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 شعب اإليمان وأهميتهفي  تصنيفال
 

 قدمة:الم
الحمدددد ب رل العدددالمينال واللددد ع والسددد م علدددى سددديدنا محمدددد وعلدددى آلددده 

 ولحبه أجمعين ومن تبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد:
 درج علماء الشريعة في تلدانيهمم علدى التمييدي بدين ألدوي الددين وفروعده

ومدا يتعلدق  تشدتمي علدى اتعتقاديدا  ألوي الددينفنجد كتل  ال-العقيدع والهقه-
ال بينمددا مددن أركددان انيمدان والمكهددرا  وميرهددا ممدا يندددرج تحدد  هدذ  البحددوث بمدا

سواء ما يتعلدق من األفعاي واألعماي متعددع تشتمي على أبوال الهقه  نجد كتل
   أو األحدواي الشصلددية أو ميرهدا مدن أبدوال الهقدده منمدا بالعبدادا  أو المعدام

عين من الملدنها  فيمدا يجدل ين النو . إت أننا ت نجد ما يجمع بين هذالمتعددع
 اعتقدداد  والعمددي بدده معدداا إت فددي الملددنها  التددي تبحددث فددي  شددعل انيمددان .

وبددين فروعدده  -باعتبددار  قددوي وعمددي–فمددي تجمددع بددين ألددي الدددين أو انيمددان 
 .ليحُسن القيام به مع ما يحتاج إليه من فروض وسنن وآدال

فقسدمته  عل وأهميتدهحاول  في بحثي هذا بيان هذا التلدنيف فدي الشد وقد
 بعد المقدمة إلى:

 المطلل األوي: ألي البحث في شعل انيمان ومعناها.
 المطلل الثاني: عدد شعل انيمان.

 المطلل الثالث: أهمية البحث في شعل انيمان.
 المطلل الرابع: الكتل المَلنَّهة في شعل انيمان.

 الصاتمة: نتائج البحث.
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 :ومعناها شعب اإليمانأصل البحث في  -المطلب األول
يرجددع ألددي البحددث فددي شددعل انيمددان إلددى الحددديث اللددحي  الثابدد  عددن 

 :  انيمدددان بودددع وسدددتون أو بودددع وسدددبعونلدددلى اب عليددده وسدددلمرسدددوي اب 
ا قدوي ت إلده دلمدفأفوشعبةال والحياء شعبة من انيمان  وفي رواية من الييادع:  

 .(1) ال وأدناها إماطة األذى عن الطريقإت اب
لمعنددى  اسددم   (2)الحددديث أن انيمددان الشددرعي الددذ  هددو قددوي وعمدديومعنددى 

الصلددلة أو هنددا الشُّددعبة هددي القطعددة مددن الشدديءال والمددراد  - ذ  شددعل وأجددياء
تعلدددق ببعودددما كمدددا يتعلدددق بكلمددداال لكدددن انيمدددان يو  لددده أعلدددى وأدندددىال -(3)الجددديء
 .(4)واألجياء شعلهذ  التقتوي جميع انيمان حقيقة 

دلة ولدم  لم يطلعنا علدى هدذ  للى اب عليه وسلمن النبي إت أ الشدعل مهلَّ
فددي علددم اب  علددى سددبيي القطددع ال فمددي منحلددرع علددى بعددضه منمدداسددوى يوقهنددا 

ن كاندد  موجددودع فددي الشددريعة كمددا نددما عليدده العلمدداء الوعلددم رسددوله لددذا  .(5)وا 
نسدان المسدلم حتدى يحدرم انمعرفتما وتبيانماال انحاطة بما و تمد العلماء في اج

 على تحقيق كي شعبة منماال إذ باستكمالما يستكمي إيمانه.
 

 عدد شعب اإليمان: -المطلب الثاني
من روايدا  حدديث الشدعل السدابق أما عدد هذ  الشعل فقد جاء في رواية 

وفددي أصددرى الشددم بينممددا   بوددع وسددبعون  وفددي أصددرى  بوددع وسددتون ذكددر : 
بالِبودددع فدددي األعدددداد علدددى القدددوي  ال والمدددراد بودددع وسدددتون أو بودددع وسدددبعون 

                                                 
 الحديث ورواياته في المطلب الثاني. عرض بالتفصيل للكالم عن تخريجسن ((1

(
2
وي شككرا النكك  ،2/459شككرا العًيككدط الطحاويكك  للككرا م  ككن  ككل ب س ككل الرككن . ان ككر وذلككو وفًككا   (

 .1/46، فتم الباري 1/131

(
3
 .1/52، فتم الباري 2/5، شرا الن وي 2/477، النهاي  )شعب( 1/499ب )شعب( لران العر (

(
4
 .4/288 عالم الرنن  (

(
5
 .1/128، عمدط الًاري 1/144 عالم الحديثس (
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. وبتددرجي  أحددد (1)الددراج  الددذ  ذهددل إليدده أهددي اللاددة مددا بددين الددث ث إلددى التسددع
 الشعل. هاتين الروايتين يترج  عدد

مددن طريددق شدديصه عبددد اب  (2)الحددديث أصرجدده انمددام البصددار  فددي لددحيحه
ب بدن بن محمد الجعهي عن أبي عامر العقد  عن سليمان بن ب ي عن عبدد ا

. وسددتون شددعبة  انيمددان بوددعأبددي لددال  عددن أبددي هريدرع مرفوعدداا:  ديندار عددن 
وتابع عبيُد اب بن سعيد عبَد اب بن محمد الجعهدي عدن أبدي عدامر العقدد  فدي 

 .(4)والبيمقي في الشعل (3)رواية الحديث بمذا اللهظ عند ابن حبان
 بدن سدعيد وعبدد بدن من طريق شيصيه عبيدد اب (5)بينما أصرجه انمام مسلم

وابدن مندد   يصه محمدد بدن عبدد اب بدن المبدارمالمن طريدق شد (6)حميدال والنسائي
من طريدق أحمدد بدن علدام بدن عبدد الحميدد الحنهديال جميعداا عدن  (7)في انيمان

كددذلم  (8). وأصرجده ابدن حبدان:  بودع وسدبعون شدعبة عدامر العقدد  بسدند أبدي 
 فدي العددد بدي عدامر العقدد  بمثلدهمن طريق الهودي بدن يعقدول الرصدامي عدن أ

 .  مكان  شعبة  مير أنه قاي:  باباا 
يثال فتبين بذلم اصت ف الرواع عن أبدي عدامر العقدد  فدي روايدة هدذا الحدد

اب  ال وانهدرد شديا البصدار  عبددبلهدظ  بودع وسدبعون  هروو  عند فأكثر ألدحابه
  كددد  ال أمدددا عبيدددد اب بدددن سدددعيد فقدددد جددداءبدددن محمدددد بروايدددة  بودددع وسدددتون 

لم تصتلدف الطدرق عدن أبدي . وقد وهم الحافظ ابن حجر بقوله:  (9)الروايتين عنه
                                                 

(
1
، شككرا 4/288. وان ككر  عككالم الرككنن 1/133، النهايكك  )بصكك ( 22 ختككار الصككحاا )بصكك (   (

 .1/51، فتم الباري 5-2/4الن وي 

(
2
 (.9يمان/ باب س  ر اإليمان رقم )كتاب اإل (

(
3
) 1/386 (167.) 

(
4
) 1/31 (1.) 

(
5
 (.35اإليمان/ بيان عدد شعب اإليمان ) (

(
6
 (.5004اإليمان وشرائعه/ ذكر شعب اإليمان ) (

(
7
) 1/296 (144.) 

(
8
) 1/419 (190.) 

(
9
  البيهًككي فككي الككلي يبككدو لككي سن روايككاس مككحيم  رككلم عككن عبيككد ، بككن سككعيد  ختلفكك ، ففككي روايكك (

 =ن سعيد ذكر سن لف ه "بص  وست ن"( والتي عزا ا لمرلم  ن طريق عبيد ، ب2) 1/32الشعب 
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وهذا مدا يدرج  روايدة  بودع  .(1) -أ  في رواية بوع وستون –عامر في ذلم 
 .ال لكونما رواية األكثرين(3)والقاوي عياض (2)التي رجحما الحليمي وسبعون 

مدددن طريدددق سدددعيد أيوددداا مجددديء الحدددديث  ويدددرج  روايدددة  بودددع وسدددبعون 
. كمددا (4) بوددع وسددبعوناأللددم ك همددا عددن أبددي هريددرع بلهددظ  المقبددر  ويييددد 

بمددذا اللهددظ  (5)يشددمد لمددا حددديث أبددي سددعيد الصدددر  عنددد الطبرانددي فددي األوسددط
 أيواا.

مددن طريددق سددميي بددن أبددي لددال  عددن عبددد اب بددن  (6)أمددا مددا أصرجدده مسددلم
ان بودع وسدبعون أو بودع نيماأبي لال  عن أبي هريرع مرفوعاا:  دينار عن 

والبيمقددي فددي  (7)هكددذا بالشددمال فقددد رجدد  ابددن حبددان فددي لددحيحه وسددتون شددعبة 
ن سددليمان بددن بدد ي لددم يشددم فددي أن يكددون الشددم وقددع مددن سددمييال أل (8)الشددعل
كمددا هددي  بددي روا  بلهددظ  بوددع وسددتون  عددن عبددد اب بددن دينددار الحددديث روايتدده

 عند البصار .
ألن أبدددا عواندددة أصدددرج  (9)الحدددافظ ابدددن حجدددر ذكدددروهدددذا الكددد م مدددردود كمدددا 

كمدا  ن عمدرو عدن سدليمان بدن بد ي بالشدم.الحديث في سننه من طريق بشر بد

                                                                                                         
بأن الطرق لم تختلف عن سبي عا ر في روايك  "بصك  وسكت ن"  1/51وكللو ق ل ابن حجر في الفتم  

 ركلم اخخكر   يشير إلى سن رواي   رلم وقعت عنده بلفظ "بص  وست ن" خام     إشارته إلى رواي 

 (190) 1/419ورود الحكديث عنكد ابكن حبكان سيصكا  التي وقعت بالشو  ن طريق سهيل، وير م ذلكو 

الًاضكي عيكاض )إكمكال المعلكم  بلفظ "بص  وسكت ن". بينمكا وقعكت روايك   ن طريق عبيد ، بن سعيد

) شكرا  ( والنك وي195ابن الصالا )ميان  محيم  ركلم  و (1/216( والًرطبي )المفهم 1/272

 ( لمرلم بلفظ "بص  وسبع ن".2/4الن وي 

(
1
 .1/51فتم الباري  (

(
2
 .1/34شعب اإليمان  (

(
3
 .1/272 إكمال المعلم (

(
4
(. وطريكق يزيكد اخمكم عنكد سحمكد 9004) 9/20طريق سعيد المًبري عند الطبراني في اخوسك   (

2/445 (9747.) 

(
5
 ل إسناده  رت رون".: "ر ا1/37(. قال في  جم  الزوائد 6962) 7/96 (

(
6
 (.35اإليمان/ بيان عدد الشعب ) (

(
7
) 1/385. 

(
8
) 1/34. 
9
 .52-1/51فتم الباري  ((
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ال ويييددد بددن عبددد اب بددن (1)محمددد بددن عجدد نوجدددُ  الحددديث جدداء مددن طريددق 
 عن عبد اب بن دينار بالشم أيواا. (2)الماد

مدن ت ميدذ عبدد اب بدن أن الشم وقع ممن دون سمييال ألن ث ثة  فالراج 
ديندددار روو  بالشدددم بانودددافة إلدددى سدددمييال وهدددم: سدددليمان بدددن بددد ي ومحمدددد بدددن 

 بن الماد.يييد بن عبد اب عج ن و 
تددرجي  روايددة بوددع وسددبعون لكونمددا ييددادع قددوي الحددافظ ابددن حجددر أن   أمددا

ت يسددتقيم إذ الددذ  يادهددا لددم يسددتمر علددى  -كمددا ذكددر  الحليمددي ثددم عيدداض–ثقددة 
فقدد جديم بروايدة السدبعين مدن  يه نظر:ف (3) م بما ت سيما مع اتحاد المصرجالجي 

وهددو أبددو  – كددذلم راو   بوددع وسددتون و  ميددر طريددق سددميي مددن لددم يشددم بمدداال
 ال كما بينته سابقاا.ما مع اتحاد المصرجلم يستمر على الجيم ب -عامر العقد 

يكددون فددي حدداي ال إنمددا (4)وتددرجي  ابددن اللدد ي لروايددة األقددي لكوندده المتدديقن
ا منتفه هناال فكثدرع الدرواع وتعددد مصدارج ال وهذالروايا  وعدم وجود مرج  تساو 

 الحديث وشواهد  لرواية السبعين مرجحا  معتبرع.
ار عددن مددن طريددق عبددد اب بددن ديندد والص لددة أن روايددة األكثددرين للحددديث

طددرق الحدديث األصددرى التددي اصتلددف  وكددذلمال أبدي لددال  بلهددظ  بودع وسددبعون 
 .واهد صرجما وشم

 :اإليمان شعبأهمية البحث في  -المطلب الثالث
دد هددذ  الشددعل معرفددة ترجددع أهميددة كونمددا متعلقددة بألددي الدددين إلددى  لةمهلَّ

حي  يكهدي الذ  هو انيمانال فمعرفة هدذ  الشدعل وانتيدان بمدا علدى الوجده اللد

                                                 
1
(، 171) 1/334( و147) 1/298(، ابكن  نكده فكي اإليمكان 57ابن  ا ه في المًد   في اإليمكان ) ((

 .9/236ابن عبد البر في التمهيد 
2
 (.145) 1/296ابن  نده في اإليمان  ((
3
 .1/52فتم الباري  ((

(
4
 ، وفتم الباري الم ض  الرابق.2/4. وان ر شرا الن وي 195ميان  محيم  رلم   (
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لم كدي مدنمن ومسدلمال وبدذ نهد  سدمو إليدهالكامدي الدذ  تللاحبما انيمان التدام 
 يحرم عليما جميعاا ويحذر من تهوي  بعوما صوفاا من نقلان إيمانه.

ت  لددلى اب عليدده وسددلمومعرفددة العلمدداء أن النبددي  الوألهميددة هددذ  الشددعل
ولدي  مدن سدننه شديء قدط إت ُيعلدم معندا ال فقدد اجتمدد عددد  اليتكلم قط إت بهائددع

اآليدا  واألحاديدث من العلماء في تهليي هذ  الشعل وتعيينماال وذلدم باسدتقراء 
ع وُمَوددي ق اجتمدداداتمم بددين ُمَوس دد ال فاصتلهدد (1)التددي تددربط بددين انيمددان واألعمدداي

ي  وُمِجمي في بعض األمور دون بعض. وُمَهل 
إت أن هذا اتصدت ف وعددم القطدع بدالمراد بمدذ  الشدعل بالتهلديي ت يقددي 

عدددده معلومددددة فددددي انيمددددان كمددددا نددددما عليدددده العلمدددداءال ألن ألددددوي انيمددددان وفرو 
 .(2)محققةال فما ُأمرنا به عملنا  وما ُنمينا عنه انتمينا 

 
 الكتب المصنفة في شعب اإليمان: -المطلب الرابع

بددداي عددددد مدددن العلمددداءال فحددداولوا كمدددا ذكرندددا شددداي حدددديث شدددعل انيمدددان 
جمي فيه مدن صد ي اسدتقراء هدذ  الشدعل مدن الكتدال والسدنةال وذلدم تهليي ما أُ 

مدن شدعبهال فلدنهوا فدي ذلدم التلدانيفال  بط بانيمان فيمما شعبةا أمر رُ  كيا  د  بعَ 
 ومما وللنا من أسماء هذ  الملنها : 

 
. النصااااابي ألبااااي إبااااراهيب إهااااحاج باااان إبااااراهيب الت يبااااي القرطبااااي 1

 :(3) ها(311)ت

                                                 
(
1
 .1/387ان ر كالم ابن حبان في محيحه  (
2
،عمككدط 2/5شككرا النكك وي  ،1/216المفهككم  ،1/272، إكمككال المعلككم 1/144 ان ككر سعككالم الحككديث ((

 .1/128الًاري 

(
3
 .2/1467، كشف ال ن ن 16/79ان ر سير سعالم النبالء  (
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وقدددد أشدددار إليددده شدددرااي  دم مدددا ولدددلنا فدددي التلدددنيف فدددي الشدددعلالهدددو أقدددو 
 .(1)الحديث في شرحمم لحديث الشعل

. وصااف اإليمااان وشااعبه لبماااب أبااي حاااتب محمااد باان حبااان البهااتي 2
 :(2) ها(354)ت

ذكدددر لددداحبه أنددده تتبدددع معندددى صبدددر شدددعل انيمدددان مددددعال فعمدددد إلدددى عددددا 
لدلى اب عليده الطاعا  فوجدها تييد على عدد الشعل الذ  ندمَّ عليده النبدي 

ن هددذا كثيددرااال ثددم عددد الطاعددا  التددي ورد  فددي السددنة فوجدددها تددنقم عدد وسددلم
العددال ثدم عددا الطاعدا  المقروندة بانيمدان فدي القدرآن والسدنة مدع حدذف المكدرر 

لدلى اب منما فوجدها تنتمي إلى تسع وسبعين شعبةال فعلدم أن مدراد رسدوي اب 
أن انيمدددان بودددع وسدددبعون شدددعبة فدددي الكتدددال والسدددنةال فعمدددد إلدددى  عليددده وسدددلم
 .(3) يمان وشعبهولف انهذ  الشعل وأدلتما في كتابه هذا  تهليي 

إت أن هدددذا الكتدددال ل سدددف لدددم يلدددلنا منددده سدددوى اسدددمهال ويبددددو مدددن كددد م 
ال ولدم أجدد (4)انمام النوو  والحافظ ابن حجر أنمما لم يطلعا على الكتدال كدذلم

نسل هذا الكتال لإلمام ابن حبدانال ميدر  وفمارسما الكتل أحداا ممن لنف في
نسدددل إليددده كتدددال  (5)م البلددددانهدددد  فدددي كتابددده معجددد626  الحمدددو   أن يددداقو 

 . شعل انيمان 
. المنهاج أو منهاج الادين ألباي عباد اس حهاين بان الحهان الحليماي 3

 :(6)ها(403)ت

                                                 
1
 .7/302، تحف  اخح ذي 1/128عمدط الًاري ، 1/272إكمال المعلم  ((

(
2
 .388-1/387محيم ابن حبان  (

(
3
 محيم ابن حبان الم ض  الرابق. (

(
4
 .1/52، وفتم الباري 2/5ان ر شرا الن وي  (
5
 .1/418في تر م  )برت(  ((
6
 .2/1871كشف ال ن ن  ((
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هه لاحبه لما رأى من سيطرع الجمي والاهلة على عقدوي الندا ال ووقدو  وألَّ 
 .(1)ملةال والتماف  في الح ي والحرامانعراض عن العلوم بالج

ي كتابدده إلددى اثنددي عشددر بابددااال األبددوال التسددعة األولددى فددي وقددد قسددم الحليمدد
أمدددددددددور تتعلدددددددددق بانيمدددددددددان كحقيقتدددددددددهال وييادتددددددددده ونقلدددددددددهال واتسدددددددددتثناء فيدددددددددهال 
وألهاظدددده.....إلى ميددددر ذلددددم. والبددددال العاشددددر فددددي بيددددان شددددعل انيمددددان السددددبع 
والسبعين. والحاد  عشر في آيا  وأحاديث جمع  عدداا من هدذ  الشدعل. أمدا 

فهددي بيددان السددبل الباعددث علددى تصددريج هددذ  الشددعل علددى سددبعين الثدداني عشددر 
 .(2)وسبعين شعبة
 عالء الادينللقاودي  االبتهاج في انتخاب المنهاجباسم  مختصروللكتال 

لنددور الدددين  منظومااة. و(3)هددد 729   القونااو أبددي الحسددن علددي بددن إسددماعيي 
 رحشاا. و(4)هددد 900الشددافعي    بعددد  األشاامونيأبددي الحسددن علددي بددن محمددد 
 .(5)هد 977   الخطيب الشربينيلشم  الدين محمد بن أحمد 

وقددددد ُطبددددع هددددذا الكتددددال ل سددددف طبعددددة وحيدددددع فيمددددا الكثيددددر مددددن الددددنقم 
 .(6)واألصطاء
. ال امع المصنف في شعب اإليمان أو شعب اإليمان للحافظ أبي بكار 4

 :(7) ها(458أحمد بن الحهين البيهقي )ت

                                                 
1
 .1/6 المنهاج ((

(
2
 .1/6المنهاج  (

(
3
 .4/264، اخعالم 2/1871، كشف ال ن ن 3/93الدرر الكا ن   (

(
4
سن لككه ن كم المنهكاج فكي الفًكه، فلعكل المككراد  5/10وفكي اخعكالم  .2/1871ي كشكف ال نك ن ككلا فك (

 .في الفًه الشافعي  نهاج الطالبينكتاب 

(
5
له ذكر سنه شكرا  نهكاج الحليمكي، ولعكل  من تر مسحدا   ولم س د  .2/1871كلا في كشف ال ن ن  (

، فاختل  اخ ر علكى (محتاج شرا  نهاج الطالبين للن وي غني ال)كتابه الشهير بشرحه للمنهاج المراد 

 ماحب كشف ال ن ن.

(
6
وبككين  ككا قككام بككه المحًككق  ككن  1/6قكارن بككين  ًد كك  الحليمككي فككي  عككل كتابككه علككى ا نككي عشككر بابككا   (

 سب اب فً  دون البابين اخخيرين.إخراج الكتاب على عشرط 

(
7
 .1/574كشف ال ن ن  (
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أنددده  (1)تدددهفددي مقدم . لدددراي منل هدددهوهددو أشدددمر ملددنَّف فدددي شدددعل انيمددان
أصرج في هذا الكتال بعض ما يتبين به المراد ولم يستوعل كدي األصبدار صدوف 
المدددد ي وانطنددددال وأحدددداي مددددن أراد التهلدددديي واتسددددتيعال إلددددى كتبدددده األصددددرى 

......إلاال ممددا يدددي علددى أن قدددر....كالمدددصي واألسددماء واللددها  وانيمددان وال
 .ي مرحلة متأصرع من عمر جاء ف تلنيف كتابه هذا

مدن أندده لددنف  (2)أمدا سددبل تلدنيهه للكتددال فمددو مدا لددراي بده فددي مقدمتدده
كتل عدع مشتملة على أصبار فدي ألدوي الددين وفروعدهال ثدم إنده أحدل تلدنيف 
كتددال جددامع أللددي انيمددان وفروعدده يددورد فيدده مددا جدداء مددن األصبددار فددي ذلددمال 

لدى ذلدم فدي كتابده  المنمداج  حيدث فوجد الحافظ أبا عبد اب الحليمدي قدد سدبقه إ
بيان حقيقدة كدي شدعبة مدن شدعل انيمدان ومدا جداء فيمدا مدن األصبدار واآلثدار مدا 
فيددده كهايدددةال إت أنددده اقتلدددر فدددي كتابددده علدددى ذكدددر المتدددون دون األسدددانيدال فعمدددد 

بدده فددي تقسديم الشددعل علددى األبدوال وفددي بيددان هددذ   انقتدداءانمدام البيمقددي إلددى 
ثددم  الحكددى مددن كدد م الحليمددي عليمددا مددا يتبددين بدده المقلددوداألبددوال أو الشددعل و 

ساق األصبار واآلثار على طريقة أهدي الحدديث بأسدانيدهاال ممدا ملدل علدى قلبده 
فكان كتابه أجمع ما ولدلنا فدي بيدان شدعل انيمدان وتهلديلما  عدم كونه كذباا.

 ذلم. وما يتعلق بكي شعبة منماال مع بيان اآلثار واألصبار المسندع الواردع في
علدى الكتدل السدتة  زواباد شاعب اإليماانوللكتال مصتلدرا  ويوائدد منمدا: 

لشددم  الدددين  مختصاار شااعب اإليمااان .(3)هددد 911   الهاايوطيلجدد ي الدددين 
لمعدين الددين  مختصار شاعب اإليماان. (4)هد 788   القونو محمد بن يوسف 

 سددراج مختصاار شااعب اإليمااان الباان الملقاان .(5)هددد 530  باان حمويااه محمددد 
                                                 

(
1
) 1/29. 

(
2
) 1/28. 

(
3
 .101. وان ر تدريب الراوي  172، الرسال  المرتطرف   1/574كشف ال ن ن  (

(
4
 .1/574كشف ال ن ن  (

(
5
 .1/615كشف ال ن ن الم ض  الرابق، الفهرس الشا ل للتراث/الحديث النب ي/  (
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بعندددددوان  لهاااااالل المقدهااااايمصتلدددددر  .(1)هدددددد 804الددددددين عمدددددر بدددددن علدددددي   
 القزويناااايألبددددي جعهددددر عمددددر  مختصاااار .(2)المقتضااااب ماااان كتاااااب الشااااعب

 هد .699  
 :(3)ها(608. شعب اإليمان لعبد ال ليل بن موهى القصر  )ت5

أندددده اصتلددددار لكتددددال  (4)لدددداحل الرسددددالة المسددددتطرفة  ذكددددر  وكتابدددده هددددذا
بي هو كتال مستقي عمد فيه لاحبه إلدى تقسديم الشدعل الحليميال ولي  كذلم 

إلى سبع وسبعين شعبةال ثدم تقسديم كدي شدعبة إلدى ث ثدة مقامدا : انسد م الدذ  
هددو األلددي والبدايددةال ثددم انيمددان الددذ  هددو الددرابط والواسددطةال ثددم انحسددان.الذ  

 .(5)هو الهر  والنماية
فااي تقرياار شااعب . تحرياار البيااان فااي تقرياار شااعب اإليمااان أو البيااان 6

 :(6)ها(638اإليمان للشيخ محيي الدين ابن عربي )ت
ن لدددددرجا  انحسددددان المصتلهددددة لهوددديلة انيمددددان وبيددددا لوفيددده شددددري للمراتدددد

 .(7)هدددد 672منسدددول إلدددى لددددر الددددين القوندددو     ذاتددده فنَّ المَلدددو  المتبايندددة.
 .(8)تلخيص لبخشايش بن حمزة الرومي وللكتال
 
 .(9)ها(754محمد األنصار  المالقي )ت. شعب اإليمان لمحمد بن 7
   :(10). شعب اإليمان للعالمة الهيد نور الدين اإلي ي8

                                                 
(
1
 ل للتراث/ الم ض  الرابق.الفهرس الشا  (

(
2
 الفهرس الشا ل للتراث/الم ض  الرابق. (

(
3
 .21/420، وان ر سير سعالم النبالء 58الرسال  المرتطرف    (
4
 الم ض  الرابق. ((

(
5
 .138-134ان ر الكتاب )شعب اإليمان للًصري(   (

(
6
 .2/1408كشف ال ن ن  (

(
7
 .236-235 ؤلفاس ابن عربي   (

(
8
ا الرو كي ) ؤلفكاس ابكن عربكي . وذكر البعض سنكه بخشكالين بكن حنكز1/263ف ال ن ن كلا في كش (

 ( ولم س د تر م  له.236 

(
9
 .7/36، اخعالم 2/1407، كشف ال ن ن 4/279الدرر الكا ن   (

(
10
 ، ولم س د لصاحب الكتاب تر م .2قا   الطغيان   (
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بمددا  واختصاارها نظماااش الشاايخ زياان الاادين باان وهدي باللاددة الهارسدديةال وقددد عرَّ
اااني الفناااني المليبااار   هددد  فددي 872 ولددد سددنة علااي باان أحمااد الشااافعي الكاوشن

شاارحها محمااد نااوو  باان عين شددعبةال ثددم سددتة وعشددرين بيتدداا عدددا فيمددا سددبعاا وسددب
 .(1)قامع الطغيان على منظومة شعب اإليمانوسمى شرحه ذام  عمر

. تر ماااان شاااعب اإليماااان لهاااراج الااادين عمااار بااان رهاااالن البلقيناااي 9
 .(2)ها(805)ت

. مورد الظمآن في شاعب اإليماان للشايخ زيان الادين عمار بان أحماد 10
 .(3)ها(936الشماع )ت
إلى شعب اإليمان للشيخ زين الادين عمار بان أحماد . تنبيه الوهنان 11

 :(4)ها(936الشماع )ت
 وهو مصتلر مورد الظمآن السابق ذكر .

إلددى بعددض هددذ  الشددعل مددن صدد ي تددراجم  البخااار وقددد أشددار انمددام هددذا 
فعددددا مددا يقدددارل أربدددع عشددرع شدددعبة ممددا ثبددد  فدددي عددداها مدددن انيمدددان  اللددحيحه

 .(5) مانبال كذا من اني حديث لحي  بقوله: 
 

 وتهلدديلما قددام عدددد مدن شددرااي الحددديث باتجتمداد فددي عدددا هدذ  الشددعل كمدا
فدددي شدددرحيمما علدددى البصدددار ال فعددددا  اإلمااااب العينااايا والحاااافظ ابااان ح ااارمدددنمم 

العيندددي سدددبعاا وسدددبعين شدددعبةال وعددددا ابدددن حجدددر تسدددعاا وسدددتين شدددعبة وذكدددر أنمدددا 
 .(6)عوهيمكن أن تلي إلى تسع وسبعين بإفراد بعض ما ُوما إلى ب

                                                 
(
1
 قا   الطغيان الم ض  الرابق. (

(
2
 .5/46، اخعالم 2/1048و 1/397كشف ال ن ن  (

(
3
 .5/41، اخعالم 10/306شلراس الل ب  (

(
4
 .10/306، شلراس الل ب 1/488ن ن كشف ال  (
5
 .1/55و 1/82ان ر فتم الباري  ((

(
6
 .1/52، فتم الباري 1/128عمدط الًاري  (
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 نتابج البحث: -الخاتمة
نسدتطيع أن نصلدم إلدى النتدائج عروه في هذا البحدث من ص ي ما سبق 

 التالية:
ألي البحدث فدي شدعل انيمدان يعدود إلدى محاولدة تبديان انجمداي  .1

لدددلى اب الواقدددع فدددي الحدددديث اللدددحي  الثابددد  عدددن رسدددوي اب 
 .عليه وسلم

دلةلم ينما الحديث الوارد في الشعل على ه .2 ال لدذا ذ  الشدعل مهلا
اصتلددف العلمدداء فددي تعيينمدداال إت أن هددذا اتصددت ف وعدددم القطددع 
بدددالمراد بمدددذ  الشدددعل بالتهلددديي ت يقددددي فدددي انيمدددان كمدددا ندددما 

 .عليه العلماءال ألن ألوي انيمان وفروعه معلومة محققة
شدددعل انيمدددان هدددي أجدددياء انيمدددان وصلددداله التدددي تودددم ألدددوله  .3

 اي القلل واللسان والجواري.وفروعه وآدابه من أعم

ال وفقداا لتدرجي  بوع وسبعون شعبةانيمان  شعلالراج  في عدد  .4
 .إحدى روايا  الحديث التي اجتمع أملل الرواع عليما

تعدديان هددذ  الشددعل والولددوي إليمددا يددتما مددن صدد ي اسددتقراء اآليددا   .5
 واألحاديث التي تربط بين انيمان واألعماي.

معرفتمدددددا ن أهميدددددة انيمدددددانال فبالشدددددعل مدددددمعرفدددددة  تدددددأتي أهميدددددة .6
 .استكماي سنن وآدابما ُيستكمي انيمانو 

دددع  .7 لدددنف عددددد مدددن كبدددار العلمددداء فدددي شدددعل انيمدددان بدددين موسا
 وموياق في تهليلما وبيان أدلتما وما يتعلق بما.
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ُيعدددا كتددال  الجددامع فددي شددعل انيمددان  لإلمددام البيمقددي مددن أبددري  .8
 وأجمع ما وللنا من كتل الشعل.

 

  رل العالمين.والحمد ب
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 مرا ع البحث
 

أع م الحديث في شري لحي  البصار ال أبو سليمان حمد بن محمد .1
هد ال تحقيق د.محمد بن سعيد بن عبد الرحمن آي 388الصطابي   

 -هد 1409سعودال جامعة أم القرى/ مركي إحياء التراث انس ميال 
 م.1988

بيرو ال الطبعة الرابعة  دار العلم للم يينال ال صير الدين اليركليالاألع م.2
 م.1999 العشرع

هد ال 544إكماي المعلم بهوائد مسلمال عياض بن موسى اليحلبي   .3
 م.1998 -هد 1419تحقيق د. يحيى إسماعييال دار الوفاءال 

هد  ال تحقيق د. 395انيمانال محمد بن إسحاق بن يحيى بن مند    .4
طبعة العلي بن محمد بن نالر الهقيميال منسسة الرسالةال بيرو ال 

 د.ه1406الثانية 
تحهة األحوذ  بشري جامع الترمذ ال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم .5

 هد ال دار الكتل العلميةال بيرو .1353المباركهور  أبو الع    
التمميد لما في الموطأ من المعاني واألسانيدال أبو عمر يوسف بن عبد اب .6

 -حمد العلو  هد ال تحقيق ملطهى بن أ463بن عبد البر النمر    
ويارع عموم األوقاف والشنون انس ميةال  المحمد عبد الكبير البكر  

 هد.1387المارلال 
الجامع اللحي   سنن الترمذ  ال محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذ  .7

هد ال تحقيق أحمد محمد شاكر وآصرونال دار إحياء 279السلمي   
 التراث العربيال بيرو .
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البصار  ال محمد بن إسماعيي أبو  الجامع اللحي  المصتلر  لحي .8
 الهد ال تحقيق د. ملطهى ديل الباا256اب البصار  الجعهي    عبد

 .1993 – 1413 الطبعة الثانية دار العلوم اننسانيةال دمشقال
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةال ابن حجرال تحقيق محمد سيد جاد .9

 الحقال دار الكتل الحديثةال ملر.
تطرفة لبيان مشمور كتل السنة المشرفةال محمد بن جعهر الرسالة المس .10

 هد.1400الكتانيال دار الكتل العلميةال بيرو ال الطبعة الثانيةال 

هد ال تحقيق 275سنن ابن ماجهال محمد بن يييد أبو عبد اب القيويني    .11
 محمد فناد عبد الباقيال دار الهكرال بيرو .

سجستاني األيد  سنن أبي داودال سليمان بن األشعث أبو داود ال .12
 هد ال تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدال دار الهكر.275  

 سنن النسائي = المجتبى من السنن
سير أع م النب ءال محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماي الذهبي أبو عبد  .13

محمد نعيم العرقسوسيال  -هد ال تحقيق شعيل األرنانوط 748اب   
 .1413 التاسعة الطبعة منسسة الرسالةال ال بيرو ال

شذرا  الذهل في أصبار من ذهلال شمال الدين عبد الحي بن أحمد ابن  .14
محمود األرنانوطال دار  –العماد الحنبليال تحقيق عبد القادر األرنانوط 

 م.1989 -هد 1410بيرو ال  –ابن كثيرال دمشق 

القاوي علي بن علي بن محمد بن أبي العي ال شري العقيدع الطحاوية .15
شعيل و  . عبد اب بن عبد المحسن التركيال تحقيق دد ه792الدمشقي   

 مال الطبعة الثالثة عشر.1998 -هد 1419ال منسسة الرسالةال األرنانوط

شري النوو  على لحي  مسلمال يحيى بن شرف النوو ال دار إحياء التراث  .16
 هد.1392العربيال بيرو ال الطبعة الثانية 
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 للقلر  الشعل انيمان .17

هد ال تحقيق 458د بن الحسين البيمقي   شعل انيمانال أبو بكر أحم .18
 .1410محمد السعيد بسيوني يملويال دار الكتل العلميةال بيرو ال 

لحي  ابن حبان بترتيل ابن بلبانال محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم  .19
 الهد ال تحقيق شعيل األرننوطال منسسة الرسالة354التميمي البستي   

 .1993 – 1414 الطبعة الثانية بيرو ال
 البصار  = الجامع اللحي  المصتلر لحي 

لحي  مسلمال مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشير  النيسابور   .20
هد ال تحقيق محمد فناد عبد الباقيال دار إحياء التراث العربيال 261  

 بيرو .
ليانة لحي  مسلمال عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو ابن الل يال  .21

رل انس ميال بيرو ال الطبعة تحقيق موفق عبد اب عبد القادرال دار الا
 هد.1408الثانية 

عمدع القار  شري لحي  البصار ال بدر الدين محمود بن أحمد العيني أبو  .22
 هد ال دار الهكر.855محمد    

فت  البار  شري لحي  البصار ال أحمد بن علي بن حجر أبو الهوي  .23
محل  -الباقي  هد ال تحقيق محمد فناد عبد852العسق ني الشافعي   

 .1379دين الصطيلال دار المعرفةال بيرو ال ال
ال محمدددد نددوو  بدددن عمدددرال مطبعددة ملدددطهى البدددابي الحلبددديال قددامع الطايدددان .24

 م.1939 -هد 1358
كشف الظنون عن أسامي الكتل والهنونال ملطهى بن عبد اب  .25

هد ال دار الكتل العلميةال بيرو ال 1067القسطنطيني الرومي الحنهي   
1413 – 1992. 
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الهوي جماي الدين محمد بن مكرم بن منظور انفريقي  لسان العرلال أبو .26
 م.1997 -هد 1417الملر ال دار لادرال بيرو ال الطبعة السادسة 

 منلها  ابن عربي .27

المجتبى من السنن  سنن النسائي ال أحمد بن شعيل أبو عبد الرحمن  .28
الهتاي أبو مدعال مكتل المطبوعا   هد ال تحقيق عبد303النسائي   

 .1986 – 1406 الطبعة الثانية انس ميةال حللال
هد ال دار 807  مجمع اليوائد ومنبع الهوائدال علي بن أبي بكر الميثمي .29

 .1407دار الكتال العربي/ بيرو ال   الريان للتراث/ القاهرعال
مصتار اللحايال محمد بن أبي بكر عبد القادر الراي ال ترتيل محمود  .30

 صاطرال دار الحديثال القاهرع.
هد ال اعتنى به 388يمان حمد بن محمد الصطابي   معالم السننال أبو سل .31

 -هد 1411عبد الس م عبد الشافي محمدال دار الكتل العلميةال بيرو ال 
 م.1991

هد ال تحقيق 360المعجم األوسطال أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني    .32
عبد المحسن بن إبراهيم الحسينيال دار  -طارق بن عوض اب بن محمد 

 .1415رعال الحرمينال القاه
هد ال دار 626معجم البلدانال ياقو  بن عبد اب الحمو  أبو عبد اب   .33

 الهكرال بيرو .
عداد وتحرير د.محمد  .34 المعجم الشامي للتراث العربي المصطوطال جمع وا 

 م.1992عيسى لالحيةال معمد المصطوطا  العربيةال القاهرعال 
 للحليمي الالمنماج .35

الدين المبارم بن محمد الجير   النماية في مريل الحديث واألثرال لمجد .36
  م.1997 -هد 1418هد ال دار الهكرال 606ابن األثير   


