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ادلمدِـــــــــــخ
اسبنددهلل ا ايددقٖ يآددً ايحلمددوا اسبنددهلل ّايجيددؤ ، ٛددُ مددمشوىُ ّدحل ددَه
٨ ٣مدلهللام٘ ايديحله
ٓ َذٌْ بشدرهِ وْ،د ّو ّاىاموًد ّو ًَّده ّا ئردٌْ مدمٔ ّ

ّتْايٕ اىبيً ٍّْ مً مصوآق ًْيُ تحلوفب طٌَئِْٓ شَىَشْرُُْ ألَصَِذََّٔىُُْص (. )1

اسبنهلل ا ايقٖ ٓهٯغب بوسبنهلل ّٓدهلل ْ،لئدُ َّٓٔد ٞي يدود ماهللموتدُ
َّٓهللَٓه لفب مسويرُ ّػبحلل ىفْمَه كبٔل لئُ ّمً خصوٜص اسبنهلل ا

أىُ بو،ح ي سرٔي٘ ّاافع ي رآب٘ ّي فؿب ًول تحلوفب طؤَالَ ثِزِوْشِ اٌٍَّهِ رَـَّْئئِٓ

اٌْمٍُُىةُ ص(. )2
اسبنهلل ا اي قٖ دحلل اياهآٌ ربٔع ايا ْب ّرّض٘ ي يفْد ّايص ٘
اىبسددلهللمب٘ ايرهمبددد٘ بددـب ايسدددنوّ ٛا٤ر

ّرؼبوىدد٘ ايليدٓدددل ّايشدددوٍهلل

ايسددنوّٖ اىبلذددهللا  ،دد ٙوددهللم ىمددْٗ ضبنددهلل و د  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّم د ه
ّايههب٘ اىبددوٗ ٍ٤ل ا٤ر

،وم٘ ئس بٔيَه ّبٔيُ سذوب أّ بهزخ

ّاىحلدهللاو اسبوددب ًب اىبادوو مدً مصدوآق ًْيدُ تحلدوفب ط وََِئب ؤَسْعَئٍْاَبنَ بِالَّ سَؽَّْئخ
ٌٍِْؼَبٌَِّنيَص (.)3
يلرٌْ كل ك ن٘ ّآٓ٘ مً اياهآٌ مصهللاًوّ مسلا ّ٣مً ٍقِ ايههب٘ ّفهااّ
مسلاهاّ ّارتموؤوّ ملهللاخ ّ٣مع غريِ ترتشض ميُ محلوىٕ ايههب٘ ّايفطل مً
( )1مْرٗ ابهأٍه .7
( )2مْرٗ ايه،هلل .28
( )3مْرٗ ا٤ىمٔو.107 ٛ
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،يهلل اا بل ّٗ٣آٓوت اياهآٌ ّايحلنل قبطومٔيَو ٍّٕ صبلنحل٘ ّملفهً٘ تهللْ،
اييود لفب ايلهللبه ًب آ٦وت ايرْىٔ٘ ّبحلجَه  ٙ ،ىمق ايحليف ّتمغضٯ لئَه
ا٨رٍوب ّايالل ايحلشْاّ ٕٜمفك ايهللمو.ٛ
فنً خصوٜص ايليدٓل ىشه شآبٔب ايههب٘ بدـب اييدود ّايددده ،دً
ايغدّ ّايالول ّكوىت ايسي٘ اييمْٓ٘ مدهآٗ ذدقا ايادوىٌْ ا٨ذدٕ ّا،دْٗ
ي نس نـب ّاييود نبٔحلوّ يً٩لهللا ٛبويسي٘ اييمْٓ٘ ًب افع ماهللموت ايالدول
ّوهف أمموبُ.

ٍّل ًْيُ تحلوفب ط ٌَمَذْ وَبَْ ٌَىُُْ فٍِ سَعُىيِ اٌٍَّهِ ؤُعْىَحٌ ؽَغَاَخٌص( )1أمه خوص

بوىبس نـب أو أىُ ،وو ي يود نبٔحلوّ.
ازبْاب ٍْ ايجدوىٕ ّفٔدُ سذد٘  ،د ٙاىبشدهك ـب ايدقًٓ كدوىْا ػبَددٌّ
ازبْٔش يالول ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ ًول تحلوفب

ط وَؤَسَادُوا ثِهِ وَُْذًا فَغَؼٍَْاَبهُُْ األَخْغَشََِٓص(.)2

ّمً ايسي٘ اييمْٓ٘ ايفحل ٔ٘ ايهللفو، ٘ٔ،هللو لبلهللا ٛايييب ضبنهلل و  ٙاا ُٔ ،
ّآيُ ّم ه ايالول فوذا كوٌ اياهف ا٦خه ٍّه اىبشهكٌْ ٓ ٢مهللأٌّ ايالول
أٓطوّ ف ٣تشَه ايسْٔف ّ ٢تاع سهب ّ ٢تسٔل امدوّ ٛتماد ٙاىبحلذددٗ

ّسهللٍو سوكن٘ ًب اىبٔهللاٌ ٍّْ مً مصوآق ًْيُ تحلوفبطلًُْ ََبؤَهَب اٌاَّبطُ بٍِِّٔ
سَعُىيُ اٌٍَّهِ بٌَُِْىُُْ عَُِّؼًب اٌَّزٌِ ٌَهُ ٍُِْهُ اٌغََّّىَادِ وَ األَسْعِ الَ بٌَِهَ بِالَّ هُىَ َُؾٍِْ وَُُِّذُص(.)3

ّمً ا،٨ذوز ًب اىباوو ًْيُ تحلوفب ط َىََْ اٌْزَمًَ اٌْغَّْؼَبِْص ( )4يمٔوٌ أٌ
اييسددم٘ بددـب اي اددوّ ٛايالددول ٍددٕ ايحلنددْو ّاشبصددْص اىبا ددق فاددهلل ٓ لاددٕ
( )1مْرٗ ا٤سداب .21
( )2مْرٗ ا٤ىمٔو70 ٛ
( )3مْرٗ ا،٢هاف .158
( )4مْرٗ ا٤ىفول .41
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ازبٔشوٌ ّيرً ٓ ٢اع ًلول ّاٌ كوىت ا ٘ٓ٦أ ِ٣،ىديت خبصْص محلهك٘
بهللر ّمحلهك٘ أسهلل ّكل ميَندو دده ٚفَٔدو ًلدول ّسبادت ْٓمٝدق اذدمبد٘
بويقًٓ كفهّا مع أىَه ٍه ايقًٓ زسفْا بوزبْٔش ّأوهّا  ،د ٙايالدول ًب
كل مً اىبحلهكلـب .
ياهلل خهز ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه لفب محلهكد٘ بدهللر ّيدٔس محلدُ
مٔف يبو ٓهللل  ٙ ،أىُ ٓ ٢هٓهلل ايالول ّ ٢ؼبح أ ّ ٓهغٓب أوشوبُ فُٔ كنو

ّرا ًْيُ تحلوفب ط وَرَىَدوَْ ؤََّْ غَُْشَ رَادِ اٌشَّىْوَخِ رَىُىُْ ٌَىُُْص ( )1خبصْص
أّاٌ محلهك٘ بهللر أٖ أٌ اىبَودهًٓ ّا٤ىصور ٓلنيٌْ أٌ ترٌْ ًوف د٘ أبدٕ
مفٔوٌ ذه ّأىَه ٓهغمٌْ بوىبيوفع مً غري ًلول .
اسبنهلل ا ايقٖ دحلل اييمْٗ ّايل يدٓل تْأموٌ ّىْراّ ملصٓ ّ٣محلح  ،دٙ
ا٤يف٘ ّايههب٘ بـب اييود ّكل ميَندو ٓدهلل ْ،اييدود ي دَر بوسبندهلل ا

ّمغوارٗ ايهللىٔو  ٙ ،اسبنهلل ّايجيو ٛيدُ مدمشوىُ ًّب ايليدٓدل طوَآخِئشُ دَػْئىَاهُُْ
ؤَْْ اٌْؾَّْذُ ٌٍَِّهِ سَةِّ اٌْؼَبٌَِّنيَص

( )2

فصور اسبنهلل ا،وّ ٛمسأي٘ يمٔوٌ ًوىٌْ ٍّْ

أٌ ايحلمهلل ٓيااع لفب اسبنهلل ّايجيو ٙ ، ٛاا ،د ّدل فٔاطٕ اا ،دد ّددل
سْاٜذُ ّٓهللفع ،يُ وهّف ايمّ ٛ٣ا٦فوت.
ته ٚمو ٍٕ اييسم٘ بـب اسبندهلل ا ّايلْكدل ٔ ،دُ اىبرلدور ٍدْ ايحلندْو
ّاشبصْص مً ّدُ ّأٌ اسبنهلل ا وهٓق ي لْكل  ٙ ،اا ّمثهٗ ميُ.

اسبنهلل ا ايقٖ تفطل ٔ ،يو بَقا ازبد ٍّْ ٛالثاني والسبعون بعذ املائة
مً (محلومل ا٨مبوٌ ًب تفسري اياهآٌ) ّمً فطل اا أٌ كجرياّ مً اييود ٓاهأ
رًه ازبد ٛايسوبق مج ٙ ، ّ٣غ٣فُ فٔاْل  :ازبد ٛاسبواٖ ّايسمحلٌْ ٢ّ )..
ٓ لفت لفب ك ن٘ بحلهلل اىبو ٜ٘اييت ٓلددًٓ بَدو ايغد٣ف ي٩ىصدهاف ايدقٍ

لفب

اىبلسومل ٔ ،دُ بدأٌ أدددا ٛأٖ تفسدري ي ادهآٌ ًب تدأرٓم ا٨مد٣و  ٢تلذدوّز
( )1مْرٗ ا٤ىفول .7
( )2مْرٗ ْٓىس .10
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،شهًٓ أّ ث٣ثـب ددٛ٭ ٓ٦وت ّمْر اياهآٌ ك َو بٔينو  ٢زييو ًب مْرٗ آل
،نهاٌ ّاسبنهلل ا ٍّٕ ايسْرٗ ايجويج٘ ًب تهتٔب اياهآٌ بحلهلل :
اّ٤فب  :مْرٗ ايفوذب٘ ّدو ٛازبد ٛاّ٤ل مً ٍقا ايسفه خوووّ بلفسريٍو
ّيْ ميشت ييو ايفهو٘ ٤وهللرىو ًب كل آٓ٘ ميَو ددٛ٭ مسلا ّ٣ىبو فَٔو مدً
ايريْز ّذخوٜه ايحل ه ّّفق ميَذٔ٘ ٍقا ايلفسري ًب ا٤ددا ٛاي٣سا٘ كنو
ّرا ازبد ٛايسمحلٌْ بحلهلل اىبوً ٜ٘ب تفسري ا )177( ٘ٓ٦مً مْرٗ آل ،نهاٌ

ٍّْ ًْيُ تحلوفب طبَِّْ اٌَّ زََِٓ اشْزَشَوْا اٌْىُفْشَ ثِبإلِميَبِْ ٌَْٓ َؼُشوا اٌٍَّهَ شَُْئب وٌَهُُْ
ػَزَاةٌ ؤٌٌَُُِص(.)1
ايجوىٔدد٘  :مددْرٗ ايماددهٗ ّ :دددو ٛعبددْ وبسددـب ددددٛ٭ مددً ٍددقا ايسٰددفه ًب
تفسريٍو.
كنو دوٛت بحلض أدداٍ ٛقا ايلفسري ًب ايص ٘ بـب آٓ٘ ًهآىٔ٘ ّآٓ٘ صبوّرٗ
ذو كنو ًب ازبد ٛازبد ٛايحلشهًٓ بحلهلل اىبو ٜ٘ايقٖ دو ٛخوووّ بويص ٘ بـب ا٘ٓ٦
(ّ )152ا.)151( ٘ٓ٦
ّازبد ٛايجوىٕ ّايحلشهًٓ بحلهلل اىبوً ٜ٘ب و ٘ شاه مً ا 153 ٘ٓ٦بشاه مً
اّ 151 ٘ٓ٦ازبد ٛاشبومس ّايحلشهًٓ بحلهلل اىبوً ٜ٘ب ايص ٘ بـب شاه مً ا٘ٓ٦
ّ 153شاه مً ا 154 ٘ٓ٦مً مْرٗ آل ،ندهاٌ

ئ لذ د ٙمصدهللام يادوىٌْ

ٍّْ أٌ ْ ،و اياهآٌ مً اي٣مليوٍٕ.
ّؽبلص ٍقا ازبد ٛمً ايلفسري باوىٌْ (مل ٓغد ايييب (ص) أسهللاّ) ٍّْ
ايحل ه ايقٖ ٓسلاهأ مً ايادهآٌ ّايسدي٘ اييمْٓد٘ اياْئد٘ ّايفحل ٔد٘ ّٓلذ دٙ
بويًْوٜع ايلأرؽبٔ٘ ٨شهاًوت أٓوو اييمْٗ ًمل ّبحلهلل اذذهٗ اييمْٓ٘ ايشهٓف٘
ًّهلل وهللر خبصْص ٍقا اياوىٌْ كل مً ازبد-164-163-161-160-159(ٛ

( )1مْرٗ آل ،نهاٌ .177
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 ٍّْ ) 171-169-167-166-165فٔض مً ايحل ْو اييت تظَه مسوت اييمْٗ
ّمصوآق ًْيُ تحلوفب ط وَبَِّٔهَ ٌَؼًٍَ خٍُُكٍ ػَظٍُُِص(.)1

ّترشف ٍقِ ا٤ددا ً، ٛساوٜق ظل خ٣فَو ّىأطَو ٍْ ايسوٜهلل بقكه
،هللا غدّات ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه ًّدويْا مدمع ّ،شدهٌّ أّ
تسع ّ،شدهٌّ غددّٗ ٍّدْ أمده  ٢أودل ذدو ل ٢أٌ ٓدهاا اىبحليد ٙا دوزٖ
ّاياصهلل ٍْ خهّز ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه مع أوشوبُ مً اىبهللٓي٘
ثه ْ،اتُ لئَو خوو٘ ّأٌ اىب١رخـب ػبنحلٌْ  ٙ ،اياْل بدأٌ ايدييب ود ٙ
اا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه مل ٓ ق ًلوً ّ٢ب أكجهٍدو ّك ند٘ (مل ٓ دق ًلدو )ّ٢شدوٍهلل
 ،دد ٙأىددُ مل ٓمددا ايالددول ّمل ٓسددع لئددُ ّيرددً اىبشددهكـب ٓصددهٌّ  ،ددٙ
ؽبلورٌّ ايالول أسٔوىو فٔقكه بأٌ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه مل ٓ ق
ًلو، ّ٢يهلل ،هللو لوهارٍه  ٙ ،ايالول ٍّْ مً ا٨ىصوف ّايهللً٘ اييت َٔ ،و
 ،نو ٛايسريٗ ّمً اسبذ٘ ًب اىباوو أمْر :
اّ٤ل  :تسنٔ٘ اىبفسهًٓ ّاىب١رخـب ىبحلهك٘ بهللر بومه غددّٗ بدهللر ّايديت
ًّحلت ًب شَه رمطوٌ مً ايسي٘ ايجوىٔ٘ ي َذهٗ ّكأٌ ايدييب ضبندهلل ود ٙ
اا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّمد ه ٍددْ ايددقٖ غدددا اىبشددهكـب ّيرددً اسبددق أىددُ مل ٓغددد
اىبشددهكـب ًب محلهكدد٘ بددهللر للبددو ٍدده ايددقًٓ غدددِّ ّأوددهّا  ،دد ٙايالددول
ّأرااّا ًل ُ ّأوشوبُ لذ زسف اىبشهكٌْ مً مر٘ حبذ٘ لىاوذ ًوف ٘ أبٕ
مفٔوٌ مً تحله

اىبس نـب ذو ّبحلهلل أٌ خهز ددٔ

اىبشدهكـب مدً مرد٘

ّّول افب ايهّسو ٙ ، ٛمسوف٘ مثوىـب كٔ ْ مرت مً مر٘ دوٍٛه رمْل مً
أبٕ مفٔوٌ ؽبربٍه  ً،م ٣م٘ اياوف ٘ ّأىَو ًب وهٓاَو لفب مر٘ فأشور َٔ ،ه
بحلطَه بدويهدْ ٨ىلفدو ٛمْضدْ ّ ،د٘ اشبدهّز ّا٨مدلنهار ًب ايدسدف
ّايلاهللو خوو٘ ّأٌ ًهٓشوّ أٍدل دبدورٗ ّمدهللر أٖ ٓسدريٌْ اىبهللٓيد٘ لذ
ٓأنٌْ ًب مر٘ ّٓهللٯٓ٢ّ ٌْ،لَه ي نسذهلل اسبهاو ّٓلْيٌْ شّ١ىُ يبو ٓ دو
( )1مْرٗ ٌ .4
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سطْرٍه ًب اىبس ذهلل ّسْائُ ًّهلل ذمَه اا ،د ّدل ّىفٓ٢ّ ٙلَه يُ
ٍّل زسفَه لفب محلهك٘ بهللر ّلوهارٍه  ٙ ،ايالول ثه ٍدمبلَه فَٔو ًب ت ك

اىبحلهك٘ مً مصوآق ايحلقاب ًب ًْيُ تحلوفب ط وََِب ٌَهُُْ ؤَالَّ َُؼَزِّثَهُُْ اٌٍَّهُ وَهُُْ َظُذوَْ
ػَْٓ اٌَّْغْغِذِ اٌْؾَشَاَِ وََِب وَب ُٔىا ؤَوٌَُِْبءَهُ بِْْ ؤَوٌَُِْبئُهُ بِالَّ اٌُّْزَّمُىَْص

()2 ( )1

ازبْاب ىحله

ىحله ّ،يهللمو ايلا ٙازبٔشوٌ ًب مو ٛبهللر كوىدت ميومدم٘ ،دهللو ايالدول ٍدٕ
ا٤ردض ّا٤ىسدب ّائَدو مبٔدل ايدييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه
ّاىبس د نٌْ ّشدداه مددً دددٔ

اىبشددهكـب ّيرددً بحلددض ر٠مددو ٛد دٔ

اىبشهكـب أوهٯ  ٙ ،ايالول مجل أبٕ دَل بً ٍشوو ّأمٔ٘ بً خ ف .
ايجوىٕ  :تسن ٙمحلهك٘ أسهلل ّاييت ًّحلت ًب شَه شْال مً ايسي٘ ايجويج٘
غدّٗ أسهلل قبحلي ٙأٌ ايييب ضبنهللاّ و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ٍدْ ايدقٖ غددا
اىبشهكـب فَٔو ّاسبق خب٣فُ فنً ايشْاٍهلل ايلأرؽبٔ٘ ايجوبل٘ تحلٔـب ّسصه
مًْع ّمٔهللاٌ اىبحلهك٘ ٍّْ ًب مفض دمل أسهلل ّايدقٖ ٓ ٢محلدهلل ،دً اىبسدذهلل
اييمْٖ ل ٢وبس٘ كٔ ْ مرت أٖ أٌ اىبشهكـب ًاحلْا عبْ أربحلنوّ ٜ٘وبسـب
كٔ ْ مرتاّ  ٙ ،ايهّاسل ّاشبٔل ّمرياّ  ٙ ،اً٤هللاو ًب ت ك ايربارٖ اياوس ٘
ّاىبهتفحلوت ّايْآوٌ ئص ْا افب دمل أسهلل ّٓا دْا خبٔ دَه ّخدَٜٔ٣ه
 ٙ ،اىبهللٓي٘ اىبيْرٗ ّاىبلموار أىَه ٓ ٢هضٌْ ا ٢بويالول ّغددّ ّامدلموس٘
اىبهللٓي٘ .
ّيرً ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ تَْٔٝا ي رهّز ائَه
بحلهلل و ٗ٣ازبنحل٘ مً ائْو ايهابع ،شه مدً شدَه شدْال مدً ايسدي٘ ايجويجد٘
ي َذهٗ بحلدهلل ّ،دا ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه اىبسد نـب ّأمدهٍه
بويلاّْ ٚازبهلل ّّ،هللٍه بوييصه لذا وربّا ّو ب ميَه ايلَّٔ ٞايلذَد
ىبً٣وٗ كفور ًهٓ

ايقًٓ وورّا بوياهب مً اىبهللٓي٘ ثه و  ٙبوييود ودٗ٣

( )1مْرٗ ا٤ىفول .34
( )2أىظه ازبد ٛايسمحلـب بحلهلل اىبو ٜ٘مً ٍقا ايسفه .
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ايحلصه ثه اخل بٔلُ ّتا هلل مٔفُ ّيمس ٤ملُ ّارّ ُ،أيا ٙايرتد ٙ ،
ظَهِ ّتحلنه ّأخق ً يوتُ بٔهللِ ّخهز مً بٔلُ لٓقاىوّ بويلْدُ لفب ياو ٛايحلهللّ
ئرٌْ ٍقا اشبهّز ىْ ضهّرٗ افو ٘ٔ،خوو٘.
ياهلل كوىت ا٤خمور تلْافب ّ٤شَه ملحلوًم٘ مً مر٘ بأٌ ًهٓشوّ ٓسلحلهللٌّ
يغدّ اىبهللٓي٘ ّمل ٓحل ً ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه اييفري ًب أوشوبُ
ّمل ػبحلل اىبهللٓي٘ ًب سول ،سدرهٗ ّتدهللرٓب  ،د ٙايسد٣ق ّتاشدف يشدهاٛ
ا٤م ش٘ ّاشبٔدْل للبدو كدوٌ ا٨مدلحلهللاا ىبً٣دوٗ اىبشدهكـب بسد٣ق ايصدٗ٣
ّتحلوٍهلل أًّوتَو ّأااَٜو نبوً ٘،ب اىبسذهلل اييمْٖ .
ّاٌ ً ت ّرا سهللٓح  ً،ايييب و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ٓدقكه فٔدُ
ايغدّ (  ً،أبٕ أموم٘ بً مَل بدً سئدف ،دً ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
ّم ه ًول  :م ً٪أ،وٌ مروتموّ ًب رًملُ أّ غوزٓوّ ًب ،سهتُ أّ صبوٍهللاّ ًب ممٔ ُ
أظ ُ اا ممشوىُ ًب ظلٯ ،هشُ ْٓو  ٢ظلٯ ل ٓ٢ظ ُٓ) (. )1
ّازبْاب ذكه ايغدّ ٍيو مً بوب اىبشوك ٘ ّاىبهاا ميُ ايهللفو ّايصرب ًب

اىبهابادد٘ كنددو ًب ًْيددُ تحلددوفب طفََّئْٓ اػْزَئذَي ػٍََئُْىُُْ فَبػْزَئذُوا ػٍََُْئهِ ثِِّضْئًِ َِئئب
اػْزَذَي ػٍََُْىُُْ..ص (. )2

ايجويح  :تسن ٙمحلهك٘ اشبيهللم اييت ًّحلت ًب شْال مً ايسي٘ اشبومسد٘
ي َذهٗ غدّٗ اشبيهللم ًّول ابً خ هللٌّ ّ :ايصشٔض أىَو ًب ايهابحل٘ ّٓآُْ
اٌ ابً ،نه ٓاْل راىٕ رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،م ه ْٓو أسهلل ّأىو ابً
أربع ،شهٗ مي٘ ثه أدوزىٕ ْٓو اشبيهللم ّأىو ابً وبس ،شدهٗ مدي٘ ف دٔس
بٔيَنو ا ٢مي٘ ّاسهللٗ فًَ ٙمل اّم٘ ازبيهللل ب ٣شك ّكوٌ مدممَو اٌ ىفدها
مً ائَْا ميَه م٣و بً أبٕ اسبأق ّكيوىد٘ بدً ايهبٔدع بدً أبدٕ اسبأدق

( )1ايرشف ّايمٔوٌ ي جحل يب .320/9
( )2مْرٗ ايماهٗ .194
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ّم٣و بً مشره ّسٔ ٙبً أخاب مدً بيد ٙاييطدري ٍّدْا بدً ًدٔس ّأبدو
،نورٗ مً ب

ّاٜل .

ىبددو اظب دد ٙبيددْ اييطددري لفب خٔددرب خهدددْا لفب مردد٘ ؼبدبددٌْ ا٢سددداب
ّؼبهضددٌْ  ،دد ٙسددهب رمددْل اا و د  ٙاا ٔ ،ددُ ّم د ه ّٓهغمددٌْ مددً
اشهأب لفب ذيك بوىبول فأدوبَه أٍل مر٘ لفب ذيدك ثده مطدْا لفب غافدوٌ
ّاىبشَْر ّاىبرلور أٌ محلهك٘ اشبيهللم ًب ايسي٘ اشبومس٘ ي دَذهٗ ّ ٢ائدل
 ٙ ،خهّز ٍ ٛ٢١اىبقكْرًٓ أ،د ِ٣افب مرد٘ يلشدهٓض ًدهٓ

 ،دً ٙلدول

ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه .
للبو كوىت ًهٓ

تسلحلهلل يالويُ مً آ٤وو اّ٤فب يْوْذه ميَدمـب مً

محلهك٘ بهللر سل ٙأىَه مل ْٓزْ،ا بطوٜع ّدبدورات ًوف د٘ أبدٕ مدفٔوٌ  ،دٙ
أٍ َو لفب أٌ مشْا َٔ ،ه ّو مْا ميَه دحل َو ًب ًلول ايييب ضبنهلل و  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًب محلهك٘ أسهلل فهضْا بو٤مه ىحله ًوو كحلب بً ا٤شهف
بويقٍوب لفب مر٘ ّوور ٓ إ ا٤شحلور ًب مهللق ًهٓ

ٍّذو ٛايدييب ضبندهلل

و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه كنو مٔأتٕ بٔوىُ ًب ٍقا ازبد. ٛ
ّ خهز بَه ٔٔ،ي٘ بً سصً  ٙ ،أشذع ّخهدت ًدهٓ

ًّوٜدهللٍو أبدْ

مفٔوٌ بً سهب ًب ،شهٗ آ٢ف مً أسوبٔشَه ّمً تمحلَه مً كيوى٘ ّغريٍه
ّىبو مسع بَده رمدْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّمد ه أمده حبفده اشبيدهللم سدْل
اىبهللٓي٘ مً دَوت اييت ٓهٓهللٌّ لًلشومَو .
ّ،نل فُٔ بٔهللِ ّاىبس نٌْ محلُ ّكوٌ م نوٌ ايفورمٕ ٍْ ايقٖ أشور بُ
ثدده أًم ددت ا ٤سددداب سلدد ٙىديددْا بظددوٍه اىبهللٓيدد٘ وىددب أسددهلل
اشبيهللم

( )2

ّغدّٗ ا٤سداب

( )4 ()3

مع أٌ اىبشهكـب ٍه ايقٖ زسفْا غوزًٓ

( )1تأرٓم ابً خ هللٌّ .440/2
( )2مهّز ايقٍب .282/1
( )3ابً ا٤ثري  /ايرومل ًب ايلأرٓم .304/1
( )4ابً كجري  /ايمهللآ٘ ّاييَوٓ٘.92 /4

( )1

غدددّٗ
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ّاسددووْا بوىبهللٓيدد٘ ّمل ٓرددً ،نددل اىبسد نـب ًب ٍددقِ اىبحلهكدد٘ ل ٢مصددوبهٗ
ّمهابا٘ ٤كجه مً ،شهًٓ ْٓموّ مع رمٕ بوييمل مً وهف اىبشهكـب ّتاهللو
،نهّ بً ،مهلل ي نمورزٗ ّأحل َٔ ،و فمورزِ ا٨موو  ،دٕ ٔ ،دُ ايسد٣و ًّل دُ

ّىدل ًْيُ تحلوفبط وَوَفًَ اٌٍَّهُ اٌُّْاِِْاِنيَ اٌْمِزَبيَص(.)1

ًّول ابً امشوم ّمْم ٙبً ،ام٘ ّغريٍنو غدا رمْل اا ود  ٙاا
ّ ُٔ ،آيدُ ّمد ه بيفسدُ وبسدوّ ّ،شدهًٓ غد دّٗ ًّٔدل مدمحلوّ ّ،شدهًٓ
ّاىبرلدور أٌ ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيددُ ّمد ه خددهز ًب كلوٜدب ّمل ٓرددً
خهّدُ غدّاّ ّأٌ ايقًٓ ٓمحلجَه مً أوشوبُ ٍه ايسهآو.
ّ ٢ائددل  ،دد ٙأٌ ايحل دد٘ ايلومدد٘ ّايسددمب اشبددوص قبحلهكدد٘ اشبيددهللم ٍددْ
ذبهٓض ىفه مً ائَْا ياهٓ

سبهب ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه خوو٘

ّأٌ ًهٓشوّ ٍذنت ًب محلهك٘ بهللر ّأسهلل قبيودوٗ بٔيَه يالول ايييب و  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ فأول ا٨ملصشوب ظوٍه ًب اىباوو ّكندو أٌ
ًهٓشوّ ،دمت  ٙ ،ايجأر بحلهلل اشبسورٗ ًب محلهك٘ بهللر ّىَْا ذّٖ ًلٍ٣ه مً
ايئوس٘ كٕ  ٢تطحلف اذنه ّامليحلْا  ً،تْزٓ ع دبورٗ ًوف ٘ أبدٕ مدفٔوٌ
 ٙ ،أوشوبَو ئاْفْا َٔ ،ه ّٓسأيٍْه تسرريٍو ًب محلهك٘ أسهلل مدً غدري
ذبهٓض ملحلهللا مً ائَْا فوٌ دٔ

اىبشهكـب ىدهللو  ،د، ٙدهللو املٝصدول

اىبسدد نـب ًب محلهكدد٘ أسددهلل ٍّدده ًب اياهٓددق لفب مردد٘ ّأرااّا أٌ ٓهدحلددْا
ّٓسلمٔشْا اىبهللٓي٘ يْ ٢أٌ ،صنَو اا ٍّقا اي حلدو  ٙ ،ايهددْ قبشدض
لرااٗ كفور ًهٓ

ٍّْ مً اىبيودوٗ بو٨ثه ّايحلهللّاٌ ًول تحلوفبطفَالَ رَزَاَبعَىْا

ثِبإلِصُِْ وَاٌْؼُذْوَاِْص(. )2

( )1مْرٗ ا٤سداب .25
( )2مْرٗ ا واي٘ .9
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ّسفا ايييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ّاىبَدودهًٓ ّكوىدت كلٔمد٘

هبها ٛا٤مهلل ّىدل ًْيُ تحلوفب ط اٌَّزََِٓ لَبيَ ٌَهُُْ اٌاَّبطُ بِ َّْ اٌاَّبطَ لَذْ عََّؼُىا ٌَىُئُْ
فَبخْشَىْهُُْ فَضَادَهُُْ بِميَبٔب وَلَبٌُىا ؽَغْجُاَب اٌٍَّهُ ؤَِؼَُْ اٌْىَوًُُِص(.)1

ًّهلل أبهللييو يفا ايغدّٗ ايقٖ ٓا ق  ٙ ،خهّز ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ
ّم ه مع اوشوبُ مً اىبهللٓي٘ بويرلٔم٘ ّلٌ ذٍب ابً خويُْٓ لفب اياْل بأٌ
ايسهٓ٘ مً وبسـب لفب أربحلنو ٜ٘أمدو ايرلٔمد٘ مدً أربحلنوٜد٘ لفب أيدف مدً
ازبيْا (.)2
ًّول ايصوسب بً ،موا أىَو ( د٪ن٪و ْ٘٪،مً اشبَٔ٬ل م٫س٬ل٪شٰٔ٬د ْٗ٪ت٪رٖلمْا :أٖ
اد٬ل٪ن٪حلْ٫ا.)3( ).
ًّول ايفريّز آبواٖ (ّايرَلٔم :ُ٘٪ازبَٔ ٫ ٬أّ ازبَنو ُ٘٪،ا ُىبس٬ل٪شٔد ُٗ٪مًٰ ٪اشبَٔ٬لٔ
أّ د٪ن٪و ُ٘٪،اشبَٔ٬لٔ لذا أغور٪ت ٬مًٰ ٪اىبٰ  ٰ٘ٝ٪لفب ايِأَيِفٰ) (.)4
اسبنهلل ا ايقٖ دحلل اسبنهلل زٓي٘ ي سوٌ ٓ َر بُ فٔصري ضٔوٛ٭ مب ٣ا٦فوم
فرتاِ اىبٜ٣رد٘ فٔردٌْ سذد٘ ملذدهللاٗ ًب كدل مدوّ ٘،مصدهللاً ّو ياْيدُ تحلدوفب

طبٍِِّٔ ؤَػٍَُُْ َِب الَ رَؼٍَُّْئىَْص (، )5يدهلل اسلذدوز اا ،دد ّددل  ،د ٙاىبٜ٣رد٘
سٔينو مأيْا  ً،خ٣ف٘ ا٨ىسوٌ ًب ا٤ر

مع أىُ ٓفسهلل فَٔو ّٓاْو بحلدض

اييود بويالل ظ ند ّو ّبغدري سدق ّٓ ٢حل ده ل ٢اا مدو ٓصدٔب أٍدل ّذّٖ
اىبالْل مً ا٤ذّ ٚا٤مّ ٙاسبدٌ  ٙ ،فادهللِ ّ ،د ٙزٍدْم رّسدُ بغدري
سق ّكبواٖ ايظومل ًب غُٔ .

( )1مْرٗ آل ،نهاٌ .173
( )2فاُ اي غ٘ .49/1
( )3احملٔط ًب اي غ٘ .41/2
( )4اياومْد احملٔط .115/1
( )5مْرٗ ايماهٗ .30
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ياهلل أدوب اا ،د ّدل اىبٜ٣ر٘ بوياْل طبٍِِّٔ ؤَػٍَُُْ َِب الَ رَؼٍَُّْىَْص

( )1

ٍّل مً  ،ه اا ،د ّدل ًب اىباوو تْب٘ اىبفسهلل ّلظَورِ اييهللام٘ ّزبُْٜ
ي٩ملغفور ّاتحلوظ اييود ميُ .
ازبْاب ىحله يقا فاهلل رغٓب اا بويلْب٘ ّىهللب لئَو يمٔوٌ ًوىٌْ ٍّدْ
أىُ مً فطل ا ا اىااو ايفسوا  ٙ ،عبْ اياطٔ٘ ايشرصدٔ٘ بدواراا ايفدها
اياددمض ايددقاتٕ ي فسددوا ّايئْ،دد٘ بمحلجدد٘ ا٤ىمٔددو ٛبويددهلل ْٗ،لفب ايصدد٣ق

ّايلقكري بوئْو ا٦خه ّ،ومل ازبدداً ٛدول تحلدوفبطرَسَّحٍ خَُْئشًا ََئشَه * وََِئْٓ
َؼًَّْْ ِِضْمَبيَ رَسَّحٍ شَشًّا َشَهص(.)2
ٍّل مْاظم٘ اىبد١ميـب  ،د ٙاسبندهلل ا ّا٨ىاادو لفب شدرهِ ّأًد٘ مدً
لشو ٘،ايالل ازبْاب ىحله ٍّدْ مدً أمدهار خ٣فد٘ ا٨ىسدوٌ ًب ا٤ر
ّمصوآق ايههب٘ اييت ترتشض  ً،ايل فا بوسبنهلل ا ئردٌْ مدً محلدوىٕ

ًْيُ تحلوفب ط هًَْ عَضَاءُ اإلِؽْغَبِْ بِالَّ اإلِؽْغَبُْص ( )3أٌ اىب١ميـب ؼبسيٌْ لفب
أىفسَه بويياق بوسبنهلل ا.
فٔشسً اا ،د ّدل لئَه بو٤ده ّايجْاب ّتَٔ ٘ٝماهللموت املهللام٘
ىااَه بوسبنهلل ا .
اسبنهلل ا  ٙ ،كل سول ٍّْ ايقٖ ٓصدهف ايدمّٓ ٛ٣مهلليدُ لفب رهبد٘
بوسبنهلل يُ ممشوىُ يقا تفطل ّدحلل كل ركحل٘ مً ايص ٗ٣تلطنً ايياق

باْيُ تحلوفب طاٌْؾَّْذُ ٌٍَِّهِ سَةِّ اٌْؼَبٌَِّنيَص (. )4

( )1مْرٗ ايماهٗ .30
( )2مْرٗ ايديدي٘ . 8-7
( )3مْرٗ ايههبً .60
( )4مْرٗ ايفوذب٘ .2
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اسبنهلل ا ايقٖ بيحلنلُ تله ايصدوسبوت ّربدهز ا٤ر

كيْزٍدو ّمدً

آ٦ددوت أٌ امددلرهاز ٍددقِ ايريددْز ٓ ٢يشصدده بوييمددوت ّايدرا،دد٘ ٍّاددْل
ا٤ماور فنً ايجهّات اىبحلهللىٔ٘ مو ٍدْ أكدرب ّأغ د ٙمدً ايدرا،دوت ًدول

تحلوفب طوٌَىْ ؤََّٔهُُْ ؤَلَب ُِىا اٌزَّىْسَاحَ وَاإلِجنًَُِ وََِب ؤُٔضِيَ بٌَُِْهُِْ ِِْٓ سَثِّهُِْ ألَوٍَُىا ِِْٓ فَىْلِهُِْ وَِِئْٓ
رَؾْذِ ؤَسْعٍُِهُِْص (.)1

اسبنهلل ا ايقٖ أىحله  ٙ ،ا٤دٔول اىبلحلوًم٘ بلْايٕ بحلدح ا٤ىمٔدوً ٛدول

تحلوفب ط وٌَمَذْ ثَؼَضْاَب فٍِ وًُِّ ؤَُِّخٍ سَعُىال ؤَْْ اُػْجُذُوا اٌٍَّهَ وَاعْزَاِجُىا اٌـَّبغُىدَص (. )2
ّاتصف أّل ىيب ًب ا٤ر

ٍّْ آاو خبصول هبٔهللٗ ٍّٕ :

اّ٤فب  :خ ق آاو ًب ازبي٘ .

ايجوىٔ٘  :ىفم اا مً رّسُ ًب آاو ًول تحلوفب طؤَفَخَ فُِهِ ِِْٓ سُوؽِهِص(.)3
ايجويج٘  :ك٣و اا ٦او ًم ّ٣مً غري ّاما٘ م ك .
ايهابحل٘ ٔ، :

آاو ًب ازبي٘ بهٍ٘ مً ايدمً ٍْ ّسْا. ٛ

اشبومس٘  :و ٘ آاو مع اىبٜ٣ر٘ ًب ازبي٘ .
ايسوام٘  :آكل آاو مً مثور ازبي٘ .
ايسوبحل٘  :تفطل اا بلشقٓه آاو مً شه ّّمْم٘ اب ٔس .
( ً،أبٕ ذر ًول  ً :ت ٓو رمْل اا مً كوٌ أّذه؟ ٓحل

ايهمل ًول

 :آاو ً ت ٓ :و رمْل اا أىيب مهمل؟
ًول  :ىحله  .خ اُ اا بٔهللِ ّىفم فُٔ مً رّسُ ّمْٯاِ ًم. ّ٣
ّأخهز ابً أبٕ سومت ّابً سموٌ ّايارباىٕ ّاسبوكه ّوششُ ّايمَٔإ
ًب ا٤مسوّ ٛايصفوت  ً،أبٕ أموم٘ ايموٍ ٕ  :أٌ ردً ّ٣ول ٓ :و رمْل اا
أىيب كوٌ آاو؟
( )1مْرٗ اىبوٜهللٗ .66
( )2مْرٗ اييشل .36
( )3مْرٗ ايسذهللٗ .9
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ًول  :ىحله  .مر ه ً .ول  :كه بٔيُ ّبـب ىْق؟ ًول ، :شهٗ ًدهٌّ ًدول :
كه بـب ىْق ّبـب ابهأٍه؟
ًول ، :شهٗ ًهٌّ ًول ٓ :دو رمدْل اا كده ا٤ىمٔدوٛ؟ ًدول  :موٜد٘ أيدف
ّأربحل٘ ّ،شهٌّ أيفوّ ً .ول ٓ :و رمْل اا كه كوىت ايهمل مً ذيك؟ ًول
 :ث جنوّ ٜ٘وبس٘ ،شه  .نبوّ غفرياّ) (.)1
ياهلل ٍذه مشهكْ ا ًهٓ

ًب محلهك٘ بهللر ًب ايسي٘ ايجوىٔ٘ ي َذهٗ بأيف مً

اىباوت ـب ّ،يهللمو طاٌْزَمَئً اٌْغَّْؼَئبِْص ( )2أودهّا  ،د ٙايالدول ّكدوٌ
ايييب و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ْٓمٝدق ٓلا دع لفب لىصدهافَه ،دً ايالدول
٨ىلفو ٛمْضّْ ُ،ايسمب يُ لذ كوٌ ممب خهّز مشهكٕ ًهٓ

خشٔلَه

ً ٙ ،وف ٘ أبٕ مفٔوٌ ّصب ٞرمْيُ لفب مر٘ ؼبح أٍ دَو  ،د ٙميدع تحلده
ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ ذو .
ًّمل أٌ ٓصل اىبشهكٌْ لفب بهللر دوٍٛه رمدْل آخده مدً أبدٕ مدفٔوٌ
ؽبددربٍه بسدد٣م٘ اياوف دد٘ ّٓددهللٍْ،ه لفب ايهدددْ لفب مردد٘ ّيرددً ر٠مددوٛ
ازبٔ

كأبٕ دَل بً ٍشوو ّأمٔ٘ بً خ ف أو هّا  ٙ ،ايالدول فروىدت

ٍدمبلَه ّخسورتَه ئفطشَه اا ،د ّدل لفب ْٓو ايأومد٘ ّىددل ًْيدُ

تحلوفب ط وٌَمَذْ َٔظَشَوُُْ اٌٍَّهُ ثِجَذْسٍ وَؤَْٔزُُْ ؤَرٌَِّخٌص (. )3
ّمل ٓلحلا كفدور ًدهٓ

مدً أسدهللاخ محلهكد٘ بدهللر ّكٔدف أىَده كدوىْا

ٓحللاهللٌّ اييصه فَٔو يهدشوٌ كفلَه ًب ايحلهللا ّايحلهللٗ ّايس٣ق ًّهللرتَه
 ٙ ،فيٌْ ايالول فأووبَه ا٨ىرسور ًب أّل ممورزٗ فَٔو ّسبالَه اذدمبد٘
ًب ذات ْٓو اىبحلهك٘ فأخقّا بحلهلل ْ،اتَه لفب مر٘ ٓحلهللٌّ ايحلدهللٗ ي دَذْو

( )1ايهللر اىبيجْر .77/1
( )2مْرٗ آل ،نهاٌ .155
( )3مْرٗ آل ،نهاٌ .123
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 ٙ ،اىبهللٓي٘ ّزسف ث٣ث٘ آ٢ف ميَه فروىت محلهك٘ أسدهلل ًب شدَه شدْال
مً ايسي٘ ايجويج٘ ي َذهٗ .
ّيْ مل ؽبهز ايييب ّأوشوبُ يقات اىبْضع ّايقٖ ٓمحلدهلل وبسد٘ كٔ دْ
مرت  ً،اىبهللٓي٘ ياومْا بغدٍّو ّاذذْو َٔ ،و  ،نو بأٌ خهّز ايييب و ٙ
اا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه أ،ه مً أٌ ٓرٌْ ي هللفو ّايالول .
ّكوٌ رأد اييفوم ،مهلل اا بً أبٕ بً أبٕ م ْل ٓه ٚايماوً ٛب اىبهللٓي٘
ًّلول ايغداٗ اىبشهكـب ًب أزًلَو ّيرً ووٜف٘ مً اىبس نـب يبً مل ؼبطهّا
محلهك٘ بهللر أوهّا  ٙ ،اشبهّز ذه فوملذوب ذده ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ
ّآيُ ّم ه ٍّقِ ا٨ملذوب٘ شحلم٘ مً ايْسٕ ّمً ،نْموت ًْيُ تحلوفب

ط وََِب َاْـِكُ ػَْٓ اٌْهَىَي * بِْْ هُىَ بِالَّ وَؽٌٍْ َُىؽًَص (. )1

لٌ سطْر ث٣ث٘ آ٢ف مً اىبشهكـب ّأتموَ،ه ي الول ًب محلهك٘ أسهلل بحلهلل
ٍددمبلَه ًب محلهكد٘ بدهللر ائدل  ،د ٙمدو ،يدهللٍه مدً ايادْٗ ّاىبيحلد٘ ّاىبددول
ّاياهللرٗ  ٙ ،تسرري اياموٜل محلَه .
ّكددوٌ ايددييب و د  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّم د ه ّأوددشوبُ بحلددهلل محلهكدد٘ بددهللر
مهاباـب  ٙ ،ايص ٗ٣مهللاّمـب  ،د ٙايد قكه ّايلسدمٔض فروىدت اىبهاباد٘
بويلاّْ ٚاربوذٍو ّأً٘ مً غدّ اىبشهكـب ي نهللٓي٘ ّسوىبو اىلَت محلهك٘
بهللر وورت ا٤خمور تصل لفب اىبهللٓي٘ بأٌ اىبشدهكـب ٓحلدهللٌّ ايحلدهللٗ ي دَذْو
 ٙ ،اىبهللٓي٘ ّٓهٓهللٌّ ًلل ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه ّبحلدض
ايصشوب٘ ّأمه ا٦خهًٓ ٍّ قِ ا٤خمور مً ّدِْ :
اّ٤ل  :صب، ٞهللا مً اىبس نـب مَودهًٓ مً مر٘ ّؼبن ٌْ أخمورٍو .
ايجوىٕ  :اخْل ردول اياموٜدل لفب مرد٘ ٤اا ٛاسبدر ّايحلندهٗ لذ ًّحلدت
محلهك٘ بهللر ًب شَه رمطوٌ ٍّْ ايلومع مً ايشدَْر ايحلهبٔد٘ ّأ،امدُ شدَه

شْال ٍّدْ مدً أشدَه اسبدر ًدول تحلدوفب طاٌْؾَئظ ؤَشْئهُشٌ َِؼٍُْىَِئبدٌ فََّئْٓ فَئشَعَ
( )1مْرٗ اييذه .4-3
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ٓ َخُْئ ٍش َ ْؼ ٍَّْئ ُه اٌٍَّئ ُه
ْ
ش َو َال ُفغُى َق َو َال عِئذَا َي فِئٍ ا ٌْؾَئ ِّظ َوَِئب َر ْف َؼٍُئىا ِِئ
ال َس َف َ
ؾ َّظ َف َ
ٓ ا ٌْ َ
َّ
فُِ ِه
وَرَضَوَّدُوا فَةَِّْ خَُْشَ اٌضَّادِ اٌزَّمْىَي وَارَّمُىٍِٔ ََبؤُوٌٍِْ األٌَْجَبةِص(.)1
ّ ٢تسلأع ًه ٓ

ميع اييود مً اسبر ّايحلندهٗ ّ ٢لخفدو، ٛسدرهتَه

ي م هلل فلشٔع أخمور املحلهللااٍه ي الول ّكوىْا ٓلفوخهٌّ بُ ّٓلْ،هللٌّ
اىبس نـب بويجأر يالٍ٣ه ًب محلهك٘ بهللر .
ايجويح  :اخْل ايلذور ّايقًٓ ٓشرتٌّ اىبريٗ لفب مر٘ ّلوَ،٣ه ٙ ،
أسْال اييود فَٔو ّمظوٍه ماهللموت ايغدّ ّكوىت دحلذحل٘ ايس٣ق بوآ٘
ي حلٔوٌ فَٔو.
ايهابع  :مً خصوٜص اىبهللٌ اخْل ايدّار ّايْافهللًٓ ذو ّزٓدورٗ ذّٖ

اياهبّ ٙخهّز أٍ َو ًب ايسفه ئرٌْ مً ،نْموت ًْيُ تحلوفب طفَبعْؼًَْ
ؤَفْئِذَحً ِِْٓ اٌاَّبطِ رَهْىٌِ بٌَِئُْهُِْص

( )2

لو ٣ايييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه

ّاىبس نـب  ٙ ،مره ّكٔهلل ايقًٓ كفهّا.
ًّهلل تها أخمور ّأسْال مر٘ لفب اىبهللٓي٘ بويْاما٘ كنو يْ كوٌ بحلطَه
ٓقٍب لفب ًهٓ٘ ًهٓم٘ مً اىبهللٓي٘ فٔيال أخمور مر٘ ئْو َو غريِ لفب أمسو
رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ .
اشبومس  :تْافهلل أٍدل أمده ٚمحلهكد٘ بدهللر لفب ا ىبهللٓيد٘ يفردوا أبيدوَٜه
ّافع ايحلْ

ّايمهللل أّ ي٩ونٝيوٌ َٔ ،ه .

ايسواد  :خهّز اىبس نـب مً اىبهللٓي٘ ي لذورٗ ّايلم ٔا ّت إ ا٤خمور
،ددً أسددْال اىبشددهكـب ّكٔددف أٌ ردددول ًددهٓ

ٓاْفددٌْ  ،دد ٙاياموٜددل

يلذئهللٍه يالول ايييب ّٓمـب ًْيُ تحلوفب طََبؤَهَب اٌَّزََِٓ آَِاُىا الَ رَىُىُٔىا وَبٌَّزََِٓ
وَفَئشُوا وَلَئبٌُىا ٌِئةِخْىَأِهُِْ بِرَا ػَئشَثُىا فِئئٍ األَسْعِ ؤَوْ وَئبُٔىا غُئضًّي ٌَئىْ وَئبُٔىا ػِاْئذََٔب َِئئب َِئئبرُىا وََِئئب
( )1مْرٗ ايماهٗ .197
( )2مْرٗ ابهأٍه .37
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لُزٍُِىاص

()1

أٌ بحلض ايصشوب٘ كوٌ ؽبهز مً اىبهللٓي٘ ي رسب ّايلذورٗ ّميَه

اٰسٔ٘ اير يب ايقٖ ّول ًب د مُ ايلذورٗ افب اىبهللٓي٘ أّاٌ و ٗ٣ازبنحل٘ كنو

ًب ًْيُ تحلوفبط وَبِرَا سَؤَوْا رِغَبسَحً ؤَوْ ٌَهْىًا أفَؼُّىا بٌَُِْهَب وَرَشَوُىنَ لَبئًِّب لًُْ َِب ػِاْذَ اٌٍَّهِ خَُْشٌ ِِْٓ اٌٍَّهْىِ
وَِِْٓ اٌزِّغَبسَحِ وَاٌٍَّهُ خَُْشُ اٌشَّاصِلِنيَص(.)2
ايسددوبع  :دبددوٍه كفددور ًددهٓ

بددويحلدو  ،دد ٙغدددّ اىبهللٓيدد٘ هبٔدد٘ ّثددأراّ

ّبحلجَه رموٜل ايلَهللٓهلل لفب ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ ّأٍل
اىبهللٓي٘ ًووم٘ ّكقا رموٜل ايرتغٔب افب لخْاىَه مً اىبَودهًٓ ي حلْاٗ لفب
مر٘.
ًّهلل ٓلموار لفب ايقًٍ أٌ ايييب و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ٓاوبدل ٍدقا
ايلَهللٓهلل بو ٨ملحلهللاا ايحلويٕ ي الول خوو٘ ّأىُ ٓحلهف مره ّاٍوً ٛهٓ
ّلوهارٍه  ٙ ،و ب ايجأر ّكبسرَه بحلمواٗ اّ٤ثوٌ ّ،هللو املذوبلَه
يهللْ،تُ .
ّيرً ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ كوىْا ٓحلن ٌْ قبطومـب
آٓ٘ ايمشح بويلش ٕ بويصرب ّاىبصوبهٗ ّاىبْاظم٘  ٙ ،ايحلمدواات ّايلش دٕ
بويلاّْ ٚاشبشٔ٘ مً اا ،د ّدل .
ّمل ٓحل ه اىبشهكٌْ أٌ كل أمه مً اّ٤امه ا٤ربحل٘ اييت دوٛت بَو آٓد٘
ايمشح أموٌ ٍ٤ل اىبهللٓي٘ ّّأً٘ ي نس نـب مً اذدمب٘ ّم٣ق ييذوٗ ايييب
ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ.

( )1مْرٗ آل ،نهاٌ .156
( )2مْرٗ ازبنحل٘ .11
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ّمل ٓهللرا اىبشهكٌْ أٌ كل آٓ٘ مدً آٓدوت ايادهآٌ سدهز مدً غددٍّه

ّممب ملاهللو يصهللٯٍه ّخٔملَه ٍّٕ لىقار ذه ًول تحلوفب طٌَُِمْـَئغَ ؿَشَفئب
ِِْٓ اٌَّزََِٓ وَفَشُوا ؤَوْ َىْجِزَهُُْ فََُاْمٍَِجُىا خَبئِجِنيَص (. )2()1
ّمً ا،٨ذوز ًب ا ٘ٓ٦أ ِ٣،صبٍٔ١و بصٔغ٘ اىبطور طٌَُِمْـَغَص .
ّكوىت محلهك٘ أسهلل ّىلوٜذَو ّاشبسورٗ ايردمريٗ ايديت أودوبت اىبسد نـب
بسدداْس مددمحلـب شددَٔهللاّ أٖ ٫،شدده ،ددهللا دددٔ

اىبسدد نـب ْٓمٝددق ّكجددهٗ

دهاسوت ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ املهللرادوّ ي نشهكـب
ّمل ػبنحلْا بـب ىلوٜذَو ّىلوٜر محلهك٘ بهللر ٍّٕ ّ ٙ ،دِْ :
اّ٤ل  :ىصه ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّ م ه ّأوشوبُ ًب محلهك٘ بهللر
ّ،هللو ٍدمبلَه ًب محلهك٘ أسهلل .
ايجوىٕ  :خسورٗ ٍّدمب٘ اىبشهكـب ًب محلهك٘ بدهللر ًّّدْ مدمحلـب أمدرياّ
ميَه ًب أٓهللٖ اىبس نـب ّسسً محلوم ٘ اىبس نـب ذه .
ايجويح  :سبْم اشبدٖ بوىبشهكـب ًب محلهك٘ بهللر ّ،ذدٍه ،دً ذبأدق
أمموب ايجأر ًب محلهك٘ أسهلل .
ايهابع ، :دهللو ًّدْ أمده ٚمدً اىبسد نـب ًب أٓدهللٖ اىبشدهكـب مدْاً ٛب
محلهك٘ بهللر أّ محلهك٘ أسهلل ٍّْ مً ايشْاٍهلل ، ٙ ،هللو ٍدمب٘ اىبسد نـب ًب
محلهك٘ أسهلل.
اشبومس  :لىاطو ٛكل مً محلهكيت بهللر ّأسهلل ًب ائْو ايقٖ بهللأتو فُٔ
مع أٌ اىبشهكـب ٍه ايقًٓ كوىْا ٓمهللأٌّ ايالول ّٓهغمٌْ ًب املنهارِ .
ايسواد  :لىفوم ايقًٓ كفهّا ا٤مْال اياو ٙ ، ٘ ٜا٨ملحلهللاا يرل مً
محلهك٘ بهللر ّأسهلل ّخصْووّ محلهك٘ أسهلل اييت أىفادْا فَٔدو نبٔدع أمدْال

( )1مْرٗ آل ،نهاٌ .127
( )2أىظه ازبد ٛاسبواٖ ّايجنوىـب مً ٍقا ايسٰفه ايقٖ دو ٛخوووّ بلفسري ٍقِ ا. ٘ٓ٦
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ًوف د٘ أبددٕ مددفٔوٌ ّكوىددت تلددأيف مدً أيددف بحلددري ضبن دد٘ بويمطددوٜع ّميَددو
ايقٍب ّايفط٘ .
يلصوب دبورتَه بويطحلف ّايياص ّٓهللرا ايلذور ًب ايشوو ّايدٔنً
ّغريٍنو يبً ٓلحلومل محلَه ردو٢ت ًهٓ

ايياص ًب أمْاذه ّلباوَٜه أّ

،ذدٍه  ً،تسهللٓهلل ايهللٌْٓ ًّ ٘ اياْافل اييت تأتٕ مً مر٘ ئمحلح ٍقا
ا٤مه  ٙ ،ا٨ملفَوو ايلاهٓهٖ ّا٨ىرورٖ كحلدواٗ ايلذدور ًب كدل زمدوٌ ًب
ؤا ّممل ضنوٌ وهٓق ّكٔفٔ٘ لمرتااا أم ْاذه ّايانأىٔيد٘ خبصدْص
اىبحلوم ٘ ّأوهافَو .
فٔأتَٔه ازبْاب بأوو ًهٓ

قبشورب٘ ايييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه

ّايليدٓدددل ٍّدددْ أمددده ٓغدددٔض ي لذدددور ٤ىَددده ٓهٓدددهللٌّ ايسدد ه ا لنحلدددٕ
ّا٨ملاهار كْ،وّ ٛماهللم٘ ٨زاٍور ا٤مْام ّاملهللام٘ اىبرومب ّذبسـب
فهص ايحلنل ّايمٔع ّايشه ا ٍّْ ٛمً مصوآق اييحلن٘ ايحلوم٘  ٙ ،اييود

ًب ًْيددُ تحلددوفب طٌِ ئةَِالَ ِ لُ ئشَْ ٍ * بَِالَفِهِ ئُْ سِؽٍَْ ئخَ اٌشِّ ئزَبءِ وَاٌظَّ ئُْ ِ * فٍََُْؼْجُ ئذُوا سَةَّ هَ ئزَا

اٌْجَُْذِص(.)1
ياهلل أراا اا ،د ّدل ياهٓ

املهللام٘ ايديحله ّكجدهٗ ايلذدورٗ بدويلاْٚ

ّتها ،مواٗ ا٤ويوو ّايش ها بوا ،د ّدل يرديَه دشدهللّا ّامدلرربّا
ف شادلَه اذدمبدد٘ ّاشبدددٖ ّمل ٓلحلظددْا مددً محلهكدد٘ بددهللر ّىلوٜذَددو ّمددو
أووبَه فَٔو .
تهٍ ٚل سبات ًهٓ

خسورٗ ّخدٖ مً ًمل مجل خسورتَه ًب محلهك٘

بددهللر اىبرلددور  ٢يلأكٔددهلل ًددوىٌْ ٍّددْ سبددْم اشبسددورٗ ّاشبدددٖ ايحلودددل

( )1مْرٗ ًهٓ
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ّاىبسلهللٓه بويقٖ ؼب ورب اييمْٗ ّايليدٓل ًول تحلوفبط َِىَئشُوا َِىْئشَهُُْ وَػِاْئذَ اٌٍَّئهِ
َِىْشُهُُْ وَبِْْ وَبَْ َِىْشُهُُْ ٌِزَضُويَ ِِاْهُ اٌْغِجَبيُص(.)1
ايسددوبع  :مدد٣م٘ ايددييب ضبنددهلل و د  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّم د ه ًب كددل مددً
اىبحلهكلـب مً ايالل ىحله ردع افب اىبهللٓي٘ هاسوت ،هللٓهللٗ ًب محلهك٘ أسهلل
ّمع ٍقا فاهلل املمشه أٍل اىبهللٓي٘ بحلْاتُ .
ّ ً،محلهلل بً أبدٕ ًّدوص ًدول  :مدهٯ رمدْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
بومهأٗ مً ب

آيور ًّدهلل أودٔب زّدَدو ّأخٍْدو ّأبٍْدو مدع رمدْل اا

و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه بأسهلل ف نو ىحلْا ذو ًويدت :مدو فحلدل رمدْل اا
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه .
ًويْا :خريا ٓو أو ف ٍْ ٌ٣حبنهلل اا كنو ذبمـب.
ًويت :أرّىُٔ سل ٙأىظه لئُ.
ًول :فأشري ذو لئُ سل ٙلذا رأتُ ًويت :كل مصٔم٘ بحلهللا د ل(.)2
ياهلل أراا اا ،د ّدل أٌ ٓلْافب ىدّل آٓدوت ايادهآٌ  ،د ٙايدييب ضبندهلل
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ىبو فُٔ اييفع ايحلوو ٤دٔول اييود لفب ْٓو ايأوم٘
ئرٌْ مً ا،٨ذوز ًب ىدّل اياهآٌ  ٙ ،عبْ ايلهللرٓر ّايلْايٕ م٣م٘ ايييب
ضبنهلل مً ايالل أّ اسبمس أّ ا٤مده ٍّدقِ ايسد٣م٘ مدً مرده اا ّيافدُ

ّايقٖ ٓقكهِ ًب ًْيُ تحلوفب ط وَبِرْ َّْىُشُ ثِهَ اٌَّزََِٓ وَفَشُوا ٌُُِضْجِزُىنَ ؤَوْ َمْزٍُُىنَ ؤَوْ َُخْشِعُىنَ
و َّْىُشُوَْ و َّْىُشُ اٌٍَّهُ وَاٌٍَّهُ خَُْشُ اٌَّْبوِشََِٓص(.)3

ايجومً  :دب ٕ ًوىٌْ ًب ازبنع بـب محلهك٘ بهللر ّأسدهلل ٍّدْ ،ذدد ايدقًٓ
كفهّا  ً،غدّ اىبهللٓي٘ اىبيْرٗ أّ امدلموسلَو ئردٌْ مدً ا،٨ذدوز ًب ىمدْٗ
ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ،صن٘ اىب هللٓي٘ مً غدّ اىبشهكـب كندو أٌ
( )1مْرٗ ابهأٍه .46
( )2ابً كجري  /ايسريٗ اييمْٓ٘ .93/3
( )3مْرٗ ا٤ىفول .30

22ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل اإلمياٌ  /ج172
اىبس نـب ًب اىبهللٓي٘ مل ؽبهدْا يغدّ اىبشهكـب أّ املموس٘ مهللىَه ٍّْ مً

،نْموت ًْيُ تحلوفبط وََِب ؤَسْعٍَْاَبنَ بِالَّ سَؽَّْخ ٌٍِْؼَبٌَِّنيَص(.)1

ياهلل وور ا٤مً ًب اىبهللٓي٘ ممموّ سبفا اىبس نـب ٓ٦دوت ايادهآٌ ّضدماَه
٤فحلول ايصّ ٗ٣ذبأق ّتْارخ اىبس نـب ي٩ملجول ياْل ايييب ضبنهلل و ٙ
اا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه  :و ْا كنو رأٓلنْىٕ أو ٕ(.)2
ايلومع  :وريّرٗ اىبس نـب ًب ميحل٘ ّتدآهلل اخْل اييدود ًب ا٨مد٣و
بحلهلل محلهك٘ بهللر ّأسهلل ّأَٓنو أكجه ،هللا ايقًٓ اخ ْا ا٨م٣و بحلهلل محلهك٘
بهللر أو ايقًٓ اخ ْا ا٨م٣و بحلهلل محلهك٘ أسهلل.
ازبْاب ٍْ ايجوىٕ ئرٌْ مً محلذدات ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ
ّم ه :
أًّ : ّ٢وىٌْ زّال ايحلْاٜق اييت ذبْل اٌّ اخْل اييود ا٨م٣و.
ثوىٔوّ ً :وىٌْ لزاي٘ أمموب وهللٯ اييود  ً،ا٨م٣و .
ثويجوّ ً :وىٌْ لووب٘ أمْال ايقًٓ كفهّا بويياص .
فٔحلذددد ٌّ ،ددً ا٨ىفددوم ًب ايمووددل ّايلشددهٓض  ،دد ٙا٨مدد٣و ًددول

تحلوفبط بَِّْ اٌَّزََِٓ وَفَشُوا َُاْفِمُىَْ ؤَِْىَاٌَهُُْ ٌَُِظُذوا ػَْٓ عَئجًُِِ اٌٍَّئهِ فَغَئُُافِمُىَٔهَب صُئَُّ
رَىُىُْ ػٍََُْهُِْ ؽَغْشَحً صَُُّ َُغٍَْجُىَْص(.)3

رابحلوّ ً :وىٌْ مً مصوآق طرٍِْهَ األََّ بَُ ُٔذَاوٌُِهَب ثََُْٓ اٌاَّئبطِص( )4زٓدواٗ ،دهللا
اىبس نـب ّىاص ،هللا اىبشهكـب ًب كل ْٓو .
ايحلوشه  :ايلمو،هلل ايدموىٕ ًب ايالول ّاىبحلورا بـب اىبسد نـب ّاىبشدهكـب
ف ه كبض ميلوٌ ٍ ٙ ،ذهٗ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه سلدًّ ٙحلدت
( )1مْرٗ ا٤ىمٔو.107 ٛ
( )2تفسري ايهازٖ .369/10
( )3مْرٗ ا٤ىفول .36
( )4مْرٗ آل ،نهاٌ .140
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محلهك٘ بهللر ّبحلهللٍو بج٣ث٘ ،شه شَهاّ دهت محلهك٘ أسهلل ثه بحلهللٍو بسيلـب
كوىت غدّٗ اىبشهكـب ي نهللٓي٘ ًب محلهك٘ ا٤سداب ثه أووب ايايْس ايقًٓ

كفددهّا لفب أٌ مت و د ض اسبهللٓمٔدد٘ ٍّددْ مددً مصددوآق ًْيددُ تحلددوفبطفََُاْمٍَِجُئئىا

خَبئِجِنيَص(.)1
ّكوٌ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ؼبهص  ٙ ،أاا ٛايص ٗ٣نبو٘،
ًب اسبل ّا يرتسول ًب كل فه

مً ايفهاٜض ائْمٔ٘ اشبنس٘ .

ّمً خصوٜص اياهاً ٗٛب ايصد ٗ٣أىَدو ّأًد٘ اٌّ ذبهٓدف ايادهآٌ أّ
ايلغٔري ًب بحلض طبورز اسبهّف خوو٘ ،يهلل كجهٗ اخْل ا،٤وده ا٨مد٣و
بفطل مً اا ممشوىُ.
ّمً آ٦دوت أىَده كدوىْا ػبلَدهللٌّ ًب ايدل فا بر ندوت ايادهآٌ بصدْرٗ
وشٔش٘ ّكجري مً  ،نو ٛاي غ٘ ّاييشْ ّاياها ٗٛمً غري ايحلهب ٍّْ مً
ا،٨ذوز ًب ىمْٗ ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ميَه بحلض ايحل نو: ٛ
اّ٤ل  :مٔمُْٓ ٍّْ أبْ بشه ،نهّ بً ،جنوٌ بً ًيرب ( )796-765و
ّيهلل ًب ًهٓ٘ ايمٔطو ٛمً ب٣ا فورد ثه رسدل مدع أمدهتُ لفب ايمصدهٗ فيشدأ
ّت ا ٙتحل ٔنُ فَٔو ّتْدُ ًب ايمهللآد٘ يدلحل ه ايفادُ ّاسبدهللٓح ّيريدُ أسبدً
ْٓموّ فاول يُ هبوا بً م ن٘ أسبيت ٓو أ،ذنٕ فرسه ايا ه بوميوىُ فأتاً
ًْا،هلل ايحلهبٔ٘ ًّول  ٢ :دهو ٤و ؾب  ،نوّ  ٢ت شي

فُٔ ابهللاّ .

ًّول أبْ ،جنوٌ اىبوزىٕ  :مً أراا أٌ ٓحلندل كلوبدوّ كدمرياّ ًب اييشدْ بحلدهلل
مٔمُْٓ ف ٔسلشٕ ) (.)2
ّ ٙ ،فه

وهللّر ٍدقا ايادْل مدً اىبدوزىٕ فَدْ ىدْ لدشدوف ي حل ده

ّايحل نو ٛيقا ًول أبْ احملومً ايليًْب ّٓهّ ٚأىدُ ًدول مدً أراا أٌ ٓحلندل
كلوبوّ ًّْ )...يُ ( ٓهّ ) ٚتطحلٔف ي ررب .
( )1مْرٗ آل ،نهاٌ .127
( )2تأرٓم ايحل نو ٛاييشْٓـب .5/1
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ّئس مً سصه ّتأٔهلل ىبو تفطل اا ،د ّددل بدُ  ،د ٙاييدود ًدول

ممشوىُ ط ػٍَََُّ اإلِٔغَبَْ َِب ٌَُْ َؼٍَْئُْص

( )1

ّمحلي ٙمٔمُْٓ بويفورمٔ٘ راٜش٘ ايلفوق

سبنددهٗ ّديلٔددُ ّسطدده مددٔمُْٓ لفب ايرْفدد٘ ّأحل  ،دد ٙميددوظهٗ ايرسددوٕٜ
ّ ،نو ٛايرْف٘ قبسوٜل ًب اي غ٘ ّاييشْ ّكوٌ ايهدشوٌ ذه خوو٘ مع
ا٨ملشددَوا بوسطددور ،ددهللا مددً ا،٤ددهاب ّا ٨مددلنو افب ت فظَدده ي ردد٣و
ايحلهبٕ.
فحلوا لفب شرياز ّموت فَٔدو ّمل ٓلذدوّز مدً ايشدموب ّىشدرل  ،دٙ
تسنٔ٘ كلوبُ بويرلوب ٍ ٌ٤قا ا٢مه لذا ّرا ما اوّ فوىبهاا ميُ اياهآٌ ىحله
ٓصض اياْل  :كلوب مٔمُْٓ .
ّايقٖ ٓلرٌْ مً ددٜـب ٓاع ازبد ٛاّ٤ل ًب ْ ،و اييشدْ أمدو ازبددٛ
ايج وىٕ فٔليوّل اىبنيْ مً ايصهف ّا٨ضوف٘ ّا وز ّايلصغري ّعبِْ.
ايجوىٕ  :أبْ  ٕ ،ايفورمٕ اسبسً بً أهبهلل بً ،مهلل ايغفور بً م ٔنوٌ
( ) 987-900مٔ٣آ٘ ووسب كلوب لٓطوق اياْا،هلل ّيهلل ًب ب هللٗ فسو ًب
لٓهاٌ ٤ب فورمٕ ّأو ،هبٔ٘ ّرسل لفب بغهللاا يا ب ايحل ه ثه لفب س ب
ّ،وا لفب فورد ئ٣زو م ك شرياز ،طهلل ايهللّي٘ ابً بُْٓ .
ايجويح ، :جنوٌ بً د
اشبصوٜص ّكوٌ أبِْ د

اىبْو ٕ اي غْٖ ( )1002-941و ووسب كلوب
،مهللاّ رّمٔوّ يب ْكوّ .

ًّب خرب  ً،هبوا أىُ كوٌ مب ٕ  ،د ٙو٣بدُ ًّدول  :ودحلهلل رمدْل اا
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ايصفو فاو ل هبوا ٓ :و فورمٕ  ٢تال ايصفوٛ
 ٌ٤ايصفو ماصْر.
ايهابع  :أهبهلل بً فورد أبْ اسبسـب ايهازٖ ايادّٓ

()1004-941أو ُ

مً ًدًّٓ ّاىلال لفب ٍنقاٌ ثده لفب بد٣ا ايدهٖ أٖ ًهٓمدوّ مدً وَدهاٌ
ّتْف ٙفَٔو يقا ٓ اب بويهازٖ ّيُ م١يفوت ملحلهللاٗ ًب اي غ٘ ّايسريٗ ميَو
( )1مْرٗ ايحل ق .5
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ماوٓٔ س اي غ٘ ّا نل ّاتمع فَٔنو ا ٤هللٓ٘ ّميَو ل،هاب اياهآٌ ّتفسري
أمسو ٛايييب .
اشبددومس  :ايدطبشددهٖ ضبنددهلل بددً ،ندده بددً ضبنددهلل بددً ،ندده اشبددْارزمٕ
(ٍ ) 1143-1074ذهٓ٘ ّٓا ق  ُٔ ،ياب دور اا ايدطبشهٖ ٤ىُ مدوفه لفب

مر٘ ّأًوو فَٔو شاهاّ مً سٔوتُ للبو ًب مر٘ بٔت اا ًول تحلوفب طبَِّْ

ؤَوَّيَ ثَُْذٍ وُػِغَ ٌٍِاَّبطِ ٌٍََّزٌِ ثِجَىَّخَ ُِجَبسَوبص (. )1
ّيهلل ًب مهللٓي٘ زطبشه خبْارزو (اّزبرسلوٌ سوئدوّ ) ّكوىدت فَٔدو يغدوت
ملحلهللاٗ ميَو ايحلهبٔ٘ ٍّدٕ يغد٘ ايحل ندو ٛآىدقاا ّيدُ م١يفدوت ميَدو أمدود
ايم٣غ٘ ٍّْ مً ًْامٔس اي غ٘ ّ ،دْو ا دوز ّتفسدريِ ايرشدوف ايدقٖ
اشلَه بُ ّٓلطنً ىروت ًب ب٣غ٘ اياهآٌ ًّهلل أثي ٍْ ٙىفسُ  ٙ ،تفسريِ
باْيُ :
أٌ ايلفسري ًب ايهللىٔو ب، ٣هللا

ّئس فَٔو يحلنهٖ مجل كشوًب

اٌ كيت تمغٕ اذهلل ٚفويدو ًهاٛتُ

فوزبَل كويهللاّ ٛايرشوف كويشوًب

ًّددهلل را ٔ ،ددُ ايحل٣مدد٘ ايسددٔهلل ،مددهلل اي سددلور اسبس د

بمٔددلـب مددً ايشددحله

خبصْص ٍقا ايسٰفه اىبمورا محلومل ا٨مبوٌ ًب تفسري ايادهآٌ كندو مدمـب ًب
تاهٓطُ اىبيشْر ًب آخه ٍقا ازبد.)2(ٛ
ايسواد  :ازبهدوىٕ ،مهلل اياوٍه بً ،مهلل ايههبً بدً ضبندهلل ازبهددوىٕ
( ) 1087-1009و ّىشأ قبهللٓي٘ دهدوٌ ًب آهاٌ .
ّيُ كلوب (أمهار ايم ٣غ٘) ّكلوب (اٜ٢ل ا،٨ذوز ) ًب ب٣غ٘ ايادهآٌ
ّمو فَٔو مً ا،٨ذوز .

( )1مْرٗ آل ،نهاٌ .96
( )2أىظه ص .317
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ايسوبع  :ايفريّز آبواٖ ضبنهلل بً ٓحلاْب بً ضبنهلل صبهلل ايهللًٓ ايشريازٖ
ايفريّز آبواٖ ( 1415-1329و) ّيهلل ًب ب دهللٗ كدوزرٌّ مدً ىدْاسٕ شدرياز
ّيريُ اشلَه ب اب فريّز آبواٖ ىسم٘ لفب ايم هللٗ اييت كوٌ ٓاايَو أبِْ ّدهللِ.
فذنو ٘،مً ايفهد سٔينو ٓيلال لفب ب هللٗ أّ ب هلل آخه ٓماد ٙؼبندل ذات
اي اب ايقٖ كوىت  ُٔ ،أمهتُ ّٓهخ أبيو ِ٠ذات اي اب ّٓحلهفٌْ بُ ّيْ
يحلهللٗ باٌْ ّيُ عبْ ملـب كلوبوّ ًب ْ ،و اياهآٌ ّاسبهللٓح ّاي غ٘ ّاشدلَه
كلوبُ (اياومْد احملٔط ).
كوىت ّ٢اتُ مي٘ ٍ 729ذهٓ٘ ّاتصف برجهٗ ايسفه و موّ ي حل ه ّأخقِ
مً كمور ايحل نوً ٛب ايفاُ ّاياهاّ ٗٛاي غد٘ فادهلل رسدل لفب ّامدط ّبغدهللاا
ّأخق ً ً،وضَٔو ّمهللرد اىبهللرم٘ اييظومٔ٘ ،مهلل اا بً برلوش ثه رسل
لفب امشق ّايلا ٙايسمرٕ ّابً ىموتُ ّابً نبو ّغريٍه ثه رسل لفب
هبوِ ّد ب ّبحل مك ّاخل اياهللد ّأخق  ، ً،نوَٜو ثه رسل لفب غدٗ
ّرم ٘ ثه لفب اياوٍهٗ ّاخل ب٣ا ايهّو ثه اذيهلل ّاكهمُ م رَو ّ،وا
مً اذيهلل  ً،وهٓق ائنً ٓهٓهلل مر٘ ّمسع بَو مً ايطٔو ٛخ ٔل اىبويرٕ
ثه املاه ًب زبٔهلل بوئنً ّأكهمُ اىب ك ا٤شهف امسؤ،دل ّودهف يدُ
أيف آيور ّأمه ىوظه ،هللٌ بلذَٔدِ بأيف أخهً ِ٢ّّ ٚطدو ٛايدٔنً
فماً ٙب ائنً ايحلشدهًٓ مدي٘ ا٤خدريٗ مدً ،ندهِ ٓدداّل مَيد٘ اياطدو ٛمدع
ايلأئف .
ّزار خ٣ذو مر٘ ّاىبهللٓي٘ ،هللٗ مهات ّكوٌ كجري ا٨ىفوم ّؼبنل محلُ
ًب مفهِ أهبول مً ايرلب ٓهادحلَو ًب مفهِ ّٓمٔحلَو لذا أم ق.
ٍّ ٛ٢١ايحل نوّ ٛعبٍْه ئسدْا أ،دوده للبدو ٍده ،دهب بو٨مد٣و ّيغد٘
اياهآٌ ّا٨ىلنو ٛافب ايم٣ا ايحلهبٔد٘ ّا٨مد٣مٔ٘ ايديت مدريٍْو ًّدهللمْا
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ي٩م٣و ّايحلهبٔ٘ أسسً اشبهللموت باصهلل اياهبد٘ افب اا ّرددو ٛايجدْاب

ًّب ايليدٓل ط وََِب رَفْؼٍَُىا ِِْٓ خَُْشٍ َؼٍَّْْهُ اٌٍَّهُ وَرَضَوَّ دُوا فَةَِّْ خَُْشَ اٌضَّادِ اٌزَّمْىَيص(. )1
كنو كوٌ ٍيوا رّاا مً ايحل نو ٛايحلهب ًب اي غ٘ ّايم٣غ٘ مجدل اشب ٔدل
بً أهبهلل ايفهأٍهللٖ (ٍ170-100ذهٓ٘) (786-718و) ٍّْ ووسب كلوب
ايحلـب ٍّْ أّل محلذه ،هبٕ ٓ١يف ًب ايحلهبٔ٘ ّّضع  ،ه ايحلهّ

ٍّْ

أملوذ مٔمُْٓ ّيهلل ًب ،ندو ٌ ّاىلادل افب ايمصدهٗ ٍّدْ ودغري ّتدْفً ٙب
ايمصهٗ ّ،وش فارياّ ووبهاّ ّكدوٌ شدحلح ايدهأد يبددم ايجٔدوب ملاادع
اياهللمـب بٔينو ٓرسب و ملُ ا٤مْال ايرجريٗ بحل نُ .
ّّدددُ ائددُ م د ٔنوٌ بددً  ،ددٕ اىبَ دديب ّايددٕ اٍ٤ددْاز بددهلل ْٗ،يصددشملُ
ّيلأآب ّيهللِ ّبحلح يُ قبو ٜ٘أيف ارٍه فدها اىبو ٜد٘ أيدف مدع ايهمدْل
ًّهللو يُ ( خمداّ ٓوبسوّ ًّول :مو امت أدهللِ ف ٣سود٘ بٕ لفب م ٔنوٌ فاول
ايهمْل :فنو أب غُ ،يك؟ فاول:
أب ا م ٔنوٌ أىٕ ،يُ ًب محل٘ٱ ًّ ...ب غيٙ٭ غري أىٕ يست ذا مول
مر ٙبيفسٕ أىٕ  ٢أر ٚأسهلل ّا  ...مبْت ٍدٓ ٢ّ ّ٢ما ٙ ، ٙسول
ّايفاه ًب اييفس ً ٢ب اىبول ىحلهفُ ّ ...مجل ذاا ايغيً ٙب اييفس  ٢اىبول
فويهزم ً ً،هللرٕ  ٢ايحلذد ٓياصُ ٓ ٢ّ ...دٓهللا فُٔ سْل ضبلول)(.)2
ّ ٢أول ىبو ًويُ ابً خ دهللٌّ بدأٌ ايحلدهب اىشدغ ْا بويْٓ٢د٘ ّاسبرده
ّتهكددْا ايحل دده ّايلشصددٔل سٔيٝددق ٍّددل ؼبلنددل أٌ أبيددو ٛددديس ّأمدد٘
طبصْو٘ مً غري ايحلهب ٓ لحلوّىٌْ فٔنو بٔيَه بلحلطٔهلل بحلطَه بحلطوّ ّلبهاز
ّمدهللٯ أوددشوبَه ّتددهّٓر ّامليسددوخ كلددمَه ّا٨شددورٗ ليددَٔه بويميددوٌ
ازبْاب لىُ أمه يبرً .

( )1مْرٗ ايماهٗ .197
(ٓ )2وًْت اسبنْٖ  /محلذه ا٤ابو. 461/1 ٛ
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اسبنهلل ا ايقٖ أرمل ا٤ىمٔو ٛبويمشورٗ ّا٨ىقار لذ ٓهللل ًْيُ تحلوفب طوََِب
ُٔشْعًُِ اٌُّْشْعٍَِنيَ بِالَّ ُِجَشِّشََِٓ وَُِازِسََِٓص(.)1
ّتهللل ا ٘ٓ٦أ ٙ ، ِ٣،أٌ ا٤ىمٔو ٛمل ٓمحلجْا ي َذْو ّايغدّ للبو ددوّٛا
بوسبذ٘ ّايربٍدوٌ ّمدً ّددِْ ا٨ىدقار ًب اىبادوو ايددده ،دً ايغددّ ّ،دً
ايالول ّأٌ ،وًم٘ ايلحلهللٖ  ٙ ،ا٤ىمٔوّ ٛأٍل ا٨مبوٌ ٍْ اشبٔم٘ ّاشبسدهاٌ
ًب ايهللىٔو ّاسبسهٗ ّايحلقاب ًب ا٦خهٗ .
يا هلل بحلح اا ،د ّدل ا٤ىمٔوّ ٛأّذه آاو  ُٔ ،ايس٣و أبْ ايمشه ايقٖ
أًوو ًب ازبي٘ بهٍ٘ مً ايدمً يلرٌْ ٍقِ اً٨وم٘ َ،هللاّ ّّ،هللاّ مً ،يدهلل اا
،د ّدل ي ن١ميـب ّتهغٔموّ بويحلنل ايصوحل بأىُ وهٓق ي محلح ايهللاٜه ًب
ازبي٘.
اسبنهلل ا ايقٖ دحلل ايييب ضبنهللاّ و  ٙاا ّ ُٔ،آيُ ّم ه خومت ا٤ىمٔوٛ
ّتفطل بقكه ميلُ ّمريتُ ًب اياهآٌ ايرلوب ايسنوّٖ ايسومل مً ايلشهٓف

ّايدٓواٗ ّاييأص٘ لفب ْٓو ايأوم٘ ًّب ايليدٓل طالَ َإْرُِهِ اٌْجَبؿًُِ ِِْٓ ثَُِْٓ

َذَْهِ وَالَ ِِْٓ خٍَْفِهِ رَاضًٌَِ ِِْٓ ؽَىٍُُِ ؽَُِّذٍص (. )2
يلرٌْ ا ٘ٓ٦ا ياهآىٔ٘ ّأخمور ايسي٘ اييت ّرات  ً،وهٓق أٍل ايمٔدت
ّايصشوب٘ ثهّٗ  ،نٔ٘ ّميَوددوّ ي صد٣ق ّايلادّْ ٚافو،دوّ ،دً ايدييب
ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّا٤ىمٔو ٛايسوباـب ًب كل زموٌ ٍّْ مدً
ّدِْ تفطٔ ُ و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه  ٙ ،ا٤ىمٔو ٛيصريّرٗ ميلُ سذد٘
ّشددوٍهلل وددهللم  ،دد ٙسسددً مسددت نبٔددع ا٤ىمٔددوّ ٛتيدددٍَه ،ددً ايظ دده
ّايلحلهللٖ ّازبْر .

( )1مْرٗ ا٤ىحلوو .48
( )2مْرٗ فص ت .42
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ياهلل ًوتل ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه اىبشهكـب ّكدوٌ ًلويدُ
افو،وّ ّسود٘ ّضهّرٗ ٤ىَه محلْا لفب ًل ُ ٍّذنْا ْٔشدَه ٨مدلموس٘
اىبهللٓي٘ فاهلل ٍذه اىبشهكٌْ ًب شدَه رمطدوٌ مدً ايسدي٘ ايجوىٔد٘ مدً اذذدهٗ
فروىت محلهك٘ بهللر اييت خسهّا ّاىَدمْا فَٔدو ىحلده مل ٓرْىدْا ٓاصدهللٌّ
بَذْمَه ٍقا غدّ اىبهللٓي٘ لذ كوىت غوٓلَه مو ٛبهللر ّايقٖ ٓمحلهلل  ً،اىبهللٓي٘
عبْ موّ ٜ٘وبسـب كٔ ْ مرتاّ .
ّمو ٓهللرٓك يحل َه يْ ّو ْا لئُ ّمل ػبهللّا ايييب و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
ّم ه ّأوشوبُ ٤ملنهّا بو ذذْو سل ٙغدّ اىبهللٓي٘ ّ أىَده يدْ كبريدْا ًب
اىبحلهك٘ يليودْا بوذذْو َٔ ،و خوو٘ ّأىَه ىبو دوٍٛه رمْل أبدٕ مدفٔوٌ
بحلهلل خهّدَه مً مر٘ ؽبربٍه بس٣م٘ ّظبوٗ اياوف ٘ ّٓا ب ميَه ايهدْ
٨ىلفو ٛاىبْضْ بوىلفو ٛمممُ ّ ،لُ فوىَه أبْا ل ٢ايْوْل لفب مو ٛبدهللر
مع ْ،اٗ ب حلض أفهاا مً ازبٔ

ْٓمٝق ميَه نبو ٘،مً ب

ٍوشه ّميَه

بيْ زٍهٗ (ًول ابً لمشومّ :ىبو رأ ٚأبْ مفٔوٌ أىُ ًهلل أسدهز ،دريِ أرمدل
لفب ًهٓ

 :لىره للبو خهدله يلنيحلْا ،ريكه ّردويره ّأمْايره فاهلل ظبوٍو

اا فوردحلْا.
فاول أبْ دَل بدً ٍشدووّ :اا  ٢ىهددع سلد ٙىدها بدهللرا ّكدوٌ بدهللر
مْمسو مً مْامه ايحلهب ٓحلاهلل ذه فُٔ مْم كدل ،دوو فيادٔه ٔ ،دُ ث٣ثدو
فييشه ازبدّر ّىاحله اياحلوو ّىسا ٙاشبنه ّتحلدف ٔ ،يو ايأوٌ ّتسنع بيدو
ايحلهب ّقبسريىو ّنبحليو فٓ ٣دايٌْ َٓوبْىيو أبهللا فومطْا.
ًّول ا٢خيس بً شهٓق بً ،نهّ بً ٍّب ايجافّ ٙكوٌ س ٔفدو يدم
زٍهٗ ٍّه بوزبشف٘ ٓ ( :و ب

زٍهٗ ًهلل ظبد ٙاا يرده أمدْايره ّخ دص

يره ووسمره طبهم٘ بً ىْفل ّللبو ىفهمت يلنيحلِْ ّمويُ فودحل ْا بٕ دميَو
ّاردحلْا فإىُ  ٢سود٘ يره بأٌ ربهدْا ًب غري ضٔحل٘  ٢مو ٓاْل ٍقا.
فهدحلْا ف ه ٓشَهللٍو زٍهٖ ّاسهلل أووّ ِْ،كوٌ فَٔه ماو،و.
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ّمل ٓر ً با ٙباً مً ًهٓ

لًّ ٢هلل ىفه ميَه ىود ل ٢ب

،دهللٖ مل

ؽبهز ميَه
ردل ّاسهلل فهدحلت بيْ زٍهٗ مع ا٢خيس ف ه ٓشَهلل بهللرا مً ٍوتـب
ايامٔ لـب أسهلل) (.)1
ّتادع ازبشفدد٘ غددهب مردد٘ ّتمحلددهلل ،يَددو  183كدده ًّددهلل ذكدده ًب مددمب
تسنٔلَو أٌ ًْموّ مدً ايحلنوياد٘ فَٔدو أودوبَه ايسدٔل فدودشفَه ّازبشفد٘
مٔاوت ايشوو ّمصه ّاىبغهب ّمً مبه َٔ ،و ًب ا٤سهاو ميَو ىبً ؼبهو ي شر
ًّب ايسي٘ ايجويج٘ ي َذهٗ دوٛت ًهٓ

ْٔش ً ٢مل ٍ٤ل اىبهللٓي٘ بَو لذ

زسفت بج٣ث٘ آ٢ف ردل  ٢يش ٞل ٌ٤ ٢اىبَودهًٓ ّا٤ىصور طلَبٌُىا سَثاَب اٌٍَّهُ صَُُّ
اعْزَمَبُِىاص (.)2
ّىبو وور دٔ

اىبشهكـب  ٙ ،بحلدهلل وبسد٘ كٔ دْ مدرت مدً اىبهللٓيد٘ خدهز

ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ لئَه ملْك ـب  ٙ ،اا ئس
ذه مهللا مً أٍل ا٤ر

ّ ٢ظَري ّئس مً ب هللٗ أخهٓ ٚيسشمٌْ لئَو

ياهلل أمه اا ،د ّدل اىبس نـب بوىبهابا٘ كنو ًب ًْيُ تحلوفب طََبؤَهَب اٌَّزََِٓ

آَِاُىا اطْجِشُوا وَطَبثِشُوا وَسَاثِـُىا وَارَّمُىا اٌٍَّهَ ٌَؼٍََّىُُْ رُفٍِْؾُىَْص (.)3
ّكوىت اىبهللٓي٘ اىبيْرٗ اىبصه ايْسٔهلل ايقٖ ٓهابط فُٔ ّسْيُ اىبسد نٌْ
ّكأٌ خهّدَه لفب محلهك٘ أسهلل مً اىبهابا٘ ّكوٌ ،دهللا ددٔ
أربحل٘ أضحلوف ،هللا د ٔ

اىبشدهكـب

اىبس نـب ٍّه مصهٌّ  ٙ ،ايالول .

ًّهلل سهللاّا غوٓوتَه اشبمٔج٘ كنو ٓأتٕ ًب ازبد ٛايلويٕ أٌ شو ٛاا ٍّْ
ايجويح ّايسمحلٌْ بحلهلل اىبوّ ٜ٘يرً اا ،دد ّددل ودهف كٔدهللٍه قبحلذددٗ
ملحلهللاٗ ّسطْر مٜ٣ر٘ مً ايسنو ٛمهللااّ ّْ،ىوّ ي ييب ضبنهلل و  ٙاا ُٔ ،
( )1ايسريٗ اييمْٓ٘ ٢بً كجري .399/2
( )2مْرٗ ا٤ساوف .13
( )3مْرٗ آل ،نهاٌ .200
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ّآيُ ّم ه ّأوشوبُ ًول تحلدوفب ط ثٍََئً بِْْ رَظْئجِشُوا وَرَزَّمُئىا وََئإْرُىوُُْ ِِئْٓ
فَىْسِهُِْ هَزَا َُّْذِدْوُُْ سَثىُُْ ثِخَّْغَخِ آالَ ٍ ِِْٓ اٌَّْالَئِىَخِ ُِغَىِِِّنيَص (.)1
ّمل ٓها ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ٍ ٙ ،ذْو اىبشهكـب ًب
محلهك٘ بهللر ّ ٢غدٍّه ًب محلهك٘ أ سهلل مع كجهٗ خسوٜه اىبس نـب ّىحله خهز
لفب هبها ٛا٤مهلل مع عبْ موٜلـب مً أوشوبُ ملحلاموّ زبٔ

اىبشهكـب ًب ائْو

ايلويٕ ىبحلهك٘ أسهلل ،يهللمو ب غُ أٌ اىبشهكـب ىهللمْا  ٙ ،لىسشوبَه مً محلهك٘
أسهلل مً غري أٌ ؼبااْا أٖ غوٓ٘ دوّٛا مً أد َو ّأىَه ٓليودٌْ ٍّه ًب
اياهٓق لفب مر٘ بويحلهللّٗ ي٩غورٗ  ٙ ،اىبهللٓي٘ ّاملموسلَه خوو٘ مع  ،نَه
برجهٗ ايال  ٙاىبس نـب لذ ماط ميَه ممحلٌْ شَٔهللاّ مع كجهٗ ازبهاسوت اييت
أووبت ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأٍل بٔلُ ّأوشوبُ .
ياهلل كوىدت ًدهٓ

مانٝيد٘ يحلدهللو را ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه

َٔ ،ه بَذْو أ ّ غدّ مشوبُ للبو كوٌ راِ بويهلل،وّ ٛتحلوٍدهلل ايصد ٗ٣ائْمٔد٘
ّا ْٗ،اييود ي َهللّ ٚا٨مبوٌ ّمل ٓأمه ايييب ضبنهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
ّم ه بوغلٔول كمور ردو٢ت ًهٓ

ايقًٓ غدّ اىبهللٓيد٘ ًب محلهكد٘ أسدهلل بدل

بويحلرس فوٌ ًوٜهلل دٔشَه أبو مفٔوٌ دو ٛلفب اىبهللٓي٘ كنو ًول ايييب ود ٙ
ا ا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ْٓف ايفلض (ّمً اخل اار أبٕ مفٔوٌ فَْ آمً)(.)2
ّٓمـب ايادهآٌ ًوىْىد ّو ٍّدْ أٌ اىبسد نـب سٔيندو ب غَده ىمدأ ميوددوٗ ددٔ
اىبشهكـب بويحلْاٗ ي الول بحلهلل محلهكد٘ أسدهلل بٔدْو لزاااّا لمبوىدوّ ًدول تحلدوفب

ط اٌَّزََِٓ لَبيَ ٌَهُُْ اٌاَّبطُ بَِّْ اٌاَّبطَ لَذْ عَ َّؼُىا ٌَىُُْ فَبخْشَىْهُُْ فَضَادَهُُْ بِميَبٔب وَلَبٌُىا ؽَغْجُاَب اٌٍَّهُ
ؤَِؼَُْ اٌْىَوًُُِص

( )3

فنً ،واٗ اىبلشوربـب ت إ ىمأ لرااٗ ايحلهللّ اذذْو فوىُ ٓاوب ُ

بويلشهللٖ قبج ُ خوو٘ ّأٌ محلهك٘ أسهلل مل ٓيلصه بَو اىبشدهكٌْ للبدو ردحلدْا
( )1مْرٗ آل ،نهاٌ .125
( )2ابً كجري  /ايسريٗ اييمْٓ٘ .552/3
( )3مْرٗ آل ،نهاٌ .173
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خوٜمـب بحلهلل فاهللٍه اثيـب ّ،شه ًٓ مً ردوذه ًول تحلوفب خبصْص ىلوٜر

ٍقِ اىبحلهك٘ ط ٌَُِمْـَغَ ؿَشَفب ِِْٓ اٌَّزََِٓ وَفَشُوا ؤَوْ َىْجِزَهُُْ فََُاْمٍَِجُىا خَبئِجِنيَص (. )1
ياهلل  ًٙ٢ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ تَهللٓهلل ّّٔ،هلل دٔ

ايددقًٓ كفددهّا بويصددرب ّسسددً ايلْكددل  ،دد ٙاا ،ددد ّدددل ئرددٌْ مددً
محلذدات ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه خوود٘ ّأٌ تَهللٓدهلل ايدقًٓ
كفددهّا يددٔس وددْرٓوّ أّ  ،دد ٙعبددْ ا٦دددل للبددو كددوىْا ًددهٓمـب مددً اىبهللٓيدد٘
بأم شلَه ّخٔ َه ّغهّرٍه ّزٍدٍْه فاوب دَه ايدييب ضبندهلل ود  ٙاا

ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ بسد٣ق ايلْكدل  ،د ٙاا ًّب ايليدٓدل طوَرَىَوَّئًْ
ػًٍََ اٌٍَّهِ وَوَفًَ ثِبٌٍَّهِ وَوِئُالًص

( )2

ّفُٔ شوٍهلل ً ٙ ،وىٌْ ٍّْ  :مل ٓها ايييب

ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه مدً ايغددّ قبج دُ للبدو ٓدهاِ بويصدرب ّسسدً
ايلْكل  ٙ ،اا ّفُٔ ميومم٘ يلذ  ٙاىبحلذدات ّفهو٘ ي يود ي لهللبه فَٔو
فنع تْايٕ اىبحلذدات ترٌْ اييلٔذ٘ ّ ٙ ،دِْ :

اّ٤ل  :اخْل ووٜف٘ مً اييود ا٨م٣و ًدول تحلدوفب طبِرَا عَئبءَ َٔظْئشُ اٌٍَّئهِ

وَاٌْفَزْؼُ* وَسَؤَْذَ اٌاَّبطَ َذْخٍُُىَْ فٍِ دَِِٓ اٌٍَّهِ ؤَفْىَاعبص (ٍّ )3ل مً م٣زم٘ بـب
ذباق اييصه مً ،يهلل اا ي نس نـب ّبـب اخْل اييود ًب ا٨م٣و  ٙ ،عبْ
ا٤فْاز ازبْاب  ٢للبو ٍْ فطل اا ،د ّدل  ٙ ،ايييب و  ٙاا ُٔ ،
ّآيُ ّم ه ّاىبسد نـب بدوزبنع بدـب اييصده ّاخدْل اييدود ا٨مد٣و ًموٜدل
ّأفْادوّ .
ّأثموت ش ٞيشٓ ٢ ٞهللل  ٙ ،ىفُٔ  ً،غريِ ف ٣تهللل ا ، ٘ٓ٦د، ٙدهللو
اخْل اييود ًب ا٨م٣و أفْادوّ ًمل فلض مر٘ للبو مدور ايدييب ود  ٙاا
( )1مْرٗ آل ،نهاٌ .127
( )2مْرٗ ا٤سداب .3
( )3مْرٗ اييصه .2-1
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ّ ُٔ ،آيُ ّم ه لفب فلض مر٘ بحلشهٗ آ٢ف مس ه بٔينو خهز ميَدو ّيدٔس
محلُ ل ٢أسهلل أوشوبُ حبٔا٘ ّسقر مً كفور ًهٓ

ًول تحلدوفب طبِالَّ رَاظُئشُوهُ

فَمَذْ َٔظَشَهُ اٌٍَّهُ بِرْ ؤَخْشَعَهُ اٌَّزََِٓ وَفَشُوا صَبٍَِٔ اصْآَُِْ بِرْ هَُّب فٍِ اٌْغَبسِ بِرْ َمُىيُ ٌِظَبؽِجِهِ
الَ رَؾْضَْْ بَِّْ اٌٍَّهَ َِؼَاَب فَإَٔضَيَ اٌٍَّهُ عَىُِاَزَهُ ػٍََُْهِ وَؤََّذَهُ ثِغُاُىدٍ ٌَُْ رَشَوْهَب وَعَؼًََ وٍََِّخَ اٌَّزََِٓ
وَفَشُوا اٌغفًٍَْ وَوٍََِّخُ اٌٍَّهِ هٍَِ اٌْؼٍَُُْب وَاٌٍَّهُ ػَضَِضٌ ؽَىٌُُِص (.)1
ئحلْا لئَو ًب ،نهٗ اياطوً ٛب ايسي٘ ايسوبحل٘ ّمحلُ أيفوٌ مً اىبَودهًٓ
ّا٤ىصور ئاْفْا بويمٔت اسبهاو ّٓيواٌّ صبلنحلـب ّملفهًـب (يمٔك اي َه
يمٔك يمٔك  ٢شهٓك يك يمٔك ).
ّٓاْمٌْ بويهمل ّاذهّي٘ ًب ا٢شْاس ايج٣ث٘ اّ٤فب .
،ددً ( ابددً ،مددود ًددولً :ددهللو رمددْل اا و د  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّم د ه
ّأوشوبُ ومٔش٘ رابحل٘ ٓ -حل

مً ذٖ اياحلهللٗ مي٘ ممع  -فاول اىبشهكٌْ:

لىُ ٓاهللو ٔ ،ره ّفهلل ًهلل ٍّيَه هبٓ ٙجهب.
فأمه رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه أٌ ٓهم ْا ا٢شْاس ايج٣ث٘
ّأٌ مبشددْا بددـب ايددهكيـب ّمل مبيحلددُ أٌ ٓهم ددْا ا٢شددْاس ك ددَو ل ٢ا٢باددوٛ
َٔ ،ه.)2( ).
ّاىبهاا مً ومٔش٘ رابحل٘ أٖ ومٔش٘ اي ٔ ٘ ايهابحل٘ مً شَه ذٖ اياحلدهللٗ
مددً ايسددي٘ ايسددوبحل٘ ي ددَذهٗ ّتسددنٍ ٙددقِ ايحلنددهٗ أٓط دوّ اياصددوص ٌ٤
اىبشهكـب وهللّا ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه  ً،ايحلنهٗ ًب ذٖ اياحلدهللٗ
مً ايسي٘ ايسوام٘ ي َذهٗ فوًلص ميَه رمْل اا و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
ّم ه ًب ايسدي٘ ايسدوبحل٘ ّيردً يدٔس ًب اىبادوو ًصدوص لذ أٌ اياصدوص
ٓلاْو بأوهاف :
( )1مْرٗ ايلْب٘ .40
( )2ايسريٗ اييمْٓ٘ ٢بً كجري .437/3
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اّ٤ل  :ايقٖ ٓالص مً ازبوىٕ .
ايجوىٕ  :مْضْ اياصوص مْاً ٛب ازبهّق أّ ايال  ٙأّ ا٤ىفول .
ايجويدح  :اىبادلص ميدُ ٍّدْ اىبحللدهللٖ ّازبدوىٕ ّيدٔس مدً ًصددوص أّ
مالص ميُ ًب ،نهٗ اياطو ٍّٕ ٛرهب٘ ي يود نبٔحلوّ قبو فَٔه ايقًٓ كفهّا
ًول تحلوفب ط وََِب ؤَسْعٍَْاَبنَ بِالَّ سَؽَّْخ ٌٍِْؼَئبٌَِّنيَص(ًّ )1ب ممب ىدّل ًْيدُ تحلدوفب

طوَاٌْؾُشَُِبدُ لِظَبصٌص (.)2
ّرا  ً،ابً ،مود أىُ ًول ( ىديت ٍقِ اً ٘ٓ٦ب و ض اسبهللٓمٔ٘ ّذيك
أٌ رمْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ىبدو ودهلل ،دً ايمٔدت ثده ودوسبُ
اىبشددهكٌْ  ،دد ٙأٌ ٓهدددع ،ومددُ اياوبددل ف نددو كددوٌ ايحلددوو اياوبددل دبَددد
ّأوشوبُ يحلنهٗ اياطوّ ٛخوفْا أٌ  ٢تفٕ ًهٓ

بقيك ّأٌ ٓصهللٍّه

 ً،اىبسذهلل اسبهاو ّٓاوت ٍْه ّكهِ أودشوبُ ًلدوذه ًب ايشدَه اسبدهاو
فأىدل اا ذيك) (.)3
ّٓ ٢هللل مْضْ ا ٘ٓ٦أّ ِ٣،كقا سهللٓح ابً ،مود  ٙ ،تسنٔ٘ ،نهٗ
اياطو ٛبحلنهٗ اياصوص خوو٘ ّأٌ اا ،د ّدل أخرب بأٌ اىبشهكـب ئسْا

أّئو ٛاىبسذهلل اسبهاو ّأٌ اا ٓحلقبَه ًول تحلوفب ط وََِب ٌَهُُْ ؤَالَّ َُؼَزِّثَهُُْ اٌٍَّهُ وَهُُْ
َظُذوَْ ػَْٓ اٌَّْغْغِذِ اٌْؾَشَاَِ وََِب وَبُٔىا ؤَوٌَُِْبءَهُ بِْْ ؤَوٌَُِْبئُهُ بِالَّ اٌُّْزَّمُىَْ وٌَىَِّٓ
ؤَوْضَشَهُُْ الَ َؼٍَُّْىَْص(.)4

ّؼبلنل مْضْ تحلقٓب ايقًٓ كفهّا ب شوظ ،نهٗ ايييب و  ٙاا ُٔ ،
ّآيُ ّم ه ّدٍْوّ :
( )1مْرٗ ا٤ىمٔو.107 ٛ
( )2مْرٗ ايماهٗ .194
( )3ايهللر اىبيجْر .413/1
( )4مْرٗ ا٤ىفول .34

معامل اإلمياٌ  /ج 172ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 35
اّ٤ل  :تحلقٓب ايقًٓ كفهّا بص ض اسبهللٓمٔد٘ ّٓسدنٓ( ٙدْو ايشدذهٗ )
كنو ، ً،رهم٘ (٤ )1ىَه اضاهّا لئُ ّأضهّا ْٓمٝدق بهللّيد٘ ا٨مد٣و ًب
اىبهللٓي٘ .
ايجوىٕ  :رضو اىبشدهكـب قبذد ٞايدييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه
ّأوشوبُ لفب مر٘ ًب ايحلوو ايلويٕ ٤اا ٛايحلنهٗ ،قاب ي قًٓ كفهّا .
ايجويح  :مْافا٘ كفور ًهٓ

 ٙ ،لًوم٘ ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيدُ

ّم ه ّأوشوبُ ًب مر٘ ىبهللٗ ث٣خ أٓوو ّخهز أغ ب اىبشهكـب لفب رّ٠د
ازبمول كٔٓ ٣هّا اخْل ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ّأودشوبُ مرد٘
ّوْافَه بويمٔت اسبهاو ّمع ٍقا ورب ايييب و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه
ّأوشوبُ  ٙ ،ا٤ويوو اييت ًب ايمٔت لذ أىحله اا ،د ّدل َٔ ،ه بويفلض
ًب ايحلوو ايلويٕ يلرسه ّتدال  ً،اىبسذهلل اسبهاو لفب ْٓو ايأوم٘ .
ًّب ًْيُ تحلوفب ط ؽَزًَّ بِرَا فَزَؾْاَب ػٍََُْهُِْ ثَبثًب رَا ػَزَاةٍ شَئذَِذٍص

( )2

ًول ،رهم٘

ّايسهللٖ أىُ فلض مر٘(. )3
ّيرً مْضْ ا ٘ٓ٦أ،ه ّذكه اىُ ْٓو بهللر .
( ًٔ٪،ابً ٪،مٲودٕ ًَول ٪كَوىْ٫ا ٓ٫ه ٪ٌ٬ّ٪أٌَٲ ايِحل٫ن٬ه َٗ٪فٰد ٙأَش٬دَ٫هٔ ايِش٪درِ مٰدً ٬أَفِذ٪دهٔ
ايِفُذْ٫رٔ فٰ ٙاَ٤ر٬

ٔ ّ٪ٓ٪ذ٬حل ٪ٌُْ ٪ايِن٫ش٪هٲو ٪و٪فَه٪ٓ٪ّ ٪اُْيُدٌْ ٪لٔذ٪ا ب٪ده٪أَ ايدهللٲب٪ه٪،٪ّ ٬فَدو

ايِْ٪ب٪ه٪ّ ٬اى٬سَ ٪م ٪و٪فَه - ٬أًََّ ٬ول ٪ا٪خ٪ل ٪و٪فَه - ٬فَاَدهلل ٬سٖ ٪دتٰ ايِحل٫ن٬ده ُٗ٪يٰن٪دًٔ ا٬،ل٪ن٪ده٬
فَاَهللٰو ٪اييٲمٰٙٳ و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّ٪أَو٬ش٪وب ٫ُ٫و٪مٰٔش َ٘٪ر٪ابٰحل٘٪ٱ مِّ َٔ٫ـب ٪بٰويِش٪رِ
فَأَم٪ه٫ٍ٪ه ٬أٌَ٪ٓ ٬ذ٬حل٪ٍُْ ٪و ٫،ن٬ه ّٗ٪فَل٪حل٪وظَه ٪ذ٪يٰكَ ٰ،ي٬دهلل٫ٍ٪ه ٬فَاَدويُْا ٓ٪دو ر٪م٫دْل ٪اي ٖدُٰ أَٚٳ
ايِشٰلِ ًَول « ٪ايِشٰلٳ كُ ُٗ.)4( ) ٫

( )1ايهللر اىبيجْر .115/6
( )2مْرٗ اىب١ميٌْ .77
( )3ايسنهًيهللٖ  /تفسري حبه ايحل ْو .190/3
( )4ميً اييسو.263/9 ٕٜ

36ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل اإلمياٌ  /ج172
ّاىبهاا مً (ايِشٰلٳ كُ ُٗ ) ٫أٖ دْاز لتٔوٌ ا٤فحلول ك َو اييت ًب اسبل سلٙ
ازبنو بـب ايلش ل مً اىبلحل٘ ّبـب ا٨سهاو ي شر .
لذ اىظنْا أٌ ػبومحلْا أزّادَه بـب ا٨س٣ل مً ايحلنهٗ ّا٨سهاو ي شر
ًب مر٘ فأخربٍه ايييب و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه بأىدُ ،يدهلل ا٨سد٣ل مدً
،نهٗ ايلنلع ٓموق ذده مدو كدوٌ مموسد ّو ًمدل ا٨سدهاو ّسدهو ّسظده ،يدهلل
ا٨سهاو ي حلنهٗ ّتسلنه ٍقِ ا٨بوس٘ لفب سـب ا٨سهاو ي شر .
ايهابع  :تًْف ايالول ّاذذْو مً ًمل ًهٓ

بحلهلل و ض اسبهللٓمٔ٘ ،قاب

ذه فَه م دمٌْ بًْف ايحلن ٔوت ايالوئ٘ ّايغدّ ّايلَهللٓهلل بُ .
اشبومس  :اخْل اييود ًب ا٨م٣و بحلهلل و ض اسبهللٓمٔ٘ مً غدري خدْف
مً ايقًٓ كفهّا فنً شهّس و ض اسبهللٓمٔ٘ أىدُ مدً أسدب أٌ ٓدهللخل ًب
،اهلل رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه َّ،هللِ ف ٔهللخل فُٔ ) (.)1
ًّب ايليدٓل طبَِّٔب فَزَؾْاَب ٌَهَ فَزْؾًب ُِجُِاًبص (.)2

حسز يف اخلبِط ػشس ِٓ شهس زلسَ احلساَ 0441
5108/9/55

( )1مريٗ ابً ٍشوو .389/2
( )2مْرٗ ايفلض .1
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لبٔىْ ِؼجصاد إٌجٍ زلّد يف اٌصرب

ياددهلل دحلددل اا ،ددد ّدددل اسبٔددوٗ ايددهللىٔو (اار ايصددرب) ف٣بددهلل أٌ ْٓادددُ
ا٨ىسوٌ فَٔو ضهّب ا٨بلّٓ ٛ٣صرب َٔ ،و مْا ٛكوٌ م١ميوّ أّ كوفهاّ بدهاّ
أّ فودهاّ ّسٔينو ٓاع ا ٨ىسوٌ ًب ضبي٘ ّمصٔم٘ ٓغمط أّ ؼبسهلل غريِ ٤ىُ مل
ٓاددع ًب مج ددَو ّٓسددلحله

ًب ايلصددْر ايددقٍ

بحلط دوّ مدديَه ّكٔددف أىَدده

َٓ٢ٯنٌْ قبو َٓٯه بُ ًب ذات ايسو ٘،أّ أىَه مل ٓصٔمَه مو أووبُ .
ّمل ٓ لفت لفب ىحلن٘ ٍّٕ أٌ أكجه أٓوو سٔوتُ مهت  ُٔ ،مً غري مصٔم٘
ّبّ ٛ٣فُٔ ميومم٘ ي هلل،وّ ٛم١ال اا ،د ّدل ا٤مً ّايس٣م٘ مً ا٤ذٚ
ّايمّ ٛ٣ايصرب مهللرمد٘ ا٤خد٣م اسبنٔدهللٗ ّماهللمد٘ ي َهللآد٘ ّّمدٔ ٘
زب

اسبسيوت ّاي ذْ ٛافب اا ،د ّدل بو٨ملغفور ّردو ٛكشف ايغن٘

ّا ْٗ،ي ن١ميـب ي نيودوٗ ّايلحلوٌّ بويصرب ّايلصوبه .

ًول تحلوفبطوَاٌْؼَظْشِ * بَِّْ اإلِٔغَبَْ ٌَفٍِ خُغْشٍ * بِالَّ اٌَّزََِٓ آَِاُىا وَػٍَُِّىا

اٌظَّبٌِؾَبدِ وَرَىَاطَىْا ثِبٌْؾَكِّ وَرَىَاطَئىْا ثِبٌظَّئجْشِص

( )1

ّيادهلل كدوٌ ا٤ىمٔدو ٛأٜند٘ اييدود ًب

ايصرب مً دَوت :
اّ٤فب  :مْضْ ايصرب ّأىُ ًب اا ّا .
ايجوىٔ٘  :ميرٔ٘ ايصرب ّكٔفٔ٘ ايلشنل .
ايجويج٘ ً :وىٌْ اىب٣زم٘ بـب اييمْٗ ّايصرب .
ايهابحل٘ ً :وىٌْ شره ا٤ىمٔو ٛاا ،د ّدل  ٙ ،ايصرب.
اشبومس٘  :املحلوى٘ ا٤ىمٔو ٛبوا ،د ّدل ئ َنَه ايصرب .
ايسوام٘ ً :وىٌْ ايصرب احملنْا ي٥ىمٔدوًّ ٛدهلل ّرخ اىبسد نٌْ ًدْاىـب
ايصرب مً ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيدُ ّمد ه فردوىْا ّرثد٘ ايصدرب ًدول

تحلوفبط وَاعْزَؼُِاُىا ثِبٌظَّجْشِ وَاٌظَّالَحِ وَبَِّٔهَب ٌَىَجِريَحٌ بِالَّ ػًٍََ اٌْخَبشِؼِنيَص(.)2
( )1مْرٗ ايحلصه .3-1
( )2مْرٗ ايماهٗ .45
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ّياهلل ذبنل ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه أشهلل ضهّب ا٤ذً ٚب تم ٔا
ايهموي٘ ّأاا ٛا٤موى٘ ّىصض اييود نبٔحلوّ ّتها ا٤م٘  ٙ ،مجل ايمٔطوٛ

ئس مً ظ٣و أّ غشوّٗ ّأزال أمموب ايدٓا ّاذ٣ا ًول ممشوىُ طهُىَ
اٌَّزٌِ ؤَسْعًََ سَعُىٌَهُ ثِبٌْهُذَي وَدَِِٓ اٌْؾَكِّ ٌُُِظْهِشَهُ ػًٍََ اٌذَِِّٓ وٍُِّهِ وَوَفًَ ثِبٌٍَّهِ

شَهُِذًاص(.)1
ّايصرب  ٙ ،أًسوو ميَو :
اّ٤ل  :ايصرب ًب ت إ ايْسٕ .
ايجوىٕ ً :وىٌْ دَوا ايلم ٔا ورب .
ايجويح ً :وىٌْ ايصرب ًب سصور شحلب أبٕ وويب .
ايهابع ً :وىٌْ ايصرب ًب وهٓق اذذهٗ ّاٍْ٤ال اييت ذبف بُ .
اشبومس ً :وىٌْ ايصرب ًب ايالول .

ّٓلذ ً ٙب ًْيُ تحلوفب ط ََبؤَهَب اٌَّزََِٓ آَِاُىا بِرَا ٌَمُِزُُْ فِئَئخ فَئبصْجُ زُىا وَارْوُئشُوا اٌٍَّئهَ وَئضِريًا

ٌَؼٍََّىُُْ رُفٍِْؾُىَْص (.)2
ًوىٌْ محلذدٗ ثموت ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًب اىبٔهللاٌ مع ًهب
ايحلهللّ ميُ ّّوْل سذورتَه يُ ٍّدمب٘ اىبشهكـب بجموت ايييب ًّلدل اا
ي نشددهكـب أكددرب مددً ىدددّل اىبٜ٣ردد٘

ًددول تحلددوفب طبِرْ َُئئىؽٍِ سَثئهَ بٌَِئئً

اٌَّْالَئِىَخِ ؤٍَِّٔ َِؼَىُُْ فَضَجِّزُىا اٌَّزََِٓ آَِاُىا عَإٌُْمٍِ فٍِ لٍُُىةِ اٌَّئزََِٓ وَفَئشُوا اٌشػْئتَ
فَبػْشِثُىا فَىْقَ األَػْاَبقِ وَاػْشِثُىا ِِاْهُُْ وًَُّ ثَاَبٍْص (.)3

( )1مْرٗ ايفلض .28
( )2مْرٗ ا٤ىفول .45
( )3مْرٗ ا٤ىفول .12
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ياهلل كهِ اىبس نٌْ اشبهّز ًب محلهك٘ بهللر بٔينو ًب محلهك٘ أسهلل اييت ٍدٕ
أشهلل ّأمه مل ٓرهٍْا اشبهّز ٍّْ محلذدٗ سسٔ٘ ي ييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ
ّم ه

ًْ%%يُ تحلوفب ط وََِب وَبَْ طَالَرُهُُْ ػِاْذَ اٌْجَُْذِ بِالَّ ُِىَبءً وَرَظْئذََِخ فَئزُولُىا اٌْؼَئزَاةَ ثَِّئب

وُازُُْ رَىْفُشُوَْص (.)1
مً ًْاىـب اسبٔوٗ ايهللىٔو مصوسم٘ ايص ٗ٣ي ْدْا ا٨ىسدوىٕ فَٔدو ب شدوظ
أىَو ،يْاٌ ايحلمدواٗ ّاياو،د٘ ا ،دد ّددل ّأّل مدً ود ّ ٙاربدق ا٤ر
مسذهللاّ ٍْ آاو ّأكهمُ اا ،د ّدل بأٌ دحلل ايمٔت اسبهاو مسريُ ّسْاٛ
ئلْارخ ا٤ىمٔو ٛمً ذرٓلُ ّاتموَ،ه ايص ٗ٣يلردٌْ ايرٔفٔد٘ ايديت ددو ٛبَدو
رمْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ٍدٕ ا٤مت ّا٤كندل ّفَٔدو ًدهاٗٛ
اياهآٌ ايقٖ اىديُ اا  ٙ ،وهللرِ ًّدهلل ّرا ،دً ايدييب ضبندهلل ود  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه أىُ ًول (و ْٓا كنو رأٓلنْىٕ أو ٕٓ)(.)2
ّفُٔ شوٍهلل بأٌ ايييب ضبندهلل ّا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه دوٍدهلل ّبدقل
ايْمع سبنل اييود  ٙ ،أاا ٛايص ٗ٣كوم ٘ ّتْا رخ ٍقِ ايصد ٗ٣ددّٔ٣

بحلهلل دٔل لفب ْٓو ايأوم٘ ٍّْ مً مصوآق ًْيُ تحلوفب طوُاْزُُْ خَُْشَ ؤَُِّخٍ ؤُخْشِعَذْ
ٌٍِاَّبطِص ( )3ئرٌْ مً محلذدات ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه سطْر
ميلُ اياْئ٘ ّايفحل ٔ٘ ًب سٔوٗ اىبس نـب كل ْٓو مع سهوَه  ٙ ،اتموَ،و .
ّاىبرو ٛا يصدفري ّاىبرده نبدع ايهددل أودوبع ٓهللٓدُ فٔهللخ دَو ًب فٔدُ
ّٓيفم ّٓصٔض ئرهز وْت وغري .

( مرو ا٨ىسوٌ م٪رِْا ّ م٫رو :ٛو٪فَه بفًُٔ .ول بحلطَه ٍْ :أٌ ػبنع بدـب
أووبع ٓهللُٓ ثه ٓهللخ َو ًب فُٔ ثه ٓصفه فَٔو.
( )1مْرٗ ا٤ىفول .36
( )2تفسري اشبوزٌ .164/2
( )3مْرٗ آل ،نهاٌ .110
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رتٰ امل ُ٫م٫رو :ٛىفرت ّٓ ٢رٌْ ذيك ل ٍّٕ ٢مرشْف٘ مفلْس٘
ّمَ ٪
ّخصٯ بحلطَه بُ امت ايهللاب٘.
ّاىبَرِْٗ :ا٢م٬ت ٫مسِٔت بُ يصفريٍو ًّْل ،يرتٗ:
ت٪نرُْ فَهٔٓصل ُ٫كٰش٬هللم ا ،٤ه
ٓحل

وحلي٘ تفٔض بويهللو.)1( ).

ّايلصهللٓ٘  :ايلصفٔق ( ٓاول :و٪هللٯ٫ٓ ٚص٪هللِٖ تصهللٓ٘ :لذا ودفٖق ّأود ُ
و٪هللٯ ّٓ٫ص٪هللِ ا فرجهت ايهللا٢ت فاُ مت لسدهللاًٍ ٓدو ٛكندو ًدويْاًَ :صٲدٔ٬ت٫
أظفورٖ ّا٤ول ًصصت.)2( )٫
هلل ا٤خدهّ ٚتل اوٍدو
 ٣مدً ائدهللًٓ تصد ٯ
ّمسٕ ايلصدفٔق تصدهللٓ٘  ٌ٤كد ّ
ئرهز وْت ميُ فٔرٌْ محلي ٙايلصفٔق أمهاّ مهكموّ مً :
اّ٤ل  :ضهب ائهلل بو٤خه ٚباْٗ ّمه. ٘،
ايجوىٕ  :خهّز وْت مً ٍقا ايطهب ّايلصهللٓ٘ .
ٍّل ؽبلص ايلصفٔق بأوو ايشرص بطهب أسهللٓ ٚهللُٓ بدو٤خهٗ أو
أىُ ٓشنل ًٔوو شرصـب كل ّاسهلل ميَنو ٓطهب بٔهللِ ا٦خهٗ ازبْاب ٍْ
ايجوىٕ ّيردً ايادهللر اىبلدٔاً مدً آ٦د٘ ٍدْ اىبحليد ٙاّ٤ل بدوٌ ٓادْو كدل
شرص مً اىبشهكـب بويص ٗ٣بويلصفٔق ّضدهب لسدهللٓ ٚهللٓدُ بدو٤خهٚ
ٍّْ اىبلموار مً ا ٘ٓ٦بو٨ضوف٘ لفب اىبشوك ٘ بـب ايصفري ّايلصفٔق .
ّمأل ىوفع ابً ا٤زرم ابً ،مدود ( أخربىدٕ ،دً ًْيدُ ،دد ّددل { ل٢
مرددوّ ٛتصددهللٓ٘ }

( )3

ًددول  :اىبرددو ٛوددْت ايايددربٗ ّ .ايلصددهللٓ٘ وددْت

ايحلصوفري ٍّْ ايلصفٔق ّ .ذيك أٌ رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيدُ ّمد ه
كوٌ لذا ًوو لفب ايص ٍّْ ٗ٣قبر٘ كوٌ ٓصد ٕ ًوٜندوّ بدـب اسبذده ّايدهكً

( )1احملره ّاحملٔط ا،٤ظه .218/3
( )2تَقٓب اي غ٘ .179/4
( )3مْرٗ ا٤ىفول .35
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ائنوىٕ فٔذٕ ٛرد ٌ٣مً ب

مَه ٓاْو أسهللٍنو  ً،مبٔيُ ّا٦خه ،دً

مشويُ .
ّٓصددٔض أسددهللٍنو كنددو ٓصددٔض اىبرددوّ ٛا٦خدده ٓصددفق بٔهللٓددُ تصددهللٓ٘
ايحلصوفري ئفسهلل  ُٔ ،و٣تُ  .ىوفع ٍّ :ل تحلهف ايحلهب ذيك؟
ف اول  :ىحله أمو مسحلت سسوٌ بً ثوبت رضٕ اا تحلوفب ،يُ ٓاْل :
ىاْو لفب ايص ٗ٣لذا أ،يو ٍّ ...نلك ايلصهللٖ ّاىبروٛ
ًّول آخه مً ايشحلهاً ٛب ايلصهللٓ٘ :
سل ٙتيمَيو مشرياّ ً ...مل تصهللٓ٘ ايحلصوفري) (.)1
هلل اييدود ،دً اىبسدذهلل اسبدهاو
ّمً محلدوىٕ (ايلصدهللٓ٘ ) ًب اىبادوو أٖ ود ٯ
ب ص ٗ٣ايلصفٔق ّىصب ا٤ويوو ًب ايمٔت فص ٗ٣اىبشدهكـب ًب اىبسدذهلل
اسبهاو تصهللٓ٘ مً دَوت :
اّ٤فب ً:ب و ٗ٣اىبشهكـب وهللٯ ي يود  ً،اىبسذهلل اسبهاو .
ايجوىٔ٘  :لرااٗ وهللٯ اييود  ً،ايدييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه
بو٨ملَدا ٛبُ ،يهلل ًٔومُ بويصّ ٗ٣خورز ايص. ٗ٣
ايجويج٘ ، :دو ًهٓ

 ٙ ،ميع ت ّٗ٣اياهآٌ ًب اىبسذهلل اسبدهاو ّامدلنو

اييود ذو ّذكه أٌ ،مهلل اا بً مسحلْا ٍْ أّل مً دَه باها ٗٛاياهآٌ ًب
اىبسذهلل اسبدهاو بحلدهلل ايدييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه فوىَدول ٔ ،دُ
اىبشهكٌْ بويطهب .
ايهابحل٘  :لربوذ ايقًٓ كفهّا ّٓ٢لَه  ٙ ،اىب سذهلل اسبهاو ّمدٔ ٘ ي أدوو
بويصفري ّايلصفٔق مً غري زاده ذه فلفطل اا ،د ّدل ّأخرب بدأىَه

ئسْا أّئو ٛاىبسذهلل ّبأىُ ممشوىُ ٓحلقبَه ًول تحلوفب ط وََِب ٌَهُُْ ؤَالَّ َُؼَزِّثَهُُْ اٌٍَّهُ
وَهُ ئُْ َظُئئذوَْ ػَ ئْٓ اٌَّْغْ ئغِذِ اٌْؾَ ئشَاَِ وََِئئب وَ ئبُٔىا ؤَوٌَُِْئئب ءَهُ بِْْ ؤَوٌَُِْئئبئُهُ بِالَّ اٌُّْزَّمُئئىَْ

( )1ايهللر اىبيجْر .450/4
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وٌَىَِّٓ ؤَوْضَشَهُُْ الَ َؼٍَُّْىَْص

( )1

فوذا املاو،ت ًهٓ

ايلنُْٓ ّايلْرٓ٘ ٙ ،

اييود ّايلنواٖ ًب ايصهللٯ  ً،ممل ا٨مبوٌ فوٌ اا ،د ّدل مل ٓرتكَده
ّشأىَه للبو ٓيدل بَه ايحلقاب بحلهلل لًوم٘ اسبذ٘ َٔ ،ه بويمحلج٘ اييمْٓ٘ ًدول

تحلوفب ط وََِب وَبَْ سَثهَ ُِهٍِْهَ اٌْمُشَي ؽَزًَّ َجْؼَشَ فٍِ ؤُِِّهَب سَعُىالص ( )2ئردٌْ
مً محلوىٕ ا ٘ٓ٦أ ِ٣،لخمور اييود  ً،رب ف ايقًٓ كفهّا  ٘ٓ٢ّ ً،اىبسذهلل
اسبهاو .
ّتاهللٓه ا ٘ٓ٦أ ِ٣،حبسب ٍقا اي شوظ ّ ٙ ،دِْ :
اّ٤ل ٓ :و أَٓو اييود أٌ ا يقًٓ كفهّا ًب ،قاب مً اا .
ايجوىٕ ٓ :و أَٓو اييود لٌ ايقًٓ كفهّا ئسْا أّئو ٛاىبسذهلل اسبهاو .
ايجويح ٓ :و أَٓو اييود  ٢ذبوكْا أّ تلمحلْا ايقًٓ كفهّا ًب و٣تَه مدً
ايصفري ّايلصفٔق .
ايهابع ٓ :و أَٓو اييود اتمحلْا ايييب ضبنهللاّ و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه ًب
و٣تُ .
ّمددً آ٦ددوت أٌ اسبددق ظددوٍه ًب اىباددوو لذ تلذ دد ٙمحلددوىٕ اشبشددْ
ّاشبطْ ا ،د ّدل ًب ايص ٗ٣اييت دو ٛبَو يهمْل اا و  ٙاا ٔ ،دُ
ّآيُ ّم ه ّذات كٔفٔلَو محلذدٗ لذ ٓ ٢سلأع لىسوٌ ا٨تٔوٌ بَو بأركوىَو

ّأدداَٜو ًول تحلوفب طبَِّْ اٌظَّالَحَ وَبَٔذْ ػًٍََ اٌُّْاِِْاِنيَ وِزَبثًب َِىْلُىربص (.)3
ياهلل كوىت ًهٓ
،مددود

( )4

ٓاْفٌْ بويمٔت اسبهاو ٍّه ،هاٗ ٓصفهٌّ  ً،ابدً

يمٔددوٌ ايلشهٓددف ايددقٖ ددده ، ٚدد ٙايصددّ ٗ٣ايلشددُْٓ ياهللمددٔ٘

اىبسذهلل اسبدهاو ّسودد٘ اييدود ّاىبسدذهلل ي محلجد٘ اييمْٓد٘ ّتجمٔدت ايشدحلوٜه
( )1مْرٗ ا٤ىفول .34
( )2مْرٗ اياصص .59
( )3مْرٗ اييسو.103 ٛ
( )4مْرٗ آل ،نهاٌ .96
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ّميً ايلْسٔهلل فنً محلوىٕ ًْيدُ تحلدوفب ط بَِّْ ؤَوَّيَ ثَُْئذٍ وُػِئغَ ٌٍِاَّئبطِ ٌٍََّئزٌِ
ثِجَىَّخَص

( )1

أىُ أّل بٔت ًب لًوم٘ ايصدّ ٗ٣شدحلوٜه ايلْسٔدهلل ّايحلمْآد٘ ا ،دد

ّدل .
ّوشٔض أٌ محليد ٙاّ٤ل ًب ايمدهللّ ٛايدمدوٌ ٍّدْ اىبسدلاهأ مدً ك ند٘

طوُػِغَ ٌٍِاَّبطِ ص ل ٢أىُ ٓ ٢يفٕ مشْيُ ىبحلي ٙأىُ اّ٤ل مً بـب بْٔت ايحلمواٗ ًب
اييفع ّا٤ثه ّتحلوٍهلل يْا ٛايلْسٔهلل ّأاا ٛايصّ ٗ٣أٌ اا ،د ّدل دحلل
اىبسذهلل اّ٤ل بـب مسودهلل ا٤ر

مً دَد٘ ايحلمٯدوا ّايحلمدواٗ ٍّدْ ايدقٖ

ٓلذ  ٙمً دَوت:
اّ٤فب  :بيو ٛايمٔت اسبهاو مً ًمل دربٜٔل  ُٔ ،ايس٣و ّمً أٓدوو آبٔيدو
آاو  ُٔ ،ايس٣و .
ايجوىٔ٘ ، :نورٗ آاو ّسْا ٛي نسذهلل اسبهاو ف ه تها ا٤خمور بأىُ أربق
مسودهلل ًب ا٤ر

مجل لًوملُ ًب ايمٔت اسبهاو ًّٔومُ بوسبر لئُ ّاياْاف

بُ .
ايجويج٘  :سر ا٤ىمٔو ٛي مٔت اسبدهاو مدع تحلدوًمَه ّتدْايٕ أزمدوىَه يمٔدوٌ
ًوىٌْ ٍّْ لىفهاا اىبسذهلل اسبهاو بلحلوٍهلل سر ا٤ىمٔو ٛأّ أتمدوَ،ه يدُ فدوذا
غوار أسهلل ا٤ىمٔو ٛاسبٔوٗ ايهللىٔو فوٌ أتموّ ُ،أىصورِ ٓالهللٌّ بُ ًب مريتُ ميَو
سر ايمٔت اسبهاو (  ً،ابً ،مدود ًدول ً :دول رمدْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ
ّم ه  :و ً ٙب مسذهلل اشبٔف ممحلٌْ ىمٔو ميَه مْم ٙو  ٙاا ٔ ،دُ
ّآيُ ّم ه كأىٕ أىظه لئُ ّ، ُٔ ،موٛت وٌ ًاهاىٔلوٌ ٍّْ ضبهو  ٙ ،بحلري
مً لبل شيْ ٗٛطباْو خباوو ئف يُ ضفريتوٌ) (.)2
ّمً محلوىٕ سر ا٤ىمٔو ٛأمْر :
أّ : ّ٢تحلوٍهلل اىبسذهلل اسبهاو .
( )1مْرٗ اييسو.103 ٛ
( )2اىبحلذه اّ٤مط ي ارباىٕ .143/12
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ثوىٔوّ  :ايمشورٗ بهموي٘ ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّبحلجلُ مدً
مر٘ لذ تارتٌ أخمور ٍقِ ايمحلج٘ حبر ايمٔت ّتهلل ْ،لئُ كنو أٌ سر ايمٔت
ا ْٗ،ي لصهللٓق بيمْٗ ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ٍّْ مً محلوىٕ بشورٗ
ابهأٍه ّا،و ُٜي ييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّايمٔت اسبهاو ّب هللٗ

مر٘ ًّب ايليدٓل ط سَةِّ اعْؼًَْ هَزَا اٌْجٍََذَ آِِاًبص (.)1
ثويجوّ  :ميع ،مواٗ اّ٤ثوٌ ًب ا٤ر

.

رابحلوّ  :ا ْٗ،صبوّرٖ ايمٔت اسبهاو لفب تيدَُٓ مً ،مواٗ اّ٤ثوٌ .
خومسوّ  :ا،دْٗ ا٤ىمٔدو ٛاييدود يً٩لدهللا ٛبَده ّددو ٛايادهآٌ برتغٔدب

اىبس نـب ّاييود بسيً ا٤ىمٔوّ ٛيدّو ،هللو ايلفهٓط بَو ًول تحلوفب طؤُوٌَْئِئهَ
اٌَّزََِٓ هَذَي اٌٍَّهُ فَجِهُذَاهُُْ الْزَذِهِص(.)2
ّ ً،أىس بً مويك ًول

ًول رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،م ه  :يادهلل

مهٯ بويصرهٗ مً ايهّسو ٛممحلٌْ ىمٔو سفوٗ َٔ ،ه ايحلمو١ٓ ٗٛمٌْ بٔت اا
ايحللٔق ميَه مْم ٙىيب اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه

( )3

ّ،دً رمدْل

اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًول  :ئَ ً ٔ،سد ٙبدً مدهٓه بفدر ايهّسدوٛ
بوسبر أّ بويحلنهٗ أّ ئجئيَنو نبٔحلوّ (.)4
ّايهّسوّ ٛاا بـب مرد٘ ّاىبهللٓيد٘ ّوْيدُ وبسد٘ ّ،شدهٌّ كٔ دْ مدرت ّا
ّٓمهللأ مً دَ٘ اىبٔهللى٘ بويسٔوي٘ ّٓيلَدٕ ،يدهلل اىبيصدهف تمحلدهلل ايهّسدو، ٛدً
اىبهللٓيدد٘ مثددوىـب كٔ ددْ مددرت فَددٕ أًددهب افب اىبهللٓيدد٘ ّمسٔددت بويهّسددوٌ٤ ٛ
اىبس د وفهًٓ كددوىْا ٓسددرتؼبٌْ فَٔددو ٤ىَددو ضبادد٘ ي اْافددل ًّٔددل مسٔددت  ،ددٙ

( )1مْرٗ ابهأٍه .35
( )2مْرٗ ا٤ىحلوو .90
( )3مسيهلل أبٕ ٓحل  ٙاىبْو ٕ .310/9
( )4ايهللر اىبيجْر .289/3
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ايهّسو٤ ٛىفلوسَو ّرّاسو ٍّدٕ مدً أكجده اىبْاضدع ايديت ذكده أٌ ايدييب
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه مهٯ أّ ىدل بَو لذ مهٯ بَو ًب كل مً :
اّ٤فب  :اشبهّز لفب بهللر اّ٤فب ًب ربٔع اّ٤ل مً ايسي٘ ايجوىٔ٘ .
ايجوىٔ٘  :خهّز ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيدُ ّمد ه ّأودشوبُ لفب محلهكد٘
بهللر ًب شَه رمطوٌ مً ايسي٘ ايجوىٔ٘ ي َذهٗ.
ايجويج٘  :تْدُ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه لفب ا٤بْاً ٛب شَه وفه
مً ايسي٘ ايجومي٘ ي َذهٗ .
ايهابحل٘  :تْدُ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه لفب حبهاٌ ًب ربٔع ا٦خه
مً ايسي٘ ايجوىٔ٘ .
اشبومس٘  :خهّز ايييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه لفب بدهللر اىبْ،دهلل ًب
شَه شحلموٌ مً ايسي٘ ايهابحل٘ .
ايسوام٘  :تْدُ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه لفب و ض اسبهللٓمٔ٘ ًب
شَه ذٖ اياحلهللٗ مً ايسي٘ ايسوام٘ ي َذهٗ .
ايسوبحل٘  :تْدُ ايييب و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه لفب بد

اىبصدا ق ًب

شَه شحلموٌ مً ايسي٘ اشبومس٘ .
ايجومي٘  :تْدُ ايييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه لفب ،ندريٗ اياطدوً ٛب
شَه ذٖ اياحلهللٗ مً ايسي٘ ايسوبحل٘ .
ايلومحل٘  :ىدّل ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًب ايهّسو، ٛيهلل تْدَُ
٤اا ٛسذ٘ ايْاا

ّسهللثت ًب ايهّسو ٛمحلذدٗ ي ييب ضبنهلل و  ٙاا ُٔ ،

ّآيُ ّم ه ٍيوا (  ً،أموم٘ ابً زٓهلل ًول خهديو مع رمْل اا ود  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه لفب اسبذ٘ اييت سذَو سل ٙلذا كيو بماً ايهّسو ٛىظده لفب
امهأٗ ت١م٘ فشمس راس لُ ف نو اىت ميُ ًويت ٓو رمْل اا ٍقا
اب

مو أفوم مً ْٓو ّيهللتُ لفب ْٓ مٕ ٍقا فأخقِ رمْل اا ود  ٙاا

ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ميَو ّّضحلُ فٔنو بـب وهللرِ ّّاما٘ ايهسل ثه تفل ًب فُٔ
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ًّول أخهز ٓو ،هللّ اا فإىٕ رمْل اا ثه ىوّذو لٓوِ ًّول خقُٓ ف ٣بأد
ُٔ ،
ًول أمدوم٘ ف ندو ًطد ٙرمدْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه سذلدُ
اىصهف سل ٙلذا ىدل بماً ا يهّسو ٛأتلُ ت ك اىبهأٗ بشوٗ ًهلل شْتَو ثه ًدول
ىوّئ

ذرا،و فيوّيلُ ثه ًول ىوّئ

ذرا،و فيوّيلُ ثده ًدول ىدوّئ

ذرا،دو

فا ت ٓو رمْل اا للبو ٍنو ذرا،وٌ ًّهلل ىوّيلك .
فاول ّ :ايقٖ ىفسٕ بٔهللِ يْ مرت مو زيت تيوّئ
ىوّئ

ذرا،و مو ً ت يك

ذرا،و ثه ًول أىظه ٍل ته  ٚمدً غبدل أّ سذدورٗ فا دت ًدهلل رأٓدت

غب٣ت ملاوربوت ّرضنو مً سذورٗ ًول اىا ق لفب ايير٣ت فال ذدً لٌ
رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ٓأمهكً أٌ تهللاىـب ىبرهز رمدْل اا
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًّل ي شذورٗ مجل ذيك .
فددأتٔلًَ فا ددت ذددً ذيددك فْايددقٖ بحلجددُ بددوسبق ياددهلل دحل ددت أىظدده لفب
ايير٣ت ؽبهللاٌ ا٤ر

خدهللا سلد ٙاددلنحلً ّاىظده لفب اسبذدورٗ ٓليدوًدٌ

سل ٙوهٌ رضنو خ ف ايير٣ت ف نو ًط ٙسودلُ ّاىصهف ًول ،هللٯ لفب
ايدير٣ت ّاسبذدورٗ فادل ذدً أٌ رمدْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه
ٓأمهكً أٌ تهدحلً لفب مْاضحلرً) (.)1
ّٓددهللل اسبددهللٓح  ،دد ٙأٌ ايددييب و د  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّم د ه ًددهلل ٓيدددل
بويهّسوً ٛب وهٓق ايقٍوب لفب مر٘ ّوهٓق ايحلْاٗ ميَو .
ًّهلل ّرا ذكه ايهّسوً ٛب ايسريٗ اييمْٓ٘ ّتحلهللا اىبهات اييت مهٯ بَو ايييب
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ايهّسوٛ
ًّب اسبددهللٓح شددوٍهلل  ،دد ٙباددو ٛايمٔددت اسبددهاو ّاىباددوف ّايشددحلوٜه
ّاملامول اىبس نـب يُ ًب ايص. ٗ٣
ًّب أمموب ىدّل آٓ٘ ايمشح ّدِْ :

( )1اشبصوٜص ايررب.56/2 ٚ
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اّ٤ل  :كوٌ ىفه مدً بد

،مدهلل ايدهللار ٓحلورضدٌْ ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ

ّم ه ًب اياْاف ٓسلَد ٌْٜبُ فٔهللخ ٌْ أووبحلَه ًب أفْاٍَه ّٓصفهٌّ
ؽب اٌْ  ُٔ ،و٣تُ ّوْافُ

( )1

ًويُ صبوٍهلل.

ٍّل ٓهللل ظوٍه اشبرب  ٙ ،و ٗ٣ايصغري ّا يلصفٔق ئست ملْارث٘ ،يهلل
مشهكٕ ًهٓ

للبو ابلهللَ،و ًْو ميَه ىبيع ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ

ّم ه مً ايلم ٔا ّت ّٗ٣آٓوت اياهآٌ .

ازبْاب ً ٢دول تحلدوفب ط صَُِّئَٓ ٌٍَِّئزََِٓ وَفَئشُوا اٌْؾََُئبحُ اٌئذَُْٔب و َغْئخَشُوَْ

ِِ ئْٓ اٌَّ ئزََِٓ آَِاُئئىا وَاٌَّ ئزََِٓ ارَّ مَ ئىْا فَ ئىْلَهُُْ َ ئىََْ اٌْمَُِبَِ ئخِ وَاٌٍَّ ئهُ َ ئشْصُقُ َِ ئْٓ َشَئئبءُ ثِغَُْ ئشِ
ؽِغَبةٍص(.)2
ايجوىٕ  ً، :ابً ،مود كوىت ًهٓ
ّٓصفاٌْ)

( )3

ٓاْفٌْ بويمٔت ٍّه ،هاٗ ٓصفهٌّ

يمٔوٌ أٌ ايصفري ّايلصفٔق ىَر اتمحللُ ًهٓ

ًب أاا ٛايصٗ٣

ذبهٓفوّ ذو ّباهاّ ّ،دّفوّ  ً،ايل مٔ٘ ّك نوت ايلْسٔهلل ّكدوٌ لربدق بحلدض
مشهكٕ ًهٓ

ّمٔ ٘ ْٓمٔ٘ ملرهرٗ ي ر ط  ٙ ،ايييب ضبنهلل و  ٙاا ُٔ ،

ّآيُ ّم ه ّميع اييود مً ا٨وغو ٛيُ ٍّْ ٓل ْ اياهآٌ فوىحله اا ،دد
ّدل  ٙ ،ّ ُٔ ،اىبس نـب بأٌ أمه أدٔوذه اىبلحلوًم٘ بو٨وغو ٛياها ٗٛاياهآٌ
ًول تحلوفب طوَ بِرَا لُشِتَ اٌْمُشْآُْ فَبعْزَِّؼُىا ٌَهُ وَؤَٔظِزُىا ٌَؼٍََّىُُْ رُشْؽَُّىَْص (.)4
ايجويددح  :كوىددت ايحلددهب ٓالددهللٌّ باددهٓ

ًب بددوب اياددْاف ّاييسددك

يلرٌْ آٓ٘ ايمشح تْثٔاوّ مسوّٓوّ يامض فحلل كفور ًهٓ
ّكٔف أىُ وهٓق ييشه ايط٣ي٘ ّذبهٓف اسباوٜق .

( )1ايرشف ّايمٔوٌ . 45/6
( )2مْرٗ ايماهٗ .212
( )3ايرشف ّايمٔوٌ .45/6
( )4مْرٗ ا،٤هاف .204

ّأضدهارِ ايحلومد٘
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ايهابع  :كوٌ رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ٓهفع وْتُ بمسه اا
ايددههبً ايددهسٔه ّ .كددوٌ مسددٔ ن٘ ايرددقاب ًددهلل تس دنٯ ٙايددههبً فرددوٌ
اىبشهكٌْ لذا مسحلْا ذيك مً ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه ًدويْا ً :دهلل
ذكه مسٔ ن٘ ليُ ائنوم٘ ثه ،ورضِْ بوىبروّ ٛايلصهللٓ٘ ّايصفري فأىدل اا

طوَالَ رَغْهَشْ ثِظَالَرِهَص(. )2()1

ّ  ً،محلٔهلل بً دمري أٖ أٌ اىبشهكـب اربقّا ايصفري ّايلصفٔق ّمٔ ٘
ي لشْٓ

 ٙ ،ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًب تّ٣تُ اياهآٌ .

فنً ل،ذوز اياهآٌ ايغريٖ مٔل اييفْد لئُ ّلىصوتَه يلّ٣تُ ّمدً
ل،ذوزِ أٌ محلورض٘ اىبشهكـب يُ بويصدفري ّايلصدفٔق فطدض ّخددٖ ذده
ّمددمب زبحلددل اييددود ؼبهوددٌْ  ،دد ٙمسددو آٓددوت اياددهآٌ ّٓلددهللبهٌّ ًب
محلوىَٔو ّا٢٢تَو .
اشبومس  :كوٌ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه لذا و ًٓ ٙب اىبسذهلل ًوو
رد ٌ٣مدً اىبشدهكـب ،دً مبٔيد ُ فٔصدفهاٌ ّٓصدفاوٌ ّردد ٌ٣كدقيك ،دً
ٓسورِ ئر اْا  ٙ ،ايييبٯ و  ٙاا ّ ُٔ ،م ه و٣تُ ٍّه بيْ ،مهلل ايهللار
فال َه اا بمهللر

( )3

 ً،ماوتل.

ياهلل ىدل ًْيُ تحلدوفب طفَظَئًِّ ٌِشَثِّئهَ وَأْؾَئشْص

( )4

يمٔدوٌ أٌ ود ٗ٣ايدييب ضبندهلل

و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّاىبس نـب ا ،د ّدل ّفُٔ خددٖ ي نشدهكـب
ّشوٍهلل  ٙ ،أٌ ايص ٗ٣باصهلل اياه ب٘ لفب اا سهب  ٙ ،ايرفه ٍّْ م٣ق
امط ٙمً ايسٔف ّفُٔ غي ً، ٙايسٔف ّايهمض ّاياْد .

( )1مْرٗ ا٢مها.110 ٛ
( )2ايهللر اىبيجْر .331/6
( )3ايرشف ّايمٔوٌ .45/6
( )4مْرٗ ايرْثه .2
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ّفُٔ اشورٗ يرٌْ اييشه ْٓو ا٤ضش ٙبحلهلل ايصد،ّ( ٗ٣دً أىدس  :كدوٌ
ٓيشه ْٓو ا٤ضشً ٙمل ايص ٗ٣فأمه أٌ ٓص ٕ ّٓيشه

ًّول ابً دمري :

ىديت ًّت و ض اسبهللٓمٔ٘ ًٔ .ل يُ  :ول ّاعبه اذهللٖ (.)1
ّفُٔ سهب  ،د ٙايشدها ّفطدض يرفدور ًدهٓ

ايدقًٓ تردٌْ ود٣تَه

وفرياّ ّتصفٔاوّ ًّٔومَه بوييشه ي٥ويوو ّتهللل أمموب ىدّل اٙ ، ٘ٓ٦
أمهًٓ :
اّ٤ل  :اربوذ ايقًٓ كفهّا ايصفري ّايلصفٔق ،مواٗ ذه .
ايجوىٕ  :لٓقا ٛكفور ًدهٓ

ي دييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه بويصدفري

ّ ايلصددفٔق ّكددأىَه ٓاْيددٌْ أٌ ايصددٍ ٗ٣ددٕ ايدديت ٓاْمددٌْ بَددو ًددول

تحلوفبط وَاٌٍَّهُ َُشَِذُ ؤَْْ َزُىةَ ػٍََُْىُُْ وَُشَِذُ اٌَّزََِٓ َزَّجِؼُىَْ اٌشَّهَىَادِ ؤَْْ رٍَُُِّىا َِئُْالً

ػَظًُِّبص(.)2
ياددهلل كوىددت ي مٔددت اسبددهاو ٍٔمدد٘ ًّهللمددٔ٘ ًب ىفددْد ايحلددهب ٍّددْ مددً

مصوآق آ ٦وت ًب ًْيدُ تحلدوفب ط بَِّْ ؤَوَّيَ ثَُْئذٍ وُػِئغَ ٌٍِاَّئبطِ ٌٍََّئزٌِ ثِجَىَّئخَص

( )3

يلرٌْ ًهللمٔ٘ اىبسذهلل اسبهاو ٍّٔملُ ًب اييفْد ىْ ماهللم٘ يلم ٔا ايييب ضبنهلل
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه رمويلُ ّلمليو ًهٓ

 ً،ا٨ضدهار بدُ خشدٔ٘

مرط اييود َٔ ،ه .
فوٌ ً ت ًهلل اتفق كرب اً ٛهٓ

ً ٙ ،لل ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ

ّم ه ئ ٘ اىبمٔت ّاخلدورّا ،شدهٗ شدموٌ مدً كدل ًمٔ د٘ ّاسدهلل ئطدهبِْ
ضهب٘ ردل ّاسهلل ازبْاب ٍقا ،يهللمو أاركْا ،ذددٍه ،دً ميدع اىلشدور
ا٨م٣و ئرٌْ مً محلوىٕ لخلٔور ايلحلهللا ّاىبشدورك٘ ايحلومد٘ مديَه ًب ًلدل

( )1تفسري ايمشه احملٔط.28/11
( )2مْرٗ اييسو. 27 ٛ
( )3مْرٗ اييسو.103 ٛ
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ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ،ذد ب

ٍوشه  ً،ا٤خق بجأر ايييب

و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّهب َه ً ٙ ،مْل آلُ .
كنو كوىت ًهٓ

ربش، ٙنْو أٍل مر٘ ّاياموٜل ايحلهبٔ٘  ٙ ،دبدهأٍه

ًب ًلل ايييب ٤ىُ مل ٓاه بالدل أسدهللٍه ّمل ٓدأمه بالدل أّ لغلٔدول ّمل
ٓشَه مٔفوّ .
ّكدددددوٌ ايدددددييب وددددد  ٙاا ٔ ،دددددُ ّآيدددددُ ّمددددد ه ٓلش ددددد ٙبدددددأبَٙ
محلدددددوىٕ ايصدددددرب ّؼبدددددح أودددددشوبُ  ،ددددد ٙايصدددددرب ّؽبدددددربٍه ،دددددً
سسدددً ،وًملدددُ بدددهللخْل ازبيددد٘ ّاً٨ومددد٘ ايهللاٜنددد٘ فَٔدددو ئردددٌْ مدددً
ميدددوفع ودددرب ايدددييب ضبندددهلل وددد  ٙاا ٔ ،دددُ ّآيدددُ ّمددد ه ّأٍدددل بٔلدددُ
ّأوشوبُ ًب مر٘ ًمل اذذهٗ أمْر :
اّ٤ل  :تينٔ٘ م ر٘ ايصرب ،يهلل اىبس نـب .
ايجوىٕ  :دب ٕ مصوآق ٨ملجول ايييب ضبنهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه
ّاىبس نـب ٤مه اا ،د ّدل ذه بويصرب .
فنددً ا،٨ذددوز ًب اياددهآٌ صبدد ٞا٤مدده بويصددرب ي ددييب ضبنددهلل ودد  ٙاا

ٔ ،ددُ ّآيددُ ّم د ه  ،دد ٙعبددْ اياطددٔ٘ ايشرصددٔ٘ كنددو ًب ًْيددُ تحلددوفب طوَارَّجِئغْ

َِئئئب َُئئئىؽًَ بٌَُِْئ ئهَ وَاطْئ ئجِشْ ؽَزَّئئئً َؾْىُئ ئَُ اٌٍَّئ ئهُ وَهُئ ئىَ خَُْئ ئشُ اٌْؾَئئئبوِِّنيَص(ًّ )1دددول

تحلدددوفب ًب خادددوب ي نسد د نـب ط بِْْ رَّْغَغْئئىُُْ ؽَغَئئاَخٌ رَغُئئاْهُُْ وَبِْْ رُظِئئجْىُُْ
ْ اٌٍَّئئئئ َه ثَِّئئئئب
َّ
ْ َرظْئئئئ ِجشُوا َو َر َّزمُئئئئىا َال َؼُئئئئش ُو ُْ َوُْئئئئ ُذ ُه ُْ شَئئئئُْئب ِب
ْ
عَئئئئ ُِّ َئ ٌخ َ ْف َشؽُئئئئىا ِثهَئئئئب َو ِب
َؼٍَُّْىَْ ُِؾُِؾٌص(.)2

( )1مْرٗ ْٓىس .109
( )2مْرٗ آل ،نهاٌ .120

معامل اإلمياٌ  /ج 172ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 51
ايجويح  :ورب ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأٍل بٔلُ ّأوشوبُ
ًب مردد٘  ،دد ٙأذ ٚاىبشددهكـب ّفٔددُ ميددع ي صددشوب٘ مددً اىبيودددوٗ بددوذذْو
ّايغدّ.
ّمددً ا،٨ذددوز ًب ىمددْٗ ضبنددهلل و د  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّم د ه أىددُ كددوٌ ٢
ٓهضددد ٙي سدددهآو ايأدددوو بدددوذذْو ّايغددددّ ًب غدددري مدددو بحلدددجَه لئدددُ فدددوذا
ّددددهللّا ًْمدددوّ أّ ًهٓددد٘ أٍ دددَو كفدددور ًب غف ددد٘ فحل ددد ٙمدددهآو اىبسددد نـب
لدليدددوب اذذدددْو  ،دددَٔه أّ غددددٍّه ّمصدددوارٗ أمدددْاذه غيدددوٜه ٌ٤
ايددييب ضبنددهللاّ و د  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّم د ه مل ٓمحلددجَه ليددَٔه يمٔددوٌ ايطددمط
ايددددقٖ ٓلاددددْو بددددويلاٍّْ ٚددددقا ا ٨ىطددددموس ا،ددددْٗ ي يدد دود يددددهللخْل
ا٨م٣و.
ايهابع  :لًوم٘ اسبذ٘  ٙ ،ايقًٓ كفهّا برجهٗ تحلهللَٓه  ٙ ،ايدييب ضبندهلل
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأٍل بٔلُ ّأوشوبُ ّماوب ٘ ٍقا ايلحلهللٖ بويصرب

ّايجموت  ٙ ،ا٨مبوٌ ئرٌْ مً محلوىٕ ًْيُ تحلوفب طفٍٍََِّهِ اٌْؾُغَّخُ اٌْجَبٌِغَخُص ( )1ا

اسبذ٘  ٙ ،ايق ًٓ كفهّا بصرب ايييب و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ّذبندل
ا٤ذً ٚب ديب اا .
اشبومس  :تْايٕ ىدّل آٓوت اياهآٌ مْضْ ّمواٗ ي صرب ّت ك آٓ٘ مً
ايلرفٔف  ً،ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأودشوبُ ًب ت ادَٔه يد٥ذٚ

ّاىصهاف شهّرِ ،يَه ٍّْ مً مصدوآق ًْيدُ تحلدوفب طٌَئْٓ َؼُئشووُُْ بِالَّ
ؤَريص (.)3()2

ايسواد  :ورب ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيدُ ّمد ه ّاىبسد نـب  ،د ٙأذٚ
ًهٓ

ًب مر٘ ماهللم٘ يصربٍه ٍ ٙ ،ذْو ّغدّ ًهٓ

( )1مْرٗ ا٤ىحلوو .149
( )2مْرٗ آل ،نهاٌ .111
( )3أىظه ازبد 136 ٛمً ٍقا ايسٰفه .

بحلهلل اذذهٗ.
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ً
لبٔىْ دزاظخ وً آَخ ثٍحبظ لبٔىْ (مل َغص إٌجٍ ص أحدا)
ّمبرً ارام٘ كل آٓد٘ ًهآىٔد٘ ب شدوظ مْضدْٔ،لَو ًب ًدوىٌْ ،دهللو غددّ
ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه أسهللاّ ّمً محلذدات ايييب و  ٙاا ُٔ ،
ّآيُ ّم ه ا ْٗ،اىبس نـب لفب ،هللو ايغدّ ّاذذْو ّ،هللو ايهلل ْٗ،ي غددّ
ّماهللموتُ .
ّميلُ مهآٗ ي اهآٌ فنج ّ٣آٓوت مْرٗ ايفوذب٘ ّاييت تمهللأ بويمسن ٘ ٍدٕ
رهب٘ ي نس نـب ّاييود نبٔحلوّ ّاييت تهللل بويهلل٢ي٘ ايلطنئ٘  ٙ ،ايس ه
ّاىبْااّ ٘،تيَ ً، ٙايالول ّايالل ّمفك ايهللمو. ٛ

ّىبو أسلر اىبٜ٣ر٘  ٙ ،دحلل ا٨ىسوٌ طفٍِ األَسْعِ خٍَُِفَخص (٤ )1ىُ ٓفسهلل

ًب ا٤ر

ّٓفحلددل اىبحلووددٕ ّٓالددل ايدديفس ايدديت سددهو اا بغددري سددق

أدددوبَه اا ،ددد ّدددل باْيددُ تحلددوفب طبِِّٔئئٍ ؤَػٍَْئُُ َِئئب الَ رَؼٍَُّْئئىَْص ( )2فردده
اىبٜ٣ر٘ ا مدودهللًٓ مدق،يـب مادهًٓ بوسبرند٘ ّاي ادف ا٨ذدٕ ًب خ٣فد٘
ا٨ىسوٌ ًب ا٤ر

.

ّمً  ،ه اا ،د ّدل ًب اىباوو ىدّل آٓ٘ ايمسن ٘ ّابلهللا ٛاياهآٌ بَو
ّٓ ٢حل ه ،هللا ت ّٗ٣أدٔول اىبس نـب ذو أمدس ّائدْو ّغدهللاّ ّمدو فَٔدو مدً
اىب يوفع ّوهف ايم ٛ٣ل ٢اا ،د ّدل فٔشصٕ اىب روٌ تهللًّٓ مو ٓل فا بُ

اىبس ه مً ايمسن ٘ ٍّدْ مدً مصدوآق ًْيدُ تحلدوفب طَِئب ٍَْفِئ ُ ِِئْٓ لَئىْيٍ بِالَّ

ٌَذَْهِ سَلُِتٌ ػَزُِذٌص (. )3
ّذبلنل ا ٘ٓ٦أّ ِ٣،دٍْوّ :
اّ٤ل  :تهللًّٓ ّأسصو ٛاىب ك يحلهللا اىبهات اييت ىاق بَو اىبس ه بويمسن ٘
ؤ ٘ أٓوو سٔوتُ .
( )1مْرٗ ايماهٗ .30
( )2مْرٗ ايماهٗ .30
( )3مْرٗ م .18
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ايجوىٕ  :تهللًّٓ اىب ك يياق اىبس ه بويمسن ٘  ٙ ،عبْ ايلفصٔل مً دَد٘
،هللا اىبهات اييت ىاق بَو بويمسن ٘ مً دَوت :
اّ٤فب ، :هللا ايمسن ٘ اييت دو ٛبَو ًب ايص. ٗ٣
ايجوىٔ٘  :ايمسن ٘ اييت دو ٛبَو خورز ايص. ٗ٣
ايجويج٘  :ايمسن ٘ اييت ىاق بَو ًب اييَور .
ايهابحل٘  :ايمسن ٘ اييت ىاق بَو ًب اي ٔل .
اشبومس٘  :ايمسن ٘ اييت ىاق بَو ًب سول ايسحل٘ ّاىبيهللّس٘ ّايهخو. ٛ
ايسوام٘ ، :هللا ايمسن ٘ اييت ىاق بَو اىبس ه ًب سول ايشهللٗ ّايطحلف .
ايسوبحل٘ ، :هللا مهات ايمسن ٘ اييت ذكهٍو اىبس ه ،يهلل ا٨بلهللا ٛبو٤كل .
ّايمسن ٘ مد٣ق ياَده ايديفس ايغطدمٔ٘ ّايشدَْٓ٘ ّىبيدع ايغددّ ٍّدٕ
،يْاٌ ىشه شآبٔب ايههب٘ بـب اييود ّفَٔو تأآب ي نس نـب ّاييود بأٌ
اا ،د ّدل ٍْ ايههبً ايهسٔه ايقٖ ٓلغش، ٙمواِ بههبلُ .
ًّب ا ٘ٓ٦بحلح ي سرٔي٘ ّايانأىٔي٘ ٤ىَو تهللل  ٙ ،أٌ اسبٔوٗ ايدهللىٔو اار
اي ههب٘ ّمً رهب٘ اا ،د ّدل اييت تهللل َٔ ،و ايمسدن ٘ ا،دْٗ اييدود
ي٩مبوٌ بويرتاسه ّايلْااا بٔيَه .

ّدو ٛبحلهلل ايمسن ٘ ًب تهتٔب آٓوت مْرٗ ايفوذب٘ ًْيُ تحلوفب طاٌْؾَّْذُ ٌٍَِّهِ سَةِّ

اٌْؼَئبٌَِّنيَص

( )1

ٍّل فُٔ ا ْٗ،ييمدق اذذدْو ّايغددّ ازبدْاب ىحلده ٌ٤

اىبس نـب ٓ يااحلٌْ لفب اسبنهلل ا ّايشره يُ ممشوىُ ّفُٔ رضو قبو أىحله اا
 ،ددَٔه

ّسددح ي رددوفهًٓ  ،دد ٙتددها اىبس د نـب ّشددأىَه  ٌ٤ا٨ىشددغول

بوسبنهلل ا ّأً٘ مً ايلحلهللٖ ّايظ ه .
ٍّٕ بو،ح ّا ْٗ،ي يود نبٔحلوّ ي لهللبه ًب ىحله اا َٔ ،ه ّمً رهبد٘
اا بوييود تْايٕ ىحلنُ َٔ ،ه نبٔحلدوّ ّ،دً (أبدٕ بدً كحلدب أىدُ ًدول ٓ :دو

( )1مْرٗ ايفوذب٘ .2
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رمْل اا لىٕ أكجه ايصٔ ، ٗ٣ك فره أدحلل يك مً و٣تٕ ؟ ًدول :
مو شٝت)

( . )1

ّمً ا،٨ذوز ًب ىمْٗ ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ت ّٗ٣كل مسد ه
ّمس ن٘ ٓ٦وت مْرٗ ايفوذب٘ ّكل آٓ٘ ميَو ا ْٗ،ي نس نـب ّاييود نبٔحلوّ
لفب وو ٘،اا ّا يجيو ُٔ ، ٛممشوىُ ّا٨ىشدغول بوملشطدور ايديحله  ،دَٔه ًب
ا٤بهللاٌ ّا٤رزام .
ّازبومع اىبشرتا مً اييحله بـب اييود اىب١مً ّايروفه ّمو اخلص بُ
اا اىب١ميـب ميَو ّفُٔ تهغٔب ي يود بو٨مبوٌ ٍّقا ايرتغٔب بهزخ اٌّ
ٍذْمَه ّغدٍّه ي ييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّاىبس نـب ّبحلح
اييود  ٙ ،املمٔوٌ اييحله اييت تصوسب ا٨مبوٌ ّا٤ضدهار ايديت ترتشدض
 ً،ضبورب٘ اىب١ميـب ًّ ً،لوذه ّغدٍّه ّكدل تد ّٗ٣ي نسد نـب ي ادهآٌ
ّأاا ٛايص ٗ٣ائْمٔ٘ ا ْٗ،ي يود ي٩مبوٌ ّممب ذهللآ٘ فْز ّووٜف٘ مدً

اييود لفب اذهللً ٚول تحلوفب طبَِّْ هَئزَا ا ٌْمُئشْآَْ َهْئذٌِ ٌٍَِّزِئٍ هِئٍَ
ؤَلْىََُص

( )2

ّفُٔ مسوٜل :

اّ٤فب  :لووب٘ نبْ ايقًٓ كفهّا بويياص ّايًٍْ .
ايجوىٔ٘  :لشحلور اييود نبٔحلوّ بأٌ ا٨م٣و آً اسبندهلل ا ّٓادْو كدل
مس ه ّمس ن٘ بويياق بوسبنهلل ا رب ايحلوىبـب  ٙ ،عبْ ايْدْب ايحلٔ

كل

ْٓو ّفُٔ ا ٗ ْ،يحلنْو اييود لفب تها ل،وى٘ ر٠مو ٛايرفه بوسبهب ّايغدّ
 ٙ ،اىبس نـب .
ّئرٌْ مً ا،٨ذوز ًب أاا ٛاىبسد نـب ايصد ٗ٣ائْمٔد٘ ّتد ّٗ٣ايادهآٌ
فَٔو سصْل ايياص ًب ،هللا اىبشهكـب بهللخْل ووٜف٘ ميَه ا٨م٣و .

( )1اىبسلهللرا  ٙ ،ايصشٔشـب ي شوكه . 103/9
( )2مْرٗ ا٨مها.9 ٛ
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ايجويج٘  :سـب تهللخل ووٜف٘ مً ايقًٓ كفهّا ا٨م٣و فأٌ أكجه ميَو مدً
اىبشهكـب ٓصمشٌْ ًب سول تهللبه قبشوكوتَه ًب اخْل ا٨مد٣و ٍّدْ مدً
أمموب ىشه ايفهً٘ ّ اشب٣ف ًب وفْف اىبشهكـب ّدحل َه ًب سول ًيْس .
ايهابحل٘  :ر ٘ٓ٠اىبشهكـب سبول ايقًٓ آميْا مً ايسرٔي٘ ّايانأىٔي٘ ّايهضو
بفطل ّلكهاو اىبس نـب ىبدً ٓدهللخل ا٨مد٣و ّٓيلادل مدً ددٔ

ايرفده لفب

وهق اذهللّ ٚا٨مبوٌ .

ّبحلهلل آٓ٘ اسبنهلل ا دوًْ ٛيُ تحلوفب طاٌشَّؽَِّْٓ اٌشَّؽُُِِص

( )1

ّفُٔ محلذدٗ

ًب ايليدٓل ًب ا ْٗ،اييود ي هأف٘ فٔنو بٔيَه ّتغ ٔب يغ٘ اىبْاٗ ّىشه محلوىٕ
ا٨سسوٌ بٔيَه .

ّ،يهللمو اسلذت اىبٜ٣ر٘  ٙ ،دحلل ا٨ىسدوٌ طفِئٍ األَسْعِ خٍَُِفَئخص

أخربٍه اا ،د ّدل بأىُ ٓحل ه مً أسْال ا٨ىسوٌ ًب ا٤ر

مل ٓحل نْا ّميَو ىدّل ًْيدُ تحلدوفب طاٌئشَّؽَِّْٓ اٌئشَّؽُُِِص

( )3

( )2

ّ،وًملدُ مدو
ّدحل دُ سٔدوّ

غطوّ وهٓوّ  ٙ ،عبْ ْٓمٕ بأٌ ٓل ِْ اىبس نٌْ ًب كل ْٓو .
ّمً خصوٜص ٍقِ ايل ّٗ٣مْضْٔ،لَو ًب ًدْل ّ،ندل اىبسد نـب ّميدُ
لدليوبَه ايغدّ ّلبلحلواٍه  ً،ايالول لً ٢ب سول ايهللفو

ت ّٗ٣اىبس نـب ّاىبس نوت ياْيُ تحلوفب طاٌشَّؽَِّْٓ اٌشَّؽُُِِص

ٍّدل تصدهف
( )4

ايقًٓ كفهّا

 ً،غدٍّه ًّلوذه .
ازبْاب ىحله ّيْ  ٙ ،عبْ اىبْدم٘ ازبد ٜ٘ٔلذ ،ذد ايقًٓ كفهّا ً،
لػبوا ا٤ىصور ّا٤تمو  ٙ ،ترهار ايغدّ  ٙ ،اىبس نـب بو٨ضوف٘ لفب افلاور

( )1مْرٗ ايفوذب٘ .3
( )2مْرٗ ايماهٗ .30
( )3مْرٗ ايفوذب٘ .3
( )4مْرٗ ايفوذب٘ .3
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ايقًٓ خهدْا محلَه ي هغم٘ ًب ايالول ّضبورب٘ ايدييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ
ّآيُ ّم ه ّاىبس نـب .
ّمً ا،٨ذوز ايغريٖ ي اهآٌ ّايسي٘ ايهللفو ٘ٔ،ي ييب ضبنهلل و  ٙاا ُٔ ،
ّآيُ ّم ه أٌ أكجه أفهاا دٔ

اىبشدهكـب ايدقًٓ ٓادوب ْىَه ًب اىبٔدهللاٌ غدري

راغددمـب ًب ايالددول ّدب ددٍ ٙددقا اياددوىٌْ بوىاطددو ٛكددل محلهكدد٘ مددً محلددورا
ا٨م٣و اّ٤فب ًب مو،وت مً ذات ائْو ايقٖ ابلهللأت فُٔ ٍّٕ :
اّ٤ل  :محلهك٘ بهللر .
ايجوىٔ٘  :محلهك٘ أسهلل .
ايجويج٘  :محلهك٘ اشبيهللم .
ف٣بهلل مً ارامدوت ىفسدٔ٘ ( ًب ايادب اييفسدٕ ايحلسدرهٖ ) ايشرصدٕ
ّاييْ ٕ،يحل ٘ مه ٘،ايفصل بـب ازبنحلـب ّلًرتاىُ بَدمب٘ اىبشهكـب .
ثه دو ٛو ض اسبهللٓمٔ٘ ايقٖ مل ٓاع ًب ْٓمُ ًلول ّكدوٌ بدـب محلدورا
ا٨م٣و اّ٤فب أ، ِ٣،هللٗ مْادَوت بـب اىبس نـب ّاىبشهكـب ّيرً مل ٓاع
ًلول ًب أكجهٍو ّ،يهلل م٣سظ٘ تْارٓم محلورا ا٨م٣و اّ٤فب تلذ  ٙمسأي٘
ايلمو،هلل ايدموىٕ بٔيَو ّ ٙ ،عبْ وهاٖ فوىبهللٗ بدـب محلهكد٘ بدهللر ّأسدهلل ث٣ثد٘
،شه شَهاّ .
أمددو اىبددهللٗ بددـب محلهكدد٘ أسددهلل ّاشبيددهللم فَددٕ عبددْ مدديلـب ّلذ ًلددل مددً
اىبس د نـب مددمحلٌْ شددَٔهللاّ ًب محلهكدد٘ أسددهلل فوىددُ مل ٓالددل مدديَه ًب غدددّٗ
اىبشهكـب ي نس نـب ًب محلهك٘ اشبيدهللم ل ٢مدل ٘ مدع أٌ ددٔ

اىبشدهكـب فٔدُ

،شهٗ آ٢ف ردل ٍّه أكجه مً ث٣ث٘ أضحلوف ،هللاٍه ًب محلهكد٘ أسدهلل
ّمل ٓاع فُٔ ًلول ّممورزٗ نبو ٘ٔ،ملحلهللاٗ

ىحله ًّحلت ممورزٗ بـب ا٨موو

 ُٔ ، ٕ ،ايس٣و ّ،نه بً ّا ايحلومهٖ ٍّْ مً أشذع فهموٌ ًدهٓ
ّكوٌ ًهلل رب ف  ً،محلهك٘ أسهلل زبهاسوت أووبل ُ ًب محلهكد٘ بدهللر يلردٌْ
لىقارا يُ ّيريُ مل ٓلحلا .
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ئال ُ ا٨موو  ُٔ ، ٕ ،ايس٣و ّٓفده ايدقًٓ كفدهّا ّٓيددل ًْيدُ تحلدوفب

ط وَوَفًَ اٌٍَّهُ اٌُّْاِِْاِنيَ اٌْمِزَئبيَص (ً )1ول ابً امشوم (ّاملشَهلل مً اىبس نـب
ْٓو اشبيهللم ث٣ث٘ مً بي، ٙمهلل ا٢شَل ٍّه محلهلل بً محلوذ ّ -ملأتّ ٙفوتُ
ممسددْو٘ ّ -أىددس بددً أّد بددً ،لٔددك بددً ،نددهّ ّ،مددهلل اا بددً مددَل
ّايافٔل بً اييحلنوٌ ّثحل م٘ بً غين٘ ازبشنٔوٌ ايس نٔوٌ ّكحلب بً زٓهلل
اييذور ٚأووبُ مَه غهب فال ُ.
ًولًّ :لل مً اىبشهكـب ث٣ث٘ ٍّه :ميمُ بً ،جنوٌ بً ،مٔهلل بً ايسدموم
بً ،مهلل ايهللار أووبُ مَه فنوت ميُ قبر٘ ّىْفل بً ،مدهلل اا بدً اىبغدريٗ
اًلشه اشبيهللم بفهمُ فلْرس فُٔ فالل ٍيوا ّو مْا دسهللِ بجنً كمري.
ّيرً ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه أبد ٙأٌ ٓأخدق مدؤ ، ٢دُ ّافحلدُ
ذه ّ،نهّ بً ،مهلل ّا ايحلومهٖ ًل ُ  ٕ ،بً أب ٙوويب) (.)2
ّمً أمدهار ايالدول ّأمدموب اذدمبد٘ فَٔدو سطدْر أكجده أفدهاا ازبدٔ
شبصْص تردجري ايسدْاا مدً غدري رغمد٘ أّ ًيو،د٘ ًب ايالدول ّذبادق ٍدقا
اىبصددهللام ًب دددٔ

اىبشددهكـب ًب محلددورا ا٨مدد٣و اّ٤فب فٔيفددق ر٠مددوٛ

اىبشهكـب ا٤مْال اياو ٘ ٜزب ب ا٤فهاا ّردول اياموٜل يالدول ايدييب ود ٙ
اا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ ّؽبهدٌْ محلَ ه ّٓيشهلل ايشحلها ٛاياصوٜهلل
ًب اياهٓق يمحلح اذنه ّايلشذٔع  ٙ ،ايالول ،يهللمو ؼبطهٌّ ًب اىبٔهللاٌ
ٓلاهللو بحلض ر٠مو ٛاىبشهكـب يا ب اىبمورزٗ ًب سح ٤فهاا ازبٔ

حملوكوتَه

ّلظَور شذو،لَه ّفهّمٔلَه .
فَٔ ك اا ،دد ّددل ايردوفه ايدقٖ تادهللو ي نمدورزٗ ًب ا،٤ده ا٤غ دب
فٔصٔب ،و م٘ دٔ

ايقًٓ كفهّا ايايْس ّايفدد ٍّدْ مدً مصدوآق ًْيدُ

( )1مْرٗ ا٤سداب .25
( )2أىظه ايسريٗ اييمْٓ٘ ٢بً كجري .222/3
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تحلوفب ط وََِب ٌَهُُْ ؤَالَّ َُؼَزِّثَهُُْ اٌٍَّهُ وَهُُْ َظُذوَْ ػَْٓ اٌَّْغْغِذِ اٌْؾَشَاَِص ( )1فنً ،قاب
اىبشهكـب ًلل فهموىَه ّلًوم٘ اسبذ٘ َٔ ،ه ٤ىَه ٍه ايقًٓ اخلورّا اىبمورزٗ
ّميَه مً أوه َٔ ،و

ّكهر ايهلل ْٗ،ي نمورزٗ ّايالول ّذبهللٖ اىبسد نـب

ّمط اىبٔهللاٌ .
كنو ًب محلهك٘ أسهلل لذ بهز سومل يْا ٛاىبشهكـب و شد٘ بدً أبدٕ و شد٘
ّىوا ٚاىبس نـب ٍل مدً ممدورز ف ده ٓدربز يدُ أسدهلل يدٔس خْفد ّو مديَه ًّدهلل
خهدْا لفب محلهك٘ أسهلل ٍّه مشلوًٌْ لفب ايشَواٗ ّياو ٛاا ،د ّدل

كنو ٓهللل ٍ ٙ ،قِ اييْآدو ًْيدُ تحلدوفب ط وٌَمَئذْ وُاْئزُُْ رَزََّاَّئىْْ اٌَّْئىْدَ ِِئْٓ لَجْئًِ
ؤَْْ رٍَْمَىْهُ..ص (. )2
ّيرً اىبس نـب ٓرهٌٍْ ايالول ّاىبمورزٗ ّٓحل نٌْ أٌ تْايٕ ىدّل آٓوت
اياهآٌ ّتحلهللا محلذدات ايييب ضبنهلل و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ّاىلشدورٍو
ّشَْٔ،و بـب اييود مي ومم٘ ّّمٔ ٘ يهللخْل اييود ا٨م٣و .
ّكهر و ش٘ بدً أبدٕ و شد٘ و دب اىبمدورزٗ ثده أخدق بلشدهللٖ اىبسد نـب
ّخوومَه بصٔغ٘ ايلحلٔري ،يهللٜدق بدهز يدُ ا٨مدوو  ،دٕ ٔ ،دُ ايسد٣و ّددهت

اىبمورزٗ قبهآ ٚمدً ازبٔشدـب ٍّدْ مدً مصدوآق ًْيدُ تحلدوفب طََئىََْ اٌْزَمَئً

اٌْغَّْؼَبِْص (ً )3ب ذاتُ ّمْضّْ ُ ،ىلٔذلدُ ّ،وًملدُ لذ وده ا٨مدوو  ،دٕ
 ُٔ ،ايس٣و ووسب يْا ٛاىبشهكـب ئرٌْ زادهاّ ي نشهكـب  ً،مْاو ٘
ايلشهللٖ ّايالول
٤فهاا دٔ

ّا ْٗ،زبٔ

اىبس نـب ي٩ملمسدول ًب ايدهللفو

ايقًٓ كفهّا  ٙ ،تها ايالول .

( )1مْرٗ ا٤ىفول .34
( )2مْرٗ آل ،نهاٌ .143
( )3مْرٗ آل ،نهاٌ .155

ّبو،جدوّ
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ٍّل ٍْ مً مصوآق ًْيُ تحلوفب طوََِب ٌَهُُْ ؤَالَّ َُؼَزِّثَهُُْ اٌٍَّهُ وَهُُْ َظُذوَْ ػَْٓ
اٌَّْغْغِذِ اٌْؾَشَاَِص

( )1

ازبْاب ىحله فالل فهموٌ ايقًٓ كفهّا ًب مٔهللاٌ اىبحلهك٘

مً مصوآق ايحلقاب مً اا يرل مً :
اّ٤ل  :ايرفور ايقًٓ ًل ْا ًب مٔهللاٌ اىبحلهك٘ ٍّْ مً مصدوآق ًْيدُ

تحلوفب طٌَُِمْـَغَ ؿَشَفب ِِ ْٓ اٌَّزََِٓ وَفَشُوا ؤَوْ َىْجِزَهُُْص (ّ )2ىسمت آ٦د٘ أ،دً ِ٣ادع
اياهف ٍّ٣ا اياهف ّاياوٜف٘ مً ايقًٓ كفهّا لفب اا ،د ّددل ٍّدْ

مً ،نْموت ًْيُ تحلوفب ط وََِب سََُِْذَ بِرْ سََُِْذَ وٌَىَِّٓ اٌٍَّهَ سًََِص (. )3

ّتاهللٓه آٓ٘ ًاع اياهف أ : ٍْ ِ٣،ئَ ك اا ووٜف٘ مً ايدقًٓ كفدهّا
ّٓرمت ايقًٓ باْا أسٔدو ٛمديَه فريدحلدْا لفب مرد٘ خدوٜمـب مل ٓسدلأحلْا
ذبأددق أٓدد٘ غوٓدد٘ خمٔجدد٘ اىفاددْا َٔ ،ددو ا٤مددْال اياو ٜدد٘ ّ،ا ددْا أ،نددوذه
ايلذورٓ٘ ّأمموب ايرسب ّاىبحلٔش٘ بسممَو ّأذيْا أىفسدَه بويلْمدل لفب
ردول اياموٜل ّاياْاف َٔ ،و ي رهّز محل َه يالول ايدييب ضبندهلل ود  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه مع لاراا اييود لىلفو ٛممب ّمْضْ ٍقا ايالول .
ٍّل مً كمت ّخٔم٘ ايقًٓ كفهّا ،دّف ازبْٔش اييت خهدت محلَه
 ً،ايالول ّ ً،اىبمورزٗ أّ ا٨كجور مً رمٕ ايسَوو .
ازبْاب ىحله ّٓصوب اياوٜهلل بويرمت ّاشبٔم٘ ،يهللمو ٓه ٚديْاِ مبليحلٌْ
ً ً،لول ،هللِّ ّمً محلوىٕ ايرمت ًب اىباوو خشدٔ٘ ر٠مدوً ٛدهٓ

تْدٔدُ

اي ْو ًب وهٓق ايحلْاٗ لفب مر٘ لفب ازبْٔش اييت محلَه  ،د، ٙددّفَه ،دً
ايالول خوو٘ مع تَٔ ٞفهو٘ ذه بسمب ا٨ربدوا ّايجغدهٗ ايديت ودورت ًب
دددٔ

اىبسدد نـب ،يددهللمو تددها ايهمددوٗ اىبسدد نٌْ مْاضددحلَه ّصبدد ٞخٔددل

اىب شهكـب مً خ ف دٔ
( )1مْرٗ ا٤ىفول .34
( )2مْرٗ آل ،نهاٌ .127
( )3مْرٗ ا٤ىفول .17

اىبس نـب ّممب خشٔ٘ ر٠موً ٛهٓ

ًب اىبادوو
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ٍْ اشبشٔ٘ مً لىا٣ب أفهاا ازبٔ

 ،دَٔه ٨ىامدو محلذددات ايدييب ضبندهلل

و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه ًب آذٍدوٌ اييدود ّ ٌ٤أكجده ددٔ

اىبشدهكـب

مسلأدهٌّ لذ امدلأده أبدْ مدفٔوٌ عبدْ أيفدـب ّ ،د ٙمد ٯه ايلدأرٓم ٓحلدهف
اييود أسْال ازبيْا اىبسلأدهًٓ ّرب فَه  ً،اييصهٗ ّايمقل ّايفدهللاٛ
لفب دوىب فطل اا لذ بحلح ايفد ّاشبْف ًب ً ْب ،ندْو ددٔ

ايدقًٓ

كفهّا ّمً خ فَه ياْيُ تحلوفب ط عَاٍُْمٍِ فٍِ لٍُُىةِ اٌَّزََِٓ وَفَشُوا اٌشػْتَ ثَِّب
ؤَشْشَوُىا ثِبٌٍَّهِص(.)1

لٌ ايمشح ّايلشأق قبصو آق ًوىٌْ كل آٓ٘ ًهآىٔ٘ تهلل ْ،لفب ىمق ايالول
ّايغدّ محلذدٗ ذاتٕ ّغريٓ٘ ي اهآٌ فوٌ ً ت ًهلل ّرات آٓوت تأمه اىبس نـب

بويالول كنو ًب ًْيُ ط وَلَبرٍُِىا فٍِ عَجًُِِ اٌٍَّهِ اٌَّزََِٓ َُمَبرٍُِىَٔىُُْ وَالَ رَؼْزَذُوا بَِّْ اٌٍَّهَ الَ
َُؾِت اٌُّْؼْزَذََِٓص

( )2

ازبْاب مً دَوت :

اّ٤فب  :ا٤مه ي نس نـب بويالول باصهلل ايهللفو ّأسروو ايطهّرٗ .
ايجوىٔ٘  :تهللل اً ٘ٓ٦ب ظوٍهٍو ّمطنْىَو  ٙ ،أٌ ًلول اىبس نـب  ٙ ،عبْ
اسبود٘ ّأىَه مل ٓمهللأّا ايالول للبو كوٌ اىبشهكٌْ ٍه ايقًٓ بهللأّا ايالول
ّاخلورّا مروىُ ّأّاىُ .
ّكوٌ ايييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه سٔيندو ٓ لادٕ ازبنحلدوٌ ٓيدواٖ
بصددْت ،ددول بددـب ايصددفـب ٓسددنحلُ أفددهاا ازبٔشددـب (ًْيددْا  ٢ليددُ ل ٢اا
تف شْا)

( )3

ّفُٔ مسوٜل :

اّ٤فب  :ك ن٘ ايلْسٔهلل مْر دومع ي يود .
ايجوىٔ٘  :بر ن٘ ايلْسٔهلل ٓهللر ٛايالول بـب اييود .
ايجويج٘  :بٔوٌ بغض ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ي الول .
( )1مْرٗ آل ،نهاٌ .151
( )2مْرٗ ايماهٗ .190
( )3ايسريٗ اييمْٓ٘ ٢بً كجري .462/1
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ايهابحل٘  :وو ٘،اىبس نـب ا ّرمْيُ ًب ادليوب ايالول .
اشبومسد٘  :مددْاًّ ٛددع ايالدول أو مل ٓاددع فددوٌ أفدهاا دددٔ

اىبشددهكـب

ٓهدحلٌْ لفب أٍ َٔه ّمهللىَه ًّهاٍه بلشف٘ ًّوىٌْ ٍْ ًْ :ل  ٢ليُ ا ٢اا
ف٣ق .
ايسوام٘ ٓ :هللل ىهللا ٛايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه ٍدقا  ،د ٙأىدُ ٢
ٓهٓهلل ايغدّ ّ ٢ايالول .
ايسوبحل٘  :بٔوٌ سب ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ي يود نبٔحلوّ سلٙ
ايقًٓ ٓاوت ْىُ ٤ىُ َٓهللَٓه لفب ايف٣ق بورشواٍه لفب ايياق بر ن٘ ّاسدهللٗ
دب ب اشبري اىبسدلهللٓه ف دٔس مدً ىحلند٘ أ،ظده مدً ايفدْز بدويف٣ق بر ند٘
ّاسهللٗ.
ايجوميدد٘  :تاددهللٓه ًددْل ايددييب ود  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّم د ه  ٢تاددوت ْا ّ٢
ذبوربْا.
ايلومحل٘ ًْ :ل  ٢ل ٢ايُ ا ٢اا ف٣ق  ٌ٤فُٔ م٣م٘ ّاسرتازاّ مً ايالول

ّايالددل ّسٔينددو أخددرب اا اىبٜ٣ردد٘ خب ددق ا٨ىسددوٌ ّدحل ددُ طفِئئٍ األَسْعِ
خٍَُِفَخص

( )1

ت ك اىبهتم٘ ايسومٔ٘ اييت مل ٓي َو اىبٜ٣ر٘ أىفسَه مْا ٛاشب٣ف٘ ًب

ايسنو ٛاييت ٍٕ مسريَه أو اشب٣ف٘ ًب ا٤ر
اّ٤ل  :فسوا ا٨ىسوٌ ًب ا٤ر

ّاسلذْا بأمهًٓ :

.

ايجوىٕ ً :لل ا٨ىسوٌ ي يفس اييت سهو اا .

ّاىبلحلورف ًب  ،ه ايلفسري أٌ م١ال اىبٜ٣ر٘ ط ؤَرَغْؼًَُ فُِهَب َِئْٓ َُفْغِئذُ فُِهَئب

و َغْفِهُ اٌذَِِّبءَص

( )2

املفَوو اىرورٖ ّاىبرلور أىُ ا،وّ ٛتطه ّم١ال ئرٌْ

( )1مْرٗ ايماهٗ .30
( )2مْرٗ ايماهٗ .30
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اييددود مجددل اىبٜ٣ردد٘ ًب ايلسددمٔض ّايلَ ٔددل ّايحلصددن٘ مددً ايفسددوا ّايالددول

فودوبَه اا طبٍِِّٔ ؤَػٍَُُْ َِب الَ رَؼٍَُّْىَْص (.)1

ٍّل ًب ٍقا ازبْاب ىْ املذوب٘ يهلل،و ٛاىبٜ٣رد٘ ٍدقا ازبدْاب ىحلده
يهلل٢يلُ ايلطنئ٘  ٙ ،تفطل اا ،د ّدل بليدُٓ ا٤ر

مً ايفسوا ّمدً

ايالل بغري سدق فلفطدل ّبحلدح ايدييب ضبندهلل ّا ئيدواٖ (ًْيدْا  ٢ليدُ ل ٢اا
تف شْا)

( )2

ّفُٔ لشو ٘،ي٥مً ًّطو ٙ ، ٛايغددّ ّاً٨للدول بدـب اييدود

ٍّْ ميومم٘ ي لهللبه قبحلذدات ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه .
ّؼبلنل مْضْ ايغدّ بوييسم٘ ي ييب ضبنهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه
ّتم ٔا رمويلُ ّدٍْوّ :
اّ٤ل  :ايغدّ سود٘ ّماهللم٘ ضهّرٓ٘ يلم ٔا آ٦وت ّا٤سروو .
ايجوىٕ  :ايغدّ ئس سود٘ ّ ٢ضهّرٗ ي ييب ّاىبس نـب .
ايجويح  :ايلفصٔل فاهلل ٓرٌْ ايغدّ سود٘ ًب سدول طبصْود٘ ًّدهلل ٢
ٓرٌْ سود٘ .
ّاىبرلور ٍْ ايجوىٕ فوٌ ً دت ًدهلل غددا رمدْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
ّم ه بحلض اياموٜل ازبْاب مل ٓرً غدّاّ للبو كوٌ ىبيع ايغدّ ّايالدول
فلم ا ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه أخمور  ً،دبنع لسهلل ٚاياموٜل
أّ ازبنو،وت ي َذْو ّا٨غورٗ  ٙ ،اىبهللٓي٘ فٔرهز ذه ايييب و  ٙاا ُٔ ،
ّآيُ ّم ه أّ ٓمحلح مهٓ٘ مً أوشوبُ يلفهٓق نبحلَه ّزده ايدقًٓ مدً
خ فَه مً ايأوو بقات ازبنع ّغوٓوتَه اشبمٔج٘ بويحلدو ً ٙ ،لل ايييب ضبنهلل
ّأوشوبُ ّفُٔ شْاٍهلل ،هللٓهللٗ ّيريُ ٓ ٢حل

ضهّرٗ ايغدّ يحلهللو ذبادق

مصهللام ايغدّ ّمو فُٔ مً محلي ٙا٨ملموس٘ ففٕ ايغدّ أوهاف :
اّ٤ل  :أمموب ايغدّ .
( )1مْرٗ ايماهٗ .30
( )2ايسريٗ اييمْٓ٘ ٢بً كجري .462/1
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ايجوىٕ  :ماهللموت ايغدّ .
ايجويح  :ايغوزٖ ٍّْ ايقٖ ٓاْو بغدّ غريِ .
ايهابع  :كٔفٔ٘ ايغدّ .
اشبومس  :ايغوٓ٘ مً ايغدّ .
ايسواد  :اىبغدّ ٍّْ ايقٖ ٓاع  ُٔ ،غدّ ّايغوزٖ .
ايسوبع  :ىلوٜر ايغدّ .
ّكوٌ اي حلهب ًمل ا٨م٣و ٓغدّ بحلطَه بحلطوّ بسمب أّ بهللٌّ ممب
ّسلً ٙب سول ايسمب فوىُ ٓرٌْ ًطدٔ٘ شرصدٔ٘ ّأمدهاّ بسدٔاوّ كندو ًب
سول ايجأر مْا ٙ ، ٛايالل أّ ايحلصمٔ٘ ّازبَوي٘ فذدو ٛا٨مد٣و بيسدم
ّىاض ايغدّ ّأمموبُ.
ّىديت آٓ٘ ًهآىٔ٘ تدمـب سرده ايالدل بوياصدوص مدً ذات ازبدوىٕ باْيدُ

تحلوفب طوٌَىُُْ فٍِ اٌْمِظَبصِ ؽََُبحٌ ََب ؤُوٌٍِ اٌْإٌَْجَبةِص(.)1

ئيااع أٍه ممب مً أمموب ايغدّ ٍّْ ايجأر ّتيدل آ٦وت اياهآىٔد٘
بلشهٓه ايغدّ ّايظ ه ّازبْر ّايلحلهللٖ ّمً محلذدات ايييب ضبنهلل و  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه مه ٘،ايلمهللل ّايلغٔري ًب ا لنحلوت عبْ ا٤سسً ّا٤و ض
فليدل ا ٘ٓ٦اياهآىٔ٘ بو٤مه أّ اييَٕ أّ ٍنو محلوّ فٔل اوٍدو اىبسد نٌْ بدويامْل

ّايهضو ّا٨ملجول ٍّقا ايل إ مً مصوآق ًْيُ تحلوفبطوُاْزُُْ خَُْشَ ؤَُِّخٍ ؤُخْشِعَذْ
ٌٍِاَّبطِص (.)2

ّ،يددهللمو وددهللرت ٍددقِ ا٤ددددا ٛباددوىٌْ (مل ٓغددد ايددييب (ص) أسددهللاّ)
امل مشه كجري مً اىبس نـب ّأٍل اىب ل ا٤خه ٚيبً أو ع ٍ ٙ ،قا ايحليدْاٌ
ّايرباٍـب ّايًْوٜع اييت تهللل ّ ُٔ ،ميَو أمْر :

( )1مْرٗ ايماهٗ .179
( )2مْرٗ آل ،نهاٌ .110
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اّ٤ل  :ورب ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه  ٙ ،أذ ٚكفدور ًدهٓ
ٍقا ا٤ذ ٚايقٖ بهللأ بحلهلل ايمحلج٘ اييمْٓ٘ با ٔل .
ايجددوىٕ  :ا،ددْٗ ايددييب ضبنددهلل ود  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّمد ه ّأوددشوبُ لفب
ايصرب.
ٍّل ذبلص ٍقِ ايهلل ْٗ،بأٓدوو لًومد٘ ايدييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
ّم ه ًب مر٘ ًمل اذذهٗ .
ازبْاب ٍْ مصوسب ٓ٤وو اييمْٗ ّسبـب مغوارٗ ايييب ضبندهلل ود  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه لفب ايهفٔق اٍّ ٙ ،٤قِ ايهلل ْٗ،مهآٗ ّتفسري ٓ٦وت اياهآٌ
اييت تأمه بويصرب مْا ٛت ك اييت ىديت ًب مرد٘ أّ ايديت ىديدت ًب اىبهللٓيد٘

ّميَددو ًْيددُ تحلددوفبط ََبؤَهَئئب اٌَّ ئزََِٓ آَِاُئئىا اطْ ئجِشُوا وَطَئئبثِشُوا وَسَاثِـُئئىا وَارَّمُئئىا اٌٍَّ ئهَ ٌَؼٍََّىُ ئُْ

رُفٍِْؾُىَْص (.)1
ايجويح  :تهللل ٍذهٗ ايييب ضبنهلل و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه لفب اىبهللٓيد٘
، ٙ ،هللٗ ًْاىـب :
أٍّ : ّ٢ذهٗ ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ورب مً دَوت :
اّ٤فب  :تها دْار اىبسذهلل اسبهاو ّسذب ايقًٓ كفهّا ّٓ٢لُ ،يُ .
ايجوىٔ٘  :طبووه وهٓق اذذهٗ ٍّٕ طبووه ضبلن د٘ بو٤ودل ّأخدهٚ
،هضٔ٘ ترتشض  ً،م٣سا٘ ايقًٓ كفهّا ي ييب و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه
٨رااٗ ًل ُ .
ايجويج٘  :لٓقا ٛكفور ًهٓ

ي نس نـب ّاىبسد نوت ايدقًٓ بادْا ًب مرد٘

ًول ضبنهلل بً امشوم ّ :كوٌ أبْ دَل ايفومق ايقٓ ٚغهٖ بَده ًب رددول
مً ًهٓ

لٌ مسع بهدل ًدهلل أمد ه يدُ شدهف ّميحلد٘ أىمدُ ّخدداِ ًّدول:

تهكت آً أبٔك ٍّْ خري ميك ييسفًَ س نك ّييفٔ ً رأٓك ّييطحلً
شهفك.
( )1مْرٗ آل ،نهاٌ .200
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ّلٌ كوٌ تودها ًولّ :اا ييرسهللٌ دبورتك ّييَ رً مويك ّلٌ كوٌ
ضحلٔفو ضهبُ ّأغه ٚبُ(.)1
ايهابحل٘  :افرتاً ٛهٓ

 ٙ ،ايييب ّاياهآٌ ًّب ايليدٓل طوَػَغِجُئىا ؤَْْ

عَبءَهُُْ ُِاْزِسٌ ِِاْهُُْ وَلَبيَ اٌْىَبفِشُوَْ هَزَا عَبؽِشٌ وَزَّاةٌص(.)2
اشبومس٘  :لرااٗ ًلل ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ٍّْ ًب اىبهللٓي٘ .
ايسوامدد٘  :ذبددهٓض اىبيددوفاـب  ،دد ٙايددييب و د  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّم د ه
ّأوشوبُ.
ثوىٔوّ ٍ :ذهٗ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ا ْٗ،ي نس نـب ي صرب.
ثويجوّ ٍ :ذهٗ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيدُ ّمد ه شدوٍهلل  ،د ٙأىدُ ٓ ٢هٓدهلل
ايالول ّاسبهب ّبـب ايالول ّايغدّ ،نْو ّخصْص ما ق.
رابحلوّ ً :وىٌْ ٍذهٗ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه تأآب ي نسد نـب
بودليوب ًلول اىبشهكـب ئهللل بوّ٤يْٓ٘ ايااحلٔ٘  ٙ ،يدّو لمليو اىبس نـب
 ً،اً٨للول فٔنو بٔيَه بو،٨ها

 ً،أمموب ّمْضْ ّضبدل ايالدول

ٍّْ مً ،نْموت ًْيُ تحلوفب ط وَارْوُشُوا ِٔؼَّْخَ اٌٍَّهِ ػٍََُْىُُْ بِرْ وُاْئزُُْ ؤَػْئذَاءً فَئإٌََّ َ ثَئَُْٓ
لٍُُىثِىُُْ فَإَطْجَؾْزُُْ ثِاِؼَّْزِهِ بِخْىَأبص(.)3
خومسوّ ً :وىٌْ اذذهٗ بوب ييشه يْا ٛا٨م٣و.
مواموّ ً :وىٌْ لذا أغ ق اييود  ٙ ،ا يدييب ّاىبد١ميـب بوبدوّ فدوٌ اا ،دد
ّدل ٓفلض ذه أبْابوّ ملحلهللاٗ .
ياهلل أراا اىبشدهكٌْ ميدع ىشده مديً ايلْسٔدهلل ّممدوا ٟا٨مد٣و ًب مرد٘
اىبرهم٘ فشوربْا ايييب ضبنهللاّ و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه أشهلل احملورب٘ لفب أٌ
ّول ا٤مه ي حلدو ً ٙ ،ل ُ ًب ئ ٘ اىبمٔت فأمهِ اا ،د ّدل بدوذذهٗ لفب
( )1ابً كجري  /ايسريٗ اييمْٓ٘ .495/1
( )2مْرٗ ص .4
( )3مْرٗ آل ،نهاٌ .103

66ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل اإلمياٌ  /ج172
اىبهللٓي٘ ًب ذات اي ٔ ٘ يلشع أىْار ايليدٓل ًب ٓجهب ّأردو ٛازبدٓهٗ ّٓيادل
اىبس نٌْ ّردول اياموٜل ّايلذور ّا،٤هاب آٓوت اياهآٌ ّأخمور اييمْٗ لفب
مر٘ ّميلهللٓوتَو ّبْٔتَو قبو ػبحلل كفور ًهٓ

ٓحلذدٌّ ًّ ً،فَو فأاركْا

ؤا وهللٯٍه ايْارا ًب ًْيُ تحلوفب طوََِ ب ٌَهُُْ ؤَالَّ َُؼَزِّثَهُُْ اٌٍَّهُ وَهُُْ َظُئذوَْ ػَئْٓ
اٌَّْغْغِذِ اٌْؾَشَاَِص

( )1

ّ،ذد ايقًٓ كفهّا ًّ ً،ف زسف ا٨مد٣و فوخلدورّا

اذذْو ّايغدّ ّايالول فروىت محلهك٘ بهللر فوىَدمْا فَٔدو ّىصده اا ،دد

ّدل ايييب ضبندهللاّ ّأودشوبُ ّىددل ًْيدُ تحلدوفب طوٌَمَئذْ َٔ ظَئشَوُُْ اٌٍَّئهُ ثِجَئذْسٍ وَؤَْٔئزُُْ
ؤَرٌَِّخٌص

( )2

ّكوىت ارم ّو ب ٔغ ّو ّزادده ّا يرفدور ًدهٓ

،دً و دب ايالدول مدً

دهللٓددهلل ّيرددً ّٓ٢دد٘ ايشددٔاوٌ ّربْٓفددُ ذدده ّركددْبَه دددواٗ ايحليددوا
ّازبشْا دحل َه ٓصهٌّ  ٙ ،ل،واٗ ايرهٗ يالول ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ

ّم ه ّأوشوبُ ًول تحلوفب ط رٌَِىُُْ اٌشَُّْـَبُْ َُخَىِّ ُ ؤَوٌَُِْبءَهُص(.)3

ّ ً،ا٨موو دحلفه ايصوام  ُٔ ،ايس٣و ًول  :ىبدو ًدهللو دحلفده مدً ار
اسبمش٘ ًول ٓ :و رمْل اا أ ٢أ سهللثك ؟ ًول رمْل اا ب ً ٙول  :اخ ت
ْٓمو  ٙ ،اييذوشٕ ٍّْ ًب غري صب س اىب ك ّغري رٓوشُ ّزُٓ ًول  :فشٔٔلُ
بلشٔ٘ اىب ك .
ًّ ت يُ ٓ :و آَو اىب ك مويٕ أراا ًب غري صب س اىب ك ّغري رٓوشُ ّزُٓ
فاول  :اىو ظبدهلل ًب ا٢ظبٔدل مدً اىحلده اا ٔ ،دُ بيحلند٘ ف ٔشدره اا ّظبدهلل ًب
ا٢ظبٔل اىُ ئس ش ٞمً ايشره اا ٓحلهللل ايلْاضع يُ ّاىُ ّرا ً ٕ ،ب ئ يت
ٍقِ اٌ ضبنهللا ظفه قبشهكٕ اٍل بهللر فأسممت اٌ اشره اا قبو ته.)4(ٚ
( )1مْرٗ ا٤ىفول .34
( )2مْرٗ آل ،نهاٌ .123
( )3مْرٗ آل ،نهاٌ .175
( )4مشروٗ ا٤ىْار . 172/1
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ًّهلل ٓاْل ًوٜل ٍل ٍيوا مً ى٪ص٪دض ٪كفدورً ٪دهٓ

٨دليدوب ًلدول ايدييب

و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّا٨تحلوظ مً محلهكد٘ بدهللر ٍّددمبلَه فَٔدو ب ددّو
،هللو اشبهّز لفب محلهك٘ أسهلل ازبْاب ٢بهلل مً تحلدويٕ أودْات بو٨مليدو
 ً،دبهللا ايغدّ  ٙ ،اىبهللٓي٘ كنو أٌ اخْل ووٜف٘ مدً اييدود ًب ا٨مد٣و
بددـب محلهكدد٘ بددهللر ّمحلهكدد٘ أسددهلل لىددقار ي ددقًٓ كفددهّا ّتجمددٔط يحلددداٜنَه
ّيردديَه اخلددورّا لًومدد٘ اسبذدد٘  ،ددَٔه ّىدددّل ،ددقاب اا بَدده ٍّددقا
ايحلقاب مً ّدِْ :
اّ٤ل  :ا٨وهار ً ٙ ،لول ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ظ ه
ّ،قاب ي يفس لذ ٓ هللرا اييود أٌ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ووام
ًب اْ،تُ ٍّقا ا٨اراا مدً اير دٕ اىبشدرك ايدقٖ ٓردٌْ  ،د ٙمهاتدب
ملفوّت٘ ًْٗ ّضحلفوّ ّ٢بهلل أٌ اىبشهكـب ٓادهٌّ فٔندو بٔديَه ًّب أىفسدَه
بو،٨ذوز اياهآىٕ ّاىبحلذدات اسبسٔ٘ اييت دبهٖ ٓ ٙ ،هلل ايييب ضبنهلل و ٙ
اا  ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّميَو ىصهِ ًب محلهك٘ بهللر مع أٌ كل ا٤مموب اىبوآد٘

ايظوٍهٗ تهللل  ٙ ،تهدٔض كف٘ ايقًٓ كفهّا ًول تحلوفبطوَعَؾَذُوا ثِهَب وَاعْزَُْمَاَزْهَب
ؤَْٔفُغُهُُْ ظًٍُّْب وَػٍُُىًّا فَبٔظُشْ وَُْ َ وَبَْ ػَبلِجَخُ اٌُّْفْغِذََِٓص(.)1
ايجوىٕ  :سدٌ ًهٓ

ً ٙ ،لٍ٣ه ًب محلهك٘ بهللر فدوٌ ً دت ًدهلل ميحلدْا

ايئوس٘ َٔ ،ه يٓ ٣ٝرٌْ ممموّ ي٩ىشغول  ً،ايجأر ذه ازبْاب ٓدٓهلل ٍقا
اىبيع ًب ،قاب ايقًٓ كفهّا ّْ،اَ ٜه كنو أٌ ايسمب ا٤ول ًب اىبادوو
ٍْ ضبوّي٘ ميع املشْاذ اشبْف ّايفدد  ،د ٙىفدْد ،ومد٘ أٍدل مرد٘ مدً
ايهدول ّاييسو ٛمً ًلول ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ
فلصهلل اييسو ٛايهدول  ً،اشبهّز مع ر٠مو ٛايرفه مً ًهٓ
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًب محلهك٘ أسهلل .

( )1مْرٗ ايينل .14

يالدول ايدييب
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ياهلل وهللٯ ايقًٓ كفهّا اييود  ً،اىبسذهلل اسبهاو فوبلٍ٣ه اا ،د ّدل
بأٌ وورّا ؽبشٌْ اييسو،ّ ٛوم٘ أٍل مر٘  ٙ ،أىفسَه ّوهللٯ اييود ً،
ىصهتَه بويموول ايقٖ ٓسحلٌْ لئُ ّفُٔ اٍ٤ ْٗ،دل مرد٘ رددوّ ّ٢ىسدوٛ٭
ي٩م٣و.

ٍّددْ مددً مصددوآق ًْيددُ تحلددوفب ط عَئاُشَِهُِْ آََبرِاَئئب فِئئٍ اِفَئئبقِ وَفِئئٍ ؤَْٔفُغِئهُِْ

ؽَزًَّ َزَجَََُّٓ ٌَهُُْ ؤََّٔهُ اٌْؾَكص

( )1

ئرٌْ مً محلوىٕ ا ٘ٓ٦أ ِ٣،دب ٕ محلذدات

ي ييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًب كل محلهك٘ يُ مع اىبشهكـب ّكل
غدّٗ ٓاْمٌْ بَو لذ ٓمغٌْ بَو ًّف لىلشور ا٨م٣و فلرٌْ ممموّ شبدَٓه
ّاخْل ووٜف٘ مً اييود ا٨م٣و.
ٍّل ميع أٍل مر٘ مً ايمروً ٙ ، ٛلٍ٣ه مً ايصهلل  ً،اىبسذهلل اسبهاو
أو أىُ مسأي٘ ،قاب خ وو٘ بـب ايقًٓ كفهّا أىفسَه ازبْاب ٍْ اّ٤ل
ي غوٓوت اشبمٔج٘ مً ٍقا اىبيع ّضبوّي٘ لربوذِ ماهللم٘ ي دَذْو  ،د ٙاىبهللٓيد٘
ٍّْ ايقٖ ًّع ًب شَه شْال مً ايسدي٘ ايجويجد٘ ي دَذهٗ لذ زسفدت ًدهٓ
خبٔ َو ّخَٜٔ٣و يالل ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّاذذْو  ٙ ،اىبهللٓي٘.
ٍّل مبرً اسلسوب محلهك٘ أسدهلل ضبوّيد٘ نبؤ،د٘ ٨غلٔدول ايدييب ضبندهلل
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيدُ ّمد ه أو ربدلص ت دك احملدوّ٢ت بوياطدوٓو ايفهآد٘
ّ،دو بحلض ا٨شروص  ٙ ،ايغهللر بويييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه
ٍّْ ًب اىبهللٓي٘ أّ ًب سول ايسفه.
ازبْاب ٍْ اّ٤ل فٔنرً لاراز كل مً محلهك٘ بهللر ّأسدهلل ّاشبيدهللم
قبشددوّ٢ت ًلددل ّاغلٔددول ايددييب ضبنددهلل ود  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّمد ه ٍّددْ ٢
ٓلحلور

مع كْىَو محلورا بـب اىبس نـب ّاىبشهكـب .

ّتطنً ٍقا ازبد ٛيادوىٌْ (مل ٓغدد ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه
أسهللا) ًب ًهآ٦ ٗٛلـب ٍّنو :
( )1مْرٗ فص ت .53
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اّ٤فب ًْ :يُ تحلوفب طََبؤَهَب اٌَّزِ ََٓ آَِاُىا اطْجِشُوا وَطَبثِشُوا وَسَاثِـُىا وَارَّمُىا اٌٍَّهَ ٌَؼٍََّىُُْ
رُفٍِْؾُىَْص

( )1

لذ لبلدهللأت آ٦د٘ بيدهللا ٛا٨مبدوٌ ايلشدهٓفٕ يمٔدوٌ ًدوىٌْ ٍّدْ

مموارٗ اىبس نـب ي حلنل بأسردوو آ٦د٘ اياهآىٔد٘ ّاّ٤امده ّاييدْإٍ ايديت
ّرات فَٔو ٍّٕ :
اّ٤ل  :ا٤مددده بويصدددرب  ،ددد ٙعبدددْ ايحلندددْو ا٨مدددلغهإً ّا ندددْٕ،

ّا٨فهااٖ باْيُ تحلوفب طاطْجِشُواص .

ايجددوىٕ  :ا٤مدده بوىبصددوبهٗ ّاىبيودددوٗ بويصددرب بددـب اىبس د نـب ّلظَددورٍه
ايلشنل ّايحليو ٛبهضو ّ،هللو اىب ل أّ ازبد

.

ايجويددح  :ا٤مدده بوىبهابادد٘ ًب ايجغددْر ّاسبددهص  ،دد ٙأاا ٛايص د ْات ًب
أًّوتَو  ٍ ٌ٤قا ا٤اا ٛماهللم٘ ي هللفو ّاىبهابا٘ ًب ايجغدْر بدهابط ا٤خدْٗ
ا٨مبوىٔد٘ فادهلل تردٌْ اىبهاباد٘ مدمم ّو ي فهًد٘ ّاشبد٣ف ّايشداوم ّاشبٔوىدد٘
فلفطل اا ،د ّدل بوبلهللا ٛآٓ٘ ايهبوس بيهللا ٛا٨مبوٌ ٤ىُ ّأً٘ مً ا٤خ٣م
اىبقمْم٘ ّمً ايغهللر ّاشبٔوى٘ ٍّيوا مسأيلوٌ :
اّ٤فب ٍ :ل ي هبوس مْضًْ ٘ٔ،ب م١اخدوٗ ايدييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ
ّآيُ ّم ه بـب اىبَودهًٓ ّا٤ىصور .
ايجوىٔ٘ ٍ :ل ي ن١اخوٗ مْضًْ ٘ٔ،ب ذبأق ّتيذد ايهبوس  ٙ ،أمت ّدُ.
ازبْاب ىحله ٍّْ مً ا،٨ذوز ًب مصوآق آٓوت اياهآٌ ّاىلفو ٛايهللّر
بٔيَنو مع ايلأثري اىبلموال بٔيَندو ّايي فدع اىبلحلدهللا ميَندو صبدلنحلـب ّملفدهًـب
بو٤مه ي نس نـب ّاىبس نوت بلاْ ٚاا ًب ذات مْضْ ايصدرب ّاىبصدوبهٗ
ّاىبهابا٘ ّا٨مليو  ً،ايغدّ ّاذذْو ّاشحلول اسبهّب ّمً خصوٜص

( )1مْرٗ آل ،نهاٌ .200
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ايليدٓل سح اييود  ٙ ،ايليدِ  ً،ايفدؿب ًدول تحلدوفب طبَِّْ اٌَّئزََِٓ فَزَاُئىا
اٌُّْاِِْاِنيَ وَا ٌُّْاِِْاَبدِ صَُُّ ٌَُْ َزُىثُىا فٍََهُُْ ػَزَاةُ عَهَاََُّ وٌَهُُْ ػَزَاةُ اٌْؾَشَِكِص(.)1
ّىديت آٓ٘ ايهبوس ىبيع سهللّخ ايفؿب ٍّْ مدً مصدوآق تفطدٔل ايدييب
ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه  ٙ ،ا٤ىمٔو ٛا٦خهًٓ أٌ ىمْتُ ّأً٘ ّسهز
مً ايفؿب ففٕ مديْات اييمدْٗ احملدهلل ّاٗ اىااحلدت ايفدؿب اشبوود٘ ّايحلومد٘ ًب
ازبدٓهٗ ئرٌْ مدً محلذداتدُ لىاادو ايفدؿب مدً غدري غددّ ًّصدهلل ي الدول
ّاسبهب .
فرل آٓ٘ مً اياهآٌ ٍٕ و٣ق ضهلل ايالول ايشهللٓهلل بـب ايييب ضبنهلل و ٙ
اا ّ ُٔ ،آيدُ ّمد ه ّأودشوبُ مدً دَد٘ ّبدـب ددٔ

اىبشدهكـب مدً دَد٘

أخهًّ ٚب محلورا ملحلهللاٗ كنو ًب محلهك٘ بهللر ّمحلهك٘ أسدهلل ّاشبيدهللم
ّسيـب .
ّازبْاب ٍقا وشٔض فل دك اىبحلدورا فحلدل ٓدوٜس مدً ايدقًٓ كفدهّا
ّوهللٯ  ً،اىبسذهلل اسبهاو ّلرااٗ لملهللام٘ ايرفه ّايظ ه فأخداٍه اا ،د
ّدل بيدّل اذدمب٘ ّاشبسورٗ بَه ًب كدل محلهكد٘ لفب أٌ ودور اياهٓدق لفب
مر٘ مفلْسوّ ي ييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ ّ ً،ايييب و ٙ
اا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه  :اييدود تمدع يادهٓ

ًب اشبدري ّايشده كفدورٍه تمدع

يرفورٍه ّم١ميٍْه تمع ىب١مئَه) (.)2
ياهلل افع ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيدُ ّمد ه ّأودشوبُ ،دً ا٨مبدوٌ
ّايليدٓل ًب محلورا ملحلهللاٗ يلسْا أسروو ايشهٓحل٘ ًب ا٤ر

لفب ْٓو ايأوم٘

ّٓرٌْ ايحلنل بَو ممٔ ّ٣لفب اي مح ايهللاٜه ًب اييحلٔه ٍّْ مدً مصدوآق

ًْيُ تحلوفب ط اهْذَِٔب اٌظِّشَاؽَ اٌُّْغْزَمَُُِص (.)3
( )1مْرٗ ايربّز .10
( )2ايهللر اىبيجْر . 357/10
( )3مْرٗ ايفوذب٘ .6
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حبث زوائٍ

أسوآح ًب ايهبوس ّفطل اىبهابط ًب ممٔل اا ًّب بٔوٌ ّتفسري ًْيُ

تحلوفبط ََب ؤَهَب اٌَّزََِٓ آَِ اُىاْ اطْجِشُواْ وَطَبثِشُواْ وَسَاثِـُىاْ وَارَّمُىاْ اٌٍّهَ ٌَؼٍََّىُُْ رُفٍِْؾُىَْص (.)1

 ً،أبٕ ٍهٓهٗ ًول ً :ول و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه  :مجدل ا وٍدهلل ًب
ممٔل اا كنجل ايصوٜه اياوٜه اياوىت بآٓوت اا ٓ ٢فدرت مدً ودٔوو ّ٢
و ٗ٣سلٓ ٙهدع ا وٍهلل افب أٍ ُ(.)2
مٝ٫ل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه  :أٖ ا،٤نول أفطل؟ ًول  :أ٨مبوٌ بوا
ّرمْيُ ًٔ .ل  :ثه موذا؟ ًول  :ازبَوا ًب ممٔل اا ًٔ .ل  :ثه موذا؟ ًول :
ثه سر مربّر(.)3
ّ ً،أىس بً مويك  ً،ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًدول  :مدو مدً
أسهلل ٓهللخل ازبي٘ ؼبب أٌ ٓهدع لفب ايهللىٔو ّيُ مو  ٙ ،ا٤ر

مً شٕ ٛل٢

ايشَٔهلل فإىدُ ٓلنيد ٙأٌ ٓهددع لفب ايدهللىٔو فٔالدل ،شده مدهات ىبدو ٓده ٚمدً
ايرهام٘(.)4
 ً،أبٕ ٍهٓهٗ ًول ً :ول رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه  :يَو ٓ٫رِ َه٫
أَس٪هللٮ فٰٕ م٪مٰٔلٔ اي ُٰٖ ّ٪اي ُٖ ٫أََ ٬،ه ٫بٰن٪دً٫ٓ ٬رِ َده ٫فٰدٕ م٪دمٰٔ ٰ ُٰ لٔيٖدو د٪دو٪ٓ ٪ٛدْ٬و ٪ايِأٰ٪وم٪دٰ٘
ّ٪ايِذ٫ه٬ق٪ٓ ٫ج٬حل٪ب ٫ا٪م٭و اي ْٖ ٫ٌ٬يَْ ٫ٌ٬ا٪وٕ ّ٪ايهِٓض ٫رٔٓض ٫مٰس٬كٱ(.)5
ًول و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ٪ّ :ت٪ْ٪كٖدل ٪اي ٖدُ ٫يٰ ِن٫ذ٪وٍٰدهللٰ فٰد ٙم٪دمٰٔ ُٰٰ بٰدأٌَ٬
ٓ٪ل٪ْ٪فٖوِ ٫أٌَ٫ٓ ٬هلل٬خٰ َُ ٫ايِذ٪يٲَ٘ أَّ٪ٓ ٬ه٬دٰحل ٫ُ٪م٪ويٰن٭و م٪ع ٪أَد٬هٕ أَّ ٬غَئٰن٘٪ٱ(.)6

( )1مْرٗ آل ،نهاٌ .200
( )2مسيهلل أهبهلل .159/19
( )3ايهللر اىبيجْر .492/1
( )4وشٔض ابً سموٌ . 333/19
( )5مسيهلل أهبهلل .42/15
( )6وشٔض ايمرورٖ . 179/10
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 ً،أىس بً مويك  ً،ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًدول ( :مدو مدً
،مهلل مبْت يُ ،يهلل اا خري ٓسهِ أٌ ٓهدع لفب ايهللىٔو ّأٌ يدُ ايدهللىٔو ّمدو
فَٔو ل ٢ايشَٔهلل ىبو ٓه ٚمً فطل ايشَواٗ فإىُ ٓسهِ أٌ ٓهدع لفب ايهللىٔو
فٔالل مهٗ أخه.)1( ) ٚ
ًول و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه  ( :مً اغربت ًهللموِ ًب ممٔل اا سهٯمُ
اا  ٙ ،اييور ) (.)2
 ً،دوبه بً مسهٗ ًول ً :ول رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ( يً
ٓربق ٍقا ايهللًٓ ًوٜنو ٓاوتل ، ُٔ ،صوب٘ مً اىبس نـب سل ٙتاْو ايسو.)3( ٘،
 ً،أبٕ محلٔهلل اشبهللرٖ أٌ رمْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ًدول
(مً رضٕ بوا ربوّ ّبو٨م٣و آيوّ ّقبشندهلل رمدّْ ّ٢دمدت يدُ ازبيد٘)
فحلذب ذو أبْ محلٔهلل فاول  :أ،هللٍو ٓ ٕ ،و رمْل اا فأ،واٍو  ُٔ ،ثه
ًول ّ ( :أخهٓ ٚهفع اا بَو ايحلمهلل مو ٜ٘ارد٘ ًب ازبي٘ مو بـب كل اردلـب
كنو بـب ايسن وّ ٛا٤ر

) ًول ّ :مو ٍٕ ٓو رمدْل اا؟ ًدول ( ازبَدوا ًب

ممٔل اا ازبَوا ًب ممٔل اا ازبَوا ًب ممٔل اا ) (.)4
ًول و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه (ربدوس ٓدْو ّئ د٘ خدري مدً ودٔوو شدَه
ًّٔومُ ّلٌ موت ده، ُٔ ، ٚن ُ ايقٖ كوٌ ٓحلن ُ ّأدهٖ  ُٔ ،رزًُ ّأمً
ايفلوٌ (.)5
، ً،م هلل اا بً ،نهّ بً ايحلوص أٌ ايييب و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه
ًول ( ايالل ًب ممٔل اا ٓرفه كل شٕ ٛل ٢ايهللًٓ(.)6
( )1زاا اىبحلوا .80/3
( )2زاا اىبحلوا .70/3
( )3اشبصوٜص ايررب.227/2 ٚ
( )4وشٔض مس ه .501/3
( )5وشٔض مس ه . 520/3
( )6وشٔض مس ه .502/3
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ّ ً،فطوي٘ بً ،مٔهلل أٌ رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًول(كل
مٔت ؽبله ، ٙ ،ن ُ ل ٢اىبهابط ًب ممٔل اا فإىدُ ٓيندٕ يدُ ،ن دُ لفب ٓدْو
ايأوم٘ ّٓ١مً مً فلي٘ ايارب) ّزاا ابً سٔوٌ ًب آخهِ بوميواِ  ً،رمْل
اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ٓاْل :ا وٍهلل مً دوٍهلل ىفسُ ا ،د ّدل.
ًول رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه (كُلٳ مِٔ٪تٱ ٓ٫ر٬ل٪ه٪، َٙ ٪، ٫نُٰٰ ٪
لٔيٖو ايِن٫ه٪ابٰطَ فٰٕ م٪مٰٔلٔ اا فَإٔىٲُ٫ٓ ٫ذ٬ه ٚ٪يَُ ٫أده ٪،ن ٫ُُ ٪س٪لٲ٫ٓ ٙم٬حل٪ح.)1()٪
ًول رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه (كل ،نل ٓيااع  ً،ووسمُ
لذا موت ل ٢اىبهابط ًب ممٔل اا فإىُ ٓينٕ يُ ،ن ُ ّػبهٖ  ُٔ ،رزًدُ لفب
ْٓو ايأوم٘.
 ً،أبٕ أموم٘ ،دً رمدْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ًول(أربحلد٘
دبهٖ َٔ ،ه أدْ رٍه بحلهلل اىبْت  :مهابط ًب ممٔل اا ّمً ،ندل ،ند٣
أدهٖ يُ مجل مو ،نل ّردل تصهللم بصهللً٘ فأدهٍو يُ مو دهت ّرددل
تها ّيهللا ووسبو ٓهلل ْ،فَْ يُ ) (.)2
ّ ً،أبٕ ايهللراا ً، ٛرمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًول (ربوس
شَه خري مً ؤوو اٍه ّمً موت مهابادوّ ًب مدمٔل اا أميدُ مدً ايفدد
ا٤كرب ّغهلل ُٔ ، ٚبهزًُ ّرٓض مً ازبي٘ ّػبهٖ  ُٔ ،أده اىبهابط سلٙ
ٓمحلجُ اا ،د ّدل)(.)3
ّ ً،ايحلهبدو

بدً مدورٓ٘ ًدولً :دول رمدْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ

ّم ه (كل ،نل ٓيااع  ً،ووسمُ لذا موت ل ٢اىبدهابط ًب مدمٔل اا فإىدُ
ٓينٕ يُ ،ن ُ ّػبهٖ  ُٔ ،ر زًُ لفب ْٓو ايأوم٘ ) (.)4

( )1مسيهلل أهبهلل .229/35
( )2مسيهلل أهبهلل .212/45
( )3ايهللر اىبيجْر .27/3
( )4ايارباىٕ  /اىبحلذه ايرمري .256/18
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ّ ً،أبٕ ٍهٓهٗ  ً،رمْل اا و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ًدول ( مدً
مددوت مهابا دوّ ًب مددمٔل اا أدددهٖ أددده ٔ ،ددُ ايصددوحل ايددقٖ كددوٌ ٓحلنددل
ّأددهٖ ٔ ،دُ رزًدُ ّأمددً مدً ايفلدوٌ ّبحلجدُ اا ٓددْو ايأومد٘ آميد ّو مددً
ايفد )(.)1
ّ ً،رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًول( ّاىبدهابط لذا مدوت ًب
ربووُ كلدب يدُ أدده ،ن دُ لفب ٓدْو ايأومد٘ ّغدهللٖ ٔ ،دُ ّرٓدض بهزًدُ
ّٓدّز ممحلـب سْرأًّ ٛل يُ ًف اشفع لفب أٌ ٓفهغ مً اسبسوب) (.)2
ّ ً،ابً ،مود ًول  :مسحلت رمدْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه
ٓاْل ٔ،( :يوٌ  ٢كبسدَنو اييدور ، :دـب بردت خشدٔ٘ مدً اا ّ،دـب بوتدت
ذبهد ًب ممٔل اا)(.)3
ّ ً،أىس بً مويك ًول ً :ول ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ٔ، ( :يوٌ
 ٢كبسَنو اييور أبهللاّ ، :ـب بوتت ترً ٥ب ممٔل اا ّ،ـب برت خشٔ٘ مدً
اا ) (.)4
ّ،ددً ،جنددوٌ ًددول  :مسحلددت رمددْل اا و د  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّم د ه
ٓاددْل( :سددهد ئ دد٘ ًب مددمٔل اا أفطددل مددً أيددف ئ دد٘ ٓاددوو ئ دددَو
ّٓصوو ىَورٍو)(.)5
، ً،جنوٌ بدً ،جندوٌ أٌ رمدْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ًدول
(ربوس ْٓو ًب ممٔل اا خري مً أيف ْٓو فٔنو مْاِ مً اىبيوزل) (.)6

( )1ايهللر اىبيجْر .27/3
( )2ايهللر اىبيجْر .27/3
( )3نبع ازبْامع .14697/1
( )4ايارباىٕ  /اىبحلذه ايصغري .19/13
( )5ايارباىٕ .91/1
( )6ايسيً ايررب ٚي يسو.72/3 ٕٜ
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 ً،أبٕ أموم٘ ًول  :خهديو مع رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًب
مهٓ٘ فاول (ّايقٖ ىفس ضبنهلل بٔهللِ يغهللّٗ أّ رّس٘ ًب ممٔل اا خري مً
ايهللىٔو ّمو فَٔو ّىباوو أسهللكه ًب ايصف خري مً و ْاتُ ملـب مي٘ ) (.)1
ًّب اسبهللٓح شوٍهلل بلسنٔ٘ ايرلٔم٘ اييت ؽبهز رمْل اا و  ٙاا ُٔ ،
ّآيُ ّم ه مهٓ٘ ّئس غدّٗ .
،ددً أبددٕ ٍهٓددهٗ ًددول ً :ددول رمددْل اا و د  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّم د ه :
( مادددوو أسدددهللكه ًب مدددمٔل اا خدددري مدددً ،مدددواٗ أسدددهللكه ًب أٍ دددُ مدددلـب
مددي٘ أمددو ذبمددٌْ أٌ ٓغفدده اا يردده ّتددهللخ ٌْ ازبيدد٘ دوٍددهللّا ًب مددمٔل
اا مدددً ًوتدددل ًب مدددمٔل اا فدددْام ىوًددد٘ ّدمدددت يدددُ ازبيددد٘ ) (ًّ )2دددول

تحلدددوفب ط وَلَئئئبرٍُِىا فِئئئٍ عَئئجًُِِ اٌٍَّئئهِ اٌَّئئزََِٓ َُمَئئئبرٍُِىَٔىُُْ وَالَ رَؼْزَئئذُوا بَِّْ اٌٍَّئئهَ الَ َُؾِئئئت
اٌُّْؼْزَذََِٓص (. )3

ًّهلل تاهللو أٌ ًلول اىبس نـب ىْ افو ٤ىُ مأدهلل قبً٣دوٗ ايدقًٓ ٓادوت ٌْ
ايييب ٓص  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ .
،ددً محلددوذ بددً دمددل اىددُ مسددع رمددْل اا ود  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّمد ه
ٓاددْل  ( :مددً ًوتددل ًب مددمٔل اا فددْام ىوًدد٘ فاددهلل ّدمددت يددُ ازبيدد٘ ّمددً
ددددهق دهسدددو ًب مدددمٔل اا أّ ىردددب ىرمددد٘ فإىَدددو دبدددٕٓ ٛدددْو ايأومددد٘
كأغدر مو كوىت يْىَو ايد،فهاٌ ّرؼبَو اىبسك ) (.)4

( )1ايهللر اىبيجْر .1/2
( )2مسيهلل أهبهلل .429/19
( )3مْرٗ ايماهٗ .190
( )4ميً ايرتمقٖ .413/6
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ًدددول وددد  ٙاا ٔ ،دددُ ّآيدددُ ّمددد ه ( ث٣ثددد٘ سدددق  ،ددد ٙاا تحلددددوفب
،دددْىَه ا وٍدددهلل ًب مدددمٔل اا ّ اىبروتدددب ايدددقٖ ٓهٓدددهلل ا٤ااّ ٛاييدددوكض
ايقٖ ٓهٓهلل ايحلفوف) (.)1
ًول و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ( أ ٢أخربكه خبري اييود ؟ ردل يبسك
بحليوٌ فهمُ ًب ممٔل اا ) (.)2
ًول و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ( مو ػبهلل ايشَٔهلل مً مس ايالدل ل ٢كندو
ػبهلل أسهللكه مً مس اياهو٘ ) (.)3
 ً،اىباهللاو بً محل٬هللٖ كهب  ً،ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه أىُ ًول:
( لٌ ي شَٔهلل ،يهلل اا ممع خصول ٫ٓ :غفه يُ ًب أّل افحل٘ .
ّٓ٫ه ٚماحلهللِ مً ازبي٘ ّػبور مً فلي٘ ايارب .
ّٓأمً ْٓو ايفد ا٤كرب.
ّْٓضددع  ،دد ٙرأمددُ تددوز ايًْددور ائوًْتدد٘ ميددُ خددري مددً ايددهللىٔو ّمددو
فَٔو .
ّٓدّز ثيلـب ّمدم حلـب زّدد٘ مدً اسبدْر ايحلدـب ّٓشدفع ًب مدمحلـب مدً
أًوربُ ) ًّب رّآ٘ أخه ( ٚي شَٔهلل ،يهلل اا مت خصول )

( )4

ًّب رّآد٘

(تسع خصول أّ ،شه خصول) (.)5
 ً،أىس بً مويك ًول  :مٝل رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ً،
أده اىبهابط.
فاول ( مً رابط ئ ٘ سورموّ مً ّرا ٛاىبس نـب كوٌ يُ أده مً خ فدُ
يبً ودوو ّو . )1( )ٙ
( )1تفسري ابً كجري .168/4
( )2ايهللر اىبيجْر .495/1
( )3ايهللر اىبيجْر .490/2
( )4مسيهلل أهبهلل .186/36
( )5محلذه ايرمري .266/20
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ِعأٌخ ادلٕصٌخ ثني ادلٕصٌزني

ٍقِ اىبسأي٘ مً أًْال اىبحللدي٘ ٍّٕ مهللرم٘ ًب  ،ه ايرد٣و ىشدأت ًب
أّاخه ايهللّي٘ ا٤مْٓ٘ ًب ماوبل فهً٘ ا٤شو،هٗ ًّهلل  ًٙ٢اىبس نٌْ ا٤ذٚ
مً ا٨خل٣ف بٔيَنو .
ّاىبحللدي٘ مقٍب ،اوٜهللٖ ّأوشوب ُ ٓيلنٌْ لفب مدقاٍب فأَد٘ ملحلدهللاٗ
فنج ّ٣ايدطبشهٖ ووسب ايرشوف محللديٕ ٍّْ سيفٕ ًّٔل ٍْ زٓهللٖ .
ّتهتب مسأي٘ اىبحللدي٘  ً،مسأي٘ ك٣مٔ٘ ًب مسذهلل ايمصهٗ لذ دو ٛردل
لفب اسبسدً ايمصدهٖ

( )2

ّمدأيُ ،ددً ًْيدُ بدو٨خل٣ف خبصدْص أوددشوب

ايرموٜه فنيَه مً ٓرفهٍه ّأٌ ايردمريٗ ربدهز ا ٨ىسدوٌ ،دً اىب د٘ ٍّده
ّٔ،هللٓ٘ اشبْراز ّآخهٌّ ٓهد ٌْٝووسب ايرمريٗ ٤ىَو ،يهللٍه  ٢تطده
مع ا٨مبوٌ فأوهم اسبسً ملفره ّا ًّمل أٌ ػبٔب ًول ّاول بً ،اوٛ

( )3

ٍّْ دويس ًب س الُ أٌ ووسب ايرمريٗ ئس م١ميوّ ما ادوّ ّ ٢كدوفهاّ
ما اوّ للبو ٍْ ميدي٘ بـب اىبيديلـب فٓ ٣صهللم  ُٔ ،أىُ مد١مً ّٓ ٢صدهللم
ٔ ،ددُ أىددُ كددوفه ًّددوو ّا،لدددل ًب ىوسٔدد٘ مددً اىبسددذهلل ّ،يددهلل مددورٓ٘ مددً
مْارُٓ ّادلنع  ُٔ ،نبو ٘،يبً املشسً رأُٓ .
ئرٌْ مً أمموب تسنٔ٘ اىبحللدي٘ ّدِْ :
اّ٤ل ًْ :ل اسبسً ايمصهٖ  :ل،لد٪ييو ّاول ٫فسنْا اىبحللدي٘ .
ايجوىٕ ًٔ :وو اسبس ً ايمصهٖ باها ّاول بً ،او ٛمً صب سُ ىبو مسدع
ك٣مُ بوىبيدي٘ بـب اىبيديلـب .
( )1اىبحلذه اّ٤مط ي ارباىٕ .268/17
( ٍْ )2ابْ محلٔهلل اسبسً بً أبٕ اسبسً بً ٓسدور ايمصدهٖ مدً كمدور ايلدوبحلـب ّيدهلل
يسيلـب بألو مً أٓوو ،نه بً اشباوب ّتْفً ٙب شَه رددب مدً ايسدي٘ ايحلوشدهٗ
بحلهلل اىبو ٜ٘بويمصهٗ ّابِْ مْفب يدٓهلل بً ثوبت ّأمُ خريٗ مْ ٗ٢أو م ن٘.
(ّ ٍْ )3اول بً ،او ٛايغدال (ٍ ) 131-80ذهٓ٘ كوٌ ت نٔقاّ ،يهلل اسبسً ايمصهٖ ثه
ا،لديُ ٍّْ م١مس فهً٘ ا،٨لدال.
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ايجويح  :لىطدنوو ،ندهّ بدً ،مٔدهلل افب ّاودل بدً ،ادوّ ٛتهكدُ صب دس
اسبسً ايمصهٖ ًّول اياوضٕ ،مهلل ازبمور ٍ :قا أول ت أب أٍل ايحلهللل
بوىبحللديدد٘) ّمسددٕ اىبحللديدد٘ بويحلهللئدد٘ ياددْذه بويحلددهللل ا٨ذددٕ ّ(اىبْسددهللٗ)
ياْذه ً ٢هللٓه ل ٢اا ّا٤وْل اييت ٓاْل بَو اىبحللدي٘ ٍٕ :
اّ٤ل  :ايلْسٔهلل ٍّْ أٌ اا ،د ّدل ميدِ  ً،ايشمُٔ ّايشها ًّب

ايليدٓل طٌَُْظَ وَِّضٍِْئهِ شَئٍْءٌص

( )1

ٍّدقا سدق ّودهللم ًّدويْا أٌ ايصدفوت

ئست غري ايقات ّل ٢يلحلهللا اياهللموّ ٛيرً كٌْ ايصفوت غري ايدقات ٢
ٓحل

تحلهللا اياهللمو ٛي لس ٔه بأٌ ايصف٘ مدهآٗ ي دقات ّاىبْودْف ّسٔيندو

ْٓوف اىسوٌ بأىُ ،ومل ّم١مً ّكهٓه ٓ ٢حلد

تحلدهللا ايدقّات ّييفدَٔه

اياهللموً ٛويْا أٌ اياهآٌ طب ْم ا ممشوىُ ييفَٔه ،يُ تحلوفب وف٘ اير٣و
يلرٌْ فلي٘ خ ق اياهآٌ فلي٘ كرب ٢ ٚمْضْ أّ ممب أّ ىفع ذو ّيردً
ظوٍه ًْذه بويلْسٔهلل كأول  ٢خ٣ف فُٔ ًّهلل ٓرٌْ ىفٕ ايصفوت ّعبِْ
أمْراّ ًول بَو بحلطَه .
ايجوىٕ  :ايحلهللل.
ايجويح  :ايْ،هلل ّائْ،هلل .
ايهابع  :اىبيدي٘ بـب اىبيديلـب .
أٖ أٌ مهترب ايرمريٗ ئس قب١مً ّ ٢كوفه .
اشبومس  :ا٤مه بوىبحلهّف ّاييَٕ  ً،اىبيره.
ًّْذه بويلْسٔهلل يليدُٓ ايمورٖ  ً،ايشهٓك كنو ٓاْيٌْ بأىُ ً ٢هللٓه
ل ٢اا يقا دحل ْا ايحلهللل أو. ّ٣
ًّول بحلض مً خويفَه أٌ مهااٍه مً ايلْسٔهلل ىفدٕ ايصدفوت ّمدً
ايحلددهللل ىفددٕ اياددهللر ّمددً ائْ،ددهلل ترفددري وددوسب ايرددمريٗ ّمددً ا٤مدده
بوىبحلهّف ّاييَٕ  ً،اىبي ره اشبهّز  ٙ ،ايس اوٌ ازبوٜه.
( )1مْرٗ ايشْر.11 ٚ
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ًّٔل أٌ اىلاول ّاول بً ،او ٛمً لماْاى٘ ًب اىبسذهلل لفب أخه ٚئس
 ٘ ،توم٘ يلسنٔ٘ فهً٘ كمريٗ بَقا ا٢مه ّيريُ أمه يبرً لذ أٌ ٍقِ ايفهً٘
لبت ّازاٍهت مع تاواو آ٤وو ّّدْا بحلض اشب فو ٛمدً ىصدهٍه مجدل
اشب ٔف٘ ايحلمومٕ اىبأمٌْ ّاىبحللص ه ّظَْر م١رخـب ذه مجل اياوضٕ ،مهلل
ازبمور .
ايهابع  :لٌ ّاول بً ،اوّ ٛأوشوبُ ا،لديدْا ًدْل ا٤مد٘ ًب سرنَده
 ٙ ،ووسب ايرمريٗ بأىَو  ٢ربهز ووسمَو مً ا٨مبوٌ ّ ٢تهللخ ُ بويرفه

مو ااو غري مسلشل ذو ًول تحلوفب ط بِْْ رَغْزَاِجُئىا وَجَئبئِشَ َِئب رُاْهَئىَْْ ػَاْئهُ ُٔىَفِّئشْ
ػَاْىُُْ عَُِّئَبرِىُُْ ؤَُذْخٍِْىُُْ ُِذْخَالً وَشِميًبص (. )1

ًّول اشبْارز أٌ مهترب ايرمريٗ كوفه ؽب هلل ًب اييور  ٌ٤ارتروبَو فسق

ّايفسق كفه ّاملهلليْا بمحلض آ٦وت ميَو ًْيُ تحلوفب طوََِئْٓ وَفَئشَ ثَؼْئذَ
رٌَِهَ فَإُوٌَئِهَ هُُُ اٌْفَبعِمُىَْص (ّ )2عبٍْو مً آ٦وت اييت ت شق ايفسق بويرفه

أّ تسددوّٖ بٔيَنددو ًب ظوٍهٍددو ّكددقا بددمحلض ا٤سوآددح ّيرددً آ٦ددوت
اياهآىٔ٘ تمـب ايلموًٓ بٔيَنو ّأٌ ايفسْم أ،ه مً ايرفده ّبٔيَندو ،ندْو
ّخصْص ما ق ّكل كوفه ٍْ فومق ّئس ايحلرس فويفومق ايقٖ
ؽبهز  ً،اياوّٓ ٘،هتر ب اىبحلووٕ أمدو ايردوفه فَدْ ازبوسدهلل بويهبْبٔد٘
اىبا ا٘ ا ،د ّدل ّ١ٓ ٢مً بويهموي٘ ّايليدٓل .

ًّهلل ّرا ًب ذو لب ٔس ًْيُ تحلوفب طفَفَغَكَ ػَْٓ ؤَِْشِ سَثِّهِص ( )3ىحله ًهلل ٓا ق

ايرفه  ٙ ،ايفسق ٍّْ اٌّ ايرفه ا٤كرب  ٌ٤ايرفه ّ ٙ ،دِْ ملحلهللاٗ

بٔيَو تموًٓ ًب ايهتم٘ ًّب مْم ُٔ ، ٙايس٣و ّرا ًب ايليدٓل طلَبيَ سَةِّ بٍِِّٔ
( )1مْرٗ اييسو.31 ٛ
( )2مْرٗ اييْر .55
( )3مْرٗ ايرَف .50
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الَ ؤٍَِِْئهُ بِالَّ َٔفْغِئئٍ وَؤَخِئئٍ فَئئبفْشُقْ ثَُْاَاَئئب وَثَئَُْٓ اٌْمَئىَِْ اٌْفَبعِئمِنيَص ( )1مددع أىَدده
مس نٌْ ّيريَه ًحلهللّا ،دً ًلدول ايادْو ايردوفهًٓ ّخدوومْا مْمدٔ ، ٙدُ

ايس٣و طلَبٌُىا ََبُِىعًَ بَِّٔ ب ٌَْٓ َٔذْخٍَُهَب ؤَثَذًا َِب دَاُِىا فُِهَئب فَبرْهَئتْ ؤَْٔئذَ وَسَثئهَ فَمَئبرِالَ بَِّٔئب
هَبهُاَب لَبػِذُوَْص (.)2

ّيرً ٍيوا آٓوت ،هللٓهللٗ تمـب ،هللو اىب٣زم٘ بدـب اىبحلصدٔ٘ ّايرفده ّأٌ

اىبحلصٔ٘  ٢ربدهز اىبسد ه ،دً اىب د٘ ًدول تحلدوفب طوَبِْْ ؿَبئِفَزَئبِْ ِِئْٓ

اٌُّْ اِِْاِنيَ الْزَزٍَُىا فَإَطٍِْؾُىا ثَُْاَهَُّئبص( )3فسن ٙايفهٓاـب بوىب١ميـب ّمً ايشدْاٍهلل
أىَه نبٔحلوّ ؼبهوٌْ  ٙ ،أاا ٛايصً ٗ٣ب أًّوتَو ّٓسنع أفهاا كل فهٓق
ميَه ت ّٗ٣ايفهٓق ا٦خه ي اهآٌ ًب دْف اي ٔل بحلهلل ايالول ًب اييَور .
ّمهاا اىبحللدي٘ مً اىبيديلـب  :م يدي٘ ا٨مبوٌ ّميدي٘ ايرفه ّاسلذْا باْيُ

ط ؤَفََّْٓ وَبَْ ُِاِِْاًب وََّْٓ وَبَْ فَبعِمبص (ًّْ )4ل ايييب ود  ٙاا ٔ ،دُ
ّآيُ ّم ه ( ٓ ٢دىٕ ايداىٕ سـب ٓدىٕ ٍّْ م١مً)(.)5
ّيرً اىبهاا بويفومق  ٙ ،مهاتب ملحلدهللاٗ ٍّدْ مدً اير دٕ اىبشدرك
ّٓحله

اىبهاا ميُ ب شوظ اياهاًٜ

فلدهللل آ٦د٘ أ،د ، ِ٣د ٙتحلدهللا مهاتدب

ايفسق ّٓرٌْ تاهللٓهٍو ّ ٙ ،دِْ :
اّ٤ل  :أفنً كوٌ م١ميوّ كنً كوٌ كوفهاّ .
ايجوىٕ  :أفنً كدوٌ م١ميد ّو ٓحلندل ايصدوسبوت كندً كدوٌ فومدا ّو ٓهتردب
اىبحلووٕ .
( )1مْرٗ اىبوٜهللٗ .25
( )2مْرٗ اىبوٜهللٗ .24
( )3مْرٗ اسبذهات .9
( )4مْرٗ ايسذهللٗ .18
( )5ايهللر اىبيجْر .267/6
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ايجويح  :أفنً كوٌ م١ميوّ ،وىبوّ كنً كوٌ فومداوّ ددوٍ،ّ ّ٣دً ا٨مدوو
 ُٔ ، ٕ ،ايس ٣و ( ٢خري ًب ،مواٗ  ، ٢ه فَٔو ) (. )1
ايهابع  :أفنً كوٌ كوفهاّ م١ميوّ بوييمْٗ ّايليدٓل كنً كوٌ فوماوّ دوسهللاّ
بوييمْٗ ّايليدٓل .

اٌىجبئس

أٖ ايقىْب ايفوسش٘ ّاىبحلووٕ ًّهلل أخل دف ًب تحلهٓدف ايرمدوٜه  ،دٙ
ّدَـب :
ايْدُ اّ٤ل  :سصه ايرموٜه ًب ،هللا طبصْص ّفُٔ دَوت :

اّ٤فب  :أىَو ّاسهللٗ ياْيُ تحلدوفب ط بَِّْ اٌٍَّئهَ الَ َغْفِئشُ ؤَْْ َُشْئشَنَ ثِئهِ و َغْفِئشُ َِئب
دُوَْ رٌَِهَ ٌَِّْٓ َشَبءُص (. )2
ايجوىٔدد٘ ،:ددهللا ايرمددوٜه اثيلددوٌ ىبددو ّرا ًب ايليدٓددل ًب امددلفَوو اىبٜ٣ردد٘

ّخاوبَه ا ،د ّدل طؤَرَغْؼًَُ فُِهَب َِْٓ َُفْغِذُ فُِهَب و َغْئفِهُ اٌئذَِِّبءَص

( )3

ئردٌْ

ايفسوا كمريٗ ّاٌ تحلهللات أفهااِ كنو تمٔيُ ايسي٘ اييمْٓ٘ كنو ؽبدهز ايرلدوب
ّايسي٘ بويلرصص ايالل بوسبق مً اىبهاا مً مفك ايهللموً ٛب ا ٘ٓ٦أ.ِ٣،
ايجويج٘  :ايرموٜه ث٣ث٘ ّ ً،أبٕ أْٓب ًول ً :ول رمْل اا و  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه  :مدً ،مدهلل اا ٓ ٢شدها بدُ شدّٔ ٝو ّأًدوو ايصدّ ٗ٣آتدٙ
ايدكوٗ ّووو رمطوٌ ّادليب ايرموٜه ف ُ ازبي٘ .
فسددأيُ ردددل مددو ايرمددوٜه؟ ًددول  :ايشددها بددوا ًّلددل ىفددس مسد ن٘
ّايفهار ْٓو ايدسف(.)4

( )1ايهللر اىبيجْر .463/8
( )2مْرٗ اييسو.48 ٛ
( )3مْرٗ ايماهٗ .30
( )4ايهللر اىبيجْر .92/2
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ّ، ً،مهلل اا بً أىس ًول ً :ول رمْل اي ُٓ و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه:
أكرب ايرموٜه ا٨شهاا بوا ّ،اْم ايْايهللًٓ ّائنـب ايغنْدّ .ايقٖ ىفسٕ
بٔهللِ  ٢ؼب ف أسهلل ّلٌ كوٌ  ٙ ،مجل ديوق بحلْض٘ ل ٢كوىت ّكي٘ ًب ً مدُ
لفب ْٓو ايأوم٘(.)1
ّ ً،بهٓهللٗ ًدول ً :دول رمدْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه  :أكدرب
ايرموٜه ايشها بوا ّ،اْم ايْايهللًٓ ّميع فطْل اىبو ٛبحلهلل ايدهٖ

( )2

ّ،دً

ا٨موو  ُٔ ، ٕ ،ايس٣و أىُ مٝل  ً،أكرب ايرموٜه فاول  :ا٤مً ىبرده اا
ّآ٨ود مً رّق اا ّايايْس مً رهب٘ اا(.)3
ايهابحل٘  :أىَو أربحل٘ (  ً،أىس ًول  :ذكه رمدْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ
ّآيُ ّم ه ايرموٜه فاول  :ايشها بوا ًّلل اي يفس ّ،اْم ايْايهللًٓ
ًّول  :أ ٢أىمٝره بأكرب ايرموٜه ًْل ايدّر أّ شَواٗ ايدّر) (. )4
اشبومس٘  :ايرموٜه وبس٘ ّّرا ، ً،مهلل اا بدً ،نده أٌ رمدْل اا
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًول  :ايرموٜه ا٨شهاا بوا ّائنـب ايغندْد
ّ،اْم ايْايهللًٓ ًّلل اييفس اييت سهٯو اا

ًّْل ايدّر أّ ًول شَواٗ

ايدّر(.)5
ايسوام٘  :ايرموٜه مدمحل٘ ّفٔدُ ىصدْص ،هللٓدهللٗ مدع اخدل٣ف بدمحلض
أفهااٍو ّ ً،أبٕ ٍهٓهٗ ( ًدول رمدْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه :
ادليمْا ايسمع اىبْباوت ً .ويْا ّ :مو ًٍ ٓو رمْل اا؟ ًول  :ايشها بوا

( )1ايرشف ّايمٔوٌ .121/3
( )2ايرشف ّايمٔوٌ .395/3
( )3ايهللر اىبيجْر .94/3
( )4ايهللر اىبيجْر .93/3
( )5ايرشف ّايمٔوٌ .395/3

معامل اإلمياٌ  /ج 172ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 83
ًّلل اييفس اييت سهو اا ل ٢بوسبق ّايسشه ّأكل ايهبو ّأكل مدول
ائلٔه ّايلْيٕ ْٓو ايدسف ًّقف احملصيوت ايغوف٣ت اىب١ميوت) (.)1
ايسوبحل٘ ، :هللا ايرموٜه تسحل٘ ّ، ً، ( ً،نري اي ٔجٕ ًول ً :ول رمْل
اا ودد  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّمدد ه  :لٌ أّئددو ٛاا اىبصدد ٌْ ّمددً ٓاددٔه
ايص ْات اشبنس اييت كلمَو اا ، ٙ ،مواِ ّمً ٓ١اٖ زكوٗ مويدُ ؤمد٘
بَو ىفسُ ّمً ٓصْو رمطوٌ ؼبلسب وْمُ ّػبليب ايرموٜه .
فاول ردل مً ايصشوب٘ ٓ :و رمْل اا ّكه ايرموٜه؟ ًول  ًٍ :تسع :
أ،ظنًَ ا٨شهاا بوا ًّلل اىب١مً بغري اسبق ّايفهار ٓدْو ايدسدف
ًّددقف احملصددي ٘ ّايسددشه ّأكددل مددول ائلددٔه ّأكددل ايهبددو ّ،اددْم
ايْايهللًٓ اىبس نـب ّاملش٣ل ايمٔت اسبهاو ًم لره أسٔوّ ٛأمْاتوّ) (.)2

ايجوميددد٘  :ا٨نبدددول ّايلددديرري ًدددول تحلدددوفب ط وَالَ َشْئ ئفَؼُىَْ بِالَّ ٌَِّئئئْٓ

اسْرَؼًَص

( )3

كنو ّرا ،يُ و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه ايلشدقٓه مدً فحلدل

ايرموٜه باْيُ ( ادليمْا ايرموٜه ّمسهللّا ّأبشهّا).
ايلومحل٘  :ايرموٜه لسهلل، ٚشهٗ .
ايحلوشهٗ  :كجهٗ ،هللا ّأويوف ايرموٜه ًْل ابً ،مود ًٍ لفب ايسمحلـب
أًهب ميَو لفب ايسمع .
 ً،ووّّد ًدول  :ددو ٛرددل لفب ابدً ،مدود فادول :أرأٓدت ايرمدوٜه
ايسمع اييت ذكدهًٍ اا مدو ٍدً؟ ًدولٍ :دً لفب ايسدمحلـب أاىد ٙمديًَ لفب
ممع(.)4

( )1ايهللر اىبيجْر .92/3
( )2ايهللر اىبيجْر .92/3
( )3مْرٗ ا٤ىمٔو.28 ٛ
( )4أىظه ايهللر اىبيجْر .91/3
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ًّهلل فلض اا ،د ّدل ي نس نـب ّاييود نبٔحلوّ بوب ايلْب٘ ٍّٕ كفورٗ
ي قىْب ّبوب حملٍْو بفطل اا ّدحلل اا ايص ٗ٣ىَهاّ ماَهاّ ّكفورٗ
ىبو ًم َو افب دوىدب فطدل اا ،دد ّددل ًب ا٦خدهٗ بويشدفو،(ّ ٘،دً أىدس
مسحلددت ايددييب و د  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّم د ه ٓاددْل  :أ ٢لٌ شددفو،يت ٍ٤ددل
ايرموٜه مً أميت ثه تٍ ٣قِ ا { ٘ٓ٦لٌ دبليمْا كموٜه مدو تيَدٌْ ،يدُ ىرفده
،يره مٔٝوتره  } . . .ا. )1(٘ٓ٦

ٍّددل ٍددقِ ايشددفو ٘،مددً مصددوآق ًْيددُ تحلددوفب ط وُاْ ئزُُْ خَُْ ئشَ ؤَُِّ ئخٍ ؤُخْشِعَ ئذْ

ٌٍِاَّبطِص

( )2

ازبْاب ىحله .

يمٔوٌ أٌ أوشوب ايرموٜه ئسْا كفوراّ ّأٌ اا ،د ّدل ٓأذٌ يهمْيُ
ايرهٓه بويشفو ٘،ذه .
ّّرا  ً،ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه أٌ أكرب ايرموٜه ا٨شهاا بوا
ّكوٌ ابً ،مود ٓحلهلل اشبنه أكرب ايرموٜه ّتحلهللات اييصْص خبصْص
ايرموٜه ّميَه مً ٓ ٢رلفٕ بويسمع اىبْباوت ّ ٓقكه أويوفَو ّمصوآاَو
للبددو ػبحلددل ضددوبا٘ ذددو يلددهللخل فَٔددو مصددوآق ٨رااٗ اسبٔادد٘ ّاسبددقر مددً
ايسٔٝوت ّاسبْو سْل ايشمَوت :
ايْدددُ ايجددوىٕ ، :ددهللو سصدده ايرمددوٜه بحلددهللا محلددـب للبددو ٓددقكه ذددو س دهللٯ
ّضوبا٘ ٍّٕ  ٙ ،دَوت :
اّ٤فب  :ايرمريٗ كل محلصٔ٘ ًهىت بَو اي حلي٘ أّ ايغطدب أّ ايسدرط أّ
ايحلقاب اسبول أّ ائْ،هلل بويحلقاب ّاييور ٍّدل مدً ايحلدقاب اسبدول ًْيدُ

تحلوفب ط وََِب ٌَهُُْ ؤَالَّ َُؼَزِّثَهُُْ اٌٍَّهُ وَهُُْ َظُذوَْ ػَْٓ اٌَّْغْغِذِ اٌْؾَشَاَِ وََِب وَبُٔىا ؤَوٌَُِْبءَهُ بِْْ
ؤَوٌَُِْبئُهُ بِالَّ اٌُّْزَّمُىَْ وٌَىَِّٓ ؤَوْضَشَهُُْ الَ َؼٍَُّْىَْص ( )3ازبْاب ىحله .
( )1ايهللر اىبيجْر .90/3
( )2مْرٗ آل ،نهاٌ .110
( )3مْرٗ ا٤ىفول .34
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ايجوىٔ٘  :كل ذىب أخرب ايشور  ً،اسبهلل ّ ُٔ ،دو ٛائْ،هلل  ٙ ،فحل ُ .
ايجويج٘  :ايرموٜه ٍٕ اييت أنبحلت ايشهاٜع ايسنوّٓ٘  ٙ ،ذبهمبَو ّمو
كوٌ ضبهموّ ًب شهٓحل٘ اٌّ أخه ٚفَْ وغريٗ ّٓها ٍ ٙ ،قا بدأٌ ايددّاز
مً ا٤خلـب ًب آٌ ّاسهلل مً ايرموٜه مع دْازِ ًب اىب ل ايسنوّٓ٘ ايسوبا٘

ًول تحلوفب ط وَؤَْْ رَغَّْؼُىا ثََُْٓ اٌْإُخْزَُِْٓ بِالَّ َِئب لَئذْ عَئٍَ َص (ّ )1كدقا بوييسدم٘
ي نشهموت مً ايهضو.٘،
ايهابحل٘  :اىب٣زم٘ بـب اىبحلصٔ٘ ّايرمريٗ فرل محلصٔ٘ ٍٕ كمريٗ .
اشبومس٘  :كل ذىب ً ً،صهلل ّ،نهلل ٍْ مد ً ايرمدوٜه ىبدو فٔدُ مدً ازبدهأٗ
ّايلحلهللٖ  ٙ ،سهللّا اا .
ّ ً،رمْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ( يدٔس كدمريٗ بردمريٗ مدع
ا٢ملغفور ّئس وغريٗ بصغريٗ مع ا٨وهار) (.)2

ّ،ددً ا٨مددوو ايمددوًه ٔ ،ددُ ايسدد٣و ًب ًْيددُ تحلددوفب ط وٌَئُْ َُظِئئشوا ػٍََئئً َِئئب

فَؼٍَُىاص

( )3

ًول  :ا٨وه ار أٌ ٓقىب ايحلمهلل فٓ ٣سلغفه ّ ٢ؼبهللخ ىفسُ بويلْب٘

فقيك ا٨وهار(.)4
ايسوام٘  ( :كل مو ىَ ٙاا ،يُ فَْ كمريٗ سل ٙاياهف٘ ٍّدٕ اييظدهٗ)
 ً،ابً ،مود (.)5
ايسوبحل٘ ، ً، :مهلل اا بً مسحلْا ًب ايرموٜه ًول  :افلشْا مْرٗ اييسوٛ
ّكل شٕ ٛىَ ٙاا ،يُ سل ٙث٣خ ّث٣ثٌْ آٓ٘ فَْ كمريٗ ثه ًول  :مصهللام
،ي }٫ُ٬ا.)1( ).٘ٓ٦
ذيك { لٌٔ ت٪ذ٬ل٪يٰمْ٫ا كموٜه م٪و ت٫ي٪ ٪ٌ٬ْ٪َ٫
( )1مْرٗ اييسو.23 ٛ
( )2ايرشف ّايمٔوٌ ي جحل يب .397/3
( )3مْرٗ آل ،نهاٌ .135
( )4صبنّْ ٘،راو .16/1
( )5ايرشف ّايمٔوٌ ي جحل يب .224/3
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ايجومي٘  :كل ايقىْب كموٜه ٤ىَو دبهأ ّتحلهلل  ٙ ،سهللّا اا ًول تحلوفب

ط وََِْٓ َزَؼَذَّ ؽُذُودَ اٌٍَّئهِ فَإُوٌَْئِئهَ هُئُْ اٌظَّئبٌُِّىَْص (ّ )2مبردً تاسدٔنَو لفب كمدوٜه
ّوغوٜه ب شوظ ايلموًٓ ايهتيب بٔيَو .
ّاسبهم٘ ائل اىبيع ىحله بـب اىبيع ّاسبهم٘ ،ندْو ّخصدْص ما دق
فرل سهم٘ ٍٕ ميع ّئس ايحلرس .

ّب دٔٯً اياوضددٕ ،مددهلل ازبمددور ٍّددْ مددً شددْٔخ اىبحللديدد٘ ّيبددً أرخ ّّثددق
أًْاذه محلي ٙاىبيدي٘ بـب اىبيديلـب بأٌ ووسب ايرمريٗ يُ امه بـب ا٢مسـب
ّسره بـب اسبرنـب فَْ ٓ ٢سن ٙم١ميوّ ّٓ ٢سن ٙكوفهاّ ّللبو ٓسنٙ
فوماوّ فٓ ٣رٌْ سرنُ سره اىب١مً ّ ٢سره ايروفه بل ٓفها يُ سره
ثويح ٍّْ اىبيدي٘ بـب اىبيديلـب ّيرً ا٨مبوٌ ا،لاوا ً ديب ّاًدهار ّتسد ٔه
بويلْسٔهلل ّاييمْٗ ّايليدٓل .
ّايرفه دشْا ّلىر ور ّشها أمو اىبحلصٔ٘ كويدىدو ّشدهب اشبنده فَدْ

فحلل دْارسٕ ف ٣ؽبهز اىبس ه  ً،اىب ٘ ًول تحلوفب طلًُْ ََبػِجَبدٌِ اٌَّزََِٓ
ؤَعْشَفُىا ػًٍََ ؤَْٔفُغِهُِْ الَ رَمْاَـُىا ِِْٓ سَؽَّْخِ اٌٍَّهِ بَِّْ اٌٍَّهَ َغْفِشُ اٌزُُّٔىةَ عَُِّؼًب بَِّٔهُ هُىَ اٌْغَفُئىسُ
اٌشَّؽُُُِص (. )3

ّخب٣ف اىبحللدي٘ ذٍب اىبهد ٘ٝلفب ىْ تفهٓط لذ ًويْا  ٢تطه اىبحلصٔ٘ مع
ا٨مبوٌ ّأٌ مهترب ايرمريٗ م١مً  ٙ ،عبْ ا٨و٣م ّأىُ ٓسلشق اىبغفهٗ
ًب ا٦خهٗ ٨مبوىُ ًّْذه ٍقا ئس بلوو ياْل ايييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
ّم ه ( أىُ ًولٓ ٢" :دىٕ ايداىٕ سـب ٓدىٕ ٍّْ م١مً) (. )4

( )1ايرشف ّايمٔوٌ ي جحل يب .397/3
( )2مْرٗ ايماهٗ .229
( )3مْرٗ ايدمه .53
( )4تفسري ابً كجري . 189/3
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ّ، ً،مواٗ بً ايصومت ( ًول :كيو ،يهلل رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيدُ
ّم ه ًب صب س فاول" :تموٓحلْىٕ  ٙ ،أ ٢تشهكْا بوا شدٔٝ٭و ّ ٢تسدهًْا

ّ ٢تدىْا ّ ٢تال ْا أّ٢اكده ًدهأ آ٦د٘ ايديت أخدقت  ،د ٙاييسدوََ { ٛبؤَهَئب

اٌاَّجٍِ بِرَا عَبءَنَ ا ٌُّْاِِْاَبدُ َُجَبَِؼْاَهَ ػًٍََ ؤَْْ الَ َُشْشِوَْٓ ثِبٌٍَّهِ شَئُْئب وَالَ َغْئشِلَْٓ
وَالَ َضِْٔنيَ وَالَ َمْزٍَُْٓ ؤَوْالَدَهَُّٓ وَالَ ََئإْرِنيَ ثِجُهْزَئبٍْ َفْزَشَِاَئهُ ثَئَُْٓ ؤَْئذَِهَِّٓ
وَؤَسْعٍُِهَِّٓ وَالَ َؼْظُِاَهَ فٍِ َِؼْشُو ٍ فَجَبَِؼْ هَُّٓ وَاعْزَغْفِشْ ٌَهَُّٓ اٌٍَّهَ بَِّْ اٌٍَّئهَ غَفُئىسٌ
سَؽٌُُِ }

( )1

فنً ّف ٙميره فأدهِ  ٙ ،اا ّمً أووب مً ذيك شٔٝ٭و فحلًْب بُ
فَْ كفورٗ يُ ّمً أووب مً ذيك شٔٝ٭و فسرتِ اا  ُٔ ،فَْ لفب اا لٌ
شو ٛغفه يُ ّلٌ شو، ٛقبُ) (.)2
ًّول بحلض اىبهد ٘ٝيً ٓهلل خل اييور أسهلل مً أٍدل ايلْسٔدهلل ًّدويْا ٢
ٓيفع مع ايرفه ،نل ووحل ّوو. ٘،
ّٓ شددق بَدده ايْاًفدد٘ ايددقًٓ ٓاْيددٌْ  ٢ :ىددهللرٖ ٍددل ٓددهللخل مددً أٍددل
ايلْسٔهلل اييور أسهلل أو ًّٔ ٢ل ٓيسب ٍقا اياْل لفب وْاٜف مدً ايشدٔحل٘
ّا٤شو،هٗ .
ّيرً ايْاًف٘ ًب اوا٣ق ايشٔحل٘ ٍه ايدقًٓ ًّفدْا  ،د ٙلمومد٘ ا٨مدوو
مْم ٙبً دحلفه ًّويْا اىُ اىبَهللٖ ّ ٢أول يُ ٨شلَور مْتُ ّظَْرِ
بشَواٗ ( اياطوٗ ّايشَْا ّ .ىْاٖ  ُٔ ،بمغهللاا  ٙ ،ازبسه
ًّٔل ٍ :قا ايقٖ تد،ه ايهافط٘ أىُ سٕ  ٢مبْت موت سلف أىفُ) (.)3
ّمبرً اىشو ٛبوب خوص بأكرب ايرموٜه ٍّْ ّ ٙ ،دِْ :
( )1مْرٗ اىبنلشي٘ .12
( )2تفسري ابً كجري .98/8
( )3اياْمٕ  /ايغٔم٘ .21/1

88ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل اإلمياٌ  /ج172
اّ٤ل  :أكرب ايرموٜه ايشها بوا .
ايجوىٕ  :شَواٗ ايدّر .
ايجويح  :اشبنه  ٌ٤ايقٖ ٓشهب اشبنده ٓهتردب اىبحلوودٕ ًّدهلل ٓدىدٕ

ّٓالل ّاىبرلور ٍْ اّ٤ل ًول تحلوفب ط بَِّْ اٌٍَّهَ الَ َغْفِشُ ؤَْْ َُشْشَنَ ثِهِص(.)1

ياهلل أكهو اا ،د ّدل ا٤دٔول اىبلحلوًم٘ بأٌ ىفم ممشوىُ مً رّسدُ ًب

آاو يلهللب فُٔ اسبٔوٗ ًول تحلوفب طؤَفَخَ فُِهِ ِِْٓ سُوؽِهِص ( )2فوٌ ً ت مطنٌْ
ا ٘ٓ٦وهٓض بأٌ اييفم مً رّق اا كوٌ خبصْص آاو  ُٔ ،ايس٣و ٍّقا
وشٔض ّيرً ذات ايهّق ّأثه اييفم مْدْا ًب خ ِْ ّميرٔ٘ كل لىسوٌ
ذكهاّ أّ أىجّ ٙلٌ كوٌ أثهِ ًب  ،ومل ا٤فحلدول ّاذٔنيد٘  ،د ٙازبدْارق  ،دٙ
مهاتب ملفوّت٘ ّمً ايجْابت فُٔ امهاٌ :
اّ٤ل  :مٔل اييفس ا٨ىسوىٔ٘ لفب اييمْٗ ّمفؤٍه ايصد٣ق ّ ٢ؽبدلص
ٍقا اىبٔل بويقات بل ٓيمسط  ٙ ،ايغري ّايقرٓ٘ ًّب ا،و ٛلبدهأٍه ّرا

ًب ايليدٓل ( سَةِّ هَتْ ٌٍِ ِِْٓ اٌظَّبٌِؾِنيَ) (ًّ )3ب ا،و ٛزكهٓدو ّرا ًْيدُ
تحلوفب ط هُاَبٌِهَ دَػَب صَوَشََِّب سَثَّهُ لَبيَ سَةِّ هَتْ ٌٍِ ِِْٓ ٌَذُْٔهَ رُسََِّّخ ؿَُِّجَخ بَِّٔهَ عَُِّغُ اٌذػَبءِص
( )4ئرٌْ فُٔ تهغٔم ّو ي يدود ،ومد٘ بويدهلل،و ٛيصد٣ق ايقرٓد٘ ّا٤بيدوٍّ ٛدْ
ماهللم٘ ّا،و ٛىبيع مفك ايهللموّ ٛايالل .
ايجوىٕ  :ىفهٗ اييود ّ ٙ ،عبْ ايحلنْو ا٨ملغهإً ّا نْ ٕ،مً مفك
ايهللمو، ٢ّ ٛربٗ بويا ٔل .

( )1مْرٗ اييسو.48 ٛ
( )2مْرٗ ايسذهللٗ .9
( )3مْرٗ ايصوفوت .100
( )4مْرٗ آل ،نهاٌ .38
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ّكل مً ا٤مهًٓ أ ِ٣،مً مصوآق  ،ده اا ،دد ّددل ًب اسلذوددُ

ٓ ُٔغَئ ِّج ُؼ
ُ
ه اٌئ ِّذَِب َء و َٔؾْئ
ٓ َُ ْفغِئ ُذ فُِهَئب وَغْئ ِف ُ
ْ
غؼَئ ًُ فُِهَئب َِئ
 ٙ ،اىبٜ٣ر٘ ،يدهللمو ط َؤ َر ْ
ثِؾَّْذِنَ ؤَُمَذِّطُ ٌَهَ لَبيَ بٍِِّٔ ؤَػٍَُُْ َِب الَ رَؼٍَُّْىَْص (. )1
ّىبو بحلح اا ايييب ضبنهلل و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه كدوٌ ا٤مده اّ٤ل
أ ِ٣،مهللااّ ّىووهاّ يُ ّا٤مده ايجدوىٕ سدهزاّ ّّأًد٘ ّػبلنحلدوٌ بويهغمد٘
ايحلوم٘ ،يهلل اييود بويلش ٕ بو٨مبوٌ ّىمق ا يرفه ّايط٣ي٘ ّيرً ر٠موٛ
ايرفه مً ًهٓ

أوهّا  ٙ ،ضبورب٘ اييمْٗ مً أدل باوَٜه مسلشْذًٓ ٙ ،

أمْر :
اّ٤ل  :ايلذورٗ ايحلوم٘ ًب مر٘ .
ايجددوىٕ  :امددل٣ا اياْافددل ايلذورٓدد٘ بددـب مردد٘ ّايشددوو ّمردد٘ ّايددٔنً
ّايشوو ّمر٘ ّمهللٌ أخه. ٚ
ايجويح :تْيٕ ًٔدواٗ ًْافدل ايلذدورٗ بأىف سدَه فٔشيندو تسدري ايسدٔورٗ ًب
ايفٔوًب ّايصشور ٚبـب ايشوو ّمر٘ مجٓ ّ٣صٔمُ ايقٍْل مً كٌْ كل ًاور
مً لبل ايلذورٗ يبً ٓااحلَو ٓصل لفب أيف بحلري كنو ًب ًوف ٘ أبٕ مفٔوٌ اييت
ًّحلت بسممَو محلهك٘ بهللر .
ّكوٌ ،هللا ا٨بل ًب ًوف ٘ أمٔ٘ بً خ ف أيف ّوبسدنو ٜ٘بحلدري ّمحلدُ
مً ايهد ول ْٓمٝق مو ٜ٘رددل ّايديت ّرا ذكهٍدو ًب كلٔمد٘ بدْاس ًب ربٔدع
اّ٤ل مً ايسي٘ ايجومي٘ ي َذهٗ .
ّيْ أراا ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه مَونبلَو شبهز ذدو بويًْدت
اىبيومب ي لحله

ذو خوو٘ ّأىُ ط وََِب َاْـِكُ ػَئْٓ اٌْهَئىَي * بِْْ هُئىَ بِالَّ

وَؽٌٍْ َُىؽًَص (.)2

( )1مْرٗ ايماهٗ .40
( )2مْرٗ اييذه .4-3
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ّك قا ًوف ٘ أبٕ دَل ًب شَه رمطوٌ مً ايسي٘ اّ٤فب ي َذهٗ ّمبرً
تصْر كجهٗ ا٨بل بْاما٘ كجهٗ ،دهللا رددول اياوف د٘ ٍّده ث٣مثوٜد٘ رددل
ًّٔل أٌ مهٓ٘ هبدٗ بً ،مهلل اىبا ب خهدت ي لحله

ذقِ اياوف د٘ ّمل

ٓجمت خوو٘ مع ايلموًٓ ًب ،هللا ايهدول ّ،هللو ًّْ ًلول بـب ايفهٓاـب فاهلل
كوٌ ،هللا أوشوب هبدٗ ث٣ثـب .
(ًول ابً لمشومّ :بحلح رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًب ماومُ
ذيك هبدٗ بً ،مهللاىبا ب بً ٍوشه لفب مٔف ايمشه مً ىوسٔد٘ ايحلدٔص ًب
ث٣ثـب راكمو مً اىبَودهًٓ ئس فَٔه مً ا٢ىصور أسهلل ف ا ٙأبو دَل بً
ٍشوو بقيك ايسوسل ًب ث٣مثو ٜ٘راكب مً أٍل مر٘ فشذد بٔديَه صبدهللٖ
بً ،نهّ ازبَيّ ٙكوٌ مْاا،و ي فهٓاـب نبٔحلو فوىصهف بحلض اياْو ً،
بحلض ّمل ٓرً بٔيَه ًلول) (.)1
يادهلل بدهللأت رمدوي٘ ايدييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه لفب اييدود
بويهلل ْٗ،لفب اا بوسبذ٘ ّايربٍوٌ مع دب ٕ ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ
ّ م ه بويصرب ّذبن ُ ّأٍل بٔلُ ّأوشوبُ .
ّمً ا،٨ذوز ًب ىمْتُ م٣زم٘ ايصرب ذه سل ٙمغوارٗ ايييب ود  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه لفب ايهفٔق اّ ٙ ،٤تهللل ٔ ،دُ آٓدوت كدجريٗ تدأمه بويصدرب
ّتهلل ْ،لئُ ّتهٯغب بُ ّتمـب ،ظٔه ثْابُ .
ّ ً،محلهلل بً أبٕ ًّوص (أىُ مأل ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه أٖٯ
اييود أشهللٯ ب ٛ٣فاول  :ا٤ىمٔو ٛثه ا٤مجل فو٤مجل مً اييود
فٔمل  ٙايهدل  ٙ ،سسب آيُ
فإٌ كوٌ و ب ايهللًٓ اشلهللٯ بِ٠٣
ّلٌ كوٌ ًب آيُ رًٓ٘ فَٕ  ٙ ،سسب ذيك

( )1ايسريٗ اييمْٗ ٢بً كجري .359/2
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ّٓ ٢ربق ايم ً، ٛ٣ايحلمهلل سلدٓ ٙهلل،دُ مبشدٕ  ،د ٙا٤ر

ّيدٔس ٔ ،دُ

خأٯ٘) (.)1
فٓ ٣اول أٌ ايييب و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ّأودشوبُ كدوىْا ًب مرد٘
ووبهًٓ ّ،يهللمو كجه ،دهللاٍه ًب اىبهللٓيد٘ ّآخد ٙايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
ّم ه بـب اىبَودهًٓ ّا٤ىصور لخلور ايالول لذ تهللل كل مدً محلهكد٘ بدهللر
ّأسهلل ّاشبيهللم  ٙ ،أٌ اىبشهكـب ٍه ايقًٓ َٓذنٌْ ّٓغدٌّ ٓحلهللٌّ ًب كل
مهٗ  ٙ ،أمْر :
اّ٤ل  :لٓددقا ٛاىبسدد نـب ّاىبسدد نوت ّمدداْس بحلطددَه شددَهللا ٛذبددت
ايلحلقٓب .
ايجوىٕ  :دبَٔد ازبْٔش ايرمريٗ .
ايجويح  :ايلَهللٓهلل ّائْ،هلل ي نس نـب .
ايهابع  :ايدسف عبْ اىبس نـب ي الول .
اشبومس  :لرااٗ ايغدّ .
ايسواد  :ا٨وهار  ٙ ،ايالول .
ّمً محلذدات ايدييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه أٌ ،وًمد٘ ٍدقِ
ا٤مْر ٍٕ ٍدمب٘ ايقًٓ كفهّا ًب مٔهللاٌ ايالول ّسبْم اشبدٖ ّاذْاٌ بَه
ٍّْ مً مصوآق ًْيُ تحلوفب طفََُاْمٍَِجُىا خَبئِجِنيَص (ّ )2مً خصوٜص بحلجد٘

ا٤ىمٔو ٛأىَو سهب  ٙ ،اسبهب ّبدهزخ اٌّ ايالدول فدوٌ ً دت ًدهلل ٓاوتدل

ا٤ىمٔددوّ ٛأوددشوبَه كنددو ًب ًْيددُ تحلددوفب ط وَوَ ئإَِّْٓ ِِ ئْٓ َٔجِ ئٍَ لَبرَ ئًَ َِؼَ ئهُ

ْ َو ِض ٌري َفَّب َو َهاُىا ٌَِّئب َؤطَئب َث ُه ُْ فِئٍ عَئجُِ ًِ اٌٍَّئ ِه َوَِئب ػَئ ُؼفُىا َوَِئب اعْئ َز َىبُٔىا َواٌٍَّئ ُه َُؾِئت
َ
ِسثُِّى
اٌظَّبثِشََِٓص (ّ )3ازبْاب مً دَوت :
( )1ايرشف ّايمٔوٌ ي جحل يب .433/1
( )2مْرٗ آل ،نهاٌ .127
( )3مْرٗ آل ،نهاٌ .146
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اّ٤فب  :ا٢يددد٘ آ٦ددد٘ أ،ددد ، ِ٣ددد، ٙدددهللو م ٣زمددد٘ ايالدددول ي يمدددْٗ لذ

تمدددهللأ آ٦ددد٘ بصدددٔغ٘ ايلمحلدددٔض لذ أٌ طوَئئإَِّْٓص امددده مهكدددب مدددً كدددوٌ
ايلشددمُٔ (أٖ)ايدديت تفٔددهلل محليدد(ٙكه) اشبربٓدد٘ ّترددجري ايحلددهللا ّاخ ددت
مددً بحلددهللِ كنددو يددْ ً ددت كددأًٓ مددً خلندد٘ ي اددهآٌ أكن ددت أٖ خلنددت
اياهآٌ ،هللٗ مهات .
ايجوىٔ٘  :بٔوٌ ا ٘ٓ٦ىبْضْ ًلول ا٤ىمٔد وّ ٛأودشوبَه ّأىدُ ًب مدمٔل اا
ٍّْ ايغوٓ٘ ًّهلل ىَ ٙاا ،د ّدل  ً،ايلحلدهللٖ ّا،٨لدهللاًّ ٛب ايليدٓدل

ط وَالَ رَؼْزَذُوا بَِّْ اٌٍَّهَ الَ َُؾِت اٌُّْؼْزَذََِٓص (.)1

ايجويجدد٘  :ت اددٕ ايددييب ودد  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّمدد ه ّأوددشوبُ ا٤ذٚ

ّازبهاسددوت ّايالددل ّاشبسددورٗ ًب ا٤مددْا ل ّا٤ىفددس لذ ذكددهت آ٦دد٘ طَِِئئب

ؤَطَئبثَهُُْ ص ٍّْ أ،ه مً ا٨ووب٘ ًب مٔهللاٌ اىبحلهك٘ ّٓلذ د ٙقبدو ً٢دوِ ايدييب
ضبنهلل و  ٙايُ ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأٍل بٔلُ ّأوشوبُ مً ا٤ذ ٚمْا، ٛيهللمو
كوىْا ًب مر٘ أّ بحلهلل اذذهٗ ٍّل ميُ سصور ًدهٓ

يدم

ٍوشده بسدمب

تأٓٔهللٍه ي ييب ضبنهلل و  ٙا ا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًب رمدويلُ ّ،دهللو رب دَٔه
،يُ أّ ايلر ٔ٘ بٔيُ ّبـب ًهٓ

ازبْاب ىحله ٍّقا اسبصور أودوب كدّ٣

مً :
اّ٤ل  :ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه .
ايجوىٕ  :أٍل ايمٔت .
ايجويح  :اىبس نٌْ ًب مر٘ .
ّىبو رآ ٚأبْ وويب تحلطٔهلل ب

ٍوشه ي ييب ضبنهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ

ّم ه ّسهبَه  ُٔ ،وور مبهللسَه ّٓمـب مفوخه أفحلوذه ّٓهللٍْ،ه ي جموت
 ٙ ،ىصهٗ ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّايقب ،يُ ًّول (
( )1مْرٗ اىبوٜهللٗ .87
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لذ٪ا اد٬ل٪ن٪حل٪ت٬ْ٪ٓ ٬م٭و ًُه ٬ٓ٪ٮ يٰن٪فِر٪هٕ  ...فَحل٪م٬هلل ٫م٪ي٪وفٱ مٰهٯٍ٪و ّ٪و٪نٰٔن٪َ٫و
ّ٪لٌٔ ٬س٪صَ ٪ت ٬أَش٬ه٪اف٪، ٫م٬هللٰ م٪ي٪وفَٰ٪و  ...فَفٰٕ ٍ٪وشٰهٕ أَش٬ه٪افَُ٪و ًَّ٪هللٰمب٪َ٫و
ّ٪لٌٔ ٬فَر٪ه٪ت٬ْ٪ٓ ٬م٭و فَإٌٔٯ م٫ش٪نٯهلل٭ا  ٪ْ٫ٍ ...ايِن٫ص٬اَفَ ٙم ٬ً٪مٰهٯٍ٪و ّ٪كَهٔمب٪َ٫و
ت٪هلل٪ا٪،تًُ ٬ه ٬ٓ٪ٮ غَجٯَ٪و ّ٪م٪نٰٔي٪َ٫و ٬َٔ ٪، ...ي٪و فَ َه ٬ت٪ظِفَه٪ّ ٬وَوش٪ت ٬سُْ ٫م٪َ٫و
ّ٪كُيٯو ًَهللٰمب٭ و يَو ى٫اٰهٯ ظُ َوم ... ّ٘٪لذ٪ا م٪و ث٪ي٬ْ٪ا و٫حل٬ه ٪ايِر٫هللّ٫اٰ ى٫أٰن٪َ٫و
ّ٪ى٪ش٬نٰٕ سٰن٪وٍ٪و كُلٯ ٓ٬ْ٪وٕ كَهَٔٓ٪ّ ... ّ٘٪ى٪ط٬هٔب ٬ً٪، ٫أَد٬ش٪ورٍٔ٪و م٪ٓ ٬ً٪هّ٫م٪َ٫و
بٰي٪و اى٬ل٪حل ٪ ٪ايِحلْ٫ا ٫ايقٯّ٪ا٪ّ ٫ٛلٔىٯن٪و  ...بٰأَكِي٪وفٰي٪و ت٪ي٬هلل٪ّ ٚ٪ت٪ي٬ن ٙ٪أُرّ٫م٪َ٫و) (.)1
ّمً ا٤ضهار ًب ٍقا اسبصور لربوذ ًدهٓ

يدُ ماهللمد٘ ٓ٨دقاّ ٛتحلدقٓب

مس نٕ ّمس نوت مر٘ خصْووّ اىبسلطحلفـب ميَه كنو ًب تحلقٓمَه يرل
مً :
اّ٤ل  :ب٣ل بً ربوق اسبمشٕ ّكوٌ أبِْ مً ميب اسبمش٘ ّكقا أمُ
هبوم٘ ممٔ٘ أٓطوّ ّكئلُ أبْ ،مهللا اا ّكوٌ ٤مٔ٘ بً خ دف ازبنشدٕ
ّىبددو  ،دده بومدد٣مُ وددور ٓ أددُ ًب رمطددو ٛمردد٘ لذا هبٔددت ايشددنس ًّددت
ايظَريٗ مهٗ ّ ٙ ،دَُ ّأخه ٙ ، ٚظَهٗ ثه ٓدأمه بصدرهٗ كدمريٗ تْضدع
 ٙ ،وهللرِ .
( ذكدده ضبنددهلل بددً لمددشوم ًددول :كددوٌ بدد٣ل يددمحلض بدد

نبددض ٍّددْ

بددد٣ل بدددً ربدددوق ّامددده أمدددُ هبومددد٘ ّكدددوٌ ودددوام ا٨مددد٣و ودددوٍه
ايا ددب ّكددوٌ أ مٔدد٘ بددً خ ددف ؽبهدددُ لذا هبٔددت ايظَددريٗ فٔاهسددُ  ،ددٙ
ظَددهِ بماشددو ٛمردد٘ ثدده ٓددأمه بويصددرهٗ ايحلظٔندد٘ فلْضددع  ،دد ٙوددهللرِ
ثدده ٓاددْل يددُ ٢ :تدددال ٍرددقا سلدد ٙكبددْت أّ ترفدده قبشنددهلل فٔاددْل ٍّددْ
ًب ذيك ايم :ٛ٣أسهلل أسهلل.
ًّددول ضبنددهلل بددً لمددشوم ،ددً ٍشددوو بددً ،ددهّٗ ،ددً أبٔددُ ًددول :م دهٯ بددُ
أبددْ بردده ْٓم٭ددو ّ ٍدده ٓصدديحلٌْ بددُ ذيددك ّكوىددت اار أبددٕ بردده ًب بدد
نبدددض فادددول ٤مٔددد٘ أ ٢تلادددٕ اا تحلدددوفب ًب ٍدددقا اىبسدددرـب؟ ًدددول :أىدددت
( )1مريٗ ابً ٍشوو .369/1
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أفسدهللتُ فأىادقِ يبدو تددهً ٚدول أبدْ برده :أفحلددل ،يدهللٖ غد٣و أمدْا أد ددهلل
ميددُ ّأًددْ ، ٚدد ٙآيددك أ،أددك؟ ًددولً :ددهلل فحل ددت فأ،اددوِ أبددْ بردده
غ٣مُ ّأخقِ فأ،لاُ) (.)1
يلندده ا ٓ٤د وو فٔددله فددلض مردد٘ ّٓصددحلهلل بدد٣ل ئصددهللق وددْتُ بددو٤ذاٌ
ٍّدددْ ّاًدددف فدددْم ايرحلمددد٘ محل يدددوّ بدددهلل ٛأشدددهاً٘ دهللٓدددهللٗ  ،ددد ٙا٤ر

تسدددلنه لفب ٓدددْو ايأومددد٘ ٍّدددْ مدددً محلدددوىٕ ط بَِّْ ؤَوَّيَ ثَُْئ ئذٍ وُػِئ ئغَ ٌٍِاَّئئئبطِ
ٌٍََّزٌِ ثِجَىَّخَ ُِجَبسَوبص (.)2
ايجوىٕ  :آل ٓومه ٍّه ٓومه ّزّدلُ مسٔ٘ ّّيهللِ ،نور ٍّه مً أّاٜل
ا٤مه اييت أم نت بأكن َو فًْ٣ا شل ٙويْف ا٤ذ ٚمً ب
ًهٓ

طبدّو مدً

ايقًٓ ًومْا بالل مسٔ٘ .
( كيت ٫مع رمْل اي ُٓ و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه آخٰدقاّ بٔدهللٰٖ بويم٪اِشدوٛ

فأت ٙ ، ٙأبُٔ ّأمُ ّٔ ،دُ ٍّده ٓ٫حل٪دقٲبٌْ فادول أب٫دِْٓ :دو رمدْل اا أكُدل
ايهللٍ٬هٔ ٍرقا ًولً :ول :اورب٪ٓ ٬ومٰه :٫اي َه اغِفٰه ٦ل ٓ٪ومه ًّهلل فحل ت)(.)3
ايجويدددح  :خمٯدددوب بطددده اشبدددوّ ٛتشدددهللٓهلل ايمدددو ٛبدددً ا٤رخ ايلنٔندددٕ
ًّدددهلل امد د ه ًمدددل اخدددْل رمدددْل اا ود د  ٙاا ٔ ،دددُ ّآيدددُ ّمد د ه اار
ا٤رًه .
ٍّْ مً اىبسلطحلفـب لذ م٫يب مً كبٔه ٍّْ وغري ئمو ًب مر٘ فوشرتتُ
أو أغور اشبدا ٍّٕ ٘ٔ،مً س فو ٛب

زٍهٗ مً ًهٓ

ّكوٌ ايييب ود ٙ

اا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ػبويسُ ّٓل اف محلُ ّكوٌ خمٯوب مبلًَ ويو ٘،ايسْٔف
ّكوٌ ٓرهلل ّٓسحل ٙزب ب اىبول ذو ّيريَو ،يهللمو  ،نت بوم٣مُ وورت
تأخق اسبهللٓهللٗ احملنوٗ فلطحلَو  ٙ ،رأمُ ّكوٌ ايرفور ٓس اْىُ بوييدور ثده
( )1تفسري ايمغْٖ .448/8
( )2مْرٗ آل ،نهاٌ .96
( )3تأرٓم اىبهللٓي٘ اىبيْرٗ .250/2
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ٓاهسْىُ أرضوّ ّٓحلل ٕ ردل  ٙ ،ودهللرِ فشدرو خمٯدوب لفب ايدييب ضبندهلل
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه .
ًّددول ايشددحليب ( لٌ خموب٭ددو وددرب ّمل ٓحلددط ايرفددور مددو مددأيِْ فذحل ددْا
ٓ دًٌْ ظَهِ بويهضف سل ٙذٍب سبه ظَدهِ) (ّ )1ايهضدف ٍدٕ اسبذدورٗ
احملنوٗ فشرو خمٯوب ي ييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه مو كدوٌ ًٓٔ٣دُ
مً مْ٢تُ أو ألبور ( اي َه اىصه خموبوّ " فوشلرت مْ٢تُ أو ألبور رأمَو
فروىت تحلْٖ مجل اير٣ب فأل ذو :اكلْ ٚفروٌ خموب ٓأخق اسبهللٓدهللٗ
احملنوٗ فٔرْٖ بَو رأمَو) (.)2
ّمع شهللٗ ايحلقاب ايقٖ كوٌ ٓ ًُٔ٣خمٯوب ،دً كفدور ًدهٓ

فوىدُ ثمدت

 ٙ ،ميَوز ا٨مبوٌ ّمل ٓحلاَه مو مأيْا .
ّٓددهّٖ خمٯددوب بحلددهلل اذذددهٗ كٔددف أىددُ ودديع ْٓمددو مددٔاوٓ ي حلددوص بددً
ّاٜدددل ايسدددَنٕ ّذٍدددب يدددُ ئأخدددق مثيدددُ فادددول ايحلدددوص ٍّدددْ ّايدددهلل
،نددهّ بددً ايحلددوص ( يددً أًطددٔك سلدد ٙترفدده قبشنددهلل ًددول فا ددت يددُ يددً
أكفدده بددُ سلدد ٙكبددْت ثدده تمحلددح ًددول لىددٕ ىبمحلددْخ مددً بحلددهلل اىبددْت فسددْف
أًطددٔك لذا ردحلددت لفب مددول ّّيددهلل ًددول فيدددل فٔددُ أفددهأٓله ايددقٖ كفدده
بآٓوتيو ًّول ّ٤تـب موّّ ٢يهللا لفب ًْيُ فهاا) (.)3
ّمل ٓاددف لٓددقاّ ٛتحلددقٓب كفددور ًددهٓ
بددل وددورت ًددهٓ

ذبدده

ي نسلطددحلفـب مددً اىبس د نـب

اياموٜددل ّايماددٌْ  ،دد ٙأوددشوب رمددْل اا

ود د  ٙاا ٔ ،دددُ ّآيدددُ ّمد د ه يل نيدددع ّتددد١ذٖ كدددل ًمٔ ددد٘ مدددً فَٔدددو مدددً
اىبس د نـب (ًددول ابددً لمددشوم :ثدده لٌ ًهٓشددو تددقامهّا بٔدديَه  ،دد ٙمددً ًب
اياموٜدددل مدددً أودددشوب رمدددْل اا ودد  ٙاا ٔ ،دددُ ّآيدددُ ّمدد ه ايدددقًٓ
أم نْا محلُ.
( )1تَقٓب ا٤مسو.335/1 ٛ
( )2أمهلل ايغوب٘ .315/1
( )3اياماوت ايررب.164/3 ٚ
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فْثمت كل ًمٔ ٘  ٙ ،مً فَٔدو مدً اىبسد نـب ٓحلدقبْىَه ّٓفليدْىَه ،دً
آيَه) (.)1
ياهلل كوٌ اىبشهكٌْ ٓحلريٌّ اىبس نـب  ،د ٙتدها آدً آبدوَٜه ّٓسدويْىَه
أم ٘ ٝاىرورٓ٘  ً،اتموَ،ه ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه فٔنو ددوٛ

بُ مً ىسم ّىاض يهللًٓ ا٦بوًّ ٛب ايليدٓل ط وَبِرَا لًَُِ ٌَهُُْ رَؼَبٌَىْا بًٌَِ َِب ؤَٔئضَيَ اٌٍَّئهُ
وَبًٌَِ اٌشَّعُىيِ لَبٌُىا ؽَغْجُاَب َِب وَعَذَْٔب ػٍََُْهِ آثَبءََٔب ؤَوٌَىْ وَئبَْ آثَئبئُهُُْ الَ َؼٍَُّْئىَْ شَئُْئب وَالَ
َهْزَذُوَْص (.)2
بحلهلل أٌ وهللر بفطل اا ازبد ٛايسمحلٌْ بحلهلل اىبوً ٜ٘ب تفسري ا)177( ٘ٓ٦

مً آل ،نهاٌ ٍّْ ًْيُ تحلوفب ط بَِّْ اٌَّزََِٓ اشْزَشَوْا اٌْىُفْئشَ ثِبإلِميَئبِْ ٌَئْٓ
َؼُشوا اٌٍَّهَ شَُْئب وٌَهُُْ ػَزَاةٌ ؤٌَِئٌُُص

( )3

وهللر ازبد ٛايسوبق ٍّْ اسبدواٖ ّايسدمحلٌْ

بحلهلل اىبو ٜ٘بفٔض ّياف مً اا .
ّٓلطنً ًهاً ٗٛب آٓلـب مً اياهآٌ قبو ٓهللل  ٙ ،أٌ ايييب و  ٙاا ُٔ ،
ّآيُ ّم ه كوٌ ٓ ٢سحل ٙلفب ايغدّ ّمل ٓاصهللِ ّمل ٓدهلل لئدُ ًدول تحلدوفب

طوََِب ؤَسْعٍَْاَبنَ بِالَّ سَؽَّْخ ٌٍِْؼَبٌَِّنيَص (. )4

ّدوٍ ٛقا ازبد ٛايقٖ بـب أٓهللٓره ًب ذات اىبيَوز ايروشف  ً،ساوٜق
ىمْٓ٘ ّمموىٕ ،اوٜهللٓ٘ تمحلح ايسدرٔي٘ ًب ىفدْد اييدود نبٔحلدوّ خبصدْص
رموي٘ ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّتمـب بوٓ٦وت اياهآىٔ٘ ّايْثوٜق
ّا٤خمور ّايجأر .

( )1ايسريٗ ٢بً كجري .476/1
( )2مْرٗ اىبوٜهللٗ .104
( )3مْرٗ آل ،نهاٌ .177
( )4مْرٗ ا٤ىمٔو.107 ٛ
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ّٓلطددنً ٍددقا ازبدددً ٛددهاّ ٗٛبٔوى دوّ ًب ًّددوٜع ّكلوٜددب خددهز بَددو ايددييب
ضبنددهلل ودد  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّمدد ه ًب مددهآو مددً أوددشوبُ بحلجَددو سددْل
اىبهللٓي٘ .
ّازبددومع اىبشددرتا بٔيَنددو أىَددو مل ترددً باصددهلل اذذددْو ّايغدددّ البددو
بحلجددُ اا ،ددد ّدددل بل اددٕ آٓددوت اياددهآٌ ّا،ددْٗ اييددود يلّ٣تَ دو ّشددره
اا ،دددد ّددددل  ،ددد ٙتفطدددٔ ُ بليدٓ دددَو ّايحلندددل قبدددو فَٔدددو مدددً اّ٤امددده
ّاييدددددْإٍ ّمددددديً ا٦ااب اسبنٔدددددهللٗ ّمردددددورو ا٤خددددد٣م ّايسدددددحلٕ

ي ر ددْا ًب اييحلددٔه ًب ايددهللار ا٦خددهٗ ًددول تحلددوفب طوََِئئْٓ َؼَّْئئًْ ِِئئْٓ
اٌظَّئئ ئبٌِؾَبدِ ِِئئ ئْٓ رَوَئئ ئشٍ ؤَوْ ؤُٔضَئئئئً وَهُئئ ئىَ ُِئئ ئآٌِِْ فَإُوٌَْئِئئ ئهَ ََئئ ئذْخٍُُىَْ اٌْغَاَّئئ ئخَ وَالَ
َُظٍَُّْىَْ َٔمِريًاص (. )1

( ،ددً أبددٕ بردده ايصددهللٓق ًددول ً :ددول رمددْل اا و د  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ
ّمدد ه مدددً أسدددب أٌ ٓسدددنع اا اْ،تدددُ ّٓفدددهز كهبلدددُ ًب ا٦خدددهٗ
ف ٔيظدده محلسددهاّ أّ ئددهلل يددُ ّمددً مددهِ أٌ ٓظ ددُ اا مددً فددْر دَدديه ٓددْو
ايأومدد٘ ّػبحل ددُ ًب ظ د ُ فددٓ ٣رددْىً  ،دد ٙاىبدد١ميـب غ ٔظ دوّ ّيددٔرً بَدده
رسٔنوّ) (.)2
ّايرلوٜب ايسهآو اييت ٓلطنً ٍقا ازبدً ٛها ٗٛفَٔو ٍٕ :
اّ٤فب  :تْددددُ ايدددييب ضبندددهلل وددد  ٙاا ٔ ،دددُ ّآيدددُ ّمددد ه لفب بددد
م ٔه.
ايجوىٔ٘  :كلٔم٘ ايسْٓق.
ايجويج٘  :مهٓهلل زٓهلل بً سورث٘ لفب اياهاٗ.
ايهابحل٘  :مهٓ٘ ضبنهلل بً م ن٘ لفب كحلب بً ا٤شهف.

( )1مْرٗ اييسو.124 ٛ
( )2ايهللر اىبيجْر .349/2
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حبث أخاللٍ

ياهلل دحلل اا ،د ّدل مي٘ ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه مهآٗ
ٓ٦وت اياهآٌ ّاييت دوٛت بويفطوٜل ّسسً ايسنت ّتطنيت ايدده ً،
اياموٜض ّايسٔٝوت فروىدت مدي٘ ايدييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه

اياْئ٘ ّايفحل ٔ٘ مصهللاًوّ ياْيُ تحلوفب ط وَبَِّٔهَ ٌَؼًٍَ خٍُُكٍ ػَظِئٍُُص

( )1

ّتادهللٓه

ا ٘ٓ٦أّ ٙ ، ِ٣،دِْ :
اّ٤ل ّ :أىك  ٙ ،خ ق ،ظٔه قبو أّؤيوِ لئك .
ايجوىٕ ّ :أىك يحل  ٙخ ق ،ظٔه يحل نك سسب آٓوت ّأسروو اياهآٌ .
ايجويح ّ :اىك يحلل خ ق ،ظٔه بفطل مً اا .

ايهابع ّ :أىك يحل  ٙخ ق ،ظٔه ي لرٌْ أمْٗ ي يود ًّول تحلوفب طٌَمَذْ
وَبَْ ٌَىُُْ فٍِ سَعُىيِ اٌٍَّهِ ؤُعْىَحٌ ؽَغَاَخٌص (.)2
اشبومس ّ :اىك يحل  ٙخ ق ،ظٔه ًب سول ايس ه ّاسبهب .
ايسواد ّ :أىك يحل  ٙخ ق ،ظٔه ف ٣تمهللأ ًلو. ّ٢
ايسوبع ّ :أىك يحل  ٙخ ق ،ظٔه ّأاب رفٔع .
ايجومً ّ :أىك يحل  ٙخ ق ،ظٔ ه مع ىسوٜك ّ،يدُ ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
ّم ه ( خ٬ٔ٪ه٫كُه ٬خ٬ٔ٪ه٫كُهّ ُٰٰ ٬ٍ٤ ٬أىو خ٬ٔ٪ه٫كُه .)3( )ٕ ٬ٍ٤
ايلومع ّ :أىك يحل  ٙخ ق ،ظٔه مع أٍل ايمٔت ّميُ ،نل ايييب ود ٙ

اا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه باْيُ تحلوفب ط وَؤَٔزِسْ ػَشِريَرَهَ األَلْشَثِنيَص (.)4

( )1مْرٗ ٌ .4
( )2مْرٗ ا٤سداب .21
( )3تفسري ابً كجري .242/2
( )4مْرٗ ايشحلها. 214 ٛ
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ايحلوشه ّ :أىك يحل  ٙخ ق كهٓه مع أوشوبك مً اىبَودهًٓ ّا٤ىصور
فاهلل كوٌ سسً ايسنت ايقًٓ ٓيصف بدُ ايدييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
ّم ه موىحلوّ مً ًّْ اشب٣ف ّاشبصْم٘ بـب كل مً :
اّ٤ل  :اىبَودهٌّ ّا٤ىصور .
ايجوىٕ  :اىبَودهٌّ فٔنو بٔيَه .
ايجويح  :ا٤ىصور مً اّ٤د ّاشبدرز فٔنو بٔيَه .
ايهابع  :افع أمموب ايفؿب ايشرصٔ٘ ّاييت ٓسحل ٙاىبيوفاٌْ ٨ثورتَو .
اٌ سسً خ ق ايييب ضبنهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ا،دْٗ ي صد٣ق
ّبهزخ اٌّ اشبصدْم٘ (،دً أىدس  :كدوٌ رمدْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
ّم ه مً أسسً اييود خ او) (. )1
ّ،ددً أو اىبدد١ميـب وددفٔ٘ بيددت سٔددٕ بددً أخاددب (مددو رأٓددت أسددهللا
أسسددً خ اددو مددً رمددْل اا ودد  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّمدد ه ياددهلل رأٓلددُ
ًّدددهلل ركدددب بدددٕ مدددً خٔدددرب  ،ددد، ٙذدددد ىوًلدددُ يدددٔ ٣فذحل دددت أىحلدددس
فٔطددهب رأمددٕ مدد١خهٗ ايهسددل
مَددٓ . ٣ددو بيددت سٔددٕ مَدد٣

فٔنسدد

بٔددهللِ ّٓاددْل ٓ :ددو ٍددقِ

سلدد ٙلذا دددو ٛايصددَموً ٛددول  :أمددو لىددٕ

أ،لقر لئدك ٓدو ودفٔ٘ يبدو وديحلت باْمدك لىَده ًدويْا يدٕ كدقا ًّدويْا
يٕ كقا) (.)2
ّتلذ  ٙمرورو ا٤خ٣م ًب سدول اىبيحلد٘ ّايادْٗ ًّب مٔدهللاٌ اىبحلهكد٘
ًّهلل كدوٌ ايدييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ٓلذيدب ا٨بلدهللا ٛبالدول
اىبشهكـب سل ٙمع ضنوٌ لسهاز اييصه ّكوٌ ٓحلفْ ّٓغفه ًب سول ايسد ه
ّاسبهب .

( )1تفسري ابً كجري .344/6
( )2ايارباىٕ  /اىبحلذه اّ٤مط .346/14
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ّكوىت ميوااتُ بر ن٘ ايلْسٔهلل ملص ٘ ّملذهللاٗ (، ً،وٜش٘ ًويت :كيت
ًو،هللٗ اغدل ّايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ؽبصف( )1ىحل ُ فذحلل دمٔيدُ
ٓحلهم ّدحلل ،هًُ ٓلْيهلل ىْرا فمَت فيظه لفب رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ
ّم ه فاول مويك ٓو ،وٜش٘ بَت ً ت دحلل دمٔيدك ٓحلدهم ّدحلدل ،هًدك
ٓلْيهلل ىْرا ّيْ راا أبْ كمري اذقيٕ يحل ه اىك اسق بشحلهِ .
ًول ّمو ٓاْل أبْ كمري ًويت ً ت ٓاْل –
ّمربأ مً كل غرب سٔط٘

ّفسوا مهضحل٘ ّاا ٛمغٔل

فإذا ىظهت لفب امهٗ ّدَُ بهًت كربم ايحلور

اىبلَ ل) (. )2

ّكوٌ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه ٓلصدف بدوشب ق اسبنٔدهلل ّكدوٌ
ؼبره بويحلهللل بـب اييود ٍّقا اسبره مً اشب ق اسبنٔهلل ّبو،ح ي انأىٔي٘
ًب اييفْد ّزاده مً ايلحلهللٖ ّايظ ه .
ّميَو ًب بوب ايسي٘ ايهللفو: ٘ٔ،
أًّ : ّ٢لل اا ،د ّدل ي نشهكـب ايقًٓ ٓاوت ٌْ ايييب و  ٙاا ُٔ ،

ّآيُ ّم ه ياْيُ تحلوفب طفٍََُْ رَ مْزٍُُىهُُْ وٌَىَِّٓ اٌٍَّهَ لَزٍََهُُْ وََِب سََُِْذَ بِرْ سََُِْئذَ وٌَىِئَّٓ
اٌٍَّهَ سًََِ وٌَُُِجٍٍَِْ اٌُّْاِِْاِنيَ ِِاْهُ ثَالَءً ؽَغَاًب بَِّْ اٌٍَّهَ عَُِّغٌ ػٌٍَُُِص (. )3

( )1خصف اييحلل خهزٍو ّخٔوولَو ّاشبصف٘  :ايااحل٘ يبو ؼبصدف بدُ اييحلدل ّمدً
ايْفو ٛايقٖ ٓلصف بُ ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه أىُ كوٌ ٓقبض ايشوٗ ثه
َٓهللَٓو لفب خٜ٣ل ّووسموت خهللػب٘ سلٍّ ٙدْ ًب اىبهللٓيد٘ بحلدهلل اذذدهٗ مدع أىَدو
تْفت ًمل اذذهٗ اييمْٓ٘ بج٣خ مي ْات ّمل ٓلدّز ايييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ
ّآيُ ّم ه غريٍو لفب أٌ ٍوده لفب اىبهللٓي٘ (ّ ،دً ابدً ،مدود ،دً ايدييب ود  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًول  :أربع ىسْٗ مٔهللات ،وىبًَ  :مهٓه بيت ،نهاٌ ّآمٔ٘ بيت
مداسه ّخهللػب٘ بيت خْٓ هلل ّفوون٘ بيت ضبنهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه
ّأفط ًَ ،وىبوّ فوون٘) ايهللر اىبيجْر .321/2
( )2ايمَٔإ  /ايسيً ايررب.422/7 ٚ
( )3مْرٗ ا٤ىفول .17
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ثوىٔوّ  :رمٕ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه سبفي٘ مً تهاب برفُ ٙ ،
دٔ

اىب شهكـب ًّْيُ (شوٍت ايْددِْ)

ّميوخه أفهاا دٔ

( )1

ّب دْغ ذراتَدو يْددِْ ّٔ،دٌْ

اىبشهكـب ٍّْ مصهللام ًْيُ تحلوفب طوََِب سََُِْذَ بِرْ سََُِْئذَ

وٌَىَِّٓ اٌٍَّهَ سًََِص (. )2
ثويجوّ  :ثموت ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه ًب اىبٔدهللاٌ مدع كدٌْ
ازبْي٘ ي قًٓ كفهّا ّا ىسشوب أكجه أوشوبُ ،يُ ًب محلهك٘ أسهلل .
رابحلوّ  :اييصه ي٩م٣و ًب كل محلهك٘ ٓهللخ َو ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ
ّم ه مشهكٕ ًهٓ

.

خومسوّ  :لمليو ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه  ً،ايغدّ ّاييَب .
مواموّ  :فك كجري مً ا٤مه ٚمً غري ْ،

أّ بهللل .

مددوبحلوّ  :لخدد٣ص أوددشوب ايددييب ود  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّمد ه ايددقًٓ
ؼبٔاٌْ بُ .
ثوميوّ  :تشهٓع و ٗ٣اشبْف .
تومحلوّ  :اىبهللا مً اا ي ييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه بدهزخ مدً
ايغدّ مً اياهفـب لذ مبليع ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ ً،
ايغدّ  ٌ٤اا ،د ّدل ٓرفَٔه ّػبليدب ايدقًٓ كفد هّا ايغددّ  ٌ٤اا ،دد

ّدل ٓال َه لذا غدّا ًول تحلوفب طوَبِْْ ػُذْرُُْ ػُذَْٔبص (.)3

،وشهاّ ، ٘ ً :هللا ًل  ٙاىبس نـب ًب محلورا ا٨م٣و لذ ًدول اا تحلدوفب

طفٍََُْ رَمْزٍُُىهُُْص

( )4

يمٔوٌ كفوٓ٘ اا ي ن١ميـب ّافع أذ ٚاىبحللهللًٓ ،يَه .

ّيْ مل ٓالل اا اىبشهكـب يفلرْا بوىبس نـب .
( )1تفسري ابً كجري .31/4
( )2مْرٗ ا٤ىفول .17
( )3مْرٗ ا٤مها.8 ٛ
( )4مْرٗ ا٤ىفول .17
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اسبواٖ ،شه  :ثموت ايييب ضبنهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ًب محلهكد٘

أسهلل ّسيـب ئرٌْ ا٨موو ًب وو ٘،اا ،د ّدل باْيُ طفٍََُْ رَمْزٍُُىهُُْص .

أظسي ثدز ولبٔىْ دخىي أوثسهُ اإلظالَ
ياهلل خهز دٔ

مً مر٘ ًمل محلهك٘ بهللر بأٓوو ٍّه ٓيٌّْ لىادوذ

ًهٓ

ؽبربٍه بأٌ ايييب ضبنهللاّ و ٙ

ً وف ٘ أبٕ مفٔوٌ بحلهلل أٌ بحلح رمْ ّ٢ياهٓ

اا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّم د ه ّأوددشوبُ ٓهٓددهللٌّ ايلحلدده
ا٨ملحلهللاا ي رهّز

ي اوف دد٘ ّمددورْ،ا ًب

ّمل ٓمق أسهلل ميَه لًّ ٢هلل خهز أّ أرمل بهللٓ، ّ٣يُ

بهللفع اىبول يُ أّ أماوس ا. ُٔ ، ًٓ٪
ّمورت ًهٓ

بدٍدْ ّخدٍّٔ ٛ٣ده ٓحل ندٌْ أٌ أودشوب ايدييب ضبندهلل

و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه أًل ميَه ،هللااّ ّ،دهللٗ ّأىَده مل ؽبهددْا مدً
اىبهللٓي٘ باصهلل ايالول ّاىبيودوٗ خب٣ف ًهٓ
مً ا٤مموب اييت أغهت ًهٓ
ّ،يهللمو ّول دٔ

ًهٓ

اييت املحلهللت ذقا اي اوٍّْ ٛ

 ٙ ،ايالول ْٓو بهللر.
لفب ازبشف٘ ّايديت تمحلدهلل ،دً مرد٘  204كده

دوٍٛه رمْل مً أبٕ مفٔوٌ ؽبربٍه بأمْر :
اّ٤ل  :أسهاز ظبوٗ اياوف ٘ ّأىَو وورت ًهٓم٘ مً مر٘ ّاخْل اسبهو
ّمل ٓاوراٍو اىبس نٌْ .
ايجددوىٕ  :اىلفددو ، ٛدد٘ خددهّز دددٔ

ًددهٓ

ٍددْ ىبيددع ،ريٍدده ّردددوذه

ّأمْاذه ًّهلل ظبٓوٍو اا(. )1
ايجويح  :و ب أبٕ مفٔوٌ مً دٔ

ًهٓ

ايهددْ لفب مرد٘ ّ،دهللو

ا٨ملنهار بوىبسري .
ّيرً أبو دَل بً ٍشوو أوه  ٙ ،ايْوْل لفب مو ٛبدهللر ّاً٨ومد٘ فٔدُ
ث٣ث ّو  .فلسنع بَده ايحلدهب فلَدوبَه فَدقا ازبندع ايحلظدٔه ػبدب أٓ ٢حلدْا

( )1أىظه  ٌْٔ،ا٤ثه .331/1
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بسه ٘،مً غري أٌ ؼباق أمهاّ ّردع بحلض أفهاا ازبٔ

ميَه ،هللا مً ب

ٍوشه ّ،وا بيْ زٍهٗ قبشْرٗ مً ا٤خيس بً شهٓق.
ّىبو رآ ٚايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًهٓشوّ ًهلل أًم ت ٍّدْ ٓحل ده
سياَه ّغٔظَه ّرغملَه ًب ًلويدُ زبدأ لفب ايدهلل،وّ ٛتْددُ لفب اا ،دد
ّدل مسلذرياّ فاول ( اي َه ٍقِ ًهٓ

ًهلل اًم ت خبَٜٔ٣دو ّفرهٍدو ذبدواا

ّترقب رمْيك .
اي َه فيصها ا يق،ّ ٚهللت

اي َه اسيَه ايغهللاٗ(.)1

ًّهلل ًول رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ،يهللمو رآ، ٚلم٘ بً ربٔحل٘
ًب اياْو  ٙ ،نبل يُ اهبه اٌ ٓك ًب اسهلل مً اياْو خدري فحليدهلل ودوسب
ازبنل ا٢هبه اٌ ٓأحلِْ ٓهشهللّا) (.)2
ّفُٔ شوٍهلل بأٌ ايييب ضبنهللاّ و  ٙاا ّ ُٔ ،آيدُ ّمد ه ٓ ٢هٓدهلل ايالدول
ّأٌ تها كفور ًهٓ

ايالدول رشدوا ّاخلٔدور ي صدْاب ّىبدو امليحلدْا ،دً

ا٨ىصوت يحللم٘ ىديت بَه أمْر :
اّ٤ل ً :لل ويوآق ًهٓ

ّميَه أبْ دَل ّ،لم٘ بً ربٔحل٘ أٖ ًلل

ايقٖ كوٌ أكجهٍه أوهاراّ  ٙ ،ايالول ّايقٖ ٓهلل ْ،لفب تها ايالول .
ايجوىٕ  :اذدمب٘ اييرها ٛياهٓ
ايجويح  :سبْم اشبدٖ باهٓ

.
.

ايهابع  :دب ٕ محلذدات سسٔ٘ ي ييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه .
اشبومس  :ىدّل آٓوت ًهآىٔ٘ تْثق ٍقا اييصه يلما ٙشدوٍهللاّ مسوّٓدوّ لفب
ْٓو ايأوم٘ .
ّدوٛت ًب ،هللٗ مْر مً اياهآٌ ٍّٕ :

( )1ابً كجري  /ايسريٗ اييمْٓ٘ .404/2
( ٌْٔ، )2ا٤ثه .333/1
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اّ٤فب  :مْرٗ آل ،نهاٌ ّميَو ًْيُ تحلوفب طوٌَ مَذْ َٔظَشَوُُْ اٌٍَّهُ ثِجَذْسٍ وَؤَْٔزُُْ ؤَرٌَِّخٌ
ٓ ا ٌْ َز َمزَئب
ِ
ْ ٌَىُئ ُْ آََئ ٌخ فِئٍ ِف َئزَئ ُْ
َ
فَبرَّمُىا اٌٍَّهَ ٌَؼٍََّىُئُْ رَشْئىُشُوَْص(ّ )1ميَدو ط لَئ ْذ وَئب
فِئَخٌ رُمَبرًُِ فٍِ عَجًُِِ اٌٍَّهِ وَؤُخْشَي وَبفِشَحٌ ََئشَؤَْهُُْ ِِضٍَْئُْهُِْ سَؤٌَْ اٌْؼَئُِْٓ وَاٌٍَّئهُ َُاَِّئذُ ثِاَظْئشِهِ
َِْٓ َشَبءُ بَِّْ فٍِ رٌَِهَ ٌَؼِجْشَحً ٌِإُوٌٍِْ األَثْظَبسِص(ًْ )2يُ تحلدوفب طوََِئب وَئبَْ
ٌِاَجٍَِ ؤَْْ َغًَُّ وََِْٓ َغًٍُْْ َإْدِ ثَِّب غًََّ َىََْ اٌْمَُِبَِخِ صَُُّ رُىَفًَّ وًُُّ َٔفْظٍ َِب وَغَئجَذْ وَهُئُْ الَ
َُظٍَُّْىَْص(.)3

ايجوىٔ٘  :مْرٗ اييسو ٛكنو ًب ًْيدُ تحلدوفب ط بَِّْ اٌَّئزََِٓ رَىَفَّئبهُُْ اٌَّْالَئِىَئخُ
ظَبٌٍِِّ ؤَٔفُغِهُِْ لَبٌُىا فَُُِ وُازُُْ لَبٌُىا وُاَّب ُِغْزَؼْؼَفِنيَ فٍِ األَسْعِ لَبٌُىا ؤٌَُْ رَىُْٓ ؤَسْعُ
اٌٍَّهِ وَاعِؼَخ فَزُهَبعِشُوا فُِهَب فَإُوٌَْئِهَ َِإْوَاهُُْ عَهَاَُُّ وَعَبءَدْ َِظِئريًا* بِالَّ اٌُّْغْزَؼْئؼَفِنيَ ِِئْٓ
اٌشِّعَبيِ وَاٌاِّغَبءِ وَاٌْىٌِْذَاِْ الَ َغْزَـُِؼُىَْ ؽٍَُِخ وَالَ َهْزَذُوَْ عَجُِالًص (. )4
( ً،ابً ،مود  :أٌ ىوموّ مً اىبس نـب كوىْا مع اىبشهكـب ٓرجهٌّ مْاا
اىبشهكـب  ٙ ،رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه فٔأتٕ ايسَه ٓهمٕ بُ
فٔصٔب أسهللٍه فٔال ُ أّ ٓطهب فٔالل  .فأىدل اا { لٌ ايقًٓ تْفوٍه
اىبٜ٣ر٘ ظوىبٕ أىفسَه })(.)5
ايجويج٘  :مْرٗ ا٤ىفول سلً ٙول ابدً ،مدود أٌ ٍدقِ ايسدْرٗ ىديدت ًب
بهللر.

( )1مْرٗ آل ،نهاٌ .123
( )2مْرٗ آل ،نهاٌ .13
( )3مْرٗ آل ،نهاٌ .161
( )4مْرٗ اييسو.98-97 ٛ
( )5مْرٗ اييسو.98-97 ٛ
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ّ ً،محلٔهلل بً دمري ًول ً ت (  ً،أبٕ أموم٘ ًول  :مأيت ،مواٗ بدً
ايصومت  ً،ا٤ىفول؟ فاول  :فٔيو أوشوب بهللر ىديت سـب اخل فيو ًب اييفل
فسوٛت فُٔ أخً٣يو فوىلد ُ،اا مً أٓهللٓيو ّدحل ُ لفب رمْل اا و  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه فاسنُ رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه بـب اىبسد نـب
 ً،بهآ ٗٛاْل  ً، :مْا.)1( )ٛ
ّمً ا،٨ذوز أٌ ذات ايسْرٗ ابلهللأت بآٓ٘ ا٤ىفول ّمسٔدت بومسَدو

ياْيُ تحلوفب ط َغْإٌَُىَٔهَ ػَْٓ األَْٔفَبيِص (. )2

ّىديت آٓوت مْرٗ ا٤ىفول أثيوّ ٛبحلهلل محلهك٘ بهللر ّتمـب كٔفٔد٘ ايالدول
ّبحلض ايجغهات ايديت ػبدب تدهللاركَو ّأٌ تردٌْ ايغوٓد٘ ًب ايدهللفو ًصدهلل

اياهب٘ ّو ب مهضوٗ اا ًول تحلوفب ط وََّْٓ ثَبءَ ثِغَخَؾٍ ِِْٓ اٌٍَّهِ وََِإْوَاهُ عَهَاَُُّ
وَثِئْظَ اٌَّْظِريُص(.)3

ئأمً اييود مً دْٔش ا٨م٣و ّٓهدٌْ ظَدْرِ ّمدع ا٤مدً ٓدأتٕ
ا٨ملاهار ّايلروثه ّا٨زاٍور ايلذورٖ ّ،نورٗ اىبهللٌ ّاياهّ ٚا٤مْام
ّسسً اىبحلوم ٘ بـب اييود .
ّتمـب مْرٗ ا٤ىفدول ًوىْىد ّو ٍّدْ أٌ ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه
ّأوددشوبُ مل ٓهغمددْا بويالددول ّمل ٓسددلحلهللّا يددُ ّمل ٓا مددِْ للبددو كددوىْا

ٓرهٍددٌْ ًّْ،ددُ ًددول تحلددوفب ط وَبِرْ َؼِ ئذُوُُْ اٌٍَّ ئهُ بِؽْ ئذَي اٌـَّ ئبئِفَزَُِْٓ ؤََّٔهَئئب ٌَىُ ئُْ
وَرَىَدوَْ ؤََّْ غَُْشَ رَادِ اٌشَّىْوَخِ رَىُىُْ ٌَىُُْ وَُشَِذُ اٌٍَّهُ ؤَْْ َُؾِكَّ اٌْؾَكَّ ثِىٍََِّبرِهِ و َمْـَغَ
دَاثِشَ اٌْىَبفِشََِٓص (. )4
( )1ايهللر اىبيجْر .405/4
( )2مْرٗ ا٤ىفول .1
( )3مْرٗ آل ،نهاٌ . 162
( )4مْرٗ ا٤ىفول .7
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ّكوٌ بحلض ايصشوب٘ ػبوال ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه خبصْص
ايالول ٤ىَه مل ٓسلحلهللّا يُ ّأخرب اا ًب مْرٗ ا٤ىفول  ً،ىدّل أيف مً
اىبٜ٣ر٘ ييصه ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ ًب محلهك٘ بهللر بحلهلل

ا،وَٜه ّامدلغوثلَه باْيدُ تحلدوفب ط بِرْ رَغْئزَغُِضُىَْ سَثَّىُئُْ فَبعْئزَغَبةَ ٌَىُئُْ ؤَِّٔئٍ
ُِِّذوُُْ ثِإٌَْ ٍ ِِْٓ اٌَّْالَئِىَخِ ُِشْدِفِنيَص(.)1

ّبٔيت آٓ٘ ا٤ىفول ًوىْىوّ ٍّْ أٌ فطل اا ،د ّددل  ،د ٙايدييب ضبندهلل
و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ّاىبسد نـب ًب محلهكد٘ بدهللر أ،ده مدً أٌ ؽبدلص
بيدّل اىبٜ٣ر٘ للبو آّ ٚاا اىبسد نـب لئدُ ّأمدهللٍه بوييصده ّدحل دُ ماهللمد٘

٤بْاب مً اشبري ًول تحلوفب ط وَارْوُئشُوا بِرْ ؤَْٔئزُُْ لٍَُِئًٌ ُِغْزَؼْئؼَفُىَْ فِئٍ األَسْعِ
رَ خَئئبفُىَْ ؤَْْ َئزَخَـَّفَىُُْ اٌاَّئئبطُ فَئئأوَاوُُْ وَؤََّئذَوُُْ ثِاَظْئشِهِ وَسَصَلَىُئُْ ِِئْٓ اٌـَُِّّجَئئبدِ ٌَؼٍََّىُئُْ
رَشْىُشُوَْص (.)2

ّىديت ًب محلهك٘ بهللر آٓ٘ اشبنس مً مْرٗ ا٤ىفدول ّتفطدل اا ،دد
ّدل ّنبع بـب مسأي٘ اشبنس ّىدّل آٓوت اياهآٌ ٓدْو بدهللر ًدول تحلدوفب

ط وَاػٍَُّْئىا ؤَََّّٔئئب غَاِّْئزُُْ ِِئْٓ شَئٍْءٍ فَئإََّْ ٌٍَِّئهِ خُُّغَئهُ وٌٍَِشَّعُئىيِ وٌَِئزٌِ اٌْمُشْثَئئً
وَاٌَُْزَئئبًَِ وَاٌَّْغَئئبوِنيِ وَاثْ ئِٓ اٌغَّ ئجًُِِ بِْْ وُا ئزُُْ آَِاْ ئزُُْ ثِبٌٍَّ ئهِ وََِئئب ؤَٔضٌَْاَئئب ػٍََئئً
ػَجْذَِٔب َىََْ اٌْفُشْلَبِْ َىََْ اٌْزَ مًَ اٌْغَّْؼَبِْ وَاٌٍَّهُ ػًٍََ وًُِّ شٍَْءٍ لَذَِشٌص (. )3

ايهابحل٘  :مْرٗ لبهأٍه ّميَو ًْيُ تحلوفب طؤٌَُْ رَشَي بًٌَِ اٌَّزََِٓ ثَذٌَُّىا
ِٔؼَّْخَ اٌٍَّهِ وُفْشًا وَؤَؽٍَُّىا لَىَِْهُُْ دَاسَ اٌْجَىَاسِ * عَهَاََُّ َظٍَْىَْٔهَب وَثِئْظَ اٌْمَشَاسُص (. )4
( )1مْرٗ ا٤ىفول .9
( )2مْرٗ ا٤ىفول .26
( )3مْرٗ ا٤ىفول .40
( )4مْرٗ ابهأٍه .29/28
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(ّأخهز ابً أبٕ سومت  ً،ابً أبدٕ سسدـب ًدول ً :دوو  ،دٕ بدً أبدٕ
وويب  ُٔ ،ايس٣و فاول  :أ ٢أسهلل ٓسأي

 ً،اياهآٌ؟

فْاا يْ أ ،ه ائْو أسهللاّ أ ،ه بُ مد

ّلٌ كدوٌ مدً ّرا ٛايمشدْر

٤تٔلُ  .فاوو ،مهلل اا بً ايرْا ٛفاول  :م { ٬ً٪ايقًٓ بهلليْا ىحلن٘ اا كفهاّ }
ًددول ٍ :دده مشددهكْا ًددهٓ

( )1

أتددلَه ىحلندد٘ اا ا٢مبددوٌ فمددهلليْا ًددْمَه اار

ايمْار)(.)2

ّمل ٓها يفا طاٌْجَىَاسِ ص ًب اياهآٌ لً ٢ب ا ٘ٓ٦أ ِ٣،يمٔوٌ أٌ ًهٓشوّ أضهّا

بأىفسَه ًّْمَه أكجه مً غريٍه مً اىبشهكـب ّأٍل ايط٣ي٘ .
اشبومس٘  :مْرٗ اسبر لذ ّرا ًب ٍقِ ايسْرٗ خبصدْص محلهكد٘ بدهللر

ًْيُ تحلوفب ط هَزَاِْ خَظَّْبِْ اخْزَظَُّىا فٍِ سَثِّهِئُْ فَبٌَّئزََِٓ وَفَئشُوا لُـِّؼَئذْ ٌَهُئُْ
صَُِبةٌ ِِْٓ َٔبسٍ َُظَت ِِْٓ فَىْقِ سُءُوعِهُِْ اٌْؾَُُُِّص (.)3

ًّب مْضْ ىدّل اّ ٘ٓ٦را ( ًٔ ً،س بً ،مواٗ ًدول :مسحلدت أبدو ذر
ٓ٫اِسه ًَس٪نو أٌ ٍقِ ا ٪ٍ (٘ٓ٦ق٪أٌ خ٪ص٬ن٪ؤٌ اخ٬ل٪ص٪نْ٫ا فٰٕ ر٪بَِٔه )4( ) ٬ىديت ًب
ايقًٓ بورزّا ْٓو بهللر :هبدٗ ّٕ ،ٯ ّ،مٔهللٗ بً اسبورخ ّ،لم٘ ّشٔم٘ ابد
ربٔحل٘ ّايْئهلل بً ،لم٘ ًولًّ :ول  ،دٙٯ :لىدٕ ّ٤ٯل أّ مدً أّٯل مدً ػبجدْ
ي رصْم٘ ْٓو ايأوم٘ بـب ٓهللٖ اا تمورا ّتحلوفب) (.)5
ىحله اىبهللار ًب ا ٘ٓ٦اياهآىٔ٘ ، ٙ ،نْو اىبحليّ ٙئس ممب اييدّل ّسهللِ
يلرددٌْ محلهكدد٘ بددهللر مددهآٗ ًّو،ددهللٗ ايمٔددوٌ ًب مؤٍدد٘ ايالددول بددـب اىبس د نـب

( )1مْرٗ ابهأٍه .28
( )2ايهللر اىبيجْر .64/6
( )3مْرٗ اسبر .19
( )4مْرٗ اسبر .19
( )5تفسري اياربٖ .588/18
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ّاىبشهكـب ّفُٔ ا ْٗ،ي يود ي لفاُ ًب ا٤مْر ّايفصل بـب اسبق ّايموول
ّا٨مليو  ً،ىصهٗ كفور ًهٓ

كنو تمحلح ا ٙ ، ٘ٓ٦ايليدِ مً اييفوم .

ًّهلل تاهللمت ًهاً ٗٛب ا ٘ٓ٦أ ِ٣،تمـب أىَو سذ٘ بأٌ ايييب ضبندهللاّ ود ٙ
اا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ  ٙ ،اسبق ّمل ٓسحلْا ي الول أّ اذذْو أّ
ايغدّ .
ّىديت ا ٘ٓ٦أ ِ٣،خبصْص محلهك٘ بهللر ّّرا ( ً،ابدً ،مدود ًدول :
ًول رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ٍّْ ًب ًمد٘ ٓدْو بدهللر اي دَه لىدٕ
أىشهللا َ،هللا ّّ،هللا اي َه لٌ شٝت مل تحلمهلل بحلهلل ٍقا ائْو أبهللاّ فأخق ابْ
بره بٔهللِ .
فاول  :سسمك ٓدو رمدْل اا فادهلل أسبشدت  ،د ٙربدك فردهز ٍّدْ ًب
ايهللر ٍّْ ٓاْل  :مدَٔدو ازبندع ّْٓيدٌْ ايدهللبه { بدل ايسدو ٘،مْ،دهللٍه
ّايسو ٘،أاٍّ ٙأمه }( )1فصهللم اا ّ،هللِ ٍّدمَه ْٓو بهللر) (.)2

ّذكه أٌ ًْيُ تحلوفب ط عَُُهْضََُ اٌْغَّْغُ وَُىٌَُّىَْ اٌئذثُشَص ( )3ىديدت ًب مرد٘ ًمدل

اذذهٗ ( فاول ،نه بً اشباوب :أٖ نبع َٓدو.
ّذيك ًمل بهللر  -ف نو كوٌ ْٓو بهللر ّاىَدمت ًهٓ

ىظهت لفب رمْل

اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًب آثورٍه مص لوّ بويسٔف ّٓاْل  { :مَٔدو
ازبنع ّْٓيٌْ ايهللبه }( )4فروىت بْٔو بهللر فأىدل اا فَٔه { سل ٙلذا أخقىو
مرتفَٔه بويحلقاب }( )5ا.)6( )٘ٓ٦

( )1مْرٗ ايانه .46
( )2تفسري اشبوزٌ .18/6
( )3مْرٗ ايانه .45
( )4مْرٗ ايانه .46
( )5مْرٗ اىب١ميٌْ .24
( )6ايهللر اىبيجْر .466/4
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ايسوبحل٘  :مْرٗ ا واي٘ اذ ىدل ًْيُ تحلوفب ط الَ رَغِذُ لَىًِْب َُاِِْاُىَْ ثِبٌٍَّهِ وَاٌَُْىَِْ
اِخِشِ َُىَادوَْ َِْٓ ؽَبدَّ ا ٌ ٍَّ َه َو َسعُئى ٌَ ُه َوٌَئ ْى وَئبُٔىا آثَئب َء ُه ُْ َؤ ْو َؤ ْثاَئب َء ُه ُْ َؤ ْو ِبخْئ َىا َٔ ُه ُْ َؤ ْو َػشِئ َري َر ُه ُْ
ؤُوٌَْئِهَ وَزَتَ فٍِ لٍُُىثِهُِْ اإلِميَبَْ وَؤََّذَهُُْ ثِشُوػٍ ِِاْهُ وَُذْخٍُِهُُْ عَاَّبدٍ رَغْشٌِ ِِْٓ رَؾْزِهَب
األَْٔهَبسُ خَبٌِذََِٓ فُِهَب سَػِ ٍَ اٌٍَّهُ ػَاْهُُْ وَسَػُىا ػَاْهُ ؤُوٌَْئِهَ ؽِضْةُ اٌٍَّهِ ؤَالَ بَِّْ ؽِضْةَ اٌٍَّهِ هُُْ
اٌُّْفٍِْؾُىَْص (. )1
ّمً أمموب ىدّل ا ٘ٓ٦أً ِ٣،لل أبٕ ،مٔهللٗ ،ومه بً ،مهلل اا ازبدهاق
٤بُٔ ْٓو بهللر لذ كوٌ ّايهللِ ٓلصهلل ٚيُ ْٓو بهللر فٔشٔهلل ،يُ أبْ ،مٔدهللٗ
ّيريُ أكجه ًصهللِ فال ُ .
تدده ٚىبددوذا دددو ٛمْضددْ ًّصدد٘ محلهكدد٘ بددهللر مْز،دد ّو ًب ،ددهللٗ مددْر
مدددً ايادددهآٌ ّمل ٓيشصددده ًب مدددْرٗ ّاسدددهللٗ ازبدددْاب لىدددُ مدددً ل،ذدددوز
اياهآٌ ّفُٔ مسوٜل :
اّ٤فب  :بٔوٌ مْضّْ ٘ٔ،اًحل٘ بدهللر ًب تدأرٓم ا٨مد٣و ّتجمٔدت أسردوو
اسب٣ل ّاسبهاو .
ايجوىٔ٘  :ا ْٗ،اىبس نـب ٢مل شطور ًّوٜع محلهك٘ بهللر ّكٔف أٌ ايييب
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ كوىْا ًب سول افو .
ايجويج٘  :ايلهللاخل ًب أثه ّىفع ايًْوٜع ّا٤سهللاخ أٓوو اييمْٗ .
ايهابحل٘  :بحلح اىبس نـب ي شره ا ،د ّدل  ٙ ،ىحلن٘ اييصه ًب محلهك٘
بهللر .
اشبومس٘  :مً خصوٜص ايسدْرٗ اياهآىٔد٘ ت حلدهللا ىحلده اخلصدوص مدْرٗ
ْٓمف بويًْوٜع اشبوو٘ باصلُ يمٔوٌ ل،ذوز اياهآٌ ًب صب ٞبحلض ايسدْر
ًب مْضْ خوص مع وْذو كنو ًب مْرٗ ْٓمف ّمع ٍقا فَٕ تشنل
ايمٔوٌ ّاىبْا،ا ّايسيً ّكقا كل مْرٗ مً اياهآٌ .
( )1مْرٗ ا واي٘ .22
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أظسي ثدز ورسمجخ ثؼض ِٓ أظٍّىا ِٕهُ
ياددهلل بغدد ٙكفددور ًددهٓ

قبشددوربلَ ه ايددييب و د  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّم د ه

ّاىبَودهًٓ ّا٤ىصور ّسٔينو ًّع ممحلٌْ مً اىبشهكـب ًب ا٤مه ْٓو بهللر
ت ٓاوٍه ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه بوي اف ّايرهو .
مً ب

ٍوشه أربحل٘ ىفه ٍّه:

اّ٤ل  :ايحلمود بً ،مهلل اىبا ب .
ايجوىٕ ، :أل بً أبٕ وويب أخْ  ٕ ،بً أبٕ وويب.
ايجويح  :ىْفل بً اسبورخ بً ،مهلل اىبا ب.
ايهابع  :ردل امسُ ،لم٘ س ٔف ذه-.
ّمً ب

اىبا ب بً ،مهلل ميوف وبس٘ ىفه ٍّه:

اشبومس  :ايسوٜب بً ،مٔهلل بً ،مهلل ٓدٓهلل .
ايسواد  :ىحلنوٌ بً ،نهّ بً  ،ان٘ بً اىبا ب.
ايسوبع ، :أل بً ،نهّ س ٔف ذه .
ايجومً  :أخِْ كبٔه س ٔف ذه.
ايلومع  :ابً يلنٔه ٓ ٢حلهف امسُ س ٔف ذه .
ّمً ب

،مهلل مشس بً ،مهلل ميوف تسحل٘ ىفه ٍّه:

ايحلوشه ، :ن هّ بً أبٕ مفٔوٌ بً سهب.
اسبواٖ ،شه  :اسبورخ بً أبٕ ّددٗ.
ايجوىٕ ،شه  :أبْ ايحلوص بً ايهبٔع .
ايجويح ،شه  :أبْ ايحلوص بً ىْفل بً ،مهلل مشس.
ايهابع ،شه  :أبْ رٓش٘ بً ،نهّ س ٔف ذه.
اشبومس ،شه ، :نهّ بً ا٤زرم س ٔف ذه.
ايسواد ،شه ، :ام٘ بً ،مهلل اسبورخ بً اسبطهمٕ س ٔف ذه.
ايسوبع ،شه  :خويهلل بً أمٔهلل بً أبٕ ايحلٔص.
ايجومً ،شه  :أبْ ايحلهٓض ٓسور مْفب ايحلوص بً أمٔ٘-.
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ىْفل بً ،مهلل ميوف أربحل٘ ىفه ٍّه:

ّمً ب

ايلومع ،شه، :هللٖ بً اشبٔور بً ،هللٖ بً ىْفل.
ايحلشهٌّ ، :جنوٌ بً ،مهلل مشس ابً أخٕ غدّاٌ بدً ددوبه  -س ٔدف
ذه مً ب

موزٌ بً ميصْر-.

اسبواٖ ّايحلشهٌّ  :أبْ ثْر س ٔف ذه-.
ايجوىٕ ّايحلشهٌّ  :ىمَوٌ مْفب ذه :
،مهلل ايهللار بً ًصٕ ث٣ث٘ ىفه ٍّه:

ّمً ب

ايجويح ّايحلشهٌّ  :أبْ ،دٓد بً ،نري بً ٍوشه أخْ مصحلب بً ،نري
ايهابع ّايحلشهٌّ  :ا٤مْا بً ،ومه س ٔف ذه.
اشبومس ّايحلشهٌّ ، :أل ردل مً ائنً س ٔف ذه.
أمهلل بً ،مهلل ايحلد ٚأربحل٘ ىفه ٍّْ:

ّمً ب

ايسواد ّايحلشهٌّ  :ايسوٜب بً أبٕ دٔ

بً اىبا ب بً أمهلل.

ايسوبع ّايحلشهٌّ  :اسبْ ٓهخ بً ،موا بً ،جنوٌ بً أمهلل.
ايجومً ّايحلشهٌّ  :مومل بً مشوخ س ٔف ذه.
ايلومع ّايحلشهٌّ ، :مهلل اا بً هبٔهلل بً زٍري بً اسبورخ.
ّمً ب

طبدّو بً ٓاظ٘ ،شهٗ ىفه ٍّْ:

ايج٣ثٌْ :خويهلل بً ٍشوو بً اىبغريٗ.
اسبواٖ ّايج٣ثٌْ :أمٔ٘ بً أبٕ سقٓف٘ بً اىبغريٗ.
ايجوىٕ ّايج٣ثٌْ ، :جنوٌ بً ،مهلل اا بً اىبغريٗ.
ايجويح ّايج٣ثٌْ :أبْ اىبيقر بً أبٕ رفو.٘،
ايهابع ّايج٣ثٌْ  :أبْ ،او، ٛمهلل اا بً أبٕ ايسوٜب.
اشبومس ّايج٣ثٌْ  :اىبا ب بً سياب بً اسبورخ.
ايسواد ّايج٣ثٌْ :خويهلل بً ا ،٤ه س ٔف ذه ٍّْ ايدقٖ كدوٌ أّل
مً فهٯ ميَدموّ مً اىبحلهك٘ مع أىُ ووسب ايمٔت اىبشَْر ايقٖ ٓطدهب بدُ
اىبجل ي جموت :
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ّيسيو  ٙ ،ا،٤اوب تهللم ٙك ْم٫يو ّ ….يرً  ٙ ،أًهللاميو ٓلااه ايهللو(.)1
ّمع أىُ ًلل ،هللااّ مً اىبس نـب ْٓو بهللر فوٌ اىبس نـب اكلفْا بأمدهِ لذ
ًلل زٓهلل بً سهاو ا٤ىصورٖ ا٤م نٕ ايقٖ آخه ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ
ّم ه بٔيُ ّبـب ،مٔهللٗ بً اسبورخ
بً اسبنوو

( )3

( )2

فالْٓ ٣و بهللر شَٔهلل بً كنو ًلل ،نري

ّيرً خويهلل بً ا ،٤ه ايحلأ ٕ ًلل ْٓو أسهلل كوفهاّ(.)4

ايسوبع ّايج٣ثٌْ  :ايْئهلل بً ايْئهلل بً اىبغريٗ أخْ خويهلل بً ايْئهلل.
ايجومً ّايج٣ثٌْ  :ؤفٕ بً أبٕ رفو ٘،بً ،وبهلل.
ايلومع ّايج٣ثٌْ ًٔ :س بً ايسوٜب.
ّمً ب

مَه بً ،نهّ بً ٍصٔص وبس٘ ىفه ٍّه:

ا٤ربحلٌْ  :أبْ ّاا ٘،بً ضمريٗ بً محلٔهلل بً محلهلل بً مَه.
اسبواٖ ّا٤ربحلٌّْ :فهٗ بً ًدٔس بدً ،دهللٖ بدً سقافد٘ بدً مدحلهلل بدً
مَه.
ايجوىٕ ّا٤ربحلٌْ  :سيظ ٘ بً ًمٔص٘ بً سقاف٘ بً محلٔهلل بً مَه.
ايجويح ّا٤ربحلٌْ  :اسبذوز بً اسبورخ بً ًٔس بً ،هللٖ بً محلهلل بً
مَه.
ايهابع ّا٤ربحلٌْ  :ردل امسُ أم ه مْفب ىمُٔ اسبذوز.
ّمً ب

نبض بً ،نهّ بً ٍصٔص أسهلل ،شه ردٍّ ّ٣ه:

اشبومس ّا٤ربحلٌْ ، :مهلل اا بً أبٕ خ ف بً ٍّب.
ايسددواد ّا٤ربحلددٌْ  :أبددْ ،دددٗ ، -نددهّ بددً ،مددهلل اا بددً ،جنددوٌ بددً
ٍّٔب.
( )1ابً كجري  /ايسريٗ اييمْٓ٘ .511/2
( )2ا٤ملٔحلوب .376/1
( )3ا٤ووب٘ .317/3
( )4مْرٗ .
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ايسوبع ّا٤ربحلٌْ  :ايفوكَ٘  -مْفب أمٔ٘ بً خ ف-.
ايجومً ّا٤ربحلٌْ ٍّ :ب بً ،نري.
ايلومع ّا٤ربحلٌْ  :ربٔحل٘ بً اراز بً ايحليمس بً أٍموٌ بً ٍّب.
اشبنسٌْ ، :نهّ بً أبٕ بً خ ف.
اسبواٖ ّاشبنسٌْ  :أبْ رٍه بً ،مهلل اا س ٔف ذه-.
ايجوىٕ ّاشبنسٌْ  :ردل س ٔف ذه .
ايجويح ّاشبنسٌْ  :ىساود مْفب ٤مٔ٘ بً خ ف-.
ايهابع ّاشبنسٌْ  :مْفب آخه ٤مٔ٘ بً خ ف ٓ ٢حلهف امسُ.
اشبومس ّاشبنسٌْ  :أبْ رافع غ٣و أمٔ٘ بً خ ف-.
ّمً ب

،ومه بً ي ٖ١وبس٘ ىفه ٍّه:

ايسواد ّاشبنسٌْ  :مَٔل بً ،نهّ أمهِ مويك بً ايهللٳخ٬ش٫ه.
ايسوبع ّاشبنسٌْ ، :مهلل بً زمحل٘ بً ًٔس.
ايجومً ّاشبنسٌْ ، :مهلل ايههبً بً ميشْ ٛبً ًّهللاٌ.
ايلومع ّاشبنسٌْ  :سمٔب بً دوبه.
ايسلٌْ :ايسوٜب بً مويك.
ّمً ب

اسبورخ بً فَه أربحل٘ ىفه ٍّه :

اسبواٖ ّايسلٌْ  :ايافٔل بً أبٕ ًئع.
ايجوىٕ ّايسلٌْ ، :لم٘ بً ،نهّ بً دشهللو.
ايجويح ّايسلٌْ  :شوفع ردل مً ائنً س ٔف ذه-.
ايهابع ّايسلٌْ  :شفٔع ردل أٓطوّ مً ائنً س ٔف ذه.
ّأاىوِ تهنب٘ يمحلض كمور ا٤مهّ ٚكٔف أىَه أاركلَه ايلْب٘ ّأم نْا

ٍّْ مً مصوآق ًْيُ تحلوفب ط وََِب ؤَسْعٍَْاَبنَ بِالَّ سَؽَّْخ ٌٍِْؼَبٌَِّنيَص (:)1

( )1مْرٗ ا٢ىمٔو.107 ٛ
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اّ٤ل  :ايحلمود بً ،مهلل اىبا ب اذومشٕ اياهشٕ ّٓري ٙأبو ايفطل
ٍّْ ،ه ايييب ضبنهلل و  ٙاا  ( ُٔ ،أمُ ىجٔ ٘ أو ايهبٔع ًّٔل  :ىج د٘ بيدت
سموب بً ك ٔب بً مويك بً ،نهّ بً زٓهلل ميوٗ ًّول اياومه بً محلدً :
امسَو ىجٔ ٘ بيت ك ٔب بً مويك بً سموب بً ساوٜط بً ايينه بً ًومط
ًّٔل  :لٌ أمُ ىلٔ ٘ بيت ديوب بً ك ٔب بً مويك بً ،مهلل ميوف بً ،نهّ
بً ،ومه بً زٓهلل ميوٗ بً ،ومه بً محلهلل بً اشبدرز بً تٔه اي٣ت بً ايينده
بً ًومط بً أفصد ٙبدً دقٓ د٘ بدً أمدهلل بدً ربٔحلد٘ بدً ىددار بدً محلدهلل بدً
،هللىوٌ(.)1
ّيهلل ايحلمود ًب مر٘ ًمل ،وو ايفٔل بج٣خ ميـب ٍّْ أمً مً رمْل
اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه بج٣خ ميـب ّكوىت يُ ايساوٓ٘ .
لذ كوىت ياهٓ

ًب ازبوٍ ٔ٘ ميووب ّمهامه تاومسٍْو بٔيَه ي شهف

ّاىبفوخهٗ يلشصدٔل ايلدْازٌ ّتادهللٓه اشبدهللموت يْفدهلل اسبدوز ّتهغٔدب
اييود بوسبر ّايحلنهٗ ّتحلوٍهلل م٣ملَه ّأميَه ٍّقِ اىبيووب وْ٢ ٘ٔ،
ٓأخقٌّ َٔ ،و أدهاّ ّمً أٍنَو :
اّ٤ل  :ايساوٓ٘ ّايهفواٗ يم

،مدهلل ميدوف ّاىبدهاا مدً ايهفدواٗ ا،وىد٘

اسبذوز اىبحلْزًٓ بوىبول ئحلْاّا َٔ ٍ٤ه ّآورٍه .
ايجوىٕ  :اييهللّٗ ّاسبذوب٘ ّاي ْا ٛيم

،مهلل ايهللار .

ايجويح  :آ٨سور أٖ تْئ٘ أًهللاق ا٤وديوو ي٥ملاسدوو ّكدوٌ ًب بد

نبع ًول تحلوفب ط وَؤَْْ رَغْزَمْغُِّىا ثِبألَصْالََِ رٌَِىُُْ فِغْكٌص (ًّ )2دول تحلدوفب طََبؤَهَئب
اٌَّزََِٓ آَِاُىا بََِّّٔب اٌْخَّْشُ وَاٌَُّْْغِشُ وَاألَٔظَبةُ وَاألَصْالََُ سِعْظٌ ِِْٓ ػًََِّ اٌشَُّْـَبِْ فَبعْزَاِجُىهُ
ٌَؼٍََّىُُْ رُفٍِْؾُىَْص (.)3
()1محلهف٘ ايصشوب٘ .147/15
( )2مْرٗ اىبوٜهللٗ .3
( )3مْرٗ اىبوٜهللٗ .90
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فوذا أراا ايفها أّ ازبنو ٘،ميَه أمهاّ أّ مدفهاّ ،ندهلل لفب ا٤ز٢و ٍّدٕ
أًهللاق ث٣ث٘ مرلْب  ٙ ،أسهللٍو  :أمهىٕ .
ّ ٙ ،ا٦خه لىَ

.

أمو ايجويح فَْ ضب ل ّخول مً ا٤مه أّ اييَٕ .
ثدده ػبٔ ْىَددو قبددو ٓشددمُ اياه،دد٘ فددوذا خددهز ايددقٖ ٔ ،ددُ أمهىددٕ مطددْا
٤مهٍه ّلٌ خهز ايقٖ  ُٔ ،لىَد

كفدْا أمدو اذا خدهز ايجويدح احمل دل

فأىَه ٓحلٔهللّىَو.
(  ً،أبٕ ايهللرااً ٛول ً :ول رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه  :يً
ٓ ر ايهللردوت ايحل  ٙمً ترَٲً أّ املاسه أّ ردع مً مفه تارياّ) (.)1
ّايطهب بَقِ اياهللاق خوص بويهدول فوذا أراات اىبهأٗ أمهاّ أّ سود٘
ف ٣تطهب بوياهللاق .
ايهابددع  :ايشددْرٍّ ٚددٕ يددم

أمددهلل لذ ٓ ذددأٌّ ليددَٔه ًب اىبَنددوت

ّاىب نوت ي نشْرٗ .
اشبومس  :ايهللٓوت ّاىبغورو ّكوىت يم

تٔه .

ايسواد  :اسبرْم٘ ّاياطوّ ٛا٤مْال احملذهٗ يم
ايسوبع  :ايحلاوب ّيْا ٛاسبدهب يدم

مَه .

أمٔد٘ لذ كدوىْا لذا هبد ٙايدْؤس

أخه دْا ايحلاوب ّكوٌ ووسمَو ٓسري أموو ايهكب ًب ا٤مفور ي الول .
ايجومً  :ايام٘ ّأ،ي٘ ازبٔ
ايلومددع  :ايسددفورٗ يددم

ّىظه ايحلسره ًب محلهك٘ بهللر .
،ددهللٖ فددوذا ًّحلددت بددـب ًددهٓ

ّغريٍدده مددً

اياموٜددل سددهب ّأرااّا اىبفوّضددوت ّايص د ض بحلجددْا مددفرياّ ّاٌ ىددوفهتَه
بحلض اياموٜل ىبفوخهٗ دحل ْا ايسفري ميوفهاّ.
ّىشأ ايحلمود ًب بٔت أبُٔ ،مهلل اىبا ب ٍّْ أوغه أ،نوو ايييب
لذ ّيهلل يحلمهلل اىبا ب اثيو ،شه رد ّ٣ميَه ايحلمود ّمدت ىسدْٗ ّكدوٌ
ايحلمود مً دبور مر٘ ّكوٌ مً بد
( )1ايهللر اىبيجْر .320/2

ٍوشده ايدقًٓ سطدهّا ا،دْٗ ايدييب
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و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ٍ٤ل ايمٔت ًب ايسي٘ ايجويج٘ ي محلج٘ اييمْٓ٘ ،يدهللمو

ىدل ًْيُ تحلوفب ط وَؤَٔزِسْ ػَشِريَرَهَ األَلْشَثِنيَص (. )1

فأمه ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ٔ ،وّ ٔ ،دُ ايسد٣و أٌ ٓصديع ذده
وحلوموّ ّيميوّ ئحله

َٔ ،ه ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ا٨م٣و ّكوٌ

،هللاٍه عبْ أربحلـب رد. ّ٣
ّكوٌ ايحلمود ٓقب  ً،ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه ّسطده بٔحلد٘
ايحلام٘ ايجوىٔ٘ اييت ايلا ٙبَو ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ا٤ىصور
مع أٌ ايحلمود مل ٓس ه ْٓمٝق .
ّكوٌ ايحلمود أبٔض نبٔ ّ٣يُ ظفريتوٌ محللهللل اياوم٘ ّٓاول محللهللل
ايايوٗ أٖ أىُ وْٓل سسً ا٨ىلصوب (  ً،أبٕ رزًٓ ًَول  :مدٝل ايحلمدود :
أىت أكرب أّ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ؟ ًَول ٍ :دْ أكدرب مد

ّأىدو

ّيهللت ًم ُ.
س٪هللٲث٪ي٪و ،مٔهلل اا بً مْم،ّ ٙمهلل اا بدً رددو، ٛدً لمدهأٜل ،دً أبدٕ
لمشوم  ً،سورث٘ ًَ ٕ ، ً،ول ً :ول رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه
ْٓو بهلل ر  :اىظهّا مً املاحلله أٌ تأمهّا مً ب

،مهلل اىبا ب فإلبو أخهدْا

كهٍو) (.)3()2
ّايحلمود دهللٯ خ فو ٛايهللّي٘ ايحلمومٔ٘ ايقًٓ سرنْا ايحلومل ا٨م٣مٕ ىبهللٗ
وبس٘ ًهٌّ ملْائ٘ (ٍ)656-132ذهٓ٘  1258-750مٔ٣آ٘ .
ّ،يهللمو خهدت ًهٓ
محلهك٘ بهللر أخهدْا محلَه ب

يالول ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه ًب
ٍوشه ّميَه ايحلمود خوو٘ ّأٌ يُ دبورٗ مع

( )1مْرٗ ايشحلها.214 ٛ
( )2اىبحلهف٘ ّايلأرٓم .504/1
(ٓ )3حلاْب بً مفٔوٌ اياسْٖ ت ٍ 277د.
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ايشوو ئاع امرياّ بأٓهللٖ اىبس نـب ّأخل ف ًب تأرٓم ام٣و ايحلمود  ،دٙ
ّدِْ :
اّ٤ل  :أم ه ًب أّل ايمحلج٘ اييمْٓ٘ .
ايجوىٕ  :أم ه ئ د٘ ٍذدهٗ ايدييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه لفب
اىبهللٓي٘ أٖ ًمل محلهك٘ بهللر بيشْ ميلـب .
ايجويح  :أم ه ًمل محلهك٘ بهللر ّلئُ ٓقٍب ابً ا٤ثري .
ايهابع  :أم ه ًمل ٍذهٗ ايييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه لفب اىبهللٓيد٘
ّكله ام٣مُ لفب أٌ أمه بمهللر فأظَه ام٣مُ(. )1
اشبومس  :أم ه ايحلمود ئ ٘ ايغور (.)2
ايسواد  :أم ه بحلهلل ًًّْ ُ،ب ا٤مه ْٓو بهللر .
ايسوبع  :أم ه بحلهلل ردْ ُ،لفب مرد٘ بحلدهلل فروكدُ مدً ا٤مده ًب محلهكد٘
بهللر.
ايجومً  :أم ه بحلهلل ردْ ُ،لفب مر٘ بحلهلل فروكُ مً ا٤مه ًب محلهك٘ بهللر
قبهللٗ مهللٓهللٗ.
ايلومع  :أم ه أٓوو فلض خٔرب ًّهلل أم نت زّدلدُ أو ايفطدل ًم دُ
ّيحلل اياْل بلاهللو زموٌ ام٣مُ بسدمب ايدّْ ٛ٢ا يلادهب لفب ايحلمومدٔـب ًب
أٓومَه .
(ًول ابً لمشومّ :سهللث

ايحلمود بدً ،مدهللاا بدً محلمدهلل ،دً بحلدض

أٍ ُ ، ً،مهللاا ابدً ،مدود أٌ ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ًدول
٢ودشوبُ ْٓمٝدق " لىدً ٙدهلل ،هفدت أٌ ردددو ٢مدً بيدٍ ٙوشده ّغريٍده ًددهلل
أخهدْا كهٍو  ٢سود٘ ذه بالوييو.

( )1طبلصه تأرٓم امشق .2/4
( )2طبلصه تأرٓم امشق .103/4
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فنً يا ٙمير ه أسهللا مً بيٍ ٙوشه فٓ ٣ال ُ ّمً يا ٙأبو ايمررت ٚبً
ٍشوو بً اسبورخ بً أمهلل فٓ ٣ال ُ ّمً يا ٙايحلمود بً ،مدهللاىبا ب ،ده
رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه فٓ ٣ال ُ فإىُ للبو خهز مسلرهٍو(.)1
ّٓ ٢هللل اشبهّز  ً،كهِ  ،د ٙاخدْل ا٨مد٣و ّمدً اييدود مدً مل
ٓسلذب يهلل ْٗ،اىبشهكـب ي رهّز لفب بهللر سل ٙمع ا٢سبوق .
ّ ً،ضبنهلل بً لمشوم ًول ً :ول رمدْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّمد ه
ي حلمود بً ،مهلل اىبا ب سـب اىلَٕ بُ لفب اىبهللٓي٘ٓ :و ،مود أفهلل ىفسك ّابً
أخٔك ،أل بً أبٕ وويب ّىْفل بً اسبورخ ّس ٔفك ،لم٘ بً ،نهّ
أخو ب

اسبورخ بً فَه فإىك ذّ مول .

ًولٓ :و رمْل اا لىٕ كيت مس نو ّيرً اياْو املرهٍْىًٕ .ول :اا
ا ،ه بإم٣مك لٌ ٓك مو تقكه ساو فوا ػبدٓك بُ فأمو ظوٍه أمدها فادهلل
كوٌ ٔ ،يو فوفهلل ىفسكّ .كوٌ رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،م ه ًهلل أخدق
ميُ ،شهًٓ أًّٔ٘ مً ذٍب .
فاول ايحلمودٓ :و رمْل اا اسسمَو يٕ مً فهللاًٖ .ول ٢ :ذاا شٕٛ
أ،اوىوِ اا ميك ًول :فإىُ ئس يٕ مول ًول :فدأًٓ اىبدول ايدقٖ ّضدحلت
قبر٘ سـب خهدت ،يهلل أو ايفطل بيت اسبورخ ئس محلرنو أسهلل ثده ً دت
ذو لٌ أومت ًب مفهٖ ٍقا ف فطل كقا ّكقا ّيحلمهلل اا كقا ّكقا؟ ًول:
ّايقٖ بحلجك بوسبق مو  ،ه بَ قا أسهلل غريٖ ّغريٍو ّأىٕ  ،٤ه اىك رمْل
اا .
ففهلل ٚايحلمود ىفسُ ّابً أخُٔ ّس ٔفُ(.)2
ّكوىت ي حلمود ايساوٓ٘ ّ،نورٗ ايمٔت ّايحلنورٗ تحلوٍدهلل بيدو ٛاىبسدذهلل
اسبهاو

ّايهلل ْٗ،لفب ،نورتُ ًب اشبري ّأٌ ٓ ٢اْل فُٔ أسهلل ٍذهاّ ّكدوٌ

ي حلمود فَٔو أْ،اٌ .
( )1ابً كجري  /ايسريٗ .436/2
( )2ابً محلهلل  /اياماوت ايررب.14/4 ٚ
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ّىبو أمه ايحلمود شهللٯ اىبس نٌْ ّثوًُ فروٌ ٓدأٌ قبدو ػبحلدل رمدْل اا
ٓسنع أىٔيُ ف ه ٓأمه ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه بفك ّثوًدُ مدً بدـب
ا٤مه ٚا٦خهًٓ ّيريُ مل ٓسلاع اييْو ت ك اي ٔ ٘ لفب أٌ فرْا ّثوًُ .
ّتْف ٙايحلمود ًب ايسي٘ ايسوام٘ مً أٓوو ،جنوٌ بً ،فدوٌ ً.دول (،مدهلل
اا بً لبهأٍه اياهشٕ ًول :ىبو ىدل بويحلمود بدً ،مدهلل اىبا دب اىبدْت ًدول
٢بيُ ٓ :و ،مهلل اا اىٕ ّاا مو متٳ مْتوّ ّيري

فئت فيوّ ٛلىٕ مْؤك

حبب اا ّسب وو،لُ ّخْف اا ّخْف محلصٔلُ فإىك لذا كيت كقيك
مل ترهِ اىبْت مل ٙأتواّ .لٌ امدلْا،لك اا ٓدو بد

ثده امدلامل ايام د٘

فاول ٢ :ليُ ل ٢اا ثه شرص بمصهِ فنوت.
ّ، ً،مهلل ايههبً بً ٓدٓهلل بدً سورثد٘ ًدول :دوٛىدو مد١ذٌ ٓ١ذىدو قبدْت
ايحلمود بً ،مهلل اىبا ب بامو ٙ ، ٛهبور ثه دوٛىو آخه  ٙ ،هبور فا ت:
مو اّ٤ل؟ ًول :مْفب يم

ٍوشه ّايجوىٕ رمْل ،جنوٌ بً ،فوٌ فوملامل

ًه ٚا٤ىصور ًهٓ٘ ًهٓ٘ سل ٙاىلَ ٙلفب ايسدوف ٘ :بد

سدورخ ّمدو ّاٍ٢دو

فششهلل اييود فنو غوارىو اييسو ...ٛف نو أُتٕ بُ لفب مْضدع ازبيدوٜد تطدوٓق
فلاهللمْا بُ لفب ايمأع ف اهلل رأٓليو ْٓو و ٔيو  ُٔ ،بويمأع ّمو رأت مجل ذيك
اشبهّز  ٙ ،أسهلل مً اييود ًط ّمو ٓسلأع أسهلل مً اييود أٌ ٓهللىْ لفب
م هٓهِ ّغ ب  ُٔ ،بيْ ٍوشه.
ف نو اىلَْا لفب اي شهلل ازاهبْا  ُٔ ،فأر، ٚجنوٌ ا،لدل ّبحلح ايشهو٘
ٓطهبٌْ اييود  ً،ب

ٍوشه سل ٙخ ص بيْ ٍوشده فردوىْا ٍده ايدقًٓ

ىديْا ًب سفهتُ ّايِْٓ ًب اي شهلل ّياهلل رأٓت  ٙ ،مهٓهِ ب٫ه٬ا ٪سٰم٪هٗٱ ًهلل تااع
مً زسومَه) (.)1
ّكوٌ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًدهلل أخدق ميدُ ،شدهًٓ أًّٔد٘ مدً
ايقٍب ( فاول ايحلمود ٓو رمْل اا اسسمَو يٕ مً فهللاٖ ًول  ٢ذاا شٕٛ
أ،اوىوِ اا ميك ًول فإىُ ئس يٕ مول ًول فأًٓ اىبول ايدقٖ ّضدحلت قبرد٘
( )1طبلصه تأرٓم امشق .114/4

120ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل اإلمياٌ  /ج172
سـب خهدت ،يهلل أو ايفطل بيت اسبورخ ئس محلرنو أسهلل ثه ً ت ذو اٌ
أومت ًب مفهٖ ٍقا ف فطل كقا ّكقا ّيحلمهلل اا كقا ّكقا ًدول ّايدقٖ
بحلجك بوسبق مو  ،ه بَقا أسهلل غريٖ ّغريٍو ّاىٕ  ،٢ده اىدك رمدْل اا
ففهلل ٚايحلمود ىفسُ ّابً أخُٔ ّس ٔفُ) (.)1
ّرددع ايحلمددود لفب مردد٘ ّبحلدح بفهللاٜددُ ّفددهللا، ٛأدل مثددوىـب أًّٔدد٘ مددً
ايقٍب ّٓاول أيف آيور ّمل ٓمحلح بفهللا ٛس ٔفُ فهلل ٙ،ايدييب ود  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه سسوٌ بً ثوبت ّأخربِ ف ندو ،دوا ايهمدْل لفب ايحلمدود
ّأخربِ بوار لفب لرمول فهللا ٛس ٔفُ.
ّكبه آ٤وو ّٓله فلض مر٘ ّٓيلال ايحلمود ًب مريوِ لفب اىبهللٓي٘ ّٓمحلح
ايحل ٛ٣بً اسبطهمٕ مً ايمشهًٓ بجنوىـب أيف (ّمل ٓأت ًم ُ ّ ٢بحلهللِ أكجه
ميُ)

( )2

فدأمه ايدييب بَدقا اىبدول ايردجري فيشده  ،د ٙسصدري ّىدْاٖ بويصدٗ٣

ئشطه اىبس نٌْ ّٓهٌّ اىبول فط ّ٣مً ،يهلل اا.
فاول ايحلمود ٓ :و رمْل اا أىٕ أ،أدت فدهللاٖ ّفدهللا، ٛأدل بدً أبدٕ
وويب ْٓو بهللر ّئس يحلأل ْٓمٝق مول فأ،ا

مً ٍدقا اىبدول فادول

ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آ يُ ّم ه  :خق فشجو ايحلمود ًب وبٔصُ(ْٓ )3و كوىت
ّ ُٔ ،ىبو أراا أٌ ٓيَض مل ٓسلاع فًْع رأمُ لفب رمْل اا و  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًّول يُ ٓ :و رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ارفع يٕ
 :فلمسه رمْل اا ًّول  :أ،هلل ًب اىبول ووٜف٘ ًّه قبو تأق فوىا ق بوىبول
( أمو لسهلل ٚاي لـب ّ،هللىو اا فاهلل أظبدىو ّمو ىهللرٖ مو ٓصيع ًب ا٤خه{ :ٚ
ٓ٪و أَٓٳَ٪و اييٲمٰٕٯ ًُل ٬يٰن ٬ً٪فٰٕ أَٓ٬هللٰٓرُه ٬مًٰ ٪ا٤م٬ه} ٚ٪

( )4

ا ٘ٓ٦ثه ًولٍ :قا خدري

يبو أخق ميو ّ ٢أارٖ مو ٓصيع اا ًب ا٤خه ٚفنو زال رمْل اا و ٙ
( )1اياماوت ايررب.14/4 ٚ
( )2أىظه اياماوت ايررب.15/4 ٚ
( )3اشبنٔص٘ ثْب أمْا أّ أهبه يُ أ٣،و .
( )4مْرٗ ا٤ىفول .70
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اا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه مو  ٙ ، ٣ٜذيك اىبول سلد ٙمدو بادٕ ميدُ ارٍده ّمدو
بحلح لفب أٍ ُ بهللرٍه ثه أت ٙايص ٗ٣فص .)1( )ٙ
ّ،يهللمو ،وا ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه مً محلهك٘ بهللر مل ٓاده ًب
اىبهللٓي٘ ل ٢ممع ئول ّخهز بيفسُ ٓهٓهلل ب

م ٔه كنو  ً،ابً امشوم(.)2

ّكوٌ خهّدُ مدً اىبهللٓيد٘ ًب ايجدوىٕ مد ً شدَه شدْال مدً ايسدي٘ ايجوىٔد٘
ي َذهٗ اىبْافق يسي٘  624و ّمحلُ موٜلوٌ مً ايصشوب٘ ّهبل اي ْا ٛا٨موو
 ٕ ،بً أبٕ وويب ّاملر ف ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه  ٙ ،اىبهللٓي٘
ممو بً ،هفا٘ ايغفورٖ ًّٔل ابً أو مرلْو .
ياهلل س ت ايغما٘ بـب اىبس نـب ّمً مبٔل لفب اسبق ّاذهلل ٚبيصه ايدييب
ّأوشوبُ ًب محلهك٘ بهللر ّأووب ايغٔا ايقًٓ كفهّا ّأاركت بحلض اياموٜل
اىبْائ٘ ياهٓ

ّاييت تاْو بوييَدب ّايسد ب أٌ ا٨مد٣و مٔسلأودل ٍدقِ

ايحلواات اىبقمْم٘ ّٓيشه يْا ٛايس٣و ّا٤مً ًب ازبدٓهٗ فصدورّا ٓحلدهللٌّ
ايحلهللٗ يغدّ اىبهللٓي٘ قبحلوّىد٘ ًمٔ د٘ غافدوٌ ّذبدهٓض ّامدهللاا بدو٤مْال مدً
ًهٓ

ّودورّا ٓحلدهللٌّ ايحلدهللٗ يغددّ اىبهللٓيد٘ ّمموغلد٘ اىبسد نـب كندو يدْ

أرااّا ا٨غورٗ َٔ ،و ًّت ايسشه .
ّتاع آور ب

م ٔه بدـب مرد٘ ّاىبهللٓيد٘  ،د ٙوهٓدق ايلذدورٗ بدـب مرد٘

ّايشوو ٍّٕ ي نهللٓي٘ أًهب ف٣بهلل مً ا٨سرتاز ميَه ّميع مهللاٍنلَه ذو
ّ٤وهافَو.

ٍّقا ا٨سرتاز مً ،نْموت ًْيُ تحلوفبط ََبؤَهَب اٌَّزََِٓ آَِاُىا اطْجِشُوا وَطَبثِشُوا

وَسَاثِـُىا وَارَّمُىا اٌٍَّهَ ٌَؼٍََّىُُْ رُفٍِْؾُىَْص(.)3

( )1تفسري ابً كجري .94/4
( ٌْٔ، )2ا٤ثه .384/1
( )3مْرٗ آل ،نهاٌ .200
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ّمل كبه آ٤وو سل ٙمت فلض مر٘ ًب ايسي٘ ايجومي٘ ي َذهٗ ّكوٌ مع ايييب
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ممحلنو ٜ٘مً ب

م ٔه ّٓادْل بحلطدَه ايدف

كنو  ً،ابً امشوم(.)1
فم ا ايييب ضبنهللاّ و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه مرهٍه ّمو ٓحلهللٌّ يُ فموار
لفب اشبهّز لئَه ّايْوْل لفب آورٍه ئااع َٔ ،ه كٔهللٍه ّمبيدع مدً
دبَدٍه يغدّ اىبهللٓي٘ ّّول لفب ًهًهٗ ايرهللر ٍّٕ آدورٍه ّفَٔدو مدوٛ
ذه ٓسن( ٙايرُهللر)  ٌ٤بُ ورياّ ًب ايْاىَو كهللرٗ ّسٔينو مسع بيْ مد ٔه
باهللّو ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأودشوبُ فدهّا لفب رّ٠د ازبمدول
ملفهًـب .
فأًوو ايييب و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ًب احملدل ثد٣خ ئدول ّأرمدل
أوشوبُ سْل اىبروٌ ئلأكهلل مً ،هللو ّدْا كنـب ّروهلل ف ه ػبهللّا أسهللاّ
ّّدهللّا وبسنو ٜ٘بحلري ًهلل تهكَو بيْ م ٔه فسوًٍْو ًّسنَو ايييب و ٙ
اا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه بـب أوشوبُ ئرٌْ ىصٔب كل ّاسهلل ميَه بحلريًٓ بحلهلل
لخهاز وبس ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ىبو ّرا ًب ًْيدُ تحلدوفب

ط وَاػٍَُّْئىا ؤَََّّٔئئب غَاِّْئزُُْ ِِئْٓ شَئٍْءٍ فَئإَ َّْ ٌٍَِّئهِ خُُّغَئهُ وٌٍَِشَّعُئىيِ وٌَِئزٌِ اٌْمُشْثَئئً
وَاٌَُْزَئئبًَِ وَاٌَّْغَئئبوِنيِ وَاثْ ئِٓ اٌغَّ ئجًُِِ بِْْ وُا ئزُُْ آَِاْ ئزُُْ ثِبٌٍَّ ئهِ وََِئئب ؤَٔضٌَْاَئئب ػٍََئئً
ػَجْ ئذَِٔب َ ئىََْ اٌْفُشْلَئئبِْ َ ئىََْ اٌْزَمَئئً اٌْغَّْؼَئئبِْ وَاٌٍَّ ئهُ ػٍََئئً وُ ئًِّ شَ ئٍْءٍ لَ ئذَِشٌص

( )2

ّأووبْا ،مهللاّ امسُ ٓسور فموار لفب ا٨م٣و ّىبو رآِ ايييب و  ٙاا ُٔ ،
ّآيُ ّم ه ٓص ٕ أ،لاُ .
ّمل ٓ ق ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًب ٍدقِ ايرلٔمد٘ ًلدوّ ّ٢فَٔدو
مسوٜل :

( )1اىظه ابً كجري  /ايسريٗ اييمْٓ٘ .586/2
( )2مْرٗ ا٤ىفول .41
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اّ٤فب  :بٔوٌ شوٍهلل ّمصهللام د ٕ ياوىٌْ (مل ٓغد ايييب و  ٙاا ُٔ ،
ّآيُ ّم ه أسهللاّ ) فٔسنٍ ٙقا اشبهّز مً ًمل ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
ّم ه ّأوشوبُ غدّٗ ب

م ٔه ّئس فَٔو غدّ أّ ًلول .

ايجوىٔ٘  :خهّز ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًب ايرلٔم٘ مع أودشوبُ
لفب ب

م ٔه ىبيع ايغدّ ّايالول فنو ٓسن ٙاوا٣سوّ غدّٗ ي دييب ود ٙ

اا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه للبو ٍْ افع ي غدّ ّوهف يُ ّفُٔ م٣م٘ يحلوم٘ أٍل
اىبهللٓي٘ مً اىبس نـب ّائَْا ّاىبيوفاـب ّايرفور ٍّقِ ايس٣م٘ مً مصوآق

ًْيُ تحلوفب ط وََِب ؤَسْعٍَْاَبنَ بِالَّ سَؽَّْخ ٌٍِْؼَبٌَِّنيَص (. )1

ايجويجدد٘  :تْدٔددُ رمددوي٘ لىددقار ي اموٜددل بحلددهللو ا٨ظبددهار خ ددف ًددهٓ

ًب

محلوااتَو ي ييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّايليدٓل .
ّ،وم٘ اييود ميومم٘ ٤مْر :

لٌ ايفصل بـب ر٠مو ٛايرفه مً ًهٓ

أّ : ّ٢لاراا ر٠مو ٛايرفه يا ٘ اييووه ّايياص ًب ا٤تمو .
ثوىٔوّ  :ايلمو،هلل بـب أًّوت اىبحلورا فٔلَٔدأ كفدور ًدهٓ
ٓحلذدٌّ  ً،نبع ا٤تمو ّأفهاا ازبٔ

ي الدول ّيرديَه

.

ثويجوّ  :تهللبه اييود قبحلذددات اييمدْٗ ّلىصدوتَه ٓ٦دوت ايادهآٌ ّت ادٕ
أخمور اىبس نـب ّلدلنو اىبَودهًٓ ّا٤ىصور فَٔو ّا٢يلَدو  ،د ٙودهللم

اييمْٗ ًّب ايليدٓل ط وَبِْْ َُشَِذُوا ؤَْْ َخْذَػُىنَ فَةَِّْ ؽَغْجَهَ اٌٍَّهُ هُىَ اٌَّزٌِ
ؤََّذَنَ ثِاَظْشِهِ وَثِبٌُّْاِِْاِنيَ * وَؤٌََّ َ ثََُْٓ لٍُُىثِهُِْ ٌَىْ ؤَٔفَمْذَ َِب فِئٍ األَسْعِ عَُِّؼًئب َِئب ؤٌََّفْئذَ
ثََُْٓ لٍُُىثِهُِْ وٌَىَِّٓ اٌٍَّهَ ؤٌََّ َ ثَُْاَهُُْ بَِّٔهُ ػَضَِضٌ ؽَىٌُُِص (.)2

رابحلوّ  :ايلرفٔف  ً،اىبس نـب ّاىبس نوت بويًٍْ ايقٖ ٓصدٔب ايدقًٓ
كفهّا ّايليوًص ًب ّٔ،هللٍه ي نس نـب .
( )1مْرٗ ا٤ىمٔو.107 ٛ
( )2مْرٗ ا٤ىفول .63-62
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خومسوّ  :اخْل ووٜف٘ مً اييود ًب ا٨م٣و .

ياهلل ىدل ًْيُ تحلوفب طبِرَا عَبءَ َٔظْشُ اٌٍَّهِ وَاٌْفَزْؼُ * وَسَؤَْذَ اٌاَّئبطَ ََئذْخٍُُىَْ فِئٍ

دَِِٓ اٌٍَّهِ ؤَفْىَاعبص

( )1

أّاٌ فلض مر٘ ًب ايسي٘ ايجومي٘ ًّهلل كدوٌ اييدود ًم دُ

ٓهللخ ٌْ ا٨م٣و فهاااّ ّنبو،وت ًب مهللٗ ايمحلج٘ اييمْٓ٘ ًمل ّبحلهلل اذذهٗ .
ياهلل أًوو ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ ًب ًهًهٗ ايرهللر ث٣ث٘
أٓوو ّفُٔ مسوٜل :
اّ٤فب  :بٔوٌ ميفحل٘ اىبس نـب .
ايجوىٔ٘  :لب٣غ اياموٜل بحلهللو ايلحلهللٖ  ٙ ،سهموت ا٨م٣و .
ايجويج٘  :ايلأكهلل مً تفهم نبع ايقًٓ كفهّا مً ب

مد ٔه ٍّدل ميدُ

سهموىَه مً ايْرّا لفب اىبو ٛازبْاب  ٢ائدل ٔ ،دُ خوود٘ مدع اسلندول
ّدْا مو ٛآخه ٓسلاٌْ ميُ.
ايجوىٕ ، :أل بً أبٕ وويب بً ،مهلل اىبا ب بً ٍوشه بً ،مهلل ميوف بً
ًصٕ ٍّْ أمً مً ا٨مدوو  ،دٕ ٔ ،دُ ايسد٣و ب حلشدهًٓ مدي٘ ّأمدً مدً
دحلفه ايأور بحلشه ميـب ّيحلأل أّ٢ا ٍه :
اّ٤ل ٓ :دٓهلل ّبُ كوٌ ٓري. ٙ
ايجوىٕ  :محلٔهلل .
ايجويح  :دحلفه ا٤كرب .
ايهابع  :أبْ محلٔهلل ا٤سْل .
اشبومس  :مس ه بً ،أل ّأمُ أو ّيهلل ٓاول ذو  :س ٔد٘ ٍّدْ ايدقٖ
أرم ُ ا٨موو اسبسـب  ُٔ ،ايس٣و مً مر٘ لفب ايرْف٘ ئأخق يُ ايمٔحل٘ فيدل
ٍ ٙ ،وى ٞبً ،هّٗ اىبهااٖ فال َنو ابً زٓوا ظ نوّ ّدْراّ مي٘  61ي َذهٗ
ً :ول ايشو،ه :
فإٌ كيت  ٢تهللرًٓ مو اىبْت فوىظهٖ  ...لفب ٍوىً ٞب ايسْم ّابً ،أل
( )1مْرٗ اييصه .2-1
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ته ٚدسهللا ًهلل غري اىبْت يْىُ ّ ...ىطض او ًهلل مأل كل مسٔل(.)1
ايسواد ، :مهللاا بً ،أل .
ايسوبع ، :مهلل ايههبً بً ،أل .
ايجومً ، :مهللاا ا٤وغه.
ايلومع  ٕ ، :بً ،أل .
ايحلوشه  :دحلفه ا٤وغه .
اسبواٖ ،شه  :هبدٗ .
ايجوىٕ ،شه ، :جنوٌ .
ايجويح ،شه  :ضبنهلل .
ّمً ايميوت رم ٘ ّأو ٍدوىّ ٞأمسدوّ ٛفووند٘ ّأو اياومده ّزٓيدب ّأو
اييحلنوٌ.
ًّب رّآ ٘ امشوم بدً ايفطدل ،دً أشدٔوخُ ًدول ً :دول ،أدل بدً أبدٕ
وويب ي ييب و  ٙاا  ّ ُٔ ،م ه مً ًل ت مً أشهافَه أعبدً فدَٔه ًدول
ًلل أبْ دَل فاول اً ٌ٦هلل وفو يك ايْااٖ) (. )2
أٖ أٌ ايدييب ود  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيدُ ّمد ه مل ٓاددل يدُ أىدٕ ًل ددت ّمل
ٓيسب ايالل يُ للبو ذكه ًلل أبٕ دَل ب صٔغ٘ اىبم

ي نذَْل ي هلل٢ي٘ ٙ ،

أٌ اا ٍدددْ ايدددقٖ ًل دددُ ًّب ايليدٓدددلط وََِئئئب سََُِْئ ئذَ بِرْ سََُِْئ ئذَ وٌَىِئ ئَّٓ اٌٍَّئ ئهَ

ّ ً،ا٨موو دحلفه ايصوام  ُٔ ،ايس٣و ًول ً :ول رمْل اا و  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ْٓو بهللر اىظهّا مً ٍَيو مً أٍل بٔل ٙمً بيٍ ٙوشه ًدول
فذو ٕ ، ٛبً أب ٙوويب  ُٔ ،ايس٣و فيظه لفب ايحلمود ّىْفدل ّ،أدل ثده
ردع .

( )1ابً محلهلل  /اياماوت ايرربٗ .42/4
( )2تأرٓم امشق .13/41
( )3مْرٗ ا٤ىفول .17
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فيوااِ ،أل ٓ :و ابً أو  ٕ ،أمو ّاا ياهلل رأٓليو فذو ٕ ، ٛلفب رمْل
اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه فاول ٓو رمْل اا رأٓدت ايحلمدود ّىدْف٣
ّ،أ ٣فذو ٛرمْل اا و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه سلدً ٙدوو  ،د ٙرأد
،أل فاول أبدو ٓدٓدهلل ًلدل أبدْ دَدل ًدول لذا  ٢تيدوز ًب تَومد٘ لٌ كيدت
أثريت اياْو ّل ٢فوركب أكلوفَه (.)1
ّبإ ،أل ًب مر٘ ّخهز ًب ايسي٘ ايجومي٘ مَودهاّ افب اىبهللٓي٘ ّشَهلل
غدّٗ م١ت٘ ثه ،ه

يُ مه

.

ّكوٌ ،أل ٓرجه مً بٔع ايهللّر ايديت ذبدت ٓدهللِ (خدهز ،مدهلل اىب دك بدً
،نري ٍْ ّردل مً أٍل ايرْف٘ ٓهٓهللاٌ شها ٛاار ،أدل بدً أبدٕ وويدب
فهللخ ٣مسذهلل اىبهللٓي٘ ّاىا ق ووسب ،مهلل اىب ك ئطدع ،يدُ ثٔدوب ايسدفه
ّأًمل ،مهلل اىب ك ًب ثٔوبُ سل ٙد س لفب ،أل فاول :مً أىت ؟
ًول :مً أٍل ايرْف٘ ًول ،أل  :أتحلهف ااراّ ييو بَو ؟
ًول :ىحله  :أتمٔحلَو ؟ ًول :ىحلهً .ول :بره ؟
ًول :بحلشهٗ آ٢ف فصفق ٓ ٙ ،هللُٓ فَٕ اار ،مهلل اىب ك بً ،نري ّمو
زايت يْيهللِ سل ٙبوٍْ،و) (.)2
أٖ اٌ ،مهلل اىب ك ممق ووسمُ لفب ،أل ّمل ٓلدأٌ ،أدل ًب ايمٔدع أّ
ٓا ب ميُ مثيوّ بوٍطوّ فحلذل ،مهلل اىب ك بويشدهاّ ٛتدْفب ،مدهلل اىب دك ٍدقا
ًطو ٛايرْف٘ .
ّمً سسً اشب ق ايقٖ ٓلش  ٙبُ ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه
أىُ ْٓو ايفلض مل ٓسرتدع ميديُ ايقٖ بو، ُ،أل بً أبٕ وويدب بغدري سدق
كنو بو ميوزل أخْتُ مً ايهدول ّاييسو. ٛ
ّ(  ً،أموم٘ بً زٓهلل أىُ ًول زمً ايفلضٓ :و رمْل اا أًٓ تيدل غهللا
؟ فاولٍّ " :ل تها ييو ،أل مً ربو )

( )1

ًّب رّآ٘ ٍّل تها ييو ،أدل

( )1ضبنهلل بً دهٓه اياربٖ ت  /310اىبيلرب مً ذٓل اىبقٓل .30/1
( )2أخمور اياطو.250/1 ٛ
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ميدًّٔ ّ٢ل يُ ٓ :و رمْل اا فوىدل ًب بحلض بْٔت مر٘ غري ميديك فأبٙ
ًّول  ٢ :أاخل ايمْٔت ّظل مطاهبوّ بوسبذٌْ مل ٓاه ًب بٔت .
ّكوٌ ٓأتٕ اىبسذهلل اسبهاو كل و ٗ٣مً اسبذٌْ ّفُٔ مْاموٗ ٤فهاا
دٔشُ لذ كوٌ ،هللاٍه ،شهٗ آ٢ف فٓ ٣اْل بحلطَه أًوو ايييب و  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًب بْٔت مر٘ ّ،يدهلل أٍ دُ ّتهكيدو ًب ايحلدهاًّ ٛب ايليدٓدل

ني َسءُو ٌ
َ
ض َػٍَئ ُْ ُى ُْ ثِئب ٌْ ُّ ْا ِِ ِا
ٓ َؤٔ ُفغِئ ُى ُْ َػ ِضَئ ٌض َػ ٍَُْئ ِه َِئب َػاِئ ُّز ُْ ؽَئ ِشَ ٌ
ْ
ط ٌَ َم ْذ عَب َء ُو ُْ َسعُى ٌي ِِ
سَؽٌُُِص

( )2

ّذكه أٌ ،أ ّ٣أووب خوكبوّ ْٓو م١تُ فأت ٙبُ رمْل اا ود  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه فيف ُ لٓوِ فروٌ ًب ٓهللِ(. )3
(  ً،أبٕ لمشوم أٌ رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًول يحلأدل
بً أبٕ وويب ٓو أبو ٓدٓهلل لىٕ أسمك سمـب سمو ياهابلك ّسمو ىبو كيت أ ،ه
مً سب ،نٕ لٓوا) (ّ )4أؤب ،أل ًب أخه أٓومُ بويحلن. ٙ
تْف، ٙأل أٓوو محلوّٓ٘ ًب مي٘ وبسـب ي َذهٗ ًب اىبهللٓي٘ اىبيْرٗ ّ،نهِ
مت ّتسحلٌْ مي٘ ّافً ًب بأع ايغهًهلل.
ايجويح  :ىْفل بً اسبورخ بً ،مهلل اىبا ب ّٓري ٙأبو اسبورخ ٍّْ أمً
مً أم ه مً ب

ٍوشده أٖ أكدرب ًب ايحلنده مدً  ،ندُ هبددٗ ّايحلمدود

ّأكرب مً أخْتُ ربٔحل٘ ّابٕ مفٔوٌ ّ،مهلل مشس ب
 ً،ا٨مدوو  ،دٕ ٔ ،دُ ايسد٣و ( فأمدهىو مدً بد
ّ،أل ّىْفل بً اسبورخ) (.)5
( )1ايسريٗ ٢بً كجري .561/3
( )2مْرٗ ايلْب٘ .128
( )3أىظه تأرٓم امشق .16/41
( )4اياماوت ايررب.44/4 ٚ
( )5طبلصه تأرٓم امشق . 150/5

اسبورخ .
،مدهلل اىبا دب ايحلمدود
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ّىبو أمه ىْفل ْٓو بهللر ًول يُ رمْل اا و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه :
أفهلل ىفسك ٓو ىْفل ًول  :مو يٕ ش ٞأفهللٖ بُ ىفسٕ ٓو رمْل اا فاول يُ
ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه  :أفهلل ىفسك بهموسك اييت هللٗ .
ًول  :أشَهلل أىك رمْل اا أٖ أىُ ٓ ٢حل ه بَو أسهلل ففدهلل ٚىفسدُ بَدو
ّكوىت أيف رمض .
ًّٔل أٌ ( ًهللّو ايحلمود بدً ،مدهلل اىبا دب ّىْفدل بدً اسبدورخ بدً ،مدهلل
اىبا ب  ٙ ،رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه مً مر٘ كوٌ أٓوو اشبيهللم
ّشٔحلَنو ربٔحل٘ بً اسبورخ بً ،مهلل اىبا ب ًب طبهدَنو افب ا٤بْا ٛثه أراا
ايهدْ افب مر٘ فاول يُ ،نُ ايحلمود ّأخِْ ىْفل بً اسبورخ أٓدً تهددع
افب اار ايشها ٓاوت ٌْ رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّٓرقبْىُ ًّهلل
،د رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّكجف اوشوبُ امض محليو فسدور
ربٔحل٘ محلَنو سلً ٙهللمْا افب رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه مس نـب
مَودهًٓ) (.)1
ّآخ ٙايييب و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه بٔيَندو ّاًايَندو ًب اىبهللٓيد٘ ًب
مْضددع ّاسددهلل بددوياهب مددً اىبسددذهلل اييمددْٖ ّفدده بٔيَنددو حبددوٜط فروىددو
ملذوّرًٓ ّكوىو شهٓرـب ًب ازبوٍ ٔ٘ ًب اىبول .
ّشَهلل ىْفل مع رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه فلض مر٘ ّسديـب
ّاياوٜف ٍّْ مً ثمت مدع رمدْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ٓدْو
سيـب ّكوٌ  ً،مبٔيُ ّأ،وٌ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ْٓمٝق بج٣ث٘
آ٢ف رمض .
ًّول رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه كأىٕ أىظه لفب رضبك تاصف
أو٣ب اىبشهكـب (.)2
ّتْف ٙىْفل بً اسبورخ مي٘ أربع ،شهٗ ي َذهٗ .
( )1اياماوت ايررب.17/4 ٚ
( )2أمهلل ايغوب٘ .80/3
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ايهابع  :ايسوٜب بً ،مٔهلل بً ،مهلل ٓدٓهلل بدً ٍوشده بدً اىبا دب بدً ،مدهلل
ميوف ّكوٌ ايسوٜب ووسب رآ٘ ب

ٍوشه ًب دٔ

اىبشهكـب ْٓو بهللر

ّايقٖ أمه ايسوٜب بْو بهللر ٍْ م ن٘ بدً أمد ه مدً ا٤ىصدورٖ كندو ًدوو
بأمه اييحلنوٌ بً ،نهّ ثه أم ه ايسوٜب .
اشبومس ، :نهّ بً أبٕ مفٔوٌ أمه ْٓو بهللر ٍّْ أخْ محلوّٓ٘ بً أبدٕ
مفٔوٌ ّىبو و ب مً ا٤مه ٚافع ايحلْ
مفٔوٌ (أفهلل ،نهاّ .فأبّ ٙامدلررب

يفروكَه مً ا٤مه ًٔل ٤بٕ

ًّدول أػبندع  ،دٕ امدٕ ّمدويٕ ًل دْا

ّيهللٖ سيظ ٘ ّأفهللٖ ،نها اً ِْ،ب أٓهللَٓه مبسرِْ مو بهللا ذه ).
ّكوٌ ّيهللِ ا٦خه أبْ سقٓف٘ م١ميوّ مَودهاّ ًوتل لفب دوىب رمْل اا
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ْٓو بهللر ّامه ،نهّ .
ّبٔينو ،نهّ بً أبٕ مفٔوٌ ضبذْز ًب اىبهللٓي٘ خهز محلهلل بً اييحلنوٌ بً
أكول أخْ ب
ًهٓ

،نهّ بً ْ،ف محللنهاّ ّكوٌ شٔروّ كدمرياّ مسد نوّ ّكوىدت

 ٢تحلرت

سود ّو أّ محللنده ّا ل ٢خبدري ّيردً أبدو مدفٔوٌ ،دهللا ٔ ،دُ

ّسمسُ ًب مر٘ بوبيُ ،نهّ ًّول شحلهاّ :
(أرٍط ابً أكول أدٔمْا ا،و ... ِٛتحلوًهللمت  ٢تس نْا ايسٔهلل ايرَ.٣
فإٌ ب

 ،نهّ يٝوو أذي٘  ...ي ًٝمل ٓرفْا  ً،أمريٍه ايرم.)1( )٣

فنش ٙبيْ ْ،ف لفب ايهمْل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأخربِّ اشبدرب
ّمأيِْ أٌ ٓحلأَه ،نهّ بً أبٕ مفٔوٌ فٔفرْا شٔرَه فأدوبَه رمْل
اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّافع ذه ،نهّ بً أبٕ مدفٔوٌ فر دْا ،دً
محلهلل.
ثه أم ه ،نهّ ّمور مع أبُٔ لفب محلوّٓ٘ ًب لمورتُ  ٙ ،ايشوو أٓوو ،نه
بً اشباوب ّب ا اشبرب ٍيهللاّ ًّٔل ًهلل و اَدو أبدْ مدفٔوٌ ٍّدْ بحلٔدهلل ىحلده
كوىت ًم ُ ذبت فوكُ بً اىبغريٗ ّو اَو بحلهلل ًص٘ ّىصشت ٍيهلل محلوّٓ٘ أٌ
ٓ ٢هللفع ذنو مو ّ٢كجرياّ فٔ١اخقِ اييود ّؼبوممُ ،نده فدهللفع يردل ّاسدهلل
( )1أمهلل ايغوب٘ .67/2
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ميَو مو ٜ٘آيور فاول أبْ مفٔوٌ مل تغب ٍيهلل ٍ ً،قا ا٤مه ّتْفت ٍيهلل
بيت ،لم٘ بً ربٔحل٘ ًب ايسي٘ ايهابحل٘ ،شهٗ ي َذهٗ ًب ذات ائْو ايقٖ تْفٙ
فُٔ أبْ ًشوف٘ .
ايسواد  :أبْ ايحلوص بً ايهبٔع بً ،مهلل ايحلد ٚبً ،مهلل مشس ٍّْ
زّز زٓيب بيت رمْل اا و  ٙاا ّ ُ ٔ ،آيُ ّمد ه ّكدوٌ تدودهاّ ّذا
أموى٘ ّكوىت خهللػب٘ زّز ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ تحلهللِ قبيديد٘ ّيدهللٍو
ٍّٕ اييت أشورت بدّادُ مً زٓيب ّ،يهللمو بحلح رمْل اا ود  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّآميت بهمويلُ خهللػب٘ ّبيوتُ .
ّو مت ًهٓ

مً أبٕ ايحلوص أٌ ٓفورم زٓيب ّٓدّدِْ أٖ امهأٗ ٓهٓهلل

مً ًهٓ

فوبَٔ ، ٙه ّ،يهللمو ًّع أبْ ايحلوص ًب ا٤مه ّبحلح أٍل مر٘

بويحلْ

 ً،أمهاٍه بحلجت زٓيب با٣اٗ ذو كوىت خهللػب٘ ٍّملَو ذو ئ ٘

،همَو .
ّ، ً،وٜش٘ ًويت  ( :ف نو رآٍو رمْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه
رم ذو رً٘ شهللٓهللٗ ًّول لٌ رأٓله أٌ تا ادْا ذدو أمدريٍو ّتدهاّا َٔ ،دو
ايق ٚذو فوفحل ْا .
فاويْا ىحله ٓو رمْل اا فأو اِْ ّراّا َٔ ،و ايق ٚذدو ّكدوٌ رمدْل
اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًهلل أخق  ُٔ ،أّ أىدُ ّ،دهلل رمدْل اا ود ٙ
اا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه أٌ ؽب  ٙممٔل زٓيب لئدُ أّ كدوٌ فٔندو شدهس ٔ ،دُ ًب
اوّ ًُ٣مل ٓظَه ذيك مي ُ ّ ٢مً رمْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه
فٔحل ه مو ٍْ ل ٢أىُ ىبو خهز أبْ ايحلوص لفب مر٘ ّخ  ٙممٔ ُ بحلح رمدْل
اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه زٓهلل بً سورث٘ ّرد ٣مً ا٢ىصور فاول كْىو
بماً ٓأدر سل ٙكبه برنو زٓيب فلصشموٍو سل ٙتأتٔوىٕ بَو فرهدو مروىَنو
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ّذيك بحلهلل بهللر بشَه أّ شٔحلُ( )1ف نو ًهللو أبْ ايحلوص مر٘ أمهٍو بدوي شْم
بأبَٔو فرهدت دبَد) (.)2
ّيمح أبْ ايحلوص ًب مر٘ كوفهاّ سل ٙخهز لفب ايشوو ًمل ايفلض ًب دبورٗ
ّكوٌ اييود ٓأميْىُ  ٙ ،أمْاذه .
ّ،يهللمو أًمل ًوف ّ٣مً ايشوو يألُ مهٓ٘ ي نس نـب فأووبْا مو محلدُ
فَهب ميَه فوًمل أبْ ايحلوص ذبت اي ٔل فهللخل  ٙ ،زٓيب بيت رمْل
اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّاملذور بَو .
ف نو خهز ايييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه لفب ود ٗ٣ايصدمض ىدوات
زٓيب مً وف٘ اييسو : ٛأَٓو اييود ًهلل أدهت أبو ايحلوص بً ايهبٔع .
ف نو فهغ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه مً ايص ٗ٣أًمل  ٙ ،اىبص ـب
( أَٓو اييود ٍل مسحلله مو مسحلت؟ ًويْا ىحله; ًول :أمو ّايقٖ ىفس ضبنهلل
بٔهللِ مو  ،نت بشٕ ٛيبو كوٌ سل ٙمسحلت ميدُ مدو مسحلدله لىدُ ػبدري  ،دٙ
اييود أاىوٍه .
ثه اخل رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيدُ ّمد ه  ،د ٙزٓيدب فادول :أٖ
بئ٘ أكهمٕ مجْاِ ّٓ ٢اه بيك فإىك  ٢ذب ـب يدُ ّ ٢ؼبدل يدكًّٔ .دل :لٌ
زٓيب ًويت ي ييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه :لٌ أبو ايحلوص لٌ ًهب فدوبً
،ه ّلٌ بحلدهلل فدأبْ ّيدهلل ّلىدٕ ًدهلل أدهتدُ .فأددورِ ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ
ّم ه.
ًول ابً ،مود :را ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه زٓيدب ابيلدُ  ،دٙ
أبٕ ايحلوص  ٙ ،اييروق اّ٤ل بحلهلل مت ميـب) (.)3
يادهلل كدوٌ ًّدْ ،دهللا مددً رددو٢ت ًدهٓ

ًب ا٤مده مْ،ظد٘ ّميومددم٘

يهللخْذه ا٨م٣و ّوريّتَه ا،وٗ ييشه ا٨م٣و وْ،دوّ ًَّدهاّ لذ كدوىْا
( )1ايشٔع  :ماهللار مً ايحلهللا ٓاول ونت شَهاّ أّ شٔع شَه أٖ ،هللٗ أٓوو مً ايشَه.
( )2تأرٓم اياربٖ .164/2
( )3طبلصه تأرٓم امشق .378/8
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ٓمٔيددٌْ ي يددود ا٤خدد٣م اسبنٔددهللٗ ايدديت وددور َٔ ،ددو اىبس د نٌْ ٍّددْ مددً

،نْموت ّرششوت ًْيُ تحلوفب طوَبَِّٔهَ ٌَؼًٍَ خٍُُكٍ ػَظٍُُِص (.)1

ّٓهٌّ سهص اىبسد نـب  ،د ٙأاا ٛايصدً ٗ٣ب أًّوتَدو ائْمٔد٘ اشبنسد٘
بشْم ّلمبوٌ رامم ٓسلاهأ ميُ ،دمَه  ٙ ،ايهللفو  ً،ايييب ضبنهلل و ٙ
اا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّايليدٓل .
فددوٌ ً ددت مل تددجً ٍددقِ اسبددول ّايمٔددوٌ ًهٓشدوّ ،ددً اذذددْو بحلددهلل ث٣ثدد٘
،شددده شدددَهاّ مدددً محل هكددد٘ بدددهللر ّٓسدددريٌّ لفب مشدددورف اىبهللٓيددد٘ فلادددع
محلهكدد٘ أسددهلل ازبددْاب يًْددْ مددمحلـب ًلددّٔ ّ٣مددمحلـب أمددرياّ مددً ًددهٓ
ًب محلهكددد٘ بدددهللر أثددده بدددويا ًب تدددهاا ّتدددْاىٕ ًدددهٓ

،دددً اذذدددْو  ،دددٙ

اىبهللٓي٘ مً دَوت :
اّ٤فب  :بٔينو دبَدت ًهٓ

ىبحلهكد٘ بدهللر ًب ث٣ثد٘ أٓدوو فدأىَه اسلدودْا

مي٘ كوم ٘ ئلذَدّا ىبحلهك٘ أسهلل .
ايجوىٔ٘  :ثال ًّع اذدمب٘  ٙ ،كفور ًهٓ
ايجويج٘  :وهللّا اييود  ً،ىصهٗ كفور ًهٓ

ًب محلهك٘ بهللر .
بحلهلل خسدورتَه ًب محلهكد٘

بددهللر مددع ردشددوٌ ا٤مددموب مددع ايرجددهٗ ًب ايهدددول ّايسدد٣ق ْٓمٝددق لفب
كفلَه.
ايهابحل٘  :سود٘ ًهٓ

٢مرتااا ّفروا أمه ٚبهللر ّايقٖ أخق عبْ مهللٗ

مي٘ .
اشبومس٘  :لووب٘ ايقًٓ كفهّا بوشبْف ّايفد ّاشبشٔ٘ مً مً٣وٗ ايييب
ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه ّأودشوبُ ًب مٔدهللاٌ اىبحلهكد٘ ًدول تحلدوفب

ط عَاٍُْمٍِ فٍِ لٍُُىةِ اٌَّزََِٓ وَفَشُوا اٌشػْتَ ثَِّب ؤَشْشَوُىا ثِبٌٍَّهِ َِب ٌَُْ َُاَضِّيْ ثِهِ عٍُْـَبٔب وََِإْوَاهُُْ
اٌاَّبسُ وَثِئْظَ َِضْىَي اٌظَّبٌِِّنيَص (.)2
( )1مْرٗ ٌ .4
( )2مْرٗ آل ،نهاٌ .151
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ايسوام٘  :اسبدٌ ايقٖ تغش ٙأٍل مر٘ بحلهلل فادهلل مدمحلـب ًلدٔ ّ٣مديَه
ّبحلطَه مً ر٠موَٜه ّكوىْا ٓلْيدٌْ شد ٌّ١اىبسدذهلل اسبدهاو ّٓسدٔٯهٌّ
اياْافل .
امددلحلهللاا اىبسدد نـب ي اددوَٜه مددً غددري

ايسددوبحل٘  :ب ددْغ كفددور ًددهٓ

خدددد ْف أّ خشددددٔ٘ ّ،صددددن٘ ايددددييب ودددد  ٙاا ٔ ،ددددُ ّآيددددُ ّمدددد ه
ّايصددشوب٘ مددً اشبددْف مددً ياددو ٛايددقًٓ كفددهّا مددً مصددوآق اياددْٗ ًب

ًْيددُ تحلددوفب ط وَؤَػِئئذوا ٌَهُ ئُْ َِئئب اعْ ئزَـَؼْزُُْ ِِ ئْٓ لُ ئىَّحٍ وَِِ ئْٓ سِثَئئبؽِ اٌْخَُْ ئًِ رُشْهِجُئئىَْ
ثِهِ ػَذُوَّ اٌٍَّهِ وَػَذُوَّوُُْص (. )1
ايسوبع  :مَٔل بً ،نهّ

( )2

أسهلل أبهز خاموً ٛهٓ

ّكئلُ أّ زٓهلل

ّأمُ سمٯ ٙبيت ًٔس اشبدآّ ٘ٔ،سن ٙذا ا٤ىٔوب ٍّْ مً أشهاف ًهٓ
ّكوٌ أ ،ه ايشا٘ .
أٖ أٌ شفلُ ايحل ٔو مشاًْ٘

( )3

أمو مشاْم ايشف٘ ايسف  ٙفَْ أف ض.

( ّكدددوٌ ،ددديرتٗ بدددً شدددهللاا ايحلمسدددٕ ايفدددورد اىبشدددَْر أف دددض فردددوٌ
ٓاول يدُ ايف شدو ٛيف شد٘ كوىدت بدُ ّللبدو ذٍمدْا بدُ لفب تأىٔدح ايشدف٘ ّاا
أ ،ه) (.)4
ّيسددَٔل بددً ،نددهّ بددً امسددُ سووددب بددً ،نددهّ ام د ه ًمددل اخددْل
رمددددْل اا ودد د  ٙاا ٔ ،ددددُ ّآيددددُ ّمدد د ه اار ا٤رًدددده ٍّددددوده لفب
اسبمشددد٘ اذذدددهتـب ًّٔدددل (ٍدددْ أّل مدددً ًدددهللو أر
اّ٤فب) (.)5
( )1مْرٗ ا٤ىفول .60
( )2مْرٗ طبلصه تأرٓم امشق .424/3
( )3أىظه اييَوٓ٘ ًب غهٓب ا٤ثه .560/3
( )4ايْاًب بويْفٔوت .83/7
( )5ايْاًب بويْفٔوت .77 /4

اسبمشددد٘ ًب اذذدددهٗ
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ّكقا مرهاٌ بً ،نهّ أخْ مَٔل ٤مُ ّأبُٔ فاهلل ٍوده لفب اسبمش٘ مع
زّدلُ مْاٗ بيت زمحل٘ ّموت ٍيوا ئلدّدَو ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
ّم ه (ًّول ابً امشق ّايْاًهللٖ :ردع ايسدرهاٌ لفب مرٓد٘ فندوت بَٰ٪دو
ًمل اذذهٗ لفب اىبهللٓي٘ ّخَ ٪ف ٪رمْل٭ اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه َٙ ٪،
زّدلُ م٬ْ٪ا.)1(ٗ٪
ّابيلددددددُ مددددددَ ٘ بيددددددت مددددددَٔل بددددددً ،نددددددهّ امدددد د نت قبردددددد٘
ٍّدددددددودهت لفب اسبمشددددددد٘ ًب اذذدددددددهٗ اّ٤فب مدددددددع زّدَدددددددو أبدددددددٕ
سقٓفدددد٘ بددددً ،لمدددد٘ بددددً ربٔحلدددد٘ ّّيددددهللت يددددُ ًب اسبمشدددد٘ ضبنددددهلل بددددً
أبددددٕ سقٓفدددد٘ ّرّت مددددَ ٘ ،ددددً ايددددييب سددددهللٓح رضددددو ايرددددمري
ّاشبوص بَو .
ّابددً مددَٔل بددً ،نددهّ ٍددْ أبددْ ديدد هللل اىبدد١مً ايددقٖ راِ أبددِْ ًب
ًٔددْاِ ٓددْو اسبهللٓمٔدد٘ لفب مردد٘ ّايددقٖ املشددَهلل ٍددْ ّأبددِْ مددَٔل بددً
،ندددهّ فٔندددو بحلدددهلل بادددو، ٌْ،ندددْاد قبدددهز ايصدددفه مدددي٘ مثدددوٌ ،شدددهٗ
ي َذهٗ.
ّابيددُ ا٦خدده ،مددهلل اا بددً مددَٔل ام د ه ًمددل اذذددهٗ ًّب ٓددْو فددلض
مردد٘ خشددٕ مددَٔل بددً ،نددهّ  ،دد ٙىفسددُ يشددهللٗ لٓقاٜددُ ي ددييب ضبنددهلل ود ٙ
اا ٔ ،دددُ ّآيدددُ ّمد د ه ّاىبسد د نـب بوشباوبددد٘ ّايفحلدددل فورمدددل لفب ابيدددُ
،مددهلل اا ٍددقا ئسددلأمً يددُ مددً ايددييب ضبنددهلل و د  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّم د ه
فآميددُ ّأم د ه ْٓمَددو مددَٔل بددً ،نددهّ ٍّددْ مددً اىب١يفدد٘ ً ددْبَه ّذكدده
أٌ ايددييب و د  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّم د ه ًددول ئ دد٘ ًهبددُ مددً مردد٘ (لٌ قبردد٘
 ٤ربحلددد٘ ىفددده مدددً ًدددهٓ
ا٨م٣و.

( )1ايْاًب بويْفٔوت .92/5

أربدددأ بَددده ،دددً ايشدددها ّأرغدددب ذددده ًب
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ًٔلّ :مً ٍه ٓو رمْل اا ؟ ًول، :لوب بً أمٔهلل ّدمري بً ماحلده
ّسرٔه بً سداو ّمَٔل بً ،نهّ) (.)1
ّمبرً لىشدو ، ٛده مسدلال ىبحلذددات ايدييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
ّم ه خوص بوم٣و ا٤فهاا أّ ازبنو،وت تلذ  ٙفُٔ ا٢٢ت بوٍهات ٙ ،
وهللم ىمْتُ .
ّ،يددددددهللمو دددددددو ٛرمددددددْل اا أبددددددٕ مددددددفٔوٌ لفب مردددددد٘ ٓسددددددلاهأ
ًهٓشددد ّو بحلدددهللٍو ًدددوو مدددَٔل بدددً ،ندددهّ خأمددد ّو ؼبدددض اييدددود  ،دددٙ
اشبدددهّز ّٓدددقكه ايدددييب ضبندددهلل وددد  ٙاا ٔ ،دددُ ّآيدددُ ّمددد ه بسدددْٛ
لذ ًددددول ٓ ( :ددددول غويددددب أتددددوركٌْ أىددددله ضبنددددهلل ّايصددددموٗ مددددً أٍددددل
ٓجددددددهب ٓأخددددددقٌّ ،رياىردددددده ّأمددددددْايره؟ مددددددً أراا مددددددو ّ٢فَددددددقا
مددددول ّمددددً أراا ًددددْٗ فَددددقِ ًددددْٗ فاددددول ًب ذيددددك أمٔدددد٘ بددددً أبددددٕ
ايص ت :مً ايرومل
أأبو ٓدٓهلل رأٓت مٔمك ّامحلوّ ّ ...مذول كفك تسلَل ّكباه
بسات ٓهللاا بفطل ،هفك ّايقٖ ٓ ...حلإ ٓسور ًب ايحل ٛ٣فٔظفه
فْو ت ًْمك ّاربقت وئحل٘  ...فَٔه تحلهلل ّذّ ايصئحل٘ ٓشره
ّلب ٙبمٔلك ًب اىبرورو ّايحلٓ ... ٣وبً ايرهاو فهّ صبهلل تدخه
ّدشودض بٔض ايْدِْ أ،دٗ  ...غه كأىَه ظبْو تدٍه
لٌ ايلرهو ّاييهلل، ٚومه  ...أخْاا مو م رت سبر ،دّر) (.)2

ولىع ظهًُ يف األظس
( )1طبلصه تأرٓم امشق .476/2
( )2طبلصه تأرٓم امشق .425/2
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مع أٌ مَٔ ّ٣كوٌ خأموّ فصٔشوّ فَْ ضبورب ًوتل ًب وفْف اىبشهكـب
ْٓو بهللر ّرموِ محلهلل بً أبٕ ًّوص بسَه فااع ىسدوِ ( )1فدوتمع مدحلهلل أثده
ايهللو لفب أٌ ّدهلل مَٔل بً ،ندهّ ًّدهلل أخدقِ مويدك بدً ايهللخشده ٍّدْ
ًوبض  ٙ ،ىوؤلُ ي ً، ٌ٣،٩كْىُ أمريِ.
ًول محلهلل ( أمريٖ أخقتُ فأتٔدو رمدْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه
فأخقِ ميَنو نبٔحلوّ) (.)2
ّفُٔ ربفٔف  ً،مَٔل ّماهللم٘ ي لٔسري خبصْوُ ّيريُ سٔينو ّودل
ايهّسو ٛلبلحلهلل بقرٓحل٘ و ب اشب ٛ٣فوف ت مً مويك بً ايهللخشه ايقٖ
ووق ًب اييود فصورّا ٓا مْىُ فْدهللِ رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ
ّم ه ىفسُ بـب مسهات أٖ شذريات فذو ٛبُ ّأمه بهبط ٓهللُٓ لفب ،ياُ
ًّهٯبدُ ايددييب ود  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيدُ ّمد ه لفب راس لدُ ّمل ٓهكددب مددَٔل
خاْٗ سلً ٙهللو اىبهللٓي٘ .
مع أٌ ا٤مه ٚدوّٛا لفب اىبهللٓي٘ بحلدهلل رمدْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
ّم ه بْٔو

( )3

ّمل تهبط أٓوآَه .

ّخهز اىبس نٌْ ايقًٓ ًب اىبهللٓي٘ ٨مدلامول ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
ّم ه  ٙ ،ىوًلُ اياصْآَ ٛيْٝىُ بويظفه ّٓحللقرٌّ ائُ بأىَه ٓ ٢حل نٌْ بأٌ
ًلددو ّ٢مددٔاع للبددو خددهز ايددييب ودد  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّمدد ه ًب كلٔمدد٘ لذ
املصشمْا خهّدُ ّأوشوبُ ًب كل مهٗ ّْ،اتَه مدً غدري ًلدول ّمل
تها أخمور مً مر٘ لفب اىبهللٓي٘ بأٌ ًهٓشوّ خهدت يالول ايييب ضبنهلل و  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ٤ىَه دبَدّا ًب ث٣ث٘ أٓوو ف ه ٓلٔسه ي هكموٌ ىال اشبرب غ ٙ
اىبهللٓي٘ .
( )1اييسو ٰ،هم ٓأخق مً ايفرق ّٓسلنه ًب ايهد ـب ّاىبجي ٙى٪سٔوٌ ّازبنع أىسدوٛ
ّفُٔ اا، ٛهم اييسو .
( )2طبلصه تأرٓم امشق .436/3
( )3أىظه مريٗ ابً ٍشوو .644/1
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ت ا ٙايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه أموم٘ بً زٓهلل فشن ُ رمْل اا
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه بـب ٓهللُٓ ّىظه اموم٘ لفب مَٔل ٍّْ صبيْب

( )1

ّٓهللاِ لفب ،ياُ فاول أموم٘ ي دي يب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه  ،د ٙعبدْ
ا٨ملفَوو ىبو رآ ٚمً سويُ ٓ :و رمْل اا أبْ زٓهلل ؟
ًول ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه  :ىحله ٍقا ايدقٖ كدوٌ ٓاحلده قبرد٘
اشبمد ّمل ٓ١اخق ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه مَٔ ٙ ، ّ٣لٓقا ُٜيُ
ّذبهٓطُ اييود  ٙ ،ّ ُٔ ،أوشوبُ ّ يرً ٤ىُ ٍهب ّفٓه ٍّْ ًب ا٤مه
فأراا ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه بوسطدورِ محلدُ مد٣ملُ ّاحملوفظد٘
. ُٔ ،
ّٓهللل  ُٔ ،أٌ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه أاخ ُ محلُ لفب بٔلُ .
ّ ً،ابً امشوم ًول ( ًُهللٰو ٪بٰويِأُم٪ور ٚ٪سٰـبًُ ٪هللٰو ٪بَٰٔه٪ّ ٬م٬ْ٪ا ُٗ٪بٰي٬ت ٫ز٪م٪حلَ٘٪
ز٬ّ٪ز ٫اييٯمٰٕٯ و ٙٓ ٪اي ُّٓ ُٰ٬َٔ ٪، ٫آيُ ّ٪مٓ ٪هٰ، ٪ي٬دهلل ٪آلٔ ٪،فِده٪ا ٪ٛفٰدٕ م٪ي٪دوس٪لَٰٔهَ ٪، ٬دٙ
٬ْ٪،فٱ ّ٪م٫حلْ٪ٯذٱ اب٬ي٪، ٬ٕ٪فِه٪ا٪ّ ٪ٛذ٪يٰكَ ًَم٬ل ٪أٌَ٫ٓ ٬ط٬ده٪بَ ٪، ٪دًَٔٔ٬ٯ ايِشٰذ٪دوبًَ . ٫دول٪
ت٪اُْل ٫م٬ْ٪ا٪ّ ُٗ٪اَي ُٰٓ لىٯٕ يَحلٰي٬هلل٫ٍ٪ه ٬لذ ٬أُتٰٔي٪و .
فَأٰل٫١٪ٍ ٪يَو ٰٛايِأُم٪ورًَ ٚ٪هلل ٬أُتٰٕ ٪بَٰٔه. ٬
ًَويَت ٬فَه٪د٪حل٬ت ليَ ٙب٬ٔ٪لٰٕ ّ٪ر٪مْ٫ل ٫اي ُٰٓ و ٙٓ ٪اي ُّٓ ُٰ٬َٔ ٪، ٫آيُ ّ٪م٪د ٓه ٪فٰٔدُٰ
ّ٪لٔذ٪ا أَب٪ٓ ْ٫دٔٓهلل ٪م٬ٔ٪َ٫ل ٫ب٪، ٫ً٬ن٬هّٕ فٰٕ ى٪وسٰٔ ٰ٘٪ايِش٫ذ٬ه ٰٗ٪م٪ذ٬ن٪،ْ٫دّ٘ ٓ٪دهلل٪اِ ٫ليَد٫، ٙي٫اٰدُٰ
ٰبش٪م٬لٕ.
ًَويَت ٬فَ َو ّ٪اَي ُٰٓ م٪و مَ ٪رِت ٫ى٪فِسٰٕ سٰـب ٪ر٪أَٓ٬ت أَب٪و ٓ٪دٔٓدهلل ٪كَدق٪يٰكَ أٌَِ ًُ ٬دت :
أَٖ ٬أَب٪و ٓ٪دٔٓهلل ٪أَ٬،أَ٬ل٫ه ٬بٰأَٓ٬هللٰٓرُه ٬أَيَو م٫لٯه ٬كٰه٪ام٭و فَْ٪اَي ُٰٓ م٪و أَى٬م٪َ٪يٰٕ ليٓو ًَْ٬ل ٫ر٪مْ٫لٔ
َ ،د ٙاي ٓد ُٰ ٪ ّ٪رم٫دْ ٰي ُٰ
ت ٓ٪دو م٪د ٪ ْ٬ا ُٗ َأ ٪
ً ا ِي ٪مٔ٬د ٰ
ه مٰد ٬
اي ُٰٓ و ٙٓ ٪اي ُٓ٬َٔ ٪، ٫دُٰ ّآيدُ ّ٪م٪د ٓ ٪
ت٫ش٪هٯضٰـب.٪

( )1صبيْب أٖ ًواِ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه لفب ديمُ .

138ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل اإلمياٌ  /ج172
ًَويَتِ ًُ ٬ت ٪ٓ :و ر٪مْ٫ل ٪اي ُٰٓ ّ٪اَيٓقٰٖ ب٪حل٪ج٪ك بٰويِش٪قٯ م٪دو مَ ٪رِدت ٫ى٪فِسٰدٕ سٰدـب٪
ر٪أَٓ٬ت ٫أَب٪و ٓ٪دٔٓهلل ٪م٪ذ٬ن٪ٓ ّ٘٪،ْ٫هلل٪اِ ٫ليَ٫، ٙي٫اُٰٰ أٌَِ ًُ ٬ت م٪و ًُ ِت) (.)1
ياهلل أاخل ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه مَٔ ّ٣محلُ لفب بٔلُ ٍّْ ىْ
لكددهاو يددُ ّلشددورٗ لفب ميديلددُ ّشددأىُ ّا،ددْٗ ي نس د نـب يحلددهللو لٓقاٜددُ

ّا٤مهٍّ ٚل ٍدْ مدً مصدوآق ط وَُـْؼُِّئىَْ اٌـَّؼَئبََ ػٍََئً ؽُجِّئهِ ِِغْئىُِاًب
و َزًُِّب وَؤَعِريًا * بََِّّٔب ُٔـْؼُِّىُُْ ٌِىَعْ هِ اٌٍَّهِ الَ ُٔشَِذُ ِِاْىُُْ عَضَاءً وَالَ شُئىُىسًاص ( )2ازبدْاب ىحلده
ّاٌ كوىت ا ٘ٓ٦أ ِ٣،ىديت بحلدهلل محلهكد٘ بدهللر

ٍّدل فٔدُ أمدورٗ  ،د ٙأىدُ

ؼبسً لم٣مُ ازبْاب ىحله .
ّبددهللل أٌ ٓددلحلا مددَٔل بددً ،نددهّ مددً أمدد٣و ّابيوٜددُ ّأخٔددُ ّٓيصددت
ي رباٍـب ّتيذقب ىفسُ لفب ك ن٘ ايلْس ٔهلل اييت تلاْو بَو اسبٔوٗ ا٨ىسوىٔ٘ ًب
ا٤ر

ًول تحلوفب ط وََِب خٍََمْذُ اٌْغَِّٓ وَاإلِٔظَ بِالَّ ٌَُِؼْجُئذُوِْص ( )3فوىُ أظَده

اسبيق ّايحلهللاّٗ ي٩م٣و ّاييمْٗ فرهز ًب محلهك٘ بهللر ّكوٌ مع اىبشهكـب
ّكوٌ خأموّ مفٍْوّ ّفصٔشوّ فًْع امرياّ بٔهلل اىبس نـب ْٓو بهللر .
ّايقٖ أمه مَٔل بً ،نهّ ايهللخشه ٍْ مويك بً :
أمهت مَٔ َ٣ف ً أبلغٕ  ...أمرياّ بُ مً نبٔع ا٤مه
ّخيهللف تحل ه أٌ ايفل ... ٙمَٔ ّ٣فلوٍو لذا تصا ه
ضهبت بقٖ ايشفه سل ٙاىجيّ ... ٙأكهٍت مٔفٕ  ٙ ،ذٖ ايحل ه) (.)4
ّ ً،مَٔل بً ،نهّ ًول :ياهلل رأٓت ْٓو بهللر ردو ّ٢بٔطدوّ  ،د ٙخٔدل
ب ق بـب ايسنوّ ٛا٤ر

محل نـب ٓال ٌْ ّٓأمهٌّ.)5( ).

( )1ايسريٗ ٢بً ٍشوو .644/12
( )2مْرٗ ا٨ىسوٌ .9-8
( )3مْرٗ ايقارٓوت .56
( )4طبلصه تأرٓم امشق .425/3
( )5طبلصه تأرٓم امشق .425/3
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ّذات ايه ٘ٓ٠سهللثت ٤سهلل مس نٕ ايفلض ٍّْ لفب دوىب ايدييب ضبندهلل
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ْٓو سيـب ٍّْ شٔم٘ بً ،جنوٌ ًدول (خهددت
مع ايييب و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ٓدْو سديـب ّاا مدو خهددت لمد٣مو
ّيرً خهدت لتا و ٛاٌ تظَده ٍدْازٌ  ،دً ٙدهٓ

فدْاا لىدٕ يْاًدف مدع

رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه لذ ً ت ٓو ىيب اا لىٕ ٤ر ٚخٔ ٣ب او
ًول ٓو شٔم٘ لىُ ٓ ٢هاٍو ل ٢كوف ه ًول فطهب بٔهللِ وهللرٖ .
فاول اي َه اٍهلل شٔم٘ ففحلل ذيك ث٣ثو فنو رفع ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ
ّم ه ٓهللِ  ً،وهللر ٖ ايجويج٘ سل ٙمو ادهلل مً خ ق اا اسب) (.)1
ّبحلجت ًهٓ

مَٔل بً ،نهّ ئذهٖ ،اهلل ايص ض ًب اسبهللٓمٔ٘ مع ايييب

و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًب شَه ذٖ اياحلهللٗ مً ايسي٘ ايسوام٘ .
ًّول سْٓاب (خهدت ًهٓ

مً مر٘ ّ كيدت فدٔنً رب دف قبرد٘ أىدو

ّمَٔل بدً ،ندهّ  ٌ٤ؽبدهز رمدْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه لذا
مط ٙايًْت ٍّْ ث٣خ ف نو اىاطت ايج٣خ.
أًم ت أىو ّمَٔل بً ،نهّ فا يوً :هلل مط ٙشهوك فوخهز مً ب هللىو
فصوقٓ :و ب٣ل  ٢تغٔب ايشنس ّأسهلل مً اىبس نـب قبر٘ يبً ًهللو محليو)(.)2
يمٔددوٌ أٌ ايددييب ضبنددهللاّ و د  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّم د ه ٓفددٕ بويْ،ددهلل سلددٙ
ي ن شهكـب ايقًٓ ٍه ئسْا أّئو ٛي نسذهلل اسبهاو .
ّ، ً،نه بً مٔنٌْ  ً،أبُٔ أىُ كوٌ يم٣ل أ خ ٓيسب ىفسُ لفب ايحلدهب
ّٓاْل أىُ ميَه .
ّخاب امهأٗ مً ايحلهب فاول أٍ َو  :لٌ سطه ب٣ل زّديوا فقٍب
لئُ ّأخربِ بأٌ زّادُ ملحل ق حبطْرِ .

( )1اشبصوٜص ايررب.450/1 ٚ
( )2طبلصه تأرٓم امشق .493/2
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فذو ٛب٣ل ًّول ذه  :أىو ب٣ل بً رب وق ٍّقا أخٕ ٍّْ أمه ٠مًْ ٛب
اشب ق ّاٌ شٝله أٌ تدّدِْ فدّدِْ ّلٌ شٝله أٌ تهللْ،ا فهللْ،ا فاويْا
ك ن٘ خويهللٗ  :مً ترً أخوِ ىدّدُ فدّدِْ ) (.)1
ّ ً،أو ّبهٗ بيت اسبورخ ًويت ( دٝيو رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيدُ
ّم ه ْٓو فلض مر٘ ٍّْ ىوزل بدو٤باض ًّدهلل ضدهبت ٔ ،دُ ًمد٘ هبدهاٛ
فموٓحليوِ ّاشرتس ٔ ،يو ًويت :فيشً كقيك لذ أًمل مَٔل بً ،نهّ أسهلل
ب

،ومه بً ي ٖ١كأىُ نبل أّرم ف أدُ خويدهلل بدً ربدوق أخدْ بد٣ل بدً

ربوق ّذيك بحلهلل مو و حلت ايشنس.
فاول :مو ميحلك أٌ تحلذل ايغهللّ  ٙ ،رمْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
ّم ه ل ٢اييفدوم ّايدقٖ بحلجدُ بدوسبق يدْ ٢شدٕ ٛيطدهبت بَدقا ايسدٔف
ف شلك ّكوٌ رد ّ٣أ ،ه أٖ مشاْم ايشف٘ ايحل ٔو .
فوىا ق مَٔل لفب رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه فاول :أ ٢تدهٚ
مو ٓاْل يٕ ٍقا ايحلمٔهلل ؟ فاول ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه :ا ُ،فحلسٙ
أٌ ٓرددٌْ خددرياّ ميددك فويلنسددُ فدد ٣دب دهللِّ .كوى د ت ٍددقِ أشددهلل ٔ ،ددُ مددً
اّ٤فب)(.)2
ئرٌْ مً محلذدات ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيدُ ّمد ه ّايشدْاٍهلل
 ٙ ،وهللم ىمْتُ مهاتب سٔوٗ خأب ًهٓ

مَٔل بً ،نهّ ٍّٕ :

اّ٤ل  :اخْل أخ ّابيدو ٛمدَٔل بدً ،ندهّ ًب ا٨مد٣و ّمديَه ابيلدُ
مَ ٘ .
ايجوىٕ  :لوهار مَٔل بً ،نهّ  ٙ ،ايرفه .
ايجويح  :لربوذ مَٔل بً ،نهّ مً فصوسلُ ّخاوبلُ آي٘ ّّمٔ ٘ حملورب٘
ا٨م٣و ّايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّايلشهٓض . ُٔ ،
ايهابع ٍ :ذهٗ أخ ّأبيو ٛمَٔل بً ،نهّ لفب اسبمش٘ .
( )1طبلصه تأرٓم امشق .22/16
( )2طبلصه تأرٓم امشق .7/3
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اشبومس  :خهّز مَٔل بً ،نهّ ًب دٔ

اىبشهكـب لفب محلهك٘ بهللر .

ايسواد  ًّْ :مَٔل بً ،نهّ ًب ا٤مه ْٓو بهللر ثده فروكدُ ًمدل اٌ
ٓهللفع ايحلْ

.

ايسوبع ًٔ :وو مَٔل بً ،نهّ بلأٔهلل ابيُ أبٕ ديهللل بويس٣مل ّاسبهللٓهلل
ىبيحلُ مً اشبهّز مً مر٘ مَودهاّ لفب اىبهللٓي٘ بوم٣مُ .
ايجومً  :سطْر مَٔل بً ،نهّ يبج ّ٣ياهٓ

ًب و ض اسبهللٓمٔ٘ ّتشهللٓهللِ

ًب أيفوظ ايحلاهلل ّمً ّدِْ تشهللٓهللِ ًب ايحلاهلل :
اّ٤ل  :امليددو ،نددهّ ،ددً كلوبدد٘ بسدده اا ايددههبً ايددهسٔه ًب ايحلاددهلل
ّو ب أٌ ٓرلب بومسك اا .
ايجوىٕ :مل ٓه

برلوبد٘ امده ايدييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه

بصف٘ اييمْٗ ّىبو ًول ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيدُ ّمد ه ي٩مدوو  ،دٕ ٔ ،دُ
ايس٣و (اكلب بومسك اي َه ثه ًول ٍقا مو ًوض ُٔ ، ٙضبنهلل رمْل اا
فاول مَٔل ّ :اا يْ كيو ىحل ه أىك رمْل اا مو وهللاىوا ،دً ايمٔدت ّ٢
ًوت يوا اكلب ضبنهلل بً ،مهلل اا.
فاددول ايددييب و د  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّم د ه ّاا لىددٕ يهمددْل اا ّلٌ
كقبلنْىٕ أكلب ضبنهلل بً ،مهلل اا) (.)1
ايجويح  :شهس مَٔل بً ،نهّ أىُ ٓ ٢أتٕ ي ييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ
ّآيُ ّم ه ايهددل مدً ًدهٓ
اىبَودهًٓ ّا٤ىصور

ل ٢راِ  ،دَٔه ٍّدْ ايشدهس ايدقٖ أغدوظ

ّيرً ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه أظَده ايصدرب

ّاسب ه مع ردو ٛايفطل مً ،يهلل اا ًدول تحلدوفب ط وََِئْٓ َزَّئكِ اٌٍَّئهَ َغْؼَئًْ ٌَئهُ

َِخْشَعًبص (.)2

( )1اشبصوٜص ايررب.407/1 ٚ
( )2مْرٗ ايا٣م .2
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ايهابع  :أثيو ٛو ض اسبهللٓمٔ٘ ًّمل امطدو ٛايحلادهلل ّودل أبدْ ديدهللل بدً
مَٔل بً ،نهّ لفب اىبْضع ٍّْ ٓهمف ًب ًْٔاِ فأوه مَٔل بً ،نهّ
 ٙ ،ل،واتُ لفب ًهٓ

فاول يُ ايييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه :لىدو مل

لبض ايحلاهلل بحلهلل ) .
أٖ مل ٓله لمطوّ ٛتًْٔع ايحلاهلل ّايشَواٗ  ُٔ ،فروٌ دْاب مَٔل أىُ
ٓ ٢صوحل ايييب ضبنهللاّ و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه  ٙ ،ش ٞابدهللاّ ل ٢أٌ ٓدها
ابيُ أبو ديهللل بأْاِ مع و ب ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه قبٔدٗ
يُ .
ّمٔأتٕ بٔوىُ ّفُٔ سذ٘  ٙ ،اىبشهكـب ياهلل را ايييب و  ٙاا ُٔ ،
ّآي ُ ّم ه أبو ديهللل ّٓ ٢حل ه ل ٢اا لظبقاب اييدود لفب ا٨مد٣و ًب ٍدقِ
ايْاًحل٘ ّبحلهللٍو

ّمه،وٌ مو فلض اا ،د ّدل بوبدوّ مدً ايههبد٘ ّايفدهز

٤بٕ ديهللل .
اشبددومس  :يادددهلل و ددب ايدددييب ضبنددهلل ودد  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيدددُ ّمدد ه ًب
و د ض اسبهللٓمٔدد٘ أٌ رب ددٕ ًددهٓ
ّيرددً مددَٔ ّ٣مل ٓدده

بٔدديَه ّبددـب ايمٔددت اسبددهاو ٤اا ٛايحلنددهٗ

بَددقا ايا ددب مددع أىددُ سددق يرددل اىسددوٌ ًّددول

( ّاا  ٢تلشدددهللخ ايحلدددهب أىدددو أخدددقىو ضدددغا٘ ّيردددً ذيدددك مدددً ايحلدددوو
اىبامل) (.)1
ّأم د ه مددَٔل بددً ،نددهّ ٓددْو ايفددلض ٍّددْ  ،دد ٙخددْف مددً ايددييب
ضبنددهلل ودد  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّمدد ه مددً شددهللٗ لٓقاٜددُ يددُ ّيرددً ايددييب
و د  ٙاا  ٔ ،د ُ ّآيددُ ّم د ه مل ػبحل ددُ يبددً امددلموق امددُ ْٓمٝددق بددل ًمددل
ام٣مُ ّأكهمُ .
ايسواد  :خهّز مَٔل بً ،نهّ مع ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه
لفب سيـب .

( )1ايسريٗ ٢بً كجري .333/3
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ٍّددل باددٕ مددَٔل بددً ،نددهّ مددً طاٌُّْاٌََّفَئخِ لٍُُئىثُهُُْص

( )1

ازبددْاب لذ سسددً

ام٣مُ ّكوٌ أبدْ برده ٓادْل ( مدو كدوٌ فدلض أ،ظده ًب ا٨مد٣و مدً فدلض
اسبهللٓمٔ٘ ّيرً اييود ْٓمٝق ًصه رأَٓه ،نو كوٌ بـب ضبنهلل ّربُّ .ايحلموا
ٓحلذ ٌْ ّاا ٓ ٢حلذل كحلذ ٘ ايحلموا سل ٙتم ا ا٤مْر مو أراا.
ياهلل ىظهت لفب مَٔل بً ،نهّ ًب سذ٘ ايْاا ًوٜنوّ ،يهلل اىبيشه ٓاهب
رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ٍهللٓ٘ ّرمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ
ّم ه ٓيشهٍو بٔهللِ ّا،و اسب٣م فش ق رأمُ ّىظه لفب مَٔل ٓ ادط مدً
شحلهِ ّأراِ ٓطحلُ ٔ، ٙ ،ئُ .
ّأذكه لبو ِٛأٌ ٓاهٯ ْٓو اسبهللٓمٔ٘ بأٌ ٓرلب :بسه اا ايههبً ايهسٔه
ّٓأب ٙأٌ ٓرلب ضبنهللاّ رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،م ه فشنهللت اا ايقٖ
ٍهللاِ ي٩م ٣و ّود ْات اا ّبهكوتدُ  ،د ٙىديب ايههبد٘ ايدقٖ ٍدهللاىو بدُ
ّأىاقىو بُ مً اذ ر٘.
بحلح رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،م ه لفب مَٔل بً ،نهّ ٓسلَهللُٓ مً
مو ٛزمدو فمحلح لئُ بهآّلـب ّدحلل كها غْؤو. )2( ).
ياهلل أًوو مَٔل بً ،نهّ ًب مر٘ لذ ( كلدب رمدْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ
ً ّلٌ
ش ٲ
 ٣فد ٣ت٫صد ٰم ٪
ّآيُ ّم ه لفب مَٔل بدً ،ندهّ لٌ ددوٛا كلدوبٕ يدٔ ّ
دوٛا ىَورا ف ٣ت٫ن٬سًٰٔ٪ٲ سل ٙتمحلح ليٕٲ قبدو ٛمدً زمددو فند ٥يدُ مددااتـب
ّبحلح بَنو  ٙ ،بحلري) (.)3
ياهلل خصٯ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه مَٔ ٣بً ،نهّ بَقا ايا ب
مً بـب ردو٢ت ًهٓ

ًب مر٘ ّميَه بحلدض بد

ٍوشده لكهامدوّ يسدَٔل

بشرصُ ّابيوّ ُٜأخُٔ سووب ايسوباـب ًب ا٨م٣و .

( )1مْرٗ ايلْب٘ .60
( )2طبلصه تأرٓم امشق .427/3
( )3ايهللر اىبيجْر .37/5
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ّيسَٔل أخ آخه امسُ مَل ٍّْ مً مس ن٘ ايفلض .
ّىبو اخل ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيدُ ّمد ه ّأودشوبُ مرد٘ ٓدْو ايفدلض
أمه مَٔل بً ،نهّ لفب بٔلُ ّأغ ق بوبُ ّأرمل ًب و ب ابيُ ،مهلل اا بً
مَٔل ئسأل ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه دْارِ ّٓا ب يُ ا٤موٌ
لذ كوٌ مَٔل خوٜفوّ  ٙ ،ىفسُ مً ايالل مً شهللٗ لٓقا ُٜي ييب ّأوشوبُ
ّتشهللٓهللِ ًب ،اهلل و ض اسبهللٓمٔ٘ مع أٌ ًهٓشوّ فْضْا لئُ بيْا ا٨تفوم .
ًّددهلل تددمـب ذدده ّي يددود ،ومدد٘ أٌ ايددييب ودد  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّمدد ه
ّأوشوبُ مل ٓأ تْا ل ٢ي حلنهٗ ًب شَه سهاو ٍّْ شَه ذٖ اياحلهللٗ ّمل ٓرً
محلَه م٣ق .
ًّول مَٔل ( ّدحل ت أتقكه أثهٖ ،يهلل ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه
ّلىٕ يأت رمْل اا و  ٙاا ُٔ ،

ّأوشوبُ ف ٔس أسهلل أمْأ أثهاّ م

ّآيُ ّم ه ْٓو اسبهللٓمٔ٘ قبو مل ٓ اُ أسهلل ّكيت ايقٖ كوتمُ مدع سطدْرٖ
بهللراّ ّأسهللاّ ّك نو ذبهكت ًهٓ

كيت فَٔو) (.)1

ّكوٌ ،مهلل اا بً مَٔل ًهلل أم ه ًمل ٍذهٗ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيدُ
ّم ه لفب اىبهللٓي٘ ٍّوده ،مهلل اا لفب اسبمش٘ ّردع لفب مر٘ ،يهللمو شدو
بأٌ ًهٓشوّ اخ ت ا٨م٣و .
فاوو أبِْ مَٔل بً ،نهّ بشهلل ّثوًُ ّسمسُ ّأمدهِ أٌ ٓدرتا آيدُ
فأظَه ،مهلل اا ايلأ٘ ّاي ـب لفب أٌ دوٛت محلهك٘ بهللر فردهز ،مدهلل اا مدع
أبُٔ مَٔل لفب محلهك٘ بهللر ّكوٌ ا٤بيوٓ ٢ ٛحلصٌْ آبوٍٛه يبو ٓهللل  ،دٙ
محلذدٗ ي ييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيدُ ّمد ه ًب لمد٣و ا٤بيدو ٛمدع لًومد٘
آبوَٜه  ٙ ،ايشها ّ،مواٗ اّ٤ثوٌ .
ايسوبع  :خهّز مَٔل بً ،نهّ لفب ايشوو مهاباوّ ّصبوٍهللاّ .
ًب نبو ٘،مً أٍل بٔلُ ّموت ٍيوا .

( )1طبلصه تأرٓم امشق .426/3
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ّٓهّ ٚمَٔل سهللٓجوّ  ً،ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه خبصدْص
ايهبوس ( سهللخ أبْ مدحلهلل أبدٕ فطدوي٘ ا٤ىصدورٖ ّكوىدت يدُ ودشم٘ ًدول:
اواشمت أىو ّمَٔل بً ،نهّ لفب ايشوو ئويٕ أغداىو أبدْ برده ايصدهللٓق
فسنحلت مَٔٓ ّ٣اْل :مسحلت رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ٓاْل:
ماوو أسهللكه ًب ممٔل اا مو ٘،خري مً ،ن ُ ،نهِ ًب أٍ ُ.
ًول مَٔلّ :أىو أرابط سل ٙأمْت ّ ٢أردع لفب مرد٘ أبدهللاّ ف ده ٓددل
بويشددوو سلدد ٙمددوت بَددو ًب وددو ٌْ،مددي٘ مثددوٌ ،شددهٗ ًب خ٣فدد٘ ،ندده بددً
اشباوب)(.)1
ّ،يهللمو أراا ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه مغوارٗ مر٘ م ٓه لمورتَو
لفب ،لوب بً أمٔهلل بً أبٕ ايحلوص بً أمٔ٘ بدً ،مدهلل مشدس ّأمدُ زٓيدب
بيت ،نهّ بً أمٔ٘ ٍّْ شوب ٓم ا مً ايحلنه ىٔفوّ ّ،شهًٓ مدي٘ ّكدوٌ
أمٔهلل ْٓو فلض مر٘ مشهكوّ ّأمه ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ْٓو ايفلض
ب ّ٢٣أٌ ٓ١ذٌ فصحلهلل  ٙ ،ايرحلم٘ ّآذٌ ئحل ً اىااو َ،هلل اّ٤ثوٌ ًب ايمٔت
ّبددهلل ٟل شددهاًوت ايشددَواتـب  ،دد ٙا٤ر

مددً ذات ايرحلمدد٘ ٍّددْ مددً

ط ٌٍََّئزٌِ ِث َجىَّئ َخ ُِجَبسَوئب َوهُئذًي
ذ ُوػِئ َغ ٌٍِاَّئب ِ
ْ َؤ َّو َي َثُْئ ٍ
َّ
،نْموت ًْيُ تحلدوفب ط ِب

ٌٍِْؼَبٌَِّنيَص (. )2
ّكوٌ ،لوب بً أمٔهلل دويسوّ مع مفٔوٌ بً سدهب ّاسبدورخ بدً ٍشدوو
بفيو ٛايرحلم٘ ف نو مسحلْا ا٤ذاٌ ًول ،لوب  :ياهلل أكهو اا أمٔهللاّ أٓ ٢رٌْ
مسع ٍقا فٔسنع ميُ مو ٓغٔظُ أٖ يْ كوٌ أبدِْ أمدٔهلل سٔدو يغ دا ايرد٣و
يم٣ل .
( ًّول اسبورخ بً ٍشوو :أمو ّاا يْ أ ،ه أىُ ضبدق ٢تمحللدُ .فادول أبدْ
مفٔوٌ ٢ :أًْل شٔٝ٭و يْ تر نت٤ ٫خربت ،
( )1طبلصه تأرٓم امشق .424/3
( )2مْرٗ آل ،نهاٌ .96

ٍقِ اسبص .ٙفرهز  ،دَٔه
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ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه فاولً" :هلل  ،نت ايقٖ ً له" ثه ذكه ذيك
ذه فاول اسبورخ ّ،لوب :ىشَهلل أىك رمْل اا طّااص مو او ع ٙ ،
ٍقا أسهلل كوٌ محليو فياْل أخربا) (.)1
ياهلل أراا ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه بلْئلُ بويْسٕ ،لوب بً أمٔهلل
 ٙ ،مر٘ أمْراّ :
اّ٤ل  :تْيٕ ايشموب اىبس١ئوت ازبسوو .
ايجوىٕ ، :هللو وريّرٗ ايحلهللا ٛي٩م٣و ًمدل اخْيدُ بهزخدوّ ّ،امد٘ اٌّ
ٍقِ ايلْئ٘ .
ايجويح  :لرااٗ بٔوٌ ًوىٌْ مً ايْسٕ ّأٌ ايييب و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ

ّم ه  ٢ؽبلور مً ىفسُ للبو ا٨خلٔور ّايلحلٔـب بويْسٕ ًول تحلوفب طٌَُْظَ ٌَهَ
ِِْٓ األَِْشِ شٍَْءٌ ؤَوْ َزُىةَ ػٍََُْهُِْ ؤَوْ َُؼَزِّثَهُُْ فَةَِّٔهُُْ ظَبٌُِّىَْص (. )2
ايهابع  :تهغٔب ايشموب بهللخْل ا٨م٣و .
اشبومس  :بٔوٌ مصهللام د ٕ ياوىٌْ  :ا٨م٣و ػبٓب مو ًم ُ .

ايسواد  :ا ْٗ،اىبس نـب شموبوّ ّكَّْ ّ٢شدْٔخوّ ي سدحلٕ ًب بيدو ٛاّيد٘
ا٤سروو ايشهّ ٘ٔ،ايسيً ا٨مبوىٔ٘ ّ ً،ايييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
ّم ه ًول (اٌ قبر٘ ٢ربحل٘ ىفه مً ًهٓ

اربأ بَه  ً،ايشها ّأرغب ذه

ًب ا٢م٣و ًٔل ّمً ٍه ٓدو رمدْل اا ًدول ،لدوب بدً أمدٔهلل ّددمري بدً
ماحله ّسرٔه بً سداو ّمَٔل بً ،نهّ) (.)3
ّهبل ،لوب اييدود ًب مرد٘  ،د ٙايصدً ٗ٣ب أًّوتَدو ّتْ،دهلل ايدقٖ
ٓلر ف ،يَو ًّول ٓ ٢ :لر ف ،يَو ل ٢ميوفق .

( )1تفسري ابً كجري .141/3
( )2مْرٗ آل ،نهاٌ .128
( )3تَقٓب ايلَقٓب .385/2
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ّذٍب بحلض أٍ َو لفب ايييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ّشدرْا مدً
،لوب ًّويْا ٓ :و رمْل اا املحلن ت  ٙ ،أٍل اا أ،هابٔوّ دوفٔوّ.
فاول ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه  :أىٕ رأٓت فٔنو ٓده ٚاييدوٜه أىدُ
أت ٙبوب ازبي٘ فأخق حب ا٘ ايموب فاحلاحلَو سل ٙفلض يُ ّاخل.
ّبٔينو أ،ا ٙايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه اىب١يف٘ ً ْبَه كل ّاسهلل
ميَه مو ٜ٘ىوً٘ ،يهلل تْزٓع ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه غيوٜه سيـب رضٕ
،لوب بهللرٍنـب  ً،كل ْٓو رزًوّ ٔ،يُ يُ رمْل اا و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
ّم ه ،يهلل لمورتُ ش ٌّ١مر٘ ًّٔل ارٍه ّاسهلل  ً،كل ْٓو .
( ، ً،لوب بً أمٔهلل ًول :أومت ًب ،ن ٕ ايقٖ املحلن

 ُٔ ،رمْل

اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه بهآً محلاهللًٓ كسْتَنو غ٣مٕ كٔسوٌ ف٣
ٓاْيً أسهللكه :أخق م

،لوب كقا فاهلل رزً

رمْل اا و  ٙاا ُٔ ،

ّآيُ ّم ه كل ْٓو ارٍنـب ف ٣أشمع اا بايوّ ٓ ٢شمحلُ كل ْٓو ارٍنوٌ)
(ّ. )1فُٔ أٌ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه كوٌ ٓحلدـب ،ادوٛ٭ ي٥مدري ايادوٜه
بو٨مورٗ .
ٍّل ًب ّ، ٘ٓ ٢لوب ي مٔت اسبهاو ،قاب ي قًٓ كفهّا ازبدْاب ىحلده

٤ىَو مصهللام يلْيٕ اىبلاـب ّ ٘ٓ٢اىبسذهلل اسبهاو ًول تحلوفب طوََِب ٌَهُُْ ؤَالَّ َُؼَزِّثَهُُْ
اٌٍَّهُ وَهُُْ َظُذوَْ ػَْٓ اٌَّْغْغِذِ اٌْؾَشَاَِ وََِئب وَئبُٔىا ؤَوٌَُِْئبءَهُ بِْْ ؤَوٌَُِْئبئُهُ بِالَّ اٌُّْزَّمُئىَْ
وٌَىَِّٓ ؤَوْضَشَهُُْ الَ َؼٍَُّْىَْص(.)2

ّكوٌ محلوذ بً دمل مع ،لوب ًب مر٘ ًّٔل أٌ ايييب و  ٙاا ٔ ،دُ
ّآيُ ّم ه ًب خهّدُ لفب سيـب املر ف محلوذاّ ّبحلدهلل سديـب أ،لنده ايدييب
و د  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّم د ه مددً ازبحلهاىدد٘ ًب ذٖ اياحلددهللٗ ّتحل د

،نهتددُ

ّ،يهللمو خهز م ً مر٘ ملْدَوّ لفب اىبهللٓي٘ املر ف ،لوب بً أمٔهلل ّبإ
( )1أمهلل ايغوب٘ .238/2
( )2مْرٗ ا٤ىفول .34
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محلُ محلوذ ئلفاُ اييود ًب ايهللًٓ ّٓحل نْىَه اياهآٌ ، ٌ٤لوبوّ سهللٓح َ،هلل
بو٨م٣و .
ّىبو ب ا أٍل مر٘ ىمدأ ّفدوٗ ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ًب ايسدي٘
اسبوآدد٘ ،شددهٗ ي ددَذهٗ ّتْافددق ايسددي٘  632و ٍددوز اييددود ّازاهبددْا ًب
اىبسذهلل اسبهاو ًّٔل زبأ ،لوب لفب شحلب مً شحلوب مر٘ خشٔ٘  ٙ ،ىفسُ
 ٣فل
ّأٌ مَٔ ّ

،يُ فْددهللِ ّددو ٛبدُ لفب اىبسدذهلل ًّدول أىدو أكفٔدك

ٍّقا بحلٔهلل ّكقا اياْل بورتهللاا نبو ٘،مً ايحلهب ًب مر٘ .
ّبوار مَٔل بً ،نهّ فاوو خأموّ ًب اىبسذهلل ّأخدربٍه بدأىَه ٓحلمدهللٌّ
اا  ،د ّدل ٍّْ سدٕ  ٢مبدْت ّأٌ ايدييب ضبندهلل ّا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
ّم ه ّافوِ ا٤دل ّاىلال لفب دْار ربُ فاول ( مدً كدوٌ ٓحلمدهلل ضبندهللاّ فدإٌ
ضبنهللاّ ًهلل موت ّمً كوٌ ٓحلمهلل اا فإٌ اا سٕ  ٢مبْت) (.)1
ّفُٔ محلذدٗ ي ييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيدُ ّمد ه ددهت  ،د ٙيسدوٌ
ّفحلل أوشوبُ فحل يهللمو ًّع مَٔل ًب ا٤مه ًول ،نه بً اشباوب ( يهمْل
اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ٓو رمْل اا اىلدد ثئلد ٙمدَٔل بدً ،ندهّ
ايسف ٔـب ٓهلليع يسوىُ فٓ ٣اْو ٔ ،ك خأمو ًب مْوً أبهللا.
فاول رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه  ٢أمجدل بدُ فٔنجدل اا بدٕ
ّلٌ كيت ىمٔو ًول ًّ هلل ب غ

أٌ رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًدول

ٓيحلنه ًب ٍقا اسبهللٓح  :لىُ ،س ٙأٌ ٓاْو ماومو  ٢تقمُ) (.)2
ّ ً،وهٓق ضبنهلل بً  ٕ ،بً أبٕ وويب ًول (ًول ،نده ي دييب ود ٙ
اا ّ ُٔ ،م ه :ا،

أىد ثئيت مَٔل فٓ ٣اْو ٔ ،يو خأمدوّ فادول" :

اَ،و ف حل َو أٌ تسها ْٓموّ ")(.)3

( )1ا٨ووب٘ ًب محلهف٘ ايصشوب٘ .475/1
( )2تأرٓم اياربٖ . 162/2
( )3ا٨ووب٘ ًب محلهف٘ ايصشوب٘ .475/1
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رآوبٰ ًَول ٪يٰه٪مْ٫لٔ اي ُٰٓ و ٙٓ ٪اي ُُٰٓ٬َٔ ٪، ٫
ّ ً،ابً امشوم ( أٌَٯ ٫،ن٪ه ٪ب ٪ً٬ايِ ٪
ّآيُ ّ٪مٓ ٪ه٪ٓ ٪و ر٪مْ٫ل ٪اي ُٰٓ ا٬،٪يٰٕ أَى٬دٔ  ٬ث٪ئٰٯل ٬ٕ٪م٬ٔ٪َ٫لٔ ب٪، ًٔ٬ن٬هّٕ ّ٪ٓ٪دهلل٬يَع ٫يٰس٪دوى٫ُ٪
وًٕ أَب٪هلل٭ا فَاَول ٪ر٪مْ٫ل ٫اي ُٰٓ و ٙٓ ٪اي ُٰٓ ّ ُٰ٬َٔ ٪،آيُ
فَ َو ٓ٪اُْو٬َٔ ٪، ٫ك خ٪أٰم٭و فٰٕ مٰ ٬ْ٪
ّ٪مٓ ٪ه ٪يَو أُم٪جٯل ٫بُٰٰ فَٔ٫ن٪جٯل ٫اي ُٓ ٫بٰٕ ّ٪لٌٔ ٬كُي٬ت ٫ى٪مٰٔٯو.
ًَول ٪ابً لم٬ش٪ومًَ٪ّ : ٪هلل ٬بَ ٪غ٪يٰٕ أٌَٯ ر٪مْ٫ل ٪اي ُٰٓ و ٙٓ ٪اي ُّٓ ُٰ٬َٔ ٪، ٫آيُ ّ٪مٓ ٪ه٪
ًَول ٪يٰحل٫ن٪هٔ فٰٕ ٍ٪ق٪ا ايِش٪هللٰٓحٰ لىٯُ٪، ٫س ٙ٪أٌَ٪ٓ ٬اُْو ٪م٪اَوم٭و يَو ت٪ق٫مٯُ.)1( )٫
ّ، ً،مهلل اا بً أبٕ م ْل ًول  :اىهللًت ثئيت ْٓو أسدهلل فأتٔدت ايدييب
و  ٙاا ّ ُٔ ،م ه فأخربتُ فأمهىٕ فوربقت ثئ٘ مً ذٍب

( )2

أٖ سل ٙيْ

ىد،ددت تيددٔيت مددَٔل بددً ،نددهّ يهٯكددب بددهللٓ ّ٣مددً ذٍددب ّّاوددل خاوبلددُ
ٍّذو٨ّ ِٛزااا سياوّ ّمراوّ .
ّ،يهللمو دو ٛرمْل أبٕ مدفٔوٌ لفب مرد٘ ٓسدليفهٍه ييصدهٗ ًوف لدُ ًمدل
محلهك٘ بهللر ًوو مَٔل بً ،نهّ خأموّ ًب مر٘ ؼبه

ً ٙ ،لول ايييب ضبنهلل

و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه .
ًّول ٓ :و آل غويب أتوركٌْ اىله ضبنهللاّ ّايصموٗ محلُ مً شموبره ّأٍل
ٓجهب ٓأخقٌّ ،رياىره ّأ مْايره مً أراا مو ّ٢فَدقا مدويٕ ّمدً أراا
ًْٗ فَقِ ًْتٕ ّمهللسُ أمٔ٘ بً أبٕ ايص ت .
ّمع ٍقا فوٌ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه أكهمُ مهللٗ ا٤مه ّأاخ ُ
لفب بٔلُ.
ٍّل يًْْ مَٔل بً ،نهّ ًب ا٤مه ْٓو محلهك٘ بهللر مً مْضًْ ٘ٔ،ب
ٍهللآلُ ّسسً لم٣مُ ازبْاب ىحله .
ّٓ ٢يرهو ٍقا اىبحلي ٙبرْىُ يبجل ًهٓ

ًب و ض اسبهللٓمٔ٘ ثه ٓ ٢حل ده

ل ٢اا مو محل ٙلئُ مَٔل مً ايلرفٔف  ً،ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه
ّاىبس نـب ْٓو و ض اسبهللٓمٔ٘ ّرا دْٔش ًهٓ
( )1ايسريٗ ٢بً ٍشوو .649/1
( )2ابً سذه ايحلسا٣ىٕ  /يسوٌ اىبٔداٌ .10/2

ْٓمٝق .
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ًّهلل رّ ٚمَٔل بً ،نهّ  ً،ايييب ضبنهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه
أسوآح ميَو مو رّاِ ٍّْ ًب وهٓاُ لفب ايشوو مهابادوّ أٓدوو أبدٕ برده ًدول
(مسحلت رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه ٓادْل :مادوو أسدهللكه ًب
ممٔل اا مو ٘،خري مً ،ن ُ ،نهِ ًب أٍ ُ.
ًول مَٔل :فأىو أرابط سل ٙأمْت ّ ٢أردع لفب مرد٘ أبدهللا .فندوت ًب
وو، ٌْ،نْاد بويشوو مي٘ مثدوىٕ ،شدهٗ)

( )1

يدريزم أدده ايهبدوس ّثدْاب

اىبْت ًب ممٔل اا اثيو ٛايهبوس ٍّْ مً بهكوت ًْيُ تحلوفب طََبؤَهَب اٌَّزََِٓ

آَِاُىا اطْجِشُوا وَطَبثِشُوا وَسَاثِـُىا وَارَّمُىا اٌٍَّهَ ٌَؼٍََّىُُْ رُفٍِْؾُىَْص (.)2
ايجومً  :أبْ ّااّ ٘،امسُ اسبورخ بً ومريٗ بً محلٔهلل بً محلهلل بً م ه
ٍّْ أّل أمري ا٫فع فهللاّ ِ ٠فك مً ا٤مه لذ أٌ ردو٢ت ًهٓ

أمهّا

بويلأىٕ ًب افع فهللا ٛا٤مه ٚخشٔ٘ أمْر :
اّ٤ل  :رغم٘ ّ ونع وشوب٘ ايدييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه
با ب ممويا كمريٗ ًب فهللا ٛا٤مه. ٚ
ايجوىٕ  :لىلفو اىبس نـب مً أمدْال فدهللا ٛا٤مدهّ ٚتسدرريٍو ًب بيدوٛ
ا٨م٣و ّذبسـب محلٔش٘ اىب١ميـب .
ايجويح  :مشوت٘ ايحلهب باهٓ
ايهابع  :تهاا ًهٓ

.

ًب افع ا٤مْال ًب مو ٘،وور ٜ٘مل ترً بوسبسموٌ .

اشبومس  :ادلنو اىبصوٜب ً ٙ ،هٓ

ًب اىباوو ٍّٕ :

اّ٤فب :اذدمب٘ ًب محلهك٘ بهللر .
ايجوىٔ٘  :كجهٗ ايال  ٙمً ًهٓ

.

ايجويج٘  :فاهلل ،هللا مً ر٠موً ٛهٓ

.

ايهابحل٘  :اىبيحل٘ ّايحلد ايقٖ ىويُ اىبس نٌْ قبحلهك٘ أسهلل .
( )1اياماوت ايررب٢ ٚبً محلهلل .453/5
( )2مْرٗ آل ،نهاٌ . 200
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اشبومس٘  :لاراا ،وم٘ اييود بويحلال ازبنحلٕ ياوىٌْ ٍّْ أٌ ىصه ايييب
ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ ًب محلهك٘ بهللر محلذدٗ يُ .
ايسوام٘  ًّْ :ممحلـب مً ًهٓ
ايسوبحل٘  :افدع ًدهٓ

أمهً ٚب أٓهللٖ اىبس نـب .

يمدهللل ا٤مدهّ ٚدَويد٘ مادوآه ا٤مدْال ايديت

ٓا مَو اىبس نٌْ ًب ايفهللاّ ٛاييت ذبلنل ّدٍْوّ :
أّ : ّ٢تحلٔـب ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ماهللاراّ مً اىبول بهللّ٢
 ً،كل أمري .
ثوىٔوّ  :و ب مم ا ك ٕ مً اىبول  ً،نبٔع ا٤مه. ٚ
ثويجوّ  :دحلل مم ا ماهللر مً اىبول  ً،كل أمري سسب شأىُ ّميديلُ .
رابحلوّ  :ايلشهللٓهلل ًب بهللل بحلض ا٤مه ٚايدقًٓ أمدهفْا ًب ضبوربد٘ ايدييب
ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّاىبس نـب ْٓو بهللر .
خومسوّ  :سبوظ لٓقا ٛا٤مده ٚي دييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه
ّأوشوبُ ،يهللمو كوىْ ا ًب مر٘ فويقٖ كوٌ ٓ١ذَٓه ٓطو،ف بهللل فروكُ مً
ا٤مه .
مواموّ  :ظً ًهٓ

بأٌ ايدقٖ ٓمدوار يفردوا امدريِ ٓا مدٌْ ميدُ مم غد ّو

كمرياّ.
موبحلوّ  :تها ا٤مه، ٚيهلل اىبس نـب مهللٗ مهللٓهللٗ ٓر فَه لوحلومَه ّايسَه
َٔ ،ه ّسهاملَه ّميحلَه مً ايفهار .
ّتهللل اً ْٗ،هٓ

ي لأىٕ ّا٨بادوً ٛب فردوا ا٤مده ، ٚد ٙا٨ونٝيدوٌ

َٔ ،ه ّ،هللو اشبشٔ٘ مً لدَوز اىبس نـب ً ٙ ،لدل أٖ مديَه ٍّدْ مدً

مصوآق ًْيُ تحلوفب ط وََِب ؤَسْعٍَْاَبنَ بِالَّ سَؽَّْخ ٌٍِْؼَبٌَِّنيَص (.)1

ًّول ايدييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه خبصدْص ا٤مدري أبدٕ
ّاا ٘،ايسَنٕ (لٌ يُ قبر٘ ابيو ك ٔسو تودها ذا مول ّكأىره بُ ًهلل ددوً ٛب
( )1مْرٗ ا٤ىمٔو.107 ٛ
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 ٢ :تحلذ دْا بفدهللا ٛأمدهاكه ٓ ٢دأرب

و ب فدهللا ٛأبٔدُ " ف ندو ًويدت ًدهٓ

ٔ ،ره ضبنهلل ّأوشوبُ ًول اىبا ب بً أبٕ ّاا ٍّْ ٘،ايق ٚكوٌ رمْل
اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه  : ،وهللًله  ٢تحلذ ْا.)1( ).
ّأبْ ّااٍ ٘،قا ىسٔب ب

ٍوشه لذ أٌ زّدلُ ابيُ ،ده ايدييب ضبندهلل

أرّ ٚبيت اسبورخ بً ،مدهلل اىبا دب ( ّّيدهللت ٤بدٕ ّاا،د٘ :اىبا دب ّأبدو
مفٔوٌ ّأو نبٔل ّأو سرٔه ّايهبحل٘) (. )2
ّاخدل اىبا دب بوبٔدُ أبدٕ ّاا،د٘ لفب مرد٘ فدهآ ٚاييدود سد، ّٗ٣ددْاٗ
ا٤مددري ّأاركددْا ًددمض ًددهار ًددهٓ

بويلددأىٕ بفرددوا ا٤مدده ٚفنددع أىَدده

أخددقٍّه ي الددول ّ،هضددٍْه ي الددل ًّّحلددْا بو٤مدده فددوىَه ٓدٓددهللٌّ ًب
ظ نَه قبيع فروا ا٤مهّ ٚبٔٯً اىبا ب ّأبِْ ٍ٤ل مر٘ ايسدنت ايدقٖ
ٓلصف بُ اىبس نٌْ ّسسً محلوم ٘ ا٤مه ٚايقًٓ ٓلا حلٌْ لفب فروكَه مً
ا٤مه ّهبل أبْ ّااّ ٘،ابيُ اىبا ب ا يهموٜل مً ا٤مه ٚؼبجٌْ أٍ َٔه
بو ٔ ٞلفب اىبهللٓي٘ ّفرَه مً ا٤مه .
ّٓ ٢لحلور

ٍقا اسبح مع لًهارٍه حبسً محلوم ٘ ايييب و  ٙاا ُٔ ،

ّآيُ ّم ه ّاىبس نـب ذه ّاىبٔل لفب ا٨م٣و كنو أخربٍه اىبا ب قباهللار
ايمهللل ٍّْ أربحل٘ آ٢ف ارٍه مً ايفط٘ أٖ أربحلنو ٜ٘آيور ذٍموّ ّأٌ اىبم ا
ٓهللفع لفب اىب١مه ّئس لفب ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ايقٖ ٢
ٓأخق مً أمْال ًهٓ

ًب فردوا ا٤مده ٚشدٔٝوّ ّأاركدت ًدهٓ

ايهفحلد٘

ّايسنْ ايقٖ ٓلصف بُ ايييب ضبنهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ٍّدْ مدً

مصوآق ط وَبَِّٔهَ ٌَؼًٍَ خٍُُكٍ ػَظٍُُِص ( ٍّْ )3مً أمموب افدع اسبسدهلل ّاسبيدق
مً ًهٓ

عبْ ا يييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّب

ايقًٓ باْا ًب مر٘ .
( )1ايسريٗ اييمْٓ٘ ٢بً كجري .481/2
( )2ا٨ووب٘ ًب محلهف٘ ايصشوب٘ .432/3
( )3مْرٗ ٌ .4

ٍوشه قبً فدَٔه
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كنو أاركْا أٌ تها بهللل ا٤مري مً ايياهلل لفب ايقٖ أمهِ ا ْٗ،مً ايييب
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ٤وشوبُ ي رهّز ًب كلوٜب ايهللفو ّلفب اىبٔل لفب
أمه ايحلهللّ بهللل ًل ُ بويسٔف أّ رمُٔ بويسَوو .

ٍّ ْ مً مصوآق ًْيدُ تحلدوفب ط وََِئب ؤَسْعَئٍْاَبنَ بِالَّ سَؽَّْئخ ٌٍِْؼَئبٌَِّنيَص (٤ )1ىدُ

زده  ً،ايالل ّمفك ايهللمو ٍّْ ٛمً مصوآق اسلذوز اا ،دد ّددل

 ٙ ،اىبٜ٣ر٘ باْيُ طبٍِِّٔ ؤَػٍَُُْ َِب الَ رَؼٍَُّْىَْص (. )2

سٔي نو  ،نْا بأٌ اا ،د ّدل طعَبػًٌِ فٍِ األَسْعِ خٍَُِفَخص (ّ)3وريّرتُ
ممموّ بويفسوا ّمفك ايهللموً ٛب بحلض ذرٓ٘ آاو فنً  ،ه اا ،د ّدل ًب
اىباوو أٌ اا ،د ّدل ٓمحلح ا٤ىمٔو ٛئنليع اييود  ً،ايظ ه ّايالدل سلدٙ
مً ايالل بوسبق بدأٌ ٓهغدب أودشوب ايدييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
ّم د ه بأمدده اىبشددهكـب يلرددٌْ ،وًمدد٘ ٍدد ٛ٢١ا٤مدده ٚاخددْل ا٨مدد٣و
ّا٨خ٣ص ًب ا٨مبوٌ ّرقبو ام ه بحلض ا٤مه ٚفوومض أمدرياّ ًب مدهٓ٘
 ٙ ،مً أمهِ أّ  ،د ٙأخٔدُ أّ ّيدهللِ أّ ٓادْو بوٓدقا ٛابيدُ يدٔرتا ا٨مد٣و
ّاتمو ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه فَٔوده ا٢بً ثه  ٓ ٢مح ا٤ب
أٌ ٓلْب ّؽبهز ًب ايسهآو ّابيُ محلُ .
ٍّل وور ٍيوا ّماو ٛي لذورٗ ّايرسب ًب مسأي٘ ا٤مه ٚكنو يدْ
كوىْا ٓأخقٌّ مً أٍل ا٤مري مم غوّ كمرياّ ّٓلصوسبٌْ مع ايقٖ أمهِ ٙ ،
مم ا محلـب ازبْاب  ٢ائل . ُٔ ،

( )1مْرٗ ا٤ىمٔو.107 ٛ
( )2مْرٗ ايماهٗ .30
( )3مْرٗ ايماهٗ .30
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ّكوٌ ابِْ ومريٗ ًهلل ،نه وّْٓ ّ٣مل ٓظَه ايشٔب ًّٔ ُٔ ،ل موت ّيُ
موّ ٜ٘مثوىـب مي٘

ّأارا ا٨م٣و ّأخل ف فُٔ ٍدل أمد ه أّ ًّ ٢ويدت

( )1

ابيلُ
( مً ٓأمً اسبهللثوٌ بحلهلل ومريٗ ايسَنٕ موتو
ممات مئلُ اىبشٔب ّكوٌ ذيره اىف٣تو) (.)2
ّبإ أبْ ّاا،د٘ ًب مرد٘ ّأمد ه ٓدْو ايفدلض ّمدوت أٓدوو ،نده بدً
اشباوب .
ايلومددع ٍّ( :دب بددً ،نددري بددً ٍّددب بددً خ ددف بددً سقافدد٘ بددً نبددض
ازبنشٕ) ( )3سطه ٍّب ٍْ ّأبِْ ،نري محلهك٘ بهللر مع ايرفور ّكوٌ أبِْ
ذا ًددهللر ّشددأٌ ًب ًددهٓ
ئسلا ع دٔ

ّمددً شددذحلوىَه ّشددٔوؤيَه ّبحلجلددُ ًددهٓ

اىبس نـب مً دَ٘ ،هللاِ ّ،هللتُ ٍّل يُ مهللا أو  ٢فودول

بفهمُ سْل دٔ

اىبس نـب ايق ًٓ كوىْا ٓهّىُ ّٓهللركٌْ ّظٔفلُ ًّصدهللِ

ّيريَه مل ٓهمِْ بسَه ّمل ٓلحلهضْا يُ ياوىٌْ ٍّْ أٌ ا٤ىمٔوٓ ٢ ٛمهللأٌّ
ايالول .
ّسٔينو ،وا مً اّراىُ سْل محلسره اىبس نـب أخرب بأٌ ،هللاٍه عبْ ث٣مثوٜ٘
أّ ٓهغمددٌْ ً ددّٔ ّ٣يريددُ سددقر ًهٓش دوّ ّأىددقرٍه لذ ًددول (لىددٕ أرّ ٚدٍْ دوّ
كْدْ ِ اسبٔوت  ٢مبْتٌْ ظنأ أّ ٓال ٌْ ميو أ،دهللااٍه فد ٣تلحلهضدْا ذده
بَقِ ايْدِْ اييت كأىَو اىبصوبٔض) (.)4
ياهلل سقرٍه ّىَوٍه  ً،ايالول ّبٔٯً اشباأ ّايط٣ي٘ فُٔ ّأىُ ١ٓ ٢اٖ
ل ٢يرجهٗ ايال  ٙمً ًهٓ

( )1ا٨ووب٘ .409/2
( )2ا٨ووب٘ .49/2
( )3ا٨ووب٘ .250/3
( )4ا٨ملٔحلوب .379/1

فاويْا يُ  :ا ٍقا ،يدك ّسدهش بدـب ايادْو
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فوملذوب يا مَه ّرم ٙبيفسُ  ً،فهمُ بـب أوشوب رمْل اا و  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأشحلل فلٔل ايالول .
ًّو تل محلُ ابيُ ٍّب بدً ،ندري ٓدْو بدهللر ّايدقٖ ًّدع ًب ا٤مده بٔدهلل
اىبس نـب .
ًّٔل أٌ ٍّب بً ،نري كوٌ مً أسفا اييود ّكوىت ًهٓ

تاْل يُ

ً موٌ ىبو  ُٔ ،مً شهللٗ اسبفا فيدل ًْيُ تحلوفب طَِب عَؼًََ اٌٍَّهُ ٌِشَعًٍُ ِِْٓ لٍَْجَُِْٓ
فٍِ عَىْفِهِص (ّ )1يرً ا ٘ٓ٦ىديت ًب غري ٍّب ٍقا .

ّذكهت أمموب ملحلهللاٗ ييدّذو ميَو أىَو ىديت ًب ردل امسُ نبٔل
بً محلنه مً ب

نبض ٍّه ًمٔ ٘ ٍّب بً ،نري لذ لىَدو مً محلهك٘ بهللر

ّىحلّ ِ٣اسهللٗ ًب ٓهللِ ّا٤خهً ٚب رد ُ فسأيِْ أًٓ ىحل٣ا ؟
ًول ًب رد ٕٯ ًويْا فنو ًب ٓهللا ؟
ًول  :مو شحلهت فحل نْا أٌ ئس يُ ً موٌ .
ّمْضْ ا ٘ٓ٦أ،ه يمٔوىَو ا،٨ذوز ًب خ ق ا٨ىسدوٌ ّأىدُ ٓ ٢ردٌْ ًب
بهللىُ ً موٌ .
ّىبو دو، ٛنري بً ٍّب مً مرد٘ باصدهلل اغلٔدول ايدييب ضبندهلل ود  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه بلهللبري مً و فْاٌ بً أمٔ٘ ّخشٕ ايصشوب٘ ميُ ّيرً
ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًول (أاخ ِْ ٕ ،ٯ فاوو ،نه بأخدق هبويد٘
مٔفُ ًب ،ياُ ّيمُٔ بَو ف نو رآِ ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ًدول :
أرم ُ ٓو ،نه .
ّد س ،هللا مً ا٤ىصور ،يهلل ايييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه
فاول يُ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيدُ ّمد ه أاىدْ ٓدو ،ندري (فدهللىو ثده ًدول :
اىحلنْا وموسو ّكوىت ذبٔ٘ أٍل ازبوٍ ٔ٘ بٔيَه فادول رمدْل اا ود ٙ
اا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّمد ه ً :ددهلل أكهميددو اا بلشٔدد٘ خددري مددً ذبٔلددك ٓددو ،نددري
( )1ا٤سداب .4
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بويس٣و ذبٔ٘ أٍل ازبي٘

ًول  :أمو ّاا لٌ كيت ٓو ضبندهلل سبدهللٓح َ،دهلل

بَو) (.)1
ّأم ه ٍّب بدً ،ندري ّرّ ٚبدوياْل  :مسحلدت ،جندوٌ ٓادْل  :ىَدٙ
رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه أٌ ذب ق اىبهأٗ رأمَو ّمل ٓهّ ٍّب
سهللٓجوّ  ً،ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه مً غري ّاما٘ .
ايحلوشه ، :مهلل بً زمحلد٘ بدً ًدٔس بدً ،مدهلل مشدس ّأمدُ ،وترد٘ بيدت
ا٤سيف بً  ،ان٘ ّٓهدع ىسمُ لفب ،ومه بً ي ٍّْ ٖ١مً مواات ًهٓ
ٍّوده أخِْ ٓدٓهلل بدً زمحلد٘ ّأخلدُ ٤بٔدُ مدْاٗ لفب اسبمشد٘ مسد نـب ًب
اذذهٗ ايجوىٔ٘ .
ّتدّز ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه أخلدُ مدْاٗ بيدت زمحلد٘
بحلهلل أٌ موت زّدَو مرهاٌ بً ،نهّ ّايقٖ أظبمت ميُ ّيهللِ ،مهلل اا لذ
،وا مرهاٌ لفب مر٘ ّموت فَٔو ّسٔينو  ،ه ،مهلل بً زمحلد٘ بددّاز أخلدُ
مً ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه دحلل ؼبجْ ايرتاب  ،د ٙرأمدُ ًّدول
بحلهلل أٌ أم ه ( لىٕ يسفُٔ ْٓو أسجْ ايرتاب  ٙ ،رأمٕ أٌ تدّز رمْل اا
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه مْاٗ) (. )2
مع أٌ أبوِ زمحل٘ بً ًٔس ٍْ ايقٖ زّدَو ي ييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ
ّآيُ ّم ه لذ اشورت خْي٘ بيت سرٔه امهأٗ ،جنوٌ بً مظحلٌْ  ٙ ،ايييب
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه بحلهلل مْت خهللػبد٘ أٌ ٓلددّز ّذكدهت يدُ مدْاٗ
بيت زمحل٘ خوو٘ ًّويت يُ أىَو آميت بك ّاتمحللك  ٙ ،مو أىت  ُٔ ،أٖ
ًب ا٤ذّ ٚا٨ملطحلوف .
فهللخ ت خْي٘  ٙ ،مْاٗ ًّويت ذو ً :هلل أاخل اا ٔ ،دك مدً اشبدري
ّايربك٘ ؟ ًويت مْاٗ ّمو ذاا ؟

( )1تَقٓب ا٤ثور .77/4
( )2ا٨ووب٘ .218/2
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ًويت  :أرم

رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه أخامدك ٔ ،دُ

ف ه ترتاا مْاٗ ًب اىبْافا ٘ ّأ ،يت رضوٍو لذ ًويت ّاات أاخ ٕ ٙ ،
أبٕ فأذكهٖ ذيك يُ .
ّكوى ت أٓوو سر ّخهّز اييدود لفب ،هفد٘ ّميدّ ٙرب دف زمحلد٘ ،دً
اشبهّز ٤ىُ شٔم كمري فهللخ ت  ُٔ ،خْي٘ ّسٔلُ بلشٔ٘ ازبوٍ ٔ٘ ٍّدٕ
ّ ٙ ،دِْ :
اّ٤ل  :أىحله وموسوّ ّي ذنع أىحلنْا وموسوّ ّميُ ًْل أمه ٟايأس :
أٰ، ٢ه ٬وموسوّ أٓٳَو ايا ل ٫ايمويٕ ٍّ ...ل ٓ٪حلٰن ٪ً٬مً كوٌ ًب ايحل٫ص٫هٔ اشبويٕ

( )1

ايجوىٕ  :سٔٔت وموسوّ .
ايجويح ، :ه وموسوّ ّميُ ًْل ،يرتٗ بً شهللاا :
ٓو ا٪ار٪، ٪م ََ٘ ٬بويِذْٰا ٰٛت٪رَ ٖنٰٕ ٰ،ّ ...نٰٕ و٪موسوّ ا٪ار٪، ٪مّ ََ٘ ٬امَ ٬نٰٕ)

( )2

ّكأىُ املسا٤ ٙرضَه ّمأل اا كجهٗ اىباه ّايس٣م٘ .
ايهابع  :سٔٔت مسوٛ٭ لذا كوٌ ًب اىبسو. ٛ
اشبومس  :أىحله اا بك ٔ،يوّ .
ايسواد  :أم ه .
ايسوبع ، :

أيف ،وو .

ايجومً  :أبٔت اي حلً .
ًّهلل أبهللل اا اىبس نـب ٍقِ ايلشٔوت بويس٣و ايقٖ ٍْ ذبٔ٘ اىبٜ٣رد٘
ّكوٌ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه لذا م ه  ُٔ ،بحلطَه بلشٔ٘ ازبوٍ ٔ٘
ٓيمَُ لفب فطل اا ًب لبهللال ايلشٔ٘ بويس٣و.
ّ ً،ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًول  :خ ق اا آاو ّوْيُ ملٌْ
ذرا،وّ ًول  :اذٍب فس ه  ٙ ،أّيٝك اييفه مً اىبٜ٣ر٘ فومسع مو ؼبْٔىك

( )1ايصشوق ًب اي غ٘ .473/1
( )2توز ايحلهّد .7293/1
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فإىَو ذبٔلك ّذبٔ٘ ذرٓلك  .فقٍب فاول  :ايسد٣و  ،دٔره فادويْا  :ايسد٣و
ٔ ،ك ّرهب٘ اا فدااِّ ّرهب٘ اا (.)1
ّايس٣و ذبٔ٘ ا٤ىمٔوًّ ٛب ضٔف ابهأٍه مً اىبٜ٣ر٘ ّرا ًْيدُ تحلدوفب

ط وٌَمَذْ عَبءَدْ سُعٍُُاَب بِثْشَاهَُُِ ثِبٌْجُشْشَي لَبٌُىا عَالًَِب لَبيَ عَالٌََص(.)2

ٍّددل شدده،ت ذبٔدد٘ ا٨مدد٣و ًب اىبهللٓيدد٘ أو أىَددو شدده،ت ًب مردد٘ ًّمددل
اذذهٗ ازبْاب ٍْ ايجوىٕ فشٔينو ٍوده ىفه مً ايصشوب٘ لفب اسبمش٘ كوىت
ذبٔلَه ايس٣و ّ،يهللمو سباَه ّفدهلل مدً مشدهكٕ ًدهٓ

ّاشدلرٍْه ،يدهلل

م رَو اييذوشدٕ اسلذدْا بدأٌ ٍد ٛ٢١اييفده مدً اىبسد نـب لذا اخ دْا ٔ ،دُ
ٓ٢سذهللٌّ يُ كنو ٓسذهلل اييود ّ ٢ؼبْٔىُ بقات ذبٔلَه ف نو امدلهللٙ،
اييذوشٕ دحلفه ايأور ّأوشوبُ ّاخ ْا  ُٔ ،مل ٓسدذهللّا يدُ ّسٔدِْ
بلشٔ٘ ا٨م٣و ّسٔينو مأذه اييذوشٕ ًويْا  :ىسدذهلل ي ٓدُ ايدقٯٖ خ ادك
ّم رك ًول ّللبو كوىت ت ك ايلشٔ٘ ييو ّعبً ىحلمهلل اّ٤ثوٌ .فمحلح اي ُٓ فٔيدو
ىمٔوّ وواًوّ.
ّأمهىو بويلشٔ٘ اييت رضَٔو اي ُٓ ييو ٍّْ .ايس٣و ذبٔ٘ أٍل ازبيٯ٘ .فحلهف
اييٯذوشٕ أٌ ذيك سق فٔنو دوً ٛب ايلْراٗ ّا٢ظبٔل(.)3
ّ ً،ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ( أٌ اي ُٖ تحلوفب خ دق آا٪و٪
ثه ًَول ٪يَُ : ٫اذ٪ٍ٬ب ٬لٔفب أُّيَٰٝكَ اييٲفَه مًٰ ٪اىبََٰٜ٣رَدٰ٘ فَس٪د ِّهَ ٪، ٬دَٔٔ٬ه ٬فَذ٪دو٫ٍ٪ٛه٬
فَاَول ٪يََ٫ه : ٬مَ٣٪وٮ  ٬َٔ ٪،رُه ٬فَاَويُْا يَُ٬َٔ ٪،٪ّ : ٫كَ ايسٲَ٣و٪ّ ٫ر٪س٬ن ُ٘٪اي ُٰٖ فَاَول ٪يَُ٫
٪ٍ :قِٰٰ ت٪شٰٔٲل٫كَ ّ٪ت٪شٰٔٲُ٘ ذ٫رِٓٲل٪كَ مًٰ ٬ب٪حل٬هللٰاَ لٔيَ٬ْ٪ٓ ٙؤ ايأٰ٪وم.)4( )ٰ٘٪
ّمأل زمحل٘  ً،اىبهأٗ مً ٍقِ ؟
أٖ اييت اخ ت ّم نت ٕ ،ٯ .
( )1ايهللر اىبيجْر .71/1
( )2مْرٗ ٍْا .69
( )3ايرشف ّايمٔوٌ .105/3
( )4تفسري ايجحلوييب .186/2
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فاويت  :أىو خْي٘ ابي٘ سرٔه ًول  :مو شأىك ؟
ًويت  :ارم

ضبنهلل بً ،مهلل اا اخاب  ُٔ ،مْاٗ ّمل تقكه ايييب

و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه بصف٘ اييمْٗ ّايهموي٘  ٌ٤زمحل٘ كوفه فاول كفٯ
كهٓه .
ثه مأذو فنوذا تاْل ووسملك ؟ أٖ مْاٗ .
ًويت  :ذبب ذيك أٖ أىُ مل ٓسنع مً مْاٗ للبو اكلف ٙبس١ايُ شبْي٘
يصغه بْٔت مر٘ ّ ،نُ بأٌ مْاٗ تسنع ك٣مُ ّي ْثوً٘ بَو .
ًول  :أا ُٔ،يٕ  :أٖ مً غري اباوّ ٛاردوّ ٛاىلظور ا٨خدْاٌ فذدوِٛ
رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه فدّدُ لٓوٍو ًّب اسبره ايشده ٕ،أٌ
ايجٔب أمهٍو بٔهللٍو ّٓ ٢شرتس لذٌ ا٤ب ّازبهلل.
ًّب ْٓو ايفلض ربووه ،مهلل بً زمحل٘ مع مدحلهلل بدً أبدٕ ًّدوص ًب ،مدهلل
ايههبً بً زمحل٘ لذ أخقِ محلهلل ًّول أٌ أ خٕ ،لم٘ َ،هلل بٕ ائُ ًّول يٕ
أٌ ابً ّئهللٗ زمحل٘ م

فوًمطُ فَْ ّيهللٖ فشطه مدحلهلل ّ،مدهلل بدً زمحلد٘

،يهلل رمْل اا فقكه محلهلل ّؤ٘ أخٔدُ ًّدول ،مدهلل بدً زمحلد٘  :أخدٕ ّابدً
ّئهللٗ أبٕ ّّيهلل  ٙ ،فهاشُ .
ّمع أٌ محلهللاّ يُ موبا٘ ًب ا٨م٣و ّ،مهلل بً زمحل٘ أم ه ْٓو ايفلض فاهلل
ًط ٙرمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه بأٌ ،مهلل ايههبً يحلمهلل بً زمحل٘
ٍّْ أخِْ ّيرً ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه (ًول يسْاٗ " اسلذيب
ميُ ") (ّ )1ايْئهللٗ ٍٕ ا٤م٘ ًّهلل ٓا ق ٍقا اي فا  ،د ٙا٤مد٘ ّأٌ كوىدت
كمريٗ ّاىب٣ا أىَو ّيهللت بـب ايحلهب ّمل تأتَه بويسيب ّعبِْ .
ّٓاول ًب تهتٔب مً اىبهأٗ  ٍٕ :وف ٘ مو اامدت ودغريٗ ثده ّئدهللٗ لذا
ذبهكت ثه كو،ب لذا كحلب ثهللَٓو ثه ىوٍهلل لذا زاا ثه محلصه لذا أاركت ثه
،وىس لذا ارتفحلدت ،دً سدهلل ا،٨صدور ثده خدْا لذا تْمدات ايشدموب ثده
( )1ا٨ووب٘ .344/2
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مس ف لذا دوّزت ا٤ربحلـب ثه ىصف لذا كوىت بـب ايشموب ّايلحلذٔد ثده
شَ ٘ ّ كَ ٘ لذا ّدهللت مس ايررب ّفَٔو بأ٘ ّد هلل ثه شَربٗ لذا ،ذددت
ّفَٔو كبومدك ثده سٔدبدٌْ لذا ودورت ،وئد٘ ايسدً ىوًصد٘ ايادْٗ ثده ً حلده
ّيا ط لذا اعبيً ٙهللٍو ّماات أميوىَو) (.)1
ياهلل أكهمَو ّأمهتَو ا ا ،د ّدل لذ ذكهٍو ًب اياهآٌ بصف٘ أو اىب١ميـب

ًول تحلوفب طوَؤَصْوَاعُهُ ؤَُِّهَبرُهُُْص (.)2

ّمْاٗ ٍٕ ثوىٕ زّد٘ ي ييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه لذ تدّدَو
ًب شددَه رمطددوٌ ًب ايسددي٘ ايحلوشددهٗ ي ددَذهٗ ّبحلددهلل ّفددوٗ خهللػبدد٘ ًّٔددل
تدّدَو ًب شَه ربٔع اّ٤ل مً ذات ايسي٘ يمٔوٌ أٌ ايييب و  ٙاا ُٔ ،
ّآيُ ّم ه مل ٓلدّز  ٙ ،خهللػب٘ ًب أٓوو سٔوتَو .
ّأمه ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه زٓدهلل بدً سورثد٘ ّأبدو رافدع
ا٤ىصورٖ بو٨تٔوٌ بسْاٗ بيت زمحل٘ مً مر٘ مَودهٗ لفب اىبهللٓي٘ ّسٔيندو
ٓقكه ،مهلل بً زمحل٘ ٓاول  :أخْ مْاٗ بيت زمحل٘ زّز ايييب و  ٙاا ُٔ ،
ّآيُ ّم ه تشهٓفوّ يُ ّيمٔوٌ كبٔٔدِ  ً،آخه امسُ زمحلد٘ بدً ا٤مدْا لذ
كوٌ ٍيوا شرص مً ر٠موً ٛهٓ

امسُ زمحل٘ بً ا٤مْا بً اىبا ب بً

أمهلل .
ّٓحلهف بداا ايهاكب أٖ أٌ ايقٖ ٓسوفه محلُ ٓ ٢شدرتٖ أّ ٓادمم زاااّ
ألبو ٓلرف ُ زمحل٘ ّكوٌ ثهٓوّ ّملذ هِ لفب ايشوو ٍّْ يبً ٓسلَدٖ بهمْل
اا و  ٙاا ّ ُٔ،آيُ ّم ه ّٓسوٍه ًب تهللبري اىبروٜهلل يُ ّكوٌ يبً سووه
اار ايييب و ّ ُٔ ، ٙآيُ ّم ه ئ ٘ اىبمٔت بغٔ٘ ًل ُ فَدوده ايدييب ود ٙ
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ئ لَو .
ّسٔينددو خهدددت ًددهٓ
ر٠موَٜه ّمً اىباحلنـب زبدٔ
( )1فاُ اي غ٘ .18/1
( )2مْرٗ ا٤سداب .6

لفب محلهكدد٘ بددهللر كددوٌ زمحلدد٘ بددً ا٤مددْا مددً
اىبشدهكـب ْٓمٝدق ّفدَٔه ىددل ًْيدُ تحلدوفب
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ط بَِّْ اٌَّزََِٓ وَفَشُوا َُاْفِمُىَْ ؤَِْىَاٌَهُُْ ٌَُِظُذوا ػَْٓ عَجًُِِ اٌٍَّهِ فَغَُُافِمُىَٔهَب صَُُّ رَىُىُْ
ػٍََُْهُِْ ؽَغْشَحً صَُُّ َُغٍَْجُىَْ وَاٌَّزََِٓ وَفَشُوا بًٌَِ عَهَاََُّ َُؾْشَشُوَْص (. )1
ٍّْ مً ايقًٓ مبيحلٌْ اييود  ً،ا٨ىصوت ي دييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
ّم ه أٓوو مْمه اسبر لذ ٓلْز ٙ ، ٌْ،مهللاخل مر٘ كنو ًب ًْيُ تحلوفب

ط وََّب ؤَْٔضٌَْاَب ػًٍََ اٌُّْمْزَغِِّنيَ * اٌَّزََِٓ عَؼٍَُىا اٌْمُشْآَْ ػِؼِئنيَص (ًّ )2دول
ماوتل (كوىْا مل٘ ،شه رد ّ٣بحلجَه ايْئهلل بً اىبغريٗ أٓوو اىبْمه فوًلسنْا
،اوب مر٘ ّوهًَو ًّحلهللّا  ٙ ،أبْابَو ّأباوبَو ّلذا دو ٛاسبذوز
ًول فهٓق ميَه  ٢ :تغرتّا خبورز ميٯو ٓهلل ٕ،اييمْٗ فإىُ صبيٌْ.)3( ).
ّأم ه اسبورخ أخْ ،مهلل بً زمحل٘ ّيرً أبوِ ا٤مْا سمسدُ ّأمدهِ
أٌ ٓرتا ا٨م٣و سل ٙفليُ ٓرتا ا٨م٣و ّخهز اسبورخ ّ،مهلل لفب محلهك٘

بهللر فالل اسبورخ ّذكه أىُ يبً ىدل فَٔه ًْيُ تحلوفب ط اٌَّزََِٓ رَزَىَفَّبهُُْ اٌَّْالَئِىَخُ

ْ اٌٍَّئ َه َػٍِئُ ٌُ ِثَّئب ُواْئ ُز ُْ
َّ
ٓ عُئى ٍء َثٍَئً ِب
ْ
َظب ٌٍِِّ َؤٔ ُفغِئ ِه ُْ فَئ َإ ٌْ َمىْا اٌغَّئ ٍَ َُ َِئب ُواَّئب َٔ ْؼَّئ ًُ ِِئ
رَؼٍَُّْىَْص (. )4
كنو ًلل ًب اىبحلهك٘ أخِْ ،أل بً ا٤مْا بٔينو ٍوده ٓدٓهلل بً ا٤مْا
لفب اسبمش٘ بهللٓيُ ّاملشَهلل فٔنو بحلهلل ًب محلهك٘ سيـب .
ّكوٌ سدٌ ا٤مْا  ٙ ،أّ٢اِ شهللٓهللاّ ّكوٌ ًهلل أؤب بويحلن. ٙ
ّزّدلُ ًهٓم٘ بيت أبٕ أمٔ٘ أخت أو م ن٘ أو اىب١ميـب فْيهللت يدُ ،مدهلل
ا ا ٍّْ مً ايصشوب٘ ّكوٌ ٓأذٌ  ٙ ،ايييب و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه

( )1مْرٗ ا٤ىفول .36
( )2مْرٗ اسبذه .91- 90
( )3ايرشف ّايمٔوٌ ي جحل يب .366/7
( )4مْرٗ اييشل .28
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ّرّٖ ،يُ أسوآح ميَو ( ٓطهب أسهللكه اىبهأٗ ضهب ايحلمهلل ثه ٓطودحلَو
مً آخه ْٓمُ) (.)1
ًّلل يحلمهلل اا بً زمحل٘ أّ٢ا ًب وهٓق اسبهٗ ميَه ٓدٓهلل بً ،مهلل اا
ًل ُ مسهف بً ،ام٘ ورباّ مع أىُ ودهللٓق ّودفٕ ئدٓدهلل بدً محلوّٓد٘ كندو
شفع يُ مهّاٌ بً اسبره ٤ىُ مل ٓه

أٌ ٓموٓع  ٙ ،أىُ خْل ّ،مهلل ئدٓهلل

بً محلوّٓ٘ ألبو ًول :أبوٓحلُ  ٙ ،ايرلوب ّايسي٘ ّأىو ابً ،نُ ( ؼبره ًب امٕ
ّأٍ ٕ ّمويٕ) (.)2
ًّول ايشو،ه :
( سذوز بٔت اا ل  ٌ ...ومريٗ اياهشٕ موتو
ممات مئلُ اىبشٔب ّ ...كوٌ مٔللُ افل٣تو) (.)3
ّٓهّ ً، ٚأبٕ ّاا ٘،أىُ ًول ( رأٓت رمْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
ّم ه ٓص ٕ ًب بوب ب

مَه ّاييود ٓص ٌْ بص٣تُ) (.)4

ّٓسنٍ ٙقا ايموب بومه بوب ايحلنهٗ ّؼبنل ًب ٍقا ايدموٌ رًه ()62
ّٓاع ًب ايسوس٘ ايشنوئ٘ .
ًّول ،نه بً اشباوب مً يُ  ،ه قبْضع اىبادوو أٖ مادوو لبدهأٍه لذ
كوٌ م٣واوّ ي رحلم٘ ّٓسمب ىْ سهز ي ادوٜفـب مدً ددْار ددهللار ايرحلمد٘
فاول أبْ ّاا ٘،بً ومريٗ ايسَنٕ ، :يهللٖ أىو ًهللرتُ لفب ايموب ًّهللرتُ لفب
ركً اسبر ًّهللرتُ لفب ايدهكً ا٤مدْا ًّهللرتدُ لفب زمددو أٖ أىدٕ أ ،ده
اىبسوف٘ بٔيُ ّبـب كل مً سذه امسؤ،ل ّركً اسبذه ا٤مْا ّاىبسوف٘ بٔيُ
ّبـب بٝه زمدو .

( )1ا٨ملٔحلوب .275/1
( )2ا٨ملٔحلوب .276/1
( )3أمهلل ايغوب٘ .112/1
( )4ا٨ووب٘ .427/3
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فاول ،نه ٍوتُ أٖ بٔيٯُ ييو ّ،ـب مْضحلُ ف نو ٔ،يُ أخقِ ،نه ًب اىبْضع

ايقٖ ذكهِ أبْ ّاا ٍّْ ٘،ايقٖ  ُٔ ،لفب ائْو ًول تحلوفب طوَارَّخِزُوا ِِئْٓ
َِمَبَِ بِثْشَاهَُُِ ُِظًًٍَّص (.)1
ًّب ْٓو ايفلض خوومت ٍيهلل ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيدُ ّمد ه قبدو محليدوِ
ًْ ً،ذو ّمل ػبواذ و ّأىَه ٍه ايدقًٓ ا،لدهللّا

أىك ًل ت أبيوٛىو فأ،ه
ًّل ْا مشهكـب .

ّ ، ً،مواٗ بً ايصومت ًول :كيت فٔنً سطه ايحلام٘ اّ٤فب ّكيو اث
،شه رد ٣فموٓحليو رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه  ٙ ،بٔحل٘ اييسدوٛ
ّذيك ًمل أٌ ٓفه

اسبهب  ٙ ،أ ٢ىشدها بدوا شدٔٝ٭و ّ ٢ىسدهم ّ٢

ىدىٕ ّ ٢ىالل أّ٢اىدو ّ ٢ىدأتٕ بمَلدوٌ ىفرتٓدُ بدـب أٓدهللٓيو ّأرد يدو ّ٢
ىحلصُٔ ًب محلهّف ًّول" :فإٌ ّ٪فَٔله ف ره ازبي٘(.)2

ِؼجصح ثدز

مددً مصددوآق ًْيددُ تحلددوفب ط وَوَئئبَْ فَؼْ ئًُ اٌٍَّ ئهِ ػٍََُْ ئهَ ػَظًُِّئئبص (ً )3ب بددوب

اىبحلذدٗ أمْر :
اّ٤ل  :تحلهللا ّكجهٗ محلذدات ايييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه
اسبسٔ٘ .
ايجوىٕ  :تْايٕ اىبحلذدات ايحلا ٔد٘ بيددّل آٓدوت ايادهآٌ مدً دَد٘ ايمٔدوٌ
ّايم٣غدد٘ ّايرتكٔددب ّتحلددهللا محلددوىٕ اي فددا اياهآىددٕ ّاٜ٢ددل آ٦دد٘ اياهآىٔدد٘

ّاسبذ٘ ًب ازبندع بٔيَدو ّبدـب غريٍدو مدً آ٦دوت ًدول تحلدوفب طلُئًْ ٌَئئِْٓ

( )1مْرٗ ايماهٗ .125
( )2تفسري ابً كجري .98/8
( )3مْرٗ اييسو.113 ٛ
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اعْزََّؼَذْ اإلِٔظُ وَاٌْغِٓ ػٍََئً ؤَْْ ََئإْرُىا ثِِّضْئًِ هَئزَا اٌْمُئشْآِْ الَ ََئإْرُىَْ ثِِّضٍِْئهِ وٌََئىْ
وَبَْ ثَؼْؼُهُُْ ٌِجَؼْغٍ ظَهِريًاص (. )1
ايجويح  :وريّرٗ ايسي٘ اييمْٓ٘ اياْئ٘ ّايفحل ٔ٘ مهآٗ ي اهآٌ ّشوٍهللاّ ٙ ،

وهللم ىدّل مً اا ،د ّدل ًدول تحلدوفبط وَبِْْ وُائزُُْ فِئٍ سَْئتٍ َِِّّئب َٔضٌَّْاَئب

ْ وُائ ُز ُْ
ْ
ْ اٌٍَّئ ِه ِب
ِ
ٓ دُو
ْ
ٓ ِِ ْضٍِئ ِه وَا ْدػُئىا شُئ َهذَا َء ُو ُْ ِِئ
ْ
ػًٍََ ػَجْذَِٔب فَإْرُىا ثِغُىسَحٍ ِِئ
طَبدِلِنيَ * فَةِْْ ٌَُْ رَفْؼٍَُىا وٌَْٓ رَفْؼٍَُىا فَبرَّمُىا اٌاَّبسَ اٌَّزٍِ وَلُىدُهَب اٌاَّئبطُ وَاٌْؾِغَئبسَحُ
ؤُػِذَّدْ ٌٍِْىَبفِشََِٓص (. )2
ايجويح  :دب ٕ محلذدات ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه اسبسٔ٘ ي يود
ّ،ذد اىبشهكـب  ً،ونسَو أّ اخفوَٜو .
وورت ٍقِ اىبحلذدات ممموّ يصهلل اىبشهكـب ّميحلَه مً تْايٕ اذذْو
 ٙ ،اىبهللٓي٘ مً دَوت :
اّ٤فب  :لىشغول اييود بويلهللبه بوىبحلذدات .
ايجوىٔ٘  :تمحلح ذات اىبحلذدٗ اييفهٗ ًب اييفدْد مدً اذذدْو  ،د ٙايدييب
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ .
ايجويج٘  :لثورٗ أمموب ازبهللال ّا٨سلذوز ًب وفْف ايقًٓ كفهّا خوو٘
ّأىَه ً ٙ ،سنـب :
أّ : ّ٢اىبلمْ. ٌْ،
ثوىٔوّ  :ا٤تمو .

( )1مْرٗ ا٨مها.88 ٛ
( )2مْرٗ ايماهٗ .24-23
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ٍّْ ايقٖ ٓهللل ًْ ُٔ ،يُ تحلوفب ط بِرْ رَجَشَّؤَ اٌَّزََِٓ ارُّجِؼُىا ِِْٓ اٌَّزََِٓ ارَّجَؼُىا
وَسَؤَوْا اٌْؼَزَاةَ وَرَمَـَّؼَذْ ثِهُِْ األَعْجَبةُص

( )1

ّمً ميوفع اىبحلذدٗ اييمْٓ٘ ًب اىباوو ايياص

ًب ،هللا كل مً اىبلمْ،ـب ّا٤تمو

ّ ،د ٙعبدْ ٓدْم ٕ ٍّدقا ايدياص  ،دٙ

ّدِْ :
أّ : ّ٢اخْل ووٜف٘ مً اييدود ا٨مد٣و ّلىلادوذه مدً مسدلياع ايرفده
ّايط٣ي٘ لفب رٓو

ا٨مبوٌ ّمدً ا تمدو ايدقًٓ كفدهّا لفب لتمدو ايرلدوب

ّايسي٘ ّفُٔ خري ايهللىٔو ّا٦خهٗ .
ثوىٔوّ  :لمليو فهٓق مً اىود  ً،ىصهٗ ر٠مو ٛايرفه  ٌ٤اىبحلذدٗ زاده
شرصٕ ّىْ، ٕ،دً ىصدهتَه ّٓلذ د ٙايددده اييدْ ٕ،بلدهللبه اييدود ًب
اىبحلذدات .
ثويجوّ ، :ذد ايقًٓ كفهّا ،دً ودهف اييدود ،دً محلذددٗ اييمدْٗ ًدول

تحلوفب ط َُشَِذُوَْ ٌُُِـْفِئُىا ُٔىسَ اٌٍَّهِ ثِإَفْىَاهِهُِْ وَاٌٍَّهُ ُِزُِ ُٔىسِهِ وٌَىْ وَشِهَ اٌْىَبفِشُوَْص(.)2

رابحلوّ  :ابل ٛ٣ايقًٓ كفهّا بيال ا٤مدْال ّتحلأدل ايلذدورات ّضدحلف
ا٤مْال ٍّقا ا٨بل ٛ٣مً دَوت :
اّ٤فب  :لىفوم ايقًٓ كفهّا  ٙ ،ازب ْٔش فندجً ّ٣ب محلهكد٘ بدهللر كدوٌ
ٍيوا ماحلنٌْ ي ذٔ

ٓلْفب كل ّاسهلل مديَه ٨وحلدوو ايحلدوو فٔدقبض بدـب

تسحل٘ لفب ،شهٗ مً ا٨بل .
ايجوىٔ٘  :لردو ٛتاسٔه أمْال ايلذورٗ ّا٤ربوق  ٙ ،أٍ َو كنو ددهٚ
حباْم ًوف ٘ أبٕ مفٔوٌ اييت ًهللمت مً ايشوو ّكوىت ايسدمب ًب محلهكد٘
بهللر لذ بأ ت أٓوموّ ،هللٓهللٗ ثه خوف ردول ًهٓ

مً أوشوب ا٤مْال فَٔو

ّمأيٍْه بلسرريٍو يالول ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ
ًب محلهك٘ أسهلل فهضْا بُ .
( )1مْرٗ ايماهٗ .166
( )2مْرٗ ايصف .8
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ايجويج٘  :افع كفور ًهٓ

بهللل فروا ا٤مهّ ٚئس ا٤مهّ ٚأٍ َٔه

،يهللٍه أمْال ترفٕ يفروكَه فنيَه مً تاه

ّامدل ف بدهللل فروكدُ

ّميَه مً بو مو مب ك ّميَه مً ًول ي ييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه أىُ
 ٢مب ك موّ ّ٢مأيُ ايحلفْ ،يُ فحلف ٙايييب ،يَه ّميَه مً اخلور تحل ٔه
ومٔوٌ اىبهللٓي٘ اياهاّ ٗٛايرلوب٘ .
ّيْ كوٌ ،يهلل ٍ ٛ٢١ايقًٓ اخلورّا تحل ٔه أبيو ٛاىبهللٓي٘ أمْال يفروكَه مً
ا٤مه يموار بحلطَه لفب افحلَو ّايحلْاٗ لفب أٍ ُ ىحله ميَه مً اخلور ايماوٛ
ًب رسوب اّي٘ ايلْسٔهلل ّتْايٕ ىدّل ايقكه قبو ٓمَه ايحلاْل .
خومسوّ  :لىشغول أٍل مر٘ ّغريٍه  ً،ايشهاّ ٛايلسْم ّايلمحلض .
مواموّ  :مً خصوٜص ا لنحلوت مٔل اييود لفب لاخور مو ،يهللٍه مدً
اىبول  ،يهلل ايفؿب ّا٨بل ٛ٣ايحلوو زبَوي٘ ايغٔب ّمو ؼبن ُ ازبهللٓدهللاٌ اييَدور
ّاي ٔددل محلَنددو مددً أمددموب اسبوددد٘ ّا٤مددْر اياورٜدد٘ ذات ا٤ثدده ًب اسبٔددوٗ

ائْمٔ٘ ًّب ايليدٓل ط وَارَّمُىا فِزْاَخ الَ رُظُِجََّٓ اٌَّزََِٓ ظٍََُّىا ِِاْىُُْ خَبطَّخص (.)1

ازبَ٘ ايهابحل٘  :لىقار ا ىبحلذدات اييمْٓ٘ ي يود مً اذذدْو  ،د ٙاىبهللٓيد٘
ًّلول ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّاىبس نـب ٍّل كبيع اىبحلذدات
مً تحلقٓب اىبس نـب ًب مر٘ .
ازبْاب ىحله ٍّقا اىبيع مً دَوت ميَو :
أّ : ّ٢ىفهٗ اييود مً ايقًٓ ٓحلقبٌْ اىبس نـب .
ثوىٔوّ  :ايامض ايقاتٕ ي لحلقٓب ّآ٨قاّ ٛكوىت ًدهٓ

ربدهز ،دهللااّ مدً

اىبس د نـب خصْو دوّ اىبسلطددحلفـب ًب رمطددو ٛمردد٘ ًّددت ايظَددريٗ ّّضددع
ا٤ثاول  ٙ ،وهللّرٍه ّايا ب ميَه برتا لتمو ايييب ضبنهلل و  ٙاا ُٔ ،
ّآيُ ّم ه .

( )1مْرٗ ا٤ىفول .25
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ثويجوّ  :اىبحلذدٗ شوٍهلل وهللم  ٙ ،ىمْٗ ضبنهلل و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه
ّفُٔ ا ْٗ،ي يود ي رف  ً،تحلقٓب اىبس نـب .

رابحلوّ  :مً أمهار ًْيُ تحلوفب ط ؤَفَخَ فُِهِ ِِئْٓ سُوؽِئهِص ( )1لكدهاو ا٨ىسدوٌ

بصف٘ ّخ ص ٘ غري مْدْاٗ ،يهلل غريِ مً اشبٜ٣ق ٍّٕ تفطل اا بوييفم
مً رّسُ ًب آاو ّميُ مٔل اييود بويفاهٗ لفب ا٤مه بوىبحلهّف ّاييَدٕ ،دً
اىبيرده ئمحلدح اا ،دد ّددل ا٤ىمٔدوّٓ ٛردٌْ كدل مدً ا٤مده بدوىبحلهّف
ّاييَٕ  ً،اىبيره ّادمو

ٍّْ ايقٖ تهللل ٔ ،دُ آٓدوت ايادهآٌ ًدول تحلدوفب

ط وٌَْزَىُْٓ ِِاْىُُْ ؤَُِّخٌ َذْػُىَْ بًٌَِ اٌْخَُْشِ و َإُِْشُوَْ ثِبٌَّْؼْشُو ِ و َاْهَىَْْ ػَئْٓ
اٌُّْاْىَشِص (.)2

خومسوّ  :ورب اىبس نـب  ٙ ،ايلحلد قٓب ّامليدوَ،ه ،دً ا٨رتدهللاا ّتدها
ا٨م٣و .
ياددهلل كددوٌ سسددً مسددت ايصددشوب٘ ،يددهلل ايلحلددقٓب مهللرمدد٘ ًب اذهللآدد٘
ّايهشوا .
موام دوّ  :مْامددوٗ ايددييب ضبنددهلل و د  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّم د ه ي نس د نـب
ّاىبس نوت ايقًٓ كوىْا ٓ ًٌْ٣ايلحلقٓب ( ّ، ً،جنوٌ ًول :مسحلت رمْل
اا ودد ٓ ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّمدد ٓ ه ٓاددْل يحلنددور ّ٤بٔددُ ّ٤مددُ ٍّدده قبردد٘
ّاىبشهكٌْ ٓحلقبْىَه " :ورباّ آل ٓومه فإٌ مْ،هللكه ازبي٘ " .
ًّب رّآ٘ أخه " :ٚاي دَه اغفده ٦ل ٓومده ًّدهلل فحل دت) (ّ )3مل ٓردً
،نور ّأخِْ ،مهلل اا ّأبٍْنو ٓومه بً ،نور ايحليسدٕ أرًدو ٛأّ ،مٔدهللاّ للبدو
كوٌ ٓومه ًهلل ًهللو مً ائنً ٍّْ س ٔف يم

طبدّو ّزّدُ أبْ سقٓف٘ بً

اىبغريٗ مسٔ٘ فو،لاَو بحلهلل أٌ ّيهللت ،نوراّ ّكوٌ أبْ سقٓف٘ يبً شورا ًب
( )1مْرٗ ايسذهللٗ .9
( )2مْرٗ آل ،نهاٌ .104
( )3طبلصه تأرٓم امشق .487 /5
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بيو ٛايمٔت اسبهاو بحلهلل ٍهللمُ ّل،واٗ بيو ُٜبحلهلل تصهللّ ُ،يسهً٘ بحلض ذخوٜهِ
ّميَو غدال مً ذٍب كوٌ  ُٔ ،ار ّدٍْه ّمل ٓرً ْٓمٝق ار ّددٍْه
ويوّ ٕ،خشٔ٘ اىَهللامُ ّتْ يت كل ًمٔ ٘ بيدو ٛضد ع ميدُ بحلدهلل أٌ أًه،دْا
بٔيَه .
ّ،يهللمو سوٌ ًّت ّضع اسبذه ا٤مْا ًب ضب ُ اخل فْا ّخشْا ايفليد٘
ّايالول بٔيَه ثه دحل ْا بٔيَه اٌ أّل ااخدل مدً بدوب بد

شدٔم٘ ٓلدْفب

ّضحلُ ّرضْا بَقا اسبل فهللخل رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه
مً ذاب بوب ب

شٔم٘ ّؼبلنل اخْيُ ٍقا ًب ت ك ايسوّ ٘،دٍْوّ :

أّ : ّ٢لىُ مً ايْسٕ .
ثوىٔوّ  :لىُ مً ايلْفٔق ّايهشوا مً ،يهلل اا .
ثويجوّ  :ايصهللف٘ ّا٨تفوم .
ّاىبرلور ٍْ ثوىٔوّ أّ ِ٣،كوٌ ،نه ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه
ْٓمٝق وبس٘ ّث٣ثـب مي٘ ّدو ِٛايدْسٕ ًب مدً ا٤ربحلدـب ف ندو رأِّ
ًويْا ( ٍقا ا٤مـب ًهلل رضٔيو قبو ًط ٙبٔييو)

( )1

ٍّْ مً ماهللموت بحلج٘ ايييب

ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّتصهللٓق اييود قبدو ددو ٛبدُ ف ده ٓ لفدت
ردول ًدهٓ

لفب كدٌْ ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه مدً بد

ٍوشده

ّخشٔ٘ لعبٔوزِ ذه مً بدـب ًمو ٜدَه للبدو ذكدهّا ودف٘ ا٤مدـب ٍّدْ مدْر
اىبْدم٘ اير ٔ٘ ًب بحلح ايانأىٔي٘ ًب ىفْد اييود فٔنو ؼبره بُ مْا ٛذه أّ
َٔ ،ه .
ًّٔل أٌ ايقٖ أشور بلشرٔه أّل مً ٓهللخل ٍْ أبْ سقٓف٘ بً اىبغريٗ
ٍّددْ ايددقٖ أشددور  ،ددَٔه بهفددع بددوب ايرحلمدد٘ سلددٓ ٢ ٙددهللخل ل ٢بسد ه ّ٢
ٓهللخ َو ل ٢مً تهٓهلل ًدهٓ

( )1اياماوت ايررب.146/1 ٚ
( )2تَقٓب ا٤مسو.193/4 ٛ

) (ٍّ )2د ل ٍدْ مدً مصدوآق ًْيدُ تحلدوفب طوََِئب
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وَبُٔىا ؤَوٌَُِْبءَهُ بِْْ ؤَوٌَُِْبئُهُ بِالَّ اٌُّْزَّمُىَْص ( )1ازبْاب ىحلده يلحلَدهللٍه بحلدهللو اخدْل
ايرحلم٘ ل ٢مً ٓهضٌْ ّرمٕ مً ٓرهٌٍْ سلٓ ٙساط فٔرٌْ ،ربٗ ّىروّ٢
يغريِ .
فوخربّا ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه قبو اخل فْا فُٔ ّكٔدف أىَده
رضْا بأّل ااخل مً بوب ب

شٔم٘ ّتا حلْا لفب سرنُ .

ّا٤ول أٌ ايقٖ ٓلْفب اسبرده ٓاطدٕ بٔديَه ّٓ ٢ردٌْ ٍدْ ودهف ًب
اسبره ّنبع ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه بـب ٍقا اياوىٌْ ّبـب لكهاو
اييمْٗ ّقبو ٓرفٕ يهللفع ايفلي٘ لذ بوار ّمً غري لباو ٛأّ تهاخ لفب ّضدع
رااّ ِٛبساُ  ٙ ،ا٤ر

ًّٔل (و ب ثْبوّ فوتِْ بُ) (.)2

ثه ّضع اسبذه ا٤مْا فُٔ ثه ًدول  :ئدأتٕ مدً كدل ربدع مدً أربدو
ًهٓ

ردل أٖ ربو ايقًٓ تْيْا بيو ٛا٤ض ٣ا٤ربحل٘ ي مٔت فروٌ أبْ

سقٓف٘ بً اىبغريٗ  ً،ربع تٔه ّطبدّو ّكوٌ  ً،ربع ،مدهلل ميدوف ّزٍدهٗ
،ل م٘ بً ربٔحل٘ لذ كوٌ  ،دَٔه بيدو ٛازبدهللار ايدقٖ بدـب ركدً اسبذده ا٤مدْا
ّركً سذه امسؤ،ل ّٓسنّ ٙدُ ايمٔت .
ّكوٌ ًب ايهبع ايجويح أبْ زمحل٘ ّكوٌ ًب ايهبع ايهابع ًٔس بً ،هللٖ
فهفحلْا ايجْب نبٔحلوّ ّسٔينو ّو ْا لفب مْضع اسبذه ا٤مْا مً ايهكً
رفحلُ رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّّضحلُ بٔهللِ ايشهٓف٘ ًب ذات
اىبْضع .

ٍّددل ٍددْ مددً مصددوآق ًْيددُ تحلددوفب ط وََِئئب وَئئبُٔىا ؤَوٌَُِْئئبءَهُ بِْْ ؤَوٌَُِْئئبئُهُ بِالَّ

اٌُّْزَّمُئىَْص

( )3

ازبْاب ىحله ّلٌ كوٌ ٍقا ايفحلل ملاهللموّ زموىوّ  ٙ ،ىدّل

آٓوت اياهآٌ .
( )1مْرٗ ا٤ىفول .34
( )2امهلل ايغوب٘ .10/1
( )3مْرٗ ا٤ىفول .34
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ّكوٌ مً بـب اسبطْر ردل مً ظبهلل فذ و ٛحبذه ئشهلل بُ ايييب ود ٙ
اا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ايهكً ّمبيع مً سهكلُ فاول ايحلمود بً ،مهلل اىبا ب
لًّ ٢وو بليشٔ٘ ٍقا ايهدل ّتيوّل سذهاّ مً ا٤ر

ّىوّيدُ ايدييب ود ٙ

اا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه فغطب اييذهللٖ ( فاول يُ لىُ ي ٔس ٓم

محليو ًب ايمٔت

ل ٢ميو).
فددمـب ايددييب ضبنددهلل و د  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّمد ه ًوىْى دوّ بصددٔغ٘ ا،٨لددقار
ي يذهللٖ ايقٖ لمل ً ٥مُ سسهللاّ ّغٔظوّ فاول اييذهللٖ ٓ :و ،ذمدو يادْو أٍدل
شهف ّ،اْل ّشٔم٘ ّأمْال ،نهللّا لفب أوغهٍه ميوّ .
فهأ مِْ َٔ ،ه ًب مرهملَه ّسهرٍه كأىَه خهللو يُ ّٓاصهلل أمه ايييب
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ذك بهفع أوهاف ايهاا ٛثه ّضدحلُ ًّدوو ٍدْ
بْضحلُ ًب ضب ُ مً ايهكً ّكوٌ ايحلهب ٓحللندهللٌّ  ،ده ايددده ّايلفدو٠ل
ّاياريٗ فاول اييذهللٖ ( أمو ّاا ئفْتيَه مماوّ ّئاسدنً بٔديَه سظْظدوّ
ّدهللّااّ ّٓاول اىُ لب ٔس فاول أبْ وويب:
لٌ ييو أّيُ ّآخهِ ً ...ب اسبره ّايحلهللل ايقٖ ٢ىيرهِ
ّ ًهلل دَهللىو دَهللِ ييحلنهِ ًّ ...هلل ،نهىو خريِ ّأكجدهِ فدإٌ ٓردً سادوّ ففٔيدو
أّفهِ) (.)1
ّامه أبٕ سقٓف٘ مَشه

( )2

ٍّْ أخْ ٍوشه ٍّشوو اب

اىبغدريٗ بدً

،مهلل اا بً ،نهّ بً طبدّو أٖ أٌ أبو سقٓف٘ ،ه أبٕ دَل ّأمه ّيهللِ
سقٓف٘ أبٕ سقٓف٘ ْٓو بهللر .
ّصبنْ مً ًلل أّ أمه مً ب

طبدّو ّس فوَٜه مً اىبشهكـب ْٓو بهللر

أربحل٘ ّ،شهٌّ رد ّ٣ميَه أبْ أمٔ٘ بً أبٕ سقٓف٘ ًل دُ ا٨مدوو  ،دٕ ٔ ،دُ
ايس٣و ّكوٌ ّيهللِ ٍشوو بً أبٕ سقٓف٘ يبً ٍوده لفب اسبمش٘ ًّٔدل امسدُ
ٍوشه ّأٌ ٍشوموّ بً أبٕ سقٓف٘ يبً ًلل ْٓو بهللر .
( )1اياماوت ايررب٢ ٚبً محلهلل .146/1
( )2دْامع ايسريٗ .50/1
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ّكوٌ بيْ طبدّو ٓحلقبٌْ ك ّ٣مً :
اّ٤ل ٓ :ومه بً ،ومه ٍّْ ّايهلل ،نور .
ايجوىٕ ، :نور بً ٓومه .
ايجويح ، :مهلل اا بً ٓومه .
ايهابع  :مسٔ٘ بيت خٔوس أو ،نور .
ّذكه أٌ يحلنور أخًْٓ آخهًٓ ٍنو (اسبْٓهخ ّ،مْا )(.)1
ٍّل كوٌ ىبْاموٗ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ايصشوب٘ مْضدْ٘ٔ،
ًب ورب ّذبنل اىبس نـب ايلحلقٓب ازبْاب ىحله ٍّْ مً ايربك٘ ّايفٔض
اييمْٖ .
مواموّ ًٔ :وو اىبس نـب بشها ٛبحلض اىبس نـب ايحلمٔهلل ّ،لاَه ئلر صْا
مً ايلحلقٓب ّٓ جملْا ًب ميوزل ا٨مبوٌ كندو ًب لمدلمهللال أبدٕ برده بدّ٢٣
بغ٣و أمْا ًّٔل اشرتاِ بسمع أّرام مً ايفط٘ ّأ،لادُ بلردهارِ ايادْل :
 ٣يدُ  ،د ٙامد٣مُ ّذبن دُ ايحلدقاب
أسهلل أسهلل ئردٌْ ايحللدق دددا، ٛدود ّ
ايشهللٓهلل ًب ممٔل اا مع سسً لمبوىُ .
ّموتت مسٔ٘ بيت خٔوس ذبت ايلحلقٓب لذ كوىت ،ذْزاّ كمريٗ ضحلٔف٘
ّ ٢تاهللر  ٙ ،ذبنل ايلحلقٓب ايشهللٓهلل ّتْائُ ّّادَدت أبدو دَدل فاحليَدو
حبهب٘ ًب ً مَو ٍّٕ أّل شدَٔهلل ًب ا٨مد٣و ّئ اد ٙأبدْ دَدل ددداً ِٛب
محلهك٘ بهللر كنو موت ٓومده ًب ،دقاب بد

طبددّو يدُ ّبدهللل أٌ ؽبففدْا

ايحلقاب ، ٙ ،نور بً ٓومه ًومْا بلشهللٓهللِ  ُٔ ،مً ّدِْ :
أّ : ّ٢كجهٗ لًوملُ ًب ايربٓ٘ ًب اسبه ًّّت ايظَه .
ثوىٔوّ ّ :ضع ايصرهٗ  ٙ ،وهللر ،نور .
ثويجوّ  :غط ،نور ًب اىبو ٛلفب أٌ ٓفاهلل ّ ُٔ،مع ا٨سبوق  ُٔ ،بويا ب بأٌ
ٓسب ايييب و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه
ّتاددْل ًب ايدد٣ت ّايحلددد ٚخددرياّ فو،اددوٍه بحلددض مددو ٓهٓددهللٌّ مرهٍ دوّ
( )1ايهّ

ا٤ىف .86/2
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ّمطاهاّ ثه دو ٛلفب ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه بوكٔوّ محللقراّ

ّأىددددل اا ط َِئئْٓ وَفَئئشَ ثِبٌٍَّئئهِ ِِئئْٓ ثَؼْئئذِ بِميَبِٔئئهِ بِالَّ َِئئْٓ ؤُوْئئشِهَ وَلٍَْجُئئهُ ُِـَّْئئئِٓ
ثِبإلِميَبِْص (.)1
ا٤مه ايجوىٕ  :املذوب٘ اييود ىبحلذدات ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ
ّم ه ٍّقِ ا٢ملذوب٘ ّ ايامْل مً اير ٕ اىبشرك ايقٖ ٓرٌْ  ٙ ،مهاتب
ملفوّت٘ ًْٗ ّ ضحلفوّ فنً مهاتب ايسنْ بحلهلل اخْل ا٨م٣و مو ٓأتٕ ٙ ،
عبْ افحلٕ ّمً غري تهاا يلذ ٕ اىبالطٕ ّاىحلهللاو اىبوىع فقات اىبحلذددٗ
كب ٕ  ٙ ،أربوب ايحلاْل اخْل ا٨م٣و لذ أىَو ّاما٘ ممورك٘ بـب اا ،د

ّدل ّ،مواِ ًّب ايليدٓل طؿه *َِب ؤَْٔضٌَْاَب ػٍََُْئهَ اٌْمُئشْآَْ ٌِزَشْئمًَ* بِالَّ رَئزْوِشَحً

ٌَِّْٓ َخْشًَص

( )2

ئرٌْ ًب اخْل كدل لىسدوٌ ا٨مد٣و غماد٘ ّمدحلواٗ

ي ييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ ّربفٔفوّ ،ديَه ّا،دْٗ
ي صرب مً أذ ٚاىبشهكـب .
ٍّل مً محلذدات ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه اخْل اييود
ًب ا٨مدد٣و  ،دد ٙعبددْ ملددْال فٔددياص ًب ،ددهللا ايددقًٓ كفددهّا ّٓصددٔمَه
ايطحلف ّايًٍْ بٔينو ايقٖ ٓهللخل ا٨م٣و ٓ ٢فورم ايصّ ٗ٣ايصٔوو
ّٓاْو بهللفع ايدكوٗ  ً،رضو ّباصهلل اياهب٘ لفب اا ّمً اييود مً ٓامل
اىبحلذدٗ ّٓهللرا أىَو أمه خورم ي حلواٗ ّأىُ شوٍهلل  ٙ ،وهللم ا ْٗ،ايييب
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّمو دو ٛبُ مً ،يهلل اا ّيريُ ٓرتاا ًب اخْل
ا٨م٣و ّٓسْٯف ايياق بويشَواتـب مْا ٛبسمب اشبشٔ٘ مً ايقًٓ كفهّا أّ

٤ىُ ٓ ٢هٓهلل مغوارٗ مو ّددهلل ٔ ،دُ آبدوًّ ِٛب ايليدٓدل ط لَئبٌُىا وَعَئذَْٔب آثَبءََٔئب ٌَهَئب

( )1مْرٗ اييشل .106
( )2مْرٗ وُ .3-1
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ػَبثِذََِٓص ( )1فٔلفطل اا ،د ّدل بلْايٕ اىبحلذدات مً اي اف ا٨ذٕ بُ
ّبوييود نبٔحلوّ يْدِْ :
أًّ : ّ٢وىٌْ وهف اىبحلذدٗ ي شك ّايهٓب مً اييفْد .
ثوىٔوّ ً :وىٌْ تاهٓب اىبحلذدٗ اييود لفب ا٨مبوٌ .
ثويجوّ ً :وىٌْ ًقف اىبحلذدٗ ا٨مبوٌ ًب ايا ْب .
رابحلوّ ً :وىٌْ تجمٔت اىبحلذدٗ مفؤٍه اذهللّ ٚا٨مبوٌ ًب ا٤ر

.

خومسوّ ً :وىٌْ افع اىبحلذدٗ كٔهلل ّمرده ايدقًٓ كفدهّا ،دً ايدييب ضبندهلل

و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّاىبسد نـب ًدول تحلدوفب ط وَؤَسَادُوا ثِئهِ وَُْئذًا فَغَؼٍَْاَئبهُُْ
األَخْغَشََِٓص (.)2

ته ٚمو ٍٕ ىسم٘ ًمْل ّاملذوب٘ اييود ىبحلذدات ايييب ضبنهلل و  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ب شوظ امدلذوب٘ أٍدل زمدوٌ كدل ىديب ىبحلذداتدُ ازبدْاب
ٓلذ ً ٙب ٍقا ايموب ًوىٌْ تفطٔل ايييب ضبنهلل و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه
 ٙ ،ا٤ىمٔو ٛايسوباـب يرجهٗ مً آميْا بُ مً دَوت :
اّ٤فب  :أٍل بٔت ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه .
ايجوىٔ٘  :أبيو، ٛنْم٘ ًّمٔ ٘ ايييب ضبنهلل و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه مدً
ب

ٍوشه ًّهٓ

.

ايجويج٘  :خٔم٘ ايقًٓ سوربِْ مً ًْمُ ّغريٍه .
ايهابحل٘  :مه ٘،لمبوٌ اىبس نـب بدُ لذ آميدت بدُ زّدلدُ خهللػبد٘ ًب ائدْو
ايجوىٕ يمحلجلُ ّآمً ا٨موو  ُٔ ، ٕ ،ايس٣و ًب ائْو ايجويح ييمْتُ .
اشبومس٘  :لمبوٌ ووٜف٘ مً ايْافهللًٓ لفب م ر٘ ي شر أّ ايحلنهٗ .
ايسوامدد٘  :محلذدددٗ بٔحلدد٘ ايحلامدد٘ اّ٤فب ّايجوىٔدد٘ ّتحلَددهلل ّفددهلل اّ٤د
ّاشبدرز بويقب ّايهللفو ،يُ .
( )1مْرٗ ا٤ىمٔو.53 ٛ
( )2مْرٗ ا٤ىمٔو.70 ٛ
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ايسددوبحل٘ ٍ :ذددهٗ ايددييب و د  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّم د ه أىصددورِ ّاتمو،ددُ
اىبس نـب ًب اىبهللٓي٘ .
ياهلل كوٌ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ٓسأل اياموٜل ايقًٓ ٓفهللٌّ لفب
مر٘ سبر ايمٔت اسبهاو لدورتُ ًب آورٍه مً كفور ًهٓ

مً غري أٌ ٓشرتس

َٔ ،ه اخْل ا٨م٣و فٔنليحلٌْ  ً،ا٨مدلذوب٘ خشدٔ٘ مدً أذّ ٚباد
ًهٓ

فأىحله اا ،د ّدل  ُٔ ،بو٤ىصور ٍّه ٓلصفٌْ بأمْر :
اّ٤ل  :كجهٗ ،هللا ا٤ىصور فاهلل كوٌ ،هللاٍه ًب بٔحل٘ ايحلام٘ ايجوىٔ٘ كنو

 ً،ابً لمشوم ( ث٣ث٘ ّممحلٌْ رددّ ٣امهأتدوٌ فندً اّ٢د أسدهلل ،شده
رد :٣أمٔهلل بً سطري أسهلل ايياموّ ٛأبْ اذٔجه بدً ايلَٔدوٌ بدهللر ٚأٓطدو
ّم ن٘ بً م٣م٘ ابً ًّ

بهللرّ ٚظَري بً رافع ّأبْ بهاٗ بدً ىٔدور

ّىَري بً اذٔجه بً ىوب ٙبً صبهلل ٘،بً سورث٘ ّمحلهلل بً خٔجن٘ أسهلل ايياموٛ
بهللرًّ ٚلل بَو شَٔهللا ّرفو ٘،بً ،مهلل اىبيقر بً زىري ىأب بهللر،ّ ٚمدهلل
اا بً دمري بً اييحلنوٌ بً أمٔ٘ بً ايربا بدهللرًّ ٚلدل ٓدْو أسدهلل شدَٔهللا
أمريا  ٙ ،ايهموٗ ّمحلً بً ،دهلل ٚبدً ازبدهلل بدً ،ذد ٌ٣بدً اسبدورخ ابدً
ضمٔحل٘ ايم ْ ٚس ٔف يّ٣د شَهلل بهللرا ّمو بحلهللٍو ًّلل بوئنومد٘ شدَٔهللا
ّْٓ،ه بً مو،هللٗ شَهلل بهللرا ّمو بحلهللٍو.
ّمً اشبدرز اثيوٌ ّملٌْ رد :٣أبْ أْٓب خويهلل بً زٓهلل ّشَهلل بهللرا
ّمو بحلهللٍو ّموت بأر

ايهّو زمً محلوّٓد٘ شدَٔهللا ّمحلدوذ بدً اسبدورخ

ّأخْاِ ْ،ف ّمحلْذٍّه بيْ ،فها ٛبهللرٌْٓ ّ،نورٗ بً سدو شدَهلل بدهللرا
ّمو بحلهللٍو ًّلل بوئنوم٘ ّأمحلهلل بً زرارٗ أبْ أموم٘ أسهلل اييامو ٛموت ًمل
بهللر ّمَل بً ،لٔك بدهللرّ ٚأّد بدً ثوبدت بدً اىبيدهللر بدهللرّ ٚأبدْ
و ش٘ زٓهلل بً مَل بهللرًّٔ ٚس بدً أبد ٙوحلصدحل٘ ،ندهّ بدً زٓدهلل بدً
ْ،ف ابً ممقّل بً ،نهّ بً غيه بً مدوزٌ كدوٌ أمدريا  ،د ٙايسدوً٘ ٓدْو
بهللر ّ،نهّ بً غدٓ٘ ّمحلهلل بً ايهبٔع أسهلل اييامو ٛشَهلل بهللرا ًّلدل ٓدْو
أسهلل ّخورد٘ بً زٓهلل شَهللبهللرا ًّلل ْٓو أسهلل.
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ّ،مهلل اا بً رّاس٘ أسهلل اييامو ٛشَهلل بهللرا ّأسهللا ّاشبيهللم ًّلل ْٓو
م١ت٘ أمريا ّبشري بً محلهلل بهللر،ّ ٚمهلل اا بً زٓهلل بً ثحل م٘ بً ،مهلل ربُ
ايق ٚأر ٚاييهللا ٍّْ ٛبهللر.ٚ
ّخ٣ا بً مْٓهلل بهللر ٚأسهلل ٚخيهللً ٕ ًّلل ْٓو بيدً ٙهٓظد٘ شدَٔهللا
وهست  ُٔ ،رس ٙفشهللخلُ فٔادول لٌ رمدْل اا ود  ٙاا  ٔ،دُ ّمد ه
ًول " :لٌ يُ ٢ده شَٔهللًٓ.
ّأبْ مسحلْا ،ام٘ بً ،نهّ ايمهللر.ٚ
ًول ابً لمشوم ٍّْ :أسهللخ مً شَهلل ايحلام٘ ميو ّمل ٓشَهلل بهللرا.
ّزٓوا بً يمٔهلل بهللرّ ٚفهّٗ بً ،نهّ بً ّذفد٘ ّخويدهلل بدً ًدٔس بدً
مويك بهللرّ ٚرافع بً مويك أسهلل ايياموّ ٛذكْاٌ بً ،مهلل ًٔس بً خ هللٗ
بً طب هلل بً ،ومه بً زرٓق ٍّْ ايقٓ ٚاول يُ مَودهٖ أىصور٢ ٚىُ أًوو
،يهلل رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،م ه قبر٘ سلٍ ٙوده ميَو ٍّْ بهللرً ٚلل
ْٓو أسهلل ّ،مواٗ بً ًٔس بً ،ومه بً خويهلل بدً ،دومه بدً زرٓدق بدهللرٚ
ّأخِْ اسبورخ بً ًٔس بً ،ومه بهللر ٚأٓطو.
ّايربا ٛبً محلهّر أسهلل ايياموّ ٛأّل مً بوٓع فٔنو تد،ه بيْ م ن٘ ًّهلل
موت ًمل ماهللو ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،مد ه اىبهللٓيد٘ ّأّود ٙيدُ بج دح مويدُ
فهاِ رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،م ه ّ ٙ ،رثلُّ .ابيُ بشه بً ايرباًّ ٛهلل
شَهلل بهللر ا ّأسهللا ّاشبيهللم ّموت خبٔرب شَٔهللا مً أك ُ مع رمْل اا و ٙ
اا ّ ُٔ ،م ه مً ت ك ايشوٗ اىبسنْم٘ رض ٙاا ،يُ ّميوٌ بً ؤفٕ
ابً وره بهللرّ ٚايافٔدل بدً اييحلندوٌ بدً خيسدو ٛبدهللرً ٚلدل ٓدْو
اشبيهللم ّمحلال بً اىبيقر بً مهق بدهللرّ ٚأخدِْ ٓدٓدهلل بدً مديوٌ اىبيدقر
بهللرّ ٚمسحلْا بً زٓهلل بً ممٔع ّايطشوا بً سورث٘ بً زٓدهلل بدً ثحل مد٘
بهللرّٓ ٚدٓهلل بً خقاو بً ممٔع ّدمور بً وره (بً أمٔ٘) بً خيسو ٛبً
ميوٌ بً ،مٔهلل بهللرّ ٚايافٔل بً مويك بً خيسو ٛبهللر.ٚ
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ّكحلب بً مويك ّم ٔه بً ،ومه بً سهللٓهللٗ بهللرًّ ٚام٘ بً ،ومه بً
سهللٓهللٗ بهللرّ ٚأخِْ أبْ اىبيقر ٓدٓهلل بهللر ٚأٓطدو ّأبدْ ائسده كحلدب بدً
،نهّ بهللرّ ٚؤف ٙابً مْاا بً ،موا.
ّثحل م٘ بً غين٘ بً ،هلل ٚبً ىوب ٙبهللرّ ٚاملشدَهلل بوشبيدهللم ّأخدِْ
،نهّ بً غين٘ بً ،هلل،ّ ٚمس بً ،ومه بدً ،دهلل ٚبدهللرّ ٚخويدهلل بدً
،نهّ بً ،هلل ٚبً ىوب،ّ ٙمهلل اا بً أىٔس س ٔف ذه مً ًطو.٘،
ّ،مهلل اا بً ،نهّ بً سهاو أسهلل اييامو ٛبهللرّ ٚاملشَهلل ٓدْو أسدهلل
ّابيُ دوبه ابً ،مهللاا ّمحلوذ بً ،ندهّ بدً ازبندْق بدهللرّ ٚثوبدت بدً
ازبق

بهللرًّ ٚلل شَٔهللا بوياوٜف ّ،نري بً اسبورخ بً ثحل مد٘ بدهللرٚ

ّخهللٓر بً م٣م٘ س ٔف ذه مدً ب دّ ٙمحلدوذ بدً دمدل شدَهلل بدهللرا ّمدو
بحلهللٍو ّموت باو، ٌْ،نْاد ًب خ٣ف٘ ،نه بً اشباوب.
ّ،مواٗ بً ايصومت أسهلل اييامو ٛشَهلل بدهللرا ّمدو بحلدهللٍو ّايحلمدود بدً
،مواٗ بً ىط ٘ ًّهلل أًوو قبر٘ سلٍ ٙوده ميَدو فردوٌ ٓادول يدُ مَدودهٖ
أىصور ٚأٓطو ًّلل ْٓو أسهلل
شَٔهللا ّأبْ ،مهلل ايههبً ٓدٓهلل بً ثحل م٘ بً خدم٘ بً أوهو س ٔف ذه
(مً بي ٙغصٔي٘) مً ب  ،ّ ٙنهّ بً اسبورخ بً يمهللٗ ّرفو ٘،بدً ،ندهّ
بً زٓهلل بهللر،ّ ٚام٘
ابً ٍّب بً ك هللٗ س ٔف ذه بهللرّ ٚكوٌ يبً خهز لفب مر٘ فأًوو بَو
سلٍ ٙوده ميَو فَْ يبً ٓاول يُ مَودهٖ أىصور ٚأٓطو ّمحلهلل بً ،مواٗ
بً ائه أسهلل ايياموّ ٛاىبيقر بً ،نهّ ىأب بهللر ٚأسدهللًّ ٚلدل ٓدْو بٝده
محلْى٘ أ مريا ٍّْ ايقٓ ٚاول يُ :أ،لق ئنْت.
ّأمو اىبهأتوٌ فأو ،نورٗ ىسٔم٘ بيت كحلب بً ،نهّ بً ْ،ف بً ممقّل
بً ،نهّ ابً غيه بً موزٌ بً اييذور اىبوزىٔ٘ اييذورٓ٘(.)1

( )1ابً كجري /ايسريٗ اييمْٓ٘ . 212/2
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ايجوىٕ  :ياهلل بحلح ايييب مصحلب بً ،نري مفرياّ لفب اىبهللٓي٘ (ٓجهب ) مع
ّفهلل اّ٤د ّاشبدرز ًب بٔحل٘ ايحلام٘ اّ ٤فب ئحل نَه اياهآٌ ّايلفاُ ًب ايهللًٓ
ّٓهلل ْ،أٍل ٓجهب لفب ا٨م٣و ًّهلل اخ ُ  ،دٓ ٙدهللِ ،دهللا مدً أشدهاف
ّردول اىبهللٓي٘ لذ كوٌ ٓقٍب لفب صبويسَه ّٓل ْ  ُٔ ،اياهآٌ ّٓدهٯغمَه
بهللخْل ا٨م٣و ٓ١ازرِ ردول ايحلام٘ مً ا٤ىصور فروٌ أسهللٍه ٓهلل ْ،أبوِ
ّأخوِ ّأمُ لفب ا٨م٣و .
ايجويح  :تْو ٘ٝا٤ىصور ياهللّو ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه لفب
اىبهللٓي٘ ّاىبيودوٗ ب دّو ايقب ّايهللفو ،يُ .
ايهابدددع  :مدددع اخدددْل ا٤ىصدددور ًب ا٨مددد٣و زال ايدددرتاا ايدددقٖ كدددوٌ
ٓصددوسب ووٜفدد٘ مددً أٍددل مردد٘ ّأفددهاا اياموٜددل فددهللخ ْا ا٨مدد٣و
ئرددٌْ ا٤ىصددور شددوٍهلل وددهللم ّسذدد٘  ،دد  ٙاييددود يلرددٌْ ىصددهتَه

ي ددييب ضبنددهلل و د  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّم د ه مددً مصددوآق ًْيددُ تحلددوفب طفٍٍََِّ ئهِ

اٌْؾُغَّئ ئخُ اٌْجَبٌِغَئ ئخُص

( )1

ّيمٔدددوٌ ًدددوىٌْ ٍّدددْ أٌ ايفحلدددل ا٨مبدددوىٕ ملحلدددهللا اييفدددع

ّاياصددهلل ّايغوٓدد٘ ايرهمبدد٘ ّا٤ثدده اسبنٔددهلل ّٓ ٢حل دده ل ٢اا مددوذا ؼبددهللخ
يددْ مل ٓدد١مً ا٤ىصددور َّٓددو ده ايددييب ضبنددهلل و د  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّم د ه
لفب ٓجددهب ىحلدده ٓلفطددل اا ،ددد ّدددل بأمددموب أخدده ٚييصدده ا٨مدد٣و
لذ أىُ ممشوىُ  ٢تسلحلصٕ  ُٔ ،مسأي٘ .
اشبومس  :لملامول ا٤ىصور ي نَودهًٓ ًّٔوو ايدييب ضبندهلل ود  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه بوىب١اخوٗ بٔيَه ّمً ا،٨ذدوز ًّدْ ٍدقِ اىب١اخدوٗ ًمدل
محلهكدد٘ بددهللر يلرددٌْ زادددهاّ ي نشددهكـب ،ددً اذذددْو  ،دد ٙاىبهللٓيدد٘ ّمددمموّ
ي نيودوٗ ًب ايهللفو  ً،ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ،يهلل ًٔوو اىبشدهكـب
بويغدّ ّلخلٔورٍه ايالول .

( )1مْرٗ ا٤ىحلوو .149
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ا٤مه ايجوىٕ  :يْ ٢اخْل اييود وْا ٔ،د٘ ًب ا٨مد٣و ّيبدو ٍدْ ثوبدت
كلوبوّ ّمي٘ ّتأرؽبٔوّ اخ ْل اىبَودهًٓ ّا٤ىصور ا٨مد٣و وْأ،د٘ مدً غدري
لكهاِ أّ لغها ٛقبول ّعبِْ ّمل ٓرً ،يهلل ايييب أمْال ّبإ لفب آخه أٓوو
سٔوتُ ٓارت

أسٔوىوّ

مع أىُ ًهلل ْٓز ًب ائدْو ايْاسدهلل مدوٜيت أّ ث٣مثوٜد٘

ايف .
ٍّددْ مددً خصددوٜص ّ٣،مددوت اييمددْٗ ّسسددً ايلْكددل  ،دد ٙاا
ّردددو ٛرفددهلل ِ ّفطدد ُ ّبٔددوٌ أٌ ايددييب ودد  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّمدد ه مل
ٓا دددب ايدددهللىٔو ّمل ٓسدددع لئَدددو ّمل ٓغوارٍدددو ،دددً تهكددد٘ ّأمدددْال
ّ،اورات .
ّ، ً،نهّ بً اسبورخ أخٕ دْٓهٓ٘ ّكوىدت يدُ ودشم٘ ً ( :دول :مدو
تها ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه لٔ ٢م٣سُ ّبغ لدُ ايمٔطدوً -ٛدول أَبدْ
أَهبهلل ايشَموّ -ٛأَرض٭و دحل َو وهللً٘.)1( ).
ّكوىت بْٔت ايييب ضبنهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه أٖ ايغدهف ايديت
كوىت تسرً فَٔو أزّادُ ذً سق ايسرً فَٔو لفب سـب ّفوتًَ ّئسدت
ٍٕ مرياثوّ ذً ّيْ كوىت مرياثوّ يلاومسً ايج٫نً ميَو ّمل ٓا ب ّرثلًَ
بَقِ ايغهف أّ ايجنً .
ّىبددو تْ فددوًٍ اا ،ددد ّدددل ًب آدددوذً دحل ددت ت ددك ايمٔددْت زٓددواٗ ًب
اىبسذهلل اييمْٖ ئيلفع اىبس نٌْ نبٔحلوّ مً فْٔضدوت رمدْل اا ود  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأٍل بٔلُ ثه تطو،فت مسوس٘ اىبسذهلل اييمدْٖ أضدحلوف
كجريٗ .
ًّددول ووٜفددد٘ أٌ ت دددك ايمٔدددْت م دددك ٤زّاز ايدددييب ودد  ٙاا ٔ ،دددُ
ّآيددُ ّم د ه ب دهللئل أى َددً م درًٓ فَٔددو بحلددهلل اىلاويددُ لفب ايهفٔددق ا ،٤دد ٙلفب
ّفوتًَ.

( )1تأرٓم اىبهللٓي٘ اىبيْرٗ .129/1
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اٌىلىف يف ػسفخ

مً محلوىٕ وهللٯ ايقًٓ كفهّا  ً،اىبسذهلل اسبهاو ميع اييود مً ايًْْف
ًب ،هف٘ بصٔغ٘ ا٨مبوٌ ّتمحلهلل ،هف٘ أّ ،هفوت  ً،اىبسدذهلل اسبدهاو أربحلد٘
ّ،شهًٓ كٔ ْا مرتاّ تاهٓموّ ّمسٕ ،هف٘ يْدِْ ميَو :
اّ٤ل  :ا،رتاف آاو بقىْبُ ، ٙ ،هفدوت بدأمه ّلرشدوا مدً دربٜٔدل
ئصمض ا،٨رتاف بويقىْب  ،د، ٙهفد٘ مدي٘ ًب ّيدهلل آاو ٍّدل ًب ميسدك
هلل
ايًْْف ، ٙ ،هف٘ ا،دْٗ ي دقًٓ كفدهّا ي،٩درتاف بدقىْبَه ّميَدو ود ٯ
اييود  ً،اىبسذهلل اسبهاو .
ازبْاب ىحله مْا ٛكوٌ ًّْف ذات ايرفور أّ ًّْف اىب١ميـب ىبو فُٔ
مً ا٨تحلوظ .
فٓ ٣شرتس ًب ايلْب٘ ًّْف ا٨ىسوٌ ، ٙ ،هف٘ للبو ٓرٌْ ٍقا ايًْدْف
تقكرياّ ي يود ب دّو ايلْب٘ ّسجوّ ي قًٓ كفهّا ب دّو ايرف  ً،لٓقا ٛايييب
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ ىبو ًب ْٓو ،هف٘ مً ايلحلهٓف بويْادموت
ّاّ٤امه ّاييْإٍ .
ّمً أمموب تسنٔ٘ ،هف٘ أٌ دربٜٔل ًول ٦او  ُٔ ،ايس٣و ٍقِ ،هفوت
فو،رتف بقىمك ّأ،هف ميومرك ّمً محلوىٕ ّأمموب ىدّل ًْيدُ تحلدوفب

طفَةِرَا ؤَفَؼْزُُْ ِِْٓ ػَشَفَئبدٍص

( )1

أٌ ًهٓشد ّو كدوىْا ٓافدٌْ ٓدْو ،هفد٘ فوىَدو أبحلدهلل

ّئست مً اسبهو .
ّٓاْيٌْ عبً ًاوٌ بٔت اا ف ٣غبهز مً اسبهو ًب اسبر بٔيندو ٓادف
،وم٘ اييود بحلهفوت فيديت ا ٘ٓ٦يللطنً ا٤مه مً ،يهلل اا ي دييب ضبندهلل
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّاىبس نـب أٌ ٓفٔطْا نبٔحلوّ مدً ،هفدوت يلمادٙ
ٍقِ ايشحلريٗ لفب ْٓو ايأوم٘ مً غري ذبهٓف أّ تغٔري .

( )1مْرٗ ايماهٗ .198
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( ً،دوبه ًول :رأٓت رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ٓهمٕ ٙ ،
راس لُ ْٓو اييشه ّٓاْل  :يلأخقّا ميومرره فإىٕ  ٢أارٖ يحل ٕ  ٢أسر
بحلهلل سذيت ٍقِ) (.)1
ئرٌْ مً محلوىٕ ازبنع بـب ا ٘ٓ٦أّ ِ٣،بـب ٍقا اسبدهللٓح أٌ اىبيومدك
اييت دو ٛبَو ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه للبو ٍٕ مً ،يهلل اا ،د ّدل.
ّمً يا ف اا ،د ّدل بوييود تَٔ ٘ٝماهللموت ّأمموب محلهف٘ اىبيومك
مْا ٛكوٌ اىبلْيٌْ ي نسذهلل مً اىبلاـب أو مً ايقًٓ كفهّا يمٔوٌ ًوىٌْ
ٍّْ أٌ تْيٕ ايقًٓ كفهّا ي نسذهلل اسبهاو  ٓ ٢اف ،وٜاوّ اٌّ محلهف٘ اييود

ىبيومرَه ٍّقِ اىبحلهف٘ مً مصوآق ًْيُ تحلوفب طبَِّْ ؤَوَّيَ ثَُْئذٍ وُػِئغَ ٌٍِاَّئبطِ
ٌٍََّزٌِ ثِجَىَّخَ ُِجَبسَوب وَهُذًي ٌٍِْؼَبٌَِّنيَص (. )2
ايجوىٕ  :تحلورف آاو ّسْا، ٛيهلل دمل ،هفوت بحلهلل ٍمْوَو لفب ا٤ر

.

ايجويح  :محلهف٘ آاو  ُٔ ،ايس٣و بامْل ميومرُ ّايقٖ ٓهللل  ٙ ،وش٘
أاا ُٜذو ( ً،ابً ،مود  ً،ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًول  :لٌ آاو
أتٍ ٙقا ايمٔت أيف أتٔ٘ مل ٓهكب ًط فًَٔ مً اذيهلل  ٙ ،رد ٔدُ مدً
ذيك ث جنو ٜ٘سذ٘ ّمدمحلنو، ٜ٘ندهٗ ّأّل سذد٘ سذَدو آاو ٍّدْ ّاًدف
بحلهفوت أتوِ دربٓل فاول ٓ :و آاو بهٯ ىسرك أمو لىو ًهلل وفيو بَقا ايمٔت ًمل
أٌ رب ق خبنسـب أيف مي٘) (.)3
ايهابع  :وْ اف دربٜٔل بوبهأٍه  ُٔ ،ايس٣و ئحلهف اىبشوٍهلل ًب اسبهو
ٍّْ ٓاْل يُ أ،هفت أ،هفت فٔاْل لبهأٍه ، :هفت ،هفت ( ً،صبوٍهلل
ًول ً :ول لبهأٍه  ُٔ ،ايس٣و  :رب أرىو ميومريو  .فوتدوِ دربٓدل فدأت ٙبدُ
ايمٔت .
( )1ايهللر اىبيجْر .451/1
( )2مْرٗ آل ،نهاٌ .96
( )3ايهللر اىبيجْر .252/1
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فاول  :ارفع اياْا،هلل  .فهفع اياْا،هلل ّأمت ايمئوٌ ثه أخق بٔهللِ فأخهدُ
فوىا ق بُ لفب ايصفو ًول ٍ :قا مً شدحلوٜه اا ثده اىا دق بدُ لفب اىبدهّٗ
فاول ٍّ :قا مً شحلوٜه اا ثه اىا ق بُ عبْ مي ٙف نو كوٌ مً ايحلام٘ لذا
لب ٔس ًوٜه ،يهلل ايشذهٗ .
فاول  :كرب ّارمُ  .فردرب ّرمدوِ ثده اىا دق لب دٔس فادوو ،يدهلل ازبندهٗ
ايْما ٙف نو سو ذ ٚبُ دربٓل ّلبهأٍه ًول يُ  :كرب ّارمُ  .فررب ّرمٙ
فقٍب لب ٔس سل ٙأت ٙازبنهٗ اياصْ ٚفاول يُ دربٓل  :كرب ّارمُ .
فررب ّرم ٙفقٍب لب ٔس ّكوٌ اشبمٔح أراا أٌ ٓهللخل ًب اسبر شٔٝوّ ف ه
ٓسلاع فأخق بٔهلل لبهأٍه سل ٙأت ٙبُ اىبشحله اسبهاو فاول ٍ :قا اىبشدحله
اسب هاو ثه ذٍب سل ٙأت ٙبُ ،هفوت ًول ً :دهلل ،هفدت مدو أرٓلدك؟ ًوذدو
ث٣خ مهات .
ًول  :ىحله ً .ول  :فأذٌ ًب اييود بوسبر ً .ول ّ :كٔف أ٠ذٌ؟ ًول ً :ل
ٓو أَٓو اييود أدٔمْا ربره ث٣خ مهات فأدوب ايحلمدوا يمٔدك اي دَه ربيدو
يمٔك فنً أدوب لبهأٍه ْٓمٝق مً اشب ق فَْ سوز) (.)1
ّّرا  ً،ابً ،مود مو ٓدهللل  ،د ٙأٌ دربٜٔدل ٔ ،دُ ايسد٣و كدوٌ ؽبدرب
لبهأٍه  ُٔ ،ايس٣و  ً،امسو ٛاىبْاضع ًب مر٘ ّاسبهو ّ،هف٘ ً :دول (للبدو
تسن، ٙهفوت  ٌ٤دربٓل كوٌ ٓاْل ٔ٨بهأٍه َٔ ،نو ايس٣و ٍ :قا مْضع
كقا ٍّقا مْضع كقا  .فٔاْل ً :هلل ،هفت ًدهلل ،هفدت ف دقيك مسٔدت
،هفوت) (.)2
اشبومس ً :ب ،هفوت ٓحلهف ايْاًف  ٙ ،ازبمل أىُ أارا اسبر .
(، ً،مهلل اا بً ٓحلنه ايهللٓ نٕ  :مسحلت رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ
ّم ه ٓاْل ٍّْ ّاًف بحلهف٘ ّأتوِ أىود مً أٍل مر٘ فادويْا ٓ :دو رمدْل
اا كٔف اسبر؟ .
( )1ايهللر اىبيجْر .265/1
( )2ايهللر اىبيجْر .446/1
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فاول  :اسبر ،هفوت اسبر ،هفوت فنً أارا ئ ٘ نبع ًمل أٌ ٓا ع
ايفذه فاهلل أارا أٓوو مي ٙث٣ث٘ أٓوو { فنً تحلذدل ًب ٓدْمـب فد ٣لثده ٔ ،دُ
ّمً تأخه ف ٣لثه  )1(} ُٔ ،ثه أراف رد ّ٣خ فُ ٓيواٖ بًَ) (.)2
ياهلل دحلل اا ،د ّدل ايلحلووف ّايلْااا مس٘ ّوف٘ اىب١ميـب ًب ٓدْو
،هف٘ بصٔغ٘ ا٨مبوٌ ٤ىُ ازبومع اىبشرتا ًّّْ ٘ ،فَه ، ٙ ،هفوت ف٣
ٓطه بَقا ايًْْف املٔ ٛ٣ايقًٓ كفهّا  ،دٓ٢ّ ٙد٘ اىبسدذهلل اسبدهاو فندع
تمو،هلل ايم هللاٌ ّتحلهللا ا٨ىلسوب ايام ٕ ّاخل٣ف ا٤يسً ّا٤يْاٌ ٓلحلدورف
اىبس نٌْ فٔنو بٔيَه فوراا اا ،د ّدل ذقا ايلحلورف أٌ ٓرٌْ يْا ٛتْئ٘
اىبلاـب ئرٌْ ميومم٘ ي لْ ب٘ ّا٨ىوب٘ ّّمٔ ٘ ي٥ده ّايجْاب ّموىحلوّ مً
ايفهً٘ ّايفلي٘ .
ياهلل دحلل اا ،د ّدل ْٓو ،هف٘ ىبحلهف٘ أسروو ايهللًٓ ّايلْسٔهلل ّيرً
ايقًٓ كفهّا ىصمْا اّ٤ثوٌ ًب ايمٔت ٍّٕ مً مظوٍه ايشها ّايط٣ي٘
فيديت آٓ٘ ايمشح .

ّمً مصوآق ًْيُ تحلدوفب ط وََِئب خٍََمْئذُ اٌْغِئَّٓ وَاإلِٔئظَ بِالَّ ٌَُِؼْجُئذُوِْص

( )3

ًّْف اييود  ٙ ،دمل ،هف٘ وو ٘،ا ّتاهبوّ لئُ يمٔوٌ ًوىٌْ تحلهللا ميوفع
ا ْٗ،اىب١ميـب ا ،د ّدل ّميَو ًب اىباوو :
اّ٤ل  :اذهللآ٘ ي حلنل ايصوحل .
ايجوىٕ  :محلهف٘ اييود بأٌ ايقًٓ كفهّا ئسْا أّئو ٛي نسذهلل اسبهاو .
ايجويح  :ايحلمواٗ وهٓق يليدِ اييود  ً،اييفوم .

( )1مْرٗ ايماهٗ .203
( )2ايهللر اىبيجْر .472/1
( )3مْرٗ ايقارٓوت .56

معامل اإلمياٌ  /ج 172ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 183

ايهابددع  :ىدددّل ايربكدد٘  ،دد ٙاييددود ،ومدد٘ ًددول تحلددوفب طوٌَئىْ ؤََّْ ؤَهْئًَ
اٌْمُشَي آَِاُىا وَارَّمَىْا ٌَفَزَؾْاَب ػٍََُْهُِْ ثَشَوَبدٍ ِِْٓ اٌغََّّبءِ وَاألَسْعِ ٌَفَزَؾْاَب ػٍََئُْهُِْ ثَشَوَئبدٍ ِِئْٓ
اٌغََّّبءِ وَاألَسْعِص(.)1
ّايًْْف ، ٙ ،هفوت ركً مً أركوٌ سر ايمٔت اسبهاو ّئس ٍْ مً
أفحلول ايحلنهٗ مْا، ٛنهٗ ايلنلع أّ ايحلنهٗ اىبفهاٗ
ّمً خصول اىبد١ميـب تحلوٍدهلل ٍدقا ايدهكً مدْا ٛبدويًْْف فٔدُ أّ تَٔٝد٘
ماهللموتُ أّ اسبفوظ  ٙ ،ايسي٘ مهللٗ ايًْْف ٍّٕ مً أّاٌ ايظَه لفب غهّب
ايشنس مً ْٓو ،هف٘ .
ّمددً ّادمددوت أّئددو ٛاىبسددذهلل اسبددهاو تحلوٍددهلل ٓددْو ،هفدد٘ ّايحل٣مددوت
اىبيصْب٘ ذو ّ،هللو دحلل اّ٤ثوٌ ّا٤ويوو فَٔو ّٓلر ف ايدقًٓ كفدهّا
ٍ ً،قِ ايْظٔف٘ ايحلموآ٘ .
ّيْ تها اىبر ف اىبسن ٙايا ٔل ميُ بال سذُ ( ، ً،مدهلل ايدههبً بدً
ٓحلنه ًول  :أتٔت ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه بحلهف٘ ّأتوِ ىود مدً
أٍل ظبهلل ٍّْ بحلهف٘ فسأيِْ فأمه ميوآو فيوا : ٚاسبر ،هف٘ ّمً دو ٛئ ٘
نبع ًمل و ْ ايفذه فاهلل أارا أٓوو مي ٙث٣خ مً تحلذل ًب ْٓمـب ف٣
لثه ّ ُٔ ،مً تأخه ف ٣لثه .)2( )ُٔ ،
مبرً تاسٔه ايًْْف بحلهف٘ تاسٔنوّ لمدلاهأٜوّ لفب ًسدنـب بٔيَندو ،ندْو
ّخصْص ما ق:
اّ٤ل  :مسن ٙايًْْف ٍّْ ايهكً.
ايجوىٕ  :ايًْْف اىبسدلْ،ب ي ًْدت مدو بدـب ايددّال لفب ايغدهّب ٍّدْ
ّادب  ٌ٤تها بحلض ايًْْف بحلهف٘ ٓ ٢مال اسبر.

( )1مْرٗ ا،٤هاف .96
( )2اىبسلهللرا  ٙ ،ايصشٔشً .248 /4
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مددً تددها ايًْددْف بحلهفددوت ىسددٔوىوّ تهللاركددُ مددو ااو ًّلددُ ا٨خلٔددورٖ
ّا٨ضاهارٖ بؤًوّ .
ًّت ايًْْف ا٨خلٔورٖ يًْْف ،هف٘ مً زّال ايشنس ًب تومدع ذٖ
اسبذ٘ لفب ايغهّب ًّّلُ ا٨ضداهارٖ مدً ايغدهّب لفب ايفذده مدً ٓدْو
اييشه ّ ٢ػبب ًب ا٨ضاهارٖ لملٔحلوب ٍدقا ايًْدت بدل ٓرفدٕ اىبسدنٙ
ايا ٔل.
ّايًْْف ، ٙ ،هف٘ شوٍهلل ّدهللاىٕ  ٙ ،أٌ أرضُ ميسك ي حلمواٗ ّأٌ
ٍقا ايًْْف ًب أّاىُ وو ٘،ا ،د ّدل ّمً آ٦وت لرتفو دمل ،هف٘
ٍّْ دمل ايههب٘ ئرٌْ محل نوّ ، ٙ ،د ّرفحل٘ اىب١ميـب .
ًّب ايًْددْف  ،دد، ٙهفدد٘ تحلوٍددهلل ٤اا ٛابددهأٍه ّامسؤ،ددل اىبيومددك
ّمحلَٔنو ًب بيو ٛايمٔت اسبهاو ّفُٔ َ،هلل ّتحلوٍهلل يفهٓط٘ اسبر .
ّٓ دو ايًْْف ، ٙ ،هف٘ ا٨ىطموس ايحلوو بآااب ايلاّْ ٚايلأهلل بقات
ا٤سروو ّا٤فحلول ايْادم٘ ّٓ ٢لأهلل ايقًٓ كفهّا بويْادموت اىبيصْو٘ ًب
أىفسَه ّغريٍه .
ٍّْ مً ايشْاٍهلل ، ٙ ،هللو أٍ ٔلَه يْ ٘ٓ٢اىبسذهلل اسبهاو ّ ٙ ،يددّو

تيشَٔه ٍ ً،قِ ايّْ ٘ٓ٢ئرٌْ مدً محلدوىٕ ًْيدُ تحلدوفب طبِْْ ؤَوٌَُِْئبئُهُ بِالَّ

اٌُّْزَّمُىَْص ( )1اٌ اىب١ميـب ٓ١اٌّ اىبيومك كنو دو ٛبَو ابهأٍه  ُٔ ،ايس٣و

ّكنو أ ااٍو رمْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ًدول تحلدوفب طفَجِهُئذَاهُُْ
الْزَذِهِص (. )2

( )1مْرٗ ا٤ىفول .34
( )2مْرٗ ا٤ىحلوو .90
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ّايًْْف بحلهفد٘ سفدا ىبمدوا ٟايلْسٔدهلل ّايدقًٓ كفدهّا ػبشدهللٌّ بَدقِ
اىبموآّ ٟفهوٌْ بَو فدأراا اا ،دد ّددل ي يدود أاا ٛاىبيومدك بوزاسد٘
ايقًٓ كفهّا  ٘ٓ٢ّ ً،اىبسذهلل اسبهاو .

ياهلل أخرب اا ،د ّدل  ً،دحلل ايمٔت ي يود نبٔحلوّ باْيُ طبَِّْ ؤَوَّيَ

ثَُْذٍ وُػِغَ ٌٍِاَّبطِ ٌٍََّزٌِ ثِجَىَّخَ ُِجَبسَوب وَهُذًي ٌٍِْؼَبٌَِّنيَص ( )1فٔلفطل اا ،د ّدل
ّدل بلَٔ ٘ٝأمموب تحلوٍهلل ايمٔت اسبدهاو ّأاا ٛاىبيومدك فٔدُ ّسْيدُ كندو
أااٍو ا٤ىمٔو ٛئاْو اىبلاٌْ بأاا ٛت ك اىبيومك ّوريّرتَه أمْٗ ي يدود
ًب ايلْئ٘ ّأاا ٛاىبيومك فلفطل اا ،د ّدل ّأخرب بدأٌ ايحلدقاب ىدوزل
بويقًٓ كفهّا زبشْاٍه ّودهللٯٍه اييدود ،دً اىبسدذهلل اسبدهاو ّ،دً ،هفد٘
ّاىبشحله اسبهاو .
ّايًْ ْف ، ٙ ،هف٘ مظَه ي لاّْ ٚايدٍهلل ّا٨ىااو  ً،ايهللىٔو ًب ذات
ْٓو ،هف٘ ّ،يهلل ماهللموتُ ّايلَٔ ٞيُ ّمً خصوٜص ايقًٓ كفهّا ا٨ىشغول
بويهللىٔو ّازبنع ذو .
ًّب ايًْْف ًب ،هف٘ زّال ي فْارم ًب ايغيّ ٙايفاه ّازبوِ ّاىبيصب
ّٓاف اسبوكه ّاحملرْو ّايسٔهلل ّايحلمهلل قبْضع ّاسهلل ّب مود بسٔط ّاسهلل
ٓقكه اييود حب ول ّلسلطور ّغهب٘ ايادرب ّ،دومل ا٦خدهٗ ّايًْدْف  ،دٙ
،هف٘ سهب  ٙ ،ايرفه ّازبشْا ّموىع مً وهللٯ اييود  ً،اىبسذهلل اسبهاو
ّا،ددْٗ ٨زاسدد٘ ايددقًٓ كفددهّا ،ددً ّٓ٢لددُ وْ،دوّ ًَّددهاّ فنددو ااو اييددود
ْٓاظمٌْ  ٙ ،ايًْْف ، ٙ ،هف٘ كل مي٘ فوٌ ايرفور ٓ ٢سلأحلٌْ ايماوً ٛب
ّ ٘ٓ٢اىبسذهلل اسبهاو .
ٍّل ذات ايًْْف  ٙ ،دمدل ،هفد٘ مدً تحلدقٓب ايدقًٓ كفدهّا ايدقًٓ

تقكهِ آٓ٘ ايمشح باْيُ تحلوفبطوََِب ٌَهُُْ ؤَالَّ َُؼَزِّثَهُُْ اٌٍَّهُص ( )2ازبْاب ىحله فوٌ ٍقا
( )1مْرٗ آل ،نهاٌ .96
( )2مْرٗ ا٤ىفول .34
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ايحلقاب أ،ه مً أٌ ؽبلص قبو ٓأتٕ مً اا ،د ّدل مً غري ّاما٘ فاهلل

ٓأتٕ  ٙ ،أٓهللٖ ،نور اىبسذهلل أىفسَه ًول تحلوفبطوََِب َؼٍَُُْ عُاُىدَ سَثِّهَ بِالَّ هُىَص(.)1
هُىَص(.)1

ياهلل دحلل اا اىبٜ٣ر٘ ٓرلمٌْ اسبسيوت اييت ٓفحل َو بيْ آاو ّشو ٛاا
،د ّدل أٌ ذبطه اىبٜ٣ر٘ مْمه اسبدر ّترلدب ودْاف اىبسد نـب بويمٔدت
اسبهاو ّٓ ٢هض ٙاىبٜ٣ر٘ بْ  ٘ٓ٢ايقًٓ كفهّا ي نسدذهلل اسبدهاو ّتدْئَه
يش ٌّ١اىب١ميـب ًب اىبيومك فٔرلمٌْ  ،د ٙايدقًٓ كفدهّا ا٨ثده ّاىبحلصدٔ٘
بلْئَه ًَهاّ اىبسذهلل اسبهاو ّىصدمَه اّ٤ثدوٌ فٔدُ ٍّدل ٓادْو اىبٜ٣رد٘
بويهلل،وّ ٛاىبسأي٘ يلاهٓب ّتٔسري فلض مر٘ ّذبأق مصهللام آٓ٘ ايمشح بلْيٕ
اىبلاـب ّ ٘ٓ٢اىبسذهلل اسبهاو ازبدْاب ىحلده ّمدً خصدوٜص ٍدقِ ايلْئد٘
ايحليوٓ٘ بأمْر :
اّ٤ل  :لذبوا أفحلول اسبر .
ايجوىٕ  :ايلأهلل بأفحلول اسبر مً دَ٘ ايدموٌ ّاىبروٌ ٍّْ مً مصوآق

ًْيُ تحلوفب ط وََِب آرَبوُُْ اٌشَّعُىيُ فَخُزُوهُ وََِب َٔهَبوُُْ ػَاْهُ فَبْٔزَهُىاص (.)2

ايجويددح  :وَددورٗ ،هفددوت ّاىبشددحله اسبددهاو مددً اّ٤ثددوٌ ّمظددوٍه ايرفدده
ّايصهللّا .
ايهابددع  :لدلَددوا ايددْاًفـب  ،دد، ٙهفددوت بددقكه ا ،ددد ّدددل ًٔددومَه
بويلسمٔض ّايلَ ٔل ّايل مٔ٘ ّم١ال سودوت ايهللىٔو ّا٦خهٗ ًّهلل ًوو ا٤ىمٔوٛ
بويل مٔ٘ ًب اسبر .
ّ ً،ايموًه  ُٔ ،ايس٣و" :سر مْم ٙبً ،نهاٌ ّمحلدُ مدمحلٌْ ىمٔدوّ مدً بد
امددهأٜل خادده لب ددَه مددً ئددف ٓ مددٌْ ّدبٔددمَه ازبمددول ّ ،دد ٙمْمدد، ٙموٜلددوٌ
ًاْاىٔوٌ ٓاْل :يمٔك ،مهللا ّابً ،مهللا ّمهٯ ٓدْىس بدً ملد ٙبصدفوٜض ايهّسدوٛ
( )1مْرٗ اىبهللثه .31
( )2مْرٗ اسبشهات .7
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ٍّْ ٓاْل :يمٔك كشدوف ايردهب ايحلظدوو يمٔدك ّمد ٯه ٔ،سد ٙبدً مدهٓه بصدفوٜض

ايهّسوٓ ٍّْ ٛاْل :يمٔك ،مهللا ّابً أملك يمٔك. )1( )."...
ٍّل ؽبلص سر ايمٔت اسبهاو ًب ا٤زمي٘ ايسوبا٘ يمحلج٘ ايييب ضبنهلل و ٙ
اا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّمد ه بو٤ىمٔددو ٛأو ٓشددنل أىصددورٍه ّأتمددوَ،ه ّذرٓددوتَه
ازبْاب ٍْ ايجوىٕ يلْيٕ ابدهأٍه ّامسؤ،دل بو،دواٗ بيدو ٛايمٔدت اسبدهاو
ّاْ،تَنو اييود سبذُ ٍّهللآ٘ اييدود ي ٣مدلذوب٘ ًدول اا ًب خادوب

٨بهأٍه ط وَؤَرِّْْ فٍِ اٌاَّبطِ ثِبٌْؾَظِّ َإْرُىنَ سِعَبال وَػًٍََ وًُِّ ػَبِِشٍ َإْرِنيَ ِِْٓ
وًُِّ فَظَ ػَُِّكٍص(.)2

ثه تْارخ ا٤ىمٔو ٛسر ايمٔت ّاياْاف بُ ّدبهللٓهلل َ،هلل اييود بويل مٔ٘
ّاٌ كوىت بغري ؤغ٘ ايل مٔوت ا٤ربحل٘ اييت دو ٛبَو ايييب ضبندهلل ود  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه (يمٔك اي َه يمٔك يمٔك  ٢شهٓك يك يمٔك).
ٍّل ٓسلأع ايقًٓ كفهّا تحلوٍهلل اىبيومك اييت أااٍو ا٤ىمٔو ٛبشهوَو
ّشهّوَو ازبْاب  ٢يقا ىديت آٓ٘ ايمشح يلحلوٍهلل ٍقِ اىبيومك ّيمٔوٌ
ًوىٌْ ٍّْ اٌ ّ ٘ٓ٢اىبلاـب ي نسذهلل اسبه او مدمٔل ٤اا ٛاىبسد نـب اىبيومدك
كنو أااٍو ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّا٤ىمٔدو ٛا٦خدهًٓ ًّدهلل
ّرا  ً،رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه أىُ ًول ٍّْ ٓ١اٖ اىبيومك
(خقّا ،

ميومرره )(.)3

ته ٚموذا يْ بإ اىبشهكٌْ ٓل ْيٌْ ش ٌّ١اىبسذهلل اسبهاو ازبْاب ٍْ
ًٔو مَه بويلفهٓط بوىبيومك ّمديً ايلْسٔدهلل  ،د ٙا٤ر

سلد ٙأىَده كدوىْا

ٓمهلليٌْ أّاٌ اسبر بوييسّٔ ٘ٝا٨ردوً ٛب ايشَْر ًول تحلوفب طبََِّّٔب اٌاَّغٍِءُ

( )1أىظه رمويليو ميومك اسبر ص .12
( )2مْرٗ اسبر .27
( )3ابً كجري  /ايسريٗ اييمْٓ٘ .427/4
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صََِبدَحٌ فٍِ اٌْىُفْشِ َُؼًَُّ ثِهِ اٌَّزََِٓ وَفَشُوا َُؾٍُِّىَٔهُ ػَبًِب َُؾٍُِّىَٔهُ ػَبًِب وَُؾَشُِِّىَٔهُ ػَبًِب ٌُُِىَاؿِئُىا ػِذَّحَ َِب
ؽَشَََّ اٌٍَّهُ فَُُؾٍُِّىا َِب ؽَشَََّ اٌٍَّهُ صََُِّٓ ٌَهُُْ عُىءُ ؤَػَّْبٌِهُِْ وَاٌٍَّهُ الَ َهْذٌِ اٌْمَىََْ اٌْىَبفِشََِٓص(. )1
ٍّل ٍقا اييس ٞمً مفؤٍه ّميً ايرفه ّّ ٘ٓ٢ايقًٓ كفهّا ي نسذهلل
اسبهاو ازبْاب ىحله ًّب سذد٘ ا يدْاا ًدول ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
ّم ه لٌ ايدموٌ ًهلل املهللار كَٔٝلُ ْٓو خ ق اا ايسنْات ّا٤ر

) ( . )2

فنً ظ ه ايقًٓ كفهّا ًب ّٓ٢لَه ي مٔت تمهللٓل أّاٌ ا٤شَه اسبهو ٍّٕ
شددَه ذٖ اياحلددهللٗ ّذٖ اسبذدد٘ ّضبددهو ث٣ثدد٘ شددَْر مددها ّشددَه ردددب
ميفصل ّأٖ زسف ًب أسهلل ايشَْر ٍْ تمهللٓل فَٔو نبٔحلو ي لحلوًب بٔيَو .
فلفطدددل اا ،دددد ّددددل بمحلجددد٘ ايدددييب ضبندددهلل وددد  ٙاا ٔ ،دددُ ّآيدددُ
ّمددد ه ىبيدددع ٍدددقِ ايفليددد٘ ّمدددمب ايطددد٣ي٘ ايدددقٖ يدددْ امدددلنه بلمدددهللٓل
ا٤شددَه اسبددهو كددٕ ٓسددلنه ايالددول ّايالددل زبددوٛت ذات ا٤شددَه اسبددهو
ًب غدددري أّاىَددددو فٔلذددددهأ اييددددود بويلحلدددهللٖ ًب ا٤شددددَه اسبددددهو ا٤وددد ٔ٘
ّايمهللٓ دد٘ فنددً أضددهار اييسدد ٞاييسددم ًب ا٤شددَه اسبددهو ّأاا ٛاىبيومددك
ًب ًّلَدددو فلفطدددل اا بصدددهف ٍدددقا اييسدددم ٍّدددقا ايصدددهف مدددً

مصدددوآق ًْيدددُ تحلدددوفب ط وََِئئئب ؤَسْعَئئٍْاَبنَ بِالَّ سَؽَّْئئئخ ٌٍِْؼَئئبٌَِّنيَص

( )3

ًّدددهلل ًدددول

اا ط وََِْٓ َزَؼَذَّ ؽُذُودَ اٌٍَّهِ فَإُوٌَْئِهَ هُُْ اٌظَّبٌُِّىَْص(.)4

ٍّدددل ٍدددقا ايلمدددهللٓل مدددً مصدددوآق ًْيدددُ تحلدددوفب طوٌَىِئ ئَّٓ ؤَوْضَئ ئشَهُُْ الَ
َؼٍَُّْىَْ ص ازبْاب ىحله مً دَوت :
اّ٤فب ٓ ٢ :حل ه ايقًٓ كفهّا سهم٘ تمهللٓل ا٤شَه اسبهو .
( )1مْرٗ ايلْب٘ .37
( )2ايهللر اىبيجْر .67/5
( )3مْرٗ ا٤ىمٔو.107 ٛ
( )4مْرٗ ايماهٗ .229
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ايجوىٔ٘  :تمهللٓل أّاٌ ا٤شَه اسبهو ممب بًْْ اسبر ًب غري أّاىُ .
ايجويجدد٘  :ظَددْر ايددياص ًب ّفددهلل اسبددوز بسددمب ايلأدٔددل ّايلسددْٓف
ّا٨ىشغول بويالول.
ايهابحل٘  :تمهللٓل ا٤شَه اسبهو  ً،أّاىَو وهللٯ  ً،اىبسذهلل اسبهاو ّفُٔ
شوٍهلل  ٙ ،سود٘ اييود يلْيٕ اىب١ميـب أمْر اىبسذهلل اسبهاو ّأاا ٛاييود
اسبر بشهاٜاُ ،يهلل تْ يٕ اىب١ميـب أمْر اىبسذهلل اسبهاو ّأاا ٛاييود اسبر ًب
أّاىُ .
فنددددً ا،٨ذددددوز حبصدددده ّٓ٢دددد٘ اىبسددددذهلل اسبددددهاو بددددوىبلاـب ايلأددددهلل
بأسردددددوو ا٤شدددددَه اسبدددددهو ّهبدددددل اييدددددود  ،ددددد ٙا٨مليدددددو ،دددددً
اشبصددددددْم٘ ّايالددددددول ّايجددددددأر ًب ا٤شددددددَه اسبددددددهو ّأاا ٛاييددددددود
اسبدددددر ًب أّاىدددددُ ميومدددددم٘ ييددددددّل اىبٜ٣رددددد٘ يلا دددددع  ،ددددد ٙايدددددْاًفـب
، ٙ ،هف٘ ّايشَواٗ ذه ْٓو ايأوم٘ .
ٍّدددددْ مدددددً ايمشدددددورات بادددددهب فدددددلض مرددددد٘ ّمدددددً آ٦دددددوت أٌ
ايددددييب ضبنددددهللاّ ودد د  ٙاا ٔ ،ددددُ ّآيددددُ ّمدد د ه اخددددل ايمٔددددت اسبددددهاو

مدددً غدددري ًلدددول ٓدددقكه ٍّدددل مدددً مْضدددْ ٘ٔ،ياْيدددُ تحلدددوفب طبِْْ

ؤَوٌَُِْئئئئئبئُهُ بِالَّ اٌُّْزَّمُئئئئئىَْص

( )1

ًب ٍدددددقا ايفدددددلض ّتٔسدددددريِ ازبدددددْاب ىحلددددده

لذ تددددهللل آ٦دددد٘  ،دددد ٙتحلددددقٓب ايددددقًٓ كفددددهّا  ،دددد ٙوددددهللٯٍه ايددددييب
ودددد  ٙاا ٔ ،ددددُ ّآيددددُ ّمدددد ه ،ددددً فددددلض مردددد٘ ّّٓ٢دددد٘ اىبسددددذهلل
اسبددددهاو ّفٔددددُ بٔددددوٌ ياددددوىٌْ ٍّددددْ مل تددددله ّٓ٢دددد٘ اىبددددلاـب ي نسددددذهلل
اسبهاو ل ٢بوذٌ ّتٔسري ّمهللا مً اا ،د ّدل .
ّايًْْف ، ٙ ،هفد٘ لدلندو ،مدواٖ ،دوو ٓحلدهف اىبسد نٌْ بْامدالُ
ّادموتَه ّف ُٔ ارتاوً ٛب اىبحلهف٘ ا٨ذٔ٘ ّٓا حلدٌْ  ،د ٙأخمدور ايم دهللاٌ

( )1مْرٗ ا٨ىفول .35
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ّأسْال ا٤مه ّٓلهللارد فُٔ اىبس نٌْ آٓوت ايليدٓل ّٓسلشطهٌّ ،ومل
ا٦خهٗ ّيدّو ا٨ملحلهللاا يُ .

ّٓدددددددهللل ًْيدددددددُ تحلدددددددوفب ط بِْْ ؤَوٌَُِْئئئئئئئبئُهُ بِالَّ اٌُّْزَّمُئئئئئئئىَْص

( )1

 ،دددددددٙ

ًددددوىٌْ ٍّددددْ باددددوٓ٢ّ ٛدددد٘ اىبددددلاـب ي نسددددذهلل ا سبددددهاو لفب ٓددددْو ايأومدددد٘
ّايًْددددددْف  ،دددددد، ٙهفدددددد٘ شددددددوٍهلل  ،دددددد ٙايْسددددددهللٗ ًب وو،دددددد٘ اا
ّي ًْددددددْف ًب ،هفدددددد٘ آااب خوودددددد٘ تددددددهللل  ،دددددد ٙا٨ىااددددددو لفب اا
ّردو ٛرهبلُ ّ،فِْ .
ّ ً،ا٨موو دحلفه ايصوام  ُٔ ،ايس٣و ًول ً :ول رمْل اا و  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه يحل ٕ  ُٔ ،ايس٣و :
أ ٢أ ،نددك ا،ددوٓ ٛددْو ،هفدد٘ ٍّددْ ا،ددو ٛمددً كددوٌ ًم ددٕ مددً ا٤ىمٔددوٛ؟
فادددول  ،دددٕ ٔ ،دددُ ايسددد٣و :ب دددٓ ٙدددو رمدددْل اا ود د  ٙاا ٔ ،دددُ ّآيدددُ
ّم ه ًول :تاْل:
 ٢شددددهٓك يددددُ يددددُ اىب ددددك ّيددددُ اسبنددددهلل
 ٢ليددددُ ا َ٢اا ّسددددهللِ َ
( َ
 ٢مبدددْت بٔدددهللِ اشبدددري ٍّدددْ
ؼبٔدددٕ ّمبٔدددت ّمبٔدددت ّؼبٔدددٕ ٍّدددْ سدددٕ َ
 ،ددد ٙكدددل شدددًٕ ٛدددهللٓه اي دددَه يدددك اسبندددهلل أىدددت كندددو تادددْل ّخدددري
مددددو ٓاددددْل اياددددو ٌْ ٜاي ددددَه يددددك ودددد٣تٕ ّآددد

ّضبٔددددوٖ ّيبددددوتٕ

ّيدددك تهاثدددٕ ّبدددك سدددْيٕ ّميدددك ًدددْتٕ اي دددَه اىدددٕ أ،دددْذ بدددك
مددددً ايفادددده ّمددددً ّمددددْاد ايصددددهللر ّمددددً شددددلوت ا٤مدددده ّمددددً
،دددقاب اييدددور ّمدددً ،دددقاب ايادددرب اي دددَه اىدددٕ أمدددأيك مدددً خدددري
مدددو ٓدددأتٕ بدددُ ايهٓدددوق ّأ،دددْذ بدددك مدددً شددده مدددو ٓدددأتٕ بدددُ ايهٓدددوق
ّأمأيك خري اي ٔل ّخري اييَور).

( )1مْرٗ ا٨ىفول .35
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اٌىلىف ثبدلشؼس احلساَ

ٍّْ مً أفحلول ّميومك اسبر ّٓهللل تحلهللا تسنٔلُ  ٙ ،أىُ مً اىبيومدك
مً أٓوو أبٔيو آاو  ُٔ ،ايس٣و ّأمسو: ٍٕ ُٜ
اّ٤ل  :اىبشحله بفلض ّكسه اىبٔه ّّرا ًب ايهمه اياهآىٕ بويفل٪ض كنو ًب

ًْيُ تحلوفب ط فَةِرَا ؤَفَؼْزُُْ ِِْٓ ػَشَفَبدٍ فَبرْوُشُوا اٌٍَّئهَ ػِاْئذَ اٌَّْشْئؼَشِ اٌْؾَئشَاَِص

( )1

ّمسدٕ

اىبشحله بوسبهاو ٤مهًٓ :
أّ : ّ٢سهم٘ ذات اىبشحله اسبهاو .
ثوىٔوّ  :زبد ٜ٘ٔاىبشحله مً اسبهو ّي نشحله ث٣ث٘ أمسو: ٛ
اّ٤ل  :اىبشحله اسبهاو .
ايجوىٕ  :نبع ًّب تسنٔلُ ٍقِ ّدِْ :
أّ : ّ٢لدلنو آاو ّسْا ٛفُٔ .
ثوىٔوّ  :لدلنو اييود ًب اىبشحله ئ ٘ اسبر ا٤كرب .
ثويجوّ  :ىبو اىلَ ٙآاو لفب اىبشحله نبع فُٔ بـب و ٗ٣اىبغهب ّو ٗ٣ايحلشوٛ
فسنٕ نبحلوّ.
رابحلوّ  :ا،رتف آاو فٔدُ بقىْبدُ مدمع مدهات أٖ أىدُ نبدع ذىْبدُ ّكدهر
ا٨ملغفور ميَو .
خومسوّ  :فُٔ ػبلنع ّفهلل اسبوز ئ ّ٣بحلهلل ا٨فوض٘ مدً ،هفدوت ّٓلردهر
ٍقا ازبنع كل مي٘ ّلفب ْٓو ايأوم٘ يبو ٓ دو تْيٕ اىبلاـب ٤مْر ّشٌّ١
اىبسذهلل اسبهاو .
ايجويددح ٓ :سددن ٙاىبشددحله مدايفدد٘ ًّب مددمب ّمْضددْ ٍددقِ ايلسددنٔ٘
ّدِْ:
أّ : ّ٢لزا٢ف اييود أٖ لًرتابَه لفب مي ٙبحلهلل ا٨فوض٘ مدً ،هفدوت
ف اياَْ٬و :٫اًِل٪ه٪بْ٫ا(.)1
ّٓاول ّ :ايديف٘  :اياهب٘ (ّاز٬ا٪يَ ٪
( )1مْرٗ ايماهٗ .198
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ثوىٔوّ  :صب ٞاسبدوز ًب زيدف مدً اي ٔدل أٖ مدو ٘،بحلدهلل مدوّٓ ٘،ادول :
مطت زيف٘ مً اي ٔل أٖ ووٜف٘ ميُ .
ثويجوّ  :لزا٢ف ّاًرتاب دربٜٔل مً اىبشحله اسبهاو .
رابحلوّ ً :ول دربٜٔل  ُٔ ،ايس٣و ٨بهأٍه ٍّدْ ًب ،هفدوت مدايدف لفب
اىبشحله اسبهاو فسنٔت مدايف٘.
خومسوّ  ٍْ :اىبْضع ايقٖ لزايف فُٔ آاو لفب سْا ٛأٖ تاهللو ًّدهب
لئَو.
ّمً بـب ٍقِ ا٤مسو ٛايج٣ث٘ اىبشحله اسبهاو ّنبع ّمدايف٘ ًب
اياهآٌ ل ٢امه اىبشحله ًّٔهللتُ ا ٘ٓ٦بأىدُ سدهاو يبد و ٓدهللل  ،د، ٙدهللو أٍ ٔد٘
ايقًٓ كفهّا يْٓ٢لُ ّرب فَه  ً،اسبفوظ  ٙ ،سهملُ ته ٚىبوذا ذكدهت
آٓ٘ ايمشح خصْص اىبسذهلل اسبهاو ّّٓ٢لُ ازبْاب مً ّدِْ :
اّ٤ل  :تمحلٔ٘ اىبشو،ه ي نسذهلل اسبهاو .
ايجوىٕ  :اتٔوٌ اييود ّاىبحللنهًٓ اىبسذهلل اسبهاو كل ْٓو مً أٓوو ايسي٘
بٔينو ٓأتٕ ّفهلل اسبوز مهٗ ًب ايسي٘ ًّب مهم ٘ صبوٍهلل  :أٌ ايييبٯ و  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًول  :اي َٓهٯ اغفه ي شوزٯ ّىبً لملغفه يُ اسبوزٯ(.)2
ايجويح  :أكجه أ،نول اسبوز ًب اىبسذهلل اسبهاو

بوياْاف بدُ ّودٗ٣

ركحللـب ،يهلل ماوو لبهأٍه ّايسحلٕ بـب ايصفو ّاىبهّٗ ّاسب ق أّ ايلاصدري
ًب ،نهٗ ايلنلع أّ ايحلنهٗ اىبفهاٗ .
ايهابع  :لربوذ اىبس نـب ًب مشورم ّمغورب ا٤ر

اىبسذهلل اسبهاو ًم ٘

ًب ايص ٗ٣ائْمٔ٘ ّايص ٗ٣اىبسلشم٘ .
اشبومس  :ذكه آٓوت اياهآٌ يْضع ايمٔت اسبهاو ي يود نبٔحلدوّ يمٔدوٌ
أىُ مظَه مً مصدوآق رهبد٘ اا بوييدود نبٔحلدوّ ٍّدل ايمٔدت مْضدْ
ي يود خبصْص اسبٔوٗ ايهللىٔو أو ٓشنل ،ومل ا٦خهٗ .
( )1احملٔط ًب اي غ٘ .299/2
( )2ايرشف ّايمٔوٌ .393/1
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ازبْاب ٍْ ايجوىٕ ًّب ايليدٓلط سَثَّاَب آرِاَب فٍِ اٌئذَُْٔب ؽَغَئاَخ وَفِئٍ اِخِئشَحِ
ؽَغَاَخ وَلِاَب ػَزَاةَ اٌاَّبسِص(.)1
ايسواد ، :نورٗ اىبسذهلل اسبهاو كل ْٓو ّمٔل اييفْد لئُ .
ايسوبع  :ايمٔوٌ ّايْضْق ّلًوم٘ اسبذ٘ ًب تسنٔ٘ اىبسذهلل اسبهاو بويقات
 ٌ٤اىبسذهلل امه مً ايسذْا ّاشبطْ ّاشبشْ ا ،د ّدل .
ايجومً  :بٔوٌ آٓ٘ ايمشح سبأا٘ ٓهللركَو كل لىسوٌ ب شوظ ايًْوٜع ٍّٕ
وهللٯ ايقًٓ كفهّا اييود  ً،اىبسذهلل اسبهاو ّميحلَه مً ايحلمواٗ فٔدُ ّلًومد٘
ايص. ٗ٣
ايلومع  :لرااٗ اىبحلي ٙا،٤ه مً اىبسذهلل اسبهاو ّميدُ ٍدهلل ٚا٨مبدوٌ
ّممل ايهشوا بمحلج٘ ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه .
ّمً مسلشموت ا٨فوض٘ مً ،هفوت ايرٌْ  ،د ٙايًْدور ّايسدرٔي٘ مدع
ا٨ملغفور ّيرً ايقًٓ كفهّا ٓصهٌّ  ٙ ،ازبشْا.
ّكوىت ًهٓ

 ٢تاف ًب ،هف٘ ٢ىفهااٍه  ً،اييود ّ،دل أىفسَه

،ددً ّفددْا اياموٜددل ّاسبذددٔر فرددوىْا ٓافددٌْ  ،دد ٙدمددل ًب اىبشددحله اسبددهاو
ّٓسنًُ ٙد٪ق بطه اياوف ّفلض ايدا ٍّْ ٛدمل ًب مدايف٘ ًّٔدل ٍدْ
اىبًْف ايقٖ تًْهلل فُٔ اييرياٌ ًب ازبوٍ ٔ٘ .
ّ ً،ابً ،مود ًول  :أمه رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه أبو بره
ايصهللٓق  ٙ ،اسبرٯ ّأمهِ أٌ ؽبهز بوييود نبٔحلوّ لفب ،هفوت فٔاف بَو فإذا
غهبت ايشنس أفو

بوييود ميَو سلٯٓ ٙأتٕ بَه نبحلوّ فٔمٔت بَو سلٯ ٙلذا

أومض بَو ّو  ٙايفذه ًّّف اييود بوىبشحله اسبهاو ثهٯ ٓفٔض ميَو لفب مٰيٙ
ًول  :فلْدُ أبْ بره عبْ ،هفوت فنٲه بوسبنس

( )2

ٍّه ًّدْف ندع ف نٯدو

ذٍب ٓلذوّزٍه .
( )1مْرٗ ايماهٗ .201
( )2اسبنس ٍّ :ه ًهٓ

ّخ٫داّ ٘،بيْ ،ومه بً وحلصحل٘ ًّْو مً ب

كيوى٘ مسْا
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ًويت يُ اسبنس ٓ :و أبو بره أًٓ ت٫ذوّزىو لفب غريىو ٍقا مفٔض آبوٜك ف٣
تقٍب سلٯ ٙتفٔض أٍل ائنً ّربٔحل٘ مً ،هفوت فنط ٙأبْ بره ٤مه اا
ّأمه رمْيُ سلٯ ٙأت، ٙهفوت ّبَو أٍل ائنً ّربٔحل٘ ٍّه اييدود ًب ٍدقِ
ا ٘ٓ٦فًْف بَو سلٯ ٙغهبت ايشنس ثهٯ أفو

بوييود لفب اىبشحله اسبدهاو

سلٯًّ ٙف بَو سلٯ ٙلذا كوٌ ،يهلل و ْ ايشنس أفو

ميَو(.)1

ّمً ميومدك اسبدر امدلشموب ايسدحلٕ (ًب ّااٖ م٫ش٪سِده – بطده اىبدٔه
ّكسه ايسـب اىبشهللاٗ ّيْ مو ٜ٘خاْٗ ّيْ تهكُ اسبوز أملشب يُ ايهدْ
ي سحلٕ فُٔ ّلٌ كوٌ ًهلل اخل مر٘ ًّهلل أفو

رمْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ

ّآيُ ّم ه ّ ُٔ ،ايسرٔي٘ ّأّضع (ً)2ب ّااٖ ضبسه)(.)3
ّّااٖ ضبسدددددده -امدددددده فو،ددددددل مددددددً ايلشسددددددري أٖ آ٨اددددددو ًب
اسبسددددددهٗ مسدددددد ٙبددددددُ  ٌ٤أوددددددشوب أبهٍدددددد٘ ا٤شددددددهو أوددددددوبلَه
اسبسددددهٗ ًب ٍددددقا اىبْضددددع ىبددددو أبل ددددْا بددددُ ًب ضبددددوّيلَه ايْوددددْل لفب
ايرحلمدددد٘ ًّددددهلل مددددحلً ٙب ٍددددقا ايددددْااٖ رمددددْل اا ودددد  ٙاا ٔ ،ددددُ
ّآيددددُ ّمدد د ه ّٓاددددع بددددـب مدايفدددد٘ ّميددددٍّ ٙددددْ سددددهلل مددددً سددددهللّا
ميدددددد ٙفَددددددْ أًددددددهب لفب ميددددددّ ٙتددددددهلل، ْ،يددددددهلل دبددددددوّزِ أّ ،يددددددهلل
ايهكددددْب بحلددددهلل ايسددددحلٕ فٔددددُ كنددددو ًب ايصددددشٔض :اي ددددَه مدددد ٓه يددددٕ
َ،ددددهللٖ ّأًمددددل تددددْبيت ّأدددددب ا،ددددْتٕ ّأخ فدددد

فددددٔنً تهكددددت

بحلهللٖ.

بُ مً اسبنس ٍّْ ايلشهللا ًب ا٤مه ّاسبنوم٘  :ايشذو. ٘،
( )1أىظه ايجحل يب  /ايرشف ّايمٔوٌ . 393/1
(ّٓ )2اول أّضع ايهاكب ّّضع أٖ أمه (ّأّضع ًب ّااٖ ضبسده أٖ أ،دهلل ٚبحلدريِ
ّرٯكطُ /ايداٍه .180/1
( )3مسيهلل أهبهلل .75/29
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ًّب اىبسذهلل اسبهاو اسبذه ا٤مْا ٍّْ مبـب اا ًب ا٤ر

ّّرا ( ً،

ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه أىُ ًول ّ :اا ئمحلجيُ اا ْٓو ايأوم٘
يُ ٔ،يوٌ ٓمصه بَنو ّيسوٌ ٓياق بُ ٓشَهلل  ٙ ،مً امل نُ حبق (.)1
ّمددً ٓسددل نُ بٔددهللِ ٓسددلشب يددُ تامٔ ددُ مددع ايسددحل٘ ّاىبيهللّسدد٘ ّ،ددهللو
ايطددددهر ّاىلفددددو ٛاي دسددددوو ّلذا مل ٓسددددلاع امددددل٣مُ ٓسددددلام ُ ّٓرددددرب
ّٓاددْل (ايِش٪ن ٬دهلل ٫يٰ ٖ دُٰ ايٖ دقٰٖ ٍ ٪دهلل٪اى٪و يَٰ ٪دق٪ا ّم٪ددو كُيٲددو يٰي٬َ٪ل ٪دهللٰٖ ٪يَددْ َ٢أٌَ ٪ٍ ٬دهلل٪اى٪و
اي ُٖ ٫م٫دم٬ش٪وٌ ٪اي ٖدُٰ ّ٪ايِش٪ن٬دهلل ٫يٰ ٖدُٰ ّ َ٢لٔيَدُ ٪لٔ َ٢اي ٖدُّ ٫اي ٖدُ ٫أَكِم٪ده ٫أَكِم٪ده ٫مٰدً ٬خِ ٪اٰدُٰ
 ٢ش٪د دهٔٓكَ يَد دُ ٫يَد دُ٫
 ٢لٔيَد دُ ٪لٔ َ٢اي ٖد دُ٪ّ ٫س٬د دهللَ ٫ِ٪
ّأَكِم٪د ده ٫مٰنٲد دً ٬أَخ٬ش٪دددّ ٙأَس٬د دق٪رَ ٪ّ ٫
ايِنِ ٫ددكُ ّيَددُ ٫ايِش٪ن٬ددهلل٫ٓ ٫شٰٔ٬دددٕ ّٓ٫نٰٔددت٫ّٓ ٫نٰٔددت٫ّٓ ٫شٰٔ٬دددٕ بٰٔ٪ددهللِٰٰ ايِر٬ٔ٪دده٫ٍّ ٫ددْ٪
 َٙ ٪،كُلِ شًَ ٕٛ٪هللٰٓهٮ).
ّمددددً بددددهللٓع ًددددهللرٗ اا ،ددددد ّدددددل ىدددددّل آٓدددد٘ ايمشددددح يمحلددددح
اييفدددددهٗ ًب ىفدددددْد ّفدددددْا اسبدددددوز ّاياموٜدددددل مدددددً ايدددددقًٓ كفدددددهّا
ّّٓ٢دددلَه ي نسدددذهلل بغدددري سدددق فندددً ل،ذدددوز ايادددهآٌ ىددددّل آ٦ددد٘
ميددددُ يلديدددددل ا٤ر

مددددً ذبددددت أًددددهللاو ايددددقًٓ كفددددهّا ّتيددددقرٍه

بوزاسدددد٘ مدددد اوىَه ،ددددً اىبسددددذهلل اسبددددهاو ّربددددربٍه ،ددددً م٣سادددد٘
ايحلقاب ذه.
فنددددً ل،ذددددوز آٓدددد٘ ايمشددددح ذكهٍددددو ي حلددددقاب بصددددٔغ٘ ا٨نبددددول
مددددً غددددري بٔددددوٌ ىبْضددددّْ ُ،كٔفٔلددددُ ّأّاىددددُ ٨رااٗ أوددددوي٘ ا٨ودددد٣م

فٔدددددُ ًدددددول تحلدددددوفب ط بَِّْ اٌَّئئئئئزََِٓ وَفَئئئئئشُوا ٌَئئئئئىْ ؤََّْ ٌَهُئئئئئُْ َِئئئئئب فِئئئئئٍ
األَسْعِ عَُِّؼًئئئئب وَِِضٍَْئئئهُ َِؼَئئئهُ ٌَُِفْزَئئئذُوا ثِئئئهِ ِِئئئْٓ ػَئئئزَاةِ ََئئئىَِْ اٌْمَُِبَِئئئخِ َِئئئئب رُمُجِّئئئًَ ِِئئئاْهُُْ وٌَهُئئئُْ
ػَزَاةٌ ؤٌٌَُُِص(.)2

( )1ايمشور .689/ 30
( )2مْرٗ اىبوٜهللٗ .36
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زٍِ اجلّساد

ّدبب ًب رمٕ ازبنهٗ أمْر :
اّ٤ل ً :صهلل اياهب٘ ّٓرفٕ ًب ايئ٘ ايحليْاٌ ا٨رتروزٖ .
ايجوىٕ  :ايهمٕ يسمع سصٔوت ًب كل نبهٗ ّ ُٔ ،اييص ّا٨نبو .
ايجويددح  :اياددو ٛاسبصددوٗ (ٓسددن ٙرمٔ دوّ فددٓ ٣رفددٕ صبددها ايْضددع ّفٔددُ
ىصْص مسلفٔط٘.
ايهابع  :ايهمٕ بوئهلل فٓ ٣صض بويفه أّ بآي٘ م٫حلهللٗ يهمٕ اسبص.ٙ
اشبدددومس  :لودددوب٘ ازبندددهٗ ف دددْ مل ٓصدددمَو مل ػبدددد ّٔ ،دددُ ايددديص
ّا٨نبو .
ايسواد  :ت٣سق اسبصٔوت ًب ايهمٕ.
ايسوبع  :كٌْ ا٨ووب٘ ّايهمٕ بفحلل ايهامٕ ،هفوّ.
(مسدأي٘ )644ػبب لووب٘ ايميو ٛاىبرصْص ّمع زّايُ ػبدٖ لودوب٘
ضب ُ ّيْ فه

زٓدواٗ ايميدوّ ٛلرتفو،دُ يبدو كدوٌ ٔ ،دُ ًب ايادهللٓه فٔذددٖ

ايهمٕ  ُٔ ،مع ،هللو لمروٌ سصه ايهمٕ  ٙ ،مو كوٌ موباوّ ّايْمدط ّمدع
اىبشا٘ ّايدسوو.
(مسدأي٘ )645ترفٕ ىٔ٘ ّاسهللٗ يهمٕ اسبصدٔوت ايسدمحل٘ ًب كدل نبدهٗ
٤ىُ ،نل ّاسهلل.
(مسدأي٘ )646ػبب أٌ ترٌْ ا٨ووب٘ ميسْب٘ لفب فحلدل ايهامدٕ ،هفدوّ
ف ْ ًّحلت اسبصوٗ  ،د ٙشدرص ّذبدها ذيدك ايشدرص فأودوبت ازبندهٗ
حبهكلُ ف ٣دبددٖ لذا كوىدت ا٨ودوب٘ ميسدْب٘ سبهكد٘ ايشدرص أّ سبصدوٗ
أخه ٚليلات بَو أثيو ٛايهمٕ أمو يْ أووبت لىسوىوّ أّ غريِ ٍّٕ ًب وهٓاَو
لفب ازبنهٗ ّأووبلَو فوىَو دبدٖ.
(مسدأي٘ )647يْ شك ًب ا٨ووب٘ دبب ل،واٗ مو شك فُٔ.
(مسدأي٘ ٢ )648ػبْز رمٕ اسبصدٔوت ايسدمحل٘ افحلد٘ ّاسدهللٗ بدل ػبدب
تفهٓاَددو ّلٌ مل ؼبصددل ايل٣سددق ًب ا٨وددوب٘ ّيددْ رمدد ٙسصددوتـب افحلدد٘

معامل اإلمياٌ  /ج 172ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 197
ّاسهللٗ كوىت رمٔ٘ ّاسهللٗ ّلٌ ت٣ساو ًب ا٨ودوب٘ ّيدْ رموٍندو ملفدهًلـب
فَنو رمٔلوٌ ّلٌ لتفالو ًب ا٨ووب٘.
(مسدأي٘ )649ػبْز ايهمٕ راكموّ ّموشٔوّ ًّوٜنوّ ًّو،هللاّ.
(مسدأي٘ٓ )650سلشب ًب ايهمٕ أمْر:
اّ٤ل  :اياَورٗ.
ايجوىٕ  :ايهلل،و ٛفنً خصوٜص ،هف٘ ّاسبهو أىَنو مً مظوٌ ا٨ملذوب٘
ّذكه أٌ املشموب ايهلل،و، ٛيهلل رمٕ ازبنهٗ ايجوىٔ٘ .
ّرّٖ ،ددددً رمددددْل اا وددد  ٙاا ٔ ،ددددُ ّآ يددددُ ّمددد ه أىددددُ ًددددول :
اسبذددوز ّايحلنددور ّفددهلل اا ،دددٯ ّدددلٯ لٌ ا،ددِْ أدددوبَه ّلٌ امددلغفهِّ
غفه ذه (.)1
ايجويح  :أٌ ترٌْ بٔيُ ّبـب ازبنهٗ ،شهٗ أذر لفب وبس٘ ،شه ذرا،وّ.
ايهابددع  :رمَٔددو خددقفوّ أٖ ٓطددع اسبصددوٗ  ،دد ٙباددً لبَددوو ائددهلل ائنيددٙ
ّٓهللفحلَو بظفه ايسموب٘ ّلٌ تحلدقر أّ شدق ٔ ،دُ ذيدك ّضدحلَو بدـب ايسدموب٘
ّا٨بَوو.
اشبومس  :أٌ ٓرٌْ مسلامل ايام د٘ سدول ايهمدٕ ىحلده ًب رمدٕ ازبندهٗ
ايحلام٘ ْٓو اييشه ػبْز أٌ ٓسلام َو ّلٌ لملهللبه ايام ٘.
ايسواد  :ايلرمري مع كل سصوٗ أٖ ٓاْل ،يهلل رمدٕ كدل سصدوٗ" :اا
اكرب" ّايهلل،و ٛبوىبأثْر.
ّ ً،ا٨موو دحلفه ايصوام  ُٔ ،ايس٣و تاْل ّاسبصً ٙب ٓهللا:
(اي َٖ٫هٲ ٍ َٰٛ٢٫١٪س٪ص٪ٔ٪وتٰٕ فَأَس٬صٰ ًَٔٲ يٰٕ ّار٬فَحلً٫َ٬ٲ فٰٕ ٪،ن.)2( )ٰٕ ٪
ثه تهمٕ فلاْل مع كل سصوٗ:

( )1ايرشف ّايمٔوٌ .393/1
( )2مً  ٢ؼبطهِ ايفأُ .2
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(اي ُٖ ٫أَكِم٪ه ٫اي َٖ٫هٲ اا٬س٪ه٪، ٬يِٕ ايشٲٔ٬اَوٌ ٪اي َٖ٫هٲ ت٪ص٬هللٰٓاوّ بٰرٰل٪وبٰكَ ّ َٙ ٪،م٫ديٲٰ٘
ى٪مِٰٔكَ و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه اي َٖ٫هٲ اد٬حل ٫ُِ ٪س٪ذٯوّ م٪م٬دهّ٫راّ ّ٪،نّ ٪دو م٪اِمْ٫يّدو
ّم٪حلٔ٬وّ م٪ش٬رُْراّ ّ٪ذ٪ى٬موّ م٪غ٬فُْراّ)
فوذا أتٔت رس ك ّردحلت مً ايهمٕ فال:
(اي َٖ ٫دهٲ بٰ دكَ ّ٪ثٰاِ دت ٬َٔ ٪،ّ ٫دكَ ت٪ْ٪كٖ ِ دت ٫فَ ديٰحل٬ه ٪اي دهٲبٳ ّىٰحل ٬ده ٪ايِن ٪دْ٬يَّ ٙىٰحل ٬ده٪
اييٲصٰري.)٫
ياهلل أراا ايقًٓ كفهّا ذبهٓف ّىاض ميومك اسبر ًب كٔفٔلَو ًّب زموىَو
بوييس ٞمع مْضْ ٘ٔ،ايلحلٔـب ايدموىٕ ًب وش٘ اىبيومك فومدلشاْا مدً اا
ايحلقاب يظ نَه ٍّقا ايظ ه مً ّدِْ :
اّ٤ل  :ظ ه ايقًٓ كفهّا ٤ىفسَه بأاا ٛميومك اسبر ىوًص٘ مع ىصب
ا٤ويوو ًب ايم ٔت ّايحليوٓ٘ بَو ًب مْمه اسبر خوو٘ ّئأتٕ ايدييب ضبندهلل
و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه بويل مٔدوت ا٤ربحلد٘ (يمٔدك اي دَه يمٔدك يمٔدك
٢شهٓك يك يمٔك) فَٔهللو ّمبشْ أثه ا٤ويوو ًب ايْاًع ّاييفْد .
ٍّل فُٔ رهب٘ بقات ايقًٓ كفهّا ايقًٓ ٓلْيٌْ ش ٌّ١اىبسذهلل اسبهاو

ازبْاب ىحله ئرٌْ مً محلدوىٕ ًْيدُ تحلدوفب ط وََِئب ظٍََّْاَئبهُُْ وٌَىِئْٓ ظٍََُّئىا
ؤَٔفُغَهُُْص

()1

فمحلجيو ضبنهللاّ رهب٘ ذه ّظبوٗ ذه مً ظ نَه ٤ىفسَه بويلْب٘

ّا٨ىوب٘ .
ايجوىٕ  :ظ ه ر٠مو ٛايرفده ي يدود بلغدٔري أّاٌ ا٤شدَه اسبدهو ًّدمض
ايغوٓ٘ اييت مً أد َو ٓرٌْ ٍقا ايلغٔري بأٌ ٓسلنه ايالول ّايالل ًب ا٤شَه
اسبهو اىبلص ٘ بوسبل .
ايجويح  :تحلهللٖ ايقًٓ كفهّا  ٙ ،ميومك اسبر ّهبدل اييدود  ،دٙ
أتٔوىَو ًب غري أّاىَو ٍّْ مً مصوآق ،هللو املشاوم ايقًٓ كفهّا ي ْ٘ٓ٢
 ٙ ،اىبسذهلل اسبهاو .
( )1مْرٗ ٍْا .101
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مً ميومك سر بٔت اا اسبهاو رمٕ ازبندهات مدْا ٛاسبدر ايْاددب
بويقات
ٍّددْ ي ص د هّرٗ أّ اسبددر ايْادددب بددويحله

كوييددقر ّايددٔنـب أّ اسبددر

اىبسلشب أّ سر ايئوب٘  ً،ايغري مٔلوّ كوٌ أّ سٔوّ ،ودداّ  ً،أاا ٛاسبر مع
تْفه شهس ا٨ملاو. ٘،
شص٪ددٙ
ً ا ِي ٪
ل كُْم٪دد ٱ٘ مٰدد ٬
شص٪ددٰ ٙب ٰني٭ددَ ٙفرُدد ٳ
ع ا ِي ٪
ذ ٪لن٪دد ٫
ٕ ٫م ٬
ذن٬دد ٪ه ُٗ ٍّٰ٪دد ٪
ّ( ا ِي ٪
د٪ن٬دده٪ّ ْٗ٪ايِذ٪ن٬ددع ٫د٪ن٪دده٪اتٮ ّ٪د٪ن٪دده٪ات ٫مٰي٭دد ٙثَ ٪ددوخٮ ب٪ددٔ ٪ً٬كُددلِ د٪ن٬دده٪ت ًٔ٬ٔ٪ى٪ش٬ددْ٫
غَ ِْ.)1( )ٰٗ٪
ّٓرٌْ ايهمدٕ ًب ثد٣خ مْاضدع ملاوربد٘ مدً ميد ٙبرسده اىبدٔه ٍّدْ
مْضع ممدورا ٓمحلدهلل ،دً ايمٔدت اسبدهاو عبدْ مدل٘ كٔ دْ مدرت (ّايغويدب ٔ ،دُ
ايلقكري ّسهللٯِ مً ايحلام٘ افب ّااٖ ضبسه .

ّ(،دددددً ابدددددً ،مدددددود ًدددددول  :ددددددو ٛدربٓدددددل ٔ ،دددددُ ايصدددددٗ٣
ّايسدددد٣و لفب لبددددهأٍه ٔ ،ددددُ ايسدددد٣و ; يريٓددددُ اىبيومددددك ًددددول  :ف نددددو
ذٍددددب بددددُ اىفددددهز يددددُ ثددددمري فهللخ ددددُ فددددأت، ٙهفددددوت فاددددول يددددُ :
أ،هفت ؟ ًول  :ىحله .
ًددددول  :ثدددده أتدددد ٙنبحلددددو فذنددددع بددددُ بددددـب ايصدددد٣تـب ًددددول  :فنددددً
ٍيدددوا مسٔدددت نبحلدددو ثددده أ تددد ٙبدددُ ميددد ٙفحلددده

يدددُ ايشدددٔاوٌ ،يدددهلل

ازبنددددهٗ اّ٤فب فاددددول يددددُ دربٓددددل ٔ ،ددددُ ايصددددّ ٗ٣ايسدددد٣و  :خددددق
مددددمع سصددددٔوت فورمددددُ بَددددو ّكددددرب مددددع كددددل سصددددوٗ ففحلددددل
ذيك فسوخ ايشٔاوٌ .
ثه ،ه

يُ ،يهلل ازبنهٗ ايجوىٔ٘ فاول يُ  :خق ممع سصٔوت فورمدُ

ّكرب مع كل سصوٗ ففحلل فسوخ ايشٔاوٌ فحل ه

يُ ،يهلل نبهٗ ايحلام٘

فأمهِ قبجل ذيك ففحلل فسوخ ايشٔاوٌ ثه مل ٓدل ٓحله
( )1اىبصموق .180/2
( )2ايفوكَٕ  /أخمور مر٘ .150/7

يُ) (. )2
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ّمس ٕ٫مي ٙيْدِْ:
اّ٤ل  :اٌ دربٜٔل ىبو اراا مفورً٘ آاو  ُٔ ،ايسد٣و ًدول يدُ كبدً ًدول:
اكبي ٙازبي٘.
ايجوىٕ  :اٌ دربٜٔل ًول ،يهللٍو ٨بهأٍه  ُٔ ،ايس٣و كبً  ٙ ،ربدك مدو
شٝت فلن ي ٙاٌ ػبحلل اا مروٌ ّيهللِ امسؤ،ل كمشوّ ٓأمهِ بقحبُ فهللا ٛيُ
فو،اوِ اا ميوِ.
ايجويح  :مسٕ مي ٙي هللمو ٛاييت كبي ٙبُ أٖ تهام ْٓو اييشه.
ايهابع  :ايلسنٔ٘ ا ْٗ،ي لن
ّ ٢تحلدور

ّايهدوّ ٛاىبسأي٘ فُٔ.

بدـب ٍدقِ ايْددِْ ّأ مدموب ٍدقِ ايلسدنٔ٘ اذ اىَدو تلطدنً

ايمشورٗ ّاي ْ،هلل ايرهٓه بو٨ملذوب٘ بوزبي٘ ّافدع ايدمّ ٛ٣فَٔدو اخمدور ،دً
اتصول ّاّاو ،اوّ ٛفطل اا تحلوفب ) (.)1
ّّادموت مي ٙ ، ٙأًسوو :
اّ٤ل  :رمٕ ازبنهات .
ايجددوىٕ  :ذبددض اذددهللٖ ًهبدد٘ لفب اا ًّب ايليدٓددل خبصددْص امسؤ،ددل

ط وَفَذَْاَبهُ ثِزِثْؼٍ ػَظٍُُِص (.)2

ايجويددح  :تاصددري ايشددحله أّ س اددُ ًّب ايليدٓددل طُِؾٍَِّمِ ئنيَ سُءُوعَ ئىُُْ
وَُِمَظِّشََِٓص(. )3
ايهابع  :اىبمٔت ًب مي ٙئويٕ ايلشهٓق ٍّٕ :
اّ٤فب  :ئ ٘ اسبواٖ ،شه مً شَه ذٖ اسبذ٘ .
ايجوىٔ٘  :ئ ٘ ايجوىٕ ،شه مً شَه ذٖ اسبذ٘ .

( )1ر مويليو اىبْمْم٘ ميومك اسبر . 195
( )2مْرٗ ايصوفوت .107
( )3مْرٗ ايفلض .27

معامل اإلمياٌ  /ج 172ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 201
ايجويجدد٘  :ممٔددت ئ دد٘ ايجويددح ،شدده مددً شددَه ذٖ اسبذدد٘ ىبددً باددٕ ًب
ميد ٙيًْدت ايغددهّب مدً ٓدْو ايجددوىٕ ،شده ّمل ٓيفده ًمددل ايغدهّب ًّددهلل
ذكهىدددو ًب رمدددويليو (ميومدددك اسبدددر ) مسدددوٜل خبصدددْص اىبمٔدددت ًب ميدددٙ
ّميَو :
مسأي٘ ( : 548ػبب أ ٌ ٓمٔت اسبوز قبي ٙئ ٘ اسبواٖ ،شه ّايجوىٕ ،شه
ما اوّ ّلٌ دو ٛل فب مر٘ ي اْاف ّايسحلٕ ّدب  ُٔ ،ايحلْا لفب ميّ ٙيدْ
ًمل ايغهّب ي مٔلْت٘ فَٔو ل ٢أٌ ٓماً ٙب مر٘ ي حلمواٗ.
مسددأي٘  ٢ :شددٕٔ ، ٛددُ يددْ ًطدد ٙشدداهاّ مددً اي ٔددل ًب اياددْاف ٤ىددُ
،مدددواٗ كندددو يدددْ ابلدددهللأ ودددْاف اسبدددر أّ ايدددْاا أّ اييسدددو ٛبحلدددهلل ودددٗ٣
اىبغددهب ّايحلشددو ٛمددً ئ دد٘ اسبددواٖ ،شدده أّ ايجددوىٕ ،شدده ّكددقا بوييسددم٘
ي سحلٕ بـب ايصفو ّاىبهّٗ.
مسأي٘  :يْ أ كهِ ، ٙ ،هللو اىبمٔت ًب مي ٢ ٙػبب  ُٔ ،شٕ.ٛ
ػبْز أٌ ػبحلل اسبوز وْافُ ًب اييصف اّ٤ل مً ئ ٘ اسبواٖ ،شده أّ
ايجوىٕ ،شه ّكقا ًب اييصف ايجوىٕ ميُ.
ايْاددددددب مدددددً اىبمٔدددددت ًب ميددددد ٙمدددددً أّل اي ٔدددددل لفب أٌ مبطدددددٕ
اييصددددف ميددددُ ّٓيمغددددٕ ضدددده شددددٕ ٛمددددً اييَددددور يبددددو ًمددددل ايغددددهّب
ل ئدددُ ماهللمددد٘  ،نٔددد٘ ّػبدددْز أ ٌ ؽبدددهز مدددً ميددد ٙبحلدددهلل ىصدددف اي ٔدددل
ّٓهللخل مر٘ ًمل ايفذه.
ا ٤فطل ممٔت كبوو اي ٔل قبي ٙبل ٓرهِ ايهللزب٘ ميَو ًمل ايصدمض ل ٢أٌ
ترٌْ باصهلل ايحلمواٗ ًب مر٘.
دبب ايئ٘ ًب اىبمٔت ًب ميّٓ ٙرفٕ فَٔو صبها ايهللا.ٕ،
ػبْز تها اىبمٔت ًب مي ٙمع ايحلقر ّ ٢لثه  ُٔ ،سٔيٝق.
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وفبزح ػدَ ادلجُذ يف ِىن

مسأي٘  :يْ بوت ًب غري مي ٙكدوٌ ٔ ،دُ ،دً كدل ئ د٘ شدوٗ مدْا ٛكدوٌ
،ومهللاّ أّ دوٍ ّ٣أّ ىومٔوّ ّ ٢شٕ ٙ ، ٛاىبطاه ّاىبيااع لفب ايحلمواٗ ئ لَو.
يْ بوت ًب وهٓق ميّ ٙيْ بحلهلل ،ام٘ اىبهللىٔـب ّاومض ًب غري ميّ ٙددب
 ُٔ ،ايهللو أٓطوّ ّلٌ كوٌ ملْدَوّ لئَو  ٙ ،ا ًْٚ٤لً ٢ب سول ا٨ضاهار
ف ٣شٕ.ُٔ ، ٛ
يْ بوت ًب مر٘ مشغْ ّ٢بويحلمواٗ ّاييسدك ّايادْاف ّايسدحلٕ ّايصدٗ٣
ّايهلل،وّ ٛايلسمٔض  ٢كفورٗ  ٢ّ ُٔ ،بأد قبو ؼبلوز لئُ مً ا٤كل ّايشهب
ّاييْو ايغويب ّ ُٔ ،عبِْ مً اىبلحلورف مو ااو ٓصهللم ، ُٔ ،هفوّ أىُ ميااع
افب اياوّٓ ٘،صض مفَْو ايحلمواٗ بوييظه لفب ايرحلمد٘ ايشدهٓف٘ ّبدوياْاف
ايْادب ّاىبسلشب ّايسحلٕ بـب ايصفو ّاىبهّٗ ّت ّٗ٣اياهآٌ.
مسأي٘  ٢ :فهم فٔنو تاهللو مً ا٢سروو بـب اسبدر ايْاددب ّاىبيدهللّب
ّيْ سر ايْيٕ بويصيب ػبهٖ  ُٔ ،نبٔع مو تاهللو.
مسأي٘  :م ً ّدب  ُٔ ،ذبض شوٗ بسمب ممٔلُ خورز مي ٙػبدْز ذحبَدو
ًب أٖ ضبل كوٌ ّ ٢ػبب فَٔو مً محلـب بل ٓرفٕ وهللم اىبسن ٢ّ ٙػبْز
ايلأخري مً غري مسْغ بل ػبب فْراّ ففْراّ.
مسددأي٘  :ػبددب ايلصددهللم ب شنَددو ّ ٢ػبددْز أكددل وددوسمَو ميَددو ٤ىَددو
ئست مً اذهللٖ ايقٖ ٓاسه أث٣ثوّ ىحله يْ كدوٌ ودوسب ايرفدورٗ ّايديت
تقبض درباىوّ ضبلودوّ دوز أك ُ ميَو.
مسددأي٘  :مددً مددوت ّٔ ،ددُ ايرفددورٗ ربددهز مددً أوددل اىبددول ّايرتكدد٘ ٌ٤
ايرفورات آٌْ.
مسأي٘  :مً ٓ ٢لنرً مً ايرفورٗ تساط ،يُ ّٓسلغفه اا تحلدوفب ٌ٤
ا٨ملغفور كفورٗ.
مسأي٘  :تهللّر ايرفورٗ مدهللار ا٨ثده ل ٢مدع ا يدهللئل  ،د ٙاشبد٣ف أمدو
ازبرباٌ بشوٗ أ ّ او ما اوّ ف ٣م٣زم٘ بٔيُ ّبـب ا٨ثه.
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ٌٍُخ اٌثبٌث ػشس

مسأي٘  :مً غهبت  ُٔ ،ايشنس ئ ٘ ايجويح ،شه ٍّْ قبيّ ٙدب ُٔ ،
اىبمٔت ت ك اي ٔ ٘ بَو أ ٓطوّ ّيْ خويف ّمل ٓمت فَٔو بحلهلل غهّب ايشدنس
فحل ُٔ ايفهللا ٙ ، ٛا٤سْس.
مسأي٘  :يْ خهز ميَو ًمل ايغهّب ثه ردع لئَو ٤خق شٕ ٛىسُٔ مجّ٣
أّ  ٨تٔوٌ ،نل  ٢ػبب  ُٔ ،اىبمٔت ّلٌ ل تفق ردْ ُ،مع ايغهّب أمدو يدْ
غهبت  ُٔ ،ايشنس ٍّْ مشغْل ي لَٔ ١ي رهّز فٔذب  ُٔ ،اىبمٔت.
مسأي٘  :يْ لتفق ايغهّب ٍّدْ ٓهمدٕ ازبندهات ّكدوٌ ايلدأخه بسدمب
ايدسوو ّايطهّرٗ فو، ًْٚ٤هللو ايرفورٗ.
مسأي٘ ٓ :شرتس ًب دْاز اييفه ًب ائْو ايجوىٕ ،شه أمهاٌ:
اّ٤ل :أٌ ٓ ٢هللرا اىبسو.ٛ
ايجوىٕ :لتاو ٛايصٔهلل ّاييسو.ٛ
فنً ًوو بويصٔهلل أّ ّو ٞلمهأٗ ّمل ٓاف وْاف اييسو ٛفٔذب ُٔ ،
اىبمٔت ئ ٘ ايجويح ،شه ًب مي.ٙ
مسأي٘  :ا ًْٚ٤أٌ اسبره أ،د ِ٣طبدلص بويحلومدهلل ايحلدومل أمدو ازبوٍدل
ّاييومٕ ّاىبحلقّر ف ٣ػبب  ُٔ ،اىبمٔت كنو اىُ بوييسم٘ سبر ايلنلع طبلص
بإسهامددُ اٌّ ل سددهاو ،نددهٗ ايلنلددع ّاٌ كوىددت ،نددهٗ ايلنلددع ااخ دد٘ ًب
سذُ.)1( ).
أمو رمٕ ازبنور فَْ رمٕ سصٔوت ػبنحلَو اسبوز بٔهللِ أّ مً ٓيْب ،يُ
مً مدايف٘ ّػبْز مً ،نْو اسبهو ّتلصف ٍقِ اسبص ٙبصفوت مً دَ٘
سذنَو ّيْىَو ّشر َو ّفُٔ مسوٜل:
(ٓسلشب ل يلاوس سص ٙازبنور مً اىبشحله ّاّىُ ًب ايفطل أخقٍو مً
ميّ ٙػبدٖ مً اسبهو ما اوّ ّيْ مً ّااٖ ضبسه.
( )1ميومك اسبر ص .222- 219
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مسأي٘  ٢ :ت١خق اسبص ٙمً اىبسودهلل ّميَو مسدذهلل اشبٔدف يحلنْمدوت

ًْيُ تحلوفب طوَؤََّْ اٌَّْغَبعِذَ ٌٍَِّهِص (ّ )1ياو،هللٗ  ٢ضهر ّ ٢ضهار ًب ا٨م٣و .

ٓحللرب ًب اسبص ٙاٌ ترٌْ حبٔح ٓصهللم َٔ ،و اسبص، ٙهفوّ ّاٌ ترٌْ
ابرور ّا مل ٓهو بدُ مدوبا ّو فد ٣ػبددٖ بغدري اسبصد ٙمدْا ٛكدوٌ مدً ا٤ر
كو ٦ده ّاشبدف اّ غريٍو ّيْ شك ًب سصوٗ اىَو بره اّ  ٢ػبْز ايهمٕ
بَو.
مسأي٘ ، :هللا اسبص ٙممحلٌْ مدمحل٘ ئدْو اييشده ّاسدهلل،ّ ٚشدهٌّ
يرل ْٓو مً آوو ايلشهٓق ايج٣خ ّ ً،ايدٍهٖ ًول (ب غيو أٌ رمْل اا
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه كوٌ لذا رم ٙازبنهٗ اييت ت ٕ اىبسذهلل مسذهلل ميٙ
رموٍو بسمع سصٔوت ٓررب ك نو رم ٙحبصوٗ ثه تاهللو أمومَو فًْف مسلامل
ايمٔت رافحلو ٓهللُٓ ٓهللٓ ْ،أل ايًْْف .
ثه ٓأتٕ ازبنهٗ ايجوىٔ٘ فريمَٔو بسمع سصٔوت ٓررب ك نو رم ٙحبصوٗ ثده
ٓيشهللر ذات ايشنول فٔاف مسلامل ايمٔت رافحلو ٓهللُٓ ٓهلل ْ،ثه ٓهمٕ ازبنهٗ
اييت ،يهلل ايحلام٘ فريمَٔو بسمع سصٔوت ٓررب ك نو رم ٙحبصدوٗ ثده ٓيصدهف
ّٓ ٢اف ،يهللٍو) (. )2
مسأي٘ ٓ :شرتس ًب ايهمٕ ًصهلل اياهب٘ ٤ىُ ،مواٗ.
مسأي٘  :يْ رم ٙاسبصوٗ ّمل ٓرً ايهمٕ وشٔشوّ أّ أىدُ فوًدهلل يشدهس
فو٤سْس لملشموبوّ ،هللو ايهمٕ بَو ثوىٔوّ مً ًمل ايهامٕ ىفسدُ أّ مدً ًمدل
غريِ يبً ٓحل ه أىَو مً سص ٙازبنور.
مسأي٘  :مً ليلاط سصوٗ فإىُ مب رَو بوسبٔوزٗ ّ ئس يغريِ ايهمٕ بَدو
أّ ايلصهف بَو ل  ٢بإذىُ ّرضوِ ّيْ رم ٙبَو بهللٌّ رضوِ كوٌ رمُٔ بووّ٣
ّػبْز ايلْكٔل ًب ا٨يلاوس.
( )1مْرٗ ازبً .18
( )2ايسيً ايررب ٚي يسو.441/2 ٕٜ
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مسأي٘  ٢ :تحللرب ًب اسبص ٙاياَورٗ ّػبْز تاَريٍو بويغسل.
مسأي٘  ٢ :ػبْز لخهاز اسبص ٙمً اسبهو.
مسأي٘ ٓ :سلشب أٌ ترٌْ اسبصوٗ بهشو ٛأٖ مياا ٘ كُش ٔ٘ اي ٌْ ّ٢
ترٌْ ونو ٛغري رخْٗ ّ ٢مْاا ٢ّ ٛبٔطو ٢ّ ٛهبهآّ ٛرهِ أٌ ٓرسه
مً اسبذورٗ ّاسبص.ٙ
مسأي٘ ٓ :سلشب أ ٌ ٓرٌْ سذنَو مجل رأد ا٤لب ٘ ّرّٖ أٌ ايدييب
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه أمه أ ٌ ٓهمْا قبجل سص ٙاشبقف.
ّيْ أىشٝت شهكوت يمٔع سص ٙازبنور نحلَو مً مْاضحلَو ّبصفوتَو
اشبوو٘ فَل ٓصض شهاٍ٠و ّاملحلنوذو أو ٢بهلل مً ًٔوو اسبوز بويلاووَدو
بٔهللِ ازبْاب ٍْ اّ٤ل ٍّْ ٓ شق بويلْكٔ ل بو٨يلاوس ّيحلنْموت ًْيُ

تحلوفب ط َُشَِذُ اٌٍَّهُ ثِىُُْ اٌُُْغْشَ وَالَ َُشَِذُ ثِىُُْ اٌْؼُغْشَص

( )1

ّياو،هللٗ ىفٕ اسبدهز ًب ايدهللًٓ

فٔصض شهاٍ٠و ىحله ٓ ٢صض ،هضَو ّبٔحلَو لً ٢ب اسبهو ّ ٢ػبْز اخهادَو
مً اسبهو .
ّ ً،ابً ،مود  ً،ايفطل ( َأٌٲ اييٲمٰٕٲ و ٖٙ ٪اي ٖدُ٬َٔ ٪، ٫دُٰ ّ٪م٪د ٖه ٪يَده٪ٓ ٬دد٪ل٬
َٓ ٫مِٕ س٪لٲ ٙر٪م ٙ٪د٪ن٬ه َٗ٪ا ِيحلَ ٪ام ٰ٘٪فَه٪م٪وٍ٪و بٰس٪م٬عٔ س٪ص٪ٔ٪وتٱ ٓ٫رَمِه ٫م٪ع ٪كُلِ س٪ص٪وٗٱ) (.)2
ياهلل أراا ايقًٓ كفهّا مً ًهٓ

ذبهٓف ّىاض ميومك اسبر ًب كٔفٔلَو

ًّب زميَو بوييس ٞمع مْضْ ٘ٔ،ايلحلٔـب ايدموىٕ ًب وش٘ اىبيومك فوملشاْا
مً اا ايحلقاب يظ نَه ٍّقا ايظ ه مً ّدِْ :
اّ٤ل  :ظ ه ايقًٓ كفهّا ٤ىفسَه بأاا ٛميومك اسبر ىوًصد٘ ضبهفد٘
مع ىصب ا٤ويوو ًب ايمٔت ّايحليوٓ٘ بَو ًب مْمه اسبر خوو٘ ئأتٕ ايييب
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه بويل مٔوت ا٤ربحل٘ (يمٔدك اي دَه يمٔدك يمٔدك ٢
شهٓك يك يمٔك)
( )1مْرٗ ايماهٗ .185
( )2مْرٗ مسيهلل أهبهلل .346/4
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ٍّل ايل مٔ٘ رهب٘ بقات ايدقًٓ كفدهّا ايدقًٓ ٓلْيدٌْ شد ٌّ١اىبسدذهلل
اسبهاو ازبْاب ىحله ىبو فَٔو مً ا٨دَور بويل ْسٔهلل ّايلدقكري بْددْب ىمدق
،مواٗ اّ٤ثوٌ .

ئردٌْ مدً محلددوىٕ آ٦د٘ ط وََِئئب ظٍََّْاَئبهُُْ وٌَىِئْٓ ظٍََُّئئىا ؤَٔفُغَئهُُْص

( )1

فمحلجيددو

ضبنهللاّ رهب٘ ذه ّظبوٗ ذه مً ظ نَه ٤ىفسَه بويلْب٘ ّا٨ىوب٘ .

رىجه إٌجٍ زلّد (ص) إىل ثٍٕ ظٍُُ

ياهلل ،وا ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآ يدُ ّمد ه ّأودشوبُ مدً محلهكد٘ بدهللر
بويظفه ّايحلد مع ا٨ىااو لفب اا ،د ّدل بويشره ّايجيو ُٔ ، ٛمدمشوىُ
ّ وور اىبشهكٌْ ًب محلهك٘ بهللر  ٙ ،أًسوو :
اّ٤ل  :ايقًٓ ًل ْا ًب اىبحلهك٘ ّ،هللاٍه ممحلٌْ ّمً ايشدْاٍهلل  ،دٙ

ًْيُ تحلدوفب ط وََِئب ٌَهُئُْ ؤَالَّ َُؼَئزِّثَهُُْ اٌٍَّئهُ وَ هُئُْ َظُئذوَْ ػَئْٓ اٌَّْغْئغِذِ اٌْؾَئشَاَِص ( )2أٌ
مً ر٠موً ٛهٓ

مً بـب ايال ٍّ ٙه محلهّفٌْ ًب مر٘ ّاىبهللٓي٘ ّاياوٜف

ّب٣ا ايشوو ّائنً مجل ،لم٘ بً ربٔحلد٘ أمٔد٘ بدً خ دف أبدْ دَدل
،ام٘ بً أبٕ محلٔط .
ّمً أمهار ٍقِ اىبحلهف٘ مسوٜل :
اّ٤فب  :سبْم اشب دٖ بوىبشهكـب ًب ،وم٘ ا٤مصور .
ايجوىٔ٘  :لووب٘ ايقًٓ كفهّا بويقل ّاذْاٌ .
ايجويج٘ ، :دّف اييود  ً،ىصهٗ ايقًٓ كفهّا .

( )1مْرٗ ٍْا .101
( )2مْرٗ ا٤ىفول .34
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ايهابحل٘  :ىدّل ايرسوا بلذورٗ ايقًٓ كفهّا ًول تحلوفب طوَاٌَّزََِٓ وَفَشُوا
ؤَػَّْبٌُهُُْ وَغَشَاةٍ ثِمُِؼَخٍ َؾْغَجُهُ اٌظَّّْأُْ َِبءً َ ؾْغَجُهُ اٌظَّّْأُْ َِبءً ؽَزًَّ بِرَا عَبءَهُ ٌَُْ َغِذْهُ
شَُْئب وَوَعَذَ اٌٍَّهَ ػِاْذَهُ فَىَفَّبهُ ؽِغَبثَهُ وَاٌٍَّهُ عَشَِغُ اٌْؾِغَبةِص(. )1
اشبومس٘  :دبهأ ردول اياموٜل ً ٙ ،هٓ

ًب

ّوريّرٗ مواات ًهٓ

سول خشٔ٘ ًْ ٙ ،اف َه ًب ايربارٖ ايشومحل٘ اييت تااحلَو بـب مر٘ ّايشوو
ّبـب مر٘ ّائنً .
ايسوام٘  :سول اسبدٌ ّايم١د ،يهلل أٍل مر٘ ًّب بْٔت ايقًٓ كفهّا
فَقا ايقٖ فاهلل ا بيُ ٍّقا ايقٖ فاهلل أبوِ ّميَه مً يُ أمري ًب اىبهللٓي٘ .
ايسوبحل٘ ًٔ :وو اىبس نـب ّاىبس نوت ًب مر٘ بدوزبَه بومد٣مَه ّتدّٗ٣
آٓوت اياهآٌ .
ايجومي٘  :دب ٕ محلذددٗ ي دييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ي يدود
نبٔحلوّ بوييصه ًب محلهك٘ بهللر مع أٌ أمموب ايرتدٔض ايظوٍهٗ ي شْاد كبٔل
لفب كف٘ دٔ

ايقًٓ كفهّا مً دَ٘ كجهٗ ايحلهللا ّايحلهللٗ .

ايجوىٕ  ًّْ :ممحلـب مً اىبشدهكـب أمده ٚبٔدهلل اىبسد نـب ًب ىَدور ائدْو
ايسوبع ،شه مد ً شدَه رمطدوٌ مدً ايسدي٘ ايجوىٔد٘ ي دَذهٗ فندو أٌ اىَددو
اىبشهكٌْ سل ٙأخقّا ٓلفاهللٌّ أوشوبَه .
فنيَه مً ًول رأ ٓت ف٣ىوّ ًهلل ًلل ًّول آخه  :رأٓت ف٣ىوّ ًّع امرياّ
ًّول آخه تهكت ف٣ىوّ دهؼبوّ .
ّميَه مً كوىْا ػبَ ٌْ أمهِ ٍل ًلل ًب مٔهللاٌ اىبحلهك٘ أّ ًّع أمرياّ بٔهلل
اىبس نـب سل ٙدو ٛىفه ميَه لفب اىبهللٓي٘ يفروا ا٤مه ٚفحل نْا سويُ فنً
مل ؽبربّا  ً،كْىُ أمرياّ  ،نْا أىُ مالْل .
يبو ٓهللل  ٙ ،سول اذ ع ّايفد ّا٤م ٙاييت كوىت َٔ ،و ًهٓ

ٍّْ

ددا، ٛودل ىبً سورب اييمْٗ ّايليدٓل ّزاده  ً،ايحلْاٗ لفب ايالول مهٗ
( )1مْرٗ اييْر .39
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أخدده ٚطَِ ضَئًُ اٌَّئزََِٓ ارَّخَئزُوا ِِئْٓ دُوِْ اٌٍَّئهِ ؤَوٌَُِْئئبءَ وََّضَئًِ اٌْؼَاىَجُئئىدِ ارَّخَئزَدْ ثَُْزئئب
وَبَِّْ ؤَوْهََٓ اٌْجُُُىدِ ٌَجَُْذُ اٌْؼَاْىَجُىدِ ٌَىْ وَبُٔىا َؼٍَُّْىَْص(.)1
ايجويح  :ايقًٓ ،واّا لفب مر٘ بحلهلل اىبحلهك٘ مً بأ٘ ،وم٘ ازبدٔ

ايدقٖ

كوٌ ،هللاِ عب ْ أيف ّميَه مً ،وا لفب مر٘ مً ّمط اياهٓق ًمدل اىبحلهكد٘
ّفاهلل كفور ًهٓ

ًب محلهك٘ بهللر موّ ٜ٘أربحلـب بـب ًلٔل ّأمري .

ياهلل تشلت أمه ًهٓ

ًب محلهك٘ بهللر ًّم َو ّبحلهللٍو ٍّْ مً مصوآق

ًْيُ تحلوفب ط وََِب ٌَهُُْ ؤَالَّ َُؼَزِّثَهُُْ اٌٍَّهُ وَهُُْ َظُذوَْ ػَْٓ اٌَّْغْغِذِ اٌْؾَشَاَِص (.)2
ٍّل افحلَه ا٤مْال يفروا ا٤مه ٚمً ٍقا ايحلقاب .
ازبددْاب ىحلدده فمحلددهلل أٌ كوىددت ًددهٓ

دب د

ا٤ربددوق مددً اىبرومددب

ّايلذورات ّدبنع ا٤مْال مً ايهبو ّتأخق ايفوٜهللٗ  ٙ ،اياهّ

اييت

تهللفحلَو يهدول اياموٜل وورت ربهز مو ،يهللٍو مً ايقخوٜه يلدهللفحلَو يفردوا
أمهاٍه ايقًٓ ،يهلل اىبس نـب ّٓطاهٌّ يلأخري ايهللٌْٓ ايديت  ،دَٔه يلذدور
ايشوو ّائنً .
ًّهلل أفدَ،ه أٌ ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه مل ٓأخدق ييفسدُ أّ
يمٔت اىبول مً بهللل أّ ْ،

ا٤مه ٚبل كوٌ ايقٖ أمهٯ أمدرياّ ٍدْ ايدقٖ

ٓحلـب ماهللار ايمهللل ّٓاْو بومل٣مُ .

ئرٌْ ٍقا ا٤مه مً مصوآق ًْيُ تحلوفب طعَاٍُْمٍِ فٍِ لٍُُىةِ اٌَّزََِٓ

وَفَشُوا اٌشػْتَ ثَِّب ؤَشْشَوُىا ثِبٌٍَّهِ َِب ٌَُْ َُاَضِّيْ ثِهِ عُئٍْـَبٔبص ( )3ففٕ ،هللو أخق ايييب ود  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه مً ْ،

( )1مْرٗ ايحليرمْت .41
( )2مْرٗ ا٤ىفول .34
( )3مْرٗ آل ،نهاٌ .151

ا٤مه ٚمسوٜل :
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اّ٤فب  :بٔوٌ مصهللام ييمْٗ ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيدُ ّمد ه ّايليددِ
 ً،سب ايهللىٔو ّنبع ا٤مْال .
ايجوىٔ٘  :زٓواٗ سب اىبس نـب ي ييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه .
ايجويج٘  :ذبسً اسبوي٘ اىبحلوشٔ٘ ي نس نـب ًب اىبهللٓي٘ ّتهللفق ا٤مْال ٙ ،
ايمْٔت ّايحلْاٜل .
ايهابحل٘  :شْم اىبس نـب ي هللفو  ً،بٔط٘ ا٨مد٣و يدقا ّرا خبصدْص

محلهك٘ أسهلل ًْيُ تحلوفب ط وٌَمَذْ وُاْزُُْ رَزََّاَّىْْ اٌَّْىْدَ ِِْٓ لَجًِْ ؤَْْ رٍَْمَىْهُ فَمَذْ سَؤَْزُُّىهُ
وَؤَْٔزُُْ رَاْظُشُوَْص (. )1
اشبومس٘  :لاراا كفور ًهٓ

ّاييود نبٔحلوّ ياوىٌْ ٍّْ لىلفو ٛاشب٣ف

ّاشبصْم٘ بـب اىبس نـب ًب غيوٜه اسبهب ّبهللل فروا ا٤مه. ٚ
ايسوام٘  :تهغٔب اىبس نـب بوباو ٛايقًٓ كفهّا أسٔو، ٛيهلل ًّْ ايالول
ّ،هللو ًل َه اثيو ٛاىبحلهك٘ ل ٙ ، ٢عبْ ا٨ضاهار ًب ايهللفو

ّ،هللو ا٨دَوز

 ٙ ،ازبهٓض ّايس ٔه بحلهلل اىبحلهك٘ .
ًّهلل ،وا بحلض ا٤مه ٚمً اىبهللٓي٘ ئرربّا أٍ َٔه ّاييدود ،دً سسدً
محلوم ٘ ايصشوب ٘ ّْ،اَ ٜه ذه ّكٔف أىَه كوىْا ٓ١ثهّىَه  ٙ ،أىفسَه

ًول تحلوفب ط ََبؤَهَب اٌاَّجٍِ لًُْ ٌَِّْٓ فٍِ ؤَْذَِىُُْ ِِْٓ األَعْشَي بِْْ َؼٍَُْْ اٌٍَّهُ

فٍِ لٍُُىثِىُُْ خَُْشًا َُاْرِىُُْ خَُْشًا َِِّّب ؤُخِزَ ِِاْىُُْ و َغْفِشْ ٌَىُُْ وَاٌٍَّهُ غَفُىسٌ سَؽٌُُِص (. )2
ياهلل ىددل ايادهآٌ بحلدهلل محلهكد٘ بدهللر حبدض اىبسد نـب  ،د ٙايلادْ ٚباْيدُ

تحلوفبط وٌَمَذْ َٔظَشَوُُْ اٌٍَّهُ ثِجَذْسٍ وَؤَْٔزُُْ ؤَرٌَِّخٌص(.)3

( )1مْرٗ آل ،نهاٌ .143
( )2مْرٗ ا٤ىفول .70
( )3مْرٗ آل ،نهاٌ .123
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ّمً ايلاْ، ٚهللو اياحلْا ًب اىبهللٓي٘ بوىلظور غدّ اىبشدهكـب ذدو فندو أٌ
،وا ايييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ّأودشوبُ مدً محلهكد٘ بدهللر لًّ ٢دهلل
خهدْا افب ب

م ٔه بحلهلل صب ٞا٤خمور بحلدمَه  ٙ ،ا٨غورٗ  ٙ ،اىبهللٓي٘ .

ّذبلنل ايص ٘ بـب ٍقا ايحلدو ّمحلهك٘ بهللر ّدٍْوّ :
اّ٤ل  :امدلشهللاخ ،دددو بد

مد ٔه غدددّ اىبهللٓيدد٘ بحلددهلل ٍدمبدد٘ ًددهٓ

ًب

محلهك٘ بهللر .
ايجوىٕ ًٔ :وو كفور ًهٓ
ايجويح ، :دو ب

بلشهٓض ب

م ٔه ّغافوٌ  ٙ ،غدّ اىبهللٓي٘.

م ٔه اذذْو  ٙ ،اىبهللٓي٘ ّضبورب٘ ايييب ضبنهلل ود ٙ

اا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه موبق ًب زموىُ ىبحلهك٘ بهللر.
م ٔه ي٩غدورٗ  ،دٙ

ايهابع ، :ذ ت محلهك٘ بهللر ّىلوٜذَو ًب محلٕ ب
اىبهللٓي٘.

ّاىبرلور ٍْ لدلنو ايْدِْ ايج٣ث٘ ا٤خريٗ أ. ِ٣،
ّتْارخ ايحل ندو ّ ٛاىبفسدهٌّ ّم١رخدْا ايسدريٗ اييمْٓد٘ ّودف خدهّز
ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ افب ب

م ٔه بلسنٔلُ غدّٗ ب

م ٔه .
ّيرً اسبق ٍْ أٌ ٍقا اشبهّز موىع مً غدّٗ ب
ّيْ ًوو بيْ م ٔه بغدّ اىبهللٓي٘ يلمحللَه غافوٌ ًّهٓ

م ٔه  ٙ ،اىبهللٓي٘
ّا٤سموش ديْااّ ٢

ووً٘ ي نس نـب بَه .
فنً مره ًهٓ

دحل َه ب

م ٔه وٜ٣ع لغورٗ ّماهللم٘ ٍذْو .

فرهز ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه افب ب

م ٔه ّمل ٓاوت دَه ّمل

ٓاوراٍه بل اكلف ٙبوً٨وم٘ ًب اىبْضع ث٣ث٘ أٓوو يلرٌْ ٍقِ اً٨وم٘ رموي٘
افب ،نْو ايقًٓ كفهّا ي حلدّف  ً،اذذْو  ٙ ،اىبهللٓي٘ ّ ً،ايالول .
ٍّْ مً ا،٨ذوز ًب ايسي٘ ايهللفو ٘ٔ،ي دييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
ّم ه بأٌ ٓرٌْ خهّدُ ئس غدّاّ للبو افحلوّ ّبهزخوّ اٌّ ايغدّ ّاملٝصوّ٢
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يُ يبو ٓسل دو ًها ٗٛدهللٓهللٗ ي لأرٓم تلاْو بو٨ملهلل٢ل  ٙ ،أٌ ايييب ضبنهللاّ
دو ٛي اطو ٙ ، ٛايغدّ مً ّدِْ :
اّ٤ل  :بحلج٘ ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه سهب  ٙ ،ايغدّ بـب
اياموٜل ي جأر .
ايجوىٕ  :رموي٘ ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيدُ ّمد ه مدوىع مدً ايغددّ
ي انع ّاييَب ّايس ب .
ايجويح  :بحلج٘ ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّىدّل اياهآٌ ّأً٘
مً ميب اييسوّ ٛايصمٔوٌ.
ايهابع  :خهّز ايييب و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ًب ايرلوٜدب ّبحلجدُ
ايسهآو موىع مً غدّ ايقًٓ كفهّا ي نهللٓي٘ ّأوهافَو.
تْدُ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه لفب بد
ب

ًٔيادو

ّٓهددع ىسدب

ًٔياو بً ،نشٔل بً ميشٕ لفب ذرٓ٘ ميشو بً ايييب ْٓمدف بدً ايدييب

ٓحلاْب بً ايييب لمشوم بً ابهأٍه ًّهلل أم ه سربٍه ا٤كرب ،مهلل اا بً
م٣و ّبشه بوزبي٘ .
ّكوٌ َْٓا اىبهللٓي٘  ٙ ،ث٣خ وْاٜف ٍه :
اّ٤فب  :بيْ ًهٓظ٘ .
ايجوىٔ٘  :بيْ اييطري .
ايجويج٘  :بيْ ًٔياو .
ّميَه مً ،هللٯ ب

ًٔياو مً ائَْا ايحلهب ّئس كل َْٓا اىبهللٓي٘ مً

ىسب امهأٜل أٖ ٓحلاْب  ُٔ ،ايس٣و فنج ّ٣بيْ ْ،ف ايقًٓ ّرا ذكهٍه
ًب ّثٔا٘ ايحلاهلل أاىوِ ٍه ًمٔ ٘ مً ايحلهب ّيردً كوىدت اىبدهأٗ مديَه لذ مل
ٓحل

ذو ّيهلل دبحلل  ٙ ،ىفسَو لٌ اظبمت ّيهللاّ ّ،وش أٌ تَْٯاِ فصدور

بحلض ابيو ٛايحلهب َْٓااّ ّ،وشْا مع ًموٜل ائَْا .
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ّّرا ( ً،محلٔهلل بً دمري ًب ًْيُ {  ٢لكهاِ ًب ايهللًٓ }(ً )1ول  :ىديت ًب
ًب ا٤ىصور خوو٘ .
كوىت اىبهأٗ مديَه لذا كوىدت ىددّرٗ أّ ماد ٗ٣تيدقر  :يدّ ًٝيدهللت ّيدهلل ّا
يلذحل يُ ًب ائَْا ت لنس بقيك وْل باو ِٛفذو ٛأ٨م٣و ّفَٔه ميَه .
ف نو أد ٔت اييطري ًويت ا٤ىصور ٓ :و رمْل اا أبيو٠ىو ّلخْاىيو فَٔه
فسرت ،يَه رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه فيديت {  ٢لكهاِ ًب
ايهللًٓ }.
فاول رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ً :دهلل خدري أودشوبره فدإٌ
اخلورّكه فَه ميره ّلٌ اخلورٍّه فَه ميَه فأد ٍْه محلَه) (.)2
ّّرا مج ُ  ً،ابً ،مود(.)3
ّسٔينو ٍوده ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه لفب اىبهللٓيد٘ سدهص  ،دٙ
،هللو ايلحله

ي َْٔا ًب أشرووَه ّآيَه ّأمدْاذه ّمل ٓا دب مديَه

ازبدٓ٘ للبو ّااَ،ه ّ،اهلل محلَه ىْ ،اهلل ّكلوب ٓلطنً شهّووّ ّبيدْااّ
ٍّٕ :
اّ٤ل  :لٌٲ ائَْا ٓيفاٌْ مع اىب١ميـب مو اامْا ضبوربـب.
ايجوىٕ  :لٌٲ َْٓا ب

ْ،ف أم٘ مع اىب١ميـب ي َْٔا آيَه ّي نس نـب

آيَه مْاذٔه ّأىفسَه ل ٢مً ظ ه ىفسُ ّأثه فإىُ ٬ْ٫ٓ ٢تا أٖ  َٓ ٢ك ل٢
ىفسُ ّأٍل بٔلُ.
ايجويح  :لٌٲ ئَْٰا ب

اييذور مجل مو ئَْٰا ب

ايهابع  :لٌ ئَْا ب

اسبورخ مجل مو ئَْا ب

اشبومس  :لٌ ئَْا ب

مو،هللٗ مجل مو ئَْا ب

ايسواد  :لٌ ئَْا ب

د٫شه مجل مو ئَْا ب

( )1مْرٗ ايماهٗ .256
( )2ايهللر اىبيجْر .164/2
( )3اياربٖ .408/5

ْ،ف.
ْ،ف.
ْ،ف.
ْ،ف.
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ايسوبع  :لٌ ئَْا ب

اّ٤د مجل مو ئَْا ب

ايجومً  :لٌ ئَْا بً ثحل م٘ مجل مو ئَْا ب

ْ،ف.

ْ،ف ل ٢مً ظ ه ّأثه

فإىُ ْٓ ٢تا ل ٢ىفسُ ّأٍل بٔلُ.
ايلومع  :لٌٲ د ٪فِي٘ باً مً ثحل م٘ كأىفسَه(.)1
ايحلوشه  :لٌٲ يم

ايشٳام٘ مجل مو ئَْا ب

ْ،ف ّلٌٲ ايرب اٌّ ا٨ثه

( . )2
اسبواٖ ،شه  :لٌٲ مْايٕ ثحل م٘ كأىفسَه (.)3
ايجوىٕ ،شه  :لٌٲ باوى٘ َْٓا كأىفسَه (.)4
ايجويح ،شه  :لىُ  ٢ؽبهز ميَه أسهللٮ ل ٢بإذٌ ضبنهلل

( )5

ّلىدُ ٓ ٢يشذدد

 ٙ ،ثأر د٫هقٕ (.)6
ايهابع ،شه  :لىُ مً فلك فميفسُ فلك ّأٍل بٔلُ ل ٢مً ظ ه ّلٌ اا
 ٙ ،أبهِ ٍقا(.)7

( )1ازبفي٘ أٖ ايماً ّايفرق مً ايامٔ ٘ ّتأتٕ ازبفي٘ قبحلي ٙايْ،و ٛي احلوو ٍّٕ أكدرب
مً اياصحل٘ ًول تحلوفب ط وَعِفَبٍْ وَبٌْغَىَاةِصمْرٗ ممأ .13

( )2أٖ أٌ ايرب سودد  ً،ا٨ثه .
( )3أٖ سهم٘ ايحلمٔهلل مجل سهم٘ ا٤سهار اىبلمْ،ـب .
( )4ايماوى٘ ايْئذٔ٘ ّاشبوو٘ ّووسب ايسه .
( )5أٖ  ٢ؽبهز ائَْا مً اىبهللٓي٘ ل ٢بوذٌ مً ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه .
( )6أٖ  ٢كبيع ايامٔ ٘ مً ائَْا  ً،اشبهّز لذا كوٌ خهّدَه ي جأر سلّ ٙاٌ كدوٌ
ٍقا ايجأر دهسوّ ّئس ًل. ّ٣
( )7ايالل خبصْص ايالل أٖ ايالل غٔ ٘ ٍّْ ايقٖ ٓأتٕ يشدرص ماندٓ ٢ ًٝحل ده
قبروىُ ّباصهللِ ايالل فٔفلك بُ ّٓال ُ (ّ ً،ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه
ًول  :ا٨مبوٌ ًٔدهلل ايفلدك)اىبحلذه اّ٤مدط  400/13أٖ أٌ ا٨مبدوٌ مبيدع ،دً ايفلدك
مج نو مبيع ايأهلل  ً،ايلصهف .
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اشبومس ،شه  :لٌٲ  ٙ ،ائَْا ىفالَه ّ ،د ٙاىبسد نـب ىفادلَه ّلٌٲ
بٔدديَه اييصدده  ،دد ٙمددً سددورب أٍددل ٍ د قِ ايصددشٔف٘ ّلٌٲ بٔدديَه اييصددض
ّاييصٔش٘ ّايرب اٌّ ا٨ثه.
ايسواد ،شه  :لىُ ٓ ٢أثه امه ٠حب ٔفُ ّلٌ اييصه ي نظ ْو.
ايسوبع ،شه  :لٌ ائَْا ٓيفاٌْ مع اىب١ميـب مواامْا ضبوربـب.
ايجومً ،شه  :لٌ ٓجهب سهاو دْفَو ٍ٤ل ٍقِ ايصشٔف٘.
ايلومع ،شه  :لٌٲ ازبور كوييفس غري مطور ّ ٢آثه.
ايحلشهٌّ  :لىُ  ٢دبور سهم٘ ل ٢بإذٌ أٍ َو.
اسبواٖ ّايحلشهٌّ  :لٌٲ مو كوٌ بـب أٍل ٍقِ ايصشٔف٘ مً سدهللخ أّ
شذور ٓ٫روف فسواِ فإٌٯ مهاٲِ لفب اا ّلفب ضبنهلل رمْل اا ّلٌٲ اا  ،دٙ
أتا ٙمو ًب ٍقِ ايصشٔف٘ ّأبهِِ.
ايجوىٕ ،شهٌّ  :لىُ  ٢ت٫ذور ًهٓ

ّ ٢مً ىصهٍو.

ايجويح ّايحلشهٌّ  :لٌٲ بٔيَه اييصه  ٙ ،مً اٍه ٓجهب.
ايهابددع ّايحلشددهٌّ  :لذا ا٫،٫ددْا لفب ودد ض ٓصددوسبْىُ ّٓ مسددْىُ فددإىَه
ٓصددوسبْىُ ّٓ مسددْىُ ّلىَدده لذا ا٫،٫ددْا لفب مجددل ذيددك فددإٌٲ ذدده مددو  ،ددٙ
اىب١ميـب ل ٢مً سورب ًب ايهللًٓ  ٙ ،كل أُىود سصٲلَه مً دوىمَه ايدقٖ
ًٰم َه.
اشبومس ّايحلشهٌّ  :لٌٲ َْٓا اّ٤د مْائَه ّأىفسدَه  ،د ٙمجدل مدو
ٍ٤ل ٍقِ ايصشٔف٘ ّلٌ ايرب اٌّ ا٨ثه ٓ ٢رسب كومب ل ٙ ، ٢ىفسُ
ّلٌٲ اا  ٙ ،أوهللم مو ًب ٍقِ ايصشٔف٘ ّأبهِِ.
ايسواد ّايحلشهٌّ  :لىُ  ٢ؼبْل ٍقا ايرلوب اٌّ ظومل أّ آثه ّلٌ
اا دور ىبً بهٲ ّاتاّ ٙضبنهلل رمْل اا.
ّكوٌ ش اه مدً رددول اياموٜدل ايحلهبٔد٘ ًب اىبهللٓيد٘ تدهللًٓ بوئَْآد٘ ًمدل
ٍذهٗ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّمبرً تاسٔه ائَْا حبسدب ضبدل
ايسرً لفب أًسوو :
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اّ٤فب َٓ :ددْا ٓجددهب ّتهدددع وْاٜددف ،هللٓددهللٗ مدديَه ًب أوددْذو لفب
ايحلهب.
ايجوىٕ َْٓ :ا خٔرب ّذكه اىَه مً مَودهٖ ائنً .
ّك وٌ فورمَه مهسب ّأمهتُ مً ًمٔ ٘ هبري ايحلهبٔ٘ ًب ائنً .
ايجويح َْٓ :ا فهللا ٍّه مً ب

،مس اياشاوىٔ٘ ّ ٙ ،آً ائَْا .

ًّهلل أرمل ايييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ليدَٔه ا٨مدوو  ،دٕ ٔ ،دُ
ايس٣و ّكبت مصوسبلَه ّاخل أغ مَه ا٨م٣و .
ايهابع َْٓ :ا ّااٖ اياهّٓ ٚاايٌْ ًه ٚملحلهللاٗ بـب تٔنوّ ٛخٔدرب
ٍّه مً ًمٔ ٘ ب

،قرٗ ّذكه أىَه زسفدْا مدع ا٤سدداب ًب سصدورٍه

ي نهللٓيدد٘ ًب ّاًحلدد٘ اشبيددهللم ّكددوٌ ائَددْا ًب ازبدٓددهٗ ٓ لر نددٌْ ايحلهبٔدد٘
ّٓل ٌْ ايلْراٗ بويحلربٓ٘ قبو فَٔه بيْ ًٔياو .
اشبومس َْٓ :ا ايمشهًٓ أٖ ا٨سسوّ ٛتْابحلَو ّائَْا ًب ت ك اىبهللٌ
أً ٔ٘ بـب ايحلهب ّاييصورّ ٚا ْمٔ٘ ّ،مهللٗ اّ٤ثوٌ .
كنو ًب كلوب ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه لفب اىبيقر بً موّٖ
أمري ايمشهًٓ .
فمحلهلل أٌ اىصهف ايييب ضبنهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه مدً اسبهللٓمٔد٘
بحلح بويهموٜل لفب اىب ْا ّا٤مهآ ٛهللٍْ،ه لفب ا٨مد٣و ّسٔيندو ّودل
كلوب رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه أدوبُ اىبيقر بً موّٖ :
( أمو بحلهلل ٓو رمْل اا فوىً ٙهأت كلوبك  ٙ ،أٍل ايمشهًٓ فنيَه مً
أسب ا٢م٣و ّأ،ذمُ ّاخل فُٔ ّميَه مً كهٍُ ّبأرضٕ صبْد َّْٓا
فأسهللخ لفب ًب ذيك أمها .
فرلب لئُ رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه .
بسه اا ايههبً ايدهسٔه مدً ضبندهلل رمدْل اا لفب اىبيدقر بدً مدوّٚ
م٣و ٔ ،ك فوى ٙأهبهلل ائك اا ايق ٢ ٚليُ لٍ ٢دْ ّأشدَهلل أٌ  ٢ليدُ ل٢
اا ّأٌ ضبنهللا ،مهللِ ّرمْيُ.
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أمو بحلهلل فوى ٙأذكها اا ،د ّدل فوىُ مً ٓيصض فولبو ٓيصض ييفسُ فوىُ
مً ٓاع رم ٕ ّٓلمع أمهٍه فاهلل أوو،

ّمً ىصض ذه فاهلل ىصض يٕ ّلٌ

رم ٕ ًهلل أثيْا ٔ ،ك خريا ّلىً ٙهلل شفحللك ًب ًْمك فوتها ي نس نـب
مو أم نْا ،ّ ُٔ ،فْت  ً،أٍل ايقىْب فوًمل ميَه .
ّلىك مَنو تص ض ف ً ىحلديك ، ً،ن ك ّمً أًوو  ،دَْٓ ٙآد٘ أّ
صبْمٔ٘ فحل ُٔ ازبدٓ٘) (.)1
ّبحلهلل م حلهك٘ بهللر ّىصه ا٨م٣و  ٙ ،ايشها نبع ايييب ضبندهلل ود ٙ
اا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ائَْا ًب مْم ب

ًٔياو

ٍّْ مْم كمري ّأكجهٍه

ٓحلن ٌْ بويصٔوغ٘ فشقرٍه ّا،وٍه لفب تحلوٍهلل اىبْاا ٘،اييت بٔيُ ّبٔيَه
ّيريَه .
ًويْا  :اىو يسيو مجل ًْمك ّٓ ٢غهىدك أىدك يأدت ًْمدوّ  ، ٢ده ذده
بوسبهب في ت ميَه ( ّاا يْ سوربليو يلحل نً اىو عبً اييود)(.)2
ّكوٌ بيْ ًٔياو مع ،ن َه بويصٔوغ٘ ّايصيو ٘،أشذع َْٓا اىبهللٓي٘.
ّمً كمور ر٠مو ،ّ ٛندو ٛبد

ًٔيادو ،مدهلل اا بدً مد٣و بدً اسبدورخ

ّكئلُ أبْ ْٓمف ٍّْ مً ذرٓ٘ ايييب ْٓمف ٔ ،دُ ايسد٣و ّكدوٌ امسدُ
ً مل ام٣مُ سصٔيوّ فسنوِ رمْل اا ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ،مدهلل
اا .
ّىبو ًهللو ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه لفب اىبهللٓي٘ مَودهاّ كوٌ مبه ٙ ،
أسٔو ٛا٤ىصور فٔهللْ،ىُ ي يدّل ،يهللٍه ّاملطوفلُ ّٓلحلَهللٌّ بويقٯب ،يُ
فنج ( ّ٣ا٬،ل٪ه٪ض ٫ُ٪م٪حل٬هلل ٫ب٫، ٫ً٬م٪وا ّ٪ َٗ٪ايِن٫ي٬قٰر ٫ب٪، ٫ً٬ن٬دهّٕ فٰدٕ رٔد٪دولٕ مٰدً ٬ب٪يٰدٕ
م٪وٰ،هلل َٗ٪فَاَويُْا ٪ٓ :و ر٪مْ٫ل ٪اي ُٰٓ ٍُ ٪هٯ لئَ٬ي٪و ليَ ٙايِحل٪هلل٪اٰ ّ٪ايِحلٰهللٯٰٗ ّ٪ايِن٪ي٪حل.ٰ٘٪
ًَول ٪خْٓ ٪ا م٪مٰٔ ََ٪و فَإٔىٯَ٪و م٪أِمْ٫ر ْٗ٪فَر٬ْٓ ٪ا م٪مٰٔ ََ٪و) (.)3
( ٌْٔ، )1ا٤ثه .333/2
( ٌْٔ، )2ا٤ثه .385/1
( )3ابً ٍشوو  /ايسريٗ اييمْٓ٘ .494/1
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لفب أٌ ّو ت اييوً٘ لفب مْضع اىبسذهلل اييمْٖ فربكت ف ه ٓيددل ،يَدو
ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه سل ٙىَطت ّمدورت ً دٔ ّ٣ثده ردحلدت
ّبهكت ًب مْضحلَو اّ٤ل

( )1

فيدل ،يَو ،يهلل اار ب

مويك مً ب

اييذور

ايقًٓ ٍه أخْال ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ّكدوٌ ٍدقا اىبْضدع
مهبددهللاّ ي لندده ٓحلددْا يغ٣مددـب ٓلددٔ نـب مددً ب د

اييذددور ّأخددق أبددْ أٓددْب

ا٤ىصورٖ خويهلل بً زٓهلل رسل ايييب فْضحلُ ًب بٔلُ .
ّتيدوا ٚاييددود بٔديَه أٌ ًددهللو رمدْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيددُ ّمد ه
ّوورت ايْفْا تلْافهلل  ُٔ ،يهٓ٠لُ ّتَيٝلُ بس٣م٘ ايْوْل ّم١ايُ اييدّل
،يهللٍه ّكوٌ يبً اخل ، ُٔ ،مهلل اا بً م٣و ّايقٖ ًول ىبو ًهللو رمْل
اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه اىبهللٓي٘ فوظبفل( )2اييود لئُ فريت فٔنً اظبفل
ف نو رأٓت ّدَُ و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ،هفدت اٌ ّدَدُ يدٔس بْددُ
كددقاب فددأّل مددو مسحللددُ ٓاددْل افشددْا ايسدد٣و ّأوحلنددْا اياحلددوو ّود ْا
ا٢رسوو ّو ْا بوي ٔل ّاييود ىٔوو تهللخ ْا ازبي٘ بس٣و) (.)3
ّتْدُ ،مهلل اا بً مد٣و لفب ايدييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه
بويس١ال ًو ّ٣ٜيُ  :لىٕ مو ٜك  ً،ث٣خ ٓ ٢حل نًَ ل ٢ىيب :
اّ٤فب  :مو أّل أشهاس ايسو. ٘،
ايجوىٔ٘  :مو أّل وحلوو ٓأك ُ أٍل ازبي٘ .
ايجويج٘  :مو بول ايْيهلل ٓيد لفب أبُٔ أّ لفب أمُ فيدل دربٜٔل ّأخرب ايييب
ضبنهللاّ و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه بَو .
فاول ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه أخربىٕ دربٜٔل آىفدو فادول ،مدهلل
اا بً م٣و  :ذيك ،هللّ ائَْا مً اىبٜ٣ر٘.

( )1أىظه ابً ٍشوو  /ايسريٗ اييمْٖ .495/1
( )2اظبفل أٖ أمه .
( ٌْٔ، )3ا٤ثه .254/1
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ل ٢أٌ ،مهلل اا بً م٣و مل مبليع مً ا٨وغو٨ ٛدوبد٘ ايدييب ود  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه خو و٘ ّأٌ ًْل ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه شدوٍهلل
 ٙ ،أىُ ٓياق  ً،ايْسٕ مً ،يهلل اا بْاما٘ اىبٜ٣ر٘ ّٓهللل ًْيُ ذاا ،هللّ
ائَْا مً اىبٜ٣ر٘  ٙ ،ايلس ٔه بأٌ دربٜٔل مً مٜ٣ر٘ ايسنوّ ٛأىُ ٓ ٢يدل

ل ٢بأمه مً ،يهلل اا ًول تحلوفبطَٔضَيَ ثِهِ اٌشوػُ األَِِنيُص(.)1

ً ول ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه  :أمو أّٯل أشهاس ايسو ٘،فيور ربهز
مً اىبشهم فلششه اييود لفب اىبغهب ّأمو أّل مو ٓأكل أٍل ازبي٘ فدٓواٗ
كمهلل سْت ّأمو مو ٓيد ايْيهلل لفب أبُٔ ّأمُ فإذا ممق مو ٛايهدل مو ٛاىبهأٗ
ىد لئُ ايْيهلل ّلذا ممق مو ٛاىبهأٗ مو ٛايهدل ىد لئَو .
ًول  :أشَهلل أٌ  ٢ليُ ل ٢اا ّأىك رمْل اا(.)2
ّ، ً،مهلل اا بً م٣و ًول  :ىبدو مسحلدت بادهللّو رمدْل اا ود  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه لفب اىبهللٓي٘ كمٯهت فاويت يٕ ،نيت سـب مسحلت ترمريٖ :
خٔمك اا ّاا يْ كيت مسحلت قبْم ٙبً ،نهاٌ ًواموّ مو زات فاول ذو
 :أٖ ،ن٘ ٍْ ّاا أخْ مْم ٙبً ،نهاٌ ّ ٙ ،آيُ قبو بحلح بُ .
فاويت يُ  :أٖ ابً أخٕ ٍْ ايييب ايقٖ كيو غبرب  ً،بحلجلُ ًول ىحلده
فرهدت محلُ ّام نت ّىبو ،دوا ،مدهلل اا بدً مد٣و افب بٔلدُ أمده أٍ دُ أٌ
ٓس نْا أٖ أىُ ام ه أّل اخْل ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه اىبهللٓيد٘
ّمً غري لكهاِ ّمل ٓاع ًلول آىقاا.
فقمُ ائَْا ّسوّيْا ا٨ىلاوص مً شأىُ سٔينو أ ،دً امد٣مُ ّكدقا
ذمْا ايقًٓ أم نْا ميَه مجل ثحل م٘ بً ّأمٔهلل اب
( ٍّه مً ب

ٍقٓل ئسْا مً ب

( )1مْرٗ ايشحلها.193 ٛ
( )2ايهللر اىبيجْر .69/1
( )3ا٨ملٔحلوب .26/1

محلٔ٘ ّأمهلل بً ،مٔدهلل

ًهٓظ٘ ّ ٢اييطري) (.)3
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ًّهلل بشهٯ ايدييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ،مدهلل اا بدً مد٣و
بوزبي٘.
ّ ً،خهش٘ بً اسبه ًول كيت دويسو ًب س ا٘ ًب مسدذهلل اىبهللٓيد٘ ّفَٔدو
شٔم سسً اذٔ، ٍّْ ٘ٝمهلل اا بً م٣و ًول فذحلل ؼبدهللثَه سدهللٓجو سسديو
ًول ف نو ًوو ًول اياْو  :مً مهِ أٌ ٓيظه لفب ردل مً أٍل ازبي٘ ف ٔيظه
لفب ٍقا  :فا ت ّاا ٤تمحليُ ف ، ٥نً مروٌ بٔلُ ًول فوتمحللُ فدوىا ق سلدٙ
كوا ؽبهز مً اىبهللٓي٘.
ثه اخل ميديُ .
فوملأذىت  ُٔ ،فأذٌ يٕ .
فاول مو سودلك ٓو ابً أخٕ ً ت يُ مسحلت اياْو ٓاْيٌْ يك ىبو ًنت
مً مهِ أٌ ٓيظه لفب ردل مً أٍل ازبي٘ ف ٔيظه لفب ٍقا فأ،ذم

أٌ أكٌْ

محلك.
فاول اا بأٍل ازبي٘ ّ مأسهللثك مه ًويْا ذيك لىٕ بٔيو أىو ىوٜه لذ أتوىٕ
ردل فاول يٕ ًه ًول فأخق بٔهللٖ فوىا ات محلُ فإذا أىو ْاا  ً،مشدويٕ
فاول  ٢تأخق فَٔو فإىَو وهم أوشوب ايشنول ًول ّلذا أىو ْاا ميَر ً،
مبٔ

.
فاول يٕ خق ٍو ٍيو ًول فأت ٙبٕ دم ٣فاول يٕ اوحلهلل ًول فذحل دت لذا

أرات أ ٌ أوحلهلل خهرت  ٙ ،اميت فحل ت ذيدك مدهارا ًدول ثده اىا دق بدٕ
سل ٙأت ٙبٕ ،نْاا رأمُ ًب ايسنوّ ٛأمف ُ ًب ا٤ر

ًّب أ ِ٣،س ا٘.

فاول يٕ اوحلهلل فْم ٍقا فا دت يدُ كٔدف أودحلهلل فدْم ٍدقا ّرأمدُ ًب
ايسنو ٛفأخق بٔهللٖ فددل بٕ فإذا أىو ملحل ق بوسب ا٘ ًول ثه ضهب ايحلندْا
فره ًول ّبأت ملحل او بوسب ا٘ .
سل ٙأومشت ًول فأتٔت ايييب و  ٙاا  ُٔ ،آيُ ّم ه فاصصلُ ُٔ ،
ًول فاول أمو اياهم اييت رأٓت  ً،مبٔيك فَٕ وهم أوشوب ائنـب ّأمدو
ازبمل فَْ ميوزل ايشَهللاّ ٛيً تيويُ ّأمو ايحلنْا فَْ ،ندْا ا٨مد٣و ّأمدو
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ايحلهّٗ فَٕ ،هّٗ ا٨م٣و مل تدل مسلنسرو بُ سل ٙكبْ ت ثه ًدول أتدهللرٖ
كٔف خ ق اا اشب ق ًول ً ت ً ٢ول خ ق اا آاو فاول ت هلل ف٣ىو ّت هلل ف٣ىو
ّٓ هلل ف٣ىو ف٣ىو ّٓ هلل ف ٌ٣ف٣ىو أد ُ كقا ّكقا ّ،ن ُ كقا ّكقا ّرزًُ كقا
ّكقا ثه ٓيفم فُٔ ايهّق(.)1
ّكوٌ بيْ ًٔياو أغيد ٙمدروٌ اىبهللٓيد٘ ٍّده ٓحلن دٌْ بويصدٔوغ٘ ّذده
مْم كمري
 ٌ٤ب

ّكوىت بٔيَه ّبـب ب

اييطري ّب

ًهٓظ٘ ،هللاّٗ ًب ازبوٍ ٔد٘

ًٔياو سوربْا ْٓو بحلوخ لفب دوىدب اشبددرز ّىصده بيدْ اييطدري

اّ٤د .
ًّهللمت امهأٗ مس ن٘ مً ايحلهب لفب مْم ب

ًٔياو

ب فمو،لُ ثه

د ست افب ووٜا فأرااّا هب َو  ،د ٙكشدف ّدََدو ّيريَدو أبدت
فحلنهلل ايصوٜا لفب وهف ثْبَدو فحلادهللِ لفب ظَهٍدو مدً غدري أٌ تحل ده ف ندو
ًومددت اىرشددفت مددْأتَو فطددشرْا ميَددو مددرهٓ٘ بَددو ،يهللٜددق وددوست
ّاملغوثت

هلل
فْثب ردل مً اىبس نـب  ٙ ،ايصوٜا ائَْاٖ فال دُ فشد ٯ

ائَْا  ٙ ،اىبس ه فال ِْ .
ًّٔل مل ٓقكه ابً امشوم ٍقِ ايْاًحلد٘ ّ ٢ايادربٖ ًب تأرؽبدُ ّابدً
محلهلل ًب وماوتُ ّ ٢امه اىبس ه ايقٖ ًلل ّيبً ذكهٍو ايْاًهللٖ

( )2

ًّدهلل

ذكه أٌ اىبهأٗ اييت شهللّا وهف ثْبَو يلظَده ْ،رتَدو أىَدو امدهأٗ ىدٓحلد٘ مدً
ايحلهب ذبت ردل مً ا٤ىصور ّمحلي ٙامهأٗ ىدٓحل٘ أٖ زّددت ًب غدري
ًمٔ لَو ّكأىَو اىلد،ت مً ًمٔ لَو .
ّامل صهخ أٍدل اىبسد ه اىبسد نـب ّسدهللثت ايفليد٘ ًّّدع ايشده بدـب
اياهفـب ّتربأ ،مواٗ بً ايصومت افب رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه
مً س ف ائَْا ّبإ ،مهلل اا بً أبٕ بً أبٕ م ْل ملشمجوّ بُ.

( )1تأرٓم امشق .125/29
( )2أىظه مغوزٖ ايْاًهللٖ .65/1
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ّىدل ًْيُ تحلوفب ط وَبَِِّب رَخَبفََّٓ ِِْٓ لَىٍَْ خَُِبَٔخ فَبْٔجِزْ بٌَُِْهُِْ ػًٍََ عَىَاءٍ بَِّْ
اٌٍَّهَ الَ َُؾِت اٌْخَبئِاِنيَص

( )1

ّأّدس ايييب و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه خٔفد٘

فسحلٕ لفب ار ٛايفلي٘ فسور لئَه ّهبل يْا ِٛهبدٗ بً ،مهلل اىبا ب ّكوٌ
يْىُ أبٔض ّاملر ف  ٙ ،اىبهللٓي٘ أبو يموب٘ بدً ،مدهلل اىبيدقر ّسوودهٍه
ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه وبس ،شهٗ ئ ٘ لفب ٍ٣ل ذٖ اياحلهللٗ مً
ايسي٘ ايجوىٔد٘ ي دَذهٗ لذ أىَده ذبصديْا ًب سصديَه ثده ىديدْا  ،د ٙسرده
رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه بدأٌ أمدْاذه يهمدْل اا ود  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّذه اييسوّ ٛايقرٓ٘ ّكوىْا س فو ٛاشبدرز فذو، ٛمدهلل
اا بً أبٕ بً أبٕ م ْل لفب ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ئشفع ذه.
ًّول ٓ :و ضبنهلل أسسً ًب مْايٕ.
فأباأ  ُٔ ،رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه فاولٓ :و ضبنهلل أسسً
ًب مْايٕ فأ،ه

،يُ.

ًول :فأاخل ٓهللِ ًب دٔب ار ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه.
ًول ابً ٍشووّ :كوٌ ٓاول ذو ذات ايفطْل.
فاول يُ رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه :أرم

.

ّغطب رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه سل ٙرأّا يْدَدُ ظ د٣
ثه ًولّ :ؼبك أرم

.

ًولّ ٢ :اا  ٢أرم ك سل ٙذبسً ًب مْايٕ أربحلنو ٜ٘سومه ّث جنوٜ٘
اار ًهلل ميحلْىٕ مً ا٢هبه ّا٢مْا ذبصهللٍه ًب غهللاٗ ّاسهللٗ لىٕ ّاا
امه ٠أخش ٙايهللّاٜه.
ًول :فاول يُ رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم هٍ :ه يك)(.)2

( )1مْرٗ ا٤ىفول .58
( )2ابً كجري  /ايسريٗ اييمْٓ٘ .7/3
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ّذكه اٌ ،مهلل اا بً أبٕ أمهٍه أٌ ٓلشصيْا ّّ،هللٍه بأٌ ٓهللخل محلَه
ّيريُ خقذه ّمل ٓدهللخل محلَده ّ،دهللو اخْيدُ ٍدقا ، ٌ٤ومد٘ اشبددرز
اخ ْا ا٨م٣و ّأخ صْا ي يمْٗ ّايليدٓل ّمع اٌ ب

ًٔياو أشذع َْٓا

اىبهللٓي٘ فاهلل يدمْا سصيَه ّمل ٓهمْا بسَه ّمل ٓاوت ْا سلد ٙىديدْا  ،دٙ
و ض ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّفُٔ ا ْٗ،يم

اييطري ّب

ًهٓظ٘ يحلهللو ىاض ايحلَْا اييت ،اهللٍّو مع ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ
ّم ه .
ّأمه ايي يب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه َٜ٣ده مدً اىبهللٓيد٘ ٤ىَده
ىاطْا ايحلَهلل ّبٔينو ٍهٯ بحلض ب

ًٔياو بوشبهّز مً اىبهللٓي٘ دو، ٛمهلل اا

بً أبٕ لفب ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّمحلُ ووٜف٘ ميَه ٓهٓدهلل
أٌ ٓسأل ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه بادوٍٛه ًب اىبهللٓيد٘ ٤ىَده س فدوِ٠
ّفَٔه ميحل٘ ًّْٗ يُ فْدهلل  ٙ ،بوب ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ْٓ،ه
بً مو،هللٗ ف ه ٓ لفت لئُ ،مهلل اا بً أبٕ ّذٍب ئهللخل  ٙ ،ايييب .
فاول ْٓ،ه  ٢ :تهللخل سلٓ ٙأذٌ يك رمْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
ّم ه ّيرً ،مهلل اا بً أبٕ افحلُ فغ ا ْٓ، ُٔ ،ه ّتدهللافحلو ّدشد
ّدُ ،مهلل اا بً ابٕ ازبهللار فسول ايدهللو فدلاري مدً محلدُ مدً بد

ًٔيادو

ّووسْا  ٢ ( :ىأه أبهللاّ بهللارٕ أووب ّدَك فَٔو ٍقا) (.)1
ياهلل أخرب ،مهلل اا بً أبٕ ايييب ضبنهللاّ و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه اٌ ب
ًٔياو ميحلِْ ْٓو اسبهللاٜق(ّْٓ )2و بحلوخ مً ا٤هبه ّا٤مْا

( )1

( )1مغوزٖ ايْاًهللٖ .66/1
( )2بحلهلل ًلول اّ٤د ّاشبدرز ًب مروٌ ٓادول يدُ ايغدهد ّظفده اّ٤د بدوشبدرز مت
ايص ض بٔيَه  ٙ ،اسلسوب ايال ّ ٙافع ايهللٓ٘  ٙ ،ايفطل ،يهلل أٖ ميَه فوذا كوٌ
ًل  ٙاّ٤د ممحل٘ مجًّ ٣ل  ٙاشبدرز أربحل٘ ٓهللفع اشبدرز آد٘ ث٣ثد٘ ًل د ٙثده
تهكت اشبدرز ث٣ث٘ غ ن٘ ميَه رٍيوّ بويهللٓوت ّيرً اّ٤د غهللّا َٔ ،ه فال ٍْه
فششهللت اشبدرز ًّوت ت اّ٤د ًب مْضع ٓسن ٙاسبهللاٜق ّمسٕ ْٓمٝق ٓدْو
ايفذور اّ٤ل (ّ ٙ ،اشبدرز ،مهلل اا بً أبٕ بً م ْل ّ ٙ ،اّ٤د أبدْ ًدٔس
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ّيْ أراا ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه مْاود ٘ سصدور بد

ًٔيادو

سلٓ ٙيديْا  ٙ ،سرنُ يفحلل ّيريُ لخلور ايص ض محلَه كنو أىُ يْ أراا
أٌ ٓ١مه أّ ٓالل ايهدول ّا٨مليو ً ً،مْل شفو، ٘،مهلل اا بً أبٕ ايفحلل
ّيريُ ًمل بويص ض ّا٨ىفوم ّمل ٓحلذل بال َه ًمل أٌ ٓشفع ذه ،مدهلل
اا بً أبٕ ّيريُ أو اَه ّتهكَه ّشأىَه بحلهلل طبويفلَه ي شهس ّاياصهلل
ايقٖ بـب ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّبٔيَه .
ياهلل كوٌ بيْ ًٔياو س فوٛ٭ ي ردرز ٍّل ونحلْا بدأٌ اشبددرز تيلصده
ذه ً ً،لوذه مع ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه اً٤دهب ىحلده
ّيرً ،مواٗ بً ايصومت مً ر٠مو ٛاشبدرز تربأ مً فحل َه بٔينو اكلفدٙ
،مهلل اا بً أبٕ بويشفو ٘،ذه ،يهلل ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه ّمدأل
م٣ملَه فأدوبُ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه .
ّذكه أٌ ،هللاٍه ْٓو أمهٍه أربحلنو ٜ٘اار ّث٣مثو ٜ٘سومه

( )2

ًّٔدل

ا نْ أربحلنو. ٜ٘
ّىبو فلشدْا سصديَه اخدل ضبندهلل بدً مسد ن٘ ًّدمض أمدْاذه ّأخدق
رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه مً م٣سَه ث٣خ أًْاد ٍٕ :
اّ٤ل ًْ :د تهلل ٙ،ايرلْو ّٓ ٢سنع ذو وْت ،يهلل ايهمٕ ّكُسهت
ْٓو أسهلل .
ايجوىٕ ًْ :د تسن ٙايهّسو. ٛ
ايجويج٘ ًْ :د تسن ٙايمٔطو. ٛ
بً ا٤م ت) ايرومل ًب ايدلورٓم  235/1يبو ٓهللل  ٙ ،أٌ ٍقا ائْو ئس بمحلٔهلل ً،
ٍذهٗ ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه لفب اىبهللٓي٘ ّكقا ْٓو بحلوخ ٍّْ ايقٖ
ًّع ًمل اذذهٗ خبنس مديْات يمٔدوٌ سودد٘ اّ٤د ّاشبددرز ي دَذهٗ اييمْٓد٘
ّ ،ظٔه فطل اا بَقِ اذذهٗ .
( )1مغوزٖ ايْاًهللٖ .177/1
( )2مغوزٖ ايْاًهللٖ .66/1
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ّأخق ار،ـب :
اّ٤ل  :ار تسن ٙايسحلهللٓ٘ (ٍّٕ ار ،رري ايأياؤًّ )1( )ٕ،دل ٍدْ

ايهللر اييت كوٌ ٓ مسَو ااّا ْٓو ًلدل ددويْت ًّدول تحلدوفب طوَلَزَئًَ دَاوُودُ
عَبٌُىدَ وَآرَبهُ اٌٍَّهُ اٌٍُّْْهَ وَاٌْؾِىَّْخَ وَػٍَََّّهُ َِِّّب َشَبءُ وٌَىْالَ دَفْغُ اٌٍَّهِ اٌ اَّبطَ ثَؼْؼَهُُْ ثِجَؼْغٍ ٌَفَغَذَدْ األَسْعُ
وٌَىَِّٓ اٌٍَّهَ رُو فَؼًٍْ ػًٍََ اٌْؼَبٌَِّنيَص (. )2

ايجوىٕ  :ار تسن٘ فط٘ ّ (  ً،مهّاٌ بً أبٕ محلٔهلل بً اىبحل ٕ ًول :
أووب رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه مً م٣ق ب

ًٔياو ار،ـب ;

ار ٓاول ذو ايسحلهللٓ٘ ّار ٓاول ذو فط٘ .
سهللث
ًول  :سهللث

اسبورخ ًول  :سهللث

ابً محلهلل ًول  :أخربىو ضبنهلل بً ،نه

مْم ٙبً ،نه  ً،دحلفه بً ضبنْا  ً،ضبنهلل بً مس ن٘

ًول  :رأٓت  ٙ ،رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ْٓو أسهلل ار،ـب :
ار ُ،ذات ايفطْل ّار ُ،فط٘ ّرأٓت ٔ ،دُ ٓدْو خٔدرب ار،دـب  :ذات
ايفطْل ّايسحلهللٓ٘) (.)3
ّ ً،ا٨موو ايموًه  ُٔ ،ايس٣و ًول ( اٌ رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ
ّم ه رًٍ ار،و يُ ،يهلل أب ٙايششه ائَْاٖ ردل مً ب

ظفه ًب شحلري)

( . )4
ّ، ً،وٜش٘ تْف ٙايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأسهلل ٚأارُ،
ٍّٕ ذات ايفطْل مص يْ ٘،مً اسبهللٓهلل مهٍْى٘ ،يدهلل َٓدْاٖ  ،د ٙث٣ثدـب
وو،وّ مً ايشحلري يحلٔويُ ّكوٌ أدل ايهللًٓ لفب مي٘ .
ّصبنْ أار ايييب ممحل٘ ٍّٕ :
( )1ايقٍيب  /تأرٓم امشق .141/1
( )2مْرٗ ايماهٗ .251
( )3تأرٓم ايهمل ّاىب ْا . 105/2
( )4ايمَٔإ  /ايسيً ايررب.37/6 ٚ
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اّ٤ل  :ذات ايفطْل .
ايجوىٕ  :ذات ايْشوق .
ايجويح  :ذات اسبْاشٕ .
ايهابع  :ايمرتا. ٛ
اشبومس  :اشبهىق .
ايسواد  :ايسحلهللٓ٘ .
ايسوبع  :فط٘ .
ّا٤خرياٌ يبو نبع مً م٣ق ب

ًٔياو .

ئرٌْ مً ا،٨ذوز ًب ىمْٗ ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيدُ ّمد ه أىدُ ٓدهًٍ
ار ُ،ايقٖ ٍْ سود٘ ًب ايالدول يمٔدوٌ ًدوىٌْ أىدُ ٓ ٢سدحل ٙي الدول ّ٢
ٓا مُ ّٓهًٍ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ار ٙ ، ُ،عبْ تسحلـب كٔ ْ
مً ايشحلري زاااّ ّ ُ ٍ٤كوٌ ٓيفق ّْٓز ايقٍب ّايفط٘ ّا٨بل ّايشٔوِ
 ٙ ،اىبس نـب ٍّْ مً ايشْاٍهلل  ٙ ،وهللم ىمْتُ ّأىُ مل ٓها ايهللىٔو ّأىُ
ٓ١اب اىبس نـب ّأمهاٍٛه ّٓهللٍْ،ه لفب ايدٍهلل ّايشره ا ،د ّدل ٙ ،
اييحله اييت تأتَٔه .
(  ً،أبٕ محلٔهلل أٌ رمْل اا و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ًدول  :لٌ
أخْف مو أخوف ٔ ،ره مو ٓفلض اا يره مً زٍدهٗ ايدهللىٔو ً .دويْا ّ :مدو
زٍهٗ ايهللىٔو ٓو رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ؟
ًول  :بهكوت ا٤ر
ّئس يم

) ( . )1

ًٔياو غبٔل أّ زرا،وت ّأخق ايييب ضبنهلل و  ٙاا ُٔ ،

ّآيُ ّم ه اشبنس يبو أووب ميَه ًّسه ايموًٕ بـب أوشوبُ (ًول ضبنهلل بً
مسدد ن٘ :فٍْددب يددٕ رمددْل اا ودد  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّمدد ٓه ار،ددوّ مددً
ارَّ،ه ّأ،ا ٙمحلهلل بً محلوذ ار،وّ يُ مقكْرٗ ٓاول ذو ايسشل) (.)2
()1ايهللر اىبيجْر .45/7
( )2مغوزٖ ايْاًهللٖ .66/1
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ثدده أمدده رمددْل اا و د  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّم د ه ايصددشوبٕ ،مددواٗ بددً
ايصومت أٌ ػب َٔه ّؽبهدَه مً اىبهللٓي٘ .
فذحل ْا ٓحلوتمٌْ ،مواٗ ًّويْا يُ ٓ :و أبو ايْئهلل اخرتىوا مً بدـب اّ٤د
ّاشبدرز ّوهىو مْائك ّفحل ت بيو ٍقا ّرب ٔت ،يدو ّتادْو ٜ٣يدو
فاول ذه ،مواٗ  :ىبدو سدوربلَه دٝدت لفب رمدْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
ّم ه ًّ ت ٓ :و رمْل اا لىٕ أبهأ لئك ميَه ّمً س فَه .
ّك د وٌ ،مددهلل اا بددً أبددٕ س ددٔفَه أٓط دوّ ّقبهتمدد٘ ّاسددهللٗ مددع ،مددواٗ بددً
ايصومت فاول يُ ،مهلل اا بً أبٕ تربأت مً س ف مْائك أٖ أٓهللَٓه
،يهللا ثه أخق ٓقكهِ قبْاوً أب  ٙفَٔو بيْ ًٔياو .
( فاول ،مواٗ :أبو اسبموب تغدريت ايا دْب ّضبدو ا٨مد٣و ايحلَدْا أمدو
ّاا لىك ىبحلصه بأ مهٕ مرت ٚغمُ غهلل ّا فاويت ًٔياو ٓ :و ضبنهلل لٌ ييو آيوّ ًب
اييودً .ول ايييب و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ٓه :تحلذ دْا ّضدحلْا ّأخدقٍه
،مواٗ بويهسٔل ّا٨دّ ٛ٣و مْا ايليفس .
فاول ذه ٢ّ :مو ّ٘،مً ىَور يرً ث٣خ  ٢أزٓهللكه َٔ ،دو ٍدقا أمده
رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّ م ٓه ّيْ كوىت أىو مو ىفسلره .ف نو مطت
ث٣خ خهز ًب آثورٍه سل ٙم رْا لفب ايشوو ٍّْ ٓاْل :ايشهف ا٤بحلهلل
اً٤ص ٙفأًصّ ٙب ا خ ف ذبوب ثه ردع ّسباْا بأذر،وت) (. )1
أٖ أٌ ايييب ضبنهللاّ و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه أذٌ ذه بوملٔفو ٛآْىَه
اييت  ٙ ،اىبس نـب ّائَْا ّغ ريٍه ّأمدهٍه أٌ ٓطدحلْا ّٓاهسدْا ميَدو
يلٔسري اياطوّ ٛأمَ َه ث٣خ ئول ّمل ٓلحلده

ييسدوَٜه ّذرارَٓده

ّأذر،وت ديْب مْرٓو ّتسنً ٙب ٍقا ايدموٌ مهللٓي٘ ار،و ٍّدٕ مدً
أر

كيحلوٌ .

( )1مغوزٖ ايْاًهللٖ .66/1
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ّذكهت ًب مْاوً ايلْراٗ بومه اذر ( ٕ،ثه ذبْيْا ّوحلهللّا ًب وهٓق
بوشوٌ فرهز ْ،ز م ك بوشوٌ ي اوَٜه ٍْ ّنبٔدع ًْمدُ افب اسبدهب ًب
اذر.)1( )ٕ،
ّ ً،ايهبٔع بً مربٗ  ً،أبُٔ أىُ كوٌ مام ّ٣مً ايشوو ف إ بد

ًٔيادو

ؼبن ٌْ ايقرٓ٘ ّاييسو ٙ ، ٛا٨بل ّايهدول مبشٌْ .
ّكوٌ ٓحلهف ردو ّ٢ميَه فسأذه فاويْا  :أد٣ىو ضبنهلل ّأخق أمْاييو .
ًول  :فوًٓ تهٓهللٌّ ؟
ًويْا  :ايشوو  :ف نو ىديْا بْااٖ اياه ٚأًومْا شدَهاّ ّهب دت َٓدْا
ّااٖ اياه ٚمً كوٌ راد ّ٣بأٌ دوّٛا يُ بهاس ٘ ّأ،وىٍْه ّمورْ،ا لفب
أذر،وت .

وزُجخ اٌعىَك

ياهلل ا ىصهف اىبشهكٌْ ميَدمـب مً محلهك٘ بدهللر ّسبادلَه اشبسدورٗ ًب
اييفْد ّا٤مْال ّأووبَه اشبدٖ ّاشبٔم٘ ٍّْ مً ،نْموت ًْيُ تحلوفب

طفََُاْمٍَِجُىا خَبئِجِنيَص(.)2

ّلٌ كوٌ مْضْ ا ٘ٓ٦أ،دٓ ِ٣لحل دق قبحلهكد٘ أسدهلل فوىدُ بٔدوٌ يادوىٌْ ًب
اىا٣ب ّردْ اىبشهكـب بوسبسهٗ ّاييهللام٘ مً محلدوركَه ٍّذدْمَه  ،دٙ
اىبس نـب مً غري أٌ ٓظفهّا قبملغوٍه ّممب ّمْضْ ىدّل آ٦د٘ أ،دِ٣
ّ ٙ ،دِْ :
اّ٤ل  :محلهك٘ بهللر لذ ًُلل مً ايقًٓ كفهّا ممحلٌْ .
ايجوىٕ  :محلهك٘ أسهلل سٔح ًلل ميَه اثيوٌ ّ،شهٌّ رد ٢ّ ّ٣ربلص
اشبٔم٘ اييت أووبلَه بحلهللا ايال ّ ٙسهللِ بل برجهٗ ازبْٔش اييت زسفْا بَو
لذ كوٌ ،هللاٍه ث٣ث٘ آ٢ف ردل ّأو ْا  ٙ ،اىبهللٓي٘ ّمو أٌ بهللأت محلهك٘
( )1مْمْ ٘،ايرلوب اىباهللد .373/1
( )2مْرٗ آل ،نهاٌ .127
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أسددهلل سلدد ٙبددوار اىبشددهكٌْ لفب اذدمبدد٘ يددْ ٢أٌ ايهمددوٗ اىبسدد نـب تهكددْا
مْاضحلَه ّمً خٔم٘ اىبشهكـب تأكهللٍه مً ًوىٌْ ٍّْ ىصه اا ،د ّدل
ي ييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه .

ًّهلل أخللنت ا ٘ٓ٦ايسوبا٘ ً ٘ٓ٦ادع ايادهف أ،د ِ٣باْيدُ تحلدوفب طوََِئب

اٌاَّظْشُ بِالَّ ِِْٓ ػِاْذِ اٌٍَّهِ اٌْؼَضَِضِ اٌْؾَىُُِِص (.)1
ايجويح  :لرااٗ ايحليْاٌ ازبومع ىبحلهك٘ بهللر ّمحلهك٘ أسهلل .
ايهابع  :بٔوٌ ًوىٌْ ٍّْ ًب كل مهٗ ٓاع ًلول بـب اىبس نـب ّايقًٓ كفهّا
ٓهدع ايقًٓ كفهّا بوشبٔم٘ ّايلس ٔه بويحلذد  ً،ذبأق غوٓوتَه ّميَو ًلل
ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه .
ّايصددشٔض ٍددْ ا٤خددري ّفٔددُ ىددْ تددقكري ي ددقًٓ كفددهّا خبسددورتَه
ّسسددهتَه ًب محلهكدد٘ بددهللر ايدديت ًّحلددت ًب ايسددي٘ ايجوىٔدد٘ مددً اذذددهٗ
ّسسهتَه خبصْص محلهك٘ أسهلل اييت دهت ًب ايسي٘ ايجويج٘ ي َذهٗ ٍّٕ
لىقار ّّٔ،هلل ذه مدً اً٨دهللاو  ،د ٙمحلدورا دهللٓدهللٗ ّميَدو محلهكد٘ اشبيدهللم
ّاييت ردحلْا ميَو بوشبٔم٘ أٓطوّ .
ّمل ٓرً أبْ مفٔوٌ سوضهاّ محلهكد٘ بدهللر للبدو ًّحلدت بسدمب ًدوف لَه
ّايهمْل ايقٖ بحلجُ ياهٓ

ّ ٢بهلل أىَه ّدَْا يُ اي دْو  ،د ٙايلحلذٔدل

بمحلح رمْل ميُ ؼبطَه  ٙ ،اشبهّز ٨ىاوذ اياوف ٘ مً تحله

ايييب ضبنهلل

و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ ذو ًّهلل تمـب أىَه مل ٓلحلهضْا ذو
ّكْىُ أرمل رمْ ّ٢ثوىٔوّ ؽبربٍه بيذوٗ اياوف ٘ مل ٓيذُ مً اىبسوٛي٘ ّاي ْو
ّايقو ّا٨فلاور لفب ايلأىٕ ًب ا٤مه .
ًّهلل خسه أبْ مفٔوٌ ًب محلهك٘ بهللر اثيـب مً أّ٢اِ :
اّ٤ل  :سيظ ٘ بً أبٕ مفٔوٌ ّبُ كوٌ ٓريً ٙلل ًب اىبحلهك٘ اشرتا
ًب ًل ُ ا٨موو ّ ٕ ،هبدٗ ّزٓهلل ًّٔل ًل ُ زٓهلل .
( )1مْرٗ آل ،نهاٌ .126
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ايجوىٕ ، :نهّ بً أبٕ مفٔوٌ بً سهب ًّع أمرياّ بٔهلل اىبسد نـب ّامده
أبٕ مفٔوٌ وره ًّٔل اىبغريٗ

( )1

أمو أبْ سقٓف٘ بً أبٕ مفٔوٌ فندً أّل

مً أم ه ًب مر٘ .
فآفب أبْ مفٔوٌ أٌ ٓغدّ رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه فرهز ًب
()2

موٜيت راكب

ّ ُٔ ،انبو اىب١رخـب يبو ٓهللل  ٙ ،أٌ ايييب ضبنهللاّ و ٙ

اا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه مل ٓغد ًهٓشوّ ًب غدّٗ ايسْٓق .
ياهلل ىقر أبْ مفٔوٌ أ ٢مبس رأمُ مو ٛمً ديوب٘ كيوٓ٘ ، ً،هللو م٣مسلُ
اييسو ٛسلٓ ٙغدّ رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه فرهز مع مدوٜيت
راكب ٓهٓهلل اىبهللٓي٘ ّبٔينو خهدت ًدهٓ

لفب محلهكد٘ بدهللر بدأيف ٍّده ًب

،ذوي٘ فوٌ أبو مفٔوٌ مل ٓسلاع اشبهّز ل ٢قبوٜيت ردل .
ّتاهللو عبْ اىبهللٓي٘ ئّ ّ٣ىدل وهف ايحلهٓض ّوهم بوب سٕٔ بً أخاب
رٜٔس بً اييطري ئ ّ٣ف ه ٓفلض يُ

ّبوت ئ ٘ ّاسهللٗ ًب ب

م٣و بً مشره اييطهٖ أبٕ غيه ٍّْ ووسب كيد ب

اييطدري ،يدهلل
اييطري .

ّذكه أٌ امهأتُ زٓيب بيت اسبورخ ٍٕ اييت ًهللمت شوٗ مشْٓ٘ مسنْم٘
ي ييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه يلال ُ .
ّمإ م٣و بً مشره أبو مفٔوٌ اشبنه ّأخق ؼبهللثُ  ً،أسْال أٍل
اىبهللٓي٘ ّأوهافَو ّكٔف أٌ اييود ٓهللخ ٌْ ا٨م٣و ّذكه يُ اىبَودهًٓ
ّامددلامول ّاملطددوف٘ ا٤ىصددور ذدده قبحلددوىٕ ا٤خددْٗ ّتحلوٍددهللٍه نبٔحل دوّ
ي ص ٗ٣ائْمٔ٘ بوموم٘ رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّت أَه آٓوت
اياهآٌ بشْم ّٓ١كهلل ٍقا ا٤مه املمسوذه ًب ايالول ًب محلهك٘ بهللر ّىٔ َه
اييصه اىبمـب فَٔو .
ٍّل ذكه يُ مسأي٘ ا٤مه،ّ ٚيوٓ٘ اىبس نـب بَه ازبْاب ىحله خوو٘
ّأٌ سيظ ٘ بً أبٕ مفٔوٌ مدً ضدنً ا٤مدهّٓ ٚدهللل  ،دٍ ٙدقِ اىبحلدوىٕ
( )1ايْاًب بويْفٔوت .92/5
( )2دومع ايسريٗ .153/1
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امليو أبٕ مفٔوٌ  ً،مْاو ٘ اذذدْو ّلرااٗ غددّ اىبهللٓيد٘ للبدو ،ذدل
بويحلْاٗ لفب مرد٘ ميَدمد ّو ّتدها م١ىد ّو كدجريٗ بحلدهلل أٌ ًدوو باادع اودْار مدً
اييرٔل( )1أٖ صبنْ ٘،مً اييرٔل ًّٔل ( ايصٲْ٬ر :نبو اييرل) (.)2
مع أىَه ًب شَه ذٖ اسبذ٘ مً ايسي٘ ايجوىٔ٘ ي َذهٗ ٍّقا ايشَه مدً
ا٤شَه اسبهو اييت  ٢ػبْز فَٔو ايالول ّايالل (ّ ذكه ابً محلهلل خهّز ايييب
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ م ه مً اىبهللٓي٘ شبنس خ ٌْ مً ذٖ اسبذ٘ ْٓو ا٤سهلل
 ٙ ،رأد اثيـب ّ ،شهًٓ شَها مً مَودهِ) (.)3
ًّوو أبْ مفٔوٌ ّأوشوبُ بالل ردل مدً ا٤ىصدور ّس ٔدف يدُ فم دا
ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيدُ ّمد ه ّأودشوبُ غددّ أبدٕ مدفٔوٌ ّأودشوبُ
فرهز ًب و مُ مع ووٜف٘ مً أودشوبُ ًب ذات شدَه ذٖ اسبذد٘ مدً ايسدي٘
ايجوىٔ٘ ي َذهٗ ّيريُ ٍهب ّوه ق ّأوشوبُ مً أٍل مر٘ مْٓاوّ كدجرياّ
ئلرففْا ًب ا٨ىسشوب ّايفهار فأخقٍو اىبس نٌْ.
ّايسددْٓق ٍددْ اياحلددوو اىبحلنددْل مددً أًددق اسبيادد٘ أّ ايشددحلري أّ ا٤رز
بويهللًٍ بحلهلل أٌ ٓا د ، ٙد ٙاييدور ّؼبندص ّمدً خصوٜصدُ اىدُ ؼبدلفا
بص٣سٔلُ ي٥كل مهللٗ وْٓ ٘ كنو ٓسَل هب ُ ًب ا٤مفور كاحلوو سوضه .
ًّب بحلض ا٤خمور بأٌ ايسْٓق مً تحل ٔه ايْسٕ ٍّدْ وحلدوو ا٤ىمٔدوٛ
ّ ً،ا٨موو ايصوام  ُٔ ،ايس٣و  :لٌ ايسْٓق ازبوف لذا أخق  ٙ ،ايهٓدق
أوفأ اسبهارٗ ّلذا يُتٯ( )4ثه شهب مل ٓفحلل ذيك .
ئرٌْ ايسْٓق ايقٖ تهكُ أبْ مفٔوٌ ّأوشوبُ مً ىصدٔب اىبسد نـب
ّؼبطهّ ىُ محلَه لفب اىبهللٓي٘ كشوٍهلل ّائل  ٙ ،فهار أبٕ مفٔوٌ ّذبلندل
غدّٗ ايسْٓق ّدٍْوّ :
(، )1هللا مً اييرٔل ًّٔل وغور اييرٔل .
( )2تَقٓب اي غ٘ .320/4
( ٌْٔ، )3ا٤ثه .446/1
( )4أٖ أووبُ ب ل.
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اّ٤ل  :لىَو غدّٗ أبٕ مفٔوٌ ّأوشوبُ  ٙ ،اىبهللٓي٘ .
ايجوىٕ  :اىَو غدّٗ يهمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه .
ايجويح  :لىَو غدّتوٌ اّ٤فب ٤بٕ مفٔوٌ ّايجوىٔ٘ يهمْل اا و  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه رااّ  ٙ ،غدّٗ أبٕ مفٔوٌ .
ايهابع  :ئس بغدّٗ يحلهللو لدلنو شهّس ايغدّٗ فَٔو .
ّاىبرلور أىَو غدّٗ ٤بٕ مفٔوٌ ّايقًٓ محلُ مً ايرفور فَه ايقًٓ غدّا
أوهاف اىبهللٓي٘ ّأرااّا اًلشومَو ّيرً ،ذدّا ،يُ فرهز ًب ايييب و ٙ
اا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًب و مَه ئف هّا ميَدمـب ٍّل اياوٍ٠ه ايسْٓق مً

مصوآق ًْيُ تحلوفب طفََُاْمٍَِجُىا خَبئِجِنيَص ( )1ازبْاب ىحله .

ّيددٔس مددً مددمب أّ  ،دد٘ يغدددّ أبددٕ مددفٔوٌ ي نهللٓيدد٘ ٍّددل ردْ،ددُ
ّأوشوبُ خوٜمـب ىصه ي ييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ازبْاب ىحله.
ياهلل ًاع أبدْ مدفٔوٌ ّمحلدُ موٜلدوٌ مدً ًده ٓ

ّمدْائَه عبدْ أربحلنوٜد٘

ّوبسـب كٔ ْ مرتاّ لفب أوهاف اىبهللٓي٘ ّد مْا محلَه ايس٣ق ّاىب ٌّ١ايرجريٗ
ّايسْٓق يبو ٓهللل ، ٙ ،دمَه  ٙ ،ا٨غورٗ اىبلردهرٗ  ،د ٙاىبهللٓيد٘ ّمدهّق
أٍ َو ّيريَه فْدْٝا بحلذدٍه  ً،ايْوْل لفب اىبهللٓي٘ ّمل ترً ٍيوا
خادْس افددو سددْل اىبهللٓيدد٘ ّيرددً اىبسد نـب كددوىْا  ،دد ٙسٔادد٘ ّسددقر
ّكوىت ربدهز بحلدض ايدهللّرٓوت سدْل اىبهللٓيد٘ كندو كدوٌ ايه،دوٗ ٓاْمدٌْ

بْظٔف٘ ايهودهلل ٍّدْ مدً ،نْمدوت ًْيدُ تحلدوفب ط ََبؤَهَئب اٌَّئزََِٓ آَِاُئىا اطْئجِشُوا
وَطَبثِشُوا وَسَاثِـُىا وَارَّمُىا اٌٍَّهَ ٌَؼٍََّىُُْ رُفٍِْؾُىَْص(.)2

ّؼبلنل خهّز ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأودشوبُ ملحلادمـب أبدو
مفٔوٌ ّأوشوبُ ّدٍْوّ :

( )1مْرٗ آل ،نهاٌ .127
( )2مْرٗ آل ،نهاٌ 200.
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اّ٤ل  :لىُ مً مصوآق ا٨مبوٌ ايقٖ ٓلذ ً ٙب اييهللا ٛايلشهٓفٕ ًب أّل
ا ٘ٓ٦أ. ِ٣،
ايجوىٕ  :لىُ مً اىبصوبهٗ .
ايجويح  :اىُ مً اىبهابا٘ .
ايهابع  :لىُ مً ايغدّ .
اشبومس  :لىُ مً ايها  ٙ ،ايغدّ قبج ُ .
ايسواد  :اىُ مً ايهللفو

ّايها  ٙ ،ايغدّ ّيرً ئس قبج ُ .

ّاىبرلور ٍدْ اّ٤ل ّايجدوىٕ ّايجويدح ّايسدواد أ،د ِ٣لذ مل ٓ٣سدق
ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ أبو مفٔوٌ ّدٔشُ لفب مر٘ ّمل
ٓاه ًب ضب ُ ّٓا دب مدً أودشوبُ ًب اىبهللٓيد٘ ايديفري ي٩غدورٗ  ،د ٙمرد٘
ّاييت مل ٓأذٌ يُ اا ،د ّدل يُ بهللخْذو ل ٢مو ٘،مً ىَور ائْو ايحلشهًٓ
مً شَه رمطوٌ مً ايسي٘ ايجومي٘ ي َذهٗ .
ّكوىت غٔم٘ ايييب  ً،اىبهللٓي٘ ًب ٍقِ ايرلٔم٘ وبس٘ أٓوو .

َ

ظسَخ شَد ثٓ حبزثخ إىل اٌمسدح

بحلهلل أٌ ردع أبْ مفٔوٌ لفب مر٘ مً غدّٗ ايسدْٓق خدهز ًب دبدورٗ لفب
ايشوو ّمحلُ نبع مً دبور ًهٓ

ّاملأدهّا رد ّ٣مً ب

امسُ فُهات بً سٔٯوٌ ٓهللذه  ٙ ،اياهٓق

()1

بره بً ّاٜل

ئأخق بَه  ،د ٙوهٓدق آخده

غري ازبواٗ ايحلوم٘ اييت تسري فَٔو اياْافل بـب مر٘ ّايشوو ّكبه ًهٓمدوّ مدً
اىبهللٓي٘ خشٔ٘ أٌ ٓلحله

ذه اىبس نٌْ خوود ٘ بحلدهلل تحلدهللٖ كفدور ًدهٓ

ًب

محلهك٘ بهللر ثه ًب غدّٗ ايسْٓق .
فصشٔض أٌ اىبس نـب اىلصهّا ًب محلهكد٘ بدهللر ّأٌ اىبشدهكـب فدهّا ًب
غدّٗ ايسْٓق ّاييت مل ٓاع فَٔو ًلول ل ٢أىَده ًل دْا رد دـب مدً اىبسد نـب
أسهللٍنو مً ا٤ىصور ًّاحلْا ووٜف٘ مً اييرٔل .
( )1ابً ٍشوو  /ايسريٗ اييمْٓ٘ 50/2
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فس ك بَه ايهللئل وهٓاوّ آخه ٓسن ٙوهٓق ايحلهام ّٓسن ٙوهٓق ذات
،هم ّخهز مع أبٕ مفٔوٌ كل مً :
اّ٤ل  :وفْاٌ بً أمٔ٘ قبول كجري مدً ايفطد٘ ّزٌ ث٣ثدـب أيدف ارٍده
ًّٔل كوٌ وفْاٌ بً أمٔ٘ رٜٔس اياوف ٘ .
ايجوىٕ ، :مهلل اا بً أبٕ ربٔحل٘ .
ايجويح  :سْٓاب بً ،مهلل ايحلد. ٚ
ّأرمل محلَه أبْ زمحل٘ ث٣مثو ٘ ٜمجاول ذٍب ّىاه فط٘(. )1
فورمل ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه مهٓ٘ بهٜوم٘ زٓهلل بً سورث٘ ًب
اّ٤ل مً شَه نبواٖ اّ٤فب مً ايسي٘ ايجويج٘ .
لذ ب ا ايييب و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه خدربٍه ّوهٓدق مدري اياوف د٘
سٔح ًهللو ىحلٔه بً مسحلْا مً مر٘ ٍّْ  ٙ ،آً ًْمُ فيدل  ٙ ،كيوى٘ بً
أبٕ اسبأق ًب ب

اييطري ّكدوٌ محلَندو مد ٔط بدً اييحلندوٌ مدً امد ه مدً

ا٤ىصور فشهبْا اشبنه ًمل أٌ ذبهو .
فلشهللخ ىحلٔه بً مسحلْا  ً،اياوف ٘ ّا٤مْال ايرجريٗ اييت فَٔو ّخهّز
وفْاٌ محلَو ّلخلٔورٍه وهٓق ذات ،هم فمحلح زٓهللاّ ّمحلُ مو ٜ٘راكب
أٖ ئس فَٔه رادل يبو ٓهللل  ٙ ،كجهٗ ايهّاسل اييت وورت ،يهلل اىبس نـب
فسور زٓهلل ّأوشوبُ ّا،رتضٍْه ،يهلل موً ٛب ظبهلل ٓسن ٙاياَهاٗ فوىَدو أبْ
مفٔوٌ ّأوشوبُ ّتهكْا ايحلري ّا٨بل ّلذا كوىت ضبن د٘ بو٤ثادول تسدنٙ
ايحلري ّأمهّا رد ـب ميَه ايهللئل فهات بً سٔوٌ ايقٖ ممق ّأٌ أمه ْٓو
بهللر فوف ت ً ٙ ،هللمُٔ ٍوربوّ .

ف نو رآِ اىبس نٌْ أاركْا مره اا ،د ّدل بدُ ًدول تحلدوفب طوََِىَئشُوا

وََِىَشَ اٌٍَّهُ وَاٌٍَّهُ خَُْشُ اٌَّْبوِشََِٓص

()1

ّكوىت يُ و ٘ مع أبٕ برده فوشدور ٔ ،دُ أبدْ

بره أٌ ٓس ه ئيذْا فوم ه فرتكُ رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه .
( )1ايياهٗ مً ايفط٘  :ايااحل٘ اىبقاب٘ ميَو .
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ّأخددق رمددْل ا ا و د  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّم د ه اشبنددس فرددوٌ وبس دوّ
ّ،شهًٓ أيفوّ ًّسٯه أربحل٘ أوبود  ٙ ،ايسهٓ٘ .
ّسل ٙاشبنس ايقٖ ٓأخقِ فوىُ مه،وٌ مو ٓيفاُ ًب ممٔل اا .
ًّول سسوٌ بً ثوبت ٓقكه ًهٓشوّ ٤خقٍه ت ك اياهٓق
( ا ْ٫،٪فَ َذ٪وتٰ ايشٯوؤ ًَهلل ٬س٪ول ٪اّ٫ى٪َ٪و  ...دٓ ٪واٮ كَأَفِْ٪اِٰ ايِن٪ر٪و

ٔ ايِأَّ٪ارٔاٰ

بٰأَٓ٬هللٰٖ رٔد٪ولٕ ٍ٪ود٪هّ٫ا ى٪ش ٪ْ٬ر٪بٯَٔه٪ّ ... ٬أَى٬ص٪ورِٰٔ س٪آو ّ٪أَٓ٬هللٰٖ ايِنَ ٪وٰٜكٰ
رت ٬يٰ ِ ٪غْ٬رٔ مًٰ ٬ب٪أًِ ٪،ويٰرٕ  ...فَاُْيَو يََ٪و ئَ٬س ٪ايآهٔٓق٫ٍ ٫ي٪ويٰكَ) (.)2
لذ٪ا مَ َ ٪
ته ٚىبوذا تحله

أوشوب ايييب ذقِ اي اوف ٘ ازبْاب مً دَوت :

اّ٤ل  :فُٔ را  ٙ ،تحلهللٖ ًهٓ

ًب اشحلول محلهك٘ بهللر ّمداْس أربحلد٘

،شه شَٔهللاّ مً اىبس نـب .
ايجوىٕ  :لوهار كفور ًدهٓ

 ،د ٙايغددّ ّاذذدْو كندو ًب ًٔدوو أبدٕ

مفٔوٌ بغدّ أوهاف اىبهللٓي٘ ًب غدّٗ ايسْٓق ًّل ُ يهد ـب مً اىبسد نـب
أسهللٍنو مً ا٤ىصور ّاخه س ٔف يُ مع سهًَه يحلهللا مً اييرٔدل ًّب

ايليدٓل ط وَبِرَا رَىًٌََّ عَؼًَ فٍِ األَسْعِ ٌُُِفْغِذَ فُِهَب وَُهٍِْئهَ اٌْؾَئشْسَ وَاٌاَّغْئًَ وَاٌٍَّئهُ الَ َُؾِئت
اٌْفَغَبدَص(.)3
ايجويددح  :تسددرري كفددور ًددهٓ

أمددْال ايلذددورٗ ي،٩ددهللاا ىبحلهكدد٘ أسددهلل

ّدبَٔد اىباوت ـب بويسد٣ق ّاىبد ٌّ١خوود٘ ّأىَده امدلأدهّا ايفدٕ رددل
ي الول ْٓمٝق .
ياددهلل رزم اا ،ددد ّدددل ًهٓشدوّ ا٤مددْال ٍّٔدد ٞذدده أمددموب ايرسددب
بويلذورٗ بـب ايشوو ّمر٘ ّبـب مر٘ ّائنً يلردٌْ ٍدقِ ا٤مدْال ّمدٔ ٘
ّمواٗ ياو ٘،اا ّ،مواتُ .
( )1مْرٗ آل ،نهاٌ . 54
( )2ابً ٍشوو  /ايسريٗ اييمْٓ٘ 50/2
( )3مْرٗ ايماهٗ . 205
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ّيردديَه اربددقٍّو ّمددٔ ٘ حملوربدد٘ اييمددْٗ ّايليدٓ د ل فرددهز اىبس د نٌْ
ي٩ملٔ ٙ ، ٛ٣ت ك اياوف ٘ يدده كفور ًدهٓ

،دً اذذدْو  ،د ٙاىبهللٓيد٘

ّ٨خمورٍه بأٌ ت ك ا٤مْال تسره ًب ايهللفو  ً،شرص ايييب ضبنهلل و ٙ
اا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّايليدٓل ّ ً،أاا ٛايفهاٜض ّايحلمواات .

ظسَخ زلّد ثٓ ظٍّخ إىل وؼت ثٓ األشسف

تلصف ٍ قِ ايسهٓ٘ با ٘ ،هللا أفهااٍو ّكدوٌ شرصدوّ ّاسدهللاّ ّكدقا
ازبَ٘ اييت تْدَت لئَو.
لذ بحلح ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ضبنهلل بً مد ن٘ ًب ائدْو
ايهابع ،شه مً شدَه ربٔدع اّ٤ل مدً ايسدي٘ ايجويجد٘ ي دَذهٗ لفب كحلدب بدً
ا٤شهف ٍّْ ،هبٕ مً ب
رٜٔسوّ يم

ىمَدوٌ مدً ًمٔ د٘ ودّ ٞأمدُ َْٓآد٘ فصدور

اييطري خ فوّ ىبويك بً ايصٔف ايقٖ كوٌ ػبوال ايييب ضبنهلل و ٙ

اا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه كجرياّ .
ّ ً،محلٔهلل بً دمري ًول ( دو ٛردل مً َْٓا ا٤ىصور ٓاول يُ مويك بً
ايصٔف ؽبووه ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه فاول ايييب  :أتشدها بوي ٓدُ
ايقٖ أىدل ايلْراٗ  ٙ ،مْمٙ؟
مو دبهلل ًب ايلْراٗ لٌ اي ُٓ ٓمغض اسبرب ايسنـب ّكوٌ سرباّ مسٔيوّ فغطب
ًّول  :مو أىدل اي ُٓ  ٙ ،بشه مً شٕٛ
فاول أوشوبُ ايقًٓ محلُ ّ :ؼبك ّ ٢مْمٙ؟
فاول ّ( :اي ُٓ) مو أىدل اي ُٓ  ٙ ،بشه مً شٕ .ٛفدأىدل اي ٓدُ ،دد ّددل
ٍقِ ا.)1( ).٘ٓ٦
فددوزاسِْ ،ددً اي هٓومدد٘ ّدحل ددْا بددهلل، ّ٢يددُ كحلددب بددً ا٤شددهف ّكددوٌ
ووسب أمْال ّطبوزٌ سمْب ّكوٌ ٓيفق  ٙ ،أس مور ائَْا ّىبو دوِّٛ
٤خق ايحلاوٓو ، ٙ ،واتَه مأذه مو تاْيٌْ ًب ٍقا ايهدل ّمو ٍٕ أخمورِ
( )1ايرشف ّايمٔوٌ ي جحل يب 258/5
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ّٓاصهلل ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه فاول شداه مديَه يدُ ٍ :دْ
ايقٖ كيو ىيلظه مو اىرهىو مً ىحلْتُ شٔٝوّ فشذب ،يَه ،اوٓوٍه .
ثه ،واّا لئُ ًّويْا ًهلل تسه،يو فٔنو أخربىو ّئس ٍْ اىبيلظه فْود َه
ّل،اوٍه ّكوٌ كحلب بً ا٤شهف يبً ٓأتٕ زبهللال ايييب ضبنهلل ود  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه .

ّ،يهللمو ىدل ًْيُ تحلوفب ط لَذْ َٔشَي رَمٍَُّتَ وَعْهِهَ فٍِ اٌغَّ َّبءِ فٍََاُىٌََُِّاَّهَ لِجٍَْخ رَشْػَبهَب

فَىَيِّ وَعْهَهَ شَـْشَ اٌَّْغْغِذِ اٌْؾَشَاَِ وَؽَُْشُ َِب وُازُُْ فَىٌَُّىا وُعُىهَىُُْ شَـْشَهُ وَبَِّْ اٌَّزََِٓ ؤُورُىا اٌْىِزَبةَ
ٌََُؼٍَُّْىَْ ؤََّٔهُ اٌْؾَك ِِْٓ سَثِّهُِْ وََِب اٌٍَّهُ ثِغَبفًٍِ ػََّّب َؼٍَُّْىَْص (. )1
ذبْل ايييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ّأودشوبُ ًب امدلاموذه لفب
ايرحلم٘ .
ّرا( ً،ابً ،مود ًول  :وهفت ايام ٘  ً،ايشوو لفب ايرحلم٘ ًب ردب
 ٙ ،رأد ممحل٘ ،شه شدَهاّ مدً مادهللو رمدْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
ّم ه اىبهللٓيُ فأت ٙرمدْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّمد ه رفو،د٘ بدً ًدٔس
ًّهاو بً ،نهّ ّكحلب بً ا٤شهف ّىوفع بً أبٕ ىوفع ّاسبذوز بً
،نهّ س ٔف كحلب بً ا٤شهف ّايهبٔع بً أبٕ اسبأق ّكيوى٘ بً أبٕ
اسبأق  .فاويْا يُ ٓ :و ضبنهلل مو ّ٢ا ً ً،م لك اييت كيت َٔ ،و ّأىت تد،ه
أىك  ٙ ،م ٘ لبهأٍه ّآيدُ

ارددع لفب ًم لدك ايديت كيدت َٔ ،دو ىلمحلدك

ّىصهللًك ّللبو ٓهٓهللٌّ فليلُ  ً،آيُ  .فأىدل اا { مٔاْل ايسدفَو ٛمدً
اييود }( )2لفب ًْيُ { ل ٖ٢ييحل ه مً ٓلمع ايهمْل يبً ٓيا ب ، ٙ ،امُٔ }

( )3

أٖ ابلّ ٛ٣اخلموراّ { ّلٌ كوىت يرمريٗ ل ٙ ، ٢ايقًٓ ٍهلل ٚاا }( )4أٖ ثمت
( )1مْرٗ ايماهٗ . 144
( )2مْرٗ ايماهٗ .142
( )3مْرٗ ايماهٗ .143
( )4مْرٗ ايماهٗ .143
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ثمت اا { ّمو كوٌ اا ئطٔع لمبوىره }(ٓ )1اْل  :و٣تره بويام ٘ اّ٤فب
ّتصهللٓاره ىمٔره ّاتمو،ره آوِ لفب ايام ٘ ا٦خهٗ أٖ ئحلأيره أدهٍنو
نبٔحلوّ { لٌ اا بوييود يهّ٠ف رسٔه }( )2لفب ًْيُ { ف ٣ترْىً مً اىبنرتًٓ
اىبنرتًٓ }(.)4( ). )3
ّىبو دو ٛايمشري بيصه اىبس نـب ًب م حلهك٘ بهللر ّتدْفب ايمشدورٗ اثيدوٌ مدً
ايصشوب٘ مماو اخْل ايييب ضبنهلل و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه لفب اىبهللٓيد٘
فلْدُ زٓهلل بً سورث٘ لفب أٍل ايسوف ٘ ّ،مهلل اا بً رّاسُ لفب أٍل ايحلوئ٘
ٓدفٌْ ذه بشه ٚاييصه ّفلض اا ممشوىُ  ٙ ،كفور ًهٓ

ّؽبربٌّ بأٌ

ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ وورّا ًهٓمـب مً اىبهللٓي٘ ّمحلَه
عبْ ممحلـب مً ا٤مهّ ٚايغيوٜه .
شنٯهلل٭ا ًَل٪ل٪
ّب ا ىمأ ايمشورٗ كحلب بً ا٤شهف فاول (أَس٪قٯ ٍ٪ق٪ا ؟ أَت٪ ٪ه  ٪ٌّ٬م٪ ٫
ٍ٫١٪يَو ٰٛايٓقًٰٓ٫ٓ ٪س٪نٯ٪ٍ ٙق٪أٌ ايهٯدَ ٫دؤٌ ٪ٓ -حل٬يٰدٕ ز٬ٓ٪دهلل٭ا ّ٪،٪م٬دهلل ٪اي ٓدُٰ ب٬دً ٪ر٪ّ٪اس٪دَ٘ -
فََ٫١٪يَو ٰٛأَش٬ه٪اف ٫ايِحل٪ه٪بٰ ّ٪مُْ ٫اُ اييٯودٔ ّ٪اَي ُٰٓ يَ ٬ًٰٝكَدوٌ ٪م٫ش٪نٯدهللٮ أَو٪دوب٫١٪ٍ ٪يَدوٰٛ
ايِاَْ٬و ٪يَم٪اًِ ٫ايِأَر٬

ٔ خ٬ٔ٪هٮ مًٰ ٬ظََ٬هٍٔ٪و) (.)5

ّكوٌ أبْ كحلب بً ا٤شهف ،هبٔوّ مً ىمَوٌ فشهف فَٔه ّتدّز بيت
أبددٕ اسبأددق فوّيددهللٍو كحلم دوّ

()6

ّكددوٌ دسددٔنوّ ّمددٔنوّ ّشددو،هاّ ّبها،لددُ

بويشحله أمورٗ ردشوٌ كْىُ ،هبٔوّ .

( )1مْرٗ ايماهٗ .143
( )2مْرٗ ايماهٗ .143
( )3مْرٗ ايماهٗ .147
( )4ايهللر اىبيجْر .279/1
( )5ايسريٗ ٢بً ٍشوو . 51/2
( )6خ٣و٘ ايْفو بوخمور اار اىبصاف.95/1 ٙ
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ّكوٌ كحلب بً ا٤شهف غئوّ ّٓأه ًب سصً ًب اىبهللٓي٘ اىبيْرٗ مً ازبَ٘
ازبيْبٔ٘ ايشهًٔ٘ ميَو ّ ٢تدال آثورِ ّأو٣يُ بؤً٘ لفب اًّ ٌ٦ب ايليدٓل

ط لًُْ عِريُوا فٍِ األَسْعِ صَُُّ أظُشُوا وَُْ َ وَبَْ ػَبلِجَخُ اٌُّْىَزِّثِنيَص (.)1

ٍّقا اسبصً ىْ ً حل٘ وغريٗ ّوْل ض حلُ ث٣ث٘ ّث٣ثٌْ مرتاّ ّمو بإ
مً ارتفو دهللراىُ عبْ أربحل٘ أملور ّمسك ازبهللار مرت ّاسدهلل ّٔ ،دُ مثوىٔد٘
أبهاز ّي شصً بوب ّاسهلل مً ازبَ٘ ايغهبٔ٘ ّت لصق هللار اسبصً مً
ايهللاخل ،شهٗ غهف تال أب ْابَو  ٙ ،ااخ ُ ّفُٔ بٝه .
ّسٔينو  ،ه كحلب بً ا٤شهف وهللم ا٤خمور بَدمب٘ ًدهٓ

ًب محلهكد٘

بهللر ّكجهٗ ًلٍ٣ه ًّّْ ممحلـب ميَه ًب ا٤مده مل ٓادق ا٤مده فصدور
َٓذْ ايييب ضبنهللاّ ّاىبسد نـب ّمبدهللق وديوآهلل ًدهٓ

ّمل ٓرلدف بَدقا

اذذو ٛللبو خهز لفب مر٘ ًب أربحلـب راكم وّ فرويفْا ًهٓشوّ ،يدهلل ايرحلمد٘ ًب
ضبورب٘ ايدييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ئردٌْ ٍدقا اسب دف مدً

مصوآق ،هللو أٍ ٔ٘ اىبشهكـب يْ ٘ٓ٢اىبسذهلل اسبهاو ًول تحلدوفب طوََِئب ٌَهُئُْ ؤَالَّ
َُؼَزِّثَهُُْ اٌٍَّهُ وَهُُْ َظُذوَْ ػَْٓ اٌَّْغْغِذِ اٌْؾَشَاَِ وََِب وَئبُٔىا ؤَوٌَُِْئبءَهُ بِْْ ؤَوٌَُِْئبئُهُ بِالَّ اٌُّْزَّمُئىَْ
وٌَىَِّٓ ؤَوْضَشَهُُْ الَ َؼٍَُّْىَْص

()2

يمٔوٌ ًوىٌْ ٍّْ أٌ ايحلقاب ايقٖ تقكهِ ا٘ٓ٦

أٓ ِ٣،شنل ايقًٓ أ،وىٍْه ً ٙ ،لول ّسهب ايييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ
ّآيُ ّم ه ّلٓقا ٛاىب١ميـب .
ّوور كحلب بً ا٤شهف ٓي شدهلل ا٤شدحلور يلشدهٓض ًدهٓ

 ،دً ٙلدول

ايددييب و د  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّم د ه َّٓذددِْ ّاىبدد١ميـب ّٓمرددٕ أوددشوب
ايا ٔب أٖ ايرفور ايقًٓ ًل ْا ًب محلهك٘ بهللر ّاياوٍه اىبس نٌْ ًب ايا ٔب .

( )1مْرٗ ا٤ىحلوو .11
( )2مْرٗ ا٤ىفول .43
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ّىدل ًب مر٘  ٙ ،اىبا ب بً أبٕ ّاا ٘،ايسَنٕ (ّأمُ بيت ،فوٌ بدً
ايحلووٕ أخت ،جنوٌ )

()1

ٍّْ ملدّز مً ،وتر٘ بيت أبٕ ايحلٔص بً أمٔ٘

أمٔ٘ فوىديلُ ،وتر٘ ّأكهملُ .
ّمً شحله كحلب بً ا٤شهف ٍّْ ضوً ً،ب مر٘ ٓهثٕ ًهٓشوّ .
( وشيت رس ٙبهللر ىبَ ك أٍ ُ ّ ...ىبجل بهللر تسلَل ّتهللمع
ًل ت مهاٗ اييود سْل سٔوضَه  ٢ ...تمحلهللّا لٌ اىب ْا تصه
كه ًهلل أؤب بُ مً أبٔض مودهلل  ...ذٖ بَذ٘ ٓأّٖ لئُ ايطٔع
و ق ائهللًٓ لذا ايرْاكب أخ فت  ...هبول أثاول ٓسْا ّٓهبع
ّٓاْل أًْاو أمه بسراَه  ...لٌ ابً ا٢شهف ظل كحلمو ػبد
وهللًْا ف ٔت ا٤ر

موً ٘،ل ْا  ...ظ ت تسْخ بأٍ َو ّتصهلل

وور ايقٖ أثه اسبهللٓح باحليُ  ...أّ ،وش أ،ن ٙمه،شو ٓ ٢سنع
ىمٝت أ ٌ ب

اىبغريٗ ك َه  ...خشحلْا يالل أبٕ اسبرٔه ّدهللْ،ا

ّابيو ربٔحل٘ ،يهللِ ّميمُ  ...مو ىول مجل اىبَ رـب ّتمع
ىمٝت أٌ اسبورخ بً ٍشومَه ً ...ب اييود ٓم

ايصوسبوت ّػبنع

ئدّر ٓجهب بوزبنْ ّللبو  ...ؼبن ٙ ، ٙاسبسب ايرهٓه ا٤رّ ) (.)2
ياهلل أارا ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه ّاىبسد نٌْ ايطدهر ايفدواق
ايقٖ ٓأتٕ مدً ذبدهٓض كحلدب بدً ا٤شدهف يادهٓ

 ،د ٙايالدول ّلثدورٗ

اسبنوم٘ ،يهللٍه ّتقكريٍه بالٍ٣ه ّمرهٓلُ مً ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ
ّآيُ ّم ه ّاىبس نـب

فصور سسوٌ ٓقو كحلموّ َّٓذْ ايدقًٓ املطدوفِْ

ّىبو  ،ندت ،وترد٘ بيدت أبدٕ ايحلدٔص بَذدو ٛسسدوٌ ذدو ّيدّدَدو بسدمب
لْٓاَٜنو كحلموّ .

( )1ايرومل ًب ايلأرٓم .332/1
( )2ابً ٍشوو  /ايسريٗ اييمْٓ٘ .319/3
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ًويت  :مو ييو ّذقا ائَْاٖ ّرم ت رس ٘ خورز بٔلَو ّيريُ املنه
ٓليال بـب بْٔت ًهٓ

ّوور سسوٌ ٓ٣سادُ ّايدقًٓ ّٓ١ىدُ بشدحلهِ يحل دَه

ٓفحل ٌْ مج نو فحل ت ،وتر٘ محلُ.
ّأم نت ،وتر٘ ٍقِ ْٓو ايفلض ٍّٕ يبً بوٓحلً رمْل اا و  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ْٓمٝق ًّول ابً لمشوم (ًّويت امهأٗ مً اىبس نـب مدً
ب

مهٓهلل باً مً ب  ٙكوىْا س فوً ٛب ب

أمٔ٘ بً زٓهلل ٓاول ذه ازبحلدوارٗ

دبٔب كحلمو ً -ول ابً لمدشوم  :امسَدو مٔنْىد٘ بيدت ،مدهلل اا ّأكجده أٍدل
ايحل ه بويشحله ٓيره ٍقِ ا٤بٔوت ذو ّٓيره ىأطلَو يرحلب بً ا٤شهف :
ذبيً ٍقا ايحلمهلل كل ذبيً ٓ ...مرٕ ً ٙ ،ل ّ ٙئس بيووب
برت ،ـب مً ٓمرٕ يمهللر ّأٍ ُ  ،ّ ...ت قبج َٔو ي ٖ١بً غويب
ف ٔت ايقًٓ ضهدْا بهللموَٜهٓ ...ه ٚمو بَه مً كوٌ بـب ا٤خوشب(.)1
فٔحل ه ساو ٓ ً،اـب ّٓمصهّا  ...صبدهٍه فدْم اي شدّ ٙاسبْاددب مدو
أدوبَو بُ كحلب بً ا٤شهف فأدوبَو كحلب بً ا٤شهف فاول :
أ ٢فوزدهّا ميره مفَٔو يلس نْا  ً، ...اياْل ٓأتٕ ميُ غري ماورب
أتشلن

أٌ كيت أبرٕ بحلربٗ  ...ياْو أتوىٕ ّاٍه غري كوذب

فإىٕ يموا مو بأت ّذاكه  ...مآثه ًْو صبهللٍه بوزبمودب

( )2

يحلنهٖ ياهلل كوىت مهٓهلل قبحلدل  ً، ...ايشه فوسلويت ّدِْ ايجحلويب
فشق مهٓهلل أٌ دبهلل أىْفَه  ...بشلنَه سٕٔ ي ٖ١بً غويب
ٍّمت ىصٔيب مً مهٓهلل زبحلهللر ّ ...فوّ ٛبٔت اا بـب اشبوشب) (.)3

( )1ا٤خوشب ّازبمودب دمول مر٘ ًّٔل ٍٕ أمْام مر٘.
( )2ازبمودب:دمول مر٘ ًول كجري :
زبم٪ودٰبٰ .
،م٬هلل ٫م٪ي٪وٗٱ ّايل٪اْا بو َ
لذا اييطه ّافلَنحل  ٙاشبٔلٔ مو ٰيكْ ٪ ّ ...
( )3ابً ٍشوو  /ايسريٗ اييمْٓ٘ .319/3
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ياهلل كوٌ كحلب بً ا٤شهف ؼبه

ًهٓشوّ  ٙ ،ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ

ّم ه ّّ،هللٍه بوييصهٗ لٌ ًومْا بغددّ ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه
ّاىبهللٓي٘ .
( ، ً،رهم٘ أٌ كحلب بً ا٤شهف اىا ق لفب اىبشهكـب مً كفور ًهٓ
فوملذوشَه

( )1

 ٙ ،ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأمدهٍه أٌ ٓغددّ

ًّول  :لىو محلره ىاوت ُ.
فاويْا  :لىره أٍل كلوب ٍّْ ووسب كلوب ّ ٢ىأمً أٌ ٓرٌْ ٍدقا
مرهاّ ميره فإٌ أر ات أٌ غبهز محلك فوم ذهلل ذقًٓ ايصينـب ّآمً بَنو
ففحلل.
ثه ًويْا  :عبً أ ٍهلل ٚأو ضبنهلل فيشً ىيشه ايرْموٛ

( )2

ّىسدإ اي دؾب

 ٙ ،اىبوّ ٛىصل ايهسه ّىاهٖ ايطٔف ّىاْف بَقا ايمٔت ّضبنهلل

ًاع رهبُ ّخهز مً ب هللِ ً .ول  :بل أىله خري ّأٍهلل . ٚفيديت فُٔطؤٌَُْ رَشَ
بٌَِ ً اٌَّزََِٓ ؤُورُىا َٔظُِجًب ِِْٓ اٌْىِزَبةِ َُاِِْاُىَْ ثِبٌْغِجْذِص( )3ا.)4(٘ٓ٦
ّيْ ت ٫ها كحلب ّسويُ فوٌ ايطده ر ايدقٖ ٓدأتٕ مدً دَلدُ كدجري ّبدويا

ّٓصٔب اىب١ميـب ّ،نْو أٍل اىبهللٓي٘ ّميَه ائَْا كنو ٓ شق ايشه أٍدل
مر٘.

ّتفطل اا ،د ّدل ًّول طٌَْٓ َؼُشووُُْ بِالَّ ؤَريص (.)6()5

( )1ا ملذوش  :أٖ و ب ازبْٔش ّٓاول صبوزاّ  :دوش ايمشه بو٤مْاز.
( )2ايرْمو : ٛاييوً٘ ايحلظٔن٘ ايسيوو.
( )3مْرٗ اييسو.51 ٛ
( )4ايهللر اىبيجْر .143/3
( )5مْرٗ آل ،نهاٌ .111
( )6أىظه ازبد ٛايجوىٕ ّايسمحلـب ايقٖ دو ٛخوووّ بلفسري ٍقِ اّ ٘ٓ٦ا ٘ٓ٦اييت بحلهللٍو .
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ًّب ا ٘ٓ٦أ،ّ ِ٣،هلل َّ،هلل ّذبهلل ّشوٍهلل  ٙ ،وهللم ىددّل ايادهآٌ مدً
،يهلل اا ّأىُ ممشوىُ ؼبفا ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّاىب١ميـب ّٓقب
،يَه فروٌ كبواٖ كحلب بً ا٤شهف ًب أمْر :
اّ٤ل ٍ :ذو ٛايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ .
ايجوىٕ  :ىهللب ًل ً ٙهٓ

ّا٨شواٗ بَه ّايلشهٓض  ٙ ،ايجأر ذه

ٍّقا ايلشهٓض بويشحله ّاييجه .
ايجويح  :ايْ،هلل ياهٓ

بو،وىلَه ّىصهتَه لٌ ٍه غدّا اىبهللٓي٘ ّىبو كوٌ

كحلب بً ا٤شهف رٜٔس ًْمُ ب

اييطري ّووسب أمْال وو ٜد٘ فدوىَه

ٓهدٌْ ميُ لىفوًوّ ّبق ّ٢كجرياّ خوو٘ ّأىُ مل ٓأتَه لفب مر٘ قبفدهاِ للبدو
دو ٛمحلُ أربحلٌْ راكموّ يبو ٓهللل  ٙ ،كجهٗ ا٤تمو ّا٤مْال .
ّكوىت أخمور كحلب بً ا٤شهف ًب مر٘ تصل لفب ايييب ضبنهلل و  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ يقا ٍذوِ سسوٌ ّىبو ،وا كحلب بً ا٤شهف
لفب اىبهللٓي٘ لزااا ٍذو ِ٠ي ييب ّأوشوبُ ّوور ٓشمب بيسو ٛاىبس نـب .
ّ،ددً ( دددوبه بددً ،مددهللاا ٓاددْلً :ددول رمددْل اا ود  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ
ّم ه :مً يرحلب بً ا٢شهف ؟ فإىُ ًهلل آذ ٚاا ّرمْيُ.
فاوو ضبنهلل بً مس ن٘ فاول  :أىو ّمأل ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه
أٌ ٓأذٌ يُ أٌ ٓاْل شٔٝوّ فوذٌ يُ.
أٖ أًْل مو ٓيوًب ايحلأهللٗ تْرٓ٘ ّاملهللرادوّ يرحلب فوذٌ يُ ايييب و ٙ
اا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه .
فهدع ضبنهلل بً م ن٘ أخْ ب

ا٤شَل مً يادو ٛايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ

ّآيُ ّم ه فنرح ث٣ثوّ ٓ ٢أكل ّٓ ٢شدهب ل ٢مدو تحل دق بدُ ىفسدُ فدأخرب
رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه بأمهِ فورمل لئُ ف ندو ددوً ٛدول
( مل تهكت اياحلوو ّايشهاب ؟ ًول ٓو رمْل اا ً ت يك ًْ ٢ ٢اارٖ ٍل
أفـب يك بُ او ً ٢ول البو ٔ ،ك ازبَهلل .
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ًول ٓ :و رمْل اا اىُ  ٢بهلل ييو مً اٌ ىاْل ًول ًْ :يْا مو بدهللا يرده
فأىله ًب سل مً ذيك) (.)1
ّكوٌ مع ضبنهلل بً م ن٘ كل مً :
اّ٤ل  :م روٌ بً م٣م٘ .
ايجوىٕ ، :موا بً بشه بً ًّ

مً ب

ا٤شَل.

ايجويح  :اسبهخ بً أّد بً محلوذ .
ايهابع :ابْ ،مس بً درب .
ته ٚىبوذا ٓرف كحلب بً ا٤شهف  ً،لٓقا ُٜي ييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ
ّم ه ّأوشوبُ فُٔ ّدِْ :
اّ٤ل  :ار ٛايفليدد٘ ّاً٨للددول ًب مردد٘ ّاىبهللٓيدد٘ ًّب ا،ددو ٛابددهأٍه ًب

ايليدٓلط سَةِّ اعْؼًَْ هَزَا ثٍََذًا آِِاًب وَاسْصُقْ ؤَهٍَْهُ ِِْٓ اٌضََّّشَادِ َِْٓ آََِٓ ِِاْهُُْ ثِبٌٍَّهِ وَاٌَُْىَِْ
اِخِشِص

( )2

ًول تحلوفب ًب ّوف مر٘ اىَو طؤََُّ اٌْمُشَيص (.)3

ٍّل مدً محلدوىٕ ا٨ىدقار ايحلدوو ًب ًْيدُ تحلدوفب طوٌَِزُائزِسَ ؤََُّ اٌْمُئشَي وََِئْٓ
ؽَىٌَْهَبص ( )4أٌ ابً ا٤شهف أراا ايفلي٘ ٍ٤ل مر٘ ّمو سْذو ّكدوٌ بادوِ٠
ًب اىبهللٓي٘ ميومم٘ ي جأر بهللخْل اياموٜل ايقًٓ ٓأتٌْ لفب مر٘ ي حلنهٗ ّايلمطع
ّغريِ .
ايجوىٕ  :لشحلور كفدور ًدهٓ

بدأٌ ايهودهلل ّايحلدٌْ ايدقٖ ذده ًب اىبهللٓيد٘

ّٓحلْيٌْ  ُٔ ،ا٦م ول ّايظيٌْ بأىُ مدٔنهللٍه بويسد٣ق ّايهددول ّاىبدول مل
ٓرً مْدْااّ ٍّل ٍْ مً مصوآق ًْيُ تحلوفب طفََُاْمٍَِجُىا خَبئِجِنيَص (.)5
( ٌْٔ، )1ا٤ثه .393/1
( )2مْرٗ ايماهٗ .126
( )3مْرٗ ا٤ىحلوو .92
( )4مْرٗ ا٤ىحلوو .92
( )5مْرٗ آل ،نهاٌ .127
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أو أٌ اياهللر اىبلٔاً مً ا ٘ٓ٦أ،دٍ ِ٣دْ سدول ،دْاٗ ايدقًٓ كفدهّا مدً
ايغدّ ّايالول.
اىبرلور ٍْ اّ٤ل ئرٌْ مً ا،٨ذدوز اسبسدهٗ ّا٤مد ٙايدقٖ ٓ شدق
ايقًٓ كفهّا ّ أىَه مً سـب ؽبهدٌْ لفب ايغدّ تصٔمَه اييهللام٘  ٙ ،فْات
ميفحل٘.
ايجويح  :بحلح اسبندود ّاىبحليْٓد٘ ايحلوئد٘ ،يدهلل اىبسد نـب ّميدع ابٔدب
ايًٍْ لئَه ّافع اييفس ّميدع غ مد٘ ايديفس ايغطدمٔ٘ خوود٘ مدع لودهار
كحلب بً ا٤شهف ٍ ٙ ،ذو ٛايييب و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ّأودشوبُ
ّايلشمٔب بيسو ٛاىبس نـب .
ايهابع  :ميع أٍدل ايرلدوب ايدقًٓ ًب اىبهللٓيد٘ مدً ل،وىد٘ كفدور ًدهٓ

ًب

ٍذْمَه ّتحلهللَٓه  ٙ ،اىبهللٓيد٘ يدقا سٔيندو تسد ل أبدْ مدفٔوٌ لفب اىبهللٓيد٘
غوزٓوّ ّوهم بوب سٔ ٕ بً أخاب أبٕ أٌ ٓفلض يُ كنو تاهللو .
اشبومس  :ميع اىبيوفاـب ّعبٍْه مً ايقٍوب لفب اىبشهكـب ًب مر٘ ّلبوس٘
أخمور اىبس نـب ّنبحلَه ّأم شلَه .
ته ٚكٔف ٍذو سسوٌ اىبا ب بً أبٕ ّااّ ٘،زّدلُ ،وتر٘ بيت أمٔهلل
ازبْاب أٌ ايييب ضبنهللاّ و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ٍْ ايقٖ أخرب سسوٌ
بيدّيُ َٔ ،ه ّأٌ ،وتر٘ ترهمُ .
فقكه سسوٌ أمٔهللاّ أبو ،وتر٘ ًب ٍذو ُٜفاول :
( أ ٢أب غْا ،

أمٔهللاّ رمويّ٘  ...فرويك ،مهللٮ بويسهاب صبهب

يحلنها مو أّف ٙأمٔهللٮ ورِ  ٢ّ ...خويهللٮ ّ ٢اىبفوض٘ زٓيب
ّ،لوب ،مهللٮ غري مْفٱ بقم٘  ...كقّب ش ٌّ١ايهأد ًهاٮ مهللرب) (.)1
فلشْل كحلب بً ا٤شهف لفب غريٍه مً أٍل مر٘ ّاملنه بَذو ٛايييب
و  ٙاا  ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّاىبس نـب ّذبهٓض ًهٓ
بيصهتَه .
( )1مغوزٖ ايْاًهللٖ .69/1

ً ٙ ،لويُ مع ايْ،دهلل
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فروٌ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ٓمحلح لفب سسوٌ ّؽبربِ بومسوٛ
ايقًٓ ذبْل ،يهللٍه كحلب ّٓاْل يُ  :ىددل ابدً ا٤شدهف  ،د ٙفد ٌ٣فد٣
ٓدال سسوٌ َٓذٍْه فٔيمقٌّ رس ُ لفب أٌ مل ػبهلل مً ٓأُّٓ ًب مر٘ ٍّْ
يبً أثور ايفلي٘ ًب ،نْو مر٘ .
ّأظَه ايْ ٛ٢ي نشهكـب ّّ،هللٍه بوييصهٗ ّىبدو ب دا ايدييب ود  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًهللّو كحلب بً ا٤شهف ًول (اي َه اكف

ابً ا٤شدهف

قبو شٝت ًب ل٣،ىُ ايشه ًّْيُ ا٤شحلور) (. )1
ئرٌْ مً ا،٨ذدوز ًب ىمدْٗ ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه تْدَدُ
بويهلل،و، ٛشٔ٘ ّوموق ْٓو اىبحلهك٘ كنو ًب محلهك٘ بهللر ّم١ايُ اا ،د ّدل
اييصه ّايغ م٘ كنو تاهللو بٔوىدُ ًب ا٤دددا ٛايسدوبا٘ ًّدهلل بيد ٙيدُ أودشوبُ
،هٓشوّ ئيودٕ بُ اا ممشوىُ ّٓيشغل بويهلل،وّ ٛفُٔ شوٍهلل  ٙ ،تس ٔه أٍل
ايمٔت ّايصشوب٘ بأمْر :
اّ٤ل  :اسبود٘ لفب ا،و ٛايي يب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه .
ايجوىٕ  :ا،و ٛايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيدُ ّمد ه ّأًد٘ يشرصدُ ايردهٓه
ّأوشوبُ .
ايجويح  :اً٨هار بأٌ ايهلل،و ٛمد٣ق ا٤ىمٔدوّ ٛسودد٘ ي ند١ميـب ًدول
ا٨موو ايصوام  ُٔ ،ايس٣و :مدو فحلدل ،نده بدً مسد ه

ًٔدل  :اًمدل  ،دٙ

ايحلمواٗ ّتها ايلذورٗ فاول ّ :ؼبُ امو  ،ه اٌ تورا ايا ب ٓ ٢سلذوب يُ
ا ْٗ،اٌ ًْموّ مً اوشوب رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ىبو ىديت

طوََِ ئْٓ َزَّ ئكِ اٌٍَّ ئهَ َغْؼَ ئًْ ٌَ ئهُ َِخْشَعًئئب * و َشْصُلْ ئهُ ِِ ئْٓ ؽَُْ ئشُ الَ َؾْزَغِ ئتُص
ا٤بْاب ّاًم ْا  ٙ ،ايحلمواٗ ًّويْا ًهلل كفٔيو .

( )1مغوزٖ ايْاًهللٖ .70/1
( )2مْرٗ ايا٣م .2-1

( )2

اغ اددْا
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فم ا ذيك ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه فورمل ائَه فاول مو هب ره
 ٙ ،مو ويحلله.
فاويْا ٓ :و رمْل اا ترفل اا ييو بورزاًيو فوًم يو  ٙ ،ايحلمواٗ .
فاول اىُ مً فحلل ذيك مل ٓسلذب يُ ٔ ،ره بويا ب.
ايهابع  :تفاُ اىبس نـب ًب اىبحلورف ا٨ذٔ٘ .

اشبومس  :ايلصهللٓق ايحلوو باْيُ تحلوفب طادْػُىٍِٔ ؤَعْزَغِتْ ٌَىُُْص(.)1
ّمً ا،٨ذوز ًب اىباوو أٌ ا٨ملذوب٘ يهلل،و ٛايييب ضبنهلل و  ٙاا ٔ ،دُ

ّآيُ ّم ه ّأوشوبُ تفْم ايلصْر ايقٍ

لذ أىدل اا ،د ّدل أيف م ك

ييصهتَه ّأخرب اا ،د ّدل بأٌ ىدّل اىبٜ٣ر٘ للبو ٍْ املذوب٘ مدً اا

،د ّدل يهلل،و ٛايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ ًول تحلوفب طبِرْ

رَغْزَغُِضُىَْ سَثَّىُُْ فَبعْزَغَبةَ ٌَىُُْ ؤٍَِّٔ ُِِّذوُُْ ثِإٌَْ ٍ ِِْٓ اٌَّْالَئِىَئخِ ُِئشْدِفِنيَص (ّ )2فٔدُ
تأآدب ي نسد نـب بدأٌ ٓلصدف ميَددوز ايدهلل،و، ٛيدهلل ايشدهللٗ ّاحمليد٘ اشبوودد٘
ّايحلوم٘ بأمْر :
اّ٤ل  :ا٨ملغوث٘ بوا ّا٨ملذورٗ بُ ممشوىُ .
ايجوىٕ  :ايلفهغ ي هلل،وً ٛهللر ا٨ملاوّ ٘،مً غري تحلور

مع ايْادموت

ّاىبيهللّبوت ا٤خه. ٚ
ايجويح  :ا٨سبوق بويهلل،و. ٛ
ايهابع  :سسً اىبسأي٘ .
اشبومس  :ايهلل،و ً ً، ٛب ّا

ّمً غري اىشغول بويهللىٔو .

ايسواد  :املشموب ايصهللً٘ ماهللم٘ ي هلل،و. ٛ
ايسددوبع  :لتٔددوٌ ايددهلل،و ٛبصددْرٗ فهآدد٘ ّنبؤ،دد٘ فودلنددو اييفدده مددً
اىبس نـب ًب ايهلل،و ٛأًهب ي٩ملذوب٘ .
( )1مْرٗ غوفه .60
( )2مْرٗ ا٤ىفول .9

معامل اإلمياٌ  /ج 172ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 247

ّىبو اسلذت اىبٜ٣ر٘  ٙ ،دحلل ا٨ىسوٌ طفٍِ األَسْعِ خٍَُِفَخص ( )1بأٌ مً
اييود مً ٓفسهلل ًب ا٤ر

ّٓسفك ايهللمو ٛبغري سق أدوبَه اا ،د ّدل

باْيُ تحلوفب طبٍِِّٔ ؤَػٍَُُْ َِب الَ رَؼٍَُّْىَْص(.)2

ّمً  ،ه اا ،د ّدل ًب اىباوو تْدُ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه
ّايصوسبـب بويدهلل،وّ ٛتفطدل اا ،دد ّددل بو٨مدلذوب٘ ذده بوييصده قبدو
ؽبددويف ًْا،ددهلل ايالددول ّردشددوٌ كفدد٘ ا٤كجدده ،ددهللااّ ّمدد٣سوّ  ،دد ٙعبددْ
ا٤ضحلو ف اىبلحلهللاٗ مع مَورٗ ًب ايالول كنو ًب سول دٔ

اىبشهكـب ّكجهتَه

ًب محلهك٘ بهللر ّمحلهك٘ أسهلل ّاشبيدهللم يدْ ٢فطدل اا ،دد ّددل لٌ ًْيدُ

تحلوفب ط فَبعْزَغَبةَ ٌَىُُْ ؤٍَِّٔ ُِِّذوُُْ ثِإٌَْ ٍ ِِْٓ اٌَّْالَئِىَئخِص( )3شدوٍهلل  ،د ٙأٌ ايدييب
ضبنهللاّ مل ٓغد اىبشهكـب ّمل ؼبلوز ذ قا ايغددّ للبدو ٓيصدهِ اا ،دد ّددل
بس٣ق ايهلل،و. ٛ
ّمع لزآوا ،هللا اىبس نـب ّاىبس نوت ًب مر٘ بحلهلل محلهكد٘ بدهللر ّا،دٌ٣
بحلطَه لم٣مَه ّتّ٣تَده ٓ٦دوت ايادهآٌ ّبٔدوٌ محلذددات ايدييب ضبندهلل
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه وور اىبس نٌْ أًهب لفب اييصه ّايظفه .
ّميَو اييصه ًب محلهك ٘ بهللر فوىَه مل ٓاهللمْا ً ٙ ،لل كحلب بً ا٤شهف
ّمل ٓحللهللّا ّ ُٔ ،مل ٓم غَه ايييب و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه بوٓقاٜدُ
ّميحلُ مً ايلشهٓض  ٙ ،اييمْٗ ّايليدٓل ّأشحلول ىور ايفلي٘ للبو اكلفدٙ
بأوو سسوٌ بَذوٍّ ُٜذو ٛمً ٓأُّٓ ّٓسلطٔفُ .
ّ،يهللمو ،وا كحلب بً ا٤شهف ٍّ ْ رٜٔس ب
ياوٛاتُ بأًاوب ايرفه مً ًهٓ
ًهٓ

 ٙ ،غدّ اىبهللٓي٘ ّدٍْوّ :

( )1مْرٗ ايماهٗ .30
( )2مْرٗ ايماهٗ .30
( )3مْرٗ ا٤ىفول .9

اييطدري لفب اىبهللٓيد٘ بحلدهلل

ّؼبلندل لتفدوم كحلدب بدً ا٤شدهف مدع

248ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل اإلمياٌ  /ج172
اّ٤ل  :تحلذٔل كفور ًهٓ

بوذذْو  ٙ ،اىبهللٓي٘ ًب محلهك٘ أسهلل .

ايجوىٕ  :لزآوا ،هللا دٔ

اىبشهكـب ّلىهللفوَ،ه حبنود ي الول .

ايجويح  :اىبيو دوٗ بـب اىبشهكـب  ٙ ،ايالدول فشٔيندو تسدأيُ ًدهٓ

مدً

ايقٖ  ٙ ،سق عبً أو ضبنهلل فٔاْل ذه أىله .

آَبد لًُ أٔهب ٔصٌذ يف وؼت ثٓ األشسف
ّذكه ًب أمموب اييدّل ،هللٗ آٓوت مً اياهآٌ ًب كحلب بً ا٤شهف ٍّْ

بحلٔهلل ًّهلل تاهللو ذكه ،هللا مً آ٦وت ًويْا أىَو ىديت ًب اييطه بً اسبورخ
ًّهلل ذكهىوٍو ًّ يو بطحلف ٍقِ اييسم٘ ىحله ّرا ًب أكجهٍو أمموب ىدّل
أخهٍّ ٚقِ آ٦وت ٍٕ :

اّ٤فب ًْ :يُ تحلوفب ط وَلَبٌُىا وُىُٔىا هُىدًا ؤَوْ َٔظَبسَي رَهْزَذُواص

()1

ًول ابً ،مود

( ىديت ًب رّ٠د َْٓا أٍل اىبهللٓي٘ كحلب بً ا٤شهف ّمويدك بدً ايصدٔف
ٍّّب بً َْٓ اا ّأبٕ ٓومه بً أخاب ًّب ىصور ٚأٍل ظبهاٌ  :ايسدٔٯهلل
ل فهًد٘
ّايحلوًب ّأوشوبَنو ّذيدك لىٯَده خوودنْا اىبسد نـب ًب ايدهللًٓ كد ٯ
تد،ه لىٯَو أسقٯ بهللًٓ اا مً غريٍو فاويت ائَْا آييو خري ا٤آوٌ ّىمٔٯيو
مْم ٙأفطل ا٤ىمٔدوٛ

ّكلوبيدو ايلدْراٗ أفطدل ايرلدب ّكفدهت بحلٔسدٙ

ّا٨ظبٔل ّضبنٯهلل ّاياهآٌ.
ًّويت اييصور : ٚىمٔيٯو ٔ،س ٙأفطل ا٤ىمٔدوّ ٛكلوبيدو ا٢ظبٔدل أفطدل
ايرلب ّآييو أفطل ا٤آوٌ ّكفهت قبشنٯهلل ّاياهآٌ
ًّول كل ّاسهلل مً ايفهٓاـب ي ند١ميـب كْىدْا  ،د ٙآييدو فد ٣آدً لٓ٢
ذيك اٍْ،ه لفب آيَه ل ٢اسبئفٔ٘ .
فاول اا تحلوفب ً :ل ٓو ضبنٯهلل {ب٪ل ٬مٰ َٖ٘}( )2أٖ بل ىلمع م ٓ٘ {لٔب٬ه٪اٍٰهًّ }٪هأ
ا،٤هز ( :بل م ٓ٘) رفحلوّ  ٙ ،اشبرب.
( )1مْرٗ ايماهٗ .135
( )2مْرٗ ايماهٗ .135
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{س٪ئٰفّو} ىصب  ٙ ،ايااع .أراا بل م ٓ٘ لبهأٍه) (.)1

ايجوىٔ٘  ً، :ابً ،مود ًول ( كوٌ اسبذوز بً ،نهّ س ٔدف كحلدب بدً
ا٤شهف ّابً أبٕ اسبأق ًّٔس بً زٓهلل ًهلل با يْا بيفه مدً ا٤ىصدور
ئفليٍْه  ً،آيَه فاول رفو ٘،بً اىبيقر ّ،مهللاا بً دمري ّمدحلهلل بدً
خٔجن٘ ّ٤يٝك اييفه  :ادليمْا ٍ ٛ٢١اييفه مً َْٓا ّاسدقرّا ممدوويلَه ٢
ٓفليْكه  ً،آيره  .فأب ٙأّيٝك اييفه فأىدل اا فَٔه { ٓ ٢لرق اىب١ميٌْ
ايروفهًٓ }( )2لفب ًْيُ { ّ اا  ٙ ،كل شًٕ ٛهللٓه }(.)3

ايجويج٘ ً :ب ًْيُ تحلوفب ط وَاٌَّزََِٓ اعْزَاَجُىا اٌـَّبغُىدَ ؤَْْ َؼْجُذُوهَب وَؤََٔبثُىا بًٌَِ اٌٍَّهِ

ٌَهُُْ اٌْجُشْشَي فَجَشِّشْ ػِجَبدٌِص
ًّول ماوتل ٓحل

()4

ًول ابً ،مود ٓحلد

بويادوغْت ايشدٔاوٌ

كحلب بً ا٤شهف ّموٜه ر٠مو ٛايط٣ي٘(.)5

ٓ ؤَُ
َّ
د هُئ
ؾ َىَّئب ٌ
د ُِ ْ
ة ِِاْئ ُه آََئب ٌ
ه ا ٌْ ِىزَئب َ
ايهابحل٘ ًْ :يُ تحلوفب طُ هُىَ اٌَّئزٌِ َؤْٔئ َض َي َػ ٍَُْئ َ

اٌْىِزَبةِ وَؤُخَشُ ُِزَشَبثِهَبدٌ فَإََِّب اٌَّزََِٓ فٍِ لٍُُىثِهُِْ صَْغٌ فََُزَّجِؼُىَْ َِب رَشَبثَهَ ِِاْهُ اثْزِغَبءَ اٌْفِزْاَخِ وَاثْزِغَبءَ
رَإْوٍَِِهِ وََِب َؼٍَُُْ رَإْوٍََِهُ بِالَّ اٌٍَّهُ وَاٌشَّاعِخُىَْ فٍِ اٌْؼٍُِِْ َمُىٌُىَْ آَِاَّب ثِهِ وُئً ِِئْٓ ػِاْئذِ سَثِّاَئب وََِئب
َزَّوَّشُ بِالَّ ؤُوٌُْىا األٌَْجَبةِص (ًّ )6ول ابً ،مدود ( ًب رّآد٘ شدوذاٌ  :اىبلشدوبُ سدهّف
ايلَذٲٕ ًب أّاٜل ايسٲْر
ّذيك بأٌٲ سروو ائَْا ٍده سٔ٫دٕ بدً أسادب ّكحلدب بدً ا٤شدهف
ّىظهاٍٛنو أتْا ايييب و  ٙاي ُٓ ّ ُٔ ،م ٖه فاول يُ سٔٲدٕ  :ب غيدو أىٲدُ أُىددل
ٔ ،ك (آمل) أأُىديت ٔ ،ك؟
( )1ايرشف ّايمٔوٌ ي جحل يب .249/1
( )2مْرٗ آل ،نهاٌ . 28
( )3ايهللر اىبيجْر .306/2
( )4مْرٗ ايدمه .13
( )5ايرشف ّايمٔوٌ .71/2
( )6مْرٗ آل ،نهاٌ .7
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ًول  :ىحله
فإٌ كوٌ ذيك ساٖوّ فإىٲٕ أ ،ه مً ٍ ك بأُمٲلدك ٍّدْ لسدهللّ ٚمدمحلٌْ
مي٘ فَل أىديت ٔ ،ك غريٍو؟
ًول  :ىحله ّافب {اىبص}

()1

ًول ٍ :قِ أكرب مً ت ك ٍٕ لسهللّ ٚملٌْ ّمو ٜ٘مي٘ فهقبو غريٍو؟

ًول  :ىحله طاٌشص

( )2

ًول ٍ :قِ أكجه مً موّ ٜ٘ممحلٌْ مي٘ ّياهلل خ ات

ٔ ،يو ف ٣ىهللرٖ أبرجريِ ىأخق أو با ٔ ُ ّعبدً يبٖدً ٓ ٢د١مً بَدقا فدأىدل

تحلوفب طهُىَ اٌَّزِ ٌ ؤَْٔضَيَ ػٍََُْهَ اٌْىِزَبةَ ِِاْهُ آََبدٌ ُِؾْىََّبدٌ هَُّٓ ؤَُ اٌْىِزَبةِ وَؤُخَشُ ُِزَشَبثِهَبدٌ
فَإََِّب اٌَّزََِٓ فٍِ لٍُُىثِهُِْ صَْغٌص

( )3

أٖ مٔل  ً،اسبق ًّٔل  :شك)(.)4

اشبومس٘ ًْ :يُ تحلوفب ط عَُُهْضََُ اٌْغَّْغُ وَُىٌَُّىَْ اٌذثُشَص(ّّ )5را  ً،ابً ،مود
( لٌٲ َْٓا أٍل اىبهللٓي٘ ًويْا ىبٖو ٍ٪د٪و ٪رمْل اي ُٓ ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه
اىبشهكـب ْٓو بهللر ٍ :قا ّاي ُٓ ايييب ا٤مٲٕ ايقٖ بشٲهىو بُ مْمدّ ٙظبدهللِ ًب
كلوبيو بيحللُ ّوفلُ
ّأىٲُ  ٢تهاٳ يُ رآ٘
ّأرااّا تصهللٓاُ ّاتٲموُ،
ثه ًول بحلطَه يمحلض  ٢ :تحلذ ْا سل ٙلفب ًّف٘ أخه ٚبُ
ف نٲو كوٌ ْٓو أُسهللّ ٬ىرب أودشوب رمدْل اي ٓدُ ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
ّم ه شرْٖا ًّويْا ّ ٢ :اي ُٓ مو ٍْ بُ فغ بَٔ ، ٪ه ايشاوّ ٛمل ٓس نْا

( )1مْرٗ ا،٤هاف .1
( )2مْرٗ ْٓىس .1
( )3مْرٗ آل ،نهاٌ .7
( )4ايرشف ّايمٔوٌ ي جحل يب .8/3
( )5مْرٗ ايانه .45
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ًّهلل كوٌ بٔيَه ّبـب رمْل اي ُٓ و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه َ،هلل ٫افب مهللٗ
مل تياضٔ فياطْا ذيك ايحلَهلل مً أد ُ.
ّلىا ق كحلب بً ا٨شهف ًب ملـب راكموّ افب أٍل مرٖ٘
أبٕ مفٔوٌ ّاوشوبُ
فْافاٍْه ّأنبحلْا أمهٍه  ٙ ،رمْل اي ُٓ و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه
يلرٌْ ك نليو ّاسهللٗ
ثه ردحلْا افب اىبهللٓي٘
فأىدل اي ُٓ فَٔه ٍقِ ا.)1( ).٘ٓ٦

ٓ َوفَئشُوا عَئىَا ٌء َػٍَئ ُْ ِه ُْ َؤ َؤٔئ َز ْس َر ُه ُْ َؤ َْ ٌَئ ُْ رُائ ِز ْس ُه ُْ َال
َ
ايسوام٘ ًْ :يُ تحلدوفب طبَِّْ اٌَّئ ِزَ
َُاِِْاُىَْص( )2فُٔ أًْال :
اّ٤ل  :ا، ٘ٓ٦وم٘ مً غدري تحلدٔـب ووٜفد٘ ٍّدْ ايدْارا ،دً رمدْل اا
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه .
ّ، ً،مهلل اا بً ،ندهّ ًدول ًٔ :دل ٓدو رمدْل اا لىدو ىادهأ مدً ايادهآٌ
فيهدْ ّىاهأ فيروا ىٔأد فاول  :أ ٢أخربكه  ً،أٍل ازبي٘ ّأٍل اييدور؟
ًويْا ب ٓ ٙو رمْل اا ًول {امل ذيك ايرلوب  ٢رٓب فُٔ ٍهلل ٚي نلاـب}

( )3

لفب ًْيُ { اىبف شٌْ } ٍ ٛ٢١أٍل ازبي٘ ًويْا  :لىو ىهدْ أٌ ىرٌْ ٍ . ٛ٢١ثه
ًول  { :لٌ ايقًٓ كفهّا مْأَ ، ٛه أأىقرتَه } لفب ًْيُ { ،ظٔه } ٍدٛ٢١
أٍل اييور  ً .يو يسيو ٍه ٓو رمْل اا؟ ًول أدل(.)4

( )1ايرشف ّايمٔوٌ ي جحل يب .18/3
( )2مْرٗ ايماهٗ .6
( )3مْرٗ ايماهٗ .2-1
( )4ايهللر اىبيجْر .29/1
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ّوشٔض أىُ  ٢تحلور

بـب ممب اييدّل ّ،نْو اىبحليّ ٙاىبهللار  ،دٙ

ا٤خري ّظوٍه ًْل ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه أٌ اىبهاا بويقًٓ
كفهّا ايقًٓ دشهللّا ايهبْبٔ٘ ّاييمْٗ ّايليدٓل .
ايجددوىٕ  :ىديددت ًب ر٠مددو ٛائَددْا مدديَه كحلددب بددً ا٤شددهف ّسددٕ بددً
أخاب ّأبْ ٓومده بدً أخادب ايدقٖ اخل دف فٔدُ ٍدل ٍدْ أخدْ سٔدٕ بدً
أخاب أو ً ٢ويُ اير يب(. )1

لذ اخ ددْا  ،دد ٙايددييب فسددأيِْ ،ددً اسبددهّف اىبااحلدد٘ ّمحليدد ٙطبَِّْ

اٌَّزََِٓ وَفَشُوا ص أٖ دشهللّا بوياهآٌ ّىدّيُ مً ،يهلل اا.
كنو ّرا  ً،ابً ،مود ًب ا ٘ٓ٦مو ٓفٔهلل أىَو ما ا٘ مً غري أٌ ٓرٌْ ذو

ممب ىدّل ٓلحل ق بأشروص محلٔيـب ًول ً :ب ًْيُ تحلدوفب طبَِّْ اٌَّئزََِٓ
وَفَشُوا عَىَاءٌ ػٍََُْهُِْ ؤَؤَْٔزَسْرَهُُْ ؤََْ ٌَُْ رُاْزِسْهُُْ ال َُاِِْاُىَْص .

ًول :كوٌ رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ؼبهص ٫أٌ ٓ١مً نبٔع
اييٲود ّٓ٫ل٪وبحلِْ  ٙ ،اذهلل ٚفأخربِ اا تحلوفب أىُ ١ٓ ٢مً ل ٢مً مدمق يدُ
مً اا ايسحلواُٗ ًب ايقكه اّ٤ٯل ّٓ ٢طل ل ٢مً ممق يُ مً اا ايشاوّٗ
ًب ايقكه اّ٤ٯل(.)2
ايجويح  :ىديت ًب مشهكٕ ًهٓ

ميَه ،لم٘ بً ربٔحل٘ ّشٔم٘ بً ربٔحل٘

ّأبْ دَل ّغريٍه ًويُ ماوتل .
ايهابع  :ىديت ًب ايروفهًٓ ًويُ صبوٍهلل .
اشبومس  :ىديت ًب أبٕ دَل ّوبس٘ مً أٍل بٔلُ (.)3
ايسددواد  :ىديددت ًب أٍددل ايا ٔددب ً ٔددب بددهللر ىسددمُ لفب ايأددل ٍّددْ
تطحلٔف يُ .
( )1ايسنهًيهللٖ  /حبه ايحل ْو .11/1
( )2تفسري ابً كجري .173/1
( )3ابً سذه ايحلسا٣ىٕ  /اسبذوب ًب بوب ا٤مموب .
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ّاىبرلور ٍدْ اّ٤ل ييسدملُ لفب رمدْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه
ّ ٌ٤اىبهاا بويقًٓ كفهّا أٖ كفدهّا بدوا ٤ودوي٘ ا٨ود٣م ّ،دهللو ّددْا

ًهٓي٘  ٙ ،ايلأٔهلل ًول تحلوفب ط وٌٍََِّزََِٓ وَفَشُوا ثِشَثِّهُِْ ػَزَاةُ عَهَاََُّ وَثِئْظَ اٌَّْظِريُص (.)1

ايسوام٘  ً، :ايدٍهٖ ًب ًْيُ { ّيلسنحلً مً ايقًٓ أّتْا ايرلوب مً
ًم ره }(ً )2ول  ٍْ :كحلب بً ا٤شهف ّكوٌ ؼبه

اىبشهكـب  ٙ ،ايييب

و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ ًب شحلهِ َّٓذْ ايييب و  ٙاا ُٔ ،
ّم ه ّأوشوبُ(.)3
ايسوبحل٘  :مو ّرا ( ً،ابً ،مود ًول  :ىبو ًهللو كحلب بً ا٤شهف مرد٘
ًويت يُ ًهٓ

 :أىت خري أٍل اىبهللٓي٘ ّمٔهللٍه؟ ًول  :ىحله ً .ويْا  :أ ٢تهٚ

لفب ٍقا اىبيصرب اىبيمرت مً ًْمُ ٓد،ه أىُ خدري ميدو ّعبدً أٍدل اسبذدٔر
ّأٍل ايسهللاى٘ ّأٍل ايساوٓ٘ ًول  :أىله خري ميدُ  .فوىديدت { لٌ شدوىٝك
ٍْ ا٤برت }(ّ )4أىديت { أمل ته ٪لفب ايقًٓ أّتْا ىصٔموّ مً ايرلدوب ٓ١ميدٌْ
بوزبمت ّاياوغْت }( )5لفب ًْيُ { ىصرياّ })(. )6
ايجومي٘  ً، :دوبه بً ،مهلل اا ًول  :ىبو كوٌ مً أمه ايييب و  ٙاا ُٔ ،
ّم ه مو كوٌ ا،لدل كحلب بً ا٤شهف ّسبق قبر٘ ّكوٌ بَو ًّول ٢ :
أ،ـب  ٢ّ ُٔ ،أًوت ُ  .فأل يُ قبر٘ ٓ :و كحلدب أآييدو خدري أو آدً ضبندهلل
ّأوشوبُ؟ ًول  :آيره خري ّأًهللو ّآً ضب نهلل سهللٓح  .فيديت فُٔ { أمل
ته ٪لفب ايقًٓ أّتْا ىصٔموّ مً ايرلوب  } . . .ا.)7(٘ٓ٦
( )1مْرٗ اىب ك .6
( )2مْرٗ آل ،نهاٌ .186
( )3ايهللر اىبيجْر .10/3
( )4مْرٗ ايرْثه .3
( )5مْرٗ آل ،نهاٌ .23
( )6ايهللر اىبيجْر .143/3
( )7ايهللر اىبيجْر .144/3
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ايلومحل٘ ًْ :يُ تحلوفب ط َُشَِذُوَْ ؤَْْ َزَؾَبوَُّىا بًٌَِ اٌـَّئبغُىدِص(ً ( )1دول :
اياوغْت  .ردل مً ائَْا كوٌ ٓاول يُ كحلب بً ا٤شهف ّكوىْا لذا مو
اْ،ا لفب مو أىدل اا ّلفب ايهمْل ئشره بٔديَه ًدويْا  :بدل عبدوكنَه لفب

كحلب  .فقيك ًْيُط َُشَِذُوَْ ؤَْْ َزَؾَبوَُّىا بًٌَِ اٌـَّبغُىدِص(.)2

ّأخهز ،مهلل بً هبٔهلل ّابً دهٓه ّابً اىبيقر ّابً أبٕ سومت  ً،صبوٍهلل
ًب اً ٘ٓ٦ول  :تيوز ردل مدً اىبيدوفاـب ّرددل مدً ائَدْا فادول اىبيدوفق :
اذٍب بيو لفب كحلب بدً ا٤شدهف ًّدول ائَدْاٖ  :اذٍدب بيدو لفب ايدييب
و  ٙاا ّ ُٔ ،م ه فأىدل اا { أمل ته ٪لفب ايقًٓ ٓد،نٌْ } . .ا.)3( ٘ٓ٦
ايحلوشهٗ ًْ :يُ تحلوفب طٌَُْظَ ثِإََِبُِِّٔىُُْ وَالَ ؤََِبٍِِّٔ ؤَهًِْ اٌْىِزَبةِص

()4

ًهٓ

ًول ً :هٓ

ّكحلب بً ا٤شهف .

ٓ آ َِاُئىا ا ْروُئشُوا ِٔ ْؼَّئ َخ اٌٍَّئ ِه َػٍَئ ُْ ُى ُْ ِب ْر هَئ َُّ لَئ ْى ٌَ
َ
اسبواٖ ،شهٗ ًْ :يُ تحلوفب ط ََبؤَهَب اٌَّئ ِزَ

ؤَْْ َجْغُـُىا بٌَُِْىُُْ ؤَْذِ َهُُْ فَىَ َّ ؤَْذِ َهُُْ ػَاْىُُْ وَارَّمُىا اٌٍَّهَ وَػًٍََ اٌٍَّهِ فٍََُْزَىَوًَّْ اٌُّْاِِْاُئىَْص

()5

 ً،أبٕ مويك ًب اً ٘ٓ٦دول ( ىديدت ًب كحلدب بدً ا٤شدهف ّأودشوبُ سدـب
أرااّا أٌ ٓغهّا رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه) (.)6

ايجوىٔ٘ ،شهٗ :ط وَبَِّْ ِِاْهُُْ ٌَفَشَِمب ٍَْىُوَْ ؤٌَْغِاَزَهُُْ ثِبٌْىِزَبةِص ( )7ىديت اً ٘ٓ٦ب

كحلب بً ا٤شهف ّمويك بً ايصٔف ّأضهابَنو .

( )1مْرٗ اييسو.60 ٛ
( )2مْرٗ اييسو.60 ٛ
( )3ايهللر اىبيجْر.158/3
( )4مْرٗ اييسو.123 ٛ
( )5مْرٗ اىبوٜهللٗ .11
( )6ايهللر اىبيجْر .341/3
( )7مْرٗ آل ،نهاٌ .78
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ايجويجدد٘ ،شددهٗ  :طاٌَّئزََِٓ لَئبٌُىا بَِّْ اٌٍَّئهَ ػَهِئذَ بٌَُِْاَئئب ؤَالَّ ُٔئآَِِْ ٌِشَعُئئىيٍ ؽَزَّئئً
َإْرَُِاَب ثِمُشْثَبٍْ رَإْوٍُُهُ اٌاَّبسُ لًُْ لَذْ عَبءَوُُْ سُعًٌُ ِِْٓ لَجٍٍِْ ثِبٌْجَُِّاَبدِ وَثِبٌَّزٌِ لٍُْزُُْ فٍََُِ لَزٍَْزُُّىهُُْ
بِْْ وُاْزُُْ طَبدِلِنيَص

()1

ىديت ًب كحلدب بدً ا٤شدهف ّمويدك بدً ايصدٔف

ّنبو.)2(٘،

ايهابحل٘ ،شهٗ ًْ :يُ تحلوفب ط وَظَاىا ؤََّٔهُُْ َِبِٔؼَزُهُُْ ؽُظُىُٔهُُْ ِِئْٓ اٌٍَّئهِص

( )3

أٖ مل

ؽباه بموذه ًلل رٜٔسَه كحلب بً ا٤شهف(. )4
ّ ٢أول سبصه أمموب ىدّل ،هللٗ آٓدوت برحلدب بدً ا٤شدهف أّ غدريِ
مْا ٛمً اىب شهكـب مً ًهٓ

أّ َْٓا اىبهللٓي٘ .

ياهلل ،دو ضبنهلل بً مس ن٘ ً ٙ ،لل كحلب يً ا٤شهف ّيرً ٢بهلل مً
مرٔهللٗ ّخهلل٨ ٘،دليوب كجهٗ ايالل ّمفك ايهللموًّ( ٛول رمْل اا و ٙ
اا ّ ُٔ ،آيُ ّم ٓه :شوّر محلهلل بً محلوذ ًب أمهِ .فودلنع ضبنهلل بً مس ن٘
ّىفهٮ مً اّ٤د ميَه ،موا بً بشه ّأبْ ىو ٘ ٜم روٌ بً م٣م٘ ّاسبورخ
بً أّد ّأبْ ،مس بً درب فاويْآ :و رمدْل اا عبدً ىال دُ فدأذٌ ييدو
ف يال فإىُ  ٢بهلل ييو ميُ) (.)5
ّكوٌ ذٍوبَه لفب كحلب  ٙ ،مهتـب ئان ًٝذه ففٕ اىبهٗ اّ٤فب دوِٛ
أبْ ىو ٘ ٜف نو رآِ كحلب أىره شأىُ ّأّدس ًب ىفسُ ّخشٕ أٌ ٓرٌْ ًب
ًهللّمُ مره ّمرٔهللٗ .
ّيرً أبو ىو ٘ ٜبوارِ بوياْل  :سهللثت ييو سود٘ ائك ّكوٌ كحلب بـب
أوشوبُ ّنبو،لُ .
( )1مْرٗ آل ،نهاٌ .183
( )2أىظه تفسري أبٕ ايسحلْا.
( )3مْرٗ اسبشه .2
( )4تفسري ابٕ ايسحلْا .396 /6
( )5مغوزٖ ايْاًهللٖ .70/1
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فاول  :أاٌ ليٕ فرربىٕ حبودلك ّيرً ٓ ٢دال خوٜفوّ ميَه.
فصشٔض أٌ م روٌ أخِْ مً ايهضوّ ٘،يريُ ٓحل ده أىدُ مدً ا٤ىصدور
ّمً أوشوب رمْل اا و  ٙاا ّ ُ ٔ ،آيُ ّم ه ّٓحل ه كحلب أٌ مدحلُٔ
ّمرهِ ًب مر٘ ًهلل ّول لفب اىبهللٓي٘ ّ ،ه بُ ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ
ّم ه ّا٤ىصور ّاىبَودهٌّ خوو٘ ّاٌ سسوٌ بً ثوبت كوٌ ٓقكه ايمْٔت
ّا٤مه مً أٍل مر٘ اييت ٓيلال لئَو كحلب بً ا٤شهف فَٔذٍْه ّٓقمَه
قبو ٓفٔهلل ايلْبٔم  ٙ ،لملطوفلُ .
ًول م روٌ  :فلشهللثيو موّ ٘،تيوشهللىو ا٤شحلور فوىمسط كحلب

()1

ًّول

 :سودلك يرً م روٌ املنه بوىشوا ايشحله كنو بوايُ كحلب اياو ٛايشحله
ّكوٌ كل ميَنو شو،هاّ محلهّفوّ .
ثدده ًددول كحلددب  :سودلددك فددأ،ه

،ددً ا٨دوبدد٘ ّكأىددُ مل ٓسددنع

ايس١ال فاول كحلب  :يحل ك أٌ ذبب أٌ ٓاْو مً ،يهللىو ؟
ف نو مسع اسبطْر ك٣و كحلب ًومْا ّاىصهفْا ،يهللٜق (ًول أبْ ىو:٘ ٜ
لىٕ كهٍت أٌ ٓسنع اياْو ذرّ ك٣ميو فٔظيدٌْ كدوٌ ًدهللّو ٍدقا ايهددل
ٔ ،يو مً ايم.ٛ٣
ّسوربليو ايحلهب ّرمليو ًْ ً،دٕ ّاسهللٗٱ ّتااحلت ايسدمل ،يدو سلدٙ
دَهللت ا٤ىفس ّضو ايحلٔول أخقىو بويصهللً٘ ّ ٢ظبهلل مو ىأكل)(.)2
ّاملمشه كحلب قبو مسع خوود٘ ّاٌ مد روٌ أخدِْ مدً ايهضدوّ ٘،أىدُ
ٓقكه ساوٜق ٓ ٢أاَو ل ٢أٍل ا٨مبوٌ ّايلاْ.ٚ
فاددول كحلددب ّ :ا ّاا كيددت أسددهللثك بَددقا ٓددو ابددً مدد٣م٘ أٖ أىردده
مليهللمٌْ  ٙ ،ىصهٗ ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه .
فاول أبْ ىوّ : ٘ ٜمحل ٕ ردول مً أوشوبٕ  ٙ ،مجل رإٔٓ ّأراىدو أٌ
ىملو ميك وحلوموّ أّ كبهاّ ّىهدْ أٌ ذبسً ائيو مً دَ٘ ايجنً ّأدل اياطوٛ
( )1مغوزٖ ايْاًهللٖ .70/1
( )2مغوزٖ ايْاًهللٖ .70/1
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ثه أخق كحلب ٓج

 ٙ ،ايلنه ايدقٖ ،يدهللِ ّٓهغدب أبدو ىو ٜد٘ مد روٌ بدُ

ًّول :مو أخب ٓو أبو ىو ٘ ٜأٌ أرٍ ٚقِ اشبصوو٘ بك ّذكه أىدُ أخدِْ مدً
ايهضوّ ٘،ىوز ُ،ايجهللٖ .
ًّٔل كوٌ ىهللمبُ ًب ازبوٍ ٔ٘ ّٓان ًٝلئُ فاول  :مد روٌ  :أكدله ،يدو مدو
سهللتجك مً ذكه ضبنهلل فْ،هللِ كحلدب بأىدُ ٓ ٢مدْق بدُ ثده مدأيُ مدو ايدقٖ
تهٓهللٌّ ًب أمه ضبنهلل .
فاول م روٌ  :خق٢ىُ ّايليشٕ ،يُ.
ّ ً،رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه أىُ ًول  :اسبدهب خهلل،د٘
ّمً ذخوٜه ايسي٘ اييمْٓ٘ ّرّا ٍقا اياْل مً ايييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ
ّآيُ ّم ه خبصْص ،نل فها ّاسهلل مً ايسمب لذ أٌ (ىحلٔه بً مسحلْا بً
،ومه بً (أىٔف) بً ثحل م٘ بً ًيفق بً ٍ٣ل بً س ّٗ٣بً أشذع بً زٓهلل بً
غافوٌ أت ٙرمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه فاول ٓ :و رمْل اا لىٯٕ
ًهلل أم نت ّلٌٲ ًْمٕ مل ٓحل نْا بإم٣مٕ فنهىٕ قبو شٝت
فاول يُ رمْل اا و ٓ ٙاا  : ُٔ ،لىٯنو أىت فٔيو ردل ّاسهلل
فر٪قِل ،يٯو لٌ ٬املاحلت فإٌٯ اسبهب خهلل.)1( ) ٘،
ًول كحلدب  :مدهرت

ٓدو أبدو ىو ٜد٘ ثده و دب رٍيد ّو  ،د ٙايلنده ايدقٖ

ٓاهضَه فاول م روٌ  :رٍيك مً اسب ا٘ مو تهض ٙبُ .
فاول كحلب  :لٌ ًب اسب ا٘ يْفو.)2(ٛ
ّاسبَ ِاَ٘  :ايس٣ق ( ّتأتٕ قبحليد ٙايدهللرّ )

( )3

ّأراا مد روٌ ايلْرٓد٘

 ٙ ،كحلب كٔٓ ٣فه للبو ٓأتٕ ّأوشوبُ بس٣سَه ثه اتفادو  ،د ٙمْ،دهلل
ّزموٌ ٓ لأوٌ بُ ئأتْا بويس٣ق رٍٔي٘ ٨مل٣و ايلنه .
ّ،وا م روٌ  ٤وشوبُ ّاتفاْا  ٙ ،أٌ ٓأتْا ًب اىبسو. ٛ
( )1ايرشف ّايمٔوٌ ي جحل يب .97/11
( )2اىبغوزٖ ايْاًهللٖ .70/1
( )3اىظه ايصشوق ًب اي غ٘ .143/1
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ّخهدْا ًب ئ ٘ مانهٗ ٍٕ اي ٔ ٘ ايهابحلد٘ ،شدهٗ مدً شدَه ربٔدع اّ٤ل
 ٙ ،رأد وبس٘ ّ،شهًٓ شَهاّ ّىبدو ّود ْا افب اسبصدً ىدوا ٚأبدْ ىو ٜد٘
بصْت ،ول ٓ :و أبو محلٔهلل فاول كحلب  :مسحلوّ اْ،ت.
ّكوٌ ابً ا٤شهف سهللٓح َ،هلل بحلهد فْثب فوخقت امهأتُ بادهف
م شنلُ ًّويت  :مروىك فْ اا اىٕ ٤ر ٚهبهٗ ايهللو مع ايصْت .
ًّويت  :أىت ردل ضبورب  ٢تيدل ًب ٍقِ ايسو ٘،فاول كحلدب  :أبدْ
ىو ٘ ٜيْ ّدهللىٕ ىوٜنوّ ىبو أٓاظ

ًّب رّآ٘ ًول ذو  :لىُ أخٕ ضبندهلل بدً

مس ن٘ ّرضٔحلٕ ابْ ىوًّ ٘ ٜول ذو  :اىو  ٙ ،مٔحلوا محلُ .
ّظ ت ملنسر٘ بُ فطهب بٔهللِ اىب شف٘ ٍّْ ٓاْل  :يْ ا ٕ،٫ايفل ٙياحلي٘
أدوب فيدل ائَه فشٔوٍه ّد س محلَده ّذبدهللثْا مدو ٘،سلد ٙاىمسدط
لئَه ٍّْ ٓظً أىَه أظَهّا اييهللام٘  ً،ىصهٗ ايييب ضبنهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ
ّآيُ ّم ه ّأىَه ًب وهٓق ا٨رتهللاا فاويْا يُ ٓ :و ابً ا٤شهف ٍل يك أٌ
تلنش ٙلفب شهز ايحلذْز فيرنل سهللٓجيو.
ّشهز ايحلذْز مْضع بظوٍه اىبهللٓي٘ ّسٔينو ضهبْا كحلموّ وهخ وهخ٘
فد أٍدل اسبصدٌْ ميَدو ّمسحلدت  ،د ٙبحلدهلل ث٣ثد٘ أمٔدول ّأًّدهللت ًب
ايصْت اييور ًّهلل ذكهت كلب ايسريٗ تفوؤل ًل ُ .
ّدو ٛبحلض ر٠موَْٓ ٛا اىبهللٓيد٘ افب ايدييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
ّم ه ّشرْا لئُ ًلل كحلب بً ا٤شهف فقكه ذه ايييب و  ٙاا ُٔ ،
ّآيُ ّم ه مو كوٌ ٓاْل ّٓفحلل كحلب ثه ا،وٍه لفب كلوب بٔيُ ّبٔيَه .
ّ ً،دوبه بً ،مهلل اا  ً،رمْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه أىدُ
ًول :مً يرحلب بً ا٢شهف ؟ فإىُ ًهلل آذ ٚاا ّرمْيُ(.)1
ًّٔدددل محليددد ٙكددد٣و ايدددييب ود د  ٙاا ٔ ،دددُ ّآيدددُ ّمد د ه مدددً ايدددقٖ
ٓيلدددهللب يالدددل كحلدددب ّ ٢ائدددل  ،ددد ٙسصددده ايرددد٣و بَدددقا اىبحليددددٙ

( )1ابً كجري  /ايسريٗ اييمْٓ٘ .9/3
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ّا٤ودددل ا٨وددد٣م يلحلدددهللا ّددددِْ ّكٔفٔددد٘ ودددهف كحلدددب ،دددً مْاود د ٘
ايشه ّا٤ذ.ٚ
ّسٔينددو ٓهٓددهلل ايددييب و د  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّم د ه ًلددل شددرص ٓددأمه
بال ُ ودهاس٘ مدع بٔوىدُ ٤مد موب ايالدل ّمحلهفد٘ اييدود ذدو ّمدع ٍدقا
فاددهلل ٓددأمه بويالددل ثدده ٓحلفددْ كنددو دددهً ٚب فددلض مردد٘ أذ أىددُ ودد  ٙاا
ٔ ،ددُ ّآيددُ ّمدد ه أمددً اييددود نبٔحلددوّ سوشددو نبو،دد٘ ذكددهٍه بو٤مسددوٛ
ّيددٔس بويصددفوت  ٌ٤ذكددهٍه بويصددفوت ًددهلل ٓرددٌْ مددمموّ ٨شددو ٘،ايالددل
ّتحلددهللا ايلأّٓددل ّمددٔأتٕ بٔوىددُ ّذكدده أمسددو َٜه ًب ازبددد ٛايلددويٕ ٍّددْ
ايجويح ّايسمحلٌْ بحلهلل اىبو.ٜ٘
ّ ً،سداو بً ٍشوو  ً،أبُٔ ًول :أخق ردلٮ مً ب

كحلب ار،دُ

ّوففُ ّمغفهِ ّبٔطلُ ّمٔفُ ّأارا فهمُ غدوٜهاّ فأاركدُ فومدلْٚ
ّ ُٔ ،سبق ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه بوسبذٌْ(.)1
ّمل ٓددددومه ايددددييب وددد  ٙاا ٔ ،ددددُ ّآيدددُ ّمددد ه بالددددل كحلددددب بددددً
ا٤شددددهف للبددددو أخددددرب بأىددددُ كبددددواً ٚب ا٨ضددددهار ايحلددددوو ّشددددر ٙميددددُ
ي صددددددشوب٘ ّبدددد دٔٯً مسددددددأي٘ ٍّددددددٕ أٌ كجددددددهٗ لٓددددددقا ٛكحلددددددب بددددددً
ا٤شددددهف ا ّرمددددْيُ ػبددددب أٌ تاددددف ،يددددهلل سددددهلل طبصددددْص ٍّددددقا
ايًْددددْف أ،دددده مددددً أٌ ٓيشصدددده بويالددددل ّلٌ كوىددددت ازبيوٓدددد٘ ايدددديت
فحل ددددَو كحلددددب بددددً ا٤شددددهف بوثددددورٗ ايفليدددد٘ ٍّذددد و ٛايددددييب وددد  ٙاا
ٔ ،ددددددُ ّآيددددددُ ّمددددد ه ّأوددددددشوبُ ّايلشددددددمٔب بيسددددددو ٛاىبسددددد نـب
ّذبهٓطُ  ٙ ،اسبهب ّاذذْو  ٙ ،اىبهللٓي٘ ظ ه ،ظٔه .
ّاخلور ضبنهلل بً مس ن٘ ّأوشوبُ ًلل كحلب ئرٌْ ًل ُ مْ،ظ٘ يغريِ
ّزادهاّ يرفور ًهٓ

 ً،مْاو ٘ ايلحلهللٖ  ٙ ،اىبسد نـب ّايدسدف بدآ٢ف

( )1مغوزٖ ايْاًهللٖ .335/1
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ايهدول يالول ا يييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّاىبس نـب ًول تحلوفب

ط وَاٌْفِزْاَخُ ؤَشَذ ِِْٓ اٌْمَزًِْص

( )1

ًّول تحلوفبط وَاٌْفِزْاَخُ ؤَوْجَشُ ِِْٓ اٌْمَزًِْص(.)2

ياددهلل كددوٌ اييددود حبوددد٘ افب ايسددرٔي٘ ّايلددهللبه قبحلذدددات ايددييب ّميددع
ايطدددذٔر ّايطدددشب ايدددقٖ ٓاصدددهلل ميدددُ سذدددب اييدددود ،دددً ايلفرددده
بددوشب ق ّىحلندد٘ بحلددح ا٤ىمٔددوّ ٛمددً ٍددقا ايطددشب اىباصددْا كٔفٔدد٘ وددٗ٣

ايددقًٓ كفددهّا ًب مردد٘ ًددول تحلددوفبط وََِئئب وَئئبَْ طَ ئالَرُهُُْ ػِاْ ئذَ اٌْجَُْ ئذِ بِالَّ ُِىَئئبءً
وَرَظْذََِخص(.)3

ياهلل كوٌ ميع كحلب بً ا٤شدهف مدً اثدورٗ ايطدغوّ ًٜايلشدهٓض  ،دٙ
ايالدل ًاحلدوّ يددهللابه ايفليد٘ ّ مددمموّ ي شٔ ْيدد٘ اٌّ تردهار اىبحلددورا ّمددفك
ايهللمو.ٛ

لبٔىْ ادلؼجصاد احلعُخ يف ِؼسوخ ثدز
ياهلل كوىت محلهك٘ بهللر فٔص ّ٣بـب اسبق ّايموول ّتغٔري ًب ميً ا٤ر

عبْ اذهللآ٘ ّايص٣ق ّسود٘ اييود ف ٣غهاب٘ أٌ تيدل اىبٜ٣ر٘ ييصهٗ ايييب
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ ّمً اىبحلذدات اسبسٔ٘ ًب محلهك٘ بهللر
لدلَوا ايييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه بويدهلل،وّ ٛاىبسدأي٘ ّكدأٌ
ايهلل،و ٛماهللم٘ ايالول ّايلْو ٘ٝيُ فنو مً ًوٜهلل ًب محلهكد٘ لّٓ ٢لَٔدأ ذدو
بمقل ايْمع ًب تيظٔه وفْف ازبٔ

ّتْدُٔ اّ٤امه ّايرتغٔب بويالدول

ّأمموبُ ّبٔوٌ ايقل ايقٖ ٓصوسب اذدمب٘.
ىحله ًوو ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه بلْدُٔ اودشوبُ ّتيظدٔه
وفْفَه ّاو٣سَه ي هللفو

( )1مْرٗ ايماهٗ .191
( )2مْرٗ ايماهٗ .217
( )3مْرٗ ا٤ىفول .35

ّيريُ امط ٙأكجده ًّلدُ بويدهلل،وّ ٛمد١ال
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اييصه مً ،يهلل اا ّىدّل ًْيُ تحلوفب ط بِرْ رَغْزَغُِضُىَْ سَثَّىُُْ فَبعْزَغَبةَ ٌَىُُْ ؤٍَِّٔ
ُِِّذوُُْ ثِإٌَْ ٍ ِِْٓ اٌَّْالَئِىَخِ ُِئشْدِفِنيَص

( )1

أٖ امدلذوب اا ،دد ّددل يدهلل،وٛ

ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيدُ ّمد ه زب دب بوييصده ايادووع ف دٔس بحلدهلل ىددّل
اىبٜ٣ر٘ ل ٢اييصه اىبمـب ئصوب ايرفور ايقًٓ ًب مٔهللاٌ اىبحلهكد٘ ّغريٍده

بويقٍْل ّايمَت ًول تحلوفب طفَةِرَا هٍَِ شَبخِظَخٌ ؤَثْظَبسُ اٌَّزََِٓ وَفَشُواص (.)2

ّمً محلذدات ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه اسبسدٔ٘ ًب محلهكد٘
بهللر ّدِْ :
اّ٤ل  :مل ٓاصهلل ايييب و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه سدـب خهّددُ مدً
اىبهللٓي٘ ايالول ّمً٣وٗ دٔ

اىبشهكـب ّمل ترً ْٓمٝق ًهٓ

ًهلل املحلهللت

ي نحلهك٘ .
ياهلل ددوٛت محلهكد٘ بدهللر كدأ مه ،هضدٕ ّسدول اىفحلدول ىدْ، ٕ،دوو ،يدهلل
ر٠موً ٛهٓ

ّايقًٓ ذه بطوٜع ّدبورات ًب ًوف ٘ أبٕ مفٔوٌ ّبلشهٓض

مً ايشٔاوٌ ذه كنشوّي٘ ىبيع اخْل اييود ا٨م٣و ّلراً٘ ايهللمو.ٛ
ٍّل ٓهللل ٍقا اىبحليً ٙ ، ٙصهلل اىبٜ٣ر٘ اشرتاا اب دٔس ًب اسلذدودَه

 ٙ ،دحلل ا٨ىسوٌ طفٍِ األَسْعِ خٍَُِفَخص

( )3

باْذه طؤَرَغْؼًَُ فُِهَب َِْٓ َُفْغِذُ

فُِهَب و َغْفِهُ اٌذَِِّبءَ ؤَؾُْٓ ُٔغَجِّؼُ ثِؾَّْذِنَص(. )4
اىبرلور ٍْ ا٨ػبوب ّاٌ اىبٜ٣ر٘ كوىْا ٓاصهللٌّ ،وم٘ اييود ّاب ٔس

ًول تحلوفب ط لٍُْاَب اهْجِـُىا ِِاْهَب عَُِّؼًب فَةَِِّب َإْرَُِاَّىُُْ ِِاٍِّ هُذًي فََّْٓ رَجِئغَ هُئذَاٌَ
فَالَ خَىْ ٌ ػٍََُْهُِْ وَالَ هُُْ َؾْضَُٔىَْص(.)1
( )1مْرٗ ا٤ىفول .9
( )2مْرٗ ا٤ىمٔو.97 ٛ
( )3مْرٗ ايماهٗ .30
( )4مْرٗ ايماهٗ .30
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فوٌ ً ت ٓ ٢اهللر لب ٔس قبموشهٗ ايالل للبدو ٓسدحلً ٙب ايفسدوا ّا٨فسدوا
ّؼبه

 ٙ ،ايالل ّايالول ّميُ ذبهٓطُ يرفور ًهٓ

ًب محلهكد٘ بدهللر

ّسٔينو ٍهٯ ايقًٓ كفهّا اشبهّز افب محلهك٘ بهللر خشْا مً كيوى٘ ّأٌ تاْو
بويغهللر بَه مً ايظَده بسدمب خصدْم٘ ّخد٣ف بٔديَه فذدو ٛلب دٔس بَٔٝد٘
مهاً٘ بً مويك ٍّْ مً أشهاف كيوى٘ ًّول  :أىو دور يره أٌ تأتٔره كيوى٘
بشٕ ٛترهٍْىُ فرهدْا مها،وّ(.)2
ئرٌْ مً تادهللٓه آ٦د٘ أ،د ِ٣مدً مدْرٗ ايمادهٗ  :ادبحلدل فَٔدو ابدً آاو
ّاب ٔس فٔفسهللاٌ ًب ا٤ر

ّدو ٛازبْاب مً ،يهلل اا بوسوولُ برل شٞ

ّأٌ ،وًم٘ اشب٣ف٘ ًب ايهللىٔو لفب خري بمحلج٘ ا٤ىمٔوّ ٛاعبسور ايفسوا ّذبقٓه
اييود مً ايشٔاوٌ ّا٨ىقار مً اتمو خاْاتُ ّا٨ىأوا بوغْا.ُٜ
ّمً آ٦وت ًب اىباوو صب ٞاياهآٌ بلشقٓه اييود نبٔحلوّ مدً ايشدٔاوٌ

ًّول تحلوفب ط ََبثَاٍِ آدَََ الَ َفْزِاَاَّىُُْ اٌشَُّْـَبُْ وََّب ؤَخْشَطَ ؤَثَىَْىُُْ ِِْٓ اٌْغَاَّخِ..ص

( )3

ّأًوو اا اسبذ٘  ٙ ،ايقًٓ كفهّا ْٓو بهللر ًّمض فحل َه بوىبيودوٗ بوذذْو

ّايالول ًول تحلوفب ط فَالَ رَزَاَبعَىْا ثِبإلِصُِْ وَاٌْؼُذْوَاِْص(.)4

ايجوىٕ  :ىدّل اىباه ًب ئ ٘ محلهك٘ بهللر مهٗ ّاسهللٗ فروٌ  ٙ ،اىبس نـب
رهب٘

ّي قًٓ كفهّا ب ٛ٣لذ ىدل اىبس نٌْ ْٓمٝق كجٔموّ ّأرضوّ مهتفحل٘ ًب

بهللر تلصف بأٌ اً٤هللاو ّسْافه ايهللّاب تسْخ فَٔو ّمماَه اىبشهكٌْ افب

اىبوّ ٛآبور بهللر ّميحلْا اىبس نـب ميُ ٍّل ٍقا اىبيع مً مصوآق طوََِب ٌَهُُْ ؤَالَّ
َُؼَزِّثَهُُْ اٌٍَّهُ وَهُُْ َظُذوَْ ػَْٓ اٌَّْغْغِذِ اٌْؾَشَاَِص (.)5
( )1مْرٗ ايماهٗ .38
( )2تفسري ابً كجري .74/4
( )3مْرٗ ا،٤هاف .27
( )4مْرٗ ا واي٘ .9
( )5مْرٗ ا٤ىفول .34
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ازبْاب ىحله يلرٌْ خسورٗ ًهٓ

ًب محلهك٘ بهللر مً ضدهّب ايحلدقاب

اييت ىديت بَه ّأومض اىبس نٌْ ّبحلطَه ضبهللثـب ّبحلطَه  ٙ ،ديوب٘
ّأووبَه ايظنأ .
ّ ً،ابً مسحلْا ًول ّّ :مْد ذه ايشٔاوٌ فاول تد،نٌْ أٌ فدٔره
ىيب اا ّأىٯره أّئو ٛاا ًّدهلل غ دمره اىبشدهكٌْ  ،د ٙاىبدوّ ٛأىدله ت٫صد ٌْٓ
صبيمـب ّضبهللثـب فرٔف تهدٌْ أٌ ٓظفهكه َٔ ،ه.
ًول  :فأرمل اا ،دٯ ّدلٯ ماهاّ مول ميُ ايْااٖ فشهب ميُ اىب١ميدٌْ
ّاغلس ْا ّتْضٯأّا ّماْا ايه كدوب ّم دّ١ا ا٤مدأ٘ ّأوفد ٙايغمدور ّيمٯدهلل
ا٤ر

سلٯ ٙثمٯت  ُٔ ،اً٤هللاو ّزايت ّمْم٘ ايشٔاوٌ ّووبدت أىفسدَه

فددقيك ًْيددُ ط وَُاَ ئضِّيُ ػٍََ ئُْىُُْ ِِ ئْٓ اٌغَّ ئَّبءِ َِئئبءً ٌُُِـَهِّ ئشَوُُْ ثِ ئهِص

( )1

مددً ا٤سددهللاخ

ّازبيوب٘(.)2
ئلذ دد ٙاىبددهللا مددً اا ي نس د نـب ًمددل بددهلل ٛايالددول ًّم دل أٌ ٓ ددلشه
ايفهٓاوٌ ّفُٔ تأكٔهلل ياوىٌْ ٍّْ أٌ اىبهللا مً اا ،د ّدل ي ييب ضبنهلل و ٙ
اا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّاىبس نـب أ،ه مً أٌ ؽبلص بيدّل اىبٜ٣ر٘ .
ياهلل كوٌ ىدّل اىباده ًب ئ د٘ محلهكد٘ بدهللر محلذددٗ ّسودد٘ ي نسد نـب ًب
وَورتَه ّماوٓلَه أىُ ىفع ي نس نـب ًب أرضَه ّأضه بويقًٓ كفهّا .
ايجويح  :ا،وى٘ اىبٜ٣ر٘ ي نس نـب ًب ايامض  ٙ ،بحلض اىبشهكـب أمهٚ
ّمً محلوىٕ ٍقا ا،٨وى٘ اىب رْتٔ٘ رأف٘ ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه
ّأوشوبُ بو٤مه. ٚ
ايهابع  :تحلٔـب ايييب ضبنهلل و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ىبْاضدع مصدور
بحلض ر٠مو ٛدٔ

اىبشهكـب ًمل بهلل ٛايالول .

( )1مْرٗ ا٤ىفول .11
( )2ايرشف ّايمٔوٌ . 17/6

264ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل اإلمياٌ  /ج172
ّ ً،أىس بً مويك ًب سهللٓح ًّ :ول رمْل اا و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
ّم ه ٍ :قا مصه فٓ ٌ٣طع ٓهللِ  ٙ ،ا٢ر

ٍو ٍيدو ٍّدو ٍيدو فندو

أموس أسهللٍه  ً،مْضع ٓهلل رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،م ه(.)1
اشبومس  :ىدّل اييحلود  ٙ ،ايصشوب٘ مً اىبَودهًٓ ّا٤ىصور ْٓو بهللر

ًول تحلوفب ط بِرْ َُغَشُِّىُُْ اٌاؼَبطَ ؤََِاَخ ِِاْهُص

( )2

أٖ ًقف اا ،د ّدل اييحلود ًب

ً ْب اىبس نـب ي٥مً ّايسرٔي٘ ّيللذ  ٙمصوآق يادوىٌْ ىسدم٘ ىصدهٍه

ْٓو بهللر ا ،د ّدل باْيُ تحلوفب ط وٌَمَذْ َٔظَشَوُُْ اٌٍَّهُ ثِجَذْسٍ وَؤَْٔزُُْ ؤَرٌَِّخٌص(.)3

ايسدواد  :رٓ٠د٘ ايدييب ود  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيدُ ّمد ه ًب اىبيدوو ً د٘ ،ددهللا
اىبشهكـب كنو رآٍه ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه ّاىبسد نٌْ ًب سدول

ائاظ٘ ّكأٌ ،هللاٍه ً ٔل ًول تحلوفب ط وَبِرْ َُشَِىُُّىهُُْ بِرْ اٌْزَمَُْزُُْ فٍِ ؤَػُُْاِىُُْ لٍَُِالً
وَُمٍٍَُِّىُُْ فٍِ ؤَػُُْاِهُِْ وَُمٍٍَُِّىُُْ فٍِ ؤَػُُْاِهُِْ ٌَُِمْؼٍَِ اٌٍَّهُ ؤَِْشًا وَبَْ َِفْؼُىال وَبًٌَِ اٌٍَّهِ
رُشْعَغُ اٌْإُُِىسُص(.)4

ايسوبع ، :هللو ل ٌ٣،ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيدُ ّمد ه ايديفري بدـب
أوشوبُ مً اىبَودهًٓ ّا٤ىصور ،يدهلل اشبدهّز لفب محلهكد٘ بدهللر سلد ٙأٌ
ّدِْ ا ٤ىصور املام ْا ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ،يدهلل ردْ،دُ مدً
بهللر ّا،لقرّا ، ً،هللو اشبهّز محلُ ٤ىَه ٓ٢حل نٌْ بدأٌ ًلدو ّ٢مدٔاع بٔيدُ
ّبـب اىبشهكـب ّفُٔ مسوٜل :
اّ٤فب  :ا٢ي٘ ،دهللو ايديفري  ،د ٙأٌ ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه
ٓ٢يْٖ ايالول ًب محلهك٘ بهللر ٍّل مبرً أٌ ٓرٌْ ايسمب ٍْ سسً تْكل
( )1ابً كجري  /ايسريٗ اييمْٓ٘ .394/2
( )2مْرٗ ا٤ىفول .11
( )3مْرٗ آل ،نهاٌ .123
( )4مْرٗ ا٤ىفول .44
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ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه  ٙ ،اا ّ ،نُ بيددّل اىبٜ٣رد٘ ييصدهتُ
ازبْاب ئس مً تحلور

بـب ا٤مهًٓ ف ْ كوٌ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ

ّم ه ىوّٓوّ ايالول ًب محلهك٘ بهللر ٤ملحلهلل ّأوشوبُ ي الدول يحلنْمدوت ًْيدُ

تحلوفب طوَؤَػِذوا ٌَهُُْ َِب اعْزَـَؼْزُُْ ِِْٓ لُىَّحٍص(.)1

ايجوىٔ٘  :دب ٕ مْضْ خهّز ايييب ًب اياهٓق لفب مو ٛبهللر بوملصشوب
خهّدُ ّأوشوبُ اىبلرهر ًم دُ لذ كدوىْا ٓحلدْاٌّ لفب اىبهللٓيد٘ مدً غدري أٌ
ٓ ادددْا ًلدددوّ ّ٢مدددً اٌّ ايأدددوو بدددوذذْو ّايغددددّ ي اموٜدددل ّايادددهٚ
ّا٨ملصشوب أول ،ا ٕ ٓلموار افب ايقًٍ ًمدل أٌ ٓردٌْ ايدًٔ ّ٣ب  ،ده
ا٤وْل(.)2
ايجويج٘  :مع ،هللو ًصهلل ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًب خهّدُ
مً اىبهللٓي٘ ايالول كنو ًب ايْدُ اّ٤ل أ،ّ ِ٣،هللو ل٣،ىُ اييفري ّمدع
ً ٘ ،هللا أوشوبُ ايقٖ ٓاوت ٌْ ذبت يْاّ ُٜايياص ًب ام شلَه فوىُ اىلصه
 ٙ ،ايقًٓ كفهّا ًب محلذدٗ سسٔ٘ ظوٍهٗ  ٙ ،وهللم اييمْٗ ّدب ٔوت اىبهللا
مً ،يهلل اا ،د ّدل ئرٌْ ٍقا اييصه ا ْٗ،ي يود ي٩م٣و ّىمق ،مواٗ
ا٨ويوو.

ّٓ ٢حل ه ميوفع اييصه ًب محلهك٘ بهللر ّىدّل ًْيُ تحلوفب طوٌَمَذْ َٔظَشَوُُْ اٌٍَّهُ

ثِجَذْسٍ وَؤَْٔزُُْ ؤَرٌَِّخٌص

( )3

ل ٢اا ،د ّدل .

ّمً ا،٨ذوز ايحلا ٕ ي ٘ٓ٧أ ِ٣،امدلهللام٘ فْاٜدهلل محلهكد٘ بدهللر لفب ٓدْو
ايأوم٘ ّتلصف ٍقِ ايفْاٜهلل بصفوت :
اّ٤فب  :فْاٜهلل ّميوفع ذات ومغ٘ سسٔ٘ تلمـب ّتهللرا بوزبْارق كوييظه

ّايسنع ًول تحلوفب ط لًُْ هًَْ َغْزَىٌِ األَػًَّْ وَاٌْجَظِريُ ؤَفَالَ رَزَفَىَّشُوَْص(.)1
( )1مْرٗ ا٤ىفول .60
( )2أىظه كلوبيو اىبْمْو محلهاز ا٤وْل تاهٓهات حبجيو اشبورز.
( )3مْرٗ آل ،نهاٌ .123
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ايجوىٔ٘  :ميدوفع بصدف٘ ،ا ٔد٘ تلذ د ٙبو٨مدليموس ّا٨مدلاهاّ ٛايلش ٔدل
ّعبِْ .
ايجويج٘  :فْاٜهلل دومحل٘ تحلهف بوشرتاا ايحلال ّازبْاب ًب ايلهللبه فَٔو لذ
أٌ تاسٔه ا٤مْر ّاىبحلورف لفب سسٔ٘ ّ،ا ٔ٘ للبو ٍْ تاسٔه امدلاها٢ ٕٜ
مبيع مً ايلهللاخل بٔيَو ّميَو ْ ،و اي لفسري ّّدِْ ايمٔوٌ فَٔو.
ايهابحل٘  :دب ٕ شْاٍهلل تهللل  ٙ ،أٌ ايدييب ضبندهللاّ ٓ ٢هٓدهلل ايالدول ّ٢
ٓهغب فُٔ ّٓهدْ افحلُ ّاىصهاف ايرفور مً غري ًلول .
فددوٌ ً ددت ىبددوذا مل ٓمددهللأ ايددييب و د  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّم د ه ّأوددشوبُ
بو٨ىصهاف  ً،مٔهللاٌ اىبحلهك٘ ازبْاب مع لرااٗ اياهف ا٦خه ايالدول ٢
مبرً ا٨ىصهاف ٍ ٌ٤قا ا٨ىصدهاف ػبحل دَه ٍدهللفوّ ّكدأىَه ًب سدول فدهار
ّاىَداو .
ّسلً ٙب محلهك٘ أسهلل ّمع اشبسدورٗ ايفواسد٘ ًب ودفْف اىبسد نـب فدوٌ
ايييب ضبنهللاّ ثمت ًب مْضحلُ مل ٓيسشب مً اىبحلهك٘ ئرٌْ ٍقا ايجموت مي٘
تا لهلل، ٚيهلل أوشوبُ ّئشطه ًب ايْدْا ايقٍ

ا يحلوو يدهللَٓه ًب محلهكد٘

سيـب ز
فشٔينددو بوغلددت ٍددْازٌ ّثأددف ايددييب ودد  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّمدد ه
ّأوشوبُ ّاىَدمت ايرلوٜب اّ٤فب مً ددٔ

اىبسد نـب ثمدت ايدييب ضبندهلل

و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًب مْضحلُ فسدورْ،ا افب ايهددْ لئدُ ٤ودل
ايلمددوار بأىددُ و د  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّم د ه مل ٓيسددشب م دً مْضددحلُ ّأٌ
ايهدددْ لئددُ ّىصددهتُ ّايددقب ،يددُ ّادددب ٍّددْ مددً اىبصددوآق ايفحل ٔدد٘

اسبوضددددهٗ ياْيددددُ تحلددددوفب ط فَئئ ئةَِّْ ؽَغْئئ ئجَهَ اٌٍَّئئ ئهُ هُئئ ئىَ اٌَّئئ ئزٌِ ؤََّئئ ئذَنَ ثِاَظْئئ ئشِهِ
وَثِبٌُّْاِِْاِنيَص(.)2
( )1مْرٗ ا٤ىحلوو .50
( )2مْرٗ ا٤ىفول .62
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فوٌ ً ت للبو ردع ايصشوب٘ لفب ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيدُ ّمد ه ٤ىدُ
ثمت ًب اىبٔهللا ٌ ازبْاب أىُ مل ٓجمت ًب اىبٔهللاٌ ل ٢بويْسٕ ّأمده مدً ،يدهلل
اا ٍّقا ايجموت مً مصوآق طؤََّذَنَ ثِاَظْشِهِص ًب ا ٘ٓ٦أ.ِ٣،

ياهلل ىدل ًْيُ تحلوفب ط وَرَىَدوَْ ؤََّْ غَُْشَ رَادِ اٌشَّىْوَخِ رَىُىُْ ٌَىُُْ وَُشَِئذُ اٌٍَّئهُ
ؤَْْ َُؾِكَّ اٌْؾَئكَّ ثِىٍََِّبرِئهِ و َمْـَئغَ دَاثِئشَ اٌْىَئبفِشََِٓص

( )1

يلجمٔدت سأاد٘ ،اوٜهللٓد٘ ًب

ايسي٘ ايهللفو ٍّٕ ٘ٔ،أٌ ايدييب ّأودشوبُ صبدلنحلـب مل ٓا مدْا ايالدول ّمل
ٓسحلْا لئُ

ّكوىْا ٓهدٌْ ،هللو ًّْ ُ،يْدِْ :

اّ٤ل  :ايامض ايقاتٕ ي الول ّاسبهب ّىفهٗ اييفْد ميُ ٍّقِ اييفدهٗ

مً مصوآق ًْيُ تحلوفب طبٍِِّٔ ؤَػٍَُُْ َِئب الَ رَؼٍَُّْئىَْص(ً )2ب اسلذدوز اا ،دد
ّدل  ٙ ،اىبٜ٣ر٘ ،يهللمو ًويْا ط ؤَرَغْؼًَُ فُِهَب َِْٓ َُفْغِذُ فُِهَب و َغْفِهُ اٌذَِِّبءَص (.)3
فنً  ،ه اا تحلوفب ًب اىباوو أىُ دحلل اا ،د ّدل ىفْد ،وم٘ اييود

تيفه مً ايالول ئرٌْ مدً محلدوىٕ ًْيدُ تحلدوفب ط ؤَفَئخَ فُِئهِ ِِئْٓ سُوؽِئهِص

( )4

لتصوف ٍقِ ايهّق خبصوٜص ّأمموب ي هزم ايرهٓه ميَو :
أّ : ّ٢تاْو ايفاهٗ ا٨ىسوىٔ٘ بو٨مبوٌ فو٤ول ًب اشب دق ٍدْ ا٨مبدوٌ

ًول تحلوفب ط وَبَْ اٌاَّبطُ ؤَُِّخ وَاؽِذَحًص (.)5

ثوىٔوّ  :مٔل اييفْد ٍ٤ل ا٨مبوٌ ًول تحلوفب طبَِّْ اٌَّزََِٓ آَِاُىا وَػٍَُِّىا
اٌظَّ ئبٌِؾَبدِ عَ ئَُغْؼًَُ ٌَهُ ئُْ اٌ ئشَّؽَُّْٓ وُدًّاص ( )1ئرددٌْ مددً ا،٨ذددوز بددْرّا امدده
( )1مْرٗ ا٤ىفول .7
( )2مْرٗ ايماهٗ .30
( )3مْرٗ ايماهٗ .30
( )4مْرٗ ايسذهللٗ .9
( )5مْرٗ ايماهٗ .213
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طاٌشَّؽَُّْٓ ص ي هلل٢ي٘  ٙ ،اىلفو اييود نبٔحلدوّ بدهٍه ّفدودهٍه مدً ٍدقا
ايْا فَْ رهب٘ ،وم٘ ّممب ي ص٣ق ٍّْ مً أمموب ،دّف اييود ً،
ىصهٗ ايقًٓ كفهّا ًب محلورا ا٨م٣و اّ٤فب ٍّدقا ايحلددّف تدهللرػبٕ ًب
زٓواتُ سل ٙدو ٛأّاٌ فلض مر٘ ف ه ترً ٍيوا ًمٔ ٘ تيصه ًهٓشو فرنو
خهز ايقًٓ كفهّا مً ًهٓ

لفب محلهك٘ بهللر مً غري املحلوى٘ حب فوَٜه مدً

اياموٜل ي حلذوي٘ ّيرتدٔشَه اييصه ّكسب اىبحلهك٘ مع ً ٘ ،هللا ايصدشوب٘
ايقًٓ ٓصوسمٌْ ايييب ضبنهللاّ ْٓمٝدق ًّ د٘ أمد شلَه ّ٤ىَده مل ؽبهددْا
يالول فأووبلَه اذدمب٘ ايقًٓ كفهّا ّبحلهلل محلهك٘ بهللر ّاشبيهللم ّو ض
اسبهللٓمٔ٘ ّ،نهٗ اياطو ٛاييت ٍٕ مدً محلذددات ايدييب ضبندهلل اسبسدٔ٘ امليدع
اييود  ً،ىصهٗ ًهٓ

ّتا حلْا لفب فلض مر٘ فهللخ ت دْٔش اىبس نـب ذو

مً غري ًلول ٓقكه .
ثويجوّ  :ىفهٗ ،وم٘ اييفْد مدً ايرفده ّمفدؤٍه ايطد٣ي٘ ٍّدقِ اييفدهٗ
ّأً٘ يسيً ايحلمواٗ ًب ا٤ر

.

رابحلوّ  :اي اف ا٨ذٕ بوييود نبٔحلدوّ قبدو ٓادهبَه مدً ميدوزل ا٨مبدوٌ
ّٓصهفَه  ً،فحلل ايسٔٝوت .
ايجوىٕ  :دب ٕ محلذدات اييمْٗ اسبسٔ٘ ّتْايٕ ىدّل آٓوت اياهآٌ ّكل
آٓ٘ ّمحلذدٗ تهلل ْ،اييود لفب اذهللّ ٚا٨مبوٌ فنو ذبااُ اىبحلذدٗ ٓحلذد ،يُ
ايسٔف ٍّْ مً فطل اا بمحلج٘ ا٤ىمٔو ٛيقا ّوفَه اا ،د ّددل بدأىَه

ممشدددهٌّ ّميدددقرٌّ ًدددول تحلدددوفب ط وََِئئئب ُٔشْعِئ ئًُ اٌُّْشْعَئ ئٍِنيَ بِالَّ ُِجَشِّئ ئشََِٓ
وَُِازِسََِٓص (.)2

( )1مْرٗ مهٓه .96
( )2مْرٗ ايرَف .56
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ايجويح  :سول اشبْف ّايًٍْ اييت ٓلصف بَو اىبشهكٌْ فنً مصوآق

ًْيددُ تحلددوفب ط وٌٍََِّ ئهِ ٍُِْ ئهُ اٌغَّ ئَّىَادِ وَاألَسْعِص ( )1لوددوب٘ ايددقًٓ كفددهّا بويطددحلف
ّا٨ربوا ّأمموب ايشاوم فٔنو بٔيَه .
ياهلل كوٌ رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ٓلا ع ّٓهوهلل مو ؼبهللخ
ًب محلسر ه دٔ

اىبشهكـب خبصْص ايحلدو  ٙ ،ايالول أّ ،هللمدُ ّسٔيندو

رآ  ٚأسهللٍه ٓسحل ٙبٔيَه  ٙ ،نب ُ مأل ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه
،يُ ،نُ هبدٗ بً ،مهلل اىبا ب ايقٖ كوٌ ًهٓموّ مً ايحلهللّ فاول أىُ ،لم٘ بً
ربٔحل٘

فاول رمْل اا و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه  :لٌ ٓدك ًب أسدهللٱ مدً

اياْو خريٮ ففٕ ووسب ازبنل ا٤هبه لٌ ٓأحلِْ ٓهشهللّا(.)2
ًّهلل ٓلموار افب ايقًٍ أٌ ايقٖ ٓهغب بحلهللو ايالول للبو بسمب ايياص ًب
،هللا أفهاا دٔشُ ًّ ٘ ام شلَه ّخشٔ٘ اذدمب٘ ّا٨ىرسدور ّيردً ايدييب
ضبنهللاّ كوٌ مْْ،ا بوييصه.
ئرٌْ مً ا،٨ذوز ًب مي٘ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه صب ٞايْ،هلل
يُ بوييصه ّمع ٍقا ٓ ٢هغب بويالول ّٓهدْ ميحلدُ ّماهللموتدُ ٍّدْ مدً

ميَدددوز ا٤ىمٔدددوًّ ٛب ىدددْق ّرا ًْيدددُ تحلدددوفب ط بِْْ ؤُسَِئ ئذُ بِالَّ اإلِطْئ ئالَػَ َِئئئب
اعْزَـَؼْذُص(.)3

ّلذا كوٌ ًب محلهك٘ بهللر لو٣سوّ ي نذلنحلوت ّلملٝصو ّ٢ىبفؤٍه ايرفده
ّايط٣ي٘ أمو ًب سول ،هللو ًّْ محلهك٘ بهللر ففَٔه ّدِْ :
أّ، : ّ٢هللو ذباق أٖ مً اىبيوفع اييت تهششت  ً،محلهك٘ بهللر .
ثوىٔوّ  :تيذد شاه مً ميوفع اييت دوٛت بَو محلهك٘ بهللر .
ثويجوّ  :تهتب ذات اييفع ايقٖ تفه ًب محلهك٘ بهللر .
( )1مْرٗ اييْر .42
( )2مغوزٖ ايْاًهللٖ .21/1
( )3مْرٗ ٍْا .88
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ّاىبرلور ٍْ ايجوىٕ أ.ِ٣،
ياهلل دوٛت محلهك٘ بهللر قبيوفع  ٙ ،ا ٨مد٣و ّاىبسد نـب ودورت مفلوسدوّ
٤بْاب مً اييصه ّايفهز ّأمموب ايههب٘ ّماهللموت ايحلدد ًّب ايليدٓدل

ط وَاٌٍَّهُ َؼٍَُُْ وَؤَْٔزُُْ الَ رَؼٍَُّْىَْص(.)1

ّمً اييوار ًب ايلأرٓم أٌ ٓيهللفع أسهلل وهًب اي او ٛي الول مع كجهٗ ،هللاِ
ّأم شلُ ّؼبهص اياهف ايجوىٕ ذّ ايا ٘ ًب ايحلهلل ا ّا٤مد ش٘ ّايلندهًٓ
 ،دد ٙادليددوب ايالددول فٔيلصدده اياددهف ايجددوىٕ خوودد٘ ّأٌ اسبددهص ،ددً

ادليوب ايالول ًهلل ٓمحلح  ٙ ،ايرتاخٕ ّايًٍْ فيدل ًْيُ تحلوفب طوَالَ رَهِاُئىا
وَالَ رَؾْضَُٔىا وَؤَْٔزُُْ األَػٍَْئىَْْص

( )2

يمٔوٌ ًوىٌْ ٍّْ ،هللو ًٍّ اىبس نـب مدع أىَده

ٓهٓهللٌّ وهف ايالول ّٓ ٢مهللأٌّ بُ .
ٍّل ىهللا ٛايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه بـب ايصفـب (ًْيدْا ٢
ليُ ل ٢اا تف شْا)( )3ا ْٗ،يصهف ايالول ازبْاب ىحله .
ياهلل كوٌ ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ ؼبهوٌْ ٙ ،
لد ليوب ايالول ّا٨مليو  ً،ايغدّ مع لمروٌ ذبأق ايغيوٜه فُٔ ّفُٔ اْٗ،
ي قًٓ كفهّا ي٩مبوٌ فحليهللمو ٓحل ه أٍل ًهٓ٘ أىَه بـب أسهلل أمهًٓ :
اّ٤ل  :غدّ اىبس نـب ذه ّ ا٨ملٔ ٙ ، ٛ٣أمْاذه ًّلدل بحلطدَه
لٌ اخلورّا ايالول .
ايجددوىٕ  :اخددْل ا٨مدد٣و ّشددها ٛمدد٣ملَه ّأٍ ددَٔه ّاسبفددوظ  ،ددٙ
أمْاذه.
فوىَه  ٢ؽبلورٌّ ل ٢ا٨م٣و ّفُٔ خري ايهللىٔو ّا٦خهٗ ذه ّمع ٍقا
فوٌ ايييب ضبنهللاّ و  ٙاا ّ ُٔ ،آيدُ ّمد ه ّأودشوبُ مبدهٌّ  ،د ٙايادهٚ
( )1مْرٗ ايماهٗ .216
( )2مْرٗ آل ،نهاٌ .139
( )3ايسريٗ اييمْٓ٘ ٢بً كجري .462/1
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سْل اىبهللٓي٘ ّٓ ٢لحلهضٌْ َ ٍ٤و ّ٤ ٢مْاذه ّكوٌ ايدييب ود  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ٓحلاهلل محلَه ،اْا مْااّ ٘،مصوسب٘ ّفُٔ ًاع يسحلٕ كفور
ًهٓ

ّغريٍه يمحلح اييفهٗ ًب ىفْد اييود مً ا٨مد٣و ّاييمدْٗ ٍّدقِ

ايحلاْا ممب يلينٔ٘ م رد٘ اىبدْاٗ ي نسد نـب ًب ً دْب اييدود ًدول تحلدوفب

ط بَِّْ اٌَّزََِٓ آَِاُىا وَػٍَُِّىا اٌظَّبٌِؾَبدِ عََُغْؼًَُ ٌَهُُْ اٌشَّؽَُّْٓ وُدًّاص (.)1

ايهابع  :مً محلذدات ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه اسبسدٔ٘ ًب
محلهك٘ بهللر اىااو ُ،ي هلل،و، ٛشدٔ٘ ّٓدْو اىبحلهكد٘ ف ده ٓشدغ ُ ،دً ايدهلل،وٛ
ا٨ملحلهللاا ّايلَٔ ٞي نحلهك٘ ّتْدٔدُ أودشوبُ ّتيظدٔه ودفْفَه ّسدجَه
 ٙ ،ايالول .
ّمً ا،٨ذوز ًب اياهآٌ أٌ ذات ايهلل،و ٛأ،ظه املحلهللاا ي نحلهك٘ ياْيُ

تحلوفبط ادْػُىٍِٔ ؤَعْزَغِتْ ٌَىُُْص

( )2

ًّوىٌْ مد٣ق ا٤ىمٔدو ٛايدهلل،و ٛايدقٖ ٍدْ

مهآٗ ٍّْ تفسري ي ٘ٓ٧أ ِ٣،موباوّ ّمصوسب ّ٢اٌ بحلج٘ ايييب ضبنهلل و ٙ
اا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّماورٌ ذو ّملأخه ،يَو زموىوّ ٍّْ مً ايشْاٍهلل ٙ ،

ًْيُ تحلوفبط وٌٍََِّهِ ٍُِْهُ اٌغََّّىَادِ وَاألَسْعِص(.)3

ياهلل كوٌ اىبس نٌْ ًب مٔهللا ٌ اىبحلهك٘ ٓلا حلٌْ لفب ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ
ّآيُ ّم ه ّكٔف أىُ ميااع لفب ايهلل،و ً،ّ ٛابً مسحلْا ًول  :مو مسحلت
ميوشهللا ٓيشهلل ساو يُ أشهلل مً ميوشهللٗ ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ٓدْو
بهللر ّدحلل ٓاْل :
اي َه لىٕ أىشهللا َ،هللا ّّ،هللا اي َه اٌ تَ ك ٍقِ ايحلصدوب٘  ٢تحلمدهلل
ثه ا يلفت كأٌ شق ّدَُ ايانه فاول كألبو أىظه لفب مصور اياْو ،شٔ٘(.)4
( )1مْرٗ مهٓه .96
( )2مْرٗ غوفه .60
( )3مْرٗ آل ،نهاٌ .189
( )4اشبصوٜص ايررب.339/1 ٚ
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فٔدااا اىبس نٌْ لمبوىوّ ّٓهللركٌْ ًوىْىوّ ٍّْ سود٘ اىب١ميـب لفب ايهلل،وً ٛب
اىبَنوت ٍّل  ،ه أفهاا دٔ

ايقًٓ كفهّا ْٓمٝق بوىشدغول ايدييب ضبندهلل

و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه بويهلل،و.ٛ
اً٤هب ىحله فاهلل كوىْا ٓرتاّ ٌّٛبحلطَه ٓه ٚبحلطَه ا٦خه.
ًّهلل بي ٙايصشوب٘ ،هٓشوّ ي ييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ئيااع
فُٔ لفب ايهلل،وّ ٛفُٔ بحلح ي رْف ًب ً دْب ايدقًٓ كفدهّا ّا،دْٗ ذده
يهللخْل ا٨م٣و .
ئرٌْ مً محلذدات ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه  ،ه أ،هللاُٜ
بوىااو ُ،لفب ا يهلل،وً ٛب مو ٘،ايالول فٔروفٌْ ميُ ّٓلًْحلٌْ ٍدمبلُ مدع
أٌ ا٤ول ٍْ أٌ تْدُ اياوٜهلل ي هلل،و ٛاىشغول ،دً ًّدوٜع اىبٔدهللاٌ خوود٘
ّأٌ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه مل ْٓكدل أمدْر ايالدول لفب غدريِ مدً
ايصددشوب٘ أّ ٓفددْ

يمحلطددَه تددْيٕ شدد ٌّ١ايالددول للبددو كوىددت اّ٤امدده

ّاييْإٍ ًب مٔهللاٌ اىبحلهك٘ بٔهللِ و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّفُٔ ىرل٘ ٍّٕ

أٌ ٍقِ اّ٤امه ّاييْإٍ مً ،نْموت ًْيُ تحلوفب ط وََِب َاْـِكُ ػَْٓ اٌْهَىَي

* بِْْ هُىَ بِالَّ وَؽٌٍْ َُىؽًَص(. )1
فٔيلفع اىبس نٌْ مً ايْسٕ ًب اىبٔهللاٌ ئرٌْ مً مصوآق ّتاهللٓه ًْيدُ

تحلوفب ط َىََْ اٌْزَمًَ اٌْغَّْؼَبِْص(ّ ٙ ،)2دِْ :

أّْٓ : ّ٢و ايلا ٙازبنحلوٌ نبع ٓهللافع بويْسٕ ّنبع ٓاوتل بوتمدو
خاْات ايشٔاوٌ ّ ٢بهلل أٌ ٓرٌْ اييصه لفب دوىب أٍل ا٨مبوٌ ّايلاْٚ
ًول تحلوفب ط فَةَِّْ ؽِضْةَ اٌٍَّهِ هُُْ اٌْغَبٌِجُىَْص

( )3

ٍّل ا،و ٛايييب و  ٙاا

ّ ُٔ ،آي ُ ّم ه ًب موس٘ ّمو ٘،محلهك٘ بهللر مً مصوآق آ٦د٘ أ،د ِ٣مدً
( )1مْرٗ اييذه .4-3
( )2مْرٗ ا٨ىفول .41
( )3مْرٗ اىبوٜهللٗ .56
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وهفَٔو ازبْاب ىحله ي ن٣زم٘ بـب ا٨مبوٌ ّبدـب ايدهلل،و ٌ٤ّ ٛايدهلل،وٛ

ماهللم٘ ي يصه ّايغ م٘ ًول تحلوفب ط ادْػُىٍِٔ ؤَعْزَغِتْ ٌَىُُْص (.)1

ّكوٌ ايييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ػبلَدهلل بويدهلل،وّ ٛمد١ال
اييص ه يُ ّ٤وشوبُ ّذدمب٘ اىبشهكـب ّمل ٓهللفحلُ ٍقا ايهلل،وّ ٛا٨ملذوب٘
ي مهلل ٛبوذذْو  ٙ ،دٔ

ايقًٓ كفهّا ياوىٌْ ٍّدْ أٌ ا٤ىمٔدوٓ ٢ ٛمدهللأٌّ

ًلو.ّ٢
ثوىٔوّ ْٓ :و ايلا ٙازبنحلوٌ نبع ٓلطه لفب اا بويهلل،وّ ٛنبدع ٓلْمدل
بو٤ويوو ّٓلديف ذو .
ياهلل دب ت ساوٜق دهللٓهللٗ ّاشهاً وت مسوّٓ٘ ًب بحلج٘ ايييب ضبندهلل ود ٙ
اا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه بأٌ ؼبل ايهلل،وّ ٛايلطه افب اا ضبل ،مواٗ ا٤ويوو

ّٓرٌْ اييصه لفب دوىب ايقًٓ ٓلْك ٌْ  ،د ٙاا ًّب ايليدٓدلطوََِئْٓ
َزَىَوًَّْ ػًٍََ اٌٍَّهِ فَهُىَ ؽَغْجُهُص(.)2
ثويجوّ ْٓ :و ايلا ٙازبنحلوٌ نبع ٓهللافع  ً،اييمْٗ ّايليدٓل ّنبدع ٓصده
 ٙ ،اً٨وم٘ ، ٙ ،مواٗ اّ٤ثوٌ .
ٍّل كوٌ ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ٓدْو بدهللر يبدً ٓدهللافع ،دً
شرصُ ايرهٓه ّاييمْٗ أو أىُ م٫هللافَع ،يُ.
ازبْاب ٍدْ اّ٤ل ئردٌْ مدً محلذددات ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
ّم ه أىُ ٓاوتل ًب اىبٔهللاٌ ته ٚىبوذا مل ٓاف خ ف ازبدٔ

سفوظدوّ  ،دٙ

سٔوتُ ّ ٙ ،املهللام٘ ايْسٕ بل كوٌ ًب بهللآ٘ ايصفْف كنو ًب محلهك٘ أسهلل
ّاشبيهللم ّسيـب .
ازبْاب ٍْ دب ٕ محلذدات ي ييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه مدً
دَوت :
( )1مْرٗ غوفه .60
( )2مْرٗ ايا٣م .3

274ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معامل اإلمياٌ  /ج172
اّ٤فب  :سفا اا ،د ّدل ي ييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ٍّْ

ّمط اىبٔهللاٌ ّفُٔ ا ْٗ،ي يود ي٩مبدوٌ ًّب ايليدٓدل طوَاٌٍَّئهُ َؼْظِئُّهَ ِِئْٓ
اٌاَّبطِص(.)1

ايجوىٔ٘  :لرااٗ ا٤ده ّايجْاب ي ن١ميـب ًب افوَ،ه ّاخ٣وَه ًب ايقب

 ً،ايييب ّتْايٕ ىدّل اياهآٌ ئرٌْ مً محلوىٕ ًْيُ تحلوفب طبَِّٔب َٔؾُْٓ َٔضٌَّْاَب

اٌزِّوْشَ وَبَِّٔب ٌَهُ حلبفظىْص ( )2تفطل اا ،د ّددل بمحلدح اىبَدودهًٓ ّا٤ىصدور
 ٙ ،ا٨خ٣ص ًب ايهللفو .

ايجويج٘  :بٔوٌ مصهللام يحلظٔه م اوٌ اا ّأىُ ممشوىُ طبَِّْ اٌٍَّهَ ػًٍََ

وًُِّ شٍَْءٍ لَذَِشٌص( )3بأٌ ؼبفا ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًب مٔهللاٌ
اىبحلهك٘ مج نو ؼبفظُ ًب سول اسبطه ّلسوو٘ أٍل بٔلُ ّأوشوبُ بُ .
ايهابحل٘  :ياهلل كوٌ كفور ًهٓ

ٓسحلٌْ يالل ايييب ضبنهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ

ّآيُ ّم ه مً أٓوو لًوملُ ًب مر٘ ًّمل ٍذهتُ لفب اىبهللٓي٘ ف نو ٍدوده لفب
اىبهللٓي٘ ّوور شموب مر٘ اىبسد نٌْ َٓدودهٌّ لفب اىبهللٓيد٘ ًب ذات ايًْدت
ايقٖ دبَد فُٔ ًهٓ

ي نره ّايرٔهلل ّايسحلٕ يغدّ ايييب ضبنهلل و  ٙاا ُٔ ،

ّآيُ ّم ه ّأوشوبُ .
فشٔينو ًّحلت محلهك٘ بهللر ّمحلٕ ر٠مو ٛايرفه ًب ًلل ايدييب ود  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًب اىبٔهللاٌ أمه اا ،د ّدل ايييب ضبنهللاّ و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ

( )1مْرٗ اىبوٜهللٗ .67
( )2مْرٗ اسبذه .9
( )3مْرٗ اييشل .77
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ّم ه أٌ ٓهمَٔه حبفي٘ مً تهاب فروىت بهللآ٘ ذدمبلَه ًدول تحلدوفب طوََِئب
سََُِْذَ بِرْ سََُِْذَ وٌَىَِّٓ اٌٍَّهَ سًََِص(.)1
ئرٌْ مً ّدِْ تاهللٓه آٓ٘ ايلا ٙازبنحلـب ْٓ :و ايلا ٙنبع ٓهللافع ،دً
شرص ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّنبع ٓهٓهلل ًل ُ ) .
رابحلوّ ْٓ :و ايلا ٙازبنحلوٌ نبع ٓهللافع يلرٌْ ك ن٘ اا ٍدٕ ايحل ٔدو
ّنبع ظومل ٓاوتل يماو، ٛمواٗ اّ٤ثوٌ ًب ا٤ر

يقا تفطل اا ،د ّدل

ّبشٯه ايقًٓ ٓال ٌْ مً اىب١ميـب ًب ٍقا ايهللفو شَهللاّ ٛأسٔو، ٛيهلل اا ًول

ٓ َال
ْ
د ثَئئئ ًْ َؤ ْؽَُئئئب ٌء و ٌَىِئئئ
ٓ َُ ْمزَئئئ ًُ فِئئئٍ عَئئئجُِ ًِ اٌٍَّئئئ ِه َؤِْئئئىَا ٌ
ْ
تحلدددوفب ط َو َال َر ُمىٌُئئئىا ٌَِّئئئ
رَشْؼُشُوَْص(. )2
خومسوّ ْٓ :و ايلا ٙازبنحلوٌ ًب مٔهللاٌ محلهك٘ بهللر ئردٌْ ٍدقا اي ادوٛ
بهللآ٘ ظَْر ك ن٘ ايلْسٔهلل ًب ازبدٓهٗ ّماهللم٘ يحلدْاٗ تدْيٕ اىبدلاـب يشدٌّ١
اىبسذهلل اسبهاو .
مواموّ ْٓ :و ايلا ٙازبنحلوٌ يللذ  ٙمحلذدات اييمْٗ اسبسٔ٘ ّايحلا ٔ٘ ًب
مٔهللاٌ ايالول ّٓرٌْ مْ،ظ٘ ي٥دٔول ّممموّ ي َهللآ٘ ّا٨مبوٌ .
ياهلل أوه ايقًٓ كفهّا  ٙ ،ايالول ْٓو بهللر ّمل ٓحل نْا أٌ ٍدقا ايالدول
سذ٘ َٔ ،ه ّميومم٘ يلهللبه اييود ًب محلذدات ايييب ضبنهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ
ّآيُ ّم ه ّمهللخل يهللخْذه ا٨م٣و .

ٍّل ىبحلهك٘ بهللر ّىلوٜذَو مْضًْ ٘ٔ،ب فلض مر٘ ًّْيُ تحلوفب طبِرَا عَئبءَ

َٔظْشُ اٌٍَّهِ وَاٌْفَزْؼُ * وَسَؤَْذَ اٌاَّبطَ َذْخٍُُىَْ فٍِ دَِِٓ اٌٍَّئهِ ؤَفْىَاعئب*فَغَئجِّؼْ ثِؾَّْئذِ سَثِّئهَ
وَاعْزَغْفِشْهُ بَِّٔهُ وَبَْ رَىَّاثًبص (.)3
( )1مْرٗ ا٤ىفول .17
( )2مْرٗ ايماهٗ .154
( )3مْرٗ اييصه .3-1
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ازبْاب ىحله ّمدٔأتٕ مدٓدهلل كد٣و ًب ًدوىٌْ مدً أمدموب اخدْل اييدود
أفْادوّ ًب ا٨م٣و ت ك ا٤مموب اييت تمهللأ مً ى فدهٗ اييفدْد مدً ،مدواٗ
ا٤ويوو ّمً ا٨ملَذوٌ اييفسٕ ايحلوو ييصدب مٝدوت ا٤وديوو ًب اىبسدذهلل
اسبهاو مع تْارخ ايحلهب ياص٘ بيو ٛلبهأٍه ّلمسؤ،ل ايمٔت اسبهاو .
موبحلوّ ْٓ :و ايلا ٙازبنحلوٌ نبع ػبنحلَه سمَه ا ّلمبوىَه بُ ّبوىمٔوُٜ
ّنبع ؼبوربٌْ اا ّرمْيُ ئردٌْ ًب محلهكد ٘ بدهللر ّىصده اىبد١ميـب فَٔدو
ّىدّل اىبصٔم٘ ّاذدمب٘ بويقًٓ كفهّا مً ًهٓ

لىدقاراّ ي رفدور مدً ضبوربد٘

أٍل ا٨مبوٌ ّايلاّْ ٚتمرٔلوّ يه٠مو ٛايرفه مً ًهٓ

ّزدها ي٩مليو ً،

ًلول ايييب ضبنهلل و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ّدبَٔدد ازبٔدْش يغددّ اىبهللٓيد٘
اىبيْرٗ .
ٍّيوا مسأيلوٌ :
اّ٤فب  :ته ٚموذا يْ مل تاع محلهك٘ بهللر .
ايجوىٔ٘  :موذا يْ مل ٓحلهلل ايقًٓ كفهّا ي َذْو ّايغدّ ًب محلهك٘ أسهلل .
أمو اىبسأي٘ اّ٤فب فهللفع محلهك٘ بهللر رهب٘ ّرأفد٘ مدً ،يدهلل اا ّبدهزخ
اٌّ ماْس ايال  ٙمً اىبَودهًٓ ّا٤ىصور ْٓمٝق لذ املشَهلل ْٓمٝق أربحل٘
،شه مً اىبس نـب مل٘ مً اىبَودهًٓ ّمثوىٔ٘ مً ا٤ىصور مع تْايٕ اخدْل
اييود ًب ا٨م٣و بلذ ٕ محلذدات ايييب ضبنهلل و  ٙاا  ٙ ،اا ّ ُٔ ،آيُ
ّم ه ي يود .
ّمل ٓحل دده كفددور ًددهٓ

أٌ كددل ًاددهٗ او مددً ايشددَهللا ٛا،ددْٗ ي يددود

يهللخْل ا٨م٣و ٍّْ مً مصوآق سٔدوٗ ايشدَهللا، ٛيدهلل اا كندو ًب ًْيدُ

ٓ َال
ْ
د ثَئئئ ًْ َؤ ْؽَُئئئب ٌء و ٌَىِئئئ
ٓ َُ ْمزَئئئ ًُ فِئئئٍ عَئئئجُِ ًِ اٌٍَّئئئ ِه َؤِْئئئىَا ٌ
ْ
تحلدددوفب ط َو َال َر ُمىٌُئئئىا ٌَِّئئئ
رَشْؼُشُوَْص

()1

ّيرً شو ٛاا ،د ّدل أٌ تفلض محلهك٘ بهللر أبْاب اذهللٓ٘

ي يود.
( )1مْرٗ ايماهٗ .154
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ياددهلل كوىددت ًددهٓ

ذبددٔط ىفسددَو بَويدد٘ مددً اذٔمدد٘ بددـب ايحلددهب ْارٍددو

ّتْئلَو ي مٔت اسبهاو ّسـب ٍذنْا ًب محلهك٘ بهللر ّأسهلل ٢وهارايه٠مدوٛ
ميَه  ٙ ،ايغدّ ّ ايالدول ددوٛتَه اذدمبد٘ مسده ٘،يلردٌْ مدً مصدوآق

ايحلددقاب ًب ًْيددُ تحلددوفب ط وََِئئب ٌَهُ ئُْ ؤَالَّ َُؼَ ئزِّثَهُُْ اٌٍَّ ئهُ وَهُ ئُْ َظُئئذوَْ ػَ ئْٓ اٌَّْغْ ئغِذِ

اٌْؾَشَاَِص(.)1
ّمً خصوٜص ا لنحلوت أٌ ايقٖ ٓلحله

ي لحلقٓب ٓساط م اوىُ ٙ ،

اييود فرٔف ًّهلل ىدل تحلقٓب ايقٖ كفهّا مً ،يهلل اا سٔح  ٢راا ّ٢
اافع يُ ٍّْ ،يْاٌ غطب اا ،د ّدل َٔ ،ه أٌ يْ دو ٛايم ٛ٣ي قًٓ

آميْا فوىُ مصٔم٘ ّبوب ي٥ده ّايجْاب ّئس ،اوبو ًول تحلوفب طاٌَّزََِٓ
بِرَا ؤَطَبثَزْهُُْ ُِظُِجَخٌ لَبٌُ ىا بَِّٔب ٌٍَِّهِ وَبَِّٔب بٌَُِْهِ سَاعِؼُىَْص (.)2

ياهلل كوىت ًب محلهك٘ بهللر ميوفع ،ظٔند٘ تلذ دً ٙب كدل زمدوٌ ّلفب ٓدْو
ايأوم٘ ّمً أمهارٍو أٌ ايييب و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ّاودشوبُ مل
ٓاصهللّا ايالول ،يهللمو خهدْا مً اىبهللٓي٘ سٔيٝق ّ،يهللمو ايلا ٙازبنحلوٌ مل
َٓذنْا ّمل ٓمهللأّا بهمٕ ايسَوو ّاييمول بل بويحلرس فوٌ ايقًٓ كفهّا ٍه
ايقًٓ بهللأّا بهمٕ ايسَوو ئساط مَذع مْفب ،نه بدً اشبادوب ٍّدْ أّل
ًلٔل مً اىبس نـب

( )3

ّأّل ًلٔل مً ايفهٓاـب .

ياهلل أارا ايرفور أٌ ا٨م٣و ًواو لئَه ّأٌ اييدود ًب وهٓدق اذهللآد٘
ّايهشوا فحلذ ْا بوي او ً ٛب محلهك٘ بهللر يًْف زسف ممواّ ٟمحلومل ا٨مبوٌ

( )1مْرٗ ا٤ىفول .34
( )2مْرٗ ايماهٗ .156
( )3أىظه ابً كجري  /ايسريٗ اييمْٓ٘ .415/2
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ًّب ايليدٓل ط وَبِرْ َؼِذُوُُْ اٌٍَّهُ بِؽْذَي اٌـَّبئِفَزَُِْٓ ؤََّٔهَب ٌَىُُْ وَرَىَدوَْ ؤََّْ غَُْشَ رَادِ
اٌشَّىْوَخِ رَىُىُْ ٌَىُُْ وَُشَِذُ اٌٍَّهُ ؤَْْ َُؾِكَّ اٌْؾَكَّ ثِىٍََِّبرِهِ و َمْـَغَ دَاثِشَ اٌْىَبفِشََِٓص(.)1
ّمبرً امليلوز ًوىٌْ ٍّْ مْاًّ ٛحلت محلهك٘ بهللر أّ مل ٓادع فدوٌ اا
،د ّدل ٓظَه ا٨م٣و ّأٌ اييود تلذُ ي حلنل بأسروو اياهآٌ ّايليدٓل .
ّأمو اىبسأي٘ ايجوىٔ٘ ف ْ مل َٓذه ايقًٓ كفهّا ًب محلهك٘ ففُٔ ربفٔف مً
أّزار ّآثددوو ت ددك اىبحلهكدد٘ ّمددو ً٢ددوِ ايددييب و د  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّم د ه
ازبهاسوت ايشهللٓهللٗ ّاملشدَوا ووٜفد٘ مدً أٍدل بٔلدُ ّأودشوبُ ّكجدهٗ
لووبوت ايقًٓ باْا أسٔو ٛفروىت ٍقِ اشبسورٗ ّ ٙ ،دِْ :
أّ: ّ٢لىَو سذ٘  ٙ ،ايقًٓ كفهّا يلحلهللَٓه ّلوهارٍه  ٙ ،ايظ ه ًول

تحلوفب طفٍٍََِّهِ اٌْؾُغَّخُ اٌْجَبٌِغَخُص (.)2

ثوىٔوّ  :بٔوٌ ًوىٌْ ٍّْ أٌ كد ّ٣مدً اييصده ًب محلهكد٘ بدهللر ّاشبسدورٗ ًب
محلهك٘ أسهلل ممب يدٓواٗ لمبوٌ اىبس نـب ٍّْ مدً ا،٨ذدوز ًب ىمدْٗ ضبندهلل

و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّ،نْموت ًْيُ تحلوفب ط َُشَِذُوَْ ؤَْْ َُـْفِئُىا ُٔىسَ
اٌٍَّهِ ثِإَفْىَاهِهُِْ و َإْثًَ اٌٍَّهُ بِ الَّ ؤَْْ َُزَُِّ ُٔىسَهُ وٌَىْ وَشِهَ اٌْىَبفِشُوَْص

( )3

.

ثويجوّ  :ياهلل خهز اىبس نٌْ مً محلهك٘ بهللر بوييصه ّفُٔ زٓواٗ ٨مبدوىَه
ّخهدْا مً محلهك٘ أسدهلل بوشبسدورٗ ّكدوٌ فَٔدو زٓدواٗ ًب ا٨مبدوٌ خوود٘
ّأىَه اىلصهّا ًب بهللآ٘ اىبحلهك٘ ّمل ٓلحلهضْا ذدمبد٘ ْٓمٝدق ًدول تحلدوفب

ط وٌَمَذْ طَذَلَىُُْ اٌٍَّهُ وَػْذَهُ بِرْ رَؾُغىَٔهُُْ ثِةِرِْٔهِص (.)4

( )1مْرٗ ا٤ىفول .7
( )2مْرٗ ا٤ىحلوو .149
( )3مْرٗ ايلْب٘ .32
( )4مْرٗ آل ،نهاٌ .152
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اىبسد نـب بدرتا

مع شهللٗ ٍذْو ايدقًٓ كفدهّا ّسصدْل ثغدهٗ ًب ددٔ

ايهموٗ ىبْاضحلَه يبو دحلل خٔوي٘ اىبشهكـب ٓدسفٌْ مً خ ف دٔ

اىبس نـب

فٔفه أكجه اىبس نـب ّٓما ٙايييب و  ٙاا  ّ ُٔ ،آيُ ّم ه مع ً ٘ ً ٔ د٘
مً أٍل بٔلُ ّأودشوبُ ّمدط اىبٔدهللاٌ ئردٌْ ٍدقا ايمادوّ ٛايجمدوت محلذددٗ
سسٔ٘ أخه ٚيُ ّا ْٗ،ي يود يهللخْل ا٨م٣و .
ايسواد  :مً محلذدات ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًب محلهك٘ بهللر
لىاطو ٛاىبحلهك٘ بسهً ٘،ب ذات ائْو ايقٖ بهللأت فُٔ ّكوىت اىبحلورا ،يهلل
ايحلهب تسلنه أٓومو ّميْات .
ّتظَه فَٔو م٣سه ّبادْ٢ت ّآ٢و ّدهاسدوت ٍّدٕ مدً مصدوآق

اسلذوز اىبٜ٣ر٘ ط ؤَرَغْؼًَُ فُِهَب َِْٓ َُفْغِذُ فُِهَب و َغْفِهُ اٌذَِِّبءَص

( )1

فلفطل اا ،د

ّدل بمحلج٘ ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيدُ ّمد ه يللغشد ٙازبدٓدهٗ محلدومل
ايههب٘ ّا ٤خْٗ ا٨مبوىٔ٘ ّايًْْف وفْفوّ بدـب ٓدهللٖ اا وبدس مدهات ًب
ائْو .
ّمً محلورا ايحلهب ّايًْوٜع اىبشَْرٗ ًب ازبوٍ ٔ٘ :
اّ٤فب  :سددهب ايمسددْد ّامددلنهت ٍددقِ اسبددهب ،شددهًٓ مددي٘ ًّٔددل
أربحلـب بـب أبيو، ٛه ٍّه ًمٔ د٘ برده بدً ّاٜدل ًّمٔ د٘ تغ دب بدً ّاٜدل
ّمممَو رمٕ ك ٔب بً ربٔحل٘ ىوً٘ تحلْا ي مسْد خويد٘ ك ٔدب بٔيندو آخدٙ
ايدييب ضبنددهلل ود  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّمد ه ًب ايسددي٘ اّ٤فب مددً اذذددهٗ بددـب
اىبَودهًٓ ّا٤ىصور .
ايجوىٔ٘  :سهب أّ ْٓو ااسس ّايغربا ٛبـب فه،ـب مً ًمٔ ٘ غافوٌ ٍّنو
،مس ّذبٔوٌ ًّٔل املنهت أربحلـب مي٘ ّكوٌ مممَو مسوبا٘ ًب اشبٔدل
ف هللاسس سصوٌ ٓحلهللّ بسهّ ٘،ايغربا ٛفهد ًّهلل تاهللو ايلفصدٔل ًب دددٛ
موبق .
( )1مْرٗ ايماهٗ .30
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ايجويح  :سدهب بو،دح بدـب اّ٤د ّاشبددرز ًمدل أٌ ٓديحله اا  ،دَٔه
بَذهٗ ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه ئشدرتكْا بومده ّاسدهلل ٍّدْ

ا٤ىصور ّٓيفهاّا بُ لفب ْٓو ايأوم٘ ًول تحلوفب طوَاٌغَّبثِمُىَْ األَوٌَُّىَْ
ِِْٓ اٌُّْهَبعِشََِٓ وَاألَٔظَبسِص (.)1

بٔينو كوىت محلهك٘ بهللر بسمب ،اوٜهللٖ ٍّٕ وها بدـب اسبدق ّايموودل
ّلرااٗ كل مً اياهفـب املٝصول ا٦خه كنو أٌ ،هللا دٔ
فوذا كوٌ ،هللا دٔ

اىبشهكـب كمرياّ

اىبس نـب ٍه ث٣مثوّ ٜ٘ث٣ث٘ ،شه فوٌ ددٔ

اىبشدهكـب

عبْ أيف ردل .
ًّهلل ممق اىبحلهك٘ ىهللا ٛايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ي رفور ًْيُ ( ٢
ليُ ل ٢اا تف شْا )فروٌ ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه ٓادْف ًب
مْم ذٖ ا وز ّأمْام مر٘ ًب اىبْمه ٍّْ ٓيواٖ بر ن٘ ايلْسٔهلل .
(  ً،ربٔحل٘ بً ،موا ايهلل٠فب ّمً سهللثُ أبْ ايدىوا ،يُ ّسهللث

سسـب

بً ،مهللاا بً ،مٔهلل اا بً ،مود ًول :مسحلت ربٔحل٘ بً ،موا ؼبهللثُ أبدٙ
ًول :لى ٙيغ٣و شوب مع أب ٙقبيّ ٙرمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه
ٓاف  ٙ ،ميوزل اياموٜل مً ايحلهب فٔاْلٓ " :و بيد ٙفد ٌ٣لىد ٙرمدْل اا
لئره آمهكه أٌ تحلمهللّا اا ّ ٢تشهكْا بُ شٔٝو ّأٌ رب حلْا مو تحلمهللٌّ مً
اّىُ مً ٍقِ ا٢ىهللاا ّأٌ ت١ميْا بّ ٙتصهللًْا بّ ٙكبيحلْىٕ سل ٙأبـب ً،
اا مو بحلجي ٙبُ ".
ًولّ :خ فُ ردل أسْل ّض ٞيُ غهللٓهتوٌ  ُٔ ،س ٘ ،هللىٔ٘ فإذا فهغ
رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه مدً ًْيدُ ّمدو ا،دو لئدُ ًدول ذيدك
ايهدلٓ :و بي  ٙف ٌ٣لٌ ٍقا للبو ٓهللْ،كه لفب أٌ تس رْا اي٣ت ّايحلد ٚمً
أ،يوًره ّس فوٛكه مً ازبً مً ب

مويك بً أًٔ

ايمهللّ ٘،ايط٣ي٘ ف ٣تأحلِْ ّ ٢تسنحلْا ميُ.
( )1مْرٗ ايلْب٘ .100

لفب مدو ددو ٛبدُ مدً
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ًول :فا ت ٢بٕٓ :و أبت مً ٍقا ايهدل ايقٓ ٚلمحلُ ّٓها  ُٔ ،مو ٓاْل
؟ ًولٍ :قا ،نُ ،مهللايحلد ٚبً ،مهللاىبا ب أبْ ذب.
ًّهلل رّ ٚا٢موو أهبهلل ٍقا اسبدهللٓح ،دً لبدهأٍه بدً أبد ٙايحلمدود
سهللثيو ،مهلل ايههبً بً أب ٙايدىوا  ً،أبُٔ أخربىٕ ردل ٓاول يُ ربٔحل٘ بً
،موا مً بي ٙايهللٓل ّكوٌ دوٍ ٔو فأم ه .
ًول :رأٓت رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًب ازبوٍ ٔ٘ ًب مدْم
ذ ٚا وز ٍّْ ٓاْلٓ " :و أَٓو اييود ًْيْا  ٢ليُ ل ٢اا تف شْا " ّاييدود
صبلنحلٌْ ّّ ُٔ ،را ِٛردل ّض ٞايْددُ أسدْل ذّ غدهللٓهتـب ٓادْل :لىدُ
ووب ٞكوذب.
ٓلمحلُ سٔح ذٍب.
فسأيت ،يُ فاويْاٍ :قا ،نُ أبْ ذب. )1( ).
ّفُٔ ا ْٗ،ي٩مليو  ً،ايالول ّبٔوٌ ياوىٌْ ٍّْ أٌ لوهار ايقًٓ كفهّا
 ٙ ،ايالول خ٣ف ايف٣ق ٍّْ ممب ػب ب ايطهر ٤ىفسَه ًب اييشأتـب
ّمل ٓسلذب ايقًٓ كفدهّا يدهلل ْٗ،ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ذده
بويياق بر ن٘ ايلْسٔهلل ّراّا  ُٔ ،بهمُٔ ّدٔ

اىبس نـب بويسَوو ّاييمول

ف ه ٓرتكَه ّشأىَه للبو را َٔ ،ه قبصهللام ،ن ٕ ياْيُ تحلوفب طوََِب سََُِْذَ بِرْ

سََُِْذَ وٌَىَِّٓ اٌٍَّهَ سًََِص

( )2

لذ أخق ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه سفي٘

مً ايرتاب ّرم ٙبَو وْب دٔ

اىبشهكـب فهللخ ت ذرات ميَدو ًب ،دٔ

ّأىف كل فها مً دٔ

اىبشهكـب ًب آٓ٘  ٢تلرهر لفب ْٓو ايأوم٘ ّيلرٌْ

ماهللم٘ ذدمب٘ اىبشهكـب

ّوشٔض أىَو  ٢تلرهر ّيرً ىفحلَو بدوم ّملذدهللا

لفب ْٓو ايأوم٘ يمٔوٌ ًوىٌْ أٌ محلذدات ايييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه
اسبسٔ٘ ّايحلا ٔ٘ غط٘ وهٓ٘ لفب ٓدْو ايأومد٘ ّأٌ اييدود ٓيلفحلدٌْ ميَدو
( )1ايسريٗ ٢بً كجري .155/2
( )2مْرٗ ا٤ىفول .17
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ٍّٕ بوب ي َهللآ٘ ّايص٣ق يدقا أخللندت آٓد٘ بمدهللر بو٨خمدور ،دً كدٌْ

محلهك٘ بهللر بوبوّ ي لاّْ ٚاذهللآد٘ ّددوًْ ٛيدُ تحلدوفب طفَئبرَّمُىا اٌٍَّئهَص ًب ًْيدُ
تحلوفب ط وٌَمَذْ َٔظَشَوُُْ اٌٍَّهُ ثِجَذْسٍ وَؤَْٔئزُُْ ؤَرٌَِّئخٌ فَئبرَّمُىا اٌٍَّئهَ ٌَؼٍََّىُئُْ رَشْئىُشُوَْص

( )1

خاوبدو لفب

أدٔول اىبس نـب ّاىبس نوت اىبلحلوًم٘ لفب ْٓو ايأوم٘ ٍّْ مً اىبحلذدات ًب
محلهك٘ بهللر .
ّبحلهلل أٌ ًوو اىبشهكٌْ بهمٕ ايسَوو  ٙ ،اىبس نـب تاهللو ،هللا مً ّدَوٛ
اىبشهكـب ي نمورزٗ

ٍّه ،لم٘ بً ربٔحل٘ ّأخِْ شدٔم٘ ّابيدُ ايْئدهلل ّو مدْا

اىبمورزٗ ّتاهللو ذه ث٣ث٘ شموٌ مً ا٤ىصور ّمل ٓحلٯ هفْا أىفسَه بأىَه مً
اّ٤د أّ اشبدرز أّ مً أٍل ٓجهب للبو ًويْا عبً مً ا٤ىصور .

ٍّل ٍقا اياْل مً مصوآق ًْيُ تحلوفب طعَاٍُْمٍِ فٍِ لٍُُىةِ اٌَّزََِٓ

وَفَشُوا اٌشػْتَ ثَِّب ؤَشْشَوُىا ثِبٌٍَّهِ َِب ٌَُْ َُاَضِّيْ ثِهِ عٍُْـَبٔب وََِإْوَاهُُْ اٌاَّبسُ وَثِئْظَ َِضْىَي اٌظَّبٌِِّنيَص
( )2ازبْاب ىحله ئ رٌْ لىقاراّ ي نمورزًٓ مدً اىبشدهكـب بدويرف ،دً ايالدول
ّا٨ىسشوب مً اىبمورزٗ يهلل٢ي٘ ٍقا اياْل ّ ٙ ،اًع لمبدوىٕ دهللٓدهلل ٓلغشدٙ
اييود ّاىس٣خ مً ايام ٔ٘ ّايم هللٓ٘ ّلرتادو ٛلفب ودفوت ا٨مبدوٌ ّودريّرٗ
اييود لفب أًسوو ٍّه :
اّ٤ل  :اىبس نٌْ ٍّه  ٙ ،شحلملـب :
اّ٤فب  :اىبَودهٌّ .
ايجوىٔ٘  :ا٤ىصور .
ايجوىٕ  :أٍل ايرلوب .
ايجويح  :ايقًٓ كفهّا ئرٌْ فٔنو بحلهلل ًسه آخه ٍّه اىبيوفاٌْ .

( )1مْرٗ آل ،نهاٌ .123
( )2مْرٗ آل ،نهاٌ .151
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ٍّل ٓرٌْ اىبيوفاٌْ ًسٔنوّ رابحلوّ ازبْاب ٤ ٢ىَه ذكهّا ًب اياهآٌ
ّٓلصددفٌْ خبصْو دٔ ٘ لخفددو ٛايرفدده ًب ذات ايًْددت ايددقٖ ٓظَددهٌّ فٔددُ
ا٨مبوٌ .
ّسٔينو مسع ،لم٘ بً ربٔحل٘ ّأخْٗ شٔم٘ ّابيُ ايْئهلل ىسم٘ محلوذ ّمحلْذ
ّ،مهلل اا بً رّاس٘ أىفسَه لفب ا٤ىصور ّا ً، ٌ٣،٨ىصهتَه يهمْل اا
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّمل ٓا مْا ممورزٗ اىبَودهًٓ ّيرديَه ًدويْا
ىهٓهلل ممورزٗ ب

ٍوشده ئفذحلدْا رمدْل اا ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه

ّ٤ىَه ل ذا ًل ْا ّاسهللاّ مً ب

ٍوشه شو أمه ٍدقا ايالدل بدـب أٍدل مرد٘

ّ،هللٯِ اىبشهكٌْ ىصهاّ ذه فأمه ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه ث٣ثد٘ مدً
أٍل بٔلُ  ٙ ،ممورزتَه .
ّكوىت اييلٔذ٘ محلذدٗ يهمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه سٔح ًُلل
اىبشهكٌْ ايج٣ث٘ افحل٘ ّاسهللٗ ّلذا كوىت اىبحلهك٘  ٙ ،عبْ اىبمورزٗ ايفهآ٘
فوىَو ًهلل تسلنه أٓوموّ ّأشَهاّ ّكوٌ اىبشهكٌْ ًهلل د مْا محلَه اىب ٌّ١ايرجريٗ
ّسول املٍٔ٠٣ه  ٙ ،آبور اىبوً ٛب مْضع اىبحلهك٘ سبهموٌ اىبس نـب ميَو
ّيرً اىبشهكـب مه،وٌ مو اىَدمْا .
ّفُٔ آٓ٘ ًب ايلرفٔف  ً،اىبس نـب ّا يقًٓ كفهّا أٓطوّ ًب مٔهللاٌ اىبحلهك٘
ّمبرً تسنٔ٘ اسبٔدوٗ ايدهللىٔو (اار ايلرفٔدف ) فدٓ ٣يشصده ٍدقا ايلرفٔدف
ايقٖ ٓلفطل بُ اا ،د ّدل بوىبس نـب ألبو ٓشنل اييود نبٔحلوّ .
ف ددٔس بحلددهلل ىدددّل اىبٜ٣ردد٘ ييصددهٗ ايددييب و د  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّم د ه
ّاىبس نـب ل ٢ايالل ي قًٓ كفهّا يْ أ وهّا  ٙ ،ايماوً ٛب اىبٔهللاٌ ّمْاو ٘

ايالول ًول تحلوفب طفَبػْشِثُىا فَىْقَ األَػْاَبقِص

( )1

فوذا بهللأ ايقًٓ كفهّا ايالول فوٌ

اا ،د ّدل تفطل بلحلذٔل اىلَو ٛاىبحلهك٘ .

( )1مْرٗ ا٤ىفول .12
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ّمل ٓرً ٍقا ا٨ىلَو ٛل ٢آٓ٘ ّمحلذدٗ ي ييب ضبنهلل و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
ّم ه ٤ىُ بقاتُ ىصه يُ ّ ٤وشوبُ ّشوٍهلل  ٙ ،أٌ ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ
ّآيُ ّم ه مل ٓغد أسهللاّ ّاذا غداِ أّ ٍذه  ُٔ ،ايقًٓ كفهّا فوٌ ،وًملَه
ا٨ىَداو ايحلودل ف ٔس بـب بهللأ اىبحلهك٘ ّاىلَوَٜو ل ٢مو،وت ً ٔ د٘ فدوٌ
ً ت ٍقا وشٔض خبصْص محلهك٘ بهللر ّأسهلل فومو ًب محلهك٘ اشبيهللم فاهلل
املنه سصور ا يقًٓ كفهّا ي نهللٓي٘ عبْ ،شهًٓ ئ ٘ ّازبْاب مً دَوت :
اّ٤فب ٍ :يوا تموًٓ بـب ايالول ّاسبصور ف ه ٓاع ًلول ٓحللنهلل ًب محلهك٘
اشبيهللم .
ايجوىٔ٘  :محلهك٘ اشبيهللم شوٍهلل  ٙ ،أٌ ايقًٓ كفهّا ٍه ايدقًٓ ٓاْمدٌْ
بغدّ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّاىبس نـب ًب ،اه اارٍه .
ايجويج٘  :ياهلل كوٌ ًب اسبصور أذّ ٚخسورٗ يقات ايقًٓ كفدهّا فردوٌ
،هللا دٔ

ايقًٓ كفهّا ،شهٗ آ٢ف ردل باْا ضبووهًٓ اىبهللٓيد٘ ٓحلذددٌّ

 ً،اًلشومَو ّ،يهللمو اًلشه ،نهّ بً ّا ايحلومهٖ اشبيهللم بفهمُ ّا،و
اىبس نـب ي نمورزٗ فلاهللو يُ ا٨موو  ُٔ ، ٕ ،ايس٣و فال ُ ًب ّاًحل٘ ملْاتهٗ

ًب كلب ايلفسري ّايسي٘ ّايسريٗ ّأىدل ًْيُ تحلوفب ط وَوَفًَ اٌٍَّهُ اٌُّْاِِْاِنيَ

اٌْمِزَبيَص (ٍّ )1قِ ايرفوٓ٘ شوٍهلل  ٙ ،أٌ اىبشهكـب مل ػبيْا أٖ ىفع مً محلهك٘
اشبيهللم .

ايهابحلدد٘  :ىلٔذدد٘ محلهكدد٘ اشبيددهللم مددً مصددوآق ًْيددُ تحلددوفب طفََُاْمٍَِجُئئىا

خَبئِجِنيَص (.)2
ف صشٔض أٌ ا ٘ٓ٦أ ِ٣،ىديت ًب محلهكد٘ أسدهلل ّىلوٜذَدو ل ٢أىَدو تشدنل
اشبيهللم مً بوب اّ٤يْٓ٘ ايااحلٔ٘ مً ّدِْ :

( )1مْرٗ ا٤سداب .25
( )2مْرٗ آل ،نهاٌ .127
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أّ: ّ٢ياهلل ساق دٔ

اىبشهكـب غ م٘ ًب بحلض دْ٢ت محلهك٘ أسهلل ّمع

ٍقا أخربت ا ٘ٓ٦أ ً، ِ٣،خٔملَه ّسسهتَه ،يهلل ايهدْ لفب مر٘ ّفاهلل
اىبس نٌْ فَٔو ممحلـب ًلٔ ّ٣ميَه ،هللا مً اىبَودهًٓ ايقًٓ ٓحلهفَه أٍل مر٘
ًّهلل تاهللو ذكهٍه .
ثوىٔوّ  :ياهلل كوٌ ،هللا دٔ

اىبشدهكـب ًب محلهكد٘ أسدهلل ث٣ثد٘ آ٢ف رددل

ّسااْا غ م٘ ًب بحلض دْ٢ت اىبحلهك٘

بٔينو زسفْا بحلشهٗ آ٢ف ردل ًب

محلهك٘ اشبيدهللم ّمل ؼباادْا أٖ ىصده ّفٔدُ خٔمد٘ ّخسدورٗ ذده يلردٌْ
مصوآق اشبٔم٘ أ،ه مً أٌ ربلص بأفهاا دٔ

اىبشهكـب مً دَوت :

اّ٤فب  :فٔيا مددْا خددوٜمـب يل شددق اشبٔمدد٘ بددقَّٓه ّأٍ ددَٔه ل ٢اىبدد١ميـب
ميَه.
ايجوىٔ٘  :فٔيا مْا خوٜمـب فلصٔب اشبٔم٘ ،نْو ايقًٓ كفهّا .
ايجويج٘  :فٔيا مْا خوٜمـب يلصوسمَه اشبٔم٘ ًب ايهللىٔو ّا٦خهٗ ٍّدْ مدً

مصددوآق ًْيددُ تحلددوفب ط وََِئئب ٌَهُ ئُْ ؤَالَّ َُؼَ ئزِّثَهُُْ اٌٍَّ ئهُ وَهُ ئُْ َظُئئذوَْ ػَ ئْٓ اٌَّْغْ ئغِذِ
اٌْؾَشَاَِص(.)1

ايهابحل٘  :فٔيا مْا خدوٜمـب مدع أىَده ٍده ايغدداٗ ّاىبَدودهًٓ لذ اخلدور
اىبشددهكٌْ أّاٌ ّمرددوٌ اىبحلهكدد٘ ّديددهللّا أ،ظدده ّأكددرب دددٔ

ًب تددأرٓم

اىبحلورا ًب ازبدٓهٗ .
فددوٌ ً ددت ًددهلل كددوٌ دددٔ

أبهٍدد٘ ،شددهٗ آ٢ف ردددل ّازبددْاب ٍددقا

وشٔض ّيريُ مل ٓاع ًلول ْٓمٝق لذ اىسدشمت ًدهٓ

لفب رّ٠د ازبمدول

فورمل اا ،دد ّددل ؤدْراّ ذبندل ًب ميوًريٍدو ّأرد دَو سذدورٗ ودغريٗ

( )1مْرٗ ا٤ىفول .34
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يرتمَٔو  ٙ ،أبهٍ٘ ّديْاِ فليفق ًب أدسومَه ًول تحلوفب طؤٌَُْ رَشَي وَُْئ َ
فَؼَ ًَ سَثهَ ثِإَطْؾَبةِ اٌْفًُِِ * ؤٌَُْ َغْؼًَْ وَُْذَهُُْ فٍِ رَؼًٍٍُِْص (.)1
اشبومس٘  :فٔيا مْا خوٜمـب كنو اىا مْا ًب محلهك٘ أسهلل .
ايسوامدد٘  :فٔيا مددْا خددوٜمـب يلرددٌْ ٍددقِ اشبٔمدد٘ بهزخددوّ اٌّ ترددهار
ٍذْمَه  ٙ ،اىبهللٓي٘ مهٗ أخه. ٚ
ثويجوّ  :ياهلل ماط مدمحلٌْ شدَٔهللاّ مد ً اىبسد نـب ًب محلهكد٘ أسدهلل ايديت مل
تسلنه لْٓ ٢موّ ّاسهللاّ ّسووه اىبشهكٌْ اىبهللٓي٘ عبدْ ،شدهًٓ ئ د٘ ّيردً
اىبس نـب مل ٓفاهللّا ل ٢مل٘ شَهللاٍّ ٛه :
اّ٤ل  :محلهلل بً محلوذ ايقٖ موت خورز اىبحلهك٘ بحلهلل ىدف دهسُ .
ايجوىٕ  :أىس بً أّد بً ،لٔك .
ايجويح ، :مهلل اا بً مَل .
ايهابع  :ايافٔل بً اييحلنوٌ .
اشبومس  :ثحل م٘ بً غين٘ بً ،هللٖ .
ايسواد  :كحلب بً زٓهلل .
يلصري مسأي٘ شدَهللا ٛاىبسد نـب ْٓمٝدق مدً أمدموب ،دْاٗ ايدقًٓ كفدهّا

خددوٜمـب ٍّددْ مددً أمددهار صبدد ٞآ٦دد٘ بصددٔغ٘ ايفحلددل اىبطددور طفََُاْمٍَِجُئئىا
خَبئِجِنيَص.
ئرٌْ تاهللٓه ا ٘ٓ٦أ : ِ٣،فٔيا مْا ًب كل محلهك٘ مدع اييمدْٗ ّايليدٓدل
ّمً محلوىٕ ًْيُ تحلوفب أ ِ٣،دَوت :

اّ٤فب  :لىُ ّ،هلل َّ،هلل مً ،يهلل اا ،د ّدل ي ند١ميـب ًّب ايليدٓدل

ط وََِْٓ ؤَوْفًَ ثِؼَهْذِهِ ِِْٓ اٌٍَّهِص (.)2
( )1مْرٗ ايفٔل . 2-1
( )2مْرٗ ايلْب٘ .111
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ايجوىٔ٘  :لىُ لىقار ّذبقٓه ي قًٓ كفهّا .
ايجويج٘  :اىُ محلذدٗ ملذهللاٗ ي ييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه سٔح
ٓحل ه اييود باوىٌْ ٍّْ ً :ب كل مهٗ ٓدسف اىبشهكٌْ ي الول ترٌْ ايحلوًم٘
خٔم٘ ايقًٓ كفهّا .
ّبـب اشبٔم٘ ّاشبسورٗ ،نْو ّخصْص ما ق لذ أٌ مصدوآق اشبٔمد٘
ملحلهللاٗ ّكجريٗ ّأَٓنو أكجه خٔم٘ بوييسم٘ ي نشهكـب :
اّ٤فب ْ، :اٗ اىبشهكـب مً محل هك٘ بهللر ّاوهارٍه  ٙ ،ايالول ْٓمٝق .
ايجوىٔ٘  :ردْ اىبشهكـب مً محلهك٘ أسهلل ّغدٍّه اىبس نـب فَٔو
ايجويج٘  :لىاد٣ب اىبشدهكـب ّددٔ

ا٤سدداب مدً غددٍّه ّسصدورٍه

اىبهللٓي٘ ًب محلهك٘ اشبيهللم .

اىبرلور ٍْ ايجويج٘ أً ِ٣،ول تحلوفب ط وَسَدَّ اٌٍَّهُ اٌَّزََِٓ وَفَئشُوا ثِغَئُْظِهُِْ ٌَئُْ َاَئبٌُىا

خَُْشًا وَوَفًَ اٌٍَّهُ اٌُّْاِِْاِنيَ اٌْمِزَبيَ وَوَبَْ اٌٍَّهُ لَىًَِّب ػَضَِضًاص(ّ )1فُٔ ّدِْ :
أّ : ّ٢خٔم٘ اىبشهكـب ًب محلهك٘ اشبيهللم دومحل٘ شبٔملَه ًب كل مً محلهك٘
بهللر ّأسهلل ًّّحلت محلهك٘ اشبيهللم ًب شدْال مدً ايسدي٘ اشبومسد٘ ي دَذهٗ
(شددموس مددي٘  627و ) ًّددهلل سشددهلل اىبشددهكٌْ ذددو كددل دَددْاٍه ّبددقيْا
أمْاذه فحلواّا خوٜمـب .
ثوىٔوّ  :كجهٗ ددٔ

اىبشدهكـب ًب محلهكد٘ اشبيدهللم لذ كدوٌ ،دهللاٍه ،شدهٗ

آ٢ف ردل ٍّْ عبْ ،شهٗ أضحلوف ،هللاٍه ًب محلهك٘ بهللر ّث٣ث٘ أضحلوف
،هللاٍه ًب محلهك٘ أسهلل .
ثويجوّ  :وْل مهللٗ سصور دٔ

اىبشهكـب ي نهللٓي٘ ّفُٔ تحلأل ،٤نوذه

ّدبورتَه ٍّْ ممب سبهللّخ اىب ل ّايطذه ًب ىفْد ،وم٘ ازبٔ
رابحلوّ  :سصور اىبهللٓي٘ ميومم٘ بـب أفدهاا ددٔ
ٓهللركٌْ مْ ٛا خلٔورٍه قبشورب٘ اييمْٗ ّايليدٓل .
( )1مْرٗ ا٤سداب .25

.

اىبشدهكـب خوود٘ ّأىَده
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خومسوّ  :ىصه اىبسد نـب بالدل ا٨مدوو  ،دٕ ٔ ،دُ ايسد٣و ،ندهّ بدً ّا
ايحلومهٖ ٍّْ مً فهموٌ ًهٓ

ًّهلل رب دف ًب محلهكد٘ أسدهلل زبهاسوتدُ ًب

محلهك٘ بهللر ّ،وا ًب غدٍّه ي نهللٓي٘ ًب ا٤سداب يللذ ً ٙب ٍقِ اىبمورزٗ
محلذدٗ ي ييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًب ايسي٘ ايهللفو ٘ٔ،بحلهلل أٌ أوه
َٔ ،و ّذبهلل ٚاىبس نـب ّدول بفهمُ ملمررتاّ بدٍْ ّ،يهللمو ايلأو ًول ايييب
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه  :بهز ا٨مبوٌ ك ُ لفب ايشها ك ُ ) (.)1
مواموّ  :ورب ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّاىبس نـب  ً،ايها ٙ ،
مَوو اىبشهكـب سل ٙمع ماْس بحلطَه بَقِ ايسَوو يمٔدوٌ ًدوىٌْ ٍّدْ أٌ
ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ٓهدْ أمْراّ :
اّ٤ل  :ميع أمموب ّماهللموت ايالول .
ايجوىٕ  :افع ايالول سل، ٙيهلل ايلاو ٛايصفـب .
ايجويح  :ميع املهللام٘ ايالول ،يهلل ًّْ. ُ،
موبحلوّ  :امليو ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه  ً،ماوراٗ دٔ

ايقًٓ

كفهّا ًب ،نق ايصشها ٛبل اكلفْا بأمه ممحلـب ميَه ّد مٍْه لفب اىبهللٓي٘
ّمً محلذدات ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه اسبسٔ٘ ْٓمٝق سسً محلوم ٘
ا٤مه،ّ ٚهللو لٓقاَٜه أّ ًل دَه للبدو تدها ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ
ّم ه ي قًٓ أمهٍّه ماهللار ايفهللٓ٘ ّايمهللل مع اسبدح  ،د ٙايحليوٓد٘ بَده
يلشنل ٍقِ ايحليوٓ٘ ايلسومض ًب ماهللار ايمهللل ّؼبلنل ٍقا ا٤مه ّدٍْوّ :
اّ٤ل  :تها تحلٔـب ايمهللل ي ن١مه ّ،دهللو أخدق ايدييب ود  ٙاا ٔ ،دُ

ّآيُ ّم ه ميُ مَنوّ ّماهللاراّ مً مصوآق ًْيُ تحلدوفب طوَُـْؼُِّئىَْ اٌـَّؼَئبََ
ػًٍََ ؽُجِّهِ ِِغْىُِاًب و َزًُِّب وَؤَعِريًاص (. )2

(ٓ )1يوبٔع اىبْاٗ .348/1
( )2مْرٗ ا٨ىسوٌ .8
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ايجوىٕ  :لىُ مً رششوت ا ٘ٓ٦أ ِ٣،ب شدوظ كدرب ٚك ٔد٘ ٍّدٕ أٌ آ٦د٘
أ ِ٣،تهللً ْ،ب مفَْمَو لفب ،هللو ًلل ا٤مه. ٚ
ايجويددح  :يددٔس مددً و د ٘ بددـب آ٦دد٘ أ،ددّ ِ٣مسددأي٘ ماددهللار ايمددهللل ،ددً
ا٤مه.ٚ
ايهابع  :لىُ مً ماهللموت ىدّل ا ٘ٓ٦أ ِ٣،ل ذ ًّحلت محلهك٘ بهللر ًب ايسي٘
ايجوىٔ٘ ي َذهٗ بٔينو ىديت آ٦د٘ أ،د ِ٣فٔندو بحلدهلل ّاىبدهاا مدً ًْيدُ تحلدوفب

طؤَعِريًا ص ًب ا ٘ٓ٦أٍ ِ٣،ه ا٤مه ٚمً اىبشهكـب ف ٔس بـب اىبس نـب أمه
ّتأمري خوو٘ ّأٌ ا ٘ٓ٦تلْددُ ي نسد نـب نبٔحلدوّ بدأٌ تصدفَه بدو٤بهار
ّوشٔض أٌ ا ٘ٓ٦ىديت ًب أٍل ايمٔت  ُٔ ،ايس٣و ل ٢أٌ اىبهللار ، ٙ ،نْو
اىبحليّ ٙاىبرلور ٍْ اّ٤ل ّ ايجوىٕ ّايهابع أ. ِ٣،
يلرددٌْ مددهللٗ لًومدد٘ ا٤مددهً ٚب اىبهللٓيدد٘ ميومددم٘ ٨وَ،٣دده  ،دد ٙممددواٟ
ا٨م٣و ّأسروو ايشهٓحل٘ ّٓحلْاٌّ لفب مرد٘ ا،دوٗ لفب اا حبروٓد٘ مدريٗ
ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه ّلىأدوا اىبسد نـب يّ٥امده ا٨ذٔد٘
ّضبقرًٓ مً دبهللٓهلل اذذْو  ٙ ،اىبهللٓي٘ ّيرً ر٠مو ٛايرفه أوهّا ٙ ،
ايحلْاٗ لفب ايالول ًب محلهك٘ أسهلل مج نو ،ندهللّا لفب لشدحلول محلهكد٘ بدهللر مدع
ا٤وْات اييت ىوات بودليوب ايالول .
ّ ٢ربلص محلذدات ايييب ضبنهلل و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه اسبسدٔ٘ ًب
محلهك٘ بهللر بأّاٌ اىبحلهك٘ بل ٍٕ مسلنهٗ ّملذهللاٗ ٤ىَو ىحلن٘ مً ،يهلل اا
ّلذا أىدل اا ،د ّدل ىحلن٘ فوىُ أكهو مً أٌ ٓهفحلَو ّمً ّدِْ ا،٨ذوز
ًب محلهك٘ بهللر ّىصه اىبس نـب فَٔو لمليو اىبهللا مً اياموٜل  ً،ا٨غورٗ ٙ ،
اىبهللٓي٘ ّ ً،ىصهٗ ًهٓ

ًب سهبَو  ٙ ،ايييب ّايصشوب٘ .

ّميَو تيومٕ ا٨م٣و ااخل مر٘ ّلدَور بحلض اىبسد نـب ّاىبسد نوت
بو٨مبوٌ ّت ّٗ٣اياهآٌ ّأاا ٛايصّ ٗ٣بٔوٌ محلذدات ايييب ضبنهلل ود  ٙاا
ّ ُٔ ،آيُ ّم ه .
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ٍّل كوٌ اىبس نٌْ ايقًٓ ًب مر٘ ٓقكهٌّ محلهك٘ بدهللر كنحلذددٗ ي دييب
ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّٓل نسدٌْ ميوفحلَدو ازبدْاب ىحلده ًدول

تحلوفب ط وَارْوُشُوا بِرْ ا فَىَضَّشَوُُْ وَأظُشُوا وَُْ َ وَبَْ ػَبلِجَخُ اٌُّْفْغِذََِٓص (. )1

ياهلل دحلل اا ،د ّدل محلهك٘ بهللر سذ٘ ي ييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ
ّم ه ًب سهوُ  ٙ ،ا٨مليو  ً،ايالول ٤ىدُ ٓحل ده بدأٌ محلذداتدُ ايحلا ٔد٘
ّاسبسٔ٘ كوفٔ٘ ذهللآ٘ اييدود لفب مدمل ا٨مبدوٌ ّأٌ ايدقًٓ ٓحلهضدٌْ ،دً
اْ،تُ مٔهللخ ٌْ ا٨م٣و ّيْ بحلهلل سـب .
ّيرً ر٠مو ٛايرفه اخلورّا ايلحلذٔل بويالول سبشهلل اييود لفب دوىمَه
ّميحلَه مً ايلهللبه ًب محلذدات ايييب ضبنهلل فوذا اشرتكْا ًب ضبوربد٘ ايدييب
و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ّأوشوبُ ّماط مديَه ًل د ٙفدوٌ ايحلدهللا ٛبٔديَه
ّبـب اىبس نـب ًهلل ٓسلهللٓه ّٓهغمٌْ ًب و ب ايجأر يا لٍ٣ه ّٓحلهللٌّ ايحلهللٗ
ي رهّز مع ًهٓ

ي الول خوو٘ فنً مره ًهٓ

ايسحلٕ يلأئب اياموٜل

 ٙ ،اىبسد نـب ّلثدورٗ ايحلصدمٔ٘ ٍّدْ مدً مصدوآق ًْيدُ تحلدوفب طصَُِّئَٓ

ٌٍَِّزََِٓ وَفَشُوا َِىْشُهُُْ وَطُذوا ػَْٓ اٌغَّجًُِِص (ّ )2أٌ دبور ًهٓ

ٓمقيٌْ ا٤مْال

ي ناددوت ـب ايددقًٓ ٓ هدحلددٌْ محلَدده ّٓددْفهٌّ ذدده ا٤مدد ش٘ ّايددهللرّ
ّايهّاسددل ّاىبدد١مً ّمددع ٍددقا دبددهللٍه ٓيسددشمٌْ مددً أّل ٓددْو تمددهللأ فٔددُ
اىبحلهك٘.
ٍّل ىبحلذدات ايييب ًب محلهك٘ بهللر مْضًْ ٘ٔ،ب لىسشوب دٔ

ايرفور

مً مٔهللاٌ محلهك٘ أسهلل ًب ذات ائْو ايقٖ ابلهللأت بُ ازبْاب ىحلده يمٔدوٌ
لمروٌ تاسٔه محلذدات ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ًب محلهك٘ بدهللر لفب
أًسوو :

( )1مْرٗ ا،٤هاف .86
( )2مْرٗ ايه،هلل .33
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اّ٤ل  :محلذدات ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه ًب مادهللموت محلهكد٘
بهللر .
ايجوىٕ  :محلذدات ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ،شٔ٘ ّوموق محلهك٘
بهللر ًّمل ابلهللا ٛاىبحلهك٘ .
ايجويح  :محلذدات ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه أثيو ٛايالول ْٓو
بهللر .
ايهابع  :محلذدات ايييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه ،يدهلل لىلَدوٛ
اىبحلهك٘ .
اشبومس  :محلذدات ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه ّبحلدهلل اىَدوٛ
اىبحلهك٘ ًّب اياهٓق لفب اىبهللٓي٘ .
ايسواد  :محلذدات ايييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه اىبلذدهللاٗ
خبصْص محلهك٘ بهللر فنً أمهار ايًْوٜع اييمْٓ٘ ايدلأرؽبٔ٘ اىاطو ٛأٓومَدو
ّيرً مْضَْ،و ّميوفحلَو تما ٙلفب ْٓو ايأوم٘.

لٌ ًْيُ تحلوفب ط وَبِرْ َؼِذُوُُْ اٌٍَّهُ بِؽْذَي اٌـَّبئِفَزَُِْٓ ؤََّٔهَب ٌَىُُْ وَرَئىَدوَْ ؤََّْ

غَُْشَ رَادِ اٌشَّىْوَخِ رَىُىُْ ٌَىُُْ وَُشَِذُ اٌٍَّهُ ؤَْْ َُؾِكَّ اٌْؾَكَّ ثِىٍََِّبرِهِ و َمْـَغَ دَاثِشَ اٌْىَبفِشََِٓص
( )1

شوٍهلل  ٙ ،أٌ اا ،د ّدل أراا ي٩م٣و ايجموت ّايماوّ ٛي نسد نـب

ايحلد بويظفه ًب بهللر مً غري أٌ ٓسحلْا لئَو للبو كوىْا ٓهدٌْ أٌ ؼبْزّا مو
ًب ًوف ٘ أبْ مفٔوٌ مً ايمطوٜع ّٓ ٢هللل ٍقا ايهدو ٙ ، ٛمحلَٔه ًب و ب
اياوف ٘ ًّٔومَه بويلحله

ذو .

ّيْ أراا ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه ٍقا ايلحله

ّلاراا اياوف ٘

شبهز لئَو ًب ايًْت اىبٜ٣ه ّيريُ تأخه ًب اشبهّز سل ٙلدلوزت لفب مر٘
ّكأىددُ مددً مردده اا ،ددد ّدددل بويددقًٓ كفددهّا ّ،نْمددوت ًْيددُ تحلددوفب

( )1مْرٗ ا٤ىفول .7
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ط و َّْىُئئشُوَْ و َّْىُئئشُ اٌٍَّئئهُ وَاٌٍَّئئهُ خَُْئئشُ اٌَّْئئبوِشََِٓص ( )1لذ وددورت ٍددقِ اياوف دد٘
ّاسلنول تحله

اىبس نـب ذو ممم ّو شبهّز ًهٓ

مً مر٘ باصهلل ايالدول

ّ،يهللمو ّو َه خرب م٣م٘ اياوف ٘ مل ٓهدحلْا فوٌ اا ،د ّدل أًوو َٔ ،ه
اسبذ٘ لذ أخلورّا بأىف سَه أّاٌ ّمروٌ اىبحلهك٘ .
ف شاددلَه اذدمبدد٘ فَٔددو ئلددمحلَه ايددقل ًب ايددهللىٔو ّايحلددقاب ًب ا٦خددهٗ

ّترٌْ محلهك٘ بهللر ّىلوٜذَو مً مصوآق ًْيُ تحلوفب ط وََِب ٌَهُُْ ؤَالَّ َُؼَزِّثَهُُْ اٌٍَّهُ وَهُُْ
َظُذوَْ ػَْٓ اٌَّْغْغِذِ اٌْؾَشَاَِ وََِب وَبُٔىا ؤَوٌَُِْبءَهُ بِْْ ؤَوٌَُِْبئُهُ بِالَّ اٌُّْزَّمُىَْ وٌَىَِّٓ
ؤَوْضَشَهُُْ الَ َؼٍَُّْىَْص(. )2
ّلبلهللا ٛاىبشهكـب ايالول ًب محلهك٘ بهللر مً ودهللٯٍه ،دً اىبسدذهلل اسبدهاو
ٍّدمبلَه ّماْس ممحلـب ًلٔ ّ٣ميَه ّأمه ممحلـب آخهًٓ مً ايحلقاب ايقٖ
ذكهتُ ا ٘ٓ٦أٍّ ِ٣،ه محلذدٗ ي ييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه يمٔدوٌ
ًوىٌْ ٍّْ كل آٓ٘ ًهآىٔ٘ تلحل ق قبحلهك٘ بهللر محلذدٗ ،ا ٔ٘ ي ييب ضبنهلل ود ٙ
اا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه يلشرٕ ّتْثق محلذدات سسٔ٘ يُ ًب ذات اىبحلهك٘ .
ّمبرً اىشوً ٛوىٌْ ٍّْ  :اىبحلذدات اسبسٔ٘ مهآٗ ي نحلذدٗ ايحلا ٔ٘ ي ييب
ضبنددهلل ود  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّمد ه ّشددوٍ هلل َٔ ،ددو ّتْكٔددهلل ذددو ٍّددْ مددً

،نْموت ًْيُ تحلوفب ط عَاُشَِهُِْ آََبرِاَب فٍِ اِفَبقِ وَفٍِ ؤَْٔفُغِهُِْ ؽَزًَّ َزَجَََُّٓ ٌَهُُْ
ؤََّٔهُ اٌْؾَك ؤَوٌَُْ َىْ ِ ثِشَثِّهَ ؤََّٔهُ ػًٍََ وًُِّ شٍَْءٍ شَهُِذٌص (.)3

( )1مْرٗ ا٤ىفول .30
( )2مْرٗ ا٤ىفول .34
( )3مْرٗ فص ت .53
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ًّب ًْيُ تحلوفب طََبؤَهَب اٌاَّجٍِ ارَّكِ اٌٍَّهَ وَالَ رُـِغْ اٌْىَئبفِشََِٓ وَاٌُّْاَئبفِمِنيَ بَِّْ
اٌٍَّهَ وَبَْ ػًٍَُِّب ؽَىًُِّبص (ّ )1را أىَو (ىديت ًب أبٕ مفٔوٌ بً سهب ّ،رهم٘
بً أبٕ دَل ّأبٕ اْ،٢ر ،نهّ بً (أبٕ) مفٔوٌ ايس نٕ ّذيدك أىٯَده
ًهللمْا اىبهللٓي٘ فيديْا ، ٙ ،مهلل اا بً أُبٕ رأد اىبيوفاـب بحلهلل ًلول أُسهلل ًّهلل
أ،اوٍه ايييبٯ و ٓ ٙاا  ُٔ ،ا٤موٌ  ٙ ،أٌ٫ٓ ٬ر ٓنِْ
فاوو محلَه ،مهللاا بً محلهلل بً أبٕ مهق ّوحلن٘ بً أبريم
فاول ي ييبٯ و  ٙاا  ُٔ ،آيُ ّم ه  :ارفض ذكه آذليو اي٣ت ّايحلدٯٚ
ّميوت ًّل  :لٌٯ ذو شفوّ ٘،ميفحل٘ ىبً ٪،م٪هللٍ٪و ّىهلل،ك ّربٯك
فش قٯ  ٙ ،ايييب و ٓ ٙاا ًْ ُٔ ،ذه
فاول ،نه بً اشبآوب  :اٜقٌ ييو ٓورمْل اا ًب ًل َه
فاول ايييب ( ُٔ ،ايس٣و)  :لىٯٕ ًهلل أ،ألَه ا٤مدوٌ)

( )2

ّكدوٌ ر٠مدوٛ

ايرفه ٓيديدٌ  ٙ ،رأد اييفوم ًب اىبهللٓي٘ .
ٍّل مبرً تسنٔ٘ ايهللىٔو (اار ايلاْ ) ٚازبْاب ىحله يلرٌْ ا٦خهٗ (اار
ايجْاب  ،د ٙايلادْ ٌ٤ّ ) ٚاا ،دد ّددل ٓهٓدهلل يحلمدواِ اكليدوز اسبسديوت
ّايفْز بو٤ده ّايجْاب بويلأهلل بسيً ايلاّْ ٚدحلل اا ،د ّدل اسبٔوٗ

ايهللىٔو ميومم٘ ي لش ٕ بَو ّلربوذٍو رااٛ٭ ّزاااّ ًول تحلوفب طوَرَضَوَّدُوا فَةَِّْ
خَُْشَ اٌضَّادِ اٌزَّمْىَيص (.)3

ّ(  ً،أبٕ ذر ًول ً :ول رمْل اا و  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه  :اتدقٔ
ق اييددود خب ددق
ع ايسددٔ ٘ٝاسبسددي٘ كبشَ٫ددو ّخددوي ٔ
اا سٔجنددو كيددت ّأتمدد ٔ
سسً)(.)4
( )1مْرٗ ا٤سداب .1
( )2أىظه ايرشف ّايمٔوٌ ي جحل يب .77/11
( )3مْرٗ ايماهٗ .197
( )4ايهللر اىبيجْر .436/2
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ّ ً،اذبوا ميرٔ٘ اييمْٗ وهللّر ا٤مه مً ا٤ىمٔو ٛي يود بقات ك ندوت
ّاتق اا سٔح كيت .
ًّب ٔ،س ُٔ ، ٙايسد٣و ذكده أىدُ ًدول (ٓدو ابدً آاو ايطدحلٔف اتدق اا
سٔجنددو كيددت ّكُدًً ٬ب ايددهللىٔو ض٪دٔ٬فّو ّاتٲرٰدقٰ اىبسددودهلل ٪بٔلددو ِّّ ٪،دده ٔ،ئددك
ايمروّ ٛد٪س٪هللا ايصٲم٬ه ًّ مك ايفٰرِه ّ ٢تَله بهزم غهلل) (.)1
ّايلاْ ٚئست مهاّ بـب ايحلمهلل ّربُ تحلوفب للبو ٍٕ خْف ّّدل ّفحلدل
،مددواٖ اّ٠ب ظددوٍه ّمسددلْر ّٓددأت ٕ ايحلمددهلل قبصددوآق ايلاددًْ ٚب ايسدده
ّايحل٣ىٔ٘ ًّهلل ّرا خبصْص ايصٔوو ( ً،ابً مسحلْا ًول ً :دول رمدْل
اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه  :لٌ اا دحلل سسي٘ ابً آاو ،شه أمجوذو لفب
ممحلنو ٜ٘ضحلف ل ٢ايصْو ّايصْو يٕ ّأىو أددٖ بُ) (. )2
ب شوظ ىرل٘ ،اوٜهللٓ٘ ٍّٕ أٌ اىبر ف ٓسلا ٔع ا٨ىفهاا ّاشب ْٗ فٔنسك
ًب خ ْتُ  ً،اىبفاهات فٔذحلل اا ،د ّدل ثْابُ  ُٔ ،يمٔوٌ أٌ ايلادْٚ
ّأً٘ تصوسب ا٨ىسوٌ ًب كل سول .
ياهلل ورب اىبس نٌْ  ٙ ،تحلدقٓب ووٜفد٘ مدً ايصدشوب٘ مجدل بد٣ل ّ،ندور
ّأبْٓددُ ّخمددوب ّلرااتَدده ًلددل ايددييب ضبنددهلل و د  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّم د ه
دبَٔدٍه ازبْٔش يالويُ ًب محلهك٘ بدهللر ّأسدهلل ّاشبيدهللم للبدو أددوبَه بدوياْل
( فإىٕ أًْل كنو ًول أخٕ ْٓمف ٢ " :تجهٓب ٔ ،ره ائْو ٓغفه اا يره ٍّْ
أرسه ايهاهبـب " أ ٢لٌ كل او ّمول ّمأثهٗ كوىت ًب ازبوٍ ٔ٘ ذبت ًهللمٕ ل٢
مهللاى٘ ايمٔت ّماوٓ٘ اسبوز) (. )3
فرهز مَٔل بً ،نهّ مً بٔ لدُ ّودور ٓغدهللّ ّٓدهّق  ٢ؽبشد ٙايالدل أّ
آ٨دقا ٛأّ ايدقو ّايلامددٔض  ،د ٙفحل دُ مددع ايدييب ود  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيدُ ّمد ه
ّاىبس نـب .
( )1تفسري ابً كجري .185/2
( )2ايهللر اىبيجْر .180/4
( )3طبلصه تأرٓم امشق .426/3
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ايسوبع  :بحلهلل فلض مر٘ خهز ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّمد ه ميَدو
ملْدَوّ لفب اىبهللٓي٘ مع لسلنول ًلول ثأف ٍّْازٌ لذ ّو ت ا٤خمور لفب مر٘
بأىَه ٓسلحلهللٌّ يغدٍّو ّاذذْو  ٙ ،ددٔ

اىبسد نـب ّخدهز مدَٔل بدً

،نهّ مع ايدييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه لفب محلهكد٘ سديـب ٍّدْ
شها.
ًّٔل اشرتا مع اىبس نـب بويالول ّبحلهلل أٌ ذباق اييصده ي نسد نـب أ ،دً
ام٣مُ ّأ،اوِ ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيدُ ّمد ه مدً غيدوٜه سديـب موٜد٘ مدً
ا ٨بل ّسسً لم٣مُ ّ،وا لفب مر٘ ئأه فَٔو .
ياهلل اخل ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه مرد٘ ٓدْو ايفدلض ّمحلدُ ،شدهٗ
آ٢ف مً أوشوبُ ته ٚىبوذا ٍقِ ايرجهٗ مع ظَدْر ايطدحلف ّايدًٍْ  ،دٙ
ًهٓ

ْٓمٝق ازبْاب مً ّدِْ :
أّ : ّ٢بٔوٌ فطل اا ،د ّدل  ٙ ،ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه

ّاىبس نـب .
ثوىٔوّ  :كجهٗ ،هللا اىبس نـب شوٍهلل  ٙ ،وهللم اييمْٗ لذ أراا ايييب ود ٙ
اا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه أٌ ٓمـب ٍ٤ل مر٘ آٓ٘ سسٔ٘ ٍّٕ أٌ ،دهللا ايدقًٓ آميدْا
بو٢٦ف اىب١يف٘ ّٓلموار لفب ا٤ذٍوٌ أٌ ايدقًٓ بادْا ًب اىبهللٓيد٘ سطدهّا لفب
مر٘ مع ايييب اّ مج َه أّ أًل ميَه ً ٔ. ّ٣
ثويجوّ  :ياهلل خدهز ايدييب ضبندهلل ود  ٙاا ٔ ،دُ ّآيدُ ّمد ه مدً مرد٘ ئ د٘
اذذهٗ خوٜفوّ ئس محلُ ل ٢أبْ بره ئحلْا بحلهلل مثوٌ ميْات ّمحلُ ،شهٗ آ٢ف
مهللدذـب بويس٣ق .
ّربف د ق ايهآددوت فددْم رأد ايددييب و د  ٙاا ٔ ،ددُ ّآيددُ ّم د ه ّأمومددُ

ّخ فُ ّمً بٔيُ ّمشويُ ّ ٍدْ مدً ،نْمدوت ًْيدُ تحلدوفب ط وٌٍََِّئهِ اٌْؼِئضَّحُ وٌَِشَعُئىٌِهِ
وٌٍَُِّْاِِْاِنيَص(.)1

( )1مْرٗ اىبيوفاٌْ .8
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اٌصحبَ ِٓ جهخ احلجس األظىد يف اٌطىاف

اسبنهلل ايقٖ دحلل اياْاف ركيوّ مً أركوٌ اسبر ّمً آ٦وت اىسٔوب
اياْاف مع كجهٗ اياوٜفـب ّٓمهللأ اياْاف مً دَ٘ ا٤مْا ّضبوذاتُ ًّ،
رمْل اا و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه أٌ اسبذه ا٤مْا مدً سذدورٗ ازبيد٘
ّ،يُ و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه  :ئأتـب ٍقا اسبذه ٓدْو ايأومد٘ يدُ ٔ،يدوٌ
ٓمصه بَنو ّيسوٌ ٓياق بدُ ٓشدَهلل  ،د ٙمدً امدل نُ حبدق

( )1

ط وٌََُْـَّىَّفُىا ثِبٌْجَُْذِ اٌْؼَزُِكِص (.)2

ًدول تحلدوفب

ّيرً ٓ٣سا ،يهلل اياْاف ايدسوو ماوبل اسبذه ا٤مْا بسمب ًّْف
أكجه اياوٜفـب ،يهللِ ّا٨شورٗ بوئهللًٓ ّايلرمري ،هللٗ مهات ّايصْاب أٌ
ايلرمري مهٗ ّاسهللٗ ّميَه مً ٓمهللأ بويلرمري ًمل ايْوْل افب ضبوذاٗ اسبذه
ا٤مْا ّٓ ٢صض ٍدقا ايًْدْف خوود٘ ،يدهلل ايدسدوو ياو،دهللٗ  ٢ضدهر ّ٢
ضهار ًب ا٨م ٣و ّييفٕ اسبهز ًب ايهللًٓ ّىبو فُٔ مً آ٨قا ٛايحلوو ّل،وً٘
سهك٘ اياْاف ّمري اياوٜفـب .
فيهدْ مدً ايهٜومد٘ ايحلومد٘ يشد ٌّ١اىبسدذهلل اسبدهاو دحلدل مهشدهللًٓ ًب
اياْاف بـب اسبذه ا٤مْا ّىَوٓ٘ اىباوف ًب اياوبق ا٤رضٕ مً دَ٘ دمل
ايصفو ٓصحلهلل كل ّاسهلل مديَه  ،د ٙاكد٘ فٔدأمه ايادوٜفـب قبْاود ٘ ايسدري
ّاياْاف ّ،هللو ايًْْف .
ّكقا ًب اياوبق اّ٤ل ّاياْابق ا٤خه، ٚيهلل ايدسوو فَٔو.
لٌ ًٔوو بطحل٘ ميلسمـب حبح اياوٜفـب ، ٙ ،هللو ايًْْف ماوبدل اسبذده
ا٤مْا مٔنيع مً سو٢ت اخليوم ّمْٔفه عبْ ربع ًّت اياْاف ّؽبفف
مً ايدسوو ًب مْمه اسبدر ّايحلندهٗ خوود٘ ًب شدَه رمطدوٌ ّ٪،دًٔ ابدً
٪،مٲودٕ أٌَٲ اييٲمٰٙٲ و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه اض٬داَم٪ع ٪فَوم٬دلَ ٪ه٪ّ ٪كَمٲده ٪ث٫دهٲ ر٪م٪دل٪
( )1تفسري ايهازٖ .341/2
( )2مْرٗ اسبر .29
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ثَ٣٪ث َ٘٪أَشْاس ّ٪كَوىْ٫ا لٔذ٪ا بَ ٪غْ٫ا ايهٳكًِ ٪ائِ٪ن٪وىٰ٪ّ ٪ٙت٪غٔ٪ٲم٫دْا مٰدًًُ ٬ده ٕ ٬ٓ٪م٪ش٪دْ٬ا ث٫دهٲ
ٓ٪اِ ُحلَٔ٬َٔ ٪، ٪ٌْ٫ه٪ٓ ٬ه٬م ٪ٌْ ُ ٫ت٪اُْلًُ ٫ه ٬ٓ٪ٮ كَأَىٲَ٫ه ٫ايِغٰدًَ ٫ٌَ٢٬ول ٪ابً ٪،مٲدودٕ فَرَوى٪دت٬
م٫يٲّ٘(.)1
لٌ ايقٖ ٓحلوىُٔ اياوٜفٌْ مً ٍقا ايًْْف ًهلل  ٢ؼبس بُ غريٍه .
ّي مٔت اسبهاو أربحل٘ أركوٌ ٍٕ :
اّ٤ل  :ركً اسبذه ا٤مْا ّٓسدن ٙأٓطدوّ ايدهكً ايشدهًٕ ّٓلصدف
بفطوٜل .
اّ٤فب  :ا ٨ىفهاا برٌْ اسبذه ا٤مْا فُٔ ّايقٖ ىدل اشدهلل بٔوضدوّ مدً
ايج ر فسْاتُ خاوٓو ب

آاو كنو ّرا  ً،ايييب ضبنهلل و  ٙاا ّ ُٔ ،آيدُ

ّم ه(.)2
ايجوىٔ٘  :لىفهاا ٍقا ايهكً ّاسبذه بو٨مل٣و ّايلامٔل .
ايجويج٘  :ب

ركً اسبذه ا٤مْا ًْ ٙ ،ا،هلل لبهأٍه .

ايهابحل٘  :لبلهللا ٛايا ْاف مً ركً اسبذه ا٤مْا .
اشبومسددد٘  :ايلردددمري ّا٨شدددورٗ لفب اسبذددده ،يدددهلل تحلدددقر ايْودددْل لئدددُ
أثيددو ٛاياددْاف

ًّب امددلشموب ايسدد٣و  ،دد ٙاسبددوز ،يددهلل ْ،اتددُ ّرا

،ددً ا٨مددوو  ،ددٕ بددً اسبسددـب ًددول  :مددً ،ددوىق سود دوّ بغمددورِ كددوٌ كألبددو
امل ه اسبذه ا٤مْا.
ايسوامدددد٘  :اىلَددددو ٛاياددددْاف بحلدددددهلل كبددددو و ايشددددْس ايسددددوبع ،يدددددهلل
ركددددً اسبذدددده ا٤مددددْا ئشددددَهلل ي نسدددد ه  ،دددد ٙأاا ٛاسبددددر ًددددول

تحلوفب ط وٌٍََِّهِ ػًٍََ اٌاَّبطِ ؽِظ اٌْجَُْذِ َِْٓ اعْزَـَبعَ بٌَُِْهِ عَجُِالًص(.)3

( )1ميً أبٕ ااّا .118/2
( )2ايهللر اىبيجْر .258 /1
( )3مْرٗ آل ،نهاٌ .97
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ايجدددددوىٕ  :ايدددددهكً ائندددددوىٕ ٍّدددددْ ايدددددقٖ ٓادددددع ًمدددددل اسبذددددده
ا٤مددددْا ًب اياددددْاف مددددً ايشددددْس ايجددددوىٕ ّمددددو بحلددددهللِ ّيددددُ فطدد دٔ ٘
ٍّددددٕ بيددددو ، ِ٠ددددًْ ٙا،ددددهلل لبددددهأٍه ٔ ،ددددُ ايسدددد٣و أٓطدد دوّ أٖ بددددـب
ركدددددددً اسبذددددددده ا٤مدددددددْا ّبٔيدددددددُ ،ندددددددْو ّخصدددددددْص ما دددددددق
ففطوٜل ركً اسبذه ا٤مْا أكجه.
ايجويدددددح  :ايدددددهكً ايحلهاًدددددٕ ٍّدددددْ ايدددددقٖ ٓ دددددٕ ركدددددً اسبذددددده
ا٤مددددْا ّتسددددنٔلُ ايددددهكً ايحلهاًددددٕ محلذدددددٗ ي ددددييب ودد د  ٙاا ٔ ،ددددُ
ّآيُ ّم ه ي هلل٢ي٘  ٙ ،فل ض ايحلهام ًّهللّو ّفهلل اسبوز ميُ.
ًّب سدددددهللٓح ،مدددددهلل اا ًدددددول مسحلدددددت ايدددددييب وددد د  ٙاا ٔ ،دددددُ ّ

مددد ه ٓادددْل بدددـب ايدددهكً ائندددوىٕ ّاسبذددده ا٤مدددْا طسَثَّاَئئئب آرِاَئئئب فِئئئٍ
اٌئئئئئذَُْٔب ؽَغَئئئ ئاَخص( )1آ٦ددددد٘ ّٓادددددْل لذا اىلَددددد ٙلفب ايدددددهكً ايحلهاًدددددٕ :
اي ددددَه لىددددٕ أ،ددددْذ بددددك مددددً ايشددددك ّايشددددها ّاييفددددوم ّايشدددداوم
ّمْ ٛا٤خ٣م (.)2

ايهابددددع  :ايددددهكً ايشددددومٕ ٍّددددْ ايددددقٖ ٓ ددددٕ سٰذدددده لمسؤ،ددددل
ًب اياْاف.
ّكدددددل مدددددً ايدددددهكً ايحلهاًدددددٕ ّايشدددددومٕ ئسدددددو  ،دددددًْ ٙا،دددددهلل
لبددددددهأٍه ً ٌ٤هٓشددددددوّ ضدددددددٔاْا ًب مسددددددوس٘ ّبيدددددددو ٛايمٔدددددددت مدددددددً
دَلَنو ًّٔل يياص اىبول ايأب ْٓمٝق.

( )1مْرٗ ايماهٗ .201
( )2ابً س٫ذ٬ه ايحلسا٣ىٕ  /ت 852ايل رٔص اسبمري .247/2
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ًددددددول تحلددددددوفب ط بَِّْ ؤَوَّيَ ثَُْئئئئئئذٍ وُػِئئئئئئغَ ٌٍِاَّئئئئئئب طِ ٌٍََّئئئئئئزٌِ ثِجَىَّئئئئئئخَ ُِجَبسَوئئئئئئب
وَهُئئئئ ئذًي ٌٍِْؼَئئئئ ئبٌَِّنيَ* فُِئئئئ ئهِ آََئئئئئئبدٌ ثَُِّاَئئئئئئبدٌ َِمَئئئئئئبَُ بِثْئئئئ ئشَاهَُُِ وََِئئئئ ئْٓ دَخٍََئئئئ ئهُ
وَبَْ آِِاًبص(ّ : )1مً آ٦وت ايموٍهات ًب ايمٔت :
أّ : ّ٢ماددددوو لبددددهأٍه ّأثدددده ًهللمٔددددُ ًب اىباددددوو مددددع أىددددُ وددددرهٗ
،يدددددهللمو بيددددد ٙايمٔدددددت أّ ،يدددددهللمو زار لمسو ٔ،دددددل ّىبدددددو لرتفدددددع بيدددددوٛ
ايرحلمددددد٘ لمدددددلحلوٌ لبدددددهأٍه بوىبادددددوو لذ ًّدددددف ٔ ،دددددُ ّودددددور ّيدددددهللِ
لمسؤ،دددددل ٓيوّيدددددُ اسبذددددده ّكدددددوٌ اىبادددددوو م٣وددددداوّ زبدددددهللار ايمٔدددددت
ّأخٯدددددهِ ،نددددده بدددددً اشبادددددوب ًب أٓومدددددُ لفب ىوسٔددددد٘ ايشدددددهم حبٔدددددح
ٓسددددلأع اياددددوٜفٌْ اياددددْاف مددددً غددددري مداهبدددد٘ ي نصدددد ـب ياْيددددُ

تحلوفبطوَارَّخِزُوا ِِْٓ َِمَبَِ بِثْشَاهَُُِ ُِظًًٍَّص(.)2

ثوىٔدددوّ  :مدددً اخ دددُ كدددوٌ آميدددوّ فويدددقٖ ٓدددهللخل ايمٔدددت  ٢ؽبدددوف ل٢
اا .
ياددددهلل كددددوٌ ايحلددددهب ًمددددل ا٨مدددد٣و ًب دوٍ ٔدددد٘ ّذبردددده أفحلددددوذه
ايحلصددددددمٔ٘ ّايجددددددأر ّايغدددددددّ ّيرددددددً دحلددددددل اا ،ددددددد ّدددددددل ًب
ً دددددْبَه سهمددددد٘ ًّهللمدددددٔ٘ ي مٔدددددت اسبدددددهاو ٍّدددددقا ا٤ثددددده ايا ددددديب
ّٓددددربزِ ايف حلددددل ًب اشبددددورز بددددإكهاو ايحلددددهب ي مٔددددت اسبددددهاو ّأّئوٜددددُ
آٓ٘ مً ،يهلل اا ًب ،ومل ايا ْب ّا٤فحلول .
ّكددددوٌ ايهدددددل ٓاددددْو بويالددددل فٔطددددع ًب ٫،ياددددُ وددددْف٘ ّٓ ذددددأ
لفب اسبددددهو فٔ اددددوِ ابددددً أّ أخ اىبالددددْل ٍّددددْ ًب اسبددددهو فددددَٔٓ ٣ٯذددددُ
ّاٌ كوٌ ًب غري ا٤شَه اسبهو لفب أٌ ؽبهز مً اسبهو.
ثويجوّ  :ايرحلم٘.
( )1مْرٗ آل ،نهاٌ .98 -97
( )2مْرٗ ايماهٗ .125
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رابحلدددد دوّ  :تددددددداسه اييددددددود ًب اياددددددْاف ّ،يددددددهلل ايشددددددحلوٜه ًّب
ا٨فوض٘ ٍّْ مً محلوىٕ تسنٔ٘ بر٘ يلموا أٖ تهللافع اييود.
خومسوّ :ايصفو.
مواموّ  :اىبهّٗ.
موبحلوّ  :بٝه زمدو.
ثوميوّ  :سذه لمسؤ،ل.
تومدددددحلوّ  :اىبشدددددحله اسبدددددهاو ٤ىدددددُ مدددددً اسبدددددهو أمدددددو ،هفددددد٘ فَدددددٕ
ئسددددت مددددً اسبدددده و ّشددددهٯفَو اا بددددأٌ ذكهٍددددو ًب اياددددهآٌ ًددددول

تحلوفب ط فَةِرَا ؤَفَؼْزُُْ ِِْٓ ػَشَفَبدٍ فَبرْوُشُوا اٌٍَّهَ ػِاْذَ اٌَّْشْؼَشِ اٌْؾَشَاَِص(.)1
،وشهاّ  :اتصول اياْاف بويمٔت ًب اي ٔل ّاييَور .

اسبدددددواٖ ،شددددده  :تْئددددد٘ اىبدددددلاـب ي نسدددددذهلل اسبدددددهاو ّلزاسددددد٘
ايددددقًٓ كفددددهّا ،يَددددو بفدد د لض مردددد٘ ًب ايسددددي٘ ايجوميدددد٘ ي ددددَذهٗ ًددددول

تحلددددوفب ط وََِئئئئب ٌَهُئئ ئُْ ؤَالَّ َُؼَئئ ئزِّثَهُُْ اٌٍَّئئئهُ وَهُئئ ئُْ َظُئئئئذوَْ ػَئئئْٓ اٌَّْغْئئ ئغِذِ اٌْؾَئئ ئشَاَِ وََِئئئئب
وَئئئئئئئئبُٔىا ؤَوٌَُِْئئئئئئئئبءَهُ بِْْ ؤَوٌَُِْئئئئئئئئبئُهُ بِالَّ اٌُّْزَّمُئئئئئئئئىَْص

( )2

ًّب ًاددددددددع ايل مٔدددددددد٘

ّدِْ:
أّ ،ّ : ّ٢دددددً ٙدددددْل مشدددددَْر تاادددددع ا يل مٔددددد٘ ي نحللنددددده ّايدددددقٖ
ٓحللنددددده سبدددددر ايلنلدددددع ،يدددددهلل اسبذددددده ا٤مدددددْا ّبدددددُ ًدددددول اسبيفٔددددد٘
ّايشدددددوفحلٔ٘ ّاسبيوب ددددد٘ ّامدددددلهللل ٔ ،دددددُ بادددددْل (ابدددددً ،مدددددود أٌ
رمدددددْل اا وددددد  ٙاا ٔ ،دددددُ ّآيدددددُ ّمددددد ه كدددددوٌ مبسدددددك ،دددددً
ايل مٔ٘ ًب ايحلنهٗ لذا امل ه اسبذه (.)3

( )1مْرٗ ايماهٗ .198
( )2مْرٗ ا٤ىفول .34
( )3وشٔض ابً خدمب٘ .205/4
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ثوىٔدد دوّ ً :اددددع ايل مٔدددد٘ ،يددددهلل اخددددْل أاىدددد ٙاسبددددهو ّىسدد دب ابددددً
،نه فحل ُ لفب ايييب و  ٙاا ّ ُٔ ،آيُ ّم ه .
ثويجددددددوّ ٓ :ااددددددع ايل مٔدددددد٘ لذا اخددددددل اسبددددددهو اٌ كددددددوٌ اسهامددددددُ
ي حلندددهٗ مدددً مٔاوتدددُ لذا كدددوٌ ا٨سدددهاو مدددً غدددري مٔادددوت ايم دددهلل ايدددقٖ
ددددو ٛميدددُ كندددو يدددْ كدددوٌ مدددً أٍدددل ايحلدددهام ّأسدددهو مدددً ايليحلدددٔه فوىدددُ
ٓااددددع ايل مٔدددد٘ لذا اخددددل بٔددددْت مردددد٘ أّ اىبسددددذهلل اسبدد دهاو ّبددددُ ًددددول
اىبويرٔ٘ .
ّّرا ،ددددً ا٨مددددوو دحلفدددده ايصددددوام ٔ ،ددددُ ايسدددد٣و  :اىبلنلددددع لذا
ىظدددده لفب بٔددددْت مردددد٘ ًاددددع ايل مٔدددد٘ ،يددددهلل ،امدددد٘ اىبددددهللىٔـب ّكوىددددت
،يددددهللٍو ىَوٓدددد٘ بٔددددْت مردددد٘ ّتاددددع غددددهب ازبمددددل ايددددقٖ ٓشددددهف
 ،ددددد ٙشدددددَهللا ٛمرددددد٘ مدددددً ايشدددددهم ّٓسدددددن ٙائدددددْو (رٓدددددع أبدددددٕ
مددددهللافع) ّمسددددٕ ازبمددددل اىبددددقكْر بومدددده أبدددد ٕ مددددهللافع  ٌ٤ا٤تددددهاا
أٓوو ايحلجنوىٔـب ىصمْا  ُٔ ،اىبهللافع .
ّ،دددددً ا٨مدددددوو ايصدددددوام ٔ ،دددددُ ايسددددد٣و  :لٌ رمدددددْل اا وددد د ٙ
اا ٔ ،ددددُ ّآيددددُ ّمدد د ه اخددددل مددددً أ ،دددد ٙمردددد٘ مددددً ،امدددد٘ اىبددددهللىٔـب
،يهلل ايفلض.
ىرددددهر اًرتاسيددددو حلددددل مهشددددهللًٓ ًب اىباددددوف أٓددددوو ايدسددددوو مددددجّ٣
ٓاددددف أسددددهللٍه  ،دددد ٙاكدددد٘ ،يددددهلل ماددددوو ابددددهاٍ ٔه ّآخدددده ،يددددهلل بٝدددده
زمدددددو ّثويددددح ًب ىَوٓدددد٘ اىباددددوف مددددً دَدددد٘ ايصددددفو ؼبجددددٌْ اياددددوٜفـب
 ،ددددد ٙايسدددددري ّ،ددددددهللو ايًْدددددْف ،يددددددهللمو ٓصددددد ٌْ ًب اياددددددْاف افب
ضبوذاٗ اسبذه ا٤مْا .
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اٌعفس ادلجبزن
زدود وسميخ ػًٍ ثؼض األجصاء األخريح ِٓ هرا
ِ

 -0مسبحخ اإلِبَ شُخ األشهس.

 -5مسبحخ اٌؼالِخ اٌشُخ أ.دِ .فزٍ مجهىزَخ ِصس اٌؼسثُخ.
 -3األِني اٌؼبَ دلٕظّخ اٌزؼبوْ اإلظالٍِ.

 -4ظُبدح زئُط رلٍط اٌمضبء األػًٍ /اٌؼساق

 -5ظُبدح زئُط زلىّخ إظزئٕبف دَبىل اإلحتبدَخ
 -6األِني اٌؼبَ إلحتبد ادلؤزخني اٌؼسة.

 -7ظؼبدح أ.دِ .دَس جبِؼخ ادلٍه فُصً /ادلٍّىخ اٌؼسثُخ اٌعؼىدَخ

 -8ظؼبدح أ.دِ .دَس جبِؼخ وسدفبْ /اجلّهىزَخ اٌعىدأُخ.
 -9ظؼبدح أ.دِ .دَس اجلبِؼخ اإلظالُِخ /ادلدَٕخ ادلٕىزح.

 -01ظؼبدح أ.د .زئُط اجلبِؼخ اٌؼسالُخ.

 -00ظؼبدح أ.د .زئُط جبِؼخ ذٌ لبز  /اٌؼساق.

 -05ظؼبدح أ.د .زئُط جبِؼخ جدازا /ادلٍّىخ األزدُٔخ اذلبمشُخ.

 -03ظؼبدح أ.دِ .دَس جبِؼخ األِري ػجد اٌمبدز /اجلّهىزَخ اجلصائسَخ.

 -04ظؼبدح أ.د .زئُط جبِؼخ ظىِس /اٌؼساق.

 -05وٍّخ اٌؼالِخ اجلًٍُ اٌعُد ػجد اٌعزبز احلعٍٕ اٌجغدادٌ
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اٌعُد صبحت اٌفضٍُخ ادلسجغ اٌدٍَٕ اٌشُخ/صبحل اٌطبئٍ
أظزبذ اٌفمه واألصىي واٌزفعري واألخالق

اٌعالَ ػٍُىُ وزمحخ اهلل وثسوبره

وثؼد.....،

فٍمــد رٍمُــذ حبّــد اهلل زظــبٌزىُ اٌسلُمــخ وثهــب اجلــصء احلــبدٌ

واخلّعىْ يف رفعري آَخ واحدح ِٓ ظىزح آي ػّساْ ِٓ اٌمسآْ اٌىسَُ.

ٔزضسع إىل اهلل اٌؼٍٍ اٌمدَس أْ ٍَهّىُ اٌؼٍُ إٌبفغ واْ جيؼٍـه

يف ُِصاْ حعٕبرىُ.

وشىس اهلل ٌىُ حعٓ ػٍّىُ

واٌعالَ ػٍُىُ وزمحخ اهلل وثسوبره

يف ِٓ 03 :صفس 0459هـ
ادلىافك ِٓ 51:فرباَس َ5118
مصاف، ٙمود
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ادلسجغ اٌدٍَٕ اٌشُخ/صبحل اٌطبئٍ
صبحت أحعٓ رفعري ٌٍمسآْ وأظزبذ اٌفمه واألصىي واٌزفعري

واألخالق

ايس٣و ٔ ،ره ّرهب٘ اا ّبهكوتُّ...بحلهلل
فإىددُ ئسددحلهللىٕ أٌ أتاددهللو يسددٔواتره خبددويص ايشددره ّايلاددهللٓه
ّا٨سددرتاو  ،دد ٙتفطدد ره بإٍددهللاٜيو ىسددر٘ مددً مددً ازبددد ٛايجددوىٕ
ّايجنوىـب.
ّأكبي ٙمً اا أٌ ٓهللٓه ٔ ،ره ىحلن٘ ايصش٘ ّايحلوفٔد٘ ّأٌ ٓسدما
ٔ ،ره ىحلنُ ظوٍهٗ ّبوويُ ّاٌ ْٓفايو ىبو ؼبمُ ّٓهضوِ.
شوكهًٓ يره ّيره ذبٔوتٕ
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مسوس٘ اىبهدع ايهللٓ

ايشٔم ووحل اياوٕٜ

سفظُ اا ّر،وِ

ووسب أسسً تفسري ي اهآٌ ايرهٓه
أملوذ ايفاُ ّا٤وْل ّايلفسري ّا٤خ٣م
ايس٣و ٔ ،ره ّرهب٘ اا ّبهكوتُّ...بحلهلل
فاهلل تس نيو بٔهلل ايشره ّايلاهللٓه ىسر٘ مً كلوب"محلومل ا٨مبوٌ ًب تفسري
اياهآٌ" ازبد ٛايلسحلٌْ-آ٦د٘  134مدً مدْرٗ آل ،ندهاٌ ّايدقٖ تفطد له
بإٍهللا ُٜلفب محلويٕ ايربّفسْر أكندل ايدهللًٓ لسسدوٌ أّغ دٕ ا٤مدـب ايحلدوو
ىبيظندد٘ ايلحلددوٌّ ا٨مدد ٣مٕ ّٓشددهفيو أٌ ىلاددهللو ليددٔره دٓددل شددرهىو  ،ددٙ
دَْاكه اىبلْاو ٘ يلفسري أٖ ايقكه اسبرٔه فذداكه اا ،يو خدري ازبدداٛ
ّبورا فٔره ّفٔنو تاْمٌْ بُ مً دَهلل ممورا خهللم٘ ي٩م٣و ّاىبس نـب.
ّتفط ْا بامْل ّافه ايشره ّايلاهللٓه.
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مساحة الشيخ صاحل الطائي "احملرتم"
حتٔ٘ طٔب٘
إشــــاصٗ إا كمــــامله ا ــــض ه  )17/7285ا ــــيفص
.2017/12/17
تلقٔيا مبالغ اإلعمظاط إٍزائله ىغد٘ مً كمامله
تفغري القضآٌ) اجلظء الماعع
ا ْعْو معامل اإلمياٌ
ّاخلنغني معز ا ائ٘ ،ىقزو شلضىا ّتقزٓضىا ممنيني لله
رّاو ا ْفقٔ٘.
مع المقزٓض
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مساح٘ ا ضجع الزٓين الشٔذ صاحل الطائٕ احملرتو
حتٔ٘ طٔب٘
7237ّ 2017/8/14
كمامٔله مالعزر )17/1953
2017/12/13
تلقٔيا مْافض اإلممياٌ ّالمقزٓض ٍزٓمله القٔن٘ ىغد٘ مً
كماب معامل اإلمياٌ تفغري القضآٌ) اجلظء الثالث ّاخلنغٌْ معز
ا ائ٘ ّاجلظء الماعع ّاخلنغٌْ معز ا ائ٘ ميُ  ،حٔث ال ٓغعيا إال أٌ
ىقزو شلضىا ّعظٔه إممياىيا ممنيني لله رّاو اليجاح ّا ْفقٔ٘
خزم٘ ا غريٗ العلنٔ٘ ّاإلعالو ّا غلنني  ،مع المقزٓض.
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إا /مساح٘ ا ضجع الزٓين للنغلنني الشٔذ صاحل الطائٕ احملرتو
صاحب أحغً تفغري للقضآٌ
أعماس الفقُ ّاألصْل ّالمفغري ّاألخالق
و/شلض ّتقزٓض
ايس٣و ٔ ،ره ّرهب٘ اا ّبهكوتُ :
ّأمأل اا تحلوفب اٌ ْٓفاره ّؼبفظره ّٓه،وكه اىُ مسٔعٯ صبٔب ايهلل،و.ٛ
،دٓدٖ مسوس٘ ايشٔم احملرتو :
تس نت مع بويا ايشره ّ،ظٔه ايلاهللٓه ّا٨مليوٌ ٍهللٓلره ايأن٘ ّاىبلنج ٘ ًب
ا٤ددا ) 164-161-160( ٛمً (محلومل ا٨مبوٌ ًب تفسري اياهآٌ) اٌ ّيْدره ًب ٍقا
اىبٔهللاٌ ايحل نٕ مدً ايلدأئف ًب تفسدري ايادهآٌ ايحلظدٔه ٓحلٔ٫دهلل افب ا٤ذٍدوٌ ذكهٓدوت
أ٠يٝك اىبفسهًٓ ايحلظنو ٛايرهمو ٛايقًٓ خ هللٍه ايلأرٓم بإظبوزاتَه ايحل نٔ٘ ايْفريٗ
ّاييوارٗ ّاٌ ٍقا اىب١يدف ايردمري ٍدْ مد ً اىب١يفدوت اييدوارٗ سادوّ ًب ٍدقا ايددمً
ايششٔض ًب  ،نو ٛايلفسري حبٔح ا،وا ا٤مل افب ىفدْد ايحل ندوّ ٛود٣ب ايحل ده
هلل ،ظدٔه مدً رّافدهلل ايفرده
بوٌ مٔدهللاٌ ايلدأئف ًب ٍدقا ايفدً ايحل ندٕ البدو ٍدْ رافد ٯ
ا٢م٣مٕ اشبويهلل ّايقٖ ىفلره ّىحللد بُ ّأمول اا تحلوفب اٌ ٓسما ٔ ،ره بْافه
ا يصش٘ ّىحلن٘ ايحلوفٔ٘ مً ادل اكنول ٍقا اىبشهّ ايحل ندٕ اشبويدهلل كدٕ ىمدوٍٕ بدُ
ا٤دٔول ّكٕ ى١كهلل يروف٘ اىبس نـب اٌ ٍقا ا٢م٣و ٓظل ميمع ي حل ه ّايحل نو ٛمدً
ادل امبْم٘ ٍقا ايحل ه اشبويهلل .
اكهر شرهٖ ّتاهللٓهٖ  ٙ ،كدهمره ا٤ودٔل بوٍدهللاٜره ٍدقِ ا٢دددا ٛييدو
ّأمأيُ تحلوفب اٌ ٓسل نه ،اوٜره ّتأئفره بوظبوز ٍقا اىبشهّ ايلأرؽبٕ اشبويهلل .
ّايس٣و ٔ ،ره ّرهب٘ اا ّبهكوتُ
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فضٔل٘ الشٔذ /صاحل الطائٕ

اْض

ملمب ا ضجع الزٓين ّصاحب أحغً تفغري للقضآٌ
ّأعماس الفقُ ّاألصْل ّالمفغري ّاألخالق
ص.ب  21168-مملل٘ البخضًٓ
الغالو علٔله ّصمح٘ اهلل تعاا ّمضكاتُ ّمعز

تلقٔت ملل الثياء ّالمقـزٓض خطـاب فضـٔلمله ص ـه 16/1861
ّتأصٓذ 2016/5/20و ا ضفق طُٔ ىغد٘ مً كماب معيْاٌ "معامل اإلمياٌ
تفغري القضآٌ " اجلظء الثاىٕ ّالثالثني معز ا ائ٘.
ٓطٔب لٕ ّٓغعزىٕ أشلض فضـٔلمله جظٓـل الشـلض علـٙ
إٍمنامله ا مْاصل ممظّٓز إراصٗ اجلامع٘ مَشِ اليغد٘ ّ ،عمخال إا
ملمب٘ اجلامع٘ لإلطالع علَٔا ،عائالً ا ـْا جلـت زصتـُ للجنٔـع
المْفٔق ّالغزار.

ّتقبلْا خالص حتٔاتٕ ّتقزٓضٖ،،،
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السادة /مكتب املرجع الذيين
الشيخ صاحل الطائي
صاحب أحسن تفسري للقرآن

السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته

تَهللٓره دومحل٘ كهافوٌ أؤب ايلشوٓو ّتغنهىو ايسحلواٗ بو٨وهللارات
اييت تلْافب لئيو بإىلظوو مً مرلب اىبهدع ايهللٓ

ًب (محلومل ا٨مبوٌ ًب تفسري

اياهآٌ) ّايقٖ كوٌ آخه ٍقِ ا٨وهللارات (ازبدد ٛايسدواد ّايدج٣ثـب بحلدهلل
اىبوّ )ٜ٘ايقٖ تشهفيو بإمل٣مُ قبْدب خاوبره رًه  16/1535ايصدوار ًب
 2016/7/13و ّذيك لثهاٛاّ ي نحلهف٘ ًب صبدول تفسدري آٓدوت ايادهآٌ خهللمد٘
ي موسجـب ّاىبَلنـب بأمه ايلفسري اياهآىٕ ّاييت أضدشت ملوسد٘ ًب اً٤سدوو
اىبرلص٘ بوىبرلموت ا٤كوامبٔ٘ ًب ازبومحلوت ّمهاكد ايمشْخ ّدومحل٘ كهافوٌ
ذبظ ٙبأ،هللاا ّافهٗ ميَو ًب مرلمَو اىبهكدٓ٘.
خلوموّ يره ايشره ّايحلهفوٌ ٍ ٙ ،قا ايصدئع ىفحليدو اا بدُ ّأثدوبره
 ُٔ ،خري ازبدا. ٛ

وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير واإلحرتام
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ِؼبيل اٌشُخ /صبحل اٌطبئٍ

اٌعالَ ػٍُىُ وزمحخ اهلل وثسوبره ،،،وثؼد

ظٍّه اهلل

فأمول اا ىبحلوئره ايحلٌْ ّايلْفٔق ّٓسهىٕ لفواتره بأىٕ ت أت برل
تاهللٓه ّلمليوٌ لٍهللاٛكه ي ذومحل٘ ىسر٘ مً ازبد ٛايلومع بحلهلل اىبو ٜ٘مً(محلومل
ا٨مبوٌ ًب تفسري اياهآٌ).
ّلى

لذ أتاهللو ىبحلوئره خبويص ايشدره ّايحلهفدوٌ  ،دٍ ٙدقا اٍ٨دهللاٛ

٤ا ْ،اا ايحل ٕ اياهللٓه أٌ مبهللكه بحلْىُ ّتْفٔاُ ّأٌ ٓسهللا خاوكه ّٓر ل
أ،نويره بوييذوق لىُ مسٔع صبٔب ؼبفظره اا ّٓه،وكه.
وٌىُ حتُبرٍ ورمدَسٌ

واٌعالَ ػٍُىُ وزمحخ اهلل وثسوبره
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اىبهدع ايهللٓ

ايشٔم ووحل اياو ٕٜاحملرتو

ووسب أسسً تفسري ي اهآٌ
ذبٔ٘ ؤم٘...
ىشره مموارتره ايأم٘ بإٍهللاٜره ييو ىسر٘ مً كلوبره اىبْمْو ازبدٛ
ايج٣ثٌْ بحلهلل اىبو ٜ٘مً(محلومل ا٨مبوٌ ًب تفسري اياهآٌ) مو ٜـب ايمورٖ ،د
ّدل أٌ ْٓفاره ًب مسريتره ايحل نٔ٘ ّايحلن ٔ٘ خهللم٘ يم هللىو ايحلدٓد.
ّمً اا ايلْفٔق...
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إىل /مكتب املرجع الذيين الشيخ صاحل الطائي
صاحب أحسن تفسري للقرآن

السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته ...
بو،لداز بويا ّا،ذوب شهللٓهلل بوزبَْا ايرمريٗ يسدنوس٘ آٓد٘ اا
ايحلظندد ٙايشددٔم وددوحل اياددو( ٕٜااو ظ ددُ) ًب تفسددري كلددوب اا
ايحلظددٔه مددً خدد٣ل ت أيددو اٍددهللاٛكه اىبمددورا ي ذددد133 132( ٛ
 ) 134مً محلدومل ا٨مبدوٌ ًب امدلظَور كيدْز مدً كلدوب اا ا ٔدهلل
مو ٜـب اىبْفب ،د ّدل اٌ ْٓفق ايشدٔم ازب ٔدل ىبدو فٔدُ خدري ايدهللىٔو
ّا٦خهٗ ّخهللم٘ ا٨م٣و ّاىبس نـب .

واهلل ويل التوفيق
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ديادة األخ الذيخ صالح الطائي المحترم
صاحب أحدن تفدير للقرآن الكريم
وأدتاذ الفقه واألصول واألخالق
برددل فردده ّل،لددداز ت أددت رمددويلره اىبددًْهٗ ايدديت ذبنددل ايحلددهللا
( )532تأرٓم  2012/5/26و ّمهفاَو ازبد ٛايلسدحلٌْ مدً ايلفسدري ًب
ا ) 133(٘ٓ٦مً مْرٗ آل ،نهاٌ.
ّاى

لذ أشرهكه ددٓدل ايشدره ّ،ظدٔه ا٨مليدوٌ  ،د ٙاٍدهللاٜره

ٍقا مو ّ٣ٜاىبْفب ،د ّدل أٌ ٓهللٓه ٔ ،ره ىحلن٘ ايصش٘ ّايحلوفٔ٘ ّأٌ
ػبحل رددده مددديهللاّ ّذخدددهاّ ي٥مددد٘ ا٤مددد٣مٔ٘ ملنئد دوّ يرددده كدددل ايلادددهللو
ّا٨زاٍور.
ّايس٣و ٔ ،ره ّرهب٘ اا ّبهكوتُ.
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لفب ايسٔهلل احملرتو /مرلب اىبهدع ايهللٓ
ايشٔم ووحل اياو ٕٜووسب أسسً تفسري ي اهآٌ
حتُخ طُجخ وثؼد :

تلقينا حنن 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 أحسن تفسري للقرآن
الغالو علٔله ّصمح٘ اهلل ّمضكاتُ

تلقٔيا إٍزاءكه ليا ىغد٘ مً اجلزء اخلامس واخلمسني بعذ
املائة مً "معامل اإلميان يف تفسري القرآن" ال ٓغعيا إال أٌ ىمقزو
لشدصله اللضٓه مالشلض اجلظٓل ممنيني لله رّاو
الصخ٘ ّالعافّٔ٘ ،أٌ جيعلله عيزاً ّسخضاً لألم٘ اإلعالمٔ٘
ممنئ ًا لله كل المقزٓض ّاإلطرٍاص.
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كلمة العالمة الجليل والبحر الزاخر الديد ربد الدتار الحدني البغدادي

بخصوص الجزء الدبعين من معالم اإليمان
ثِغُِْ اٌٍَّهِ اٌشَّؽَِّْٓ اٌشَّؽُُِِ
ووسب ايسنوس٘ شدٔريو ّم٣ذىدو آٓد٘ اا ايحلظند ٙاىبهددع ايدهللٓ

ايردمري

اياومْد احملٔط يحل ْو ايفاُ ّا٤وْل ّايلفسري ايشٔم(ايصدوحل) ايادو٢ ٕٜزال
مهاام فطوّ ُ ٜفْاض ُ مطهّب ا٤ويوب ٓفٔ ٞلفب ظ٣يُ اياهٓب ّاييو.ٕٜ

مدد٣و اا ا٤مدديّ ٙذبٔوتددُ ايداكٔدد٘ اسبسددي ، ٙددٔره ّرهبلددُ ّبهكوتددُ.
ثه أمو بحلهلل :فاهلل ت أت بٔهلل ايشره ّا٨مليوٌ ٍهللٓلره ايغوئ٘ اىبرت ٘،بدو٣،٤م
اييفٔسدد٘ ايداٍددهٗ ّازبددْاٍه ايجنٔيدد٘ ايمددوٍهٗ اىبلنج دد٘ بددوزبد ( ٛايسددمحلـب ) مددً
تفسريكه اىبمورا اىبٔنٌْ ّيحلنهٖ ّمو،نهٖ  ٕ ،بَٔٯً ياهلل ًّفت ميُ ٙ ،
حبه مل٣وه أ٢مْاز مرتامٕ ا٢ثمدوز

()1

ملْاودل اىبدهلل ٢ؼبدٔط بدُ (رمده)

ّ(٢سهلل) فَْ حبق وفْٗ ايلفومري ّاىبهبدٕ َٔ ،دو بو٢ملٔدوز ًب زٓدواٗ ايليأدب
ّايددياري

()2

ّا ٨مددلذ ٛ٣ي يرددوت ايحل نٔدد٘ اىبْا،دد٘ ًب كدد٣و (ايحل ددٔه اشبددمري).

ياددهلل فدد لض اىبددْفب تموركددت آ ِ٠٢بددُ  ،ددٔره فلددْق ايحلددورفـب ّأمددهللكه بددوياْٗ
ّايلنرـب قبو أّا،لنِْ مً اىباويب ايهأً٘ ايفوٜا٘ ّاىباووهلل ايهللًٔا٘ ايهاٜا٘
فره سْ ٚمً حبْخ  ،نٔ٘ ّافٔ٘ ّل سلذً مً اراموت محلهفٔ٘ ووفٔ٘:
ٓ٪اُْ٬ل ٫م ٬ً٪ت٪اِه ٫ ٪أَم٬نو٫ُ٪،

كَه ٬ت٪ه٪اَ اََّ٤٬ٲل ٫يِٰٰ٧خٰه

ّمددو أسددهاا أٌ تددياض ًددْل ٣،مدد٘ اىبحللديدد٘ لذ ًددول مغددرتاّ قبددو أّا،ددُ ًب
(كشددوفُ) مددً بحلددض اييرددوت ايم٣غٔدد٘ مددع مددو ًب بحلطددَو مددً ايردد٣و ّ،ددهللو
ايلس ٔه(.)3
( )1ا٤ثموز :نبع ثمر ّثمر كل ش ٞمحلظنُ ّّماُ ّأ.ِ٣،
( )2ايلياري  ً،ا٤مه :لمليمووُ ّايمشح ،يُ أىظه يسوٌ ايحلهب. 230/5
( )3مطوفوّ لفب مو دوىب بُ شوك ٘ ايصْاب مً آرا ُٜا، ٢لدا ئ٘ ّف سفلُ ايسفسأ٘ ًب
هبل ا٢ي٘(اىبسض) (ٙ ،ايغسل) ًب آٓ٘ ايْضْ ٛمع ا٢يلَو (بوييص)  ،نوّ اىبسدض
فط(ً، ّ٣ايظوٍه) ّياْيُ بحلهللو دْاز ،اف ا٢مه ايظوٍه  ٙ ،ايطنري ا هّر ل٢
بو،واٗ ايحلومل(ازبور) خ٣فوّ ي رْفٔـب مع ّرّا ايشْاٍهلل  ،د ٙددْازِ ًب ايرلدوب
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لٌٔ ٪ايلفٓوٰم٬ريً ٪ب ايهللٯىٔو بٰ٪، ٣هلل٪اٱ

ّئس فَٰٔو يَحل٪ن٬هٖٔ ٬م٬جل( ٫كَشٯوًب)

فلاْل:
لٌٔ ٪ايلفٓوٰم٬ريً ٪ب ايهللٯىٔددددددددددو بٰ٪، ٣هلل٪اٱ

ّئس فَٰٔو يَ ٪حل ٬نهٖٔ ٬م٬جل( ٫ت٪فِس٬رئٖ)

سْ ٚىفوٜس أحبدددوخ  ،ت و٪حل٪هللاّ

 ً،أٌ ذبوس بلشدددددددددددددددددمُٔ ّتيظري

ّاٌ ٍقا ايلفسدري (ايفدق) سبأدق أٌ ترلدب ،يدُ ايهللرامدوت ّٓسدحل ٙلفب
خهللملُ أودشوب ايرفوٓدوت

()1

ّودويمْا (ايشدَواات) فٔندو ٓصدا ض ٔ ،دُ ًب

،صهىو بد(ايهللكلْراِ) ّ(اىبودسلري) فَْ محلـب ٓ ٢يطب ّميَل (،قب فهات)
 ٢تأمً مْاراِ ّ ٢ترهللٯر شهاٜحلُ.
أكهر شرهٖ ّلمليوىٕ يسدنوس٘ آٓد٘ اا ايحلظند ٙايفأدُ ّاىبفسده ّاىبهددع
ايرمري ًب نبٔع ٍقِ اىبحلوىٕ رادٔوّ أٌ ٓسحل

س نُ ياصْرٖ ّتاصدريٖ ،دً

لٓفو( ٛفصل ايادْل) سادُ ّ،دقرٖ ًب ذيدك لعبدهاف ايصدش٘ ّْ،اٜدق آ٤دوو
ّمهادحل٘ بحلض مو ذبت ٓهللٖ مً حبْخ يمحلض ا٤خدْٗ يبدً ؼبسدً ايظدً بدٕ
ّٓسلسنً ًبٯ ذا ّرو ّاا اىبْفق ّاذواٖ لفب مْا ٛايسمٔل.
ّ َكل٪ب ٪ايحلمهلل ٫ا٦بق ،مهللايسلور اسبس
اييذف ا٤شهف شَه ربٔع اىبْيهللٍ1431/د

ايحلدٓد ّك٣و ايحلهب ايفصشو. ٛ
(ٓ ٢ّ )1اول:ايرفوٛات ٤ىَو نبع ايرفو ٍّٕ ٗٛاىبنوث ٘ ّ ٢ا،لهللاا بوشباأ ايشوٜع.
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اٌفهسض

اٌصفحخ

ادلىضىع

اٌصفحخ

ادلىضىع

3

اىباهللم٘

196

رمٕ ازبنهات

37

ًوىٌْ محلذدات ايييب ضبنهلل ًب ايصرب

202

كفورٗ ،هللو اىبمٔت ًب ميٙ

52

ًوىٌْ ارام٘ كل آٓ٘ ب شوظ ًوىٌْ

203

ئ ٘ ايجويح ،شه

(مل ٓغد ايييب ص أسهللاّ)

206

تْدُ ايييب ضبنهلل (ص) لفب ب

م ٔه

71

حبح رّإٜ

77

مسأي٘ اىبيدي٘ بـب اىبيديلـب

227

81

ايرموٜه

232

مهٓ٘ زٓهلل بً سورث٘ لفب اياَهاٗ

98

حبح أخًٕ٣

235

مهٓ٘ ضبنهلل بً م ن٘ لفب كحلب بً

كلٔم٘ ايسْٓق

ا٤شهف

102

أمه ٚبهللر ًّوىٌْ اخْل

248

آٓوت ًٔل أىَو ىديت ًب كحلب بً ا٤شهف

أكجهٍه ا٨م٣و
110

أمه ٚبهللر ّتهنب٘ بحلض مً

260

ًوىٌْ اىبحلذدات اسبسٔ٘ ًب محلهك٘ بهللر

أم نْا ميَه
136

ًّْ مَٔل ًب ا٤مه

296

ايدسوو مً دَ٘ اسبذه ا٤مْا ًب
اياْاف

163

محلذدٗ بهللر

302

179

ايًْْف ًب ،هف٘

319

191

ايًْْف بوىبشحله اسبهاو

راّا كهمب٘
ايفَهد
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