معامل ا٨ؿلاٌ  /ج3 ################################################################################ 169

ادلمذِـــــــــــح
احلنس هلل ٍساىا ل٩ؿلاٌ ّ ،بكطىا غبل الك٣ح ّ ،ضظقيا ّالياؽ ـلٔع ًا
العقل للتنٔٔع بغل احلق ّالباطل ّ ،للتسبط مل آ٦ات الكْىٔ٘ اليت ٍٕ ؾاٍس
عل ٙ##الطبْبٔ ٘##اكل لق ٘##هلل ع##ع ّع##ل ّ ،باع #

عل ٙ##احلن##س هلل مل الك##باح

ّاكلػاّ ، ٛقس تفهل اهلل عع ّع#ل ّر#طع عل ٙ#اكلػ#لنغل الك ٗ٣#قل#ؼ

مطات مل الْٔو  ،قال تعاػل ر أَهِْْ اُقَّالَحَ ُِذُُوىِ اُؾَّمْٔظِ َُِِمغ ؿَغَمنِ اُِلِْمَِ رَهُمشْ َٕ

اُْلَغْشِ َِِّٕ هُشْ َٕ اُْلَغْشِ ًَبَٕ َٓؾْهُودًاد ( )1لٔكٌْ كل أزا ٛلفطع ؾ#كطاً هلل
عع ّعل .
ٍّل ٍصا الؿكط متخس أو متعسز  ،اجلْاب ٍْ الثاىٕ ّ ،م ً#ا٨عا#اظ
التؿطٓعٕ مل اكلقاو ّعْب قطا ٗٛغْ#ضٗ الفاة ٘#مل ك#ل ضكعّ ، ٘#ال#يت تب#سأ

بالبػنل٘ ّ ،مً آٓلتَا قْلُ تعاػل ر اهْذَِٗب اُقِّشَاهَ أُُْغْزَوَِِْد (.)2

لبٔاٌ تػلٔه اكلػلنغل بأٌ اهلل ع#ع ّع#ل ضب الي#اؽ ّمال#

الػ#نْات

ّا٤ضع ّ ،أٌ أٖ إحػاٌ ٓكسض مً الياؽ ٍْ ؼلؿّٔ ٘ٝاشٌ مً عيس اهلل ،
قال تعاػل ر رََٓب رَؾَبءُرَٕ ِِالل إَْٔ يَؾَبءَ اُِلهُ سَةُّ اُْؼَبَُِٔنيَد (.)3

(ّع ً##ا٨م##او عل ٕ##علٔ ُ##الػ٣##و ق##ال  :راة ٘##الكت##اب أع اٍ##ا اهلل
ذلن##سا ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##امت ،ُ##ب##سأ رَٔ##ا باحلن##س ّالثي##ا ٛعلٔ## ،ُ##ه
ي ٙ##بال##سعا ٛهلل ع##ع ّع##لّ :لق##س رع##
( )1غْضٗ ا٨غطا.78 ٛ
( )2غْضٗ الفاة٘ .6
( )3غْضٗ التكًْٓ .29

ضغْ##ل اهلل ق##ل ٙاهلل علُٔ##
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ّآلٓ ُ###قْ###ل :ق###ال اهلل ع###ع ّع###ل :قػ###ن

احلن###س بٔ###

ّب###غل عب###سٖ:

ريك##فَا لّ ،ٕ##ىك##فَا لعب##سّٖ ،لعب##سٖ م##ا غ##أل ،إشا ق##ال العب##س( :بػ##ه
اهلل ال##طفلً ال##طحٔه) ق##ال اهلل ع##ع ّع##ل :ب##سأ عب##سٖ ب##ارٕ ح##ق علٕ##
أٌ اؽل###ه ل ُ###امْ###ضِّ ،اب###اضو ل ُ###مل أحْال .ُ###ر###بشا ق###ال( :احلن###س هلل ضب
العاكلغل) (.)1
ق##ال اهلل ع##ع ّع##ل :فل##س ل ٕ##عب##سّٖ ،عل##ه أٌ ال##يعه ال##يت ل ُ##مً##
عي##سّٖ ،الب##ٓ٣ا ال##يت اى##سرع

عي ُ##بت ْ##لٕ ،اؾَ##سكه أى ٕ##ان##ع

ىع##ه ال##سىٔا إػل ىعٔ##ه ا ٦خ##طّٗ ،أزر##ه عي ُ##ب##ٓ٣ا ا ٦خ##طٗ ،كن##ا زرع #

لُ##
عيُ##

ب##ٓ٣ا ا ل##سىٔا ،ر##بشا ق##ال( :ال##طفلً ال##طحٔه) ق##ال اهلل ع##ع ّع##ل :ؾَ##س لٕ##
ب##أىٕ ال##طفلً ال##طحٔه اؾَ##سكه ّ٢ر##طٌ م ً##ضفل##يت حل٢ّ ،ُ##ع##علً
مً ع ا ٕٜىكٔبُ ،ربشا قال( :مال

ْٓو السًٓ) (.)2

ق###ال اهلل ع###ع ّع###ل :اؾَ###سكه كن###ا اع###امل ب###أىٕ أى###ا اكلال# #

لْٔ###و

ال##سًٓ٢ ،غَ##لً ْٓ##و احلػ##اب حػ##ابُ ٢ّ ،تق##بلً حػ##ياتُ ٢ّ ،و##اّظٌ
ع ً##غٝٔ##اتُ .ر##بشا ق##ال العب##س( :إٓ##او ىعب##س) ق##ال اهلل ع##ع ّع##ل :ق##س
عب##سٖ إٓ##اٖ ٓعب##سٔ ٢ ،بي ُ##ع ً##عبازتْ ُ##اب##ا ٓفب  ُ##ك##ل م ً##خالف ُ##مل
عبازت ُ##ل ،ٕ##ر##بشا ق##الّ( :إٓ##او ىػ##تعغل) ق##ال اهلل ع##ع ّع##ل ب ٕ##اغ##تعاٌ
ّإػل التا####ا ،ٛاؾَ####سكه ٢عٔيي ُ####عل ٙ####أم####طِ ّٔ ٢ثي ُ####مل ؾ####سآسِ،
ّ٢خصٌ بٔسِ ْٓو القٔام٘ عيس ىْاٜبُّ .إشا
ق###ال( :اٍ###سىا الك###طا) اكلػ###تقٔه) إػل آخطٍ###ا ،ق###ال اهلل ع###ع ّع###ل:
ٍ##صا لعب##سٖ ّلعب##سٖ م##ا غ##أل ،ق##س اغ##تاب
ّآميتُ للا ميُ ّعل) (.)3

( )1غْضٗ الفاة٘ .2
( )2غْضٗ الفاة٘ .4
( )3غْضٗ التكًْٓ .29

لعب##سّٖ ،أع ٔت ُ##م##ا أم##ل،
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احلن##س هلل أقك ٙ##مبل  #احلن##س م##ه  ،إقطاضى##ا بالتقك##ه مل الثي##ا ٛعلُٔ##
غ##بخاىُ ّ ،العا##ع ع ً##تع##ساز ؾ##صضات م ً##ال##يعه ال##يت أك##طو الي##اؽ بَ##ا
 ْ####ٍّ ،ره####ل آخ####ط مي ُ####تع####اػل ٓػ####تلعو احلن####س ّالؿ####كط ّ ،مً####

مك##ازٓقر ريَغْؼٌَُُِ مْْ لَُِلَممبءَ اضَسْكِد ( ،)1بتقطٓ##و ّت##سٓط  :صلعلك##ه خلف##ا ٛمل
مل ا٤ضع بتعاٍس الؿكط هلل عع ّعل.
احلن##س هلل ال###صٖ تفه###ل ب###احلله ّا٨مَ###ال ّالعفّ ْ###الت###صكه بل###عّو
ا٨غتففاض.
احلن##س هلل ال##صٖ عع##ل ا٨ىابّ ٘##الي##سو عل ٙ##رع##ل اكلعك ٘ٔ##تْب( ٘##عً##
اب ً##مػ##عْز ق##ال  :رع##

ال##يل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##غ##له ٓقْ##ل  :الي##سو

تْب٘) (.)2
ّ  ٢طل###تل الي###سو عل ٙ###رع###ل اكلعك ٘ٔ###ب###اكل١ميغل  ،ب###ل ٍ ْ###ؾ###امل
للي##اؽ ـلٔع##اً للق##بذ ال##صاتٕ للنعك ٘ٔ##لٔك ٌْ##قْ##ل ال##يل ذلن##س ق##لٙ

اهلل علّٔ ُ###آلّ ُ###غ###له (الي###سو تْب ) ٘###م ً###مك###ازٓق قْل ُ###تع###اػل ررََٓمممب
أَسْعَممم مِْ َبىَ ِِالل سَؽَْٔممم مخَ ُِِْؼَممم مبَُِٔنيَد
احل###سٓ

( )3

إ ٢أٌ ٓق#####ال أٌ الق#####سض اكلتٔ#####قً مً#####

ٍ ْ###ى###سو خكْ###م اكل١###مً ّ ،قك###س القطب ٘###الي###سو ّ ،مً###

التْب٘.
ىع###ه ّضزت ا###ٓ٦ات ّاليكْ###م ب###أٌ التْب ٘###اليكْ###ح ٍ ٕ###الي###سو

ّا٨غ##تففاض ،ق##ال تع##اػل ر رَاُل مزِيَٖ ِِرَا كَؼَُِمموا كَبؽِؾَ مخَ أَرْ ؤََُِمموا أَْٗلُغَ مهُْْ رًََ مشُرا اُِل مهَ

( )1البخاض .59/82
( )2السض اكليثْض .291/7
( )3غْضٗ ا٤ىبٔا.107 ٛ
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ة ِِ لال اُِلممم ُه َرَُممم ْْ ُيقِمممشُّرا َػَِمممغ َٓمممب َك َؼُِممموا َرهُممم ْْ
ٖ َي ْـلِممم ُش اُممم َّزُٗو َ
ْ
كَبعْممم َز ْـ َلشُرا ُِممم ُزُٗو ِث ِه ْْ َرَٓممم
يَؼَُِْٔوَٕد (.)1
احلن###س هلل ال # #صٖ قَ###ط اخل###ٜ٣ق بقسضتّ ُ###تفؿ###اٍا بطفلتّ ، ُ###أق###او
احلا ٘##عل ٙ##الي##اؽ ّ ،مل ٓ١اخ##صٍه ب##صىْبَه ّ ،تفه##ل علَٔ##ه لنُ##
ّ ،عع##ل ؾ##كط أم ٘##م ً##الي##اؽ ل ُ##غ##بباً مل إمَ##ال الي##اؽ ـلٔع #اً  ،ق##ال

تع###اػلر رََُم موْ يُخَالِم مزُ اُِلم مهُ اُ َّمممبطَ ثِظُِِْٔهِم مْْ َٓمممب رَم مشَىَ ػََِِْهَمممب ِٓم مْٖ دَاثَّمممخ رٌَُِم مْٖ يُم مخَلِّشُهُْْ
َُِِمممممممغ أَعَمممممممََ ُٓغَمممممممُٔغ كَمممممممتِرَا عَممممممممبءَ أَعَُِهُمممممممْْ الَ يَغْمممممممزَ ْلِشُرَٕ عَممممممممبػَخَ رَالَ
يَغْزَوْذُِٓوَٕد(.)2

احلن####س هلل ال####صٖ ٓ####طحه ا٤مْ####ات بعن####ل ا٤حٔ####ا ٛالك####احلات ،
ّٓ##طحه ا٤حٔ##ا ٛب##ااا ا٤مْ##ات م ً##رع##ل خل##هات ( ع ً##ع##ابط ب ً##عب##س
اهلل ق##ال  :ق##ال ضغْ##ل اهلل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له  :إٌ اهلل لٔك##لذ
بك٣##ح الطع##ل اكلػ##له ّل##سِ ّّل##س ّل##سِ ّأٍ##ل زّٓطتّ ُ##زّٓ##طات حْلُ##
ٓ ٢ّ ،عالٌْ مل حفظ اهلل ما زاو رَٔه) (.)3
احلن##س هلل ال##صٖ علٍني##ا احلن##س ل ُ##غ##بخاىُ ّ ،التْع ُ##إلٔ ُ##بالؿ##كط
ّالثياّ ٛالطعاّ ٛالتػلٔه بأٌ ما عيسىا مً اليعه ميُ غبخاىُ .
احلن####س هلل ال####صٖ عع####ل الي####اؽ ـلٔع####اً م ً####أب ّأو ّاح####سٗ ،
ّتتػ###امل ا٤م###ه ّأٍ###ل اكلل###ل ب###أٌ آزو أب ْ###البؿ###ط ّ ،إٌ اختل##

ارُ###

عي###س ا٤م####ه  ،ق####ال تع###اػل ر يَبأَيُّهَممممب اُ َّمممبطُ ِِٗلممممب لََِوْ َمممبًُْْ ِٓمممْٖ رًََمممشَ رَأُٗضَممممغ
رَعَؼَِْ َممبًُْْ ؽُ مؼُوثًب رَهَجَب ِ مََ ُِزَؼَممبسَكُوا ِِ َّٕ أًَْ مشٌََُْْٓ ػِ ْ مذَ اُِل مهِ أَرْوَممبًُْْ َِِّٕ اُِل مهَ ػَِِممِْ لَ مجِ د

( )1غْضٗ آل عنطاٌ .135
( )2غْضٗ اليخل .61
( )3السض اكليثْض .144/2
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( )1

ّرٔ ُ###زع ْٗ###ل٥خ ْٗ###ا٨ىػ###اىٔ٘ ّاليػ###بٔ٘ ب###غل الي###اؽ ّإٌ ك###اٌ ىػ###ب ًا

بعٔساً ّ ،لكً الياؽ ـلٔعاً ٓسضكٌْ أىَا ا٤بْٗ ّا٤مْم٘ اكلتخسٗ .
احلن##س هلل ال##صٖ ٓ ٢ؿ##طو مل حكن ُ##أح##ساً ٓ ٢ّ ،طن ٙ##م ً##عب##ازِ
الؿطو  ٍّْ ،الصٖ أحك ٙكل ؾ ٞعسزاً ّ ،ععل لكل ؾ ٞأمساً .
اللَ##ه أى##ا ىػ##أل

ل##عّو احلن##س ّالؿ##كط ل##

مل الػ##طاّ ٛاله##طا، ٛ

ٍّ###صا احلن###س ٓعٓ###س م ً###الػ###طا ٛكن##اً ّكٔف##اً ###ّٓ ،يقل ّٓ###سره اله###طاٛ
ّال###ب ، ٛ٣لٔك ٌْ###احلن###س هلل م ً###مك###ازٓق ّأغ###باب ذل ْ###الؿ###ساٜس ،
ّتثبٔ #

ال##يعه ّٓتال ٙ##مل عنْم##ات قْل ُ##تع##اػل ر ئَْؾُمموا اُِل مهُ َٓممب يَؾَممبءُ رَيُضْجِ مذُ

رَػِ ْذَهُ أُُّّ اٌُِْزَبةِد (.)2
ٍّ##صا ٍ ْ##اجل##ع ٛالتاغ##ه ّالػ##تٌْ بع##س اكلا ٘##ٜم ً##تفػ##هٖ للق##طآٌ
ّع##ا ٛمل ق##طا ٗٛب###أضبه آٓ##ات م ً##آٓ##ات ال##سراب ع ً##اليبّ ْٗ##التيعٓ##ل ،
ّك##ل آٓ ٘##ؾ##اٍس عل ٙ##أٌ ال##يل ذلن##ساً ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له مل
ٓف##ع أح##ساً ّ ،مل ٓقك###س قت##ال اكلؿ###طكغل أّ هٍ##ه مل ك###ل م ً##مع###اضو
ا٨غ٣و اّ٤ػل ّ ،ميَا :
اّ٤ػل  :معطك٘ بسض .
الثاىٔ٘  :معطك٘ أحس .
الثالث٘  :معطك٘ اخليس .
الطابع٘  :قلذ احلسٓبٔ٘ .
اخلامػ٘  :معطك٘ حيغل .
الػازغ٘  :رتذ مك٘ .

( )1غْضٗ احلاطات .13
( )2غْضٗ الطعس .39
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ٍّ###ل قك###س القت###ال مل ر###تذ مك ٘###اجلْ###اب  ، ٢رق###س بع##

إػل أٍ###ل

مك ٘##با٤م##اٌ ّق##ال ْٓ##و الف##تذ ( م ً##أ ل##ق باب ُ##رَ ْ##آمّ ً##م ً##زخ##ل زاض
أبٕ غفٔاٌ رَْ آمً ٍّل تطو عقٔل ليا مً ضباب) (.)1

ّّضز مل قْل ُ####تع####اػل ر رَالَ رَوُوُُمممموا َُِٔمممْٖ أَُْوَممممغ َُِِمممٌُِْْْ اُغَّمممالََّ َُغْمممذَ
ُٓخِْٓ ًبد (.)2
( ع ً###اب ً###عب###اؽ مل قْل ٢ّ { ُ###تقْلْ###ا كل ً###ألق ٙ###إلٔ###كه الػ٣###و
لػ #

م١مي #اً } ق##ال  :ح##طو اهلل عل ٙ##اكل١##ميغل أٌ ٓقْلْ##ا كلٓ ً##ؿَ##س أٌ ٢

إل ُ##إ ٢اهلل لػ##

م١ميً ##ا كن##ا ح##طو علَٔ##ه اكلٔت ، ٘##رَ ْ##آم ً##عل ٙ##مالُ##

ّزمُ  ،ر ٣تطزّا علُٔ قْلُ) (.)3
احلن###س هلل ال###صٖ عع###ل احلن###س مفتاح###اً ل###صكطِ ّ ،ططٓق###اً كلطن###اتُ
ّّغٔ###ل٘ لبع# #

الػ###كٔي٘ مل اليفْ###ؽ ّ ،مقسم ٘###جلل###و اكلي###اره ّ ،زر###ه

اكلفاغ##س  ،رٓ ٣##عل##ه أح##س م##ا مل احلن##س ّالؿ##كط هلل ع##ع ّع##ل م ً##أغ##باب
الطفل٘ ّؾآبٔو اكلففطٗ إ ٍْ ٢غبخاىُ .
احلن####س هلل ال####صٖ مل صلع####ل بطظخ# ##اً ّحاعب###اً أّ ماىع# ##اً زٌّ فل####س
العباز لُ .
ّم ً###ب###سٓه خل###ق اهلل ع###ع ّع###ل أٌ احلن###س غْ###ض اكلْعب ٘###الكلٔ٘###
ال##صٖ صلن##ه الي##اؽ ّ ،إٌ اق##نْا ّاختلفْ##ا ر##اىَه ٓلتق ٌْ##باحلن##س لُ##
غ##بخاىُ لٔك ٌْ##م##ازٗ للْ##ٜاو ّ ،الك##لذ بٔ##يَه ّ ،م ً##خك##اٜل احلٔ##اٗ
ال###سىٔا أىَ###ا زاض ال###يعه ا٨لٔ ٘###عل ٙ###الي###اؽ ّال###يت  ٢ضلكَٔ###ا إْ###ٍ ٢

( )1الكؿ

ّالبٔاٌ للثعلل .194/9

( )2غْضٗ اليػا.94 ٛ
( )3السض اكليثْض .205/3
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غ###بخاىُ لتك ٌْ###حا ٘###عل ٙ###الي###اؽ مل ال###سىٔا ّا ٦خ###طٗ  ْ###ٍّ ،مً###

مكازٓق قْلُ تعاػل ر رَِِْٕ رَؼُذُّرا ِٗؼَْٔخَ اُِلهِ الَ رُؾْقُوهَبد (.)1

ٍّل احلنس هلل مً ٍصِ اليعه  ،اجلْاب ىعه مً ّعِْ :
اّ٤ل  :ىعن٘ مقسمات التلفظ باحلنس هلل .
الثاىٕ  :ىعن٘ السآ٘ ّالتْرٔق إػل احلنس هلل .
الثال

ّ :عْز أم٘ مل كل ظماٌ تت عاٍس احلنس هلل لفلاً ّعن. ً٣

الطابه  :تْالٕ اجلعا ٛالعاعل عل ٙقْل احلنس هلل .
ّضلتنل ٍصا اجلعاّ ٛعٍْاً :
اّ٤ل  :أىُ ؼلقساض شات احلنس هلل ّعسزِ .
الث##اىٕ  :اى ُ###أق##ل م ً###مق##ساض احلن###س هلل بلخ##اا أى ُ###ع##عا ٛإبت###سإٜ
ّلٔؼ اجلعا ٛا٤كرب .
الثال

 :إىُ أكرب ّأعله مً مقساض احلنس هلل .

ّالك###خٔذ ٍ ْ###الثال# #

 ْ###ٍّ ،م ً###مك###ازٓق اليعن ٘###ا٨لٔ ٘###علٙ###

الي####اؽ ـلٔع###اً مل ا٤ضع ّ ،أغ####باب اغ####تٔ ٛ٣احلػ####طٗ عل ٙ####ىفْ####ؽ
ال##صًٓ ٓتدلف ٌْ##ع ً##احلن##س هلل ع##ع ّع##ل اغ##تكباضاً ّ ،م ً##ا##ٓ٦ات أٌ
قْ##ل احلن##س هلل ّالؿ##كط ل ُ##غ##بخاىُ ٓ ##طز الففل ٘##ع ً##الف##طز ّاجلناع، ٘##

قال تعاػلر أَالَ ثِزًِْشِ اُِلهِ رَئَْئُِّٖ اُْوُُِوةُد(.)2

ّع ً##اكلػْ##ض ب ً##رلطم ٘##أٌ عن##طّ ب ً##عْ##مل ٍّ ْ##حلٔ #

ب#

ع##امط

ب ً##ل ، ٖ١##ك##اٌ ؾَ##س ب##سضا م##ه ضغْ##ل اهلل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##غ##له أخ##ربِ
أٌ ضغْ##ل اهلل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##غ##له بع##

أب##ا عبٔ##سٗ ب ً##اجل##طاح إػل

البخ##طًٓ ٓ##أتٕ هعٓتَ##ا ّك##اٌ ضغْ##ل اهلل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##غ##له ْ##ٍ ،
ق##اأ أٍ###ل البخ##طًٓ ّأم###ط علَٔ##ه الع ٛ٣###ب ً##احله###طمٕ  ،رق##سو أبْ###
( )1غْضٗ اليخل .18
( )2غْضٗ الطعس .28
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عبٔ##سٗ ؼل##ال البخ##طًٓ رػ##نع

ق ٗ٣##الك##بذ

ا٤ىك##اض بقسّم ُ##رْار##

م##ه ضغْ##ل اهلل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##غ##له رلن##ا اىك##طمل تعطنْ##ا ل ُ##رتبػ##ه
ح###غل ضآٍ###ه ّ ،ق###ال  :أا###يكه رع###ته بق###سّو أب ٕ###عبٔ###سٗ ّ ،أى ُ###ع##اٛ
بؿٕ ، ٛرقالْا  :أعل ٓا ضغْل اهلل .
ق##ال  :رأبؿ##طّا ّأملْ##ا م##ا ٓػ##طكه  ،رْ##اهلل م##ا أخؿ ٙ##علٔ##كه الفق##ط
ّلك# #

أخؿ ٙ###أٌ تبػ###ل علٔ###كه ال###سىٔا كن###ا بػ# #

عل ٙ###م ً###ك###اٌ

قبلكه  ،رتيارػٍْا رتلَٔكه كنا ألتَه(.)1
ٍّ###ل الي ###ق باحلن###س هلل ع٣ىٔ ٘###م ً###ا٤م###ط ب###اكلعطّمل ّاليَ ٕ###عً###
اكليكط  ،اجلْاب ىعه .
احلن##س هلل ال##صٖ عع##ل اكلػ##لنغل ٓط  ٌْ##كي##ع احلن##س هلل ال##صٖ ٍ ْ##مً##
ال٣متيإٍ مً عَات :
اّ٤ػل  :الكثطٗ ّالتْالٕ .
الثاىٔ٘ :الػع٘ ّاكليسّح٘ عً إتٔاٌ كل مػله احلنس هلل .
الثالث٘  :اكلياعاٗ بغل اكلػلنغل باحلنس هلل .
الطابع٘  :تط ٔو ا٤مه ّأٍل اليخل بقْل احلنس هلل .

ٍّ ْ###م ً###مك###ازٓق الكلن ٘###الػْ###ا ٛمل قْل ُ###تع###اػلرهُممَْ يَبأَهْممََ اٌُِْزَمممبةِ

رَؼَبَُوْا َُِِغ ًََِِٔخ عَوَاء..د(.)2
اخلامػ : ٘##إبق##ا ٛك##ل عٔ##ل م ً##اكلػ##لنغل كلن( ٘##احلن##س هلل) مها ً ##ا
لل##صًٓ م ً##بع##سٍه  ،لٔك ٌْ##باعث##اً عل ٙ##رع##ل الك##احلات ّّ ،اقٔ ٘##مً##
رعل الػٔٝات .
احلن##س هلل ال##صٖ ٓػ##نه الثي##ا ٛعلّٔ ، ُ##صلٔ##و علٔ ُ##ب##اكلًٯ ّا٨حػ##اٌ
ّالع ا ٛالعاعل ّا٦عل .
( )1البَٔقٕ  /زٜ٢ل اليبْٗ .94/7
( )2غْضٗ آل عنطاٌ .64
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احلن##س هلل ال##صٖ ٓب##اضو باحلن##س ّصلعل ُ##حان##طاً مل ا٤ع##ط ّالثْ##اب
غْ##ا ٛاخل##ام باحلن##س أّ بف##هِ ّ ،ق##س أىع##ه اهلل ع##ع ّع##ل علٔي##ا باق##ساض
ٍ##صا اجل##ع ، ٛم( ً##مع##امل ا٨ؿل##اٌ مل تفػ##ه الق##طآٌ )مل آٓ ٘##علنٔ ٘##تتالٙ##
رَٔ##ا ال##يعه م ً##عي##س اهلل ّ ،ال##يت وعلي##ا مقك##طًٓ ع ً##احلن##س هلل الْٔ##و
ّ ###ساً  ،ربع###س أٌ كاى# #

أع###عا ٛتفػ###ه الق###طآٌ مل تأضطلٓ ُ###ق###ه الْاح###س

ميَ##ا مل أع##عا ٛمع##سّزٗ حت ٙ##أىَ##ه رْ##ا تفػ##ه ال##طاظٖ بالتفػ##ه الك##به
ّ ،ع##سز أععا ُ##ٜا ي##اٌ ّ  ٌْ## ٣ع##ع ٛمل تفػ##ه ك##ل غْ##ض ّآٓ##ات الق##طآٌ
ّ ،ك##ل ع##ع ٛؼلق##ساض ع##ع ٛك##ه أع##عا ٛتفػ##هىا ٍ##صا أّ أك##رب أّ أق##ل مي، ُ##
ّك##أٌ ٍ##صِ التػ##نٔ٘ ىْ##ب زعّ ْٗ##مي##ه ع ً##البػ##ل ّالبٔ##اٌ التفكٔ##لٕ مل
تفػ##ه الق##طآٌ ّ ،لك ً##ره##ل اهلل ع##ع ّع##ل مل اكلق##او م ً##ال٣متي##إٍ ،
ّقس ق#سض اجل#ع ٛالػ#ابق ٍّ ْ#الث#امً ّالػ#تٌْ بع#س اكلا ٘#ٜمل تفػ#ه ا٘#ٓ٦

( ) 176م ً###غْ###ضٗ آل عن###طاٌ  ْ###ٍّ ،قْل ُ###تع###اػل ررَالَ يَؾْضُْٗم ميَ اُلم مزِيَٖ
ؽ م ِْئَب ُي ِشيمم ُذ اُِلمم ُه َأ ّالفَ يَغْؼَ مََ َُهُممْْ ؽَظممب
ن مشُّرا اُِلمم َه َ
ٖ َي ُ
ْ
ٕ كِممْ ا ُْ ٌُ ْل م ِش ِِ لٗهُمم ْْ َُمم
َ
غممب ِسػُو
ُي َ
كِمممْ ارلِمممشَحِ رَُهُمممْْ ػَمممزَاة ػَظِمممِْد

( )1

م###ه التقٔ###س مل تفػ###ه آٓ###ات الق###طآٌ

بالتْالٕ ّالتعاقو .
ّم ً##ميَأتي##ا مل ٍ##صا التفػ##ه إغ##تق٣ل تفػ##ه ك##ل آٓ ٘##ه##ع ٛأّ أّ
ع###عٜغل أّ ###ٍّ ، ٘### ٣صا الػٰ###فط اكلب###اضو مل###
اكلتعاقب ، ٘##ب##ل ٍ ْ##مل #

للنػ###لنغل ّأعٔ###اله

للي##اؽ ـلٔع #اً  ْ##ٍّ ،م ً##ضؾ##خات قْل ُ##تع##اػل

ر رََٓممب أَسْعَ مِْ َبىَ ِِالل سَؽَْٔ مخَ ُِِْؼَ مبَُِٔنيَد

( )2

لبٔ##اٌ ق##اىٌْ ٍّ ْ##أٌ شخ##اٜط ّكيْ##ظ

الق###طآٌ ###ه ميق عٓ ٢ّ ، ٘###ػ###ت ٔه العلن###اّ ٛالي###اؽ ا٨حاط ٘###بَ###ا ،
ّغٔ###أتٕ م ً###العلن###ا ٛمٓ ً###قْ###و بالتفػ###ه ّالتأّٓ###ل باغ###تدطاج شخ###اٜط
أكثط ّأعله كامي٘ مل شات آٓات القطآٌ ّ ،رُٔ خعا ًٜمً عَات :
( )1غْضٗ آل عنطاٌ .176
( )2غْضٗ ا٤ىبٔا.107 ٛ
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اّ٤ل :كل آٓ٘ مً القطآٌ خعٓي٘ للعلْو .
الثاىٕ  :كل ؾ ط مً آٓ٘ قطآىٔ٘ كيع ّآ. ٛ٢
الثال

 :الكل٘ بغل كل آٓتغل خعٓي٘ ّكيع للعلْو .

الطابه  :ت ّٗ٣آٓات مياغب٘ ٨غتلَاض علْو مػتخس ٘ ميُ .
اخل###امؼ  :العن###ل ؼله###امغل آٓ###ات الق###طآٌ مفت###اح لتفػ###ه ّتأّٓ###ل
مػتخسا .
الػ##ازؽ  :إىؿ ##اض علْ##و الق##طآٌ ّاغ##تيبا) اكلػ##اٜل م ً##شات آٓ##ات
القطآٌ.
الػ##ابه  :الػ##ي٘ اليبْٓ ٘##م##طآٗ للق##طآٌ ّميَ##ا م##ا ع##ا ٛمل تفػ##هِ ٕ##ٍّ ،

ب###طظر زٌّ الؿ # #ل رّٔ ، ُ###م ً###مك###ازٓق قْل ُ###تع###اػلر رََٓمممب رَمممبًُْْ اُشَّعُممموٍُ
كَخُزُرهُد(.)1

ّق##س ته##نً اجل##ع ٛالػ##ابق ب##ابغل عسٓ##سًٓ مل تفػ##ه ا ٘##ٓ٦القطآىٔ٘##
ٍّنا :
اّ٤ل  :مفَْو اكلْارق٘ .
الثاىٕ  :مفَْو اكلدالف٘ .
ّىػ###أل اهلل ع###ع ّع###ل أٌ ىطع###ه إػل ا٤ع###عا ٛالػ###ابق٘ ٨ن###ارتَنا
إػل تفػ###ه ا###ٓ٦ات ال###يت م تفػ###هٍا م ً###غْ###ضٗ الفاةّ ٘###غْ###ضٗ البق###طٗ
ّغْضٗ آل عنطاٌ .
ّع##ا##ٍ ٛصا اجل##ع ٛن##نً ق##اىٌْ (مل ٓف##ع ال##يل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلُ##
ّغ##له أح##ساً ) ببٔ##اٌ ا##ٓ٦ات ال##يت ت ١ك##س أٌ ال##يل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلُ##
ّغ##له ك##اٌ م##أمْضاً م ً##عي##س اهلل بال##سعْٗ إػل الػ##له ّٓ ،تاي##و القت##ال

 ،ق##ال تع##اػلر كَ مزًَْشْ ِِٗلَٔممب أَْٗ مذَ ُٓ مزًَْش * َُغْ مذَ ػََِ مِْهِْْ ثُِٔغَ مِْيِشَد(ّ ،)2عي##س اخل##طّج
( )1غْضٗ احلؿط .7
( )2غْضٗ الفاؾٔ٘ .22-21
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لل##سراب ٓ##أمط أق##خابُ بع##سو الب##س ٛبالقت##ال ّ ،ضل##ثَه عل ٙ##الك##رب ّإ ##اش
ٍٔ ٘##ٝال##سراب ّ ،زر##ه القت##ال  ْ##ٍّ ،ال##صٖ بعث ُ##اهلل ضفل٨ّ ، ٘##ؾ##اع٘
الطفل ٘####ب####غل الي####اؽ ّ ،ىب####ص العي# ##

٨غ####تسام٘ احلٔ####اٗ ا٨ىػ####اىٔ٘ مل

ا٤ضع .
ّع ً##أب ٕ##مْغ ٙ##ق##ال  :ك##اٌ ضغْ##ل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له
س ّأفل##س ّاكلقفّ ٕ##ى##ل التْب٘##
ٓػ##نٕ لي##ا ىفػ ُ##أر##ا ٭ ٛرق##ال أى##ا ذلن ##ٮ
ّىل اكلطفل٘(.)1
ّك##اٌ ال##يل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له ضل#

عل ٙ##حػ ً##اخلل##ق م##ه

عام ٘##الي###اؽّ ،أٍ##ل اكلل###ل ّاليخ###ل  ،ع ً##ا٨م###او الك##از ع ً###آباُ###ٜ
علَٔ##ه الػ٣##و ق##ال  :ق##ال ضغْ##ل اهلل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آل :ُ##أق##طبكه ##سا
م####

مل اكلْق####

أق####سقكه للخ####سٓ ّ ،آزاك####ه ل٣ماىّ ،٘####أّر####اكه

بالعَسّ ،أحػيكه خلقا ّ ،أقطبكه مً الياؽ (.)2
ّ ،تهنً ٍصا اجلع ٛقطا ٗٛمل كل آ٦ات :

اّ٤ػل  :ر رَِِْٕ يُشِيم مذُرا لَِِبَٗزَم ميَ كَوَم مذْ لَم مبُٗوا اُِلم مهَ ِٓم مْٖ هَجْم مَُ كَم م ٌَََْٖٓ ِٓم م ْهُْْ
رَاُِلهُ ػَِِِْ ؽٌَِِْد (.)3

الثاىٔ : ٘####رهَمممزَإ لَقْمممَٔبِٕ الْزَقَمممُٔوا كِممممْ سَثِّهِمممْْ كَبُلمممزِيَٖ ًَلَمممشُرا
هُيْؼَذْ َُهُْْ صَِِبة ِْٖٓ َٗبسَ يُقَتُّ ِْٖٓ كَوْمِ سُءُرعِهِْْ اُْؾَُِِْٔد(.)4

الثالث : ٘###ر رَِِرْ هَم مبُُوا اُِلهُم مَّْ ِِْٕ ًَمممبَٕ هَم مزَا هُم موَ اُْؾَم منَّ ِٓم مْٖ ػِ ْم مذِىَ كَم م َْٓيِشْ
ػََِِْ َب ؽِغَبسَحً ِْٖٓ اُغََّٔبءِ أَرْ ا ْزِ َب ثِؼَزَاةَ أََُِِْد (.)1
( )1اجلنه بغل الكخٔخغل .192/1
( )2البخاض . 303/7
( )3غْضٗ ا٤ىفال .71
( )4غْضٗ احلج .19
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الطابع : ٘####ر رََُمم موْ رَمم مشََ ِِرْ يَزَمم موَكلغ اُلمم مزِيَٖ ًَلَمم مشُرا أَُْالَ ٌَِمم مخُ يَنْمم مشِثُوَٕ
رُعُوهَهُْْ رَأَدْثَبسَهُْْ رَرُرهُوا ػَزَاةَ اُْؾَشِينِد (.)2
ٍّ ٕ###م ً###آٓ###ات ال###سراب ع ً###اليبّ ْٗ###التيعٓ###ل كن###ا ته###نً عؿ###طٗ
قْ###اىغل  ،لبٔ###اٌ أٌ ا٨غ٣###و زٓ ً###الػ٣###و ّالك###فذ ّالطر###ق ّاحلا٘###
ّالربٍاٌ .
ّق##س شك##ط ع##سز م ً##كب##اض علن##ا ٛالتفػ##ه أٌ آٓ ٘##الػٔ##

ىػ##د

ما٘##ٜ

آٓ ٘##م ً##الق##طآٌ م ً##آٓ##ات الك##لذ ّاكلْازعّ ٘##سلٍْ##ا ّ ،م##يَه م ً##ظاز
علَٔ##ا ّق##ال أىَ##ا ىػ##د

ماّ ٘##ٜأضب##ه ّعؿ##طًٓ آّٓ ، ٘##آٓ ٘##الػٔ##

ٍٕ##

ر كَممم متِرَا اٗغَممم مَِرَ اضَؽْممم مهُشُ اُْؾُممم مشُُّ كَمممممبهْزُُِوا أُُْؾْممم مشًِِنيَ ؽَِْممم مشُ رَعَممم مذْرُُٔوهُْْ رَلُممم مزُرهُْْ
خَِّممموا
ال َح َر رَم موْا اُ َّضًَمممب َح َك َ
ٕ رَمممبثُوا َر َأهَمممبُٓوا اُقَّم م َ
ْ
رَاؽْقُم مشُر ُه ْْ رَا ْهؼُم مذُرا َُهُم م ْْ ًُم م لَ َٓ ْشفَمممذ كَم م ِت
عَجَِِِهُْْ َِِّٕ اُِلهَ ؿَلُوس سَؽِِْد (.)3

ّاكلدت##اض أٌ ٍ##صِ ا ٘##ٓ٦مل تيػ##ذ آٓ##ات الك##لذ ّاكلْازعّ ، ٘##الق##سض
اكلتٔ##قً ميَ##ا ٍ ْ##إضازٗ غ##ي٘ رلكْقّ ، ٘##ح##ال اكلؿ##طكغل م ً##ق##طٓـ مل
الػ##ي٘ التاغ##ع٘ للَ##اطٗ ٓ ٢ّ ،ك##اض إػل اليػ##ذ إ ٢عي##س تع##صض اجلن##ه ب##غل
احلكنغل مل شات مْنْب متخس .
ّاجلن###ه ٍي###ا أم###ط للك ً###إػل عاى###و التب###آً اكلْنْ###عٕ ّالػ###ع٘ مل

العن###ل  ،ق###ال تع###اػل ر الَ ًِِْمممشَاهَ كِمممْ اُمممذِّيِٖ هَمممذْ رَجَمممََِّٖ اُشُّؽْمممذُ ِٓمممْٖ
اُـَِّْد (.)4

( )1غْضٗ ا٤ىفال .32
( )2غْضٗ ا٤ىفال .50
( )3غْضٗ التْب٘ .5
( )4غْضٗ البقطٗ .256
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لق##س ته##ني

ا٤ع##عا ٛالقلٔل ٘##الػ##ابق٘ ق##طا ٗٛمل آٓ##ات ##ل معطك٘##

ب##سض ّأح##س ّح##ال ال##سراب عي##س اكلػ##لنغل لتأكٔ##س ق##اىٌْ ٍّ ْ##أٌ ال##يل
ذلن##ساً ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له ك##اٌ ٓك##طِ القت##ال ّ ،مل ٓػ##ه إلٔ، ُ##

إؾل##ا ك##اٌ ٓ##سعْ إػل اهلل بك ٔ##احلاّ ٘##الربٍ##اٌ  ،ق##ال تع##اػل رادْعُ َُِِممغ
عَجِ َِِ سَثِّيَ ثِبُْؾٌَِْٔخِ رَأَُْوْػِظَخِ اُْؾَغَ َخِد(ٍّ )1صِ آ٦ات ٍٕ :

اّ٤ػل  :قْل ُ##تع##اػلر هَممذْ ًَممبَٕ ٌَُُممْْ يَممخئ كِممْ كِئَزَممِِْٖ اُْزَوَزَممب كِئَممخئ رُوَبرِممَُ
كِمممْ عَم مجَِِِ اُِلم مهِ رَأُلْم مشََ ًَمممبكِشَح يَم مشَرَْٗهُْْ ِٓضَِْم مِْهِْْ سَأْ

َ اُْؼَم مِِْٖ رَاُِلم مهُ يُخَيِّم مذُ ثِ َقْم مشِهِ

َْٖٓ يَؾَبءُ َِِّٕ كِْ رَُِيَ َُؼِجْشَحً ُِ ُرُِْْ اضَثْقَبسِد(.)2

الثاىٔ : ٘##قْل ُ##تع##اػل ر رََٓممب ًَممبَٕ أُُْخِْٓ ُمموَٕ َُِِ لِ مشُرا ًَبكل مخَ كََِ موْالَ َٗلَ مشَ ِٓ مْٖ
ًُم مَْ كِشْهَمممخ ِٓم م ْهُْْ ىَب ِلَم مخئ َُِِزَلَولهُممموا كِمممْ اُم مذِّيِٖ رَُُِِ م مزِسُ را هَم موَْٓهُْْ ِِرَا سَعَؼُممموا َُِِم مِْهِْْ َُؼَِلهُم مْْ
يَؾْزَسُرَٕد(.)3

الثالث : ٘####قْل ُ####تع####اػلر هُمم مَْ ُِِلمم مزِيَٖ ًَلَمم مشُرا عَمم مزُـَِْجُوَٕ رَرُؾْؾَمم مشُرَٕ
َُِِغ عَهَ ََّْ رَثِئْظَ أُِْهَبدُد(.)4

الطابع : ٘###قْل ُ###تع###اػلر َِِّٕ اُلم مزِيَٖ رَوَكلمممبهُْْ أَُْالَ ٌَِم مخُ وَم مبُِِْٔ أَٗلُغِم مهِْْ
هَبُُوا كَِِْ ًُ زُْْ هَبُُوا ًُ َّب ُٓغْزَنْؼَلِنيَ كِْ اضَسْكِد (.)5

( )1غْضٗ اليخل .125
( )2أىلط اجلع ٛالثاىٕ ّاخلنػغل مً ٍصا الػٰفط م. 4
( )3غْضٗ التْب٘ .122
( )4غْضٗ آل عنطاٌ .12
( )5غْضٗ اليػا.97 ٛ
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اخلامػ: ٘##قْل ُ##تع##اػلر ِِرْ رَغْممزَـِِضُوَٕ سَثٌَُّممْْ كَبعْممزَغَبةَ ٌَُُممْْ أَْٗممْ ُِٓٔممذًُُّْْ
ثِ َُْق ِْٖٓ أَُْالَ ٌَِخِ ُٓشْدِكِنيَد(.)1

الػازغ : ٘##قْل ُ##تع##اػلريَغْ م َ ُوَٗيَ ػَ مْٖ اضَْٗلَممبٍِ هُ مَْ اضَْٗلَممبٍُ ُِِل مهِ رَاُشَّعُمموٍِ كَممبرلوُوا
اُِلهَ رَأَفِِْؾُوا رَادَ ثَِْ ٌُِْْ رَأَىِِؼُوا اُِلهَ رَسَعُوَُهُ ِِْٕ ًُ زُْْ ُٓخِْٓ ِنيَد(.)2

الػ###ابع٘  :قْل ُ###تع###اػلر رَُوَم مذْ َٗقَم مشًَُْْ اُِلم مهُ ثِجَم مذْسَ رَأَْٗم مزُْْ أَرُِلم مخئ كَمممبرلوُوا اُِلم مهَ َُؼَِلٌُم مْْ
رَؾٌُْشُرَٕد(.)3

الثامي : ٘##قْل ُ##تع##اػلر رََٓممب ًَممبَٕ ُِ َجِممْ إَْٔ يَـُ مَل رََٓ مْٖ يَـُِْ مَْ يَ م ْدِ ثَِٔممب
ؿََل يَوَّْ اُْوَِِبَٓخِ صَُّْ رُوَكلغ ًََُّ َٗلْظَ َٓب ًَغَجَذْ رَهُْْ الَ يُظَُِْٔوَٕد (.)4

التاغ###ع٘  :قْل ُ###تع###اػلريَبأَيُّهَمممب اُ َّ جِم مُّْ هُم مَْ َُِٔم مْٖ كِمممْ أَيْم مذِيٌُْْ ِٓم مْٖ
ٕ َي ْؼ َِ م ْْ اُ لِ م ُه ِكممْ ُه ُِممو ِث ٌُ ْْ َل ِْ مشًا ُي م ْخ ِر ٌُ ْْ َل ِْ مشًا ِٓ َّٔممب ُأ ِل م َز ِٓ م ْ ٌُ ْْ ر َي ْـ ِل م ْش َُ ٌُ م ْْ
ْ
ع مشََ ِِ
ا َض ْ
رَاُِلهُ ؿَلُوس سَؽِِْد (.)5

العاؾ##طٗ  :قْل ُ##تع##اػلر ِِْٕ رَغْ مزَلْزِؾُوا كَوَ مذْ عَممبءًَُْْ اُْلَ مزْؼُ رَِِْٕ رَ زَهُمموا كَهُ موَ
لَِْممش ٌَُُ مْْ رَِِْٕ رَؼُممودُرا َٗؼُ مذْ رَُ مْٖ رُـْ ِ مَْ ػَ م ٌُْْ كِئَ مزٌُُْْ ؽَ مِْئَب رَُ موْ ًَضُ مشَدْ رَإََّٔ اُِل مهَ
َٓغَ أُُْخِْٓ ِنيَد (.)6

( )1غْضٗ ا٤ىفال .9
( )2غْضٗ ا٤ىفال .1
( )3غْضٗ آل عنطاٌ .123
( )4غْضٗ آل عنطاٌ .161
( )5غْضٗ ا٢ىفال .70
( )6غْضٗ ا٤ىفال .19
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احلازٓ ٘##عؿ##طٗ  :قْل ُ##تع###اػلر رَارًُْممشُرا ِِرْ أَْٗممزُْْ هَِِِممَئ ُٓغْزَنْممؼَلُوَٕ كِمممْ
اضَسْكِ رَخَممممب كُوَٕ إَْٔ يَمم مزَخَيللٌَُْْ اُ َّممممبطُ كَممممَرَاًُْْ رَأَيَّمم مذًَُْْ ثِ َقْمم مشِهِ رَسَصَهٌَُمم مْْ ِٓمم مْٖ
اُيلِِّجَبدِ َُؼَِلٌُْْ رَؾٌُْشُرَٕد(.)1

الثاىٔ ٘###عؿ###طٗ  :قْل ُ###تع###اػلر ِِرْ أَْٗممزُْْ ثِبُْؼُممذْرَحِ اُممذَُِّْٗب رَهُممْْ ثِبُْؼُممذْرَحِ اُْوُقْمموََ
رَاُشًَّْتُ أَعْلَََ ِٓ ٌُْ ْْ رَُوْ رَوَاػَذرَّْْ الَلْزََِلْزُْْ كِْ أُِِْؼَبدِ...د (.)2

الثالث ٘###عؿ###طٗ  :قْل ُ###تع###اػلر ِِرْ يُممشِيٌَهُْْ اُِلممهُ كِمممْ َٓ َبِٓمميَ هَِِمممِالً رََُمموْ أَسَاًَهُممْْ
ًَضِ ًا َُلَؾِِْزُْْ رَُزَ َبصَػْزُْْ كِْ اضَْٓشِ رٌََُِّٖ اُِلهَ عَِلَْ ِِٗلهُ ػَِِِْ ثِزَادِ اُقُّذُرسِد (.)3

الطابع ٘##عؿ##طٗ  :قْل ُ##تع##اػلر رَالَ رٌَُوُٗمموا ًَبُلممزِيَٖ لَشَعُمموا ِٓممْٖ دِيَممبسِهِْْ
ثَيَشًا رَسِ َبءَ اُ َّبطِ ريَقُذُّرَٕ ػَْٖ عَجَِِِ اُِلهِ رَاُِلهُ ثَِٔب يَؼَُِْٔوَٕ ُٓؾِِوئد (.)4

اخلامػ ٘##عؿ##طٗ  :قْل ُ##تع##اػلرارَٕ لَلل مقَ اُِل مهُ ػَ م ٌُْْ رَػَِِ مَْ إََّٔ كِممٌُِْْ
مَ مؼْلَب كَ متِْٕ يٌَُ مْٖ ِٓ م ٌُْْْ ِٓب َ مخئ فَممبثِشَح يَـِِْجُمموا ِٓممب َزَِِْٖ رَِِْٕ يٌَُ مْٖ ِٓ م ٌُْْْ أَُْممق
يَـِِْجُوا أَُْلَِِْٖ ثِتِرِْٕ اُِلهِ رَاُِلهُ َٓغَ اُقَّبثِشِيَٖد (.)5

الػازغ ٘###عؿ###طٗ  :قْل ُ###تع###اػلر ًََٔمممب أَلْشَعَم ميَ سَثُّم ميَ ِٓم مْٖ ثَِْزِم ميَ ثِم مبُْؾَنِّ
رََِِّٕ كَشِيوَب ِْٖٓ أُُْخِْٓ ِنيَ ٌََُبسِهُوَٕد (.)6

( )1غْضٗ ا٤ىفال .26
( )2غْضٗ ا٤ىفال .42
( )3غْضٗ ا٤ىفال .43
( )4غْضٗ ا٤ىفال .47
( )5غْضٗ ا٤ىفال .66
( )6غْضٗ ا٤ىفال .5
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الػ##ابع٘ عؿ##طٗ  :قْل ُ##تع##اػلر كََِ مْْ رَوْزُُِمموهُْْ رٌَُِ مَّٖ اُِل مهَ هَ مزََِهُْْ رََٓممب سََِْٓ مذَ ِِرْ
سََِْٓ مذَ رٌَُِ مَّٖ اُِل مهَ سََٓممغ رَُُِِجِِْ مَْ أُُْ مخِْٓ ِنيَ ِٓ ْ مهُ ثَ مالَءً ؽَغَ م ًب َِِّٕ اُِل مهَ عَ مِِٔغ
ػَِِِْد(.)1

الثامي ٘###عؿ###طٗ  :قْل ُ###تع###اػلر رََُممموْ رَمممشََ ِِرْ يَزَم موَكلغ اُلمممزِيَٖ ًَلَمممشُرا
أَُْالَ ٌَِخُ يَنْشِثُوَٕ رُعُوهَهُْْ رَأَدْثَبسَهُْْ رَرُرهُوا ػَزَاةَ اُْؾَشِينِد (.)2
لق###س أضاز اكلٜ٣ك ٘###تعلٔ###ه الي###اؽ قاىْى###اً ّ ْ###ٍّ ،عْ###ب التػ###بٔذ
ّالتخنٔ##س هلل ع##ع ّع##ل ّأى ُ##غ##بو ّمياغ##ب٘ ل٩ضتق##ا ٛمل مي##اظل الطرع٘##
ّالعلّ ْ###التي###عِ ع ً###الفػ###از ّإضتك###اب ا### ٦او عي###سما أخ###ربٍه اهلل ع###ع

ّع###ل هع###ل خلٔف ٘###مل ا٤ضع إش ق###الْا ر أَرَغْؼَمممَُ كِِهَمممب َٓمممْٖ يُلْغِمممذُ كِِهَمممب
ريَغْلِيُ اُذَِّٓبءَ رَٗؾُْٖ ُٗغَجِّؼُ ثِؾَْٔذِىَ رَُٗوَذِّطُ َُيَد(.)3
ّك###اىْا أغ ْٗ###للي###اؽ مل ال ْ###امل بالبٔ# #

احل###طاو كعب###ازٗ ّىػ# #

،

ّع ً##الػْٔ##طٕ أخ##طج اب ً##أب ٕ##ال##سىٔا ع ً##أى##ؼ ق##ال (ق##ال ضغْ##ل اهلل
ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له  :إٌ أّل م ً##لب ٙ##اكلٜ٣ك ٘##ق##ال اهلل { إىٕ##
عاع###ل مل ا٤ضع خلٔف ٘###ق###الْا أوع###ل رَٔ###ا مٓ ً###فػ###س رَٔ###ا ّٓػ###ف
ال##سما} ٛ

( )4

ق##ال  :ر##عازِّ ر##أعطع ع##يَه  ،ر ##ارْا ب##العطف غ #

ٓقْل : ٌْ###لبٔ# #

لبٔ# #

إلٔ ) (.)5

( )1غْضٗ ا٤ىفال .17
( )2غْضٗ ا٤ىفال .50
( )3غْضٗ البقطٗ .30
( )4غْضٗ البقطٗ .30
( )5السض اكليثْض .67/1

اعت###صاضاً إلٔ# #

 ،لبٔ# #

لبٔ# #

غ##يغل

ىػ###تففطو ّىتْ###ب
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ّمل زل##س ٍ##صا احل##سٓ

مل كت##اب التْب٨ ٘##ب ً##أب ٕ##ال##سىٔا مل اليػ##د٘

اليت بغل ٓ#سٓيا ّ ،اب ً#أب ٕ#ال#سىٔا ٍ ْ#احل#ارظ أب ْ#بك#ط عب#س اهلل ب ً#ذلن#س
ب ً #عبٔ##س البف##سازٖ القطؾ ٕ##م ً##مْ##الٕ ب#

أمٔ ٘##ل##و لقب ُ##عل ٙ##ارُ##

ّ ،ل####س مل مسٓي ٘####بف####ساز غ####ي٘ (ّ ) 208أزٯب اكلعته####س العباغّ ٕ####ابيُ####
اكلكتف ٕ#ب##اهلل  ،ق##ال اب ً##حا#ط ( عب##ساهلل اب ً##ذلن##س اب ً#عبٔ##س اب ً##غ##فٔاٌ
القطؾ ٕ###مٍ٢ْ###ه أب ْ###بك###ط اب ً###أب ٕ###ال###سىٔا البف###سازٖ ق###سّ ح###ارظ
م ً##الثاىٔ ٘###عؿ##طٗ  ،م##ات غ###ي٘ إح##سّ ٚه##اىغل ّلُ###

ق##احو تك##اىٔ

٣ا ّغبعٌْ غي٘ ) (.)1
ّٓ ٢عل###ه ع###سز اكلٜ٣ك ٢ّ ٘###ضلكَٔ###ه إ ٢اهلل ع###ع ّع###ل لكث###طتَه
ّتع##سز مي##اظله مل الػ##ناّ ، ٛع ً##أب ٕ##شض ق##ال  :ق##ال (ق##ال ضغْ##ل اهلل
ق###ل ٙاهلل علّٔ ُ###آلّ ُ###غ###له  :إى ٕ###أض ٚم###ا  ٢ت###طٌّ ّ ،أر###ه م###ا ٢
تػ##نعٌْ  .إٌ الػ##نا ٛأ ط #
أقابه إّ ٢مل

ّ ،ح##ق ل##ا أٌ تٝ##ل  ،م##ا رَٔ##ا مْن##ه أضب##ه

ّانه عبَتُ غاعساً هلل) (.)2

ٍّ##ل م ً##مع##اىٕ ّولٔ##ات كث##طٗ اكلٜ٣ك ٘##ى##عّل آ٢مل م##يَه ليك##طٗ
ال##يل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له ّالك##خاب٘ مل مع##اضو ا٨غ٣##و اّ٤ػل

 :اجلْاب ىعه لبٔاٌ مكسا لقاىٌْ ٍّْ ررََٓب يَؼَُِْْ عُ ُودَ سَثِّيَ ِِالل هُوَد (.)3
احلن##س هلل ال##صٖ بع #

٢
ذلن##ساً ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له ىبٔ #اً ضغً ْ##

ّععل ُ###خ###ام اليبٔ###غل ّ ،أى###عل علٔ ُ###الق###طآٌ ررِجَِْبَٗمممب ٌُُِمممَْ ؽَمممْْءد

( )4

لٔتا###سز إعا###اظِ ك###ل ْٓ###و ّمل ك###ل مك###اٌ  ،رَ ْ###السغ###تْض اكل###ٜ٣ه
٤حْ###ال الي###اؽ م### ً###ه تؿ###سٓس علَٔ###ه  ،لق###س عع###ل اهلل ع###ع ّع###ل

( )1تقطٓو التَصٓو .321/1
( )2السض اكليثْض .368/8
( )3غْضٗ اكلس ط .31
( )4غْضٗ اليخل .89
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ا٨ىػ###اٌ كاٜي# #اً ذلتاع# #اً ّ ،احلاع ٘###إػل م٣ظم ٘###لع###امل ا٨مك###اٌ ْ###ٍّ ،
ّرق القٔاؽ الربٍاىٕ :
الكرب : ٚكل للكً ذلتاج .
الكفط : ٚا٨ىػاٌ كا ًٜللكً .
اليتٔا٘  :ا٨ىػاٌ ذلتاج .
ّ ٢تيخك##ط حاع ٘##ا٨ىػ##اٌ بالعل ٘##بلخ##اا أٌ اكلأٍ ٘##اكلنكي ٘##معتل٘##
مل اتك ارَا بؿ ٞإػل العل٘ ّأغباب الاعٔذ للْعْز أّ العسو .
ّضلت###اج ا٨ىػ###اٌ ال###تلفظ باحلن###س هلل مل ال###سىٔا لٔك ٌْ###شخ###هٗ ل ُ###مل
ا٦خ##طٗ  ،ل##صا أىع##ه اهلل ع##ع ّع##ل عل ٙ##ك##ل مػ##له ّمػ##لن٘ ب##ت ّٗ٣قْ##ل

ر اُْؾَْٔ مذُ ُِِل مهِ سَةِّ اُْؼَ مبَُِٔنيَد

( )1

بكٔ##ف٘ القطآىٔ ٘##غ##به عؿ##طٗ م##طٗ مل الكٗ٣##

ا لْٔمٔ ٘###الْاعب ، ٘###لٔك ٌْ###ىْ###ب تْغ###ل ب###اهلل ع###ع ّع###ل ّضع###ا ٛضر###سِ
ّإحػاىُ لٔتكطض ٍصا الطعا ٛكل ْٓو .
لق##س أىع##ه اهلل ع##ع ّع##ل علٔي##ا بَ##صا التفػ##ه لكؿ #

حق##اٜق مل غ##ي٘

ال##يل ذلن##س ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له ال##يت ٍ ٕ##بٔ##اٌ ّتفػ##ه عنلٕ##
###ٓ٦ات الػ###له ّالْ###ٜاو مل الق###طآٌ ّ ،تقػ###ه ا لػ###ي٘ اليبْٓ ٘###إػل أقػ###او
ٍّٕ :
اّ٤ل  :الػ##ي٘ القْلٔ ٕ###ٍّ : ٘##م##ا ىق###ل ع ً##ال###يل ذلن##س ق###ل ٙاهلل
علُٔ ّآلُ ّغله مً أقْال.
الث###اىٕ  :الػ###ي٘ الفعلٔ ٕ###ٍّ : ٘###ا٤رع###ال ال###يت ق###او بَ###ا ضغْ###ل اهلل
ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له غْ##ا ٛمل عبازاتّ ُ##مياغ##كُ أّ مل ا٤حك##او
أّ مل ا٤مْض العام٘ ٍّ ،ل تؿنل اكلباحات اجلْاب  :ىعه .
الثال##

 :الػ##ي٘ التقطٓطٓ ْ##ٍّ : ٘##الفع##ل ال##صٖ أق##ط ال##يل ق##ل ٙاهلل

علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له أٍ##ل البٔ #

( )1غْضٗ الفاة٘ .2

ّالك##خاب٘ علٔ ، ُ##ؼلعي ٙ##أى ُ##ق##سض م##يَه

معامل ا٨ؿلاٌ  /ج21 ################################################################################ 169

ّمل ؿلي##ه ميّ ، ُ##الػ##ي٘ القْلّٔ ٘##الفعلٔ ٘##مق##سمتاٌ عل ٙ##الػ##ي٘ التقطٓطٓ٘##
مل احلا٘ ّالسلٔل .
ّق###س شكطى###ا ّعٍْ# #اً أخ###ط ٚللػ###ي٘ بلخ###اا مأٍ ٘###التقػٔ###ه  ،ميَ###ا
الػ###ي٘ التسّٓئ ٕ###ٍّ ٘###الكت###و ّالطغ###اٜل ال###يت بعثَ###ا ال###يل ق###ل ٙاهلل
علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له للنلْ##و ّا٤م##طاّ ، ٛال##يت أضغ##لَا للعن##ال ّال، ٗ٢ْ##
ّالػ###ي٘ السراعٔ ْ###ٍّ ٘###ميَ###اج ال###يل ق###ل ٙاهلل علّٔ ُ###آلّ ُ###غ###له مل
السراب .
ّم ً####خك####اٜل آٓ####ات الق####طآٌ أٌ ك####ل آٓ ٘####مي ُ####شخ####هٗ للعلْ####و
ّمسضغ ٘##ل٥عٔ##ال تاؾ##ذ ميَ##ا الػ##يً احلنٔ##سٗ  ٕ##ٍّ ،ق##طا) مػ##تقٔه
ّ ،تَ##سٖ اػل الك##طا) اكلػ##تقٔه مل ال##سىٔا ّا٦خ##طٗ  ،ل##صا تفه##ل اهلل ع##ع

ّع###ل عل ٙ###ك###ل مػ###له ّمػ###لن٘ ب###ت ّٗ٣قْل ُ###تع###اػلراهْمممذَِٗب اُقِّمممشَاهَ

أُُْغْ مزَوَِِْد( ، )1ع##سٗ م##طات مل الْٔ##و  ،ر##اٌ قل##
ق##طاطاً مػ##تقٔناً ركٔ #

إشا كاى##

ا ٘##ٓ٦القطآىٔ٘##

ٓك ٌْ##تق##سٓط قْل ُ##تع##اػلر اهْمذَِٗب اُقِّ مشَاهَ أُُْغْ مزَوَِِْد

اجلْاب علّ ٙعِْ :
اّ٤ل  :اٍسىا لت ّٗ٣ا ٘ٓ٦القطآىٔ٘ .
الثاىٕ  :اٍسىا لعٓازٗ ا٨ؿلاٌ با ٘ٓ٦القطآىٔ٘.
الثال

 :اٍسىا للتسبط مل ا ٘ٓ٦القطآىٔ٘ .

الطاب##ه  :اٍ##سىا للعن##ل ؼله##امغل ا ٘##ٓ٦القطآىٔ ٘##م ً##اّ٤ام##ط ّاليْ##إٍ
ّا٤حكاو .
اخلامؼ  :اٍسىا لتعاٍس ت ّٗ٣ا ٘ٓ٦القطآىٔ٘ مل الكّ ٗ٣خاضعَا .
الػازؽ  :اٍسىا للػيً اليت عاٛت بَا ا ٘ٓ٦القطآىٔ٘ .
الػابه  :اللَه اى

( )1غْضٗ الفاة٘ .6

الازٖ اػل غْا ٛالػبٔل .
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ّمل التيعٓ##ل رهُممَْ ُِِلممهِ اُْ َٔؾْممشِمُ رَأَُْـْممشِةُ يَهْممذِ

َٓممْٖ يَؾَممبءُ َُِِممغ فِممشَاه

ُٓغْزَوَِِْد(ّ ، )1مً إعااظ القطآٌ ّضّز لفظ (اٍسىا) مطتغل مل القطآٌ  ،إش ّضز

مل زخْل اكللكغل عل ٙزاّز كنا ّضز مل التيعٓلر كَمبؽٌُْْْ ثَِْ َ َمب ثِمبُْؾَنِّ رَالَ رُؾْميِوْ
رَاهْذَِٗب َُِِغ عَوَاءِ اُقِّشَاهِد(ّ ، )2اكلطاز مً اؾ ل اكلٔل ّاجلْض ّا٨بتعاز عً#
احلق ّالكطا) الػْٖ .
ٍّ##ل ت##سل ا ٘##ٓ٦أع ِ٣##عل ٙ##حاع ٘##اكلٜ٣ك ٘##ل٩قتب##اؽ م ً##ا٤ىبٔ##اٛ
ّا٨قتسا ٛبػيتَه  ،أو أٌ القسض اكلتٔقً مً ا ٍْ ٘ٓ٦إضازٗ اكلٜ٣ك٘ تيبُٔ زاّز
بكٔف٘ الكيآ٘  ،اكلدتاض ٍْ الث#اىٕ ّرٔ ُ#ىكت ٘#إن#ا رٔ٘ ٍّ ٕ#أٌ الع#سل ىْ#ب
ططٓق للَسآ٘ ّالك٣ح ّباع

للػكٔي٘ مل اليفْؽ  ،قال تعاػلرهُوَ اُلزِ

أَْٗضٍََ اُغٌَِِّ َخَ كِْ هُُِوةِ أُُْخِْٓ ِنيَ َُِِضْدَادُرا ِِميَبَٗب َٓغَ ِِميَبِٗهِْْد(.)3

حطض مل  18ؾْال 1439
 2ؽلْظ 2018

( )1غْضٗ البقطٗ .142
( )2غْضٗ م .22
( )3غْضٗ الفتذ .4

معامل ا٨ؿلاٌ  /ج23 ################################################################################ 169

اٌَح اٌثإِح ػشش

لىٌه تؼاىل ر رَِِْٕ يُشِيذُرا لَِِبَٗزَيَ كَوَذْ لَبُٗوا اُِلهَ ِْٖٓ هَجَُْ كَ ٌَََْٖٓ ِٓم ْهُْْ رَاُِلمهُ
ػَِِِْ ؽٌَِِْد (.)1
ّضزت ا ٘ٓ ٦أع ِ٣خ اباً لليل ّتؿطٓفاً ّإكطاماً لُ ّ ،شكطت ا ٘ٓ٦القْو

بكٔف٘ الفاٜو بْاّ اجلناع٘ ررَِِْٕ يُشِيمذُرا در٣بس مً إتكالا با ٘#ٓ٦ال#يت
غبقتَا ّ ،اجلنه بغل آ٦تغل ٍْ ٓ :ا أَٓا اليل قل كلً مل أٓسٓكه اٌ ٓطٓسّا
رقس خاىْا اهلل .)...
مل الع باؽ بً عبس اكل لو إش طلو ميُ اليل

ّّضز خرب بأٌ ا ٘ٓ٦ىعل

ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له أٌ ٓف##سٖ ىفػّ ُ##اب#

أخٔ ُ##الل##صًٓ كاى##ا معُ##

أغهًٓ عيس اكلػلنغل مل معطك٘ بسض ٍّ ،نا :
اّ٤ػل  :عقٔل بً أبٕ طالو .
الثاىٕ  :ىْرل بً احلاضا .
رأاَط العػط ّعسو تْرط اكلال عيسِ .
ّقال ٓ :ا ذلنس تطكت

أتكف

قطٓؿاً ما بقٔ#

 ،أٖ أى#

ّأعبا ٛأبق ٙطٔل٘ حٔاتٕ أغأل ضعال قطٓـ ّ ،كأىُ ٓػتع

ةنل#

٢
م#ا ً

ال#يل ق#لٙ

اهلل علُٔ ّآلُ ّغله ٤ىُ عنُ ّ ،كاىْا مل لٔل٘ ا٤غط ضب ْا ٓسٖ العباؽ رله
ٓيه اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله إػل أٌ ركْا ّ اقُ .
ّمه أٌ اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله أطلق غ#طاح ع#سز م ً#أغ#طٚ
اكلؿطكغل مل بسض إ ٢أىُ مل ٓ لق عنُ ّاب

عنُ إؾلا أمطٍه بالبسل ّالفسا. ٛ

رقال لُ اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّآً الصٍو ال#صٖ زرعت٤ ُ#و
الفهل ّق

خطّع

راٌ أقاب

ّ ،قل

اكلْت رَ ْ#ل#

ٓسضٓ ؟
( )1غْضٗ ا٤ىفال .71

لا  ٢ :أزضٖ ما الق ٙمل ّعَٕ ٍصا .
ّ٢ّ٤زو  ،ر#سٍـ العب#اؽ ّ ،ق#ال ّم#ا
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قال اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله  :أخربىٕ بُ ضبٕ تعاػل  ،قال راؾَس
أى#

ق##از ّ ،أٌ  ٢إل ُ##إ ٢اهلل ّأى#

ضغْ##ل اهلل ق##ل ٙاهلل علٔ#

ّآلُ##

ّغله .
ه قال ّ :اهلل ٓ ٢عله ب ُ#إ ٢اهلل ع#ع ّع#ل ّ ،ق#س زرعت ُ#ل#ا مل غْ#از
اللٔل .
ّ أو الفهل لباب٘ بي

احلاضا ظّع٘ العباؽ ّّ ،لس العباؽ ميَا غبع٘

( ّ ٍه  :الفهل ّ عبس اهلل ّ عبٔس اهلل ّ ق#ثه ّ معب#س ّعب#س ال#طفلً ّ أو
حبٔب٘ ؾقٔقتَه )(.)1
ٍّٕ أخ

ظّج اليل ذلن#س ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له مٔنْى ٘#بي#

احلاضا .
ّمه تْاتط ٍصِ احلاز ٘ ٍّ ٕ#معا#عٗ لل#يل ذلن#س ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلُ#
ّغله راٌ ععلَا غبباً ليعّل آٓ٘ البخ
ّ( عً ابً عباؽ قال  :كي

 ٢زلٔل علُٔ .

أىا ّأمٕ مً اكلػتهعفغل  .أىا مً الْلساٌ

ّ ،أمٕ مً اليػا.)2( )ٛ
و
ّللا شكط مل أغباب اليعّل م#ا ّضز ع ً#قت#ازٗ ( قَ#ال : ٪قَ#ال ٪اللِ ٫ُ#ت٪ب#٪اضَ ٪
ل
ّ٪ت٪ع٪الَ٪ّ " " : ٙإٌَ٫ٓ ٬طَٓسّ٫ا خٰٔ٪اى٪ ٪ت َ رَقَس ٬خ٪اىْ٫ا ال ِلُ ٪مًٰ ٬قَب٬لَ رَأَم٬كًَ ٪مٰي٫َ٬ه ، " ٬قَا ٪
 :إٌَٲ ع٪ب٬س ٪اللُِٰ ب ًَ٬غ٪ع٬سٰ ب ًَ٬أَبٰٕ غ٪ط٬حُ ،كَاٌ٪ٓ ٪كْت٫و ٫لٰليٲبِّٰٕ ق٪لِ ٙاللُِ ٫ع٪لَّٔ ُٰ٬آلُ#
ّ٪غ٪لِه ٪ا ْل ْ٪ح ،٪ٕ٬رَي٪ارَق ،٪رَلَخٰق ٪بٰالْن٫ؿ٬طَ كٰغل ٪بٰن٪كَِ٘٪ّ ،قَال٪ّ : ٪اللُِٰ أٌَ ٬كَاٌ ٪م٫خ٪نٲسٮ
٪ٓ ٢كْت٫و ٫إَ ٢م٪ا ؾٰ  ،٫ ٝ٬رَػ٪نٰه ٪بٰصٰ ٪ل َ ض٪ع٫لٮ مًٰ ٪اَ٤ى٬ك٪اضَ ،ح٪لَ  ٬ٌَ٨ ٪أَم٬كَ ٪يُ ٫اللُِ٫
مٰي ٫ُ٬لَ ٔ٪ه٬طَ ٪بُ ٫ن٪ط٬ب ً٘٪بٰالػٲٔ ،ٰ ٬رَلَنٲا كَاٌ٬ْ٪ٓ ٪و ٫رَت٬ذَ م٪كَِ٘ ،ع٪ا ٪ٛبُٰٰ ع٫ث٬ن٪اٌ ٫ب ٫ً٬ع٪فِاٌ،٪
رَكَاى ٬ ٪ب٬ٔ٪ي٫َ٪ن٪ا ض٪ن٪اع٘٪ٱ .
ل
رَقَال٪ٓ : ٪ا ض٪غْ٫ل ٪اللُِٰ٪ٍ ،ص٪ا ع٪ب٬س ٫اللُِٰ قَس ٬أَقْب٪ل ٪ى٪ازٰم٭ا رَأَع٬ط٪ع ٪ع٪يّ ،٫ُ٬أَقْب٪ ٪
اَ٤ى٬ك٪اضَٖٳ م٪ع ٫ُ٪غ ٬ٔ٪ٮ ،رَأَطَامل ٪بُٰٰ٫ ،هٲ م٪سٲ ض٪غْ٫ل ٫اللِ ُٰ#ق#٪لِ ٙاللِ ٫ُ#ع٪لَّٔ ُٰ#٬آلُ#
( )1أىلط عٌْٔ ا ٤ط ّ ، 383/2مل ٓصكط مل ا٤قل اغه معبس .
( )2السض اكليثْض .315/3
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ّ٪غ٪لِه٪ٓ ٪س ٫ِ٪لٰٔ٫ب٪آ ٪عُ٪ّ ،٫قَال ٪لَٰ٥ى٬ك٪اضَِّٖ  :لَقَس ٬تَ ٪لْٲ ٬م  ٫بُٰٰ الْٔ٬ْ٪و ،٪رَقَال ٪اَ٤ى٬ك٪اضَٖٳ :
رََ ٣٪أَّ٬م٪ه ٪ ٬؟ قَال٪ٓ ٢ : ٪ي٬ب٪فٰٕ لٰي٪بٍّٰٕ أٌَْ٫ٓ ٬مٰض)"٪
ّلكً آٓ٘ البخ

( . )1

أخربت عً ؽلكغل اهلل عع ّع#ل م#يَه ّ ،ى#عل ال#صل

ّالْاٌ بَه أٓاو ىعّل ا ٘ٓ٦ما بعس ّاقع٘ بسض  ،أما حاز ٘ اب ً#أب ٕ#غ#طح
ّدل ٞعثناٌ بُ ؾارعاً لُ رقس م مل رتذ مك٘ .
ىعه ؿلكً إحتػاب ٍصِ الْاقع٘ مً أغباب اليعّل بلخاا خٔاى٘ ابً أبٕ
غطح لليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله رَٕ م ً#مك#ازٓق قْل ُ#تع#اػل

ركَوَذْ لَبُٗوا اُِلهَ ِْٖٓ هَجَُْد (.)2

ّٓكٌْ مً معاىٕ (رَأَم٬كًَ ٪مٰي٫َ٬ه ) ٬إضازٗ اكلعي ٙالعاو للصًٓ كفطّا ّ ،أٌ
ٍعؿل٘ اكلؿطكغل مل ّاقع٘ بسض ّغ#قْ) غ#بعغل قت ً٣ٔ#م#يَه ّّ ،قْ#ب غ#بعغل
ميَه .
ّىػب٘ التنكغل مل آٓ٘ البخ
رَأَْٗزُْْ أَرُِلخئد

مً مكازٓق قْلُ تعاػل ررَُوَذْ َٗقَشًَُْْ اُِلهُ ثِجَذْسَ

ّٓكٌْ تقسٓط ا ٘ٓ٦أع ِ٣بلخاا آٓ٘ البخ

( )3

علّ ٙعِْ :

اّ٤ل ّ :لقس ىكطكه اهلل ببسض رأمكً ميَه .
الثاىٕ ّ :لقس ىكطكه اهلل ببسض بأٌ أمكً ميَه .
الثال#

ّ :لق##س ىك##طكه اهلل بب##سض لٔ##نكً م##يَه ##ّٓ ،بغل قسضت ُ##علَٔ##ه

ّعلٔه غل اىُ .
ّاكلد ت##اض أٌ أغ###باب الي###عّل متع###سزٗ م ً##عَ ٘###أؾ###دام ا٤غ###طٚ
ّاكلْنْب الصٖ َٓنٌْ خبٔاى٘ اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله رُٔ  ،لٔٔكٌْ
ؾاٍساً عل ٙأىُ قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله كاٌ ٓلتقٕ ا٤غطّٓ ، ٚػتنه كلا
ٓقْلٌْ ّٓعت

ؼلا ٓػألٌْ .

( )1تفػه ابً ابٕ حام .154/7
( )2غْضٗ ا٤ىفال .71
( )3غْضٗ آل عنطاٌ .123
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ّلعل اكلطاز مً ّاّ اجلناع٘ مل قْلُ تعاػل ررَِِْٕ يُشِيمذُرا إَْٔ يَخْمذَػُوىَ
كَتَِّٕ ؽَغْجَيَ اُِلهُ هُوَ اُلزِ

أَيَّذَىَ ثِ َقْشِهِ رَثِبُُْٔخِْٓ ِنيَد ( )1الصًٓ كفطّا بااَاضٍه

اكلٔل إػل ا٢غ٣و إؾلا ٓقكسٌّ اكلكط ّاخلساب ّ ،الابل ل٩عَاظ عل ٙاليل
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّأقخابُ ّ ،ا اشٍه حال الػله مياغب٘ للتاَع
للقتال ّذلاضب٘ اليبْٗ ّالتيعٓل .
ّعاٛت آٓ ٘#البخ#

بكٔ#ف٘ اجلنل ٘#الؿ#ططٔ٘ ر رَِِْٕ يُشِيمذُرا لَِِبَٗزَميَد

( ٍّْ )2ىْب تَسٓس للصًٓ كفطّا ّةصٓط مً الفسض ّاكلكط باليل ذلنس ق#لٙ
اهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّ ،رُٔ بٔاٌ لقبذ رعلَه ّ ،غعَٔه مل ا٨ن#طاض ب#اليل
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله .
ّمً إعااظ ا ٘ٓ٦أىَا مل تقل (ّاٌ ٓطٓسّا خٔاىتكه) إؾلا ّضزت بكٔف٘
اخل اب اخلام باليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّ ،تقسٓط ا: ٘ٓ٦
ٓا أَٓا اليل إٌ ٓطٓسّا خٔاىت

ّ ،مً ا٨عااظ أٌ ا ٘ٓ٦الػابق٘ إبتسأت

بصات اليسا ٛالتؿطٓفٕ .
ٍّل ٍصا اخل اب خام باليل ذلنس أى ُ#ع#او ّؾ#امل  ،اجلْ#اب ٍْ#
الثاىٕ ّ ،تقسٓط ا ٘ٓ٦با٨نار٘ إػل أقل اخل اب علّ ٙعِْ :
اّ٤ل ٓ :ا أَٓا اكلَاعطٌّ إٌ ٓطٓسّا خٔاىتكه .
الثاىٕ ٓ :ا أَٓا ا٤ىكاض أٌ ٓطٓسّا خٔاىتكه .
الثال

ٓ :ا أَٓا الصًٓ آميْا إٌ ٓطٓسّا خٔاىتكه .

ّمً معاىٕ آٓ٘ البخ

أٌ خٔاى٘ الصًٓ كفطّا لليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ

ّآلُ ّغله مل تته ّ ،لكً ا ٘ٓ٦شكطت ّقْب خٔاىتَه هلل عع ّعل ّ ،أَٓنا
أكرب  ،اجلْاب ٍْ الثاىٕ  ،إش أٌ خٔ#اىتَه هلل ع#ع ّع#ل ٍ ْ#ا٤ك#رب ّ ،رُٔ#

( )1غْضٗ ا٤ىفال .62
( )2غْضٗ ا٤ىفال .71
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ز٢ل٘ عل ٙكفطٍه النَه للياؽ ـلٔعاً ّ ،تعسَٓه حسّز اهلل  ،قال تعاػل

ر رِِْيَ ؽُذُردُ اُِلهِ كَالَ رَؼْزَذُرهَبد (. )1

ّتبغل ا ٘ٓ٦قاىْىاً ٍّْ أٌ الكفط باهلل عع ّعل ّاليبْٗ ّالتيعٓل خٔاى٘ هلل
غبخاىُ ٤ىُ ٍْ الصٖ بع

ا٤ىبٔاّ ، ٛععل اكلعاعات تكاحبَه لتسل علٙ

ّعْب عبازٗ اهلل عع ّعل .
ّآٓ٘ البخ

مً الؿْاٍس عل ٙأٌ اهلل عع ّعل مل ٓأمط اليل قل ٙاهلل

علُٔ ّآلُ ّغله بالقتال ّ ،ا٨ىتقاو م ً#ال#صًٓ كف#طّا خلٔ#اىتَه أّ لع#عمَه
عل ٙاخلٔاى٘ ّالفسض  ،إؾلا عاٛت ا ٘ٓ٦لتخصٓطٍه ّإىصاضٍه #ٍّ ،ل طل#تل
ٍصا ا٨ىصاض باخلٔاى٘  ،اجلْاب  ، ٢رَْ أعه مل مْنْعُ لٔؿنل ك ً٣مً :
اّ٤ل  :ا٨قام٘ عل الكفط .
الثاىٕ  :اكلياعاٗ باخلٔاى٘ .
الثال

 :إضازٗ التعسٖ عل ٙاكلػلنغل .

الطابه  :الفسض باليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّاكلػلنغل .
اخل##امؼ  :إ ##اش ل #

ّعيآ ٘##اكلػ##لنغل بَ##ه كأغ##ط ٚللنك##ط ّالف##سض

باكلػلنغل .

ّمً إعااظ ا ٘ٓ٦دلٍٔ١ا بكٔف٘ اكله#اضب ررَِِْٕ يُشِيمذُرا لَِِبَٗزَميَد لبٔ#اٌ

مػأل٘ ٍّٕ ظعط الصًٓ كفطّا عً خٔاى ٘#ال#يل ذلن#س ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلُ#
ّغله ْٓو ىعّل آٓ٘ البخ

ّما بعسِ مً آ٤او ّ ،مل ح#ال ا٤غ#ط ّ ،بع#س

الفكاو ميُ  ،مه أٌ مه#امغل آٓ ٘#البخ#

# ٢تل با٤غ#ط ٚاكلؿ#طكغل مل

معطك٘ بسض .
(قال ابً عطٓج :أضاز باخلٔاى ٘ الكفط ،أٖ :إٌ كفطّا ب

رقس كفطّا باهلل

مً قبل رأمكً ميَه اكل١ميغل ببسض حت ٙقتلٍْه ّأغطٍّه) (. )2
( )1غْضٗ البقطٗ .229
( )2تفػه البفْٖ .379/3
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ّلكً معي ٙاخلٔاى٘ مل ا ٘ٓ٦أعه مهنْىاً ّز٢ل٘ خاق٘ ّأىَا رب ّةصض
مً ّقْب خٔاى٘ الصًٓ كفطّا مل اكلػتقبل  ،بٔينا كف#ط اكلؿ#طكغل ببعث ٘#ال#يل
ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله كاٌ مػتنطا  ٍّْ ،مً أغباب ّقْعَه مل
ا٤غط .
ٍّل مً مْنْعٔ٘ حلال التدفٔ

عً أغ#ط ٚب#سض مل إحتن#ال ق#سّض

اخلٔاى٘ ميَه  ،اجلْاب ىعه ّ ،مً ا٨عااظ أٌ آ٦ات مل تقل بلعّو حبػَه
مل غاً خام ّزره أشاٍه ّؾطٍه باحلاط علَٔه .
إؾلا حصضت ا ٘ٓ٦مً خٔاىتَه  ،لتسل ا ٘ٓ٦بالس٢ل٘ ا٨لتعامٔ٘ عل ٙبقاَٜه
عل ٙ#ح##اله ٓعٔؿ ٌْ##م##ه اكلػ##لنغل مل بْٔ##تَه  ّٓ ،عنْ##ىَه م ً##طع##امَه
ّٓ ١طٌّ عل ٙأىفػَه  ،كن#ا ك#اٌ بع#ض ا٤غ#طٓ ٚقْم ٌْ#بتعلٔ#ه ق#بٔاٌ
اكلسٓي٘ القطاّ ٗٛالكتاب٘  ،لٔكٌْ ٍصا التعلٔه بس ً٢لفكاكَه مً ا٤غط .
ٍّ#ل ك#اىْا ٓعلنْ#ىَه كتاب ٘#ا##ٓ ٦ات ّالػْ#ض القطآىٔ ٘#؟ اكلدت#اض ىع##ه ،
بتْعُٔ مً اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّالكخاب٘ .
ّمل تقل آٓ٘ البخ
با٤غط  ،بل ىػب

ّإٌ ٓطٓسّا خٔاىت

رقس أمكي

اهلل ميَه إش ّقعْا

ا ٘ٓ٦ال#تنكغل ّالق#سضٗ عل ٙ#ال#صًٓ كف#طّا إػل اهلل ع#ع

ّعل ىفػُ  ٍّْ ،مً ضفل٘ اهلل عع ّ عل بالياؽ ـلٔعاً ّ ،م ً#مك#ازٓق

قْلُ تع#اػل ر رََٓمب أَسْعَمِْ َبىَ ِِالل سَؽَْٔمخَ ُِِْؼَمبَُِٔنيَد (ّ )1بٔ#اٌ ىكت ٕ#ٍّ ٘#أٌ ّقْ#ب
اكلؿطكغل مل ا٤غط غبٔل زلاٗ له مً التألٔو عل ٙاليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ
ّغله ّاكلػلنغل ّقتاله .
راٌ قل

ةتنل ا ٘ٓ٦اكلنا ل٘  ،ركنا أم كً اهلل عع ّعل ميَه ّأخعاٍه

٤ىَه خاىِْ غبخاىُ رأىَه إشا خاىْا الطغْل راىُ ٓتنكً ميَه  ،اجلْاب أٌ
التنكغل ّالقسضٗ بٔس اهلل غبخاىُ  ٍّْ ،الصٖ ىػو ىكط اكلػلنغل مل معطك٘

( )1غْضٗ ا٤ىبٔا.107 ٛ
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بسض لُ غبخاىُ  ،با٨نار٘ إػل قاىٌْ ٍّْ أٌ اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله
ٓ ٢فعل إ ٢ما ٓأمطِ اهلل عع ّعل .
ّضلتنل تقسٓط ا ٘ٓ٦علّ ٙعِْ :
اّ٤ل ٓ :ا أَٓا اليل ٓطٓس ا٤غط ٚخٔاىت

ّ ،قس خ#اىْا اهلل ضبَ#ه مً#

قبل .
الثاىٕٓ :ا أَٓا اليل إٌ ٓطٓس الصًٓ كفطّا خٔاىت

رقس خاىْا اهلل غبخاىُ

مً قبل .
الثال

ٓ :ا أَٓا اليل إٌ ٓطٓس ا٤غط ٚخٔاىت

رقس خ#اىْا ٍ#ه ّال#صًٓ

كفطّا مً أقخابَه اهلل مً قبل .
ّ ٢تعاضع بغل ٍصِ الْعِْ ّ ،كلَا مً مكازٓق آٓ ٘#البخ#
الْاحسٖ ({ ّإٌ ٓطٓسّا خٔاىت
ّغله  :آميٲا ب

ّ ،ىؿَ#س أىٲ#

} ّشل

ّ ،ق#ال

أىٲَه قالْا لل#يلِّ ق#ل ٙاهلل علُٔ#

ضغْ#ل اهلل  ،رق#ال اهلل تع#اػل  :إٌ خ#اىْو

ّكاٌ قْله ٍصا خٔاى٘) (.)1
ّلكً بسآ٘ اجلنل٘ أع ِ٣خربٓ٘ ّىَآتَا ؾططٔ٘ مه إةاز اكلْنْب  ،ىعه
ؿلكً أٌ تكٌْ اخلٔاى٘ مل اكلقاو اليكْم عً قْله آميٯا ل

.

ٍّل مل ا ٘#ٓ٦ة#صٓط لل#يل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له ّاكلػ#لنغل مً#
ا٤غطّ ٚعنْو الصًٓ كفطّا  ،اجلْاب ىعه ٤ ،ىَا تسل بالس٢ل٘ الته#نئ٘
عل ٙإحتنال خٔاى٘ ا٤غطّ ، ٚمً اخلٔاى٘ مل اكلقاو ّعِْ :
اّ٤ل  :اجلسال ّالتؿكٔ

باليبْٗ ّالتيعٓل .

الثاىٕ  :إٓكال أخباض ال#يل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له ّأق#خابُ إػل
الصًٓ كفطّا .
الثال

 :التْزز إػل اكلي#ارقغل با٨ىك#ات إلَٔ#ه ّىؿ#ط أضاعٔ#فَه ّ ،ق#س

ولٍ ٙصا ا٤مط باىػخاب اكليارقغل مً ّغل ال طٓق إػل معطك٘ أحس .

( )1الْعٔع للْاحسٖ .274/1
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الطابه  :ذلاّل٘ الطّب مً ا٤غط  ،خاقّ ٘#أٌ أغ#ط ٚب#سض طلق#ا ٛمل
مسٓي٘ ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله.
اخل##امؼ  :التع##اٌّ ّالتعان##س ب##غل ا٤غ##ط ٚخفّٔ ٘##خلػ ٘##ل٩ن##طاض
باكلػلنغل .
الػازؽ  :ععو بعض ا٤غط ٚعل ٙقتل اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ
ّغله ّالكخاب٘ .
الػابه  :ا٨متياب عً زره الفسٓ٘ للفكاو مً ا٤غط .
الثامً  :ذلاّل٘ ا٤غط ٚالتفطٓق بغل اكلَاعطًٓ ّا٤ىكاض  ،كنا لْ قامْا
با اضٗ احلنٔ٘ القبلٔ٘ ّ ،شكطّا أدلاز قطٓـ ٨ضازٗ التعطٓض با٤ىكاض الصًٓ
ٍه حكً ا٨غ٣و .
التاغه  :إضازٗ خٔاى٘ ا٤غط ٚلليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله بعس
عْزتَه إػل مك٘ ٍّ ،صِ اخلٔاى٘ عل ٙعَات :
اّ٤ػل  :إرؿا ٛأغطاض أحْال اكلػلنغل مل اكلسٓي٘ .
الثاىٔ : ٘##شك##ط ع##سز اكلػ##لنغل مل اكلسٓيّ ٘##خكْ##م اكلق##اتلغل م##يَه ،

ّاغتعساز اكلػلنغل للسراب  ،قال تعاػل ر رَأَػِذُّرا َُهُْْ َٓب اعْزَيَؼْزُْْ ِْٖٓ هُوَّح رَِْٖٓ
سِثَبهِ اُْخََِِْ رُشْهِجُوَٕ ثِهِ ػَذُرَّ اُِلهِ رَػَذُرًَُّْْد(.)1
الثالث٘  :بٔاٌ حال اكلػلنغل مل معطك٘ بسض ّ ،كٔ

أىُ مل ٓأتَه مسز أّ

عٌْ مً هٍه .
الطابع : ٘##ع##سز اكلػ##لنغل مل اكلسٓيّ ٘##ال##صًٓ غ ٔ##دطعٌْ للقت##ال عي##سما
تعح

قطٓـ مل معطك٘ أحس .

اخلامػ٘  :قٔاو ا٤غط ٚبتؿُْٓ رع٘ اكلػلنغل ّالكصب ّا٨راا ٛعلَٔه
عيس ضعْعَه إػل مك٘ بعس ركَه مً ا٤غط .

( )1غْضٗ ا٤ىفال .60
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الػازغ٘  :ا٨نطاض باكل١ميغل مل مك٘ عيس العْزٗ إلَٔا اىتقاماً مً ٍعؿل٘#
اكلؿطكغل مل معطك٘ بسض .
الػابع٘  :مً ّعِْ خٔاى٘ ا٤غ#ط ٚبع#س ركَ#ه م ً#ا٤غ#ط ظحفَ#ه م#ه
عْٔف قطٓـ مل معطك٘ أحس أّ معطك٘ اخليس  ،كنا مل قك٘ اجلنخٕ الصٖ
مًٯ علُٔ اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله بالفكاو مً ا٤غط مل معطك٘
بسض .
( ّللً مً علُٔ ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّغله بف#ه ر#سا ٛاكل ل#و بً#
حي و ّقٔ ف ٙبً اب ٙضراع٘ ّابْ ععٗ اجلنخّ ٙ#اخ#ص علٔ ُ#اٌ ٓ ٢ل#اٍط
علُٔ احسا) (.)1
ّمل ٓأ غط اكلػلنٌْ مل معطك٘ أحس غْ ٚأبٕ ععٗ اجلنخٕ ىفػُ  ،رلنا
أحهط بغل ٓسٖ ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله قال :
ٓا ذلنس أميً علٕ لبياتٕ ّ ،أعاٍس أ ٢أقاتل

.

ّلكً اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّخبُ ّق#ال ل ٢( ُ#أزع#
عاضنٔ

ؼلك٘ ّتقْل :خسع

ؽلػ#ذ

ذلنسا مطتغل) (.)2

ّشكط أٌ اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله قال ْٓمٝص ٓ ٢ :لسغ اكل١مً مً
عخط مطتغل ) ّمل تقل اّ( ٘ٓ٦إٌ خ#اىْو ) إؾل#ا قٔ#ست ا ٘#ٓ٦ا٤م#ط ب#اضازٗ
ا٤غط ٚاخلٔاى٘  ،لبٔاٌ آٓ٘ إعااظٓ٘ ٍّ ٕ#ا غ#تنطاض ّاغ#تسام٘ عيآ ٘#ال#يل
ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّاكلػلنغل با٤غطّ ، ٚأٌ آٓات الق#طآٌ مل
تيعل للػدل علَٔه  ،أّ القػْٗ معَه  ،إؾلا ىعل

بالطأر٘ بَه ّ ،ا٨خب#اض

عً الثْاب العلٔه مل إطعامَه  ،قال تعاػل ر رَيُيْؼُِٔوَٕ اُيلؼَمبَّ ػََِمغ ؽُجِّمهِ

( )1عٌْٔ ا ٤ط .352/1
( )2تفػه ابً كثه .92/3
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ِٓغٌِِْ ًب ريَزًِِٔب رَأَعِ ًاد ( )1إؾلا تسعْ ا ٘ٓ٦اكلػلنغل بأخص احلا ٘ ٜمً ا٤غط ٚمه
الطأر٘ بَه ّا٨حػاٌ إلَٔه .
ٍّل مً مياره ل ٘ٓ٧الكطؿل٘ عيس شات ا٤غط ٚاكلؿطكغل مل معطك٘ بسض ،
اجلْاب ىعه  ،إش أىَا معاعٗ تتهنً ا٨خباض عنا ٓسّض مل خلس ا٤غ#ط، ٚ
ه باخلٔاىّ ٘#الف#سض م#يَه ب#اليل ذلن#س
ّما ٓتياعٌْ بُ رٔن ا بٔيَه ّ ،م #َٓ ً#ٯ
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّأقخابُ ّعْاٜلَه ٓيكطمل عً ٍصا اله لٔكٌْ
مْنْب أّ أ ط آٓ٘ البخ

مً مك#ازٓق قْل ُ#تع#اػل رعَم ُِْوِْ كِمْ هُُِموةِ

ت ِثَٔمب َأؽْم َشًُوا ِثبُِلم ِه َٓمب َُم ْْ ُي َم ِّض ٍْ ثِمهِ عُمِْيَبَٗب رََٓم ْرَاهُْْ اُ َّمبسُ رَثِمئْظَ َٓضْموََ
ٖ ًَلَمشُرا اُ ُّشػْم َ
َ
ا لُ ِزي
اُظلبُِِٔنيَد (.)2
لتكٌْ مسٗ ا٤غط علّ ٙعِْ :
اّ٤ل  :تأزٓو ا٤غط. ٚ
الثاىٕ  :بع

ا٤غط ٚعل ٙاليسام٘ عل ٙذلاضبتَه اليل قل ٙاهلل علُٔ#

ّآلُ ّغله .
الثال

 :ض ٘ٓ٠ا٤غ#ط ٚللنػ#لنغل ٍّ#ه ميق ع ٌْ#إػل الكّ ٗ٣#عب#ازٗ

الطفلً .
الطاب#ه  :مل ا٤غ##ط ر##طاغ ّ ##ل قَ#طٖ ع ً##اكلػ##اٜل العاٜلّٔ ٘##ا٨بت٘##ٜٔ٣
الْٔمٔ٘  ،لٔتفكط ا٤غط بآ٦ات الكْىٔ٘ ّرهل اهلل مل بع

ا٤ىبٔاّ ٛحاع٘#

الياؽ إػل ٍصِ البعث٘ ّ ،مً أغ#طاض قْل ُ#تع#اػل ر رَٗلَمرَ كِِمهِ ِٓمْٖ سُرؽِمهِد

( )3

تفهل اهلل عع ّعل بيفذ ا لطّح مل آزو علُٔ الػ٣و لٔنٔل الي#اؽ ب#الف طٗ
إػل ا٨ؿلاٌ ّأٍلُ  ،رٔك ٌْ#ا٤غ#ط مياغ#ب٘ ل#عضب ؾ#آبٔو السآ ٘#مل ىفْ#ؽ
( )1غْضٗ ا٨ىػاٌ .8
( )2غْضٗ آل عنطاٌ .151
( )3غْضٗ الػاسٗ .9
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ا٤غط ٍّْ ، ٚمً ا٨عااظ مل حػً معامل٘ اكلػلنغل له بأمط مً عيس اهلل
رق##س ؽلي##ه القػ ْٗ##مل اكلعامل ٘##م ً##الت##سبط مل احلق##اٜق ّ ،ا٨ع##اامل باخل ##أ
ّاله٣ل٘ مل احلال .
بٔينا ٓ#سل الل #

ّالطأر ٘#م ً#قب#ل ال#يل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له

ّاكلػلنغل با٤غط ٚعل ٙقاىٌْ ٍّْ إعتياب اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله
ّأقخابُ الف#عّ ّالقت#ال ّ ،ع#سو اخلؿ ٘ٔ#م ً#ضعْ#ب ا٤غ#ط ٚإػل قْ#مَه
ّتكثه غْازٍه أّ إ اضتَه ّةطٓهَه عل ٙاكلػ#لنغل  ،إؾل#ا ق#اض ا٢غ#طٚ
الصًٓ م ركاكَه مً ا٤غط زعاٗ إػل ا٨غ٣و مً حٔ

ٓعلنٌْ ّمً حٔ

ٓ ٢علنٌْ إش ٓكفٕ مل السعْٗ بٔاٌ حػً معامل٘ اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ#
ّغله ّأقخابُ ل٥غطّ ، ٚتبع

ا ٘ٓ٦اكلػلنغل إػل ا٨حتٔا) ّ ،مً ٓلعمُ

لٔؼ بياكو عً الكطا) .
ّمً إعااظ القطآٌ أىُ مس ضغ٘ ّمْعل٘ ل٥عٔال اكلتعاقب٘  ،لتتهنً آٓ٘
البخ

التخصٓط مً خٔاى٘ اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّالتيعٓل ،

ّضلتنل ٍصا التخصٓط ّعٍْاً :
اّ٤ل  :إىُ ظاعط عً خٔاى٘ اليبْٗ ّالتيعٓل .
الثاىٕ  :إىُ ظاعط عً اخلٔاى٘ م لقاً .
الثال

 :بٔاٌ قبذ ّنطض خٔاى٘ الطغْل .

الطابه  :ا٨ىصاض ّالْعٔس للصًٓ طلْىٌْ اليبْٗ ّالتيعٓل .
اخلامؼ  :حطم٘ ا٨ضتساز .
الػازؽ  :ىَٕ الياؽ عً إكطاِ بعض اكلػلنغل عل ٙا٨ضت#ساز #ٍّ ،ل
ٍصا ا٨كطاِ مً اخلٔاى٘  ،اجلْاب ىعه ّ ،كصا ا٨غتخباب لُ .
ٍّْ مً ا٨عااظ مل إىصاض ا٤غط ٚاكلؿطكغل مً اخلٔاى٘ ّ ،مل ا ٘ٓ٦زعْٗ
للنػلنغل ٨عتياب الب ـ ّالقتل بالياؽ ّإٌ اَطت ميَه أماضات اخلٔاى٘
 ،كلا مل ا ٘ٓ٦مً معاىٕ الْعس م ً#اهلل ع#ع ّع#ل بأى ُ#ؿلك ً#م ً#اخل#اٜيغل ،
ّٓطعه كٔسٍه إػل سلْضٍه ٍّ ،ل مً قل٘ بغل اكلٔثا اكلقكْز الصٖ أخصِ
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اهلل عع ّعل عل ٙالياؽ ّبغل لعّو التيعِ عً خٔاى٘ اهلل ّضغْلُ  ،اجلْاب
ىعه .
ّمً إعااظ القطآٌ دل ٞاحلكه العاو ّاخلام مل ا٤مط ّاكلػأل٘ اكلتخسٗ

ّ ،م ً###الع###او خبكْ###م اخلٔاى ٘###قْل ُ###تع###اػل ر رَإََّٔ اُِلممهَ الَ يَهْممذِ

ًَِْممذَ

اُْخَب ِ ِنيَد (٨ )1رازٗ ا٨غتفطا مل شو اخلٔاى٘ م لقاً ّ ،أما اخلام رنتعسز
ّميُ إ ى#صاض ا٤غ#ط ٚم ً#خٔاى ٘#ال#يل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له ّمقابل٘#
إحػاىُ ّإحػاٌ اكلػلنغل له بالهطض ّا٨نطاض .

ط ِثَٔمب َأسَا َى اُِلم ُه َر َال
ٖ اُ َّمب ِ
َ
ؾ ٌُ َْ ثَم ِْ
ؾ ِّن ُِم َز ْ
ة ثِمب ُْ َ
ي ا ُْ ٌِزَمب َ
ّمل قْلُ تعاػل ر ِِٗلب َأٗ َض ُْ َب ِِ َُِْم َ

رٌَُْٖ ُِِْخَب ِ ِنيَ لَقًِِٔبد

( )2

ّضزت عسٗ ضّآات خبكْم أغباب اليعّل

ميَا ّ ،مْنْعَا متقاضب .
رقس شكط أٌ طعن٘ بً أبه اغتْزب عيسِ أحس ا٤ىكاض زضعا مل مؿطب٘
لُ  ّ ،اب ا٤ىكاضٖ رلنا عا ٛمل صلس السضب رػأل عيَا طعن ٘#رطم ٙ#بَ#ا

ضع ً٣مً الَْٔز ّارُ ظٓس بً الػنغل ّ ،رُٔ ىعل رصَُّْ يَشِّْ ثِهِ ثَشِيئَمبد (ّ )3قٔ#ل
ععلَا طعن٘ لُ مه زقٔق خفٔ٘ لسره اللي٘ عً ىفػُ بعس أٌ ّق#ل

مػ#أل٘

السضب ّرقساىُ إػل اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله .
ّىعل

ا ٘ٓ٦أع ، ِ٣رلخق طعن٘ بً أبه بقطٓـ ّ ،إضتس عً ا٨غ٣و

ّ ،ىعل عل ٙؾدل ارُ احلااج بً عٰ )٣الػلنٕ  ،ريقو بٔ
رػنه احلااج اخلؿدؿ٘ ّحطك٘ اجللْز اليت مل بٔتُ .

( )1غْضٗ ْٓغ

.53

( )2غْضٗ اليػا.105 ٛ
( )3غْضٗ اليػا.112 ٛ

احلااج
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ريلط مً الصٖ ٓعب

بَ#ا ّ ،ع#ا ٛإػل غ#طقتُ ّ ،إشا ٍ ْ#طعن ، ٘#رق#ال

احلااج ( نٔفٕ ّابً عنٕ رأضزت أٌ تػطق ؟ رأخطع ُ#رن#ات #طٗ ب#
غلٔه كارطاً) (.)1
لبٔاٌ قاىٌْ ٍّْ قبذ اخلٔاى٘ ّ ،أٌ الػ#طق٘ ّالف#سض م ً#اخلٔاى#ٍّ ، ٘#ل
ؿلكً القْل بأٌ آٓ٘ البخ

ةصض ا٤غط ّ ٚهٍه مً الػطق٘ مً بٔ

مال

اكلػلنغل ّمً بْٔت اكلػلنغل خاق٘ ّ ،أٌ ا٤غط ٚمل اكلسٓي٘ كاىْا مل حال
ىازضٗ ّرطٓسٗ مل التأضٓذ  ،إش كاىْا مه اكلػلنغل مل بْٔتَه  ّٓ ،عنْىَه مً
طعامَه .
ّضّ ٚبعض أغط ٚاكلؿطكغل أٌ اكلػلنغل ك #اىْا ٓ ١طّى ُ#عل ٙ#أىفػَ#ه
عيسما كاٌ أغه ًا عيسٍه مل ّاقع ٘#ب#سض  ،لٔك ٌْ#أغ#ط غ#بعغل م#يَه ْٓم#ٝص
مسضغ٘ مل ا٢خ ٣احلنٔسٗ ّ ،ىؿط مفأٍه اكلػاذل٘ ّاكلْزٗ .
لقس كاٌ ا٤غاض ٚمً اكلؿطكغل مل معطك٘ بسض علّ ٙعِْ :
اّ٤ل  :الصًٓ قاتلْا اكلػلنغل ْٓو بسض بالػٔ
الثاىٕ  :الصًٓ قاتلْا بالػٔ

ّ ،نطبْا بالطمذ .

ّ ،لكيَه كاىْا مً اجلٔـ ّغْازِ .

الطابه  :الصًٓ كاىْا مً الطماٗ .
اخلامؼ  :بعض ض٠غا ٛقطٓـ الصًٓ كاٌ ل#ه أتب#اب مل مٔ#ساٌ اكلعطك٘#
ّمل عنْو مك٘ .
ّكلَه للً ٓكس علُٔ أىُ خاٌ اهلل عع ّعل ّتعس ٚح#سّزِ ّ ،رع#ل

احملطو ّالقبٔذ ّاغتخقْا قْلُ تعاػل ركَ ٌَََْٖٓ ِٓ ْهُْْد (#ٍّ )2ل ؿلك ً#إىؿ#اٛ
قاىٌْ ٍّْ  :لْ مل ٓقعْا مل ا٤غط لكاىْا غبباً ّمازٗ للفتي٘ ّالتعسٖ .
اجلْ##اب ىع##ه ##ٍّ ،ل ضؾ##خات أغ##ط غ##بعغل م ً##اكلؿ##طكغل ْٓ##و ب##سض ،
ّىقلَه ٤خباض اكلػلنغل احلػي٘ ّولٔات ا٨غ٣#و غ#بو مل ٍّ ً#الكف#اض ،
ّزخْل طاٜف ٘ مً الياؽ ا٨غ٣و  ،اجلْاب ىعه .
( )1السض اكليثْض .238/3
( )2غْضٗ ا٤ىفال .71
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ّمً آ٦ات أٌ الهطض الصٖ اىكطمل بأغطٍه ٓ ٢علنُ إ ٢اهلل غْا ٛمً
أّ العماٌ ّاكلكاٌ  ،إش تسل ا ٘ٓ٦عل ٙاختٔاضٍه اخلٔاى٘

عَ٘ الكه ّالكٔ

غأ٘ ّميَاعا ّؼلا ٓ١زٖ إػل ا٤شّ ٚالهطض .
راا ٛا٤غط ضفل٘ بَه ّباكلػلنغل ّالياؽ ـلٔعاً .
ّمل ٍصا ا٤غط مػاٜل :
اّ٤ػل  :بٔاٌ ًٍّ ّنع

ال#صًٓ كف#طّا ّعا#ع عْٔؾَ#ه ع ً#ةقٔ#ق

آاتَه اخلبٔث٘  ،قال تعاػل ر رٌَُُِْْ رَإََّٔ اُِلهَ ُٓوهُِٖ ًَِْذِ اٌَُْبكِشِيَٖد (.)1
الثاىٔ٘  :بع

الػكٔي٘ مل ىفْؽ اكل١ميغل رقس كاى

أٓاو السعْٗ ّالبعث٘#

اليبْٓ ٘##ملٔ ٘##ٝبا٨ى  #صاضات ّالتَسٓ##س ّالْعٔ##س م ً##ال##صًٓ كف##طّا ّ ،أىَ##ه
غٔقتلٌْ َّٓاطٌّ ّٓ٣حقٌْ ّضلاقطٌّ الصًٓ آميْا  ،كنا قامْا بتعصٓو
طاٜف٘ ميَه .
را#اٛت معطك ٘##ب##سض ىك#طا علٔن#اً للنػ##لنغل ّ .ىػ#داً ّىقه#اً لتع##سٖ
ّتَسٓس الصًٓ كفطّا ٍّ ،صا التعصٓو ّالتَسٓس مً مكازٓق الصل٘ مل قْلُ#

تعاػل ر رَُوَذْ َٗقَشًَُْْ اُِلهُ ثِجَذْسَ رَأَْٗزُْْ أَرُِلخئد (. )2

الثالث٘  :إضباو الصًٓ كفطّا ّميعَه مً معاّل٘ التااضٗ مثلنا كاى

قبل

معطك٘ بسض رقس أقابتَه اخلٔب٘ ّاحلعٌ عل ٙرق#س ع#سز م ً#ك#رباَٜه رَٔ#ا ،
حت ٙأىَه ميعْا البكا ٛمل مك٘ كلا حلقَه مً الصل ّاىؿفلْا بفكاو ا٤غطٚ
الصٖ ٓػتلعو ميَه أمْاّ ً٢عَساً ّعياٛ٭ .
الطابع٘  :اَْض التّ٣و ّحال القيْ) بغل مؿطكٕ قطٓـ .
اخلامػ٘  :رهذ كفاض قطٓـ بغل القباٜل  ،رقس كاٌ له ؾأٌ علٔه بٔيَا
جلْاضٍه البٔ

احلطاو ٤ّ ،ىَه غسىتُ ّ ،شضٓ ٘#إب#طأٍه اخللٔ#ل ّ ،ال#صًٓ

ٓتْلٌْ غقآ٘ ّرس احلاج ّ ،تَٔ ٘ٝمقسمات ّأغ#باب طْ#ارَه ّعن#اضتَه ،
( )1غْضٗ ا٤ىفال .18
( )2غْضٗ آل عنطاٌ .123
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ركاى

ٍعؿلتَه مل معطك٘ بسض مْعل ٘#للقبا#ٜل ّ ،كؿ#فاً لق#اىٌْ ٍّ : ْ#أٌ

الصًٓ طلْىٌْ اهلل ؿلكً ميَه ّٓفهخَه ّطلعَٓه بغل الياؽ .
الػازغ٘  :عاع الصًٓ كفطّا عً إىق#اش أغ#طاٍه أّ الاْ#و م ً#أع#ل
ركاكَه مً ا٤غط ّ ،قس اغتنط ركاكَه ّزره الفسا ٛعيَه سلْ غي٘  ،رنيَه
مً حهط شِّّ إػل اكلسٓي٘ بعس أٓ#او م ً#معطك ٘#ب#سض ّ ،ك#أٌ قطٓؿً #ا أعلْ#ا
الاْو ّالقتال حت ٙمطت  ٘ ٣عؿط ؾَطاً عل ٙمعطك٘ بسض .
(ّقٔ##ل اكل##طاز باخلٔاى ٘##مي##ه م##ا ن##نيْا م ً##الف##سا##ٍّ ،)1( )ٛل ٍاْ##و
اكلؿطكغل ٨ضازٗ قتل اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغه خٔاى٘ هلل عع ّعل
 ،اجلْاب ىعهّ ،تتعسز مكازٓق خٔاى٘ الصًٓ كفطّا هلل عع ّعل قبل ّبعس
بعث٘ اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّميَا :
اّ٤ل  :ا٨قام٘ عل ٙعبازٗ ا٤قياو .
الثاىٕ  :فلٔ٘ اجلاٍلٔ٘ ّ ،التقٔس ؼلفأٍه الْ ئ٘ .
الثال

 :اللاْ ٛاػل ا٤ىكاب ّا٤ظ٢و مه ؾطب اخلنط ّ ،لعو القناض

قال تعاػلر يَبأَيُّهَب اُلزِيَٖ َٓ ُوا ِِٗلَٔب اُْخَْٔمشُ رَأَُِْْغِمشُ رَاضَٗقَمبةُ رَاضَصْالَُّ سِعْمظ ِٓمْٖ ػََٔمَِ
اُؾَِّْيَبِٕ كَبعْزَ ِجُوهُ َُؼَِلٌُْْ رُلِِْؾُوَٕد(. )2

ّا٤ىك##اب ٍ ٕ##ؾْ##اخل ٓيك##بْىَا لٔ##ص ْ ا عي##سٍا ٤ق##يامَه  ،أم##ا
ا٤ظ٢و رَ ٕ##أمْ##ض ٓػتقػ##نٌْ بَ##ا حلاع##اتَه أؾ##بُ بالطق##اب ٘## ٣ ٕ##ٍّ ،
مكتْب عل ٙا يتغل ميَا :
اّ٤ػل  :إرعل .
الثاىٔ٘  ٢ :تفعل .
الثالث٘  :فل ّتطو لٔؼ رَٔا كتاب٘.

( )1الكؿامل .388/2
( )2غْضٗ اكلاٜسٗ .90
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راشا أضاز أحسٍه الػفط مث ً٣أعالْا لُ ا٤ظ٢و راٌ خطج ارعل غ#ارط ،
ّأٌ خطج  ٢تفعل قعس ّتطو الػفط ّ ،إٌ خطج فل لٔؼ رُٔ كتاب٘ أعازّا
لُ إعال٘ ا٤ظ٢و ريَ ٙاهلل ع#ع ّع#ل عيّ ، ُ#ع#اٛت الػ#ي٘ اليبْٓ ٘#ب#اخلهٗ
الؿطعٔ٘ ّالتْكل عل ٙاهلل ّ ،تطو ال هٗ ّالتؿا٠و.
لبٔاٌ قاىٌْ ٍّْ حاع٘ الياؽ إػل ضغال٘ اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ
ّغله ّٓسل التْ رٔق ّالف٣ح مل اغتااب٘ الياؽ ٤حكامَا عل ٙقس كْىَا

ضغال٘ مً الػناّ ، ٛأىَا خه ذلض  ٍّْ ،مً مك#ازٓق قْل ُ#تع#اػل ررََٓمب

أَسْعَِْ َبىَ ِِالل سَؽَْٔخَ ُِِْؼَبَُِٔنيَد (.)1
ٍّل كاٌ اخلنط ّالقناض ّا٤ىكاب ّا٤ظ٢و مً أغ#باب خٔاى ٘#ال#صًٓ
كفطّا هلل ّضغْلُ  ،اجلْاب ىعه ّ ،لكيُ مل ٓك ً#ح#ا ً٣ٜزٌّ تبلٔ #ال#يل
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ل#ٓ٧ات ّقٔام ُ#بالتفػ#ه القْ#لٕ ّالفعل ٕ#ل#ا ،
ّلتبقٍ ٙصِ آ٦ات ّاقٔ٘ للنػلنغل ّالياؽ مً آر٘ اكلْبقات ا٤ضبع٘ أعِ٣#
غْا ٛعل ٙسلْ ا٨ىفطاز أّ ا٨عتناب ّ ،مل طاع٘ اهلل عع ّع#ل ب#التيعِ عً#
ّاقٔ٘ مً خٔاى٘ اهلل ّضغْلُ رؿطب اخلنط مث ً٣غبو لفقس العقل ّإضتكاب
ا ٦او .
ّمً معاىٕ آٓ٘ البخ

ّقْب خٔاى٘ الصًٓ كفطّا هلل عع ّعل ّ ،إحتنال

خٔاىتَه للطغْل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله .
ّأَٓنا أكرب خٔاى٘ اهلل أو خٔاى٘ الطغْل  ،اجلْاب ٍْ اّ٤ل  ،لتسل ا٘ٓ٦
بالس٢ل ٘ التهنئ٘ عل ٙأٌ ا٤غطٓ ٢ ٚتْضع ٌْ#ع ً#خٔاى ٘#الطغْ#ل  ،ىع#ه
عاٛت خاؽل٘ ا ٘ٓ٦بععطٍه ّ ْٓفَه مً غْ ٛعاقب٘ خٔاىتَه الطغْل لقْلُ

تعاػلركَ ٌَََْٖٓ ِٓ ْهُْْد(ّ ،)2رُٔ مػاٜل :

( )1غْضٗ ا٤ىبٔا.107 ٛ
( )2غْضٗ ا٤ىفال .71
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اّ٤ػل  :دل ٞؾ ط التنكغل مل ا ٘ٓ٦أع# ِ٣طمل التعقٔ#و الف#ا ٛأٖ أٌ
اهلل عع ّعل مل ؿلَلَه بعس خٔاىتَه لُ غبخاىُ  ،ىعه مل ٓيتقه ّبب ـ بَه
إؾلا عاٛت آٓ٘ البخ

باعااظ ٍّْ (رامكً ميَه) .

ّمل ٓ#طز لف##ظ (أمك )ً#مل الق##طآٌ إ ٢مل آٓ ٘##البخ#

ّ ،ق##س ٓتب##ازض إػل

الصًٍ غ١ال كلاشا مل ٓيتقه اهلل مً الصًٓ كفطّا بع#س خٔ#اىتَه لّ ، ُ#لق #ه
أغباب ّمْنْ#ب خٔ#اىتَه للطغْ#ل  ،اجلْ#اب إى ُ#م ً#مك#ازٓق ضأر ٘#اهلل
بالياؽ ّ ،عنْم#ات قْل ُ#تع#اػلر رََٓمب أَسْعَمِْ َبىَ ِِالل سَؽَْٔمخَ ُِِْؼَمبَُِٔنيَد( ،)1لبٔ#اٌ
قاىٌْ ٍّْ أٌ مً مكازٓق الطفل ٘#بعث ٘#ال#يل ذلن#س ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلُ#
ّغله حاو نطّب الؿسٗ مل العقاب عً الياؽ ّ ،إمَاله ّتقطٓبَه إػل
مي###اظل ا لتْبّ ، ٘###مي ُ###ق ###ه ط###طمل ّطاٜف ٘###م ً###ال###صًٓ كف###طّا مل قْلُ###

تعاػلر َُِِوْيَغَ ىَشَكَب ِْٖٓ اُلزِيَٖ ًَلَشُراد(.)2

رله تقل ا ٘ٓ٦لٔق ه الصًٓ كفطّا عل ٙسلْ العنْو  ،إؾلا خل ـلاع٘
ّططراً ميَه  ،كنا مل ونه ا ٘ٓ٦بغل الق ه ّالكب
راما الق ه أّ الكب

إؾلا ّضز الازٓس بٔيَنا

.

ّمً معاىٕ قْلُ تع#اػل رأَرْ يٌَْجِمزَهُْْ د أٖ ٓفٔ#لَه أؾ#س الفٔ#ظ ّٓ ،فنَ#ه

ّصلعلَه مل حعٌ ّكنس ّ ،أختل

مل ا ٘ٓ٦أعٍ ِ٣ل تل ؼلعطك٘ بسض أو

أٌ مْنْعَا ٍْ معطك٘ أحس  ،اجلْاب ٍْ الثاىٕ .
ّقس قسض ليا اجلع ٛاحلازٖ ّالثناىٌْ مً تفػهىا للقطآٌ ب 410قفخ٘
ٍّْ خام بَ#صِ ا ٕ#ٍّ ٘#ٓ٦الػ#ابع٘ ّالعؿ#طٌّ بع#س اكلا ٘#ٜم ً#غْ#ضٗ آل
عنطاٌ ّ ،كلُ قْاىغل ّمػاٜل مػ#تقطأٗ م ً#مه#امغل ا ٘#ٓ٦الكطؿلْ#ٍّ ، ٘#
معطّع عل ٙمْقعيا مه أععا ٛالتفػه ا٤خط. ٚ

ّمل تفػه الفا ٛمً ركََِ ْوَِِجُوا د ٣ا ّغتٌْ قفخ٘ ّميَا :

( )1غْضٗ ا٤ىبٔا.107 ٛ
( )2غْضٗ ا٤ىبٔا.107 ٛ
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اّ٤ل  :قاىٌْ "الفا "ٛمل "رٔيقلبْا".
الثاىٕ :
الثال

:

الطابه :

عطراىٕ مل"الفا. "ٛ
ب ٕ ٣مل را(ٛرٔيقلبْا) .
مي قٕ مل الفا. ٛ

اخلامؼ :

أقْلٕ مل "الفا."ٛ

الػازؽ :

رلػفٕ .

الػابه  :قاىٌْ" رٔيقلبْا .
الثامً  :عله اكلياغب٘
لقس عاٛت ا ٘ٓ٦بكٔ#ف٘ الؿ#ططٔ٘ (اٌ ٓ#طزّا) ّرٔ ُ#زع ْٗ#لل#يل ذلن#س
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّاكلػلنغل بعسو الب ـ با٤غط ٚأّ ا٨ىتقاو ميَه
٤ىَ##ه خ##اىْا اهلل بعب##ازٗ ا٤ق##ياو ّالتك##صٓو ب##اليبْٗ ّالتيعٓ##ل ّ ،ظحفَ##ه
كلعطك٘ بسض  ،إش ق عْا سلْ ٣ها ٜ٘كٔلْ ما مً مك٘ اػل ما ٛبسض ه أق#طّا
عل ٙالقتال .
ّمل ا ٘ٓ٦زلٔل عل ٙقب ف٘ الطأر٘ مل ا٨غ٣و ّمً التنكغل ميَه ّّقْب
غبعغل قتٔ ً٣مً اكلؿطكغل ّغ#بعغل أغ#هاً ّ ،مل ا ٘#ٓ٦ؾ#اٍس عل ٙ#أٌ ال#يل
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله كاٌ ٓلتقٕ با٤غط. ٚ
ّبعهَ##ه بعٔ##ـ حٔ##اٗ ّٓأك##ل أحػ ً##لل##ا ٓأك##ل أٍ##ل الك##ف٘ ##ٍّ ،ه
اكلػلنٌْ م ً#اكلَ#اعطًٓ الفق#طا ٛال#صًٓ تطكْ#ا زٓ#اضٍه ّأمْ#اله ّمْ#اضز
عنلَه ّ ،كاى

قطٓـ تعنل بالتااضٗ  ،بٔينا أٍل اكلسٓي ٘#مل ذل#ل الا#طٗ

ٓعنلٌْ بالعضاع٘ ّالػقٕ  ،رالؼ ٍ ٛ٢١ا٤غ#ط ٚمل الك#ف٘  ٕ#ٍّ ،ال٘#
هاىو اكلػاس اليبْٖ .
ّمً خكاٜل ا٨قام٘ اكل١قت٘ مل الكف٘ مػاٜل :
اّ٤ػل  :اْ##ٓ٨ا ٛمل ذل##ل ع##امه ّ ،ع##سو تطت##و ا## ٤ط عل ٘##التف##ط ب##غل
البْٔت أّ مل ال طقات ّما رُٔ مً احلطج الؿسٓس .
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الثاىٔ٘  :حهْض أٍل الكف٘ الكلْات اخلنؼ كل ْٓ#و م#ه ضغْ#ل اهلل
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله .
الثالث٘  :اغتناب أٍل الكف٘ خل و اليل قل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له ،
ٍّْ عل ٙاكليرب .
الطابع : ٘##تينٔ ٘##مع##اىٕ ا ٤خ ْٗ##ب##غل اكلَ##اعطًٓ أىفػَ##ه ّغ٣##متَه مً##
العساّٗ ّالبفها ٛبػبو اخلكْمات القبلٔ٘  ٍّْ ،مً مكازٓق قْلُ تعاػل

رِِٗلَٔب أُُْخِْٓ ُوَٕ ِِلْموَحد

( )1

ّب#غل اكلَ#اعطًٓ ّا٤ىك#اض ،رتك#ٍ ٌْ#صِ ا٤خْٗ#

امت#سازاً لقٔ##او ال#يل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ##غ#له للن١اخ##اٗ ب#غل اكلَ##اعطًٓ
ّا ٤ىكاض بعس قسّمَه إػل اكلسٓي٘ ببهع٘ أؾَط .
اخلامػ٘ ّ :عْز اكلػلنغل اكلَاعطًٓ مل الكف٘ مياغب٘ ل٥ع#ط ّالثْ#اب
له ّل٥ىكاض ّعام ٘#اكلػ#لنغل ا٤خ#طًٓ باطع#امَه ّإع#اىتَه ّإق٣#حَه
للعنل ّ ،تعّصلَه ّازلاب شضٓ٘ قاحل٘ له .
الػازغ٘  :تَٔ ٞأٍل الكف٘ لليفه عيس قسّو عٔـ اكلؿطكغل  ٍّْ ،مً
أغباب بع

الفعب ّاخلْمل مل قلْبَه ّ ،مً  ٍّْ ،مً مكازٓق قْلُ تعاػل

ر عَ ُِْوِْ كِْ هُُِوةِ اُلزِيَٖ ًَلَشُرا اُشُّػْتَ ثَِٔب أَؽْشًَُوا ثِبُِلهِ َٓب َُْْ يُ َضٍِّْ ثِهِ عُِْيَبَٗب رََٓ ْرَاهُْْ
اُ َّبسُ رَثِئْظَ َٓضْوََ اُظلبُِِٔنيَد (.)2

الػابع٘  :إق٣ح اليفْؽ ّتَصٓو ا٤لػً ّتينٔ٘ ا٤خ ٣احلنٔسٗ بغل
اكلػلنغل .
الثامي٘  :تْ ٔق الػي٘ اليبْٓ٘ القْلٔ٘ ّالعنلٔ٘ مه أٍل الكف٘ ّالسضّؽ
اكلػتقطأٗ ميَا .
ّمل ضلتج أٖ مً اكلػلنغل عل ٙاحلٔاٗ ا٦مي٘ ل٥غ#طّ ، ٚتْ#ره ال ع#او
ّالؿطاب له بٔػط ّ ،مل ٓ لو مي َه اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله
( )1غْضٗ احلاطات .10
( )2غْضٗ آل عنطاٌ .151
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العن##ل بالػ##دطٗ ّمل اكلي##اره العام ، ٘##ب##ل تطكْ##ا ّؾ##أىَه مل اكلسٓي ٘##إش أٌ
اكلػلنغل راظّا بيعن٘ السآ٘ ّا٨ؿلاٌ ّللتػامل عل ٙا٤خ ٣احلػي٘ .
ّمً معاىٕ خٔاى٘ الكفاض مل اكلقاو أمْض :
اّ٤ل  :ا٨متياب عً الكلذ مه تَٔ ٞمقسماتُ .
الثاىٕ  :إاَاض الكفاض الط ب٘ مل الكلذ ّالػعٕ إلُٔ مه تثبٔ

الئ٘ علٙ

ا٨متياب عيُ .
الثال

 :ؤَع قطٓـ اجلْٔف ا٘ ركاو ا٤غط. ٚ

الطابه  :مياعاٗ كفاض قطٓـ بعسو زره بسل ّعْع ا٤غط. ٚ
ّكاٌ عنطّ بً أبٕ غفٔاٌ أغهاً عيس ضغْ#ل اهلل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلُ#
ّغله مل معطك٘ بسض ّ ،قٔل ٤بٕ غفٔاٌ  :أرس عنطاً ابي

رأب ٙأٌ ٓفسُٓ مه

كثطٗ أمْالُ .
عن#٬ط٭ا ٪زع ِ٫ ْ#٫رٰٕ#
للََ ّ٪ َ٘ #أرْ#سٰٖ ٪
ح ٬ي َ
ٕ ٪زمّٰ٪ ٕ#م#٪الٰٕ َق ٪تلحْ#ا ٪
علَ #ٯ
ه ٪
ان٫ #٪
ل َأ ٬ ٓ٫
( قَا ٪
س
أَٓ٬سََٰٓه٫ٓ ٬ن٬ػٰكحِْ ٫م٪ا ب٪س٪ا لََ٫ه . ٬قَال ٪رَب٬ٔ٪ي٪ن٪ا ٍ ٪ْ٫كَ#ص٪لٰ َ م٪خ٬بْ#٫ؽٮ بٰالْن٪سٰٓي ٰ٘#٪عٰي٪ #٬
ض٪غْ٫لَ اللٍُٰ ق٪لٍ ٙاللٍُ ٫ع٪لَٔ٪ّ ُٰ٬غ٪لٍه ٪إش ٬خ٪ط٪ج ٪غ٪ع٬س ٫ب ٫ً٬اليٯع٬ن٪اٌَ ب ًَ٬أَكٍالُ  ،أَخْ٫
ب٪يٰٕ ع٪ن٬طَّ ب ًَ٬ع٬ْ٪ملٱ ٫هٯ أَح٪س ٫ب٪يٰٕ م٫ع٪آَّ َ٘٪م٫ع٬ت٪نٰط٭ا ّ٪م٪ع ٫ُ٪م٫طٓ٪ٯٌ٘ لَ٪ّ ٫ُ#كَ#اٌ ٪ؾ٬ٔ#٪د٭ا
م٫ػٰ ٬لن٭ا  ،رٰٕ َي٪هُ لَُ ٫بٰ اليٯقٰٔهَ رَد٪ط٪ج ٪مًٰ ٬كَاٌ ٪عََ٪س ٪قحطٓ٬ ٪ؿ٭ا لَا ٓ٪ع٬طَن ٪ٌْ٫لٰأَح٪سٱ ع٪ا ٛ٪
ح٪اعٯا  ،أَّ ٬م٫ع٪ ٬تنٰط٭ا إلٍا بٰد٬ٔ٪طُ رَع٪س٪ا عَ ٪ل  ُٰٔ٬أَب ْ٫غ٫فْٔ٪اٌ ٪ب ٫ً٬ح٪ط٬بٱ بٰن٪كٍَ٘ رَخ٪ب٪ػ ٫ُ٪بٰاب٬يٰ ُٰ
ع٪ن٬طُّ ٫ ،هٯ قَال ٪أَب ْ٫غ٫فْٔ٪اٌ٪
أَض٬ٍ٪لَ اب ًَ٬أَكٍالُ أَ عٰٔبْ٫ا ز٫ع٪ا ... ٫ِ٪ٛت٪ع٪اقَس٬ت٫ه ٬لَا ت٫ػ٬لٰنْ٫ا الػٯٔٯس ٪الْكََ٬لَا
رَبٌَٯ ب٪يٰٕ ع٪ن٬طُّ لٰ٪ٝاوٮ أَشٰلٌٍ٘  ...لَ ٬ًٰٝلَه٪ٓ ٬فحكٍْا ع ٬ً٪أَغٰهٍَٰه ٬الْكَب٬لَا
رَأَع٪اب ٫ُ٪ح٪ػٯاٌ ٫ب٪ ٫ً٬ابٰ ٱ رَقَال٪
لَْ ٬كَاٌ ٪غ٪ع٬سٮ ٓ٬ْ٪و ٪م٪كٍَ٘ مْ ٫لَقًا  ...لَأَكْث ٪ط ٪رٰٔكحه ٬قَب٬ل ٪أٌَ٬١٫ٓ ٬غ٪ط ٪الْقَت٬لَا
بٰع٪ه٬وٰ ح٫ػ٪اوُ أَّ ٬بٰك٪فْط٪ا ٪ٛى٪ب٬ع٘٪ٱ  ...ت٪خًٰٯ إش٪ا م٪ا أحى٬بٰه ٬ ٪ت٪خ٬فٰع ٫اليٯب٬لَا
ه
ّ٪م٪ؿ ٙ##٪ب٪ي ْ##٫ع٪ن#٬طَّ ب ًَ#٬ع٬ْ#٪ملٱ إلَ ٙ##ض٪غْ##٫لَ اللٍ ُٰ#ق#٪لٍ ٙاللٍ ٫ُ#ع٪لَٔ٪ّ ُٰ#٬غ#٪لٍ ٪
رَأَخ٬ب٪ط ٫ِّ٫خ٪ب٪ط٪ّ ٫ِ٪غ٪أَلحِْ ٫أٌَ٫ٓ ٬ع٫َ٪ٰٔ ٬ه ٬ع٪ن٬ط ّ٪ب ٪ً٬أَبٰٕ غ٫فْٔ٪اٌ ٪رَٔ٪فحكٍْا بُٰٰ ق#٪احٰب٫َ٪ه٬
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رَفَع٪ل ٪ض٪غْ٫ل ٫اللٍُٰ ق٪لٍ ٙاللٍُ ٫ع٪لَٔ٪ّ ُٰ٬غ٪لٍه . ٪رَب٪ع٪ثْ٫ا بٰ ُٰ#إلَ ٙ#أَبٰ ٕ#غ#٫فْٔ٪اٌ ٪رَد٪لٍٙ#
غ٪بٰٔل ٪غ٪ع٬سٱ) (ٓ ٢ّ ، )1سل علٍ ٙصا اخلرب عل ٙمياعاٗ الصًٓ كف#طّا مل ع#سو
زره ا لبسلّ ،لكيُ مً التخطٓض عل ٙعسو زرعُ ّ ،مل ٓلتف

شّّ ا٤غطٚ

إػل رعلّ ُ##ذلاكات ، ُ##ب##ل تْعَْ##ا إػل اكلسٓي ٘##ل##سره العْ##ع ّالب##سل عً##
ا٤غط.ٚ
تط ٚما ٍٕ اليػب٘ بغل خٔاى ٘#ال#صًٓ كف#طّا ّ ،ب#غل قت#اله لل#يل ذلن#س
ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له مل معطك ٘##ب##سض  ،اجلْ##اب اليػ##ب٘ ٍ ٕ##العنْ##و
ّاخلكْم اكل لق  ،راخلٔاى٘ أعه ّ ،القتال أؾس نطّبَا  ،كنا تكٌْ اخلٔاى٘
مقسم٘ للقتال ّضؾخ٘ مً ضؾخاتُ  ٌ٤تعسٖ ّقتال الصًٓ كفطّا ق#اٜه عً#
اخلساب ّاكلكط ّأغباب اله٣ل٘ .
لصا شكطت ا ٘ٓ٦خٔاىتَه الػابق٘ هلل عع ّعل ّ ،خٔاىتَه هلل عع ّع#ل
خٔاى٘ لليل ذلن س قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّاكلػلنغل ٍّ ،ل خٔاىتَه لليل
ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله خٔاى٘ هلل ع#ع ّع#ل  ،اجلْ#اب ىع#ه ّ ،ق#س
ّضزت آٓ٘ خبكْم طاع٘ اكلػلنغل لليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلّ ُ#غ#له

بقْلُ تعاػل ر َْٖٓ يُيِغْ اُشَّعُوٍَ كَوَذْ أَىَبعَ اُِلهَد (ّٓ )2كٌْ الهس اكلْنْعٕ ل٘ٓ٧
(مً طلٌْ الطغْل طلٌْ اهلل ).
ّرُٔ ّعٔس ل٥غط ٚمً اكلؿطكغل ّعنْو الصًٓ كفطّا بأٌ اهلل عع ّعل
ٓب ـ بَه إٌ قامْا خبٔاى٘ الطغْل لبٔاٌ قاىٌْ مً ّعِْ :
اّ٤ل  :قاىٌْ حطم٘ خٔاى٘ الطغْل .
الثاىٕ  :قاىٌْ ا٨ىصاض الػناّٖ مً خٔاى٘ الطغْل .

( )1ابً ٍؿاو  /الػهٗ اليبْٓ٘ .650/1
( )2غْضٗ اليػا.80 ٛ
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الثال #

 :ق##اىٌْ زع ْٗ##الي##اؽ ل٩متي##اب ع ً##خٔاى ٘##الطغْ##ل ٍّ ْ##مً##

مك##ازٓق قْل ُ##تع##اػل ر رَُْمزٌَُْٖ ِٓ م ٌُْْْ أَُّٓمخئ يَمذْػُوَٕ َُِِممغ اُْخَِْمشِ ريَ م ُْٓشُرَٕ
ثِبَُْٔؼْشُرفِ ريَ ْهَوَْٕ ػَْٖ أُُْ ٌَْشِد

( )1

.

الطاب##ه  :ق##اىٌْ عل##ه اهلل ع##ع ّع##ل باليْآ##ا ّاكلقاق##س ّ ،مل التيعٓ##ل

ررَ َٗؾُْٖ أَهْشَةُ َُِِِْهِ ِٓ ٌُْْْ رٌَُِْٖ الَ رُجْقِشُرَٕد .

ّمً معاىٕ قْلُ تعاػل ر كَوَذْ لَبُٗوا اُِلهَ ِْٖٓ هَجَُْد( )2الت#صكه بلل#ه ال#صًٓ
كفطّا مً قطٓـ باقطاضٍه عل ٙالكفط ّعخْزٍه بالتيعٓل .
ٍّل ميُ ؤَعٍه اجلْٔف لقتال اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله

مل معطك٘ بسض أمطاٌ لفظ رِْٖٓ هَجْمَُ د طل#طج ٍ#صا التأَ#ع بالتدكٔ#ل ،
اجلْاب ٍْ اّ٤ل .

ّٓسل علُٔ قْلُ تعاػل ركَ ٌَََْٖٓ ِٓ ْهُْْد ( )3با٨نار٘ إػل أٌ ذلاضب٘ اليل

قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله مً أؾس ّعِْ خٔاى٘ اهلل عع ّعل  ،راٌ قل

أٌ

القسض اكلتٔقً مً اخلٔاى٘ ٍ ْ#ىق#ض العَ#س ّخٔاى ٘#ا٤ماىّ ٘#الف#سض ّ ،لٔ#ؼ
احلطب ّالقتال .
ّاجلْاب لقس عَس اهلل عع ّعل إػل الياؽ بلعّو عبازتُ ّعسو اجلخْز
بآٓاتُ ّ ،ا٨ىػاٌ أقفط مً أٌ صلخس بَا ٓ ٢ّ ،قسض عل ٙا٨نطاض بَا .
ّمً أؾس نطّب اخلٔاى٘ مل اكلقاو الكفط ّاجلخْ#ز ّ ،لٔ#ؼ م ً#حك#ط
للنْا ٔق ا ليت أخصٍا اهلل عل ٙالياؽ ّميَا :

( )1غْضٗ آل عنطاٌ .104
( )2غْضٗ ا٤ىفال .71
( )3غْضٗ ا٤ىفال .71
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اّ٤ل  :عناضٗ ا٨ىػاٌ ل٥ضع بكف٘ اخل٣ر ٘#رَٔ#ا  :ق#ال تع#اػل ررَهُموَ
عَؼٌََُِْْ لَالَ ِقَ اضَسْكِ رَسَكَغَ ثَؼْنٌَُْْ كَوْمَ ثَؼْلَ دَسَعَبد َُِِجُِْوًَُْْ كِْ َٓب رَمبًُْْ َِِّٕ

اُلزِ

سَثَّيَ عَشِيغُ اُْؼِوَبةِ رَِِٗلهُ َُـَلُوس سَؽِِْد (ّٓ )1ط ٚا٨ىػاٌ ما حْلُ مً البَاٜه ّالكاٜيات
احلٔ٘ ّاجلنازات ّكلَا مػدطٗ لُ ّليفعُ  ،أما ٍْ رٔاو علُٔ عبازٗ اهلل عع
ّعل .
الثاىٕ  :أخص اهلل اكلٔثا عل ٙالياؽ ٍّه مل عامل الصض  ،قب#ل أٌ طلل#ق

آزو  ،قال تعاػل ر رَِِرْ أَلَمزَ سَثُّميَ ِٓمْٖ ثَ ِم ْ دََّ ِٓمْٖ وُهُموسِهِْْ رُسِّيَّمزَهُْْ رَأَؽْمهَذَهُْْ
ػََِغ أَٗلُغِهِْْ أَُغْذُ ثِشَثٌُِّْْ هَبُُوا ثََِغ ؽَهِذَْٗب إَْٔ رَوُوُُوا يَموَّْ اُْوَِِبَٓمخِ ِِٗلمب ًُ َّمب ػَمْٖ هَمزَا
ؿَبكِِِنيَ * أَرْ رَوُوُُوا ِِٗلَٔب أَؽْشَىَ ثَبؤَُٗب ِْٖٓ هَجَُْ رًَُ َّب رُسِّيَّمخَ ِٓمْٖ ثَؼْمذِهِْْ أَكَزُهٌُِِْ َمب ثَِٔمب كَؼَمََ
أُُْجْيُِِوَٕ * رًََزَُِيَ ُٗلَقَُِّ اريَبدِ رَُؼَِلهُْْ يَشْعِؼُوَٕد (. )2

( عً ابً عباؽ عً اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله قال  :إٌ اهلل أخص
اكلٔثا مً اَط آزو بيعناٌ ْٓو عطر٘  ،رأخطج م ً#ق#لبُ ك#ل شضٓ ٘#شضأٍ#ا
ريثطٍا بغل ٓسُٓ كالصض  ،ه كلنَه قب ً٣قال { ألػ

بطبكه قالْا بل ٙؾَسىا

}( )3إػل قْلُ { اكلب لٌْ }.)4().
( عً مػله بً ٓػاض اجلَ
ّإش أخ#ص ضب#
رع

م ً##ب#

 ،أٌ عنط بً اخل اب غٝل عً ٍصِ ا{ ٘ٓ٦

آزو م ً##اَْ##ضٍه شضٓ#اتَه  } . . .ا . ٘##ٓ٦رق##ال :

ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله غٝل عيَا رقال  :أٌ اهلل خلق

آزو ه مػذ اَطِ بٔنٔيُ  ،راغتدطج ميُ شضٓ٘ رقال  :خلق

ٍ ٛ٢١للاي٘#

ّبعنل أٍل اجلي٘ ٓعنلٌْ  ،ه مػ#ذ اَ#طِ راغ#تدطج مي ُ#شضٓ ، ٘#رق#ال :
( )1غْضٗ ا٤ىعاو .165
( )2غْضٗ ا٤عطامل . 174-172
( )3غْضٗ ا٤عطامل .172
( )4السض اكليثْض .362/4
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خلق

ٍ ٛ٢١للياض ّبعنل أٍل الياض ٓعنلٌْ  .رقال الطعل ٓ :ا ضغْل اهلل

رفٔه العنل؟
رقال  :إٌ اهلل إشا خلق العبس للاي٘ اغتعنلُ بعنل أٍل اجلي٘ حت ٙؿلْت
عل ٙعنل مً أعنال أٍل اجلي٘ رٔسخلُ اهلل اجليّ ، ٘#إشا خل#ق العب#س للي#اض
اغتعنلُ بعنل أٍل الياض حت ٙؿلْت عل ٙعنل مً أعنال أٍل الياض رٔسخلُ
اهلل الياض) (.)1
ّ(عً أبٕ ا٨ماو ععفط الكاز علُٔ الػ٣و مل قْل اهلل" :
ّإش أخص ضب
ألػ

مً ب

آزو مً اَْضٍه شضٓتَه ّأؾَسٍه عل ٙأىفػَه

بطبكه قالْا بلٙ
" قال :ىعه هلل احلا٘ عل ٙـلٔه خلقُ أخصٍه ْٓو أخص اكلٔثا ٍكصا -

ّقبض ٓسِ) (.)2
الثال

 :مٔثا الف طٗ إش ر ط اهلل الياؽ عل ٙالتػلٔه بالتْحٔس ّا٨قطاض

بالط بْبٔ٘ اكل لق٘ لُ غبخاىُ  ،لصا ّضز عً الكفاض تْعََه إػل اهلل بالسعا ٛمل

قْلُ ر اُِلهَُّْ ِِْٕ ًَبَٕ هَزَا هُوَ اُْؾَنَّ ِْٖٓ ػِ ْذِىَ كَ َْٓيِشْ ػََِِْ َب ؽِغَبسَحً ِْٖٓ اُغََّٔبءِ أَرْ

ا ْزِ َب ثِؼَزَاةَ أََُِِْد ( )3لتسل ا ٘ٓ٦بالس٢ل٘ التهنئ٘ عل ٙأٌ عبسٗ ا٤قياو ٓقطٌّ
باغتق٣ل اهلل عع ّعل با٨لٍْٔ٘ اكل لق٘ عل ٙالياؽ ّأٌ غبخاىُ ٓيعل احلق
ّا#ٓ٦ات م ً##عي#سِ ّلك##يَه اغ##تكربّا ع ً#التػ##لٔه بي#عّل الق##طآٌ ركاى#
عاقبتَه القتل مل معطك٘ بسض اليت اختاضٍا بأىفػَه مً عَات :
اّ٤ػل  :العماٌ .
الثاىٔ٘  :اكلكاٌ .

( )1السض اكليثْض .362/4
( )2البخاض .280/2
( )3غْضٗ ا٤ىفال .32
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الثالث٘  :ال سعْٗ إػل اكلباضظٗ ّا٨قطاض علَٔا مه إىتفا ٛالػبو ّاكلْنْب
لا .

الطابه  :مٔثا ا٤ماى٘  ،قال تعاػل ر ِِٗلب ػَشَمْ َب اضََٓبَٗخَ ػََِغ اُغََّٔوَادِ رَاضَسْكِ

رَاُْغِجَبٍِ كَ َثََِْٖ إَْٔ يَؾِِْْٔ َهَب رَأَؽْملَوَْٖ ِٓ ْهَمب رَؽَََِٔهَمب اِْْٗغَمبُٕ ِِٗلمهُ ًَمبَٕ وَُِوًٓمب
عَهُوالَد (ّ )1مً اله ّعَال٘ بعض الياؽ مل اكلقاو خٔاى٘ اهلل عع ّعل ّإضازٗ
خٔاى٘ الطغْل .

رأخربت ا ٘ٓ٦بأٌ له ركَ ٌَََْٖٓ ِٓم ْهُْْ د ّم ً#معاىٔ ُ#أٌ اهلل ع#ع ّع#ل

ؿلكً مً كل الصًٓ طلْرٌْ العَس ّاكلٔثا معُ ّ ،أىُ ٓبتلَٔه ّٓب ـ بَه ،
ّتقسٓط ا : ٘ٓ٦رأمكً ميَه ّكصا ؿلكً مً أمثاله ) .
لٔكٌْ مً معاىٕ آٓ٘ البخ

إىصاض اكلؿطكغل مً التقسو ّالعح

كلعطك٘

أحس ّمعطك٘ اخليس .
ّلكً الصًٓ كف#طّا مل ٓتعلْ#ا م ً#آٓ#ات الق#طآٌ ّم#ا رَٔ#ا م ً#اكلع#اىٕ
ّالس٢٢ت ّ ،رُٔ ؾاٍس بأٌ اليل ذلنساً قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله مل ٓف#ع
اكل ؿطكغل إؾلا ٍه الصًٓ كاىْا ٓفعّىُ ّٓعانٌْ عل ٙاكلسٓي٘ ّٓػعٌْ مل قتلُ
ّأقخابُ ّ ،كاٌ ٍصا الفعّ ميَه علّ ٙعِْ :
اّ٤ل :إىُ خٔاى٘ هلل ال#صٖ زع#اٍه إػل عبازتّ ، ُ#مل ق#طٓـ ق#ال تع#اػل

ر كََِِْؼْجُذُرا سَةَّ هَزَا اُْجَِْذِ * اُلزِ

أَىْؼََٔهُْْ ِْٖٓ عُوعَ رَ َٓ َهُْْ ِْٖٓ لَوْفد (.)2

الثاىٕ  :إقام٘ الصًٓ كفطّا عل ٙالؿطو ّاله٣ل٘ خٔاى٘ هلل عع ّعل .
الثال #

 :إق##طاض ال##صًٓ كف##طّا عل ٙ##القت##ال مل معطك ٘##ب##سض خٔاى ٘##لُ##

ّضغْلُ.
الطابه  :عّ اكلؿطكغل اكلسٓي٘ مل معطك٘ أحس خٔاى٘ له ّلطغْلُ .
( )1غْضٗ ا٤حعاب .72
( )2غْضٗ قطٓـ .4-3
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ّبعس أٌ أختتن

ا ٘ٓ٦الػابق٘ بقْلُ تعاػل ر رَاُِلمهُ ؿَلُموس سَؽِمِْد (ّ )1بٔ#اٌ

قاىٌْ ٍّْ لعّو إىتفاب الياؽ ـلٔعاً مً ضفل٘ اهلل ّمففطتُ ّإقااىَنا مع ًا
ّحهْضٍنا بغل اَطاىٕ الياؽ ّ ،مً مكازٓق ٍصا ا٨قااٌ بعث ٘#ا٤ىبٔ#اٛ
ّكصا كل آٓ٘ مً القطآٌ .
ّلتبسأ آٓ٘ البخ

ب#احلطمل الْ#اّ ل#سعْٗ الي#اؽ للا ْٛ#إػل ا٨غ#تففاض

ّاليَل مً ضفل٘ اهلل عع ّعل ٍّ ،ل رَٔا ح

ل٥غط ٚمً قطٓـ بالتيعِ

عً خٔاى٘ اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله  ،اجلْاب ىعه  ،رنً معاىٕ

اختتاو ا ٘ٓ٦الػابق٘ بقْلُ تعاػل ررَاُِلهُ ؿَلُوس سَؽِمِْد

( )2

ره#ل اهلل ع#ع ّع#ل

عل ٙاليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّاكلػلنغل با٤مً ّالْقآ ٘#م ً#خٔاى٘#
ا٤غط ، ٚرَ

ّأٌ قامْا باخلٔاى٘ راٌ اهلل عع ّعل ٓسره ؾطّض ٍصِ اخلٔاى٘

ّ ،مً معاىٕ اجلنه بغل آ٦تغل غعٕ اكلػلنغل للفْظ ب#اكلففطٗ م ً#عي#س اهلل
ّضعاٍ٠ه بتْب٘ ا٤غطٍّ ٚسآتَه إػل ا٨غ٣و .
لقس أزضو ا٤غط ّ ٚهٍه التبآً ّالته از بغل حال اكلػلنغل مل اكلسٓي٘
مً ا٨ىق اب إػل العبازٗ ّالكّ ٗ٣بغل حال الصًٓ كفطّا مل مك٘ مً التأَع
للقتال ّالفعّ ّ ،رُٔ ؾاٍس بأٌ اليل ذلنساً قل ٙاهلل علُٔ ّآلّ ُ#غ#له مل
ٓػه لفعّ اكلؿطكغل ّأعْاىَه ّحلفاَٜه  ،رقس كاٌ عسز مً القبا#ٜل حْ#ل
اكلسٓي٘ اكليْضٗ عل ٙزًٓ الْ ئ٘ ّعبازٗ ا٤قياو ّ ،ؿلط علُٔ اليل ق#ل ٙاهلل
علُٔ ّآلُ ّغله ّأقخابُ مل خطّعَه مً اكلسٓي٘ ّ ،عْزتَه إلَٔا مً ه
أٌ ٓتعطنْا لقتل القباٜل أّ أرعاله ّظضّعَ#ه لٔك#ٍ ٌْ#صا اكل#طّض ّولٕ#
ع٣مات اليبْٗ ّ ،قف٘ العبازٗ عيس اكلػلنغل زعْٗ له ل#سخْل ا٨غ٣#و ،
ّ ٨عتياب م١امطٗ كفاض قطٓـ مل ح#طبَه عل ٙ#ال#يل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلُ#

( )1غْضٗ ارط .70
( )2غْضٗ ارط .70
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ٖ اُِلم ِه فِم ْج َـ َخ
ْ
ٖ ِٓم
ُ
ٖ َأ ْؽغَم
ْ
ّغله ّا٨غ٣و ّ ،مل التيعٓ#ل ر فِم ْج َـ َخ اُِلم ِه َرَٓم
رَٗؾُْٖ َُهُ ػَبثِذُرَٕد (.)1

ِفهىَ ادلىافمح يف اٌَح
مل ا ٘ٓ٦مػاٜل :
اّ٤ػل  :بٔاٌ قاىٌْ ٍّْ تيعِ اليل ذل نس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله عً
القػْٗ ّالب ـ با٤عسا ، ٛرنه أٌ كفاض قطٓـ آشِّ ّأٍل بٔتُ ّأقخابُ مل
مك٘ ه حاضبْا مل معطك٘ بسض رْقعْا با٤غ#ط إ ٢أى ُ#مل ٓ١#شٍه  ،إؾل#ا ى#عل
القطآٌ بتخصٓطٍه مً خٔاى٘ الطغْل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله .
الثاىٔ٘  :كؿ

حقٔق٘ للتأضٓذ ٍّٕ أٌ اليل ذلنساً قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ#

ّغله مل ٓؿسز عل ٙا٤غط ٚطنع#اً مل إغ٣#مَه  ،أّ إظزضا ٛل#ه أّ #أض ًا
ميَه  ،إؾلا ععلَه ؾبُ طلقا ٛمل اكلسٓي٘ ٓ ،طزٌّ ا٤غْا ّٓبٔتٌْ مل بْٔت
اكلػلنغل ّٓ ،أكلٌْ مً طعامَه .
ّكاٌ طعاو ّغكً بعض ا٤غط ٚأحػً للا علُٔ عسز مً اكلػلنغل مً
أٍل الكف٘ مً رقطا ٛاكلػلنغل اكلَ#اعطًٓ ال#صًٓ تطكْ#ا زٓ#اضٍه ّأمْ#اله
ّعاّٛا إػل اكلسٓي٘ اكليْضٗ اليت كاى

شات قبف٘ ظضاعّٔ ، ٘#اكلَ#اعطٌّ ٢

ضلػيٌْ العنل باحلطا ّالعضاع٘ ّ ،لٔؼ لسَٓه أمْال ْٓافْىَا مل التااضٗ
أّ ٓعتاؾٌْ علَٔا ّٓتعّزٌّ ميَا .
رأمط اليل ذلن#س ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له مل مْن#ه ع#ساض م١#خط
اكلػ##اس اليبّ ْٖ##ال##ل ّغ##ق

بػ##ع

اليدٔ##ل م## ً##ه أٌ تػ##ا أّ تبيٙ##

عسضاىُ ا٤خطّ ٚرٕ الكف٘ أّ اللل٘ ّكاٌ ٓكل عسز أٍل الكف٘ أحٔاى ًا
إػل ماّ ، ٜ٘مل ٓكً ّعْزٍه ّاحلاع ٘#إػل إطع#امَه غ#بباً مل التق#ته علٙ#

ا٤غط ٚالػبعغل  ،لبٔ#اٌ أٌ اكلػ#لنغل ٓػ#لنٌْ ب#أٌ اهلل ٍ ْ#راُمشَّصلامُ رُر اُْوُموَّحِ

( )1غْضٗ البقطٗ .138
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أَُْمزِنيُد

( )1

ّأٌ اكل##يَج الثاب #

مل ا٨غ٣##و ٍ ْ##العيآ ٘##با٤غ##طّ ٚع##سو

ا٨نطاض بَه .
الثالث٘  :ة#صٓط الي#اؽ م ً#خٔاى ٘#ال#يل ّىق#ض العَْ#ز ّاكلْا ٔ#ق ال#يت
ٓعقسّىَا معُ ّ ،حغل عا ٛاليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله إػل اكلسٓي٘
عقس عَْز مْازع٘ مه الَْٔز ّ ،مه بعض القباٜل العطبٔ٘ حْالٕ اكلسٓي٘ ،

ٍّصا التخصٓط مً مكازٓق قٔف٘ الؿططٔ٘ ّاكلهاضب مل قْلُ تعاػل ررَِِْٕ
يُشِيذُراد.
ّم ً##ا٨عا##اظ مل آٓ ٘##البخ #

ّضّز الفاع##ل بْ##اّ اجلناعّ ، ٘##ضلتن##ل

ّعٍْاً :
اّ٤ل :شكط ـلا ع٘ أّ طاٜف٘ أّ قْو مل ا ٘ٓ٦اّ آ٦ات الػابق٘ ّعاٛت
ّاّ اجلناع٘ للس٢ل٘ علَٔه .
الثاىٕ  :إضازٗ معي ٙمطتكع مل الْعْز الصٍ
الثال

.

 :معيّ ٙز٢ل٘ تػتقطأ مً مْنْ#ب ا، ٘#ٓ٦كن#ا ل ْ#كاى#

خٔاى٘#

اليل ٍٕ اليت تعغل اكلطاز مً ّاّ اجلناع٘ .
الطابه :اكلعي ٙاجلامه ٤كث ط مً ّعُ مً الْعِْ أع. ِ٣
ّاكلدتاض ٍْ ا٤خه ٍّْ مً ا٨عااظ مل لف٘ القطآٌ  ،لٔكٌْ تق#سٓط آٓ٘#
البخ

علّ ٙعِْ :

اّ٤ل ّ :اٌ ٓطٓس ا٤غط ٚخٔاىت

.

الثاىٕ ّ :إٌ ٓطٓس ا٤غطّ ٚاكليارقٌْ خٔاىت
ّ :اٌ ٓطٓس الصًٓ كفطّا خٔاىت

.

الثال

الطابه ّ :اٌ ٓطٓس شّّا ا٤غط ٚخٔاىت

.

.

رنث ً٣كاٌ ٍّو بً عنه مل أغاض ٚبسض ّكاٌ أبِْ عنه بً ٍّو مً
ؾٔاطغل قطٓـ ّ ،كاٌ للً ٓ١شٖ اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله عيسما كاٌ
( )1غْضٗ الصاضٓات .58
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مل مك٘ قبل الاطٗ ّ ،كاٌ ؾسٓس احليق بػبو ٍعؿل٘ كفاض قطٓـ مل معطك٘
بسض ّ،قٔاو اكلػلنغل بأغط ابيُ ّأقخابُ  ،رالؼ عنه مه قفْاٌ بً أمٔ٘
مل احلج بعس معطك٘ بسض بأٓاو معسّزات ّ ،شكط عنه ّعَا ٛقطٓـ ال#صًٓ
قتلْا مل معطك٘ بسض ّغخبْا إػل القلٔو ٍّ ،صا الػ#خو شل آخ#ط ّؾ#اٍس
عل ٙغْ ٛالعاقب٘ .
رقال قفْاٌ ( ّاهلل ما إٌ مل العٔـ بعسٍه خه.
قال لُ عنه :قسق ) (.)1
ّكاٌ أبْ قفْاٌ أمٔ٘ بً خل

ّأخِْ علٕ بً أمٔ٘ قس ق#ت ٣مل معطك٘#

بسض ّ ،قتلَنا ب٣ل احلبؿٕ الصٖ كاٌ عبساً عيسٍه ّؿلعيٌْ مل تعصٓبُ  ،ه
ؽلاز ٚعنه مل ُٔ ّ ،خٔاىتُ .
ّقال  :لْ ٢زًٓ علٕ  ٢أقسض عل ٙقهاّ ، ُٜعٔال أخامل علَٔه الهٔاب
مً بعسٖ  ،لطكب

إػل اكلسٓي٘ ّ ،زخل

عل ٙذلنس ّقتلتُ ( َربٌَٯ لٰ ٕ#قٰ#ب٪لََ٫ه٬

عٰلًٍ٘ اب٬يٰٕ أَغٰهٮ رٰٕ أَٓ٬سََٰٓه.)2( )٬
ّكاٌ قفْاٌ مً أقخاب ا٤مْال رهنً لُ معٔؿ٘ عٔالُ مً بعسِ إٌ
قاو بقتل اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله .
ّقس تقسو شكط زخْل عنه عل ٙاليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله لتتالٙ
معاعٗ أخط ٚلليل قل ٙاهلل عل ُٔ ّآلُ ّغله بطناِ بسخْلُ علُٔ مه اً
ّخؿٔ٘ الكخاب٘ ميُ ّ ،إخباض اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلّ ُ#غ#له ع ً#آتُ#
اليت عا ٛمً أعلَا .
رلنا قال عنه أىٕ عٝ
علُٔ ّآلُ ّغله باحلسٓ

مً أعل ّلسٖ ا٤غه شكٍطِ ال#يل ق#ل ٙاهلل

الصٖ زاض بٔيُ ّبغل قفْاٌ بً أمٔ٘ ّأىُ ما عا ٛإ٢

لقتل اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّ ،قال (ّاهلل حاٜل بٔ
( )1غْضٗ ا٤ىفال .71
( )2ابً ٍؿاو  /الػهٗ .660/1
( )3مفاظٖ الْاقسٖ .46/1

ّبٔي ) (.)3
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ّمل ٓقتلُ اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله لٔكٌْ عربٗ كلً ٓيْٖ ا تٔال
اليل ّ٨ىصاض كف#اض ق#طٓـ م ً#بع#
الاطٗ أمه ٙمً الػٔ

ا٤ؾ#طاض لقت#ل ال#يل ّالك#خاب٘ ٌ٤

 ،رآقً عنه باليبْٗ ّ ،قال مل احلال (أؾَس أى

ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّأى

ق#از ّ ،أؾَ#س أٌ  ٢إل ُ#إ٢

اهلل).
ه أاَط اليسام٘ عل ٙتكصٓبُ بالْحٕ الصٖ ٓأتٕ لل#يل ق#ل ٙاهلل علُٔ#
ّآلُ ّغله ّقال اتفق

مه قفْاٌ أٌ ٓكته أم#طٖ م#سٗ لٔ#الٕ مػ#هٖ إػل

اكلسٓي٘ ّ ٓ ٢له علُٔ أحس.
رقال اليل قل  ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله :علنْ ا أخاكه القطآٌ ّأطلقْا لُ
أغهِ)(.)1
ّبع#س أٓ#او مػ#ار٘ ططٓ#ق عن#ه إػل اكلسٓي ٘#أخ#ص ق#فْاٌ ٓقْ#ل لق#طٓـ
بكٔف٘ الكيآ٘ ّالتلنٔذ  :أبؿطّا بْاقع٘ تيػٔكه ّقع٘ ب#سض للتْطّ ٘#ٝتَٔ٘#ٝ
ا٤شٍاٌ لقتل اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّليػب٘ ق#فْاٌ ت#سبه القت#ل
ىفػُ  ،إش أزضو ضعخاٌ قتل اكلػلنغل لعنه إشا قتل ال#يل ق#ل ٙاهلل علُٔ#
ّآلُ ّغله بلخاا أىَه ٓ ٢اكْىُ ّحٔ#ساً  ،خاق ٘#م#ه دل ٞ#بع#ض الكف#اض
للقا. ُٜ
ركاضت قطٓـ تاقو ا٤خباض ّتيتلط ما رُٔ مشات٘ باكلػلنغل ّّ ،غٔل٘
لف##عٍّه ّا٨عَ##اظ علَٔ##ه ّ ،ك##اٌ ق##فْاٌ متَلف #اً ٤خب##اض عن##ه ّغٔ##فُ
اكلػنْو مه معطرتُ هطأتُ ّنطاّتُ ّغد ُ عل ٙاليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ
ّآلُ ّغله خاق٘ مه أغط اكلػلنغل ٨بيُ  ،رسخل مك٘ ضعل قازو مً اكلسٓي٘
 ،رػألُ قفْاٌ رله ٓصكط لُ ىبأ ٓفٔس تعطع اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله
٢عتسا ٛأّ ا تٔال  ،رػألُ عً عن#ه  :رق#ال ل : ُ#ق#س أغ#له عن#ه  ،رك#اض
قفْاٌ ّاكلؿطكٌْ ٓلعيْىُ .

( )1مفاظٖ الْاقسٖ .46/1
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ه قاض عنه غبباً مل زلاٗ ّإغ٣و قفْاٌ،بعس رتذ مك٘ ّ ،ةتنل إضازٗ
قتل اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّعٍْاً :
اّ٤ل  :إىَا خٔاى٘ هلل عع ّعل .
الثاىٕ  :إىَا خٔاى٘ لليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله .
الثال

 :إىَا خٔاى٘ هلل ّلطغْلُ .

الطابه  :إىُ أمط ّرعل أكرب مً اخلٔاى٘ .
ّ ٢تعاضع بغل ٍصِ الْعِْ  ،رٔؿنل مهنٌْ آٓ٘ البخ

ك ً٣مً :

اّ٤ل  :الصٖ ٓػع ٙمل قتل اليل قل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له غْ#ا ٛمل
مٔساٌ اكلعطك٘ كنا مل ابً قنْٓ ٘ٝو معطك٘ أحس أّ مل حال الػله ّاحلهط .
الثاىٕ  :الصٖ ضلطع عل ٙقتل اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله .
الثال

 :الصٖ ٓتربب باكلال ّالػ٣ح لقتل اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ

ّغله .
ّمً مكازٓق مفَْو اكلْارق٘ مفَْ#و اّ٤لْٓ ، ٘#رَ#ل ٓؿ#نل اّ٤لْٓ٘#
الػلبٔ٘ الهاضٗ ٔ

أٌ ما ٓقابل اكلي ْ م ً#اكلفَْ#و ٓك ٌْ#عل ٙ#مطات#و

متفاّت٘ قْٗ ّنعفاً  ،اجلْاب ىعه .
الطابع٘  :لقس عاٛت آٓ٘ البخ

باخل اب إػل اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ

ّآلُ ّغله ؼلا ٓتهنً التخصٓط ّ ،لكً معاىُٔ ّز٢٢تُ أعه مً ّعِْ :
اّ٤ل ٓ :ا أَٓا ا٤غطْ ٢ ٚىْا الطغْل .
الثاىٕ ٓ :ا أَٓا ا ٤غطْ ٢ ٚىْا الصًٓ آميْا غْا ٛال#صًٓ مل اكلسٓي ٘#أّ
الصًٓ  ٢ظالْا مل مك٘ .
الثال

ٓ :ا أَٓا ا٤غط ٚتْبْا إػل اهلل .

الطابه ٓ :ا أَٓا ا٤غط ٚتصكطّا خٔاىتكه هلل ّأىُ غبخاىُ ٓعلنَا ّ ،ق#س
ىعل رَٔا قطآٌ  ،لبٔاٌ مكسا لكْىُ ك٣و اهلل .
اخلامؼ ٓ :ا أَٓا الياؽ قس عا ٛا٨غ٣و با٤ماى٘ ّالكس .
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ّٓقال خاىُ خْىاً ّخٔاى٘ ّرلاى ، ٘#رَ ْ#خ#اّ ، ًٜاجلن#ه خْىّ ٘#خْ#ٯاٌ
ّاكل١ىث٘ خاٜي٘ ّ ،اخلٔاى٘ تهٔٔه اكل١ؽلً علُٔ عً عنس ّخفٔ٘ عً اكل١#ؽلًٰ أّ
عَطٗ  ٍّٕ ،ىقٔض ا٤ماى٘ ّ ،مل اخلٔاى٘ أططامل :
اّ٤ل  :الصٖ ٓقْو باخلٔاى٘ ّٓ،ػن ٙاخلا. ًٜ
الثاىٕ  :مازٗ ّمْنْب اخلٔاى٘  ،كنا لْ أّؽلً ؾدل عل ٙمال راخفٙ
اكلال أّ أىكطِ  ،أّ أتلفُ خلػ٘ ّ ٔل٘ .
الثال

 :الصٖ ٓ٫داٌ .

ّتؿ##نل اخلٔاى ٘##ىق##ض العَ##س ّا٨غ##تبساز ّا٨غ##تٔ ٛ٣عل ٙ##ا٤مْ##ال
ّا٤عطاع .
ّاخلٔاى٘ قبٔخ٘ عقّ ً٣ؾطعاً ّ ،عاٛت الكتو الػنآّ٘ بالععط عيَ#ا ،
ٍّل قتل قابٔل ٤خُٔ ٍابٔل مً اخلٔاى٘ ّ،إشا كاٌ خٔاى٘ رنا ٍٕ ا٤ماى٘ اليت
خاىَا قابٔل ّ ،مً ٍْ الصٖ خاى ُ#قابٔ#ل  ،اجلْ#اب ٍ#صا القت#ل خٔاى ٘#مً#
ّعِْ :

اّ٤ل  :إى ُ##خٔاى ٘##هلل ع##ع ّع##ل  ،رن ً##مع##اىٕ قْل ُ##تع##اػل ررََٓممب لََِوْمذُ

اُْغَِّٖ رَاِْٗظَ ِِالل َُِِؼْجُذُرِٕد

( )1

العَس ّاكلٔثا بغل الياؽ لعناضتَه ا٤ضع

بالعبازٗ مه رهل اهلل عع ّعل بتقطٓبَه إػل مياظلا ّ ،ميه العْاٜق ّإظال٘
احلْاعع اليت ةْل زّىَا ّ ،قتل قابٔل ٤خُٔ خ٣مل العبازٗ ّغييَا ّ ،ق ه
لعبازٗ ٍابٔل هلل بعٍْ ضّحُ ّ ،ماىه مً إزلاب ُ#ا٢ّ٤ز ّّضا #تَه عب#ازٗ
اهلل ّتعلٔه ؾعاٜطِ .
الثاىٕ  :إىُ خٔاى٘ ٦زو بكفتُ ىبٔاً ضغّْ ، ً٢أباً لكل مً القاتل ّاكلقتْل
##ٍّ ،ل ٍ##صا القت##ل مل مطات##و اخلٔاى ٘##مث##ل خٔاى ٘##ا٤غ##ط ٚهلل ع##ع ّع##ل
ّظحفَه لقتال اليل ذلنس قل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له مل معطك ٘#ب#سض  ،أو

( )1غْضٗ الصاضٓات .56
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أكرب أو أقل ميُ  ،اكلدتاض أٌ خٔاى٘ اكل ؿطكغل مل ظحفَ#ه مل معطك ٘#ب#سض ٍْ#
ا٤كرب ّا٤ؾس قبخاً .
الثال

 :إىُ خٔاى٘ حلْا ٛأمَنا .

لقس عاف آزو ّحْا ٛمل اجلي٘ مل بسآ٘ خلقَنا ّ ،ؾاٍسا عبازٗ اكلٜ٣ك٘
ّاىق اعَه لصكط اهلل عع ّعل ّالتػبٔذ ّ ،أك ٣مً هاض اجليّ ٘#أزضك#ا أٌ
ىعٔنَا مً ال٣متيإٍ ّ ،لٔؼ لُ إىق اب .
الطابه  :قتل قابٔل لابٔل خٔاى٘ للبؿط ّالياؽ ّ ،قٔل أىُ قتل ضبه الياؽ
ْٓمٝص ّ ،لٔؼ بتاو لْعْز آزو ّحْاّ ٛأبياٍٛنا شكْضاً ّأىا اً ّ ،كاٌ قابٔل

أكرب غياً مً ٍابٔل ّ ،مل التيعٓل ر رَارَُْ ػََِِْهِْْ َٗجَ َ اثْ َْْ دََّ ثِبُْؾَنِّ ِِرْ هَشَّثَب هُشْثَبَٗب كَزُوُجََِّ
ِْٖٓ أَؽَذِهَِٔب رَُْْ يُزَوَجََّْ ِْٖٓ ارلَشِ هَبٍَ ضَهْزَُِ َّيَ هَمبٍَ ِِٗلَٔمب يَزَوَجَّمَُ اُِلمهُ ِٓمْٖ أُُْمزلوِنيَ *
َُئِْٖ ثَغَيذَ ََُِِّْ يَذَىَ ُِزَوْزَُِ ِْ َٓب أََٗب ثِجَبعِو يَذِ

َُِِِْيَ ُِ َهْزَُِيَ ِِْْٗ أَلَبفُ اُِلهَ سَةَّ

اُْؼَبَُِٔنيَد (.)1
اخلامؼ  :قتل قابٔل ٤خُٔ خٔاى٘ لليبْٗ  ٌ٤آزو أباٍه ىل ّل٥خْٗ اليت
صلو أٌ تكٌْ مْنْعاً ّغبباً للنْزٗ ّالطفل٘ ّالؿ#فق٘ ّ ،م ً#مك#ازٓق

قْلُ تعاػل ركَِِِلهِ اُْؾُغَّخُ اُْجَبُِـَخُد
عطؿل٘ مل ا ٤ضع كاى
اّ٤ل ّ :قع

( )2

ّحاع٘ الي#اؽ إػل اليبّ ْٗ#التيعٓ#ل أٌ أّل

قبٔخ٘ ّؾسٓسٗ القبذ لْعِْ :

ٍصِ اجلطؿل٘ بغل أخًْٓ ٤ب ّأو .

الثاىٕ ّ :الس القاتل ّاكلقتْل ىل ضغْل .
الثال

 :الػع٘ ّاكليسّح٘ مل أغباب الطظ .

الطابه  :عسو ّقْل اليْب٘ إػل اخلكْم٘ بغل ا٤خًْٓ رقس تقبل اهلل عع
ّعل قطباٌ ٍابٔل ّمل ٓتقبل قطباٌ قابٔل  ،راكلػأل٘ بغل اهلل عع ّعل ّب#غل
( )1غْضٗ اكلاٜسٗ . 28-27
( )2غْضٗ ا٤ىعاو .149
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قابٔل ّ ،كاٌ عل ٙقابٔل ا٨غتففاض ّإعازٗ تقسٓه القطب#اٌ ؼل#ا رٔ ُ#الته#طب
ّالتْغل إػل اهلل عع ّعل .
ّالسعا ٛلقبْل القطباٌ ٍّياو مػألتاٌ :

اّ٤ػل ##ٍ :ل ٓؿ##نلُ قْل ُ##تع##اػل ر ادْػُ موِْٗ أَعْ مزَغِتْ ٌَُُ مْْد ( )1مل قبْ##ل
القطباٌ أو أٌ ا ٘ٓ٦خاق٘ باكلػلنغل .
الثاىٔ٘  :لْ زعا ّغأل اهلل عع ّعل قبل ّعيس تقسٓه القطباٌ اّ٤ل رَل
ٓػتأو اهلل عع ّعل لُ .
ّاكلدتاض مل اّ٤ػل أى ُ#ىع#ه تؿ#نلُ إط٣ق#ات ا٤ ٘#ٓ٦ط٣قَ#ا ّ ٢تك#ل
اليْب٘ إػل ا٨غتكخاب القَقطٖ ّاحلاع٘ إلُٔ ّ ،اما اكلػ#ال٘ الثاىٔ ٘#ر#ا٤مط
ّاحلكه ضاعه إػل اهلل عع ّعل أٖ  ٢ىقسض عل ٙ#القْ#ل ب#أٌ زع#ا#ٓ ِٛطز ،
رالسعآ ٛطعذ كف٘ القطباٌ القلٔل .
اكلػأل٘ اخلامػ٘  :مل ٓطز لفظ رخٔاىت د مل القطآٌ إ ٢مل آٓ٘ البخ#

،

ّمل ٓصكط بكٔف٘ الؿط) السال٘ عل ٙا٨حتنال ر رَِِْٕ يُشِيذُرا لَِِبَٗزَيَد ( )2ىعه
شكط مْنْب خٔاى٘ ا٤غط ٚلليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله مل القطآٌ
ٓطق ٙمً مطتب٘ ا٨حتنال إػل الطعخاٌ لْ ٢رهل اهلل عع ّعل أٖ أٌ اهلل
عع ّعل عله بأىَه َٓنٌْ خبٔاى٘ اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّا٨غ٣و
ّٓتياعٌْ باكلكط .
تطٍ ٚل قاضت آٓ٘ البخ

غبباً مل إىق اب ٍهٯ ّقكس الصًٓ كفطّا خٔاى٘

اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّاكلػلنغل  ،اجلْاب  ٢زلٔل علُٔ لصا
ّضزت ا ٘ٓ٦بكٔ#ف٘ ا٨ى#صاض ّالْعٔ#س لل#صًٓ كف#طّا كن#ا أختتن#

م#ه قل٘#

كلناتَا بصكط  ٘ ٣أرا ٛمً اهلل عع ّعل ر رَاُِلهُ ػَِِِْ ؽٌَِِْ د (ّ )3قس تكطض
( )1غْضٗ ارط .60
( )2غْضٗ ا٤ىفال .71
( )3غْضٗ ا٤ىفال .71
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قْلُ تعاػل رػَِِِْ ؽٌَِِْ دغ
البخ

عؿطٗ مطٗ بكٔف٘ الطره ّ ،مً معاىٕ إخباض آٓ٘

عً العله اكل لق هلل عع ّعل بٔاٌ مػاٜل :

اّ٤ػل  :عل##ه اهلل ع##ع ّع##ل خبٔاى ٘##ال##صًٓ كف##طّا ل ُ##غ##بخاىُ ّ ،مً##
ا٨عااظ مل آٓ٘ البخ

شكطٍا خلٔاى٘ ال#صًٓ كف#طّا مل ال#عمً اكلان ٕ#بلف#ظ

رِْٖٓ هَجَُْد ّرُٔ زعْٗ للع لناّ ٛاكلػلنغل للتخقٔق مل مْاضز ّأرطاز خٔاى٘
الصًٓ كفطّا هلل عع ّعل .
ٍّل طلتل ؼلخاض بتَه لليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله  ،اجلْاب
 ، ٢رنً ّعِْ خٔاى٘ اكلؿطكغل هلل عع ّعل ّعِْ :
اّ٤ل  :إ اش ا٤قياو آل٘ .
الثاىٕ  :ىكو ا٤قياو ّا ّ٤اٌ زاخ#ل الكعبّ ٘#حْالَٔ#ا ّ ،ع ً#ابً#
مػعْز قال  ( :زخل اليل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له مكّ ٘#حْ#ل البٔ#
غتٌْ ّ لثنا ٜ٘ىكو  ،راع#ل ٓ عيَ#ا بعْ#ز مل ٓ#سِ ّٓقْ#ل  { :ع#ا ٛاحل#ق
ّظٍق الباطل إٌ الباطل كاٌ ظٍْقاً } { ّعا ٛاحلق ّما ٓبس ٟالباط#ل ّم#ا
ٓعٔس }(.)1
ّأخطج ابً أبٕ ؾٔب٘ ّأبْ ٓعلّ ٙابً اكليصض  ،عً عابط قال  :زخليا مه
ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلّ ُ#غ#له مكّ ٘#حْ#ل البٔ#

لثناّ ٘#ٜغ#تٌْ

ق##يناً ر##أمط بَ##ا ضغْ##ل اهلل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له رأكب #

ّقالر عَبءَ اُْؾَنُّ رَصَهَنَ اُْجَبىَُِ َِِّٕ اُْجَبىََِ ًَبَٕ صَهُوهَبد(.)3()2

لْعََ##ا

ّعً ابً عباؽ قال  :زخل ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله مك٘#
ْٓو الفتذ ّعل ٙالكعب٘ لثناّ ٜ٘غ#تٌْ ق#يناً  ،رؿ#س ل#ه إبلٔ#ؼ أق#سامَا
بالطقام  ،رااّ ٛمعُ قهٔو راعل َٓ ْٖ#ب ُ#إػل ك#ل ق#يه ميَ#ا رٔد #ٯط
( )1غْضٗ غبأ .49
( )2غْضٗ ا٤غطا.81 ٛ
( )3السض اكليثْض .312/6
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لْعَُ رٔقْل  { :عا ٛاحلق ّظٍق الباطل إٌ الباطل كاٌ ظٍْقاً } حت ٙمط
علَٔا كلَا) (.)1
الثال

 :ععّمل اكلؿطكغل عً غي٘ إب#طأٍه مل التْحٔ#س ّا٨خ٣#م مل

عبازٗ اهلل .
الطابه  :عخْز الصًٓ كفطّا باليعه .
اخلامؼ  :إاَاض الصًٓ كفطّا الؿطو ّمفأٍه اله٣ل٘ .

الػازؽ  :واٍط الصًٓ كفطّا بفعل الفْاحـ قال تعاػل رالَ يُؾِتُّ اُِلهُ اُْغَهْشَ
ثِبُغُّمموءِ ِٓ مْٖ اُْوَ موٍِْ ِِالل َٓ مْٖ وُِِ مَْد (ّ )2مثلن##ا أٌ لف##ظ رلَِِبَٗزَ ميَد مل ٓ##طز مل
القطآٌ إ ٢مل آٓ٘ البخ

 ،ركصا باليػب٘ للفظ (خاىْا).

لبٔاٌ خكل٘ مصمْم٘ عيس الكفاض ٍّٕ اخلٔاى٘ رنا زامْا أىَه خاىْا اهلل
راىَه ٓ ٢اززٌّ مل خٔاى٘ اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّاكل١ميغل ٍّ ،ل
طلٌْ الكفاض أىفػَه  ،اجلْاب ىعه  ،لتعطٓهَا للصو مل السىٔا ّؾسٗ العقاب
مل ا٦خطٗ .
ّصللو الصًٓ كفطّا بكفطٍه ّخٔاىتَه عل ٙ#أىفػَ#ه غ#دل اهلل ّ ،مل

التيعٓل رَِِّٕ اُِلهَ الَ يُؾِتُّ اُْخَب ِ ِنيَد (ّ )3مل ٓطز لفظ اخلاٜيغل مل القطآٌ إ٢

مل ا ٘ٓ٦أعّ ِ٣قْلُ تعاػل ر رَإََّٔ اُِلهَ الَ يَهْذِ

ًَِْذَ اُْخَب ِ ِنيَد

( )4

.

ّع##اٛت آٓ##ات الق##طآٌ بيَ ٕ##اكلػ##لنغل ع ً##اخلٔاى ، ٘##ق##ال تع##اػل ريَبأَيُّهَممب
ٕد ( )5لبٔ#اٌ اكل#اٜع
َ
خوُٗموا َأ َٓبَٗمب ِر ٌُ ْْ َر َأْٗم ُز ْْ َر ْؼ َُِٔمو
خوُٗموا اُِلم َه َراُ َّشعُمو ٍَ َر َر ُ
ٖ َٓ ُوا َال َر ُ
َ
ا لُ ِزي

( )1السض اكليثْض .312/6
( )2غْضٗ اليػا.148 ٛ
( )3غْضٗ ا٤ىفال .58
( )4غْضٗ ْٓغ

.52

( )5غْضٗ ا٤ىفال .27
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ّال تهاز بغل اكلػلنغل ّالصًٓ كفطّا إش ٓتلبؼ الكف#اض بأؾ#س ّأق#بذ اخلٔاى٘#
ٍّٕ خٔاى٘ اهلل ه خٔاى٘ ضغْلُ ا٤كطو  ،رتفهل اهلل عع ّعل ّضفلَه بأٌ
حصضٍه مل آٓ٘ البخ

مً خٔاى٘ الطغْل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله لٔكٌْ#

إمتياعَه عً خٔاىتُ ّاقٔ٘ مً ىعّل العصاب العاعل بَه ّ ،قس ٓكٌْ مقسم٘
لطؾازٍه ٍّسآتَه ل٩ؿلاٌ خاق٘ ّأٌ آٓ٘ البخ

حا٘ علَٔه بأٌ اهلل عع

ّعل عله ما مل قلْبَه مً الفسض ّاخلٔاى٘  ،رأخرب ىبٔيُ ّ ،مل ٓأمط با٨ىتقاو
مً ا٤غطّ ، ٚكصا أٌ اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّأقخابُ مل ٓفعلْا
ما ٓفٔس ا٨نطاض با٤غط. ٚ
ٍّْ مً معاعات اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله

ِفهىَ ادلخاٌفح يف اٌَح

مل ا ٘ٓ٦مػاٜل :
اّ٤ػل  :ظعط ا٤غط ٚعً ا٨نطاض باليل قل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له
ّاكلػلنغل .
الثاىٕ  :لقس أمط اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغ#له اكلػ#لنغل ال#صًٓ
قامْا بتأغه غبعغل مً اكل ؿطكغل هعلَه معَه مل زّضٍه أّ مل معاضعَه ،
إش ٓكٌْ ؼلق#سّض ا٤غ#ه اكلؿ#طو أٌ طلّٓ ٌْ#ف#سض ّٓ ،قْ#و ب#اليفه ّالفع#ل
احلػً أّ العكؼ  ،رتفهل اهلل عع ّعل ّحصض اليل ذلنساً قل ٙاهلل علُٔ
ّآلُ ّغله مً خٔاىتَه لٔكٌْ ظاعطاً له ّ ،إخباضاً باٌ اهلل عع ّعل ٓ له
اليل ذلنس اً عل ٙرعلَه ّٓ ،كؿ

أمطٍه ّ ،ؿلكًٍ ّٓي#تقه م#يَه  ،لٔكٌْ#

م ً##إعا##اظ الق##طآٌ ّى##عّل ا ٘##ٓ٦ميّ ، ُ##لٔك ٌْ##بطظخ #اً زٌّ إٓ##صا ٛال##يل

ّاكلػلنغل  ٍّْ ،مً عنْمات قْلُ تعاػل ررَاُِلهُ يَؼْقُِٔيَ ِْٖٓ اُ َّبطِد (ّ )1قْلُ
تعاػل رَُْٖ يَنُشُّرًُْْ ِِالل أَرََد
( )1غْضٗ اكلاٜسٗ .67
( )2غْضٗ آل عنطاٌ .111

( )2

.
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رآٓ٘ البخ

تسره أمْضاً :

اّ٤ل  :ا٤ش ٚالقازو مً ا٤غط. ٚ
الثاىٕ  :تػده الصًٓ كفطّا ٤غط ٚمعطك٘ بسض  ،را#اٛت آٓ ٘#البخ#
بتخصٓط ال طرغل .
الثال

 :ميه الكفاض مً إ اش مػأل٘ ا٤غطّ ٚغٔل٘ ّىْب ططٓق خلٔاى٘#

اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّالفسض بُ  ،كنا لْ عاّٛا ا٘ ركاو
ا٤غطٍّ ٚه ٓيٌّْ قتل اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّأقخابُ .
الثاىٔ٘  :زعْٗ ا٤غط ٚإػل إق٣ح غطاٜطٍه ّا٨متياب عً إٓ#صا ٛال#يل
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّأقخابُ .
ّمً ا٨عااظ مل آٓ٘ البخ

أٌ ٍصا ا٨متياب اكلاؾذ عيَا مياغب٘ لٔتسبط

ا٤غط ٚمل معاعات اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّالسضض اكلاؾخ٘
عً آٓات القطآٌ ّ ،رلػف٘ الكّ ٗ٣قهّضتَا غبباً لبع

الػكٔي٘ مل ىفْؽ

اكلػلنغل  ،قال تعاػل ر أَكَالَ يَزَذَثَّشُرَٕ اُْوُشْ َٕ أَّْ ػََِغ هُُِوةَ أَهْلَب ُهَبد(.)1
الثالث٘  :اخلٔاى٘ مً الكلٕ اكلؿك

الصٖ ٓكٌْ عل ٙمطاتو متفاّت٘ قْٗ

ّنعفاً ّ ،لْ زاض ا٤مط بغل أمْض :
اّ٤ل  :ا٤كثط ّا٤قل مً خٔاى٘ ا٤غط ٚلليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ
ّغله .
الثاىٕ  :اكليفطز ّاكلتعسز مً خٔاى٘ ا٤غط. ٚ
ّاكلدتاض باليػ#ب٘ لّ٥#ل أع ِ٣#ق#سّض ا٤كث#ط ّالتع#سز م ً#اخلٔاى ٘#مً#
ا٤غط ٚلْ ٢آٓ٘ ا لبخ

ّ ،ما مل القطآٌ ّالػي٘ مً اكلْاعظ ّ ،أٌ باليػ#ب٘

للثاىٕ راٌ اكلدتاض ٍْ اكلتعسز مً اخلٔاى٘ ّ ،عسو حكط خٔاى٘ ال#صًٓ كف#طّا
باكلطٗ الْاحسٗ مث. ً٣
ٍّل ؿلكً أٌ ٓكسض ىفه مً ا٤غط ، ٚاجلْاب ىعه  ،مً عَات :

( )1غْضٗ ذلنس .24
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اّ٤ػل  :زخْل طاٜف٘ مً ا٤غط ٚمل ا٨غ٣و .
الثاىٔ٘  :ق ٔاو عسز مً ا٤غط ٚبتعلٔه قبٔاٌ اكلػلنغل .
الثالث٘  :ىقل ا٤غط ٚآٓات القطآٌ إػل الياؽ ّإخباضٍه أٍلَٔه ّ هٍه
عً حال اكلػلنغل مً العبازٗ ّالتقّْ ٚالك٣ح  ٍّْ ،مً عنْمات قْلُ#

تعاػل ر ًُ ْزُْْ لَِْشَ أَُّٓخ أُلْشِعَذْ ُِِ َّبطِد (.)1

لأىْ وً آٌح تذػى إىل اٌصرب
مً خكاٜل ا٨ؿلاٌ اكل٣ظم٘ بغل الكرب ّالؿكط هلل ّ ،الكرب لف٘ احلبؼ
 ٍّْ ،مل ا٨ق ٣ح تطو رعل ؾ ٞميَٕ عيُ إبتفاّ ٛعُ اهلل ّ ،الكرب مً#
الكلٕ اكلؿك

الصٖ ٓكٌْ عل ٙمطاتو متفاّت٘ قْٗ ّنعفاً بلخاا ا٤حكاو

التكلٔفٔ٘ اخلنػ٘ مً عَات :
اّ٤ػل  :الكرب ّاعو مل اتٔاٌ الْاعبات  ،لصا ر ٕ#الكٔ#او ق#رباً ،

قال تعاػل ر رَاعْزَؼِِ ُوا ثِبُقَّجْشِ رَاُقَّالَحِ رَِِٗلهَب ٌََُجِ َح ِِالل ػََِغ اُْخَبؽِؼِنيَد (.)2
الثاىٔ٘  :الكرب عً اكلػتخبات مكطِّ .
الثالث٘  :الكرب عً اكلكطٍّات مػتخو .
الطابع٘  :الكرب عً احملطمات ّاعو .

اخلامػ٘  :الكرب عاٜع مل اكلباحا ت ّؼلا ٓ ٢كٌْ تؿسٓساً عل ٙاليفؼ.
ّعا ٛالقطآٌ باحل

عل ٙالكرب  ْ#ٍّ ،م لْ#ب بصات ُ#كن#ا أىّ ُ#غٔ#ل٘

ّّاغ ٘ لعنل الك#احلات ٍّ ْ#بلف ٘#للفآ#ات احلنٔ#سٗ ّم ً#غ#فاٍ٘ كف#اض
قطٓـ أىَه أعطنْا عً الكرب مل التسبط مل معاعات اليل قل ٙاهلل علُٔ#
ّآلّ ُ#غ#له  ّ ،ل#و علَٔ#ه احلػ##س ّمل ٓي ل#طّا إػل مٔ#ل الي#اؽ ل٩غ٣##و
ّتكسٓق أم٘ مً اكلَاعطًٓ ّا٤ىكاض باكلعاعات اليت عا ٛبَا  ،راعل اهلل

( )1غْضٗ آل عنطاٌ .110
( )2غْضٗ البقطٗ .45
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عع ّعل اخلْ#مل ّالطع#و ؿل ٥#قلْ#بَه  ،ق#ال تع#اػلرضَْٗمزُْْ أَؽَمذُّ سَهْجَمخَ كِمْ
فُذُرسِهِْْ ِْٖٓ اُِلهِ رَُِيَ ثِ َٗلهُْْ هَوّْ الَ يَلْوَهُوَٕد(.)1
ت##ط ٚم##ا ٍ ٕ##اليػ  #ب٘ ب##غل الك##رب ّاتب##اب ال ، ْٚ##اجلْ##اب ٍ ْ##التب##آً

ّالتهاز  ،رقْلُ تعاػلريَوَّْ اُْزَوَغ اُْغَْٔؼَبِٕد ٓبغل اخلكْم٘ ّالعساّٗ بغل:
اّ٤ل  :ـله قابطٌّ مل اهلل .
الثاىٕ  :ـله ٓتبعٌْ الّْ ٚاله٣ل٘ .

ّمً ا٨عااظ مل غهٗ اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله أىَا تتقْو
بالكرب مل ؾدكُ ّطعامُ ّملبػُ ّعَازِ مل غبٔل اهلل  ،رله ٓقك#س #عّ
قْو ّ ،مل ٓبسأ قتاّ ، ً٢مً آ٦ات مل قربِ ىسا ِ٠مل غاح٘ اكلعطك٘ رقْلْا
 ٢إلُ ا ٢اهلل تفلخْاد.
ّكاٌ ٓقْل  :اللَِ٫هٲ احٰٔ٬يٰٕ مٰػ٬كٰٔياً ّ٪أمٰت٬يٰٕ مٰػ٬كٰٔي٪اً ّ٪اح٬ؿ#٬ط٬ىٰٕ رٰ ٕ#ظ٫م#٬طٰٗ ٪
اكلَػاكٰغل(.)2
ّالكرب ططٓق الػ٣م٘ مل السىٔا ّا٦خطٗ  ٍّْ ،مً مكازٓق الكطا) مل

قْلُ تعاػلر اهْذَِٗب اُقِّشَاهَ أُُْغْزَوَِِْد(ّ ،)3م ً#خك#اٜل ا ٘#ٓ٦القطآىٔ ٘#أٌ ل#ا
مي ْقاً ّمفَْماً ّتأّّٓ ً٣تفػهاً ّااٍطاً ّباطياً ّ ،كل آٓ٘ مً القطآٌ تسعْ
اػل الكرب ّة

علُٔ .

ّالكرب عل ٙأقػاو :
اّ٤ل  :قرب عل ٙال اع٘ ّ ،ميُ أزا ٛالفطاٜض ّالعبازات ،ق#ال تع#اػل

ر رَاعْزَؼِِ ُوا ثِبُقَّجْشِ رَاُقَّالَحِ رَِِٗلهَب ٌََُجِ َح ِِالل ػََِغ اُْخَبؽِؼِنيَد (. )4

( )1غْضٗ احلؿط .13
( )2اليك

ّالعٌْٔ .371/3

( )3غْضٗ الفاة٘ .6
( )4غْضٗ البقطٗ .45
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الثاىٕ  :قرب عً اكلعكٔ٘ ّ ،ميُ التيعِ عً رعل اكلعكٔ٘ .
الثال

 :قرب عيس اكلكٔب٘  ،مه لعّو اغتخهاض شكط اهلل عع ّعل عيس

البّ ، ٛ٣عسو اجلعب  ،قال تعاػل ر اُلزِيَٖ ِِرَا أَفَبثَزْهُْْ ُٓقِمِجَخئ هَمبُُوا ِِٗلمب ُِِلمهِ رَِِٗلمب َُِِِْمهِ
سَاعِؼُموَٕد

( )1

لٔك ٌْ#اللا ْٛ#إػل اهلل ّا٨غ#تااضٗ بّ ُ#ا٨ق#طاض ب#الطعْب

احلتنٕ إلُٔ غبباً ٨م#ت ٛ٣ا لقلْ#ب بالك#رب ّالتػ#لٔه مل ح#ال ك#طب العم#اٌ
ّالْقاٜه اكل١كل٘ ّرقس ا٤حب٘ .
ّٓ ٢عله أحس ؼلا مل اكلكٔب٘ مً اكلْعل٘ إ ٢اهلل عع ّع#ل ٍّ ٕ#مياغ#ب٘

للثْاب بالتخلٕ بالكرب  ،قال تعاػل ر رَػَغغ إَْٔ رٌَْشَهُوا ؽَِْئَب رَهُوَ لَِْش ٌَُُْْ
رَػَغَغ إَْٔ رُؾِجُّوا ؽَِْئَب رَهُوَ ؽَشٌّ ٌَُُْْ رَاُِلهُ يَؼَُِْْ رَأَْٗزُْْ الَ رَؼَُِْٔوَٕد (. )2

ّمً خكاٜل الكرب اكلقطٌّ با٨ؿلاٌ الطنا بأمط اهلل عع ّعل ّ ،ضعاٛ
ّالعْع ميُ تعاػل .

اخلل

( عً أو غلن٘ قال

 :أتاىٕ أبْ غلن٘ ْٓماً مً عيس ضغْل اهلل قل ٙاهلل

علُٔ ّآلُ ّغله رقال  :لقس رع

مً ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله

قْ ً٢غطضت بُ قال ٓ ٢ :كٔ#و أح#س ًا م ً#اكلػ#لنغل مكٔ#ب٘ رٔػ#اعه عي#س
مكٔبتُ  ،ه ٓقْل  :اللَه أعطىٕ مل مكٔبيت ّأخل
شل

بُ .
قال

رقل

لٕ خهاً ميَا إ ٢رعل

أو غلن٘  :رخفل

شل

ميُ  ،رلنا تْمل أبْ غلن٘ اغاعع

 :اللَه أعطىٕ مل مكٔبيت ّأخل

ىفػٕ ّقل
رأب##سل

ل ٕ#خ#هاً ميَ#ا # ،ه ضعع#

،
إػل

مً أًٓ لٕ خه مً أبٕ غلن٘؟
اهلل ب##أبٕ غ##لن٘ خ##هاً مي ُ##ضغْ##ل اهلل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلُ##

ّغله)(.)3
( )1غْضٗ البقطٗ .156
( )2غْضٗ البقطٗ .216
( )3السض اكليثْض .313/1
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ّالقطآٌ مسز ّعٌْ ّغ٣ح للعنل ب اع٘ اهلل ّ ٍّْ ،اقٔ٘ ّظاعط عً#
اكلعكٔ٘ ّقاحو مباضو ْٓاغٕ اكلػله ع يس اكلكٔ#ب٘ ّ ،طلف#

عيّ ، ُ#مً#

أغطاض أزا ٛاكلػلنغل الك ٗ٣قلؼ مطات مل الْٔو لب٘ شكط اهلل عل ٙأرعال
العبس مل كل ن#طّب اكلكٔ#ب٘ ّ،بع#

ال نأىٔي ٘#مل ال#يفؼ ّمي#ه اغ#تخْاش

اليفؼ الؿّ َْ٘ٓ#الفه#بٔ٘ عل ٙ#ا٨ىػ#اٌ ّٓ،ق#طأ اكلػ#له الق#طآٌ مل الكٗ٣#
لتكٌْ آٓات القطآٌ ّالتسبط رَٔ#ا عْى#اً ل ُ#مل ق#ربِ ّ ،تفك#طِ ّغ#عُٔ جل#
احلػيات ّ ،إعتياب أغباب ا ٨ه .
ّمً إعااظ القطآٌ أٌ شات ت ّٗ٣ا ٘#ٓ٦القطآىٔ ٘#ق#رب ّ ،زع ْٗ#للك#رب
للنهامغل القسغٔ٘ لّ ٘ٓ٧أغباب ىعّلا ّ ،اكلػاٜل ّا٤حكاو اليت عاٛت
بَا ّ ،إتكارَا بػيدٔ٘ رآّ٘ تيقل الصٖ ٓقطأٍا إػل ضٓاع القسؽ.
ّالقطآٌ مسضغ٘ الكرب ّبُ ٓبي ٙقطح ا٨ؿلاٌ #ّٓ ،ته تعاٍ#س ّتْ#اضا
الفطاٜض ّا٤خ ٣احلنٔ#سٗ ّ ،اكلب#ازضٗ إػل إتٔ#اٌ الْاعب#ات ّاكلػ#تخبات
ّإعتي##اب احملطم##ات ّ ،الع##عّمل ع ً##اكلكطٍّ##ات ّ ،م ً##خك##اٜل ا٘##ٓ٦
القطآىٔ٘ تعسز ّااٜفَا القسغٔ٘ اليت تيفه الفطز ّاجلناع٘ ّالياؽ ـلٔعاً مً
عَات :
اّ٤ػل  :مي ْ ا ٘ٓ٦القطآىٔ٘ .
الثاىٔ٘  :مفَْو ا ٘ٓ٦القطآىٔ٘ .
الثالث٘  :ز٢٢ت ا ٘ٓ٦القطآىٔ٘ .
الطابع٘  :الفآات احلنٔسٗ مً ا ٘ٓ٦القطآىٔ٘ .
اخلامػ٘  :ولٕ اكلياره مً العنل ؼلهامغل ا ٘ٓ٦القطآىٔ٘ .
الػازغ : ٘#التػ##لٔه بات##و الثْ#اب عل ٙ##ت ّٗ ٣##ا ٘#ٓ٦القطآىّٔ ٘##العن##ل
بأحكامَا .
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ّم ً##خك##اٜل اللا ْٛ##إػل ت ّٗ٣##الق##طآٌ أىّ ُ##غٔ##ل٘ تق##طب إػل اهلل ،
ّضعا ٛضرسِ ّرهلُ ّإحػ#اىُ ّ ،ق#طمل ال#ب ْ#ٍّ ، ٛ٣م ً#مك#ازٓق قْلُ#

تعاػل ر ئَْؾُوا اُِلهُ َٓب يَؾَبءُ رَيُضْجِذُ رَػِ ْذَهُ أُُّّ اٌُِْزَبةِد(.)1

ّشات الكرب مل طاع٘ اهلل ّالقطب٘ إلُٔ عبازٗ  ،قال تعاػل رِِْْٗ عَضَيْزُهُْْ
اَُِْوَّْ ثَِٔب فَجَشُرا أَٗلهُْْ هُْْ اُْلَب ِضُرَٕد

( )2

ٍّل اكلطاز مً الكرب مل ا ٘ٓ٦أع ِ٣#شات

الكرب أو اكلعي ٙا٤عه ّ ،تسخل رُٔ العبازٗ ّأزا ٛالفطاٜض  ،اجلْ#اب ٍْ#
الثاىٕ ّ ،الكرب عنا حطو ا هلل أٌٍْ مً الكرب عل ٙعصاب اهلل .
ّٓسعْ القطآٌ اكلػلنغل ّالياؽ إػل الكرب ّٓط و رُٔ  ٍّْ ،ىْب ططٓق

خله السىٔا ّا٦خطٗ ّ ،مً مكازٓق الك#طا) مل قْل ُ#تع#اػل راهْمذَِٗب اُقِّمشَاهَ
أُُْغْزَوَِِْد (. )3
ّعاٛت الػي٘ اليبْٓ٘ لبٔاٌ ّتفػه معاىٕ الكرب مل القطآٌ ّ ،كاٌ اليل
ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ٍْ ا٨ماو مل الكرب ّإىتلاض الفطج مً عيس
اهلل عع ّعل .
ّمطٯ اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله بامطأٗ تبكٕ عيس قرب  ،رقال :
اتقٕ اهلل ّاقربٖ .
قال

 :إلٔ

ع

 ،راى

مل تكو ؼلكٔبيت ّ ،مل تعطرُ  ،رقٔل لا أىُ

اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله رأخصٍا مثل اكلْت .
رأت
رقال

باب اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله لتعتصض رله وس عيسِ بْابغل .
 :مل أعطر

.

رقال  :إؾلا الكرب عيس الكسم٘ اّ٤ػل (.)4
( )1غْضٗ الطعس .29
( )2غْضٗ اكل١ميٌْ .111
( )3غْضٗ الفاة٘ .6
( )4أىلط السض اكليثْض .215/1
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ّقس مسح اهلل عع ّعل الصًٓ ٓػلنٌْ باكلقسّض ّ ،أىُ كا ًٜؼلؿٔ ٘ٝاهلل ،

ق##ال تع##اػل رَِِّٕ أُُْغْ م ِِِٔنيَ رَأُُْغْ مَِِٔبدِ رَأُُْ مخِْٓ ِنيَ رَأُُْخِْٓ َممبدِ رَاُْوَ مبِٗزِنيَ
رَاُْوَبِٗزَمممممبدِ رَاُقَّمممممبدِهِنيَ رَاُقَّمممممبدِهَبدِ رَاُقَّمممممبثِشِيَٖ رَاُقَّمممممبثِشَادِ رَاُْخَبؽِمممممؼِنيَ
رَاُْخَبؽِم مؼِنيَ رَاُْخَبؽِم مؼَبدِ رَأُُْزَقَم مذِّهِنيَ رَأُُْزَقَم مذِّهَبدِ رَاُقَّمممب ِِٔنيَ رَاُقَّمممب َِٔبدِ
رَاُْؾَبكِظِنيَ كُشُرعَهُْْ رَاُْؾَبكِظَبدِ رَاُزلاًِشِيَٖ اُِلهَ ًَضِ ًا رَاُزلاًِشَادِ أَػَذَّ اُِلهُ َُهُْْ َٓـْلِشَحً رَأَعْشًا
ػَظًِِٔبد (. )1
ّ ٢تتعاضع زعْٗ القطآٌ إػل الكرب مه آ٦ات اليت ة

عل ٙاكلػاضع٘

مل رعل اخلهات  #ٍّ ،صِ اكلػ#اضع٘ مل مفَْمَ#ا م ً#مك#ازٓق الك#رب  ،ق#ال

تع##اػل ر يُخِْٓ ُمموَٕ ثِبُِلمهِ رَاَُِْموِّْ ارلِمشِ ريَم ُْٓشُرَٕ ثِمبَُْٔؼْشُرفِ ريَ ْهَموَْٕ ػَمْٖ أُُْ ٌَْمشِ
رَيُغَبسِػُوَٕ كِْ اُْخَِْشَادِ رَأُرَُْئِيَ َِٖٓ اُقَّمبُِؾِنيَد(ّ )2مل التيعٓ#ل رأََُمِْظَ
اُقُّجْؼُ ثِوَشِيتَد(.)3
ّقال ٍسم٘ بً خؿطو :
راٌ ٓ

قسض ٍصا الْٔو ّػل

( )1غْضٗ ا٢حعاب .35
( )2غْضٗ آل عنطاٌ .114
( )3غْضٗ ٍْز .81

راٌ ساً ليااطِ قطٓو
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لأىْ ػّاسج األسض
مً آ٦ات مل عناضٗ ا٨ىػاٌ ا٤ضع أمْض :
اّ٤ل :خلق اهلل ٦زو أبٕ البؿط مل اجلي٘ ّ ،لبثُ رَٔا مسٗ ٓػهٗ  ،مه أٌ

عل٘ ّمْنْب خلق ْ#ٍ ُ#عناضت ُ#ا٤ضع  ،ق#ال تع#اػل ر رَِِرْ هَمبٍَ سَثُّميَ َُِِْٔالَ ٌَِمخِ
ِِْْٗ عَبػَِئ كِْ اضَسْكِ لَِِِلَخَد (.)1

الثاىٕ  :حٔاٗ آزو مل اجلي٘ لفاٗ ّعٔعٗ ّاخت٣طُ باكلٜ٣ك٘ ّ ،أكل ُ#مً#
هاض اجلي٘ .
الثال

 :خلق ح ْا ٛمه آزو ّ ،مكاحبتَا لُ مل اجلي٘ .

الطابه ّ :غْغ٘ ابلٔؼ ٦زو ّحْا ٛل٥كل مً الؿاطٗ اليت حطمَا اهلل
عع ّعل علَٔنا م#ه أٌ اهلل ع#ع ّع#ل ح#صضٍنا ميّ ُ#م ً#ق#هّضتُ غ#بب ًا

باخطاعُ مً اجلي٘ ّىعٔنَ#ا ال#صٖ ٓ ٢يق #ه أب#ساً  ،ق#ال تع#اػل ركَوَعْموَطَ َُِِِْمهِ
اُؾَِّْيَبُٕ هَبٍَ يَب دَُّ هََْ أَدَُّيَ ػََِغ ؽَغَشَحِ اُْخُِْذِ رَُِْٓي الَ يَجَِْغ*كَ ًََالَ ِٓ ْهَب كَجَذَدْ َُهَُٔمب
عَوْ رُهَُٔب رَىَلِوَب يَخْقِلَبِٕ ػََِِْهَِٔب ِْٖٓ رَسَمِ اُْغَ َّخِد (.)2

اخلامؼ ٍ :بْ) آزو ّحْا ٛإػل ا٤ضع ل٘ ا٨ؿلاٌ ّا٨قطاض بْعْ#ب

عبازٗ اهلل عع ّعل  ٍّْ ،مً أبَ ٙمكازٓق قْلُ تعاػل ررََٓب لََِوْذُ اُْغَِّٖ
رَاِْٗظَ ِِالل َُِِؼْجُذُرِٕد (.)3
أٖ أٌ ا٨ؿلاٌ متقسو ضتب٘ ّظماىاً مل ا٤ضع عل ٙالكفط ّاجلخْز .

( )1غْضٗ البقطٗ .30
( )2غْضٗ طُ .121-120
( )3غْضٗ الصاضٓات .56
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ٍّل ٓكذ القْل أٌ ّعْز ا٨ىػاٌ مل ا٤ضع إمتساز لْعْزِ مل اجلي٘
 ،اجلْاب ىعه  ٍّْ ،مً أغطاض عْزٗ اكل١ميغل إػل اجلياٌ ّ ،لب#ثَه ال#ساٜه
رَٔا .
( عً ابً عباؽ ،قال :ىعل آزو ّمعُ ضٓذ ٫اجلي٘ رعلق بؿاطٍا ّأّزٓتَا
ٓع

اليس ّأىعل معُ احلاط ا٤غْزّ ،كاٌ اؾس ٪بٔاناً مً ال#ثلجّ ،عك#ا

مْغّ ،ٙكاى

مً آؽ اجلي٘ ،طْلا عؿطٗ أشضبّ ،م٫طٯّ ،لحباٌ.

ّقال أبْ العالٔ٘ :أخطج آزو ّمعُ كً مً ؾاط اجليّ ،٘#عل ٙ#ضأغُ#
تاج أّ إكلٔل مً ؾاط اجليّ٘ .قال قتازٗ :أ ٍبل آزو عل ٙعبل باليس ّعلٙ
ضأغُ إكلٔل مً ؾاط اجلي٘  ،رعبق ضٓذ شل#

ا٨كلٔ#ل بؿ#اط شل#

اجلب#ل

ركاض طٔباً) (.)1
ّكاٌ بَا ٛاجلي٘ ااٍطاً عل ٙآزو علُٔ الػ٣و (ّمل صلنه حػً ٫آزو علُٔ
الػ٣و ٤حس مً ّلسِ إ ٢لْٔغ

علُٔ الػ٣و.

ّقٔل :إٌ مً الثناض اليت ظّز اهلل عع ّعل آزو علُٔ الػ٣و حغل أٍبل
إػل ا٤ضع  ٣غل ىْعاً :عؿطٗ ميَا مل القؿْض ّعؿطٗ لا ىّْ ،ٚعؿطٗ ٢
قؿْض لا ّ ٢ىْ .ٚرأما اليت مل القؿْض ميَ#ا ر#اجلْظّ ،اللْ#ظّ ،الفػ#تق،
ّالبيس ّ ،اخلؿدافّ ،البلْ)ّ ،الؿاٍبلْ)ّ ،الطاىجّ ،الطماٌّ ،اكلْظ.٫
ّأما اليت لا ى ْٚ#ميَ#ا ر#اخل ْرّ ،اكلؿ#نـّ ،ا٨ع#امّ ،الطط#و،
ّالفبهاّ ،ٛاليبقّ ،الععطّضّ ،العيابّ ،اكلقلّ ،الؿاٍلْج.
ّأم##ا ال##يت  ٢قؿْ##ض ل##ا ّ ٢ى ْٚ##رالتف##احّ ،الػ##فطعلّ ،الكنث##ط،ٚ
ّالعيوّ ،التْتّ ،التغلّ ،ا٤تطجّ ،اخلطىْبّ ،اخلٔاضّ ،الب ٔذ.
ّقٔل :كاٌ للا أخطج آزو معُ مً اجلي٘ قطٗ مً حي ّ٘ ،قٔل :إٌ احلي ٘
إؾلا عا ِٛبَا عربٜٔل علُٔ الػ٣و بعس أٌ عاب آزوّ ،اغ#ت عه ضب ،ُ#ربع#
اهلل إلُٔ مه عربٜٔل علُٔ الػ٣و بػبه حبات مً حي ٘ ،رْنعَا مل ٓس آزو
علُٔ الػ٣و.
( )1اكليتله .28/1

معامل ا٨ؿلاٌ  /ج69 ################################################################################ 169

رقال آزو جلربٜٔل :ما ٍصا؟
رقال لُ عربٜٔلٍ :صا الصٖ أخطع
م ا ٜ٘أل

مً اجليّ ،٘#ك#اٌ ّظٌ احلب ٘#ميَ#ا

زضٍه ّهاؾلا ٜ٘زضٍه ،رقال آزو ما أقيه بَصا؟

قال  :اىثطِ مل ا٤ضع رفعل ،رأىبتُ اهلل عع ّعل مً غاعتُ ،راطت غي٘
مل ّلسِ البصض مل ا٤ضع ،ه أمطِ رخكسِ ،ه أمطِ رانعُ ّرطكُ بٔسِ ،ه
أمطِ أٌ ٓصضُٓ.
ه أتاِ اطًٓ رْنه أحسٍنا عل ٙا٦خط ر خيُ ،ه أمطِ أٌ ٓعايُ،
##ه أم##طِ أٌ طلب##عِ مل ّ ،ً٘#ـل##ه ل ُ##عرب##ٜٔل علٔ ُ##الػ٣##و احلا##ط ّاحلسٓ##س
رقسحُ ،ردطع

ميُ الياض ،رَْ أّل مً خبع اكلل٘) (.)1

ٍّ##صِ احلبْ##ب ّالثن##اض ّىعّل##ا م ً##اجلي ٘##م ً##مك##ازٓق قْل ُ##تع##اػل

ر رَِِْٕ رَؼُذُّرا ِٗؼَْٔخَ اُِلهِ الَ رُؾْقُموهَبد (ّ )2مً خكاٜل عنْو خ٣ر٘ ا٨ىػ#اٌ مل
ا٤ضع بلخ##اا قْ##اىغل الل #

ا٨ل ٕ##بالي##اؽ ـلٔع #اً ّ ،عع##ل احلٔ##اٗ مل

ا٤ضع علّ ٙعِْ :
اّ٤ل  :إىَا مطآٗ ليعٔه اجلي٘ .
الثاىٕ  :تصكه الياؽ بفهل اهلل ّ ،كل هطٗ ّراكَ٘ معاعٗ مً عيس اهلل
عع ّعل مل ظضاعتَا ّؾلاَٜا ّفللَا ّٓ ،تاسز مً كل عاو أّ مل أق#ل مً#
غي٘  ،لتصكه الياؽ بلعّو الؿكط هلل عع ّعل علٍ ٙصِ اليعه .
الثال  :كفآ٘ حبْب ّهاض ا٤ضع للياؽ ـلٔعاً مل كل ظماٌ ّ ،عيسما
ظاض غكاٌ ا٤ضع مل ٍصِ ا٤ظمي٘ ٍساٍه اهلل ع#ع ّع#ل للعل#ه ّالتقئ، ٘#
ّمهاعف٘ ا٨ىتاج  ٍّْ ،مً مكازٓق الطظ الكطٓه مً اهلل عع ّعل ٍ٤ل
ا٤ضع ّالطظ ٍْ الع اّ ٛاليفه.
الطابه  :بع

الياؽ عل ٙالؿكط هلل عع ّعل بالسعاّ ٛالعبازٗ .

( )1تأضٓذ الطغل ّاكللْو لل ربٖ .45/1
( )2غْضٗ اليخل .18
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اخلامؼ  :ولٕ آ٦ات الكْىٔ٘ للياؽ مل اللٔل ّاليَاض ّ ،ؿلكً تقػٔنَا
إػل أقػاو :
أّ : ً٢ا##ٓ٦ات الثابت ٘##كالؿ##نؼ ّالقن##ط ّاللٔ##ل ّاليَ##اض  ،ق##ال تع##اػل

ررَعَخلشَ ٌَُُْْ اُؾَّْٔظَ رَاُْؤََشَ دَا ِجَِِْٖ رَعَخلشَ ٌَُُْْ اُِلََِْ رَاُ َّهَبسَد(.)1

اىٔاً  :آ٦ات اكلتخطكّ ٘#ال#يت ت #ل عل ٙ#الي#اؽ عل ٙ#سل ْ#متق#اضب أّ
متباعس .
الث##اً  :ا##ٓ٦ات الكْىٔ ٘##ال اض ٘##ٜمث##ل الػ##خاب ّاكل ##ط ّ ،اخلػْ##مل
ّالكػْمل ّسلٍْا .
ّمً أغطاض خ٣ر٘ ا٨ىػاٌ مل ا ٤ضع تكفل اهلل عع ّعل ل#طظقَه مً#

قبل أٌ طللقْا  ،قال تعاػل ر رَهَذَّسَ كِِهَب أَهْوَارَهَب كِْ أَسْثَؼَخِ أَيَّبَّ عَوَاءً ُِِغَّب ِِِنيَد

( )2

ّمل لفظ الػاٜلغل أع ِ٣زعْٗ للػعٕ ّاغتقطا ٛأغباب الطظ ّالتعاٌّ بغل
الياؽ ّ ،العنل كل رطز باختكاقُ لتدطج ا٤ضع كيْظٍا مً العضاعات
ّاكلعازٌ .
ىعه خل اهلل عع ّعل ضظ اكل١ميغل بالربك٘ ّدلٔ ُٝبالػعٕ ّبفهل مً

اهلل عع ّعل  ،قال تعاػلر رََْٖٓ يَزلنِ اُِلهَ يَغْؼََْ َُهُ َٓخْشَعًب* ريَشْصُهْمهُ ِٓمْٖ ؽَِْمشُ الَ
يَؾْزَغِتُد (.)3

لبٔاٌ قاىٌْ ٍّْ اختكام اكل١ميغل بارطاز إنارٔ٘ مً اليعه العام٘ اليت
تأتٕ للياؽ ـلٔعاً ّ ،شات ا٨ؿلاٌ ضظ علٔه  ،بلخاا أٌ الطظ  ٢طلتل
باكلال ّا٤مْض اكلازٓ٘ بل ٍْ أمشل .
ّٓ##أتٕ ضظ ا٨ؿل##اٌ باكل##ال أم##ا اكل##ال رق##س ٓ##أتٕ با٨ؿل##اٌ بفه##ل مً##
اهلل أّ ##ٓ ٢أتٕ ل##صا ر##اٌ اهلل ع##ع ّع##ل ٓ##طحه العب##س رٔاعل ُ##ئً ##ا كٕ##
( )1غْضٗ ابطأٍه .33
( )2غْضٗ ركل

.10

( )3غْضٗ ال .3-2 ٣
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َٓت##سٖ أّ صلعل ُ ##رق##هاً لٔخاب ُ##ع ً##رع##ل الفْ##احـ ّالػٝٔ##ات ْ##ٍّ ،

غ###بخاىُ أعل###ه باكلك###اأ ّاكلفاغ###س  ،ق###ال تع###اػل ر رََُم موْ ارلجَم مغَ اُْؾَم منُّ أَهْم موَاءَهُْْ

َُلَغَذَدْ اُغََّٔوَادُ رَاضَسْكُ رََْٖٓ كِِهَِّٖد (.)1
ّم ً##مك##ازٓق قْل ُ##تع##اػل ر ِِْٗممْ عَبػِ مَئ كِممْ اضَسْكِ لَِِِلَ مخَد ( )2كث##طٗ
نطّب ّأرطاز الطظ ٍّْ مً ال٣متيإٍ ّميُ :
اّ٤ل  :البكهٗ ّالس. ٚ
الثاىٕ  :العله ّالتفقُ مل السًٓ .
الثال

 :الكخ٘ ّالعارٔ٘ .

( ع ً#اب ً##عب##اؽ ق##ال  :ق##ال ضغْ##ل اهلل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له :
ىعنتاٌ مفبٌْ رَٔنا كثه مً الياؽ الكخ٘ ّالفطاغ) (.)3
(ّقال عطّٗ بً ذل نس  :كيٯا مه ٍّو بً ميبُ رطأٓيا ضع ٣#أق#هٯ أعنٙ#
مقعساً دلصّماً مكاباً رقليا ٍ :ل بقٕ علٍ ٙصا ؾٕٛٮ مً اليعٔه؟
قال  :ىعه،
أعلنُ بؿبعُ ما ٓأكل ّٓؿطب ّٓػَل علُٔ إشا خطج لصل ) (.)4
ّمً اليعه مل اكلقاو غ٣م٘ اللػاٌ للصكط ّأزا ٛالك ٍّْ ، ٗ٣مً أغطاض
أزا ٛالك ٗ٣عل ٙكل حال ّ ،عْاظ ا٨ىتقال إػل ال َاضٗ الاابٔ٘ عيس احلاع٘
ّالهطّضٗ .
ٍّل ؿلكً القْل باكل٣ظم ٘#ب#غل احلٔ#اٗ ال#سىٔا ّاليعٔ#ه  ،اجلْ#اب ىع#ه ،
ر٣بس أٌ ٓط ٚا٨ىػاٌ مل ؾ ط مً عنطِ ّأٓاو حٔاتُ ىعٔناً ّأغ#باباً للفب ٘#

( )1غْضٗ اكل١ميٌْ .71
( )2غْضٗ البقطٗ .30
( )3السض اكليثْض .339/10
( )4الكؿ

ّالبٔاٌ للثعلل .205/14
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ّالػعازٗ  ٍّْ ،الصٖ ٓسل علُٔ قْلُ تعاػل رصَُّْ َُزَشَرَْٗهَب ػَمَِْٖ اُْمَِوِنيِ * صُمَّْ
َُزُغْ َ َُّٖ يَوَْٓئِز ػَْٖ اُ َّؼِِِْد(.)1
الطابه  :ا٤مً ّا٤ماٌ .
اخلامؼ  :ىعن٘ ا٤بًْٓ ّعيآتَنا بالْلس .
الػازؽ  :ىعن٘ ا٤بياّ ٛالػعازٗ ّالفب ٘ بَنا .
الػابه  :ىعن٘ الصضٓ٘ الك#احل٘ ال#يت تبع#

الػ#كٔي٘ ّالػ#عازٗ مل قل#و

الْالس ّالْالسٗ ّ ،بغل ا٢ّ٤ز ٍّصِ اليعن٘ عنْو ّخكْم م لقاً .
الثامً  :اكلال ّّرطتّ ُ#ق#هّضتُ م#ازٗ ّّغٔ#ل٘ لقه#ا ٛاحلْ#اٜج  ،ق#ال

تعاػل ر أَُْبٍُ رَاُْجَ ُوَٕ صِي َخُ اُْؾََِبحِ اُذَُِّْٗبد (.)2

التاغه  :مٔل ّحو الياؽ ل٩ىػاٌ ّرياٍ٠ه علُٔ  ،غْا ٛكاٌ ئ#اً أّ
رقهاً ّ ،اعاِ متعو أو ّ ، ٢تتالٍ ٙصِ اليعنّ ٘#إحطاظٍ#ا با٨ؿل#اٌ بقْلُ#

تعاػل ر َِِّٕ اُلزِيَٖ َٓ ُوا رَػَُِِٔوا اُقَّبُِؾَبدِ عََِغْؼََُ َُهُْْ اُشَّؽَُْٖٔ رُدُاد (.)3
العاؾط  :ىعن٘ طْل العنط .

ّمً ا٨عااظ مل ىبْٗ ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله زعْتُ الياؽ إػل
السعا ٛل لو الطظ ّ ،عسو اللَ

ّضا ٛالسىٔا .

عً عابط بً عبس اهلل قال  :قال ضغْل اهلل قل ٙاهلل علّٔ ُ#غ#له آَ#ا
الياؽ اٌ احسكه لً ؿلْت حتٓ ٙػتكنل ضظقُ ر ٣تػتب ْٝا الطظ ّاتقْ#ا
اهلل ٓا آَا الياؽ ّأـللْا مل ال لو خصّا ما حل ّزعْا ما حطو(.)4

( )1غْضٗ التكا ط .8-7
( )2غْضٗ الكَ

.46

( )3غْضٗ مطٓه .96
( )4البَٔقٕ /الػيً الكرب. 265/5 ٚ
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اٌَح اٌتاعؼح ػشش

قوله تعاىل رهَزَإ لَقَْٔبِٕ الْزَقَُٔوا كِْ سَثِّهِْْ كَبُلزِيَٖ ًَلَشُرا هُيْؼَذْ
َُهُْْ صَِِبة ِْٖٓ َٗبسَ يُقَتُّ ِْٖٓ كَوْمِ سُءُرعِهِْْ اُْؾَُِِْٔد(.)1
مً إعا#اظ ا ٘#ٓ٦دلٔ#ٍ١ا بكٔ#ف٘ اكلثي ٙ#رلَقْمَٔبِٕد ّق#س ٓتب#ازض إػل
الصًٍ أٌ اكلطاز ؾدكاٌ ّ ،لكً ا ٘ٓ٦أعه إش اكلطاز رطٓقاٌ  ،رطٓق م١ميٌْ
باهلل ّالطغا٢ت ّ ،رطٓق كارط عاحس  ّٓ ،لق لفظ (اخلك#ه) عل ٙ#اكلف#طز
ّاكلثيّ ٙاجلنه .
ّم ً##إعا##اظ ا ٘##ٓ٦تقٔٔ##س مْنْ##ب اخلكْ##م٘ بأ ى ُ##مل اهلل ع##ع ّع##ل ،
ّضبْبٔتُ اكل لق٘  ،رله تقل ا : ٘ٓ٦اختكنْا مل اهلل أؾلا قال

رالْزَقَُٔوا كِْ

سَثِّهِمْْد( ، )2لبٔاٌ إىتفا ٛمْنْ#ب اخلكْ#م٘  ٌ٤اهلل ع#ع ّع#ل ضب اخلك#نغل
ـلٔع ًا .
ٍّل اخلكْم٘ مل ؾأٌ اهلل ّقفاتُ ّأرا ، ُٜاجلْاب أخربت ا ٘ٓ٦بأٌ
اخلكْ#م٘ با٨ؿل##اٌ بالطبْبٔ ٘#اكل لق ٘##هلل ع#ع ّع##ل ّالكف#ط ّاجلخْ##ز بَ##ا ،
ّاخلكْم٘ مً الكلٕ اكلؿك

الصٖ ٓكٌْ عل ٙمطاتو متفاّت٘ قْٗ ّنعف ًا

إش ٓؿنل ّعٍْاً :
اّ٤ل  :اجلسال ّاجملازل٘ .
الثاىٕ  :التساعٕ .
الثال

 :اخل٣مل .

الطابه  :التاالس ّاليعاب .
اخلامؼ  :القتال  ،لصا شكط تعلق مْنْب ا ٘ٓ٦ؼلعطك٘ بسض .

( )1غْضٗ احلج .19
( )2غْضٗ احلج .9
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ّأخطج (مً ططٓق قٔؼ بً عبازٗ  ،عً علٕ علُٔ الػ٣و قال  :أىا أّل
مً صلثْ بغل ٓسٖ الطفلً للدكْم٘ ْٓو القٔام٘  .قال قٔؼ  :رَٔه ىعل

{

ٍصاٌ خكناٌ اختكنْا مل ضبَه }( )1قال #ٍ :ه ال#صًٓ ب#اضظّا ْٓ#و ب#سض :
علٕ ّفلعٗ ّعبٔسٗ ّؾٔب٘ بً ضبٔع٘ ّعتب٘ بً ضبٔع٘ ّالْلٔس بً عتب٘ .
ّأخطج ابً مطزُّٓ عً ابً عباؽ قال  :كلا باضظ علّ ٕ#فل#عٗ ّعبٔ#سٗ
ّعتب٘ ّؾٔب٘ ّالْلٔس  ،قالْا له  :تكلنْا ىعطركه  .قال  :أىا علٕ #ٍّ ،صا
فلعٗ ٍّ ،صا عبٔسٗ  .رقالْا  :أكفا ٛكطاو  ،رق#ال عل : ٕ#أزعْ#كه إػل اهلل
ّإػل ضغْلُ  .رقال عتب٘ ٍ :له للنباضظٗ  .رباضظ علٕ ؾٔب٘ رله ٓلب

أٌ قتلُ

ّ ،باضظ فلعٗ عتب٘ رقتلُ ّ ،باضظ عبٔسٗ الْلٔس ركعو علُٔ رأت ٙعلٕ رقتلُ
 .رأىعل اهلل { ٍصاٌ خكناٌ .)2( } . . .
ّأخطج ابً أبٕ حام عً أبٕ العالٔ٘ قال  :كلا التقْا ْٓو ب#سض ق#ال ل#ه
عتب٘ بً ضبٔع٘  ٢ :تقتلْ#ا ٍ#صا الطع#ل  ،ربى ُ#إٌ ٓك ً#ق#ازقاً ر#أىته أغ#عس
الياؽ بكسقُ ّ ،إٌ ٓكً كاشباً رأىته أحق مً حقً زمُ  .رقا أبْ عَل بً
ٍؿاو  :لقس امت٥ت ضعباً  .رقال عتب٘  :غتعله أٓيا اجلباٌ اكلفػس لقْمُ  .قال
 :رربظ عتب٘ بً ضبٔع٘ ّؾٔب٘ بً ضبٔع٘ ّالْلٔس بً عتب٘  ،ريازّا ال#يل ق#لٙ
اهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّأقخابُ .
رقالْا  :ابع

إلٔيا أكفاٛىا ىقاتلَه  .رْ و لن٘ م ً#ا٤ىك#اض م ً#ب#

اخلعضج  ،رقال ل#ه ضغْ#ل اهلل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له اعلػْ#ا . . .
قْمْا ٓا ب

ٍاؾ#ه  .رق#او فل#عٗ ب ً#عب#س اكل ل#و ّعل ٕ#ب ً#أب ٕ#طال#و

ّعبٔسٗ بً احلاضا ر#ربظّا ل#ه  ،رق#ال عتب : ٘#تكل نْ#ا ىع#طركه أٌ تكْىْ#ا
أكفاٛىا قاتلياكه  .قال فلعٗ  :أىا فلعٗ بً عب#س اكل ل#و  . . .أى#ا أغ#س اهلل
ّأغس ضغْلُ .
رقال عتب٘  :ك  ٛكطٓه.
( )1غْضٗ احلج .9
( )2غْضٗ احلج .9
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رقال علٕ  :أىا علٕ بً أبٕ طالو  . . .رقال  :ك  ٛكطٓه! رقال عبٔسٗ
 .أىا عبٔسٗ بً احلاضا  . . .رقال عتب٘  :ك  ٛكطٓه! رأخص فلعٗ ؾٔ#ب٘ بً#
ضبٔع٘ ّ ،أخص علٕ بً أبٕ طالو عتب٘ بً ضبٔع٘ ّ ،أخص عبٔسٗ الْلٔس  .رأما
فلعٗ  ،رأعاظ عل ٙؾٔب٘ ّ ،أما علٕ راختلفا نطبتغل  ،رأق#او رأع#اظ علٙ#
عتب٘ ّ ،أما عبٔسٗ رأقٔب

ضعلُ  .قال  :رطعه ٍّ ٛ٢١قتل ٍ ، ٛ٢١ريازٚ

أبْ عَل ّأقخابُ  :ليا العع ٢ّ ٚعع ٚلكه .
ريا ز ٚميازٖ اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله  :قت٣ىا مل اجلي٘ ّقت٣كه
مل الياض  .رأىعل اهلل { ٍصاٌ خكناٌ اختكنْا مل ضبَه . )1(} . . .
ّأخطج عبس بً فلٔس عً ٢حق بً فلٔس قال  :ىعل
بسض { ٍصاٌ خكناٌ اختكنْا مل ضبَه رالصًٓ كفطّا ق ع
ىاض }

( )2

ٍ#صِ اْ#ٓ ٘#ٓ٦و
له ٔاب مً

مل عتب٘ بً ضبٔع٘ ّؾٔب٘ بً ضبٔع٘ ّالْلٔس بً عتب٘) (.)3

ّمل ا ٘ٓ٦تأزٓو للياؽ ـلٔعاً لس٢لتَا عل ٙأٌ اهلل ع#ع ّع#ل ٍ ْ#ضب
الياؽ ـلٔعاً ّ ،مً رهل اهلل عع ّعل عل ٙاكلػلنغل ت ّٗ٣كل ّاحس ميَه
شك##طاً أّ أىث ٙ##ع##سٗ م##طات مل الْٔ##و قْل ُ##تع##اػل ر اُْؾَْٔمذُ ُِِلمهِ سَةِّ اُْؼَمبَُِٔنيَد

(ّ )4عل ٙسلْ الْعْب العٔ

مل الك ٗ٣لتاسٓس التػلٔه بأٌ اهلل ع#ع ّع#ل

ضبَه ّضب الياؽ ّاخلٜ٣ق ـلٔعاً .
ّلْ كاٌ الياؽ ٓػلنٌْ بَصا القاىٌْ اجلل ٕ#كل#ا ّقع#
تصكطٍا آٓ٘ البخ

اخلكْ#م٘ ال#يت

.

ٍّياو مػألتاٌ :
اّ٤ػل ٍ :ل تق

ٍصِ اخلكْم٘ عيس حس ٍّل لا ميتَ. ٙ

الثاىٔ٘ ٍ :ل اخلكْم٘ مً ططمل ّاحس أو مً ططرغل .
( )1غْضٗ احلج .9
( )2غْضٗ احلج .9
( )3السض اكليثْض .129/7
( )4غْضٗ الفاة٘ .2
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أما اكلػأل٘ اّ٤ػل  ،راجلْاب ىعه ٢ ،بس لا مً ميتَ ، ٙرتك#طض ٍاْ#و
الصًٓ كفطّا عل ٙاليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّأقخابُ ّعل ٙاكلسٓي٘ ،
ه تفهل اهلل بكلذ احلسٓبٔ٘ الصٖ ٓبغل أمْضاً :
اّ٤ل  :عاع الصًٓ كفطّا عً مْاقل٘ القتال .
الثاىٕ  :مٔل الصًٓ كفطّا إػل الكلذ عل ٙسلْ ا٨ن طاض .
الثال

 :عسو قكس اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّأقخابُ القتال ،
ما ٍْ السلٔل علٔ ، ُ#اجلْ#اب  :لق#س ول#

ّلٔؼ له ض ب٘ رُٔ  ،راٌ قل

حقٔق٘ ٍّٕ إقاب٘ الصًٓ كفطّا بالًٍْ ّاله#ع

بع#س مع#اضو ب#سض ّأح#س

ّاخليس ّ ،إضتق ٙاكلػلنٌْ مً ّعِْ :
اّ٤ل  :ظٓازٗ عسز اكلػلنغل ّاكلػلنات .
الثاىٕ  :تْالٕ دل ٞاكلَاعطًٓ إػل اكلسٓي٘ ّحػً اغتقبال ا٤ىكاض له .
الثال

 :ةػً مػتْ ٚاكلعٔؿ٘ مل اكلسٓي٘ .

الطابه  :اظزٓاز إؿلاٌ اكلػلنغل ّاكلػلنات بعس كثطٗ معاعات اليل قلٙ
اهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّتْالٕ ىعّل القطآٌ ّ ،اَْض زّل٘ اليل قل ٙاهلل علُٔ
ّآلُ ّغله عل ٙ#القْ#و اكلؿ#طكغل ّ ،زخْ#ل طاٜف ٘#م#يَه ا٨غ٣#و ّ ،قت#ل

طاٜف٘ مً قازتَه  ٍّْ ،مً أغطاض قْل ُ#تع#اػل ر َُِِوْيَمغَ ىَشَكَمب ِٓمْٖ اُلمزِيَٖ
ًَلَشُرا أَرْ يٌَْجِزَهُْْ كََِ ْوَِِجُوا لَب ِجِنيَد

( )1

ّٓكٌْ مً مكازٓق ّتقسٓط ا ٘ٓ٦أع: ِ٣

اّ٤ل  :لٔق ##ه ططر #اً م ً##ال##صًٓ كف##طّا  ،لت##سخل طاٜف ٘##أخ##ط ٚم##يَه
ا٨غ٣و.
الث##اىٕ  :لٔق ##ه ططر##اً م ً##ال##صًٓ كف##طّا  ،رٔك##اب اكلي##ارقٌْ باخلٔب٘##
ّا٨ضباو ّاحليق .
الثال

 :لٔق ه ططراً مً الصًٓ كفطّا لتفتذ طط الاطٗ إػل اكلسٓي٘ .

الطابه  :لٔق ه ططراً مً الصًٓ كفطّا رٔدف
( )1غْضٗ آل عنطاٌ .127

اهلل عً اكلػلنغل .
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اخلامؼ  :لٔق ه ططراً مً الصًٓ كفطّا كنعاعٗ لليل ذلن#س ق#ل ٙاهلل
علُٔ ّآلُ ّغله مل الػي٘ السراعٔ٘ .
الػازؽ  :بلخاا اجلنه بغل آٓ٘ البخ

ّا ٘ٓ٦الػابق٘ لا راٌ اليكط مً

عيس اهلل للنػل نغل غبو بق ه ططمل م ً#ال#صًٓ كف#طّا  ،ق#ال تع#اػل ررََٓمب
اُ َّقْشُ ِِالل ِْٖٓ ػِ ْذِ اُِلهِ اُْؼَضِيضِ اُْؾٌَِِِْ * َُِِوْيَغَ ىَشَكَب ِْٖٓ اُلزِيَٖ ًَلَشُرا أَرْ يٌَْجِزَهُْْ كََِ ْوَِِجُوا
لَب ِجِنيَد

( )1

لبٔاٌ قاىٌْ ٍّْ أٌ اكلطاز مً الق ه مل ا ٘#ٓ٦أع ِ٣#أع#ه مً#

القتل رٔؿنل أمْضاً :
اّ٤ل ٣ٍ :و ّمْت طاٜف٘ مً الصًٓ كفطّا مه تقازو آ٤او .
الثاىٕ  :زخْل قْو مً اكلؿطكغل ا٨غ٣و .
الثال

 :حال الفطق٘ ّاخل٣مل بغل الصًٓ كفطّا .

الطابه  :تطو ا٤تباب ىكطٗ ض٠غا ٛقطٓـ .
اخلامؼ  :قتل طاٜف٘ مً اكلؿطكغل مل غْح اكلعاضو .
الػازؽ  :زخْل قطّ ٚقباٜل مل ا٨غ٣و  ،إش أٌ اكلطاز مً ال #طمل مل
ا ٘ٓ٦أع ِ٣أعه مً أٌ طلتل با٤رطاز ّالطعال  ،رٔؿ#نل اليػ#اّ ، ٛتتبعُ#

ا٤ضانّ ٕ##ا٤مك##اض  ،ق##ال تع##اػل ر أَرَُ مْْ يَ مشَرْا أَٗلممب َٗ م ْرِْ اضَسْكَ َٗ ْوُقُ مهَب ِٓ مْٖ
أَىْشَاكِهَبد(.)2

راٌ قٔل قس قٔست ا ٘ ٓ٦ال طمل اكلق ْب بأىُ مً الصًٓ كفطّا ٍّْ قطٓي٘
عل ٙإضازٗ الطعال  ،اجلْ#اب ل ْ#زاض ا٤م#ط ب#غل اكلعي ٙ#ا٤ع#ه ّا٤خ#ل،
رالكخٔذ ٍْ ا٤عه إ ٢مه القطٓي٘ الكاضر٘ .
ّٓك ٌْ##تق##سٓط ا ٘##ٓ٦أع ِ٣##بلخ##اا آٓ ٘##البخ #

ٍّ##ٍ : ْ##صاٌ خك##ناٌ

اختكنْا مل ضبَه لٔق ه ططراً مً الصًٓ كفطّا  ،رت ق ه له ٔاب مً ىاض )
( )1غْضٗ آل عنطاٌ .127-126
( )2غْضٗ الطعس .41
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لبٔاٌ قاىٌْ ٍّْ أٌ ٍ٣و طاٜف٘ مً الصًٓ كفطّا بػبو عخْزٍه ّكفطٍه
ّن٣لتَه ّأٌ ا٤مط ٓ ٢يتَٕ عيس ٍ٣كَه إؾلا ٓكٌْ له غْ ٛالعاقب٘ .
لقس عا ٛالقطآٌ بقكل ا٤مه الػالف٘ ّ ،بٔاٌ أشاٍه ل٥ىبٔاّ ٛأتباعَه ،

ّما رَٔا مً ا كلْعل٘ ّالعربٗ  ،قال تعاػل ر َٗؾُْٖ َٗوُـُّ ػََِِْيَ أَؽْغََٖ اُْوَقَـِ
ثَِٔب أَرْؽَِْ َب َُِِِْيَ هَزَا اُْوُشْ َٕ رَِِْٕ ًُ ذَ ِْٖٓ هَجِِْهِ َُِْٖٔ اُْـَبكِِِني٪د (. )1

ّاكلطاز مً الففل٘ مل ا ٘ٓ٦أع ِ٣عسو العله بقكل ا٤مه الػالف٘ قب#ل
ىعّل القطآٌ لبٔاٌ مػ أل٘ ٍّٕ أٌ اليل ذلنساً قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله مل
ٓتلق قكل القطآٌ مً ها الطاٍو الصٖ ضآ ٚع٣م٘ اليبْٗ رُٔ ٍّْ قل
عيسما غارط مه عنُ أبٕ طالو إػل الؿاو مل واضٗ ّ ،اختربِ بأٌ اغ#تخلفُ
با٢ت ّالعع.ٚ
رقال لُ اليل (  ٢تػأل

بال٣ت ّالعع ٚؾٔٝا رْ اهلل م#ا أبفه#

قل بفهَنا رقال لُ ها رباهلل ا ٢م#ا أخ#ربت
غل

عنا بسا ل

عن#ا أغ#أل

ؾٝٔ#ا

عي ُ#رق#ال لُ#

راعل ٓػألُ عً اؾٔا ٛمً حالُ مً ىْمُ ٍّٔٝتُ ّأمْضِ

ّطلربِ ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله رْٔارق شل

ما عيس #ها مً#

قفتُ ه ىلط إػل اَطِ رطآ ٚخام اليبْٗ بغل كتف ُٔ عل ٙمْن#عُ م ً#ق#فتُ
الت ٙعيسِ .
رلنا رطغ اقبل عل ٙعنُ اب ٙطالو رقال ما ٍصا الف٣و مي
قال ما ٍْ بابي

ق#ال اب#

ّما ٓيبف ٙلصا الف٣و اٌ ٓكٌْ ابِْ حٔا قال راىُ ابً أخٕ

قال رنا رعل ابِْ قال مات ّأمُ حبل ٙبُ قال قسق

ر#اضعه ب#ابً اخٔ#

إػل بلسِ) (.)2
ّمً خكاٜل القك٘ القطآىٔ٘ السق٘ ّالكس مل شكط الْقاٜه ّقهّضتَا
حانطٗ مل الْعْز الصٍ
( )1غْضٗ ْٓغ

.3

( )2عٌْٔ ا ٤ط .62/1

عيس القاضّ ٟاكلػتنه ّ هٍنا ّكأىَا ّقع

مل
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شات ظماٌ الت ّٗ٣مه إتعاا الياؽ ميَا ٍّْ مً ا٤غباب اليت ععل

كفاض

قطٓـ ٓيعتْىَا بالػ#خط ّالؿ#عط ّ ،قْ#ل الكَيّ ٘#ا٤غ#اطه ّ ،مل التيعٓ#ل

ررَهَم بُُوا ِِْٕ هَمزَا ِِالل عِمؾْش ُٓمجِنيد (ّ ،)1ق##ال تع##اػل ر رََٓممب يٌَُمزْةُ ثِمهِ ِِالل ًُمََّ ُٓؼْزَممذ
أَصَِِْد (. )2

أٖ أٌ الكفاض مل ٓيعتْا القطآٌ بأىُ غخط ّأٌ اليل ذلنساً قل ٙاهلل علُٔ
ّآلُ ّغله غاحط إ ٢بعس أٌ ضأّا ا٨عااظ الصاتٕ ّالفهٖ ٓ٦ات القطآٌ ،
ّ أٌ قككُ تبع

الياؽ عل ٙا٨ؿلاٌ ّ ،وعل اليفطٗ مل ىفْغَه مً الكفط

ّالفػْ ّأغباب اله٣ل٘ .
ّٓصكط القطآٌ أحٔاىاً مكاٌ القك٘ مثل مكط مل آٓات متع#سزٗ ّ ،م#سًٓ
قْو ؾعٔو ٍّ ،طّب مْغ ٙإلَٔا إش بؿطِ بيااتُ  ٌ٤حكه رطعٌْ ٓ ٢كل

إلَٔا  ،قال تعاػل ررََُِِغ َٓذْيََٖ أَلَ بهُْْ ؽُؼَِْجًب هَبٍَ يَبهَوِّْ اػْجُذُرا اُِلهَ َٓب ٌَُُْْ ِْٖٓ َُِِه
ؿَِْمشُهُ هَمذْ عَممبءَرٌُْْْ ثَِِّ َمخئ ِٓمْٖ سَثٌُِّمْْد

علُٔ الػ٣و ر رَهَبٍَ اُلزِ

ْٓغ

( )3

ّا٤حق##امل ّ ،ال ْ##ض ّّ ،ضزت قك٘##

اؽْزَشَاهُ ِْٖٓ ِٓقْشَ ُِبْٓشَأَرِهِ أًَْشِِْٓ َٓضْوَاهُ ػَغَغ

إَْٔ يَ لَؼَ َب أَرْ َٗزلخِزَهُ رَُذًا رًََزَُِيَ ٌَٓل َّب ُُِِوعُمقَ كِمْ اضَسْكِد ( )4لبٔ#اٌ أى ُ#لٔ#ؼ مً#
أٍل مكط ّلكً اهلل عع ّع#ل أضاز أٌ ٓك ْ#ٍ ٌْ#الْ#ظٓط ّاحل#اكه بك#بف٘
اليبْٗ .
ّقس أكطو اهلل عع ّعل اليل ذلن#ساً ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له ب#صكط
اكلكاٌ خبكْم إ قامتُ مل مكّ ٘#ىعت ُ#بالبل#س ا٤م#غل ّ ،شك#ط البٔ#

ّاكلػاس ا٤قك ٙمل آٓ٘ ا٨غ#طا ٛر اُلمزِ
( )1غْضٗ الكارات .15
( )2غْضٗ اكل ففغل .12
( )3غْضٗ ا٤عطامل .85
( )4غْضٗ ْٓغ

.21

احل#طاو

أَعْمشََ ثِؼَجْمذِهِ َُمِْالً ِٓمْٖ أَُْغْمغِذِ
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غ ِذ ا ُْ َ ْهقَمغ اُلم ِز
ؾشَا ِّ َُِِمغ ا ُْ َٔغْم ِ
ا ُْ َ
اُْجَقِ ُد

( )1

ّاٌ كاى

ٖ يَب ِر َمب ِِٗلمه هُم َو اُغَّمِِٔ ُغ
ْ
ثَب َس ًْ َمب َؽ ْوَُم ُه ُِ ُ ِشيَم ُه ِٓم

الْقاٜه مل ا٨غ٣و لٔػ

مً القكل القطآىٌٔ٤ ، ٘#

الق##سض اكلتٔ##قً ميَ##ا إقتف##ا ٛأ ##ط ا٤م##ه الػ##الف٘ ##ّٓ ،سل عل ٙ##خ##طّج ّق##اٜه

ا٨غ٣و مً معي ٙالقكل قْلُ تعاػل ر َُوَذْ ًَبَٕ كِْ هَقَقِهِْْ ػِجْشَح ُِ ُرُِْْ
اضَُْجَبةِد (. )2

ّمل ٓػه القطآٌ قكك ُ#حكآ#ات ٤ىَ#ا أر ٙ#م ً#احلكآ ٘#ال#يت ٍٕ#
ذلاكاٗ ل٥حساا  ٌ٤ّ ،الياؽ ضلكْىَا ّٓبٔي ٌْ#وػٔ#سٍا ّ ،لك ً#القك٘#
القطآىٔ٘ ّ ٔق٘ رآّ٘  ٢تقبل اكلبالف٘ أّ التؿُْٓ أّ التخطٓ

.

ّشكط القطآٌ (عبل اجلْزٖ ) لبٔاٌ ىَآ٘ قك٘ ىْح ّّقْمل غفٔي٘ ىْ#ح
عيسِ بػ٣و  ،لقس اختاض ابً ىْ ح قعْز اجلبل لليااٗ مً ال ْر#اٌ الع#اضو
أما غفٔي٘ ىْح ّمً معُ رقس ضغ

رَل

عل ٙعبل ا٤ماٌ ّاىق اب ّىَآ٘

بّ ٛ٣مكٔب٘ ال ْراٌ ؼلعاعٗ مً عيس اهلل  ،قال تعاػل ر رَهِِمََ يَمبأَسْكُ اثَِْؼِمْ
َٓبءَىِ رَيَبعََٔبءُ أَهِِْؼِْ رَؿِِلَ أَُْبءُ رَهُنَِْ اضَْٓشُ رَاعْزَوَ دْ ػََِغ اُْغُودِ

ِّ رَهََِِ ثُؼْذًا

ُِِْوَوِّْ اُظلبُِِٔنيَد (.)3
كنا ّضزت آٓات عسٓسٗ شكطت اكلسٓي٘ اكليْ#ضٗ ّ ،مل الق#طآٌ قك#ل مل
تصكط مكاٌ ّمْن#ه ح#سّ َا  ،ميَ#ا قك ٘#أق#خاب الكَ#
ّقف

اكلْنه ببعااظ مً عَ٘ إؾطاق٘ الؿنؼ عل ٙالكَ

( )1غْضٗ ا٨غطا.1 ٛ
( )2غْضٗ ْٓغ

.111

( )3غْضٗ ٍْز .44

م#ه أٌ ا٘#ٓ٦
 ،قال تعاػل
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ررَرَشَ َ اُؾَّْٔظَ ِِرَا ىََِؼَذْ رَزَضَارَسُ ػَْٖ ًَهْلِهِمْْ رَادَ اُْمَِِٔنيِ رَِِرَا ؿَشَثَمذْ رَوْشِمُمهُْْ رَادَ
اُؾَِّٔبٍِد (.)1
ّمً قكل ا٤مه الػالف٘ غ١#ال الك#ارطًٓ ى#عّل الع#صاب بَ#ه ال#صٖ

ٓتْعسٍه بُ ا٤ىبٔا ٛبػبو غدطٓتَه ّعيازٍه ّ ،مل قْو ىْح رهَبُُوا يَبُٗوػُ هَذْ
عَبدَُْزَ َب كَ ًَْضَشْدَ عِذَاَُ َب كَ ْرِ َب ثَِٔب رَؼِذَُٗب ِِْٕ ًُ ذَ ِْٖٓ اُقَّبدِهِنيَد (.)2

ّمل هْ##ز ّضز قْل ُ##تع##اػلر رَهَ مبُُوا يَبفَ مبُِؼُ ا ْزِ َممب ثَِٔممب رَؼِ مذَُٗب ِِْٕ ًُ مذَ ِٓ مْٖ
أُُْشْعَِِنيَد (ّ )3مل قْو ٍْز ّضز قْلُ تعاػل رهَبُُوا أَعِئْزَ َمب ُِزَ ْكٌَِ َمب ػَمْٖ ُِهَزِ َمب
كَ ْرِ َب ثَِٔب رَؼِذَُٗب ِِْٕ ًُ ْذَ ِْٖٓ اُقَّبدِهِنيَد (ّ .)4مل قْو لْ) ركََٔب ًَبَٕ عَوَاةَ
عَوَاةَ هَوِْٓهِ ِِالل إَْٔ هَبُُوا ا ْزِ َب ثِؼَزَاةِ اُِلمهِ ِِْٕ ًُ مذَ ِٓمْٖ اُقَّمبدِهِنيَد ( ،)5لبٔ#اٌ
قاىٌْ التؿابُ بغل ا٤مه مل غيدٔتَا ّتلقٕ ؾ ط ميَا زعْٗ ا٤ىبٔا ٛباجلخْز
.
ّشكطت مل أغباب ىعّل ٍصِ اّ ٘ٓ٦عِْ :
ا ٘ٓ٦مل اليهط بً احلاضا  ،قالُ ابً عب#اؽ ّغ#عٔس بً#

اّ٤ل  :ىعل

عبه ( ٍّْ ، )6تابعٕ ّتلنٔص عبس اهلل بً عباؽ ،أٖ أٌ ا ٘ٓ٦ىعل

مل مك٘.

ّكاٌ اليهط كثه الػ#فط إػل احل#هٗ ّب٣#ز ر#اضؽ ّ ،ك#اٌ ٓػ#نه ك٣#و
ا٨زلٔل ّأخباض ضغته ّ ،حٔينا ( ره القطآٌ ّضأ ٚرُٔ مً أخب#اض ا٤ىبٔ#اٛ

( )1غْضٗ الكَ

.17

( )2غْضٗ ٍْز .32
( )3غْضٗ ا٤عطامل .77
( )4غْضٗ ا٤حقامل .22
( )5غْضٗ العيكبْت .29
( )6السض اكليثْض .445/4
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لقل

ّا٤مه  ،قال  :لْ ؾٝ

مثل ٍصا) (ّ )1قتل اليهط بً احلاضا مل ْٓو

بسض .
بهه عؿطٗ آٓ٘ مً كتاب اهلل مل اليهط بً احل#اضا ،

ّقال ع ا ٛىعل
ٍّْ بعٔس.

الثاىٕ  :عً أىؼ بً م ال

أٌ أبا عَل بً ٍؿاو ٍْ القاٜل ررَِِرْ هَبُُوا اُِلهَُّْ

ِِْٕ ًَبَٕ هَزَا هُوَ اُْؾَنَّ ِْٖٓ ػِ ْذِىَ كَ َْٓيِشْ ػََِِْ َب ؽِغَبسَحً ِْٖٓ اُغََّٔبءِ أَرْ ا ْزِ َب ثِؼَزَاةَ
أََُِِْد (.)2
الثال

 :عً بطٓسٗ قال  :ضأٓ

عنطّ بً العام ّاقفاً عل ٙرطؽ ْٓ#و

أحس ٍّْ ٓقْل  :اللَه إٌ كاٌ ما ٓقْل ذلنس حقاً راخػ

بٕ ّبفطغٕ)(.)3

الطابه  :كاٌ بعض قطٓـ ٓقْلٌْ لبعهَه ا٦خط (ذلنس أكطمُ اهلل مً#
ً
بٔيي##ا { اللَِ# ٫هٲ إٌَ كَ##اٌ##ٍ ٪صا ٍ ٪ْ# ٫الْخ# ٪قٲ مٰ  ٬ً#عٰي #سٰوَ رَ #أَمٰ ٬ط ٬ع٪لَٔ٬ي##٪ا حٰا##٪اض ًٗ٪مٰٯ ٪ #
الػٲن٪آ . )4(}ٰٛا ٘ٓ٦رلنٯا أمػْا ىسمْا عل ٙما قالْا،
رقالْا  :فطاى

اللَه .رأىعل اهلل ععٯ ّعلٯ { ّ٪م٪ا كَاٌ ٪اللُِ ٫م٫ع٪صٰٯب٫َ٪ه٫ٍ٪ّ ٬ه٬

ٓ٪ػ٬ت٪ف٬فٰط.)6()5(}٪ٌّ٫
اخلامؼ  :قال قتازٗ ( قال ىاؽ مً عَل٘ ٍصِ ا٤م٘ { اللَه إٌ كاٌ ٍصا
ٍْ احلق مً عيسو رأم ط علٔيا حااضٗ مً الػنا ٛأّ اٜتيا بعصاب ألٔه}(.)7

( )1احملطض الْعٔع .173/3
( )2غْضٗ ا٤ىفال .32
( )3السض اكليثْض .445/4
( )4غْضٗ ا٤ىفال .32
( )5غْضٗ ا٤ىفال .33
( )6الكؿ

ّالبٔاٌ للثعلل .43/6

( )7السض اكليثْض .164/7
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ّعاٛت ا ٘ٓ٦بكٔف٘ اجلن#ه ركَم َْٓيِشْ ػََِِْ َمبد (ّ )1ا٤ق#ل رٔ ُ#أٌ الق#اٜلغل
ـلاع٘ ّلٔؼ ؾدكاً ّاحس ًا كاليهط بً احلاضا ّ ،أٌ ٍصا القْل تكطض مً
اكلؿطكغل .
ّمً خكاٜل الػْض اكلكٔ٘ تهنيَا ا٨ىصاض ّالْعٔس للصًٓ كف#طّا م#ه
قكطٍا ّقل٘ كلناتَا  ٍّْ ،مً ا٨عااظ ّبٔاٌ ل#عّو مب#ازضٗ ال#صًٓ كف#طّا
للتْب٘ ّا٨ىاب٘ .
ّمً ن٣ل٘ قطٓـ ّالنَه ٤ىفػَه طلبَه تعأل العقْب٘ علَٔه بسل
غ١ال اكلففطٗ ّالطفل٘ ّا٨مَال مه التسبط مل اكلعاعات .
لقس بع

اهلل عع ّع#ل ال#يل ذلن#س ًا ضفل ٘#للع#اكلغل  ،رتفه#ل اهلل ع#ع

ّعل ّأمطِ بأٌ ٓبل ّٓسعْ قْمُ ل٩غ٣و ّٓيصضٍه مً عصاب اهلل مل السىٔا
ّا٦خطٗ  ،كنا مل قْلُ تعاػل ر رَأَٗزِسْ ػَؾِ َرَيَ اضَهْشَثِنيَد (. )2

ّلكً رطٓقاً ميَه أاَطّا التخسٖ بلف٘ العياز ٨ ،ضازٗ قسٯ الياؽ عً#
ا٨غ٣و ّايْا أىُ  ٢تيعل علَٔه حااضٗ مً الػنا ٛأّ عصاب ألٔه  ،ركٔ
ٓكٌْ ٍصا الْع ٔس حقاً  ،رامتيعْا ّغ#اضّا إػل معطك ٘#ب#سض بف#طّض ّمباٍ#اٗ
ريعل بَه ما ٍْ أؾس مً احلااضٗ إش غ٫خبْا قتل ٙإػل القلٔو .
ّزخل احلعٌ ّا٤غ ٙإػل بْٔت أٍل مك٘ خاق٘ ّأىَه كاىْا ٓتْقعٌْ#
عْزتَه غاكلغل مً عَات :
اّ٤ػل  :كثطٗ عٔـ اكلؿطكغل إش كاٌ عسزٍه سلْ أل

مل مقابل عٔ#ـ

اكلػلنغل ّ ،كاىْا ٣ها ٘ ٣ ّ ٜ٘عؿط .
الثاىٔ٘  :كثطٗ غ٣ح ّعسٗ ّم ٌ١عٔـ اكلؿطكغل .
الثالث٘ ّ :قْ#ل قارل ٘#أب ٕ#غ#فٔاٌ إػل مك ٘#غ#اكل٘  ٕ#ٍّ ،علّ ٘#غ#بو
خطّج قطٓـ إػل بسض .
( )1غْضٗ ا٤ىفال .32
( )2غْضٗ الؿعطا.214 ٛ
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الطابع٘  :عله أٍل مك٘ بأٌ اليل ذلنساً ٓ ٢طٓس القت#ال ٓ ٢ّ ،قك#سِ ،

إؾلا ٓسعْ إػل كلن٘ التْحٔس ر ثِبُْؾٌَِْٔخِ رَأَُْوْػِظَخِ اُْؾَغَ َخِد ( )1ركاٌ اىق٣ب بقآا
عٔـ قطٓـ إػل مك٘ ّرقس غبعغل قتّٔ ً٣غبعغل أغهاً ؾاٍساً عل ٙخٔب#تَه
ّىسامتَه .

ٍّْ مً مكازٓق اليكط مل قْلُ تعاػل ر رَُوَذْ َٗقَشًَُْْ اُِلهُ ثِجَذْسَ رَأَْٗزُْْ أَرُِلخئد (.)2

ّٓكٌْ مً معاىٕ ا٤شل٘ مل ا ٘ٓ٦أع ِ٣اً كفاض ق#طٓـ ّأٍ#ل مك ٘#أٌ
اكلػلنغل قل٘ مل عسزٍه ّعستَه .
ّتقسٓط ا ٘ٓ٦أع ِ٣علّ ٙعِْ :
اّ٤ل ّ :أىته أشل٘ مل ىلط الصًٓ كفطّا .
الثاىٕ ّ :أىته أشل٘ قبل معطك٘ بسض .
الثال

ّ :أىته أشل٘ هلل عع ّعل مل خؿْب ّخهْب لُ غبخاىُ .

لقس أىعه اهلل عع ّعل عل ٙاكلػلنغل إش كاىْا ٓتنيٌْ التعطع لقارل٘ أبٕ

غفٔاٌ ركطرَا عيَه ّ ،قطرَه عيَا  ،قال تعاػلر رَرَوَدُّرَٕ إََّٔ ؿَِْشَ رَادِ
اُؾَّوًَْخِ رٌَُوُٕ ٌَُُمْْد(ّ ،)3التن

ه ا٨ضازٗ ّالفعل  ،إش ت#سل ا ٘#ٓ٦أعِ٣#

عل ٙعسو ععو ّإضازٗ اليل ذلنس قل ٙاهلل ع لُٔ ّآلُ ّغله التعطع للقارل٘
 ،إؾلا ٍْ ىْب ؽلً مً ؾ ط مً عٔـ اكلػ#لنغل  ،ر#أضاز اهلل ع#ع ّع#ل ل#ه
التيعِ عً كٌْ أّل عنل له ٍْ اغتٔ ٛ٣عل ٙقارل٘ واضٓ٘ مه ما ل#ه مً#
احل##ق ّا٤مْ##ال عي##س كف##اض ق##طٓـ ال##صًٓ اغ##تخْشّا عل ٙ##أم٣##و ّأمْ##ال
اكلَاعطًٓ.
ّعيسما زخل ضغْل أبٕ غفٔاٌ ٍّْ ننهه بً عنطّ إػل مك٘ مػتفٔث ًا
ّطالباً ميَه زلسٗ القارل٘ أقاب أٍل مك٘ احلعٌ ّالفه ّالفهو ّ ،خطج
( )1غْضٗ اليخل .125
( )2غْضٗ آل عنطاٌ .123
( )3غْضٗ ا٤ىفال .7
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عٔؿَه إػل بسض ّلكً عي#سما زخل#

القارل ٘#غ#اكل٘ إػل مك ٘#اى#تقض ّظال

غبو خطّج اجلٔـ ّ ،ت له أٍل مك٘ إػل عْزتَه مً ه قتال  ،أّ أىَه
ٓقاتلٌْ رٔفلبٌْ ّٓيتكطٌّ ّمل ٓكْىْا ٓتْقعٌْ اخلػاضٗ الفازح٘ له ّ ،مل
تكً إ ٢أٓاماً معسّزٗ حت ٙقسو علَٔه احلٔػناٌ بً عبس اهلل اخلعاعٕ ّكاٌ
ٓػن ٙابً عبس عنطّ ٍّْ ٓط ٕ قتل ٙبسض مً اكلؿطكغل ّقس أغله رٔنا بعس ،
رقال حٔينا زخل مك٘  :قتل عتب٘ ّؾٔب٘ ّابْ احلكه ّامٔ٘ ّر.)1(ٌ٣
رأقاب أٍل مك٘ الصٍْل ّالصعط  ،رقال قفْاٌ بً أمٔ٘  ٍّْ ،عالؼ
مل احلاط ّاهلل أٌ ٓعقل ٍصا رػلِْ ع

ٍ ،ل قحتل

رػألِْ .
أباِ ّأخاِ حٔ

قال احلٔػناٌ  ٍْ :شاو عالػاً مل احلاط ّ ،قس ضأٓ
قتّ ، ٣كاٌ ٍصا اخلرب رٔك ً٣بغل الكس ّالٍْه ّ ،ىعل#

عل ٙ#اكلؿ#طكغل

ّعْاٜلَه مل مك٘ كالق اضع٘ أّ أىَا تصكه بعامل ا٦خطٗ ّقْلُ تعاػلراُْوَبسِػَخُ

* َٓب اُْوَبسِػَخُ * رََٓب أَدْسَاىَ َٓمب اُْوَبسِػَمخُ * يَموَّْ يٌَُموُٕ اُ َّمبطُ ًَمبُْلَشَاػِ أَُْجْضُموسِد( ،)2لبٔ#اٌ
أٍْال ْٓو القٔام٘ كالكٔخ٘ ّاليفذ مل الكْض ّ ،أىُ ٓقطب ا٤راب .
ّكلا ةقق أٍل مك٘ مً خرب مقتل أؾ#طارَه ق ع#

اليػ#ا ٛؾ#عْضًٍ ،

ّعقطّا خّْٔ ً٢ضّاحل كثهٗ .
ّكاٌ أٍل مك٘ رعْا عي#سما خ#طج عٔؿَ#ه إػل ب#سض ٍاتفً #ا م ً#اجلً#
ٓقْل :
أَظ٪اض ٪الْخ٪ئٰفٰٔٯٌْ ٪ب٪س٬ض٭ا ّ٪قٰٔع ... ً٘٪غ٪ٔ٪ي٬قَضٯ مٰي٪َ٬ا ض٫كًْ ٫كٰػ٬ط٪ّ ٚ٪قَٔ٬ك٪ط٪ا
أَب٪از٪ت ٬ضَع٪الًا مًٰ ٬لحٖ ٪١ٯ ّ٪أَب٬ط٪ظ٪ت ... ٬خ٪ط٪اٰٜس٪ٓ ٪ه٬طَب ٪ً٬التٯط٪اٰٜو ٪ح٫ػٯط٪ا
خنٯسٱ  ...لَقَس ٬ع٪اض ٪ع ٬ً٪قَك٬سٰ الَْ٫س٪ّ ٚ٪ت٪خٔ٪ٯط٪ا(.)3
رَٔ٪ا ّ٬ٓ٪ذ ٪م ٬ً٪أَم٬ػ ٙ٪ع٪سّ٫ٯ م٪ ٫

( )1عٌْٔ ا ٤ط .348/1
( )2غْضٗ القاضع٘ .4-1
( )3الطّع ا٤ى

.13/3
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رتػاٛلْا بٔيَه مً ٍه احلئفٌْٔ  ،قال بعهَه ٍ :ه ذلنس ّأقخابُ ،
ٍّه عل ٙزًٓ إبطأٍه احلئ .
ّقاضت قطٓـ مً ْٓمٝص تعس العسٗ لفعّ اكلسٓي٘ ّكاىْا ضلٔكٌْ اكلكاٜس
ّٓ ،ػعٌْ مل ا تٔال ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّ ،غدل قفْاٌ
بً أمٔ٘ الصٖ قتل أبِْ ّأخِْ مل معطك٘ بسض رالؼ بعسٍا بأٓاو مه عنه بً
ٍّو اجلنخٕ مل حاط اراعٔل اكل٣قق للكعب٘ اكل َطٗ ّكاٌ عنه ؾسٓس ًا
عل ٙاليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّأقخابُ ّ ،كاٌ اكلػلنٌْ ٓلقٌْ عيُ
أش ٚكثهاً ٍّه مل مك٘ ّ ،أقبذ عنه حاىقاً عل ٙاكلػلنغل خاق ٘#أٌ ابيُ#
ٍّو بً عنه مً بغل أغاض ٚبسض عيس اكلػلنغل رصكط أقخاب القلٔو مل
مْاغاٗ ميُ لكفْاٌ بً أمٔ٘ رقال قفْاٌ  ٢ :خه مل العٔـ بعسٍه .
قال عنه  :قسق

ّ ،لْ ٢زًٓ عل ٙللياؽ لٔؼ لٕ أح#س ٓقه ُٔ#مً#

بعسٖ ّعٔال أخؿ ٙعلَٔه الهٔع٘  ،خاق٘ ّأٌ اب#
لطكب

إػل اكلسٓي٘ ّزخل

اغ#ه عي#س اكلػ#لنغل

عل ٙ#ذلن#س ّقتلت ، ُ#لٔك ٌْ#م ً#مك#ازٓق قْلُ#

تعاػلررَِِرْ ئٌَُْشُ ثِيَ اُلزِيَٖ ًَلَشُرا ُُِِضْجِزُوىَ أَ رْ يَوْزُُِوىَ أَرْ يُخْشِعُوىَ رئٌَُْشُرَٕ رئٌَُْشُ اُِلهُ رَاُِلهُ
لَِْشُ أَُْبًِشِيَٖد(.)1

لبٔاٌ أٌ مكازٓق ٍصِ ا ٘ٓ٦الكطؿل٘ أعه مً أٌ تل ؼلكط كفاض قطٓـ
باليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله قبل الاطٗ.
ربازض قفْاٌ إػل القْل  :علٕٯ زٓي

أىا أقهُٔ عي

عٔ##الٕ ٓكٔ##بَه م##ا ٓكٔ##بيا  ،رق##ال عن##ه  :ر##اكته ع#

ّ ،أنه عٔال

إػل

ؾ##أىٕ ّؾ##أى

ق##ال

قفْاٌ  :أرعل (.)2
ّأع اِ بعض اكلال ٓتعّز بُ ّ ،صلعل بعهُ عيس عٔالُ ّكاٌ أٍ#ل مك٘#
ٓػنٌْ عنهاً (ؾٔ اٌ قطٓـ) ٍّل أؾاو عنه بً ٍّو مل معطك٘ بسض ،
()1غْضٗ ا٤ىفال .30
()2عٌْٔ ا ٤ط . 352/1
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اجلْاب ىعه ّ ،بعثتُ قطٓـ لٔاْل بف طغُ ّٓعله عسز عٔـ اكلػلنغل ّقالْا
لُ  :احعض ليا القْو أقخاب ذلنس(.)1
كً٬
ّضعه إػل قطٓـ ّقال ٪ :لَاا ٫مٰا ٰ٘٪ٜض٪ع٫لُ ٓ٪عَٓس ٪ٌّ٫قَلٰٔلًا أَّ٪ٓ ٬ي٬قحك٪ّ ٪ٌْ٫لَ ٰ
س
أَمََ٬لحْىٰٕ ح٪تٯ ٙأَى٬لحط ٪أَلٰلْ َق ْ٬وَ كَنٰغلٮ أَّ ٬م٪س٪زٮ ؟ قَال ٪رَه٪ط٪ب ٪رٰٕ ا ْلْ٪ازٰٖ ح٪تٯ ٙأحب٬عٰ ٪
رَلَه٪ٓ ٬ط ٪ؾٝ٬ٔ٪٭ا  ،رَط٪ع٪ه ٪إلَََٔ٬ه ٬رَقَال ٪م٪ا ّ٪ع٪س٬ت ؾٝ٬ٔ٪٭ا ٪ّ ،لَكٰيٯٕ قَس ٬ض٪أَ ٓ٬

٪ٓ ،ا م٪ع٬ؿ٪ ٪ط

ؼ
قحط٬ٓ٪ـُ  ،ا ْلب٪لَآ٪ا ت٪خ٬نٰل ٫الْن٪ي٪آ٪ا  ،ى٪ْ٪انٰذ٪ٓ ٫ث٬طَب ٪ت٪خ٬نٰل ٫الْن٬ْ٪ت ٪اليٯاقٰه ٪قَْ٬وٮ لَٔ٪ ٬
ل
م٪ع٫َ٪ه ٬م٪ي٪ع٪ّ ٌ٘٪لَا م٪لْا ٪أٌ إلٍا غْ٫ٔ٫رحَ٫ه٪ّ ٬اَل ٍلُٰ م٪ا أَض ٚ٪أٌَ٪ٓ ٬قْت٫ل ٪ض٪ع٫لٮ مٰي٫َ٬ه ٬ح٪تٯ٪ٓ ٙقْت٪ ٫
ض٪ع٫لًا مٰي٬كحه ٬رَبَش٪ا أَق٪ابْ٫ا مٰي٬كحه ٬أَع٬س٪از٫ٍ٪ه ٬رَن٪ا خ٬ٔ٪ط ٫الْع٬ٔ#٪ـَ ب٪ع#٬س ٪ش٪لٰ َ #؟ رَ#ط٬ّ٪ا
ض٪أْٓ٪كحه.)2(٬
ّعيسما أضاز عنه الػه إػل اكلسٓي٘ أم#ط بػٔ#فُ رؿ#خص ّّن#ه ل ُ#رً #ا
حتّ ٙقل إػل اكلسٓي ٘#ع#ا ٛإػل اكلػ#اس اليبّ ْٖ#أى#ار بطاحلت ُ#عل ٙ#ب#اب
اكلػاس متْؾخاً بالػٔ

كعيْاٌ علٕ للؿط رطآِ الكخاب٘ ّ ،عطرِْ ّخؿْا

ميُ ّ ،قالْا  :ما عا ٛإ ٢لؿط  ٍّْ ،الص ٚح#طف بٔيي#ا ّحعضى#ا للقْ#و ْٓ#و
بسض(.)3
رقال ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله أضغ#لُ ٓ#ا عن#طّ ،ق#ال أزٌ
م

ٓا عنهّ ،أزخلِْ عل ٙضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّعلػْا

عيسِ حصضاً  ٌ٤اكلَاعطًٓ ٓعطرْىُ ّأىُ مً ؾٔاطغل قطٓـ .
ّحٔينا زخل غلٍه عل ٙاليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله بتخٔ٘ اجلاٍلٔ٘
 ،قا( ً٣ٜأىعنْا قباحاً) رقال اليل قل ٙاهلل ع لُٔ ّآلُ ّغ#له  :قَ#س ٬أَكْط٪م٪ي#٪ا
اللٍُ ٫بٰت٪خٰٔٯٰ٘ خ٬ٔ٪طُ مًٰ ٬ت٪خٰٔٯتٰ

ٓ٪ا ع٫ن٬ٔ٪ط ٫بٰالػٯلَاوَ ت٪خٰٔٯ٘ح أٍَ٬لَ الْا٪يٯٰ٘ .

رَقَال ٪أَم٪ا ّ٪اَللٍُٰ ٓ٪ا م٫خ٪نٯس ٫إٌ ٬كحي ٫ ٬بَٰ٪ا لَخ٪سٰٓ  ٫ع٬َ٪سٱ .
قَال ٪رَن٪ا ع٪ا ٪ٛبٰ

ٓ٪ا ع٫ن٬ٔ٪ط. ٫

( )1ابً كثه  /الػهٗ اليبْٓ٘ .406/2
( )2الطّع ا٤ى

.63/3

( )3ابً كثه  /الػهٗ اليبْٓ٘ .486/2
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قَال ٪عٰ٬ٝ
رٰٕ ع٫ي٫قٰ

حػٰيْ٫ا رُٰٰٔ قَال ٪رَن٪ا ب٪ال ٫الػٯٰٔ ٬
غهَ الٍصٰٖ رٰٕ أَٓ٬سٰٓكحه ٬رَأَ ٬
لَٰ٪ص٪ا الْأَ ٰ

؟ قَال ٪قَبٯخ٪َ٪ا اللٍُ ٫مًٰ ٬غْ٫ٔ٫ملٱ ّ٪ٍ٪ل ٬أَ ْي ٬ ٪ع٪يٯا ؾٝ٬ٔ٪٭ا(.)1

ٓطٓس أىَا مل تيفعَه ْٓو معطك٘ بسض  ،ه قال لُ اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ
ّغله  :أقسق

ما الصٖ عٝ

بُ  ،رأك#س ك٣مّ ، ُ#أى ُ#ع#آ ٛػ#أل ال#يل

قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ركاو ابيُ مً ا٤غط أّ  ٢أقل تفقس أحْالُ .
ّؽلط آ٤او ّٓته رتذ مك٘ ّٓسخل عنه بً ٍّو ا٨غ٣و ّٓ ،يػلذ عيُ
ىع

ؾٔ اٌ مك٘  ،لٔكبذ مً م١م

مك٘  ٍّْ ،مً ا٨عااظ مل ىبْٗ ذلنس

ّرهل اهلل عع ّعل مل ٍسآ٘ الياؽ ل٩غ٣و قال تع#اػلررًََمزَُِيَ عَؼَِْ َمب ٌُُِمَْ

َٗجِْ ػَذُرُا ِْٖٓ أُُْغْشِِٓنيَ رًََلَغ ثِشَثِّيَ هَبدِيًب رَٗقِ ًاد( ،)2لبٔاٌ ىعن٘ مً اهلل
عل ٙاليل ذلنس ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له ّاكل١#ميغل ب#أٌ ال#صٖ ٓب#ال مل
ذلاضبتَه ٓ ٢لب

رَهْذِ

أٌ َٓسُٓ ا هلل رٔسخل ا٨غ٣و طْاعٔ٘  ،قال تعاػلرِِٗلميَ الَ

َْٖٓ أَؽْجَجْذَ رٌََُِّٖ اُِلهَ يَهْذِ

َْٖٓ يَؾَبءُد(.)3

ّطلطج قفْاٌ بً أمٔ٘ مً مك٘ ٍاضباً ٓطٓس عسٗ ٓطكو ميَا إػل الٔنً ،
رٔأتٕ عنه بً ٍّو ّطلرب ال#يل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له ّٓ ل#و ميُ#
ا٤ماٌ لكف ْاٌ رٔع ُٔ ا٤ماٌ ّقال (ٍْ آمً) .
قال عنه  :رَأَعٰ ٬يٰٕ آٓ٪ٓ ً٘٪ع٬طَمل ٫بَٰ٪ا أَم٪اى٪

; رَأَعَ ٬اِ ٫ق٪لٍ ٙاللٍ ٫ُ#ع٪لَّٔ ُٰ#٬آلُ#

ّ٪غ٪لٍه ٪عٰن٪ام٪ت ٫ُ٪الٍتٰٕ ز٪خ٪ل ٪رَٰٔ٪ا م٪كٍَ٘  ،رَد٪ط٪ج ٪بَٰ٪ا ع٫ن٬ٔ٪طٮ ح٪تٯ ٙأَز٬ض٪كَُ٫ٓ ٪ْ٫ٍ٪ّ ٫طَٓس٫
أٌَ٬ ٪ٓ ٬طكَو ٪رٰٕ الْ ب٪خ٬طَ رَقَال٪ٓ ٪ا قْ ٪فْ٪اٌ ٫رٰس٪او أَبٰٕ ّ٪أحمٯٕ  ،اللٍُ ٪اللٍُ ٪رٰٕ ى٪فْػٰ
ت٬َ٫لٰكََ٪ا .
رََ٪ص٪ا أَم٪اٌٮ مًٰ ٬ض٪غْ٫لَ اللٍُٰ ق٪لٍ ٙاللٍُ ٫ع٪لَّٔ ُٰ٬آلُ ّ٪غ٪لٍه ٪قَس ٬عٰ٬ٝت٫
قَال٬ٓ٪ّ ٪خ٪

اح ْط٫ب ٬ع٪يٯٕ رَلَا ت٫كَلٍن٬يٰٕ .

( )1غهٗ ابً ٍؿاو .662/1
( )2غْضٗ الفطقاٌ .31
( )3غْضٗ القكل .56

بُٰٰ .

أٌَ٬
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ه
حلَ٫ #
ؽ َ ّ٪أ ٬
ؽ َ ّ٪أب #٪ٯط اليٯ#ا َ
ل اليٯ#ا َ
ٌ ٰرس٪او َأبٰ ّ٪ ٕ#حأمٯَ ، ٕ#أ ْره٫ #٪
قَال ٪أَٖ ٬ق٪فْْ٪ا ٫
اليٯاؽَ ّ٪خ٬ٔ٪ط ٫اليٯاؽَ اب ٫ً٬ع٪نٯ

 ،عٰ ٯعِ ٫عٰعٯو ٪ّ ،ؾ٪ط٪رحُ ٫ؾ٪ط٪رح

٪ّ ،م٫لْكحُ ٫م٫لْكح .

قَال ٪إىٯٕ أَخ٪ارحُ ٫ع٪لَ ٙى٪فْػٰٕ .
قَال ٪ْ٫ٍ ٪أَح٬لَه ٫مًٰ ٬ش٪اوَ ّ٪أَكْط٪وَ ٫رط٪ع٪ه ٪م ٪ع ٫ُ٪ح٪تٯ٪ّ ٙقَ  ٪بُٰٰ ع٪لَ ٙض٪غْ٫لَ اللٍ ُٰ
ق٪لٍ ٙاللٍُ ٫ع٪لَّٔ ُٰ٬آلُ ّ٪غ٪لٍه ٪رَقَال ٪ق٪فْْ٪اٌ ٫إٌٯ ٍ٪ص٪ا ٓ٪ع٬ع٫ه ٫أَىٯ

س أَمٯي٬تيٰٕ .
قَ ٬

قَال " ٪ق٪س ، " ٪ ٪قَال ٪رَاع٬ع٪لْيٰٕ رُٰٰٔ بٰالْدٰٔ٪اضَ ؾ٬َ٪ط ًَ٬ٓ٪قَال ٪أَى ٪ ٬بٰالْدٰٔ#٪اضَ رُٰٰٔ #
أَض٬ب٪ع َ٘٪أَؾ٫َ٬طُ .
ّكاٌ شكط اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغ#له ٤ضبع ٘#أؾَ#ط مَل ٘#لعيْ#اٌ

إبتسا ٛميُ مقسم٘ ل٩مَال ّالتأعٔل مل قْلُ تعاػلر كَغِمِؾُوا كِمْ اضَسْكِ أَسْثَؼَمخَ
أَؽْمهُشَ رَاػَُِْٔمموا أَٗلٌُمْْ ؿَِْمشُ ُٓؼْغِمضِ

اُِلمهِ رَإََّٔ اُِلمهَ ُٓخْمضِ

اٌَُْممبكِشِيَٖد(ْ##ٍّ ،)1

خ اب للصًٓ كفطّا بأٌ ٓػهّا مل ا٤ضع آميغل أٓينا ؾاّٛا مل ٍ#صِ اكل#سٗ
باليػب٘ كلً مل ٓعاٍسِ اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله أّ كاى

م#سٗ عَْ#ز

تيتَٕ قبل إىقهاٍ ٛصِ ا٤ؾَط ا٤ضبع٘ ٍّٕ :
اّ٤ل  :ؾَط ؾْال مً الػي٘ التاغع٘ للَاطٗ .
الثاىٕ  :ؾَط شٖ القعسٗ مً الػي٘ ال تاغع٘ للَاطٗ .
الثال

 :ؾَط شٖ احلا٘ مً الػي٘ التاغع٘ للَاطٗ .

الطابه  :ؾَط ذلطو مً الػي٘ العاؾطٗ للَاطٗ .
ل
قَال ٪ابٍٰ ٫ً٬ؿ٪اوُ ٪ّ :ح٪سٯ ٪يٰٕ ض٪ع٫لٮ مًٰ ٬قحط٬ٓ٪ـُ مًٰ ٬أٍَ٬لَ ا ْلعٰلْهَ أٌَٯ ق٪فْْ٪اٌ ٪قَا ٪
لٰع٫ن٬ٔ٪طَ ّ٬ٓ٪خ٪

اح ْط٫ب ٬ع٪يٯٕ  ،رَلَا ت٫كَلٍن٬يٰٕ  ،رَبَىٯ

كَصٯابٮ(.)2

لق##س زلٍ ٙ##اهلل ع##ع ّع##ل ال##يل ذلن##ساً ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له مً##

ا ٨تٔال اكلتعسز ٍّ ،صِ اليااٗ مً مكازٓق قْلُ تعاػل ررَاُِلهُ يَؼْقُِٔيَ ِٓمْٖ
اُ َّبطِد (. )1
( )1غْضٗ التْب٘ .2
( )2الطّع ا٤ى

.178/4
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ّلقس عاٛت آٓات القطآٌ بفهذ اكليارقغل ّ ،بٔي
مفأٍه الكفط ّاجلخْز ّ ،بٔي
القطآٌ اليت بٔي

ما تكيُ ىفْغَه مً#

غيدٔ٘ اله٣ل٘ اليت ٓطكبْىَا ّ ،أكثط غْض

قبذ رعل اكليارقغل ٍٕ غْضٗ التْب٘ .

ّتػن( ٙالفانخ٘) كنا عاٛت غْ#ضٗ كامل ٘#باغ#ه (غْ#ضٗ اكلي#ارقٌْ)
ّتسل ٍصِ التػنٔ٘ عل ٙالهطض الفازح للنيارقغل ّ ،التصكه بقبٔذ رعلَه ،
ّلعّو ا٨حااظ ميَه  ،إش حاضب اكليارقٌْ اليل ذلنساً قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ
ّالقعْز اكلتعسز عً القتال ّ ،ح

ّغله باللػاٌ ّا٤ضاعٔ

اكل١ميغل علٙ

القعْز .
ّٓأتٕ ٍصا احل

م#يَه مباؾ#طٗ م#ه الك#خاب٘ خاق ٘#ا٤ىك#اض لليػ#و

ّالقطب ٙ##معَ##ه ّ ،ك##صا م##ه عْا##ٜل ا٤ىك##اض  ْ##ٍّ ،م ً##ا٨عا##اظ مل شك##ط
اكليارق#ات إػل عاى##و اكلي##ارقغل ،رف ٕ##آٓ##تغل متت##الٔتغل مل غْ##ضٗ التْب##ٓ ٘##صكط

اكليارقٌْ ّاكليارقات معاً ر أُُْ َمبكِوُوَٕ رَأُُْ َبكِوَمبدُ ثَؼْنُمهُْْ ِٓمْٖ ثَؼْملَ يَم ُْٓشُرَٕ
ثِبُُْٔ ٌَْشِ ريَ ْهَوَْٕ ػَْٖ أَُْؼْشُرفِ ريَوْجِنُوَٕ أَيْذِيَهُْْ َٗغُوا اُِلهَ كَ َغَِِهُْْ َِِّٕ أُُْ َبكِوِنيَ

ٖ كِِهَمب
َ
د َرا ُْ ٌُللمب َس َٗمب َس َعهَم َّ َْ َلبُِم ِذي
ني َرا ُْ ُٔ َب ِكوَمب ِ
َ
هُْْ اُْلَبعِموُوَٕ * َرػَم َذ اُِلم ُه ا ُْ ُٔ َمب ِك ِو
هَِْ ؽَغْجُهُْْ رَُؼَ َهُْْ اُِلهُ رَُهُْْ ػَزَاة ُٓوِِْد (.)2
ّٓتك

اكليارقٌْ بأمْض :

اّ٤ل  :الْعْز الكاشب٘ ّ ،اليت  ٢أقل لا .
الثاىٕ  :خٔاى٘ ا٤ماى٘ .
الثال

 :ذلاّل٘ بع

اخلْمل مل قلْب اكل١ميغل ّاكل١ميات .

الطاب##ه  :ا٨تك##ال م##ه ال##صًٓ كف##طّا ّىؿ##ط أغ##باب اخلْ##مل ّالف##عب مل
اكلسٓي٘.

( )1غْضٗ اكلاٜسٗ .67
( )2غْضٗ التْب٘ .68-67
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اخل##امؼ  :اىؿ##ا ٛمػ##اس لله##طاض ّالتفطٓ##ق ب##غل اكل١##ميغل ،ق##ال تع##اػل

ٖ
ْ
ني َر ِِ ْسفَمبدًا َُِٔم
َ
ٖ ا ُُْٔم ْخ ِٓ ِ
َ
غذًا مِمشَاسًا َر ًُلْمشًا َر َر ْل ِشيوَمب ثَم ِْ
ر رَاُلزِيَٖ ارلخَزُرا َٓغْم ِ
ؽَممبسَةَ اُِل مهَ رَسَعُ موَُهُ ِٓ مْٖ هَجْ مَُ رَُمَِؾِِْلَُّٖ ِِْٕ أَسَدَْٗممب ِِالل اُْؾُغْ م َغ رَاُِل مهُ يَؾْ مهَذُ ِِٗلهُ مْْ
ٌََُبرِثُوَٕد(.)1
الػازؽ  :خص ٌ٢اكلػلنغل مل ال طٓق إػل اكلعطك٘ ّذلاّل٘ إشلعال أرطاز
اجلٔـ  ،كنا مل قٔ#او ضأؽ اليف#ا عب#س اهلل ب ً#أب ٕ#غ#لْل مل ال طٓ#ق إػل
معطك٘ أحس  ،إش قاض ضلطع عل ٙالعْزٗ  ،حت ٙعاز معُ إػل اكلسٓي ٘#ل#
عٔـ اكلػلنغل ّ ،عسز الصًٓ عازّا سلْ ٣ها. ٜ٘
الػابه  :التآ مط ّقياع٘ اكلكاٜس مل اخلفا ٛنس اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ
ّغله ّأقخابُ .
الثامً  :ا٨غتدفامل بالتيعٓل ّالػي٘ اليبْٓ٘ .
التاغه  :اجلسال ّاكلفال ٘ مل ا٤حكاو الؿطعٔ٘ .
العاؾط  :الفسض ّاخلٔاى٘ .
احلازٖ عؿط  :الازز مل ا٨متثال هلل ّضغْلُ ّ ،إ اضٗ أغباب الؿ#

قال تعاػل ررَُزَؼْشِكَ َّهُْْ كِْ َُؾْ ِٖ اُْوَوٍِْ رَاُِلهُ يَؼَُِْْ أَػَْٔبٌَُُْْد(. )2
ّمً مكازٓق مل

،

اهلل عع ّعل للػنْات ّا٤ضع ّكٌْ اكل١ميغل مل

حال عع ّإضتقاّ ٛعل ْ#عل ٙ#اكلي#ارقغل  ،ق#هّضٗ اكلي#ارقغل مل ح#ال ن#ع

ّخْمل ّإضباو  ،قال تعاػل ر رَِِرَا سَأَيْزَهُْْ رُؼْغِجُيَ أَعْغَمبُٓهُْْ رَِِْٕ يَوُوُُموا رَغْمَٔغْ ُِوَموُِْهِْْ
ًَ َٗلهُْْ لُؾُت ُٓغَ َّذَح ًَ َٗلهُْْ لُؾُت ُٓغَ َّذَح يَؾْغَجُوَٕ ًَُل فَِْؾَخ ػََِِْهِْْ هُْْ اُْؼَذُرُّ كَبؽْزَسْهُْْ هَبرََِهُْْ
اُِلهُ أَٗلغ يُخْكٌَُوَٕد(.)3
( )1غْضٗ التْب٘ .107
( )2غْضٗ ذلنس .30
( )3غْضٗ اكليارقٌْ .4
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لقس أضاز اكليارقٌْ إ تٔال اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله مل ططٓق
عْزتُ مً تبْو مه أىُ مل تقه معطك٘ عيس شٍاب اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ#
ّغله إػل تبْو  ،إؾلا أمه ٙ#ال#يل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له معاٍ#سات
ّعَْز ًا مه بعض الط٠غا ٛالصًٓ اغتاابْا لؿ#طّ) ال#يل ق#ل ٙاهلل علُٔ#
ّآلُ ّغله ّتعسزت اكلعاعات مل ال طٓق إػل تبْو ؼلا ٓلعو معُ ظٓازٗ ا٨ؿلاٌ

 ،قال تعاػلر عَ ُشِيهِْْ يَبرِ َب كِْ اركَبمِ رَكِْ أَْٗلُغِهِْْ ؽَزلغ يَزَجَََِّٖ َُهُْْ أَٗلهُ اُْؾَنُّ أَرَُْْ
يٌَْقِ ثِشَثِّيَ أَٗلهُ ػََِغ ًَُْ ؽَْْء ؽَهِِذد(.)1

لقس بسأ عسز ّتأ ه اكليارقغل مل تياقل بعس قلذ احلسٓبٔ٘  ،ه عا ٛرتذ
مك٘ ّتْالٕ آٓات القطآٌ لٔتيعِ كثه ميَه عً اليفا ّ ،مل عّٗ تبْو كاٌ
عسز اكليارقغل الصًٓ لفْا عً اكلعطك٘ سلْ هاىغل ّ ،لكً ع#سزاً آخ#ط م#يَه
خطعْا مه اكلػلنغل  ،رنكط بعهَه مل ططٓق العْزٗ  ٨تٔ#ال ال#يل ق#لٙ
اهلل علُٔ ّآلُ ّغله مل العقب٘ .
ّكا ٌ حصٓف٘ بً الٔناٌ آخصاً خب او ىاق٘ ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ
ّغله ٓقْزٍا ّ ،عناض ٓػْ الياق٘ حت ٙإشا ك#اىْا مل العقب ٘#إشا ا ي#ا عؿ#ط
ضاكباً اعانِْ رَٔا ٨ضازٗ إغقا) ىاق٘ ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله
مل الْ##ازٖ  ،رك##طر بَ##ه ضغْ##ل اهلل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له رْلْ##ا
مسبطًٓ.
ّعً حصٓف٘ الٔناىٕ أٌ ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله قال لعناض
( ٍل ع#طرته القْ#و؟ قلي#ا #ٓ ٢ا ضغْ#ل اهلل ك#اىْا متل#ثنغل ّلكي#ا ق#س عطري#ا
الطكاب  .قال  ٛ٢١ٍ :اكليارقٌْ إػل ْٓو القٔام٘ .
ٍل تسضٌّ ما أضازّا؟ قليا  . ٢ :ق#ال  :أضازّا أٌ ٓعفلْ#ا ضغْ#ل اهلل
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله مل العقب٘ رٔلقِْ ميَا .

( )1غْضٗ ركل

.53
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قليا ٓا ضغْل اهلل  ،أ ٢تبع

إػل عؿاٜطٍه حتٓ ٙبع#

إلٔ#

ك#ل قْ#و

بطأؽ قاحبَه.
قال  ، ٢ :إىٕ أكطِ أٌ ةسا العطب بٔيَا  :أٌ ذلنساً قاتل بقْ#و حتٙ#
إشا أاَطِ اهلل بَه أقبل علَٔه ٓقتلَه .
ه قال  :اللَهٲ اض مَه بالسبٔل٘  .قليا ٓا ضغْل اهلل ّ ،ما السبٔل٘؟ قال :
ؾَاب مً ىاض ْٓنه عل ٙىٔا) قلو أحسٍه رَٔل ) (.)1
ٍّل زلاٗ ال#يل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له م ً#ا ٢تٔ#ال اكلتك#طض مً#
معاعات ، ُ##اجلْ##اب ىع##ه  ،إش ؿلك##ط ال##صًٓ كف##طّا ّٓتقيْ##ا احلٔلّ ٘##الت##سبه
ل ٩تٔال خاق٘ مه إىعساو ا لبْاب ّاحلاعو ّاحلطؽ عل ٙباب اليل ذلنس
قل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له ّم#ه ٍ#صا ٓعا#عٌّ ع ً#التع#سٖ علٔ#ٍّ ، ُ#ه
ٓكلٌْ إلُٔ .
لقس غع ٙاكلؿطكٌْ مل مك٘ لقتل اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّميَا
لٔل٘ اكلبٔ

إش أشٌ اهلل عع ّعل لُ باخلطّج مً مك٘ ّالاطٗ إػل اكلسٓي٘ .

ّمً أغط اض ٍصِ الاطٗ أمْض :
اّ٤ل  :تَٔ ٘ٝمقسمات ٍصِ الاطٗ لث٣ا غيْات أّ أكثط قبل الا#طٗ
ب ْامل اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله عل ٙالقباٜل مل مْغ#ه احل#ج
ٓػأله إْٓاّ ِٛىكطتُ  ٍّْ ،مً ا٨عااظ مل زع ْٗ#إب#طأٍه الي#اؽ للخ#ج

بأمط مً عيس اهلل قال تعاػلررَأَرْْٕ كِْ اُ َّبطِ ثِبُْؾَظِّ يَم ْرُوىَ سِعَمبالَ رَػََِمغ ًُمَْ

مَبِٓشَ يَ ْرِنيَ ِْٖٓ ًَُْ كَظ ػَِِٔمنَد( ، )2لٔكٌْ أشاٌ ّىسا ٛإبطأٍه علُٔ الػ٣#و
مقسم٘ ليبْٗ ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله.
الثاىٕ  :تفهل اهلل عع ّعل بيكطٗ أٍل ٓثطب ل ُ#كن#ا مل بٔع ٘#العقب٘#
اّ٤ػل ّالثاىٔ٘ ٍّ ،ه لٔػْا قبٔل٘ ّبْٔت ّخٔاو متفطق٘ لقبٔل٘ إؾلا أىعه علَٔه
( )1السض اكليثْض .118/5
( )2غْضٗ احلج .27
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ببلسٗ ل#ا ت#أضٓذ ّتع#اٌّ ب#غل أٍلَ#ا ّ ،ق#رب مل القت#ال ّ ،إح#ااظ باكلسٓي٘#
ّاجلسضاٌ  ،ا٤مط الصٖ ىفعَه مل معطك٘ اخليس إش ٍا#ه عؿ#طٗ آ٢مل مً#
اكلؿطكغل عل ٙاكلسٓي٘ رخفطّا اخلي#س ؼلعي ٙ#أٌ ال#يل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلُ#
ّغله مل ٓكً الصٖ عا  ،إؾلا كاٌ اكلؿطكٌْ ٍه الصًٓ عّ اكلسٓيّ ، ٘#لْ#
قطٓ٘ كلا اغت اعْا حفط خيس حْلا ّاعتكاو اكل١ميغل خلفُ .

كاى

إٌ إختٔاض اكلسٓي٘ زاضاً للَاطٗ زٌّ هٍا معاعٗ لليل ذلنس قل ٙاهلل
علُٔ ّآلُ ّغله ٍّ ،ياو مػاٜل :
اّ٤ػل ٍ :ل كاٌ إخت ٔاض اكلسٓي٘ زاضاً للَاطٗ مً عيس اهلل عع ّعل أو مً
عيس الطغْل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله .
الثاىٔ٘  :لْ مل ٓته إختٔاض اكلسٓي٘ رَل تكلذ هٍا زاضاً للَاطٗ .
الثالث٘ ٍ :ل مً مْنْعٔ٘ لْعْز الَْٔز مل اكلسٓي٘ مل ٍاطٗ اليل قلٙ
اهلل علُٔ ّآلُ ّغله لا .
أما اكل ػأل٘ اّ٤ػل راٌ إختٔاض اكلسٓي٘ زاضاً للَ#اطٗ أم#ط م ً#عي#س اهلل ع#ع
ّعل ّ ،لٔؼ مً عيس اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله  ٍّْ ،مْنْب قْلُ

تعاػل ر رَِِرْ ئٌَُْشُ ثِيَ اُلزِيَٖ ًَلَشُرا ُُِِضْجِزُوىَ أَرْ يَوْزُُِوىَ أَرْ يُخْشِعُوىَ رئٌَُْشُرَٕ رئٌَُْشُ اُِلهُ رَاُِلهُ
لَِْشُ أَُْبًِشِيَٖد (.)1

رخٔينا اعتنه كفاض قطٓـ مل زاض اليسّٗ ّععمْا عل ٙإختٔاض رت ٙمفتْل
العه٣ت مً كل قبٔل٘ لٔكٌْ دلنْعَه عؿطٗ لٔهطبِْ نطب٘ ضعل ّاحس
( رأت ٙعربٓل علُٔ الػ٣و ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله  ،رأمطِ أٌ
ٓ ٢بٔ

مل مهاعُ الصٖ كا ٌ ٓبٔ

رّٔ ، ُ#أخ#ربِ ؼلك#ط القْ#و  ،رل#ه ٓب#

ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله مل بٔتُ تل
شل

مل اخلطّج ّأمطٍه بالاطٗ) (.)2

( )1غْضٗ ا٤ىفال .30
( )2السض اكليثْض .442/4

اللٔل٘ ّ ،أشٌ اهلل لُ عي#س
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لبٔاٌ حاع٘ اكلػلنغل إػل ؾكط اهلل عع ّعل عل ٙىعن٘ ٍاطٗ اليل قلٙ
اهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّأٍل بٔتُ ّأقخابُ إػل اكل سٓي٘ ّاليت ٍ ٕ#ؾ#اٍس علٙ#
قرب اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّأقخابُ ّ ،أىُ ٓ ٢طٓس القتال ّ ،حتٙ
بٔع٘ أٍل اكلسٓي٘ لُ مل العقب٘ مل ٓكً رَٔا قتال .
ّعً عابط بً عب#س اهلل أىَ#ه ب#آعْا ال#يل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له
( عل ٙالػنه ّال اع٘ مل اليؿا) ّالكػل .
ّعل ٙاليفق٘ مل العػط ّالٔػط .
ّعل ٙا٤مط باكلعطّمل ّاليَٕ عً اكليكط .
ّعل ٙأٌ تقْمْا مل اهلل ٢ ،تأخصكه مل اهلل لْم٘ ٜ٢ه .
ّعل ٙأٌ تيكطّى ٙإشا قسم

إلٔكهّ ،ؽليعْى ٙللا ؽليع ٌْ#مي ُ#أىفػ#كه

ّأظّاعكه ّأبياٛكهّ ،لكه اجلي٘ ) (.)1
ّمل ضّآ٘ ( تبآعْىٕ عل ٙالػنه ّال اع٘ مل اليؿا) ّالكػ#ل ّ ،علٙ#
التفقس مل العػط ّالٔػط ّ ،عل ٙا٤مط باكلعطّمل ّاليَٕ عً اكليكط ّ ،علٙ#
أٌ تقْمْ#ا مل اهلل  ٢تأخ##صكه مل اهلل لْم##ٜ٢ ٘##ه ّ ،عل ٙ##أٌ تيك##طّىٕ إشا
قسم

علٔكه ٓثطب  ،رتنيعْىٕ للا ؽليعٌْ ميُ أىفػكه ّأبياٛكه ّأظّاعكه

ّ ،لكه اجلي٘) (.)2
ّأما اكلػأل٘ الثاىٔ٘  ،راجلْاب ىعه  ،راٌ اهلل عع ّعل ّاغه كطٓه ٍّْ ،
القازض عل ٙأٌ صلعل مسٓي٘ أخط ٚأّ قطٓ٘ شات ىفه ّزراب مثل اكلسٓي٘ ٍّْ ،

مً مكازٓق قْلُ تعاػل ر َِِّٕ اُِلهَ ػََِغ ًَُْ ؽَْْء هَذِيشد (.)3

ّأضاز اهلل عع ّعل للنسٓي٘ اكليْضٗ ّأٍلَا الؿطمل ّالطرع٘ مل اليؿأتغل ،
ّؿلكً القْل أٌ اهلل عع ّعل أقلذ اكلسٓي٘ اكليْضٗ ّأٍلَا لعؿطات أّ مٝات
الػيغل ٨غتقبال اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله مَاعطاً .
( )1الطحٔق اكلدتْو .116/1
( )2أخباض مك٘ ل٥ظضقٕ .197/3
( )3غْضٗ البقطٗ .20
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مً حغل إقام٘ اّ٤ؽ ّاخلعضج رَٔا ّ ،دل ٞالَْٔز ل٩قام٘ رَٔا باىتلاض
بؿاضٗ بعث٘ ىل آخط العماٌ .
ٍّْ مً معاىٕ اكلػأل٘ ال ثالث ٘#أع ، ِ٣#إش ٓ#سل إختٔ#اض مسٓي ٘#رَٔ#ا أٍ#ل
الكتاب عل ٙقس ىبْٗ ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغ#له ّإحتااع ُ#لبٔ#اٌ
ّتأكٔس ىبْتُ.
ّقال ا٨ماو علٕ علُٔ الػ٣و  :إىّ٤ ٕ#ل م ً#صلث ْ#ب#غل ٓ#سٖ اهلل ْٓ#و
القٔام٘ للدكْم٘ .
ّبٔي

آٓ٘ البخ

غْ ٛعاقب٘ الصًٓ كفطّا  ،إش تق ه ٔاب خاق٘ بَه .

ّةتنل ٍصِ الثٔاب مً عَ٘ غعتَا ّنٔقَا ّعٍْاً :
اّ٤ل  :نٔق ٔاب الصًٓ كفطّا مل الياض.
الثاىٕ  :غع٘ ٔاب الصًٓ كفطّا ّكْىَا رهفان٘ .
الثال

ٔ ٍٕ :اب مً ىاض خاق ، ٘#تك ٌْ#مل تفٔ#ه ّتب#سل ّر#ق قٔ#اؽ

الصًٓ كفطّا .

ّاكلدتاض أىَا ىْب ٔاب بلخاا إحاط٘ اليا ض بَه  ،قال تعاػل رًُِلَٔب َٗنِغَذْ

عُُِودُهُْْ ثَذَُّْ َبهُْْ عُُِودًا ؿَِْشَهَبد

( )1

بٔينا أ ي ٙاهلل عع ّعل عل ٙاكل١#ميغل ّ ،شك#ط

رهلُ تعاػل ػً عاقبتَه  ،ق#ال تع#اػل ر يُؾَِلموَْٕ كِِهَمب ِٓمْٖ أَعَمبرِسَ ِٓمْٖ
رَهَتَد(.)2
إٌ شكط آٓ٘ البخ
اكل١ميغل بأمْض :

( )1غْضٗ اليػا.56 ٛ
( )2غْضٗ الكَ

.31

كلْنْب اخلكْم٘ ٍّْ ركِْ سَثِّهِْْد بٔاٌ ٨تك#امل
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اّ٤ل  :ا٨ؿلاٌ باهلل ّضغلُ ّكتبُ ّالْٔو ا٦خط ،قال تعاػل ررَاُلمزِيَٖ
َٓ ُوا ثِبُِلهِ رَسُعُِِهِ أُرَُْئِيَ هُْْ اُقِّذِّيوُوَٕ رَاُؾُّهَذَاءُ ػِ ْذَ سَثِّهِْْد (.)1
الثاىٕ  :الكرب عل ٙعسال ّمفال ٘ ّاغتَعا ٛا ل#صًٓ كف#طّا بَ#ه ّ ،مل

التيعٓل ر رَِِرَا لَبىَجَهُْْ اُْغَبهُِِوَٕ هَبُُوا عَالًَٓبد(.)2

 :ىكطٗ اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله .

الثال

الطاب##ه  :ا٨حتا##اج ّإقام ٘##الربٍ##اٌ عل ٙ##ق##خ٘ ّن##طّضٗ ا٨ؿل##اٌ ،

ّتاؾذ ٍصِ الهطّضٗ مً عنْمات قْلُ تعاػل ررََٓب لََِوْذُ اُْغَِّٖ رَاِْٗظَ ِِالل
َُِِؼْجُذُرِٕد(. )3

اخلامؼ  :أزا ٛالفطاٜض العبازٓ ، ٘#ق#ال تع#اػل ر رَأَهُِِٔموا اُقَّمالَحَ رَ رُموا اُضًََّمبحَ
رَاسًَْؼُوا َٓغَ اُشَّاًِؼِنيَد(.)4
رن ً##ا٨عا##اظ مل آٓ ٘##البخ##

شكطٍ##ا للف##ظ اخلكْ##م٘ ّبٔيَ##ا ّب##غل

ا٨حتا##اج عنْ##و ّخكْ##م م ل##ق ،رك##ل احتا##اج ٍ ْ##خكْ##م٘ ّلٔ##ؼ
العكؼ .
ّعاٛت آٓ٘ البخ

بكٔف٘ الفعل اكلان ٕ#رالْزَقَمُٔواد ٍّ#ل ٓ#سل علٙ#

إىقها ٛاخلكْم٘  ،اجلْاب إؾلا ٓسل عل ٙإىقها ٛبعض مك#ازٓقَا ّ ،ميَ#ا
معطك٘ بسض ّ ،اكلباضظٗ التأضطلٔ٘ بغل ا٨ماو علٕ علُٔ الػ٣و ّفلعٗ ّعبٔسٗ
بً احلاضا مً عَ٘ ّ ،بغل عتب٘ بً ضبٔع ٘ ّأخُٔ ؾٔ#ب٘ ّابي ُ#الْلٔ#س ّال#يت
ععل

اكلعطك٘ تتاُ مً بسآاتَا إػل اليكط للنػلنغل  ْ#ٍّ ،م ً#مك#ازٓق

( )1غْضٗ احلسٓس .19
( )2غْضٗ الفطقاٌ .63
( )3غْضٗ الصاضٓات .56
( )4غْضٗ البقطٗ .43
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ىػب٘ اليكط رَٔا إػل اهلل عع ّعل بقْلُ تعاػلر رَُوَذْ َٗقَشًَُْْ اُِلهُ ثِجَذْسَ رَأَْٗزُْْ أَرُِلخئ كَبرلوُوا
اُِلهَ َُؼَِلٌُْْ رَؾْمٌُشُرَٕد( ٌ٤ ،)1اليكط إشا عا ٛمً عي#س اهلل ع#ع ّع#ل راى٢ ُ#
ٓأتٕ بعس خػاضٗ ّعيا ٛإؾلا ٓأتٕ عل ٙسلْ اكلْعب٘ الكلٔ ، ٘#خاقّ ٘#أٌ مً#
مً اكلٜ٣ك٘ ليكطٗ اكلػلنغل.

أغبابُ ىعّل أل

ّشكطت ا ٘ٓ٦خكنغل  ،رَل مً خكنا ٛآخطٌّ طلتكنٌْ مل ضبَه ،
اجلْاب ىعه  ،را بات ؾ ٞلؿ#ٓ ٢ ٞسل عل ٙ#ىفٔ ُ#ع# ً#هِ  ،خاقّ ٘#أٌ
ا ٘ٓ٦قٔست اكلْنْب باغه ا٨ؾاضٗ (ٍصاٌ) ّرُٔ أماضٗ عل ٙتعسز اخلكْم٘
ّ ،أىَا لٔػ

قه ٘ٔ#ؾدك ٘ٔ#إؾل#ا ٍ ٕ#قه ٘ٔ#ىْعٔ ٘#متا#سزٗ ب#غل اكل١#ميغل

ّالصًٓ كفطّا لبٔاٌ العياّ ٛا٤ش ٚالصٖ ٢قاِ اكل١ميٌْ مل غبٔل اهلل .
الػازؽ  :السراب عً اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّالتيعٓل .
ّتسل آٓ٘ البخ

عل ٙمْنْعٔ٘ اكلب#اضظٗ اّ٤ػل مل معطك ٘#ب#سض مل بي#اٛ

قطح ا٨ؿلاٌ ّ ،إظاح٘ غل اٌ الكفط عً الي فْ#ؽ ّ ،مل اجملتنع#ات ّ ،اٌ
قٔل ا ٘ٓ٦عام٘ مل الكطاب ّالقتال بغل اكل١ميغل ّال#صًٓ كف#طّا رَ#صا القْ#ل
قخٔذ .

ّلكً ا ٘ٓ٦قٔست ا٤مط بالتثئ٘ رهَزَإِ لَقَْٔبِٕد ( )2لبٔاٌ إعا#اظ

مل اللفظ القطآىٕ  ٍّْ ،اغتفطا قٔ#ف٘ التثئ ٘#رٔ ُ#ل#صات التثئّ ٘#اجلن#ه،
ّضلتنل ٍصا اجلنه ّعٍْاً :
اّ٤ل  :قٔف٘ اجلنه أّاٌ ىعّل القطآٌ .
الثاىٕ  :لف٘ اجلنه رٔن#ا طل#ل ال#عمً اكلانّ ، ٕ#ا٤م#ه الػ#ابق٘ إش أٌ
الكطاب بغل ا٨ؿلاٌ ّالكفط مػتنط مل أٓ#او ا٤ىبٔ#ا ٛالػ#ابقغل ّ ،أٓ#او ال#يل
ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله .
الثال

 :الكطاب بغل ا٨ؿلاٌ ّالكفط بعس أٓا و اليبْٗ ّإػل ْٓو القٔام٘ .

( )1غْضٗ آل عنطاٌ .123
( )2السض اكليثْض .129/7
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لقس شكطت آٓ٘ البخ

خكنغل ٍّ#ه أٍ#ل ا٨ؿل#اٌ ّأٍ#ل الكف#ط ّ ،مل

تصكط اكليارقغل ّ ،رُٔ ّعِْ ذلتنل٘ :
اّ٤ل  :اكليارقٌْ طاٜف٘ كالربظر بغل أٍل ا٨ؿلاٌ ّالكفط .
الثاىٕ  :اكليارقٌْ مً اكلػلنغل ٤ىَه ى قْا بالؿَازتغل .
الثال

 :ضلتػو اكليار قٌْ مً الصًٓ كفطّا ّ،عاٛت آٓ#ات م ً#الق#طآٌ

باجلنه بٔيَه  ،قال تعاػل ر َِِّٕ اُِلهَ عَبِٓغُ أُُْ َبكِوِنيَ رَاٌَُْبكِشِيَٖ كِْ عَهَ ََّْ
عَِِٔؼًبد(.)1

الطابه  :احلا اكليارقغل بالصًٓ كفطّا ّّٓ٢تَه له  ،ق#ال تع#اػل رثَؾِّمشْ
أُُْ َبكِوِنيَ ثِ ََّٕ َُهُْْ ػَزَاثًب أًَُِِٔب * اُلمزِيَٖ يَزلخِمزُرَٕ اٌَُْمبكِشِيَٖ أَرَُِِْمبءَ ِٓمْٖ
دُرِٕ أُُْخِْٓ ِنيَد(.)2
اخلامؼ  :اكلطاز مً ا ٘ٓ٦القتال ب#غل ال#يل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له
ّاقخابُ مً عَ٘ ّبغل الصًٓ كفطّا ّاكلي#ارقغل ٓ ٢ ،قات#ل اكلي#ارقٌْ ال#يل
ذلنس ًا قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله .
ّاكلدتاض ٍْ اّ٤ل ّالطابه ّا٤خه  ٍّْ ،مً ا٨عااظ القطآىٕ .
إش تبغل آٓات القطآٌ أٌ اكليارقغل كاىْا ضلهطٌّ الك ٗ٣مه ال#يل ق#لٙ
اهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّطلطعٌْ معُ إػل القتال ّاحٔاىاً ٓيػ#خبٌْ مّ ً#غ#ل
ال طٓق كنا تقسو خبكْم إشلعاله مل ال طٓق إػل معطك٘ أحس .
(عً ابً عباؽ مل قْلُ { ٍصاٌ خكناٌ اختكنْا مل ضبَه }( )3ق#ال :
ٍه أٍل الكتاب  ،قالْا للن١ميغل سلً أّػل باهلل ّأقسو ميكه كتاباً ّ ،ىبٔي#ا
قبل ىبٔكه ّ .قال اكل١ميٌْ  :سلً أحق باهلل  ،آميا ؼلخنس ّآميا بيبٔ#كه ّؼل#ا
( )1غْضٗ اليػا.140 ٛ
( )2غْضٗ اليػا.139-138 ٛ
( )3غْضٗ احلج .9

 ################################################################################ 100معامل ا٨ؿلاٌ  /ج169

أىعل اهلل مً كتاب ّ ،أىته تعطرٌْ كتابيا ّىبٔي ا ه تطكتنِْ ّكفطم بُ حػس ًا
 ،ركاٌ شل

خكْمتَه مل ضبَه ) (.)1

(عً دلاٍس مل قْلُ { ٍصاٌ خكناٌ اختكنْا مل ضبَه }( )2قال  :مث#ل
اكل١مً ّالكارط اختكامَنا مل البع

.

ّأخطج ابً عطٓط عً دلاٍس ّع ا ٛبً أب ٕ#ضب#اح ّاحلػ ً#ق#ال #ٍ :ه
الكارطٌّ ّاكل١ميٌْ اختكنْا مل ضبَه) (.)3
ّمً خكاٜل القطآٌ البٔاٌ الصٖ ٓفٔس الْنْ#ح ّاجلّ ، ٛ٣#ؿلي#ه مً#

الل##بؼ  ،ق##ال تع##اػل ر هَ مزَا ثََِممبٕ ُِِ َّممبطِد

()5()4

رل##ه تق##ل ا##ٍ ٘##ٓ٦صا بٔ##اٌ

للنػلنغل  ،إؾلا شكطت البٔاٌ لعنْو الياؽ .
ّمل تقل ا ٘ٓ٦عيس شكط اخلكْم٘ إؾلا بٔي

غيدٔتَا ّ ،حال كل ططمل

ميَا ْٓو القٔام٘.
ّالتهاز ّالتياقض بغل مقامَنا مل ا٦خطٗ  ،ؼلا ٓبع
اليفْؽ ا٨ىػاىٔ٘ إػل ا٨ؿلاٌ ّٓ ،بع

الط بّ ٘#اكلٔ#ل مل

الكطاٍ٘ ّاليفطٗ مل ىفْغَه مً الكفط

ّاله٣ل٘ ّ ،مل التيعٓلر ؽَجَّتَ ٌَُُِِِْْْ اِْميَبَٕ رَصَيَّ َهُ كِْ هُُِموثٌُِْْ رًََمشَّهَ َُِِمٌُِْْْ اٌُُْلْمشَ
رَاُْلُغُومَ رَاُْؼِقَِْبَٕ أُرَُْئِيَ هُْْ اُشَّاؽِذُرَٕد(.)6

ٍّل مل شكط ٍصِ اخلكْم٘ مً أ ط مل شاتَا ّأ طٍا  ،اجلْاب ىعه ٍّْ ،
مً ا٨عااظ مل ا ٘ٓ٦القطآىٔ٘ ٍّ ،صا ا ٤ط مً ّعِْ :
اّ٤ل  :ظٓازٗ اؿلاٌ اكلػلنغل .
( )1السض اكليثْض .130/7
( )2غْضٗ احلج .9
( )3السض اكليثْض .130/7
( )4غْضٗ آل عنطاٌ .138
( )5أىلط اجلع ٛالْاحس بعس اكلا ٜ٘مً تفػهىا (معامل ا٨ؿلاٌ مل تفػه القطآٌ).
( )6غْضٗ احلاطات .7
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الثاىٕ  :تْب٘ ّتيعِ طاٜف٘ مً اكليارقغل عً اليفا .
الثال

 :التدفٔ

عً اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّاكلػلنغل .

الطابه  :تط ٔو اكلػلنغل با٨غ٣#و ّ ،إظاح ٘#احلْ#اعع ال#يت ق#س ةْ#ل
زٌّ زخْله رُٔ .
اخلامؼ  :تأكٔس قاىٌْ ٍّْ أٌ ا٨ؿلاٌ قرب ّعَاز .
الػازؽ  :بٔاٌ قاىٌْ ٍّْ أٌ خكْم٘ اكل١ميغل مل اهلل ّهلل .
الػابه  :زعْٗ اكلػلنغل إػل التخلٕ بالكرب  ،قال تع#اػل مل الثي#ا ٛعلٙ#

اكل١ميغل ر رَرَوَافَوْا ثِبُقَّجْشِ رَرَوَافَوْا ثِبَُْٔشْؽََٔخِد (. )1

الثامً  :التصكه بعامل ا٦خطٗ  ،قبل ّأ ياّ ٛبعس اخلكْم٘ ّالقتال .
التاغه  :بٔاٌ العاقب٘ احلػي٘ للن١ميغل ّ ،العاقب٘ الػٔ ٘ٝللصًٓ كفطّا .
العاؾط  :إزضاو الكفاض لػْ ٛإختٔاضٍه ّ ،ما ٓيتلطٍه مً العقاب رَه
مل معاضو ا٨غ٣و أما ٓقتل ، ٌْ#أّ ٓ١غ#طٌّ  ،أّ ٓعْ#زٌّ إػل مك ٘#ؼلؿ#ق٘
ّعياّ ٛخٔب٘ ااٍطٗ  ،تكٌْ زعْٗ للياؽ لل٩غ٣و .
احلازٖ عؿط  :ظعط الصًٓ كفطّا عً الػ#عٕ للث#أض لق#تٍ٣ه مل مع#اضو
ا ٨غ٣و ٍ ٌ٤ ،صا الػعٕ  ٢صللو له إ ٢ا٤شّ ٚاله#طض ّ ،ول#

ٍ#صِ

احلقٔق٘ ؼلعطك٘ أحس  ،را#اٛت ق#طٓـ تعٍ ْ#ب#الكثطٗ ّا٨غ#تعساز كل#سٗ ع#او
ل#سخْل اكلعطك ٘#رطععْ#ا باخلٔبّ ٘#اخلػ#طاٌ  ْ#ٍّ ،م ً#ا٨عا#اظ مل اليبْٗ#
ّالسراب عيَا .
رقبل ّبعس معطك٘ بسض مل ٓكً اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغ#له ٓقك#س
عّ قطٓـ أّ قْارلَا اليت ؽلط بالقطب مً اكلسٓي٘ غْا ٛاليت طج مً مك٘
إػل الؿاو  ،أّ اليت تأتٕ مً الؿاو إػل مك٘ إؾلا ك#اٌ ال#يل ق#ل ٙاهلل علُٔ#
ّ ٢ىػ#ا ٭١#ٓ ٛزٌّ الك#لْات اخلنػ ٘#مل اكلػ#اس
ّآلُ ّغله ّأق#خابُ ضع#ا ً
اليبْٖ ّٓ ،يعل القطآٌ عل ٙاليل قل ٙا هلل علُٔ ّآلُ ّغله رٔتلقاِ اكلػلنٌْ

( )1غْضٗ البلس .17
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بالتكسٓق ّالعنل ؼلهامٔيُ  ،إؾلا ىعل

آ٦ات مل الػيغل ا٤خهٗ م ً#م#سٗ

الطغال٘ اليبْٓ٘ بالسراب  ،بلخاا اجلنه ب#غل آٓ#ات القت#ال ّ ،تفػ#ه بعهَ#ا

لبعض  ،قال تعاػلر رَهَبرُِِوا كِْ عَجَِِِ اُِلهِ اُلزِيَٖ يُوَبرُِِوٌَُْْٗ رَالَ رَؼْزَمذُرا َِِّٕ اُِلمهَ الَ
يُؾِتُّ أُُْؼْزَذِيَٖد(.)1

ّقس ٓأتٕ لفظ اكلثي ٙللس٢ل٘ عل ٙا ٢يغل عل ٙسلْ احلكط ّالبٔاٌ  ،كنا

مل قْلُ تعاػل رِِْٕ هَزَإِ َُغَبؽِشَإِد ( )2إش ضم ٙقْو رطعٌْ مْغٙ#

ٍّاٌّ مْغٍّ ٙاضٌّ بالػخط ّ ،كنا مل قْل اليل لْ) لقْمُ رِِؽْذََ
اثْ َزََّْ هَبرَِِْٖد (.)3
ّكاى

أغباب ىعّل آٓ٘ البخ

ّالقتال ْٓ#و ب#سض  ،ت#ط ٚكل#اشا مل تق#ل

اٍ : ٘ٓ٦صاٌ خكناٌ اقتت ٣مل ضبَه  ،اجلْاب بغل اخلكْم٘ ّالقتال عنْو
ّخكْم م لق  ،راخلكْم٘ أعه ّبٔي

ا ٘ٓ٦مْنْب اخلكْ#م٘ ٍّ ْ#مل

اهلل غبخاىُ ّ ،ضبْبٔتُ اكل لق٘ ّإنار٘ ل فظ الطب للدكنغل معاً بقْلُ تعاػل

رالْزَقَُٔوا كِْ سَثِّهِْْد (.)4
لبٔاٌ مػاٜل :

اّ٤ػل  :ا٤قل عسو ّقْب اخلكْم٘ بغل الياؽ مل اهلل غبخاىُ لْعْب
إقطاضٍه بأىُ ضبَه ـلٔعاً .

( )1غْضٗ البقطٗ .190
( )2غْضٗ طُ.63
( )3غْضٗ القكل .27
( )4غْضٗ احلج .19
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ّمً ا٨عااظ مل ىبْٗ ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ت ّٗ٣ك#ل مػ#له
ّمػلن٘ عسٗ مطات مل الْٔو ّعل ٙسلْ الْعْب العٔ

قْلُ تعاػل راُْؾَْٔذُ ُِِلهِ

سَةِّ اُْؼَبَُِٔنيَد (.)1
ّتأتٕ ٍصِ الت ّٗ٣ال مً اخلؿْب ّاخلهْ#ب مل الك ٗ٣#الْاعب ٘#م#ه
اغتقبال البٔ

احلطاو غْا ٛكاٌ اكلػله ّاكلػلن٘ مل عَ٘ اكلؿط أّ اكلفطب .

ٍّل لصِ الت ّٗ٣مْنْعٔ٘ مل اخلكْم٘ اليت تصكطٍا آٓ٘ البخ

أو أٌ

القسض اكلتٔقً ميَا ٍْ معطك٘ بسض ّاكلباضظٗ بغل ا٨ماو علٕ ّفلعٗ ّعبٔسٗ بً
احلاضا مً عَ٘ ّبغل عتب٘ بً ضبٔع٘ ّأخُٔ ؾٔب٘ ّابيُ الْلٔس مً عَ٘ أخطٚ
 ،اجلْاب ٍْ اّ٤ل .
رنْنْب ا ٘ٓ٦متاسز مل كل ظماٌ ّ ،لكيُ بالربٍاٌ ّا٨حتااج ّأزاٛ
الفطاٜض ّالعبازات  ٍّْ ،مً الؿْاٍس عل ٙك ٌْ#ال#يل ذلن#س ق#ل ٙاهلل
علُٔ ّآلُ ّغله زاعٔ ٘#إػل الػ٣#و ّ ،إمامَ #ا ٤مت ُ#مل غ#بل الػ#له ّا٤مً#

ّالػ٣و ّلٔؼ القتال  ،قال تعاػل ر يَبأَيُّهَب اُلزِيَٖ َٓ ُوا ادْلُُِوا كِْ اُغِِِّْْ ًَبكلخَ رَالَ
رَزلجِؼُوا لُيُوَادِ اُؾَِّْيَبِٕ ِِٗلهُ ٌَُُْْ ػَذُرٌّ ُٓجِنيد (.)2

ّت##بغل خاؽل ٘##ا ٘##ٓ٦أعّ ِ٣##عْ##ب ب##ات ال##صًٓ آميْ##ا مل مي##اظل ال##سٚ
ّا٨ؿلاٌ ٤ىَا بطظر زٌّ اكلٔل إػل الصًٓ كف#طّا أّ ذلاك#اتَه  ،را٤ق#ل مل
خلق الياؽ ٍْ ا٨ؿلاٌ  ،رٔاو أٌ ٓاو الصًٓ كفطّا اخلكْم٘ ّاليعاب راٌ
قل

إشٌ كلاشا كا ٌ القتال مل معطك٘ بسض ّ ،لْ ٢بعث٘ اليل ذلن#س ق#ل ٙاهلل

علُٔ ّآلُ ّغله مل ٓقه ٍصا القتال .
ّاجلْاب إٌ بعث٘ ا٤ىبٔا ٛحق ّقس .

( )1غْضٗ الفاة٘ .2
( )2غْضٗ البقطٗ .208
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ّلكً القتال ّقه بػبو إقطاض الصًٓ كفطّا عل ٙذلاضب٘ اليبْٗ ّالتيعٓل

ّ ،قال تعاػل ر ريَ ْثَغ اُِلهُ ِِالل إَْٔ يُزَِّْ ُٗوسَهُ رَُوْ ًَشِهَ اٌَُْبكِشُرَٕد(. )1
ّمً ا٨عااظ مل آٓ٘ البخ

أىَا ت#صكط القت#ال مل معطك ٘#ب#سض عل ٙ#أىُ#

خكْم٘  ٌ٤اخلكْم٘ ٍٕ ا٤قل  ٕ#ٍّ ،باقٔ ٘#ب#غل أٍ#ل ا٨ؿل#اٌ ّال#صًٓ
كفطّا .
ّلبٔاٌ ىكت٘ ٍّٕ زخْل اكلػلنغل اكلعطك٘ بالتْك#ل عل ٙ#اهلل  ،م# ً#ه

خْمل أّ ّعل مً الصًٓ كفطّا أّ القتل ٤ىُ مل غبٔل اهلل  ،قال تعاػلررٌَُُِْْ
اُؾَِّْيَبُٕ يُخَوِّفُ أَرَُِِْبءَهُد(.)2
الثاىٔ٘  :بٔاٌ آٓ٘ البخ

لقاىٌْ ٍّْ التدفٔ

مً حسٗ اليعاب بغل أٍ#ل

ا٨ؿلاٌ ّالصًٓ كفطّا  ،راٌ ّقه القتال رَْ أمط عطنٕ ط#اض ٟغ#طعاٌ م#ا
ٓيقهٕ  ،رٔيكطمل اجلٔؿاٌ  ٍّْ ،مً ا٤غطاض بعسو إطال٘ أمس معطك٘ بسض
أكثط مً ؾ ط مً ىَاض .
الثالث٘  :بٔاٌ مػأل٘ ٍّٕ أٌ ٍصِ اخلكْم٘ لٔػ
مل

عل ٙمال أّ عطع أّ

أّ مكاأ زىْٔٓ٘ ،إؾل#ا ٍ ٕ#خكْ#م٘ مل العقٔ#سٗ ّاكلب#سأ ّ ،رٔ ُ#زعْٗ#

للنػلنغل إػل الثبات عل ٙا٨ؿلاٌ .
الطابع٘  :ح

اكلػ#لنغل عل ٙ#القٔ#او بالؿ#كط هلل ع #ع ّع#ل عل ٙ#ال#يعه

اكلاؾخ٘ عً اخلكْم٘ مل اهلل ّ ،إعاى٘ اهلل عع ّعل له مل الفلب٘ ّالػ٣م٘
ّاللفط مل ٍصِ اخلكْم٘.
لقس ععل اهلل عع ّعل احلٔاٗ السىٔا زاض امتخاٌ ّإبتّ ٛ٣ميُ اخلكْم٘
اليت تقه بػبو عياز الصًٓ كفطّا ّ ،مً خكاله ا٨غتكباض  ،رااٛت آٓ٘
البخ

با٨خباض عً خكْم٘ اكل١ميغل له ّ ،عً غْ ٛعاقب٘ الصًٓ ضلاضبٌْ

اليبْٗ ّالتيعٓل.
( )1غْضٗ التْب٘ .32
( )2غْضٗ آل عنطاٌ .175
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ّآٓ٘ رهَزَإِ لَقَْٔبِٕد ( )1مً غْضٗ احلج  ،اليت ٍٕ مكّٔ ٘#لكً#
ا ٘ٓ٦أع ِ٣مسىٔ٘ ّتتعلق بالقتال مل معطك٘ بسض ّ ،لبٔاٌ اليفه العلٔه ٍ٤ل
مل بيا ٛقطح ا٨غ٣و ّ ،أٌ خكْمتَه مه أبيا ٛعنْمتَه مً الصًٓ

البٔ

كفطّا تكل إػل حس القتال .
ّق#س غ#قل ؾَ#سا ٛم ً#اكلَ#اعطًٓ ّا٤ىك#اض مل معطك ٘#ب#سض ّأح##س
ّاخلي##س  ،رف##ازضّا إػل ال##ساض ا٦خ##طٗ لتي##عل آٓ##ات الق##طآٌ ٍّ ٕ##تته##نً

البؿاضٗ ٔاتَه ّغعازتَه عيس اهلل عع ّعل  ،قال تعاػل ررَالَ رَوُوُُموا َُِٔمْٖ
يُوْزََُ كِْ عَ جَِِِ اُِلهِ أَْٓوَاد ثََْ أَؽَِْبء رٌَُِْٖ الَ رَؾْؼُشُرَٕد (. )2

أما الصًٓ كفطّا غْا ٛالصًٓ قتلْا مل معطك٘ بسض ّعسزٍه غبعٌْ أّ
الصًٓ قتلْا مل معطك٘ أحس ميَه ٍّه ا ياٌ ّعؿطٌّ راٌ مكهٍه إػل الياض
ّ ،كصا مً مات عل ٙالكفط ميَه ّ ،مً إعااظ آٓ٘ البخ

أىَا أخربت عً

غْ ٛعاقب٘ الصًٓ كفطّا م لقاً غْا ٛاختك#نْا م#ه اكل١#ميغل ّق#اتلْا ال#يل
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله أّ  ، ٢رعاقب٘ الكفط ّاجلخْز ا٨قام٘ الساٜن٘ مل
الياض .
ّةتنل اّ ٘ٓ٦عٍْاً :
اّ٤ل  :الصًٓ كفطّا باهلل ّاليبْٗ ّالتيعٓل ق ع

له ٔاب مً ىاض .

الثاىٕ  :الصًٓ طلاق#نٌْ ال#يل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له ّأق#خابُ
ق ع

له ٔاب مً ىاض .
الثال

 :ال#صًٓ ق#اتلْا ال#يل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له ّأق#خابُ مل

معطك ٘##ب##سض ق ع #

ل##ه ٔ##اب م ً##ى##اض  ،إ ٢م ً##أزضك##تَه التْب ، ٘##ق##ال

تعاػلر رَِِْْٗ َُـَللبس َُِْٖٔ رَبةَد(.)3
( )1غْضٗ احلج .19
( )2غْضٗ البقطٗ .154
( )3غْضٗ طُ .81
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الطابه  :الصًٓ كفطّا باهلل ّاليبْات مً أٍل اكللل الػابق٘ ق ع#

ل#ه

ٔاب مً ىاض .
ّ ٢تعاضع بغل ٍصِ الْعِْ ّكلَا مً مكازٓق آٓ٘ البخ

.

ٍّل تسل ا ٘ٓ٦عل ٙخلق الياض  ،اجلْاب ىعه جملَٔٝا بكٔف٘ اكلانٕ
رق ع د تط ٚمً الصٖ ق ٍه له ٍصِ الثٔاب  ،رُٔ ّعِْ :
اّ٤ل  :إٌ اهلل عع ّعل ٍْ الصٖ ق ٍه للكفاض ٍصِ الثٔاب .
الثاىٕ  :ق ه ٍصِ الثٔاب مل
مل قبهُ لطّح اكل١مً بل
بؿسٗ .
الثال

اكلْت ّإعْاىُ خاق٘ مه التبآً ّالتهاز

ّأحٔاىاً ٓػتأشٌ ميُ ّ ،بغل قبهُ لطّح الكارط

ٓ :ق ه ٍصِ الثٔاب اكلٜ٣ك٘ اكلْكلٌْ بالياض  ،ق#ال تع#اػل رػََِِْهَمب

رِغْؼَخَ ػَؾَشَد(.)1
الطابه  :قٔاو اكلٜ٣ك٘ بأمط مً عيس اهلل بتق ٔه ٔاب لل#صًٓ كف#طّا ّر#ق
مقاغَه .
اخلامؼ  :شات ىاض عَيه ةٔل بعض أععا#َٜا ال#صًٓ كف#طّا ؼل#ا تكٌْ#
ٔاباً متؿابَ٘ له  ،رالثٔ#اب ٍي#ا ىْ#ب دل#اظ ّتقطٓ#و ّباع#

للػ#كٔي٘ عي#س

اكلػلنغل إش اٌ القطآٌ ٓأتٕ باكلسضكات العقلٔ٘ بكٔف٘ احملػْغات  ،رلٔؼ مل

عَيه إ ٢الياض ّا٨حاا  ،قال تعاػل ر َِِّٕ اُلزِيَٖ ًَلَشُرا ثَِيَبرِ َب عَوْفَ ُٗقِِِْهِْْ
َٗمبسًا ًُِلَٔممب َٗنِمغَذْ عُُِممودُهُْْ ثَمذَُّْ َبهُْْ عُُِممودًا ؿَِْشَهَممب َُِِمزُرهُوا اُْؼَمزَاةَ َِِّٕ اُِلمهَ ًَممبَٕ ػَضِيمضًا

ؽًٌَِِٔبد(.)2

( )1غْضٗ اكلس ط .30
( )2غْضٗ اليػا.56 ٛ
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رلنا احتج اكلٜ٣ك٘ عل ٙععل ا٨ىػاٌ ركِمْ اضَسْكِ لَِِِلَمخَد( )1أع#ابَه
اهلل عع ّعل باحلا٘ ّالربٍاٌ رِِْْٗ أَػَُِْْ َٓب الَ رَؼَُِْٔوَٕد(. )2
ّمً عله اهلل عع ّعل الصٖ ٓعاع اكلٜ٣ك٘ عً ازضاكُ ّا٨حاط٘ بُ مل
اكلقاو  ،ا٤مط مً عيس اهلل للنٜ٣ك٘ بأٌ ٓعسّا ٔابا مً الياض للصًٓ كفطّا ،
ٍّل تكٌْ ٍصِ الثٔاب حانطٗ مل عامل القرب ّ ،اهلل عع ّعل قازض عل ٙأٌ

ٓسخلَا إػل الق#رب  ،كن#ا مل قك ٘#رطع ، ٌْ#ق#ال تع#اػل مل آل رطع ٌْ#راُ َّمبسُ

يُؼْشَمُوَٕ ػََِِْهَب ؿُذُرُا رَػَؾُِِبد ( )3أٖ تعطع علَٔه ٍّه مل قبْضٍه مْانعَه
مل ا٦خطٗ ّما رُٔ مً العصاب ا٤لٔه مل الياض ،اكلدتاض . ٢
ّاكلطاز مً احلنٔه ٍْ اكلا ٛاحلاض  ٌ٤اكل#ا ٛإشا ك#اٌ ؾ#سٓس احل#طاضٗ
ّألق ٙعل ٙالطّ٠ؽ ٓبل حطِ ّا٤ش ٚاكلاؾذ عيُ إػل الب ٌْ  ،رٔصٓو ما
رَٔا ّٓ ،كَطٍا  ،لبٔاٌ مػاٜل :
اّ٤ػل  :بع##

الي##اؽ  ٨غتخه##اض ع##امل ا٦خ##طٗ مل الْعْ##ز ال##صٍ

ّا٨غتعساز لُ بالػعٕ للسخْل إػل اجلي٘ ّاليااٗ مً الياض .
الثاىٔ : ٘##اكلػ##اضع٘ مل اخل##هات ّعن##ل الك##احلات ،رن##ث ً٣تف##تذ أبْ##اب
اجلياٌ ّتفلق أبْاب الياض مل ؾَط ضمهاٌ .
ّعً ابً عباؽ قال ( إىُ ره اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ٓقْ#ل :
إٌ اجلي٘ لتياس(ّ ،)4تعخطمل مً احلْل إػل احلْل لسخْل ؾَ#ط ضمه#اٌ ،
ربشا كاى

أّل لٔل٘ مً ؾَط ضمهاٌ ٍب

ضٓذ مً ة

الع#طف ٓق#ال ل#ا

اكلثهٗ  ،تكفق ّض أؾااض اجلي٘ ّحلق اكلكاضٓه  ،رٔػنه لصل

ط#يغل مل

( )1غْضٗ البقطٗ .30
( )2غْضٗ البقطٗ .30
( )3غْضٗ ارط .46
( )4أٖ تعًٓ بالبػل ّالفطف ّالْغاٜس ّالػتاٜط عل ٙاحلٔ اٌ ّٓ ،ػن ٙالصٖ ٓع#ا
الفطفّ ،طلٔل الْغاٜس الياٯاز  ،بالتؿسٓس.
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ٓػنه الػامعٌْ أحػً ميُ ّ ،وٕ ٛاحلْض العغل حت ٙتق

بغل ٓسٖ ؾطمل

اجلي٘ رٔيازًٓ ٍ :ل مً خاطو إػل اهلل عع ّعل رٔعّعُ ؟
ه ٓقلً ٓ :ا ضنْاٌ  ،ما ٍصِ اللٔل٘ ؟
رٔأبَه بالتلبٔ٘  ،ه ٓقْل ٓ :ا خهات حػاٌ ٍ ،صِ أّل لٔل٘ مً ؾَط
أبْاب اجلياٌ للكاٜنغل مً أم٘ أفلس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ

ضمهاٌ  ،رتخ

ّغله قال  :ه ٓقْل اهلل عع ّع#ل #ٓ :ا ضنْ#اٌ  ،ار#تذ ب#اب اجلي#اٌ #ٓ ،ا
 ،أ لق أبْاب الياض عً الكاٜنغل مً أم٘ أفلس علُٔ أرهل الكٗ٣#

مال

ّالػ٣و .
ٓا عربٓل اٍبل إػل ا٤ضع ركفس مطزٗ الؿٔاطغل ّ لَه با٣ ٤ل  ،ه
اقصمل بَه مل جلج البخاض حتٓ ٢ ٙفػسّا عل ٙأم٘ حبٔل قٔامَه قال:
ّٓقْل اهلل عع ّعل مل كل لٔل٘ مً ؾَط ضمهاٌ ٣ا مطاض ٍ :ل مً#
غاٜل رأع ُٔ ؟ ٍل مً تاٜو رأتْب علُٔ ؟ ٍل مً مػتففط رأ فط لُ ؟ مً
ٓقطع اكللٕ ٛه اكلعسو ّ ،الْمل ه اكلللْو .
قال ّ :هلل عع ّعل مل كل ْٓو مً ؾَط ضمهاٌ عيس ا٨ر اض أل
عتٔق مً الياض ( ، )1ربشا كاى
أل

ميَا أل

أل

لٔل٘ اجلنع٘ ّْٓو اجلنع٘ أعت#ق مل ك#ل غ#اع٘

عتٔق مً الياض  ،كلَه قس اغتْعو العصاب .

ربشا كاٌ مل آخط ؾَط ضمهاٌ أعتق مل شل

الْٔو بقسض ما أعتق مً أّل

الؿَط إػل آخطِ .
ربشا كاى

لٔل ٘#الق#سض ٓ#أمط عربٓ#ل علٔ ُ#الػ٣#و رَٔ#بل مل كبكب ٘#مً#

اكلٜ٣ك٘ إػل ا٤ضع ّمعُ لْا ٛأخهط  ،رهكع اللْا ٛعل ٙاَط الكعب٘ ّ ،لُ
غتنا ٜ٘عياح  ،ميَا عياحاٌ ٓ ٢يؿطٍنا إ ٢مل لٔل٘ القسض  ،رٔيؿطٍنا تل
اللٔل٘ رٔااّظاٌ اكلؿط ّاكلفطب .
عربٓل علُٔ الػ٣و اكلٜ٣ك٘ مل ٍ#صِ ا٤م ، ٘#رٔػ#لنٌْ عل ٙ#ك#ل

ّٓب

قاٜه ّقاعس  ،مكل ّشاكط ّٓ ،كارخْىَه ّٓ١ميٌْ عل ٙزعاَٜه حت ٓ ٙله
( )1أل

أل

أٖ ملٌْٔ .
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الفاط  ،ر#بشا طل#ه الفا#ط ق#ال عربٓ#ل علٔ ُ#الػ٣#و #ٓ :ا معؿ#ط اكلٜ٣ك، ٘#
الطحٔل الطحٔل رٔقْلٌْ ٓ :ا عربٓل  ،ما قيه اهلل مل حْ#اٜج اكل١#ميغل مً#
أم٘ أفلس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله .
رٔقْل علُٔ الػ٣و  :إٌ اهلل عع ّعل ىلط إلَٔه مل ٍصِ اللٔل٘ رعفا عيَه
ّ فط له إ ٢أضبع٘ .
قال ضغْل اهلل قل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له  ٛ٢١#ٍّ :ا٤ضبع : ٘#م#سمً
قلط ّ ،عا ّالسُٓ ّ ،قاطه ضحه ّ ،مؿاحً قٔل ٓ :ا ضغْل اهلل ّ ،م#ا
اكلؿاحً ( ،)1قال قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله  :اكلكاضو ربشا كاى
رٔ

تل

لٔل٘ الف ط

اللٔل٘ اجلاٜعٗ .

ربشا كاٌ ساٗ الف ط ٓبع
رٔقْمٌْ عل ٙأرْاِ الػك

اهلل عع ّعل اكلٜ٣ك٘ رٔنهٌْ مل ا٤ضع ،
 ،رٔيازٌّ بكْت ٓػنعُ ـلٔه خلق اهلل تعاػل

إ ٢اجلّ ً##ا٨ى##ؼ ٓ ،قْل##ٓ : ٌْ##ا أم ٘##ذلن##س ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له ،
اخطعْا إػل ضب كطٓه ٓع ٕ اجلعٓل ّٓففط العلٔه ربشا بطظّا إػل مكٍ٣ه
ٓقْل اهلل عع ّعل للنٜ٣ك٘ ٓ :ا مٜ٣كيت  ،ما ععا ٛا٤عه إشا عنل عنلُ؟
قال  :تقْل اكلٜ٣ك٘  :إليا ّغٔسىا  ،ععا ِ٠أٌ ْٓر ٙأعطِ قال عل ّع: ٣#
ربىٕ أؾَسكه أىٕ قس ععل#

ْ#ابَه م ً#قٔ#امَه ؾَ#ط ضمه#اٌ ّقٔ#امَه

ضناٖ ّمففطتٕ ّٓقْل ٓ :ا عبازٖ  ،غلْىٕ  ،رْععتٕ ّع٣لٕ  ٢تػألْىٕ
الْٔو ؾٔ ٝا مل ـلعكه ٦خطتكه إ ٢أع ٔتكنِْ  ٢ّ ،لسىٔاكه إ ٢ىلطت لكه
ّ ،ععتٕ ٤غاٌ علٔكه عث#طتكه م#ا ضاقبتنْ#ىٕ ّ ،ععت ٢ ٕ#أخ#عٓكه ّ٢
أره###خكه ب###غل ٓ###سٖ أق###خاب احل###سّز  ،اىك###طرْا مففْ###ضا لك###ه  ،ق###س
أضنٔتنْىٕ ّضنٔ

عيكه قال  :رتفطح اكلٜ٣ك٘ ّتػتبؿط ؼلا ٓع ٕ اهلل ٍصِ

ا٤م٘ إشا أر طّا مً ؾَط ضمهاٌ) (.)2

( )1اكلؿاحً الصٖ ٓكًٍ العساّٗ ّالبفها ٛللفه.
( )2الفاكَٕ  /اخباض مك٘ .227/4
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الثالث : ٘##بٔ##اٌ مك##سا لتبلٔ #ال##يل ذلن##س ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له

الطغال٘ ّولٕ رطز مً ا٨ىصاض  ،قال تعاػل ر ِِٗلَٔب أَْٗذَ ُٓ زِس رٌََُُِْ هَوَّْ هَبدد (ّ )1مل
ا ٘ٓ٦أعّ ِ٣ضز عً عكطم٘ ّأب ٕ#اله#خ ٙاىَن#ا ق#اّ : ٢ن#ه ضغْ#ل اهلل
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ٓسِ عل ٙقسضِ رق#ال  :أى#ا اكلي#صض ّ ،أّم#أ بٔ#سِ
عل ٙميكو علٕ علُٔ الػ٣#و رق#ال  :أى#

ال#ازٖ ٓ#ا عل ، ٕ#ب#

َٓت#سٖ

اكلَتسٌّ مً بعسٖ ) (.)2
الطابع٘  :بٔاٌ قفخ٘ مً ؾسٗ أش ٚأٍل الياض ّ ،أٌ عصابَه  ٓ ٢ا للا
ٓلعو أخص احلاّ ٘ ٜاحلصض ّ ،لعّو إعتياب الك فط ّذلاضب٘ اليل ذلنس قلٙ
اهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّخاق٘ أٍل ا٨ؿلاٌ .
اخلامػ٘  :بٔاٌ التهاز بغل اخلكنغل ّ ،أٌ مهنٌْ اخلكْم٘ مل ا٢ ٘ٓ٦
ٓيخكط بأٌ كل ططمل ميَنا ٓقْل أىُ عل ٙاحلق  ،إؾلا ٍياو ططمل عل ٙاحلق
ّمػال

السّ ٚم١مً باهلل ّ ،ططمل آخط كارط باهلل عع ّعل ّالتيعٓ#ل ،

ّقس أىعه اهلل عع ّعل عل ٙاكلػلنغل بأٌ ععل كل مػ#له ّمػ#لن٘ ٓتلْ#اٌ

قْلُ تعاػل راهْذَِٗب اُقِّشَاهَ أُُْغْزَوَِِْد ( )3عسٗ مطات مل الْٔو عل ٙسلْ الْعْب
الصٖ ٓتفؿ ٙكل رطز ميَه .
راٌ قل

مً اكلػلنغل م١#ٓ ً#زٖ الك ٗ٣#ـلاع ٘#مأمْم#اً ّ ،اجلْ#اب

تكتو قطا ٗٛا ٨ماو ّأعطٍا للنأمْمغل ـلٔعاً  ٍّْ ،مً رهل اهلل ّعلٔ#ه
٢
الثْاب عل ٙاكل١ميغل ّ ،لتك ٌْ#ت ّٗ٣#اكليف#طز م ً#اكلػ#لنغل زع#اّ ٛغ١#ا ً
ٓػتفط اجلنٔه .

( )1غْضٗ الطعس .7
( )2السض اكليثْض .476/5
( )3غْضٗ الفاة٘ .6
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رله تقل ا( ٘ٓ٦أٍسىٕ الك#طا) اكلػ#تقٔه) إؾل#ا ع#اٛت مه#امغل غْ#ضٗ

الفاة٘ بكٔف٘ اجلنه ّميُ رِِيَّبىَ َٗؼْجُذُ رَِِيَّبىَ َٗغْزَؼِنيُد
ّمل آٓ٘ البخ

( )1

.

حصمل  ٍّْ ،باب ّاغه مل اللف٘  ،رقس ضلصمل اكله#امل

مثّ ً٣ضلل ذللُ اكلهامل إلُٔ  ،رفٕ قْلُ تعاػل ر رَالَ يَؾْضُْٗيَ اُلزِيَٖ يُغَبسِػُوَٕ

كِْ اٌُُْلْشِد (ّ )2اليت عا ٛاجلع ٛالػابق خاقاً بتفػهٍا ٓ ،كٌْ تقسٓط ا٘ٓ٦
علّ ٙعِْ :
اّ٤ل  :الصًٓ ٓكطٌّ عل ٙالبقا ٛعل ٙالكفط ّاله٣ل٘ .
الثاىٕ :الصًٓ ٓتفاخطٌّ بالبقا ٛعل ٙالكفط .
الثال

 :الصًٓ صلَعٌّ اجلْٔف حملاضب٘ اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ#

ّغله.
الطاب##ه  :ال##صًٓ طلطع ٌْ##م ً##ب##غل ق##فْمل اكلؿ##طكغل ل ل##و مب##اضظٗ
الكخاب٘.
اخلامؼ  :الصًٓ ٓ١شٌّ اكل١ميغل .
الػ##ازؽ  :ال##صًٓ أخطعْ##ا ال##يل ذلن##ساً ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له

ّاكل١ميغل مً مك٘ ّزٓ#اضٍه ٨ؿل#اىَه  ،ق#ال تع#اػل ر اُلمزِيَٖ أُلْشِعُموا ِٓمْٖ
دِيَبسِهِْْ ثِـَِْشِ ؽَن ِِالل إَْٔ يَوُوُُوا سَثُّ َب اُِلهُد (.)3
الػابه  :الصًٓ ٓبصلٌْ ا٤مْال مل الكسّز عً غبٔل اهلل .
الثامً  :الصًٓ ٓتااٍطٌّ باىكاض معاعات اليبْٗ.
التاغه  :الصًٓ ٓػاضعٌْ مل معكٔ٘ اهلل ّضغْلُ .

( )1غْضٗ الفاة٘ .7
( )2غْضٗ آل عنطاٌ .176
( )3غْضٗ احلج .40
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العاؾط  :الصًٓ ٓتياعٌْ با ٨ه ّالباطل ّتؿنل ا ٘ٓ٦الكفاض ّاكليارقغل ،
لصا رنً إعااظ ا ٘ٓ٦أىَا  ٢تعغل ال اٜف٘ ّالفطق٘ مً الكفاض  ،رله تقل ا٘ٓ٦
(ّ ٢ضلعى

ال كفاض الصًٓ ٓػاضعٌْ مل الكفط ) إؾلا شكطتَه بكفتغل :

اّ٤ػل  :اكلػاضع٘ ّ ،كأٌ كل ّاح#س م#يَه ضل#طع ؼلػ#اضعتُ مل الكف#ط
ا٦خطًٓ مً أقخابُ بٔينا أّق ٙاهلل عع ّعل باكلػاضع٘ مل اخلهات ّرعل
الكاحلات.
الثاىٔ٘  :بٔاٌ اكلْنْب الصٖ ٓػاضعٌْ رُٔ ٍّْ الكفط ّطط اجلخْ#ز ،

قال تعاػل ر رَرَشََ ًَضِ ًا ِٓ ْهُْْ يُغَبسِػُوَٕ كِْ اِْصْمِْ رَاُْؼُمذْرَإِ رَأًَِِْهِمْْ اُغُّمؾْذَ
َُجِئْظَ َٓب ًَبُٗوا يَؼَُِْٔوَٕد (. )1

ّالق##طآٌ ٓفػ##ط بعه ُ##بعه#اً رق##س ّضز قْل ُ##تع##اػل ر يَبأَيُّهَممب اُشَّعُمموٍُ الَ يَؾْضُْٗميَ
اُلمزِيَٖ يُغَممبسِػُوَٕ كِممْ اٌُُْلْ مشِ ِٓمْٖ اُلمزِيَٖ هَمبُُوا َٓ َّممب ثِم َكْوَاهِهِْْ رَُمْْ رُ مخِْْٖٓ
هُُِوثُهُْْد (ّ )2رُٔ ز٢ل٘ بتهنً مْنْب آٓ٘ البخ

شو اكليارقغل ّاكليارقات للً

ٓسٯعٌْ ا٨غ٣و ّٓي قٌْ بالؿَ#ازتغل ّ ،لك#يَه مل ٓتدلكْ#ا م ً#مف#أٍه
الكفط اليت ؽل ٥قلْبَه.
ّمل آٓ٘ البخ

حصمل ّتقسٓطِ علّ ٙعِْ :

اّ٤ل ٍ:صاٌ خكناٌ اختكنْا مل ضبَه ردكه ميَه الصًٓ كفطّا .
الثاىٕ ٍ :صاٌ خكناٌ أختكنْا مل ضبَه رالصًٓ كفطّا للً ىكط ّأٓس
اخلكه الكارط ق ع
البخ

له ٔاب مً ىاض  ،لبٔاٌ قاىٌْ ٍّ ْ#أٌ مْنْ#ب آٓ٘#

أعه م ً#أٌ طل#تل ب#أرطاز أط#طامل اخلكْ#م٘  ،إؾل#ا ٓؿ#نل التب#آً

ّالتهاز بغل أٍل ا٨ؿلاٌ ّالكفط .

( )1غْضٗ اكلاٜسٗ .62
( )2غْضٗ اكلاٜسٗ .41
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الثال

ٍ :صاٌ خكناٌ رطٓقاٌ اختكنْا بلخاا اكلطاز مً قٔف٘ اكلثيٙ

ططمل اخلكْم٘  ،أما باليػب٘ لػيدٔ٘ ّمْنْب اخلكْم٘ رَ ْ#أع#ه إش أىَ#ه
رطٓقاٌ ّطاٜفتاٌ .
لقس كاٌ الياؽ مل عاٍلٔ٘ حت ٙبع

اهلل عع ّعل اليل ذلنساً قل ٙاهلل

علُٔ ّآلُ ّغله رآمً بيبْتُ عسز مً أٍ#ل بٔتّ ، ُ#طاٜف ٘#م ً#أٍ#ل مك، ٘#
ّقاض عسز اكل١ميغل مل إظزٓاز م طز ٍّْ مً ا٨عااظ مل ىبْٗ ذلنس .
الطاب##ه ##ٍ :صاٌ خك##ناٌ اَ##طت خكْ##متَه للعٔ##اٌ ّ ،ول ٙ##للي##اؽ
مْنْب اخلكْم٘  ٍّْ ،مً ا٨عااظ مل آٓ٘ البخ#

بْ#ضّز اغ#ه ا٨ؾ#اضٗ

للقطٓو لكل ميَنا رٍصاٌد.
رله تقل ا( ٘ٓ٦شلكنا خكناٌ) ّمً ا٨عااظ مل آٓ٘ البخ

أٌ ٍصِ

اخلكْم٘ قطٓب٘ مً الياؽ مل كل ظماٌ  ،بلخاا كرب ٚكلٔ ٕ#ٍّ ٘#أٌ آٓ#ات
القطآٌ ه٘ ططٓ٘ مل كل ظماٌ ّ ،ميُ ّضّز ىسا ٛالتؿطٓ

ريَبأَيُّهَمب اُلمزِيَٖ

َٓ ُوا د تػعاً ّهاىغل مطٗ مل القطآٌ لٔكٌْ خ اباً للنػلنغل ّاكلػلنات مل كل
ظماٌ .

ّّضّز اليسا ٛالعاو ريَب أَيُّهَب اُ َّبطُد ()1عؿطًٓ مطٗ مل القطآٌ ميُ قْلُ تعاػل

تعاػل ر يَبأَيُّهَب اُ َّبطُ هَذْ عَبءًَُْْ اُشَّعُوٍُ ثِبُْؾَنِّ ِٓمْٖ سَثٌُِّمْْ كَمَِٓ ُوا لَِْمشًا ٌَُُمْْ رَِِْٕ رٌَْلُمشُرا
كَتَِّٕ ُِِلهِ َٓب كِْ اُغََّٔوَادِ رَاضَسْكِ رًََبَٕ اُِلهُ ػًَِِِٔب ؽًٌَِِٔبد(. )2
ّمً مكازٓق ا ٘ٓ٦أع ِ٣اخلكْم٘ اليت تصكطٍا آٓ٘ البخ

 ،لٔكٌْ مً

ّعِْ تقسٓط ا ٘ٓ٦أٓهاً .
اخلامؼ ٓ :ا أَٓا الصًٓ آميْا ٍصاٌ خكناٌ اختكنْا مل ضبَه .
الػازؽ ٓ :ا أَٓا الياؽ ٍصاٌ خكناٌ اختكنْا مل ضبَه .
( )1غْضٗ ا٤عطامل .158
( )2غْضٗ اليػا.170 ٛ
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الػابه ٓ :ا أٍل ٍصا العماٌ ٍ#صاٌ خك#ناٌ اختك#نْا مل ضبَ#ه لبٔ#اٌ
الفآ##ات احلنٔ##سٗ م ً##قٔ##ف٘ الق##طب ٨غ##ه ا٨ؾ##اضٗ ٍّ ْ##إتع##اا الي##اؽ ،
ّععلَه ٓتسبطٌّ مل ضغال٘ اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله .
ٍّْ مً أغطاض غ٣م٘ ضغه ّألفاا القطآٌ مً التفٔ#ه ّالتخطٓ#

رفٕ#

كل ظماٌ ٓ ل عل ٙاكلػلنغل ّاكلػلنات ّالياؽ ـلٔعاً لفظ رهَزَإِد مل
آٓ٘ البخ

لبٔاٌ قطب ّاقع٘ بسض ّطٕ آىات العماٌ .

ّمً الؿْاٍس عل ٙ#تْع ُ#اخل #اب مل قْل ُ#تع#اػل ر رَُوَمذْ َٗقَمشًَُْْ اُِلمهُ ثِجَمذْسَ

رَأَْٗزُْْ أَرُِلخئد ( )1إػل كل اكلػلنغل ّاكلػلنات ّ ،مل كل ظم#اٌ لبٔ#اٌ ق#اىٌْ ٍّْ#
حهْض آٓات القطآٌ مل اكلػاعس ّا٤غْا ّا٤ىسٓ٘ ّمل الك٣ت العام٘ ؼلا
ٓبع

الياؽ مل غبل السآ٘ ّالك٣ح.

لأىْ اٌرتجٍح يف ِؼشوح تذس
لقس أىعه اهلل عع ّعل عل ٙاكلػلنغل ّالي#اؽ ب#أٌ شك#ط معطك ٘#ب#سض مل

القطآٌ با٢غه ّالتعٔغل  ،قال تعاػل ر رَُوَذْ َٗقَشًَُْْ اُِلهُ ثِجَذْسَ رَأَْٗزُْْ أَرُِلخئ كَبرلوُوا اُِلمهَ َُؼَِلٌُمْْ
رَؾْمٌُشُرَٕد (ّ )3()2لٔبق ٙ#اغ##ه ب#سض حان##طاً مل الْاق#ه العنل ٕ##للنػ##لنغل
ّاكلػلنات مً عَات :
اّ٤ػل  :ت ّٗ٣اكلػلنغل ل ٘ٓ٧أع ِ٣مل الكّ ٗ٣خاضعَا .
الثاىٔ٘  :تسبط اكلػلنغل بْاقع٘ معطك٘ بسض ّما عط ٚرَٔا مً ا٤حساا .
الثالث٘  :غ٣م٘ اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّغ٣م٘ البسضٓغل ،
ّعنْو الكخاب٘ مً القتل ّا٤غط مياغب٘ للؿكط هلل عع ّعل .

( )1غْضٗ آل عنطاٌ .123
( )2غْضٗ آل عنطاٌ .123
( )3أىلط اجلع ٛالثامً ّالػبعٌْ مً ٍصا الٰػفط الصٖ تهنً تفػه ٍصِ ا ٘ٓ٦الكطؿل٘ .
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الطابع٘  :ىكط اكلػلنغل مل معطك٘ بسض مقسم٘ ّّغٔل٘ لتكا ط اكلػلنغل مً
ّعِْ :
اّ٤ل  :زخْل الياؽ مل ا٨غ٣و بلخاا ق#اىٌْ ٍّ ْ#ىك#ط اكلػ#لنغل مل

معطك٘ بسض معاعٗ لصا تفه#ل اهلل ّىػ#بُ إلٔ ُ#بقْل ُ#تع#اػل ررَُوَمذْ َٗقَمشًَُْْ اُِلمهُ

ثِجَذْسَد(ّ ، )1لٔكٌْ مً مفأٍه اخل اب تْعَُ إػل الصًٓ كفطّا ّ ،تق#سٓطِ :
ّلقس ٍعمكه اهلل ببسض .
ّإشا كاٌ اخل اب مل ا ٘ٓ٦أع ِ٣مْعَا للنػلنغل ـلٔع#اً رَ#ل مفَْ#و
ا ٘ٓ٦مْعُ للنؿطكغل ـلٔعاً  ،أو أٌ القسض اكلتٔقً ميُ الكفاض مً قطٓـ مل
مٔساٌ معطك٘ بسض  ،اكلدتاض ٍْ اّ٤ل .
الثاىٕ  :غ٣م٘ اكلػلنغل مً القتل ّا٤غط مل معطك ٘#ب#سض ّ ،قل ٘#ع#سز
الؿَسا ٛرَٔا.
الثال

 :عْزٗ اكلػلنغل مً معطك٘ ب#سض غ#اكلغل ّغٔ#ل٘ ل٩زل#اب ّ ،ق#س

ّضز قْلُ تعاػل ررٌَُُْْ كِْ اُْوِقَبؿِ ؽََِبح يَمب أُرُِمْ اُْ َُْجَمبةِد( ٌ٤ ،)2مل حك#ه
القكام غ٣م٘ للصٖ ٓيْٖ القتل ّالصٖ ٓيْٖ قتلُ ّ ،مً باب اّ٤لْٓ٘ أٌ
ىكط اكلػلنغل غبو لكثطٗ اكلػلنغل ّاليكاج ّا٨زلاب .
الطابع٘  :معاعات اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله مل معطك٘ بسض ،
ٍّصِ اكلعاعات عل ٙقػنغل :
اّ٤ل  :اكلعاعات احلػٔ٘ ّ ،ميُ ضمٕ اليل ذلنس ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلُ#
ّغله حلفي٘ مً تطاب مل ّعِْ عٔـ اكلؿطكغل ّّ ،قْل ٍصا ال#ااب إػل
عْٔىَه ّمياخطٍه ـلٔ عاً مه أٌ عسزٍه أل

( )1غْضٗ آل عنطاٌ .123
( )2غْضٗ البقطٗ .179

ضعل  ،قال تعاػل ركََِْْ رَوْزُُِوهُْْ
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رٌََُِّٖ اُِلهَ هَزََِهُْْ رََٓب سََِْٓذَ ِِرْ سََِْٓذَ رٌََُِّٖ اُِلهَ سََٓغ رَُُِِجَِِْْ أُُْخِْٓ ِنيَ ِٓ ْهُ ثَالَءً
ؽَغَ ًب َِِّٕ اُِلهَ عَِِٔغ ػَِِِْد (.)1
ٍّل كاٌ اىق اب اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله إػل السعا ٛعؿٔ٘
ّىَاض معطك٘ بسض مً معاعاتُ احلػٔ٘ أو  ، ٢اجلْاب ٍْ اّ٤ل  ،رلٔؼ مً
قاٜس مل اكلٔساٌ إّٓ ٢يؿ#فل باتٔ#و ق#فْمل أق#خابُ ّتَٔ#ٝتَه ّإع#سازٍه
للقتال .
ّلكً اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله كاٌ ٓلذ بالسعآّ ٛقْل رٓا ضب
إٌ تَل

ٍصِ العكاب٘ رلً تعبس مل ا٢ضع أبسا ".

رقال لُ عربٓل :خص قبه٘ مً الااب.
رأخص قبه٘ مً الااب رطم ٙبَا ّعٍَْه ،رنا مً اكلؿطكغل م ً#أح#س
إّ ٢أق###اب عٔئّ ُ###ميدطّٓ ، ُ###رن ُ###ت###طاب م ً###تل# #

القبه ،٘###رْلْ###ا

مسبطًٓد(.)2
الثاىٕ  :اكلعاعات العقلٔ٘ ّ ،ميَا ىعّل آٓات الق#طآٌ خبكْ#م معطك٘#

بسض ّىعّل اكلٜ٣ك٘ ليكطٗ اليل  ،قال تعاػل رِِرْ رَغْزَـِِضُوَٕ سَثٌَُّْْ كَبعْزَغَبةَ ٌَُُْْ
أَْْٗ ُِٓٔذًُُّْْ ثِ َُْق ِْٖٓ أَُْالَ ٌَِخِ ُٓشْدِكِنيَد

( . )3

ّغٔأتٕ البٔاٌ ّالتفكٔل مل :
اّ٤ل  :قاىٌْ معاعات اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله احلػٔ٘ مل
معطك٘ بسض .
الثاىٕ  :قاىٌْ معاعات اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله العقلٔ٘ مل ّاقع٘
بسض.

( )1غْضٗ ا٤ىفال .17
( )2الػهٗ ابً كثه .433/2
( )3غْضٗ ا٤ىفال .9
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الطابع٘  :تسبط اكلػلنغل ّالياؽ ـلٔعاً مل حْازا معطك ٘#ب#سض ّةقٔ#ق
اليكط للنػلنغل مه أٌ ضعخاٌ الكف٘ ْٓمٝص كاٌ جلٔـ اكلؿطكغل مً ّعِْ:
اّ٤ل  :عسز عٔـ اكلؿطكغل أكثط م ً  ٘ ٣أنعامل عٔـ اكلػلنغل .
الثاىٕ  :كثطٗ أغلخ٘ اكلؿطكغل مً الػْٔمل ّالسضّب ّالطماح ّ ،إٌ كاٌ
عتب٘ بً ضبٔع٘ حٔينا تقسو للنباضظٗ مل صلس بٔه٘ أّ خْشٗ ضأؽ عل ٙق#سض
ضأغُ لكرب ٍامتُ .
ّباغياز الْاقسٖ عً عاقه بً عنط ّابً ضّماٌ مل حسٓ

طْٓ#ل أٌ

عتب٘ (ىعل رلبؼ زضعُ ّطلبْا لُ بٔه٘ تقسض علُٔ ،رله صلس مل اجلٔـ بٔه٘
تػه ضأغُ مً عله ٍامتُ .رلنا ضأ ٚشل

اعتا#ط #ه ب#طظ ب#غل أخٔ ُ#ؾٔ#ب٘

ّبغل ابيُ الْلٔس بً عتب٘ ،ربٔيا أبْ عَل مل الك

عل ٙرطؽُ أىث ،ٙ#ح#اشاِ

عتب٘ ّغلٯ عتب٘ غٔفُ.
رقٔ##ل ّ ْ##ٍ :اهلل ٓقتل !ُ##ره##طب بالػٔ##
راكتػع

عطقْ##بٕ ر##طؽ أب ٕ##عَ##ل،

الفطؽ ،رقل  :ما ضأٓ

كالْٔو! قال عتب٘ :اىعل ،ربٌ ٍصا الْٔو

لٔؼ بْٔو ضكْب ،لٔؼ كل قْم#

ضاكب#اً .ري#عل أب ْ#عَ#لّ ،عتبٓ ٘#قْ#ل:

غتعله أٓيا أؾأو عؿهتُ الفساٗ!
ه زعا عتب ٘#إػل اكلب#اضظّٗ ،ضغْ#ل اهلل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له مل
العطٓـ ّأقخابُ عل ٙقفْرَه ،ران اه رفؿُٔ اليْوّ ،قال ٢ :تقاتلْا
حت ٙأّشىكهّ ،إٌ كثبْكه( )1راضمٍْه ّ ٢تػلْا الػْٔمل حتٓ ٙفؿْكه)

( )2

ّرُٔ مػاٜل :
اّ٤ػل  :إقام٘ احلا٘ بأٌ اكلؿطكغل ٍه الصًٓ بسأّا القتال .
الثاىٔ٘  :تيعِ اكلػلنغل عً احلنٔ٘ ّالعكبٔ٘ .
الثالث٘  :مل ٓ لو اكلػلنٌْ اكلباضظٗ مه ؾسٗ إٓصا ٛاكلؿطكغل للنَاعطًٓ
مل مك٘ .
( )1كثبْكه أٖ اقابْا ميكه للتنكغل ميكه ّضمٔكه .
( )2مفاظٖ الْاقسٖ .24/1
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الطابع٘  :تقٔس اكلػلنغل بأّامط اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله اليت
مل مٔساٌ اكلعطك٘ .
اخلامػ٘  :مه ظح

اكلؿطكغل ّطلبَه اكلباضظٗ ر#اٌ اكلػ#لنغل مل ٓػ#لْا

الػْٔمل مً ا نازٍا  ٍّْ ،أمط ىازض مل ال#تاضٓذ لبٔاٌ قاىٌْ ٍّْ أٌ اليل
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّأق#خابُ ك#اىْا ٓ ٢ط ب ٌْ#بالقت#ال ّٓ ٢ػ#عٌْ
إلُٔ.
ّمل ٓكً اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله قس ىاو ّلكيَ#ا غٰ#ي٘ ّمقسم٘#

للْ##حٕ إش أضاِ اهلل ع##ع ّع##ل عٔ##ـ اكلؿ##طكغل قل ً٣ٔ##ر رَيُوٌَُُِِْمْْ كِممْ أَػُِْم ِهِْْ
َُِِوْنَِْ اُِلهُ أَْٓشًا ًَبَٕ َٓلْؼُوالَد (.)1
الثال

ّ :عْز رطغاٌ ّؾاعاٌ مل عٔـ قطٓـ غْا ٛمً بٔيَه أّ مً

القبا##ٜل ال##يت ع##اٛت معَ##ه خاقّ ٘##أٌ قطٓؿ #اً أق##خاب أمْ##ال ّٓب##صلٌْ
للفطغاٌ مً أعل القتال إػل عاىبَه  ،لبٔاٌ أٌ تفهل اهلل عع ّعل بطمٕ#
حفي٘ الااب مل ّعٍَْه حاع٘ للنػلنغل مل أعٔاله اكلتعاقب٘  ،قال تعاػل

ر رََٓب سََِْٓذَ ِِرْ سََِْٓذَ رٌََُِّٖ اُِلهَ سََٓغ..د (. )2
بٔاٌ قاىٌْ ٍّْ أٌ ٍصِ الطمٔ٘ ععل

رطغاٌ قطٓـ مل ان طاب ّعاع

عً ا٨غتبػال مل القتال  ،لصا ما أٌ بسأت اكلعطك٘ حت ٙإىَ#عو اكلؿ#طكٌْ ،
ّكاى

اكلٜ٣ك٘ ت ازضٍه ّ ،كأىَا تقْل له  ٢ :تعْزّا للقتال ّتعْزّا إػل

معطك ٘##أح##س أّ اخلي##س  ،لٔك ٌْ##م ً##مك##ط اهلل بع##ه الطفل ٘##ب##سرعَه عً##
التعسٖ ّالاْو .
الطابه  :كثطٗ اكلّ ٌ١ا٤ظّاز اليت مه اكلؿطكغل ر ٣طلؿٌْ طْل ططٓ#ق
أّ مسٗ إقام٘ مل بسض .
اخلامؼ  :قل٘ خربٗ اكلػلنغل بفيٌْ القتال مل اجلنل٘ .
( )1غْضٗ ا٤ىفال .44
( )2غْضٗ ا٤ىفال .17
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الػازؽ  :إختٔاض كفاض قطٓـ اكلكاٌ ا٤ىػ#و ل#ه مل مٔ#ساٌ اكلعطك، ٘#

قال تعاػل ر ِِرْ أَْٗزُْْ ثِبُْؼُذْرَحِ اُذَُِّْٗب رَهُْْ ثِبُْؼُذْرَحِ اُْوُقْموََ رَاُشًَّْمتُ أَعْملَََ ِٓم ٌُْْْ رََُموْ رَوَاػَمذرَّْْ
الَلْزََِلْزُْْ كِْ أُِِْؼَمبدِ رٌَُِمْٖ َُِِوْنِمَْ اُِلمهُ أَْٓمشًا ًَمبَٕ َٓلْؼُموالَ َُِِهِِْميَ َٓمْٖ هََِميَ
ػَْٖ ثَِِّ َخ ريَؾَِْب َْٖٓ ؽََّْ ػَْٖ ثَِِّ َخ رََِِّٕ اُِلهَ َُغَِِٔغ ػَِِِْد (.)1
ّكاى

أضع الْازٖ ضخْٗ لٔي٘ ر#أىعه اهلل ع#ع ّع#ل بي#عّل اكل#ا ٛمً#

الػ#نا ٛرلبٯ#س ا٤ضع لطغْ#ل اهلل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له ّأق##خابُ ،
ّقاضّا قازضًٓ عل ٙالػه ّ ،ععل اكلؿطكغل عاععًٓ عً الاْ#و الع#او
ّاحلطك٘ الػطٓع٘  ٍّْ ،مً أغطاض طلو عتب٘ ّأخُٔ ّابيُ اكلباضظٗ.
الػابع٘  :لقس أضغل اكلؿطكٌْ ضعاْ ٓ ً٢رٌْ حْ#ل عٔ#ـ اكلػ#لنغل ،
لٔدربّا عً عسزٍه ّضّاحلَه  ،حت ٙقالْا (أىَه أكل٘ ضأؽ) ّمل ٓعلنْا
أٌ اهلل عع ّعل ٓيعل ألفاً مً اكلٜ٣ك٘ ليكطٗ ضغْ#لُ الك#طٓه ّال#صًٓ آِّّ
ّىكطِّ إش تْعُ اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله بالسعاّ ٛالؿ#كْٚ
إػل اهلل ع#ع ّع#ل ( اللَ#ه إٌ قطٓؿ#اً ق#س أقبل#

بفدطٍ#ا ّخٔ#َٜ٣ا لتا##ازل

ضغْل ) (.)2

ِفهىَ ادلىافمح يف اٌَح
ابتسأت آٓ٘ البخ

باخل اب ّاليَ ٕ#اكلْع ُ#إػل ال#يل ذلن#س ق#ل ٙاهلل

علُٔ ّآلُ ّغله بأٌ  ٢ضلعٌ عل ٙالصًٓ كفطّا مل مػاضعتَه بالكفط .
ّمل ا ٘ٓ٦مػاٜل :
اّ٤ػل  :مً مفَْو اكلْارق٘ تقسٓط آ : ٘ٓ٦ا أَٓا الصًٓ آميْ#ا  ٢ضل#عىكه
الصًٓ ٓػاضعٌْ مل الكفط ّ ،رُٔ ؾاٍس عل ٙبقا ٛمهامغل آٓ٘ البخ
ططٓ٘ .

( )1غْضٗ ا٤ىفال .42
( )2السض اكليثْض .465/4

ه٘
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ّمً إعااظ القطآٌ أٌ كل مطٗ ٓتلْ رَٔا اكلػله ا ٘#ٓ٦القطآىٔ ٘#تتف#تذ لُ#
آرا مً العلْو ّٓ ،سضو معَا أٌ ا ٘#ٓ٦أع#ه مل مْنْ#عَا لل#ا مل الْعْ#ز
الصٍ

عيس الفطز ّاجلناع٘ ٨زضاو احلاع٘ لتأغٔؼ ميَ#اج التَ ٕٛ#لع#امل

ا٦خطٗ .
الثاىٔ : ٘ #ت١غ##ؼ آٓ ٘##البخ#

لق##اىٌْ ٍّ ْ##عك#ن٘ ال##يل ّاكل١##ميغل مً##

ا٤غّ ٙاحلعٌ بػبو ؽل#ازٖ ال#صًٓ كف#طّا مل الفّ ٕ#اغ#تدفارَه با#ٓ٦ات
ّاغتَعاَٜه باكل١ميغل ّ،رُٔ باع

للصل٘ ّاحلػطٗ مل ىفْؽ الصًٓ كف#طّا ،

رنَن###ا اعتَ###سّا مل إٓ###صا ٛاكلػ###لنغل ر###اٌ ٍ###صا ا٤ش ٚلٓ ً###ه###طٍه ّمل
التيعٓلرَُْٖ يَنُشُّرًُْْ ِِالل أَرََد(.)1
الثالث٘  :تبغل آٓ٘ البخ

زأب الصًٓ كفطّا مل ميَ#اج اله٣#ل٘ ّغ#عَٔه

ل٩نطاض با٨غ٣و ّ ،ذلاّلتَه ميه الياؽ مً زخْلُ ّّ ،ضزت ا ٘ٓ٦صمل
اكلهامل إش اٌ الصًٓ كفطّا ٓػ#اضعٌْ مل ا٤عن#ال ال#يت ت#سل عل ٙ#كف#طٍه
ّاليت ضلاضبٌْ رَٔا غيً ا٨ؿلاٌ مل ا٤ضع ّ ،مً حصمل اكلهامل مل القطآٌ
قْلُ تعاػل ر رَاعْ ٍَْ اُْوَشْيَخَ اُلزِْ ًُ َّب كِِهَب رَاُْؼِ َ اُلزِْ أَهْجَِْ َب كِِهَبد ( )2أٖ إغأل أٍل
القطٓ٘ ّ ،قٔل ضلنل التّ٣و عل ٙاحلقٔق ٘#بلخ#اا أٌ ٓعقْ#ب ى#ل رٔػ#ت ٔه
غ١ال ا٤بئ٘ ّبْٔت القطٓ٘  ،كنا ٓقسض أٌ ٓػأل العه .
ّحصمل اكلهامل ّإقام٘ اكلهامل إلُٔ مقامُ مً قٔ اجملاظ مل اللف٘ ٍّْ ،
باب ّاغه ّّ ،ضز مل مْانه عسٓسٗ مل القطآٌ  ،كنا أىُ ٓتال ٙمل ميَأ٘
تيامل التفػه بلخاا تعسز تقسٓط اللفظ القطآىٕ ّز٢٢تُ  ،ىعه ٓ ٢كذ تقسٓط
حصمل اكلهامل إ ٢مه القطٓي٘ السال ٘#علّٔ ، ُ#ل ْ#زاض ا٤م#ط ب#غل احل#صمل أّ
عسمُ را٤قل ٍْ عسو احلصمل .

( )1غْضٗ آل عنطاٌ .111
( )2غْضٗ ْٓغ .82
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٣
ّلْ زاض ا٤مط بغل أحسٍنا ّبغل اجلنه بٔيَنا راجلنه ٍْ اّ٤ػل  ،رنث ً

ررََُِِغ َٓذْيََٖ أَلَبهُْْ ؽُؼَِْجًبد ( ،)1أٖ إػل أٍل مسًٓ.
ر رَعَبءَ سَثُّيَ رَأََُِْيُ فَلب فَلبد ( )2أٖ عا ٛأمط ضب

ّاكلل

.

ّمل قْلُ تع#اػل ر رَأَصْرَاعُمهُ أَُّٓهَمبرُهُْْد ( )3قٔ#ل مث#ل أمَ#اتَه ّ ،لك ً#اكلق#او
ّأبغل مً اكلثلٔ٘ مل اكلقاو إش تلخق أظّاج اليل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له
با٨مَات  ،كنا مل ا٤مَات بالطناع٘ .
ّمً معاىٕ آٓ٘ البخ

اجلنه بغل احلقٔق٘ ّاجمل#اظ ب#غل اكلػ#اضع٘ مل شات

الكفط بلخاا ااٍط اّ ٘ٓ٦بغل اجملاظ بتقسٓط مهامل ذلصّمل ّٓ ،كٌْ احلصمل
مل اكلقاو علّ ٙعِْ ميَا :
اّ٤ل ٓ :ا أَٓا الطغْل  ٢ضلعى

الصٖ ٓ ػاضعٌْ مل مقسمات الكفط.

الثاىٕ ٓ :ا أَٓا الطغْل  ٢ضلعى

الصًٓ ٓػاضعٌْ مل اكلياعاٗ مل الكفط،

ٓ :ا أَٓا الطغْل  ٢ضلعى

الصًٓ ٓػاضعٌْ مل السعْٗ اػل الكفط.

قال تعاػلر الَ لَِْشَ كِْ ًَضِ ِْٖٓ َٗغْوَاهُْْد(.)4
الثال

الطابه ٓ :ا أَٓا الطغْل  ٢ضلعى

الصًٓ ٓ ػاضعٌْ مل اللله ّالكفط.

الطابع٘  :مل ا ٘ٓ٦يا ٛعل ٙاكل١ميغل الصًٓ خاقنْا مل اهلل ّهلل ّعً اهلل
ّضغْلُ ّكتبُ ّمٜ٣كتُ ٍّ ،صا التداقه علّ ٙعِْ :
اّ٤ل  :اجلسال ّا٨حتااج .
الثاىٕ  :الكرب عل ٙا٤ش ٚالصٖ ٓأتٕ مً الصًٓ كفطّا  ،رَصا ا٤ش ٚىْب
خكْم٘ ااٍطٗ .
الثال

 :إٓصاّ ٛتعصٓو اكلؿطكغل للن١ميغل مل مك٘ .

( )1غْضٗ ٍْز .84
( )2غْضٗ الفاط .22
( )3غْضٗ ا٤حعاب .6
( )4غْضٗ اليػا.114 ٛ
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ّمل ٓطز اكل١ميٌْ باكلثل علٍ ٙصا ا٤ش ٚإؾلا أاَطّا الكرب ّ ،و#اٍطّا
بالتقّْ ، ٚقس ا٨ؿلاٌ  ،لٔكس عل ٙحاله أىُ خكْم٘ .
ّمً ّعِْ تقسٓط اٍ : ٘ٓ٦صاٌ خكناٌ اختكنْا مل ضبَه مل مك٘ قبل
الاطٗ .
الطابه  :اكلباضظٗ ّال قتال مل معطك٘ بسض ّ ،اكلؿَْ#ض ّاكلدت#اض مل أغ#باب
ىعّل آٓ٘ البخ

أٌ  ٘ ٣مً كباض اكلؿطكغل طلبْا قباح ْٓو معطك٘ ب#سض ،

ٍّْ الػابه عؿط مً ؾَط ضمهاٌ مً الػي٘ الثاىٔ٘ للَاطٗ اكلباضظٗ ّالقتال
ٍّه :
اّ٤ل  :عتب٘ بً ضبٔع٘ ّ ،كاٌ مً ّعَا ٛقطٓـ ّٓتك

باحلله ّا٤ىاٗ

ّ ،قس طامل ْٓمٝص عل ٙأقخابُ ضلثَه عل ٙا٨ىكطامل ّا٨متياب عً القتال
ّ ،لكً فلٔ٘ اجلاٍلٔ٘ لب

علُٔ بعس حْاض ّةس بٔيُ ّبغل أبٕ عَل ْٓمٝص

لٔقت ٣معاً كارطًٓ  ،قال تعاػلر ِِرْ عَؼَََ اُلزِيَٖ ًَلَمشُرا كِمْ هُُِموثِهِْْ اُْؾََِِّٔمخَ ؽََِِّٔمخَ
اُْغَبهَِِِِّخِ كَ َْٗ ضٍََ اُِلهُ عٌَِِ َزَهُ ػََِغ سَعُوُِهِ رَػََِغ أُُْخِْٓ ِنيَ رَأَُْضََٓهُْْ ًََِِٔخَ اُزلوْوََ رًََبُٗوا

أَؽَنَّ ثِهَب رَأَهَِْهَبد(ّ ،)1قس تقسو شكط إحتااج اليل قل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له
عل ٙعتب٘ بً ضبٔع٘ مل اكلػاس احلطاو .
ّالعطع الػدٕ الصٖ عطنُ عل ٙا ل#يل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له
باغه قبٔل٘ ّكربا ٛقطٓـ مً اكلال ّاجلاِ ّالطٜاغ٘ علَٔه  ،رنا كاٌ عْاب
اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله إ ٢أٌ قطأ علُٔ غْضٗ ركل

ّ ،غاس عيس

اختتامَا  ،رخاض عتب٘ ّعاع عً الطز .
لٔكٌْ ٍصا ا٨حتااج إىصاضاً لُ ّظاعطاً عً اخلطّج إػل معطك٘ بسض ّإٌ
خ##طج رٔا##و أٌ ٓ##سعْ إػل ت##طو القت##ال ّ ،إٌ ّق##ه قت##ال رعلٔ ُ##ا٨عت##عال
ّإعتياب القتال ّ ،لكً الصًٓ كفطّا مل ٓتعلْا مً ا٨حتااج  ٍّْ ،مً#
مكازٓق ىعتَه بالصًٓ كفطّا .
( )1غْضٗ الفتذ .26
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الثاىٕ  :ؾٔب٘ بً ضبٔع٘  ْ#ٍّ ،أخ ْ#عتب ْ#ٍّ ، ٘#م ً#أؾ#طامل ق#طٓـ ،
ّحٔينا أقاب اكلػلنٌْ ْٓو بسض ضآّ٘ لقطٓـ عاّٛا بف٣مغل ميَه ٍّنا :
أّ : ٢أغله ٍّْ ٣و لب
اىٔا ٣ :و لب

احلااج .

العام بً غعٔس  ،رػألنا اكلػلنٌْ رقالْا سلً غقاٗ

عٔـ قطٓـ بعثْىا  ،ه غألٍْنا عً عسز عٔـ قطٓـ رله ٓعلنْا عسزٍه
رهطبٍْنا ّقٔل أٌ اكلػ#لنغل ك#اىْا ٓطع ٌْ#أٌ ٓكْىْ#ا ت#ابعغل لقارل ٘#أبٕ#

غ##فٔاٌ  ْ##ٍّ ،م ً##عنْم##ات قْل ُ##تع##اػل ر رَرَموَدُّرَٕ إََّٔ ؿَِْمشَ رَادِ اُؾَّ موًَْخِ

رٌَُوُٕ ٌَُُْْد (.)1
ّك##اٌ ال##يل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له ٓػ##نعَه ّلكي ُ##ك##اٌ ٓك##لٕ
ّٓتهطب إػل اهلل عع ّعل  ،رلنا غلٍه ّرطغ مً ق٣#تُ ق#ال (إشا ق#سقاكه
نطبتنٍْناّ ،إشا كصباكه تطكتنٍْنا ،قسقا ّاهلل! إىَنا لقطٓـ ،أخرباىٕ
عً قطٓـ " قاٍ :٢ه ّاهلل ّضاٍ ٛصا الكثٔو( )2العقيقل (.)3
رقال لنا " :كه القْو؟ " .رقا :٢كثه .قال " :كه ع#ستَه؟ " .ق#ا :٢م#ا
ىسضٖ .قال " :كه ٓيخطٌّ كل ْٓ#و م ً#ا٨ب#ل؟ " ق#آْ :٢مً #ا تػ#عآًّْ ،مً #ا
عؿطاً .رقال علُٔ ال كّ ٗ٣الػ٣و  " :القْو بغل التػعناّ ٜ٘ا٤ل .
ه قال لنا " :رنً رَٔه مً أؾطامل قطٓـ .
قا :٢عتب٘ بً ضبٔعّ٘ ،ؾٔب٘ بً ضبٔعّ٘ ،أبْ البداٖ بً ٍؿاوّ ،حكٔه
بً حعاوّ ،ىْرل بً خْٓلسّ ،احلاضا بً عامط بً ىْرلّ ،طعن٘ بً عسٓظل
ىْرلّ ،ظمع٘ بً ا٤غْزّ ،أبْ عَل بٍ ً#ؿ#اوّ ،أمٔ ٘#اب ً#خلّ ، #ى٫بُٔ#
ّميبُ ابيا احلااجّ ،غَٔل بً عنطّ بً عبس ّز العامطٖ .

( )1غْضٗ ا٤ىفال .7

( )2الكثٔو  :التل مً الطمل  ،قال تعاػل ر رًََبَٗذْ اُْغِجَبٍُ ًَضِِجًب َٓهِِالًد غْضٗ اكلعمل .14
( )3القعيقل  :الكثٔو العلٔه اكلتساخل الطمل .
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رأقبل علُٔ الكّ ٗ٣الػ٣و عل ٙالياؽ قاٍ " :ً٣ٜصِ ّاهلل مك٘ قس ألق
إلٔكه أر٣ش كبسٍا)( )1أٖ أٌ ؾٔب٘ مً كباض ضعال قطٓـ .
ّحٔينا اىتَ

معطك٘ بسض ّ ،خاطو اليل ذلن#س ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلُ#

ّغله قتل ٙاكلؿطكغل مل عْمل اللٔل  ،شكط عسزاً مً ض٠غاَٜه با٤ر#ا، ٛ
ّميَه ؾٔب٘ بً ضبٔع٘  ( ،ره أقخاب ال#يل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له
ضغْل اهلل مً عْمل اللٔل ٍّْ ٓقْل " ٓا أٍل القلٔوٓ ،ا عتب٘ ابً ضبٔع٘،
ّٓا ؾٔب٘ بً ضبٔعّ٘ٓ ،ا أمٔ٘ بً خل ّٓ ،ا أبا عَل بً ٍؿاو ،رعسز مً كاٌ
ميَه مل القلٔوٍ ،ل ّعسم ما ّعس ضبكه حقا ربى ٙقس ّعست ما ّعسىٕ
ضب ٙحقا.
رقال اكلػلنٌْٓ :ا ضغْل اهلل أتياز ٚقْما قس عٔفْا) (.)2
ٍّاعطت ضمل٘ بي
بي

ؾٔب٘ مه ظّعَا عثناٌ بً عف#اٌ ّ ،قال#

ٍي#س

عتب٘ بقكس شمَا:
( حلٕ الطفلً قاٜب٘ بْج ّ ...مك٘ عيس أططامل احلاٌْ
تسًٓ كلعؿط قتلْا أباٍا  ...أقتل أبٔ
ٍّل مل زخْل ضمل٘ بي

عاٛو بالٔقغل) (.)3

ؾٔ#ب٘ ا٨غ٣#و ٍّاطتَ#ا حا ٘#عل ٙ#ؾٔ#ب٘ ،

ّزعْٗ لُ ل٩غ٣و  ،اجلْاب ىعه  ٍّْ ،مً الؿْاٍس عل ٙقس ىبْٗ ذلنس
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّتعسز ال#رباٍغل ال#يت ة#

الي#اؽ عل ٙ#زخْ#ل

ا٨غ٣و ّ ،تععطٍه عً ذلاضبتُ ّالػعٕ ل٩عَاظ علُٔ مل غئُ اّ٤ػل .
ّمً آ٦ات مل اكلقاو أٌ أبا حصٓف٘ بً عتب٘ بً ضبٔع ٘#ك#اٌ ب#سضٓاً ٓق#
ة

لْا ٛاليبْٗ ّ ،كاٌ ق#س أغ#له قب#ل زخْ#ل ال#يل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلُ#

ّغله زاض ا٤ضقه بً أبٕ ا٤ضقه.

( )1رل الياْو .48/1
( )2الػهٗ اليبْٓ٘ ٢بً كثه .449/2
( )3ا٨غتٔعاب مل معطر٘ ا٤قخاب .96/2
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الثال #

 :الْلٔ##س ب ً##عت ب ٘##ب ً##ضبٔعّ ، ٘##ك##اٌ الْلٔ##س ق##سٓقاً ّق##احب ًا

للعباؽ بً عبس اكل لو ّ ،عيسما ضأت عاتك٘ بي

عب#س اكل ل#و ض#ٓ٠ا قب#ل

قسّو ننهه بً عنطّ ضغْل أبٕ غفٔاٌ بث٣ا لٔال قك
أخَٔا العباؽ ّأّقتُ أٌ ٓكتنَا إش ضأت ضاكباً ّق

ضٓ٠اٍ#ا علٙ#

عل ٙا٤ب ذ ه قطر

بأعل ٙقْتُ :
(أ ٢اىفطّا ٓ ا آل سض كلكاضعكه مل ٣ا .رأض ٚالياؽ اعتنعْا إلٔ،ُ#
ه زخل اكلػاس ّالياؽ ٓتبعْىُ ،ربٔينا ٍه حْلُ مثل ب ُ#بع#هِ عل ٙ#اَ#ط
الكعب٘ ،ه قطر ؼلثلَا :أ ٢اىفطّا ٓا آل سض كلكاضعكه مل ٣ا ،ه مث#ل
بُ بعهِ عل ٙضأؽ أبٕ قبٔؼ ركطر ؼلثلَا ،ه أخص قدطٗ رأضغلَا رأقبل
تَْ ٖ ،حت ٙإشا كاى

بأغفل اجلبل اضره  ،رنا بقٕ بٔ

ّ ٢زاض ميَا إ ٢زخلَا رلق٘ مً تل

مً بْٔت مك٘

الكدطٗ) (.)1

لقس زٍـ ّرعب العب#اؽ م#ٍ ً#صِ الط#ٓ٠ا إش ت#سل مه#امٔيَا عل ٙ#أىَ#ا
لٔػ

مً أن#فاا ا٤ح٣#و ( رق#ال ٤خت ُ#عاتكّ : ٘#اهلل إىَ#ا لط#ٓ٠ا ّأىٰ #

راكتنَٔا ّ ٢تصكهٍا ٤حس)(.)2
ّحٔينا خطج العباؽ ّالتق ٙالْلٔ#س ب ً#عتب ٘#مل ٓػ#ت ه إخفا#ٍٛا عيُ#
للكل٘ بٔيَنا رقاو الْلٔس بيقلَا إػل أبُٔ عتب٘  ،راشاعَا ّرؿا خربٍا مل مك٘ .
ّةس

بَا قطٓـ مل أىسٓتَا .

ّتكس ٚأبا عَل ّضٍل مً قطٓـ للعباؽ عيسما زخل البٔ#
٨ضازٗ التعطٓض بُ ّب

احل#طاو

ٍاؾه .

إش رععْا مً ٍصِ الطٓ٠ا ّايْا أىَا تَسٓس لؿأىَه ّمقام#اتَه رب#سل أٌ
ٓتسبطّا مل معاىٕ ٍصِ الطٓ٠ا ّ ،ز٢٢تَا ( رقال أبْ عَل للعب#اؽ #ٓ :ا ب#
عبس اكل لو مت ٙحس

رٔكه ٍصِ اليبٔٯ٘) (.)3

( )1رل الياْو .79/1
( )2ابً كثه  /الػهٗ اليبْٓ٘ .382/2
( )3إبً ٍؿاو  /الػهٗ البيْٓ٘ .608/1
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ّباضظ الْلٔس بً عتب٘ ا٨ماو علٕ علُٔ الػ٣و بلخاا أٌ ك ً٣ميَنا ؾاب
رقتلُ ا ٨ماو علٕ علُٔ الػ٣و لٔكٌْ مً معاىٕ آٓ٘ البخ

ٍ :صاٌ خكناٌ

اختكنْا مل ضبَه  ،رقتل اكل١مً الكارط  ،لبٔاٌ قاىٌْ اىتَاٍ ٛصِ اخلكْم٘
بيكط أٍل ا٨ؿلاٌ .

ّمل قْل ُ####تع####اػل ر أَكََٔممممْٖ ًَممممبَٕ ُٓخِْٓ ًممممب ًََٔممممْٖ ًَممممبَٕ كَبعِمممموَب الَ

يَغْمزَوُرَٕد(ّ ،)1ضز (عً ابً عباؽ أٌ الْ لٔس بً عتب٘ قال لعلٕ :أىا أح#س
غياىاً ّأبػل مي

مي

لػاىاً ّأم ٥كتٔب٘ ،رقال لُ علٕ :اغك  ،إؾلا أى#

راغق تقْل الكصب ،رأىعل اهلل ا ٘ٓ٦تكسٓقاً لعلٕ .ق#ال قت#ازّٗ ٢ :اهلل م#ا
اغتْٓا عيس اهلل  ٢مل السىٔا ّ ٢مل ا٦خطٗ)(.)2
ّمً أغباب اَْض ىْب ضٜاغ٘ ٤بٕ غفٔاٌ مل قطٓـ ّراٗ أبٕ طال#و ،
ٍّاطٗ اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّؾ ط م ً#ب#

ٍاؾ#ه م#يَه

فلعٗ ّالعباؽ ّا٨ماو علٕ بً أب ٕ#طال#و # ،ه ٍ٣#و ّعَ#ا ٛق#طٓـ مل
معطك٘ بسض ميَه :
اّ٤ل  :عتب٘ بً ضبٔع٘ مً كباض ب

عبس مشؼ ّكاى

ٍيس ظّع٘ أبٕ#

غفٔاٌ ابيتُ .
الثاىٕ  :أبْ عَل عنطّ بً ٍؿاو ّ ،قٔل ٍْ قاٜس عٔـ اكلؿ#طكغل ْٓ#و
بسض.
الثال

 :ؾٔب٘ بً ضبٔع٘ .

الطابه  :عقب٘ بً أبٕ معٔل .
اخلامؼ  :أمٔ٘ بً خل

.

الػازؽ  :ؾٔب٘ بً عتب٘ .
الػابه  :طعٔن٘ بً عسٖ بً ىْرل .
( )1غْضٗ الػاسٗ .8
( )2رل الياْو .9/2
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التاغه  :اليهط بً احلاضا ّ ،كاٌ حامل لْا ٛاكلؿطكغل .
العاؾط  :ميبُ بً احلاا ج ّأخِْ ىبُٔ بً احلااج ّغْ#ا ٛكاى#

ضٜاغ٘#

ق##طٓـ عي##س أب ٕ##عَ##ل أّ أب ٕ##غ##فٔاٌ أّ هٍن##ا ر##اٌ آٓ ٘##البخ#

شك##طت

غ ْٛ#عاقب ٘#ال#صًٓ كف#طّا إ ٢ال#صًٓ أزضك#تَه

مْنْب اخلكْ#م٘ ّ ،بٔي#
التْب٘.
ٍّياو مػألتاٌ :

اّ٤ػل ٍ :ل قْلُ تعاػل رهَزَإِ لَقَْٔبِٕ الْزَقَُٔوا كِْ سَثِّهِْْ كَبُلزِيَٖ
ؾِٔمِ ُْد ( )1زع ْٗ#لل#صًٓ
ٖ كَم ْو ِم ُسءُرعِم ِه ْْ ا ُْ َ
ْ
ت ِٓم
ٖ َٗمب َس ُيقَم ُّ
ْ
ذ َُ ُه ْْ ِصَِبة ِٓم
ًَ َلشُرا ُه ْي َؼ ْ
كفطّا للتْب٘ .
الثاىٔ٘ ٍ :ل تؿنل التْب٘ الصًٓ شكطتَه ا ٘ٓ٦كدكه للن١ميغل .
أما باليػب٘ للنػأل٘ اّ٤ػل راجلْاب ىعه ّ ،السعْٗ مل آٓ٘ البخ

عام٘#

ّمتعسزٗ مً ّعِْ :
اّ٤ل  :زعْٗ اكلػلنغل ّاكلػلنات للثبات مل مياظل ا٨ؿلاٌ.
الثاىٕ  :ح

اكلػ#لنغل ّاكلػ#لنات عل ٙ#الك#رب ّ ،إزضاو مػ#أل٘ ٍّٕ#

لعّو السراب عً اليبْٗ ّالتيعٓل  ،ق#ال تع#اػل رامل * أَؽَغِمتَ اُ َّمبطُ إَْٔ يُزْشًَُموا
إَْٔ يَوُوُُوا َٓ َّب رَهُْْ الَ يُلْزَ ُوَٕد (. )2
الثال

 :ظعط الكارطًٓ عً اخل#طّج لقت#ال ال#يل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلُ#

ّغله ّإٌ خطعْا راٌ ا ٘ٓ٦تسعٍْه ل٩متياب عً القتال .
الطابه  :بٔاٌ قاىٌْ ٍّ ْ#خػ#اضٗ ال#صًٓ كف#طّا مل اخلكْ#م٘ م#ه ال#يل
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّأقخابُ  ،ر#اٌ قل#
اكلعي ٙمً شات آٓ٘ البخ

( )1غْضٗ احلج .19
( )2غْضٗ العيكبْت .2-1

.

م#ا ٍ ْ#ال#سلٔل عل#ٍ ٙ#صا
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ّاجلْاب بٔاٌ غيدٔ٘ اخلكْم٘ ّأىَا مل اهلل عع ّعل ّضبْبٔتُ اكل لق٘ ،
ّؼلا أٌ اكلْنْب ٍْ اخلكْم٘ ّالتبآً ّ ،لٔؼ ا٨ةاز ّالْرا ر#اٌ معيٙ#
ا ٍْ ٘ٓ٦أٌ اخلكْم٘ بغل ططرغل :
أّ : ً٢ططمل صلاٍس مل غبٔل اهلل باللػاٌ ّالٔس .
اىٔاً  :ططمل ميك ط للطبْبٔ٘ أّ أىُ صلعل مه اهلل عع ّعل ؾطكا. ٛ
ه عاٛت آٓ٘ البخ

ّآ٦ات اليت بعسٍا لت#بغل حقٔق#ٍ ٘#صًٓ ال #طرغل

ّعاقب٘ كل ميَنا .
ّ رب ٍصِ آ٦ات عً عاقب٘ الصًٓ كفطّا مً ّعِْ :
أّٔ : ً٢اب الصًٓ كفطّا ْٓو القٔام٘ مً الياض .
ٍّْ أمط ٓ ٢قه مل السىٔا ّإٌ ّقه ر اى ُ#غ#بو لل٣َ#و #ٍ ٌ٤صِ الثٔ#اب
ةط البسٌ ّتتلفُ ،أما باليػب٘ ٍ٤ل الياض را٤مط رلتل

إش تبقٍ ٙصِ الثٔاب

عل ٙالبسٌ .
ّلٔ##ؼ م ً##حك##ط لْع ِْ##ع##صاب ال##صًٓ كف##طّا مل الي##اض  ،خاق ٘##م##ه
خلْزٍه رَٔا ّإقام٘ احلا ٘#علَٔ#ه م ً#عي#س اهلل ّ ،تْ#بٔذ اكلٜ٣ك ٘#ل#ه ،

ّّضز حكآ٘ عيَه مل التيعٓل ر سَثَّ َب أَلْشِعْ َب ِٓ ْهَب كَتِْٕ ػُذَْٗب كَتِٗلب وَبُُِٔوَٕ * هَبٍَ
الْغَئُوا كِِهَب رَالَ رٌَُُِْٔوِٕد(.)1

ّٓأتٕ لفظ خػأ مً العع#ط للكل#و ،لبٔ#اٌ ح#ال ال#صل ّالْ#اٌ #ٍ٤ل
الياضّ ،أٌ العصاب ٓ ٢طر#ه ع#يَه ّ ،ع ً#عب#س اهلل ب ً#عن#طّ ب ً#الع#ام
قال:إٌ أٍل عَيه ٓيازٌّ مالكاً { ٓا مال

لٔقض علٔي#ا ضب#

}( )2رٔ#صضٍه

أضبعغل عاماً  ٢صلٔبَه ه صلٔبَه { إىكه ماكثٌْ } #ه ٓي#ازٌّ ضبَ#ه { ضبي#ا
أ خطعيا ميَا ربٌ عسىا راىا ا#اكلٌْ}( ،)3رٔ#صضٍه مثل ٕ#ال#سىٔا  ٢صلٔ#بَه #ه
( )1غْضٗ اكل١ميٌْ .108-107
( )2غْضٗ العخطمل .77
( )3غْضٗ اكل١ميٌْ .70
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صلٔبَه { اخػْٝا رَٔا ّ ٢ت٫كَلِّنٌْ }( )1قال  :رٔٝؼ القْو بعسٍا ّ ،ما ٍْ إ٢
العره ّالؿَٔق(.)2
ّمً إعااظ القطآٌ بٔاٌ بعض ّعِْ عصاب الصًٓ كفطّا ؼلا ٓبع

اليفطٗ

مل اليفْؽ مً الكفط ّاجلخْز  ،إش أخرب عً غخبَه مل الياض علّ ٙعٍَْه

 ،قال تعاػلرَِِّٕ أُُْغْشِِٓنيَ كِْ مَالٍََ رَعُؼُشَ * يَموَّْ يُغْمؾَجُوَٕ كِمْ اُ َّمبسِ
ػََِ غ رُعُوهِهِْْ رُرهُوا َٓظَّ عَوَشَد(. )3

ّٓبغل القطآٌ شّباٌ علْز الصًٓ كفطّا  ٍّٕ ،مْنه ا٨حػاؽ با٤مل

 ،قال تعاػلر َِِّٕ اُلزِيَٖ ًَلَشُرا ثَِيَبرِ َب عَوْفَ ُٗقِِِْهِْْ َٗبسًا ًُِلَٔب َٗنِغَذْ عُُِودُهُْْ ثَذَُّْ َبهُْْ
عُُِودًا ؿَِْشَهَب َُِِزُرهُوا اُْؼَزَاةَ َِِّٕ اُِلهَ ًَبَٕ ػَضِيضًا ؽًٌَِِٔبد(.)4

ّمً خكاٜل ا٨ىػاٌ اليسام٘ عل ٙالفعل الػّٔ ٞالصٖ صللو الهطض،
ّلكً ٍصِ اليسام٘

ّطأتَا مه تقازو آ٤او ّ ،قس خفٍ

اهلل عً الياؽ

رفتذ بَه باب ا٨غتففاض ال#صٖ رٔ ُ#ذل ْ#للػّ ٘ٝٔ#إب#سالا باحلػ#ي٘  ،أم#ا مل
ا ٦خطٗ راٌ اليسام٘ ت٣ظو الصًٓ كفطّا قبل زخْله الياض ّأ يا ٛا٨قام٘ رَٔا،

قال تعاػلر رَأَعَشُّرا اُ َّذَآَخَ ََُّٔب سَأَرْا اُْؼَزَاةَ رَعَؼَِْ َب اضَؿْالٍََ كِْ أَػْ َبمِ اُلزِيَٖ ًَلَشُرا هََْ
يُغْضَرَْٕ ِِالل َٓب ًَبُٗوا يَؼَُِْٔوَٕد(. )5
ّعً أبٕ بكه أىُ قال ل٩ماو ععفط الكاز علُٔ الػ٣و  :خْر

ربٌ

قلل قس قػا  ،رقالٓ :ا أبا ذلنس اغتعس للخٔاٗ ال ْٓل٘ ،ربٌ عربٜٔل عا ٛإػل
اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ٍّْ قاطو ّقس كاٌ قبل شل
( )1غْضٗ اكل١ميٌْ .107
( )2السض اكليثْض .227/7
( )3غْضٗ القنط .48-47
( )4غْضٗ اليػا.56 ٛ
( )5غْضٗ غبأ .33

صل ٍّْ ٞمتبػه،
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رقال ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُٓ :ا عربٜٔل عٝت
ذلنس قس ّنع

الْٔو قاطبا ،رقالٓ :ا

ميارذ الياض .

رقالّ :ما ميارذ الياض ٓا عربٜٔل ؟ رقالٓ :ا ذلنس إٌ اهلل ععّع#ل أم#ط
بالياض ريفذ علَٔا أل

عاو حت ٙ#ابٔه# ، #ه ىف#ذ علَٔ#ا أل#

افلطت ،ه ىفذ علَٔا أل

ع#او حتٙ#

عاو حت ٙاغْزت رَٕ غْزا ٛمللن٘ ،ل ْ#أٌ

ق طٗ مً الهطٓه ق طت مل ؾطاب أٍل السىٔا كلات أٍلَا مً ىتيَاّ ،ل ْ#أٌ
حلق٘ ّاحسٗ مً الػلػل٘ اليت طْل#ا غ#بعٌْ شضاع#ا ّن#ع
لصاب

عل ٙ#ال#سىٔا

السىٔا مً حطٍاّ ،ل ْ#أٌ غ#طبا ٢م ً#غ#طابٔل أٍ#ل الي#اض عل#ق ب#غل

الػناّ ٛا٢ضع كلات أٍل السىٔا مً ضضلُ ،قال ربك ٙضغْل اهلل قل ٙاهلل
علُٔ ّآلُ ّبك ٙعربٜٔل .
ربع

اهلل إلَٔنا ملكا رقال لنا :إٌ ضبكنا ٓقط٠كنا الػ٣و ّٓقْل :قس

أميتكنا إٌ تصىبا شىبا اعصبكنا علُٔ .
رقال أبْ عبس اهلل علُٔ الػ٣و :رنا ضأ ٚضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ
عربٜٔل متبػنا بعس شل  ،ه قال :إٌ أٍ#ل الي#اض ٓعلن ٌْ#الي#اض ّإٌ أٍ#ل
اجلي٘ ٓعلنٌْ اجلي٘ ّا ليعٔهّ ،إٌ عَيه إشا زخلٍْا ٍّْا رَٔا مػهٗ غبعغل
عام##ا ،ر##بشا بلفْ##ا أع##ٍ٣ا قنعْ##ا ؼلق##امه احلسٓ##س ّاعٔ##سّا مل زضكَ##ا رَ##صِ

حاله ٍّْ ،قْل اهلل عع ّعل ر ًُِلَٔب أَسَادُرا إَْٔ يَخْشُعُوا ِٓ ْهَب ِْٖٓ ؿَمْ أُػِِمذُرا
كِِهَب رَرُرهُوا ػَزَاةَ اُْؾَشِينِد(.)1
ه تبسل علْزٍه ه اجللْز اليت كاى
الػ٣و :حػب

علَٔه .قال أبْ عبس اهلل علُٔ#

؟ قل  :حػل حػل(.)2

ّقس ا ي ٙاهلل عع ّعل عل ٙاكل١ميغل الصًٓ ٓعنلٌْ الكاحلات مل آ٦ات

التالٔ٘ إش قال تعاػل ر َِِّٕ اُِلهَ يُذْلَُِ اُلزِيَٖ َٓ ُوا رَػَُِِٔوا اُقَّبُِؾَبدِ عَ َّبد رَغْشِ
( )1غْضٗ احلج .22
( )2البخاض .280/8
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ِْٖٓ رَؾْزِهَب اضَْٗهَبسُ يُؾَِلوَْٕ كِِهَب ِْٖٓ أَعَبرِسَ ِْٖٓ رَهَتَ رَ ُخْ ُخًا رَُِجَبعُهُْْ كِِهَب ؽَشِيشد(،)1

ّمل آٓ٘ أخط ٚر ػَبَُِِهُْْ صَِِبةُ عُ ذُطَ لُنْش رَِِعْزَجْشَمئ رَؽَُِّوا أَعَبرِسَ ِْٖٓ كِنلخ رَعَوَبهُْْ سَثُّهُْْ
ؽَشَاثًب ىَهُوسًاد(ّ ، )2الػيسؽ السٓباج الطقٔق الل ٔ

أما ا٨غترب رَ ْ#د#غل

السٓباج الصٖ لُ بطٓق ّالسٓباج ٍْ ىْب مً احلطٓط ٓع ٕ ألْاىاً ظأٍ٘ .
ّميَه مً رط بغل اللباؽ ّالثٔاب ّاّ٤ل ما تف  ٙبُ العْ#ضٗ ّ ،أم#ا
الثٔاب رَٕ اليت ٓطتسَٓا ا٨ىػاٌ رْ اللباؽ ّتكٌْ للعٓي٘ .
ّق س أكطو اهلل عع ّعل اكل١ميغل ّض ٍو الياؽ با٨ؿلاٌ ّ ،ح#ثَه لٙ#
ىبص مفأٍه اللله ّاله٣ل٘ ّ ،شكط القطآٌ قاىْىاً ٍّْ ّعْز ا٤ىَاض ّالعٌْٔ
مل اجلي٘  ،كنا ّضزت بعض اراَٜا مل الػي٘ اليبْٓ٘ ّ ،ميَا :
ىَط الكْ ط ٍّْ الصٖ ٓؿ#طب مي ُ#اكل١مي ٌْ#مل مْق#

ْٓ#و القٔام ٘#ر٣#

ٓ لنأٌّ ّ ،مً إعااظ القطآٌ دل ٞآٓ٘ ميُ باغه الكْ ط ّ ،اليت تب#سأ بقْلُ#
تعاػلرِِٗلب أَػْيَِْ َبىَ اٌَُْوْصَشَد(.)3
ّقس ّضزت أحازٓ

ىبْٓ٘ متعسزٗ عً الكْ ط  ،كنا شك#طِ ال#يل ق#لٙ

اهلل علّٔ ُ#آلّ ُ##غ##له مل ح##سٓ

ا٨غ##طاّ ٛمي## : ُ#ه ع##طج ب ٕ##إػل الػ##ناٛ

الػابع٘ راغتفتذ  . . .قٔل مً ٍصا؟ .
قال  :عربٓل  .قٔل ّ :مً مع ؟ قال  :ذلنس  .قال ّ :قس أضغ#ل إلُٔ#؟
قال  :ىعه  .رفتذ ربشا إبطأٍه  ،قال مطحباً با٢بً ّالطغْل  .ه مه ٙحتٙ
عا ٛاجلي٘ راغتفتذ رقٔل  :مً ٍصا؟ .
قال  :عربٓل  .قٔل ّ :مً مع ؟ قال  :ذلنس  .قال ّ :قس أضغ#ل إلُٔ#؟
قال  :ىع ه  .رفتذ الباب  .قال  :رسخل

( )1غْضٗ احلج .23
( )2غْضٗ ا٤ىػاٌ .21
( )3غْضٗ الكْ ط .1

اجلي٘ رأحع ٫ ٰٔ ٬الكْ ط  ،ربشا ىَط مل
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اجلي٘ عهازتاِ بْٔت دلْر٘ مً ل١ل ، ١ه مه ٙحت ٙعا ٛغسضٗ اكليتَ( { ٙ
رتسػل ركاٌ قاب قْغغل أّ أزى ٙرأّح ٙإػل عبسِ ما أّح. )1(} ٙ
رفطع علٕٯ ّعل ٙأميت قلػغل ق ، ٗ٣رطعع
 :كه ر طع علٔ

ّعل ٙأمت ؟ قل

حت ٙأمط مْغ ٙرقال

 :قلػغل ق.)2(ٗ٣

ّميَا ىَط باض صللؼ عيسِ الؿَسا ٛرٔأتَٔه ضظقَه بكطٗ ّعؿٔا.
ّمً العٌْٔ :
اّ٤ػل  :عغل تػ#ئه  ٕ#ٍّ ،أر ٙ#ؾ#طاب أٍ#ل اجليّٓ ، ٘#ؿ#طب ميُ#
اكلقطبٌْ ّأٍل الٔنغل ّ ،عً احلػً البكطٖ ق#ال  :ق#ال ضغْ#ل اهلل ق#لٙ
اهلل علُٔ ّآلُ ّغله  :أ ضبه عٌْٔ مل اجلي٘ عٔي#اٌ وطٓ#اٌ م ً#ة#

الع#طف

إحساٍنا اليت شكط اهلل { ٓفاطّىَا تفاهاً }(ّ )3ا٤خط ٚالعزلبٔل ّ ،عٔياٌ
ىهاختاٌ مً رْ إحساٍنا اليت شكط اهلل غلػبّٔ ً٣ا٤خط ٚالتػئه(.)4

الثاىٔ٘  :عغل غلػبٔل  :قال تعاػلر ػَِْ ًب كِِهَب رُغَمَّٔغ عَِْغَمجِِالًد(ّ ،)5قٔ#ل

رٔ

غلػبٔ٤ ً٣ىَا تػٔل علَٔ#ه مل ال #ط ّمل مي#اظله تيب#ه م ً#أق#ل

العطف مً عي٘ ع#سٌ اػل أٍ#ل اجلي#اٌ عل ٙ#ب#طز الك#ارْض ّطع#ه العزلبٔ#ل
ّضٓذ اكلػ (.)6
الثالث٘  :عغل معاعَا الكارْض .
ّكل ٍصِ ا٤ؾطب٘  ٢تػبو الكساب أّ رقساٌ العقل ٓ ٢ّ ،اتو علٙ
ا٨كثاض ميَا أش ٚأّ نطض ْ ّٓ ،مل علَٔه بَصِ ا٤ؾطب٘ ّلساٌ رللسٌّ.

( )1غْضٗ الياه .9
( )2السض اكليثْض .190/6
( )3غْضٗ ا٢ىػاٌ .6
( )4السض اكليثْض .169/10
( )5غْضٗ ا٢ىػاٌ .18
( )6الكؿ

ّالبٔاٌ .465/13
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اىٔاً  :اكلتبازض إػل الصًٍ أٌ الثٔاب  ٢تف ٕ الطأؽ إؾلا تكٌْ مً أغفل
الطقب٘ .
رنً إعااظ آٓ٘ البخ#

و اكل#ا ٛالػ#اخً علٙ#
شكطٍ#ا لق#اىٌْ ٍّ ْ#ق #ٯ

ضّ٠ؽ الصًٓ كفطّا  ٢ّ ،ؿلكً أٌ ٓلتف

ا٨ىػاٌ إػل ٍصا الْق

اجلامه

ّالصٖ تتال ٙرُٔ مػاٜل عسٓسٗ  ٍّْ ،ؾاٍس عل ٙىعّل القطآٌ مً عيس اهلل
عع ّعل لبٔاٌ قاىٌْ ٍّْ مشْل كل أعهاّ ٛأععا ٛالكارط بالعصاب  ،ر٣
تيلط العٔياٌ إػل ما ٓعاىُٔ البسٌ  ،إؾلا تيؿفل احلْاؽ بأكلَا الصاتٕ .
ّةتنل الثٔاب اليت عل ٙأبساٌ الكفاض ّعٍْاً :
اّ٤ل  :إلتكا ٍصِ الثٔاب بأبساٌ الصًٓ كفطّا .
الثاىٕ  :تتك
الثال

الثٔاب مً الياض بأىَا رهفان٘ .

 :التفكٔل رنطٗ تكٌْ ٢قق٘ بالبسٌ ّأخط ٚتكٌْ ّاغع٘ .

الطابه  :التعسز ّالتبآً اليػل بغل الكفاض إش تل

ٍصِ الثٔاب ّقطبَا

للبسٌ مً عَات :
اّ٤ػل  :التكا ٍصِ الثٔاب بابساٌ ض٠غا ٛالكفط .
الثاىٔ٘  :اقااب ٍصِ الثٔاب مً ابساٌ الصًٓ ٓػاضعٌْ مل الكف#ط  ،ق#ال

تعاػل ر رَرَشََ ًَضِ ًا ِٓ ْهُْْ يُغَبسِػُوَٕ كِْ اِْصِْْ رَاُْؼُذْرَإِد (.)1
الثالث٘  :اكليسّح٘ مل ٔاب اتباب ض٠غا ٛالكفط .

الطابع٘  :التفكٔل ب#أٌ تك#ٍ ٌْ#صِ الثٔ#اب ٢ق#ق٘ با٤ب#ساٌ ّ ،أخ#طٚ
بعٔسٗ ىػبٔاً.
ّاكلدتاض ٍْ التعسز ّا٢خت٣مل مل ؾسٗ مطاتو العصاب .
اكلػأل٘ اخلامػ٘  :مً مػاٜل مفَْ#و اكلْارق ٘#تَٔ ٘#ٝأشٍ#اٌ اكلػ#لنغل إػل
و##سز اخلكْ##م٘ بٔ##يَه ّب##غل ال##صًٓ كف##طّا  ،رٔك ٌْ##الؿ##دل م ً##الكف##اض

( )1غْضٗ اكلاٜسٗ .62
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رلاقناً ّمسارعاً عً عبازٗ ا ّ٤اٌ ّ ،ميكطاً كلعاعات اليبْٗ ّ ،لكً ما أٌ
ٓسخل ا٨غ٣و حتٓ ٙكه زاعٔ٘ إػل اهلل ّّعْب عبازتُ .
ٍّل التخلٕ ب اع٘ اهلل ّضغْ#لُ م#ٍ ً#صِ اخلكْ#م٘  ،اجلْ#اب الق#سض
اكلتٔقً ٍْ ّقْب اخلكْم٘ ّالعياز ّأغباب اجلسال ّاكل٣قاٗ ّ ،مً عنْمات

ا ٘ٓ٦قْلُ تعاػل ريَوَّْ اُْزَوَغ اُْغَْٔؼَبِٕد (. )1

ّ ال#صٖ ّضز مل الق##طآٌ خبكْ##م معطك ٘##ب##سض ر رَاػَُِْٔمموا أَٗلَٔمب ؿَ ِْٔمزُْْ ِٓمْٖ
ؽَ مْْء كَ م ََّٕ ُِِل مهِ لُُٔغَ مهُ رَُِِشَّعُمموٍِ رَُِ مزِ

اُْوُشْثَممغ رَاَُِْزَممبَٓغ رَأَُْغَممبًِنيِ

رَاثِْٖ اُغَّجَِِِ ِِْٕ ًُ زُْْ َٓ ْزُْْ ثِبُِلهِ رََٓب أَٗضَُْ َب ػََِغ ػَجْمذَِٗب يَموْ َّ اُْلُشْهَمبِٕ يَموَّْ اُْزَوَمغ
اُْغَْٔؼَبِٕ رَاُِلهُ ػََِغ ًَُْ ؽَْْء هَذِيشد (ّ )2خبكْم معطك٘ أحس ّضز قْلُ
تعاػل ر رََٓب أَفَبثٌَُْْ يَوَّْ اُْزَوَغ اُْغَْٔؼَبِٕ كَجِتِرِْٕ اُِلهِ رََُِِؼََِْْ أُُْخِْٓ ِنيد(.)3
ٍّْ مً مكازٓق اغه ا٨ؾاضٗ للقطٓو رهَزَإِ لَقَْٔبِٕد (.)4
الػازغ٘  :بٔاٌ قاىٌْ ٍّْ رهل اهلل عع ّعل بيعّل آ٦ات اليت ت#بغل
ّقاٜه معطك٘ بسض ّ ،رَٔا زعْٗ لتْ ٔق تفاقٔل اكلعطك٘ مً ّعِْ :
اّ٤ل ٍ :صِ الْقاٜه مً أغباب ىعّل آ٦ات رخٔينا تتل ٙا ٘ٓ٦القطآىٔ٘
أّ ٓقْو اكلػلنٌْ بتساضغَا ر#اىَه ٓػتخه#طٌّ أ غ#باب ىعّل#ا  ،إش ىعل#
آٓات ل ّاقع٘ بسض مل كل مً :
أّ : ً٢غْضٗ آل عنطاٌ (.)5

( )1غْضٗ ا٤ىفال .41
( )2غْضٗ ا٤ىفال .41
( )3غْضٗ آل عنطاٌ .166
( )4غْضٗ احلج .19
( )5أىلط اجلع ٛاحلازٖ ّاخلنػٌْ مً ٍصا الػفٰط .
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اىٔاً  :غْضٗ ا٤ىفال  ٍّٕ ،أكثط الػْض اليت شكطت مْنْب ّاقع٘ بسض
ّزراب اكلػلنغل رَٔا .
الثاً  :غْضٗ احلج .

ضابعاً  :غْضٗ السخاٌ  ،رنثّ ً٣ضز مل قْلُ تعاػل ريَبأَيُّهَب اُ َّجُِّْ هَُْ َُِْٖٔ
كِْ أَيْذِيٌُْْ ِْٖٓ اضَعْشََ ِِْٕ يَؼَِْْْ اُِلهُ كِْ هُُِموثٌُِْْ لَِْمشًا يُمخْرٌُِْْ لَِْمشًا َِّٓٔمب أُلِمزَ
ِٓ ٌُْْْ ريَـْلِشْ ٌَُُْْ رَاُِلهُ ؿَلُوس سَؽِِْد(. )1
ّعً عاٜؿ٘ قال
بي

( كلا بع

أٍل مك ٘#مل ر#سا ٛأغ#طاٍه  .بعث#

ظٓي#و

ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ق٣زٗ لا مل رسا ٛظّعَا  ،رلن#ا

ضآٍا ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ض ضق٘ ؾسٓسٗ ّ ،قال  :إٌ ضأٓته
أٌ ت لقْا لا أغهٍا.
ّقال العباؽ بً عبس اكل لو ٍّْ بغل أغط ٚبسض حٔينا طلو ميُ اليل
ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له اٌ ٓف##سٖ ىفػّ ُ##اب#
( احػو لٕ ما أحببته م
رفسٖ ىفػُ ّاب

أخْٓ##ٓ : ُ##ا ضغْ##ل اهلل

عؿطًٓ أّقٔ٘ مً مال كاٌ معٕ رق#ال  :ارع#ل .

أخُْٓ ّحلٔفُ ّ ،ىعل

{ قل كلً مل أٓسٓكه مً ا٤غطٚ

إٌ ٓعله اهلل مل قلْبكه خهاً ٓ١تكه خهاً للا أخص ميكه }(.)2
قال العباؽ  :رأع اىٕ مكاٌ العؿطًٓ أّقٔ٘ مل اَ٨غ٣#و عؿ#طًٓ عب#س ًا
كلَه مل ٓسِ مال ىكطت بُ مه ما أضعْ مً مففطٗ اهلل) (.)3
الثاىٕ  :شكط ا ٘ٓ٦القطآىٔ٘ ٤مْض تتعلق ؼلقسمات اكلعطك٘ ّ ،تفاقٔلَا .
الثال

 :بٔاٌ آٓات القطآٌ لفهل اهلل عع ّعل ّاليفه العاو للنػ#لنغل

باخلطّج مً اكلعطك٘ بيااٗ اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله مً القتل ّغ٣م٘

( )1غْضٗ ا٤ىفال .70
( )2غْضٗ ا٤ىفال .70
( )3السض اكليثْض .497/4
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السًٓ ّتْالٕ ىعّل آٓات القطآٌ  ،رنً مكازٓق اليكط مل قْلُ تعاػل ررَُوَذْ
َٗقَشًَُْْ اُِلهُ ثِجَذْسَ رَأَْٗزُْْ أَرُِلخئد ( )1ىعّل القطآٌ قبل ّأ ياّ ٛبعس اكلعطك٘ .
ٍّل ؿلكً القْل بقاىٌْ (ىعّل كل آٓ٘ قطآىٔ٘ ىكط للنػلنغل ) اجلْاب

ىعه ٍّ ،ل ٍٕ رطز مً اخلكه نس الصًٓ كفطّا مل قْلُ تعاػل رهَمزَإِ

لَقْ مَٔبِٕد ( )2بلخ##اا أٌ خك##ه خاق ٘##م##ه الت##يكه رّٔ ُ##إضازٗ اجل##يؼ
ّاليْعٔ٘  ،إش ٓ لق عل ٙاكلفطز ّاكلتعسز  ،اجلْ#اب  ، ٢رالق#سض اكلتٔ#قً مً#
اخلكنغل مل اكلقاو ٍه أرطاز مً الياؽ .
ىعه ا ٘ٓ٦القطآىٔ٘ م#سز ّع ٌ ْ#للنػ#لنغل مل اجل#سال ّاخلكْ#م٘  ،رلن#ا
تفهل اهلل عع ّعل ّأىعل اكلٜ٣ك٘ ليكطٗ اليل ذلنس ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلُ#

ّغله ّاكلػلنغل مل معطك٘ بسض  ،قال تعاػلر كَبعْمزَغَبةَ ٌَُُمْْ أَْٗمْ ُِٓٔمذًُُّْْ ثِم َُْق

ِْٖٓ أَُْالَ ٌَِخِ ُٓشْدِكِنيَد( ، )3راىُ تع#اػل أىع#ه عل ٙ#أعٔ#ال اكلػ#لنغل بآٓ#ات
القطآٌ مسزاً ّعْىاً.

ِفهىَ ادلخاٌفح يف اٌَح
مل ا ٘ٓ٦مػاٜل :

اّ٤ػل  :لقس ّضز لفظ رلَقَْٔبِٕد مطتغل مل القطآٌ  ،احساٍنا مل آٓ٘
البخ

ّأٌ اخلكْم٘ مً التبآً ّالتهاز ب#غل أٍ#ل ا٨ؿل#اٌ ّالكف#اض حتٙ#

بلف

غلٯ الػْٔمل ّ ،طلو الصًٓ كفطّا اكلباضظٗ مل معطك٘ بسض ٓسل علٙ#

الؿخياّ ٛالفٔظ الصٖ ؿل ٥قلْبَه ّ ،إ ٢راٌ غبو خطّعَه مً مك٘ ظال
ّاىتف ٍّْ ، ٙإ ا ٘ قارل٘ أبٕ غفٔاٌ ّاليت كاى

تتأل

مً أل

بعه ذلنل٘

بالبهاٜه  ،ربعس أٌ أضغل إلَٔه أبْ غفٔاٌ ٓيصضٍه ّطلربٍه أٌ اليل ذلنس ًا
( )1غْضٗ آل عنطاٌ .123
( )2غْضٗ احلج .19
( )3غْضٗ ا٤ىفال .90
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قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّأقخابُ ٓطّمٌْ اعااع قارلتُ  ،عاز ّأضغل
إلَٔ##ه عي##سما ق##اض قطٓب #اً م ً##مكّ ، ٘##أم ً##ال طٓ##ق ب##أٌ ٓطععْ##ا إػل مك٘##
لكهّضٗ مْنْب اخلطّج غالب٘ باىتفا ٛاكلْنْب .
ّلكً الصًٓ كفطّا أقطّا عل ٙاكلػه ه طلبْا القتال ريعل

آٓ٘ البخ

لتْ ق مطتب٘ خكْ#متَه ّأىَ#ا أؾ#س ّأقػ ٙ#أىْ#اب اخلكْ#م٘ ّٓه #ط معَ#ا
اكل١ميٌْ للسراب عً اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّعً أىفػَه ّزٓيَه .

ّّضز مطٗ اىٔ٘ مل قْلُ تعاػل ر هَبُُوا الَ رَخَقْ لَقَْٔبِٕ ثَـَغ ثَؼْنُ َب ػََِغ

ثَؼْلَد ( )1إش بع

ا هلل عع ّعل ملكغل بَٔ ٘ٝالبؿط إػل اليل زاّز علُٔ الػ٣و

٤ىُ كاٌ ٓتعبس مل احملطاب  ،أٖ مل ٓ٫نيعا بػبو احلااب أّ قعْب٘ السخْل
علُٔ  ،إؾلا عاٛا مل غاع٘ ٓتعب#س زاّز علٔ ُ#الػ٣#و رَٔ#ا  ،رك#عسّا الػْ#ض
ّاحلاٜل ّىعلْا إلُٔ .
ٍّل تسل ا ٘ٓ٦عل ٙأٌ الصٖ ٓتْػل ميكباً ّّ ٘ٓ٢أٌ ٓفطغ ىفػُ للياؽ ،
ّٓ ٢يؿفل باليْارل مل أّقات العنل اجلْاب ىعه .
ّكلا أغله قاعس بً رللس ّاغتْظض أٖ قاض ّظٓطاً عا ٛأبْ العٔياّ ٛقاض
عل ٙبابُ ،رقٔل لُ إىُ ٓكلٕ راىكطمل  ،ه عاز  ،رقٔل لُ ٓ :كلٕ .
رقال  :معصّض لكل عسٓس لصٗ(. )2
ّقال الْظٓط عبس اهلل بً ضلٔ ٙبً غلٔناٌ ٤بٕ العٔي#ا : ٛأع#صضىٕ ر#اىٕ
مؿفْل .
رق##ال  :إشا رط #
تيتفٕ حاعيت إلٔ

مل اح##تج إلٔ #
 ،راؾلا قكست

 ،أٖ اشا ععل#

ّ ##ازضت الْ##ظاضٗ

بكف٘ الْظاضٗ اليت تتلبؼ بَا (.)3

( )1غْضٗ م .22
( )2أىل ط الطا و ا٤قفَاىٕ  /ذلانطات ا٤زبا.4/2 ٛ
( )3أىلط ٓاقْت احلنْٖ  /معاه ا٤زبا.425/2 ٛ
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ه أؾازت ٍصِ آ٦ات إػل ٍصا اكلعي ٙبقْلُ تعاػل ر يَبدَارُردُ ِِٗلب عَؼَِْ َبىَ لَِِِلَخَ
كِممْ اضَسْكِ كَممبؽٌُْْْ ثَمَِْٖ اُ َّممبطِ ثِمبُْؾَنِّد

( )1

إش أٌ ّعْ##ز ال##يل ب##غل اَطاىٕ##

الياؽ ىعن٘ علن ، ٙلقس كاٌ زاّز ٓقػه أٓامُ علّ ٙعِْ :
اّ٤ل ْٓ :و للقها. ٛ
الثاىٕ ْٓ :و للعبازٗ .
الثال

ْٓ :و ليػا. ُٜ

الطاب##ه ْ##ٓ :و كل##صاكطٗ ب #

إغ##طأٜل  ،رك##اٌ زخْ##ل اكللك##غل علْٔ##ٓ ُ##و

عبازتُ.
لقس ك#اٌ مْنْ#ب خكْ#م٘ اكللك#غل للنْعلّ ٘#إقام ٘#احلا ٕ#ٍّ ٘#مً#
الْحٕ ّرُٔ ؾاٍس بأٌ زاّز كاٌ ىبٔاً ضغْ ، ً٢إش أٌ الطغْل ٓ#ط ٚاكلل#
أما اليل راىُ ٓػنه ك٣و اكلل

ّٓ ٢طاِ .

ّكاٌ لساّز تػه ّتػعٌْ امطأٗ ّ ،مل قْل اكللَ

رَِِّٕ هَزَا أَلِْ َُهُ

رِغْغ رَرِغْؼُوَٕ َٗؼْغَخَ رََُِْ َٗؼْغَخئ رَاؽِذَح كَوَمبٍَ أًَْلِِْ ِِهَمب رَػَضَِّٗمْ كِمْ اُْخِيَمبةِد
اختل

،

( )2

مل اكلطاز مً ا٤خْٗ علّ ٙعِْ :

اّ٤ل  :أخْٗ اليػو (.)3
الثاىٕ  :أخٕ أٖ قاحل .
الثال

 :أخْٗ السًٓ (.)4

أما اّ٤ل ٍّْ أخْٗ اليػو رَْ بع ٔس  ٌ٤ ،اكلٜ٣ك٘  ٢طلربٌّ إ ٢عن#ا
ٍْ حق ّقس ّ ،أما الثاىٕ ر ٣زلٔل علُٔ ّ ،أما الثال
ا٤خْٗ بغل اكللكغل .
( )1غْضٗ م .26
( )2غْضٗ م .23
( )3تفػه القططل .152/15
( )4ابً ععٖ  /التػَٔل لعلْو التيعٓل . 444/2

رَْ أحس مكازٓق
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لبٔاٌ أٌ قاحل زاّز كاىا م١ميغل بٔينا ك#اٌ اخلك#ناٌ مل آٓ ٘#البخ#
م١مياً ّكارطاً  ،لبٔاٌ أرهلٔ٘ اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله مل ق#ربِ
ّةنلُ ا٤ش ٚمً اكلؿطكغل ٍّ ،ه مً قْمُ رله تقه معاضو ا٨غ٣و اّ٤ػل
بغل اليل ّبغل قْو مً قباٜل أخط ٚه قطٓـ  ٢ّ ،مه عٔـ ّطاٜف ٘#مً#
أٍل مل٘ أخط ، ٚإؾلا كاى

مه عؿهتُ ّقْمُ مً قطٓـ ّالصًٓ ابتسأ ا٨ىصاض

بَه ّخكَه اهلل عع ّعل بآٓ٘ بقْلُ ررَأَٗزِسْ ػَؾِ َرَيَ اضَهْشَثِنيَد (.)1

ٍّْ مً مكازٓق اغه ا٨ؾ#اضٗ للقطٓ#و رهَمزَإِ لَقْمَٔبِٕد رَ#ه
أّ٢ز عه ّمتقاضبٌْ مل اليػو ّلكً اخلكْم٘ مل اهلل عع ّعل لبٔاٌ قاىٌْ
ٍّْ تقسٓه الثبات عل ٙا٨ؿلاٌ عل ٙالكل٘ اليػبٔ٘ ّالػببٔ٘ ّ ،مً الػبو مل
اكلقاو اكلكاٍطٗ ّالْ. ٘ٓ٢
الثاىٔ٘  :بٔاٌ رهل اهلل عع ّع#ل عل ٙ#اكلػ#لنغل ب#ا٤مً ّالػ٣#م٘ مً#
اخلكْم٘ رٔنا بٔيَه ّ ،بْقْب خكْ#متَه م#ه اكلؿ#طكغل مل اهلل زراع#اً عً#
كلن٘ التْحٔس مل ا٤ضع  ،لٔكٌْ رُٔ ا٤عط ّالثْ#اب ل#ه #ٍّ ،ل طل#تل
الثْ##اب بال##صٖ ٓباؾ##ط اخلكْ##م٘ ن##س اكلؿ##طكغل غْ##ا ٛب##القْل أّ الفع##ل ،
ا جلْاب  ، ٢إؾلا تؿنل ا ٘ٓ٦اكلعي ٙا٤عه .
ّبلخاا أغباب ىعّل آٓ٘ البخ

ّأىَا ىعل

مل ّاقع٘ بسض عيسما طلو

 ٘ ٣مً اكلؿطكغل اكلباضظٗ ٍّه عتب٘ ّأخِْ ؾٔب٘ ّابي ُ#الْلٔ#س  ،كن#ا تق#سو
بٔاىُ ّ ،بطظ له  ٘# ٣ؾ#باٌ م ً#ا٤ىك#اض رل#ه ٓطنْ#ا بَ#ه ّ ،ق#الْا ىطٓ#س
ا٤كفا ٛمً قطٓ ـ  ،رربظ له علٕ ّفلعِ ّعتب٘ راٌ دل ٞا ٘ٓ٦بكٔف٘ اجلنه

رالْزَقَ مُٔوا د لبٔ##اٌ أٌ اكلػ##لنغل ك##اىْا كلَ##ه م##ه علّ ٕ##فل##عٗ ّعبٔ##سٗ ،

ّٓطعٌْ مً اهلل اليكط ّالفلب٘  ٍّْ ،مً مكازٓق لف٘ اجلنه مل قْلُ تعاػل

رِِرْ رَغْزَـِِضُوَٕ سَثٌَُّمْْد
( )1غْضٗ الؿعطا.214 ٛ
( )2غْضٗ ا٤ىفال .9

( )2

إش كاٌ اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ٓلذ
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بالسعا ٛلٔل٘ ّقبٔخ٘ ْٓو بسض  ،ريعل
تقسٓط اجلنه بٔيَا ّبغل آٓ٘ البخ

ا ٘ٓ٦أع ِ٣بكٔف٘ اجلن#ه ّٓ ،كٌْ#

:

ٍ##صاٌ خك##ناٌ اختك##نْا مل ضبَ##ه رال##صًٓ آميْ##ا ٓػ##تفٔثٌْ ضبَ##ه
راغتااب له ).
الثالث٘  :لقس شكطت آٓ٘ البخ

غْ ٛعاقب٘ الصًٓ كفطّا ب#أٌ تق #ه ل#ه

ٔاب مً ىاض  ،رَل خلكْمتَه مه الصًٓ آميْا مْنْعٔ٘ مل ؾسٗ عصابَه مل
الياض  ،اجلْاب ىعه .
ّتقسٓط اٍ : ٘ٓ٦صاٌ خكناٌ اختكنْا مل ضبَه راخلكه الصًٓ كفطّا
ق ع

له ٔاب مً ىاض ) ّمً مفأٍه اكلدالف٘ مل ا ٘ٓ٦الثيا ٛال#صًٓ آميْ#ا

ٓسخلَه اهلل عع ّعل عيات عسٌ  ،قال تعاػل رَِِّٕ اُِلهَ يُذْلَُِ اُلزِيَٖ َٓ ُوا
رَػَُِِٔوا اُقَّبُِؾَبدِ عَ َّبد رَغْشِ

ِْٖٓ رَؾْزِهَب اضَْٗهَبسُ يُؾَِلوَْٕ كِِهَب ِْٖٓ أَعَبرِسَ ِْٖٓ

رَهَتَ رَ ُخْ ُخًا رَُِجَبعُهُْْ كِِهَب ؽَشِيشد (.)1
الطابع٘  :مً مفَْو اكلدالف٘  ٘ٓ٦البخ

زعْٗ اكلػلنغل للكرب مل مطناٗ

اهلل عيس اخلكْم٘ ّا٨حتااج ّاجملالسٗ  ،مه ولٕ التبآً رَٔا بغل اكل١ميغل

ّالكارطًٓ  ،قال تعاػل ر أَكََْٖٔ ارلجَغَ سِمْوَإَ اُِلهِ ًََْٖٔ ثَبءَ ثِغَخَو ِْٖٓ اُِلهِ
رََٓ ْرَاهُ عَهَ َُّْ رَثِئْظَ أَُْقِ ُد(. )2
ّقس تفهل اهلل عع ّعل ّخف
كنا خفٍ

عً اكل١ميغل مل اجلسال ّا٨حتا#اج ،

عيَه عيس اخلكْم٘ مل مٔساٌ القتال  ،قال تعاػل رارَٕ لَللمقَ

اُِلهُ ػَ ٌُْْ رَػََِِْ إََّٔ كٌُِِْْ مَؼْلَب كَتِْٕ يٌَُْٖ ِٓ ٌُْْْ ِٓب َخئ فَبثِشَح يَـِِْجُوا ِٓب َزَِِْٖ رَِِْٕ
يٌَُْٖ ِٓ ٌُْْْ أَُْق يَـِِْجُوا أَُْلَِِْٖ ثِتِرِْٕ اُِلهِ رَاُِلهُ َٓغَ اُقَّبثِشِيَٖد( )3لبٔاٌ مْنْعٔ٘
( )1غْضٗ احلج 23

.

( )2غْضٗ آل عنطاٌ .162
( )3غْضٗ ا٤ىفال .66
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ٍصا التدفٔ

مل ضعخاٌ كف٘ الصًٓ آميْا مل مٔساٌ القتال  ،لتسل ا ٘ٓ٦أعِ٣

عل ٙضعخاٌ كف٘ الصًٓ آميْا مل قْلُ تعاػل رهَزَإِ لَقَْٔبِٕد (.)1

اخلامػ٘  :مل ا ٘ٓ٦زعْٗ للنػلنغل ل٩حتااج ّإقام٘ البٔي٘ علّ ٙعْب
عبازٗ اهلل عع ّعل ّالتكسٓق با٤ىبٔاّ ٛا٨غتعساز خلكْم٘ ال#صًٓ كف#طّا
رَه ٓ ٢كفٌْ عً إاَاض اجلخْز ّاجلسال ّاكلفال ٘ .
ّمً ره#ل اهلل ع#ع ّع#ل ا٤خ#ص بأٓ#سٖ اكلػ#لنغل ل٩ضتق#ا ٛمل مي#اظل
ا٨حتااج بت ّٗ٣الق#طآٌ عل ٙ#سل ْ#الْعْ#ب الْٔ#مٕ اكلتك#طض مل الك، ٗ٣#
ٍّصِ الت ّٗ٣عل ٙؾعبتغل :
اّ٤ػل  :التّ ّٗ٣القطا ٗٛالثابت٘ مل ك ل ضكع٘  ٍّٕ ،قطا ٗٛغْضٗ الفاة٘.
الثاىٔ٘  :التّ ّٗ٣القطا ٗٛاكلدتاضٗ  ٍّٕ ،قطا ٗٛأٖ غْضٗ أّ آٓات أخطٚ
مً القطآٌ  ٍّْ ،أمط طلتاضِ شات اكلكلٕ ّ ،مل ٍ#صا ا٨ختٔ#اض ىْ#ب ؾَ#ازٗ
ّةس عل ٙقس ى عّل القطآٌ مً عيس اهلل عع ّعل ّ ،كل مً قطا ٗٛالفاة٘
الثابت٘ مل كل ضكع٘ ّ ،القطا ٗٛاكلدتاضٗ ا٤خط ٚىْب فٔ

عً اكلػ#لنغل ،

ّمً مكازٓق قْلُ تعاػل ر يُشِيذُ اُِلهُ ثٌُِْْ اُُِْغْشَ رَالَ يُشِيذُ ثٌُِْْ اُْؼُغْشَد ( )2رٔتلْ اكلػلنٌْ

مل كل ظماٌ القطآٌ ّٓسضكٌْ معَ#ا العي#اّ ٛا٤ش ٚال#صٖ ٢ق#اِ ضغْ#ل اهلل
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّأٍل بٔتُ ّالكخاب٘ مل عيو اهلل .
ّالكرب علٍ ٙصا ا٤ش ٚه اليكط ّاللف#ط م ً#عي#س اهلل للنػ#لنغل مً#
زٜ٢ل اليبْٗ  ،إش كاٌ عسز الصًٓ كفطّا مل ىقكاٌ ّتهاٜل مً عَات :
اّ٤ػل  :زخْل طاٜف٘ مً الياؽ ا٨غ٣و .
الثاىٔ٘  :ععّمل الياؽ عً ىكطٗ الصًٓ كفطّا .

( )1غْضٗ احلج .19
( )2غْضٗ البقطٗ .185
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الثالث٘ ٣ٍ :و رطٓق مً الصًٓ كفطّا  ٍّْ ،مً معاىٕ الق ه الْاضز مل

قْلُ تعاػل ر َُِِوْيَغَ ىَشَكَب ِْٖٓ اُلزِيَٖ ًَلَشُرا أَرْ يٌَْجِزَهُْْ كََِ ْوَِِجُوا لَمب ِجِنيَد (ٍّ )1ل
ٓتعلق بالْعِْ الث ٘ ٣أع ِ٣دلتنع ٘ ّمتفطق٘  ،أو أىُ خام بالْعُ ا٤خ#ه
ميَا .
اكلدتاض ٍْ الثاىٕ  ،أما اجلَتغل اّ٤ػل ّالثاىٔ٘ أع ِ٣رٔسخ ٌ٣مل إقاب٘
الصًٓ كفطّا بالكب

ّاخلٔب٘ ّ ،مً ّع ِْ#تق#سٓط ا : ٘#ٓ٦لٔق #ه ططر#اً مً#

ال##صًٓ كف##طّا بالقت##ل مل اكلعطك ٘##م ً##قب##ل اكلٜ٣كّ ٘##الك##خاب٘  ،أّ ٓكب##تَه
بسخْل ر طٓق ميَه ا٨غ٣و  ،رٔيقلبْا خاٜبغل باصلازٍه عْاٜلَه ّقس زخلْا
ا٨غ٣و  ،أّ أىَه غٔسخلٌْ كلا ٓطّا مً معاىٕ ّأماضات اخلٔب٘ علَٔه عيس

ّبَس عْزتَه مً عٍّه اكلسٓي٘ ّأططارَا  ،قال تعاػل ررَُٗشِيذُ إَْٔ ََُّٖٗٔ

ػََِغ اُلزِيَٖ اعْزُنْؼِلُوا كِْ اضَسْكِ رَٗغْؼَ َِهُْْ أَ َِّٔخَ رَٗغْؼََِهُْْ اُْوَاسِصِنيَد (.)2
ّمل تق

ا ٘ٓ٦عيس ا٨خباض عً اخلكْم٘ ّمْنْعَا  ،بل أخربت عً

حال الصًٓ كفطّا لبٔاٌ حقٔق٘ ٍّٕ أىَه ططمل مل اخلكْم٘ رٓ ٣كذ ىػب٘

ططمل اخلكْم٘ إػل اكل١ميغل  ،رقال تعاػل ركَبُلزِيَٖ ًَلَشُراد أٖ كفطّا بطبَه
ّؼلا أىعل مً الكتاب عل ٙاليل  ،لبٔاٌ أٌ الكفاض ٓ ٢أتٌْ ا٘ أّ بطٍاٌ
إؾلا ٓعتنسٌّ اكلفال ٘ ّٓ ،كطٌّ عل ٙاخلكْم٘  ،تط ٚما ك#اٌ ٓه#طٍه لْ#
تطكْا اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّؾأىُ ّٓ ،قْو بتبلٔ ضغالتُ .
اجلْاب كاٌ ٍصا الطأٖ ااٍطاً بغل اكلؿطكغل  ،حت ٙمل ْٓو معطك٘ بسض ،
ّقبل بس ٛالقتال ّ ،عيسما كاٌ اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله مل مك٘ قبل
الاطٗ ضآِ عتب٘ بً ضبٔع٘ مل اكلػاس  ،رقال ٤قخابُ مً ض٠غا ٛالؿطو مل
مك٘ ٓ :ا معؿط قطٓـ أ ٢أقْو إػل ٍصا رأكلنُ رأعطع علُٔ أمْضا لعل ُ#اٌ
ٓقبل ميَا بعهَا ّٓك
( )1غْضٗ آل عنطاٌ .127
( )2غْضٗ القكل .5

عيا قالْا بلٓ ٙا أبا الْلٔس ر قاو عتب٘ حت ٙعلؼ إػل
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ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله رصكط احلسٓ
عطع علُٔ مً اكلال ّاكلل

ّ ه شل

قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله  :أرط
قال راره م

رٔنا قال لُ عتب٘ ّرٔن#ا

حت ٙإشا رطغ عتب ٘#ق#ال ضغْ#ل اهلل

ٓا أبا الْلٔس  .قال ىعه .

قال رارعل رقال ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله (

رثغْ اهلل اُشمحٖ اُشؽِْ ؽْ * رَ ضِيَئ ِْٖٓ اُشَّؽَِْٖٔ اُشَّؽِِِْ * ًِزَبة كُقَِِّذْ يَبرُهُ هُشْ َٗب
ػَشَثُِِبد(.)1
رنه ٙضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله رقطأٍا علٔ ُ#رلن#ا رعَ#ا
عتب٘ اىك

لا ّألق ٙبٔسُٓ خل

اَ #طِ معتن#سا علَٔن#ا ٓػ#نه مي ُ#حتٙ#

اىتَ ٙضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله إػل الػاسٗ رػاس رَٔا .
ه قال رع

ٓا أبا الْلٔس قال رع

اقخابُ رقال بعهَه لبعض سلل

قال رأى

ّشاو رق#او عتب ٘#إػل

باهلل لقس عاٛكه أبْ الْلٔس بف#ه الْعُ#

الصٖ شٍو بُ .
رلنا علؼ إلَٔه قالْا ّما ّضاٛو ٓا أبا الْلٔس قال ّضا ٕٜإىٕ ّاهلل ق#س
رع

قْ ٢ما رع

ؼلثلُ قل ّاهلل ما ٍْ بالؿعط ّ ٢الػخط ّ ٢الكَاى٘

ٓا معؿط قطٓـ أطٔعْىٕ ّاععلٍْا بٕ خلْا بغل ٍصا الطعل ّبغل ما ٍْ رُٔ
ّاعتعلِْ رْاهلل لٔكْىً لقْلُ الصٖ رع

ىبأ راٌ تكبُ العطب رقس كفٔتنِْ

بفهكه ّاٌ ٓلَط عل ٙ#الع#طب رنلك ُ#ملكك#ه ّع#عِ ع#عكه ّكي#ته أغ#عس
الياؽ بُ قالْا غخطو ّاهلل ٓا ابا الْلٔس ) (.)2
ّتسل ٍصِ اكلؿْضٗ عل ٙعلن٘ ا٤مط ّ ،علْ ؾأٌ ٍّٔب٘ اليل قل ٙاهلل
علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له ّم##ا ٓ##سعْ إلٔ# ٔ ُ##

طلؿ ٙ##ك##رباَٜه عسال ُ##إ ٢بع##س

التخطٓض مً أق#خابُ  ،مؿ#طكٕ ق #طٓـ  ،خاقّ ٘#ق#س ضأّا إظزٓ#از ع#سز
اكلػلنغل ّ ،زخْل فلعٗ بً عبس اكل لو مل ا٨غ٣و .
( )1غْضٗ ركل

. 3- 1

( )2اخلكاٜل الكرب.189/1 ٚ
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ّعتب ٘##ب ً##ضبٔع ٘##م ً##ؾدكٔ##ات ق##طٓـ ّ ،ك##اٌ ٓتك #

بالػ##عٕ مل

ا٨ق٣ح بغل القباٜل ّا٤رطاز ّالب#صل م ً#مال ُ#ل٩عاى ٘#مل زر#ه ال#سٓات ،
ّزض ٛالفتي٘  ،راشا مؿ ٙبغل خكنغل ّاختلفا عل ٙالصٖ صلو أٌ ٓسره السٓ٘
ّاخلػاضٗ ميَنا أّ عل ٙمقساض السٓ٘ زرعَا مً مالُ ّأقلذ بٔيَه .
ّقاو عتب٘ مً دللػُ حت ٙعلؼ هْاض ضغْل اهلل قل ٙاهلل علّٔ ُ#آلُ#
ّغله ّخاطبُ ٓ :ا ابً أخٕ  ،ه بغلٯ لُ م#ا أق#اب قْم ُ#م ً#زع ْٗ#ال#يل
قل ٙاهلل علُٔ ّآلّ ُ#غ#له ل٩غ٣#و تػ#فُٔ أح٣مَ#ه ّإعاى ٘#آب#اَٜه بػْٛ#
إختٔاضٍه عبازٗ ا٤قياو ّععلَا تطك٘ ّاض اً له  ،ه اىتقل عتب٘ إػل احل#ل
ّالع##طع ّ ،رٔ ُ##حيكّ ٘##لباق ، ٘##أٖ أى ُ##مل ٓكت #

بالعت##اب ّ ،مل ٓتد##صِ

مقسم٘ للتْ#بٔذ  ،رق#س أزضو أٌ ال#يل ذلن#س ًا أرّ ٙ#أضر#ه م ً#التْ#بٔذ ،
راىتقل عتب٘ إػل ما ٓطت ُٔٝمً حل ّ ،ما ٓعطع مً أغباب اليفه .
ّقال عتب٘ بأزب  :اره م

أمْ#ضاً اعطنَ#ا علٔ#

لعل#

تقب#ل ميَ#ا

بعهَا .
رقال ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله #ٓ :ا أب#ا الْلٔ#س أر#ه  ،أٖ
إىٕ غامه كلا تعطنُ رعػ ٙأٌ ٓعطع زخْلُ أّ أبيا ُٜا٨غ٣و  ،أّ الك#
عً إٓصا ٛاليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغ#له أّ ا لطن#ا بكػ#ط ا٤ق#ياو حْ#ل
البٔ

( عً ابً عباؽ قال زخل ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله مك٘

ْٓو الفتذ ّعل ٙالكعب٘ لثناّ ٜ٘غتٌْ قينا ق#س ؾ#س ل#ه إبلٔ#ؼ أق#سامَا
بطقام رااّ ٛمع ُ#قهٔ#و  ،راع#ل َٓ ْٚ#ب ُ#إػل ك#ل ق#يه ميَ#ا رٔد#ط

لْعَُ رٔقْلر عَبءَ اُْؾَنُّ رَصَهَمنَ اُْجَبىِمَُ َِِّٕ اُْجَبىِمََ ًَمبَٕ صَهُوهَمبد( ،)1حت ٙ#م#ط
علَٔا كلَا) (.)2
ٍّل ضلتنل مهاعف٘ قطٓـ لا بعس ٍا#طٗ ال#يل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلُ#
ّغله إػل اكلسٓي٘ أّ القٔاو باظال ٘#ؾ #ط ميَ#ا أو أٌ شات الع#سز تقطٓب#اً ك#اٌ
( )1غْضٗ ا٤غطا.81 ٛ
( )2عٌْٔ ا ٤ط .190/2
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مْعْزاً عل ٙالكعب٘ قبل ٍاطٗ اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله  ،اكلدتاض ٍْ
الثاىٕ رتكله عتب٘ ّشكط ما ٓعطنُ عل ٙاليل قل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له ،
مً أمْض ّمياره زىْٔٓ٘ ٍّٕ :
اّ٤ل  :قٔاو قطٓـ هنه ا٤مْال لليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله
حتٓ ٙكٌْ أكثطٍه ما ً٢إش قال عتب٘  :إٌ ٬كحي٬
ٍ٪ص ٪ا الْأَم٬طَ م٪الًا ع٪ن٪ع٬ي٪ا لَ
ـلع

ل

إىٯن٪ا ت٫طَٓس ٫بٰن#٪ا عٰ ٪ #٬ٝبٰ ُٰ#مٰ٬ً#

مًٰ ٬أَم٪ْ٬الٰي٪ا ح٪تٯ ٙت٪كحٌْ ٪أَكْث٪ط٪ى٪ا م٪الًا( ،)1رله ٓقل عتب٘

بكٔف٘ اكلفطز  ،إؾل#ا ق#ال تؿ#او ق#طٓـ هن#ه ا٤مْ#ال ّ ،ك#ل

ّاحس ميَه ٓسره مً مالُ لليل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له ٨ ،ضازٗ كث#طٗ
ا٤مْال ّ ،تط ٔو اليل قل  ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله بَا .
ّرُٔ أماضٗ عل ٙأٌ زعْٗ اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ق#اضت تيف#ص
إػل القلْب ؼلا طلؿ ٙمعُ كباض قطٓـ عل ٙؾأىَه ّع#اٍَه اكلق#اٌ ب#الكفط
ّمفأٍه اله٣ل٘ .
الثاىٕ  :غٔازٗ ّأماضٗ اليل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له عل ٙ#ق#طٓـ ،
لٔكبذ ٍْ الععٔه ّا لطٜٔؼ عل ٙقطٓـ بؿط) ت#طو ال#سعْٗ إػل ا٨غ٣#و ،

قال تعاػل ر يُشِيذُرَٕ ُُِِيْلِئُوا ُٗوسَ اُِلهِ ثِ َكْوَاهِهِْْ رَاُِلهُ ُٓزُِّْ ُٗوسِهِ رَُوْ ًَشِهَ اٌَُْبكِشُرَٕد (.)2
الثال

 :عسو ق ه قطٓـ أمطاً إ ٢بالطعْب إػل اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ

ّغله ّرُٔ ؾَازٗ ع ل ٙتػلٔه بطعاح٘ عقلُ ّحلنُ ّ ،مل ٓطٓسّا أٌ ٓقطّا
بأىُ ٓعنل بالْحٕ ّالتيعٓل  ،إش ٓأتٕ قْلُ ّرعلُ مْارقاً للْاقه ّاحلق ،قال

ٕ َر ٌْلُمشُرا
ْ
ٖ َس ِّثٌُم ْْ كَمَ ِٓ ُوا َلِْمشًا ٌَُُم ْْ َر ِِ
ْ
ؾ ِّن ِٓم
ط َه ْذ عَب َء ًُ ْْ اُ َّشعُمو ٍُ ثِمب ُْ َ
تعاػلر يَب َأ ُّيهَب اُ َّب ُ

كَتَِّٕ ُِِل هِ َٓب كِْ اُغََّٔوَادِ رَاضَسْكِ رًََبَٕ اُِلهُ ػًَِِِٔب ؽًٌَِِٔبد(.)3

( )1ابً ٍؿاو  /الػهٗ اليبْٓ٘ .292/1
( )2غْضٗ الك

.8

( )3غْضٗ اليػا.170 ٛ
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الطابه  :ؽللٔ

اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله عل ٙقطٓـ ّ ،أٍل

مك٘ ّإىؿا ٛىلاو اكللكٔ٘ مل مك٘ لٔكٌْ خاقاً ب#اليل ذلن#س ق#ل ٙاهلل علُٔ#
ّآلُ ّغله .
ه عطع عتب٘ مػأل٘ أخط ٚتتعل#ق ب#الْ حٕ ٨ضازٗ ا٨غ#تدفامل ب، ُ#
ّا٨ق٣ل مً ؾأىُ إش شكط عتب٘ ّعَغل :
اّ٤ل  :أما أٌ ٓكٌْ ٍصا الصٖ ٓأتٕ لل#يل ذلن#س ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلُ#
ّغله ىْب مً مؼ اجل ، ً#رت ْ#ب عتب ٘#للع٣#ج ّالع#طع عل ٙ#ا٤طب#ا، ٛ
ّإىفا ا٤مْال مل طلو الؿفا ٛميُ .
الثاىٕ  :لعلُ إضٍام ّؾعط ّضؾخات  ،مً قطضل٘ قارٔ٘  ،ؼل#ا ّق#
معُ ب

عبس اكل لو بالصكاّ ٛغع٘ ا٤رق .

ّكاٌ اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ٓػتنه إػل الْلٔ#س  ،لٔك#ٍ ٌْ#صا
اللقا ٛحا٘ تأضطلٔ٘  ّٓ ،له أٍل مك٘ عل ٙاحلْ#اض ّمْنْ#عُ بٔيَن#ا ّأٌ
اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله عطن

علُٔ ال#سىٔا م#اّ ً٢عاٍ#اً ّغ#ل اى ًا

رأب ٙإ ٢القٔاو بتبلٔ الطغال٘ .
رقال ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله  :أرط

ٓا أبا الْلٔس؟ قال:

ىعه ،قال :راغتنه م  ،قال :أرعل ،رقال ضغْل اهلل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلُ#
ّغله ( :بػه اهلل الطفلً الطحٔه حه .تيعٓل مً الطفلً الطحٔه .كتاب
ركل

آٓاتُ قطآى#اً عطبٔ#اً ) رنه ٙ#ضغْ#ل اهلل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له

ٓقطأٍا علُٔ(.)1
ٍّْ مً ا٨عااظ الفهٖ ل ٘#ٓ٧القطآىٔ ٘#مل إ اشٍ#ا عْاب#اً ّضزاً ّم#ازٗ
ل٩حتااج ّحطظاً ّّاقٔ٘ مل آٌ ّاحس  ،رله ٓكً دل ٞعتب٘ للاسال ّعطع
أمْض عل ٙاليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغ#له ّتط ٔب ُ#رَٔ#ا  ،إؾل#ا ٍ ْ#مقسم٘#
ل٩ىتقاو ميُ إشا مل ٓػتأو لط اٜو ّطلو قطٓـ .

( )1ابً اغخا  /الػهٗ اليبْٓ٘ .187/1
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اغتنط اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله بت ّٗ٣آٓات غْضٗ ركل

ّعتب٘

ٓػنه ميُ مل اىبَاض ّّ ،نه ٓسِ ّضا ٛاَطِ ّأتكأ علَٔا حت ٙإشا قطأ ضغْل

اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ا ٘ٓ٦ا٤خهٗ ميَا ركَتِْٕ اعْزٌَْجَشُرا كَبُلزِيَٖ

ػِ ْذَ سَثِّيَ يُغَجِّؾُوَٕ َُهُ ثِبُِلَِِْ رَاُ َّهَبسِ رَهُْْ الَ يَغْم َُٓوَٕد ( )1غاس ضغْل اهلل ق#لٙ
اهلل علُٔ ّآلُ ّغله هلل عع ّعل ّ ،مل مه#امٔيَا تع#طٓض بعتب ٘#ب ً#ضبٔع٘#
ّكربا ٛقطٓـ ٍّ ،صا التعطٓض أمط عطنٕ ّ ،لٔؼ مقكْزاً مً اليل قلٙ
اهلل عل ُٔ ّآلُ ّغله بالصات إؾلا ٍْ مْنْب عاو ٓي بق عل ٙمكساقُ مل تل
الػاع٘ .
ّضره اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ضأغُ مً غاْز الت(ّ ّٗ٣قال" :
رع

ٓا أبا الْلٔس ؟ " قال :رع .

قال " :رأى

ّشاو) (.)2

لقس عطع عتب٘ عل ٙاليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغ#له أمْ#ضاً مً#
ظ ٓي٘ السىٔا مل تعطنَا قطٓـ عل ٙهِ  ،خاق٘ ّأىَه و#اض ّض٠غ#ا ٛقْ#و
ٓػتيكفٌْ مً عطع ا٤مْال ّالطٜاغّ ٘#الػ#ل ي٘ عل ٙ#هٍ#ه ّ ،لك#يَه
أزضكْا حاعتَه ّؾأىَه إػل ّق

السعْٗ اليبْٓ٘ ّ ،مل ٓعلنْا أٌ حاعتَه

مل السىٔا ّا٦خطٗ باتباب اليل قل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له ّالعن#ل بأحك#او
ٍصِ السعْٗ  ،رنً ن٣ل٘ الصًٓ كفطّا اكلفال ٘ ّا٨ضب#او ّاخل #أ مل تعٔ#غل
اكلكاأ ّاكلفاغس ّ ،التفطٓق بٔيَن#ا ّ ،شات ا٤م#ط ّق#ه ب ُ#اكلي#ارقٌْ رق#ال

تع##اػل ر أُُْ َممبكِوُوَٕ رَأُُْ َبكِوَممبدُ ثَؼْنُ مهُْْ ِٓ مْٖ ثَؼْ ملَ يَ م ُْٓشُرَٕ ثِ مبُُْٔ ٌَْشِ ريَ ْهَ موَْٕ
ػَْٖ أَُْؼْشُرفِ ريَوْجِنُوَٕ أَيْذِيَهُْْد (.)3

( )1غْضٗ ركل

.38

( )2الػهٗ ٢بً كثه .504/1
( )3غْضٗ التْب٘ .67
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ّقس بٔٯً اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله حاع ٘#الي#اؽ ل٩ؿل#اٌ ّتّٗ٣#
القطآٌ  ،تط ٚكلاشا قطأ اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله غْضٗ ركل

بالصات

عل ٙعتب٘  ،اجلْاب كل آٓ٘ مً آٓاتَا إىصاض ّةصٓط للصًٓ كفطّا ّ ،رَٔا ضز

عل ٙالع طع ال#سىْٖٔ ال#صٖ ع#ا ٛب ُ#عتب ، ٘#كن#ا مل قْل ُ#رَٓمْٖ ًَمبَٕ

يُشِيذُ اُْؾََِبحَ اُذَُِّْٗب رَصِي َزَهَب ُٗوَفِّ َُِِِْهِْْ أَػَْٔبَُهُْْ كِِهَمب رَهُمْْ كِِهَمب الَ يُجْخَغُموَٕد (ّ )1إش ق#ال اهلل
تعاػل ر هَزَإِ لَقَْٔبِٕ الْزَقَُٔوا كِْ سَثِّهِْْد (.)2
ّكاٌ غبو اليعّ ل ٍْ تق#سو عتب ٘#ب ً#ضبٔع ٘#شاتّ ُ#أخّٔ ُ#ابي ُ#ل ل#و
اكلباضظٗ مل ْٓو معطك٘ بسض  ،لتأتٕ غْضٗ ركل

إىصاضاً متقسماً له  ،إش ّضز

رَٔا قْلُ تعاػل ر َٓضََُ اُْلَشِيوَِِْٖ ًَبضَػَْٔغ رَاضَفَِّْ رَاُْجَقِ ِ رَاُغَِِّٔغِ هََْ يَغْمزَوِيَبِٕ
َٓضَالً أَكَالَ رَزًَلشُرَٕد (.)3

ّٓبغل احلْاض بغل اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّعتب٘ بً ضبٔع٘#
مل البٔ

احلطاو غيدٔ٘ ضغال٘ اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغ#له ّأىَ#ا

تتقْو با٨حتااج ّالربٍاٌ العقلّ ، ٕ#لٔ#ؼ رَٔ#ا قت#ال أّ ّعٔ#س بالقت#ال ،
ّتبغل قاىٌْ ٍّْ كفآ٘ قطا ٗٛآٓ#ات الق#طآٌ مل ع#صب الي#اؽ كلي#اظل ال#سٚ
ّا٨ؿلاٌ .
ّمً خكاٜل بع

ا٤ىبٔا ٛولٕ الفه#ل ا٨ل ٕ#علّٔ ُ#عل ٙ#الي#اؽ

ـلٔعاً بكهّضٗ اكلعاعات اليت وطٖ علٓ ٙسٖ اليل أنعامل ما ضلتاج إلُٔ
مل زعْتُ ّما تقْو بُ البٔي٘ عل ٙقس زعْاِ .
ّعاٛت معاعات ا٤ىبٔا ٛحػٔ٘ تسضو باحلْاؽ مثل ىاق٘ قاأ ّ ،عكا
مْغّ ، ٙإبطا ٛعٔػ ٙعلُٔ الػ٣و للنطن ٙ#اكل١#ميغل  ،لٔك ٌْ#رٔ ُ#بؿ#اضٗ
( )1غْضٗ ٍْز .15
( )2غْضٗ احلج .19
( )3غْضٗ ٍْز .24
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الؿفا ٛم#ٍ ً#صِ ا٤م#طاع مل ٍ#صِ ا٤ظميّ ، ٘#مل التيعٓ#ل ررَأُثْمشُُِ اضًََْٔمهَ
رَاضَثْشَؿَ رَأُؽِْْ أَُْوْرَغ ثِتِرِْٕ اُِلهِد (.)1
ّقٔٯس عٔػ ٙعلُٔ الػ٣و معاعاتُ بأىَا باشٌ اهلل ّ ،رُٔ مػاٜل :
اّ٤ػل  :زعْٗ الياؽ لعبازٗ اهلل عع ّعل .
الثاىٔ٘  :بٔاٌ قاىٌْ ٍّْ صل#و أ ٢تيػ ٕ#اكلعا#عٗ الي#اؽ شك#ط اهلل ،ق#ال

تعاػل ر أَالَ ثِزًِْشِ اُِلهِ رَئَْئُِّٖ اُْوُُِوةُد(. )2

إؾلا ٍٕ مياغب٘ ل#صكطِ غ#بخاىُ ّالتقطٓ#و إػل طاعتّ ُ#عبازت ، ُ#رٔقْ#ل
عٔػ ٙللياؽ  :معاعاتٕ ٍصِ باشٌ اهلل ّ ،أٌ اهلل عع ّعل ٓأمطكه ب اعتُ
ّأزا ٛالك. ٗ٣
الثالث٘  :لعّو ا٨متياب عً الفلْ با٤ىبٔا. ٛ
الطابع : ٘#بٔ#اٌ ق#اىٌْ ٍّ ْ#ل ْ##ؾ#ا ٛاهلل ع#ع ّع#ل ّ٤ق#

تْ##الٕ شات

اكلعا##عٗ ّ ،مل التيعٓ##ل ر َٓممب هُِْمذُ َُهُمْْ ِِالل َٓممب أََٓشْرَ ِممْ ثِمهِ إَْٔ اػْجُمذُرا اُِلمهَ سَثِّممْ
رَسَثٌَُّْْد (.)3
اخلامػ٘  :بٔاٌ قاىٌْ مل التدفٔ

عً الياؽ ّالتنٔٔع بغل ال#يل ّ #هِ

باٌ ٓأتٕ اليل باكلعاعٗ ٍّ ،ل ٍصا القاىٌْ مً البؿاضات ببعث٘ اليل ذلنس
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله  ،اجلْاب ىعه ّ ،رُٔ زع ْٗ#إػل الي#اؽ ل٩متي#اب
ٕ
عً التكسٓق بسعْ ٚاليبْٗ كصباً ّ ،لعّو عسو ىكطٗ الكاشب  ،رقس ٓسع ٯ
اليبْٗ مل

أّ غل اٌ ّتَٔ ٞلُ حاؾٔتُ أغباب التبلٔ ّ ،قس إزع ٙرطعٌْ

ما ٍْ أكرب  ،إش قال رأََٗب سَثٌُُّْْ اضَػَِْغد (ّ )4ظماٌ رطعٌْ متقسو عل ٙظماٌ
( )1غْضٗ آل عنطاٌ .49
( )2غْضٗ الطعس .28
( )3غْضٗ اكلاٜسٗ .117
( )4غْضٗ الياظعات .24
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عٔػ ٙ##علٔ ُ##الػ٣##و ّ ،رٔ ُ##ىكت ٘##عقاٜسٓ ٘##مل غ##يدٔ٘ العقا##ٜس مل ا٤ضع
ّإننخ ٣ل مسعٕ الطبْبٔ٘ ه اليبْٗ مه تقازو الػيغل ّتْالٕ بعث٘ ا٤ىبٔا. ٛ
لٔكٌْ ٍصا التْالٕ معاعٗ أخطّ ٚغْضاً عامعاً مل معاعات ا٤ىبٔا ٛبأٌ
ٓ ٢يلط كلعاعات كل ىل عل ٙسلْ مػتقل رقل بل ٢بس مً اليلط لا دلتنع٘
أٓهاً  ٍّْ ،قاىٌْ مً ّعِْ :
اّ٤ل  :قاىٌْ زٜ٢ل اجلنه ب غل معاعات ا٤ىبٔا. ٛ
الثاىٕ  :قاىٌْ أغطاض تْالٕ معاعات ا٤ىبٔا. ٛ
الثال

 :قاىٌْ أ ط ّىفه معاعٗ اليل الػابق عل ٙ#ىبّ ْٗ#ضغ#ال٘ ال#يل

ال٣حق .
الطابه  :قاىٌْ مياره معاعات اليل ال٣حق عل ٙاليل الػابق .
اخلامؼ  :قاىٌْ اكلعاعٗ مهاا اليبْٗ .
الػازؽ  :قاىٌْ إىت فاب الياؽ مً معاعات ا٤ىبٔا. ٛ
الػ##ابه  :ق##اىٌْ مْنْ##عٔ٘ معا##عات ا٤ىبٔ##ا ٛمل تثبٔ##

عب##ازٗ اهلل مل

ا٤ضع .
الثامً  :قاىٌْ تلقٕ طاٜف٘ أٍل ظماٌ اليل معاعاتُ بالتكسٓق ّالقبْل
ّا٨ؿلاٌ .
راٌ قل

مً ا٤ىبٔا ٛمً ٓبع

إػل أٍ#ل قطٓ ، ٘#اجلْ#اب ىع#ه ر٣ب#س أٌ

ٓ١مً بيبْتُ ؾ ط مً أٍل بٔتُ ّمً قطٓت ُ#لبٔ#اٌ ره#ل اهلل ع#ع ّع#ل علٙ#
اكلػلنغل بتكسٓقَه ّإؿلاىَه بكل معاعات ا٤ىبٔا ٛدلتنع٘ ّمتفطق٘ .
راٌ قل

ٓ ٢عله اكلػلنٌْ كل معاعات ا٤ىبٔ#ا ، ٛاجلْ#اب ىع#ه  ،إ٢

أىَه ٓقطٌّ بيبْاتَه ّٓ ،علنٌْ بقاىٌْ  ٍّْ ،إقااٌ اكلعاعٗ باليبْٗ ّ ،مل

التيعٓل ر رَاُلزِيَٖ َٓ ُوا ثِبُِلهِ رَسُعُِِهِ أُرَُْئِيَ هُْْ اُقِّذِّيوُوَٕ رَاُؾُّهَذَاءُ ػِ ْذَ سَثِّهِْْ َُهُْْ أَعْشُهُْْ
رَُٗوسُهُْْ رَاُلزِيَٖ ًَلَشُرا رًََزلثُوا ثَِيَبرِ َب أُرَُْئِيَ أَفْؾَبةُ اُْغَؾِِِْد(.)1
( )1غْضٗ احلسٓس .19
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ه قال تعاػل بعس ٍصِ ا ٘ٓ٦بث٣ا آٓات ر عَبثِوُوا َُِِغ َٓـْلِمشَح ِٓمْٖ سَثٌُِّمْْ
ي َكنْم َُ اُِلم ِه ُيخْرِِمهِ
ٖ َٓ ُموا ِثبُِلم ِه َر ُسعُم ِِ ِه َرُِم َ
َ
د ُِِلم ِزي
ك ُأػِم َّذ ْ
ك اُغَّمَٔب ِء رَا َض ْس ِ
مهَب ًَؼَم ْش ِ
َر َع َّخ َػ ْش ُ
َْٖٓ يَؾَبءُ رَاُِلهُ رُر اُْلَنَِْ اُْؼَظِِِْد (.)1
ٍّل مل معاعات ا٤ىبٔا ٛضعخ اٌ لكف٘ الصًٓ آميْ#ا مل خكْ#متَه م#ه

الصًٓ كفطّا  ،اجلْاب ىعه ّٓ ،كٌْ تقسٓط قْلُ تعاػل رهَزَإِ لَقَْٔبِٕ
الْزَقَُٔوا كِْ سَثِّهِْْد ( )2علّ ٙعِْ :

اّ٤ل ٍ :صاٌ خكناٌ اختكنْا مل ضبَه  ،أح#سٍنا ٓ١#مً ؼلعا#عات
ا٤ىبٔاّ ٛا٦خط صلخس بَا .
الثاىٕ ٍ :صاٌ خكناٌ أحسٍنا مبكط ّم قط ؼلعاعات ا٤ىبٔاّ ، ٛا٦خط
ارل عيَا .
الثال

ٍ :صاٌ خك#ناٌ أح#سٍنا ٓ#سعْ للتك#سٓق ؼلعا#عات ا٤ىبٔ#ا،ٛ

ّا٦خط ٓكط عل ٙاىكاضٍا .
الطابه ٍ :صاٌ خكناٌ اختكنْا مل معاعات ا٤ىبٔا ٛبلخاا أىَا ىعن٘
مً عيس اهلل غبخاىُ.
اخلامؼ ٍ :صاٌ خكناٌ أحسٍنا ٓسعْ للتكسٓق ؼلعاعات ا٤ىبٔا٢ّ ٛ
ٓهطِ قسّز ّإىكاض اخلكه  ٍّْ ،م ً#مك#ازٓق قْل ُ#تع#اػل مل شو ال#صًٓ
كفطّا رَُْٖ يَنُشُّرا اُِلهَ ؽَِْئَبد (. )3

الػازؽ ٍ :صاٌ خكناٌ أحسٍنا صل

احلػيات بالتكسٓق ؼلعاعات

ا٤ىبٔاّ ، ٛا٦خط ٓطتكو ا ٦او باقطاضِ عل ٙإىكاضٍا .
الػابه ٍ :صا خكناٌ م١مً ّكارط .
( )1غْضٗ احلسٓس .21
( )2غْضٗ احلج .19
( )3غْضٗ آل عنطاٌ .176
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الثامً ٍ :صاٌ خكناٌ أحسٍنا ٓطٓس تثبٔ#

مع#امل ا٨ؿل#اٌ بالتك#سٓق

ؼلعاعات ا٤ىبٔاّ ، ٛا٦خط ٓطٓس بقا ٛعبازٗ ا ّ٤اٌ مل ا٤ضع .
راٌ قل

إٌ قطٓؿً #ا مل ٓعلنْ#ا ؼلعا#عات ا٤ىبٔ#اّ ، ٛالق#سض اكلتٔ#قً ٍْ#

ضٓ٠تَه ّراعَه كلعاعات اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ٍّل مً
اغتكخاب قَقطٖ مل اكلقاو ّ ،اجلْاب لقس عا ٛاليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ
ّآلُ ّغله باكلعاعات اخلاق٘ ب ُ#حػ ٘ٔ#كاى#

أّ عقلّٔ ، ٘#ع#ا ٛبْعْ#ب

التكسٓق ؼلعاعات ا٤ىبٔا ٍّْ ، ٛمً مكازٓق قْلُ تعاػل ر رََٓمب رَمبًُْْ اُشَّعُموٍُ
كَخُزُرهُ رََٓمب َٗهَمبًُْْ ػَ ْمهُ كَمبْٗزَهُواد

( )1

ّٓ#أتٕ ا٨غتك#خاب بآٓ#ات الق#طآٌ ال#يت ت#بغل

آ٦ات ّاكلعاعات اليت عا ٛبَا ا٤ىبٔا ٛبا٨نار٘ إػل أخباض أٍل الكتاب .
ّضلتنل تقسٓط ا ٘ٓ٦أعّ ِ٣عٍْاً :
اّ٤ل ٓ :ا قطٓـ ّما آتاكه ضغْل اهلل ردصِّ .
الثاىٕ ٓ :ا أَٓا الصًٓ آميْا ما آتاكه الطغْل ردصِّ .
الثال

ٓ :ا أَٓا الياؽ ما آتاكه الطغْل ردصِّ .

ّ ٢تعاضع بغل ٍصِ الْعِْ ّ ،كلَا مً مكازٓق ا ٘ٓ٦بلخاا أٌ ضغال٘
اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله إػل الياؽ ـلٔعاً ّ ،لْ تلق ٙ#الي#اؽ
معاعات ا٤ىبٔا ٛبالقبْل كلا ّقع

اخلكْم٘ مل العقاٜس  ،لصا راٌ آٓ٘ البخ

قٔست ٍ#صِ اخلكْ#م٘ بأىَ#ا مل الطبْبٔ ٘#اكل لق ٘#هلل بقْل ُ#تع#اػل رهَمزَإِ
لَقَْٔبِٕ الْزَقَُٔوا كِْ سَثِّهِْْد

( )2

ّشات ا ٘ٓ٦حا٘ عل ٙالصًٓ كفطّا ٤ىَه

طلاقنٌْ الصًٓ ٓسعْىَه إػل عبازٗ اهلل .

( )1غْضٗ احلؿط .7
( )2غْضٗ احلج .19

معامل ا٨ؿلاٌ  /ج153 ################################################################################ 169

ّمل ىْح ّضز قْلُ تعاػل ر رَارَُْ ػََِِْهِْْ َٗجَ َ ُٗوػَ ِِرْ هَبٍَ ُِوَوِْٓهِ يَمبهَوِّْ ِِْٕ ًَمبَٕ ًَجُمشَ
ػٌََُِِْْْ َٓوَبِْٓ رَرَزًِْ ِ

ثَِيَبدِ اُِلهِ كَؼََِغ اُِلمهِ رَوًَلِْمذُ كَم َعِْٔؼُوا أَْٓمشًَُْْ رَؽُمشًََبءًَُْْ صُمَّْ الَ

يٌَُْٖ أَْٓشًُُْْ ػٌََُِِْْْ ؿَُّٔخَ صَُّْ اهْنُوا ََُِِّْ رَالَ رُ ْظِشُرِٕد (. )1
ّلقس عنٯط ىْح مل قْمُ ه زعا اهلل علَٔه  ،إػل أٌ عا ٛال ْر#اٌ  ،أم#ا
اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغ#له ر#اٌ اهلل أم#طِ ب#الاطٗ لٔ#سخل مك٘#
راةاً ذلطضاً لا مً بطا ً الؿطو ّاله٣ل٘ .
ّمً ا٨عااظ مل رتذ مك٘ ولٕ قاىٌْ زخْل الياؽ أرْاعاً ّـلاعات

ّقباٜل مل ا٨غ٣و  ،قال تعاػلرِِرَ ا عَبءَ َٗقْشُ اُِلهِ رَاُْلَزْؼُ * رَسَأَيْذَ اُ َّمبطَ يَمذْلُُِوَٕ
كِْ دِيِٖ اُِلهِ أَكْوَاعبَد(.)2

اٌَح اٌؼششوْ

قْلُ تعاػل ر رَِِرْ هَبُُوا اُِلهَُّْ ِِْٕ ًَبَٕ هَزَا هُوَ اُْؾَمنَّ ِٓمْٖ ػِ ْمذِىَ كَم َْٓيِشْ ػََِِْ َمب

ؽِغَبسَحً ِْٖٓ اُغََّٔبءِ أَرْ ا ْزِ َب ثِؼَزَاةَ أََُِِْد (.)3
تبغل ٍصِ ا ٘ٓ٦عخْز كفاض قطٓـ با لصٖ عا ٛبُ اليل ذلن#س ق#ل ٙاهلل
علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له م ً##التيعٓ##ل ّاكلعا##عات ّ ،بٔ##اٌ عي##ازٍه ّاغ##تعسازٍه
لتخنل ا٤شّ ٚالهطض  ،رٔسعٌْ عل ٙأىفػَه ّٓ ،ػعٌْ با٨نطاض بأىفػَه
إشا كاى

معاعات اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله حقاً ّقسقاً .

ّشكط مل أغباب ىعّل اّ ٘ٓ٦ؾ#دل القا#ٜل ر كَم َْٓيِشْ ػََِِْ َمب ؽِغَمبسَحً ِٓمْٖ

اُغََّٔبءِد (ّ )4عٍْاً :
( )1غْضٗ ْٓىؼ .71
( )2غْضٗ اليكط .2-1
( )3غْضٗ ا٤ىفال .32
( )4غْضٗ ا٤ىفال .32
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اّ٤ل  :إىُ اليهط بً احلاضا  ،عً ابً عباؽ
( قال ع ا : ٛلقس ىعل

( )1

.

رُٔ بهه عؿطٗ آٓ٘ مً كتاب اهلل ععٯ ّع#لٯ)(،)2

ٍّْ بعٔس.

الثاىٕ  :إىُ أبْ عَل  ٍّْ ،القاٜل ركَ َعْوِوْ ػََِِْ َب ًِغَلَب ِْٖٓ اُغَّمَٔبءِد(.)3

عً أىؼ بً مال
الثال

.

 :القاٜل ٍْ احلاضا بً اليعناٌ الفَطٖ.

الطابه  :إىُ قْل ـلاع٘ مً قطٓـ.
ّ ٢تعاضع بغل ٍصِ الْعِْ ّ ،كلَا مً مكازٓق آٓ٘ البخ

ّ ،قٔف٘

اجلنه رَٔا رإش قالْاد.

ّقس ّضز لفظ رأَْٓيِشْ د غبه مطات مل القطآٌ ّ ،كلَا مل ا٤شّ ٚالعصاب

 ،قال تعاػل ر رَأَْٓيَشَْٗب ػََِِْهِْْ َٓيَشًا كَغَبءَ َٓيَشُ أُُْ زَسِيَٖد (ّ )4أما اكل #ط رَ ْ#أع#ه
ّقس ٓأتٕ بالطفل٘ ّالربك٘ .
ّٓبغل ىله ٍصِ اّ ٘#ٓ٦ا#ٓ٦ات اجمل#اّضٗ ل#ا أٌ مْنْ#عَا أع#ه م ً#أٌ
طلتل بؿدل ّاحس مً اكلؿ#طكغل  ،إش ت#بغل ا ٘#ٓ٦عخْ#ز كف#اض ق#طٓـ ،

ّاغتدفارَه بالتيعٓل ّىعتُ بأىُ رأَعَبىِ ُ اضَرَُِّنيَد ( )5اهلل عع ّعل تبكٔتَه
ّإىصاضٍه ّإقام٘ احلا٘ علَٔه  ،قال تعاػل ركَِِِلهِ اُْؾُغَّخُ اُْجَبُِـَخُد(.)6

( )1الكؿامل .223/3
( )2الكؿ

ّالبٔاٌ للثعلل .361/11

( )3غْضٗ الؿعطا.187 ٛ
( )4غْضٗ الينل .58
( )5غْضٗ الينل .58
( )6غْضٗ ا٤ىعاو .149
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ّت##بغل ا ٘##ٓ٦غ##يدٔ٘ اخلكْ##م٘ ب##غل ال##يل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له
ّاكل١ميغل مً عَ٘ ّبغل الصًٓ كفطّا مً عَ٘ أخطٍّ ، ٚه مل مك٘ ّأىُ مل
ٓكل إػل مطتب٘ القتال .
تكؿ

ا ٘ٓ٦قبل الػابق٘ مقسمات ل#صا القت#ال تتال ٙ#باق#طاض ال#صًٓ

كفطّا عل ٙالتكسٖ لليبْٗ ّالتيعٓل ّ ،لْ بقتل اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ#

ّآلّ ُ#غ#له بقْل ُ##تع#اػل ر رَِِرْ ئٌَُْمشُ ثِميَ اُلمزِيَٖ ًَلَمشُرا ُُِِضْجِ زُموىَ أَرْ يَوْزُُِموىَ أَرْ يُخْشِعُمموىَ
رئٌَُْشُرَٕ رئٌَُْشُ اُِلهُ رَاُِلهُ لَِْشُ أَُْبًِشِيَٖد (.)1

إش تبغل ا ٘ٓ٦أع ِ٣غعٕ كفاض قطٓـ للب ـ باليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ
ّآلُ ّغله ّ ،تقسٓط بسآ٘ آ : ٘ٓ٦ا أَٓا الطغْ#ل إش ؿلك#ط ب#

أٖ أٌ مك#ط

قطٓـ باليل بكفتُ ضغْ ً٢مً عيس اهلل عع ّعل .
ّاكلكط ٍْ ت#سبه أم#ط مل خف#اّ ، ٛق#س ٓك ٌْ#مل خ#ه أّ ؾ#ط  ،رَ ْ#مً#
اكلتهاز مل مكساقُ ّ ،قس اعتنع#ا مل شات ا ٘#ٓ٦أع ، ِ٣#إش إبت#سأت ب#اكلكط
الػ ٞمً قبل اكلؿطكغل ّ ،أختتن

باكلكط باخله مل آخطٍا لبٔاٌ ق#اىٌْ مً#

مكازٓق رُِِلهِ اضَْٓشُ ِْٖٓ هَجَُْ رَِْٖٓ ثَؼْذُد (.)2

ّعا ٛالقطآٌ بتقٔٔس الصو خبكْ#م اكلك#ط الػّ ، ٞ#بٔ#اٌ ب ٣ىّ ُ#غْٛ#

عاقبتُ  ،قال تعاػل ر رَاُلزِيَٖ ئٌَُْشُرَٕ اُغَِِّّئَبدِ َُهُْْ ػَزَاة ؽَمذِيذ رٌََْٓمشُ أُرَُْئِميَ هُموَ
يَجُوسُد (.)3

ّشات اليػ###ب٘ مل اكلعيّ ٙ###الته###از مل لف###ظ ال كٔ###س  ْ###ٍّ ،ا٨حتٔ###ال

ّا٨عتَاز ،رقس ٓأتٕ مل اخله ّقس ٓأتٕ مل الؿط  ،قال تعاػل رِِٗلهُْْ يٌَِِذُرَٕ
ًَِْذًا* رَأًَِِذُ ًَِْذًا * كََٔهَِّْ اٌَُْبكِشِيَٖ أَْٓهِِْهُْْ سُرَيْذًاد (.)1
( )1غْضٗ ا٤ىعاو .149
( )2غْضٗ الطّو . 4
( )3غْضٗ راطط .10
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ّبٔينا ععل

آٓ٘ اكلكط ك ً٣مً مكط اهلل ّمكط الصًٓ كفطّا مل آٓ٘ ّاحسٗ

 ،رقس ّضز مل آ٦تغل أع ِ٣شكط كٔس الصًٓ كفطّا مل آٓ٘ ّ ،شكط كٔس اهلل عع
ّعل مل آٓ٘ أخط٢ّ ، ٚبس لُ مً ز٢٢ت .
لبٔاٌ أٌ كفاض قطٓـ ٓكٔسٌّ باليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّأٍل بٔتُ
ّأقخابُ ّاٌ اهلل عع ّعل ٓكٔس بَه ّٓ ،ق ه علَٔه غبل ا٨نطاض باليل
ّاكل١ميغل ّٓ ،كٔس باخله ّالف٣ح ّغ٣م٘ ّا٤مً لليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ
ّغله ّأقخابُ لبٔ#اٌ ق#اىٌْ ٍّ ْ#أٌ مك#ط اهلل ع#ع ّع#ل ٍ ْ#ال#صٖ ٓبقٙ#
ّٓيتكط  ٢ّ ،طلتل مكط الصًٓ كفطّا مل مك٘ ّأٓاو إقام٘ اليل ذلنس قلٙ
اهلل علُٔ ّآلُ ّغله رَٔا قبل الاطٗ إؾلا ٓؿنل مكطٍه خطّعَه لقتال ُ#مل
معط ك٘ بسض ّأحس ّاخليس لبٔاٌ مكسا لقْلُ تع#اػل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلُ#
ّغله .
( عً أىؼ قال  :قال ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله  :لقس أّشٓ
مل اهلل ّما ٓ١ش ٚأحس ّ ،لقس أخف

مل اهلل ّم#ا طل#امل أح#س ّ ،لق#س أت#

علٕ الث٘ ّما لٕ ّلب٣ل طعاو ٓأكلُ شّ كبس إ ٢ما ْٓاضٖ ابل ب٣ل) (.)2
ّمه قرب الصًٓ آميْا مل مقامات ا٨ؿلاٌ ٓكٌْ مكط الصًٓ كفطّا ّاٍي ًا

ّنعٔفاً مل شاتُ ّأ طِ ّأٌ تعسز ّكثط  ،قال تعاػل ر رَِْٖٓ اُ َّبطِ َٓمْٖ يَوُموٍُ
َٓ َّب ِثبُ لِ ِه َك ِترَا أُر ِر

ة اُِلم ِه َعؼَم ََ ِك ْز َمخَ اُ َّمبطِ ًَؼَمزَاةِ اُِلمهِ
ط ًَؼَمزَا ِ
َ كِمْ اُِلم ِه َعؼَم ََ ِك ْز َم َخ اُ َّمب ِ

رَُئِْٖ عَبءَ َٗقْش ِْٖٓ سَثِّيَ ََُِوُو َُّٖ ِِٗلب ًُ َّب َٓؼٌَُْْد (.)3
ّمً ا٨عااظ دل ٞا ٘ٓ٦أع ِ٣مل غْضٗ العيكبْت لبٔ#اٌ أٌ مك#ط ّكٔ#س
الصًٓ كفطّا متؿاب

ّمتساخل كدْٔ) بٔ

العيكبْت ّاليت أ ب

أىَا بقْٗ الفْ٢ش مً شات حانَا ّٓ ،تال ٙالًٍْ مً ّعِْ :
( )1غْضٗ ال اض .17-15
( )2السض اكليثْض .28/8
( )3غْضٗ العيكبْت .10

العل#ه
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اّ٤ل  :قتل أىث ٙالعيكبْت للصكط بعس تلقٔخُ لا ّ ،تتفص ٚعل ٙحلنُ
مسٗ احلهاى٘ للبٔض .
الثاىٕ  :بعس تفقٔؼ البٔض تتفص ٚبعض الهقات عل ٙالهعٔ
الثال

 :بعس اؾتساز عْز الهقات اكلتبقٔ٘ تقْو العياكو بأكل أمَا ٤ىَا

قاضت أنع

اكلْعْز مل البٔ

رٔتال ٙالهع
القطآٌ باحل

ميَا .

.

بالب ـ ّالقتل بغل أر#طاز البٔ#

الْاح#س ّ ،ق#س ع#اٛ

عل ٙطاع٘ الْالسًٓ ّ ،التأكٔس عل ٙا٦باّ ٛا٤مَات بالعيآ٘

با٤بيا ، ٛقال تعاػل ر رَاػْجُذُرا اُِلهَ رَالَ رُؾْشًُِوا ثِهِ ؽَِْئَب رَثِبُْوَاُِذَيِْٖ ِِؽْغَبَٗبد(. )1

( عً أبٕ بكطٗ قال  :قال اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلّ ُ#غ#له  :أ ٢أىبٝ#كه
بأكرب الكب#اٜط؟ قلي#ا  :بل#ٓ ٙ#ا ضغْ#ل اهلل  .ق#ال  :ا٨ؾ#طاو ب#اهلل ّ ،عقْ#
الْالسًٓ ّ ،كاٌ متكٝاً رالؼ رقال  :أّ ٢قْل العّض  .أّ ٢ؾَازٗ العّض ،
رنا ظال ٓكطضٍا حت ٙقليا لٔتُ غك ) (.)2
ّأخ طج ابً أبٕ حام ع ً#بطٓ#سٗ ق#ال  :إٌ أك#رب الكب#اٜط الؿ#طو ب#اهلل ،
ّعقْ الْالسًٓ ّ ،ميه رهْل اكل#ا ٛبع#س ال#طٖ ّ ،مي#ه ط#طّ الفخ#ل إ٢
هعل) (.)3
( عً عبس اهلل بً عنط قال  :عا ٛضعل إػل اليل  -قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ#
ّغ##له ٓ -طٓ##س اجلَ##از  ،رق##ال  :أل #

ّال##ساٌ؟ ق##ال  :ىع##ه  .ق##ال  :رفَٔن##ا

رااٍس)( ،)4أٖ بالبقا ٛمعَنا ّم٣ظمتَنا ّبطٍنا.
ّرُٔ آٓ٘ أىُ مه مكط الصًٓ كفطّا راٌ اليل قل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له
ٓسعْ إػل تقسو طاع٘ ّإضنا ٛالْالسًٓ عل ٙالاطٗ ّاجلَاز .

( )1غْضٗ اليػا.36 ٛ
( )2السض اكليثْض .93/3
( )3السض اكليثْض .93/3
( )4السض اكليثْض .252/6
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ٍّل ٍصا التقسٓه مً مكط اهلل الصٖ تصكطِ ا ٘ٓ٦أع ِ٣مً غْضٗ ا٤ىفال
 ،اجلْاب ىعه مً عَات :
اّ٤ػل ٓ ٢ :ي ق اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله إ ٢عً الْحٕ ّ ،بأمط

مً عيس اهلل عع ّع#ل  ،ق#ال تع#اػلر رََٓمب يَ ْيِمنُ ػَمْٖ اُْهَموََ * ِِْٕ هُموَ ِِالل
رَؽْْ يُوؽَغد(.)1

الثاىٔ : ٘#بٔ##اٌ ق#اىٌْ ٍّ ْ##أٌ ب#ط الْال##سًٓ ّالعيآ ٘#بَن##ا خ#ه ذل##ض ،
ّؾاٍس عل ٙا٨ؿلاٌ .
الثالث٘  :تأكٔس بيا ٛا٨غ٣و لكطح ا٤خ ٣احلنٔسٗ ّ ،إق٣ح ؾٌّ١#
ا٤غ##طٗ  ْ##ٍّ ،م لْ##ب بصاتّّ ، ُ##غٔ##ل٘ للت##سبط ؼلعا##عات اليبّ ، ْٗ##أزاٛ
الْااٜ

العبازٓ٘ .

ّقال ضغْل اهلل قل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له ( إٌٯ اكل١#مً لٔ#سضو ػً#
خلقُ زضع٘ قاٜه اللٔل قاٜه اليَاض) (.)2
الطابع٘  :ولٕ كفآ٘ اهلل عع ّعل لليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله
ّاكل١ميغل ّ ،زره مكط ّكٔس الصًٓ كفطّا ّ ،عسو إسلكاض ٍصا السره بالقتال
ّسل ، ِْ#إؾل##ا ٓ#أتٕ با٨غ##تفيا ٛع ً##أر#طاز م ً##اكل١#ميغل بع##سو خ##طّعَه إػل
السراب.
اخلامػ٘  :بٔاٌ قاىٌْ تقسٓه اٍ٤ه عل ٙاكلَ#ه ّأٌ اّ٤لْٓ ْ#ٍ ٘#العيآ٘#
با٤غ##طٗ ّ ،غ٣##م٘ الك٣##ت ّاكلْ##زٗ ب##غل أرطازٍ##ا ّ ،التع##اٌّ مل قه##اٛ
احلاعات .
الػازغ٘  :مً مقابل٘ اهلل عع ّعل كلكط الصًٓ كفطّا أمط اليل قل ٙاهلل
علُٔ ّآلُ ّغله لبعض أقخابُ بالعْزٗ للعيآ٘ بالْالسًٓ .

( )1غْضٗ الياه .4-3
( )2الكؿ

ّالبٔاٌ للثعلل .332/13
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الػابع٘ ٍ :ل أمط اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآ لُ ّغله ٍصا لبعض أق#خابُ
بالعْزٗ لرب الْالسًٓ مً مكازٓق احلق الصًٓ شكطتُ آٓ٘ البخ

ررَِِرْ هَبُُوا اُِلهَُّْ

ِِْٕ ًَبَٕ هَزَا هُوَ اُْؾَنَّ ِْٖٓ ػِ ْذِىَ كَ َْٓيِشْ ػََِِْ َب ؽِغَبسَحًد(.)1
اجلْاب ىعه  ،بلخاا أٌ قْ#ل ّرع#ل ال#يل ذلن#س ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلُ#
ّغله مً احلق ّمكسا للْحٕ ّ ،ميُ حطم٘ الْأز ّاليت عا ٛبَا القطآٌ
ّالػي٘.
لقس عاٍس اليل ذلنس قل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له ٨ظال ٘#ا٤ق#ياو عً#
الكعب٘ ّ ،إبعاز عبازتَا عً ا٤شٍاٌ ّ ،زعا الياؽ إػل التيعِ عً العازات
اكلصمْم٘ ّميَا الْ#أز ّالػ#ل القبلّ ٕ#اللل#ه ّالتع#سٖ ّا٤غ#ط بف#ه ح#ق
ّإٓصا ٛالفلناٌ ّالعبٔس ّض بٯَه بعتق العبٔس ّ ،قاض ٍصا العت#ق ىْ#ب كف#اضٗ
ّغا للصىْب لبٔاٌ رهلُ عيس اهلل عع ّعل .
ّتتك

الػْض اكلكٔ٘ بكٔف٘ ا٨ىصاض ّالتدْٓ

ّالْعٔس ّى#عل الق#طآٌ

باخباض ا٤مه الػابق٘ ّ ،ما ٢قاِ الكف#اض م ً#أقْ#او ا٤ىبٔ#اّ ، ٛع#ا ٛالبٔ#اٌ
ّا٨ىصاض عل ٙأقػاو :

اّ٤ل  :عاو ٓؿنل اكلؿطكغل  ،قال تع#اػل ر هُمَْ عِم ُرا كِمْ اضَسْكِ كَمبٗظُشُرا

ًَِْقَ ًَبَٕ ػَبهِجَخُ اُلزِيَٖ ِْٖٓ هَجَُْ ًَبَٕ أًَْضَشُهُْْ ُٓؾْمشًِِنيَد (ّ)2ق#ال تع#اػل

ر كٌَُِب أَلَزَْٗب ثِزَْٗجِمهِ كَِٔم ْهُْْ َٓمْٖ أَسْعَمِْ َب ػََِِْمهِ ؽَب فِمجًب رَِٓم ْهُْْ َٓمْٖ أَلَزَرْمهُ اُقَّمِْؾَخُ رَِٓم ْهُْْ
َْٖٓ لَغَلْ َب ثِهِ اضَسْكَ رَِٓ ْهُْْ َْٖٓ أَؿْشَهْ َب رََٓب ًَبَٕ اُِلهُ َُِِظَِِْٔهُْْ رٌَُِْٖ ًَمبُٗوا أَْٗلُغَمهُْْ
يَظُِِْٔوَٕد(.)3

( )1غْضٗ ا٤ىفال .32
( )2غْضٗ الطّو .42
( )3غْضٗ العيكبْت .40
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الثاىٕ  :بٔاٌ العصاب الصٖ ٓؿنل أللاً متعسزٗ مً أقْاو أىبٔا ٛرلكْقغل

مي ُ#قْل ُ##تع##اػل ر أََُمْْ يَم ْرِهِْْ َٗجَم ُ اُلمزِيَٖ ِٓمْٖ هَمجِِْهِْْ هَموِّْ ُٗمموػَ رَػَمبد رَصَُٔممودَ رَهَموِّْ ِِثْمشَاهَِِْ
رَأَفْؾَبةِ َٓذْيََٖ رَأُُْخْرَلٌَِبدِ أَرَزْهُْْ سُعُُِهُْْ ثِبُجَِِّ َبدِ كََٔب ًَبَٕ اُِلهُ َُِِظَِِْٔهُْْ رٌَُِمْٖ ًَمبُٗوا
أَٗلُغَهُْْ يَظُِِْٔوَٕد (. )1

ّقال تعاػل ركَِٔ ْهُْْ َْٖٓ أَسْعَِْ َب ػََِِْهِ ؽَبفِجًب رَِٓ ْهُْْ َْٖٓ أَلَزَرْمهُ اُقَّمِْؾَخُ رَِٓم ْهُْْ
َْٖٓ لَغَلْ َب ثِهِ اضَسْكَ رَِٓ ْهُْْ َْٖٓ أَؿْشَهْ َب رََٓب ًَبَٕ اُِلهُ َُِِظَِِْٔهُْْ رٌَُِْٖ ًَمبُٗوا أَْٗلُغَمهُْْ
يَظُِِْٔوَٕد(.)2
الثال

 :إخباض القطآٌ عً العصاب الصٖ حلٯ بأم٘ رلكْق٘ مً أقْ#او

ا٤ىبٔا ، ٛكنا مل قْو ىْح ّهْز ّقاأ ّقْو لْ) ّ ،مل عاز قْو ٍْز قال

تعاػل ر رَأََّٓب ػَبد كَ ُهٌُِِْوا ثِشِيؼَ فَشْفَشَ ػَبرَِِخد(.)3

الطاب##ه  :شك##ط أم##ه ى##عل بَ##ا الع##صاب  ،كن##ا مل قْ##و غ##بأ ،ق##ال تع##اػل

ر كَ َػْشَمُوا كَ َسْعَِْ َب ػََِِْهِْْ عَََِْ اُْؼَشِِّ رَثَذَُّْ َبهُْْ ثِغَ َّزَِْهِْْ عَ َّزَِِْٖ رَثَذَُّْ َبهُْْ ثِغَ َّزَِْهِْْ عَ َّزَِِْٖ
رَرَارَممغ أًُُمََ لَْٔممو رَأَصْمََ رَؽَ مْْء ِٓمْٖ عِ مذْسَ هَِِِمََ * رَُِ ميَ عَضَيْ َممبهُْْ ثَِٔممب ًَلَمشُرا رَهَ مَْ
ُٗغَبصِ

ِِالل اٌَُْلُوسَد (.)4
ّعاٛت الػي٘ اليبْٓ٘ بتٍ ّٗ٣صِ آ٦ات عل ٙالصًٓ كفطّا ّ ،بٔٯً اليل

قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله تفاقٔل مً قكل ٍصِ ا٤مه  ،رنً الياؽ مً
زخل ا٨غ٣و ّ ،أٓقً أٌ ٍصِ آ٦ات حق ّ ،ىاظل٘ مً عيس اهلل عع ّعل ،
ّلكً ض٠غا ٛقطٓـ أقابَه الفطّض ّ ،أخصٍه ا٨غتكباض رأاَطّا العياز ،
( )1غْضٗ التْب٘ .70
( )2غْضٗ العيكبْت .40
( )3غْضٗ احلاق٘ .6
( )4غْضٗ غبأ .17-16
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٢
ّغألْا اهلل عع ّعل أٌ ٓيعل علَٔه حااضٗ مً الػنا ٛإٌ كاٌ القطآٌ ىاظ ً
مً عيسِ  ،أٖ أىَه ٓيكطٌّ ىعّلُ ر ٣طلارٌْ احلااضٗ ،رالبْا عل ٙأىفػَه
بَصِ اكلفال ٘ الهطض ّالبّ ٍّْ ، ٛ٣رق القٔاؽ الربٍاىٕ :
٢
الكرب : ٚغأل الصًٓ كفطّا ىعّل احلااضٗ علَٔه إٌ كاٌ الق#طآٌ ى#اظ ً
مً عيس اهلل .
الكفط : ٚالقطآٌ ىاظل مً عيس اهلل .
اليتٔا : ٘#ى#عّل احلا##اضٗ عل ٙ#ال##صًٓ كف#طّا م ً##عي#س اهلل إٌ ؾ##ا ٛاهلل
غبخاىُ.
ّمً اخل أ أٌ ٓسعْ ا٨ىػاٌ عل ٙىفػُ رقس تك ٌْ#تل#
اغتااب٘  ،ركٔ

الػ#اع٘ غ#اع٘

بال#صًٓ كف#طّا #ٍّ،ه ٓ#سعٌْ م ً#مقام#ات ا٨قام ٘#علٙ#

الكفط ّاجلخْز .
لٔكٌْ ىعّل احلااضٗ علَٔه ّعنْو العقْب ٘#م ً#مك#ازٓق قْل ُ#تع#اػل

ر رََٓممب ؤََُِوَٗممب رٌَُِ مْٖ ًَ مبُٗوا أَٗلُغَ مهُْْ يَظُِِْٔمموَٕد (ّ )1ك٣##و اكلؿ##طكغل أق##طب إػل
اجلخْز ّالكسّز ميُ إػل السعاّ ٛاكلػأل٘ .

ّضّٖ أىُ كلا قال اليهط بً احلاضا رِِْٕ هَزَا ِِالل أَعَمبىِ ُ اضَرَُِّمنيَد

قال لُ اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّٓ :ل

( )2

إىُ ك٣و اهلل عيسٜص قال

اليهط ر كَ َْٓيِشْ ػََِِْ َمب ؽِغَمبسَحً ِٓمْٖ اُغَّمَٔبءِد (ّ ، )3م ً#ا٨عا#اظ مل آٓ ٘#البخ#
دلٍٔ١ا بكٔف٘ اجلنه ررَِِرْ هَبُُواد.

ّكنا أىعل اهلل عع ّعل حااضٗ مً الػنا ٛعل ٙقْو لْ) الصًٓ كفطّا
بيبْتُ راٍلكتَه .

( )1غْضٗ البقطٗ .57
( )2غْضٗ ا٤ىفال .31
( )3غْضٗ ا٤ىفال .32
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ّمل قْو رطعٌْ ّضز حكآ ٘#ع ً#مْغ ٙ#مل زعا ُ#ٜرسَثَّ َمب اىِْٔمظْ ػََِمغ
أَْٓموَاُِهِْْد

( )1

ركاضت زىاىهٍه الصٍبٔ٘ ّزضاٍنَه الفهٔ٘ حااضٗ ميقْؾ، ٘#

أٖ شات اليقْف ا كلْعْزٗ عل ٙالسىاىه ّالسضاٍه تلَط عل ٙاحلااضٗ ّ ،قس
ٓأتٕ ْٓو ٓته اكتؿامل ٍصِ اّ ٘ٓ٦اكلعاعٗ بالتيقٔبات مل ا ٦اض مل اٍ٨طامات
أّ هٍا .
ّمل ٍصا العماٌ قس ٓبتل ٙ#قْ#و بكػ#از التا#اضٗ أّ بَب )ْ#غ#عط العنل٘#
رتفقس  ٘ ٣أضباب قٔنتَا أّ أكثط.
ّٓكطمل اهلل عع ّعل الب ٛ ٣باحلنس لُ ّالؿكط ّا٨غتففاض .
ّمً ا٨عااظ مل ىبْٗ ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله أمْض :
اّ٤ل  :عسو حاو آٓات القطآٌ عً الياؽ .
الثاىٕ  :عنل اكلػلنغل ؼلهامغل آٓات القطآٌ .
الثال

 :إغتناب الياؽ إػل آٓات القطآٌ كل ْٓو  ٍّْ ،مً أغطاض تّٗ٣

ك##ل مػ##له ّمػ##لن٘ ##ٓ٦ا ت الق##طآٌ مل الك ٗ٣##الْٔمٔ ٘##الْاعبّ ، ٘##م ً##مل
ٓػ##نعَا اَ##طاً ٓػ##نعَا عك##طاً أّ عي##س الف##طّب ّالعؿ##ا## ّ ، ٛا ق##طاٗٛ
اكلػ#لنغل الق##طآٌ ق##ن

الفا##ط لتد##الل ؾ##آبٔو نٔ##ا ٛاليَ##اض ّ ،تيف##ص إػل

القلْب  ،لتكٌْ مً مكازٓق قْلُ تع#اػل ر عَم ُشِيهِْْ يَبرِ َمب كِمْ اركَمبمِ رَكِمْ
أَْٗلُغِ هِْْ ؽَزلغ يَزَجَََِّٖ َُهُْْ أَٗلهُ اُْؾَنُّد (.)2

ٍّ##صِ الق##طا ٗٛعامع ٘##ل##ٓ٧ات مل ا٦ر##ا ّا##ٓ٦ات مل اليفْ##ؽ ّ ،مً##
أغ##طاضٍا أىَ##ا متك##طضٗ ك##ل ْٓ##و ٍّ##ل ت##سره ٍ##صِ الق##طا ٗٛا٦ر##ات الكْىٔ٘##
كالع٢ظل ّالكاعق٘ ّالرباكغل  ،اجلْاب ىعه .
لقس قٔس الصًٓ كفطّا ىْب ّعَ٘ قسّض احل ااضٗ ال#يت ت#أتَٔه بأىَ#ا مً#
الػناّ ، ٛضلتنل ّعٍْاً :
( )1غْضٗ ْٓىؼ .88
( )2غْضٗ ركل

.53
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اّ٤ل  :إضازٗ عاقف٘ مً احلااضٗ .
الثاىٕ  :دل ٞحااضٗ مه الطٓذ ّالػناّ ٛىعّلا كاكل ط .
الثال

بكفات تل

 :اكلطاز حااضٗ رلكْق٘ مً الػناّ ، ٛتتك

عً قفات احلااضٗ اليت مل ا٤ضع .
.

ّاكلدتاض ٍْ الثال
لقس عاٛت آٓ٘ البخ

بكٔف٘ اجلنه ررَِِرْ هَبُُوا اُِلهَُّْ..د للا ٓسل عل ٙاحلال

العاو عيس الكفاض باىكاضٍه ىبْٗ ّمعاعات اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ#
ّغله ّ ،رُٔ ؾاٍس عل ٙا٤ش ٚالصٖ كاٌ ٓ٣قُٔ مً قْمُ .
ّمل ٓطز لفظ رهَبُُوا اُِلهَُّْ..د مل القطآٌ إ ٢مل آٓ٘ البخ

ٍّ ،ل تسل ا٘ٓ٦

عل ٙإؿلاٌ كفاض قطٓـ باهلل عع ّع#ل  ،اجلْ#اب ٤ ، ٢ىَ#ه قْ#و مؿ#طكٌْ
جلأّا إػل ا٤ق#ياو ّ ،إ #صٍّا ّغ#اٜل ّآل ٘#تعب#س ّ ،لك#يَه تْعَْ#ا إػل
السعا ٛعل ٙأىفػَه  ٌ٤اليل ذلنساً قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله أخربٍه بأىُ
ضغْل مً عيس اهلل عع ّعل ٍّ ،ه ٓ ٢طٓسّ ٌ أٌ تأتَٔه اّ٤امط ّاليْإٍ
مل ب#اب العب##ازٗ ّ ،ا٤خ ٣##احلنٔ##سٗ ّ ،الػ##يً ّا٤حك##او العامّ ، ٘##مً##
ٓصكطٍه بعامل ا٦خطٗ ّالعصاب الصٖ ٓيتلط أٍل اكلعاقٕ ّالػٔٝات .
ّعً أبٕ مْغ ٙا٤ؾعطٖ عً اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلّ ُ#غ#له  :إؾل#ا
مثلٕ ّمثل ما بعث

اهلل بُ ،كنثل ضعل أ ت ٙقْمُ رقالٓ :ا قْو ،إىٕ ضأٓ

اجلٔـ بعٔ ّ ،إىٕ أىا اليصٓط العطٓاٌ ،رالياا ٛالياا !ٛرأطاع ُ#طاٜف ٘#مً#
قْمُ رأزجلْاّ ،اى لقْا عل ٙمَلَه رياْاّ ،كصب ُ#طاٜف ٘#م#يَه رأق#بخْا
مكاىَه ،ركبٲخَه اجلٔـ ر#أٍلكَه ّاعت#احَه ،ر#صل
ّاتبه ما عٝ

بُّ ،مثل مً عكاىٕ ّكَصب ما عٝ

مث#ل م ً#أط#اع
بُ مً احلق(.)1

ّضلتنل قكس الصًٓ كفطّا ؼلخل ىعّل احلااضٗ ّعٍْاً :

( )1تفػه ابً كثه .549/4
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اّ٤ل  :إضازٗ خكْم الصًٓ كفطّا  ،بأٌ تأتٕ لكل رطز ميَه حااضٗ
مً الػنا ٛتقتلُ ّ ،تكٌْ آٓ٘ بٔي٘ عل ٙقس ىبْٗ ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ
ّغله ّ ،تأكٔساً بأٌ اهلل الصٖ أى#عل الق#طآٌ ضفل ٘#للي#اؽ ٍ ْ#ال#صٖ ٓي#عل
احلااضٗ عل ٙالصًٓ كفطّا بُ.
الث##اىٕ  :اكلقكْ##ز ى##عّل احلا##اضٗ عل ٙ##بْٔ##ت ال##صًٓ كف##طّا ل##تَلكَه
ّأٍلَٔه ّتتل
الثال

أمْاله .

 :إضازٗ إقاب٘ احلااضٗ ٍ٤ل مك٘ .

الطابه  :ىعّل احلااضٗ مً الػنا ٛكنا ٛاكل ط  ،رتكٌْ معاعٗ ّؾاٍس ًا
عل ٙقس بعث٘ اليل ذل نس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله .
ّ ٢تعاضع بغل ٍ#صِ الْع ِْ#م ً#عَ ٘#ال#سعّْ ٚإضازٗ ال#صًٓ كف#طّا
ةقق آٓ٘ مً الب ٛ٣العاو الصٖ تيعل معُ العقْب٘ الؿسٓسٗ اليت تكٌْ تكسٓق ًا
ليبْٗ ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله .
ّتقسٓط اّ ٘ٓ٦إش قالْا اللَه اٌ كاٌ ٍصا ٍْ احلق مً عيسو رام ط علٙ
كل ّاحس ميا حااضٗ ) .
ّتبغل ا ٘ٓ٦قسّض اجلخْز بطغال٘ اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله
إػل طاٜف٘ متخسٗ ميلن٘ تتْارق مل الطأٖ ٍّ ،ل مل ك٣مَه ٍصا ىْب مقسم٘
للب ـ باليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّاكل١ميغل .
اجلْاب ىعه  ،رخٔينا مل تيعل علَٔه حااض ٗ م ً#الػ#نا ٛمل ضل#ل بَ#ه
عصاب إلٔه راىُ مياغب٘ له ل٩نطاض باليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله
ّةطٓض الياؽ عل ٙعسو ا٨قفا ٛلسعْتُ إػل اهلل .
إش تبغل ا ٘ٓ٦بلْغ الصًٓ كفطّا مطتب٘ التخسٖ ّاحلطب عل ٙاليل قلٙ
اهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له بسعْت ُ##إػل اهلل  ،رام##ا أٌ تي##عل علَٔ##ه حا##اضٗ مً##
الػنا ٛاّ ٓأتَٔه عصاب ألٔه  ،لتالٕ ّ بْت معا#عات ال#يل ذلن#س ق#لٙ
اهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّب  ٌ٣إزعاَٜه .
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لقس كاٌ ضعال قطٓـ أٍل واضٗ ّكثهٖ ا٤غفاض ّ ،طلتل ٌْ مه أٍل
الكتاب مً الَْٔز ّاليكاضّٓ ، ٚػتنعٌْ إػل قكل ا٤مه الػابق٘ ٍّْ ،

مً مكازٓق قْل ُ#تع#اػلرُِمتِيالَفِ هُمشَيْؼَ * ِِيالَكِهِمْْ سِؽَِْمخَ اُؾِّمزَبءِ رَاُقَّمِْقِد(ّ ،)1ق#س
شكطت التْضاٗ ّا٨زلٔل قك٘ لْ) ٍّ٣و قْمُ باحلااضٗ .
ّعا ٛالقطآٌ بتأكٔس ٍصِ العقْب٘ ّ ،ما حلق الكفاض مً أمه أخ#ط ٚمً#
العصاب ا٤لٔه.
ّكاى

ق#طٓـ وتن#ه مل البٔ#

احل#طاو ّمل زاض الي#سّٗ ّال#صٖ ٓػ#تنه

أخباض ا٤مه أخباض الػابق٘ ّا٤ؾعاض ّالقكاٜس ّالقكل ٓأتٕ بَا لٔبلفَ#ا
قْمُ مً ضعا٢ت ّؾباب قطٓـ ضعاّ ً٢ىػاٛ٭ .
ّٓأتٕ اليهط بً احل#اضا لٔ#قل علَٔ#ه قك#ل ملْ#و ّأب #ال ر#اضؽ

ّت##اضٓذ ا٤م##ه بقك##س ذلاك##اٗ قك##ل الق##طآٌ ر رَِِرْ صَيَّ مَٖ َُهُ مْْ اُؾَّ مِْيَبُٕ
أَػَْٔبَُهُْْد(.)2

ٍّل قاضت ٍصِ القكل ّاؾاعتَا ىْب ةس ٓ٦ات القطآٌ  ،اجلْ#اب
 ،٢للتبآً اكلْنْعٕ بغل قكل القطآٌ الياظل ٘#م ً#عي#س اهلل ّ ،م#ا ٓكتبُ#
البؿط مً احلكآات ّ ،ما ّقه مً ا٤حساا ّاليفه العاو الصٖ ٓتال ٙمً

كل كلن٘ ّآٓ٘ تتعلق بقك٘ قطآىٔ٘  ،قال تعاػل رَُوَذْ ًَبَٕ كِْ هَقَقِهِْْ ػِجْمشَح
ُِ م ُرُِْْ اضَُْجَممبةِ َٓممب ًَممبَٕ ؽَ مذِيضَب يُلْزَ مشََ رٌَُِ مْٖ رَقْ مذِينَ اُل مزِ
رَرَلْقََِِ ًَُْ ؽَْْء رَهُذًَ رَسَؽَْٔخَ ُِوَوَّْ يُخِْٓ ُوَٕد (. )3
ّمً قكل القطآٌ :
اّ٤ػل  :خلق آزو ّعل٘ ّأغباب ىعّلُ إػل ا٤ضع .
( )1غْضٗ قطٓـ .2-1
( )2غْضٗ ا٤ىفال .48
( )3غْضٗ ْٓغ

.111

ثَ مَِْٖ يَذَيْ مهِ
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الثاىٕ  :قك٘ ىْح ّإىكاض قْمُ ليبْتُ ٣ٍّ ،كَه بال ْراٌ .
الثال

 :أقخاب الكَ

 ،ق#ال تع#اػل ر أَّْ ؽَغِمجْذَ إََّٔ أَفْمؾَبةَ اٌَُْهْمقِ

رَاُشَّهِِِْ ًَبُٗوا ِْٖٓ يَبرِ َب ػَغَجًبد(.)1
الطابه  :معاعٗ ىاق٘ قاأ ّ ،ما أقاب الصًٓ عقطٍّا .
اخلامؼ  :قك٘ اليل إبطأٍه .
الػازؽ  :بيا ٛإبطأٍه ّإراعٔل علَٔنا الػ٣و للبٔ

احلطاو .

الػابه  :القكل اخلاق٘ بيبْٗ مْغ ٙعلُٔ الػ٣و ّميَا :
اّ٤ػل  :غ٣م٘ مْغ ٙمً القتل مل طفْلتُ مه أمط رطعٌْ بقتل ال#صًٓ
ْٓلسٌّ مل ب

اغطأٜل مل غي٘ ّ ،تطكَه مل الػي٘ التالٔ٘ لتبق ٙشضٓ٘ م#يَه

طلسمٌْ آل رطعٌْ ّٓقْمٌْ بؿ ٌّ١العضاع٘ ّاكلًَ البػٔ ٘  ،رْلس ٍاضٌّ
مل الػي٘ اليت لٔؼ رَٔا شبذ ّّ ،لس مْغ ٙمل الػي٘ اليت رَٔا شبذ ّقت#ل ،
ّكاى

زلاتُ معاعٗ متعسزٗ مً حٔ

ّ٢زتُ ّ ،مل التيعٓل ررَأَرْؽَِْ َب َُِِغ أُِّّ

ُٓوعَغ إَْٔ أَسْمِؼِِهِ كَتِرَا لِلْذِ ػََِِْهِ كَ َُْوِِهِ كِْ اَُِِّْْ رَالَ رَخَبكِْ رَالَ رَؾْضَِٗمْ ِِٗلمب
سَادُّرهُ َُِِِْيِ رَعَبػُِِوهُ ِْٖٓ أُُْشْعَِِنيَد (. )2
الثاىٔ٘  :حهاى٘ مْغ ٙعلُٔ الػ٣و مل بٔ

اكلل

ّ ،زلاتُ مً القتل .

الثالث٘  :آ٦ات اكلتعسزٗ مل عكا مْغّ ، ٙ#ق#هّضٗ الػ#خطٗ مػ#لنغل

حٔينا ضأّا أىَا معاعات ّلٔؼ غخطاً  ،قال تعاػل ررَأَرْؽَِْ َب َُِِغ ُٓوعَغ
إَْٔ أَُْنِ ػَقَبىَ كَتِرَا هَِْ رَِْوَقُ َٓب يَ ْكٌُِوَٕد (. )3
الطابع٘  :قك٘ مْغّ ٙاخلهط .
اخلامػ٘  :قك٘ مْغ ٙعلُٔ الػ٣و ّقاضٌّ .
( )1غْضٗ الكَ

.9

( )2غْضٗ القكل .7
( )3غْضٗ ا٤عطامل .117
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الثامً  :قك٘ شٖ الكفل .
ّكصا شكط مل ّ٢زٗ إبطا ٍٔه علُٔ الػ٣و أىُ ّلس مل ظماٌ ؾلطّز بً كيعاٌ
الصٖ ٍْ أحس أضبع٘ ملكْا ا٤ضع كنا ٓأتٕ مل حسٓ

عً اليل قل ٙاهلل

علُٔ ّآلُ ّغله .
ّكاٌ اكللْو ٓلاأٌّ اػل اكليانغل ّعلنا ٛالٔ ٘ٝلقطا ٗٛال اله ّ ،معطر٘
أحْال اكلل

ّمػتقبل أٓامَه ّإٌ مل ٓك#سقْا مل ك#ل ك٣مَ#ه ّ ،مل أح#س

ا٤عْاو أخربِّ بأىُ غْٔلس مل شات الػي٘ ٣مه ٓكٌْ رُٔ ٍ٣كَه ٍّ٣#و
زٓيَه ّتكػط أقيامَه علٓ ٙسُٓ .
رْنه ؾلطّز القْابل عل ٙاليػاّ ، ٛميه أٌ ْٓلس ٣و مً ه حهْض
القابل٘ ّ ،ما ّلس ٣و مل تل

الػي٘ إ ٢قحتل أما إشا كاٌ اكلْلْز بيت#اً ر#اىَه

ٓاكْىَا .
ّم ً اليازض مل التأضٓذ أٌ تك ٌْ#رٔ ُ#ض ب ٘#ا٤بّ ًْٓ#ا٤غ#طٗ أٌ ٓكٌْ#
اكلْلْز بيتاً ّ ،كاٌ فلل إبطأٍه مل ب ً أمُ كأىُ مل اَطٍا ؼلا ٓكٌْ تْضٓ٘

عل ٙالقاب٣ت  ،قال تعاػل ر رًََزَُِيَ عَؼَِْ َب كِْ ًَُْ هَشْيَخ أًََبثِشَ ُٓغْشِِِٓهَب ٌَُُِِْٔشُرا كِِهَب رََٓب
ئٌَُْشُ رَٕ ِِالل ثِ َٗلُغِهِْْ رََٓب يَؾْؼُشُرَٕد(.)1
ّعيسما عا ٛاكلداع إػل أم ُ#خطع#
ّّنع

علُٔ

اّ ، ٛكاى

ب ، ُ#رْن#عتُ ّأزخلت ُ#غ#طباً ،

تأتُٔ ّتتعاٍسِ ّ ،كاٌ ٓؿو عل ٙسلْ غطٓه

ٓ ٢ؿبُ الكبٔاٌ مل آٓ٘ مً عيس اهلل عع ّعل ّ ،إق٣ح لُ لليبْٗ ّالطغال٘ ،
ّحٔينا خطج اب طأٍه مً الػطب ضآ ٚالعٍطٗ ّأبَطِ حػيَا ّبَاٍٛا رقال :
ٍصا ضبٕ  ،ه ضآ ٚالقنط مل لٔل٘ البسض ّ ،قال ٍصا ضبٕ ّكلا اب مل ا٤رق ،
أزضو أىُ لٔؼ ضباً ٍّ ،كصا باليػب٘ للؿنؼ ّ ،كاٌ ك٣مُ حا٘ عل ٙالصًٓ
كف##طّا ّ ،تبكٔ##

تعاػلر رًََزَُِيَ ُٗشِ

ل##ه باّ٤لْٓ ٘##الق عٔ٤ ٘##ىَ##ه عب##سّا ا٤ق##ياو  ،ق##ال

ِِثْشَاهَِِْ ٌََُِٓودَ اُغََّٔوَادِ رَاضَسْكِ رٌََُُِِوَٕ ِْٖٓ أُُْوهِ ِنيَ *

( )1غْضٗ ا٤ىعاو .123
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كَََِّٔب عََّٖ ػََِِْهِ اُِلَُِْ سَأََ ًَوًَْجًب هَبٍَ هَزَا سَثِّْ كَََِّٔب أَكَََ هَبٍَ الَ أُؽِتُّ اركِِِنيَ * كَََِّٔمب
ٖ
َّ
ٖ َُم ْْ َيهْم ِذِْٗ َسثِّمْ َضًُمو َٗ
ْ
سَأََ اُْؤََشَ ثَبصِؿَب هَب ٍَ َهزَا َسثِّمْ َك ََِّٔمب َأكَم ََ هَمب ٍَ َُم ِئ
ِْٖٓ اُْوَوِّْ اُنلبُْنيَ * كَََِّٔب سَأََ اُؾَّْٔظَ ثَبصِؿَخَ هَبٍَ هَزَا سَثِّْ هَزَا أًَْجَشُ كَََِّٔب أَكََِذْ هَبٍَ
يَبهَوِّْ ِِْْٗ ثَشِ

ء َِّٓٔب رُؾْشًُِوَٕ * ِِْْٗ رَ عَّهْذُ رَعْهِْ ُِِلزِ

كَيَمشَ اُغَّمَٔوَادِ

رَاضَسْكَ ؽَ ِِلَب رََٓب أََٗب ِْٖٓ أُُْؾْشًِِنيَد(.)1
ّعً ا٨ماو ععفط الكاز علُٔ الػ٣و مل قْل إبطأٍه علٔ ُ#الػ٣#و :
(ٍصا ضبٕ) قال  :مل ٓكً مً ابطأٍه ؾطو أؾلا ك اٌ مل طلو ضبُ  ٍّْ ،مً
هِ ؾطو)(.)2
ّقٔل كلا زخل ْٓغ
لػ

بابطأٍه ،أىا ْٓغ

عل ٙاكلل

قال لُ :كٔ

أى

ٓا إبطأٍه ؟ قال :أىا

بً ٓعقْب ب ً#اغ#خا ب ً#إب#طأٍه ق#الْ#ٍّ :

قاحو إبطأٍه الصٖ حاج إبطأٍه مل ضبُ ،قال :ركاٌ أضبعنا ٗٛغي٘ ؾاباً.
ٍّْ بعٔس  ،إش أٌ اكلل

مل أٓاو ْٓغ

علُٔ الػ٣و ٍْ ه مل

مك#ط

مل أٓاو إبطأٍه .
ّأخطج ابً اجلْظٖ مل تاضطلُ عً ابً عباؽ قال قال ضغْل اهلل قلٙ
اهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له مل#

ا٤ضع أضبع ٘##م١مي##اٌ ّ ك##ارطاٌ راكل١مي##اٌ شّ

القطىغل ّغلٔناٌ ّ ،الكارطاٌ ؾلطّش ّخب

ىكط ّغٔنلكَا خامؼ مً أٍل

بٔيت(.)3
التاغه  :قك٘ ظكطٓا ّتفهل اهلل عع ّعل ّاكلًٯ ع لُٔ ؼلْلْز عً كرب ٍْ
اليل ضلٔ. ٙ
العاؾط  :قك٘ اليل أْٓب .
( )1غْضٗ ا٤ىعاو .79-75
( )2البخاض .77/11
( )3الػْٔطٕ  /احلاّٖ . 114/3
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احل##ازٖ عؿ##ط  :قك ٘##ال##يل عٔػ ٙ##علٔ ُ##الػ٣##و ّّ٢زت ُ##ب##اكلعاعٗ،
ّمعاعاتُ احلػٔ٘ اكلتعسزٗ.
ّ هٍا مً قكل ا٤ىبٔاّ ٛا٤مه الػالف٘ مل القطآٌ لبٔاٌ ا٨عااظ رُٔ ،
ّرهل اهلل عع ّعل عل ٙاكلػلنغل با اش كل قك٘ ميَا مْعل٘ ّعربٗ ،قال

تعاػلر َُوَذْ ًَبَٕ كِْ هَقَقِهِْْ ػِجْشَح ُِ ُرُِْْ اضَُْجَبةِد(.)1

تط ٚما اكلطاز مً اغه ا٨ؾاضٗ ٍصا مل قْلُ تعاػل راُِلهَُّْ ِِْٕ ًَبَٕ هَزَا
هُوَ اُْؾَنَّ ِْٖٓ ػِ ْذِىَد ( )2اجلْاب رُٔ ّعِْ :
اّ٤ل  :بعث٘ اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّأىُ ضغْل مً عيس
اهلل .
الثاىٕ  :آٓات القطآٌ اليت تتل ٙعل ٙ#الي#اؽ  ،ر#اٌ قل#
م١ى

ا#ٓ٦ات ـل#ه

ّٓياغبُ اغه ا٨ؾاضٗ (ٍصِ ) ّلْ كاٌ اكلقكْ#ز آٓ#ات الق#طآٌ لك#اٌ

تقسٓط آٓ٘ البخ

 :اللَه اٌ كاى

ٍصِ ٍٕ احلق مً عيسو ) ّاجلْاب إؾل#ا

ٓأتٕ التصكه ٨ضازٗ العيْاٌ اجلامه للنصكط ّاكل١ى

 ،كنا مل اليسا ٛالقطآىٕ

ر يَبأَيُّهَب اُلزِيَٖ َٓ ُوا د ّالصٖ ٓؿنل اكلػلنغل ّاكلػلنات .
ٍّل ٓكذ ا٨غتس٢ل مل اكلقاو بقْل اكلتيل :
( رنا التأىٔ

٢غه الؿنؼ عٔو  ٢ّ ...التصكه ردط للَ٣ل) (.)3

اجلْاب  ٌ٤ ، ٢كل آٓ٘ ردط ل٩ىػاىٔ٘ ّللي بْٗ ّ ،إشا كاٌ ؾ #ط البٔ#
أع ِ٣قخٔذ إش أٌ التأىٔ

لٔؼ بطظخاً زٌّ ردط الؿنؼ كآٓ٘ كْىٔ٘ ْٓمٔ٘

مً عيس اهلل  ،راٌ التصكه ردط للَ٣ل كآٓ٘ قال تعاػل رهُوَ اُلزِ

( )1غْضٗ ْٓغ

.111

( )2غْضٗ ا٤ىفال .32
( )3تفػه الطاظٖ .383/1

عَؼَََ اُؾَّْٔظَ
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مَِِبءً رَاُْؤََشَ ُٗوسًا رَهَذَّسَهُ َٓ َبصٍَِ ُِزَؼَُِْٔوا ػَذَدَ اُغِّ ِنيَ رَاُْؾِغَبةَد()1رْقف

ا ٘ٓ٦أعِ٣

بكف٘ تصكه ّأىَا نٔا ٛمً عيس اهلل عع ّعل .
الثال

 :زعْٗ اليل ذلنس ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له الي#اؽ ل#سخْل

ا٨غ٣و .
الطابه  :إقطاض أٍل مك٘ بأٌ اهلل عع ّعل ٍْ ضبَه  ٍّْ ،مً عنْمات
ّأغباب تٔػ#ه بعث ٘#ال#يل ذلن#س ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آ لّ ُ#غ#له ّ ،م ً#بقآ#ا
احلئفٔ٘ ا٨بطأٍنٔ٘ ٍّ ،ل رُٔ فٔ

عً اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغ#له

مل زعْتُ إػل اهلل  ،اجلْاب ىعه .
اخلامؼ  :إضازٗ مهامغل آٓات القطآٌ ّ ،ميَا الْعٔس بالعصاب ا٦خطّٖ
للصًٓ كفطّا ّ ،مً خكاٜل آ٦ات اكلكٔ٘ أىَا تصٯكط الياؽ بعامل ا٦خطٗ ،
ّتبغل زخْل الصًٓ كفطّا الياض ركأٌ اكلؿطكغل غألْا اهلل تعأل عصابَه ،
ّبسل أٌ ٓتسبط اكلؿطكٌْ باكلهامغل القسغٔ٘ لصِ آ٦ات ّ ،ز٢٢تَا راىَه
غألْا اهلل العصاب  ،إٌ كاٌ احلػاب ّاكلعاز حقاً  ،لٔسل عل ٙأمْض :
أّ : ً٢عياز الصًٓ كفطّا .
اىٔاً  :إاَاض الصًٓ كفطّا ا٨غتكباض .
الثاً  :إضازٗ الصًٓ كفطّا ةطٓض الي#اؽ عل ٙ#الكف#ط ّ ،ع#سو مف#ازضٗ
مػتيقعُ .
ٍّل مل ٍصِ ا ٘ٓ٦ز٢ل٘ عل ٙأٌ كٔفٔ٘ عخْز الصًٓ كفطّا ٍ#صا تْط٘#ٝ
ّمقسم٘ ٨ضازتَه قتل اليل ذلنس  ،اجلْاب ىعه .
ٍّل مل ا ٘ٓ٦إىصاض لل#يل ذلن#س ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له ّأق#خابُ
بالاطٗ مً مك٘  ،اجلْاب  ٢زلٔل علُٔ ّ ،لكً ٍ#صا ا٨ى#صاض ٓػ#تفاز مً#
آٓات ّّقاٜه أخط. ٚ

( )1غْضٗ ْٓىؼ .5
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الػازؽ  :حاكلا بع
ّق

اليل ذلنس قل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له بالطغ#ال٘

ٓكلٕ مل اكلػ#اس احل#طاو  ،لٔك#لٕ خلف ُ#مل الْٔ#و الث#اىٕ خسصل ٘#أو

اكل١ميغل ّا٨ماو علٕ علُٔ الػ٣و  ،لٔكٌْ مً مكازٓق اغه ا٨ؾاضٗ (ٍصا)
مل آٓ٘ البخ

 ،أزا ٛاليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّأٍل البٔ

الك ٗ٣مل

اكلػاس احلطاو ّما رَٔا مً الطكْب ّالػاْز .

لأىْ ػزاب لىَ ٌىط

قْ##و ل##ٍّ )ْ##ه أٍ##ل (م##سٓيتغل ٍّن##ا غ# ٪سّ٫و ّع##امْضا )1( )٫ٛمل مي ق٘##
اْ# ٤اض مل رلػ #غل ّا٤ضزٌ ّ ،ق#س بع#

ا هلل ع##ع ّع#ل ل#ه ال#يل لْطً #ا

ٓسعٍْه لعبازٗ اهلل ّتْحٔسِ ّحسِ  ٢ؾ#طٓ

لّٓ ،ُ#يَ#اٍه ع ً#اكليك#طات

ّرع#ل الفْ#احـ ّ ،ك#اىْا ٓتك#فٌْ باتٔ#اٌ اللْ#ا)#ّٓ ،أتٌْ الطع#ال ب##سل
اليػاّ ، ٛاعتَس لْ) مل بٔاٌ قبذ ٍصا الفعل ّ ،كْىُ غبباً بتع ٔل ا٤ضحاو
ّبٔٯً له غْ ٛعاقب٘ ٍصا الفعل ّ ،عقابُ ْٓ#و القٔام ، ٘#إش ّضز مل التيعٓ#ل

ني *
َ
ٖ ا ُْؼَمب َُ ِٔ
ْ
ٖ َأؽَمذ ِٓم
ْ
ؾ َخ َٓمب عَم َج َو ٌُ ْْ ِثهَمب ِٓم
ٕ ا ُْلَب ِؽ َ
َ
ر َرُُوىَب ِِ ْر هَب ٍَ ُِ َو ْو ِٓ ِه َأ َر ْرُو

ِِٗلٌُمْْ َُزَم ْرُوَٕ اُشِّعَممبٍَ ؽَمهْوَحً ِٓ مْٖ دُرِٕ اُ ِّغَممبءِ ثَمَْ أَْٗمزُْْ هَ موّْ ُٓغْمشِكُوَٕد ( )2رل##ه
ٓػتنعْا لُ ّ ،مل ٓػتاو لُ إ ٢طاٜف٘ قلٔل٘ ميَه .
ّضلتنل معي ٙاللْا) لف٘ ّعٍْاً :
اّ٤ل :إىُ مأخْش مً رعل قْو لْ) ّ ،ىػبتُ إلَٔه .
الثاىٕ  :اكلطاز ا٨لكا (ّٓقال  )٢ :احلْ٬ع ٪بال غل لَْ٬طاً طَٔٲيُ ّالتاطَُ
٢طَُ ليفػُ خاقٯ٘ ّقال اللخٔاىٕ  )٢ر ٌ٣باحلْ٬ع أَٖ طَ ِ٣بال ِّغل ّملِػُ
بُ رعسٯ )٢ ٚبالبا ٛقال ابً غٔسِ ٍّصا ىازٰض  ٢أَعطرُ لفهِ إَ ٢أٌَ ٓكٌْ مً
باب م٪سٲِ ّم٪سٲ بُ .

( )1لػاٌ العطب .283/12
( )2غْضٗ ا٤عطامل .81-80
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ّميُ حسٓ

ابً عباؽ مل الصٖ غأَلُ عً مال ٓ٪تٰٔه ٍّْ ّالٰٔ ُ#أَٓ٫كٰٔ#و

مً لظل إَبلُ ؟ رقال إٌَ كي

ت٪لحْ) ح٬ْ٪نَ٪ا ّت٬َ٪ي٪أح ع٪ط٬باٍا رأَقٰو ٬مً ضَغ٬لَا

قْلُ تلحْ) حْنَ٪ا أَضاز باللِْ ٰ)٬ت ٔغل احلْع ّإَق٣٬ح ٍّْ ُ٪مً اللّكْ٫
ّميُ حٔ
الثال

أَؾ٬طا)ٰ الػاعٰ٘ ّلت٪قحْم٪ٓ ٍّْ ً٪لحْ) حْن.)1( )ُ٪
 :اجلامه اكلؿاو بغل اكلعئغل أع. ِ٣

ّاكلدتاض ٍْ ا٤خه أع. ِ٣
ّلْ) ٍْ ابً ٍاضاٌ بً تاضح ّ ،كاٌ عنُ إبطأٍه علُٔ الػ٣و ّالصٖ
تْػل تطبٔتُ بعس ّراٗ أبُٔ  ٍّْ ،الصٖ أمطِ أٌ َٓاعط إػل قطٓ٘ غسّو ّ ،لٔؼ
رَٔا م١مً لٔسعْ أٍلَا ّمً حْلا مً القط ٚمل ْض ا٤ضزٌ إػل ا٨غ٣و
كنا أغكً إبطأٍه ّلسِ إراعٔل ّأمُ ٍاعط عيس البٔ

احلطاو  ،كنا ّضز

مل التيعٓ##ل رسَثَّ َممب ِِْٗممْ أَعْ مٌَ ذُ ِٓ مْٖ رُسِّيَّزِممْ ثِ موَاد ؿَِْ مشِ رِ

صَسْعَ ػِ ْ مذَ ثَِْزِ ميَ

أُُْؾَشَِّّد (. )2
ّرعب لْ) مً القباٜذ اليت كاٌ ٓفعلَا أٍل ٍصِ القطٓ٘  ،رَه ٓق عٌْ#
ّ ،ابتسعْا راحؿ٘ ٍّٕ إتٔاٌ الطعال مل أزباضٍه ّ ،التااٍط بَ#صا

ال ط

الفعل ّ ،قٔل اٌ ابلٔؼ مطٯ بياحٔتَه بَٔ ٘ٝؾاب ّ ،أضازّا إٓصا ِٛر#سعاٍه
إػل ىفػّ ُ#رع#ل الفاحؿ ٘##معّ ،ُ#ق##اضّا ٓفعلْىَ#ا م#ه م#ٓ ً##أتٕ ق##طٓتَه ،
أضنَه خكب٘ ّتكثط عيسٍه الثناض رٔقكسٍه الياؽ  ،رامتيه الياؽ

ّكاى
عيَه .

ّك##اٌ ل )ْ##مث##ل ب##اقٕ ا٤ىبٔ##ا ٛمل ٓقك##س القت##ال ّ ،مل ضل##اضب القْ##و
الفاغقغل  ،مه أىُ مل مقاو ا٤مط باكلعطّمل ّاليَ ٕ#ع ً#اكليك#ط  ،إؾل#ا إكتفٙ#
با٨حتااج علَٔه ّ ،بٔاٌ غْ ٛعاقب٘ ّعقاب الصًٓ ٓطتكبٌْ ٍصِ الفْاحـ

( )1لػاٌ العطب .394/7
( )2غْضٗ ابطأٍه .37
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 ،رقالْا ر ا ْزِ َب ثِؼَزَاةِ اُِلهِ ِِْٕ ًُ ذَ ِْٖٓ اُقَّبدِهِنيَد ( )1مل ٓ ٔقْا اغتنطاض

ل )ْ###باليك###ذ ّاكلْعل ٘###إش ق###الْا رأَلْشِعُممموا ٍَ ُُممموه ِٓم مْٖ هَم مشْيَزٌُِْْ ِِٗلهُم مْْ أَُٗمممبط
يَزَيَهَّشُرَٕد (. )2
ّرُٔ حا٘ علَٔه بالتػلٔه بتعكٔ٘ ّغ٣م٘ ما ٓسعْ إلُٔ لْ) ّ ،أٌ تطو
اللْا) ّالفْاحـ طَاضٗ ٍّْ أم#ط حػ ً#بصاتّ ُ#أ #طِ ّ ،ل ْ#امتيعْ#ا عً#
اكلفال ٘ ّاجلخْز رَل ٓيعل اكلٜ٣ك٘ لعصابَه أو ؿلَلَه اهلل عع ّعل.
ّاكلدتاض ٍْ الثاىٕ لبٔاٌ قاىٌْ ٍّْ أٌ ا٤مط باكلعطّمل ّاليَٕ عً اكليكط
ىعن٘ عل ٙالياؽ ـلٔعاً .

لبٔاٌ أٌ تفهٔل اكلػلنغل مل قْلُ تعاػل ر ًُ ْزُْْ لَِْشَ أَُّٓخ أُلْشِعَذْ ُِِ َّبطِد ( )3أٖ

أٌ اخل##ه ّالتفهٔ##ل ٍي##ا ّاليف##ه الع##او للي##اؽ ـلٔع #اً ّاكلاؾ##ذ ع ً##قٔ##او
ا كلػلنغل با٤مط باكلعطّمل ّاليَٕ عً اكليكط ّإقامتَه عل ٙا٨ؿلاٌ ب#اهلل ع#ع
ّعل ّعنْو ٍصا اليفه مً عَات :
اّ٤ػل  :اليفه ل٧مط ّالسعْٗ الصاتٔ٘ ليفػُ ّ ،ا٨ق٣ح لصات اكلعطّمل

ّ ،مل شو قْو ّضز قْلُ تعاػل ر أَرَ ُْٓشُرَٕ اُ َّبطَ ثِبُْجِشِّ رَرَ غَوَْٕ أَٗلُغٌَُْْد (.)4

الثاىٔ٘  :ا٤مط باكلعطّمل ىعن٘ ّضفل٘ للصٖ ٓتلقٍ ٙصا ا٤مط غْا ٛك#اٌ
مػلناً أّ ه مػله .
الثالث٘  :مً خكاٜل ا٤مط باكلعطّمل ّاليَٕ عً اكليكط إىتفاب الياؽ ميُ
 ،لٔكٌْ اليفه علّ ٙعِْ :

( )1غْضٗ العيكبْت .29
( )2غْضٗ الينل .56
( )3غْضٗ آل عنطاٌ .110
( )4غْضٗ البقطٗ .44
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اّ٤ل  :ىؿط الك٣ح ّإرؿا ٛا٨حػاٌ ّ ،كلا احتا

آزو ركِْ اضَسْكِ لَِِِلَمخَد

( )1

اكلٜ٣ك٘ عل ٙععل

أخ#ربٍه اهلل ع#ع ّع#ل ب#ا٨طّ ٣العنْ#و مل

علنُ ؼلا ٓقه إػل ْٓو القٔام٘ ّبطعخاٌ كف٘ ا٨ؿلاٌ ّ ،قٔاو ا٤ىبٔاّ ٛاكل١ميغل
با٤مط باكلعطّمل ّاليَٕ ع ً#اكليك#ط  ،رَ ْ#ميَ#اج ا٤ىبٔ#اّ ، ٛا٨ضا ال#صٖ
تطكِْ ل٥عٔال .
ٍّل ٍصا ا٤مط ّاليَٕ مً مكازٓ ق ا٨ؿلاٌ الصٖ حببُ اهلل إػل اليفْؽ
 ،اجلْاب ىعه  ،كنا أٌ ا٨قطاض عل ٙالكفط ّاله٣ل٘ مً اكليكط اكليَٕ عيُ

 ،قال تعاػل ر رٌََُِّٖ اُِلهَ ؽَجَّتَ ٌَُُِِِْْْ اِْميَبَٕ رَصَيَّ َهُ كِْ هُُِوثٌُِْْد(.)2
الثاىٕ  :اكلتلقٕ ل٥مط باكلعطّمل .
الثال

 :الػامه ل٥مط .

الطابه  :الصٖ ٓبلفُ ٍصا ا٤مط .
اخلامؼ  :إزضاو الياؽ للخػً الصاتٕ للنأمْض بُ ّ ،كصا باليػب٘ لليَٕ
عً اكليكط  ،إش أىُ ٓبع

اليفطٗ مل اليفْؽ مً شات الفعل القبٔذ اكليَٕ عيُ

ٍّ ،ياو مػأل٘ ٍّٕ ةتنل ت ّٗ٣ا ٘ٓ٦القطآىٔ٘ ّعٍْاً :
اّ٤ل  :ت ّٗ٣ا ٘#ٓ٦اخلاق ٘#ب#اّ ٤امط ّاليْ#إٍ ّح#سٍا ال#يت تته#نً
زعْٗ للياؽ ل٥مط باكلعطّمل ّاليَٕ عً اكليكط .
الثاىٕ  :ت ّٗ٣عسٗ آٓات متااّضٗ مً ا٤مط باكلعطّمل ّاليَٕ عً اكليكط .
الثال

 :ت ّٗ٣كل آٓ٘ مً القطآٌ مً مكازٓق ا٤م#ط ب#اكلعطّمل ّاليَٕ#

عً اكليكط .
ّالكخٔذ ٍْ الثاىٕ ّالثال

( )1غْضٗ البقطٗ .30
( )2غْضٗ احلاطات .7

أع. ِ٣
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لقس شكطت قك٘ لْ) علُٔ الػ٣و مل الكتاب اكلقسؽ بلخاا أىُ ىل مً
ا٤ىبٔاّ ، ٛشكط أىُ عاف  75غي٘ ّ ،قٔل ر ٕ#لْط#اً  ٌ٤حب )٢ ُ#بقل#و
إبطأٍه أٖ لكق بُ .
ّخطج لْ) م#ه عن ُ#إب#طأٍه م ً#أضع باب#ل ٍّ#اعط مع ُ#إػل الؿ#او
ّأضغلُ إػل الطّو ّّ ،ضز شكط لْ) مل عسز مً غْض القطآٌ ميَا :

اّ٤ل  :غْضٗ ا٤عطامل ّ ،ميَا قْلُ تعاػل ر أَرَ ْرُوَٕ اُْلَبؽِؾَخَ َٓب عَجَوٌَُْْ ثِهَب

ِْٖٓ أَؽَذ ِْٖٓ اُْؼَبَُِٔنيَد(.)1

الثاىٕ ّ :ضزت قك٘ اليل لْ) مل غْضٗ ٍْز كنا مل آ٦ات ررََُّٔب عَبءَدْ
سُعُُِ َب ُ وىَب عِْءَ ثِهِْْ رَمَبمَ ثِهِمْْ رَسْػًمب رَهَمبٍَ هَمزَا يَموّْ ػَقِمِت * رَعَمبءَهُ هَوُْٓمهُ يُهْشَػُموَٕ
َُِِِْهِ رَِْٖٓ هَجَُْ ًَبُٗوا يَؼَُِْٔوَٕ اُغَِِّّئَبدِ هَبٍَ يَبهَوِّْ هَخُالَءِ ثَ َبرِْ هَُّٖ أَىْهَشُ ٌَُُْْ كَبرلوُوا اُِلهَ
رَالَ رُخْضُر ِْٗ كِْ مَِْلِْ أَُِْظَ ِٓ ٌُْْْ سَعُمَئ سَؽِمِذ * هَمبُُوا َُوَمذْ ػَِِْٔمذَ َٓمب َُ َمب كِمْ
ثَ َبرِيَ ِْٖٓ ؽَن رَِِٗليَ َُزَؼَُِْْ َٓب ُٗشِيذُ * هَبٍَ َُوْ إََّٔ ُِْ ثٌُِْْ هُوَّحً أَرْ رِ

َُِِغ سًَُْٖ

ؽَذِيذ * هَبُُوا يَبُُوهُ ِِٗل ب سُعَُُ سَثِّيَ َُْٖ يَقُِِوا َُِِِْيَ كَ َعْشِ ثِ َهِِْميَ ثِوِيْمغَ ِٓمْٖ اُِلِْمَِ رَالَ يَِْزَلِمذْ
ِٓ ٌُْْْ أَؽَذ ِِالل آْشَأَرَيَ ِِٗلهُ ُٓقِِجُهَب َٓب أَفَبثَهُْْ َِِّٕ َٓوْػِذَهُْْ اُقُّجْؼُ أَُِْظَ اُقُّجْؼُ ثِوَشِيتَ * كَََِّٔب عَبءَ
أَ ْٓشَُٗب عَؼَِْ َب ػَبَُِِهَب عَبكَِِهَب رَأَْٓيَشَْٗب ػََِِْهَب ؽِغَبسَحً ِْٖٓ عِغََِِّ َٓ ْنُودد(.)2
الثال###

 :تفكٔ###ل القك ٘###مل ع###سٗ آٓ###ات م ً###غْ###ضٗ احلا###ط مً###

آ٦اتر رَٗجِّئْهُْْ ػَْٖ مَِْقِ ِِثْشَاهَِِْ * ِِرْ دَلَُِوا ػََِِْهِ كَوَبُُوا عَالًَٓب هَبٍَ ِِٗلب ِٓ ٌُْْْ رَعُِِوَٕ
* هَبُُوا الَ رَوْعََْ ِِٗلب ُٗجَؾِّشُىَ ثِـُالََّ ػََِِِْ * هَبٍَ أَثَؾَّشْرُُٔوِْٗ ػََِغ إَْٔ َٓغَّ ِْ اٌُِْجَشُ كَجَِْ
رُجَؾِّشُرَٕ * هَبُُوا ثَؾَّشَْٗبىَ ثِبُْؾَنِّ كَمالَ رٌَُمْٖ ِٓمْٖ اُْوَمبِٗيِنيَ * هَمبٍَ رََٓمْٖ يَوْم َوُ
( )1غْضٗ ا٤عطامل .80
( )2غْضٗ ٍْز .82-77
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ِٓمْٖ سَؽَْٔمخِ سَثِّمهِ ِِالل اُنلمبَُّوَٕ * هَمبٍَ كََٔمب لَيْمجٌُُْْ أَيُّهَمب أُُْشْعَمُِوَٕ * هَمبُُوا ِِٗلمب أُسْعِمِْ َب
َُِِغ هَوَّْ ُٓغْشِِٓنيَ * ِِالل ٍَ ُُوه ِِٗلب َُُٔ َغُّوهُْْ أَعَْٔؼِنيَ * ِِالل آْشَأَرَهُ هَمذَّسَْٗب ِِٗلهَمب َُِٔمْٖ
اُْـَبثِشِيَٖ * كَََِّٔب عَبءَ ٍَ ُُوه أُُْشْعَُِوَٕ * هَبٍَ ِِٗلٌُْْ هَوّْ ُٓ ٌَْشُرَٕ * هَبُُوا ثََْ عِئْ َبىَ ثَِٔب
ًَبُٗوا كِِهِ ئَْزَشُرَٕ * رَأَرَِْ َ بىَ ثِبُْؾَنِّ رَِِٗلب َُقَبدِهُوَٕ * كَ َعْشِ ثِ َهِِْيَ ثِوِيْغَ ِْٖٓ اُِلَِِْ رَارلجِغْ
أَدْثَبسَهُْْ رَالَ يَِْزَلِذْ ِٓ ٌُْْْ أَؽَذ رَآْنُوا ؽَِْشُ رُخَْٓشُرَٕ * رَهَنَِْ َب َُِِِْمهِ رَُِميَ اضَْٓمشَ إََّٔ دَاثِمشَ
هَممخُالَءِ َٓوْيُممموع ُٓقْم مجِؾِنيَ * رَعَمممبءَ أَهْم مَُ أَُْذِي َممخِ يَغْزَجْؾِم مشُرَٕ * هَمممبٍَ َِِّٕ هَم مخُالَءِ
مَممِْلِْ كَم مالَ رَلْنَم مؾُوِٕ * رَارلوُممموا اُِلم مهَ رَالَ رُخْممضُرِٕ * هَم مبُُوا أَرََُم مْْ َٗ ْهَم ميَ ػَم مْٖ
اُْؼَبَُِٔنيَ * هَبٍَ هَخُالَءِ ثَ َمبرِْ ِِْٕ ًُ ْمزُْْ كَمبػِِِنيَ * َُؼَْٔمشُىَ ِِٗلهُمْْ َُلِمْ عَمٌْشَرِهِْْ
يَؼَْٔهُوَٕ * كَ َلَزَرْهُْْ اُقَِّْؾَخُ ُٓؾْشِهِنيَ * كَغَؼَِْ َب ػَبَُِِهَمب عَمبكَِِهَب رَأَْٓيَشَْٗمب ػََِمِْهِْْ ؽِغَمبسَحً
ِْٖٓ عِغََِِّ * َِِّٕ كِْ رَُِيَ ريَبد ُُِِْٔزَوَعِِّٔنيَد(.)1
ّمً إعااظ الق#طآٌ تع#سز ّكث#طٗ اكلػ#اٜل اكلػ#تقطأٗ م#ٍ ً#صِ ا#ٓ٦ات ،
لٔتال ٙقاىٌْ ٍّْ أٌ تكطاض القك٘ مل القطآٌ ٓفتذ آراقاً مً العله .

الطاب##ه  :غْ##ضٗ الؿ##عطا ٛكن##ا مل قْل ُ##تع##اػلرسَةِّ َٗغِّ ِممْ رَأَهِِْممْ َِّٓٔممب

يَؼَُِْٔوَٕد(.)2

اخلامؼ  :غْضٗ الينل مل آٓات ميَا قْلُ تعاػل رأَرَم ْرُوَٕ اُْلَبؽِؾَمخَ رَأَْٗمزُْْ
رُجْقِشُرَٕد(.)3

( )1غْضٗ احلاط .75-51
( )2غْضٗ الؿعطا.169 ٛ
( )3غْضٗ الينل .54
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الػازؽ  :غْضٗ العيكبْت  ،قال تعاػلر أَ ِ ٌَُّْْ َُزَ ْرُوَٕ اُشِّعَبٍَ رَرَوْيَؼُوَٕ
اُغَّجََِِ رَرَ ْرُوَٕ كِْ َٗبدِيٌُْْ أُُْ ٌَشَد(.)1
لقس غأل لْ) اهلل عع ّع#ل أٌ ٓيأّ ُ#أٍل ُ#لل#ا ٓفع#ل ٍ ٛ٢١#القْ#و ،
ّاكلطاز مً اليااٗ ٍيا علّ ٙعِْ :
اّ٤ل  :اليااٗ مً رعل اللْا).
الثاىٕ  :تطو مقسمات اللْا).
الثال

 :ا٨متياب عً ا٨عاى٘ عل ٙاللْا) .

الطابه  :العكن٘ مً رعل الفاحؿ٘ م لقاً.
ّمً خكاٜل ا٤ىبٔ#ا ٛا٨عَ#اض بالتك#سٓق ّالتػ#لٔه ب#الثْاب العلٔ#ه
باخللس مل ىعٔه اجلياٌ للن١ميغل ّ ،العصاب ا٤لٔ#ه لل#صًٓ كف#طّا مل الي#اض ،

ّأخربٍه لْ) بأىُ ضغْل اهلل عع ّعل له  ،بقْلُ ر ِِرْ هَمبٍَ َُهُمْْ أَلُموهُْْ ُُموهئ أَالَ
رَزلوُوَٕ * ِِْْٗ ٌَُُْْ سَعُوٍئ أَِٓني * كَبرلوُوا اُِلهَ رَأَىِِؼُوِٕ*رََٓب أَعْ َ ٌُُْْ ػََِِْهِ ِْٖٓ
أَعْشَ ِِْٕ أَعْشِ

ِِالل ػََِغ سَةِّ اُْؼَبَُِٔنيَد (.)2

ّمل ٍ##صا ا٨خب##اض إى##صاض ّبؿ##اضٗ  ،إى##صاض لل##صًٓ ٓك##طٌّ عل ٙ##الكف##ط
ّإضتكاب الفْاحـ ّ ،بؿاضٗ للصًٓ ٓ١ميٌْ ميَه ٍّ ،ياو مػألتاٌ :
اّ٤ػل  :لْ آمً قْو لْ) بطغالتُ ّلكيَه بقْا عل ٙإضتكاب الفْاحـ
رَل ٓأتَٔه العصاب ااضٗ مً الػنا. ٛ
الثاىٔ٘  :لْ بقٕ قْو لْ) عل ٙالكفط ّلكيَه تطكْا اللْا) رَ#ل ٓ#أتَٔه

شات العصاب ٤ىَه ر هَبُُوا ا ْزِ َب ثِؼَزَاةِ اُِلهِ ِِْٕ ًُ ذَ ِْٖٓ اُقَّبدِهِنيَد (.)3

( )1غْضٗ العيكبْت .29
( )2غْضٗ الؿعطا.164-161 ٛ
( )3غْضٗ العيكبْت .29
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اجلْاب لقس شكط القطآٌ عصاب أمه أخط ٚعل ٙشات الكف#ط ّاجلخْ#ز
مً ه إقطاض عل ٙاللْا).
ّت##بغل قك##ل ا٤م##ه الػ##ابق٘ ّ ،الع##صاب ال##صٖ أق##اب الكف##اض م##يَه
ّالطفل٘ العام٘ مل بعث٘ اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله راىُ مه إحلاح
بعض الكخاب٘ علُٔ لٔسعْ عل ٙالكفاض بالعصاب أغْٗ بأىبٔا ٛآخطًٓ ب#يل
آٓات القطآٌ ٓ ٢سعْ إ ٢بَسآتَه.
(عً ابً مػعْز قال  :كأىٕ أىل#ط إػل ضغْ#ل اهلل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلُ#
ّغله ضلكٕ ىبٔ#اً م ً #ا٤ىبٔ#ا ٛق#س ن#طبُ قْم ْ#ٍّ ُ#ؿلػ#ذ ال#سو ع ً#عبٔيُ#
ّٓقْل :اللَهٲ ا فط لقْمٕ ربىَه ٓ ٢علنٌْ)(.)1
ّمل معطك٘ أحس أقاب

اجلطاحات ضأؽ ّّعُ ّبسٌ ضغْل اهلل قلٙ

اهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّغال السو ميُ ّ ،غقل غ#بعٌْ م ً#أق#خابُ ؾَ#ساٛ
ّكثطت اجلطاحات مل أٍل بٔتُ ّأقخابُ ا٦خطًٓ .
( ّقال أىؼ بً مال

 :ق#س ؾ#جٯ ّع ُ#ضغْ#ل اهلل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلُ#

ّغله  ،راعل السو ٓػٔل علّ ٙعَُ ٍّْ ؿلػذ السو ّٓقْل  :كَٔ٫ٓ ٪ ٬فْلٰذ٫
قَْ٬وٮ خ٪هٲبْ٫ا ّ٪ع ٪ُ٬ض٪غْ٫لَ اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله بٰالسٲوَ ٍّْ ٓسعٍْه
إػل ضبَه ّٓ .قال  :إٌ أقخابُ كلا اعتنعْا قالْا ٓ :ا ضغْل اهلل  ،لْ زعْت
اهلل عل ٛ٢١ٍ ٙالصًٓ قيعْا ب ؟ رق ال اليلٯ قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغ#له :
لَه ٬أحب٬ع ٬ ٪طَعٲاىاً ّ َ٢٪لَعٲاىاً ٪ّ ،لَكًٰ ب٫عٰث ٫ ٬ز٪اعٰٔ#اً ّ٪ض٪ح٬ن ، ً٘#٪اللَِ#٫هٲ اٍ#٬سٰ قَ٬ْ#مٰٕ
رَبىٲَ٫ه٪ٓ َ٢ ٬ع٬لَن.)2( )٪ٌْ٫
ّمً ا٨عااظ مل ىبْٗ ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغ#له مل ٓلب#

ٍٛ٢١#

الكفاض الصًٓ حهطّا معطك٘ أح#س أٌ زخلْ#ا ا٨غ٣#و ّال#صًٓ بقْ#ا م#يَه
أحٔا ٛعل ٙأقػاو :
اّ٤ل  :الصًٓ زخلْا ا٨غ٣و قبل رتذ مك٘ .
( )1السض اكليثْض .254/4
()2

ط العلْو للػنطقيسٖ .318/1
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الثاىٕ  :الصًٓ أغلنْا ْٓو الفتذ .
الثال

 :الصًٓ أغلنْا بعس الفتذ .

ّاكل١لف ٘##قلْ##بَه طاٜف ٘##قلٔلّ ٘##ق##س ّضز شك##طٍه مل قْل ُ##تع##اػل رِِٗلَٔممب

اُقَّم مذَهَبدُ ُِِْلُوَم مشَاءِ رَأَُْغَمممبًِنيِ رَاُْؼَمممبِِِٓنيَ ػََِِْهَمممب رَأُُْخَُللَم مخِ هُُِممموثُهُْْ رَكِمممْ اُشِّهَمممبةِ
ٖ اُِلممم ِه َراُِلممم ُه ػَِِممممِْ
ْ
ٖ اُغَّمممجِِ َِ َك ِشينَممم َخ ِٓممم
ِ
ني َركِمممْ عَمممجِِ َِ اُِلممم ِه َر ِاثْممم
َ
َرا ُْـَمممب ِس ِٓ
ؽٌَِِْد

( )1

.

ّاكل١لف٘ قلْبَه ٍه الصًٓ زخلْا ا٨غ٣و ا#اٍطاً ّبئ ٘#ن#عٔف٘ #ٍّ ،ه
الباً مً الػازٗ ّا٤ؾطامل مل قْمَه  ،رٔ٫ع  ٌْ#م ً#العك#اٗ ٤م ً#ع#اىبَه
ّحثَه عل ٙا٨ؿلاٌ ّ ،تط ٔبا ليلطاَٜه با٨غ٣و .
ٍّ##ل مل ا ٘##ٓ٦أع ِ٣##تع##طٓض بَ##ه  ،اجلْ##اب ىع##ه ّ ،رَٔ##ا بٔ##اٌ لع##ع
ا٨غ٣###و ّ ،مك###ازٓق الطفلّ ٘###ا٤لف ٘###مل بعث ٘###ال###يل ذلن###س ق###ل ٙاهلل
علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له ٔ #

٫ٓ ٢ك##طِ ا٨ىػ##اٌ عل ٙ##ا٨غ٣##و ّ ،لكٓ ً##طٯ ##و

بْاغ ٘ ّحْارع .
ت##ط ٚكل##اشا مل ٓي##عل الع##صاب باكلؿ##طكغل عق##و زع##اَٜه عل ٙ##أىفػَ##ه ،
اجلْاب  ،مً قفات اهلل عع ّعل أىُ حلٔه ّؿلَل العباز ٍّصا ا٨مَال مً
مكازٓق الطفل٘ مل بعث٘ اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّقْلُ تعاػل

ر رََٓب أَسْعَِْ َبىَ ِِالل سَؽَْٔخَ ُِِْؼَبَُِٔنيَد (. )2

ّمً مكازٓق ا ٘ٓ٦أع ِ٣تفهل اهلل عع ّعل بعسو م١اخصٗ الك#ارطًٓ
عل ٙعيازٍه ّعخْزٍه ّإقطاضٍه عل ٙالبقا ٛعل ٙالكفط ّاله٣ل٘ .

( )1غْضٗ التْب٘ .60
( )2غْضٗ ا٤ىبٔا.107 ٛ
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لصح سعتُ واعفٕذٌاس
لق##س ك##اٌ اليه##ط ب ً##احل##اضا ٓق##طأ الكت##و ال##يت تتخ##سا ع ً##ضغ##ته
ّاغفيسٓاض .
ّضغ###ته ٍ ْ###ضغ###ته زغ###تاٌ ّبالفاضغ( ٘ٔ###ضغ###ته بػ###ط ظال ) ٍّْ###
ر###اضؽ خٔ###الٕ مف###امط  ،شك###طِ الفطزّغ ٕ# #مل ملخنت ُ###الؿ###اٍيامُ علٙ###
سل ْ###ال###تف

بب ْ٢تّ ُ###م###أ طِ ّىلٍ###ه الف###طؽ قك###اٜس ك###ثهٗ مل ضغ###ته

ّالثي##ا ٛعلٔ ُ##كن##ا شك##طِ ال##بخاٖ ّ ،م ً##أخب##اضِ لٔك ُ##اكلل#
مً ا٤غط عيس اكلل
را###اظاِ اكلل##

كٔك##اّؽ

ٍاماّضاٌ.
ب###أٌ ميخ ُ###لللك ٘###غٔػ###تاٌ ّظاّلػ###تاٌ ّكابلػ###تاٌ ،

ٍّياو مْنه مل غٔػتاٌ قٔل أىُ مطبل رطؽ ضغته .
أم##ا اغ##فيسٓاض رَ ْ##اب ً##كؿتاغ##و بعث ُ##أب ِْ##اكلل##

لف##تذ البل##ساٌ ،

ّزع ْٗ###الي###اؽ إػل اجملْغ ٘ٔ###مل ب٣###ز ر###اضؽ ّالي###س ّالٔ###نً ### ،ه ب###سا
٢بٔ ُ##أٌ ٓػ##ايُ ّ ،لكي##ٍ ُ##طب م ً###الػ##اً ## ،ه أضغ##لُ أب ِْ##لقت###ال
الكف##اض راىتك##ط علَٔ##ه ّع##از لٔ ل##و م ً##أبٔ ُ##أٌ ٓػ##لنُ احلك##ه ّر##اٛ
لْع##س ق ع ُ##عل ٙ##ىفػّ ، ُ##لك ً##أب##اِ مل ٓػ##تاو ل لب ، ُ##إؾل##ا اضغ##لُ إػل
عَ ٘##غاػ##تاٌ لٔ##أ تٕ بطغ##ته ب ً##ظال ّّ ،ل##سِ رطام##طظ ّ ،أخٔ ُ##ظّاضٗ
أغط. ٚ
ّأقػ###ه ل ُ###أب ِْ###أى ُ###إشا ع###ا ٛبَ###ه ؿليخ ُ###اكلل###
ّالع###طف ّ ،حاّل###

ّٓػ###لنُ الت###اج

أو إغ###فيسٓاض ميع ُ###لؿ###سٗ ب###أؽ ضغ###ته ّأى٢ ُ###

صل##اض ٚمل مه##ناضِ ّ ،قال #

ل ٢ ُ##تل #ق بٔ##سو إػل التَلك ، ٘##رق##ال ل##ا :

ىعه أعله ٍصا ّلكً  ٢غبٔل إػل رلالف٘ أمط اكلل

.

ّب##طو ـل##ل إغ##فيسٓاض مل ال طٓ##ق عي##س تؿ##عبُ إػل ؾ##عبتغل  ،ر##ت ه
ميّ ُ##أم##ط ب##أٌ ٓق ##ه ضأغ ُ##مل احل##ال ##ه أضغ##ل ابي ُ##بَن ً##إػل ضغ##ته
لهبّٔٓ ُ###طع###اِ ّ ،ق###او ضغ###ته بَ###صِ الْق ٘ٔ###أحػ ً###قٔ###او  ،رلن###ا ع###از
بَن ً###إػل زاض احلك###ه اغ###تله الت###اج ّالكطغ ٕ###م ً###ع###سِ كؿتاغ###و
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الػ##ازؽ م ً##اكللْ##و الكٔ##اىٔغل ّٓق##ال أٌ أم ُ##تيتػ##و إػل

لٔك##بذ اكلل##

بئامغل بً ٓعقْب بً إغخا بً إبطأٍه .
ّمعي ٙ###بَن( ً###احلػ ً###الئّ ) ٘###ك###اٌ ٓتك# #

بالتْان###ه ّْٓ ،ق###ه

كتب ُ##باغ##ه عب##س اهلل خ##ازو اهلل الػ##اٜؼ ٤مْ##ضكه ّ ##عا ضّمٔ ٘##الساخل٘##
ؼللٔ ٌْ##مقات##ل ّ ،اؾ##تَط ػ ً##الت##سبه ّ ،اىؿ##أ ع##سٗ م##سٌ ّق##طّ ، ٚلُ##
ّل###س ؾ###ااب ار ُ###غاغ###اٌ ّ ،بي# #

تػ###نٍ ٙن###اٖ تتك# #

بطعخ###اٌ

العق##ل ّاحلػّ ً##اجلن##ال ّ ،ك##اٌ ضلبَ##ا بَن ً##رتعّعَ##ا ٤ ،ىَ##ه ك##اىْا
ضلل ٌْ##ظّاج احمل##اضو بػ##بو ىػ##ذ م##يَه لؿ##طٓعتَه ّ ،م##سٗ مل##

بَنً##

ٍٕ غتٌْ غي٘ .
رك##اٌ اليه##ط ب ً##احل##اضا ٓكث##ط م ً##أخب##اض ضغ##ته ّاغ##فيسٓاض ٍّْ##
ّاق #

خل #

ال##يل ذلن##س ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له عي##سما ٓتل ْ##آٓ##ات

القطآٌ .
لق###س ع###ا ٛالق###طآٌ بقك###ل ا٤ىبٔ###اّ ٛق###ربٍه ّاكل١###ميغل مل ال###سعْٗ

إػل اهلل  ،ق###ال تع###اػل ر َٗؾْم مُٖ َٗوُم مـُّ ػََِِْم ميَ أَؽْغَم مَٖ اُْوَقَم مـِد (ّ )1لٔ###ؼ
مً حكط كلكازٓق ا٤حػً ّاغه التفهٔل ّ ،رُٔ مػاٜل :
اّ٤ػل  :م ً###م ك###ازٓق حػ ً###قك###ل الق###طآٌ أٌ ك###ل قك ٘###ميَ###ا

زع ْٗ###إػل اهلل ّ ،مسضغ ٘###مل ا٤خ ْ###ٍّ ، ٣###م ً###مك###ازٓق رَِِّٕ
هَزَا اُْوُشْ َٕ يَهْذِ

ُِِلزِْ هَِْ أَهْوَُّد (. )2

ٍّ##ل م ً##مك##ازٓق السآ ٘##إػل ا٤قْ##و مل اكلق##او أٌ القك ٘##القطآىٔ٘##
ؾاٍس عل ٙىعّل القطآٌ مً عيس اهلل .
اجلْاب ىعه كلا رَٔا مً معاىٕ احلكن٘ ّالس٢٢ت ّالرباٍغل .

( )1غْضٗ التْب٘ .60
( )2غْضٗ ا٨غطا.9 ٛ
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لق####س تع####سزت ن####طّب إٓ####صا ٛق####طٓـ لل####يل ذلن####س ّأٍ####ل بٔتُ####
ّأقخابُ مل مك٘ .
رق##س اؾ##اكْا مل حك##اض ب##

ٍاؾ##ه ليخ٣## ْ##ا غ##يغل ## ،ه ق##او

بعهَه بتعصٓو الصًٓ آميْا مً اكلػتهعفغل ّالؿباب .
ّك##اٌ اليه##ط ب ً##احل##اضا ب ً##علقن ٘##ب ً##كل##سٗ ب ً##عب##س مي##امل بً##
عب##س ال##ساض ب ً##قك ٕ##ب ً##ك٣##ب ٓ ،لتق ٕ##م##ه ال##يل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلُ##
ّغ##له باجل##س اخل##امؼ ٍّ ْ##قك ٕ##ب ً##ك٣##ب ؾ##سٓس الع##ساّٗ لل##يل ق##لٙ
اهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له ّك##اٌ ت##اعط ًا ٓ##صٍو إػل احل##هٗ ّ ،ك##اٌ ق##س ق##طأ
كتاب كلٔل٘ ّزمي٘  ٍّْ ،مكتْب آىصاو باللف٘ الفاضغٔ٘ .
ّقٔ####ل ٍّ ْ####كت####ا ب كتب ُ####احلكٔ####ه الي####سٖ (بٔ####سٓا) كلل# ##

الي####س

(زبؿلٔه).
ىعه اعتنسِ اكلل
ّكاى###

أىْ ٓؿهّاٌ .

ضمْ###ظ الكت###اب م ً###ال ْٔ###ض ّاحلْٔاى###ات ّ ،لكيَ###ا تطم###ع

للبؿ###ط م ً###عَ ٘###مقام###ات كاحل###اكه ّالطعٔ ، ٘###را٤غ###س ؿلث###ل اكلل# #
ّالثْ##ض ؿلث##ل خ##ازو اكلل##

،

ّ ،اكل##طاز م ً##كلٔلّ ٘##زمي ٘##ا ي##اٌ م ً##أبي##اٛ

آ ٍّّ ،ٚن##ا ضا##ٜساٌ مل ٍ##صِ القكّ . ٘##أن##امل ال بٔ##و بطّظٓ ُ##طبٔ##و
كػ##ط ٚبع##ض القك##ل لّ ُ##تطـل ّ ،ُ#شك##ط رٔ ُ##غ##هتُ الصاتٔ ٘##مقسم ٘##لُ##
م###ه شك###ط ضحلت ُ###إػل الي###س بع###س أٌ طل###و كػ###ط ٚاحه###اض الكت###اب
ل٩ىتفاب للا رُٔ مً احلكن٘ لتسبه ؾ ٌّ١اكلنلك٘ .
ّت###طعه الكت###اب إػل العطبٔ ٘###عب###س اهلل ب ً###اكلقف###ه ( ،)1ال###صٖ ّل###س
٤غ##طٗ دلْغ## ٘ٔ##ه اعتي##ق ا٨غ٣##و ّ ،ىػ##و الكت##اب إلٔ ْ##ٍّ ُ##بعٔ##س إؾل##ا
تطـلُ عً الفاضغٔ٘.
ّق##س ق###او باـل ٘###ع##سٗ كت###و إػل العطبّٔ ، ٘###ر ٕ##ب###ابً اكلقف###ه إش
أتَ###ه ّال###سِ بػ###طق٘ أمْ###ال م ً###بٔ# #
( )1تْمل غي٘  142للَاطٗ عً غ

م###ال اكلػ###لنغل  ،ر###أمط احلا###اج

ّ  ٣غل غي٘ ّ ،قٔل مات مقتْ.ً٢
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بعقْبتّ ُ###التيكٔ###ل ب ، ُ###ره###طبُ حت ٙ###تقفع###
ّاعْعٯ

أق###ابعُ أٖ تقلك###

.

ّأن##امل اب ً##اكلقف##ه أضبع ٘##أع##عا ٛأخ##ط ٚإػل الكت##اب ّٓ ،عتق##س أٌ
قب##ل اكل٣ٔ##ز بيخ٣ ْ##ها ٘##ٜغ##ي٘ ّ ،ق##س ت##طعه رٔن##ا بع##س إػل

الكت##اب أل #

ا٨ىكلٔعٓ٘ ّلفات أخط.ٚ

لأىْ تشوح تالوج إٌثً
ت##بغل ٍ##صِ اّ ٘##ٓ٦ا ٘##ٓ٦ال##يت غ##بقتَا حقٔق ٕ##ٍّ ٘##أٌ ال##يل ذلن##س ًا

قل ٙاهلل علٔ ُ ّآلّ ُ#غ#له ك#اٌ ٓتل ْ#آٓ#ات الق#طآٌ عل ٙ#الي#اؽ عام ٘#مً#
ق###طٓـ ّ هٍ###ه ّ ،أى ُ###مل طل###ـ كب###اض كف###اض ق###طٓـ ّقٔ###امَه بآصاُ###ٜ
ّتع##صٓو اكل١##ميغل ّ ،ا ٘##ٓ٦الػ##ابق٘  ٘##ٓ٦البخ##

ٍ ْ##قْل ُ##تع##اػل ررَِِرَا

رُزَِْمممغ ػََِم مِْهِْْ يَبرُ َمممب هَم مبُُوا هَم مذْ عَم مِٔؼْ َب َُم موْ َٗؾَمممبءُ َُوُِْ َمممب ِٓضْم مََ هَم مزَا ِِْٕ هَم مزَا ِِالل أَعَمممبىِ ُ
اضَرَُِّنيَد (.)1
ّشك##طت ا ٘##ٓ٦أع ِ٣##ال##ت ّٗ٣عل ٙ##سل ْ##اكل##ب

للناَْ##ل ّ ،مل ت##صكط

مً الصٖ ٓتلْ آ٦ات ّ ،رُٔ ّعِْ :
اّ٤ل  :اكلطاز اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله .
الثاىٕ  :اكلقكْز ت ّٗ٣عربٜٔل لٓ٧ات .
الثال

 :ت ّٗ٣ا كلػلنغل ّاكلػلنات ٓ٦ات القطآٌ .

الطابه  :ت ّٗ٣أٍل الكتاب ٓ٦ات القطآٌ .
ّالك###خٔذ ٍ ْ###اّ٤ل ّالثال###
اكل##ب

أع ْ###ٍّ ، ِ٣###م ً###أغ###طاض قٔ###ف٘

للناَْ##ل مل ال##ت##ٍّ ، ّٗ٣ل ت##سخل رٔ ُ##ق##طا ٗٛال##يل ق##ل ٙاهلل

علُٔ ّآلُ ّغله ّاكلػلنغل القطآٌ مل الك. ٗ٣

( )1غْضٗ ا٤ىفال .31
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اجلْ####اب ىع####ه  ،إش تك ٌْ####الق ####طا ٗٛمل ق ٗ٣####الك####بذ ّاكلف####طب
ّالعؿ####ا ٛعَطٓ ٘####بٔين####ا ت####أتٕ قٔ####ف٘ اكل####ب

للناَْ####ل مل اّ٤ام####ط

ّاليْ##إٍ مل الق##طآٌ راىَ##ا خاق ٘##م ً##عي##س اهلل ع##ع ّع##ل كن##ا مل قْلُ##

تع##اػل ر يَبأَيُّهَممب اُل مزِيَٖ َٓ ُمموا ًُزِ متَ ػََِ مٌُِْْْ اُقِّ مَِبُّ ًََٔممب ًُزِ متَ ػََِممغ اُل مزِيَٖ ِٓ مْٖ
هَجٌُِِْْْ َُؼَِلٌُْْ رَزلوُوَٕد(. )1

ر##اهلل ع##ع ّع##ل ٍ ْ##ال##صٖ ر##طع الكٔ##او عل ٙ##أعٔ##ال اكلػ##لنغل إػل
ْٓ##و القٔامّ . ٘##ق##س شك##طت ا ٘##ٓ٦الػ##ابق٘ ا##ٓ٦ات بان##ارتَا إػل اهلل ع##ع

ّع###ل ّ ،ىػ###بتَا إلٔ ُ###غ###بخاىُ بقْل ُ###تع###اػل ر رَِِرَا رُزَِْمممغ ػََِم مِْهِْْ يَبرُ َمممبد

( ْ##ٍّ )2معا##عٗ عقلٔ ٘##لل##يل ذلن##س ق  #ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له ّؾَ##ازٗ
م ً##عي##س اهلل ب##أٌ ا##ٓ٦ات ال##يت ٓتلٍْ##ا ال##يل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له
ىاظل ٘##م ً##عي##س اهلل ّ ،لٔ##ؼ م ً##عي##س ال##يل أّ م ً##عي##س اكلل##

عرب##ٜٔل

ال###صٖ ٍّ ْ###اغ ٘ ###ملكْتٔ ٘###مل ىعّل###ا ّ ،مل التيعٓ###ل ر رَهُمممَْ اُْؾَْٔمممذُ ُِِلمممهِ
اُلزِ

َُْْ يَزلخِزْ رَُذً ا رَُْْ يٌَُْٖ َُهُ ؽَشِيي كِْ أُُِْْيِد (.)3
ّأخ##رب الق##طآٌ أٌ اكلؿ##طكغل رعْ##ا ٍ##صِ ا##ٓ٦ات ؼل##ا ٍ ٕ##ىاظل ٘##مً##

عي##س اهلل ##ٍّ ،ل ؿلك ً##تق##سٓط اّ : ٘##ٓ٦إشا تتل ٙ##علَٔ##ه آٓاتي##ا ق##الْا رعي##ا
آٓات اهلل) .
اجلْاب ىعه  ٌ٤اهلل عع ّعل ىػبَا إػل ىفػُ ّقال أىَا آٓاتيا .
لتكٌْ احلا٘ عل ٙالصًٓ كفطّا متعسزٗ مً عَات :
اّ٤ػل  :ت ّٗ٣آ٦ات عل ٙالصًٓ كفطّا .

( )1غْضٗ البقطٗ .183
( )2غْضٗ ا٤ىفال .31
( )3غْضٗ ا٨غطا.111 ٛ
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الثاىٔ : ٘###قٔ###او ال###يل ذلن###س ق###ل ٙاهلل علّٔ ُ###آلّ ُ###غ###له بؿدكُ###
الك##طٓه ب##ت##ٍ ّٗ٣صِ ا##ٓ٦ات عل ٙ##ال##صًٓ كف##طّا م ً##ا##ٓ٤او اّ٤ػل للبعث٘##
اليبْٓ##ٍّ ، ٘##صِ ال##ت ٕ##ٍ ّٗ٣الػ٣##ح ال##صٖ فلل ُ##ال##يل ذلن##س ق #ل ٙاهلل
علُٔ ّآلُ ّغله مل زعْتُ إػل اهلل ّ ،مل ٓكً عيسِ ْٓمٝص غٔ .
الثالث : ٘##إختك##ام آٓ##ات الق##طآٌ بك##ف٘  ٕ##ٍّ ،أىَ##ا آٓ##ات اهلل ع##ع
ّعل .
الطابع : ٘##بٔ##اٌ حقٔق ٕ##ٍّ ٘##تع##سز ا##ٓ٦ات ال##يت تتل ٙ##عل ٙ##ال##صًٓ
كفطّا ٍّ ،صا التعسز مً ّعِْ :
اّ٤ل  :ت ّٗ٣##ال##يل ذلن##س ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له ا##ٓ٦ات علٙ##
الصًٓ كفطّا مطات متعسزٗ .
الث##اىٕ  :ق###طا ٗٛال###يل ذلن##س ق###ل ٙاهلل علّٔ ُ###آلّ ُ##غ###له الق###طآٌ مل
ق٣تُ مل اكلػاس احلطاو .
الثال##

 :إحتا##اج ال##يل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ###آلّ ُ##غ##له عل ٙ##ال###صًٓ

كفطّا بآٓات القطآٌ .
الطاب##ه  :ق##طا ٗٛأٍ##ل البٔ #

##ٓ٦ات الق##طآٌ  ،ق##ال تع #اػل ررَِِرَا رُزَِْممغ

ػََِ مِْهِْْ يَبرُ َممب ثَِِّ َممبد رَؼْ مشِفُ كِممْ رُعُمموهِ اُل مزِيَٖ ًَلَ مشُرا أُُْ ٌَْ مشَ يٌََممبدُرَٕ يَغْ ميُوَٕ
ٖ َر ٌُُِممم ْْ اُ َّمممب ُس َرػَممم َذهَب اُِلممم ُه
ْ
ٕ َػَِممم ِْ ِه ْْ يَب ِر َمممب هُممم َْ َأكَممم ُ َٗ ِّج ُئ ٌُ ْْ ِثؾَمممش ِٓممم
َ
ٖ َي ْزُِمممو
َ
ِثبُلم م ِزي
اُلزِيَٖ ًَلَشُرا رَثِئْظَ أَُْقِ ُد (ّ )1إحتااعَه بَا عل ٙالصًٓ كفطّا .
اخلامؼ  :تط ٔو الصًٓ كفطّا با٨غ٣و بت ّٗ٣آ٦ات علَٔه .
ر##اٌ قل##

أٌ الق##سض اكلتٔ##قً م ً##ا##ٓ٦ات ٍ ْ##اغ##تناب ال##صًٓ كف##طّا

ّقْ###له رعي###ا  ،اجلْ###اب ٍ###صا الػ###ناب أع###ه م ً###أٌ ٓيخك###ط ب###أّاٌ
الت ّٗ٣رٔكذ تقسٓط ا ٘ٓ٦علّ ٙعِْ ميَا :

( )1غْضٗ احلج .72
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اّ٤ل  :ق###س رعي###ا ال###يل ذلن###ساً ق###ل ٙاهلل علّٔ ُ###آلّ ُ###غ###له ٓتلْ###
آ٦ات .
الثاىٕ  :قس رعيا التْٓ ّٗ٣و أمؼ ّآ٤او الػابق٘.
الثال #

 :ق##س رعي##ا مل مْ##اطً ّبق##اب مث##ل ميّ ٙ##عطر ٘##حٔ #

ك##اٌ

ال##يل ذلن##س ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له ٓ ْ##مل عل ٙ##القبا##ٜل مل مي##اظله
ّٓت لْ علُٔ آٓات القطآٌ .
الطاب##ه  :ق##س ر##ه بعه##يا م ً##بع##ض رٔك##ذ أٌ ٓقْ##و بع##ض الكف##اض
بقطا ٗٛآٓات القطآٌ عل ٙبعهَه ا٦خط .
ٍّل ؿلكً تقسٓط لفظ رعيا ؼلا ٍْ أعه مً آٓات القطآٌ مثل :
اّ٤ل  :قس رعيا أٌ ذلنساً ضغْل مً عيس اهلل .
الث###اىٕ  :ق###س رعي###ا ؼلعا###عات حػ ٘ٔ###لل###يل ذلن###س ق###ل ٙاهلل علُٔ###
ّآلُ ّغله اجلْاب ىعه .
ّكن####ا تقػ####ه غْ####ض الق####طآٌ إػل مكّٔ ٘####مسىّٔ ، ٘####أٌ اّ٤ػل ٍٕ####
الػْ##ض ال##يت ىعل #

قب##ل ٍا##طٗ ال##يل ذلن##س إػل اكلسٓي ، ٘##أم##ا الثاىٔ ٘##رَٕ##

الػْ##ض ال##يت ىعل##

عل ٙ##ال##يل ذلن##س ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له بع##س

ٍاطت ُ##إػل اكلسٓي ٘##خاقّ ٘##أٌ ك##ل آٓ ٘##معا##عٗ م ً##عي##س اهلل  ،راى ُ##ؿلكً##
تقػٔ##ه اكلعا##عات احلػ ٘ٔ##لل##يل ذلن##س ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له إػل
أقػاو :
اّ٤ل  :اكلعا##عات احلػ ٘ٔ##اكلكٔ ٘##مث##ل معا##عٗ اىؿ##قا القن##ط  ،رق##س
غ##أل أٍ##ل مك ٘##ال##يل ذلن##ساً ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له أٌ ٓيؿ##ق القن##ط

راىؿ##ق حت ٙ##ضأّا ح##طا ٛبٔيَن##ا  ،ق##ال تع##اػل ر اهْزَشَثَ مذْ اُغَّممبػَخُ رَاْٗؾَ منَّ اُْؤََ مشُ*
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رَِِْٕ يَمشَرْا يَمخَ يُؼْشِمُمموا ريَوُو ُمموا عِمؾْش ُٓغْمزَِٔشٌّد (ّ )1ميَ##ا إطع##او ب #

ٍاؾ##ه بفد##ص

بفدص ؾاٗ عيسما ىعل قْلُ تعاػل ر رَأَٗزِسْ ػَؾِ َرَيَ اضَهْشَثِنيَد(. )2

ا ٘##ٓ٦الػ##ابق٘ بقْل ُ##تع##اػل ررئٌَُْ مشُ رَٕ رئٌَُْ مشُ اُِل مهُ رَاُِل مهُ

لق##س أختتن #
لَِْ مشُ أَُْممبًِشِيَٖد

( )3

ّابت##سأت آٓ ٘##البخ #

با٨خب##اض ع ً##ت ّٗ٣##آٓ##ات اهلل

عل ٙ##ال##صًٓ كف##طّا  ،رَ##ل ٍ##صِ ال##ت ّٗ٣م ً##مك##ط اهلل ع##ع ّع##ل بال##صًٓ
كفطّا  ،اجلْاب ىعه  ،رَْ مكط ل ٔ

مً عَات :

اّ٤ػل  :تقطٓو الياؽ إػل مقامات السآ٘ .
الثاىٔ : ٘###إؾ###عاب نٔ###اّ ٛىْ###ض ا٨ؿل###اٌ عل ٙ###ا٤ضع بك###هّضٗ آٓ###ات
اهلل تتل ٙ##عل ٙ##الي##اؽ ّ ،رٔ ُ##بع##

لليف##طٗ م ً##مف##أٍه الؿ##طو ّعب##ازٗ

ا٤قياو .
الثالث : ٘###بلْ###غ آٓ###ات الق###طآٌ لل###صًٓ كف###طّا ّر###اعَه ل###ا طْعً # #ا
ّقَطاً .
الطابع : ٘##ا ##اش اكلػ##لنغل ّالي##اؽ تّ ّٗ٣##ر##اب آٓ##ات الق##طآٌ حا٘##
عل ٙالصًٓ كفطّا .
اخلامػ : ٘###إقام ٘###احلا ٘###عل ٙ###ال###صًٓ كف###طّا مل شات ال###تّ ، ّٗ٣مل
التسبط مل ز٢٢تَا.
الػازغ : ٘###تثبٔ###

ق###اىٌْ مل ا٤ضع ٍّ ْ###أٌ ال###صٖ ٓتل ِْ###ال###يل

ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّاكلػلنغل ك٣و اهلل .

( )1غْضٗ القنط .2-1
( )2غْضٗ الؿعطا.214 ٛ
( )3غْضٗ ا٤ىفال .30
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الػ###ابع٘  :تفه###ل اهلل ع###ع ّع###ل بيػ###ب٘ ا###ٓ٦ات ل ُ###غ###بخاىُ ررَِِرَا
رُزَِْممغ ػََِ مِْهِْْ يَبرُ َممبد

( )1

عَ##س م ً##عي##س اهلل ع##ع ّع##ل حلف##ظ آٓ##ات الق##طآٌ

مل ا٤ضع ّ ،أىَ###ا غ###تتلّ ٙغْ###مل تتل ٙ###إػل ْٓ###و القٔام ، ٘###ر###اشا أىع###ه
اهلل عع ّعل عل ٙالياؽ بيعن٘ رَْ أكطو مً أٌ ٓطرعَا .
الثامي : ٘###تتل ٙ# #آٓ###ات الق###طآٌ عل ٙ###ال###صًٓ كف###طّا رٔك###سٌّ عيَ###ا ،

ّلك ً##هٍ##ه ٓ ١ #مً بَ##ا  ْ##ٍّ ،م ً##مك##ازٓق قْل ُ##تع##اػل ر يَبرُ َممبد ّق##س
ٓيقلَ##ا ال##صًٓ كف##طّا للي##اؽ عل ٙ##سل ْ##الػ##دطٓ٘ ّ ،لك ً##الي##اؽ ٓتلقْىَ##ا
بالتك##سٓق ّا٨ؿل##اٌ ّ ،ق##س أ ي ٙ##اهلل ع##ع ّع##ل عل ٙ##قْ##و م١##ميغل  ،ق##ال

تع##اػل ر رََِّٓٔممْٖ هَممذَيْ َب رَاعْزَجَِْ َممب ِِرَا رُزَِْممغ ػََِممِْهِْْ يَممبدُ اُممشَّؽَِْٖٔ لَممشُّرا عُممغَّذًا
رَثٌُُِِبد (.)2

الث###اىٕ  :معا###عات ال###يل ق###ل ٙاهلل علّٔ ُ###آلّ ُ###غ###له مل ططٓ###ق
الا##طٗ إػل اكلسٓيّ ٘##ططٓ##ق الا##طٗ ##ٍّ ،صِ اكلعا##عات تك##ذ أٌ تكٌْ##
قػٔناً للنعاعات اكلكٔ٘ ّاكلسىٔ٘ .
لقس ضآ ٚكباض كفاض قطٓـ تيامٕ السعْٗ ا٨غ٣مٔ٘ مً عَات :
اّ٤ػل  :ب###ا ت ال###يل ذلن###س ق###ل ٙاهلل علّٔ ُ###آلّ ُ###غ###له مل زعْتُ###
إػل اهلل .
الثاىٔ : ٘##إخب##اض ال##يل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له الي##اؽ ع ً##ىبْتُ##
ّأىُ ضغْل مً عيس اهلل عع ّعل.
الثالث : ٘###ول ٕ###معا###عات ال###يل ذلن###س ق###ل ٙاهلل علّٔ ُ###آلّ ُ###غ###له
احلػٔ٘ ّالعقلٔ٘ ّتسبط الياؽ رَٔا .
الطابع٘  :زخْل ـل اعات مً أٍل مك٘ مل ا٨غ٣و .
( )1غْضٗ الؿعطا.214 ٛ
( )2غْضٗ مطٓه .58
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اخلامػ : ٘###ق###رب ال###يل ق###ل ٙاهلل علّٔ ُ###آلّ ُ###غ###له عل ٙ###إٓ###صاٛ
ّتع###صٓو اكلؿ###طكغل ل###ه ###ٍّ ،صا الك###رب زضؽ ّبٔ###اٌ للي###اؽ ـلٔع# #اً ،
ّمل ٓكً ٍ#صا الك#رب ع ً#خْ#مل ّع#ظل م ً#ال#صًٓ كف#طّا  ،إؾل#ا ٍ ْ#ق#رب
مل ضنْ##اٌ اهللّ ،إمتي##اب ع ً##مق##سمات القت##ال ّ ،إ ٢ر##اٌ ال##يل ذلن##س ًا
ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له ك##اٌ ْٓ##بذ أحٔاى #اً بع##ض كف##اض ق##طٓـ عي##س
واّظٍه احلس .
عب##س اكلل##

ّع ً##اب ً##إغ##خق ق##ال :ح##س

ب ً##أب ٕ##غ##فٔاٌ الثقفٕ##

ق##ال :ق##سو ضع##ل م ً##إضاف ببب##ل ل ُ##مك ،٘##رابتاعَ##ا مي ُ##أب ْ##عَ##ل بً##
ٍؿ##او رن ل ُ##بأهاىَ##اّ ،أقب##ل ا٨ضاؾ ٕ##حتّ ٙ##ق##

عل ٙ##ى##ازٖ ق##طٓـ

ّضغْ##ل اهلل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له ع##الؼ مل ىاحٔ ٘##اكلػ##اس (،)1
رق##ال##ٓ :ا معؿ##ط ق##طٓـ م ً##ضع##ل ٓ١##زٓ
ر###بىٕ طٓ###و اب ً###غ###بٔلّ ،ق###س ل###ب

 ٛعل ٙ##أب ٕ##احلك##ه بٍ ً##ؿ##او
عل ٙ###حقّ ،ٕ###أى###ا طٓ###و ابً###

غبٔل.
رق###ال أٍ###ل اجملل###ؼ :ت###ط ٚشل# #

الطع###ل ###ٍّ -ه َٓ###ع ٌّ٠ب ،ُ###إػل

ضغْ##ل اهلل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##ل ه ،كل##ا ٓعلن ٌْ##بٔيّ ُ##ب##غل أب ٕ##عَ##ل
مً العساّٗ  -إشٍو إلُٔ رَْ ٓ١زٓ
رأقب##ل ا٨ضاؾ ٕ##حتّ ٙ##ق##

علُٔ.
عل ٙ##ضغْ##ل اهلل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلُ##

ّغ##له رق##ال##ٓ :ا عب##س اهلل إٌ أب##ا احلك##ه بٍ ً##ؿ##او ق##س ل##ب
ل ٕ##قبلّ ،ُ##أى##ا طٓ##و إب ً##غ##بٔلّ ،ق##س غ##أل
ٓ١##زٓ

عل ٙ##ح##ق

ٍ ٛ٢١##القْ##و ع ً##ضع##ل

علٔٓ ،ُ##أخ##ص ل ٕ##حق ٕ##مي ُ##رأؾ##اضّا ل ٕ##إلٔ  ، #رد##ص ل ٕ##حقٕ##

ميُ ،ضفل

اهلل.

رق###ال ضغْ###ل اهلل ق###ل ٙاهلل علّٔ ُ###آلّ ُ###غ###له :إى ل###ق إلّٔ ،ُ###ق###او
مع ،ُ###رلن###ا ضأِّ ق###او مع ُ###ق###الْا لطع###ل لل ً###معَ###ه :إتبع ُ###ر###اىلط م###اشا

( )1أٖ الطعل ا٨ضاؾٕ قاحو ا٨بل.
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ٓك###يه ،رد###طج ضغْ###ل اهلل ق###ل ٙاهلل علّٔ ُ###آلّ ُ###غ###له حت ٙ###ع###ا،ِٛ
رهطب علُٔ بابُ ،رقال :مً ٍصا؟
رق##ال :ذلن##س ر##اخطج إل ،ٕ##رد##طج إلّٔ ُ##م##ا مل ّعَ ُ##ضاٜخ ،٘##ق##س
امتق##ه لْى ،ُ##رق##ال ل :ُ##أع##ل ٍ##صا الطع##ل حق ،ُ##رق##ال :ىع##ه##ٓ ٢ ،ربح
حت ٙ###أع ٔ ُ###ال###صٖ ل ،ُ###ر###سخل ،رد###طج إلٔ ُ###ق ُ###رسرع ُ###إلٔ### ،ُ###ه
اىك##طمل ضغْ##ل اهلل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له ّق##ال ل٩ضاؾ :ٕ##احل##ق
بؿأى
رأقب###ل ا٨ضاؾ ٕ###ح تّ ٙ###ق# #

عل ٙ###شل# #

اجملل###ؼ رق###ال :ع###عاِ اهلل

خ##هاً رق##س أخ##ص ال##صٖ لّ ،ٕ##ع##ا ٛالطع##ل ال##صٖ بعثْ##ا مع ،ُ##رق##الْا ل:ُ##
م##اشا ضأٓ  #؟ رق##ال :عاب #اً م ً##العا##وّ ،اهلل إ ٢أٌ ن##طب علُٔ##

ّضل #

بابُ ردطج ّما معُ ضّحُ.
رقال :أعل ٍصا الطعل حقُ.
ق##ال :ىع##ه ##ٓ ٢ربح حت ٙ##أخ##طج إلٔ ُ##حق ،ُ##ر##سخل ر##أخطج إلٔ ُ##حقُ##
رأع ##اِ إٓ##اِ; ##ه مل ٓلب##

أٌ ع##ا ٛأب ْ##عَ##ل رق##الْا لّٓ :ُ##ل##

مال##

رْاهلل ما ضأٓيا مثل ما قيع .
ق##الّ :ضلك##ه ّاهلل م##ا ٍ ْ##إ ٢أٌ ن##طب عل ٙ##ب##ابٕ ّرع #
رنل##ٝ
ضأ ٓ# #

ضعبً ##ا ##ه خطع##

قْ##تُ

إلّٔ ُ##إٌ ر ْ##ضأغ ٕ##لفخ##ل م ً##ا٨ب##ل م##ا

مث###ل ٍامت ٢ّ ُ###قك###طتُ ّ ٢أىٔاب ُ# #لفخ###ل ق###لّ ،اهلل ل ْ###أبٔ# #

٤كل ) (.)1
ّضلتنل القاٜل بيعّل العصاب ّعٍْاً :
اّ٤ل :ـلاع٘ غألْا ىعّل احلااضٗ علَٔه مً الػنا. ٛ
الثاىٕ  :ـلاع٘ غألْا ىعّل العصاب بَه .

( )1ابً اغخا  /الػهٗ اليبْٓ٘ .76/1
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الثال##

 :إة##از عَ ٘##ق##سّض الػ١##ال ّال##سعا ٛرَ##ه ـلاعّ ٘##اح##سٗ

غ##ألْا اهلل ع##ع ّع##ل ى##عّل احلا##اضٗ علَٔ##ه أّ حلْ##ل الع##صاب ا٤لٔ##ه
بَه .
الطاب##ه  :اكل##طاز ؾ##دل ّاح##س غ##أل ى##عّل احلا##اضٗ ّ ،آخ##ط غ##أل
العصاب ا٤لٔه .
اخل###امؼ  :ا٨ة###از مل غ١###ال احلا###اضٗ ّالتع###سز مل ال###صًٓ غ###ألْا
العصاب .
الػازؽ  :عكؼ الْعُ اخلامؼ أع. ِ٣
الػ##ابه  :ق##سّض الػ١##ال م ً##أر##طاز م ً##الكف##اض ّ ،ضن##ا ـلاع٘##
آخطًٓ ميَه بُ .

ّٓ##سل لف##ظ رهَممبُُوا د بكٔ##ف٘ اجلن##ه عل ٙ##تع##سز الق##اٜلغل ّ ،ل ْ##زاض

ا٤م##ط ب##غل إضازٗ اكليف##طز ّالؿ##دل الْاح##س أّ اجلناع ٘##م##ٍ ً##صا اللف##ظ
ّشكط ّاّ اجلناع٘ بعيْاٌ الفاعل .
رالكخٔذ ٍْ الثاىٕ .
ر##اٌ قل##

ق##س ٓ##أتٕ لف##ظ اجلن##ه للتفدٔ##ه ّ ،اجلْ##اب ٍ##صا ق##خٔذ

ّلكي ُ##لٔ##ؼ مل ٍ##صا اكلق##او ال##صٖ ت##صكط ر ٔ ُ##ا ٘##ٓ٦ال##صًٓ كف##طّا ر##اىَه ٢
ٓػ###تخقٌْ التفدٔ###ه ّ ،إٌ ك###اٌ مْنْ###عَا ال###سعاّ ، ٛلكي ُ###زع###ا ٛرُٔ###
أش ٚمً عَات :
اّ٤ػل  :ته##نً زع##ا ٛالكف##اض إىك##اض ى##عّل الق##طآٌ م ً##عي##س اهلل ع##ع
ّعل  ،ىعه رُٔ إقطاض ميَه بأٌ اليل ذلنسا مل ٓعبس قيناً.
الثاىٔ : ٘##ز٢ل ٘##ا ٘##ٓ٦عل ٙ##عخْ##ز ال##صًٓ كف ##طّا بيب ْٗ##ذلن##س ق##لٙ
اهلل علُٔ ّآلُ ّغله .
الثالث٘  :غ١ال الصًٓ كفطّا ىعّل العصاب بَه .
الطابع : ٘###تعٔ###غل ىْ###ب الع###صاب باحلا###اضٗ م ً###الػ###نا ٛكن###ا أخ###رب
القطآٌ مل قْو لْ) .
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ر##اٌ قل #

ّضز مل أغ##باب ى##عّل ا ٘##ٓ٦خبكْ##م ر##طز رلكْ##م مث##ل

اليهط بً احلاضا ّأبٕ عَل .
ّاجلْاب لقس تعسزت أغباب اليعّل .

لق##س خاط##و اكلؿ##طكٌْ اهلل ع##ع ّع##ل بالي##سا ٛراُِلهُمَّْد ٍّ ْ##م ً##بقآ##ا

احلئفٔ ٘##ا٨بطأٍنّٔ ، ٘##رٔ ُ##حا ٘##علَٔ##ه  ٌ٤اهلل ع##ع ّع##ل ٍ ْ##ال##صٖ
بع

اليل ذلنساً قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله بالرباٍغل ّاحلاج .
اخلامػ : ٘##إق##ااٌ زع ْٗ##ال##يل ب##اكلعاعات العقلٔ ٕ##ٍّ ٘##ى##عّل آٓ##ات

القطآٌ باكلعاعات احلػٔ٘ .
الػازغ٘  :زخْل الياؽ ا٨غ٣و .
الػابع٘  :إؿلاٌ طاٜف٘ مً اّ٤ؽ ّاخلعضج بيبْٗ ذلنس .
الثاميٍ : ٘###ا###طٗ ع###سز م ً###اكلػ###لنغل إػل اكلسٓي ٘###اكليْ###ضٗ ّ ،كاى###
تػ####ن ٙآى####صاو ٓث####طب ّ ،آْ####ا ٛا٤ىك####اض أٖ اكلػ####لنغل م ً####اّ٤ؽ
ّاخلعضج له .
الثال

 :م عاعات اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله احلػٔ٘ اكلسىٔ٘ ،

ٍّٕ اليت عطت علٓ ٙسُٓ مل اكلسٓي٘ بع#س الا#طٗ بفه#ل م ً#عي#س اهلل ع#ع
ّعل  ،رنً حكن٘ اهلل عع ّعل أىُ ععل معاعات كل ىل مً قي
ٓعت

م#ا

ب ُ#قْمّ ، ُ#مْنْ#ب إٍتن#امَه  ،رت#أتٕ اكلعا#عٗ أم#طاً خاضق#اً ب#صات

اكلْنْب .
رنث ً٣كاٌ قْو رطعٌْ ْٓلٌْ عيآ٘ بالػخط ّٓلاأٌّ إلُٔ ّٓ ،تدصّىُ آل٘
مل اخلكْم٘ ّمل زره الؿطّض  ،راا ٛمْغ ٙعلُٔ الػ٣و بآٓ٘ العكا لتب ل
غخطٍه بأٌ تكبذ عباىاً ّ ،تلتَه عكٕ الػخطٗ الصًٓ بازضّا إػل ا٨ؿلاٌ
بيبْتُ ّكاٌ قْو عٔػ ٙعلُٔ الػ٣و ٓعتيٌْ بال و ّاحلص رُٔ راا ٛعٔػٙ
علُٔ الػ٣و باحٔا ٛاكلْت. ٙ
ٍّياو أمْض مؿاك٘ بغل ا٤م#ه ّالؿ#عْب تك#لذ رَٔ#ا اكلعا#عٗ العام٘#
ّٓت له إلَٔا الياؽ مً كل ىل  ،لصا تفهل اهلل عع ّعل ببع

اليل ذلنس
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قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله باكلعاعٗ العقلٔ٘ ٍّْ القطآٌ  ٛ٣ٓ٨العطب عيآتَه
بعلْو البّّ ، ٘ ٣ضز عً أبٕ ٍطٓطٗ أٌ اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله قال
ّ :إؾلا كاٌ الصٖ أّتٔتُ ّحٔاً أّحاِ اهلل إلٕٯ  ،رأضعْ أٌ أكٌْ أكثطٍه تابع ًا
ْٓو القٔام٘(.)1
ّٓ ٢تعاضع ٍصا احلسٓ

مه ولٕ اكلعا#عات احلػ ٘ٔ#لل#يل ق#ل ٙاهلل

علُٔ ّآلُ ّغله غْا ٛمل مك٘ أّ اكلسٓي٘  ،اؾل ا أضاز اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ
ّغله بٔاٌ مْنْعٔ٘ القطآٌ مل قس ىبْتُ .
ّّضز ( أٌ اليل قل ٙاهلل علُٔ ّغله ىع ٙللياؽ اليااؾٕ الْٔو الصٖ
م##ات رٔ## ُ##ه خ##طج بَ##ه إػل اكلك##ل ٙرك #

بَ##ه رك##ل ٙعلّٔ ُ##ك##رب أضب##ه

تكبهات)(.)2
لٔأتٕ اخلرب رٔنا بعس بْراٗ اليااؾٕ مل شات الْٔو الصٖ قل ٙرُٔ ضغْل
اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغ#له علٔ ُ#أم#ا ا٤خب#اض ع ً#الْق#اٜه مل اكلػ#تقبل
ّاليت أخرب عيَا ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله رَٕ ك#ثهٗ ّ ،ؿلكً#
تقػٔنَا إػل أقػاو :
اّ٤ل  :الْقاٜه الؿدكٔ٘ ّ ،مي ُ#م#ا ّضز ع ً#أب ٕ#غ#عٔس اخل#سضٖ أٌَٲ
ض٪غْ٫ل ٪اللُِٰ ق٪لِ  ٙاللُِ ٫ع٪لَٔ٪ّ ُٰ٬غ٪لِه ٪قَال ٪لٰع٪نٲاضُ ت٪قْت٫لح َ الْفٰ٘٪ٝح الْب٪ا ٰٔ٘٪ح (.)3
الثاىٕ  :إخباض اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ٍ٤ل البٔ
 ،كنا مل إخباضِ لفاطن٘ علَٔا الػ٣و  (ّ ،عً عاٜؿ٘ قال

ّما ٓقه له

 :ما ضأٓ

امطأٗ

أؾبُ حسٓثا ّك٣ما بطغْل اهلل قل  ٙاهلل علُٔ ّغله مً راطن٘ ّكاى
زخل

بٔتُ أخص بٔسٍا رقبلَا ّأعلػَا مل دللػُ ّكاٌ إشا زخل علَٔا قام

( )1السض اكليثْض .46/1
( )2اليػا / ٕٜالػيً الكرب.640/1 ٚ
( )3مػيس أفلس .285/22

إشا
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إلُٔ رقبلتُ ّأخصت بٔسِ رسخل
ربك

علُٔ مل مطنُ الصٖ تْ#مل رٔ ُ#رأغ#ط إلَٔ#ا

ه أغط إلَٔا رهخك (.)1
الثال

 :إخباض اليل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له طاٜف ٘#م ً#الي#اؽ كل#ا

ٓكٔبَه .
الطابه  :ا٨خباض عً أحْال عٔل مً اكلػلنغل .
اخلامؼ  :بٔاٌ ما ٓأتٕ ل٥م٘ مً أغباب اخله أّ ا٤ش. ٚ
ّمً البؿاضات مل اكلقاو ما عط ٚمل ّاقع٘ اخليس  ،إش كاٌ اليل قلٙ
اهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّأقخابُ ّأٍل اكلسٓي٘ م ٫خاقطًٓ ربؿطٍه اليل قلٙ
اهلل علُٔ ّآلُ ّغله بفتذ ب٣ز الؿاو ّالعطا ّ ،ؽلل

خعا ًٜكػطّ ٚمل

الطّو مل الؿاو .
الػازؽ ّ :قاٜه آخط العماٌ .
الػابه  :ع٣مات الػاع٘ .
الثامً  :مقسمات اليفذ مل الكْض ّكٔفٔتُ .
ّقٔل أٌ عسز معاعات اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلّ ُ#غ#له أل#

معا#عٗ

ّقٔل  ٘ ٣آ٢مل معاعٗ ّ ،كل معاعٗ لػاٌ ىاطق ٓبغل للياؽ قس ىبْتُ
ّٓسعٍْه ل٩ؿلاٌ .
الطابه  :معاعات اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله احلػٔ٘ اكلكٔ٘ اكلسىٔ٘ ،
ٍّٕ اليت عطت مل مك٘ ّأخط ٚمثلَا مل اكلسٓي٘ مثل إطعاو اجلنه الففه مً
ال عاو القلٔل إش ول

مل مكسا قْلُ تعاػلررَأَٗزِسْ ػَؾِ َرَيَ اضَهْشَثِنيَد(،)2

ّقس تقسو مل ا٤ععا ٛالػ#ابق٘ تفكٔ#ل اكلعا#عٗ ّ ،ق#س ول#

مل معطك٘#

اخليس عيسما زع ٙأحس اكلػلنغل ّظّعتُ اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله
رص ْا عسٓاً ّخبعّا قلٔ ً٣مً العاغل لٔ عه عؿطٗ بع#س عؿ#طٗ إػل أضبع#غل
مً اكلطاب غل مل اخليس .
( )1اليػا / ٕٜالػيً الكرب.392/5 ٚ
( )2غْضٗ الؿعطا.214 ٛ
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اخلامؼ  :معاعات اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآل ّغله مل الػفط ّمٔ#ازًٓ
القتال  ،لبٔاٌ قاىٌْ ٍّْ أٌ ٍصِ اكلعاعات ضفل٘ ّبطظر زٌّ ّقْب القتال
 ،أّ زٌّ اغتسامتُ ّؾسٗ نطاّتُ  ،رٔػتعس كفاض قطٓـ كلعطك٘ أحس سلْ غي٘
كامل٘ ّٓأتٌْ ٣ا آ٢مل ضعل ّ ،لكً ما أٌ تبسأ اكلعطك٘ حتٓ ٙأمط قازتَه
با٨ىكطامل مل شات ْٓو اكلعطك٘ مه أىَه أىتكطّا مل بعض عْ٢تَا ّ ،ما أٌ
ق عْا مػار٘ مل ططٓق العْزٗ إػل مك ٘#حت ٙ#ق#اضّا ٓتّ٣م ٌْ#رٔن#ا بٔ#يَه
ٓطععٌْ مً ه أٌ ٓقتلْ#ا ال#يل ذلن#س ًا ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له

كٔ

ّأغط طاٜف٘ مً أقخابُ ّغل اليػا ٛمً أٍل اكلسٓي٘ .
إش رعَه ( معبس بً أبٕ معب#س اخلعاعْٓ ْ#ٍّ ،ٕ#م#ٝصٱ مؿ#طوًّ ،ك#اٌ
خعاع٘ غلناً لليل قل ٙاهلل علُٔ ّغلٍه ،رقالٓ :ا ذلنس ،لقس عع علٔي#ا م#ا
أق##اب

مل أق##خاب ّ ،لْززى##ا أٌ اهلل أعل ٙ##كعب ّ ، #أٌ اكلكٔ##ب٘ كاى #

بفهو .ه مه ٙمعبس حت ٙصلس أبا غفٔاٌ ّقطٓؿاً بالطّحاٍّ ،ٛه ٓقْلٌْ:
 ٢ذلنساً أقبته ٢ّ ،الكْاعو أضزرته ،ربٝؼ ما قيعته! رَه دلنعٌْ علٙ
الطعْبّٓ ،قْل قاٜلَه رٔنا بٔيَه :ما قيعيا ؾٔٝاً ،أقبيا أؾطارَه ه ضععيا
قبل أٌ ىػتأقلَه ،قبل أٌ ٓكٌْ له ّر#طٮ ّاكل#تكله بَ#صا عكطم ٘#ب ً#أبٕ#
عَل(.)1
ريعل عربٜٔل ٓأمط اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلّ ُ#غ#ل ه ب#اخلطّج خلفَ#ه ،
ّٓػنٍ ٙصا اخلطّج عّٗ فلطا ٛا٤غس  ،أٖ أٌ اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ
ّغ##له ّأق##خابُ ّق##لْا إػل فل##طا ٛا٤غ##س ّمل ٓلقْ##ا قت##ا ، ً٢ق##ال تع##اػل

ر اُلزِيَٖ هَبٍَ َُهُْْ اُ َّبطُ َِِّٕ اُ َّبطَ هَذْ عََٔؼُوا ٌَُُْْ كَبلْؾَوْهُْْ كَضَادَهُْْ ِِميَبَٗب رَهَبُُوا ؽَغْجُ َب اُِلهُ
رَِٗؼَْْ اُْوًََُِِد(.)1()2
( )1مفاظٖ الْاقسٖ .129/1
( )2غْضٗ آل عنطاٌ .173
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لأىْ اذلجشج ِؼجضج ِىٍح ِذٍٔح
بغل الاطٗ إػل احلبؿ٘ ّالاطٗ إػل اكلسٓي٘ عنْو ّخكْم مً ّعُ ،
رنازٗ ا٨لتقا ٛعل ٙعَات :
اّ٤ػل  :تعاٍس اكلَاعطًٓ لػ٣م٘ زٓيَه حت ٙمه ةنل الفطب٘ .
الثاىٔ٘  :بٔاٌ قاىٌْ ٍّْ أٌ أش ٚكفاض قطٓـ أؾس مً ا٤ش ٚاحملتنل مل
الاطٗ ّرلاطط ال طٓق ّا٨قام٘ مل الب٣ز البعٔسٗ .
الثالث٘  :ا٨شٌ مً عيس اهلل عع ّعل بْاغ ٘ اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ
ّآلّ ُ##غ##له للنَ##اعطًٓ ب##الاطٗ ّ ،ك##اٌ ال##يل ٓ##ث
اليااؾٕ (ّأىُ ٓ ٢لله عيسِ أح#س) (ّ )2كاى#
أىَه ٓعنلٌْ أحْال أٍل تل

عل ٙ##مل #

احلبؿ٘##

احلبؿ ٘#متا#طاً لق#طٓـ أٖ

الب٣ز .

الطابع٘  :كل مً الاطتغل عً حاع٘ ّان طاض ّ ،بعس غعٕ قطٓـ مل
إٓصا ٛاكلػلنغل .
اخلامػ٘  :ضعا ٛاكلػلنغل ٍاطٗ اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلّ ُ#غ#له
مً مك٘ .
الػازغ٘  :إعتياب اكلػلنغل القتال ّسلِْ مل مك٘ ّعنْو احلطو .
الػابع٘  :الاطٗ زعْٗ إػل اهلل ّ ،مياغ#ب٘ ٨ط٣#ب الي#اؽ عل ٙ#مع#امل
ا٨ؿلاٌ ّ ،كٔفٔ٘ أزا ٛالك. ٗ٣
الثامي٘  :مشْل كل مً الاطتغل للطعال ّاليػا. ٛ
التاغع٘  :تقسو ٍاطٗ طاٜف٘ مً الكخاب٘ علٍ ٙاطٗ اليل ذلنس ق#لٙ
اهلل علُٔ ّآلُ ّغله .
العاؾطٗ  ٔ :ظ ّحيق كفاض قطٓـ مً كل مً الا#طتغل ّ ،مل التيعٓ#ل

ر هَُْ ُٓورُوا ثِـَِْظٌُِْْ َِِّٕ اُِلهَ ػَِِِْ ثِزَادِ اُقُّذُرسِد (.)3

( )1أىلط اجلع ) 157( ٛمً ٍصا الػٰفط الصٖ عا ٛخاقاً بتفػه ا ٘ٓ٦أع. ِ٣
( )2عٌْٔ ا ٤ط .165/1
( )3غْضٗ آل عنطاٌ .119
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احلازٓ٘ عؿطٗ  :ةقق كل مً الاطتغل ابتساّ ٛاغتسام٘ ؼلعاعٗ مً عيس
اهلل عع ّعل .
الثاىٔ٘ عؿطٗ  :كل مً الاطتغل إػل زاض طب٘  ،رلٔؼ مً أٍل ّأقاضب
للنَاعطًٓ مل احلبؿ٘ أّ ٓثطب .
الثالث٘ عؿطٗ  :ضفل٘ ّل

اهلل عع ّع#ل باكلَ#اعطًٓ غْ#ا ٛمل ططٓ#ق

الاطٗ أّ ا٨قام٘ .
الطابع٘ عؿطٗ  :إقااٌ كل مً الاطتغل بالبؿاضٗ بلَْض ا٨غ٣#و علٙ#
مؿطكٕ قطٓـ .
اخلامػ٘ عؿطٗ  :إىق اب الا#طٗ بف#تذ مك ٘#مل الػ#ي٘ الثامي ٘#للَ#اطٗ ،
ّ(عً عابط بً عبس اهلل قال :قال ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّغله ٫ٓ ٢ :ته
بعس حله  ٢ّ ،ضناب بعس ركال  ٢ّ ،قن

ْٓو إػل اللٔل ّ ٢ّ ،قال مل

الكٔاو ( ٢ّ ، )1ىصض مل معكٔ٘  ٢ّ ،ىفق٘ مل معكٔ٘  ٢ّ ،ؿلغل مل ق ٔع٘ ضحه
 ٢ّ ،تعطب بعس الاطٗ ٍ ٢ّ ،اطٗ بعس الفتذ  ٢ّ ،ؿلغل لعّع٘ مه ظّج ،
ّ ٢ؿلغل لْلس مه ّالس  ٢ّ ،ؿلغل كلنلْو مه غٔسِ  ٢ّ ،ط ٣قبل ىك#اح ،
ّ ٢عتق قبل مل (.)2
أما مازٗ ا٨راا رنً عَات :
اّ٤ػل ٍ :اطٗ احلبؿ٘ أبعس كثهاً مً الاطٗ إػل اكلسٓي٘ .
الثاىٔ٘  :تقسو الاطٗ إػل احلبؿ٘ ظماىاً  ٍّٕ ،أّل ٍاطٗ مل ا٨غ٣#و ،
ّكاى

بعس قلؼ غيْات مً البعث٘ اليبْٓ٘ ّ ،غيتغل مل اجلَط بالسعْٗ .

( )1اكلطاز مً قْو الْقال قْو ْٓمغل ّاللٔل٘ اليت بٔيَنا ّ،قٔاو  ٘ ٣أٓاو ّاللٔلتغل
ّاللٔلتغل اللتغل بٔيَنا  ٍّْ ،ذلطو عل ٙاكلػلنغل  ،إؾلا مسٗ الكْو الْٔمٕ بغل طلْب
الفاط الكاز إػل مفٔو الؿنؼ  ،قال تعاػل ر ّ٪كحلحْا ّ٪اؾ#٬ط٪بْ٫ا ح٪تٲ٪ٓ ٙ#ت٪بٔ#٪ٲً ٪لَكح#ه٬
اطَ #٫هٲ أَتٰنٳْ#ا الكِّ٪ٔ#او ٪إَلَ ٙ#اللِٔ٬لَدغْ#ضٗ
الْد٬ٔ ٪لح اَ٤ب٪ٔ٬ض ٫مًٰ ٬الْد٬ٔ٪لٰ اَ٤غ٪ْ٬زٰ مًٰ ٬ا ْلفَ ٬
البقطٗ .187
( )2السض اكليثْض .79/2
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الثالث٘  :خطّج اكلَاعطًٓ إػل احلبؿ٘ ـلاعات ّبعهَه م#ه أظّاعَ#ه
ميَه عثناٌ مه ظّعتُ ضقٔ٘ بي

ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله.

ّابْ حصٓف٘ بً عتب٘ ّظّعتُ غَل٘ بي

غَٔل .

ّابْ غل ن٘ عبس اهلل بً عبٔس ا٤غس ّظّعتُ أو غلن٘ ّّلست لنا غلن٘
مل احلبؿ٘ .
ّعامط بً ضبٔع٘ العيعٖ ّامطأتُ لٔل ٙبي
أو حبٔب٘ بي

أبٕ حثن٘ ّ ،مً اكلَاعطات

أبٕ غفٔاٌ ّ ،معَا ابيتَا حبٔب٘ .

ّضٓ ٘ بي

احلاضا بً عبٔل٘ ّ ،مات

مل ططٓق العْزٗ مً احلبؿ٘ مه

بيتغل لا ّلستا مل احلبؿ٘ ّّلس ارُ مْغ ٙبً احلاضا بػبو ما ٛؾطبِْ ،
خل#

ٍّنٔي٘ بي#

ب ً#أغ#عس م ً#خعاع#ٍ ٘#اعطت إػل أضع احلبؿ ٘#م#ه

ظّعَا خالس بً غعٔس ّّ ،لست ٍياو أم٘ بي

خالس ّ ،حس

أىَه حٔينا

عازّا مل الػفٔيتغل .
قال

أم٘ ( رع

اليااؾٕ ٓقْل ٤قخاب الػفٔيتغل :أقطْٜا ضغْ#ل

اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله م

الػ٣و .قال#

أم :٘#ركي#

رٔ#نً أق#طأِ

الػ٣و مً اليااؾٕ. )1( ).
كنا ضّت أحازٓ
رع
ّتعّع

عً ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ميَا أىَ#ا

ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلّ ُ#غ#له ٓػ#تعٔص م ً#ع#صاب الق#رب ،
مً العبه بً العْاو رْلست لُ عنطاً ّخالساً اب

العبه .

الطابع : ٘##عْ##زٗ ع##سز م ً##مَ##اعطًٓ احلبؿ ٘##إػل مك ، ٘##بٔين##ا مل ٓع##س
مَاعطّا اكلسٓي٘ إ ٢الفطز اليازض .
 ٣غْٚ#
اخلامػ٘  :عسز ال#صًٓ ٍ#اعطّا إػل احلبؿّ ٘# ٣ ٘#ه#اىٌْ ضعً #
ا٤بيا ٛالكفاض أّ الصًٓ ّلسّا مل احلبؿ٘ ّ ،عسز اليػا ٛاكلَاعطات ٍْ غ
عؿطٗ امطأٗ .
( )1ا٨قاب٘ مل معطر٘ الكخاب٘ .441/3
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الػازغ٘  :لقس ٍاعط ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلّ ُ#غ#له إػل اكلسٓي٘#
كنا اىُ غبق ّاٌ ٍاعط إػل ال اٜ

ّ ،لكً أٍلَا ضمِْ باحلااضٗ ّ ،أزمْا

قسمُٔ .
الػابع٘ ٍ :اطٗ احلبؿ٘ م١قت٘  ،أما ٍاطٗ اكلسٓي٘ رَٕ ابت٘ ّمػتقطٗ .
الثامي٘  :عْزٗ اكلَاعطًٓ مً احلبؿ٘ إػل اكلسٓي٘.

التاغع٘  :ىعّل القطآٌ مل الثيا ٛعل ٙا٤ىك#اض  ،ق#ال تع#اػل ررَاُلمزِيَٖ

رَجَوَّءُرا اُذَّاسَ رَاِْميَبَٕ ِْٖٓ هَجِِْهِْْ يُؾِجُّوَٕ َْٖٓ هَبعَشَ َُِِمِْهِْْ رَالَ يَغِمذُرَٕ كِمْ
فُذُرسِهِْْ ؽَبعَخَ َِّٓٔب أُررُوا رَيُمخْصِشُرَٕ ػََِمغ أَْٗلُغِمهِْْ رََُموْ ًَمبَٕ ثِهِمْْ لَقَبفَمخئ رََٓمْٖ
يُومَ ؽُؼَّ َٗلْغِهِ كَ ُرَُْئِيَ هُْْ أُُْلِِْؾُوَٕد (. )1
العاؾطٗ  :لقس أضغل

قطٓـ ّرساً إػل اليااؾٕ مل#

احلبؿٍّ ، ٘#ن#ا

عن##طّ ب ً##الع##ام ّعن##اضٗ ب ً##الْلٔ##س لتػ##لٔه اكلػ##لنغل رَٔ##ا إلَٔن #ا ر##أبٙ
اليااؾٕ ّعط ٚاحتااج مل حهطتُ ّ ،أاَط تكسٓقُ كلا عا ٛبُ اليل ذلنس
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله.

ّمل قْلُ تعاػلر رَُزَغِذََّٕ أَهْشَثَهُْْ َٓوَدَّحً ُِِلزِيَٖ َٓ ُوا اُلزِيَٖ هَبُُوا ِِٗلب َٗقَبسََ

رَُِيَ ثِ ََّٕ ِٓ ْهُْْ هِغِِّغِنيَ رَسُهْجَبَٗب رَأَٗلهُْْ الَ يَغْزٌَْجِشُرَٕ * رَِِرَا عَِٔؼُوا َٓمب أُٗمضٍَِ َُِِمغ
اُشَّعُمموٍِ رَ مشََ أَػُِْ م َهُْْ رَلِممِلُ ِٓ مْٖ اُ مذَّْٓغِ َِّٓٔممب ػَشَكُمموا ِٓ مْٖ اُْؾَ منِّ يَوُو ُمموَٕ سَثَّ َممب َٓ َّممب
كَبًْزُجْ َب َٓغَ اُؾَّبهِذِيَٖد(. )2
ّضز عً قتازٗ أىُ قال :شكط ليا أٌ ٍصِ ا ٘ٓ٦ىعل

مل الصًٓ أقبلْ#ا م#ه

ععفط مً أضع احلبؿ٘  ّ ،كاٌ ععفط حلق باحلبؿّ ْ#ٍ ٘#أضبع ٌْ#مع ُ#مً#
( )1غْضٗ احلؿط .9
( )2غْضٗ اكلاٜسٗ .83-82
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قطٓـ ّ ،قلػٌْ مً ا٤ؾعطٓغل  ،ميَه أضبع٘ مً ع

 ،أكربٍه أبْ عامط

ا٤ؾعطٖ ّأقفطٍه عامط  ،رصكط ليا أٌ قطٓؿ#اً بعثْ#ا مل طل#بَه عن#طّ بً#
العام ّ ،عناضٗ بً الْلٔس  ،رأتْا اليااؾٕ رقالْا  :إٌ ٍ ٛ٢١قس أرػسّا
زًٓ قْمَه  ،رأضغل الَٔه رااّ٠ا رػأله .
رقالْا  :بع

اهلل رٔيا ىبٔاً كنا بع

مل ا٤مه قبليا ٓسعْىيا إػل اهلل ّحسِ

ّٓ ،أمطىا باكلعطّمل ّٓيَاىا عً اكليكط ّٓ ،أمطىا بالكل٘ ّٓ ،يَاىا عً الق ٔع٘
ّٓ ،أمطىا بالْرآّ ، ٛيَاىا عً اليك

ّ ،إٌ قْميا بفْا علٔي#ا ّ ،أخطعْى#ا

حغل قسقياِ ّآميا بُ  ،رله زلس أح س ىلاأ الُٔ هو رقال  :معطّراً.
رقال عنطّ ّقاحبُ  :إىَه ٓقْلٌْ مل عٔػ# ٙه ال#صٖ تقْ#ل  .ق#ال :
ّما تقْلٌْ مل عٔػٙ؟ قالْا  :ىؿَس أىُ عبس اهلل ّضغْلُ ّ ،كلنتُ ّضّحُ ،
ّلستُ عصضا ٛبتْل  .قال  :ما أخ أم  ،ه قال لعنطّ ّقاحبُ  :لْ ٢أىكنا
أقبلت نا مل عْاضٖ لفعل
أّلٝ

بكنا ّ ،شكط ليا أٌ ععفط ّأقخابُ إش أقبلْا عاٛ

معَه رآميْا ؼلخنس قل ٙاهلل علُٔ ّغله .
قال قاٜل  :لْ قس ضععْا إػل أضنَه حلقْا بسٓيَه  ،رخس يا أىُ قسو مه

ععفط غبعٌْ ميَه  ،رلنا قطأ علَٔه ىل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّغله  ،ران
أعٔيَه(.)1
أما مل باليػب٘ للنسٓي٘ رلٔؼ رَٔا مل

 ،ىعه كاىْا ٓعسٌّ العسٗ لتتْٓج

عبس اهلل بً أبٕ بً أبٕ غلْل أحس ض٠غا ٛاخلعضج  ،قال تعاػلررَاُلمزِيَٖ
َٓ ُوا رَهَبعَشُرا رَعَبهَذُرا كِْ عَجَِِِ اُِلهِ رَاُلزِيَٖ رَرا رَٗقَشُرا أُرَُْئِيَ هُْْ أُُْخِْٓ ُوَٕ ؽَوب
َُهُْْ َٓـْلِشَح رَسِصْمئ ًَشِيْد(. )2

( )1السض اكليثْض .431/3
( )2غْضٗ ا٤ىفال .74
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ّقس ّعَ

قطٓـ التَسٓس ٍ٤ل اكلسٓي٘ ْٓ٨اَٜه اليل قل ٙاهلل علُٔ

ّآلُ ّغله ّاكلَاعطًٓ ه عَعّا اجلْٔف لقتال أٍلَا .
احلازٓ٘ عؿطٗ  :مل اكلسٓي٘ ؽل

ا٤خْٗ ا٨ؿلاىٔ٘ بغل اكلَاعطًٓ ّا٤ىك#اض

بعس ّقْل اليل قل ٙاهلل علُٔ ّ آلُ ّغله بيخ ْ#غ#ت٘ أؾَ#ط  ،ق#ال تع#اػل

رِِٗلَٔب أُُْخِْٓ ُوَٕ ِِلْوَحد(.)1

الثاىٔ٘ عؿطٗ  :لقس ضكو اكلَاعطٌّ إػل احلبؿ٘ البخط ّ ،كاٌ اكلؿطكٌْ
مل ا طٍه ّلكيَه ّع#سّا غ#فٔي٘ تطٓ#س أٌ تبخ#ط إػل احلبؿ ٘#رطكبْ#ا بيك#
زٓي##اض  ،مل ؾَ##ط ضع##و م ً##الػ##ي٘ اخلامػ ٘##للَ##اطٗ ّ ،الل##اٍط أٌ ىك #
السٓياض أعطٗ كل ّاحس ميَه ،بعس أٌ ( قال اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله
 :لْ خطعته إػل أضع احلبؿ٘ راٌ بَا ملكاً ٓ ٢لله عيسِ أحس  ٍّٕ ،أضع
قس  ،حت ٙصلعل اهلل لكه رطعاً للا أىته بُ  ،خطعْا رلار٘ الفتي٘ ّ ،رطاض ًا
إػل اهلل بسٓيَه).
الثالث ٘##عؿ##طٗ  :بل #اكل َ##اعطًٓ مل احلبؿ ٘##أٌ قطٓؿ#اً زخلْ##ا ا٨غ٣##و ،
رع#ازّا إػل مك ، ٘#رت##بغل ل#ه ع##سو ق#خ٘ اخل##رب ّ ،مل ٓلبثْ#ا مل احلبؿ ٘##مل
الاطٗ اّ٤ػل إ ٢سلْ  ٘ ٣أؾَط  ،ه عازّا إػل احلبؿ٘ ّ ،ميَه مً تْعُ
إػل اكلسٓي٘ .
ٍّل ٍاطٗ اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّأقخابُ معاعٗ حػٔ٘ أّ
عقلٔ٘ لليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله  ،اجلْاب ٍٕ علّ ٙعِْ :
اّ٤ل  :إىَا معاعٗ مكٔ٘ .
الثاىٕ  :إىَا معاعٗ مل ططٓق الاطٗ .
الثال

 :إىَا معاعٗ مسىٔ٘ .

( )1غْضٗ احلاطات .10
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ّاكلدتاض أٌ الاطٗ معاعٗ حػ ٘ٔ#لل#يل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له ،
ٍّٕ مً مكازٓق الْعِْ ا٤ضبع ٘#أع ّ ، ِ٣#م ً#اكلعا#عات اكلكٔ ٘#اىؿ#قا
القنط .
ّمً اكلعاعات اكلكٔ٘ اكلسىٔ٘  ،كفآ٘ ال عاو القلٔل للانه الكثه كنا مل
زع ْٗ##ال##يل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له ل##ب

ٍاؾ##ه عي##س ى##عّل قْلُ##

تعاػلر رَأَٗزِسْ ػَؾِ َرَيَ اضَهْشَثِنيَد(ّ ، )1كنا مل اطعاو اجلنه الكثه مً ال عاو
القلٔل مل حكاض اخليس .
ّقٔ####ل أّل م####ٍ ً####اعط م ً####ا٤ىبٔ####ا ْ####ٍ ٛإب####طأٍه ّلّ ، )ْ####مل

التيعٓلر كََََٖٓ َُهُ ُُوهئ رَهَبٍَ ِِْْٗ ٓهبعش َُِِغ سَثِّْ ِِٗلهُ هُوَ اُْؼَضِيضُ اُْؾٌَُِِْد(،)2
لقس كاى
كاى

ٍاطٗ لْ) مً ه قكس القتال إؾلا كاى

رطاضاً مل زٓيُ  ،رَل

ٍاطٗ اليل قل ٙا هلل علُٔ ّآلُ ّغله ّأقخابُ ٍاطٗ قتال  ،اجلْاب

 ،٢إؾلا عا ٛالقتال ٢حقا ّزراعاً ّان طاضاً بػبو إقطاض كفاض قطٓـ علٙ
التعسٖ .
ّقاىٌْ الاطٗ م ً#مك#ازٓق ّعنْم#ات اكللكٔ ٘#اكل لق ٘#هلل ع#ع ّع#ل
للػنْات ّا٤ضع.
ّعً أبٕ السضزا ٛقال( قال ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله  :مً
رطٯ بسٓيُ مً أضع إػل أضع رلار٘ الفتي ٘#عل ٙ#ىفػّ ُ#زٓي ُ#كت#و عي#س اهلل

قسٓقاً  ،ربشا مات قبهُ اهلل ؾَٔس ًا ّ ،تٍ ٣صِ ا٘ٓ٦ررَاُلزِيَٖ َٓ ُوا ثِبُِلهِ رَسُعُِِهِ

( )1غْضٗ الؿعطا.214 ٛ
( )2غْضٗ العيكبْت .26

معامل ا٨ؿلاٌ  /ج203 ################################################################################ 169

أُرَُْئِيَ هُْْ اُقِّذِّيوُوَٕ رَاُؾُّمهَذَاءُ ػِ ْمذَ سَثِّهِمْْد(# ،)1ه ق#ال ّ :الف#اضٌّ ب#سٓيَه مً#
أضع إػل أضع ْٓو القٔام٘ مه عٔػ ٙابً مطٓه مل زضعتُ مل اجلي٘) (. )2
رٔيال اكلػله مطتب٘ الؿَازٗ مً ه قتال  ،إؾلا بالاطٗ ّإعتياب الفتي٘ ،

ّمل التيعٓ####ل ر يَبػِجَممممبدِ

اُلمم مزِيَٖ َٓ ُمممموا َِِّٕ أَسْمِممممْ رَاعِمم مؼَخئ كَتِيَّممممب

َ

كَبػْجُذُرِٕد (.)3
ّمً الصًٓ اغلنْا مل مك٘ طاٜف٘ مً رتٔاىَا مل َٓاعطّا مه اليل قلٙ
اهلل علُٔ ّآلُ ّغله إػل اكلسٓيّ ٘#بقْ#ا مل مك ٘#ب#غل قْ#مَه ّأٍلَٔ#ه  ،رلن#ا
تياع ٙكفاض قطٓـ باخلطّج إػل معطك٘ بسض  ،أخطعٍْه معَه ّ ،ميَه مً
أخطعُ أبِْ معُ .
رلنا التق ٙاجلنعاٌ مل الْٔو الػابه عؿط م ً#ؾَ#ط ضمه#اٌ م ً#الػ#ي٘
الثاىٔ٘ للَاطٗ كاٌ ٍ ٛ٢١مه عٔـ اكلؿطكغل ّ ،كثٯطّا غْازٍه ّاغتدفْا
بقل ٘##ع##سز اكلػ##لنغل ّال##يقل مل اغ##لختَه ّ ،م##يَه م ً##قات##ل إػل عاى##و

اكلؿ#طكغل أّ ٓأتٔ ُ#غَ#ه رٔكٔ#بُ  ،ري##عل قْل ُ#تع#اػل رَِِّٕ اُلمزِيَٖ رَوَكلممبهُْْ
أَُْالَ ٌَِمخُ وَمبُِِْٔ أَٗلُغِمهِْْ هَمبُُوا كِم َِْ ًُ مزُْْ هَمبُُوا ًُ َّممب ُٓغْزَنْمؼَلِنيَ كِممْ اضَسْكِ هَمبُُوا أَُ مْْ
د َٓقِم م ًا * ِِالل
ي َٓم م ْرَا ُه ْْ َعهَم م َّ ُْ َرعَمممب َء ْ
ك اُِلم م ِه رَاعِم م َؼ َخ َك ُزهَمممب ِعشُرا كِِهَمممب َك ُ ْر َُئِم م َ
ٖ َأ ْس ُ
ْ
َرٌُم م
أُُْغْزَنْؼَلِنيَ ِْٖٓ اُشِّعَبٍِ رَاُ ِّغَبءِ رَاُْوُِْذَإِ الَ يَ غْزَيِِؼُوَٕ ؽَِِِخَ رَالَ يَهْزَذُرَٕ
عَجِِالً * كَ ُرَُْئِيَ ػَغَغ اُِلهُ إَْٔ يَؼْلُوَ ػَ ْهُْْ رًََبَٕ اُِلهُ ػَلُوُا ؿَلُوسًاد (. )4

( )1غْضٗ احلسٓس .19
( )2السض اكليثْض . 421/9
( )3غْضٗ العيكبْت .56
( )4غْضٗ اليػا.99-97 ٛ
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ّم ً##ا٨عا##اظ مل ٍا##طٗ ال##يل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له ّأق##خابُ
ّعِْ:
اّ٤ل  :خ#طّج طاٜف ٘##م ً#اكل١##ميغل مَ#اعطًٓ إػل احلبؿّ ٘##آخ##طًٓ إػل
اكلسٓي٘ قبل ٍاطٗ اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله .
الث##اىٕ ّ :عْ##ز مػ##لنات مَ##اعطات لبٔ##اٌ أٌ ا٨ؿل##اٌ مش##ل الطع##ال
ّاليػا.ٛ
الثال

 :قٔاو اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله بالاطٗ مً مك، ٘#

ّمل َٓاعط ميَا إ ٢بعس أٌ ععو اكلؿطكٌْ عل ٙقتلُ مل شات اللٔل٘ اليت ٍاعط
رَٔا .
الطابه  :غ٣#م٘ ال#يل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له ّأق#خابُ مل ططٓ#ق
الاطٗ مه كثطٗ اكلداطط ّخطّج قطٓـ خلفَه ّمل طلبَه .
اخلامؼ  :إتكامل الا#طٗ بأىَ#ا مل غ#بٔل اهلل ّ ،بقك#س غ٣#م٘ ال#سًٓ
ّالفطاض مً الفتي٘ ّا٨رتتاٌ .
الػازؽ  :إختتاو الاطٗ باليكط للن ػلنغل ّٓ ،كذ تقسٓط قْلُ تع#اػل

ر رَُوَذْ َٗقَشًَُْْ اُِلهُ ثِجَذْسَ رَأَْٗزُْْ أَرُِلخئد ( )1بلخاا الاطٗ علّ ٙعِْ :

أّّ : ً٢لقس ىكطكه اهلل ببسض بعس ٍاطتكه مل غبٔل اهلل .
اىٔاً ّ :لقس ىكطكه اهلل ببسض ؾكطا ميُ تعاػل لاطتكه مل غبٔل اهلل .
الثاً ّ :لقس ى كطكه اهلل ببسض ّأىته أشل٘ مً الاطٗ ّ ،اكلطاز مً الصل٘#
مل ا ٘ٓ٦الهع

.

ضابعاً ٓ :ا أَٓا اكلَاعطٌّ ّا٤ىكاض  ،لقس ىكطكه اهلل ببسض .
خامػاً ّ :لقس ىكطكه اهلل ببسض ل٥خْٗ ا٨ؿلاىٔ٘ بٔيكه .

( )1غْضٗ آل عنطاٌ .123
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غازغاً  :لقس ىكطكه اهلل ببسض بكف٘ الاطٗ ّا٨ؿل#اٌ  ،ق#ال تع#اػل مل

الثيا ٛعل ٙا٤ىكاض ر رَيُخْصِشُرَٕ ػََِغ أَْٗلُغِهِْْ رَُوْ ًَبَٕ ثِهِْْ لَقَبفَخئد(. )1

لقس قاضت الاطٗ غ#بباً مل إظزٓ#از ع#سز اكلػ#لنغل ّ ،ق#هّضتَه أم٘#

متخسٗ  ،قال تعاػل ر َِِّٕ اُلزِيَٖ َٓ ُوا رَهَبعَشُرا رَعَبهَذُرا ثِ َْٓوَاُِهِْْ رَأَٗلُغِهِْْ كِْ
عَجَِِِ اُِلهِ رَاُلزِيَٖ رَرا رَٗقَشُرا أُرَُْئِيَ ثَؼْنُهُْْ أَرَُِِْبءُ ثَؼْلَد (.)2

ّغبو تػنٔ٘ اكلَاعطًٓ أىَه ٍاعطّا مً مك٘ ّمً زٓاضٍه ّأٍلَٔه مل
غبٔل اهلل ّ ،أم#ا تػ#نٔ٘ ا٤ىك#اض ٍّ ْ#ـل#ه ىاق#ط راى ُ#طل#تل باكلػ#لنغل
اّ٤اٜل مً اخلعضج ّاّ٤ؽ مً أٍل ٓث#طب ٤ىَ#ه ىك#طّا زٓ ً#اهلل ّآّّا
ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّ ،تكٌْ ا٤ططامل رُٔ علّ ٙعِْ :
اّ٤ل  :الياقط ٍّ ،ه اكلػلنٌْ مً اّ٤ؽ ّاخلعضج  ،مً أٍل ٓثطب ،
ّلْ كاٌ أحس َْٓز اكلسٓي٘ اغله قبل ّأ ياٍ ٛاطٗ اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ
ّآلُ ّغله رَل ٍْ مً ا٤ىكاض أو  ، ٢اكلدتاض ٍْ اّ٤ل .
الثاىٕ  :شات اليكطٗ ّكٔفٔتَا ّأرطازٍا .
الثال

 :اكليكْض  ٍّْ ،زًٓ اهلل ّ ،ىكطٗ ال#يل ذلن#س ق#ل ٙاهلل علُٔ#

ّآلُ ّغله ّاكلَاعطًٓ  ،قال تعاػل ر يَبأَيُّهَب اُلزِيَٖ َٓ ُوا ِِْٕ رَ قُشُرا اُِلهَ يَ قُشًُْْْ
رَيُضَجِّذْ أَهْذَآٌَُْْد(.)3

ّ ٢طل تل مْنْب اليكطٗ مل اكلقاو ؼلٔساٌ القت#ال إؾل#ا ٓؿ#نل إْٓ#اٍٛه
لطغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّاكلَاعطًٓ .

( )1غْضٗ احلؿط .9
( )2غْضٗ ا٤ىفال .72
( )3غْضٗ ذلنس .7
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ّمل بٔع٘ العقب٘ الثاىٔ٘ مل أّاغل أٓاو التؿ#طٓق م ً#الػ#ي٘ الثالث ٘#عؿ#طٗ
٣
للبعث٘ اليبْٓ٘ بآه ال#يل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له ّ ٘# ٣غ#بعٌْ ضعً #
ّامطأتاٌ مً ا٤ىكاض ٍنا :
اّ٤ػل  :ىػٔب٘ بي

كعو  ،أو عناضٗ .

الثاىٔ٘  :أرا ٛبي

عنطّ  ،أو مئه مً ب

غلن٘ ّ ،كاٌ لق#اٍ٠ه م#ه

اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله باخلفا ٛمً قطٓـ خؿٔ٘ ميَه ّ ،ق#س
حهط معُ عنُ العباؽ بً عبس اكل لو ْٓ ٍّْ ،م#ٝص مل ٓ#سخل ا٨غ٣#و ،
ّحٔينا ىلط مل ّعِْ ّرس اّ٤ؽ ّاخلعضج  ،قال ٍ ٛ٢١أحساا  ،راىٕ علٙ
معطر٘ باٍل ٓثطب .
رله ٓلتف

ا٤ىكاض إػل ك٣مُ  ،إؾل#ا تْعَْ#ا إػل ضغْ#ل اهلل ق#ل ٙاهلل

علُٔ ّآلُ ّغله ّقالْا ( ٓ٪ا ض٪غْ٫ل ٪اللٍُٰ ع٪لَاو ٪ى٫ب٪آٰع َ ٫؟ قَ#ال " ٪ت٫ب#٪آٰعْ٫ىٰٕ ع٪لَٙ#
الػٯن٬هَ ّ٪ال ٍاع ٰ٘٪رٰٕ ال يٯؿ٪ا)ٰ ّ٪الْكَػ٪لَ ّ٪ع٪لَ ٙاليٯفَقَٰ٘ رٰٕ الْع٫ػ#٬طَ ّ٪الْٔ٫ػ#٬طَ ّ٪ع٪لَٙ#
الْأَم٬طَ بٰا ْل ٪نع٬طّ٫ملٰ ّ٪اليٯَ َٕ٬ع ٬ً٪ا ْلن٫ي٬كَطَ ّ٪ع٪لَ ٙأٌَ ٬ت٪قحْلحْا رٰٕ ال ٍلُٰ لَا ت٪أْخ٫ص٬كحه ٬لَْ٬م٘٪ح
لَ##اٰٜهُ ّ٪ع٪لَ ٙ##أٌَ ٬ت٪ي٬ك# ٫طّ٫ىٰٕ إش٪ا قَ #سٰم ٫ ٬ع٪لَ ٬ٔ#كحه٪ّ ٬ت٪ن٬ي٪ع ْ##٫ىٰٕ مٰنٯ##ا ت٪ن٬ي٪ع ٪ٌْ##٫مٰي٫ُ# ٬
أَى٬فحػ٪كحه٪ّ ٬أَظ٪ّ٬اع٪كحه٪ّ ٬أَب٬ي٪ا٪ٛكحه٪ّ ٬لَكحه ٬الْا٪يٯ٘ح) (.)1
ّقٔل ( ٤ىؼ بً مال

ٓا أبا فلعٗ :أضأٓ

اغه ا٤ىكاض اغ#ه ر#اكه

اهلل بُ أو أىته كيته تػنٌْ بُ مً قبل؟ قال :بل اغه راىا بُ اهلل) (.)2
ّكنا ّضز اغه ا٤ىكاض مل القطآٌ عسٗ مطات لّ٥ؽ ّاخلعضج رقس ّضز
اراً ٤قخاب عٔػ ٙعلُٔ الػ٣و .

ّق##ال ر كَََِّٔممب أَؽَ مظَّ ػِِغَممغ ِٓم ْهُْْ اٌُُْلْ مشَ هَممبٍَ َٓمْٖ أَْٗقَممبسِ

اُْؾَوَاسِيُّوَٕ َٗؾُْٖ أَْٗقَبسُ اُِلهِ َٓ َّب ثِبُِلهِ رَاؽْهَذْ ثِ َٗلب ُٓغُِِْٔوَٕد(.)1
( )1ظاز اكلعاز .38/3
( )2ا٨غتٔعاب .5/1

َُِِممغ اُِلمهِ هَممبٍَ
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ّ احلْاضٓ ٌْ##أق##فٔاّ ٛخاق ٘##عٔػّ ، ٙ##أّل م ً##آم ً##بيبْت ُ##م ً##ب #
اغطأٜل ّ ،مل تكً ٍصِ اليكطٗ بالقتال إؾلا بالسعْٗ إػل اهلل  ،لصا شك#ط أٌ
ٕ
اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله قال ل٥ىكاض لٔل٘ بٔع٘ العقب٘ (اخطعْا إل ٯ
ا

 ٣م#يكه ٓكْىْ#ا كف ٛ٣#عل ٙ#قْ#مَه كن#ا كفل#
عؿط ضع ً

احلْاضٌْٓ#

لعٔػ ٙابً مطٓه) (.)2
ّمً خكاٜل ىكطٗ اّ٤ؽ ّاخلعضج لليل ذلنس قل ٙاهلل علّٔ ُ#آلُ#
ّغله أمْض :
اّ٤ل  :كثطٗ عسز ا٤ىكاض .
الثاىٕ  :تْالٕ زخْ#ل اّ٤ؽ ّاخل#عضج مل ا٨غ٣#و ّ ،ك#ل ر#طز م#يَه
ٓكس علُٔ أىُ ىكه مً ا٤ىكاض .
الثال

 :خطّج ا٤ىكاض مه اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغ#له اػل

مْاطً القتال .
الطابه ٍ :اطٗ اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغ#له اػل حٔ#

اكلسٓي٘#

اليت ٓق يَا ا٤ىكاض .
اخلامؼ  :قهّضٗ ىكطٗ اّ٤ؽ ّاخلعضج لليل ذلن#س ق#ل ٙاهلل علُٔ#
ّآلُ ّغله مقسم٘ للَْض زّل٘ ا٨غ٣و .
ّتكؿ

آٓ٘ البخ

حقٔق٘ ٍّٕ أٌ قطٓ ؿاً مل ٓعطنْا عً زع ْٗ#ال#يل

ل٩غ٣و إعطاناً تاماً  ،بل كاىْا مل حال عسال معُ ّٓ ،تك

ٍصا اجلسال

بالفهو ّاغتٔ ٛ٣الفٔظ عل ٙىفْغَه  ٍّْ ،الصٖ ٓتال ٙبػيدٔ٘ زعاَٜه

عل ٙأىفػَه ر كَ َْٓيِشْ ػََِِْ َب ؽِغَبسَحً ِْٖٓ اُغََّٔبءِ أَرْ ا ْزِ َب ثِؼَزَاةَ أََُِِْد (.)3

( )1غْضٗ آل عنطاٌ .52
( )2السض اكليثْض .498 /9
( )3غْضٗ ا٤ىفال .31
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راٌ قٔل لْ أىَ#ه ضأّا اكلعا#عات م ً#ال#يل ذلن#س ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلُ#
ّغله كلا زعْا عل ٙ#أىفػَ#ه ٍك#صا ّ ،اجلْ#اب إى ُ#زأب الك#ارطًٓ مل ك#ل
زعْٗ ىل  ،رقس عا ٛا٤ىبٔا ٛباكلعاعات احلػٔ٘ ّ ،مه ٍصا ى#سبَه اكل ٥#مً#
قْمَه ّآشٍّه ّ ،م#يَه م ً#تع#طع للقت#ل م#ه عطٓ#اٌ اكلعا#عٗ ب#غل ٓسُٓ#
با٨نار٘ إػل مػأل٘ ٍّٕ أٌ ضٍ اً مً قطٓـ ّأٍل مك٘ زخلْا ا٨غ٣#و ،
ّآميْا ببعث٘ اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّخطعْا مع ُ#مل معطك٘#
بسض ّأحس ّاخليس .
ٍّْ مً الؿْاٍس عل ٙقس ىبْتُ  ،خاق٘ ّقس شكط مل أغ#باب ى#عّل
ٍصِ ا ٘ٓ٦أىَا خبكْم بعض ا٤رطاز عل ٙغبٔل ال ازٓ#س ّالتع#سز #ٍّ ،ل

ة َأُِمِ َْد
ٖ اُغَّمَٔب ِء َأ ْر ا ْ ِز َمب ِثؼَمزَا َ
ْ
القاٜل ر كَم َ ْٓ ِي ْش َػ َِ ِْ َمب ِؽغَمب َس ًح ِٓم

( )1

ٍ ْ#اليه#ط بً#

احلاضا أو أبْ عَل ّ هٍنا مً ض٠غا ٛالكفط .
ٍّل لسخْل الياؽ ا٨غ٣و مل حػس ٍّ ٛ٢١إاَاضٍه الفه#و حتٙ#
عل ٙأىفػَه بالسعا ٛعلَٔا  ،اجلْاب ىعه  ،ركأىَه ةسّا ال#يل ق#ل ٙاهلل
علُٔ ّآلُ ّغله ّالصًٓ آميْا بعس أٌ تبغل له إٌ ا٨غتَعا ٛباليل ّآ٦ات

مل ؿليه الياؽ مً زخْل ا٨غ٣و رَه مل قْله ر اُِلهَُّْ ِِْٕ ًَبَٕ هَزَا هُموَ

اُْؾَ منَّ ِٓ مْٖ ػِ ْ مذِىَ كَ م َْٓيِشْ ػََِِْ َممب ؽِغَممبسَحً ِٓ مْٖ اُغَّ مَٔبءِد (##ٓ )2سعٌْ اكلػ##لنغل إػل
ا٨ضتساز ّٓ ،ػعٌْ مل ميه هٍه مً زخْل ا٨غ٣و .
ّمً إعااظ القطآٌ أٌ اهلل عع ّعل شكط قْله ٍصا مً ه خؿٔ٘ علٙ
اكلػلنغل مل زٓيَه  ،لتكٌْ ٍصِ اّ ٘ٓ٦شكطٍا كلْنْ#ب ة#سٖ كف#اض ق#طٓـ
علّ ٙعِْ :
اّ٤ل  :اىَ#ا ي##ا ٛعل ٙ#اكلػ##لنغل مل ق#ربٍه ّإع طانَ##ه ع ً#أضاعٔ#
الصًٓ كفطّا .
( )1غْضٗ ا٤ىفال .32
( )2غْضٗ ا٤ىفال .32
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الثاىٕ  :رهذ الصًٓ كفطّا ّ ،قٔ عساَٜه ل٩غ٣و ّاليبْٗ .
الثال

 :تط ٔو الياؽ با٨غ٣و ّىكطتُ .

الطابه  :بٔاٌ قاىٌْ ٍّْ إمَال اهلل عع ّعل للصًٓ كفطّا ّ ،رُٔ زعْٗ
رآّ٘ لل#يل ذلن#س ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له ّاكلػ#لنغل لع#سو ا٨ىتق#او
ّال##ب ـ بال##صًٓ كف##طّا بػ##بو ع##ساله ّإىك##اضٍه ل##ٓ٧ات ّتك##صٓبَه
باكلعاعات.
ّعي##سما ق##او ال##يل ذلن##س ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له ّأق##خابُ ببي##اٛ
اكلػاس اليبْٖ كاٌ اكلػلنٌْ ٓطوعٌّ أ يا ٛالبيا ٢(ٛعٔـ إ ٢عٔـ ا٦خطٗ،
اللَه اضحه اكلَاعطًٓ ّا٢ىكاض ".
قال :رسخل عن #اض بٓ ً#اغ#طّ ،ق#س أ قل ِْ#ب#اللظل رق#ال#ٓ :ا ضغْ#ل اهلل
قتلْىٕ ضلنلٌْ عل ٙما  ٢ضلنلٌْ.
قال  :أو غلن٘ رطأٓ

ضغْ#ل اهلل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له ٓ#يفض

ّرطتُ بٔسِّ ،كاٌ ضع ٣ععسآ ٍّْ ،قْلّٓ " :ذ ابً رٔ٘ لٔػْ#ا بال#صًٓ
ٓقتلْى  ،إؾلا تقتل

الف ٘ٝالبا ٔ٘) (.)1

(قَال ٪ابٍٰ ٫ً ٬ؿ٪اوُ ٪ٍ :ص٪ا كَلَاوٮ ّ٪لَٔ٬ؼ ٪بٰط٪ع٪عَ) (.)2
ّ٢بس مً مياره علٔن٘ ٨ختٔاض مكاٌ الاطٗ بالتْعُ إػل احلبؿ٘ ّإػل
اكلسٓي٘ اكليْضٗ ّ ،بٔيَنا عنْو ّخكْم مً ّعُ  ،رَياو مياره تؿاو رَٔا
الاطتاٌ ّ ،مياره تل بَا كل ٍاطٗ عل ٙسلْ ا٨غتق٣ل  ،ىع#ه مي#اره
ٍاطٗ اكلسٓي٘ أكثط ّأعله  ٍّٕ ،متكل٘ إػل ْٓو القٔام٘ ّ ،مً أرطازٍا :
اّ٤ل ٍ :اطٗ اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغ#له إػل اكلسٓيّ ٘#بقاُ#ٜ
رَٔا إػل أٌ ازض إػل الطرٔق ا٤عل ٙميَا ّ ،مل معطك ٘#ح#يغل ال#يت أعت#ست
رَٔا قٔ

ٍّْاظٌ عل ٙاكلػلنغل ٍّ ،انْا علَٔه بفت٘ ٨ضازٗ قت#ل ال#يل

ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له ّأق##خابُ  ،رَ##عو اهلل اكلؿ##طكغل ّ ،ق##اضت
( )1ابً كثه  /الػهٗ اليبْٓ٘ .306 /2
( )2الطّع ا٤ى

.336/2
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أمْاله ياٜه بأٓسٖ اكلػ#لنغل  ،أع  ٙ#ال#يل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له
اكل١لف٘ قلْبَه مً قطٓـ ميَا ّأقاب كل ّاحس ميَه ما ٜ٘ىاق٘  ،ربل اليل
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله أٌ ا٤ىكاض ّعسّا مل أىفػَ ه ٤ىَه اّ٤ػل بَصِ
الفياٜه ّالع آا .
رأضغل إلَٔه ّأ ي ٙعلَٔه ّشكط عَازٍه مل غبٔل اهلل ّإٓصاَٜه لُ  ،ه
ععْ٫ا
ن ٪ٓ ٪ٌْ٬ا م٪ع٬ؿ٪ط ٪الْ َأى٬ك٪اضَ  ،أٌَ٪ٓ ٬ص٪ٍ٬و ٪اليٯاؽ ٫بٰالؿٯاٰٗ ّ٪الْ ٪ب ٰعهَ ّ٪ت٪طٰ ٬
قال ( أَلَا ت٪ط٪ ٬
سِٰ لَْ٬لَا الََْا٬طٗ٪ح لَكحي٬
خنٯسٱ بٰٰٔ ٪
بٰط٪غْ٫لَ ال ٍلُٰ إلَ ٙضَح٪الٰكحه ٬؟ رَْ٪اَلٍ صٰٖ ى٪فْؼ ٫م٪ ٫

ام٬طً ٪أ

ك
ك  ٬ا ْل َأ ٬ىك#٪ا ٫ض ؾٰ٬ #عب٭ا َ ،لػَ #٪ل ْ
ؽ ؾٰ٬ #عب٭ا ّ٪غَ #٪ل َ
ً ا ْل َأ ٬ىك٪ا َض ّ٪ ،لَ ْ٬ #غَ #٪ل َ اليٯ#ا ٫
ٰم ٬
ؾٰع٬و ٪الْأَى٬ك٪اضَ  .اللٍَ٫هٯ ا ٬ضح٪ه ٬الْ َأى٬ك٪اض٪ّ ، ٪أَب٬ي٪ا ٪ٛالْأَى٬ك٪اضَ ٪ّ ،أَب٬ي٪ا ٪ٛأَب٬ي٪ا ٰٛالْأَى٬ك٪ا َض
" قَال ٪رَب٪كَ ٙالْقَْ٬و ٫ح٪تٯ ٙأَخ٬ه٪لحْا لٰخ٪اٍ٫ه٪ّ ٬قَالحْا  :ض٪نٰٔي٪ا بٰط٪غْ#٫لَ اللٍ ُٰ#قَػ#٬ن٭ا
ّ٪ح٪لٍا)(.)1
لبٔاٌ إك#طاو ال#يل ذلن#س ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له ل٥ىك#اض #ٍّ ،صا
ا٨كطاو علّ ٙعِْ :
اّ٤ل  :إىُ مطآٗ ٨كطاو اهلل عع ّعل ل٥ىكاض ّتؿطٓفَه بصكطٍه ّالثياٛ
علَٔه مل القطآٌ .
الثاىٕ  :إىُ مً مكازٓق قاىٌْ ٍّْ أٌ الػي٘ اليبْٓ٘ تفػه للقطآٌ .
الثال

 :زعْٗ اكلػلنغل ل٩قتسا ٛبػي٘ اليل ذلنس ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلُ#

ّغله مل إكطاو ا٤ىكاض ٍّ ،ل تؿنل ٍصِ السعْٗ ا٤ىكاض أىفػَه ّلعّو
تعاٍس ا٨كطاو ٤ىفػَه ّرٔنا بٔيَه .
اجلْاب ىعه لبٔاٌ قاىٌْ ٍّْ تطؾذ مياره الاطٗ عل ٙشات اكلَاعطًٓ
ّا٤ىكاض ّأبياَٜه .
الطابه  :البؿاضٗ بالثْاب العلٔه ل٥ىكاض مل ا٦خطٗ .

( )1الطّع ا٤ى

.274/4
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ّعً اليل ذلنس ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له أى ُ#ق#ال ل٥ىك#اض  :إىك#ه
غتلقٌْ بعسٖ أ طٗ راقربّا حت ٙتلقْىٕ عل ٙاحلْع(.)1

ِفهىَ ادلىافمح يف اٌَح

مل ا ٘ٓ٦مػاٜل :
اّ٤ػل  :مل ا ٘ٓ٦زعْٗ لليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّاكلػلنغل
بت ّٗ٣آٓات القطآٌ عل ٙالياؽ .

ّّضز مل التيعٓ##ل رريَ مذْعُ ا ِْٗغَممبُٕ ثِبُؾَّ مشِّ دُػَممبءَهُ ثِ مبُْخَِْشِ رًََممبَٕ اِْٗغَممبُٕ

ػَغُوالَد(ّ ،)2رُٔ ةصٓط مً زع#ا ٛا٨ىػ#اٌ عل ٙ#ىفػ ُ#غْ#ا ٛك#اٌ مػ#لناً أّ
كتابٔاً أّ كارطاً .
ٍّل ٓكس

عل ٙقطاٛتَه القطآٌ مل الك ٗ٣بأىَا ت ّٗ٣#عل ٙ#الي#اؽ ،

اجلْاب ىعه ّ ،مل التيعٓل رَِِّٕ هُشْ َٕ اُْلَغْشِ ًَبَٕ َٓؾْمهُودًاد(ّ ،)3اكل#طاز
ق ٗ٣الك#بذ ّشك#ط الق#طآٌ مل ا ٘#ٓ٦لبٔ#اٌ مْنْ#عٔتُ مل الك ٗ٣#تؿَ#سٍا
مٜ٣ك٘ اللٔل الصًٓ ٓعطعٌْ اػل الػنا ٛأّاٌ الفاط ّ ،مٜ٣ك٘ اليَاض الصًٓ
ٓيعلٌْ مً الػنا.ٛ
ّتسل ا ٘ٓ٦عل ٙؾَازٗ اكلٜ٣ك٘ للكّ ، ٗ٣رُٔ اؾاضٗ اػل ؾَْز الي#اؽ
الك ٗ٣اكلػلنغل ّراعَه للقطآٌ.
ٍّل مً ا٨عااظ مل تؿطٓه الك ٗ٣الْٔمٔ ٘#اكلتع#سزٗ ّّعْبَ#ا العٔ#
عل ٙكل مػله ّمػلن٘ .
الثاىٔ٘  :بٔاٌ القطآٌ ٨ىك#اض اكلؿ#طكغل ليب ْٗ#ذلن#س ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلُ#
ّغله ّ ،مل ٓػتذ اهلل عع ّعل مً شكط ٍ#صا ا٨ىك#اض مل الق#طآٌ ّ ،ت ل#ه
علُٔ ا٤عٔال اكلتعاقب٘ مً الياؽ ّاكلػلنغل  ،لتكٌْ ٍصِ ا ٘ٓ٦علّ ٙعِْ :
( )1اليػا / ٕٜالػيً الكرب.91/5 ٚ
( )2غْضٗ ا٤غطا.11 ٛ
( )3غْضٗ ا٢غطا.78 ٛ
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اّ٤ل  :ح

اكلػلنغل للكرب ّ ،ةنل أش ٚمفال ٘ الصًٓ كفطّا .

الثاىٕ  :زعْٗ اكلػلنغل للتفقُ مل السًٓ ّا٨حتااج عل ٙالصًٓ كفطّا ،
ّضز عساله باحلكن٘ ّبٔاٌ آ٦ات ّاكلعاعات احلػٔ٘ ّالعقلٔ٘ لليل ذلنس

قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّ ،مل التيعٓل ر ادْعُ َُِِغ عَجَِِِ سَثِّيَ ثِبُْؾٌَِْٔخِ رَأَُْوْػِظَخِ
اُْؾَغَ َخِ رَعَبدُِْهُْْ ثِبُلزِْ هَِْ أَؽْغَُٖد (.)1
الثال

 :الثيا ٛعل ٙ#أٍ#ل البٔ#

ّالك#خاب٘ اّ٤ا#ٜل لثب#اتَه مل مي#اظل

ا٨ؿلاٌ مه إاَاض الصًٓ كفطّا ا٨ىكاض الؿسٓس كلعاعات اليل قل ٙاهلل علُٔ
ّآلُ ّغله .
الثالث٘  :بٔاٌ مػأل٘ ٍّٕ تْعُ الصًٓ كفطّا إػل اهلل غ#بخاىُ بال#سعا، ٛ
ّلكً أغباب ٍصا التْعُ ّمْنْ#عُ ّ آات ُ#تتي#ار ٙم#ه مه#نٌْ ال#سعاٛ
ّاكلقاقس الػامٔ٘ ميُ ّ ،رُٔ بٔاٌ حلاع٘ الياؽ إػل بعث٘ اليل ذلنس قل ٙاهلل
علٔ ُ ّآلُ ّغله ّاىبثاقَا مً مك٘ ّاكلػاس احلطاو  ،لتكخٔذ مياٍج السعاٛ

ّععلَا ؼل#ا ضل#و اهلل ّٓ ،يف#ه الي#اؽ  ،ق#ال غ#بخاىُ ر رَهَمبٍَ سَثٌُُّمْْ ادْػُموِْٗ
أَعْ مزَغِتْ ٌَُُ مْْ َِِّٕ اُل مزِيَٖ يَغْ مزٌَْجِشُرَٕ ػَ مْٖ ػِجَممبدَرِْ عَ مَِذْلُُِوَٕ عَهَ م ََّْ

دَالِشِيَٖد (.)2

ٖ
ْ
ٕ هَمزَا هُم َو ا ُْؾَم َّن ِٓم
َ
ٕ ًَمب
ْ
ٍّل قْ#ل ال#صًٓ كف#طّا ر َر ِِ ْر هَمبُُوا اُ لِهُم َّْ ِِ
ػِ ْذِىَ كَ َْٓيِشْ ػََِِْ َب ؽِغَبسَحً ِْٖٓ اُغََّٔبءِ أَرْ ا ْزِ َب ثِؼَزَاةَ أََُِِْد ( )3مً السعا ٛالصٖ تصكطِ
ا ٘ٓ٦أع ، ِ٣اجلْ#اب  ، ٢إش #طعَه ّاغ#تكباضٍه شات ا ٘#ٓ٦أع ِ٣#مً#
ال##صًٓ ٓتْع ُ##إلَٔ##ه اخل  ##اب بال##سعا ٛإػل اهلل ع##ع ّع##ل ٤ىَ##ه أاَ##طّا

( )1غْضٗ اليخل .125
( )2غْضٗ ارط .60
( )3غْضٗ ا٤ىفال .32
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ا٨غتكباض عً عبازٗ اهلل ع#ع ّع#ل ّ ،ا٨متي#اب ع#ٍ ً#صا ا٨غ#تكباض علٙ#
ّعِْ :
اّ٤ل  :ا٨ؿل##اٌ ب##اهلل ع##ع ّع##ل إل #اً ّاح##ساً ر##طزاً ق##نساً قْٔم #اً ّ ،مل

التيعٓل ر هُوَ اضَرٍَُّ رَارلِشُ رَاُظلبهِشُ رَاُْجَبىُِٖ رَهُوَ ثٌَُِْ ؽَْْء ػَِِِْد (.)1
الث##اىٕ  :التك##سٓق ب##اليبْٗ ّالتيعٓ##ل ّأٌ اهلل ع##ع ّع##ل بع #

ا٤ىبٔ##اٛ

لك##فات شاتّٔ ٘##عامٓ ٘##يتف##ه ميَ##ا الي##اؽ للت##ساخل بٔيَ##ا  ،رقْل ُ##تع##اػل مل

ظ َراُ ليِْمممم ِش َكهُمممم ْْ
ٖ رَا ِْْٗمممم ِ
ِّ
ٖ ا ُْغِمممم
ْ
ٕ ُع ُممممو ُد ُه ِٓمممم
َ
غ####لٔناٌ ر َر ُؽؾِمممم َش ُِغُمممم َِ َِْٔب
يُوصَػُمموَٕد( ،)2بؿ##اضٗ ّزع ِْ##لٔيتف##ه اكل١ميّ ٌْ##الي##اؽ ـلٔع #اً مّ ً##ض ُ##
غلٔناٌ كلقاو زاّز ّؾاٍس عل ٙعلٔه ٍبات اهلل ع#ع ّع#ل ل٥ىبٔ#ا ٛخاق٘#
ّاكل١ميغل عام٘ ّ ،ؿلكً تؿطٓه قاىٌْ ٍّْ كل معا#عٗ ٤ح#س ا٤ىبٔ#ا ٛميفع٘#
للياؽ عام٘ .
ّعً ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله قال (خطج ىل م ً#ا٤ىبٔ#اٛ
ٓػتػقٕ  ،ربشا ٍْ بينل٘ ضارع٘ بعض قْاٜنَا إػل الػنا ، ٛرقال  :اضععْ#ا
ر قس اغتأو لكه مً أعل ؾأٌ الينل٘(.)3

ّمل قْلُ ر رَرَلَولذَ اُيلِْشَ كَوَبٍَ َٓب ُِْ الَ أَسََ اُْهُذْهُذَ أَّْ ًَبَٕ ِْٖٓ اُْـَب ِجِنيَ

* ضُػَزْثَ َّهُ ػَزَاثًب ؽَذِيذًا أَرْ ضَرْثَؾَ َّهُ أَرْ ََُِ ْرَِِ ِْ ثِغُِْيَبَٕ ُٓمجِنيد ()4بٔ#اٌ حلاع٘#
غلٔناٌ ّعيْزِ إػل ضفل٘ اهلل مل تعٔغل مْنه اكلا ٛمل الكخطاّ ٛالف. ٗ٣

( )1غْضٗ احلسٓس .3
( )2غْضٗ الينل .17
( )3اكلػتسضو عل ٙالكخٔخغل .337/3
( )4غْضٗ الينل .21-20
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( ع ً##اب ً##عب##اؽ ّ ##هِ :ك##اٌ السٍ##س مَيسغ##ا##ٓ ،سل غ##لٔناٌ ،علُٔ##
الػ٣##و ،عل ٙ##اكل##ا ،ٛإشا ك##اٌ ب##أضع ر ٗ٣##طلب ُ##ريل##ط ل ُ##اكل##ا ٛمل ْ##و
ا٤ضع)(.)1
الثال

 :لقس اغتكرب الصًٓ كفطّا عً زعْٗ ّىبْٗ ذلنس قل ٙاهلل علُٔ

ّآلُ ّغله ّطلبْا ميُ اكلعاعات ّ ،ميَ#ا م#ا ّضز مل التيعٓ#ل ررَهَمبُُوا َُمْٖ
ُٗخَِْٖٓ َُيَ ؽَزلغ رَلْغُشَ َُ َمب ِٓمْٖ اضَسْكِ يَ ْجُوػًمب * أَرْ رٌَُموَٕ َُميَ عَ َّمخئ ِٓمْٖ َٗخِِمََ
رَػِ َتَ كَزُلَغِّشَ اضَهنَبسَ لِالَُهَب رَلْغِ ًا * أَرْ رُغْوِوَ اُغََّٔبءَ ًََٔب صَػَْٔذَ ػََِِْ َب ًِغَملَب أَرْ رَم ْرَِْ ثِبُِلمهِ
رَأَُْالَ ٌَِخِ هَجِِالً * أَرْ يٌَُوَٕ َُيَ ثَِْذ ِٓمْٖ صُلْمشُف أَرْ رَشْهَمغ كِمْ اُغَّمَٔبءِ رََُمْٖ
ُٗمخَِْٖٓ ُِشُهِِِّم يَ ؽَزلممغ رُ َمضٍَِّ ػََِِْ َمب ًِزَبثًممب َٗوْمشَؤُه هُمَْ عُمجْؾَبَٕ سَثِّمْ هَمَْ ًُ مذُ ِِالل ثَؾَمشًا
سَعُوالَد (.)2

رػألْا معاعات حػٔ٘ مً سلْ ه#اٌ آٓ#ات  ،ر#أمط اهلل ع#ع ّع#ل ال#يل
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله أٌ طلربٍه بأٌ عيسِ أعله مً ٍصِ اكلعاعات ّما

ٍْ أقل لا  ٍّْ ،الطغال٘ بقْلُ تعاػل ر هَُْ عُجْؾَبَٕ سَثِّْ هََْ ًُ ذُ ِِالل ثَؾَشًا

سَعُوالَد ( )3رالطغال٘ تأتٕ بَصِ اليعه العلٔن٘ ّ ،با٤مْض اخلاضق٘ ّميَا اليكط
الصٖ حققُ اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّأقخابُ مل معطك٘ بسض مه أىَه
كاىْا ا٤قل عسزاً ّعسٗ ّؽلطٓياً ّتَّٔ ٘ٝاغتعسازاً للقتال ّ ،مل طلطعْا مً
اكلسٓي٘ اكليْضٗ للقتال .

( )1تفػه ابً كثه .184/6
( )2غْضٗ ا٨غطا.93-90 ٛ
( )3غْضٗ ا٨غطا.93 ٛ
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ّخطج اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ْٓمٝص ّلٔؼ عيسِ غٔ#

ّ ،مل

ٓكً قكسِ الْقْل إػل ما ٛبسض للقتال  ،إؾلا كاٌ خطّعُ ّأقخابُ للتبلٔ
ّالطبا) اكلتخطو حْل اكلسٓي٘ ّ ،تثبٔ

مفأٍه ا٨ؿلاٌ مل قلْب الكخاب٘ .

ٍّل ؿلكً القْل بقاىٌْ ٍّْ كل معاعٗ ل٥ىبٔا ٛشكطت مل القطآٌ إىتفه
ميَا اكلػلنٌْ إىتفاع ًا حػٔ ًا ّقْلًٔ #ا ّعلنًٔ #ا  ،اجلْ#اب ىع#ه  ،ل#صا ٢ب#س مً#
تأغٔؼ عله عسٓس تصكط رُٔ معاعات ا٤ىبٔا ٛعل ٙسل ْ#التفكٔ#ل م#ه بٔ#اٌ

كٔفٔ٘ اىتفاب اكلػلنغل ميَا  ٍّْ ،مً مك#ازٓق قْل ُ#تع#اػلرًَمبَٕ كِمْ

هَقَقِهِْْ ػِجْشَح ُِ ُرُِْْ اضَُْجَبةِد(.)1
ّلكً الصًٓ كفطّا إ صٍّا مازٗ للنفال ٘ ّالتخسٖ ّال لو إػل اليل
ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله بأٌ ٓأتٕ ؼلثلَا  ،لٔكٌْ مً الؿْاٍس علٙ#
قس ىبْٗ ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله أٌ القطآٌ ٓيعل ؼلعاعات ا٤ىبٔاٛ
مه العله بأىُ أخربٍه أىٕ ضغْل ٓيعل علٕٯ الْحٕ ّ ،مً ٍصا الْحٕ بٔاٌ
معاعات ا٤ىبٔا٤ ٛعٔال اكلػلنغل ّالياؽ ّ،إػل ْٓ#و القٔامّ ، ٘#رٔ ُ#زلٔ#ل
عل ٙحاع٘ الياؽ لػ٣م٘ القطآٌ مً التخطٓض .
الطابع٘  :مل آٓ ٘#البخ#

زع ْٗ#للعلن#اّ ٛاحملقق#غل لٔ#صكط ّع ِْ#ق#سّز

ّاغتكبا ض الصًٓ كفطّا عً اليبْٗ ّالتيعٓل ّإقطاضٍه عل ٙإىكاض ال#رباٍغل
الػاطع٘ اليت تسل عل ٙقس ىعّل القطآٌ مً عيس اهلل عع ّعل إش أٌ اهلل
عع ّعل طلرب بأٌ القطآٌ حق ّقس  ٍّْ ،ك٣مُ  ٍّْ ،حق ّىعل باحلق

َّٓسمل إػل احلق  ،قال تعاػل ر رًَُِب َٗوُـُّ ػََِِْيَ ِْٖٓ أَْٗجَ بءِ اُشُّعُمَِ َٓمب ُٗضَجِّمذُ ثِمهِ كُمخَادَىَ
رَعَبءَىَ كِْ هَزِهِ اُْؾَنُّ رََٓوْػِظَخئ رَرًِْشََ ُُِِْٔخِْٓ ِنيَد (. )2
لبٔاٌ أٌ شكط القطآٌ للنعاعات ىعن٘ علن ٙلتثبٔ

اكلػلنغل مل مقامات

ال##سّ ٚا٨ؿل##اٌ ّأىَ##ا مْعلّ ٘##غ##بٔل ٍسآّ ٘##ضؾ##از ّ ،زضّؽ متا##سزٗ
( )1غْضٗ ْٓغ

.111

( )2غْضٗ ٍْز .120
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تقتبؼ ميَا ا كلػاٜل ّأغباب السآ٘ ّالطؾاز ّ ،ما رُٔ التكسٓق بيبْٗ ذلنس
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّاكليه مً اجلسال باكلفال ٘ .

ّقال تعاػل ر اُِلهُ اُلزِ

أَْٗضٍََ اٌُِْزَبةَ ثِبُْؾَنِّ رَأُِِْضَإَد (ّ )1مً الكف#اض مً#

غلٍه بأٌ القطآٌ ىاظل مً عيس اهلل ّلكيُ أضاز ىعّل ُ#عل# ٙ#ه ال#يل ذلن#س

ّقالْا ر رَهَبُُوا َُوْالَ ُٗضٍَِّ هَزَا اُْوُشْ ُٕ ػََِغ سَعََُ ِْٖٓ اُْوَشْيَزَِِْٖ ػَظَِِْد (.)2
ّٓكٌْ ما شكط ّتعساز ّعِْ قسّز الصًٓ كفطّا مً عَات :
اّ٤ػل  :شو القطآٌ للصًٓ كفطّا .

الثاىٕ  :قاىٌْ بٔاٌ ّرهذ القطآٌ للنػاٜل الباطل٘ اليت ٓ#صكطٍا ال#صًٓ
كفطّا مل عساله .
الثال

 :تْ ٔق القطآٌ ٨قطاض الصًٓ كفطّا عل ٙاجلخْز .

الطابه  :بٔاٌ ا٤ش ٚالكازض مً الصًٓ كفطّا إواِ اليل ذلنس قل ٙاهلل
علُٔ ّآلُ ّغله ّأٍل بٔتُ ّأقخابُ .
اخلامؼ  :عسال الصًٓ كفطّا بالباطل ٍّ ،ل طلتل ٍصا اجلسال بأٓاو
ىبْٗ ذلن س قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله  ،اجلْاب  ، ٢رقس كاٌ الكفاض صلازلٌْ

ا٤ىبٔا ٛالػابقغل  ،قال تعاػلر رَهََّٔذْ ًََُّ أَُّٓخ ثِشَعُوُِهِْْ َُِِ ْلُزُرهُ رَعَبدَُُوا ثِبُْجَبىَِِ ُُِِذْؽِنُوا
ثِهِ اُْؾَنَّ كَ َلَزْرُهُْْ كٌََِْقَ ًَبَٕ ػِوَبةِد(. )3

ّتتهنً خاؽل٘ ا  ٘#ٓ٦أع ِ٣#التخ#سٖ با٨خب#اض م ً#غ ْٛ#عاقب ٘#ال#صًٓ
كفطّا ّ ،ظّال غل اىَه ّؾأىَه ّعا ٛبكٔف٘ الػ١ال لل#سعْٗ للتفك#ط ؼل#ا

( )1غْضٗ الؿْض.17 ٚ
( )2غْضٗ العخطمل .31
( )3غْضٗ ارط .5
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حلقَه مً الب ، ٛ٣قال تعاػلر هَُْ عِ ُرا كِْ اضَسْكِ صَُّْ اٗظُمشُرا ًَِْمقَ ًَمبَٕ ػَبهِجَمخُ
أٌَُُْزْثِنيَد(. )1
ٍّل مل ا ٘ٓ٦أعّ ِ٣عٔس للصًٓ كفطّا مً قطٓـ  ،اجلْاب ىعه.
الػازؽ  :زعا ٛالصًٓ كفطّا عل ٙأىفػَه إٌ كاٌ القطآٌ ىاظ ً٢مً عيس
اهلل ّرُٔ زعْٗ للنػلنغل لاقو ىعّل الب ٛ٣بالصًٓ كفطّا ّ ،مل ؽلط ا#ٓ٤او
حت ٙكاى

ّاقع٘ بسض مل ؾَط ضمهاٌ مً الػي٘ الثاىٔ٘ للَاطٗ  ،رقتل ميَه

غبعٌْ ّأغط غبعٌْ .
الػابه  :إضازٗ اكلؿطكغل قتل اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله .
الثامً  :تعصٓو اكلؿطكغل للنػلنغل ّاكلػلنات اّ٤اٜل .
التاغه  :حكاض اكلؿطكغل لب

ٍاؾه مل ؾ#عو أب ٕ#طال#و كل#سٗ ٣#ا

غيْات .
العاؾط  :بٔاٌ الػي٘ اليبْٓ٘ القْلٔ٘ ّالعقلٔ٘ ٤ش ٚالصًٓ كفطّا .
(عً عبس اهلل  ،قال  :كلا كاٌ ْٓو حيغل آ ط ضغْ#ل اهلل ق#ل ٙاهلل علُٔ#
ّغله ىاغا مل القػن٘  ،رأع  ٙا٤قطب بً حابؼ ما ٜ٘مً ا٨بل ّ ،أع ٙ
عٔٔي٘ مثل شل

ّ ،أع  ٙىاغا مً أؾطامل العطب ّآ طٍه ْٓمٝص مل القػن٘ ،

رقال ضعل ّ :اهلل إٌ ٍصِ القػن٘ ما عسل رَٔا ّ ،ما أضٓس بَا ّعُ اهلل قال
 :رقل

ّ :اهلل ٤خربٌ ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّغله  ،رأتٔتُ رأخربتُ ؼلا

قال الطعل  ،رتف ه ّعَُ حت ٙقاض كالكطمل .
قال اليل  :رنً ٓعسل إشا مل ٓعسل اهلل ّضغْلُ  ،ه قال ٓ :طحه اهلل
مْ غ ، ٙقس أّشٖ بأكثط مً ٍصا ركرب  ،رقل
ٍصا حسٓثا) (.)3()2
( )1غْضٗ ا٤ىعاو .11
( )2البَٔقٕ  /زٜ٢ل اليبْٗ .253/5
( )3إش ّضز إغه عبس اهلل مل ا٨غياز .

 ٢ :عطو  ٢ ،أضره إلُٔ بعس
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ٍّل ٓتعاضع احلسٓ

أع ِ٣مه ما ّضز عً أىؼ بً مال#

ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله  :لقس أّشٓ
ّلقس أخف

مل اهلل ّما طلامل أحس ّ ،لقس أت

ق#ال (ق#ال

مل اهلل ّما ٓ١ش ٚأحس ،
علٕ الثّ ٘#م#ا لّ ٕ#ل#ب٣ل

طعاو ٓأكلُ شّ كبس إ ٢ما ْٓاضٖ ابل ب٣ل) (.)1
ّعً أىؼ عً اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ( م#ا أّشٖ ى#ل مث#ل م#ا
أّشٓ ) (.)2
اجلْ##اب  ٢تع##اضع بٔيَن##ا ر##اكلطاز م ً##ؾ##سٗ أش ٚمْغ ٙ##خبكْ##م
مْنْب ا٤ش ٚالصٖ قسض مً بعهَه مل كٔفٔ٘ قػن٘ اليل قل ٙاهلل علُٔ
ّآلُ ّغله لفياٜه حيغل .
ّمً ا٨عااظ مل الػي٘ اليبْٓ٘ بٔاٌ ق#رب ا ٤ىبٔ#ا ٛالػ#ابقغل عل ٙ#ا٤شٚ
لٔسل قْل اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ( ضفل٘ اهلل عل ٙمْغ ٙقس أّشٖ
بأكثط مً ٍصا ركرب) ( )3عل ٙاحلكط ّتقسٓط  :مً ٍصا ) أٖ خبكْم ٍصا .
ّأٌ اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ٓكرب عل ٙا٤شّ ، ٚضل

اكل١ميغل

عل ٙ###الك###رب ّ ،مل التيعٓ###ل ررَاعْم مزَ ؼِِ ُوا ثِبُقَّممجْشِ رَاُقَّم مالَحِ رَِِٗلهَمممب ٌََُم مجِ َح ِِالل ػََِمممغ
اُْخَبؽِؼِنيَد (. )4
اخلامػ٘  :لقس أخربت ا ٘ٓ٦قبل الػابق٘ عً خب

ّزٍاّ ٛمك#ط ال#صًٓ

كفطّا ّقكسٍه ا٨نطاض باليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّغعَٔه مل
مقسمات قتلُ  ،ا٤مط الصٖ ٓكٔو اكل ػلنغل ّاكلػلنات بالفعب  ،رأختتن#

( )1السض اكليثْض .28/8
( )2تفػه الطاظٖ .454/2
( )3السض اكليثْض .97/5
( )4غْضٗ البقطٗ .45
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ا ٘ٓ٦بقْلُ تعاػل ر رئٌَُْشُرَٕ رئٌَُْشُ اُِلهُ رَاُِلهُ لَِْشُ أَُْبًِشِيَٖد (ّ ،)1رُٔ مػاٜل :
اّ٤ػل  :بع

الػكٔي٘ مل قلْ#ب اكلػ#لنغل ّاكلػ#لنات ّ ،ىػ#ذ ّىق#ض

أغباب اخلْمل اليت تاؾذ عً مكط الصًٓ كفطّا.
الثاىٔ٘  :التخسٖ ّ ا٨عااظ ّ ،تأكٔس قطمل ّزره ؾطّض الصًٓ كفطّا ،
ّتسل ا ٘ٓ٦التالٔ٘  ٘ٓ٦البخ

علٍ ٙصا السره ّاليت تفٔس بالس٢ل٘ التهنئ٘

إمَال الصًٓ كفطّا بقْلُ تعاػل ر رََٓب ًَبَٕ اُِلهُ ُُِِؼَزْثَهُْْ رَأَْٗذَ كِِهِْْ رََٓب ًَبَٕ اُِلمهُ
ُٓؼَزْثَهُْْ رَهُْْ يَغْزَـْلِشُرَٕد

( )2

ّرُٔ إىصاض بأٌ اليل قل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له

غٔفازض مك٘ ّ ،عل ٙاكلؿطكغل أٌ ٓاقبْا البّ ٛ٣العصاب  ،لصا ؿلكً تأغٔؼ
قاىٌْ ٍّْ ٍاطٗ اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله خه ّىفه للنػلنغل
ّاكلػلنات ّ ،بّ ٛ٣بسآ٘ عصاب للصًٓ كفطّا .
ر##اٌ قل##
خطّعَه خل

ٍ##ل ٓعل##ه الكف##اض بَ##صا الق##اىٌْ ##ٍّ ،ل ل ُ##مْنْ##عٔ٘ مل
اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغ#له ْٓ#و ٍاطت ُ#للبخ#

عيُ#

حْل مك٘ .
اكلدتاض مل اجلْاب ٍْ ىعه .
رنً خكاٜل اليبْٗ ولٕ الربكات عل ٙ#الي#اؽ ّإىتف#اب ال#رب ّالف#اعط
ميَا ّ ،لكً الصًٓ كفطّا طلتاضٌّ ا٨متياب عً الؿكط هلل عع ّعل .
الػازؽ ٍ :ل كاٌ اّ٤ػل بالصًٓ كفطّا أٌ ٓقْلْا اللَ#ه إٌ ك#اٌ ٍ#صا
ٍْ احلق مً عيسو رأٍسىا ل٩ؿلاٌ  ،أو أىُ صلو علَٔه التػ#لٔه ب#اكلعاعات
ّعسو تعلٔقُ بأزاٗ الؿط) (إشا ) .
اجلْاب  ٢تعاضع بغل الْ#عَغل  ،إؾل#ا ٓك ٌْ#الث#اىٕ ٍّ ْ#اكلب#ازضٗ إػل
ا٨ؿلاٌ ّاّ٤ػل ّالْاعو  ّ ،قس كاٌ ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله
ؿلَل طاٜف٘ مً الصًٓ ٓأتٌْ إػل اكلسٓي٘ ل٩ط٣ب عل ٙزٜ٢ل اليبّ ْٗ#أحك#او
( )1غْضٗ ا٤ىفال .30
( )2غْضٗ ا٤ىفال .33
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الؿطٓع٘  ،قال تعاػل ر رَِِْٕ أَؽَذ ِٓمْٖ أُُْؾْمشًِِنيَ اعْمزَغَبسَىَ كَم َعِشْهُ ؽَزلمغ
يَغَْٔغَ ًَالََّ اُِلهِ صَُّْ أَثِِْـْهُ َٓ َْٓ َهُ رَُِيَ ثِ َٗلهُْْ هَوّْ الَ يَؼَُِْٔوَٕد (ّ )1مل ٓػأل اليل ذلنس قلٙ
اهلل علُٔ ّآلُ ّغله مؿطكٕ مك٘ أٌ ٓػتاهّا بُ  ،إؾلا أضاز ميَه أٌ ؿلتيعْا
عً إٓصاّ ، ُٜا٨نطاض بُ ّباكلػلنغل .
ّمً ا٨عااظ مل اليبْٗ أٌ كل آٓ٘ ّبطٍاٌ رَٔا ٓععط الي#اؽ ع ً#إٓ#صاٛ
اليل.
الػابع٘  :تبغل آٓ ٘#البخ#

ح#ال الفقاٍ ٘#العام ٘#عي#س الي#اؽ خبكْ#م

قكل ا٤مه الػالف٘ ّ ،عقْب٘ الصًٓ ٓكٍصبٌْ با٤ىبٔا.ٛ
ّكٔ

ضلل بَه الع#صاب ا٤لٔ#ه  ْ#ٍّ ،ال#صٖ ٓتال ٙ#هطٓ#اٌ مْنْ#ب

العقاب ٍصا عل ٙألػي٘ الصًٓ كفطّا ّ ،لكيَه مل ٓتعلْا ميُ ّ ،مل ٓتدصِّ
زضغ##اً ّّغٔ##ل٘ للت##سبط مل حق##اٜق ا٤مْ##ض ،إؾل##ا علبْ##ا الع##صاب ٤ىفػَ##ه
ّٓطٓسٌّ إَٓاو الياؽ بأىُ لْ مل تيعل علَٔه حااضٗ مً الػنا ٛراىُ  ٢صلو
علَٔه ا٨ؿلاٌ .
ّاضازّا حكط معاعات اليبْٗ ّقسقَا بأحس أمطًٓ :
اّ٤ل  :ىعّل حااضٗ مً الػنا ٛعل ٙالصًٓ كفطّا .
الثاىٕ  :دل ٞعصاب ألٔه للصًٓ كفطّا .
الثامي٘  :بٔاٌ حال الػدل عي#س ال#صًٓ كف#طّا بػ#بو بعث ٘#ال#يل ذلن#س
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّتكسٓق الياؽ بَا ٍّ ،ل أزضك

قطٓـ أٌ مل

ىبْتُ نطضاً علَٔه مل أؾداقَه ّواضتَه  ،اجلْاب  ٢زلٔل علُٔ ّ ،كاٌ
اليل حطٓكا عل ٙبٔاٌ قاىٌْ ٍّْ أٌ ىبْتُ خه ذلض ّ ،ىعن٘ عل ٙقطٓـ
مل اليؿأتغل .

( )1غْضٗ التْب٘ .6
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ّمً ا٨عااظ مل ىبْٗ ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله أىُ كاٌ ملتفتاً إػل
ٍصا ا٤مط ّضلطم عل ٙىفُٔ ّ ،ك#اٌ ق#س ب#غل لق#طٓـ أٌ تك#سٓقَه بيبْتُ#
غبو لػٔازتَه عل ٙالعطب ّالعاه.
لقس ؾقٯ عل ٙاكلؿطكغل ض ٘ٓ٠طاٜف٘ مً ضعا٢ت قطٓـ زخلْا ا٨غ٣#و
مثل فلعٗ ّعنط ّ ب ٘ ا كلػلنغل باحلال اليت بلفٍْاّ ،خطّعَه م ً#زاض
ا٤ضقه بً أبٕ ا٤ضقه اليت كاىْا ٓتدفٌْ رَٔا  ،راعتنه اكل ٥مً قطٓـ ٍّه
الكيازٓس ّا ٤ؾطاملّ ،كاىْا قلػ٘ ّعؿطًٓ ضع ً٣ميَه:
اّ٤ل  :الْ لٔس بً اكلفهٗ ٍّْ أكربٍه غيٯاً.
الثاىٕ  :أبْ ـلٔل ابً ٍؿاو .
الثال

 :أحبٕ ّأحمٔٯ٘ ابيا خل .

الطابه  :عنط بً ٍّو بً خل

.

اخلامؼ  :عتب٘ بً ضبٔع٘ .
الػازؽ  :ؾٔب٘ بً ضبٔع٘
الػابه :عبس اهلل بً أحمٔٯ٘ .
الثامً :العام بً ّاٜل .
التاغه :احلطا بً قٔؼ .
العاؾط :عسٖ بً قٔؼ.
احلازٖ عؿط  :اليهط بً احلطا.
الثاىٕ عؿط :أبْ البخاٖ بً ٍؿاو.
الثال

عؿط  :قط) بً عنطّ .

الطابه عؿط :عامط بً خالس .
اخلامؼ عؿط  :ذلطم٘ بً ىْرل .
الػازؽ عؿط :ظمع٘ بً ا٤غْز .
الػابه عؿط  :م عه بً عسٖ .
الثامً عؿط :ا٤خيؼ بً غطٓق .

 ################################################################################ 222معامل ا٨ؿلاٌ  /ج169

التاغه عؿط :حْٓ و ابً عبس العع. ٚ
العؿطٌّ :ىبُٔ بً احلااج .
احلازٖ ّالعؿطٌّ :ميبُ بً احلااج .
الثاىٕ ّالعؿطٌّ  :الْلٔس بً عتب٘ .
الطابه ّالعؿطٌّ ٍ :ؿاو بً عنط بً ضبٔع٘ .
اخلامؼ ّالعؿطٌّ  :غَٔل بً عنطّ .
رقال له الْلٔس بً اكلف#هٗ  :امؿْ#ا إػل أب ٕ#طال#و .ر#أتْا أب#ا طال#و
رقالْا لُ  :أى

ؾٔديا ّكبهىاّ،قس علن

ما رعل ٍ ٛ٢١الػفَاّ،ٛإىٯا أتٔياو

لتقهٕ بٔييا ّبغل ابً أ خٔ  .رأضغل أب ْ#طال#و إػل ال#يلٯ ق#ل ٙاهلل علُٔ#
ّآلُ ّغله رسعاِ رقال لُ ٓ :ابً أر ٍ ٛ٢١قْم

ٓػألْى

الػْا ٛر ٣ؽل#ل

كل اكلٔل عل ٙقْم .
رقال ضغْل اهلل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#لهّ :م#اشا ٓػ#ألْىٕ ،رق#ال :
ٓقْلٌْ اضرهيا(ّ ،)1اضرض شكط آلتيا ّىسع
رقال اليل علٔ ُ#الػ٣#و  :أتع ْ#ى

ّآل .

كلنّ ٘#اح#سٗ ؽللك ٌْ#بَ#ا الع#طب

ّتسًٓ لكه بَا العاه.
رقال أبْ عَل  :هلل أبْو ليع ٔيكَا ّعؿط أمثالا.
رقال ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّغله  :قْلْا  ٢إلُ إ ٍ٢اهلل ،ريفطّا مً
شل

ّقامْا ّقالْا رأَعَؼَََ ارُِهَخَ َُِِهًب رَاؽِذًاد(.)3()2

ّكأىَه احتاْا كٔ

ٓكٌْ إلُ ّاحس ٍ٤ل اكلؿط ّاكلفطب .

التاغع٘  :مل إحتااج كفاض قطٓـ ّ ،غ١اله الع#صاب ة#طٓض لل#صًٓ
كفطّا مً القباٜل اليت حْل مك٘ ّ هٍا عل ٙاليل ذلن#س ق#ل ٙاهلل علُٔ#
ّآلُ ّغله ّحثَه عل ٙعسو زخْ#ل ا٨غ٣#وّ ،عل ٙ#ذلاضبتّ ُ#ك#أٌ كف#اض
( )1الطرض  :تطو الؿ.ٞ
( )2غْضٗ م .4
( )3الكؿ

ّالبٔاٌ .357/11
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قطٓـ ٓعسّ ٌ العسٗ للخطب عل ٙاليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلّ ُ#غ#له ّقتل، ُ#
ّأقخابُ .
لقس كاٌ اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ٓ ْمل عل ٙالقباٜل مل أغْا
مك٘ مل مْغه احلج ّ ،مل مياظل تل

القباٜل مل مي#ٓ ٙ#سعٍْه ل٩غ٣#و ،

ّٓتلْ علَٔه آٓات القطآٌ لٔكٌْ مً معاىٕ ّزعا ٛكفاض قطٓـ زع ْٗ#أر#طاز
القباٜل للبقا ٛعل ٙالكفط ّاله٣ل٘ .
ّلكً اهلل عع ّعل أىعل ٍصِ ا ٘#ٓ٦لتك ٌْ#نٔ#ا#ٓ ٛيه زضّب السآ٘#

للياؽ ّبطظخاً زٌّ اقفا ٛضعال القباٜل لكفاض قطٓـ ّ ،مل التيعٓلرَِِّٕ
سُعَُِ َب يٌَْزُجُوَٕ َٓب رٌَُْٔشُرَٕد(.)1

ِفهىَ ادلخاٌفح يف اٌَح
مل ا ٘ٓ٦مػاٜل :
اّ٤ػل  :الثيا ٛعل ٙاكلػلنغل ّاكلػلنات لتلقَٔه زعْٗ ال#يل ق#ل ٙاهلل
علُٔ ّآلُ غْمل بالتك#سٓق ّالتػ#لٔه ٨ّ ،عطانَ#ه ع ً#مفال #ات ال#صًٓ
كفطّا ّ ،مل ٓته ٍصا ا٨عطاع لْ ٢اكلعاعٗ مً عي#س اهلل ع#ع ّع#ل لل#يل
ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّ ،ؿلكً تأغٔؼ عسٗ قْ#اىغل مل اكلق#او مً#
ّعِْ :
اّ٤ل  :زخْل خسصل٘ الكربّ ٚا٨ماو علٕ علَٔنا الػ٣و مل ا٨غ٣#و
مل الْٔو الثاىٕ للبعث٘ اليبْٓ٘ معاعٗ لليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله.
الثاىٕ  :رلػف٘ ّأ ط إعَاض اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله بتّٗ٣
القطآٌ مل الك ٗ٣مل البٔ

احلطاو .

الثال

 :تْالٕ زخْل الياؽ مل ا٨غ٣و ض ه إٓصاّ ٛتَسٓس الصًٓ كفطّا

ّ ،قسم

آ٨صاٍ ٛي#ا  ٌ٤قطٓؿً #ا ك#اىْا صلنع ٌْ#ب#غل إٓ#صا ٛاكلػ#لنغل ّب#غل

الْعٔس با٨نطاض بَه  ،لتنط آ٤او رٔسعْ ضعال قطٓـ عل ٙأىفػَه بيعّل
( )1غْضٗ ْٓىؼ .21
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العصاب مل آٓ٘ البخ

ّ ،لٔسل ٍصا السعا ٛعل ٙحال الٔأؽ اليت بلفٍْا ،

قال تعاػلر رَالَ رَِْئَغُوا ِْٖٓ سَرْػِ اُِلهِ ِِٗلهُ الَ يَِْئَظُ ِْٖٓ سَرْػِ اُِلهِ ِِالل اُْوَوُّْ اٌَُبكِشُرَٕد(.)1

الثاىٔ٘ ّ :ضا ٛزخْل كل رطز مً اكلػلنغل قك٘ ّآٓ٘  ،رفٕ قك٘ إغ٣#و
غلناٌ الفاضغٕ مث ً٣أىُ كاٌ ٣ماً ٓطع ٙا ٤ياو كل#طأٗ م ً#عَٔي#ٓ ٘#ااّح
عل ٙالصٍاب اػل اكلطع٣ ّ ٍْ ٙو آخط .
ّكاٌ غلناٌ صلنه السضاٍه مً عنلُ ٍصا ٓػ#دطٍا ّٓت#عّز بَ#ا لط٘#ٓ٠
ىل آخط ظماٌ ّما عيسِ مً ع٣مات اليبْٗ ّ ،مل أح#س ا#ٓ٤او ّكاى#

ىْب٘#

غلناٌ مل الطعّٕ ،إش عا ٛلُ قاحبُ الصٖ ٓتعقبُ لٔدربِ أى ُ#ق#سو ٓث#طب :
ضعل ٓععه أىُ ىل ،رقال لُ غلناٌ :أقه مل الفيه حت ٙآتٔ

.

رَبل غلناٌ إػل اكلسٓي٘ ،ري ط إػل ال#يل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#غ#له ّ ،زاض
حْلُ .رلنا ضآِ اليل قل ٙاهلل علُٔ ّغله عطمل ما ٓطٓس ،رأضغل ْبُ حتٙ
خطج خاؽلُ ،رلنا ضآِ أتاِ ّكلنُ# .ه اى ل#ق راؾ#ا ٚب#سٓياض ،ببعه ُ#ؾ#اٗ
ّببعهُ خبعا ،ه أتاِ بُ .رقال":ما ٍصا"؟ قال غلناٌٍ :صِ قسق٘ ق#ال٢ :
حاع٘ لٕ بَا(.)2
لٔتأكس غلناٌ مً ةقق البؿاضات ببعث٘ اليل ذلنسّ ،لٔ

الصًٓ كفطّا

جل##أّا إػل غ١##ال ال##يل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له ع ً##ز##ٜ٢ل ىبْت، ُ##
ّمكازٓق ضغالتُ ّاتعلْا ميَا ّ ،إٌ كاى

اليْب٘  ٢تكل إػل ٍصا الػ١ال

 ،إش أٌ كل آٓ٘ قطآىٔ٘ ؾاٍس راّٖ عل ٙاليبْٗ .
الثالث٘  :مً مف#أٍه اكلدالف ٘#مل آٓ ٘#البخ#

تط ٔ#و اكلػ#لنغل بال#سعاٛ

جللو اخله ّاع ٛ٣كلن ٘#التْحٔ#س ّاَْ#ض لْ#ا ٛا٨ؿل#اٌ خاقّ ٘#أٌ زع#اٛ

( )1غْضٗ ْٓغ

.87

( )2تفػه ال ربٖ .153/2
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الصًٓ كفطّا عل ٙأىفػَه تٍْغل له  ،ليعّل الب ٛ٣بَه  ،قال تع#اػل ررََٓمب
ؤََُِوَٗب رَ ٌَُِْٖ ًَبُٗوا أَٗلُغَهُْْ يَظُِِْٔوَٕد (.)1
ّمً معاىٕ مفَْ#و اكلدالف ٘#ز٢ل ٘#الك٣#و عل ٙ#ىف ٕ#احلك#ه الثاب#
اكلي  ْ##لتقٔٔ##سِ بْق #

مل

أّ ؾ##ط) أّ ةسٓ##سِ بفآ ٘##أّ ع##سز ّ ،م##ث ً٣قْلُ##

تعاػلر رَُِِلهِ ػََِغ اُ َّبطِ ؽِظُّ اُْجَِْذِ َْٖٓ اعْمزَيَبعَ َُِِِْمهِ عَمجِِالًد ( ،)2أٖ ال#صٖ لٔ#ؼ
عيسِ اغت اع٘  ٢صلو علُٔ احلج إ ٢أىُ  ٢ؿليه مً اغتخبابُ.
٨ىتفا ٛقٔس مً قْٔز اكلي ْ ّٓ ،كٌْ الػكْت عيُ رلالفاً حلكه اكلي ْ

بُّٓ ،ػن ٙأٓهاً زلٔ ً٣ؾطعٔاً إ ٢مه القطٓي٘ ّٓ ،سل قْلُ تعاػل ررَٗضَُّْ َب ػََِِْيَ
اٌُِْزَبةَ رِجَِْبَٗب ٌَُُِْ ؽَْْءد ( ، )3علّ ٙضّز ا٤حكاو مل القطآٌ ّولَٔا مل الػي٘
اليبْٓ٘.
الطابع٘  :مً اكلتػامل علُٔ عيس الياؽ ـلٔعاً التهاز ّالتياقض بغل حال
أٍل اجلي٘ ّأٍل الياضّ ،مً بسٓه قيه اهلل عع ّعل مل خلق ا٨ىػاٌ ّقْلُ

تعاػلر عَ ُشِيهِْْ يَبرِ َب كِْ اركَبمِ رَكِْ أَْٗ لُغِهِْْ ؽَزلغ يَزَجَََِّٖ َُهُْْ أَٗلهُ اُْؾَنُّ أَرَُْْ يٌَْقِ

ثِشَثِّيَ أَٗلهُ ػََِغ ًَُْ ؽَْْء ؽَمهِِذد( ، )4تب#ازض ا٤شٍ#اٌ عي#س شك#ط ىعٔ#ه ا٦خ#طٗ
للن١ميغل باغتخهاض العصاب ا٤لٔه للصًٓ كفطّا ْٓو القٔام٘ ّ ،كصا العكؼ
راشا شكط عصاب الياض للصًٓ كفطّا ٓتب ازض اػل ا٤شٍاٌ لب

اكل١#ميغل ال#صًٓ

ٓعنلٌْ الكاحلات مل اجلي٘ إعااظ القطآٌ أٌ تأتٕ ا ٘#ٓ٦الْاح#سٗ ّا#ٓ٦ات
اكلتااّضٗ لتدرب عً حلْل الصًٓ آميْا مل زاض الكطام٘ ّ ،إلقا ٛالصًٓ كفطّا
مل الياض .
( )1غْضٗ البقطٗ .57
( )2غْضٗ آل عنطاٌ .97
( )3غْضٗ اليخل .89
( )4غْضٗ ركل

.53
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ّمل التيعٓلر رََٗبدََ أَفْؾَبةُ اُْغَ َّخِ أَفْؾَبةَ اُ َّبسِ إَْٔ هَذْ رَعَذَْٗب َٓمب رَػَمذََٗب سَثُّ َمب
ؽَوب كَهََْ رَعَذْرُْْ َٓب رَػَذَ سَثٌُُّْْ ؽَوب هَبُُوا َٗؼَْْ كَ َرلَٕ ُٓخَرْٕ ثَِْ َهُْْ إَْٔ َُؼْ َخُ اُِلمهِ ػََِمغ
اُظلبُِِٔنيَد(.)1

لأىْ ألً اجلّغ
أختل

مل أقل اجلنه لف٘ عل ٙأقْال :

اّ٤ل  :ضز لفظ اجلنه إػل ّاحس .
الثاىٕ  :ا ٢ي#اٌ ـل#ه ّ ،ب ُ#ق#ال عن#ط ّظٓ#س ب ً#اب#

ّمال#

ّزاّز

ّ هٍه .
الثال

 :أقل اجلنه ّ ، ٘ ٣بُ قال ابً عباؽ ّأبْ حئف٘ ّالؿارعٕ .

ّا٤قل أٌ اجلنه نه ؾ ٞإػل ؾ ، ٞرٔكس عل ٙا ٢يغل ّ ،ما ظاز ،
ّلكً اكلطاز مل اخل٣#مل ا٨ق٣ #ح اللفّ ، ْٖ#اح#تج ك#ل رطٓ#ق بالكت#اب

ّالػي٘ ّاللف٘ ّأقال٘ ا٨ط ٣رباليػب٘ للقْل الث#اىٕ ّضز قْل ُ#تع#اػل رِِٗلمب

َٓؼٌَُْْ ُٓغْمزَِٔؼُوَٕد (ّ )2اكلطاز مْغ#ٍّ ٙ#اضٌّ ّضز علٔ ُ#ب#أٌ اكل#طاز مْغٙ#

ٍّاضٌّ رطعٌْ ّقْمُ  ،كنا اغتسل بقْلُ تعاػل ررَِِْٕ ىَب ِلَزَبِٕ ِْٖٓ
أُُْخِْٓ ِنيَ اهْزَزَُِواد (.)3
ّلك ً##ا٨قتت##ال رْق##ه ب##غل ـلاعّ ٘##أر##طاز م ً##ك##ل طاٜف ْ##ٍّ ، ٘##مً##
ا٨عااظ مل لف٘ ٍصِ اّ ، ٘ٓ٦العاع ع ً#إزضاو مه#امٔيَا رك#ل طاٜف ٘#ل#ا
ضأٖ ّحا٘ ّ ،غبو للقتال ّ ،لكً رعل القتال ٓقه بغل ا٤رطاز .
ّمً ا٨عااظ رُٔ إقام٘ احلا٘ عل ٙالصًٓ ٓتقاتلٌْ مً عَات :
اّ٤ػل  :حلاا أىَه طاٜف٘ .
( )1غْضٗ ا٤عطامل .44
( )2غْضٗ الؿعطا.15 ٛ
( )3غْضٗ احلاطات .9
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الثاىٔ٘  :قتال ا٤رطاز  ،رٔ ١ه التابه ّاكلتبْب .
الثالث : ٘##بالقت##ال ٍا##طاٌ ّا##اٜ
أُُْخِْٓ ُوَٕ ِِلْوَحد (ّ )1مل قك٘ ْٓغ

ا٤خ ْٗ##ا٨ؿلاىٔ ، ٘##ق##ال تع##اػل رِِٗلَٔممب

علُٔ الػ٣#و ّضز عل ٙ#لػ#اٌ ٓعقْ#ب

علُٔ الػ٣و رػَغَغ اُِلهُ إَْٔ يَ ْرَِِ ِْ ثِهِْْ عَِِٔؼًبد (.)2
ّاكلطاز ْٓغ

ّأخِْ ّٓطز ٍصا القْل بأٌ اكل#طاز ْٓ ْ#ٍّ ، ٘# ٣غ#

ّأخِْ بئامغل ّأخٍْ#ه الك#به ال#صٖ ل#

مل مك#ط ّ ،ق#ال كن#ا ّضز مل

التيعٓل ر اسْعِؼُوا َُِِغ أَثٌُِِْْ كَوُوُُوا يَبأَثَبَٗب َِِّٕ اثْ َميَ عَمشَمَ رََٓمب ؽَمهِذَْٗب ِِالل ثَِٔمب ػَِِْٔ َمب رََٓمب
ًُ َّب ُِِْـَِْتِ ؽبكِظِنيَد(.)3

ّّضز قْل ُ##تع##اػل ر رًَُ َّممب ُِؾٌُِْٔهِ مْْ ؽَممبهِذِيَٖد (ّ )4اكل##طاز حك##ه زاّّز
ّغلٔناٌ ّ ،لكيُ  ٢ؿليه إضازٗ تعٔغل زاّّز ّغلٔناٌ ىْاباً له ضلكنٌْ مل
ا٤مكاض بأمطٍنا ّ ،القْاىغل اليت ٓكسضّىَا .
ّأرطز البَٔقٕ باباً مل الػي٘ ارُ (باب ا ٢يغل رنا رْقَنا ـلاع٘ ) (.)5
ّعً أبٕ أمام٘ قال  :قال  :ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّ غله  :ا ٢ي#اٌ
رنا رْقَنا ـلاع٘(.)6
ّالقسض اكلتٔقً مً اجلنه لف٘ ٍْ نه الؿ ٞإػل ؾ ٞرٔكس عل ٙا ٢يغل
بهه أحسٍنا إػل ا٦خط ّ ،كصا ما ظاز علَٔنا .

( )1غْضٗ احلاطات .10
( )2غْضٗ ْٓغ

.83

( )3غْضٗ ْٓغ

.81

( )4غْضٗ ا٤ىبٔا.78 ٛ
( )5أىلط الػيً الكرب ٚللبَٔقٕ .67/2
( )6ال رباىٕ  /اكلعاه اّ٤غل .364/6
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ّم ً##عَ ٘##ا٨ط ، ٣##ر##اٌ ا## ٢يغل إشا أخ##ربا ع ً##رع##ل لن##ا  ،راىَن##ا
ٓتخس اٌ بكٔف٘ اجلنه  ،كنا لْ قا : ٢قنيا ؾَط ضمهاٌ  ،ق#لٔيا اللَ#ط،
ّإشا حجٯ العّعاٌ معاً البٔ
ّٓ ،قْل  :حاايا البٔ

احلطاو ٓ ،قْل العّج مث ، ً٣حاا

ّظّعيت

.

كنا ٓكس عل ٙا ٢يغل مل الك ٗ٣ـلاع٘ ٍّ ،نا إماو ّمأمْو .
ّضز علُٔ بأٌ علنا ٛاللف٘ قػ#نْا ا٢غ#ه م ً#عَ ٘#ا٨ر#طاز التع#سز إػل
أقػاو ٍّٕ :
اّ٤ل  :اكلفطز .
الثاىٕ  :اكلثي. ٙ
الثال

 :اجلنه .

ّٓقال مل ا ٢يغل قاما ّ ،مل اجلنه ق#امْا  ،كن#ا ٓك#ذ أٌ ٓق#ال ق#لٔ
عل ٙعياظتغل ٓ ٢ّ ،قال عل ٙعياٜع ّٓ ،قال ل

علٕ زٓياضاٌ ٓ ٢ّ ،قال :

زىاىه .
ّاكلدتاض أٌ ا٤قل مل اجلنه ٍْ  ٘ ٣رنا رْ إ ٢مه القطٓي٘ اليت تسل
عل ٙأٌ اكلطاز ا ياٌ .

لقس ّضز قْلُ تعاػل رهَزَإِ لَقْمَٔبِٕد (ّٓ )1طاز ميُ اكلعي ٙاكلتع#سز

ّميُ :
اّ٤ل  :ؾدكاٌ م١مً ّكارط .
الثاىٕ  :طاٜف٘ مً اكل١ميغل ّ ،أخط ٚمً الكارطًٓ .
الثال

 :طاٜف٘ مً اكل١ميغل ّر#طز ّاح#س م ً#ال#صًٓ كف#طّا  ْ#ٍّ ،مً#

ا٨عااظ مل دل ٞا ٘ٓ٦بكٔف٘ اكلثي ٙالصٖ ٓيبػل عل ٙاكلفطز ّاجلنه ّٓ ،كٌْ
تقسٓط ا ٘ٓ٦عل ٙعَات :
اّ٤ػل ٍ :صاٌ خكناٌ رطزاٌ اختكنا مل ضبَنا .

( )1غْضٗ احلج .19
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الثاىٔ٘ ٍ :صاٌ طاٜفتاٌ اختكنْا مل ضبَه .
الثالث٘  ٍ :صاٌ ـلعاٌ اختكنْا مل ضبَه .

كنا ّضز مل قْلُ تعاػل ريَوَّْ اُْزَوَغ اُْغَْٔؼَبِٕد ( )1خبكْم معطك٘ بسض

ّمعطك٘ أحس .
٣
الطابع٘  :إضازٗ اجلناع٘ مً عَ٘ ّاكلفطز مً عَ٘ أخطّ ، ٚالتقسٓط مث ً
ٍصا م١مً اختكه مه طاٜف٘ مً الصًٓ كفطّا .

لصا ٓكذ عل ٙاكل١مً أىُ أم٘  ،كنا ّضز مل إبطأٍه قْلُ تعاػل رَِِّٕ

ِِثْ مشَاهَِِْ ًَممبَٕ أَُّٓ مخَ هَبِٗزَممب ُِِل مهِ ؽَ ِِلَممب رَُ مْْ يٌَُ مْٖ ِٓ مَٖ أُُْؾْ مشًِِنيَد (ّ )2مل عل##ه
ا٤قْل قاعسٗ ٍّٕ تقسٓه اٍ٤ه عل ٙاكلَ#ه ّ ،ا#ٍ٤ه مل اكلق#او الت#سبط مل

معاىٕ ّز٢٢ت قْلُ تعاػل رهَزَإِ لَقَْٔبِٕ الْزَقَُٔوا كِْ سَثِّهِْْد (ّ )3أىُ
ٓؿنل اكلفطز ّاكلثيّ ٙاكلتعسز مً ال طرغل .
لبٔاٌ قرب ّعَاز اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلّ ُ#غ#له ّأٍ#ل البٔ#
ّعنْو اكلَاعطًٓ ّا٤ىكاض .
ّتبغل ا ٘ٓ٦إقااٌ قف٘ اخلكْم٘ ب اٜف ٘#م ً#أٍ#ل البٔ#

ّالك#خاب٘ ،

ٍّصِ الكف٘ عيْاٌ عع ّردط له ّ ،لعنْو الكخاب٘ ضعاّ ً٢ىػاٛ٭ ٤ ،ىَا

مل شات اهلل عع ّعل  ٍّْ ،مً مكازٓق قْلُ تعاػل ر رَالَ رَهِ ُموا رَالَ رَؾْضَُٗموا رَأَْٗمزُْْ

اضَػَِْموَْٕد

( )4

ّرُٔ شو ّتقبٔذ للصًٓ كف#طّا خلكْ#متَه ّذل#اضبتَه لليبْٗ#

ّالتيعٓل .

( )1غْضٗ آل عنطاٌ .155
( )2غْضٗ اليخل .120
( )3غْضٗ احلج .19
( )4غْضٗ آل عنطاٌ .139
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ّعً علٕ علُٔ الػ٣و قال :رٔيا ىعل

ٍصِ ا ٘ٓ٦مل مباضظتيا ْٓو بسض -

ٍصاٌ خكناٌ اختكنْا  -إػل قْلُ  -احلطٓق) (.)1
ّقٔل ىعل

ا ٘#ٓ٦مل ( ر#طٓقغل أٍ#ل زٰٓ#يغلَ .رأح#س اخلك#نغل اكلػ#٬لنٌْ،٪

ّا٦خط الَْٔز اليكاض.)2( )ٚ
ٍّْ بعٔس  ،إؾلا كاٌ مْنْب ا ّ ٘ٓ٦ػو الْقاٜه اخلكْم٘ بغل ال#يل
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّأقخابُ مً عَ٘ ّب غل اكلؿطكغل مً عَ٘ أخطٚ
ّ ،كاى

ٍصِ اخلكْم٘ بالػ٣ح ّالقتال  ٌ٤اكلػلنغل متنػ#كٌْ ب#ا٨قطاض

بالطبْبٔ٘ اكل لق٘ هلل عع ّعل  ،أٌ الصًٓ كف#طّا رٔق#اتلٌْ م ً#أع#ل عب#ازٗ
ال ا ْت ّاتباب الْ. ٚ
ّمً ا٨عااظ مل دل ٞاغه ا٨ؾاضٗ (ٍصا) أٌ تل

اخلكْم٘ لً تػتنط

ّتػتسٓه  ،إش ت كٌْ اليتٔا٘ ّالفلب٘ للصًٓ آميْا  ،قال تعاػل ركَ َٗضٍََ اُِلهُ عٌَِِ َزَهُ
ػََِِْهِ رَأَيَّذَهُ ثِغُ ُود َُْْ رَشَرْهَب رَعَؼَََ ًََِِٔخَ اُلزِيَٖ ًَلَشُرا اُغُّلَِْغ رًَََِِٔخُ اُِلهِ هَِْ اُْؼَُِِْب رَاُِلهُ
ػَضِيض ؽٌَِِْد (.)3

ّمل ٓطز لفظ راُْؼَُِِْب د مل القطآٌ إ ٢مل ا ٘ٓ٦أع ِ٣لبٔ#اٌ ق#اىٌْ ٍّ ْ#أٌ
زًٓ اهلل ٍْ ا٤عل ٙعل ٙسلْ السّاو إػل ْٓو القٔام٘ .

ّكصا مل ٓطز لفظ راُغُّلَِْغد مل القطآٌ إ ٢مل ا ٘ٓ٦أع ِ٣لبٔاٌ قاىٌْ

ٍّْ أٌ مفأٍه الكفط ّاله٣ل٘ ٍ ْ#ا٤زىّ ٙ#ا٤غ#فل مل ك#ل ظم#اٌ ّ ،أٌ
القبذ الصاتٕ ّالفهٖ ٓ ٢فاضقُ ّ ،مل ىػب٘ ععل كلن٘ اهلل العلٔ#ا ّ ،كلن٘#
الصًٓ كفطّا الػفل ٙإػل اهلل غبخاىُ مػاٜل :

( )1اغباب اليعّل .207/1
( )2الفطا / ٛمعاىٕ القطآٌ .174/3
( )3غْضٗ التْب٘ .40
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اّ٤ػل  :بٔاٌ قاىٌْ ٍّْ أٌ مقالٔس ا٤مْض بٔس اهلل عع ّعل ّعنْمات

قْلُ تعاػلر رَاُِلهُ ػََِغ ًَُْ ؽَْْء هَذِيشد(.)1

الثاىٔ٘  :تفه#ل اهلل ع#ع ّع#ل هع#ل أٍ#ل ا٨ؿل #اٌ ٍ#ه ا٤علّ ، ٙ#شّّ

الؿ###أٌ الطرٔ###ه با٨ؿل###اٌ ّالػ###كٔي٘  ،ق###ال تع###اػلر رَالَ رَهِ ُممموا رَالَ رَؾْضَُٗممموا رَأَْٗم مزُْْ
اضَػَِْوَْٕد(.)2

الثالث٘  :مل تأت الطرع٘ ّالعع للصًٓ آميْا بالقتال  ،إؾلا عاٛا بفهل مً
عيس اهلل عع ّعل.
الطابع : ٘##تط ٔ##و الي##اؽ با٨غ٣##و ٍّا##طاٌ عب##ازٗ ا٤ق##ياو ##ٍّ ،صا
الا ٔو قاىٌْ ضلكه احلٔاٗ السىٔا أّل أٓاو ٍبْ) آزو ّحْا ٛاػل ا٤ضع ،

قال تعاػلر هَبٍَ اهْجِيَب ِٓ ْهَب عَِِٔؼًب ثَؼْنٌُُْْ ُِجَؼْلَ ػَذُرٌّ كَتَِّٓب يَ ْرَِِ ٌَُّْْ ِٓ ِّْ هُذًَ كََْٖٔ
ارلجَغَ هُذَا

َ كَالَ يَنََِّ رَالَ يَؾْوَغد(.)3

اخلامػ : ٘###ظع###ط الي###اؽ ع ً###ىك###طٗ ال###صًٓ كف###طّا مل قت###اله ال###يل
ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ###غ##له ٍّاْ##مَه اكلتك###طض عل ٙ##اكلسٓي ٘##اكليْ###ضٗ ،
رن####ا زام####

كلن ٘####ال####صًٓ كف####طّا ٍ ٕ####ا٤زىّ ٙ####ا٤غ####فل رلن####اشا

ٓيكطّىَه.
الػازغ٘  :تهنً ا ٘ٓ٦الكطؿل٘ التخسٖ إش تبغل قاىْىاً ٍّْ  :مل كل ظماٌ
تكٌْ الفلب٘ ّال ربٍاٌ إػل عاىو أٍل ا٨ؿلاٌ .
الػ##ابع٘  :ظع##ط اكلؿ##طكغل ع ً##إىف##ا ا٤مْ##ال مل ذلاضب ٘##ال##يل ذلن##س
ق####ل ٙاهلل علّٔ ُ####آلّ ُ####غ####له ّؤَ####ع اجلْٔ####ف لف####عّ اكلسٓيّ، ٘####مً####

مْانٔ##ه قْل ُ##تع##اػلر َِِّٕ اُل مزِيَٖ ًَلَ مشُرا يُ ْلِوُمموَٕ أَْٓ موَاَُهُْْ َُِِقُ مذُّرا ػَ مْٖ
( )1غْضٗ التْب٘ .39
( )2غْضٗ آل عنطاٌ .139
( )3غْضٗ طُ .123

 ################################################################################ 232معامل ا٨ؿلاٌ  /ج169

عَ مجَِِِ اُِل مهِ كَغَ مُِ لِ وُوَٗهَب صُ مَّْ رٌَُمموُٕ ػََِ مِْهِْْ ؽَغْ مشَحً صُ مَّْ يُـَِْجُمموَٕ رَاُل مزِيَٖ ًَلَ مشُرا َُِِممغ
عَهَ م ََّْ يُؾْؾَ مشُرَٕد( ، )1ا٤مْ##ال ال##يت كاى #

مل قارل ٘##أب ٕ##غ##فٔاٌ إش أىَ##ه

غ##دطٍّا ل٩ىف##ا عل ٙ##عْٔ##ف ال##صًٓ كف##طّا مل معطك ٘##أح##س  ،لٔكٌْ##

ٍ###صا ا٨ىف###ا ّع###سو اليف###ه مي ُ###م ً###مك###ازٓق قْل ُ###تع###اػلركََِ ْوَِِجُممموا

لَممب ِجِنيَد( ، )2بعْ##زٗ اكلؿ##طكغل م ً##معطك ٘##أح##س م## ً##ه أٌ ضلققْ##ا أٓ٘##
آ٘ مً آاتَه اخلبٔث٘.
الثامي٘  :ميه اكلػلنغل مً التخطٓض عل ٙالقتال ّالاْو عل ٙ#ال#صًٓ
كف##طّا  ،رق##س عع##ل اهلل ع##ع ّع##ل كلن ٘##التْحٔ##س ّأحك##او العب##ازات ٍٕ##
الػاٜسٗ .
راٌ قل

ٍل تسعْ ا ٘#ٓ٦إػل القعْ#ز  ،اجلْ#اب  ، ٢ل#صا ق#ال غ#بخاىُ

ٕ ثِم ِه ػَم ُذ َّر اُِلم ِه َرػَم ُذ َّر ًُ ْْ
َ
خِْم َِ ُر ْش ِهجُمو
ه ا ُْ َ
ٖ ِسثَمب ِ
ْ
ٖ ُهوَّح َر ِٓ
ْ
ع َز َي ْؼ ُز ْْ ِٓ
ر َر َأ ِػذُّرا َُ ُه ْْ َٓب ا ْ
رَ لَشِيَٖ ِْٖٓ دُرِٗهِْْ الَ رَؼَُِْٔوَٗهُْْ اُِلهُ يَؼَُِْٔهُْْ رََٓب رُ لِ وُوا ِْٖٓ ؽَْْء كِمْ عَمجَِِِ اُِلمهِ
يُوَفَّ ٌَُُِِِْْْ رَأَْٗزُْْ الَ رُظَُِْٔوَٕد (.)3
إش تبغل ا ٘ٓ٦أع ِ٣#أٌ ّأف ٘#ا٨ع#ساز ٍ#صا ٍ ْ#إخار ٘#ال#صًٓ كف#طّا ،
ّلٔؼ قتاله .
التاغع٘  :مً معاىٕ ا ٘ٓ٦إخباضٍا عً التبآً ّالتهاز ب#غل ع#ع ا٨ؿل#اٌ
ّشل الكفط بع

اخلٔب٘ مل ىفْؽ الصًٓ كفطّا .

( )1غْضٗ ا٤ىفال .36
( )2غْضٗ آل عنطاٌ .127
( )3غْضٗ ا٤ىفال .60
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اٌَح احلادٌح واٌؼششوْ

لىٌه تؼاىلر رَُوْ رَشََ ِِرْ يَزَوَكلغ اُلزِيَٖ ًَلَمشُرا أَُْالَ ٌَِمخُ يَنْمشِثُوَٕ رُعُموهَهُْْ

رَأَدْثَبسَهُْْ رَرُرهُوا ػَزَاةَ اُْؾَشِينِد (.)1
مْنْب ا ٘ٓ٦أع ٍْ ِ٣قتل اكلؿطكغل ْٓو بسض ّ ،رُٔ ّعِْ :
اّ٤ل  :بٔي

ا ٘ٓ٦أٌ ّراتَه لٔػ

كباقٕ الي#اؽ بق#بض مل#

اكلْ#ت

٤ضّاحَه مل غطٓط اكلْت ّسلِْ  ،إؾلا ك#اٌ اكلٜ٣كٓ ٘#قْم ٌْ#بع#صابَه ب#أٌ

ريَنْم مشِثُوَٕ رُعُممموهَهُْْد

( )2

عي###سما ك###اىْا ٓػ###تقبلٌْ اكلػ###لنغل مل القت###ال ،

ّٓهطبٌْ أزباضٍه عيس ٍعؿلتَه ّرطاضٍه .
الثاىٕ  :ا كلطاز نطب اكلٜ٣ك٘ لْعِْ ّأزب#اض ال#صًٓ كف#طّا ْٓ#و القٔام٘#
ّعيس غْقَه إػل الياض .
الثال

 :إضازٗ اكلعي ٙالعاو الؿامل للْعَغل أع. ِ٣

ّاكلدتاض ٍْ اّ٤ل بقطٓي٘ اكلياغب٘ ٍّٕ ّراٗ الصًٓ كفطّا لبٔاٌ العقْب٘#
العاعل ٘##ل##ه غ##اع٘ الْر##اٗ ّ ،عي##س اىتق##اله إػل ع##امل ال##ربظر ٍّ ،ي##او
مػألتاٌ:
اّ٤ػل ٍ :ل تْمل اكلٜ٣ك٘ للصًٓ كفطّا مل معطك٘ بسض بهطب ّعٍَْه
ّأزباضٍه مً مكازٓق التدفٔ

مً اهلل عً الصًٓ آميْا .

الثاىٔ٘ ٍ :ل ٍْ مً مكازٓق قْلُ تعاػل ر كََِْْ رَوْزُُِوهُْْ رٌََُِّٖ اُِلهَ هَزََِهُْْد (.)3
اجلْاب عل ٙاكلػألتغل بيعه  ،أم ا اكلػأل٘ اّ٤ػل رالتدفٔ

مً عَات :
اّ٤ػل  :اغتٝكال ض٠غاّ ٛطاٜف٘ مً الصًٓ كفطّا .

( )1غْضٗ ا٤ىفال .50
( )2غْضٗ ا٤ىفال .50
( )3غْضٗ ا٤ىفال .17

مل آٓ٘ البخ

 ################################################################################ 234معامل ا٨ؿلاٌ  /ج169

الثاىٔ٘  :رهل اهلل مل التعأل باىتَ#ا ٛمعطك ٘#ب#سض مل شات الْٔ#و ال#صٖ
بسأت رُٔ .
الثالث : ٘##إىعع##اض ّر##طاض بقٔ ٘##عٔ##ـ اكلؿ##طكغل ##ٍّ ،صِ احلقٔق ٘##علٔ٘##
ّّانخ٘  ،أزى ٙتأمل بفطاض اكلؿطكغل ْٓو معطك٘ بسض ٓسضو قاىْىاً  ٍّْ ،أٌ
ٍصا الفطاض مل ٓته إ ٢بفهل ّآٓ٘ مً عيس اهلل عع ّعل .

ّقٔل اكلطاز مً ا ٘ٓ٦ر يَزَوَكلغ اُلزِيَٖ ًَلَشُرا أَُْالَ ٌَِمخُد ( ٍْ )1مل

الصٖ عيس قبض أضّاحَه  ،قالُ مقاتل

( )2

اكلْ#ت

.

ّلكً ا ٘ٓ٦أعه مْنْعاً ّحكناً .
راٌ قل

ٓسل تْع ُ#اخل #اب مْع ُ#لل#يل ذلن#س ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلُ#

ّغله ررَُوْ رَشََ د عل ٙإسلكاض مْنْ#ب ا ٘#ٓ٦بقتل ٙ#ب#سض ّ ،اجلْ#اب ٢

زلٔل علُٔ  ،إؾلا ٓ#أتٕ اخل #اب لل#يل ذلن#س ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له مل

القطآٌ ّ ،اكلطاز ا٤م٘ ّميُ قْلُ تعاػل ريَبأَيُّهَب اُ َّجُِّْ ِِرَا ىَِلوْزُْْ اُ ِّغَبءَ كَيَِْوُوهَُّٖ
ُِؼِذَّرِهَِّٖد (.)3

ّمً خكاٜل ا ٘ٓ٦القطآىٔ٘ بقاٍٛا ه٘ ططٓ٘ ّ ،تقسٓط أّل ا ٘ٓ٦علٙ
ّعِْ :
اّ٤ل ّ :لْ تطٓ ٚا ذلنس .
الثاىٕ ّ :لْ تطٓ ٚا ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله .
الثال

ّ :لْ تطّا أَٓا اكلَاعطٌّ .

الطابه ّ :لْ تطّا أَٓا ا٤ىكاض .
اخلامؼ ّ :لْ تطّا أَٓا التابعٌْ .
الػازؽ ٓ :ا أَٓا الصًٓ آميْا لْ تطّا إش ٓتْر ٙالصًٓ كفطّا اكلٜ٣ك٘ح .
( )1غْضٗ ا٤ىفال .50
( )2اليك

ّالعٌْٔ .74/2

( )3غْضٗ ال .1 ٣
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ّمً إعااظ ا ٘ٓ٦إبتساٍ٠ا طمل الؿط) ه اجلاظو (لْ) إمتياب ٨متياب
ٍّْ عل ٙؾعبتغل :
اّ٤ػل  :امتياب اجلْاب ٨متياب الؿ ط) ّٓ ،ػن ٙمل ا٨ق٣ #ح امتي#اب
الثاىٕ ٢متياب اّ٤ل  ،كنا لْ قل

لْ ضأٓ

ال٣ل لكن

 ،أٖ أٌ ؾط)

ض٣ٍ ٘ٓ٠ل ؾَط ضمهاٌ مل ٓتخقق رٔكٌْ الْٔو التالٕ مكن ً٣لؿَط ؾعباٌ ،
ر##امتيه الكٔ##او الْاع##و لع##سو بْ##ت ض ٘##ٓ٠ال٣##ل ّ ،مي : ُ##ل ْ##ع##ا ٛظٓ##س
٤كطمتُ  ،رله ٓقه ا٨كطاو  ٌ٤ظٓساً مل ٓأت .
الثاىٔ٘  :امتياب اّ٤ل ٨متياب الثاىٕ  ٍّْ ،الصٖ شٍو إلُٔ ابً احلاعو

ّاغتسل علُٔ بقْلُ تعاػلر َُموْ ًَمبَٕ كِِهَِٔمب ُِهَمخئ ِِالل اُِلمهُ َُلَغَمذَرَبد( ،)1رٔ#سل إىتف#اٛ
الفػاز عل ٙاىتفا ٛتعسز ا٦ل٘.
ّا٤ضعذ ّالصٖ علُٔ أكثط اليخْٓغل ٍ ْ#الؿ#عب٘ ا ّ٤ػل أعّ ، ِ٣#ل: ْ#
حطمل لل#تن
اغت ع

ٓ ٢عن#ل ّٓق#اٌ عْاب ُ#بالف#آّ ، ٛك ٌْ#ميكْ#ب ًا مث#ل  :لْ#

رتخج البٔ

.

ّٓأتٕ حطمل تقسٓطّ ،حطمل ؾط) ه ع#اظو ٓفٔ#س التعلٔ#ق ّ ،م#ه أٌ
(لْ) نس احلطمل(اٌ) اليت تأتٕ للاعاّ ، ٛتػن ٙإٌ اجل#عاّ ٛتْق#ه الث#اىٕ

مً أعل ّقْ#ب اّ٤ل كن#ا مل قْل ُ#تع#اػل ر رَِِْٕ أَؽَمذ ِٓمْٖ أُُْؾْمشًِِنيَ
اعْزَغَبسَىَ كَ َعِشْهُد(ّ ،)2قْلُ ر كَتِْٕ يَقْجِشُرا كَبُ َّبسُ َٓضْوًَ َُهُْْ رَِِْٕ يَغْزَؼْزِجُوا كََٔب هُْْ
ِْٖٓ أُُْؼْزَجِنيَد(. )3
ّلكً قس تأتٕ (لْ) ؼلعي ٙاحلطمل اكلكسضٖ ؼليعل٘ (أٌ) ٍّْ ٓ٢يكو ،

ّٓأتٕ أحٔاى اً بعس الفعل (ّز ْٓ ،ز) كنا مل قْلُ تعاػلر يَوَدُّ أَؽَذُهُْْ َُموْ يُؼََّٔمشُ أَُْمقَ

( )1غْضٗ ا٤ىبٔا.22 ٛ
( )2غْضٗ التْب٘ .6
( )3غْضٗ ركل

.24
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عَ َخد(ّ ،)1تطعه (لْ) الفعل اكلهاضب مانٔاً ،كنا وعل (أٌ) الفعل اكلانٕ
ؼلعي ٙاكلهاضب ّ ،تقسٓط ا ٘ٓ٦عل ٙقػنغل :
اّ٤ل  :لْ ضأٓ

إش تْر ٙالصًٓ كفطّا اكلٜ٣ك٘ .

الثاىٕ ّ :لْ تط ٚإش ٓتْر)...ٙ
إش ضلتنل معي ( ٙلْ) مل ا ٘#ٓ٦الْ#عَغل بلخ#اا تك#طاض الفع#ل اكله#اضب
(تطٓ( )ٚتْرٓ()ٙهطبٌْ) ه أختتن

بالفعل اكلانٕ (ّشّقْا) عل ٙغبٔل

الْعٔس بالعصاب ا٤لٔه مل الياض  ،قال تعاػلر كََِ ُمزِيوََّٖ اُلمزِيَٖ ًَلَمشُرا ػَمزَاثًب
ؽَذِيذًا رَُ َغْضِيَ َّهُ ْْ أَعْوَأَ اُلزِ

ًَبُٗوا يَؼَُِْٔوَٕد(.)2

ٍّل ؿلكً ض ٘ٓ٠اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلّ ُ#غ#له للنٜ٣ك#ٍّ ٘#ه
ٓتْرٌْ الصًٓ كفطّا ّكٔ
 ،إش ٓيكؿ

أىَه ٓهطبٌْ ّعٍَْه ّأزباضٍه  ،اجلْاب ىعه

ا ٛالفٔو مل اكلقاو لليل ذلنس ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له

بفهل مً اهلل لٔقْو باخباض أعٔال اكلػلنغل ال الكفاض عيس اكلْت ؼلا ٓكٌْ
مْعل٘ ّعربٗ.
ّمً معاىٕ (لْ) مل ا ٘ٓ٦أٌ ا ٘ٓ٦تؿنل الصًٓ كفطّا عل ٙسلْ العنْ#و

ا٨غتفطاقٕ بقْلُ تعاػلراُلزِيَٖ ًَلَشُرا د ّمل ٓكً اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ
ّغله حانطاً عيس أكثطٍه  ،رااٛت ا ٘ٓ٦ل٩خباض عً حال الكفاض بتلقَٔه
ّأعهاَٜه ّعْاضحَه الهطب مً اكلٜ٣ك٘  ،رخت ٙلْ كاٌ اليل قل ٙاهلل
علُٔ ّآلُ ّغله ٓط ٚنطب ّإٍ٣و اكلٜ٣ك٘ لط٠غا ٛالكفط مل معطك٘ ب#سض،
را ٘ٓ٦أعه مل مْنْعَا ّتؿنل عنْو الكفاض  ،لٔكٌْ مً معاىٕ آٓ٘ البخ
ّعِْ :
اّ٤ل  :بٔاٌ قاىٌْ مً ا٨ضازٗ التكْٓئ٘ .

( )1غْضٗ البقطٗ .97
( )2غْضٗ ركل

.27
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الثاىٕ  :حتنٔ٘ ّراٗ ا٨ىػاٌ  ،قال تعاػل ر ًََُّ َٗلْمظَ رَا ِوَمخُ أَُْموْدِ رَٗجُِْموًُْْ ثِبُؾَّمشِّ
رَاُْخَِْشِ كِزْ َخَ رََُِِِْ َب رُشْعَؼُوَٕد (.)1
الثال  :مْنْعٔ٘ العقٔسٗ ّاكلبسأ مل كٔفٔ٘ قبض اكلٜ٣ك٘ لطّح ا٨ىػاٌ
عيس مْتُ .
الطابه  :التخصٓط ّا٨ىصاض لعنْ#و ال#صًٓ كف#طّا م ً#الع#صاب م ً#ح#غل
الْراٗ  ،رقس ععل اهلل عع ّعل احلٔاٗ السىٔا زاض امتخاٌ ّاختب#اض ّ ،ضظ
ا٨ىػاٌ العقل ّ ،ععلُ آل٘ التنٔٔع بغل ا٤ؾٔا ٍّْ ، ٛضغْل باط

ّإم#او

للاْاضح ٓقْزٍا كلا رُٔ اخله ّاليفه اخلام ّالع#او مل اليؿ#أتغل ّ ،تفه#ل
اهلل عع ّعل بآٓ٘ البخ
ّمل حسٓ

لبٔاٌ حال الصًٓ كفطّا عيس اكلْت .

( عً اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ق#ال  :إٌ اكل١#مً إشا

قحبض ،أتتُ مٜ٣ك٘ الطفل٘ طٓطٗ بٔها ،ٛرٔقْلٌْ :اخطعٕ إػل ضّح اهلل.
رتدطج كأطٔو ضٓذ مػ  ،حت ٙإىُ لٔياّلُ بعهَه بعها ٓؿنْىُ حتٓ ٙأتْا
بُ باب الػنا ،ٛرٔقْلٌْ ما ٍصا الطٓذ ال ٔب٘ اليت عاٛت مً قٰبل ا٤ضع؟
س
ّٓ ٢أتٌْ را ٛإ ٢قالْا مثل شل  ،حتٓ ٙأتْا بُ أضّاح اكل١ميغل ،رَلَ٫ه أؾ ٯ
رطح٭ا بُ مً أٍل الفاٜو بفاٜبَه ،رٔقْلٌْ :ما رعل رٌ٣؟ .
رٔقْلٌْ :زعِْ حتٓ ٙػآذ ،ربىُ كاٌ مل #هٯ! رٔقْ#ل :ق#س م#ات ،أم#ا
أ تاكه؟ رٔقْلٌْ :شٍ٫و بُ إػل أمُ الآّّ٘ .أما الكارط رٔأتُٔ مٜ٣ك٘ العصاب
ؼلػ٬ذ رٔقْلٌْ :اخطعٕ إػل هو اهلل ،رتدطج كأىعل ضٓذ عٔف٘ ،رَٔ٫ص٪ٍ٬و
بُ إػل باب ا٤ضع(.)2
ٍّْ مً ضفل٘ اهلل عع ّعل بَه ّبالياؽ ـل ٔعاً بآٓ٘ البخ
ا٨خباض ّالكؿ

كلا رَٔا مً

عنا ٓيتلطٍه مً العصاب إٌ مل ٓتْبْا  ،رنً ا٨عااظ مل

( )1غْضٗ ا٤ىبٔا.35 ٛ
( )2تفػه ابً كثه .499/4
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آٓ ٘##البخ #

أىَ##ا مل ت##صكط أؾ##دام ال##صًٓ كف##طّا بال##صات  ،إؾل##ا شك##طتَه

بالكف٘ ّقبذ ا٨عتقاز لتكٌْ باعثاً عل ٙالتْب٘ ّالك٣ح .
ّٓسل بٔاٌ ا ٘ٓ٦لع#صاب ال#صًٓ ٓتلبػ ٌْ#ب#الكفط ّاله٣#ل٘  ْ#ٍّ ،مً#

مكازٓق قْلُ تعاػلركَِِِلهِ اُْؾُغَّخُ اُْجَبُِـَخُد(.)1

ّلٔك ٌْ##م ً##ب##اب اّ٤لْٓ ٘##الق عٔ ٘##إضازٗ ؾ##سٗ ع##صاب الكف##اض ال##صًٓ
تؿنلَه آٓ٘ البخ

بأغباب ىعّل#ا #ٍّ ،ه مؿ#طكْا ق#طٓـ ال#صًٓ ح#اضبْا

اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله مل معطك٘ بسض .

ّأخرب القطآٌ عً قاىٌْ ٍّْ أٌ اهلل عع ّعل ٍْ الصٖ ريَزَوَكلغ اضَْٗلُظَ

ؽِنيَ َٓوْرِهَبد ( )2كنا شكط مل

اكلْت ّقبهُ ٤ضّاح الياؽ  ،أما آٓ٘ البخ

رصكطت قاىْىاً ٍّْ تعسز اكلٜ٣ك٘ الصًٓ ٓقبهٌْ أضّاح الصًٓ كفطّا بقْلُ#

ٕ ُرعُمو َه ُه ْْ َر َأ ْدثَمب َس ُه ْْ
َ
ال ٌَِم ُخ َينْم ِشثُو
ٖ ًَلَمشُرا ا ُْ َٔ َ
َ
تعاػل ر ر َُ ْو َرشََ ِِ ْر َيزَم َوكلغ اُلم ِزي
رَرُرهُوا ػَزَاةَ اُْؾَشِينِد ( )3لبٔاٌ قاىٌْ تعسز اكلٜ٣ك٘ الصًٓ ٓقبهٌْ أضّاح الصًٓ
كفطّا  ٍّْ ،مً الؿسٗ ّالعصاب للصًٓ كفطّا ّ ،لبٔاٌ أٌ قبض أضّاحَه
أمط رلتل

عً عام٘ الياؽ .

ّميُ ما ّضز مل آٓ٘ البخ

:

اّ٤ل  :ق##بض اكلٜ٣ك ٘##اكلتع##سزًٓ ل##طّح الك##ارط ّٓ ،ػ##بو ل ُ##إعتن##اب
اكلٜ٣ك٘ عيس قبض ضّحُ الفعب ّاخلْمل (ّغأل ابً عباؽ كعب#اً ع ً#قْلُ#
تعاػل  { :ك ٣إٌ كتاب ا٤بطاض لفٕ علٔغل }( )4ا ، ٘ٓ٦قال  :إٌ اكل١مً ضلهطِ
اكلْت ّضلهطِ ضغل ضبُ رٍ ٣ه ٓػت ٔعٌْ أٌ ٓ١#خطِّ غ#اع٘ ّٓ ٢عالِْ#

( )1غْضٗ ا٤ىعاو .149
( )2غْضٗ العمط .42
( )3غْضٗ ا٤ىفال .5
( )4غْضٗ اكل ففغل .18
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حت ٙوٕ ٛغاعتُ  ،ربشا عاٛت غ#اعتُ قبهْ#ا ىفػ ، ُ#ر#سرعِْ إػل مٜ٣ك٘#
الطفل٘  ،رأضِّ ما ؾا ٛاهلل أٌ ٓطِّ مً اخله  ،ه عطعْا بطّحُ إػل الػناٛ
رٔؿٔعُ مً كل را ٛمقطبٍْا حتٓ ٙيتَْا بُ إػل الػنا ٛالػابع٘  ،رٔهعْىُ
بغل أٓسَٓه ٓ ٢ّ ،يتلطٌّ بُ ق٣تكه علُٔ .
رٔقْلٌْ  :اللَه ٍصا عبسو ر ٌ٣قبهيا ىفػُ  ،رٔسعٌْ لُ ؼلا ؾا ٛاهلل أٌ
ٓسعْا  ،ريخً سلو أٌ ٓؿَسىا الْٔو كتابُ  ،رٔيث#ط كتاب ُ#م ً#ة#
رٔثبتٌْ ارُ رُٔ ٍّ ،ه ؾَْزِ  ،رصل

الع#طف

قْلُ تعاػل {كت#اب مطقْ#و ٓؿَ#سِ

اكلقطبٌْ }(ّ )1غألُ عً قْلُ  { :إٌ كتاب الفااض لفٕ غاغل }( )2ا ، ٘ٓ٦قال
 :إٌ العبس الك#ارط ضله#طِ اكلْ#ت ّضله#طِ ضغ#ل ا هلل  ،ر#بشا ع#اٛت غ#اعتُ
قبهْا ىفػُ رسرعِْ إػل مٜ٣ك٘ العصاب  ،رأضِّ ما ؾا ٛاهلل أٌ ٓطِّ مً الؿط
ه ٍب ْا بُ إػل ا٤ضع الػفل ٍّٕ ٙغاغل  ٍّٕ ،آخط غل اٌ إبلٔ#ؼ ،

رأ بتْا كتابُ رَٔا ّ ،غألُ عً رعِذْسَحِ أُُْ ْزَهَغد( ،)3رقال  ٍٕ :غسضٗ ىابت٘
مل الػنا ٛالػابع٘  ،ه عل#

عل ٙ#اخل#ٜ٣ق إػل م#ا زّىَ#ا ّ { عي#سٍا عي٘#

اكلأّ )4(} ٚقال  :عي٘ الؿَسا.)5( )ٛ
ّتقسٓط بسآ٘ آٓ٘ البخ

علّ ٙعِْ :

اّ٤ل ّ :لْ تطٓ ٚا ذلنس .
الثاىٕ ّ :لْ تطّا أَٓا اكلَاعطٌّ الكفاض ّأمَاتَه ّأخْاىَه الصًٓ ماتْا
عل ٙالكفط ّاله٣ل٘ .
ّرُٔ زعْٗ له لا ٔو مً بقٕ مً شَّٓه عل ٙالكفط با٨غ٣و ّ ،كاٌ
بعض اكلَاعطًٓ ٓبع
( )1غْضٗ اكل ففغل .20
( )2غْضٗ اكل ففغل .7
( )3غْضٗ الياه .14
( )4غْضٗ الياه .15
( )5السض اكليثْض .220/10

بالطغاٜل إػل مك٘ ٓبغل معاعات ال#يل ذلن#س ق#لٙ
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اهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّ ب تُ ّغعازتُ ب#سخْل ا٤ر#طاز ا٨غ٣#و ّٓ ،ط ٍ#و
الياؽ بسخْل ا٨غ٣و بالبٔي٘ ّالربٍاٌ.
كنا كاٌ بعض الكف#اض ٓقْ#و باله#س رٔبع#

الطغ#اٜل إػل اكلسٓي# ٘#

بعض شُّٓ عل ٙا٨ضتساز ٍّ ،ياو مػاٜل :
اّ٤ػل  :ضغاٜل اكلػ#لنغل إػل اكلؿ#طكغل أكث#ط م ً#ضغ#اٜل اكلؿ#طكغل إػل
اكلػلنغل .
الثاىٔ٘  :اغتااب٘ عسز كبه لطغاٜل اكلػلنغل  ،بٔينا مل ٓػتاو أحس مً

اكلػلنغل لطغاٜل اكلؿطكغل  ٍّْ ،مً مكازٓق قْلُ تع#اػل رِِٗلهُمْْ يٌَِِمذُرَٕ
ًَِْذًا* رَأًَِِذُ ًَِْذًاد(. )1
الثالث٘  :تهنً ضغاٜل اكلػلنغل احلا٘ ّا٨حتااج ّضنا اكلػ#لنغل ؼل#ا
أىعه اهلل عع ّعل علَٔه بالسآ ، ٘#بٔين#ا  ٢تته#نً ضغ#اٜل اكلؿ#طكغل إ٢
التَسٓس ّالْعٔس.
الثال ّ :لْ تطّا أَٓا ا٤ىكاض.
الطابه ّ :لْ تطّا أَٓا التابعٌْ .
اخلامؼ ٓ :ا أَٓا الصًٓ آميْا لْ تطّا إش ٓتْر ٙالصًٓ كفطّا اكلٜ٣ك٘ ،لقس
قبض اكلٜ٣ك٘ أضّاح الكارطًٓ مل معطك٘ بسض ّ ،غ#خب

عث#ثَه إػل قلٔ#و

بسض ّ ،لكً تفاقٔل مْتَه ّعصابَه أ يا ٛقبض أضّاحَه باقٔ٘ بغل الياؽ
إػل ْٓو القٔام٘  ،ببٔاٌ آٓ٘ البخ  ْ#ٍّ ،م ً#مك#ازٓق زع ْٗ#اكلػ#لنغل اػل

التقّْ ، ٚالتْعُ بالؿكط إػل اهلل عع ّعل بقْلُ تعاػلر رَُوَذْ َٗقَمشًَُْْ اُِلمهُ ثِجَمذْسَ

رَأَْٗزُْْ أَرُِلخئ كَبرلوُوا اُِلهَ َُؼَِلٌُْْ رَؾٌُْشُرَٕد(.)2
الػازؽ ٓ :ا أَٓا الياؽ لْ تطّا إش ٓتْر ٙالصًٓ كفطّا اكلٜ٣ك٘ .

( )1غْضٗ ال اض .16-15
( )2غْضٗ آل عنطاٌ .123
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الػابه ٓ :ا أَٓا الصًٓ كفطّا لْ تطّا إش ٓتْر ٙال#صًٓ كف#طّا اكلٜ٣ك، ٘#
رله ٓعله الكارط احلٕ م

أقاب الصٖ ؿلْت م ً#الكف#اض حلل ٘#احته#اضِ

ّقبض ضّحُ كلا بقٕ عل ٙالكفط ّ ،لكً اهلل عع ّع#ل حا#و ع ً#الي#اؽ
ٍصا العصاب كاع ٛمً ا٨بتّ ٛ٣ا٨متخاٌ مل احلٔاٗ السىٔا .
ّمً حسٓ

الربا ٛبً عاظب قال (خطعيا مه ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ

ّآلُ ّغله مل عياظٗ ضعل مً ا٤ىكاض رالؼ ضغْ#ل اهلل ق#ل ٙاهلل علُٔ#
ّآلُ ّغله عل ٙقربِ ميكػا ضأغُ ه قال اللَه إى ٕ#أعْ#ش ب#
القرب  ٣ا ه قال إٌ اكل١مً إشا كاٌ مل قبل مً ا٦خطٗ بع

م ً#ع#صاب

اهلل مٜ٣ك٘ كأٌ

ّعٍَْه الؿنؼ معَه حيْطُ ّكفي ُ#رٔالػ ٌْ#مٯ#س بك#طِ ر#بشا خطع#
ضّحُ قل ٙعلُٔ كل مل
ّرتخ

بغل الػناّ ٛا٤ضع ّكل مل

مل الػنا.ٛ

أبْاب الػنا ٛرلٔؼ ميَا باب إ ٢ضلو أٌ ٓ#سخل بطّح ُ#ميُ#

ربشا قعس بطّحُ قٔل أٖ ضب عبسو ر ٌ٣رٔقْل اضععِْ رأضِّ ما أعسزت
لُ مً الكطام٘ ربىٕ ّعستُ ميَا خلقياكه ّرَٔا ىعٔسكه ّميَا شلطعكه تاضٗ
أخط. ٚ
ّإىُ لٔػنه خفق ىعاله إشا ّلْا مسبطًٓ حتٓ ٙقال ٓا ٍصا مً ضب
زٓي

ّما ىبٔ

رٔقْل ضبٕ اهلل ّزٓ

ا٨غ٣و ّىل ذلن#س ق#ل ٙاهلل علُٔ#

ّغله قال رٔيتَطِ اىتَاضا ؾسٓسا ٍّٕ آخط رطق٘ تعطع عل ٙاكلٔ
ربشا قال شل

ّما

ىاز ٚمياز أٌ قس قس ق

.

ٍّٕ معي ٙقْلُ تعاػلريُضَجِّذُ اُِلمهُ

اُلزِيَٖ َٓ ُوا ثِبُْوَوٍِْ اُضلبثِذِد( ،)1ه ٓأتٔ ُ#آت حػ ً#الْع ُ#طٔ#و ال#طٓذ حػً#
الثٔاب رٔقْل أبؿط بطفل٘ ضب
اهلل خبه مً أى

رٔقْل أىا عنل

ّعيات رَٔا ىعٔه مقٔه رٔقْل ّأى

ربؿطو

أٌ كي#

لػ#طٓعا

الكاأ ّاهلل ما علن

إػل طاع٘ اهلل ب ٔٝا عً معكٔ٘ اهلل را#عاو اهلل خ#ها ق#ال #ه ٓي#از مي#از أٌ

( )1غْضٗ ابطأٍه .27
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ارطؾْا لُ مً رطف اجلي٘ ّارتخْا لُ بابا إػل اجلي٘ رٔفطف لُ مً رطف اجلي٘
ّٓفتذ لُ باب إػل اجلي٘) (.)1

ّمل قْلُ تع#اػل ررََُموْ رَمشََ د زع ْٗ#للنػ#لنغل عامّ ٘#العلن#ا ٛخاق٘#

٨غتقطا ٛمػاٜل :
اّ٤ػل  :كٔفٔ٘ مْت الياؽ ّقبض اكلٜ٣ك٘ ا٤ضّاح .
الثاىٔ٘  :ىعّل العصاب بالصًٓ كفطّا مً أّل غاع٘ مفازضتَه السىٔا .
الثالث٘  :التبآً بغل اكل١ميغل ّالكارطًٓ مل قبض أضّاحَه  ،لٔكٌْ مً#
اجلعا ٛا٨بتسا ٕٜالػابق حت ٙلعامل الربظر باكطاو اكلٜ٣ك٘ للن١ميغل مل كٔفٔ٘
مفازضتَه السىٔا .
الطابع٘  :أ ط ّمْنْعٔ٘ آٓ٘ البخ

مل بع#

الف#عب ّاخلْ#مل مل قلْ#ب

الصًٓ كفطّا .

ٍّل ٍْ مً مك#ازٓق قْل ُ#تع#اػلر عَم ُِْوِْ كِمْ هُُِموةِ اُلمزِيَٖ ًَلَمشُرا

اُشُّػْتَد( ، )2اجلْاب ىعه  ،إش أٌ ت ّٗ٣اكلػلنغل  ٘ٓ٦البخ

ّ ،راب الياؽ

ّميَه الصًٓ كف#طّا ل#صِ ال#ت  ّٗ٣م ً#مك#ازٓق إلق#ا ٛاخلْ#مل ّالطع#و مل
قلْب الصًٓ كفطّا  ،لٔكٌْ مً معاىٕ ّ آات ا ٘ٓ٦أمْض :
اّ٤ل  :ميه ا٨قتتال ب#غل اكلػ#لنغل ّال#صًٓ كف#طّا  ،إش ٓيؿ#فل الكف#اض
بأىفػَه ٓ ٢ّ ،بسأ اكلػلنٌْ القتال .
الثاىٕ  :إزضاو عام٘ الياؽ ّ ،ميَه الكفاض قبذ الكفط ّالتلبؼ بُ .
رنً خكاٜل اليفؼ ا٨ىػاىٔ٘ كطاٍ٘ كل ما تكٌْ آتُ ّعاقبتُ قبٔخ٘
ّن#اضٗ ّ ،مي ُ#الكف##ط ٓ ٢ّ ،عل#ه الي#اؽ بالتب##آً مل كٔفٔ ٘#ق##بض ا٤ضّاح
ّمْنْعٔ٘ ا٨ؿلاٌ مل إكطاو اكلْت ٙغاع٘ ا٨حتهاض ّنطض الكفط ْٓمٝص إ٢

( )1إحػا ٛعلْو السًٓ .231/7
( )2غْضٗ آل عنطاٌ .151
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بالتيعٓل ّأحازٓ

ا٤ىبٔاّ ٛاىق ه كل مً التيعٓل ّاليبْٗ ؼلفازضٗ اليل ذلنس

قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله احلٔاٗ السىٔا اػل الطرٔق ا٤عل. ٙ
ّلكً القطآٌ بقٕ غاكلاً مً التخطٓ

ّاليقل لبع

اليفطٗ مل اليفْؽ

مً الكفط .
ٍّل حف#ظ الق#طآٌ الػ#ي٘ اليبْٓ ٘#مل اكلق#او  ،اجلْ#اب ىع#ه  ،ل#صا ا ب#
اكلػلنٌْ ا٤خباض ّاليكْم الْاضزٗ عً اليل ذل نس ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلُ#

ّغله ٍّل ٓؿنل احلفظ الْ#اضز مل قْل ُ#تع#اػلر ِِٗلمب َٗؾْمُٖ َٗضَُّْ َمب اُمزًْْشَ رَِِٗلمب َُمهُ

حلمبكظوٕد( ، )1تفهل اهلل عع ّع#ل ف#ظ الػ#ي٘ اليبْٓ ٘#ب#القطآٌ  ،أو أٌ
القسض اكلتٔقً مً ا ٍْ ٘ٓ٦حفظ شات القطآٌ بسلٔل عاٜسٓ٘ الهنه ال#ا ٛمل

قْلُ تعاػلررَِِٗلب َُهُ حلبكظوٕد إػل القطآٌ  ،اكلدتاض ٍْ اّ٤ل .
لٔكٌْ احلفظ مل اكلقاو علّ ٙعِْ :
اّ٤ل  :حفظ الكتاب مً اليػذ .
الثاىٕ  :اغتسام٘ أحكاو القطآٌ مً ه تفٔه .
الثال

 :بٔاٌ حفظ اهلل للتيعٓل ؼلا ٓ ٢قسض علُٔ هِ مً اخلٜ٣ق ٍّ ،صا

احلفظ مً مك#ازٓق قْل ُ#تع#اػلر ِِْٗمْ عَبػِمَئ كِمْ اضَسْكِ لَِِِلَمخَد( ،)2رنً#
رهل اهلل عل ٙ#الي#اؽ ّخ٣ر#تَه مل ا٤ضع حف#ظ اهلل ع#ع ّع#ل التيعٓ#ل
ّأحكامُ إػل ْٓو القٔام٘ .
ٍّل ٓؿنل ٍصا احلف#ظ ع#امل ا٦خ#طٗ أو أى ُ#خ#ام بال#سىٔا ّٓ ،يق #ه

باىتَا ٛعامل السىٔا كنا قال تعاػلريَوَّْ َٗيْوِ

اُغََّٔ بءَ ًَيَمِّْ اُغِّمغَِْ ٌُُِِْزُمتِ ًََٔمب

ثَذَأَْٗب أَرٍََّ لَِْنَ ُٗؼِِذُهُ رَػْمذًا ػََِِْ َمب ِِٗلمب ًُ َّمب كَمبػِِِنيَد( ، )3اجلْ#اب ا٨ط ٣#مل حف#ظ
( )1غْضٗ احلاط .9
( )2غْضٗ البقطٗ .30
( )3غْضٗ ا٤ىبٔا.104 ٛ
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التيعٓل ّ ،مشْلُ للخٔ#اٗ ال#سىٔا ّا٦خ#طٗ بفه#ل ّل #

م ً#عي#س اهلل ع#ع

ّعل.

ّقس ّضز شات اللفظ ررَِِٗلب َُهُ َُؾَبكِظُوَٕد( ،)1مل أخْٗ ْٓغ

٤بَٔه اليل ٓعقْب فظ بئامغل أر ْٓغ

ّتعَسٍه

علُٔ الػ٣و ّ ،لكْٓ ً#غ#

أبقاِ عيسِ ّمل ٓطعه معَه  ،لبٔاٌ أٌ العَس ّالْعس باحلفظ ٓ ٢قسض علُٔ إ٢

اهلل عع ّعل ّتعَس الياؽ باحلفظ مً مكازٓق قْلُ تعاػلررََٓب رَؾَبءُرَٕ ِِالل

إَْٔ يَؾَبءَ اُِلهُد(ّٓ ، )2لعو السعاّ ٛاكلػأل٘ ّالتهطب إػل اهلل عع ّعل لتعاٍس
احلفظ .
ّتقسٓط احلصمل مل ا ٘ٓ٦علّ ٙعِْ ميَا :
اّ٤ل ّ :ل ْ##ت##ط ٚإش ٓتْ##ر ٙال##صًٓ كف##طّا اكلٜ٣ك ٘##لطأٓ #

غ##دل اهلل

علَٔه.
الثاىٕ ّ :لْ تط ٚإش ٓتْر ٙاكلٜ٣ك٘ الصًٓ كفطّا ااكلٕ أىفػَه .
الثال

ّ :ل ْ تط ٚإش ٓتْر ٙالصًٓ كفطّا اكلٜ٣ك٘ ّٓػْقْىَه إػل الياض .

الطابه ّ :لْ تط ٚاش ٓتْر ٙاكلٜ٣ك ٘#ال#صًٓ كف#طّا ّٓيتعع ٌْ#أضّاحَ#ه
قَطاً مً أعػازٍه .
اخلامؼ ّ :لْ تط ٚإش ٓتْر ٙالصًٓ كفطّا اكلٜ٣ك٘ لٔدف
الػ##ازؽ ّ :ل ْ##ت##طّ ٚأٍ##ل بٔت#

ّأق##خاب

اهلل عيكه .

إش ٓتْ##ر ٙال##صًٓ كف##طّا

اكلٜ٣ك٘ .
الػابه ّ :لْ تط ٚإش ٓتْر ٙاكلٜ٣ك٘ الصًٓ كف#طّا لٔف#ازضّا ال#سىٔا ب#صل
ٍّْاٌ بعس أٌ كاىْا مفآً متاربًٓ .
الثامً ّ :لْ تط ٚإش ٓتْر ٙالصًٓ كفطّا اكلٜ٣ك٘ ْٓو بسض.

( )1غْضٗ ْٓغ

.12

( )2غْضٗ ا٢ىػاٌ .30
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التاغه ّ :لْ تط ٚإشا ٓتْ#ر ٙال#صًٓ كف#طّا اكلٜ٣ك ٘#ال#صًٓ ىعلْ#ا م#سز ًا

للنػلنغل كنا مل قْلُ تعاػل ر ِِرْ رَغْمزَـِِضُوَٕ سَثٌَُّمْْ كَبعْمزَغَبةَ ٌَُُمْْ أَْٗمْ ُِٓٔمذًُُّْْ

ثِ َُْق ِْٖٓ أَُْالَ ٌَِخِ ُٓشْدِكِنيَد( ، )1أٖ تلخٌْ بالسعاّ ٛتػألٌْ اهلل عع ّعل
الفْا ّاليكط  ،لٔكسض السعا: ٛ
أّ : ً٢زعا ٛاليل ذلنس ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له عؿ ٘ٔ#معطك ٘#ب#سض
ّق#بٔخ٘ ْٓ#و اكلعطكّ ٘#أ ي#ا ٛالقت#ال ّ ،ك#اٌ قاٜنً #ا ٓبتَ#ل ّٓته#طب إػل اهلل
ّٓسعْ  :اللَه إى
ّععل َٓت

إٌ تَل

ٍصِ العكاب٘  ٢تعبس مل ا٢ضع.

بطبُ عع ّعل ّٓقْل ( :اللَه أزلع لٕ ما ّعست  ،اللَه

ىكطو) (.)2
ّٓطره ٓسُٓ إػل الػنا ٛحت ٙغقل الطزا ٛعً ميكبّٔ ،ُ#عع#ل أب ْ#بك#ط
ٓلتعمُ مً ّضآّ ُٜػْ ٚعلُٔ ضزآّ ، ِٛقْل مؿفقا علُٔ مً كثطٗ ا٢بتَال:
ٓا ضغْل اهلل بعض مياؾست

ضب  ،ربىُ غٔياع ل

ما ّعسو(.)3

اىٔاً  :زعا ٛاكلػلنغل ّ ،إقتساٍ٠ه باليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله
مل السعا ، ٛإش كاٌ ٍْ ا٨ماو مل السعاّ ٛالتهطب ؼلػكي٘ إػل اهلل عع ّعل،
ّكاٌ اكلػلنٌْ ٓه#اٌْ بال#سعا : ٛاللَ#ه أ ثي#ا اللَ#ه اىك#طىا عل ٙ#القْ#و
اكلؿطكغل .
الثاً  :زعا ٛاليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّتأمغل اكلػلنغل لُ .
أٖ تاضٗ ٓسعْ اليل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له ؼلف#طزِ ّ ،ت#اضٗ ٓ#سعْ
رٔ١مً اكلػلنٌْ عل ٙزعا ُٜلتين ٔ٘ ملك٘ السعا ٛعيس اكلػلنغل ضعا ٛالقبْ#ل
مً عيس اهلل.
العاؾط  :لْ تطٓ ٚا ذلنس أى
( )1غْضٗ ا٢ىفال .9
( )2تفػه ابً كثه .24/4
( )3ا بً كثه  /الػهٗ اليبْٓ٘ .411/2

ّأمت

إش ٓتْر ٙالصًٓ كفطّا اكلٜ٣ك٘ .
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احلازٖ عؿط ّ :لْ ت#طْ#ٓ ٚو القٔام ٘#أى#

ّأمت#

كٔ#

ٓتْ#ر ٙال#صًٓ

كفطّا اكلٜ٣ك٘ .
الثاىٕ عؿط ّ :لْ تط ٚإش ٓتْر ٙالصًٓ كف#طّا اكلٜ٣ك ٘#لتقٔنْ#ا الكٗ٣#
ّت١تْا العكاٗ .
الثال

عؿط ّ :لْ تط ٚإش ٓتْر ٙال#صًٓ كف#طّا اكلٜ٣ك ٘#لٔ#سخل الي#اؽ

ا٨غ٣و بأماٌ ّ ،مل التيعٓ#ل ر رَُٗشِيمذُ إَْٔ َُٗٔمَّٖ ػََِمغ اُلمزِيَٖ اعْزُنْمؼِلُوا
كِْ اضَسْكِ رَٗغْؼََِهُْْ أَ َِّٔخَ رَٗغْؼََِهُْْ اُْوَاسِصِنيَد(.)1

الطابه عؿط ّ :لْ ت ط ٚإش ٓتْر ٙالصًٓ كفطّا اكلٜ٣ك٘  ،لٔػآذ العباز
ميَه ّ ،عً احلػً البكطٖ قال  :ق#ال ضع#ل#ٓ :ا ضغْ#ل اهلل ،إى ٕ#ضأٓ#
بلَط أبٕ عَل مثل الؿطاو ما شاو؟ قال :نطب اكلٜ٣ك٘ (.)2
اخلامؼ عؿط ّ :لْ تط ٚحال الكفاض إش ٓتْراٍه اكلٜ٣ك٘.
ّتبغل ا ٘ٓ٦علٔه ميعل٘ اليل ذلنس قل  ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله عيس اهلل إش
طلاطبُ غبخاىُ مل غاع٘ الؿسٗ ّاحملي٘ بلف٘ التدفٔ
خكاٜل آٓ٘ البخ

ّاكلْاغاٗ ّالبؿاضٗ رنً

أىَا ونه بغل ا٨ىصاض ّالبؿاضٗ مل شات اكلي ْ مً قبل

أٌ تكل اليْب٘ إػل اكلفَْو خبكْم البؿاضٗ .
رلف٘ ا٨ىصاض مل ا ٘ٓ٦علٔ٘ ٍّٕ قاىٌْ ق تل اهلل عع ّع#ل لل#صًٓ كف#طّا
الصًٓ ضلاضبٌْ اليبْٗ ّالتيعٓل لٔكٌْ شات القاىٌْ بؿاضٗ للن١ميغل اكلْعْز
ّالصٖ ْٓلس رٔنا بعس  ٍّْ ،مً أغطاض غ٣#م٘ الق#طآٌ م ً#التخطٓ#

ّمً#

العٓازٗ ّاليقل  ٍّْ ،مً عنْمات قْلُ تع#اػلر ِِٗلمب َٗؾْمُٖ َٗضَُّْ َمب اُمزًْْشَ رَِِٗلمب َُمهُ
حلبكظوٕد(.)3

( )1غْضٗ القكل .5
( )2تفػه ابً كثه .77/4
( )3غْضٗ احلاط .9
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تق#سٓه ّت#أخه ،لل #ا ٓػ#ن ٙمل الك#ياع٘ اليخْٓ ٘#تق#سٓه

ّمل آٓ٘ البخ

اللفظ عل ٙعاملُ ٍّه الصًٓ كف#طّا ّتق#سٓطِ ّ :ل ْ#ت#ط ٚاكلٜ٣كٓ ٘#تْرٌْ#
الصًٓ كفطّا ّ ،رُٔ مػاٜل :
اّ٤ػل  :بٔاٌ ؾسٗ هو اهلل عع ّعل عل ٙالصًٓ كفطّا .
الثاىٔ٘  :مً معاىٕ تقسٓه اللفظ عل ٙعامل ُ#إضازٗ ا٨ختك#ام ّ ،ميُ#

قْلُ تعاػل رِِيَّبىَ َٗؼْجُذُ رَِِيَّبىَ َٗغْزَؼِنيُد (ّ ، )1ميُ قْلُ تعاػلررَسَثَّيَ كٌََجِّشْد( ،)2إش
قسو اكلفعْل عل ٙرعل العبازٗ لبٔاٌ قاىٌْ ٍّْ اىيا  ٢ىعبس إ ٢اهلل عع ّعل
ّ ٢ىؿطو بُ .
الثالث٘  :مً معاىٕ ا ٘ٓ٦بع

الػكٔي٘ مل قلْ ب اكلػلنغل ّالياؽ ـلٔع ًا

مً كٔفٔ٘ اكلْت الؿسٓسٗ اليت شكطتَا ا ٘ٓ٦أعّ ِ٣أٌ اكلٜ٣ك٘ ٓ ٢تْرٌْ بَصِ
ال طٓق٘ إ ٢مً ٓتك

بأمْض :

اّ٤ل  :الكفط ّاله٣ل٘ .
الثاىٕ  :قتال ّذلاضب٘ اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّاكل١ميغل .
 :ا٨قطاض عل ٙالقتال .

الثال

الطابه  :إضازٗ ا٨بازٗ العام٘ ّالفػاز مل ا٤ضع .
ّمً ّعِْ الفػاز مل اكلقاو الػعٕ كليه إقام٘ الكّ ٗ٣أزا ٛالؿعاٜط .
ّ ٢ؽليه ٍصِ الكفات مً عنْو حكه الْراٗ بَصِ الكٔفٔ٘ للصًٓ كفطّا
ّؿلْتٌْ عل ٙالكفط مه ضٓ٠تَه للنعا#عات ب#سلٔل أٌ اّ ٘#ٓ٦ضزت بكٔ#ف٘
العنْ##و ّىع##
أَُْالَ ٌَِخُد

( )3

الكف##ط بقْل ُ##تع##اػل ر رَُ موْ رَ مشََ ِِرْ يَزَ موَكلغ اُل مزِيَٖ ًَلَ مشُرا

ّاكلساض عل ٙعنْو اكلعيّ ٙلٔؼ غبو الي#عّل ٍّّ ْ#اقع ٘#ب#سض

ّقتل اكلٜ٣ك٘ للنؿطكغل ْٓمٝص  ،قال تع#اػل ر ِِرْ يُموؽِْ سَثُّميَ َُِِمغ أَُْالَ ٌَِمخِ
( )1غْضٗ الفاة٘ .5
( )2غْضٗ اكلس ط .3
( )3غْضٗ ا٤ىفال .50
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أَْْٗ َٓؼٌَُْْ كَضَجِّزُوا اُلزِيَٖ َٓ ُو ا عَ ُْوِْ كِْ هُُِوةِ اُلمزِيَٖ ًَلَمشُرا اُشُّػْمتَ كَبمْمشِثُوا
كَوْمَ اضَػْ َبمِ رَامْشِثُوا ِٓ ْهُْْ ًَُل ثَ َبَٕد (. )1
ّمً خك#اٜل آٓ ٘#البخ#

بٔاىَ#ا لق#اىٌْ ٍّ ْ#أٌ اكلٜ٣ك#ٍ ٘#ه ال#صًٓ

ٓتْرٌْ الفعاٗ الكارطًٓ إش أٌ الػي٘ اليبْٓ٘ بٔاٌ ّتفػه للقطآٌ ّ ،قس عاٛت
أخباض معطك٘ بسض ؼلا ٓسل عل ٙؽلازٖ الصًٓ كفطّا مل الفّ ٕ#اللل#ه ّإضازٗ
القتال ّ ،فلاغتَه ّكٔسٍه لقتل اليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلّ ُ#غ#له ّأٍ#ل
بٔتُ ّأقخابُ .
لقس أخربت آٓات القطآٌ عً ىعّل اكلٜ٣ك٘ ْٓ#و ب#سض م#سزاً لل#يل ذلن#س
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّأقخابُ إغ#تااب٘ ل#سعاَٜه ٢ّ ،ب#س أٌ ٍٛ٢١#
اكلٜ٣ك٘ قس قامْا بْااٜ

قتالٔ٘ مل اكلعطك٘ ّ ،ميَا ما أخربت عيُ آٓ٘ البخ

بقبهَه ٤ضّاح الصًٓ كفطّا .
ّمً ا٨ضازٗ التكْٓئ٘ ّراٗ كل اىػاٌ ّظٍْ ضّحّ ُ#مفازضت ُ#احلٔ#اٗ

السىٔا عيس حلْل أعلُ  ،قال تعاػلر اُِلهُ يَزَوَكلغ اضَْٗلُظَ ؽِنيَ َٓوْرِهَب رَاُلزِْ َُْْ

د َر ُي ْشعِم َُ اُْم ُ ْلشََ َُِِمغ َأعَم ََ
ي ا لُزِْ َهنَمغ َػ َِ ِْهَمب ا َُْٔم ْو َ
غ ُ
ذ كِْ َٓ َب ِٓهَب َك ُِ ْٔ ِ
َر ُٔ ْ
ُٓغَُٔغ َِِّٕ كِْ رَُِيَ ريَبد ُِوَوَّْ يَزَلٌَلشُرَٕد(.)2
ّلكً آٓ٘ البخ

عاٛت بكٔفٔ٘ ّقٔف٘ لْراٗ الصًٓ كفطّا  ،إش تته#نً

ّعٍْاً :
اّ٤ل  :إضازٗ معي ٙ##اجلن##ه مل ّر##اٗ ال##صًٓ كف##طّا ب##أٌ تتْ##ر ٙاكلٜ٣ك٘##

ـلاع٘ ّطاٜف٘ ميَه زرع٘ ّاحسٗ  ٍّْ ،مً مكازٓق قْلُ تعاػلرَُِِوْيَغَ ىَشَكَب
ِْٖٓ اُلزِيَٖ ًَلَشُرا أَرْ يٌَْجِزَهُْْ كََِ ْوَِِجُوا لَب ِجِنيَد(.)3
( )1غْضٗ ا٤ىفال .12
( )2غْضٗ العمط .42
( )3غْضٗ آل عنطاٌ .127
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الثاىٕ  :بٔ#اٌ غ#دل اهلل عل ٙ#ال#صًٓ كف#طّ ا بق#بض اكلٜ٣ك ٘#أضّاحَ#ه
بأؾق حال .
الثال
مل

 :ىػب٘ ّراٗ الصًٓ كفطّا إػل اكلٜ٣ك ٘#دل#تنعغل ّمتف#طقغل ّلٔ#ؼ

اكلْت ّحسِّ ،ضلتنل ّعٍْاً :
اّ٤ل  :قبض مل

اكلْت أضّاح الصًٓ كفطّا ّ ،عاٛت قٔ#ف٘ اجلن#ه

لبٔاٌ أٌ قبض ا٤ضّاح خام باكلٜ٣ك٘ .
الثاىٕ  :لقس ىعل أل

مً اكل ٜ٣ك٘ مسزاً لليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ#

ّاكلػلنغل ْٓو بسض ّ ،مً مكازٓق اكلسز مل اكلقاو ق#بض أضّاح الكف#اض م#ه
نطب ّعٍَْه ّأزباضٍه ّأغتاٍه( ، )1إش أٌ القطآٌ ٓك
ّٓ ٢عاع مل

.

اكلْت عً قبض ا٤ضّاح ـلل٘ ّ ،لكً مل ْٓو بسض ىعل

مٜ٣ك ٘##لٔق##اتلْا م##ه اكل١##ميغل ّٓقبه ْ #ا أضّاح ال##صًٓ كف##طّا ّ ،كأى ُ##ىْ##ب
اغتثيا ّ ،ٛب
ٓقْلٌْ كلل

مل الفلػف٘ أى ُ#م#ا م ً#ع#او إّ ٢ق#س خ#لٯ ّ ،ك#أٌ اكلٜ٣ك٘#
اكلْت ْٓو بسض سلً ىكفٔ

أم#ط ال#صًٓ كف#طّا ّأى#ا ىعلي#ا ب#أمط

خام بقتلَه .
الثال

 :إضازٗ التعاٌّ ّالتآظض بغل مل

اكلْت ّاكلٜ٣ك٘ الصًٓ ىعلْا ْٓو

بسض مل قبض أضّاح الصًٓ كفطّا ّٓ ،كٌْ عل ٙعَات :
اّ٤ػل ٓ :هطب اكلٜ٣ك٘ ّعِْ ّأزباض الصًٓ كفطّا ّٓ ،قْو مل

اكلْت

بقبض أضّاحَه .
الثاىٔ٘  :قبض اكلٜ٣ك٘ أضّاح ؾ ط مً الصًٓ كفطّا ْٓو بسض ّٓ ،ق#بض
مل

اكلْت الؿ ط ا٦خط ميَه .
الثالث٘  :لقس أضاز اهلل عع ّعل أٌ ٓق#بض مل#

ْٓو بسض بعيآ٘ ّل

اكلْ#ت أضّاح الؿَ#ساٛ

ّٓ ،قْو اكلٜ٣ك٘ بقبض أضّاح الصًٓ كف#طّا بالؿ#سٗ

ّالعصاب .
( )1ا٤غ

 :العاع ّ ،قس ّقس ٓ لق عل ٙحلق ٘ السبط ّ ،إشا قٔل ٍْ أنٔق أغ#تاً مً#

شاو رهاز ميُ العاع عً الفعل ّ ،لٔؼ ا٤غ

ؼلعي ٙاكل١خطٗ .
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الطابع : ٘##تقػٔ##ه ّتْظٓ##ه ق##بض أضّاح ال##صًٓ كف##طّا ب##غل مل#

اكلْ##ت

ّاكلٜ٣ك٘ .
اخلامػٓ : ٘##قْ##و مل #

اكلْ##ت بق##بض أضّاح ال##صًٓ كف##طّا ## ،ه ٓقْ##و

اكلٜ٣ك٘ بهطب ّعٍَْه ّأزبا ضٍه أٖ أٌ الهطب بع#س اكلْ#ت  ٢ّ ،م#اىه
مً إعتناب نطب اكلٜ٣ك٘ للصًٓ كفطّا قبل ّبعس اكلْت.

ِفهىَ ادلىافمح يف اٌَح

ّرُٔ مػاٜل :
اّ٤ػل  :تتك

آٓ٘ البخ

بتقسو اكلفعْل بُ راُلزِيَٖدّىعتَه بالكفط ،

ه شكطت ا ٘ٓ٦الفاعل ٍّه رأَُْالَ ٌَِخُدأٖ أىَه ٓقبهٌْ أضّاح الياؽ باشٌ
اهلل عع ّعل جمل ٞآٓ٘ أخط ٚرب بأٌ اهلل عع ّعل الصٖ ٓتْ#ر ٙاليفْ#ؽ ،

ق##ال تع##اػل ر اُِلمهُ يَزَموَكلغ اضَْٗلُمظَ ؽِمنيَ َٓوْرِهَممبد (ّٓ )1فٔ##س اجلن##ه ب##غل ا##ٓ٦تغل
أمْضاً:
اّ٤ل  :إٌ اهلل عع ّعل ٍْ الصٖ ٓتْر ٙالياؽ عي#س حلْ#ل آع#اله ،

ّٓ ٢عله بَصِ ا٦عال إ  ٢اهلل عع ّعل  ٢غٔنا ّأىُ غبخاىُ قال رئَْؾُوا اُِلهُ َٓب
يَؾَممبءُ رَيُضْجِ مذُ رَػِ ْمذَهُ أُُّّ اٌُِْزَممبةِد (ّ ، )2ق##ال ر هُ موَ اُلمزِ

لََِوٌَُ مْْ ِٓمْٖ ىِممني صُ مَّْ

هَنَغ أَعَالً رَأَعََئ ُٓغَُٔغ ػِ ْذَهُد (. )3
الثاىٕ ٓ :أمط اهلل عع ّعل مل

اكلْ#ت ّمػ#اعسُٓ م ً#اكلٜ٣ك ٘#بق#بض

أضّاح الياؽ ٍّ ،ياو مػاٜل :
اّ٤ػل ٍ :ل للنٜ٣ك٘ إضعا ٛقبض ضّح إىػاٌ أّ تقسؿلُ .
الثاىٔ٘ ٍ :ل ٓقسض اكلٜ٣ك٘ عل ٙفٔ
( )1غْضٗ العمط .42
( )2غْضٗ الطعس .39
( )3غْضٗ ا٤ىعاو .2

كٔفٔ٘ قبض ضّح الكارط .
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الثالث٘ ٍ :ل ضلتنل ّقْب اكلٜ٣ك٘ باخل أ رٔقبهٌْ ضّح الكارط عل ٙأىُ
م١مً أّ العكؼ خاق٘ مه تؿابُ ا٤ر اّ ٛإةاز أّاٌ قبض الطّح .
أما اكلػأل٘ اّ٤ػل رلٔؼ للنٜ٣ك٘ تق#سٓه أّ إضع#ا ٛق#بض ال#طّح لثاىٔ٘#
ّاحسٗ  ،راٌ قل
يَغْزَوْذُِٓوَٕد

( )1

قس شكط قْلُ تعاػل ر كَتِرَا عَبءَ أَعَُِهُْْ الَ يَغْمزَ ْلِشُرَٕ عَمبػَخَ رَالَ

الػاع٘ ّلٔؼ السقٔق٘ أّ الثاىٔ٘ أّ ططر٘ العغل ّ ،اجلْ#اب

شكط لفظ الػاع٘ لبٔاٌ اكلقساض العماىٕ القكه  ،مل مقاب#ل الْٔ#و ّا٤غ#بْب
ّالػي٘ ّ ،لٔؼ مل القطآٌ شكط السقٔق٘ أّ الثاىٔ٘  ،كنا أٌ ٍصا ا٤ععا ٛمً
الػاع٘ ّتػنٔتَا مل تكً معلْم٘ عيس العطب ّ هٍه مً ا٤مه آىصاو ّ ،قس

ٓأتٕ لفظ الػاع٘ لبٔاٌ ا٤عل ّأّاٌ ا٦خطٗ قال تعاػلريَغْ َ ُوَٗيَ ػَْٖ اُغَّبػَخِ
أَيَّبَٕ ُٓشْعَبهَب هَُْ ِِٗلَٔب ػُِِْٔهَب ػِ ْذَ سَثِّْ الَ يُغَِِْهَب ُِوَهْزِهَب ِِالل هُوَ صَوَُِذْ كِْ اُغََّٔوَادِ رَاضَسْكِ
الَ رَ ْرٌُِِْْ ِِالل ثَـْزَخَ يَغْم َ ُوَٗيَ ًَ َٗلميَ ؽَلِمٌّْ ػَ ْهَمبد(#ٍّ ،)2ص ِ ا ٕ#ٍ ٘#ٓ٦الْحٔ#سٗ ال#يت
ٓتكطض رَٔا لفظ الػاع٘ .
ّأما اكلػأل٘ الثاىٔ٘ رٓ ٣قسض اكلٜ٣ك٘ عل ٙفٔ

عصاب الكارط عيس قبض

ضّحُ  ٌ٤ ،كٔفٔ٘ القبض ذلسزٗ ّمعلْم٘ عيسٍه ٍّه ٓسضكٌْ أٌ الك#ارط
ٓػتخق كٔفٔ٘ الع#صاب عي#س ق#بض ضّحّ، ُ#م ً#خك#اٜل الق#طآٌ تقطٓ#و
اكلسضكات العقلٔ٘ با حملػْؽ بالط ٘ٓ٠أّ الػنه .
ّمً إعااظ القطآٌ أٌ آٓ٘ البخ

ّا#ٓ٦ات ال#يت تته#نً ا٨خب#اض عً#

ؾسٗ قبض ضّح الكارط زعْٗ للياؽ مً ّعِْ :
اّ٤ل  :ح#

اكلػ#لنغل عل ٙ#الثب#ات مل مقام#ات ا٨ؿل#اٌ ّ ،مل التيعٓ##ل

ر سَثَّ َب الَ رُضِؽْ هُُِوثَ َب ثَؼْذَ ِِرْ هَذَيْزَ َب رَهَتْ َُ َ ب ِْٖٓ َُذُْٗيَ سَؽَْٔخَ ِِٗليَ أَْٗذَ اُْوَهَّبةُد (.)3
( )1غْضٗ ا٤عطامل .34
( )2غْضٗ ا٤عطامل .187
( )3غْضٗ آل عنطاٌ .8
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الثاىٕ  :زعْٗ الكفاض للتْب٘ ّا٨ىاب٘ كلا مل ا ٘ٓ٦مً التدْٓ
الثال #

ّالْعٔس .

 :ظع##ط الي##اؽ ع ً##ذلاك##اٗ الك##ارطًٓ مل كف##طٍه ّ َٔ##ه ّعً##

إعاىتَه.
ّمل ا ٘ٓ٦مػاٜل :
اّ٤ػل  :إبت##سأت ا ٘##ٓ٢باغ##ه ا٨ؾ##اضٗ (ٍ##صا ) ٨ضازٗ الف##طز القطٓ##و
لٔتهنً مل تقسٓطِ ّعٍْاً :
اّ٤ل  :إضازٗ اخلكْم٘ ب#غل اكل١#ميغل ّالك#ارطًٓ قب#ل ا٨غ٣#و أٓه#اً ،
ّٓك ٌْ##تق##سٓطِ  :شاو خك##ناٌ اختك##نْا مل ضبَ##ه  ،إش أٌ اغ##ه ا٨ؾ##اضٗ
للنثي ٍْ ٙشاو ّتاى

ّ ،اغتعنالُ قلٔل  ،لبٔاٌ عَاز ا٤ىبٔ#اّ ٛاق#خابَه

ٕ ًَم ِض َكَٔمب
َ
ٖ َٗجِمْ هَبرَم ََ َٓؼَم ُه ِس ِّثُِّمو
ْ
ٖ ِٓم
ْ
مل غبٔل اهلل ّ ،مل التيعٓل ر َر ًَ َ ِّي
رَهَ ُوا َُِٔب أَفَبثَهُْْ كِْ عَجَِِِ اُِلهِ رََٓب مَؼُلُوا رََٓب اعْزٌََبُٗوا رَاُِلهُ يُؾِتُّ اُقَّبثِشِيَٖد (.)1

الثاىٕ  :اكلطاز اخلكْم٘ بغل اكل١#ميغل ّالك#ارطًٓ مل ا٤عٔ#ال ال٣حق، ٘#
ّمً آ٦ات أٌ اهلل عع ّعل أىعه عل ٙاكلػلنغل بف#تذ مك ٘#قب#ل أٌ ٓف#ازض
اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله إػل الطرٔق ا٤علّ ، ٙرُٔ فٔ
اكلػلنغل مل اخلكْم٘ مل معطك٘ بسض بالػٔ

عً

ّعطٓاٌ السما. ٛ

ّةتنل ٍصِ اخلكْم٘ ّعٍْاً :
اّ٤ل :إضازٗ القتال مً ال طر غل ّ ،كل مً اخلكنغل ٓطٓس القتال .
الثاىٕ  :اكل١ميٌْ ٍه الصًٓ ٓطٓسٌّ القتال .
الثال

 :الصًٓ كفطّا ٓ ٢طنٌْ إ ٢بالقتال .

الطابه  :لٔؼ مً أحس مً ال طرغل ٓطٓس القتال .
ّالكخٔذ ٍْ الثال

أع ٍّْ ، ِ٣الثاب

كتاباً ّغي٘ ّتأضطلٔاً  ،إش أقط

ض٠غا ٛالكفط عل ٙالقتال كنا مل معطك٘ بسض #ٍّ ،ل ٍ#صا ا٨ق#طاض ّح#سِ

( )1غْضٗ آل عنطاٌ .146
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خٔاى٘ هلل  ،اجلْاب ىع#ه ٤ ،ى ُ#ح#طب عل ٙ#اليبّ ْٗ#التيعٓ#ل ّال#ه لل#يفؼ

ّاكل١ميغل ّالياؽ ـلٔعاً ّ ،مل التيعٓل ر رَاٌَُْبكِشُرَٕ هُْْ اُظلبُُِٔوَٕد (. )1
ركاى

العاقب٘ ىكطاً مبٔياً لليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّأقخابُ .

الثاىٔ : ٘##شك##طت ا ٘##ٓ٦مْنْ##ب اخلكْ##م٘ ّأى ُ##مل اهلل ّضبْبٔت ُ##اكل لق٘##
للياؽ ّاخلٜ٣ق  ٍّْ ،مْنْب عاو ٓتعلق ؼلكازٓق ا٨ؿلاٌ رٔؿنل ّعٍْاً:
اّ٤ل  :اخلكْ##م٘ مل اكلٜ٣ك ٘##إش صل##و التػ##لٔه ب##أىَه خل##ق م ٔ##ه هلل

مػكيَه الػناّات ّّ ،ضز مل شو الصًٓ كف#طّا مل التيعٓ#ل رأَكَ َفْملَبًُْْ سَثٌُُّمْْ
ثِبُْجَ ِنيَ رَارلخَزَ ِْٖٓ أَُْالَ ٌَِخِ َِِٗبصَب ِِٗلٌُْْ َُزَوُوُُوَٕ هَوْالَ ػَظًِِٔبد (.)2

الث##اىٕ  :اخلكْ##م٘ مل ا٤ىبٔ##ا ، ٛإش ٓيك##ط الكف##اض اليبْ##ات ّ ،صلخ##سٌّ
ؼلعاعاتَه  ،بٔينا صلتَس اكل١ميٌْ مل زعْتَه للتكسٓق بَا  ،لٔفتذ له ٍصا
التكسٓ ق أبْاباً مً اخله ّالف٣ح .
الثال

 :اغتَعا ٛالصًٓ كفطّا بالتيعٓل ّعساله بَا ّإٓطاز اكلفال #ات

ّالتخسٖ بالباط#ل ّ ،مي ُ#م#ا ّضز مل التيعٓ#ل حكآ ٘#ع ً#كف#اض ق#طٓـ كل#ا
رعْا اليل ذلنساً قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ٓتلْ القطآٌ ّٓكثط م ً#تّٗ٣#

آٓاتُ مل الكّ ٗ٣#خاضعَ#ا  ،رق#الْا ر رَِِرْ هَمبُُوا اُِلهُمَّْ ِِْٕ ًَمبَٕ هَمزَا هُموَ اُْؾَمنَّ
ِْٖٓ ػِ ْذِىَ كَ َْٓيِشْ ػََِِْ َب ؽِغَبسَحً ِْٖٓ اُغََّٔبءِ أَرْ ا ْزِ َب ثِؼَزَاةَ أََُِِْد (. )3

الطابه  :مٔل الصًٓ كفطّا جلعاع٘ الػ٣#ح ّ ،ؤَ#ع اجلْٔ#ف ّذلاضب٘#
اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآ لُ ّغله ّاكل١ميغل .

( )1غْضٗ البقطٗ .254
( )2غْضٗ ا٨غطا.40 ٛ
( )3غْضٗ ا٤ىفال .32
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ِفهىَ ادلخاٌفح يف اٌَح
مل ا ٘ٓ٦مػاٜل :
اّ٤ػل  :بٔاٌ قاىٌْ ٍّْ أٌ اكلٜ٣ك ٘#تتْ#ر ٙالي#اؽ ّ ،أٌ اكلْ#ت عاقب٘#

حتنٔ٘ لكل إىػاٌ ّ ،مل التيعٓل رِِٗليَ َِِّٓذ رَِِٗلهُْْ َِِّٓزُوَٕد (.)1

الثاىٔ٘  :تصكه الياؽ بقاىٌْ ٍّْ أٌ اكلٜ٣ك٘ ٍه الصًٓ ٓتْرٌْ ّٓقبهٌْ

أضّاح الياؽ عيس حلْل ا٦عال  ،قال تعاػل ر كَتِرَا عَبءَ أَعَُِهُمْْ الَ يَغْمزَ ْلِشُرَٕ
عَبػَخَ رَالَ يَغْزَوْذُِٓوَٕد(.)2
الثالث٘  :مً مفأٍه اكلدالف٘ مل آٓ٘ البخ

أٌ اكلٜ٣ك٘ ٓتْرٌْ الصًٓ آميْا

بػ٣و ّتػلٔه ٨ختكام ا٤شّ ٚنطب الْعِْ ّا ٤زباض بالصًٓ كفطّا .
الطابع٘  :بع

الػ#كٔي٘ ّال نأىٔي ٘#مل ىفْ#ؽ اكلػ#لنغل خبكْ#م ح#ال

ا٨حتهاض ّضع#ا ٛحهْ#ض مٜ٣ك ٘#الطفل ٘#عي#س حلْ#ل آع#اله (ع ً#ابً#
عباؽ قال  :مل

اكلْت الصٖ ٓتْر ٙا٤ىفؼ كلَا ّ ،قس غ#لل عل ٙ#م#ا مل

ا٤ضع كن##ا غ##لل أح##سكه عل ٙ##م##ا مل ضاحت ، ُ##مع ُ##مٜ٣ك ٘##م ً##مٜ٣ك٘##
الطفل٘ ّ ،مٜ٣ك٘ مً مٜ٣ك٘ الع#صاب  ،ر#بشا تْ#ر ٙىفػ#اً طٔب ٘#زرعَ#ا إػل
مٜ٣ك٘ الطفل٘ ّ ،إشا تْمل خبٔث٘ زرعَا إػل مٜ٣ك٘ العصاب .)3( ).
اخلامػ٘ ٓ ٢ :فعل اكلٜ٣ك ٘#با٨ىػ#اٌ عي#س مْت ُ#إ ٢م#ا ٓ#أمطٍه اهلل ع#ع
ّعل بُ مً أغباب الطفل٘ للن١مً ّ ،قٔ العصاب للكارط .
تط ٚكٔ

ٓعطمل اكلٜ٣ك٘ الصًٓ كفطّا عيس اكلْت  ،اجلْاب ىعل

ا٘ٓ٦

أع ِ٣خبكْم قتل ٙبسض مً الكفاض ّ ،كاٌ اكلٜ٣ك٘ حانطًٓ الْاقع٘  ،كنا
أٌ مل

اكلْت ّأعْاىُ ٓعطرٌْ الكفاض عيس قبض أضّاحَه بػٔناٍه .

( )1غْضٗ العمط .30
( )2غْضٗ اليخل .60
( )3السض اكليثْض .105/8
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(ّأخطج ابً مط زُّٓ بػيس نعٔ

عً ابً عباؽ قال  :بٔيا ضغْل اهلل

قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله شات ْٓو قاعساً ّ ،ت#ٍ ٣صِ ا٘#ٓ٦رِِرْ اُظلمبُُِٔوَٕ
كِْ ؿََٔشَادِ أَُْوْدِ رَأَُْالَ ٌَِخُ ثَبعِيُوا أَيْذِيهِْْ أَلْشِعُوا أَٗلُغٌَُْْ اَُِْوَّْ رُغْضَرَْٕ اَُِْوَّْ رُغْضَرَْٕ
ػَم مزَاةَ اُْهُممموِٕ ثَِٔمممب ًُ م مزُْْ رَوُوُُممموَٕ ػََِمممغ ا ُِلم مهِ ؿَِْم مشَ اُْؾَم منِّ رًَُ م مزُْْ ػَم مْٖ يَبرِمممهِ
رَغْزٌَْجِشُرَٕد(.)1
ه قال ّ :الصٖ ىفؼ ذلنس بٔسِ ما م ً#ىف#ؼ تف#اض ال#سىٔا حت ٙ#ت#طٚ
مقعسٍا مً اجلي٘ ّالياض .
ه قال  :إشا كاٌ عيس شل

راط#اٌ م ً#اكلٜ٣ك ٘#ىلنْ#ا م#ا ب#غل

ق

اخلارقغل كأٌ ّعٍَْه الؿنؼ رٔيلط إلَٔه ما ٓط ٚهٍه ّ ،إٌ كيته تطٌّ
أىُ ٓيلط إلٔكه مه كل مل

ميَه أكفاٌ ّحيْ)  ،ر#بشا ك#اٌ م١مي#اً بؿ#طِّ

باجلي٘ .
ّقالْا  :اخطعٕ أٓتَا اليفؼ ال ٔب٘ إػل ضنْاٌ اهلل ّعيتُ رقس أعس اهلل
ل

مً الكطام٘ ما ٍْ خه ل

ّضلفٌْ بُ رَه أل

مً ال#سىٔا ّم#ا رَٔ#ا  ،رن#ا ٓعالٓ ٌْ#بؿ#طّىُ

ّأض أمل مً الْالسٗ بْلسٍا ّٓ ،ػلٌْ ضّحُ مً ة

كل افط ّمفكل ّ ،ؿلْت اّ٤ل راّ٤ل ّٓ ،ربز كل عهْ اّ٤ل راّ٤ل ،
َّٓ ٌْ##علّٔ ُ##اٌ كي##ته تطّى ُ##ؾ##سٓساً حت ٙ##تبل #شقي ، ُ##رل َْ##أؾ##س كطام٘##
للدطّج حٔيٝص مً الْلس حغل طلطج مً الطحه  ،رٔبتسضٍا ك#ل مل#
أَٓه ٓقبهَا  ،رٔتْػل قب هَا مل
ّغله { قل ٓتْراكه مل

م#يَه

اكلْت  ،ه ت ٣ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ

اكلْت الصٖ ّكل بكه ه إػل ضبكه تطععٌْ }(.)2

قال  :رٔتلقاٍا باكفاٌ بٔض ه ضلتهيَا إلُٔ رَْ أؾس لا لعّماً مً اكلطأٗ
لْلسٍا  ،ه ٓفْح لا رَٔه ضٓذ أطٔو مً اكلػ
مطح با بالطٓذ ال ٔب٘ ّالطّح ال و .
( )1غْضٗ ا٤ىعاو .93
( )2غْضٗ الػاسٗ .11

ٓ ،تباؾطٌّ بَا ّٓقْلٌْ :
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اللَه قل علُٔ ضّحاً ّقل علُٔ عػساً خطع

ميُ رٔك#عسٌّ بَ#ا ،

ّهلل خلق مل الْآ ٢ ٛعله عستَه إ ، ٍْ ٢رٔفْح لا رَٔه ضٓذ أطٔو مً
 ،رٔكلٌْ علَٔا ّٓتباؾطٌّ بَا ّٓفتذ لا أبْاب الػنآّ ، ٛك#لٕ

اكلػ

علَٔا كل مل

مً كل را ٛؽلط بُ ح ت ٙتْق

بغل ٓسٖ اكلل

اجلباض .

رٔقْل اجلباض عع ّعل  :مطحباً باليفؼ ال بٔ٘ ّهػس خطع

ميُ ّ ،إشا

قال الطب عع ّعل للؿٕ : ٛمطحبا  .ضحو لُ كل ؾّ ٕٛ#شٍ#و عي ُ#ك#ل
نٔق .
ه ٓقْل  :اشٍبْا بَصِ اليفؼ ال ٔب٘ رازخلٍْا اجلي٘ ّ ،أضٍّا مقعسٍا ،
ّاعطنْا علَٔا ما أعس لا مً اليعٔه ّالكطام٘  ،ه اٍب ْا بَا إػل ا٤ضع
ربىٕ قهٔ

أىٕ ميَا خلقتَه ّرَٔا أعٔسٍه ّميَا أخطعَه تاضٗ أخط. ٚ

رْالصٖ ىفؼ ذلنس بٔسِ ٍٕ أؾس كطاٍ٘ للدطّج ميَا حغل كاى

طج

اجلػ#س ال#صٖ كي#

رُٔ#؟

مً اجلػس ّ ،تقْ#ل  :آ ً#ت#صٍبٌْ ب ٕ#إػل شل#
رٔقْلٌْ  :إىٯا مأمْضٌّ بَصا ر  ٣بس ل
مً ػلُ ّأكفاىُ  ،رٔسخلٌْ شل

ميُ  .رَٔب ٌْ بُ عل ٙقسض ر#طا َه

الطّح بغل اجلػس ّأكفاىُ  ،رنا خلق اهلل

تعاػل كلن٘ تكله بَا فلٔه ّ ٢ه فلٔه إٓ ٍّْ ٢ػنعَا  ،إ ٢أىُ ١ٓ ٢شٌ
لُ مل اكلطاعع٘  ،رلْ ره أؾس الياؽ لُ حباً ّمً أععٍه كاٌ علُٔ ٓقْل :
عل ٙضغ لكه ما ٓعالكه ّأشٌ لُ مل الك٣و للعيُ ّ ،إىُ ٓػنه خفق ىعاله
ّىفض أٓسَٓه إشا ّلْا عيُ .
ه ٓأتُٔ عيس شل

ملكاٌ رلاٌ لٔلاٌ ٓػ#نٔاٌ ميك#طاً ّىك#هاً ّمعَن#ا

عكا مً حسٓس لْ اعتنه علَٔا اجلً ّا٢ىؼ ما أقلٍْا ٍّٕ علَٔنا ٓػه ،
رٔقْ ٌ٢لُ  :أقعس ببشٌ اهلل  ،ربشا ٍْ مػتْ قاعساً رٔيلط عيس شل

إػل خلق

كطُٓ رلٔه ٓيػبُ ما كاٌ ضأ ٚعيس مْتُ .
رٔقْ ٌ٢لُ مً ضب ؟ رٔقْل  :اهلل .
رٔقْ : ٌ٢رنا زٓي ؟ رٔقْل اَ٨غ٣#و # ،ه ٓيتَطاى ُ#عي#س شل#

اىتَ#اضٗ

ؾسٓسٗ  ،ه ٓقْ : ٌ٢رنً ىبٔ ؟ رٔقْل  :ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلّ ُ#غ#له
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ّٓعط عيس شل
مً ضٓذ اكلػ

عطق اً ٓبتل ما ةتُ مً الااب ّٓ ،كه شل
ّٓ ،ي#ازٖ عي#س شل#

العط أطٔ#و

م ً#الػ#نا ٛى#سا ٛخفًٔ #ا ق#س عب#سٖ

رلٔيفعُ قسقُ  ،ه ٓفػذ لُ مل قربِ مس بكطِ ّٓ ،بتصلُ رُٔ الطضلاٌ ّٓ ،ػا
باحلطٓط  ،ربٌ كاٌ معُ مً القطآٌ ؾٕ ٛكفاِ ىْضِ ّ ،إٌ مل ٓكً معُ ععل
لُ ىْض م ثل ىْض الؿنؼ مل قربِ ّٓ ،فتذ لُ أبْاب ّكْ ٚإػل اجلي٘ رٔيلط إػل
مقعسِ ميَا للا كاٌ عآً حغل قعس بُ .
إػل ْٓو ٓقْو إ ٢كيْمٓ ٘#يامَ#ا

ه ٓقال  :من قطٓط العغل  ،رنا ىْمُ شل

أحسكه ؾَٔ٘ مل ٓطّ ميَا ٓ ،قْو ٍّْ ؿلػذ عٔئُ  ،ركصل

ىْمُ رُٔ إػل ْٓو

القٔام٘ .
ّإٌ كاٌ ه شل#

اكلْ#ت ق#

إشا ى#عل ب ُ#مل#

اكلٜ٣ك٘ ىلنْا ما بغل اخلارقغل  ،رٔد

ل ُ#راط#اٌ( ،)1مً#

بكطِ إلَٔه ما ٓط ٚهٍه ّ ،إٌ

كيته تطٌّ أىُ ٓيلط إلٔ#كه ّٓؿ#سز علّٔ ، ُ#إٌ كي#ته ت#طٌّ أى ٌْ#َٓ ُ#علُٔ#
رٔلعيْىُ ّٓ ،قْل : ٌْ#أخطع ٕ#أٓتَ#ا ال#يفؼ اخلبٔث ٘#رق#س أع#س اهلل ل#
اليكا ل ّاليقن٘ ّالعصاب ك#صا ّك#صا غ#ا ٛم#ا ق#سم

ليفػ#

مً#

ٓ ٢ّ ،عالٌْ#

ٓػلْىَا مل هو ّتعو ّ لظ ّؾسٗ مً كل افط ّعهْ ّ ،ؿلْت اّ٤ل
راّ٤ل ّ ،تيؿل ىفػُ كنا ٓكيه الػفْز ( ،)2شّ الؿعو بالكْمل حت ٙتقه
الطّح مل شقيُ  ،رلَٕ أؾس كطأٍ٘ للدطّج مً الْلس حغل طلطج مً الطحه
مه ما ٓب ؿطّىُ بأىْاب اليكال ّالعصاب حت ٙتبل شقيُ  ،رلٔؼ ميَه مل
ٍّْ ٓتخاماِ كطأٍ٘ لُ  ،رٔتْػل قبهَا مل

إ٢

اكلْت الصٖ ّكل بَا رٔتلقاٍا ،

أحػبُ قال  :بق عُ مً هاز أىعل ما خلق اهلل ّأخؿيُ  ،رٔلق ٙرَٔا ّٓفْ#ح
لا ضٓذ أىعل ما خلق اهلل ّٓػس مل

اكلْت ميدطُٓ ّٓػسٌّ آىارَه ّٓقْلٌْ

 :اللَه العيَا مً ضّح ّالعيُ عػساً خطع
أبْاب الػنا ٛزّىَا  ،رهغ#لَا مل#
( )1الػنا) – بكػط الػغل  :الك

ميُ  ،ر#بشا ق#عس بَ#ا لق#

اكلْ#ت مل الْ#ا ٛحت ٙ#إشا زى#

ّاليله الْاحس.

( )2الػفْز  :العْز مً احلسٓسٓ ،يله رُٔ اللخه لؿْاّ ُٜاجلنُ غفارٔس.

مً#
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ا٤ضع اسلسض مػطعاً مل أ طٍا  ،رٔقبهَا سٓسٗ معُ ٓفعل بَا شل

٣#ا

مطات  ،ه ت ٣ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّغله { ّمً ٓؿطو باهلل ركأؾلا خط
مً الػنا ٛرتد فُ ال ه أّ تَْٖ بُ الطٓذ مل مكاٌ غ#خٔق }(ّ )1الػ#خٔق
البعٔس  .ه ٓيتَٕ بَا رتْق
اخلبٔث٘ ّ ٢هػس خطع

بغل ٓسٖ اكلل

اجلباض رٔقْل  ٢ :مطحباً باليفؼ

مي# ، ُ#ه ٓقْ#ل  :اى لقْ#ا بَ#ا إػل عَ#يه رأضٍّ#ا

مقعسٍا ميَا ّاعطنْا علَٔا ما أعسزت لا مً العصاب ّاليقن٘ ّاليكال .
ه ٓقْل الطب  :اٍب ْا بَا إػل ا٤ضع ربىٕ قهٔ

أىٕ ميَ#ا خلق#تَه

ّرَٔا أعٔسٍه ّميَا أخطعَه تاضٗ أخط . ٚرَٔب ٌْ بَا عل ٙقسض ر#طا َه
ميَا  ،رٔسخلٌْ شل

الطّح بغل عػسِ ّأكفاىُ  ،رنا خلق اهلل فلٔن#اً ّ٢

ه فلٔه مً كلن٘ ٓتكله بَا إ ٓ ٍّْ ٢ػنعَا إ ٢أىُ ١ٓ ٢شٌ لُ مل اكلطاعع٘
 ،رلْ ره أعع الياؽ علُٔ ّأحبَه إلُٔ ٓقْل  :أخطعْا بُ ّعالْا ّأشٌ لُ
مل اكلطاعع٘ للعيُ ّ ّ .ز أىُ تطو كنا ٍْ ٓ ٢بل بُ حفطتُ إػل ْٓو القٔام٘ .
رب شا زخل قربِ عا ِٛملكاٌ أغْ#زاٌ أظضق#اٌ رل#اٌ لٔل#اٌ ّ ،معَن#ا
مطظب٘( ، )2مً حسٓس ّغ٣غل ّأ ٣ل ّمقامه احلسٓس  ،رٔقْ ٌ٢لُ  :اقعس
ببزٌ اهلل  .ربشا ٍْ مػتُْ قاعس غق
رلٔع ًا ٓيػ ٙبُ ما ضأ ٚقب#ل شل#
رٔفععاٌ عيس شل

عيُ أكفاىُ ّٓ ،ط ٚعيس شل#

رٔق ٌ٢ْ#ل : ُ#م ً#ضب #؟ رٔقْ#ل  :أى#

.

رعع٘ ّٓ .قبهاٌ ّٓهطباىُ نطب٘ ؼل طق٘ احلسٓس رٓ ٣بقٙ

ميُ عهْ إّ ٢قه عل ٙحسٗ  ،رٔكٔذ عيس شل#
ؾٕ ٛمل

خلفً #ا

قٔ#خ٘ رن#ا خل#ق اهلل مً#

أّ هِ إٓ ٢ػنعَا إ ٢اجلً ّاَ٨ىؼ  ،رٔلعيْى ُ#عي#س شل#

ّاحسٗ ٍّْ قْلُ { أّلٝ

لعي٘#

ٓلعيَه اهلل ّٓلعيَه ال٣عيّ )3(} ٌْ#ال#صٖ ىف#ؼ

ذلنس بٔسِ لْ اعتنه عل ٙم طقتَنا اجلً ّاَ٨ىؼ م#ا أقلٍْ#ا ٍّ ٕ#علَٔن#ا
ٓػه  ،ه ٓقْ ٌ٢عس ببشٌ اهلل  ،ربشا ٍْ مػتْ قاعساً.
( )1غْضٗ احلج .31
( )2اكلطظب٘  :العكا ّاكل طق٘ الكبهٗ اليت تكػط بَا احلااضٗ .
( )3غْضٗ البقطٗ .159
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رٔقْ : ٌ٢مً ضب ؟ رٔقْل  ٢ :أزضٖ .
رٔقْ : ٌ٢رنً ىبٔ ؟ رٔقْل  :رع

الياؽ ٓقْلٌْ ذلنس  .رٔقْ: ٌ٢

رنا تقْل أى ؟ رٔقْل  ٢ :أزضٖ .
رٔقْ ٢ : ٌ٢زضٓ

ّٓ .عط عيس شل

عطقاً ٓبتل ما ةتُ م ً#ال#ااب ،

رلَْ أىعل مً اجلٔف٘ رٔكه ّٓ ،هٔق علُٔ قربِ حت ٙتل

أن٣عُ رٔقٌْ٢

لُ  :من ىْم٘ اكلػَط  .رٓ ٣عال حٔات ّعقاضب أمثال أىٔ#اب البد ،)1( #مً#
الياض ٓيَؿيُ  ،ه ٓفتذ لُ باب ره ٚمقعسِ مً الياض ّ ،تَو علُٔ أضّاحَا
ّرْمَا ّ ،تلفذ ّعَُ الياض سّٯاً ّعؿٔاً إػل ْٓو القٔام٘) (.)2
الػازغ٘  :مً معاىٕ آٓ٘ البخ

ظعط الصًٓ كفطّا عً القتال ّذلاضب٘#

اليل ذلن#س ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له ّإٌ ع#اٛت ب#اكلعي ٙا٤ع#ه ْ#ٍّ ،
الععط عً الكف#ط ّمف#أٍه اله٣#ل٘  ،قٔ#ل أٌ الكف#اض ٍ#ه ال#صًٓ ٓقْمٌْ#
بهطب ّعٍَْ#ه لػ ْٛ#رعلَ#ه ّع#اقبتَه ّ ،لكي ُ#ن#عٔ

 ،إؾل#ا الْ#اّ مل

ٓهطبٌْ تعْز للنٜ٣ك٘ .
ّتقسٓط آ : ٘ٓ٦هطب اكلٜ٣ك٘ ّعِْ الصًٓ كفطّا.
ّمً معاىٕ آٓ٘ البخ
خاق٘ ّ ،أٌ مل

أٌ اكلطاز ٍْ قتل اكلٜ٣ك٘ للصًٓ كفطّا ْٓو بسض ،

اكلْت ٍْ الصٖ ّكلُ اهلل بقبض ا٤ضّاح .

ّالق##طآٌ ٓفػ##ط بعه ُ##بعه##اً ّ ،ق##س ّضز قْل ُ##تع##اػل ررََُمموْ رَممشََ ِِرْ

اُظلبُُِٔوَٕ كِْ ؿََٔشَادِ أَُْوْدِ رَأَُْالَ ٌَِخُ ثَبعِيُوا أَيْذِيهِْْ أَلْشِعُوا أَٗلُغَمٌُْْ اَُِْموَّْ رُغْمضَرَْٕ
اَُِْوَّْ رُغْضَرَْٕ ػَزَاةَ اُْهُوِٕ ثَِٔب ًُ زُْْ رَوُوُُوَٕ ػََِغ اُِلهِ ؿَِْشَ اُْؾَنِّ رًَُ زُْْ ػَْٖ يَبرِهِ
رَغْزٌَْجِشُرَٕد (.)3

( )1الب٫د

 :ا٨بل اخلطاغاىٔ٘ ّاكلفطز ميَا  ،ب٫ديت.

( )2السض اكليثْض .100/4
( )3غْضٗ ا٤ىعاو .93
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احلنس هلل الصٖ ععل احلٔاٗ السىٔا زاض إمتخاٌ ّاختباض ّابتّ ، ٛ٣تفهل
ببع

ا٤ىبٔاّ ٛإىعال الكتو ّعل ٙ#سل ْ#متت#الٕ ّمتعاق#و لسآ ٘#الي#اؽ ،

ّتْاضا غيً العبازٗ مل ا٤ضع ّتعاٍس الؿكط لُ غبخاىُ مل اللٔل ّاليَاض ،
ٍّْ غبخاىُ ضلنس أٌ ضلنسِ ا حلامسٌّ لٔؼ عً حاع٘ ميُ تعاػل للخن#س ،
ّلكً لٔثٔبَه علُٔ .
ٍّل نطب اكلٜ٣ك٘ علّ ٙعِْ ّأزباض الصًٓ كفطّا مل آٌ ّاحس بقْلُ

تعاػل ر يَنْشِثُوَٕ رُعُوهَهُْْ رَأَدْثَبسَهُْْد (. )1
ّاشا كاٌ ٍكصا رَل ٓقْو مل
بهطبُ مل زبطِ أو أٌ شات اكلل

بهطب الكارط علّ ٙعَّٓ ُ#قْ#و آخ#ط
ٓهطب كارطاً أّ أكثط مً كارط مل آٌ ّاحس

عل ٙمقازؿلَه ّعل ٙأزباضٍه .
ّاللاٍط أٌ اكلطاز ٓ :هطب اكلٜ٣ك٘ مقازٓه الكفاض إش ٍانْا عل ٙاليل
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّأقخابُ ّٓه#طبٌْ اَْ#ضٍه إش أزب#طّا ّّلْ#ا
ّعيس مْتَه مل غاح٘ اكلعطك٘  ٍّْ ،مً أغطاض قل ٘#ع#سز قتل ٙ#اكلػ#لنغل ،
ّكثطٗ قتل ٙاكلؿطكغل ْٓو معطك٘ بسض .
لٔكٌْ مً معاىٕ آٓ٘ البخ

بع

الػكٔي٘ مل ىفْؽ اكلػلنغل خبكْم

معطك٘ بسض ّ ،ا٨خباض بأٌ اهلل عع ّعل حفظ اليل ذلنساً ق#ل ٙاهلل علُٔ#
ّآلُ ّغله مل ىفػُ ّأٍل بٔتُ ّأقخابُ .
ّلبٔاٌ قاىٌْ خكاٜل اكلسز اكللكْ#تٕ ال#صٖ تفه#ل اهلل ع#ع ّع#ل بُ#
ليكطٗ اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّاكل١ميغل  ٍّْ ،أٌ قْلُ تعاػل

ر ِِرْ رَغْزَـِِضُوَٕ سَثٌَُّْْ كَبعْزَغَبةَ ٌَُُْْ أَْْٗ ُِٓٔذًُُّْْ ثِ َُْق ِْٖٓ أَُْالَ ٌَِخِ ُٓشْدِكِنيَد

( )2

ٓؿنل قٔاو اكلٜ٣ك٘ بهطب ّعِْ الصًٓ كفطّا عي#س ٍاْ#مَه عل ٙ#عٔ#ـ

( )1غْضٗ ا٤ىفال . 50
( )2غْضٗ ا٤ىفال .9
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اكلػلنغل ّ ،م٣حقتَه بهطبَه عل ٙ#اَْ#ضٍه عي#س ضعْ#عَه خ#اٜبغل إػل
مْنعَه ّ ،حت ٙعيس رطاضٍه.

لق#س ك##اٌ اكلؿ##طكٌْ ٓقْل ٌْ##ر ِِْٕ هِمَْ ِِالل ؽََِبرُ َممب اُمذَُِّْٗب َُٗٔمودُ رَٗؾَِْممب رََٓممب

َٗؾُْٖ ثَِٔجْؼُوصِنيَد (.)1

تؼشٌف ػٍُ األصىي
ٍّْ العله بالقْاعس اكلنَ سٗ ٨غتيبا) احلكه الؿطعٕ  ،رُٔ مػاٜل :
اّ٤ػل ٓ :ؿنل القْاعس الفقَٔ٘ مثل قاعسٗ ما ٓهنً بك#خٔخُ ٓه#نً
بفاغسِ ّ ،قاعسٗ الفطاغ ّ ،قاعسٗ التااّظ .
الثاىٔ٘  :أىُ ٓ ٢تهنً ا٤قْل العنلٔ٘ ٤ىَا أزل٘ عنلٔ٘ ّ ،لٔػ
ذلطظٗ  ،تبغل رَٔا الْأف٘ العنلٔ٘ ٓ ٢ّ ،ثب

أزل٘#

بَ #ا حك#ه ؾ#طعٕ ّ ،أعٔ#و

بأن##ار٘ ا٤زل ٘##ال##يت ٓيتَ ٙ##إلَٔ##ا مل مق##او العن##ل  ،أّ اضازٗ اكلعي ٙ##ا٤ع##ه
ل٩غتيبا) ّا ٨بات رتسخل رُٔ ا٤زل٘ احملطظٗ ّا٤قْل العنلٔ٘ .
الثالث٘  :اىٓ ُ#ؿ#نل اكلػ#اٜل اللفْٓ ٘#مث#ل كلن( ٘#الك#عٔس) ل#سخْلا مل

اغ##تيبا) احلك##ه  ،ق##ال تع##اػلركَزَََُِّٔٔمموا فَمؼِِذًا ىَِِّجًممبد(ّ ،)2أعٔ##و ب##أٌ مػ##أل٘
الكعٔس قفط ٚمل ا٢غتيبا)  ،أما الكرب ٚرَٕ حأ٘ اللَْض ٍّٕ مػ#أل٘
أقْلٔ٘ .
ٍّياو تعطٓفات أخط ٚلعله ا٤قْل ميَا :
اّ٤ل  :عله ا٤قْل ٍْ العله باكلػاٜل ّا٤مْض اكلتع#سزٗ ال#يت تؿ#او
مل ععل ؾطعٕ .
الثاىٕ  :العله بالعياقط اكلؿا ك٘ أّ القْاع#س العام ٘#مل عنلٔ ٘#اغ#تيبا)
احلكه الؿطعٕ أما مل عله الفقُ رتلخظ الطّآات ّاكلساضو اليت ل كل
مػأل٘ .
( )1غْضٗ اكل١ميٌْ 37
( )2غْضٗ اليػا.43 ٛ
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الثال

 ٍْ :عله ا٤زل٘ مً الكتاب ّالػي٘ ّا٨ـلاب ّالقٔ#اؽ ّسلِْ#

ّا٨حاط٘ بَا ّ ،ا٨ىتفاب ميَا ّتػدهٍا ٢غتيبا) ا٤حكاو الؿطعٔ٘ .
الطاب##ه  :قْاع##س ا٨غ##تيبا) ال##يت ٓػ##تعغل بَ##ا اجملتَ##س ّالقان ٕ##لبٔ##اٌ
ا٤حكاو الؿطعٔ٘ مً أزلتَا التفكٔلٔ٘ ّ ،اكل#طاز م ً#ا٤زل ٘#التفكٔ#لٔ٘ ٍٕ#
ا٤زل٘ اجلع ٜ٘ٔاخلاق٘ .
ّقٔل أٌ أّل مً أل ٯ مل عله ا٤قْل ٍْ الؿارعٕ مل ضغالتُ ّ ،لٔؼ
بتاو رالقطآٌ ّالػي٘ اليبْٓ٘ ٍنا اللصاٌ أغػا لعله ا٤قْل .
ّإش أٌ العلنا ٛـلٔعاً اؾاكْا مل بٔاٌ مػاٜل عله ا٤قْل كل ّاح#س
ميَه مً عاىو ّقس كتو ذلنس بً أب ٕ#عن#ه ت ْ#ّٓ ##ٍ 17ىؼ ب ً#عب#س
الطفلً ت  #ٍ 208مل التعاحه بغل احلسٓثغل ّالعاو ّاخلام ٍّنا مً ىفؼ
طبق٘ الؿارعٕ الصٖ ّلس غي٘ ّ #ٍ 150تْمل غي٘  #ٍ 205مل مكط .
ّ ٢بس مً مػأل٘ ٍّٕ ٍل عله أقْل الفقُ مل القطآٌ  ،اجلْاب ىعه ،

قال تعاػل ر رَٗضَُّْ َب ػََِِْيَ اٌُِْزَبةَ رِجَِْبَٗب ٌَُُِْ ؽَْْءد (.)1

ّقس أغؼ اليل ذلنس ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له ّاٜ٤نّ ٘#الك#خاب٘
لعله ا٤قْل .
ّعً أبٕ البداٖ قال  :زخل علٕ بً أبٕ طال#و اكلػ#اس ر#اشا ضع#ل
طلْٯمل  ،رقال  :ما ٍصا ؟
رقالْا الطعل ٓصٯكط الياؽ رقال  :لٔؼ بطعل ٓصٯكط الياؽ ّ ،لكيُ ٓقْل
 :أىا ر ،ٌ٣أىا ر ٌ٣راعطرْىٕ  ،راضغل إلُٔ رقال  :أتعطمل الياغذ ّاكليػْر.
رقال  : ٢ :قال  :راخطج مً مػاسىا ّ ٢تصٯكط رُٔ .
ّعً الهخاو بً معاحه قال  :مطٯ ابً عباؽ بقام ٓقل رطكلُ بطعلُ
ّقال  :اتسضٖ الياغذ ّاكليػْر  ،قال  : ٢ :قال ٍ :لك

( )1غْضٗ اليخل .89

ّأٍلك

.
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لفلٕ ّقفطّٖ ٓ ٢ّ ،ع

ا٨خت٣مل مل التعطٓ

ا٨خت٣مل مل احلقٔق٘

ّاكلأٍ٘ .

لأىْ إمياْ األتٕاء
لبع #

ع##اٛت آٓ ٘##البخ #

الػ##كٔي٘ مل ىفْ##ؽ اكلػ##لنغل ّزع ْٗ##الي##اؽ

ل٩غ٣و ّ ،عسو ا٨قفا ٛللصًٓ كفطّا ّتَسٓسٍه ّأغباب قسّزٍه  ،إش
ّضز مل آٓ٘ البخ

ر ِِٗلهُْْ َُْٖ يَنُشُّرا اُِلمهَ ؽَمِْئَبد

ّتيقهٕ أٓامَه ّ ،طلل

( )1

لبٔ#اٌ أٌ الكف#اض ؿلْت، ٌْ#

اهلل عع ّعل عل ٙاكل١ميغل خهاً ّ ،مل

اهلل عع

ّع##ل للػ##نْات ّا٤ضع ب##ا عل ٙ##حال##ٓ ٢ ُ##يقل مي ُ##ؾّ ، ٞ##الي##اؽ
ٓسخلٌْ ا٨غ٣و رطازا ّـلاع#ات ّ ،م#يَه أبي#ا ٛال#صًٓ كف#طّا كن#ا ت#سل
الْقاٜه التأضطلٔ٘ ّ ٢بأؽ مً زضاغ٘ زكتْضاِ تتعلق صلسّل تأضطلٕ ٓتهنً
أبْاباً :
اّ٤ل  :ا٦با ٛالك فاض ّ ،ميَه الصًٓ ح#اضبْا اليبّ ْٗ#التيعٓ#ل ّ ،م#يَه
الصًٓ قتلْا عل ٙالكفط مثل أبٕ عَل ّأمٔ٘ بً خل

.

الثاىٕ  :الصًٓ حاضبْا ا٨غ٣و ه زخلْا رُٔ مثل أبٕ غفٔاٌ.
ّأَٓه أكثط القػه اّ٤ل أّ الثاىٕ أع ،ِ٣اجلْاب ٍْ الثاىٕ  ٍّْ ،مً
الؿْاٍس عل ٙقس بعث٘ اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله .
الثال

 :أبيا ٛالصًٓ كفطّا الصًٓ قتلْا مه آباَٜه عل ٙ#الكف#ط ،كن#ا مل

علٕ بً أمٔ٘ بً خل

.

الطابه  :أبيا ٛالصًٓ كفطّا الصًٓ قاتلْا م#ه آب#اَٜه اليبّ ْٗ#التيعٓ#ل #ه
زخلْا ا٨غ٣و مثل عكطم٘ بً أبٕ عَل .
اخلامؼ  :أبيا ٛالصًٓ كفطّا الصًٓ قاتلْ ا اػل عاىو ال#يل ذلن#س ق#لٙ
اهلل علُٔ ّآلُ ّغله مل معاضو ا٨غ٣و اّ٤ػل  ،مثل أبٕ حصٓف٘ بً عتب٘ بً
ضبٔع٘.
( )1غْضٗ آل عنطاٌ .176
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الػازؽ  :أبيا ٛاكلؿطكغل الصًٓ زخلْا ا٨غ٣و مل أٓاو آباَٜه ّ ،ةنلْا

ا٤ش ٚبكرب ّ ،مل التيعٓل ر رَِِْٕ عَبهَذَاىَ ػَِغ إَْٔ رُؾْشِىَ ثِْ...د(.)1

الػ##ابه  :أبي##ا ٛاكلؿ##طكغل ال##صًٓ اغ##لنْا بع##س مْ##ت أّ قت##ل أب##اَٜه ،
راحػيْا اغ٣مَه .
الث##امً  :ؾَ##ازٗ ا٤بي##ا ٛاكلػ##لنغل مل مع##اضو ا٨غ٣##و اّ٤ػل لل ً##قت##ل
آباٍ٠ه عل ٙالكفط مل معطك٘ بسض ّأحس ّاخليس .
التاغه  :اكلياره العلٔن٘ مً زخْل ا٤بيا ٛمل ا٨غ٣و .
ّمً معاىٕ عسو إنطاض الصًٓ كفطّا بأٍل ا٨ؿلاٌ تْ#الٕ اليك#ط لل#يل
قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله ّ ،مل ٓيخكط ٍصا اليكط بالقتال ّمٔازًٓ اكلعاضو
 ،رقس كاٌ علّ ٙعِْ :
اّ٤ل  :كل رطز ٓسخل ا٨غ٣و ٍ ْ#ىك#ط للنػ#لنغل #ٍّ ،ل مك#ازٓق
اليكط بسخْل الياؽ ا٨غ٣و بعطع ّاحس  ،أو ٍياو تب#آً ضت#ل بلخ#اا
الؿ #دل ال##صٖ ٓ##سخل ا٨غ٣##و  ،ر##سخْل م ً##ك##اٌ ّعَٔ#اً ّراضغ#اً ئً #ا
ا٨غ٣و أعل ٙزضع٘ مً زخْل العبس اكلػتهع

.

اكلدت##اض ٍ ْ##الث##اىٕ ّٓ ،طر##ه اهلل ا٨غ٣##و بال##صًٓ ل##ه ؾ##أٌ مل ق##طٓـ
ّ هٍا.
الثاىٕ  :رؿل حكاض قطٓـ لب

ٍاؾه مل ؾعو أبٕ طالو ىكط لليل

ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغل ه ّا٨غ٣و مً عَات :
اّ٤ػل  :إق فامل ب

اكل لو ّب

عبس اكل لو خل

ضغْل اهلل قلٙ

اهلل علُٔ ّآلُ ّغله بكف٘ اليبْٗ ّةنلَه احلكاض ّا٤شّ ٚضرهَه تػلٔنُ
لق#طٓـ أّ تْعٔ ُ##اللْ##و ل ُ##عل ٙ#زعْت ُ##إػل اهلل ّالتا##اٍط بيبْتّ ُ##قطاٛتُ##

( )1غْضٗ لقناٌ .15
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القطآٌ  ٢ّ ،عربٗ بالقلٔل اليازض مثل أب ٕ لو الصٖ ره#خُ اهلل مل الق#طآٌ

بقْلُ ررَجَّذْ يَذَا أَثِْ َُهَتَ رَرَتَّ * َٓب أَؿْ َغ ػَ ْهُ َٓب ُهُ رََٓب ًَغَتَد (. )1
لبٔاٌ التبآً بغل حلْ اليقل ّاجلْب ب#ب

ٍاؾ#ه ّلك#يَه ى#الْا الع#ع

ّاجملس إػل ْٓو القٔام٘ ّ ،بغل يّ ٙأمْال أبٕ لو اليت قاضت ّبا ً٢علُٔ
مل اليؿأتغل .
الثاىٔ٘  :تْالٕ ىعّل القطآٌ عل ٙاليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله.
الثالث٘  :زعْٗ اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله الياؽ إػل ا٨ؿلاٌ ،
ّىبص عبازٗ ا٤قياو.
الطابع٘  :زخْل أرطاز ّـلاعات مً الياؽ مل ا٨غ٣و .
اخلامػ٘  :إىكاض بعض ض٠غا ٛقطٓـ حلكاضٍ ه لب

ٍاؾه م#ه الػ#عٕ

لكػط احلكاض خاق٘ مه طْل مست ، ُ#ق#ال اب ً#إغ#خا  :مؿٍ ٙ#ؿ#او بً#
عنطّ بً احلاضا ( إػل ظٍه بً أب ٙأمٔ٘ بً اكلفهٗ بً عبساهلل بً عنطّ بً
رلعّوّ ،كاى

أمُ عاتك٘ بي

عبساكل لو ،رقالٓ :ا ظٍ#ه أق#س ضنٔ#

أٌ

علن #

٢

تأك##ل ال ع##او ّتل##بؼ الثٔ##اب ّت##يكذ اليػ##اّ ،ٛأ خْال #

حٔ #

ٓباعٌْ ّٓ ٢بتاب ميَهٓ ٢ّ ،يكخٌْ ّٓ ٢يكذ إلَٔه ؟ أما إىٕ أحل

ب#اهلل

لْ كاىْا أخْال أب ٙاحلكه بً ٍؿاو ،ه زعْتُ إػل مثل ما زعاو إلُٔ ميَه
ما أعاب

إلُٔ أبسا.

قالّ :ضل

ٓا ٍؿاو ،رناشا أقيه ؟ إؾلا أىا ضعل ّاح#سّ ،اهلل ل ْ#ك#اٌ

مع ٙضعل آخط لقن

مل ىقهَا.

قال :قس ّعست ضع.٣
قال :مً ٍْ ؟ قال :أىا.
قال لُ ظٍه :ابفيا الثا.

( )1غْضٗ اكلػس .2-1
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رصٍو إػل اكل عه بً عسٖ رقال لُ#ٓ :ا م ع#ه ،أق#س ضنٔ#
ب ياٌ مً بي ٙعبس ميامل ّأى

ؾاٍس عل ٙشل

أٌ َٓل#

مْارق لقطٓـ رٔ ُ#؟ ! أم#ا

ّاهلل ل ًٝأمكيتنٍْه مً ٍصِ لتاسىَه إلَٔا ميكه غطاعا.
رناشا أقيه ؟ إؾلا أىا ضعل ّاحس.

ق الّ :ضل

قالّ :عست ل

اىٔا.

قال :مً ؟ قال :أىا.
قال :ابفيا الثا.
قال قس رعل

قال :مً ٍْ ؟ قال :ظٍه بً أب ٙأمٔ٘.

قال  :ابفيا ضابعا.
رصٍو إػل أبٕ البدا ٚبً ٍؿاو رقال سلْ ما قال للن ع#ه ب ً#ع#سٖ،
رقالٍّ :ل وس أحسا ٓعغل علٍ ٙصا ؟ قال :ىعه.
قال :مً ٍْ ؟ قال :ظٍه بً أب ٙأمٔ٘ ّاكل عه بً عسٖ ّأىا مع .
قال :ابفيا خامػا.
رصٍو إػل ظمع٘ بً ا٢غْز بً اكل لو بً أغس ،ركلنُ ّشكط لُ قطابتَه
ّحقَه ،رقال لٍُّ :ل علٍ ٙصا ا٢مط الص ٚتسعْىٕ إلُٔ مً أحس ؟ ق#ال:
ىعه .ه ر ٙالقْو.
راتعسّا ح ه احلا ٌْ لٔ ٣ب#أعل ٙمك ،٘#ر#اعتنعْا ٍيالّ ، #أـلعْ#ا
أمطٍه ّتعاقسّا عل ٙالقٔاو مل الك#خٔف٘ حتٓ ٙ#يقهٍْ#اّ ،ق#ال ظٍ#ه :أى#ا
أبس٠كه رأكٌْ أّل مً ٓتكله.
رلنا أقبخْا سّا إػل أىسٓتَه ّ ،سا ظٍ#ه ب ً#أب ٙ#أمٔ ٘#علٔ ُ#حل،٘#
ر امل بالبٔ

غبعا ،ه أقبل الياؽ رقالٓ :ا أٍل مك٘ أىأكل ال عاو ّىلبؼ

الثٔابّ ،بيْ ٍاؾه ٍلكٓ ٢ ٙبتاعٌْ ّٓ ٢بت#اب م#يَهّ ،اهلل  ٢أقع#س حتٙ#
تؿق ٍصِ الكخٔف٘ القاطع٘ اللاكل٘.
قال أبْ عَلّ :كاٌ مل ىاحٔ٘ اكلػاسّ :اهلل  ٢تؿق.
قال ظمع٘ بً ا٢غْز :أى

ّاهلل أكصب ،ما ضنٔيا كتابتَا حغل كتب .
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قال أبْ البدا :ٚقس ظمع٘ ٢ ،ىطن ٙما كتو رَٔا ّ ٢ىقط بُ.
قال اكل عه بً عسٖ  :قسقتنا ّكصب م ً#ق#ال #ه شل ، #ى#ربأ إػل اهلل
ميَا ّللا كتو رَٔا.
ّقال ٍؿاو بً عنطّ سلْا مً شل .
قال أبْ عَلٍ :صا أمط قس قه ٙبلٔل ّتؿْض رُٔ بفه ٍصا اكلكاٌ.
ّأبْ طالو عالؼ مل ىاحٔ٘ اكلػاس.
ّقاو اكل عه بً عسٖ إػل الكخ ف٘ لٔؿقَا رْعس ا٢ضن٘ قس أكلتَا إ" ٢
بار

اللَه " ّكاٌ كاتو الكخٔف٘ ميكْض بً عكطم٘ رؿل

ٓسِ ،رٔن#ا

ٓععنٌْ(.)1
الػازغ : ٘##بٔ##اٌ ق##اىٌْ ٍّ ْ##أٌ احلك##اض  ٢ؿلي##ه إغ##تسام٘ ال##سعْٗ إػل
ا٨غ٣و ّ ،مل ٓ#ثً ال#يل ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له ّاكلػ#لنغل ع ً#أزاٛ
رطٓه٘ الكّ ٗ٣ت ّٗ٣القطآٌ .
الثال

:عاع الصًٓ كف#طّا ع ً#مي#ه ال#يل ذلن#س ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلُ#

ّغله عً إقام٘ الك ٗ٣مل البٔ

احلطاو ّ ،معُ علٕ ّخسصل٘ علَٔنا الػ٣و

 ،لٔكٌْ عسز اكلػلنغل ْٓمٝص  ، ٘ ٣لتبسأ مهاعف٘ عسزٍه كل ْٓو .
ّمً ا٨عااظ مل ىبْٗ ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله أٌ ال#صًٓ كف#طّا
بصلْا الْغه مل إٓصا ٛاليل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله أ يا ٛق٣تُ مل البٔ
احلطاو ؼلطآّ ٚمػ#نه م ً#الي#اؽ  ،لٔك#ٍ ٌْ#صا ا#ٓ٨صاّ ٛإىع#ساو أ #طِ مً#

مكازٓق قْلُ تعاػل رَُْٖ يَنُشُّرا اُِلهَ ؽَِْئَبد (.)2

( )1ابً كثه /الػهٗ اليبْٓ٘ . 69/2
( )2غْضٗ آل عنطاٌ .176
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إٌ تعاٍس اليل قل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له الك ٗ٣#الْٔمٔ ٘#مل اكلػ#اس
احلطاو هْض ض٠غا ٛالكفط ىكط لُ ّل٩غ٣و ّ ،قس تفهل اهلل ع#ع ّع#ل

ّرٯ ٙقلذ احلسٓبٔ٘ ىكطاً ّرتخاً رِِٗلب كَزَؾْ َب َُيَ كَزْؾًب ُٓجِِ ًبد (.)1

لبٔاٌ قاىٌْ ٍّْ أٌ مكازٓق اليكط أعه مً أٌ تيخكط ؼلٔساٌ اكلعطك٘ ،
لٔكٌْ قاىٌْ ىكط اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله م ً#ال٣متي#إٍ مل
مكازٓقُ  ،رفٕ كل ْٓو ٍي#او ىك#ط ّآّٓ ٘#ىعن ٘#عل ٙ#اكلػ#لنغل  ٕ#ٍّ ،مل
مفَْمَا ّأ طٍا تْبٔذ ّغدل عل ٙالصًٓ كفطّا .
الطابه  :زخْل أرطاز ّـلاعات مً أٍل مك٘ كل ْٓو مل ا٨غ٣#و مً#
ه أٌ ٓقسض ض٠غا ٛالكفط عل ٙميعَه .
ّم ً##ا##ٓ٦ات ٍ ْ##التع##سز ّالتب##آً مل غ##يدٔ٘ ّمطتب ٘##ال##صًٓ ٓ##سخلٌْ
ا٨غ٣و مً عَ٘ اكليعل٘ ا٨عتناعٔ٘ ّالؿأٌ ّالْعاٍ٘ ّ ،حاكلا ٓسخل الػٔس
مل ا٨غ٣و ٓكٌْ أخاً للعبس ّ ،ق#س ٓتقسم ُ#مل ق#فْمل الك١ّٓ ٗ٣#م ُ#كن#ا
غبقُ مل ا٨غ٣و .
ّتعاع أٖ ىلطٓ٘ اعتناعٔ٘ أّ ىلاو أّ قاىٌْ ّزّل عل ٙ#إح#ساا ٍ#صا
التػاّٖ مل اكلطتب٘ بغل اكلتبآيغل ّاكلتهآفغل ّاكلتهازًٓ ّ ،لكً ؾ ط آٓ٘ مً

القطآٌ أغؼ ّتعاٍس ىعن٘ ا٤خْٗ مل ا٨غ٣و  ،قال تعاػل رِِٗلَٔب أُُْخِْٓ ُموَٕ

ِِلْوَحد (.)2
ّمً مكازٓق بقا ٛالقطآٌ هاً ططٓاً بلخاا ا ٘ٓ٦أعّ ِ٣عِْ :
اّ٤ل  :وسز عنل اكلػلنغل كل ْٓو ؼلهامغل ا ٘ٓ٦أع. ِ٣
الثاىٕ  :تػلٔه اكلػلنغل بْعْب ا٤خْٗ بٔيَه .
ّقخٔذ اٌ ا ٘ٓ٦عاٛت بكٔ#ف٘ اجلنل ٘#اخلربٓ ٘#إ ٢أىَ#ا تته#نً معيٙ#
الْعْب ّتقسٓطٍا ٓ :ا أَٓا الصًٓ آميْا كْىْا أخْٗ مل ا٨ؿلاٌ ).
( )1غْضٗ الفتذ .1
( )2غْضٗ احلاطات .10
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تط ٚكلاشا مل تقل ا( ٘#ٓ٦اؾل#ا اكلػ#لنٌْ أخ ) ْٗ#اجلْ#اب ٨ضازٗ إخ#طاج
ا كليارقغل ّالصًٓ مل ٓثب

ا٨ؿلاٌ مل قلْبَه .

ٍّْ  ٢ؿليه مً ا٤خْٗ العام٘ بغل اكلػلنغل ّا٤خْٗ ا٨ىػاىٔ٘ بغل الياؽ
بلخاا ّحسٗ اليػو ٦زو ّإةاز الػيدٔ٘ للبؿط ّ ،اخللق مً عيس اهلل ع#ع

ّعل  ٍّْ ،مً شخاٜط الي#سا ٛلعنْ#و الي#اؽ مل الق#طآٌ ،ق#ال تع#اػل ريَبأَيُّهَمب
ط ا لروُوا َس َّث ٌُ ْْ اُلم ِز
اُ َّ ب ُ
ًَضِ ًا رَِٗغَبءً رَارلوُوا اُِلهَ اُلزِ

ش ِٓ ْ ُهَٔمب ِسعَمب َال
ظ رَاؽِمذَح َر َلَِم َن ِٓ ْهَمب َص ْر َعهَمب َرثَم َّ
ٖ َٗلْم َ
ْ
َل َِ َوٌُم ْْ ِٓم
رَزَغَبءَُُوَٕ ثِهِ رَاضَسْؽَبَّ َِِّٕ اُِلهَ ًَبَٕ ػٌََُِِْْْ سَهِِجًبد(.)1

سَهِِجًبد(.)1
ّبلخاا إكطا و اهلل عع ّعل للياؽ كدلفا ٛمل ا٤ضع ٓقطبَه غ#بخاىُ
مً مكازٓق العبازٗ  َّٞٔٓ ،ل#ه ا٤غ#باب ّا#ٓ٦ات ال#يت وعلَ#ه ٓق#طٌّ

بطبْبٔت ُ##اكل لق ، ٘##ق##ال غ##بخاىُ ر رَُوَ مذْ ًَشَّْٓ َممب ثَ ِممْ دََّ رَؽََِْٔ َممبهُْْ كِممْ اُْجَ مشِّ

رَاُْجَؾْشِد(.)2
ّعاٛت الػي٘ اليبْٓ٘ القْلٔ٘ ّالفع لٔ٘ بالطأر٘ ّالطرق بالي#اؽ عام ٘#م#ه
ؾسٗ إٓصا ٛالكفاض لل#يل ذلن#س ق#ل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له ّمػ#اضعتَه مل
مػال

الفْآ٘ ّاله٣ل .

ّعيُ قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله قال  ( :اتق احملاضو تك ً#أعب#س الي#اؽ ،
ّاضع ؼلا قػه اهلل ل

تكً أ ي ٙالياؽ ّ ،أحػً إػل عاضو تكً م١ميا ،

ّأح و للياؽ ما ةو ليفػ
الهخ

ؽلٔ

تكً مػلنا  ٢ّ ،تكثط الهخ

القلو) (.)3

( )1غْضٗ اليػا.1 ٛ
( )2غْضٗ ا٨غطا.70 ٛ
( )3ال رباىٕ للنعاه اّ٤غل .329/15

 ،ربٌ كث#طٗ
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الثال

 :بٔاٌ القطآٌ ّالػي٘ الْاعبات أظا ٛاكل١#ميغل ّ ،م#ا علَٔ#ه مً#

احلقْ .
الطابه  :لعّو قٔاو اكل١ميغل با٤مط باكلعطّمل ّ ،اليَٕ عً اكليكط ٢ ٍّْ ،
طلتل باكل١ميغل أؾلا ٓؿنل عا م٘ الياؽ  ،رٔخطو الف#ـ ّاللل#ه م#ه اكلػ#له
ّ ه اكلػله .
عً أىؼ بً مال

قال خطج ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغ#له إػل

الػْ رطأ ٚطعاما مكربا رأزخل ٓسِ رُٔ رأخطج طعام#ا ضطب#ا ق#س أق#ابتُ
الػنا ٛرقال لكاحبُ ما فلل
قال ّالصٖ بعث

علٍ ٙصا .

باحلق اىُ ل عاو ّاحس  .قال  :أر ٣ععل

الططو علٙ

حسٗ ّالٔابؼ عل ٙحسٗ رٔبتاعٌْ ما ٓعطرٌْ مً ؿيا رلٔؼ ميا) (.)1
ٍّل ا٤خْٗ ا٨ؿلاىٔ٘ حطب عل ٙالكفط ّ ،ب#طظر زٌّ مػ#اضع٘ ال#صًٓ
كفطّا مل الناتُ ،اجلْاب ىعه  ٍّْ ،مً مكازٓق إحتااج اهلل ع#ع ّع#ل

عل ٙاكلٜ٣ك٘ بقْلُ رِِْْٗ أَػَُِْْ َٓب الَ رَؼَُِْٔوَٕد( )2عيسما احتاْا عل ٙععل
ا٨ىػاٌ ركِْ اضَسْكِ لَِِِلَخَد(.)3
رنً عله اهلل عع ّعل أىُ ععل مل كل ظماٌ أم٘ م١مي٘ ٓتعاٌّ أرطازٍا
لتثبٔ

معامل ا ٤خْٗ رٔن#ا بٔ#يَه ّٓ ،ك#ٍ ٌْ#صا التع#اٌّ تط ٔبً #ا با٨ؿل#اٌ ،

ّتصكهاً بْعْب عبازٗ الطفلً ّ ،زعْٗ ٤خص احلا ٘ ٜلْٔو لقٔام٘ .
ّالت##سبط مل ل##عّو أخ##ص احلا##ٍ ٘## ٜصا م ً##غ##بل ق#سٯ ال##صًٓ كف##طّا عً##

اكلػاضع٘ رُٔ  ،قال تعاػل ركَتِرَا عَبءَدْ اُقَّبلَّخُد ( )4أٖ قٔخ٘ ْٓو القٔام٘ ٤ىَا
تكذ ا٢راب بسَّٓا  ،حت ٙتكاز تكنَا .
( )1اكلعاه اّ٤غل .123/4
( )2غْضٗ البقطٗ .30
( )3غْضٗ البقطٗ .30
( )4غْضٗ عبؼ .33
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ّمً أغباب ميه اهلل عع ّع#ل ال#يل م ً#احل#عٌ عل ٙ#ال#صًٓ كف#طّا ،
إحاط٘ أم٘ مً اكلَاعطًٓ ّا٤ىكاض ب#ٍّ ، ُ#ه ٓتخل ٌْ#ل ٘#ا٨ؿل#اٌ  ،ق#ال

تع##اػلر رَاُغَّممبثِوُوَٕ اضَرَّ ُمموَٕ ِٓ مْٖ أُُْهَممبعِشِيَٖ رَاضَٗقَممبسِ رَاُل مزِيَٖ ارلجَؼُمموهُْْ
غ م ِش
ممموا َػ ْ م ُه َر َأ َػ م َّذ َُ ُه م ْْ َع َّممبد َر ْ
ْ اُ لِ م ُه َػ م ْ ُه ْْ َر َس ُ
َ
مم
ٕ َس ِ
َ
غممب
ِث ِت ْؽ َ
لَبُِذِيَٖ كِِهَب أَثَذًا رَُِيَ اُْلَوْصُ اُْؼَظُِِْد(ّ ،)1تقسٓط آٓ٘ البخ
اّ٤ل ٓ :ا أَٓا الطغْل لقس أىع#ه اهلل علٔ#
ضلعى

ؾ َز َهممب ا َضْٗهَممبسُ
َر ْ

علّ ٙعِْ :

باكلَ#اعطًٓ ّا٤ىك#اض ر٣#

الصًٓ ٓػاضعٌْ مل الكفط .

الثاىٕ ٓ :ا أَٓا الطغْل  ٢ضلعى

الصًٓ ٓػاضعٌْ مل الكفط ر#اٌ طاٜف٘#

ميَه ٓتْبٌْ إػل اهلل ّٓلتخقٌْ باكل١ميغل .
الثال#

##ٓ :ا أَٓ##ا اكلَ##اعطٌّ ّا٤ىك#اض  ٢ضل##عىكه ال##صًٓ ٓػ##اضعٌْ مل

الكفط .
ٍّل مً م٣ظم٘ بغل بعث٘ اليل ذلنس قل ٙاهلل علّٔ ُ#آلّ ُ#غ#له ّب#غل
مػ##اضع٘ ال##صًٓ كف##طّا مل اله٣##ل٘ ّالفْآ ، ٘##أو أىَ##ه أّ طاٜف ٘##م##يَه
ٓػاضعٌْ مل الكفط مل كل ظماٌ .
اكلدتاض ٍْ الثاىٕ  ،ىعه كاى#

مػ#اضع٘ ال#صًٓ كف#طّا مل اله٣#ل٘ أٓ#او

بعث٘ اليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغ#له ؼلخاضبتّ ُ#إٓ#صا ٛاكل١#ميغل  ،ر٣#
تل تل

اكلػاضع٘ بَاْو ّإقطاض الصًٓ كفطّا عل ٙمعطك٘ بسض  ٢ّ ،مل

عٍّه ٤ططامل اكلسٓي٘ مل معطك٘ أحس  ٢ّ ،مل ذلاقطتَه لا مل اخليس .
إؾلا تؿنل أمْضاً :
اّ٤ل  :إقام٘ الصًٓ كفطّا عل ٙالكفط ّاله٣ل٘ .

( )1غْضٗ التْب٘ .100
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الثاىٕ  :إٓصا ٛالصًٓ كفطّا للن١ميغل ّاكل١ميات  ،لصا ىعل مل عن#اض بً#

ٓاغ##ط ّتع##صٓو اكلؿ###طكغل ل ُ##قْل ُ##تع###اػل ر ِِالل َٓممْٖ أًُْممشِهَ رَهَِْجُممهُ ُٓئَْممئٌِّٖ
ثِبِْميَبِٕد(.)1
الثال

 :إاَاض الصًٓ كفطّا ا٨غتَعا ٛباكلعاعات ّ ،ا٨راا ٛعل ٙاليل

ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله .
الطابه  :ح
ّالتدْٓ

الياؽ عل ٙالبقا ٛعل ٙالكفط ّ ،ت#عٓغل اتب#اب الؿ ٔ#اٌ ،

مً ض٠غا ٛالكفط ّال ْا ٔ

.

اخلامؼ  :الػعٕ مل ا٨نطاض بالصًٓ ٓسخلٌْ ا٨غ٣و ّذلاّل٘ قسٍه
ع ً##مػ##ال

ا٨ؿل##اٌ ّ ،مل التيعٓ##لر هَ مذْ يَؼَِْمُْ اُِل مهُ أُُْؼَموِّهِنيَ ِٓ م ٌُْْْ رَاُْوَممب ِِِنيَ

ُِتِلْوَاِٗهِْْ هََُِّْ َُِِِْ َبد(.)2
الػ###ازؽ  :الػ###عٕ مل إضع###اب ال###صًٓ َٓ###اعطٌّ إػل اكلسٓي ٘###مػ###لنغل
با٨كطاِ.

لأىْ اٌفخش
الفد###ط ٍ ْ###الثي###اّ ٛاكل###سح عل ٙ###خك###ل٘ أ ّ رع###ل مهٓ ٙ###ق###ال رد###ط

ٓفد##ط رد##طاً ّرد##طٗ حػ##ي٘ ّ ،مي ُ##ا٨غ##تفداض  ْ##ٍّ ،ىْ##ب مفاعل ٘##ب##غل
ا يغل أّ أكثط إش ٓفتدط أحسٍنا عل ٙا٦خط.
ّاعتي ٙ##الع##طب ب##الفدط ّالتف##اخط ّ ،ول ٙ##بْنْ##ح مل أؾ##عاضٍه ،
ّأَٓن###ا أكث###ط مل الؿ###عط العطب ٕ###الفد###ط ّاكل###سح أو ال###صو  ،اجلْ###اب ٍْ###
اّ٤ل  ،إش ؽلٔ###ل الي فْ###ؽ ب###الف طٗ إػل الفد###ط ّٓ ،ك ٌْ###ل###صات الؿ# #اعط
ّركٔ##لتُ ّقبٔلتّ ُ##لفهٍ##ه ّٓ ،ك ٌْ##ب##الفدط باليػ##و ّا٦ب##اّ ٛال##يفؼ
ّالؿااع٘ ّا٤خ ٣احلنٔسٗ كالكطو ّاحلله ّالْرا. ٛ
( )1غْضٗ اليخل .106
( )2غْضٗ ا٤حعاب .18
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لتتال ٙ##مع##اىٕ الفد##ط ّاكل##سح بع##س بعث ٘##ال##يل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلُ##
ّغ##له ب##التقّْ ٚالك##رب ّخبكْ##م ْٓ##و ب##سض ق##ال اب ً##إغ##خا  :ق##ال
ضغْ###ل اهلل ق###ل ٙاهلل علّٔ ُ###غ###لهّ " :ال###صٖ ىفػ ٕ###بٔ###سِ ٓ ٢قاتلَ###ه
الْٔ##و ضع##ل رٔقت##ل ق##ابطا ذلتػ##با مق##ب## ٣ه م##سبط إ ٢أزخل ُ##اهلل اجلي" ٘##
رق##ال عن##ه ب ً##احلن##او أح##س ب #
رن##ا بٔ##

غ##لن٘ ّمل ٓ##سِ ؽل##طات ٓأكل :ًَ##ب##ذ ب##ذ

ّب##غل أٌ أزخ##ل اجلي ٘##إ ٢أٌ ٓق##تل

ٍ ٛ٢١##رق##صمل التن##ط مً##

ٓسِ ّأخص غٔفُ رقاتل حت ٙقتل ٍّْ ٓقْل:
ضكها إػل اهلل بفه ظاز  ...إ ٢التقّ ٙعنل اكلعاز
ّالكرب مل اهلل عل ٙاجلَاز
ركاٌ أّل قتٔل قتل مل غبٔل اهلل مل احلطب(.)1
أم###ا ال###صو رٔك ٌْ###للف###ه ّ ٢ع###ربٗ بالقلٔ###ل الي###ازض كن###ا مل احل ٔ٘###ٝ
الصٖ شو ىفػُ ّّالسُٓ .
ّق###ال احل ٔ ٘ ###ٝلعن###ط ب ً###اخل ###اب أٓ###او خ٣رت : ُ###إىّ ٕ###اهلل ق###س
ٍاْ##ت أبّ ٕ##أمٍّ ،ٕ##اْ##ت امطأتٍّ ،ٕ##اْ##ت ىفػ .ٕ##رتبػ##ه عن##ط ،
ه قال :رنا الصٖ قل ؟ قال :قل
ّلقس ضأٓت
ّقل

مل اليػا ٛرػ١ت

٤بٕ ّأمٕ ّ -اكلداطب٘ ل٥وٯ:
ّ ...أبا بئ

لا:

تيخٯٕ راعلػٕ ميٯٕ بعٔساً  ...أ ضاح اهلل مي
أ طبا ً٢إشا اغتْزع
ّقل

العاكلٔيا

غطٯاً ّ ...كاىْىاً عل ٙاكلتخسٯ ٔيا

٢مطأتٕ:

أطْٯمل ما أطْٯمل ه آّٖ  ...إػل بٔ
رق###ال ل ُ###عن###ط  :ركٔ###
رطأٓ

رػاٛىٕ مل اجمللؼ

قعٔستُ لكاب

ٍاْ###ت ىفػ ###؟ رق###ال :اطٍلع###

ّعَٕ راغتقبختُ ،رقل :
أب

ؾفتاٖ الْٔو أ ٍ٢تكلٍنا  ...بػْ ٛرن ا أزضٖ كلً أىا قاٜلُ

( )1ا٨قاب٘ مل معطر٘ الكخاب٘ .317/2

مل ب###ٝط
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أض ٚلٕ ّعَاً قبٯذ اهلل خلقُ  ...رقبٯذ مً ّعُ ّقبٯذ حاملُ(.)1
ّق##ال مل ٍا##ا ٛأبٔ ُ##لَخ##٪اوَ اللَ##٫ ٫ُ##هٲ لَخ##٪اوَ ح٪قٍ##اً  ...أَب##اً ّلَخ##٪اوَ مً##
ع٪هٍّ ّخ٪الَ
رَ###يٰع٬ه ٪الؿ٬ٔ###٪ذ ٫أَى ٪ ###٬ل###س ٚاكلَد###اظٖ ٪ّ ...بٰ٬ٝ###ؼ ٪الؿٲ٬ٔ###ذ ٫أَى ٪ ###٬لَ###سٚ٪
العٰٔالَ
ع ن٪ع ٪ ٬الل١و ٢ ٪حٔ٪اوَ ض٪بٕ  ...بأىْابَ الػفَاٍّ ٰ٘٪الهٲ٣لَ(.)2
٪

ّق##س ق##ال اهلل تع##اػل مل ب##ط الْال##سًٓ ركَ مالَ رَوُ مَْ َُهَُٔممب أُفد( ،)3لٔك ٌْ##مً##

باب اّ٤لْٓ٘ الق عٔ٘ عسو شمَنا أّ ٍااَٜنا .
ّٓق##ال إٌ اكل##طأٗ إشا كاى##

مبفه ٘##لعّعَ##ا ،رع٣م ٘##شل##

أٌ تكٌْ##

عي##س قطب ُ##مي َ##ا مطت##سٗ ال ##طمل عي ،ُ##كأىَ##ا تيل##ط إػل إىػ##اٌ ##هِ; ّإشا
كاى

ذلب٘ لُ  ٢تقله عً اليلط إلُٔ (.)4
ق##ال اب ْ##عبٔ##سٗ ّاكل##ساٜ

ّمك##عوٮ :ك##اٌ احل ٔ ٘##ٝغ ً٢ّ١##عؿ##عاً،

ـ الع آ##اّ ،الي##اؽ مل غ##ي ٱ٘ دلسب ##ٱ٘
رق##سو اكلسٓيّ ٘##ق##س أضق##ست ل ُ##ق##طٓ ٮ
ّغ##د ٘ٱ م ً##خلٔف ،٘##رنؿ ٙ##أؾ##طامل أٍ##ل اكلسٓي ٘##بعهَ##ه إػل بع##ض،
رق##الْا :ق##س ق##سو علٔي##ا ٍ##صا الطع##ل ٍّ ْ##ؾ##اعطّ ،الؿ##اعط ٓل ً##رٔخق##ق،
ٍّ##ٓ ْ##أتٕ الطع##ل م ً##أؾ##طاركه ٓػ##ألُ ،ر##بٌ أع ##اِ عَ##س ىفػ ُ##بَطٍ##ا،
ّإٌ حطمٍ ُ###ا###اِ ،ر####أـله ضأَٓ###ه عل ٙ####أٌ صلعلْ###ا ل ُ####ؾٝٔ###اً مع####سا
صلنعْى ُ###بٔ###يَه ل ُ###أٖ ٓكتف ٕ###ؼل###ا ـلعْ###ا لٓ ٢ّ ، ُ###ػ###أله ر###طازا ٌ٤
ؾ طاً ميَه لٔؼ عيسٍه ؾ. ٞ

( )1أىلط الكامل مل اللف٘ ّا٤زب .159/1
( )2الثعالل  /لباب ا٦زاب . 41/1
( )3غْضٗ ا٨غطا.23 ٛ
( )4العقس الفطٓس .433/2
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رك####اٌ أٍ####ل البٔ###

م ً####ق####طٓـ ّا٤ىك####اض صلنع ٌْ####ل ُ####العؿ####طٗ

ّالعؿ###طًٓ ّال###ث ٣غل زٓي###اضاً حت ٙ###ـلعْ###ا ل ُ###أضبعنا ٘###ٜزٓي###اضّ ،ايْ###ا
أىَه قس أ يِْ.
ر##أتِْ رق##الْا ل##ٍ :ُ##صِ ق##ل٘ آل ر##ٍّ ، ٌُ٣##صِ ق##ل٘ آل ر##ٍّ ، ٌ٣##صِ
قل٘ آل ر ،ٌُ٣#رأخ#صٍا; رليْ#ا أىَ#ه ق#س كف ِْ#ع ً#اكلػٝ#ل٘ ،ر#بشا ٍْ#ٓ ْ#و
ٓ ٣ي##ازٖ :م ً##ضلنل##
اجلنع ٘##ق##س اغ##تقبل ا٨م##او م##ا ً

عل ٙ##بفل##غل ّق##اِ

اهلل كب٘ عَيه(.)1
ّع###ا ٛالق###طآٌ بقْ###اىغل رآّ ٘###مل الفد###ط ّال###صو تطتك###ع اػل غ###يً
التْحٔ##س ّ ،مع##امل ا٨ؿل##اٌ ّ ،ؿلك ً##تأغٔ##ؼ ق##اىٌْ مل اكلق##او مّ ً##عِْ##
:

اّ٤ل  :التخل ٕ####ب####التقّْ ٚاخلؿ ٘ٔ####م ً####اهلل  ،ق####ال تع####اػلرَِِّٕ

أًَْشٌََُْْٓ ػِ ْذَ اُِلهِ أَرْوَبًُْْد(.)2
الثاىٕ  :تيعِ اكل١ميغل عً الفدط ّالعٍس .
الثال

 :القبذ الصاتٕ للطٓا. ٛ

الطابه  :الثيا ٛعل ٙأٍل ا٨ؿلاٌ .
اخلامؼ  :شو الصًٓ كفطّا .
الػازؽ ّ :عْب ا٨متياب عً ّ ٘ٓ٢الؿٔ اٌ .
اٌ ع##سو ىػ##ب٘ قت##ل ال##صًٓ كف##طّا للنػ##لنغل م ً##الب##سضٓغل ّ هٍ##ه
ؾاٍس عل ٙإكطاو اهلل للنػلنغل .
ّق####ال الق####ططل  :ضّٖ أٌ أق####خاب ضغْ####ل اهلل ق####ل ٙاهلل علُٔ####
ّآل ّ ُ##غ##له كل##ا ق##سضّا ع ً##ب##سض شك##ط ك##ل ّاح##س م##يَه م##ا رع##ل  :قتل #
ك##صا  ،رعل##

ك##صا را##ا ٛم ً##شل##

( )1ا ٤اىٕ .163/1
( )2غْضٗ احلاطات .13

تف##اخط ّسل ْ##شل##

 ،ريعل##

ا٘##ٓ٦
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إع٣م##ا ب##أٌ اهلل تع##اػل ٍ ْ##اكلنٔ #

ّاكلق##سض جلنٔ##ه ا٤ؾٔ##اّ ٛأٌ العب##س إؾل##ا

ٓؿاضو بتكػبُ ّقكسِ (.)1
ّك##طض شات اكلعي ٙ##ك##ثه م ً##علن##ا ٛالتفػ##هّ ،لك ً##اكلدت##اض أٌ ىػ##ب٘
قت##ل اكلؿ##طكغل هلل ع##ع ّع##ل ْٓ##و ب##سض ٍ ٕ##آ ٘##الفد##ط ّالع##ع للنػ##لنغل
ّ ،عل ٙ##ر##طع قْ##ل الق##ططل أع ِ٣##رٔك##ذ أٌ ٓق##ال  :أٌ اهلل ع##ع ّع##ل
أك##طو ا كلػ##لنغل باغ##تبساله بفد##ط علٔ##ه ##ه الفد##ط ال##صٖ ق##الْا ب، ُ##
لٔك ٌْ##م ً##خك##اٜل الفد##ط بيػ##ب٘ الفع##ل اػل اهلل ع##ع ّع##ل و##سزِ إػل
ْٓو القٔام٘.
ّالفد###ط ٍ ْ###شك###ط الفه###اٜل ّاخلك###ال احلنٔ###سٗ لل###صات ّاجلناع٘###
ّال اٜف ْ###ٍّ ، ٘##متأق##ل مل الي###اؽ ّ ،ق###س ٓ١##زٖ با٨ىػ###اٌ إػل الطرع٘###
أّ ٓكٌْ غبباً مل قعْزِ أّ نطضِ أّ ٍ٣كُ .
ٍّ##ل الفد##ط م ً##أغ##باب قت##ل اب ً##آزو قابٔ##ل ٤خٍٔ ُ##ابٔ##ل إش أ يٙ##
ٍابٔ##ل عل ٙ##ىفػّ ُ##أى ُ##م ً##اكل##تقغل عي##سما تقب##ل اهلل ع##ع ّع##ل قطباى، ُ##

ّمل ٓتقب##ل قطب##اٌ أخٔ ، ُ##ق##ال تع##اػل ر رَارْ مَُ ػََِ مِْهِْْ َٗجَ م َ اثْ َ مْْ دََّ ثِ مبُْؾَنِّ ِِرْ هَشَّثَممب
هُشْثَبَٗمممب كَزُوُجِّم مََ ِٓم مْٖ أَؽَم مذِهَِٔب رََُم مْْ يُزَوَجَّم مَْ ِٓم مْٖ ارلَم مشِ هَمممبٍَ ضَهْزَُِ َّم ميَ هَمممبٍَ ِِٗلَٔمممب يَزَوَجَّم مَُ اُِلم مهُ
ِْٖٓ أُُْزلوِنيَد (. )2

اكلدت###اض  ، ٢إؾل###ا ق###سض الْعٔ###س ّالتَسٓ###س م ً###قابٔ###ل بقت###ل أخُٔ###

حػ##ساً ّ ه##باً  ٌ٤اهلل تقب##ل قطباى ُ##قب##ل أٌ ٓقْ##ل ٍابٔ##ل رِِٗلَٔممب يَزَوَجَّ مَُ اُِل مهُ

ِٓممْٖ أُُْممزلوِنيَد ( ٢ّ ، )3زلٔ###ل عل ٙ###ز٢ل###ٍ ٘###صا القْ###ل عل ٙ###الفد###ط
ٍْ زعْٗ للَسآ٘ ّ ،ح
( )1تفػه القططل .337/7
( )2غْضٗ اكلاٜسٗ .27
( )3غْضٗ اكلاٜسٗ .27

عل ٙالتقْ. ٚ
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ّم ً##الفد##ط احلناغ ٕ##ٍّ ٘##التب##إٍ ّا٨رتد##اض بالؿ##ااع٘ ّخْ##ع
اكلعاضو ّاكلباضظٗ ّالفلب٘ مل القتال ّ ،اليكط مل احلطب .
ّب###غل الفد###ط ّاحل ناغ ٘###عنْ###و ّخكْ###م م ل###ق  ،رك###ل فلاغ٘###
ٍٕ ردط ّلٔؼ العكؼ .
لبٔ##اٌ ق##اىٌْ ٍّ ْ##تف##ه ّتب##سل ميَأّ ٘##غ##يدٔ٘ الؿ##عط بع##س ا٨غ٣##و
 ،رب##سل أٌ ٓك ٌْ##الؿ##عط غ##بباً ## ٨اضٗ العك##بٔ٘ ّ ،فلٔ ٘##اجلاٍلٔ ٘##اّ٤ػل
ق##اض مْعلّ ٘##زضغ #اً ٪للتَ##صٓو ّا٨ق٣##ح ّ ،ططٓق #اً ل٥ع##ط ّالثْ##اب ،
إش ٓق##اٌ ؾ##عط احلن اغّ ٘##الفد##ط مل ا٨غ٣##و بكٔ##ف٘ التْان##ه ّاخلؿْ##ب
هلل عع ّعل .
ّع ً###اب ً###عب###اؽ ق###ال  :تَ###اع ٙضع ٌ٣###عل ٙ###عَ###س ضغْ###ل اهلل
ق###ل ٙاهلل علّٔ ُ###غ###له  ،أح###سٍنا م ً###ا٤ىك###اض; ّا٦خ###ط م ً###قْ###و
آخ##طًٓ ّ ،ك##اٌ م##ه ك##ل ّاح##س ميَن##ا ْ##اٗ م ً##قْم##ٍّ ُ##ه الػ##فَاٛ

رأىعل اهللر رَاُؾُّؼَشَاءُ يَزلجِؼُهُْْ اُْـَبرُرَٕد( )1آ٦ات (.)2

ّإشا ك##اٌ اكلػ##لنٌْ ٓفد##طٌّ ب##أىَه قتلْ##ا اكلؿ##طكغل ر##اٌ آٓ ٘##البخ #

ر كََِم مْْ رَوْزُُِممموهُْْ رٌَُِم مَّٖ اُِلم مهَ هَم مزََِهُْْد( ،)3ىعل###

مل رد###ط أعل###ه ّأك###رب مً###

عَات :
اّ٤ػل  :ع##سو حك##ط قت##ل اكلؿ##طكغل بال##صًٓ قتلٍْ##ه م ً##أٍ##ل البٔ #
ّالك##خاب٘ كن##ا مل تق##سو عتب ٘##ب ً##ضبٔعّ ٘##أخٔ ُ##ؾٔ##ب٘ ّابي ُ##الْلٔ##س ّغ##ل
اكلٔ##ساٌ ّطل##بَه اكلب##اضظٗ ّ ،تأكٔ##سٍه عل ٙ##إختٔ##اض ال##صًٓ ٓب##اضظّىَه مً##
ب##

ٍاؾ##ه عل ٙ##سل ْ##اخلكْ##م  ،لٔك##ٍ ٌْ##صا ا٨ختٔ##اض حا ٘##علَٔ##ه

ب##أٌ قت##اله ك##اٌ حػ##ساً ّ ه##باً ّعك##بٔ٘  ،حػ##ساً لل##يل ذلن##س ق##ل ٙاهلل
( )1غْضٗ الؿعطا.224 ٛ
( )2السض اكليثْض . 420/7
( )3غْضٗ ا٤ىفال .17

 ################################################################################ 278معامل ا٨ؿلاٌ  /ج169

علّٔ ُ###آلّ ُ###غ###له ّل###ب

ٍاؾ###ه  ،أٌ ع###اٛت اليب ْٗ###رَٔ###ه ### ٨ّ ،اش

الي####اؽ ا٨غ٣####و ّىك####طٗ ال####يل ذلن####س ق####ل ٙاهلل علّٔ ُ####آلّ ُ####غ####له
ميَاعاً.
الثاىٔ : ٘##تف##اخط اكلػ##لنغل مل ك##ل ظم##اٌ ؼله##امغل آٓ ٘##البخ##

إش أىَ##ا

ىعن ٘##علن ٙ###عل ٙ###اكلػ###لنغل ّاكلػ###لنات مل ك###ل ظم###اٌ بلخ###اا أٌ قت###ل
اهلل ع###ع ّع###ل لل###صًٓ كف###طّا مل معطك ٘###ب###سض تأغٔ###ؼ ّبي###ا ٛلك###طح
ا٨غ٣و عقٔسٗ ّمبازّ ٟرطاٜض ّأحكاماً .
ٍّ##ل ٓك##ذ القْ##ل باؾ##ذ الفد##ط ب##ت ّٗ٣آٓ ٘##البخ #
 ْ##ٍّ ،م ً##الل #

 ،اجلْ##اب ىع##ه

ا٨لّ ٕ##الربك ٘##مل الق##طآٌ ّتّ٣تّ ، ُ##ق##س ّضز ىع #

القطآٌ بالربك٘ ّالفٔض مل آٓات ميَا :

اّ٤ػل  :قْل ُ##تع##اػل ر رَهَ مزَا ًِزَممبة أَٗضَُْ َممبهُ ُٓجَ م بسَىئ ُٓقَ مذِّمُ اُل مزِ

ثَ مَِْٖ يَذَيْ مهِ

رَُِزُ ممزِسَ أَُّّ اُْوُممشََ رََٓممْٖ ؽَوَُْهَمممب رَاُلممزِيَٖ يُخِْٓ ُممموَٕ ثِمممبرلِشَحِ يُخِْٓ ُممموَٕ ثِممهِ رَهُممْْ
ػََِغ فَالَرِهِْْ يُؾَبكِظُوَٕد(.)1
الثاىٔ٘  :قْلُ تعاػل ر رَهَزَا ًِزَبة أَٗضَُْ َبهُ ُٓجَبسَىئ كَبرلجِؼُوهُد(.)2
الثالث٘  :قْلُ تعاػل ر رَهَزَا رًِْش ُٓجَبسَىئ أَٗضَُْ َبهُ أَكَ َْٗزُْْ َُهُ ُٓ ٌِشُرَٕد(.)3

الطابع : ٘###قْل ُ###تع###اػل ر ًِزَمممبة أَٗضَُْ َمممبهُ َُِِِْم ميَ ُٓجَمممبسَىئ َُِِم مذَّثَّشُرا يَبرِم مهِ رََُِِزَم مزًَلشَ أُرُُْممموا
اضَُْجَبةِد(.)4

( )1غْضٗ ا٤ىعاو .91
( )2غْضٗ ا٤ىعاو .155
( )3غْضٗ ا٤ىبٔا.50 ٛ
( )4غْضٗ م .29
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اخلامػ : ٘###قْل ُ###تع###اػل ررَُٗ َمممضِّ ٍُ ِٓمممْٖ اُْوُمممشْ ِٕ َٓمممب هُممموَ ؽِممملَبء رَسَؽَْٔمممخئ
ُُِِْٔخِْٓ ِنيَد(.)1
ّتاؾذ بطك٘ القطآٌ مه كل مً :
اّ٤ل  :ق####اض ٟالق####طآٌ ّ ،م####ا مل الق####طا ٗٛم ً####ا٤ع####ط ّالثْ####اب
ّاحلػ###يات ّ ،م ً###مك###ازٓق بطك ٘###الق###طآٌ دلّ ٞ###تْ###الٕ ن###طّب مً###

ال##يعه ال##يت تاؾ##ذ ع ً##ىعّل ، ُ##ق##ال تع##اػل رهُ مَْ َٗضََُّ مهُ سُرػُ اُْوُ مذُطِ ِٓ مْٖ سَثِّ ميَ

ثِبُْؾَنِّ ُُِِضَجِّذَ اُلزِيَٖ َٓ ُوا رَهُذًَ رَثُؾْشََ ُُِِْٔغِِِْٔنيَد (. )2
ّم ً###ا٨عا###اظ مل ا ٘###ٓ٦أع ِ٣###أٌ الربك ٘###رٔ### ٢ ُ###تل أّ تتْق# #
عل ٙت ّٗ٣اكلػلنغل للقطآٌ  ،إؾلا تاؾذ عً شات ىعّل القطآٌ.
الثاىٕ  :غامه القطآٌ .
الثال###

 :ال###صٖ ٓت###سبط ب###القطآٌ ّمع###اىٕ ّز٢٢ت كلناتّ ، ُ###عً###

( ضغْ##ل اهلل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له  :م##ا عل##ؼ قْ##و ق##ل مل بٔ##
م ً####بْٔ####ت اهلل ٓق####ط ٌّ٠كت####اب اهلل ّٓتساضغْ####ىُ بٔ####يَه إ ٢ؿٔ####تَه
علَٔ##ه الػ##كٔي٘ ّحف##تَه اكلٜ٣كّ ٘##شك##طٍه اهلل رٔ##نً

الطفلّ ، ٘##أىعل #
عيسِ .
ّم ً##غ##ل

ططٓق##ا ٓ ل##و علن##ا غَ##ل اهلل ب ُ##ططٓق##ا إػل اجليّ ٘##مً##

أب أ بُ عنلُ مل ٓػطب بُ ىػبُ) (.)3
الثالث : ٘##تف##اخط اكلػ##لنغل ب##اكطاو اهلل ع##ع ّع##ل ل##ه بيك##طتَه بآٓ٘##
حػ ٘ٔ###ب###أٌ قت###ل ال###صًٓ ###عٍّه لٔ###سل بالس٢ل ٘###الته###نئ٘ عل ٙ###أٌ
اكلػلنغل عل ٙاحلق ّالس. ٚ

( )1غْضٗ ا٨غطا.82 ٛ
( )2غْضٗ اليخل .102
( )3اكلعاه اّ٤غل .126/4
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الطابع : ٘###ب ّ ٘###ضن###ا اكلػ###لنغل بيك###طٗ اهلل ل###ه ّ ،إ ###اش ٍ###صِ
اليعن ٘##م##ازٗ ّمْنْ##ع ًا مل ع##سال ال##صًٓ كف##طّا ّا٨حتا##اج علَٔ###ه ،

ٍّ###صِ اليك###طٗ م ً###مك###ازٓق ا٤حػ ً###بقْل ُ###تع###اػلررَعَمممبدُِْهُْْ ثِم مبُلزِْ
هَِْ أَؽْغَُٖد(.)1
ّمً خكاٜل ٍصا ا٨حتااج أمْض :
اّ٤ل  :إىُ ماىه مً عّ اكلؿطكغل للنسٓي٘ اكليْضٗ .
الثاىٕ  :إع  ٌ٣اكلػلنغل بأىَه ٓ ٢فعٌّ اكلؿطكغل .
الثال# ##

 :إكتف####ا ٛاكلػ####لنغل با٨حتا####اج ّ ،تطت####و ا#### ٤ط العلٔ####ه

ّاليفه اكلتاسز علُٔ .
اخلامػ : ٘###تف###اخط اكلػ###لنغل بآٓ ٘###البخ# #

بلخ###اا بعثَ###ا للػ###كٔي٘ مل

ىفْ###ؽ اكلػ###لنغل ّاكلػ###لنات كل###ا رَٔ###ا م ً###ا٤مّ ً###ا٤م###اٌ م ً###الف###عّ
اكلعلً ّاكلبا

.

لق##س ّضز ع ً##ا٨م##او عل ٕ##علٔ ُ##الػ٣##و أى ُ##ق##ال  ( :م##ا ٢ب ً##آزو
ّالفدط ،أّلُ ى فّ٘ ،آخطِ عٔف٘ ٓ ٢طظ ىفػُٓ ٢ّ ،سره حتفُ(.)2
ٍّٓ ٢ ْ###تع###اضع م###ه إرتد###اض اكلػ###لنغل بفه###ل اهلل علَٔ###ه ػً###
إختٔ###اضٍه كلقام###ات ا٨ؿل###اٌ ّ ،ىعن ٘###السآ ٘###لتعل###ق احل###سٓ

أعِ٣###

ب###العٍْ عل ٙ###سل ْ###القه ٘ٔ###الؿ دكّ ٘ٔ###الب ###ط ّ ،رٔ ُ###زع٨ ْٗ###اَ###اض

العبْزٓ ٘##هلل ع##ع ّع##ل  ،ق##ال تع##اػلر هُ مَْ ثِلَنْ مَِ اُِل مهِ رَثِشَؽَْٔزِ مهِ كَجِ مزَُِيَ كََِِْلْشَؽُمموا هُ موَ
لَِْش َِّٓٔب يَغَْٔؼُوَٕد(.)3

( )1غْضٗ آل عنطاٌ .125
( )2البخاض .294 / 70
( )3غْضٗ ْٓىؼ .58
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ٍّ##ل ى##سا ٛا٨ؿل##اٌ ر يَبأَيُّهَممب اُل مزِيَٖ َٓ ُمموا د ال##صٖ ّضز مل الق##طآٌ تػ##ع ًا
ّه###اىغل م###طٗ م###سح ّع###ع للنػ###لنغل ّاكلػ###لنات  ،اجلْ###اب ىع###ه ْ###ٍّ ،
باب للفدط بلخاا ّعِْ :
اّ٤ل  :إق###ااٌ ٍ###صا الي###سا ٛب###اّ٤امط ّاليْ###إٍ م ً###عي###س اهلل ع###ع
ّع##ل ّ ،ق##س تته##نً ا ٘##ٓ٦م ً##آٓ##ات الي##سا ٛا٤م##ط ّاليَ ٕ##مع #اً كن##ا مل

قْل ُ###تع###اػل ر يَبأَيُّهَمممب اُلم مزِيَٖ َٓ ُممموا ادْلُُِممموا كِمممْ اُغِّم مِِْْ ًَبكلم مخَ رَالَ رَزلجِؼُممموا لُيُم موَادِ
اُؾَِّْيَبِٕ ِِٗلهُ ٌَُُْْ ػَذُرٌّ ُٓجِنيد (. )1
ّرٔ ُ##ؾ##اٍس عل ٙ##إضتق##ا ٛاكلػ##لنغل كلطتب ٘##التفكٔ##

بٔيَن##ا ّالعن##ل

بالْاعو ّإعتياب اكليَٕ عيُ .
الث###اىٕ  :ره###ل اهلل عل ٙ###اكلػ###لنغل ب###صكطٍه عل ٙ###سل ْ###اخلكْ###م
بكف٘ تكطٓه ّىعتَه با٨ؿلاٌ ٍّ ،صا ا٨ؿلاٌ مً ّعِْ :
أّ : ً٢ا٨ؿل##اٌ ب##اهلل إلً ##ا ّاح##س ًا ر##طز ًا ق##نس ًا مل ٓتد##ص ق##احب٘ ّ٢
ّلسا .
اىٔ #اً  :ا٨ؿل##اٌ بطغ##ال٘ ال##يل ذلن##س ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له ّأىُ##
ىل مً عيس اهلل عع ّعل .
الث##اً  :ا٨ق##طاض بي##عّل الق##طآٌ م ً##عي##س اهلل ّ ،أى ُ##ال##صٖ خ##لٯ بُ##

ال##يل ذلن##ساً ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له  ،ق##ال تع##اػلرهُ موَ اُل مزِ

أَْٗ مضٍََ

ػََِِْيَ اٌُِْزَبةَ ِٓ ْهُ يَبد ُٓؾٌََْٔبد هَُّٖ أُُّّ اٌُِْزَبةِ رَأُلَشُ ُٓزَؾَبثِهَبدد(. )2
ّمل ٓ###طز لف###ظ (أى###عل علٔ ) # #مل الق###طآٌ إ ٢مل ا ٘###ٓ٦أع ، ِ٣###إش أٌ
كل آٓ ٘#تؿَ#س أىَ#ا ىاظل ٘#م ً#عي#س اهلل #ٍّ ،صِ الؿَ#ازٗ متا#سزٗ ك#ل ْٓ#و
م ً###أٓ###او ال###سىٔا ّ ،تتال ٙ###بْنْ###ح مل ا٦خ###طٗ إش ٓ###أتٕ الق###طآٌ ْٓم###ٝص
( )1غْضٗ البقطٗ .208
( )2غْضٗ آل عنطاٌ .7
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ب###أبَ ٙحلّ ٘###ك###صا مل ٓ###أت لف###ظ (ذلكن###ات) ّلف###ظ (متؿ###ابَات) مل
القطآٌ إ ٢مل ٍصِ ا. ٘ٓ٦
ضابع #اً  :ا٨ؿل##اٌ باكلٜ٣كّ ٘##أىَ##ه عبٔ##س هلل ع##ع ّع##ل بق##سضات راٜق، ٘##
ّمػ####كيَه الػ####ناّ ، ٛم####يَه الطاك ####ه ّالػ####اعس ّال####صٖ ٓيق ####ه إػل
التػ####بٔذ ّم####يَه م ً####تك ٌْ####أق####سامَه مل ا٤ضع الػ####فلّ ، ٙتك####ل
أعي##اقَه إػل الػ##نا##ٍّ ، ٛه ىاكػْ##ا أبك##اضٍه م ً##خؿ ٘ٔ##اهلل ّ ،م##يَه
فلل ٘##الع##طف ّ ،اكل##أمْضٌّ ب##اىعال اكل ##ط ّاليب##ات ّ ،ع##امل اكلدلْق##ات

ب##أمط م ً##عي##س اهلل  ،ق##ال تع##اػلر اُِل مهُ يَقْ ميَلِْ ِٓ مْٖ أَُْالَ ٌَِ مخِ سُعُ مالً رَِٓ مْٖ
اُ َّبطِ َِِّٕ اُِلهَ عَِِٔغ ثَقِ د(.)1
الثال###

 :التك###سٓق ؼلعا###عات ال###يل ذلن###س ق###ل ٙاهلل علّٔ ُ###آلُ###

ّغله احلػٔ٘ ّالعقلٔ٘ .
الطاب##ه  :ا٨ق##طاض ب##الْٔو ا٦خ##ط ّ ،أٌ الي##اؽ ٓقف ٌْ##ب##غل ٓ###سٖ اهلل
عع ّعل ْٓو القٔام٘ للخػاب .
اخل###امؼ  :ا٨ق###طاض باجليّ ٘###الي###اض ّ ،أٌ اجلي ٘###مػ###كً ّزاض إقام٘###
للن١ميغل الصًٓ ٓعنلٌْ الكاحلات ّ ،الياض مثْ ٚالصًٓ كفطّا .

ّمل التيعٓ###ل ر َِِّٕ اُلم مزِيَٖ ًَلَمممشُرا رَفَم مذُّرا ػَمممْٖ عَم مجَِِِ اُِلمممهِ هَم مذْ مَمممَِّوا

مَالَالَ ثَؼِِذًاد (. )2
ّلل###ا ٓفتد###ط ب ُ###اكلػ###لنٌْ بلخ###اا ا ٘###ٓ٦أع ِ٣###أىَ###ه ٓ١مي ٌْ###بك###ل

الكت##و الػ##نآّ٘ الياظل ٘##لقْل ُ##تع##اػل ر يَبأَيُّهَممب اُل مزِيَٖ َٓ ُمموا ِٓ ُمموا ثِبُِل مهِ رَسَعُ موُِهِ

( )1غْضٗ احلج .75
( )2غْضٗ اليػا.136 ٛ
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رَاٌُِْزَمممبةِ اُلم مزِ

أَٗم مضٍََ ِٓم مْٖ هَجْم مَُ رََٓم مْٖ

َٗم مضٍََّ ػََِمممغ سَعُم موُِهِ رَاٌُِْزَمممبةِ اُلم مزِ

يٌَْلُشْ ثِبُِلهِ رََٓالَ ٌَِزِهِ رًَُزُجِهِ رَسُعُِِهِ رَاَُِْوِّْ ارلِشِ كَوَذْ مََل مَالَالَ ثَؼِِذًاد (.)1
ّّضز لف###ظ الكت###اب مل ا ٘###ٓ٦أع ِ٣###بكٔ###ف٘ اكلف###طز ٨ضازٗ اجل###يؼ ،
ّاكل###طاز ك###ل الكت###و الػ###نآّ٘ ال###يت أىعل# #

عل ٙ###ا٤ىبٔ###ا ٛالػ###ابقغل ،

ّميَا :
اّ٤ل  :الكخ
الث##اىٕ  :الك##خ
ّ ،معي ٙ##ؾٔ##

اليت أىعلا اهلل عل ٙآزو علُٔ الػ٣و .
ال##يت أىعل##ا اهلل عل ٙ##ؾٔ##

ب ً##آزو علٔ ُ##الػ٣##و

ٍب ٘##اهلل  ،ك##أٌ رٔ ُ##ىارلّ ٘##ره  ً٣#م ً##عي##س اهلل عل ٙ##آزو

ّحْا ٛبعس مقتل ٍابٔل بً آزو .
الثال

 :الكخ

اليت أىعلا اهلل عل ٙإزضٓؼ علُٔ الػ٣و .

ق##ال أب ْ##شض ##ٓ :ا ضغْ##ل اهلل ك##ه أى##عل اهلل م ً##كت##اب؟ ق##ال  :ما٘##ٜ
ّأضب###ه كت###و  ،ميَ###ا عل ٙ###آزو عؿ###ط ق###خ

ّ ،عل ٙ###ؾٔ###

قلػ###غل

ق###خٔف٘ ّ ،عل ٙ###أخيْ###ر  ْ###ٍّ ،إزضٓ###ؼ ### ٣غل ق###خٔف٘  ْ###ٍّ ،أّٯل
م ً##خ##لٍ ب##القله ّ ،عل ٙ##إب##طأٍه عؿ##ط ق##خاٜ

ّ ،التْ##ضاٗ ّا٨زلٔ##ل

ّالعبْض ّالفطقاٌ (.)2
الطاب###ه  :ى###عّل الك###خ

عل ٙ###ىْ###ح  ،رَ ْ###ضغْ###ل م ً###الطغ###ل

اخلنػ٘ أّلٕ الععو .
اخل##امؼ  :ى##عّل عؿ##ط ق###خ

عل ٙ##إب##طأٍه  ،ق##ال تع###اػلرَِِّٕ

هَم مزَا َُلِمممْ اُقُّم مؾُقِ اُْم م ُرَُغ * فُم مؾُقِ ِِثْم مشَاهَِِْ رَُٓوعَمممغد(ّ ، )3ع###اٛت
ا ٘##ٓ٦للس٢ل ٘##عل ٙ##غ##بق ى##عّل الك##خ

ّالكت##و م ً##الػ##نا ٛقب##ل بعث٘##

عٔػ ٙ##علٔ ُ##الػ٣##و ّضغ##ال٘ ال##يل ذلن##س ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له
( )1غْضٗ اليػا.136 ٛ
( )2الكؿ

ّالبٔاٌ . 80/14

( )3غْضٗ ا٤عل.19-18 ٙ
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با٨ن ###ار٘ اػل الس٢ل ٘###عل ٙ###ى###عّل ق###خ

إب###طأٍه ّمْغّ ٙ###كت###و

رآّ٘ أخطّّ ٚحٕ مً عيس اهلل عل ٙا٤ىبٔا ٛالػابقغل لعماىَنا.
الػ####ازؽ  :ى####عّل التْ####ضاٗ عل ٙ####مْغّ ، ٙ####قٔ####ل أىعل# ##
الكخ

علُٔ####

قبل التْضاٗ .

الػابه  :ىعّل كتاب العبْض عل ٙاليل زاّز .
الث##امً  :تفه##ل اهلل ع##ع ّع##ل بي##عّل ا٨زلٔ##ل عل ٙ##عٔػّ ، ٙ##عً##
ّا ل ٘##ب ً###ا٤غ###قه  :أٌ ضغْ##ل اهلل ق###ل ٙاهلل علّٔ ُ###آلّ ُ##غ###له ق###ال :
أىعل# #
لػ##

ق###خ

إب###طأٍه مل أّل لٔل ٘###م ً###ضمه###اٌ ّ ،أىعل# #

التْ###ضاٗ

مه##غل م ً##ضمه##اٌ ّ ،أى##عل ا٢زلٔ##ل ل##ث٣ا عؿ##طٗ خل##

ضمه##اٌ ّ ،أى##عل العبْ##ض لثن##اٌ عؿ##طٗ خل##
القطآٌ  ٤ضبه ّعؿطًٓ خل
لق##س ع##اٛت آٓ ٘##البخ#

مً##

م ً##ضمه##اٌ ّ ،أى##عل اهلل

مً ضمهاٌ(.)1
ب##الفدط بيك##ط اهلل ّ ،بٔ##اٌ ميعل ٘##ال##يل ذلن##س

ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له ّاكل١##ميغل عي##سِ  ،لق##س أخ##رب اهلل ع##ع ّع##ل

ع ً##ك ٌْ##ا٤ضع ملك #اً ل ْ##ٍّ ُ##غ##بخاىُ ال##صٖ عع##ل ا٨ىػ##اٌ ركِممْ

اضَسْكِ لَِِِلَم مخَد( ، )2لٔعنطٍ###ا ب اعتّٓ ، ُ###فد###ط ب###صا ت اخل٣رّ ، ٘###غ###يدٔ٘
العناضٗ ّالتْرٔق إلَٔا.
ّأى###عل اهلل الكت###و الػ###نآّ٘ لتا###صب الي###اؽ إػل مي###اظل ال###سٚ
ّالك٣##ح ّ ،لك ً##ال##صًٓ كف##طّا عخ##سّا بتل #

الكت##و ّح##اضبْا ال##يل

ذلن##ساً ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له رتفه##ل اهلل ع##ع ّع##ل باحل##ا اخل##عٖ
٨ ٣غت ٝكال الكفط ّاله٣ل٘ .
بَه مل السىٔا ّا٦خطٗ لٔكٌْ غبٔ ً
ٍّ####ل ضل####ق للنػ####لنغل الفد####ط ب####أٌ اهلل ع####ع ّع####ل ضم ٙ####القْ####و
الك##ارطًٓ ب##س ً٢ع ً##ضم ٕ##ضغْ##ل اهلل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له ل##ه ،
( )1السض اكليثْض .379/1
( )2غْضٗ البقطٗ .30
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اجلْ###اب ىع###ه ###ٍ ٌ٤ ،صا الطم ٕ###تؿ###طٓ

ّإك###طاو للنػ###لنغل إػل ْٓ###و

القٔامّ ، ٘##غ٣##ح بأٓ##سَٓه مل ك##ل ْٓ##و ّ ،رٔ ُ##ة##صٓط ّّاقٔ ٘##م ً##ضمٕ##
الكْ##ا ضٓذ احلسٓث ٘##اكل##سمطٗ ّ ،مي##ه ا٨رتت##اٌ بَ##ا ّبك##ياعتَا  ٌ٤ ،ضمٕ##
اهلل ع###ع ّع###ل أقّ ْٚ###أمهّ ٙ###أكث###ط أ ###طاً ّ ،لبٔ###اٌ أٌ ا٤م###ط البػٔ###ل

ّالكلنّ ٘####اكلْعل ٘####ت####سره الؿ####ط ّا٤ش ، ٚق####ال تع####اػلرادْكَمممغْ ثِمممبُلزِْ

هَِْ أَؽْغَُٖد(.)1

لأىْ اخلطاب اٌمشآًٔ إىل إٌثً زلّذ
ّٓتع##سز اخل ##اب ّ ا٤م##ط م ً##اهلل ع##ع ّع##ل لل##يل ذلن##س ق##ل ٙاهلل
علُٔ ّآلُ ّغله مل القطآٌ ٍّْ أكثط اكلداطبغل مً بغل :
اّ٤ل  :اكلٜ٣كّ ، ٘###ق###س ٓ###أتٕ بكٔ###ف٘ احلْ###اض ّا٨خب###اض  ،كن###ا مل
خل##ق آزو رق##س أك##طو اهلل ع##ع ّع##ل اكلٜ٣ك ٘##ب##أٌ أخ##ربٍه ع ً##مؿٝٔ##تُ

خبلقّ ُ##بٔ##اٌ عل ْ##ميعلتّ ُ##شضٓت ُ##باخل٣ر ٘##مل ا ٤ضع  ،ق##ال تع##اػل ررَِِرْ
هَممبٍَ سَثُّمميَ َُِِْٔالَ ٌَِممخِ ِِْٗمممْ عَبػِممَئ كِمممْ اضَسْكِ لَِِِلَممخَ هَممبُُوا أَرَغْؼَممَُ كِِهَممب َٓممْٖ يُلْغِممذُ
كِِهَممممب ريَغْممملِيُ اُمم مذَِّٓبءَ رَٗؾْمممُٖ ُٗغَمممجِّؼُ ثِؾَْٔمم مذِىَ رَُٗوَمممذِّطُ َُممميَ هَممممبٍَ ِِْٗممممْ أَػَِْمممُْ َٓممممب الَ
رَؼَُِْٔوَٕد (.)2

ّم ً##إعا##اظ الق##طآٌ ّإك##طاو اهلل ع##ع ّع##ل لل##يل ذلن##س ق##ل ٙاهلل
علّٔ ُ###آلّ ُ###غ###له شك###ط الق###طآٌ ٨خب###اض اهلل للنٜ٣ك ٘###بكٔ###ف٘ اخل ###اب
لليل ذلنس قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله .
ٍّ##ل ٓك##ذ تق##سٓط اّ( ٘##ٓ٦إش ق##ال ضبك##ه للنٜ٣ك)٘##اجلْاب ىع##ه ،
لتؿنل قٔف٘ اجلنه ّعٍْاً :
أّ : ً٢اكلػلنٌْ ّاكلػلنات.
( )1غْضٗ اكل١ميٌْ .96
( )2غْضٗ البقطٗ .30
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اىٔاً  :أٍل الكتاب .
الثاً  :الياؽ ـلٔعاً .
ّتق##سٓط ا : ٘##ٓ٦أٓ##ا أَٓ##ا الي##اؽ ق##ل ضبك##ه للنٜ٣ك ٘##أى ٕ##عاع##ل مل
ا٤ضع خلٔف٘ ) ّرُٔ مػاٜل :
اّ٤ػل  :بٔاٌ رهل اهلل عع ّعل الياؽ مل خلق أبَٔه آزو .
الثاىٔ : ٘###إٍ٣###و الي###اؽ ب###أٌ اهلل أك###طمَه ب###أٌ أخ###رب اكلٜ٣ك ٘###عً###
خلقَه .
الثالث : ٘###خ٣ر ٘###ا٨ىػ###اٌ مل ا٤ضع تؿ###طٓ

 ْ###ٍّ ،م ً###مك###ازٓق

ا٨ك###طاو مل قْل ُ###تع###اػل ر رَُوَم مذْ ًَشَّْٓ َمممب ثَ ِمممْ دََّ رَؽََِْٔ َمممبهُْْ كِمممْ اُْجَم مشِّ رَاُْجَؾْم مشِ
رَسَصَهْ َبهُْْ ِْٖٓ اُيلِِّجَبدِ رَكَنلِْ َبهُْْ ػََِغ ًَضِ َِّْٖٓٔ لََِوْ َب رَلْنِِالًد(. )1

الطابع : ٘##ظع##ط الي##اؽ ع ً##الفػ##از مل ا٤ضع ّ ،ع ً##اؾ##اع٘ القت##ل
بف##ه ح##ق ّ ،بٔ##اٌ كٔ #

أٌ ك##ل ر##طز ميَ##ا عيآ ٘##علٔن ٘##ت١##شٖ اكلٜ٣ك٘##

مل الػنا. ٛ
الث###اىٕ  :اخل ###اب م ً###اهلل مل الق###طآٌ إػل ا٤ىبٔ###اّ ٛالطغ###ل ْ###ٍّ ،
عل ٙؾعو :
اّ٤ػل  :تْع ُ####اخل ####اب الؿدك ٕ####إػل أح####س ا٤ىبٔ####اّ ٛالطغ####ل ،

ي
ٖ َٓمم ْش َي َْ ا ْرًُمم ْش ِٗ ْؼ َٔزِممْ َػ َِِْمم َ
َ
كن##ا مل قْل ُ##تع##اػل ر ِِ ْر هَممب ٍَ اُِلمم ُه يَبػِِغَممغ اثْمم
رَػَِمممغ رَاُِم مذَرِيَ ِِرْ أَيَّمممذرَّيَ ثِم مشُرػِ اُْوُم مذُطِ رٌَُِْم مُْ اُ َّمممبطَ كِمممْ أَُْهْم مذِ رًََهْم مالً رَِِرْ ػَِلْٔزُم ميَ
اٌُِْزَمممبةَ رَاُْؾٌَِْٔم مخَ رَاُزلم موْسَاحَ رَاِْجِ ِم مََ رَِِرْ رَخُِْم منُ ِٓم مْٖ اُيْم منيِ ًَهَِْئَم مخِ اُيلِْم مشِ ثِم متِرِْْٗ
كَزَم م لُرُ كِِهَمممب كَزٌَُممموُٕ ىَِْم مشًا ثِم متِرِْْٗ رَرُجْم مشُُِ اضًََْٔم مهَ رَاضَثْم مشَؿَ ثِم متِرِْْٗ رَِِرْ رُخْم مشِطُ
أَُْوْرَغ ثِتِرِْْٗد(.)2
( )1غْضٗ ا٢غطا.70 ٛ
( )2غْضٗ اكلاٜسٗ .110
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الثاىٔ : ٘###تْع ُ###اخل ###اب مل الق###طآٌ إػل ا٤ىبٔ###اّ ٛالطغ###ل عل ٙ###سلْ###

العنْ###و ا٨غ###تفطاقٕ ّاجملنْ###عٕ ّ ،مي ُ###قْل ُ###تع###اػل ر يَبأَيُّهَمممب اُشُّعُم مَُ ًُُِممموا
ِْٖٓ اُيلِِّجَبدِ رَاػَُِْٔوا فَبُِؾًب ِِْْٗ ثَِٔب رَؼَُِْٔوَٕ ػَِِِْد (.)1
الثالث : ٘##اخل ##اب اكلْع ُ##ل##يل العم##اٌ م ً##قب##ل قْم ُ##كن##ا مل ىْ##ح ،

ر هَممممبُُوا يَممممبُٗوػُ هَممممذْ عَبدَُْزَ َمممممب كَمممم َ ًْضَشْدَ عِممممذَاَُ َب كَ ْرِ َمممممب ثَِٔمممممب رَؼِممممذَُٗب ِِْٕ ًُ ممممذَ ِٓممممْٖ
اُقَّبدِهِنيَد (.)2
ّمل ٓطز لفظ أكثطت مل القطآٌ إ ٢مل ا ٘ٓ٦أع.ِ٣
الثال####

 :اكلػ####لنٌْ ّاكلػ####لنات ّ ،مي ُ####ى####سا ٛالتؿ####طٓ

ريَبأَيُّهَممممب

اُلم مزِيَٖ َٓ ُممموا د ال###صٖ ّضز مل الق###طآٌ تػ###عاً ّه###اىغل م###طٗ  ٢ّ ،طل###تل
خ ##اب اكلػ##لنغل بَ##صا الي##سا ، ٛرق##س ٓ##أتٕ بالف##اا أخ##ط ٚميَ##ا قْلْ##ا كن##ا

مل قْل ُ###تع###اػل ر رَهُوُُممموا َٓ َّمممب ثِبُلم مزِ

أُْٗم مضٍَِ َُِِِْ َمممب رَأُْٗم مضٍَِ َُِِم مٌُِْْْ رََُِِهُ َمممب رََُِِهٌُُم مْْ رَاؽِمممذ

رَٗؾُْٖ َُهُ ُٓغُِِْٔوَٕد (. )3

كن##ا ٓ##أتٕ بكٔ##ف٘ اليَّ ٕ##مي ُ##ررَ رُمموا اَُِْ زَممبَٓغ أَْٓ موَاَُهُْْ رَالَ رَزَجَ مذَُُّوا اُْخَجِِ مشَ
ثِبُيلِِّتِ رَالَ رَ ًُُِْوا أَْٓوَاَُهُْْ َُِِغ أَْٓوَاٌُُِْْ ِِٗلهُ ًَبَٕ ؽُوثًب ًَجِ ًاد (.)4
إش ابت#سأت ٍ#صِ ا ٘##ٓ٦ب#ا٤مط #ه تك##طض رَٔ#ا اليَ ٕ#م##ه إة#از اكلْنْ##ب
لػً##ٯ قْ##اىغل ضعآ ٘##الٔت##امّ ٙحف##ظ أمْ##اله ّ ،ع##سو ق##هّضتَه عال٘##

ّٓػ###ألٌْ الي###اؽ ا ي###ا ٛم###سٗ الٔ###ته أّ بع###س البلْ###غ ّ ،قْل ُ###تع###اػل ررَالَ

( )1غْضٗ اكل١ميٌْ .51
( )2غْضٗ ٍْز .32
( )3غْضٗ العيكبْت .46
( )4غْضٗ اليػا.2 ٛ
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عممب َء
ؾ م َخ َر َٓ ْو َزممب َر َ
ٕ كَب ِؽ َ
َ
ق ِِ لٗ م ُه ًَممب
ع م َِ َ
غممب ِء ِِ لال َٓممب َه م ْذ َ
ٖ اُ ِّ َ
ْ
ؾمموا َٓممب َٗ ٌَ م َؼ َثممب ُؤ ًُ ْْ ِٓ م
َر ٌِ ُ
عَجِِالًد (.)1
ّمل ٓ##أت اخل ##اب مل ٍ##صا اكلْنْ##ب إػل ال##يل ذلن #س ق##ل ٙاهلل علُٔ##
ّآلُ ّغله إؾلا عا ٛللنػلنغل ـلٔعاً للععط عً معكٔ٘ معٔي٘ .
ٍّ####ل طل####تل بالطع####ال م ً####اكلػ####لنغل بلخ####اا أىَ####ه ٍ####ه ال####صًٓ

ٓيكخ ، ٌْ##كن##ا مل قْل ُ##تع##اػل ر َاٌِٗؾُمموا َٓممب ىَممبةَ ٌَُُ مْْ ِٓ مَٖ اُ ِّغَممبءِ َٓضْ َممغ
رَصُم مالَسَ رَسُثَمممبعَ كَم متِْٕ لِلْم مزُْْ أَالل رَؼْم مذُُِوا كَوَاؽِم مذَحً أَرْ َٓمممب ٌَََِٓم مذْ أَئَْم مبٌُُْْٗ رَُِم ميَ أَدَْٗمممغ أَالل

رَؼُو ُممواد ( )2اجلْ##اب  ، ٢إؾل##ا تؿ##نل ا ٘##ٓ٦اكلػ##لنات مل اكلْنْ##ب ّاحلك##ه
ّا٤م##ط ب##اكلعطّمل ّاليَ ٕ##ع ً##اكليك##ط ّ ،لٔ##ؼ لعّع ٘##ا٤ب أٌ تطنٙ##
ب##عّاج ابي ُ##ميَ##ا  ٢ّ ،لليػ##ا ٛأٌ ٓػ##كعل ع ً##ا٤م##ط ب##ل ٓقن ً##ب##التبلٔ
ّاليَ ٕ##ع##ٍ ً##صا الفع##ل  ،لٔك ٌْ##م ً##إعا##اظ ّعْ##ب ت ّٗ٣##الق##طآٌ مل
الك ٗ٣أىَا أمط باكلعطّمل ّىَٕ عً اكليكط متاسز مل كل ظماٌ .
الطاب##ه  :أٍ##ل الكت##اب  ،رلق##س أك##طو اهلل ع##ع ّع##ل ال##يل ّاكلػ##لنغل

ّأٍ##ل الكت##اب بي###عّل آٓ##ات اط###و أٍ##ل الكت##اب  ،ق###ال تع##اػل رهُممَْ

ؽ م ِْئَب َر َال
ؾ م ِش َى ِث م ِه َ
ع موَاء َث ِْ َ َممب َر َث ِْ م َ ٌُ ْْ َأ لال َٗ ْؼ ُج م َذ ِِ لال اُ لِ م َه َر َال ُٗ ْ
ة َر َؼ مب َُوْا ِِ َُممغ ًَ ِِ َٔممخ َ
يَبأَهْ مََ اٌُِْزَممب ِ
يَزلخِمم مزَ ثَؼْنُمم م َب ثَؼْنَممممب أَسْثَبثًممممب ِٓمم مْٖ دُرِٕ اُِلمم مهِ كَمم متِْٕ رَوَُلمم موْا كَوُوُُمممموا اؽْمم مهَذُرا ثِ َٗلممممب
ُٓغُِِْٔوَٕد(.)3
ّت##سل ٍ##صِ ا ٘##ٓ٦عل ٙ##ق##اىٌْ ّع##امه مؿ##او ب##غل اكلػ##لنغل ّأٍ##ل
الكت##اب م ً##الَْٔ##ز ّاليك##اض ْ##ٍّ ٚكلن ٘##التْحٔ##س لل##ا ٓ##سل عل ٙ##ع##سو
( )1غْضٗ اليػا.22 ٛ
( )2غْضٗ اليػا.3 ٛ
( )3غْضٗ آل عنطاٌ .64
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إضازٗ ال##يل ق##ل ٙهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له قت##ال أٍ##ل الكت##اب  ،كن##ا ت##سعْ
ا ٘###ٓ٦اكلػ###لنغل اػل ا٨متي###اب ع ً###غ١###ال ال###يل ق###ل ٙاهلل علّٔ ُ###آلُ###
ّغ##له قت##اله ّذل##اضبتَه خاقّ ٘##أىٓ ُ##ي##ازٖ مل ح##ال الػ##له ّاحل##طب
ّعي##س التق##ا ٛالك##فغل مل مع##اضو ا٨غ٣##و اّ٤ػل م##ه اكلؿ##طكغل مل معطك٘##
بسض ّأحس ّاخليس (قْلْا  ٢إلُ إ ٢اهلل تفلخْا ).
ا ٘##ٓ٦بالؿَ##ازٗ بك##س ىب ْٗ##ذلن##س ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلُ##

ّاختتن##

ّغ####له ّتقٔ####س اكلػ####لنغل بػ####يً التْحٔ####س  ،كن####ا تْع ُ####اخل ####اب إػل
اكلػ###لنغل خبكْ###م كٔفٔ ٘###الك###ل٘ العقاٜسٓ ٘###م###ه أٍ###ل الكت###اب بقْلُ###

تع##اػل ر رَالَ رُغَمممبدُُِوا أَهْممََ اٌُِْزَممبةِ ِِالل ثِممبُلزِْ هِممَْ أَؽْغَممُٖ ِِالل اُلممزِيَٖ ؤََُِممموا
ِٓم م ْهُْْ رَهُوُُممموا َٓ َّمممب ثِبُلم مزِ
ُٓغْ مُِِٔوَٕد

( )1

أُْٗم مضٍَِ َُِِِْ َمممب رَأُْٗم مضٍَِ َُِِم مٌُِْْْ رََُِِهُ َمممب رََُِِهُ ٌُم مْْ رَاؽِمممذ رَٗؾْم مُٖ َُم مهُ

لبٔ##اٌ أٌ خ اب##ات الق##طآٌ خبكْ##م أٍ##ل الكت##اب باقٔ٘##

إػل ْٓ##و القٔام ٕ##ٍّ ٘##ملعم ٘##للنػ##لنغل بااَ##اض حػ ً##الػ##ن

م##ه أٍ##ل

الكتاب ٍّ ،ياو مػألتاٌ رقَٔتاٌ :
اّ٤ػل ٍ :ل طعاو أٍل الكتاب ح٣ل .
الثاىٔ٘ ٍ :ل صلْظ ظّاج اكلػله مً الكتابٔ٘ .

أم###ا اّ٤ػل ر###اجلْاب ىع###ه  ،ق###ال تع###اػل ر اَُِْمموَّْ أُؽِممَل ٌَُُممْْ اُيلِِّجَمممبدُ رَىَؼَمممبُّ

د
ٖ ا ُْ ُٔ ْخ ِٓ َمممب ِ
ْ
د ِٓممم
ؾقَممم َب ُ
ة ؽِممم ََ ٌَُُممم ْْ َر َىؼَمممب ُٓ ٌُ ْْ ؽِممم ََ َُهُممم ْْ َرا ُْ ُٔ ْ
ٖ أُررُممموا ا ُْ ٌِزَمممب َ
َ
اُلممم ِزي
رَأُُْؾْقَممممم َبدُ ِٓمممممْٖ اُلمممممزِيَٖ أُررُممممموا اٌُِْزَمممممبةَ ِٓمممممْٖ هَمممممجٌُِِْْْ ِِرَا رَِْزُُٔممممموهَُّٖ
أُعُممموسَهَُّٖ ُٓؾْقِممم ِنيَ ؿَِْمممشَ ُٓغَمممبكِؾِنيَ رَالَ ُٓزلخِمممزِ

أَلْمممذَإَ رََٓمممْٖ

يٌَْلُشْ ثِبِْميَبِٕ كَوَذْ ؽَجِوَ ػََُِٔهُ رَهُوَ كِْ ارلِشَحِ ِْٖٓ اُْخَبعِشِيَٖد (.)2

( )1غْضٗ العيكبْت .46
( )2غْضٗ اكلاٜسٗ .5
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ّّضز ع ً###اب ً###عب###اؽ ّأب ٕ###أمامّ ٘###غ###عٔس ب ً###ع###به ّعكطم ٘###أٌ
اكلطا ز مً ال عاو مل ا : ٘ٓ٦شباٜخَه (.)1
( ع ً##عب##س اهلل ب٫ ً##م ٪ففِ##ل ق##ال٫ :زلِّ ٕ##ه##طاب م ً##ؾ##خه ْٓ##و خٔ##رب.
رق##الد راحته###يتُ ّقل ٢ : ##أع  ٕ###الْٔ###و م###ٍ ً###صا أح##س٭اّ ،التف ##ٳ
ر##بشا ال##يل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##غ##له ٓتبػ##ه) ( .)2لٔك##ٍ ٌْ##صا التبػ##ه مً##
الػي٘ التقطٓطٓ٘ .
ّع ً##ا٨م##او ععف##ط الك##از ق##ال  :اٌ علٔ #اً علٔ ُ##الػ٣##و ك##اٌ ٓقْ##ل
ٓ ٢ :صبذ ىػككه  ٣أٍل ميكه )
أٖ خبكْ####م شب####ذ ا٤ن####خٔ٘ ّال####سّ ، ٚأم####ا اكلػ####أل٘ الثاىٔ٘####
راكلدت##اض ٍ ْ##عْ##اظ ال##عّاج م ً##الكتابّٔ ٘##ت##سل علٔ ُ##ا ٘##ٓ٦أعّ ، ِ٣##ق##س
شكطتُ مفك ٣مل ضغالتيا العنلٔ٘ احلا٘ .
ّق##س رك##ل الق##طآٌ ب##غل أٍ##ل الكت##اب ّاكل ؿ##طكغل ّ ،م ً##مي##اره عْ##اظ
ٍ###صا ال###عّاج ا٤لفّ ٘###حػ ً###العؿ###طٗ ب###غل اكلػ###لنغل ّأٍ###ل الكت###اب ،
ّقٔست ا ٘ٓ٦ا٨شٌ با٨حكاٌ.
اخل##امؼ  :تْع ُ##اخل ##اب القطآى ٕ##إػل الي##اؽ ـلٔع##اً  ،إش ّضز لف##ظ

ر يَمممب أَيُّهَمممب اُ َّمممبطُ دعؿ###طًٓ م###طٗ مل الق###طآٌ ّّ ،ضز لف###ظ الي###اؽ مل الق###طآٌ
عؿطٗ أنعارُ.
ّم ً ##مع##اىٕ ٍ##صا الي##سا ٛال##سعْٗ إػل التْحٔ##س ّالتك##سٓق ب##اليبْٗ ،
ّأزا ٛالْا###اٜ

العبازّٓ ٘###بع###

مع###اىٕ ا٤لفّ ٘###اكلْ###زٗ ّىب###ص القت###ال

ّاحل##طّب ##ٍّ ،صا الي##سا ٛؾ##اٍس عل ٙ##ىب##ص ال##يل ذلن##س ق##ل ٙاهلل علُٔ##
ّآلُ ّغله للقتال ّ ،عسو احلاع٘ إلُٔ .
ّك##ل آٓ ٘##م ً##آٓ##ات الي##سا##ٍ ٛصِ ضآ ٘##احتا##اج ّ مي##رب زا##ٜه مل ال##سعْٗ
إػل اهلل  ْ##ٍّ ،م ً##مك##ازٓق بق##ا ٛالق##طآٌ ه##اً ططٓ #اً إػل ْٓ##و القٔام، ٘##
( )1تفػه ابً كثه .40/3
( )2تفػه ابً كثه .40/3
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ّم ً##الي##سا ٛالع##او قْل ُ##تع##اػل ر يَبأَيُّهَممب اُ َّممبطُ ارلوُمموا سَثٌَُّ مْْ رَالْؾَ موْا يَوًْٓممب الَ يَغْ مضِ
رَاُِذ ػَْٖ رَُذِهِ رَالَ َٓوُُْود هُوَ عَبصَ ػَْٖ رَاُِذِهِ ؽَِْئَب َِِّٕ رَػْذَ اُِلهِ ؽَنٌّد (. )1
ّرٔ ُ##إى##صاض للي##اؽ ـلٔع##اً ّة##صٓط م ً##ع##امل اجل##عا##ٍّ ، ٛل ىفع##
آٓ###ات ا٨ى###صاض مل التْبّ ٘###السآ ٘###إػل ا٨ؿل###اٌ  ،اجلْ###اب ىع###ه ّ ،رُٔ###
زلٔ##ل عل ٙ##أٌ ال##يل ذلن##ساً ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له مل ٓ##أت بالػٔ##
إؾل##ا أخ##رب ع ً##اهلل ع##ع ّع##ل ب##أٌ ال##سىٔا معضع ٘##ل٧خ##طٗ ٢ّ ،ب##س مً##

ّقْ###مل الي###اؽ ـلٔع# #اً ب###غل ٓ###سٖ اهلل للخػ###اب  ،ق###ال تع###اػل ركَوَسَثِّم ميَ

َُ َغْ َُ َّهُْْ أَعَْٔؼِنيَد (.)2
ٍّل طلتل اخل اب للياؽ مل القطآٌ بَصا اليسا ٛالعاو .
اجلْ##اب  ، ٢رك##ل آٓ ٘##م ً##الق##طآٌ ٍ ٕ##خ ##اب للي##اؽ عامْ##ٍّ ، ٘##

م ً####مك####ازٓق قْل ُ####تع####اػل ررََٓممم ب أَسْعَمممِْ َبىَ ِِالل ًَبكلمممخَ ُِِ َّممممبطِ ثَؾِممم ًا رََٗمممزِيشًاد

( )3

بتقطٓ##و أٌ ك##ل آٓ ٘##م ً##الق##طآٌ ٍ ٕ##م ً##الطغ##ال٘ ّٓ ،ك ٌْ##مّ ً##عِْ##

تق##سٓط قْل ُ##تع##اػل ر يَبأَيُّهَممب اُشَّعُمموٍُ ثَِْ مؾْ َٓممب أُٗ مضٍَِ َُِِِْ ميَ ِٓ مْٖ سَثِّ ميَد( )4أٖ ٓ##ا أَٓ##ا
الطغْ##ل بل  #الي##اؽ م##ا أى##عل إلٔ #

م ً##ض ب #

ّ ،آٓ ٘##التبلٔ ##ٍ #صِ ؾ##اٍس

عل ٙ###تق###سو زع ْٗ###ال###يل ذلن###س ق###ل ٙاهلل علّٔ ُ###آلّ ُ###غ###له ب###اكلعاعٗ
ّالبٔي٘ ّقٔ احلكن٘ .
ٍّ##ل ؿلك ً##تق##سٓط ا##ٓ : ٘##ٓ٦ا أَٓ##ا الطغْ##ل بل ##م##ا أى##عل إلٔ##
ضب###

بالػٔ###

مً##

) اجلْ###اب ٓ ٢ػ###تقٔه ٍ###صا اكلعي ٌ٤ ، ٙ###التبلٔ ###بٔ###اٌ

( )1غْضٗ لقناٌ .33
( )2غْضٗ احلاط .92
( )3غْضٗ غبأ .28
( )4غْضٗ اكلاٜسٗ . 67
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ّإؾ###عاض ّإخب###اض ّ ،ت###بغل ا ٘###ٓ٦مْنْ ##ب التبلٔ ْ###ٍّ ، ##آٓ###ات التيعٓ###ل
الياظل٘ مً عيس اهلل عع ّعل.
( ع ً##أب ٕ##غ##عٔس اخل##سضٖ ق##ال  :ىعل #
بل  #م##ا أى##عل إلٔ #

م ً##ضب #

ٍ##صِ ا##ٓ { ٘##ٓ٦ا أَٓ##ا الطغْ##ل

}( )1عل ٙ##ضغْ##ل اهلل ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلُ##

ّغله ْٓو سٓط خه  ،مل علٕ بً أبٕ طالو) (.)2
ّرٔ ُ##ىكْ##م عسٓ##سٗ ّٓ ،فٔ##س اكلعي ٙ##الع #او ل ٘##ٓ٧كفآ ٘##تبلٔ  #ال##يل
ذلن##س ق###ل ٙاهلل علّٔ ُ###آلّ ُ###غ###له ا###ٓ٦ات ّالتيعٓ###ل مل زخْ###ل الي###اؽ
ا٨غ٣و ّ ،أىَا تيفٕ احلاع٘ إػل الػٔ

مل التبلٔ .

ّتته##نً ا ٘##ٓ٦التخ##سٖ ب##أٌ اهلل ع##ع ّع##ل ٓعك##ه ال##يل ق##ل ٙاهلل
علُٔ ّآلُ ّغله مً الياؽ ّإقطاضٍه عل ٙالقتال ّاحلطّب .
لٔك ٌْ##م ً##مع##اىٕ العك##ن٘ مل ا ٘##ٓ٦ىك##ط اكلػ##لنغل مل معطك ٘##ب##سض ،
ّغ٣###م٘ ال###يل ق###ل ٙاهلل علّٔ ُ###آلّ ُ###غ###له مل معطك ٘###أح###س ّ ،زلاتُ###
ّاكلػ###لنغل ّأٍ###ل اكلسٓي ٘###مل ###عّٗ ا٤ح###عاب حٔ###

ٍا###ه اكلؿ###طكٌْ

عل ٙاكلسٓي٘ .
الػ##ازؽ  :تْع ُ##اخل ##اب مل الق##طآٌ إػل ال##صًٓ كف##طّا  ْ##ٍّ ،مً##
ضفل ٘##اهلل ع##ع ّع##ل بالي ##اؽ ـلٔع##اً مل احلٔ##اٗ ال##سىٔا ّ ،مك##ازٓق قْلُ##

تع###اػل ر رََٓمممب أَسْعَم مِْ َبىَ ِِالل سَؽَْٔم مخَ ُِِْؼَممبَُِٔنيَد

( )3

إش ى###عل الق###طآٌ بلف ٘###البٔ###اٌ

ّالْنْح ّؼلا ٓفَنُ كل إىػاٌ شكطاً أّ أىث ، ٙعطبٔاً أّ ه عطبٕ .
رتي##عل ا ٘##ٓ٦القطآىٔ ٘##عل ٙ##ال##يل ذلن##س ق##ل ٙاهلل علّٔ ُ##آلّ ُ##غ##له
ٍّ ْ###ب###غل أظّاع ُ###أّ مل اكلػ###اس ّعي###سِ ىف###ط مع###سّز م ً###أق###خابُ أّ
ٓي##عل ٍّ ْ##مل غ##فط لٔتل ْ##م##ٓ٣غل البؿ##ط ٍ##صِ ا##ٓ٦ات م## ً##ه تب##سٓل أّ
ة###طٓض ّ ،رٔ###ٓ ُ###طٌّ مل معاىَٔ###ا مل ك###ل ظم###اٌ  ْ###ٍّ ،م ً###ا٨عا###اظ
( )1غْضٗ اكلاٜسٗ . 67
( )2السض اكليثْض .418/3
( )3غْضٗ ا٤ىبٔا.107 ٛ
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الف###هٖ للق###طآٌ ّ ،الؿْ###اٍس عل ٙ###ق###س ىعّل ُ###م ً###اهلل ّإضازٗ اكلعيٙ###

ا٤عه للخفظ مل قْلُ تعاػل ر ِِٗلب َٗؾُْٖ َٗضَُّْ َب اُزًْْشَ رَِِٗلب َُهُ حلبكظوٕد (.)1

الػ###ابه  :خ ###اب الع###غل اكلْع ُ###إػل ؾ###دل مع###غل ٍّ ْ###الب# #اً م###ا
ٓ##أتٕ ل٥ىبٔ##اّ ٛبكٔ##ف٘ اكل##سح ّالثي##اّ ٛالتكلٔ##

ّبٔ##اٌ عَ##از ا٤ىبٔ##ا، ٛ

ّكل##ا ك##اٌ آزو أب ْ##البؿ##ط ّ ،ق##س خل##ق اهلل ع##ع ّع##ل مل اجليّ ٘##أق##او رَٔ##ا
آى##ا م##ا ق##س ؾ #طٯرُ اهلل ع##ع ّع##ل بالي##سا ٛبار ُ##قب##ل أٌ َٓ##بل إػل ا٤ضع

بك##ف٘ اخل٣رّ ، ٘##مل التيعٓ##ل ر يَممب دَُّ أَْٗجِ مئْهُْْ ثِ َعْ مَٔب ِهِْْ كَََِّٔممب أَْٗجَ م َهُْْ ثِ َعْ مَٔب ِهِْْ هَممبٍَ أََُممْْ
أَهُممممَْ ٌَُُممممْْ ِِْٗمممممْ أَػَِْممممُْ ؿَِْممممتَ اُغَّممممَٔوَادِ رَاضَسْكِ رَأَػَِْممممُْ َٓمممممب رُجْممممذُرَٕ رََٓمممممب ًُ ممممزُْْ
رٌَْزُُٔوَٕد(.)2

ق##ال تع##اػل ر هَممبٍَ يَ مبُٗوػُ ِِٗل مهُ َُ مِْظَ ِٓ مْٖ أَهِِْ ميَ ِِٗل مهُ ػََٔ مَئ ؿَِْ مشُ فَ مبُِؼَ كَ مالَ رَغْ م َُْ ِْ
َٓب َُِْظَ َُيَ ثِهِ ػِِْْ ِِْْٗ أَػِظُيَ إَْٔ رٌَُوَٕ ِْٖٓ اُْغَبهِِِنيَد (.)3

ق##ال تع##اػل ررََٗبدَيْ َممبهُ إَْٔ يَممبِِثْشَاهُِِْ * هَممذْ فَممذَّهْذَ اُشُّؤْيَممب ِِٗلممب ًَممزَُِيَ َٗغْممضِ
أُُْؾْغِ ِنيَد (.)4

ق####ال تع####اػل ر يَبُٓوعَممممغ ِِْٗممممْ افْممميَلَِْزُيَ ػََِممممغ اُ َّممممبطِ ثِشِعَممممبالَرِْ
رَثٌَِالَِْٓ كَخُزْ َٓب رَِْزُيَ رًَُْٖ ِْٖٓ اُؾَّبًِشِيَٖد(.)5

( )1غْضٗ احلاط .9
( )2غْضٗ البقطٗ .33
( )3غْضٗ ٍْز .46
( )4غْضٗ الكارات . 105-104
( )5غْضٗ ا٤عطامل .144
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كن##ا ع##ا ٛاخل ##اب القطآى ٕ##بكٔ##ف ٘ التثئ ٘##كن##ا مل قْل ُ##حكآ ٘##عً##

رطع ٌْ###ر كََٔم مْٖ سَثٌَُُّٔمممب يَبُٓوعَمممغد (ّ )1مل تق# #

ا ٘###ٓ٦عي###س ركََٔم مْٖ

سَثٌَُُّٔب د مً ه تقٔٔس باليسا ٛإؾلا عا ٛشكط مْغ ٙعلُٔ الػ٣و لْعِْ:
اّ٤ل  :ول ٕ##مع##اىٕ الطغ##ال٘ مل قْ##ل ّرع##ل مْغ ٙ##علٔ ُ##الػ٣##و ،
رقس كاٌ ضغْ ً٢ىبٔاً  ،بٔينا ك اٌ ٍاضٌّ ىبٔاً رقل .
الث##اىٕ  :عطٓ##اٌ اكلعا##عٗ عل##ٓ ٙ##س مْغ ٙ##علٔ ُ##الػ٣##و ّ ،عل ٙ##سلْ##
التعسز مل شات اكلعاعٗ ّمل مكازٓقَا .
 :بٔ##اٌ مك##سا للي##اؽ خبكْ##م مطتب##ٍ ٘##اضٌّ ّأىّ ُ##ظٓ##ط

الثال##

كلْغ ، ٙ###كن###ا ّضز مل التيعٓ###ل حكآ ٘###ع ً###مْغ ٙ###ر رَاعْؼَممَْ ُِمممْ رَصِيم مشًا
ِْٖٓ أَهِِْْ * هَبسُرَٕ أَلِْد(.)2
الطاب###ه  :اكلعطر ٘###الػ###ابق٘ م ً###رطع ٌْ###كلْغ ٙ###إش أى ُ###ىؿ###أ مل بٔ# #
رطعٌْ مل معاعٗ ّغبو حلفلُ .

اخل###امؼ  :قٔ###ل أٌ رطع ٌْ###وي###و رلاطب###ٍ ٘###اضٌّ لفك###احتُ ٢ّ ،
زلٔل علُٔ.
ّت###بغل ا ٘###ٓ٦قل ٘####أىك###اض مْغ ٙ###علٔ ُ####الػ٣###و ال###صًٓ ق####احبِْ
ل٩حتااج عل ٙرطعٌْ .
ّم ً###الفآ###ات احلنٔ###س ٗ كلسضغ ٘###اخل ###اب مل الق###طآٌ أىَ###ا إق٣###ح
للي##اؽ ـلٔع #اً ّ ،ىْ##ب ططٓ##ق لتفق ُ##اكلػ##لنغل مل ال##سًٓ ّ ،تعاٍ##س أحك##او
الؿ##طٓع٘  ٕ##ٍّ ،زع ْٗ##ل##ه للؿ##كط هلل ع##ع ّع##ل عل ٙ##ىعن ٘##السآ، ٘##
إش ٓق# ##

اكلػ####لنٌْ عي####س ك####ل خ ####اب قطآى ٕ####رٔعنل ٌْ####ب####اّ٤امط ،

ّٓتقٔسٌّ ؼلا رُٔ ياّ ٛمسح بفدط ّاعتعاظ .

( )1غْضٗ طُ .49
( )2غْضٗ طُ .30-29
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ّ م ً##إعا##اظ الق##طآٌ الفٔ##ل دل ٞ##اخل ##اب القطآى ٕ##إػل ##ه اكلػ##لنغل
م ً####ا٤م####ه الػ####ابق٘ ّ ،لك ً####اكلػ####لنغل ّاكلػ####لنات ٓ####سضكٌْ أىَ####ه

رل###اطبٌْ ب###ٍّ ، ُ###صا ا٨زضاو م ً###مك###ازٓق قْل ُ###تع###اػل رًُ ْممزُْْ لَِْممشَ أَُّٓمممخ
أُلْشِعَم مذْ ُِِ َّمممبطِد

( )1

با٨ن###ار٘ إػل ا٨تع###اا م ً###قك###ل ا٤م###ه الػ###ابق٘ ،

بٔين##ا ا ###ص ال###صًٓ كف###طّا ٍ##صِ القك###ل مياغ###ب٘ ل٩غ###تَعاّ ٛالتخ###سٖ
ّال###سعا ٛعل ٙ###أىفػَ###ه كن###ا ّضز مل التيعٓ###ل عل ٙ###لػ###اٌ كف###اض ق###طٓـ

غ مَٔب ِء َأ ْر
ٖ اُ َّ
ْ
غممب َس ًح ِٓ م
ٖ ِػ ْ م ِذ َى َك م َ ْٓ ِي ْش َػ َِ ِْ َممب ِؽ َ
ْ
ؾ م َّن ِٓ م
ٕ َه مزَا ُه م َو ا ُْ َ
َ
ٕ ًَممب
ْ
ر ِِ
ا ْزِ َمممب ثِؼَم مزَاةَ أَُِمممَِْد ( )2لبٔ###اٌ عَ###از اكلػ###لنغل مل إق٣###ح أىفػَ###ه بالك###رب
ّالتقّ ، ْٚ##ع##سو م٣ق##اٗ ال##صًٓ كف##طّا باخلكْ##م٘ بالػٔ##
قس ّقع

 ،ر##اٌ قل #

معطك٘ بسض ّأحس ّاخليس .

ّاجلْ##اب ك##ل م##ٍ ً##صِ اكلع##اضو زر##اب م ً##قب##ل ال##يل ذلن##س ق##ل ٙاهلل
علّٔ ُ###آلّ ُ###غ###له ّأق###خابُ  ٕ###ٍّ ،م ً###مك###ازٓق اله###طّضٗ باليػ###ب٘
للنػلنغل ّحاعاتَه للسراب.
ّق##س ٓ##أتٕ خ ##اب الع##غل لل##صو ّالتْ##بٔذ كن##ا مل قْل ُ##تع##اػل مل شو

ابلٔؼ ركَتِٗليَ سَعِِْد(ّ )3مل رطعٌْ ر رُمْ ِِٗليَ أَْٗذَ اُْؼَضِيضُ اٌَُْشِيُْد(.)4

( )1غْضٗ آل عنطاٌ .110
( )2غْضٗ ا٤ىفال .32
( )3غْضٗ احلاط .34
( )4غْضٗ السخاٌ .49
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حبث أصىيل
ٍل الكفاض مكلفٌْ بالفطّب .
ال##سًٓ ٍ ْ##اكللّ ٘##ال اعّ ٘##ا٨عتق##از ّ ،م ً##أر##اْ##ٓ ٛو القٔامْ##ٓ ٘##و

ال##سًٓ ٤ىْ##ٓ ُ##و اجل##عا ٛق##ال تع##اػل مل الثي##ا ٛعل ٙ##اكل١##ميغل ررَاُلممزِيَٖ
يُقَذِّهُوَٕ ثَِِوِّْ اُذِّيِٖد(.)1

لق##س خل##ق اهلل ع##ع ّع##ل آزو ّشضٓت ُ##لعبازتّ ُ##عن##اضٗ ا٤ضع بػ##يً
التقّ ، ْٚ##تتال ٙ##العب##ازٗ با٨عتق##از بالتْحٔ##س ّاليبّ ْٗ##اكلع##از ّب##أزاٛ
الفطاٜض ّالعبازات.
ّم###يَه م ً###قٔٯ###س ا٨عتق###از ّا٤قْ###ل ب###ا ٢يغل أعّ ِ٣###م###يَه مً###
حك##طِ ب##اّ٤ل ٍّ ْ##التْحٔ##س ّ ،أنٔ##

ل##ا ا٨مامّ ٘##الع##سل ّ ،ق##ال

تعاػلر رََٓب رَبًُْْ اُشَّعُوٍُ كَخُزُرهُ رََٓب َٗهَبًُْْ ػَ ْهُ كَبْٗزَهُواد(.)2
ّمً الفقَا ٛمً ىف ٙتقػٔه الؿطٓع٘ إػل :
اّ٤ل  :أقْل السًٓ .
الثاىٕ  :رطّب السًٓ .

م##ه التب##آً مل غ##بو ٍ##صا اليف ، ٕ##رن##يَه م ً##ق##ال اٌ ٍ##صا التقػٔ##ه
ىْ###ب ططٓ###ق للبسعّ ، ٘###م###يَه م ً###ق###ال اٌ ا٨ؿل###اٌ ٓ ٢قب###ل التا###عأٗ
ّالتقػٔه  ،راما أٌ ٓتقٔس بُ أّ ٓصٍو كلُ .
ّلك###ٍ ً###صا التقػٔ###ه اغ###تقطآ ٢ّ ، ٕٜتع###اضع م###ه ّح###سٗ ا٨ؿل###اٌ
ّصل##و ا٨ؿل##اٌ بقْاع##س ّغ##يً الؿ##طٓع٘ عل ٙ##سل ْ##العنْ##و اجملنْ##عٕ ،
ّأٌ ا٨ؿلاٌ بػٔل ه مطكو .
ّمل ٓك###ٍ ً###صا التقػٔ###ه مْعْ###زاً أٓ###او ال###يل ق###ل ٙاهلل علّٔ ُ###آلُ###
ّغ##له ّالك##خاب٘ ّ ،مل ٓ##طز مل الق##طآٌ ّاحل##سٓ
( )1غْضٗ اكلعاضج .26
( )2غْضٗ احلكط .7

اليبّ ، ْٖ##ضؼل##ا ؿلكً##
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اغ##تقطا ِٛم ً##الكت##اب ّالػ##ي٘ ؼل##ا ٓفٔ##س التفق ُ##مل ال##سًٓ  ،ق##ال تع##اػلررََٓممب
ًَممبَٕ أُُْخِْٓ ُمموَٕ َُِِ لِ مشُرا ًَبكل مخَ كََِ موْالَ َٗلَ مشَ ِٓ مْٖ ًُ مَْ كِشْهَممخ ِٓ م ْهُْْ ىَب ِلَ مخئ َُِِزَلَولهُمموا كِممْ
اُذِّيِٖ رَُُِِ زِسُرا هَوَْٓهُْْ ِِرَا سَعَؼُوا َُِِِْهِْْ َُؼَِلهُْْ يَؾْزَسُرَٕد(.)1
ّقٔ##ل أٌ ا٤قْ##ل ٍ ٕ##م##ا اغ##تقل ب ُ##العق##ل ّ ،لٔ##ؼ بت##او  ،حلاع ٘#
الياؽ للانه بغل العقل ّاليقل .
ّمل اكلػأل٘ ذلل البخ
اّ٤ل  :تكلٔ
الث##اىٕ  :تكلٔ##

ّعِْ :

الكفاض بالفطّب كتكلٔفَه با٤قْل .
الكف##اض با٤قْ##ل ّ ،ع##سو تكلٔ##فَه ب##الفطّب ّ ،بُ##

قال أبْ حئف٘ .
الثال# #

 :تكلٔ# #

الكف###اض باكلئَ###ات زٌّ اكل###أمْضات ّ ،رٔ ُ###ضّآ٘###

عً أفلس ّ ،بُ قال بعض احليفٔ٘ .
الطاب###ه  :الكف###اض رل###اطبٌْ ب###اّ٤امط ّاليْ###إٍ ع###سا ا٤م###ط باجلَ###از
 ٌ٤رُٔ تعطٓهاً ليفؼ للقتل .
ّاكلؿَْض ّاكلدتاض ٍْ الْعُ اّ٤ل أع. ِ٣
ّق###س ّضز لف###ظ الي###اؽ مل الق###طآٌ سل ْ###م###اٜيت م###طٗ  ْ###ٍّ ،مسضغ٘###
٢غ##تيبا) قْ##اىغل التكلٔ##

العامّ ، ٘##مي ُ##قْل ُ##تع##اػلررَُِِل مهِ ػََِممغ اُ َّممبطِ

ؽِم مظُّ اُْجَِْم مذِ َٓم مْٖ اعْم مزَيَبعَ َُِِِْم مهِ عَم مجِِالًد( ، )2لتؿ###نل ا ٘###ٓ٦أع ِ٣###آزو ّحْ###اٛ
ّقس ّضزت اليكْم بأىَنا حاا البٔ

احلطاو.

ّع ً##اب ً##عب##اؽ ق##ال  :خ##طج آزو م ً##اجلي ٘##ب##غل الك٣##تغل  :قِ٣##
اللَ###ط ّ :ق ٗ٣###العك###ط  ،ر###أىعل إػل ا٤ضع ّ .ك###اٌ مكث ُ###مل اجلي٘###
ىك

ْٓ#و م ً#أٓ#او ا٦خ#طٗ  ْ#ٍّ ،قلػ#نا ٜ٘غ#ي٘ مْ#ٓ ً#و ك#اٌ مق#ساضِ

( )1غْضٗ التْب٘ .122
( )2غْضٗ آل عنطاٌ .97
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غ##ي٘ لل##ا ٓع##س أٍ##ل ال##سىٔا  .ر##أٍبل آزو

ا ##ييت عؿ##طٗ غ##اع٘ ّ ،الْٔ##و أل #

عل ٙ##عب##ل بالي##س ٓق##ال ل ُ##ىْ##ز ّ ،أحٍ٬بٰ َ #

حْ##ا ٛه##سٗ  ،ري##عل آزو معُ##

ضٓ##ذ اجلي ، ٘##رعل##ق بؿ##اطٍا ّأّزٓتَ##ا  ،ر##امت ٥م##ا ٍيال##

طٔبً ##ا ## ،ه

ٓ١ت ٙبال ٔو مً ضٓذ آزو.
ّق###الْا  :أى###عل علٔ ُ###م ً###طٔ###و اجلي ٘###أٓه# #اً ّ ،أى###عل مع ُ###احلا###ط
ا٤غْ##ز  ّ ،ك##اٌ أؾ##س بٔان#اً م ً##ال##ثلج ّ ،عك##ا مْغّ ٙ##كاى #

م ً##آؽ

اجلي . ٘##طْل##ا عؿ##طٗ أشضب عل ٙ##طْ##ل مْغّ . ٙ##م##ط ّلب##اٌ ## .ه أى##عل
علٔ ُ##بع##س الػ##يساٌ ّ ،الكلبّ ، ٘##اكل طقت##اٌ  ،ريل##ط آزو ح##غل أٍ##بل علٙ##
اجلب##ل إػل قهٔ##و م ً##حسٓ##س ىاب##
راع#ل ٓكػ##ط أؾ##ااضاً ق#س عتق#

عل ٙ##اجلب##ل رق##ال ##ٍ :صا م##ٍ ً##صا!

ّٓ بػ#

باكل طق# ، ٘##ه أّق##س عل ٙ##شل#

القهٔو حت ٙشاب .
رك##اٌ أّل ؾ ٕٛ##ن##طب مي ُ##مسٓ ، ٘##رك##اٌ ٓعن##ل بَ##ا ## ،ه ن##طب
التيْض ٍّْ الصٖ ّض ُ ىْح  ٍّْ ،الصٖ راض باليس بالعصاب .
رلن##ا ح##ج آزو علٔ ُ##الػ٣##و ّن##ه احلا##ط ا٤غْ##ز عل ٙ##عب##ل أبٕ##
قبٔ##ؼ  ،رك##اٌ ٓه##ٍ٤ ٕٛ##ل مك ٘##مل لٔ##الٕ اللل##ه كن##ا ٓه ٕٛ##القن##ط ،
رلن###ا ك###اٌ قبٔ###ل اَ٨غ٣###و ب###أضبه غ###يغل ّ ،ق###س ك###اٌ احلٔ###ض ّاجلي###و
ٓعن##سٌّ إلٔ ُ##ؿلػ##خْىُ راغْ##ز  ،رأىعلت ُ##ق##طٓـ م ً##أب ٕ##قبٔ##ؼ ّ ،ح##ج
آزو مً اليس أضبعغل حا٘ إػل مك٘ عل ٙضعلُٔ .
ّك##اٌ آزو ح##غل اٍ##بل ؿلػ##ذ ضأغ ُ##الػ##نا ، ٛرن## ً##ه ق##له ّأّضا
ّل##سِ الك##له ّ ،ىف##طت م ً##طْل ُ##زّاب ال##رب رك##اضت ّحؿ##اً ْٓم##ٝص ،
ّك##اٌ آزو ٍّ ْ##عل ٙ##شل #

اجلب##ل قاٜن #اً ٓػ##نه أقْ##ات اكلٜ٣كّ ، ٘##صل##س
إػل غ##تغل شضاع #اً  ،رك##اٌ شل #

طْلُ##

ضٓ##ذ اجلي . ٘##رَ##بل م ً##طْل ُ##شل #

حت ٙ##م##ات ّ ،مل صلن###ه حػ ً##آزو ٤ح##س مّ ً###ل##سِ إ ٢لْٔغ##

علُٔ###

الػ٣و .
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ّأىؿ###أ آزو ٓقْ###ل  :ضب كي# #
ّ ٢ضقٔ##و زّى #

 ،آك##ل رَٔ##ا ض ##ساً ّأغ##كً حٔ #

إػل ٍ###صا اجلب###ل اكلق###سؽ  ،ركي# #
كٔ##

ضلف ٌْ###بعطؾ##

ا٤ضع ّح

##ت

ّ ،شٍ##و ع##
شل

رعل

ب

ع###اضو مل زاضو لٔ###ؼ ل ٕ###ضب ###هو
أحبب #

 ،ر##أٍب ت

أر###ه أقْ###ات اكلٜ٣كّ ، ٘###أضاٍ###ه

ّ ،أع###س ضٓ###ذ اجليّ ٘###طٔبَ###ا ### ،ه أٍب ###ت

إػل غ##تغل شضاع #اً  ،رق##س اىق ##ه ع #

إػل

الكْ##ت ّاليل##ط

ضٓ##ذ اجل ي ٘##رأعاب ُ##اهلل تب##اضو ّتع##اػل  :كلعكٔ##ت

ٓ##ا آزو

.

رلن######ا ضأ ٚع######طٖ آزو ّحْ######ا ٛأم######طِ أٌ ٓ######صبذ كبؿ######اً مً######
اله####أٌ م ً####الثناىٔ ٘####ا٤ظّاج ال####يت أى####عل اهلل م ً####اجلي ، ٘####رأخ####ص
آزو كبؿ# ##اً ّش #### ، ُ####ه أخ####ص قْ####رُ رفعلت ُ####حْ####اّ ٛىػ####اُ ٍ، ْ####
ريػ####ج آزو عب ٘####ليفػّ ، ُ####عع####ل حلْ####ا ٛزضع####اً ّقل####اضاً رلبػ####اِ ،
ّق#####س كاى#####ا اعتنع#####ا هن#####ه( ،)1رػ#####نٔ
رػ###نٔ

ـلع#####اً ّتعاضر#####ا بعطر٘#####

عطرّ ٘###بكٔ####ا عل ٙ###م####ا راتَن###ا ما ٘####ٜغ###ي٘ ّ ،مل ٓ####أكّ ٣مل

ٓؿ####طبا أضبع####غل ْٓم# ##اً #### ،ه أكّ ٣####ؾ####طبا ٍّن####ا ْٓم####ٝص عل ٙ####ىْ####ز
اجلبل الصٖ أٍبل علٔ ُ آزو ّ ،مل ٓقطب حْا ٛما ٜ٘غي٘(.)2
ّع ً##ا٨م##او ععف##ط الك##از علٔ ُ##الػ٣##و ق##ال  :كل##ا أر##اع آزو مً##
عطر##ات تلقت ُ##اكلٜ٣ك ٘##علَٔ##ه الػ٣##و رق##الْا ل :ُ##ب #طٯ حا #
أىٯا قس حاايا ٍصا البٔ
ّبط أٖ قذ ّقحبل.

( )1أٖ معزلف٘.
( )2السض اكليثْض .97/1
( )3البخاض .180/11

قبل

بألفٕ عاو(.)3

ٓ##ا آزو ،أم##ا
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كن###ا ّضز قْل ُ###تع###اػلر َٓمممب عَمممٌٌََُِْْ كِمممْ عَممموَشَ * هَمممبُُوا َُمممْْ َٗممميُ ِٓمممَٖ
أُُْقَم مِْنيَ * رََُم مْْ َٗم ميُ ُٗيْؼِم مُْ أُِْغْم مٌِنيَ * رًَُ َّمممب َٗخُممموكُ َٓم مغَ اُْخَب ِنِم منيَد(،)1
ّرُٔ ؾاٍس عل ٙأٌ تطو الك ٗ٣غبو لسخْل الياض .
ّقٔ####ل أٌ تكلٔ###

الكف####اض ب####الفطّب لٔؿ####تس علَٔ####ه الع####صاب ْٓ####و

القٔامّ ،٘####اكلدت####اض ٍ ْ####أٌ شات ٍ####صا التكلٔ# ##

ضفل ٘####بَ####ه ّ ،مً####

مك#####ازٓق قْل ُ#####تع#####اػلر رََٓمممممب أَسْعَممممِْ َبىَ ِِالل سَؽَْٔممممخَ ُِِْؼَممممبَُِٔنيَد( ، )2رنً#####
خكاٜل التكلٔ

بالعبازات أمْض :

اّ٤ل  :بٔ#####اٌ ق#####اىٌْ م ً#####قْ#####اىغل العب#####ازٗ مل ا٤ضع ٓتفؿٙ#####

الي#######اؽ ـلٔع#######اً ق#######ال تع#######اػلر رََٓمممممممب لََِوْممممم مذُ اُْغِممممم مَّٖ رَاِْٗمممممممظَ ِِالل
َُِِؼْجُذُرِٕد(.)3

الثاىٕ  :تقطٓو اهلل عع ّعل الياؽ ٤زا ٛالفطّب ٍّل مً ٍصا التقطٓو
أزا ٛاكلػلنغل الك ٗ٣ـلاع٘ ّتّ٣تَه آٓات ّغْض الق#طآٌ رَٔ#ا  ،اجلْ#اب

ىعه ٍّ ،صا التقطٓو مً مكازٓق ما ّضز مل التيعٓل رَِِّٕ سَثِّْ َُيِِق َُِٔب
يَؾَبءُد(.)4
الثال

 :إضازٗ ا٤عط ّالثْاب للياؽ.

الطاب##ه  :تينٔ ٘##ملك ٘##ا٤م##ط ب##اكلعطّمل ّاليَ ٕ##ع ً##اكليك##ط ّ ،إؾ##اعتُ
بغل الياؽ.
ّٓ#####بغل ق#####اىٌْ التك#####الٔ

العبازٓ ٘#####أٌ ال#####يل ذلن#####ساً ق#####ل ٙاهلل

علّٔ ُ####آلّ ُ####غ####له مل ٓػ####ه للقت####ال ّ ،مل ٓف####ع أح####ساً  ،إؾل####ا ك####اٌ
( )1غْضٗ اكلس ط .45-42
( )2غْضٗ ا٤ىبٔا.107 ٛ
( )3غْضٗ الصاضٓات .56
( )4غْضٗ ْٓغ

.100
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أزاّ ِ٠أق######خابُ العب######ازات زع ْٗ######للي######اؽ ل######سخْل ا٨غ٣######و ،
ّك#####صا باليػ#####ب٘ ل٥ىبٔ#####ا ٛالػ#####ابقغل  ،رَ#####ه أٜن ٘#####مل ال#####سعْٗ إػل اهلل
 ،مل أظميتَه ّكل ا٤ظمي٘.
ّع ً####ال####يل ذلن####س ق####ل ٙاهلل علّٔ ُ####آلّ ُ####غ####له ق####ال  :ا٤ىبٔ####اٛ
أخْ####ات لع٣#####ت  ،أمَ#####اتَه ؾ#####تّ ، ٙزٓ#####يَه ّاح#####س ّ ،إى ٕ#####أّػل
الي####اؽ بعٔػ ٙ####ب ً####م####طٓه ٤ ،ى ُ####مل ٓك ً####بٔ####

ّبٔي ُ####ى####ل ّ ،إىُ####

خلٔ#####فيت عل ٙ#####أم#####يت ّ ،أى ُ#####ى#####اظل  ،ر#####بشا ضأٓتن ِْ#####ر#####اعطرِْ ،
ضع#####ل مطبْ#####ب إػل احلن#####طٗ ّالبٔ#####اع  ،علٔ ْ ُ#####ب#####اٌ للك#####طاٌ ،
ك####أٌ ضأغٓ ُ####ق ####ط ّإٌ مل ٓك####بُ بل####ل  ،رٔ####س الك####لٔو ّٓ ،قت####ل
اخليعٓ#######ط ّٓ ،ه#######ه اجلعٓ#######ّٓ ، ٘#######سعْ الي#######اؽ إػل ا٨غ٣#######و ،
َّٓل#####

اهلل مل ظماى ُ######اكلل######ل كلَ#####ا إ ٢ا٨غ٣######و َّٓ ،ل#####

اهلل مل

ظماى ُ###اكلػٔ###ذ ال###سعال ### ،ه تق###ه ا٤مي ٘###عل ٙ###ا٤ضع حت ٙ###تطت###ه
ا٤غْ####ز م####ه ا٨ب####ل ّ ،الين####اض م # ##ه البق####ط ّ ،ال####صٜاب م####ه الف####يه ،
ّتلع#####و الك#####بٔاٌ باحلٔ#####ات  ٢ته#####طٍه  ،رٔنك####

أضبع#####غل غ#####ي٘ ،

ه ٓتْرّٓ ، ٙكلٕ علُٔ اكلػلنٌْ ّٓسريْىُ (.)1
ّم ً####ر####طّب ال####سًٓ الكّ ٗ٣####الكْ####و ّالعك####اٗ ّالكٔ####او ّاحل####ج
ّاخلن###ؼ ّا٤م###ط ب###اكلعطّمل ّاليَ ٕ###ع ً###اكليك###ط ٍّ ٕ###م###طآٗ ٤قْ###ل
ال####سًٓ ّ ،ىْ####ب ططٓ####ق لتثبٔتَ####ا مل ا٤ضع ّ ،ت١####ز ٚالف####طّب بقك####س
القطبّ ، ٘##اكل##طاز م ً##الكف##اض مل اكلق##او ٍ##ه اكلؿ##طكٌْ ال##صًٓ ١ٓ٢ميٌْ##
باهلل ّاليبْٗ ّاكلعاز .
ّأزع ْ#######ا٤قْ#######لٔغل إػل الطعْ#######ب إػل الق#######طآٌ ّ ،الك#######سّض
عيّ ، ُ#########ع ً#########الػ#########ي٘ اليبْٓ ٘#########مل التخقٔ#########ق ّا٨غ#########تيبا)
ّا٨غتيػار.

( )1السض اكليثْض .289/3
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ّقال ضغْل اهلل قل ٙاهلل علُٔ ّآلُ ّغله  :ا٨ؿلاٌ بهه ّغبعٌْ باباً،
أزىاٍا إماط٘ ا٤ش ٚعً ال طٓقّ ،أعٍ٣ا ؾَازٗ أٌ  ٢إلُ إ ٢اهلل(.)1
ّع ً##أى##ؼ ب ً##مال##
###سٓ

ق##ال  :م##ا رطحي##ا بؿ ٕٛ##بع##س ا٨غ٣##و رطحي##ا

ح###س يا ضغْ###ل اهلل ق###ل ٙاهلل علّٔ ُ###غ###له ق###ال  « :إٌ اكل١###مً

ٓ١###عط مل ٍسآت : ُ###الػ###بٔل ّ ،مل تع###بهِ  :بلػ###اىُ ع ً###ا٤عانّ ، ٕ###مل
إماط ٘##ا٤ش ٚع ً##ال طٓ##ق  ،حت ٙ##إى ُ##لٔ١##عط مل الػ##لع٘ تك ٌْ##مل ْب، ُ##
رٔلتنػَ##ا بٔ##سِ  ،رتد ##َٝا رٔدف##ق ل##ا ر١##ازِ  ،ر##هز علّٔٓ ، ُ##كت##و لُ##
أعطٍا (.)2
ّإ٢ماط ٘####ا٨ظالّ ٘####التيخٔ####ّٓ ، ٘####سل احل####سٓ

عل ٙ####ا٨ط٣####

باليػ##ب٘ لل ##ط ّإظال ٘##ا٤ش ٚعيَ##ا ّالعنْ##و ب اليػ##ب٘ للي##اؽ  ،رل##ه ٓقٔ##س
ا٨ماطّ ٘##إظال ٘##ا٤ش ٚإؾل###ا ٍ ٕ##عام ٘##لبٔ###اٌ أٌ ال##يل ق##ل ٙاهلل علُٔ###
ّآلّ ُ##غ##له ى##ل الطفلّ ٘##العفّ ، ْ##أىٓ ُ##طٓ##س اخل##ه ّاليف##ه للي##اؽ ّضل#
اكلػ###لنغل عل ٙ###الػ###له اجملتنعّ ، ٕ###تعاٍ###س مع###اىٕ ا٤خ ْٗ###ا٨ىػ###اىٔ٘

ّمف##أٍه اكلْ##زٗ ّا٨غ##تقطاض  ،ق##ال تع##اػلريَبأَيُّ هَممب اُل مزِيَٖ َٓ ُمموا ادْلُُِمموا كِممْ
اُغِِِّْْ ًَبكلخَد(.)3

( )1الكؿ

ّالبٔاٌ . 70/1

( )2ال رباىٕ  /اكلعاه اّ٤غل .166 /8
( )3غْضٗ البقطٗ .208

معامل ا٨ؿلاٌ  /ج303 ################################################################################ 169

اٌغفش ادلثاسن
سدود وشميح ػٍى تؼط األجضاء األخريج ِٓ هزا
ِ
 -1مساحح اإلِاَ شٍخ األصهش.

 -2مساحح اٌؼالِح اٌشٍخ أ.دِ .فتً مجهىسٌح ِصش اٌؼشتٍح.
 -3األِني اٌؼاَ دلٕظّح اٌتؼاوْ اإلعالًِ.

 -4عٍادج سئٍظ احملىّح اإلحتادٌح اٌؼٍٍا  /اٌؼشاق.
 -5عٍادج سئٍظ رلٍظ اٌمضاء األػٍى /اٌؼشاق.
 -6األِني اٌؼاَ إلحتاد ادلؤسخني اٌؼشب.

 -7عؼادج أ.دِ .ذٌش جاِؼح ادلٍه فٍصً /ادلٍّىح اٌؼشتٍح اٌغؼىدٌح
 -8عؼادج أ.دِ .ذٌش جاِؼح وشدفاْ /اجلّهىسٌح اٌغىدأٍح.
 -9عؼادج أ.دِ .ذٌش اجلاِؼح اإلعالٍِح /ادلذٌٕح ادلٕىسج.

 -11عؼادج أ.د .سئٍظ اجلاِؼح اٌؼشالٍح.

 -11عؼادج أ.د .سئٍظ جاِؼح ري لاس  /اٌؼشاق.

 -12عؼادج أ.د .سئٍظ جاِؼح جذاسا /ادلٍّىح األسدٍٔح اذلامشٍح.

 -13عــؼادج أ.دِ .ــذٌش جاِؼــح األِــري ػثــذ اٌمــادس /اجلّهىسٌــح

اجلضائشٌح.

 -14عؼادج أ.د .سئٍظ جاِؼح عىِش /اٌؼشاق.
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اٌغٍذ صاحة اٌفضٍٍح ادلشجغ اٌذًٌٕ اٌشٍخ/صاحل اٌطائً
أعتار اٌفمه واألصىي واٌتفغري واألخالق

اٌغالَ ػٍٍىُ وسمحح اهلل وتشواته

وتؼذ.....،

فٍمــذ تٍمٍــد حبّــذ اهلل سعــاٌتىُ اٌشلٍمــح وتهــا اجلــضء احلــادي

واخلّغىْ يف تفغري آٌح واحذج ِٓ عىسج آي ػّشاْ ِٓ اٌمشآْ اٌىشٌُ.

ٔتضشع إىل اهلل اٌؼًٍ اٌمذٌش أْ ٌٍهّىُ اٌؼٍُ إٌافغ واْ جيؼٍـه

يف ٍِضاْ حغٕاتىُ.

وشىش اهلل ٌىُ حغٓ ػٍّىُ

واٌغالَ ػٍٍىُ وسمحح اهلل وتشواته

يف ِٓ 13 :صفش 1429هـ
ادلىافك ِٓ 21:فرباٌش َ2118
مك ف ٙعباؽ

معامل ا٨ؿلاٌ  /ج305 ################################################################################ 169

ادلشجغ اٌذًٌٕ اٌشٍخ/صاحل اٌطائً
صاحة أحغٓ تفغري ٌٍمشآْ وأعتار اٌفمه واألصىي واٌتفغري واألخالق

الػ٣و علٔكه ّضفل٘ اهلل ّبطكاتُّ...بعس،
ربى ُ##لٔػ##عسىٕ أٌ أتق##سو لػٔ##ازتكه خب##الل الؿ##كط ّالتق##سٓط
ّا٨ح##ااو عل ٙ##تفه##لكه ببٍ##ساٜيا ىػ##د٘ م ً##م ً##اجل##ع ٛالث##اىٕ
ّالثناىغل.
ّأؽلي ٙمً اهلل أٌ ٓسٓه علٔكه ىعن٘ الكخ٘ ّالعارّٔ ٘#أٌ ٓػ#ب
علٔكه ىعنُ ااٍطٗ ّباطيُ ّاٌ ْٓرقيا كلا ضلبُ ّٓطناِ.
ؾاكطًٓ لكهّ ،لكه ةٔاتٕ

 ################################################################################ 306معامل ا٨ؿلاٌ  /ج169

راح٘ اكلطعه السٓ

الؿٔذ قاأ ال إٜ

حفلُ اهلل ّضعاِ

قاحو أحػً تفػه للقطآٌ الكطٓه
أغتاش الفقُ ّا٤قْل ّالتفػه ّا٤خ٣
الػ٣و علٔكه ّضفل٘ اهلل ّبطكاتُّ...بعس،
رقس تػلنيا بٔس الؿكط ّالتقسٓط ىػد٘ مً كتاب"معامل ا٨ؿلاٌ مل تفػه
القطآٌ" اجلع ٛالتػعٌْ-ا 134 ٘#ٓ٦م ً#غْ#ضٗ آل عن#طاٌّ ،ال#صٖ تفه#لته
ببٍسا ُٜإػل معالٕ الربّرػْض أكن#ل ال#سًٓ إحػ#اٌ أّ ل ،ٕ#ا٤م#غل الع#او
كليلن ٘##التع##اٌّ ا٨غ٣##مّٕٓ ،ؿ##طريا أٌ ىتق##سو إلٔ##كه هعٓ##ل ؾ##كطىا علٙ##
عَْزكه اكلتْاقل٘ لتفػه أٖ الصكط احلكٔه ،راعاكه اهلل عيا خ#ه اجل#عاٛ
ّباضو رٔكه ّرٔنا تقْمٌْ بُ مً عَس مباضو خسم٘ ل٩غ٣و ّاكلػلنغل.
ّتفهلْا بقبْل ّارط الؿكط ّالتقسٓط.

معامل ا٨ؿلاٌ  /ج307 ################################################################################ 169

مساحة الشيخ صاحل الطائي "احملرتم"
أستار الفقه واألصول والتفشري واألخالق
حتٔ٘ طٔب٘...
إشاسٗ إىل كتابله املشقه( )17/7473املؤسخ  2018/1/2تظلنيا
ببالغ اإلعتضاص إٍذاءكه ىظخ٘ مً كتابله املْطْو(معامل اإلمياٌ
يف تفظري القشآٌ ،اجلضء الظتٌْ بعذ املائ٘).
ىقذو شلشىا ّتقذٓشىا متنيني لله دّاو املْفقٔ٘.
مع فائق التقذٓش
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مساحة الشيخ صاحل الطائي "احملرتم"
حتٔ٘ طٔب٘
إشاسٗ إىل كتابله املشقه( )17/7285املؤسخ يف .2017/12/17
تلقٔيا ببالغ اإلعتضاص إٍذائله ىظخ٘ مً كتابله
املْطْو(معامل اإلمياٌ يف تفظري القشآٌ) اجلضء التاطع ّاخلنظني
بعذ املائ٘ ،ىقذو شلشىا ّتقذٓشىا متنيني لله دّاو املْفقٔ٘.
مع التقذٓش

معامل ا٨ؿلاٌ  /ج309 ################################################################################ 169

إىل /مساح٘ املشجع الذٓين للنظلنني الشٔخ صاحل الطائٕ احملرتو
صاحب أحظً تفظري للقشآٌ
أطتار الفقُ ّاألصْل ّالتفظري ّاألخالق
و/شلش ّتقذٓش
الػ٣و علٔكه ّضفل٘ اهلل ّبطكاتُ :
ّأغأل اهلل تعاػل اٌ ْٓرقكه ّضلفلكه ّٓطعاكه اىُ رٔهٯ دلٔو السعا.ٛ
ععٓعٖ راح٘ الؿٔذ احملاو :
تػلن

مه بال الؿكط ّعلٔه التق#سٓط ّا٨متي#اٌ ٍ#سٓتكه القٔنّ ٘#اكلتنثل ٘#مل

ا٤ععا ) 164-161-160( ٛمً (معامل ا٨ؿلاٌ مل تفػه القطآٌ) اٌ ّلْعكه مل ٍصا
اكلٔساٌ العلنٕ م ً#الت#ألٔ
أ٠لٝ

مل تفػ#ه الق#طآٌ العلٔ#ه ٓع#ٔ٫س اػل ا٤شٍ#اٌ شكطٓ#ات

اكلفػطًٓ العلنا ٛالكطما ٛالصًٓ خلسٍه التأضٓذ ببزلاظاتَه العلنٔ٘ الْرهٗ

ّاليازضٗ ّ ،اٌ ٍصا اكل١ل#

الك#به ٍ ْ#م ً#اكل١لف#ات الي#ازضٗ حقً #ا مل ٍ#صا ال#عمً

الؿخٔذ مل علنا ٛالتفػه ٔ
باٌ مٔ#ساٌ الت#ألٔ

اعاز ا٤مل اػل ىفْ#ؽ العلن#اّ ٛط٣#ب العل#ه ،

س علٔ#ه م ً#ضّار#س الفك#ط
مل ٍ#صا الف ً#العلن ٕ#اؾل#ا ٍ ْ#ضار #ٯ

ا٢غ٣مٕ اخلالس ّالصٖ ىفتدط ّىعتع بُ ّ ،أغال اهلل تعاػل اٌ ٓػب علٔكه بْارط
الكخ٘ ّىعن٘ العارٔ٘ مً اعل اكنال ٍصا اكلؿطّب العلن ٕ#اخلال#س ك ٕ#ىب#إٍ بُ#
ا٤عٔال ّكٕ ى١كس لكار٘ اكلػلنغل اٌ ٍصا ا٢غ٣و ٓلل ميبه للعله ّالعلنا ٛمً#
اعل زؿلْم٘ ٍصا العله اخلالس .
اك  #طض ؾ##كطٖ ّتق##سٓطٖ عل ٙ##ك##طمكه ا٤قٔ##ل باٍ##ساٜكه ٍ##صِ ا٢ع##عا ٛلي##ا ،
ّأغألُ تعاػل اٌ ٓػتنط ع اٜكه ّتألٔفكه بازلاظ ٍصا اكلؿطّب التأضطلٕ اخلالس .
ّالػ٣و علٔكه ّضفل٘ اهلل ّبطكاتُ
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فضٔل٘ الشٔخ /صاحل الطائٕ

املْقش

ملتب املشجع الذٓين ّصاحب أحظً تفظري للقشآٌ
ّأطتار الفقُ ّاألصْل ّالتفظري ّاألخالق
ص.ب  21168-مملل٘ البحشًٓ
الظالو علٔله ّسمح٘ اهلل تعاىل ّبشكاتُ ّبعذ

تلقٔت بلل الثياء ّالتقدذٓش خطداب فضدٔلتله سقده 16/1861
ّتأسٓخ 2016/5/20و املشفق طُٔ ىظخ٘ مً كتاب بعيْاٌ "معامل اإلمياٌ
يف تفظري القشآٌ " اجلضء الثاىٕ ّالثالثني بعذ املائ٘.
ٓطٔب لٕ ّٓظعذىٕ أشلش فضدٔلتله جضٓدل الشدلش علدٙ
إٍتنامله املتْاصل بتضّٓذ إداسٗ اجلامع٘ بَزِ اليظخ٘ ّ ،طتحال إىل
ملتب٘ اجلامع٘ لإلطالع علَٔا ،طائالً املدْىل جلدت قذستدُ للجنٔدع
التْفٔق ّالظذاد.

ّتقبلْا خالص حتٔاتٕ ّتقذٓشٖ،،،

معامل ا٨ؿلاٌ  /ج311 ################################################################################ 169

الشادة /مكتب املرجع الذيين
الشيخ صاحل الطائي
صاحب أحشن تفشري للقرآن

السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته

تَسٓكه عامع٘ كطزراٌ أطٔو التخآا ّ ،تفنطىا الػعازٗ با٨قساضات
اليت تتْاػل إلٔيا ببىتلاو مً مكتو اكلطعه السٓ

مل (معامل ا٨ؿلاٌ مل تفػه

القطآٌ) ّالصٖ كاٌ آخط ٍصِ ا٨قساضات (اجل#ع ٛالػ#ازؽ ّال#ث ٣غل بع#س
اكلاّ )ٜ٘الصٖ تؿطريا ببغت٣مُ ؼلْعو خ ابكه ضقه  16/1535الك#ازض مل
 2016/7/13وّ ،شل

إ طاٛاً للنعطر٘ مل دل#ال تفػ#ه آٓ#ات الق#طآٌ ،خسم٘#

للباحثغل ّاكلَتنغل بأمط التفػه القطآىّٕ ،اليت أن#خ

متاح ٘#مل ا٤قػ#او

اكلدتك٘ باكلكتبات ا٤كازؿلٔ٘ مل اجلامعات ّمطاكع البخْا ّعامع٘ كطزراٌ
ةل ٙبأعساز ّارطٗ ميَا مل مكتبَا اكلطكعٓ٘.
ختاماً لكه الؿكط ّالعطراٌ علٍ ٙصا الك#ئه ،ىفعي#ا اهلل بّ ،ُ#أ #ابكه
علُٔ خه اجلعا. ٛ

وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير واإلحرتام
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ِؼايل اٌشٍخ /صاحل اٌطائً

اٌغالَ ػٍٍىُ وسمحح اهلل وتشواته ،،،وتؼذ

عٍّه اهلل

رأغال اهلل كلعالٔكه العٌْ ّالتْرٔقّٓ ،ػطىٕ إرازتكه بأىٕ تلقٔ

بكل

تقسٓط ّإمتياٌ إٍساٛكه للاامع٘ ىػد٘ مً اجلع ٛالتاغه بعس اكلا ٜ٘مً(معامل
ا٨ؿلاٌ مل تفػه القطآٌ).
ّإى

إش أتقسو كلعالٔكه خب#الل الؿ#كط ّالعطر#اٌ عل#ٍ ٙ#صا ا#ٍ٨سا،ٛ

٤زعْ اهلل العلٕ القسٓط أٌ ؿلسكه بعْىُ ّتْرٔقُّ ،أٌ ٓػسز خ اكه ّٓكلل
أعنالكه باليااح إىُ رٔه دلٔو ضلفلكه اهلل ّٓطعاكه.
وٌىُ حتٍاتً وتمذٌشي

واٌغالَ ػٍٍىُ وسمحح اهلل وتشواته

معامل ا٨ؿلاٌ  /ج313 ################################################################################ 169

اكلطعه السٓ

الؿٔذ قاأ ال ا ٕٜاحملاو
قاحو أحػً تفػه للقطآٌ

ةٔ٘ طٔب٘...
ىؿكط مبازضتكه ال ٔب٘ ببٍساٜكه ليا ىػد٘ مً كتابكه اكلْغْو اجلعٛ
الث ٌْ ٣بعس اكلا ٜ٘مً(معامل ا٨ؿلاٌ مل تفػه القطآٌ) غاٜلغل الباضٖ عع
ّعل أٌ ْٓرقكه مل مػهتكه العلنٔ٘ ّالعنلٔ٘ خسم٘ لبلسىا الععٓع.
ّمً اهلل التْرٔق...
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إىل /مكتب املرجع الذيين الشيخ صاحل الطائي
صاحب أحشن تفشري للقرآن

السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته ...
باعتعاظ بال ّاعااب ؾسٓس باجلَْز الكبهٗ لػ#ناح٘ آٓ ٘#اهلل
العلن ٙ##الؿٔ##ذ ق##اأ ال ##ا( ٕٜزاو ال )ُ##مل تفػ##ه كت##اب اهلل
العلٔ##ه م ً##خ٣##ل تلقٔي##ا اٍ##ساٛكه اكلب##اضو للا##ع،133، 132( ٛ
 ) 134مً مع#امل ا٨ؿل#اٌ مل اغ#تلَاض كيْ#ظ م ً#كت#اب اهلل اجملٔ#س،
غاٜلغل اكلْػل عع ّعل اٌ ْٓرق الؿٔ#ذ اجللٔ#ل كل#ا رٔ ُ#خ#ه ال#سىٔا
ّا٦خطٗ ّخسم٘ ا٨غ٣و ّاكلػلنغل .

واهلل ويل التوفيق

معامل ا٨ؿلاٌ  /ج315 ################################################################################ 169

ديادة األخ الذيخ صالح الطائي المحترم
صاحب أحدن تفدير للقرآن الكريم
وأدتاذ الفقه واألصول واألخالق
بك##ل رد##ط ّإعت##عاظ تلقٔ #

ضغ##التكه اكلْ##قطٗ ال##يت ةن##ل الع##سز

( )532تأضٓذ  2012/5/26وّ ،مطرقَا اجلع ٛالتػ#عٌْ م ً#التفػ#ه مل
ا ) 133(٘ٓ٦مً غْضٗ آل عنطاٌ.
ّاى

إش أؾكطكه ععٓ#ل الؿ#كط ّعلٔ#ه ا٨متي#اٌ عل ٙ#اٍ#ساٜكه

ٍصا ،غا ً٣ٜاكلْػل عع ّعل أٌ ٓسٓه علٔكه ىعن٘ الكخ٘ ّالعارّٔ٘ ،أٌ
صلعلك###ه غ###يساً ّشخ###طاً ل٥م ٘###ا٤غ٣###مٔ٘ متنئ# #اً لك###ه ك###ل التق###سو
ّا٨ظزٍاض.
ّالػ٣و علٔكه ّضفل٘ اهلل ّبطكاتُ.
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إػل الػٔس احملاو /مكتو اكلطعه السٓ
الؿٔذ قاأ ال ا ٕٜقاحو أحػً تفػه للقطآٌ
حتٍح طٍثح وتؼذ :

تلقينا جنن أ.د /عبدهللا بو خلخال مديس جامعة األمري بدريد ااقريالز العلري
اإلسريرييمية نطريرين،ينةي ك ريديقيم ااقيمريرية ا قمالريرية

قريريا معااا ا يمامااا

ا

تفسار ي قرآ ) اجلزء اااااث بشس بعد ا ائة.
وإذ نعرب ايم بن شيسنا بلى كره اإلاقفاتة اايسميةي هندييم حنرين بريدوزنا
نطخة من جملة اجلامعة ااعدل  33ونطخة من نشسية أخداز اجلامعة.
تقبلوا فائق اإلحرتام والتقدير.
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مكتب املرجع الذيين الشيخ صاحل الطائي
صاحب أحشن تفشري للقرآن
الظالو علٔله ّسمح٘ اهلل ّبشكاتُ

تلقٔيا إٍذاءكه ليا ىظخ٘ مً اجلزء اخلامص واخلنشني بعذ املائة
مً "معامل اإلميان يف تفشري القرآن" ال ٓظعيا إال أٌ ىتقذو
لشخصله اللشٓه بالشلش اجلضٓل متنيني لله دّاو
الصح٘ ّالعافّٔ٘ ،أٌ جيعلله طيذاً ّرخشاً لألم٘ اإلطالمٔ٘
متنئ ًا لله كل التقذٓش ّاإلصدٍاس.
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