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 ادلمدِح
 اؿُؿ هلل ايفٟ دعٌ نٓٛل ايككإٓ تتُـ غُا٥ِ نكمي١ َٓٗا :

ُٔلٗ يّولٌٍٍٚيىَلٌوييييػؿؾ عًّٛ ايككإٓ , ٖٚٛ َٔ قيشات قٛي٘ تع#اىل ط  ا٭ٚىل :

 .(1)صٌِِيشوؤٍْٞ

نٓٛل ايككإٓ َٔ اي٬َتٓاٖٞ , ٫ٚ ؽتِ ٖفٙ ايهٓٛل ب#ا٭َٛق   ايجا١ْٝ :
ايع١ًُٝ بٌ تًٌُ ايعًِ ٚايعٌُ ٚأن#اا  اي#كلم ٚايهه#ا ٚايتشُ#ٌٝ ,     

ًوَِللخَٖيسورُُٕللٍٛيٚاملػٝا#ات , ٚايت##ٛقٞ آل اٯؾ##ات ٚا٭ؾقإ , َٚٓ##٘ قٛي##٘ تع##اىل ط 

 .(2)صحدٍل٠ٌَِِيأَعٍظَـِذٍيٍَُٕ٘ٛ

امله##ًُو ٚايٓ##اى ًٝع##ّا , ؾُ##ٔ  سٓ##ٛق نٓ##ٛل ايك##كإٓ عٓ##ؿ ايجايج##١ :
ٜعكض عٓٗا أٚ ٜٓهاٖا تأتٝ٘ ؾؾع١ ٚتفنكٙ مبكاَٗا ٚعظِٝ ْؿعٗا , ٚقؿ غٓؿـ 
اهلل عم ٚدٌ عٔ املهًُو , ٚدعٌ قكا٠٤ ايككإٓ ٚادا#١ س#و َ#كات آل    

 ايّٝٛ , ع٢ً نٌ َهًـ َِٓٗ ـنكّا أٚ أْج٢ .
ايهٓٛل آل َٚٔ َُاؾٜل نٓٛل ايككإٓ إٔ ـات ايت٠ٚ٬ نٓم ٚترتيض عٓٗا 

 املْٛٛع ٚا٭ثك ٚا٭دك ٚايجٛا  .

                                                           

 .29نٛق٠ ايكمحٔ  (1)
 .60نٛق٠ غاؾك  (2)



   4ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   996معامل اإلميان / ج    

رِْوذِهِيحََْْ٘ٝٙٓيًوىٌَوياؿُؿ هلل ايفٟ ٫ إي٘ إ٫ ٖٛ ٚسؿٙ ٫ يكٜو ي٘ , تااقى  ط

يَِلذِّش ي َٚ#٢ً اهلل عً#٢ قُ#ؿ ٚآي#٘ ايي#اٖكٜٔ اي#فٜٔ        (1) صلوََٙئُِّٗيشوٍِءٍ

 أـٖا عِٓٗ ايكدو ٚطٗكِٖ تيٗريّا .
ت#٘ , ٚع#ؿؾ ـقات ت##كا  ا٭قض ,   اؿُ#ؿ هلل لْ#١ عكي#٘ َٚ#ؿاؾ نًُا    

اؿُؿ هلل عؿؾ أْؿاى اـ٥٬ل , ٚأنأي٘ تعاىل إٔ ٜاك٢ مح#ؿْا ي#٘ إىل ٜ#ّٛ    
ايكٝا١َ منٛت ٚتا٢ً أدهاؾْا ٜٚاك٢ محؿْا هلل ٜتذؿؾ نٌ قدا٤ يٝهٕٛ َٔ 

بؿٓ#ٌ َ#ٔ عٓ#ؿ اهلل      (2)صًوعوْوـٍضُِيح٘ٙ وَيح٘شَّخِٔشِّٟعَُٛات قٛي٘ تعاىل ط

 تعاىل .
ايًِٗ يو اؿُؿ ست٢ تك٢ْ , ٚيو اؿُؿ إـا قْٝت , ٚيو اؿُؿ    

 بعؿ ايكْا .
اؿُ##ؿ هلل اي##فٟ أْع##ِ عًٝٓ##ا بُ##ؿٚق اؾ##م٤ ايه##ابل ٖٚ##ٛ اـ##اَو       
ٚايتهعٕٛ بعؿ املا١٥ َٔ تؿهريٟ يًككإٓ آل آ١ٜ ع١ًُٝ مل ًٜٗؿ هلا ايت#أقٜؼ  

 . َج٬ّٝ , ٜٚتعًل َْٛٛع٘ بكإْٛ )ايتٓاؾ بو ايككإٓ ٚاٱقٖا (
 ٚقؿ َؿقت َٔ ٖفا ايهٹؿك أدما٤ َتعؿؾ٠ بفات ايعٓٛإ ٖٚٞ :

 اؾم٤ ايتانع ٚايهاعٕٛ بعؿ املا١٥ .ا٭ٍٚ : 
 اؾم٤ ايجُإْٛ بعؿ املا١٥ . ايجاْٞ :
 اؾم٤ ايجايح ٚايجُإْٛ بعؿ املا١٥ . ايجايح :
 اؾم٤ اؿاؾٟ ٚايتهعٕٛ بعؿ املا١٥ . ايكابع :
 ٕ بعؿ املا١٥ .اؾم٤ ايكابع ٚايتهعٛ اـاَو :

                                                           

 .1نٛق٠ املًو  (1)
 .144نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
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اؾم٤ اـاَو ٚايتهعٕٛ بعؿ املا١٥  , ٚنتأتٞ أدما٤ أغك٣ ايهاؾى : 
 بفات  ايكإْٛ أّٜٓا إٕ يا٤ اهلل .

ٚتاو آٜات ايككإٓ قاّْْٛا ٖٚٛ إٔ ايكٖا١ تهٕٛ َٔ اهلل عم ٚدٌ , ٚإٔ 
ا٭ْاٝا٤ ناْٛا ٜكٖإٛ ٚخي#اؾٕٛ اهلل ع#م ٚد#ٌ , َ#ع تؿٓ#ٌ اهلل ع#م ٚد#ٌ        

٠ٛ ياٝإ ٚدٛ  إٔ ٜكٖا٘ ٚخياؾ٘ ايٓاى آل ـات ايٛقت ايفٟ ٚإنكاَِٗ بايٓا

ًوََّ٘ٝخيعوَٕضويلوٍٟيٌَٜعولَيحْ٘ىَعَلذَيييٜكدٕٛ ؾٝ٘ ٚانع قمحت٘ , ٚآل ايتٓمٌٜ ط

 .(1) صأَخوزَيحألٌَْ٘وحفويًوٌِِي٠ُغٍخَظِيوخيىَذًٍيًوسوكٍٝوشٌيِ٘ٙ زِّٟويىٍَٛيِ٘شورِّيٍِٛيّوشٍىوزٌَٞو

 . (2)أع٬ٙ أٟ خيًٕٛ ٚخياؾٕٛٚقٌٝ َع٢ٓ ٜكٖإٛ آل اٯ١ٜ 
 .(3) )ٚقاٍ ابٔ أبٞ سامت : خياؾٕٛ ٜٚتكٕٛ(

ٚيهٔ ايٓها١ بو ايكٖا١ ٚاـٛف ٖٞ عُّٛ ٚغُّٛ َيًل , ؾايكٖا١ 
أعِ َٔ اـٛف ٱقاؾ٠ إمُاق قٖا١ ايٓاى َٔ اهلل عم ٚد#ٌ ؾٗ#ٛ ٚس#ؿٙ    
, ايفٟ تكٖا٘ اـ٥٬ل , ٚقؿ أؾقى امل٪َٕٓٛ ٖفا ايكإْٛ َٚٓ٘ يؿ٠ اـٛف 
ٚايتشً##ٞ به##ٓٔ ايتك##٣ٛ ٚاؿ##كّ عً##٢ طاع##١ اهلل ن##اشاْ٘ آل ايعا##اؾات   

 ٚاملعا٬َت .
ٜٚتُـ اؾم٤ ايهابل بهجك٠ ايكٛاْو ايٛاقؾ٠ ؾٝ٘ , ٚنٌ ٚاسؿ َٓٗا ؾٝ٘  

َع##اْٞ ٚؾ٫٫ت قكآْٝ##١ تتعً##ل ب##ايتٓمٙ ايع##اّ ع##ٔ اٱقٖ##ا  , ٚاٱقٖ##ا    
 املٛالٟ , ٖٚفٙ ايكٛاْو ٖٞ :

 بو اٱْهإ ٚايعٗؿ . قإْٛ امل٬ل١َ ا٭ٍٚ :
 قإْٛ اـًل اؿهٔ سُا١ْ َٔ اٱقٖا  . ايجاْٞ :
 قإْٛ ْمٍٚ اٯ١ٜ ايككآ١ْٝ بكلؽ ؾٕٚ نؿو ايؿَا٤ . ايجايح :

                                                           

 .154نٛق٠ ا٭عكاف  (1)
 .1/245أْظك ايٛدٝم يًٛاسؿٟ  (2)
 .1/202تؿهري ابٔ أبٞ سامت   (3)
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 قإْٛ ا٭ْاٝا٤ أ١ُ٥ آل ايًهك . ايكابع :
 قإْٛ بؿاٜات اياعج١ قاطع١ يٲقٖا  . اـاَو :
 قإْٛ املعذم٠ ٚاق١ٝ َٔ ايظًِ . ايهاؾى :
 قإْٛ ايُاؾم ا٭َو . : ايهابع
 قإْٛ ايٛسٞ قمح١ ٚتكاسِ . ايجأَ :
 قإْٛ آؾّ يانك هلل . ايتانع :
 قإْٛ اؾاَع املًرتى بو ايٓيب ٚايكنٍٛ . ايعايك :

 قإْٛ ع١ُُ ا٭ْاٝا٤ ييـ ٚتٓمٜ٘ عٔ اٱقٖا  . اؿاؾٟ عًك :
 قإْٛ اؿٛاق آل ايككإٓ . ايجاْٞ عًك :
 ٚتاؾ بو ايٓاى .قإْٛ ا٭ ايجايح عًك :
 قإْٛ عؿا٠ٚ ايٛسٞ يٲقٖا  . ايكابع عًك :
 قإْٛ قيشات ايتٓمٌٜ ع٢ً ايًعك . اـاَو عًك :
 قإْٛ ايتٓمٙ عٔ ايظًِ .  ايهاؾى عًك :
 قإْٛ ايهٛق امله١ٝ إْفاق َٔ اٱقٖا  . ايهابع عًك :
 قإْٛ ْع١ُ ايتٛسٝؿ آل ايككإٓ َاْع َٔ اٱقٖا  . ايجأَ عًك :
 قإْٛ اي١َٝٛ قمح١ عا١َ . ايتانع عًك :
 : قإْٛ ايتٛسٝؿ آل ايككإٓ لادك َٔ اٱقٖا  .ايعًكٕٚ 

 : قإْٛ ا٭سهاّ ايًكع١ٝ َاْع َٔ اٱقٖا  .اؿاؾٟ ٚايعًكٕٚ 
 : قإْٛ اهلذك٠ إىل اؿا١ً ؾكاق َٔ اٱقٖا  .ايجاْٞ ٚايعًكٕٚ 
 ٚاٱقٖا  .: قإْٛ ايتٓاؾ بو ايتٓمٌٜ ايجايح ٚايعًكٕٚ 
 : قإْٛ أؾع١ٝ ايككإٓ ـغا٥ك ٚأسكال َٔ اٱقٖا  .ايكابع ٚايعًكٕٚ 
 : قإْٛ نٛق٠ املؿثك تكغٝا بايتك٣ٛ .اـاَو ٚايعًكٕٚ 
 : قإْٛ اٱٜجاق سُٔ َٔ اٱقٖا  .ايهاؾى ٚايعًكٕٚ 



   7ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   996معامل اإلميان / ج    

 : قإْٛ ايٓكٚقات اـُو ؾاؾع يٲقٖا  .ايهابع ٚايعًكٕٚ 
 ٠ ٚتٓٛع ايٛؾٛؾ إىل ايٓيب قُؿ )ّ(.: قإْٛ نجكايجأَ ٚايعًكٕٚ 
 : قإْٛ ؽيٝط املؿٕ ؾق٤ يٲقٖا  .ايتانع ٚايعًكٕٚ 

 : قإْٛ َه١ يعاق َٜٛٞ حملاقب١ اٱقٖا  .ايج٬ثٕٛ 
 ٖفٙ باٱْاؾ١ إىل َكؿ١َ اؾم٤ ٚأبٛا  ٚعٛخ ؾك١ٝٗ ٚأَٛي١ٝ ؾٝ٘ .

ٔ أؾٌٓ ٚتياع ٖفٙ ا٭دما٤ املتتاي١ٝ ع٢ً ْؿكتٓا اـا١َ مبًك١ َع أْ٘ َ
َٛاقؾ اـُ#و ٚايمن#ا٠ , نُ#ا ْتيً#ع إىل تكً#١ ٖ#فٙ ا٭د#ما٤ إىل ايًػ#١         

 ا٫ْهًٝم١ٜ ٚايؿكْه١ٝ ٚايؿاقن١ٝ ٚا٭ٚقؾ١ٜ ٚغريٖا .
ٖٚفا اؾم٤ َٔ )َعامل اٱميإ آل تؿهري ايككإٓ( ٖٛ ايهاؾى ٚايتهعٕٛ 
بعؿ املا١٥ ٚخيتِ بتؿهري آ١ٜ ٚاسؿ٠ َٔ نٛق٠ آٍ عُكإ , ٖٚٛ قٛي٘ تعاىل 

٘ زِّٟويَِخٌُ٘حياَِّٞيح٘ٙ وويلويِذوياٍَِْ٘نوخيأَال ي٠ُئٍِٜٟويِ٘شوعٌٍَٖيكوظ َيّوؤْطِْونوخيرُِّشٍروخٍٞيطَؤُُْٔٙوَيح٘نَّخسَيحط

ُِللْٗيَِللذٍيؿوللخءؤٍُٛيسَعَللٌٗيِٜللٍٟيَِزٍِٙللِيرِخْ٘زوِّْنوللخصِيًورِخ٘ للزُِيُِْٙللظٍُٛيٌَِٙللٛويَِظَْٙظَُٝللٌىٍَٛياٍِٞئُنٍللظٍُٛيييي

 . (1)صصوخدِِِنيو

بًشاظ ايرتتٝا آل تؿهري اٯٜات إـ َؿق اؾم٤ ا٭ٍٚ َٔ ٖفا ايتؿهري 
 غُّٛ نٛق٠ ايؿاؼ١ ثِ ابتؿأ تؿهري نٛق٠ اياكك٠ باؾم٤ ايجاْٞ َٓ٘ .

ٚاٯ١ٜ أع٬ٙ َؿقن١ آل اٱستذاز إـ تٓ#ُٓت تٛثٝ#ل ق#ٍٛ طا٥ؿ#١ َ#ٔ      
ايٓ#اى اي#رتطٛا عً#٢ اي#ٓيب قُ#ؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ يًتُ#ؿٜل           

 ٘ يكطّا ٖٚٛ إٔ ٜكؿّ قكباّْا ؾتٓمٍ ْاق َٔ ايهُا٤ ؾتأنً٘ ٚتأتٞ عًٝ٘ .بكنايت
ؾذا٤ اؾٛا  َٔ عٓؿ اهلل عم ٚدٌ )قٌ( ٚؾٝ٘ ي#ٛاٖؿ عً#٢ عُ#١ُ     

ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ بتًكٝ٘ اؾٛا  َٔ عٓؿ اهلل عم ٚدٌ 
ؿا١ٜ ٚت١ُٝٓ ًَه١ اٱستذاز عٓؿ املهًُو , ٚتجاٝت اٱميإ آل َؿٚقِٖ ٖٚ

                                                           

 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
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حىٍذ٠َِخيح٘صِّشوحغَيايٓاى يهاٌ ايكياؾ ٚايؿ٬ع , ٖٚٛ َٔ َُاؾٜل قٛي٘ تعاىل ط

 . (1) صحَْ٘ٝغٍظَِّْٛو

اؿُؿ هلل ايفٟ أْعِ عًٝٓا باًٛؽ أدما٤ ايتؿهري ٖفا ايعؿؾ املااقى , ٫ٚ  
ليت آل تؿهري نٛق٠ آٍ عُ#كإ , بُٝٓ#ا ٫ تتع#ؿ٣ أد#ما٤ أٟ َ#ٔ تؿان#ري       

ٚقكٕٚ اٱن٬ّ آل ايػايا عًكٜٔ أٚ ث٬ث#و د#م٤ ,   ايككإٓ نً٘ ط١ًٝ أٜاّ 
ٚيٝو ايعرب٠ بايهجك٠ أٚ ايك١ً , إمنا املؿاق ع٢ً ايهٝـ َٚه#ا٥ٌ اٱن#تٓاا    
ايعا١َ َٔ املٓاَو ايكؿن١ٝ ٯٜات ايككإٓ ٚايك#ٛاْو اي#ت تتذً#٢ آل ٖ#فا     

 ايهٹؿك املااقى .
تاٖا ٚاٯٜتو َٚٔ اٱعذال آل ْظِ آ١ٜ اياشح ٚاٯٜتو ايًتو ناك       

ايًتو بعؿٖا أْٗا إْفاق ٚٚعٝؿ ٚبٝإ يه٤ٛ عاقا١ ايفٜٔ نؿكٚا , ٚؾٝ٘ ؾع٠ٛ 
 يًٓاى ٭َٛق :
 تٛثٝل َا ٜكٛي٘ املعاْؿٕٚ ٚاملٓاؾكٕٛ. ا٭ٍٚ :
 يمّٚ تًكٞ َعذمات ايٓا٠ٛ بايكاٍٛ . ايجاْٞ :
: إَٗاٍ ايٓاى آل نتاب١ املع١ُٝ يه#اعات أٚ أٜ#اّ قد#ا٤ ايتٛب#١      ايجايح

ََّ٘ذٍيعوِٝكويح٘ٙ وَيٌٍََِٖيح٘ زِّٟويَِخٌُ٘حياَِّٞيح٘ٙ وويٌَِّري يًو٠َلٍَٟيأَوْنِْوخءَيْاب١ يكٛي٘ تعاىل طٚاٱ

 .(2)صعونوْٕظُذَيٜوخيَِخٌُ٘حيًوَِظَْٙيٍَٛيحأل٠َْزِْوخءويرِىٍَْشِيكوٍُّيًو٠ٌَُُّٖيرًٌُُِحيلوزَحدويحْ٘لوشُِِّ

 ٚؾٝ٘ َهأيتإ :
 ٙ سذ١ ع٢ً أقبا  املعاَٞ .ٌٖ َؿ٠ اٱَٗاٍ ٖف ا٭ٚىل :
 ٌٖ آل ٖفا اٱَٗاٍ إثِ إْاآل يعؿّ ايتٛب١ ؾٝ٘ . ايجا١ْٝ :

                                                           

 .6نٛق٠ ايؿاؼ١  (1)
 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
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أَ##ا امله##أي١ ا٭ٚىل ؾ##اؾٛا  ْع##ِ , ٚأَ##ا ايجاْٝ##١ : ؾ##٬ , يكٛي##٘ تع##اىل   

ِٜؼَْٙيولخيًوىَلٍٛيالَيييٜوٍٟيؿوخءويرِخْ٘لوغونوشِيٌََٙوَيلوشٍشَيأٍَٜؼَخِ٘يوخيًوٜوٍٟيؿولخءويرِخ٘غَّلِّْجَشِيٌَليويَّـٍلضوٍياِال يييييط

 .(1)صَّفٌََْٙٝٞو

 : اٱعكاض عٔ أٌٖ ايعٓاؾ ٚاملػايي١ .ايكابع 
: ايتؿبك بإعذال ايك#كإٓ , َٚعذ#مات اي#ٓيب قُ#ؿ َ#٢ً اهلل      اـاَو 

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ اؿه١ٝ .
: نؿاٜ##١ اؾ##ؿاٍ ٚاٱستذ##از , ٚت##كى ايعٓ##ـ ٚاٱقٖ##ا  ,   ايه##اؾى 

 ٚاٱَتٓاع عٔ ايػمٚ ٚايٓٗا .
 : إنتشٓاق يؿ٠ أٖٛاٍ اٯغك٠ ٚعامل اؿها  .ايهابع 

ٌَلبٍِٞئَلز رٌََْيٌََّلذٍئُلزِّدويييييٜٚتشؿ املْٛٛع بو آ١ٜ اياشح ٚاٯ١ٜ ايتايٝ#١ ط  

مبا ٜؿٍ ع٢ً إٔ ايًكٚ   (2) صسَعٌَٗيٍِٜٟيَِزٍِٙٓويؿوخءًَحيرِخْ٘زوِّْنوخصِيًوح٘ضُرَشِيًوحِْٕ٘ظَخدِيحَْ٘ٝلنِريِي

سادم عٔ اٱمي#إ , ٚن#اا يًذش#ٛؾ بٓا#٠ٛ      املتعؿؾ٠ يًتُؿٜل بايٓا٠ٛ ْٛع
 قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ .

ٚيكؿ دا٤ قنٌ نابكٕٛ بككبإ تأنً٘ ايٓاق , ؾًُاـا نفبِٖٛ ٚدشؿٚا  
بكنا٫تِٗ , ٚأغربت آ١ٜ اياشح عٔ ف٦ِٝٗ مبعذ#مات أغ#ك٣ ت#ؿٍ عً#٢     

 َؿم قنايتِٗ , َٚع ٖفا أدٗمٚا عًِٝٗ ٚقتًِٖٛ .
١ ايككبإ ِٖ غ#ري اي#فٜٔ قتً#ِٖٛ , ٚن#فا ؾ#إ      ٚيعٌ ايفٜٔ نأيِٖٛ آٜ

ايفٜٔ نأيٛا ايٓيب قُؿّا َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ ـات اٯٜ#١ ٖ#ِ غ#ري        
ٖ٪٤٫ ًٝعّا , إـ اْكيعت ايٓا٠ٛ ٚايكناي١ بعؿ عٝه٢ عًٝ٘ ايه#٬ّ ٚامل#ؿ٠   

                                                           

 .160نٛق٠ ا٭ْعاّ  (1)
 .184نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
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ايم١َٝٓ بٝٓ٘ ٚبو ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ م#ٛ ن#تُا١٥ ن#١ٓ       
 ٚقٌٝ أقٌ .

عٔ قإْٛ ٖٚٛ إٔ ؾغٍٛ ايهؿاق قاٌ ايهابك١ ١ٜ اٯيكؿ أغربت يكابع :ا
 ٚايظاملو ايٓاق بهاا َا نهات ٚقؿَت أٜؿِٜٗ .

ٚـنكت آ١ٜ اياشح قتٌ طا٥ؿ١ َٔ ايٓاى يعؿؾ َٔ ا٭ْاٝا٤ ؾٌٗ ٜ#أتِٝٗ  
ايٛعٝؿ َتعؿؾّا أّ َتشؿّا , اؾٛا  ٖٛ ايجاْٞ , ٖٚٛ َٔ اٱعذال آل ٚقٚؾ 
انِ اٱياق٠ )ـيو( ٚإؾاؾ٠ املتعؿؾ َٔ أْٛاع ايعفا  , ٚنفا ٚقٚؾ اؿكف 

 هِ (. املُؿقٟ )َا( ٚإؾاؾت٘ ايهجك٠ َٚٝػ١ اؾُع آل ) َا قؿَت أٜؿٜ
ٚيٝو يًٓ#اى إٔ د#ؿؾٚا ْ#ٛع املعذ#م٠ ٚإ٫ ؾ#إٕ ن#ٌ ًاع#١ ٚطا٥ؿ#١         
ٚقا١ًٝ تهأٍ أنجك َٔ َعذم٠ , بٌ قؿ ٜكّٛ ايًػِ ايٛاسؿ به٪اٍ ٚطًا 
ق١ٜ٩ أنجك َٔ َعذم٠ نًك  يؿغٛي٘ اٱن٬ّ , أٚ ست#٢ ايٓظ#ك آل ؾغٛي#٘    

 اٱن٬ّ .
عاؿ , ٚايفنك ؾتٛد٘ ايككإٓ إىل عا١َ ايٓاى ايػين ٚايؿكري , ٚايهٝؿ ٚاي 

ٚا٭ْج٢ ٜؿعِٖٛ ًٝعّا باملعذمات ايت تهتككأ َٔ آٜات٘ , ٚتؿٍ ع٢ً ْمٚي٘ 

ٍُلَشيِريولخيِاال ييييييييئَ عٓؿ اهلل عم ٚد#ٌ , ق#اٍ تع#اىل ط    ْٕ ّو ٜولخي ًو ِّْنولخٍصي ّولخٍصيرو ٓويا ٍْل َ٘ ْ٘نولخيِا َّلٍذيَأ٠ضو َ٘ ًو

 .(1) صحٍَْ٘خعٌُِّٞو

ملعذ#م٠ مب#ا ٜك#ِٝ    ٚتاو آ١ٜ اياشح إٔ اهلل ع#م ٚد#ٌ ٖ#ٛ اي#فٟ ٜع#و ا      
اؿذ١ ع٢ً ايٓاى , ٜٚٓؿعِٗ آل ايًٓأتو , ٚقؿ نأٍ ًَكنٛا قكٌٜ ايٓيب 

 قُؿّا ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ إٔ جيعٌ هلِ داٌ ايُؿا ـٖاّا .
ٚنًِ :  ٚآي٘ عٔ ابٔ عااى قاٍ : قايت قكٌٜ يًٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ٚ)

ٚٸ ٛٸ٣ ب٘ ع٢ً عؿ ْا , ؾأٚس٢ اهلل إيٝ#٘ :  اؾع اهلل إٔ جيعٌ يٓا ايُؿا ـٖاّا ْتك

                                                           

 .99نٛق٠ اياكك٠  (1)
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إْٞ َعيِٝٗ ؾأدعٌ هلِ ايُؿا ـٖاّا , ٚيهٔ إٕ نؿكٚا بعؿ ـي#و ع#فبتِٗ   
 عفابّا ٫ أعفب٘ أسؿّا َٔ ايعاملو . 

 }ؾكاٍ : ق  ؾعين ٚقَٛٞ ؾاؾعِٖٛ َّٜٛا بّٝٛ , ؾأْمٍ اهلل ٖفٙ اٯ١ٜ 
إٕ آل غًل ايهُاٚات ٚا٭قض ٚاغت٬ف ايًٌٝ ٚايٓٗاق ٚايؿًو ايت ػكٟ 

ٚنٝـ ٜهأيْٛو ايُؿا ِٖٚ ٜكٕٚ َٔ اٯٜات َا ٖٛ أعظِ َٔ  (1){اياشك  آل
 ايُؿا.

ٚأغكز عاؿ بٔ محٝؿ ٚابٔ دكٜ#ك ع#ٔ ن#عٝؿ ب#ٔ د#اري ق#اٍ : ن#أيت        
 .قكٌٜ ايٝٗٛؾ 

ؾكايٛا : سؿثْٛا عُا دا٤نِ ب٘ َٛن٢ َٔ اٯٜات , ؾأغربِٖٚ أْ٘ نإ 
 ٜرب٤٣ ا٭نُ٘ ٚا٭بكّ ٚدٝٞ املٛت٢ بإـٕ اهلل . 

ِ ٚآي#٘  قكٌٜ عٓؿ ـيو يًٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ؾكايت  اؾع اهلل إٔ : ٚن#ً
ٛٸ٣ ب٘ ع٢ً ع#ؿْٚا , ؾه#أٍ اي#ٓيب     جيعٌ يٓا ايُؿا ـٖاّا ؾٓمؾاؾ ب٘ ٜكّٝٓا ْٚتك

ٚن#ًِ قب#٘ . ؾ#أٚس٢ اهلل إيٝ#٘ : إْ#ٞ َعي#ٝهِ ـي#و ,        ٚآي٘ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ 
 ٚيهٔ إٕ نفبٛا بعؿ عفبتِٗ عفابّا ٫ أعفب٘ أسؿّا َٔ ايعاملو . 
إٕ آل غًل  }ؾكاٍ : ـقْٞ ٚقَٛٞ ؾأؾعِٖٛ َّٜٛا بّٝٛ , ؾأْمٍ اهلل عًٝ٘ 

 اٯ١ٜ .   (2){ايهُاٚات ٚا٭قض . . . 
ؾػً##ل ايه##ُٛات ٚا٭قض , ٚاغ##ت٬ف ايًٝ##ٌ ٚايٓٗ##اق أعظ##ِ َ##ٔ إٔ  

ياٝإ إٔ ايٓيب قُؿّا ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٜؿعٛ  (3)(أدعٌ ايُؿا ـٖاّا
ى ٚعااؾ٠ ا٭َٓاّ , يفا نإ ٜٓاؾٟ ب#و ايٓ#اى   إىل ايتٛسٝؿ ٚإىل ْاف ايًك

 )قٛيٛا ٫ إي٘ إ٫ اهلل تؿًشٛا(.

                                                           

 .164نٛق٠ اياكك٠  (1)
 .190نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
 .1/328ايؿق املٓجٛق  (3)
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ٚاْيك ايٓيب َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ يً#ٗذك٠ إىل ٜج#ك  ؾاْؿك#ت        
قكٌٜ أَٛاهل#ا آل قتاي#٘ ٚأَ#شاب٘ , ٚي#ٛ َ#اق دا#ٌ ايُ#ؿا ـٖا#ّا ؾُع#ٛا          

١ أسؿ ايكاا٥ٌ ٚا٭عكا  ع٢ً قتاي٘ , ٚبؿٍ إٔ ٜهٕٛ عؿؾ دًِٝٗ آل َعكن
ث٬ث١ آ٫ف قؿ ُٜري عًكٜٔ أيؿّا َمٚؾٜٔ بايه٬ع ٚامل٪ٕ ٜأبٕٛ ايكدٛع إ٫ 
بكتٌ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚأَشاب٘ غا١َ ٚأْ٘ يٝو َٔ َؿ١ٜٓ 
أغك٣ غري ٜجك  ٜٓهشا إيٝٗا ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚأَ#شاب٘  

ٚؾٖ#ا٤ , ٚق#اٍ    ياٝإ إٔ ن٪اٍ قكٌٜ ٖفا بُريٚق٠ داٌ ايُؿا ـٖاّا َهك

 .(1)صًوّوٍُٕٝشًَٞويًوّوٍُٕٝشَيح٘ٙ وَيًوح٘ٙ وَيخوٍْشَيحْ٘ٝوخِٔشِّٟوتعاىل ط

يفا ٚقؾ اؿؿٜح أع#٬ٙ بايٛعٝ#ؿ يك#كٌٜ إـا نؿ#كٚا , َٚ#ٔ َعاْٝ#٘ إٕ       
نػكٚا ايفٖا آل قاقب١ ايٓا٠ٛ ٚايتٓمٌٜ , ٚقؿ ٫ ٜتِ ؾ#تض َه#١ آل ايه#١ٓ    

إٔ ػكٟ ا٭َٛق مب٦ًٝت٘ ٚمبا ؾٝ#٘   ايجا١َٓ يًٗذك٠ , ٚيهٔ يا٤ اهلل عم ٚدٌ

ا٠ِ للخيُْ#ك ايٓا#٠ٛ , ٚع#ٔ أٖ#ٌ اٱمي#إ , يٝه##ٕٛ َ#ٔ َُ#اؾٜل قٛي#٘ تع#اىل ط         

 .(2)صٌَظَلٍنوخيَ٘ٓويٌَظْلًخيَٜزِْنًخ

إٕ داٌ ايُؿا ٜهٕٛ ـٖاّا آل نٌ ن١ٓ آل ٖفٙ ا٭سكا  َٔ د١ٗ املٛاقؾ 
املعتُ#كٜٔ   ايت تأتٞ ٭ٌٖ َه١ آل َٛنِ اؿر , ٚط١ًٝ أٜ#اّ ايه#١ٓ يٛؾ#ٛؾ   

 إيٝٗا , َع املٓاؾع اٱقتُاؾ١ٜ , ٚأناا  اهلؿا١ٜ .
ٖٚٛ َٔ ايًٛاٖؿ ع٢ً إٔ بكنات ْا٠ٛ قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ 
ٚايككإٓ أنجك مما ٜكٜؿ ٜٚيُع ايٓاى غا١َ فاٚقٟ اياٝت اؿكاّ , ٖٚٛ َٔ 

                                                           

 .30نٛق٠ ا٭ْؿاٍ  (1)
 .1نٛق٠ ايؿتض  (2)
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ٙنَّخطِيَ٘ٙ زُِيرِزوٕ شَياَِّٞيأًَََّٖيروٍْضٍيًَظِكويَُِ٘اؾٜل ايربن١ ٚايؿٝض آل قٛي٘ تعاىل ط

 .(1)صَٜزوخسؤًخيًوىَذًٍيِْ٘ٙموخَِ٘ٝنيو

يٝهٕٛ َٔ َعاْٞ آ١ٜ اياشح : ٜا أٜٗا ايٓاى ٫ تهأيٛا َعذمات غا١َ 
, إمنا ٜأتٞ ْٛع ٚنٓػ١ٝ املعذم٠ َٔ عٓؿ اهلل ع#م ٚد#ٌ , ٖٚ#ٛ أعظ#ِ َ#ٔ      

 ايه٪اٍ ايًػُٞ هلا .
قُؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘   ٚتؿعٛ آ١ٜ اياشح ايٓاى يًتؿبك مبعذمات ايٓيب 

ٚآي٘ ٚنًِ , يكؿ أقاؾ اهلل عم ٚدٌ يًٓاى اٱْتؿاع ا٭َجٌ َ#ٔ املعذ#م٠ ,   
ٚإقا١َ اؿذ١ عًِٝٗ بعؿّ اؿاد١ إىل ن٪اٍ املعذم٠ ايًػ١ُٝ , يكؿ بعح 

 اهلل عم ٚدٌ ايٓيب قُؿّا قمح١ َٔ دٗات :
 بٓا٤ ؾٚي١ قا١ُ٥ ع٢ً ايعؿٍ ٚاٱسهإ .ا٭ٚىل : 

ًواِرَحيحْ٘ٝوٌٍءًَدوسَيسؿظ ايٓؿٛى َٚٓ٘ ؼكِٜ َٚٓع ايٛأؾ , قاٍ تعاىل ط ايجا١ْٝ :

 .(2)صعَجَِٙضٍ

 َٓع اٱقتتاٍ ٚايػمٚ ٚايٓٗا .ايجايج١ : 
 إ٬َع اجملتُعات . ايكابع١ :
 ت١ُٝٓ ٚتجاٝت ًَه١ ا٭غ٬م اؿُٝؿ٠ . اـاَه١ :
 ايتٓمٙ عٔ ايؿهٛم ٚايؿذٛق , ٚايمْا ٚايكبا ٚيك  اـُٛق . ايهاؾن١ :

َٚٔ اٱعذال آل ايككإٓ ٚايه١ٓ ف٧ اٯ١ٜ ٚاؿؿٜح با٭َك بايٛادا مبا 
جيُع بٝٓ٘ ٚبو ا٭غ٬م اؿُٝؿ٠ , ٚايٓٗٞ عٔ اؿكاّ مب#ا جيُ#ع بٝٓ#٘ ٚب#و     

 ايمدك عٔ ايكـا٥ٌ ٚن٤ٛ ايعًك٠ .

                                                           

 .96نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 .8نٛق٠ ايتهٜٛك  (2)
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٘   : ق#اٍ   املكؿاؾٳ بٔ ا٭نٛؾ ٜكٍٛٚعٔ) ٘  قن#ٍٛ اهلل َ#٢ً اهلل عًٝ#  ٚآي#
 : طَا تكٛيٕٛ آل ايمْا؟ ٚنًِ ٭َشاب٘

٘ٴ اهلُل ٚقنٴُٛي٘, ؾٗٛ سكاّ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ.  قايٛا  َٳ  : سكاّ سٳكٻ
ٍٴ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ؾكاٍ ًٵٔك  ٚنًِص ٚآي٘ : قنٛ ٌٴ بٹعٳ ٕٵ ٜٳمْٞ ايكٻدٴ ٭
ٛٳ٠ ٞٳ باَكٳَأ٠ٹ دٳأق ْٹهٵ ٜٵهٳكٴ عًٝ٘ َٔ َإٔ ٜمْ  ٙٹ. , َأ

 : َا تكٛيٕٛ آل ايهٻٔكَق١؟  قاٍ
٘ٴ ؾٗٞ سكاّ.  ٚٳقٳنٴُٛي ٗٳا اهلُل  َٳ  قايٛا: سٳكٻ
ًٵكٳ٠ٹ َأبٵٝٳاتٺ َٹٔ عٳ ٍٳ "٭ٕ ٜٳهٵٔكمٳ ايكدٌ  ٔٵ  َقا َٹ ٕٵ ٜهٔكمٳ  ٔٵ َأ َٹ ٘ٹ  ٝٵ ًَ ٜٵهٳكٴ عٳ , َأ

ٙٹ  . (1)(دٳأق
ٚنًٗا َعذمات يًٓيب ٚايككإٓ ؾٝذا عؿّ ايٛقٛف عٓؿ ن٪اٍ َعذم٠ 

ق ايككبإ , إـ دا٤ت َعذمات اي#ٓيب قُ#ؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘      أنٌ ايٓا

 .  (2)صًوٜوخيأَسٍعوْٙنوخَْياِال يسوكٍٝوشًيِْ٘ٙموخَِ٘ٝنيوٚنًِ يًٓاى ًٝعّا , قاٍ تعاىل ط

يكؿ أنكّ اهلل عم ٚد#ٌ ايٓ#اى ب#إٔ اس#تر عً#٢ امل٥٬ه#١ بكٛي#٘ تع#اىل         

ٌِلِييسُٝٓا استذٛا ع٢ً دعٌ اٱْهإ ط (3)صا٠ِِِّيأَلٍََٙٛيٜوخيالَيطَمٍََٙٝلٌٞويط

ٚأْ٘ ٜؿهؿ آل ا٭قض ٜٚهؿو ايؿَا٤ , يٝهٕٛ ْمٍٚ ايككإٓ  (4)صحألَسٍضِيخوٍَِْٙشً

انت٦ُا٫ّ يًؿهاؾ , ٚبكلغّا ؾٕٚ ن#ؿو اي#ؿَا٤ ايه#جري٠ بػ#ري س#ل , َٚ#ٔ       
غُا٥ِ ايتٓمٌٜ ٚايٛسٞ َٔ عٓؿ اهلل عم ٚدٌ سؿ#ظ ايٓه#ٌ ٚان#تؿا١َ    

 عُاق٠ اٱْهإ يٮقض .

                                                           

 .2/299تؿهري ابٔ نجري  (1)
 .107نٛق٠ ا٫ْاٝا٤  (2)
 .30نٛق٠ اياكك٠  (3)
 .30نٛق٠ اياكك٠  (4)
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َٔ غُا٥ِ آ١ٜ اياشح ٖٚٞ ايجايج١ ٚايجُإْٛ بعؿ املا١٥ َ#ٔ ن#ٛق٠   ٚ
آٍ عُكإ   بعح ايهه١ٓٝ آل ْؿٛى امل٪َٓو , َٚٓع اؾؿاٍ ٚؾٓض املػايي١ 
, ؾُٔ َُاؾٜل استذاز اهلل عم ٚدٌ ع٢ً امل٥٬ه١ آل اٯ١ٜ أع٬ٙ ْمٍٚ آ١ٜ 
ٛا اياشح َٚا ؾٝٗا َٔ اٱستذاز َٔ عٓؿ اهلل ع#م ٚد#ٌ عً#٢ اي#فٜٔ ن#أي     

َعذم٠ أنٌ ايٓاق ايككبإ , ٖٚٛ َٔ ؾٌٓ اهلل عم ٚدٌ ع٢ً اي#ٓيب َ#٢ً   
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ إـ ٜؿاؾع عٓ٘ باٱستذاز ع٢ً ايفٜٔ ٜٓعٕٛ ايًكٚ  

 ٚايكٝٛؾ يٲميإ بكنايت٘ .
يكؿ نأٍ أَشا  ٖفٙ اٯٜ#١ َعذ#م٠ سه#١ٝ , ؾٗ#ٌ ناْ#ت عٓ#ؿ اي#ٓيب        

ا  ْعِ , ؾك#ؿ َ#اسات   ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ َعذمات سه١ٝ , اؾٛ
ٖفٙ املعذمات ايٓيب قُؿّا ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ َٔ سٝح بعجت٘ ٚط١ًٝ 

 أٜاّ ايٓا٠ٛ.
ٌٖٚ ٖفٙ املعذمات َٔ )اياٝٓات( ايت ـنكتٗا آ١ٜ اياشح بكٛي٘ تعاىل  

 . (1)صُِْٗيَِذٍيؿوخءؤٍُٛيسَعٌَٗيٍِٜٟيَِزٍِِٙيرِخْ٘زوِّْنوخصِط

 ٚ تك#ؿٜك آٜ#١ اياش#ح : )ق#ٌ ق#ؿ د٦#تهِ       اؾٛا  ْعِ يٝهٕٛ َٔ َع#اْٞ 
 باياٝٓات( .

 ٚؼتٌُ اٯ١ٜ ايككآ١ْٝ بًشاظ اياٝٓات ٚدّٖٛا :
 نٌ آ١ٜ قكآ١ْٝ ب١ٓٝ . ا٭ٍٚ :
 نٌ نٛق٠ قكآ١ْٝ ب١ٓٝ . ايجاْٞ :
بعض نٛق ايككإٓ بٝٓات َتعؿؾ٠ , ٚبعٓٗا ب١ٓٝ ٚاسؿ٠ غا١َ  ايجايح :

َع ايتاأٜ آل عؿؾ نًُات ٚطٍٛ آٜات عؿؾ َٔ ايهٛق َجٌ نٛق٠ اياكك٠ , 
آٍ عُكإ , ايٓها٤ ٚقُك بعض ايهٛق َٓٗا نٛق٠ ايهٛثك ايت ٖٞ أقُ#ك  

                                                           

 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
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خَْيا٠ِ لخيأَلٍؽٍَْنوليينٛق٠ آل ايككإٓ , ٚعؿؾ آٜاتٗا ث٬خ آٜات , ٖٚٞ قٛي٘ تع#اىل ط 

 .(1)صاَِّٞيشوخ٠ِجَٓويىٌَويحألَرٍظَشَي*ٌَصوِّٗيِ٘شورِّٓويًوح٠ْلوشٍيي*حٌٍَْٕ٘ػَشوي

ٚ ٫ٚ تعاقض بو ٖفٙ ايٛدٛٙ , ٚنً#ٗا َ#ٔ    َُ#اؾٜل إعذ#ال   ػًٝ#ات 
 ايككإٓ .

 .(2)امل٬ل١َ بو اٱْهإ ٚايعٗؿٖٚٛ : ٚقؿ تكؿّ آل اؾم٤ ايهابل قإْٛ 
ٚؾٝ٘ بٝإ بإٔ اهلل ناشاْ٘ أغف ايعٗؿ ع٢ً ايٓاى ِٖٚ آل عامل ايفق ,  

 ٚآل ايٓها١ بو أٚإ ْٚاأ اـ٬ؾ١ آل ا٭قض ٚدٛٙ قت١ًُ :
ايعٗؿ آل أٚاْ٘ نابل ٱغااق اهلل عم ٚدٌ امل٥٬ه١ عٔ غ٬ؾ#١   ا٭ٍٚ :

 اٱْهإ آل ا٭قض .

ؿوخلِللٌٗيٌِللِيحألَسٍضِييا٠ِِّللِيإغا##اق اهلل ع##م ٚد##ٌ ي٥٬ًُه##١ ط    ايج##اْٞ :

 َتكؿّ لَاّْا ع٢ً ايعٗؿ ايفٟ أغفٙ اهلل عم ٚدٌ ع٢ً ايٓاى .  (3)صخوٍَِْٙشً

إؼاؾ ٚلَإ ايعٗؿ ٚاٱغا#اق اٱهل#ٞ ع#ٔ غ٬ؾ#١ اٱْه#إ آل       ايجايح :
 ا٭قض. 

ًوأًٌٌٍَُحيرِمويٍذِيح٘ٙ لوِياِرَحييٚاملػتاق ٖٛ ا٭ٍٚ , ٫ٚ َاْع َٔ ػؿؾٙ , قاٍ تعاىل ط

ٜولخيييييييلوخىوذٍ َٛي َٙل ّوٍم ٙ لووي َّٞيح٘ ٍِلًْييِا َٔ ي ٍٛ ُٕ ٍْ َٙل ٙ لوويلو ٍٛيح٘ ْٙلُظ ٍَِذيؿومو ًو ِِْٔذىوخي ٌٍ ٞويروٍمذويَط ٝوخ ٍّ ُُّعٌحيحأَل ًواَليَطن ٍٛي يُط

 .(4)صطٍَْموٌُٙٞو

                                                           

 .3-1نٛق٠ ايهٛثك  (1)
 .32-28ّ  195أْظك ز/ (2)
 .30نٛق٠ اياكك٠  (3)
 .91نٛق٠ ايٓشٌ  (4)
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ا٠ِِّللِيأَلٍَٙللَٛيٜوللخيالَيَٚ##ٔ َع##اْٞ إستذ##از اهلل ع##م ٚد##ٌ عً##٢ امل٥٬ه##١ ط 

 .(1)صطَمٌٍََٙٝٞو

يي١ بْٛع بع#ض ا٭ؾ#كاؾ ٚاؾُاع#ات    تاو آ١ٜ اياشح َُؿاقّا يًُػاٚ
يكٚطّا غا١َ يًتُؿٜل بايكناي١ , ٚأغربت عٔ أيؿ أْٛاع ايكتٌ قاشّا , 

ُِْٗيَِذٍيؿوخءؤٍُٛيسَعٌَٗيٍِٜٟيَِزٍِِٙيرِخْ٘زوِّْنوخصِيًورِخ٘ زُِيُِْٙظٍُٛينُا ٜتذ٢ً بكٛي٘ تعاىل ط

 ٚؾٝ٘ َها٥ٌ : (2)صٌَِٙٛويَِظَْٙظٌَُٝىٍَٛ

 ْٛع ْٚكقايكتٌ ٚنؿو ايؿَا٤ . ا٭ٚىل :
ايكتٌ ظًُّا ٚدٛقّا , ٖٚٛ ايفٟ تؿٍ عًٝ#٘ اٯٜ#١ قا#ٌ ايه#ابك١      ايجا١ْٝ :

 .(3)صرِىٍَْشِيكوٍُّٚإغااقٖا عٔ ٚقٛع قتٌ ا٭ْاٝا٤ ط

ٜ٪ؾٟ قتٌ ا٭ْاٝا٤ إىل اٱْ#كاق بٗ#ِ ٚبايٓ#اى ًٝع#ّا , ٚؾٝ#٘       ايجايج١ :
 سذا ٭ناا  اهلؿ٣ .

ايؿ٥٫ٌ ٚايرباٖو ايت تؿٍ ع٢ً أِْٗ َاعٛثٕٛ ف٧ ا٭ْاٝا٤ ب ايكابع١ :
 َٔ عٓؿ اهلل عم ٚدٌ .

اؿُؿ هلل ايفٟ دعٌ نٌ ناع١ َٔ ناعات اؿٝا٠ ايؿْٝا ي#اٖؿّا عً#٢   
 عظِٝ قؿقت٘ ٚنًياْ٘ , ٚأْ٘ غين ع٢ً ايعاملو .

ا٠ِِّللِيأَلٍَٙللَٛيٜوللخيالَيٖٚ##ٛ َ##ٔ َُ##اؾٜل قؾ اهلل ع##م ٚد##ٌ عً##٢ امل٥٬ه##١ ط

, مل#ا  (5) صٌِِيحألَسٍضِيخوٍَِْٙلشًيُٝٓا استذٛا ع٢ً دعٌ آؾّ ط, س(4)صطَمٌٍََٙٝٞو
                                                           

 .30نٛق٠ اياكك٠  (1)
 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (3)
 .30نٛق٠ اياكك٠  (4)
 .30نٛق٠ اياكك٠  (5)
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آل تعاقا ا٭ٜاّ ع٢ً ايٓاى َٔ أناا  اٱتعاظ ٚاٱعتااق , ٚاياعح عً#٢  
 اهلؿا١ٜ ٚايكياؾ .

ؾُٔ عًِ اهلل عم ٚدٌ إٔ تك٣ اـ٥٬ل غٓاٙ عٔ ا٭قض ٚاـ٬ؾ١ ؾٝٗا 
باؿُؿ ٚايجٓ#ا٤ ,   , ٚإٔ اؾُٝع قتادٕٛ إىل قمحت٘ ٚييؿ٘ , ٚايتٛد٘ إيٝ٘

 ؾٓشٔ قتادٕٛ يكٍٛ اؿُؿ هلل .
َٚٔ ؾٌٓ اهلل عم ٚدٌ إٔ اؿاد#١ إيٝ#٘ ن#اا ٚعً#١ يت#ٛايٞ اي#ٓعِ ,       

 ٚؾؾع ايٓكق ٚايا٤٬ .

َ٘لجٍِٟيشولَٕشٍطٍُٛيييٌٖٚ ٖفا اي#ؿؾع َ#ٔ َُ#اؾٜل ايمٜ#اؾ٠ آل قٛي#٘ تع#اىل ط      

 ٚا٭مت . اؾٛا  ْعِ , إـ إٔ اهلل عم ٚدٌ ٜعيٞ با٭ٚؾ٢ (1)صألَصِّذو٠ ٍُٕٛ

اؿُؿ هلل ايفٟ جيًٞ ايكًٛ  باؿُؿ ي٘ , ٜٚهٕٛ ٖفا اؿُؿ سُّٓا هلا 
َٔ ايُؿأ , اؿُؿ هلل ايفٟ دعٌ اؿُؿ ي٘ ْ#ٛقّا آل ايٛد#٘ , ْٚ#ٝا٤ ٜ#ٓري     
ناٌٝ اهلؿ٣ , ٖٚٛ َٔ أن#كاق ت#٠ٚ٬ امله#ًُو يه#ٛق٠ ايؿاؼ#١ آل ايُ#٠٬       

كاق ب#إٔ اهلل ع#م ٚد#ٌ    اي١َٝٛٝ , ؾاعؿ ايٓيل باؿُؿ يًك  ايعاملو , ٚاٱق# 

ح٘صِّللللشوحغَيد####ا٤ ايتٛن####ٌ ٚن####٪اٍ اهلؿاٜ####١ إىل ط (2)صح٘للللشَّكٍٝوِٟيح٘للللشَّكِِْٛط

 .(3)صحَْ٘ٝغٍظَِّْٛو

ٚاملٛاظا١ عًٝ#٘ مل#ا ؾٝ#٘     (4)صحْ٘لوٍٝذَيِ٘ٙ وَِٚٔ أب٢ٗ َٝؼ اهلؿا١ٜ ٖفٙ قٍٛ ط

َٔ ايتهًِٝ بإ ايٓعِ نًٗا َٔ عٓؿ اهلل عم ٚدٌ ٖٚٛ ناشاْ٘ أٌٖ يًشُؿ 
 .ٚٚيٝ٘ 

                                                           

 .7نٛق٠ ابكاِٖٝ  (1)
 .3نٛق٠ ايؿاؼ١  (2)
 .6نٛق٠ ايؿاؼ١  (3)
 .2نٛق٠ ايؿاؼ١  (4)



   99ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   996معامل اإلميان / ج    

ٚملا إؽف اهلل عم ٚدٌ ايعٗؿ ع٢ً ايٓاى آل عامل ايفق ؾٌٗ اؿُ#ؿ ي#٘   
 ناشاْ٘ َٔ أؾكاؾ ٖفا ايعٗؿ , اؾٛا  ْعِ .

ؾتؿٌٓ اهلل عم ٚدٌ باعج١ ا٭ْاٝا٤ ٚايكنٌ يٝتعاٖؿ ايٓاى ًٝعّا ٖفا 
ايعٗؿ , ٚمتٮ اٯؾام آل ايُااع ٚاملها٤ بكٍٛ )اؿُؿ هلل( ٚيهٔ طا٥ؿ١ َٔ 

ب#اؾشٛؾ ٚاٱع##كاض ع#ٔ اؿُ##ؿ , إمن#ا قاَ##ت مبشاقب##١    ايٓ#اى مل تهت##ـ  
 ا٭ْاٝا٤ ٚقتًِٗ .

ؾذ##ا٤ت آٜ##١ اياش##ح ي##فَِٗ َ##ع إْكٓ##ا٤ أٜ##اَِٗ ٚاْك##كاض ؾٚي##تِٗ     

يح٘ زِّٟويَِخٌُ٘حياَِّٞيح٘ٙ وويلويِذوياٍَِْ٘نوخيأَال ي٠ُئٍِٜٟويِ٘شوعٌٍَٖيكوظ َيّوؤْطِْونوخيرُِّشٍروخٍٞيطَؤُُْٔٙوَيح٘نَّخسَط

خءؤٍُٛيسَعَللٌٗيِٜللٍٟيَِزٍِٙللِيرِخْ٘زوِّْنوللخصِيًورِخ٘ للزُِيُِْٙللظٍُٛيٌَِٙللٛويَِظَْٙظَُٝللٌىٍَٛياٍِٞئُنٍللظٍُٛيييُِللْٗيَِللذٍيؿولل

يٝاك٢ ٖفا ايفّ َُاساّا ٭ٜاّ اؿٝا٠ ايؿْٝا , ٚآل اؿًك ٜعًِ  (1)صصوخدِِِنيو

ايٓاى ًٝعّا انتشكاقِٗ ايعفا  ا٭يِٝ يكتًِٗ ا٭ْاٝا٤ , ؾا٭ٌَ إٔ ٜتًك٢ 
عج١ ايٓيب ٚايكنٍٛ باؿُؿ هلل ٭ٕ ايٓا٠ٛ ْع١ُ عظ٢ُ , ٚتُاساٗا ايٓاى ب

 ـغا٥ك ْالي١ َٔ ايهُا٤ ٚنٓٛل َٔ ا٭قض ٚبكناتٗا .
ٌٖٚ إغااق آ١ٜ اياشح عٔ قتٌ ا٭ْاٝا٤ ْع١ُ تهتًمّ اؿُؿ , اؾٛا   

 ْعِ , يٛدٛٙ ْاٝٓٗا آل با  ايتؿهري آل ٖفا اؾم٤.  
ايهُا٤ , تٌٓٗ َٓ٘ ا٭دٝاٍ املتعاقا١ اؿُؿ هلل ايفٟ دعٌ ايككإٓ َا٥ؿ٠ 

ايؿكا٥ؿ ٚايعً#ّٛ , ٜٚه#تٓاط َٓ#٘ ايعًُ#ا٤ ايك#ٛاْو ٚامله#ا٥ٌ , ٚؾٝ#٘ غ#فا٤         
يًكٚع ٚاياؿٕ , ٚايكاق١ ايػ#ؿ ا٭سه#ٔ , ٚايعاقا#١ اؿُٝ#ؿ٠ , ق#اٍ تع#اىل       

دَيًوالَيحإلِميوللخَٞيًؤَللزَِ٘ٓويأًٍَكوٍْنوللخياٍَِْ٘للٓويسًَكًللخيِٜللٍٟيأٍَٜش٠َِللخيٜوللخئُنٍللضويطَللذٍسُِيٜوللخيحِْٕ٘ظَللخييييط

                                                           

 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
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ُيرِوِيٜوٍٟي٠َشوخءَيٍِٜٟيلِزوخد٠َِخيًوا٠ِ ٓويَ٘ظَيٍذُِياََِ٘يصِشوحغٍي ًوٍَِٕٟ٘يؿوموْٙنوخهَي٠ٌُسًحي٠َيٍذِ

 .(1)صَٜغٍظٍَِّْٛ

ي#اٖؿ عً#٢ س#ا اهلل ع#م      (2) صٌِلِيحألَسٍضِيخوٍَِْٙلشًييإٕ إغتٝاق اٱْهإ ط

ًوََّ٘لذٍئَشٍَّٜنولخيييق#اٍ تع#اىل ط  ٚدٌ يًٓاى , ٚؾٛلِٖ مبكتا١ نا١َٝ بو اـ٥٬ل , 

رونِِيادوٚويًوكوٝوْٙنوخىٍَٛيٌِِيحْ٘زوشِّيًوحْ٘زولٍشِيًوسوصَِْنوخىٍَٛيٍِٜٟيح٘ؽ ِّْزوخصِيًوٌَع ْٙنوخىٍَٛيلوََٙئَلؼِريٍيي

 . (3) صٍَِّٜٟٝيخوَّْٙنوخيطٍَْعِْيً

َٚٔ َُاؾٜل ٖفا اؿا ْمٍٚ ن٬ّ اهلل عم ٚدٌ َٔ ايهُا٤ , ٚبكا٩ٙ 
, قاٍ  ًٓاى إىل ّٜٛ ايكٝا١َ , مل تهتيع ٜؿ ايتشكٜـ ايٍَٛٛ إيَُٝ٘اساّا ي

ٖٚٛ َٔ َُاؾٜل اٯ١ٜ أع٬ٙ  (4)صا٠ِ خي٠َلٍَٟي٠َضَّْ٘نوخيح٘زِّْٔشويًوا٠ِ خيَ٘وَيحلخٌفٌٞتعاىل ط

 ٚت٠ٚ٬ نٌ َهًِ َٚه١ًُ ايككإٓ سو َكات آل ايّٝٛ , ٚؾٝ٘ َها٥ٌ :
 ٠ٚ٬ ٚقمسّا .تعاٖؿ املهًُو ٯٜات ايتٓمٌٜ ت ا٭ٚىل :
ْاط اٯٜات ٚايهٛق , ؾهُا إٔ ايككإٓ ب#و ؾؾ#تو ؾه#فا ؾ#إٕ      ايجا١ْٝ :

ايهٛق٠ ايٛاس#ؿ٠ تا#ؿأ باياه#١ًُ ٚتٓتٗ#ٞ باياه#١ًُ َ#ٔ ايه#ٛق٠ ا٭غ#ك٣ ,         
بانتجٓا٤ أٍٚ نٛق٠ ٖٚٞ ايؿاؼ١ ايت تاؿأ باياه١ًُ ٜٚتًٖٛا املهًِ نٌ ّٜٛ 
ٚيٝو َٔ نٛق٠ قاًٗا , ٚنٛق٠ ايٓاى ايت ٖٞ آغ#ك ن#ٛق ايك#كإٓ ؾً#ٝو     

                                                           

 .52نٛق٠ ايًٛق٣  (1)
 .30نٛق٠ اياكك٠  (2)
 .70نٛق٠ ا٫نكا٤  (3)
 .9نٛق٠ اؿذك  (4)
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ٖٚٞ آغ#ك آٜ#١ آل    (1)صٍِٜٟيحْ٘ـِنَّشِيًوح٘نَّخطِبه١ًُ , ٚآغك آ١ٜ ؾٝٗا ٖٞ ط بعؿٖا

 ْظِ ايككإٓ , ٚيٝهت آغك آ١ٜ ْم٫ّٚ .
سُك ت٠ٚ٬ ايككإٓ آل اي٠٬ُ بايعكب١ٝ , ؾُٔ َٓاؾع ٖفا اؿُك  ايجايج١ :

 غًل با  ايتشكٜـ عٔ ايككإٓ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ .
٘ عٔ ابٔ عااى قاٍ : قاٍ قن#ٍٛ اهلل َ#  ٚ) ٘  ٢ً اهلل عًٝ#  :ٚن#ًِ   ٚآي#

أسا ايعك  ي#ج٬خ : ٭ْ#ٞ عكب#ٞ , ٚايك#كإٓ عكب#ٞ , ٚن#٬ّ أٖ#ٌ اؾٓ#١         
 .(2)(عكبٞ
(ٚ    ٘ ٘  عٔ د#ابك إٔ قن#ٍٛ اهلل َ#٢ً اهلل عًٝ# قكآْ#ّا   }ٚن#ًِ , ت#٬    ٚآي#
 .(3){عكبّٝا 
أهل#ِ إمساعٝ#ٌ ٖ#فا     ٚن#ًِ : ٚآي#٘  ثِ قاٍ قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘  

 .(4)(ايًهإ ايعكبٞ إهلاَّا
ياٝإ َْٛٛع١ٝ ايًػ١ ايعكب١ٝ آل بٝإ ايتهايٝـ ٚأسهاّ اؿ٬ٍ ٚاؿكاّ 
يتهٕٛ اٯ١ٜ أع٬ٙ َٔ اؿذر آل ت٠ٚ٬ ايك#كإٓ بعكبٝت#٘ آل ايُ#٠٬ , ٚعٓ#ؿ     

 انتٓاا  املها٥ٌ ٚايكٛاْو ٚا٭سهاّ َٓ٘ .
إ٤٬ٜ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚايُشاب١ ٚأدٝاٍ ايكابع١ : 
ٓا١ٜ غا١َ عؿظ آٜات ايككإٓ , ٚن٬َتٗا َ#ٔ لٜ#اؾ٠ أٚ ْكُٝ#١    املهًُو ع

ا٠ِ خي٠َلٍَٟي٠َضَّْ٘نوخيح٘زِّْٔشويًوا٠ِ لخيَ٘لوَيييسكف , أٚ ن١ًُ , ٖٚٛ َٔ َُاؾٜل قٛي٘ تعاىل ط

 .(5)صحلخٌفٌٞ

                                                           

 .6نٛق٠ ايٓاى  (1)
 .5/366ايؿق املٓجٛق  (2)
 .2نٛق٠ ٜٛنـ  (3)
 .5/366ايؿق املٓجٛق  (4)
 .9نٛق٠ اؿذك  (5)
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َٚٔ اٱعذال آل املكاّ إٔ درب٥ٌٝ عًٝ٘ ايه٬ّ نإ عٓؿّا يًٓيب قُؿ 
     ُ و آل ٖ#فا اؿؿ#ظ , إـ ن#إ ٜت#ؿاقى     َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ ٚامله#ً

ايككإٓ َع ايٓيب َك٠ آل ايه١ٓ , ٚآل ايه١ٓ ايت قاض ؾٝٗا ايٓيب قُؿ ٢ًَ 
 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ عاقْ٘ َكتو.

ا٠ِ خي٠َلٍَٟييتهٕٛ ن١َ٬ ايككإٓ َٔ ايتشكٜـ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاىلط

 . (1) ص٠َضَّْ٘نوخيح٘زِّْٔشويًوا٠ِ خيَ٘وَيحلخٌفٌٞ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1441سكق آل ايجأَ ٚايعًكٜٔ َٔ قدا 
 2020آـاق  23                 

 
 
 

                                                           

 .9نٛق٠ اؿذك  (1)
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ح٘ زِّٟويَِخٌُ٘حياَِّٞيح٘ٙ وويلويِذوياٍَِْ٘نوخيأَال ي٠ُئٍِٜٟويِ٘شوعٌٍَٖيكوظ َيط لىٌه ذؼاىل

رِخْ٘زوِّْنولخصِيًورِخ٘ لزُِيُِْٙلظٍُٛيٌَِٙلٛويييييّوؤْطِْونوخيرُِّشٍروخٍٞيطَؤُُْٔٙوَيح٘نَّخسَيُِْٗيَِذٍيؿوخءؤٍُٛيسَعٌَٗيٍِٜٟيَِزٍِِٙي

 .183صاٯ١ٜ َِظَْٙظٌَُٝىٍَٛياٍِٞئُنٍظٍُٛيصوخدِِِنيو
 

 اإلػساب واٌٍغح :
ايفٜٔ : انِ ٍََٛٛ َاين آل قٌ دك ْعت ي٬نِ املٍَٛٛ )ايفٜٔ( 

ل إٔ ٜهٕٛ أٚ بؿٍ عٓ٘ , ٚجيٛ (1)صََّ٘ذٍيعوِٝكويح٘ٙ وَيٌٍََِٖيح٘ زِّٟويَِخٌُ٘حآل قٛي٘ تعاىل ط

َاتؿأ بًشاظ ٚدٛٙ ايتؿهري ايت نتأتٞ آل ثٓاٜا ٖفا اؾم٤ , ٚتهٕٛ اؾ١ًُ 
 ايؿع١ًٝ غربٙ .

ق#ايٛا : ؾع##ٌ َ##اض َ##اين عً##٢ ايٓ##ِ ٱتُ##اي٘ ب##ٛاٚ اؾُاع##١ , ٚٚاٚ  
 اؾُاع١ ُْري َاين ع٢ً ايههٕٛ آل قٌ ؾاعٌ .

 إٕ اهلل : إٕ : سكف ْانؼ .
ٚع١َ٬ ُْا٘ ايؿتش#١ ايظ#اٖك٠ عً#٢    يؿظ اؾ٬ي١ : انِ )إٕ( َُٓٛ  

 آغكٙ.
 ١ًًٚ )قايٛا( ٫ قٌ هلا َٔ اٱعكا  ٭ْٗا ١ًَ املٍَٛٛ )ايفٜٔ(.

 عٗؿ : ؾعٌ َاض َاين ع٢ً ايؿتض .
 ٚايؿاعٌ ُْري َهترت تكؿٜكٙ ٖٛ .    

 إيٝٓا : إىل سكف دك , )ْا( ُْري آل قٌ دك َتعًل بايؿعٌ عٗؿ .
 أ٫ : تتأيـ َٔ نًُتو .

 سكف َُؿقٟ ُْٚا . : ا٭ٚىل

                                                           

 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
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 )٫( ْاؾ١ٝ . ايجا١ْٝ :
 ١ًًٚ )عٗؿ( إيٝٓا آل قٌ قؾع غرب إٕ.

ْ##٪َٔ : ؾع##ٌ َٓ##اقع َُٓ##ٛ  ٚع٬َ##١ ُْ##ا٘ ايؿتش##١ عً##٢ آغ##كٙ ,    
 ٚايؿاعٌ ُْري َهترت ؾٝ٘ ٚدٛبّا تكؿٜكٙ : مٔ .

ٚاملُؿق امل٪ٍٚ )أ٫ َْٛٔ( آل قٌ دك عكف اؾك أٟ عٗ#ؿ إيٝٓ#ا بع#ؿ    
 اٱميإ .

: د##اق ٚف##كٚق َتعًك##إ  )ْ##٪َٔ( , ٚاملُ##ؿق امل##٪ٍٚ )أ٫    يكن##ٍٛ
 ْ٪َٔ( آل قٌ دك عكف دك قفٚف تكؿٜكٙ )آل(.

 ست٢ : سكف غا١ٜ ٚدك .
ٜأتٝٓا : ؾعٌ َٓاقع َُٓ#ٛ    )إٔ( َٓ#ُك٠ بع#ؿ ست#٢ , ٚايؿاع#ٌ      

 ُْري َهترت ؾٝ٘ دٛالّا , تكؿٜكٙ )ٖٛ( , ٚ)ْا( ُْري َؿعٍٛ ب٘ .
كإ   )ٜأتٝٓا( , ٚاملُ#ؿق امل#٪ٍٚ َ#ٔ )إٔ    بككبإ : داق ٚفكٚق َتعً

 ٜأتٝٓا( آل قٌ دك , ٚاؾاق ٚاجملكٚق َتعًكإ   )ْ٪َٔ(.
تأنً٘ : تأنٌ : ؾعٌ َٓاقع َكؾٛع ٚع١َ٬ قؾع٘ اي١ُٓ ايظاٖك٠ عً#٢  

 آغكٙ
 اهلا٤ : ُْري َؿعٍٛ ب٘ .

 ايٓاق : ؾاعٌ َكؾٛع ٚع١َ٬ قؾع٘ اي١ُٓ ايظاٖك٠ ع٢ً آغكٙ .
يؿاعٌ ُْري َهترت ؾٝ٘ ٚدٛبّا , تكؿٜكٙ )اْت( ٜعٛؾ قٌ : ؾعٌ أَك , ٚا

 إىل ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ .
قؿ : سكف ؼكٝل أٟ إٔ ايؿعٌ قؿ ؼك#ل ؾع#٬ّ َ#ٔ غ#ري ي#و ؾٝ#٘ , إـ       
دا٤ت قنٌ َٔ عٓؿ اهلل بككبإ ٚأنًت٘ ايٓاق , ٚمما دا٤ٚا ب٘ اياًاق٠ بايٓيب 

 قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ  .
 نِ : دا٤ : ؾعٌ َاض , ٚايُٓري )نِ( َؿعٍٛ ب٘ .دا٤
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 قنٌ : ؾاعٌ َكؾٛع باي١ُٓ ايظاٖكٙ ع٢ً آغكٙ .
 َٔ قاًٞ : داق ٚفكٚق َتعًكإ   )دا٤( .  

 ايٝا٤ : ُْري َٓاف إيٝ٘ .
 باياٝٓات : داق ٚفكٚق َتعًكإ   )دا٤(.

 ٚبايفٟ : ايٛاٚ : سكف عيـ .
 اياا٤ : سكف دك .

ين آل قٌ دك َتعًل  )دا٤( ٖٚ#ٛ َعي#ٛف   ايفٟ : انِ ٍََٛٛ َا
 ع٢ً )اياٝٓات( باعاؾ٠ اؾاق .

 قًتِ : ؾعٌ َاض َاين ع٢ً ايههٕٛ , ٚ )مت( ُْري ؾاعٌ .
 ؾًِ : ايؿا٤ : سكف قابط ؾٛا  يك  َكؿق .

اي٬ّ : س#كف د#ك , )َ#ا( ان#ِ ان#تؿٗاّ َ#اين آل ق#ٌ د#ك , ٚاؾ#اق          
 ٚاجملكٚق َتعًكإ   )قتًتُِٖٛ( .

 : قتًتِ : َجٌ قًتِ , ٚايٛاٚ : لا٥ؿ٠ ٱيااع اي١ُٓ آل املِٝ .قتًتُِٖٛ 
 ِٖ : ُْري َؿعٍٛ ب٘ .
 إٕ : سكف يك  دالّ .

نٓتِ : ؾعٌ َاض , ْاقِ )مت( ُْري َتٌُ َاين آل ق#ٌ قؾ#ع ان#ِ    
 )نإ( .

َاؾقو : غرب ن#إ , َُٓ#ٛ  ٚع٬َ#١ ُْ#ا٘ ايٝ#ا٤ ٭ْ#٘ ً#ع َ#فنك         
 نامل .

اهلل ع#م ٚد#ٌ , ْٚ#ٛع ٚن#١ًٝ إىل اهلل ع#م       ٚايككبإ , َا ٜتكك  ب٘ إىل
 ٚدٌ , ٚتميـ إيٝ٘ ناشاْ٘ , ٜٚأتٞ ايعٗؿ ع٢ً ٚدٛٙ :
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: ايعٗؿ اـا تعؿ٣ عكف اؾك ؾٗٛ ايٛعؿ امل٪نؿ ٚقؿ ٜأتٞ مبع٢ٓ  ا٭ٍٚ

 .(1) صًولويِذ٠ٍَخياََِ٘ياِرٍشوحىِْٛويًواِعٍٝوخلَِْٗا٭َك , نُا آل قٛي٘ تعاىل ط

عٓؿ اهلل مبع٢ٓ ايعٗؿ ؾُعٓاٙ إٔ اهلل عم ٚدٌ  : اـا دا٤ ا٭َك َٔايجاْٞ 
٢ٜٝٗ َكؿَات ٚأناا  ايتٓذم ٚايتٛثٝل آل اٱَتجاٍ هلفا ايعٗؿ , يفا سُٝٓا 

َْيسِؿوخالًيًولوََٙئُِّٗيظَخِٜشٍيّوؤْطِنيويْمٍ قٛي٘ تعاىل ط ٍٞيٌِِيح٘نَّخطِيرِخْ٘لوؾِّيّوؤْطٌُ ًوأَرِّ

  (2) صٍِٜٟئُِّٗيٌَؾٍّيلوٍُِْٝ

قاٍ إبكاِٖٝ : ٜ#ا  ىل إبكاِٖٝ إٔ خيرب ايٓاى بٛدٛ  اؿر )أٟ عٗؿْا إ
 ق  َٚا ٜاًؼ َٛتٞ؟

ٞٸ ايا٬ؽ   . ؾكاٍ : عًٝو ا٭ـإ ٚعً
ؾكاّ إبكاِٖٝ ع٢ً املكاّ ٚقٌٝ : ع٢ً داٌ أبٞ قاٝو ْٚاؾ٣ : ٜ#ا أٜٗ#ا    

ٕٸ قبٸهِ قؿ ب٢ٓ بٝتّا ؾشذٸٛٙ, ؾأمسع اهلل ـي#و َ#ٔ آل أَ#٬      ايٓاى أ٫ إ
 ٓها٤,ايكداٍ ٚأقساّ اي

َٚا بو املًكم ٚاملػك  ٚايرب ٚاياشك ممٔ نال آل عًِ اهلل ناشاْ٘ إٔ  
 .(3) (درٸ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ, ؾأداب٘ : ياٝو ايًِٗ ياٝو.

 . (4): ايعٗؿ : اي١َٝٛ ٚايتكؿّ إىل اييكف اٯغك ب٧ًايجايح 
 : ايعٗؿ : املٛثل , ًٚع٘ عٗٛؾ .ايكابع 
: ايعٗؿ املٓمٍ ايفٟ َا إٔ ٜػاؾقٙ ايكّٛ ست#٢ ٜكدع#ٛا إيٝ#٘ ,    اـاَو 

 ق٩ب١:ٚاملٓمٍ ايفٟ يو ؾٝ٘ ـنك٣ طٝا١)قاٍ 
َٴ٘ ٌٳ أقمسٴ٘ *** عٳَؿتٵ عٛاؾٝ٘ ٚطاٍ قٹؿٳ ٗٵؿٳ امُلشٹٝ  . (1) (ٌٖ تعكف ايع

                                                           

 .125نٛق٠ اياكك٠  (1)
 .27نٛق٠ اؿر  (2)
 .9/197ايهًـ ٚاياٝإ يًجعًيب   (3)
 .1/15أْظك ايعو  (4)
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ٚايعٗؿ : سؿظ ايٛعؿ ٚاي١ًُ ٚمٖٛا ٚتعاٖؿٖا سا٫ّ بع#ؿ س#اٍ َٚ#ٔ    
يب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ )نكّ دٛاَع ايهًِ ايت ٚقؾت عٔ ايٓ

 . (2) ايعٗؿ َٔ اٱميإ (
ٚايعٗؿ : امليك ايفٟ ٜتعكا َيكّا آغك , نُا يٛ ن#إ بُٝٓٗ#ا ٜ#َٛو أٚ    

 ث٬ث١ .

 ص أٟ اي١َٝٛ ٚاملٛثل ٚا٭َك .لويِذوياٍَِْ٘نوخٚايعٗؿ آل اٯ١ٜ ط

 ٜٚكاٍ ُٜؿم َؿقَا , ٚاملؿعٍٛ َُؿٚم , َٚاؾقٕٛ ًع َاؾم .
 قاٍ اؿكٝك١ , ٚايُؿم ْؿ ايهف  . َٚؿم

٫ٚ خيتِ ايُؿم بايكٍٛ ؾًٌُٝ ايؿعٌ , ٚايُؿم ؾ٫ي١ ع٢ً ايهُاٍ 
, َٚٔ ايُؿم ا٭َا١ْ , ٜكاٍ قدٌ َاؾم أٟ ٫ خيٕٛ , َٚٔ أمس#ا٤ اهلل  

 عم ٚدٌ ايُاؾم , ٖٚٛ ايفٟ ٫ ٜكٍٛ إ٫ اؿل , ٜٚٛاؾل ؾعً٘ قٛي٘ .
 ٚآي٘ ٚنًِ : ايُاؾم ا٭َو .َٚٔ أمسا٤ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ 

ح٘ لزِّٟويٌٌَُّلٌٞويرِمويٍلذِيح٘ٙ لوِيًوالَيييييَٚٔ ايُ#ؿم ايٛؾ#ا٤ بايعٗ#ؿ ق#اٍ تع#اىل ط     

   .(3)صّونُّعٌُٞويحِْْ٘ٝؼَخََ
 اٌَاخ ظٍاق يف  

 ١ًَ آ١ٜ اياشح باٯٜات اجملاٚق٠ ع٢ً يعاتو :
 : ١ًَ آ١ٜ اياشح باٯٜات اجملاٚق٠ ايهابك١ , ٚؾٝٗا ٚدٛٙ: ايًعا١ ا٭ٚىل

رَِ٘ٓويرِٝوخيَِذَّٜوضٍيأٍَّذٍُِّٕٛي: اي١ًُ بو آ١ٜ اياشح ٚاٯ١ٜ ايهابك١ ط ايٛد٘ ا٭ٍٚ

 , ٚؾٝ٘ َها٥ٌ :(1) صًوأََّٞيح٘ٙ وويٍَْ٘ظويرِفَيٍَّٚيِْ٘ٙموزِْذِ
                                                                                                                                               

 .4/168َعذِ َكاٜٝو ايًػ١ ٫بٔ ؾاقى  (1)
 .1/4اٱعذال ٚاٱجيال  (2)
 .20نٛق٠ ايكعؿ  (3)
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ايفٜٔ( ٚدتُ#ٌ  : إبتؿأت آ١ٜ اياشح با٫نِ املٍَٛٛ ) املهأي١ ا٭ٚىل
 ٚدٖٛا :

تعًل ا٫نِ املٍَٛٛ غامت١ اٯ١ٜ ايهابك١ , ٚتكؿٜك اؾُع ب#و   ا٭ٍٚ :
 اٯٜتو )ٚإٔ اهلل يٝو بظ٬ّ يًعاٝؿ ايفٜٔ قايٛا ....(

ًوأََّٞيح٘ٙ وويإؾاؾ٠ املع٢ٓ ا٭غِ َٔ يؿظ ايعاٝؿ آل قٛي٘ تعاىل ط ايجاْٞ :

 .(2) صٍَْ٘ظويرِفَيٍَّٚيِْ٘ٙموزِْذِ

ا٫نِ املٍَٛٛ )ايفٜٔ( ايفٟ إبتؿأت ب٘ آ١ٜ اياشح ْعت أٚ ايجايح : 

ََّ٘ذٍيعوِٝكويح٘ٙ لوَيَِلٌٍَٖيييبؿٍ ي٬نِ املٍَٛٛ )ايفٜٔ( ايٛاقؾ آل اٯ١ٜ قاٌ ايهابك١ ط

رِىٍَْشِيكوٍُّيًو٠ٌَُُّٖييح٘ زِّٟويَِخٌُ٘حياَِّٞيح٘ٙ وويٌَِّري يًو٠َلٍَٟيأَوْنِْوخءَيعونوْٕظُذَيٜوخيَِخٌُ٘حيًوَِظَْٙيٍَٛيحأل٠َْزِْوخءو

 .(3) صرًٌُُِحيلوزَحدويحْ٘لوشُِِّ

)ايفٜٔ( انِ ٍََٛٛ ٜٚهٕٛ َات#ؿأ ؾًُ#١ َه#تأْؿ١ , أٟ إٔ    ايكابع : 
 اٯ١ٜ ؼح عٔ َْٛٛع ٚسهِ آغك غري ايفٟ ـنكت٘ اٯ١ٜ ايهابك١ .

إؾاؾ٠ املع٢ٓ ا٭عِ ـامت١ اٯ١ٜ ايهابك١ , يٝه#ٕٛ ب#و ا٫ن#ِ     اـاَو :
اي#فٜٔ( ٚب#و اي#فٜٔ ـن#كتِٗ اٯٜ#١ ايه#ابك١ عُ#ّٛ ٚغُ#ّٛ         املٍَٛٛ )

 َيًل , ؾايفٜٔ ٖٛ ا٭عِ .
ٚبإنتجٓا٤ ايٛد٘ ايجاْٞ أع٬ٙ ؾإٕ ايٛدٛٙ ا٭غك٣ نًٗا َٔ َعاْٞ اٯ١ٜ 

 ايهكمي١ .
: إبتؿأت اٯ١ٜ ايهابك١ بانِ اٱياق٠ يًاعٝؿ )ـيو( ٚؾٝ٘  املهأي١ ايجا١ْٝ

ٗا , ٚنفا إبتؿأت آ١ٜ اياشح با٫نِ ؾ٫ي١ ع٢ً تعًل َْٛٛع اٯ١ٜ مبا ناك
                                                                                                                                               

 .182نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 .182نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (3)
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املٍَٛٛ )ايفٜٔ ( ٚؾٝ٘ اياق٠ إىل َا نال اٯ١ٜ ٜٚهتيٝع اٱْهإ آل عً#ِ  
ايتؿهري ٚعٓؿ ايتؿبك اؾُع بو اٯٜات  , َٚعكؾ١ ْكٚ  ايُ#١ً بُٝٓٗ#ا ,   
أَا يٛ إمُك ا٭َك بايت٠ٚ٬ ٚ سؿٖا ؾٌٗ ٜهتيٝع اؾُع بو انِ اٱياق٠ 

ن#ِ املَٛ#ٍٛ )ـي#و( اؾ#ٛا  ْع#ِ ٚي#ٛ عً#٢ م#ٛ         )ـيو( ٚاملكاؾ َ#ٔ ا٫ 
اٱًاٍ باٱْاؾ١ إىل قإْٛ ٖٚ#ٛ إٔ ـات اٯٜ#١ هل#ا َعٓ#٢ َه#تكٌ دً#ٞ       

 ٚٚاْض ٚإٕ إبتؿأت بانِ اٱياق٠ أٚ ا٫نِ املٍَٛٛ .
إـ تاو آ١ٜ اياشح َؿٚق طا٥ؿ١ َٔ ايٓاى عٔ اي#ٓيب قُ#ؿ َ#٢ً اهلل    

ٚمل جيش#ؿٚا بايكن#ا٫ت ,    عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ آل قن#ايت٘ ٚؾعٛت#٘ إىل اهلل ,  
ٚيهِٓٗ دعًٛا يكطّا ٫ أٌَ ي٘ ٖٚٛ إتٝإ ايكنٍٛ بككبإ ع٢ً إٔ تأنً#٘  

 ايٓاق .
ؾًِ ٜٗادك ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ إىل ٜجك  قغا#١ ع#ٔ   
َه١ , أٚ ٭ٕ اياًاقات عٓؿ أٌٖ ايهتا  باقا١َ ْيب آغك لَإ آل ٜجك  , 

ٜأت باغتٝاق َٔ ايٓيب قُ#ؿ َ#٢ً اهلل   ٚست٢ تعٝو ٜجك  نؿاق ٖذك٠ مل 
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ إمنا مت بآ١ٜ َٚعذم٠ َٔ عٓؿ اهلل إـ نإ ايٓيب قُ#ؿ َ#٢ً   
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٜعكض ْؿه٘ ع٢ً ايكاا٥ٌ آل َٛنِ اؿ#ر , ٜٚه#أهلِ   
إٔ ٜأٚٚٙ ٚدؿظٛٙ َٔ نؿاق قكٌٜ يٝكّٛ بتاًٝؼ قنايت٘ , ٚيهٔ قؾِٖ نإ 

 ع٢ً ٚدٛٙ :
: ايفٜٔ ٜعتفقٕٚ عٔ اٱنتذاب١ ي#ؿع٠ٛ اي#ٓيب قُ#ؿ َ#٢ً اهلل      ا٭ٍٚ

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ,ٖٚ٪٤٫ ع٢ً أقهاّ َٔ د١ٗ أناا  اعتفاقِٖ .  
: ايفٜٔ خيًٕٛ قكًٜ#ّا إٔ ؼ#اقبِٗ أٚ إٔ تُ#ؿِٖ ع#ٔ امله#ذؿ      ايجاْٞ 
 اؿكاّ .

: اي##فٜٔ ٜتذٓا##ٕٛ إغٓ##ا  ق##كٌٜ ٚاَتٓ##اعِٗ ع##ٔ إقكاْ##ِٗ  ايجاي##ح 
 َٚهاعؿتِٗ .
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: ايفٜٔ ُٜؿٕٚ عٔ ؾع٠ٛ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ع ايكاب
 َؿٚؾّا ظاٖكّا .
: اي##فٜٔ ٜعًُ##ٕٛ بكٝ##اى ا٭ٚيٜٛ##١ بًش##اظ اْ##٘ َ##ٔ ايظ##ٛاٖك   اـ##اَو 

َٚؿّٗٛ املٛاؾك١ ٚؾش٣ٛ اـيا  ايت تتُـ باؿذ#١ نُ#ا آل قٛي#٘ تع#اىل     

ٗ#ٞ ع#ٔ ايمد#ك ٚايً#تِ     اي#فٟ ٜ#ؿٍ با٭ٚيٜٛ#١ عً#٢ ايٓ     (1) صٌَيويطَُّْٗيَ٘يَٝولخيأُيٍّيط

يًٛايؿٜٔ , ؾعؿؾ َٔ ايكاا٥ٌ قانٛا ع٢ً تهفٜا قكٌٜ يًٓيب قُؿ َ#٢ً  
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚن#ًِ آل قن#ايت٘ , ٖٚ#ِ أًٖ#٘ ٚعً#ريت٘ , ٚست#٢ اي#فٟ مل        
دٓك املٛنِ آْفاى ٜٚك٣ نٝـ إٔ أبا هلا عِ ايٓيب ميًٞ غًؿ٘ ٜٚٓ#اؾٟ  

ٚنًِ نإ ٜك#ٍٛ يًٓ#اى   عًٝ٘ بأْ٘ نفا  َع إٔ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
 )قٛيٛا ٫ إي٘ إ٫ اهلل( .

يٝػمٟ اهلل ايفٜٔ ٜهفبْٛ#٘ آل ـات احمل#ٌ , ؾٝ#ؿقى ايٓ#اى ًٝع#ّا أْ#٘       
 يٝو َٔ نف  آل ن١ًُ ايتٛسٝؿ .

َٚٔ إعذال ايككإٓ ايػريٟ ْ#مٍٚ ن#ٛق٠ ناًَ#١ َ#ٔ ايك#كإٓ آل ـّ أب#ٞ       

طَزَّلضٍيّولذوحيييهلا َٔ غري غ١ًٝ َٔ قان#ا٠ ايٓ#اى ي#٘ آل عًُ#٘ , ق#اٍ تع#اىل ط      

 .(2) صعوْوصٍََٙي٠َخسًحيرَحصويَ٘يوذٍي*ٜوخيأَوْنوَيلونٍوَيٜوخُ٘وَيًوٜوخئَغوذوي*أَرِِيَ٘يوذٍيًوطَذَّي

ٚعٔ يٝؼ َٔ بين َايو بٔ نٓا١ْ قاٍ : قأٜت قن#ٍٛ اهلل َ#٢ً اهلل   )
نًِ بهٛم ـٟ اجملال ٜتػًًٗا ٜكٍٛ : ٜا أٜٗا ايٓاى قٛيٛا : ٫ إي٘  ٚآي٘ عًٝ٘ 
تؿًشٛا . قاٍ : ٚأبٛ دٌٗ دجٞ عًٝ٘ ايرتا  ٜٚكٍٛ : ٜا أٜٗا ايٓاى  إ٫ اهلل

٫ ٜػكْهِ ٖفا عٔ ؾٜٓهِ ؾإمنا ٜكٜؿ يترتنٛا آهلتهِ ٚيترتنٛا اي٬ت ٚايعم٣ 
 . 

                                                           

 .23نٛق٠ اٱنكا٤  (1)
 .3-1نٛق٠ املهؿ  (2)
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ٚ نًِ . قاٍ : قًٓا ٚآي٘ قاٍ : َٚا ًٜتؿت إيٝ٘ قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘ 
: بو بكؾٜٔ أمحكٜٔ  ٚ نًِ قاٍٚآي٘ : اْعت يٓا قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘ 

َكبٛع نجري ايًشِ سهٔ ايٛد٘ يؿٜؿ نٛاؾ ايًعك أب#ٝض ي#ؿٜؿ اياٝ#اض    
 .(1) (نابؼ ايًعك

َٚٔ اٯٜات آل بعج١ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ أْ٘ ٖادك إىل 
اييا٥ـ قاٌ إٔ ٜٗادك إىل املؿ١ٜٓ املٓٛق٠ , ٚؾٝ٘ سذ١ يًٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ 

دٗا٤ ٜجك  إنتٓاؾت٘ ٚمحاٜت٘ , ٚيه#ِٓٗ أغ#كٚا   ٚآي٘ ٚنًِ , ٚقؿ نأٍ ٚ
َاٝاِْٗ ٚايعاٝؿ باٱعتؿا٤ عًٝ٘ , ؾأغفٚا ٜكَْٛ#٘ باؿذ#اق٠ يته#ٌٝ ق#ؿَاٙ     
ؾَّا , ٚتهتعكض أدٝاٍ املهًُو ٖفٙ ايفنك٣ ٚا٭ـ٣ اي#فٟ ٫ق#اٙ اي#ٓيب    

 قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ آل ايؿع٠ٛ إىل اهلل .
ت امل#آـٕ تُ#ؿع بامس#٘ ٚقن#ايت٘     ٚمل متك ا٭ٜاّ ٚايًٝ#ايٞ ست#٢ َ#اق   
 ٚـنكٙ آل ا٭ـإ بعؿ ايتهاري ٚايتًٌٗٝ .

ٌٖٚ ؾٝ٘ سذ١ ع٢ً ايفٜٔ ايرتطٛا تككٜا قكبإ يٝ٪َٓٛا بكناي١ ايٓيب 
 قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ , اؾٛا  ْعِ .

يٝهٕٛ َٔ إعذال ايك#كإٓ إبت#ؿا٤ آٜ#١ بان#ِ اٱي#اق٠ يتتعكاٗ#ا آٜ#١ تا#ؿأ         
ٟ ٜؿٝؿ اؾُع )ايفٜٔ ( ٜٚتًٛ املهًُٕٛ ٚايٓ#اى ٖ#فٙ   با٫نِ املٍَٛٛ ايف

اٯ١ٜ يٝؿعٛ ٖ#٪٤٫ إىل ايٓظ#ك مبعذ#مات اي#ٓيب قُ#ؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘         
 ٚنًِ َٔ دٗات :

: املعذمات ايعك١ًٝ ايت تاك#٢ غٓ#١ طكٜ#١ آل ن#ٌ لَ#إ , ؾ#٬        ا٭ٚىل
إ ؼتاز إىل اـرب ٚايكٚا١ٜ د٬ّٝ عٔ دٌٝ إمنا تهٕٛ سذ١ ع٢ً أٌٖ نٌ لَ

 َٔ غري ٚاني١  .

                                                           

 .1/142كتُك تأقٜؼ ؾًَل  (1)
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: آ١ٜ اياشح ٚاي#ت تتٛد#٘ ب#ايًّٛ إىل اي#فٜٔ اي#رتطٛا ايككب#إ       ايجا١ْٝ 
 يًتُؿٜل بكناي١ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ .

: املعذمات اؿه١ٝ ايت َاسات بعج١ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ايجايج١ 
   ٚ ناْ#ت عٓ#ؿ أٖ#ٌ    ٚآي٘ ٚنًِ ؾكؿ بعج٘ اهلل آل َه١ ظ#ٛاق اياٝ#ت اؿ#كاّ , 

ايهتا  بًاقات بإٔ ٜجك  ؾاق ٖذكت٘ , ٚقؿ ؼككت ٖفٙ املعذم٠ ع٢ً مٛ 
اٱن##كاٙ ٚاٱْ##يكاق إـ أقاؾت ق##كٌٜ قتً##٘ آل ؾكاي##٘ آل ـات ايًٝ##ٌ اي##ت 

ًؤَللؤٍَِّّٟيِٜللٍٟيَِشٍّوللشٍيىِللِويأَشوللذُيُِللٌَّسًيِٜللٍٟيَِشٍّوظِللٓويٖ##ادك ؾٝٗ##ا , ق##اٍ تع##اىل ط

 . (1) صنوخىٍَٛيٌَيوي٠َخصِشويَ٘يٍَٛح٘ ظِِيأَخٍشوؿوظْٓويأَىٍَْٕٙ

ٚعٓؿَا غاؾق ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ  َه١ ايتؿت إيٝٗ#ا  
عٔ ابٔ عا#اى ق#اٍ : ق#اٍ قن#ٍٛ اهلل     ٚأظٗك أنؿ٘ ٚأناٙ ع٢ً َؿاققتٗا )

أَا ٚاهلل اْٞ ٭غكز ٚإْٞ ٭عً#ِ   :٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚنًِ ملا غكز َٔ َه١ 
أنكَٗا عً#٢ اهلل , ٚي#٫ٛ إٔ أًٖ#و أغكد#ْٛٞ     أْو أسا ايا٬ؾ إىل اهلل ٚ

 .َٓو َا غكدت
ٚأغ##كز ايرتَ##فٟ ٚاؿ##انِ َٚ##ششاٙ ٚاياٝٗك##ٞ آل ايً##عا ع##ٔ اب##ٔ  

َا أطٝاو َٔ  :ٚنًِ مله١ ٚآي٘ عااى قاٍ : قاٍ قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘ 
ٞٸ , ٚي٫ٛ إٔ قَٛو أغكدْٛٞ َا نهٓت غريى   .(2) (بًؿ٠ ٚأساو إي

مب٢ٓ, ٚقنٍٛ اهلل ٢ًَ  ٞإ٢ْ يػ٬ّ يا  َع أبٚعٔ قبٝع١ بٔ عااؾ )
 ٚنًِ ٜكـ ع٢ً َٓالٍ ايكاا٥ٌ َٔ ايعك  ؾٝك#ٍٛ: " ٜ#ا ب#ين   ٚآي٘ اهلل عًٝ٘ 
قنٍٛ اهلل إيٝهِ, آَكنِ إٔ تعاؿٚا اهلل ٫ٚ تًكنٛا ب٘ ي٦ٝا, ٚإٔ  ٞؾ٬ٕ إْ

, ٞٚتُؿقٛا ب ٞؽًعٛا َا تعاؿٕٚ َٔ ؾْٚ٘ َٔ ٖفٙ ا٫ْؿاؾ, ٚإٔ ت٪َٓٛا ب
 ست٢ أبو عٔ اهلل َا بعج٢ٓ ب٘ ".ٚمتٓعْٛٞ 

                                                           

 .13نٛق٠ قُؿ  (1)
 .1/238ايؿق املٓجٛق  (2)
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قاٍ: ٚغًؿ٘ قدٌ أسٍٛ ٧ْٚ ي٘ غؿٜكتإ, عًٝ٘ س١ً عؿ١ْٝ, ؾإـا ؾكؽ 
ٚنًِ َ#ٔ قٛي#٘ َٚ#ا ؾع#ا إيٝ#٘, ق#اٍ ـي#و        ٚآي٘ قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘ 

ؾ٬ٕ إٕ ٖفا إمنا ٜؿعٛنِ إىل إٔ تهًػٛا اي٬ت ٚايعم٣ َٔ  ايكدٌ: ٜا بين
َايو بٔ أقٌٝ, إىل َا د#ا٤ ب#٘ َ#ٔ     أعٓاقهِ ٚسًؿا٤نِ َٔ اؾٔ َٔ بين

 اياؿع١ ٚاي٬ٓي١ ؾ٬ تيٝعٛٙ ٫ٚ تهُعٛا َٓ٘.
قاٍ: ؾكًت ٫بٞ: ٜا أبت َٔ ٖفا ايكدٌ ايف٣ ٜتاع٘ ٜٚكؾ عًٝ٘ َا ٜكٍٛ 

 ؟ قاٍ: ٖفا عُ٘ عاؿايعم٣ بٔ عاؿامليًا أبٛ هلا.
ٚقؿ ق٣ٚ ا٫َاّ أمحؿ ٖفا اؿؿٜح, ع#ٔ إب#كاِٖٝ ب#ٔ أب#٢ ايعا#اى,      

كمحٔ بٔ أب٢ ايمْاؾ, عٔ أبٝ٘ أغربْٞ قدٌ ٜكاٍ ي٘ قبٝع١ بٔ سؿثٓا عاؿ اي
عااؾ َٔ ب٢ٓ ايؿٌٜ, ٚنإ داًٖٝا ؾأنًِ, قاٍ: قأٜت قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل 

ٚنًِ آل اؾا١ًٖٝ آل نٛم ـ٣ اجملال ٖٚٛ ٜكٍٛ: " ٜا أٜٗا ايٓاى ٚآي٘ عًٝ٘ 
ْٚ#٧  قٛيٛا ٫ إي٘ إ٫ اهلل تؿًشٛا " ٚايٓاى فتُعٕٛ عًٝ٘, ٚٚقا٤ٙ قد#ٌ  

 .(1)(ايٛد٘ أسٍٛ ـٚ غؿٜكتو ٜكٍٛ: إْ٘ َاب٧ ناـ .
ٚن#ًِ  ٚآي#٘  ن#إ قن#ٍٛ اهلل َ#٢ً اهلل عًٝ#٘     ٚقاٍ دابك بٔ عاؿ اهلل )

ٜعكض ْؿه٘ باملٛقـ, ؾٝكٍٛ: أ٫ قدٌ دًُين إىل قَٛ٘ ؾإٕ قكًٜا َٓعْٛٞ 
 إٔ أبًؼ ن٬ّ قبٞ.

ٚآي#٘  قاٍ قُؿ بٔ عُ#ك ا٭ن#ًُٞ: َه#ح قن#ٍٛ اهلل َ#٢ً اهلل عًٝ#٘       
ٚنًِ ث٬خ نٓو َٔ أٍٚ ْاٛت٘ َهتػؿٝا ثِ أعًٔ آل ايكابع١ ؾؿعا ايٓ#اى  
إىل اٱن٬ّ عً#ك ن#ٓو, ٜ#ٛاآل املٛن#ِ ن#ٌ ع#اّ ٜتا#ع اؿ#از آل َٓ#الهلِ          

٘   (2)بعهاظ ٚف١ٓ ٚـٟ اجملال  ٜؿعِٖٛ إىل إٔ ميٓعٛٙ ست٢ ٜاًؼ قن#ا٫ت قب#
اا٥#ٌ  ٚهلِ اؾٓ#١, ؾ#٬ جي#ؿ أس#ؿا ُٜٓ#كٙ ٫ٚ جيٝا#٘ ست#٢ إْ#٘ ن#أٍ ع#ٔ ايك          

                                                           

 .2/156ايهري٠ ايٓاٟٛ ٫بٔ نجري  (1)
 ٖفٙ ايج٬ث١ َٔ أنٛام َه١ آل َٛنِ اؿر آْفاى . (2)
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َٚٓالهلا قاًٝ#١ قاًٝ#١ ٜٚك#ٍٛ: ٜ#ا أٜٗ#ا ايٓ#اى قٛي#ٛا: ٫ إي#٘ إ٫ اهلل تؿًش#ٛا          
 ٚمتًهٛا ايعك  ٚتفٍ يهِ ايعذِ ٚإـا آَٓتِ نٓتِ ًَٛنا آل اؾ١ٓ.

ٚأبٛ هلا ٚقا٤ٙ ٜكٍٛ: ٫ تيٝعٛٙ ؾإْ٘ َاب٧ ناـ , ؾريؾٕٚ عًٝ٘ أقاض 
 .(1) (ايكؾ ٜٚ٪ـْٚ٘ ٜٚكٛيٕٛ: قَٛو بو أعًِ

 (2) صرَِ٘ٓويرِٝوخيَِذَّٜوضٍيأٍَّذٍُِّٕٛ: إبتؿأت آ١ٜ ايهٝام بكٛي٘ تعاىل ط ايجايج١املهأي١ 

ؾؿٞ بؿاٜ#١ اٯٜ#١ َه#اٳا ٚن#اا , ٚاملهٴ#اا ٖ#ٛ )ـي#و( أَ#ا ايه#اا ؾٗ#ٛ           
 َْٛٛع سكف اؾك اياا٤ , يٝهٕٛ تكؿٜك اٯ١ٜ ايهابك١ ع٢ً ٚدٛٙ :

 : ْٚكٍٛ ـٚقٛا عفا  اؿكٜل يهؿكنِ ٚدشٛؾنِ .ا٭ٍٚ 
 : ْٚكٍٛ ـٚقٛا عفا  اؿكٜل بظًُهِ ٭ْؿههِ  .ٞ ايجاْ

 : ْٚكٍٛ ـٚقٛا عفا  اؿكٜل ؾاْا ٫ ْظًِ أسؿّا .ايجايح 
: ٚتكٍٛ غم١ْ ايٓاق ٭َشابٗا ـٚق#ٛا ع#فابٗا ؾ#إ اهلل ٫ ٜظً#ِ     ايكابع 

لوَٙلٍٍُْٕٛياّولخصِيسورُِّٕلٍٛيييييًوَِخَٖيَ٘يٍَٛيخوضو٠َظُيوخيأٍََ٘ٛيّوؤْطٍُِٕٛيسَعٌَٗيِٜلنٍٍُٕٛيّوظُْٙلٌٞوييأسؿّا , ٚآل ايتٓمٌٜ ط

ٍٟيكوّ ضٍئَِٙٝوشُيحْ٘موزَحدِيلوََٙيحَْٕ٘خٌِشِّٟو َيًوَِٕ٘ ٍٛيىوزَحيَِخٌُ٘حيروَٙ ٍٛيَِّ٘خءويّوٌٍُِٜٕ  صًوَّنٍزِس٠ًََُٕ

(3). 
: ٜتًك٢ أٌٖ ايٓاق ايتٛبٝؼ ٚايتككٜع عٓؿَا ٜهاقٕٛ إىل ايٓاق , اـاَو 

اََِ٘يؿويونَّٛويصُٜوشًحيكوظ َياِرَحيؿوخءًَىوخيٌُظِلوضٍيأَرٌٍوحرَيوخيًوعُِْويح٘ زِّٟوئٍََشًَحيٚآل ايتٓمٌٜ ط

 صّوٌٍٍُِٜٕٛيىولزَحيًوَِخَٖيَ٘يٍَٛيخوضو٠َظُيوخيأٍََ٘ٛيّوؤْطٍُِٕٛيسَعٌَٗيِٜنٍٍُٕٛيّوظٌُْٙٞويلوٍٍَُْٕٙٛياّوخصِيسورٍُِّٕٛيًوَّنٍزِس٠ًٍََُٕٛيَِّ٘خءوي

(4). 

                                                           

 .2/451ناٌ اهلؿ٣  (1)
 .182نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
 .71نٛق٠ ايمَك  (3)
 .71نٛق٠ ايمَك  (4)
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تؿ#تض إ٫ سُٝٓ#ا ٜ#أتٞ أًٖ#ٗا     ٚتؿٍ اٯ١ٜ أع٬ٙ ع٢ً إٔ أبٛا  ايٓ#اق ٫  
 يًؿ٠ سكاقتٗا ٚا٭ـ٣ ايُاؾق َٓٗا .

ٚآل س##ؿٜح اٱن##كا٤ إٔ اي##ٓيب َ##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ن##ًِ قآ٣ َاي##و 
 غالٕ ايٓاق ٚأقاٙ ايٓاق .

إْ#٘ أت#اْٞ ايًًٝ#١ آتٝ#إ     ٚعٔ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ إْ#٘ ق#اٍ )  
ا٭قض املكؿن١ ؾأتٝٓا  ؾكا٫ يٞ : اْيًل . ؾاْيًكت َعُٗا , ؾاغكداْٞ إىل

ع٢ً قدٌ َٓيذع ٚإـا آغك قا٥ِ عًٝ٘ بُػك٠ , ٚإـا ٖٛ ٜٟٗٛ بايُػك٠ 
يكأن٘ ؾٝجًؼ قأن٘ ؾٝتؿٖؿٙ اؿذك ٖٗٓا , ؾٝتاع اؿذك ؾٝأغفٙ ؾ٬ ٜكدع إيٝ٘ 
ست٢ ُٜض قأن٘ نُا نإ , ثِ ٜعٛؾ إيٝ٘ ؾٝؿع#ٌ ب#٘ َج#ٌ َ#ا ؾع#ٌ آل امل#ك٠       

 ا٭ٚىل . 
 فإ . . . ؟! قًت هلُا : ناشإ اهلل َا ٖ
 .قا٫ يٞ : اْيًل . ؾاْيًكٓا 

ؾأتٝٓا ع٢ً قدٌ َهتًل يكؿاٙ ٚآغك قا٥ِ عًٝ٘ بهًٛ  َٔ سؿٜؿ , ٚإـا  
ٖٛ ٜأتٞ أسؿ يكٞ ٚدٗ٘ ؾًٝكيك يؿق٘ إىل قؿاٙ َٚٓػ#كٙ إىل قؿ#اٙ ٚعٝٓ#٘    

 .إىل قؿاٙ 
ٛٸٍ إىل اؾاْا اٯغك ؾٝؿعٌ ب٘ َجٌ َ#ا ؾع#ٌ باؾاْ#ا ا٭ٍٚ ,      ثِ ٜتش

ؾُا ٜؿكؽ َٔ ـيو اؾاْا ست٢ ُٜاض ـيو اؾاْا نُ#ا ن#إ , ث#ِ ٜع#ٛؾ     
عًٝ٘ ؾٝؿعٌ َجٌ َا ؾعٌ آل املك٠ ا٭ٚىل . قًت : ناشإ اهلل َا ٖفإ . . . 

 ؟! 
ؾٝ##٘ يػ##ط ق##ا٫ ي##ٞ : اْيً##ل . ؾاْيًكٓ##ا , ؾأتٝٓ##ا عً##٢ َج##ٌ ايتٓ##ٛق ؾ##إـا  

ٚأَٛات , ؾاطًعٓا ؾٝ٘ ؾإـا ؾٝ٘ قداٍ ْٚها٤ عكا٠ , ؾإـا ِٖ ٜ#أتِٝٗ هل#ا   
َٔ أنؿٌ َِٓٗ , ؾإـا أتاِٖ ـيو ايًٗا ْْٛٛا قًت : َا ٖ٪٤٫ . . . ؟! 

 ؾكا٫ يٞ : اْيًل .
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ؾاْيًكٓا , ؾأتٝٓا ع٢ً ْٗك أمحك َجٌ ايؿّ , ٚإـا آل ايٓٗك قد#ٌ ن#ابض   
    ٌ عٓ#ؿٙ سذ#اق٠ ن#جري٠ , ٚإـا ـي#و      ٜهاض , ٚإـا عً#٢ ي#اط٤٢ ايٓٗ#ك قد#

 .ايهابض ٜهاض َا ٜهاض 
ثِ ٜأتٞ ايفٟ قؿ ًع عٓؿٙ اؿذاق٠ ؾٝؿػك ي٘ ؾاٙ ؾًٝكُ٘ سذكّا ؾٝٓيًل  

ؾٝهاض , ثِ ٜكدع إيٝ٘ نًُا قدع ؾػك ي٘ ؾاٙ ؾأيكُ٘ سذكّا . قًت هلُا : َا 
 ٖفإ . . . ؟!

٠ نأنكٙ َا أْت قا٫ يٞ : اْيًل . ؾاْيًكٓا , ؾأتٝٓا ع٢ً قدٌ نكٜ٘ املكآ
 قا٤ , ٚإـا ٖٛ عٓؿٙ ْاق دًٗا ٜٚهع٢ سٛهلا .

ا : َا ٖفا . . . ؟! قا٫ يٞ : اْيً#ل . ؾاْيًكٓ#ا , ؾأتٝٓ#ا عً#٢     ُقًت هل 
ق١ْٚ َعت١ُ ؾٝٗا َٔ نٌ ْٛق ايكبٝع , ٚإـا بو ظٗكٟ ايك١ْٚ قدٌ طٌٜٛ 
٫ أناؾ أق٣ قأن٘ ط٫ّٛ آل ايه#ُا٤ , ٚإـا س#ٍٛ ايكد#ٌ َ#ٔ أنج#ك ٚي#ؿإ       

 أٜتِٗ قط . ق
قا٫ يٞ : اْيًل . ؾاْيًكٓا , ؾاْتٗٝٓا إىل ق١ْٚ عظ١ُٝ مل أق قط ق١ْٚ 

 أعظِ َٓٗا ٫ٚ أسهٔ . 
قا٫ يٞ : اقم ؾٝٗا . ؾاقتكٝٓا ؾٝٗا , ؾاْتٗٝٓا إىل َؿ١ٜٓ َا١ٝٓ بً#  ـٖ#ا   

 .ٚي  ؾ١ٓ 
ؾأتٝٓا با  املؿ١ٜٓ ؾانتؿتشٓا ؾؿتض يٓا , ؾؿغًٓاٖا ؾتًكاْا ؾٝٗا قداٍ ييك 

غًكِٗ نأسهٔ َا أْت قا٤ , ٚييك ن#أقاض َ#ا أْ#ت قا٤ . ق#ا٫ هل#ِ :       َٔ
اـٖاٛا ؾكعٛا آل ـيو ايٓٗك . ؾإـا ْٗك َعرتض جيكٟ نإٔ َ#ا٤ٙ املػ#ض آل   
اياٝاض ؾفٖاٛا ؾٛقعٛا ؾٝ٘ ثِ قدعٛا إيٝٓا , ؾفٖا ايه٤ٛ عِٓٗ ؾُاقٚا آل 

 أسهٔ َٛق٠ . . . !
ُ#كٟ َ#عؿّا ؾ#إـا    قا٫ يٞ : ٖفٙ د١ٓ عؿٕ ٖٚ#فاى َٓمي#و , ؾه#ُا ب    

 قُك َجٌ ايكباب١ اياٝٓا٤ قا٫ يٞ : ٖفا َٓميو .
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قًت هلُا : باقى اهلل ؾٝهُا ـقاْٞ ؾأؾغً٘ . قا٫ : أَا اٯٕ ؾ٬ , ٚأْت  
 ؾاغً٘ .

قًت هلُا : ؾإْٞ قأٜت َٓف اي١ًًٝ عذاّا , ؾُا ٖ#فا اي#فٟ قأٜ#ت؟! ق#ا٫     
ؾإْ٘ ايكدٌ ٜأغف  يٞ : أَا ايكدٌ ا٭ٍٚ ايفٟ أتٝت عًٝ٘ ٜجًؼ قأن٘ باؿذك

 ايككإٓ ؾريؾٓ٘ , ٜٚٓاّ عٔ اي٠٬ُ املهتٛب١ , ٜؿعٌ ب٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ . 
يؿق٘ إىل قؿ#اٙ , َٚٓػ#كاٙ إىل    (1)ٚأَا ايكدٌ ايفٟ أتٝت عًٝ٘ ًٜكيك

قؿاٙ , ٚعٝٓ٘ إىل قؿاٙ , ؾإْ٘ ايكدٌ ٜػؿٚ َٔ بٝت٘ ؾٝهف  ايهفب١ تاًؼ اٯؾام 
يكداٍ ٚايٓها٤ ايعكا٠ ايفٜٔ آل َجٌ ايتٓٛق ؾُٝٓع ب٘ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ . ٚأَا ا

 ؾإِْٗ ايمْا٠ ٚايمٚاْٞ . 
ٚأَا ايكدٌ ايفٟ أتٝت عًٝ٘ ٜهاض آل ايٓٗك ًٜٚكِ اؿذ#اق٠ ؾإْ#٘ آن#ٌ    
ايكبا . ٚأَا ايكدٌ ايهكٜ٘ املكآ٠ ايفٟ عٓؿٙ ايٓاق دًٗا ؾإْ#٘ َاي#و غ#الٕ    

 ايٓاق .
ٝ٘ ايه٬ّ . ٚأَا ٚأَا ايكدٌ اييٌٜٛ ايفٟ آل ايك١ْٚ ؾإْ٘ إبكاِٖٝ عً 

ايٛيؿإ ايفٜٔ سٛي٘ ؾهٌ َٛيٛؾ َات ع٢ً ايؿيك٠ . ٚأَا ايكّٛ ايفٜٔ نإ 
ييك َِٓٗ سهٔ ٚييك َِٓٗ قاٝض ؾإِْٗ قّٛ غًيٛا عُ#٬ّ َ#اؿّا ٚآغ#ك    

 .(2) (ن٦ّٝا ػاٚل اهلل عِٓٗ , ٚأْا دربٌٜ ٖٚفا َٝها٥ٌٝ
قاٍ تعاىل  أَا بايٓها١ يًذ١ٓ ؾإ أبٛابٗا َؿتش١ ست٢ قاٌ ٍَٚٛ أًٖٗا ,

 .(3) صٍََٜظ لوشًيَ٘يٍَٛيحألَرٌٍوحدَط

ٚتك٣ َ#كآ٠ يعُ#ٌ أٖ#ٌ ايٓ#اق امله#ذٕٛ اي#فٟ ده#ِ عًٝ#٘ ؾ#إ اي#فٜٔ           
ٜهٛقْٛ٘ إىل ايهذٔ ٜٛدٕٗٛ ايًّٛ ي٘ , ٜٚظٗكٕٚ بكا٤تِٗ َٔ اٱْكاق ب٘ 

                                                           

 ًٜكيك يؿق٘ إىل قؿاٙ أٟ ًٜكك٘ ٜٚكيع٘ . (1)
 .5/154ايؿق املٓجٛق  (2)
 .50نٛق٠ ّ  (3)
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ٚأِْٗ يٝهٛا نااّا آل نذٓ٘ , إمنا ٖٛ ايفٟ دًا ايٓكق ٚاؿاو يٓؿه#٘ ,  
ىل ايهذٔ ٜٛقـ ع٢ً اياا  ٜٓتظك ؾتض با  ايهذٔ ي٘ ٚعٓؿَا ًُٜٕٛ ب٘ إ

, ٖٚٛ با  ي٘ َكٜك َٚٛت َهُٛع , ٚنأْ٘ ٜٛبؼ ايهذو إٕ نإ ظامل#ّا    

ّولخِصيييييييي, ٜٚٛانٝ٘ إٕ نإ َظًَّٛا , ٚآل ايتٓمٜ#ٌ ط  ًٍحيحٓ ٜولخيسوَأ ٍٟيروٍملِذي ِٜل ٍٛي ََ٘يل َّٛيرولذوحي ُػل

 .(1) صَْ٘وغٍـَنَنَّوَيكوظ َيكِنيٍ

ـنكٙ يهذٔ َظًّٛ ٖٚٛ ٜٛنـ ايٓيب عًٝ٘ ايه٬ّ َٚٔ إعذال ايككإٓ 
, ٚقؿ تُٓٓت آ١ٜ اياشح ـّ ايفٜٔ قتًٛا ا٭ْاٝا٤ , ؾٌٗ تُٓٔ ايككإٓ ـّ 
اي##فٜٔ ن##ذٓٛا اي##ٓيب ٜٛن##ـ , اؾ##ٛا  ْع##ِ , ؾ##فنك ـات ن##ذٓ٘ ت##ٛبٝؼ  
يًظاملو ٚبٝٓت اٯ١ٜ إْعؿاّ ايهاا يهذٓ٘ ايفٟ ٖٛ َهك , َٚٔ اٯٜات إٔ 

ّا َهذْٛا , َِٚٓٗ َٔ تجا#ت بكا٤ت#٘ َ#ؿ٠ قهَٛٝت#٘     آل نٌ لَإ ٖٓاى بك٦ٜ
ٜٚيًل نكاس٘ أٚ ٫, َِٚٓٗ َٔ تجات بكا٤ت٘ بع#ؿ إط#٬م ن#كاس٘ أٚ بع#ؿ     

 َٛت٘ .
ٚقؿ أنكّ اهلل عم ٚدٌ ٜٛنـ عًٝ٘ ايه٬ّ بإٔ ثاتت بكا٤ت#٘ مبعذ#م٠    

بك٩ٜا املًو ٚسادتِٗ يٝٛنـ ٱْكاـِٖ َٔ ب٤٬ عاّ قؿ ٜأتٞ عً#٢ املً#و   
 ك اجملاع١ ايعا١َ , ٖٚٝاز ايٓاى .  ٚعكي٘ , َٔ أث
: ٌٖٚ خيتِ َع٢ٓ )ـي#و( بع#فا  اؿكٜ#ل , اؾ#ٛا  ٫ ,      ايهاؾى

ؾاٯ١ٜ أعِ , إـ تًٌُ ا٭ـ٣ ٚايا٤٬ ايفٟ ٫قاٙ املًكنٕٛ آل اؿٝا٠ اي#ؿْٝا  
بهاا نؿ#كِٖ ٚدش#ٛؾِٖ , ٖٚ#ٛ َ#ٔ أن#كاق ف#٧ ان#ِ اٱي#اق٠ يًاعٝ#ؿ          

 )ـيو( ٚمل تكٌ اٯ١ٜ )ٖفا مبا قؿَت أٜؿٜهِ (.
ٝا٠ ايؿْٝا ؾاملكاؾ َٔ اياع#ؿ ؾٝٗ#ا ع#فا     ؾاـا ْظكْا إىل ت٠ٚ٬ اٯ١ٜ آل اؿ

 ايٓاق ٚاٯغك٠ .

                                                           

 .35نٛق٠ ٜٛنـ  (1)
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 ٚأَا عٓؿ ؾغٍٛ ايفٜٔ نؿكٚا ايٓاق ؾإ املكاؾ َٔ )ـيو( أَٛق  :
: ايتفنري بايٓعِ ٚايا٤٬ ٚاٯؾ#ات اي#ت ْمي#ت باي#فٜٔ نؿ#كٚا آل      ا٭ٍٚ 

 .(1) صٙ يٍَٛيّوشٍؿِمٌَٞوًورو٠ٌٍََٙخىٍَٛيرِخْ٘لوغونوخصِيًوح٘غَِّّْجَخصِيَ٘مواؿٝا٠ ايؿْٝا , قاٍ تعاىل ط

 : عفا  ايربلؽ يًفٜٔ نؿكٚا ..ايجاْٞ 
: ساٍ اهلًع ٚايؿمع ٚاـٛف , َٚا ٬ٜقٝ٘ ايهؿ#اق ٜ#ّٛ اياع#ح    ايجايح 

 ٚايًٓٛق , ٚآل َٛاطٔ اٯغك٠ .
: ي#ؿ٠ اؿه#ا  ٚاتٝ#إ اي#فٜٔ نؿ#كٚا َ#شؿِٗ آل  ا٥ً#ِٗ ,        ايكابع 

إـ ٜٓكهِ ايٓاى ّٜٛ ايكٝا١َ ٖٚفٙ ع١َ٬ ي٪ّ ٜعكؾٗا أٌٖ احملًك ًٝعّا , 
 إىل طا٥ؿتو :
 : ايفٜٔ دًُٕٛ َشؿِٗ بامياِْٗ .ا٭ٚىل 
٦َٜٛ##ف  }ع##ٔ قت##اؾ٠ : اي##فٜٔ دًُ##ٕٛ َ##شؿِٗ آل  ##اهلِ , ) ايجاْٝ##١

قاٍ : ـنك يٓا إٔ ْيب اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘  (2){تعكْٕٛ ٫ ؽؿ٢ َٓهِ غاؾ١ٝ 
ايكٝاَ#١ , ؾأَ#ا   ٚنًِ نإ ٜكٍٛ : تعكض ايٓاى ث٬خ عكْ#ات ٜ#ّٛ   ٚآي٘ 

 .عكْتإ ؾؿُٝٗا غَُٛات َٚعاـٜك ٚدؿاٍ 
ٚأَا ايعك١ْ ايجايج١ ؾتيري ايُشـ آل ا٭ٜؿٟ , ايًِٗ ادعًٓا ممٔ ت٪تٝ٘  

نتاب٘ بُٝٝٓ٘  قاٍ : ٚنإ بعض أٌٖ ايعًِ ٜكٍٛ : إْٞ ٚدؿت أنٝو ايٓاى 
 .(3){ٖا٩ّ اقك٩ا نتابٝ٘ إْٞ ظٓٓت أْٞ ٬َم سهاب١ٝ  }َٔ قاٍ : 

قاٍ : ظٔ ظّٓا ٜكّٝٓا ؾٓؿع٘ اهلل بظٓ٘ . قاٍ : ٚـنك إٔ ْيب اهلل ٢ًَ اهلل  
ٚنًِ نإ ٜكٍٛ : َٔ انتياع إٔ ميٛت ٖٚ#ٛ ده#ٔ ايظ#ٔ ب#اهلل     ٚآي٘ عًٝ٘ 
 .(1) (ؾًٝؿعٌ

                                                           

 .168نٛق٠ ا٭عكاف  (1)
 .18نٛق٠ اؿاق١  (2)
 .20-19نٛق٠ اؿاق١  (3)
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َٚٔ اٱعذال ٦َٜٛف إٔ ايفٟ ٜأغف نتاب٘ بً#ُاي٘ ٫ ٜه#تيٝع إٔ ٜٓكً#٘    
ٓ٘ ْكً٘ إىل  اي٘ ؾٌٗ ٜهتيٝع إىل ميٝٓ٘ , ٚيهٔ يٛ أقاؾ ايفٟ أغف نتاب٘ بُٝٝ

, اؾٛا  ٖفٙ اٱقاؾ٠ نايا١ باْتؿ#ا٤ املْٛ#ٛع , ؾ#٬ ٜؿه#ك ٫ٚ ٜٗ#ِ اي#فٟ       
 ٜأغف نتاب٘ بُٝٝٓ٘ ْكً٘ إىل  اي٘ .

ِٸ بعِٓٗ بتشًٜٛ٘ إىل  اي٘ ؾ#اؾٛا  : د#اٍ بٝٓ#٘      ٚيٛ تٓميٓا ٚقًٓا ٖ
 ٚبو ٖفا ايؿعٌ ٖٚفٙ اؿًٝٛي١ ييـ ٚؾٌٓ َٔ عٓؿ اهلل عم ٚدٌ . 

: َٔ َعاْٞ )ـيو( إْهًاف َ#شا٥ـ ا٭عُ#اٍ يًٓ#اى ٜ#ّٛ     اـاَو 
ايكٝاَ#١ , ي#ري٣ اي#فٜٔ نؿ#كٚا ايه#٦ٝات اي#ت اقتهاٖٛ#ا , ٚا٭ْ#كاق اي##ت         

 .(2) صٌََٕشوٍْنوخيلونٍٓويوِؽَخءوَْيٌَزوصوشََْيحْْ٘وٌٍٚويكوذِّذ تكيشت عٓٗا , قاٍ تعاىل ط

 ظًُٛا .: يها٣ٚ ايٓاى ّٜٛ ايكٝا١َ ع٢ً ايفٜٔ ايهاؾى 
ن#اٌٝ  : بٝإ أْكاق ٚعكٛب١ اياػ#ٌ ٚاٱَتٓ#اع ع#ٔ اٱْؿ#ام آل     ايهابع 

 .اهلل

ح٘ لزِّٟويَِلخٌُ٘حياَِّٞيح٘ٙ لوويٌَِّلري ييييي: بعح اؿه#ك٠ ٚا٭ن#٢ آل ْؿ#ٛى ط   ايجأَ 

 .(3) صًو٠َلٍَٟيأَوْنِْوخءَ

: عذم ايفٜٔ نؿكٚا عٔ ؾؾع ايؿؿ١ٜ ٚايعٛض يُكف ايعفا  , ايتانع 

ًوَ٘لٌٍيأََّٞيُِٕ٘لِّٗي٠ٍَْلظٍيـََٙٝولضٍيٜولخيٌِلِيحألَسٍضِييييييي١ , ق#اٍ تع#اىل ط  ٫ٚ تكاٌ عِٓٗ ؾؿٜ

 .(4) صالٌَْظَذوصٍيرِوِيًوأَعوشًُحيح٘نَّذوحٜوشَيََّ٘ٝخيسوأًٍَحيحْ٘موزَحدويًوُِعِِويروٍْنويٍَٛيرِخِّْ٘غٍػِيًوىٍَٛيالَيَّفٌََْٙٝٞو

                                                                                                                                               

 .10/93ايؿق املٓجٛق  (1)
 .22نٛق٠ م  (2)
 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (3)
 .54نٛق٠ ْٜٛو  (4)
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َ#١  : َٔ َعاْٞ )ـيو( ؽًـ ايفٜٔ نؿكٚا ع#ٔ اٱمي#إ َ#ع إقا   ايعايك 
 ايربٖإ بٛدٛب٘ , ٚف٧ ا٭ْاٝا٤ باملعذمات .

   .  (1) صٌَِٙٙ وِيحْ٘لَـَّشُيحْ٘زوخِ٘ىَشُٖٚٛ َُاؾٜل قٛي٘ تعاىل ط

 : آل ؾقان١ َكاق١ْ بو آ١ٜ اياشح ٚاٯ١ٜ ايهابك١ َها٥ٌ : املهأي١ ايكابع١ 
: دا٤ت اٯ١ٜ ايهابك١ بُٝػ١ اـيا  , بُٝٓا ٚقؾت آ١ٜ اياشح ا٭ٚىل 
 ايػا٥ا .بُٝػ١ 

: ٚقؾ يؿظ اؾ٬ي١ َك٠ ٚاسؿ٠ آل نٌ َٔ اٯٜ#تو , ٚن#ٌ َُٓٗ#ا    ايجا١ْٝ 
 ناك٘ سكف )إٕ( .

ـنكت اٯ١ٜ ايهابك١ يؿظ اؾ٬ي١ آل قإْٛ َٔ اٱقاؾ٠ ايته١ٜٝٓٛ   ايجايج١ :
ًٌُٜ اؿٝا٠ ايؿْٝا ٚعامل ايربلؽ ٚايّٝٛ اٯغك , بُٝٓا ـنكت٘ آ١ٜ اياشح آل 

 إٔ اهلل عم ٚدٌ عٗؿ إيِٝٗ عٗؿّا غاَّا .إؾعا٤ طا٥ؿ١ َٔ ايٓاى ب
ق١ً نًُات اٯ١ٜ ايهابك١ , بُٝٓا تهٕٛ نًُات آ١ٜ اياشح ث٬ث١  ايكابع١ :
 أْعاؾٗا .

ٜتعًل َْٛٛع اٯ١ٜ ايهابك١ بعامل اٯغك٠ , ْٚمٍٚ ايعفا   اـاَه١ :
بايفٜٔ نؿكٚا بهاا قاض إغتٝاقِٖ ايهؿ#ك , أَ#ا آٜ#١ اياش#ح ؾت#او د#ؿاٍ       

 يٓاى , ٚتؿٌٓ اهلل بايكؾ عًِٝٗ .طا٥ؿ١ َٔ ا
بو َْٛٛع اٯ١ٜ ايهابك١ ٚآ١ٜ اياشح عُّٛ ٚغُّٛ َٔ  ايهاؾن١ :

ٚد٘ , ؾُ#اؾ٠ اٱيتك#ا٤ اي#فّ ٚايت#ٛبٝؼ يً#فٜٔ نؿ#كٚا ٚاؾاس#ؿٜٔ , ٚأٖ#ٌ         
ايكٜا , أَا َاؾ٠ اٱؾرتام ؾكؿ ـنكت اٯ١ٜ ايه#ابك١ عً#١ ٚي#ٛز ايه#اؾكٜٔ     
 ٚايظاملو ايٓاق , ٚتُٓٓت اٱغااق عٔ دما٤ ايفٜٔ نؿكٚا ٚعًت٘ ٚأنااب٘ .

١ٜ اياشح ؾتُٓٓت ايتٛثٝل ؾٗاؾ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ أَا آ 
ٚنًِ  آل ايؿع٠ٛ إىل اهلل , ٬َٚقات٘ ا٭ـ٣ ؾٝ٘ ٚاؾؿاٍ ٚاملػايي١ َٔ قاٌ 

                                                           

 .149نٛق٠ ا٭ْعاّ  (1)
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ٚآي#٘  عٔ أْو قاٍ : قاٍ قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘  ًاعات ٚطٛا٥ـ ,)
اف يكؿ أٚـٜت آل اهلل َٚا ٜ٪ـ٣ أسؿ , ٚيكؿ أغؿت آل اهلل َٚا خي:ٚنًِ 

أسؿ , ٚيكؿ أتت عًٞ ثايج١ َٚا يٞ ٚيا٬ٍ طعاّ ٜأنً٘ ـٚ ناؿ إ٫ َا ٜٛاقٟ 
 .   (1) (ابط ب٬ٍ

ت#ؿٍ  غامت#١ اٯٜ#١ ايه#ابك١ عً#٢ إٔ امل#كاؾ َ#ٔ يؿ#ظ          املهأي١ اـاَه#١ : 
طايعاٝؿص ايعُّٛ ٚإٔ ا٭يـ ٚاي٬ّ ؾٝ٘ يٲنتػكام , ؾُشٝض إٔ اـيا  

ٓا٠ٛ , ٚيهٔ َعٓاٖا ٚؾ٫يتٗا عا١َ آل اٯ١ٜ غاّ بايفٜٔ نؿكٚا ٚدشؿٚا اي
 َٔ ٚدٛٙ :

اَِّٞيح٘ٙ لللوويٌَِّلللري ي ح٘لللزّٟيِلللخٌ٘ح: ٚإٔ اهلل ي###ٝو بظ###٬ّ يًعاٝ###ؿ ط ا٭ٍٚ 

ٖٚ##ٌ خي##تِ اْتؿ##ا٤ ايظً##ِ آل املك##اّ عً##كِٖ بايٓ##اق     (2)صًو٠َلٍللَٟيأَوْنِْوللخءَ

ٚـٚقِٗ عفا  اؿكٜل , اؾٛا  ٫ , إمنا ًٌُٜ َٔ بؿا١ٜ غًكِٗ ًْٚأتِٗ 
ٚتهًٝؿِٗ ٖٚؿاٜتِٗ إىل ناٌٝ اؿل ٚبعح ايٓؿك٠ آل ْؿٛنِٗ َٔ ايااطٌ , 

 . (3) صا٠ِ خيىوذوٍّنوخهَيح٘غَّزَِْٗياَِّٜخيشوخِٔشًحيًواَِّٜخئٌٍَُسًحيٚآل ايتٓمٌٜ ط

: ٚإٔ اهلل يٝو بظ٬ّ يًعاٝؿ ايفٜٔ ٜ#ؿغًٕٛ ايٓ#اق ؾك#ؿ سكَ#ٛا     ايجاْٞ 
أْؿهِٗ ست٢ َٔ ايًؿاع١ ّٜٛ ايكٝا١َ , ت#ك٣ َ#ا ٖ#ٞ ايٓه#ا١ ب#و ايً#ؿاع١       
ٚاؿُؿ آل قٍٛ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ اي#ٛاقؾ ع#ٔ ن#ًُإ     

ا تعيـ ايٛسٍٛ مح١ , ؾُٓٗا قمح١ ٜرتاسِ بٗا اـًل , ٚبٗقإٕ هلل َا١٥ )
 ؾٝ٘ ٚدٛٙ :  (4) (ع٢ً أ٫ٚؾٖا , ٚأغك تهع ٚتهعٕٛ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ

                                                           

 .184نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
 .3نٛق٠ اٱْهإ  (3)
 .4/337ايؿقاملٓجٛق  (4)
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: ْها١ ايعُّٛ ٚاـُّٛ َٔ ٚد٘ , ؾٗٓاى َاؾ٠ يٲيتكا٤ ٚأغك٣ أ٫ّٚ 
 يٲؾرتام بو ايكمح١ ا٭غك١ٜٚ ٚبو ايًؿاع١ .

 : ْها١ ايعُّٛ ٚاـُّٛ امليًل , ٖٚٛ ع٢ً يعاتو :ثاّْٝا 
 ا٭غك١ٜٚ أعِ َٔ ايًؿاع١ .: ايكمح١ ا٭ٚىل 
 : ايًؿاع١ أعِ َٔ ايكمح١ ا٭غك١ٜٚ .ايجا١ْٝ 
 : ْها١ ايتاأٜ بو ايكمح١ ا٭غك١ٜٚ ٚايًؿاع١ .ثايجّا 

ٚاملػتاق ٖٛ ايً#عا١ ا٭ٚىل َ#ٔ ايٛد#٘ ايج#اْٞ أع#٬ٙ , إـ إٔ ايً#ؿاع١       
ايعا١َ ٚاـا١َ دم٤ َ#ٔ أؾ#كاؾ ايكمح#١ اي#ت ًٜٓ#كٖا اهلل ع#م ٚد#ٌ ٜ#ّٛ         

, ٌٖٚ ؽتِ ايًؿاع١ بعامل اؿها  ٚاؾما٤ , املػتاق أْٗا تاؿأ َٔ  ايكٝا١َ
 أٍٚ ناع١ ٜؿغٌ ؾٝٗا اٱْهإ ايكرب .

ٚقؿ ٚقؾ آل ته١ُٝ نٛق٠ املًو ع#ٔ اي#ٓيب قُ#ؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘       
: ْك  بعض أَشا  ايٓيب ٢ًَ  عٔ ابٔ عااى قاٍٚنًِ أْٗا املٓذ١ٝ )

ٖٚ#ٛ ٫ ده#ا أْ#٘ ق#رب إْه#إ ٜك#كأ       ٚنًِ غاا٤ٙ عً#٢ ق#رب,    ٚآي٘ اهلل عًٝ٘
 .ٚنًِ  ٚآي٘ نٛق٠ املًو ست٢ غتُٗا, ؾأت٢ ايٓٻيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘

, ْكبت غاا٥ٞ ع٢ً قرب ٚأْا ٫ أسها أْ٘ ق#رب,   : ٜا قنٍٛ اهلل ؾكاٍ
, ؾكاٍ قنٍٛ اهلل ٢ًَ  ؾإـا إْهإ ٜككأ نٛق٠ املًو " تٳاٳاقٳَى " ست٢ غتُٗا

 .(1)(, تٓذٝ٘ َٔ عفا  ايكرب ْع١, ٖٞ املٓذ١ٝٚنًِ: "ٖٞ املاٚآي٘ اهلل عًٝ٘ 
ياٝإ إٔ املٝت ايفٟ أؾغٌ ايكرب نإ ٜككأ نٛق٠ املًو ٖٚ#ٛ آل اؿٝ#ا٠   
ايؿْٝا , ؾأـٕ ي٘ ٖٚٛ آل ايكرب بككا٤تٗا يتهٕٛ ٚاق١ٝ ي#٘ َ#ٔ ع#فا  ايك#رب ,     
ٌٖٚ ًٜ#رت  سؿظ#٘ هل#ا ع#ٔ ظٗ#ك قً#ا أّ ٜهؿ#ٞ تعًُٗ#ا ٚاملٛاظا#١ عً#٢           

 قكا٤تٗا آل املُشـ .
 املػتاق ٖٛ ايجاْٞ . 

                                                           

 .8/174تؿهري ابٔ نجري  (1)
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يٝهٕٛ َٔ َع#اْٞ اٯٜ#١ أع#٬ٙ     (1) صًوأََّٞيح٘ٙ وويٍَْ٘ظويرِفَيٍَّٚيِْ٘ٙموزِْلذِي: ط ايجايح

ٚدٛ  يهك امل٪َٓو هلل عم ٚدٌ , يهكِٖ عً#٢ تؿٓ#ٌ اهلل ع#م ٚد#ٌ     
بايتٓمٙ عٔ ايظًِ , ٚن٬َتِٗ َٓ٘ َٚٔ َكؿَات٘ ٚأنااب٘ , ؾُٔ َعاْٞ اٯ١ٜ 

ٚدٌ ُٜكف عٔ ايٓاى َكؿَات ايؿعٌ ايفٟ ٜكٛؾ إىل  ايهكمي١ إٔ اهلل عم
 ايعكا  ٚيؿت٘ .

إمن#ا ٜتػً#اِٖ بكمحت#٘ ٜٚمٜ#ؿ      (2) صًوأََّٞيح٘ٙ وويَ٘لٍْظويرِفَليٍَّٚيِْ٘ٙموزِْلذِييي: طايكابع 

ٚقؿ عًِٝٗ َٔ ؾًٓ٘ , ٚآل ؾعا٤ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ : )
ذً#١, ٚإمن#ا ٜعذ#ٌ َ#ٔ     , ٫ٚ آل ْكُتو ع سهُو ظًِ عًُت أْ٘ يٝو آل

ايٓعٝـ, ٚقؿ تعايٝت عٔ ـيو عًٛا  , ٚ إمنا دتاز إىل ايظًِ خياف ايؿٛت
 .(3)(ناريا

 ياٝإ قإْٛ َٔ دٗات :
قإْٛ أؾعٝ#١ اي#ٓيب قُ#ؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ تؿه#ري         ا٭ٚىل : 

 يًككإٓ .
قإْٛ أؾع١ٝ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ ٚاقٝ#١ َ#ٔ      ايجا١ْٝ :
 اٱقٖا  .
قإْٛ أؾع١ٝ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ َٔ َُاؾٜل  ايجايج١ :

 .(4)صًوٜوخيأَسٍعوْٙنوخَْياِال يسوكٍٝوشًيِْ٘ٙموخَِ٘ٝنيوط

 قإْٛ آل أؾع١ٝ ايٓيب غ٢ٓ عٔ ايػمٚ .ايكابع١ : 

                                                           

 .182نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 .182نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
 .95/18اياشاق  (3)
 .107نٛق٠ ا٫ْاٝا٤  (4)
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أؾعٝ##١ اي##ٓيب َ##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚن##ًِ َ##ٔ ايهُ##ا٫ت     اـاَه##١ :
 اٱْها١ْٝ . 

يِْ٘ٙموزِْلذِييييَٚع٢ٓ اي٬ّ آل ط يرِفَليٍَّٚ ٫ّ ايتكٜٛ#١ ٚاي#ت ت#ماؾ بع#ؿ      (1) صًوٜولخيسورُلٓو

 املًتل تك١ٜٛ ي٘ , ٚا٭ٌَ ٖٛ : َٚا قبو بظ٬ّ ايعاٝؿ (.
    ٛ ا  ياٝ#إ  تك٣ ملاـا مل تكٌ اٯ١ٜ )ٚإٔ اهلل ي#ٝو بظ#٬ّ يًٓ#اى ( اؾ#

َهأي١ إعذال١ٜ ٖٚٞ ـنك ايٓاى آل اٯ١ٜ بُؿ١ عاٛؾٜتِٗ ٚققٝ#تِٗ هلل ع#م   
ٚدٌ , ٚأْ٘ ناشاْ٘ ٜؿعٌ بِٗ َا ًٜا٤ ؾِٗ عاٝؿٙ , ٚقؿ ٜكه#ٛ امل#ٛىل َ#ٔ    
اياًك ع٢ً عا#ؿٙ , ٚق#ؿ ٜعفب#٘ ٜٚه#تٛيٞ عً#٢ َاي#٘ , ٜٚ#ك٣ إٔ ٖ#فا َ#ٔ          

 سكٛم ًَهٝت٘ ي٘ .
ٚدٌ ياٝإ تٓمٖ٘ ناشاْ٘ عٔ ؾفنكت اٯ١ٜ ايٓاى بُؿ١ ايعاٝؿ هلل عم 

الَيايظًِ قًًٝ٘ أٚ نجريٙ ٖٚفا ايتٓمٙ َٔ َكاّ ايكبٛب١ٝ امليًك١ , ٚآل ايتٓمٌٜ ط

ٚبًشاظ ٖفٙ املهأي١ ؾإ تٓمٙ اهلل ناشاْ٘ آل  (2) صَّغٍؤَُٖيلوَّٝخيّوٍْموُٗيًوىٍَٛيَّغٍؤٌَُ٘ٞو

 ايؿْٝا ٚاٯغك٠ عٔ ظًِ نٌ َٔ :
 : ا٭ْاٝا٤ ٚايكنٌ .ا٭ٍٚ 
 : امل٪َٕٓٛ ٚامل٪َٓات .ايجاْٞ 
 : أٌٖ ايهتا  َٔ ايٝٗٛؾ ٚايُٓاق٣ ٚغريِٖ .ايجايح 
 : ايهؿاق .ايكابع 
 : املًكنٕٛ .اـاَو 

 َها٥ٌ َتٓاؾ٠ : (3) صًوأََّٞيح٘ٙ وويٍَْ٘ظويرِفَٙ خٍٚيِْ٘ٙموزِْذِٚآل غامت١ اٯ١ٜ ايهابك١ ط

                                                           

 .46نٛق٠ ؾًُت  (1)
 .23نٛق٠ ا٭ْاٝا٤  (2)
 .51نٛق٠ ا٭ْؿاٍ  (3)
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  : ايٛعٝؿ يًفٜٔ نؿكٚا .ا٭ٚىل

اَِّٞيٚاييُأ١ْٓٝ يًُ٪َٓو ٚامل٪َٓ#ات , ق#اٍ تع#اىل ط   : ايهه١ٓٝ ايجا١ْٝ 

ًواَليييييييي ٍٛي ٍٛيِلٍنلذويسورِِّيل ٍٛيَأٍؿلَشَى ََ٘يل َٔلخسوي ٌٍحيح٘ضَّ ًواَطل ٌَٜحيح٘صَّليوسوي َِلخ ًوَأ ِ٘لوخِصي ٌُٙحيح٘صَّخ ِٝ ًولو ٜوَنٌحي ٟويا ٘ ِزّ يخولٌٍي ييح

 .(1) صلوٍَْٙيٍِٛيًوالَيىٍَٛيّولٍضو٠ٌُٞو

 يمنا٠ ٚاؿكٛم ايًكع١ٝ .: اٱْفاق يًفٜٔ ٜاػًٕٛ باايجايج١ 
: ايًهك ٚايجٓا٤ ع٢ً ايفٜٔ ُٜؿقٕٛ مبا دا٤ ب٘ ايكنٌ َٔ عٓؿ ايكابع١ 

 اهلل عم ٚدٌ.
: ايتػٜٛـ يًفٜٔ نؿكٚا ُٜٚكٕٚ عً#٢ اؾش#ٛؾ مب#ا د#ا٤ ب#٘      اـاَه١ 

ّويييييييا٭ْاٝا٤ ٚايكنٌ , ٚآل ايتٓمٜ#ٌ ط  ٟوي ٍْ ٝولخيرول ِ٘ ًِخي َٜصولذِّ ُِّي ْ٘لو َِٕظلخدويِرلخ ْ٘ ٓويح ٍْل َٙ َٖيلو ذوٍّلوِيي٠َلضَّ

َٗي َٖيح٘ظ ٌٍسوحسويًوحإل٠ِْـِْ ٍيِ٘ٙنَّخطِيًوأ٠َْضوَٖيحٍُْ٘شٍَِخٞوياَِّٞيح٘ زِّٟوئٍََشًَحيي*ًوأ٠َْضو ُٗيىَذً ٍِٜٟيَِزٍ

 .(2) صرِآّوخصِيح٘ٙ وِيَ٘يٍَٛيلوزَحد يشوذِّذ يًوح٘ٙ وَيلوضِّض يرًُيح٠ْظَِّخٍٚ

 : املؿؾ ٚايعٕٛ يًفٜٔ آَٓٛا ٚعًُٛا ايُاؿات .ايهاؾن١ 

ٌَِٙٙ وِيحْ٘لَـَّشُيحْ٘زوخِ٘ىَشُيٌٌٍََٙي: إقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايفٜٔ نؿكٚا , قاٍ تعاىل طايهابع١ 

يَ٘يوذوحٍُٔٛيأَؿٍٝومِنيو ؾُٔ ؾال باٱميإ ٚاي٬ُع ؾٗٛ َٔ ؾٌٓ اهلل عم  (3) صشوخءو

ٚدٌ , َٚٔ ؽًـ عُٓٗا ؾٗٛ مبا نه#ات ٜ#ؿاٙ ٚباَ#كاقٙ عً#٢ ايااط#ٌ ,      
ٚاجملكٚق ٱؾاؾ٠ اٱغتُاّ ٚإٔ اهلل ع#م ٚد#ٌ    ٚقؿَت اٯ١ٜ أع٬ٙ اؾاق

 ٚسؿٙ ٖٛ ايفٟ ٜٓؿكؾ باقا١َ اؿذ١ ع٢ً اـ٥٬ل نًٗا .

                                                           

 .277نٛق٠ اياكك٠  (1)
 .4-3نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
 .149نٛق٠ ا٭ْعاّ  (3)
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ٚقؿ ػ٢ً َُؿام يًشذ١ عٓؿ غًل آؾّ باستذاز اهلل عم ٚدٌ عً#٢  

عٓ#ؿَا استذ#ٛا عً#٢ دع#ٌ      (1) صا٠ِِِّيأَلٍََٙٛيٜوخيالَيطَمٌٍََٙٝٞوامل٥٬ه١ بايكٍٛ ط

َٚٔ ـقٜت٘ َٔ ٜؿهؿ ٜٚهكم ٜٚمْٞ ٜٚه#ؿو    (2) صٌِِيحألَسٍضِيخوٍَِْٙلشًيآؾّ ط

 ايؿّ ظًُّا .
: تُٓٝ##١ ًَه##١ اٱستذ##از عٓ##ؿ امله##ًُو ؾػامت##١ اٯٜ##١ ايه##ابك١  ايج##أَ 

 َؿقن١ آل اٱستذاز َٔ دٗات : 
: بٝإ قإْٛ َ#ٔ اٱقاؾ٠ ايتهٜٛٓٝ#١ ٖٚ#ٛ إٔ اهلل ٫ ٜظً#ِ أس#ؿا      ا٭ٚىل 

 أبؿَا .
: سٓٛق َْٛ#ٛع اٯٜ#١ آل س#ا٫ت كتًؿ#١ , ؾعٓ#ؿَا ٜٓ#مٍ ب#٤٬        ايجا١ْٝ 

باي##فٜٔ نؿ##كٚا ؼٓ##ك آٜ##١ اياش##ح آل ايٛد##ٛؾ اي##فٖين , ٚته##ٕٛ َٓان##ا١    
 يًتؿاقى ٚاٱنتػؿاق. 

: اٯ١ٜ ايهابك١ لادك عٔ ؾعٌ ايكاا٥ض ٚعٔ اٱقٖ#ا  ٚؽٜٛ#ـ   ايجايج١ 
 ايٓاى .

آل ايؿٜٔ ٚإقتكا٤ آل  : ت٠ٚ٬ غامت١ اٯ١ٜ ايهابك١ أٚ مساعٗا تؿك٘ايكابع١ 
 املعاقف اٱهل١ٝ .

: بع#ح ايٓؿ#ك٠ آل ايٓؿ#ٛى َ#ٔ ايظً#ِ , ٚؾٝٗ#ا إدتٓ#ا  إعاْ#١         اـاَه١ 

ْ٘مولَزحدوييييييييايظاملو , ق#اٍ تع#اىل ط   ًٍحيح ًوسوَأ ٟويحط زوَملٌحي ٘ لِزّ ٍٟيح ِٜل ٟويحِطِزَملٌحي ٘ لِزّ ِاْريَطزولشََّأيح

 .(3) صًوطََّؽ موضٍيرِيٍِٛيحألَعٍزوخدَ

                                                           

 .30نٛق٠ اياكك٠  (1)
 .30نٛق٠ اياكك٠  (2)
 .166نٛق٠ اياكك٠  (3)
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ا١ْ ايٓاى يٮَك باملعكٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهك ٚاٱن#تذاب١  : إعايهاؾن١ 
هلُا , ؾشُٝٓا أَك اهلل عم ٚدٌ با٭َك ٚايٓٗ#ٞ ؾاْ#٘ ن#اشاْ٘ ٖٝ#٧ أن#اا       

ٞوييييييييقاٛهلُا , ق#اٍ تع#اىل ط   ََٜشً ّولْؤ ًو ٍْلِشي َْ٘خ َ٘لَيح ٞويِا ّولٍذَلٌ َّٜلٌشي ٍٛيُأ ُٕ ِٜلٍن ي ٍٟ ُٕ ْ٘لَظ ًو

يٝه#ٕٛ َ#ٔ َع#اْٞ     (1) صًٍَ٘جِٓويىٍَٛيحٍَِْْ٘ٝٙلَلٌٞويرِخْ٘ٝومٍشًَيِيًوّونٍيوٌٍٞويلوٍٟيحَْ٘ٝنٍَٕشِيًوأُ

 اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚدٛٙ :
: ٚيتهٔ َٓهِ ٜ#ؿعٕٛ إىل اـ#ري , ؾٗٓ#اى أَ#١ ته#تذٝا هل#ِ ,       ا٭ٍٚ 

َٚ##ٔ أبٗ##٢ َع##اْٞ اـ##ري اي##ؿع٠ٛ إىل اٱمي##إ , ٚتجاٝ##ت ن##ٓٓ٘ ٚأقناْ##٘ آل   
ا٭قض , ٚـن###كت أقن###إ اٱن###٬ّ عً###٢ م###ٛ اٱن###تككا٤ َ###ٔ اٯٜ###ات 

ٚآي٘ دًو قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘  :ابٔ عااى قاٍ ؾٜح , ٚعٔ )ٚا٭سا
ٚنًِ فًهّا , ؾأتاٙ دربٜ#ٌ ؾذً#و ب#و ٜ#ؿٟ قن#ٍٛ اهلل َ#٢ً اهلل عًٝ#٘        

ٚنًِ قاٍ : ٚآي٘ ٚنًِ ٚاْعّا نؿٝ٘ ع٢ً قنات قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘ 
 ٜا قنٍٛ اهلل سؿثين عٔ أٱن٬ّ؟

قاٍ : أٱن٬ّ إٔ تهًِ ٚدٗو هلل عم ٚدٌ , ٚإٔ تًٗؿ إٔ ٫ إي٘ إ٫  
اهلل ٚسؿٙ ٫ يكٜو ي٘ , ٚإٔ قُؿّا عاؿٙ ٚقنٛي٘ . قاٍ : ؾإـا ؾعًت ـيو 

 ؾكؿ أنًُت . قاٍ : ٜا قنٍٛ اهلل سؿثين عٔ أٱميإ؟ 
قاٍ : أٱميإ إٔ ت٪َٔ باهلل , ٚايّٝٛ اٯغ#ك , ٚامل٥٬ه#١ , ٚايهت#ا  ,    

اٝو , ٚاملٛت , ٚاؿٝا٠ بعؿ املٛت , ٚت٪َٔ باؾ١ٓ , ٚايٓاق , ٚاؿها  ٚايٓ
, ٚاملٝمإ , ٚت٪َٔ بايكؿق نً٘ غريٙ ٚيكٙ . قاٍ : ؾ#إـا ؾعً#ت ـي#و ؾك#ؿ     

 آَٓت . قاٍ : ٜا قنٍٛ اهلل سؿثين َا أٱسهإ؟ 
 .(2) (قاٍ : أٱسهإ إٔ تعٌُ هلل نأْو تكاٙ ؾإٕ ٫ تكاٙ ؾإْ٘ ٜكاى

                                                           

 .104نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 .1/342ايؿق املٓجٛق  (2)
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أَكٕٚ ب#املعكٚف ؾ#إ طا٥ؿ#١ َ#ٔ ايٓ#اى ته#تذٝا ٭َ#كنِ        : ٜٚايجاْٞ 
 باـري ٚاي٬ُع.

: ٜٚأَكٕٚ باملعكٚف ٜٚهتذٝإٛ هل#فا ا٭ٚاَ#ك , ؾ#فات اي#فٟ     ايجايح 
ٜأَك باملعكٚف ٜهتذٝا ملجً٘ آل أَك آغك , ؾُج٬ّ لٜؿ ٜأَك ناملّا باي٠٬ُ آل 

٬ٍٖ يٗك قَٓإ ٚقتٗا ؾٝيٝع٘ , بُٝٓا ٜأَك نامل لٜؿّا بايُٝاّ ساٍ ق١ٜ٩ 
 ؾٝيٝع٘ لٜؿ .
: ٚيتهٔ َٓهِ أ١َ ٜؿعٕٛ إىل اـري , ؾ٬ تٌُ ايٓٛب١ إىل ايػمٚ ايكابع 

ٚايكتاٍ , َٚٔ اـري ٚدٛ  اٱميإ باهلل ٥٬َٚهت٘ ٚقنً٘ , ٚاي#ؿع٠ٛ إىل  
 اٱميإ .

 : بٝإ قإْٛ َٔ ٚدٛٙ :اـاَو 
ٚآل ايتٓمٜ#ٌ  : قإْٛ ايتٓاؾ بو ايؿع٠ٛ إىل اـ#ري ٚاٱقٖ#ا  ,   ا٭ٍٚ 

 . (1) صرَِ٘ٓويًوٜوٍٟيَّموفٍِّٛيكَشَٜوخصِيح٘ٙ وِيٌَيٌَويخوٍْش يَ٘وَيلِنٍذويسورِّوِط

 : قإْٛ ايتٓاؾ بو ا٭َك باملعكٚف ٚاٱقٖا  .ايجاْٞ 
 : قإْٛ ايتٓاؾ بو ايٓٗٞ عٔ املٓهك ٚاٱقٖا  .ايجايح 
عم ٚدٌ عٔ  : قإْٛ َٔ ايؿع٠ٛ إىل اـري بٝإ قإْٛ تٓمٙ اهللايهاؾى 

 .(2)ايظًِ
: ٚي#تهٔ َ#ٓهِ أَ#١ ٜ#ؿعٕٛ اهلل به#٪اٍ اـ#ري ٚاهلؿاٜ#١ يعاَ#١         ايهابع 

ايٓاى , ٚعٔ أب#ٞ ـق ع#ٔ اي#ٓيب َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ آل اؿ#ؿٜح         
ٜا عااؾٟ إْٞ سكَت ايظًِ ع٢ً ْؿهٞ ٚدعًت٘ ايكؿنٞ عٔ اهلل عم ٚدٌ )

    ٔ ٖؿٜت#٘ ؾان#تٗؿْٚٞ    بٝٓهِ قكَا ؾ٬ تظاملٛا ٜا عا#اؾٟ نًه#ِ ْ#اٍ إ٫ َ#
 .أٖؿنِ 

                                                           

 .30نٛق٠ اؿر  (1)
 . 126أْظك اؾم٤ ايجايح ٚايتهعٕٛ بعؿ املا١٥ ّ  (2)
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ٜا عااؾٟ نًهِ دا٥ع إ٫ َٔ أطعُت٘ ؾانتيعُْٛٞ أطعُهِ ٜا عااؾٟ 
 .نًهِ عاق إ٫ َٔ نهٛت٘ ؾانتههْٛٞ أنههِ 

ٜ##ا عا##اؾٟ إْه##ِ ؽي٦##ٕٛ بايًٝ##ٌ ٚايٓٗ##اق ٚأْ##ا أغؿ##ك اي##فْٛ  ًٝع##ا   
ؾانتػؿكْٚٞ أغؿك يهِ ٜ#ا عا#اؾٟ إْه#ِ ي#ٔ تاًػ#ٛا ْ#كٟ ؾتٓ#كْٚٞ ٚي#ٔ         

ؾتٓؿعْٛٞ ٜا عا#اؾٟ ي#ٛ إٔ أٚيه#ِ ٚآغ#كنِ ٚإْه#هِ ٚد#ٓهِ       تاًػٛا ْؿعٞ 
ناْٛا ع٢ً أتك٢ قً#ا قد#ٌ ٚاس#ؿ َ#ٓهِ َ#ا لاؾ ـي#و آل ًَه#ٞ ي#٦ٝا ٜ#ا          
عااؾٟ يٛ إٔ أٚيهِ ٚآغكنِ ٚإْههِ ٚدٓهِ ناْٛا ع٢ً أؾذك قًا قدٌ 

 .ٚاسؿ َا ْكِ ـيو َٔ ًَهٞ ي٦ٝا 
ٚاسؿ  ٜا عااؾٟ يٛ إٔ أٚيهِ ٚآغكنِ ٚإْههِ ٚدٓهِ قاَٛا آل َعٝؿ

ؾهأيْٛٞ ؾأعيٝت نٌ إْهإ َهأيت٘ َا ْكِ ـيو مما عٓؿٟ إ٫ نُا ٜٓكِ 
 .املػٝط إـا أؾغٌ اياشك 

ٜا عااؾٟ إمنا ٖٞ أعُايهِ أسُٝٗا يهِ ثِ أٚؾ#ٝهِ إٜاٖ#ا ؾُ#ٔ ٚد#ؿ     
 . (1) (غريا ؾًٝشُؿ اهلل َٚٔ ٚدؿ غري ـيو ؾ٬ ًَٜٛٔ إ٫ ْؿه٘ ص

ًوأََّٞيح٘ٙ وويط٠ٚ٬ قٛي٘ تعاىل : ٚيتهِ َٓهِ أ١َ ٜؿعٕٛ إىل اـري بتايجأَ

 ؾؿٝ٘ ؾع٠ٛ إىل اـري ٚاي٬ُع َٔ دٗات : (2) صٍَْ٘ظويرِفَيٍَّٚيِْ٘ٙموزِْذِ

 : ـات ايت٠ٚ٬ غري قض ٚؾع٠ٛ إىل اـري .ا٭ٚىل 
: ت٠ٚ٬ غامت١ اٯ١ٜ ايهابك١ سذ١ ع٢ً ايٓاى , ٚتكغٝا بايعٌُ ايجا١ْٝ 
 ايُاحل .
: ايؿٛل بجٛا  ٚأدك ايؿع٠ٛ إىل اـري بت٠ٚ٬ اٯ١ٜ ايهابك١ ٚآٜ#١  ايجايج١ 
 اياشح .  

 ٚدتٌُ ٖفا ايجٛا  بًشاظ ٖفٙ املها٥ٌ ٚدّٖٛا :
                                                           

 .4/277تؿهري ايككطيب  (1)
 .182نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
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: ثٛا  ت٠ٚ٬ غامت١ اٯٜ#١ ايه#ابك١ ٖ#ٛ ـات#٘ ث#ٛا  اي#ؿع٠ٛ إىل         ا٭ٍٚ
 اـري املهتككأ َٔ ـات ايت٠ٚ٬ .

٭دك بُٝٓٗا , ٖٚٛ : ْها١ ايعُّٛ ٚاـُّٛ امليًل غُّٛ اايجاْٞ 
 ع٢ً يعاتو:
: أدك ت٠ٚ٬ غامت١ اٯ١ٜ ايه#ابك١ أع#ِ َ#ٔ اي#ؿع٠ٛ إىل اـ#ري آل       ا٭ٚىل 

 ـات ايت٠ٚ٬ .
: أدك َٓاَو ايؿع٠ٛ إىل اـري آل ت٠ٚ٬ غامت١ اٯ١ٜ ايهابك١ أعِ ايجا١ْٝ 

 ٚأٚنع َٔ أدك ايت٠ٚ٬ .
ري ايعُ##ّٛ : ايٓه##ا١ ب##و أد##ك اي##ت٠ٚ٬ ٚأد##ك اي##ؿع٠ٛ إىل اـ##    ايجاي##ح

 ٚاـُّٛ َٔ ٚد٘ , ؾٗٓاى َاؾ٠ يٲيتكا٤ بُٝٓٗا , ٚأغك٣ يٲؾرتام .
: ْها١ ايتعؿؾ ٚايتاأٜ , ؾا٭دك ٚايجٛا  ع٢ً قيشات ايؿع٠ٛ ايكابع 

 إىل اـري آل اٯ١ٜ ايككآ١ْٝ غري ايجٛا  ع٢ً ايت٠ٚ٬ .
 ٚاملػتاق ٖٛ ايكابع أع٬ٙ .

ٌ ٖ#ٛ آل طٛهل#ا , ٖٚ#ٛ    ٖٚٛ ٫ ٜتعاقض َع ايٛدٛٙ ا٭غك٣ أع٬ٙ ب#  
ع#ٔ ع#ٛف ب#ٔ    املكاؾ َٔ ايجٛا  ٚا٭ْعاف ايعً#ك٠ اي#ٛاقؾ٠ آل س#ؿٜح )   

َٔ قكأ سكؾ#ّا َ#ٔ    :ٚنًِ ٚآي٘ َايو قاٍ : قاٍ قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘ 
 ايككإٓ نتا اهلل ي٘ ب٘ سه١ٓ . 

 {امل  }ٚيهٔ با٤ , ٚن#و , َٚ#ِٝ , ٫ٚ أق#ٍٛ     (1){بهِ اهلل  }٫ أقٍٛ 
 .ٚيهٔ ا٭يـ , ٚاي٬ّ , ٚاملِٝ  

ٌٖٚ تهتككأ َٔ اؿؿٜح أع٬ٙ َهأي١ ٖٚٞ إٔ اياه١ًُ دم٤ َٔ ايككإٓ  
, اؾٛا  ْعِ ٚبًشاظ نٝام اؿ#ؿٜح أع#٬ٙ ؾ#ا٭قك  إٔ املج#اٍ ايً#كٜـ      

                                                           

 .1نٛق٠ ايؿاؼ١  (1)



   52ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   996معامل اإلميان / ج    

باه#١ًُ ن#ٛق٠   ايفٟ دا٤ ب٘ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ ٜتعً#ل    
 اياكك٠ .

ٚأغكز قُؿ بٔ ُْك ايهًؿٞ آل نتا  ايٛدٝم آل ـنك اجملال ٚاجملٝم عٔ 
َٔ قكأ سكؾّا َٔ  :ٚنًِ قاٍ ٚآي٘ أْو بٔ َايو عٔ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ 

امن#ا ٖ##ٛ   (1) (ايك#كإٓ نت#ا اهلل ي##٘ عً#ك سه##ٓات : بايا#ا٤ , ٚايت#ا٤ , ٚايج##ا٤     
 ايعٓٛإ اؾاَع . 

تُٓٔ ؾٝ٘ غامت١ اٯ١ٜ ايهابك١ اٱْفاق ٚايٛعٝ#ؿ ؾ#إ   ٚآل ايٛقت ايفٟ ت
آٜات نجري٠ َٔ ايككإٓ ْميت آل بٝإ ايجٛا  ايعظِٝ يٲميإ ٚايعٌُ ايُاحل 

ًوالَيَّنٌٍُِّٞوي٠ٍَََّشًيصوىِريوسًيًوالَئَزِريوسًيي*اَِّٞيح٘ٙ وويالَيَّعِْكَيأَؿٍشويحَْ٘ٝلٍغِنِنيوي, قاٍ تعاىل ط

 . (2) صًّخياِال ئُظِذويَ٘يٍَٛيِْ٘وـٍضِّويٍَٛيح٘ٙ وَيأَكٍغوٟويٜوخئَخ٠ٌُحيّومٍٝوٌُٙٞوًوالَيّوّْؽَمٌَٞويًوحدِ

ًوأََّٞيٌٖٚ ٜؿغٌ َْٛٛع اٯ١ٜ أع٬ٙ مبٓاَو غامت١ اٯ١ٜ ايهابك١ ط

ٍٚيِْ٘ٙموزِْذِ اؾٛا  ْعِ , ٚتكؿٜك غامت١ اٯ١ٜ ايهابك١ ع٢ً ٚدٛٙ  (3) صح٘ٙ وويٍَْ٘ظويرِفَيَّ

: ٚإٔ اهلل يٝو بظ٬ّ يًعاٝؿ إمنا ٜتؿٌٓ عًِٝٗ , ٚتتٛاىل عًِٝٗ  ا٭ٍٚ

 . (4) صًواٍِٞيطَمَذًُحي٠ِمٍٝوشَيح٘ٙ وِيالَيطُلٍصٌَىوخْع١ُ ظاٖك٠ ٚباط١ٓ , قاٍ تعاىل ط

: ٚإٔ اهلل ي#ٝو بظ#٬ّ يًعاٝ#ؿ ؾ#٬ ٜرتنٗ#ِ ٚي#أِْٗ إمن#ا مي##ؿِٖ        ايج#اْٞ  
 ٜٚٗؿِٜٗ .
ؿ إـ دع#ٌ س#ادتِٗ إيٝ#٘ َه#تؿمي١     : ٚإٔ اهلل يٝو بظ#٬ّ يًعاٝ#  ايجايح 

 َٚتذؿؾ٠ , ٖٚفٙ اؿاد١ قمح١ َٓ٘ .

                                                           

 .1/15ايؿق املٓجٛق  (1)
 .121-120نٛق٠ ايتٛب١  (2)
 .182نٛق٠ آٍ عُكإ  (3)
 .34نٛق٠ ابكاِٖٝ  (4)
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: ٚإٔ اهلل يٝو بظ٬ّ يًعاٝؿ , ٚق#ؿ أع#ؿ اهلل دٓ#ات ػ#كٟ َ#ٔ      ايكابع 

اَِّٞيح٘ لزِّٟوياٜونَلٌحيًولوُِٝٙلٌحيح٘صَّلخِ٘لوخصِيييييؼتٗا ا٭ْٗاق يًفٜٔ آَٓٛا  ,قاٍ تعاىل ط

 .(1) صُيٍِٜٟيطَلٍظِيٍِٛيحأل٠َْيوخسَيٌِِيؿونَّخصِيح٘نَّمِِّْٛويٍذِّيٍِٛيسورُيٍَٛيرِبِميوخ٠ِيٍِٛيطَـٍشِ

: ٚإٔ اهلل يٝو بظ٬ّ يًعاٝؿ , ٚيٛ ٜ٪اغ#فِٖ بعؿي#٘ مل#ا بك#ٞ     اـاَو 
 أسؿ ع٢ً ا٭قض , ٚملا انتؿاَت اؿٝا٠ ست٢ ًَٚت إيٝٓا .

: ٚإٔ اهلل يٝو بظ٬ّ يًعاٝؿ , ؾًًٝهكٚا اهلل عم ٚدٌ عً#٢  ايهاؾى 
 .ٖفٙ ايٓع١ُ ايعظ٢ُ 

: ٚإٔ اهلل يٝو بظ#٬ّ يًعاٝ#ؿ , ٖٚ#ٛ ن#اشاْ٘ ٜ#اػض ايظً#ِ ,       ايهابع 

طَلشوٍيح٘ف لخِِ٘ٝنيويَٜشٍلٍِِّنيويَِّٜٝلخيييييٚأعؿ يًظاملو عفابّا ايُّٝا , ق#اٍ تع#اىل ط  

َٔغوللزٌَحيًوىَللٌويًوحِِللك يرِيِللٍٛيًوح٘ للزِّٟوياٜونَللٌحيًولوُِٝٙللٌحيح٘صَّللخِ٘لوخصِيٌِللِيسوًٍظَللخصِيحْ٘ـونَّللخصِيَ٘يَللٍٛيٜوللخييييي

 .(2) صّوشوخءًَٞويلِنٍذويسورِّيٍِٛيرَِ٘ٓويىٌَويحٍَْ٘عُْٗيحَٕ٘زِريَ

: ٚإٔ اهلل يٝو بظ٬ّ يًعاٝؿ ؾ٬ ًٜرتطٛا عً#٢ اي#ٓيب َ#ا ي#ٝو     ايجأَ 

َِلذٍي٠َمٍَٙلَٛيا٠ِ لوَيَْ٘ولٍض٠َُلٓويييييدل , نُهأي١ ايككبإ ايفٟ تأنً#٘ ايٓ#اق , ٚآل ايتٓمٜ#ٌ ط   

ُيّوٌٌُُّ٘ٞويٌَب٠ِ يٍَٛيالَيََّٕ  .(3) صزِّر٠ٌََٓويًوََِّٕٟ٘يح٘ف خِِ٘ٝنيويرِآّوخصِيح٘ٙ وِيّوـٍلوذًَٞوح٘ زِ

: ٚإٔ اهلل يٝو بظ٬ّ يًعاٝؿ ٚعًِٝٗ ايكْا مبا دا٤ ب٘ ايكن#ٌ  ايتانع 
 َٔ اٯٜات ٚاياٝٓات .

 ص سو َكات آل ايككإٓ ٖٚٞ :رِفَيٍَّٚٚقؿ ٚقؾ قٛي٘ تعاىل ط

 .(1)ًوأََّٞيح٘ٙ وويٍَْ٘ظويرِفَٙ خٍٚيِْ٘ٙموزِْذِيرَِ٘ٓويرِٝوخيَِذَّٜوضٍيأٍَّذٍُِّٕٛي: ا٭ٚىل
                                                           

 .9نٛق٠ ْٜٛو  (1)
 .22نٛق٠ ايًٛق٣  (2)
 .33نٛق٠ ا٭ْعاّ  (3)
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 .(2)رَِ٘ٓويرِٝوخيَِذَّٜوضٍيأٍَّذٍُِّٕٛيًوأََّٞيح٘ٙ وويٍَْ٘ظويرِفَيٍَّٚيِْ٘ٙموزِْذِي:ايجا١ْٝ 

 .ي(3)رَِ٘ٓويرِٝوخيَِذَّٜوضٍيّوذوحَْيًوأََّٞيح٘ٙ وويٍَْ٘ظويرِفَيٍَّٚيِْ٘ٙموزِْذِي:ايجايج١ 

 .ي(4)ٜوٍٟيلوَِٝٗيصوخِ٘لًخيٌَِٙنوٍْغِوِيًوٜوٍٟيأَعوخءويٌَموٍَْٙيوخيًوٜوخيسورُٓويرِفَيٍَّٚيِْ٘ٙموزِْذِي:ايكابع١ 

 .ي(5)ٜوخيَّزوذَُّٖيحٌٍَُّْٖ٘يَ٘ذوَُّيًوٜوخيأ٠ََخيرِفَيٍَّٚيِْ٘ٙموزِْذِ:  اـاَه١

 ٚنًٗا آل تٓمٜ٘ َكاّ ايكبٛب١ٝ عٔ ايظًِ َيًكّا .   
إبتؿأت آ١ٜ اياشح باٱغااق عٔ قٍٛ ٚيك  طا٥ؿ١ :  املهأي١ ايهاؾن١  

َٔ ايٓاى بإٔ ٜكؿّ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ قكباّْا ثِ ٜ#ؿعٛ  
اهلل ي#تأتٞ ايٓاق يتأنً٘ ٚانتؿيٛا بإٔ نٌ قنٍٛ ٜأتٞ بٗفٙ اٯ١ٜ , ٚمل ٜجات 
ٖفا اٱنتؿ٫ٍ ٚايكٍٛ , إٕ آل نٌ آ١ٜ َٔ ايككإٓ سذ١ ٚؾيٌٝ ع٢ً َؿم 

 ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ.قناي١ 
ؾٌٗ ايفٜٔ اَتٓعٛا عٔ ايتُؿٜل بٓاٛت٘ َٔ ايفٜٔ ُٜؿم عًِٝٗ قٛي#٘   

أّ إٔ ايكؿق املت#ٝكٔ     (6) صرَِ٘ٓويرِٝوخيَِذَّٜوضٍيّوذوحَْيًوأََّٞيح٘ٙ وويٍَْ٘ظويرِفَيٍَّٚيِْ٘ٙموزِْذِتعاىل ط

َٔ اٯ١ٜ غُّٛ ايفٜٔ ـنكتِٗ اٯ١ٜ ايهابك١ , اؾٛا  ٖ#ٛ ا٭ٍٚ ٖٚ#ٛ   

صيًؿ٫ي١ عً#٢ إتُ#اٍ   رَِ٘ٓؤَ أنكاق إبتؿا٤ آ١ٜ اياشح باٱنِ املٍَٛٛ ط

 َْٛٛع ٖفٙ اٯٜات .

                                                                                                                                               

 .182نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 .51نٛق٠ ا٭ْؿاٍ  (2)
 .10نٛق٠ اؿر  (3)
 .46نٛق٠ ؾًُت  (4)
 .29نٛق٠ م  (5)
 .10نٛق٠ اؿر  (6)
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يٝهٕٛ َٔ َعاْٞ آ١ٜ اياشح اٱْفاق َٔ اؿها  ٚايعكا  ّٜٛ ايكٝا١َ 
 يٲَتٓاع عٔ ايتُؿٜل بايٓيب . ع٢ً إؽاـ ايًك  نااّا
: َٔ إعذال ايككإٓ ٚقٚؾ ـات نًُات آ١ٜ ايهٝام بآ١ٜ  املهأي١ ايهابع١

رَِ٘ٓويرِٝوخيَِذَّٜوضٍيأٍَّذٍُِّٕٛيًوأََّٞيح٘ٙ وويٍَْ٘ظويرِفَيٍَّٚيأغك٣ َٔ نٛق٠ ا٭ْؿاٍ بكٛي٘ تعاىل ط

 .(1)صِْ٘ٙموزِْذِ

َٔ اؾُع بٝٓٗا ٚبو  ٌٖٚ ميهٔ انتككا٤ عُّٛ اـيا  آل آ١ٜ اياشح
اٯ١ٜ أع٬ٙ اؾٛا  ْعِ , ؾًِ ؽتِ اٯ١ٜ أع٬ٙ باـيا  ٚتٛدٝ٘ اٱْفاق 

 .(2)صّٟويَِخٌُ٘حياَِّٞيح٘ٙ وويٌَِّري يًو٠َلٍَٟيأَوْنِْوخءَزِح٘ إىل  ط

إمنا ٚقؾ اـيا  ؾٝٗا ٚبًشاظ اٯٜات ايت قاًٗا إىل ًٝع ايهؿاق , قاٍ 

يّوتعاىل ط ظٌَوٌ َيح٘ زِّٟوئٍََشًَحيحْ٘ٝويوثَِٕلشُيّوعْلشِرٌَٞويًَؿَلٌىويٍَٛيًوأَدٍرولخسوىٍَٛيييييًوٌٍَ٘يطَشوٍياِرْ

 ٚؾٝ٘ َها٥ٌ : (3)صًورًٌُُِحيلوزَحدويحْ٘لوشُِِّ

 إقا١َ اؿذ١ ّٜٛ ايكٝا١َ ع٢ً ايفٜٔ نؿكٚا . ا٭ٚىل :
تًكٞ ايفٜٔ نؿكٚا ايتٓهٌٝ ٚايتاهٝت َٔ اهلل عم ٚدٌ ٚامل٥٬ه١  ايجا١ْٝ :

 قًت َٔ َؿات ايفٜٔ نؿكٚا أِْٗ ٫ ٜعاإٔٚ بايتٛبٝؼ ., ؾإٕ 
ٚاؾٛا  ٖفا آل ايؿْٝا أَا آل اٯغك٠ ؾا٭َك كتًـ ٭ْ٘ عامل سه#ا   
ٚدما٤ , باٱْاؾ١ إىل إقرتإ ايتٛبٝؼ بايعكا  ايفٟ ًٜاٖؿٕٚ , ٚاياا٤ آل 

َٚا يًهاا١ٝ أٟ ْمٍٚ ايعفا  بهِ مبا اقرتؾتِ َٔ ا٭ؾعاٍ ,  (4)صرِٝوخيَِذَّٜوضٍط

 قًتِ َٔ َؿاِٖٝ ايهؿك ٚايُؿٚؾ عٔ ايٓا٠ٛ .
                                                           

 .51نٛق٠ ا٭ْؿاٍ  (1)
 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
 .50نٛق٠ ا٭ْؿاٍ  (3)
 .50نٛق٠ ا٭ْؿاٍ  (4)
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َٚع ايهاا١ٝ ٖٓاى أَك ايتٌٜٗٛ , إـ أِْٗ ٜكٕٚ يؿ٠ ايعفا  ٚتُ#ٝاِٗ  
 ايؿ١ًٖ ٚاؿري٠ , ؾٝتها٤يٕٛ آل أْؿهِٗ ٚدٗك٠ ؾٝأتِٝٗ اؾٛا  .

ٚتك٣ اٱْهإ ميهك آل ايؿْٝا ٚخيتاق املػايي١ , ٚأناا  اٱْكاق بايٓاى 
 ّٛ ايكٝا١َ .ٚيهٔ اؿكا٥ل تتذ٢ً ٜ

 ٜٚ٪غف اهلل عم ٚدٌ سل املظًّٛ َٔ ايظامل .
بٝإ قإْٛ ٖٚٛ إٔ ايٛعٝؿ ايفٟ آل ايككإٓ سل َٚؿم ٚيٝو  ايجايج١ :

فالّا , ٖٚٛ َٔ ا٭َاقات ع٢ً إٔ اؾ١ٓ ٚايٓ#اق كًٛقت#إ اٯٕ , ٚإٔ ن#٬ّ    
َٔ َُٓٗا تٓتظك أًٖٗا , َع ؾاقم بُٝٓٗا ٖٚٛ إٔ أٌٖ اؾ١ٓ آل إلؾٜاؾ بايعؿٛ 

عٓ#ؿ اهلل ع#م ٚد#ٌ ٚايً#ؿاع١ , ٚعُ#ٌ ا٭سٝ#ا٤ ايُ#اؿات ٚان##تػؿاقِٖ        

ّوٍٝلٌَحيح٘ٙ وَييٮَٛات ٚإٔ أٌٖ ايٓاق آل تٓاقِ , ٖٚٛ َٔ َُاؾٜل قٛي٘ تعاىل ط

 .(1)صٜوخيّوشوخءَيًوَّؼْزِضَيًولِنٍذوهَيأُُٚيحِْٕ٘ظَخدِ

ٕ    (2)صىوْٗيِٜلٍٟيٜوضِّلذٍييٚآل قٛي٘ تعاىل ط ايٓ#اق   عً#٢ م#ٛ اٱن#تؿٗاّ أٟ أ

 تكٍٛ يٝو عٓؿٟ قٌ ٱٜٛا٤ أْاى دؿؾ ٚنأْٗا ٫ تكٜؿِٖ ٜؿغًٕٛ ايٓاق .
ٍ ٚعٔ اٱَاّ ايااقك عًٝ٘ ايه٬ّ , ) : ٚد#٧   : مل#ا ْمي#ت ٖ#فٙ اٯٜ#١     ق#ا

 .عٔ ـيو قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ن٦ٌ (3)٦َٜٛف ظِٗٓ
اـ٥٬ل إي٘ غريٙ إـا بكل  : بفيو أغربْٞ ايكٚع ا٫َو إٔ اهلل ٫ ؾكاٍ 

ٜكٛؾٖا َا١٥ أيـ ًَو  ًٚع ا٫ٚيو ٚاٯغكٜٔ أت٢ ظِٗٓ ٜكاؾ بأيـ لَاّ
ايمؾ#ك٠,   َٔ ايػ٬ظ ايًؿاؾ, هلا ٖؿ٠ ٚغٓا ٚلؾري ٚيٗٝل, ٚإْٗ#ا يتمؾ#ك  

 , ثِ خيكز َٓٗا عٓل ؾٝشٝط اؾُٝع ؾ٫ًٛ إٔ اهلل أغكِٖ يًشها  ٫ًٖهت

                                                           

 .39نٛق٠ ايكعؿ  (1)
 .30نٛق٠ م  (2)
 .23نٛق٠ ايؿذك  (3)
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 ؾ اهلل ًَها ٫ٚ ْاٝا إ٫باـ٥٬ل ايرب َِٓٗ ٚايؿادك ؾُا غًل اهلل عاؿا َٔ عاا
, ثِ ْٜٛ#ع   ٜٓاؾٟ: ق  ْؿهٞ ْؿهٞ, ٚأْت ٜا ْيب اهلل تٓاؾٟ: اَت اَت

َٔ سؿ ايهٝـ, عًٝٗا ث٬خ قٓاطك, ؾأَا ٚاسؿ٠ ؾعًٝٗا  عًٝٗا ايُكا  أؾم
اي٠٬ُ, ٚأَا ايجايج١ ؾعًٝٗا ق  ايعاملو ٫  , ٚثاْٝٗا ؾعًٝٗا ا٫َا١ْ ٚ ايكسِ

ايكسِ ٚا٫َاْ#١, ؾ#إٕ ل#ٛا َٓٗ#ا      عًٝٗا ؾٝشاهِٗ , ؾٝهًؿٕٛ املُك إي٘ غريٙ
  .ايعاملو ساهتِٗ اي٠٬ُ, ؾإٕ لٛا َٓٗا نإ املٓت٢ٗ إىل ق 

ٚايٓ#اى عً#٢ ايُ#كا  ؾُتعً#ل بٝ#ؿ,       (1)ٖٚٛ قٛي٘: إٕ قبو يااملكَ#اؾ 
: ٜ#ا سً#ِٝ اع#ـ     , ٚامل٥٬ه١ سٛهلا ٜٓاؾٕٚ قؿّ, ٜٚهتُهو بكؿّ ٚتمٍٚ

 ِ ٚايٓ#اى ٜتٗ#اؾتٕٛ آل ايٓ#اق ن#ايؿكاٍ     ن#ًِ,   ٚاَؿض ٚعؿ بؿًٓو ٚن#ً
  .ؾٝٗا, ؾإـا لا ْاز بكمح١ اهلل َكبٗا

هلل ٚبٓعُت٘ تتِ ايُاؿات ٚتمنٛ اؿهٓات, ٚاؿُ#ؿ هلل   اؿُؿ : ؾكاٍ
 .(2) (مبٓ٘ ٚؾًٓ٘ إٕ قبٓا يػؿٛق يهٛق ايفٟ لاْٞ َٓو بعؿ أٜاى

ٌٖٚ َكتا١ ايًٛم عٓؿ نٌ َُٓٗا ٭ًٖٗا ع٢ً َكتا١ ٚاسؿ٠ , اؾٛا  
٫ , إمن#ا اي##تٝام اؾٓ##١ ٭ًٖ##ٗا أنج##ك مل#ا ؾٝٗ##ا َ##ٔ ايٓع##ِٝ املك##ِٝ ٚاملُ##اؾٜل   

 اي٬َتٓا١ٖٝ َٔ ايؿٌٓ اٱهلٞ , أَا ايٓاق.
ؾأْٗا تًؿل ع٢ً أًٖٗا , ٚآل سؿٜح اٱنكا٤ : ثِ أت٢ ايٓيب ٢ًَ اهلل 

َا ٖفٙ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚاؾ ؾٛدؿ قدّا طٝا١ باقؾ٠ َٚٛتّا , قاٍ درب٥ٌٝ )
 ١ َٚا ٖفا ايُٛت؟ايكٜض اييٝا

 .قاٍ : ٖفا َٛت اؾ١ٓ 

                                                           

 .14نٛق٠ ايؿذك  (1)
 .8/293اياشاق  (2)
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ؾك##اٍ : ق ٸ أقْ##ٞ مب##ا ٚع##ؿتين ؾك##ؿ نج##ك ُغ##كٳآل ٚان##تربقٞ ٚسكٜ##كٟ     
ٚنٓؿنٞ ٚعاككٟ ٚي٪ي٪ٟ َٚكداْٞ ٚؾٓت ٚـٖ#يب ٚأن#ٛابٞ َٚ#شاآل    

 ؾأتين مبا ٚعؿتين.  , ٚأباقٜكٞ ٚؾٛانٗٞ ٚعهًٞ ٚياين ٚسكٟ َٚا٥ٞ
ٞ ٚعُ#ٌ َ#اؿّا ٚمل   ؾكاٍ : يو نٌ َ٪َٔ َٚ٪١َٓ َٔ آَٔ بٞ ٚبكنً

َٚٔ غًٝين ؾٗٛ آَٔ َٚٔ ن#أيين   , ًٜكى بٞ ٚمل ٜتػف َٔ ؾْٚٞ أْؿاؾّا
ٞٻ نؿٝت٘ (1)أعيٝت٘ َٚٔ أقكْين دمٜت٘ إْٞ أْا اهلل ٫ إي٘ إ٫ٓ  , َٚٔ تٛنٌ عً

ٌَظَزولللخسوَْيح٘ٙ لللوَيأَكٍغولللَٟيييط (2)صَِلللذٍيأٌََْٙلللقويحَْ٘ٝئٍِٜنَلللٌٞوييطأْ###ا ٫ أغً###ـ املٝع###اؾ   

 .(3)صحْ٘خَخِِّ٘نيو

ِٸ أت٢ ع٢ً ٚاؾ ؾهُع َٛتّا َٓهكّا ٚٚدؿ قدّا  ,قاٍ : قؿ قْٝت  قاٍ ث
 .َٓت١ٓ 

 ؾكاٍ : َاٖفا ٜا درب٥ٌٝ؟
قاٍ : ٖفا َٛت دِٗٓ تكٍٛ : )ٜا ق ٸ آتين( َا ٚعؿتين ؾكؿ نج#كت   

  ٞ ٚق#ؿ   , ن٬نًٞ ٚأغ٬يٞ ٚنعريٟ ٚمحُٝٞ ْٚكٜعٞ ٚغه#اقٞ ٚع#فاب
 .بعؿ قعكٟ ٚايتؿ سكٸٟ إ٥تين مبا ٚعؿتين

 ٚنٌ غاٝح ٚغاٝج١ , ٚناؾك٠ , ٚناؾك, اٍ : يو نٌ ًَكى ًَٚكن١ ق 
 .  (4)(ٚنٌ دااق ٫ٜ٪َٔ بّٝٛ اؿها . قايت : قؿ قْٝت ٜاق  ,

 َٚٔ َعاْٞ انِ اٱياق٠ )ـيو( آل اٯ١ٜ ايهابك١ ٚدٛٙ :
 إقاؾ٠ اياعؿ . ا٭ٍٚ :

                                                           

إياق٠ إىل اٱْؿ#ام آل ن#اٌٝ اهلل , ٚؾؾ#ع ايمن#ا٠ , ٚإعاْ#١ ايؿك#كا٤ , يكٛي#٘ تع#اىل          (1)

 .245ص نٛق٠ اياكك٠ ٜوٍٟيرَحيح٘ زُِيَّّْشِضَيح٘ٙ وويَِشٍظًخيكوغونًخط

 .1نٛق٠ امل٪َٕٓٛ  (2)
 .14نٛق٠ امل٪َٕٓٛ  (3)
 .7/451يًجعًيب -ايهًـ ٚاياٝإ (4)
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 ـّ ٚبٴعؿ ايفٜٔ نؿكٚا عٔ قمح١ اهلل . ايجاْٞ :
 ايعفا  .تعظِٝ أٖٛاٍ  ايجايح :
اٱغااق عُا ٜٓتظك ايفٜٔ نؿكٚا َٔ َٓٛف ايعفا  ا٭ي#ِٝ ,   ايكابع :

ًوِِْلَٗيحدٍلَللٌحيشَللشؤَخءؤٍُٛيٌَلذولوٌٍىٍَٛيٌََٙللٍٛيّوغٍللظَـِْزٌَحيَ٘يَللٍٛيًوسوأًٍَحيحْ٘مولزَحدويَ٘للٌٍيأ٠َ يَللٍٛئَللخ٠ٌُحييييق##اٍ تع##اىل ط

 .(1)صّويٍظَذًَٞو

: ايتفنري بكإْٛ ٖٚ#ٛ ن#ال اٱْ#فاق يًٓ#اى ًٝع#ّا , َٚ#ِٓٗ        اـاَو
 ايفٜٔ نؿكٚا آل ايؿْٝا .

ٚـنكت اٯ١ٜ َا قؿَت٘ ا٭ٜؿٟ انتعاق٠ , ٚنأْ٘ مما دٓ#اٙ اٱْه#إ َٚ#ا    

أًٍَُ٘جِللٓويقآ##٘ َ##ٔ اي##جُٔ , ٚامل##كاؾ ع##امل ا٭ؾع##اٍ ٚا٭ق##ٛاٍ , ق##اٍ تع##اىل ط 

 .(2)صٍيٌَٝوخيسورِلوضٍيطِـوخسوطُيٍَٛيًوٜوخئَخ٠ٌُحيَٜيٍظَذِّٟوح٘ زِّٟويحشٍظَشوًٍحيح٘ع يوَ٘شَيرِخْ٘يَذو

: يكؿ ـنكت اٯ١ٜ ايهابك١ تٛبٝؼ أٌٖ ايٓاق ّٜٛ ايكٝا١َ آل  املهأي١ ايجا١َٓ
اٯغك٠ , أَا آ١ٜ اياشح ؾكؿ ـنكت ايٓاق ٚيهٓٗا َٔ ْاق ايؿْٝا , ـنكت آل 
اٯ١ٜ َٔ با  اٱغتااق ٚايربٖإ ب#إٔ تأن#ٌ ايككب#إ , ؾٗ#ٌ َ#ٔ َ#١ً ب#و        

ًٝٗ#ا  ايٓاقٜٔ , اؾٛا  ٜٓتؿع اٱْهإ َٔ ايٓاق آل ايؿْٝا يت٧ٓ ي٘ ٜٚيٗٞ ع
اييعاّ ٜٚتؿؾأ بٗا , ٚت#تِ بٗ#ا َ#ٓاعات ن#جري٠ إـ ًٜ#و ُٜٚٓ#ٗك بٗ#ا ست#٢         

 .(3)صًوأََ٘نَّخيَ٘وَيحْ٘لوذِّذواؿؿٜؿ , ٚآل ؾاٚؾ عًٝ٘ ايه٬ّ قاٍ تعاىل ط

يكؿ نإ ؾاٚؾ ٜؿٚق ٜٚعذٔ اؿؿٜؿ بٝؿٙ ٚنأْ٘ طو َٔ غ#ري إٔ دُٝ#٘   
َٓ٘ يؿؾع املًكنو , بايٓاق أٚ ٜٓكب٘ مبيكق٘ , ؾكاّ بُٓع ايؿقٚع ٚسًكاتٗا 

مل#ا ًَ#و ب#ين    بُٝٓا نإ بٓٛ انكا٥ٌٝ دًُٕٛ َؿا٥ض َٔ سؿٜؿ يً#ؿؾاع , ) 
                                                           

 .64نٛق٠ ايكُِ  (1)
 .16نٛق٠ اياكك٠  (2)
 .10نٛق٠ ناأ  (3)
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 , ؾإـا قأ٣ قد٬ّ ٫ ٜعكؾ٘ , إنكا٥ٌٝ نإ َٔ عاؾت٘ إٔ خيكز يًٓاى َتٓهكّا
ٚٴؾ  .تكؿّ إيٝ٘ ٜهأي٘ عٔ ؾا

ٚٴؾ ٚايٝهِ ٖفا; ؾٝكٍٛ ي٘ :   َا تكٍٛ آل ؾا
 أٟ قدٌ ٖٛ؟ 

 غريّا ؾٝٓا ٖٛ. ؾٝجٕٓٛ عًٝ٘ ٜٚكٛيٕٛ :
     ٞ  , ؾاٝٓا ٖٛ آل ـيو َّٜٛا َٔ ا٭ٜ#اّ إـ ق#ٝٸض اهلل ًَه#ّا آل َ#ٛق٠ آؾَ#

ٚٴؾ تكؿّ إيٝ٘ ع٢ً عاؾت٘ ؾهأي٘  .ؾًُا قآٙ ؾا
ٚٴؾ ـيو ٚقاٍ :   ِٳ ايكدٌ ٖٛ ي٫ٛ غ١ًُ ؾٝ٘. ؾكاع ؾا ؾكاٍ ي٘ املًو : ْٹع

 َا ٖٞ ٜا عاؿ اهلل؟
 قاٍ : إْ٘ ٜأنٌ ٜٚيعِ عٝاي٘ َٔ بٝت املاٍ. 

ٚنأٍ اهلل تعاىل إٔ ٜهاا ي٘ نااّا ٜهتػين ب#٘ ع#ٔ    , قاٍ : ؾتٓا٘ يفيو
ؾأ٫ٕ اهلل ي٘ اؿؿٜؿ ؾُاق آل ٜؿٙ َجٌ  , بٝت املاٍ ؾٝتكٛت َٓ٘ ٜٚيعِ عٝاي٘

 ٚعًُ٘ َٓع١ ايؿقٚع, , ايًُع
 ٚنإ ٜتػف ايؿقٚع ٚإْ٘ أٍٚ َٔ اؽفٖا. 

ٜٚيع#ِ عٝاي#٘   ؾٝأنٌ  , ؾٝٴكاٍ : إْ٘ نإ ٜاٝع نٌ ؾقع َٓٗا بأقبع١ آ٫ف
 .َٓٗا ٜٚتُؿم َٓٗا ع٢ً ايؿككا٤ ٚاملهانو

ٛٸ٠   .(1) (ٜٚكاٍ أّٜٓا : إمنا أ٫ٕ اؿؿٜؿ آل ٜؿٙ ملا ُأعيٞ َٔ ايك
َٚٔ َُاؾٜل بكا٤ املعذم٠ بو ايٓاى , إـ تك#ّٛ أؾ#كإ سؿٜج#١ بُ#ٗك     

٦َٜٛ#١ , ث#ِ َعاؾت#٘     اؿؿٜؿ بؿقد١ سكاق٠ تٌُ إىل أنجك َٔ أي#ـ ؾقد#١  
ها اؿاد١ ٚاييًا , ٚقاَ#ت ايج#ٛق٠ ايُ#ٓاع١ٝ عً#٢     َٚا٘ آل قٛايا س
 إنتػؿاّ اؿؿٜؿ .

                                                           

 .11/192يًجعًيب -ايهًـ ٚاياٝإ (1)



   69ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   996معامل اإلميان / ج    

َٚٓ٘ َا ٫ ٜعًِ  (1)صلوٙ ٛويحإل٠ِغوخٞويٜوخيٍَ٘ٛيّومٍٍَٙٛيٝهٕٛ َٔ َعاْٞ قٛي٘ تعاىل ط

َٔ املعذم٠ بإٔ َاقت قكٜا١ َٔ اٱْهإ بايعًِ ٚايهها ٚايتشٌُٝ نُا 
 آل َعذم٠ ؾاٚؾ ٚإ٫ْت٘ اؿؿٜؿ ي٘ , بؿٌٓ َٔ اهلل عم ٚدٌ .

ٚقؿ ٚدؿت أدهاّ سؿٜؿ١ٜ آل َُك تعٛؾ آل تأقخيٗا ع٢ً مٛ ايتكؿٜك 
 % َٔ ايٓٝهٌ .5ظ7املػتربٟ 

ٖٛ َٔ َُاؾٜل إغااق ايككإٓ ع#ٔ  ٚؾٝ٘ ؾ٫ي١ أْٗا َٔ أٌَ ْٝمنٞ , ٚ

قاٍ ابٔ عااى ) (2)صًوأ٠َْضوْ٘نوخيحْ٘لوذِّذوْمٍٚ اؿؿٜؿ َٔ ايهُا٤ , ٚآل قٛي٘ تعاىل ط

  . (3) (: ْمٍ آؾّ َٔ اؾ١ٓ َٚع٘ ايهٓؿإ ٚايهًاتإ ٚاملٝكع١
ٚقٌٝ املكاؾ إٔ اهلل عم ٚدٌ أغكد٘ َٔ املعاؾٕ , ٚتتهٕٛ املعاؾٕ َٔ 

٤ إىل ا٭قض , ٚقٌٝ املكاؾ َ#ٔ أْميٓ#ا أٟ اٱهل#اّ آل    املا٤ ايٓالٍ َٔ ايهُا
انتعُاي٘ , ٚاؽاـٙ يًؿؾاع , ٚاملػتاق محٌ ايه٬ّ ع٢ً ظاٖكٙ ٚإٔ اهلل عم 
 ٚدٌ أْمٍ اؿؿٜؿ َٔ ايهُا٤ , ْعِ ييك َٔ اؿؿٜؿ ايفٟ آل ا٭قض .

َٚٔ غُا٥ِ ايٓاق آل ايؿْٝا أْٗا تفنك اٱْهإ بع#امل اٯغ#ك٠ يٝه#ٕٛ    
بو عامل ايؿْٝا ٚاٯغك٠ ساد١ اٱْهإ ايَٝٛٝ#١ إىل ايٓ#اق ٚؾٝٗ#ا    َٔ اي١ًُ 

 ؾع٠ٛ يًمّٚ إدتٓا  ؾغٛهلا.
ٚتك٣ أؾكاؾ ايعا١ً٥ ايٛاس#ؿ٠ دكَ#ٕٛ ف#تُعو َٚتؿ#كقو عً#٢ ع#ؿّ       
ٚقٛع اؿكٜل آل اياٝت , إـ ٜكَٕٛٛ بتعاٖؿ ايٓاق َٚٓعٗا َٔ ايتعؿٟ , ٚؾٝ٘ 

يٓ#اق , ٖٚ#ٛ َ#ٔ َُ#اؾٜل     ؾع٠ٛ هلِ يًتعإٚ َٔ أدٌ ايٓذا٠ َٔ ع#فا  ا 

                                                           

 .5نٛق٠ ايعًل  (1)
 .25نٛق٠ اؿؿٜؿ  (2)
 .7/311احملكق ايٛدٝم  (3)
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ّوخأَُّيوخيح٘ زِّٟوياٜونٌَحيٌُِحيأ٠ٍَُغوٍُٕٛيًوأَىٍٍُِْٕٙٛي٠َخسًحيًوٌُِدَىولخيح٘نَّلخطَيًوحْ٘لِـولخسوسَيلوٍَْٙيولخيييييقٛي٘ تعاىل ط

 .(1)صٜويوثَِٕشٌيوِيوؾٌيشِذوحد يالَيّومٍصٌَٞويح٘ٙ وويٜوخيأَٜوشوىٍَٛيًوّوٍْموٌُٙٞويٜوخيَّئٍٜوشًَٞو

ٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ باياً#اق٠ باؾٓ#١ يً#فٜٔ    يكؿ دا٤ اي
آَٓٛا ٚعًُٛا ايُاؿات , ٚباٱْفاقات َٔ ايٓاق ٚعفابٗا , ٚاقرتْت ؾعٛت٘ 

 باملعذمات ٚنفا ؾع٠ٛ ا٭ْاٝا٤ ايهابكو .
َٚٔ اٯٜات إٔ نٌ ْيب ٜأتٞ مبعذم٠ تٓانا قَٛ٘ ٚلَاْ#٘ َ#ٔ سٝ#ح     

ٜوللخيطَشوللخءًَٞوياِال يأٍَٞيّوشوللخءويح٘ٙ للوَيسودُييًوًٜ##ا٤ اهلل ع##م ٚد##ٌ , ق##اٍ ن##اشاْ٘ ط  

 .(2)صحْ٘موخَِ٘ٝنيو

يكؿ تُٓٓت آٜ#١ اياش#ح اٱغا#اق ع#ٔ بع#ح اهلل ع#م        املهأي١ ايتانع١ :
ٚدٌ قن٬ّ َٔ عٓؿٙ إىل ايٓاى , َِٚٓٗ ايفٜٔ ايرتطٛا ع٢ً ايٓيب قُ#ؿ  

١ٜ ايهابك١ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ قكباّْا تأنً٘ ايٓاق , ٚدتٌُ بًشاظ اٯ
 ٚدّٖٛا :

 دا٤ نٌ قنٍٛ بآ١ٜ ايككبإ . ا٭ٍٚ :
 مل ٜأت بآ١ٜ ايككبإ إ٫ عؿؾ َٔ ايكنٌ ٚا٭ْاٝا٤ . ايجاْٞ :
 مل ٜأت بآ١ٜ ايككبإ إ٫ عؿؾ َٔ قنٌ َٔ بين إنكا٥ٌٝ . ايجايح :

 ٚاملػتاق ٖٛ ايجايح أع٬ٙ .
ايكن#ٌ  ياٝإ اٱعذال آل آ١ٜ اياشح بًػ١ اـيا  )دا٤نِ( , ٚب#فنك  

 .(3)صؿوخءؤٍُٛيسَعٌَٗيٍِٜٟيَِزٍِِٙبُٝػ١ ايتٓهري ط

                                                           

 .6نٛق٠ ايتشكِٜ  (1)
 .29نٛق٠ ايتهٜٛك  (2)
 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (3)
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أٟ ي##ٝو ايكن##ٌ ً##ٝعِٗ , ٚيه##ٔ بع##ض ايكن##ٌ , َٚ##ع ٖ##فا مل       
 ٜيٝعِٖٛ ؾُٝا أَكِٖٚ ٚمل ٜكاتًٛا َعِٗ املًكنو .

يح٘ٙ لوويَ٘لٍْظويرِفَٙ لخٍٚييييأغتتُت اٯ١ٜ ايه#ابك١ بك#إْٛ ط   املهأي١ ايعايك٠ : ًوأََّٞ

 .(1)صِْ٘ٙموزِْذِ

اٍِٞئُنٍلظٍُٛييآ١ٜ اياشح ؾاغتتُت ظ١ًُ ي#كط١ٝ ٚبُ#ٝػ١ اـي#ا  ط   أَا 

 . ٚايٓها١ بُٝٓٗا ايعُّٛ ٚاـُّٛ امليًل , َٔ دٗات :(2)صصوخدِِِنيو

غامت١ اٯ١ٜ ايهابك١ أعِ , أَا غامت١ آ١ٜ اياشح ؾٗ#ٞ غي#ا     ا٭ٚىل : 
 إْفاق ٚسذ١ ع٢ً طا٥ؿ١ َٔ ايٓاى .

بعامل اٯغك٠ , أَا غامت١ آ١ٜ اياشح  تتعًل غامت١ اٯ١ٜ ايهابك١ ايجا١ْٝ :
ؾتؿعٛ إىل ايُؿم آل ايؿع٣ٛ ٚاملهأي١ , ٚتكى َا ٫ أٌَ ي٘ آل كاطاتِٗ 

 ايٓيب.
دا٤ت نٌ َٔ اٯٜتو بُٝػ١ اـيا  , ٚميهٔ ته١ُٝ اـيا  ايجايج١ : 

آل آ١ٜ ايهٝام باْ٘ غيا  أغكٟٚ , أَا اـيا  آل آ١ٜ اياشح ؾٗٛ غيا  
 ؾْٟٝٛ .

 آ١ٜ ايهٝام ؼفٜك َٔ يك  ايككبإ , ٚتكؿٜكٙ ع٢ً ٚدٛٙ :  ايكابع١ :
 ـيو مبا قؿَت أٜؿٜهِ باؾشٛؾ بايكناي١ . ا٭ٍٚ :
 .ٱيرتا  ع٢ً ايكنٍٛ َا ٫ أٌَ ي٘: ـيو مبا قؿَت أٜؿٜهِ باايجاْٞ 
: ـيو مبا قؿَت أٜؿٜهِ بإؾعا٤ عٗؿ غاّ بو اهلل عم ٚدٌ ايجايح 
 ٚبٝٓهِ .

                                                           

 .182نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
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ٍٛ باياٝٓ#ات ٚإٔ اهلل ع#م ٚد#ٌ ي#ٝو بظ#٬ّ      : قؿ دا٤نِ ايكن# ايكابع 
 يًعاٝؿ .

: قؿ دا٤نِ قنٌ َ#ٔ قاً#ٞ ٚإٔ اهلل ع#م ٚد#ٌ ي#ٝو بظ#٬ّ       اـاَو 
 يًعاٝؿ .

: ايكنٍٛ ايفٟ دا٤نِ بايككبإ أَكنِ بايتُؿٜل بايكنٌ َٔ ايهاؾى 
 بعؿٙ .

: ٚقؾ آل غامت١ آ١ٜ ايه#ٝام )إٕ( ٖٚ#ٛ س#كف ي#ك  د#الّ آل      اـاَه١ 

 . (1)صاٍِٞئُنٍظٍُٛيصوخدِِِنيوتعاىل ط غامت١ اياشح بكٛي٘

َٔ َعاْٞ غامت#١ اٯٜ#١ ايه#ابك١ أْٗ#ا ق#إْٛ ٚعٝ#ؿ ٚؽٜٛ#ـ         ايهاؾن١ :
ٜتػ٢ً اؿٝا٠ ايؿْٝا ٚاٯغك٠ , إـ ٜتًٛ امله#ًُٕٛ اٯٜ#١ ايه#ابك١ ن#ٌ ٜ#ّٛ ,      
ٌٖٚ تتهكق ـات ت٠ٚ٬ نًُات اٯ١ٜ ّٜٛ احملًك , َٔ قاٌ امل٪َٓو , املػتاق 

 ْعِ يٛدٛٙ :
ايًهك هلل عم ٚدٌ ع٢ً ْع١ُ ايٓذا٠ َٔ ايًّٛ ٚايتاهٝت ّٜٛ  ٍٚ :ا٭

 اؿًك , ٚمما دمٕ إٔ ٖفا ايتاهٝت َكؿ١َ يعفا  بؿْٞ أيِٝ .

اَِّٞيح٘ زِّٟوياٜونٌَحيًولوُِٝٙلٌحيح٘صَّلخِ٘لوخصِيييػًٞ َُؿام يكٛي٘ تعاىل ط ايجاْٞ :

 .(2)صىٍَٛيلِنٍذويسورِّيٍِٛيًوالَيخوٌٍي يلوٍَْٙيٍِٛيًوالَيىٍَٛيّولٍضو٠ٌُٞوًوأََِخٌَٜحيح٘صَّيوسويًواطٌٍَحيح٘ضََّٔخسويَ٘يٍَٛيأَؿٍشَ

إظٗاق امل٪َٓو دٗٛؾِٖ ٚدٗاؾِٖ با٭َك ب#املعكٚف ٚايٓٗ#ٞ    ايجايح :
عٔ املٓهك ٚؾع٠ٛ ايٓاى إىل اهلؿ٣ ٚاٱميإ , ٚت#فنريِٖ يً#فٜٔ نؿ#كٚا ,    

 نٝـ أِْٗ أْفقِٖٚ َٔ ايعكض ٚتياٜك ايُشـ ّٜٛ ايكٝا١َ .

                                                           

 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 .277نٛق٠ اياكك٠  (2)



   65ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   996معامل اإلميان / ج    

كؿ دا٤ ايكنٌ ايهابكٕٛ بايٛعٝ#ؿ بايٓ#اق ٖٚ#ٌ أْ#فقٚا اي#فٜٔ َ#ؿٚا       ي

رَِ٘لٓويرِٝولخيَِلذَّٜوضٍيأٍَّلذٍُِّٕٛيييييعِٓٗ ٚدشؿٚا بكنايتِٗ بعفا  ايٓاق , ٚقايٛا هل#ِ ط 

 .(1)صًوأََّٞيح٘ٙ وويٍَْ٘ظويرِفَيٍَّٚيِْ٘ٙموزِْذِ

اؾٛا  إٔ اٯ١ٜ أع٬ٙ تٓمٌٜ َٔ عٓؿ اهلل ع#م ٚد#ٌ ٖٚ#ٞ يٝه#ت َ#ٔ      
يكنٍٛ قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ , َٚٔ غُا٥ِ ايككإٓ أْ#٘  قٍٛ ا

 َُٗٝٔ ع٢ً ايهتا ايهُا١ٜٚ ايهابك١ .
ٚدا٤ت َٓاَو ٖفٙ اٯ١ٜ ع٢ً أيه#١ٓ ايكن#ٌ ايه#ابكو , ٚمب#ا ٜؿٝ#ؿ       

أٍََ٘ٛيّوؤْطِيٍِٛي٠َزولؤُيح٘ لزِّٟويِٜلٍٟييييايتػٜٛـ ٚايٛعٝؿ َٔ عفا  ايٓاق , قاٍ تعاىل ط

ِٚي٠ُ خيٌفٍيًولوخدٍيًوػٌََٝدويًوٌٍَِِٚياِرٍشوحىِْٛويًوأَصٍلوخدِيٜوذٍّوٟويًوحَْ٘ٝئٍطٍََِٕخصِيأَطَظْيٍَٛيسَعَُٙيٍَٛيرِخ٘زوِّْنوخصِيٌَٝوَِزٍِٙيٍِٛيٌٍَِ

ياٝ##إ ق##إْٛ ٖٚ##ٛ إٔ  (2)صَٔللخٞويح٘ٙ للوَيِ٘للْوفِْٙٝويٍَٛيًوَِٕ٘للٍٟئَللخ٠ٌُحيأ٠ٍَُغولليٍَٛيّوفَِْٙٝللٌٞوي

تهفٜا طا٥ؿ١ َٔ ايٓاى يًكنٌ يٝو أَكّا كتُّا بٓا٠ٛ قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ 
 ٚآي٘ ٚنًِ ٚاملعذمات ايت دا٤ بٗا , ٚؾٝ٘ َها٥ٌ :

َٛانا٠ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ , ٚآل ايتٓمٜ#ٌ     ا٭ٚىل :

 .(3)صٌٌُ٘ٞوًوََّ٘ذٍي٠َمٍََٙٛيأ٠َ ٓويّوعَُِْيصوذٍسََْيرِٝوخيّوُّط

تجاٝت املهًُو آل َٓالٍ اٱمي#إ , ٚؾؾ#ع ايً#و ع#ٔ إقتٝ#ا        ايجا١ْٝ :
 قًٛبِٗ .

ؾع٠ٛ ايٓاى يًٗؿ٣ ٚاٱمي#إ , َٚ#ٓعِٗ َ#ٔ اٱُْ#ات ٭ٖ#ٌ       ايجايج١ :
 ايًو ٚايكٜا .

                                                           

 .51نٛق٠ ا٭ْؿاٍ  (1)
 .70نٛق٠ ايتٛب١  (2)
 .97نٛق٠ اؿذك  (3)
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يٝهٕٛ َٔ َُاؾٜل اياٝٓات ايت دا٤ بٗا ايكنٌ ايهابكٕٛ اٱغااق عٔ 
 قإْٛ َٔ دٗات :

 ؾغٍٛ ايفٜٔ نؿكٚا ايٓاق . ا٭ٚىل :

 .(1)صَرًٌُُِحيلوزَحدويحْ٘لوشُِِّقٍٛ اهلل عم ٚدٌ ٭ٌٖ ايٓاق ط ايجا١ْٝ :

ايت##ٛبٝؼ ٚايً##ّٛ يً##فٜٔ نؿ##كٚا ع##ٔ ن##ٛقِٗ إىل ايٓ##اق , َٚ##ٔ  ايجايج##١ :
ْكٚ  ٖفا ايتٛبٝؼ أْهِ تكنتِ َٓاليهِ آل اؾ١ٓ , ٚاغرتمت ؾغٍٛ ايٓاق , 

ُٔٙ ٝولخي٠َعِلـوضٍيؿَُٙلٌدَىٍَٛيرولذَّْ٘نوخىٍَٛيؿَُٙلٌدًحييييييٍ تعاىل طٚيؿ٠ عفابٗا ايفٟ ٫ ٜيام , قا

 .(2)صوٍَْشوىوخيِْ٘وزًٌُُِحيحْ٘موزَحدوياَِّٞيح٘ٙ ووئَخٞويلوضِّضًحيكوًِْٕٝخ

٘   أْو بٔ َايو أعٔ ٚ) ٘  ٕ ْ#يب اهلل َ#٢ً اهلل عًٝ# ٕ إٚن#ًِ ق#اٍ    ٚآي#
ْع#اهلِ ٜأتٝ#٘   ايعاؿ إـا ْٚع آل ق#ربٙ ٚت#ٛىل عٓ#٘ اَ#شاب٘ اْ#٘ يٝه#ُع ق#كع        

    ٘  ًَهإ ؾٝك٫ٕٛ َا نٓت تكٍٛ آل ٖفا ايكدٌ ٜع#ين قُ#ؿا َ#٢ً اهلل عًٝ#
 .ٚنًِ ٚآي٘
قاٍ ؾاَا امل٪َٔ ؾٝكٍٛ آَٓت اْ٘ عا#ؿ اهلل ٚقن#ٛي٘ ؾٝك#اٍ ي#٘ اْظ#ك إىل       

  .(3)(َكعؿى آل ايٓاق قؿ ابؿيو اهلل َكعؿا آل اؾ١ٓ ؾرياُٖا ًٝعا
ِ ايٓ#اى أْ#٘ ن#اشاْ٘    يٝهٕٛ َٔ َُاؾٜل تٓ#مٙ اهلل ع#م ٚد#ٌ ع#ٔ ظً#     

غُِ يهٌ ٚاسؿ َِٓٗ َكعؿٙ آل اؾ١ٓ , ٌٖٚ تهتٛعا اؾ١ٓ نهٔ نٌ 

َؿونَّلشٍيلوشٍظُليوخيييأدٝاٍ ايٓاى ؾٝٗ#ا , اؾ#ٛا  ْع#ِ , ٜٚ#ؿٍ عًٝ#٘ قٛي#٘ تع#اىل ط       

 .(4)صح٘غَّٝوٌوحصَيًوحألَسٍضَيأُلِذَّصٍيَِْ٘ٙٝظ ِّنيو

                                                           

 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 .56نٛق٠ ايٓها٤  (2)
 .4/80اياٝٗكٞ/ايهٓٔ ايهرب٣  (3)
 .133نٛق٠ آٍ عُكإ  (4)
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اؾ١ٓ , ؾًٛ ؾغٌ ٚقؿ دا٤ت ا٭ساؾٜح ايٓا١ٜٛ بتعؿؾ قُٛق امل٪َٔ آل 
ايٓاى ًٝعّا اؾ١ٓ ؾٌٗ ٜٓكِ عؿؾ قُٛق امل٪َٔ بهاا نجك٠ املك#ُٝو آل  

 اؾ١ٓ , ٚؾغٍٛ أؾٛاز أغك٣ َعِٗ اؾ١ٓ , اؾٛا  ٫ .
ٚنًِ عًٝٗا  ٚآي٘ قاٍ : نأيٓا قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘) (1)ٚعٔ اؿهٔ

قٛت١ محكا٤ قُك َٔ ي٪ي٪٠ آل اؾٓٸ١ ٚـيو ايكُك ناعٕٛ ؾاقّا َٔ ٜا ؾكاٍ :
آل نٌ ؾاق ناعٕٛ بٝتّا َٔ لَكؾ٠ غٓكا٤ آل نٌ بٝت ناعٕٛ نكٜكّا عً#٢  

ٌٸ ؾ#كاٍ اَ#كأ٠ َ#ٔ اؿ#ٛق        , نٌ نكٜك ناعٕٛ ؾكايّا َٔ نٌ يٕٛ عً#٢ ن#
آل نٌ بٝت ن#اعٕٛ َا٥#ؿ٠ عً#٢ ن#ٌ َا٥#ؿ٠ ن#اعٕٛ يْٛ#ّا َ#ٔ ن#ٌ           , ايعو
 .آل نٌ بٝت ناعٕٛ َٚٝؿّا َٚٚٝؿ١ , اييعاّ

٘ ٚسؿٙ َا ٜ#أتٞ عً#٢ ـي#و    ٥امل٪َٔ َٔ ايك٠ٛ آل غفاقاٍ : ؾٝعيٞ اهلل 
 .(2)(نً٘

: مل ت#كؾ َ#اؾ٠ )ق#اٍ( آل اٯٜ#١ ايه#ابك١ , بُٝٓ#ا        املهأي١ اؿاؾ١ٜ عً#ك٠  
 تهكقت ث٬خ َكات آل آ١ٜ اياشح ٖٚٞ :

 : أسؿ ا٭ؾعاٍ اـُه١ )قايٛا( .ا٭ٚىل 
 : ؾعٌ ا٭َك )قٌ( .ايجا١ْٝ 
 ِ( .: ايؿعٌ املاْٞ املتٌُ )قًتايجايج١ 
: َْٛٛع اٯ١ٜ ايهابك١ عامل اؿها  ٚاؾما٤ ّٜٛ ايكٝا١َ , أَا ايكابع١ 

 َْٛٛع اياشح ؾٗٛ أٜاّ ايٓا٠ٛ , ْٚمٍٚ آٜات ايككإٓ  .

                                                           

ؿهٔ اياُ#كٟ  آل نٓؿ اؿؿٜح انِ َشابٞ غري َفنٛق بهٗٛ َٔ ايٓانؼ ٭ٕ ا (1)
تابعٞ , بُٝٓا ٚقؾ اؿؿٜح نأيٓا , ٚآل إنٓاؾ آغك ع#ٔ عُ#كإ ب#ٔ سُ#و أْظ#ك      

 . 18/160املعذِ ايهاري 
 .13/242يًجعًيب -ايهًـ ٚاياٝإ (2)
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٠: ـنكت اٯٜ#١ ايه#ابك١ قاْْٛ#ّا ٖٚ#ٛ تكت#ا ايعك#ا        املهأي١ ايجا١ْٝ عًك

رَِ٘ٓويا٭غكٟٚ ع٢ً املعاَٞ ٚايفْٛ  آل ايؿْٝا  , ٚدا٤ت بُٝػ١ اؾُع ط

 يتهٕٛ ع٢ً دٗات : (1) صرِٝوخيَِذَّٜوضٍيأٍَّذٍُِّٕٛ

: تٛد٘ اـيا  ايعاّ َٔ اهلل عم ٚدٌ يًفٜٔ ٜكاؾٕٚ إىل ايٓاق  ا٭ٚىل
بإٔ ٖفا ايكٛؾ ٚايهٛم دما٤ مل#ا اقتها#ٛا َ#ٔ اي#فْٛ  ٚاملعاَ#ٞ , ؾٝ#أتٞ       

ؾٝه#ُع٘ ن#ٌ     (2) صرَِ٘ٓويرِٝوخيَِذَّٜوضٍيأٍَّذٍُِّٕٛايٓؿا٤ ٚايتٛبٝؼ َٔ عٓؿ اهلل , ٖٚٛ ط

: َٔ 
 : امل٥٬ه١ .ا٭ٍٚ 
: أٌٖ اؾ١ٓ يًٝٗؿ اهلل ع#م ٚد#ٌ عً#٢ ل#اتِٗ َ#ٔ ايٓ#اق , ٚآل       ايجاْٞ 

 .(3) صًواخِشَيدولٌٍوحىٍَٛيأٍَٞيحْ٘لوٍٝذَيِ٘ٙ وِيسودِّيحْ٘موخَِ٘ٝنيوايتٓمٌٜ ط

 : أٌٖ ايٓاق ؾٝهجك ايت٬ّٚ ٚتظٗك ايٓؿا١َ عًِٝٗ .ايجايح 
 : َعايك اؾٔ .ايكابع 
: ْؿا٤ ٚيّٛ امل٥٬ه١ ٭ٌٖ ايٓ#اق يتأنٝ#ؿ تٓ#مٙ اهلل ع#م ٚد#ٌ ع#ٔ       ايجا١ْٝ 
 ايظًِ .

: اؿٛاق ٚاؾؿاٍ بو امل٥٬ه#١ ٚأٖ#ٌ ايٓ#اق , ؾُ#شٝض إٔ اٯٜ#١      ايجايج١ 
ايهابك١ ٚقؾت ف١ًُ إ٫ أْٗا تتُٓٔ بٝإ استذاز امل٥٬ه١ ع٢ً أٌٖ ايٓاق 

 ٔ ايع#فا  ٜ#ّٛ ايكٝاَ#١     , ؾكؿ ٜكٍٛ بعِٓٗ مل ًُٜين ايا٬ؽ أٚ اٱْفاق َ#
ٚآغك ٜكٍٛ مل أتًل ا٭َ#ك بايُ#٠٬ , ٚمل أْ#٘ ع#ٔ املٓه#ك ٚأقته#ا  ايمْ#ا        

                                                           

 .182نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 .182نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
 .10نٛق٠ ْٜٛو  (3)
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ٚايكبا , ٚيٛ عًُت بٗفا ايٓٗٞ ٫َتٓعت ؾٝكِٝ عًٝ٘ امل٥٬ه١ اؿذ١ ٚايؿيٌٝ 
 ع٢ً تاًٝػِٗ .

اٱن#تُكاق   (1) صرَِ٘لٓويرِٝولخيَِلذَّٜوضٍيأٍَّلذٍُِّٕٛيييييٝهٕٛ َٔ َعاْٞ اٯٜ#١ ايه#ابك١ ط   

 ٛايٞ آل أَٛق :ٚايت
 : تهكاق َٓيٛم اٯ١ٜ ايهابك١ .ا٭ٍٚ 
: إقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايفٜٔ نؿ#كٚا ٖٚ#ِ ٜه#اقٕٛ إىل ايٓ#اق ٚبع#ؿ      ايجاْٞ 

 ؾغٛهلِ إيٝٗا . 
: َٔ إعذال ايككإٓ ق#إْٛ ايتؿه#ري اي#فاتٞ , ٚإٔ بعٓ#٘ ٜؿه#ك      ايجايح 

ح٘نَّلخسِيِ٘خَضو٠َلشِيييًوَِلخَٖيح٘ لزِّٟويٌِلِييييبعّٓا , ٚاٯ١ٜ ايهابك١ تؿه#ري يكٛي#٘ تع#اىل ط   

إـ ت##كادعِٗ غمْ##١ ايٓ##اق   (2) صؿويوللنَّٛويحدٍلَللٌحيسورَُّٕللٍٛيَّخٍَِّللًٍيلونَّللخيّوًٌٍٜللخيِٜللٍٟيحْ٘موللزَحدِيييي

 .(3) صأًَويٍَ٘ٛيطََٓيطَؤْطٍُِْٕٛيسَعٍَُُٕٙٛيرِخْ٘زوِّْنوخصِباٱستذاز ط

: َٔ غُ#ا٥ِ أٖ#ٌ ايٓ#اق أْٗ#ِ ٜ#ٛؾٕٚ امل#ٛت يًػ#٬ّ َ#ٔ         ايكابع 

ّوخٜوخَِ٘ٓيِْ٘وّْطِيلوٍَْٙنوخيسورُٓويَِخَٖيٝا١َ , َٚٓاؾاتِٗ ملايو غالٕ ايٓاق طايعفا  ّٜٛ ايك

عٔ أبٞ ايؿقؾا٤ قاٍ : قاٍ قنٍٛ اهلل َ#٢ً اهلل عًٝ#٘   ) (4) صا٠ِ ٍُٕٛيٜوخِٔؼٌُٞو

ًٜك٢ ع٢ً أٌٖ ايٓاق اؾٛع ست٢ ٜعؿٍ َا ِٖ ؾٝ٘ َٔ ايعفا   :ٚنًِ ٚآي٘ 
َ#ٔ ْ#كٜع ٫ ٜه#ُٔ ٫ٚ ٜػ#ين َ#ٔ       , ؾٝهتػٝجٕٛ باييعاّ , ؾٝػاثٕٛ بيعاّ

دٛع , ؾٝهتػٝجٕٛ باييعاّ ؾٝػاثٕٛ بيعاّ ـٟ غ١ُ , ؾٝفنكٕٚ أِْٗ ناْٛا 
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جيٝمٕٚ ايػُ#ِ آل اي#ؿْٝا بايً#كا  , ؾٝه#تػٝجٕٛ بايً#كا  ؾريؾ#ع إي#ِٝٗ        
 .اؿُِٝ به٬يٝا اؿؿٜؿ 

ْت َٔ ٚدِٖٛٗ يٛت ٚدِٖٛٗ , ٚإـا ؾغًت بيِْٛٗ قيعت ؾؾإـا  
 }يٕٛ : اؾع#ٛا غمْ#١ دٗ#ِٓ ؾٝ#ؿعٕٛ غمْ#١ دٗ#ِٓ إٕ       َا آل بيِْٛٗ , ؾٝكٛ

 . (1){اؾعٛا قبهِ خيؿـ عٓا َّٜٛا َٔ ايعفا  
أٚ مل تو تأتٝهِ قنًهِ باياٝٓات ق#ايٛا بً#٢ ق#ايٛا ؾ#اؾعٛا      }ؾٝكٛيٕٛ 

ٜ#ا   }ؾٝكٛي#ٕٛ اؾع#ٛا َايه#ّا ؾٝكٛي#ٕٛ      (2){َٚا ؾعا٤ ايهاؾكٜٔ إ٫ آل ٬ٍْ 
ؾٝكٛي#ٕٛ اؾع#ٛا    {إْه#ِ َ#انجٕٛ    }ؾٝذٝ#اِٗ   (3){َايو يٝكض عًٝٓ#ا قب#و   

قبٓا غًا#ت عًٝٓ#ا ي#كٛتٓا ٚنٓ#ا      }قبهِ ؾ٬ أسؿ غري َٔ قبهِ , ؾٝكٛيٕٛ 
اغه٦ٛا  }ؾٝذٝاِٗ  (4){قَّٛا ْايو , قبٓا أغكدٓا َٓٗا ؾإٕ عؿْا ؾإْا ظاملٕٛ 

 ُِّٕٛ ؾعٓ#ؿ ـي#و ٦ٜه#ٛا َ#ٔ ن#ٌ غ#ري , ٚعٓ#ؿ ـي#و          {اغه٦ٛا ؾٝٗا ٫ٚ تٴَه
 . (5) (هك٠ ٚايٌٜٛأغفٚا آل ايمؾري ٚاؿ

ق##ؿ   (6) صرَِ٘لٓويرِٝوللخيَِللذَّٜوضٍيأٍَّلذٍُِّٕٛييٚق##ؿ ٜتا##اؾق إىل اي##فٖٔ إٔ ٖ##فا ايك##ٍٛ ط

 دؿخ ملك٠ ٚاسؿ٠  , ٚاملػتاق أْ٘ ٜتهكق ع٢ً أٌٖ ايٓاق نٌ ّٜٛ .
: ايفّ ايفاتٞ بو أٌٖ ايٓاق إـ ٜت٬َٕٚٛ ؾُٝا بٝ#ِٓٗ , َٚٓ#٘ َ#ا     ايجايج١

بعض ٚايكَٞ بامله٪ٚي١ٝ ع٢ً اٯغكٜٔ ,  ٚقؾ آل ايتٓمٌٜ بتربأ بعِٓٗ َٔ

ًوَِللخَٖيح٘ للزِّٟوئٍََللشًَحيَ٘للٍٟي٠ُللئٍِٜٟويرِيوللزَحيحُّْ٘للشٍاِٞيًوالَييييينُ##ا ٚقؾ آل ايتٓمٜ##ٌ ط 
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ٌٍيطَشوٍياِرْيح٘ف خٌَِ٘ٝٞويٜوٌٌٌٌٍُُِٞويلِنٍذويسورِّيٍِٛيّوشٍؿِكَيرومٍعُيٍَٛياََِ٘ي رِخ٘ زُِيروٍْٟويّوذوٍّوِيًوَ٘

يّو يحٌٍََّْٖ٘ ِِٜننيوييييييييييرومٍطٍ َٜلٍئ ُٕنَّلخي َ٘ ي ٍٛ ٌٍاَليَأ٠ْلُظ َ٘ل ْٕزوَشًحي ٟويحٍعلَظ ٙ لِزّ ِ٘ ٌٍُحي ٟويحٍعُظْعلِم ٘ لِزّ يح ُٖ َِلخَٖييي*ُّلٌ

ٍٛي ٍيرومٍذوياِرْيؿوخءؤُ ٍٛيلوٍٟيحْ٘يَذو ح٘ زِّٟويحعٍظَْٕزوشًَحيِ٘ٙ زِّٟويحعٍظُعْمٌٍُِحيأ٠ََلٍَٟيصوذود٠ٍَخُٔ

ظُعْمٌٍُِحيِ٘ٙ زِّٟويحعٍظَْٕزوشًَحيروْٗيٜوْٕشَيح٘ٙ ٍِْٗيًوح٘نَّيولخسِياِرْييًوَِخَٖيح٘ زِّٟويحعٍي*روْٗئُنظٍُٛيَٜـٍشِِٜنيوي

َٗيَ٘وَيأ٠َذوحدًحيًوأَعوشًُحيح٘نَّذوحٜوشَيََّ٘ٝخيسوأًٍَحيحْ٘موزَحدويًوؿوموْٙنو خيحألَوْيوَٖيٌِِيطَؤَْٜش٠ًََنوخيأٍَٞي٠ٍَُْٕشويرِخ٘ٙ وِيًو٠َـٍمو

 .(1) صـٍضوًٍٞوياِال يٜوخئَخ٠ٌُحيّومٍٝوٌُٙٞوأَلٍنوخَِيح٘ زِّٟوئٍََشًَحيىوْٗيَّ

٫ٚ ٜٓكيع نٌٝ ايتِٗ بو أٌٖ ايٓ#اق ُٜٚ#ٌ إىل ق#ٍٛ بعٓ#ِٗ ي#اعض      

 .(2) صرَِ٘ٓويرِٝوخيَِذَّٜوضٍيأٍَّذٍُِّٕٛط

ؾهٌ َٔ املهتهربٜٔ ٚاملهتٓعؿو ٜكَ#ٞ اٯغ#ك بأْ#٘ ايه#اا آل دً#ا      
اٯٜ#ات أع#٬ٙ    ايٓكق ٚعفا  ايٓاق يٓؿه#٘ , ٖٚ#ٛ َ#ٔ اٱعذ#ال آل ابت#ؿا٤     

باٱغااق عٔ إَتٓاع ايفٜٔ نؿكٚا عٔ ايتُؿٜل بايككإٓ ْٚمٚي٘ َٔ عٓؿ اهلل 
 عم ٚدٌ .

 صرَِ٘ٓويرِٝوخيَِذَّٜوضٍيأٍَّذٍُِّٕٛ: َٔ غُا٥ِ اٯ١ٜ ايهابك١ طاملهأي١ ايجايج١ عًك٠

أْٗا تؿهري ٚدٛا  ٯٜات نجري٠ آل ـات املْٛٛع ٚايؿ٫ي١ , َٚٓٗ#ا آٜ#١    (3)
ٜٓه##كٕٚ بعج##١ اي##ٓيب قُ##ؿ َ##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚن##ًِ     اياش##ح ؾاي##فٜٔ  

ًٜٚرتطٕٛ عًٝ٘ يكٚطّا غ٬ف ايتٓمٜ#ٌ ٚاؿهُ#١ اٱهلٝ#١ آل بعج#١ ا٭ْاٝ#ا٤      

َح٘ زِّٟويّوٍُٕٝشًَٞويح٘غَِّّْجَخصِيَ٘يٍَٛيلوزَحد يشولذِّذ يًوٜوْٕلشَيأًٍَُ٘جِلٓويىَلٌويييييٜأتِٝٗ ايفّ , َج٬ّ ط
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َٗيَ٘يٍَٛيأ٠ٌٍَُِّحيَِّٜٝخيسوصٍََُِٕٛيح٘ٙ وَيَِخَٖيح٘ زِّٟوئٍََشًَحيَِخَٖيح٘ زِّٟويًواِرَحيِِْ, قاٍ تعاىل ط(1) صّوزٌَسَ

َٛيٜوٍٟيٌٍَ٘يّوشوخءَيح٘ٙ وَيأَؼْموٝووَياٍِٞيأ٠َْظٍُٛياِال يٌِِيظَيوٍٖيَٜزِنيٍ ص ٍََٔشًَحيِ٘ٙ زِّٟوياٜونٌَحيأ٠َُؽْمِ

َ٘لوَيٜوَّخِْ٘لذَيييق#اٍ تع#اىل ط   (3) صًوشِلَّخٍَيروْٗيح٘ لزِّٟوئٍََلشًَحيٌِلِيلِلضَّسٍيييييقاٍ تعاىل ط (2)

 . (4) صح٘غَّٝوٌوحصِيًوحألَسٍضِيًوح٘ زِّٟوئٍََشًَحيرِآّوخصِيح٘ٙ وِيأًٍَُ٘جِٓويىٍَٛيحْ٘خَخعِشًَٞو

ؾُٔ  غه#اق٠ اي#فٜٔ نؿ#كٚا تًك#ِٝٗ ايت#ٛبٝؼ آل اٯغ#ك٠ ٖٚ#ِ آل س#اٍ         
 عفا  أيِٝ .

نُا ميهٔ اٱستذاز مبا ٚقؾ آل اٯ١ٜ ايهابك١ غُّٛ َْٛٛع آٜ#ات  
 نجري٠ تاو ساٍ ايفٜٔ نؿكٚا ِٖٚ آل ايٓاق َٓٗا : 

َِيح٘ زِّٟوئٍََشًَحيىوْٗيَّـٍضوًٍٞوي: قٛي٘ تعاىل ط ا٭ٚىل َٖيٌِِيأَلٍنوخ ًوؿوموْٙنوخيحألَوْيو

 .(5) صاِال يٜوخئَخ٠ٌُحيّومٍٝوٌُٙٞو

 .(6)ص ػَُّٛيأَخوزْصَيح٘ زِّٟوئٍََشًَحيًٌٍََْٕوئَخٞوي٠َِٕريِاىل ط: قٛي٘ تعايجا١ْٝ 

ًوح٘ زِّٟوئٍََشًَحيَ٘يٍَٛي٠َخسَيؿويونَّٛويالَيَّّْعَلَيلوَٙلٍْيٍِٛيٌَْوٌَٝطُلٌحيًوالَيييي: قٛي٘ تعاىل طايجايج١ 

 .(7) صَّخٍَ ًَيلونٍيٍَٛيٍِٜٟيلوزَحرِيوخئَزَِ٘ٓوي٠َـٍضُِئُٗ ئٌٍَُسٍ
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ًوأََّٞيح٘ٙ وويٍَْ٘ظوياغتتُت آ١ٜ ايهٝام بكٛي٘ تعاىل ط : يكابع١ عًك٠املهأي١ ا

 ٖٚٞ َيًك١ َٔ دٗات : (1)صرِفَيٍَّٚيِْ٘ٙموزِْذِ

 آل ايؿْٝا . ا٭ٚىل :
 آل اٯغك٠ . ايجا١ْٝ :
٫ ٜظًِ اهلل ناشاْ٘ ايٓاى آل أعُ#اهلِ , إمن#ا ٜتؿٓ#ٌ عً#ِٝٗ      ايجايج١ :

بتك##كٜاِٗ إىل عُ##ٌ ايُ##اؿات , ٚبع##ح ايٓؿ##ك٠ آل ْؿٛن##ِٗ َ##ٔ إقته##ا   
 ايه٦ٝات .

ؾُ##ٔ قمح##١ اهلل ع##م ٚد##ٌ بايٓ##اى أْ##٘ ٫ ٜظًُٗ##ِ ٚأٜٓ##ّا ٫ ٜرتنٗ##ِ  
ٚيأِْٗ , إمنا ٜككبِٗ إىل ؾعٌ ايُاؿات ٚأعُاٍ ايرب ٚايتك#٣ٛ , ٚايتٓ#مٙ   

ظًِ بعِٓٗ بعّٓا , ؾُٔ َعاْٞ غامت١ آ١ٜ ايهٝام , ٚإٔ اهلل عم ٚدٌ  عٔ
 يٝو بظ٬ّ يًعاٝؿ ؾع٠ٛ ايٓاى بادتٓا  ايظًِ ؾُٝا بِٝٓٗ.

َٚٔ ايًٛاٖؿ ع٢ً إٔ ايهاؾك ُٜٓت يًك#كإٓ ت#كاٙ ٜتٓ#كع إىل اهلل ع#م     
 ٚدٌ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚايتٛنٌ إىل اهلل عم ٚدٌ بأْ٘ ناشاْ٘ ٫ ٜظًِ ايعاؿ .

ٟ آل اٯ١ٜ قاٍ : ايهاؾك خيكز ي٘ ّٜٛ ايكٝا١َ نتا  , ؾٝكٍٛ عٔ ايهؿٚ)
: ق  , إْو قؿ قٓ#ٝت . إْ#و يه#ت بظ#٬ّ يًعاٝ#ؿ , ؾ#ادعًين أسان#ا        

 .(3)((2){اقكأ نتابو نؿ٢ بٓؿهو ايّٝٛ عًٝو سهٝاّا  }ْؿهٞ . ؾٝكاٍ ي٘ : 
مما ٜؿٍ ع٢ً نع١ قمح١ اهلل عم ٚدٌ بايٓاى ًٝعّا ست#٢ آل اٯغ#ك٠   

شاْ٘ ٫ ٜعاقا ايهاؾك ست٢ تكّٛ عًٝ٘ اؿذ١ ٜٚؿقى بٓؿه#٘ إٔ  ٚإٔ اهلل نا
أعُاي٘ تكٛؾٙ إىل ايٓاق , ٚؼح غامت١ آ١ٜ ايهٝام ع٢ً ايكأؾ١ بو ايٓ#اى آل  
ايؿْٝا ؾإـا نإ اهلل عم ٚدٌ ٫ ٜظًِ عاٝؿٙ ايفٜٔ غًكِٗ ٫ٚ ٜرتى ايظامل 
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ا , ؾٝذ#ا  َِٓٗ نٛا٤ آل ايؿْٝا , أٚ آل اٯغك٠ َٚا ٜٓتظكٙ َٔ ايعك#ا  ؾٝٗ#  
 عًِٝٗ ايتٓمٙ عٔ ايظًِ َٔ أدٌ أْؿهِٗ .

ََّ٘لذٍيعولِٝكويح٘ٙ لوَيَِلٌٍَٖييييياي١ًُ بو آ١ٜ اياش#ح ٚقٛي#٘ تع#اىل ,ط   :  اٌىجه اٌثأً

ًو٠ٌَُُّٖييح٘ زِّٟويَِخٌُ٘حياَِّٞيح٘ٙ وويٌَِّري يًو٠َلٍَٟيأَوْنِْوخءَيعونوْٕظُذَيٜوخيَِخٌُ٘حيًوَِظَْٙيٍَٛيحأل٠َْزِْوخءويرِىٍَْشِيكوٍُّ

 ٚؾٝ٘ َها٥ٌ : (1)صرًٌُُِحيلوزَحدويحْ٘لوشُِِّ

دا٤ت نٌ َٔ اٯٜتو بُ#ٝػ١ اؾًُ#١ اـربٜ#١ , ٚبٝ#إ      املهأي١ ا٭ٚىل :
ساٍ طا٥ؿ١ َٔ ايٓ#اى ان#تكاًٛا قن#اي١ اي#ٓيب قُ#ؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘         

 ٚنًِ باؾؿاٍ ٚاٱَتٓاع عٔ ايتهًِٝ بٗا.

َ#ع ايتا#أٜ    (2)صَِخٌُ٘حياَِّٞيح٘ٙ لوويط ٚٚقؾ آل نٌ َٔ اٯٜتو عٔ اييا٥ؿتو

املْٛ##ٛعٞ ٚاٱؼ##اؾ آل ايػاٜ##١ ٚايكُ##ؿ ب##إغت٬م أن##اا  يٲع##كاض ع##ٔ 
 ايؿع٠ٛ ايٓا١ٜٛ .

 يكؿ ٚقؾ يؿظ اؾ٬ي١ َكتو آل آ١ٜ ايهٝام :
تتُٓٔ نٌ َٔ اٯٜتو اٱغااق بإٔ اهلل عم ٚدٌ مس#ع ق#٫ّٛ    ا٭ٚىل :

ٕ قإْٛ ٖٚٛ إٔ اهلل عم ٚدٌ ٜهُع قاٝشّا َؿق عٔ طا٥ؿ١ َٔ ايٓاى , ياٝا
نٌ َٛت, ٜٚعًِ نٌ قٍٛ قاٌ إٔ خيً#ل آؾّ ٚايٓ#اى ًٝع#ّا , ٚأغ#ربت     
عٔ مساع اهلل عم ٚدٌ قٛهلِ ياٝإ َؿٚقٙ َِٓٗ , ٚإٔ آ١ٜ احملٛ مل تًٌُ 

ْ#٘ أَ#ك   ٭ (3)صّوٍٝلٌَحيح٘ٙ وَيٜوخيّوشولخءَيًوَّؼْزِلضَيًولِنٍلذوهَيأُُٚيحِْٕ٘ظَلخدِييييٖفا ايكٍٛ , قاٍ تعاىل ط

 ٚاقع , ْعِ ٜتعًل احملٛ بكؾع ايعكا  عُٔ ٜٗتؿٟ ٜٚهتػؿك.

                                                           

 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
 .39نٛق٠ ايكعؿ  (3)
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ٖٚٛ غ٬ف ع١ً غًل ايٓ#اى , ق#اٍ    (1)صاَِّٞيح٘ٙ وويٌَِّري قٛهلِ ط ايجا١ْٝ :

َٚٔ ٚدٛٙ ايعااؾ٠ ايتهًِٝ  (2)صًوٜوخيخوَّْٙضَيحْ٘ـَِّٟيًوحإل٠ِظوياِال يِْ٘ومٍزَذًَِٞتعاىل ط

 بعظِٝ قؿق٠ اهلل عم ٚدٌ ًَٚه٘ يًهُٛات ٚا٭قض ٚأْ٘ ناشاْ٘ ايػين .

ح٘ للزُِيَ٘للوَيَْٜٙللَٓيح٘غَّللٝوٌوحصِيًوحألَسٍضِيًوَ٘للٍٛيّوظ خِللزْيًوَ٘للذًحيًوَ٘للٍٛيّوُٕللٍٟيَ٘للوَييييٚآل ايتٓمٜ##ٌ ط

 . (3)صحشوشِّٓ يٌِِيحَِْْ٘ٝٙٓيًوخوَُٙوئُٗ يشوٍِءٍيٌََّذَّسوهَيطَّْذِّشً

ٌٖٚ َكؿاق ا٭َٛاٍ ايت عٓؿ أٟ إْهإ َٔ ايتكؿٜك ايفٜٔ تفنكٙ اٯ١ٜ 
أع٬ٙ , اؾٛا  ْعِ , مما ٜهتًمّ ايً#هك هلل ع#م ٚد#ٌ ٚع#ؿّ اؾش#ٛؾ أٚ      

 اٱنتشكام بايتٓمٌٜ .
ٚٚقؾ انِ اؾ٬ي١ َك٠ ٚاسؿ٠ آل آ١ٜ اياشح بؿع٣ٛ طا٥ؿ١ َٔ ايٓ#اى  

 غُّٛ ايتُؿٜل بايكناي١ .إٔ اهلل عم ٚدٌ عٗؿ هلِ عٗؿّا غاَّا , 
ٚؾٝ٘ ياٖؿ ع٢ً إقكاقِٖ بايكبٛب١ٝ امليًك١ هلل عم ٚدٌ ٚأْ#٘ ق#ؿ بع#ح    
ايكنٌ إىل ايٓاى إ٫ أِْٗ جيعًٕٛ َهأي١ ايككبإ ْٚمٍٚ ايٓاق يتأنً٘ يكطّا 
يًتُ##ؿٜل بكن##اي١ اي##ٓيب قُ##ؿ َ##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚن##ًِ , ؾذ##ا٤ اي##كؾ   

ـات آ١ٜ اياشح , يك#ؿ بع#ح اهلل   ٚاٱستذاز عًِٝٗ َٔ اهلل عم ٚدٌ ٚآل 

 .(4)صسوكٍٝوشًيِْ٘ٙموخَِ٘ٝنيوعم ٚدٌ ايٓيب قُؿّا ط

 ٚنٌ َٔ آ١ٜ اياشح ٚايهٝام َٔ قمح١ اهلل عم ٚدٌ . 
إـ ـنكت نٌ َُٓٗا ق#ٍٛ طا٥ؿ#١ َ#ٔ ايٓ#اى ظًُ#ٛا أْؿه#ِٗ باملػايي#١        

 ٚدعٌ يك  يؿغٍٛ اٱن٬ّ , ٖٚفا ايًك  ٫ أٌَ ي٘ .

                                                           

 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 .56نٛق٠ ايفاقٜات  (2)
 .2نٛق٠ ايؿكقإ  (3)
 .107نٛق٠ ا٫ْاٝا٤  (4)
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 ٌ اي١ًُ بو أٌٖ آ١ٜ ايهٝام ٚاياشح ٚدّٖٛا :ؼتُ املهأي١ ايجا١ْٝ :

ٖ##ِ  (1)صاَِّٞيح٘ٙ للوويٌَِّللري يًو٠َلٍللَٟيأَوْنِْوللخءَياٱؼ##اؾ ؾاي##فٜٔ ق##ايٛا ط ا٭ٍٚ :

 أْؿهِٗ ايفٜٔ ايرتطٛا قكباّْا تأنً٘ ايٓاق .
ْها١ ايعُّٛ ٚاـُّٛ َ#ٔ ٚد#٘ , ؾُ#اؾ٠ اٱيتك#ا٤ اؾش#ٛؾ       ايجاْٞ :

اٱمي#إ , أَ#ا َ#اؾ٠ اٱؾ#رتام ؾٗ#ٞ ٖٓ#اى       بايكناي١ ٚقاٚي١ َؿٸ ايٓاى عٔ 

َٟيأَوْنِْوخءَطا٥ؿ١ ط ٚأغك٣ دعًت يكطّا يًتهًِٝ بٓا٠ٛ  (2)صاَِّٞيح٘ٙ وويٌَِّري يًو٠َلٍ

 قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ , ٖٚٞ َهأي١ ايككبإ .
 ْها١ ايعُّٛ ٚاـُّٛ امليًل , ٖٚٞ ع٢ً يعاتو : ايجايح :
ايفٜٔ قايٛا إٕ اهلل ؾكري أنجك عؿؾّا ٚيأّْا َٔ ايفٜٔ اي#رتطٛا   ا٭ٚىل :

 ع٢ً ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ إٔ ٜأتٞ بككبإ .

اَِّٞيح٘ٙ لووييايفٜٔ ايرتطٛا ايككبإ أنجك عؿؾّا َٔ ايفٜٔ ق#ايٛاط  ايجا١ْٝ :

 .(3)صٌَِّري يًو٠َلٍَٟيأَوْنِْوخءَ

ي#فٜٔ ق#ايٛا إٕ اهلل ؾك#ري غ#ري اي#فٜٔ      ايتا#أٜ ب#و ايي#ا٥ؿتو ؾا   ايجايح : 
 ايرتطٛا ايككبإ .

 ٚاملػتاق ٖٛ ايٛد٘ ايجاْٞ أع٬ٙ َٚاؾ٠ اٱيتكا٤ َٔ دٗات :
 اٱَتٓاع عٔ ايتُؿٜل بٓا٠ٛ قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ .ا٭ٚىل : 
 إجياؾ ناا يًُؿٸ عٔ ايٓا٠ٛ . ايجا١ْٝ :
 ـنك نٌ َٔ اٯٜتو يكتًِٗ ا٭ْاٝا٤ . ايجايج١ :

                                                           

 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (3)
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ايتا#أٜ املْٛ#ٛعٞ غُ#ّٛ َْٛ#ٛع اٯٜ#تو إـ تتعً#ل آٜ#١         ايكابع١ :
ايهٝام باٱْؿام آل ناٌٝ اهلل ٚعمٚؾِٗ عٓ٘ , أَا آ١ٜ اياشح ؾتاو إَتٓاعِٗ 

 عٔ اٱميإ َٔ ا٭ٌَ .
ؾإٕ قًت ٜؿٍ إبتؿا٤ آ١ٜ اياشح با٫نِ املٍَٛٛ )ايفٜٔ( ع٢ً اٱؼاؾ 

 ِٖ أْؿهِٗ ايفٜٔ ايرتطٛا ايككبإ . (1)صح٘ زِّٟويَِخٌُ٘حياَِّٞيح٘ٙ وويٌَِّري ٚإٔ ط

ٚاؾٛا  ٫ ؾيٌٝ ع٢ً ٖفا ايك#ٍٛ إمن#ا ٜه#ٕٛ اؾ#اَع املً#رتى بُٝٓٗ#ا        
 َؿٚؾِٖ عٔ ْا٠ٛ قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ 

 يػ١ ايتػٜٛـ ٚايٛعٝؿ آل اٯٜتو . اـاَه١ :
ت آ١ٜ ايهٝام بإٔ اهلل عم ٚدٌ مسع ق#ٍٛ اي#فٜٔ   أغرب املهأي١ ايجايج١ :

ٜوللٍٟيرَحيان##تػؿٛا باي##ؿع٠ٛ إىل اٱْؿ##ام , ٚسُٝٓ##ا مسع##ٛا قٛي##٘ تع##اىل ط 

ٍْلللِوييييييييييي َ٘ ًوِا ّوٍزَغللُػي ًو ّْللِزَطي ّو ٙ للَوي ًوح٘ َٔلللِؼريوًسي ًٌخي َ٘للَويَأْظللموخ ٍََوي ََْعللخِل ٌَ ٍَِشًظللخيكوغولللًنخي ٙ للووي ّْللِشَضيح٘ َّ ٘ للِزُي ح

 ٜكرتض احملتاز , أَا املككض ؾٗٛ غين . قايٛا إمنا  (2)صطُشٍؿومٌَٞو

َٔ إعذال ايككإٓ تأنٝؿٙ ع٢ً اٱْؿام ٚايافٍ , ٚظٗ#ٛق ن#اٌ ٚنٝؿٝ#١    
 ٖفا ايتأنٝؿ َٔ دٗات :

تكٝٝؿ اٱْؿام بأْ٘ آل ناٌٝ اهلل عم ٚدٌ ٚإعا١ْ ايؿككا٤ , ٚآل  ا٭ٚىل :

فويٌَبٍِٞيا٠َغٍظٍُٛيِٜنٍيٍَٛيسَشٍذًحيٌَخدٌٍَمٌَحيًوحرٍظٌَُٙحيحْْ٘وظَخٜوَيكوظ َياِرَحيروَٙىٌُحيح٘نَِّٕخقٛي٘ تعاىل ط

 .(3)صاٍَِْ٘يٍِٛيأٌٍَٜوحَ٘يٍَٛيًوالَيطَؤٌُُْٔٙىوخياِعٍشوحًٌخيًورِذوحسًحيأٍَٞيّوْٕزوشًَح

                                                           

 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 .245نٛق٠ اياكك٠  (2)
 .6نٛق٠ ايٓها٤  (3)
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َكاتٌ ٚايهًيب : ْميت آل قدٌ َٔ غيؿ#إ ن#إ َع#٘ َ#اٍ ن#جري      )عٔ 
إىل ايٓيب  ؾُٓع٘ عُ٘ ؾرتاؾع , ؾًُا بًؼ ايٝتِٝ طًا املاٍ , ٫بٔ أؽ ي٘ ٜتِٝ
ؾًُا مسعٗا ايعِ قاٍ : أطعٓا  , ٚنًِ ؾٓميت ٖفٙ اٯ١ٜ ٚآي٘ ٢ًَ اهلل عًٝ٘

 ْعٛـ باهلل َٔ اؿٛ  ايهاري ؾؿؾع إيٝ٘ َاي٘. , اهلل ٚأطعٓا ايكنٍٛ
َٔ ٜ#ٛم ي#ض ْؿه#٘ ٜٚي#ع قبٸ#٘      : ٚنًِ  ٚآي٘ قاٍ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘
 . أْؿك٘ آل ناٌٝ اهلل ؾًُا قاض ايؿت٢ َاي٘ , ٖهفا ؾإْ٘ دٌ ؾاقٙ ٜعين دٓت٘

 ثات ا٭دك ٚبكٞ ايٛلق.: ٚنًِ  ٚآي٘ ؾكاٍ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ 
 ؾكايٛا : ٜا قنٍٛ اهلل قؿ عكؾٓا أْ٘ ثات ا٭دك ؾهٝـ بكٞ ايٛلق؟

 ٖٚٛ بكٞ آل ناٌٝ اهلل. 
 .(1) (ٜجات ا٭دك يًػ٬ّ ٚبكٞ ايٛلق ع٢ً ٚايؿٙ ؾكاٍ :
َٝػ١ ا٭َك باٱْؿام آل ناٌٝ اهلل عم ٚد#ٌ , ٚإٔ آل اٱْؿ#ام    ايجا١ْٝ :

ٌَخط ٌُّحيح٘ٙ وويٜوخيٚايافٍ غريّا نجريّا , ٖٚٛ ناا يًكمح١ آل ايًٓأتو , قاٍ تعاىل ط

ٓويييييييييي َِ٘جلل ًٍ ٌَُؤ ٍِْغللِوي ََيَشللقَّي٠َ َّللٌ ٍٟي ٜولل ًو ٍٛي ُٕ ٍُِغلل َِ٘ؤ٠ْ ٍْللًشحي ُّللٌحيخو ٍِ ًوَأ٠ ًوَأِؼَْمللٌحي ٝوَمٌحي ًوحٍعلل ٍٛي ىَللٍٛييحٍعللَظَؽٍمُظ

 .(2)صحٍَِْْ٘ٝٙلٌَٞو

 ايٛعؿ بايجٛا  ايعظِٝ ع٢ً اٱْؿام آل ناٌٝ اهلل عم ٚدٌ . ايجايج١ :
ٚتعؿؾ ٚدٛٙ ايجٛا  آل ايككإٓ , ٚتتُـ با٭ْ#عاف ٚايهج#ك٠ , ق#اٍ    

ِٗيكوزَّلٍشيَأ٠ْزوَظلٍضيعولٍزكويعوليييييييييييتعاىل ط ٝوَؼل َٔ ٙ لِوي ِٗيح٘ ٌِلِيعولِزْ ٍٛي ََ٘ي ٌوح ٍٜل ٞويَأ ُّلٌ ٍِ َّن ي ٟو ٘ لِزّ يح ُٗ نوخرَِٗيٜوَؼ

ًَيِ٘ٝوٍٟيّوشوخءَيًوح٘ٙ وَيًوحعِك يلوِْٙٛ  ٚدا٤ت ايه١ٓ  (3)صٌِِئُِّٗيعَنٍزََٙشٍيِٜخثَشُيكوزَّشٍيًوح٘ٙ وَيَّعَخلِ

 ايٓا١ٜٛ باٝإ ٚتؿٌُٝ عٔ ٖفٙ ا٭ْعاف .   
                                                           

 .3/329يًجعًيب -ايهًـ ٚاياٝإ (1)
 .16نٛق٠ ايتػابٔ  (2)
 .261نٛق٠ اياكك٠  (3)
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ٚجيتٗؿ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ باي#ؿعا٤ ٭َت#٘ , َٚ#ٔ ٖ#فا         
اهلل عم ٚد#ٌ امله#ًُو َ#ا ٜه#تيٝعٕٛ     ايؿعا٤ ايه٪اٍ ٚايتٛنٌ بإٔ ٜكلم 

 َع٘ اٱْؿام آل ناٌٝ اهلل , ٚايتٛؾٝل إيٝ٘ , َٚٓاعؿ١ ثٛا  ٖفا اٱْؿام .
عٔ ابٔ عُك قاٍ : مل#ا ْمي#ت ٖ#فٙ اٯٜ#١ : )َج#ٌ اي#فٜٔ ٜٓؿك#ٕٛ        ٚعٔ )

 أَٛاهلِ آل ناٌٝ اهلل نُجٌ سا١ أْاتت ناع نٓابٌ آل نٌ نٓا١ً َا١٥ سا١(

ق  لؾ أَت  , ؾٓميت :  ٚنًِ : ٚآي٘ , قاٍ قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘ (1)
 . (2) )َٔ ـا ايفٟ ٜككض اهلل قكْا سهٓا ؾٝٓاعؿ٘ ي٘ أْعاؾا نجري٠(

ق#اٍ : ق  لؾ أَ#ت , ؾٓمي#ت : ) إمن#ا ٜ#ٛؾ٢ ايُ#ابكٕٚ أد#كِٖ بػ##ري         
 .(4)((3) سها 

ااؾق٠ ٖٚفا ايرتغٝا لادك يًٓؿو عٔ ايًض ٚاياػٌ , ٚباعح ع٢ً امل
 إىل اٱْؿام ٚايافٍ.

ؾهاْت آ١ٜ ايهٝام َٓانا١ يتفنريِٖ بؿعٌ أيؿ قاشّا َٔ قٛهلِ ٖ#فا ,  
ٖٚٛ قتًِٗ ا٭ْاٝا٤ , َٚٔ إعذال ايككإٓ ٚؾق١ ايًؿظ ؾٝ٘ تكٝٝؿ قتًِٗ ا٭ْاٝا٤ 

 يكيع اييكٜل ع٢ً أٌٖ اٱؾرتا٤ ٚايهف  . (5) صرِىٍَْشِيكوٍُّبأْ٘ ط

ا ُقت##ٌ ٭َ##ٛق قاًٝ##١ اٚ عا٥ًٝ##١ , أٚ  ٚن##٬ٝ ٜك##ٍٛ بعٓ##ِٗ إٔ اي##ٓيب إمن##  
ـ٬ؾات َاي١ٝ ٚيػ١ُٝ , إمنا ُقتٌ ا٭ْاٝا٤ مب#ا ٖ#ِ أْاٝ#ا٤ ي#ٝو عٓ#ؿِٖ إ٫      
ايؿع٠ٛ إىل اهلل عم ٚدٌ , ٚاقرتْت ٖفٙ ايؿع٠ٛ ب#املعذم٠ , ٚيه#ٔ اي#فٜٔ    
ظًُٛا أْؿهِٗ أَكٚا ع٢ً ايهؿك , ٚأقاؾٚا َٔ ا٭ْاٝا٤ ايهـ عٔ ايؿع٠ٛ 

                                                           

 .261نٛق٠ اياكك٠  (1)
 .245نٛق٠ اياكك٠  (2)
 .245نٛق٠ اياكك٠  (3)
 .12/381اييرباْٞ/املعذِ ا٭ٚنط  (4)
 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (5)
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عٔ ِْٗٝٗ عٔ ايؿٛاسٌ ٚايه#٦ٝات , ٚيه#ٔ ا٭ْاٝ#ا٤    إىل اهلل عم ٚدٌ , ٚ
 مح١ً قناي١ مسا١ٜٚ مل ٜههتٛا ٚمل ٜهؿٛا .

يكؿ ـنكت آ١ٜ ايهٝام إَتٓاع ًاع١ ع#ٔ اٱْؿ#ام َ#ع     املهأي١ ايكابع١ :

اَِّٞيح٘ٙ لووييَؿٚق ايهػك١ٜ َِٓٗ ٚأغرب اهلل ن#اشاْ٘ أْ#٘ ن#ٝهتا ق#ٛهلِ ط    

أٟ َع إقدا٤ ايهتاب١ ٚتؿٜٚٔ املع١ُٝ َ#ٔ أد#ٌ إٔ    (1)صٌَِّري يًو٠َلٍَٟيأَوْنِْولخءَي

 ٜتٛبٛا .
ٚـنكت آ١ٜ اياشح إؾعا٤ طا٥ؿ١ بإٔ عٓؿِٖ عٗؿّا َٔ اهلل عم ٚدٌ بإٔ 
ايكنٍٛ ٫بؿ إٔ ٜأتٞ بؿعا٥٘ بٓاق تٓمٍ َٔ ايهُا٤ ؾتأنٌ قكباّْا ٜككبِٗ إىل 
اهلل عم ٚدٌ , ٌٖٚ نتا اهلل ع#م ٚد#ٌ ق#ٛهلِ آل اؿ#اٍ أّ أْ#٘ ن#اشاْ٘       

 تا َا قايٛا , اؾٛا  ٖٛ ايجاْٞ ٭َاي١ اٱط٬م , ٚاٱنتُشا  .نٝه

ح٘ زِّٟويَِلخٌُ٘حياَِّٞيح٘ٙ لوويلويِلذوياٍَِْ٘نولخيأَال يييييَٚٔ ٚدٛٙ تكؿٜك اؾُع بو اٯٜتو ط

 .(3)صعونوْٕظُذَيٜوخيَِخٌُ٘حط (2)ص٠ُئٍِٜٟويِ٘شوعٌٍَٖيكوظ َيّوؤْطِْونوخيرُِّشٍروخٍٞيطَؤُُْٔٙوَيح٘نَّخسَ

 تهكقت َاؾ٠ )قاٍ( أقبع َكات آل آ١ٜ ايهٝام ٖٚٞ : املهأي١ اـاَه١ :

 .(4) صٌٍََِٖيح٘ زِّٟوط ا٭ٚىل :

 .(5)صَِخٌُ٘حياَِّٞيح٘ٙ وويٌَِّري قايٛا ط ايجا١ْٝ :

 .(6)صعونوْٕظُذَيٜوخيَِخٌُ٘حط ايجايج١ :
                                                           

 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (3)
 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (4)
 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (5)
 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (6)
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 . (1)صًو٠ٌَُُّٖيرًٌُُِحط ايكابع١ :

 آ١ٜ اياشح َٔ دٗات :ٚتهكقت ـات املاؾ٠ ث٬خ َكات آل 

 .(2) صٌٍََِٖيح٘ زِّٟوط ا٭ٚىل :

 .(3) صُِْٗط ايجا١ْٝ :

 .(4) صًورِخ٘ زُِيُِْٙظٍُٛط ايجايج١ :

ٚاؾاَع املًرتى بو اٯٜتو آل ٖفٙ املاؾ٠ )قاٍ( اؾؿاٍ ٚاٱستذاز , 
ياٝإ يؿ٠ أـ٣ ايهؿاق ٚاملعاْؿٜٔ يًٓيب قُؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ     

عً##٢ اٱَتٓ##اع ع##ٔ ايتُ##ؿٜل بكن##ايت٘ , ٚإـا ن##إ ايهؿ##اق      ٚاَ##كاقِٖ 
ٚاملعاْؿٕٚ ٜهجكٕٚ َٔ اؾؿاٍ ٚاملػايي١ ٚايًكٚ  ؾإ اهلل عم ٚد#ٌ ٜ#كؾ   

 عًِٝٗ َٔ ٚدٛٙ :
 ؾٓض ايكٍٛ ايكاٝض ايفٟ دتذٕٛ ب٘ .ا٭ٍٚ :
 ا٭َك إىل ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ بايكؾ عًِٝٗ . ايجاْٞ :

ٍٟيَّشٍشِْْيرِخ٘ٙ وِيٌََٕؤ٠َ ٝوخيخوشَّئ باٱبت٤٬ , قاٍ تعاىل طأغف ايهاؾكٜ ايجايح : ًوٜو

 .(5)صٍِٜٟيح٘غَّٝوخءِيٌَظَخْؽٍَُوَيح٘ؽ ٍْشَيأًٍَيطَيٌٍُِيرِوِيح٘شِّّقَيٌِِيٜوَٕخٍٞيعولٍُِْ

 ايتػٜٛـ ٚايٛعٝؿ بعفا  اٯغك٠ . ايكابع :

                                                           

 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (3)
 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (4)
 .31نٛق٠ اؿر  (5)
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َٔ اٱعذال آل اؾُع بو اٯٜتو إغااق ن#ٌ َُٓٗ#ا    املهأي١ ايهاؾن١ :

 .(1)صًوَِظَْٙيٍَٛيحأل٠َْزِْوخءوعٔ قتٌ ا٭ْاٝا٤ , ٚٚقٚؾ آ١ٜ ايهٝام بُٝػ١ ايػا٥ا ط

ٚدتٌُ ٚدّٖٛا  (2)صٌَِٙٛويَِظَْٙظٌَُٝىٍَٛأَا آ١ٜ اياشح ؾكؿ ـنكت٘ بًػ١ اـيا  ط

 ٚدّٖٛا :
 ١ اياشح .املكاؾ ـات ا٭ْاٝا٤ , ايفٜٔ قتًٛا آل آٜ ا٭ٍٚ :
إقاؾ٠ ايتعؿؾ آل ا٭ْاٝا٤ ٚإٔ ايفٜٔ ـنكٚا آل آ١ٜ ايهٝام ِٖ غري  ايجاْٞ :

 ايفٜٔ ـنكٚا آل آ١ٜ اياشح .
ْه##ا١ ايعُ##ّٛ ٚاـُ##ّٛ َ##ٔ ٚد##٘ , ؾٗٓ##اى َ##ٔ ا٭ْاٝ##ا٤      ايجاي##ح :

َكُ##ٛؾٜٔ آل نًت##ا اٯٜ##تو , ٖٚٓ##اى أْاٝ##ا٤ َكُ##ٛؾٜٔ آل آٜ##١ ايه##ٝام ,      
 تفنك أمسا٩ِٖ .ٚآغكٕٚ آل آ١ٜ اياشح , ٚإٕ مل 

ٚاملػت##اق ٖ##ٛ ايجاي##ح أع##٬ٙ , يك##ؿ بع##ح اهلل ع##م ٚد##ٌ َا٥##١ ٚأقبع##١   
ٚعًكٜٔ أيـ ْيب , يتػرب نٌ َٔ آ١ٜ اياشح ٚايهٝام عٔ قتٌ عؿؾ َِٓٗ 
ظًُّا ٚعؿٚاّْا , ٚؾٝ٘ ؾع٠ٛ ياٝإ ؾٌٓ اهلل ع#م ٚد#ٌ آل ل#ا٠ اي#ٓيب قُ#ؿ      

هك اهلل عم ٚدٌ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ َٔ ايكتٌ ٚؾع٠ٛ يًُهًُو يً
 ع٢ً ٖفٙ ايٓع١ُ .

  (3)صاَِّٞيح٘ للزُِيٌَللشوضويلوٍَْٙللٓويحُّْ٘للشٍاٞويَ٘للشوحدَُْياَِ٘للَيٜوموللخدٍٚآل ايتٓمٜ##ٌ ط 

ٖٚٛ بًاق٠ ايعٛؾ٠ إىل َه١ ّٜٛ ايؿتض سٝح بٝت اهلل اؿكاّ , َٚٛيؿ ايٓيب 
 ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚبؿا١ٜ اياعج١ ايٓا١ٜٛ نُا تؿٍ اٯٜ#١ عً#٢ املع#اؾ   
اؾهُاْٞ , ٚعكٚز ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ إىل اؾ١ٓ , َٚٔ َعاْٞ 
 اٯ١ٜ إٔ ؾٝٗا سفؾّا , ٚتكؿٜكٖا : إٕ ايفٟ ؾكض عًٝو أسهاّ ايككإٓ .

                                                           

 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
 .85نٛق٠ ايكُِ  (3)
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اهلذ##ك٠ ؾٗ##ٞ يٝه##ت َهٝ##١ ٫ٚ  ٚـن##ك إٔ اٯٜ##١ أع##٬ٙ ْمي##ت آل طكٜ##ل
 .َؿ١ْٝ

اياشح ايكنٌ َٚٔ اٱعذال ـنك آ١ٜ اياشح يٮْاٝا٤ , بُٝٓا ـنكت آ١ٜ 
, ٚايٓها١ بُٝٓٗا ٖٛ ايعُّٛ ٚاـُّٛ امليًل , ؾه#ٌ قن#ٍٛ ٖ#ٛ ْ#يب ,     

 ٚيٝو ايعهو , ٚؼتٌُ يؿ٠ املع١ُٝ آل ٖفا ايكإْٛ ٚدّٖٛا :
 قتٌ ايكنٌ ظًُّا أيؿ َٔ قتٌ ا٭ْاٝا٤ . ا٭ٍٚ :
 ْها١ ايتهاٟٚ آل يؿ٠ ايظًِ بو قتٌ ا٭ْاٝا٤ ٚايكنٌ . ايجاْٞ :
املؿاق ع٢ً َْٛٛع ايكتٌ ٚاٱدٗال ع٢ً ايٓيب أٚ ايكنٍٛ ,  ايجايح :

 ٚػًٞ املعذم٠ يًفٜٔ قتًِٖٛ ٚغريِٖ , ٚاملػتاق ٖٛ ايجاْٞ ٚايجايح أع٬ٙ .
يكؿ ؾاؾع اهلل عم ٚدٌ عٔ ا٭ْاٝا٤ ايفٜٔ قتًٛا , إـ أغربت آ١ٜ ايهٝام 

٢ ا٭ْاٝا٤ , إـ ٚؾٝ٘ غًل ياا  اؾؿاٍ ٚاٱؾرتا٤ عً (1)صرِىٍَْشِيكوٍُّبإٔ قتًِٗ ط

َٓعت اٯ١ٜ َٔ إجياؾ عفق يًُذكَو ايفٜٔ قتًِٖٛ , ٚتعؿؾ ايته١ُٝ َ#ك٠  
)ا٭ْاٝا٤( َٚك٠ )ايكنٌ( ٚبُٝػ١ اؾُع ؾيٌٝ ع٢ً بكا٤تِٗ , ٚطٗاقتِٗ , 

 ٚاِْٗ قتًٛا ظًُّا ٚعؿٚاّْا .
يكؿ ـنكت آٜ#١ ايه#ٝام قت#ٌ ا٭ْاٝ#ا٤ بػ#ري س#ل , أَ#ا آٜ#١ اياش#ح ؾك#ؿ           

 (2)ٌ دا٤ٚا باياٝٓات ٚبايًٛاٖؿ ايٓا١ٜٛ َٚع ٖفا عؿاأغربت ع٢ً إٔ ايكن
 عًِٝٗ ايظاملٕٛ ٚقتًِٖٛ .

ٌٖٚ ميهٔ اٱنتؿ٫ٍ باٯ١ٜ بايؿكم بو ايكنٍٛ ٚايٓيب , ٚإٔ ايكنٍٛ 
ٜأتٞ باياٝٓات املتعؿؾ٠ , ٖٚفا عًِ دؿٜؿ ْاٝٓ٘ ٖٓا ٚإٕ ن#إ ا٫ْاٝ#ا٤ أٜٓ#ّا    

بٝٓات ايكنٍٛ ع٢ً مٛ  دا٤ٚا باياٝٓات ؾهٌ َعذم٠ ٖٞ ب١ٓٝ , ـنك ايككإٓ

                                                           

 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 ٜكاٍ عؿا عًٝ٘ ٜعؿٚ مبع٢ٓ ٚثا , َٚٓ٘ ايتل يؿظ ايعؿٚ. (2)
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ًوََّ٘للذٍياطٍَْنوللخيط (1)صًوََّ٘للذٍيؿوللخءؤٍُٛيٌَٜعوللَيرِخْ٘زوِّْنوللخصِايتع##ؿؾ , نُ##ا آل قٛي##٘ تع##اىل ط

 (2)صٌَٜعوَيحِْٕ٘ظَخدويًوٍَِ ٍْنوخيٍِٜٟيرومٍذِهِيرِخ٘شُعَِٗيًواطٍَْنوخيلِْغوَيحرٍٟويٜوشٍّوٛويحْ٘زوِّْنوخصِ

أقبعّا ٚعًكٜٔ َك٠ , نًٗا غُّٛ ٚقؿ ٚقؾ يؿظ )باياٝٓات( آل ايككإٓ 
ايكنٌ , ٚقؿ اغتِ اي#ٓيب قُ#ؿ َ#٢ً عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ باٝٓ#١ آل بً#اق٠         

 عٝه٢ عًٝ٘ ايه٬ّ بكنايت٘ ٖٚفٙ اٯٜات ٖٞ :

ًوََّ٘للذٍيؿوللخءؤٍُٛيٌَٜعوللَيرِخْ٘زوِّْنوللخصِيػُللَّٛيحط خَللزْطٍُٛيحْ٘مِـٍللَٗيِٜللٍٟيرومٍللذِهِيًوأ٠َْللظٍُٛيييييييط ا٭ٚىل :

 .(3)صـَخٌَِ٘ٝٞو

ح٘ زِّٟويَِخٌُ٘حياَِّٞيح٘ٙ وويلويِذوياٍَِْ٘نوخيأَال ي٠ُئٍِٜٟويِ٘شوعٌٍَٖيآ١ٜ اياشح ٖٚٞ ط ايجا١ْٝ :

كوظ َيّوؤْطِْونوخيرُِّشٍروخٍٞيطَؤُُْٔٙوَيح٘نَّخسَيُِْٗيَِذٍيؿوخءؤٍُٛيسَعٌَٗيٍِٜٟيَِزٍِِٙيرِخْ٘زوِّْنوخصِيًورِخ٘ زُِي

 .(4)صُٔنٍظٍُٛيصوخدِِِنيويُِْٙظٍُٛيٌَِٙٛويَِظَْٙظٌَُٝىٍَٛياٍِٞ

ٌَبٍِٞئَز رٌََْيٌََّذٍئُزِّدويسَعٌَٗيٍِٜٟياٯ١ٜ ايتاي١ٝ , ٖٚٛ قٛي٘ تعاىل طايجايج١ : 

 .(5)صَِزٍِٙٓويؿوخءًَحيرِخْ٘زوِّْنوخصِيًوح٘ضُرَشِيًوحِْٕ٘ظَخدِيحَْ٘ٝنِريِ

َٗيَأ٠ لييييييييط ايكابع١ : َٙلَيروِنلِيِاٍعلشوحِثْ ََٔظٍزنولخيلو ٓوي ِ٘ل ِٗيَر ٍٟيَأٍؿل وَيٜولٍٟيَِظَلَٗي٠ٍَْغًلخييييِٜل

طويرِىٍَْشِي٠ٍَْظٍيأًٍَيٌَغوخدٍيٌِِيحألَسٍضِيٌََٕؤ٠َ ٝوخيَِظََٗيح٘نَّخطويؿوِْٝمًخيًوٜوٍٟيأَكٍْوخىوخيٌََٕؤ٠َ ٝوخيأَكٍْولخيح٘نَّلخيي

                                                           

 .92نٛق٠ اياكك٠  (1)
 .253نٛق٠ اياكك٠  (2)
 .92نٛق٠ اياكك٠  (3)
 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (4)
 .184نٛق٠ آٍ عُكإ  (5)
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ٌِلللِييييييييي ٓوي ِ٘للل ٍٛيروٍملللذويَر ِٜلللٍنَي َٔلللِؼرًيحي َّٞي َّٛيِا ِّْنولللخِصيُػللل ْ٘زو ُٙنوخيِرخ ٍٛيَسَعللل َّلللٍذيؿولللخءوْطَي َ٘ ًو ًِْٝملللخي حألَسٍضِيؿو

 .(1)صََ٘ٝغٍشٌٌُِٞو

يكؿ بعح اهلل عم ٚدٌ ا٭ْاٝ#ا٤ ٚايكن#ٌ ب#ايرباٖو ايه#اطع١ ٚاؿذ#ر      
ايٛاْش١ ايت تٗؿٟ إىل نٛا٤ ايهاٌٝ , ٚتاو إٔ عااؾ٠ اهلل عم ٚدٌ سل 
, ٚجيا إدتٓا  ايؿٛاسٌ ٚايه٦ٝات , ٚيهٔ طا٥ؿ١ َٔ ايٓاى مل ٜتعظٛا 

طِْٙللٓويكَللذًَدَيح٘ٙ للوِيٌَلليوييٍ تع##اىل طٚان##تُكٚا آل اٱن##كاف ٚػ##اٚل اؿ##ؿٚؾ , ق##ا 

 .(2) صطَمٍظَذًَىوخ

يٝه##ٕٛ َ##ٔ َع##اْٞ اٯٜ##١ أع##٬ٙ ايٓٗ##ٞ ع##ٔ ايتُ##اؾٟ آل إْه##اق ايٓا##٠ٛ    
 ٚاٱنجاق َٔ ْٚع ايًكٚ  يًتُؿٜل بٗا , ٚايٛقٛف عٓؿ ٖفٙ ايًكٚ  .
ؾًكؿ نأيت طا٥ؿ١ آ١ٜ ايككبإ , ٚناْت اٯٜات ٚاملعذمات ترت٣ عً#٢  

٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ , ٖٚٞ َٛدٗ#١ يًٓ#اى ًٝع#ّا    ٜؿٟ ايٓيب قُؿ 
 نشذ١ ٚبٝٸ١ٓ ٚييـ َٔ عٓؿ اهلل عم ٚدٌ بتككٜاِٗ إىل َٓالٍ اهلؿا١ٜ .

ًولوٙلَيييييييييط اـاَه١ : ٓوي ٍْل َٙ ٝوِظلِيلو ُٔلٍشي٠ٍِم ٛويحْر ّو ٜولٍش ٟوي ّوخِلْغولَيحٍرل ٙ لَوي َٖيح٘ َِخ ِاْري

ٝولَشييييييييًوحِ٘ذوطِٓوياِرْيأََّّذطِٓويرِلشًَفِيحُّْ٘لذَطِيطَُِّٕٙلييي ْٕ ِْ٘ل ًوح َِٕظلخدوي ْ٘ ٓويح ٍُٝظل  ٙ ًوِاْريلو ٍَٔيلًيي ًو ٝوٍيلِذي ْ٘ ٌِلِيح َٛيح٘نَّلخطوي

َٗيًواِرْيطَخَُُْٙيٍِٜٟيح٘ؽِّنيِئَيوٍْجَشِيح٘ؽ ٍْشِيرِبِر٠ِِْيٌَظَنٍُخَيٌِْيوخيٌَظٌََُٕٞيؼٍَْشًحي ًوح٘ظ ٌٍسوحسويًوحإلِجنِْ

٠ِِيًواِرْيطُخْللشِؽَيحْ٘ٝوللٌٍطََيرِللبِر٠ِِْيًواِرْئٍٍََْللضَيرِللبِر٠ِِْيًوطُزٍللشِةَيحألَْٔٝوللوويًوحألَرٍللشو ويرِللبِرْ

                                                           

 .32نٛق٠ املا٥ؿ٠  (1)
 .229نٛق٠ اياكك٠  (2)
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رونِللِياِعٍللشوحثَِْٗيلونٍللٓوياِرْيؿِجْللظَيٍَٛيرِخْ٘زوِّْنوللخصِيٌََّللخَٖيح٘ للزِّٟوئٍََللشًَحيِٜللنٍيٍَٛياٍِٞيىوللزَحياِال يعِلللٍش ييي

 .(1)صَٜزِني 

ًوََّ٘ذٍيؿوخءوطْيٍَٛيسَعَُٙيٍَٛيرِخْ٘زوِّْنوخصِيٌَٝوخيطِْٙٓويحُّْ٘شوٍي٠َُّصُيلوٍَْٙٓويٍِٜٟيأ٠َْزوخثِيوخيط ايهاؾن١ :

 .(2)صَٔخ٠ٌُحيَِْ٘ئٍِٜنٌَحيرِٝوخئَز رٌَحيٍِٜٟيَِزٍُٗئَزَِ٘ٓويّوؽْزوكَيح٘ٙ وَيلوََٙيٌُُِٙدِيحَْٕ٘خٌِشِّٟو

َِللٌٍِٚياِرٍللشوحىِْٛويأََ٘للٍٛيّوللؤْطِيٍِٛي٠َزوللؤُيح٘ للزِّٟويِٜللٍٟيَِللزٍِٙيٍِٛيَِللٌٍِٚي٠ُللٌفٍيًولوللخدٍيًوػََٝللٌدويًويط ايه##ابع١ :

ٌحيًوأَصٍلوخدِيٜوذٍّوٟويًوحَْ٘ٝئٍطٍََِٕخصِيأَطَظْيٍَٛيسَعَُٙيٍَٛيرِخ٘زوِّْنوخصِيٌَٝوخئَخٞويح٘ٙ وَيِْ٘وفِْٙٝويٍَٛيًوٍَِٕٟ٘ئَخ٠ُ

 .(3)صأ٠ٍَُغويٍَٛيّوفٌَِْٙٝٞو

ٍٛيََّ٘ٝخيـٌَََٙٝحيًوط ايجا١َٓ : ؿوخءوطْيٍَٛيسَعَُٙيٍَٛيرِخْ٘زوِّْنوخصِيًوٜوخيًوََّ٘ذٍيأَىٍَْٕٙنوخيحُّْ٘شًَٞويٍِٜٟيَِزٍُِٕٙ

 .(4)صَٔخ٠ٌُحيَِْ٘ئٍِٜنٌَحئَزَِ٘ٓوي٠َـٍضُِيحٌٍَّْ٘ٚويحَْ٘ٝـٍشِِٜنيو

َٔلخ٠ٌُحييييييييييييط ايتانع١ : ٝولخي ٌَ ِّْنولخِصي ْ٘زو ٍٛيِرخ ـولخَءًَى ٌَ ي ٍٛ ِِٜي ٌٍ َِل َ٘لَي ٍٟيروٍملِذِهيَسَعلًييِا ِٜل يروموْؼنولخي َّٛ ُػل

 .(5)صٍِٜٟيَِزٍُٗئَزَِ٘ٓوي٠َؽْزوكَيلوََٙيٌُُِٙدِيحَْ٘ٝمٍظَذِّٟوَِْ٘ئٍِٜنٌَحيرِٝوخئَز رٌَحيرِوِي

إـ بعح اهلل عم ٚدٌ بعؿ ْٛع قن٬ّ إىل قَِٛٗ , مما ٜؿٍ ع٢ً عُاق٠ 
ا٭قض بعؿ اييٛؾإ , ٚتهفٜا قّٛ با٭ْاٝا٤ نُا نف  قّٛ ْٛع بكنايت٘ , 

 ٌٖٚ ٜؿٍ اٱتعاظ َٔ ٬ٖى ايٓاى عاَّا , اؾٛا  ٫ .
 يٛؾإ بؿا١ٜ عٗؿ دؿٜؿ ع٢ً ا٭قض ٜتُـ باٱميإ.ؾُٔ غُا٥ِ اي

                                                           

 .110نٛق٠ املا٥ؿ٠  (1)
 .101نٛق٠ ا٫عكاف  (2)
 .70يتٛب١ نٛق٠ ا (3)
 .13نٛق٠ ْٜٛو  (4)
 .74نٛق٠ ْٜٛو  (5)
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أٟ غ#ري ق#ّٛ ْ#ٛع , َٚ#ٔ ٖ#٪٤٫       (1) صسَعَليًياَِ٘لَيَِلٌٍِٜيٍِٛيييٚقٛي٘ تع#اىل ط 

ايكنٌ ٖٛؾ عًٝ٘ ايه٬ّ ايفٟ بعج٘ اهلل عم ٚدٌ إىل عاؾ , َٚ#احل عًٝ#٘   
ايه٬ّ ايفٟ بعج#٘ اهلل ع#م ٚد#ٌ إىل  #ٛؾ , ٚقن#ٌ ن#جريٕٚ , ق#اٍ تع#اىل         

سٍعوْٙنوخيسَعَيًيٍِٜٟيَِزٍِٙٓويِٜنٍيٍَٛيٜوٍٟيَِصوصٍنوخيلوٍَْٙٓويًوِٜنٍيٍَٛيٜوٍٟيٍَ٘ٛي٠َّْصَلصٍيلوٍَْٙلٓويييًوََّ٘ذٍيأَط

ُِّيييييييي ْ٘لو ِويِرلخ ُِِعل ٙ لِوي ٍٜلَشيح٘ ٌَلِبَرحيؿولخءويَأ ٙ لِوي ِٞيح٘ ّوٍشيِاال يِرِبْر ِويِرآ ّوْؤِط ي ٍٞ ٍٖيَأ ِ٘شوَعٌ ٞوي َٔخ ٜوخي ًو

 .(2)صًوخوغِشويىَنوخِ٘ٓويحَْ٘ٝزٍؽٌُِٙٞو

ٟوييييييييييييط ايعايك٠ : ٘ لِزّ ًوح َٝلٌدوي ًوَػ ًولولخٍدي ي٠ُلٌٍفي ِٚ ٌٍ َِل ي ٍٛ ُٕ ِٙ َِلٍز ي ٍٟ ِٜل ي ٟو ٘ لِزّ ي٠َزولُؤيح ٍٛ ُٕ ّولْؤِط ي ٍٛ َ٘ل َأ

ٍٛيًوَِلخٌُ٘حيا٠ِ لخيييٍِٜٟيرومٍذِىٍِٛيالَيّومٍََٙٝيٍَٛياِال يح٘ٙ وَيؿوخءوطْيٍَٛيسَعَُٙيٍَٛيرِخْ٘زوِّْنوخصِيٌَلشودًُحيأٍَّلذِّويٍَٛيٌِلِيأٌَْلٌوحىِيِيييي

 .(3)صش٠ٍَخيرِٝوخيأُسٍعِْٙظٍُٛيرِوِيًوا٠ِ خيٍَِِ٘يشوٍّٓيَِّٜٝخيطَذٍل٠ٌََنوخياٍَِْ٘وِيَٜشِّذٍٍََٔ

رِخْ٘زوِّْنوخصِيًوح٘ضُرَشِيًوأ٠َضوْ٘نوخياٍَِْ٘ٓويح٘زِّْٔشويِ٘ظُزوِّْٟويِ٘ٙنَّخطِيٜوخي٠ُضَِّٖياٍَِْ٘يٍِٛيًوَ٘موٙ يٍَٛيط اؿاؾ١ٜ عًك٠ :

 .(4)صّوظٍََٕ شًَٞو

يًوىوخٜولخٞويًوََّ٘لذٍيؿولخءوىٍَٛيٌَٜعولَيييييييط عً#ك٠ :  ايجا١ْٝ يًوٌِشٍلولٌٍٞو ًوَِلخسًَٞو

 .(5)صرِخْ٘زوِّْنوخصِيٌَخعٍظَْٕزوشًَحيٌِِيحألَسٍضِيًوٜوخئَخ٠ٌُحيعوخرِِّنيو

                                                           

 .74نٛق٠ ْٜٛو  (1)
 .78نٛق٠ غاؾك  (2)
 .9نٛق٠ ابكاِٖٝ  (3)
 .44نٛق٠ ايٓشٌ  (4)
 .39نٛق٠ ايعٓهاٛت  (5)
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أًَوٍَ٘ٛيّوغِريًَحيٌِِيحألَسٍضِيٌَْونفُشًَحئًٍَْوئَخٞويلوخِِزولشُيح٘ لزِّٟويييط ايجايج١ عًك٠ :

ٍٛييييييييييٍِٜٟيَِزٍِٙيٍِٛئَ َُٙي ٍٛيَسَعل ًوؿولخءوْطَي ٝوَشًىولخي َّٝلخيلو ِٜ َْٔؼلشوي ٝوَشًىولخيَأ ًولو ًوَأَػلخَسًحيحأَلٍسضوي ًٌَّسي ُِل ي ٍٛ ِٜلٍنَي خ٠ٌُحيَأشوذَّي

 .(1)صرِخْ٘زوِّْنوخصِيٌَٝوخئَخٞويح٘ٙ وَيِْ٘وفِْٙٝويٍَٛيًوٍَِٕٟ٘ئَخ٠ٌُحيأ٠ٍَُغويٍَٛيّوفٌَِْٙٝٞو

َِزٍِٙٓويسَعَيًياََِ٘يَِلٌٍِٜيٍِٛيٌَـولخءًَىٍَٛيرِخْ٘زوِّْنولخصِييييًوََّ٘ذٍيأَسٍعوْٙنوخيٍِٜٟيط ايكابع١ عًك٠ :

 .(2)صٌَخ٠ظٍََّٝنوخيٍِٜٟيح٘ زِّٟويأَؿٍشوٌَٜحيًؤَخٞويكوًّّخيلوٍَْٙنوخي٠َصٍشَيحَْ٘ٝئٍِٜنِنيو

ًواٍِٞيََّٕزِّرٌََْيٌََّذٍئَز دويح٘ زِّٟويٍِٜٟيَِزٍِٙيٍِٛيؿوخءوطْيٍَٛيسَعَُٙيٍَٛيط اـاَه١ عًك٠ :

 .(3)صخْ٘زوِّْنوخصِيًورِخ٘ضُرَشِيًورِخِْٕ٘ظَخدِيحَْ٘ٝنِريِرِ

ٙ لَويِا٠ لَوييييييييط ايهاؾن١ عًك٠ : ٍٛيح٘ ٌََؤخولَزَى ٍَلَشًحي َٕ ٌَ ِّْنولخِصي ْ٘زو ٍٛيِرخ َُٙي ٍٛيَسَعل َٔخ٠ٍَضيَطلْؤِطِْي ٍٛي ٓويِرَؤ٠ َي ِ٘ َر

 .(4)صٌٌَُِِّيشوذِّذَيحْ٘مَِّخدِ

ًوَِخَٖيسوؿٌَٗيَٜئٍِٜٟ يٍِٜٟياِٖيٌِشٍلوٌٍٞويّوْٕظَُٛياِميوخ٠َوَيأَطَّْظٌُُٙٞويط ايهابع١ عًك٠ :

سوؿَيًيأٍَٞيّوٌَُّٖيسورِِّيح٘ٙ وَيًوَِذٍيؿوخءؤٍُٛيرِخْ٘زوِّْنوخصِيٍِٜٟيسورٍُِّٕٛيًواٍِٞيّوَٓئَخرِرًخيٌَموٍَْٙوِئَزِرَوَي

يّوَٓيصوخدًِِخيَّصِزٍٍُٕٛيرومٍطَيح٘ زُِيّومِذَ ٍُٔٛياَِّٞيح٘ٙ وويالَيّويٍلذُِيٜولٍٟيىَلٌويَٜغٍلشِي يييييًواٍِٞ

 .(5)صَٔز حد 

                                                           

 .9نٛق٠ ايكّٚ  (1)
 .47نٛق٠ ايكّٚ  (2)
 .25نٛق٠ ؾاطك  (3)
 .22نٛق٠ غاؾك  (4)
 .28نٛق٠ غاؾك  (5)
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ًوََّ٘ذٍيؿوخءؤٍُٛيٌَّعًََيٍِٜٟيَِزٍُٗيرِخْ٘زوِّْنوخصِيٌَٝوخيصِْ٘ظٍُٛيٌِلِيشولٍّٓيَِّٜٝلخييييط ايجا١َٓ عًك٠ :

َياِرَحيىوَٙٓويُِْٙظٍُٛيٍَٟ٘يّوزٍموغويح٘ٙ وَيٍِٜٟيرومٍذِهِيسوعٌَالًي ٍٛيرِوِيكوظ  َٔزَِ٘ٓويَّعِِٗيح٘ٙ وَيٜوٍٟيىٌَويؿوخءؤُ

 .(1)صَٜغٍشِي يَٜشٍطَخد 

َِخٌُ٘حيأًَويٍَ٘ٛيطََٓيطَؤْطٍُِْٕٛيسَعٍَُُٕٙٛيرِخْ٘زوِّْنوخصِيَِخٌُ٘حيروََٙيَِخٌُ٘حيٌَخدٍلٌَحيًوٜوخيط ايتانع١ عًك٠ :

 ياٝإ إٔ َٓاَو آٜات اياٝٓات تكؾ ع٢ً (2)صدَلوخءَيحَْٕ٘خٌِشِّٟوياِال يٌِِيظَليوٍٖي

 أيه١ٓ امل٥٬ه١ غم١ْ ايٓاق ّٜٛ ايكٝا١َ ٱقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايفٜٔ نؿكٚا .
 , عٔ أبٞ ايؿقؾا٤إـ  ٜتُٕٓٛ املٛت بؿٍ انتؿا١َ بكا٥ِٗ آل ايٓاق , ٚ)

ٚنًِ ًٜك٢ ع٢ً أٌٖ ايٓٸاق اؾٛع  ٚآي٘ قاٍ : قاٍ قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘
بيعاّ َٔ ْكٜع ٫ ؾٝهتػٝجٕٛ ؾٝػاثٕٛ  , ستٸ٢ ٜعؿٍ َا ِٖ ؾٝ٘ َٔ ايعفا 

ؾٝهتػٝجٕٛ باييع#اّ ؾٝػ#اثٕٛ بيع#اّ ـٟ غُ#١      , ٜهُٔ ٫ٚ ٜػين َٔ دٛع
ؾٝ##فنكٕٚ أْٗ##ِ ن##اْٛا جيٝ##مٕٚ ايػُ##ِ آل اي##ؿْٝا بايً##كا  ؾٝه##تػٝجٕٛ      
بايًكا  ؾٝؿؾع إيِٝٗ اؿُ#ِٝ به٬يٝ#ا اؿؿٜ#ؿ ؾ#إـا ؾْ#ت َ#ٔ ٚد#ِٖٛٗ        

اؾعٛا ؾٝكٛيٕٛ  , يٛت ٚدِٖٛٗ ؾاـا ؾغًت بيِْٛٗ قيعت َا آل بيِْٛٗ
 ,ؾٝكٛيٕٛ أمل تو تأتهِ قنًهِ باياٝٓات؟ غم١ْ دِٗٓ

 .قايٛا : ب٢ً 
 .قايٛا : ؾاؾعٛا َٚا ؾعا٤ ايهاؾكٜٔ إ٫ آل ٬ٍْ 
 , ؾٝؿعٕٛ : ٜا َايو يٝكض عًٝٓ#ا قبٸ#و   , قاٍ : ؾٝكٛيٕٛ إؾعٛا َايهّا 

 .(3) (ؾٝذٝاِٗ إْٸهِ َانجٕٛ

                                                           

 .34نٛق٠ غاؾك  (1)
 .50نٛق٠ غاؾك  (2)
 .12/109يًجعًيب -ايهًـ ٚاياٝإ (3)
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ِّْنوخصِيٌَشِكٌَحيرِٝوخيلِنٍذوىٍَٛيٍِٜٟيحْ٘مِِْٙٛيًوكوخََيرِيٍِٛيٜوخيٌَََّٙٝخيؿوخءوطْيٍَٛيسَعَُٙيٍَٛيرِخْ٘زوط ايعًكٕٚ :

 .(1)صَٔخ٠ٌُحيرِوِيّوغٍظَيٍضِثٌُٞ

ًوََّ٘ٝللخيؿوللخءويلِْغوللَيرِخْ٘زوِّْنوللخصِيَِللخَٖيَِللذٍيؿِجْللظٍُُٕٛيرِخْ٘لِْٕٝوللشِيييط اؿاؾٜ##١ ٚايعً##كٕٚ :

 .(2)صٌَخط ٌُّحيح٘ٙ وويًوأَؼِْمًٌَِٞوِ٘ؤُروِّْٟويٍَُٕ٘ٛيرومٍطويح٘ زُِيطَخْظٌٍَُِٙٞويٌِْوِي

ٍٛيحِْٕ٘ظَخدويًوحِْْ٘ٝضوحٞويِْ٘وٌُّٚويط ايجا١ْٝ ٚايعًكٕٚ : ََّ٘ذٍيأَسٍعوْٙنوخيسَعََٙنوخيرِخْ٘زوِّْنوخصِيًوأ٠َْضوْ٘نوخيٜومويَ

َٙٛويح٘ٙ وَيٜوٍٟيّونٍصَشَهَيًوسَعََٙوَيرِخْ٘ىٍَْذِيح٘نَّخطَيرِخِّْ٘غٍػِيًوأ٠َْضوْ٘نوخيحْ٘لوذِّذويٌِْوِيروؤْط يشوذِّذ يًوٜونوخٌِكَيِ٘ٙنَّخطِيًوِْ٘ومٍ

 .(3)صاَِّٞيح٘ٙ وويٌٌَُِِّيلوضِّض 

ًواِرْيَِخَٖيلِْغوَيحرٍلَٟيٜولشٍّوٛويّولخرونِِياِعٍلشوحثَِْٗيا٠ِِّلِييييييط ايجايج١ ٚايعًكٕٚ :

يح٘ٙ وِيإٍٍَُِْ٘ٛيَٜصوذًِِّخيِ٘ٝوخيروٍْٟويّوذوَُّيِٜٟويح٘ظ ٌٍسوحسِي شِّلشًحيرِشوعَلٌٍٖيّولؤْطِِيِٜلٍٟيييييًوَٜزويسوعٌَُٖ

 .(4)صرومٍذُِيحعٍَٝوَيأَكٍٝوذَيٌَََّٙٝخيؿوخءوىٍَٛيرِخْ٘زوِّْنوخصِيَِخٌُ٘حيىوزَحيعِلٍش يَٜزِني 

يٝهٕٛ َٔ َعاْٞ ٚغاٜات اياٝٓات تأنٝؿ اياًاق٠ بايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل 
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚؾع#٠ٛ ايٓ#اى يًتُ#ؿٜل بكن#ايت٘ , ؾُ#شٝض إ غي#ا        

٘ ايه٬ّ آل اٯ١ٜ أع٬ٙ أع٬ٙ َٛد٘ إىل بين انكا٥ٌٝ إ٫ أْ٘ عاّ عٝه٢ عًٝ
ًٌُٜ ايٓاى ًٝعّا , َٚٔ غُا٥ِ اياٝٓات ٚايرباٖو ٚاملعذ#مات اي#ت   
دا٤ بٗا ا٭ْاٝا٤ ػًٝٗا يًٓاى ًٝعّا , ٚد#ا٤ ايك#كإٓ بتٛثٝكٗ#ا يٝٓتؿ#ع َٓٗ#ا      

 املهًُٕٛ ٚغريِٖ .

                                                           

 .83نٛق٠ غاؾك  (1)
 .63نٛق٠ ايمغكف  (2)
 .25نٛق٠ اؿؿٜؿ  (3)
 .6نٛق٠ ايُـ  (4)
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 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ بُؿ١ َٚٔ إعذال اٯ١ٜ ـنكٖا يًكنٍٛ قُؿ ٢ًَ اهلل

ُيايكناي١ ؾًِ ٜكٌ عٝه٢ ط إمنا ـنكت٘  (1)صًوَٜزوشِّشًحيرِشوعٌٍَٖيّوؤْطِِيٍِٜٟيرومٍلذِ

اٯ١ٜ بُؿ١ يًؿ٫ي١ ع٢ً إٔ ايٓيب قُؿّا ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚن#ًِ ن#ٝأتٞ   
 باياٝٓات أّٜٓا . 

ٍٛيسَعَُٙيَط ايكابع١ ٚايعًكٕٚ : ٍٛيرِخْ٘زوِّْنوخصِيٌََّخٌُ٘حيأَروشوش يّويٍذ٠ًََنوخيٌٍَََٕشًَحيرَِ٘ٓويرِؤ٠َ وَئَخ٠َضٍيطَؤْطِْيِ

 .(2)صًوطٌَو٘ ٌٍحيًوحعٍظَىْنوَيح٘ٙ وَيًوح٘ٙ وَيوَنٌِِّيكوِْٝذ 

ٌٖٚ ميهٔ ته١ُٝ اؿٝا٠ ايؿْٝا )ؾاق اياٝٓات( اؾٛا  ْعِ , إـ تُاسا 
بٝٓات اياٝٓات ايٓاى آل سٝاتِٗ اي١َٝٛٝ , بعامل اـًل ٚا٭نٛإ إىل داْا 

ٚع٬َات ايكناي١ ايت دا٤ بٗا ايكنٌ َٔ عٓؿ اهلل عم ٚدٌ , يتهٕٛ بًػ١ 
 يًتاًٝؼ ٚاهلؿا١ٜ ٚإقا١َ يعا٥ك اهلل عم ٚدٌ ٚعُاق٠ ا٭قض بعااؾت٘ تعاىل .

ـنكت آ١ٜ ايهٝام ق٫ّٛ هلل عم ٚدٌ )ٚتكٍٛ( ٜٚتعًل  املهأي١ ايهابع١ :  
 َْٛٛع ايكٍٛ بعامل اٯغك٠ .

ٗا تُٓٓت ا٭َك إىل ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘  أَا آ١ٜ اياشح ؾأْ
ٚنًِ )قٌ( تك٣ َاٖٞ ايٓها١ بُٝٓٗ#ا , اؾ#ٛا  إٔ امل#كاؾ َ#ٔ )ْك#ٍٛ( آل      

قاٍ عامل اٯغك٠ , ؾاهلل عم ٚدٌ ٖٛ ايفٟ ٜتٛىل سها  ايٓاى , ٚدا٤ )
 أعكابٞ ٜا قنٍٛ اهلل َٔ دانا اـًل ّٜٛ ايكٝا١َ ؟ 

 قاٍ : اهلل ؟ . قاٍ : اهلل  
 قاٍ : اهلل قاٍ لْٛا ٚق  ايهعا١ ! 

 .(3) (قاٍ : ٚ نٝـ ٜا أعكابٞ ؟ قاٍ : ٭ٕ ايهكِٜ إـا قؿق عؿا

                                                           

 .6نٛق٠ ايُـ  (1)
 .6نٛق٠ ايتػابٔ  (2)
 .1/246يعا اٱميإ  (3)
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 َٚٔ ٚدٛٙ اؾُع بو )قٌ( ٚ )ْكٍٛ( آل املكاّ ٖٞ :
 قٌ يًٓاى ؾًٝ٪َٓٛا قاٌ إٔ ْكٍٛ هلِ )ـٚقٛا عفا  اؿكٜل(. ا٭ٍٚ :
ٔ ق#ٍٛ )ـٚق#ٛا   قٌ يًُ#٪َٓو اثات#ٛا عً#٢ اٱمي#إ ؾؿٝ#٘ ل#ا٠ َ#        ايجاْٞ :

 عفا  اؿكٜل( ؾُٔ غُا٥ِ اٯ١ٜ ايككآ١ْٝ أْٗا بًاق٠ ٚإْفاق .
 ٜا أٜٗا ايفٜٔ آَٓٛا قٛيٛا يًٓاى يٝشرتلٚا عفا  اؿكٜل . ايجايح :

 صُِْٗيَِذٍيؿوخءؤٍُٛيسَعٌَٗيٍِٜٟيَِزٍِِٙيرِخْ٘زوِّْنوخصِقٌ قاٌ إٔ ْكٍٛ , أٟ ط ايكابع :

عم ٚدٌ ٚقنايت قاٌ إٔ ٜكٍٛ اهلل عم َجٌ ايت د٦ت بٗا ؾآَٓٛا باهلل  (1)

ياٝإ َه#أي١ ٖٚ#ٞ إٔ أَ#ك اهلل     (2) صرًٌُُِحيلوزَحدويحْ٘لوشُِِّٚدٌ ٥٬َٚهت٘ يهِ ط

عم ٚدٌ يًٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ )قٌ( قمح١ ٚقأؾ١ َٔ اهلل 

يًوٜوللخيأَسٍعوللْٙنوخَْياِال يسوكٍٝوللشًع##م ٚد##ٌ بايٓ##اى , ٖٚ##ٛ َ##ٔ َُ##اؾٜل قٛي##٘ تع##اىل ط 

 .(3) صِْ٘ٙموخَِ٘ٝنيو

( َ#ك٠ آل ايك#كإٓ , ٖٚ#ٛ آل ايػاي#ا     332ٚقؿ ٚقؾ يؿظ )ق#ٌ( )          
 غيا  تهًٝؿٞ يًٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚا٭١َ .
 ( َك٠. 259ٚٚقؾ يؿظ اؾ٬ي١ )اهلل( عم ٚدٌ آل نٛق٠ آٍ عُكإ )

يكؿ ـنكت آٜ#١ ايه#ٝام ق#ٍٛ امل#اْعو يًمن#ا٠ ٚاؿك#ٛم        املهأي١ ايجا١َٓ :

ٚيٝو َٔ غين  (4)صاَِّٞيح٘ٙ وويٌَِّري ايًكع١ٝ , ٚانتٗما٥ِٗ بايتٓمٌٜ ٚقٛهلِ ط

 إ٫ ٖٛ ناشاْ٘ , ٚغٓاٙ َيًل َٔ دٗات :

                                                           

 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
 .107نٛق٠ ا٫ْاٝا٤  (3)
 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (4)
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غ٢ٓ اهلل عم ٚدٌ آل ايعٛامل اييٛي١ٝ املتعاقا١ , ٚقاٌ إٔ خيًل  ا٭ٚىل :
 ١ .ايمَإ َُٚاؾٜل اي٬َتٓاٖٝ

ٞ مل ٚي##ٔ ت##ؿ  اؿاد##١ إيٝ##٘ غٓ##٢ اهلل ع##م ٚد##ٌ أب##ؿٟ ألي##  ايجاْٝ##١ :
 .ناشاْ٘

اهلل ع##م ٚد##ٌ غ##ين ع##ٔ اـ٥٬##ل نً##ٗا , ٚي##ٝو َ##ٔ ي##٧ آل  ايجايج##١ :
 ايٛدٛؾ إ٫ ٜٚهذؿ ي٘ طٛعّا أٚ قٗكّا .

٘    ٚعٔ قتاؾ٠ قاٍ : ) ٘  ـنك يٓ#ا إٔ قن#ٍٛ اهلل َ#٢ً اهلل عًٝ# ٚن#ًِ   ٚآي#
 .بُٝٓا ٖٛ دايو َع أَشاب٘

 .أتهُعٕٛ َا أمسع : إـ قاٍ  
 .قايٛا : َا ْهُع َٔ ي٤ٞ ٜا قنٍٛ اهلل 

إْٞ ٭مسع أطٝط ايهُا٤ ٚسل هلا إٔ ت٦ط َا ؾٝٗا َْٛع قاس١  :قاٍ  
 .(1)(إ٫ ٚؾٝ٘ ًَو نادؿ أٚ قا٥ِ

اقرتإ غ٢ٓ اهلل عم ٚدٌ بكمحت#٘ ايٛان#ع١ يًػ٥٬#ل نً#ٗا ,      ايكابع١ :

 .(2)صرًُيح٘شَّكٍٝوشًِوسورُٓويحْ٘ىَنُِِيٚآل ايتٓمٌٜ ط

 ٚتُٓٓت آ١ٜ ايهٝام أَٛقّا : 
 مساع اهلل عم ٚدٌ يكٍٛ قاي٘ ْؿك َٔ اؾاسؿٜٔ . ا٭ٍٚ :
ـنك اٯ١ٜ ملا قايٛٙ َ#ٔ ايتع#ؿٟ عً#٢ َك#اّ ايكبٛبٝ#١ , إـ ق#ايٛا        ايجاْٞ :

 .(3) صأَوْنِْوخءَ اَِّٞيح٘ٙ وويٌَِّري يًو٠َلٍَٟط

                                                           

 .4/443ايؿق املٓجٛق  (1)
 .133نٛق٠ ا٭ْعاّ  (2)
 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (3)



   94ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   996معامل اإلميان / ج    

, ؾِٗ ؾككا٤ يًعًِ ٚاملعكؾ١ , ؾاهلل يكؿ أظٗكٚا بٗفا ايكٍٛ بايؿكك ايؿاق١ 
عم ٚدٌ ٖٛ ايػين إمنا أقاؾٚا بعجِٗ ع٢ً اٱْؿام , ٚتكغٝاِٗ ع٢ً ايتكك  

 إيٝ٘ بإعا١ْ ايؿككا٤ , ٚبإؾا٤ ايعااؾات .
ٌٖٚ نإ إَتٓاعِٗ عٔ اٱْؿام َٔ ايمنا٠ يفات٘ , اؾٛا  إْ٘ أعِ إمنا 

ٚعٌُ اـ#ري , ؾك#ؿ ـن#ك     ناْٛا ميتٓعٕٛ عٔ اٱميإ ٚأؾا٤ اي٠٬ُ ٚبأٚقاتٗا
ـات ايككض إىل اهلل َككْٚا باؾا٤ ايؿكا٥ض ايعااؾ١ٜ ٚاملهاقع١ آل اـريات 

ٍٛييييييييييي, قاٍ تعاىل ط ُٕ ٍُِغل َِ٘ؤ٠ْ ٌَٜحي َّلذِّ ٜولخيُط ًو ٍَِشًظلخيكوغولًنخي ٙ لووي ِِْشُظلٌحيح٘ ًوَأ َٔلخسوي ًواُطلٌحيح٘ضَّ ٌَٝحيح٘صَّليوسوي ِِْ ًوَأ

 .(1)صٌويخوٍْشًحيًوأَلٍفَٛويأَؿٍشًحيًوحعٍظَىٍِْشًَحيح٘ٙ ووياَِّٞيح٘ٙ وويوٌٍَُس يسوكِْٛ ٍِٜٟيخوٍْشٍيطَـِذًَهَيلِنٍذويح٘ٙ وِيىَ

ٚتكؿٜك آ١ٜ ايهٝام : يكؿ مسع اهلل قٍٛ ايفٜٔ ٫ ٜكٜؿٕٚ أؾا٤ اي٠٬ُ , 
 إٕ اهلل ؾكري.
إغااق اٯ١ٜ بإٔ اهلل عم ٚدٌ ٫بؿ ٚإٔ ٜهتا َا قايٛا ٚيه#ٔ  ايجايح : 

ٜتٛبٕٛ غا١َ بعؿ ْمٍٚ آ١ٜ ايهٝام , ٚتفنريٖا  ٜكد٧ ٖفٙ ايهتا  يعًِٗ
بكتٌ ا٭ْاٝا٤ , ٚبعؿ تٛايٞ املعذمات ع٢ً ٜؿ اي#ٓيب قُ#ؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘     

ُِلْٗييٚآي٘ ٚنًِ , قاٍ تعاىل آل ايجٓ#ا٤ عً#٢ ايك#كإٓ ٚبٝ#إ إعذ#الٙ اـاي#ؿ ط      

ُٟيلوََٙيأٍَٞيّوؤْطٌُحيرِِٝؼِْٗيىوزَحيحْ٘ ٍٟيحؿٍظَٝوموضٍيحإل٠ِظَيًوحْ٘ـِ ِٞيالَيّوؤْطٌُٞويرِِٝؼِْٙوِيَ٘جِ ُّشٍا

 .(2)صًوٌٍَ٘ئَخٞويرومٍعُيٍَٛيِ٘زومٍطٍيـَيِريًح

 تٓمٜ٘ ا٭ْاٝا٤ ًٝعّا , ٚبٝإ إٔ طا٥ؿ١ َِٓٗ قتًٛا ظًُّا ٚدٛقّا. ايكابع :
اغتتاّ آ١ٜ ايهٝام بايٛعٝؿ بايٓاق يًفٜٔ دش#ؿٚا ٚان#تػؿٛا    اـاَو :

 ناٌٝ اهلل . با٭َك بايمنا٠ , ٚاَتٓعٛا عٔ اٱْؿام آل

                                                           

 .20نٛق٠ املمٌَ  (1)
 .88نٛق٠ ا٫نكا٤  (2)
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إسٝ#ا٤ آٜ#١ اياش#ح ٚايه#ٝام ي#فنك٣ ا٭ْاٝ#ا٤ , ٚايج#أق هل#ِ         ايهاؾى : 
بايتفنري باملُٝا١ ايت أَابت ا٭قض ٚأًٖٗا بكتً#ِٗ , ٚي#٦ٔ ػ#ؿ ايٓ#اى     
دٝ#ٕٛ ـن#ك٣ ن##١ٜٛٓ يمعُ#ا٥ِٗ َٚٓان#ااتِٗ ؾ##إٕ امله#ًُو دٝ#ٕٛ ـن##ك٣       

 ّٜٛ ايكٝا١َ بت٠ٚ٬ ا٭ْاٝا٤ ايفٜٔ قتًٛا , نٌ ّٜٛ َٔ أٜاّ اؿٝا٠ ايؿْٝا ٚإىل
 آ١ٜ اياشح ٚآ١ٜ ايهٝام آل اي٠٬ُ .

َٚٔ ٚدٛٙ أغتتاّ آ١ٜ ايهٝام بايتفنري بإٔ اهلل عم ٚدٌ ٜكٍٛ هلِ ّٜٛ 

يتايٌ غامت١ اٯ١ٜ   (2) صًو٠َلٍَٟيأَوْنِْوخءَقٛهلِ ط (1) صرًٌُُِحيلوزَحدويحْ٘لوشُِِّايكٝا١َ ط

اٯ١ٜ ٖفا ايكٍٛ آل ايؿْٝا ٚاٯغك٠ , أَا آل ايؿْٝا ؾًٓمٍٚ ايٛعٝؿ ٚايتػٜٛـ 
آل آ١ٜ اياشح , يٝاك٢ ساْكَا آل ايٛدٛؾ ايفٖين عٓؿ املهًُو ٚغريٖ#ِ ,  
ٖٚفا اؿٓٛق َ#ٔ اٱعذ#ال آل ت#٠ٚ٬ ن#ٌ َه#ًِ َٚه#١ًُ ايك#كإٓ س#و         

 َكات آل اي٠٬ُ اي١َٝٛٝ . 
قٍٛ ًاع١ , ٚؾٝ#٘ أْ#٘ أع#ِ َ#ٔ اٱَتٓ#اع ع#ٔ        أَا آ١ٜ اياشح ؾفنكت

اٱْؿام آل ناٌٝ اهلل , َٚهاعؿ٠ احملتادو , إـ تٛقؿٛا عٔ ايتُؿٜل بٓا٠ٛ 
قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ , ٚقايٛا عٓؿْا يك  ٖٚٛ ْٛع عٗؿ بو اهلل 
عم ٚدٌ ٚبٝٓٓا , ٚمل ٜكؾ آل ايككإٓ إٔ أ١َ َٔ ا٭َ#ِ تً#رت  عً#٢ اي#ٓيب     

ُؿام ايعٗؿ بو اهلل عم ٚدٌ ٚبٝ#ِٓٗ , إـ إٔ بعج#١ اي#ٓيب ـاتٗ#ا     اٱتٝإ مب
عٗؿ ٚػؿٜؿ يًعٗؿ بو اهلل عم ٚدٌ ٚبو ايٓاى , ؾُٔ غُا٥ِ ا٭ْاٝا٤ 
أِْٗ قنٌ َٔ عٓؿ اهلل عم ٚدٌ ٜاًػٕٛ ايًكا٥ع , ٚا٭ٌَ تًك#ٞ ايٓ#اى   

ش يِٜلؼٍُُْٕٙٛيَّلٌكوَيييُِْٗيا٠ِ ٝوخيأ٠ََخيروشوليأسهاّ اياعج١ بايكاٍٛ ٚاٱَتجاٍ , ٚآل ايتٓمٌٜ ط

 .(3)صاََِِّ٘

                                                           

 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
 .110نٛق٠ ايهٗـ  (3)
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ٌٖٚ ميهٔ ايكٍٛ أْ٘ نإ ٖٓاى عٗؿ بو اهلل ع#م ٚد#ٌ ٚب#و ايٓ#اى       
ؾإْ٘ ناشاْ٘ ٫ ٜاعح هلِ ْاّٝا  إ٫ مبُؿام َٔ ايعٗؿ , غا١َ ٚإٔ اهلل عم 
ٚد##ٌ ـن##ك عٗ##ؿّا بٝٓ##٘ ٚب##و آؾّ ٚعٗ##ؿّا كَُٛ##ّا بٝٓ##٘ ٚب##و اب##كاِٖٝ        

ٛويًواِعٍٝوخلَِْٗيأٍَٞيؼَيِّشوحيروٍْظِِيِ٘ٙؽ خثٍِِنيويًوحْ٘موخٍِِٔنيويًوح٘شُٔ كِيًولويِذ٠ٍَخياََِ٘ياِرٍشوحىِْط

اؾٛا  ٫ , ٚنإ إبكاِٖٝ قن٫ّٛ ؾكؿ عٗؿ اهلل عم ٚدٌ إيٝ٘ ,  (1)صح٘غُـٌَدِ

ؾ٬ ٜاعح ي٘ قن٫ّٛ آغك إمنا يك  ايكاٍٛ بايٓا٠ٛ َعذماتٗا , َٚعذم٠ ن#ٌ  
أٌٖ لَاْ٘ , ٚنإ ايعك  أٜاّ اياعج١ ٜٛيٕٛ ْيب َٓانا١ يٮَك ايفٟ ٜٗتِ ب٘ 

ايعٓا١ٜ يًؿُاس١ ٚايا٬غ١ , ؾٓمٍ ايككإٓ مبا ٜاٗك عكٛهلِ , ٚيٛ نإ ٖٓ#اى  
عٗؿ بو اهلل عم ٚدٌ ٚبو ايكّٛ مبذ٧ ايكنٍٛ بككبإ تأنً٘ ايٓاق يتؿٌٓ 

أَطٌَُُّ٘لٌٞويياهلل عم ٚدٌ ٚان#تذاب١ هل#ِ , بٗ#فا اـُ#ّٛ ٚآل ايتٓمٜ#ٌ ط     

 . (2)صٜوخيالَيطَمٌٍََٙٝٞويلوََٙيح٘ٙ وِ

٫ٚ ؾيٌٝ ع٢ً إٔ ايكٍٛ بإٔ ايفٜٔ ٜاع#ح اهلل ع#م ٚد#ٌ هل#ِ قن#٫ّٛ       
يٝو بِٝٓٗ ؾٜٔ اهلل عم ٚدٌ , ؾكمبا عٓؿِٖ عٗ#ؿ َ#ٔ ايكن#ٍٛ ايه#ابل ,     
دك٣ ايعٗؿ آل املكاّ ب١َٝٛ عٝه٢ بايتُؿٜل بٓا#٠ٛ قُ#ؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘     

 .  (3)صعٌٍَٖيّوؤْطِِيٍِٜٟيرومٍذُِيحعٍَٝوَيأَكٍٝوذًَوَٜزوشِّشًحيرِشوٚآي٘ ٚنًِ , قاٍ تعاىل ط

ابتؿأت آ١ٜ ايهٝام باٱغااق عٔ مساع اهلل عم ٚد#ٌ   املهأي١ ايتانع١ :

ٚمل ٜهتؿ#ٛا بٗ#فا ايك#ٍٛ , ؾاع#ؿ إٔ      (4) صح٘ زِّٟويَِخٌُ٘حياَِّٞيح٘ٙ لوويٌَِّلري يييكٍٛ ط

ْهاٛا ايؿكك إىل اهلل ٭ْ٘ أَكِٖ إٔ ٜككْٛٙ بايافٍ آل ناًٝ٘ ٚإعا١ْ ايؿككا٤ , 
                                                           

 .125نٛق٠ اياكك٠  (1)
 .68نٛق٠ ْٜٛو  (2)
 .6نٛق٠ ايُـ  (3)
 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (4)
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ِٖٚ ٜعًُٕٛ عادتِٗ آل نٌ ؿظ١ َٔ سٝ#اتِٗ   (1) صًو٠َلٍَٟيأَوْنِْوخءَقايٛا ط

إىل قمح١ اهلل , ؾ٬ ػكٟ ع١ًُٝ ايًٗٝل ٚايمؾري عٓ#ؿ اٱْه#إ ايا#ايؼ م#ٛ     
٠ َك٠ آل ايؿقٝك١ إ٫ مب١٦ًٝ َٔ اهلل عم ٚدٌ , ؾٗٛ عك١ْ آل نٌ نت عًك

 َك٠ َٓٗا إٔ ٫ ٜأـٕ اهلل عم ٚدٌ بٗا , ؾتمٖل قٚس٘ , ٚتػاؾق دهؿٙ.
ٌٖٚ ناْٛا ٜكُ#ؿٕٚ أْٗ#ِ أغٓٝ#ا٤ ع#ٔ اهلل , اؾ#ٛا  ٫ ؾيٝ#ٌ عًٝ#٘ ,        
ٚايكؿق املتٝكٔ َٔ اٯٜ#١ إقاؾتٗ#ِ ايٝه#اق ٚأْٗ#ِ أَ#شا  أَ#ٛاٍ ٚث#كا٤ ,        

 (غين: ايػٹٓٳ٢, َكُٛق, آل املاٍ. ٚانتػ٢ٓ ايكد#ٌ: أَ#ا  غٹٓ#٢.   )ٜٚكاٍ 
(2). 

 ٚقؿ ٜكاٍ يًؿكري : ايعؿِٜ , ٭ْ٘ سٴكّ َٔ ايػ٢ٓ .
 ٚجيٛل ًعٴ٘ ع٢ً: عٴؿٳَا٤, نُا جيُع ايؿكري ُؾَككا٤. قاٍ:)

ّٔ ٕٴ سلِّ امُلعٵؿٹ ّٷ ... ٚع٢ً ايػينٸ ُْا ـٷ َتهكِّ  ؾعٳؿميٴٓا َتعٓؿ
ّٷ َٴعٵؿٹ ّٳ ؾٗٛ  ّٴ ٚايؿك#ك ؾٗ#ٛ         َٚأعٵؿٳ , ٚأؾك#ك ؾٗ#ٛ َؿك#ك, أٟ: ْ#مٍ ب#٘ ايعٴ#ؿٵ

 َاسا٘. قاٍ سهإ بٔ ثابت:
ٌٕ غٖي٢ عًٝ٘ ايٓٸعِٝ ٍٔ ٚدٗ ّٴ املا ...  ِٕ أْاع٘ عٳؿٳ ًِ  .(3) (ق ٸ سٹ

٭ٕ ايٓاى ٫ ُٜٓتٕٛ يًؿكري , ٫ٚ ٜتاو هلِ سًُ٘ ٚقدشإ عكً٘ أَا 
 ٜهتًـ ايٓاى دًٗ٘ .إـا نإ غّٓٝا ؾإ املاٍ جيعٌ ي٘ ٖٝا١ ٚيأّْا ٫ٚ 

إُْ##ات ايٓ##اى هل##ِ     (4) صًو٠َلٍللَٟيأَوْنِْوللخءَيٖٚ##ٌ أقاؾ اي##فٜٔ ق##ايٛا ط  

بايُؿٚؾ عٔ ايكناي١ , اؾٛا  ْعِ , ؾًفا ْمٍ ايككإٓ بفَِٗ , ٚؾٝ٘ ؾع٠ٛ 

                                                           

 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 .1/362ايعو  (2)
 .1/97ايعو  (3)
 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (4)
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مسا١ٜٚ يًٓاى يعؿّ اٱَػا٤ إىل أقٛاهلِ ٚعؿّ قاناتِٗ آل إعكاِْٗ عٔ 
 ايكناي١ ٚآٜات ايتٓمٌٜ .

إ مبا عٓؿٙ َٔ املاٍ ٜٚظٔ أْ٘ ٜهؿٝ٘ َؿ٠ عُ#كٙ ٜٚٓه#٢   ٚقؿ ٜػرت اٱْه

ًوحظْلشِدٍيَ٘يَلٍٛيٜولؼَيًيسوؿََٙلٍِْٟيؿوموْٙنولخييييييايًهك هلل ع٢ً ايٓع١ُ ؾٝات٢ً , ق#اٍ تع#اىل ط  

ِٟيٍِٜٟيأَلٍنوخدٍيًوكوٍٍَْنوخىَٝوخيرِنوخٍْٗيًوؿوموْٙنوخيروٍْنويَٝوخيصَسٍلًخي ٍِْٟئِْٙظَخيحْ٘ـونَّظَي*ِ٘ؤَكوذِىِٝوخيؿونَّظٍَْ

ٍٛيطَفٍِْٙٛيِٜنٍوَيشوٍْجًخيًوٌَـَّش٠ٍَخيخِيوَ٘يَٝوخي٠َيوشًحي ًؤَخٞويَ٘وَيػَٝوش يٌََّخَٖيِ٘صوخكِزِوِيًوىٌَويَّلوخًِسَهَيأ٠ََخيي*اطَضٍيأَُُٔٙيوخيًوَ٘

ُٟييييييييي*أَْٔؼَشَيِٜنٍٓويٜولخالًيًوأَلولضُي٠ٍََلشًحييي ـُل ٜولخيَأ َٖي َِلخ ٍِْغلِوي ِ٘نو ٛ ي ِ٘ ـَلخ ٌوي ًوَىل َٗيؿونََّظلَوي أٍَٞيطَزِْلذويىولزِهِييييًودوخول

 . (1)صأَروذًح

 ٚاغتًـ آل َْٛٛع ْمٍٚ اٯٜتو أع٬ٙ ع٢ً ٚدٛٙ :
: ْميت آل قنٍٛ اهلل َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ ٚآل ًَ#كنٞ       ا٭ٍٚ
 َه١ .

 َٔ أٌٖ َٓه١ َٔ بين كمّٚ,: َْٛٛع اٯ١ٜ ٖٛ َأغٳٛإ ) ايجاْٞ
أسؿُٖا َ٪َٔ ٖٚٛ أبٛ ن١ًُ عاؿ اهلل بٔ عاؿ ا٭نؿ ب#ٔ عا#ؿ ٜايٝ#ٌ     

ّٸ ن١ًُ قاٌ ايٓاٸٞ ٢ًَ اهلل عًٝ٘   .(2) (ٚاٯغك ناؾك ٚنًِٚآي٘ نإ لٚز أ
: ْميت اٯ١ٜ آل نًُإ ٚأَشاب٘ َٔ دٗ#١ ٚعٝٝٓ#١ ب#ٔ سُ#و      ايجايح

ٚأَشاب٘ , ٚايتًاٝ٘ بأغٜٛٔ َٔ بين إن#كا٥ٌٝ أس#ؿُٖا َ#٪َٔ ٚع#ٔ اب#ٔ      
 إٔ امس٘ ٜٗٛـا ٚاٯغك ناؾك ٚامس٘ ؾيكٚى .عااى 

ٚناْا يكٜهو آل َ#اٍ َٚك#ؿاقٙ  اْٝ#١ آ٫ف ؾٜٓ#اق , ٚقٝ#ٌ ٚقث#اٙ ع#ٔ        
أبُٝٗا اقتهُاٙ بُٝٓٗا , ٚأغربت اٯ١ٜ سها ايظاٖك ع٢ً أُْٗا قد٬ٕ مما 

                                                           

 .35-32نٛق٠ ايهٗـ  (1)
 .8/130ايهًـ ٚاياٝإ يًجعًيب  (2)
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ؾعُؿ أسؿُٖا ؾايرت٣ أقّْا ٜؿٍ ع٢ً عؿّ ٚدٛؾ ١ًَ ا٭غ٠ٛ بُٝٓٗا , )
 .(1)(بأيـ ؾٜٓاق
غك ؾتادك اهلل عم ٚدٌ ٚقاٍ : ايًِٗ إٕ نإ ؾ٬ٕ قؿ أيرت٣ ي٘ أَا اٯ

أقّْا بأيـ ؾٜٓاق ٜٚكٜؿ ل١ٜٓ ايؿْٝا ؾاْٞ أيرتٟ َٓو أقّْا آل اؾ١ٓ ب#أيـ  
ؾٜٓاق , ؾتُؿم بايـ ؾٜٓاق , ٖٚٛ ٜؿقى ا٭ْ#عاف ايه#جري٠ اي#ت ترتي#ض     

 عٔ ايُؿق١ ٚاٱْؿام آل ناٌٝ اهلل .
 ك٠ سا١ .ٚايؿٜٓاق َجكاٍ ـٖا عٝاق  إ عً

ٚقاّ ا٭ٍٚ بعؿ يكا٤  ا٭قض بآا٤ ؾاق ٚنط اياهتإ ؾكاٍ ٖفا ايًِٗ  
إٔ ؾ٬ّْا ب٢ٓ ؾاقّا ب#أيـ ؾٜٓ#اق , ٚأْ#ٞ اي#رتٜت َٓ#و ؾاقّا آل اؾٓ#١ ب#أيـ        

 ؾٜٓاق , ؾتُؿم بأيـ ؾٜٓاق .
ٚقاٍ اٯغ#ك بع#ؿ ي#كا٤ ا٭قض ٚاي#ؿاق ب#ايمٚاز َ#ٔ اَ#كأ٠ ٚاْؿ#ل آل         

 ؾٜٓاق .َٗكٖا َٚهتًمَات ايمٚاز أيـ 
ؾكاٍ ٖفا : ايًِٗ أْٞ أغيا إيٝ#و َ#ٔ ْه#ا٤ اؾٓ#١ , ؾك#اّ بايتُ#ؿم       

 بأيـ ؾٜٓاق ػاق٠ َع اهلل , ٚقدا٤ غيا١ َٔ ْها٤ اؾ١ٓ آل اٯغك٠ .
 ثِ أيرت٣ اٯغك غؿَّا َٚتاعّا بأيـ ؾٜٓاق .

ؾكاٍ : ايًِٗ إٕ ؾ٬ّْا ايرت٣ غؿَّا َٚتاع#ّا ب#أيـ ؾٜٓ#اق ٚإْ#ٞ اي#رتٟ      
آل اؾ١ٓ بأيـ ؾٜٓاق ؾتُؿم با٭يـ ا٭غك٠ ايت عٓؿٙ ,  َٓو غؿَّا َٚتاعّا

ٞٸ ,  ثِ أَابت٘ ساد١ يؿٜؿ٠ ؾكاٍ :يٛ أتٝت بٗا َاسيب ٖفا يعً٘ دهٔ إي
ٚميؿ ٜؿ ايعٕٛ يٞ , ٚخيؿـ عٔ ْا٥كت , ؾذًو آل طكٜك#٘ ست#٢ إـا َ#كٸ    
عًٝ٘ ٖٚٛ آل س١ًُّ قاّ ٚنًِ عًٝ٘ ؾٓظك ا٭غري٠ إيٝ٘ ؾعكؾ٘ , ؾكاٍ : أؾ٬ٕ 

 ؟ ٖفا
 قاٍ : ْعِ .

                                                           

 .8/130ايهًـ ٚاياٝإ يًجعًيب  (1)
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 قاٍ : َا يأْو ؟
 قاٍ أَابتين ساد١ بعؿى ٚسؿخ آل ؾاق١ , ٚد٦ت أقدٛ ْا٥ًتو .

 قاٍ : ٚأٜٔ ـٖا َايو .
 ؾكؿ اؾرتقٓا ع٢ً قه١ُ َاٍ بايه١ٜٛ .

ؾكِ عًٝ٘ نٝـ اْؿل َاي٘ آل ناٌٝ اهلل , ٚدا٤ ايجٛا  آل اٯغك٠ ؾكاٍ 
أَٛايو أَاَو , اـٖا ٫ : ٚإْو ملٔ املُؿقو باياعح ٚايًٓٛق , ٚق١ٜ٩ 

 أعيٝو ي٦ّٝا .
ؾكدع سمّٜٓا , ٚيهٓ٘ مل ٜٓؿّ ع٢ً َا ؾعٌ َٔ املااؾق٠ إىل ايُؿق١ ث#ِ  
دا٤ ا٭دٌ ٚتٛؾ٢ اهلل ن٬ّ َُٓٗا , ثِ قاَت ايكٝا١َ ؾهإ ٖفا املتُؿم َع 
أَشاب٘ آل اؾ١ٓ , ٚـنك هلِ قُت٘ َع َاسا٘ , ٚايتاأٜ بُٝٓٗا , ٚنٝ#ـ  

َهاعؿت٘ ن#ٞ دته#اٗا اهلل ي#٘ َ#ؿق١ آل ن#اًٝ٘ , ٚيهٓ#٘       أْ٘ دا٤ ي٘ ٱقاؾ٠ 
 طكؾٙ ٚمل ٜعي٘ ي٦ّٝا , ٚأقاؾ ؾتٓت٘ ٚليمي١ إمياْ٘ ٚيهٓ٘ َرب ٚيهك اهلل .

َٗيرومٍعُيٍَٛيلوََٙيرومٍطٍيّوظَغوخءوٌُ٘ٞويٚؾُٝٗا ْمٍ قٛي٘ تعاىل ط َِخَٖيَِخثٌِٗيِٜنٍيٍَٛيي*ٌَؤَِْزو

أَثِزَحيِٜظْنوخيًؤُنَّلخيطُشوحرًلخيييي*نَّٓويٍَِٟ٘ٝيحَْ٘ٝصوذِِِّنيويّوٌُُّٖيأَثِي*ا٠ِِِّئَخٞويِِ٘يَِشِّٟ ي

ْٗيأ٠َْظٍُٛيَٜؽ ِٙمٌَٞويي*ًولِفَخًٜخيأَثِنَّخيَ٘ٝوذِّنٌَٞوي  .(1) صٌَخؼ َٙكويٌَشواهَيٌِِيعوٌوحءِيحْ٘ـولِِْٛي*َِخَٖيىو

يًو٠َُّلٌُٖيرًُُِلٌحيلولزَحدوييي: أغتتُت آٜ#١ ايه#ٝام بكٛي#٘ تع#اىل ط     املهأي١ ايعايك٠

 َٚٔ ٚدٛٙ تكؿٜكٖا : (2) صحْ٘لوشُِِّ

 : ْٚكٍٛ ـٚقٛا عفا  اؿكٜل يكٛيهِ إٕ اهلل ؾكري . ا٭ٍٚ
 : ْٚكٍٛ ـٚقٛا عفا  اؿكٜل يكٛيهِ ٚمٔ اغٓٝا٤ . ايجاْٞ

                                                           

 .55-50نٛق٠ ايُاؾات  (1)
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: ْٚكٍٛ ـٚقٛا عفا  اؿكٜل ٭ٕ ايػ٢ٓ ّٜٛ ايكٝا١َ هلل ٚسؿٙ ,  ايجايح

 .(1) صحََْْ٘ٝٙٓيحْْ٘وٌٍٚويِ٘ٙ وِيحٌْ٘وحكِذِيحَّْ٘يَّخسِِ٘ٝوٍٟيٚمل تهتذٝاٛا ٭ٚاَكٙ , ٚآل ايتٓمٌٜ ط

: ْٚكٍٛ ـٚقٛا عفا  اؿكٜل يعؿّ ت#ؿاقنِٗ ٭ْؿه#ِٗ بايتٛب#١     ايكابع
 ٚاٱْاب١ .

 : ْٚكٍٛ ـٚقٛا عفا  سكٜل ْاق دِٗٓ . اـاَو
: ْٚكٍٛ ـٚقٛا ع#فا  اؿكٜ#ل ٱقاؾ٠ إؾتت#إ امل#٪َٓو بك#ٍٛ       ايهاؾى

اَِّٞيح٘ للزِّٟويٌَظَنَللٌحيي, ٚآل ايتٓمٜ##ٌ ط  (2) صًو٠َلٍللَٟيأَوْنِْوللخءَياَِّٞيح٘ٙ للوويٌَِّللري ييط

 .(3) صحَْ٘ٝئٍِٜنِنيويًوحَْ٘ٝئٍِٜنوخصِيػَُّٛيٍَ٘ٛيّوظٌُرٌَحيٌََٙيٍَٛيلوزَحدَيؿويونَّٛويًوَ٘يٍَٛيلوزَحدَيحْ٘لوشُِِّ

: ٚـٚقٛا ع#فا  اؿكٜ#ل ٭ْه#ِ يه#تِ َ#اؾقو , ؾُ#ٔ َع#اْٞ         ايهابع

ْٚؿ##ٞ ايُ##ؿم ع##ٔ أٖ##ٌ   (4) صاٍِٞئُنٍللظٍُٛيصوللخدِِِنيوغامت##١ آٜ##١ اياش##ح ط 

 اؾشٛؾ ٚاملٓاؾكو , ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ :
 : يهتِ َاؾقو بكٍٛ إٕ اهلل ؾكري . ا٭ٍٚ
 : يهتِ َاؾقو بكٛيهِ مٔ أغٓٝا٤ . ايجاْٞ
 : يٝو َاؾقّا ايفٟ ٜكتٌ ْاّٝا . ايجايح

اهلل ٚت#فنك غامت#١ آٜ#١ اياش#ح بٝ#ّٛ ايكٝاَ#١ ٚٚق#ٛف ايٓ#اى ب#و ٜ#ؿٟ           

مباـا تعتفقٕٚ ّٜٛ   (5) صح٘ زِّٟويَِخٌُ٘حياَِّٞيح٘ٙ وويٌَِّري يًشها  , ؾٗٞ ؽاطا ط

ايكٝا١َ َٔ قٛيهِ ٖفا , ٚأٜٔ ا٭َٛاٍ ايت ناْت عٓؿنِ , ٖٚٞ ٫ تٓؿعهِ 

                                                           

 .16نٛق٠ غاؾك  (1)
 .16نٛق٠ غاؾك  (2)
 .10نٛق٠ ايربٚز  (3)
 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (4)
 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (5)
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اَِّٞيح٘ لزِّٟويي٫ٚ ٜكاٌ َٓهِ بؿ٫ّ أٚ عّْٛا ع#ٔ ايع#فا  , ق#اٍ تع#اىل ط    

ٌِِيحألَسٍضِيؿوِْٝمًخيًوِٜؼَْٙوَيٜومووَيِْ٘وٍْظَذًَحيرِوِيٍِٜٟيلوزَحدِيّوٌٍِٚيحِّْْ٘وخٜوشِيٜوخيطُُّزَِّٗئٍََشًَحيٌٍَ٘يأََّٞيَ٘يٍَٛيٜوخي

 . (1) صِٜنٍيٍَٛيًوَ٘يٍَٛيلوزَحد يأَِْ٘ٛ 

ًوالَيّولٍغولزوَّٟيح٘ لزِّٟوييي: ١ًَ آ١ٜ اياشح بكٛي٘ تع#اىل ط  ايٛد٘ ايجايح  

ُٙلٌحيِرلِويييييييييّوزٍخٌَُٙٞويرِٝوخياطَخىٍَٛيح٘ٙ وَيٍِٜٟ ٜولخيروِخ ٞوي ٌُِ ٌَّ ََْؽ ٍٛيعول ََ٘يل ٌويشولشٌّي ْٗيَىل ٍٛيرو ََ٘ي ًٍْشحي ٌويخو ِِٙويَى ٌَْع

 .(2) صّوٌٍٚويحِّْْ٘وخٜوشِيًوِ٘ٙ وِيِٜريوحعَيح٘غَّٝوٌوحصِيًوحألَسٍضِيًوح٘ٙ وَيرِٝوخيطَمٍٝوٌُٙٞويخوزِري 

َٔ ٖفا قؿ تكؿّ تؿهري اٯ١ٜ أع٬ٙ آل اؾم٤ ايكابع ٚايجُاْو بعؿ املا١٥  
ايهٹؿك , ٚاغتِ اؾم٤ ايهاؾى ٚايجُإْٛ بعؿ املا١٥ باي١ًُ بٝٓٗا ٚبو قٛي٘ 

ََّ٘ذٍيعوِٝكويح٘ٙ وَيٌٍََِٖيح٘ زِّٟويَِخٌُ٘حياَِّٞيح٘ٙ وويٌَِّري يًو٠َلٍَٟيأَوْنِْوخءَيعولنوْٕظُذَيٜولخيَِلخٌُ٘حييييتعاىل ط

 . (3) صٌحيلوزَحدويحْ٘لوشًُِِّوَِظَْٙيٍَٛيحأل٠َْزِْوخءويرِىٍَْشِيكوٍُّيًو٠ٌَُُّٖيرًُُِ

ٚؾٝ٘ آ١ٜ عًُٝ#١ ت#او ي#فقات َ#ٔ ؾْٝٛ#ات ايُ#١ً ب#و آٜ#ات ايك#كإٓ          
َٚؿقن١ دؿٜؿ٠ ٜتذ٢ً َعٗا قإْٛ ٖٚٛ إٔ اي#ؿقٚى ٚامل#ٛاعظ امله#تككأ٠    
َٔ اي١ًُ بو آٜات ايككإٓ َٔ اي٬َتٓاٖٞ , ؾاـا ناْت اي١ًُ بو آ١ٜ قكآ١ْٝ 

ٜتأيـ َٔ أنج#ك َ#ٔ ث٬ ا٥#١ َ#ؿش١     ٚأغك٣ فاٚق٠ هلا ؽتِ ظم٤ ناٌَ 
 ٚظٗٛؾ يػ١ُٝ ؾهٝـ باي١ًُ بو آٜات ايككإٓ آل ايهٛق املتعؿؾ٠ .

ٚعٓ###ؿَا ٜه###ٕٛ ايتشكٝ###ل ٚايت###أيٝـ َ###ٔ قا###ٌ ًاع###١ عًُ###ا٤ ـٟٚ  
إغتُاَ##ات َتع##ؿؾ٠ آل اٱهلٝ##ات ٚايعً##ّٛ اٱْه##ا١ْٝ ٚايي##ا ٚاهلٓؿن##١  

                                                           

 .36نٛق٠ املا٥ؿ٠  (1)
 .180نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (3)
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عٓا١ٜ بايعًُا٤ ٚايؿًو ٚعًِ ا٭قض اؾًٝٛدٞ ايفٟ ٜؿعٛ يًػّٛ ؾٝ٘ ٚاي

 . (1) صَِخَٖيحؿٍموْٙنِِيلوََٙيخوضوحثِِٟيحْ٘ؤَسٍضِايفٜٔ خيتُٕٛ ب٘ قٛي٘ تعاىل ط

َٚٔ إعذال اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚاملُاؾٜل ايع١ًُٝ يكيشاتٗا اؿح ايعاّ ع٢ً 
إ٤٬ٜ عٓا١ٜ غا١َ بهٓٛل ا٭قض َٔ ايٓؿط ٚايفٖا ٚاملعاؾٕ ا٭غك٣ ٚؾٝ٘ 

 أَٛق : 
يًا تٛيٝ٘ يًٛلاق٠ َع أْ٘ ْيب نذٔ ظًُّا : قٝاّ ٜٛنـ بٓؿه٘ ب ا٭ٍٚ

 يهٓٛات ٚغكز تّٛا .
: ان##تذاب١ ًَ##و َُ##ك ييً##ا ٜٛن##ـ عًٝ##٘ ايه##٬ّ َ##ع نج##ك٠   ايج##اْٞ

ايٛلقا٤ ٚاؿهُا٤ َٔ سٛي٘ , ٖٚ#ٛ َعذ#م٠ يٝٛن#ـ عًٝ#٘ ايه#٬ّ , َٚ#ٔ       
 ١٦ًَٝ اهلل آل إْكاـ عا١َ ايٓاى َٔ اجملاع١ ٚاهل٬ى .

, ٚٚلاق٠ ٜٛنـ عًٝ٘ ايه#٬ّ   َٚٔ ايٓكٚقٜات اـُه١ سؿظ ايٓؿو
سؿظ َٔ اهلل عم ٚدٌ يًٓاى ًٝعّا , ياٝإ قإْٛ ٖٚٛ إٔ اهلل عم ٚد#ٌ  

َ٘وَيَٜموِّّزوخص يٖٛ ايفٟ دؿظ ايٓاى ٜٚتعاٖؿ ٚدٛؾِٖ آل ا٭قض , قاٍ تعاىل ط

ِٟيّوذوٍّوِيًوٍِٜٟيخوٍِْٙوِيّولٍٍَف٠ٌَُوَيٍِٜٟيأٍَٜشِيح٘ٙ وِياَِّٞيح٘ٙ وويالَيَّ ىَِّْشَيٜوخيرٌٍٍَِّٚيكوظ َيٍِٜٟيروٍْ

 . (2) صَّىَِّْشًَحيٜوخيرِؤ٠ٍَُغِيٍِٛ

: ع##ؿّ ٚد##ٛؾ إع##رتاض َ##ٔ امل##ٮ ٚساي##١ٝ املً##و عً##٢ ت##ٛيٞ   ايجاي##ح
ٜٛنـ عًٝ٘ ايه٬ّ ايٛلاق٠ َع أْ٘ َٔ املٛسؿٜٔ ٫ٚ مي#ت ملً#تِٗ بُ#١ً ,    

 صأٍَٚيح٘ٙ لوَيحٌْ٘وحكِلذَيحَّْ٘يَّلخسَييييّوخصوخكِزوِِيح٘غِّـٍِٟيأَأَسٍروخد يَٜظٍََشٌُِِّٞويخوٍْش ٚآل ايتٓمٌٜ ط

(3) . 
                                                           

 .55نٛق٠ ٜٛنـ  (1)
 .11نٛق٠ ايكعؿ  (2)
 .39نٛق٠ ٜٛنـ  (3)
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: إعتُاؾ ٜٛنـ عًٝ٘ ايه٬ّ ْٗر ايت#ؿبري ٚايتكً#ـ ان#تعؿاؾّا     ايكابع
يهٓٛات ايكشط ٚاجملاع١ , ٚقؿ ٜجٛق أٌٖ اياًؿ ع٢ً ايٛلٜك إـا نإ ٜعتُؿ 
ٖفا ايٓٗر يهاع نٓٛات َتتاي١ٝ انتٓاؾّا يتأٌٜٚ ق٩ٜا غا١َ إـا نإ ايٛلٜك 

ٕ آل ايهذٔ , َٚع ٖفا مل دتر أٌٖ َُك ٚايهٛؾإ , ٚمل ٜهؿ غكٜاّا ٚنا
ٚميه##ك بٗ##ِ امل##ٮ ٚايك٩ن##ا٤ اي##فٜٔ س##ٍٛ ؾكع##ٕٛ , َ##ع إٔ َُ##اؿِٗ ق##ؿ   
تٓكقت ٚأَا  َٛاقؾِٖ ايٓكِ , ٌٖٚ ؾٝ٘ ؾ٫ي١ ع٢ً ايٓاط ٚايٓظ#اّ  

 أٜاّ ايؿكاع١ٓ .
اؾٛا  ْعِ , َٔ غري إٔ ٜتعاقض ٖفا املع٢ٓ َع َعذم٠ ٜٛنـ عًٝ٘  

ايه٬ّ , ظعٌ ايٓاى متٌٝ إيٝ٘ ٚتك٢ْ عهُ٘ ٚسهٔ تؿبريٙ , ٚآل ايتٓمٌٜ 

ْيأٌَْجِذوسًيٍِٜٟيح٘نَّخطِيطَيٌٍُِياٍَِْ٘يٍِٛيًوحسٍصُِْيٍَٛيٍِٜٟيح٘ؼ ٝوشوحصِيَ٘موٙ يٍَٛيّوشٍُٕشًَٞوط  .(1)صٌَخؿٍمٗو

 بو اٯٜتو َها٥ٌ :ٚآل اي١ًُ 

 (2) صًوالَيّولٍغوزوَّٟ:  إبتؿأت آ١ٜ ايهٝام بُٝػ١ ايػا٥ا ط املهأي١ ا٭ٚىل

ٚؾٝ٘ إْفاق يًفٜٔ دذإٛ اؿكٛم ايًكع١ٝ , ٚميتٓعٕٛ عٔ اٱْؿام آل ناٌٝ 
 اهلل , تك٣ ملاـا مل تكٌ اٯ١ٜ : ٫ٚ ؼه  ...(.

  َ ٓ#٘ ٚإْ#فاقّا َااي#كّا    اؾٛا  أقاؾ اهلل عم ٚدٌ إٔ تهٕٛ اٯ١ٜ عٗ#ؿّا 
يًذاسؿٜٔ بٛاني١ ايتٓمٌٜ ع٢ً اي#ٓيب قُ#ؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ       
ٚٚقؾت آٜات بفات املع٢ٓ ؽاطا ايٓيب قُؿّا ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ 

الَيطَلٍغولللزوَّٟيح٘ لللزِّٟوئٍََلللشًَحيَٜمٍـِلللضِّٟويٌِلللِيحألَسٍضِيًوٜولللؤًْوحىٍَٛيح٘نَّلللخسَيًوَ٘زِلللجْظويييييييط

 .(3)صحْ٘ٝوصِريَ

                                                           

 .37نٛق٠ ابكاِٖٝ  (1)  
 .180نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
 .57نٛق٠ ايٓٛق  (3)
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ٌٖٚ ايفٜٔ ٜاػًٕٛ مبا آتاِٖ اهلل ممٔ ـنكتِٗ آ١ٜ ايهٝام ٖ#ِ أْؿه#ِٗ   
اي###فٜٔ ـن###كتِٗ آٜ###١ اياش###ح , املػت###اق إٔ ايٓه###ا١ بُٝٓٗ###ا ٖ###ٞ ايعُ###ّٛ  

 ٚاـُّٛ َٔ ٚد٘ .
ؾٗٓاى َاؾ٠ يٲيتكا٤ ٚأغك٣ يٲؾرتام , يٝهٕٛ َٔ إعذ#ال ْظ#ِ آٜ#ات     

عٔ ايٓيب ٢ًَ ايككإٓ تٛايٞ اٯٜات ايت تاو َؿٚق ًاعات ٚطٛا٥ـ 
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚؾعٛت#٘ إىل اهلل بع#ؿ اهلذ#ك٠ َ#ع أْٗ#ا مل تكي#ع أـ٣       

 ًَكنٞ َه١ عٓ٘ , إمنا قاَٛا بتذٗٝم اؾٍٝٛ حملاقبت٘ ٚأَشاب٘ .
ٚست٢ إـا ناْت ٖٓاى ؾرت٠ ؾإٕ قكًّٜا تاعح قنا٥ٌ ايتٗؿٜؿ ٚايتػٜٛـ 

ٝر ٚاملعتُكٜٔ إىل ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚأَشاب٘ بٛاني١ اؿذ
ٚغريٖ##ِ , نُ##ا آل بع##ض املً##كنو ٜهتا##ٕٛ ٱغ##ٛاِْٗ َ##ٔ املٗ##ادكٜٔ        
ٜٓفقِْٚٗ , ٜٚؿعِْٛٗ يًعٛؾ٠ إىل َه١ , ؾاستاز ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

 ٚنًِ ٚاملهًُٕٛ إىل املاٍ َٔ دٗات :
 : اٱْؿام ع٢ً املٗادكٜٔ ٚانهاِْٗ َٚ٪ْٚتِٗ . ا٭ٚىل
يًؿؾاع بعؿ إٔ الؾاؾ تٗؿٜؿ قكٌٜ ع٢ً  : يكا٤ ايه٬ع ٚايؿقٚع ايجا١ْٝ

 املؿ١ٜٓ غا١َ بعؿ َعكن١ بؿق .

ٍَُِّْ٘ٙللشوحءِي: إعاْ##١ ؾك##كا٤ امله##ًُو ٚبٓ##ا٤ امله##ادؿ , ق##اٍ تع##اىل ط    ايجايج##١

حَْ٘ٝيوللخؿِشِّٟويح٘ للزِّٟويأُخٍشِؿَللٌحيِٜللٍٟيدِّللخسِىٍِٛيًوأٍَٜللٌوحِ٘يٍِٛيّوزٍظَىُللٌٞويٌَعْلليًيِٜللٍٟيح٘ٙ للوِيييي

 .(1)صنٍصَشًَٞويح٘ٙ وويًوسوعٌََ٘وَيأًٍَُ٘جِٓويىٍَٛيح٘صَّخدٌُِِٞوًوسِظٌْوح٠ًخيًوّو

امل٪١ْٚ اي١َٝٛٝ يعُّٛ املهًُو , َِٚٓٗ أَشا  ايُٓؿ١ ايفٜٔ  ايكابع١ :
ناْٛا ٜكُٝ#ٕٛ ظ#ٛاق امله#ذؿ دٓ#كٕٚ ايُ#ًٛات ايَٝٛٝ#١ , ٜٚتؿكٗ#ٕٛ آل        

 ايؿٜٔ , ِٖٚ َهتعؿٕٚ يًؿؾاع .

                                                           

 .8نٛق٠ اؿًك  (1)
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 نؿكٚا َٚٓع نًياِْٗ ع٢ً ايٓاى .: ؾؾع يكٚق َٚهك ايفٜٔ اـاَه١ 
: ْك  املهًُو آل ا٭قض آل ايؿع٠ٛ إىل اهلل , ق#اٍ تع#اىل   ايهاؾن١ 

يٌَبِرَحيُِعِْوضٍيح٘صَّيوسَيٌَخ٠ظَشِشًَحيٌِِيحألَسٍضِيًوحرٍظَىٌُحيٍِٜٟيٌَعِْٗيح٘ٙ وِيًوحرُْٔشًَحيح٘ٙ ووئَؼِريًحيَ٘موٙ ُٕلٍٛيط

 . (1)صطٍُِْٙلٌَٞو

يهتا٥ا ٚايهكاٜا سٍٛ املؿ١ٜٓ ٚٱغاؾ١ ايهؿاق , قاٍ : غكٚز اايهابع١ 

ٙ لِوييييييييتعاىل ط ًَّيح٘ ٞويِرلِويلولَذ ِٗيُطٍشِىَزلٌ ٍْل َْ٘خ ٍٟيِسرولخِغيح ِٜل ًو ٌٍَّسي ُِ ي ٍٟ ِٜ ي ٍٛ ٜوخيحٍعَظَؽٍمُظ ٍٛي ََ٘ي ًوَأِلُذًحي

ٌُّحيٍِٜٟيشوٍِءٍيٌِلِييًولوذًٍََُّٔٛيًواخوشِّٟويٍِٜٟيد٠ًَِيٍِٛيالَيطَم٠ٌٍَََٝٙيٍَٛيح٘ٙ وَيّومٍََٙٝيٍَٛيًوٜوخيطُنٍِ

 .(2) صعوزِِْٗيح٘ٙ وِيٌَّويَّيإٍٍَُِْ٘ٛيًوأ٠َْظٍُٛيالَيطُفٌََْٙٝٞو

َٚا إٔ ٌَٚ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ إىل املؿ١ٜٓ َٗادكّا ست٢ 
بؿأ بآا٤ َهذؿٙ , ٚإًْا٤ ؾٚي١ اٱن٬ّ اي#ت ؼت#از إىل امل#اٍ ٚاٱْؿ#ام ,      

  ايمنا٠ آل ايه١ٓ ايجا١ْٝ يًٗذك٠ . يفا تؿٌٓ اهلل عم ٚدٌ ع٢ً تًكٜع 
: تهكق يؿظ اؾ٬ي١ آل آ١ٜ ايهٝام ث٬خ َكات , ت#او َ#ا   املهأي١ ايجا١ْٝ 

أْعِ اهلل عم ٚدٌ ب٘ ع٢ً ايٓاى عا١َ , ٚأْ٘ ناشاْ٘ ٜ#كلم ست#٢ ايهؿ#اق    

ًُّٔٙخي٠ُِٝذُيٚاؾاسؿٜٔ ٚايفٜٔ ميتٓعٕٛ عٔ أؾا٤ اؿكٛم ايًكع١ٝ , ٚآل ايتٓمٌٜ ط

 .(3) صًوىوئَالَءِيٍِٜٟيلوؽَخءِيسورِّٓويًوٜوخئَخٞويلوؽَخءَيسورِّٓويٜولٍفٌُسًحىوئَالَءي

ٚـنكت  اٯ١ٜ إٔ نٓٛل ايؿْٝا نًٗا تعٛؾ إىل اهلل عم ٚدٌ , ٚتهٕٛ آل 
 قآت٘ ّٜٛ ايكٝا١َ ؾتُري َْٛٛعّا يًشها  . 

                                                           

 .10نٛق٠ اؾُع١  (1)
 .60نٛق٠ ا٭ْؿاٍ  (2)
 .20نٛق٠ اٱنكا٤  (3)
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ٚأغتتُت آ١ٜ ايهٝام بإٔ اهلل عم ٚدٌ غاري مبا ٜعٌُ ايٓاى ًٝعّا ,  
كاق اؾُع بو أٍٚ ٚغامت١ آٜ#١ ايه#ٝام إٔ اهلل ع#م ٚد#ٌ دان#ا      َٚٔ أن

ايفٜٔ نؿكٚا غُّٛ ًعِٗ ا٭َٛاٍ , ٚع٢ً إْؿاقِٗ املاٍ آل املعاَ#ٞ  
ٚايه٦ٝات , يٝهٕٛ َٔ َعاْٞ تكؿٜك غامت#١ آٜ#١ ايه#ٝام آل غيابٗ#ا يًهؿ#اق      

 ٚدٛٙ :
 ٚاهلل بهٝؿ١ٝ ًعهِ ا٭َٛاٍ غاري . ا٭ٍٚ :
 ٚاهلل باػًهِ باؿكٛم غاري . ايجاْٞ :
 ٚاهلل مبا تعًُٕٛ غاري َٔ قاٌ إٔ خيًل آؾّ . ايجايح :
 ٚاهلل عم ٚدٌ بافيهِ ا٭َٛاٍ آل قاقب١ ايتٓمٌٜ غاري .ايكابع : 
ٚاهلل عم ٚدٌ بإْؿاقهِ أَٛاٍ ايتذاق٠ حملاقب١ اٱن٬ّ غاري  اـاَو :

  . 
يكؿ ـنكت آ١ٜ ايهٝام ؾع٬ّ قاٝشّا َاؾقّا َٔ قاٌ طا٥ؿ١  املهأي١ ايجايج١ :

َٔ ايٓاى ٖٚٛ ايًض ٚاياػٌ بايمنا٠ , ٚخيًٕٛ ايؿكك ٚايؿاق١ آل اي#ؿْٝا ,  
ٚمل ٜعًُٛا إٔ ايؿكك ٖٛ ؾكك اٯغك٠ عٓؿَا ٜكـ اٱْهإ آل احملً#ك ٚي#ٝو   
عٓ##ؿٙ ٚاقٝ##١ ٚث##ك٠ٚ َ##ٔ ايعُ##ٌ ايُ##احل ي##فا ـن##كت آٜ##ات ايك##كإٓ املٝ##مإ   

ًوح٘غَّٝوخءويسوٌَمويولخييأٌَ نؿا١ٜ سها نٓػ١ٝ ايعٌُ , ٚآل قٛي٘ تعاىل ط ٚتكدٝض

 .(1)صًوًوظَكويحِْْ٘ٝضوحٞو

٘  ٚق٣ٚ ) ٘  عٔ دابك قاٍ : قاٍ قنٍٛ اهلل َ#٢ً اهلل عًٝ#  :ٚن#ًِ   ٚآي#
ْٜٛ##ع املٝ##مإ ٜ##ّٛ ايكٝاَ##١ ؾٝ##ٛلٕ اؿه##ٓات ٚايه##٦ٝات , ؾُ##ٔ قدش##ت   
سهٓات٘ ع٢ً ن٦ٝات٘ ؾغٌ اؾ١ٓ , َٚٔ قدشت ن٦ٝات٘ ع٢ً سهٓات٘ ؾغٌ 

 .(2)ق(ايٓا
                                                           

 . 7نٛق٠ ايكمحٔ  (1)
 . 4/194ايؿق املٓجٛق  (2)
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اي#فٟ ت#فنكٙ آٜ#١ ايه#ٝام      (1)ص ِٜلريوحعَيح٘غَّلٝوٌوحصِيًوحألَسٍضِييٌٖٚ املٝمإ َ#ٔ ط 

عٓؿ املٝمإ يٝهْٛٛا  اؾٛا  ْعِ , ٚؼٓك ايكنٌ ٚاياٝٓات ايت دا٤ٚا بٗا
سذ١ ع٢ً ايٓاى , ٚياع#ح اييُأْٝٓ#١ ٚايه#ه١ٓٝ آل ْؿ#ٛى اي#فٜٔ َ#ؿقٛا       

 باياٝٓات ٚاقاًٛا ايكنٌ .

ح٘ زِّٟويَِخٌُ٘حياَِّٞيح٘ٙ وويلويِلذوياٍَِْ٘نولخيأَال ي٠ُلئٍِٜٟويِ٘شوعَلٌٍٖيييييؾُٔ َعاْٞ قٛي٘ تعاىل ط

ْٗيَِذٍيؿوخءؤٍُٛيسَعٌَٗيٍِٜٟيَِزٍِِٙيرِخْ٘زوِّْنوخصِيًورِخ٘ زُِيكوظ َيّوؤْطِْونوخيرُِّشٍروخٍٞيطَؤُُْٔٙوَيح٘نَّخسَيُِ

 .(2)صُِْٙظٍُٛيٌَِٙٛويَِظَْٙظٌَُٝىٍَٛياٍِٞئُنٍظٍُٛيصوخدِِِنيو

ؾع##٠ٛ ايٓ##اى يٲقتك##ا٤ آل ن##ًِ املع##اقف بايه##عٞ آل ؼُ##ٌٝ ن##ٓػ١ٝ    
املعذمات ٚاياٝٓات ايت د#ا٤ بٗ#ا ايكن#ٌ َ#ٔ عٓ#ؿ اهلل ع#م ٚد#ٌ , َٚ#ٔ         

ايتشٌُٝ اٱُْات ٯٜات ايككإٓ ٚايتؿبك آل َعاْٝٗا ٚؾ٫٫تٗ#ا   ٚدٛٙ ٖفا
ٚيا٤ اهلل عم ٚدٌ إٔ تهٕٛ آٜات ايككإٓ ساْك٠ عٓؿ ايٓاى ًٝعّا , َٚٔ 
ٜعكض عٓٗا ٜهُع املهًُو ٜتًْٛٗا آل اي٠٬ُ ايَٝٛٝ#١ , ؾٝه#تُع هل#ا , أٚ    

 ٜهُعٗا طٛعّا ٚاْيااقّا .
ؾ ؾهُع ْانّا ٜك#كإٔٚ َ#ع   عٔ بًري بٔ دابك قاٍ : ٢ًَٓ ابٔ َهعٛٚ) 

أَ#ا إٓ يه#ِ إٔ تعكً#ٛا     , اٱَاّ ؾًُا اُْكف قاٍ : أَا إٓ يهِ إٔ تؿكٗ#ٛا 
 .(4) (نُا أَكنِ اهلل (3){ٚإـا قك٤ٟ ايككإٓ ؾانتُعٛا ي٘ ٚاُْتٛا}

                                                           

 . 180نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 . 183نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
 .204نٛق٠ ا٭عكاف  (3)
 .6/1يًجعًيب -ايهًـ ٚاياٝإ (4)
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: َٔ أنكاق آ١ٜ ايهٝام أْٗا دا٤ت بُٝػ١ اؾ١ًُ اـرب١ٜ  املهأي١ ايكابع١
ْؿام آل ناٌٝ اهلل , ٚيهٓٗا أغتتُت , ٚاؿؿٜح عٔ ايفٜٔ ميتٓعٕٛ عٔ اٱ

 .(1) صًوح٘ٙ وَيرِٝوخيطَمٍٝوٌُٙٞويخوزِري بُٝػ١ اـيا  ط

ٖٚٛ َ#ٔ إعذ#ال ايك#كإٓ ٱقاؾ٠ ايعُ#ّٛ آل ؾاؼ#١ اٯٜ#١ إـ ٜتٛد#٘ ؾٝٗ#ا         
 اـيا  إىل نٌ َٔ :

 املهًُٕٛ ٚاملهًُات .ا٭ٍٚ : 
 أٌٖ ايهتا  . ايجاْٞ :
 ايهؿاق .  ايجايح :

 اٱيرتاى آل اـيا  أَٛق :َٚٔ ؾ٥٫ٌ ٖفا 
ؾع٠ٛ املهًُو يٲدتٗاؾ آل طاع١ اهلل عم ٚدٌ , ٚاملااؾق٠ إىل  ا٭ٍٚ :

اٱْؿام آل ناٌٝ اهلل بأؾا٤ ايمنا٠ ايٛادا١ , ٚإْؿاقٗا آل َُاقؾٗا املككق٠ , 

ًوحَْ٘ٝئو٘ ٍَللشِيُُِٙللٌرَيٍَٛيا٠ِ ٝوللخيح٘صَّللذوَِخصَيٍَُِّْ٘ٙللشوحءِيًوحْ٘ٝوغوللخِٔنيِيًوحْ٘موللخِِٜٙنيويلوٍَْٙيوللخييق##اٍ تع##اىل ط

ِٗيٌَشِّعَشًيٍِٜٟيح٘ٙ وِيًوح٘ٙ وَيلوِْٙٛ ي ِٟيح٘غَّزِْ ِيح٘شَِِّخدِيًوحْ٘ىَخسِِٜنيويًوٌِِيعوزِِْٗيح٘ٙ وِيًوحِرٍ ًوٌِ

 .(2) صكوِْٕٛ 

ػًٞ قإْٛ ٖٚٛ إٔ اهلل عم ٚدٌ أسا  عًُ#ّا به#ٌ َ#ا ٜؿعً#٘      ايجاْٞ :
 ايٓاى َٔ ا٭عُاٍ .

 عٔ إقتها  املعاَٞ ٚايه٦ٝات .ايمدك  ايجايح :

                                                           

 .180كإ نٛق٠ آٍ عُ (1)
 .60نٛق٠ ايتٛب١  (2)
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اٱْفاق ٚايٛعٝؿ يًهؿاق ٚاملٓاؾكو , ٚايفٜٔ ميهكٕٚ ٜٚكٜؿٕٚ  ايكابع :
قت#ٌ اي##ٓيب قُ##ؿ َ#٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚن##ًِ ٖٚ#ٛ َ##ٔ َُ##اؾٜل ايت##فنري    

  .(1) صٌَِٙٛويَِظَْٙظٌَُٝىٍَٛٚايتٛبٝؼ ايٛاقؾ آل آ١ٜ اياشح ط

 اٌشؼثح اٌثأٍح 
باٯ١ٜ اجملاٚق٠ ايتايٝ#١ هل#ا , ٖٚ#ٛ قٛي#٘ تع#اىل      ٚتتعًل ب١ًُ آ١ٜ اياشح 

َْيٌََّذٍئُزِّدويسَعٌَٗيٍِٜٟيَِزٍِٙٓويؿوخءًَحيرِخْ٘زوِّْنوخصِيًوح٘ضُرَشِيًوحِْٕ٘ظَخدِيحَْ٘ٝنِريِط ٍٞئَز رٌَ ٚؾٝ٘  (2) صٌَبِ

 َها٥ٌ :

ص ح٘ للزِّٟو: ابت##ؿأت آٜ##١ اياش##ح با٫ن##ِ املَٛ##ٍٛ ط  امله##أي١ ا٭ٚىل 

١ٜ اـرب ٚاٱغااق إ٫ أْ#٘ ٜتٓ#ُٔ اٱًْ#ا٤ ٚاـي#ا      َٚشٝض إٔ َٝػ١ اٯ
يًٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚاملهًُو يٲتعاظ ٚاٱدتٗاؾ آل طاع١ اهلل 
, ٚعؿّ اٱَػا٤ يًًكا٥ط ايت ػعًٗا بعض اييٛا٥ـ آل طكٜل ؾغ#ٛهلِ  

 اٱن٬ّ .
ٚأغتتُت آ١ٜ اياشح بفّ ٚت#ٛبٝؼ ٚؼ#ؿٟ اي#فٜٔ اي#رتطٛا ايككب#إ ,      
ٚقتًٛا ا٭ْاٝا٤ يتاؿأ اٯ١ٜ ايتاي١ٝ باـيا  إىل ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

ٌَللبٍِٞئَللز رٌََْيٌََّللذٍئُللزِّدويسَعَللٌٗيِٜللٍٟيَِزٍِٙللٓويؿوللخءًَحيرِخْ٘زوِّْنوللخصِيًوح٘ضُرَللشِيًوحِْٕ٘ظَللخدِيييٚن##ًِ ط

 .(3) صحَْ٘ٝنِريِ

يكؿ أغتتُت آ١ٜ اياشح ظ١ًُ اًْا١ٝ٥ َٚٝػ١ ايًك  , أَا آ١ٜ ايهٝام 
ؾكؿ ابتؿأت باـيا  إىل ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ , ٚيه#ٔ     
َْٛٛع اـيا  أعِ , إـ ٜتُٓٔ ايتاهٝت ٚايًّٛ يًفٜٔ نفبٛا بكنايت٘ , 

                                                           

 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 .184نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
 .184نٛق٠ آٍ عُكإ  (3)
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يٹ#ِ ته#فبٕٛ قن#ٍٛ اهلل     (1) صٌَلبٍِٞئَلز رٌََْيييٝهٕٛ َٔ َع#اْٞ قٛي#٘ تع#اىلط   

اِرَحيؿوخءوَْيحَْ٘ٝنوخٌٌُِّٞويَِخٌُ٘حي٠َشٍيوذَيا٠ِ لٓويي٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآٍ ٚنًِ , ٚآل ايتٓمٌٜ ط

 . (2) صَ٘شوعٌَُٖيح٘ٙ وِيًوح٘ٙ وَيّومٍََٙٛيا٠ِ ٓويَ٘شوعٌَُ٘وَيًوح٘ٙ وَيّوشٍيوذَياَِّٞيحَْ٘ٝنوخٌِِّنيويََٕ٘خرِرٌَٞو

ت آ١ٜ ايهٝام باـيا  إىل ايٓيب قُ#ؿ َ#٢ً اهلل   : ابتؿأ املهأي١ ايجا١ْٝ

 ٚتكؿٜك اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ : (3) صٌَبٍِٞئَز رٌََْعًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ط

 : ؾإ نفبٛى ٜا قُؿ .ا٭ٍٚ 
 : ؾإ نفبٛى ٜا قنٍٛ اهلل .ايجاْٞ 
 : ؾإ نفبٛى ٚقؿ د٦تِٗ باياٝٓات مما ـنكت٘ آ١ٜ اياشح .ايجايح 
 عٔ املعذمات ايت د٦ت بٗا . : ؾإ نفبٛى ٚأعكْٛاايكابع 

 َٚٔ َعاْٞ أٍٚ آ١ٜ ايهٝام بًشاظ آ١ٜ اياشح َها٥ٌ : 
: ؾإ نفبٛى سُٝٓا اْهكت عًِٝٗ ايعٗؿ ايفٟ اؾعٛا أْ٘ بِٝٓٗ  ا٭ٚىل
 ٚبو اهلل .
 : ؾإ نفبٛا اياٝٓات ٚاملعذمات ايت د٦ت بٗا .ايجا١ْٝ 
آ١ٜ ايهٝام ٫ ؽتِ  : ؾإ نفبٛى آل ايؿع٠ٛ إىل ايتٛسٝؿ , إـ إٔايجايج١ 

بايفٟ ـنكتِٗ آ١ٜ اياشح إمنا تًٌُ نٌ ايفٜٔ نفبٛا ب#ايٓيب قُ#ؿ َ#٢ً    
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ قاٌ ٚبعؿ اهلذك٠ , ٚأسهاّ اٯ١ٜ باق١ٝ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ 

. 
: ؾإ نفبٛى ؾأَرب , ٚايُرب يااى ٚنذ١ٝ نكمي١ يٮْاٝا٤ , قاٍ ايكابع١ 

ؾُ#ٔ َع#اْٞ اؾُ#ع ب#و آٜ#١       (1) صأًٌٍُُ٘حيحْ٘مولضٍِٚيِٜلٍٟيح٘شُعَلِٗيييٌَخصٍزِشٍئَٝوخيصوزوشويتعاىل ط
                                                           

 .184نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 .1نٛق٠ املٓاؾكٕٛ  (2)
 .184نٛق٠ آٍ عُكإ  (3)
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اياشح ٚايهٝام تكى ايعٓـ ٚإدتٓا  اٱقٖا  , إـ تؿعٛ اٯٜتإ فتُعتو 
 َٚتؿكقتو إىل إؽاـ اٱستذاز َٓٗادّا .

 : ؾإ نفبٛى ٚنفبٛا أَشابو آل ؾعٛتهِ إىل اٱميإ .اـاَه١ 
 ع٢ً ايككبإ ايفٟ تأنً٘ ايٓاق .: ؾإ نفبٛى باٱَكاق ايهاؾن١ 
: ؾإ نفبٛى ٚاؾٸعٛا بإٔ أٟ ْيب نإ ٜأتِٝٗ بايككبإ ُٜؿقٕٛ ايهابع١ 

 ب٘ .
 : ؾإ نفبٛى ٚأؾٸعٛا بأٟ أٟ ْيب نإ ٜأتِٝٗ بايككبإ .ايجا١َٓ 
 : ؾإ نفبٛى ٚقايٛا مل ٜأتٝٓا ايكنٌ باياٝٓات .ايتانع١ 
 اٝا٤ .: ؾإ نفبٛى ٚقايٛا مل ْكتٌ ا٭ْايعايك٠ 

 : ؾاّ نفبٛى ٚقايٛا مل ٜٷكتٌ ا٭ْاٝا٤ .اؿاؾ١ٜ عًك٠ 
 : ؾإ نفبٛى ؾ٬ ٜؿتنت بِٗ املهًُٕٛ ٚعا١َ ايٓاى .ايجا١ْٝ عًك٠ 
 : ؾإ نفبٛى ؾإ اهلل عم ٚدٌ ًٜٗؿ أْو يكنٛي٘ .ايجايج١ عًك٠ 

ص َ#كتو آل ايك#كإٓ   ٌَبٍِٞئَلز رٌََْي: يكؿ ٚقؾ قٛي٘ تعاىل طايكابع١ عًك٠ 

ٌَبٍِٞئَز رٌََْيٌَُّْٗيسورٍُُٕٛيرًُيسوكٍٝوشٍيًوحعِموشٍيًوالَيَّشودُيروؤْعَوَيلولٍٟيي١ٝ آل قٛي٘ تعاىل طٚايجاْ

ًواٍِٞئَلز رٌََْيٌَُّلْٗيِ٘لِيييينُا ٚقؾ َك٠ ٚاسؿ٠ بُ#ٝػ١ ط  (2) صحٌٍَِّْ٘ٚيحَْ٘ٝـٍشِِٜنيو

 .(3) ص٠َخيروشُِء يَِّٜٝخيطَمٍٝوٌُٙٞولوٝوِِٙيًوٍَُٕ٘ٛيلوٝوٍُُٕٙٛيأ٠َْظٍُٛيروشِّجٌُٞويَِّٜٝخيأَلٍٝوُٗيًوأَ

: َٔ إعذال ْظِ ايككإٓ ـنك نٌ َٔ آٜ#١ اياش#ح ٚاٯٜ#١    املهأي١ ايجايج١ 
 ايت تًٝٗا َها٥ٌ :

                                                                                                                                               

 .35نٛق٠ ا٭سكاف  (1)
 .147نٛق٠ ا٭ْعاّ  (2)
 .41نٛق٠ ْٜٛو  (3)
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: ف٧ ايكنٌ باياٝٓات , ٚايًٛاٖؿ ايٛاْشات ايت تؿٍ عً#٢  ا٭ٚىل 
 َؿم بعجتِٗ قن٬َ َٔ عٓؿ اهلل عم ٚدٌ.

ٖ٪٤٫ ايكنٌ بعجٛا قاٌ ايٓيب قُ#ؿ  : إغااق نٌ َٔ اٯٜتو بإٔ ايجا١ْٝ 
٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ , ٚؾٝ٘ غًل يا#ا  ؾع#٣ٛ ايٓا#٠ٛ , َٚ#ٔ ٖ#٪٤٫      
َه١ًُٝ ايهفا  تٓاأ آل قَٛ٘ بين سٓٝؿ١ , ٚٚؾؿ ع٢ً ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل 

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ آل املؿ١ٜٓ ٖٚٛ ٜيُع مبا يٝو ي٘.
ؿ قن#ٍٛ اهلل  عٔ ابٔ عااى قاٍ : ق#ؿّ َه#١ًُٝ ايه#فا  عً#٢ عٗ#     ٚ)

ٚنًِ املؿ١ٜٓ ؾذعٌ ٜكٍٛ : إٕ دعٌ يٞ قُؿ ا٭َك َٔ  ٚآي٘ ٢ًَ اهلل عًٝ٘
 اتاعت٘ .  ٙبعؿ

 ٚقؿَٗا آل بًك نجري َٔ قَٛ٘ . 
ٚنًِ َٚع٘ ثابت بٔ قٝو بٔ  اى  ٚآي٘ ؾأقاٌ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘

إٕ  ٚآل ٜؿ ايٓيب قيع١ دكٜؿ ست٢ ٚق#ـ عً#٢ َه#١ًُٝ آل أَ#شاب٘ ؾك#اٍ :     
ٖفٙ ايكيع١ َا أعيٝتهٗا . ٚي#ٔ تع#ؿٚ أَ#ك اهلل ؾٝ#و ٚي#٦ٔ أؾب#كت       نأيتين 

يٝعككْو اهلل . ٚإْٞ أقاى ايفٟ أقٜت ؾٝ٘ َا قأٜت ٖٚ#فا ثاب#ت ب#ٔ ق#ٝو     
 .(1)(. ثِ اُْكف جيٝاو عين

ؾه#أي٘ ع#ٔ ساي#٘, ؾ#أغربٙ أْ#٘ ٜأتٝ#٘        إىل َه#١ًُٝ  دا٤ طًش١ ايُٓكٟٚ)
 ٍ َ#اؾم, ٚيه#ٔ    : أي#ٗؿ أْ#و ايه#اـ , ٚإٔ قُ#ؿاّ     قدٌ آل ظ١ًُ, ؾك#ا

 .(2) (نفا  قبٝع١ أسا إيٝٓا َٔ َاؾم َٓك. ؾكتٌ َع٘ ّٜٛ عككبا٤ ناؾكّا
ّٜٚٛ عككبا٤ ٖٛ َعكن١ ايُٝا١َ , ٚايت ٚقعت آل قبٝع ا٭ٍٚ ن١ٓ       

اثٓت عًك٠ ٚمسٝت ايعككبا٤ بانِ املْٛع ايفٟ ٚقعت ؾٝ٘ , نُا ته#٢ُ  
ؾ#أ إيٝٗ#ا َه#١ًُٝ     سؿٜك١ املٛت ٭ٕ اؿؿٜك١ سُٕٛ نإ هلا أنٛاق عاي١ٝ

                                                           

 .1/353أْظك تأقٜؼ اٱن٬ّ  (1)
 .1/373ايهاٌَ آل ايتأقٜؼ  (2)
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( 40ٚأَشاب٘ عٓؿ تكٗككِٖ , ٚتكع  اٍ َؿ١ٜٓ ايكٜ#اض , ٚتاع#ؿ عٓٗ#ا )   
نِ , ٫ٚ تماٍ ًَاٖؿ َكرب٠ املهًُو ظاٖك٠ ٚعًٝٗا نٛق َػً#ل , َٚك#رب٠   
ايهؿ##اق قكٜا##١ َٓٗ##ا , ٚناْ##ت سؿٜك##١ امل##ٛت ته##٢ُ سؿٜك##١ اي##كمحٔ ٭ٕ   

ؾه#ُٝت سؿٜك#١    ًَهٝتٗا تعٛؾ مله١ًُٝ ايفٟ نإ ٜه٢ُ قمح#ٔ ايُٝاَ#١ ,  
 املٛت يهجك٠ ايكت٢ً ؾٝٗا .

ٚقتٌ َٔ بين سٓٝؿ١ آل ايؿٓا٤ بعككبا٤ ناع١ آ٫ف , ٚآل سؿٜك١ ٚقٌٝ ) 
 .(1) (املٛت ناع١ آ٫ف

ٚاملػتاق إ ٖفا ايعؿؾ َاايؼ ؾٝ٘ , غا١َ ٚإٔ املعكن١ مل تهتُك إ٫      
ََٜٛا ٚاس#ؿَا ٚأد#ك٣ غاي#ؿ ايُ#ًض َعٗ#ِ َ#ع َعاقْ#١ ان#ٝؿ ب#ٔ غٓ#ري           

ٚع#ٔ أب#ٞ ن#عٝؿ اـ#ؿقٟ ق#اٍ      ًٚاع١ َٔ ا٭ُْاق ايفٜٔ ن#اْٛا َع#٘ , )  
ؾغًت اؿؿٜك١ سو دا٤ ٚقت ايظٗك ٚايعُك ٚانتشك ايكتاٍ ؾ#أَك غاي#ؿ   

يٝؿ امل٪ـٕ ؾأـٕ ع٢ً دؿاق اؿؿٜك١ بايظٗك ٚايكّٛ ٜٓ#يكبٕٛ عً#٢   بٔ ايٛ
ايكتٌ ست٢ اْكيعت اؿك  بعؿ ايعُك ؾ٢ًُ بٓا غايؿ ايظٗك ٚايعُك ث#ِ  

 . (2) (بعح ايهكا٠ ٜيٛؾٕٛ ع٢ً ايكت٢ً
ٚناا ايًُض نإ عٓؿ املهًُو أسؿ ق٩نا٤ بين سٓٝؿ١ انريَا ٚامس٘ 

ٚايعاٝؿ ٚايفق١ٜ ايه٬ع ٚدعًِٗ  فاع١ ؾاقنٌ إىل قَٛ٘ إٔ ًٜاهٛا ايٓها٤
ٜيًٕٛ َٔ اؿُٕٛ , ٚبعؿ ايًُض عًِ غاي#ؿ باـؿع#١ إمن#ا ٖ#ِ ايُ#اٝإ      

 ٜ#ّٛ  ًٜٚ#و ٜ#ا فاع#١ غ#ؿعتين آل    ٚايٓها٤ اياهِٖٛ ن#٬سَا , ؾك#اٍ ي#٘ : )   
 .َكتو

قاٍ فاع١ قَٛٞ ؾُا أَٓع َٚا ٚدؿت َٔ ـيو بؿا قؿ سٓين ايٓها٤ 
 : ٚأًْؿٙ قٍٛ اَكأ٠ َٔ بين سٓٝؿ١

                                                           

 .2/161تأقٜؼ ايكنٌ ٚاملًٛى  (1)
 .3/64ا٫نتؿا٤ مبا تُٓٓ٘ َٔ َػالٟ قنٍٛ اهلل  (2)
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 َهًِٝ مل ٜال إ٫ ايٓها٤

 نااٜا يفٟ اــ ٚاؿاؾك                                         
 ٚطؿٌ تكيش٘ أَ٘

 سؿري َت٢ ٜؿع ٜهتأغك                                         
 ؾأَا ايكداٍ ؾأٚؾ٣ بِٗ

 سٛاؾخ َٔ ؾٖكْا ايعاثك                                         
 أباى ٢َٓ سٝٓ٘ؾًٝت 

 ٚيٝتو مل تو آل ايػابك                                         
 نشات عًٝٓا ـٍٜٛ ايا٤٬

 *ٚد٦ت بٗٔ مس٢ قايك                                         
 ؾُذاع١ اـري ؾاْظك يٓا

 ؾًٝو يٓا ايّٝٛ َٔ ْاظك                                         
 ع٢ً ساي١ نٛاى ؾإْا

 . (1)( تكٚعٓا َك٠ اييا٥ك                                         
 ٚمبعكن١ ايُٝا١َ اْكيع قأى ايهؿك آل اؾمٜك٠ .

َِٚٓٗ طًٝش١ بٔ غًٜٛؿ ايفٟ تٓاأ آل ب#ين أن#ؿ ٚبع#ح ي#٘ قن#ٍٛ اهلل      
٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ غايؿ بٔ ايٛيٝؿ ؾكاتً٘ , ٖٚك  طًٝش١ إىل ايًاّ 

 أنًِ ٚسهٔ إن٬َ٘ , َِٚٓٗ ا٭نٛؾ ايعٓهٞ ., ثِ 
ياٝإ ْؿع عظِٝ هلفٙ اٯٜات بإٔ ايكنٌ دا٤ٚا باملعذمات , َِٚٓٗ َٔ 
قتٌ , ٚإٔ اي#ٓيب قُ#ؿّا َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ غ#امت ايٓا#ٝو , َٚ#ٔ          
َٓاؾعٗا أْٗا ٚاق١ٝ يًٓاى َ#ٔ ايتُ#ؿٜل باي#فٟ ٜ#ؿٸعٞ ايٓا#٠ٛ , إـ إٔ نج#ك٠       

                                                           

 .3/66ا٫نتؿا٤ مبا تُٓٓ٘ َٔ َػالٟ قنٍٛ اهلل  (1)
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ى آل يو ٚقٜا١ , إىل داْا ٌَٝ طا٥ؿ١ َٔ ايٓاى مح١ٝ املؿعو ػعٌ ايٓا
 يًكا١ًٝ ٚايٓها أٚ يًٗح ٚقا٤ املاٍ .

 إػجاش اٌَح اٌراذً 
إبتؿأت آ١ٜ اياشح با٫نِ املٍَٛٛ طايفٜٔ ص ٫ن#تٓاا  َه#ا٥ٌ َ#ٔ    
ٖفا اٱبتؿا٤  إـ ٜتٌُ َْٛٛع آ١ٜ اياشح مب#ا تك#ؿَٗا يته#ٕٛ ايٓه#ا١ ب#و      

١ٜ ٖٞ ايعُّٛ ٚاـُّٛ امليًل ,ٖٚٛ ع٢ً اٯٜات ايهابك١ ٚأٍٚ ٖفٙ اٯ
 ٚدٛٙ :

 : إقاؾ٠ َُٕٓٛ اٯ١ٜ قاٌ ايهابك١ َٔ أٚهلا .ا٭ٍٚ 
 : إقاؾ٠ قتٌ ا٭ْاٝا٤ املفنٛق آل اٯ١ٜ قاٌ ايهابك١ .ايجاْٞ 
 : إقاؾ٠ غامت١ اٯ١ٜ قاٌ ايهابك١ .ايجايح 
ابتؿأت ب٘ : اي١ًُ بو أٍٚ اٯ١ٜ ايهابك١ ٚا٫نِ املٍَٛٛ ايفٟ ايكابع 
 آ١ٜ اياشح .
: اي١ًُ ب#و غامت#١ اٯٜ#١ ايه#ابك١ ٚأٍٚ ٖ#فٙ اٯٜ#١ , ٚتك#ؿٜك        اـاَو 

 اؾُع بُٝٓٗا :ٚإٔ اهلل يٝو بظ٬ّ يًعاٝؿ ايفٜٔ قايٛا إ اهلل عٗؿ إيٝٓا ( .
 : انتك٬ٍ أٍٚ اٯ١ٜ آل َُْٓٛٗا . ايهاؾى 

ٚترتيض َعاْٞ ٖفا اٱنتك٬ٍ بًشاظ ْظِ ايككإٓ ٚإٔ ؾٛاٌَ اٯٜات 
تٛقٝؿ١ٝ  ؾًُا إبتؿات اٯ١ٜ به١ًُ كَُٛ#١ ؾ٬ب#ؿ إٔ ته#ٕٛ ٖٓ#اى أن#كاق      
َٚعاْٞ هلفا اٱبتؿا٤ ٜكـ عٓؿٖا ايعًُا٤ , نُا أْٗا تٓؿع عًِ نٝام اٯٜات 

 . (1)ايت أنهٓاٙ ع٢ً مٛ ايتؿٌُٝ ٚاياٝإ آل ٖفا ايهٹؿك 
                                                           

 يكؿ َؿقت عؿ٠ أدما٤ آل اي١ًُ بو اٯٜات ٖٚفٙ ا٭دما٤ ٖٞ : (1)
 باٯ١ٜ ايت قاًٗا. 152: اؾم٤ ايعًكٕٚ بعؿ املا١٥ ٚخيتِ ١ًَ  ا٭ٍٚ
بًيك َٔ  153: اؾم٤ ايجاْٞ ٚايعًكٕٚ بعؿ املا١٥ ٚخيتِ ب١ًُ ييك َٔ اٯ١ٜ  ايجاْٞ

 .151اٯ١ٜ 
بً#يك   154: اؾم٤ اـاَو ٚايعًكٕٚ بعؿ املا١٥ ٚخيتِ ب١ًُ ييك َٔ اٯ١ٜ  ايجايح
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و آ١ٜ اياشح إٔ ايكا٥#ٌ بً#ك  ايككب#إ ي#ٝو ؾ#كؾّا ٚاس#ؿّا ب#ؿيٌٝ        ٚتا

ص ؾتؿٌٓ اهلل عم ٚدٌ ٚقاّ بايكؾ عً#ِٝٗ بآٜ#١   ح٘ زِّٟويَِخٌُ٘حَٝػ١ اؾُع ط

 ْالي١ َٔ ايهُا٤ تتُٓٔ أَٛقّا :
 : اٱغااق عٔ قٍٛ ٚإؾعا٤ ايعٗؿ . ا٭ٍٚ
تٓمٍ : َُٕٓٛ ايعٗؿ ايفٟ أغربٚا عٓ٘ مبذ٧ ايكنٍٛ بككبإ ٚايجاْٞ 

 ْاق بٝٓا٤ َٔ ايهُا٤ ؾتأنً٘ ٫ٚ ترتى َٓ٘ أثكّا أٚ قَاؾّا .
 .(1){ست٢ ٜأتٝٓا بككبإ تأنً٘ ايٓاق  }عٔ ابٔ عااى آل قٛي٘ ٚ)

قاٍ : ٜتُؿم ايكدٌ َٓا ؾإـا تكاٌ َٓ#٘ أْمي#ت عًٝ#٘ ْ#اق َ#ٔ ايه#ُا٤        
  .(2)(ؾأنًت٘

ٚبع#جِٗ  :  تعًٝل اٱميإ ع٢ً ايًك  إ٫ َع ؼكل ٖ#فا ايً#ك    ايجايح 
ع٢ً إجياؾ يكا٥ط أغك٣ , ؾٓميت آ١ٜ اياشح ٱبياٍ ٖفا ايًك  ٚاملٓع َٔ 

 ايتُاؾٟ آل ايًكا٥ط.
ؾُٔ إعذال آ١ٜ اياشح ايػريٟ َٓع أٌٖ ايهتا  ٚايٓاى به٪اٍ ايٓيب 
٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ بًكا٥ط َتعؿؾ٠ , ٚإ٫ ياعح نٌ قا١ًٝ بٛؾؿ َٚع٘ 

  اٱن٬ّ .عؿ٠ َها٥ٌ ٚدعًٗا يكطَا يؿغٛهلِ إىل

                                                                                                                                               

 .153َٔ اٯ١ٜ 
بً#يك َ#ٔ    161كابع ٚا٭قبعٕٛ بعؿ املا١٥ خيتِ ب١ًُ ييك َٔ اٯ١ٜ : اؾم٤ اي ايكابع

 . 164اٯ١ٜ 
 181 -180: اؾم٤ ايهاؾى ٚايجُإْٛ بعؿ املا١٥ ايفٟ أغتِ باي١ًُ بو اٯ١ٜ  اـاَه١

 َٔ نٛق٠ آٍ عُكإ .
 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 .3/8ايؿق املٓجٛق  (2)
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ًوَِلللخٌُ٘حيَ٘لللٍٟي٠ُلللئٍِٜٟويَ٘لللٓويكوظ لللَيطٍَْـَلللشويَ٘نولللخيِٜلللٍٟيحألَسٍضِييييٚآل ايتٓمٜ###ٌ ط

 .(1)صّونٍزٌَلًخ

: ا٭َك َٔ اهلل عم ٚد#ٌ إىل اي#ٓيب قُ#ؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘       ايكابع 
ٚنًِ )قٌ( , َٚٔ اٱعذال آل املكاّ إٔ ا٭َك َٔ اهلل مل ٜٓمٍ بايٛسٞ آل 

يكؿنٞ, إمنا دا٤ بككإٓ ٫ تٌُ إيٝ٘ ٜؿ ايتشكٜـ ٚيٝتًٛٙ ايه١ٓ أٚ اؿؿٜح ا
 املهًُٕٛ نٌ ّٜٛ .

 : ايتؿٌُٝ ؾُٝا دتر ب٘ ايٓيب ,َٖٚٛٔ دٗات :اـاَو 
: اٱستذاز مبذ٧ ايكنٌ ايهابكو بايرباٖو ٚاؿذر ايهاطع١ ا٭ٚىل 

. 
ايفٟ : ايتٛثٝل ايهُاٟٚ بإٔ ا٭ْاٝا٤ ايهابكو دا٤ٚا بآ١ٜ ايككبإ ايجا١ْٝ 

 تٓمٍ عًٝ٘ ْاق َٔ ايهُا٤ ؾتأنً٘ مبكآ٣ َٚهُع َٔ ايٓاى .
: ا٭َك َٔ اهلل إىل ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ب#ايكؾ  ايجايج١ 

عًِٝٗ , ؾُٔ ؾٌٓ اهلل أْ٘ مل ٜرتى ايكٍٛ بًك  ايككبإ , إمنا ْ#مٍ ا٭َ#ك   
ٜٴ#كؾؾ آل اجمل#ايو َٚٓت#         ؿٜات َٓ٘ تعاىل غَُٛ#٘ ٭ٕ ٖ#فا ايك#ٍٛ ي#ٛ بك#ٞ 

 املؿ١ٜٓ ؿؿثت ؾت١ٓ ٚإؾتتإ ٚيتهاا باٱْكاق بهكاٜا ايؿؾاع َٔ دٗات :  
 : اٱًْػاٍ ايعاّ بايًكٚ  يًتُؿٜل بايٓا٠ٛ .ا٭ٚىل 
 : مساع أَٛات بايتشكٜض ع٢ً ايكعٛؾ عٔ ايؿؾاع .ايجا١ْٝ 
 : ايٓكِ آل أعؿاؾ أؾكاؾ ايهكاٜا .ايجايج١ 
 : اْتًاق اٱياعات ايهاـب١ .ايكابع١ 

                                                           

 .90نٛق٠ ا٫نكا٤  (1)
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: ظٗٛق َٛت ايٓؿام , ٚٚدٛؾ آـإ ناَع١ ي#٘ , ق#اٍ تع#اىل    اَه١ اـ

َٖيلوٍَْٙيٍِٛيعٌَسوس يطُنوزِّجُيٍَٛيرِٝوخيٌِِيٌُُِٙرِيٍِٛيُِْٗيحعٍظَيٍضِثٌُحياَِّٞيح٘ٙ ط وويّولٍزَسَيحَْ٘ٝنوخٌٌُِّٞويأٍَٞيطُنوضَّ

 . (1)صَٜخْشِؽ يٜوخيطَلٍزَسًَٞو

 كو .: إَػا٤ بعض ْعاف ايكًٛ  يًُٓاؾايهاؾن١ 
 :  اٱغكا٤ بافٍ ا٭َٛاٍ يٲْكاق بايٓا٠ٛ ٚايتٓمٌٜ .ايهابع١  
: تعٓٝؿ نعٞ قكٌٜ يكت#اٍ اي#ٓيب َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ       ايجا١َٓ 
 ٚأَشاب٘ .

: ـنك آ١ٜ اياشح ياعج١ قنٌ نابكو َ#ٔ عٓ#ؿ اهلل ع#م ٚد#ٌ     ايهاؾى 

دٍسُِيٜوخيٍَّْموُٗيرِِيًوالَيرٍُِٕٛياٍِٞيُِْٗيٜوخئُنٍضَيرِذٍلًخيٍِٜٟيح٘شُعَِٗيًوٜوخيأَ,ٚآل ايتٓمٌٜ ط

 .(2) صأَط زِكَياِال يٜوخيٌَّكوَياََِِّ٘يًوٜوخيأ٠ََخياِال ي٠َزِّش يَٜزِني 

 .ٖك٠ يًكنٌ , ؾهٌ قنٍٛ دا٤ مبعذم٠: اياٝٓات ٚايع٬َات ايااايهابع 
 : ف٧ طا٥ؿ١ َٔ ايكنٌ مبعذم٠ ْمٍٚ ْاق تأنٌ ايككبإ .ايجأَ 
آٜ##١ اياش##ح ؿكٝك##١ ٖٚ##ٞ ته##فٜا أقب##ا  ايً##كٚ    : نً##ـ ايتان##ع 
 با٭ْاٝا٤ .

ٚؾٝ٘ اياق٠ إىل َهأي١ ٖٚٞ ست٢ يٛ دا٤ هلِ ايٓيب بًك  ايٓاق ٚايككبإ 
ؾاِْٗ ئ ٜ٪َٓٛا بكنايت٘ , إمنا ٜٓتكًٕٛ يً#ك  آغ#ك , ٚميه#و غريٖ#ِ ع#ٔ      
اٱميإ إ٫ َع ايًك  اـاّ ب#٘ , َٚ#ٔ غُ#ا٥ِ ايع#ك  آْ#فاى إٔ ن#ٌ       

ا ياّْا َهتك٬ّ ٚتيُع بأَاْٞ عؿٜؿ٠ نٛا٤ اي#ت ؽ#ِ أؾ#كاؾ    قا١ًٝ تتػف هل

                                                           

 .64نٛق٠ ايتٛب١  (1)
 .9نٛق٠ ا٭سكاف  (2)
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ٍَْ٘ظويرِؤَٜوخ٠ٍُِِّْٕٛيًوالَيأَٜوخ٠ِِِّيأَىٍِٗيحِْٕ٘ظَخدِيٜولٍٟيّومٍٝولْٗيييايكا١ًٝ أٚ ق٥ٝهٗا , قاٍ تعاىل ط

 .(1) صعٌَءًحيَّـٍضويرِوِيًوالَيّوـِذٍيَ٘وَيٍِٜٟيدًَِٞيح٘ٙ وِيًوًِّْ٘خيًوالَي٠َصِريًح

 ٌ عؿؾ َٔ ايكنٌ ٚا٭ْاٝا٤ ظًُّا ٚعؿٚاّْا .: قت ايعايك
: ايؿع٠ٛ ٭ثاات َؿم ؾع٠ٛ إقاؾ٠ اٱميإ ٚاٱَتٓاع عٓ٘  اؿاؾٟ عًك

, يٝهٕٛ َٔ َعاْٞ اٱستذاز آل آ١ٜ اياشح كاطا١ ايفٜٔ ايرتطٛا ايككبإ 
عؿّ َٛا٠٫ ايفٜٔ قتًٛا ا٭ْاٝا٤ ٚسجِٗ عً#٢ اٱَتٓ#اع ع#ٔ قان#اتِٗ ؾُٝ#ا      

 ايرتطٛا . 
إعذال آ١ٜ اياشح أْٗا ـنكت ا٭ْاٝا٤ ايفٜٔ قتًِٗ ايهؿ#اق بُ#ؿ١    َٚٔ

 ايكناي١ ٚايكنٌ , ٱؾاؾ٠ َها٥ٌ :
 قتٌ ايكنٍٛ أيؿ ظًَُا ٭ْ٘ دا٤ بًكٜع١ َاتؿأ٠ .ا٭ٚىل : 
قٝاّ اؿذ١ ع٢ً ايفٜٔ قتًٛا ايكنٌ بأِْٗ قأٚا املعذمات ايت  ايجاْٞ :

حعٍظٍََّْنوظْيوخيأ٠ٍَُْغَيٍَٛيـًُْٙٝخيًولًٌَُّٙحيٌَخ٠فُشٍئًٍَْوئَخٞويًوؿولوذًَحيرِيوخيًودا٤ٚا بٗا , قاٍ تعاىل ط

 .(2)صلوخِِزوشُيحٍَْْ٘ٝغِذِّٟو

: ؾع٠ٛ ايٓاى يًتؿبك آل اياٝٓات ايت دا٤ بٗا قن#ٍٛ اهلل َ#٢ً   ايجايج١ 
 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ .

: دع#ٌ ايهؿ#اق ًٜٓ##ػًٕٛ بايت#ؿبك آل املعذ#مات , ٚآل ظًُٗ##ِ     ايكابع#١  
 ٭ْؿهِٗ ٚدشٛؾِٖ بايكناي١ .

يكؿ قاّ املًكنٕٛ آل أٜاّ ايتٓمٌٜ ا٭ٚىل بايُؿري ٚايتُ#ؿٝل , عٓ#ؿَا    
ٜتًٛ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ايككإٓ , ؾٓميت اؿكٚف املكيع١ 

                                                           

 .123نٛق٠ ايٓها٤  (1)
 .14نٛق٠ ايٌُٓ  (2)
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, ٚناْت آل بؿا١ٜ ايهٛق ايككآ١ْٝ , ؾف  إْتااِٖٗ , َٚٓعِٗ َ#ٔ إًْ#ػاٍ   
 ٜات ايككإٓ .أْؿهِٗ ٚايٓاى عٔ اٱن٬ّ ٯ

ٚدا٤ت آ١ٜ اياشح بفّ ايفٜٔ قتًٛا ايكنٌ ملٓع ايهؿاق َٔ ايتعؿٟ ع٢ً 
ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ , يترت٣ املعذمات , ٚتتٛايٞ اياٝٓات 
, ٜٚأتٞ ايُٓك بعؿ ايُٓك يًٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ مبعذم٠ َٔ 

٭ن#اا  َٚك#ؿَات املعكن#١ ,     عٓؿ اهلل عم ٚدٌ , إـ ٜتشكل ايُٓك غ٬ؾَا
ؾٝشها ايهؿاق أعؿاؾ اؾٍٝٛ ٚاـٌٝ ٚايكٚاسٌ ٚا٭نًش١ عٓؿ نٌ َٔ 
ايؿكٜكو , ٜٚكٕٚ ايكدشإ ٚايهجك٠ عٓؿِٖ , َٚا إٔ ٜاؿأٚا باهلذّٛ ست٢ 

 ًٜكٛا اـهاق٠ ٚاهلممي١ .
ٚتؿٌٓ اهلل عم ٚدٌ ٚغٓؿـ ع#ٔ امله#ًُو ٚايٓ#اى , ٚدع#ٌ اي#ٓيب       

ٚآي٘ ٚنًِ , ٜكّٛ بايتٛد#٘ إىل بع#ض ايكاا٥#ٌ اي#ت      قُؿَا ٢ًَ اهلل عًٝ٘
 تٟٓٛ اهلذّٛ ع٢ً املؿ١ٜٓ , ؾتكّٛ نتا٥ا املهًُو بتؿكٜل ًعِٗ .

حٓٞويخوٍ ًويح٘ٙ وَيلونٍُٕٛيًولوِٙٛويأََّٞيٌٍُِْٕٛيظَمًٍٍخيٌَلبٍِٞيّوُٕلٍٟيييٚآل ايتٓمٌٜ ط

ٍُٕٟيِٜنٍٍُٕٛيأًَْ٘ يّوىِْٙزٌَحيأٍََْ٘لٍِْٟيرِلبِرِْٞيح٘ٙ لوِييييِٜنٍٍُٕٛيِٜخثَشٌيصوخرِشوس يّوىِْٙزٌَحيِٜخثَظٍَِْٟيًواٍِٞيّو

 . (1)صًوح٘ٙ وَيٜوكويح٘صَّخرِشِّٟو

ٚٚقؾ يؿ#ظ طقكب#إ ص ث#٬خ    ٚميهٔ ته١ُٝ آ١ٜ اياشح )آٜ#١ ايككب#إ(    
َكات آل ايككإٓ , نًٗا بُٝػ١ ايتٓهري َٔ غري تعكٜـ بأيـ ٫ّٚ , َٚٓٗ#ا  

ًوحطُْٗيلوٍَْٙيٍِٛي٠َزوؤَيحرٍنوٍِيادوٚويرِخْ٘لوُِّياِرْيَِشَّرولخييعاىل طايككبإ ايفٟ قكب٘ ٚيؿا آؾّ بكٛي٘ ت

                                                           

 .66نٛق٠ ا٭ْؿاٍ  (1)
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ٙ ليييييييييي ُٗيح٘ َّزَّل ّوَظ ٝولخي َٖيِا٠  َِلخ ٓوي َٙنَّل ُِْظ َٖيأَل َِلخ ٍٟيحٓخولِشي ِٜل ْٗي َّزَّل ََّظ ي ٍٛ َ٘ل ًو ٝوخي ٍٟيَأكوِذِى ِٜ ي َٗ ُّزِّ ٌَُظ وَيِٜلٍٟييٍُِشروخ٠ًخي

 .(1)ص حَْ٘ٝظ ِّنيو

قكباَْا ؾكك  ٖابٌٝ ناًّا َٔ غُٓ٘  ؾُع إٔ ن٬ّ َٔ ٖابٌٝ ٚقابٌٝ قك ٸ

ص مم#ا  ُِشٍروخ٠ًخٚقكٸ  قابٌٝ َرب٠ َٔ قاض , إ٫ إٔ اٯ١ٜ ٚقؾت بُٝػ١ املؿكؾ ط

 ٜؿٍ ع٢ً إقاؾ٠ اؾٓو َٔ ايًؿظ.
ٌٖٚ املكاؾ ايرتا  طا٥ؿ١ َٔ ايٓاى عً#٢ اي#ٓيب َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘      

ح٘ زِّٟويَِخٌُ٘حيح طٚنًِ ْمٍٚ ْاق تأنٌ ايككبإ نُا آل قٛي٘ تعاىل آل آ١ٜ اياش

 .(2) صاَِّٞيح٘ٙ وويلويِذوياٍَِْ٘نوخيأَال ي٠ُئٍِٜٟويِ٘شوعٌٍَٖيكوظ َيّوؤْطِْونوخيرُِّشٍروخٍٞيطَؤُُْٔٙوَيح٘نَّخسَ

َكف ايياٝع١ ٚاٱنتؿا٤ بككبإ ٚاس#ؿ أّ إٔ ن#ٌ ًاع#١ َ#ِٓٗ تك#ؿّ      
 ٖٛ ايجاْٞ . قكباّْا ٚتكٜؿ إٔ  ٜؿعٛ ايٓيب إٔ تٓمٍ ْاق بٝٓا٤ تانً٘ , املػتاق

إمنا دا٤ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ باملعذمات ايعك١ًٝ ٚبٝإ 
أسهاّ ايًكٜع١ آل ايعااؾات ٚاملعا٬َت ٚتاًٝؼ آٜات ايككإٓ ٚأسهاّ ٚنٓٔ 

 ايؿكا٥ض ٚايعااؾات . 

صآل ايك##كإٓ إ٫ آل آٜ##١ اياش##ح ٚنأْ##٘ بً##اق٠  لويِللذوياٍَِْ٘نوللخٚمل ٜ##كؾ يؿ##ظ ط

جيؿٕٚ قَّٛا غري ٖ٪٤٫ ٜؿٸعٕٛ ايعٗؿ بو اهلل ٚبٝ#ِٓٗ ,   يًُهًُو بأِْٗ ٫
 ٚإٔ آ١ٜ اياشح تأتٞ ع٢ً ٖفا ايكٍٛ , ٚتٓؿٞ عٓ٘ ا٭ٌَ .

ٚيٛ نإ اهلل ناشاْ٘ قؿ عٗؿ إي#ِٝٗ ب#أ٫ ٜ٪َٓ#ٛا يكن#ٍٛ ست#٢ ٜ#أتِٝٗ       
بككبإ ؾ٬بؿ إٔ ٖفا ايعٗؿ دا٤ بٛاني١ ايكنٌ أْؿهِٗ , ؾًٝو َٔ ٚاني١ 

                                                           

 .27نٛق٠ املا٥ؿ٠  (1)
 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
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عا١َ ايٓ#اى إ٫ ايكن#ٌ ٚا٭ْاٝ#ا٤ , إـٕ مل#اـا قتً#ٛا      بو اهلل عم ٚدٌ ٚبو 
 ايكنٌ ؟

نٝـ ٜأغفٕٚ بايعٗؿ ايفٟ دا٤ٚا ب٘ ٚآل ْؿو ايٛقت ٜكَٕٛٛ بكتًِٗ , 
َع إٔ ايتُهو بايعٗؿ ياٖؿ ع٢ً َؿم ْاٛتِٗ ٚأِْٗ قنٌ َٔ عٓ#ؿ اهلل  
ع##م ٚد##ٌ , يٝه##ٕٛ َ##ٔ إعذ##ال اٯٜ##١ اي##فاتٞ بٝ##إ ايتٓ##اقض ٚاملػايي##١ آل 

 ؿ , ٚٚقٛؾِٗ عٓؿ يكٚ  املعذم٠ اـا١َ .إؾعا٥ِٗ ايعٗ
يكؿ نأيت قكٌٜ ايٓيب قُؿّا ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ عؿؾَا نجريَا َٔ 
املعذمات , ٚيهِٓٗ مل ٜكٛيٛا إٔ اهلل عم ٚد#ٌ عٗ#ؿ إيٝٓ#ا إٔ ْه#أٍ ٖ#فٙ      

 املعذمات , أٚ أْٗا ؾٌُٝ بو اٱميإ بايكناي١ ٚايتهفٜا بٗا .
ي##ٓيب قُ##ؿَا َ##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚن##ًِ أَ##ا ٖ##٪٤٫ اي##فٜٔ ان##تكاًٛا ا

بايًكٚ  بعؿ ٖذكت٘ ؾكؿ ْهاٛا تًو ايًكٚ  إىل نْٛٗا عٗؿَا بٝ#ِٓٗ ٚب#و   
 اهلل عم ٚدٌ .

ؾذا٤ ايكؾ آل آ١ٜ اياشح ياٝإ قإْٛ ٖٚٛ إٔ ايٓيب قُؿّا ٢ًَ اهلل عًٝ٘ 
ٚآي٘ ٚنًِ مل داق  ٜٚكاتٌ قكًَٜا ٫ٚ ٖ٪٤٫ ايفٜٔ اؾٸعٛا ايعٗؿ بو اهلل 

 عم ٚدٌ ٚبِٝٓٗ .

ًوٜوخيٜونومونولخيأٍَٞيييٝهٕٛ َٔ َعاْٞ اؾُع بُٝٓٗا اٱعذال آل قٛي٘ تعاىل ط

َٗيرِخّٓوخصِياِال يأٍَٞئَز دويرِيوخيحألًٌََُّ٘ٞويًواطٍَْنوخيػٌََٝدويح٘نَّخَِشَيَٜزٍصِشوسًيٌَفٌَََٙٝحيرِيوخيًوٜوخي٠ُ شٍعُِٗيرِخّٓوخصِي٠ُشٍعِ

 .(1)صاِال يطَخًٌٍِّْخ

يكؿ نأيت قكٌٜ َٔ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚن#ًِ إٔ جيع#ٌ   
هلِ نًَُا ُٜعؿٕٚ ب٘ إىل ايهُا٤ ؾريٕٚ َعاملٗا ٜٚهتًؿٕٛ َٔ أنكاقٖا , 
ٜٚأغفٕٚ َٔ غما٥ٓٗا , ٚنأيٛٙ إٔ ٜٓمٍ َع٘ ًَو َٔ ايه#ُا٤ ًٜ#ٗؿ بأْ#٘    

                                                           

 .59نٛق٠ ا٫نكا٤  (1)
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ٍٞيحعٍلظَؽَمٍضويأٍَٞييًواٍِٞئَخٞوئَزَشويلوٍَْٙٓوياِلٍشوحظُليٍَٛيٌَلبِييقنٍٛ , قاٍ تعاىل ط

طَزٍظَىِِوي٠ًٍََّخيٌِِيحألَسٍضِيأًٍَيعَٙ ًٝخيٌِِيح٘غَّٝوخءِيٌَظَؤْطِْويٍَٛيرِآّوشٍيًوٌٍَ٘يشوخءويح٘ٙ وَيَ٘ـوٝومويٍَٛيلوََٙي

  .(1) صحْ٘يَذوٍيٌَيويط٠ٌَََُّٕٟيٍِٜٟيحْ٘ـوخىِِٙنيو
 إػجاش اٌَح اٌغريي

ىل اٱميإ , ٚتهتأٌَ َٔ غُا٥ِ آٜات ايككإٓ إٔ نٌ آ١ٜ َٓ٘ تؿعٛ إ
ايهؿك ٚت٢ٗٓ عٔ اي٬ٓي١ ٚاٱقا١َ ع٢ً املعُ#١ٝ , ٚد#ا٤ ي#يك َ#ٔ آٜ#ات      
ايككإٓ بُٝػ١ اٱستذاز َٚٓٗا إقاؾ٠ اٱستذاز آل ا٭قض إىل ّٜٛ ايكٝا١َ 

ًوؿوخدِْ٘يٍَٛيرِخ٘ ظِِيىِِويأَكٍغوَٟياَِّٞيسورَّٓويىٌَويأَلٍََٙٛيرِٝوٍٟي, َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل ط

 . (2) صزِِْٙوِيًوىٌَويأَلٍََٙٛيرِخَْ٘ٝيٍظَذِّٟوظَٗ يلوٍٟيعو

 َٚٔ اٱستذاز َا ٜهٕٛ غاََا ٖٚٛ ع٢ً يعا :
 اٱستذاز غُّٛ املْٛٛع . ا٭ٚىل :
 اٱستذاز ع٢ً طا٥ؿ١ ٚؾ١٦ َٔ ايٓاى , ٖٚٛ ع٢ً ٚدٛٙ : ايجا١ْٝ :
 إقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايفٜٔ نؿكٚا . ا٭ٍٚ :
 اٱستذاز ع٢ً طا٥ؿ١ َٔ أٌٖ ايهتا  . ايجاْٞ :

ًواِرَحيَِِْٗيَ٘يٍَٛيطَموخٌٍَ٘حياََِ٘يٜوخياٱستذاز ع٢ً املٓاؾكو , قاٍ تعاىل ط ايجايح :

 .(3)صأ٠َضوَٖيح٘ٙ وَيًواََِ٘يح٘شَّعٌَِٖيسوأٍَّضويحَْ٘ٝنوخٌِِّنيويّوصَذًُٞويلونٍٓويصَذًَدًح

                                                           

 .35نٛق٠ ا٭ْعاّ  (1)
 .125نٛق٠ ايٓشٌ  (2)
 .61نٛق٠ ايٓها٤  (3)
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ٔ غري ـنك ايفٜٔ قايٛا بٗ#ا  اٱستذاز ع٢ً املك٫ٛت ايااط١ً َ ايجايج١ :
٭ٕ امل##ؿاق آل اٱَ##٬ع عً##٢ ايك##ٍٛ , ْع##ِ يًكا٥##ٌ َْٛ##ٛع١ٝ آل ا٭ث##ك ,  

 ٚدا٤ت آ١ٜ اياشح َٔ ايٛد٘ ايجاْٞ َٔ ايًعا١ ايجا١ْٝ أع٬ٙ .
ٖٚ##ٌ ٜ##ؿغٌ اٱن##٬ّ بٝ##ٛت َٚٓت##ؿٜات اي##فٜٔ ـن##كتِٗ آٜ##١ اياش##ح    

ٍٚ اٯ١ٜ ,ٖٚٛ بايرتا  ايككبإ , اؾٛا  ْعِ , ٖٚفا ايؿغٍٛ قاٌ ٚبعؿ ْم
 َٔ ؾٌٓ اهلل آل َٓاؾع آٜات ايككإٓ .

ؾُٔ غُا٥ِ آ١ٜ اياشح بعح ايٓؿك٠ آل ايٓؿٛى َٔ اؾؿاٍ بػري سل  
, َٚٔ املػايي١ , نُا أْٗ#ا تتٓ#ُٔ ايتش#ؿٟ سٝ#ح اغتتُ#ت بكٛي#٘ تع#اىل        

٫ٚ خي#تِ َْٛ#ٛع اـامت#١ ٖ#فا مبٓ#اَو آٜ#١        (1)صاٍِٞئُنٍظٍُٛيصولخدِِِنيويط

, ٚؾٝ##٘ لد##ك ع##ٔ اٱؾ##رتا٤ عً##٢ ا٭ْاٝ##ا٤ , ٚتكغٝ##ا اياش##ح ب##ٌ ٖ##ٛ أع##ِ 
 باهلؿ٣ ٚاٱميإ .

يكؿ قايٛا أِْٗ إـا غُٓٛا غُٓٝ#١ أٚ قكب#ٛا قكباْ#ّا ْمي#ت ْ#اق بٝٓ#ا٤ َ#ٔ        
ايهُا٤ ؾأنًت٘ ,ٖٚٛ ع١َ٬ ايكاٍٛ , أَا إـا مل تٓمٍ ْاق َٔ ايه#ُا٤ تأنً#٘   

ٜ#ؿٕٚ يًػٓ#ا٥ِ   ؾُعٓاٙ إٔ اهلل مل ٜكاً٘ َِٓٗ , ؾٝاك٢ ع٢ً ساي٘ , ٚنأِْٗ ٜك
ايت انتٛىل عًٝٗا املهًُٕٛ َٔ ايفٜٔ نؿكٚا آل َعكن١ بؿق ٚمٖٛ#ا تاك#٢   
ع٢ً ساهل#ا , ٚت#رتى ؾ#٬ ٜٓتؿ#ع َٓٗ#ا امله#ًُٕٛ َ#ع إٔ املً#كنو ًٜٛس#ٕٛ          
باهلذّٛ ايٛيٝو , ٚناْت ا٭غااق تأتٞ َٔ َه١ ب#أِْٗ ٜه#تعؿٕٚ ملعكن#١    

اؾ١ً أبٞ نؿٝإ أسؿ , ٚطاف بعض ق٩نا٤ قكٌٜ ع٢ً أقبا  ا٭َٛاٍ آل ق
 ٚنأيِٖٛ تهػري ا٭َٛاٍ آل ايجأق ملعكن١ بؿق ,ٚقت٬ِٖ ايهاعو ؾٝٗا .

 ٚؼتٌُ ٚدّٖٛا :
: إقاؾ٠ تهػري نٌ أَٛاٍ ايكاؾ١ً ٚايت ناْت َ٪يؿ#١ َ#ٔ أي#ـ     ا٭ٍٚ 

 بعري ق١ًُ بايفٖا ٚايؿ١ٓ ٚايكُض ٚايًعري ٚايجٝا  ٚغريٖا .
                                                           

 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
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 . : يكؿ نأيٛا ايتربع بأقباع ايكاؾ١ًايجاْٞ 
: أقاؾٚا أَٛاٍ ايكاؾ١ً ٚغريٖا , أٟ أِْٗ ؾتشٛا أبٛا  اهلاات ايجايح 

 ٚايتربع يكتاٍ ايٓا٠ٛ ٚايتٓمٌٜ .
ٚاملػتاق ٖٛ ايجاْٞ ٚايجايح إـ سجٛا ع٢ً ايتربع يتكّٛ اؿذ١ عً#ِٝٗ ,  
ؾامنا أْعِ اهلل عم ٚدٌ عًٝ٘ بايتذاق٠ َع ايًاّ ٚايُٝٔ يٝتعاٖؿٚا ايتٛسٝؿ 

ٚتٓمٜٗ٘ َٔ َؿاِٖٝ اي٬ٓي١ , ٫ إٔ ُٜٓاٛا ا٭َٓاّ  ٚدؿظٛا سك١َ اياٝت

ِ٘لبِّيويِييؾٝ٘ , ٚداقبٛا ايٓيب قُؿّا ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ , قاٍ تعاىل ط

ًٍِيي*ُِشوٍّشٍي ٍٛيسِكٍَٙشَيح٘شِّظَخءِيًوح٘صَّْ ح٘ زُِيأَؼْموٝويٍَٛيٍِٜٟيي*ٌَْْٙومٍزَذًَحيسودَّيىوزَحيحْ٘زوٍْضِيي*اِّيوٌِيِ

 .(1) صؿٌَقٍيًواٜونويٍَٛيٍِٜٟيخوٌٍيٍ

ؾآٜ#١   (2)صَّشِّذَيح٘ٙ لوَيأٍَٞيَّخٍَِّلًويلولنٍٍُٕٛيًوخَِٙلُويحإل٠ِغولخَٞيظَلمًٍِْخييييييٚآل ايتٓمٌٜ ط

 اياشح َٔ ايتػؿٝـ َٔ دٗات :
َكف ايٓ#اى ع#ٔ قاقب#١ ٚقت#اٍ اي#ٓيب َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘         ا٭ٚىل : 

 ٚنًِ .
لدك ايٓاى عٔ اٱنجاق َٔ ايًكا٥ط ع٢ً ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل  :ايجا١ْٝ 

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ , آل با  اٱعذال .
إعا١ْ املهًُو ٚتأًِٖٝٗ يٲستذاز ع٢ً ايفٜٔ نؿكٚا َٔ با   ايجايج١ :

ا٭ٚي١ٜٛ ايكيع١ٝ , ؾإـا ناْت اٯ١ٜ تتُٓٔ اٱستذاز عً#٢ أٖ#ٌ ايهت#ا     
٢ ايفٜٔ نؿكٚا َٚكؾِٗ عٔ عااؾ٠ ؾٝهٕٛ َٔ با  ا٭ٚي١ٜٛ اٱستذاز عً

 ا٫ٚثإ .

                                                           

 .4-1نٛق٠ قكٌٜ  (1)
 .28نٛق٠ ايٓها٤  (2)
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يكؿ ٚقؾ آل اـرب إٔ أقبع١ َ#ٔ ٚدٗ#ا٤ طا٥ؿ#١ أٖ#ٌ ايهت#ا  آل املؿٜٓ#١       
دا٤ٚا إىل ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ , ٚق#ايٛا ي#٘ إٕ اهلل عٗ#ؿ    

 إيٝٓا أ٫ ْ٪َٔ يكنٍٛ ٜكٍٛ أْ٘ ْيب ست٢ ٜأتٝٓا بككبإ تأنً٘ ايٓاق .
ٖٚٛ إٔ غٓا٥ِ املهًُو ٫ ؼكم ٫ٚ تتًـ إمن#ا ٜٓتؿ#ع    ٚتاو اٯ١ٜ قاّْْٛا

عٔ أبٞ أَا١َ إٔ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ َٓٗا غا١َ َع اؿاد١ ايًؿٜؿ٠ هلا )
أعيٝت ث٬ثّا مل ٜعيٗٔ ْيب قاًٞ ٫ٚ ؾػك . أسًت  :ٚنًِ نإ ٜكٍٛ ٚآي٘ 

 يٞ ايػٓا٥ِ ٚمل ؼٌ ملٔ نإ قاًٞ , ناْٛا جيُعٕٛ غٓا٥ُِٗ ؾٝشكقْٛٗا . 
ٚبعج##ت إىل ن##ٌ أمح##ك ٚأن##ٛؾ , ٚن##إ ن##ٌ ْ##يب ٜاع##ح إىل قَٛ##٘ .      
ٚدعًت يٞ ا٭قض َهذؿّا ٚطٗٛقّا , أتُِٝ بايُعٝؿ , ٚأًَٞ ؾٝٗا سٝح 

. ٚأعٓت  (1){إٔ تكَٛٛا هلل َج٢ٓ ٚؾكاؾ٣  }أؾقنتين اي٠٬ُ قاٍ اهلل تعاىل 
 .(2) (بايكعا َهري٠ يٗك بو ٜؿٟ

أنً٘ ايٓاق , ٚيٝو َٔ ايػٓا٥ِ , ؾإ قٌٝ ظاٖك اٯ١ٜ إقاؾ٠ قكبإ ٚاسؿ ت
اؾٛا  ْعِ , ٚيهٓ٘ بؿا١ٜ ايًكٚ  َٚا ْكٌ عٔ نري٠ ا٭ْاٝا٤ ايهابكو , إـ 

 أسٌ اهلل عم ٚدٌ ايػٓا٥ِ يًٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚي٘ ٚنًِ .
ٚمل تأت ٖفٙ ايػٓا٥ِ عٔ غمٚ ٚتعؿ , إمنا ن#إ املً#كنٕٛ ٖ#ِ اي#فٜٔ      

ملؿ١ٜٓ , ٚق#ؿ خي#كز هل#ِ اي#ٓيب     ٜعتؿٕٚ , ٚجيٗمٕٚ اؾٍٝٛ يٲغاق٠ ع٢ً ا
٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ بعؿ بًٛؽ ا٭غااق عٔ ًعِٗ اؾٍٝٛ َٔ أدٌ 
تؿكٜكِٗ ٚتًتٝت ًعِٗ َٚٓعِٗ َٔ إؽاـ ا٭َٛاٍ ٚا٭ْعاّ ٚن١ًٝ يػ#مٚ  

 املؿ١ٜٓ املٓٛق٠ , ٚؾع٠ٛ ايٓاى يٲميإ .

                                                           

 .46نٛق٠ ناأ  (1)
 .8/250ايؿق املٓجٛق  (2)
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اي#ت  ٚتؿعٛ آ١ٜ اياشح إىل تٛثٝل نري٠ ا٭ْاٝا٤ ايه#ابكو َٚعذ#ماتِٗ   

ُِللْٗيَِللذٍيؿوللخءؤٍُٛيسَعَللٌٗيِٜللٍٟيَِزٍِٙللِييد##ا٤ٚا بٗ##ا يكٛي##٘ تع##اىل آل آٜ##١ اياش##ح ط 

 . (1) صرِخْ٘زوِّْنوخصِ

َٖٚٛٔ إعذال ايككإٓ ايػريٟ ب#إٔ ٜ#أتٞ ي#يك آٜ#١ ؾترتي#ض عٓ#٘ عً#ّٛ        
نجري٠ , ٜٚاعح ايٓ#اى عً#٢ تٛثٝ#ل أغا#اق ا٭ْاٝ#ا٤ ايه#ابكو ,ٚؾٝ#٘ إقتك#ا٤         

١ , ٚياٖؿ ع٢ً إقاؾ٠ َعاْٞ َتعؿؾ٠ َٔ إغااق يًُهًُو آل املعاقف اٱهلٝ
ايككإٓ عٔ تُؿٜل اؾٔ بكن#اي١ اي#ٓيب قُ#ؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ        

َِخٌُ٘حيّوخٌٍَِٜونوخيا٠ِ خيعوِٝمٍنوخئِظَخرًخيأ٠ُْضَِٖيٍِٜٟيرومٍذِيٌَٜعولَيَٜصولذًِِّخيِ٘ٝولخيرولٍْٟويّوذوٍّلوِيّويٍلذُِيييييييط

 . (2) صظٍَِّْٛاََِ٘يحْ٘لوُِّيًواََِ٘يؼَشٍُِّيَٜغٍ

يكؿ يٗؿت آ١ٜ اياشح ع٢ً سكٝك١ ٖٚٞ ْمٍٚ ايٓاق َٔ ايهُا٤ يتأن#ٌ  
ايككبإ , نُا تهكقت ٖفٙ ايًٗاؾ٠ غُّٛ ٚيؿٟ آؾّ ,ٚيٝو ؾٝٗا ْيب , 
إمنا ٖٞ َعذم٠ آل ـق١ٜ آؾّ , ٚي#اٖؿ عً#٢ ؾٓ#ٌ اهلل عً#٢ آؾّ آل أ٫ٚؾٙ     

 ٚقك  ٖاٛط٘ َٔ اؾ١ٓ إىل ا٭قض . 
 ( َك٠ . 126ايككإٓ ) ٚٚقؾ ـنك ايٓاق آل 

َٚٔ َعاْٞ ٚؾ٫٫ت آ١ٜ اياشح تٓمٜ٘ املهًُو عٔ ايعٓـ ٚاٱقٖا  , 
 إـ تاو قاّْْٛا َٔ دٗات :

 : قإْٛ نؿا١ٜ اٱستذاز . ا٭ٚىل
 : قإْٛ إبياٍ نٝؿ أٌٖ اؿهؿ ٚاياػٓا٤ باٱستذاز .ايجا١ْٝ 
 : قإْٛ ؾٓض ايككإٓ يًُهك ٚاٱؾرتا٤ .ايجايج١ 
 قإْٛ ايتشؿٟ بايًٛاٖؿ ٚاياٝٓات .: ايكابع١ 

                                                           

 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 .30نٛق٠ ا٭سكاف  (2)
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 : قإْٛ ايٛقا١ٜ ٚايه١َ٬ َٔ يكٚ  أٌٖ اؿهؿ ٚاملهك .اـاَه١ 
: ق#إْٛ ايُ#رب عً#٢ اؾ#ؿاٍ ٚاملػايي#١ , ٚس#اٍ ايعٓ#اؾ عٓ#ؿ         ايهاؾن١ 

حعٍللظِْٕزوخسًحيٌِلِيحألَسٍضِيًوٜوْٕلشويح٘غَّلِّْتِيًوالَيّولِْلَُيحْ٘ٝوْٕللشَيييييايهؿ#اق نُ#ا ق#اٍ تع#اىل ط    

 .          (1) صاِال يرِؤَىٍِٙوِيٌَيوْٗيّونٍفُشًَٞوياِال يعَنَّشَيحألًََِّ٘نيويح٘غَِّّْتَ

ٚتاو آ١ٜ اياشح ساٍ دؿاٍ ٚيكٚ  تْٛ#ع يًتُ#ؿٜل بكن#اي١ اي#ٓيب     
قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ , يكؿ ناْٛا ٜهُْٛ٘ قا#ٌ اياعج#١ )ايُ#اؾم    

كؿٛا عٓ#ؿ اٱْه#اق إـ   ا٭َو ( , ٚيهٔ عٓؿَا أعًٔ بعجت٘ نؿكٚا بٗا ,ٚمل ٜ
قاّ ق٩نا٤ قكٌٜ مبشاقبت٘ ًٚع اؾٍٝٛ يكتاي٘ , ٚظاٖك آٜ#١ اياش#ح إٔ   
ايفٜٔ ايرتطٛا ايككب#إ آل املؿٜٓ#١ بع#ؿ ٖذ#ك٠ اي#ٓيب َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘         
ٚنًِ إيٝٗا ٚأِْٗ َٔ أٌٖ ايهتا  , ؾٌٗ نإ يككٌٜ أثك آل ؼكِٜٓٗ ع٢ً 

 ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ .
ْعِ , ؾكؿ نإ أبٛ نؿٝإ ٚغريٙ َٔ قداٍ قكٌٜ ٜ#فٖإٛ إىل   املػتاق

ٜٗٛؾ املؿ١ٜٓ يًؿت١ٓ ,ٚنإ بعِٓٗ ٜػً#ل ايا#ا  بٛد#٘ أب#ٞ ن#ؿٝإ ٚأَجاي#٘       
 ٜٚكٍٛ هلِ إٕ بٝٓٓا ٚبو قُؿ عٗؿّا .

َٚٔ إعذال آ١ٜ اياشح قيعٗا ٱؾعا٤ طٛا٥ـ ًٚاع#ات َ#ٔ ايٓ#اى    
 ٚ ٍ آٜ#١ اياش#ح ٚمٖٛ#ا ؾ#ا٤ت     عٗٛؾّا بو اهلل ٚبِٝٓٗ ؾ٫ًٛ ؾٌٓ اهلل بٓ#م

 إؾعا٤ات َٔ ٚدٛٙ :
 :تهكاق إؾعا٤ اٱتٝإ بككبإ تأنً٘ ايٓاق . ا٭ٍٚ
 : ايرتا  عُا َجٌ عُا َٛن٢ .ايجاْٞ 
 : إسٝا٤ ايٓيب يًُٛت٢ َجًُا أسٝاِٖ عٝه٢ .ايجايح 

                                                           

 . 43نٛق٠ ؾاطك  (1)
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: ايٛقٛف عٓؿ نٌ َعذم٠ ـنكٖا ايككإٓ يٮْاٝا٤ , ٚن٪اٍ ايٓيب ايكابع 
 ٕ ْاق١ َاحل سذ١ ع٢ً قَٛ٘  ٛؾ ؾٝيًإٛ َجًٗا ., َجًُا ـنك ايككآ

ٚقٟٚ عٔ ابٔ عااى ؾذا٤ت آ١ٜ اياشح ملٓع ٖفٙ ا٭ن١ً٦ ٚايًكٚ  )
 . (1) (اْ٘ قاٍ: ْمٍ ايككإٓ باٜاى أعين ٚامسعٞ ٜا داق٠

ٚسُٝٓا نأٍ اـًٝؿ١ ايعااى املإَٔٛ اٱَاّ ايكْا عًٝ٘ ايه٬ّ عٔ قٛي٘ 

قاٍ ٖفا مما ْمٍ باٜاى أع#ين ٚامسع#ٞ ٜ#ا     (2) صِ٘ٛويأَر٠ِضويَ٘يٍَٛلوٍَخيح٘ٙ وَيلونٍٓويتعاىل ط

 داقٙ .        
 (3)اٌَح ظالح

تاو آ١ٜ اياشح دٗاؾ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ َٚا نإ ٬ٜقٝ#٘  
ٚأٌٖ بٝت٘ ٚأَشاب٘ , ؾك#ؿ ٫ق#ٛا َ#ٔ نؿ#اق ق#كٌٜ أي#ؿ ا٭ـ٣ آل َه#١ ,        

 ٚنإ ٖفا ا٭ـ٣ ع٢ً دٗات :
ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ بايهشك ٚاؾٕٓٛ ,  قَٞا٭ٚىل : 

يأَثِنَّلخيَ٘ظَلخسٌُِٔحياِ٘يوظِنولخيِ٘شولخلِشٍيٜوـٍنَلٌٍٞييييييٚآل ايتٓمٌٜ ط َٚ#ٔ َُ#اؾٜل    (4)صًوّوٌُُّ٘لٌٞو

 .(5)صَِخَٖيا٠ِِِّيأَلٍََٙٛيٜوخيالَيطَمٌٍََٙٝٞواستذاز اهلل عم ٚدٌ ع٢ً امل٥٬ه١ ط

 ٕ ٍَّْغِلذَيٌِْيولخيًوّوغٍلٍَِٓييييآل ا٭قض باْ#٘ ط  عٓؿَا استذٛا ع٢ً غ٬ؾ١ اٱْه#ا

 .(6)صح٘ذِّٜوخءو

                                                           

 .10/26ايتاٝإ آل تؿهري ايككإٓ  (1)
 .43نٛق٠ ايتٛب١  (2)
 اٯ١ٜ ْرباى . (3)
 . 36نٛق٠ ايُاؾات  (4)
 .30نٛق٠ اياكك٠  (5)
 .30نٛق٠ اياكك٠  (6)
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ٚخيمٟ اهلل عم ٚدٌ ايفٜٔ نؿكٚا آل اؿٝ#ا٠ اي#ؿْٝا , ًٜٚك#ٕٛ ايع#فا      
ا٭يِٝ آل اٯغك٠ , َٚٔ غمِٜٗ آل ايؿْٝا إؾقاى ايٓاى ياي٬ٕ إؾرتا٥ِٗ ع٢ً 

 ا٭ْاٝا٤ ٚاي٬ٓي١ آل َػاييتِٗ هلِ .
بآٜ#١ ايككب#إ ٚايكن#ٌ اي#فٜٔ قتً#ٛا      ٌٖٚ دٓك ايكن#ٌ اي#فٜٔ د#ا٤ٚا    

يًٝٗؿٚا ع٢ً ايفٜٔ اَتٓعٛا عٔ اٱميإ بهاا ٖفٙ ايًكٚ  , اؾٛا  ْعِ 

ًوًَظِكويحِْٕ٘ظَخدَيًوؿِِءويرِخ٘نَّزِِّْنيويًوح٘شُيوذوحءِيًوُِعِِويروٍْنويٍَٛيرِخْ٘لوُِّيًوىٍَٛي, قاٍ تعاىل ط

 .(1)صالَيَّفٌََْٙٝٞو

 َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ بأْ#٘ ي#اعك       َٚٓٗا أِْٗ ناْٛا ٜكَٕٛ ايٓيب

 .(2)صًوّوٌٌُُّ٘ٞويأَثِنَّخيَ٘ظَخسٌُِٔحياِ٘يوظِنوخيِ٘شوخلِشٍيٜوـٍنٌٍَٞٚفٕٓٛ , ٚآل ايتٓمٌٜ ط

٫ٚ جيتُع ايًعك ٚاؾٕٓٛ ٭ٕ ايًعك َ#ٓع١ ته#تًمّ اٱساط#١ ب#أٚلإ     
ايًعك , ٚؾٔ اي#ٓظِ , ٚعً#ّٛ ايًػ#١ ٚقٛاع#ؿٖا , ٚن#فا بايٓه#ا١ يًه#شك ,        
ٚيهٔ أَا  املًكنو اٱقباى , ٚاـٛف ع٢ً يأِْٗ َٚكاتاِٗ , ٚاَتٓعٛا 
عٔ اٱنتذاب١ يفٍ ايعاٛؾ١ٜ هلل عم ٚدٌ ٚايٛقٛف بو ٜؿٜ٘ سو َكات 
آل ايّٝٛ آل ساٍ قٝاّ ٚقنٛع ٚنذٛؾ , ٚإىل اٯٕ َٔ ايٓاى َ#ٔ ٫ ٜيٝ#ل   

 ايتكٝؿ باي٠٬ُ , َٚٔ أنكاق ْمٍٚ ايككإٓ لَّٛا ٚع٢ً ايتٛايٞ .
يتعاقا ٚايت#أْٞ عً#٢ امله#ًُو آل ٚد#ٛ  ايؿ#كا٥ض ايعااؾٜ#١ , ؾً#ِ        ا

ٜؿكض ايُٝاّ ع٢ً ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚاملهًُو آل َه١ َع 
يؿ٠ أـ٣ ايهؿاق ٜٚعٌٝ ٚأٌٖ بٝت٘ سُاقّا قانّٝا ملؿ٠ ث#٬خ ن#ٓٛات َ#ٔ    
ايه١ٓ ايهابع١ إىل ايه١ٓ ايعايك٠ يًٗذك٠ ٚسؿاث١ ؾغٍٛ ايٓاى اٱن#٬ّ ,  

 ٚق١ً عؿؾ املهًُو .

                                                           

 .69نٛق٠ ايمَك  (1)
 .36نٛق٠ ايُاؾات  (2)
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ٚمل تؿ##كض ايمن##ا٠ آل بؿاٜ##١ اياعج##١ , ٜٚه##ٕٛ ؾؾعٗ##ا ي##كطّا ي##ؿغٍٛ   
 اٱن٬ّ , أٚ ٜتكّٛ ٖفا ايؿغٍٛ بؿؾعٗا . 

 .(1)صح٘ زِّٟويَِخٌُ٘حياَِّٞيح٘ٙ وويلويِذوياٍَِْ٘نوخٚابتؿأت آ١ٜ اياشح بكٛي٘ تعاىل ط

٢ اهلل عًٝ٘ ٱؾاؾ٠ عؿّ إمُاق ٖفا ايكٍٛ باؾؿاٍ َع ايٓيب قُؿ ًَ
ٚآي##٘ ٚن##ًِ , إمن##ا ن##إ ٖ##فا ايك##ٍٛ ٜته##كق َ##ٔ قا##ٌ ٖ##٪٤٫ اؾُاع##١ َ##ع   
ايُشاب١ مما دؿخ قٜا#ّا آل املؿٜٓ#١ ؾٓمي#ت آٜ#١ اياش#ح ٱبياي#٘ ق#اٍ تع#اىل         

َ٘للجٍِٟيَ٘للٍٛيّونٍظَللوِيحَْ٘ٝنوللخٌٌُِّٞويًوح٘ للزِّٟويٌِللِيُُِٙللٌرِيٍِٛيٜوللشوض يًوحَْ٘ٝشٍؿٍُِللٌٞويٌِللِيييط

 .(2)صّونَّٓويرِيٍِٛيػَُّٛيالَيَّـوخًِس٠ًََٓويٌِْيوخياِال يَِِْٙيًحْ٘ٝوذِّنوشِيَ٘نَىْشِ

 إـ ـنكت اٯ١ٜ أع٬ٙ ث٬ث١ أَٓاف ًٜتكٕٛ آل ؾعٌ ْاق ٚاسؿ ِٖٚ :
املٓاؾكٕٛ ٚاملٓاؾكات , ايفٜٔ ٜظٗكٕٚ اٱميإ , ٜٚايٕٓٛ ايهؿك  ا٭ٍٚ :

 ٚإقاؾ٠ اٱْكاق بايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚأَشاب٘ .
أٌٖ اؿهؿ ٚايعؿا٠ٚ ايفٜٔ آل قًٛبِٗ َ#كض ٫ٚ ٜكْ#ٕٛ آل    اْٞ :ايج

إقتك##ا٤ أٖ##ٌ ايُ##٬ع , ٚن##ٝاؾ٠ ي##عا٥ك اهلل , ٚاٱْٓ##اا  ا٭غ٬ق##ٞ آل     
 اجملتُعات .
املكدؿ##ٕٛ آل املؿٜٓ##١ اي##فٜٔ ٜاج##ٕٛ أغا##اق ايه##٤ٛ , ٜٚؿ##رتٕٚ   ايجاي##ح :

    ٘  ا٭ناـٜا ٜٚهًٕٝٛ ايتِٗ , ؾتًٌُ يػِ اي#ٓيب ا٭ن#كّ َ#٢ً اهلل عًٝ#
 ٚآي٘ ٚنًِ ٚايُشاب١ املٗادكٜٔ ٚا٭ُْاق قدا٫ّ ْٚها٤ٶ .

ٚتًٌُ ساٍ املهًُو آل املؿٜٓ#١ ٚآل ايه#كاٜا , ؾعٓ#ؿَا ؽ#كز نتٝا#١ أٚ      
ٖٴمَٛا , ُقتًٛا , ُأنكٚا  نك١ٜ َٔ املؿ١ٜٓ , ٜاجٕٛ ا٭غااق ايهاـب١ ٜٚكٛيٕٛ , 
ب١ , يٛ بكٛا آل املؿ١ٜٓ يٓذ#ٛا ٚن#ًُٛا , ٚن#فا سُٝٓ#ا خي#كز بع#ض ايُ#شا       

                                                           

 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 .60نٛق٠ ا٫سما   (2)
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يًتذاق٠ أٚ ٜهاؾكٕٚ آل ا٭قض يكٓا٤ بعض اؿٛا٥ر , ْٚمٍ قٛي#٘ تع#اىل   

ّوخأَُّيوخيح٘ زِّٟوياٜونٌَحيالَيط٠ٌٌَُُٕحئَخ٘ زِّٟوئٍََشًَحيًوَِلخٌُ٘حيِ٘لبِخٌٍوح٠ِيٍِٛياِرَحيظَلشورٌَحيٌِلِيحألَسٍضِيأًٍَيييييط

ٍيٌٍَ٘ئَخ٠ٌُحيلِنٍذو٠َخيٜوخيٜوخطٌُحيًوٜوخيُِظٌُِٙح ِْ٘وـٍموَٗيح٘ٙ وَيرَِ٘ٓويكوغٍشوسًيٌِِيٌُُِٙرِيٍِٛيًوح٘ٙ وَيَّلٍِِيئَخ٠ٌُحيوُضًّ

 .(2),(1)صًوَِّْٝضَيًوح٘ٙ وَيرِٝوخيطَمٍٝوٌُٙٞويروصِري 

ٌٖٚ َٔ ١ًَ بو اٯ١ٜ أع#٬ٙ َ#ٔ ن#ٛق٠ ا٭س#ما  ٚب#و آٜ#١ اياش#ح        
 اؾٛا  ْعِ َٔ دٗات :

 اٱغااق عٔ قٝاّ ايهؿاق بإغكا٤ ٚؼكٜض ايٓاى ع٢ً نٌ َٔ : ا٭ٚىل :
 يػِ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ .ا٭ٍٚ : 

ٜولخيَّـولخدُِٖيٌِلِياّولخصِيح٘ٙ لوِياِال ييييييايتٓمٌٜ ٚآٜات ايككإٓ , ق#اٍ تع#اىل ط   ايجاْٞ :

 .(3)صح٘ زِّٟوئٍََشًَح

 .اٱؾرتا٤ ع٢ً ايُشاب١ قدا٫َ ْٚها٤ٳ  ايجايح :
تهػري ًاع١ ٜيًإٛ َها٥ٌ إعذال١ٜ َٔ ايٓيب قُؿ َ#٢ً   ايكابع :

 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ؾٓميت آ١ٜ اياشح يتعيٌٝ ٖفا ايتهػري ٚاملٓع َٓ٘ . 
 إظٗاق ايعؿا٠ٚ ٚإقاؾ٠ ايهٝؿ ٚاملهك يًٓا٠ٛ ٚايتٓمٌٜ . ايجا١ْٝ :
ايتػٜٛـ يًفٜٔ داقبٕٛ اٱن٬ّ بايه#٬ع ٚب#ح اٱي#اعات     ايجايج١ :

 ػك١ْ .امل

 .(4)صاٍِٞئُنٍظٍُٛيصوخدِِِنيويكؿ أغتتُت آ١ٜ اياشح بكٛي٘ تعاىل ط

                                                           

 .156نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
أْظك اؾم٤ ايتانع ٚايعًكٜٔ بعؿ املا١٥ َٔ ٖفا ايتؿهري ايفٟ اغتِ بتؿهري ٖفٙ  (2)

 اٯ١ٜ ايهكمي١.
 .4نٛق٠ غاؾك  (3)
 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (4)
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ٚؾٝ٘ تكغٝا بايُؿم , ٚايكدٛع إىل ايتٓمٌٜ ٚأغا#اق ا٭ْاٝ#ا٤ , ؾؿٝٗ#ا    
 غرب ٜكو عٔ قناي١ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ .

 ِفهىَ اٌَح 
ؾٜ#ٔ  آ١ٜ اياش#ح َ#ٔ آٜ#ات اٱستذ#از ٖٚ#ٞ ي#اٖؿ عً#٢ إٔ اٱن#٬ّ         

اؿذ١ ٚايربٖإ , ٚأْ٘ مل ٜٓتًك بايهٝـ ٚايكتاٍ , ٚٚق#ا٥ع ايت#اقٜؼ دًٝ#١    
تاو إٔ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ ن#إ آل س#اٍ ؾؾ#اع , َٚٓ#٘ قٛي#٘        

َٛيح٘ٙ وَيرِزوذٍسٍيًوأ٠َْظٍُٛيأَرِ٘ شٌيٌَخط ٌُّحيح٘ٙ وويَ٘موٙ ٍُٕٛيطَشٍُٕشًَٞوتعاىل ط ِٖ أـي١  ؾايفٜٔ (1)صًوََّ٘ذٍي٠َصوشؤُ

٫ خيت##اقٕٚ ايكت##اٍ ٚاهلذ##ّٛ , ٚت##ؿٍ اٯٜ##١ أع##٬ٙ آل َؿَٗٛٗ##ا عً##٢ إٔ     
املًكنو آل ساٍ نجك٠ آل ايعؿؾ ٚايعؿ٠ , يفا طُعٛا باملهًُو , ّٜٛ بؿق , 
سُٝٓا اٜكٓٛا إٔ عؿؾِٖ ث٬ ا١٥ قدٌ ْٚٝـ , ٚقايٛا إِْٗ أن١ً قأى , أٟ 

 قأى يا٠ .نكعإ َا جيٗم عًِٝٗ نُا يٛ ادتُع ْؿك ع٢ً أنٌ 
ٚانتُك ٖفا ايكٍٛ ٚقَٞ املهًُو بايك١ً ٚايٓعـ ست٢ بعؿ ُْكِٖ  

 آل َعكن١ بؿق .
قاٍ : ٖ٪٤٫ أْاى  (2){قؿ ٜعًِ اهلل املعٛقو َٓهِ  }عٔ قتاؾ٠ آل قٛي٘ ٚ)

َٔ املٓاؾكو ناْٛا ٜكٛيٕٛ : ٫غٛاِْٗ : َا قُؿ ٚأَشاب٘ إ٫ أن١ً قأى , 
ٚيٛ ناْٛا ؿُّا ٫يتُِٗٗ أب#ٛ ن#ؿٝإ ٚأَ#شاب٘ , ؾع#ٛا ٖ#فا ايكد#ٌ ؾإْ#٘        

أٟ ؾع#ٛا   (4){ًِٖ إيٝٓا  }أٟ َٔ امل٪َٓو  (3){ٚايكا٥ًو ٱغٛاِْٗ  }ٖايو 

                                                           

 .123نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 .18نٛق٠ ا٫سما   (2)
 .18نٛق٠ ا٫سما   (3)
 .18نٛق٠ ا٫سما   (4)
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قاٍ : ٫  (1){٫ٚ ٜأتٕٛ اياأى إ٫ ق٬ًّٝ  }قُؿّا ٚأَشاب٘ ؾإْ٘ ٖايو َٚكتٍٛ 
 دٓكٕٚ ايكتاٍ إ٫ ناقٖو . 

 .(2)(ٚإ سٓكٚٙ ناْت أٜؿِٜٗ َٔ املهًُو , ٚقًٛبِٗ َٔ املًكنو
ٚأغربت اٯ١ٜ أع٬ٙ عٔ ُْك٠ اهلل عم ٚد#ٌ يًُه#ًُو , ٚؾٝ#٘ تمنٝ#١     

ٙ وِيح٘ زِّٟويََّّخط٠ٌٍَُُِٕٙٛيًوَِخطٌُِٙحيٌِِيعوزِِْٗيح٘هلِ , ٭ٕ اهلل ناشاْ٘ أَكِٖ بايؿؾاع ط

 .(3)صًوالَيطَمٍظَذًَحياَِّٞيح٘ٙ وويالَيَّلِذُيحَْ٘ٝمٍظَذِّٟو

ٚآل اٯ١ٜ ؾع٠ٛ يًٓاى يعؿّ اٱَػا٤ إىل ايًكٚ  ايت تيًا َٔ ايٓيب 
 ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ؾكؿ دا٤ باملعذمات .

ايً#كى  ٚأغرب عٔ ٚدٛ  عااؾ٠ اهلل عم ٚدٌ ٚسؿٙ , ٚايعُ#١ُ َ#ٔ   
ٚاي٬ٓي١ , ٚؾٝ٘ ؾع٠ٛ ٭تااع ا٭ْاٝا٤ يًتُؿٜل بكناي١ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ 

  ٚآي٘ ٚنًِ .
يك##ؿ د##ا٤ت آٜ##١ اياش##ح بُ##ٝػ١ اٱستذ##از ٚايت##ٛبٝؼ يً##فٜٔ ٜٓ##عٕٛ  
يكٚطّا آل طكٜل إن٬َِٗ , يٝه#ٕٛ َ#ٔ َؿ#اِٖٝ اٯٜ#١ ايجٓ#ا٤ عً#٢ اي#فٜٔ        

     ٗ ِ , ٚناْ#ت ٚؾ#ٛؾ   أنًُٛا َٔ غ#ري إٔ ٜٓ#عٛا ي#كطّا أٚ ي#كٚطّا ٱن#٬َ
ايكاا٥ٌ ترت٣ ع٢ً املؿ١ٜٓ املٓٛق٠ , ٚإـا نإ نٌ ٚؾؿ ٜكؿّ أَاْٝ٘ , ٜٚكٜؿ آ١ٜ 
سه١ٝ غاَ#١ ب#٘ ي#ؿ ٸ ايً#و آل ْؿ#ٛى ْ#عٝؿٞ اٱمي#إ ٚبع#ض س#ؿٜجٞ          

 اٱن٬ّ , ٚيهٔ ْميت آ١ٜ اياشح يرتغٝا ٖفٙ ايٛؾٛؾ باٱن٬ّ.
٘ ايٓيب َٔ ٚيٛ تعاقض إؾعا٤ قّٛ ايعٗؿ َٔ اهلل عم ٚدٌ َع َا دا٤ ب

 عٓؿ اهلل عم ٚدٌ , ؾٝكؿّ ايجاْٞ , ٭ٕ ا٭ٚي١ٜٛ ٚايُش١ يكٍٛ ايٓيب .

                                                           

 .18نٛق٠ ا٫سما   (1)
 .8/137ايؿق املٓجٛق  (2)
 .190نٛق٠ اياكك٠  (3)
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ؾهٝـ ٚقؿ ْميت آ١ٜ قكآ١ْٝ بٓؿٞ ٖفا ايعٗؿ ؾإْٗا تكيع ٖفا ايك#ٍٛ إىل  
ّٜٛ ايكٝا١َ , ٚمتٓع َٔ أثكٙ ٚؼٍٛ ؾٕٚ اٱَ#ؿا٤ إيٝ#٘ , ٖٚ#ٛ َ#ٔ إعذ#ال      

 ايككإٓ.

 (1)صٙ وَيٜوخيّوشوخءَيًوَّؼْزِضَيًولِنٍذوهَيأُُٚيحِْٕ٘ظَخدِّوٍٝلٌَحيح٘ؾٝهٕٛ َٔ َُاؾٜل قٛي٘ تعاىل ط 

إ اهلل عم ٚدٌ ميشٛ نًيإ اٱؾعا٤ ايفٟ ٫ أٌَ ي٘ عٔ ايكًٛ  , ٚميٓع 
َٔ ْؿاـ املػايي١ إىل اجملايو ٚاملٓتؿٜات , ؾُٝشٛ اهلل عم ٚد#ٌ ٖ#فا ا٭ث#ك    

 بٓمٍٚ اٯ١ٜ ايككآ١ْٝ ٚمما ميش٢ بآ١ٜ اياشح أَٛق :
ٛ تهكاق اٱؾعا٤ بإٔ اهلل عم ٚدٌ عٗؿ يًٓاى ٚأٖ#ٌ املً#ٌ   قا٭ٍٚ : 

عٗٛؾَا غا١َ  غُّٛ ايتك٣ٛ , ؾإـا ناْت طا٥ؿ١ ق#ؿ قاي#ت إٕ اهلل ع#م    
ٚدٌ عٗؿ إيِٝٗ ْمٍٚ ْاق ؼكق٘ ايككبإ ٚت#أتٞ عًٝ#٘ , ؾ#إٕ غريٖ#ِ ٜك#ٍٛ      

 بعٗؿ آغك , ٖٚهفا , ؾٓميت آ١ٜ اياشح يٛقـ ٖفٙ اٱؾعا٤ات .
ٚاملًكنو عٓؿ إْهاق ايكنا٫ت , ؾُشٝض إٔ اٯ١ٜ لدك قكٌٜ  ايجاْٞ :

ؼتر ع٢ً ايفٜٔ قايٛا إٕ اهلل عم ٚدٌ عٗؿ إيٝٓا عٗؿّا , ٚتٓؿٞ ٖفا ايعٗؿ 
 ؾإْٗا متٓع ايٓاى َٔ إْهاق ايٓاٛات .

ٜٚتهامل ايٓاى ع٢ً إٔ نٌ ْيب ٜؿعٛ إىل عااؾ٠ اهلل عم ٚدٌ ٚسؿٙ , 

ُِْٗيَِذٍيا٭ٚثإ يفا قايت اٯ١ٜ طٚيٝو َٔ ْيب إ٫ ٚداق  ا٭َٓاّ , ٚعااؾ٠ 

ٍٛييييييييي ٍُٔنلللُظ ٍٞي ٍٛيِا َٝلللٌَى ُْٙظ ََِظ ٛوي ِٙللل ٌَ ٍٛي ْٙلللُظ ُِ ٘ لللِزُي ًوِرخ ِّْنولللخِصي ْ٘زو ِٙلللِيِرخ ٍَِز ٍٟي ِٜللل ٌٗي ٍٛيَسَعللل ُٔ ؿولللخءو

 .  (2)صصوخدِِِنيو

ٖٚ##ٌ ٜٓشُ##ك ف##٧ ايكن##ٌ باي##فٜٔ ق##ايٛا ٖ##فا ايك##ٍٛ , اؾ##ٛا  ٫ ,  
 باياٝٓات .ٚتكؿٜك اٯ١ٜ : قؿ دا٤نِ ٚايٓاى قنٌ َٔ قاًٞ 

                                                           

 .39نٛق٠ ايكعؿ  (1)
 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
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قٛ غيط املًكنو ٚاملٓاؾكو يكتٌ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ايجايح : 
ٚآي٘ ٚنًِ ؾإٕ قًت قؿ دكت بعض قا٫ٚت إغتٝاي٘ نٛا٤ باعح ًَكنٞ 
َه١ َٔ ٜكّٛ بكتً٘ أٚ مبٝؿإ ايكت#اٍ أٚ َه#ك املٓ#اؾكو نُ#ا آل ايعكا#١ عٓ#ؿ       

 ايعٛؾ٠ َٔ تاٛى .
قٛ إْهاق اٱؾعا٤ ايااطٌ , ٭ٕ ٖفا اٱْهاق آل ساٍ ٚقٛع٘ أَك  ايكابع:
 ٚدٛؾٟ .

ق##ٛ ُْ##ك٠ ايٓ##اى ٱؾع##ا٤ ايعٗ##ؿ ب##و اهلل ع##م ٚد##ٌ ٚب##و   اـ##اَو :
طٛا٥ـ َٔ ايٓاى, ؾايفٟ ٜؿٸعٞ ايعٗؿ ٜاك#٢ ؾكٜ#ؿّا , ن#ًات آٜ#١ اياش#ح      

 اؿذ١ ٚا٭ُْاق عٓ٘ . 
 آل اٯ١ٜ َها٥ٌ  

ؿ١ً عٔ ايٓاى غُّٛ عامل اٯغ#ك٠ إـ  تيكؾ آ١ٜ اياشح ايػ ا٭ٚىل :
أْٗا تفنك بايٓاق ٚعفابٗا , ٚتاًك آل َؿَٗٛٗا باؾ١ٓ ٚثٛابٗا ملٔ آَٔ باعج#١  
ا٭ْاٝا٤ , ٚتؿعٛ يًتؿبك باملعذمات ايت دا٤ٚا بٗا , ٚايكاٍٛ با٭سهاّ ايت 

 دا٤ٚا بٗا .
 بٝإ َؿقن١ اٱستذاز آل اٱن٬ّ , ٚإٔ اهلل عم ٚدٌ ٜكٸغا ايجا١ْٝ :

ب٘ , ٜٚؿٍ آل َؿَٗٛ٘ ع٢ً ق#اض اٱقٖ#ا  , ٚع#ؿّ ايٓؿ#ع ؾٝ#٘ , ٚإدتٓ#ا        

الَيأِْشوحهويٌِِيح٘لذِِّّٟيَِلذٍيطَزولَّْٟوييييإنكاٙ أٌٖ ايهتا  آل ايؿٜٔ , قاٍ تعاىل ط

ح٘شُشٍللذَيِٜللٍٟيح٘ىَللِِّيٌَٝوللٍٟيّوٍُْٕللشٍيرِخ٘ؽ للخوٌُصِيًوَّللئٍٍِٜٟيرِخ٘ٙ للوِيٌََّللذٍيحعٍظٍَٝغوللٓويرِللخْ٘مَشًٍوسِييييي

 .(1)صػََّْيالَيح٠ٍِصوخٚويَ٘يوخيًوح٘ٙ وَيعوِْٝك يلوِْٙٛ حٌَْ٘

                                                           

 .256نٛق٠ اياكك٠  (1)
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تؿعٛ اٯٜ#١ ايٓ#اى يٲمي#إ ب#اهلل ع#م ٚد#ٌ َ#ٔ غ#ري اي#رتا            ايجايح :
َها٥ٌ غا١َ ْٚهاتٗا يعٗؿ بِٝٓٗ ٚبو اهلل ع#م ٚد#ٌ , أٚ اي#رتا  إتٝ#إ     

 ايٓيب مبعذمات دؿؾٕٚ َاٖٝتٗا ٚنٓػٝتٗا .
إقاؾ٠ ايفٜٔ نؿكٚا ٚاملٓاؾكو إٜفا٤ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘   ايكابع١ :

ٚنًِ , ًْٚك ايؿت١ٓ آل املؿ١ٜٓ , ؾٓميت اٯ١ٜ يمدكِٖ عٔ ايهٝؿ , ٚدع#ٌ  
املهًُو آل ساٍ إسرتال َِٓٗ , ؾاٯ١ٜ ٚاق١ٝ ٖٚٞ َٔ َُاؾٜل قٛي٘ تعاىل 

حرُْٔشًَحي٠ِمٍٝوشَيح٘ٙ وِيلوَٙلٍٍُْٕٛياِرْئُنٍلظٍُٛيأَلٍلذوحءًيٌَلؤَ٘ ًويرولٍْٟوييييييًوحلٍظَصٌَِٝحيرِلوزٍِٗيح٘ٙ وِيؿوِْٝمًخيًوالَيطٍََشٌَُِّحيًوط

ِ٘ييييييييييي َٔلَز ٍِٜنيولخي ٍٛي ُٔ َّلَز ٌََؤ٠ْ ٍٟيح٘نَّلخِسي ِٜل ٍْلشوٍسي ٍَخيَك َٙلَيشول ٍٛيلو ٍُٔنلُظ ًو ٌوح٠ًلخي ٝوِظلِويِاٍخ ٍٛيِرِنٍم ٌََؤٍصزوٍلُظ ٍٛي ُٕ ٌُِٙر ٓويُِ

 . (1)صيٍظَذًَٞوَّزوَِّْٟيح٘ٙ وَيٍَُٕ٘ٛياّوخطِوِيَ٘موٙ ٍُٕٛيطَ

ؾُٔ َُاؾٜل اٱعتُاّ اٱعكاض عٔ أٌٖ ايًكٚ  ٚايعٓاؾ , ٚعؿّ 
اٱَػا٤ ملا ٜكٚد٘ ٜٚاج٘ املٓاؾكٕٛ آل املؿ١ٜٓ َٔ ا٭قاٌٜٚ َٚٓٗا إٔ طا٥ؿ١ َٔ 
ايٓاى عٗؿ اهلل عم ٚدٌ إيِٝٗ بإٔ ٜأتٛا بككبإ ؾٝأتٞ ايكنٍٛ بٓاق ٖٚ#فٙ  

ًتِٗ ايككبإ , ؾُشٝض إٔ اٯ١ٜ ايٓاق يٝهت أق١ْٝ إمنا تٓمٍ َٔ ايهُا٤ ؾت
 ؽاطا أٌٖ ٖفا ايًك  , ٚيهٓٗا تػًل أبٛابَا ع٢ً ايهؿاق ٚاملٓاؾكو .

ٚناْت قكٌٜ تهأٍ أٌٖ ايهتا  عٔ َؿم ْا٠ٛ قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ#٘  
ٚآي٘ ٚنًِ ٜٚكنًٕٛ ايٛؾٛؾ إىل ايٝٗٛؾ ايفٜٔ آل املؿ١ٜٓ , ٚناْٛا جيؿٕٚ آل 

ت عًِٝٗ آ١ٜ اياشح اييكٜل َٚاقت يك  ايككبإ ٚمٛٙ ْايتِٗ . ؾكيع
نااّا ؾفبِٗ إىل َٓالٍ اٱميإ , ؾُٔ إعذال ايككإٓ إْ٘ قؿ ٜ٪َٔ ايهاؾك مبا 
ٜهٕٛ تٛبٝػا يًُٓاؾل ٚاملعاْ#ؿ , ْٚ#مٍ ايك#كإٓ بًػ#١ إٜ#اى أع#ين ٚامسع#ٞ        

 ٜاداق٠ .

                                                           

 .103نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
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آ١ٜ اياشح ن٬ع بٝ#ؿ امله#ًُو آل ب#ا  اؿذ#١ ٚايربٖ#إ ,       اـاَو :
ملعذمات ايت دا٤ بٗا ايٓيب قُ#ؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘     ٚؾع٠ٛ يًتؿبك آل ا

 ٚنًِ .
املٓع َٔ ا٭ناا  ايت تًػٌ ايٓاى عٔ ايؿكا٥ض ايعااؾ١ٜ  ايهاؾن١ :

ٚنٓٔ ايتك٣ٛ , ًْٚك اي٬ُع آل اجملتُعات , إـ إ اؾؿاٍ ٚإ٤٬ٜ ا٭١ُٖٝ 
 ي٘ تًتٝت يًذٗؿ ايعاّ آل ناٌ ايعااؾ٠ .

١َٝ٬ أؾا٤ نٌ َه#ًِ َٚه#١ًُ ايُ#٠٬    َٚٔ اٱعذال آل ايًكٜع١ اٱن 
سو َكات آل ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ يتهٕٛ ناا إلفا  ط#ٛعٞ ٚقٗ#كٟ ي#فنك    

ٌَلؤَلٍشِضٍيياهلل عم ٚدٌ , ٚاٱعكاض عُا ٜكٛي٘ أٖ#ٌ اؿه#ؿ , ق#اٍ تع#اىل ط    

  .(1)صلوٍٟيٜوٍٟيطٌَو٘ َيلوٍٟيرِْٔش٠َِخيًوٍَ٘ٛيَّشِدٍياِال يحْ٘لوْوخسويح٘ذ٠ُْْوخ

 اياشح غُّٛ احملٛ ٚدٛٙ : َٚٔ َٓاؾع آ١ٜ 
َٓع ايفٜٔ نؿكٚا َٔ إؽاـ دؿاٍ أٌٖ ايًك  ٚاٱيرتا  عفقَا  ا٭ٍٚ :

 هلِ يًاكا٤ ع٢ً ايهؿك .
 نًـ لٜـ اٱيرتا  ع٢ً ايٓيب َعذمات غا١َ . ايجاْٞ :
 اؿًٝٛي١ ؾٕٚ ؾبٝا ايًو ٚايكٜا إىل ْؿٛى أٌٖ اٱميإ . ايجايح :
قٛ أناا  ايكتاٍ ٚاؿك  , إـ تاو آ١ٜ اياشح إٔ ا٭َك ٜتعًل  ايكابع :

باؾ##ؿاٍ ٚاٱستذ##از , ٚست##٢ اٱستذ##از ؾ##إٕ اهلل ع##م ٚد##ٌ ق##ؿ نؿ##٢     
املهًُو ؾٝ٘ , إـ تؿٌٓ ٚأْمٍ آٜات َٔ عٓؿٙ تتٓ#ُٔ اٱْ#فاق ٚايٛعٝ#ؿ ,    
ٚؽرب عٔ قإْٛ ٖٚٛ إٔ ايٓيب قُؿَا ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ َٔ عٓؿ اهلل 

ٚدٌ , ٚأْ٘ ناشاْ٘ ايفٟ ٜاو ٜٚعو َا ٜكؾ ب٘ ايٓيب قُ#ؿ َ#٢ً اهلل    عم
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ أٌٖ اؾؿاٍ ٚاٱيرتا  , ٚنفا كاطا١ ٚإْفاق عا١َ ايٓاى 

                                                           

 .29نٛق٠ ايٓذِ  (1)
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ٚايٛعٝؿ  (1)صُِْٗيا٠ِ ٝوخيأ٠ََخيَٜنزِس يًوٜوخيٍِٜٟياَِ٘وٍياِال يح٘ٙ وَيحٌْ٘وحكِذَيحَّْ٘يَّخسَ, نُا آل قٛي٘ تعاىل ط

ُِْٗيطَٝوظ كٍيرٍُِْٕشَِْيَِِْٙيًيا٠ِ ٓويٍِٜٟينؿكٚا بُٝػ١ اؾُع ٚاملؿكؾ , قاٍ تعاىل طيًفٜٔ 

  .(2)صأَصٍلوخدِيح٘نَّخسِ

َٚٔ َؿاِٖٝ آ١ٜ اياشح ايجٓا٤ ع٢ً املهًُو ٚاملهًُات اي#فٜٔ ؾغً#ٛا   
اٱن٬ّ َٚؿٸقٛا بكناي١ ايٓيب نُشُ#ؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ ٚؾ#ل       

 بٗا َٔ غري إٔ ًٜرتطٛا َعذمات غا١َ ٭ْؿهِٗ .املعذمات ايت دا٤ 
َٚٔ َؿاِٖٝ آ١ٜ اياشح أْٗا تٓؿٞ ايكت#اٍ ٚطًا#٘ , ٚايه#عٞ إيٝ#٘ , إمن#ا      
ؼح ع٢ً اٱستذاز ٚتاو ؾٌٓ اهلل عم ٚدٌ ع٢ً املهًُو بأْ٘ ن#اشاْ٘  
ٖٛ ايفٟ ًٜك٢ ايٓيب قُؿّا اؿذ١ ٚايربٖإ , ؾاٯ١ٜ َٔ َُاؾٜل قإْٛ )مل 

ّا( ٜٚؿٍ عًٝ٘ ا٭َك َٔ اهلل عم ٚدٌ آل آ١ٜ اياشح طقٌص , ٜػم ايٓيب أسؿ
 ٚؾٝ٘ َها٥ٌ :
: ايكؾ بايكٍٛ عً#٢ اي#فٜٔ اَتٓع#ٛا ع#ٔ ايتُ#ؿٜل بكن#ايتو ,         ا٭ٚىل

ٜٚؿٍ آل َؿّٗٛ املػايؿ١ ع٢ً عؿّ انتُشا  ايعٓـ ٚايك٠ٛ ْؿِٖ , قاٍ 

حْ٘لوغوللنوشِيًوؿوللخدِْ٘يٍَٛيرِللخ٘ ظِِيىِللِويييحدٍقَياَِ٘للَيعوللزِِْٗيسورِّللٓويرِخْ٘لِْٕٝوللشِيًوحْ٘ٝوٌٍلِفَللشِيتع##اىل ط

 . (3) صأَكٍغوَٟياَِّٞيسورَّٓويىٌَويأَلٍََٙٛيرِٝوٍٟيظَٗ يلوٍٟيعوزِِْٙوِيًوىٌَويأَلٍََٙٛيرِخَْ٘ٝيٍظَذِّٟو

 : ايكؾ بايكٍٛ ع٢ً ايفٜٔ إستذٛا ٚداؾيٛى بايكٍٛ .ايجاْٞ 
 ي٘ .: اٱداب١ باٱثاات اؿل ع٢ً ايٓؿٞ ايفٟ ٫ أٌَ ايجايج١ 
: بٝإ قإْٛ ٖٚٛ نؿا١ٜ اٱستذاز آل لا٠ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ايكابع١ 

ٚآي٘ ٚنًِ َٔ َهك ٚنٝؿ ايفٜٔ نؿكٚا ٚاملٓ#اؾكو , ٚت#او اٯٜ#١ ؾٓ#ٌ اهلل     
                                                           

 .65نٛق٠ ّ  (1)
 .8نٛق٠ ايمَك  (2)
 . 125نٛق٠ ايٓشٌ  (3)
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ع٢ً ايٓاى ًٝعّا , ؾُٔ َؿاِٖٝ اٯٜ#١ إٔ اهلل ع#م ٚد#ٌ مل ٜ#رتى ايٓ#اى      
 ٚيأِْٗ إمنا بعح هلِ ايكنٌ ايفٟ ٜؿعِْٛٗ إىل اهلؿ٣ ٚاٱميإ . 

 إفاظاخ اٌَح 

َٔ غُا٥ِ آٜات ايككإٓ أْٗا تكك  ايعااؾ إىل اهلل ٖٚٛ َٔ َُاؾٜل 

أ٠َضوْ٘نوخهَيَٜزوخسوٌْيَٜصوذَُِّيح٘ زُِيروٍْٟويّوذوٍّوِيًوىوزَحئِظَخد يايربن١ آل ايككإٓ , قاٍ تعاىل ط

ٍٟيكوٌٍَ٘يوخيًوح٘ زِّٟويَّئٍِٜنٌَٞويرِخٓخِشوسِيَّئٍِٜنٌَٞويرِوِيًوىٍَٛيلوََٙي ًوِ٘ظُنزِسويأَُّٚيحُّْ٘شوٍيًوٜو

 إـ دعًت اٯ١ٜ  ْٛع ٬َل١َ بو : (1)صصويوطِيٍِٛيَّلوخٌِفٌُٞو

 : ْمٍٚ ايككإٓ . ا٭ٍٚ
: ايًٗاؾ٠ َٔ اهلل باْ٘ ناشاْ٘ ٖٛ ايفٟ أْمٍ ايككإٓ َٚا درب٥ٌٝ  ايجاْٞ

٠َلضوَٖيرِلوِيح٘لشًُفَييييإ٫ قنٍٛ َٔ عٓؿ اهلل ٜتٛىل تاًٝؼ آٜ#ات ايك#كإٓ , ق#اٍ تع#اىل ط    

 . (2) صحألَِٜنيَ

 : ايربن١ ٚايكاض ٚايًيـ َٔ عٓؿ اهلل بايككإٓ .ايجايح 
َا تُٓٓت٘ آ١ٜ اياشح : تُؿٜل ايككإٓ يًتٛقا٠ ٚاٱلٌٝ , َٚٓ٘ ايكابع 

َٔ بعح ايكنٌ َٔ عٓؿ اهلل إىل ايٓاى ٚف٧ عؿؾ َِٓٗ بايرباٖو ايهاطع١ 
 ٚقكبإ ايٓاق .
: إتُاف ايككإٓ بأْ٘ إْفاق ٭ٌٖ ٚاملؿٕ ا٭غك٣ , يٝهٕٛ َٔ اـاَو 

ص ايعُّٛ بًشاظ انتكااٍ املهًُو آل املًكم ٚاملػك  ًوٜوٍٟيكوٌٍَ٘يوخَعاْٞ ط

                                                           

 .92نٛق٠ ا٭ْعاّ  (1)
 .193نٛق٠ ايًعكا٤  (2)
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 صٌٌَوٌِ٘حيًَؿٌَىوٍُٕٛيشولؽْشوهَيعؿ٠ َكات آل ايّٝٛ , قاٍ تعاىل طإىل َه١ آل ٬َتِٗ 

(1). 
: امل٬ل١َ بو اٱميإ بايّٝٛ اٯغك ٚبايككإٓ ٚإغااق ايككإٓ عٔ  ايهاؾى

 ٖفٙ امل٬ل١َ َٔ إعذالٙ .
 : تعاٖؿ املهًُو اي٠٬ُ .ايهابع 
: بٝ#إ ق#إْٛ ٖٚ#ٛ ن#ٌ َ#ٔ ُٜ#ؿم ب#اٯغك٠ ٚب#ايككإٓ ٜتعاٖ#ؿ          ايجأَ 

 ٠٬ُ آل أٚقاتٗا, ٖٚٛ ٚؾل ايكٝاى اٱقرتاْٞ :اي
 : ايفٜٔ ٜ٪َٕٓٛ باٯغك٠ داؾظٕٛ ع٢ً ٬َتِٗ .ايهرب٣ 
 : املهًُٕٛ ٜ٪َٕٓٛ باٯغك٠ .ايُػك٣ 
 : املهًُٕٛ داؾظٕٛ ع٢ً ٬َتِٗ .ايٓتٝذ١ 

 .  (2) صحٌَْ٘عٍؽََيكوخٌِفٌُحيلوََٙيح٘صٌََّٙوحصِيًوح٘صَّيوسقاٍ تعاىل ط

اٱهلٞ بتايٞ ايككإٓ بٌ ًٜ#ٌُ اي#فٟ ٜه#تُع ي#٘ أٚ     ٫ٚ خيتِ ايًيـ 
ٜهُع آٜات٘ غا١َ َع ايتؿبك ايي#ٛيٞ ٚايكٗ#كٟ بآٜ#ات ايك#كإٓ , ٖٚ#ٛ َ#ٔ       
أنكاق بكا٤ ايككإٓ بو ايٓاى إىل ّٜٛ ايكٝا١َ , َ#ع ن#٬َت٘ َ#ٔ ايتشكٜ#ـ     
ٚايمٜاؾ٠ أٚ ايٓكُإ يٝ#ؿعٛ ايك#كإٓ ايٓ#اى يكا#ٍٛ ايؿ#ٝض اٱهل#ٞ ٚبع#ح        

 , ٚايع١ُُ َٔ غًا١ ايٓؿو اي١ًٜٛٗ ٚايػٓا١ٝ .ايهه١ٓٝ آل ايٓؿٛى 
يكؿ دعٌ اهلل عم ٚدٌ يف٠ سكٝك١ٝ عٓؿ اٱْهإ آل ت٠ٚ٬ ايتٓمٌٜ , ٖٚٛ 
َٔ اؿه١ُ مبُ#اسا١ اي#ٛسٞ يٲْه#إ َ#ٔ س#و ٖا#ٛ  آؾّ إىل ا٭قض ,       
ؾشُٝٓا أغ٣ٛ إبًٝو ن٬ّ َٔ آؾّ ٚسٛا٤ با٭نٌ َ#ٔ ايً#ذك٠ اي#ت ْٗ#اِٖ     

                                                           

 .150نٛق٠ اياكك٠  (1)
 .238نٛق٠ اياكك٠  (2)
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 صًوالَيطَّْشوروخيىوزِهِيح٘شَّـوشوسويٌَظ٠ٌََُٕخيٍِٜٟيح٘ف خِِ٘ٝنيوايتٓمٌٜ طاهلل عٓٗا , نُا ٚقؾ آل 

 ٚأَكِٖ اهلل باـكٚز َٔ دٛاقٙ َٚٔ اؾ١ٓ , ٚاهلاٛ  إىل ا٭قض .      (1)
ث#ِ أْ#مٍ اهلل ع#م ٚد#ٌ اي#ٛسٞ عً#٢ آؾّ يٝه#ٕٛ ْ#ٝا٤ٶ ي#٘ ٚيفقٜت#٘ ,           

تك##اؾّ ايه##ٓو ٚتعاق#ا ا٭ْاٝ##ا٤ آل ا٭قض , ٚتكن#ؼ اٱمي##إ ؾٝٗ##ا , َٚ#ع    
أغتاق ييك َٔ ايٓاى ايهؿك ٚاي٬ٓي١ , َٚ#ِٓٗ ؾ٦#١ أق#ؿَت عً#٢ قاقب#١      
ا٭ْاٝا٤ ٚقتٌ بعِٓٗ , ؾأغرب اهلل عم ٚدٌ آل ايككإٓ عٔ ٖفٙ املع١ُٝ ايت 

 أَا  أـاٖا عُّٛ أٌٖ ايتٛسٝؿ .
يك##ؿ ق##اّ ا٭ْاٝ##ا٤ بايُٓ##ض  ٚاي##ؿع٠ٛ إىل اهلل , ٚبٝٓٸ##ٛا ايك##اض اي##فاتٞ     

ٚا َٔ عاقا#١ ايؿه#اؾ آل اي#ؿْٝا ٚاٯغ#ك٠ , ٚيه#ٔ اي#فٜٔ       يًُعاَٞ , ٚأْفق
نؿ#كٚا اُْٗه#ٛا آل املعاَ##ٞ ٚاي#فْٛ , ٚأَ#كٚا عً##٢ اؾش#ٛؾ , ؾكه##ت      

 قًٛبِٗ ٚقاَٛا بكتٌ ا٭ْاٝا٤ . 
ٚتاو آ١ٜ اياشح قاّْْٛا ٖٚٛ إٔ ايٓيب ايفٟ جياؾٍ عٓ٘ اهلل ٚجيٝا بؿ٫ّ 

ٍَٟ٘يٓاٛت٘ , قاٍ تعاىل طعٓ٘ ٫بؿ إٔ ُٜٓكٙ اهلل , ٚئ ٜهتيٝعٛا اٱْكاق ب

 . (2)ص ّوعُشًٍُُٔٛياِال يأَرًٍ

ٍٛيحألَلٌٍٍَٙٞوٚقاٍ تعاىل ط يٝهٕٛ َٔ َعاْٞ إقتكا٤  (3) صًوالَيطَيِنٌَحيًوالَيطَلٍضو٠ٌُحيًوأ٠َْظُ

املهًُو إىل َكاتا ايعً#ٛ ٚايكؾع#١ اي#ت ت#فنكٖا اٯٜ#١ أع#٬ٙ ْ#مٍٚ اي#كؾ         
اهلل ٚبٝ#ِٓٗ , ٖٚ#ٛ َ#ٔ أمس#٢     ٚاٱستذاز ع٢ً ايفٜٔ ٜؿٸعٕٛ ايعٗ#ؿ ب#و   

َكاتا ايًيـ ٚايكمح١ َٔ عٓؿ اهلل , إـ ٜأغف اهلل عم ٚدٌ بأٜؿٟ ايعااؾ 
 إىل ناٌ اهلؿا١ٜ , ٌَٜٚٛ هلِ املٓاؾع ٜٚؿؾع عِٓٗ ا٭ْكاق ٚاٯؾات .

                                                           

 .35نٛق٠ اياكك٠  (1)
 .111نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
 .138نٛق٠ آٍ عُكإ  (3)
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ٚاهلل ٖٛ ايفٟ ٜظٗك اؿهٓات ٚاملٓاق#ا , ٜٚه#رت ع#ٔ ايٓ#اى املجاي#ا       

 . (1) صح٘ٙ وَيَ٘ؽًِْ يرِمِزوخدِهِ, ٚآل ايتٓمٌٜ ط ٜٚككبِٗ إىل اٱميإ باؿذر ٚايرباٖو

 يكؿ نإ آل املؿ١ٜٓ نٌ َٔ :
 : ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ بًػُ٘ ايهكِٜ . ا٭ٍٚ
 : ا٭ُْاق َٔ ا٭ٚى ٚاـمقز قدا٫ّ ْٚها٤ٶ .ايجاْٞ 
: املٗادكٕٚ قدا٫ّ ْٚها٤ٶ , ٚإٕ نإ ع#ؿؾ ايٓه#٠ٛ املٗ#ادكات    ايجايح 
ايكد##اٍ إ٫ أْ##٘ ن##إ هل##ٔ سٓ##ٛق ٚعٓ##ٛإ , ؾُ##ع س##اٍ ايتكٝٝ##ؿ   أق##ٌ َ##ٔ

اٱدتُاعٞ يًُكأ٠ آْفاى ,ؾكؿ اغتاق عؿؾ َٔ امل٪َٓات اهلذك٠ إىل املؿ١ٜٓ 
بٌ َٚٓٗٔ َٔ ٖادكت إىل اؿاً#١ , َٚ#ٓٗٔ َ#ٔ ٖ#ادكت إىل اؿاً#١ ث#ِ       

 املؿ١ٜٓ .

حَْ٘ٝنوللخٌٌُِّٞوييَ٘لجٍِٟيَ٘للٍٛيّونٍظَلوِيي: املٓ##اؾكٕٛ ٚاملٓاؾك#ات , ق##اٍ تع#اىل ط  ايكاب#ع  

ٍٛيٜوشوض يًوحَْ٘ٝشٍؿٌٍُِٞويٌِِيحْ٘ٝوذِّنوشِيَ٘نَىْشِّونَّٓويرِيٍِٛيػَُّٛيالَيَّـوخًِس٠ًََٓويٌِْيوخي ًوح٘ زِّٟويٌِِيٌُُِٙرِيِ

 .(2) صاِال يَِِْٙيً

: طا٥ؿ١ َٔ ايٝٗٛؾ ممٔ ناْٛا آل املؿ١ٜٓ , ِٖٚ بٓٛ ايٓٓري ٚبٓٛ اـاَو 
 قكٜظ١ ٚبٓٛ قٝٓكاع .

عٔ : َٔ بكٞ ع٢ً ايهؿك ٚاي٬ٓي١ , ِٖٚ آل تٓاقِ َٜٛٞ , ايهاؾى 
 ٚنًِ أْٗا قايتٚآي٘ عك٠ٚ بٔ ايمبري عٔ عا١ً٥ لٚز ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ 

ٚنًِ قاٌ بؿق ؾًُا نإ عك٠ ايٛبك٠ ٚآي٘ غكز قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘ )
٢ أؾقن٘ قدٌ قؿ نإ ٜفنك َٓ٘ دكأ٠ ٚلؿ٠ ؾؿكع أَشا  قنٍٛ اهلل ًَ

ٚنًِ سو قأٚٙ ؾًُا أؾقن٘ قاٍ يكنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ#٘  ٚآي٘ اهلل عًٝ٘ 

                                                           

 .19نٛق٠ ايًٛق٣  (1)
 .60نٛق٠ ا٭سما   (2)
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ٚنًِ د٦ت ٭تاعو ٚأَٝا َعو قاٍ ي٘ قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ#٘  ٚآي٘ 
ٚنًِ ) ت#َٛٔ ب#اهلل ٚقن#ٛي٘ ؟ ( ق#اٍ ٫ ق#اٍ ) ؾ#اقدع ؾً#ٔ أن#تعو         ٚآي٘ 
 .  (1) (مبًكى

اـٓ#ؿم ظٗ#ك    ٚسُٝٓا لسـ عًك٠ آ٫ف قدٌ َٔ املًكنو آل َعكن١
قأى ايٓؿام ٚظٓٛا إٔ املًكنو نٝكتًٕٛ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ 

 ٚأَشاب٘ , ٚنع٢ املٓاؾكٕٛ يكعٛؾ ا٭ُْاق عٔ ايؿؾاع .
قاٍ : ٖفا  (2){قؿ ٜعًِ اهلل املعٛقو َٓهِ . . .  }عٔ ابٔ لٜؿ آل قٛي٘ )

ٚن#ًِ ,  ٚآي٘ ّٜٛ ا٭سما  , اُْكف قدٌ َٔ عٓؿ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ 
 . ؾٛدؿ أغاٙ بو ٜؿٜ٘ يٛا٤ ٚقغٝـ

ؾكاٍ ي٘ : أْت ٖٗٓا آل ايًٛا٤ ٚايكغٝـ ٚايٓاٝف ٚقنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل  
 ٚنًِ بو ايكَاع ٚايهٝٛف .ٚآي٘ عًٝ٘ 
٫ ٜهتكٞ  -ٚايفٟ دًـ ب٘  -قاٍ : ًِٖ ايٞ يكؿ بًؼ بو ٚبُاساو  

َٔ أبٝ٘ ٚأَ٘ , ٚنإ أغاٙ  -ٚايفٟ دًـ ب٘  -هلا قُؿ أبؿّا قاٍ : نفبت 
 .ٚنًِ بأَكى ٚآي٘ ٚاهلل ٭غربٕ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ 

ٚن#ًِ خي#ربٙ , ؾٛد#ؿٙ ق#ؿ ْ#مٍ      ٚآي#٘  ٚـٖا إىل ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘  
ق##ؿ ٜعً##ِ اهلل املع##ٛقو َ##ٓهِ ٚايك##ا٥ًو     }دربٜ##ٌ عًٝ##٘ ايه##٬ّ غ##ربٙ ,   

 . (4)(. (3){ٱغٛاِْٗ ًِٖ إيٝٓا ٫ٚ ٜأتٕٛ اياأى إ٫ ق٬ًّٝ 
قاؾ اهلل عم ٚدٌ إ٬َع ا٭يه#ٔ , ٚع#ؿّ اي#فٖا  إىل ايه#ف      يكؿ أ

ٚايتًؿٜؿ ع٢ً ايٓؿو , ٚدعٌ ايًكٚ  ٚايكٝٛؾ آل طكٜل اهلؿا١ٜ , ٚأُٜٗا 
أيؿ ا ّا إجياؾ ا٭عفاق يًٓؿو ؾٕٚ اٱميإ أّ إعاق١ إميإ ايػ#ري , اؾ#ٛا    

                                                           

 .3/1449ِ َشٝض َهً (1)
 .18نٛق٠ ا٭سما   (2)
 .18نٛق٠ ا٭سما   (3)
 .8/137ايؿق املٓجٛق  (4)
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نٌ ؾكؾ َُٓٗا ؾٝ٘ أثِ عظِٝ , ٚايجاْٞ أيؿ , ٖٚٛ َٔ ايٓٗٞ عٔ ايُ#٬ع  

حَْ٘ٝنوخٌٌُِّٞويًوحَْ٘ٝنوخٌَِّخصَيرومٍعُيٍَٛيٍِٜٟيرومٍطٍيّوؤَْٜشًَٞويرِخَْ٘ٝنٍَٕشِيٚاـري , قاٍ تعاىل ط

ًوّونٍيوٌٍٞويلوٍٟيحْ٘ٝومٍشًَيِيًوّوّْزِعٌُٞويأٍَّذِّويٍَٛي٠َغٌَحيح٘ٙ وويٌَنوغِْويٍَٛياَِّٞيحَْ٘ٝنولخٌِِّنيويىَلٍٛييي

 . (1) صحٍَْ٘خعٌُِّٞو

طكؾ ايٛنٛن١ عٔ ايٓؿ#ٛى , ٚع#ؿّ اٱيتؿ#ات     َٚٔ َٓاؾع آ١ٜ اياشح

َ٘يوخيٜولخئَغولزوضٍيًولوٍَْٙيولخيٜولخيييييإىل ايًكا٥ط ايتعذٝم١ٜ بٛد٘ ايٓا٠ٛ , ٚآل قٛي٘ تعاىل ط

ابٔ عااى قاٍ : ملا ْمي#ت ْ#ر امل٪َٓ#ٕٛ َٓٗ#ا ْ#ذ١ ,       ٚعٔ)(2) صحْٔظَغولزوضٍي

ـ ٚقايٛا : ٜا قنٍٛ اهلل : ٖفا ْتٛ  َٔ عٌُ ايٝؿ ٚايكد#ٌ ٚايًه#إ نٝ#   
 ْتٛ  َٔ ايٛنٛن١؟

 نٝـ منتٓع َٓٗا؟  
إْه#ِ ٫   (3){٫ ٜهً#ـ اهلل ْؿه#ّا إ٫ ٚن#عٗا     }ؾذا٤ دربٌٜ بٗفٙ اٯٜ#١  

 .(4) (تهتيٝعٕٛ إٔ متتٓعٛا َٔ ايٛنٛن١
 ٚآل اٱغااق عٔ يكا٥ط ايككبإ أَٛق :

 : ايٓٗٞ عٔ اياكا٤ ع٢ً ٖفا ايًك  . ا٭ٍٚ
 عٔ ايتُؿٜل بايٓا٠ٛ .: املٓع َٔ ايٛقٛف عٓؿٙ ٚاٱَتٓاع ايجاْٞ 
 : ايتػٜٛـ ٚاٱْفاق َٔ ؼكٜض ايٓاى ع٢ً طًا ايًكٚ  .ايجايح 
 : إلاس١ عكا١ آل طكٜل إميإ ايٓاى , ٚايتػؿٝـ عٔ اؾُٝع .  ايكابع 
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َٚٔ ؾٌٓ اهلل ع٢ً ايٓاى أْ٘ ٜهرت ايكاٝض ٜٚظٗك اؾٌُٝ , ؾٌٗ دا٤ت 
قؾت يًاٝإ , َٚٓع َا آ١ٜ اياشح يؿٓض ٚإظٗاق ايكاٝض , اؾٛا  ٫ , إمنا ٚ

ٖٛ أيؿ َٓ٘ َٔ ايكاٝض بايفات ٚا٭ثك , َٚٔ ييـ اهلل عم ٚدٌ أْ٘ ٜؿؾع 
َٳك ٚا٭ؾ٢ٖ , ٚداا إىل ايٓاى ايكأؾ١ ٚايكمح١ ٚناٌ ايكياؾ  ا٭يؿ ٚا٭

عٔ ا٭نٛؾ ) (1) صاَِّٞيسورِِّيَ٘ؽًِْ يِ٘ٝوخيّوشوخءَيا٠ِ وَيىٌَويحْ٘موَِْٙٛيحْ٘لوَِْٕٛ, ٚآل ايتٓمٌٜ ط

ٚنًِ : أقبع١ دتذٕٛ ّٜٛ ايكٝا١َ : ٚآي٘ ٔ نكٜع إٔ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ب
قدٌ أَِ ٫ ٜهُع ي٦ّٝا , ٚقدٌ أمحل , ٚقدٌ ٖكّ , ٚقدٌ َات آل 
ايؿيك٠ , ؾأَا ا٭َِ , ؾٝكٍٛ : ق  , يكؿ دا٤ اٱن٬ّ , َٚا أمسع ي٦ّٝا , 

اياعك , ٚأَا ا٭محل , ؾٝكٍٛ : ق  , دا٤ اٱن٬ّ ٚايُاٝإ د#فؾْٛين ب#  
ٚأَا اهلكّ ؾٝكٍٛ : ق  , يكؿ دا٤ اٱن٬ّ َٚا أعكٌ ي#٦ّٝا , ٚأَ#ا اي#فٟ    
َات آل ايؿيك٠ ؾٝكٍٛ : ق  , َا آتاْٞ يو قنٍٛ . ؾٝأغف َٛاثٝكِٗ يٝيٝعٓ٘ 

 , ٜٚكنٌ إيِٝٗ قن٫ّٛ إٔ اؾغًٛا ايٓاق . 
قاٍ : ؾٛايفٟ ْؿو قُؿ بٝؿٙ , يٛ ؾغًٖٛا ناْت عًِٝٗ بكؾّا ٚن٬َّا 

 .  (2) (ٜؿغًٗا نشا إيٝٗا , َٚٔ مل
إـ ٚقؾت اٯ١ٜ با٭َك َٔ اهلل إىل ايٓيب قُؿ )قٌ( مم#ا ٜ#ؿٍ عً#٢ إٔ     

ٖفا ايكٍٛ َاؾق َٔ عٓؿ اهلل عم ٚدٌ , َٚٔ إؾاْات اٯ١ٜ أْ#٘ ن#اشاْ٘   
 ٜٓهك ٚدٛؾ عٗؿ بٝٓ٘ ٚبو ٖ٪٤٫ أٚ غريِٖ غُّٛ قكبإ ايٓاق .

ؾًٝو َٔ ٬َل١َ بو ايٓا٠ٛ ٚايككبإ , ٚقؿ ق#ؿٸّ ن#ٌ َ#ٔ ٚي#ؿٟ آؾّ      
ٖابٌٝ ٚقابٌٝ قكباّْا , ٚيٝو ؾُٝٗا ْيب ؾكؿ قاٌ اهلل َٔ أسؿُٖا ؾكاّ أغٛٙ 
ٖٚٛ قابٌٝ بكتً٘ , ٚيٛ دا٤ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ بفات ايككبإ 

ًٓعٌ ايفٜٔ نؿكٚا ٜكؿَٕٛ ع٢ً قتً٘ .  ؾ
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ٌٖٚ ٖفا املع٢ٓ ٚإقاؾ٠ ايتشكٜض ع٢ً قتٌ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘  
ٚآي٘ ٚنًِ َٔ أناا  يك  ايككبإ غا١َ ٚإٔ اٯ١ٜ ـٓنكت بكتًِٗ ايكنٌ 
, اؾٛا  ٖٛ املهتككأ َٔ اٯٜ#١ , ٚؾٝ#٘ ؾع#٠ٛ يًتؿه#ك مباٖٝ#١ غً#ل ايٓ#اى        

 ٚايٓؿ بو اٱميإ ٚايهؿك .

 اٌَح ٌطف 

ًهٛت ْميت بهشا٥ا ايكمح#١ ٚايتػؿٝ#ـ   ٚاٯ١ٜ ق١ْٚ َٔ قٜاض امل
عٔ امله#ًُو ٚايٓ#اى ؾت#جري ْه#ِٝ ايربٖ#إ آل قب#ٛع املؿٜٓ#١ , ٚته#ٛق٘ إىل         
ايكًٛ  املٓههك٠ , ٚغًذإ ايٓؿٛى ايت تًتام إىل اؿكٝك١ , ؾتٓمٍ عًِٝٗ 
غٝجَا طاٖكَا َااقنَا ٜٓا٧ عٔ قإْٛ ٖٚٛ إٔ ا٫ْاٝا٤ ٜأتٕٛ بايربٖإ ٚاملعذم٠ 

ب٘ اهلل عم ٚدٌ َٚا ٜٓانا لَ#اِْٗ , ٚس#اٍ أًٖ#٘ َٚ#ا      سها َا ٜتؿٌٓ
ٜعتٕٓٛ ب٘ ٚنُا ٜيٗك املا٤ ا٭قض ٚجيعًٗا َاؿ١ يٲْاات ؾإٕ اٯ١ٜ ايككآ١ْٝ 
تمٌٜ ايًو ٚايكٜا عٔ ايٓؿٛى , ٚتٛثل سكٝك١ َ#ؿم ْا#٠ٛ قُ#ؿ َ#٢ً     

 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ .

ٌ َٓٗا ايٓاى تتُـ اٯ١ٜ ايككآ١ْٝ بأْٗا ييـ ٚقمح١ َٔ عٓؿ اهلل , ٜٓٗ
ايعًّٛ , ٖٚٞ غم١ٜٓ يًشه١ُ , َٚاؾ٠ يًاُري٠ , ٚد٤٬ يًاُك , َٚاْع َٔ 
ايػؿ١ً ٚاؾٗاي١ , ٚآ١ٜ اياشح َؿقن١ آل عًِ ايتأقٜؼ , إـ تتُٓٔ اٱغااق 

 عٔ إؾعا٤ ايعٗٛؾ اـا١َ بو اهلل ناشاْ٘ ٚبو ايٓاى .
 ايك#ٍٛ  ٚتؿعٛ اٯ١ٜ املهًُو يًُرب ع٢ً ايهف  ٚاٱؾ#رتا٤ ٚايظً#ِ آل  

ق##اٍ ٭َ##شاب٘ : إٕ نٓ##تِ عً##٢ ا٭ْاٝ##ا٤ , ٚقٝ##ٌ إٔ عٝه##٢ عًٝ##٘ ايه##٬ّ ) 
 .(1) (إغٛاْٞ ٚأَشابٞ ؾٛطٓٛا أْؿههِ ع٢ً ايعؿا٠ٚ ٚاياػٓا٤ َٔ ايٓاى 

ٚمتٓع آ١ٜ اياشح َٔ تأَ#ٌٝ ايع#ؿا٠ٚ ب#و امله#ًُو ٚايٓ#اى , إـ أْٗ#ا       
ٌ اٱنتكا١َ تكيع اييكٜل ع٢ً ايااطٌ ٚايمٜـ , ٚتؿعٛ إىل اٱيتكا٤ آل نا
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ُِْٗيّوخأَىٍَٗيحِْٕ٘ظَخدِيطَموخٌٍَ٘حياََِ٘ئَِٙٝوشٍيعولٌوحءٍيروٍْنونولخيًوروٍْلنوٍُٕٛيأَال ي٠َمٍزَلذوياِال يح٘ٙ لوويًوالَيييييي, ٚآل ايتٓمٌٜ ط

ٌييييي ُ٘لٌحيحشٍليوذًَحييي٠ُشٍشَِْيرِوِيشوٍْجًخيًوالَيّوظ خِزَيرومٍعُنوخيرومٍعًخيأَسٍروخرًلخيِٜلٍٟيدًَِٞيح٘ٙ لوِيٌَلبٍِٞيطٌَو٘ لٌٍحيٌَُّ

 .  (1) صرِؤ٠َ خيَٜغٌٍَِٙٝٞو

يكؿ نإ ًَكنٛا قكٌٜ ٚاملٓاؾكٕٛ ٜتُٝؿٕٚ ا٭غااق ٜٚاايػٕٛ آل ًْك 
ا٭قادٝـ ٚاٱياعات ايت ٜٴكاؾ َٓٗا بح ايٖٛٔ ٚايٓعـ عٓؿ امله#ًُو  

 ؾتُؿت آ١ٜ اياشح هلِ.
 اٌَح تشازج 

ٚاهلؿاٜ#١  تتُـ ايهتا ايهُا١ٜٚ بأْٗا غ#ري ق#ض , ٚؾع#٠ٛ يًكي#اؾ     
ٚاٱميإ , ٚمتٮ ايٓؿٛى بايػاي١ ٚايهعاؾ٠ , ٚدا٤ ايككإٓ باياًاق٠ ٚايٛعؿ 

. 
َٚٔ أمسا٤ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ اياًري ,ٌٖٚ ُٜض  

ُِْٗي٠َضََّ٘وَيسًَفَيحُّْ٘ذَطِيته١ُٝ ايككإٓ بأْ٘ بًري ٚبًاق٠ , اؾٛا  ْعِ , قاٍ تعاىل ط

يِ٘ يرِخْ٘لوُِّ يح٘ زِّٟوياٜونٌَحيًوىَذًٍيًورَشٍشوٍيَِْ٘ٙٝغٍِِٙٝنيوٍِٜٟيسورِّٓو ٚق#اٍ   (2) صَْؼَزِّضو

 . (3) صٌَب٠ِ ٝوخيّوغَّش٠ٍَخهَيرِِٙغوخ٠ِٓويِ٘ظُزوشِّشويرِوِيحَْ٘ٝظ ِّنيويًوطُنزِسويرِوِيًٌٍَِٜخيُ٘ذًّحتعاىل ط

ٚدا٤ ايككإٓ باياًاق٠ آل ايؿْٝا ٚاٯغك٠ َٓٗا بًاق٠ ايكلم ٚانتؿاَت٘  
ًٝعّا , ؾًُا أغرب ايككإٓ بإٔ ايٓاى ًٝعّا ًٜٓٗ#ٕٛ ٜٚٓتؿع#ٕٛ َ#ٔ     يًٓاى

ًوٜوللخيقن##اي١ اي##ٓيب قُ##ؿ َ##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚن##ًِ نُ##ا آل قٛي##٘ تع##اىل ط
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ؾإ بًاقات ايككإٓ تتػ٢ً ايٓ#اى ًٝع#ّا ,    (1) صأَسٍعوْٙنوخَْياِال يسوكٍٝوشًيِْ٘ٙمولخَِ٘ٝنيوي

ٚان#تؿاَت٘ ٭ٖ#ٌ ن#ٌ لَ#إ      َٚٓٗا اياً#اق٠ بايؿٓ#ٌ اي#كلم َ#ٔ عٓ#ؿ اهلل     
ٚـقاقِٜٗ , َع إؾقانِٗ بإٔ آبا٤ِٖ غاؾقٚا ايؿْٝا بؿٝض ٚقلم َٔ عٓ#ؿ  

ٍٛيٍِٜٟياٍِٜيوٍَي٠َلٍَٟي٠َشٍصٍُُُِٕٛيًواَِّّخىٍَٛاهلل ناشاْ٘, قاٍ تعاىل ط  .(2) صًوالَيطَّْظٌُُٙحيأًٍَالَدؤُ

ًوالَيطَّْظٌُُٙحيٚدا٤ت آ١ٜ أغك٣ بتكؿِٜ قلم ا٭بٓا٤ ع٢ً اٯبا٤ بكٛي٘ تعاىل ط

 .(3) صأًٍَالَدؤٍُٛيخوشٍْوشَياٍِٜيوٍَي٠َلٍَٟي٠َشٍصُُِيٍَٛيًواَِّّخٍُٔٛ

يٝهٕٛ َٔ َعاْٞ اٯ١ٜ إٔ اهلل عم ٚدٌ قؿ ٧ٖٝ أقلام ايٓاى قا#ٌ إٔ  
خيًكٛا , ٚؾٝ٘ لدك عٔ ايتػٜٛـ بك١ً املٛاقؾ ْٚك#ِ ايػ#فا٤ , ؾُ#ع نج#ك٠     

عا١َ ؾإٕ اهلل عم ٚدٌ ٜؿتض  ا٭٫ٚؾ أٚ أؾكاؾ اياًؿ ٚايًعا ٚأٌٖ ا٭قض
هلِ أبٛابّا َٔ ايكلم ٚؽكز ا٭قض َٔ نٓٛلٖا , ٜٚكٝض أناابا يًُع١ًٝ 

ٍٛيّوّْغٌَِٝٞويسوكٍٝوشَيسورِّٓوي٠َلٍَٟيَِغوٍٝنوخيروٍْنويٍَٛيٜومِْشوظَيٍَٛيٌِِيحْ٘لوْوخسِي, ٚآل ايتٓمٌٜ ط أَىَ

صٍيِْ٘وظ خِللزَيرومٍعُلليٍَٛيرومٍعًللخيعَللخْشًِّّخيًوسوكٍٝوللشُيسورِّللٓويخوٍْللش يَِّٜٝللخيح٘للذ٠ُْْوخيًوسوٌَمٍنوللخيرومٍعَلليٍَٛيٌَللٌٍََيرومٍللطٍيدوسوؿوللخ

, ٚؾٝ٘ يٛاٖؿ نجري٠ آل ٖفا ايمَإ ٚا٭ل١َٓ ايهابك١ , ٚق#ؿ  (4)صّوـٍٝومٌَٞو

ؼتاز ايؿٍٚ ايُٓاع١ٝ ايهرب٣ ٚايًعٛ  املرتؾ١ إىل ا٭ٜؿٟ ايعا١ًَ ايفٜٔ 
 ٜكَٕٛٛ بأؾا٤ املٗٔ ٚا٫عُاٍ ايٝؿ١ٜٚ .

ٚسُٝٓا أَك ؾكع#ٕٛ بكت#ٌ ا٭طؿ#اٍ اي#فٜٔ ٜٛي#ؿٕٚ َ#ٔ ب#ين ان#كا٥ٌٝ         
غ١ًٝ ٫ٚؾ٠ َٔ ٜكٓٞ ع٢ً ًَه٘ ٚنًياْ٘ َِٓٗ بٓا٤ ع٢ً تأٌٜٚ املع#ربٜٔ  
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يك٩ٜا قآٖا نإٔ ْاقا أقاًت  َٔ بٝت املكؿى ,ست#٢ اي#تًُت عً#٢ بٝ#ٛت     
 ايكاط ؾاسكقتٗا إ٫ بٝٛت بين إنكا٥ٌٝ .

ايك٩نا٤ َٔ آٍ ؾكعٕٛ إيٝ٘ ٚيهٛا ٚانتُك ايكتٌ يهٓٛات ؾذا٤ املٮ ٚ 
إيٝ٘ ْكِ ايٝؿ ايعا١ًَ ٚأْٗ#ِ ن#اْٛا ٜه#ػكٕٚ ب#ين إن#كا٥ٌٝ اي#فٜٔ َعٗ#ِ        

 يًمقاع١ ٚاؿكاث١ ٚايهكٞ ٚاؿكف ٚاـؿ١َ آل املٓالٍ .
ٚطايت َؿ٠ ايكتٌ ٚمل ٜهت  َٔ َْٛٛع ايك٩ٜا ٚتأًٜٚٗا ي٤ٞ , ؾأَك  

ٛنـ ايٓيب َتكؿّ ع٢ً بإٔ ٜهٕٛ ايكتٌ آل عاّ , ٜٚكؾع آل عاّ , ٚلَإ ٜ
لَإ َٛن٢ ٚؾكعٕٛ , ٚقٌٝ إٔ املؿ٠ بو تأٌٜٚ ٜٛنـ عًٝ٘ ايه٬ّ يك٩ٜا 
املًو ٚبو ٫ٚؾ٠ َٛن٢ عًٝ٘ ايه٬ّ ٖٞ ناع ٚتهعٕٛ ن١ٓ ٭ٕ َٛن٢ ٖٛ 
اٺبٔ عُكإ بٔ ٫ٟٚ بٔ ٜعكٛ  , ٫ٟٚٚ ٖٛ أغٛ ٜٛنـ عًٝ#٘ ايه#٬ّ ,   

ين انكا٥ٌٝ ٖكبّا َ#ٔ  ٖٚٛ بعٝؿ إـ إٔ َٛن٢ أغكز َع٘ نتُا١٥ أيـ َٔ ب
قاٍ ٖٚ#ا :  ؾكعٕٛ , ٖٚفٙ ايهجك٠ آل ايعؿؾ ٫ تتهٕٛ بٓشٛ َا١٥ ن١ٓ , ٚ)

انتعاق بٓٛ إنكا٥ٌٝ سًّٝا نجريّا َ#ٔ ايك#اط ث#ِ غ#كز بٗ#ِ َٛن#٢ َ#ٔ أٍٚ        
ٚناْٛا ناعو أيؿّا ؾأغرب ؾكعٕٛ بفيو ؾكنا آل نتُا١٥ أيـ َ#ٔ   , ايًٌٝ

ُٸ##ا قأ٣ ق##ّٛ َٛن##٢  , ايك##اط ٜك##ِ أث##ك َٛن##٢ ٔإْٻ##ا }قٖ##ر اـٝ##ٌ ق##ايٛاؾً
ٕٳ ُٴؿٵقٳُنٛ  .(1){َي

ٔٔ    }ؾكاٍ َٛن#٢ :   ٗٵؿٹٜ ٝٳ َٳعٹ#٢ٳ قٳبٹٸ#٢ نٳ# ٕٻ  ُٸ#ا قكب#ٛا ق#ايٛا : ٜ#ا      (2){َن#٬ ٔإ ؾً
 َٛن٢ أٜٔ منٓٞ؟

ؾٓك  َٛن٢ بعُاٙ اياشك ؾاْؿًل ؾُاق  , اياشك أَآَا ٚؾكعٕٛ غًؿٓا
ط#كٜكو  َٚ#اق ب#و ن#ٌ     , يهٌ ناط طكٜ#ل  , ؾٝ٘ اثٓتا عًك٠ طكٜكّا ٜابه١
ًِٓٗ بٓٛ أعُاّ ؾ٬ ٜك٣ ٖفا  , ناييٛؾ ايعظِٝ َٔ املا٤ ٚناْٛا ميكٸٕٚ ؾٝ٘ ٚن

                                                           

 .61نٛق٠ ايًعكا٤  (1)
 .62نٛق٠ ايًعكا٤  (2)
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ؾانتٛسً##ٛا ٚغ##اؾٛا ؾ##أٚس٢ اهلل ن##اشاْ٘ إىل   ايه##اط ـاى ٫ٚ ـاى ٖ##فا,
ؾُ##اقت ي##اهات ٜ##ك٣ بعٓ##ِٗ بعٓ##ّا ٜٚه##ُع   , أط##ٛاؾ امل##ا٤ إٔ تً##اٸهٞ
 بعِٓٗ ن٬ّ بعض. 

ُٸا ات٢ ؾكعٕٛ ايهاسٌ ٚدؿ َٛن٢ ٚبين  إن#كا٥ٌٝ ق#ؿ ع#ربٚا ؾك#اٍ     ؾً
 .يًكاط : قؿ نشك اياشك ؾُكٸ

ؾذا٤ درب٥ٝ#ٌ عً#٢    , ؾكايٛا ي٘ : إٕ نٓت قبٸّا ؾاؾغٌ اياشك نُا ؾغٌ
ٕ     قَه١ ٚؾٜل ,  ٖٚ#ٛ اي#فنك َ#ٔ ا٭ؾ#كاى     , , ٚن#إ ؾكع#ٕٛ عً#٢ سُ#ا

, ؾًِ ٜتُايو سُإ ؾكعٕٛ ٚاقتشِ اياشك  ؾأقشِ درب٥ٌٝ ايكَه١ آل املا٤
ُٸا تًذٸذٛا أٚس٢ اهلل ناشاْ٘ إىل  عٔ آغكِٖع٢ً أثكٖا ٚؾغٌ ايكاط  , ؾً

 ؾع٬ِٖ املا٤ ٚغكٸقِٗ. , اياشك إٔ غكٸقِٗ
, ؾشٌُ َٔ أثكٙ تكابّا ٚأيكاٙ  قاٍ نعا : ؾعكف ايهاَكٟ ؾكى درب٥ٌٝ

 .(1) (آل ايعذٌ سو اتٸػفٙ
عٔ ابٔ َهعٛؾ قاٍ : إمنا ايرتٟ ٜٛنـ عًٝ٘ ايه٬ّ بعًكٜٔ ؾقُّٖا ٚ)

نٌ إيِٝٗ مبُك ثًجُا١٥ ٚتهعو إْهاّْا , قداهلِ أْاٝا٤ , ٚنإ أًٖ٘ سو أق
, ْٚها٩ِٖ َؿٜكات , ٚاهلل َا غكدٛا َع َٛن٢ عًٝ٘ ايه٬ّ ست٢ بًػٛا 

 .(2) (نتُا١٥ أيـ ٚناعو أيؿّا
ٚـنك إٔ ٖفا ايعؿؾ غري ايٓه#ا٤ ٚايُ#اٝإ , ٚآل قُ#ِ ا٭ْاٝ#ا٤ ٖ#فٙ      

 ؾع٠ٛ يًمّٚ إنكاَِٗ ٚقاٍٛ املعذم٠ ايت دا٤ٚا بٗا . 
 
 
 

                                                           

 .9/82يًجعًيب -ايهًـ ٚاياٝإ (1)
 .5/388ايؿق املٓجٛق  (2)
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 اٌَح إٔراز

يكؿ دعٌ اهلل ع#م ٚد#ٌ ايك#كإٓ نت#ا  اياً#اق٠ ٚاٱْ#فاق , ٚايتش#فٜك        

ٍٛيرِللوِيًوٜوللٍٟيًوأًُكِللِوياَِ٘للَِّيىوللزَحيحُّْ٘للشٍاَٞيِ٘ؤ٠ُللزِسؤُيٚايٛعٝ##ؿ , ٚآل ايتٓمٜ##ٌ ط

 .(1)صروَٙهَ

ٌٖٚ خيِ اـيا  آل اٯ١ٜ ايُ#شاب١ , اؾ#ٛا  ٫ , إمن#ا ٖ#ٛ ي#اٌَ      
يًٓاى ًٝعّا آل أدٝاهلِ املتعاقا١ , ٚي#ٝو َ#ٔ إْه#إ إ٫ ٖٚ#ٛ دت#از إىل      
اٱْ##فاق , ن##ٛا٤ غُ##ّٛ أَ##ٛق اي##ؿْٝا أّ اٯغ##ك٠ , ٚايت##فنري بٛاداات##٘    

ًورَِّٔشٍيٌَبَِّٞيؾ ي٘ , قاٍ تعاىل طايعااؾ١ٜ , ٚأٖٛاٍ اؿها  ٚيمّٚ اٱنتعؿا

 .(2)صح٘زِّْٔشوٍيطَنٍَكَيحَْ٘ٝئٍِٜنِنيو

ٜٚتًك##٢ امل٪َٓ##ٕٛ اٱْ##فاق باٱنتاً##اق ٚايكْ##ا ٭ْٗ##ِ اْتؿع##ٛا َٓ##٘ ,    
ٚأًَشٛا أْؿهِٗ ٚانتعؿٚا يعامل اؿها  ٚاؾما٤ , يفا خيُِٗ اهلل عم 

د يأ٠ُلضَِٖياٍَِْ٘لٓويٌَليويّوُٕلٍٟييييئِظَلخيٚدٌ بايجٓا٤ آل ثٓاٜا اٱْفاق نُ#ا آل قٛي#٘ تع#اىل ط   

َٚٔ َُاؾٜل ايفنك٣  (3) صٌِِيصوذٍسَِْيكوشوؽ يِٜنٍوَيِ٘ظُنزِسويرِوِيًورِْٔشوٍيَِْ٘ٙٝئٍِٜنِنيو

آل اٯ١ٜ أع٬ٙ قٝاّ امل٪َٓو باْفاق ايٓاى عَُّٛا َٔ أد#ٌ ايًش#ام بٗ#ِ آل    
ٌ َٚا ناٌ اهلؿا١ٜ , ٚايتٓمٙ عٔ َؿاِٖٝ اي٬ٓي١ , ٚاٱنتذاب١ هلل عم ٚد

دا٤ ب٘ ا٭ْاٝا٤ ٚعؿّ اٱْكٝاؾ ايتاّ يًؿْٝا ٚلغكؾٗا , ٚاٱعكاض عٔ ؾع٠ٛ 
 ايٓا٠ٛ .

 ٚتتُٓٔ آ١ٜ اياشح اٱْفاق َٔ دٗات :

                                                           

 .19نٛق٠ ا٭ْعاّ  (1)
 .55نٛق٠ ايفاقٜات  (2)
 .2نٛق٠ ا٭عكاف  (3)
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: اٱْ##فاق َ##ٔ اؾ##ؿاٍ بػ##ري عً##ِ , ٚإؾع##ا٤ َ##ا ي##ٝو ي##٘ أَ##ٌ   ا٭ٚىل

ًوالَيٚايٛقٛف عٓ٘ ٚاٱعكاض عٓؿٙ املعذمات ٚآٜات ايتٓمٌٜ , قاٍ تعاىل ط

 .(1)صٜوخيٍَْ٘ظويَ٘ٓويرِوِيلِْٙٛ ياَِّٞيح٘غٍَّٝكويًوحْ٘زوصوشويًوحٍُْ٘ئوحدوئُِٗيأًٍَُ٘جِٓوئَخٞويلونٍوَيٜوغٍجٌُالًطًََّْي

: اٱْفاق َٔ إتا#اع أٖ#ٌ اـُ#١َٛ ٚايعٓ#اؾ اي#فٜٔ ميتٓع#ٕٛ ع#ٔ        ايجا١ْٝ 
 ايتُؿٜل بايكناي١ , ٜٚكٜؿٕٚ إٔ ٜتاعِٗ غريِٖ .

ً#٢ ايياع#ات , َٚ##ا ق#ؿ ُٜ##اسا    : اٱْ#فاق َ##ٔ ت#كى ايُ##رب ع  ايجايج#١  

ًوحصٍزِشٍي٠ٍَْغوٓويٜوكويح٘ زِّٟويّوذٍلٌَٞويسورَّيٍَٛياٱميإ َٔ ايؿكك ٚايؿاق١ , قاٍ تعاىل ط

َْيلونٍيٍَٛيطُشِّذَيصِّنوشَيحْ٘لوْوخسِيح٘ذ٠ُْْوخيًوالَيطُؽِ كٍيٜوٍٟيرِخْ٘ىَذوحسِيًوحْ٘موشِِِّيَّشِّذًَٞويًوؿٍيووَيًوالَيطَمٍذَيلوٍْنوخ

 .(2) صٍَْٙنوخيَِْٙزووَيلوٍٟيرِْٔش٠َِخيًوحط زوكويىوٌوحهَيًؤَخٞويأٍَٜشَهَيٌُشَؼًخأَوْ

: ايتػٜٛـ َٔ اٱستذاز ع٢ً ايٓيب مبه#أي١ ٫ أَ#ٌ هل#ا , إـ    ايكابع١ 
ٜأتٞ ايكؾ ٚاٱستذ#از َ#ٔ عٓ#ؿ اهلل ع#م ٚد#ٌ , نُ#ا آل آٜ#١ اياش#ح ؾك#ؿ          

ً#٢ ْا#ٛتِٗ ٚمب#ا    ـنكت اٯ١ٜ نٝـ إٔ ايكنٌ دا٤ٚا ب#ايرباٖو ايه#اطع١ ع  
 نأٍ ٖ٪٤٫ َٔ قكبإ ايٓاق , َٚع ٖفا قاّ ْؿك بكتٌ عؿؾ َٔ ايكنٌ .

: اٱْفاق َٔ ايتع#ؿٟ عً#٢ اي#ٓيب قُ#ؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘        اـاَه١ 
ٚنًِ ٚإقاؾ٠ قتً٘ , َٚع إٔ قكًَٜا ناْٛا ٜهعٕٛ يكتٌ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل 

قتً##٘ , نُ##ا آل  عًٝ##٘ ٚآٍ ٚن##ًِ ؾك##ؿ ن##إ بعٓ##ِٗ ًٜ##ري عً##ِٝٗ بادتٓ##ا 
َكؿَات َعكن١ بؿق , َٚا سٌُ َااع املعكن١ َٔ َؿع بعض ا٭َٛات 

 آل َعههك املًكنو بادتٓا  ايكتاٍ .
ٚؾٝ٘ ؾ٫ي١ ع٢ً أِْٗ ِٖ ايفٜٔ أقاؾٚا ايكت#اٍ ٚأَ#كٚا عًٝ#٘ ٦َٜٛ#ف ,     
ٓٳ١ َٔ بين غؿاق  ٚأثٓا٤ نري قكٌٜ إىل َعكن١ بؿق أقنٌ إيِٝٗ أميا٤ بٔ قٳس

                                                           

 .36نٛق٠ ا٫نكا٤  (1)
 .28نٛق٠ ايهٗـ  (2)
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ٚنإ ٜٓمٍ غٝك١ َٔ ب٬ؾ بين غؿاق َع ابٓ٘ غؿاف , ُٖٚا ٚنإ نٝؿِٖ , 
 .(1)انًُا ؾُٝا بعؿ , )ٚهلُا َشا١(

ٖؿ١ٜ هلِ , ْٚٛع إطع#اّ   (2)أقنٌ أميا٤ َع ابٓ٘ إىل قكٌٜ بعًك دما٥ك
ؾأقاًت أنٛقٗا ٚتاعين أبٞ, ْٚٝاؾ١ ٭ِْٗ َكٚا عًٝ٘ , ٜكٍٛ ابٓ٘ غؿاف )
كاا٥ٌ. ؾُك أب#ٞ عً#٢ عتا#١ ب#ٔ     ؾؿؾعتٗا إىل قكٌٜ ؾكاًٖٛا, ؾٛلعٖٛا آل اي

 .قبٝع١ ٖٚٛ نٝؿ ايٓاى ٦َٜٛفٺ 
 ؾكاٍ: ٜا أبا ايٛيٝؿ, َا ٖفا املهري؟ 

ٜٚاؿٚ ٖفا ايه٬ّ بًشاظ إداب١ عتا١ أْ٘ انتؿٗاّ إْهاقٟ ٚإٔ أميا٤ عًِ 
 مبْٛٛع َهريِٖ ٚايػا١ٜ َٓ٘ , ؾانتٗذٓ٘ َع تعاٖؿٙ يًُت٘ َع قكٌٜ .

 قاٍ: ٫ أؾقٟ ٚاهلل غًات! 
ؾأْ##ت ن##ٝؿ ايعً##ري٠, ؾُ##ا ميٓع##و إٔ تكد##ع بايٓ##اى ٚؼُ##ٌ ؾّ  ق##اٍ: 

سًٝؿو, ٚؼٌُ ايعري ايت أَابٛا بٓػ١ً ؾتٛلعٗا ع٢ً قَٛ#و؟ ٚاهلل, َ#ا   
 تيًإٛ قاٌ قُؿ إ٫ ٖفا؟

, يكؿ  (3) (ٚاهلل, ٜا أبا ايٛيٝؿ, َا تكتًٕٛ مبشُؿٺ ٚأَشاب٘ إ٫ أْؿههِ. 
عتا١ ٚابٓ٘ ايٛيٝؿ ٚأغٛٙ يٝا١ ّٜٛ  نٓاٙ أميا٤ بأبٞ ايٛيٝؿ قفقّا َٚٓفقّا يٝكتٌ

 بؿق .
ٚنٝأتٞ آل اؾم٤ اـاّ بكإْٛ )مل ٜػم ايٓيب ّ أسؿّا( )قإْٛ إْفاق 

 قكٌٜ َٔ َعكن١ بؿق ( .

                                                           

 أْظك ايكٚض ا٫ْـ. (1)
دمقت ايٓاق١ أدمقٖ#ا  اؾما٥ك . ًع اؾمٚق ٖٚٞ ايٓاق١ املعؿ٠ يًفبض , ٜكاٍ : ) (2)

دمقّا مكتٗا ٚقيعتٗا ٚاؾ#مٚق ايٓاق#١ اجمل#مٚق٠ ٚاؾُ#ع دما٥#ك ٚد#مق ٚد#مقات        
ُع نٝاٜٛ٘ قايٛا دمٚق ٚدما٥ك ملا مل ٜهٔ َ#ٔ اٯؾَ#ٝو َ#اق آل اؾُ#ع     ًع اؾ

 .2/126(املػُِ نامل٪ْح ياٗٛٙ بفْٛ  ٚـْا٥ا
 .1/22َػالٟ ايٛاقؿٟ  (3)
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ٚتتُٓٔ آ١ٜ اياشح اٱْ#فاق يك#ّٛ ق#ؿ َ#اتٛا به#اا قتً#ِٗ ا٭ْاٝ#ا٤ آل        
 أٜاَِٗ , ٚتكؿٜك اٯ١ٜ : ؾًِ قتًِٗ ان٬ؾهِ , ٚايٌٜٛ هلِ ع٢ً قتًِٗ .

 ٖٚٛ َٔ إعذال ايككإٓ بإٔ ٜتُٓٔ اياًاق٠ ٚاٱْفاق يهٌ َٔ :
 : ا٭سٝا٤ ٚاملعاَكٕٚ يٓمٍٚ ايككإٓ . ا٭ٍٚ
: ايفٜٔ ٚيؿٚا ٚبًػٛا نٔ ايكيؿ َٔ ايتابعو ٚايٓاى ًٝعّا َٔ ايجاْٞ 

 بعؿ أٜاّ ايتٓمٌٜ ٚإىل َٜٛٓا ٖفا .
ا بعؿ ٚإىل : بكا٤ ايككإٓ غّٓا طكّٜا ٚإْفاقّا يًفٜٔ نٝٛيؿٕٚ ؾُٝايجايح 
 ّٜٛ ايكٝا١َ .

ٚتُٓٓت آ١ٜ اياشح إْفاق طا٥ؿ١ َٔ ايٓاى ايرتطٛا بكٖإ ْا٠ٛ ناطع 
بإٔ تٓمٍ ْاق َٔ ايهُا٤ تأنٌ قكباّْا ٜكؿَْٛ#٘ , ٜٚتذً#٢ اٱْ#فاق ب#إٔ ْ#ٛع      
ٚنٓػ١ٝ َعذم٠ نٌ ْيب إمنا ٖٛ أَك َٔ عٓؿ اهلل , ٚإٔ اٯٜات ايه١ْٝٛ سذ١ 

 سٝؿ .ع٢ً ايٓاى آل يمّٚ اٱقكاق بايتٛ
ٚتعًل َٓيٛم اٱْفاق آل آ١ٜ اياشح بايفٜٔ ٜ٪َٕٓٛ باهلل ٜٚكٜؿٕٚ آ١ٜ  

أغك٣ يٝهٕٛ إْفاقّا َٔ با  ا٭ٚي١ٜٛ يًفٜٔ نؿكٚا َٚٓانا١ يتجاٝت اٱميإ 

ُِللْٗي٠َضََّ٘للوَيسًَفَيحُّْ٘للذَطِيِٜللٍٟيسورِّللٓويرِللخْ٘لوُِّيَِْ٘ؼَزِّللضويآل َ##ؿٚق امله##ًُو , ق##اٍ تع##اىل ط

 .(1) صًوىَذًٍيًورَشٍشوٍيَِْ٘ٙٝغٍِِٙٝنيويح٘ زِّٟوياٜونٌَح

٫ٚ ٜٓشُك إْفاق ايفٜٔ نؿكٚا بٗفٙ ا٭ٚي١ٜٛ , إمنا ٜتُـ ايككإٓ ب#إٔ  

ٌَزَِّٔشٍيأنجك إْفاقات٘ َٛد١ٗ إىل ايفٜٔ نؿكٚا , ٖٚٛ َٔ َُاؾٜل قٛي٘ تعاىل ط

 . (2) صرِخُّْ٘شٍاِٞيٜوٍٟيّوخَخيَيًولِْذِ

                                                           

 .102نٛق٠ ايٓشٌ  (1)
 .45نٛق٠ م  (2)
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ايػٓ#٢ ع#ٔ اي#ايٌ ٚايكت#اٍ يتشكٝ#ل      ٚآل اٯ١ٜ أع٬ٙ بٝإ يكإْٛ ٖٚ#ٛ  
أناا  اهلؿاٜ#١ ٚايكي#اؾ , ٚت#ؿٍ بايؿ٫ي#١ ايتٓ#١ُٝٓ عً#٢ ي#مّٚ إدتٓ#ا          
ايكه٠ٛ ٚايًؿ٠ َع أٌٖ اؾ#ؿاٍ ٚاملػايي#١ , إمن#ا ٖ#ٛ ن#٬ّ َ#اؾق َ#ِٓٗ ,        
ٚتؿٓ##ٌ اهلل ع##م ٚد##ٌ ب##ايكؾ عً##ِٝٗ به##٬ّ َٓ##٘ ن##اشاْ٘ , ٚآل ايتٓمٜ##ٌ     

 .(1)صًوٜوٍٟيأَصٍذوَُيٍِٜٟيح٘ٙ وِيِِْيًط

ٚؾٝ##٘  (2) صاٍِٞئُنٍلظٍُٛيصوللخدِِِنيويٚأغتتُ#ت آٜ##١ اياش##ح بكٛي##٘ تع##اىل ط 

ؾع٠ٛ يتًُو ناٌ ايُؿم ٚقٍٛ اؿل غُّٛ ايٓا٠ٛ ٚايتٓمٜ#ٌ , ٚع#ؿّ   
اٱؾرتا٤ ع٢ً ا٭ْاٝا٤ , ٌٖٚ ؾٝ٘ ؼفٜك َٔ ايكٍٛ ع٢ً ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل 

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ مما مل ٜكً٘ ٚمل ٜؿعً٘ , اؾٛا  ْعِ .
ؿ أقاؾ اهلل عم ٚدٌ بآ١ٜ اياشح إ٬َع ا٭يهٔ ٚاٱَتٓاع عٔ ق#ٍٛ  يك

 ايااطٌ .   

 اٌَح زمحح 

ٜتؿٓ##ٌ اهلل ع##م ٚد##ٌ به##شا٥ا ايكمح##١ عً##٢ ايٓ##اى َ##ٔ ايه##ُا٤      

ُٔللِٗيكِللضٍدٍيرِٝوللخيَ٘للذوٍّيٍِٛيٚا٭قض , ٚت##أتٞ ايكمح##١ عاَ##١ ٚغاَ##١ , ق##اٍ تع##اىل ط

مٌٜ َٔ ايكمح#١ ايعاَ#١ ,   ٚيا٤ اهلل عم ٚدٌ إٔ ٜهٕٛ ايتٓ (3) صٌَشِكٌَٞو

٫ٚ خي##تِ بأٖ##ٌ لَاْ##٘ , ؾايتٓمٜ##ٌ قمح##١ ٚبكن##١ آل ن##ٌ لَ##إ ٚإىل ٜ##ّٛ 
 ايكٝا١َ , َٚٓ٘ آ١ٜ اياشح ؾٗٞ قمح١ َٔ ٚدٛٙ :

                                                           

 .122نٛق٠ ايٓها٤  (1)
 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
 .53نٛق٠ امل٪َٕٓٛ  (3)
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: اٯ١ٜ ؾٌٓ ٚقمح١ َٔ اهلل ب#ايٓيب قُ#ؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘       ا٭ٍٚ
ٚن##ًِ مل##ا ؾٝٗ##ا َ##ٔ امل##ؿؾ ايه##ُاٟٚ ٚاي##كؾ عً##٢ اي##فٜٔ اقاؾٚا اؾ##ؿاٍ       

 ٚاٱستذاز .
: َٔ َُاؾٜل ايكمح١ آل اٯ١ٜ أْٗا إنكاّ يًٓيب قُؿ َ#٢ً اهلل  ايجاْٞ 

َ#ٔ  عًٝ٘ ٚآي٘ ٚن#ًِ ٚي#ٗاؾ٠ بأْ#٘ قن#ٍٛ َ#ٔ عٓ#ؿ اهلل , ٖٚ#فٙ ايً#ٗاؾ٠         
 دٗات :

: ػًٞ سكا٥ل ب٬غ١ٝ ٚاعذال١ٜ تؿٍ ع٢ً إٔ اٯ١ٜ ايككآ١ْٝ ْميت ا٭ٚىل 
 َٔ عٓؿ اهلل ناشاْ٘ . 

: ؾ٫ي١ ا٭َك اٱهلٞ طقٌص ع٢ً قإْٛ ٖٚٛ إٔ ايٓيب ٢ًَ اهلل ايجا١ْٝ 
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٜكؾ ع٢ً أٌٖ اؾؿاٍ به٬ّ ْالٍ َٔ عٓؿ اهلل عم ٚدٌ , 

 .(1) صٌٞويِ٘ٙنَّخطِيلوٍٍَُْٕٙٛيكَـَّشٌِ٘جَيَّيّوُٕٚآل ايتٓمٌٜ ط

: اٱغااق عٔ ٚقا٥ع تأقخي١ٝ س#ؿثت قا#ٌ ٦َ#ات ايه#ٓو ته#ف        ايجايج١
إؾع#ا٤ ق#ّٛ ٜٓتُ#ٕٛ إيٝٗ#ا , ؾاي##فٟ ُٜ#ؿٸم با٭ْاٝ#ا٤ ٜٚكد#ٛ َ#ِٓٗ اٱتٝ##إ         
 بربٖإ سل ٜؿٍ ع٢ً أِْٗ َاعٛثٕٛ َٔ عٓؿ اهلل عًٝ٘ أ٫ ٜكؿّ ع٢ً قتًِٗ .

ٍ  ايكابع##١ ٚاٱستذ##از َ##ٔ عٓ##ؿ اهلل ايكي##ع ٚاي##ٝكو      : تٓ##ُٔ ايك##ٛ
 ٚانهات اـُِ.

: آ١ٜ اياشح قمح١ بايفٜٔ ايرتطٛا ْاق ايككبإ ملا ؾٝٗا َٔ بٝإ  ايجايح
ايتٓاؾ بو إؾعا٤ ٚدٛؾ عٗؿ َٔ اهلل عٓؿِٖ ٚبو قتًِٗ ايكنٌ , َ#ع إٔ  
ٖفا ايعٗؿ ٫ ٜأتٞ إ٫ بٛاني١ , ٖٚفا املع٢ٓ َٔ أنكاق ف٧ يؿظ ايكنٌ آل 

اياشح , ياٝإ إٔ ايعٗؿ بو اهلل ٚايٓاى أَك عظِٝ ؾٝأتٞ ب#٘ ايكن#ٌ ,    آ١ٜ
ٚيتأنٝؿ إٔ ايٓيب قُؿّا ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚن#ًِ قن#ٍٛ َ#ٔ عٓ#ؿ اهلل ,     

                                                           

 .150نٛق٠ اياكك٠  (1)
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ٌوحِصييييييييييٚآل ايتٓمٌٜ ط ٝو َٓيح٘غَّل ْٙل َٜ َ٘لَوي ٘ لِزُي ًِْٝملخيح ٍٛيؿو ُٕ ٍْ َ٘ل ٙ لِويِا ُٖيح٘ ُّيوخيح٘نَّخَطيِا٠ِّلِيسوَعلٌ ّوخَأ ْٗي ُِ

ِِّيضِيالَياَِ٘ووياِال يىٌَويَّلٍِِيًوَِّْٝضَيٌَآِٜنٌَحيرِخ٘ٙ وِيًوسوعٌَِ٘وِيٌَآِٜنٌَحيرِخ٘ٙ وِيًوسوعٌَِ٘وِيح٘نَّزِِِّيحْ٘ؤًُِّٜوحألَسٍ

 . (1) صح٘ زُِيَّئٍَِٜٟيرِخ٘ٙ وِيًؤَِٙٝوخطِوِيًوحط زِمٌَهَيَ٘موٙ ٍُٕٛيطَيٍظَذًَٞو

ٌوحصِيًوحألَسضِيُِلْٗيِ٘ٙ لوِئَظَلذويلوَٙلَي٠ٍَْغِلوِييييييُِلْٗيِ٘ٝولٍٟيٜولخيٌِلِيح٘غَّلٝويييييٚآل ايتٓمٌٜ ط

ياٝإ قإْٛ إٔ ْمٍٚ ايككإٓ قمح١ عا١َ َٔ عٓؿ اهلل ع#م ٚد#ٌ    (2)صح٘شَّكٍٝولشَي

يًٓاى ًٝعَا, ٚنٌ آ١ٜ َ#ٔ ايك#كإٓ تتٓ#ُٔ َُ#اؾٜل َ#ٔ ايكمح#١ ن#ٛا٤        
دا٤ت بُٝػ١ اـيا  أٚ ايػا٥ا , ٚابت#ؿأت آٜ#١ اياش#ح بُ#ٝػ١ ايػا٥#ا      
باٱغااق عٔ ؾ١٦ َٔ ايٓاى تٛد#٘ اي#ٓيب َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ هل#ِ        

ن٬ّ ؾكابًِٗ ٚبًكٚ  غا١َ , ٚقايٛا إٕ ٖٓاى عٗؿَا ب#و  بايؿع٠ٛ إىل اٱ
اهلل عم ٚدٌ ٚبِٝٓٗ ع٢ً مٛ كُّٛ ؾِٗ مل ٜعاقْٛا ؾغٍٛ أٌٖ َه١ 
ٚأٖ##ٌ املؿٜٓ##١ َ##ٔ ا٭ٚى ٚاـ##مقز اٱن##٬ّ ٚيه##ِٓٗ اي##رتطٛا ٭ْؿه##ِٗ 
يكٚطَا , ٖٚفٙ ايً#كٚ  ق#ؿ تاع#ح طا٥ؿ#١ َ#ٔ ايٓ#اى عً#٢ اٱَتٓ#اع ع#ٔ          

ؿ١ أغ#ك٣ ي#كٚطَا ٭ْؿه#ِٗ عً#٢ اي#ٓيب قُ#ؿ       ؾغٍٛ اٱن٬ّ ٚؾكض طا٥
٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚؾٝ٘ ظًِ يًٓؿو ٚإعكاض عٔ َعذمات اي#ٓيب  

 قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ آل َه١ ٚاملؿ١ٜٓ .
ؾٓمي##ت آٜ##١ اياش##ح قمح##١ بايٓ##اى أٜ##اّ ايتٓمٜ##ٌ ٚا٭دٝ##اٍ اي٬سك##١    

َٔ ايٓاى غُّٛ باٱغااق عٔ إْتؿا٤ ايعٗؿ بو اهلل عم ٚدٌ بو طا٥ؿ١ 
 ؾغٛهلِ اٱن٬ّ .

                                                           

 .158نٛق٠ ا٭عكاف  (1)
 .12نٛق٠ ا٭ْعاّ  (2)
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يكؿ ْمٍ اٱستذاز ع٢ً ايفٜٔ ايرتطٛا ايككبإ َٔ عٓؿ اهلل عم ٚدٌ 
ياٝإ قمح١ اهلل بِٗ ٚبايٓاى ٚؾٝ٘ سذ١ بايػ١ باق١ٝ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ , يتٓؿٞ 

 ٚدٛؾ عٗؿ ييا٥ؿ١ أٚ ايػاّ .
ؿ ٌٖٚ ٯ١ٜ اياشح ْؿع غُّٛ املٓع َٔ اٱقتؿاؾ بعؿ ٚؾا٠ ايٓيب قُ 

٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚايكٓا٤ ع٢ً سكن#ات اي#كؾ٠ , اؾ#ٛا  ْع#ِ ,     
 ٖٚٛ َٔ غُا٥ِ اٱستذاز ايٛاقؾ آل ايككإٓ بأْ٘ قمح١ يهٌ َٔ :

 ايفٜٔ آَٓٛا بايككإٓ , ٜٚتػفْٚ٘ ن٬سَا . ا٭ٍٚ :
 ايفٜٔ دتر عًِٝٗ ايككإٓ .  ايجاْٞ :
 ى .إلاس١ اٱستذاز يًايٌ ٚايػمٚ آل سٝا٠ ايٓا ايجايح :
َٔ ايكمح١ اٱهل١ٝ آل قناي١ ايٓيب قُؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘     ايكابع :

ٚنًِ تأنٝؿ عؿّ اؿاد١ إىل ايػمٚ ٚاهلذّٛ , ٚايٓٗا ٚايهًا , إمنا ٖٞ 
ؾع٠ٛ إىل اهلل عم ٚدٌ يٝتًك٢ ايٓاى ًٝعَا بايتهًِٝ بايعاٛؾ١ٜ ي٘ تعاىل , 

أََ٘لٍٛيأَلٍيولذٍياَِ٘لٍٍُْٕٛيييياىل طٖٚفا ٖٛ ايعٗؿ بو اهلل عم ٚدٌ ٚبو ايٓاى , ق#اٍ تع#  

 . (1)صّوخرونِِيادوٚويأٍَٞيالَيطَمٍزَذًَحيح٘شٍَّْؽَخٞويا٠ِ وَيٍَُٕ٘ٛيلوذًٌَّيَٜزِني 

ؾع٠ٛ املهًُو يًرتاسِ ؾُٝا بِٝٓٗ ًْٚك يآبٝا ايكمح١ بو  اـاَو :

ٌَفًّلخيوَِٙلْؿَيحَّْْ٘ٙلذِيال٠ٍََْعِلٌحييييييٌَزِٝوخيسوكٍٝوشٍيٍِٜٟيح٘ٙ وِيِ٘نٍضويَ٘يٍَٛيًوٌٍَ٘ئُنٍلضويايٓاى , قاٍ تعاىل ط

    . (2)صٍِٜٟيكوٌٍِ٘ٓو

 
 
 

                                                           

 .60نٛق٠ ٜو  (1)
 .159نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
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 اٌَح ِىػظح

ٚٳعٳَظ( ٜكاٍ ٚعظ , ٜعظ , َٛعظ١ .   أٌَ املٛعظ١ ايؿعٌ ايج٬ثٞ ) 
ٚايفٟ ٜكّٛ باملٛعظ١ ٖٛ ايٛاعظ , ٚاؾُع ٚعٸاظ ٚٚاعظٕٛ , ٜٚك#اٍ  

 إتعظ أٟ قاٌ املٛعظ١ .
ٛٳا٤ٷ ٚآل ايتٓمٌٜ ط  ٛٳاعٹظٹوٳَقاُيٛا نٳ ٔٵ اِي َٹ ٔٵ  ِٵ تٳُه ّٵ َي ٚٳعٳِظتٳ َأ ٓٳا َأ ٝٵ ًَ  (1)ص عٳ

, مّ ؾعً٘ ٚايرتغٝا باـري ٚاي٬ُعَٚٔ املٛعظ١ ايُٓض ٚايتفنري مبا ًٜ
 . كق ٚا٭ـ٣ , ٚايتشفٜك َٔ ايعٛاقاٚاٱْمداق عٔ املعاَٞ َٚا ؾٝ٘ ايٓ

املٓهك , تك٣ َا ٖٞ ايٓها١ بو املٛعظ١ ٚبو ا٭َك باملعكٚف ٚايٓٗٞ عٔ 
املػتاق ٖٛ ايعُّٛ ٚاـُّٛ امليًل , ٚآل اٱنتذاب١ يًُٛعظ#١ ٚقاٛهل#ا   

 ْؿع عظِٝ آل ايؿْٝا ٚاٯغك٠ .
ٚق##ؿ دع##ٌ اهلل ع##م ٚد##ٌ اٱْه##إ قتاد##ّا َٚ##ٔ سادات##٘ املٛعظ##١        

ٚاٱقياؾ ٚايُٓض ٚاٱنتًاق٠ , ٚيٝو َٔ سُك يهاٌ املٛعظ#١ , ٚي#ا٤   
ٓ#اى , َٚ#ٔ غُا٥ُ#ٗا إٔ ٜ#كٳم     اهلل عم ٚدٌ إٔ جيعٌ ايتٓمٌٜ َٛعظ١ يً

 ايكًا هلا . 
ٚد#ا٤ت املٛعظ##١ آل آٜ#١ اياش##ح باؿذ##١ ٚايربٖ#إ , ٚإبي##اٍ املػايي##١    

 ٚايٓٗٞ املككٕٚ باياًاق٠ ٚاٱْفاق َٔ دٗات :
 : ْٗٞ ايٓاى ْٚع يكٚ  غا١َ نكٝؿ يٲميإ . ا٭ٚىل
 : اياًاق٠ بايٓؿع ٚا٭دك ايعظِٝ ع٢ً اٱميإ . ايجا١ْٝ
ْفاق َٔ اٱَكاق ع٢ً ايعٓاؾ ٚع٢ً إٜفا٤ ايٓيب قُؿ ٢ًَ : اٱ ايجايج١

 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚايٛعٝؿ ع٢ً اتااع ْٗر ايفٜٔ قتًٛا ا٭ْاٝا٤ .
ٚتاعح آ١ٜ اياشح اـٛف آل ْؿٛى ايفٜٔ أَ#كٚا عً#٢ اٱقاَ#١ عً#٢     

ًُٛ ٹ ايهؿك , ٜٚهعٕٛ آل قاقب١ ايٓا٠ٛ ٚايتٓمٌٜ , قاٍ تعاىل ط ًِكٹٞ ؾٹٞ ُق ٓٴ نٳ

                                                           

 .137نٛق٠ ايًعكا٤  (1)



   962ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   996معامل اإلميان / ج    

ِٵ ايٓٻاقٴ اٖي ٖٴ ٚٳا َٳِأ ٚٳ ًَِياْٶا  ٘ٹ نٴ ٍٵ بٹ ٓٳمِّ ٜٴ ِٵ  َٳا َي ٘ٹ  ًٖ ُٳا َأيٵكٳُنٛا بٹاي ٔٳ َنَؿكٴٚا ايكټعٵاٳ بٹ فٹٜ
ُٹوٳ ٛٳ٣ ايٖظايٹ َٳجٵ ٚتؿعٛ آ١ٜ اياشح ايٓاى إىل ايتُؿٜل بكإْٛ  (2()1)صٚٳبٹ٦ٵوٳ 

َٔ اٱقاؾ٠ ايته١ٜٝٓٛ , ٖٚ#ٛ إٔ اهلل ع#م ٚد#ٌ ق#ؿ بع#ح إىل ايٓ#اى أْاٝ#ا٤        
ٚقن٬َ , ِٖٚ َٔ دٓو اياً#ك ٚيٝه#ٛا ٥٬َه#١ , ٚناْ#ت ٚظٝؿ#تِٗ غ#ريّا       
قّٓا بايؿع٠ٛ إىل عااؾ٠ اهلل , ٚقؿ تعؿ٣ ع٢ً عؿؾ َِٓٗ بعض ا٭ي#كٝا٤  

 ؾكتًِٖٛ .
ٌٖٚ ٚقؾ قتٌ ا٭ْاٝا٤ آل ايعٗؿ ايكؿِٜ , اؾٛا  ْعِ نُا آل ق١ُ املًو 

 . آغا  ٚلٚدت٘ ايًكٜك٠ اٜمابٌ إ٫ إٔ َٓعِٗ ايٓيب إًٜٝا
امل خيرب نٝؿٟ مبا ؾعًت سو قتًت اٜمابٌ اْاٝا٤ ايك  اـ غاات َٔ )

 اْاٝا٤ ايك  ١٦َ قدٌ سهو سهو قد٬ آل َػاق٠ ٚ عًتِٗ غام ٚ َا٤
 ٚ اْت ا٫ٕ تكٍٛ اـٖا قٌ يهٝؿى ٖٛـا اًٜٝا ؾٝكتًين 14: 18
ؾكاٍ اًٜٝا سٞ ٖٛ ق  اؾٓٛؾ ايفٟ اْا ٚاقـ اَاَ٘ اْٞ ايٝ#ّٛ   15: 18
 ٣ ي٘اتكا٤
 ؾفٖا عٛبؿٜا يًكا٤ اغا  ٚ اغربٙ ؾهاق اغا  يًكا٤ اًٜٝا 16: 18
 ٚ ملا قا٣ اغا  اًٜٝا قاٍ ي٘ اغا  ااْت ٖٛ َهؿق انكا٥ٌٝ 17: 18
ؾكاٍ مل انؿق انكا٥ٌٝ بٌ اْت ٚ بٝ#ت ابٝ#و برتنه#ِ َٚ#اٜا      18: 18

 ايك  ٚ بهريى ٚقا٤ اياعًِٝ
اٌ ايهكٌَ ٚ اْاٝا٤ ؾا٫ٕ اقنٌ ٚ اًع ايٞ نٌ انكا٥ٌٝ اىل د 19: 18

اياعٌ اقبع امل١٦ ٚ اـُهو ٚ اْاٝا٤ ايهٛاقٟ اقبع امل١٦ ايفٜٔ ٜانًٕٛ ع٢ً 
 َا٥ؿ٠ اٜمابٌ

                                                           

 .151نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
أْظك اؾم٤ ايتانع عًك بعؿ املا١٥ َٔ تؿهريٟ يًككإٓ ايفٟ اغ#تِ بتؿه#ري اٯٜ#١     (2)

 أع٬ٙ .
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ؾاقنٌ اغا  اىل ًٝع بين انكا٥ٌٝ ٚ ًع ا٫ْاٝا٤ اىل داٌ  20: 18
 .(1) (ايهكٌَ

َٚٔ املٛاعظ ايت آل آ١ٜ اياش#ح أْٗ#ا تتٓ#ُٔ قاْْٛ#ّا ٖٚ#ٛ إٔ اهلل ع#م       
ا قاي٘ ايٓاى , ٖٚفٙ ا٭قٛاٍ ٫ تػٝا عٓ٘ إمنا ٖٞ ساْك٠ ٚدٌ عٓؿٙ نٌ َ

 عٓؿٙ ناشاْ٘ َٔ دٗات :
 :  أناا  ايكٍٛ . ا٭ٚىل
 : ـات ايكٍٛ . ايجا١ْٝ
 : ْتا٥ر ٚآثاق ايكٍٛ . ايجايج١

٘ٹ قٳقٹٝاٷ عٳتٹٝؿٷقاٍ تعاىل ط ٜٵ ٍٕ ٔإ٫ٖ َيؿٳ ٛٵ ٔٵ َق َٹ ًِؿٹُظ  ٜٳ ٚبو ايككإٓ إٔ (2)ص َٳا 
ع أَشابٗا , ٚؾٝ٘ ؼفٜك َ#ٔ َٓ#ع ايٓ#اى َ#ٔ ؾغ#ٍٛ      نٌ ا٭قٛاٍ ؼٓك َ

 اٱن٬ّ , َٚٔ اييعٔ بايٓا٠ٛ بػري سل .
ٚدا٤ت اٯ١ٜ بُٝػ١ اؾُع ) اي#فٜٔ ق#ايٛا ( مم#ا ٜ#او سكٝك#١ ٖٚ#ٞ إٔ       
ايفٜٔ قايٛا ًاع١ ٫ٚبؿ إٔ ايفٜٔ انتُعٛا أٜٓا ًاع١ َٚ#ٔ املتع#ؿؾ ,   

 املؿ١ٜٓ ٚآل اؾؿاٍ َع ٚآل فايو َٚٓتؿٜات كتًؿ١ ٚإـ َؿق ٖفا ايه٬ّ آل
ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ؾإ نؿ#اق ق#كٌٜ ٚغريٖ#ِ ٜتػفْٚ#٘     

 ٚن١ًٝ يٲنتٗما٤ بايٓا٠ٛ , ٚجيعًْٛ٘ آل ايعاقِٖ .
ؾتؿٌٓ اهلل عم ٚدٌ ٚأْمٍ آ١ٜ اياشح , ؾُٓع َٔ َريٚق٠ ٖفا ايًك  

ِ غا١َ ٚإٔ ٚمٛٙ َاؾ٠ ٚيعكّا حملاقب١ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنً
 ايعك  ناْت متٌٝ إىل ايًعك , ٚتؿتنت ب٘ .

ِٵ  َٚٔ َُاؾٜل ٖفا املٓع اغتتاّ آ١ٜ اياشح باؾ١ًُ ايًكط١ٝ ط ٓٵ#تٴ ٕٵ ُن ٔإ
ص ملا ؾٝٗا َٔ ايتشؿٟ ٚاملٛعظ١ ٚاهلؿا١ٜ إىل قٍٛ ايُؿم ٚؾع#٠ٛ  َٳاؾٹقٹوٳ

                                                           

 .2/77َٛنٛع١ ايهتا  املكؿى  (1)
 .18نٛق٠ م  (2)
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ايٓاى يًهعٞ ييًا اؿل ٚايربٖإ , ٖٚ#ٛ اي#فٟ د#ا٤ ب#٘ ايكن#ٍٛ قُ#ؿ       
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚا٭ْاٝا٤ ايهابكو , ؾًٝو آل ايُؿ عٔ ا٭ْاٝ#ا٤  ٢ًَ اهلل

 ٚاٱيرتا  عًِٝٗ إ٫ اـهاق٠ آل ايؿاقٜٔ .
َٚٔ َُاؾٜل املٛعظ١ آل آ١ٜ اياشح تهفٜاٗا يًفٜٔ ٜؿعٕٛ ٚدٛؾ عٗؿ 
بو اهلل ٚبِٝٓٗ , ٚايككإٓ ٜؿهك بعٓ٘ بعَٓا ؾكؿ دا٤ بايعٗٛؾ , ٚيٝو ؾٝ#٘  

 َجٌ ٖفا ايعٗؿ .
 يؿظ )عٗؿْا ( َكتو آل ايككإٓ ن٬ُٖا يًكنٌ :ٚٚقؾ 

٘ٴ    ا٭ٚىل : قٛي٘ تعاىل ط ِٵ ْٳذٹ#ؿٵ َي# ٚٳَي# ٞٳ  ٌٴ َؾٓٳهٹ ٔٵ َقاٵ َٹ ّٳ  ٗٔؿٵْٳا ٔإَي٢ آؾٳ ٚٳَيَكؿٵ عٳ
َٶا  .(1) صعٳمٵ

ٝٵتٹ##ٞ يٹًٖي##ا٥ٹؿٹوٳ  ايجاْٝ##١ : ط ِّ##كٳا بٳ ٕٵ َط ٌٳ َأ ُٳاعٹٝ ٚٳٔإنٵ## ِٳ  ٖٹٝ ٗٔ##ؿٵْٳا ٔإَي##٢ ٔإبٵ##كٳا ٚٳعٳ
ٚٳايكټٖنٔع ايهټذٴٛؾ  .(2) صٚٳاِيعٳانٹؿٹوٳ 

َٚٔ غُ#ا٥ِ ا٭ْاٝ#ا٤ ايٛؾ#ا٤ بايعٗ#ؿ , َٚٓ#٘ ايجٓ#ا٤ عً#٢ إب#كاِٖٝ آل         
ٚٳٖؾ٢ايتٓمٌٜ ط ِٳ اٖيفٹٟ  ٖٹٝ  .(3) صٚٳٔإبٵكٳا

ٚا٭ٌَ آل بعج١ أ٭ْاٝ#ا٤ أْٗ#ِ ٜأغ#فٕٚ َ#ٔ ق#َِٛٗ ٚاتا#اعِٗ ايعٗ#ٛؾ        
 ٚاملٛاثٝل .

ٓا تهع١ أٚ  ا١ْٝ أٚ ناع١ , ؾكاٍ عٔ عٛف بٔ َايو ا٭يذعٞ قاٍ : ن)
 ٚنًِ ؟ ٚآي٘ : أ٫ تااٜعٕٛ قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘ 

 ؾكًٓا : ع٬ّ ْااٜعو؟

                                                           

 .115نٛق٠ ط٘  (1)
 .125نٛق٠ اياكك٠  (2)
 .37نٛق٠ ايٓذِ  (3)
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ق##اٍ : إٔ تعا##ؿٚا اهلل ٫ٚ تً##كنٛا ب##٘ ي##٦ّٝا , ٚايُ##ًٛات اـُ##و ,     
ٚتيٝعٛا , ٫ٚ تهأيٛا ايٓاى , ؾًكؿ قأٜت بعض أٚي٦و ايٓؿك ٜهكط نٛ  

 ٘ إٜاٙ  .أسؿِٖ ؾ٬ ٜهأٍ أسؿّا ٜٓاٚي
ٚآي٘ ؾعاْٞ قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘  :ٚأغكز أمحؿ عٔ أبٞ ـق قاٍ 

 ٚنًِ ؾكاٍ : ٌٖ يو إىل اياٝع١ ٚيو اؾ١ٓ؟ 
قًت : ْعِ . ؾًك  عًٞ إٔ ٫ أنأٍ ايٓاى ي٦ّٝا . قًت : ْعِ . قاٍ : 

 .(1) (٫ٚ نٛطو إٕ نكط َٓو ست٢ تٓمٍ ؾتأغفٙ
يً##ل , ؾايعٗ##ؿ أع##ِ ٚايٓه##ا١ ب##و ايعٗ##ؿ ٚايٛع##ؿ عُ##ّٛ ٚغُ##ّٛ َ

 ًٌُٜٚ ايٛعؿ , َٚٓ٘ َا ٜهٕٛ َؿاع١ً بو طكؾو بإٔ ٜتعاٖؿا ع٢ً أَك .
ٚتؿٍ آٜات ايعٗؿ آل ايككإٓ ايت ؼح ع٢ً يمّٚ ايتكٝؿ ٚايٛؾا٤ ب٘ ع٢ً 

ٚٵَؾ٢ ْؿٞ ؾع٠ٛ ايعٗؿ َٔ اهلل بايككبإ ايفٟ تأنً٘ ايٓاق , قاٍ تعاىل ط ٔٵ َأ َٳ ٚٳ
٘ٹ ًٖ ٔٵ اي َٹ ٙٹ  ٗٵؿٹ ِٵ    ٍ تعاىل طٳٚقا(2)صبٹعٳ ًُٖه# ٘ٹ َيعٳ ِٵ بٹ# َٻ#اُن ٚٳ ِٵ  ـٳيٹُه ٚٵُؾٛا  ٘ٹ َأ ًٖ ٗٵؿٹ اي بٹعٳ

ٕٳ َٳهٵ٦ٴ٫ّٛط (3)ص تٳفٳٖنكٴٚ ٕٳ  ٗٵؿٳ َنا ٕٻ اِيعٳ ٗٵؿٹ ٔإ ٚٵُؾٛا بٹاِيعٳ  .(4)صٚٳَأ
َٚٔ غُ#ا٥ِ اٯٜ#١ ايككآْٝ#١ أْٗ#ا َٛعظ#١ ب#فاتٗا ٚت٬ٚتٗ#ا ٖٚ#ٛ َ#ٔ          

َعاْٝٗا إىل ايكً#ٛ  ٚته#تكك   إعذال ايككإٓ بإٔ ـات ايت٠ٚ٬ َٛعظ١ ٚتٓؿف 
ؾٝٗا يتهٕٛ ؾقعّا ٚٚاق١ٝ َٔ إقتها  ايه٦ٝات , َٚٔ املٌٝ إىل ايفٜٔ ظًُٛا 

ِٵ ايٓٻاقٴ, قاٍ تعاىل ط ُٳهٻُه ُٴٛا َؾتٳ ًَ ٔٳ َظ  .(5) صٚٳ٫َ تٳكٵَنٓٴٛا ٔإَي٢ اٖيفٹٜ
َٚ##ِٓٗ َ##ٔ ع##كٸف املٛعظ##١ بأْٗ##ا : ا٭َ##ك ٚايٓٗ##ٞ املك##كٕٚ بايرتغٝ##ا    

املٛعظ١ أعِ إـ تًٌُ اـرب ٚايك١ُ ٚاملكاٍ  , يٝهٕٛ  ٚايرتٖٝا (, ٚيهٔ
                                                           

 .2/229ايؿق املٓجٛق  (1)
 .111نٛق٠ ايتٛب١  (2)
 . 152نٛق٠ ا٭ْعاّ  (3)
 .34نٛق٠ اٱنكا٤  (4)
 .113نٛق٠ ٖٛؾ  (5)
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ٔٳ     َٔ َع#اْٞ اؿه#ٔ ٚا٭سه#ٔ آل قٛي#٘ تع#اىل ط      ٝٵ#َو َأسٵهٳ# ًَ ِټ عٳ ٔٴ ْٳُك# ْٳشٵ#
ِٔ ُٳ  املٛعظ١ ايت تتُٓٓٗا نٌ ق١ُ َٔ قُِ ايككإٓ .  (1) صاِيَك

ٌٖٚ آل آ١ٜ اياشح ْٛع ق١ُ , اؾٛا  ْعِ , إـ اْٗا  تاو إؾع#ا٤ ق#ّٛ   
و اهلل ٚبِٝٓٗ , ٚأغربت ب#إٔ َ#ٔ قُ#ِ ايكن#ٌ إٔ ع#ؿؾّا      بعٗؿ غاّ ب

َِٓٗ دا٤ٚا بآ١ٜ ايككبإ , ٚيهٔ ٖفٙ اٯ١ٜ يٝهت عٗؿّا بو اهلل ٚبو ايٓاى 
, إمنا ٜأتٞ نٌ قن#ٍٛ ب#املعذم٠ اي#ت خيتاقٖ#ا اهلل ي#٘ , ٚاي#ت ٜه#ٕٛ ؾٝٗ#ا         
تُؿٜل ا٭نجك َٔ ايٓاى بٓاٛت٘ , ٜٚهٕٛ َْٛٛعٗا ًَٗٛقا , ٜٚعتين ب#٘  

 ٓاى آل لَاْ٘ .اي
يفا دا٤ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ مبعذ#م٠ ايك#كإٓ ٱٜ#٤٬     

ايعك  ايعٓا١ٜ اياايػ١ يًًعك ٚايكاؾ١ٝ , ؾذا٤ِٖ ايككإٓ با٬غ١ تؿٛم ايًعك , 
ٚػُ##ع ب##و ايا٬غ##١ ٚايؿُ##اس١ ٚاي##ؿ٫٫ت غ##ري املتٓاٖٝ##١ , ٚإجي##اؾ ْظ##اّ   

 .سٛاٍ املػتًؿ١ ٚإىل ّٜٛ ايكٝا١َٚقٛاْو َتها١ًَ ٭ٌٖ ا٭قض ١ُ٥٬َٚ يٮ
 احلاجح إىل آٌح اٌثحث

َٔ غُا٥ِ ايككإٓ إٔ نٌ آ١ٜ َٓ٘ ْرباى ٧ٜٓ ناٌ اهلؿا١ٜ ٚايكياؾ 

طِزٍْوخ٠ًخيُِِّٕ٘ٗيشوٍِءٍيًوىَذًٍيًوسوكٍٝوشًيًورَشٍشوٍييًٓاى , إـ دعً٘ اهلل عم ٚدٌ ط

 . (2)صَِْ٘ٙٝغٍِِٙٝنيو

ٚؾال املهًُٕٛ باٱْتؿاع ا٭َجٌ َٔ آٜات ايككإٓ , َٚٓ٘ آ١ٜ اياشح ايت 
إلاس١ ع#ٔ ايٓ#اى سادا#َا ع#ٔ اٱمي#إ , ؾك#ؿ أقاؾ بعٓ#ِٗ ايُ#ؿٚؾ ع#ٔ          
اٱميإ , ٫ٚؽتِ ٖفٙ اٯ١ٜ بايفٜٔ اي#رتطٛا ٖ#فا ايً#ك  , ؾك#ؿ ٜتػ#فٙ      
نؿاق قكٌٜ ـقٜع١ ٚٚن١ًٝ يُؿ ايٓاى عٔ ؾغٍٛ اٱن٬ّ , ٚدتذٕٛ ب٘ 

 بكا٥ِٗ ع٢ً ايهؿك ٚاي٬ٓي١ غا١َ ٚأْٗ#ِ ن#اْٛا ٜه#أيٕٛ ٜٗ#ٛؾ املؿٜٓ#١      آل
                                                           

 .3نٛق٠ ٜٛنـ  (1)
 .89نٛق٠ ايٓشٌ  (2)
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ٚايُٓاق٣ عٔ أغااق ْا٠ٛ قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ َٚ#ؿات ْ#يب     

ًؤَخ٠ٌُحيٍِٜٟيَِزٍُٗيّوغٍظٍَْظِلٌَٞويلوََٙيح٘ زِّٟويآغك لَإ عٓؿِٖ , قاٍ تعاىل ط

  . (1)صًحيرِوِيٌََٙمٍنوشُيح٘ٙ وِيلوََٙيحَْٕ٘خٌِشِّٟؤٍََشًَحيٌَََّٙٝخيؿوخءوىٍَٛيٜوخيلوشوٌٌُحئٍََشَ

يكؿ سكَت آ١ٜ اياشح ايهؿاق َٔ عؿؾ َٔ َكؿَات قتاهلِ ايٓيب ٢ًَ 
ًٹعك ٚايتشكٜ#ـ   اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚأَشاب٘ , ؾكؿ ناْٛا ٜتػفٕٚ َٔ اي
ٚاٱنتٗما٤ بايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ْٚعت٘ بأْ٘ ناسك ٚياعك 

ُؿ ايٓاى عٓ٘ , ٚإـا َا ٚدؿٚا طا٥ؿ١ َٔ أٌٖ ايهتا  تتػف سذ١ ٚن١ًٝ ي
يٲَتٓاع عٔ ؾغٍٛ اٱن٬ّ , دعًٖٛا َاؾ٠ ٚـقٜع١ يًتشكٜض ع٢ً قتاي٘ , 

 ٚايتاانٞ ع٢ً قٛاؾٌ ايتذاق٠ بِٝٓٗ ٚبو ايًاّ ٚايُٝٔ .
٫ٚ تٓشُك َٓاؾع ٖفٙ ايتذاق٠ بككٌٜ بٌ تًٌُ نهإ ايكك٣ ٚاملٝاٙ  

عُك َعٗا أنٛام َه#١ غاَ#١ آل َٛن#ِ اؿ#ر , ٚتمؾٖ#ك      ايت متك بٗا , ٚت
ايتذاق٠ ٚاياٝع ٚايًكا٤ , ؾُٓعت آ١ٜ اياشح ايٓاى َٔ اٱُْات يًهؿاق آل 
ايتشكٜض ع٢ً ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚنفا بايٓها١ يهٛق٠ 
قكٌٜ ؾإٕ َٔ إعذالٖا بٝإ سكٝك١ يًٓاى ًٝع#ّا ٖٚ#ٞ إٔ ػ#اق٠ ق#كٌٜ     

ػ١ ٱقكاقِٖ بايتٛسٝؿ ٚايٓا٠ٛ ٚيٝو ٚن١ًٝ ؾُع ا٭َٛاٍ جيا إٔ تهٕٛ بً
 حملاقب١ ايٓا٠ٛ .

ٚنإٔ آ١ٜ اياشح ٚنٛق٠ ق#كٌٜ ؼكْ#إ ايٓ#اى عً#٢ َكاطع#١ ػ#اق٠       
قكٌٜ , ٚعؿّ دعًِٗ جيُعٕٛ ا٭َٛاٍ يتهػريٖا يًُؿ عٔ ن#اٌٝ اهلل ,  

ذًُحيلوللٍٟيعوللزِِْٗيح٘ٙ للوِييياَِّٞيح٘ للزِّٟوئٍََللشًَحيَّنٍٍُِّللٌٞويأٍَٜللٌوحَ٘يٍَٛيِْ٘وصَلليييق##اٍ تع##اىل ط 

                                                           

 .89نٛق٠ اياكك٠  (1)
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ٌَغوللَْن٠ٌٍَُِّيوخيػُلللَّٛيطَُٕللٌَٞيلوَٙلللٍْيٍِٛيكوغٍلللشوسًيػُللَّٛيَّىَْٙزَلللٌٞويًوح٘ لللزِّٟوئٍََللشًَحياَِ٘لللَيؿويولللنَّٛوييييي

  .(1)صَّلٍشوشًَٞو

ٚؾٝ٘ بعح يٮٌَ آل ايٓؿٛى , ٚسح يًٓاى ع٢ً ايُرب , َٚٔ َعاْٞ 
يهؿاق َتميمي١ ٚغري ؾا١ُ٥ اٯ١ٜ أع٬ٙ اياًاق٠ بكك  ؾتض َه١ , ٚإٔ ني٠ٛ ا

, يٝهٕٛ َٔ إعذال اٯ١ٜ ايككآ١ْٝ اْٗا تتُٓٔ َع اٱغااق ع#ٔ ٚاق#ع س#اٍ    
ايتشؿٟ ٚاياًاق٠ , َٚٔ َُاؾٜل اؿاد١ إىل آ١ٜ اياشح اْٗا ؽرب عٔ قتٌ 
ا٭ْاٝا٤ ايهابكو , ٚؾٝ٘ ؾع٠ٛ يعٓا١ٜ امله#ًُو باؿؿ#اظ عً#٢ ن#١َ٬ اي#ٓيب      

 َٔ اٱغتٝاٍ ٚايكتٌ . قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ
ٚقؿ ػًت ٖفٙ ايعٓا١ٜ بًٛاٖؿ نجري٠ َٔ غري إٔ تتعاقض َع اٯٜات آل 
لات٘ ٚن٬َت٘ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ َٔ اٱغتٝاٍ باملعذم٠ آل س#ا٫ت  
 عؿٜؿ٠ , َٚٓٗا َا نإ آل اؿٓك , َٚٓٗا َا نإ آل اـكٚز آل ايهتا٥ا .

روِّٙهْيٜوخيأ٠ُضَِٖياٍَِْ٘ٓويٍِٜٟيسورِّٓويًواٍِٞيٍَ٘ٛيطٍَْموْٗيٌَٝوخيروٙ ىْضويسِعوخَ٘ظَوَيّوخأَُّيوخيح٘شَّعٌَُٖيقاٍ تعاىل ط

 .(2)صًوح٘ٙ وَيّومٍصَِٝٓويٍِٜٟيح٘نَّخطِياَِّٞيح٘ٙ وويالَيّويٍذُِيحٌٍَّْ٘ٚويحَْٕ٘خٌِشِّٟو
 اٌصٍح تني أوي وآخس اٌَح

ت اجملاٚق٠ َٚٓٗا قؿ تكؿّ ايه٬ّ آل نٝام اٯٜات ١ًَ آ١ٜ اياشح باٯٜا
ًَتٗا باٯ١ٜ ايهابك١ غا١َ ٚإٔ اٯ١ٜ إبت#ؿأت با٫ن#ِ املَٛ#ٍٛ )اي#فٜٔ(     
اي##فٟ ٜؿٝ##ؿ بايؿ٫ي##١ ايتٓ##١ُٝٓ اٱي##اق٠ إىل َ##ا ن##اك٘ , ٚق##ؿ د##ا٤ت اٯٜ##١ 
ايهابك١ ٚايت قاًٗا بُٝػ١ اؾُع أّٜٓا , ٚقؿ تكؿّ بٝإ َه#ا٥ٌ آل إبت#ؿا٤   

 .(3)(اٯ١ٜ ايهابك١ بانِ اٱياق٠ يًاعٝؿ )ـيو

                                                           

 .36نٛق٠ ا٭ْؿاٍ  (1)
 .67 نٛق٠ املا٥ؿ٠ (2)
أْظك اؾم٤ ايجايح ٚايتهعو بعؿ املا١٥ َٔ ٖفا ايهؿك ايفٟ اغ#تِ بتؿه#ري ٖ#فٙ     (3)
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ٜٚؿٍ ابتؿا٤ آ١ٜ اياشح با٫ن#ِ املَٛ#ٍٛ عً#٢ أْٗ#ِ ًاع#١ ْٚؿ#ك أٚ       
طا٥ؿ١ ٚع٢ً ف#٧ َْٛ#ٛع غ#اّ بٗ#ِ ٚبًش#اظ ن#ٝام ٖ#فٙ اٯٜ#ات ؾ#إٕ          

ٍَٟ٘يّوعُشًٍُُٔٛياملْٛٛع ٫ خيًٛ َٔ أـ٣ ٚإقاؾ٠ اٱْكاق ؾهإ قٛي٘ تعاىل ط

ٍٛيحألَدٍروخسويػُ ٍٛيٌَّوٌُِ٘ٔ ياًاق٠ ؾؾع ايٓكق عٔ  (1)صَّٛيالَيَّنٍصوشًَٞواِال يأَرًٍيًواٍِٞيََّّخطٌُُِٙٔ

املهًُو , َٚٔ أناا  ٚٚنا٥ٌ ٖ#فا اي#ؿؾع ْ#مٍٚ آٜ#١ اياش#ح , ٚتك#ؿِٜ       
 َاػ١ اٱستذاز آل ايؿؾاع . 

ٚتُٓٓت آ١ٜ اياشح اٱغااق عٔ قٍٛ ًاع١ بإٔ اهلل عم ٚدٌ عٗ#ؿ  
َ#ٔ  إيِٝٗ عٗؿّا , تك٣ نٝـ دا٤ ايعٗؿ ؾإٕ نإ بٛاني١ ا٭ْاٝا٤ , ٚي#ٝو  

ٚاني١ بو اهلل عم ٚدٌ ٚبو ايٓاى إ٫ ايٓا٠ٛ ٚايكناي١ ٚايتٓمٌٜ ٫ٚ ٜأتٞ 
ايتٓمٌٜ إ٫ بٛاني١ ا٫ْاٝا٤ , ؾ#إٕ ـات ا٭ْاٝ#ا٤ تعكْ#ٛا ي#ٮـ٣ ٚاؾش#ٛؾ      

 بٓٛتِٗ , َِٚٓٗ َٔ ُقتٌ .
يفا ٚقؾ آل ـات آ١ٜ اياشح اٱغااق عٔ قٝاّ ـات ايؿ١٦ بكتٌ ا٭ْاٝا٤ َع 

قؿ َاتٛا ٚاْكٓ#ت أٜ#اَِٗ , ٚد#ا٤ت بع#ؿِٖ      إٔ ايػاّ ايفٜٔ قتًِٖٛ
أدٝاٍ ٚيهٔ ايككإٓ ٜٓها ايكتٌ يفات ايفٜٔ ايرتطٛا ع٢ً ايٓيب يكٚطّا 
غاَ##١ يًتُ##ؿٜل بٓاٛت##٘ ٱؼ##اؾ ايه##ٓػ١ٝ ٚايؿع##ٌ , ٚياٝ##إ َه##أي١ ٖٚ##ٞ    
لدكِٖ عٔ ايعٌُ ع٢ً قتٌ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ؼكّٜٓا 

ِٗ ٜٓهإٛ ؾعٌ اٯبا٤ يٮبٓا٤ , ٚجيكٟ ؾٝ٘ َؿع ٚؾع٬ّ , َٚٔ عاؾ٠ ايعك  أْ
 ٚـّ آل أيعاقِٖ . 

يكؿ أغربت اٯ١ٜ عٔ قٛهلِ إٕ اهلل عم ٚدٌ عٗؿ إيٝٓا , تك٣ ملٔ قايٛا 
ٖفا ايكٍٛ , ٜؿٍ إغااق اٯ١ٜ عٔ قٛهلِ ٖفا ع٢ً َهأي١ ٖٚٞ أْ#ع أع#٬ٕ   

ِ ب٘ عاّ , ْٚٛع دؿاٍ َع ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ , ٚقؿ عً
                                                                                                                                               

 ( َٔ نٛق٠ آٍ عُكإ.182اٯ١ٜ , ٖٚٞ اٯ١ٜ )
 .111نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
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ايٓاى , ٚنُ#ا أغ#رب اي#ٓيب قُ#ؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ قكًٜ#ّا قا#ٌ           
اهلذك٠ بأْ٘ بًري ْٚفٜك , ٚإٔ آٜات ايك#كإٓ َعذ#م٠ ي#٘ ق#اّ بإغا#اق ٖ#٪٤٫       
اي##فٜٔ استذ##ٛا بايككب##إ بع##ؿ اهلذ##ك٠ آل املؿٜٓ##١ , ؾتؿٓ##ٌ اهلل ع##م ٚد##ٌ 

 باٱستذاز عًِٝٗ آل ـات املْٛٛع .
ايهؿ#اق يٓا#٠ٛ قُ#ؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘        ٚأُٜٗا أيؿ ْكقّا ته#فٜا  

ٚنًِ, أّ ٖفا اؾؿاٍ ٚايًكٚ  , اؾٛا  ٖٛ ا٭ٍٚ ياٝإ إٔ ٖذك٠ ايٓيب 

َّشِّلذَيح٘ٙ لوَيأٍَٞيَّخٍَِّلًويييي٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ َ#ٔ َُ#اؾٜل قٛي#٘ تع#اىل ط    

 . (1)صلونٍٍُٕٛ

َٚ##ع ٖ##فا د##ا٤ اؾ##ٛا  َ##ٔ عٓ##ؿ اهلل ع##م ٚد##ٌ )ق##ٌ( ياٝ##إ دٗ##اؾ    
از ٚاٱبتعاؾ ع#ٔ ايه#ٝـ ٚن#ؿو اي#ؿَا٤ , ؾشُٝٓ#ا تٗذ#ِ ق#كٌٜ        اٱستذ

ظٝٛيٗا ٜكّٛ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚأَشاب٘ بايؿؾاع ايٓكٚقٟ 
َ##ٔ أد##ٌ سؿ##ظ اي##ؿٜٔ ٚايٓؿ##ٛى , ٚعٓ##ؿَا ػ##اؾٍ طا٥ؿ##١ َ##ٔ ايٓ##اى ,    

 ٚجيعًٕٛ يكٚطّا ٱن٬َِٗ ٜأتٞ اؾٛا  َٔ عٓؿ اهلل عم ٚدٌ )قٌ(.
عم ٚدٌ يًٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚتعٓٝؿ  إٕ اٱنكاّ َٔ اهلل

ّوخأَُّيوخيح٘شَّعٌَُٖيدٗاؾٙ آل ناًٝ٘ تعاىل بآٜات ايككإٓ , َٔ َُاؾٜل قٛي٘ تعاىل ط

ٍٟيح٘نَّلخِطيييييييييي ِٜل ٓوي َٝ ّوٍمِصل ٙ لَوي ًوح٘ ََ٘ظَوي ٙ ْىلضويِسعولخ ٝولخيرو ٌَ ْٗي ٍْمول ٍٛيَط َ٘ل ٍٞي ًوِا ٓوي ٍٟيسورِّل ِٜ ٓوي ٍْ َ٘ يِا َٖ ٜوخيُأ٠ِض ِّْٙهي يرو

 .(2)صح٘ٙ وويالَيّويٍذُِيحٌٍَّْ٘ٚويحَْٕ٘خٌِشِّٟوياَِّٞ

                                                           

 .28نٛق٠ ايٓها٤  (1)
 .67نٛق٠ املا٥ؿ٠  (2)
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ًٓؼ ا٭سهاّ ٚاهلل ع#م ٚد#ٌ ٜعٓ#ؿى ٚمي#ؿى باٱستذ#از , ٜٚ#كؾ        أٟ ب

ًواٍِٞيَّشِّللذًَحيأٍَٞيّوخْللذولٌََْيعٓ##و نٝ##ؿ املٓ##اؾكو ٚايه##اؾكٜٔ , ق##اٍ تع##اىل ط

 .(1) صنِنيوٌَبَِّٞيكوغٍزوٓويح٘ٙ وَيىٌَويح٘ زُِيأََّّذوَْيرِنوصٍشِهِيًورِخَْ٘ٝئٍِٜ

يكؿ أغربت آ١ٜ اياشح ف٧ ايكنٌ املتعؿؾٜٔ قاٌ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل 
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ , ٜٚتُـ ٖ٪٤٫ ايكنٌ بأِْٗ دا٤ٚا ب#ايرباٖو ايه#اطع١   
ٚاؿذر ايااٖك٠ ايت تؿٍ ع٢ً أِْٗ قنٌ َٔ عٓؿ اهلل ع#م ٚد#ٌ ٚتً#ٗؿ    

   ٕ اهلل ع#م ٚد#ٌ    ايهتا ايهُا١ٜٚ ايهابك١ ٚنفا ايك#كإٓ بٗ#فا ايك#إْٛ , ٚأ
 تؿٌٓ ع٢ً ايٓاى ٚبعح ايكنٌ ٚأْمٍ ايهتا ايهُا١ٜٚ هلؿا١ٜ ايٓاى .

ٌٖٚ دل يككٌٜ ايكٍٛ أْٓا أقٌ يكّا ممٔ قآًا إـ مل ْكتٌ ايٓيب ٢ًَ  
 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ غ١ًٝ , اؾٛا  ٫ , َٔ ٚدٛٙ :

: يؿ٠ أـ٣ قكٌٜ يًٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ ٚأٖ#ٌ بٝت#٘     ا٭ٍٚ 
 ٚأَشاب٘.
 إقاؾ٠ قتٌ ايٓيب ع١ْٝ٬ . ايجاْٞ :
 ساو ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ . ايجايح :
اٱدٗال ع٢ً ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ آل ؾكاي٘ , ٚمل ايكابع :

ٜٓشُك ٖفا اٱدٗال بفات ي١ًٝ املاٝت , َٚريٚقت٘ نااّا هلذك٠ ايٓيب ٢ًَ 
ناْت اـ١ًٝ ع٢ً ايٓيب قُ#ؿ َ#٢ً   اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ إىل املؿ١ٜٓ , إمنا 

اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚن#ًِ َ#ٔ ن#ين اياعج#١ ا٭ٚىل ي#فا ن#إ أب#ٛ طاي#ا ٜتعاٖ#ؿ          
سكان١ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ َؿ٠ سُاق قكٌٜ هلِ ٚايت 

 انتُكت يج٬خ نٓٛات .

                                                           

 .62نٛق٠ ا٭ْؿاٍ  (1)
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ٚنإ أبٛ طايا آل طٍٛ َؿتِٗ آل ايًعا عٔ ابٔ يٗا  آل سؿٜح )
ٚنًِ ؾٝأت٢ ؾكاي٘ نٌ ي١ًٝ ست٢ ٜ#كاٙ   ٚآي٘ ٢ اهلل عًٜٝ٘أَك قنٍٛ اهلل ًَ

عُ٘  َٔ اقاؾ ب٘ يكا أٚ غا١ً٥ ؾإـا ْاّ ايٓاى اَك اسؿ بٓٝ٘ أٚ اغٛت٘ أٚ بين
ٚن#ًِ ٚاَ#ك قن#ٍٛ    ٚآي٘ ؾاْيذع ع٢ً ؾكاٍ قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘ 

ٚنًِ إ ٜأتٞ بعض ؾكيِٗ ؾريقؿ عًٝٗا ؾًِ ٜمايٛا  ٚآي٘ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘
 .(1)(ـيو إىل متاّ ث٬خ نٓو ايًعا ع٢ًآل 

ػٗٝم قكٌٜ اؾٍٝٛ يكتاٍ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ  اـاَو :
 ٚأَشاب٘ ٚإقاؾ٠ قتً٘ .

ٚـن#كت آٜ#١ اياش##ح ؾٓ#ٌ اهلل ع##م ٚد#ٌ عً#٢ ايٓ##اى مبذ#٧ ايكن##ٌ       
باياٝٓات ٚبٓاق بٝٓا٤ تٓمٍ َٔ ايهُا٤ ؾتأنٌ ايككبإ اي#فٟ ٜكؿَْٛ#٘ تميؿ#ّا    

اهلل عم ٚدٌ , ٌٖٚ ٖفٙ ايٓاق ب١ٓٝ أٚ بٝٓات , اؾٛا  ٖٞ أّٜٓا  ٚقكب١ّ إىل
 بٝٓات يًتعؿؾ ؾٝٗا ٚنجكتٗا .

ٚتك##ؿٜك اٯٜ##١ )ق##ؿ د##ا٤نِ قن##ٌ َ##ٔ قاً##ٞ باياٝٓ##ات ايعاَ##١ ٚاياٝٓ##ات 
 اـا١َ(.

ٚتؿٍ آ١ٜ اياشح ع٢ً تعؿؾ املعذمات ٚايًٛاٖؿ ايت تؿٍ ع٢ً َؿم 
, َٚ##ٔ غُ##ا٥ِ ا٭ْاٝ##ا٤  ايكن##ا٫ت مم##ا ميً##ٞ عً##٢ ايٓ##اى اتا##اع ايكن##ٌ

ٚايكنٌ أِْٗ ٜأتٕٛ بايؿكا٥ض ايعااؾ١ٜ ٚا٭سهاّ ايًكع١ٝ , ؾإٕ قًت ق#ؿ  

ًوٜوخي٠ُشٍعِلُٗيحَْ٘ٝشٍعولِٙنيوياِال يييٚقؾت َؿ١ اياًاق٠ ٚاٱْفاق يًكنٌ , قاٍ تعاىل ط

حْ٘لوللَُّيًوحط خَللزًُحيييَٜزوشِّللشِّٟويًوَٜنللزِسِّٟويًوَّـوللخدُِٖيح٘ للزِّٟوئٍََللشًَحيرِخْ٘زوخؼِللِٗيَِْ٘ذٍكِعُللٌحيرِللوِيييي

 .(2) صاّوخطِِيًوٜوخيأ٠ُْزِسًَحيىَضًًَح

                                                           

 .1/166عٕٝٛ ا٭ثك  (1)
 .56نٛق٠ ايهٗـ  (2)
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ًٹكٕٚ ملٔ ٜ٪َٔ ٜٚعُ#ٌ ايُ#اؿات , َٚٓ#فقٕٚ مل#ٔ      ٚاؾٛا  أِْٗ َا
 ٜعُٞ اهلل عم ٚدٌ ُٜٚك ع٢ً ايهؿك ٚاي٬ٓي١ .

َٚٔ َعاْٞ اياًاق٠ بايٓها١ يٮْاٝا٤ ٚايكنٌ اياًاق٠ بكناي١ ايٓيب قُؿ 
 ِ ٚع##ؿّ ْٚ##ع ايً##كٚ  اـاَ##١ , يًتُ##ؿٜل   َ##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚن##ً

بكنايت٘ , ٚقؿ أغرب ا٭ْاٝا٤ ايهابكٕٛ عٔ َؿات٘ ٚي#ٝو ؾٝٗ#ا قكب#إ تأنً#٘     
اق#ِٝ  ايٓاق َٓٗا َا ٚقؾ آل نؿك ايتج١ٝٓ َٔ ن٬ّ ايك  ملٛن٢ عًٝ٘ ايه#٬ّ ) 

هلِ ْاٝا َٔ ٚنط اغٛتِٗ َجًو ٚ ادعٌ ن٬َٞ آل ؾُ٘ ؾٝهًُِٗ بهٌ َ#ا  
ؾ٠ يُؿم ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ آل   ٚؾٝ٘ يٗا (1)(اَٚٝ٘ ب٘

 تاًٝؼ اٯٜات .  
ٚاملكاؾ َٔ ا٭غ٠ٛ أبٓا٤ إمساعٝ#ٌ , ٚقٝ#ٌ امل#كاؾ عٝه#٢ عًٝ#٘ ايه#٬ّ       

 ٚقٍٛ آغك إْ٘ ٜٛيع بٔ ْٕٛ .
ؾك#اٍ د##ا٤ اي#ك  َ#ٔ ن##ٝٓا٤    َٚ#ٔ اياً#اقات َ#ا ٚقؾ آل ن##ؿك ايتجٓٝ#١ )    

  ٚ َ#ٔ قب#ٛات ايك#ؿى     ت#٢ أٚايكم هلِ َٔ نعري ٚ ت٫٬ َٔ دا#اٍ ؾ#اقإ 
  .(2) (ٚعٔ ميٝٓ٘ ْاق يكٜع١ هلِ
ٚسٞ َٔ د١ٗ ب٬ؾ ايعك  آل ايٛعك آل ب٬ؾ ايعك  ٚآل نؿك أيعٝا٤ )
ٖاتٛا َا٤ مل٬قا٠ ايعيًإ ٜا نهإ اقض تُٝا٤ ,  تاٝتو ٜا قٛاؾٌ ايؿؾاْٝو

 . ٚاؾٛا اهلاق  غامٙ
  ٔ اَ#اّ   ؾاِْٗ َٔ اَاّ ايهٝٛف قؿ ٖكبٛا َٔ اَاّ ايهٝـ امله#ًٍٛ َٚ#

ؾاْ٘ ٖهفا قاٍ ي#ٞ ايه#ٝؿ آل َ#ؿ٠     ايكٛى املًؿٚؾ٠ َٚٔ اَاّ يؿ٠ اؿك 
 .(3) (نٌ فؿ قٝؿاق ن١ٓ نه١ٓ ا٫دري ٜؿين

                                                           

 .1/329َٛنٛع١ ايهتا  املكؿى/نؿك ايتج١ٝٓ  (1)
 .1/353َٛنٛع١ ايهتا  املكؿى/نؿك ايتج١ٝٓ  (2)
 .3/28َٛنٛع١ ايهتا  املكؿى/نؿك أيعٝا٤  (3)
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ٚتؿٍ ٖفٙ اياًاق٠ ع٢ً ْا٠ٛ قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ , إـ ٜكدع 
ْها٘ إىل عؿْإ ٖٚٛ اؾؿ اؿ#اؾٟ ٚايعً#كٕٚ يً#ٓيب َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘       

عؿْإ آل ْها٘ إىل قٝؿاق ب#ٔ امساعٝ#ٌ , ٚي#ٝو َ#ٔ ْ#يب      ٚنًِ , ٜٚكدع 
غريٙ بٗفٙ ايُؿ١ , ٖٚٞ َٔ أْٚض اياًاقات آل ايهتا  املك#ؿى ب#اقاؾ٠   
قناي١ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ باٱْاؾ١ إىل بًاقات ا٭ْاٝا٤ 

 ب٘ , ؾ٬ جيا ا٫يرتا  عًٝ٘ بككبإ تأنً٘ ايٓاق .
ْهاقٟ يًفٜٔ نأيٛا قكب#إ ايٓ#اق ب#ايكٍٛ    ثِ تٛدٗت اٯ١ٜ بايه٪اٍ اٱ

 .(1) صٌَِٙٛويَِظَْٙظٌَُٝىٍَٛياٍِٞئُنٍظٍُٛيصوخدِِِنيوط

ٚتكؿٜك اٯ١ٜ : قٌ ٜا قُؿ ؾًِ قتًتِ ايكن#ٌ اي#فٜٔ د#ا٤ٚا باياٝٓ#ات ,     
ٖٚفا ايه٪اٍ َكؿ١َ يه٪اهلِ ٜ#ّٛ ايكٝاَ#١ ع#ٔ قت#ٌ ا٭ْاٝ#ا٤ ٚع#ٔ ن#٪اٍ        

ت#ٌ ا٭ْاٝ#ا٤ أّ تً#ٌُ ايته#اٝا     قكبإ ايٓ#اق , ٖٚ#ٌ ؽ#ِ اٯٜ#١ َااي#ك٠ ق     
 ٚايتشكٜض عًٝ٘ , اؾٛا  ٖٛ ايجاْٞ .

يك#ؿ أقاؾ اهلل ع#م ٚد#ٌ إقاَ#١ اؿذ##١ عً#٢ اي#فٜٔ نؿ#كٚا ٚاملٓ##اؾكو ,        
 ٚؾعٛتِٗ ٱدتٓا  اؿك  ع٢ً اٱن٬ّ , .

ٚأغتتُت آ١ٜ اياشح باؾ١ًُ ايًكط١ٝ , ٖٚٞ سُٝٓا دا٤ ايكنٌ بايفٟ 
ِٗ اٯٜات ٚايًٛاٖؿ ايااٖك٠ ايت تؿٍ نأيتِٗ َٔ ايككبإ , ٚاَيشاٛا َع

 ع٢ً َؿم قنايتِٗ ؾًُاـا مل ت٪َٓٛا بِٗ .
َٚٔ اٯٜات ايت دا٤ بٗا ايكنٌ ايهابكٕٛ اياًاق٠ بكناي١ ايٓيب قُؿ 

 ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ .

آل ايككإٓ إ٫ آل آ١ٜ اياشح ياٝإ ع#ؿّ    (2)صح٘ زُِيُِْٙظٍُٛٚمل ٜكؾ يؿظ ط

غري ايفٜٔ ـنكتِٗ ٖفٙ اٯ١ٜ , ٌٖٚ هلا َْٛٛع١ٝ آل  تهكاق ٖفا ايكٍٛ َٔ
                                                           

 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
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َٓع َجٌ ٖ#فا ايته#كاق اؾ#ٛا  ْع#ِ , ي#فا ٚقؾت اٯٜ#١ بُ#ٝػ١ املاْ#ٞ ,         
 )قًتِ( ٚمل تكٌ )ايفٟ تكٛيٕٛ( .

ٚؾٝ#٘ ؾع#٠ٛ يًٓ##اى إٔ ٫ ٜكٛي#ٛا ـات ايك##ٍٛ أٚ ٜتاع#ٛا ـات اي##ٓٗر آل     
 ِ .ايرتا  ايًكٚ  ع٢ً ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنً

ٌٖٚ دتٌُ ايتؿٌُٝ ٚايتاعٝض ٚإٔ َٔ ايكن#ٌ َ#ٔ د#ا٤ باياٝٓ#ات ,     
َِٚٓٗ َٔ دا٤ بككبإ ايٓاق أٚ ْاق ايككبإ , اؾٛا  ٫ , ٚتكؿٜك آ١ٜ اياشح 

 ع٢ً ٚدٗو :
قٌ ٜا قُؿ قؿ دا٤نِ قنٌ َٔ قاً#ٞ ن#ٌ قن#ٍٛ َ#ِٓٗ د#ا٤       ا٭ٍٚ :

 باياٝٓات , ٚبايفٟ قًتِ .
قٌ قؿ دا٤نِ قنٌ َٔ قاًٞ باياٝٓات ٚبايفٟ قًتِ , ٚايٓها١  ايجاْٞ :

 بو ايٛدٗو ايعُّٛ ٚاـُّٛ امليًل .
ٌٖٚ ميهٔ ايكٍٛ باْكياع قٛهلِ ٖفا بعؿ ْمٍٚ آ١ٜ اياشح ؾٝهٕٛ تكؿٜك 
اٯ١ٜ : ٚئ تكٛيٕٛ بعؿ اٯٕ , اؾٛا  يكؿ أنجك ايككإٓ سكٝك١ ف٧ ايكنٌ 

ايُؿم آل ْا٠ٛ قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘  باياٝٓات ٚآ١ٜ ايككبإ , ٖٚٛ َٔ 
ٚنًِ ٚإٔ ايككإٓ ن٬ّ َٔ عٓؿ اهلل عم ٚدٌ خيرب عٔ سكا٥ل ايٓا٠ٛ ٚؾٌٓ 
اهلل عم ٚدٌ آل َعذمات ا٭ْاٝا٤ , ْعِ يكؿ َٓعت آ١ٜ اياشح ايٓ#اى َ#ٔ   

 اٱقتتاٍ بًك  ايككبإ .
يكؿ ق٢ٓ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ آل َه١ َٔ سو بعجت٘ ث٬خ  

عًك٠ ن١ٓ , ٚقؿ نأي٘ نؿاق قكٌٜ يكٚطّا عؿٜؿ٠ َٓٗا : أِْٗ نأيٛا ايٓيب 
٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ إٔ ٜؿذك هلِ ٜٓابٝع َٔ ا٭قض َجٌ ايت ٜكْٚٗا 

ي*بِّيويِيُِلشوٍّشٍييِ٘ليآل ايًاّ عٓؿ ـٖابِٗ إيٝ٘ آل قٛاؾ#ٌ ايتذ#اق٠ , ق#اٍ تع#اىل ط    
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إـ ن##اْٛا ٜ##كٕٚ ايٝٓ##ابٝع آل قٜ##ـ ؾًَ##ل ب##و    (1)صاِّيوٌِيِللٍٛيسِكٍَٙللشَيح٘شِّللظَخءِيًوح٘صَّللًٍِْي

 أسٓإ ايٛاؾٟ .
ٚن##أيٛا إٔ ٜه##ٕٛ دا##ٌ ايُ##ؿا ـٖا##ّا , ٚي##ٛ َ##اق ـٖا##ّا ملعذ##م٠ سه##١ٝ   

يههكٚٙ بايؿ٪ٚى , ثِ قايٛا أْ٘ نشك , ٚت#أتٞ أدٝ#اٍ َ#ِٓٗ ؾٝه#فبٛا ٖ#فٙ      
اٯ١ٜ ْٚ#مٍ ايك#كإٓ ب#إٔ ـات ايُ#ؿا َ#ٔ ي#عا٥ك اهلل ع#م ٚد#ٌ يكٛي#٘ تع#اىل           

حْ٘زوٍْضويأًٍَيحلٍظَٝوشويٌَيويؿَنوخفويلوٍَْٙوِيأٍَٞي اَِّٞيح٘صٍََّخيًوحْ٘ٝوشًٍوسويٍِٜٟيشوموخثِشِيح٘ٙ وِيٌَٝوٍٟيكوؾَّط

 .(2) صّوؽ ٌَّيويرِيِٝوخيًوٜوٍٟيطَؽٌََّقويخوٍْشًحيٌَبَِّٞيح٘ٙ وويشوخِٔش يلوِْٙٛ 

ٚدا٤ت ايه١ٓ ايجا١َٓ يً#ٗذك٠ بؿ#تض َه#١ بؿٓ#ٌ َ#ٔ اهلل ع#م ٚد#ٌ ,        
يٝهٕٛ داٌ ايُؿا آل نٌ ن١ٓ ـٖاّا ٭ًٖٗا ٚأٖ#ٌ اؿذ#ال عاَ#١ ٖٚ#ٛ َ#ٔ      

ًؤَزَِ٘ٓويأًٍَكوٍْنولخياٍَِْ٘لٓويُِشٍا٠ًلخيلوشورًِّْلخيِ٘ظُنٍلزِسويأَُّٚييييييَُاؾٜل تهُٝتٗا أّ ايكك٣ بكٛي٘ تعاىل ط

حُّْ٘للشوٍيًوٜوللٍٟيكوٌٍَ٘يوللخيًوطُنٍللزِسويّوللٌٍٚويحْ٘ـوٍٝللكِيالَيسوٍّللذويٌِْللوِيٌَشِّللُ يٌِللِيحْ٘ـونَّللشِيًوٌَشِّللُ يٌِللِييييي

 .(3) صح٘غَّمِريِ

ِ ٚايربن١ عٔ اٱْفاق اٱهلٞ , ؾُع إْ#فاق  ياٝإ قإْٛ ٖٚٛ تكيض ايٓع
ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ تأتٞ ايعُك٠ طًٝ#١ ايه#١ٓ , َٚٛن#ِ اؿ#ر     
بأناا  اهلؿا١ٜ ٚاملاٍ ٚايتذاق٠ ٚأؾعٛ املهًُو ٚاملهًُات إىل ايتٛد٘ إىل 
اهلل عم ٚد#ٌ باي#ؿعا٤ بتشك#ل س#ر اياٝ#ت ٖ#فا ايع#اّ ٚإمه#اق ْ#كق آؾ#١           

 نٛقْٚا .

                                                           

 .2-1نٛق٠ قكٌٜ  (1)
 .158نٛق٠ اياكك٠  (2)
 .7نٛق٠ ايًٛق٣  (3)
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ٕ ع٢ً ا٭بٛا  , ٚنإ ايٓيب قُ#ؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘     ؾًٗك قَٓا
ٚنًِ جيتٗؿ بايؿعا٤ آل يٗك قَٓإ ٚدض عًٝ٘ , ٚنفا اٱَاّ عًٞ عًٝ٘ 
ايه٬ّ , ٚيٲَ#اّ عً#ٞ ب#ٔ اؿه#و ؾع#ا٤ غ#اّ آل ايُ#شٝؿ١ ايه#ذاؾ١ٜ         
 غُّٛ ؾغٍٛ يٗك قَٓإ ٖٚٛ ايكابع ٚا٭قبعٕٛ أؾع١ٝ ايُشٝؿ١ .

قَٓإ ٖٚٛ اـاَو ٚا٭قبعٕٛ َٓٗا , ٚقؿ ٚؾعا٤ آغك آل ٚؾاع يٗك 
َؿق يٞ ٚاؿُؿ هلل قاٌ أنجك َٔ سو ٚعً#كٜٔ ن#١ٓ سه#١ أد#ما٤ آل     

 يكع ايُشٝؿ١ ٚؾًهؿ١ اٱَا١َ ؾٝٗا .
ٚعٔ اٱَاّ ايُاؾم عًٝ٘ ايه٬ّ َٜٛٞ ٚيؿٙ إـا ؾغٌ يٗك قَٓ#إ  

 ؾادٗؿٚا 
ٚؾٝ٘ أْؿههِ آل ٖفا ايًٗك , ؾإٕ ؾٝ٘ تكهِ ا٭قلام , ٚتهتا اٯداٍ 

ٜهتا ٚؾؿ اهلل عم ٚدٌ ايفٜٔ ٜؿؿٕٚ إيٝ٘ , ٚؾٝ٘ ي١ًٝ ايعٌُ ؾٝٗا غري َٔ 
 ايعٌُ آل أيـ يٗك .

نُا نأيت قكٌٜ دكٜإ ا٭ْٗاق آل َه١ َجٌ ايًاّ ٚايع#كام يًمقاع#١   

ًوَِلخٌُ٘حيَ٘لٍٟي٠ُلئٍِٜٟويَ٘لٓويييييٚإٔ ٜاعؿ اؾااٍ عٔ َه#١ , نُ#ا ٚقؾ آل ايتٓمٜ#ٌ ط   

أًٍَيطٌَُٕٞويَ٘ٓويؿونَّشٌيٍِٜٟي٠َخِْلٍٗيًولِنولذٍيٌَظٍَُـِّلشوييييي*سٍضِيّونٍزٌَلًخيكوظ َيطٍَْـَشويَ٘نوخيٍِٜٟيحألَ

أًٍَيطُغٍِّػَيح٘غَّٝوخءوئَٝوخيصَلوٍٝضويلوٍَْٙنوخئِغوًٍخيأًٍَيطَؤْطِِويرِخ٘ٙ وِيًوحْ٘ٝويوثَِٕشِيَِزِْيًيي*حألَهنوخسويخِيوَ٘يوخيطٍَْـِريًح

خٍللشَيٍيأًٍَيطَشٍَِللَيٌِللِيح٘غَّللٝوخءِيًوَ٘للٍٟي٠ُللئٍِٜٟويييأًٍَيّوُٕللٌٞويَ٘للٓويروٍْللض يِٜللٍٟيصُيي*

ًوٜولخييي*ِ٘شَِِِّْٓويكوظ َيطُنوضَِّٖيلوٍَْٙنوخئِظَخرًخي٠َّْشوإَهيُِْٗيعَزٍلوخٞويسورِِّيىوْٗئُنضَياِال يروشوشًحيسوعٌَالًي

 .(1)صغويح٘ٙ وَيروشوشًحيسوعٌَالًٜونوكويح٘نَّخطويأٍَٞيَّئٍِٜنٌَحياِرْيؿوخءوىٍَٛيحْ٘يَذوٍياِال يأٍَٞيَِخٌُ٘حيأَرومو

                                                           

 .94-90نٛق٠ ا٫نكا٤  (1)
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يتُك ا٭ٜاّ ٜٚهٕٛ َا٤ ايمقاع١ َتٛؾكّا سٛايٞ َه١ َع قًت٘ آل ايع#كام  
٭غكاض ايمقاع١ , ٚتًو اؾااٍ تٓهـ يتً#ٝؿ ب#ؿهلا ايعُ#اقات ايه#ه١ٝٓ     
ايًاٖك١ ايت تهتكاٌ ٚؾؿ اؿاز نٌ ن١ٓ , يتهٕٛ َٔ َُاؾٜل أَك اهلل عم 

ًوأَرٍِّٞيٌِِيح٘نَّخطِيرِخْ٘لوؾِّيّوؤْطٌَُْيسِؿوخالًيًولوََٙئُِّٗيٚدٌ ٱبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ ط

 .(1) صظَخِٜشٍيّوؤْطِنيويٍِٜٟئُِّٗيٌَؾٍّيلوٍُِْٝ

 ٚميهٔ إًْا٤ قإْٛ َٔ ٚدٛٙ :
قإْٛ ايًكٚ  ايت ْٚعٗا ايٓاى ٱن٬َِٗ , ٚتكهِ تكهُّٝا ا٭ٍٚ : 

 انتككا٥ّٝا عها ايًشاظ َجٌ : 
 َه١ قاٌ اهلذك٠ .ايًكٚ  آل  ا٭ٚىل :
 ايًكٚ   آل املؿ١ٜٓ بعؿ اهلذك٠. ايجا١ْٝ :
ع٢ً ؾغٍٛ اٱن٬ّ آل ايتشكٜض ْؿ ايٓيب  أثك ايًكٚ قإْٛ ايجاْٞ : 

 ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚاملهًُو .
قإْٛ تعؿؾ ٚنجك٠ ايًكٚ  ناا َٔ أناا  ظٗ#ٛق ايٓؿ#ام آل    ايجايح :

 املؿ١ٜٓ .
ق#إْٛ قؾ اهلل ع#م ٚد#ٌ عً#٢ ايً#كٚ  , َٚٓٗ#ا آٜ#١ اياش#ح ,          ايكابع :

 .(2) صُِْٗيعَزٍلوخٞويسورِِّيىوْٗئُنضَياِال يروشوشًحيسوعٌَالًَٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل ط

 ِٓ غاٌاخ اٌَح

 آل اٯ١ٜ َها٥ٌ :

                                                           

 .27نٛق٠ اؿر  (1)
 .93نٛق٠ ا٫نكا٤  (2)
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: بٝ##إ َ##ا ٬ٜقٝ##٘ اي##ٓيب قُ##ؿ َ##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚن##ًِ َ##ٔ   ا٭ٚىل
اؾ##ؿاٍ ٚتعًٝ##ل طا٥ؿ##١ َ##ٔ ايٓ##اى اٱمي##إ عً##٢ ايً##كٚ  ٚعً##٢ ن##٪اٍ    

 اؿادات .
: اٱْفاق يًفٜٔ ميتٓعٕٛ عٔ اٱميإ بهاا ايًكٚ  , ٚنإ ايٓيب ايجا١ْٝ 

قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚن#ًِ ٖٚ#ٛ آل َه#١ ٜٓ#اؾٟ آل َٛن#ِ اؿ#ر ٚآل       
ياٝت اؿكاّ )قٛيٛا ٫ إي٘ إ٫ اهلل تؿًشٛا (ٚؾٝ٘ دٛا  َتكؿّ ٭ٌٖ اؾؿاٍ ا

 آل املؿ١ٜٓ .
: ف٧ آ١ٜ اياشح بع#ؿ اٱْ#فاق ٚايٛعٝ#ؿ آل غامت#١ اٯٜ#١ ايه#ابك١       ايجايج١ 

بٛقٛف ايٓاى بو ٜؿٟ اهلل يًشها  ٚدما٤  (1) صًوأََّٞيح٘ٙ وويٍَْ٘ظويرِفَيٍَّٚيِْ٘ٙموزِْذِط

تهربٚا بايٓاق عٔ إنتشكام مبا نهات أٜؿِٜٗ َٔ املعاَٞ ايفٜٔ نؿكٚا ٚان

ٍٛيٌَٜوحِِمٌَىوخيًوٍَ٘ٛيٚايعٓاؾ ٚاؾشٛؾ , ٚآل ايتٓمٌٜ ط ٍيحَْ٘ٝـٍشٌَِٜٞويح٘نَّخسويٌَفَنٌُحيأ٠َ يَ ًوسوأَ

 .(2)ص ّوـِذًَحيلونٍيوخيٜوصٍشًٌِخ

: تٛثٝل قٍٛ ؾ١٦ َٔ ايٓاى ؾعٛا إىل اٱن٬ّ , ؾًِ ُٜكٚا ع٢ً ايكابع١ 
ْهاق ايٓا٠ٛ ٚمل دًُ#ٛا ن#٬سّا بٛد#٘ اي#ٓيب َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ         إ

ٚأَشاب٘ َجًُا ؾعًت قكٌٜ, ٚيهِٓٗ دعًٛا يكطّا ٱن٬َِٗ , ٚ٭ٕ ٖفا 
ايًك  َٔ املػايي١ ٚايعٓاؾ , ٜٚكُؿ ب٘ َكف ايٓاى عٔ ايككإٓ ٚإعذالٙ 

 ٔ قاٌ .ْميت آ١ٜ اياشح باٱستذاز عًِٝٗ ٚايتفنري بأِْٗ قتًٛا ا٭ْاٝا٤ َ
ٌٖٚ آل ٖفا ايتفنري ؼكٜض يًُهًُو ٚايٓاى عًِٝٗ ٚبعح يٲْتكاّ 
َِٓٗ ٭ِْٗ قتًٛا ا٭ْاٝا٤ , اؾٛا  ٫ , يًتهامل بإٔ قتٌ ا٭ْاٝا٤ قؿ ٚقع قاٌ 
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٦َات َٔ ايهٓو ٚإمنا أقاؾ اهلل بآٜات ايككإٓ بٝإ سكٝك١ ٖٚٞ إ تٓذم ٖفا 
 ٓع َٔ ايتعؿٟ عًِٝٗ ٚقتًِٗ .ايًكٚ  ٚتًا١ٝ ايكنٍٛ ملجٌ ٖفا اييًا مل مي

ملا نإ َٔ أَك قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل  :عٔ ايهؿٟ عٔ أبٞ َايو قاٍ )
ٚنًِ ٚايٝٗٛؾ َٔ ايٓٓري َا نإ , سو أتاِٖ ٜهتعِٝٓٗ آل ؾٜ#١  ٚآي٘ عًٝ٘ 

ايعاَكٜو ؾُٗٛا ب٘ ٚبأَشاب٘ , ؾاطًع اهلل قنٛي٘ ع٢ً َا ُٖٛا ب٘ َٔ ـيو 
ٚنًِ إىل املؿ١ٜٓ , ٖك  نعا بٔ ٚآي٘ ٝ٘ , ٚقدع قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عً

 .ا٭يكف ست٢ أت٢ َه١ , ؾعاٖؿِٖ ع٢ً قُؿ 
ؾكاٍ ي٘ أبٛ نؿٝإ : ٜا أبا نعٝؿ إْهِ ق#ّٛ تك#كإٔٚ ايهت#ا  ٚتعًُ#ٕٛ     
ٚمٔ قّٛ ٫ ْعًِ , ؾاغربْا ؾٜٓٓا غري أّ ؾٜٔ قُؿ؟ قاٍ نعا : اعكْ#ٛا  

ٞٻ ؾٜٓهِ .  عً
     ٛ َ#ا٤ , ْٚه#كٞ اؿذ#ٝر امل#ا٤ ,     ؾكاٍ أب#ٛ ن#ؿٝإ : م#ٔ ق#ّٛ ْٓش#ك ايه

ْٚككٟ ايٓٝـ , ٚمُٞ بٝت قبٓا , ْٚعاؿ آهلتٓ#ا اي#ت ن#إ ٜعا#ؿ آبا٩ْ#ا ,      
ٚقُؿ ٜأَكْا إٔ ْرتى ٖفا ْٚتاع٘ . قاٍ : ؾٜٓهِ غري َٔ ؾٜٔ قُؿ ؾ#اثاتٛا  
عًٝ٘ , أ٫ تكٕٚ إٔ قُؿّا ٜمعِ أْ٘ بعح بايتٛاْع ٖٚٛ ٜٓهض َٔ ايٓها٤ َا 

أمل تك إىل  }عظِ َٔ ًَو ايٓها٤ . ؾفيو سو ٜكٍٛ يا٤ , َٚا ْعًِ ًَهّا أ
 .(2)((1){ايفٜٔ أٚتٛا ُْٝاّا . . . 

يكؿ أقاؾ اهلل عم ٚدٌ بٗفٙ اٯ١ٜ َكف ايٓاى ع#ٔ اي#فٜٔ ًٜ#رتطٕٛ    
ع٢ً ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ َ#ا ي#ٝو ع#ل بايت#فنري عك#ا٥ل َ#ٔ         

 تأقٜؼ ايٓا٠ٛ .
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إؾعا٤ ايعٗٛؾ بِٝٓٗ ٚبو اهلل عم َٓع ايٓاى ٚأٌٖ املًٌ َٔ اـاَه١ : 
ٚدٌ إـ تاو اٯ١ٜ سكٝك#١ ٖٚ#ٞ إٔ اهلل ع#م ٚد#ٌ مل ٜ#كؾ عً#٢ َج#ٌ ٖ#فٙ         

 اٱؾعا٤ .
: بٝإ قإْٛ ٖٚٛ يٝو َٔ ٬َل١َ بو اٱميإ بايكنٍٛ ٚبو ايهاؾن١ 

حىٍظَلذوًحيييٌَبٍِٞياٜونٌَحيرِِٝؼِْٗيٜوخياٜونظٍُٛيرِوِيٌََّذٍقكبإ ايٓاق , ْٚاق ايككبإ , قاٍ تعاىل ط

 .  (1)صًواٍِٞيطٌَو٘ ٌٍحيٌَب٠ِ ٝوخيىٍَٛيٌِِيشَِّخٍَيٌَغوْوٍَِْْٕٕيٍَٛيح٘ٙ وَيًوىٌَويح٘غَِّْٝكَيحْ٘موَِْٙٛ

: دف  ايٓاى إىل َعذمات ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚن#ًِ  ايهابع١ 
ٚإدتٓا  أٌٖ اؿهؿ ٚايٓؿام , ٚأقبا  ايًكا٥ط ٚايفٜٔ ٜٓهإٛ إىل اهلل َا 

ُِللْٗيأَحط خَللزْطٍُٛيلِنٍللذويح٘ٙ لوِيلويٍللذًحيٌََٙللٍٟيَّخِْٙللًويح٘ٙ للوَيلويٍللذوهَيأٍَٚييي##٘ , ٚآل ايتٓمٜ##ٌ ط٫ أَ##ٌ 

 ص .طٌٌَُُّ٘ٞويلوََٙيح٘ٙ وِيٜوخيالَيطَمٌٍََٙٝٞو

: بٝإ َعذم٠ يعؿؾ َٔ ايكنٌ ايهابكو ٖٚٞ تكؿِٜ قكب#إ إىل  ايجا١َٓ 
ؾتٓ#مٍ ْ#اق َ#ٔ ايه#ُا٤     اهلل عم ٚدٌ ثِ ٜهأٍ ايٓيب ايكنٍٛ اهلل عم ٚدٌ 

ؾتأنٌ ايككبإ ست٢ إـا َا اْيؿ٦ت تًو ايٓاق مل ٜا#ل َ#ٔ ايككب#إ ي#٧ أٚ     
 قَاؾ , نٛا٤ نإ سٝٛاّْا أٚ ْااتّا .

: إقاؾ٠ تؿك٘ املهًُو آل ايؿٜٔ َٚعكؾ١ سكٝك١ ٖٚٞ إٔ ايكنٌ ايتانع١ 
ايفٜٔ ناكٛا ايٓيب قُؿّا قؿ دا٤ نٌ ٚاسؿ َِٓٗ باملعذمات ايت تؿٍ ع٢ً 

ؿم ْاٛت٘ , ٚأْ٘ قنٍٛ َٔ عٓؿ اهلل , ٚؾٝ٘ ياٖؿ ع٢ً َؿم ْا٠ٛ قُؿ َ
٭ٕ ايٓاى تتًُو املعذمات ايت دا٤ بٗا , ٚتكٜؿ إٔ تك٣ ٖفٙ املعذمات 
, ؾهاْت آ١ٜ اياشح َٔ ـات املعذمات إىل داْا املعذمات اؿه١ٝ يًٓيب 

 ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ .
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 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ايعكًٝ#١  ٚنُا إٔ عؿؾ َعذمات ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل
باٯ٫ف نٛا٤ بًشاظ إٔ ن#ٌ آٜ#١ َعذ#م٠ أّ أْٗ#ا َعذ#م٠ َتع#ؿؾ٠ , ؾه#فا        
َعذمات٘ اؿه١ٝ َٔ د١ٗ ايعؿؾ , ٖٚٛ َٔ ييـ اهلل بايٓاى يتك#كٜاِٗ إىل  
َٓالٍ اهلؿا١ٜ ٚاٱميإ بايُرب ٚسهٔ مست ٚتُ#ؿٜل ا٭ْاٝ#ا٤ ٚاٱَتج#اٍ    

 يٮٚاَك اٱهل١ٝ  .
مسع#ت   :ٝا١ ٚابٔ ايٓ#كٜو ع#ٔ أبٝ#٘ ع#ٔ د#ؿٙ      ٚأغكز ابٔ أبٞ ي) 

ٚنًِ ٜكٍٛ : ميجٌ ايككإٓ ّٜٛ ايكٝا١َ قد٬ّ ٚآي٘ قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘ 
ؾٝ٪ت٢ ايكدٌ قؿ محً٘ ؾػايـ أَ#كٙ , ؾٝك#ـ ي#٘ غُ#ُّا ؾٝك#ٍٛ : ٜ#ا ق        
محًت##٘ إٜ##اٟ ؾا##٦و س##اًَٞ تع##ؿ٣ س##ؿٚؾٟ , ْٚ##ٝع ؾكا٥ٓ##ٞ , ٚقن##ا 

 .َعُٝت , ٚتكى طاعت 
ؾُا ٜماٍ ٜكفف عًٝ٘ باؿذر ست٢ ٜكاٍ : ؾً#أْو , ؾٝأغ#ف بٝ#ؿٙ ؾُ#ا      

 .ٜكنً٘ ست٢ ٜها٘ ع٢ً َٓػكٙ آل ايٓاق 
ٜٚ٪ت٢ بايكدٌ ايُاحل قؿ نإ محً٘ ٚسؿظ أَكٙ , ؾٝتُجٌ ي٘ غُُّا  

ؾْٚ٘ ؾٝكٍٛ : ٜ#ا ق  محًت#٘ إٜ#اٟ ؾشؿ#ظ س#ؿٚؾٟ , ٚعُ#ٌ بؿكا٥ٓ#ٞ ,        
كفف ي٘ باؿذر ست٢ ٜكاٍ ٚادتٓا َعُٝت , ٚاتاع طاعت , ؾُا ٜماٍ ٜ

ي٘ : يأْو ب٘ , ؾٝأغف بٝؿٙ ؾُا ٜكنً٘ ست٢ ًٜاه٘ س١ً ا٫ن#تربم , ٜٚعك#ؿ   
 .(1) (عًٝ٘ تاز املًو , ٜٚهكٝ٘ نأى اـُك

: تٛد٘ ا٭َك َٔ اهلل عم ٚدٌ إىل ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ايعايك٠ 
٠ٚ ٚآي٘ ٚنًِ طقٌص ايفٟ ًٜمّ ايؿٛقٜ#١ ب#ايتاًٝؼ , ٚإٕ ناْ#ت ـات اي#ت٬    

تاًٝػّا عاَّا , إ٫ إٔ آ١ٜ اياشح ن٬ع مساٟٚ بٝؿ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
 ٚنًِ ٚاملهًُو , ٖٚٛ ن٬ع بايكٍٛ ٚايًهإ ٚاؿذ١ .

                                                           

 .4/165ايؿق املٓجٛق  (1)



   983ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   996معامل اإلميان / ج    

: اياٝإ ٚايتؿٌُٝ ملا دتر ب٘ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ اؿاؾ١ٜ عًك٠ 
 ٚآي٘ ٚنًِ ع٢ً أٌٖ ايًكا٥ط .

ا٥ل َ#ٔ ايتٓمٜ#ٌ , ق#اٍ تع#اىل     يكؿ ـّ اهلل عم ٚدٌ طٛا٥ـ أغؿٛا سك# 

َّْنَّللخَهييييييييييط ٜولخيرو ٍٟيروٍملِذي ِٜل َْ٘يلذوٍي ًوح ِّْنوللخِصي ْ٘زو ٍٟيح ِٜل ْ٘نولخي ٜولخيَأ٠ضو ٞوي َٝلٌ ُْٕظ ّو ٟوي ٘ لِزّ َّٞيح ِا

ؾٓمٍ ايككإٓ ٚأَ#ك اهلل   (1) صِ٘ٙنَّخطِيٌِِيحِْٕ٘ظَخدِيأًٍَُ٘جِٓويّوْٙمونَيٍَٛيح٘ٙ وَيًوّوْٙمونَيٍَٛيح٘يَّلِنٌَٞو

ُؿّا ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ بت٬ٚت٘ آل اؿاٍ , ٚأَ#كٙ  عم ٚدٌ ايٓيب ق
ٚاملهًُو بت٬ٚت٘ سو َكات آل ايّٝٛ ياٝ#إ ق#إْٛ ٖٚ#ٛ َ#ٔ غُ#ا٥ِ      

ُٔنٍلظٍُٛيخوٍْلشويأَُّٜلشٍييييغامت ايٓاٝو ٚأَت٘ عؿّ نتُإ ي٧ َٔ ايتٓمٜ#ٌ , ق#اٍ تع#اىل ط   

 .  (2) صأُخٍشِؿوضٍيِ٘ٙنَّخطِ

يؿ٫ي١ ايت١ُٝٓٓ ع٢ً ايٓٗٞ ع#ٔ إتا#اع   : تؿٍ آ١ٜ اياشح با ايجا١ْٝ عًك٠

ٌَيويايظٔ , ٚاملٓادا٠ مبا ٫ أٌَ ي٘ , َٚا ؾٝ٘ ايٓكق ٚاٱْكاق , قاٍ تعاىل ط

 . (3) صطَظَنوخؿوٌٍحيرِخإلِػِْٛيًوحْ٘مَذًٍوحِٞ

: تُٓٝ#١ ًَه#١ اياٝ#إ ٚاؿذ#١ عٓ#ؿ امله#ًُو ٚاي#كؾ عً#٢         ايجايج١ عً#ك٠  
املػايي١ َٚٝؼ ايعٓاؾ, ٚاؿذ١ ٖٞ ايربٖإ ٚا٭َك ايفٟ ٜؿٍ ع٢ً َ#ؿم  

 ايؿع٣ٛ َٚٛاؾك١ املهتؿٍ يٛد٘ اؿل ٚايُؿم .  
َٔ إعذال ايك#كإٓ إٔ ايػاٜ#ات اؿُٝ#ؿ٠ يٰٜ#١ ايككآْٝ#١       ايكابع١ عًك٠ :

َتعؿؾ٠ آل َْٛ#ٛعٗا , َٚتذ#ؿؾ٠ آل ن#ٌ لَ#إ , ٚت#أثري اٯٜ#١ غُ#ّٛ        
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َْٛٛع ٚاقع١ ٚساؾث١ ٚيهٔ ؾ٫٫تٗا ٚايٛاعظ املهتككأ َٓٗا نجري٠ , ٖٚ#ٛ  
 َٔ ايًٛاٖؿ ع٢ً إٔ اٯ١ٜ ايككآ١ْٝ غم١ٜٓ ٌٜٓٗ َٓٗا ايٓاى .

اّ طٛا٥ـ َٔ ايٓاى بكت#ٌ قن#ٌ مم#ٔ بع#جِٗ     ؾكؿ ـنكت آ١ٜ اياشح قٝ

يٝه##ٕٛ َ##ٔ غاٜتٗ##ا لد##ك  (1)صَٜزوشِّللشِّٟويًوَٜنللزِسِّٟواهلل ع##م ٚد##ٌ هل##ِ ط

ايهؿاق عٔ قتٌ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ , َٚٓع املٓاؾكو َٔ 
  ايتشكٜض ع٢ً إٜفا٥٘ ٚقتً٘ .

 
 

  اٌرفعري
 . (2) صح٘ٙ وويلويِذوياٍَِْ٘نوخح٘ زِّٟويَِخٌُ٘حياَِّٞيط ذفعري لىٌه ذؼاىل

ص ٖٛ اتُاهلا ح٘ زِّٟؤَ َعاْٞ ابتؿا٤ آ١ٜ اياشح با٫نِ املٍَٛٛ ط

باٯ١ٜ ايهابك١ , ؾٝهٕٛ تكؿٜك اؾُع بُٝٓٗ#ا , ٚإٔ اهلل ي#ٝو بظ#٬ّ يًعاٝ#ؿ     
 ايفٜٔ قايٛا إ اهلل عٗؿ ايٝٓا , ٚؾٝ٘ َها٥ٌ :

: بٝإ قإْٛ إقا١َ اؿذ١ َٔ اهلل ع٢ً ايفٜٔ قايٛا إٕ اهلل عٗ#ؿ   ا٭ٚىل
 إيٝٓا أ٫ ْ٪َٔ يكنٍٛ ست٢ ٜأتٝٓا بككبإ .

: بعج١ ايٓيب قُؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ قمح#١ , ٚؾع#٠ٛ        ايجا١ْٝ
يًفٜٔ قايٛا إٕ اهلل عٗؿ إيٝٓا يٲميإ ٚايتػًٞ عٔ ي#ك  ايككب#إ اي#فٟ ٫    

 أٌَ ي٘ .
ٍٚ آ١ٜ اياشح َٔ ايًٛاٖؿ ع٢ً تٓمٙ اهلل عم ٚدٌ عٔ ظًِ ١ : ْمايجايج

 ايفٜٔ قايٛا إٕ اهلل عٗؿ إيٝٓا إ٫ ْ٪َٔ .
                                                           

 .213نٛق٠ اياكك٠  (1)
 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
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أٟ إٔ ق#ٛهلِ آل   (1)صح٘ لزِّٟويَِلخٌُ٘حياَِّٞيح٘ٙ لوويلويِلذوياٍَِْ٘نولخيييييٚقؾ قٛي٘ تع#اىل ط 

 ايمَٔ املاْٞ قاٌ ْمٍٚ آ١ٜ ٚدتٌُ آل انتُكاقٙ ٚدّٖٛا :
ايكٍٛ َٔ ـات اييا٥ؿ١ آل لَٔ ْمٍٚ اٯ١ٜ انتُكاق َؿٚق ٖفا  ا٭ٍٚ :
 َٚا بعؿٙ .
 إْكياع ايكٍٛ بًك  ايككبإ بعؿ ْمٍٚ آ١ٜ اياشح . ايجاْٞ :
 انتُكاق ٖفا ايكٍٛ َع عؿّ ٚدٛؾ آـإ َاغ١ٝ ي٘ . ايجايح :
قٝاّ املهًُو بايكؾ ع٢ً ايكٍٛ بايككبإ ٚأنٌ ايٓاق ي٘ نًك   ايكابع :
 يٲميإ .

أع٬ٙ , َٚٔ إعذال ايككإٓ ـنكٙ ٖفا ايكٍٛ بُٝػ١  ٚاملػتاق ٖٛ ايجاْٞ
 املاْٞ , َٚٔ غري غ١ًٝ إؾتتإ ايٓاى ب٘ .

ٚيكؿ أقاؾ بعض ايكا٥ًو بًك  ايككبإ َؿٸ ايٓاى عٔ اٱمي#إ ؾُ#ج٬ّ   
ػؿٙ عالَّا ع٢ً عؿّ اٱميإ , ٚيهٓ٘ جيع#ٌ ٖ#فا ايً#ك  ملٓ#ع ايٓ#اى َ#ٔ       

ين ٚامسعٞ ٜاد#اق٠( ؾٓمي#ت   ؾغٍٛ اٱن٬ّ , نُا ٚقؾ آل املجٌ )إٜاى أع
 آ١ٜ اياشح يٛدٛٙ :

 : ؾع٠ٛ ايٓاى يٲميإ . ا٭ٍٚ
 : يمّٚ إعكاض ايٓاى عٔ اٱستذاز بايككبإ .ايجاْٞ 
: بٝإ َه#أي١ ٖٚ#ٞ ؾع#٣ٛ ايككب#إ ْ#ٛع َػايي#١ , ؾً#ٝو ن#ٌ         ايجايح 

قنٍٛ َٔ ايكنٌ ٚا٭ْاٝا٤ ايهابكو نإ ٜ#أتٞ بككب#إ تأنً#٘ ايٓ#اق , ٚؾٝ#٘      
يٲنتُاع ٯ١ٜ اياشح , َٚا ؾٝٗا َٔ اؿذ١ ٚايربٖإ , ٖٚٛ دف  يًٓاى 

َٓانا١ يتؿبكِٖ بآٜات ايككإٓ َٚا ؾٝٗا َٔ اؾؿٜؿ َْٛٛعّا ٚسهُّا ٚؾ٫ي١ 

                                                           

 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
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ًواِرَحيُِشِةويحُّْ٘شٍاَٞيٌَخعٍظَِٝمٌَحيَ٘وَيًوأ٠َصِظٌُحيَ٘موٙ ُٕلٍٛيي, ٖٚٛ َٔ َُاؾٜل قٛي٘ تعاىل ط

 . (1)صطُشٍكوٌَٝٞو

 أْ٘ ْمٍ ع٢ً مٛ ايتتابع ٚايتٛايٞ . َٚٔ إعذال ايككإٓ 
ٌٖٚ ٜؿٍ تككٜا ٚيؿٟ آؾّ قكباّْا ٚقاٍٛ قكبإ ٖابٌٝ ؾٕٚ قكبإ قابٌٝ 
ع٢ً َْٛٛع١ٝ ايككبإ آل ايٓا٠ٛ , اؾٛا  ٫ , إمنا ناْت ق١ٝٓ يػ١ُٝ , 

 ٚمل ٜهٔ أسؿُٖا ْاّٝا , ٚيٝو ٖٓاى ٦َٜٛف َههو ٜتُؿم عًٝ٘ .
ُٳؿٸم عًٝ٘, ) ٜٴتٳ عٔ ابٔ عااى قاٍ: نإ َٔ يأُْٗا أْ٘ مل ٜهٔ َههو 

ٚإمنا نإ ايككبإ ٜككب٘ ايكدٌ. ؾاٝٓا ابٓا آؾّ قاعؿإ إـ قا٫ يٛ قكبٓا قكباْا 
ٚنإ ايكدٌ إـا قك  قكباْا ؾكْٝ٘ اهلل, أقنٌ إيٝ٘ ْاقا ؾتأنً٘ ٚإٕ مل ٜهٔ 

ؿُٖا قاعٝ#ا, ٚن#إ اٯغ#ك    قْٝ٘ اهلل غٳاٳت ايٓاق, ؾككبا قكباْ#ا, ٚن#إ أس#   
سٳكٸاثا, ٚإٕ َاسا ايػِٓ قك  غري غُٓ٘ ٚأمسٓٗا, ٚقك  اٯغ#ك بع#ض   

 . لقع٘
ؾذا٤ت ايٓاق ؾٓميت بُٝٓٗا, ؾأنًت ايًا٠ ٚتكنت ايمقع, ٚإٕ ابٔ آؾّ  

ٚٳقٴؾٸ   قاٍ ٭غٝ٘: أمتًٞ آل ايٓاى ٚقؿ عًُٛا أْو َقكٸبت قكباْا َؾتٴُكاٌِّ َٓ#و 
ٞٻ؟ ؾ٬ ٚاهلل ٫ ٜٓظك  ٞٻ ٚأْتعً  غري َين.  ايٓاى إيٝو ٚإي

 ؾكاٍ ي٘ أغٛٙ: َا ـْيب؟  (2)(٭قتًٓو)ؾكاٍ: 

                                                           

 .204نٛق٠ ا٭عكاف  (1)
 .27نٛق٠ املا٥ؿ٠  (2)

ٚمل ٜكؾ يؿظ )٭قتًٓو( آل ايك#كإٓ إ٫ آل اٯٜ#١ أع#٬ٙ , ياٝ#إ ق#إْٛ ٖٚ#ٛ ْؿ#ك٠        
 ايٓؿٛى َٔ ايكتٌ , غا١َ إـا نإ قتٌ ـٟ قكب٢ .

ايكتٌ ٚنؿو اي#ؿَا٤ , ٚياٝ#إ   ٚقؿ ٚثل ايككإٓ ٖفا ايكتٌ يٝشرتل املهًُٕٛ َٔ 
يمّٚ إنكاّ امل٪َٔ , ٚعؿّ ايتعؿٟ عًٝ٘ ؾهًُا ٜتكاٌ اهلل تع#اىل قكباْ#٘ ؾإْ#٘    
ناشاْ٘ ٜهتذٝا يؿعا٥٘ , ٖٚٛ ـنك َكتٌ ٖابٌٝ آل ايككإٓ َٔ ايجأق ي٘ ٭ْ٘ 
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 .(2) ((1)(إمنا ٜتكاٌ اهلل َٔ املتكو)
يك##ؿ بٝٓ##ت ٖ##فٙ ايٛاقع##١ غًا##١ اي##ٓؿو ايػٓ##ا١ٝ عً##٢ بع##ض ايٓ##اى ,   
ٚٚدٛ  قٗكٖا , ٚؼٌُ ا٭ـ٣ ايعكْٞ ايياق٨ بؿٍ اٱْتكاّ ٚايايٌ , 

اٱْهإ نٝـ ٜؿؾٔ املٝ#ت , إـ ؼ#ري قابٝ#ٌ ٚاًْ#ػٌ     ٌٖٚ ٖٞ ناا ملعكؾ١ 
ظج١ أغٝ٘ , ٚمل ٜرتنٗا , ٚنأْ٘ نإ ٜأٌَ بعج٘ ٚسٝات٘ َٔ دؿٜ#ؿ , ٚيه#ٔ   

ٌَزوموغويح٘ٙ وَيوُشوحرًخيّوزٍلوغَيٌِِيحألَسٍضِيَِْ٘شِّووَئًٍَْويٌَّوحسُِيؾٕٚ دؿ٣ٚ , ٚآل ايتٓمٌٜ ط

ٌٍَأسويَأِخلِييييييييعوٌٍأَسويأَخِْوِيَِخَٖيّوخًوٍَّٙظَخيأَلوـولضٍي ُويعول ًوحِس ٌَلُؤ ُْ٘ىلشوحِدي َٗيىولَزحيح ِْٜؼل ي ٞو ُٔلٌ ٍٞيَأ َصيَأ

 .(3)صٌَؤَصٍزوقويٍِٜٟيح٘نَّخدِِٜنيو

اؾٛا  ٫ , ٚيٛ مل ٜكتٌ قابٌٝ ٖابٝ#ٌ َٚ#ات عٓ#ؿِٖ أس#ؿ أبٓ#ا٤ آؾّ       

ًولٙٛيادٚيحألَعٍٝوخءويَج٬ّ ٭غربِٖ آؾّ بهٝؿ١ٝ ؾؾٓ٘ ٭ْ٘ َٔ عَُٛات قٛي٘ تعاىل ط

ٍٛييييييييئُٙ يوللللخ ُٔنللللُظ ٍٞي ٝوخِءيىوللللَئاَلءيِا َٖيَأ٠ِْزُجلللل٠ٌِِيِرَؤٍعلللل َّللللخ ٌَ َٕللللِشي ٝويوِث ْ٘ َٙللللَيح ٍٛيلو َّٛيلوشوَظللللَي ُػلللل

 .(4)صصوخدِِِنيو

٫ ٜؿقٟ نٝـ ٜكتً٘ , ست٢ دا٤ إبًٝو ؾتُج#ٌ عٓ#ؿٙ   ٚقٌٝ نإ قابٌٝ )
 .بكدًو , ؾأغف أسؿُٖا سذكّا ٚمل ٜمٍ ٜٓك  اٯغك ست٢ قتً٘ 

ٌ ن##إ ٜع##كف ـي##و بياع##٘ , ٭ٕ ؾ##تعًِ ـي##و َٓ##٘ ٚق##اٍ بعٓ##ِٗ : ب## 
اٱْهإ ٚإٕ مل ٜك ايكتٌ ؾإْ٘ ٜعًِ بياع٘ إٔ ايٓؿو ؾا١ْٝ , ٚميه#ٔ إت٬ؾٗ#ا   

                                                                                                                                               

 َٔ املتكو ٚ٭ٕ قتً٘ ظًِ , اؾٛا  ْعِ.
 .27نٛق٠ املا٥ؿ٠  (1)
 .3/84تؿهري ابٔ نجري  (2)
 .31نٛق٠ املا٥ؿ٠  (3)
 .31نٛق٠ اياكك٠  (4)
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ؾأغف سذكّا ٚقتً٘ بأقض اهلٓ#ؿ , ؾًُ#ا قد#ع إىل آؾّ ق#اٍ ي#٘ : َ#ا ؾعً#ت        
 بٗابٌٝ؟ 

 ؾكاٍ ي٘ قابٌٝ : أدعًتين ققٝاّا ع٢ً ٖابٌٝ؟ 
, ؾًُ#ا أَ#اض قابٝ#ٌ    ؾفٖا سٝح ًٜا٤ ؾا#ات آؾّ تً#و ايًًٝ#١ قمْٚ#ّا     

٣ غكابّا ٚقاٍ بعِٓٗ : نإ دًُ٘ عً#٢  آقدع إىل املْٛع ايفٟ قتً٘ , ؾك
٣ غكابّا َٝتّا , ؾذ#ا٤ غ#كا  آغ#ك    آعاتك٘ أٜاَّا ٫ ٜؿقٟ َا ُٜٓع ب٘ ست٢ ق

 .ٚعح ايرتا  بكدًٝ٘ ٚؾؾٔ ايػكا  املٝت آل ايرتا  
ٔٳ اـان#كٜٔ    }ؾفيو قٛي٘ تعاىل ؾكتً٘   َٹ# َٵاٳضٳ  ٜع#ين ؾُ#اق َ#ٔ     (1){َؾَأ

 .(2)(املػاْٛو آل ايعكٛب١

ٖٚٛ َ#ٔ   (3)صح٘ زِّٟويَِخٌُ٘حياَِّٞيح٘ٙ وويلويِذوياٍَِْ٘نوخٚمل تفنك آ١ٜ اياشح ١ًَ ط

إعذال ايككإٓ ٚايًيـ اٱهلٞ , ٚؾٝ٘ ؾ٫ي١ بإٔ ايككإٓ ٫ ٜفّ أٖ#ٌ ًَ#١ ,   
ٚؾٜا١ْ بهاا قٍٛ ًاع١ أٚ طا٥ؿ١ َ#ِٓٗ , ٚؾٝ#٘ تأؾٜ#ا يًُه#ًُو بع#ؿّ      

 َٞ طا٥ؿ١ َٔ أٌٖ ايهتا  بٗفا ايكٍٛ ٚإٕ نإ ايكا٥ًٕٛ َِٓٗ.ق
ٚايٓها١ بو املتكو ٚا٭ْاٝا٤ ٖٞ ايعُّٛ ٚاـُّٛ امليًل , ؾ#املتكٕٛ  

ُٴ#تٻكٹوٳ    أعِ , ٌٖٚ ٜؿٍ ٖفا ايكإْٛ ط ٔٵ اِي َٹ# ٘ٴ  #ًٖ ٌٴ اي ٜٳتٳَكاٻ# ُٳا  عً#٢ إٔ   (4) صٔإْٻ
َْٛٛع ايككبإ يٝو ايمٚاز َٔ أغتِٝٗ , إمنا ٖٛ ْ#ٛع َا#اقا٠ آل ايتك#٣ٛ    
ٚبٝإ َهأي١ تأؾٜا١ٝ ٭٫ٚؾ ٚأسؿاؾ آؾّ بإٔ اهلل عم ٚدٌ ٜكاٌ عااؾ٠ ٚـنك 
ٚقكبإ ايفٜٔ خيًٕٛ اهلل بايػٝا ياعجِٗ ع٢ً تعاٖؿ ايتك٣ٛ , اؾٛا  إمنا 

                                                           

 .30نٛق٠ املا٥ؿ٠  (1)
 .1/468عك ايعًّٛ يًهُكقٓؿٟ  (2)
 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (3)
 27نٛق٠ املا٥ؿ٠  (4)
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ٚيعً٘ مل ٜفنك إ٫ ٖٓ#ا ٚاؿُ#ؿ   ٖٛ ْٛع تأٌٜٚ , إ٫ أْ٘ ٜهتًمّ ايتؿبك ؾٝ٘ , 
 هلل . 

ٚتاو اٯ١ٜ نٓػ١ٝ دٗاؾ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ آل املؿٜٓ#١,     

ؾاعؿ إٔ نإ نؿاق قكٌٜ  (1) صٜخيًودَّلوٓويسورُٓويًويٜخيَََُِٙٚاؾٜل قٛي٘ تعاىل ط

ٜ٪ـْٚ٘ ٚداَكٕٚ أٌٖ اياٝت , ٜٚع#فبٕٛ ايُ#شاب١ قا#ٌ اهلذ#ك٠ , ٫ق#٢      
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ دؿاٍ ٚاستذاز طا٥ؿ١ َٔ أٌٖ ايهتا  آل  ايٓيب ٢ًَ اهلل

املؿ١ٜٓ , ؾًِ ٜهتعٌُ َعِٗ ايهٝـ , ٚمل ٜهػط عًِٝٗ , إمنا ْمٍ ايك#كإٓ  

حدٍقَياََِ٘يعولزِِْٗيسورِّلٓويرِخْ٘لِْٕٝولشِييييبايكؾ ع٢ً يكا٥يِٗ ٚؾعٛاِٖ , ٚآل ايتٓمٌٜ ط

ِويأَكٍغوَٟياَِّٞيسورَّٓويىٌَويأَلٍَٙلَٛيرِٝولٍٟيظَلٗ ييييًوحْ٘ٝوٌٍلِفَشِيحْ٘لوغونوشِيًوؿوخدِْ٘يٍَٛيرِخ٘ ظِِيىِ

 .(2)صلوٍٟيعوزِِْٙوِيًوىٌَويأَلٍََٙٛيرِخَْ٘ٝيٍظَذِّٟو

ٌٖٚ آ١ٜ اياشح َٔ اؾؿاٍ ايفٟ تفنكٙ اٯ١ٜ أع٬ٙ , اؾٛا  إْٗا أعِ 
 إـ أْٗا تٓمٌٜ , ْعِ تًُض إٔ تهٕٛ إستذادا .

اؾٛا  ٖفا َٔ بكنات ٌٖٚ ت٠ٚ٬ آ١ٜ اياشح آل اي٠٬ُ َٔ اؾؿاٍ , 
ٚقيشات ايككإٓ , نٛا٤ انتُع هلا غري امله#ًِ أٚ ٫ , ٭ْٗ#ا ت#كؾ بكُ#ؿ     

 ايككآ١ْٝ ٚاٱْكياع إىل اهلل تعاىل , ٚ٭ٕ اؾؿاٍ ؾٝ٘ أطكاف :
 بههك ايؿاٍ. –اجمُلاؾٹٍ  ا٭ٍٚ :
 بؿتض ايؿاٍ. –اجمُلاؾٳٍ  ايجاْٞ :
 َْٛٛع اؾؿاٍ. ايجايح :
نٝؿ١ٝ اؾؿاٍ , ؾاَك اهلل عم ٚدٌ ايٓيب َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘     ايكابع :

 ٚنًِ بإٔ جياؾي٘ با٭سهٔ ٚا٭مت.
                                                           

 .3نٛق٠ ايٓش٢  (1)
 .125نٛق٠ ايٓشٌ  (2)
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يكؿ دعًت طا٥ؿ١ َٔ أٌٖ ايهت#ا  ي#كطاَٶ ٱمي#اِْٗ ٚتُ#ؿٜكِٗ باعج#١      
اي#ٓيب َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ ٖٚ##ٛ إ تٓ#مٍ ْ#اق َ#ٔ ايه#ُا٤ ؾتش##كم          

ي#ٝو َ#ٔ عٓ#ؿِٖ أٚ ٖ#ٛ     ايككبإ ايفٟ ٜتكك  ب٘ , ٚقايٛا إ ٖفا ايً#ك   
إبتهاق ٚتعذٝم َِٓٗ , إمنا ٖٛ عٗؿ َٔ اهلل عم ٚدٌ هلِ دك٣ ع٢ً أيه١ٓ 

 أْاٝا٥ِٗ , ٚٚقع  ٖفا اٱستذاز ,
ٚاؾٛا  آل املؿ١ٜٓ املٓٛق٠ بعؿ ٖذك٠ ايٓيب قُؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘    
ٚنًِ َع أْ٘ يك  غري ٚاقعٞ ٚإٔ املعذم٠ يًٓيب ٚايكنٍٛ تتعو َٔ عٓؿ 

 ٚدٌ , ٚتهٕٛ سذ١ بٓهػٝتٗا َٚاٖٝتٗا .اهلل عم 
 ٚـنكت اٯ١ٜ غُّٛ ايكنٍٛ ٚدتٌُ ٚدٗو : 

: إقاؾ٠ نٌ ْيب َٔ عٓؿ اهلل عم ٚدٌ ؾًٝمّ إٔ ت#أتٞ ْ#اق ٭ن#ٌ    ا٭ٍٚ 
ايككبإ , ؾكؿ ٜكؾ يؿظ ايكنٍٛ آل ايككإٓ , ٜٚكاؾ َٓ٘ عُّٛ ا٭ْاٝا٤ بًشاظ 

 اؾاَع املًرتى بُٝٓٗا َٔ اـُا٥ِ .
امل##كاؾ غُ##ّٛ ايكن##ٌ , ٚب##و ا٭ْاٝ##ا٤ ٚايكن##ٌ عُ##ّٛ        : ايج##اْٞ 

 ٚغُّٛ َيًل , ؾهٌ قنٍٛ ٖٛ ْيب ٚيٝو ايعهو .
ٚاملكاؾ ٖٛ ا٭ٍٚ ٫َاي١ ايعُّٛ ٚ٭ٕ املكاؾ ايفٜٔ ٜاعجِٗ اهلل عم ٚدٌ 
إىل ايٓاى قن٬ّ َاًكٜٔ َٚٓفقٜٔ ٜٚأتٕٛ باملعذم٠ ٚا٭سهاّ ايً#كع١ٝ إـ  

تتكٝؿ ْٚعٌُ بايفٟ د٦ت ب٘ إ٫ بعؿ ق١ٜ٩  أٟ ٫ (1) صالَي٠ُئٍَِٜٟإٔ قٛهلِ ط

بكٖإ أنٌ ايٓاق ايككبإ , آل ايٛقت ايفٟ مل ٜؿت ايٓيب قُ#ؿ َ#٢ً اهلل   
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ إ٫ مبا دا٤ ب٘ ا٭ْاٝا٤ ايه#ابكٕٛ َ#ٔ اي##تأنٝؿ عً#٢ عكٝ#ؿ٠      
ايتٛسٝؿ ٚأؾا٤ ايؿكا٥ض ٚايتكٝؿ با٭ٚاَك ٚايٓٛاٖٞ ايهُا١ٜٚ , قاٍ تع#اىل  

 . (2) صٍُٔٛيح٘شَّعٌَُٖيٌَخُزًُهَيًوٜوخي٠َيوخٍُٔٛيلونٍوَيٌَخ٠ْظَيٌَحًوٜوخياطَخط
                                                           

 .84نٛق٠ املا٥ؿ٠  (1)
 . 7نٛق٠ اؿًك  (2)
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تاو اٯ١ٜ قاَْْٛا ٖٚٛ إٔ اهلل عم ٚدٌ ٜهُع نٌ قٍٛ َؿق َٔ ايٓاى  

إٔ اهلل عم ٚدٌ ٜهُع نٌ قٍٛ  (1)صاَِّٞيح٘ٙ وويعوِْٝك يلوِْٙٛ يٝهٕٛ َٔ َعاْٞ ط

 ٜٚعًُ٘ :
 َا١ٖٝ ٖفا ايكٍٛ . ا٭ٍٚ :
 ايٓؿع أٚ ايٓكق آل ٖفا ايكٍٛ . ايجاْٞ :
 أناا  َؿٚق ٖفا ايكٍٛ . ايجايح :
 ا٭ثك املرتتا ع٢ً ٖفا ايكٍٛ . ايكابع :
 ايجٛا  أٚ ايعكا  آل ٖفا ايكٍٛ . اـاَو :
إياع١ ٚتهكاق ايكٍٛ اؿهٔ , ٚقيع ايكٍٛ غاٝح ٚايٓاق ,  ايهاؾى :

 ع#ٔ ايتع#ؿٟ   َٚٓ٘ آ١ٜ اياشح إـ أْٗا تاو تؿكع ْٚع ايً#كٚ  عً#٢ اي#ٓيب   
ع٢ً ايكنٌ ايهابكو  , ٚلدك عٔ ْٚ#عٗا ٚتكيع#٘ , إـ ػتُ#ع ايُ#ؿتإ     

ًوأََّٞيح٘ٙ لوويعولِْٝك يييع٢ً ـات املْٛٛع املتش#ؿ , ٚن#فا بايٓه#ا١ يكٛي#٘ تع#اىل ط     

ؾإٕ اهلل عم ٚدٌ ٜهُع نٌ قٍٛ ٜٚاعؿ ْؿع٘ أٚ ْكقٙ ع٢ً ايكا٥ٌ  (2)صروصِري 

 ٚاملهتُع ٚغريٖا .
دعٌ قٛي٘ ٚن٬َ٘ ٖٛ ايااقٞ آل ا٭قض , ٖٚٛ ٚتؿٌٓ اهلل عم ٚدٌ ٚ

اي##فٟ ٜؿٓ##ض أق##ٛاٍ ايظ##املو ٜٚ##أتٞ عًٝٗ##ا , ٜٚهتأَ##ًٗا آل اجملتُع##ات ,  

َّلذوِسىوخييييييييٚجيعًٗا تؿكؿ بكٜكٗا , قاٍ تع#اىل ط  ّولٌشيِر ًٍِد ٍَ٘ضيَأ ٌَغولخ ٜولخًءي ٝوخِءي ٍٟيح٘غَّل ِٜل ي َٖ َأ٠لضو

ًٞويلوٍَْٙوِيٌِِيح٘نَّخسِيحرٍظِىَخءويكِْْٙوشٍيأًٍَيٜوظَخقٍيصَروذ يِٜؼُْٙوَئَزَِ٘ٓويٌَخكٍظَٝوَٗيح٘غٍَُّْٗيصَروذًحيسوحرًِْخيًوَِّٜٝخيٌَِِّذَ

                                                           

 . 17نٛق٠ ا٭ْؿاٍ  (1)
 .61نٛق٠ اؿر  (2)
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َٗيٌَؤََّٜخيح٘ضَّروذَيٌَْوزْىوذَيؿٍََخءًيًوأََّٜخيٜوخيّونٍَكَيح٘نَّخطويٌَْوٍُٕٝغَيٌِِيحألَ سٍضِئَزَِ٘ٓويّوعْشِدَيح٘ٙ وَيحْ٘لوَُّيًوحْ٘زوخؼِ

 . (1)صّوعْشِدَيح٘ٙ وَيحألٍَٜؼَخَٖ

  صأَال ي٠ُئٍِٜٟويِ٘شوعٌٍَٖيكوظ َيّوؤْطِْونوخيرُِّشٍروخٍٞطذفعري لىٌه ذؼاىل 

ٜؿٍ ايًك  ايفٟ ـنكٚٙ بايؿ٫ي١ ايت١ُٝٓٓ ع٢ً تهًُِٝٗ بكناي١ ايٓيب 
قُ##ؿ َ##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚن##ًِ ٚأْ##٘ قن##ٍٛ َ##ٔ عٓ##ؿ اهلل ع##م ٚد##ٌ , 

 ِٗ عٗؿّا .ٚيهِٓٗ ٫ ٜ٪َٕٓٛ بكنايت٘ يكٛهلِ بو اهلل عم ٚدٌ ٚبٝٓ
 ؾِٗ مل ٜكٛيٛا : ٫ ْ٪َٔ يو .

 أٚ ٫ ُْؿم مبا د٦ت ب٘ , إمنا ـنكٚٙ ُّْٓا بُؿ١ ايكناي١ .
 ؾكايٛا : أ٫ ْ٪َٔ يكنٍٛ ست٢ ٜأتٝٓا بككبإ.

ؾذعًٛا َٔ أْؿهِٗ أ١َ َهتك١ً , أؾقنت َعذمات ايٓيب قُ#ؿ َ#٢ً   
ٜكٜؿٕٚ ؼكٝك٘ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ , ٚيهٔ عٗؿّا بو اهلل عم ٚدٌ ٚبِٝٓٗ 
 نٞ ٜ٪َٓٛا بكنايت٘ نُا آَٔ ايٓاى َٔ املٗادكٜٔ ٚا٭ُْاق .

ًواِرَحيَِِْٗيَ٘يٍَٛياِٜنٌَحئَٝوخياٜوٟويٌٖٚ أٌٖ ٖفٙ اٯ١ٜ َٔ َُاؾٜل قٛي٘ تعاىل ط 

 (2)صََٙٝلٌٞويح٘نَّخطَيَِخٌُ٘حيأ٠َُئٍَِٜٟئَٝوخياٜوٟويح٘غُلٍَيوخءَيأَالَيا٠ِ يَلٍٛيىَلٍٛيح٘غُلٍَيوخءَيًوَِٕ٘لٍٟيالَيّومٍييييي

٫ , إمنا َْٛٛع ٖفٙ اٯ١ٜ طا٥ؿ١ َٔ ايٓاى ؾعاِٖ ايٓيب ٢ًَ اهلل  اؾٛا 
عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚاملهًُٕٛ إىل اٱميإ ؾأبٛا ٚاَتٓعٛا عذ١ ٚدٛؾ عٗؿ بو 

 اهلل عم ٚدٌ ٚبِٝٓٗ .
يفا دكت عٗٛؾ َٚٛاثٝل ًَض ب#و اي#ٓيب قُ#ؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘       

ؿ١ٜٓ , ٜٚفنك ؾٝٗا ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚايٝٗٛؾ ايفٜٔ آل امل

                                                           

 .17نٛق٠ ايكعؿ  (1)
 .13نٛق٠ اياكك٠  (2)
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ٚنًِ بُؿ١ ايكناي١ بُٝٓا استذت قكٌٜ آل ًَض اؿؿٜا١ٝ ع٢ً نتاب١ ٖفٙ 
 ايُؿ١ .

ؾشُٝٓا مت ايًُض ّٜٛ اؿؿٜا١ٝ طًا نٌٗٝ بٔ عُكٚ ق٥ٝو ٚؾؿ قكٌٜ 
ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚن#ًِ  ؾأَك إٔ ٜهتا نتابّا بآٛؾ ايًُض ط

 إٔ ٜهتا , ؾهتا: بهِ اهلل ايكمحٔ ايكسِٝ .  عًٝ٘ ايه٬ّ عًّٝااٱَاّ 
 ؾكاٍ نٌٗٝ : ٫ أعكف ايكمحٔ . قاٍ : ؾهٝـ أنتا؟ 

 .(1)صقاٍ : انتا بامسو ايًِٗ; ؾهتا بامسو ايًِٗ
ٌٖٚ أَك ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ اٱَاّ عًّٝا عًٝ٘ ايه٬ّ 
إٔ ٜهتا اياه١ًُ آل ؾاؼ١ نتا  ايًُض , أّ إٔ اٱَاّ عًٞ عًٝ٘ ايه#٬ّ  
نتاٗا إبتؿا٤ يًتهامل ع٢ً اؾتتاع ايهتا  بٗا , ظاٖك اـرب أع٬ٙ ٖٛ ايجاْٞ , 

بتؿا٤ باياه#١ًُ , ٚن#فا   ٚإٔ املهًُو اعتاؾٚا ع٢ً ت٠ٚ٬ نٛق٠ ايككإٓ باٱ
نٌ أَك ـٟ باٍ اؾتتاع ايهتا بٗا , ٚعٔ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ )

 .(2)(مل ٜاؿأ ؾٝ٘ باهِ اهلل ؾٗٛ أبرت
 ثِ نتا ٖفا َا َاحل عًٝ٘ قُؿ قنٍٛ اهلل .

 ؾكاٍ نٌٗٝ : يٛ أعًِ أْو قنٍٛ اهلل ٫تاعتو .
 ثِ أقؾف : أؾرتغا عٔ انِ أبٝو ؟

 قت١ًُ :ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ 
 انتشٓك نٌٗٝ ٖفا ايه٬ّ آل اؿاٍ . ا٭ٍٚ :
 أعؿ نٌٗٝ ٖفا ايكٍٛ نًؿا , غا١َ ٚأْ٘ غيٝا قكٌٜ . ايجاْٞ :

                                                           

 .4/162أْظك ايهُكقٓؿٟ/عك ايعًّٛ  (1)
 .1/2تؿهري ايٓٝهابٛقٟ  (2)
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ناْت قكٌٜ تٓهك ع٢ً ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ  ايجايح :
ـنكٙ بُؿ١ ايكناي١ , ٚعؿّ ـن#ك أبٝ#٘ غاَ#١ , ٚناْ#ت ق#كٌٜ تهج#ك َ#ٔ        

 ايتؿاغك باٯبا٤.
يكؿ يكٓت قكٌٜ ن٬ّٝٗ ٖفا ايكٍٛ , ٚق#ايٛا ي#٘ إٕ ق#اٍ قُ#ؿ      ايكابع :

 قنٍٛ اهلل ؾكٌ ي٘ : أؾرتنا عٔ انِ أبٝو؟
نُا يكٓت عُكٚ بٔ ايعاّ ٚعاؿ اهلل بٔ أبٞ قبٝع١ عٓؿَا أقن#ًُٖٛا  

 إىل اؿا١ً يٝهًُا ايٓذايٞ ٚسايٝت٘ ٜٚيًاا َِٓٗ إعاؾ٠ املٗادكٜٔ .
امله#ًُو , ٚبإن#تجٓا٤ ايٛد#٘    إقاؾ٠ نٌٗٝ ايؿت١ٓ آل َعه#هك  اـاَو : 

 ا٭ٍٚ ؾإٕ ايٛدٛٙ ا٭غك٣ نًٗا قت١ًُ .
َٚٔ أناا  بكا٥ِٗ ع٢ً ايهؿك إَكاقِٖ ع٢ً اتااع ْٗر آبا٥ِٗ , ٚآل 

خٞويارولخإَىٍَٛيالَييًواِرَحيَِِْٗيَ٘يٍَٛيحط زِمٌَحيٜوخيأ٠َضوَٖيح٘ٙ وَيَِخٌُ٘حيروْٗي٠َظ زِكَيٜوخيأٍٍََْْ٘نوخيلوٍَْٙوِياروخءو٠َخيأًَوٌٍَ٘ئَليايتٓمٌٜ ط

 .(1)صّومٌٍُِّٙٞويشوٍْجًخيًوالَيّويٍظَذًَٞو

يكؿ أقاؾ نٌٗٝ إثاق٠ بعض ايُشاب١ غا١َ املٗادكٜٔ ع٢ً ايٓيب ٢ًَ 
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ملاـا مل ٜفنك انِ ابٝ٘ , ٚيهٔ املهًُو استذٛا عًٝ٘ 

 ؾٓر املهًُٕٛ َٓٗا ْذ١ّ ٖٞ أيؿ َٔ ا٭ٚىلْٚذٛا , قاٍ ايٛاقؿٟ : )
ٍٷ َٔ أَ#شا  قن#ٍٛ اهلل َ#٢ً اهلل     ست٢ اقتؿعت ا٭َٛات, ٚقاّ قدا

 : ٫ ْهتا إ٫ قُؿٷ قنٍٛ اهلل! ٚنًِ ٜكٛيٕٛ ٚآي٘ عًٝ٘
ؾشؿثين ابٔ أبٞ نرب٠, عٔ إنشام بٔ عاؿ اهلل, عٔ أبٞ ؾ#ك٠ٚ, ع#ٔ   
ٚاقؿ بٔ عُكٚ, قاٍ: سؿثين َٔ ْظك إىل أنٝؿ بٔ سٓري ٚنعؿ بٔ عااؾ٠ 

هاٖا ٚق#ا٫ : ٫ تهت#ا إ٫ قُ#ؿٷ قن#ٍٛ اهلل, ٚإ٫     أغفا بٝؿ ايهاتا ؾأَه# 
 ؾايهٝـ بٝٓٓا! ع٬ّ ْعيٞ ٖفٙ ايؿ١ْٝ آل ؾٜٓٓا؟
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ٚن#ًِ خيؿٓ#ِٗ ٜٚ#٤٢َٛ بٝ#ؿٙ     ٚآي٘ ؾذعٌ قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘  
إيِٝٗ: انهتٛا! ٚدعٌ سٜٛيا ٜتعذا مما ُٜٓعٕٛ, ٜٚكاٌ ع٢ً َهكل بٔ 

 .(1)(٤ ايكّٛسؿِ ٜٚكٍٛ: َا قأٜت قَّٛا أسٛ  يؿِٜٓٗ َٔ ٖ٪٫
ؾااؾق ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ إىل ايكٍٛ : أْا قُؿ قنٍٛ اهلل 
, ٚأْا قُؿ بٔ عاؿ اهلل , يٝشٍٛ ؾٕٚ َا ٜكٜؿ ٚؾؿ قكٌٜ , ٜٚؿؾع ايكٜا 
 عٔ ايٓؿٛى , ثِ تٛد٘ إىل اٱَاّ عًٞ ٚقاٍ : انتا قُؿ بٔ عاؿ اهلل .

ق#اٍ أْٗ#ِ ٫ ٜه#أيْٛ٘ ي#٦ّٝا     إـ نإ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ قؿ 

 . (2) صًوح٘صُْٙقَيخوٍْش ٜعظُٕٛ ب٘ اؿكَات إ٫ قاً٘ , ٚيعَُٛات قٛي٘ تعاىل ط

ٜٚاو اؿؿٜح سهٔ إميإ ايُشاب١ ٚيعً٘ َٔ أناا  ان٬ّ عؿؾ َ#ٔ  
 قدا٫ت قكٌٜ بعؿ ًَض اؿؿٜا١ٝ .

ٚسٓك َع نٌٗٝ َٔ املًكنو َهكل بٔ سؿِ , ْٚعت#٘ اي#ٓيب َ#٢ً     
٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٦َٜٛف بأْ٘ قدٌ غاؾق , ٚنإ قاٌ ايًُض بهٓٛات قؿ اهلل عًٝ

قؿّ املؿ١ٜٓ املٓٛق٠ آل ايه١ٓ ايجا١ْٝ يًٗذك٠ بعؿ َعكن١ بؿق ٜكٜؿ ؾهاى نٌٗٝ 
: أب#ٛ ٚؾاع#١ ب#ٔ     : ٚنإ آل ا٭ناق٣ قاٍ ابٔ إنشامبٔ عُكٚ ا٭نك , )

ابٓ#ّا   ٚنًِ: إٕ ي#٘ مبه#١   ٚآي٘ , ؾكاٍ قنٍٛ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ْاري٠ ايهُٗٞ
 , ٚنأْهِ ب٘ قؿ دا٤ آل طًا ؾؿا٤ أبٝ٘  . نٝهّا تادكّا ـا َاٍ

 : ٫ تعذًٛا آل ؾؿا٤ أنكانِ;  ؾًُا قايت قكٌٜ 
ٖٚٛ ايفٟ  ,٫ ٜأق  عًٝهِ قُؿ ٚأَشاب٘ قاٍ امليًا بٔ أبٞ ٚؾاع١ 

   ٘ ٘  نإ قن#ٍٛ اهلل َ#٢ً اهلل عًٝ# ,  ٚن#ًِ ع#ين : َ#ؿقتِ ٫ تعذً#ٛا     ٚآي#
ملؿ١ٜٓ ؾأغف أباٙ بأقبع١ آ٫ف ؾقِٖ ؾاْيًل ب٘, ث#ِ  ٚاْهٌ َٔ ايًٌٝ ؾكؿّ ا
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ؾكؿّ َهكل بٔ سؿِ بٔ ا٭غٝـ آل ؾؿا٤  ،بعجت قكٌٜ آل ؾؿا٤ ا٭ناق٣

نٌٗٝ بٔ عُكٚ, ٚنإ ايفٟ أنكٙ َايو بٔ ايؿغًِ, أغٛ بين نامل بٔ 
 : َٔ املتكاق : , ؾكاٍ عٛف

ٔٵ  َٹ ٘ٹ  ٝٵ٬ّ َؾ٬َ َأبتٳػٹٞ ... َأنٹريّا بٹ ٗٳ ِٵَأنٳكٵتٴ نٴ َٳ ُٹٝٔع اُ٭  دٳ
ِٵ ـٳا ٜٴظً ٌٷ ٔإ ٗٳٝ ٖٳا نٴ ِٴ َإٔ اِيَؿتٳ٢ ... َؾتٳا ًَ ٓٵؿٹفٴ تٳع  ٚٳغٹ

ِٵ ًَ ـٹٟ ايعٳ  ٢ًَ ٖٵتٴ ْٳِؿهٞ عٳ ٚٳَأنكٳ ًٳِؿٔك سٳتٳ٢ اْجٳٓٳ٢ ...   ْٳكٳبٵتٴ بٹفٹٟ اي
 ; ٖٚٛ املًكٛم َٔ ايًؿ١ ايعًٝا. ٚنإ نٌٗٝ أعًِ
يً#عك ملاي#و ب#ٔ    : ٚبعض أٌٖ ايعًِ بايًعك ٜٓهك ٖفا ا قاٍ ابٔ ًٖاّ

 ايؿغًِ.
ٚنًِ  ٚآي٘ : ٚقؿ بًػين إٔ قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘ قاٍ ابٔ إنشام

إْ٘ عه٢ إٔ ٜكّٛ َكاَّا ٫ تفَ٘ ٚقؿ ـنك ٖفا  : آل ٖفا اؿؿٜح ,قاٍ يعُك 
 املكاّ ابٔ ًٖاّ.

ِ  قاٍ ابٔ إنشام , ق#اٍ:   : ؾًُا قاٚهلِ ؾٝ٘ َهكل, ٚاْت٢ٗ إىل قْ#اٖ
 ٖات ايفٟ يٓا. 
عًٛا قدً#ٞ َه#إ قدً#٘, ٚغً#ٛا ن#اًٝ٘; ست#٢ ٜاع#ح إي#ٝهِ         قاٍ: اد
 بؿؿا٥٘. 

 ؾػًٛا ناٌٝ نٌٗٝ, ٚساهٛا َهكلّا عٓؿِٖ, ؾكاٍ َهكل: َٔ اييٌٜٛ:
ٗٳا ٫َ املٛايٹٝٳا َٴ ِٳ ُغك ُٹٝ ٍٴ ايُ ٓٳا ٜٳ ٕٕ نٹاٳا َؾت٢ ...  ُٳا  ؾؿٜتٴ بأـٚاؾٺ ثٳ

ٚٳَيهٹين غٳً ٜٵهٳكٴ َٔ ٜٳؿٹٟ ... عًٞ  ٍٴ َأ ٖٳٓتٴ ٜٳؿٹٟ ٚاملا ٜٳاقٳ  ٝتٴ املػٳأل
ٝٳا َٳاْٹ ٘ٹ ... ٭بٓٳا٥ٹٓٳا ستٳ٢ ْؿٹٜكٳ اَ٭ ٖٳاٴٛا ب ٝٵكٴْٳا ؾاـ ٗٵٌٝ غٳ  .  (1) (ٚقًتٴ نٴ
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ـنكت آ١ٜ اياشح َْٛٛع ايككبإ ٚأغربت عٔ ساٍ بعض ا٭َِ بإٔ 
ٜأتِٝٗ قنٍٛ َٔ عٓؿ اهلل عم ٚدٌ ؾٝكؿّ قكباّْا نشٝٛإ ٜأن#ٌ ايًش#ِ أٚ   

 َٔ ايهُا٤ ؾتأنً٘ ؾٝ٪َٕٓٛ بكنايت٘. ٜكؿَٕٛ ْااتّا , ؾتٓمٍ ْاق بٝٓا٤
ٚنإ ايككبإ ٚايػ١ُٝٓ ٫ د٬ٕ ياين إنكا٥ٌٝ , أَا إـا مل تأن#ٌ ايٓ#اق   
ايككبإ ؾإِْٗ ٫ ُٜؿقٕٛ بايفٟ خيرب بأْ٘ قنٍٛ َٔ اهلل عم ٚدٌ , َٚٔ 
اٱعذال آل املكاّ ايتهًِٝ بإٔ ْمٍٚ ايٓاق ٚأنًٗا ايككبإ يٝو َٔ ايهشك , 

عً٘ بأْ٘ ناسك إمنا جيكٟ ايتهًِٝ بأْ٘ ْيب , ٖٚٛ َٔ ؾٌٓ ٫ٚ ٜك٢َ ايفٟ ٜؿ
اهلل عم ٚدٌ آل ؾٌُ عا١َ ايٓاى بو املعذم٠ ٚايهشك , ٚإٔ ايٓها١ بُٝٓٗا 

 ايتاأٜ , إـ تتُـ املعذم٠ غُا٥ِ :
 املعذم٠ أَك غاقم يًعاؾ٠ . ا٭ٚىل :
 إقرتإ املعذم٠ بايتشؿٟ يًٓاى . ايجا١ْٝ :

تكاٍ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ إىل ٚيكؿ اْكيعت ايٓا٠ٛ بإْ
ايكؾٝل ا٭ع٢ً ؾًٛ اؾرتْٓا َع ٚدٛؾ ْيب نجك٠ ٚؾق١ ايعًّٛ ٚاٱغرتاعات 
ؾٌٗ ٜأتٞ ايٓيب مبعذم٠ أّ ٜكّٛ ايعًُا٤ باغرتاع َجًٗا بايعًِ , ٜأتٞ اي#ٓيب  

 مبعذمات تعذم عٓٗا اٱغرتاعات .
ٓ#ؿ َ#كِٜ عًٝٗ#ا ايه#٬ّ     ؾُج٬ّ نإ ايٓيب لنكٜ#ا عًٝ#٘ ايه#٬ّ , ٜ#ك٣ ع    

ُٔٙ ٝوخيؾان١ٗ ايُٝـ آل ايًتا٤ , ٜٚك٣ ؾان١ٗ ايًتا٤ آل ايُٝـ , قاٍ تعاىل ط

ٍٟيييييييييييييي ِٜل ٌوي َ٘لٍضيَىل َِخ ِٓيىولَزحي َ٘ل َٛيَأ٠ لَي ّو ٜوٍش ّولخ َٖي َِلخ ًِلخي ًوؿولذويِلٍنلذوىوخيِسْص ٍِٝللشوحدوي ْ٘ َّّلخيح َِٔش ٍْيوخيَص َٙ َٗيلو دوخو

يح٘ٙ لوِياَِّٞيح٘ٙ لوويّولشٍصَُُيٜولٍٟيييي ٚن#إ ٖ#ٛ نؿًٝ#ٗا ؾه#أهلا      (1) صّوشولخءَيرِىٍَْلشِيكِغولخدٍييييلِنٍذِ

 ؾأغربت٘ أْ٘ آ١ٜ َٔ عٓؿ اهلل عم ٚدٌ .
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َٚج٬ّ ـات املعذم٠ اٯٕ َٛدٛؾ٠ بو عُّٛ ايٓاى بايمقاع١ املػي#ا٠ ,  
ٚايٓكٌ ايهكٜع بو ا٭َُاق , إـ ٜٓتكٌ ا٭ؾكاؾ ٚايآا٥ع ٚايؿٛان٘ ٚايجُاق 

 رتات آل ـات ايّٝٛ .ٚاـٓكٚات اييالد١ ٦َات ايهًَٝٛ
يكؿ نإ ْيب أٟ لَإ ٜأتٞ مبا ٜعذم أًٖ٘ , ٚجيعًِٗ ٜؿقنٕٛ أْٗا ؾعٌ  

 ٚأَك ٫ ٜكؿق عًٝ٘ إ٫ اهلل عم ٚدٌ .
ن١َ٬ املعذ#م٠ َ#ٔ املعاقْ#١ , ؾ#٬ ٜه#تيٝع أس#ؿ أٚ ًاع#١         ايجايج١ :

اٱتٝإ مبجًٗا ٚإٕ إدتُعٛا , ٚػ٢ً آل َعذم٠ عُ#ا َٛن#٢ عًٝ#٘ ايه#٬ّ     
قك ايهشك٠ بٗا ٚأعًٓٛا إن٬َِٗ , ٚػ٢ً بآٜ#ات ايك#كإٓ إعذالٖ#ا    عٓؿَا أ

ُِْٗيَ٘جٍِٟيحؿٍظَٝوموضٍيحإل٠ِظَيًوحْ٘ـُِٟيلوََٙيأٍَٞيّولؤْطٌُحيرِِٝؼْلِٗيييايعكًٞ , قاٍ تعاىل ط

 . (1)صىوزَحيحُّْ٘شٍاِٞيالَيّوؤْطٌُٞويرِِٝؼِْٙوِيًوٌٍَ٘ئَخٞويرومٍعُيٍَٛيِ٘زومٍطٍيـَيِريًح

ص :سكف دك , ٜٚهٕٛ تكؿٜك اٯٜ#١ : إٔ ٫ ْ#٪َٔ   ئٍِٜٟوَ٘نَٚاي٬ّ آل ط

 يكنٍٛ .
 تك٣ َا املكاؾ َٔ اٱميإ املكُٛؾ آل اٯ١ٜ , اؾٛا  ع٢ً ٚدٛٙ :

 : أ٫ ْ٪َٔ يكنٍٛ آل ْاٛت٘ .  ا٭ٍٚ
 : أ٫ ْ٪َٔ يكنٍٛ ؾٝٗا ٜأَك ب٘ , ٢ٜٗٓٚ عٓ٘ .ايجاْٞ 
 ٜأتٝٓا بككبإ .: أ٫ ْ٪َٔ يكنٍٛ ٜأتٞ َٔ عٓؿ اهلل إ٫ إٔ ايجايح 
 : أ٫ ْ٪َٔ يكنٍٛ ٜؿعْٛا يًتُؿٜل بكنايت٘ .ايكابع 
: أ٫ ْ٪َٔ يكنٍٛ ٚإٕ دا٤ ب#املعذم٠ اي#ت ت#ؿٍ عً#٢ َ#ؿم      اـاَو 

 ْاٛت٘ .
 : أ٫ ْ٪َٔ يو ٜا قنٍٛ اهلل إ٫ إٔ تأتٝٓا بككبإ تأنً٘ ايٓاق .ايهاؾى 
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ٜأتٝٓا بككبإ : أ٫ ْ٪َٔ يكنٍٛ َجًُا آَٓا بكنٌ نابكو إ٫ إٔ ايهابع 
 تأنً٘ ايٓاق , يفا دا٤ ايتاهٝت ٚايتٛبٝؼ هلِ ع٢ً قتًِٗ ا٭ْاٝا٤ .

 ٚأُٜٗا أيؿ عؿ اٱميإ بكنٍٛ أّ قتٌ ايكنٌ , اؾٛا  ٖٛ ايجاْٞ . 
 ٚآ١ٜ ايككبإ َكنا١ َٔ ٚدٛٙ :

 : إعؿاؾ ًاع١ ٚت١٦ٝٗ ايككبإ . ا٭ٚىل
 : ت١٦ٝٗ َكؿَات تكؿِٜ ايككبإ . ايجا١ْٝ
ْٚع ايككبإ آل َهإ كُِ َٚٓؿكؾ عٝح ٜكاٙ نٌ اي#فٜٔ   : ايجايج١

 سٓكٚا املهإ .
 : قٝاّ ايكنٍٛ بايؿعا٤ يٓمٍٚ ْاق َٔ  ايهُا٤ . ايكابع١
 : ْمٍٚ ْاق َٔ ايهُا٤ يتأنٌ ايككبإ . اـاَه١
 : َػاؾق٠ ايٓاق , ٚعؿّ تكى أثك يًككبإ آل املْٛع . ايهاؾن١

بعج١ ايكنٍٛ , ٖٚ#فا ايً#ك     ٚتهٕٛ ٖفٙ املعذم٠ ياٖؿّا  ع٢ً َؿم
مل ٜٛد٘ إىل ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ إ٫ بعؿ ٖذكت٘ َٔ َه١ 

 إىل املؿ١ٜٓ , ٚقؿ ق٢ٓ آل َه١ ث٬خ عًك٠ ن١ٓ ترت٣ عًٝ٘ اٯٜات .
ٚػكٟ ع٢ً ٜؿٜ٘ َعذمات سه١ٝ أغك٣ ؾًٝمّ ايٓاى ايتؿبك ٚايتُؿٜل 

 ك٠ إىل املؿ١ٜٓ َاايك٠ .بٗا , نُا إٔ يك  ايككبإ مل ٜأت بعؿ اهلذ
ٚتٛايت َعذمات أغك٣ يًٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ بع#ؿ     
اهلذك٠  , َٚٓٗا ُْكٙ َع ق١ً أَشاب٘ آل َعكن#١ ب#ؿق عً#٢ د#ٌٝ ق#كٌٜ      

ٔٵ ؾٹ٦ٳ#١ٺ   ايهجري ـٟ ا٫نًش١ ٚايعؿ٠ ٚايكٚاسٌ ٚاـٍٝٛ , قاٍ تعاىل ط َٹ# ِٵ  َن
ـٵ ًَاٳتٵ ؾٹ٦ٳ١ّ َنجٹريٳ٠ّ بٹٔإ ١ًَٺ َغ ًٹٝ ٔٳَق ُٻابٹٔكٜ َٳعٳ اي ٘ٴ  ًٖ ٚٳاي ٘ٹ  ًٖ  .   (1) صٕٔ اي

ٌٖٚ يُٓك ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚامله#ًُو آل َعكن#١ ب#ؿق    
َْٛٛع١ٝ آل ؾ٤ٛ بعض املعاْؿٜٔ ٚاملتهربٜٔ ملهأي١ ايرتا  اٯٜات اـا١َ 

                                                           

 .249نٛق٠ اياكك٠  (1)
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, اؾٛا  ْعِ , نُا ٖٛ س#اٍ املٓ#اؾكو , إـ مل ته#ِ ٖٓ#اى ؾ٦#١ َ#ِٓٗ قا#ٌ        
, ٚيهٔ ملا ايتؿت يٛن١ اٱن٬ّ ٚالؾاؾ عؿؾ املهًُو ٚػًت  َعكن١ بؿق

ايرباٖو ؾات ٖفٙ ايؿ١٦ إىل ايتظ#اٖك باٱن#٬ّ َ#ع اياك#ا٤ عً#٢ ايهؿ#ك آل       
بٛاطِٓٗ , يتظٗك َعذم٠ أغك٣ يًٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٖٚٞ 
ؾٓض ٖ٪٤٫ املٓاؾكو َٚٓعِٗ َٔ إظٗ#اق َه#كِٖ ٚلد#كِٖ ع#ٔ ايهٝ#ؿ  ,      

٘ٹ    َٓاَك٠ ايفٜٔ ٜهأيٕٛ اٯٜات ٚايرباٖو , قاٍ تع#اىل ط ٚعٔ  ٓٵتٳ# ٜٳ ِٵ  ٔٵ َي# َي#٦ٹ
ِٵ  ٔٗ ٓٻَو بٹ ٜٳ ٓٴػٵٔك ُٳؿٹٜٓٳ١ٹ َي ٕٳ ؾٹٞ اِي ُٴكٵدٹُؿٛ ٚٳاِي َٳكٳضٷ  ِٵ  ٔٗ ًُٛبٹ ٔٳ ؾٹٞ ُق ٚٳاٖيفٹٜ ٕٳ  ٓٳاؾٹُكٛ ُٴ اِي

ًٹ٬ّٝ ٗٳا ٔإ٫ٖ َق ٚٔقٴْٚٳَو ؾٹٝ ِٻ ٫َ ٜٴذٳا َُٛات قٛي٘ ٌٖٚ ٜؿغٌ املٓاؾكٕٛ آل ع  (1) صثٴ
ٕٵ َنفٻبٴَٛىتعاىل ط ٕٵ َنفٻبٴَٛى َؾَك#ؿٵ  صايٛاقؾ آل اٯ١ٜ ايتاي١ٝ بكٛي٘ تعاىل طَؾٔإ َؾٔإ

ُٴ#ٓٹرئ     ٚٳاِيهٹتٳ#ا ٹ اِي ٚٳايمټبٴ#ٔك  ًٹَو دٳا٤ٴٚا بٹاِياٳِّٓٳ#اتٹ  ٔٵ َقاٵ َٹ ٌٷ  أّ إٔ  (2) صُنفِّ ٳ قٴنٴ
اٯ١ٜ ايتاي١ٝ غا١َ بايفٜٔ ايرتطٛا َعذم٠ ايككبإ اـا١َ املفنٛق٠ آل آ١ٜ 

 اياشح , املػتاق ٖٛ ا٭ٍٚ إ٫ إٔ ٜكاؾ كُِ .   
ؾٓميت آ١ٜ اياشح آل ـّ طا٥ؿ١ َٔ ايٓاى نأيٛا َعذم٠ ْاق ايككبإ      

, ٚتُٓٓت تٛبٝػِٗ ٚاٱغااق عٔ َعذمات َتعؿؾ٠ يٮْاٝا٤ , ٚتؿٌٓ اهلل 
ب##ايكؾ عً##ِٝٗ ٚتًك##و اي##ٓيب قُ##ؿ َ##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚن##ًِ َٓ##ُٕٛ     
اٱستذاز عًِٝٗ , يٝهٕٛ ؾٝ٘ إْفاق يًُٓاؾكو ٚاملٓاؾكات ,ٚلدك هلِ ع#ٔ  
ؼكٜض ايٓاى عٔ ن٪اٍ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ مبعذمات 
غا١َ  بِٗ , ؾٗفا ايتشكٜض َٔ املٓهك ايفٟ أغربت عٔ نِْٛٗ ٜأَكٕٚ ب٘ 

ٚبٝإ إٔ آٜات ايككإٓ تٓٝل ٖفا املٓهك , ٚمتٓع َٔ اتهاع٘ , ق#اٍ تع#اىل    ,
ٔٵ      ط ٕٳ عٳ# ٛٵ ٗٳ# ٓٵ ٜٳ ٚٳ ٓٵَهٔك  ُٴ ٕٳ بٹ#اِي َٴكٴٚ ٜٳ#ِأ ٔٵ بٳعٵ#ٕض  َٹ ِٵ  ٗٴ ٓٴ ٓٳاؾٹَكاتٴ بٳعٵ ُٴ ٚٳاِي ٕٳ  ٓٳاؾٹُكٛ ُٴ اِي

                                                           

 .60نٛق٠ ا٭سما   (1)
 .184نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
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ٓٳاؾٹكٹ ُٴ ٕٻ اِي ِٵ ٔإ ٗٴ ٝٳ ٘ٳ َؾٓٳهٹ ًٖ ِٵ ْٳهٴٛا اي ٗٴ ٜٳ ٜٵؿٹ ٕٳ َأ ٓٴٛ ٜٳِكاٹ ٚٳ ُٳعٵكٴٚفٹ  ٕٳاِي ِٵ اِيَؿانٹُكٛ ٖٴ  صوٳ 
(1) . 

ٓٳ##ا إٕ ف##٧ ق##ٛهلِ بُ##ٝػ١ املٓ##اقع  ط         ٝٳ ٜٳِأتٹ ص ٜ##ؿٍ بايؿ٫ي##١  سٳتٻ##٢ 
ايت١ُٝٓٓ ع٢ً عًُِٗ باعج١ قنٍٛ َٔ اهلل آل آغك ايمَإ , ٚتؿٍ ايكٚاٜات 
ع٢ً إٔ أٌٖ ايهتا  ٚاٌٖ َه١ ناْٛا ٜتيًعٕٛ إىل بعج١ ايٓيب قُؿ َ#٢ً  

ٕٛ أْ#٘ س#إ أٚاْٗ#ا بع٬َ#ات نْٛٝ#١ ٚأَ#اقات       اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٜٚعًُ# 
 َتٛاقث١ ٚػًٞ َكؿَات ظاٖك٠ د١ًٝ .

نٓا بػم٠ أٚ بإًٜٝا٤ ؾكاٍ يٞ أ١َٝ بٔ أبٞ ايًُت: ٜا )أبٞ نؿٝإ قاٍ : 
 أبا نؿٝإ أٜ٘ عٔ عتا١ بٔ قبٝع١ ؟ قًت: إٜ٘ عٔ عتا١ بٔ قبٝع١.

كٜـ قاٍ: ن#كِٜ ايي#كؾو ٚجيتٓ#ا احمل#اقّ ٚاملظ#امل ؟ قً#ت: ْع#ِ ٚي#        
 َهٔ.

 قاٍ: ايهٔ ألق٣ ب٘.
 قًت: نفبت بٌ َا الؾاؾ نٓا إ٫ الؾاؾ يكؾا.

 قاٍ: ٫ تعذٌ عًٞ ست٢ أغربى.
ؾكاٍ: إْٞ أدؿ آل نتيب ْاٝا ٜاعح َٔ سكتٓا ٖفٙ ؾهٓت أظٔ أْٞ ٖ#ٛ,  
ؾًُا ؾاقنت أٌٖ ايعًِ إـا ٖٛ َٔ بين عا#ؿ َٓ#اف, ؾٓظ#كت آل ب#ين عا#ؿ      

غري عتا١ بٔ قبٝع١, ؾًُ#ا أغ#ربتين   َٓاف ؾًِ أدؿ أسؿا ًُٜض هلفا ا٭َك 
 بهٓ٘ عكؾت أْ٘ يٝو ب٘ سو داٚل ا٭قبعو ٚمل ٜٛع إيٝ٘.

قاٍ أبٛ نؿٝإ: ؾكدعت ٚق#ؿ أٚس#٢ اهلل إىل ٚن#ٛي٘ قُ#ؿ َ#٢ً اهلل      
ٚن##ًِ, ؾػكد##ت آل قن##ا آل ػ##اق٠ ؾُ##كقت بأَٝ##١ ؾكً##ت ي##٘  ٚآي##٘ عًٝ##٘ 

 ناملهتٗم٨ ب٘: غكز ايٓيب ايفٟ نٓت تٓعت٘.

                                                           

 .67نٛق٠ ايتٛب١  (1)
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ل ؾاتاع٘ ٚنأْٞ بو ٜا أبا نؿٝإ إٕ غايؿت٘ قبي#ت نُ#ا   قاٍ: أَا إْ٘ س
 ٜكبط اؾؿٟ ست٢ ٜ٪ت٢ بو ؾٝشهِ ؾٝو.

ق٣ٚ ابٔ عه#انك ع#ٔ عا#ؿ اي#كمحٔ ب#ٔ ع#ٛف ق#اٍ: ن#اؾكت إىل         ٚ   
ٚن#ًِ به##١ٓ, ؾٓمي##ت عً##٢  ٚآي##٘ اي#ُٝٔ قا##ٌ َاع##ح اي#ٓيب َ##٢ً اهلل عًٝ##٘   

ق#ؿَت   عجه٬ٕ بٔ عٛانٔ اؿُريٟ, ٚنإ يٝػا ناريا ٚنٓت ٫ ألاٍ إـا
ايُٝٔ أْمٍ عًٝ٘ ؾٝهأيين عٔ َه١ ٚعٔ ايهعا١ ٚلَمّ ٜكٍٛ: ٌٖ ظٗك ؾٝهِ 
 قدٌ ي٘ ْا٘ ي٘ ـنك ؟ ٌٖ غايـ أسؿ َٓهِ عًٝهِ آل ؾٜٓهِ ؟ ؾأقٍٛ: ٫.

ٚآي#٘  ست٢ قؿَت ايكؿ١َ ايت بعح ؾٝٗا قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ#٘      
ٙ ٚٚيؿ ٚنًِ ؾٛاؾٝت٘ قؿ ْعـ ٚثكٌ مسع٘ ؾٓميت عًٝ٘ ؾادتُع عًٝ٘ ٚيؿ

ٚيؿٙ ؾأغربٚٙ مبهاْٞ ؾًؿت عُاب١ ع٢ً عٝٓٝ٘ أنٓؿ ؾكعؿ ؾكاٍ يٞ: اْتها 
 ٜا أغا قكٌٜ.

 ؾكًت: أْا عاؿ ايكمحٔ بٔ عٛف بٔ عاؿ عؿٟ بٔ اؿاقخ بٔ لٖك٠.
قاٍ: سهاو ٜا أغا لٖك٠ أ٫ أبًكى باًاق٠ ٖٞ غري يو َٔ ايتذاق٠ ؟ 

 قًت: ب٢ً.
اهلل تع#اىل بع#ح آل ايً#ٗك    قاٍ: أْا٦#و باملعذا#١ ٚأبً#كى باملكغا#١, إٕ     

ا٭ٍٚ َٔ قَٛو ْاٝا اقتٓاٙ َؿٝا ٚأْمٍ عًٝ٘ نتابا ٚدعٌ ي٘ ثٛابا, ٜٓٗ#٢  
عٔ ا٭َٓاّ ٜٚ#ؿعٛ إىل اٱن#٬ّ ٜ#أَك ب#اؿل ٜٚؿعً#٘ ٜٚٓٗ#٢ ع#ٔ ايااط#ٌ         
ٜٚايً٘ ؾكًت: ممٔ ٖٛ ؟ قاٍ: ٫ َٔ ا٭لؾ ٫ٚ  اي١, ٫ٚ َٔ نكٚ ٫ٚ تااي١, 

ٜ#ا عا#ؿ اي#كمحٔ أسه#ٔ ايٛقع#١ ٚعذ#ٌ       ٖٛ َٔ بين ٖايِ ٚأْتِ أغٛاي٘, 
 ايكدع١ ثِ اَض ٚآلقٙ َٚؿق٘
 ٚامحٌ إيٝ٘ ٖفٙ ا٭بٝات: 

 ٚؾايل ايًٌٝ ٚايُااع            أيٗؿ باهلل ـٟ املعايٞ
 ٜا ابٔ املؿؿ٣ َٔ ايفباع         إْو آل ايهك َٔ قكٌٜ  
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 ٜكيؿ يًشل ٚايؿ٬ع           أقنًت تؿعٛ إىل ٜكو 
 أْو أقنًت باياياع           أيٗؿ باهلل ق  َٛن٢ 
 ٜؿعٛ ايرباٜا إىل ايٓذاع           ؾهٔ يؿٝعٞ إىل ًَٝو 

قاٍ عا#ؿ اي#كمحٔ: ؾشؿظ#ت ا٭بٝ#ات ٚأن#كعت آل تكٓ#ٞ س#ٛا٥ذٞ        
 ٚاُْكؾت ؾكؿَت

َه١ ؾًكٝت أبا بهك ؾأغربت٘ اـرب ؾكاٍ: ٖفا قُؿ بٔ عاؿ اهلل قؿ بعج٘ 
 اهلل قن٫ٛ إىل غًك٘.

ؾأتٝت٘ آل ْؿك آل بٝت غؿجي١ ؾًُا قآْٞ ْشو ٚقاٍ: أق٣ ٚدٗا غًٝكا 
أدٛ غريا َا ٚقا٤ى ؟ قًت: َٚا ـاى ٜا قُؿ ؟ قاٍ: محًت إيٞ ٚؾٜع١ أّ 

 أقنًو َكنٌ إىل بكناي١ ٖاتٗا.
    ً  ث#ِ  ُوؾأغربت٘ ٚأنًُت ؾكاٍ: أَا إٕ أغٞ مح#ري َ#ٔ غ#ٛاّ امله#

 ٖ ؿْٞ أٚي٦#و إغ#ٛاْٞ   قاٍ: )ق  َ٪َٔ بٞ ٚمل ٜكْٞ َُٚؿم بٞ َٚا ي#ا
 .  (1) (سكا(.

 لأىْ اٌمستاْ
ايككبإ : ايٛن١ًٝ ايت ٜتكك  بٗ#ا , ٚاياًػ#١ , َ#ٔ ايك#ك  ٖٚ#ٛ ْ#ؿ       

 اياعؿ .
ٕٷ َٔ َقكابٔو املًو أٟ ٚلٜك, ٖهفا جيُع#ٕٛ ب#ايٕٓٛ,   ٜٚكاٍ ) ٖفا ُقكٵبا

 .(2) (ٖٚٛ آل ايكٝاى غًـ, ِٖٚ ايفٜٔ ٜهتٓؿع بِٗ إىل املًٛى
 قاٍ ا٭ع٢ً:)

ٌٴ نأْٸو ِٴ ٚعٳٛان ْٹااع ؾٝٗ ُٻ١ّ ... تٳعٝح   مل تًٗؿ قكابوٳ دٳ
 ُٚقكا  نٌ ي٤ٞ: َا قاق  ا٫َت٤٬ٳ.

                                                           

 .2/190ناٌ اهلؿ٣ ٚايكياؾ  (1)
 .1/498ايعو  (2)
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ٔٴ آؾّ بُك##كا  ا٭قض   : ٜك##ٍٛ اهلل تع##اىل ٚآل اؿ##ؿٜح  : ي##ٛ أت##اْٞ اب##
َٳػٵؿٹكٳ٠ّ َا مل ٜٴًكى بٞ ي٦ّٝا  .(1)(غياٜا تًٖكٝتٴ٘ بككابٗا 

عمٚد##ٌ َ##ٔ ايٓه##و  ٚايككب##إ آل اٱَ##ي٬ع َ##ا تك##ك  ب##٘ إىل اهلل   
 ٚايعااؾ٠ , ٚقؿ ٚقؾ ـنك ايككبإ آل ث٬ث١ َٛاْع َٔ ايككإٓ .

 آ١ٜ اياشح . ا٭ٍٚ :

ًوحطُْٗيلوٍَْٙيٍِٛي٠َزوؤَيحرٍنوٍِيادوٚويرِخْ٘لوُِّياِرْيَِشَّروخيقكبإ ٚيؿٟ آؾّ , قاٍ تعاىل ط ايجاْٞ :

ٍٟيييييييييُِشٍروخ٠ًخيٌَظُُّزَِّٗيٍِٜٟيأَكوذِىِٝوخيًوَ٘لٍٛيَّظََّزَّلْٗيِٜلييي ِٜل ٙ لَوي ُٗيح٘ َّزَّل ّوَظ ٝولخي َٖيِا٠  َِلخ ٓوي َٙنَّل ُِْظ َٖيأَل َِلخ ٍٟيحٓخولِشي

 .(2)صحَْ٘ٝظ ِّنيو

ٌٌٍََٙالَي٠َصوشوىٍَٛيح٘ زِّٟويحط خَزًُحيٍِٜٟيدًَِٞيح٘ٙ وِيُِشٍروخ٠ًخياِ٘يوشًيقٛي٘ تعاىل ط ايجايح :

 .(3) صًٞوروْٗيظٌَِٙحيلونٍيٍَٛيًورَِ٘ٓويإٌُِْيٍَٛيًوٜوخئَخ٠ٌُحيّوٍْظَشَ

يكؿ إؽفت طٛا٥ـ َٔ املًكنو أَٓاَّا آهل#١ َ#ٔ ؾٕٚ اهلل ع#م ٚد#ٌ     

أَالَيِ٘ٙ لوِييٚأٚثاّْا ٜظٕٓٛ أْٗا تككبِٗ إىل اهلل ع#م ٚد#ٌ , ليؿ#٢ , ق#اٍ تع#اىل ط     

َ٘لَيح٘ٙ لوِيييح٘ذَِّّٟيحْ٘خَخِ٘صَيًوح٘ زِّٟويحط خَزًُحيِٜلٍٟيد٠ًَِلوِيأًٍَِْ٘ولخءويٜولخي٠َمٍزَلذَىٍَٛياِال يََِّْ٘شِّر٠ٌََلخياِيييييي

ٍٛيٌِِيٜوخيىٍَٛيٌِْوِيّوخْظٌٍَُِٙٞوياَِّٞيح٘ٙ وويالَيّويٍذُِيٜوٍٟي َٛيروٍْنويَ َياَِّٞيح٘ٙ وويّولٍُٕ صٍَُْ٘

ًوّومٍزَذًَٞويٍِٜٟيدًَِٞيح٘ٙ وِيٜوخيالَيّوعُشُىٍَٛيًوالَيّونٍٍَمَيٍَٛيأٚ ٜكٛيٕٛ ط (4)صىٌَوئَخرِد ئٍَ خس 

                                                           

 .1/144ًٗك٠ ايًػ١  (1)
 .27نٛق٠ املا٥ؿ٠  (2)
 .28نٛق٠ ا٭سكاف  (3)
 .3نٛق٠ ايمَك  (4)
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شٍََموخإ٠ََخيلِنٍذويح٘ٙ وِيُِْٗيأَطُنوزِّجٌُٞويح٘ٙ وويرِٝوخيالَيّومٍََٙٛيٌِِيح٘غَّٝوٌوحصِيًوالَيٌِلِييًوّوٌٌُُّ٘ٞويىوئَالَءِي

 .(1)صحألَسٍضِيعَزٍلوخ٠َوَيًوطَموخََ٘يلوَّٝخيَّشٍشٌُِٔٞو

ؾذا٤ ايككإٓ بإبياٍ قٛهلِ , ٚؾٝ٘ إقتكا٤ يًٓاى آل املعاقف اٱهل١ٝ , ملا 
  ايٓؿٛى عٔ ايًكى ٚاي٬ٓي١ .تاعج٘ ٖفٙ اٯٜات َٔ ايٓؿك٠ آل

َٚٔ َٓاؾع٘ , دعٌ ايٓاى ميتٓعٕٛ عٔ ُْك٠ ًَكنٞ قكٌٜ آل تعؿِٜٗ 
 ٚػٗٝمِٖ اؾٍٝٛ حملاقب١ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚأَشاب٘ .

 ٚايككبإ ٚلٕ ُؾع٬ٕ بِٓ ايؿا٤ ٖٚٛ َُاسا يًًٌُ .
اـيا٠ إ املهٝض ٜهٛع دا٤ اىل ايعامل يٝػًِ ٚقاٍ بٛيو ايكنٍٛ ) 

 .ايفٜٔ اٚهلِ اْا
ن##ٌ اْ##ا٠ َج##ا٫  يه##ٓين هل##فا قمح##ت يٝظٗ##ك ٜه##ٛع امله##ٝض آل اْ##ا ا٫ّٚ 

 .(2) (يًعتٝؿٜٔ إ ٜ٪َٓٛا ب٘ يًشٝا٠ ا٫بؿ١ٜ
ٚدا٤ ا٭ْاٝا٤ ٚايكنٌ باٝإ قإْٛ ٖٚٛ إٔ اٱْهإ نا٥ٔ َهًـ ٜٚكـ 
بو ٜؿٟ اهلل عم ٚدٌ يًشها  ّٜٛ اؿها  , يتشٓك َع٘ أقٛاي٘ ٚأعُاي٘ 

 . (3)صًوأََّٞيح٘ٙ وويٍَْ٘ظويرِفَيٍَّٚيِْ٘ٙموزِْذِٖٚٛ َٔ َُاؾٜل اٯ١ٜ ايهابك١ ط

ٚبعح اهلل عم ٚد#ٌ غ#امت ايٓا#ٝو قُ#ؿّا َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ         
 بايككإٓ يتاك٢ آٜات٘ ٚنٛقٙ ؾنتٛقّا يًشٝا٠ اي١َٝٛٝ .

ٚناْت نري٠ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚن#ًِ َ#كآ٠ هل#فٙ اٯٜ#ات , إـ     
ن##إ ٜك##ـ ب##و ٜ##ؿٟ اهلل ع##م ٚد##ٌ يًُ##٠٬ ٜٚ##أَك امله##ًُو ٚامله##ًُات   

 .(4)باي٠٬ُ , ٚقاٍ )ًَٛا نُا قآٜتُْٛٞ أًَٞ(
                                                           

 .18نٛق٠ ْٜٛو  (1)
 . 4/492َٛنٛع١ ايهتا  املكؿى/قناي١ بٛيو ايكنٍٛ ا٭ٚىل إىل ثُٝاثٛى  (2)
 . 182نٛق٠ آٍ عُكإ  (3)
 .1/72تؿهري ايككطيب  (4)
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َٚٔ َعاْٝ٘ إٔ ايٓيب ٫ ٜتشٌُ ع#ٔ أٟ َه#ًِ ايته#ايٝـ ايعااؾٜ#١ َ#ٔ      
اي٠٬ُ ٚايُٝاّ ٚايمن#ا٠ ٚاـُ#و ٚاؿ#ر , ٖٚ#ٛ ٫ ٜتع#اقض َ#ع ق#إْٛ        

 ايًؿاع١ .
اي#ٓيب َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ ْٚٗ#ٞ ع#ٔ        ٚؾٝ٘ َٓع يًػًٛ بًػِ 

اٱتهاٍ ع٢ً ايًؿاع١ َيًكّا ٚع٢ً يؿاعت٘ غا١َّ ٚإٕ ناْت ٖفٙ ايًؿاع١ 
إْ##ٞ اؾغ##كت ؾع##ٛتٞ س##ل َٚ##ؿم , ٚعٓ##٘ َ##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚن##ًِ )

 .(1) (يؿاعت ٭ٌٖ ايهاا٥ك َٔ أَت
ؾُٔ إعذال ايككإٓ ايػريٟ إ٬َع آٜات٘ يًُذتُعات ٚعكا٥ؿ ايٓ#اى ,  

قاض أٜؿِٜٗ عٔ قاقب١ اٱن٬ّ إىل ّٜٛ ايكٝاَ#١ , ٚاملٓ#ع َ#ٔ اٱقٖ#ا      ٚ
ٚايكتٌ ايعًٛا٥ٞ , ٚػ٢ً ٖفا اٱعذال بعمٚف ايٓاى عٔ طاع#١ ق٩ن#ا٤   
ايهؿك َ#ٔ ق#كٌٜ آل ؼكٜٓ#ِٗ عً#٢ اي#ٓيب َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ ,          
ٚنعِٝٗ ؾُع اؾٍٝٛ يكتاي٘ , َع أِْٗ ناْٛا ٜٓؿكٕٛ ا٭َ#ٛاٍ اييا٥ً#١ آل   

 ٖفا ايهاٌٝ .
ؾكؿ قلقِٗ اهلل عم ٚدٌ اٱنتشٛاـ عً#٢ ايتذ#اق٠ ب#و َ#ؿٕ ٚبً#ؿإ      
َتعؿؾ٠  , ٫ٜٚكؿق غريِٖ ع٢ً َماٚيتٗا , ؾشُٝٓا ٜكٜؿ قُٝك بٓ#اع١ َ#ٔ   
ايًكم نايعيٛق ٚاييٝا َٔ اهلٓؿ , أٚ اؿكٜك َٔ ايُو ؾإْ٘ ٫ٜكؿق ع٢ً 

اقن#١ٝ , ؾت##أتٞ  دًاٗ#ا َااي#ك٠ يًش#ك  ايكا٥ُ#١ ب##و ايؿٚي#١ ايكَٚاْٝ#١ ٚايؿ      
 ايتذاقات ٚتٓكٌ آل ايهؿٔ عرب ايُٝٔ أٚ َٝٓا٤ دؿ٠ , ؾتتٛىل قكٌٜ ْكًٗا .

٫ٚ ٜه##تيٝع ػ##اق اي##كّٚ أٚ ؾ##اقى قي##ع ايُ##شكا٤ ب##و اي##ُٝٔ َٚه##١  
ٚايً##اّ مل##ا ٜه##تًمَ٘ َ##ٔ ايُ##رب ٚقن##ٛ  اٱب##ٌ ٚط##ٍٛ امل##ؿ٠ , ٚاستُ##اٍ  

ٚست##٢ ي##ٛ إَ##ابتِٗ ب##ايعيٌ أٚ اهل##٬ى بايتٝ##٘ آل ايُ##شكا٤ ٚاي##رباقٟ ,  
انتياعٛا قيعٗا ؾإِْٗ ٜتعكْٕٛ يًٓٗ#ا ٚايه#ًا َ#ٔ ا٭ع#كا  , ٚقمب#ا      

                                                           

 . 3/138ايؿق املٓجٛق  (1)
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ناعؿِٖ ـات ايؿيٌٝ ايفٟ ٜهٕٛ َع ايتذاق٠ , ؾرتاٙ َع ايكاؾ١ً آل ايٓٗاق , 
ٜٚهع٢ آل ْٗاٗا آل ايًٌٝ , أَا قكٌٜ ؾٗ#ِ أٚيٝ#ا٤ اؿ#كّ ٚـقٜ#١ إب#كاِٖٝ ,      

ييٝا#١ َعٗ#ا ,   ٚهلِ يإٔ عٓؿ عُ#ّٛ قاا٥#ٌ ايع#ك  , ٚتٛاقث#ٛا ايُ#٬ت ا     
ٜٚافيٕٛ ا٭َٛاٍ , ٜٚكؿَٕٛ ايككٚض , ٚناْٛا ٜاايػٕٛ آل إن#كاّ ق٩ن#ا٤   
ٚٚدٗ##ا٤ ايكاا٥##ٌ سُٝٓ##ا ٜ##أتٕٛ إىل َه##١ يًعُ##ك٠ أٚ اؿ##ر , ٖٚ##فٙ املع##اْٞ 

اِّيوٌِيِلٍٛيسِكٍَٙلشَيح٘شِّلظَخءِييييي*ِ٘لبِّيويِيُِلشوٍّشٍيييفتُع١ َٚتؿكق١ َٔ َُاؾٜل قٛي٘ تع#اىل  ط 

 ككابو عٓؿ ايٓاى ع٢ً أقهاّ .ٚاي (1) صًوح٘صًٍَِّْ

 ا٭ْعاّ ايت ؼكم ٫ٚ تأنٌ . ا٭ٍٚ :
ق##كابو ايتٛب##١ َ##ٔ ؾع##ٌ كُ##ّٛ , بظ##ٔ إٔ ايك##كابو تهؿ##ك   ايج##اْٞ :

 اـياٜا ٚتهٕٛ آل ايػايا يًه١ٗٓ .
 قكابو ايتٛنٌ ٚايتكك  إىل اهلل عم ٚدٌ , ٚقدا٤ ايه١َ٬ . ايجايح :

يكؿ قايت بعض املًٌ ايهابك١ بإٔ ايككبإ ٜؿؾع املٛت ٭ْ٘ عٛض عٔ  
 ْؿو اٱْهإ .

ٕ ْؿ#و اؾه#ؿ ٖ#ٞ آل اي#ؿّ ؾاْ#ا اعيٝ#تهِ اٜ#اٙ عً#٢         ٭ٚآل ايتٛقا٠ ) 
 . (2)(املفبض يًتهؿري عٔ ْؿٛنهِ ٫ٕ ايؿّ ٜهؿك عٔ ايٓؿو

ؾه#تًؿ ابٓ#ا ٚ ت#ؿعٛ    ٚآل إلٌٝ َت غُّٛ ايه#ٝؿ امله#ٝض ٫ٚٚؾت#٘ )   
 . (3) (ٜهٛع ٫ْ٘ خيًِ يعا٘ َٔ غياٜاِٖ امس٘

َٚٔ ا٭َِ ايٛث١ٝٓ َا ناْ#ت تك#ؿّ إىل داْ#ا اؿٝ#ٛإ اٱْه#إ قكباْ#ّا       
ياعض اٯهل١ , ٖٚٛ َٔ ايؿهاؾ ٚنؿو ايؿَا٤ ايفٟ استذت امل٥٬ه١ عًٝ٘ 

                                                           

 .2-1نٛق٠ قكٌٜ  (1)
 .1/214َٛنٛع١ ايهتا  املكؿى/نؿك اي٬ٜٚو  (2)
 .4/137َٛنٛع١ ايهتا  املكؿى/إلٌٝ َت  (3)
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يأَطَـٍموُٗيٌِْيولخيٜولٍٟيٍَّْغِلذَيٌِْيولخيًوّوغٍلٍَِٓيييييآل غ٬ؾ١ اٱْهإ , نُا ٚقؾ آل ايتٓمٌٜ ط

 .(1) صح٘ذِّٜوخءويًو٠َلٍَٟي٠ُغوزِّقَيرِلوٍٝذَِْيًو٠َُّذِّطَيَ٘ٓويَِخَٖيا٠ِِِّيأَلٍََٙٛيٜوخيالَيطَمٌٍََٙٝٞو

إـ جيُع ٖفا ايؿعٌ بو ايؿهاؾ ٚنؿو ايؿَا٤ بػري سل , مما ٜؿٍ ع٢ً 
ساد##١ أٖ##ٌ ا٭قض إىل ايٓا##٠ٛ ٚايتٓمٜ##ٌ ٚن##٬َت٘ َ##ٔ ايتشكٜ##ـ َ###ع        

قاٍ قُؿ بٔ إنشام : نإ عٓؿ ٖاٌ آل ايهعا١ ناع١ اٱنتعؿاؾ يًؿؾاع , ٚ)
قؿاع , نٌ قؿع َٓٗا ؾٝ٘ نتا  , قؿع ؾٝ٘ ايعكٌ , إـا اغتًؿ#ٛا آل ايعك#ٌ   
َٔ دًُ٘ َِٓٗ ْكبٛا بايكؿاع ايهاع١ عًِٝٗ , ؾإٕ غكز ايعكٌ ؾع٢ً َٔ 
غكز محً٘ , ٚقؿع ؾٝ٘ ْعِ يٮَك إـا أقاؾٚٙ , ٜٓك  ب٘ آل ايكؿاع , ؾإٕ 

٘ ْعِ عًُٛا ب٘ , ٚقؿع ؾٝ٘ ٫ , ؾإـا أقاؾٚا ا٭َك ْكبٛا ب٘ آل غكز قؿع ؾٝ
ايكؿاع , ؾإـا غكز ـيو ايكؿع مل ٜؿعًٛا ـيو ا٭َك , ٚقؿع ؾٝ٘ َٓهِ , 
ٚقؿع ؾٝ٘ ًَُل , ٚقؿع ؾٝ٘ َٔ غرينِ , ٚقؿع ؾٝ٘ املٝاٙ , ؾإـا أقاؾٚا إٔ 

ًُٛا ب٘ دؿكٚا يًُا٤ ْكبٛا بايكؿاع ٚؾٝٗا ـيو ايكؿع , ؾشٝجُا غكز ب٘ ع
. 

ٚناْٛا إـا أقاؾٚا إٔ خيتٓٛا غ٬َا , أٚ ٜٓهشٛا َٓهشا , أٚ ٜؿؾٓٛا َٝتا  
, أٚ يهٛا آل ْها أسؿِٖ , ـٖاٛا ب#٘ إىل ٖا#ٌ ٚمبا٥#١ ؾقٖ#ِ ٚد#مٚق ,      
ؾأعيٖٛا َاسا ايك#ؿاع اي#فٟ ٜٓ#ك  بٗ#ا , ث#ِ قكب#ٛا َ#اساِٗ اي#فٟ         

 .ٜكٜؿٕٚ ب٘ َا ٜكٜؿٕٚ 
ب٘ نفا ٚنفا ؾأغكز اؿل ؾٝ#٘ , ث#ِ    ثِ قايٛا : ٜا إهلٓا ٖفا ؾ٬ٕ أقؾْا 

ٜكٛيٕٛ يُاسا ايكؿاع : اْك  , ؾإٕ غكز عًٝ٘ َٓهِ نإ َِٓٗ ٚنٝيا 
, ٚإٕ غكز عًٝ#٘ َ#ٔ غرين#ِ ن#إ سًٝؿ#ا , ٚإٕ غ#كز عًٝ#٘ ًَُ#ل ن#إ          
ًَُكا ع٢ً َٓميت٘ ؾِٝٗ ٫ ْها ي٘ ٫ٚ سًـ , ٚإٕ غكز عًٝ#٘ ي#٤ٞ مم#ا    

                                                           

 .30نٛق٠ اياكك٠  (1)
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أغكٚٙ عاَ٘ ـيو , غكز ٫  ن٣ٛ ٖفا مما ٜعًُٕٛ ب٘ ْعِ عًُٛا ب٘ , ٚإٕ
ست٢ ٜأتٛا ب٘ َك٠ أغك٣ , ٜٓتٕٗٛ آل أَكِٖ ـيو إىل َا غكدت ب٘ ايكؿاع 

 , ٚبفيو ؾعٌ عاؿ امليًا بابٓ٘ سو أقاؾ إٔ ٜفع٘ . 
ٚقاٍ قُؿ بٔ إنشام : نإ ٖاٌ َٔ غكل ايعكٝل ع٢ً َٛق٠ إْهإ , 

ٔ ـٖا , ٚناْت ٜؿٙ اي٢ُٓٝ َههٛق٠ , ؾأؾقنت٘ قكٌٜ , ؾذعًت ي٘ ٜؿا َ
ٚنإ ي٘ غما١ْ يًككبإ , ٚناْ#ت ي#٘ ن#اع١ ق#ؿاع ٜٓ#ك  بٗ#ا عً#٢ املٝ#ت         
ٚايعفق٠ ٚايٓهاع , ٚنإ قكباْ٘ َا١٥ بعري , ٚنإ ي٘ سادا , ٚن#اْٛا إـا  

 .دا٤ٚا ٖاٌ بايككبإ ْكبٛا بايكؿاع 
ٚقايٛا : إْا اغتًؿٓا ؾٗا ايهكاسا ث٬ث١ ٜا ٖاٌ ؾُاسا املٝت ٚايعفق٠  

٭ٕ  (1) (آل املكْ#٢ ٚايُ#شاسا إٕ مل تكً#٘ ؾُ#ك ايك#ؿاسا     ٚايٓهاسا ٚايرب٤ 
 ايهؿاق تٛاقثٛا عااؾ٠ ا٭ٚثإ ٚتكؿميِٗ ايككابو ليؿ٢ هلا .

ٚمل ٜايٌ اٱن٬ّ ايككبإ إمنا أظٗك ايٛد#٘ ايٓاَ#ع ٚايه#ًِٝ ي#٘ ٚإىل     
 ّٜٛ ايكٝا١َ َٔ دٗات : 

ٚايفٍ ٫ ُٜض ايككبإ إ٫ هلل عم ٚدٌ , ؾٗٛ عٓٛإ ايعاٛؾ١ٜ  ا٭ٚىل :
 ٚاـٓٛع هلل عم ٚدٌ .

 ايككبإ ْٛع عااؾ٠ ٚطاع١ إىل اهلل عم ٚدٌ . ايجا١ْٝ :
 قكبإ اـي١٦ٝ اٱنتػؿاق . ايجايج١ :
َٔ ايككبإ ايٓهو آل اؿر , ٚايهؿ#اقات املَُٓٛ#١ , ٚق#ؿ     ايكابع١ :

ٚقؾت َاؾ٠ ايهؿاق٠ َكتو آل آ١ٜ ٚاسؿ٠ ٚغُّٛ اؿًـ ٚايُٝو , قاٍ 

يتعاىل ط ٞويييييييييييالَ ٝولخ ٍّ ٍٛيحأَل ّ لٍذُط ٝولخيلو ٍٛيِر ُٔ َّئوحِخلُز ٍٟي ِٕل َ٘ ًو ي ٍٛ ُٕ ٝولخ٠ِ ٍّ ٌِلِيَأ ٌِي ٙ ْى ٙ لَويِرلخ٘ يح٘ ٍٛ ُٔ َّئوحِخلُز

ٌٍََٕ خسوطُوَياِؼْموخَٚيلوشوشوسِيٜوغوخِٔنيويٍِٜٟيأًٍَعوػِيٜوخيطُؽْمٌَِٝٞويأَىٍِٙلٍُْٕٛيأًٍَئِغٍلٌوطُيٍَٛيأًٍَيطَلٍشِّلشَيييي
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ٓوييييييييييسوَِزوشٍيٌَٝوٍٟيَ٘لٍٛيّوـِلذٍيٌَصِلييي ِ٘ َٔلَز ٍٛي ُٕ ٝولخ٠َ ٍّ ٍَُفلٌحيَأ ًوحٍك ٍٛي ٍْلُظ َٙ ٍٛيِاَرحيكو ُٕ ٝولخ٠ِ ٍّ ٍ لخسوَسيَأ َٔ ٓوي ِ٘ل ٍٚيَر َّّلخ َٚيَػيوَػلِشيَأ ْوخ

 .(1)صَّزوَِّْٟيح٘ٙ وَيٍَُٕ٘ٛياّوخطِوِيَ٘موٙ ٍُٕٛيطَشٍُٕشًَٞو

ٚقؿ تهٕٛ ايهؿاق٠ عٔ قُٛق ٚاقتها  بعض تكٚى اٱسكاّ آل س#ر  

ّوخأَُّيوللخيح٘ للزِّٟوياٜونَلٌحيالَيطَّْظُُٙللٌحيح٘صَّللٍْذويًوأ٠َْللظٍُٛيكَللشَٚ ييط بٝ##ت اهلل ع##م ٚد##ٌ , ق##اٍ تع##اىل

رولخِ٘هَييًوٜوٍٟيَِظََٙوَيِٜنٍٍُٕٛيَٜظَموِّٝذًحيٌَـوضوحء يِٜؼُْٗيٜوخيَِظََٗيٍِٜٟيح٘لنَّموِٛيّولٍُٕلَٛيرِلوِيرًَوحيلولذٍٍٖيِٜلنٍٍُٕٛيىولذًٍّخييييييي

ًويييييييييييحَْٕ٘مٍزوشِيأًٍَئٍَ خسوس يؼَموخَٚيٜوغولخِٔنيويأَي َٙ َّٝلخيعول ٙ لَويلو ٍَلخيح٘ ٍٜلِشِهيلو َٖيَأ ًورولخ ََي ْولُزً ِ٘ ًٜخي ْوخ ٓويِصل ِ٘ل ُٖيَر ًٍيلولٍذ

 .(2)صًوٜوٍٟيلوخدويٌَْونظََِّٛيح٘ٙ وَيِٜنٍوَيًوح٘ٙ وَيلوضِّض يرًُيح٠ظَِّخٍٚ

َٚٔ اٱعذال آل ايًكٜع١ اٱن١َٝ٬ إٔ ايعؿٛ عٔ ايػري نؿاق٠ ي#فْٛ   
, أٚ أْ٘ ٚيٞ اي#ؿّ , ٚآل قٛي#٘ تع#اىل    ايفٟ ٜعؿٛ نٛا٤ نإ ٖٛ اجملين عًٝ٘ 

ًؤَظَزٍنوخيلوٍَْٙيٍِٛيٌِْيوخيأََّٞيح٘نٍَّْظويرِخ٘نٍَّْظِيًوحْ٘مولٍْٟويرِلخْ٘موٍِْٟيًوحأل٠َلًويرِلخأل٠ًَِيًوحْ٘لؤُرُٞوييييييط

ٍَ٘ٛييرِخْ٘ؤُرُِٞيًوح٘غَِّّٟيرِخ٘غِِّّٟيًوحْ٘ـَشًَفويِِصوخ  يٌَٝوٍٟيطَصوذَََّيرِوِيٌَيٌَوئٍَ خسوس يَ٘وَيًوٜوٍٟ

 .(3)صّولٍٍُٕٛيرِٝوخيأ٠َضوَٖيح٘ٙ وَيٌَؤًٍَُ٘جِٓويىٍَٛيح٘ف خٌَِ٘ٝٞو

٘  عٔ قدٌ َٔ ا٭ُْاق عٔ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ٚقؾ) آل  :ٚن#ًِ   ٚآي#
  .(4){ؾُٔ تُؿم ب٘ ؾٗٛ نؿاق٠ ي٘  }قٛي٘ 

قاٍ : ايكدٌ تههك نٓ٘ , أٚ تكيع ٜؿٙ , أٚ ٜكيع اي٤ًٞ , أٚ جيكع آل 
, ؾٝشط عٓ٘ قؿق غياٜاٙ , ؾإٕ نإ قبع ايؿ١ٜ ؾكبع  بؿْ٘ , ؾٝعؿٛ عٔ ـيو
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غياٜ##اٙ , ٚإٕ ن##إ ايجً##ح ؾجً##ح غياٜ##اٙ , ٚإٕ ناْ##ت ايؿٜ##١ سي##ت عٓ##٘ 
 غياٜاٙ نفيو.

ٚآي٘ قاٍ قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘ , ٚأغكز ايؿًُٜٞ عٔ ابٔ عُك قاٍ 
ايكدٌ تههك نٓ٘ , أٚ جيكع َٔ  (1){ؾُٔ تُؿم ب٘ ؾٗٛ نٖؿاق٠ ي٘  }:ٚنًِ 
ٙ , ؾٝعؿٛ عٓ٘ ؾٝشط َٔ غياٜاٙ بك#ؿق َ#ا عؿ#ا َ#ٔ ده#ؿٙ , إٕ ن#إ       دهؿ

ُْـ ايؿ١ٜ ؾُٓـ غياٜاٙ , ٚإٕ نإ قبع ايؿ١ٜ ؾكبع غياٜاٙ , ٚإٕ نإ 
 .(2) (ثًح ايؿ١ٜ ؾجًح غياٜاٙ , ٚإٕ ناْت ايؿ١ٜ نًٗا ؾػياٜاٙ نًٗا

ٚيٝو ايككبإ ايفٟ تأنً٘ ايٓاق ؾًكؿ دا٤ت ق١ُ ٚيؿٟ آؾّ آل ايككإٓ 
قابٌٝ قتٌ ٖابٌٝ يهاا قاٍٛ قكبإ ٖابٌٝ , ٚعؿّ قاٍٛ َا قؿَ٘ ٚنٝـ إٔ 

قابٌٝ , يٝاك٢ َْٛٛع ايككبإ غاَّا بايعااؾات ٚايتميـ إىل اهلل عم ٚدٌ 
 بإتٝإ ايٛاداات ٚاملهتشاات .

 قاٍ :  ,عٔ عٝاض بٔ نًُٝإ ٚ ناْت ي٘ َشا١ٚ)
غٝاق أَت ؾُٝا أْاأْٞ املٮ  , ٚ نًِ ٚآي٘ قاٍ قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘

ا٭ع٢ً قّٛ ٜٓشهٕٛ دٗكا آل نع١ قمح١ قبِٗ عم ٚ دٌ ٚ ٜاهٕٛ نكا 
َٔ غٛف يؿ٠ عفا  قبِٗ عم ٚ دٌ ٜفنكٕٚ قبِٗ بايػؿا٠ ٚ ايعًٞ آل 

ٚ ٜه##أيْٛ٘  , ٚ ٜؿعْٛ##٘ بأيه##ٓتِٗ قغا##ا ٚ قٖا##ا , اياٝ##ٛت اييٝا##١ امله##ادؿ
ا ٚ ب#ؿ٤ا ؾ٦ُ#ْٛتِٗ عً#٢    ٚ ٜكاً#ٕٛ بكً#ٛبِٗ ع#ٛؾ    , بأٜؿِٖ غؿٓا ٚ قؾع#ا 

ايٓاى غؿٝؿ١ ٚ ع٢ً أْؿهِٗ ثك١ًٝ ٜؿبٕٛ آل ا٭قض سؿ#ا٠ عً#٢ أق#ؿاَِٗ    
ٚ  , ميًٕٛ بايهه١ٓٝ ٚ ٜتككبٕٛ بايٛن١ًٝ , نؿبٝا ايٌُٓ ب٬ َكع ٚ ٫ بفؽ

عًِٝٗ َٔ اهلل تعاىل  , ٜككإٔٚ ايككإٓ ٚ ٜككبٕٛ ايككبإ ٚ ًٜاهٕٛ اـًكإ
يعا##اؾ ٚ ٜتؿه##كٕٚ آل اي##ا٬ؾ   ي##ٗٛؾ ساْ##ك٠ ٚ ع##و ساؾظ##١ ٜتٛمس##ٕٛ ا    
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  ِ اع#ؿٚا   , أقٚاسِٗ آل ايؿْٝا ٚ قًٛبِٗ آل اٯغك٠ يٝو هلِ ٖ#ِ إ٫ اَ#اَٗ
اؾٗال يكاٛقِٖ ٚ اؾٛال يهاًِٝٗ ٚ ا٫نتعؿاؾ ملكاَِٗ ثِ ت#٬ قن#ٍٛ اهلل   

 .(2)((1)ـيو ملٔ غاف َكاَٞ ٚ غاف ٚ عٝؿ }ٚ نًِ  ٚآي٘ ٢ًَ اهلل عًٝ٘

ٝ##ا٤ ـن##كٙ آل ا٭قض , ٚدع##ٌ  يك##ؿ غً##ل اهلل ع##م ٚد##ٌ ايٓ##اى ٱس  
ا٭قض َمؾا١ْ بايتهاٝض ٚايتًٌٗٝ ٚدا اهلل عم ٚدٌ َٔ ايٓاى إٔ ًٜذأٚا 

ًوٜولخيخوَّْٙلضَيييإيٝ٘ آل س#اٍ ايٝه#ك ٚايعه#ك , ٚايه#كا٤ ٚايٓ#كا٤ , ق#اٍ تع#اىل ط       

 .(3) صحْ٘ـَِّٟيًوحإل٠ِظوياِال يِْ٘ومٍزَذًَِٞ

 بإ .يٝهٕٛ نٌ ـنك هلل عم ٚدٌ , ٚنٌ عااؾ٠ ٖٞ قكب٢ ٚقك
َٚٔ اٱعذال آل ايه١ٓ ايٓا١ٜٛ تٛد٘ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ    

 غيابات٘ إىل ايٓاى ًٝعّا .
٘    :عٔ دابك ب#ٔ عا#ؿ اهلل ق#اٍ    ) ٘  غيآ#ا قن#ٍٛ اهلل َ#٢ً اهلل عًٝ#  ٚآي#
 . ٚنًِ
ؾكاٍ : ٜا أٜٗا ايٓاى تٛبٛا إىل اهلل قاٌ إٔ متٛتٛا , ٚباؾقٚا با٭عُاٍ  

ايُاؿ١ قاٌ إٔ تًػًٛا , ًَٚٛا ايفٟ بٝٓهِ ٚبو قبهِ بهجك٠ ـنكنِ ي٘ 
 .(4)(ٚنجك٠ ايُؿق١ آل ايهك ٚايع١ْٝ٬ , تكلقٛا ٚتُٓكٚا ٚػربٚا

ِ َٔ ٚقمبا ٜهٕٛ اؿاْكٕٚ اثٓا٤ غيا١ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنً
املهًُو ؾكط , َٚع ٖفا قؿ خياطاِٗ بايٓؿا٤ : ٜا أٜٗا ايٓاى , ؾٌٗ ٜكُؿ 
ٚدٛؾ َٓاؾكو بِٝٓٗ , ؾػاطاِٗ بُٝػ١ ايعُّٛ , اؾٛا  ٫ , ٚيهٔ ٖ#فا  

 ايٓؿا٤ ؾٝ٘ َها٥ٌ :

                                                           

 . 14نٛق٠ إبكاِٖٝ  (1)
 . 2/18املهتؿقى بتعًٝل ايفٖيب  (2)
 . 56نٛق٠ ايفاقٜات  (3)
 . 2/217ايؿق املٓجٛق  (4)
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ّوخأَُّيولخيح٘ لزِّٟويييكاطا١ املهًُو بُؿ١ اٱْها١ْٝ , ٚآل ايتٓمٌٜ طا٭ٚىل : 

َيي ٍٛييييييييييياٜونٌَحيطٌُرَلٌحياَِ٘ل ُٕ َٙ َّلٍذِخ ًو ٍٛي ُٕ َِّْجخِط ٍٛيعول ُٕ ٍِّلشويلولٍن َٕ َّ ٍٞي ٍٛيَأ ُٕل ٌٍرولًشي٠ََصلًٌكخيلوغولَيسوُر ٙ لِويَط ح٘

ُيٍِٜٟيطَلٍظِيوخيحأل٠َْيوخسَيّوٌٍٚويالَيَّخْضُِيح٘ٙ وَيح٘نَّزَِِّيًوح٘ زِّٟوياٜونٌَحيٜومووَي٠ٌُسَىٍَٛي ؿونَّخصٍيطَـٍشِ

ِّٗيييييييييييّوغٍموَيروٍْٟويأٍَّذِّيٍِٛيًورِؤٍَّٝولخ٠ِي ُٔل َٙلَي ٓويلو َ٘نولخيِا٠ ل ٍِلٍشي ًوحْو َ٘نولخي٠ٌُسو٠َلخي ٍٛي ِٝل ٞويسورَّنولخيَأْط ُ٘لٌ ٌُّ ّو ٍٛي ِي

 .(1)صشوٍِءٍيَِذِّش 

املكُٛؾ َٔ اي٬ّ آل )ايٓاى( ايعٗ#ؿ ٖٚ#ِ ايٓ#اى اؿاْ#كٕٚ      ايجا١ْٝ :
 اثٓا٤ اـيا١ .
 إقاؾ٠ عُّٛ ايٓاى َٔ أٌٖ املًٌ املػتًؿ١ ٚا٭دٝاٍ املتعاقا١ . ايجايج١ :

تعاقض بو ٖفٙ املها٥ٌ , ؾؿٝٗا اـاّ ٖٚ#ٛ ايُٓ#ك , ٚع#اّ ٚإٔ    ٫ٚ
ٖفٙ اـيا١ تاؿأ با٭َك بايتٛب١ , ٚاؿح عًٝٗا , ٖٚٞ ساد١ يهٌ إْهإ , 
ٚي##ٝو َ##ٔ ي##ػِ إ٫ ٚتًمَ##٘ املا##اؾق٠ إىل ايتٛب##١ ٚاٱْاب##١ , ق##اٍ تع##اىل    

اٜونَلٌحياَِّٞيسورَّلٓويِٜلٍٟيرومٍلذِىوخيَ٘ىٍَُلٌس ييييييًوح٘ زِّٟويلوٌُِٝٙحيح٘غَِّّْجَخصِيػَُّٛيطَخرٌَحيٍِٜٟيرومٍلذِىوخيًويط

 . (2)صسوكِْٛ 

ٜٚؿعٛ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ إىل املااؾق٠ ٚاملهاقع١ إىل 
 ؾعٌ اـريات , ٚعؿّ إقدا٥ٗا أٚ سٍُٛ ايتهٜٛـ ؾٝٗا .

ٚدا٤ ايككإٓ بتعاٖؿ اي١ًُ بو ايعااؾ ٚبو اهلل عم ٚدٌ ٚتتك#ّٛ ٖ#فٙ   
هلل عم ٚدٌ , ٚايُ#ؿق١ ٚاٱنج#اق َٓٗ#ا ؾً#ِ ٜهت#ـ اي#ٓيب       اي١ًُ بفنكِٖ 

٢ًَ اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ ب#ا٭َك بايُ#ؿق١ , إمن#ا أَ#ك باٱنج#اق َٓٗ#ا أٟ          
باٱنجاق َٓٗا آل ايهك ٚغؿ١ٝ , ٚنفا باٱنجاق َٔ ايُؿق١ آل ايع١ْٝ٬ , ث#ِ  

                                                           

 . 8نٛق٠ ايتشكِٜ  (1)
 . 153نٛق٠ ا٭عكاف  (2)
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ب١ بٝٸٔ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚآل ـات اـيا١ ٚاؿؿٜح َٓاؾع ايتٛ
 ٚايفنك ٚايُؿق١ بأْٗا بًػ١ ٚقكبإ ٚٚن١ًٝ يًؿٛل بهٌ َٔ:

 ايكلم ايهكِٜ . ا٭ٍٚ :
 ايُٓك ٚايػًا١ . ايجاْٞ :
 اؾرب ٚايتؿاقى ٚتؿٌٓ اهلل عم ٚدٌ بايعٛض ملا ؾات . ايجايح :

ٚاؾاٸاق انِ َٔ أمسا٤ اهلل عم ٚدٌ أٟ أْ٘ جيرب عااؾٙ ع٢ً سهُ#٘ ,  
 ٚدًُِٗ ع٢ً عااؾت٘ ٚـنكٙ .

 ٚاؾاٻاق َٔ املًٛى: ايعاتٞ.)
 ٚقٌٝ نٌ عات دٳاٻاق, ٚدٹاِّري.
 ٚقًا دٳاٻاق: ٫ تؿغً٘ ايكمح١.

ًٖط ق##اٖك, ق##اٍ اهلل ع##م ٚد##ٌ: )ٚ َ##ا أْ##ت عً##ِٝٗ   ٚقد##ٌ دٳاٻ##اق: َه##
 .(2)(. أٟ َهًط تكٗكِٖ ع٢ً اٱن٬ّ(1)َظاٻاق(

 ٚآل اٯٜ##١ أع##٬ٙ ؾع##٠ٛ يٓا##ف ايعٓ##ـ , ٚإدتٓ##ا  اٱقٖ##ا  , ٚٚقؾ آل 

 .(3)صًوروشًّحيرٌِوحِ٘ذوطِِيًوٍَ٘ٛيّوـٍموْٙنِِيؿوزَّخسًحيشوًِّّْخعٝه٢ عًٝ٘ ايه٬ّ ط

 .(4)صًوروشًّحيرٌِوحِ٘ذوٍّوِيًوٍَ٘ٛيّوٍُٕٟيؿوزَّخسًحيلوصًِّْخٚآل د٢ٝ ٚقؾ قٛي٘ تعاىل ط

ٚامل#كاؾ َ#ٔ )تٴذ#ربٚا( أٟ ٜتؿٓ#ٌ اهلل ع##م ٚد#ٌ عً#ٝهِ به#ؿ ؾك##كنِ        
 ْاع ٚؾكتؿَٛٙ .ٚقدٛع ايتؿاقى َا ؾات , َٚا 

( : ّٕ ًِجٴٛ ُٵكٴٚ بٔ ُن َٳؿاقٹكٳٙ قاٍ عٳ  ٜكاٍ : دٳاٳكٳ اهلُل ؾ٬ّْا ؾادٵتٳاٳكٳ أٟ نٳؿٻ 
ٖٳا ؾ٬ ادٵتٳاٳكٵ ... ٫ٚ نٳَك٢ املا٤ٳ ٫ٚ قا٤ٳ ايًذٳكٵ .   ٓٸا بعؿٳ َٹ ٍٳ   َٳٔ عا

                                                           

 . 45نٛق٠ م  (1)
 . 3/392احملهِ ٚاحملٝط ا٭عظِ  (2)
 . 32نٛق٠ َكِٜ  (3)
 . 14نٛق٠ َكِٜ  (4)
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ٍٳ ٍٳ : داقٳ َٚا  .(1) (َع٢ٓ عا
 ٚنًِ ٚآي٘ عًٝ٘عٔ نعا بٔ عذك٠ قاٍ : قاٍ قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل ٚ)

ايٓ#اق   , ٜا نعا بٔ عذك٠ إْ٘ ٫ ٜؿغٌ اؾ١ٓ ؿ#ِ ٚؾّ ْات#ا عً#٢ ن#شت     :
أٚىل ب٘ , ٜا نعا بٔ عذك٠ ايٓاى غاؾٜإ ؾػاؾ آل ؾهاى ْؿه#٘ ؾُعتكٗ#ا ,   

 ٗا . كٚغاؾ َٛب
 ٜا نعا بٔ عذك٠ اي٠٬ُ قكبإ . 

ٚايُ##ّٛ دٓ##١ , ٚايُ##ؿق١ تيؿ##٤٢ اـي٦ٝ##١ نُ##ا ٜ##فٖا اؾًٝ##ؿ عً##٢   
 .(2)(ايُؿا

يكؿ دعٌ اهلل عم ٚدٌ اؿٝا٠ ايؿْٝا ؾاق ايككبإ ايفٟ ب٘ ٜتكك  ب٘ إىل 
اهلل عم ٚدٌ , ٚيٝو َٔ سُك يٓكٚ  ايككب#إ , ٫ٚ خي#تِ با٭غٓٝ#ا٤    
ؾًٌُٝ ست٢ ايؿككا٤ , ٚنٌ عااؾ٠ بؿ١ْٝ ناْت أٚ َاي١ٝ ٖ#ٞ قكب#إ ٚتمنٝ#١    

باْ#ّا  يًٓؿو , يكؿ نأٍ ًاع١ ايٓيب قُؿّا َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ قك    
تأنً٘ ايٓاق , ٚقؿ دا٤ ايككإٓ بايؿؾاع عٔ ب١ٓٝ اٱن٬ّ ٚايؿؿا٤ ؾٕٚ ايٓا٠ٛ 

 ٚايتٓمٌٜ قكب١ ٚقكباّْا .
ٌٖٚ ت٠ٚ٬ آ١ٜ اياشح قكبإ , اؾٛا  ْع#ِ , ؾه#ٌ ت#٠ٚ٬ ٖ#ٞ قكب#إ      
٭ْٗا ن٬ّ اهلل عم ٚدٌ , ٚملا ؾٝٗا َٔ ايت#ؿبك ٚاهلؿاٜ#١ يًعُ#ٌ ايُ#احل ,     

 . ٚاٱسرتال َٔ ؾعٌ ايه٦ٝات
ٚتاو آ١ٜ اياشح إٔ املعذم٠ أَك تعا#ؿٟ ٜ#أتٞ َ#ٔ عٓ#ؿ اهلل ع#م ٚد#ٌ       

 بٛاني١ ا٭ْاٝا٤ , ٫ ْؿقٟ بعًت٘ ع٢ً مٛ اـُّٛ .

 صطَؤُُْٔٙوَيح٘نَّخسَطذفعري

                                                           

 . 1/2582تاز ايعكٚى  (1)
 . 2/217ايؿق املٓجٛق  (2)
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َٔ غُا٥ِ ايٓاق اٱسكام بايياع ٚاملا١ٖٝ , ٚيٝو باٱغتٝ#اق , نُ#ا   
اٯٜ#١ َ#ؿ١    ٜكاٍ : ايٓاق ؼكم ٚامل#ا٤ ٜه#كٞ , ٚايه#ٝـ ٜكي#ع , ٚمل ت#فنك     

اٱسكام يًٓاق إمنا ـنكت َؿ١ ا٭نٌ ياٝإ َْٛٛع١ٝ ١٦ًَٝ اهلل عم ٚدٌ 
بفات ايؿعٌ ست٢ ٫ ٜاك٢ يًككبإ أثك أٚ قَ#اؾ , يًتأن#ؿ َ#ٔ املعذ#م٠ ٚإٔ     

 ايٓاق ْالي١ َٔ ايهُا٤ .  
ٚن#ًِ  ٚآي٘ مسعت قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ):  أبٛ ٖكٜك٠ٚعٔ أبٞ  

ا٭ْاٝا٤ قاتٌ أٌٖ َؿ١ٜٓ ست٢ إـا ناؾ إٔ ٜؿتتشٗا , غًٞ ٜكٍٛ : إٕ ْاٝا َٔ 
إٔ تػك  ايًُو ؾكاٍ هلا: أٜتٗا ايًُو إْو َأَٛق٠ ٚأْا َأَٛق عكَت 
عًٝو , إ٫ قنؿت ناع١ َٔ ايٓٗاق , ق#اٍ : ؾشاه#ٗا اهلل ست#٢ اؾتتشٗ#ا ,     
ا ٚناْٛا إـا أَابٛا ايػٓا٥ِ قكبٖٛا آل ايككبإ , ؾذا٤ت ايٓاق , ؾأنًتٗا , ؾًُ
أَابٛا , ْٚعٛا ايككبإ , ؾًِ ػ٧ ايٓاق تأنً٘ , ؾكايٛا : ٜا ْيب اهلل َا يٓا 

 ٫ ٜكاٌ قكبآْا ؟
 قاٍ : ؾٝهِ غًٍٛ قايٛا : ٚنٝـ يٓا إٔ ْعًِ َٔ عٓؿٙ ايػًٍٛ؟ 
قاٍ : ِٖٚ اثٓا عًك نايا قاٍ : ٜااٜعين قأى نٌ ناط َ#ٓهِ ؾااٜع#٘    

ِٓٗ ؾكاٍ ي٘ : عٓ#ؿى  قأى نٌ ناط قاٍ : ؾًمقت نـ ايٓيب بهـ قدٌ َ
 ايػًٍٛ ؾكاٍ : نٝـ يٞ إٔ أعًِ عٓؿ أٟ ناط ٖٛ ؟

قاٍ : تؿعٛ نايو ؾتااٜعِٗ , قد٬ قد٬ , قاٍ : ؾؿعٌ ؾًمقت نؿ#٘   
به##ـ قد##ٌ ايػٓ##ا٥ِ , ؾذ##ا٤ت ايٓ##اق ؾأنًت##٘ , ؾك##اٍ نع##ا : َ##ؿم اهلل    
ٚقنٛي٘ ٖهفا ٚاهلل آل نتا  اهلل ٜعين آل ايت#ٛقا٠ ث#ِ ق#اٍ : ٜ#ا أب#ا ٖكٜ#ك٠       

 ٚنًِ أٟ ْيب نإ ؟ٚآي٘ ثهِ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ أسؿ
ٔ ْ#ٕٛ . ق#اٍ : ؾش#ؿثهِ أٟ قكٜ#١     قاٍ : ٫ . قاٍ نعا : ٖٛ ٜٛي#ع ب#   
 ؟ٖٞ
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 .(1) (قاٍ : ٫ . قاٍ : ٖٞ َؿ١ٜٓ أقدا 
َٚٔ غُا٥ِ ا٭ْاٝا٤ إٔ امل١٦ًٝ آل تع#ٝو َعذ#ماتِٗ هلل ع#م ٚد#ٌ ,     

املعذم٠ ييؿّا ٚقمح١  ْعِ قؿ ٜهتذٝا اهلل عم ٚدٌ ياعض املها٥ٌ آل با 
َٓ٘ تعاىل غا١َ يًُ٪َٓو , ٚآل اٯ١ٜ تفنري بٓاق اٯغك٠ , ٚأْٗا تأنٌ دًٛؾ 

 ايفٜٔ نؿكٚا ٚعًُٛا ايه٦ٝات .
ٟٚٔ إٔ بعض املًٛى لاق قرب أبٞ ٜمٜؿ اياه#ياَٞ , ؾك#اٍ : ٖ#ٌ ٖٓ#ا     ) قٴ

 أسؿ ممٔ أؾقى ايًٝؼ أبا ٜمٜؿ اياهياَٞ؟
 ٘ , ؾكاٍ : َا مسعتٳ٘ ٜكٍٛ؟ ؾأت٢ بًٝؼ ناري , ؾكاٍ : أْت أؾقنت

 ؾكاٍ : مسعتٴ٘ ٜكٍٛ : ) َٔ قآْٞ ٫ تأنً٘ ايٓاق ( . 
ؾكاٍ املًو : ٖفا مل ٜهٔ يًٓيب عًٝ٘ اي٠٬ُ ٚايه٬ّ ; ؾكؿ قآٙ نجري َٔ 

 ايهؿاق ؾؿغًٛا ايٓاق , ؾهٝـ ٜهٕٛ يػريٙ؟ 
ٚن#ًِ  ٚآي#٘  ؾكاٍ ي٘ ايًٝؼ : ٜا ٖفا , ايهؿاق مل ٜ#كٚٙ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘    

ْ٘ قنٍٛ اهلل , ٚإمنا قأٚٙ ع٢ً أْ٘ قُؿ بٔ عاؿ اهلل , ؾههت . ٚاهلل ع٢ً أ
 ٫ٚ أٌَ هلفا ايكٍٛ َْٚٛٛع٘ . (2)(تعاىل أعًِ

٫ٚ ؾيٌٝ ع٢ً إٔ ايفٟ قآ٣ ايٓيب قُؿّا ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٫ 
تأنً٘ ايٓاق , ٚمل ٜكٌ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ َٔ قآْ#ٞ ٫ ٜ#ؿغٌ   

اؿانِ عٔ أبٞ  نإ ٜهجك َٔ ؼفٜك أَشاب٘ َٔ ايٓاق , )ٚق٣ٚايٓاق , إمنا 
ٚنًِ ٜ#ّٛ أس#ؿ    ٚآي٘ قاٍ ير قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ,نعٝؿ اـؿقٟ 

 ؾتًكاٙ أبٞ ؾًشو ايؿّ عٔ ٚدٗ٘ بؿُ٘ ٚالؾقؾٙ ؾكاٍ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘

                                                           

 .6/223املهتؿقى   (1)
 .2/325اياشك املؿٜؿ  (2)
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َٔ نكٙ إٔ ٜٓظك اىل قدٌ غايط ؾَ٘ ؾَٞ ؾًٝٓظك اىل َايو }:  ٚنًِ ٚآي٘
 . (1)({نٓإبٔ 

باٱْ##اؾ١ إىل ايتا##أٜ ب##و ي##ػِ اي##ٓيب َ##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚن##ًِ  
 ٚقنايت٘ , ٚبو ايُاؿو آل لَاِْٗ .

يكؿ عًكٛا امياِْٗ ع٢ً َعذم٠ ٖٚٞ ْمٍٚ ْاق بٝٓ#ا٤ َ#ٔ ايه#ُا٤ هل#ا      
ق#اٍ ايه#ؿٟ : إٕ اهلل تع#اىل أَ#ك ب#ين      ؾٟٚ يتأنٌ ايككبإ اي#فٟ ٜككبْٛ#٘ )  

َٔ دا٤نِ َٔ أسؿ ٜمعِ أْ٘ قنٍٛ ؾ٬ تُؿقٛٙ ست٢ إنكا٥ٌٝ آل ايتٛقا٠ : 
 ٜأتٝهِ بككبإ تأنً٘ ايٓاق ست٢ ٜأتٝهِ املهٝض ٚقُؿ,

    ٕ ٚمل ٜجا#ت ق#ٍٛ    (2) (ؾإـا أتٝانِ ؾآَٓٛا بُٗا ؾإُْٗا ٜأتٝ#إ بػ#ري قكب#ا
ايه##ؿٟ ٖ##فا , ٫ٚ ؾيٝ##ٌ عًٝ##٘ , ٚإمن##ا تٓؿ##ٞ آٜ##١ اياش##ح َج##ٌ ٖ##فا ايعٗ##ؿ 

 ٚايًك  .
تياٚي٘ آل أؾ#كاؾ ايمَ#إ ٚت#ٛاقخ ا٭دٝ#اٍ ي#٘ ,      َٚٔ غُا٥ِ ايعٗؿ 

ؾكٛهلِ طعٗؿ ايٝٓا (أٟ بٛاني١ ا٭ْاٝا٤ ايهابكو ٚايهتا ايهُا١ٜٚ , َٚٔ 
 ٚظا٥ـ غامت ا٭ْاٝا٤أَٛق :

 : تُؿٜل ٚتأنٝؿ َا دا٤ ب٘ ا٭ْاٝا٤ ايهابكٕٛ . ا٭ٍٚ
: ْؿٞ ايتماسِ ٚايتعاقض عُا دا٤ ب٘ ا٭ْاٝا٤ ايهابكٕٛ ٚاي#ٓيب  ايجاْٞ 

 ُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ .ق
 : تاًٝؼ ايكناي١ يًٓاى ًٝعّا .ايجايح 
 : ايؿؾاع عٔ ن١ًُ ايتٛسٝؿ . ايكابع 

 لأىْ تطالْ شسغ اٌمستاْ  

                                                           

 .10/455ناٌ اهلؿ٣ ٚايكياؾ آل نري٠ غري ايعااؾ  (1)
 .3/305ايهًـ ٚاياٝإ يًجعًيب  (2)
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نأيت٘ ٚقؾت ن١ًُ ايككبإ آل آ١ٜ اياشح , ٚنٝـ إٔ طا٥ؿ١ َٔ ايٓاى 
ٚنًِ ع١ً ٱمياِْٗ بايتُؿٜل بٓا٠ٛ قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ دم٤ ؾذعًت٘ , 

َٔ ايهُا٤ , ١ً ؾٗٛ ْاق بٝٓا٤ هلا ؾٟٚ ؾتٓمٍ ع, أَا اؾم٤ ايجاْٞ َٔ ٖفٙ اي
أْٗ#ا يٝه#ت ن#شكا ,    , ٚنفا ي#ٕٛ ايٓ#اق بٝٓ#ا٤ يتأنٝ#ؿ     ٚيك  ايٓمٍٚ ٖفا 

ؾتأنٌ ايككبإ ست٢ إـا َا اقتؿعت مل ٜعؿ أثك يًككبإ , ٖٚفا اؾم٤ ٖٚ#ٛ  
 .ُا تؿٍ عًٝ٘ آ١ٜ اياشح, نايٓاق ٖٛ ا٭ِٖ إـ نإ َعذم٠ يعؿؾ َٔ ا٫ْاٝا٤ 

ٌٖٚ تؿٍ اٯ١ٜ بايؿ٫ي#١ ايتٓ#١ُٝٓ عً#٢ إق#كاقِٖ بكن#اي١ اي#ٓيب قُ#ؿ        
٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚيهِٓٗ عًكٛا ايتُؿٜل بٗا ٚاتااع٘ بككبإ ايٓاق 
, أّ أْٗ##ِ مل ٜك##كٚا َ##ٔ ا٭َ##ٌ بٓا##٠ٛ قُ##ؿ َ##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚن##ًِ  

 اؾٛا  َٔ دٗات :
أي١ ٫ب##ؿ َ##ٔ ايكد##ٛع ؾٝٗ##ا إىل آٜ##ات ايك##كإٓ   : َج##ٌ ٖ##فٙ امله##  ا٭ٚىل

ا٭غك٣ أَٜٓا بًشاظ إٔ ايككإٓ ٜؿهك بعٓ٘ بعَٓا , ٌٖٚ ٖٓاى آٜات تتعًل 
 عاٍ ًاع١ ايككبإ ٖ٪٤٫.

: َْٛ##ٛع١ٝ ٚأن##اا  ْ##مٍٚ ـات آٜ##١ اياش##ح ٚآٜ##ات ايك##كإٓ     ايجاْٝ##١
 اـا١َ باملكاّ .

ُ#ؿقٛا بٓا#٠ٛ   أِْٗ مل ٜ٪َٓ#ٛا أٚ ٜ ع٢ً ٚتؿٍ أناا  ْمٍٚ آ١ٜ اياشح 
 قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ .

 غااقٖا .أ: إنتشٓاق ايه١ٓ ايٓا١ٜٛ ايكٛي١ٝ ٚايؿع١ًٝ ٚ ايجايج١
: َا تكتا ع٢ً آ١ٜ اياشح َٔ ا٭ثك بعؿ ْمٍٚ آ١ٜ اياشح , ؾ٬  ايكابع١
َٔ أٌٖ ايككبإ قؿ ؾغًٛا اٱن٬ّ , نُا اْتؿع نجري َٔ ايٓاى  ابؿ إٔ ييك

 َٔ آ١ٜ اياشح َٔ دٗات :
 : اٱعكاض عٔ ايفٜٔ ًٜرتطٕٛ ٱمياِْٗ يكٚطَا . ا٭ٚىل
 ذمات ع٢ً ايٓيب .ع: إدتٓا  ْٚع ايًكٚ  ٚطًا امل ايجا١ْٝ
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ُٓك ايٓيب قُؿ َ#٢ً  ٚسذ١ ي: إؽاـ آ١ٜ اياشح ٚثٝك١ مسا١ٜٚ  ايجايج١
 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ . اهلل

: اٱنتؿا٤ باملعذمات ايت دا٤ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  ايكابع١
 ٚنًِ ٚؾغٍٛ اٱن٬ّ .

 .(1)صًوّونٍصَشوَْيح٘ٙ وَي٠َصٍشًحيلوضِّضًحطيٝهٕٛ َٔ َعاْٞ قٛي٘ تعاىل 

ٜه#ٕٛ  إـ ٖفا ايُٓك أعِ َٔ إ خيتِ مبٝؿإ ايكتاٍ ٚناس١ املعكن١ ٚ
 ٚؾؾعّا ي٘ , يٝهٕٛ َٔ ٚدٛٙ تكؿٜك اٯ١ٜ أع٬ٙ :ٚاق١ٝ َٔ ايكتاٍ 

 : ُٜٚٓكى اهلل عم ٚدٌ بؿؾع ايكتاٍ َٔ ا٭ٌَ . ا٭ٍٚ
 : ُٜٚٓكى اهلل عم ٚدٌ بآٜات ايككإٓ . ايجاْٞ
: ُٜٚٓكى اهلل عم ٚدٌ باؿذ١ ٚايربٖإ , ٖٚفٙ اؿذ١ ٚن١ًٝ  ايجايح

 أٌَ هلا .ايت ٚإبياٍ ايؿعا٣ٚ , ؾف  ايٓاى يٲميإ 
: ُٜٚٓكى اهلل عم ٚدٌ بُريٚق٠ اؿذ١ ٚايربٖإ أنجك ْؿعَا َٔ  ابعايك
 ايهٝـ .

: ُٜٚٓ#كى اهلل ع#م ٚد#ٌ ؾٝه#ـ عٓ#و ٚع#ٔ امل#٪َٓو أٜ#ؿٟ          اـاَو
 ايهؿاق .

َٚٔ اٱعذال آل اٯ١ٜ أع٬ٙ أْٗا ٚقؾت َعيٛؾ١ ع٢ً ايؿتض بكٛي٘ تعاىل 

ح٘ٙ وَيٜوخيطََّذَّٚويٍِٜٟير٠َْزِٓويًوٜوخيطَؤَخَّشويًوَّظَِّٛي٠ِمٍٝوظَوَيلوٍَْٙٓويًوّويٍذِّوٓوييِْ٘وىٍِْشويَ٘ٓوي*ا٠ِ خيٌَظَلٍنوخيَ٘ٓويٌَظْلًخيَٜزِْنًخيط

 .(2)صًوّونٍصَشوَْيح٘ٙ وَي٠َصٍشًحيلوضِّضًحي*صِشوحؼًخيَٜغٍظًَِّْٝخ

امل#ؿ٠  َٚ#ٔ  ن#تُا١٥ ن#١ٓ   أنج#ك  يكؿ ٢َٓ ع٢ً قكبإ ايٓاق ايفٟ ـنكٚٙ 
ايت ناْت بو عٝه٢ ٚايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚمل ٜفنك إٔ 

                                                           

 .3نٛق٠ ايؿتض  (1)
 .3-1نٛق٠ ايؿتض  (2)
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ب#ٌ د#ا٤ مب#ا ٖ#ٛ أعظ#ِ ٚؾٝ#٘ ؾا٥#ؿ٠        بككبإ ايٓاق ,  دا٤عٝه٢ عًٝ٘ ايه٬ّ 
مما ٜؿٍ يًٓاى , ٚنفا ايفٟ دا٤ ب٘ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ  

١ , َٚ#ع ٖ#فا ؾ#إٕ    ع٢ً إٔ ايفٜٔ دا٤ٚا ب٘ ٢َٓ عًٝ٘ أنجك َٔ نتُا١٥ نٓ
ٖفٙ املعذم٠ , ٚمل ٜٓهكٖا , إمنا يٗؿ أْٗا َؿم ٚسل ,  ُٜـايكك إٓ مل 

 ٖٚٛ ؾيٌٝ ع٢ً إٔ ايككإٓ ْالٍ َٔ عٓؿ اهلل عم ٚدٌ .
ايؿْٝا ؾاق املعذمات , ٚنٌ َعذم٠ أٜاّ اؿٝا٠ يكؿ دعٌ اهلل عم ٚدٌ 

  ّ اهلل  َؿق١ ٖٚا١ َٔ عٓؿ اهلل عم ٚدٌ ي٬ْاٝا٤ ٚايٓاى ًٝعَا , َٚ#ٔ ن#ك
عم ٚدٌ أْ٘ إـا أْمٍ َعذم٠ إىل ا٭قض ؾإْٗا ٫ تػاؾق ايؿْٝا ٫ٚ تؿاققٗا , 
ؾأقاؾ اهلل عم ٚدٌ بآ١ٜ اياشح تجاٝت سكٝك١ َعذم٠ عؿؾ َٔ ايكنٌ بٓمٍٚ 
قيع١ َٔ ايٓاق تٓمٍ ؾتأنٌ َ#ا ٜك#ؿَٕٛ َ#ٔ قكب#إ , ؾُٝ#ؿقٕٛ بكن#ايت٘ ,       

ٌ إيٝٗ#ا ايعً#ِ   عذ#م عٓٗ#ا ايه#شك٠ ٚإٕ إدتُع#ٛا , نُ#ا مل ُٜ#      ٜٖٚ#ٞ آٜ#١   
ب#ايعًِ  اؿؿٜح َع إقتكا٥٘ آل ٖفا ايمَإ , ؾشت#٢ عً#٢ ؾ#كض ْ#مٍٚ ْ#اق      

ؾ٬بؿ إٔ ٜه#ٕٛ هل#ا أَ#ٌ َ#ٔ ا٭قض ؾرتتؿ#ع ـات ايٓ#اق أٚ املكنا#١ اي#ت         
ثِ تجا ع٢ً ايككبإ ع٢ً مٛ ايتعٝو , ٚست٢ يٛ سكقت#٘  أٚ أًَٗا ؼًُٗا 

 ؾإْٗا تاكٞ ي٘ أثكَا َٔ قَاؾ ٚمٛٙ .
بٝٓا٤ تته#ٕٛ آل ايه#ُا٤ ث#ِ تٗ#اط عً#٢      ْاق  فنٛق٠ ؾٗٞاملعذم٠ امل َاإ

ايككبإ ٚايٓاى َٔ سٛي٘ ؾ٬ ؼكم ثٝا  أسؿِٖ , ٖٚٛ َٔ سكا٥ل املعذم٠ 
ؾٗٞ قمح١ عا١َ يًٓاى , ؾفنكٖا ايككإٓ يتاك٢ ياٖؿَا ع٢ً َؿم قن#اي١  
 ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ , َٚٔ إعذال ايككإٓ آل املكاّ أَٛق :

 : ايتٛثٝل ايهُاٟٚ ملعذم٠ ْاق ايككبإ . ا٭ٍٚ
 نٌ قنٍٛ مبعذم٠ غا١َ ب٘ ١ُ٥٬َ ٭سٛاٍ ايمَإ .: ف٧  ايجاْٞ
 : نؿا١ٜ َعذم٠ ايككإٓ هلؿا١ٜ ايٓاى . ايجايح



   222ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   996معامل اإلميان / ج    

: ف٧ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ مبعذ#مات سه#١ٝ       ايكابع
 َتعؿؾ٠ .

ٚٯٜ#١ اياش#ح    : ؾغٍٛ ايٓاى اٱن٬ّ ًاع#ات ٚأؾٛاد#ا ,   اـاَو
َْٛٛع١ٝ آل إلاس١ ايًو عٔ ايٓؿٛى غُّٛ قناي١ ايٓيب قُؿ ٢ًَ 

 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ .

 .(1)صًوٜوخياطَخٍُٔٛيح٘شَّعٌَُٖيٌَخُزًُهَيًوٜوخي٠َيوخٍُٔٛيلونٍوَيٌَخ٠ْظَيٌَحقاٍ تعاىل ط

 
 ػٍُ ادلٕاظثح

ٚقؾت نًُ##١ ايككب##إ ث##٬خ َ##كات آل ايك##كإٓ , ٚؾٝ##٘ ي##اٖؿ عً##٢ إٔ  
ايٓاى نتتػف ايككبإ ٚن#١ًٝ ٚليؿ#٢ , ٚياٝ#إ ق#إْٛ ٖٚ#ٛ إٔ ايككب#إ ٫       

 ُٜض إ٫ هلل عم ٚدٌ , ياٝإ أَٛق : 
 : قإْٛ َُاسا١ ايككبإ يٛدٛؾ اٱْهإ آل ا٭قض . ا٭ٍٚ
: َ##ٔ إعذ##ال ايك##كإٓ إغا##اقٙ ع##ٔ ايككب##إ املتع##ؿؾ يٛي##ؿٟ آؾّ   ايج##اْٞ

ًوحطْللُٗيلوَٙلٍْيٍِٛي٠َزولؤَيحرٍنوللٍِيادوٚويرِلخْ٘لوُِّياِرْيَِشَّروللخييييايُ#ًاٝو ٖابٝ##ٌ ٚقابٝ#ٌ , ق##اٍ تع#اىل ط   

َٖيِاييييييي َِلخ ٓوي َٙنَّل ُِْظ َٖيأَل َِلخ ٍٟيحٓخولِشي ِٜل ْٗي َّزَّل ََّظ ي ٍٛ َ٘ل ًو ٝوخي ٍٟيَأكوِذِى ِٜ ي َٗ ُّزِّ ٌَُظ ٠ ٝولخيّوظََّزَّلُٗيح٘ٙ لوَيِٜلٍٟيييييٍُِشروخ٠ًخي

 .(2)صحَْ٘ٝظ ِّنيو

اِرْي:ي: عؿّ َش١ ايككبإ إ٫ هلل عم ٚدٌ , ٚتكؿٜك اٯ١ٜ أع#٬ٙ   ايجايح

 إىل اهلل . َِشَّروخيُِشٍروخ٠ًخ

 :  قإْٛ قاٍٛ اهلل عم ٚدٌ قكبإ املتكو .ايكابع

                                                           

 .7نٛق٠ اؿًك  (1)
 .27نٛق٠ املا٥ؿ٠  (2)
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إيٝ٘ بًااى يكؿ بٝٓت اٯ١ٜ أع٬ٙ إٔ اهلل عم ٚدٌ ٫ ٜٓٝع قكباَْا ٜكؿّ 
ايتك٣ٛ ٚاـ١ًٝ َٔ اهلل عم ٚدٌ , ٚؾٝ٘ ت١ُٝٓ ملًه١ ايتك٣ٛ عٓ#ؿ ايٓ#اى ,   
ٚإؽاـ اٱن٬ّ طكٜكَا يًػ١ًٝ َٔ اهلل عم ٚدٌ بإتٝإ ايياعات ٚإدتٓا  

 ايه٦ٝات .
ٚنإٔ َْٛٛع ايككبإ ناا يٛقٛع أٍٚ قتٌ آل ا٭قض , إـ َقتٌ ايفٟ 

كتٌ أغٝ٘ ٖابٌٝ اي#فٟ تكا#ٌ اهلل   مل ٜتكاٌ اهلل عم ٚدٌ قكباْ٘ ٖٚٛ قابٌٝ ب
 عم ٚدٌ قكباْ٘ .

ٌٖٚ ؾٝ٘ ؼفٜك َٔ ٚقٛع اـ٬ف آل ايككبإ اؾٛا  , ْعِ , ٚنإٔ آل 
ٖفٙ ايٛاقع١ إْ#فاقا يً#فٜٔ ٜكؿ#ٕٛ عٓ#ؿ َه#أي١ أن#ٌ ايٓ#اق يًككب#إ نه#اا          
ٱَتٓاعِٗ َٔ ؾغٍٛ اٱن٬ّ , ٖٚٛ َٔ اٱعذال آل اياً#اق٠ بٓا#٠ٛ قُ#ؿ    

ٚنًِ , َٚكؿَات ٖفٙ اياعج١ َ#ٔ أٜ#اّ أبٝٓ#ا آؾّ عًٝ#٘      ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘
ًٸك بٗا .  ايه٬ّ , ايفٟ نإ خيرب أبٓا٤ٙ عٔ ٖفٙ ايٓا٠ٛ ٖٚٛ أٍٚ َٔ ب

سورَّنوخيًوحرٍموغٍيٌِْيٍِٛيسوعٌَالًيِٜلنٍيٍَٛيّوظُْٙلٌيييَٚٔ ؾعا٤ إبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ آل ايتٓمٌٜ ط

 . (1)صًوحْ٘لِْٕٝوشَيًوَّضؤِّْيٍِٛيا٠ِ ٓويأ٠َْضويحْ٘موضِّضَيحْ٘لوَِْٕٛيلوٍَْٙيٍِٛياّوخطِٓويًوَّموَِّٙٝيٍَٛيحِْٕ٘ظَخدو

يكؿ ناْت اياً#اقات ٚايهت#ا ايه#ُا١ٜٚ ايه#ابك١ بكن#اي١ اي#ٓيب قُ#ؿ        
 ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ نااَا يؿغٍٛ طا٥ؿ١ َٔ ايٓاى اٱن٬ّ .

قاٍ ابٔ إنشام : ٚسؿثين عاَِ بٔ عُك بٔ قت#اؾ٠ ع#ٔ قد#اٍ    قاٍ )
َ٘ قايٛا : إٕ مما ؾعاْا إىل اٱن٬ّ َع قمح١ اهلل تعاىل ٖٚؿاٙ يٓا ملا َٔ قٛ

نٓا ْهُع َٔ قداٍ ٜٗ#ٛؾ ٚنٓ#ا أٖ#ٌ ي#كى أَ#شا  أٚث#إ ٚن#اْٛا أٖ#ٌ         
نتا  عٓؿِٖ عًِ يٝو يٓا ٚناْت ٫ تماٍ بٝٓٓا ٚبِٝٓٗ يكٚق ؾإـا ًْٓا َِٓٗ 

 بعض َا ٜهكٖٕٛ قايٛا يٓا : 

                                                           

 .129نٛق٠ اياكك٠  (1)
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ْكتًهِ َع٘ قتٌ عاؾ ٚإقّ ؾهٓا نجريا إْ٘ قؿ تكاق  لَإ ْيب ٜاعح اٯٕ 
 َا ْهُع ـيو َِٓٗ 

ٚ نًِ أدآاٙ سو ؾعاْا إىل  ٚآي٘ ؾًُا بعح اهلل قنٛي٘ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ 
اهلل تعاىل ٚعكؾٓا َا ن#اْٛا ٜتٛع#ؿْٚٓا ب#٘ ؾااؾقْ#اِٖ إيٝ#٘ ؾآَٓ#ا ب#٘ ٚنؿ#كٚا         

 .(1)(ب٘

ٍَُٕ٘ٛيِٜللٍٟيحُّْ٘لللشوٍييًوََّ٘لللذٍيأَىٍَْٕٙنوللخيٜوللخيكولللٌٍييٚٚقؾ ايككب##إ آل قٛي###٘ تع##اىل ط  

ٌٌٍََٙالَي٠َصوشوىٍَٛيح٘ زِّٟويحط خَزًُحيٍِٜٟيدًَِٞيح٘ٙ وِيُِشٍروخ٠ًخيي*ًوصوشٌَّْنوخيحّٓوخصِيَ٘موٙ يٍَٛيّوشٍؿِمٌَٞوي

 .(2)صاِ٘يوشًيروْٗيظٌَِٙحيلونٍيٍَٛيًورَِ٘ٓويإٌُِْيٍَٛيًوٜوخئَخ٠ٌُحيّوٍْظَشًَٞو

ٚخياؾٕٛ َٔ بيًٗا ثِ ٜكَٕٛٛ بتكؿميٗا يكؿ ناْٛا ٜتٛنًٕٛ با٭َٓاّ , 
قكباْا إىل اهلل عم ٚدٌ , نُا يٛ نإ بعٓ#ِٗ ٜعا#ؿ َ#َُٓا ث#ِ جيع#ٌ ٖ#فا       

 . (3)صروْٗيظٌَِٙحيلونٍيٍَٛايُِٓ قكباَْا إىل اهلل عم ٚدٌ آل ٬ْي١ ِٖٚٚ َِٓٗ , ط

أٟ عٓ#ؿَا س#ٌ بٗ#ِ ايع#فا  ٚاهل#٬ى غاب#ت ع#ِٓٗ تً#و اٯهل##١ ٚمل         
ٕ ايتكك  بٗا دٗاي١ ٚاؾرتا٤ ع٢ً اهلل عم ٚدٌ ؾٗٛ تُٓكِٖ ٚمل تٓؿعِٗ ٭

ناشاْ٘ ٫ ٜكض بعااؾ٠ غريٙ ٫ٚ ٜتكك  ي٘ با٭َٓاّ , ٚقؿ ٢ْٗ عٔ ايًكى 
, ٚتاو اٯ١ٜ أع٬ٙ قاَْْٛا ٖٚٛ إٔ قمح١ اهلل عم ٚدٌ تهال غٓا٘ , ٚأْ#٘  
تعاىل ٜكك  ايٓاى يًتٛب١ مبا ؾِٝٗ أٖ#ٌ ايٓ#٬ي١ ٚايؿه#ٛم , يكٛي#٘ تع#اىل      

 .(4)صشٌَّْنوخيحّٓوخصِيَ٘موٙ يٍَٛيّوشٍؿِمٌَٞوًوصوط

                                                           

 .2/37نري٠ ابٔ ًٖاّ   (1)
 .28-27نٛق٠ ا٭سكاف  (2)
 .28نٛق٠ ا٭سكاف  (3)
 .28نٛق٠ ا٭سكاف  (4)
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َٚٔ َعاْٞ اٯ١ٜ أع٬ٙ , ػًٞ قمح١ اهلل بعج١ ا٭ْاٝ#ا٤ باٱْ#فاق ٚف#٧    
 اٯ١ٜ أع٬ٙ ايت تتُٓٔ ايٓٗٞ عٔ نٌ َٔ :

تك#ك  إيٝٗ#ا ,   إؽاـ ا٭َ#ٓاّ ٚا٭ٚث#إ آهل#١ , ٚايمد#ك ع#ٔ اي     ا٭ٍٚ : 
 .ٚبٗا

 عااؾ٠ ا٭ٚثإ . ايجاْٞ :
 ايتميـ با٭َٓاّ إىل اهلل عم ٚدٌ . ايجايح :
ايٓٗٞ عٔ َؿاِٖٝ اي٬ٓي١ , ٚعٔ إؽاـ ايًكٜو هلل عم ٚدٌ ,  ايكابع :

اَِّٞيح٘ٙ للوويالَيّوىٍِْللشَيأٍَٞيَّشٍللشوَْيرِللوِيًوّوىٍِْللشَيٜوللخيدًَٞويرَِ٘للٓويِ٘ٝوللٍٟيّوشوللخءَيييق##اٍ تع##اىل ط

 .(1)صخًوٜوٍٟيَّشٍشِْْيرِخ٘ٙ وِيٌََّذٍيحٌْظَشوٍياِػًْٝخيلوفًِْٝ

ٚن#ًِ : تع#كض    ٚآي٘ عٔ أْو قاٍ : قاٍ قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘ٚ)
أعُاٍ بين آؾّ ب#و ٜ#ؿٟ اهلل ع#م ٚد#ٌ ٜ#ّٛ ايكٝاَ#١ آل َ#شـ كتتُ#١ ,         
ؾٝكٍٛ اهلل : أيكٛا ٖفا ٚاقاًٛا ٖفا . ؾتكٍٛ امل٥٬ه١ : ٜا ق  , ٚاهلل َا قأٜٓا 

 َٓ٘ إ٫ غريّا . 
٫ٚ أقاٌ ايّٝٛ َٔ ايعٌُ إ٫ َا أقٜؿ ؾٝكٍٛ : إٕ عًُ٘ نإ يػري ٚدٗٞ 

 .(2)(ب٘ ٚدٗٞ
نُا دا٤ت ا٭ساؾٜح بايٓٗٞ عٔ ايكٜا٤ , ٚبي٬ٕ ايعٌُ َع#٘ يٝه#ٕٛ   
َٔ با  ا٭ٚي١ٜٛ بي٬ٕ إؽاـ ايككبإ إىل ا٭ٚث#إ نُ#ا إٔ إؽاـٖ#ا قكباْ#َا     
 ياٖؿ ع٢ً أْٗا يٝهت آهل١ , ٫ٚ تكؿق ايكؾع عٔ ْؿهٗا أٚ عٔ غريٖا .

إبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ بههك ا٭ٚثإ ايت نإ ٜتكك  إيٝٗا َٚٔ قاٌ قاّ 
 قَٛ٘ , يٝهٕٛ َٛعظ١ يًٓاى , ٚنااَا ٱَتٓاع ايٓاى َٔ عااؾ٠ ا٭ٚثإ .

                                                           

 .48نٛق٠ ايٓها٤  (1)
 .6/432ايؿق املٓجٛق  (2)
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َِلخٌُ٘حيأَأ٠َْلضويٌَموْٙلضويىولزَحيرِآِ٘يوظِنولخييييييٚسُٝٓا نهٸ#ك ا٭َ#ٓاّ , ٚقؾ آل قٛي#٘ تع#اىل ط    

 ْؿهِٗ بإؽاـ ا٭َٓاّ آهل١.ياٝإ َهأي١ ٖٚٞ إقكاقِٖ ع٢ً أ (1)صّوخاِرٍشوحىَِْٛ

ٚمل ٜرتى ايٓاى بعؿ ٖفٙ املٛعظ١ ٚيأِْٗ , ؾكؿ أَك اهلل إبكاِٖٝ عًٝ٘ 
ايه٬ّ بٓكٌ إمساعٌٝ عًٝ٘ ايه٬ّ ٚأَ٘ ٖادك إىل َْٛع اياٝت اؿكاّ , 

ٓويييييييييٚآل ايتٓمٌٜ ط ٍِْظل ٍْلِشيِرُيَصٍسٍقيِلٍنلذويرو ٌوحٍديَو َِّّظلِيِرل ٍٟيُرسِّ ِٜل َٕنَضي يسورَّنولخيِا٠ِّلِيَأٍعل

شوحصِيحَْ٘ٝلوشَِّٚيسورَّنوخيٌََِِّْْ٘ٝحيح٘صَّيوسويٌَخؿٍموْٗيأٌَْجِذوسًيٍِٜٟيح٘نَّخطِيطَيٍلٌُِياَِ٘لٍْيٍِٛيًوحسٍصُِْيَلٍٛيِٜلٍٟيح٘ؼ ٝولييييي

 .(2)صَ٘موٙ يٍَٛيّوشٍُٕشًَٞو

ؾكؿ ـنك إبكاِٖٝ انِ اياٝت اؿكاّ َْٚٛع٘ َع أْ#٘ مل ٜآ#٘ بع#ؿ ٚمل    
 ٕ قٛاعؿٙ َٛدٛؾ٠ قاٌ إبكاِٖٝ .ٜكؾع ايكٛاعؿ َٓ٘ , مما ٜؿٍ ع٢ً ا

يكؿ أقاؾ اهلل عم ٚدٌ َٔ قٝاّ إبكاِٖٝ بآا٤ اياٝت ؾع٠ٛ ايٓاى يًشر 
ٚاٱتعاض َٔ ق١ُ إبكاِٖٝ ْؿه٘ ٚدٗاؾٙ آل قاقب١ ا٭َٓاّ َٔ أد#ٌ إٔ  
جيتٓا عااؾ٠ ا٭ٚثإ , ٚيٝهٕٛ ٖفا اٱدتٓا  َكؿ١َ يًتُؿٜل بٓا٠ٛ قُؿ 

ايٓاى َ#ع تك#اؾّ ا٭ٜ#اّ ع#اؾٚا يعا#اؾ٠       ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ , ٚيهٔ
ا٭ٚثإ ٚدا٤ٚا با٭َٓاّ ؾُٓاٖٛا باياٝت اؿكاّ , بإـٕ ٚإيكاف َٔ قاٌ 
قكٌٜ ايفٜٔ ِٖ َٔ ـق١ٜ إبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ , ٖٚٛ َ#ٔ أن#اا  ايكت#اٍ    
ٚاؿكٚ  بو ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚاملًكنو , أٟ أْٗ#ِ  

ى ٫ِْٗ اغتاقٚا عااؾ٠ ا٭ٚثإ ع٢ً ؾع٠ٛ اي#ٓيب  ٜتشًُٕٛ ٚلق ٖفٙ املعاق
 قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ يًتٛسٝؿ.

ٚدا٤ ـنك ايككبإ آل آ١ٜ اياشح ياٝإ ع#ؿّ امل٬لَ#١ بٝٓ#٘ ٚب#و ايٓا#٠ٛ      
ؾع٢ً ايٓاى إٔ ٜكاًٛا مبعذمات ا٭ْاٝا٤ ايت ًُٜشِٗ اهلل عم ٚدٌ هلا , 

                                                           

 .62نٛق٠ ا٫ْاٝا٤  (1)
 .37نٛق٠ ابكاِٖٝ  (2)
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دا٤ ب٘ َ#ٔ ايته#ايٝـ ايعااؾٜ#١ ,    ٚجيعًٗا ٚن١ًٝ هلؿا١ٜ ايٓاى ٚايكاٍٛ مبا 
ٚإـ نإ ٖٓاى آل لَإ نابل َٔ تعؿ٣ ع٢ً ا٭ْاٝا٤ ٚقتً#ِٗ , ؾٗٓ#اى َ#ٔ    
ُٜؿٕٚ عٔ بعج١ ايٓيب قُؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ , ٚإٕ د#ا٤ هل#ِ       

عٔ ابٔ َهعٛؾ قاٍ : اًْل ايكُك ع٢ً عٗؿ ايٓيب باملعذم٠ ايت نأيٛا , ٚ)
ت ق#كٌٜ : ٖ#فا ن#شك اب#ٔ أب#ٞ ناً#١ ,       ٚنًِ , ؾكاي ٚآي٘ ٢ًَ اهلل عًٝ٘

ؾكايٛا : اْتظكٚا َا ٜأتٝهِ ب٘ ايهؿاق ؾإٕ قُؿّا ٫ ٜهتيٝع إٔ ٜهشك ايٓاى 
اقرتب#ت   }نًِٗ , ؾذا٤ ايهؿاق ؾهأيِٖٛ ؾكايٛا : ْعِ قؿ قأٜٓ#اٙ ؾ#أْمٍ اهلل   

 .(2)((1){ايهاع١ ٚاًْل ايكُك 
آل ايٓٗاق إىل  أٟ إٔ قكًَٜا اْتظكٚا املهاؾكٜٔ تًو اي١ًًٝ ايفٟ ٜكؿَٕٛ
ؾُا ٚقؾ أسؿ َه١ ٌٖ قآٚا إًْكام ايكُك آل املٛاْع ايت ناْٛا نأيِٖٛ )

  .(3)(إ٫ أغرب باًْكاق٘
  حبث ٌغىي

 ٫ّ ايربلؽ . 

 ص ٚدّٖٛا :طَؤُُْٔٙوَيح٘نَّخسَؼتٌُ اي٬ّ آل ط

 إقاؾ٠ ايعٗؿ , ٚأْٗا ْاق تٓمٍ َٔ ايهُا٤ ـُّٛ ايككبإ . ا٭ٍٚ :
 ْاق تٓمٍ َٔ ايهُا٤ يًككبإ ٚغريٙ . ايجاْٞ :

ؾكؿ تٓمٍ يًا٤٬ ٚايعفا  , ٚقؿ تٓمٍ يًككبإ , ٚق#ؿ ُٜ#كف ايككب#إ    
 يك ايعفا  بٗفٙ ايٓاق , ٚتهٕٛ ٫ّ ايعٗؿ ع٢ً أقهاّ :

ايعٗؿ اي#فنكٟ ٖٚ#ٞ اي#ت ٜتك#ؿّ ي٬ن#ِ املع#كف بٗ#ا ـن#ك آل         ا٭ٍٚ : 

ٌٍَٞيح٘شَّعَلٌَٖيٌَؤَخولز٠َْخهَيأَخٍلزًحييييٌَموصولَيٌِشٍلوليينٝام ايه٬ّ , نُا آل قٛي٘ تعاىل ط
                                                           

 .1نٛق٠ ايكُك  (1)
 .9/339ايؿق املٓجٛق  (2)
 .6/238احملكق ايٛدٝم  (3)
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ؾاملكاؾ َٔ ايكن#ٍٛ آل اٯٜ#١ ٖ#ٛ َٛن#٢ عًٝ#٘ ايه#٬ّ , ٚآل يؿ#ظ         (1)صًورِْيً

ًوحَْ٘ٝلٍصونوخصَيٍِٜٟيح٘نِّغوخءِياِال يٜوخيٜوََٕٙضٍيأٍَّٝولخ٠ٍُُٕٛئِظَلخدويح٘ٙ لوِيييي)ايؿك١ٜٓ( آل قٛي٘ تعاىل ط

يٍَُٕ٘ٛيٜوخيًوسوحءوي رٍَُِٕ٘ٛيأٍَٞيطَزٍظَىٌُحيرِلؤٌٍَٜوحٍُِٕ٘ٛيَٜلٍصِلنِنيويوٍَْلشويَٜغولخٌِلِنيويٌَٝولخييييييلوٍٍَُْٕٙٛيًوأُكِٗ 

ٍٛيٌِْٝوخيطَشوحظٍَْظٍُٛيرِوِيٍِٜٟي حعٍظٍَٝظَمٍظٍُٛيرِوِيِٜنٍيََّٟيٌَآطٌُىََّٟيأُؿٌَسوىََّٟيٌَشِّعَشًيًوالَيؿَنوخفويلوٍَُْٕٙ

 .(2)صخرومٍذِيحٍَْ٘شِّعَشِياَِّٞيح٘ٙ ووئَخٞويلوًِْٙٝخيكوًِْٕٝ

٫ّ ايعٗؿ ايفٖين , ٜٚه٢ُ ايعًُٞ , أٟ اي#ت ٜتك#ؿّ ي٬ن#ِ    ايجاْٞ : 

َيح٘شَّعٌَِٖيَِخٌُ٘حياملعكف بٗا عًِ , قاٍ تعاىل ط َٖيح٘ٙ وَيًواَِ٘ َٗيَ٘يٍَٛيطَموخٌٍَ٘حياََِ٘يٜوخيأ٠َضو ًواِرَحيِِْ

 .(3)صّومٌٍََٙٝٞويشوٍْجًخيًوالَيّويٍظَذًَٞويكوغٍزَنوخيٜوخيًوؿوذ٠ٍَخيلوٍَْٙوِياروخءو٠َخيأًَوٌٍَ٘ئَخٞوياروخإَىٍَٛيالَ

ايعٗ##ؿ اؿٓ##ٛقٟ : أٟ ٜه##ٕٛ ا٫ن##ِ اي##فٟ ٜع##كف ب##ا٭يـ ايجاي##ح : 

َِخَٖيعوآًُِياََِ٘يٚاي٬ّ ساْكّا آل ـات٘ َْٚٛٛع٘ , نُا آل قٛي٘ تعاىل ط

ٜوٍٟيسوكِٛويًوكوخَٖيروٍْنويَٝولخيييؿوزوٍٗيّومٍصَِٝنِِيٍِٜٟيحْ٘ٝوخءِيَِخَٖيالَيلوخصِٛويحْْ٘وٌٍٚويٍِٜٟيأٍَٜشِيح٘ٙ وِياِال 

 .(4)صحْ٘ٝوٌٍؽَيٌََٕخٞويٍِٜٟيحَْ٘ٝىْشوِِنيو

ًوسودَّيح٘ٙ للوَيح٘ للزِّٟوئٍََللشًَحيرِىَللٍْفِيٍِٛيَ٘للٍٛيّونوللخٌُ٘حيخوٍْللشًحيًؤٍََللَيح٘ٙ للوَيَٚٓ##٘ قٛي##٘ تع##اىل ط

يح٘ٙ وَيًٌَِِّّخيلوضِّضًح يحِّْ٘ظَخَٖيًؤَخٞو ايكت#اٍ آل َعكن#١ اـٓ#ؿم ,    ؾ#املكاؾ   (5)صحَْ٘ٝئٍِٜنِنيو

                                                           

 .16نٛق٠ املمٌَ  (1)
 .24نٛق٠ ايٓها٤  (2)
 .104نٛق٠ املا٥ؿ٠  (3)
 .43نٛق٠ ٖٛؾ  (4)
 .25نٛق٠ ا٫سما   (5)
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ٚاُْكاف عًك٠ آ٫ف قدٌ َٔ املًكنو عٔ املؿ١ٜٓ بعؿ سُ#اقٖا ٭نج#ك   
 َٔ عًكٜٔ ي١ًٝ .

 نُا ؼتٌُ اي٬ّ إٔ تهٕٛ ٫ّ اؾٓو ايت ٖٞ ع٢ً أقهاّ أّٜٓا : 
٫ّ اؿكٝك١ ٚاملا١ٖٝ , ٖٚ#ٞ اي#ت ٫ ت#أتٞ )ن#ٌ( ب#ؿ٫ّ عٓٗ#ا ,       ا٭ٍٚ : 

 .(1)صنوخيٍِٜٟيحْ٘ٝوخءِئُٗ يشوٍِءٍيكوٍِّيأٌََيويَّئٍِٜنٌَٞوًوؿوموَْٙٚٓٗا قٛي٘ تعاىل ط

 ؾ٬ ُٜض ايكٍٛ )ٚدعًٓا َٔ نٌ َا٤ نٌ ي٧ سٞ( .
٫ّ اٱنتػكام ٖٚٞ ايت تًٌُ أؾكاؾ اؾٓو أٚ املْٛ#ٛع أٚ  ايجاْٞ : 

 اؿهِ , ٚايٓابي١ ؾٝٗا ف٧ )نٌ( بؿ٫ّ عٓٗا .
 نتػكام يًُذال ٚاملاايػ١ .٫ّ اٱ ايجايح :

ميهٔ ايكٍٛ ٖٓاى ٫ّ بكلؽ بو ٫ّ اؾٓو ٫ّٚ ايعٗؿ , ؾ#٬ ؽ#تِ   ٚ
مبعٗٛؾ ـنكٟ أٚ ـٖين , ٫ٚ ته#تػكم ن#ٌ أؾ#كاؾ اؾ#ٓو , ٖٚ#فا َاش#ح       

ّوخكوغٍشوسًيلوََٙيحْ٘مِزوخدِيدؿٜؿ ْأنه٘ آل ٖفا ايهؿك , َٚٓ٘ َج٬ّ آل قٛي٘ تعاىل ط

 .(2) صيٍضِثٌُٜٞوخيّوؤْطِْيٍِٛيٍِٜٟيسوعٌٍَٖياِال ئَخ٠ٌُحيرِوِيّوغٍظَ

ؾًٝو نٌ ايعا#اؾ ٜه#تٗم٥ٕٛ بايكن#ٌ , ٚي#ٝو ٖ#ِ َ#ٔ ايعٗ#ؿ ٚايؿ#كؾ         
 املعًّٛ .

ُٖيرًٌُُِحيلوزَحدويحْ٘لوشُِِّٚنُا آل قٛي٘ تعاىل ط ٍٛيحأل٠َْزِْوخءويرِىٍَْشِيكوٍُّيًو٠ٌَُّ ؾاي٬ّ  (3)صًوَِظَْٙيَ

 آل ا٭ْاٝا٤ مل تهٔ يًعٗؿ ٫ٚ يٲنتػكام إمنا ٖٞ بكلؽ بُٝٓٗا .
يٝو ِٖ اْاٝ#ا٤ َعٗ#ٛؾٕٚ , ٫ٚ ٜه#تػكم ا٫ن#ِ ا٭ْاٝ#ا٤ نً#ِٗ , ؾ#٬         

 ميهٔ ايكٍٛ : ٚقتًِٗ نٌ ا٭ْاٝا٤ .

                                                           

 .30نٛق٠ ا٫ْاٝا٤  (1)
 .30نٛق٠ ٜو  (2)
 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (3)
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 صُِْٗيَِذٍيؿوخءؤٍُٛيسَعٌَٗيٍِٜٟيَِزٍِِٙيرِخْ٘زوِّْنوخصِطلىٌه ذؼاىل  ذفعري  

َييييياٯ١ٜ َ#ٔ َُ#اؾٜل قٛي#٘ تع#اىل ط     ؾعٓ#ؿَا   (1) صٜلخيًودَّلولٓويسورُلٓويًويٜلخيَِٙل

ايرتطت طا٥ؿ١ ايككبإ ايفٟ ٫بؿ إٔ تأنً٘ ايٓاق مبكآ٣ َٚهُع َٔ ايٓاى 
, مل ٜرتنِٗ اهلل ٚيأِْٗ , إمنا أْمٍ اؾٛا  ٚاي#كؾ عً#٢ ي#كطِٗ , ٖٚ#ٛ     
َعذم٠ يًٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ بإٔ اهلل عم ٚد#ٌ ٜه#ُع َ#ا    

 ا عًٝ٘ بٓؿه٘ .ٜكٛي٘ ايٓاى يًٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚجيٝ
يتؿٍ اٯ١ٜ بايؿ٫ي١ ايت١ُٝٓٓ ع٢ً أْ٘ نإ ٜؿعٛ ايٓاى يٲميإ , ٜٚتًٛ 
عًِٝٗ ايككإٓ ٜٚاو هلِ َعذمات٘ , ْٚميت آٜ#١ اياش#ح آل املؿٜٓ#١ , ٚن#إ     
ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ قاٌ اهلذك٠ ٜيٛف عً#٢ ايكاا٥#ٌ آل   

ض ٜٚكاٌ ؾعٛت٘ ٜيًا َٓ٘ َٛنِ اؿر ٜؿعِٖٛ إىل اٱن٬ّ , َٚٔ مل ٜك
 إٔ ٜهتِ أَكٙ غ١ًٝ بيٌ ٚاؾرتا٤ قكٌٜ .

ٚنإ ٜؿعٛ ايٓاى آل َٛنِ اؿر ع٢ً مٛ اـُّٛ ٭ْٗا أيٗك سكّ 
إـ جيتُع اؿذٝر َٔ ايكاا٥ٌ ٚاياًؿات املػتًؿ١ آل َه١ يٗكٟ ـٟ ايكعؿ٠ 
ٚـٟ اؿذ١ , أَا بعؿ اهلذك٠ إىل املؿ١ٜٓ ؾكؿ نإ ٜكِٝ ايُ#٠٬ آل امله#ذؿ   

يٓاٟٛ ُٜٚيـ غًؿ٘ أَشاب٘ , ٚخيكز َٔ املهذؿ ٜٚمٚق بعض ٚدٗ#ا٤   ا
املؿٜٓ##١ ٚجيً##و َعٗ##ِ ٜٚ##ؿعِٖٛ إىل اٱن##٬ّ , ٜٚك##كأ عً##ِٝٗ ايك##كإٓ ,     
ؾايرت  بعض قدا٫ت أٌٖ ايهتا  ايفٜٔ ؾٝٗا ٱتااع٘ ٚتُؿٜكِٗ بكنايت٘ 

 اؾّا . ق١ٜ٩ ْاق تأتٞ َٔ ايهُا٤ يتأنٌ قكباّْا ٜككبْٛ٘ ٫ٚ تاكٞ َٓ٘ أثكّا أٚ قَ

ُِلْٗيَِلذٍيؿولخءؤٍُٛيسَعَلٌٗيِٜلٍٟيَِزٍِٙلِيييييييؾذا٤ اؾٛا  َٔ عٓؿ اهلل عم ٚد#ٌ ط 

 . (2) صرِخْ٘زوِّْنوخصِيًورِخ٘ زُِيُِْٙظٍُٛيٌَِٙٛويَِظَْٙظٌَُٝىٍَٛياٍِٞئُنٍظٍُٛيصوخدِِِنيو

                                                           

 .3نٛق٠ ايٓش٢  (1)
 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
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 ٚؼتٌُ د١ٗ اـيا  آل اٯ١ٜ ٚدّٖٛا :
يٓ#اق ْٚ#اق   : إقاؾ٠ غُّٛ ا٭يػاّ ايفٜٔ ايرتطٛا قكب#إ ا  ا٭ٍٚ
 ايككبإ .
 : تٛدٝ٘ اـيا  ٭ٌٖ ايهتا  ايفٜٔ آل املؿ١ٜٓ .ايجاْٞ 
: إقاؾ٠ غ##ري امله##ًُو ملٓ##ع تك##ؿِٜ ايً##كٚ  , ٚؾع##ٛتِٗ يع##ؿّ ايجاي##ح 

 اٱيتؿات إىل َجٌ ٖفٙ ايًكٚ  أٚ اٱْكٝاؾ ٭قبابٗا .
 : املكاؾ ايٓاى ًٝعّا .ايكابع 

ؿٜٓ##١ , ٚب##ح ا٫ي##اعات َٓ##ع املٓ##اؾكو َ##ٔ اٱقد##اف آل املاـ##اَو : 

ًواِرَحيٌَُّ٘حيح٘ زِّٟوياٜونٌَحيَِخٌُ٘حياٜونَّخيًواِرَحيخوَٙلٌٍحييٚأناا  ايكٜا ٚايؿت١ٓ , ٚآل ايتٓمٌٜ ط

 .(1)صاََِ٘يشوْوخؼِْنِيٍِٛيَِخٌُ٘حيا٠ِ خيٜوموٍُٕٛيا٠ِ ٝوخي٠َلٍَٟيَٜغٍظَيٍضِثٌُٞو

يًتش#كٜض  لدك املًكنو عٔ اؽاـ يك  ْاق ايككبإ ن#ااّا   ايهاؾى :
 ع٢ً قتاٍ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ .

ٚاملػتاق ٖٛ ا٭ٍٚ َع إْتؿاع ايٓاى ًٝعّا َٔ َْٛٛع اـيا  , ياٝإ 
قإْٛ ٖٚٛ إٔ ايٓها١ بو َٝػ١ اـيا  َْٚٛٛع٘ آل ايككإٓ ٖٞ ايعُ#ّٛ  

 ٚاـُّٛ امليًل , ؾاملْٛٛع أعِ .

يَِلذٍيؿولخءؤٍُٛيسَعَلٌٗييييياملهتككأ َ#ٔ ط ٚأِٜٗ أنجك اْتؿاعّا َٔ ٖفا اٱستذاز  ُِلْٗ

 (2) صِٜللٍٟيَِزٍِٙللِيرِخْ٘زوِّْنوللخصِيًورِخ٘ للزُِيُِْٙللظٍُٛيٌَِٙللٛويَِظَْٙظَُٝللٌىٍَٛياٍِٞئُنٍللظٍُٛيصوللخدِِِنيويييي

اؾٛا  يٝو َٔ سهِ عاّ غُّٛ ا٭نجك ْؿعّا ؾك#ؿ ٜه#ٕٛ امله#ًِ أنج#ك     
 يًتٛب١ ٚاٱْاب١ . ْؿعّا َٔ غريٙ , نُا اْتؿع َٓ٘ ايٓاى َٚاق سذ١ ٚنااّا

                                                           

 .14نٛق٠ اياكك٠  (1)
 .183نٛق٠ اٍ عُكإ  (2)
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٫ٚ ٜعًِ َٓاؾع ٖفا اٱستذاز ٚنٌ أَك ْالٍ َٔ عٓ#ؿ اهلل ع#م ٚد#ٌ     

ص إ٫ اهلل عم ٚدٌ , َٚ#ٔ اٯٜ#ات آل املك#اّ إٔ ٖ#فٙ املٓ#اؾع      ُِلْٗيإىل ايٓيب ط

َتذؿؾ٠ ٚآل نٌ ع#اّ , ٖٚ#ٌ تً#ٌُ أبٓ#ا٤ ٚـقاقٟ اي#فٟ اٖت#ؿٚا ب#ا٭َك        

, اؾٛا  ٖٛ ا٭ٍٚ , ٖٚٛ  ص أّ أْ٘ غاّ بايفٜٔ اْتؿعٛا َُِْٓ٘ٗايككآْٞ ط

 َٔ أنكاق متهو املهًُو بؿِٜٓٗ  ٚسك١َ اٱقتؿاؾ .
َٚٔ إعذال ايككإٓ  ٍٛ اـيا  اـاّ يًٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘  

ّوخأَُّيولخيح٘شَّعَلٌُٖيروِّٙلهْيٜولخيأ٠ُلضَِٖياٍَِْ٘لٓويييييييٚنًِ يعُّٛ املهًُو إ٫ َا غكز بايؿيٌٝ َجٌ ط

ٍْموللْٗيٌَٝوللخيروٙ ىْللضويسِعوللخَ٘ظَوَيًوح٘ٙ للوَيّومٍصِللَٝٓويِٜللٍٟيح٘نَّللخطِياَِّٞيح٘ٙ للوويالَيِٜللٍٟيسورِّللٓويًواٍِٞيَ٘للٍٛيطَ

 . (1) صّويٍذُِيحٌٍَّْ٘ٚويحَْٕ٘خٌِشِّٟو

ٜوخئَخٞويَٜلوَّٝذ يأَروخيأَكوذٍيٍِٜٟيسِؿوخٍُِٕ٘ٛيًوٍَِٕٟ٘يسوعٌََٖيح٘ٙ لوِييَٚٓٗا قٛي٘ تعاىل ط

ٚاٱن#تؿ٫ٍ آل املك#اّ آل    (2) صوَيرُِٕلِّٗيشولٍِءٍيلوًِْٙٝلخيييًوخوخطَٛويح٘نَّزِِّْنيويًؤَخٞويح٘ٙ لي

 ٖفٙ اٯ١ٜ ٭ٍٚ َك٠ .
ٚاـيا  آل آ١ٜ اياشح َٛد٘ إىل اي#ٓيب ٚبٛان#يت٘ إىل ا٭َ#١ , ٚن#فا     

 يؿظ طقٌص آل ايككإٓ إ٫ َا ؾٍ ع٢ً ايؿيٌٝ ع٢ً اـ٬ف . 
ٜ#١  ٚايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ غامت ا٭ْاٝا٤ ي#فا ـن#كت اٯ  

ف٧ ايكنٌ قاٌ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ ٚي#ٝو َ#ٔ آٜ#١ آل       
ايككإٓ تتُٓٔ اٱغااق أٚ اٱياق٠ إىل ْيب أٚ قنٍٛ َٔ بعؿٙ , ٖٚ#ٛ َ#ٔ   

ٜولخييإعذال ايك#كإٓ , ٚق#ؿ ٚقؾت آٜ#١ ؽ#رب أْ#٘ غ#امت ا٭ْاٝ#ا٤ , ق#اٍ تع#اىل ط         

                                                           

 .67نٛق٠ املا٥ؿ٠  (1)
 .40نٛق٠ ا٭سما   (2)
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عٌََٖيح٘ٙ وِيًوخوخطَٛويح٘نَّزِِّْنيويًؤَخٞويح٘ٙ وَئَخٞويَٜلوَّٝذ يأَروخيأَكوذٍيٍِٜٟيسِؿوخٍُِٕ٘ٛيًوٍَِٕٟ٘يسو

ْٚميت اٯ١ٜ أع٬ٙ عٓؿَا تمٚز ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘  (1) صرُِِّٕٗيشوٍِءٍيلوًِْٙٝخ

ٚآي٘ ٚنًِ لٜٓا بٓت دشٌ , ٚقاٍ بعِٓٗ  تمٚز س١ًًٝ ابٓ٘ ٭ٕ لٜؿ بٔ 
 ساقث١ نإ ٜه٢ُ لٜؿ بٔ قُؿ .
آل اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚغامت ايٓاٝو أٟ آغكِٖ  ٚمل ٜكؾ يؿظ غامت آل ايككإٓ إ٫

. 
 َٚٓ٘ َٔ قكأ بههك ايتا٤ أٟ أْ٘ غتُِٗ ٚناييابع ايفٟ غتُٛا ب٘ .

ٚإٕ قٌٝ إٔ عٝه٢ عًٝ٘ ايه٬ّ ٜٓمٍ آل آغك ايمَإ , ٚاؾٛا  إمنا نإ 
عٝه٢ قن٫ّٛ قاٌ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٖٚٛ ق#ؿ قؾ#ع إىل   

ًوٜوخيَِظٌَُٙهَيًوٜوخيصوَٙزٌَهَيًوٍَِٕٟ٘يشَزِّوويَ٘يٍَٛيًواَِّٞيح٘ زِّٟويحخٍظٍََُٙلٌحييايهُا٤ , قاٍ تعاىل ط

 .(2) صٌِْوِيٍَِِ٘يشوٍّٓيِٜنٍوَيٜوخيَ٘يٍَٛيرِوِيٍِٜٟيلٍِْٙٛياِال يحطِّزوخقويح٘ف ِّٟيًوٜوخيَِظٌَُٙهَيّوِّْنًخ

ٚآي#٘  عٔ ايعكباض بٔ ناق١ٜ قاٍ : ق#اٍ قن#ٍٛ اهلل َ#٢ً اهلل عًٝ#٘     ) 
إْٞ عٓؿ اهلل آل أّ ايهتا  ـامت ايٓاٝو , ٚإٕ آؾّ ملٓذؿٍ آل طٝٓت٘  :ٚنًِ 

, ٚنأْا٦هِ بأٍٚ ـيو ؾع٠ٛ أبٞ إبكاِٖٝ , ٚبًاق٠ عٝه٢ بٞ , ٚق٩ٜا أَٞ 
ٜٵٔ ٜٳكٳ  .(3) (ايت قأت , ٚنفيو أَٗات ايٓاٝو 

ٚنًِ ٚآي٘ قاٍ : قاٍ قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘  بٔ عاؿ اهللعٔ دابك )
َجًٞ َٚجٌ ا٭ْاٝا٤ نُجٌ قدٌ ابت٢ٓ ؾاقّا ؾأنًُ#ٗا ٚأسه#ٓٗا إ٫ َْٛ#ع    : 

                                                           

 .40نٛق٠ ا٭سما   (1)
 .157نٛق٠ ايٓها٤  (2)
 .1/268ايؿق املٓجٛق  (3)



   234ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   996معامل اإلميان / ج    

يا١ٓ , ؾهإ َٔ ؾغًٗا ؾٓظك إيٝٗا قاٍ : َا أسهٓٗا! إ٫ َْٛع ايًا١ٓ , ؾأْ#ا  
 .(1) (بٞ ا٭ْاٝا٤ ٛاَْٛع ايًا١ٓ ؾػتُ

ؾذا٤ ايككإٓ بايًٛاٖؿ ايت تؿٍ ع٢ً إٔ ا٭ْاٝا٤ غتُٛا بكن#اي١ اي#ٓيب   
 ٘ ٚآي٘ ٚنًِ , ٖٚفا اـتِ َعذم٠ بفاتٗا . قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ

بُٝٓا ًٜرت  ْؿك َٔ ايٓاى يٲميإ بكن#اي١ اي#ٓيب َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘      
ٚنًِ ْمٍٚ ْاق يتأن#ٌ قكب#إ ٜكؿَْٛ#٘  , ٚتٓ#مٍ آٜ#١ عكًٝ#١ باقٝ#١ إىل ٜ#ّٛ         
ايكٝاَ##١ ٖٚ##ٞ آٜ##١ اياش##ح ت##ؿعٛ ايٓ##اى إىل اٱمي##إ , ٚتاع##ح ايٓؿ##ك٠ َ##ٔ   

٤ َع بٝإ َهأي١ ٖٚٞ إٔ ٖفٙ ايًكٚ  عً#٢ ا٭ْاٝ#ا٤   اٱيرتا  ع٢ً ا٭ْاٝا
َٔ أناا  ايتشكٜض ع٢ً قتٌ بعِٓٗ , ٖٚٛ َٔ أنكاق ًع آ١ٜ اياشح 
بو يك  ايككبإ ٚتٛدٝ٘ ايًّٛ ٚايتٛبٝؼ عً#٢ قت#ٌ ا٭ْاٝ#ا٤ , يٝه#ٕٛ َ#ٔ      

 َعاْٞ آ١ٜ اياشح :
 ٫ تتػفٚاَهأي١ ايًك  ع٢ً ايٓيب نااّا يًتشكٜض عًٝ٘ .ا٭ٍٚ : 

 ٜا أٜٗا ايٓاى تًكٛا َعذمات ايٓا٠ٛ بايتؿبك . ٞ :ايجاْ
 ٜا أٜٗا ايفٜٔ آَٓٛا نْٛٛا ع٢ً سفق ٚسٝي١ َٔ نؿاق قكٌٜ . ايجايح :

َٚٔ إعذال آ١ٜ اياشح إغااقٖا عٔ قإْٛ ٖٚٛ ف٧ ايكن#ٌ ايه#ابكو   
 بأَٛق :

 قكبإ تأنً٘ ايٓاق . ا٭ٍٚ :
 اياٝٓات ايااٖكات . ايجاْٞ :
ايؿ٫٫ت ايٛاْشات ع٢ً َؿم قناي١ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل  ايجايح :

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ .
ٚنٌ ٚاسؿ َِٓٗ دا٤ باملعذمات , َٚع ٖفا أقؿّ أؾكاؾع٢ً قتًِٗ مبا  

 ِٖ أْاٝا٤ , ؾٝهٕٛ ٖفا ايكتٌ ٚاؾشٛؾ نااّا يػٓا اهلل عم ٚدٌ عًِٝٗ .

                                                           

 .8/170ايؿق املٓجٛق  (1)
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ٍٛيسَعٌَٗيٍِٜٟيَِزٍِِٙيرِٚدتٌُ قٛي٘ تعاىل ط  خْ٘زوِّْنوخصِيًورِخ٘ زُِيُِْٙظٍُٛيٌَِٙٛويَِذٍيؿوخءؤُ

 ٚدّٖٛا : (1)صَِظَْٙظٌَُٝىٍَٛياٍِٞئُنٍظٍُٛيصوخدِِِنيو

 نٌ قنٍٛ دا٤ با١ٓٝ ٚاْش١ . ا٭ٍٚ :
َٔ ايكنٌ دا٤ نٌ ٚاسؿ َِٓٗ باٝٓ#١ ٚاس#ؿ٠ ت#ؿٍ عً#٢     ييك  ايجاْٞ :

 َؿم ْاٛت٘ , ٚييك دا٤ نٌ ٚاسؿ َِٓٗ باٝٓات َتعؿؾ٠ .
دا٤ باٝٓات ٚبكاٖو َتعؿؾ٠ تؿٍ ع٢ً أْ٘ قن#ٍٛ   نٌ قنٍٛايجايح : 

 َٔ عٓؿ اهلل عم ٚدٌ .
اؾ##ٛا  ٖ##ٛ ايجاي##ح , ٖٚ##ٛ َ##ٔ ؾٓ##ٌ اهلل ع##م ٚد##ٌ عً##٢ ا٭ْاٝ##ا٤ , 
ٚايٓ##اى ًٝع##ّا ٚيت##أتٞ اؿذ##١ آل آٜ##١ اياش##ح قاطع##١ , ٖٚ##ٌ ٜه##تيٝع        
املػاطإٛ بٗفٙ اٯ١ٜ انتشٓاق اياٝٓات ايت دا٤ بٗا ايكنٌ غا١َ ٚأْٗا 

 بٝػِٗ ع٢ً قتًِٗ .تتُٓٔ تٛ
اؾٛا  ْعِ , َٚٔ ٚدٛٙ ٚأناا  ٖفا اٱنتشٓاق ـنك ايككإٓ يًيك  

َٔ َعذمات ا٭ْاٝا٤ نُا ٜأتٞ آل قإْٛ )َعذمات ا٭ْاٝا٤ آل ايك#كإٓ( إىل  
داْا املعذمات امل#فنٛق٠ آل ايت#ٛقا٠ ٚاٱلٝ#ٌ , ٚأغا#اق ايٓا#٠ٛ املت#ٛاتك٠       

 ٚاملتٛاقث١ د٬ّٝ عٔ دٌٝ .
ككآْٞ عً#٢ قت#ٌ ا٭ْاٝ#ا٤ ايٓؿ#ك٠ آل ايٓؿ#ٛى َ#ٔ ايكت#ٌ        ٜٚاعح ايًّٛ اي

 َيًكّا , َٚٔ اٱقٖا  ٚائكٖا  ٚايتػٜٛـ يًُ٪َٓو , ٚعا١َ ايٓاى .
يكؿ استر امل٥٬ه١ ع٢ً سؿٚخ ايكت#ٌ آل ا٭قض عٓ#ؿَا أغ#ربِٖ اهلل    

ًواِرْيَِلخَٖيسورُلٓويييعم ٚدٌ بأْ٘ َتػف اٱْه#إ غًٝؿ#١ آل ا٭قض , ق#اٍ تع#اىل ط    

 .(2)صثَِٕشِيا٠ِِِّيؿوخلٌِٗيٌِِيحألَسٍضِيخوٍَِْٙشًِْ٘ٙٝويو

                                                           

 . 183نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 . 30نٛق٠ اياكك٠  (2)
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يتؿٍ آ١ٜ اياشح ع٢ً قإْٛ ٖٚٛ إٔ امل٥٬ه١ ْذٛا ٚتٛنًٛا باهلل ع#م  

ا٠ِِِّيأَلٍََٙٛيٚدٌ يٓذا٠ ا٭ْاٝا٤ َٔ ايكتٌ , ؾتؿٌٓ اهلل عم ٚدٌ ٚأدابِٗ ط

 .(1) صٜوخيالَيطَمٌٍََٙٝٞو

ٌٖٚ نأٍ امل٥٬ه١ لا٠ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ َٔ ايكتٌ  
عها اٯ١ٜ أع٬ٙ ٚآٜ#ات أغ#ك٣ , املػت#اق ْع#ِ , ؾتؿٓ#ٌ اهلل ع#م ٚد#ٌ        
َٚكف عِٓٗ عمّ قكٌٜ عً#٢ قتً#٘ , ٚس#ٛاؾخ اٱغتٝ#اٍ املته#كق٠ اي#ت       

 ٚقعت ي٘ .

ضِيَِْ٘خْشِؿَلللٌَْيِٜنٍيولللخيًواِرًحيالَييًواٍِٞئَلللخدًَحيَْ٘وغٍلللظٍَِض٠ًَُٓويِٜلللٍٟيحألَسٍيٚآل ايتٓمٜ###ٌ ط

 .(2)صّوْٙزوؼٌُٞويخِيوٌَٓوياِال يَِِْٙيً

 .(3){ٚإـ ميهك بو ايفٜٔ نؿكٚا يٝجاتٛى  }عٔ ابٔ عااى آل قٛي٘ ٚ)

ق##اٍ : تً##اٚقت ق##كٌٜ يًٝ##١ مبه##١ ؾك##اٍ بعٓ##ِٗ : إـا أَ##اض ؾ##أثاتٛٙ   
ِٓٗ : بٌ اقتًٛٙ ٚقاٍ بع ,ٚنًِ  ٚآي٘ بايٛثام ٜكٜؿٕٚ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘
 , ٚقاٍ بعِٓٗ : بٌ أغكدٛٙ . 
عًٝ٘ ٚنًِ ع٢ً ـيو , ؾاات عًٞ  ٚآي٘ ؾأطًع اهلل ْاٝ٘ ٢ًَ اهلل عًٝ٘

ٚنًِ , ٚغ#كز اي#ٓيب َ#٢ً     ٚآي٘ ع٢ً ؾكاٍ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ايه٬ّ
عًٝ٘ ٚنًِ ست٢ ؿل بايػاق , ٚبات املًكنٕٛ دكنٕٛ عًّٝا  ٚآي٘ اهلل عًٝ٘
ٚنًِ , ؾًُا أَاشٛا ثاقٚا إيٝ٘ ,  ٚآي٘ دهاْٛ٘ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ايه٬ّ

  .قؾ اهلل َهكِٖ عًٝ٘ ايه٬ّؾًُا قأٚٙ عًّٝا 
 ؾكايٛا : أٜٔ َاساو ٖفا؟ 

                                                           

 . 30نٛق٠ اياكك٠  (1)
 . 76نٛق٠ ا٫نكا٤  (2)
 . 30نٛق٠ ا٭ْؿاٍ  (3)
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قاٍ : ٫ أؾقٟ . . . ! ؾاقتُٛا أثكٙ , ؾًُا بًػٛا اؾا#ٌ اغ#تًط عً#ِٝٗ    
 .ؾُعؿٚا آل اؾاٌ , ؾكأٚا ع٢ً باب٘ ْهر ايعٓهاٛت

: يٛ ؾغٌ ٖٓا مل ٜهٔ ْهر ايعٓهاٛت ع٢ً باب#٘ , ؾُه#ح ؾٝ#٘    ؾكايٛا  
 .(1)(ث٬خ يٝاٍ

 ٚتتُٓٔ آ١ٜ اياشح ايتٓاٝ٘ ٚاٱْفاق ٚايٛعٝؿ :
ٚآل اٯ١ٜ تٓاٝ٘ ٚؼفٜك ٭ٌٖ اياٝت ٚايُشاب١ بًمّٚ اي#ف  ع#ٔ اي#ٓيب    
قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚن#ًِ ٚاحملاؾظ#١ عً#٢ يػُ#٘ ايه#كِٜ , ٖٚ#فٙ       

 ٚأدٝاهلِ املتعاقا١ . احملاؾظ١ ساد١ يًٓاى
٭ٕ ايككإٓ مل ٜٓمٍ ؾؾع١ ٚاسؿ٠ إمنا ْمٍ ع٢ً مٛ ايت#ٛايٞ ٚايٓذ#ّٛ ,   
ٚمل ٜتِ ْمٚي٘ إ٫ آل ا٭ٜاّ ا٭غري٠ َٔ سٝا٠ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

ِيٚنًِ , ؾٓمٍ قٛي٘ تعاىل ط ًوسوظِلْضَيييحْْ٘وٌٍٚويأَْٔٝوْٙضَيٍَُٕ٘ٛيدِّنوٍُٕٛيًوأَطْٝوٍٝضَيلوٍٍَُْٕٙٛي٠ِمٍٝوظِل

َُٕ٘للٍٛيحإلِعٍلليوٚويدِّنًللخيٌَٝوللٍٟيحظْللؽُشَّيٌِللِيٜوخْٝوصوللشٍيوٍَْللشويَٜظَـوللخ٠ًٍِيِ٘للبِػٍْٛيٌَللبَِّٞيح٘ٙ للوويوٍَُللٌس ييييييي

 .(2)صسوكِْٛ 

ؾإٕ قًت قؿ ْمٍ ايككإٓ مبا ٜؿٍ ع٢ً ع١ُُ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ 

ُٖيروِّٙهْيٜوخيأ٠ُضَِٖياٍَِْ٘ٓويٍِٜٟيّوخأَُّيوخيح٘شَّٚآي٘ ٚنًِ َٔ نٝؿ املًكنو ٚإقاؾت٘ ايكتٌ , ط عٌَ

ٚويسورِّٓويًواٍِٞيٍَ٘ٛيطٍَْموْٗيٌَٝوخيروٙ ىْضويسِعوخَ٘ظَوَيًوح٘ٙ وَيّومٍصَِٝٓويٍِٜٟيح٘نَّخطِياَِّٞيح٘ٙ وويالَيّويٍذُِيحٌٍَّْ٘

 .(3)صحَْٕ٘خٌِشِّٟو

                                                           

 . 4/441ايؿق املٓجٛق  (1)
 . 3نٛق٠ املا٥ؿ٠  (2)
 . 67نٛق٠ املا٥ؿ٠  (3)
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اؾٛا  َ#ٔ أن#اا  ايعُ#١ُ ْ#مٍٚ اٯٜ#ات مب#ا ٜاع#ح امله#ًُو عً#٢          

ّوخأَُّيوخيح٘ زِّٟوياٜونَلٌحيخَلزًُحيكِلزْسؤٍُٛيٌَلخ٠ٍِشًَحيػُزولخصٍيأًٍَيييييييتٛقٞ , قاٍ تعاىل طاٱسرتال ٚا

 ٚدتٌُ ف٧ ايكنٌ باياٝٓات ٚدّٖٛا : (1)صح٠ٍِشًَحيؿوِْٝمًخ

 نٌ قنٍٛ دا٤ با١ٓٝ تؿٍ ع٢ً َؿم قنايت٘ . ا٭ٍٚ :
ايتؿٌُٝ ٚايتاأٜ آل ايه١ًُ َٔ د١ٗ اياٝٓات ٚاملعذمات , ؾُٔ  ايجاْٞ :

 ايكنٌ َٔ َٔ دا٤ مبعذم٠ َتشؿ٠ , َِٚٓٗ َٔ دا٤ مبعذمات َتعؿؾ٠ .
 نٌ قنٍٛ دا٤ مبعذمات ٚبٝٓات َتعؿؾ٠ . ايجايح :

ٚايُشٝض ٖٛ ا٭غري , ٖٚ#ٛ َ#ٔ ؾٓ#ٌ اهلل ع#م ٚد#ٌ عً#٢ ايٓ#اى ,        
 ٚاؿذ١ عًِٝٗ.

ؿ دا٤نِ نٌ قنٍٛ َٔ قاًٞ باياٝٓات ٚتتهكق ٚتكؿٜك آ١ٜ اياشح : ٚق 
ايا١ٓٝ ايٛاسؿ٠ آل َٓاناتٗا ٚأٚاْٗا , نُا آل عُا َٛن٢ , إـ ن#إ َٛن#٢   
عًٝ٘ ايه٬ّ ٜتػفٖا آ١ٜ ٚبًػ١ ٚسذ١ , ؾهًُا ايكاٖا تًكـ ٚتأن#ٌ عُ#ٞ   
نشك٠ ؾكعٕٛ , ؾكؿ ْك  بٗا اياشك يٝعربٙ بٓٛ إنكا٥ٌٝ ًَّٝا ع٢ً أقض 

 اسؿ٠ .مل تك ايًُو إ٫ َك٠ ٚ

ًواِرْيحعٍظَغٍََّيْٚك  بٗا اؿذك يتٓؿذك عّْٝٛا َٔ املا٤ , قاٍ تعاىل ط 

ِٗيُأ٠َلخييييييييي ُٔل ٛوي ِٙل َِلٍذيلو ًٍْنلخي ٍِٜنلَويحْػنوَظلخيلوٍشلشوسويلو ـوشوٍصي ٍَ ٌَلخ٠ ـوشوي ْ٘لو َْيح ْٙنوخيحْظِشٍديِرموصوخ ُّ ٌَ ِِٜوي ٌٍ َّ ِ٘ طٍيٌَٜعوَي

ٍٛئٌُُٙحيًوحشٍشورٌَحيٍِٜٟيسِصَِْيح٘ٙ وِ , ٚؾٝ٘ ؾ٫ي١ (2)صًوالَيطَمٍؼٌٍَحيٌِِيحألَسٍضِيٍَْٜغِذِّٟويٜوشٍشورويَ

 ع٢ً ايٓؿع آل نٌ ناع١ ٚيٝو َجٌ آ١ٜ ايككبإ , إـ أْٗا ب١ٓٝ ٚاسؿ٠ .

                                                           

 . 71نٛق٠ ايٓها٤  (1)
 . 60نٛق٠ اياكك٠  (2)
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َٚٔ َعاْٞ آ١ٜ اياشح ايتأنٝ#ؿ ب#إٔ اي#ٓيب قُ#ؿّا َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘        
ٚنًِ , دا٤ باياٝٓات أّٜٓا , ؾشُٝٓا أغرب ايككإٓ عٔ نٕٛ ايكنٌ د#ا٤ٚا  

 اٝٓات ؾ٬بؿ إٔ ٜأتٞ ايكنٍٛ قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ مبجًٗا .باي
َٚٔ اٱعذ#ال آل املك#اّ أْ#٘ د#ا٤ ب#املعذمات اؿه#١ٝ ٚايعكًٝ#١ فتُع#١         
 َٚتؿكق١ , ٚنٌ آ١ٜ قكآ١ْٝ َعذم٠ بفاتٗا , َٚٓٗا آ١ٜ اياشح َٔ دٗات :

ع ب٬غ١ اٯ١ٜ ٚػًٞ ْظِ ٜؿٛم ن٬ّ اياًك , ٚأيعاق ايعك  َا٭ٚىل :
 إٔ ايٓيب قُؿّا ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ أَٞ ٫ ٜككأ ٜٚهتا .

أٌََيويّوظَذورَّشًَٞويحُّْ٘شٍاٞويًوَ٘لٌٍييَٓاَو اٯ١ٜ ايككآ١ْٝ , قاٍ تعاىل ط ايجا١ْٝ :

 .(1)صَٔخٞويٍِٜٟيلِنٍذِيوٍَْشِيح٘ٙ وِيٌَ٘وؿوذًَحيٌِْوِيحخٍظِيوًٌخئَؼِريًح

 ؾ٫ي١ اٯ١ٜ ايككآ١ْٝ . ايجايج١ :
 أناا  َْٚٛٛع ايٓمٍٚ , ٚدتٌُ ٚدّٖٛا : ايكابع :
 أنجك آٜات ايككإٓ هلا ناا ْمٍٚ . ا٭ٍٚ :
 نٌ آ١ٜ قكآ١ْٝ هلا ناا ْمٍٚ . ايجاْٞ :
 أنجك آٜات ايككإٓ يٝو هلا ناا ْمٍٚ . ايجايح :

ٚاملػتاق ٖٛ ا٭ٍٚ , َع إٔ ١ًً َٔ أناا  ايٓمٍٚ مل تٛثل بايكٚا١ٜ 
َْٚٛٛع ايٓمٍٚ َٔ ؾ٥٫ٌ َٚؿم ْمٍٚ ايككإٓ َٔ عٓؿ ٚاـرب , ٚأناا  
 اهلل عم ٚدٌ .
 : أثك ْمٍٚ اٯ١ٜ ايككآ١ْٝ آل ايٓؿٛى ٚاجملتُعات .اـاَو 
: ػًٞ اٱعذال ايفاتٞ ٚايػريٟ ي١ٰٜ ايككآ١ْٝ , ٚآل ايتٓمٜ#ٌ  ايهاؾى 

ِٜنِنيويح٘ للزِّٟوياَِّٞيىوللزَحيحُّْ٘للشٍاٞويّويٍللذُِيِ٘ٙ ظِللِيىِللِويأَِْللٌوَٚيًوَّزوشِّللشَيحَْ٘ٝللئٍييط

 .(1)صّومٍٝوٌُٙٞويح٘صَّخِ٘لوخصِيأََّٞيَ٘يٍَٛيأَؿٍشًحئَزِريًح

                                                           

 نٛق٠ ايٓها٤ . (1)
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ؾكؿ دا٤ ايكنٌ باملعذمات مبا ايتٗك ب٘ قَِٛٗ , ٚاعتٓٛا ب٘ َٔ ايعًّٛ 
أٚ ايُ##ٓا٥ع , َٚ##ع ٖ##فا قاب##ٌ ايك٩ن##ا٤ َ##ٔ ق##َِٛٗ ايكن##اي١ ب##اٱعكاض   

 يٓيب .ٚاؾؿا٤ ٚاٱْهاق , َِٚٓٗ َٔ سكض ايعا١َ ع٢ً إٜفا٤ ا
ٚتاو آ١ٜ اياشح سكٝك١ تأقخي١ٝ ٖٚٞ إٔ بعض ا٭ْاٝا٤ قؿ قتًٛا َٔ قاٌ  

قَِٛٗ , ٚيٝو َٔ قاٌ أعؿا٤ ٖذُٛا عًِٝٗ , ٚمل ميٝمٚا بو ايٓيب ٚغريٙ 

َِلذٍيؿولخءؤٍُٛيسَعَلٌٗيِٜلٍٟييييي, إـ ؽرب اٯ١ٜ عٔ ف٧ ايكنٌ يكَِٛٗ بكٛي٘ تعاىل ط

أٟ غ#ايط   (2)صظٍُٛيٌَِٙلٛويَِظَْٙظَُٝلٌىٍَٛياٍِٞئُنٍلظٍُٛيصولخدِِِنيوييييَِزٍِِٙيرِخْ٘زوِّْنوخصِيًورِخ٘ زُِيُِْٙ

ايكّٛ ايٓيب ايكنٍٛ ٚانتُعٛا إىل سذت٘ , ٚقأٚا اٯٜات ايت ترت٣ عًٝ٘ , 
ٚقكبٛا قكباّْا ؾهأيٛا اهلل عم ٚدٌ إٔ ٜٓمٍ عًٝٗا ْاقّا يتأنً٘ َٚع ٖفا أقؿّ 

 ًاع١ َِٓٗ ع٢ً قتٌ ايكنٍٛ .
١ باٱغااق عٔ قٝاّ عؿؾ َٔ ا٫ْاٝا٤ بايكتاٍ ؾؾاعّا ْعِ ْميت آٜات قكآْٝ

ًؤَؤٍَِّّٟيٍِٜٟي٠َزٍِِّيَِخطََٗيٜومووَيسِرٌُِّْٞويعٔ ايتٛسٝؿ ٚايًعا٥ك , قاٍ تعاىل ط

َٔلللؼِري يٌَٝولللخيًوىونَلللٌحيِ٘ٝولللخيأَصولللخرويٍَٛيٌِلللِيعولللزِِْٗيح٘ٙ لللوِيًوٜولللخيظَلللمٌٍَُحيًوٜولللخيحعٍلللظََٕخ٠ٌُحيًوح٘ٙ لللوَيَّلِلللذُييييي

 .(3)صشِّٟوح٘صَّخرِ

ٚع٢ً ؾكض إٔ بعض ا٭ْاٝا٤ قتًٛا آل ناس١ املعكن١ ؾٌٗ  ًتِٗ آٜ#١  
اياشح ٚأِْٗ َٔ ايفٜٔ قتًٛا , اؾٛا  ْعِ , ٖٚٛ َ#ٔ اي#ؿ٥٫ٌ عً#٢ إٔ    
ايكنٍٛ ٜاعح يًٓاى ًٝعّا , باٱْاؾ١ إىل َهأي١ ٖٚٞ إٔ املػاطاو آل آ١ٜ 

, يه#ِٓٗ اتاع#ٛا    اياشح يٝو ِٖ بايػاَِٗ ايفٜٔ قتًٛا ا٭ْاٝا٤ ٚايكنٌ

                                                                                                                                               

 .9نٛق٠ ا٫نكا٤  (1)
 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
 .146نٛق٠ آٍ عُكإ  (3)
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ـات ايٓٗر َٔ ايتهفٜا باملعذمات , ٚن٪اٍ ايًكٚ  اـا١َ يًتُ#ؿٜل  
 بايكناي١ , َٚٔ ا٭ْاٝا٤ ايفٜٔ قتًٛا د٢ٝ ٚلنكٜا عًُٝٗا ايه٬ّ .

ق٣ٚ فاٖؿ عٔ عاؿ اهلل بٔ عُ#ك ق#اٍ : ق#اٍ قن#ٍٛ اهلل َ#٢ً اهلل      ٚ)
ٔٵ  ٚآي٘ عًٝ٘ َٹ َٳِكاٳَٛي١ْ ٔإ٫ٖ  ٛٵبٳ١ُ  ٌٔ امَلػٵٔك ٹ , َؾايتٻ َٹٔ قٹاٳ َٳِؿتٴٛعٴ  ٛٵبٳ١ٹ  ٚنًِ : بٳا ٴ ايتٻ

ًٹٝو قٳِأٔى ايُهِؿٔك  ٔٵ ٔإبٵ َٹ  .ثٳ٬َثٳ١ٺ : 
ٌٳ   ٖٳابٹٝ  ٌٔ ٔٵ َقابٹٌٝ َقاتٹ َٹ  .ٚٳ
٘ٴ   ٛٵبٳ١َ َي ٌٳ ْٳاٹٝٻا ٫َ تٳ ٔٵ َقتٳ َٳ  .ٚٳ

ـٳيٹَو َٹٔ  ُٵوٴ  ًٻ ًَعٳت اي ـٳا َط ٗٳا سٳتٻ٢  (1)اياٳا ٹ َنايعٳَهٔك َؾٔإ ٛٳؾٹ ٫َ ْٳٛقٳ َي اَ٭نٵ
ِٵ    ٗٳ#ا َي# ٓٵَؿعٴ ْٳِؿهّا ٔإميٳاْٴ ٜٳ ٚٳتٴكٳؾټ ايتٻٛبٳ١ُ َؾ٬َ  ًَلٴ اياٳا ٴ  ِٻ تٳكٵدٹعٴ ؾٹٝٴػٵ ٛٳنٻَط ايهٻُا٤ٳ ثٴ تٳتٳ

ِٻ تٳكٵدٹعٴ  ٗٳا غٳريّا , ثٴ ٚٵ َنهٳاٳتٵ ؾٹٞ ٔإميٳاْٹ ٌٴ َأ َٹٔ َقاٵ َٳٓٳتٵ  ٗٳا ,   تٳُهٔ ٤ٳا ًٳ#أقَق َٳ ٔإَي#٢ 
َٳكّا ُٴكټ  ٕٳ تٳ ٗٳا نٴٓٴٛ َٹا٥ٳ١ نٳٓٳ١ ٔإ٫ٖ َأْٻ ٚٳ ٔٳ  ًٵٔكٜ ًُعٴ بٳعٵؿٳ ـيٹَو عٹ  .(2)(َؾتٳِي

 ٌٖٚ ٖفٙ اياٝٓات غا١َ بايفٜٔ ؽاطاِٗ اٯ١ٜ اؾٛا  ٫ .
إمنا ٖٞ ثك٠ٚ ًَٚو يًٓاى ًٝعّا , ٖٚٞ ٖا١ َٔ عٓؿ اهلل عم ٚد#ٌ ,  

ا٭قض , ؾعٓؿَا استر امل٥٬ه١ ع٢ً ٖفٙ  َٚٔ َُاؾٜل غ٬ؾ١ اٱْهإ آل
اـ٬ؾ١ يًؿهاؾ ايفٟ تكتها٘ طا٥ؿ١ َٔ ايٓاى , ٚيًكتٌ ٚنؿو ايؿَا٤ بػري 

 (3)صا٠ِِّلِيأَلٍَٙلَٛيٜولخيالَيطَمٍََٙٝلٌٞوييييسل , دا٤ اؾٛا  َٔ عٓؿ اهلل عم ٚد#ٌ ط 

 َٚٔ عًِ اهلل عم ٚدٌ أَٛق :

                                                           

 ايعهك : ايُؿأ ايفٟ ٜهٕٛ ع٢ً ايهٝـ ٚمٛٙ. (1)
 .1/458ايٓهت ٚايعٕٝٛ  (2)
 . 30نٛق٠ اياكك٠  (3)
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٬ّ , ٚآل ايتٓمٌٜ ْؿؼ اهلل عم ٚدٌ َٔ قٚس٘ آل آؾّ عًٝ٘ ايه ا٭ٍٚ :

ٜولللخيييييييييييط ِٙلللًْيي َِ ٌِْجلللذوسوي ًوحأَل ًوحأَلٍرصولللخسوي ٍٝكوي ٍٛيح٘غَّللل ُٕللل َ٘ َٗي ًوؿوموللل ٍٟيَسًِكلللِوي ِٜللل ٌِْلللِوي ٍَلللخوي ًو٠َ ٌَّحَهي َّٛيعوللل ُػللل

 .(1)صطَشٍُٕشًَٞو

غً##ل س##ٛا٤ آل اؾٓ##١ َ##ع آؾّ يته##ٕٛ امل##كأ٠ ن##ااّا يٲل##ا        ايج##اْٞ :
ٚانتؿا١َ اـ٬ؾ١ , ٚع١ُُ ٚن١َ٬ ايٓاى َٔ نجري َٔ ايؿهاؾ , َٚٓ٘ ايمْا 
ٚايؿشًا٤ , َٚاق عكؿ ايٓهاع َٚا ؾٝ٘ َٔ َعاْٞ اٱغتُ#اّ ٚاٱْؿ#كاؾ   
ٚاق١ٝ َٔ ايكتٌ ٚاٱقتتاٍ ٚاملهك بهاا ايٓها٤ , ٚي٫ٛ عكؿ ايٓهاع ٫ ٜعًِ 

َِلخَٖيا٠ِ لوَيِٜلٍٟئٍَْلذَُِّٟٔياَِّٞئٍَْلذؤَُّٟييييييأْكاق نٝؿ ايٓها٤ آل قٛي٘ تع#اىل ط 

 إ٫ اهلل عم ٚدٌ . (2)صلوفِْٛ 

إقاَ##١ آؾّ ٚس##ٛا٤ بكٖ##١ َ##ٔ اي##مَٔ آل اؾٓ##١ , ٚاٱغ##ت٬      ايجاي##ح :
 بامل٥٬ه١ ؾٝٗا , ٚا٭نٌ َٔ  اقٖا .

ٔ ايًذك٠ ايت غؿاع إبًٝو ٯؾّ ٚسٛا٤ ٚاغٛا٥ُٗا با٭نٌ َ ايكابع :

ًوُِْٙنولخيّولخادوَٚيحعٍلٍُٕٟيأ٠َْلضويًوصًٍَؿَلٓوييييييْٗاُٖٗا اهلل عم ٚدٌ عٓٗا , بكٛي٘ تع#اىل ط 

ِٝنيوييييييي ِ٘ ٍٟيح٘ف لخ ِٜل ٠ٌَُٕلخي ٌََظ ي ـوشوسو ّْشورولخيىولِزِهيح٘شَّل ًواَليَط ٝوخيي ٍَْغيِشلْجُظ ٍِٜنيوخيسوَوًذحيكو ُٔيوي ًو ـونََّشي ْ٘  (3)صح

ال آؾّ ٚسٛا٤ ٚـقٜتُٗا َ#ٔ إغ#ٛا٤   يٝهٕٛ ٖفا اـؿاع َٓانا١ ٚنااّا ٱسرت
 إبًٝو عٓؿ ٖاٛطِٗ إىل ا٭قض .

َٚٔ اٱعذال آل املكاّ ْها١ ع١ً أنٌ آؾّ ٚسٛا٤ َٔ ايًذك٠ إىل إبًٝو 

ٌَؤَصَ٘ يَٝوللخيح٘شَّللٍْؽَخَٞيلونٍيوللخيٚأْ#٘ ٖ##ٛ اي##فٟ ألهلُ##ا ٚغ##كق بُٗ##ا , ق##اٍ تع##اىل ط 

                                                           

 .9نٛق٠ ايهذؿ٠  (1)
 .28نٛق٠ ٜٛنـ  (2)
 .35نٛق٠ اياكك٠  (3)
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ٜوَظلخق ييييييييييٌَؤَخٍشوؿويَٝوخيَِّٜٝخئَخ٠َخيٌِْلوِيًوُِْٙنولخيحىٍزِيي ًو ي َّشٌّ ٍَٜغلَظ ْ٘لَؤٍسِضي ٌِلِيح ٍٛي ُٕل َ٘ ًو ي ًٌّ ِ٘لزوٍمٍطيلولَذ ٍٛي ُٕ ُؽلٌحيروٍمُعل

 .(1)صاََِ٘يكِنيٍ

ٚاؽف إبًٝو َ#ٔ إقاَت#٘ آل اؾٓ#١ , َُٚ#اسات٘ ي٥٬ًُه#١ ٚنأْ#٘ َٓٗ#ا         
ٚن١ًٝ ؿٌُ آؾّ ٚسٛا٤ ع٢ً ايتُؿٜل بكٛي٘ , ٖٚٛ أَ#ك دُ#ٌ آل اي#ؿْٝا    

ست٢ إـا َا ناق آل اييكٜل تاو ي٘ بإٔ ٜعؿ بعِٓٗ اٱْهإ مبًكٚع ٚٚعؿ 
 أْ٘ نكا  ٚنف  .

يتهٕٛ ق١ُ ا٭نٌ َٔ ايًذك٠ ؾقنّا َٚٛعظ١ ياين آؾّ ًٝعّا , ٖٚٛ 

َٛيٜوخيالَيطَمٌٍََٙٝٞؤَ َُاؾٜل قٛي٘ تعاىل ط ِيأَلٍَٙ آل قؾ ٚاستذاز اهلل  (2)صا٠ِِّ

عٓ#ؿَا   (3)صٌٞوا٠ِِّلِيأَلٍَٙلَٛيٜولخيالَيطَمٍََٙٝلييييعم ٚدٌ ع٢ً امل٥٬ه١ بكٛي٘ تعاىل ط

ايتهٛا َٔ ؾهاؾ اٱْهإ آل ا٭قض ٚنؿه٘ اي#ؿَا٤ , ؾُ#ٔ عً#ِ اهلل ع#م     
ٚدٌ ٚسؿٙ أْ٘ ٫ تهتيٝع اـ٥٬ل اسُا٤ إْتؿ#اع ايٓ#اى َ#ٔ قُ#١ إغ#ٛا٤      

 إبًٝو ٯؾّ ٚسٛا٤ با٭نٌ َٔ ايًذك٠ إ٫ ٖٛ ناشاْ٘ َٔ دٗات:
 تٓمٙ ايٓاى عٔ إغٛا٤ ايػري . ا٭ٚىل :
بايؿيك٠ إىل ايُٓٝش١ , ٚبٗا د#ا٤ ا٭ْاٝ#ا٤ , ٚي#ٝو    ايٓاى  ٌَٝ ايجا١ْٝ :

ًواََِ٘يلوخدٍيأَخوخىٍَٛئَ ْيب إ٫ ٚقؿ ُْض يكَٛ٘ , ٚآل ٖٛؾ ٚقؾ قٛي٘ تعاىل ط

َِلخَٖيحْ٘ٝول ُيح٘ لزِّٟوئٍََلشًَحييييي*ىٌَدًحيَِخَٖيّوخٌٍَِِٚيحلٍزَذًَحيح٘ٙ وويٜوخيٍَُٕ٘ٛيٍِٜٟياَِ٘وٍيوٍَْشَهَيأٌََليويطَظ ُّلٌٞوييي

َِخَٖيّوخٌٍَِِٚيٍَْ٘ظويرِِيي*ٌٍِٜوِيا٠ِ خيَ٘نوشوحَْيٌِِيعوٍَخىوشٍيًوا٠ِ خيَ٘نوفُنُٓويٍِٜٟيحَْٕ٘خرِرِنيويٍِٜٟيَِ

                                                           

 .36نٛق٠ اياكك٠  (1)
 .30نٛق٠ اياكك٠  (2)
 .30نٛق٠ اياكك٠  (3)
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أُروِّٙىٍُُٕٛيسِعوخالَصِيسورِِّيًوأ٠ََخيٍَُٕ٘ٛي٠َخصِلق ييي*عوٍَخىوشٌيًوَِٕ٘نِِّيسوعٌٌَٖيٍِٜٟيسودِّيحْ٘موخَِ٘ٝنيوي

 .(1)صأَِٜني 

َِلخَٖيأَسوحوِلذ يأ٠َْلضوييييي#ـ ٚقؾ#ل , ٚآل ايتٓمٜ#ٌ ط   ٚقاّ إبكاِٖٝ بُٓض أبٝ#٘ بً 

َِلخَٖيعوليوٚ يلوٍَْٙلٓوييييي*لوٍٟياِ٘يوظِِيّوخاِرٍشحىَِْٛيَ٘لجٍِٟيَ٘لٍٛيطَنظَلوِيألَسٍؿَٝونَّلٓويًوحىٍـَش٠ٍِلِيٜوًِّْٙلخيييييي

 . (2)صعوؤَعٍظَىٍِْشَيَ٘ٓويسورِِّيا٠ِ وَئَخٞويرِِيكوًٍِّْخ

إُْات ايٓاى يٮْاٝا٤ ٚايكنٌ ؾُٝا دا٤ٚا ب٘ َٔ عٓؿ اهلل ع#م   ايجايج١ :
 ٚدٌ .

ًوٜوللخيأُروللشِّةَيقٗ##ك اي##ٓؿو ايً##١ٜٛٗ ٚايػٓ##ا١ٝ , ق##اٍ تع##اىل ط   ايكابع##١ :

 .(3)ص٠ٍَْغِِياَِّٞيح٘نٍَّْظويألََّٜخسوس يرِخ٘غٌُءِياِال يٜوخيسوكِٛويسورِِّياَِّٞيسورِِّيوٌٍَُس يسوكِْٛ 

٭غا#اق ا٭ْاٝ#ا٤ ٚايهت#ا ايه#ُا١ٜٚ املٓمي#١ ب#إٔ        تًكٞ ايٓاىاـاَه١ : 
 إبًٝو عؿٚ هلِ بايكاٍٛ ٚايكْا .

ع#ٔ اب#ٔ   ٚمما تكن٘ آؾّ ٭٫ٚؾٙ ٚأسؿاؾٙ َٔ إغٛا٤ إبً#ٝو ٚؾتٓت#٘ , ٚ)  
عااى قاٍ : بعح عٝه٢ د٢ٝ آل اثين عًك قد٬ّ َ#ٔ اؿ#ٛاقٜو ٜعًُ#ٕٛ    

ؽ تعذا٘ , ايٓاى , ؾهإ ٢ٜٗٓ عٔ ْهاع بٓت ا٭ؽ , ٚنإ ًَو ي٘ بٓت أ
ؾأقاؾٖا ٚدعٌ ٜكٓٞ هلا نٌ ّٜٛ ساد١ ؾكايت هلا أَٗا : إـا نأيو ع#ٔ  
سادتو , ؾكٛيٞ : سادت إٔ تكتٌ د٢ٝ بٔ لنكٜا ؾكاٍ املًو : سادتو . 

 . . ؟ 
 قايت سادت إٔ تكتٌ د٢ٝ بٔ لنكٜا . ؾكاٍ نًٞ غري ٖفا . 

                                                           

 .68-65نٛق٠ ا٭عكاف  (1)
 .47-46نٛق٠ َكِٜ  (2)
 . 53نٛق٠ ٜٛنـ  (3)
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ؾاؿقت قايت : ٫ أنأيو غري ٖفا . ؾًُا أبت أَك ب٘ ؾفبض آل طهت , 
قيك٠ َٔ ؾَ٘ ؾًِ تمٍ تػًٞ ست٢ بعح اهلل غتُٓ#ك , ؾ#ؿيت عذ#ٛل عًٝ#٘     

ٌ آل ّٜٛ ٚاسؿ تٳكتٌ ست٢ ٜههٔ ٖفا ايؿّ , ؾَكؾأيك٢ آل ْؿه٘ إٔ ٫ ٜماٍ ٜٳ
 .(1) (, َٔ ْك  ٚاسؿ , ٚنٔ ٚاسؿ , ناعو أيؿّا ؾههٔ

عٔ قتاؾ٠ . إٔ ْٛسّا بعح َٔ ٚنإ قتٌ د٢ٝ عًٝ٘ ايه٬ّ آل ؾًَل ٚ)
اؾمٜك٠ , ٖٚ#ٛؾّا َ#ٔ أقض ايً#شك أقض َٗ#ك٠ , َٚ#اؿّا َ#ٔ اؿذ#ك ,        
ٚيٛط##ّا َ##ٔ ن##ؿّٚ , ٚي##عٝاّا َ##ٔ َ##ؿٜٔ , َٚ##ات إب##كاِٖٝ ٚآؾّ ٚإن##شل   

 .(2)(ٜٚٛنـ بأقض ؾًهيو , ٚقتٌ د٢ٝ بٔ لنكٜا بؿًَل
 ٚاملكاؾ َٔ اياٝٓات آل املكاّ ٚدٛٙ :

 .  ايؿ٥٫ٌ ايٛاْشات ا٭ٍٚ :
 اٯٜات ايؿا١ًَ بو اؿل ٚايااطٌ . ايجاْٞ :
 اؿذر ايظاٖك٠ . ايجايح :
 ا٭َٛق ايكاٖك٠ ايت تؿٍ ع٢ً ايتٛسٝؿ ٚايتُؿٜل بايٓا٠ٛ. ايكابع :

 ٚ) قٌ ( ايٛاقؾ آل آ١ٜ اياشح : ؾعٌ أَك ٚؾٝ٘ أطكاف : 
 اٯَك ٖٚٛ اهلل عم ٚدٌ . ا٭ٍٚ :
 َٝػ١ ا٭َك آل ايؿعٌ , قاٍ ٜكٍٛ قٌ . ايجاْٞ :
َْٛ#ٛع ا٭َ#ك ٖٚ#ٛ اٱستذ#از ٚاي#كؾ عً#٢ اي#فٜٔ ْٚ#عٛا          ايجايح :

 يكطّا ٱن٬َِٗ.
 املأَٛق , ٖٚٛ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ . ايكابع :

ٌٖٚ خيتِ ا٭َك بًػُ٘ ايهكِٜ , اؾٛا  ٫ , إمنا ًٌُٜ امله#ًُو  
, ٚتكؿٜك اٯ١ٜ )قٛيٛا قؿ دا٤نِ قنٌ َٔ قاًٞ ٚاملهًُات إىل ّٜٛ ايكٝا١َ 

                                                           

 . 2/300ايؿق املٓجٛق  (1)
 . 4/254ايؿق املٓجٛق  (2)
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ايكن##ٍٛ قُ##ؿ َ##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚن##ًِ( ٚؾٝ##٘ ؾع##٠ٛ يٓا##ف اٱقٖ##ا     
 :يهكمي١ ؽرب عٔ نؿا١ٜ ايكؾ بأَٛقٚاٱقٖا  املٛالٟ ٚاملٓاؾ , ؾهإٔ اٯ١ٜ ا

 قٍٛ ْالٍ َٔ عٓؿ اهلل عم ٚدٌ . ا٭ٍٚ :
٤ , ٚايظً##ِ اي##فٟ ٚق##ع ٭ْاٝ##اايت##فنري ب##أسٛاٍ ا٭َ##ِ ٚسٝ##ا٠ ا ايج##اْٞ :

 .عًِٝٗ
 نؿا١ٜ ايكؾ ايككآْٞ ع٢ً أَشا  ايًكٚ  . ايجايح :
انتككا٤ َهأي١ َٔ آ١ٜ اياشح ٖٚٞ عؿّ تكت#ا ايٓ#كق ايع#اّ     ايكابع :

 ع٢ً ٖفا ايًك  .
نؿا١ٜ اهلل عم ٚدٌ يًٓيب قُؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ      اـاَو :

ٓا٠ٛ , ٜٚجريٕٚ أناا  ايكٜا ٚاملهًُو آل ايكؾ ع٢ً ايفٜٔ جياؾيِْٛٗ آل اي

أٍََْ٘ظويح٘ٙ وَيرَِٕخيٍيلوزٍذوهَيبو ايٓاى , يتهٕٛ آ١ٜ اياشح َٔ َُاؾٜل قٛي٘ تعاىل ط

  .(1)صًوَّخ٠ٌٌٌََُِّٓويرِخ٘ زِّٟويٍِٜٟيد٠ًَِوِيًوٜوٍٟيَّعِْْٙٗيح٘ٙ وَيٌَٝوخيَ٘وَيٍِٜٟيىوخدٍ

 ٚدتٌُ ا٭َك آل اٯ١ٜ َٔ د١ٗ أٚإ اٱَتجاٍ ٚدَٖٛا : 
إقاؾ٠ ايؿٛق١ٜ ٚإٔ ايٓيب قُؿَا ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ جيا ا٭ٍٚ : 

 إٔ خياطا ايفٜٔ ايرتطٛا قكبإ ايٓاق .
 ايرتاغٞ ٚاٱبيا٤ آل اٱَتجاٍ . ايجاْٞ :
ايك#ٍٛ   ايتػٝري يًٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ آل أٚإ ايجايح :

 ٚكاطا١ ايفٜٔ استذٛا بايككبإ .
إقاؾ٠ ٚقت َٓانا َ#ٔ اؾ#ؿاٍ ٚاٱستذ#از يٝػ#ربِٖ اي#ٓيب       ايكابع :

 ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ مبُٕٓٛ اٯ١ٜ .

                                                           

 .36نٛق٠ ايمَك  (1)
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ْمٍٚ اٯ١ٜ ـات٘ بتاًٝؼ , ؾُٔ َؿات اي#ٓيب قُ#ؿ َ#٢ً اهلل     اـاَو :
تٓمٍ , ٚاقناي٘  عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ غُّٛ ايتٓمٌٜ ت٬ٚت٘ ي١ٰٜ ايككآ١ْٝ ساملا

ع٢ً نتا  ايٛسٞ يهتابتٗا ٚتؿٜٚٓٗا , ؾفات ت٠ٚ٬ اي#ٓيب َ#٢ً اهلل عًٝ#٘    
 ٚآي٘ ٚنًِ ي١ٰٜ تاًٝؼ يًفٜٔ استذٛا بآ١ٜ ايككبإ ٚيًٓاى ًٝعَا .

املػتاق ٖٛ ايٛد٘ ا٭ٍٚ , ٜٚهٕٛ ايٛد٘ اـاَو أع٬ٙ آل طٛي٘ , ٫ٚ  
 ٜتعاقض َع٘ . 

آل اي##ؿٜٔ َٚعكؾ##١ ت##أقٜؼ ايٓا##٠ٛ    ٚآل اٯٜ##١ ؾع##٠ٛ يًُه##ًُو يًتؿك##٘    
ٚايكنا٫ت , ٚإٔ تهفٜا ايٓيب عٓؿ بعجت٘ ٚبع#ؿٖا َ#ٔ ن#ٓػ١ٝ ي#يك َ#ٔ      
ايٓ##اى غًا##ت عً##ِٝٗ ي##كٛتِٗ ٚان##تشٛـت عً##ِٝٗ اي##ٓؿو ايً##١ٜٛٗ ٚمل  

 ٜكْٛا بادتُاع أَٛق :

ٌََّلخٌُ٘حيأَروشولشًحييي: أتااع ايٓيب , ٖٚ#ٛ ي#ػِ َجً#ِٗ , ٚآل ايتٓمٜ#ٌ ط     ا٭ٍٚ

 .(1) صظ زِمَوَيا٠ِ خياِرًحيٍَِِ٘يظَيوٍٖيًوعَمَشٍِٜنَّخيًوحكِذًحي٠َ

: أؾا٤ ايؿكا٥ض ايعااؾٜ#١ َ#ٔ ايُ#٠٬ ٚايمن#ا٠ ٚايُ#ٝاّ ٚاؿ#ر       ايجاْٞ 
 ٚاـُو .
: ؾكؿ ايكٜانات , ؾُٔ غُا٥ِ ا٭ْاٝا٤ فٝ٪ِٖ باملهاٚا٠ بو ايجايح 

 ايٓاى آل اؿكٛم ٚايٛاداات .
َٚٔ َعذمات ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ أْ٘ اٱَاّ آل أؾا٤ 
ايٛاداات ايعااؾ١ٜ , َٚٓٗا أّٜٓا ػًٞ ٖفٙ املعذم٠ نٌ ّٜٛ بٛقٛؾ٘ بو ٜؿٟ 
اهلل عم ٚدٌ غايعّا غاْعّا آل اي٠٬ُ سو َكات آل ايّٝٛ , ٚمل ٜأَك 

  ٘ َ#٢ً اهلل   املهًُو بأنجك َٔ ايفٟ ٜ٪ؾْٚ٘ َٓٗا , ٖٚٛ َٔ عَُٛ#ات قٛي#
 .(2) (ًَٛا نُا قأٜتُْٛٞ أًَٞ)عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ 

                                                           

 .24نٛق٠ ايكُك  (1)
 .1/170تؿهري ايكالٟ  (2)
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 صٚدّٖٛا :ٍِٜٟيَِزٍِِٙٚدتٌُ قٛي٘ تعاىل ط

: قاٌ ٫ٚؾ٠ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ أٟ إٔ اي#ٓيب   ا٭ٍٚ
قُؿّا ٚيؿ ٚيٝو آل ا٭قض ْيب , ٚٚيؿ ايٓيب آل َه١ آل يعا أبٞ طايا 

أٟ ايعاّ ايفٟ ٖذِ ؾٝ٘ أبك١ٖ ٚدٝٛي٘  آل يٗك قبٝع ا٭ٍٚ َٔ عاّ ايؿٌٝ
ع٢ً َه١ ٱقاؾ٠ ٖؿّ ايهعا١ ايًكٜؿ١ , ْٚكٌ َٛنِ سر ايعك  إىل ايُٝٔ 

(ّ ٚآل 571يُكع ٚعُاق٠ بٓاٖا أبك١ٖ , ٚتٛاؾل ٫ٚؾت٘ يٗك ْٝهإ ن#١ٓ ) 
 ايه١ٓ ايجايج١ ٚاـُهو قاٌ اهلذك٠ .

ٌ ٚسؿٙ ٖٛ ٚؾٝ٘ ياٖؿ بإٔ آ١ٜ اياشح ْالي١ َٔ ايهُا٤ ٚإٔ اهلل عم ٚد
ايفٟ ٜعًِ أْ#٘ ي#ٝو َ#ٔ ْ#يب آل ا٭قض إ٫ اي#ٓيب قُ#ؿّا , ؾ#إ قً#ت ق#ؿ          

 ٚقؾت اٯ١ٜ بُٝػ١ ايتٓهري )قنٌ( ٚمل تكٌ )ايكنٌ( .
 ٚاؾٛا  دا٤ اٱستذاز عاَّا , ٚايككإٓ ٜؿهك بعٓ٘ بعّٓا .

ٚآل غيا  إىل ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ , قاٍ اهلل تعاىل 

 . (1) صْٙنوخيٍِٜٟيَِزٍِٙٓوياِال يسِؿوخالًي٠ٌُكِِياٍَِْ٘يٍِٛيٍِٜٟيأَىٍِٗيحُّْ٘شوًٍوٜوخيأَسٍعوط

نُا دا٤ت آ١ٜ باٱغااق عٔ نٕٛ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ 

 .(2) صٜوخئَخٞويَٜلوَّٝذ يأَروخيأَكوذٍيٍِٜٟيسِؿوخٍُِٕ٘ٛيًوٍَِٕٟ٘يسوعٌََٖيح٘ٙ وِيًوخوخطَٛويح٘نَّزِِّْنيوط

ِي: املكاؾ َٔ قٛي٘ تعاىل ط ايجاْٞ ص أٟ قاٌ بعج١ ايٓيب سَعٌَٗيٍِٜٟيَِزٍِٙل

قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ , إـ بعح اهلل عم ٚدٌ ايٓيب قُؿّا ٚعُكٙ 
 ( ّ. 610أقبعٕٛ ن١ٓ , ٚآل يٗك آ  َٔ ايه١ٓ )

 إقاؾ٠ ا٭ْاٝا٤ ايهابكو يًٓيب بأسكا  ٚقكٕٚ . ايجايح :

                                                           

 . 109نٛق٠ ٜٛنـ  (1)
 .40نٛق٠ ا٭سما   (2)
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ٕ آغك ا٭ْاٝا٤ ٚايكنٌ قاٌ اي#ٓيب قُ#ؿ َ#٢ً    ٚايُشٝض ا٭غري إـ نا
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٖٛ عٝه٢ عًٝ٘ ايه٬ّ , ٚبٝٓ٘ ٚبو ايٓيب قُؿ َ#٢ً  

ًٸك ب#ايٓيب قُ#ؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘     570اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ مٛ ) ( ن١ٓ , ٚب
 ٚآي٘ ٚنًِ ٚمل خيكز يػِ ٜؿٸعٞ ايٓا٠ٛ َٔ بعؿٙ , ٜٚتاع٘ ايٓاى .

( أع٬ٙ ٱستُاٍ غكٚز َٔ إؾع٢ ايٓا#٠ٛ ٜٚؿٓ#ض   ٚقٝؿ )ٜٚتاع٘ ايٓاى
 نفب٘ ٚمل ٜتاع٘ ايٓاى .

إمنا ـنكت آ١ٜ اياشح ايكنٌ ايفٜٔ دا٤ٚا باياٝٓات ٚاملعذ#مات ياٝ#إ   
 ٚدٛ  تُؿٜكِٗ , ٚعؿّ ايتعؿٟ عًِٝٗ ٚقتًِٗ .

َِذٍيؿوخءؤٍُٛيسَعٌَٗيٍِٜٟيَِزٍِٙلِيرِخْ٘زوِّْنولخصِيًورِخ٘ لزُِييييٚـنكت اٯ١ٜ يؿظ اجمل٧ ط

َع إٔ ايكنٌ ناْٛا َٛدٛؾٜٔ بو  (1) صُِْٙظٍُٛيٌَِٙٛويَِظَْٙظٌَُٝىٍَٛياٍِٞئُنٍظٍُٛيصولخدِِِنيوي

ظٗكاْٞ قَِٛٗ قاٌ اياعج١ , ياٝإ قإْٛ ٖٚٛ إٔ ايكنٍٛ بع#ؿ اياعج#١ غ#ريٙ    
قاًٗا , ؾٗٛ ٜأتٞ بايٛسٞ ٚايتٓمٌٜ ٚاملعذ#م٠ اي#ت ت#ؿٍ عً#٢ َ#ؿم ْاٛت#٘       

 ٚنإٔ ايكنٌ دا٤ٚا َٔ ايهُا٤ .
ٝ٘ ؾع٠ٛ يًُهًُو ٚايٓاى ًٝعَا بايً#هك هلل ع#م ٚد#ٌ عً#٢ بعج#١      ٚؾ

ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ , ٚأْ٘ دا٤ ع١ً ٚع١ُُ ايكناي١ ؾعٌ 
ايٓاى اتااع٘ , َٚٔ َُاؾٜل َؿم قنايت٘ إٔ لٚد١ غؿجي١ بٓت غًٜٛؿ 
 ٚابٔ عُ٘ اٱَاّ عًٞ عًٝ#٘ ايه#٬ّ , ق#ؿ آَٓ#ا ب#٘ آل ايٝ#ّٛ ايج#اْٞ ياعج#١ ,        
ُٸٌ بٓٛ ٖايِ َ٪َِٓٗ ٚناؾكِٖ أيؿ ا٭ـ٣ َٔ قكٌٜ ؾٕٚ إٔ دًُٛٙ  ٚؼ
ع٢ً تكى ايتاًٝؼ ٚايؿع٠ٛ إىل اهلل عم ٚدٌ َ#ٔ َٓ#الٍ ايٓا#٠ٛ ٚايكن#اي١ ,     
ٚت٬ٚت٘ ايككإٓ ٚإغااقٙ ايٓ#اى ايككٜ#ا ٚاياعٝ#ؿ بأْ#٘ ن#٬ّ اهلل ع#م ٚد#ٌ        

                                                           

 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
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 صح٘شًُفَيحألَِٜلنيَي٠َضوَٖيرِوِيايفٟ أٚس٢ ي٘ بٛاني١ املًو دربٌٜ , ٚآل ايتٓمٌٜ ط

(1). 
يكؿ تُٓٓت آ١ٜ اياشح ايتٛبٝؼ يًفٜٔ اَتٓعٛا عٔ ايتُؿٜل بٓا٠ٛ قُؿ 

 ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ َٔ ٚدٛٙ : 
ايفّ ع٢ً ايتهفٜا بايكنٌ ايهابكو , َٚشٝض أْٗ#ِ يٝه#ٛا    ا٭ٍٚ :

آل لَاِْٗ , إمنا تكؿّ ايكنٌ قاٌ غًكِٗ مب٦ات ايهٓو , ٚيهٔ املكاؾ إؼاؾ 
 ايهٓػ١ٝ آل اؿذ١ بايكنا٫ت .

ٜٚؿٍ ٖفا ايفّ بايؿ٫ي١ ايت١ُٝٓٓ عً#٢ ي#ٗاؾ٠ اي#ٓيب قُ#ؿ َ#٢ً اهلل      

ًٌٍََْٕوياِرَحيقاً٘ , قاٍ تعاىل طعًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ بُؿم ايكنٌ ايفٜٔ دا٤ٚا َٔ 

 .(2) صؿِجْنوخيٍِٜٟئُِّٗيأَُّٜشٍيرِشويِْذٍيًوؿِجْنوخيرِٓويلوََٙيىوئَالَءِيشويِْذًح

ايتٛبٝؼ ع٢ً عؿّ اٱْتؿاع َٔ اياٝٓ#ات ٚاملعذ#مات ايا#اٖكات     ايجاْٞ :
ايت دا٤ بٗا ايكنٌ , إـ تؿٝؿ آ١ٜ اياشح ؾٌٓ اهلل عم ٚدٌ ع٢ً ايٓ#اى  

 ُع١ َٚتؿكق١ .آل أَٛق فت
 ف٧ ايكنٌ يًٓاى . أ٫َٚ :
ن##ٌ قن##ٍٛ ٜ##أتٞ باياٝٓ##ات ٚاي##رباٖو اي##ت ت##ؿٍ عً##٢ ٚد##ٛ   ثاْٝ##َا :

ايتٛسٝ##ؿ ٚعا##اؾ٠ اهلل ع##م ٚد##ٌ , ٚايتُ##ؿٜل بايكن##ٍٛ َٚع##امل اٱعذ##ال 
ٚاياًاقات ٚاٱْفاقات ايت دا٤ بٗ#ا , َٚٓٗ#ا اياً#اق٠ باعج#١ اي#ٓيب قُ#ؿ       

 ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ .
 مل ُٜؿم بايكنٍٛ عًٝ٘ إٔ ُٜؿم باياٝٓات ٚاٯٜات ايااٖكات . ؾُٔ

                                                           

 .193نٛق٠ ايًعكا٤  (1)
 .41نٛق٠ ايٓها٤  (2)
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تؿٌٓ اهلل عم ٚدٌ بهجك٠ ا٭ْاٝا٤ ٚايكنٌ ايفٜٔ بعجِٗ إىل أٌٖ  ثايجّا :
 ا٫قض ٚعؿؾِٖ َا١٥ ٚأقبع١ ٚعًكٕٚ أيـ ْيب .

تفنري آ١ٜ اياشح باعج١ ا٭ْاٝا٤ , ٚؾٛات اٱْتؿاع ا٭َجٌ َٓٗا ,  قابعّا :
لَإ ٜتهأيٕٛ إـا مل تُؿقٛا بايكنٌ ؾاتكنِٖٛ ٫ٚ ٚدعٌ ايٓاى آل نٌ 

 تكتًِٖٛ .
َٚجٌ ٖفا ايتها٩ٍ ظٗ#ك ب#و قد#ا٫ت ق#كٌٜ عً#٢ م#ٛ اي#ت٬ّٚ , إـ        

إٕ ٜو قُؿ ناـبّا ٜهؿٝهُٛٙ ْايؿِٖ عتا١ بٔ قبٝع١ َاٝش١ ّٜٛ بؿق قا٬َ٥ )
ٚإٕ ٜو ًَه#ّا أنً#تِ آل    -ـ٩بإ ايعك  َعايٝو ايعك   -ـ٩بإ ايعك  

أغٝهِ, ٚإٕ ٜو ْاٝ#ّا نٓ#تِ أن#عؿ ايٓ#اى ب#٘! ٜ#ا ق#ّٛ, ٫ ت#كؾٚا         ًَو ابٔ 
ُْٝشت, ٫ٚ تهؿٗٛا قأٜٞ! ؾشهؿٙ أبٛ دٌٗ سو مسع غيات٘ ٚقاٍ: إٕ 
ٜكد##ع ايٓ##اى ع##ٔ غيا##١ عتا##١ ٜه##ٔ ن##ٝؿ اؾُاع##١ ٚعتا##١ أْي##ل ايٓ##اى,   

  .(1) (ٚأطٛهلِ يهاّْا, ٚأًًِٗ ًا٫ّ
 ٚتكؿٜك اٯ١ٜ ع٢ً دٗات :

 قؿ دا٤نِ قنٌ َٔ قاًٞ ؾًِ قتًتُِٖٛ . ا٭ٚىل :
 قؿ دا٤تهِ بٝٓات َٔ قاًٞ ؾًِ مل تُؿقٖٛا . ايجا١ْٝ :
قؿ دا٤تهِ بٝٓات َٔ قاًٞ , ٖٚٞ ساْ#ك٠ بٝ#ٓهِ ؾاظٗكٖٚ#ا     ايجايج١ :
 ٚآَٓٛا بٗا .
اياٝٓات ايت د٦ت بٗا إيٝهِ َجٌ اياٝٓات ايت نفبتِ بٗا َٔ  ايكابع١ :

 قاٌ .
ايتٓاقض بو قٛهلِ إٕ اهلل عم ٚدٌ عٗؿ إيٝٓا , ايتٛبٝؼ ع٢ً  ايجايح :

ٚبو قتًِٗ ايكنٌ , ؾ٬ ٜأتٞ ايعٗ#ؿ َ#ٔ اهلل ع#م ٚد#ٌ يٮَ#ك ايه#ابل إ٫       
بٛاني١ ايكنٌ , يفا تؿٌٓ اهلل عم ٚدٌ ٚدعٌ آؾّ ْاَٝا قن٫َٛ , ٚتكؿٜك 

                                                           

 .1/23َػالٟ ايٛاقؿٟ  (1)
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اٯ١ٜ : )إٕ اهلل عٗؿ إيٝٓا بٛاني١ قنً٘ أ٫ ْ٪َٔ يكنٍٛ ست٢ ٜأتٝٓا بككبإ 
ِٳ   تٳِأُن ًٹ## ِٵ َؾ ًِ##تٴ ٚٳبٹاٖي##فٹٟ ُق ٓٳ##اتٹ  ًٹ##ٞ بٹاِياٳِّ ٔٵ َقاٵ َٹ## ٌٷ  ِٵ قٴنٴ## ٌٵ َق##ؿٵ دٳ##ا٤ٳُن ٘ٴ ايٓٻ##اقٴ ُق## ##ًُ

َٳاؾٹقٹوٳ ِٵ  ٓٵتٴ ٕٵ ُن ِٵ ٔإ ٖٴ ُٴٛ ًِتٴ  (َقتٳ
ؾهٝـ تكَٕٛٛ بكتٌ ايفٟ دا٤ يهِ بايعٗ#ؿ َ#ٔ عٓ#ؿ اهلل ع#م ٚد#ٌ ,      

ياٖؿ عً#٢   أٜعكٌ إٔ تكاًٛا ايعٗؿ َٓ٘ ٚتكَٕٛٛ بكتً٘ , إـ إٔ ٖفا ايكاٍٛ
إقكاقنِ بكنايت٘ ْٚاٛت٘ , ؾإٕ قًت قؿ ٜهٕٛ ايكنٍٛ ايفٟ دا٤ بايعٗؿ غري 

 ايفٟ قتًٛٙ َٔ ايكنٌ .
 ؾذا٤ت آ١ٜ اياشح مبا ٜؿؾع ٖفٙ ايًا١ٗ َٔ دٗات :

َٝػ١ اؾُع بايٓها١ يًكنٌ ايفٜٔ قتًٛا , ؾً#ٝو املكت#ٍٛ َ#ٔ     ا٭ٚىل :
 ايكنٌ ٚاسؿَا أٚ اثٓو .

ٌَِٙللٛويٓاد##ا٠ َ##ٔ ايك##ّٛ بؿ٫ي##١ َ##ٝػ١ اـي##ا  طٚق##ٛع ايكت##ٌ مب ايجاْٝ##١ :

ؾكؿ ٜهٕٛ ايكاتٌ ٚاسؿَا ٚيهٔ احملكض َتع#ؿؾ نُ#ا إٔ اي#فٜٔ     (1)صَِظَْٙظٌَُٝىٍَٛ

قْٛا بايكتٌ نجك٠ , ؾًفا غاطات اٯ١ٜ املعاَكٜٔ ياعج١ ايٓيب قُؿ َ#٢ً  
 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ َع أِْٗ مل ًٜٗؿٚا ٖفا ايكتٌ , ٚمل ٜعٝٓٛاعًٝ٘ .

ٜ٪ ٕٛ ع٢ً قتٌ ان٬ؾِٗ ايكن#ٌ يؿ٫ي#١ َ#ٝػ١ اـي#ا  آل آٜ#١      ٌٖٚ 
اياشح , اؾٛا  ٫ , يًتاأٜ املْٛٛعٞ ٚاي#كتيب ب#و ايً#ّٛ ٚب#و تكت#ا      

ًوالَيطَللضِسَيًوحصِسوس يًِصْسوياٱث##ِ عً##٢ املعُ##١ٝ ٚاي##فْا املُٓ##ّٛ , ق##اٍ تع##اىل ط      

  .(2)صأُخٍشوٍ

 حبث ٌغىي 

                                                           

 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 .165نٛق٠ ا٫ْعاّ  (2)
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ع بو ايتعٝو آل ايُؿ١ ٚن١ًُ قنٌ : ًع قنٍٛ ٚٚقؾت بُٝػ١ ػُ
ٚايتٓهري آل ايعؿؾ , إـ تيًل َٝػ١ اؾُع ع٢ً ايكًٌٝ ٚايهجري نٛا٤ آل َؿ١ 

 أٚ ْٛع أٚ َٓع١ ٚغريٖا , َجٌ : لٖاؾ , ػاق , َا٤ , نتا , أٜاّ .
ؾإـا أقٜؿ بٝإ ايه١ُٝ أٚ ايعؿؾ ؾ٬بؿ َٔ اياٝإ أٚ ايكك١ٜٓ , تك٣ مل#اـا  

 ٔ قتًٛا آل ايتٓهري ٚعًت٘ ٚدٛٙ : مل تفنك اٯ١ٜ أمسا٤ ايكنٌ ايفٜ
 املكاؾ بٝإ املْٛٛع .ا٭ٍٚ : 
املؿاق آل ايؿا٥ؿ٠ ع٢ً ـنك املهأي١ , ْٚٛع ايربٖإ ٚإقا١َ اؿذ١  ايجاْٞ :

 صًوؿوخءويٍِٜٟيأَِْصوَيحْ٘ٝوذِّنوشِيسوؿٌَٗيّوغٍموَيَِخَٖيّوخٌٍَِِٚيحط زِمٌَحيحَْ٘ٝشٍعولِٙنيوي, ؾُج٬َ ط
(1). 

َْٛٛع١ٝ ايه١ٓ ايٓا١ٜٛ آل اٱغااق عٔ أمسا٤ ا٭ْاٝ#ا٤ اي#فٜٔ   : ايجايح 
 قتًٛا .

٘ ٚقؿ ٚقؾ ) ٘  عٔ ابٔ عااى : إٔ قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ# ٚن#ًِ   ٚآي#
ي١ًٝ أنكٟ ب٘ قأ٣ لنكٜا آل ايه#ُا٤ ؾه#ًِ عًٝ#٘ ؾك#اٍ ي#٘ : ٜ#ا أب#ا دٝ#٢ ,         

 غربْٞ عٔ قتًو نٝـ نإ؟ ٚمل قتًو بٓٛ إنكا٥ٌٝ؟
ق##اٍ : ٜ##ا قُ##ؿ , إٕ دٝ##٢ ن##إ غ##ري أٖ##ٌ لَاْ##٘ , ٚن##إ أًً##ِٗ      

{ن#ٝؿّا ٚسُ#ٛقّا    }ٚأَاشِٗ ٚدٗ#ّا , ٚن#إ نُ#ا ق#اٍ اهلل :     
ٚن#إ ٫   (2)

دتاز إىل ايٓها٤ , ؾٜٗٛت٘ اَكأ٠ ًَو بين إنكا٥ٌٝ ٚناْ#ت بػٝ#١ ؾأقن#ًت    
إيٝ٘ , ٚعُُ٘ اهلل ٚاَتٓع د٢ٝ ٚأب٢ عًٝٗا , ٚأًعت عً#٢ قت#ٌ دٝ#٢ ,    

ٗٴِ عٝؿ جيتُعٕٛ آل نٌ عاّ , ٚناْت ن١ٓ املًو إٔ ٜٛعؿ ٫ٚ خيًـ ٫ٚ ٚٳَي
 .ٜهف  

                                                           

 .20نٛق٠ ٜو  (1)
 .39نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
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ؾػكز املًو يًعٝؿ ؾكاَت اَكأت٘ ؾًٝعت٘ , ٚنإ بٗا َعذاّا , ٚمل تهٔ  
تهأي٘ ؾُٝا ٢َٓ , ؾًُا إٔ يٝعت٘ قاٍ املًو : نًٝين ؾُا تهأيٝين ي#٦ّٝا إ٫  

 ا : نًٝين غريٙ . أعيٝتو , قايت : أقٜؿ ؾّ د٢ٝ بٔ لنكٜا . قاٍ هل
 قايت : ٖٛ ـاى .

قاٍ : ٖٛ يو , ؾاعجت د٬ٚلتٗا إىل د٢ٝ ٖٚٛ آل قكاب٘ ًُٜٞ , ٚأْا  
 إىل داْا٘ أًَٞ , ؾفبض آل طهت , ٚمحٌ قأن٘ ٚؾَ٘ إيٝٗا .

 ٚنًِ : ؾُا بًؼ َٔ َربى؟  ٚآي٘ ؾكاٍ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ 
قاٍ : َا اْؿتًت َٔ ٬َتٞ , ؾًُا محٌ قأن٘ إيٝٗا ْٚٚع بو ٜؿٜٗا , 

غهـ اهلل باملًو ٚأٌٖ بٝت٘ ٚسًُ٘ , ؾًُا أَاشٛا قايت  -ؾًُا أَهٛا  -
بٓٛ إنكا٥ٌٝ : يكؿ غٓا إي٘ لنكٜا يمنكٜا , ؾتعايٛا ست٢ ْػٓا ملًهٓ#ا ,  

بت َِٓٗ ؾٓكتٌ لنكٜا , ؾػكدٛا آل طًيب يٝكتًْٛٞ , ؾذا٤ْٞ ايٓفٜك , ؾٗك
ٚإبًٝو أَاَِٗ ٜؿهلِ عًٞ : ؾًُا إٔ ؽٛؾت إٔ ٫ أعذمِٖ , عكْت يٞ 

 .يذك٠ ؾٓاؾتين ؾكايت : إيٞ إيٞ , ٚاُْؿعت يٞ , ؾؿغًت ؾٝٗا 
ٚدا٤ إبًٝو ست٢ أغف بيكف قؾا٥ٞ , ٚايتأَت ايًذك٠ ٚبكٞ طكف  

 قؾا٥ٞ غاقدّا َٔ ايًذك٠ , ٚدا٤ بٓٛ إنكا٥ٌٝ 
غٌ ٖفٙ ايًذك٠! ٖفا طكف قؾا٥٘ ؾغٌ , ؾكاٍ إبًٝو : أَا قأٜتُٛٙ ؾ

ب٘ ايًذك٠ , ؾكايٛا : مكم ٖ#فٙ ايً#ذك٠ , ؾك#اٍ إبً#ٝو : ي#كٛٙ باملًٓ#اق       
 .(1) (يكّا

 ٜأتٞ ايتٓهري , ٜٚكاؾ َٓ٘ يعاتو َتٓاؾتو :ايكابع : 
 ايتهجري . ا٭ٚىل :
 ايتكًٌٝ . ايجا١ْٝ :

                                                           

 .6/445ايؿق املٓجٛق  (1)
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تكًٌٝ , ٜٚعكف املكُٛؾ بًشاظ ايككا٥ٔ غُّٛ ايهجك٠ ٚايمٜاؾ٠ أٚ اي
 ٚايظاٖك آل املكاّ ٚاـرب إقاؾ٠ ايتهجري .

: عؿّ عًِ ايٓاى بفات ا٭ؾكاؾ , املكُٛؾٜٔ بايتٓهري , ٖٚفا اـاَو 
ايٛد٘ ظاٖك آل املكاّ ٭ٕ ايككإٓ ن٬ّ اهلل عم ٚد#ٌ , ٖٚ#ٛ اي#فٟ , قٛي#٘     

 .(1) صأَكوخغَيرُِِّٕٗيشوٍِءٍيلًِْٙٝختعاىل ط

ري ٫ ٜتػً#٢ أؾ#كاؾ ايٓ#ٛع نً#ٗا ,     بٝإ قإْٛ ٖٚ#ٛ إٔ ايت#ٓه  ايهاؾى : 

ِّنوخصِؾكٛي٘ تعاىل ط ٍٛيسَعٌَٗيٍِٜٟيَِزٍِِٙيرِخْ٘زْو يٲغااق بإ اهلل عم ٚدٌ  (2) صؿوخءؤُ

ٚدٌ أقنٌ ٯبا٤ املػ#اطاو قن#٬َ , ٚأقن#ٌ قن#٬َ إىل أَ#ِ ٚأٖ#ٌ ًَ#ٌ        
 أغك٣ .

ٚدٛؾ غا١ٜ ك١َُٛ َٔ ايت#ٓهري َ#ٔ اياً#اق٠ ٚايرتغٝ#ا أٚ      ايهابع :
 اٱْفاق ٚايرتٖٝا .

ٚاملػتاق غُّٛ آ١ٜ اياشح نٌ ايٛدٛٙ أع٬ٙ بانتجٓا٤ ايًعا١ ايجا١ْٝ 
 َٔ اؾ٘ ايكابع أع٬ٙ .

 ِؼجصاخ إٌثً حمّد ) ص ( تاَالف 
ِٕلٍٟيسوعَلٌَٖيح٘ٙ لوِيًوخولخطَٛويييييٜوخئَخٞويَٜلوَّٝذ يأَروخيأَكوذٍيٍِٜٟيسِؿولخٍُِٕ٘ٛيًوَ٘يقاٍ تعاىل ط

 .(3) صح٘نَّزِِّْنيويًؤَخٞويح٘ٙ وَيرُِِّٕٗيشوٍِءٍيلوًِْٙٝخ

ٚغامت ٖٓا مبع٢ٓ ب٘ أغتتُت ايٓا٠ٛ , ٚيٝو َٔ ْيب بعؿٙ , ْٚميت اٯ١ٜ 
أع٬ٙ آل ايه١ٓ اـاَه#١ يً#ٗذك٠ عٓ#ؿَا ت#مٚز اي#ٓيب َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘         

                                                           

 .12نٛق٠ ايي٬م  (1)
 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
 .40نٛق٠ ا٭سما   (3)
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, ٚناْت عٓؿ لٜؿ بٔ ساقث١ ؾكاٍ ٚنًِ لٜٓا بٓت دشٌ ٖٚٞ اب١ٓ عُت٘ 
 بعِٓٗ : تمٚز ايٓيب س١ًًٝ ابٓ٘ ٭ْ٘ نإ ٜه٢ُ لٜؿ بٔ قُؿ .

٫ٚ ٜتعاقض ٖفا املع٢ٓ َع ن#ٕٛ اؿه#ٔ ٚاؿه#و ٚي#ؿٟ قن#ٍٛ اهلل      
 ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ يًككإٓ ٚايِٓ ٚايٓها .

   ٟ  َِٚٓٗ َٔ قكأ )غاتٹِ( بههك ايتا٤ أٟ أْ٘ غتِ ا٭ْاٝ#ا٤ نايي#ابع اي#ف
 غتُٛا ب٘ .

ٚقٌٝ نٝـ ٜهٕٛ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ آغك ا٭ْاٝا٤ , 
ٜٚٓمٍ عٝه٢ آل آغك ايمَإ , ٚاؾٛا  إمنا ناْت املعذم٠ ْا٠ٛ عٝه٢ نابك١ 
ياعج١ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚمل ٜكتٌ إمنا قؾع ٜٚ#ؿٍ عًٝ#٘   

ٜٚؿٍ ع٢ً إٔ ْا٠ٛ عٝه#٢   (1) صصوَٙزٌَهَيًوٍَِٕٟ٘يشَزِّوويَ٘يًٍَٛوٜوخيَِظٌَُٙهَيًوٜوخيقٛي٘ تعاىل ط

ًوَٜزوشِّشًحيرِشوعٌٍَٖيّوؤْطِِيقاٌ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآٍ ٚنًِ قٛي٘ تعاىل ط

 . (2) صٍِٜٟيرومٍذُِيحعٍَٝوَيأَكٍٝوذَ

ٚعٔ ايعٹكباض بٔ عاق١ٜ ق#اٍ : ق#اٍ قن#ٍٛ اهلل َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘       
 آل أّ ايهتا  ـامت ايٓاٝو , ٚإٕ آؾّ ملٓذؿٍ آل طٝٓت#٘  ٚنًِ  أْٞ عٓؿ اهلل

ٚنأْا٦هِ بأٍٚ ـيو ؾع٠ٛ ٫بٞ ابكاِٖٝ , ٚبًاق٠ عٝه٢ ب#ٞ ٚق٩ٜ#ا أَ#ٞ    
ايت قأت , ٚنفيو أَٗات ايٓاٝو ( ٚقأت آ١َٓ سو ْٚعت ايٓيب قُ#ؿ  
٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ إٔ ْٛقّا غكز َٓٗا أْا٤ت هلا َٓ٘ قُٛق ايًاّ 

. 
آؾّ َٓذؿٍ أٟ ًَك٢ ع٢ً اؾؿٳاي١ ٖٚٞ ا٭قض ,ٚآل قٚا١ٜ بو  َٚع٢ٓ

 ايكٚع ٚاؾهؿ .

                                                           

 .157نٛق٠ ايٓها٤  (1)
 .6نٛق٠ ايُـ  (2)
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يكؿ دا٤ ا٭ْاٝ#ا٤ ٚايكن#ٌ ايه#ابكٕٛ ب#املعذمات اؿه#١ٝ , ٚيه#ٌ ْ#يب        
َعذ##م٠ ,ٖٚ##ٞ ا٭َ##ك اـ##اقم يك##ٛاْو ايه##ٕٛ ت##أتٞ َ##ٔ عٓ##ؿ اهلل يتعٓ##ٝؿ 

ايٓاق١  ا٭ْاٝا٤ ٚاثاات َؿم ْاٛتِٗ , َٚعذم٠ ْٛع ايهؿ١ٓٝ , َٚعذم٠ َاحل
, َٚعذم٠ إبكاِٖٝ ايٓذا٠ َٔ ايٓاق ٚنًا غا١َٝ ا٭سكام َٓٗا , ٚسُٝٓا 

مل تال ْ#اق   (1) صُِْٙنوخيّوخ٠َخسَي٠ٌُِِٔيروشٍدًحيًوعويوًٜخيلوََٙياِرٍشوحىِْٛوقاٍ اهلل عم ٚدٌ ط

ع٢ً ا٭قض ناعت٦ف إ٫ اْيؿات , َٚعذمات َٛن٢ َتعؿؾ٠ َٓٗا ايعُا , 

ًوسوعٌَالًياََِ٘يه٬ّ , ٚآل ايتٓمٌٜ قاٍ تعاىل طٚنفا َعذمات عٝه٢ عًٝ٘ اي

يأ٠َِِّيَِذٍيؿِجْظٍُُٕٛيرِآّوشٍيٍِٜٟيسورُِّٕلٍٛيأ٠َِّلِيأَخٍُٙلَُيَُٕ٘لٍٛيِٜلٍٟيح٘ؽِّلنيِييييييي رونِِياِعٍشوحثَِْٗ

ًوحأَلٍرلشو وييييييييييي ٝولووي ْٔ ًوُأٍرلِشَةيحأَل ٙ لِوي ِٞيح٘ ٍْلًشحيِرلِبْر َٞيَؼ ُٕلٌ ْو ٌَ ٌِْلِوي ٍَُخي ٌَلَؤ٠ ٍْلِشي ٍَْجِشيح٘ؽ  ًوأُكٍلِِيئَيو

حْ٘ٝوللٌٍطََيرِللبِرِْٞيح٘ٙ للوِيًوأ٠َُزِّللجٍُُٕٛيرِٝوللخيطَللؤٌُُْٔٙٞويًوٜوللخيطَللذَّخِشًَٞويٌِللِيرََْللٌطٍُِٕٛياَِّٞيي

 .(2)صٌِِيرَِ٘ٓويّٓوشًيٍَُٕ٘ٛياٍِٞئُنٍظٍُٛيَٜئٍِٜننيو

ٚدا٤ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ باملعذمات اؿه١ٝ ٚايعك١ًٝ 
 عك١ًٝ ., ٚنٌ آ١ٜ قكآ١ْٝ َعذم٠ 

ٚيٝو َٔ سُك ملعذمات٘ اؿه١ٝ ٚغ٬ؾ#ّا ؿُ#ك ايعًُ#ا٤ هل#ا آل ع#ؿؾ      
قؿٚؾ , ؾكؿ ـنكت آل تؿهريٟ امل٦ات َ#ٔ املعذ#مات اؿه#١ٝ يً#ٓيب قُ#ؿ      
٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ , ٚقؿ قهُتٗا تكهُّٝا انتككا٥ّٝا مبا قاٌ اهلذ#ك٠  

 َٚا بعؿٖا .
ٚاٱنكا٤ , ٌٖٚ ٖذ#ك٠  ؾُٔ املعذمات آل َه١ , َٚٓٗا اًْكام ايكُك 

ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚتعٝو يًٝتٗا َٔ َعذمات٘ ٢ًَ اهلل 

                                                           

 .69نٛق٠ ا٭ْاٝا٤  (1)
 .49نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
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عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ اؾٛا  ْعِ , إـ عمَت ق#كٌٜ عً#٢ ايؿت#و ب#٘ ٚقتً#٘ آل      
تًو اي١ًًٝ , ؾٓمٍ درب٥ٌٝ ٚأَكٙ باهلذك٠ ,ٚبات اٱَاّ عًٞ عًٝ٘ ايه#٬ّ  

ٕ قتٌ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ آل ؾكاي٘ دكن٘ قداٍ قكٌٜ ايفٜٔ ٜكٜؿٚ
ٚن##ًِ ست##٢ إـا طً##ع ايؿذ##ك اْكٓ##ٛا إيٝ##٘ ٱقاؾٙ قتً##٘ ؾ##ٓٗض آل ٚدٗٗ##ِ 

 ؾعكؾٛا أْ٘ يٝو قُؿّا .
 ٚته٢ُ ٖفٙ اي١ًًٝ )ي١ًٝ املاٝت (.

ؾشُٝٓ##ا ادتُع##ت ق##كٌٜ آل ؾاق ايٓ##ؿ٠ٚ يًاش##ح ؾُٝ##ا ٜؿعً##ٕٛ يٛق##ـ  
٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ايؿع٠ٛ اٱن١َٝ٬ بعؿ إٔ عذمٚا عٔ اقٓاع ايٓيب قُؿ َ

َأبٴ#ٛ  ٚنًِ بايههٛت ٚإغااقٙ هلِ باْ٘ َأَٛق َٔ عٓؿ اهلل بايؿع٠ٛ , قاٍ )
 ٢ًَ ٙٴ عٳ ُٴٛ ٕٵ تٳابٳعٵتٴ ِٵ إ ِٴ َأْٸُه ٜٳمٵعٴ ُٸؿٶا  َٴشٳ ٕٸ  ٘ٹ إ ٢ًَ بٳابٹ ِٵ عٳ ٖٴ ٚٳ ٍٳ  ّٕ َؾَكا ًٳا ٖٹ ٔٴ  ٌٔ بٵ ٗٵ دٳ

ِٸ بٴعٹجٵتٴ ِٔ , ثٴ ٚٳاِيعٳذٳ ًَُٛى اِيعٳكٳ ٹ  َٴ ِٵ  ٓٵتٴ ٙٹ ُن َٵٔك ِٵ    َأ ًَ#تٵ َيُه# ِٵ َؾذٴعٹ ٛٵتٹُه َٳ# ٔٵ بٳعٵؿٹ  َٹ ِٵ 
ٔٵ بٳعٵ#ؿٹ    َٹ# ِٵ  ِٸ بٴعٹجٵتٴ ـٳبٵضٷ ثٴ ِٵ  ٘ٴ ؾٹُٝه ٕٳ َي ًُٛا َنا ِٵ تٳِؿعٳ ٕٵ َي ٚٳٔإ ٕٸ ,  ٕٔ اِيُأقٵؾٴ ٓٳا ٕٷ َنذٹ ٓٳا دٹ

ٗٳا ٕٳ ؾٹٝ ِٵ ْٳاقٷ تٴشٵكٳُقٛ ًَتٵ َيُه ِٸ دٴعٹ ِٵ ثٴ ٛٵتٹُه  .(1) (َٳ
بًش#اظ َٓان##ا١ املْٛ##ٛع   ٚميه#ٔ تكه##ِٝ ايه#١ٓ تكه##ُّٝا ان#تككا٥ّٝا آغ##ك   

 ٚاؿهِ َٔ دٗات :

ًوٜوخيّونٍؽِلَُيلولٍٟييي:َعذمات ايه١ٓ ايكٛي١ٝ يعَُٛات قٛي٘ تعاىل ط ا٭ٚىل

 .(2) صاٍِٞيىٌَوياِال يًوكٍِ يٌَّكوَي*حْ٘يوٌوٍي

: َعذمات ايه١ٓ ايؿع١ًٝ , ؾُٝا نإ ٜكّٛ ب٘ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ايجا١ْٝ 
 ا ٚانتٓاا  املها٥ٌ ٚا٭سهاّ َٓٗا .ٚآي٘ ٚنًِ َٔ ا٭ؾعاٍ , ٚؾ٫يتٗ

َعذمات املٓرب ايٓاٟٛ , ٜٚرتيض عٓ٘ عًِ غاّ ٜتعًل غيا  ايجايج١ :
 ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ .

                                                           

 . 1/483ايهري٠ ٫بٔ ًٖاّ  (1)
 . 4-3نٛق٠ ايٓذِ  (2)
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ٌٖٚ تٓشُك َؿكؾات ٖفا ايعًِ باملٓرب آل املهذؿ ايٓاٟٛ , اؾٛا  ٫ 
 , إمنا ًٌُٜ نٌ غيا ايٓيب َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ َٚٓٗ#ا غيا#١ آل      

 سذ١ ايٛؾاع .
: َعذمات ايه١ٓ ايتؿ١ٜٝٓٚ , إـ ؼ٢ُ َعٗا نتا ٚقنا٥ٌ ايٓيب  ايكابع١

قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ثِ تهتككأ َٓٗ#ا َه#ا٥ٌ اٱعذ#ال ٚؾ٥٫#ٌ     
 ايٓا٠ٛ .

: َعذمات ايه١ٓ ايؿؾاع١ٝ, ٚنٝـ إٔ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ اـاَه١
, ٚن#إ ٜ#فّ َؿ#اِٖٝ اٱقٖ#ا       ٚنًِ مل ٜػم أسؿّا إمنا نإ آل ساٍ ؾؾ#اع 

 ٢ٜٗٓٚ عٔ ايػ١ًٝ ٚايػؿق ٚاـٝا١ْ.
: َعذمات ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ آل عً#ّٛ ايك#كإٓ   ايهاؾن١ 

ٚتأٌٜٚ ٚتؿهري آٜات٘ , ٚنٝـ إٔ ايه١ٓ ايٓا١ٜٛ َكآ٠ ٯٜات ايككإٓ , ٚياٖؿ 
 عًُٞ ع٢ً َؿم ْمٚهلا َٔ عٓؿ اهلل .

اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ آل عًّٛ اٱدتُاع : َعذمات ايٓيب ٢ًَ ايهابع١ 
ٚا٭نك٠ ٚتٓظِٝ اي٬ُت اٱدتُاع١ٝ , ٚأبٛا  أغك٣ ترتيض ع#ٔ ايه#١ٓ   

 .   (1) صًوٜوخياطَخٍُٔٛيح٘شَّعٌَُٖيٌَخُزًُهَيًوٜوخي٠َيوخٍُٔٛيلونٍوَيٌَخ٠ْظَيٌَحايٓا١ٜٛ ايًكٜؿ١ , قاٍ تعاىل ط

  صًورِخ٘ زُِيُِْٙظٍُٛطذفعري لىٌه ذؼاىل 
دا٤ سكف اياا٤ آل اٯ١ٜ مبعٓ#٢ اٱيُ#ام , ٚق#ؿ ته#كق س#كف )ايا#ا٤(        

ٍٛيصوخدِِِنيوط ٍٛياٍِٞئُنٍظُ ٍٛيٌَِٙٛويَِظَْٙظٌَُٝىَ ُيُِْٙظُ ٚدتٌُ ايفٟ قاي٘  (2) صرِخْ٘زوِّْنوخصِيًورِخ٘ زِ

 ٖ٪٤٫ ٚدٖٛا ٶ:
 إقاؾ٠ ايككبإ ايفٟ تأنً٘ ايٓاق .ا٭ٍٚ : 

                                                           

 .7نٛق٠ اؿًك  (1)
 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
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 ٚدٛؾ يك  آغك غري ايككبإ . ايجاْٞ :
اٱَتٓاع عٔ ايتُؿٜل بٓا٠ٛ قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ    ايجايح :

 ٭ٕ ٖفا اٱَتٓاع أَك ٚدٛؾٟ .
اٱياق٠ إىل َا ٜكٛي٘ املعاْؿٕٚ آل َٓتؿٜاتِٗ َٔ َؿات ا٭ْاٝا٤  ايكابع :

 , ٚاؿر ايت دا٤ٚا بٗا .
ٛ ًَ#ٗٛق آل لَ#اِْٗ   َٚٔ غُا٥ِ ا٭ْاٝا٤ أِْٗ دا٤ٚا بتشؿٟ َ#ا ٖ#  

ٚعٓؿ قَِٛٗ , ؾُج٬ّ دا٤ َٛن٢ عًٝ٘ ايه٬ّ بايعُا يتًكـ عُٞ ايهشك٠ 
, ؾًِ ٜأت عٝه٢ بفات اٯ١ٜ إمنا دا٤ مبا ٖٛ ًَ#ٗٛق آل لَاْ#٘ َ#ٔ ايعٓاٜ#١     
باييا , ؾُاق ًٜاآل ا٭نُ٘ املاتً#٢ ب#ايع٢ُ َ#ٔ س#و ٫ٚؾت#٘ ٚا٭ب#كّ       

نهات ايع١ًُٝ ٚاييا١ٝ بإجياؾ ياٝإ إٔ ٖفا ايًؿا٤ إعذال , ٚؾٝ٘ ؾع٠ٛ يًُ٪
ع٬ز يٮَكاض املهتع١ُٝ إـ إٔ َعذم٠ عٝه٢ عًٝ٘ ايه٬ّ ٚبؿٌٓ اهلل مل 
 تكتؿع َٔ ا٭قض إمنا بكٝت تؿعٛ ايٓاى إىل ؼًُٝٗا بايعًِ ٚايتك٣ٛ.

 ٚتهكقت َاؾ٠ قاٍ آل آ١ٜ اياشح ث٬خ َكات :

١ اياشح , يتٛثٝ#ل  بؿا١ٜ آٜ آل (1)صح٘ زِّٟويَِلخٌُ٘حيآل قٛي٘ تعاىل ط ا٭ٚىل :

قٍٛ َاؾق َٔ أٌٖ ايعٓاؾ ايفٜٔ يؿؾٚا ع٢ً أْؿهِٗ ٚسذاٛا عٓٗا اٱميإ 

 .(2)صٜوخيٍَ٘ٛيَّنوضِّْٖيرِوِيعَْٙؽَخ٠ًخبايًكٚ  ٚايكٝٛؾ , ط

يكؿ قلم اهلل عم ٚدٌ اٱْهإ ايًهإ ٚايٓيل باؿكٚف ٚا٭يؿاظ ايت 
اٱعذ#ال آل  تؿٍ ع٢ً َعاْٞ ك١َُٛ تهٕٛ َعكٚؾ١ عٓؿ ايه#اَع , َٚ#ٔ   

غًل اٱْهإ إٔ أٍٚ َا بؿأ آل غًل آؾّ تعًِٝ اهلل عم ٚدٌ ي٘ ا٭مسا٤ ثِ 
تٛىل امل٥٬ه١ إب٬ؽ ايٛسٞ ي٘ ٚيًكنٌ , ؾُا ؾاّ آؾّ آل اؾ١ٓ آل بؿا١ٜ غًك٘ 
ؾٗٛ آل ْٝاؾ١ اهلل عم ٚدٌ , ؾتؿٌٓ اهلل ٚقاّ بٓؿه٘ بتعًُٝ٘ ا٭مسا٤ , قاٍ 

                                                           

 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 .151نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
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ث##ِ إٔ امل٥٬ه##١ مل ٜهْٛ##ٛا ٜعًُ##ٕٛ تً##و    (1)صيوللخًولٙللٛيادٚيحألَعٍللٝوخءوئُٙ يتع##اىل ط

ا٭مسا٤ ٭ْٗا ناْت َٔ كتُات اـًٝؿ١ آل ا٭قض اي#فٟ مل ٜٗ#اط إيٝٗ#ا    
 بعؿ .
ؾً##كٸف اهلل ع##م ٚد##ٌ آؾّ ب##تعًِ تً##و ا٭مس##ا٤ ث##ِ تعًُٝٗ##ا امل٥٬ه##١  

ٚا٭ٌَ إٔ ُٜٕٛ ايٓاى آي١ ايٓيل , ٚإٔ ته#ػك آل طاع#١ اهلل ع#م ٚد#ٌ     
ٚيهٔ ايفٜٔ نؿكٚا إؽفٚا َٔ ايكٍٛ ٚاحملاؾث١ ٚن١ًٝ يًُؿ عٔ ن#اٌٝ اهلل  
عم ٚدٌ , ؾتؿٌٓ اهلل عم ٚدٌ ٚاْفقِٖ َٔ ٖ#فا ايك#ٍٛ ٚس#فق ايٓ#اى     

ٖ#ٛ :   (2)صح٘ لزِّٟويَِلخٌُ٘حييَٓ٘ , يٝهٕٛ َٔ َعاْٞ تكؿٜك قٛي#٘ تع#اىل ط  ًٝعَا 

ايفٜٔ قايٛا يٝتِٗ مل ٜكٛيٛا ..ملا دًاٛٙ ع٢ً أْؿهِٗ َٔ ا٭ـ٣ ٚاـمٟ إىل 
 ّٜٛ ايكٝا١َ.
ف٧ اٯ١ٜ بايؿعٌ )قٌ( ٖٚٛ أَك َٔ اهلل ع#م ٚد#ٌ إىل قن#ٛي٘    ايجا١ْٝ :

ٚآي٘ ٚنًِ عا#ؿ هلل ع#م ٚد#ٌ     ايهكِٜ ياٝإ إٔ ايٓيب قُؿَا ٢ًَ اهلل عًٝ٘
أنكَ٘ اهلل عم ٚدٌ بإٔ ٜتًك٢ ا٭َك َٓ٘ َاايك٠ َٔ غري ٚاني١ , ٫ٚ ٜٓك 
بٗفا املع٢ٓ ْمٍٚ درب٥ٌٝ باٯ١ٜ ايهكمي١ , ٭ٕ درب٥ٌٝ قن#ٍٛ أَ#و يتاًٝ#ؼ    
ايٛسٞ ٚآل ٖفا ا٭َك ُْك َٔ اهلل عم ٚد#ٌ يً#ٓيب قُ#ؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘      

ياكا٤ اٯٜ#١ ن#٬سا إىل ٜ#ّٛ ايكٝاَ#١ ,      ٚآي٘ ٚنًِ ٖٚٛ أعظِ َٔ ايهٝـ ,
ياٝإ قإْٛ ٖٚٛ إٔ َعذم٠ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ عكًٝ#١ ,  
َٚٔ ايًٛاٖؿ عًٝ٘ إٔ نٌ َهًِ َٚه#١ًُ ٜك#٫ٕٛ ٚعً#٢ م#ٛ ٜ#َٛٞ ـات      
ايكٍٛ ايفٟ أَك اهلل عم ٚدٌ ايٓيب قُؿَا ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ بكٛي٘ 

كا٠٤ ٚغتِ ايككإٓ اييٛع١ٝ , ؾ٬ ميك ّٜٛ ع٢ً أٖ#ٌ  آل ٬َتِٗ اي١َٝٛٝ ,ٚق

                                                           

 .31نٛق٠ اياكك٠  (1)
 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
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ا٭قض إ٫ ٖٚٓاى َٔ ٜككأ يؿظ )قٌ( ايفٜٔ أَك اهلل عم ٚدٌ ايٓيب قُؿَا 
 ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ.

ٜٚيكؾ ا٭َك َٔ اهلل عم ٚدٌ )قٌ( عٔ املهًُو ايًو , ٚميٓع ايٓاى 
اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ َٔ ايًكى ايظاٖك ٚاـؿٞ , إـ ٬ٜسل قٍٛ ايٓيب قُؿ ٢ًَ 

 ٚنًِ ايفٜٔ دشؿٚا , ٜٚايٌ إؾعا٤ِٖ ايعٗؿ اـاّ بِٝٓٗ ٚبو اهلل .
ٌٖٚ ميهٔ ايكٍٛ بكإْٛ ٖٚ#ٛ سُٝٓ#ا أَ#ك اهلل ع#م ٚد#ٌ اي#ٓيب قُ#ؿَا        
٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ )ق#ٌ( ؾإْ#٘ ن#اشاْ٘ ٜٓ#ُٔ ي#٘ ْؿ#ع ٖ#فا ايك#ٍٛ         

ًوىوزَحياىل طاؾٛا  ْعِ , ٖٚٛ َٔ َُاؾٜل َٚـ ايككإٓ بايربن١ , قاٍ تع

يٝهٕٛ َٔ َعاْٞ )قٌ( آل آ١ٜ  (1)صِٔظَخد يأ٠َضوْ٘نوخهَيَٜزوخسوٌْيٌَخط زِمٌَهَيًوحط ٌُّحيَ٘موٙ ٍُٕٛيطُشٍكوٌَٝٞو

 اياشح .
 قٌ بأَك َٔ اهلل عم ٚدٌ . ا٭ٍٚ :
 قٌ ٚاهلل عم ٚدٌ ٌَٜٛ قٛيو إىل ايٓاى . ايجاْٞ :
 ايكًٛ  .قٌ ٚجيعٌ اهلل عم ٚدٌ قٛيو ٜٓؿف إىل  ايجايح :
 قٌ ؾإٕ قٛيو ٚاق١ٝ يو ٚيٲن٬ّ . ايكابع :
قٌ ؾإٕ ايٓاى قتادٕٛ هلفا ايكٍٛ بٓؿٞ ف٧ ايكنٌ بًك   اـاَو :

 ايككبإ يٲن٬ّ .
 قٌ ؾٝتؿٌٓ اهلل عم ٚدٌ بإُٜاٍ قٛيو إىل ايٓاى . ايهاؾى :
 قٌ ؾإٕ أدٝاٍ املهًُو نرتؾؾ ٖفا ايكٍٛ نٌ ّٜٛ . ايهابع :
قٌ ؾإٕ اهلل عم ٚد#ٌ د#ا اي#فٜٔ ٜه#تُعٕٛ ايك#ٍٛ ؾٝتاع#ٕٛ        ايجأَ :

 أسهٓ٘.

                                                           

 .155نٛق٠ ا٭ْعاّ  (1)
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قٌ ؾإٕ ايٓاى قتادٕٛ يكٍٛ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ  ايتانع :
 ايفٟ ٖٛ عٔ ٚسٞ ٚتٓمٌٜ .

 قٌ ؾٝأتٞ قٛيو ع٢ً قٍٛ ايفٜٔ ًٜشؿٕٚ ٚجيشؿٕٚ باٯٜات . ايعايك :
   ٘ ٚن#ًِ أْٗ#ا    َٚٔ غُا٥ِ َعذمات ايٓيب قُؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#

سه١ٝ ٚعك١ًٝ , َٚٔ املعذمات ايعك١ًٝ أَك اهلل عم ٚدٌ ي#٘ )ق#ٌ( ٚميه#ٔ    
املكاق١ْ بٝٓ#٘ ٚب#و عُ#ا َٛن#٢ ٖٚ#ٞ آٜ#١ سه#١ٝ ٚنٝ#ـ أْٗ#ا أت#ت عُ#ٞ            

ًوأًٍَكوٍْنوخياََِ٘يٌَٜعوَيأٍَٞيأَْ٘لُِيلوصولخَْيٌَلبِرَحييييايهشك٠ ٚابتًعتٗا , قاٍ تعاىل ط

 .(1)صىِِويطًَََّْٙيٜوخيّوؤٌٌُِْٕٞو

إٕ قٍٛ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٜأتٞ ع٢ً أقٛاٍ اي#فٟ  ؾ
ٜؿٸعٕٛ ايعٗؿ اـاّ بِٝٓٗ ٚبو اهلل عم ٚدٌ , ؾٝٓكٓٗا , ٚدذا أثكٖا 

 عٔ ايٓاى , ٚميٓع ايٓاى َٔ اٱُْات هلا .
ٜٚفٖا ق#ٛهلِ أؾقاز ايكٜ#اع , ٜٚاك#٢ امله#ًُٕٛ ٜتً#ٕٛ أَ#ك اهلل ع#م        

 تِٗ غُّٛ ٖفٙ ايت٠ٚ٬ َٔ ٚدٛٙ :ٚدٌ يكنٛي٘ )قٌ( ٚتتٓاعـ سهٓا
قاٍ قنٍٛ اهلل َ#٢ً  ـات ايت٠ٚ٬ , ٚعٔ عٛف بٔ َايو قاٍ  )أ٫َٚ :
َٔ قكأ سكؾّا َٔ ايككإٓ نت#ا اهلل ي#٘ ب#٘ سه#١ٓ . ٫     : ٚنًِ  ٚآي٘ اهلل عًٝ٘
ٚيه#ٔ   {امل  }ٚيه#ٔ ب#ا٤ , ٚن#و , َٚ#ِٝ , ٫ٚ أق#ٍٛ       {به#ِ اهلل   }أقٍٛ 

 .(2) (ا٭يـ , ٚاي٬ّ , ٚاملِٝ
ت٠ٚ٬ آ١ٜ اياشح إستذاز ٚبكٖإ ٚإٕ قك٥ت اٯ١ٜ ي#ٝو بكُ#ؿ    ثاَْٝا :

اٱستذ##از , يٝه##ٕٛ َ##ٔ غُ##ا٥ِ اٯٜ##١ ايككآْٝ##١ تع##ؿؾ َع##اْٞ اي##ت٠ٚ٬ , 
 ٚاملكاَؿ ايها١َٝ ايت ترتيض عٓٗا .

                                                           

 .117نٛق٠ ا٭عكاف  (1)
 .1/15ايؿق املٓجٛق  (2)
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َٚٓ٘ اٱغااق عٔ ف٧ ايكنٌ بآ١ٜ ايككبإ , ٚيٛ قكأٖا أٚ مسعٗا ايفٟ 
ٌ ٖٞ سذ١ ٚاستذاز عًٝ٘ , اؾ#ٛا   ٜؿعٞ ٜٚيًا َعذم٠ ايككبإ , ؾٗ

ْع##ِ , ٖٚ##ٛ َ##ٔ أن##كاق ٚد##ٛ  اؾٗ##ك آل أنج##ك قنع##ات ايُ##٠٬ ايَٝٛٝ##١   
يٝه##ُعٗا ايٓ##اى ٜٚت##ؿبكٚا آل َعاْٝٗ##ا ٚؾ٫٫تٗ##ا ٚن##إٔ َ##اسا اي##ؿع٣ٛ  

 ايهاـب١ خياطا ْؿه٘ ٚدتر عًٝٗا .
ؾ٫ي١ ت٠ٚ٬ املهًُو ٯ١ٜ اياشح ع٢ً تُؿٜكِٗ مبٓاَٝٓٗا , ٚآل  ثايجّا :

 ايؿ٫ي١ أدك ٚثٛا  . ٖفٙ
ٖٚ##ٌ ٖ##فا ايتُ##ؿٜل َ##ٔ اؿه##ٓات ايعً##ك يه##ٌ س##كف اي##فٟ ٚقؾ آل 

عٔ أبٞ أَا١َ قاٍ : اؿؿٜح ايٓاٟٛ أع٬ٙ أّ غريٙ , اؾٛا  ٖٛ ايجاْٞ , ٚ)
َٔ قكأ ثًح ايككإٓ أعيٞ ثًح  :ٚنًِ  ٚآي٘ قاٍ قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘

ٛٸ٠  , َٚٔ قكأ ثًجٝ#٘ أعي#ٞ   ايٓا٠ٛ , َٚٔ قكأ ُْـ ايككإٓ أعيٞ ُْـ ايٓا
ٛٸ٠ , ٜٚكاٍ ي٘ ّٜٛ ايكٝا١َ : اقكأ  ثًجٞ ايٓا٠ٛ , َٚٔ قكأ ايككإٓ نً٘ أعيٞ ايٓا
 ٚاقم بهٌ آ١ٜ ؾقد١ ست٢ ٜٓذم َا َع٘ َٔ ايككإٓ . ؾٝكاٍ ي٘ : اقاض . 

ؾٝكاض ؾٝكاٍ ي٘ : ٌٖ تؿقٟ َا آل ٜؿٜو؟ ؾإـا آل ٜؿٙ ايُٝٓ#٢ اـً#ؿ ,   
 ٚآل ا٭غك٣ ايٓعِٝ.

 :ٚأغكز اييرباْٞ ٚاؿانِ َٚشش٘ ٚاياٝٗكٞ عٔ عاؿ اهلل بٔ عُ#كٚ  
ٚنًِ قاٍ : َٔ قكأ ايككإٓ ؾكؿ انتؿقز  ٚآي٘ إٔ قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘

ايٓا٠ٛ بو دٓاٝ٘ غري أْ٘ ٫ ٜ#ٛس٢ إيٝ#٘ , َٚ#ٔ ق#كأ ايك#كإٓ ؾ#كأ٣ إٔ أس#ؿّا        
يٝو أعيٞ أؾٌٓ مما أعي٢ ؾكؿ عظِ َا َػك اهلل َٚػك َا عظِ اهلل , ٚ

ٜٓاػٞ يُاسا ايككإٓ إٔ جيؿ َع َ#ٔ ٚد#ؿ ٫ٚ جيٗ#ٌ َ#ع َ#ٔ دٗ#ٌ ٚآل       
 .(1) (دٛؾ٘ ن٬ّ اهلل

                                                           

 . 2/206ايؿق املٓجٛق  (1)
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ن١َ٬ ايككإٓ َٔ ايتشكٜـ إىل ّٜٛ ايكٝا١َ , يتهٕٛ آ١ٜ اياشح  قابعَا :
ْربانّا ٜٗتؿ٣ ب٘ , ٌٖٚ ٖ#فٙ ايه#١َ٬ آٜ#١ ٚسذ#١ عً#٢ اؾعٝ#ا٤ ايككب#إ ,        

ُؿَا ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ اؾٛا  ْعِ , إـ أنكّ اهلل عم ٚدٌ ايٓيب ق
بآ١ٜ ن١َ٬ ايهتا  ايفٟ أْمٍ عًٝ٘ َٔ ايتػٝري ٚايمٜاؾ٠ ٚايٓكُٝ#١ ايًؿظٝ#١   

الَيّوؤْطِْوِيحْ٘زوخؼُِٗيٍِٜٟيروٍِْٟيّوذوٍّوِيًوالَيٍِٜٟيخوٍِْٙوِيطَنضٌِّٗيٍِٜٟيٚاؿكؾ١ٝ , قاٍ تعاىل ط

 .(1)صكوٍِْٕٛيكوِْٝذٍ

نٌ س#ؿٜح ٫ ٜٛاؾ#ل نت#ا     ّ )ٚعٔ اٱَاّ دعؿك ايُاؾم عًٝ٘ ايه٬
  .(2) (اهلل ؾٗٛ لغكف
نهًـ ايت٠ٚ٬ يٲؾرتا٤ ع٢ً ا٭ْاٝا٤ , ٚقٍٛ َا يٝو عل , ؾ٬ غاَهّا :

ٜعًِ َٓاؾع آ١ٜ اياشح إ٫ اهلل عم ٚدٌ آل ٚقا١ٜ ا٭ْاٝا٤ َٔ اٱؾعا٤ عًِٝٗ 
 بأِْٗ أبًػٛا ايٓاى بعٗٛؾ ك١َُٛ تتعًل بايكناي١ .

ٍٞياَِّٞييكؿ َؿق ايكٍٛ ط َيّوؤْطِْونوخيرُِّشٍروخ ٍٖيكوظ  ح٘ٙ وويلويِذوياٍَِْ٘نوخيأَال ي٠ُئٍِٜٟويِ٘شوعٌَ

َ##ٔ ؾ٦##١ قًًٝ##١ َ##ٔ ايٓ##اى آل املؿٜٓ##١ املٓ##ٛق٠ , ٚيه##ٔ اي##فٜٔ    (3)صطَؤُُْٔٙللوَيح٘نَّللخسَ

ٜهتُعٕٛ هلفا ايكٍٛ ٜٚؿتٕٓٛ ب٘ , ٜٚتػفْٚ٘ سذ١ ن#جريٕٚ , ٫ٚ ٜٓشُ#ك   
 ًٝؿٕٚ بِٗ ٚبًكطِٗ .قٌ نهٓاِٖ باملؿ١ٜٓ ٚنفا ايفٜٔ ٜ

ؾٓميت آ١ٜ اياشح يتُٓع ٖفا ايكٍٛ اٱتهاع , ٚػعٌ ايٓاى ٜه#فبٕٛ   
ٖفا اٱؾعا٤ يًٝتؿتٛا إىل َعذمات ايٓا٠ٛ ايت دا٤ بٗا قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل 

 عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ .

                                                           

 . 42نٛق٠ ؾًُت  (1)
 . 2/242اياشاق  (2)
 . 183نٛق٠ آٍ عُكإ  (3)



   266ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   996معامل اإلميان / ج    

يكؿ نإ نؿاق قكٌٜ ُٜؿكٕٚ ُٜٚؿكٕٛ عٓ#ؿ ق#كا٠٤ اي#ٓيب َ#٢ً اهلل      
اٝت اؿكاّ , يًتػًٝط ع٢ً ايٓ#اى , َٚ#ٓعِٗ   عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ايككإٓ آل اي

َٔ اٱُْات إىل آٜات ايككإٓ , ٚقٝاّ لٚاق اياٝت اؿكاّ بٓكٌ اٯٜات إىل 
 قكاِٖ َٚؿِْٗ .

ًوٜوخئَخٞويصويوطُيٍَٛيلِنٍذويحْ٘زوٍْضِياِال يََٜٕخءًيًوطَصٍذِّوشًيٌَزًٌُُِحيحْ٘موزَحدويرِٝوخئُنلظٍُٛييقاٍ تعاىل ط

 .  (1)صطٍَُْٕشًَٞو

ي٘ : أغربْٞ عٔ قٛي٘ عم  ٌٝعٔ ابٔ عااى. إٔ ْاؾع بٔ ا٭لقم قٚعٔ)
قاٍ : املها٤ , َ#ٛت ايكٓ#رب٠ . ٚايتُ#ؿ١ٜ ,     (2){إ٫ َها٤ ٚتُؿ١ٜ  }ٚدٌ 

 . (3) (َٛت ايعُاؾري ٖٚٛ ايتُؿٝل

,   (4) صًورِخ٘ لزُِيُِْٙلظٍُٛييص بكٛي#٘ تع#اىل ط  ُِْٙلظٍُٛي:ف٧ ايؿعٌ املاْٞ ط ايجايج١

تِ ( ياٝ#إ إٔ اي#فٜٔ اي#رتطٛا ايككب#إ ن#اْٛا ٜعًٓ#ٕٛ ٖ#فا        ع٢ً ٚلٕ )ؾعً
ايًك  ٖٓاى , ٜٚكٛيٕٛ أْ٘ عٗؿ بو اهلل ٚبٝ#ِٓٗ , أٟ أْٗ#ِ ٫ ٜه#تيٝعٕٛ    

 ػاٚلٙ ٚتكن٘ . 

ٚب#و  (5) صح٘ لزِّٟويَِلخٌُ٘حييتك٣ َ#ا ٖ#ٞ ايٓه#ا١ ب#و ايك#ٍٛ آل أٍٚ اٯٜ#١ ط      

 ؾٝ٘ ٚدٛٙ :(6) صًورِخ٘ زُِيُِْٙظٍُٛط

 : ْها١ ايعُّٛ ٚاـُّٛ امليًل , ٖٚٞ ع٢ً يعاتو : ا٭ٍٚ

                                                           

 . 35نٛق٠ ا٭ْؿاٍ  (1)
 . 35نٛق٠ ا٭ْؿاٍ  (2)
 . 4/450ايؿق املٓجٛق  (3)
 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (4)
 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (5)
 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (6)



   267ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   996معامل اإلميان / ج    

: ايفٜٔ قايٛا ًٌُٜ ايكٍٛ آل ايمَٔ املاْٞ ٚاؿاْك ٚاملهتكاٌ ا٭ٚىل 

 ص ايفٟ خيتِ بايمَٔ املاْٞ .ح٘ زُِيُِْٙظٍُٛؾٗٛ أعِ مما ـنك آل ط

: ايفٜٔ قًتِ , أعِ ٭ْ٘ ًٌُٜ ايكٍٛ املاْ#ٞ مم#ا ٜتعً#ل بً#ك      ايجا١ْٝ 

ح٘ زِّٟويتأنً٘ ايٓاق ٚغريٙ , ٚقؿ تكؿّ آل اٯ١ٜ قاٌ ايهابك١ ط ايككبإ ايفٟ

 . (1) صَِخٌُ٘حياَِّٞيح٘ٙ وويٌَِّري يًو٠َلٍَٟيأَوْنِْوخءَ

: ْه##ا١ ايعُ##ّٛ ٚاـُ##ّٛ َ##ٔ ٚد##٘ , ؾٗٓ##اى َ##اؾ٠ يٲيتك##ا٤   ايج##اْٞ 
 ٚأغك٣ يٲؾرتام بو ايكٛيو . 

اي##رتا  ْ##اق  اي##فٟ قً##تِ ٖ##ٛ: ْه##ا١ ايته##اٟٚ ٚإٔ امل##كاؾ َ##ٔ  ايجاي##ح
 .ايككبإ

 ٚاملػتاق ٖٛ ايًعا١ ايجا١ْٝ َٔ ايٛد٘ ا٭ٍٚ أع٬ٙ .
 ٖٚٓاى َهأي١ ٖٚٞ َْٛٛع ايكٍٛ , ٚؾٝ٘ ٚدٛٙ : 

 : َا ـنكت٘ آ١ٜ اياشح َٔ إؾعا٥ِٗ ايعٗؿ بِٝٓٗ ٚبو اهلل .ا٭ٍٚ 
 : اٱغااق بإٔ ا٭ْاٝا٤ ايهابكو دا٤ٚا بايككبإ .ايجاْٞ 
تتعًل بايكنا٫ت ايهُا١ٜٚ , يتهٕٛ ايٓها١ بو : أقٛاٍ أغك٣ ايجايح 

ُيُِْٙظٍُٛط ص آل أٍٚ اٯ١ٜ عُّٛ ٚغُّٛ َيًل , ؾايفٟ َِخٌُ٘حص ٚبو طح٘ زِ

قًتِ ًٌُٜ أق#ٛا٫ّ أغ#ك٣ غُ#ّٛ ا٭ْاٝ#ا٤ َٚعذ#ماتِٗ , ٚد#ا٤ ايك#كإٓ        
 بتُؿٜك٘ مما ٜؿٍ ع٢ً أِْٗ ايفٟ قايٛا إمنا ٖٛ َٔ ايتٛقا٠ ٚايعٗؿ ايكؿِٜ .

١ اياشح سكٝك١ ٖٚٞ َٔ ا٭ْاٝا٤ َٔ دا٤ بفات آ١ٜ ايٓاق اي#ت  ٚتاو آٜ
تأنٌ ايككبإ َٚع ٖفا قاَٛا بكتً٘ , يتشفٜك ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
ٚن##ًِ ٚأَ##شاب٘ ب##إٔ ف##٧ اي##ٓيب بايً##كٚ  اي##ت ٜيًاٗ##ا ايٓ##اى آل ب##ا    

                                                           

 .181نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
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نٌَحياََِ٘يًوالَيطَشٍَٔاٱعذال ٫ ميٓع بعِٓٗ َٔ ايتعؿٟ عًٝ٘ ٚقتً٘ , قاٍ تعاىل ط

َّٛياَلييييييييي ْولللخءويُػللل ِ٘ ًٍ ٍٟيَأ ِٜللل ٙ لللِوي ِٞيح٘ ٍٟيَدً ِٜللل ٍٛي ُٕللل َ٘ ٜولللخي ًو ٍٛيح٘نَّلللخَسي ُٕ ٝوغَّللل ٌََظ َٝلللٌحي َٙ ـَ ٟوي ٘ لللِزّ ح

 .  (1)صطُنصوشًَٞو

 صٌَِٙٛويَِظَْٙظٌَُٝىٍَٛطذفعري لىٌه ذؼاىل 

يكؿ بعح اهلل عم ٚدٌ ايٓيب قُؿّا ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ع٢ً ؾرت٠ 
ٚبو عٝه٢ عًٝ٘ ايه٬ّ مٛ نتُا١٥ ن١ٓ يٝو ؾٝٗا ْ#يب  َٔ ايكنٌ , ٚبٝٓ٘ 

ٚايفٜٔ طًاٛا َٔ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ قكباّْا تأنً٘ ايٓاق مل 
ٜكتًٛا ْاّٝا , إمنا ايفٜٔ قتًِٖٛ اْككْٛا َٔ ٦َ#ات ايه#ٓو , ٚيه#ٔ ٱؼ#اؾ     

 ايهٓػ١ٝ , ًع اهلل عم ٚدٌ بِٝٓٗ آل اٯ١ٜ َها٥ٌ :
لدك ايفٜٔ نؿكٚا عٔ قتٌ اي#ٓيب قُ#ؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘       ا٭ٚىل :

 ٚنًِ .
 تٛثٝل أيؿ ْكٚ  ايظًِ بكتٌ ا٭ْاٝا٤ . ايجا١ْٝ :
بعح ايهه١ٓٝ آل ْؿو ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ     ايجايج١ :

 ٭ْ٘ ٫ ٜهـ عٔ ايؿع٠ٛ إىل اهلل عم ٚدٌ .
١َٝ آل املهك ملٓع ايٓيب يكؿ ادتٗؿ املًكنٕٛ َٔ أٍٚ أٜاّ ايؿع٠ٛ اٱن٬

قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ َٔ ايؿع٠ٛ إىل اهلل عم ٚدٌ ؾػابٛا ٚقاَٛا 
 بأَٛق :

ايرتٖٝا ٚايتػٜٛـ , يكؿ ٢ًَ ع#ؿؾ َ#ٔ ٚدٗ#ا٤ ق#كٌٜ إىل      ا٭ٍٚ :
أبٞ طايا عِ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ , ٚق#اَٛا بايتٗؿٜ#ؿ      

 ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ . ٚايٛعٝؿ إٕ مل ٜهـ عِٓٗ ٚعٔ آهلتِٗ
ِٵ . ٚ) ٗٴ ٓٵ َٹ ًٳ٢  َٳ ٔٵ  َٳ ٚٵ  ٔٴ إنٵشٳامٳ : َأ ٍٳ ابٵ  َقا

                                                           

 .113نٛق٠ ٖٛؾ  (1)
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٘ٳ  ٚٳنٳٓؿ ٓٳا ,  ٚٳعٳا ٳ ؾٹٜٓٳ ٗٳتٳٓٳا ,  ٔٳ َأغٹٝو َقؿٵ نٳاٸ آيٹ ٕٸ ابٵ ٜٳا َأبٳا َطايٹاٺ إ َؾَكاُيٛا : 
َٸ ٚٳٔإ ٘ٴ عٳٓٸا ,  ٕٵ تٳُهٓؿ َٸا َأ ٌٳ آبٳا٤ٳْٳا , َؾٔإ ًٓ ْٳ ٚٳ ٓٳا ,  َٳ ًَا ٘ٴ َؾٔإْٸو َأسٵ ٓٳ ٝٵ ٚٳبٳ ٓٳا  ٓٳ ٝٵ ٞٳ بٳ ًٓ ٕٵ تٴػٳ ا َأ

ٛٵّيا قٳؾٹّٝكا ,  ِٵ َأبٴٛ َطايٹاٺ َق ٗٴ ٍٳ َي ٘ٴ َؾَكا ٓٳِهؿٹَٝه ٘ٹ َؾ ًَاؾٹ ٔٵ غٹ َٹ ٘ٹ  ٝٵ ًَ ٔٴ عٳ َٳا ْٳشٵ  ٌٔ َٹجٵ  ٢ًَ عٳ
٘ٹ       ٝٵ# ًَ ٘ٴ عٳ #ًٓ ٢ًٓ اي َٳ# ٘ٹ  #ًٓ ٍٴ اي ٓٳ٢ قٳنٴ#ٛ َٳ ٚٳ ٘ٴ .  ٓٵ ُٳكٳُؾٛا عٳ ًّا , َؾاْٵ ُٹٝ ِٵ قٳؾٸا دٳ ٖٴ ٚٳقٳؾٸ

ًٓ ِٵ ٚٳنٳ ٗٴ ٓٳ ٝٵ ٚٳبٳ ٘ٴ  ٓٳ ٝٵ َٵكٴ بٳ ٟٳ اِيَأ ِٸ يٳٔك ٘ٹ ثٴ ٝٵ ٜٳؿٵعٴٛ إَي ٚٳ ٘ٹ  ًٓ ٔٳ اي ٗٔكٴ ؾٹٜ ٜٴِظ ٘ٹ  ٝٵ ًَ ٛٳ عٳ ٖٴ َٳا   ٢ًَ ِٳ عٳ
٘ٴ  ًٓ ٢ًٓ اي َٳ ٘ٹ   ًٓ ٍٔ اي ـٹِنكٳ قٳنٴٛ ٌٷ  ٜٵ ٚٳَأِنجٳكٳتٵ ُقكٳ ٓٳاَغٓٴٛا ,  ٚٳتٳ ٍٴ  سٳتٸ٢ تٳاٳاعٳؿٳ ايكٸدٳا

٘ٹ ٝٵ ًَ َٳ ٚآي٘ عٳ ٗٳا , َؾتٳفٳا ٓٳ ٝٵ ِٳ بٳ ًٓ ِٵ      ٚٳنٳ ٗٴ# ِٸ إْٸ ٘ٹ ثٴ# ٝٵ# ًَ ٓٶ#ا عٳ ِٵ بٳعٵ ٗٴ ٓٴ# ٚٳسٳضٸ بٳعٵ ٘ٹ  كٴٚا ؾٹٝ
َٳكٸ٠ّ ُأغٵكٳ٣  ٛٵا إَي٢ َأبٹٞ َطايٹاٺ  ًٳ  .َٳ

ٓٳاَى   ٝٵ ٗٳ ٓٵ ٚٳٔإْٸا َقؿٵ انٵتٳ ٓٵٔمَي١ّ ؾٹٝٓٳا ,  َٳ ٚٳ ٚٳيٳكٳّؾا  ٕٸ َيو نٹٓٸا  ٜٳا َأبٳا َطايٹاٺ إ ٘ٴ  َؾَكاُيٛا َي
ٚٳ ٘ٴ عٳٓٸا ,  ٗٳ ٓٵ ِٵ تٳ ًَ ٔٔ َأغٹٝو َؾ ٔٵ ابٵ ِٔ آبٳا٥ٹٓٳا , َٹ ٔٵ يٳتٵ َٹ ٖٳفٳا   ٢ًَ ُٵاٹكٴ عٳ ٘ٹ َيا ْٳ ًٓ ٚٳَاي ٔإْٸا 

ـٳيٹَو  ٜٸاَى ؾٹٞ  ٚٳٔإ ٘ٴ  ٓٳألَي ٚٵ ْٴ ٘ٴ عٳٓٸا , َأ ٗٳتٹٓٳا , سٳتٸ٢ تٳُهٓؿ ٝٵاٹ آيٹ ٚٳعٳ ٓٳا ,  َٹ ًَا ٘ٹ َأسٵ ٚٳتٳهٵؿٹٝ
ٔٔ ٝٵ ًََو َأسٳؿٴ اِيَؿٔكَٜك ٗٵ ٜٳ  .(1)(سٳتٸ٢ 

ا , ٚاظٗاق ايًه٣ٛ َٔ ايٓيب ايكدا٤ ٚيػ١ ايتٛؾؾ إىل أبٞ طايايجاْٞ :
عٔ عكٌٝ بٔ أب٢ طايا قاٍ دا٤ت قكٌٜ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ , ٚ)

إىل أب٢ طايا ؾكايٛا إٕ ابٔ أغٝو ٜ٪ـٜٓا آل ْاؾٜٓا ٚؾ٢ نعاتٓا ٚؾ٢ ؾٜاقْا 
 .ٜٚهُعٓا َا ْهكٙ ؾإ قأٜت إٔ تهؿ٘ عٓا ؾاؾعٌ 

َ#ٔ  ,  (2)اب#ٔ عُ#و ؾأغكدت#٘ َ#ٔ ن#او      ٜٞا عكٌٝ ايتُو ي#  ٞؾكاٍ ي
نااى أب٢ طايا ؾذا٤ مي٢ً َع٢ ٜيًا ايؿ٧ ٜيأ ؾٝ٘ ٫ ٜكؿق عًٝ#٘ ست#٢   

َيٝعا دا٤ قَٛو  ٞٚاهلل يكؿ نٓت ي ٞاْت٢ٗ إىل أب٢ طايا ؾكاٍ ٜا ابٔ أغ
ٜمعُٕٛ أْو تأتِٝٗ آل نعاتِٗ ٚؾ٢ ْاؾِٜٗ ؾت٪ـِٜٗ ٚتهُعِٗ َا ٜهكٖٕٛ 

                                                           

 .2/5ايكٚض ا٭ْـ  (1)
 ايهاو : اياٝت ايُػري . (2)
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أْ#ا بك#اؾق    ؾإ قأٜت إٔ تهـ عِٓٗ ؾشًل بُكٙ إىل ايهُا٤ ٚقاٍ ٚاهلل َا
 .ٚيٛ إٔ ًٜعٌ أسؿِٖ َٔ ٖفا ايًُو ْاقا ٞب٘ قب إٔ أقؾ َا بعجين

 .(1)(ٚاهلل َا نف  قط ؾاقدعٛا قايؿٜٔ : ؾكاٍ أبٛ طايا
ايرتغٝا , ٚعكض ا٭َٛاٍ ٚق٥ان١ قكٌٜ ع٢ً اي#ٓيب قُ#ؿ    ايجايح :

٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ , بًك  إٔ ميتٓع عٔ ايؿع٠ٛ إىل ايتٛسٝؿ , ٚعٔ 
 تِٗ ٚا٭َٓاّ املُٓٛب١ آل ايهعا١ .ـّ آهل
عٔ دابك بٔ عاؿ اهلل قاٍ قاٍ ابٛ دٌٗ ٚاملٮ َٔ قكٌٜ يكؿ اْتًك ٚ) 

عًٝٓا أَك قُؿ ؾًٛ ايتُهتِ قد٬ عاملا بايهشك ٚايهٗا١ْ ٚايًعك ؾهًُ٘ ثِ 
 .أتاْا باٝإ َٔ أَكٙ

ؾكاٍ عتا١ يكؿ مسعت قٍٛ ايهشك ٚايهٗا١ْ ٚايًعك ٚعًُت َٔ ـيو  
 .خيؿ٢ عًٞ إٕ نإ نفيو عًُا َٚا

ّ عاؿ أّ ٖايِ أْت غري أٜا قُؿ أْت غري  : ؾأتاٙ ؾًُا اتاٙ قاٍ عتا١ 
 .امليًا اْت غري اّ عاؿ اهلل ؾًِ جيا٘ 

با٤ْ#ا ؾ#إٕ نٓ#ت إمن#ا ب#و ايك٥ان#١ عك#ؿْا        آقاٍ ؾاِ تًتِ آهلتٓا ٚتًٌٓ 
 .أيٜٛتٓا يو ؾهٓت قأنٓا َا بكٝت

ٚإٕ نإ بو ايا#ا٠٤ لٚدٓ#اى عً#ك ْه#٠ٛ ؽت#اق َ#ٔ أٟ بٓ#ات ق#كٌٜ          
 .ي٦ت
ٕ نإ بو املاٍ ًعٓا يو َٔ أَٛايٓا َا تهتعو بٗا أْ#ت ٚعكا#و   إٚ 

 .نانت ٫ٚ ٜتهًِ {ٚنًِ ٚآي٘ ٢ًَ اهلل عًٝ٘}َٔ بعؿى ٚقنٍٛ اهلل 
ٚنًِ بهِ اهلل ايكمحٔ  ٚآي٘ ؾًُا ؾكؽ قاٍ قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘ 

سِ تٓمٌٜ َٔ ايكمحٔ ايكسِٝ نتا  ؾًُت آٜات٘ قكآْا عكبٝا يكّٛ )ايكسِٝ 

                                                           

 .1/223ـغا٥ك ايعكا٢  (1)
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َاعك١  ؾإٕ أعكْٛا ؾكٌ أْفقتهِ َاعك١ َجٌ)ؾككأ ست٢ بًؼ  (1) (ٜعًُٕٛ
 .(2)عاؾ ٚ  ٛؾ (

ؾأَهو عتا١ ع٢ً ؾٝ٘ ْٚايؿٙ ايكسِ إ ٜهـ عٓ٘ ٚمل خيكز إىل أًٖ٘  
 .ٚاستاو عِٓٗ

عتا١ إ٫ قؿ َاأ إىل قُؿ  ؾكاٍ أبٛ دٌٗ ٜا َعًك قكٌٜ ٚاهلل َا ْك٣ 
ٚأعذا٘ طعاَ٘ َٚا ـاى إ٫ َٔ ساد١ أَابت٘ اْيًكٛا بٓا ايٝ٘ ؾأتٛٙ ؾكاٍ ابٛ 
دٌٗ ٚاهلل ٜا عتا١ َا سهآاى إ٫ أْو َاٛت إىل قُؿ ٚأعذاو أَكٙ ؾإٕ 
ناْت بو ساد١ ًعٓا يو َٔ أَٛايٓا َا ٜػٓٝو عٔ طعاّ قُ#ؿ ؾػٓ#ا   

 .ٚأقهِ باهلل ٫ ٜهًِ قُؿا أبؿا
قاٍ ٚيكؿ عًُتِ اْٞ َٔ انجك قكٌٜ َا٫ ٚيهين أتٝت٘ ؾأدابين بً#٤ٞ   

س#ِ  )ٚاهلل َا ٖٛ بهشك ٫ٚ يعك ٫ٚ نٗا١ْ قكأ بهِ اهلل ايكمحٔ اي#كسِٝ  
اْفقتهِ )ست٢ بًؼ ؾكٌ  (3)(تٓمٌٜ َٔ ايكمحٔ ايكسِٝ نتا  ؾًُت آٜات٘

ؾاَههت بؿٝ٘ ْٚاي#ؿت٘ اي#كسِ يٝه#ـ     (4) (َاعك١ َجٌ َاعك١ عاؾ ٚ ٛؾ
ٚيك##ؿ عًُ##تِ إ قُ##ؿا اـا ق##اٍ ي##٦ٝا مل ٜه##ف  ؾػؿ##ت إ ٜٓ##مٍ به##ِ      

 .(5)(ايعفا 
قْٝت قكٌٜ بإٔ ٜرتنِٗ اي#ٓيب َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ       ايكابع :

ٚيأِْٗ ٜٚرتنٛٙ ٚؾٜٓ٘ ٚيهٓ٘ أدابِٗ بإٔ اٱن٬ّ طكٜل متًهِٗ يًعك  , 
 ٌٜ أبا طايا أنجك َٔ َك٠ .ٚتاع١ٝ ايعذِ هلِ , ٚقادعت قك

                                                           

 .3-1نٛق٠ ؾًُت  (1)
 .13نٛق٠ ؾًُت  (2)
 .3-1نٛق٠ ؾًُت  (3)
 .13نٛق٠ ؾًُت  (4)
 .1/188اـُا٥ِ ايهرب٣  (5)
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ٍٳ )ٚعٔ ابٔ عااى ,  ٙٴ ؟ : َقا ُٴٛ ًٓ ٛٵا إَي٢ َأبٹٞ َطايٹاٺ َؾَه ًٳ  َٳ
ٔٴ      ٌٔ بٵ# ٗٵ# ٚٳَأبٴ#ٛ دٳ ٔٴ قٳبٹٝعٳ#١َ ,  ٝٵاٳ١ُ بٵ ٚٳيٳ ٔٴ قٳبٹٝعٳ١َ ,  ٘ٹ عٴتٵاٳ١ُ بٵ َٹ ٛٵ ِٵ َأيٵكٳافٴ َق ٖٴ ٚٳ

ٔٴ سٳكٵ ٺ ؾٹ ٕٳ بٵ ٝٳا ٚٳَأبٴٛ نٴِؿ ـٺ ,  ًَ ٔٴ غٳ ٝٸ١ُ بٵ َٳ ٚٳُأ  ّٕ ًٳا ِٵ ٖٹ ٔٗ ٔٵ َأيٵكٳاؾٹ َٹ  ٍٕ  .ٞ ٔقدٳا
َٳ#ا تٳ#كٳ٣ ,     ٓٳ#كٳى  ٚٳَقؿٵ سٳ ُٵتٳ  ًٹ ٝٵحٴ َقؿٵ عٳ ٓٸا سٳ َٹ ٜٳا َأبٳا َطايٹاٺ إْٸو  َؾَكاُيٛا : 
٘ٴ    ٘ٴ َؾػٴ#فٵ َي# ٔٔ َأغٹٝو , َؾاؾٵعٴ ٔٳ ابٵ ٝٵ ٚٳبٳ ٓٳا  ٓٳ ٝٵ ُٵتٳ آيفٹٟ بٳ ًٹ ٚٳَقؿٵ عٳ ٝٵو ,  ًَ ٓٳا عٳ ٛٸِؾ ٚٳتٳػٳ

ٝٳ ٘ٴ يٹ ٓٵ َٹ ٓٳا  ٚٳغٴفٵ َي ٓٸا ,  ٘ٴ    َٹ ٚٳؾٹٜٓٳ# ٘ٴ  ٚٳْٳؿٳعٳ# ٓٳ#ا ,  ٚٳؾٹٜٓٳ ٓٳا  ٚٳيٹٝٳؿٳعٳ ٘ٴ  ٓٵ ـٸ عٳ ٚٳْٳُه ـٸ عٳٓٸا ,  ُه
ٙٴ .  ٘ٹ َأبٴٛ َطايٹاٺ َؾذٳا٤ٳ ٝٵ  َؾاٳعٳحٳ إَي

ُٳعٴٛا َيو , يٹٝٴعٵُيٛى ,  َٹو , َقؿٵ ادٵتٳ ٛٵ ٖٳ٪ٴَيا٤ٹ َأيٵكٳافٴ َق ٔٳ َأغٹٞ :  ٜٳا ابٵ ٍٳ  َؾَكا
ٓٵو .  َٹ  ٚٳيٹٝٳِأغٴفٴٚا 
ٍٳ قٳنٴٛ ٍٳ َؾَكا ٘ٹ     َقا ٝٵ# ًَ ٘ٴ عٳ #ًٓ ٢ًٓ اي َٳ# ٘ٹ  #ًٓ ٚٳاسٹ#ؿٳ٠ْ     ٚآي#٘  ٍٴ اي ُٳ#١ْ  ًٹ ِٵ َن ِٳ ْٳعٳ# ًٓ ٚٳنٳ#

ِٴ .  ٗٳا اِيعٳذٳ ِٵ بٹ ٔٴ َيُه ٚٳتٳؿٹٜ ٗٳا اِيعٳكٳ ٳ ,  ٕٳ بٹ ًٹُهٛ ُٵ ٗٳا تٳ  تٴعٵُيْٛٹٝ
٘ٳ إٓي#ا     ٕٳ َي#ا إَي# ٍٳ تٳُكُٛيٛ ُٳاتٺ َقا ًٹ ًٵكٳ َن ٚٳعٳ ٚٳَأبٹٝو ,  ِٵ  ٌٕ ْٳعٳ ٗٵ ٍٳ َأبٴٛ دٳ ٍٳ َؾَكا َقا

ٚٳ ٘ٴ  ًٓ ٘ٹ . اي ٔٵ ؾٴْٚٹ َٹ ٕٳ  َٳا تٳعٵاٴؿٴٚ ٕٳ  ًَعٴٛ  تٳػٵ
ٗٶ#ا       ٗٳ#١َ إَي ٌٳ اِيآيٹ ٕٵ تٳذٵعٳ# ُٸ#ؿٴ َأ َٴشٳ ٜٳ#ا  ِٸ َقاُيٛا : َأتٴٔكٜؿٴ  ِٵ ثٴ ٔٗ ٜٵؿٹٜ ُٳٓؿُكٛا بٹَأ ٍٳ َؾ َقا
ٖٳفٳا  َٳا  ٘ٹ  ًٓ ٚٳَاي ٘ٴ  ِٵ يٹاٳعٵٔض إْٸ ٗٴ ٓٴ ٍٳ بٳعٵ ِٸ َقا ٍٳ ( : ثٴ َٵكٳى َيعٳذٳاٷ ) َقا ٕٸ َأ ٚٳاسٹؿٶا , إ

ٌٴ  ِٵ سٳتٸ٢ ايكٸدٴ ٔٔ آبٳا٥ٹُه ٢ًَ ؾٹٜ ٓٴٛا عٳ َٵ ٚٳا ًٹُكٛا  ٕٳ َؾاْٵَي ُٸا تٴٔكٜؿٴٚ َٹ ٝٵ٦ٶا  ِٵ يٳ ُٴعٵيٹُٝه بٹ
٘ٴ .  ٓٳ ٝٵ ٚٳبٳ ِٵ  ٓٳُه ٝٵ ٘ٴ بٳ ًٓ ِٳ اي  ٜٳشٵُه

ِٸ تٳَؿكٸُقٛا ٍٳ ثٴ  .(1)(َقا

ػاٖك قكٌٜ بايعمّ ع٢ً قتٌ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  اـاَو :
ٍٳ ٚنًِ بٓا٠ٛ ْيب ايمَإ , ) ٕٸ   َقا ٝٵٔ عٳكٳُؾ#ٛا َأ ًٶا سٳ# ٜٵ ٕٸ ُقكٳ ِٸ إ ٔٴ إنٵشٳامٳ : ثٴ ابٵ

٘ٹ ٝٵ ًَ ًٓ٘ عٳ ٢ًٓ اي َٳ  ً٘ٓ ٍٔ اي ٕٳ قٳنٴٛ ٘  َأبٳا َطايٹاٺ َقؿٵ َأبٳ٢ غٹفٵَيا ٘ٴ    ٚآي# َٳ ًَا ٚٳٔإنٵ# ِٳ  ًٓ ٚٳنٳ#

                                                           

 .1/417ايهري٠/ابٔ ًٖاّ  (1)
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         ٔٔ ٛٳيٹٝ#ؿٹ بٵ# ٔٔ اِي ُٳ#اقٳ٠َ بٵ# ٘ٹ بٹعٴ ٝٵ# ٛٵا إَي ًٳ# َٳ ِٵ  ٔٗ ٚٳتٹ ٚٳعٳ#ؿٳا ـٳيٹ#َو  ِٵ ؾٹ#ٞ  ٔٗ ٘ٴ يٹؿٹكٳاقٹ ُٳاعٳ  ٚٳٔإدٵ
ُٴػٹريٳ٠ٹ   .اِي
ٗٴ#    ًُ ُٳ ٚٳَأدٵ  ٌٕ ٜٵ ُٳاقٳ٠ُ ُق#كٳ ٖٳفٳا عٴ ٜٳا َأبٳا َطايٹاٺ  ًَػٳٓٹٞ  ُٳا بٳ ٘ٴ ؾٹٝ ٙٴ   َِؾَكاُيٛا َي َؾػٴ#فٵ

ٖٳ#فٳا ,       ٔٳ َأغٹٝ#و  ٓٳ#ا ابٵ# ٝٵ ِٵ إَي ًٹ ٚٳَأنٵ# ٛٳ َيو ,  ٗٴ ٚٳَيؿٶا َؾ ٙٴ  ٚٳاٹتٸػٹفٵ ٙٴ  ُٵكٴ ٚٳْٳ ٘ٴ  ًُ ًَو عٳِك َؾ
ٔٳ آبٳا ٚٳؾٹٜ ـٳ ؾٹٜٓٳو  ِٵ آيفٹٟ َقؿٵ غٳاَي ٗٴ َٳ ًَا ٘ٴ َأسٵ ٚٳنٳٓؿ َٹو ,  ٛٵ ُٳاعٳ١َ َق ٚٳَؾكٸمٳ دٳ ٥ٹو , 

ِٵ  ٓٳُه ٓٹٞ َأتٴعٵُيْٛٳٓٹٞ ابٵ َٴْٛٳ َٳا تٳهٴٛ ٘ٹ َياٹ٦ٵوٳ  ًٓ ٚٳَاي ٍٳ  ٌٔ َؾَكا ٌٷ بٹكٳدٴ ٛٳ قٳدٴ ٖٴ ُٳا  ٘ٴ َؾٔإْٸ ًَ ٓٳِكتٴ َؾ
ٕٴ  ٜٳُهٛ َٳا َيا  ٘ٹ  ًٓ ٚٳَاي ٖٳفٳا  ٘ٴ  ًُْٛٳ ِٵ ابٵٓٹٞ تٳِكتٴ ٚٳُأعٵيٹُٝه ِٵ  ٙٴ َيُه  َأبٳؿٶا . َأِغفٴٚ

ٜٳ#ا َأبٳ#ا     ٘ٹ  #ًٓ ٚٳَاي ٞٸ :  ُٳ ٔٔ ُق ٓٳافٹ بٵ َٳ ٔٔ عٳاٵؿٹ  ٌٔ بٵ ٛٵَؾ ٔٔ ْٳ ٟٸ بٵ ٔٴ عٳؿٹ ِٴ بٵ ُٴِيعٹ ٍٳ اِي َؾَكا
ُٳ#ا َأقٳاى    ٘ٴ َؾ ٖٴ# ُٸا تٳِهكٳ َٹ  ِٔ ًٓ ٢ًَ ايتٸػٳ ٗٳؿٴٚا عٳ ٚٳدٳ َٴو ,  ٛٵ ُٳَؿو َق ْٵ َطايٹاٺ َيَكؿٵ َأ

ٝٵ٦ٶا ;  ِٵ يٳ ٗٴ ٓٵ َٹ ٌٳ  ٕٵ تٳِكاٳ  تٴٔكٜؿٴ َأ
ٍٳ َأ ُٳعٵ##تٳ َؾَك##ا ٚٳَيهٹٓٸ##و َق##ؿٵ َأدٵ ُٳ##ُؿْٛٹٞ ,  ْٵ َٳ##ا َأ ٘ٹ  ##ًٓ ٚٳَاي  ِٔ ُٴِيعٹ## ًِ بٴ##ٛ َطايٹ##اٺ يٹ

َٳا بٳؿٳا َيو  ٓٳعٵ  َٵ ٞٸ َؾا ًَ ّٔ عٳ ٛٵ ٖٳكٳ٠َ اِيَك َٴَظا ٚٳ  .غٹفٵَياْٹٞ 
ِٵ   ٗٴ ٓٴ ٚٳبٳاؾٳ٣ بٳعٵ ّٴ  ٛٵ ٚٳتٳٓٳابٳفٳ اِيَك ُٹٝٳتٵ اِيشٳكٵ ٴ  ٚٳسٳ َٵكٴ  ٍٳ  َؾشٳَكاٳ اِيَأ ُٳا َقا ٚٵ َن َأ

ٓٶا .  بٳعٵ
ِٔ ُٴِيعٹ ـٳيٹَو ٜٴعٳكٸضٴ بٹاِي ٓٵؿٳ  ٍٳ َأبٴٛ َطايٹاٺ عٹ ٘ٴ   : َؾَكا ٔٵ غٳفٳَي# َٳ ِٸ  ٜٳعٴ ٚٳ ٟٸ  ٔٔ عٳؿٹ بٵ

ٔٵ َق َٹ ٙٴ  ٔٵ عٳاؾٳا َٳ ٚٳ ٓٳافٺ  َٳ ٔٵ بٳٓٹٞ عٳاٵؿٹ  َٳا تٳاٳاعٳؿٳ َٹ ٚٳ ٙٴ  َٳا نٳَأُيٛ ٜٳفٵُنكٴ  ٚٳ  , ٌٕ ٜٵ ٌٔ ُقكٳ اٳا٥ٹ
ِٵ  ٖٹ َٵٔك ٔٵ َأ  َٹ

ِٵ بٳِهكٴ َأَيا ٔٵ سٹٝٳاَطتٹُه َٹ ٝٵتٳ سٳٓظٞ  ِٕ ... َأَيا َي َٴِيعٹ ٚٳ ٛٳيٹٝؿٹ  ٚٳاِي ُٵٕكٚ  ٌٵ يٹعٳ  ُق
٘ٹ  ٛٵيٹ ٔٵ بٳ َٹ  ٔٔ ٝٵ ٢ًَ ايهٸاَق ٍٸ عٳ ٜٳكٴ ٙٴ ...  ٔٵ اِيػٴٛٔق سٳاٵشٳا ٷ َنجٹريٷ قٴَغا٩ٴ  َقِيكٴَٹ
ٚٳبٵكٴ ٘ٴ  ٌٳ َي ٝٵَؿا٤ٳ قٹٝ ًَا اِيَؿ َٳا عٳ ـٳا  ًَاسٹٔل ... إ ٝٵوٳ بٹ ٛٔقٵؾٹ َي ـٳ اِي ًِ ـٳ غٳ ًٓ  تٳػٳ

َٵكٴ ٝٵٔكْٳا اِيَأ ًَا َقاَيا إَي٢ َغ ـٳا نٴ٦ٹ ٓٳا ... إ َٸ ٚٳُأ ٔٵ َأبٹٝٓٳا  َٹ ٓٳا  ٜٵ ٛٳ  َأقٳ٣ َأغٳ
ُٳ#تٵ       ُٳ#ا دٴكٵدٹ ُٳ#ا ... َن ٔٵ تٳذٳكٵدٳ ٚٳَيهٹ# َٵ#كٷ  ُٳا َأ ٗٴ ٢ًَ َي ًَ#ٔل   بٳ ـٹٟ عٳ ٔٵ قٳِأٔى  َٹ#

ُٸػٵٔك  اي
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ُٵكٴ ٓٵاٳفٴ اِيذٳ ٜٴ َٳا  ٌٳ  َٹجٵ ُٳا ْٳاٳفٳاْٳا  ٖٴ ًّا ...  ٛٵَؾ ٚٳْٳ ُٵٕو  َٶا عٳاٵؿٳ يٳ ُٴٛ ِٸ غٴ  َأغٴ
َٹِؿكٴ ُٳا  ٗٴ ِٵ َأُنٓؿ ٗٴ ٓٵ َٹ َٵاٳشٳا  ُٳا ... َؾَكؿٵ َأ ٔٗ ٜٵ ٛٳ ّٔ ؾٹٞ َأغٳ ٛٵ ًَِك ُٳمٳا يٹ ُٳا َأِغ  ٖٴ

ٔٵ َي َٳ ُٳذٵؿٹ  ُٳا َأيٵكٳَنا ؾٹٞ اِي ـٹِنكٴٖٴ ٘ٴ  ٕٵ ٜٴكٳىٸ َي ٔٵ ايٓٸأى إٓيا َأ َٹ ٘ٴ ...   ا َأبٳا َي
ُٵكٴ ٞٳ ايٓٸ ـٳا بٴػٹ ٛٵّي٢ إ َٳ ٓٳا  ٚٳَناْٴٛا َي ِٵ ...  ٗٴ ٓٵ َٹ ٖٵكٳ٠ُ  ٚٳلٴ ّٷ  َٳػٵمٴٚ ٚٳ ِٷ  ٝٵ  ٚٳتٳ
ٓٳا يٳِؿكٴ ًٹ ٔٵ ْٳهٵ َٹ ٕٳ  َٳا َنا ِٵ  ٗٴ ٓٵ َٹ ٚٳَيا  ٚٳ٠ْ ...  ٓٸا عٳؿٳا َٹ ٓٵَؿٓو  ٘ٹ َيا تٳ ًٓ ٛٳَاي  َؾ

ٗٳتٵ ِٵ ... ٚن##اْٛا َنذٳِؿ##ك ب##٦و َ##ا َ##ٓعت   َؾَك##ؿٵ نٳ##ُؿ ٗٴ ٚٳعٴُك##ُٛي ِٵ  ٗٴ َٴ ًَ##ا َأسٵ
 .(1)(دٳِؿك

يكؿ قاّ ايهؿاق مبشاقب١ اي#ٓيب َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ ٚايتٓمٜ#ٌ ,       
 ٖٚفٙ احملاقب١ َٔ ايهًٞ املًهو َٔ دٗات :

 إغتٝاق قكٌٜ أٚإ ٚنٝؿ١ٝ احملاقب١ . ا٭ٚىل :
 آل َعكن١ بؿق ٚأسؿ ٚاـٓؿم. ٚقٝاّ املًكنو بايػمٚ , نُا ايجا١ْٝ :
عؿؾ اؾٓٛؾ ٚأؾكاؾ ايكاا٥#ٌ اي#فٜٔ ٜ#تِ سً#ؿِٖ يكت#اٍ اي#ٓيب        ايجايج١ :

٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚأَشاب٘ , ٚقؿ انتأدك أب#ٛ ن#ؿٝإ أيؿ#و َ#ٔ     
ايكداٍ آل َعكن١ أسؿ , ٚإـا نإ فُٛع دٌٝ ايفٜٔ نؿكٚا ث٬ث١ آ٫ف , 

 ه١ .ؾإٕ ايااقٞ أيـ َٔ عُّٛ قكٌٜ ٚأٌٖ َ
ٚمل دكل ٖفا اجملُٛع ُْكّا آل َعكن١ أس#ؿ , ؾهٝ#ـ ي#ٛ سٓ#ك أي#ـ       

ؾكط َِٓٗ إىل املعكن١ , ٚقؿ سٓك َِٓٗ ـات ايع#ؿؾ تككٜا#ّا َعكن#١ ب#ؿق ,     
ؾهاْت اهلممي١ ٚاـمٟ ُْٝاِٗ , ٚمل ٜهٔ ٦َٜٛف ع#ؿؾ امله#ًُو إ٫ بع#ؿ٠    

 أَشا  طايٛت ث٬ ا١٥ ٚث٬ث١ عًك .
, إـ غ#كز اي#ٓيب َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘      ٚمل تهٔ عٓؿِٖ أنًش١ ناؾٝ#١  

ٚنًِ َٔ املؿ١ٜٓ , ٚي#ٝو َع#٘ ن#ٝـ , يت#أتٞ ايػٓ#ا٥ِ يًُه#ًُو آل تً#و        
املعكن١ , ثِ بؿٍ ٚعٛض ا٭نك٣ يٝكتين املهًُٕٛ اـٌٝ ٚاٱبٌ ٚايه٬ع 

                                                           

 .1/267ايهري٠/ابٔ ًٖاّ  (1)
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ًوأَلِذًُحيَ٘يٍَٛيٜوخيحعٍظَؽَمٍظٍُٛيٍِٜٟيُِلٌَّسٍيًوِٜلٍٟيسِرولخغِيييي, ٖٚٛ َٔ َُاؾٜل قٛي٘ تعاىل ط

ٜولخييحْ٘خٍَِْٗيطُشٍىِزٌَٞويرِوِيلوذًََّيح٘ٙ وِيًولوذًٍََُّٔٛيًواخوشِّٟويِٜلٍٟيد٠ًَِيِلٍٛيالَيطَمٍََٙٝل٠ٌَيٍَٛيح٘ٙ لوَيّومٍََٙٝيَلٍٛيًوييييي

 .(1)صطُنٌٍُِّحيٍِٜٟيشوٍِءٍيٌِِيعوزِِْٗيح٘ٙ وِيٌَّويَّيإٍٍَُِْ٘ٛيًوأ٠َْظٍُٛيالَيطُفٌََْٙٝٞو

دا٤ت اٯ١ٜ بُٝػ١ اـيا  ٚنإٔ املػ#اطاو ٖ#ِ اي#فٜٔ قتً#ٛا ٖ#٪٤٫      
ا٭ْاٝا٤ , ٚيهٔ يًكيع بإٔ ا٭ْاٝا٤ قتً#ٛا آل ألَٓ#١ ن#ابك١ َٚ#ٔ قا#ٌ أؾ#كاؾ       

 اْككْٛا , ؾتشتٌُ اٯ١ٜ ٚدّٖٛا: 
 ايفٜٔ قتًٛا ا٭ْاٝا٤ آبا٤ املػاطاو آل ٖفٙ اٯ١ٜ . ا٭ٍٚ :
 ٛا بكتٌ ا٭ْاٝا٤ .ايفٜٔ ؽاطاِٗ آ١ٜ اياشح قْ ايجاْٞ :
اٱؼاؾ آل ايكأٟ ٚاملػايي١ بو ايفٜٔ قتًٛا ا٭ْاٝا٤ ٚاملػاطاو  ايجايح :
 بآ١ٜ اياشح.

ٚاملػتاق ٖٛ ايجايح , ؾُيايا١ ايٓيب قُؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ     
بًكٚ  ٫ أٌَ هلا َٔ أدٌ ايتُؿٜل بٓاٛت#٘ ًٜ#اب٘ أؾع#اٍ أٚي٦#و اي#فٜٔ      

 ١َ يٲدٗال ع٢ً ايٓيب ٚأَشاب٘ .قتًٛا ا٭ْاٝا٤ , ٜٚهٕٛ َكؿ
 ٚتًكٞ آ١ٜ اياشح ْٝا٤ ع٢ً نٌ َٔ :

عًِ ا٭ؾٜإ ٚتهٕٛ املًٌ , َْٚٛٛع١ٝ دٗاؾ ا٭ْاٝا٤ ؾٝ٘ , إـ  ا٭ٍٚ :
 ٜٓكهِ ٖفا ايعًِ إىل يعاتو :

تأقٜؼ ا٭ؾٜإ , ٚاملعتكؿات ايكٚس١ٝ , ٚنٝؿ١ٝ أؾا٤ ايؿكا٥ض  ا٭ٚىل :
 ٚايعااؾات ٚايٓهو .

ؾًهؿ١ ا٭ؾٜإ ٚايت تاو ايكٛاعؿ ٚا٭نو ايت تهتٓؿ عًٝٗا  ايجا١ْٝ :
ا٭ؾٜ##إ ٚٚد##ٛؾ ايتٛاؾ##ل ٚاٱغ##ت٬ف بٝٓٗ##ا , ٚنج##كت آل ٖ##فا ايمَ##إ       

 ايؿقانات املكاق١ْ بو ا٭ؾٜإ ايهُا١ٜٚ :

                                                           

 .60نٛق٠ ا٭ْؿاٍ  (1)
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 اٱن٬ّ . ا٭ٍٚ :
 املهٝش١ٝ . ايجاْٞ :
 ايٝٗٛؾ١ٜ . ايجايح :

ك ايٛاي##ؿٜٔ , ٚا٭غ##٬م ٚٚد##ٛٙ اٱتؿ##ام بٝٓٗ##ا , َٓٗ##ا ايتٛسٝ##ؿ , ٚب## 

ّوخأَُّيوخيح٘نَّخطَيا٠ِ خيخوَّْٙنوخٍُٔٛياؿُٝؿ٠ , ْٚاف اٱقٖا  , ٚتكى املعاَٞ , قاٍ تعاىل ط

ٍٛياَِّٞيح ٍٛيلِنٍذويح٘ٙ وِيأَطَّْخُٔ َٗيِ٘ظَموخسوٌٌُحياَِّٞيأَْٔشوٜوُٕ ٍٛيشَمٌَرًخيًوَِزوخثِ َيًوؿوموْٙنوخُٔ ٘ٙ وويٍِٜٟيرََٔشٍيًوأ٠ُؼَ

 .(1)صزِري لوِْٙٛ يخو

ٚقاٍ تع#اىل غُ#ّٛ ايتع#اٌٜ ايه#ًُٞ ٚإدتٓ#ا  ايعٓ#ـ , آل قُ#١        

 .(2)صَِخَٖيعويوٚ يلوٍَْٙٓويعوؤَعٍظَىٍِْشَيَ٘ٓويسورِِّيا٠ِ وَئَخٞويرِِيكوًٍِّْخإبكاِٖٝ ط

ٚقؿ غاطا َٛن٢ ٖٚاقٕٚ عًُٝٗا ايه٬ّ ؾكع#ٕٛ باؿذ#١ ٚايربٖ#إ    

ٍٟيحط زولكوييييييييَِذٍيؿِجْنولخَْيئَ غري إٔ ٜجريا سؿٝظت٘ ط ٜول َٙلَي َٚيلو ًوح٘غَّليو ٓوي ٍٟيسورِّل ِٜل ّولٍشي ِرآ

 .(3)صحْ٘يَذوٍ

يرتغٝا ؾكعٕٛ ٚٚلقا٥٘ ٚقٛاؾ دًٝ٘ باهلؿ٣ ٚاٱميإ , ؾأغرب ايككإٓ 
 عٔ َ٪َٔ آٍ ؾكعٕٛ .

قٛاعؿ ايؿٜٔ , ياٝإ قإْٛ نًٞ آل ا٭ؾٜإ ٖٚٛ ٚدٛ  عااؾ٠  ايجاْٞ :
١ ايت تؿٍ ع٢ً أْ٘ قن#ٍٛ  اهلل عم ٚدٌ , ٚف٧ نٌ قنٍٛ باياٝٓات اؾًٝ

 َٔ عٓؿ اهلل عم ٚدٌ , ٚإٔ اهلل عم ٚدٌ دعٌ املعذم٠ ػكٟ ع٢ً ٜؿٜ٘ .

                                                           

 .13نٛق٠ اؿذكات  (1)
 .47نٛق٠ َكِٜ  (2)
 .47نٛق٠ ط٘  (3)



   277ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   996معامل اإلميان / ج    

ٜٚٓاقٌ بعض املؿهكٜٔ آل ٖفا ايمَإ تأقٜؼ ايؿٜٔ ٖٚٛ ٬َلّ يٛدٛؾ 
اٱْهإ آل ا٭قض , إـ ن#إ آؾّ عًٝ#٘ ايه#٬ّ ٚس#ٛا٤ أٍٚ َ#ٔ ٖاي#ا إىل       

 ا٭قض , ٚناْا ع٢ً عكٝؿ٠ ايتٛسٝؿ .

َٔلخٞوييقم أٟ َُٓٗا إىل إٔ غاؾقا اؿٝا٠ ايؿْٝا , قاٍ تع#اىل ط ٚمل تؿا

ُِّيييييييي ْ٘لو َِٕظلخدويِرلخ ْ٘ ٍٛيح ٜوموَيل َٖي ًوَأ٠لضو ٟوي َٜنلِزِسّ ًو ٟوي َٜزوشِّلِشّ ِّْنيوي ٙ َويح٘نَِّزل ٌَزوموغويح٘ ًوحِكذوًسي ًَّٜشي ح٘نَّخَطيُأ

اِال يح٘ زِّٟويأًُطٌُهَيٍِٜٟيرومٍذِيٜوخيؿوخءوطْيٍَٛييِْ٘ولٍُٕٛويروٍْٟويح٘نَّخطِيٌِْٝوخيحخٍظٌٍََُٙحيٌِْوِيًوٜوخيحخٍظًََٙويٌِْوِ

ٍٛيٌَيوذوٍيح٘ٙ وَيح٘ زِّٟوياٜونٌَحيِ٘ٝوخيحخٍظٌٍََُٙحيٌِْوِيٍِٜٟيحْ٘لوُِّيرِبِر٠ِْوِيًوح٘ٙ وَ ّويٍذُِييحْ٘زوِّْنوخصَيروىًْْخيروٍْنويَ

 .(1)صٜوٍٟيّوشوخءَياََِ٘يصِشوحغٍيَٜغٍظٍَِّْٛ

إٕ ايت##ؿاغٌ ايع##اّ ب##و ا٭َ##ِ ٚايً##عٛ  آل ٖ##فا ايمَ##إ , ٚٚن##ا٥ط  
اٱع###٬ّ ٚن###كع١ إْتً###اق اـ###رب آل أقد###ا٤ ايع###امل , ن###ٝذعٌ اياش###ٛخ  
ٚايتشكٝكات آل ٚدٛٙ اٱيتكا٤ بو ا٭ؾٜإ ايهُا١ٜٚ َتعؿؾ٠ ٚنت٪يـ ؾٝ#٘  
ايكنا٥ٌ اؾاَع١ٝ مبا ٜؿٝؿ َٓ#ع ايؿتٓ#١ ايؿٜٓٝ#١ ٚاملفٖاٝ#١ , ٜٚٓؿ#ع آل قاقب#١       

 اٱقٖا  .
ٚتؿعٛ آ١ٜ اياشح إىل عؿّ إؾعا٤ عٗؿ بو اهلل عم ٚدٌ ٚبو ايٓاى مما 
٫ أٌَ ي٘ , ؾايعٗؿ آل املكاّ ٖٛ ايعاٛؾ١ٜ امليًك١ هلل عم ٚدٌ ٚايتُؿٜل مبا 

ًولويِللذ٠ٍَخياَِ٘للَيد#ا٤ ب##٘ ا٭ْاٝ##ا٤ , ٚايعُ##ٌ بأسه##اّ ايً##كا٥ع , ق##اٍ تع##اىل ط 

 .(2) صشوحيروٍْظِِيِ٘ٙؽ خثٍِِنيويًوحْ٘موخٍِِٔنيويًوح٘شُٔ كِيح٘غُـٌَدِاِرٍشوحىِْٛويًواِعٍٝوخلَِْٗيأٍَٞيؼَيِّ

                                                           

 .213نٛق٠ اياكك٠  (1)
 .125نٛق٠ اياكك٠  (2)
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ًوََّ٘لذٍيلويِلذ٠ٍَخييييكؿ ـنك اهلل ع#م ٚد#ٌ عٗ#ؿّا بٝٓ#٘ ٚب#و آؾّ , ق#اٍ تع#اىل ط       

 .(1) صاََِ٘يادوٚويٍِٜٟيَِزٍُٗيٌَنوغِِويًوٍَ٘ٛي٠َـِذٍيَ٘وَيلوضًٍٜخ

يًذك٠ , ؾػًا عًٝ#٘  ٚيكؿ عٗؿ اهلل عم ٚدٌ إىل آؾّ إ ٫ ٜأنٌ َٔ ا
ايٓهٝإ بهاا ٚنٛن١ إبًٝو , ٚـنك ايٓهٝإ آل اٯ١ٜ َٔ ايًيـ اٱهلٞ , 

 يعؿّ تكتا ايعكٛب١ ع٢ً ايٓهٝإ.  
ؾإٕ قٌٝ ٌٖ ٜتعاقض ٖفا ايٓهٝإ َع ايع١ُُ غاَ#١ ٚأْ#٘ ْه#ٝإ آل    
َٛقؾ ايتهًٝـ , اؾٛا  ٫ , ٭ْ#٘ آل اؾٓ#١ , ٚقا#ٌ ٖا#ٛ  آؾّ إىل اي#ؿْٝا      

 َك ايتهًٝؿ١ٝ ي٘ .ٚتٛد٘ ا٭ٚا

إقاؾ٠ ن#ٌ َ#ٔ    (2)صٌَخصٍزِشٍئَٝوخيصوزوشويأًٍُُ٘لٌحيحْ٘مولضٍِٚيِٜلٍٟيح٘شُعَلِٗيييييٚآل قٛي٘ تعاىل ط

 ايكنٌ:
 ْٛع عًٝ٘ ايه٬ّ . ا٭ٍٚ :
 إبكاِٖٝ عًٝ٘ ايه٬ّ . ايجاْٞ :
 َٛن٢ عًٝ٘ ايه٬ّ . ايجايح :
 عٝه٢ عًٝ٘ ايه٬ّ . ايكابع :
 ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ . اـاَو :

يًتاعٝض , يتهٕٛ ايٓها١  (3)صٍِٜٟيح٘شُعَِٗأٟ إٔ )َٔ( آل قٛي٘ تعاىل ط

بو ايكنٌ أٚيٞ ايعمّ , َٚيًل ايكنٌ ايعُّٛ ٚاـُّٛ امليًل , ؾهٌ 
 قنٍٛ َٔ أٚيٞ ايعمّ ٖٛ َٔ ايكنٌ ٚيٝو ايعهو .

                                                           

 .115نٛق٠ ط٘  (1)
 .35نٛق٠ ا٫سكاف  (2)
 .35نٛق٠ ا٫سكاف  (3)
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أٟ إٔ )َٔ(  (1)مّ ( ٚٚقؾ عٔ ابٔ عااى أْ٘ قاٍ : نٌ ايكنٌ أٚيٛا ع
  آل اٯ١ٜ بٝا١ْٝ ٚاملًٗٛق ٚاملػتاق ٖٛ ا٭ٍٚ أع٬ٙ ٚإؾاؾ٠ )َٔ( ايتاعٝض

يكؿ أغربت آ١ٜ اياشح عٔ سكٝك١ تأقخي١ٝ آل عامل ا٭ؾٜ#إ ٖٚ#ٞ قت#ٌ    
 عؿؾ َٔ ا٭ْاٝا٤ , ٚـنكتِٗ آ١ٜ اياشح بُؿات ٖٚٞ :

 إِْٗ قنٌ . ا٭ٚىل :
ٌ  إِْٗ قنٌ َٔ عٓ#ؿ اهلل ع#م   ايجا١ْٝ : ٖٚ#ٛ اي#فٟ بع#جِٗ يً#ؿع٠ٛ      ٚد#

 يعااؾت٘ ٚتاًٝؼ ا٭سهاّ .
ف٧ ايكنٌ إىل ايٓاى املػاطاو بآ١ٜ اياشح , ؾًٝو هل#ِ إٔ   ايجايج١ :

 ٜكٛيٛا أْٓا مل ْعًِ بأِْٗ أْاٝا٤ َكنًٕٛ َٔ عٓؿ اهلل عم ٚدٌ .
ف٧ ايكنٌ بايؿ٫٫ت ٚايرباٖو ايهاطع١ ايت ت٪ن#ؿ َ#ؿم    ايكابع١ :

اٯ١ٜ بإٔ ٖ٪٤٫ ايفٜٔ بعجِٗ اهلل عم ٚدٌ هلِ قنٌ ْاٛتِٗ , إـ ؽاطاِٗ 
َٔ عٓؿٙ مما ٜؿٍ ع٢ً إ اهلل عم ٚد#ٌ أق#اّ عً#ِٝٗ اؿذ#١ , ٚآل ايتٓمٜ#ٌ      

 .(2)صُِْٗيٌَِٙٙ وِيحْ٘لَـَّشُيحْ٘زوخِ٘ىَشُيٌٌٍََٙيشوخءويَ٘يوذوحٍُٔٛيأَؿٍٝومِنيوط

يفٟ أغربت آ١ٜ اياشح بإٔ َٔ ايكنٌ َٔ دا٤ بآ١ٜ ايككبإ ا اـاَه١ :
تٓمٍ عًٝ٘ ايٓاق َٔ ايهُا٤ , َٚع ٖفا قاَٛا بكتً#ِٗ مم#ا ٜ#ؿٍ عً#٢ َه#أي١      
ٖٚٞ ست#٢ ي#ٛ د#ا٤ اي#ٓيب قُ#ؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ ب#فات اٯٜ#١            
ٚايربٖإ ؾإِْٗ ٫ٜ٪َٕٓٛ بٓاٛت٘ , ٚقؿ ٜكَٕٛٛ بكتً٘ أٚ ٜتٛىل غريٖ#ِ قتً#٘   

ٚنًِ َعذم٠  دشٛؾا ٚنؿكا أٚ ٭ْ٘ نأٍ ايٓيب قُؿا ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘
 غا١َ .  

يٝهٕٛ َٔ َعاْٞ آ١ٜ اياشح أْٗا إْفاق ٚؼفٜك يًٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 
ٚنًِ ؾإـا نإ ٖ٪٤٫ قؿ قتً#ٛا ا٭ْاٝ#ا٤ اي#فٜٔ د#ا٤ٚا باٯٜ#ات ٚاي#رباٖو       

                                                           

 .16/188تؿهري ايككطيب  (1)
 .149نٛق٠ ا٭ْعاّ  (2)
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ايؿاي١ ع٢ً َؿم ْاٛتِٗ , ؾ#إٕ ًَ#كنٞ ق#كٌٜ ق#ؿ س#اقبٛا اي#ٓيب قُ#ؿّا        
ايهؿك بكنايت٘ نٛا٤ دا٤ باٯٜات ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ , ٚأَكٚا ع٢ً 

ايت نأيٖٛا , أّ ؾعاِٖ يًتُؿٜل باٯٜات ٚاملعذمات ايت دا٤ بٗ#ا َ#ٔ   
 عٓؿ اهلل عم ٚدٌ .

 ٚتاو اٯ١ٜ إٔ اهلل عم ٚدٌ ٜعًِ بايػاّ نٌ َٔ :
 ايفٜٔ بايكٚا قتٌ ا٭ْاٝا٤ ٚاٯي١ ايت قتٌ بٗا نٌ ْيب . ا٭ٍٚ :
ٜعًِ اهلل عم ٚدٌ بايفٜٔ تٛاط٦ٛا أٚ سكْٛا ع٢ً قتٌ ا٭ْاٝا٤  ايجاْٞ :

 .(1)صّومٍََٙٛيخوخثِنوشَيحألَلٍَِْٟيًوٜوخيطُخٍِِْيح٘صُذًَسَ, ٚآل ايتٓمٌٜ ط

ٜعًِ اهلل عم ٚدٌ بايفٜٔ قْٛا بكتٌ ا٭ْاٝا٤ أٚ بعِٓٗ ٚإٕ  ايجايح :
ًٹِ ؼكْٕٛ ع٢ً قتًِٗ ,  ناْٛا َٔ بًؿ أٚ دٌٝ ايٓيب , َٚٔ َعاْٞ اٯ١ٜ : ؾ

٭ٕ ٖفا ايتشكٜض دٓا١ٜ, ٚنٝأتٞ َمٜؿ ن٬ّ آل نٝام اٯٜات َ#ٔ اؾ#م٤   
 ايتايٞ َٔ ايتؿهري .

يٝهٕٛ َٔ َعاْٞ آ١ٜ اياشح بعح ايٓؿك٠ آل ْؿٛى ايٓ#اى ًٝع#ّا َ#ٔ     
 قتٌ ا٭ْاٝا٤ , َٚيًل ايتعؿٟ عًِٝٗ , َٚٔ ايتشكٜض عًِٝٗ .

 عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚن##ًِ ٚؾٝ##٘ ؾع##٠ٛ يًٓ##اى ٱن##كاّ اي##ٓيب قُ##ؿ َ##٢ً اهلل  
ٚإدتٓا  اٱؾرتا٤ عًٝ٘ , ٚؼح ع٢ً تكٝؿ ايٓاى بكإْٛ عؿّ ايتعؿٟ ع٢ً 
ا٭ْاٝا٤ ٚسك١َ ايكْا بٗفا ايتعؿٟ ملا دا٤ ب#٘ اي#ٓيب قُ#ؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘      

أٌََليوييٚآي٘ ٚنًِ , ٚتؿعٛ يًتؿبك آل املعذمات ايت دا٤ بٗا , ٚآل ايتٓمٌٜ ط

 .(2)صَٔخٞويٍِٜٟيلِنٍذِيوٍَْشِيح٘ٙ وِيٌَ٘وؿوذًَحيٌِْوِيحخٍظِيوًٌخئَؼِريًحيّوظَذورَّشًَٞويحُّْ٘شٍاٞويًوٌٍَ٘

                                                           

 .19نٛق٠ غاؾك  (1)
 .82نٛق٠ ايٓها٤  (2)
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ؾًٛ ادتُع ايٓاى عً#٢ اٱتٝ#إ بهت#ا  َجً#٘ آل ع#ؿؾ ايهًُ#ات يظٗ#ك        
ايتؿاٚت ٚايتعاقض بو نًُات٘ ًًٚ٘ َٚعٓاٙ ٚيٛق#ع اـ#٬ف ب#و اي#فٜٔ     

يا٬غ#١ ,  نتاٛٙ َٚ#ٔ بع#ؿٙ آل َٓ#اَٝٓ٘ ٚؾ٫٫ت#٘ , ٚيتػً#ـ ع#ٔ ق#ٛاْو ا       
ٚقُك عٔ انتًكام املهتكاٌ , ٚٚيؿ ؾاقؿّا يعًّٛ ايػٝا َا ؾمٸ َٓٗ#ا َٚ#ا   

ًوٜوخيىوزِهِيحْ٘لوْوخسَيح٘ذ٠ُْْوخياِال يَ٘يٌٍ ينرب , ٚيتػًـ عٔ َٚـ عامل اٯغك٠ , قاٍ تعاىل ط

 .(1)صًوَ٘مِذ يًواَِّٞيح٘ذَّحسويحٓخِشوسويَ٘يِِويحْ٘لوْوٌوحَٞيٌٍَ٘ئَخ٠ٌُحيّومٌٍََٙٝٞو

ؾع#٠ٛ ايٓ#اى إىل ع#ؿّ َ٪اغ#ف٠ امل#٪َٓو عً#٢ إمي#اِْٗ ن#ٛا٤          ايكابع :
 املهًُو أٚ َ٪َين ا٭َِ ايهابك١ ممٔ َؿٸم بايكنا٫ت .

٢ْٗ ايٓاى عٔ ايكتٌ  (2) صٌَِٙٛويَِظَْٙظٌَُٝىٍََٛٔ َعاْٞ قٛي٘ تعاىل ط اـاَو :

 ٚنؿو ايؿَا٤ َيًكّا , إـ تاو اٯ١ٜ قاض ايكتٌ , ٚنؿو ايؿَا٤ ظًُّا.
ؾكؿ ٚقؾ آل اٯ١ٜ قاٌ ايهابك١ بٝإ قإْٛ ٚيٗاؾ٠ َٔ عٓؿ اهلل عم ٚدٌ 
ٖٚٞ إٔ قتٌ ايٓاى يٮْاٝا٤ نإ بػري سل , ؾهٌ ْيب قتٌ إمنا نإ قتً٘ بػري 
سل , َٚٔ غري ناا, ٌٖٚ دتٌُ إٔ ٜهٕٛ املكاؾ َٔ ايكتٌ آل اٯ١ٜ اجملال 

ت#ٌ ٚلٖ#ٛم اي#كٚع    نإْهاق قن#ايتِٗ , اؾ#ٛا  ٫ , إمن#ا امل#كاؾ سكٝك#١ ايك     
 يًتااؾق , ٚاٯٜات ا٭غك٣ , ٚايه١ٓ .  

ًواِرْيَِلخَٖيسورُلٓويييٚعٓؿَا أغرب اهلل ع#م ٚد#ٌ امل٥٬ه#١ ع#ٔ دع#ٌ اٱْه#إ ط      

ِْ٘ٙٝويوثَِٕشِيا٠ِِِّيؿوخلٌِٗيٌِِيحألَسٍضِيخوٍَِْٙشًيَِخٌُ٘حيأَطَـٍموُٗيٌِْيوخيٜوٍٟيٍَّْغِذَيٌِْيوخيًوّوغٍٍَِٓيح٘ذِّٜوخءوي

                                                           

 .64نٛق٠ ايعٓهاٛت  (1)
 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
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ي٠ُ يرِلوٍٝذَِْيًو٠َُّذِّطَيَ٘ٓويَِخَٖيا٠ِِِّيأَلٍََٙٛيٜوخيالَيطَمٍََٙٝلٌٞويًو٠َلٍَٟ استذ#ٛا عً#٢    (1)صغوزِّقَ

 أَكٜٔ :
 ايؿهاؾ آل ا٭قض .ا٭ٍٚ :
ايكت#ٌ , َ#ٔ ايٓ#كٚقٜات اي#ت أن#ؿت عًٝٗ#ا ايً#كٜع١ سؿ#ظ          ايجاْٞ :

ايٓؿو , ٚاٱَتٓاع عٔ َكؿَات ايٛقٛع آل اهلًه#١ , َٚ#ٔ ٖ#فٙ املك#ؿَات     
آل نؿو ايؿَا٤ ٚقتٌ ايػري ؾإْ٘ ٜع#كض اٱْه#إ يًعكٛب#١ آل اي#ؿْٝا     ايتذكأ 

 ٚاٯغك٠ .

ًوح٘ زِّٟويالَيّوذٍلٌَٞويٜوكويح٘ٙ وِياَِ٘يًخيٚآل ايجٓا٤ ع٢ً امل٪َٓو باهلل , قاٍ تعاىل ط

ٍٟيّوٍْموْٗيرَِ٘ٓويّوُْٙويأَػَخًٜخياخوشويًوالَيّوّْظٌُُٙٞويح٘نٍَّْظويح٘ ظِِيكوشَّٚويح٘ٙ وَياِال يرِخْ٘لوُِّيًوالَيّوض٠ٌٍُٞويًوٜو

اِال يٜوٍٟيطَخدويًواٜوٟويًولوَِٝٗيلوٝويًيصوخِ٘لًخي*َّعَخلوًٍيَ٘وَيحْ٘موزَحدَيّوٌٍٚويحِّْْ٘وخٜوشِيًوّوخُْٙذٍيٌِْوِيَٜيوخ٠ًخي*

 .(2)صٌَؤًٍَُ٘جِٓويَّزوذُِّٖيح٘ٙ وَيعوِّْجَخطِيٍِٛيكوغونوخصٍيًؤَخٞويح٘ٙ وَيوٌٍَُسًحيسوكًِْٝخ

(ٚ  ٘ ٘  عٔ ابٔ َهعٛؾ . إٔ قنٍٛ اهلل َ#٢ً اهلل عًٝ# : ٚن#ًِ ق#اٍ    ٚآي#
أيؿ ايٓاى عفابّا ّٜٛ ايكٝا١َ قدٌ قت#ٌ ْاٝ#ا أٚ قتً#٘ ْ#يب , ٚإَ#اّ ْ#٬ي١       

 .(3)(ٚممجٌ َٔ املُجًو
َٔ َاْعٞ متاثٌٝ نا١ًَ يفٚات ا٭قٚاع بكُؿ ايعااؾ٠ ٚايتكك  بٗا إىل 

 اهلل عم ٚدٌ ليؿ٢ .

أَطَـٍموُٗيٌِْيوخيٜوٍٟيٍَّْغِلذَيٌِْيولخيًوّوغٍلٍَِٓيح٘لذِّٜوخءويًو٠َلٍلَٟي٠ُغولزِّقَيييييييٜٚؿٍ قٛي٘ تعاىل ط

ع٢ً أْٗ#ِ مل دتذ#ٛا عً#٢     (1)صرِلوٍٝذَِْيًو٠َُّذِّطَيَ٘ٓويَِخَٖيا٠ِِِّيأَلٍََٙٛيٜوخيالَيطَمٍََٙٝلٌٞوي

                                                           

 .30نٛق٠ اياكك٠  (1)
 .70-68نٛق٠ ايؿكقإ  (2)
 .1/128ايؿق املٓجٛق  (3)
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أَ###ٌ غ٬ؾ###١ اٱْه###إ آل ا٭قض ٖٚ###ِ ٜعًُ###ٕٛ إٔ ا٭قض ٚايه###ُا٤   
ٚدٌ ٚأْ٘ ناشاْ٘ ٫ ٜؿعٌ إ٫ َا ٖ#ٛ سهُ#١    ٚايهٛانا نًٗا ًَو هلل عم

َٚا ٜؿٍ ع٢ً بؿٜع َٓع٘ ٚعظ#ِٝ ن#ًياْ٘ ٚقؿقت#٘ , ٚيه#ِٓٗ أقؾٚا تٓمٜ#٘      
ا٭قض َٔ ٖفٜٔ ا٭َكٜٔ , ٚإدتٓا  عا١َ ايٓاى يهٌ َٔ ايؿهاؾ ٚايكتٌ 
غا١َ ٚإٔ ن٬ّ َُٓٗا ترتيض عٓ٘ أْ#كاق ٚأـ٣ ي#ؿٜؿ عً#٢ ايٓؿ#ٛى ٚآل     

 ا٭غ٬م , ٚايهٝان١ .اجملتُعات ٚعامل اٱقتُاؾ , ٚ

 (2)صا٠ِِّلِيأَلٍَٙلَٛيٜولخيالَيطَمٍََٙٝلٌٞوييييؾذا٤ اؾٛا  َٔ عٓ#ؿ اهلل ع#م ٚد#ٌ ط    

ؾُٔ عًِ اهلل عم ٚدٌ إٔ نٌ آ١ٜ ْالي١ َٔ ايهُا٤ تًُض أ١َ َٔ ايٓاى , 
ٚإٔ ايػًا١ تهٕٛ ي٬ًُع ٚإٔ اهلل ع#م ٚد#ٌ ٜك#ِٝ اؿذ#١ عً#٢ املؿه#ؿٜٔ       

, أَا آل اٯغك٠ ؾتذتُع أَٛق اؿه#ا    ٚايظاملو آل ايؿْٝا عه٢ إٔ ٜتٛبٛا
 ٚاؾما٤ , َٓٗا :

 بعح ايٓاى ًٝعّا . ا٭ٍٚ :

ًؤُللٗ يا٠ِغوللخٍٞييسٓ##ٛق َ##شا٥ـ ا٭عُ##اٍ , ٚآل ايتٓمٜ##ٌ ط    ايج##اْٞ :

 .(3)صأَْ٘ضوٍٜنوخهَيؼَخثِشوهَيٌِِيلَنَِّوِيًو٠ُخْشِؽَيَ٘وَيّوٌٍٚويحِّْْ٘وخٜوشِئِظَخرًخيّوَّْٙخهَيٜونشٌَسًح

 إقا١َ اؿذ١ ع٢ً ايٓاى .:  ايجايح
اـ##تِ عً##٢ ا٭ؾ##ٛاٙ ٚاٱـٕ َ##ٔ اهلل ع##م ٚد##ٌ يًذ##ٛاقع        ايكاب##ع :

 ٚا٭عٓا٤ بايه٬ّ .

                                                                                                                                               

 .30نٛق٠ اياكك٠  (1)
 .30نٛق٠ اياكك٠  (2)
 .13نٛق٠ ا٫نكا٤  (3)
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س##اٍ ايؿ##مع ايع##اّ عٓ#ؿ ايٓ##اى ٚغؿك##إ ايكً##ٛ  ٚطًٝ##إ   اـ#اَو : 

خلِزوخدِيالَيَّايعكٍٛ ّٜٛ ايكٝا١َ إ٫ ايفٜٔ آَٓٛا ٚعًُٛا ايُاؿات , قاٍ تعاىل ط

 .(1)صْوٌٍٚويًوالَيأ٠َْظٍُٛيطَلٍضو٠ٌُٞوخوٌٍي يلوٍٍَُْٕٙٛيحْ٘

 : ايًؿاع١ , ٚسكَإ ايفٜٔ نؿكٚا َٓٗا .ايهاؾى 
: اؾما٤ ٚاـًٛؾ آل ايٓعِٝ ٭ٌٖ اٱمي#إ ٚايتك#٣ٛ , ٚايع#فا     ايهابع 

ٜولًشحيكوظ لَيِاَرحيييييييييًفٜٔ نؿكٚا , قاٍ تعاىل ط ٛويُص َ٘لَيؿويولنَّ ٍَلَشًحيِا َٔ ي ٟو ٘ لِزّ ُويح ًوِعلْ

أَرٌٍوحرَيوللخيًوَِللخَٖيَ٘يَللٍٛيخوضو٠َظُيوللخيأََ٘للٍٛيّوللؤْطٍُِٕٛيسَعَللٌٗيِٜللنٍٍُٕٛيّوظُْٙللٌٞويلوَٙللٍٍُْٕٛياّوللخصِيسورُِّٕللٍٛييييؿوخءًَىوللخيٌُظِلوللضٍ

ًوَّنٍزِس٠ًٍََُٕٛيَِّ٘خءويّوٌٍٍُِٜٕٛيىوزَحيَِخٌُ٘حيروََٙيًوٍَِٕٟ٘يكوّ ضٍئَِٙٝوشُيحْ٘موزَحدِيلوَٙلَيحَْٕ٘لخٌِشِّٟوييي

َٗيحدٍخٌَُٙحيأَرٌٍوحدويؿوي* ًوعُِْويح٘ زِّٟويي*يونَّٛويخوخِ٘ذِّٟويٌِْيوخيٌَزِجْظويٜوؼٌْوٍيحَْ٘ٝظََٕزِّشِّٟويِِْ

يلوَٙلٍٍُْٕٛييحط ٌٍَّحيسورَّيٍَٛياََِ٘يحْ٘ـونَّشِيصُٜوشًحيكوظ َياِرَحيؿوخءًَىوخيًوٌُظِلوضٍيأَرٌٍوحرَيوخيًوَِخَٖيَ٘يٍَٛيخوضو٠َظُيوخيعويوٚ 

 .(2)صؼِزٍظٍُٛيٌَخدٍخٌَُٙىوخيخوخِ٘ذِّٟو

ٚتؿٍ اٯ١ٜ ع٢ً إٔ ن١َ٬ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ َ#ٔ    
اٱغتٝاٍ ٚايكتٌ َعذم٠ ي٘ , ٚياٖؿ ع٢ً َؿم ْاٛت٘ إـ ؾؾع اهلل عٓ٘ ايكتٌ 
,ٚقؿ ٜكاٍ قؿ تاعح اٯ١ٜ ايفٜٔ نؿكٚا ع٢ً إقاؾ٠ قتٌ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ 

فا ايكُ#ؿ  ٚآي٘ ٚنًِ , ٚاؾٛا  إمنا ٖٞ لادك هلِ , َٚكف هلِ ع#ٔ ٖ#  
نُا إٔ اهلل عم ٚدٌ عُِ اي#ٓيب قُ#ؿا َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ َ#ٔ        

  .(3) صًوح٘ٙ وَيّومٍصَِٝٓويٍِٜٟيح٘نَّخطِيكٚقِٖ , قاٍ تعاىل ط

                                                           

 .68نٛق٠ ايمغكف  (1)
 .73-72نٛق٠ ايمَك  (2)
 .67نٛق٠ املا٥ؿ٠  (3)
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يكؿ اقرتٕ تهفٜا ايهؿاق يًٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ بإٜفا٥٘ 
ٖؿ عً#٢ إٔ  املككٕٚ باٱنتٗما٤ ب٘ آل عااؾت٘ هلل عم ٚدٌ , ٖٚٛ َٔ ايًٛا

قتٌ ايكنٌ بػري س#ل , ٚإٔ اي#فٜٔ نؿ#كٚا بٓا#ٛتِٗ عُ#ؿٚا إىل قتً#ِٗ َ#ع        

ّوخأَُّيولخييق٩ٜتِٗ يمٖؿِٖ ٚإغ٬َِٗ آل عااؾتِٗ هلل , ي#فا ٚقؾ قٛي#٘ تع#اىل ط   

 . (1) صح٘ زِّٟوياٜونٌَحيحعٍظَمِْنٌَحيرِخ٘صَّزٍشِيًوح٘صَّيوسِياَِّٞيح٘ٙ وويٜوكويح٘صَّخرِشِّٟو

َٳهٵ)  ٔٔ ٔٔ ابٵ ٘ٹ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ عٳ ًٖ ٍٴ اي ُٳا قٳنٴٛ ٓٳ ٝٵ ٍٳ بٳ ٢ِّ ٚآي٘ عٴٛؾٺ َقا ُٳ ٜٴ ٚنًِ 
َٵٔو        ٚٳَق#ؿٵ ْٴشٹ#كٳتٵ دٳ#مٴٚقٷ بٹ#اَ٭ ًُ#ٛىٷ  ٘ٴ دٴ َٵشٳا ٷ َي# ٚٳَأ  ٌٕ ٗٵ ٚٳَأبٴٛ دٳ ٝٵتٹ  ٓٵؿٳ اِياٳ عٹ

ٓٳ ٝٳ ٙٴ َؾ ٝٳِأغٴفٴ ٕٕ َؾ ّٴ ٔإَي٢ نٳ٬َ دٳمٴٚٔق بٳٓٹ٢ ُؾ٬َ ٜٳُكٛ ِٵ  ٜټُه ٌٕ َأ ٗٵ ٍٳ َأبٴٛ دٳ ٘ٴ ؾٹ٢ َنتٹَؿ٢ٵ َؾَكا عٴ
ـٳا نٳذٳؿٳ ُٻؿٺ ٔإ  . َٴشٳ

ُٻا نٳذٳؿٳ ايٓٻاٹ٢ټ ٢ًَ اهلل عًٝ٘   ًَ ٙٴ َؾ ّٔ َؾَأغٳفٳ ٛٵ ٚنًِ ٚآي٘ َؾاْٵاٳعٳحٳ َأيٵَك٢ اِيَك
ٚٳَأْٳ#ا      ًَ#٢ بٳعٵ#ٕض  ٌٴ عٳ ُٹٝ# ٜٳ ِٵ  ٗٴ ٓٴ ٌٳ بٳعٵ ٚٳدٳعٳ ٓٵشٳُهٛا  ٍٳ َؾانٵتٳ ٘ٹ َقا ٝٵ ٔٳ َنتٹَؿ ٝٵ ٘ٴ بٳ ْٳعٳ ٚٳ

ٛٵ ْٵُظكٴ. َي ِٷ َأ ٘ٹ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘     َٞناْٳتٵ يٹ َقا٥ٹ #ًٖ ٍٔ اي ٗٵٔك قٳنٴٛ ٔٵ َظ ٘ٴ عٳ ٓٳعٳ١ْ َطكٳسٵتٴ َٳ
 .ٚنًِٚآي٘ 

٘ٴٚآي٘ ٚٳايٓٻاٹ٢ټ ٢ًَ اهلل عًٝ٘  ٜٳكٵَؾعٴ قٳِأنٳ َٳا   . ٚنًِ نٳادٹؿٷ 
ِٻ   ٘ٴ. ثٴ ٓٵ ٘ٴ عٳ ٜٳ١ُ َؾَيكٳسٳتٵ ٜٵٔك ٛٳ ٖٹ٢ٳ دٴ ٚٳ ُٳ١َ َؾذٳا٤ٳتٵ  ٕٷ َؾَأغٵاٳكٳ َؾاطٹ ْٵهٳا ًَلٳ ٔإ سٳتٻ٢ اْٵَي

ِٵ ٗٴ ُٴ ًٵتٹ ِٵ تٳ ٔٗ ٝٵ ًَ ًَتٵ عٳ  . َأِقاٳ
ٓٳ٢ ايٓٻاٹ٢ټ ٢ًَ اهلل عًٝ٘   ُٻا َق ًَ ِٻ ؾٳعٳ#ا   ٚنًِٚآي٘ َؾ ٘ٴ ثٴ ٛٵتٳ َٳ ٘ٴ قٳَؾعٳ  َٳ٬َتٳ

ـٳا ٕٳ ٔإ ٚٳَنا ِٵ  ٔٗ ٝٵ ًَ ٍٳ  عٳ ِٻ َقا ٍٳ ثٳ٬َثٶا ثٴ ٍٳ نٳَأ ـٳا نٳَأ ٚٳٔإ ٝٵَو  :ؾٳعٳا ؾٳعٳا ثٳ٬َثٶا.  ًَ ِٻ عٳ ٗٴ ًٖ اي
ٚٳغٳ#اُؾٛا        ِّ#شٵُو  ِٴ اي ٗٴ ٓٵ ٖٳ#اٳ عٳ# ـٳ ٘ٴ  ٛٵتٳ َٳ# ُٹعٴٛا  ُٻا نٳ# ًَ َٳكٻاتٺ َؾ ٌٕ . ثٳ٬َخٳ  ٜٵ بٹُككٳ

٘ٴ  ٛٳتٳ  .ؾٳعٵ

                                                           

 .67نٛق٠ املا٥ؿ٠  (1)
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ٍٳ  ِٻ َقا ّٕ  :ثٴ ًٳا ٖٹ  ٔٔ ٌٔ بٵ ٗٵ ٝٵَو بٹَأبٹ٢ دٳ ًَ ِٻ عٳ ٗٴ ًٖ ٔٔ    اي ٝٵاٳ١َ بٵ# ٚٳيٳ# ٔٔ قٳبٹٝعٳ#١َ  ٚٳعٴتٵاٳ١َ بٵ
ٛٳاٖيفٹ٣ بٳعٳحٳ  ٝٵطٺ . َؾ َٴعٳ ٔٔ َأبٹ٢  ٚٳعٴِكاٳ١َ بٵ ـٺ  ًَ ٔٔ غٳ ٝٻ١َ بٵ َٳ ٚٳُأ ٔٔ عٴِكاٳ١َ  ٛٳيٹٝؿٹ بٵ ٚٳاِي قٳبٹٝعٳ١َ 

ُٻؿٶا ٢ًَ اهلل عًٝ٘  َٳ#كٵعٳ٢     ٚنًِٚآي٘ َٴشٳ ُٻ٢  ٔٳ نٳ# ٜٵتٴ اٖي#فٹٜ بٹاِيشٳلِّ َيَكؿٵ قٳَأ
ّٳ بٳؿٵٕق  ٛٵ ٔٴ عٴِكاٳ١َ ٜٳ ٛٳيٹٝؿٴ بٵ ٍٳ َأبٴٛ ٔإنٵشٳامٳ اِي ًٹٝاٹ بٳؿٵٕق. َقا ًٹٝاٹ َق ِٻ نٴشٹاٴٛا ٔإَي٢ اِيَك ثٴ

ٖٳفٳا اِيشٳؿٹٜحٹ. ًَْط ؾٹ٢   .  (1) (َغ
 حبث تالغً 

َٔ اٯٜات ايت تُ#اسا ايكن#ٌ أْٗ#ِ ٜ#أتٕٛ ب#ا٭َك اـ#اقم يًع#اؾ٠        
ّا آل َُك دا٤ اـاّ مبا ٜٗتِ ٜٚعتين ب٘ قَِٛٗ , ؾشُٝٓا نإ ايهشك يا٥ع

َٛن٢ عًٝ٘ ايه٬ّ بايعُا ايت أبيًت نشكِٖ , ٚأنً#ت عُ#ِٝٗ اي#ت    

يت٪نو َؿقن١ قناي١ٝ إىل ايٓاى  (2) صَّخََُّْٗياٍَِْ٘وِيٍِٜٟيعِلٍشِىٍِٛيأ٠َ يوخيطَغٍموَط

ًٝعّا يكاض ايهشك ٚسكَت٘ ٚيمّٚ قاَكت٘ ْٚاف ايهشك٠ . ٚؾٝ٘ باقق١ أٌَ 
  ٚ ا٭َ#كاض املهتعُ#١ٝ , يٝه#ٕٛ اٱقتك#ا٤ آل     يًٓاى بايكٓا٤ عً#٢ ا٭ٚب٦#١ 

اييا آل ٖفا ايمَإ َٔ َُاؾٜل ٖفٙ املؿقن#١ ايكن#اي١ٝ , أـ أْٗ#ا تاع#ح     
ايٓاق ٚعًُا٤ ا٭بؿإ ٚق٩نا٤ ايؿٍٚ ع٢ً ب#فٍ ايٛن#ع ٱنتً#اف ايع#٬ز     
يٮَكاض املػتًؿ١ , َٚٔ اٯٜ#ات إٔ ٖ#٪٤٫ ايك٩ن#ا٤ ٚعٛا٥ً#ِٗ ُٜ#ابٕٛ      

ًواِرَحيٜوشِظْضَيٌَيٌَويىل ايؿٚا٤ , ٚٚقؾ آل ايتٓمٌٜ طبتًو ا٭َكاض يريٚا اؿاد١ إ

 .(3) صّوشٍٍِنيِ

                                                           

 .5/179َشٝض َهًِ  (1)
 .66نٛق٠ ط٘  (2)
 .80نٛق٠ ايًعكا٤  (3)



   287ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   996معامل اإلميان / ج    

ٚنًِ ٚآي٘ عٔ عاؿ اهلل بٔ َهعٛؾ قاٍ قاٍ قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘ )
َا أْمٍ اهلل ؾا٤ إ٫ أْمٍ ي#٘ ؾٚا٤ ؾعً#ٝهِ بأيا#إ اياك#ك ؾإْٗ#ا ت#كّ َ#ٔ ن#ٌ         

 .(1) (ايًذك
 بايا٬غ١ يعكّا ْٚجكّا .ٚنإ ايعك  آل أٜاّ اياعج١ ايٓا١ٜٛ ٜٗتُٕٛ 

ٚتتُـ قكٌٜ بأِْٗ أٌٖ ػاق٠ , ػٛ  قٛاؾًِٗ ايُشكا٤ ٚتتأيـ نٌ 
قاؾ١ً َٔ أيـ بعري ٚمٛٙ , ٚقؿ تٌُ إىل أيؿٞ بعري , تكيع املهاؾ١ قًُ#١  
بايآا٥ع بو َه١ ٚايًاّ ـٖابّا ٚاٜابّا , أٚ بو َه١ ٚايُٝٔ , ٚدا٤ تٛثٝك٘ 

 .(2) صاِّيوٌِيٍِٛيسِكٍَٙشَيح٘شِّظَخءِيًوح٘صًٍَِّْي*يِيُِشوٍّشٍيِ٘بِّيوآل ايككإٓ بكٛي٘ تعاىل ط

ٚناْٛا آل اييكٜل ٜتااؾيٕٛ ا٭ساؾٜح ًٜٚكٕٛ ايكُا٥ؿ ايًعك١ٜ , ٚنفا 
عٓؿَا ميكٕٚ بايكك٣ ٚاملٝاٙ ايت آل اييكٜل , ٚعٓؿَا ًٜتكٕٛ بايكاا٥ٌ ايت 

ٔ ن#إ ٜهت#ا   آل اييكٜل ٚآل ايًاّ ٚايُٝٔ ٜتا#اؾيٕٛ املع#اقف , َٚ#ِٓٗ َ#    
ايًعك ٜٚرتدِ ايكُِ يٝٓكًٛا تًو املعاقف إىل ؾاق ايٓؿ٠ٚ آل َه١ , ؾُٔ 
مل ٜهاؾك آل ايكاؾ١ً ٜٚٓك  آل ا٭قض ٜٚهتُع إىل أقٛاٍ ٚأيعاق ايعك  

 , ٚقُِ املاْو ٜتًكاٖا َٔ قداٍ ايكاؾ١ً عٓؿ قدٛعِٗ إىل َه١ . 
٤ ٚايعاٝ#ؿ  ٫ٚ خيتِ بايٓكٌ قداٍ قكٌٜ بٌ ًٜرتى ؾٝ٘ ايعُاٍ ٚايهكا

ٚاؾٛاقٟ , ؾٗٞ داَع١  َتٓك١ً يهها ايعًّٛ , ٚدتٌ ايًعك املٛلٕٚ ؾٝٗا 
يأّْا إىل داْ#ا ايتعً#ِٝ ٚاي##تأؾٜا غُ#ّٛ أن#ايٝا اجمل#ال َ#ٔ ايتً#اٝ٘         
ٚاٱنتعاق٠ ٚايهٓا١ٜ ٚايكُك , ٚآل َاػ١ ٚعفٚب١ ايًؿظ ايهذع ٚاؾٓاى 

 ٚايياام ٚاملكاب١ً ٚمٖٛا َٔ احملهٓات ايًؿظ١ٝ .

                                                           

 .80نٛق٠ ايًعكا٤  (1)
 .2-1نٛق٠ قكٌٜ  (2)
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ع٢ٓ ايياام آل اٱَي٬ع ٖٛ اؾُع بو َتٓاؾٜٔ نُا آل قٛي٘ تعاىل َٚ

َِْ٘خْلشِؿوٍُٕٛيِٜلٍٟيح٘فُِٙٝولخصِياَِ٘لَيييييٚقٛي#٘ تع#اىل ط   (1) صًوطَلٍغوزَيٍَٛيأٍََّّخـًلخيًوىَلٍٛيسَُِلٌد يييط

ٜٚه٢ُ طاام اجيال , َٚٓ٘ آل آ١ٜ اياشح إـ ٚقؾ ؾٝٗا ـنك أَ#كٜٔ   (2) صح٘نٌُسِ

 َتٓاؾٜٔ ُٖٚا :
 : بعج١ ايكنٌ . ا٭ٍٚ
 : قتٌ ايكنٌ . ايجاْٞ

ؾا٭ٌَ ٖٛ ٚدٛ  اتااع ايكنٌ ٚايهعاؾ٠ ٚايػاي١ باعجِٗ ٚٚدٛؾِٖ 
بو ظٗكاْٞ ايٓاى ٜتًكٕٛ ايٛسٞ ٚايتٓمٌٜ ؾٝكَٕٛٛ بايتاًٝؼ , ق#اٍ تع#اىل   

يكؿ دا٤ ب٬ؽ قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل  (3) صًوٜوخيلوََٙيح٘شَّعٌَِٖياِال يحْ٘زويونُيحَْ٘ٝزِنيَط

ٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ع٢ً أيعاق ايعك  ياٝ#إ ايتٓ#اؾ بٝٓٗ#ا َج#ٌ ايتٓ#اؾ ب#و       عً
اـايل ٚاملػً#ٛم , ٚاي#ك  ٚاملكب#ٛ  , ؾه#٬ّ اهلل ع#م ٚد#ٌ ؾ#ٛم ن#٬ّ         

 ايٓاى ٚإٕ نإ ْظُّا ٚيعكّا .   

 صاٍِٞئُنٍظٍُٛيصوخدِِِنيوطذفعري لىٌه ذؼاىل 

َ#ٔ  أغتتُت آ١ٜ اياشح ظ١ًُ يكط١ٝ دا٤ت بُٝػ١ اـيا  ٚؼتٌُ 
 د١ٗ ايُؿٚق ٚدّٖٛا :

ٜتٛد٘ ايه٬ّ َٔ عٓؿ اهلل عم ٚدٌ ع٢ً مٛ َهتكٌ عٔ ا٭َك  ا٭ٍٚ :
 ايفٟ تٛد٘ إىل ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ )قٌ(.

اؾ١ًُ ايًكط١ٝ دم٤ َٔ ا٭َك َٔ اهلل عم ٚدٌ إىل ايٓيب قُؿ  ايجاْٞ :
 ١ٜ ع٢ً دٗات :٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ بايكٍٛ , يٝهٕٛ تكؿٜك اٯ

                                                           

 .18نٛق٠ ايهٗـ  (1)
 .43نٛق٠ ا٭سما   (2)
 .55نٛق٠ ايٓٛق  (3)
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 قٌ قؿ دا٤نِ قنٌ َٔ قاٌ اهلل عم ٚدٌ . ا٭ٚىل :
 قٌ قؿ دا٤نِ قنٌ َٔ قاٌ اهلل عم ٚدٌ بايفٟ قًتِ . ايجا١ْٝ :
 قٌ قؿ دا٤نِ قنٌ َٔ قاٌ اهلل عم ٚدٌ باياٝٓات . ايجايج١ :
قٌ قؿ دا٤نِ قنٌ باياٝٓ#ات , ٚآٜ#ات ايتٓمٜ#ٌ , ق#اٍ تع#اىل       ايكابع١ :

ٍٛيحِْٕ٘ظَخدويًوحِْْ٘ٝضوحٞويِْ٘وٌُّٚويح٘نَّخطَيرِخِّْ٘غٍػِيًوأ٠َْضوْ٘نوخيحْ٘لوذِيََّ٘ذٍيأَسٍعوْٙنوخط ّذويسَعََٙنوخيرِخْ٘زوِّْنوخصِيًوأ٠َْضوْ٘نوخيٜومويَ

ٌِْلوِيروللؤْط يشولذِّذ يًوٜونوللخٌِكَيِ٘ٙنَّلخطِيًوِ٘للْومٍَٙٛويح٘ٙ لوَيٜوللٍٟيّونٍصَلشَهَيًوسَعَللَٙوَيرِخْ٘ىٍَْلذِياَِّٞيح٘ٙ للوويَِللٌٌُِّييييييي

 .(1)صلوضِّض 

: َا َ#ٔ ْ#يب َ#ٔ     ٚنًِ أْ٘ قاٍ ٚآي٘ عٔ قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘ٚ)
ا٭ْاٝا٤ إ٫ ٚقؿ أٚتٞ َٔ اٯٜات َا آَٔ ع٢ً َجً٘ اياًك, ٚإمن#ا ن#إ اي#فٟ    

 .(2)(أٚتٝت٘ ٚسٝا أٚساٙ اهلل إيٞ, ؾأقدٛ إٔ أنٕٛ أنجكِٖ تابعٶا
قٌ قؿ دا٤نِ قنٌ َٔ قاٌ اهلل عم ٚدٌ باي#فٟ قً#تِ َ#ٔ     اـاَه١ :

 ايككبإ ايفٟ تأنً٘ ايٓاق .
قٌ قؿ دا٤نِ قنٌ َٔ قاٌ اهلل عم ٚدٌ باياٝٓات ٚاي#فٟ   ايهاؾن١ :

 قًتِ ؾًِ قتًتُِٖٛ .
قٌ قؿ دا٤نِ قنٌ َٔ قاٌ اهلل عم ٚدٌ ؾً#ِ قتًتُ#ِٖٛ ,    ايهابع١ :

عٗؿ ايككبإ ٚأنٌ ايٓاق ي٘  أٟ ست٢ يٛ مل ٜأتٛنِ بايفٟ قًتِ َٔ َْٛٛع
 , ؾٝذا إٔ تُؿقٛا بِٗ ٫ إٔ تهفبِٖٛ , ٚتعتؿٚا عًِٝٗ ٚتكتًِٖٛ .

ق#ٌ ق#ؿ د#ا٤نِ قن#ٌ َ#ٔ قاً#ٞ باياٝٓ#ات ٚباي#فٟ قً#تِ ؾً#ِ            ايجا١َٓ :
 تكتًِٖٛ إٕ نٓتِ َاؾقو بؿع٣ٛ ايعٗؿ بو اهلل عم ٚدٌ ٚبٝٓهِ .

                                                           

 .4/193ايهٓٔ ايهرب٣ يًٓها٥ٞ  (1)
 .4/269تؿهري ابٔ نجري  (2)



   291ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   996معامل اإلميان / ج    

يُ#ؿم ٚأْ#٘ أع#ِ    قؿ تكؿّ ايه٬ّ آل با  اٱعكا  ٚايًػ١ آل َع٢ٓ ا  
َٔ ايكٍٛ ؾًٌُٝ ايؿعٌ ٚإقاؾ٠ ايهُاٍ ٚقؿ نإ ايهؿاق ٜتش#ؿٕٚ ا٭ْاٝ#ا٤   
به٪اٍ املعذم٠ ايت ت٪نؿ َؿم ْاٛتِٗ , ست٢ إـا َا دا٤ٚا بٗ#ا ان#ًُت   
طا٥ؿ١ ٚأَكت أغك٣ ع٢ً اؾشٛؾ ٚايهؿك , نُا ٚقؾ آل  ٛؾ قّٛ َاحل 

 .(1)صٍٞئُنٍضويٍِٜٟيح٘صَّخدِِِنيوٌَؤْصِيرِآّوشٍياِعًٝ٘ ايه٬ّ , إـ ٚقؾ آل ايتٓمٌٜ ط

ؾهأٍ َاحل اهلل عم ٚدٌ ؾذ#ا٤ِٖ بآٜ#١ ايٓاق#١ اي#ت ظٗ#كت هل#ِ َ#ٔ        
َػك٠ َٚٔ غري إٔ تهٕٛ آل قسِ , ٚناْٛا دًإٛ َٓٗا آل ايّٝٛ َا ٜهؿٞ 

 ايكّٛ نًِٗ .
ٚتاو اٯ١ٜ أع٬ٙ إٔ قّٛ َاحل ايرتطٛا آ١ٜ ع٢ً مٛ ايتٓهري ؾأتت آ١ٜ 

اِٖ ,  اَا ايفٜٔ نأيٛا ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘   ٜهتؿٕٛ بٗا سها ؾعٛ
 ٚنًِ آل آ١ٜ اياشح ؾؿٞ ن٪اهلِ َها٥ٌ :

تكؿّ َعذمات ايٓيب قُؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ عً#٢       ا٭ٚىل :
 ن٪اٍ ٚيكٚ  ايككبإ .

َٚٔ ٖفٙ املعذمات ٍَٚٛ أْاا٤ ْاٛت٘ َٚعذمات٘ إىل ٜجك  قاٌ ٖذكت٘ 
 إيٝٗا َٔ ٚدٛٙ :
اقات باعج##١ ْ##يب آغ##ك ايمَ##إ اي##ت ن##إ ٜٗ##ٛؾ املؿٜٓ##١      اياً##ا٭ٍٚ : 
 ٜتٛاقثْٛٗا.
 أٌٖ بٝع١ ايعكا١ ا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ َٔ ا٭ٚى ٚاـمقز . ايجاْٞ :
املٗادكٕٚ ا٭ٚا٥ٌ إىل املؿ١ٜٓ ٚايفٜٔ ناكٛا ٖذك٠ قنٍٛ اهلل  ايجايح :

 ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ , َِٚٓٗ ايهؿري َُعا بٔ عُري .

                                                           

 .154نٛق٠ ايًعكا٤ (1)
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عا١َ ايٓاى ايفٜٔ قاَٛا بٓكٌ آٜات ايككإٓ , ٚأغااق ْا٠ٛ قُؿ  ايكابع :
٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ نٛا٤ ايفٜٔ لاقٚا َه١ يًعُك٠ ٚاؿر أٚ ايفٜٔ 

 مسعٛا َٔ ايكناإ .
تٛايٞ ْمٍٚ آٜات أسهاّ ٚن#ٓٔ تتذً#٢ ؾٝٗ#ا َ#اػ١ اٱعذ#ال       ايجا١ْٝ :

 يًٓاى . ٚتتُـ بايتهاٌَ ٖٚٛ َٔ ايعٗؿ ايفٟ عٗؿٙ اهلل عم ٚدٌ
ايُٓك ايعظِٝ ايفٟ أْعِ اهلل عم ٚدٌ ع٢ً ايٓيب قُؿ ٢ًَ  ايجايج١ :

 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚاملهًُو آل َعكن١ بؿق .

ًوََّ٘ذٍيٚغ٬ف قاعؿ٠ اي١ًُ ٚاملٍَٛٛ , ٚايهاا ٚامُلهاٳا يكٛي٘ تعاىل ط

 .(1)صموٙ ٍُٕٛيطَشٍُٕشًَٞو٠َصوشؤٍُٛيح٘ٙ وَيرِزوذٍسٍيًوأ٠َْظٍُٛيأَرِ٘ شٌيٌَخط ٌُّحيح٘ٙ وويَ٘

ٌٖٚ أْمٍ اهلل عم ٚدٌ آ١ٜ اياشح عً#٢ اي#ٓيب قُ#ؿ َ#٢ً اهلل عًٝ#٘      
ٚآي٘ ٚنًِ ٚامله#ًُٕٛ آل س#اٍ ـي#١ أّ َٓع#١ ٚق#٠ٛ , املػت#اق ٖ#ٛ ايج#اْٞ ,         

 يٝهٕٛ َٔ َٓاؾع َعكن١ بؿق ٚدٛٙ : 
 َعكن١ بؿق َكؿ١َ يفّ اٱؾعا٤ ايااطٌ . ا٭ٍٚ :
َٓع َؿٚق ا٭ـ٣ يًٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ َ#ٔ قا#ٌ       ايجاْٞ :

 ايفٜٔ تٓؿٞ آ١ٜ اياشح إؾعا٤ِٖ ايعٗؿ .
 إْفاق ايفٜٔ نؿكٚا ٚأٌٖ اؾشٛؾ . ايجايح :
عٓاٜ##١ امله##ًُو باٱستذ##از , ٚٚد##ٛؾ آـإ َ##اغ١ٝ يًك##كإٓ    ايكاب##ع :

 ٚآٜات٘ .
ٓاى عٔ َٓع املٓاؾكو َٔ إؽاـ يك  ايككبإ ٚن١ًٝ يُؿ اي اـاَو :
 اٱن٬ّ ,    

                                                           

 .123نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
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ؾُٔ غُا٥ِ ُْك املهًُو آل َعكن١ بؿق َريٚق٠ طا٥ؿ١ َٔ ايٓاى   
ٜايٓ##ٕٛ ايهؿ##ك ٜٚظٗ##كٕٚ اٱن##٬ّ غً##١ٝ َ##ٔ امله##ًُو , ؾٓ##مٍ ايك##كإٓ      
بؿٓشِٗ ٚـَِٗ بًشاظ أق#ٛاهلِ ٚأؾع#اهلِ , ٚإٕ د#ا٤ت ايه#١ٓ ايٓاٜٛ#١ ,      

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ بفنك بعِٓٗ با٭مسا٤ ياٝإ َعذم٠ يًٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل 
آل تؿهري نٓت٘ يًككإٓ بٛدٛؾ َُاؾٜل ٚأؾكاؾ تٓيال عًِٝٗ َؿات املٓاؾكو 
ن٬ٝ ٜأتٞ َٔ ٜكٍٛ إٔ ايٓؿام َٔ عامل اٱَهإ ٚايتُٛق ٚيٝو ايتُؿٜل 

 ٚاؿكٝك١ ايًػ١ُٝ .
قاٍ : نإ ايٓيب َ#٢ً   (1){نٓعفبِٗ َكتو  }عٔ أبٞ َايو آل قٛي٘ ٚ)
ٚنًِ ٜعف  املٓاؾكو ّٜٛ اؾُع١ بًهاْ٘ ع٢ً املٓرب , ٚعفا   ٚآي٘ اهلل عًٝ٘
 ايكرب .

ٚأغكز ابٔ َكؾٜٚ٘ عٔ أبٞ َهعٛؾ ا٭ُْاقٟ قاٍ : يكؿ غيآا ايٓيب 
أٜٗا ايٓاى إٕ : ٚنًِ غيا١ َا يٗؿت َجًٗا قط ؾكاٍ  ٚآي٘ ٢ًَ اهلل عًٝ٘

اّ نت١ َٓهِ َٓاؾكو ؾُٔ مسٝت٘ ؾًٝكِ , قِ ٜا ؾ٬ٕ , قِ ٜا ؾ٬ٕ , ست٢ ق
 ٚث٬ثٕٛ قد٬ّ . 

 .(2)(ثِ قاٍ : إٕ َٓهِ ٚإٕ َٓهِ ٚإٕ َٓهِ ؾهًٛا اهلل ايعاؾ١ٝ

بٝإ قإْٛ ٖٚ#ٛ إٔ   (3)صاٍِٞئُنٍظٍُٛيصوخدِِِنيوَٚٔ َعاْٞ قٛي٘ تعاىل ط

اهلل عم ٚد#ٌ أقاؾ يًشٝ#ا٠ اي#ؿْٝا إٔ ته#ٕٛ ؾاق ايُ#ؿم , ٚإٔ ايُ#اؾقو       
٠ , ٚدع#ٌ اهلل ع#م ٚد#ٌ ا٭ْاٝ#ا٤     ٜؿٛلٕٚ باملكتا١ ايها١َٝ آل ايؿْٝا ٚاٯغك

 اٯ١ٜ آل ايُؿم ٚاي٬ُع , ٖٚٓاى ٬َل١َ بو ايٓا٠ٛ ٚايُؿم .

                                                           

 .101نٛق٠ ايتٛب١  (1)
 .5/150ايؿق املٓجٛق  (2)
 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (3)
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اَِّٞيٌِللِيخوْٙللُِيح٘غَّللٝوٌوحصِيٚآل أن##اا  ْ##مٍٚ قٛي##٘ تع##اىل ط ايه##اؾى :

٘ ظِللِيًوحألَسٍضِيًوحخٍللظِيويِيح٘ٙ ٍْللِٗيًوح٘نَّيوللخسِيًوحٍُْْ٘ٙللِٓيح٘ ظِللِيطَـٍللشُِيٌِللِيحْ٘زولٍللشِيًوحٍُْْ٘ٙللِٓيحيي

طَـٍشُِيٌِِيحْ٘زولٍشِيرِٝوخيّونٍَكَيح٘نَّخطويًوٜوخيأ٠َضوَٖيح٘ٙ وَيٍِٜٟيح٘غَّٝوخءِيٍِٜٟيٜوخءٍيٌَؤَكٍْوخيرِوِيحألَسٍضوي

سٍضِيرومٍذويٜوٌٍطِيوخيًوروغَّيٌِْيوخيٍِٜٟئُِّٗيدوحرَّشٍيًوطَصٍشًِِّيح٘شِّّوخفِيًوح٘غَّلوخدِيحَْ٘ٝغوخ شِيروٍْٟويح٘غَّٝوخءِيًوحألَ

 .(1)صّوخصٍيٌٍٍَِّ٘ٚيّومٌٍُِّٙٞوٓ

ـنك إٔ املًكنو عذاٛا َٔ قٍٛ ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ 
إٔ إي٘ ايٓاى ًٝعَا ٚاسؿ ٖٚٛ اهلل عم ٚدٌ , إـ قايٛا إٔ قُؿَا ٢ًَ اهلل 

ٌَيوللْٗيأ٠َْللظٍُٛيُِللْٗيا٠ِ ٝوللخيَّللٌكوَياَِ٘للَِّيأ٠َ ٝوللخياَِ٘يَُٕللٍٛياَِ٘للو يًوحكِللذ ييييعًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚن##ًِ ٜك##ٍٛ ط 

ٌٍَ٘يي*ًوَِخٌُ٘حيّوخأَُّيوخيح٘ زُِي٠ُضَِّٖيلوٍَْٙوِيح٘زِّْٔشَيا٠ِ ٓويَ٘ٝوـٍنٌَٞ يٚقاٍ تعاىل ط (2)صَٜغٌٍَِٙٝٞو

 .(3) صٜوخيطَؤْطِْنوخيرِخْ٘ٝويوثَِٕشِياٍِٞئُنٍضويٍِٜٟيح٘صَّخدِِِنيو

          ٘  ؾكؿ ن#إ املً#كنٕٛ ٜكٛي#ٕٛ إٕ ن#إ قُ#ؿ َ#اؾقَا ؾُٝ#ا ٜك#ٍٛ ٚنْٛ#
قن#٫َٛ َ##ٔ عٓ##ؿ اهلل ع##م ٚد##ٌ يتٓ##مٍ بع##ؿ اهلذ##ك٠ اٯٜ##ات اي##ت ؽاط##ا  

ياٝ##إ ق##إْٛ ٖٚ##ٛ إط٦ُٓ##إ   (4)صاٍِٞئُنٍللظٍُٛيصوللخدِِِنيواؾاس##ؿٜٔ بٓاٛت##٘ ط

 .  ايٓاى يُؿم ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ آل قنايت٘

 ٚتكؿٜك اٯ١ٜ ع٢ً ٚدٛٙ َٓٗا :
 : إٕ نٓتِ َاؾقو باٱعتكاؾ بإٔ اهلل عم ٚدٌ ٜاعح ايكنٌ . ا٭ٍٚ
 إٕ نٓتِ َاؾقو باتااعهِ ايكنٌ .: ايجاْٞ 

                                                           

 .164نٛق٠ اياكك٠  (1)
 .108ا٫ْاٝا٤ نٛق٠  (2)
 .7-6نٛق٠ اؿذك  (3)
 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (4)
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: إٕ نٓتِ َاؾقو بيًا يك  ْاق ايككبإ , ٭ٕ ايفٜٔ ٜيًإٛ  ايجايح
 ٖفا ايًك  َٔ ايكنٌ ٜٚأتٞ ب٘ جيا أ٫ ٜعتؿٚا عًٝ٘ ٫ٚ ٜكتًٛٙ .

يًكٚ  َٔ أدٌ اٱميإ ؾ٬ جيٛل : إٕ نٓتِ َاؾقو به٪ايهِ اايكابع 
 قتٌ ايكنٌ .
: إٕ نٓ##تِ َ##اؾقو باعت##فاقنِ آل اٱَتٓ##اع ع##ٔ ايتُ##ؿٜل    اـ##اَو 
 بايكناي١  .
: إٕ نٓتِ َاؾقو بايعٗٛؾ ايت بٝٓهِ ٚبو ايٓيب قُؿ ٢ًَ ايهاؾى

 اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٚبٝٓهِ .
ُؿم آل : َٔ َعاْٞ إٕ نٓتِ َاؾقو بعح ايٓاى ع٢ً ؼكٟ ايايهابع 

ايكٍٛ ٚايعٌُ نٛا٤ ايفٜٔ ؽاطاِٗ آٜ#١ اياش#ح أٚ غريٖ#ِ ,ٚتك#ؿٜك قٛي#٘      

نْٛٛا َاؾقو ٚق#ابًٛا ايتٓمٜ#ٌ بايُ#ؿم    (1) صاٍِٞئُنٍظٍُٛيصوخدِِِنيوتعاىل ط

 ٚايتهًِٝ .  

  دلاذا اإلحرجاج يف اٌَح 
تاو آ١ٜ اياشح إٔ اهلل عم ٚدٌ ٜعًِ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ 

 نٝؿ١ٝ اٱستذاز , َٚٔ َعاْٞ ٚؾ٫٫ت ٖفا ايتعًِٝ أَٛق : ٚاملهًُو
بٝإ قإْٛ ٖٚٛ نؿا١ٜ اٱستذاز ٚيػ١ ايربٖإ آل اهلؿاٜ#١ إىل   ا٭ٍٚ :

َٛيييييييياٱن٬ّ , قاٍ تع#اىل ط  َٙل ٌويَأٍل ٓويَىل َّٞيسورَّل َٟيِا ِويَأٍكغول ٘ ِظِيِىل ٍٛيِرلخ َْ٘ي ًوؿولخِد

 .(2)صَٝيٍظَذِّٟورِٝوٍٟيظَٗ يلوٍٟيعوزِِْٙوِيًوىٌَويأَلٍََٙٛيرِخْ٘

ؾع##٠ٛ امله##ًُو ٚايٓ##اى ًٝع##ّا إىل ايه##ًِ اجملتُع##ٞ , ْٚا##ف   ايج##اْٞ :
 ايعٓـ ٚاٱقٖا .

                                                           

 .184نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 .125نٛق٠ ايٓشٌ  (2)
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قإْٛ عؿّ اؿاد١ إىل ايعٓـ ٚاٱنكاٙ آل اؾف  إىل اٱميإ  ايجايح  :

ٍٟييييييييي, قاٍ تعاىل ط ٝول ٌَ ِِّي ٍٟيحَ٘ىل ِٜل ٟويحُ٘شٍشلَذي َّْ َِلٍذيَطزول ِٟي ٌِلِيح٘لذِّّ ْٔشوحهوي اَليِا

يّوٍُْٕللشٍيرِخ٘ؽ للخوٌُصِيًوَّللئٍٍِٜٟيرِخ٘ٙ للوِيٌََّللذٍيحعٍظٍَٝغوللٓويرِللخْ٘مَشًٍوسِيحْ٘للٌَػََّْيالَيح٠ٍِصوللخٚويَ٘يوللخيًوح٘ٙ للوَيعوللِْٝك يي

 .(1)صلوِْٙٛ 

اٯ١ٜ َٔ ايًٛاٖؿ ع٢ً قإْٛ )مل ٜػمٴ ايٓيب "ّ" أسؿّا ( ٭ٕ ايكابع : 
١ اٱستذ#از آل  اهلل عم ٚدٌ أَكٙ باٱستذاز , ٖٚٛ ن#اشاْ٘ ٜعً#ِ بهؿاٜ#   

أٍََْ٘ظويح٘ٙ وَيرَِٕخيٍيلوزٍذوهَيؾؾع أـ٣ املًكنو ٚاملٓاؾكو ٚعا١َ ايٓاى , ٚآل ايتٓمٌٜ ط

 .(2) صًوَّخ٠ٌٌٌََُِّٓويرِخ٘ زِّٟويٍِٜٟيد٠ًَِوِيًوٜوٍٟيَّعِْْٙٗيح٘ٙ وَيٌَٝوخيَ٘وَيٍِٜٟيىوخدٍ

 واٌعٍاق لأىْ أرفاع اٌصحاتح ِٓ آٌح اٌثحث
دٌ إٔ تؿٝض نٌ آ١ٜ َٔ ايككإٓ بايربن١ , يٝهٕٛ َٔ يكؿ يا٤ اهلل عم ٚ

 (3) صِٔظَللخد يأ٠َضوْ٘نوللخهَياٍَِْ٘للٓويَٜزوللخسوٌْيِْ٘وللذَّرَّشًَحياّوخطِللوِيًوِْ٘وظَللزَٔ شويأًٍُُ٘للٌحيحألَْ٘زوللخدِيَع##اْٞ قٛي##٘ تع##اىل ط

نٌ آ١ٜ قكآ١ْٝ بايربن١ ٚاـري ٚايهجري , يفا أَك اهلل عم ٚدٌ آل اٯ١ٜ أع#٬ٙ  
بايتؿبك ؾٝٗا , ٚمل تكٌ اٯ١ٜ )يتتؿبكٚا( بُٝػ١ اـيا  , إمنا دا٤ت بُٝػ١ 
ايػا٥ا يًٍُٛ ايٓاى ًٝعّا بً#مّٚ ان#تككا٤ امله#ا٥ٌ َ#ٔ ايك#كإٓ , َٚ#ٔ       

 ٚدٛٙ ايتؿبك بًشاظ آ١ٜ اياشح :
إؾعا٤ طا٥ؿ١ إٔ اهلل عم ٚدٌ عٗؿ إيِٝٗ عٗؿّا غُّٛ بعج#١   ا٭ٍٚ :
 نٌ قنٍٛ .

                                                           

 .256نٛق٠ اياكك٠  (1)
 .36نٛق٠ ايمَك  (2)
 .29نٛق٠ ّ  (3)
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ع٢ً اٱقكاق باعج١ قنٍٛ بع#ؿ َٛن#٢ ٚعٝه#٢     ٌٖٚ ٜؿٍ ٖفا اٱؾعا٤
عًُٝٗ###ا ايه###٬ّ , اؾ###ٛا  ْع###ِ , ٚق###ؿ د###ا٤ ايك###كإٓ َُ###ؿقّا يٓاٛتُٗ###ا 

٠َلضََّٖيلوٍَْٙلٓويحِْٕ٘ظَلخدويرِلخْ٘لوُِّيَٜصولذًِِّخيِ٘ٝولخيييييييٚاملعذمات ايت د#ا٤ٚا بٗ#ا , ق#اٍ تع#اىل ط    

 .(1)صروٍْٟويّوذوٍّوِيًوأ٠َْضوَٖيح٘ظ ٌٍسوحسويًوحإل٠ِْـَِْٗ

ايتشكٝل آل َؿم ٖفٙ ايؿع٣ٛ ٚؾل ايهتا ايهُا١ٜٚ ايهابك١  ْٞ :ايجا
 ٚأغااق ايٓا٠ٛ.
 :ٓا٠ٛ , ٚدتٌُ اجمل٧ بٗا َٔ دٗاتَعذم٠ ايككبإ آل تأقٜؼ اي ايجايح :
 نٌ قنٍٛ دا٤ مبعذم٠ أنٌ ايٓاق يًككبإ . ا٭ٚىل :
 دا٤ أْاٝا٤ بين انكا٥ٌٝ مبعذم٠ ايككبإ . ايجا١ْٝ :
 ا٤ بين إنكا٥ٌٝ دا٤ مبعذم٠ ايككبإ.بعض أْاٝ ايجايج١ :

 ٚاملػتاق ٖٛ ا٭غري . 
ٚملا أَ#ك من#كٚؾ ٚدٓ#ٛؾٙ عً#٢ إيك#ا٤ إب#كاِٖٝ عًٝ#٘ ايه#٬ّ آل ايٓ#اق ,          
ٚأٜؿِٖ عا١َ أٌٖ اياًؿ ٚمل ٜهٔ َع إبكاِٖٝ ْاَك َٔ ايٓاى آل ؾعٛت٘ إىل 
ايتٛسٝؿ , ؾُٓكٙ اهلل عم ٚدٌ ؾأَك ايٓ#اق اي#ت أيك#ٛٙ ؾٝٗ#ا ب#إٔ متتٓ#ع ع#ٔ        
إسكاق٘ , ٚنًا عٓٗا َاػ١ اٱسكام َع بكا٤ َؿ١ اٱيكام ؾٝٗا يتتذً#٢  
املعذ##م٠ , ٚي##ٛ أيك##٢ َ##ع إب##كاِٖٝ عًٝ##٘ ايه##٬ّ أس##ؿ َ##ٔ أٖ##ٌ اياً##ؿ َ##ٔ  
املًكنو ؾٌٗ ٜٓذ#ٛ َ#ٔ اؿ#كم اؾ#ٛا  ٫ , إ٫ إٔ ًٜ#ا٤ اهلل , ٖٚ#ٛ َ#ٔ        
ٝ٘ اٱعذال آل تكٝٝؿ آٜتٗا بإٔ تهٕٛ بكؾّا ٚن٬َّا ع٢ً غُّٛ إبكاِٖٝ عً

 .(2)صُِْٙنوخيّوخ٠َخسَي٠ٌُِِٔيروشٍدًحيًوعويوًٜخيلوََٙياِرٍشوحىِْٛوايه٬ّ بكٛي٘ تعاىل ط

                                                           

 .3نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 .69نٛق٠ ا٭ْاٝا٤  (2)
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ياٝ##إ َعذ##م٠ ٚإٔ ًَ##١٦ٝ اهلل ع##م ٚد##ٌ َ##٪ثك٠ با٭ي##ٝا٤ , َٚعيً##١      
يٮناا  آل أيٝا٤ ؾٕٚ أغك٣ , إـ أسكقت تًو ايٓاق اؿيا ؾُاق قَاؾّا 
, ٚناْت اييري ايت متك عًٝٗا ؼرتم يًؿتٗا , ؾُٓٗا َا ٜكع آل تًو ايٓاق , 

٬يت٘ َٚٓٗا َا ٜهكط غاقدٗا يٝتعظ ايٓاى , ٜٚؿذأٚا به١َ٬ إبكاِٖٝ ٚإط
َٔ ٚنط ايٓ#اق بع#ؿ إْيؿا٥ٗ#ا , يته#ٕٛ َعذ#م٠ إب#كاِٖٝ ٖ#فٙ ٚتٛثٝكٗ#ا آل         

ًواٍِٞيِٜلنٍٍُٕٛياِال ييايككإٓ إىل ّٜٛ ايكٝاَ#١ , َ#كآ٠ ٚي#اٖؿا عً#٢ قٛي#٘ تع#اىل ط      

ػَُّٛي٠ُنوـِِّيح٘ زِّٟويحط ٌٍَّحيًو٠َزَسَيح٘ف خِِ٘ٝنيويي*ًوحسِدَىوخئَخٞويلوََٙيسورِّٓويكوظًْٝخيٜوّْعًِّْخ

 .(1)صْيوخيؿِؼًِّْخٌِ

قاٍ : تكٍٛ  {ٚنًِ ٚآي٘ ٢ًَ اهلل عًٝ٘}عٔ ٜع٢ً بٔ َٓاٸ٘ إٔ ايٓيب ٚ)
 .(2)(ايٓاق يًُ٪َٔ ّٜٛ ايكٝا١َ دمٵ ٜا َ٪َٔ ؾكؿ أطؿأ ْٛقى هليب

ؾذعٌ إبكاِٖٝ ٜؿعٛ قَٛ٘ ٜٚٓ#فقِٖ ,  ٚآل سؿٜح ٫ٺبٔ عااى قاٍ : )
ٚنإ ٜعيٝ٘ ؾٝٓاؾٟ َٔ ٚنإ أبٛٙ ُٜٓع ا٭َٓاّ ؾٝعيٝٗا أ٫ٚؾٙ ؾٝاٝعْٛٗا , 

ًٜرتٟ َا ٜٓكٙ ٫ٚ ٜٓؿع٘ , ؾريدع إغٛت٘ ٚقؿ ب#اعٛا أَ#ٓاَِٗ , ٜٚكد#ع    
ٜا أبت مل تعاؿ َا ٫ ٜهُع  }إبكاِٖٝ بأَٓاَ٘ نُا ٖٞ , ثِ ؾعا أباٙ ؾكاٍ 

  .(3){٫ٚ ٜاُك ٫ٚ ٜػين عٓو ي٦ّٝا 
ثِ قدع إبكاِٖٝ إىل بٝت اٯهل١ ؾإـا ٖٔ آل بٗٛ عظ#ِٝ َه#تكاٌ ب#ا      
ٛ َِٓ عظِٝ , إىل دٓا٘ أَػك َٓ٘ بعٓٗا إىل دٓا بعض , نٌ َِٓ اياٗ

ًٜٝ٘ أَػك َٓ٘ ست٢ بًػٛا با  اياٗٛ , ٚإـا ِٖ قؿ دعًٛا طعاَّا بو ٜ#ؿٟ  
 .اٯهل١ 

                                                           

 .72-71نٛق٠ َكِٜ  (1)
 .9/41يًجعًيب -ايهًـ ٚاياٝإ (2)
 .42نٛق٠ َكِٜ  (3)
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ٚقايٛا : إـا نإ سو ْكدع قدعٓا ٚقؿ بكست اٯهل١ َٔ طعآَا ؾأنًٓا 
 ., ؾًُا ْظك إيِٝٗ إبكاِٖٝ ٚإىل َا بو أٜؿِٜٗ َٔ اييعاّ 

 قاٍ : أ٫ تأنًٕٛ؟ ؾًُا مل ػا٘ قاٍ : َا يهِ ٫ تٓيكٕٛ؟
ث##ِ إٕ إب##كاِٖٝ أت##٢ قَٛ##٘ ؾ##ؿعاِٖ , ؾذع##ٌ ٜ##ؿعٛ قَٛ##٘ ٜٚٓ##فقِٖ ,  

 .ؾشاهٛٙ آل بٝت ًٚعٛا ي٘ اؿيا ست٢ إٔ املكأ٠ يتُكض 
ؾتكٍٛ : ي#٦ٔ عاؾ#اْٞ اهلل ٭ًع#ٔ ٱب#كاِٖٝ سيا#ّا , ؾًُ#ا ًع#ٛا ي#٘         

اييري يُٝك بٗا ؾٝشرتم َٔ يؿ٠ ٖٚذٗا ٚأنجكٚا َٔ اؿيا , ست٢ إٕ نإ 
ٚسكٖا , ؾعُؿٚا إيٝ٘ ؾكؾع#ٛٙ إىل قأى ايآٝ#إ , ؾكؾ#ع إب#كاِٖٝ قأن#٘ إىل      

 .ايهُا٤
 ؾكايت ايهُا٤ ٚا٭قض ٚاؾااٍ ٚامل٥٬ه١ : قبٓا إب#كاِٖٝ د#كم ؾٝ#و    

 قاٍ أْا أعًِ ب٘ , ؾإٕ ؾعانِ ؾأغٝجٛٙ . 
أْت ايٛاسؿ آل ايهُا٤  ٚقاٍ إبكاِٖٝ سو قؾع قأن٘ إىل ايهُا٤ : ايًِٗ

ٚأْا ايٛاسؿ آل ا٭قض , يٝو أسؿ ٜعاؿى غريٟ , سهيب اهلل ْٚعِ ايٛنٌٝ 
ٜا ْاق نْٛٞ بكؾّا ٚن٬َّا عً#٢ إب#كاِٖٝ    }. ؾكفؾٛٙ آل ايٓاق , ؾٓاؾاٖا ؾكاٍ 

}(1). 

ٚنإ دربٌٜ ٖٛ ايفٟ ْاؾاٖا . ؾك#اٍ اب#ٔ عا#اى : ي#ٛ مل ٜتا#ع ب#كؾّا         
ال ٦َٜٛف آل ا٭قض ْ#اق إ٫ طؿ٦#ت   تٖا , ٚمل ن٬َّا ملات إبكاِٖٝ َٔ بكؾ

ظٓت أْٗا ٖٞ تع٢ٓ , ؾًُا طؿ٦ت ايٓاق ْظكٚا إىل إبكاِٖٝ , ؾإـا ٖٛ ٚقدٌ 
آغك َع٘ ٚقأى إبكاِٖٝ آل سذكٙ ميهض عٔ ٚدٗ٘ ايعكم , ٚـنك إٔ ـيو 
ايكدٌ ًَو ايظٌ , ؾأْمٍ اهلل ْاقّا ؾاْتؿع بٗا بٓٛ آؾّ , ٚأغكدٛا إبكاِٖٝ 

 .(2)(ًو ٚمل ٜهٔ قاٌ ـيو ؾغٌ عًٝ٘ ؾهًُ٘ؾأؾغًٛٙ ع٢ً امل

                                                           

 .69نٛق٠ ا٭ْاٝا٤  (1)
 .4/87ايؿق املٓجٛق  (2)
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َٚٔ اٱعذال آل ْا٠ٛ قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ أْ٘ قبط بو ايٓاق 
آل سٝح ايكٚع ٚايعكٌ ٚاٱؾقاى َٔ غري ده#ِ نجٝ#ـ , ْٚ#اق إب#كاِٖٝ ,     

 ٚايٓاق آل اٯغك٠ .
عٔ أبٞ مس١ٝ قاٍ : اغتًؿٓا آل ايٛقٚؾ ؾكاٍ بعٓٓا : ٫ ٜؿغًٗا َ٪َٔ )
 .(1){ثِ ٜٓذٞ اهلل ايفٜٔ اتكٛا  }قاٍ بعِٓٗ : ٜؿغًْٛٗا ًٝعّا , ٚ
اهلل , ؾفنكت ي٘ ؾكاٍ : ٚأ٣ٖٛ بأَاعٝ٘ إىل أـْٝ٘  ؾًكٝت دابك بٔ عاؿ 

  :ٜكٍٛ ,ٚنًِ  ٚآي٘ ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ,َُتا , إٕ مل أنٔ مسعت قنٍٛ اهلل 
, نُ#ا  ٫ ٜاك٢ بك ٫ٚ ؾادك إ٫ ؾغًٗا , ؾتهٕٛ ع٢ً امل#٪َٔ ب#كؾّا ٚن#٬َّا    

ث#ِ ٜٓذٸ#ٞ اهلل    }ناْت ع٢ً إبكاِٖٝ , ست٢ إٔ يًٓ#اق ْ#ذٝذّا َ#ٔ ب#كؾِٖ     
 .(3)((2){ايفٜٔ اتكٛا ٜٚفق ايظاملو ؾٝٗا دجّٝا 

ٌٖٚ عامل ايربلؽ َجٌ عامل ايفق غُّٛ ايعفا  ؾٝ٘ , اؾٛا  ٫ , 
 إـ تكؾ ا٭قٚاع إىل ا٭بؿإ , َؿ٠ اؿها  اٱبتؿا٥ٞ ؾٝ٘ .

ييٝؿ١ قاٌ اـًل أغف اهلل عم ٚدٌ بٗا ايعٗ#ؿ  ؾعامل ايفق ساٍ ١٦ٖٝٚ  
ٚاملٝجام ع٢ً ايٓاى ثِ اْكيع إىل ا٭بؿ , ؾاعؿ اـً#ل ٖٚا#ٛ  آؾّ ٚس#ٛا٤    

 إىل ا٭قض إبتؿأ عامل ايتهًٝـ ثِ اؿها  عًٝ٘ .
َٚٔ بكن١ اٯ١ٜ ايككآ١ْٝ اْتؿاع ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ     

رتي##ض عٓ##٘ اْتؿ##اع ايت##ابعو ٚت##ابعٞ  ٚايُ##شاب١ َٓٗ##ا اٱْتؿ##اع ا٭َج##ٌ , يٝ 
 ايتابعو َٔ :
 اٯ١ٜ ايككآ١ْٝ , َٚا ؾٝٗا َٔ اٱستذاز , ٚتجاٝت نٓٔ ايًكٜع١ .ا٭ٍٚ :

                                                           

 .72نٛق٠ َكِٜ  (1)
 .72نٛق٠ َكِٜ  (2)
 .6/483ايؿق املٓجٛق  (3)
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ت١ُٝٓ ًَه١ اؾؿاٍ ٚاٱستذاز عٓؿ امله#ًُو املككْٚ#١ بايتؿك#٘     ايجاْٞ :
 بايؿٜٔ .

عؿّ َريٚق٠ يكٚ  طا٥ؿ١ َٔ ايٓاى يؿغٍٛ اٱن٬ّ ن#ااّا   ايجايح :
 ٓاع عٔ ا٭َك باملعكٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهك .باٱَت

ُِلْٗيَِلذٍيؿولخءؤٍُٛيسَعَلٌٗيِٜلٍٟييييييَٚٔ َعاْٞ ؾعٌ ا٭َك )قٌ( آل قٛي#٘ تع#اىل ط   

بع##ح  (1) صَِزٍِٙللِيرِخْ٘زوِّْنوللخصِيًورِخ٘ للزُِيُِْٙللظٍُٛيٌَِٙللٛويَِظَْٙظَُٝللٌىٍَٛياٍِٞئُنٍللظٍُٛيصوللخدِِِنيويييييي

عًٝ#٘ ٚآي#٘ ٚن#ًِ ب#ايكاٍٛ      ايُشاب١ يتًكٞ َعذمات ايٓيب قُؿ ٢ًَ اهلل
ٚايكْا , ٚعؿّ ن٪اٍ ايٓيب ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ؾُٝ#ا ٫ ْؿ#ع ؾٝ#٘ ,    

الَيطَغٍؤٌَُ٘حيلوٍٟيأَشٍْوخءوياٍِٞيطُزٍذويٍَُٕ٘ٛيطَغَئٍٍُٔٛيًواٍِٞيطَغٍؤٌَُ٘حيلونٍيوخيكِلنيوييقاٍ تعاىل ط

  .(2) صًوح٘ٙ وَيوٌٍَُس يكوِْٙٛ َّنوضَُّٖيحُّْ٘شٍاَٞيطُزٍذويٍَُٕ٘ٛيلوٍَخيح٘ٙ وَيلونٍيوخي

نٌ ًاع١ ٚأؾكاؾ , ٚ٭دٝاٍ ايكؿ دعٌ اهلل عم ٚدٌ ايككإٓ َؿقن١  
ًٜٕٓٗٛ َٓ٘ ايعًّٛ , ٧ٜٓٚ هلِ ناٌ ايؿ٬ع ٚايٓذاع بايفات ٚايعكض , 

حىٍلذ٠َِخيييفا ٜتًٛ نٌ َهًِ َٚه#١ًُ ن#اع عً#ك٠ َ#ك٠ آل ايٝ#ّٛ قٛي#٘ تع#اىل ط       

 .(3) صح٘صِّشوحغَيحَْ٘ٝغٍظَِّْٛو

 َٚٔ َُاؾٜل ايُكا  اٱْتؿاع ا٭َجٌ َٔ ٚدٛٙ :
 اٱْتؿاع َٔ اٯ١ٜ ايككآ١ْٝ .قإْٛ  ا٭ٍٚ :
 اٱْتؿاع َٔ ت٠ٚ٬ اٯ١ٜ ايككآ١ْٝ , ٚايتؿبك آل َعاْٝٗا .قإْٛ  ايجاْٞ :
 .َٚٓٗاداَٶ آل أَٛق ايؿٜٔ ٚايؿْٝاإؽاـ اٯ١ٜ ايككآ١ْٝ إَاََا قإْٛ  ايجايح :

                                                           

 .183نٛق٠ آٍ عُكإ  (1)
 .101نٛق٠ املا٥ؿ٠  (2)
 .6ايؿاؼ١ نٛق٠  (3)
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ُِْٗيأًُكِِوياََِِّ٘يأ٠َ وَيحعٍظَٝوكوي٠ٍََش يٍِٜٟيحْ٘ـِِّٟيٌََّخٌُ٘حيٚٚقؾ آل نٛق٠ اؾٔ ط

 .(1) صّويٍذُِياََِ٘يح٘شُشٍذِيٌَآٜونَّخيرِوِيًوٍَٟ٘ي٠ُشٍشَِْيرِشورِّنوخيأَكوذًحي*ا٠ِ خيعوِٝمٍنوخيُِشٍا٠ًخيلوـوزًخ

ٚأغرب اؾٔ عٔ اٱط٬م ٚايعُّٛ آل ٖؿا١ٜ ايككإٓ يًكي#ؿ , ٚ #ٍٛ   
ٖفٙ اهلؿا١ٜ يًٓاى , ٌٖٚ َٔ ُْٓ٘ إٔ اؾٔ قأٚا أٌٖ اياٝت ٚايُ#شاب١  

أّ إٔ ايكؿق املتٝكٔ , نٝـ ًُٜٕٛ ٜٚتًٕٛ ايككإٓ , ٚجيتٓإٛ ؾعٌ املع١ُٝ 
 ٭ٍٚ َك٠ , املػتاق ٖٛ ا٭ٍٚ .َٔ اٯ١ٜ ٖٛ مساعِٗ ايككإٓ 

٘  اـ بٔ داٌ قاٍ : ـنك قنٍٛ اهلل ٢ًَ اهلل عًٝ٘عٔ َعٚ) ٚن#ًِ   ٚآي#
ّ   َّٜٛا ايؿنت ؾعظُٗا ٚيؿؾٖا ؾك#اٍ عً#ٞ ب#ٔ أب#ٞ طاي#ا      : ٜ#ا   عًٝ#٘ ايه#٬

 قنٍٛ اهلل ؾُا املػكز َٓٗا؟ 
قاٍ : نت#ا  اهلل ؾٝ#٘ املػ#كز , ؾٝ#٘ س#ؿٜح َ#ا ق#اًهِ ْٚا#أ َ#ا بع#ؿنِ           

ٜاتػ#ٞ اهل#ؿ٣ آل   ٚؾٌُ َا بٝٓهِ , َٔ تكن٘ َٔ دااق ٜكُُ٘ اهلل , َٚ#ٔ  
غريٙ ًٜٓ٘ اهلل , ٖٚٛ ساٌ اهلل املتو ٚايفنك اؿهِٝ ٚايُكا  امله#تكِٝ .  

إْا مسعٓا قكآْا عذا#ّا ٜٗ#ؿٟ    }ٖٛ ايفٟ ملا مسعت٘ اؾٔ مل تتٓاٙ إٔ قايٛا : 
 .(3) (ٖٛ ايفٟ ٫ ؽتًـ ب٘ ا٭يهٔ ٫ٚ ؽًك٘ نجك٠ ايكؾ (2){إىل ايكيؿ 

ت#ؿعٛ إىل َه#اقّ ا٭غ#٬م , َٚٓٗ#ا     َٚٔ غُا٥ِ اٯ١ٜ ايككآ١ْٝ أْٗ#ا  
ايُؿم ٚإدتٓا  ايهف  , يفا ؼح آ١ٜ اياشح ع٢ً يمّٚ إدتٓا  ؾع٣ٛ 

 . ًٝوايعٗؿ َٔ اهلل عم ٚدٌ غُّٛ َعذم٠ َع١ٓٝ ييٛا٥ـ َٔ امل
ٖٚٞ َؿؾ آل اٱستذاز عٓؿ املهًُو , اؾؿاٍ اؿهٔ ٚٚتُٓٞ ًَه١  

اٱقٖ#ا   اٯ١ٜ ايككآ١ْٝ اق  ؼإْتؿاع املهًُو ٚغريِٖ َٔ اٯ١ٜ ايككآ١ْٝ , 

                                                           

 .2-1اؾٔ نٛق٠  (1)
 .1اؾٔ نٛق٠  (2)
 .10/238ايؿق املٓجٛق  (3)



   312ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   996معامل اإلميان / ج    

ِٔظَخد يأ٠َضوْ٘نوخهَياٍَِْ٘لٓويِ٘ظُخْلشِؽويح٘نَّلخطويِٜلٍٟيح٘فُِٙٝولخصِييييييقاٍ تعاىل طٚمتٓع َٔ نؿو ايؿَا٤ 

 .(1) صاََِ٘يح٘نٌُسِيرِبِرِْٞيسورِّيٍِٛياََِ٘يصِشوحغِيحْ٘موضِّضِيحْ٘لوِْٝذِ

قنٍٛ ٜأتٞ باملعذم٠ ايت ٜتؿٓ#ٌ  نٌ قاّْْٛا ٖٚٛ إٔ آ١ٜ اياشح ٚتاو 
ِٸ ايكن##ٍٛ قُ##ؿ َ##٢ً اهلل عًٝ##٘ ٚآي##٘ ٚن##ًِ  اهلل ع##م ٚد##ٌ بٗ##ا  , ٚغ##

٘ يٝ٪َٔ مبذمات عك١ًٝ ٚسه١ٝ نجري٠,  أنج#ك ايٓ#اى , ؾه#إ ايك#كإٓ      بكن#ايت
, اي#ت متٓ#ع ايٓ#٬ي١ ٚؼ#ٍٛ ؾٕٚ     املعذم٠ ايعكًٝ#١ ايااقٝ#١ إىل ٜ#ّٛ ايكٝاَ#١     

, َٚٔ َُاؾٜل  اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚنًِ ٢ًتهفٜا ايٓاى ياعج١ ايٓيب قُؿ َ

ٌَبٍِٞئَز رٌََْيٌََّذٍئُزِّدويسَعَلٌٗيِٜلٍٟيَِزٍِٙلٓويؿولخءًَحيرِخْ٘زوِّْنولخصِييييييطٖفا املٓع اٯ١ٜ ايهكمي١ 

 .(2)صًوح٘ضُرَشِيًوحِْٕ٘ظَخدِيحَْ٘ٝنِريِ

ٚاٯ١ٜ أع٬ٙ ٖٞ ايت نُٝؿق اؾم٤ ايتايٞ ٖٚٛ ايهابع ٚايتهعٕٛ بعؿ 

ًوأََّٞيحٍَْ٘عَْٗيرِْوذِيح٘ٙ وِيَّئٍطِْوِيٜوٍٟيّوشولخءَيًوح٘ٙ لوَيرًُيييطتؿهريٖا قاٍ تعاىل املا١٥ غاَّا ب

 .(3)صحٍَْ٘عِْٗيحْ٘موفِِْٛ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .1ابكاِٖٝ نٛق٠  (1)
 .184نٛق٠ آٍ عُكإ  (2)
 .29نٛق٠ اؿؿٜؿ  (3)
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 زدود وسميح ػٍى تؼط األجصاء األخريج ِٓ هرا اٌعِفس ادلثازن 
خادَ احلسِني اٌشسٌفني ادلٍه ظٍّاْ تٓ ػثد اٌؼصٌص/ ٍِه  -1

 ادلٍّىح اٌؼستٍح اٌعؼىدٌح "حفظه اهلل"

 صاحة اٌعّى زئٍط وشزاء دوٌح اٌىىٌد. -2

 ِىح ادلىسِح .ِٕطمح صاحة اٌعّى ادلٍىً أِري  -3

 ِٕطمح اٌسٌاضصاحة اٌعّى ادلٍىً أِري  -4

 .عّى اٌشٍخ وشٌس خازجٍح ممٍىح اٌثحسٌٓصاحة اٌ -5

 األِني اٌؼاَ دلٕظّح اٌرؼاوْ اإلظالًِ. -6

 األِني اٌؼاَ جملٍط اٌرؼاوْ اخلٍٍجً. -7

 مساحح اإلِاَ األورب شٍخ األشهس. -8

 مساحح اٌؼالِح اٌشٍخ أ.د ِفرً مجهىزٌح ِصس اٌؼستٍح. -9

 اٌؼالِح ادلفرً اٌؼاَ ٌعٍطٕح ػّاْمساحح  -11

 األِني اٌؼاَ إلحتاد ادلؤزخني اٌؼسب. -11

ظععؼادج أ.د. ِععدٌس جاِؼععح ادلٍععه فٍصععً/ ادلٍّىععح اٌؼستٍععح  -12
 اٌعؼىدٌح

 ظؼادج أ.د. ِدٌس جاِؼح وسدفاْ/ اجلّهىزٌح اٌعىدأٍح. -13

 ظؼادج أ.د. ِدٌس اجلاِؼح االظالٍِح/ ادلدٌٕح ادلٕىزج . -14

 اٌؼساق .اٌؼسالٍح /زئٍط اجلاِؼح ظؼادج أ.د.  -15

 ظؼادج أ.د. زئٍط جاِؼح جدازا/ األزدْ. -16

 .ظؼادج أ.د. زئٍط جاِؼح ذي لاز / اٌؼساق -17

 ظؼادج أ.د. ِدٌس جاِؼح األِري ػثد اٌمادز/ اجلصائس. -18

 / اٌؼساقجاِؼح ظىِسظؼادج أ.د. زئٍط  -19
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 / َاحل اييا٥ٞ ؾ١ًٝٓ ايًٝؼ

 ايه٬ّ عًٝهِ ٚقمح١ اهلل ٚبكنات٘:##

ٖ## .. ًَٚؿٛع٘ ْهػ١ َٔ 4/5/1430ٚتأقٜؼ  224غيابهِ ققِ تًكٝٓا 

 (.67نتابهِ )َعامل اٱميإ آل تؿهري ايككإٓ( اؾم٤)

 ًْهكنِ ع٢ً ٖفا اٱٖؿا٤ َتُٓو يهِ ؾٚاّ ايتٛؾٝل.. ٚيهِ ؼٝاتٓا. ,,,
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 المحترم سماحة األخ الكريم الشيخ/  صالح الطائي

 واألخالقأستاذ الفقه واألصول والتفسير 
 

 ؼ١ٝ طٝا١ ٚبعؿ...

تًكٝٓا َع ايًهك ت٦ٓٗتهِ ايهكمي١ مبٓانا١ سًٍٛ عٝؿ ا٭ْش٢ املااقى, َع إٖؿا٥هِ 

اييٝا َٔ اؾم٤ اؿاؾٟ ٚاـُهو َٔ تؿهري "َع#امل اٱمي#إ" ٚاي#فٟ تٓ#اٚيتِ ؾٝ#٘      

 َٔ نٛق٠ آٍ عُكإ. 110تؿهري قٛي٘ تعاىل طنٓتِ غري أ١َ أغكدت يًٓاىص اٯ١ٜ 

إ ْعك  يهِ عٔ غ#ايِ تك#ؿٜكْا ملا#اؾقتهِ ايهكمي#١, ًَ#ٝؿٜٔ ظٗ#ٛؾنِ        ٜٚهكْا

اييٝا١ ايت تافيْٛٗا ـؿ١َ اٱن٬ّ, ٚإٜٓ#اع َع#اْٞ ايهت#ا  ايً#كٜـ, آًَ#و إ      

تهُٗٛا بٗفا ايعٌُ ايُاؾم آل تككٜا املكاَؿ ايكبا١ْٝ يٰٜات مبا ٜعٛؾ باـري ع٢ً 

 أَتٓا اٱن١َٝ٬.

ّ ايتٛؾٝل ٚايهؿاؾ آل غؿ١َ نتا  اهلل, ٚإ دؿظ أَتٓا ْهكق ايًهك, آًَو يهِ ؾٚا

  ُع ن١ًُ املهًُو ٜٚٛسؿِٖ ملا ؾٝ٘ غريِٖ.جيايعكب١ٝ ٚاٱن١َٝ٬, ٚ

 .َع أطٝا ايتُٓٝات
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 احملرتم    سعادة الشيخ صاحل الطائي

 

 ايه٬ّ عًٝهِ ٚقمح١ اهلل ٚبكنات٘

ّ 18/2/2016ٚتأقٜؼ  781/16إياق٠ إىل غيابهِ ققِ 
اؾم٤ ايجأَ ٚايعًكٕٚ بعؿ املا١٥ َٔ )َعامل اٱميإ  ٚاملكؾل ب٘

 آل تؿهري ايككإٓ(.

ًْهكنِ ع٢ً ـيو َتُٓو ايتٛؾٝل يًذُٝع, ٚيهِ ؼٝاتٓا. 
 ٚايه٬ّ عًٝهِ.
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 /  صالح الطائي فضيلة الشيخ

 السالم عليكن ّرحوة هللا ّبزكاتَ... ّبعد ،

م ّهشااعْعَ 02/1/0251ّتااار خ 5511/51تلقيٌااا اطااابكن ر اان
ًساا ة هااي كمااابكن بعٌااْاى إلهعااالن اف واااى فااي تعساايز القااز ىإل ال اا   

 .الثاًي ّالثالثْى بعد الوائة

 ًشكزكن على ُذا افُدا  هموٌياً لكن دّام المْفيق. ّلكن تحياتٌا.،،،
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 2016نوفمرب   23 
 
 

 المحترمفضيلة الشيخ محمد الشيخ صالح الطائي  
 

 مدير مكتب المرجع الديني الشيخ صالح الطائي
 
 الطالو علٔكه ّزمح٘ اهلل ّبسكاتُ،،،

تساالوب ب   ااش الشااكز ًساا ة هااي ال اا   الربعاايي بعااد الوائااة هااي 

ًوَ٘لجٍِٟيي] تعسيزكن الوسمٌيز ّتدبزكن الحكين في اآل اة القز ًياة الكز واة

هقادراً هاا باذلموٍْ هاي كِاد كمياز ّهااا [ طُلٍشولشًَٞويَٜلظٍِٛيأًٍَيُِظِْٙلظٍُٛيإلَِ٘لَيح٘ٙ لوِييييي

اسمٌمطموٍْ هي هسائش ّ ْاًيي تعياد كافاة الوسالويي ، هقادراً كِاْدكن 
الد ٌيااة ّالمْعْ ااة الولوْسااة ّالدسّبااة، سااائالً هللا تعااالى لكاان هْفااْر 

 الصحة ّالعافية ّدّام المْفيق ّالسداد.
 

 ّتفضلْا بقبْل فائق حتٔاتٕ.
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 املكدع ايؿٜين ايًٝؼ  َاحل اييا٥ٞ       سؿظ٘ اهلل ٚقعاٙ مساس١

 َاسا أسهٔ تؿهري يًككإٓ ايهكِٜ
 أنتاـ ايؿك٘ ٚا٭ٍَٛ ٚايتؿهري ٚا٭غ٬م

 

 ايه٬ّ عًٝهِ ٚقمح١ اهلل ٚبكنات٘...ٚبعؿ, 

ؾكؿ تهًُٓا بٝؿ ايً#هك ٚايتك#ؿٜك ْه#ػ١ َ#ٔ نتا "َع#امل اٱمي#إ آل تؿه#ري        
َ#ٔ ن#ٛق٠ آٍ عُ#كإ, ٚاي#فٟ تؿٓ#ًتِ       134ٜ#١  اٯ-ايككإٓ" اؾم٤ ايتهعٕٛ

بإٖؿا٥٘ إىل َعايٞ ايربٚؾهٛق أنُ#ٌ اي#ؿٜٔ إسه#إ أٚغً#ٞ, ا٭َ#و ايع#اّ       
ملٓظُ##١ ايتع##إٚ اٱن##٬َٞ, ًٜٚ##كؾٓا إٔ ْتك##ؿّ إي##ٝهِ ظمٜ##ٌ ي##هكْا عً##٢  
دٗٛؾنِ املتٛا١ًَ يتؿهري أٟ ايفنك اؿهِٝ, ؾذمانِ اهلل عٓا غ#ري اؾ#ما٤   

 َٕٛ ب٘ َٔ دٗؿ َااقى غؿ١َ يٲن٬ّ ٚاملهًُو.ٚباقى ؾٝهِ ٚؾُٝا تكٛ

 ٚتؿًٓٛا بكاٍٛ ٚاؾك ايًهك ٚايتكؿٜك.   
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 فعٍٍح اٌشٍخ اجلًٍٍ/صاحل اٌطائً   احملرتَ

 أظراذ اٌفمه واألصىي واٌرفعري واألخالق. _ ادلسجغ اٌدًٌٕ

 ممٍىح اٌثحسٌٓ -ادلٕاِح

 ايه٬ّ عًٝهِ ٚقمح١ اهلل ٚبكنات٘.
ايتكؿٜك, تًكٝٓا إٖؿا٩نِ ايهكِٜ ْهػ١ َٔ اؾم٤ ايهابع ٚا٭قبعو َٔ اؾك بٛ 
 "َعامل اٱميإ آل تؿهري ايككإٓ". تؿهري

ٜيٝا يٞ, بٗ#فٙ املٓان#ا١, إٔ أع#ك  يؿٓ#ًٝتهِ ع#ٔ ايتك#ؿٜك ٚايجٓ#ا٤ عً#٢         
دٗٛؾنِ ايع١ًُٝ اؿجٝج#١, ٚإن#ٗاَاتهِ املٛؾك#١ َ#ٔ غ#٬ٍ تعاٖ#ؿنِ نت#ا  اهلل        

, ايفٟ ْمٍ ب٘ ايكٚع ا٭َو ع٢ً قًا ن#ٝؿ املكن#ًو عًٝ#٘    ايعمٜم, ٚساً٘ املتو
 أؾٌٓ اي٠٬ُ ٚايتهًِٝ.

تؿًٓهِ باٱٖؿا٤ ايكِٝ, ًَٚٗؿّا, ع٢ً مٛ غاّ, مبا تًتٌُ عًٝ٘  يانكّا
إَؿاقات أدما٤ ايتؿهري َ#ٔ اياش#ح ايعُٝ#ل ٚا٫ن#تككا٤ ايً#اٌَ ٚا٫ن#تٓاا        

ؾٓ#ًٝتهِ بعُ#ل ٚ ٛيٝ#١,    ايؿقٝل ايفٟ جيهؿ سكٝك١ اٱعذال ايفٟ تٓاٚيتُٛٙ 
 ٜٚهٓؿ ـيو َا تٛاؾك يهِ َٔ ايعًِ ايػمٜك ٚايؿك٘ املتُهٔ  ٚاملكدع١ٝ ايعكٜك١.

باقى اهلل دٗٛؾنِ, ٚأَؿنِ بعْٛ٘ ٚتٛؾٝك#٘, ٚنت#ا يه#ِ املجٛب#١ ٚا٭د#ك,      
 ٚدمانِ غري اؾما٤ عٔ اٱن٬ّ ٚاملهًُو.

 ٚتؿًٓٛا ؾًٓٝتهِ بكاٍٛ ٚاؾك ايتكؿٜك ٚا٫سرتاّ.
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 اٌعٍد صاحة اٌفعٍٍح ادلسجغ اٌدًٌٕ اٌشٍخ/صاحل اٌطائً
 أظراذ اٌفمه واألصىي واٌرفعري واألخالق   
 اٌعالَ ػٍٍىُ وزمحح اهلل وتسواذه 
 وتؼد،..... 
فٍمععد ذٍمٍععد حبّععد اهلل زظععاٌرىُ اٌسلٍمععح وتهععا اجلععصء احلععادي  

 واخلّعىْ يف ذفعري آٌح واحدج ِٓ ظىزج آي ػّساْ ِٓ اٌمسآْ اٌىسٌُ.
ىل اهلل اٌؼًٍ اٌمدٌس أْ ٌٍهّىُ اٌؼٍُ إٌافغ واْ جيؼٍعه ٔرعسع إ 

 يف ٍِصاْ حعٕاذىُ.
 وشىس اهلل ٌىُ حعٓ ػٍّىُ

 واٌعالَ ػٍٍىُ وزمحح اهلل وتسواذه                               
 

 
 

 
 

 

 

 هع1429ِٓ صفس  13يف: 

 2118َِٓ فرباٌس  21ادلىافك:

 َُيؿ٢ عااى
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 اٌشٍخ/صاحل اٌطائًادلسجغ اٌدًٌٕ 
 صاحة أحعٓ ذفعري ٌٍمسآْ وأظراذ اٌفمه واألصىي واٌرفعري واألخالق  

 ايه٬ّ عًٝهِ ٚقمح١ اهلل ٚبكنات٘...ٚبعؿ,
ؾإْ٘ يٝهعؿْٞ  إٔ أتكؿّ يهٝاؾتهِ غايِ  ايًهك ٚايتكؿٜك ٚاٱسرتاّ  

 ع٢ً تؿًٓهِ  بإٖؿا٥ٓا ْهػ١ َٔ َٔ اؾم٤ ايجاْٞ ٚايجُاْو.
 إٔ  ٜ#ؿِٜ  عً#ٝهِ ْعُ#١ ايُ#ش١ ٚايعاؾٝ#١ ٚإٔ ٜه#اؼ        ٚأمت٢ٓ  َ#ٔ اهلل 

 عًٝهِ ْعُ٘ ظاٖك٠ ٚباطٓ٘  ٚإ ٜٛؾكٓا ملا دا٘ ٜٚكْاٙ.
 يانكٜٔ يهِ, ٚيهِ ؼٝاتٞ
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 احملرتم                                   فضيلة الشيخ العالمة  صالــــح الطـــــــــائي

 مكتب املرجع الديين                      

 السالم عليكن وزمحة اهلل وبسكاته...وبعد0 

م اؤسفا  باه ياديتكن اؤبازكاة كتاا       2/11/2212فبيد الشكس والتقديس تلقيت خطاابكن اؤاخزيف     

 تفسري القسآى اجلزء الثواًوى .

 .تواصلكن الدائن هعنا، واهلل يوفقكن ؤا فيه اخلريلكن  اًكساش

 والسالم عليكن وزمحة اهلل وبسكاته،،،،
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 إىل/ مساس١ املكدع ايؿٜين يًُهًُو ايًٝؼ َاحل اييا٥ٞ احملرتّ
 َاسا أسهٔ تؿهري يًككإٓ

 أنتاـ ايؿك٘ ٚا٭ٍَٛ ٚايتؿهري ٚا٭غ٬م
 ّ/يهك ٚتكؿٜك

 

 ايه٬ّ عًٝهِ ٚقمح١ اهلل ٚبكنات٘ :
 اْ٘ مسٝعٸ فٝا ايؿعا٤.ٚأناٍ اهلل تعاىل إ ٜٛؾكهِ ٚدؿظهِ ٜٚكعانِ 

تهًُٓا َع بايؼ ايًهك ٚايتكؿٜك اؾم٤ ايكابع عًك ٚاـاَو عًك ٚايهاؾى عًك 
بعؿ املا١٥ َٔ نتابهِ املٛنّٛ)َعامل اٱميإ آل تؿهري ايككإٓ( ٚأقٍٛ آل ٖفا ايهت#ا   
باْ٘ ٜعرب عٔ دٗؿ ناري َافٍٚ آل اْا٤ ايًٌٝ ٚاطكاف ايٓٗاق, ٜٚعرب عٔ تعا ناري, ٫ 

ه##ٔ إٔ َٜٛ##ـ بعا##اق٠ أٚ ًً##١ َعٝٓ##١, ؾٗ##ٛ دٗ##ؿ ايعًُ##ا٤ املػًُ##و ايُ##ابكٜٔ   مي
ايُاؾقو َع اهلل تعاىل َٚع ايٓؿو, ٜٚع#رب ع#ٔ ف#ك٣ َ#ٔ ايت#ؿؾل ايعًُ#ٞ املٛث#ٛم        
ٚاملإَٔٛ ٚاـايؿ, ايفٟ ٜعٛؾ بٓا اىل ـنكٜات املاْٞ اـايؿ يعًُا٤ ا٭َ#١ آل تأقخيٗ#ا   

نري٠ ايعًُا٤ املهًُو ايفٜٔ ٜتُٝمٕٚ با٭َاْ#١   اجملٝؿ, ؾكؿ عربمت ؾٝ٘ اَؿم تعاري عٔ
ٚايجك١ ٚايجاات آل عًُِٗ َٚهريتِٗ اـايؿ٠, ٚاْين إـ أٚنؿ اعذ#ابٞ ايه#اري آل ٖ#فٙ    
ا٭دما٤, ٚإْين اؾعٛ اهلل تعاىل إ ٜٓعِ عًٝهِ بايعاؾ١ٝ ٚايُش١ ايتا١َ, َٔ أدٌ إ 

ٝ٘ ْتاز ايعًُا٤ ٚاجملتٗؿٜٔ ٜهتُك ٖفا ايتؿؾل ايعًُٞ ايهاري آل ٖفا ايمَإ ايفٟ يض ؾ
 ـؿ١َ تكاخ ٚتأقٜؼ اَتٓا, ٚغؿ١َ ؾٜٓٓا اؿٓٝـ إ اهلل تعاىل مسٝعٸ فٝا ايؿعا٤.

 ٚايه٬ّ عًٝهِ ٚقمح١ اهلل ٚبكنات٘.              
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 املْقس       صاحل الطائٕ    للشٔخ مكتب املسجع الدٓين مدٓس فضٔل٘ الشٔخ/ 

 مملك٘ البحسًٓ -امليام٘  – 21112-ص.ب 

 

 الطالو علٔكه ّزمح٘ اهلل تعاىل ّبسكاتُ ّبعد

 2220/11تلقٔت بكل الثياا  ّالتقادٓس اطااب فضألتكه زقاه      

املسفاق ئاُ ىطام٘ ماً كتااب بعياْاٌ  معاا         و 11/10/2011تأزٓخ ّ

 .ٌ يف تفطري القسآٌ   اجلص  األزبعٌْ بعد املائ٘اإلميا

ٙ أشكس فضٔلتكه جصٓال الشاكس    إٍتناامكه بتصّٓاد إرازٗ    علا

إىل مكتبا٘ اجلامعا٘ لالياال      ّضاتحال   اجلامع٘ بَرِ اليطم٘ القٔنا٘، 

 للجنٔع التْفٔق ّالطدار.جلت قدزتُ  ضائاًل املْىلعلَٔا ّاالضتفارٗ ميَا، 

 لْا االص حتٔاتٕ ّتقدٓسٖ،،،قبّت
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 الشادة/ مكتب املرجع الذيين

 الشيخ صاحل الطائي

 صاحب أحشن تفشري للقرآن 

 السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته

َككْٚ#١ّ ب#أسك ايتٗ#اْٞ ٚأبٗ#٢     تٗؿٜهِ داَع١ نكؾؾإ أطٝا ايتشاٜ#ا,  
ايتربٜهات مبٓانا١ عٝؿ ايؿي#ك املا#اقى , أع#اؾٙ اهلل عًٝٓ#ا ٚعً#ٝهِ ٚا٭َ#١       
امله١ًُ باـري ٚايُٝٔ ٚايربنات, ٚعيؿ#ّا عً#٢ غي#ابهِ ايُ#اؾق بت#أقٜؼ      

, ٚاملكن###ٌ َع###ؿ إَ###ؿاق اؾ###م٤ ايج###اْٞ   1857/16ب###ايكقِ  20/5/2016
 ٔ ؾ#إٕ ايٛاد#ا     )َع#امل اٱمي#إ آل تؿه#ري ايك#كإٓ(    ٚايج٬ثٕٛ بعؿ املا٥#١ َ

ٜكتٓٞ إٔ ْمد٢ يهِ ٚاؾك ايًهك ٚؾا٥ل ايتكؿٜك ع٢ً ٖفا املؿؾ ٚايؿٝض 
ايعُِٝ َٔ ايعًِ ايككآْ#ٞ ايٓ#اؾع, تكن#ٝػّا ملع#اْٞ ايت#ؿبك, ٚؼكٜه#ّا ملًه#١        

ٌ َٔ اؾُٛؾ, ؾ٢ٗ املعكؾ١ ـات اؿؿٚؾ ايٛانع١, ٱنتًاف َهْٓٛات ايعك
عظ١ُ ٖفا ايككإٓ , اي#فٟ ٫ ٜأتٝ#٘ ايااط#ٌ َ#ٔ ب#و ٜؿٜ#٘ ٫ٚ َ#ٔ غًؿ#٘,         
تعظُّٝا يكؿق٠ اهلل دٌ ٚع٬ ٚاٱعرتاف ي٘ بايٛسؿاْٝ٘, ٖٚفا َ#ا ٜك#ّٛ ب#٘    
١ٝ َهتا املكدع ايؿٜين ـؿ١َ اٱن٬ّ ٚاملهًُو عرب َ٪نهاتِٗ ا٭ناؾمي

ٚايع١ًُٝ ٚاياشجٝ#١, ٚغتاَ#ّا ٫ ٜه#عٓا إ٫ إٔ ْك#ٍٛ د#مانِ اهلل غ#ريّا ٚإٔ       
 ٜتكاٌ َٓهِ ٖفا ايعٌُ املااقى, ٚنٌ عاّ ٚأْتِ غري .
 وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير واإلحرتام
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 ظٍّه اهلل               ِؼايل اٌشٍخ/ صاحل اٌطائً

 وتسواذه،،، وتؼداٌعالَ ػٍٍىُ وزمحح اهلل 
 

ؾأناٍ اهلل ملعايٝهِ ايعٕٛ ٚايتٛؾٝل, ٜٚهكْٞ إؾاؾتهِ بأْٞ تًكٝت بهٌ 
َٔ اؾم٤ ايتانع بعؿ املا١٥ َٔ)َعامل  ١تكؿٜك ٚإَتٓإ إٖؿا٤نِ يًذاَع١ ْهػ

 اٱميإ آل تؿهري ايككإٓ(.
ٚإْين إـ أتكؿّ ملع#ايٝهِ غ#ايِ ايً#هك ٚايعكؾ#إ عً#٢ ٖ#فا اٱٖ#ؿا٤,        

ايعًٞ ايكؿٜك إٔ ميؿنِ بعْٛ٘ ٚتٛؾٝك٘, ٚإٔ ٜهؿؾ غيانِ ٜٚهًٌ ٭ؾعٛ اهلل 
 هِ اهلل ٜٚكعانِ.ظأعُايهِ بايٓذاع إْ٘ مسٝع فٝا دؿ

 وٌىُ حتٍاذً وذمدٌسي
 واٌعالَ ػٍٍىُ وزمحح اهلل وتسواذه
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 الوزكع الد ٌي الشيخ صالح الطائي الوحمزم

 صاحب أحسي تعسيز للقز ى

 طٝا١...ؼ١ٝ 

ًْهك َااؾقتهِ اييٝا١ بإٖؿا٥هِ يٓا ْهػ١ َٔ نتابهِ املٛنّٛ اؾم٤ 

ايج٬ثٕٛ بعؿ املا١٥ َٔ)َعامل اٱميإ آل تؿهري ايككإٓ( نا٥ًو ايااقٟ عم 

 ٚدٌ إٔ ٜٛؾكهِ آل َهريتهِ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ غؿ١َ ياًؿْا ايعمٜم.

 َٚٔ اهلل ايتٛؾٝل...                        
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 يادة األخ الذيخ صالح الطائي المحترمد
 صاحب أحدن تفدير للقرآن الكريم

 وأدتاذ الفقه واألصول واألخالق
( 532بهٌ ؾػك ٚإعتمال تًكٝت قنايتهِ املٛقك٠ ايت ؼٌُ ايعؿؾ )

ّ, َٚكؾكٗ####ا اؾ####م٤ ايته####عٕٛ َ####ٔ ايتؿه####ري آل  26/5/2012ت####أقٜؼ 

 ( َٔ نٛق٠ آٍ عُكإ.133اٯ١ٜ)

دمٜ##ٌ ايً##هك ٚعظ##ِٝ اٱَتٓ##إ عً##٢ اٖ##ؿا٥هِ ٚاْ##ين إـ أي##هكنِ 

ٖفا, نا٬ّ٥ املٛىل عم ٚدٌ إٔ ٜؿِٜ عًٝهِ ْع١ُ ايُش١ ٚايعاؾ١ٝ, ٚإٔ 

جيعًه###ِ ن###ٓؿّا ٚـغ###كّا يٮَ###١ ا٭ن###١َٝ٬ َتُٓٝ###ّا يه###ِ ن###ٌ ايتك###ؿّ   

 ٚاٱلؾٖاق.

 ٚايه٬ّ عًٝهِ ٚقمح١ اهلل ٚبكنات٘.                   
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 الشيخ صاحل الطائي ذيين/ مكتب املرجع الإىل

 صاحب أحشن تفشري للقرآن

 ... السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته
باعتمال بايؼ ٚاعذا  يؿٜؿ باؾٗٛؾ ايهاري٠ يهُاس١ آ١ٜ اهلل 
ايعظُ##٢ ايً##ٝؼ َ##احل ايي##ا٥ٞ )ؾاّ ظً##٘( آل تؿه##ري نت##ا  اهلل   

, 133, 132ايعظِٝ َ#ٔ غ#٬ٍ تًكٝٓ#ا اٖ#ؿا٤نِ املا#اقى يًذ#م٤ )      
َعامل اٱميإ آل انتظٗاق نٓٛل َ#ٔ نت#ا  اهلل اجملٝ#ؿ ,    ( َٔ 134

ؼ اؾًٌٝ ملا ؾٝ#٘ غ#ري اي#ؿْٝا    نا٥ًو املٛىل عم ٚدٌ إ ٜٛؾل ايًٝ
 غك٠ ٚغؿ١َ اٱن٬ّ ٚاملهًُو .ٚاٯ

 واهلل ويل التوفيق
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 إىل ايهٝؿ احملرتّ/ايًٝؼ َاحل اييا٥ٞ 
 َاسا أسهٔ تؿهري يًككإٓ
 َهتا املكدع ايؿٜين

 

 شكر وتقدير
 حتٍح طٍثح وتؼد :

هديس جاهعة األهاري عباد القاالز للعلاوم      أ.د/ عبدهللا بو خلخالتلقينا حني 

معااالم اميمااا  فااي اإلسااالهية نساانطينة، يااديتكن القيوااة اؤتوثلااة   كتااا     

 ( اجلزء الثالث عشس بعد اؤائة.تفسير القرآ 

هناديكن حناي بادوزًا    وإذ ًعرب لكن عي شاكسًا علاه يارإل اإللتفاتاة الكس اة،      

 وًسخة هي ًشسية أخباز اجلاهعة. 33ًسخة هي جملة اجلاهعة العدل 
 

 تقبلوا فائق اإلحرتام والتقدير.
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 مكتب املرجع الذيين الشيخ صاحل الطائي

 صاحب أحشن تفشري للقرآن

 الطالو علٔكه ّزمح٘ اهلل ّبسكاتُ

  ععذ املائ اجلزء اخلامص واخلمشنيتلقٔيا إٍدا كه ليا ىطم٘ مً 

ال ٓطعيا إال أٌ ىتقدو   معامل اإلميان يف تفشري القرآن  مً

لشمصكه الكسٓه بالشكس اجلصٓل متنيني لكه رّاو 

الصح٘ ّالعافٔ٘، ّأٌ جيعلكه ضيدًا ّذاسًا لألم٘ اإلضالمٔ٘ 

 .تنئًا لكه كل التقدٓس ّاإلشرٍازم
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 اٌفهسض

 

 ادلىظىع اٌصفحح ادلىظىع اٌصفحح 
 اؿاد١ إىل آ١ٜ اياشح 166 املكؿ١َ 3
 اي١ًُ بو أٍٚ ٚآغك اٯ١ٜ 168 183اٯ١ٜ  23
 َٔ غاٜات اٯ١ٜ 178 ٚايًػ١اٱعكا   23
ٔٳ  ايتؿهري قٛي٘ تع#اىل ط  182 آل نٝام اٯٜات 27 اٖي#فٹٜ

ٓٳا ٝٵ ٗٔؿٳ ٔإَي ٘ٳ عٳ ًٖ ٕٻ اي  صَقاُيٛا ٔإ
ٔٳ قٛي##٘ تع##اىل ط 191 إعذال اٯ١ٜ ايفاتٞ  116 َٹ َأ٫ٖ ْٴ##٪ٵ

ٕٕ ٓٳا بٹُككٵبٳا ٝٳ ٜٳِأتٹ ٍٕ سٳتٻ٢   صيٹكٳنٴٛ
 ايككبإقإْٛ  203 إعذال اٯ١ٜ ايػريٟ 124

٘ٴ ايٓٻاقٴتؿهريط 215 اٯ١ٜ ن٬ع 130 ًُ  صتٳِأُن
 قإْٛ بي٬ٕ يك  ايككبإ 218 َؿّٗٛ اٯ١ٜ  134
 عًِ املٓانا١ 222 اؾاْات اٯ١ٜ  141
 عح يػٟٛ 227 اٯ١ٜ ييـ 148
ٌٵ َق###ؿٵ قٛي###٘ تع###اىل ط 229 اٯ١ٜ بًاق٠ 149 ُق###

ًٹ###ٞ    ٔٵ َقاٵ َٹ### ٌٷ  ِٵ قٴنٴ### دٳ###ا٤ٳُن
 صبٹاِياٳِّٓٳاتٹ

 عح يػٟٛ 252 اٯ١ٜ إْفاق  153
َعذ##مات اي##ٓيب قُ##ؿ    255 اٯ١ٜ قمح١ 157

 ّ باٯ٫ف 
ِٵقٛي٘ تعاىل ط 259 اٯ١ٜ َٛعظ١ 161 ًِتٴ  صٚٳبٹاٖيفٹٟ ُق
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 اٌفهسض

 
 

      3952زلُ االٌداع يف داز اٌىرة واٌىثائك يف تغداد/ 
 2119ٌعٕح 

 

 
 

 

 

 ادلىظىع اٌصفحح ادلىظىع اٌصفحح
تؿه###ري قٛي###٘ تع###اىل      267

ِٵط ٖٴ ُٴٛ ًِتٴ ِٳ َقتٳ ًٹ  صَؾ
ق##إْٛ اْتؿ##اع ايُ##شاب١ َ##ٔ  294

  اياشحآ١ٜ 
 قؾٚؾ نكمي١ 302 عح ب٬غٞ  285
ٕٵ تؿهري قٛي٘ تع#اىل ط  287 ٔإ

َٳاؾٹقٹوٳ ِٵ  ٓٵتٴ  صُن
 ايؿٗكى 321

   ملاـا اٱستذاز آل اٯ١ٜ   293


