ [ 64]الشَّ  ، [65]،  الَحلِ

 الدليل
 .[17:التغابن] (ې ې ې): 

 

بَ  رُّ ال
[66]،  

 الدليل
 .[28]الطور: (ۇئ ۇئ وئ وئ): 

 

  ، [67]رُ اكِ الشَّ 

 الدليل
 .[147]النساء: (ی ی ىئ ىئ) :

 

 ،[68]اُب هَّ الوَ 

 الدليل
 .[9ص:] (ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ): 
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 ،[ 69]الَقاِهرُ  

 الدليل
 .[18:األنعام] (جبحب يئ ىئ مئ) : 

 

ارُ   ،[70]الَغفَّ

 الدليل
 .[66ص:] (چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ): 

 

اُب  وَّ تَّ ال
[71 ]، 

 الدليل
 (ىب مب خب حب يئجب ىئ مئ حئ جئ ی ی):  

 .[37البقرة:]

 

اُح  تَّ  ،[ 72]الَف

 الدليل
 .[26:سبأ] (گ گ گ):  
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ُءوُف  الرَّ
[73 ] ، 

 الدليل
 يت ىت مت خت حت جت يب ىب): 

 .[20النور:] (جث

 

ورُ  نُّ  ،[ 74]ال

 الدليل
 .[35:النور] (ھھ ھ ھ ہ) تعاىل: قال 

 

يُت   ،[ 75]الـُمِق

 الدليل
 .[85:النساء] (ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ) : 

 

  ،[76]الَواِسعُ 

 الدليل
 .[247:البقرة] (ۈ ۆ ۆ) :

 

 ، [ 77]الَواِرُث 

 الدليل
 .[23احلجر:] (ڱ ڳ): 
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 ،[ 78]األَْعَلى 

 الدليل
 .[1األعَل:] (ڻ ڻ ڻ ں):  

 

الـُمِحيْطُ 
[79 ]، 

 الدليل
 .[54فصلت:] (ىت مت خت حت جت) : 

 

مُ   ، [ 80]الَعَلَّ

 الدليل
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ): 

 .[78التوبة:] (ې ې ۉ

 

َعانُ  ْستَ  ، [ 81]الـُم

 الدليل
 .[112نبياء:األ] (ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ): 
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 ، [82]الَهادِي

 الدليل
 (ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې): 

 .[54:احلج]
 

اِصرُ  نَّ  ، [83]ال

 الدليل
آل ] (ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ): 

 .[150عمران:
 

ُق    ،[84]الَخَلَّ

 الدليل
 .[86احلجر:] (ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ) :

 

الَعُفوُّ 
[85 ]،  

 الدليل
 .[149النساء:] (ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ) :

 

مُ   ،[86]الَحاكِ

 الدليل
 ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ): 

 .[109يونس:] (گ
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نِيُّ   الَغ
[87]، 

 الدليل
 .[133:األنعام] (ٺٺ ٺ ڀ ڀ) :

 

يُل   ، [88]الَكِف

 الدليل
. وعلَّق [91:النحل] (ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ): 

( 2291يف كتاب الحواَّلت، بعد حديث رقم )  اإلمام البخاري

ُه َذَكَر  َعْن َرُسوِل اهللِ  َعْن أَبِي ُهَرْيَرَة ( 2/348ووصله أمحد ) أَنَّ

 .يحٌحِصَ يثٌدِوهو حَ، «َقاَل َكَفى بِاهللِ َكِفيَل  ...» :َرُجَل  مِْن َبنِي إِْسَرائِيَل 

 

الَحيِيُّ 
رُ  [89] يْ تِّ ،  السِّ

[90] ، 

 الدليل
َعْن َيْعَلى ، و[53:األحزاب] (ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ): 

يرٌ  ،إِنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ َحيِي  »: َقاَل َرُسوُل اهللِ  :ْبِن أَُميََّة َقاَل  أخرجه ، «ِستِّ
 .يحٌحِصَ يثٌدِ(، وهو ح406َ( والنسائي )4/224( وأمحد )4012أبوداود )

 

رُ عِّ َس مُ ـال
ِ القَ  ،[91] بَ   ، [92]ُض اب  ،[94]ُق ازِ الرَّ   ،[93]طُ اِس ال

 الدليل
ْعُر،    َغََل السِّ

َعْن أََنِس ْبِن َمالِك  َقاَل: َقاَل النَّاُس: َيا َرُسوَل اهللِ

ْر َلنَا، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ  اِسُط، »: َفَسعِّ بَ ْل َقابُِض، ا إِنَّ اهلَل ُهَو الُْمَسعُِّر، الْ
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اِزُق، َوإِنِّي أَلَْرُجو أَْن أَلْقَى اهلَل َولَيَْس أََحٌد مِنُْكمْ  َلَمة  فِي  الرَّ ُنِي بَِمظْ يُطَالِب

 .هُ(، وغري3450ُاود )ه أبودَجَرَ، أخْيحٌحِيث صَدِحَ، «َدم  َوََّل َمال  
 

مُ  رُ [ 95]الـُمّقدِّ  ، [ 97]،الَقِديرُ  [96]،  الـُمَؤخِّ

 الدليل
مُ ...»َقاَل:  َعْن النَّبِيِّ  ،َعْن أَبي ُموَسى ْلُمَقدِّ َت ا َت  ،أَْن َوأَْن

رُ  ْلُمَؤخِّ َت َعَلى ُكلِّ َشْيء  َقِديرٌ  ،ا  مُسْلِمٌ (، و6398) البُخَارِيُّأخرجه ، «َوأَْن
(2719).  

 

وُح  بُّ السُّ
[98]  ، 

 الدليل
 ُرُكوِعهِ  فِي َكاَن َيُقوُل  أَنَّ َرُسوَل اهللِ ،  َعْن َعائَِشَة 

وٌس » :َوُسُجودِهِ  وٌح ُقدُّ  (.487) مُسْلِمٌ  أخرجه ،« ..ُسبُّ

 

 ،[99]الَرفِيُق 

 الدليل
ا َعائَِشُة إِنَّ اهلَل َرفِيٌق » :َقاَل  أَنَّ َرُسوَل اهللِ  ، َعْن َعائَِشَة   َي

هِ  فَْق فِي اأْلَْمِر ُكلِّ رقم  مُسْلِمٌ ( و6927رقم ) البُخَارِيُّأخرجه ، «.. ُيِحبُّ الرِّ
(2593.)  
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ُب   يِّ الطَّ
[100]،  

 الدليل
اُس إِنَّ اهلَل » : اهللِ  َرُسوُل  َقاَل  :َقاَل   ُهَرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  نَّ َها ال يُّ أَ

ا ب  يِّ ُل إَِّلَّ طَ بَ ْق َي ٌب ََّل  يِّ  .(1015) مُسْلِمٌ  أخرجه، «.. طَ

 

 ، [101]الَحَكمُ 

 الدليل
إِنَّ » :َقاَل َرُسوُل اهللِ  :َقاَل  ُشَرْيح  َهانِئ  ْبَن َيِزيَد أَبي َعْن 

َحَكُم  ِه اْلُحْكمُ اهلَل ُهَو اْل يْ َِل (، 5387(، والنسائي )4955أخرجه أبو داود ) « ..َوإ
 .نٌسَحَ ديثٌوهو حَ

 

افِي  ، [ 102]الشَّ

 الدليل
ا َقاَل  أَنَّ َرُسوَل اهللِ  ،َعْن َعائَِشَة   :َكاَن إَِذا أَتَى َمِريض 

افِي» َت الشَّ َوأَْن اِس اْشِف  نَّ اَس َربَّ ال بَ ْل  البُخَارِيُّأخرجه ، « ..أَْذِهْب ا
  (.2191رقم ) مُسْلِمٌ(، و 5675)
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 ،[103]الـُمْعطِي

 الدليل
ا ..» :َقاَل َرُسوُل اهللِ  :َل َقا َعْن ُمَعاِوَيَة   َن َوأَ ْلُمْعطِي  َواهللُ ا

ْلَقاِسمُ    ي.خارِ( واللفظ للب1037ُ) مُسْلِمٌ (، و3116) البُخَارِيُّأخرجه ، «ا
 

رُ  تَ   ،[104]الَو

 األسماء. هذه أول يف المذكور الحديث والدليل

 

ُب  ِيْ ب الطَّ
[105] ، 

 الدليل
بِيُب ..» :َقاَل النَّبِيِّ  :َعْن أَبِي ِرْمثََة َقاَل  أخرجه أبوداود  ،«اهلُل الطَّ

 .يحٌحِصَ ديثٌ( وهو ح4/163َ( وأمحد )4206)
 

 ،  [106]الَجِميُل 

 الدليل
إِنَّ اهلَل َجِميٌل » :َقاَل  َعْن النَّبِيِّ ،  َعْن َعبِْد اهللِ ْبِن َمْسُعود  

َجَماَل   (.91) مٌلِسْأخرجه مُ ،«ُيِحبُّ اْل
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انُ   نَّ  ،[107]الـَم

 الدليل
اللُهمَّ إِنِّي  :َرُجَل  َيُقوُل  َسِمَع النَّبِيُّ  :َعْن أََنِس ْبِن َمالِك  َقاَل  

.. اْلَمنَّانُ  ،ََّل إَِلَه إَِّلَّ أَْنَت َوْحَدَك ََّل َشِريَك َلَك  ،أَْسأَُلَك بِأَنَّ َلَك اْلَحْمدَ 

ِِه » :َفَقاَل  ا ُدِعَي ب َوإَِذ اأْلَْعظَِم الَِّذي إَِذا ُسئَِل بِهِ أَْعطَى  َقْد َسأََل اهلَل بِاْسمِهِ  َل

َجاَب   .نٌسَحَ ديثٌوهو حَ( 3858أخرجه ابن ماجه ) ،«أَ
 

يِّدُ  السَّ
[108]،  

 الدليل
يِر َقاَل  خِّ  :َفَقاَل  ،َرُسوِل اهللِ أَْنَت َسيُِّدَنايا ُقْلنَا  :َعْن َعبِْد اهللِ ْبِن الشِّ

َعاَلى» تَ َو اَرَك  بَ تَ ُد اهلُل  يِّ  .حيحٌصَ ديثٌ( وهو ح4806َأخرجه أبوداود )، «السَّ
 

انُ  يَّ الدَّ
[109]  ، 

 الدليل
َوُيْذَكُر ( 32: )يف كتاب التوحيد، باب )  اإلمام البخاري قال

 ْبِن أَُنيْس  َقاَل  ،َعْن َجابِر  
ْحُشُر » :َيُقوُل  َسِمْعُت النَّبِيَّ  :َعْن َعبِْد اهللِ َي

ا  َن ْن َقُرَب أَ ْسَمُعُه َم َي ْن َبُعَد َكَما  ْسَمُعُه َم َي يِهْم بَِصْوت   َادِ َفيُن اهلُل اْلعِبَادَ 

انُ  يَّ ا الدَّ َن ُك أَ
ْلَملِ (، واحلديث حسن، 495:/3) مسندهووصله أمحد يف ، « ..ا

 .نونيتهوقد أثبت هذه اَّلسم ابن القيم يف 
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