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 خــــــــــــادلمدِ
اذتىس هلل الصٙ جعن اذتىس لْ غبراٌْ وكػباپ ٔبابااپ لماطظو ٔوهاا  ٛ    
ال هن ٔالعٺاٖا وٍْ تعاؾت ، ٔمل ظتعن تطك العبس لمؿكط ٔاذتىس لْ ت ٕٖتااپ  

ً لمٍعىٛ ، أٔ وػبباپ ٥ٌتقاقّا أٔ وقسوٛ لٍعٔه  ٛ انتدال ا  الب٦ٞ لٗكُٕ و ّإ

ٍْ  لقٕلْ تعاؾت ش ّْ َؽكَلضُْمٍْ ََطيٙكزَُُل  ، لا٠َ صكاطيف وت الؿاكط مل تٍاتقل     (1)زَه٣ِ

ّْ     الٍعىٛ  ماٗكي ِٔإ واَ وكاازٖل صٕلاْ تعااؾت ش       َٛ َْك ُْ لهوهكَٕ نَِِك َفكِي

إفتا  ، ٔصٗن الٍعىٛ وٕقٕلٛ بالؿكط أٙ أٌْ غبب ٫غتساوتّا ،(2)زلْهَعاهٌَِنَي

 انتٕقٕه بالؿكط العٖازٚ .
ٔفْٗ ز ٕٚ إؾت تطك الت طٖط بالؿكط ٔاذتىس هلل ، الصٙ ِٕ وازٚ اذتٗاٚ ، 

 .غبراٌْ ٔططٖل ال ٕظ ؿتطناٚ اهلل
ٔصس ت هن اهلل  ع ٔجن ٔجعن كن وػمي ٔوػمىٛ ٖتمٕاُ ٔ ماٜ ضتإ   

غبع  ؿطٚ وطٚ وت  (3)زلْهشٌَْزم ِهوهِٕ َصبِّ لْهَعاهٌَِنَيالٕجٕب العٗين صٕلْ تعاؾت ش

الًٕٗ ٔالمٗمٛ ، إش أُ صطاٞٚ غٕضٚ ال احتٛ ٔاجباٛ وت كان ضكعاٛ واَ ضكعاا       
 الك٦ٚ .

اذتىس هلل الصٙ جعن اذتىس لْ غبراٌْ ٖقٕز إؾت ا٫غتغ اض نتاا فٗاْ واَ    
التػمٗي بالطبٕبٗٛ انتٺمقٛ هلل  ع ٔجن إش ت هن اهلل  ع ٔجن ٔجعن اذتٗاٚ 

                                                           

 .7غٕضٚ ابطاِٗي  (1)
 .97غٕضٚ آه  ىطاُ  (2)
 .2غٕضٚ ال احتٛ  (3)
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ٌِٔيٍْ ًَا ََُضَن ٝ ، صاه تعاؾت شالسٌٗا زاض ا٫وّاه وطٚ بعس أخط َٗهَْ٘ ٙمَؤلِخشم لهوهٕم لهُِاَؼ ِبع ْو

 َْ ٍْ إيَهٟ َأَدٍى ًمغًٌَّٟ فَِيَسل َدا١َ َأَدو ٔمٍْ ال َْٙغَتْأِخضمٗ ّْ ٙمَؤخِّضمٓم ٍٞ ََٗهِل ّْ َرلُب َْٚٔا ًِ ََْو

َْ ًَْٞ َٗال َْٙغَتْقزًِم٘  .(1)زَعا

َََي َٗلهوهٕم َْٙزْم٘ إيَهٔوت التٍعٖن ش الطلتاٛ  لبٗااُ انت٦ظواٛ باؽت     (2) زٟ َرلصي لهُغك

عتب العبس ٔانتمك ٔا٧وري الصٙ ٖؿٗع الػامي   ٔالػ٦ً ، ٔأُ اهلل  ع ٔجن
 ٖٔتعاِس الػ٦ً .

ٔغامي :  ٔآلاْ  صاه : صااه ضغإه اهلل قامٜ اهلل  مٗاْ      (3) َ  بس اهلل)ٔ
 . (4)(ارتمل كمّي  ٗاه اهلل فأذب ارتمل إؾت اهلل اٌ عّي لعٗالْ

بس أُ ٖكُٕ الصٙ ٖتكاسٝ لمت ػاري  انتااپ وت الػاٍٛ الٍبٕٖاٛ القٕلٗاٛ        ٥ٔ
ٔال عمٗاٛ ٧ٌّااا واطآٚ لمقااطآُ ، ٔوت  ماي ال قااْ ٔالتااأضٖذ ٔالٍراإ ٔالب٦ ااٛ     

٘  بؿطط بمٕغ زضجٛ ا٫جتّاز فّٗا ، ٥ٔ ٔا٧قٕه ٔ مي الطجاه   إفتاا تك ا
َ       انتذاطٛ ا٫  ماي   ٕنٕ ٗٛ ، ِٔإ واَ أغاباب  اعٔب أ ماب العمىااٞ  ا

ٔالتأٖٔان شخااٟط ٔكٍإظ  اري     الت ػري إج٥٦پ لْ ، ٔواع ِاصا فعماي الت ػاري     
 .وتٍاِٗٛ
ٔغامي خاطد  ماٜ    ٔآلاْ  أُ ضغإه اهلل قامٜ اهلل  مٗاْ     َ ابَ  ىط ٔ

أقرابْ ِٔي ٖتٍاظ ُٕ وت القطآُ . ِصا ٍٖعع بآٖٛ ، ِٔصا ٍٖعع بآٖٛ . فكأفتا 
فقٜٞ وت ٔجّْ ذب الطواُ فقاه : أهلصا خمقتي ، أٔ هلصا أوطيف أُ تهطبٕا 

                                                           

 .61غٕضٚ الٍرن  (1)
 .25غٕضٚ ٌٖٕؼ   (2)
 أٙ  بس اهلل بَ وػعٕز. (3)
 .10/86انتعحي الكبري   (4)
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كتاااب اهلل بعهااْ باابعظ ، اٌاااطٔا وااا أوااطيف بااْ فاااتبعٕٓ ، ٔوااا ٌّٗااتي  ٍااْ  
 .(1)فاٌتّٕا

ْٳ أٻو٭ا ٔ َ  ىط بَ ارتٺاب :  ٗٯ ْٮ  ٭مٻ ُٵ ٌ٭بٳٗٵكټيٯ ق٭مڃٜ المڃ ٔ٭غ٭مڃي٭ صٻسٯ صٻاه٭ ٔآلْ إځ
َ٭ ْٳ آخ٭طځٖ ٖ٭ه٭عٮ بٳ ٔ٭ ٕ٭اٰوا  ّ٭ص٭ا الٽكٳت٭ابٳ أٻصٽ ٖ٭طٯفٻعٮ بٳ ْ٭  ُٵ المڃ  .(2)إځ

ٔآٖٛ البرث وسٌٗٛ ، ٔا٧ضجس أٌّا ٌعلت بعس وعطكٛ بسض ، ٔلكَ آٖا  
ٕ إؾت الكرب ، ٔتصكط  سٖسٚ أخطٝ وكٗٛ ٔوسٌٗٛ ٌعلت صبن وعطكٛ بسض تس 

جط العااٗي  ماٜ ا٫قتااُ    بعسٓ واَ  اامل اذتػااب ٔال إظ باا٧      بانتٕ  ٔوا
 ٔالتقٕٝ .

 ىاري باَ ِٔاب     ٔ ٍسوا اغتقط جاٗـ ك ااض صاطٖـ وت وااٞ باسض بع إا      
 ٍٗاپ نتعطفٛ  سز انتػمىؽت  مٜ ضتٕ التقطٖب ِٕٔ وَ ؾٗاطؽت صطٖـ ادتىر٘ 

الٍيب قمٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ ٔغامي    صبن أُ ٖػمي فأبمغّي بأُ  سز أقراب 
بعااسً ٔجاإز وااسز لمىػاامىؽت إظزاز  ِىااتّي ٔض بااتّي    ،(3)ضتاإ مث٦ئاٟااٛ

، ٔمل ٖعمىٕا ؿتا أ سٲ اهلل هلي وَ أغباب اهلعقتٛ ٔالاصه إؾت ٖإً القٗاواٛ ،    
وَ صتاه انت٦ٟكاٛ هلاي ، ٧ٌّاي وعتاسُٔ      زفمٗؼ أخعٝ  مٜ ادتىع ٔا٧فطا

  مٜ كن وَ :
 : وباز٢ التٕذٗس . ا٧ٔه
 : الٍبٕٚ . ال اٌ٘
 ؾدل الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي .:  ال الث

 انتّاجطُٔ ٔا٧ٌكاض. الطابع :

                                                           

 .2/285السض انتٍ ٕض  (1)
 .1/230وػٍس ألتس  (2)
 .2/406أٌاط الػريٚ الٍبٕٖٛ ٫بَ ك ري  (3)
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ًَكا أََُْظهَِْكا َْوَْٚكَم     *طكٕ  التٍعٖن ، لٗكُٕ وَ وعااٌ٘ صٕلاْ تعااؾت ش    ارتاوؼ :

َْ ِهَتْؾَقٟ نتا  بؿاضٚ ا٧وَ ٔالػ٦وٛ ًٖٕ بسض ٔأذس ٔارتٍسو ، (1) زلْهق ْضآ

وت ا٩ٖٛ أ ٦ٓ وَ الٕ س بسفع الؿقاٞ ٔالتعاب ٔاذتاريٚ ، لٗكإُ واَ بااب      
ا٧ٔلٕٖٛ القٺعٗٛ غ٦وٛ الٍيب ستىس قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي وَ القتان ،  
ٔزفع أغباب ذحب التٍعٖن ، مثاي أخاربِي  ىاري  اَ وػاألٛ تتعمال  ااه        

ٖ٭ا ٔ٭لٻكٳٍٲ٘ صٻ، إش صاه ) ٛ ٔخكٕم ا٧ٌكاض٠ِٗٔٛ ٔ عاٟي الكراب ٖٯت ،  سٯ ض٭أٻ
ٍ٭اٖ٭ا ٖ٭ا ت٭رٯىٳنٮ الٽى٭ ـڂ ، الٽب٭مٻا ٖٯ  .و٭عٯؿ٭ط٭ صټط٭

ٔ٭لٻاا و٭مٽح٭اأٿ إلڀاا     ٛٿ  ّٮيٯ و٭ٍ٭ع٭ ٗٯؼ٭ و٭ع٭ ًٱ لٻ ٕٯ ٕٯ ٭ الٍٲاصٳع٭ صٻ ٖ٭ ٯطځب٭ ت٭رٯىٳنٮ الٽى٭ ٕ٭انٳسٮ  ٌ٭
ٖ٭قٽتٮان٭ ض٭جٮمپاا        ّٮيٯ ذ٭تٲاٜ  ٍٯ ٖ٭قٽتٮان٭ ض٭جٮانٱ وٳا ُٯ  ْٳ و٭اا أٻض٭ٝ أٻ ٔ٭اٻلمڀ ّٮيٯ  ٍٯكټيٯ فٻاذځش٭ا    غٮٗٮٕفټ وٳا

ِٮيٯ فٻى٭ا  ٍٯكټيٯ أٻ ٯس٭از٭ ـځ ب٭عٯس٭ ش٭لٳكٻأٻق٭ابٮٕا وٳ ٗٯ ٗٯطٮ الٽع٭ ٖ٭كټيٯ ،خ٭ ٔٯا ض٭أٽ  .(2) (فٻط٭
ٖٺمال  ماٜ    ٔصس مسٲٜ  ىري ا٧ٌكاض بٍٕانس ٖ طب وع أُ ِصا الم ا  

، ٖطٖس ا٥غتد اب با٧ٌكاض نتبازضتّي ل٬قتاُ ٔإٖإاّٟي لماٍيب    إبن الػق٘
 ستىس قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ٔانتّاجطَٖ.

ٔالٍانٳسٮ: ج٭ى٭نٱ ٖٮػٯت٭قٻٜ  مْٗ انتااٞ لمقٳاط٭ٝ وت اذتٻإأ، أٔ    صاه ارتمٗن )
٘ٯ أضأڂ ٔج٭ىعٮْ الٍ٭ٕانٳس  .(3) (غٳق

 ٔصاه ظِري:)
٘ٯ  ٘ٵ وت  ٻطٯب٭ ٍ٭ ٗٯ ُٵ  ٭ ٛپ غٮرٮقاكٻأٻ ٛٴ ... وَ الٍ٭ٕانٳسځ ت٭ػٯق٘ ج٭ٍٲ  .(4) (وٮقٻتٵمٻ

                                                           

 .2-1غٕضٚ طْ  (1)
 .3/63الطٔأ ا٧ٌف  (2)
 .1/189العؽت  (3)
 .1/105الكراح وت المغٛ  (4)
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بذبان الػاقٜ    ا٧ٌكااض  ٔذتٜ  ٍسوا ذاخ وعأٖاٛ باَ أبا٘ غا ٗاُ شكاطٲ      
ٔالعضا ٛ ٔوع إضازتْ التعطٖظ بّاي إ٥ أُ ك٦واْ ٖاسه  ماٜ التػاامل باؽت       

 . ن غق٘ انتعضٔ ا بٕانس إٍالٍاؽ  مٜ أُ ال
صطب وَ انتسٍٖٛ تمقڀتْ صطٖـ  مٜ امثين صاه أبٕ  ٮبٗسٚ: ذخٵ وعأٖٛ فمىا )

 ؿط٭ و٦ٗپ ٔتمقڀتْ ا٧ٌكاض  مٜ وٗمؽت فعاتبّي فؿكٻٕا ا٧ٻمث٭ط٭ٚ، فقاه: فأَٖ أٌتي 
ٛٻ ٍٯاٻمٻ ً٭ صتمٍا ذ٭  . (1) ( َ الٍٕانس فقاه لْ صٗؼ بَ غعس: تطكٍاِا لقٕوك  ا

ٖؿري إؾت وعطكٛ بسض ، ٔصتن ذٍامٛ بَ أب٘ غا ٗاُ ٖٕو٠اص ، ِٔإ أخإ     
 ٧بْٗ . وعأٖٛ

أٙ أُ  ىرياپ أخرب صطٖؿاپ  اَ صا اسٚ وت انتعطكاٛ ِٔا٘ كان أٌكااضٙ ٥       
ٖ اضو السٌٗا ذتٜ ٖقتان ٔاذاساپ واَ انتؿاطكؽت أٔ أُ زتىإع صتان انتؿاطكؽت        
ٖكُٕ وػأٖاپ ٌ ؼ العسز ، ٔإُ بعهّي ٖقتن امثٍؽت أٔ مث٦مثٛ وَ انتؿطكؽت ، 

نت٦ٟكٛ وسزاپ أٌْ لَ ٔبعهّي ٥ ٖقتن أذساپ وٍّي ، ٔوَ الؿٕاِس  مٜ ٌعٔه ا
وَ الكرابٛ ، ٔكاُ  سز صتمٜ انتػمىؽت أضبعٛ  ؿط ، وٍّي ئاٌٗٛ وَ ٖقتن 

ا٧ٌكاض بٍٗىا صټتن وَ انتؿطكؽت ٖٕو٠ص غبعُٕ ، ٔأغاط واٍّي غابعُٕ ، أٙ    
 ؿطٚ أنعاب صتمٜ انتػمىؽت ، ٔلٗؼ وَ ٌػابٛ التػاأٙ ، واع ال ااضو وت     

َْ ٖٛ البرث ، صاه تعاؾت شالٍؿأتؽت ، إش فاظ الؿّساٞ ؿتا ٔضز وت آ َٗإيٌَُُا ُمَ٘فهْ٘

ًَِٞ ََْ٘ لْهقَِٚا  .(2) زأ دمَ٘صك ٍْ َٙ

مثي جاٞ  وعطكٛ أذس ٔاغتعس هلا انتؿطكُٕ نتسٚ  اً كاون ، ٔتمكاأ   
ٜ القباٟان ، ٔباصلٕا هلاي ا٧وإاه     جتاضتّي وستّا إش اٌؿاغمٕا باالٺٕاب  ما   

٫جاضتّي وت صتاه الٍيب ستىس قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ٔأقارابْ ، ٔواع   

                                                           

 .1/282كتّطٚ المغٛ  (1)
 .185غٕضٚ آه  ىطاُ  (2)
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أُ الطٖس ٔادتٕلٛ قاض  فٗىا بعس لمىؿطكؽت ٔاغتؿّس غبعُٕ وَ انتػمىؽت 
 ٛ وت شا  الًٕٗ الصٙ ابتسأ  بْ.إ٥ أٌّي اٌػربٕا وَ وٗساُ انتعطك

  ُ ٧جٗااه انتػامىؽت    ٔت٦ٔتّاا تط ٗبااپ   اذتىس هلل الصٙ جعن آٖاا  القاطآ
بالعىاان بأذكاااً القااطآُ الاان تتهااىَ ٌؿااط ؾااآبٗب الطلتااٛ ٔانتاإزٚ بااؽت   
الؿعٕب ٔا٧فطاز ، ِٔصا الٍؿط وَ اذتىس ٔالؿكط هلل  مٜ ٌعىٛ التٍعٖن ، 

ٌََ٘لتِ َٗلََْصضئوَ وعاٌ٘ صٕلْ تعاؾت ش ، أُ ا٧ضأ ٔوا ٍٖعه وَ (1)زِهوهِٕ ًمْوم  لهُغ

ٖك ٘ ٧ُ ٖعٗـ الٍاؽ ببربٕذٛ وَ الطظو ٔا٧وَ ٔالغبٺٛ ، فقس  الػىاٞ
 تك ن اهلل  ع ٔجن لمٍاؽ ضظصّي ٔصطٲب إلّٗي أغبابْ.

ِٔن ت٦ٔٚ آٖا  القطآُ وت الك٦ٚ ٔخاضجّا ، ٔالتاسبط وت وعاٌّٗاا واَ    
ِصٓ ا٧غاباب ، ادتإاب ٌعاي ، لبٗااُ صاإٌُ ِٔإ أُ اهلل  اع ٔجان أٌاعه          

لمطظو الكطٖي وَ الػىاٞ ٔكٍٕظ  اپٌٕع ططٖل ٔغببالكتب الػىأٖٛ لتكُٕ 
 .ا٧ضأ ، ٔذػَ الك٦  بؽت الٍاؽ

ِٔن إضتػاض وعاضك ا٫غ٦ً ا٧ٔؾت ، ٔ حع ك اض صطٖـ  َ وٕاقامٛ  
اهلحًٕ ٔالغعٔ  مٜ انتػمىؽت وَ الطظو انتكاذب ٔانترتؾس  َ التٍعٖن ، 

ً تإال٘  ادتٕاب ٌعي ، ٔوَ فهان اهلل  اع ٔجان ٔالاطظو الكاطٖي وت انتقاا      
وَ وهاوؽت  ٔإؾطاصا   مىٗٛ وػترسمثٛأجعاٞ ِصا الػٳ ط بقٕاٌؽت وػتٍبٺٛ 

 آٖا  القطآُ.
ٔوَ المٺف ا٫هل٘ وت انتقاً أٌا٘ أصإً بتاألٗف أجاعاٞ الت ػاري ٔكاتيب       
ال قّٗٛ ٔا٧قٕلٗٛ ؿت طزٙ ، إؾت أُ تؿطو  مٛ بّٗٛ ، ٔتٍاعه  ماٜ وٕصعٍاا    

(WWW.MARJAIAA.COM) 
ٔصس قسض ادتعٞ الػابل ِٕٔ الطابع بعس انتااٟتؽت خاقااپ بقاإٌُ )آٖاا      

 الػميځ ستكىٛ  ري وٍػٕخٛ( ٔصس تهىَ صٕاٌؽت ٔ مٕواپ ٔوػاٟن :
 انتقسوٛ . ا٧ٔه :

                                                           

 .120غٕضٚ انتاٟسٚ  (1)

http://www.marjaiaa.com/
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ّي  صٕلْ تعاؾت شصطاٞٚ وت  ال اٌ٘ : َٛ ِرٙك ، بمراا  أٌّاا   (1)زَهل ٍْ رِِٙمل ٍْ َِٗهك

وَ آٖا  الػمي ، ٔغانتٛ  َ الٍػذ ِٔ٘ ا٩ٖٛ ارتاوػٛ  ؿطٚ وت ٌاي وٍّاد 
وٍػٕخٛ ٔمل ٖ بت ِصا الٍػذ ، ٔصس تقاسً شكاط   الن صٗن أٌّا آٖا  الػمي 

ادتعٞ  شكط متؼ آٖا  وٍّا وتوت ادتعٞ ال اٌ٘ بعس انتاٟتؽت ٔتػع آٖا  وٍّا 
ُ ؾااٞ اهلل بّاصا   تإاؾت ا٧جاعاٞ إ  ، ٔت ال الث بعاس انتااٟتؽت واَ ِاصا الػٳا ط     

 .ارتكٕم بصكط آٖا  أخطٝ وَ آٖا  الػمي
ٍْ هَِٚقمزُّٗل ، صاه تعاؾت ش ٔجٕٓ إٌ او وؿطك٘ صطٖـ ال الث : ًَْ٘لهَٔم َْ َأ ٙمِِْفق ٘

َْ ْٚٔيٍْ َسْغضًَٝ ثمٍُ ٙمْغَوبم٘ ْم ََْو ّْ َعِبٚىي لهوهِٕ َفغَٚمِِفق ََُ٘ٔا ثمٍُ َُل ٘  .(2)زَْ

ّيش آٖٛ ٌػذ  سً ؾٕاِس صإٌُ: الطابع  َٛ ِرٙ  .(3)زَهل ٍْ رِِٙمل ٍْ َِٗه

ق ْى َٙاأََُّٙٔكا لهُِكاؼم َقكْز    ،صاه تعاؾت ش اهلسٝ إؾت الس ٕٚ  ىًٕ : صإٌُارتاوؼ 

ّْ َمكُى فَِيٌَُُكا            ًََٗك ّْ لَْٓتكَز٠ فَِيٌَُُكا ََْٔٙتكِزٜ هَِِْفِغكِٕ  ّْ َصبِّل كٍْ فٌََك َدا١َك ٍْ لْهَشقُّ ًِك

ًََٗا أََُا َْوَْٚل ٍْ بَِِ٘كٍٚىَِٙنىُّ  َْٚٔا   .(4)زََْو

َفككاِطضم اذتػااٍٜ ، ٔوت التٍعٖاان ش الكاا ا  ضٖاااأ وت : غااٗاذٛالػااازؽ 

َََُْعاَي َأْطَٗلًدكا َٙكْشَصكمك ٍْ ِفٚكِٕ َهكَْٚػ      ّْ ل ًَِٗ ّْ أَُْف ِغل ٍْ َأْطَٗلًدا  ٌََ٘لِت َٗلََْصضي َدَعَى َهل ٍْ ًِ لهُغ

١ٌْٛ َٗٓمَ٘   .(5)زلهغٌُِٚعم لهَبِقريمكٌَِْجوِِٕ َؽ

 ا٧ٌبٗاٞ. آٖا  وٍافع : صإٌُالػابع 

                                                           

 .6غٕضٚ الكافطُٔ  (1)
 .36غٕضٚ ا٥ٌ اه  (2)
 .6غٕضٚ الكافطُٔ   (3)
 .108غٕضٚ ٌٖٕؼ  (4)
 .11غٕضٚ الؿٕضٝ  (5)
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ِٕٚ ق كْى ِقَتكاٌي ِفٚكِٕ    صٕلْ تعاؾت ش: صطاٞٚ وت ال اوَ  ّْ لهؾُْٔضي لْهَشَضلَي ِقَتاٍي ِف َْٙغَأه ََُ٘م َْ

ّْ َعِبٚىي لهوهِٕ َٗك ْفٌض بِِٕ َٗلهٌَْْغِذِز لْهَشَضلَي َٗإيْخَضلزم َأْٓ َِٞ  َأْكَبضم َكِبرٌي ََٗفَز َْ َِِْْز لهوهِٕ َٗلْهِفْت ِْٕم َأْكَبضم  وِِٕ ًِ

ْْ لْعككَتَ اْم٘ل       ّْ ِرٙككِِل ٍْ إي َْ ٙمَقككاُِو َُ٘ل ٍْ َسُتككٟ َٙككضمرُّٗك ٍْ َْكك ّْ لْهَقْتككىي َٗال ََٙظله كك٘ ًِكك

ٌَْْاه  ٌَٚمتْ َٗٓمَ٘ َكاِفضٌ َفأ َْٗه٣َِم َسِبَ ْت َأ ِٕ َف ّْ رِِِٙ ًِِْل ٍْ َْ ّْ َٙضَُِْزرْ  ٔمٍْ ِفٛ لهزَُُّْٚا َٗلآلِخضَِٝ ًََٗ

َْ َٚٔا َخاِهزمٗ  .(1)زَٗأ َْٗه٣َِم َأْفَشابم لهُِاصي ٓمٍْ ِف

 : الػٍٛ ٧ؾّط ال ٍاٟٗٛ القػىٛ : صإٌُالتاغع 
 ا٧ؾّط اذتن . ا٧ٔه :
 ا٧ؾّط اذتطً. ال اٌ٘ :
 . الؿّط ذطوٛ  َ القٺعٗٛ :ا٫جابٛالعاؾط 

 الغٗب. وَ اذتطاً الؿّط وت القتاه  َ القطآُ : إخباضاذتازٙ  ؿط 
٘ٲ الؿطك : صإٌُال اٌ٘  ؿط  ال ُمْؾكضيْن ِباهوهكِٕ   ، ٔوت ٔقاٗٛ لقىااُ ٥بٍاْ ش     

ُْ لهؾِّْضَن َهع ْوٌٍ َِْعٌٍٚ  .(2)زإي

 البرث. آٖٛ خكاٟل : صإٌُال الث  ؿط 
ُ الطاباع  ؿاط    ً  : صاإٌ  الػامي  ٔإضازٚ الاسفاع  آٖاا   باؽت  التعااضأ   اس

 انتػتسٖي.
 . بالقتاه انتؿطكؽت ٞإبتسا : صإٌُارتاوؼ  ؿط 
 كبري . القتاه : صإٌُالػازؽ  ؿط 

لبٗاُ  سً  ٔغمي جّاز وكٛ وت(  م) الٍيب وكث : صإٌُالػابع  ؿط 
التعاضأ بؽت ادتّاز ٔالػمي ، ٔأُ ادتّاز ٥ ٖعين القتاه ٔذاسٓ ، ٔقتكاَ   

 تأغٗؼ صإٌُ ِٕٔ أُ ادتّاز ٔاصٗٛ وَ القتاه.
 الٍعٔه . : أغبابال اوَ  ؿط 

                                                           

 .217غٕضٚ البقطٚ  (1)
 .13غٕضٚ لقىاُ  (2)
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 اذتطً. ا٧ؾّط وت القتاهصإٌُ ذطوٛ : التاغع  ؿط 
 بعهاپ. بعهْ القطآُ ت ػري : صإٌُالعؿطُٔ 

ٞ  : صإٌُاذتازٙ ٔالعؿطُٔ  ً  الػامي  آٖاا   إذكاا ٔوت التٍعٖان   ٔالػا٦
١ٍْٛ أْسَقَِْٚاٖم ِفٛ إيًَاٍَ ًمِبنٍيش  .(1)زَٗك ُى َؽ

 .اذتطاً البٗت  َالٍاؽ  انتؿطكُٕ ٖكسٲ : نتاشاال اٌ٘ ٔالعؿطُٔ 
 الٺاٟف. ذكاض : وسٚال الث ٔالعؿطُٔ 
 وتحسزٚ. ٌعىٛ اذتطً ا٧ؾّط : صإٌُالطابع ٔالعؿطُٔ 

 الغريٙ. القطآُ ٔإ حاظ بٮعاث : ًٖٕارتاوؼ ٔالعؿطُٔ 
 ٔأمثطِا. بٮعاث وعطكٛ أغباب : وَالػازؽ ٔالعؿطُٔ 

صاه تعاؾت  بسض ٔوعطكٛ العطب أٖاً بؽت التباَٖ : صإٌُالػابع ٔالعؿطُٔ 
َْ إيٌَُُا ََٙتَشكهضم ششتاطباپ الٍيب  َّ ال َْٙعوٌَم٘ َْ َٗلههِشٙ َّ َْٙعوٌَم٘ ق ْى َْٓى َْٙغتَ٘يٜ لههِشٙ

 .(2)زأ ْٗه ٘ل لََْهَباِب

 وتحسز. غمي الك٦ٚ : صإٌُال اوَ ٔالعؿطُٔ 
 ا٫ حاظ. وت صٕاٌؽت : اغترساثالتاغع ٔالعؿطُٔ 

 الػمي. آٖا  وٕنٕع تعسز : صإٌُال ٦مثُٕ 
 انتٕاز ٛ. آٖا  ٌػذ  سً : صإٌُاذتازٙ ٔال ٦مثُٕ 
ٔواَ وكاازٖل ِاصا ا٫لغااٞ ٌعتاْ       الٍػ١ إلغاٞ : صإٌُال اٌ٘ ٔال ٦مثُٕ 
َِْٔا َأْٗ ًِْجؤَِا َأَهٍْ بالك ط ، صاه تعاؾت ش ّْ آٍَٙٞ َأْٗ ُمِغَِٔا َُْأِت ِبدٍَْٚض ًِ ُْ لهوهَٕ ًَا ََُِغخْ ًِ َُْعَوٍْ َأ

١ٍْٛ َقِزٌٙض  .(3)زََْوٟ ك ىِّ َؽ

 لمقطآُ.( م) الٍيب تعهٗس : صإٌُال الث ٔال ٦مثُٕ 
 . السفاع ؾٕاِس : صإٌُالطابع ٔال ٦مثُٕ 

                                                           

 .12غٕضٚ ٖؼ  (1)
 .9غٕضٚ العوط  (2)
 .106غٕضٚ البقطٚ  (3)
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ٔوت كن وَ ِصٓ القٕاٌؽت  مًٕ وػتقطأٚ وَ آٖا  القطآُ ٔواا فّٗاا واَ    
، رسمثٛ وت  مًٕ الت ػرينتساضؽ وػت الكٍٕظ العقاٟسٖٛ ٔالك٦وٗٛ لتكُٕ فاحتٛ

ٍَْ٘ ٓمكَ٘ ِفكٛ     صخاٟط القطآُ ، لٗكُٕ وَ  ىٕوا  صٕلْ تعااؾت ش لٔإ ّاض  ك كُى َٙك

 ٍْ ، ٔوت بٗاُ ِصٓ ا٩ٖٛ ٔضز  َ أب٘ السضزاٞ  َ الٍيب قمٜ اهلل (1)زَؽْأ

ُ شوت صٕلْ  مْٗ ٔآلْ ٔغمي  صااه : واَ ؾاأٌْ أُ ٖغ اط      زكن ًٖٕ ِٕ وت ؾاأ
 .(2)ٖٔهع آخطَٖ، ٖٔطفع صٕواپ ، ٖٔ طد كطباپ ، شٌباپ 

َهَقْز  إش صاه تعاؾت ش،  مٜ ٌعىٛ ذػَ اهل٠ٗٛ  اذتىس هلل لتساپ زاٟىاپ أبساپ

ّي َُقْ٘يٍٍٙ َْ ِفٛ َأْسَغ  .(3)ز َخَوقَِْا لإليَُغا

الكرٛ ٔغ٦وٛ ا٧ هاٞ ، ٔزضٞ ال اؼت ، ٔالٕصاٖاٛ    اذتىس هلل  مٜ ـتاً
 وَ انتكط.

ٔالاطظو الكاطٖي الاصٙ أباٜ غابراٌْ إ٥ أُ      اذتىس هلل  مٜ ٌعىٛ ا٧واَ  
ظتعمْ أنعاب اذتاجٛ ارتاقٛ ٔالعاوٛ لتٍت ٘ وعْ أغباب اذتػس ، فىا ضظو 
اهلل  ع ٔجن  ريك جعن  ٍسك و ماْ ، ٔإُ اختماف وت انتاِٗاٛ أٔ الكاي أٔ     

ْْ َُْلَضٓم٘ل ؽ٣ًَْٚا َٗٓمَ٘ خٌَْٚض َهل ٍْالكٗف ، ٔصاه تعاؾت ش  .(4)زََْٗغٟ َأ

الصٙ جعن كن آٖٛ واَ القاطآُ غاب٦ٗپ لماطظو ، ٔا٫ضتقااٞ وت      اذتىس هلل 
 غمي انتعاضب.

ٔصااس أٌعااي اهلل  ااع ٔجاان  مٍٗااا بكااسٔض ِااصا ادتااعٞ وااَ الت ػااري ِٔاإ  
ك كىُّ َُْفكٍػ َسل٢َِقكٞ  لهٌَْكِْ٘ت َٗإيٌَُُكا      ٔغتتل بت ػاري صٕلاْ تعااؾت ش    اخلبِط ثؼد ادلبئزني

                                                           

 .29غٕضٚ الطلتَ  (1)
 .9/360السض انتٍ ٕض  (2)
 .4غٕضٚ التؽت  (3)
 .216غٕضٚ البقطٚ  (4)
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ًَِٞ ََْ٘ لْهقَِٚا َْ أ دمَ٘صك ٍْ َٙ ًََٗكا لْهشََٚكاٝ        ُمَ٘فهْ٘ ّْ لهُِاصي َٗأ ْرِخَى لْهذَُِكَٞ َفَقكْز َفكاَط  ّْ طمْسظيَح َْ فٌََ

 .(1)زلهزَُُّْٚا إياله ًََتاعم لْهغمضمٗصي

ٔفْٗ تأٖٔن ٔبٗاُ ٔاغتٍباط وَ ضؾرا  ا٩ٖٛ الكطقتٛ الان ِا٘ ز إٚ    
مسأٖٛ جعمّا اهلل  ع ٔجن شا  قبغٛ ٖٕوٗٛ وتكطضٚ بت٦ٔٚ انتػمىؽت هلاا  

التااساخن بااؽت العااامل العماإٙ وت الكاا٦ٚ الٕٗوٗااٛ ، ِٔاإ وااَ ا٫ حاااظ وت  
ّاا انتاسز   اٞ وت العامل الػا م٘ ٔوٍافعاْ الان ٥ عتكاّٗا إ٥ اهلل ، ٔوٍ    ٔارتم 

لمٍاؽ زتتىعؽت ٔوت طصؽت لترقٗل  بازتّي هلل  ع ٔجن ، كىا وت صٕلْ تعاؾت 
ْيش ُّ َٗلإليَُػ إياله هَِْٚعبمزمٗ  .(2)زًََٗا َخَوْقتم لْهِذ

ز ٔادتىا ا  ٔا٧وي لٗكُٕ وَ وعاٌ٘ آٖٛ البرث التصكري الٕٗو٘ ل٨فطا
ُ ٖبٍْٗ الٍيب ستىس ٌق٦ب إؾت  امل اذتػاب ِٕٔ ا٧وط الصٙ كابانتٕ  ، ٔا٫

 .قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي لمٍاؽ  مٜ انتٍرب ، ٔ ٍس تٕجّّي إلْٗ بالػ٤اه
ٔآلاْ   َ ابَ  ىط ، أُ ضج٦ وَ اذتبؿٛ أتاٜ الاٍيب قامٜ اهلل  مٗاْ     ٔ)

 ٔغمي ، فقاه : ٖا ضغٕه اهلل ، فهمتي  مٍٗا با٧لٕاُ ٔالٍبٕٚ .
 ىمات باْ ، إٌا٘     أفطأٖت إُ آوٍت ؿت ن وا آوٍت بْ ، ٔ ىمت ؿت ان واا  

 .ٔغمي : ٌعئآلْ فقاه الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ  ،لكاَٟ وعك وت ادتٍٛ 
ٔغمي : وَ صاه : ٥ إلْ إ٥ اهلل ، كاُ ٔآلْ مثي صاه الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ 

لْ بّا  ّس  ٍس اهلل ، ٔوَ صاه : غبراُ اهلل ، كتب اهلل لْ واٟٛ ألف ذػٍٛ 
 .ِصافقاه : ٖا ضغٕه اهلل ، كٗف ٌّمك بعس 

فقاه الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔغمي : ٔالصٙ ٌ ػ٘ بٗسٓ ، إُ الطجن ٖإً  
القٗاوٛ لٗح٘ٞ بالعىن ، لٕ ٔنع  مٜ جبن ٧مثقمْ ، فتقًٕ الٍعىٛ وَ ٌعاي  

 مثي ٌعلت ،اهلل ، فتكاز تػتٍ س شلك كمْ ، ل٥ٕ وا ٖت هن اهلل بْ وَ ضلتتْ 

                                                           

 .185غٕضٚ آه  ىطاُ  (1)
 .56غٕضٚ الصاضٖا   (2)
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َّ لهككُزْٓضي     ش ْي ِسككنٌي ًِكك َٗإيَسل ش، إؾت صٕلااْ (1) زَٓككْى أََُككٟ ََْوككٟ لإليَُغككا

ًَٗمْوًلا َكِبرًيل ًٌٚا   .(2) زَصأََْٙت َثٍُ َصأََْٙت َُِع

فقاه اذتبؿ٘ : ٖا ضغٕه اهلل ، ِٔن تطٝ  اٗين وت ادتٍاٛ و ان واا تاطٝ      
 .ٔغمي : ٌعئآلْ فقاه الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ  ، ٍٗك 

فبكٜ اذتبؿ٘ ذتٜ فانت ٌ ػْ صاه ابَ  ىط : فأٌا ضأٖات ضغإه اهلل   
 .(3)(ٔغمي ٖسلْٗ وت ذ طتْٔآلْ قمٜ اهلل  مْٗ 

ٔأوسٲ وت  ىطٙ ذتٜ إـتاً ِصا ادتعٞ ، اذتىس هلل الصٙ قطب  ٍا الب٦ٞ 
ٔأغاألكي  كىاپ ٔكٗ اپ ٔو اتٗس لمعمي ٔأغألْ تعاؾت انتعٖس ٔوها  ٛ ا٧جعاٞ 

 .(4)زلْرْمُِ٘ٛ َأْعَتِذْب َهل ٍْٔاهلل  ع ٔجن ِٕ القاٟن ش الت هن بالس اٞ ،

ط لٍا ِصا العماي ٔجعان القماي    اذتىس هلل الصٙ بععتْ ٔ اٗي صسضتْ غدٲ
ظتطٙ بأٖسٙ العمىاٞ وَ ا٧ٔلؽت ٔا٩خطَٖ لتعاٗي ؾعاٟط ِٔساٖٛ الٍاؽ إؾت 

 وعامل ا٫قتاُ .
ٔآلااْ ْ ذكااؽت صاااه : صاااه ضغاإه اهلل قاامٜ اهلل  مٗاأ ااَ  ىااطاُ بااَ 

ٖإظُ ٖإً القٗاواٛ واساز العمىااٞ ٔزوااٞ الؿاّساٞ ، فريجاس وااساز          :ٔغامي 
 .(5)العمىاٞ  مٜ زواٞ الؿّساٞ
طٚ ٔال إظ  شكاطٓ ظٍٖاٛ الاالؼ ، ٔٔغاٗمٛ لمىغ ا     اذتىس هلل الاصٙ جعان   

با٧جط ٔال ٕاب ، ِٕٔ وَ الس٥ٟن  مٜ أُ ا٧جٕض الن شكطتّا آٖٛ البرث 
 تأت٘ بالصكط ٔالتػبٗس أٖهاپ .

                                                           

 .1غٕضٚ ا٥ٌػاُ  (1)
 .20غٕضٚ ا٥ٌػاُ  (2)
 . 4/101الٺرباٌ٘ / انتعحي ا٧ٔغط  (3)
 .60غٕضٚ  افط  (4)
 .4/198السض انتٍ ٕض  (5)
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َځ و٭الٳكٴٔ َٯ أٻٌ٭ؼځ بٯ ْٳ   ٭ ٗٯ ْٮ  ٭مٻ ْٳ ق٭مڃٜ المڃ َٯ ض٭غٮٕهځ المڃ ٔ٭غ٭مڃي٭ صٻااه٭ و٭اا   ٔآلْ  ٭
َٯ  ِٮيٯ وٮٍ٭ازٴ وٳ ْٮ إځلڃا ٌ٭از٭ا ّ٭ ٔ٭جٯ ُ٭ بٳص٭لٳكٻ إځلڃا  ٖٮطځٖسٮٔ ْ٭ لٻا  ُ٭ المڃ ًڂ اجٯت٭ى٭عٮٕا ٖ٭صٯكټطٮٔ ٕٯ َٯ صٻ وٳ

ُٯ صټٕوٮٕا و٭غٯ ټٰٕضا لٻكټيٯ صٻ ٞٳ أٻ  .(1)سٯ بٮسٹلٻتٯ غ٭ٗٹ٠٭اتٮكټيٯ ذ٭ػ٭ٍ٭ا ٴالػٵى٭ا
 ٔوعٍٜ غبراُ اهلل أٙ تٍعّْٖ غبراٌْ ٔتعاٗىْ ٔتقسٖػْ.

  ٔ غامي كااُ   ٔوَ ا٩ٖا  وت الػٍٛ الٍبٕٖٛ أُ الٍيب قمٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ 
ِن بٗتْ ٔأقرابْ بالتػبٗس هتا ٖسه  ماٜ أٌاْ ٥   ٖك ط وَ التػبٗس ٖٔطٲ ب أ

 .ٖػعٜ إلْٗ
ٔغمي خطد واَ بٗتاْ   ٔآلْ  َ بَ  باؽ أُ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔضز )

جالػٛ وت انتػحس مثي ضجع ذؽت تعاؾت الٍّاض  ،(2)ذؽت قمٜ الكبس ٔجٕٖطٖٛ
فقاه مل تعال٘ وت زتمػك صالت ٌعي صاه لقس صمت أضبع كمىا  مثي ضززتّاا  
مث٦ث وطا  لٕ ٔظٌت ؿتا صمت لٕظٌتّا غبراُ اهلل ٔ ىاسٓ ٥ٔ إلاْ ا٥ اهلل   

 .(3)( سز خمقْ ٔضنٜ ٌ ػْ ٔظٌٛ  طؾْ ٔوساز كمىا 
ٌعااي وااَ وٍااافع ا٩ٖااٛ الاان غتااتل بت ػااريِا ِااصا ادتااعٞ أٌّااا با ااث      
لمىػاامىؽت لمكاارب وت وٗااازَٖ الااسفاع ، ِٔاإ ا٧وااط الااصٙ أفااعع الك اااض ،    
ٔجعمااّي ٖتقّقااطُٔ ٍٖٔػااربُٕ وااَ انتٗااساُ ، ٔفٗااْ ؾاإاِس تأضغتٗااٛ كاا ريٚ 

أقط انتؿطكُٕ  مٜ  ّٗا ، ف ٘ وعطكٛ بسضرتتب  مبالصا  ٔالٕاصعٛ ٔا٧مثط انت
 القتاه.

ُٲ     ٔوت وطغمٛ إبَ إغراو ) َٯ الٽأٻٌٯك٭ااضځ ، صٻاالټٕا : لٻىٲاا اطٽى٭اأٻ َٯ أٻؾٯٗ٭ارڂ وٳ  ٭
٘ٲ فٻقٻالټٕا : اذٯعٮضٮٔا لٻٍ٭ا أٻقٯر٭اب٭ وٮر٭ىٲسٴ ،  ِٯبٴ ادتټى٭رٳ ٔ٭ َ٭  ٗٯط٭ بٯ ًٮ ب٭ع٭ ٮٕا  ٮى٭ ٕٯ الٽقٻ

ٛٴ ض٭جٮانڂ        صٻاه٭ فٻاغٯت٭ح٭اه٭  ّځيٯ فٻقٻااه٭ مث٭مٻااثٮ وٳ٠٭ا ٗٯ ٕٯه٭ الٽع٭ػٯكٻطځ مثٮايٲ ض٭ج٭اع٭ إلٻا ْٳ ذ٭ بٳ ٻط٭غٳ
ٔٯ و٭س٭زٱ ًځ كٻىٳؽتٱ أٻ ٕٯ ّځمټٌٕٳ٘ ذ٭تٲٜ أٻٌٯاټط٭ أٻلٳمٽقٻ َٯ أٻوٯ ٔ٭لٻكٳ ُ٭  ٍٯقټكٮٕ ٖ٭ ٔٯ  ُ٭ صٻمٳٗمپا أٻ  .(4)(ٖ٭عځٖسٮٔ

                                                           

 .25/42وػٍس ألتس  (1)
جٕٖطٖٛ بٍت اذتاضث وَ باين انتكاٺمل ظٔجاٛ الاٍيب ستىاس قامٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ          (2)

 ٔغمي .
 .6/48الٍػاٟ٘ / الػٍَ الكربٝ  (3)
 . 1/622غريٚ ابَ ِؿاً  (4)
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بأٌْ لٗؼ وَ وسز لمىػمىؽت ِٔإ واَ الؿإاِس    لٗدربِي ٔضجع الّٗي 
كاإٌا ضتإ ألاف    الاصَٖ  صمٛ  سز انتػمىؽت وقابن ك اطٚ  اسز انتؿاطكؽت      مٜ

ساپ زتّعَٖ با٧غمرٛ ٔلٕ اغتٺاع انتؿطكُٕ ِعقتٛ انتػمىؽت لقتمٕا الٍيب ستى
ض الٺطٖل بٍّٗي ٔبؽت انتسٍٖٛ و تٕذاپ ، ٔلٗؼ قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ٔلكا

 .تباذتّاوت انتسٍٖٛ ضجاه وَ انتػمىؽت ٖك ُٕ لكسِي ٔوٍعّي وَ اغ
ؾت غ٦ح ٔ سٚ  ري وٕجٕزٚ  ٍس يب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي إفمحأ الٍ

جٗـ انتؿطكؽت ِٕٔ الس اٞ ، فت هن اهلل  اع ٔجان ٔأٌاعه انت٦ٟكاٛ واسزاپ      

إيْس ٔ ٌٕاااپ لمااٍيب قاامٜ اهلل  مٗااْ ٔآلااْ ٔغاامي ٔأقاارابْ ، صاااه تعاااؾت ش        

َْ َصُبل ٍْ َفاْعَتَذاَب َهل ٍْ أَُِّٛ  ٢ََِلَِٞ ًمْضِرِفنَيَُْغَتِغٚجم٘ ّْ لهٌَْ  .(1)زًمٌِزُّك ٍْ ِبَأْهٍف ًِ

لٗكُٕ الس اٞ ططٖقاپ لمػمي ٔا٧وَ ، ٔزفع القتاه ٔوٍع انتؿاطكؽت واَ   

 .(2)زلْٓزَُِا لهقَِّضلَط لهٌْمْغَتِقٍَٚالغعٔ ، ِٔصا الس اٞ وَ الكطاط وت صٕلْ تعاؾت ش

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .9غٕضٚ ا٧ٌ اه  (1)
 .6غٕضٚ ال احتٛ  (2)
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ََْ٘ لْهقَِٚاًَكِٞ    ش لٌٛٗ رؼبىل َْ أ دمكَ٘صك ٍْ َٙك ٌَِْ٘ت َٗإيٌَُُا ُمَ٘فهْ٘ ك ىُّ َُْفٍػ َسل٢ِقَٞ  لْه

ًََٗكا لْهشََٚكاٝ  لهكزَُُّْٚا إياله ًََتكاعم          ّْ لهُِاصي َٗأ ْرِخكَى لْهذَُِكَٞ َفَقكْز َفكاَط  ّْ طمْسظيَح َْ فٌََ

 .185ا٩ٖٛ  زلْهغمضمٗصي

 اإلػساة ٚاٌٍغخ
غؽت ، ٔصطأ أبٕ ذٕٗٚ ٔا٧ ىـ : ب تس ال :الغ٭طٔض  : بس اهلل بَ  ىط صطأ 

 .(1)بالٍكب {انتٕ }بالتٍَٕٖ  {شاٟقٛ}
 ٔانتساض  مٜ وا ِٕ وطغًٕ وت انتكاذف.

غإض   : كن ٌ ؼ : كن : وبتسأ وطفإع بالهاىٛ ، ِٔإ وهااب ، ٔكان     
 انتٕجبٛ الكمٗٛ .

 بالكػطٚ .ٌ ؼ : وهاب إلْٗ زتطٔض 
 الهىٛ الااِطٚ  مٜ آخطٓ. ْرب وطفٕع ٔ ٦وٛ ضفعشاٟقٛ انتٕ  : شاٟقٛ خ

 وهاب إلْٗ زتطٔض ٔ ٦وٛ جطٓ الكػطٚ حتت آخطٓ .: انتٕ  
 .ٔإفتا : الٕأ ذطب  ٺف ، إفتا : كافٛ ٔوك ٕفٛ 

تٕفُٕ : فعن وهاضع وبين لمىحّإه ، وطفإع ب بإ  الٍإُ ٧ٌاْ واَ       
 ٌاٟب فا ن . ا٧فعاه ارتىػٛ ،ٔالٕأ

 أجٕضكي : و عٕه بْ وٍكٕب بال ترٛ )ٔكي( نىري وهاب إلْٗ .
 ًٖٕ :  طب ظواُ وٍكٕب تتعمل با )ٖٕفُٕ (.

                                                           

 . 2/54احملطض الٕجٗع  (1)
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 ُٗاوٛ : وهاب إلْٗ زتطٔض بالكػطٚ ، ٔوَ إ حاظ ٌاي ال ا  القطآُ أالق
ل   )القٗاوٛ( ٔضز فْٗ غبعؽت واطٚ ، جااٞ فّٗاا وهاافاپ الٗاْ ٔانتهااب فّٗاا        

 (.كتٗعاپ ِٕ )ًٖٕ
 فىَ ظذعح : ال اٞ ذطب  ٺف .

 وَ : اغي ؾطط جاظً وبين وت ستن ضفع وبتسأ .
ظذعح :  فعن وااأ وابين لمىحّإه ، ٌٔاٟاب ال ا ان ناىري وػاترت        

 جٕاظاپ تقسٖطٓ ِٕ.
ٔ ٦وٛ جطٓ الكػطٚ ، ، ذطب جط : الٍاض اغي زتطٔض :  َ الٍاض :  َ 

 ِٕٔ وتعمل با )ظذعح(.
ن فعان وااأ وابين لمىحّإه ،     ٔأزخن : الٕأ ذاطب  ٺاف : أزخا   
 ٌٔاٟب ال ا ن نىري وػترت تقسٖطٓ ِٕ .

 ادتٍٛ : و عٕه بْ وٍكٕب ٔ ٦وٛ ٌكبْ ال ترٛ الااِطٚ  مٜ آخطٓ .
 .فقس فاظ : ال اٞ ضابٺٛ دتٕاب الؿطط 

فعن واأ وبين  مٜ ال تس ، ٔال ا ن نىري : حتقٗل ، فاظ : ذطب صس  
 وػترت جٕاظاپ تقسٖطٓ ِٕ .

 : الٕأ ذطب اغت٠ٍاب .ٔوا اذتٗاٚ 
 وا : ٌافٗٛ وّىمٛ .

 الهىٛ الااِطٚ  مٜ آخطٓ . ْاذتٗاٚ : وبتسأ وطفٕع ٔ ٦وٛ ضفع
٧لف وقسضٚ  مٜ ا ْضفعْ نى ٛمْ ، ٔ ٦والسٌٗا : ٌعت لمرٗاٚ وطفٕع و 

 وٍع وَ  ّٕضِا التعصض .
 ذكط . إ٥ وتاع : إ٥ أزاٚ

 ٛ الاااِطٚ  ماٜ آخاطٓ ،     وتاع : خرب اذتٗاٚ وطفٕع ، ٔ ٦وٛ ضفعْ الهاى
 ِٕٔ وهاب .

 جطٚ الكػطٚ . ٛالغطٔض : وهاب إلْٗ زتطٔض ٔ ٦و
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ٔٯصاپ ٔو٭صاصٛ ٔو٭صاصاپ ٔش٭ٔاصااپ ٔ) ٔش٭ٔاصټاْ ٔو٭صاصټاْ طٗاب أٙ    ،  شاو٭ ٖصٔوٮ ش٭
 .(1)(طعىْ

 :ن صاه، أُ أبا جّ(2)زسمقْ إيَُُم أََُْت لْهَعظيٙظم لْهَلضيٍٙمٔوت غبب ٌعٔه صٕلْ تعاؾت ش

 ٌا أ ع وَ وؿ٘ بؽت جبمّٗا.ستىس ٔأ  سٌ٘اٖٕ

 يف ظٍبق اٌَبد
 قمٛ آٖٛ البرث با٩ٖا  الأضٚ  مٜ ؾعبتؽت :

ٌٔكت ا٘  : قامٛ آٖاٛ البراث با٩ٖاا  الاأضٚ الػاابقٛ ،        الؿعبٛ ا٧ٔؾت
بصكطِا زُٔ الؿعبٛ ال اٌٗٛ ، ِٔ٘ قمٛ آٖٛ البرث با٩ٖا  التالٗٛ ، ٌٔصكط 

 :وَ الؿعبٛ ا٧ٔؾت ٔجّاُ فقط 

ْْ َكُشبم٘نَ َفَقْز ك شَِّب صمعمٌى : قمٛ آٖٛ البرث با٩ٖٛ الػابقٛ ش اٌٛجٗ األٚي فَِي

ّْ َقْبِوَم َدا١مٗل ِباْهبََِِّٚاِت َٗلهظُّبمضي َٗلْهِلَتاِب لهٌْمِِريي  ٔفْٗ وػاٟن : (3) زًِ

: إبتسأ  آٖٛ البرث بكٗغٛ ادتىمٛ ارتربٖاٛ ٔبٗااُ صاإٌُ     انتػألٛ ا٧ٔؾت
لسٌٗا ٔأِمّا ، فمٗؼ وَ إٌػاُ إ٥ ٖٔسضكْ انتٕ  ، ِٔإ واَ   عتكي اذتٗاٚ ا

ُّ لْهشٌَِٚزموكازٖل صٕلْ تعاؾت ش   (4) زَٙاأََُّٙٔا لهُِاؼم أَُْتمٍْ لْهف َقَضل١م إيَهٟ لهوهِٕ َٗلهوهٕم ٓمَ٘ لْهغَِِ

ْْ َكُشبمَ٘نٔإبتسأ  آٖٛ الػٗاو ِٔ٘ ا٩ٖٛ الػابقٛ بادتىمٛ الؿططٗٛ ش ز وت فَِي

 إؾت الٍيب ستىس قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي .خٺاب 
كن ٌ ؼ شاٟقاٛ انتإ  (    ٌيب اهللِٔن ٖكس تقسٖط أٔه آٖٛ البرث : ٖا 

 ستاكاٚ ل٪ٖٛ الػابقٛ وَ ذٗث جّٛ ارتٺاب ، ادتٕاب ٌعي .

                                                           

 . 1/409العؽت  (1)
 .49غٕضٚ السخاُ  (2)
 .184غٕضٚ آه  ىطاُ   (3)
 .15غٕضٚ فاطط   (4)
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َْ   فاُ صمت ٔضز  آٖاٛ البراث بمغاٛ ادتىاع بقٕلاْ تعااؾت ش       َٗإيٌَُُكا ُمَ٘فهكْ٘

 . (1) زأ دمَ٘صك ٍْ

تعاضأ بؽت ا٧واطَٖ ، إش أُ الاٍيب ستىاساپ قامٜ اهلل  مٗاْ       ٥ ادتٕاب 
فّٕ الطغٕه ٔا٫واً ٔأُ الٍاؽ كتٗعاپ  ارتٺاب العاً ٔآلْ ٔغمي ٖسخن وت 

 ؿتا فّٗي ا٧ٌبٗاٞ ٖصٔصُٕ و اضصٛ الطٔح لمحػس .

ْْ َككُشبم٘نَ  : نتا ابتسأ  ا٩ٖاٛ الػاابقٛ بقٕلاْ تعااؾت ش     انتػألٛ ال اٌٗٛ ز َفكِي

لٍاؽ كتٗعاپ ، فّٕ صطٖب ذمٕه انتٕ  باأخرب  آٖٛ البرث  َ صإٌُ ِٕٔ 
ٖقرتب فْٗ وَ أجمْ ، ٖٔسٌٕ وٍْ كطب ٔوٍّي ، ٔوا قتط ًٖٕ  مٜ ا٫ٌػاُ إ٥ 

انتٕ  ، إش ٖعذف كن ططب وٍّىاا إؾت ا٩خاط واَ  اري أُ ٖتعااضأ ِاصا       

ِّ َأْصٍض َُانتعٍٜ وع صٕلْ تعاؾت ش  .(2)زٌم٘تمًََٗا َُْزصيٜ َُْفٌػ ِبَأ

واَ  اري   قاإٌُ ِٔإ أُ واا بعاس انتإ  ذػااب       لٗرتؾس  ٍْ التاصكري ب  
، ٔأُ ا٩ٖا  الكٌٕٗٛ ٔانتعحعا  تؿّس لمٍيب ستىس قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ  ىن

ٔغمي  مٜ قسو ضغالتْ ، ٔأُ التكصٖب بالٍبٕٚ ٔالطغالٛ ٥ ظتمب ٧ِماْ  
 إ٥ ا٧شٝ ٔالهطض .

كصبٕك بأُ كن ٌ ؼ شاٟقٛ انتٕ  (  ٔوَ وعاٌ٘ ادتىع بؽت ا٩ٖتؽت )فاُ
هتا ٖسه  مٜ الغ مٛ ٔالعٍاز الصٙ ٖتك ُٕ بْ ، ف٦ أذس ٖػتٺٗع إٌكاض ططٔ 

 انتٕ   مٜ كن إٌػاُ .
بٗٲَ القطآُ صإٌُ وٕ  ا٧ٌبٗاٞ وع  مٕ وٍعلتّي ، ٔؾأٌّي  ٍس اهلل ، ٖٔ

ًََٗكا  ٔلتمّي لمطغالٛ ٔصٗاوّي بالتبمٗغ ٔادتّاز وت غبٗن اهلل ، صاه تعااؾت ش 

ّْ َقْبوِِٕ لهضُّعمكىم َأَفكِيّْٙ ًَكاَت َأْٗ ق ِتكَى لَُْقَوْبكتمٍْ ََْوكٟ َأَْْقكاِبل ٍْ         ًمشٌٌَُز إياله َصعمٌ٘ي َقْز َخَوْت ًِ

                                                           

 .185غٕضٚ آه  ىطاُ   (1)
 .34غٕضٚ لقىاُ  (2)
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   َّ ّْ َٙنمُض لهوهَٕ ؽ٣ًَْٚا ََٗعكَْٚذظيٜ لهوهكٕم لهُؾكاِكضيٙ ِْٕٚ َفَو ّْ ََِْٙقِوْب ََْوٟ َِْقَب ، (1)زًََٗ

 وَ الٍاؽ وَ باب ا٧ٔلٕٖٛ القٺعٗٛ. ا٧ٌبٗاٞ لمس٥لٛ  مٜ وٕ   ري
ٔوَ إ حاظ آٖٛ البرث أٌّا مل تقف  ٍس شكط انتٕ  إفتا شكط  وا بعاس  

، ِٕٔ وَ ٔ امل ال ٕاب  انتٕ  وَ الٕصٕب بؽت ٖسٙ اهلل لمرػاب ٔادتعاٞ

١ٍْٛوكازٖل صٕلْ تعاؾت ش  .(2)زََُُٗظهَِْا َْوََْٚم لْهِلَتاَب ُِبَْٚاًُا ِهل ىِّ َؽ

ْْ َكُشبمَ٘ن ابتسأ  آٖٛ الػٗاو بكٗغٛ ادتىمٛ الؿططٗٛ ش انتػألٛ ال ال ٛ : فَِي

ّْ َقْبِوَم َدا١مٗل ِباْهبََِِّٚاِت َٗلهظُّبمضي َٗلْهِلَتاِب لهٌْمِِريي  .زَفَقْز ك شَِّب صمعمٌى ًِ

، (3)زك كىُّ َُْفكٍػ َسل٢َِقكٞ  لهٌَْكْ٘تِ    أوا آٖٛ البرث فابتسأ  بكٗغٛ ادتىمٛ ارتربٖٛ ش

ٔالان تتهااىَ العىإً الؿاااون لكان الٍاااؽ ، ٔواَ وكااازٖل ادتىاع بااؽت      
بساٖن ا٩ٖتؽت ا٫ٌصاض لمصَٖ ك طٔا ، ٔفْٗ ز ٕٚ لمىػمىؽت لمكارب ٔحتىان   

َٯ خ٭بٵابٴ صٻاه٭ا٧شٝ ، ٔ ْٳ   ٭ ٗٯ ْٮ  ٭مٻ ْٳ ق٭مڃٜ المڃ ٍ٭ا ض٭غٮٕه٭ المڃ ٗٯ ٕ٭   ٔآلْ أٻت٭ ِٮا ٔ٭ ٔ٭غ٭امڃي٭ 
ٕ٭ ٛٳ وٮت٭ ٔ٭ت٭ع٭الٻٜ لٻٍ٭ا فٳ٘  ٳنٹ الٽكٻعٯب٭ ْ٭ ت٭ب٭اض٭كٻ  ْٳ ازٯعٮ المڃ ٖ٭ا ض٭غٮٕه٭ المڃ ْٮ فٻقټمٽٍ٭ا  ٚپ لٻ غٹٰسا بٮطٯز٭

ٔٯ ت٭غ٭ٗٵط٭ ْٮ أٻ ٕٯٌٮ ٓٮ صٻاه٭ فٻاذٯى٭طٵ لٻ ٍٯكٳطٯ  .ٔ٭اغٯت٭
ٍٯؿ٭ااضځ فٻٗٮٕن٭اعٮ       ٞٮ بٳالٽىٳ ٖٮح٭اا ٔ٭ ٚٿ  ْٮ ذٮ ٽاط٭ ُ٭ صٻبٯمٻكټيٯ ٖٮرٯ ٻطٮ لٻا َٯ كٻا ُ٭ و٭ فٻقٻاه٭ لٻقٻسٯ كٻا

ُ٭  ٭اٽيڂ   ٭مٻٜ ٖٮىٯؿ٭طټ بٳأٻوٯؿ٭اطٳ الٽر٭سٳٖسٳ و٭ا زٮٔ ٔ٭ ْٳ  َٯ زٳٍٖٳ ْٮ  ٭ ْٳ فٻٗٮؿ٭لٶ و٭ا ٖ٭كٯطځفټ ض٭أٽغٳ
ِ٭ص٭ا الٽأٻوٯط٭  ٔ٭ت٭ع٭الٻٜ  ْٮ ت٭ب٭اض٭كٻ  َٵ المڃ ٔ٭لٻٗٮتٳىٵ ْٳ  َٯ زٳٍٖٳ ْٮ  ٭ ٔٯ  ٭ك٭بٴ و٭ا ٖ٭كٯطځفټ َٯ لٻرٯيڂ أٻ وٳ

ٞ٭ ٍٯع٭ا َ٭ ق٭ ٗٯ ْ٭ ت٭ع٭االٻٜ      ذ٭تٵٜ ٖ٭ػٳري٭ الطٵاكٳبٮ و٭ا ب٭ ٕٯ ٭ لٻا ٖ٭دٯؿ٭اٜ إځلڃاا المڃا إځلٻٜ ذ٭هٯط٭و٭
ْٳ  ٟٯب٭  ٭مٻٜ  ٻٍ٭ىٳ ُ٭، ٔ٭الصٹ  .(4)ٔ٭لٻكٳٍٵكټيٯ ت٭عٯح٭مټٕ

                                                           

 .144غٕضٚ آه  ىطاُ  (1)
 .89غٕضٚ الٍرن  (2)
 .185غٕضٚ آه  ىطاُ  (3)
 .43/83وػٍس ألتس  (4)
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ٔشكط الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي لكٍعاٞ أٔ ذهاطوٕ  واَ  ماي    
الغٗب ، ٔبؿاضٚ اٌتؿاض ا٫غ٦ً ، ِٔن غتتل ا٧وط جبّٛ الٗىَ ، ادتٕاب 

 كٕم خبكٕم العطاو ٔالؿاً .٥، فقس ٔضز  ٌ

ْْ َككُشبم٘نَ ِٔن صٕلْ تعاؾت ش ز واَ ارتٺاباا  ارتاقاٛ باالٍيب ستىاس      فَِي

ق ْى َٙاأََُّٙٔكا لهُِكاؼم إيُِّكٛ َصعمك٘يم لهوهكِٕ      قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي كىا وت صٕلْ تعاؾت ش

ٍْ دًٌَِٚعا ٔعتتىن ، ادتٕاب ٌعي بقطٍٖٛ شكط الطغن ٔالتكصٖب بّي ، (1)...زإيهَْٚل 

 ِصا التكصٖب وَ جّٛ انتتعمل ٔجِٕاپ :
، صااه   إضازٚ كن الٍاؽ احملاٗٺؽت بالطغإه ٔالاصَٖ يف تبماٗغّي     ا٧ٔه :

ََغم لهٌْمِبنيمتعاؾت ش  .(2)زًََٗا ََْوٟ لهُضعم٘يي إياله لْهَب

ؾٺط وَ الٍااؽ الاصَٖ ٔقامتّي ز إٚ الطغإه ، ِٔإ  ماٜ         ال اٌ٘ :
 ؾعبتؽت :

 الصَٖ كصبٕا الطغن.ا٧ك ط ِي  ا٧ٔؾت :
 ن.ا٧ك ط ِي الصَٖ قسٲصٕا بالطغ ال اٌٗٛ :
 انتطاز أٖاً الطغٕه ٔوا بعسِا. ال الث :

لقس تمقٜ الس ٕٚ الٍبٕٖٛ وت بساٖاتّا  سز واَ انتا٤وٍؽت مثاي قااض العاسز      
ٖعزاز با٧فطاز ٔادتىا ا  القمٗمٛ إؾت أُ يف قمس اذتسٖبٗٛ فكاض  القباٟن 

 ا٫غ٦ً.ٔادتىا ا  تسخن وت 
ٔحتاأه ِإاظُ ٔمثقٗاف    مثي جاٞ فاتس وكاٛ لتاسخن صاطٖـ وت ا٫غا٦ً      

الٕصٕب بطظخاپ زُٔ زخٕه الٍاؽ ا٫غ٦ً بالػٗف ٔالاسً فكاٌات وعطكاٛ    
ذٍؽت لتٍكؼ ؾٕكتّي ، ٖٔسخن الٍاؽ أفٕاجاپ وت ا٫غ٦ً لٕجٕز انتقته٘ 

                                                           

 .158غٕضٚ ا٥ طاب  (1)
 .55غٕضٚ الٍٕض  (2)
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*ٗصأٙكت لهِكاؼ ٙكزخوْ٘    حم إيَسل َدكا١َ َُْقكضم لهوهكِٕ َٗلْهَفكتْ    ٔفقس انتاٌع ٌٔعه صٕلْ تعاؾت ش

 .(1)زيف رّٙ لهلل أف٘لدا

ٔإشا كاٌت الط٣ٖٛ البكطٖٛ لاسخٕه الٍااؽ ا٫غا٦ً جمباٛ لماٍيب ستىاس       
قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ٔأقرابْ ٔالٍاؽ انتعاقطَٖ فاُ الػٕضٚ أ ا٦ٓ  
جعماات ض٣ٖااٛ الٍاااؽ وت كاان ظواااُ هلااصا الااسخٕه بالقمااب ٔا٫غترهاااض   

 التأضغتٗٛ.الصِين لمؿٕاِس 

، ٔوهااوؽت آٖاٛ   (2)زك ىُّ َُْفٍػ َسل٢ِقَٞ  لهٌَْكْ٘تِ ِٔن وَ وٕنٕ ٗٛ لقٕلْ تعاؾت ش

  مٜ الٍحاٚ وَ وقسوا  زخٕه الٍاض.البرث ٔوا فّٗا وَ البعث 
ادتاإاب ٌعااي ، لقااس أزضك الٍاااؽ أُ ا٫قتاااُ الٺطٖاال إؾت ادتٍااٛ ، فمااصا      

    ٕ ً غابع  ؿاطٚ واَ    ت هن اهلل  ع ٔجن ٔجعن كن وػامي ٔوػامىٛ كان ٖا

 .(3)زلْٓزَُِا لهقَِّضلَط لهٌْمْغَتِقٍَٚش

تقسٖط آٖٛ الػٗاو ، بمرا  وهااوٍّٗا ٔتكاصٖب الٍااؽ     انتػألٛ الطابعٛ :
 لمطغن ،  مٜ ٔجٕٓ :

 فاُ كصبٕك ٖا ضغٕه اهلل. ا٧ٔه :
 فاُ كصبٕك ٖا ٌيب اهلل. ال اٌ٘ :
 ت بّا.فاُ كصبٕا انتعحعا  الن ج٠ ال الث :
 فاُ كصبٕا ٌعٔه القطآُ وَ  ٍس اهلل. الطابع :

فاُ كصبٕا الٕ س ٔالٕ ٗس الصٙ تٍاازٙ باْ وت فحااد وكاٛ ،      ارتاوؼ :
 . ْٔأٖاً وٕغي اذتخ ٌٔعلت آٖا  القطآُ خبكٕق

                                                           

 .2-1غٕضٚ الٍكط  (1)
 .185غٕضٚ آه  ىطاُ  (2)
 .6غٕضٚ ال احتٛ  (3)
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ٔالتدٕٖف ٔالٕ ٗس ، ٔإش  طٔوَ خكاٟل الػٕض انتكٗٛ إتكافّا بالقك
ط  اصباٛ  شكط  آٖٛ الػٗاو تكصٖب الٍاؽ بالطغان ، فقاس جااٞ القاطآُ باصك     

ِٞ التكصٖب ، وٍْ صٕلْ تعاؾت ش َِٚٞ  *َكُشَبْت ثٌَم٘رم ََْٗاٌر ِباْهَقاصيَْ  *َفأًَُا ثٌَم٘رم َفأ ِْٓول ٘ل ِباه هاِن

ٍَٞٚ  . (1)زَٗأًَُا َْاٌر َفأ ِْٓول ٘ل ِبضيٍٙح َفْضَفٍض َْاُِ

واا  :  ٔغامي ٔآلْ صاه ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ  ٔ َ ابَ  باؽ صاه : 
، إ٥ڀ  ، ٥ٔ صٺطٚ واَ وااٞ إ٥ڀ ؿتكٗااه    اهلل غبراٌْ وَ ضٖس إ٥ڀ ؿتكٗاهأضغن 

، فذُ انتاٞ ًٖٕ ٌٕح طغٜ  ماٜ ارتاعاَٟ فماي ٖكاَ هلاي       ًٖٕ  از ًٖٕٔ ٌٕح
 .(2)، مثيٲ صطأ : بطٖس قطقط  اتٗٛ  مّٗا غبٗن

مل تٍعه صٺاطٚ واَ وااٞ إ٥ ؿتكٗااه      ٔ َ ا٫واً  م٘  مْٗ الػ٦ً صاه :
 مٜ ٖسٙ ومك إ٥ ًٖٕ ٌٕح ، فذٌْ أشُ لمىاٞ زُٔ ارتعاُ ، فٺغٜ انتاٞ  مٜ 

 .(3)زإيُُا هٌَُا َطَغٟ لهٌَْا١مشدطد فصلك صٕلْ ارتعاُ ، ف

ٔمل ٍٖعه ؾ٘ٞ وَ الطٖس إ٥ بكٗن  مٜ ٖسٙ ومك إ٥ ًٖٕ  از فذٌْ أشُ 
 تت  مٜ  (4){بطٖس قطقط  اتٗٛ} هلا زُٔ ارتعاُ فدطجت ، فصلك صٕلْ

 .(5)ارتعاُ
واَ وعااٌ٘ ادتىاع باؽت ا٩ٖاتؽت الٕ ٗاس لماصَٖ كاصبٕا          انتػألٛ ارتاوػٛ :

قؽت ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ٔتأكٗس صإٌُ ِٕٔ أُ الطغن الػاب
لٗبسأ وت أٖاً ضغالتّي بّي ٔالصَٖ كصبٕا بّي  صس واتٕا ، ٔكصا الصَٖ قسٲصٕ

 ، إش أُ ا٩خطٚ زاض ذػاب وَ  ري  ىن .  امل اذتػاب

                                                           

 .6-4غٕضٚ اذتاصٛ  (1)
 .13/354الكؿف ٔالبٗاُ  (2)
 .11غٕضٚ اذتاصٛ  (3)
 .6غٕضٚ اذتاصٛ  (4)
 . 10/88السض انتٍ ٕض  (5)
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ٌَِْ٘تِٔن صٕلْ تعاؾت ش ، وَ البٍٗا  ٔالكتاب انتٍري الصٙ (1)زك ىُّ َُْفٍػ َسل٢ِقَٞ  لْه

جاٞ بْ ا٧ٌبٗاٞ أً ٥ ، ادتٕاب ِٕ ا٧ٔه ، ٔوَ خكاٟل آٖٛ الػاٗاو أٌّاا   
اٞ وٕاغاٚ لمٍيب ستىس قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ٔأُ ك طٚ البٍٗاا  الان جا   

 َ الٍاؽ وَ تكصٖبْ ٔإٌكاض ٌبٕتْ .بّا ٥ ـتٍع ؾٺط و
ٔأُ ٖغاازض الاسٌٗا ،   باس  ٖٛ البرث بقإٌُ ِٔإ كان إٌػااُ ٥   فابتسأ  آ 

ِٔصٓ انتغازضٚ ستكٕضٚ ب٠ّٗاٛ ٔاذاسٚ ِٔا٘ قارئضتْ ج اٛ ِاواسٚ ، غإاٞ        

ثمكٍُ  بانتٕ  أٔ القتن ، ٔإش ٔضز خبكٕم الػاىٕا  ٔا٧ضأ صٕلاْ تعااؾت ش   

ََْصضي ِل٢ْتَِٚككا طًَْْ٘ككا َأْٗ َكْضًٓككا َقاَهَتككا  لْعككت٠ََ٘  ٌْ َفَقككاَي هََٔككا َِٗهكك َٛ رمَخككا إيَهككٟ لهُغككٌَا١ِ َِٗٓكك

َِْٚا َطا٢ِِعنَي  . (2) زأََُ

، إش أٌْ ٖأت٘ ل٬ٌػاُ ِٕ ال اٌ٘  فّن انتٕ  ٖأت٘ طٕ اپ أٔ صّطاپ ادتٕاب 
، صااه تعااؾت    صّطاپ ، ٥ٔ  ربٚ بالقمٗن الٍازض هتَ غتتاض صتن ٌ ػْ ٔا٫ٌترااض 

َِْٔش ًِ ُِِٕ ّْ ٙمضيرْ ثََ٘لَب لهزَُُّْٚا ُمْؤ ًََٗ  ًَ ِٕ ِكَتاًبا ًمَؤُد ْي لهوه ٌَُمَ٘ت إياله بِِيْس  ْْ َْ هَِِْفػٍ َأ ا ًََٗا َكا

َّ َِْٔا َٗعََِْذظيٜ لهُؾاِكضيٙ ًِ ُِِٕ ّْ ٙمضيْر ثََ٘لَب لآلِخضَِٝ ُمْؤ  .(3) زًََٗ

ْي لهوهِٕٔوَ وعاٌ٘ ش  ا٧وط خاضد  َ إضازٚ ا٫ٌػاُ .ز أُ بِِيْس

صاه : نتا  (4){كن ٌ ؼ شاٟقٛ انتٕ   }ٔأخطد ابَ وطزْٖٔ  َ ابَ  باؽ 
كان ؾا٘ٞ ِالاك إ٥     }ٌعلت صٗن : ٖا ضغٕه اهلل فىا باه انت٦ٟكاٛ  فٍعلات   

فبؽت وت ِصٓ ا٩ٖٛ فٍاٞ انت٦ٟكٛ ٔال قمؽت وَ ادتَ ٔا٥ٌؼ ٔغااٟط   (5){ٔجّْ 
                                                           

 .185غٕضٚ آه  ىطاُ  (1)
 .11غٕضٚ فكمت  (2)
 .145غٕضٚ آه  ىطاُ  (3)
 .185غٕضٚ آه  ىطاُ  (4)
 .88غٕضٚ القكل  (5)
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الٺري ٔالٕذـ ٔالػباع ٔا٧ٌعاً ، ٔكن شٙ ضٔح أٌْ  امل اهلل ، ٔبطٖتْ وَ 
 .(1)ِالك وٗت

: وَ وعاٌ٘ ادتىع بؽت ا٩ٖتؽت أُ تكصٖب الٍاؽ لمطغن  انتػألٛ الػازغٛ
مل ٖكَ  مٜ ضتٕ الػالبٛ الكمٗٛ ، بس٥لٛ تكسٖل انتػمىؽت بطغالٛ الٍيب ستىس 

ٛ : فقاس  قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ، لٗكُٕ واَ ٔجإٓ تقاسٖط ا٩ٖاٛ الػاابق     
 كټصب ضغن وَ صبمك ٔآوَ بّي فطٖل وَ الٍاؽ .

 : كن ضغٕهٔوَ ا٫ حاظ وت بع ٛ 
بطغاالٛ الاٍيب قامٜ اهلل     كتع أٔ طاٟ ٛ وَ الٍاؽ : صإٌُ إقتاُ ا٧ٔه

ٖٔكاسصُٕ  ، ، فماٗؼ واَ ضغإه إ٥ ٍِٔااك أواٛ ٤ٖوٍإُ         مْٗ ٔآلْ ٔغمي
 بانتعحعا  الن جاٞ بّا .

الصَٖ ٖكسصُٕ بالطغٕه ذحٛ  مٜ  ريِي وَ صإٌُ قرئضٚ ال اٌ٘ : 
 الٍاؽ .

 : صإٌُ ؾسٚ ا٧شٝ الصٙ ٦ٖصْٗ الطغٕه وع زت٠ْٗ بانتعحعٚ . ال الث
بطغالٛ الٍيب قمٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ   : صإٌُ إقتاُ ضِط وَ الٍاؽ  الطابع

 بعس وغازضتْ السٌٗا . ٔغمي
الطغٕه ِٔن قتكَ أُ ٖكُٕ ِصا القإٌُ وَ الؿٕاِس  مٜ ال طو بؽت 

ٔالٍيب ، انتدتاض ٥ ، فرتٜ الٍيب ٍِاك وَ ٤ٖوَ بٍبٕتْ بعس و اضصتْ السٌٗا ، 
غٕاٞ  قب ٔفاتْ وت الٺبقٛ ٔادتٗن الصٙ بعسٓ ، أٔ ا٧وي ال٦ذقاٛ بإضٔز   

 عحعتْ وت الكتب الػىأٙ انتٍعلٛ.شكطٓ أٔ و
ٔوَ خكاٟل انتػمىؽت التكسٖل بٍبٕٚ ا٧ٌبٗااٞ كتٗعااپ ، ٔوت التٍعٖان     

٢َََِلِتكِٕ َٗك تمِبكِٕ            آًَش ًََٗ َّ ِباهوهكِٕ  َْ ك كَى آًَك ًِِمك٘ ّْ َصبِّكِٕ َٗلهٌْمْؤ َّ لهُضعم٘يم بٌَِكا أ ُكظيَي إيهَْٚكِٕ ًِك

                                                           

 .8/22السض انتٍ ٕض  (1)
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ِٕ ََٗقاه ٘ل عٌَِعَِْا ََٗأَطعَِْا ن ْفَضلَُمَ َصبَُِا َٗإيهَْٚمَ لهٌَِْقريم ّْ صمعمِو َّ َأَسٍز ًِ  .  (1)زَٗصمعموِِٕ ال ُمَفضِّقم بَْٚ

ز ٕٚ لمٍيب ستىس قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ٔأقرابْ بالكرب  مٜ  ٔفْٗ

ّْ َقْبِوكَم  الصَٖ ك طٔا ،ٔ سً ا٫ٌتقاً وٍّي ، صاه تعاؾت ش ََٗهَقْز ك شَِّبْت صمعمٌى ًِ

ٟ أََُآمٍْ َُْقضمَُا َٗال ًمَبزَِّي ِهَلوٌَِاِت لهوهِٕ ََٗهَقْز ّْ  َفَقَبضمٗل ََْوٟ ًَا ك شِّبم٘ل َٗأ ٗسمٗل َسُت َدا١ََن ًِ

 .(2)زَُبَِي لهٌْمْضَعِونَي

لٗكُٕ وَ وعاٌ٘ ادتىع بؽت آٖٛ البرث ٔالػٗاو لتن الٍيب قامٜ اهلل  
 مْٗ ٔآلْ ٔغمي لٕاٞ الػ٦ً بترىن ا٧شٝ وت جٍاب اهلل ، واع ا٫غاتىطاض    

 بالس ٕٚ ٔالتبمٗغ .
ٗكُٕ وَ وعاٌ٘ ٔجن ِٕ الصٙ ٖأت٘ بالٍكط لمطغٕه فٔوا زاً اهلل  ع 

 .مٜ وا كصبٕك ٔآشٔك فػٗأتٗك ٌكطٌاأ ٦ٓ : فأقرب   ا٩ٖٛ
: لقس ابتسأ  آٖٛ الػٗاو بادتىمٛ الؿاططٗٛ ، ٔأختتىات    انتػألٛ الػابعٛ

 جبىمٛ خربٖٛ .
أوا آٖٛ البرث فابتسأ  جبىمٛ خربٖٛ ، مثي جااٞ  كتماٛ ؾاططٗٛ بقٕلاْ     

َُِٞ َفَقْز تعاؾت ش ّْ لهُِاصي َٗأ ْرِخَى لْهَذ ّْ طمْسظيَح َْ  .(3)زَفاَطفٌََ

 مٜ ِصا التباَٖ باؽت ا٩ٖاتؽت أً أٌاْ ٍٖركاط با٫ حااظ       ِٔن وَ ز٥لٛ
الب٦ ٘ ، ٔؾاسٲ ا٧مسااع ل٪ٖاٛ القطآٌٗاٛ ، ادتإاب ِإ ا٧ٔه ، ٔكان واَ         

 ت٘ :ٖٛ وت انتقاً صإٌُ ، لتكُٕ كا٩ادتىمٛ الؿططٗٛ ٔارترب
: صإٌُ بع ٛ الطغن صبن الٍيب ستىس قمٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ ٔغامي     ا٧ٔه

  َ أب٘ أواوٛ صاه : صمت : ٖا ٌيب اهلل كي ا٧ٌبٗاٞ )

                                                           

 .285غٕضٚ البقطٚ  (1)
 .34غٕضٚ ا٧ٌعاً  (2)
 .185غٕضٚ آه  ىطاُ  (3)
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صاااه : واٟااٛ ألااف ٔأضبعااٛ ٔ ؿااطُٔ أل اااپ ، الطغاان وااَ شلااك مث٦ئاٟااٛ    
 .(1) (ٔمتػٛ  ؿط كتاپ   رياپ

 : صإٌُ فاُ كصبٕك فقس كټصب ضغن وَ صبمك.ال اٌ٘ 
 صإٌُ زت١ ا٧ٌبٗاٞ بالبٍٗا  ٔالرباِؽت.: ال الث 
 : صإٌُ ا٧ٌبٗاٞ بؿط ٖٺطأ  مّٗي انتٕ .الطابع 

 : صإٌُ زت١ ا٧ٌبٗاٞ بالعبط .ارتاوؼ 
 .ٔالعبط كتع ظبٕض ِٕٔ الكتاب ٔانتٕا   ٔالتصكري ٔالبؿاضٚ ٔا٫ٌصاض 

ٖاسه  ماٜ التغااٖط     عباط ري( وت آٖٛ الػاٗاو  ماٜ ال  إُ  ٺف )الكتاب انتٍ
ٔلٕ  مٜ ضتٕ انتٕجبٛ ادتعٟٗاٛ لبٗااُ أُ الاٍيب قامٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ       ،  بٍّٗىا

 ٔغمي ظتاِس بالٕذ٘ ٖٔقًٕ بالتبمٗغ.
 .(2)(العٵبٮٕض: الكٳتابٮ. ٔالعٲبٕض: اغي الكتاب الصٙ أٌعه  مٜ زأزٔ)

 متؼ وطا .وت القطآُ ٔوت ذؽت ٔضز ل   )العبط( 

ََٗهَقْز َكَتبَِْا ِفٛ لهُظبم٘صي تعاؾت شوطٚ ٔاذسٚ بقٕلْ فْٗ فقس ٔضز ل   )العبٕض( 

  َْ ُْ لََْصَض َٙضيثمَٔككا َِْبكاِرٜ لهُقككاِهشم٘ ّْ َبْعككِز لهككشِّْكضي َأ أ ااي وااَ  ٕ، ِٔاا(3)زًِك

، عبٕض ، التٕضاٚ ٔا٫صتٗن ٔالقطآُالٔضز  َ ابَ  باؽ أٌْ صاه :  زأز ، لصا
ٔا٧ضأ ، ٔالصكط ا٧قن الصٙ ٌػدت وٍْ ِصٓ الكتب الصٙ وت الػاىاٞ  

 .(4)أضأ ادتٍٛ
طٕبٜ  :ِٕٔ أٔه العبٕض  -وكتٕب وت العبٕض ٔ َ والك بَ زٍٖاض صاه :

نتااَ مل ٖػاامك غاابٗن ا٧ئااٛ ، ٔمل ظتااالؼ ارتٺاااٟؽت ، ٔمل ٖ اا٘ٞ وت ِااي      

                                                           

 . 3/298السض انتٍ ٕض  (1)
 .2/86العؽت  (2)
 .105غٕضٚ ا٧ٌبٗاٞ  (3)
 .7/110السض انتٍ ٕض  (4)
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انتػتّعٟؽت ، ٔلكَ ِىْ غٍٛ اهلل  ع ٔجن ، ٔإٖاِا ٖتعمي بالمٗن ٔالٍّااض ،  
وت ذٍّٗا ، ٥ٔ ٖتٍامثط وَ ٔضصّا و مْ و ن ؾحطٚ تٍبت  مٜ ؾط ت٤ت٘ ئطتّا 

 .(1)ؾ٘ٞ ، ٔكن  ىمْ بأوطٙ ، لٗؼ شلك و ن  ىن انتٍافقؽت
ٔانتدتاض أُ العبط ٔالعبٕض أ اي واَ أُ غتاتل بكتااب أذاس ا٧ٌبٗااٞ ،       

ٖ٘م ِفٛ لهظُّبمضيفطع المٕح احمل ٕ  ، صاه تعاؾت ش ْٔكأٌ ١ٍْٛ َفَعو   .(2)زَٗك ىُّ َؽ

بالبٍٗااا  ٔالعبااط ٖااا ستىااس ِٔاان ٖكااس تقااسٖط آٖااٛ الػااٗاو ، صااس ج٠اات  
 .ادتٕاب ٌعي لتكُٕ وعحعا  ا٧ٌبٗاٞ ضلتٛ  اوٛ لمٍاؽٔالكتاب انتبؽت ،

ٔوااَ لٺااف اهلل أُ وااا أمثااط بااْ ا٧ٌبٗاااٞ آٖااا  باااِطا  ، خاضصااٛ لمعااازٚ  
 لرت ٗب الٍاؽ با٫قتاُ ، ٔجتسٖس جتمٗا  اذتحٛ ٔالربِاُ.

ْْ َككُشبم٘نَ ِٔن صٕلْ تعاؾت ش زبؿااضٚ غا٦وٛ الاٍيب ستىاس قامٜ اهلل      فَِي

أً ٥ ، انتدتاض ِٕ   ي مْٗ ٔآلْ ٔغمي وَ ا٫ تٗاه ٔالقتن ، ٧ُ التكصٖب أ
ال اٌ٘، إفتا ت ٗس ا٩ٖٛ حتصٖط الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ٔانتػمىؽت واَ  

 انتؿطكؽت .
الت ػري ٔارتام وت ادتعٞ الػابع ٔالتػعؽت بعس انتاٟٛ وَ ِصا  صمتٔصس 

 بت ػري ِصٓ ا٩ٖٛ الكطقتٛ .
التكصٖب أ ي وَ القتن ، ٔالقتن أؾس ٔطأٚ ، ٔلٗؼ كن وَ ٖكاصب  )

الطغن ٖقًٕ بقتن الطغٕه أٔ ٖتٕاط١  مٜ صتمْ ، ٔفْٗ ز ٕٚ لمىػمىؽت لعسً  
اغتعىاه الػٗف غ٦ذاپ نس الصَٖ ٖكاصبُٕ باالٍيب ستىاس قامٜ اهلل  مٗاْ      

ط بادتساه اذتػَ ، ٔوٍْ آٖا  القطآُ ، صاه تعاؾت ٔآلْ ٔغمي ٖٔسه  مْٗ ا٧و

ّمش َٛ َأْسَغ  .(1)((3) زََٗداِرهْٔمٍْ ِباههِتٛ ِٓ

                                                           

 .6/290السزض انتٍ ٕض  (1)
 .52غٕضٚ القىط  (2)
 .125غٕضٚ الٍرن   (3)



   205معامل اإلميان / ج   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  30

 ٛ ْْ َككُشبم٘نَ : لقاس ٔضز صٕلاْ تعااؾت ش    انتػألٛ ال اوٍا ز مثا٦ث واطا  وت   إي

 :القطآُ ِٔ٘ 
: وااا ٔضز وت آٖااٛ الػااٗاو ٔالاان جاااٞ  بعااس آٖااٛ القطباااُ   ا٩ٖااٛ ا٧ٔؾت 

الػابقؽت ٖأت٘ كن ٔاذس وٍّي بقطباُ تأكمْ الٍاض ، ٧ُ ٔز ٕٝ أُ الطغن 
ُ فااأٌّي مٗااْ ٔآلااْ ٔغاامي مل ٖااأ  بّااصا القطبااا    الااٍيب ستىااساپ قاامٜ اهلل    

ْْ َكُشبمَ٘نغٗكصبٌْٕ، لصا صاه تعاؾت ش ز فأخرب  ا٩ٖٛ  َ تكصٖب ؾٺط فَِي

وَ الٍاؽ لمطغن وع زت٠ّٗي ؿتا ِٕ أ اي وَ القطباُ إش أ ّطٔا انتعحعا  
 تسه  مٜ قسو ٌبٕتّي . الن

لتكُٕ آٖٛ الػٗاو وَ آٖا  ؾّازٚ انتػامىؽت  ماٜ الٍااؽ ٔصٕلاْ تعااؾت      

إش جتعن آٖٛ الػٗاو انتػمىؽت ٖؿاّسُٔ  ماٜ    (2) زِهَتل ُ٘م٘ل ؽمََٔزل١َ ََْوٟ لهُِاؼيش

 أوٕض :
: تكصٖب طاٟ ٛ وَ الٍاؽ لمٍيب ستىس قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي  ا٧ٔه

 بّا .ٔانتعحعا  الن جاٞ 
طاٟ ٛ صإٌُ ِٕٔ : تكصٖب : ٔجٕز صإٌُ وع بع ٛ كن ٌيب ٍِاك ال اٌ٘ 

 .وَ الٍاؽ بطغالتْ
فىَ إ حاظ القطآُ أٌْ ظتعن انتػمىؽت و٤ِمؽت لمؿّازٚ ل٨ٌبٗاٞ بقٗاوّي 
بالتبمٗغ بّا ، ٔاهلل  ع ٔجن ضظصّاي الارباِؽت ٔانتعحاعا  الان تاسه  ماٜ       

 .أقطٔا  مٜ تكصٖبّيقسو ٌبٕتّي ، كىا ٖؿّسُٔ  مٜ الصَٖ 
أُ ا٧واي  ) أٌاْ صااه   َ الٍيب ستىس قمٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ ٔغامي     ٔضٔٝ

ٍ٭اا     الػال ٛ تقٕه هلي : كٗف تؿّسُٔ  مٍٗا ٔمل تؿااِسٌٔا ، فٗقٕلإُ أ ٯمٻى٭
 ٍِٔاك أوطاُ : (1) (ٌيبٶ اهلل ؿتا أټٌٯعځه٭  مْٗ وَ كتاب اهلل

                                                                                                                                                

 .108ادتعٞ الػابع ٔالتػعُٕ بعس انتاٟٛ وَ ت ػريٌا وعامل ا٫قتاُ وت ت ػري القطآُ م(1)
 .143غٕضٚ البقطٚ  (2)
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بمااٗؼ إؾت ِٔباإط إ، مٛ بااؽت صااإٌُ التكااصٖب ِااصا    قااصااإٌُ : أ٥ٔپ 
 ا٧ضأ، ادتٕاب ٌعي .

: ِن ٖبقٜ انتكصبُٕ لمطغن  مٜ ذاهلي وَ ذٗث العسز ٔادتّاط  مثاٌٗاپ  
بالتكااصٖب ٔؾااسٚ إٖااصاٞ الطغاان ٔأقاارابّي ، ادتاإاب ٥ ، فىااَ وعاااٌ٘    

أُ  (2) زَدا١مٗل ِباْهبََِِّٚاِت َٗلهظُّبمكضي َٗلْهِلَتكاِب لهٌْمكِِريي   ٔز٥٥  صٕلْ تعاؾت وت آٖٛ الػٗاو ش

ٖٔقابماْ   ٖٔعزاز  سز انت٤وٍؽت وع كن ٖإً ، ، الٍاؽ ٖتسبطُٔ بّصٓ ا٩ٖا  
 . الٍقل وت  سز انتكصبؽت لمطغن

ِٕٔ الصٙ جتمٜ وت بع اٛ الاٍيب ستىاس قامٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ ٔغامي فقاس         
ظذف  ؿطٚ آ٥ب وَ انتؿطكؽت وت وعطكٛ ارتٍسو وت الػٍٛ ارتاوػٛ لمّحطٚ 

ٔاغااتباذتّا ، فمىااا ضز اهلل  لٗٺٕصاإا وسٍٖااٛ الطغاإه ّٖٔااسزٔا باصتراوّااا   

ًِِِنَي لْهِقَتككايَ ، ٔصاااه غاابراٌْ شكٗااسِي  حااع ض٣غاااٞ  (3) زََٗكَفككٟ لهوهككٕم لهٌْمككْؤ

كتع وعؿاض ِصا العسز  ٍسوا تٕجْ الٍيب ستىس قمٜ  َ الؿطك وَ صطٖـ 
لمّحطٚ ، ٔكاُ ِاصا العحاع   اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ل تس وكٛ وت الػٍٛ ال اٌٗٛ 

أُ التكصٖب بالطغن لَ ٖهط الس ٕٚ : خعٖاپ لمك اض ، ٔوكساصاپ لقإٌُ ِٕٔ 
 .إؾت اهلل

 .لٍاؽاِساٖٛ ٥ٔ قتٍع وَ حتقٗل أغباب 
 أوٕض :لصا جاٞ  آٖٛ البرث بتصكري الٍاؽ ب

غٕاٞ آوَ ٔقسٲو با٧ٌبٗاٞ أٔ أٌْ  زت١ انتٕ  ل٬ٌػاُصإٌُ ِٕٔ  ا٧ٔه :
 سو بّي.مل ٖك

 ف٦بس أُ قتٕ  ٖٔغازض السٌٗا.

                                                                                                                                                

 .1/101الٍكت ٔالعُٕٗ  (1)
 .184غٕضٚ آه  ىطاُ  (2)
 . 25غٕضٚ ا٧ذعاب  (3)
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 .ِصٓ انتغازضٚ بساٖٛ لعامل جسٖس صإٌُال اٌ٘ : 
  امل اذتػاب ٔادتعاٞ .صإٌُ  ال الث :

ٔغمي فتصاكطٔا ٔآلْ  َ انتػتٕضز ، صاه : كٍا  ٍس الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ )
السٌٗا ٔا٩خطٚ ، فقاه بعهّي : إفتا السٌٗا با٦غ ل٪خاطٚ فّٗاا العىان ٔفّٗاا      
الك٦ٚ ٔفّٗا العكاٚ ، ٔصالت طاٟ ٛ وٍّي : ا٩خطٚ فّٗاا ادتٍاٛ ، ٔصاالٕا واا     

مي :  وا السٌٗا وت ا٩خطٚ ٔغٔآلْ ؾاٞ اهلل ، فقاه ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 
إ٥ كىااا قتؿاا٘ أذااسكي إؾت الااٗي فأزخاان إقاابعْ فٗااْ فىااا خااطد وٍااْ فّاا٘    

 .(1)(السٌٗا
مل ا٩خاطٚ  ا ا  ٔوَ خكاٟل القطآُ أُ ا٩ٖا  الان ٌعلات خبكإم   

ؿتا ظتعمّا ذانطٚ وت الٕجٕز الصِين  ٍس ك ريٚ ٔوتعسزٚ انتهاوؽت ٔالس٥ٟن 
ٔجتعمْ ٖسضك أٌْ وت  امل غ ط  ال عن ،ا٫ٌػاُ لٗػترهطِا وت  امل القٕه 

 ٔوقبن  مٜ الطذٗن ، ٔعتتاد اؾت وتاع وت بٗساٞ ٖكُٕ انتساض فّٗا  مٜ العىن
، صاااه تعاااؾت  فٗبااازض إؾت فعاان الكاااذتا  ، ٖٔتحٍااب إضتكاااب الػاا٠ٗا      

ّْ َٙعٌَْْى ًِْجَقاَي َسصٍُٝ خًَْٚضل ََٙضٖ ش ّْ َٙعٌَْْى ًِْجَقاَي َسصٍُٝ َؽضًّ *فٌََ  .(2)زل ََٙضًََٖٗ

فىَ فهان اهلل  اع ٔجان  ماٜ ا٫ٌػااُ ِساٖتاْ لتكإض أذإاه  اامل          
 اذتػاب ٔادتعاٞ ِٕٔ وت السٌٗا .

: أخارب  آٖاٛ البراث  اَ إٖ ااٞ ا٧جاط ٔال إاب ٖإً         انتػألٛ التاغاعٛ  
القٗاوٛ لبٗاُ وػألٛ ِٔ٘ أُ انت٤وَ ٖمقٜ ؾٺطاپ وَ أجطٓ وت اذتٗااٚ الاسٌٗا ،   

ع لبٗاُ ا٧جط العاً إؾت جاٌاب ا٧جاط ارتاام ،    ٔجاٞ  ا٩ٖٛ بكٗغٛ ادتى
 ٔوَ العاً ٔجٕٓ :

                                                           

 .18/270انتػتسضك  (1)
 .8-7غٕضٚ العلعلٛ  (2)
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ضفع الهعف ٔالصه  َ انتػامىؽت ، كىاا وت صٕلاْ تعااؾت     صإٌُ : ا٧ٔه 

 .(1)ز...ََٗهَقْز ََُقَضك ٍم لهوهٕم ِبَبْزٍص َٗأَُْتمٍْ َأِسههٌٞش

 انتعاٌاٚ وت ا٧بساُ .إٌقٺاع صإٌُ : ال اٌ٘ 

ّْ َُٙتقي لهوهكَٕ  ، صاه تعاؾت شالطظو الكطٖي تٕال٘ أفطاز  صإٌُ :ال الث  ًََٗ

ّْ َٙتََ٘كهكْى ََْوكٟ لهوهكِٕ فَٔمكَ٘ َسْغكبمٕم          *َْٙذَعْى هَٕم ًَْدَضًدا  ًََٗك ّْ سَْٚكحم ال َْٙشَتِغكبم  ََْٗٙضطمقْٕم ًِ

١ٍْٛ َقْزًصل ُْ لهوهَٕ َباِهغم أًَْضيِٖ َقْز َدَعَى لهوهٕم ِهل ىِّ َؽ  .(2)زإي

 تغري أذٕاه الٍاؽ وت انتسٍٖٛ ، ٔإظزِاض أغٕاصّا .صإٌُ : الطابع 
غٕاٞ وت وكٛ صبن وَ ؾطٔض انتؿطكؽت انتػمىؽت  إذرتاظصإٌُ : ارتاوؼ 

 . إش ٖمعً ِصا ا٫ذرتاظ أِمٗٛ ٔتٕفٗقاپ وَ  ٍس اهللاهلحطٚ أٔ بعس اهلحطٚ 

، ٔبٍّٗىاا  ز وطتؽت وت آٖاٛ الػاٗاو   ك شَِّب: ٔضز  وازٚ شانتػألٛ العاؾطٚ 

 ىًٕ ٔخكٕم وَ ٔجْ ، فٍّاك وازٚ ل٬لتقاٞ ٔأخطٝ ل٬فرتاو بٍّٗىا ، 
 أوا وازٚ ا٫لتقاٞ فىَ جّا  :

 : قٗغٛ ال عن لكن وٍّىا .ا٧ٔؾت 
 : إحتاز انتٕنٕع ِٕٔ تكصٖب الطغن .ال اٌٗٛ 
 : ق ٛ التٍعٖن لكن وٍّىا ٔلغٛ ادتىمٛ ارتربٖٛ .ال ال ٛ 
يب ستىس قامٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ ٔغامي بقٕلاْ      : تٕجْ ارتٺاب لمٍالطابعٛ 

ْْ َكُشبمَ٘نتعاؾت ش ّْ َقْبِوكمَ     ز ٔذتٜ صٕلْ تعااؾت ش فَِي زفاٌاْ  َفَقكْز ك كشَِّب صمعمكٌى ًِك

 أٖهاپ خٺاب لمٍيب ستىس قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي بسلٗن وَ صبمك .

                                                           

 .123غٕضٚ آه  ىطاُ  (1)
 .3-2غٕضٚ الٺ٦و  (2)
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ِٔن ٖسه ِصا الم    مٜ إضازٚ ارتٺاب ارتام لمٍيب ستىس قمٜ اهلل 

ّْ َقْبِوكمَ  صمعمكٌى  غمي ادتٕاب ٌعي ، ف٦ غتاطب بم   ش مْٗ ٔآلْ ٔ ز أٖااً  ًِك

ِٕ إش ٥ ٌيب وكاذب ٧ٖاً  ٫إ يب ستىس قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغميٌبٕٚ الٍ
 ذٗاتْ، ٔلٗؼ وَ ٌيب بعسٓ .

 مْٗ ٔآلْ ٔغمي : احتاز ق ٛ الطغالٛ بؽت الٍيب ستىس قمٜ اهلل  ارتاوػٛ
ضتَ و٭عاؾٳط قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي )، صاه الٍيب ستىس ٔالطغن الػابقؽت 

 .(1) (ا٧ٌبٗاٞ أ٥ٔز  ٭٦  زٍٍٖا ٔاذس
ٔاذس ِٔاي واَ أوّاا  ؾاتٜ ،      ٔوعٍٜ أ٥ٔز  ٦  أٙ كا٫خٕٚ ٧ب

ٔمسٗت ِصٓ ا٧وّا   ٦  ٧ُ العٔجٛ ادتسٖسٚ كالعمٛ بالٍػابٛ لمعٔجاٛ   
ً الػابقٛ ، لبٗاُ ٔجٕز ٔجٕٓ ؾبْ بؽت ا٧ٌبٗاٞ ٔأُ الٍػبٛ بٍّٗي ِ  ٘ العىإ

لتقاٞ بٍّٗي ٔأخطٝ ل٬فرتاو ، ٔواَ  ٔارتكٕم وَ ٔجْ ، فٍّاك وازٚ ل٬
 وازٚ ا٫لتقاٞ أوٕض :

ٔبؽت ، ٘ اهلل  ع ٔجن ٖٕٔذالٕذ٘ ، فمٗؼ وَ ٌيب إ٥ صإٌُ  ا٧ٔه :
الٕذ٘ لمطغن ٔالٕذ٘ ل٨ٌبٗاٞ  ىًٕ ٔخكٕم وٺمل ، فالٕذ٘ لمطغن 

 ٗاٌااپ ، ٖٔػاىع وٍاْ ، بٍٗىاا الاٍيب      أ ّط ٔأبؽت ، إش أُ الطغٕه ٖطٝ انتمك 
ٖػىع الٕذ٘ وَ  ري أُ ٖطٝ انتمك ، ٔصس ٖأت٘ الٕذ٘ إؾت الٍيب بط٣ٖا وٍاً 
ٔلكٍْ ٖسضك أٌّا ٔذ٘ ، ٌعي ٥ ٖقف ا٧وط  ٍس ِصٓ الكٗ ٗٛ وَ الٕذ٘ إش 

َْ ِهَبَؾكٍض    ٖػىع الٍيب انتمك الصٙ ٖبع ْ اهلل  ع ٔجن ، صااه تعااؾت ش   ًََٗكا َككا

ْْ ٙمَلوٌَِّ َٛ بِِيْسُِِٕ ًَا ََٙؾا١م إيُُكٕم  َأ ّْ ََٗصل١ِ ِسَذاٍب َأْٗ ٙمْضِعَى َصعم٘ال فَٚمِ٘س ٕم لهوهٕم إياله َٗسًْٚا َأْٗ ًِ

َٛ َسِلٌٍٚ  .(2)زَِْو

                                                           

 .3/383ت ػري ابَ ك ري  (1)
 .51غٕضٚ الؿٕضٝ  (2)
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انتعحعٚ ٔا٧واط ارتااضو الاصٙ ظتاطٙ  ماٜ ٖاس الاٍيب أٔ        صإٌُ  ال اٌ٘ :
 الطغٕه.

 ٔحتتىن انتعحعٚ بؽت الٍيب ٔالطغٕه ٔجِٕاپ :
 التػأٙ ، إش تكُٕ وعحعٚ الٍيب ٔالطغٕه ؿتطتبٛ ٔاذسٚ . : أ٥ٔپ

 وعحعٚ الطغٕه أ ّط ٔأصٕٝ وَ وعحعٚ الٍيب. مثاٌٗاپ :
 وعحعٚ الٍيب أ ّط ٔأبؽت وَ وعحعٚ الطغٕه. مثال اپ :

 .التباَٖ وت ا٫حتاز ٔالتعسز ضابعاپ :
ٔانتدتااض ِإ ال ااٌ٘     ٔأُ وعحعا  الطغٕه أك ط وَ وعحعا  الاٍيب ، 

 .الػ٦ً  سز وَ ا٧ٌبٗاٞ  مّٗي كىا ٖتبؽت التعسز وت وعحعا   بع،ٔالطا
: زت١ الٍيب ستىس قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ٔالطغن الػابقؽت  لػازغٛا

باذتحخ الباِطٚ الن تسه  مٜ قسو ٌبٕتّي  ٗث ٖكُٕ تكصٖب أٙ ٔاذس 

صمعمكوََِا ِباْهبََِِّٚكاِت   َهَقكْز َأْصَعكوَِْا   ، صاه تعااؾت ش   مٜ الصَٖ ٖكصب بٍبٕتْوٍّي ذحٛ 

ََ٘ لهُِاؼم ِباْهِقْغِط َْ هَِٚق   .(1)زَٗأََُْظهَِْا ًَعَٔمٍْ لْهِلَتاَب َٗلهٌَِْٚظل

: وٍاجااٚ الاصَٖ ك اطٔا بالتكاصٖب بالطغاالٛ ، لاصا كااُ ا٧واط          الػابعٛ

َْبانتعطٔب ٔالٍّ٘  َ انتٍكط ٔاجباپ ، صاه تعاؾت ش ًٌُٞ َْٙزْم٘ ًِِْل ٍْ أ   ّْ  َْٗهَتل 

ّْ لهٌْمَِْلكككككضي َٗأ َْٗه٣ِكككككَم ٓمكككككٍْ   َْ َْككككك َِْٔكككككْ٘ ََٙٗ َْ ِبكككككاهٌَْْعضمِٗ   ََٗٙكككككأًْمضمٗ إيَهكككككٟ لْهدَْٚكككككضي 

َْ  .(2)زلهٌْمْفِوشم٘

: تطؾاس ا٧شٝ  اَ تكاصٖب ا٧ٌبٗااٞ ، ٔذتإو الهاطض بالٍااؽ        ال اوٍٛ 
، إش أٌّي ٖامىُٕ أٌ ػّي ٔ ريِي ، خكٕقاپ شا  الصَٖ ٖكصبُٕ بالطغن 

                                                           

 .25غٕضٚ اذتسٖس  (1)
 .104غٕضٚ آه  ىطاُ  (2)
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فمصا تعقبت آٖٛ البرث آٖٛ الػٗاو بالتصكري بانتٕ  ٔأٌْ  اصبٛ كان إٌػااُ ،   
 لٗي .ا٧لٗكُٕ وَ وعاٌْٗ أُ الصَٖ كصبٕا الطغن ٖمقُٕ العصاب 

اؽ أُ الٍبٕٚ لٗػت وكتػبٛ ، ٔوَ فهن اهلل  ع ٔجن ٔاذتحٛ  مٜ الٍ
 اٌْجتّس انت٤وَ بالعبازٚ ٔالتقٕٝ ٔا٫وػاك  َ القباٟس ٔانتكطِٔا  فٔلٕ ا

لهوهكٕم َأَْْوكٍم سَْٚكحم    ٍٖاه الٍبٕٚ ، إفتا ِ٘ باختٗاض وَ  ٍس اهلل ، ٔوت التٍعٖان ش   ٥

ّْ ََٙؾا١مٔصاه تعاؾت ش (1) زَْٙذَعىم صيَعاَهتَٕم ًَ ٌََٞ  .(2) زٙمؤُِْٛ لْهِشْل

ٔالٍػبٛ بؽت الٍبٕٚ ٔاذتكىٛ وت ا٩ٖاٛ أ ا٦ٓ  ىإً ٔخكإم وٺمال ،      
ٖا٤ت٘   } َ ابَ  باؽ وت صٕلْ ٔاذتكىٛ ، ٔ)فالٍيب ٤ٖتٜ الٕذ٘ ٔالتٍعٖن 

صااه : انتعطفاٛ باالقطآُ ٌاغادْ ٔوٍػإخْ ، ٔستكىاْ        (3){اذتكىٛ واَ ٖؿااٞ   
 .(4) (ٔوتؿابّْ ، ٔوقسوْ ٔو٤خطٓ ، ٔذ٦لْ ٔذطاوْ ، ٔأو الْ

ٞٮ}ٔصاه الػسٙ ) ٛٻ و٭َ ٖ٭ؿ٭آ ٕٲٚ{ٖٮ٤ٯتٳٜ الٽرٳكٽى٭  .(5) (: ِ٘ الٍب
ٌقٺعت الٍبٕٚ بٕفازٚ الٍيب ستىس قمٜ اذتكىٛ أ ي وَ الٍبٕٚ ، ٔألكَ 

ك ككىُّ َُْفككٍػ َسل٢َِقككٞ  اهلل  ااع ٔجاان بااسلٗن آٖااٛ البرااث ش إؾتاهلل  مٗااْ ٔآلااْ ٔغاامي 

ٌَِْ٘ت ٔبقٗت ٌعىٛ اذتكىٛ فه٦پ وَ اهلل  ع ٔجن  مٜ الٍاؽ ٔأٔتاازاپ   (6)زلْه

 وت ا٧ضأ لت بٗت  بازٚ الٍاؽ هلل  ع ٔجن .
كىااٛ نااٗاٞ انتعطفااٛ،  الػاا٦ً(: اذت) مٗااْ  الكااازوا٫واااً جع طصاااه )

 . ٔورياث التقٕٝ

                                                           

 .124غٕضٚ ا٧ٌعاً  (1)
 .269غٕضٚ البقطٚ  (2)
 .269غٕضٚ البقطٚ  (3)
 .2/205السض انتٍ ٕض  (4)
 .2/110الكؿف ٔالبٗاُ  (5)
 .185غٕضٚ آه  ىطاُ  (6)
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ٔوا أٌعي اهلل  ماٜ  باس واَ  باازٓ ٌعىاٛ أٌعاي ٔأ ااي ٔأضفاع ٔأجاعه          
اذتكىٛ صااه اهلل  عٔجان: ٖا٤ت٘ اذتكىاٛ واَ ٖؿااٞ ٔواَ ٖا٤           ٔأبّٜ وَ

   .(1) (ٔوا ٖصكط إ٥ أٔلٕا ا٥لباب اذتكىٛ فقس أت٘ خريا ك ريا
  . ع ٔجن: كن وَ الطغن جاٞ بالكتاب انتٍعه وَ  ٍس اهلل التاغعٛ 

 : جّا أوا وازٚ ا٫فرتاو فىَ 
ذاه ٔ ٍس ٌعٔه القطآُ ، أوا تكصٖب فّٕ : تكصٖب الك اض لمٍيب  ا٧ٔؾت

الك اض لمطغن الػابقؽت فقاس فاا  أٔاٌاْ ، لبٗااُ  ماي التاأضٖذ وت القاطآُ،        

َّ تعاؾت ش، صاه ٔالصٙ و٦كْ ِساٖٛ الٍاؽ ل٬قتاُ  ّم َُق كُّ َْوََْٚم َأْسَغ َُْش

ّْ لْهَغاِفِونَي ّْ َقْبوِِٕ هٌَِ ْْ ك َِت ًِ َْ َٗإي  .(2)زلْهَقَقكي بٌَِا َأَْٗسَِْٚا إيهََْٚم ََٓشل لْهق ْضآ

ز واَ القكال الان    ك ىُّ َُْفٍػ َسل٢ِقَٞ  لهٌَْكْ٘تِ ِٔن صٕلْ تعاؾت وت آٖٛ البرث ش

ٌعي بمراا  وإ  ا٧جٗااه الػاابقٛ ٔبقااٞ      تؿري إلّٗا ا٩ٖٛ أ ٦ٓ ، ادتٕاب 
 الرتاث ٔا٧ط٦ه .

: تكصٖب الك اض لمٍيب ستىس قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي  مٜ ضتٕ ال اٌٗٛ 
القهااٗٛ الؿدكااٗٛ رتكاإم ٌبٕتااْ ، بٍٗىااا شكااط  ا٩ٖااٛ تكااصٖب الك اااض  
لمطغن الػابقؽت  مٜ ضتٕ العىإً الىإ ٘ ، ٔالاصٙ ٍٖران إٖهااپ ٫ضازٚ      

 ه .تكصٖب كن ضغٕ
بٕا الٍيب ستىساپ قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي  ري : القًٕ الصَٖ كصٲال ال ٛ 

َْ٘ي ُمٍ٘ح ا٧صٕاً الصَٖ كصبٕا ضغمّي ، صاه تعاؾت ش ّْ َقْبؤِيٍْ َق ًِ َّ ٍْ ََُبأ  لههِشٙ َأَهٍْ َْٙأُِٔي

                                                           

 .1/215أٌاط البراض  (1)
 .3غٕضٚ ٖٕغف  (2)
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َّ َٗلهٌْمؤَُِْفَلاِت ٍَ ََٗأْفَشابِ ًَزَْٙ َْ٘ي إيْبَضلِٓٚ َْ لهوهٕم  ََْٗارٍ َٗثٌَم٘رَ ََٗق أََُتْٔمٍْ صمعمو ٔمٍْ ِباهبََِِّٚاِت فٌََا َكا

َْ ّْ َكاُم٘ل َأُف غَٔمٍْ َْٙعوٌِم٘ ٌَٔمٍْ ََٗهِل  .(1) زهَِْٚعِو

ختل الطغٕه ستىس قمٜ اهلل التباَٖ وت الكتاب انتٍعه ، فقس ا: الطابعٛ 

ُِبَْٚاًُكككا ِهل كككىِّ ٔجعماااْ اهلل  اااع ٔجااان ش ،  بٍاااعٔه القاااطآُ  مٗاااْ ٔآلاااْ ٔغااامي

١ٍْٛ ّْ       ، صاه تعاؾت ش(2)زَؽ َّ َٙزَْٙكِٕ ًِك ََٗأَُظهَِْا إيهََْٚم لْهِلَتاَب ِبكاْهَشقِّ ًمَقكزًِّقا هٌَِكا َبكْٚ

 ِٕ ًٌِِا َْوَْٚك َْٚٔ ًَٗم الػاىأٖٛ الػاابقٛ   ٔوّٗىٍااپ أٙ ؾااِساپ  ماٜ الكتاب      (3)زلْهِلَتاِب 

 .بالكرٛ
ٔفْٗ ؾاِس : لقس شكط  آٖٛ البرث ًٖٕ القٗاوٛ ، انتػألٛ اذتازٖٛ  ؿطٚ 

 ، بأُ الاٍيب ستىاساپ قامٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ ٔغامي جااٞ با٫خبااض  اَ انتٗعااز          
 ٔٔجٕب اغتعساز الٍاؽ لْ ، ٍِٔاك وػألتاُ :

 : ِن جاٞ ا٧ٌبٗاٞ الػابقُٕ بالتصكري بالًٕٗ ا٩خط.ا٧ٔؾت 
ٔذتىٗٛ الٕصإب  ، ا٧ٌبٗاٞ بالًٕٗ ا٩خط بٕا : ِن ٖعمي الصَٖ كصٲال اٌٗٛ 

 لمرػاب . بؽت ٖسٙ اهلل

ًََٗكا  أوا انتػألٛ ا٧ٔؾت ، فادتٕاب ٌعي ، ِٕٔ وَ وكازٖل صٕلْ تعااؾت ش 

َّ ًَٗمِِشصيٙ  َّ  .(4)زُمْضِعىم لهٌْمْضَعِونَي إياله ًمَبؾِّضيٙ

فااادتٕاب ٌعااي ، إش ٖااسه تكااصٖبّي ل٨ٌبٗاااٞ  مااٜ ، ٔأوااا انتػااألٛ ال اٌٗااٛ 
التكصٖب بانتعاز الصٙ ِٕ وَ أقٕه السَٖ ، ٔتسه آٖٛ البرث  ماٜ إختااش   

                                                           

 .70غٕضٚ التٕبٛ  (1)
 .89غٕضٚ الٍرن  (2)
 .48غٕضٚ انتاٟسٚ  (3)
 .48غٕضٚ ا٧ٌعاً  (4)
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كن ٌيب ا٫خباض  َ ًٖٕ القٗاوٛ ٔغٗمٛ وباضكٛ دتصب الٍاؽ لػبن اهلساٖاٛ  
 .ٔا٫قتاُ ، ٔالعجط  َ الك ط ٔاله٦لٛ ٔالتكصٖب 

صااه : واا واَ  باس وا٤وَ      مي )ٔ َ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغ
ٔواا واَ  باس      ٖسخن ادتٍٲٛ إ٥ڀ أټضٙ وقعسٓ وَ الٍٲاض لٕ أغاٞ لٗعزاز ؾكطاپ،
 .(1) (ٖسخن الٍٲاض إ٥ڀ أټضٙ وقعسٓ وَ ادتٍٲٛ لٕ أذػَ اظزاز ذػطٚ

صربٓ بصا  البسُ وَ ٌػاُ عاز بالبسُ ٔالطٔح ، إش ٖبعث كن إٖٔكُٕ انت
الصٙ فاضو بْ اذتٗاٚ السٌٗا ، ٔلٗؼ البسُ انت ال٘ الصٙ تتمبؼ بْ الاطٔح وت  

 . امل الربظر كالصٙ ٖطٝ وت انتٍاً 

ُْ لههكِشٜ  ٔٔضز ل   )انتعاز( وطٚ ٔاذسٚ وت القاطآُ بقٕلاْ تعااؾت ش    إي

َْ َهَضلرَُّن إيَهٟ ًََعاٍر ق ْى َصبِّٛ َأَْْو ّْ   َفَضَض َْوََْٚم لْهق ْضآ ًََٗك ّْ َدا١َ ِباهْٔمكَز٠  ٍم ًَ

ٍََي ًمِبنٍي  . (2)زٓمَ٘ ِفٛ َم

 .(3)ٔ َ ابَ  باؽ : انتعاز وت ا٩ٖٛ أ ٦ٓ وكٛ
ً  ٔانتدتاض أُ انتعاز وت ا٩ٖٛ ِإ ادتٍاٛ لبٗااُ أُ     خام ، ٔ اً ، ٔالعاا

القطآُ ٖس ٕ إؾت ا٩خطٚ ، ٖٔبؿط انت٤وٍؽت بال ٕاب بالمبث الساٟي وت ادتٍٛ ، 
ٔإخبااض بأٌاْ   ، ٔفْٗ بعث لمػكٍٗٛ وت ٌ ؼ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي 

 صاً بالتبمٗغ ٔأزاٞ الطغالٛ .
ٔفٗاْ  ، لقاس شكاط  آٖاٛ البراث ال إاب ٔا٧جاط        انتػألٛ ال اٌٗٛ  ؿطٚ :

، كصبُٕ ا٧ٌبٗاٞ بالتٕبٛ ٔا٫ٌابٛب بالعىن الكاحل ، ٔفْٗ ز ٕٚ لمصَٖ ٖتط ٗ
ٔوَ خكاٟل الؿطٖعٛ ا٫غ٦وٗٛ ٔجٕب صطاٞٚ كن وػمي ٔوػمىٛ القطآُ 

 متؼ وطا  وت الًٕٗ ، لتكُٕ ِصٓ القطاٞٚ  مٜ ٔجٕٓ :
                                                           

 . 13/277الكؿف ٔالبٗاُ  (1)
 .85غٕضٚ القكل  (2)
 .5/212احملطض الٕجٗع  (3)
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ّم    ، صاه تعاؾت ش انت٤وٍؽتت بٗت ا٫قتاُ وت ٌ ٕؽ  ا٧ٔه : ق كْى ٓمكَ٘ لهكُضسٌَْ

ًَُِ ٍََي ًمِبنٍيآ ّْ ٓمَ٘ ِفٛ َم ًَ َْ ََُ٘كهوَِْا َفَغَتْعوٌَم٘  ِْٕٚ  .(1)زا بِِٕ َََْٗو

الت كط وت  امل ا٩خطٚ ، ٔ اٗي ال ٕاب الصٙ شكطتْ آٖٛ البرث  ال اٌ٘ :

ًَِٞبقٕلْ تعاؾت ش ََْ٘ لْهقَِٚا َْ أ دمَ٘صك ٍْ َٙ ٌْٔ٘ إيٌَُُا لحلََٚاٝ  لهزَُُّْٚا ، صاه تعاؾت ش(2)زُمَ٘فهْ٘ َهِعٌب ََٗه

ًَْ٘لَهل ٍْ ََُُٗتق ٘ل ٙمؤُِْل ٍْ أ دمَ٘صك ٍْ َٗال َْٙغَأْهل ٍْ َأ ًِِم٘ل  ْْ ُمْؤ  .(3)زَٗإي

تط ٗب الٍاؽ با٫صطاض بًٕٗ القٗاوٛ ، ٔا٫تٗاُ بالكاذتا  الن  ال الث :
 ٖرتتب  مّٗا ال ٕاب.

 أجاط  فّن  ماٜ شا  ا٫صاطاض باالًٕٗ ا٩خاط    ، لقس شكط  ا٩ٖٛ ا٧جٕض 
 مثٕاب ، أً ٥بس وَ  ىن ٔاجتّاز .ٔ

ا٩خاط   تقاز بالًٕٗ ٔه ، فكرٗس جتب انت٦ظوٛ بؽت ا٫ادتٕاب ِٕ ا٧ 
 صطاض فْٗ أجط ٔمثٕاب.ٔالعىن لْ ، إ٥ أُ شا  ا٫

التٍر٘  ِٕٔ شكط  آٖٛ البرث العذعذٛ  َ الٍاض انتػألٛ ال ال ٛ  ؿطٚ :
 ٔا٫بتعاز  ٍّا .

ز لبٗاُ أُ طمْسظيَحبكٗغٛ انتبين لمىحّٕه شٔوَ إ حاظ ا٩ٖٛ زت١ ال عن 

أََْ ، صاه تعاؾت شٌاض ا٩خطٚا٫ٌػاُ ٥ ٖقسض بٍ ػْ  مٜ إجتٍاب القطب وَ 

 ٌَُِٟ ْي ًَا َُ ٟ    *ِهإليَُغا فٗراطم ا٫ٌػااُ وت الاسٌٗا     (4)زَفِووهكِٕ لآلِخكضَٝ  َٗلْهكأ َٗه

ْ ٖطجٕ ضلتٛ  مٜ ضفع ا٧شٝ  َ ٌ ػْ ، ٔإُ كاُ صم٦ٗپ ، أوا وت ا٩خطٚ فاٌ
 .اهلل ٥بعازٓ  َ الٍاض 

                                                           

 .29غٕضٚ انتمك  (1)
 .185غٕضٚ آه  ىطاُ  (2)
 .36غٕضٚ ستىس  (3)
 .25-24غٕضٚ الٍحي  (4)
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بٕا ا٧ٌبٗااٞ واَ صإً ٌإح     ٔوَ وعاٌ٘ ادتىع بؽت ا٩ٖاتؽت أُ الاصَٖ كاصٲ   
ٔال إاب واا   ، ِٕٔز ٔقاحل ٔ ريِي وَ ا٧ٌبٗاٞ لٗؼ  ٍسِي وَ ا٧جٕض 

ٖاإً تعٺاان كاااحل أ ىاااهلي ٖٔبتعااسُٔ  ااَ الٍاااض ب، مااّي ٖتعذعذاإُ ظتع
 ض اٟبّي ٔصسضاتّي .

التصكري بانتٕ  ، ٔططز الغ مٛ  َ الٍاؽ خبكٕقْ ، ٔوَ وعاٌْٗ ٔوَ 
 وػاٟن ِصا التكطاض بمرا  آٖٛ الػٗاو وػاٟن :

ٚ انتٕ  لكن الصٙ غترب  َ صإٌُ ذتىٗٛ ظٖاض إُ اهلل  ع ٔجن ا٧ٔؾت :
 بعث ا٧ٌبٗاٞ ٔالطغن . ، ٔبْإٌػاُ 

ز َسل٢َِقكٞ  لهٌَْكْ٘تِ  ك كىُّ َُْفكٍػ   وَ ٔ ااٟف ا٧ٌبٗااٞ ا٫خبااض  اَ صاإٌُ ش      ال اٌٗٛ :

لتكُٕ آٖٛ البرث وَ الؿٕاِس  مٜ ٔجٕٓ ا٫لتقاٞ بؽت الٍيب ستىس قمٜ اهلل 
  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ٔا٧ٌبٗاٞ الػابقؽت.

س ٔحتصٖطِي وَ وبا تتْ لمعبا  إخباض ا٧ٌبٗاٞ الٍاؽ  َ انتٕ  ، ال ال ٛ :
تعاؾت ٖأخص أِبٛ ا٫غتعساز لْ ، ِٕٔ وَ وكازٖل اذتحٛ وت صٕلْ ري أُ وَ  

َْ ش ٌٞ َبْعَز لهضُّعمىي ََٗكا ٟ لهوهِٕ سمُذ َْ ِهوُِاؼي ََْو َّ ِهَأاله َٙل ٘ ًَٗمِِشصيٙ  َّ ًَ ًمَبؾِّضيٙ صمعم

ًٌٚا  .(1)زلهوهٕم َْظيًٙظل َسِل

بٗاُ لٺف اهلل انتتتال٘ بالٍاؽ ، ٔالصٙ تأت٘ وكازٖل وتعسزٚ  الطابعٛ :
ِٔإ   تىعؽت ٔوت اطصؽت ، وٍْ زفعٛ ، ٔتتٕاؾت ٔتتعاصب أخطٝ  مٜ الٍاؽ زت

بعهّي ، لقٕلْ تعاؾت تصكري اهلل الٍاؽ بانتٕ  ٔإُ كصبٕا الطغن ٔصتمٕا  وَ

ْْ ك ِْتمٍْ َفاِرِقنَيش  .(2)زَفِوٍَ َقَتْوتمٌم٘ٓمٍْ إي

                                                           

 .165غٕضٚ الٍػاٞ  (1)
 .183غٕضٚ آه  ىطاُ  (2)
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تط ٗاب الٍااؽ بالتكاسٖل بٍبإٚ ستىاس قامٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ          ارتاوػٛ :
الكاذتا  ، فاُ ؾت اهلسٝ ٔفعن فاش كصب أصٕاً بطغمّي ٔز ٕتّي إ ٔغمي

اهلل  ع ٔجن ٖس ٕ الٍاؽ إؾت ا٫ٌت اع وَ بع ٛ الٍيب ستىس قامٜ اهلل  مٗاْ   

ًََٗكا َأْصَعكوَِْاَن إياله   ٔآلْ ٔغمي بتمقّٗا بالتكسٖل ِٕٔ وَ وكازٖل صٕلاْ تعااؾت ش  

ًٌَٞ ِهْوَعاهٌَِنَي  .(1)زَصْس

الٍاؽ إؾت ا٫ٌت اع ا٧و ن وَ ضغالتْ ، ٥ٔ ختتل وعاٌ٘ الطلتٛ  ٖٔبازض
بالػٍٛ الٍبٕٖٛ القٕلٗٛ ٔال عمٗٛ إش جعن اهلل  ع ٔجن ٩ٖا  القطآُ إ حاظٖاپ 

  ريٖاپ وٍْ ِساٖٛ الٍاؽ لػٍَ ا٫قتاُ.
التكسٖل با٧ٌبٗاٞ ٔالطغان واَ أضكااُ    صإٌٌاپ ِٕٔ : ٔتبؽت آٖا  القطآُ 

 .ا٫قتاُ 
 ُ ا٫قتاُ غتٛ :ٔصٗن أضكا

ّْ ِباهوهِٕ َِْٔٙز َقْوبَٕم َٗلهوهكٕم  ا٫قتاُ باهلل ، صاه تعاؾت شصإٌُ  ا٧ٔه : ّْ ٙمؤًِْ ًََٗ

١ٍْٛ َِْوٌٍٚ  .(2)زِبل ىِّ َؽ

ا٫قتاُ بانت٦ٟكٛ ، ِٔن ٖمعً وعطفٛ بعظ أمساٞ انت٦ٟكٛ صإٌُ  ال اٌ٘ :
 .ٔمثٕاب، ٔوت تعمىّا أجط و ن جربٟٗن ٔوٗكاٟٗن ، ادتٕاب ٥ 

َّ ا٫قتاُ بالكتب الػىأٖٛ انتٍعلٛ ، صاه تعاؾت شصإٌُ  ال الث : َٗلههِشٙ

َْ ّْ َقْبِوَم َِٗباآلِخضَِٝ ٓمٍْ ٙم٘قِِم٘ َْ بٌَِا أ ُْظيَي إيهََْٚم ًِ ًِِم٘  .(3)زٙمْؤ

 ا٫قتاُ بالطغن.صإٌُ  الطابع :
 ا٫قتاُ بالًٕٗ ا٩خط .صإٌُ  ارتاوؼ :

                                                           

 .107غٕضٚ ا٧ٌبٗاٞ  (1)
 .11غٕضٚ التغابَ  (2)
 .4غٕضٚ البقطٚ  (3)
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ََٗخَوكَق ك كُى   بالقاسض خاريٓ ٔؾاطٓ ، ٔوت التٍعٖان ش    ا٫قتاُ صإٌُ  الػازؽ :

١ٍْٛ َفَقُزصَٖم َُْقِزًٙضل ١ٍْٛ َخَوقَِْاٖم ِبَقَزٍص، ش(1)زَؽ  .(2)زإيُُا ك ُى َؽ

 سٖسٚ ، ٔأخطد ٌبٕٖٛ ث ٔصس ٔضز ا٫قتاُ بالقسض خريٓ ٔؾطٓ وت أذازٖ
ٔآلاْ  أُ الٍيب قامٜ اهلل  مٗاْ    :أٔ أب٘  اوط أٔ أب٘ والك ألتس  َ  اوط 

ٔغمي بٍٗىا ِٕ جالؼ وت زتمؼ فْٗ أقرابْ ، جاٞٓ جربٖن  مْٗ الػ٦ً وت 
 .نتػمىؽت ، فػمي فطز  مْٗ الػ٦ً  ري قٕضتْ ، فرػبْ ضج٦پ وَ ا

 .ٔغمي ٔآلْ مثي ٔنع ٖسٓ  مٜ ضكبن الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ  
 ٔصاه لْ : ٖا ضغٕه اهلل وا ا٫ځغ٦ً 

٥ إلْ إ٥ اهلل ٔأُ ستىساپ  باسٓ   صاه : أُ تػمي ٔجّك هلل ، ٔتؿّس أُ 
 .ٔضغٕلْ ، ٔتقٗي الك٦ٚ ، ٔت٤ت٘ العكاٚ

 صاه : فذشا فعمت شلك فقس أغمىت  صاه : ٌعي .  
صاه : وا ا٫ځقتااُ  صااه : أُ تا٤وَ بااهلل ، ٔالٗإً ا٩خاط ، ٔانت٦ٟكاٛ ،        
ٔالكتاااب ، ٔالٍبااٗؽت ، ٔانتاإ  ، ٔاذتٗاااٚ بعااس انتاإ  ، ٔادتٍااٛ ٔالٍاااض ،       

 ب ٔانتٗعاُ ، ٔالقسض خريٓ ٔؾطٓ . ٔاذتػا
 صاه : فذشا فعمت شلك فقس آوٍت صاه : ٌعي .

مثي صاه : وا ا٫ځذػاُ  صاه : أُ تعبس اهلل كأٌك تطآ فذُ كٍت ٥ تاطآ   
 صاه : ٌعي . ، فّٕ ٖطاك صاه : فذشا فعمت شلك فقس أذػٍت

ٔآلْ قمٜ اهلل  مْٗ فقاه ضغٕه اهلل  ، صاه : فىتٜ الػا ٛ ٖا ضغٕه اهلل 

َِْٞ     شمتاؼ ٥ ٖعمىّاا إ٥ اهلل   ، ٔغمي : غابراُ اهلل  ِِْْكزَٖم ِْْوكٍم لهُغكا ُْ لهوهكَٕ  إي

                                                           

 .2غٕضٚ ال طصاُ  (1)
 .49غٕضٚ القىط  (2)
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ًََٗا َُْزصيٜ َُْفٌػ  ًََٗا َُْزصيٜ َُْفٌػ ًَاَسل َُْلِغبم َنًزل  ََْٗٙعَوٍم ًَا ِفٛ لََْصَساَي  َٗٙمَِظِّيم لْهغََْٚح 

ُْ لهوهَٕ ٌَُم٘تم إي ِّ َأْصٍض   .(2()1) زَِْوٌٍٚ َخِبرٌي ِبَأ

ٌَِْ٘تلقس ٔضز ل   ش انتػألٛ الطابعٛ  ؿطٚ : ز مث٦ث وطا  وت ك ىُّ َُْفػٍ َسل٢ِقَٞ  لْه

القطآُ ، ٔتػتقطأ وٍّا زضٔؽ ٔوٕا   بمرا  ٌاي ا٩ٖا  الن ٔضز  فّٗا 
 .(3) كىا غٗأت٘ وت باب ) مي انتٍاغبٛ(

 ٔجِٕاپ : آٖٛ البرث ٔآٖٛ الػٗاو ادتىع بؽت ٖتهىَ ٔ

َِِٚككا١مٍٖتاااط انتاإ  الااصَٖ صااالٕا ش ا٧ٔه : ّم َأْن ُْ لهوهككَٕ َفِقككرٌي ََُْٗشكك ، (4)زإي

لٗرتكٕا أوٕاهلي خم ّي ، ٖٔبقٜ  مّٗي ٔظضِا إُ كإٌا كتعِٕا بالباطن ، 

ََْ٘ ٙمشٌَْكٟ   ٔذبػٕا وا ٖرتتب  مّٗا واَ اذتقإو الؿاط ٗٛ ، صااه تعااؾت ش      َٙك

ٍََُِٔ َْٚٔا ِفٛ َُاصي َد َفتمل٠َْ٘ بَِٔا ِدَبآمٔمٍْ َٗدمِم٘بمٔمٍْ َٗظ ٔم٘صمٓمٍْ ََٓشل ًَا كََِظُْمٍْ ِهَأُف ِغل ٍْ َفشمٗق ٘ل  ََْو

َْ  .(5)زًَا ك ِتمٍْ َُلِِْظمٗ

أُ ا٧ٌبٗاٞ الػابقؽت صس واتٕا ٔكصا الصَٖ بتتهىَ ا٩ٖٛ ا٫خباض  ال اٌ٘ :
الٍيب ستىاساپ   صتمِٕي ، لٗق ٕا بؽت ٖسٙ اهلل لمرػاب ، ٔبعث اهلل  ع ٔجن

، ٖٔس ٕ لمتكسٖل بٍبٕتّي، قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي لٗرٗ٘ شكطٝ ا٧ٌبٗاٞ 
 ٍٖٔعه القطآُ با٫خباض  َ جّازِي.

ُْ لهوهَٕ َفِقرٌيشمثقن ٔكرب ٔظض صٕه  ال الث :  ًٖٕ القٗاوٛ (6)زإي
                                                           

 .34غٕضٚ لقىاُ  (1)
 .8/100السض انتٍ ٕض  (2)
 .119أٌاط م  (3)
 .181غٕضٚ آه  ىطاُ  (4)
 .35غٕضٚ التٕبٛ  (5)
 .181غٕضٚ آه  ىطاُ  (6)
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أختتىت آٖاٛ البراث بقاإٌُ ِٔإ الاسٌٗا وتااع        انتػألٛ ارتاوػٛ  ؿطٚ :
 ٔفْٗ ٔجٕٓ :، الغطٔض 

بٗاُ أُ إٌكاض الك ااض لمطبٕبٗاٛ انتٺمقاٛ هلل  اع ٔجان واَ ِاصا         ا٧ٔه :
 الغطٔض.

إطتساع الصَٖ ك طٔا باذتٗاٚ السٌٗا ، ٔوباِحّا فاٌؿغمٕا بّا  َ  ال اٌ٘ :
 التسبط ؿتعحعا  ا٧ٌبٗاٞ ٔتكسٖقّي.

ز ٕٚ الٍاؽ لمت كط وت ذقٗقٛ السٌٗا ، ٔكٗف أٌّا خت ٘  ٕٗبّا  ال الث :
َ الٍاؽ فٗإٍُ أٌّا زاٟىٛ ، ٔأُ ظٍٖتّا وػتىطٚ ، بٍٗىاا ٖاتدٺ ّي وٍّاا     

زُٔ أُ حتٕه زٌٔاْ ، ٔلاٗؼ هلاا أِمٗاٛ إضجااٞ وإ  ؾادل ٔلإ لسصٗقاٛ          
 ٔاذسٚ.

 ا٫ٌػاُالسٌٗا وتاع ٔوٍعٛ ٔوٍ عٛ لمتعٔز لعامل ا٩خطٚ ، ٖتٍعي  الطابع :
    ْ ٍٖٔ عاْ التكاسٖل   إفتاا ٖػاتىط وعاْ     فّٗا بانتاه ٔانتماك ٔلكٍاْ ٥ ٖػاتىط وعا

 .بالٍبٕا  ، ٔلٗؼ التكصٖب با٧ٌبٗاٞ ٔوعحعاتّي 

َّ َقاه ٘ل قمٛ آٖٛ البرث بقٕلْ تعاؾت ش: اٌٛجٗ اٌضبًٔ َهَقْز عٌََِع لهوهٕم قََْ٘ي لههِشٙ

ََُْبَِٚا١َ ِبغَْٚكضي َسكق    َِِٚا١م عََِْلتمبم ًَا َقاه ٘ل ََٗقْتؤَمٍْ ل ّم َأْن ُْ لهوهَٕ َفِقرٌي ََُْٗش ََُٗق ك٘يم سمٗق ك٘ل َْكَشلَب     إي

 ٔفْٗ وػاٟن : (1) زلْهَشضيٙقي

ك ىُّ َُْفٍػ قإٌُشإبتسأ  كن وَ ا٩ٖتؽت بادتىمٛ ارتربٖٛ ٔب :انتػألٛ ا٧ٔؾت 

ُْ لهوهكَٕ  زكن ٌ ؼ شاٟقٛ انتٕ  أكرب ٔأ ي وَ صٕه ادتاذاسَٖش َسل٢ِقَٞ  لهٌَْكْ٘تِ  إي

 .(2)زَفِقرٌي

                                                           

 .181غٕضٚ آه  ىطاُ  (1)
 .185غٕضٚ آه  ىطاُ  (2)
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ُْ لهوهَٕ َفِقكريٌ ا٫ٌػاُ الصٙ ٖقٕه شٔوَ وعاٌ٘ ادتىع بؽت ا٩ٖتؽت أُ  ز إي

ٖعحع  َ زفع انتٕ   َ ٌ ػْ ، ٔوَ  ٍٜ اهلل  ع ٔجان أٌاْ ٔذاسٓ اذتا٘     

ِّ لههِشٜ ال ٌَٙم٘تم ََٗعبِّْح ِبشٌَْزِِٖ  الساٟي الباص٘ ، ٔوت التٍعٖن ش ََُ٘كهْى ََْوٟ لْهَش َٗ

 . (1) زََٗكَفٟ بِِٕ ِبشمُمِ٘ب َِْبارِِٖ َخِبرًيل

ُْ لهوهككَٕ َفِقككريٌ الكااافطَٖ شصاإه ٔضز شكااط  ذااؽتٔوت  ز وااطٚ ٔاذااسٚ وت  إي

   ، فقس شكط انتٕ  ٔذتىٗٛ ظٖاضتْ ا٫ٌػاُ وت آٖا  ك ريٚ وٍْ .القطآُ
با٫ؾطاصٛ الٕٗوٗٛ لمقإٌُ الػاىأٙ   ابتسأ  آٖٛ البرث انتػألٛ ال اٌٗٛ :

ٌَِْ٘تِٕٔ ش  ٗاْ تعاطٖظ  ف مٜ الٍ ٕؽ ٔانتٍتاسٖا  ، ِٔان     (2)زك ىُّ َُْفٍػ َسل٢ِقَٞ  لْه

 :هلل فقري ، ادتٕاب ٌعي ، وَ جّا ٔتٕبٗذ لمصَٖ صالٕا إُ ا
 وٕ  ا٫ٌػاُ زلٗن  مٜ فقسٓ ٔفاصتْ. ا٧ٔؾت :

ق كْى  ٥ اهلل  ع ٔجان ، ٔوت التٍعٖان ش  ٥ ٖقسض  مٜ إواتٛ ارتمل إ ال اٌٗٛ :

ٌََ٘لِت َٗلََْصضي اَل إيَهكَٕ إياله ٓمكَ٘         َٙاأََُّٙٔا لهُِكاؼم إيُِّكٛ َصعمك٘يم لهوهكِٕ      إيَهكْٚل ٍْ دًٌَِٚعكا لههكِشٜ َهكٕم ًمْوكم  لهُغك

ٛي َٗٙمٌِٚتم  .(3)زٙمْش

وَ أمساٞ اهلل  ع ٔجن ) الغين( إش أٌْ غبراٌْ ٖتكف بالغٍٜ  ال ال ٛ :
 انتٺمل وَ ٔجٕٓ ك ريٚ وٍّا :

 اهلل  ع ٔجن  ري ستتاد. ا٧ٔه :
 .غبراٌْ إؾت اهللكن ؾ٘ٞ عتتاد  ال اٌ٘ :
 إفتقاض ارت٦ٟل زتتىعٛ ٔوت طصٛ إؾت اهلل  ع ٔجن. ال الث :

                                                           

 .58غٕضٚ ال طصاُ  (1)
 .185غٕضٚ آه  ىطاُ  (2)
 .158غٕضٚ ا٧ طاب  (3)
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ٔوَ حتتاد إلْٗ ارت٦ٟل لٗؼ ب قري ، ٔوع ِصا فاهلل غبراٌْ مل ٍٖتقي وَ 

ُْ لهوهَٕ َفِقكريٌ الصَٖ صالٕا ش ٝٲ بن أٌعه ٔلكٍْ مل ٖرتك ك٦ ،(1)زإي ْ وّي غس  فٗا

 صطآٌاپ ، لٕجٕٓ :
، صاه  الٍساوٛ وت ٌ ٕؽ الصَٖ ك طٔا ، ٔذ ّي  مٜ التٕبٛ ٔا٫ٌابٛ أ٥ٔپ :

ََْ٘ َِٙع ضم لهٌَْْض١م ًَا َقزًَُْت ََٙزلٖم ََٗٙق ٘يم لْهَلاِفضم َٙاهَْٚتَِِٛ ك ِتم ُمَضلًباتعاؾت ش  . (2) زَٙ

ُْ لهوهكَٕ َفِقكريٌ  إتعا  الٍاؽ ٔإوتٍا ّي  َ ستاكاٚ الصَٖ صالٕا ش مثاٌٗاپ : ز إي

ُْ لهوهككَٕ َفِقككرٌئالااصٙ صااالٕا شأُ الٍػاابٛ بااؽت الااصَٖ ك ااطٔا خاقااٛ ٔ ِاا٘  زإي

 العىًٕ ٔارتكٕم انتٺمل ، فالصَٖ صالٕا ِصا القٕه ف٠ٛ ٔكتا ا  وٍّي.
 بٗاُ ا٧شٝ الصٙ ٦ٖصْٗ ا٧ٌبٗاٞ ٔالصَٖ آوٍٕا . مثال اپ :

وت ا٩ٖٛ ؾاِس  مٜ أُ ز ٕٚ الاٍيب ستىاس قامٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ       ضابعاپ :

ُْ لهوهكَٕ  َ صاهشهتتتكف بالػمي ٔا٧وَ ، فمي ٍٖعه صطآُ با٫ٌتقاً ٔغمي  إي

ز ، ٔمل ٖقي انتػمىُٕ ؿت٤اخصتّي ٔوعاصبتّي ، بن إٌّي ٖتعاِسُٔ ت٦ٔٚ َفِقرٌي

، ٔفّٗا ذ   لمػمي التىع٘ وع إتكافّا بأٌّا وَ ا٧وط بانتعطٔب ِصٓ ا٩ٖٛ 
 .ٔالٍّ٘  َ انتٍكط 

إشا كاُ اهلل  ع ٔجن ٥ٍٖتقي وَ الكافطَٖ الصَٖ ٖتعسُٔ  مٜ  خاوػاپ :
فىَ باب ا٧ٔلٕٖٛ أُ ٖكرب الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ، وقاً الطبٕبٗٛ 

 ٔانت٤وٍُٕ  مٜ ا٧شٝ الصٙ ٖأتّٗي وَ الك اض.

                                                           

 .181غٕضٚ آه  ىطاُ  (1)
 .40غٕضٚ الٍبأ  (2)
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فاُ صمت صس ٔضز إٌتقاً وَ اهلل بالصَٖ ك طٔا ٔانتكصبؽت بالطغن وت آٖا  

ّْ ك ككىِّ ََٗمككش وتعااسزٚ وٍّااا َٚٔككا صيْطق َٔككا َصَنككًزل ًِكك ًَِِككًٞ ًم ٣ٌَُِِْككًٞ َٙأُِْ ًَ َقضَْٙككًٞ َكاَُككْت آ َضَب لهوهككٕم ًَككَج

َْ ٍْ َفَلَفَضْت ِبأَُْعمٍي لهوهِٕ َفَأَسلقََٔا لهوهٕم ِهَباَؼ لْهذم٘عي َٗلْهدَِْ٘  بٌَِا َكاُم٘ل َٙقَِْعم٘  .(1)زًََلا

ادتٕاب لقس أخرب  ا٩ٖٛ أ ٦ٓ  َ ك ط أِن البمسٚ ٔجرٕزِي بالٍعي  
وت  ـتاازّٖي فت هن اهلل  ع ٔجن ٔابت٦ِي ؿتاا ٖا٤زٙ إؾت ِاساٖتّي ٔٔصاف     

 الغ٘ ، ٔإؾت اتعا  الٍاؽ وٍّي.
وَ أمساٞ اهلل الغين ، ٔانتټغين ٔوت اذتسٖث الٍبإٙ )هلل تػاعٛ    الطابع :

شكاط   فّٗاا  ٔضزٔوَ أذكاِا زخن ادتٍٛ ، ٔتػعؽت امساپ ، واٟٛ إ٥ ٔاذساپ 
 . (2)اغي انتغين ٔاغي الغين

 إ ّاض ال قط اؾت اهلل الغين ٌٕع  بازٚ ٔوٍػأٚ وت ا٧جن . ارتاوؼ :
 لمد٦ٟل وَ  ري أُ اهلل الغين الصٙ ٖعٺ٘ وت كن ططفٛ  ؽت الػازؽ :

تٍقل خعاٍْٟ ، ٔ َ ا٫واً جع ط بَ ستىس  َ أبْٗ  َ جسٓ  مْٗ الػ٦ً 
ِٔإ تأٖٔان صٕلاْ     ، كان ؾا٘ٞ خمقاْ اهلل وت الارب ٔالبراط     وت العطف و ااه  )

 .(3) (: ٔإُ وَ ؾ٘ٞ إ٥ڀ  ٍسٌا خعاٍْٟتعاؾت
ٛ  ضناا ٔ  التػمٗي بال قط إؾت اهلل الغاين   الػابع : وت الاسٌٗا ،   ٍاٜ ٔصٍا ا

 ٔباب ل٨جط ٔال ٕاب .
 ٖكُٕ وَ وعاٌ٘ آٖٛ البرث خبكٕم اغي )الغين( وػاٟن : ال اوَ :
، ٔواَ  كن ٌ ؼ شاٟقٛ انتٕ  ٧ُ اذتٗاٚ ٔانتٕ  بٗس اهلل الغين  ا٧ٔؾت :

 ٍٜ اهلل  ع ٔجن أُ جعان وإ  ارت٦ٟال بٗاسٓ مل ٖاأشُ نتماك أٔ ضغإه        

َِْٞ َٗٙمَِكظِّيم      تعٗؽت ا٧جن ، ٔكٗ ٗٛ انتٕ  ، صااه تعااؾت ش  ب ِِْْكزَٖم ِْْوكٍم لهُغكا ُْ لهوهكَٕ  إي

                                                           

 .112غٕضٚ الٍرن  (1)
 .4/375أٌاط السض انتٍ ٕض  (2)
 .7/344الكؿف ٔالبٗاُ  (3)
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ََْٗٙعَوٍم ًَا ِفٛ لََْص ِّ لْهغَْٚحَ  ًََٗا َُْزصيٜ َُْفػٌ ِبَأ ٜ َُْفػٌ ًَاَسل َُْلِغبم َنًزل  ًََٗا َُْزصي َساَي 

ُْ لهوهَٕ َِْوٌٍٚ َخِبرٌي ٌَُم٘تم إي  . (1)زَأْصٍض 

 ُ اهلل فقري .ٖقٕلُٕ إكن ٌ ؼ شاٟقٛ انتٕ  ذتٜ أٔل٠ك الصَٖ  ال اٌٗٛ :
فقري انتٕ  ُ اهلل قٛ انتٕ  ، فمٗىٍع الصَٖ ٖقٕلُٕ إكن ٌ ؼ شاٟ ال ال ٛ :

ّْ ََٗصل٢ِٔيكٍْ َبكْضَطٌذ        ، صاه تعااؾت ش ُ اغتٺا ٕا إ ٌ ػّي َ أ ًَِٗك إئَُُكا َكوٌَِكٌٞ ٓمكَ٘ َقا٢ِو َٔكا 

َْ َْ٘ي ٙمْبَعجم٘  .(2) زإيَهٟ َٙ

 ؾ١ . ٛ انتٕ  ، ٥ٔ ٍٖتقل وَ ومك اهللكن ٌ ؼ شاٟق الطابعٛ :
غٗصٔو الصَٖ ك طٔا وطاضٚ انتٕ  ، ٔؾسٚ واَ وماك انتإ      ارتاوػٛ :

ّم     ٍس صبظ أضٔاذّي ، ٔكأٌْ ٖصكطِي بقٕلْ تعااؾت ش  ُْ لهوهكَٕ َفِقكرٌي ََُْٗشك إي

َِِٚا١م  ز.َأْن

 َ الػسٙ صاه : نتا اختص اهلل إبطاِٗي خم٦ٗپ غأه ومك انتٕ  أُ ٖأشُ  )
ؼ وت البٗات ، فاسخن   ٗبصلك فأشُ لْ ، فاأتٜ إباطاِٗي ٔلا    لْ فٗبؿط إبطاِٗي

 .أ ري الٍاؽ إشا خطد أ مل الباب  زاضٓ ٔكاُ إبطاِٗي وَ
فمىا جاٞ ٔجس وت بٗتْ ضج٦پ مثاض إلْٗ لٗأخصٓ ، ٔصاه لْ : وَ أشُ لك أُ  

 تسخن زاضٙ  
 . (3)ِصٓ الساض صاه ومك انتٕ  : أشُ ل٘ ضبٲ

 صاه إبطاِٗي : قسصت ، ٔ طب أٌْ ومك انتٕ  .  
 صاه : وَ أٌت  

                                                           

 . 34غٕضٚ لقىاُ  (1)
 .100غٕضٚ انت٤وٍُٕ  (2)

ًََٗا ِفٛ لََْصضيأٙ أشُ ل٘ ش (3) ٌََ٘لتِ  ٜ هَٕم ًَا ِفٛ لهُغ ِٕ لههِش  .2زغٕضٚ إبطاِٗيلهوه
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 : أٌا ومك انتٕ  ج٠تك أبؿطك بأُ اهلل صس اختصك خم٦ٗپ . صاه
 فرىس اهلل ٔصاه : ٖا ومك انتٕ  أضٌ٘ كٗف تقبظ أضٔاح الك اض   

 صاه : ٖا إبطاِٗي ٥ تٺٗل شلك . صاه : بمٜ . 
صاه : فا طأ ، فا طأ إبطاِٗي مثي ٌااط فاذشا ِإ بطجان أغإز ٍٖااه       

واَ ؾاعطٚ وت جػاسٓ إ٥ وت     ضأغْ الػىاٞ غتطد وَ فٗاْ هلاب الٍااض ، لاٗؼ    
قٕضٚ ضجن غتطد وَ فْٗ ٔوػاوعْ هلب الٍااض ، فغؿا٘  ماٜ إباطاِٗي مثاي      

ٕٲه ومك انتٕ  وت الكٕضٚ ا٧ٔؾت .  أفاو ٔصس حت
الب٦ٞ ٔاذتعُ إ٥  فقاه : ٖا ومك انتٕ  لٕ مل ٖمل الكافط  ٍس وٕتْ وَ 

 .قٕضتك لك آ 
 فأضٌ٘ كٗف تقبظ أضٔاح انت٤وٍؽت  
 .صاه : فأ طأ  
، شا ِٕ بطجن ؾاب أذػَ الٍاؽ ٔجّاپفا طأ إبطاِٗي مثي الت ت ، فذ 

 ٔأطٗبْ ضعتاپ ، وت مثٗاب بٗاأ .
صاه : ٖا ومك انتٕ  لٕ مل ٖط انت٤وَ  ٍس وٕتْ وَ صطٚ العؽت ٔالكطاواٛ   

 .إ٥ قٕضتك ِصٓ لكاُ ٖك ْٗ . فاٌٺمل ومك انتٕ  
ٔصاً إبطاِٗي ٖس ٕ ضبْ ٖقٕه : ضب أضٌ٘ كٗف حتٗ٘ انتٕتٜ ذتٜ أ ماي  

 أٌ٘ خمٗمك . 
صاه : أٔ مل ت٤وَ  ٖقٕه : تكسو باأٌ٘ خمٗماك . صااه : بماٜ ، ٔلكاَ      

 .(1) (لٗٺى٠َ صميب خبمٕلتك .

َقاَي َأََٗهٍْ ٔكصا ٔضز  َ ا٫واً الطنا  مْٗ الػ٦ً خبكٕم صٕلْ تعاؾت ش

ّْ َقاَي َبَوٟ  ُّ َقْوِبُٛمؤًِْ ّْ هَِٚ ٣ٌَِْ إُ اهلل تباضك ٔتعاؾت كاُ ) (1) زََٗهِل

 أٔذٜ إؾت إبطاِٗي  مْٗ الػ٦ً: أٌ٘ وتدص وَ  بازٙ
                                                           

 .2/175السض انتٍ ٕض  (1)
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خماا٦ٗ إ إُ غااألين إذٗاااٞ انتاإتٜ أجبتااْ، فٕصااع وت ٌ ااؼ إبااطاِٗي  مٗااْ  
: ضب أضٌا٘ كٗاف حتٗا٘ انتإتٜ صااه أٔ مل       ارتمٗان، فقااه   الػ٦ً: أٌْ شلك

 .(2) (إ  مٜ ارتمٛ لٗٺى٠َ صميبت٤وَ صاه بمٜ ٔلكَ 
لقس تٕجْ الٍيب ستىس قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي اهلل  مْٗ  ٛ :ل ٛ ال اانتػأل

ٔآلْ ٔغمي بس ٕتْ الطغالٗٛ إؾت الٍاؽ كتٗعاپ ، ٔوَ ا٩ٖا  أٌْ ٖس ٕ اذتط 
، ٔالطجان  لػٗس ٔانتىمإك ، ٔالعطبا٘ ٔانتإؾت   ٔالعبس ، ٔالغين ٔال قري ، ٔا

كاٌت اغتحابٛ الٍاؽ لاْ واَ شتتماف الٺبقاا  ٔا٧ ىااض ،      ٔكصا ٔانتطأٚ ، 
لتكُٕ ز ٕتْ ذطباپ  مٜ العٍكطٖٛ ٔالٺاٟ ٗاٛ ٔالٺبقٗاٛ باسلٗن التػاأٙ وت     
اذتقٕو ٔالٕاجبا  ، ٔٔصٕب ادتىٗع وتكافؽت متؼ وطا  وت الٗإً باؽت   

ٔفااطذؽت بااا٧خٕٚ  ٖااسٙ اهلل  ااع ٔجاان واّااطَٖ فّٗااا العبااازٚ لااْ تعاااؾت ،   
ُ ِصا الٕصٕب وت الك٦ٚ ٔأزاٞ الكٗاً ٔاذتخ وااِط التػأٙ ، إش أا٫قتاٌٗٛ

ٌَ٘ٝبٍّٗي ، ٔوكازٖل وتحسزٚ لقٕلْ تعاؾت ش َْ إيْخ ًِِم٘  .  (3) زإيٌَُُا لهٌْمْؤ

ٔذٍٗىا تٍعه فطٖهاٛ   (4) زَفِووهِٕ لْهشمذُٞ  لْهَباِهغَٞ صٕلْ تعاؾت ش ِٕٔ وَ وكازٖل

وَ اهلل فاٌّا تٍعه بقطآُ كىا وت الك٦ٚ ٔالكٗاً ٔالعكاٚ ٔاذتخ ٔارتىؼ ، 

َْصاه تعاؾت ش َََٝ َٗآُم٘ل لهُظَكاَٝ ََٗأِطٚعم٘ل لهُضعمَ٘ي َهَعوهل ٍْ ُمْضسٌَم٘ ٌٚم٘ل لهُق  .(5) زََٗأِق

ٖاطز   ٔوع أُ ا٧وط وَ اهلل بكٗغٛ التصكري ٖؿىن الطجاه ٔالٍػاٞ ، إفتا
 ٞ بالكا٦ٚ ٔالعكااٚ واع صٗاس      التصكري لمغاٟب ، فقس ٌعه القطآُ با٧وط لمٍػاا

، ِٕٔ أُ ٖمعوَ بٕٗتَّ ٔوٍع التربد كىاا وت ادتاِمٗاٛ ، صااه تعااؾت      خام

                                                                                                                                                

 .250غٕضٚ البقطٚ  (1)
 .11/79البراض  (2)
 .10غٕضٚ اذتحطا   (3)
 .149غٕضٚ ا٧ٌعاً  (4)
  .56غٕضٚ الٍٕض  (5)
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َََٝ       ش َّ لهُقك َّ ََُبكضَُّز لْهَذآِوُِٚكِٞ لْهكأ َٗهٟ ََٗأقٌِْك ُّ َٗال ََُبكُضْد َْ ِفٛ بمٚمُِ٘ل  ََٗقْض

 َّ َّ لهوهَٕ ََٗصعم٘هَٕم إيٌَُُا ٙمضيٙزم لهوهٕم هِٚمْشَِٓب َْكِْل ٍْ لهكضِّْدَػ   ََٗأقٌِْ َََٝ َٗآُِنَي لهُظَكاَٝ ََٗأِطْع لهُق

 .(1) زَأَْٓى لْهبَِْٚت َٗٙم ََِّٔضك ٍْ َُ ْٔيرًيل

صاه : ٌب٠ت أٌْ صٗن لػٕزٚ ظٔد الٍيب قمٜ اهلل ٔ َ ستىس بَ غريَٖ )
رٮحٹاؽت ، ٥ٔ تعتىاطَٖ كىاا ٖ عان أخٕاتاك        ٔغمي: وا لاك ٥ ت٭ ٔآلْ  مْٗ 

فقالت : صس ذححت ، ٔا تىط  ، ٔأوطٌ٘ اهلل أُ أصط وت بٗن ، فإاهلل ٥  
أخطد وَ بٗن ذتٜ أوٕ  صاه : فٕاهلل وا خطجت وَ باب ذحطتّا ذتٜ 

 .(2) (أخطجت جبٍاظتّا
ٔغمي صااه لٍػااْٟ  ااً    ٔآلْ أُ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ  : َ أب٘ ِطٖطٚ )

 .(3) (مثي  ّٕض اذتكط )ذحٛ الٕزاع ِصٓ ، 
صاه : فكاُ كمَّ عتحَ إ٥ ظٍٖب بٍت جرـ ، ٔغٕزٚ بٍات ظوعاٛ ،   
ٔكاٌتا تق٥ُٕ : ٔاهلل ٥ حتطكٍا زابٛ بعس أُ مسعٍا شلك وَ ضغٕه اهلل قمٜ 

 .(4)( ٔغمئآلْ اهلل  مْٗ 
قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي لقس آوٍت طاٟ ٛ وَ الٍاؽ بطغالٛ الٍيب ستىس 

ٔقسٲصٕا بانتعحعا  ، ٔلكَ فطٖقاپ وَ الٍاؽ جراسٔا بّاا ، ٔأصااوٕا  ماٜ     
    بازٚ ا٧ٔمثاُ ٔالتعلف إؾت ا٧قٍاً .

ٔأٌعه فطٖهٛ العكاٚ ٔض ڀب بّا ، ٔصاه غبراٌْ  ع ٔجن ت هن اهلل ٔنتا 

ّْ َسل لههِشٜ ٙمْقضيضم لهوهَٕ َقْضًما َسغًَِا فَٚمَناِْفَٕمش ًَ  ِْٕٚ هَٕم َأْمَعاًفا َكِجريًَٝ َٗلهوهٕم َْٙقِبضم ََْٗٙبغمط  َٗإيَه

                                                           

 .33غٕضٚ ا٧ذعاب  (1)
 .8/155السض انتٍ ٕض  (2)
أٙ ت٤زَٖ ِصٓ اذتحٛ مثي تمعوَ بٗإتكَ ، ٔاذتكاط بهاىتؽت كتاع ذكاري ِٔإ        (3)

 الصٙ ٖبػط وت البٗت كٍاٖٛ  َ المبث الساٟي وت انتٍعه .
 .8/155السض انتٍ ٕض  (4)
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َْ َِِٚا١م، صاه بعهّي ش(1)زُمْضَدعم٘ ّم َأْن ُْ لهوهَٕ َفِقرٌي ََُْٗش ، إش أٌْ ٖػألٍا (2)زإي

أوٕالٍااا ٔاهلل غاابراٌْ ِاإ الااصٙ ضظصّااي ، ِٔااي ٖعمىاإُ إفتااا ٖػااأهلي اهلل   
   ٞ فااريظو ا٧ ٍٗاااٞ الربكااٛ ٔالػااعٛ      الكااسصٛ ٧ٌ ػااّي إش ٖعٺٌّٕااا لم قااطا

  ٛ الن تسه  مّٗا ا٩ٖٛ ا٧خطٝ .ٔانتها 
ٔوَ ا٩ٖا  وت التؿطٖع أُ اهلل ذطً الطبا ٔأكن انتاه أنعافاپ بالباطان   

ًَِمكك٘ل ال َُككْأك و ٘ل لهضَِّبككا َأْمككَعاًفا ًمَنككاَْفًَٞ َٗلُُق كك٘ل لهوهككَٕ َهَعوهل كك        بقٕلااْ تعاااؾت ش  َّ آ ٍْ َٙاأََُّٙٔككا لههككِشٙ

َْ ، فاُ اهلل  ع ٔجن أٌعي  مٜ الٍااؽ ٔجعان وهاا  ٛ انتااه     (3)زُمْفِوشم٘

 بالكسصٛ ، ِٔصٓ انتها  ٛ  مٜ ٔجٕٓ :
 طظو الكطٖي وت اذتٗاٚ السٌٗا .ال ا٧ٔه :
الٍىاٞ ٔالربكٛ وت انتاه ، بمرا  أُ انتطاز وَ انتها  ٛ وت صٕلاْ   ال اٌ٘ :

 الك طٚ العسزٖٛ.أ ي وَ العٖازٚ ٔ زٙمَناِْفَٕم هَٕمتعاؾت ش

ك ككىُّ َُْفككٍػ َسل٢َِقككٞ  لٗكاإُ صٕلااْ تعاااؾت شوهااا  ٛ ا٧جااط ٔال اإاب  ال الااث :

بااازضٚ إؾت سصٛ ٔانتفؿااٞ الكاا ٫، بؿاااضٚ وهاا  ٛ ا٧جااط ، ٔبا  اااپ  (4)زلهٌَْكْ٘تِ 

تط ٗااب الٍاااؽ بااسفع   لمقااطآُ  حاااظ الغااريٙ  ا٫ذػاااُ لمغااري ، فىااَ ا٫  
الكسصا  ، ٔانتبازضٚ إؾت ا٫ذػاُ لمغري ، ٔالع ٕ  َ الٍاؽ ٔالعجاط  اَ   
ا٫ضِاب ، ٔتٍىٗٛ ومكاٛ التٍاعٓ  اَ غا ك الاسواٞ ، ٔتاسه  مٗاْ السضاغاٛ         
انتقاضٌٛ ، ٔالتباَٖ وت غٕٞ ذاه العطب صبن البع ٛ الٍبٕٖاٛ ، ٔغاٗازٚ ذػاَ    

 بعسِا .    ارتمل ٔا٫ٌهباط ٔذطقّي  مٜ ا٧وَ ٔا٫قتاُ

                                                           

 .245غٕضٚ البقطٚ  (1)
 .181غٕضٚ آه  ىطاُ  (2)
 .130غٕضٚ آه  ىطاُ  (3)
 .185غٕضٚ آه  ىطاُ  (4)
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َِِٚكا١م   شلقس صاه الاصَٖ ك اطٔا   : طابعٛانتػألٛ ال ّم َأْن ٖٔطٖاسُٔ   (1) زََُْٗشك

 ط  أوٕاهلي ٔقاضٔا أ ٍٗاٞ ب هن واَ اهلل ،  بالغٍٜ ك طٚ ا٧وٕاه ، إفتا كٻ
ٔلٕ ؾاٞ اهلل دتعمّي فقطاٞ ٔلتمقٕا آٖٛ الكسصا  بالطنا ٔالغبٺٛ ، ٔطمبٕا 

٧ٔاواط اهلل  اع ٔجان ، ِٔان وت صإهلي ِاصا       تّي إوت اا٥پ  وَ ا٧ ٍٗاٞ إ ااٌ 
تعطٖظ بانتػمىؽت أٔ ٥ أصن ب قطاٞ انتػمىؽت ٔأُ اهلل لٕ ؾاٞ ٧ٌعه خاعاَٟ  

لاْ ٔغامي ٔظتعان لاْ واَ اذتحاط       ا٧وٕاه وع الٍيب ستىس قمٜ اهلل  مٗاْ ٔآ 
 شِباپ.
ختص ا٧ٌبٗاٞ ال قط جمباباپ، وع ذ ّي  مٜ الػع٘ ٔالكػب صس ا ٔادتٕاب 
غعٗس ارتسضٝ ٖقٕه ٖا اّٖا الٍاؽ اتقٕا اهلل ٥ٔ عتىمٍكي الغاطٚ   أب٘)ٔ َ 

 مٜ اُ تٺمبٕا الطظو وَ  ري ذمْ فاٌٜ مسعت ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 
ٔغامي ٖقإه الماّي اذؿاطٌ٘ وت ظواطٚ انتػااكؽت ٥ٔ حتؿاطٌ٘ وت ظواطٚ         ٔآلْ 

 .(2) (ا٥ ٍٗاٞ فاُ اؾقٜ ا٥ؾقٗاٞ وَ اجتىع  مْٗ فقط السٌٗا ٔ صاب ا٩خطٚ

ّْ صيْطقِِٕ َٗإيهَْٚكِٕ لهُِّؾمك٘صم  ٔصاه تعاؾت ش ًََِاِكبَِٔا َٗك و ٘ل ًِ ٔذتاٜ   (3) زَفاًْؾم٘ل ِفٛ 

ٖاااً ٔالمٗااال٘ ذتااٜ قاااض  ، فمااي ـتااط ا٧  مااٜ فااطأ التعااطٖظ بانتػاامىؽت 
، ِٕٔ وَ ا٫ حاظ الغريٙ لمقطآُ ،  ٔفتت أوٕاهليانتػمىُٕ وت ذاه  ٍٜ 

الكاسصا  ، ٔإخاطاد العكإا  ال إظ      ماٜ   ٔأضاز اهلل  ع ٔجان بااذتظٲ  
 ٔا٩خطٚ نتَ ٖبازض إؾت إخطاجّا . بالطلتٛ وت السٌٗا

كاان  :ٔغاامي ٔآلااْ  ااَ باا٦ه صاااه : صاااه ضغاإه اهلل قاامٜ اهلل  مٗااْ ) 
وعطٔب قسصٛ ، ٔانتعطٔب ٖق٘ غبعؽت ٌٕ اپ وَ الب٦ٞ ٖٔق٘ وٗتاٛ الػإٞ ،   

                                                           

 .181غٕضٚ آه  ىطاُ  (1)
 .7/13الػٍَ الكربٝ / البّٗق٘  (2)
 .15غٕضٚ انتمك  (3)
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فاانتعطٔب ٥ظً   ٔانتعطٔب ٔانتٍكاط خمقااُ وٍكإباُ لمٍااؽ ٖإً القٗاواٛ ،      
   .(1) (ٔانتٍكط ٥ظً ٧ِمْ ، ٖقٕزِي ٖٔػٕصّي إؾت الٍاض، ٧ِمْ 

لقس تٕجْ ارتٺااب وت آٖاٛ البراث لمىػامىؽت باال ٕظ       انتػألٛ ارتاوػٛ :
ِٔن ٖؿىن الصَٖ ك طٔا ، با٧جط الكطٖي ًٖٕ القٗاوٛ  مٜ العىن الكاحل 

 .أُ انتطاز وَ ا٧جٕض انتعٍٜ ا٧ ي ٔصالٕا )اُ اهلل فقري( بمرا  
ٞٮ العىان  )ٔا٧جاط ِإ   ، ادتٕاب ٥ زلٗن  مٜ ِصا انتعٍاٜ   أجاط   ، جاعا

 ٖأجٮطٮ، ٔانت عٕه: وأجٕض.
 : انتټػتأجٮط. ٔا٧جريٮ

ٚټ: وا أ ٺٗت وَ أجاطڂ وت  ىان. ٔآجاط ٮ هتمإك٘ إظتااضاپ فّإ        ٔا٫جاض
 .(2)(وٮ٤جط

ُْ لهوهككَٕ َفِقككرٌي ش فمااٗؼ لقاإه، ٖٔقاااه ا٧جااط  مااٜ ذػااب وااا  ىماات   إي

َِِٚا١م ّم َأْن وت  ٔالاصٙ ٖاسه   وت آٖاٛ البراث   هتاا شكاط  ز وَ أجط أٔ مثإاب  ََُْٗش

جّطِي  ػطٚ وت ٌ ٕغّي  مٜمٜ ا٫ٌصاض لمصَٖ ك طٔا ، ٔبعث اذتو ّٕوْ  
 وَ :بكن 

 ادترٕز ٔالك ط. ا٧ٔه :
 الكسٔز  َ الس ٕٚ الٍبٕٖٛ ل٬ٌ او وت غبٗن اهلل. ال اٌ٘ :
 .ُ اهلل فقري(التعسٙ ٔ مي الٍ ؼ بقٕه )إ ال الث :
عٔفّي  اَ إخاطاد   ٔ ا  ًإضازٚ وٍع الٍاؽ واَ زخإه ا٫غا٦    الطابع :
ُ اهلل فقري( ٖطٖسٔ بٗاُ  سً او وت غبٗن اهلل فرٍٗىا ٖقٕلُٕ )إالعكاٚ ٔا٫ٌ 

اذتاجٛ ل٬ٌ او وت غبٗن اهلل ، ِٕٔ غبراٌْ لٕ ؾاٞ ٧ٌعه الصِب ٔال هاٛ  
 مٜ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ٔأقرابْ ، فىَ وعاٌ٘ صٕهلي )اُ اهلل 

                                                           

 .5/111السض انتٍ ٕض  (1)
 . 1/489العؽت  (2)
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ّْ َسل  فٗػاألٍا الكاسصٛ ٔا٫صاطاأ ، لقٕلاْ تعااؾت ش     فقري( ِان اهلل فقاري    ًَك

َقْضًمكككا َسَغكككًِا فَٚمَنكككاِْفَٕم َهكككٕم َأْمكككَعاًفا َككككِجريًَٝ َٗلهوهكككٕم َْٙقكككِبضم ََْٗٙبغمكككط  َٗإيهَْٚكككِٕ  لههكككِشٜ ٙمْقكككضيضم لهوهكككَٕ 

َْ  .(1) زُمْضَدعم٘

ت اخط الك اض بك طٚ أوٕاهلي ، ِٔصا الت اخط ذحٛ  مّٗي وَ  ارتاوؼ :
 جّا  :

ك ااطٚ ا٧واإاه فهاان وااَ  ٍااس اهلل ترتؾااس  ٍااْ ٌعااي كاا ريٚ وت   ا٧ٔؾت :
، ٔ َ أب٘ شض  َ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي  اذتٗاٚ الٕٗوٗٛا٧بساُ ٔ

 ٖا أبا شض ، أتطٝ ك طٚ انتاه ِٕ الغٍٜ   صاه )
 صمت : ٌعي .  

 صاه : ٔتطٝ أُ صمٛ انتاه ِٕ ال قط  
صمت : ٌعي ٖا ضغٕه اهلل . صااه : لاٗؼ كاصلك إفتاا الغٍاٜ  ٍاٜ القماب        

 .(2) (ٔال قط فقط القمب
٥ٔ غتاتل صاإٌُ العكااٚ    ٔجٕب ذل اهلل وت ا٧وإاه ،  صإٌُ  ال اٌٗٛ :

ٔوت  ٗػٜ ٔضز ، ، ٥ٔ ببع ٛ الٍيب ستىس قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي بانتػمىؽت

َّ ًَكا ك ِكت    وت التٍعٖن ش ََِٝ َٗلهُظَككاِٝ ًَكا رمًْكتم       ََٗدَعوَِِٛ ًمَباَصًككا أَْٙك ََٗأَْٗفكاُِٛ ِباهُقك

 .(3)زسًَّٚا

لقس جعن اهلل  ع ٔجن اذتٗاٚ السٌٗا زاض اوتراُ ٔابت٦ٞ ، ٔوٍْ  ال ال ٛ :
انتاه فّٕ فتٍٛ ٔاختباض ، أضاز اهلل  ع ٔجن لمٍاؽ أُ ٖتدصٔٓ ٔغٗمٛ لمٍحاٚ 

 لٗكُٕ وَ وعاٌ٘ آٖٛ البرث ٔجٕٓ :

                                                           

 .245غٕضٚ البقطٚ  (1)
 .18/304انتػتسضك  مٜ الكرٗرؽت  (2)
 .31غٕضٚ وطٖي  (3)
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 َ  بس اهلل بَ وػعٕز فىَ ظذعح  َ الٍاض بالكػب اذت٦ه ، ٔ أ٥ٔپ :
ٔغمي أٌْ صااه : ٥ تاعٔه صاسوا اباَ آزً ٖإً      ٔآلْ  َ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ 

 القٗاوٛ ذتٜ ٖػأه  َ متؼ خكاه :
 . َ ؾبابْ فٗىا أب٦ٓ
 .ٔ َ  ىطٓ فٗىا أفٍآ

 .ٔ َ والْ وَ أَٖ كػبْ
 ٔفٗىا أٌ قْ

 .(1)ٔوا  ىٳن٭ فٗىا  مي
ٔوػاا سٚ  وت غابٗن اهلل   ٔالباصه  فىَ ظذعح  اَ الٍااض با٫ٌ ااو    مثاٌٗاپ :

 احملتاجؽت .
، اهلل  ع ٔجن أُ ٖطٝ إ اٌٛ  باز انتػاكؽت ، ٔا٫ذػاُ إلّٗيز لقس أضا 

َ ك اطٔا اغاتكربٔا   لٗكُٕ ٌٕع ططٖل ٫غاتساوٛ ذااه الغٍاٜ ، ٔلكاَ الاصٖ     
 ٔصبهٕا أٖسّٖي .

فحاٞ  آٖٛ البرث ٫ٌصاضِي بذخباضِي أُ انتٕ  ٍٖتااطِي ، كىاا أٌاْ     
ْ  ظاذف إلاّٗي ، ٥ ـتاط غاا ٛ واَ ٌّااض إ٥       اپ ، طٕ ااپ ٔكطِا   ٖعطنإُ  مٗا

َٗهَْ٘ ٙمَؤلِخشم جن احملتًٕ ، صاه تعاؾت شٖٔتقطب إلّٗي لٗمتقٗاُ بقبظ الطٔح وت ا٧

ّْ ٙمككَؤخِّضمٓمٍْ إيَهككٟ َأَدككٍى   ّْ َرلُبككٍٞ ََٗهِلكك لهوهكٕم لهُِككاَؼ بٌَِككا َكَغككبم٘ل ًَككا َُككَضَن ََْوككٟ ظَْٔضيَٓككا ًِكك

َْ ِبِعَب ُْ لهوهَٕ َكا  .(2) زارِِٖ َبِقرًيلًمغًٌَّٟ فَِيَسل َدا١َ َأَدو ٔمٍْ فَِي

فىَ مل ٖعذعح  َ الٍاض ٫قطاضٓ  مٜ القٕه إُ اهلل فقري ٔضتَ  مثال اپ :
 أ ٍٗاٞ.

                                                           

 . 11/304الكؿف ٔالبٗاُ  (1)
 .45غٕضٚ فاطط  (2)
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فىااَ أزخاان ادتٍااٛ با٫ٌ اااو وت غاابٗن اهلل ٔضجاااٞ ال اإاب ٔوت  ضابعاااپ :

ِِْْزَٖم َأْدٌض َِْعٌٍٚالتٍعٖن ش ُْ لهوهَٕ  ٌَِٞ ََٗأ ًَْ٘له ل ٍْ ََٗأْٗالرمك ٍْ ِفْت  .(1)زَأٌَُُا َأ

لقس ابتسأ  آٖٛ البراث بكاٗغٛ العىإً )كان ٌ اؼ(       انتػألٛ الػازغٛ :

َِِٚا١مفّن صٕلْ تعاؾت ش ّم َأْن ُْ لهوهَٕ َفِقرٌي ََُْٗش َّ َقاه ٘ل إي ، (2)زََقْز عٌََِع لهوهٕم قََْ٘ي لههِشٙ

 .بصا  الكٗغٛ
، فماٗؼ واَ أذاس قاسٲ  اَ       بٍّٗىا  ىإً ٔخكإم وٺمال   ادتٕاب  

لْ وت غٕو أٔ وٍتسٝ أٔ وت الػبٗن بّصا القٕه إ٥ ٔصس مسعْ اهلل ، غٕاٞ صا
 البٗت .

ِٔاان ٖؿااىن الٍػاااٞ وت شتاااز َّ ، ادتاإاب ٌعااي ، إفتااا جاااٞ  قااٗغٛ  
 .التصكري لمغالب 

َ ٔتقسٖط ا٩ٖٛ أٖهاپ : صس مساع اهلل صإه ال٦تا    إُ اهلل فقاري ٔضتاَ    ٘ صما
 أ ٍٗاٞ .

ٌت انتطأٚ الكافطٚ ـتٍع ظٔجّا  َ ا٫قتاُ ٔا٫ٌ او وت غبٗن اهلل ٔلٕ كا 

َِِٚا١مفّن ِٕ وَ وكازٖل صٕه ش ّم َأْن ُْ لهوهَٕ َفِقرٌي ََُْٗش ، ادتإاب ٥ ،  (3)زإي

، ا كاٌات غابباپ هلاصا القإه     إش باصا  انتٍاع ، ٔواا    قرٗس أٌّا ت٤مثي خاقٛ

ُْ لهوهَٕٔلكَ وٕنٕع ا٩ٖٛ ِٕ جّٛ قسٔض صٕه ش َِِٚا١م إي ّم َأْن  ز.َفِقرٌي ََُْٗش

 ٔجاٞ  آٖٛ البرث لٕجٕٓ : 

ُْ لهوهَٕ شت كط الٍاؽ بانتٕ  ، ِٔصا الت كط بطظر زُٔ صٕه  ا٧ٔه : إي

 .زَفِقرٌي

                                                           

 .28غٕضٚ ا٥ٌ اه  (1)
 .181غٕضٚ آه  ىطاُ  (2)
 .181غٕضٚ آه  ىطاُ  (3)
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 ٺ٦ُ صٕه )ٔضتَ أ ٍٗاٞ(.خباض ا٩ٖٛ  َ ذتىٗٛ انتٕ  فهس لبإ ال اٌ٘ :
ططٖال إؾت  لك اط ٔصإه الباطان    التاصكري بعاامل ادتاعاٞ ، ٔأُ ا    ال الث :

ََْ٘ لآلطيفَِٞ إيْس لْهق و ٘بم َهكَز٠  ، ٔواٌع وَ إظتاز الؿ ٗع ، صاه تعاؾت شالٍاض ََٗأُِشْصٓمٍْ َٙ

ّْ سٌٍٍَِٚ َٗال َؽِفٍٚع ٙمَ اعم  .(1)زلْهشََِاِدضي َكاظٌِِنَي ًَا ِهوعهاهٌِِنَي ًِ

لقطب ًٖٕ ، ٥ب ، ِٕٔ القطب ظز: القٗاوٛ ، وَ ا٧ظٔب ٔا٫ظفٛ ٔا٩
 تس ٖغمل باب العىن ٔوا  صاوت صٗاوتْ فٗ القٗاوٛ خاقٛ ٔأُ ا٫ٌػاُ إشا

٧ذٗاٞ لْ اباب اذتػاب ، وع فهن ٔلٺف وَ  ٍس اهلل ب ٕابْ وَ اغتغ اض 
 ٔ ىمّي الكاذتا  ٌٗابٛ  ٍْ كاذتخ ٔالك٦ٚ ٔالعكاٚ.

َِِٚككا١م كاااُ ؾاادل ٖقاإه وت ذٗاتااْ ش ٔلاإ ّم َأْن ُْ لهوهكَٕ َفِقككرٌي ََُْٗشكك  ،(2)زإي

ٔوا  فٕضث أ٥ٔزٓ تطكتْ ٔاٌ قإا وٍّاا وت غابٗن اهلل ، ٔأخطجإا العكااٚ      
ٔارتىؼ ، ٔذحٕا ٌٗابٛ  ٍْ أٔ اغتأجطٔا وَ عتخ  ٍْ ، فّن ٍٖ عْ  ىمّي 

  ٔغت ف  ٍْ العصاب . ِصا أً ٥ ، انتدتاض ٌعي ٍٖ عْ ،
ادتٕاب ٥ زلٗان  مٗاْ ، صااه    ، ِٔن ٖعذعذْ  َ الٍاض إشا وا  كافطاپ 

ّْ َْٙغِفَض لهوهٕم تعاؾت ش ّْ َعِبٚىي لهوهِٕ ثمٍُ ًَاُم٘ل َٗٓمٍْ ك فهاٌص َفَو َّ َكَفضمٗل ََٗفزُّٗل َْ ُْ لههِشٙ إي

 .(3)زهَٔمٍْ

٧ُ انتطاز وَ ا٩ٖٛ أ ا٦ٓ الاصَٖ وااتٕا  ماٜ      إغت ٍاٞٔصس ٖقاه ِن وَ 

 َٗلهوهكٕم َنف ك٘صٌ  الك ط ٔلٗؼ هلي ٔضمثٛ و٤وٍإُ ٖاس ُٕ هلاي ٖٔػاتغ طُٔ هلاي ش     

                                                           

 .18غٕضٚ  افط  (1)
 .181غٕضٚ آه  ىطاُ  (2)
 .34غٕضٚ ستىس  (3)



   205معامل اإلميان / ج   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  60

ٟ    صااه تعااؾت ش  ادتإاب  ،   (1)زَصِسٌٍٚ ْي إياله ًَكا َعكَع ْْ َهكَْٚػ ِهإليَُغكا  (2) زََٗأ

 .ٔا٧وط وٕكٕه نتؿ٠ٗٛ اهلل ٔغعٛ ضلتتْ وت ا٩خطٚ 

َِِٚكا١م  ِٔن صٕه ش ّم َأْن ُْ لهوهَٕ َفِقرٌي ََُْٗشك ز واَ الكاسٲ  اَ غابٗن اهلل ،     إي

 ادتٕاب ٌعي .
لصا فاُ آٖٛ البرث ضلتٛ بالٍاؽ ، ٔواٌع وَ إضتكااب انتعاقا٘ ، ٥ٔ   

 َ الباطن ٔال ٕاذـ ٥غترهاضِي انتٕ  ٔوا بعسٓ  ظذعذٕاٖعمي الصَٖ 
وَ ا٧ِٕاه إ٥ اهلل  ع ٔجن ، فآٖاٛ البراث إقا٦ح وت ا٧ضأ ، ٔتٍقاٗس     

 لعامل ا٧فعاه.
: لقس تكطض  وازٚ )صاه( أضبع وطا  وت آٖاٛ الػاٗاو ،    انتػألٛ الػابعٛ 

ٔمل تااطز وت آٖااٛ البرااث وااع أٌّااا شكااط  ـتاااً ا٧واإض لبٗاااُ وػااألٛ ِٔاا٘    
وٕنٕ ٗٛ القٕه وت  امل ا٧فعاه ٔذهإضِا  ٍاس اذتػااب ، ٖٔاسه  مٗاْ      

 .(3)زعََِْلتمبم ًَا َقاه ٘لصٕلْ تعاؾت ش

َّ َقاه ٘لَهَقزْ عٌََِع لهوهٕم َقٔصس تقسً وت ت ػري ش ، أُ انتطاز مساع اهلل (4)زَْ٘ي لههِشٙ

ُْ لهوهكَٕ َفِقكرٌي   ٔأٌاْ ٥ غتاتل بقإهلي ش   ادتاذاسَٖ ،   ع ٔجن لكان أصإاه    إي

َِِٚا١م ّم َأْن  ، ٔفْٗ ٔجٕٓ :(6( )5)زََُْٗش

                                                           

 .39غٕضٚ الٍحي  (1)
 .34غٕضٚ ستىس  (2)
 .181غٕضٚ آه  ىطاُ  (3)
 .181غٕضٚ آه  ىطاُ  (4)
 .181غٕضٚ آه  ىطاُ  (5)
 .249أٌاط ادتعٞ الػابع ٔال ىاٌؽت بعس انتاٟٛ وَ ِصا الػٳ ط م (6)
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وٍع الصَٖ ك طٔا وَ التىازٙ وت نطٔب ادترٕز ٔا٫غتكباض ،  ا٧ٔه :
ل٬ٌعجاض  َ ِصا التىازٙ با٫خباض بأُ السٌٗا  اٌتّي إ رثبٔتهىٍت آٖٛ ال

 زاض الغطٔض ف٦ ٖغرتٔا ٥ٔ ٖطكٍٕا إلّٗا.
 شً ٔتٕمثٗل العٍاز ٔا٫غتكباض لتتع  وٍْ ا٧جٗاه انتتعاصبٛ . ال اٌ٘ :
ؾت التٕبٛ ٔا٫ٌابٛ ، ِٔن ٖؿرتط وت التٕبٛ إ طٔا ز ٕٚ الصَٖ ك:  ال الث

ك اا٘ فّٗااا إ ّاااض الٍساوااٛ  ااَ صاإه   وت انتقاااً إٌ اااصّي وت غاابٗن اهلل ، أً ٖ

َِِٚككا١م   ش ّم َأْن ُْ لهوهككَٕ َفِقككرٌي ََُْٗشكك ، ادتاإاب ٥بااس وااَ ا٫ٌابااٛ ٔاهلااسٝ     (1)زإي

 ٔالك٦ح .

َِِٚا١مٔصٕهلي ش ّم َأْن ا٧وٕاه ٔا٧ٌعاً ٔا٧و٦ك ا٥ٔ٧ز ٔز أٙ بك طٚ َُْش

 اَ  ٔتعمل العكاٚ وت أوٕالٍا ، فٍعلت آٖٛ البرث بعسِا بأضبع آٖاا  لتدارب   
صإٌُ ِٕٔ أُ انتٕ  ٖأت٘  مٜ أٌ ػّي ، ٍٖٔقمّي  َ السٌٗا إؾت  ري  إزٚ  
أبساپ كىا ٍٖقن الصَٖ ٤ٖزُٔ العكاٚ ٍٖٔ قُٕ وت غابٗن اهلل ، واع التبااَٖ وت    

 أوٕض :
إذتىاه إضجاٞ انتٕ  ب هن وَ اهلل  َ الصٙ ٍٖ ل انتاه صطباٛ   ا٧ٔه :

اؾت اهلل ، ٖٔػا س ال قطاٞ ٖٔقه٘ ذٕاٟخ الٍاؽ ، ِٕٔ وَ  ىٕوا  صٕلْ 

ِِْْزَٖم أ َُّ لْهِلَتاِبتعاؾت ش  .(2)زٌَْٙشم٘ل لهوهٕم ًَا ََٙؾا١م َٗٙمْجِبتم َٗ

 :ٔغامي  ٔآلْ  َ  ىطٔ بَ  ٕب صاه : صاه ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 
إُ قسصٛ انتػمي تعٖس وت العىط ٔـتٍع وٗتٛ الػإٞ ، ٖٔاصِب اهلل بّاا الكارب     

 .(3)ٔال دط

                                                           

 .181غٕضٚ آه  ىطاُ  (1)
 .39غٕضٚ الط س  (2)
 . 2/218السض انتٍ ٕض  (3)
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ٔغمي  ماٜ  ٔآلْ  َ أب٘ بكط صاه : مسعت ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 
اتقٕا الٍاض ٔلٕ بؿل ـتطٚ ، فذٌّا تقٗي العٕد ، ٔتسفع وٗتٛ  :أ ٕاز انتٍرب ٖقٕه 

 .(1)الػٕٞ ، ٔتقع وَ ادتاٟع وٕصعّا وَ الؿبعاُ
قطب الب٦ٞ با٫ٌابٛ ٔالبصه وت غبٗن اهلل ، ٔبقكس التحاضٚ وع  ال اٌ٘ :

 اهلل ، ٔإزخاض اذتػٍا .
طَ اذتػاب بػابب الكاسصٛ   كطاً ٔخت ٗف وت وٕاإٌٗن زضجٛ  ال الث :

 عطٔب .ٔانت
قاٍاٟع   :ٔغامي  ٔآلاْ  صاه ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مٗاْ  ٔ َ أٌؼ صاه :  

انتعطٔب تق٘ وكاضع الػٕٞ ٔا٩فا  ٔاهلمكا  ، ٔأِن انتعطٔب وت السٌٗا 
 .(2) ِي أِن انتعطٔب وت ا٩خطٚ

لقاس أوااط اهلل  ااع ٔجان انتاا٤وٍؽت وت كان ظواااُ بااا٧وط     انتػاألٛ ال اوٍااٛ : 
وع ا٫وكاُ ٔا٧وَ وَ ا٧نطاض ، ٔتتهىَ آٖٛ بانتعطٔب ٔالٍّ٘  َ انتٍكط 

البرث وت و ّٕوّا ٔز٥لتّا ا٧وط بانتعطٔب ٔالٍّ٘  اَ انتٍكاط ، إش تاس ٕ    
 .إؾت ا٫غتعساز لمىٕ  بالكسصٛ ٔإختاش انتاه ٔاصٗٛ وَ العصاب 

ٌَِْ٘تفقٕلْ تعاؾت ش خباض  َ خطٔد ا٫ٌػاُ وَ السٌٗا ، إ(3)زك ىُّ َُْفػٍ َسل٢ِقَٞ  لْه

بالك َ ٔذسٓ ، ٔ سً أخصٓ أوٕالْ ٔجتاضاتْ وعاْ ، ٔذانتاا قتإ  ا٫ٌػااُ     

َِِٚا١متترٕه ومكٗٛ أوٕالْ إؾت الٕضمثٛ فالصَٖ ٖقٕلُٕ ش ّم َأْن ز ٖكابرُٕ  َُْش

ِٞ    فقطاٞ بٺطفٛ  ؽت ، مثي جاٞ صٕلْ تعاؾت ش ََْ٘ لْهقَِٚاًَك َْ أ دمكَ٘صك ٍْ َٙك ، (4)زَٗإيٌَُُا ُمَ٘فهكْ٘

ىماإا الكاااذتا  لٗااسه وت و ّٕوااْ  مااٜ إخباااض     خٺاباااپ لمااصَٖ آوٍاإا ٔ   

                                                           

 .2/219السض انتٍ ٕض  (1)
 .5/111السض انتٍ ٕض  (2)
 .185غٕضٚ آه  ىطاُ  (3)
 .185غٕضٚ آه  ىطاُ  (4)
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َِِٚكا١م ش ّم َأْن ُْ لهوهَٕ َفِقرٌي ََُْٗش َّ َقاه ٘ل إي  طوااٌّي واَ ا٧جإض ٖإً     ، (1)زلههِشٙ

 القٗاوٛ .

ُْ لهوهككَٕ شٔوااَ أغااباب اذتطواااُ تااسَٖٔ انت٦ٟكااٛ لقاإهلي وت الااسٌٗا     إي

 .(2)زَفِقرٌي

ز الٕ ٗاس ببعاث الٗاأؽ وت    ًَا َقاه ٘لعََِْلتمبم لٗكُٕ وَ وعاٌ٘ صٕلْ تعاؾت ش

خاطد هلاي الكتااب    ٌ ٕؽ الكافطَٖ وَ ا٧جٕض ًٖٕ القٗاوٛ فااشا غاألِٕا أټ  
الااصٙ فٗااْ اغااتد افّي بااالٍبٕٚ ٔالتٍعٖاان ، ٔاغااتكباضِي ٔاوتٍااا ّي  ااَ     

 ا٫وت اه ل٨ٔاوط ا٫هلٗٛ .
ٔشكاط آٖاٛ   ، جتم٘ التهاز بؽت شكاط آٖاٛ البراث لمحٍاٛ      انتػألٛ التاغعٛ :

ٗاو لمٍاض ، وع بٗاُ  مٜ كن وٍّىا ، فسخٕه ادتٍٛ با٫قتاُ ٔالتقٕٝ صاه الػ

ّي  تعااااؾت ش ُٚٞ  ِهوَْ٘لِهكككزَْٙ ْْ َُكككَضَن خَْٚكككًضل لهَِْ٘فككك ك ِتكككَب ََْوكككْٚل ٍْ إيَسل َسَنكككَض َأَسكككَزك ٍْ لهٌَْكككْ٘تم إي

 .(3)زَٗلََْقَضِبنَي ِباهٌَْْعضمِٗ  َسقًّا ََْوٟ لهٌْمُتِقنَي

ٖٔكإُ تقاسٖط أٔه آٖاٛ    ، أوا زخإه الٍااض فبالؿاطك ٔالها٦لٛ ٔالعتال      
البرث ٔآخط آٖٛ الػٗاو : كن ٌ ؼ شاٟقٛ انتٕ  ٌٔقٕه لمصَٖ ك طٔا شٔصٕا 

  صاب اذتطٖل.

َِِٚا١مِٔن ٖأتّٗي العصاب  مٜ شا  القٕه ش ّم َأْن َٕ َفِقرٌي ََُْٗش ُْ لهوه ، (4)زإي

ٔضتْ غاابباپ ٫وتٍااا ّي  ااَ زفااع  أً  مٗااْ ٔ مااٜ إ اإاٞ الٍاااؽ بااْ ، ٔقااري 
 .الكسصا  ٔإخطاد العكاٚ 

                                                           

 .181غٕضٚ آه  ىطاُ  (1)
 .181غٕضٚ آه  ىطاُ  (2)
 .180غٕضٚ البقطٚ  (3)
 .181غٕضٚ آه  ىطاُ  (4)
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ّْ ٙمَذاِريم ِفٛ ادتٕاب ِٕ ال اٌ٘ ، لصا صاه اهلل تعاؾت ش ّْ لهُِاؼي ًَ ًَِٗ

ّْ َعكِبٚىي لهوهكِٕ َهكٕم ِفكٛ      *لهوهِٕ ِبغَْٚضي ِْْوٍٍ َٗال ٓمًز٠ َٗال ِكَتاٍب ًمِِرٍي  َٛ ِْْ فِِٕ هِٚمِنُى َْ َثاُِ

ًَِٞ ََْشلَب لْهَشضيٙقيلهزَُُّْٚا ِخ ََْ٘ لْهقَِٚا ٌٜ َُٗمِشٙق ٕم َٙ  .(1)زْظ

تهىٍت آٖٛ الػٗاو الٕ ٗس لمصَٖ ك طٔا  مٜ صإهلي   انتػألٛ العاؾطٚ :

َِِٚا١مش ّم َأْن ُْ لهوهَٕ َفِقرٌي ََُْٗش ، لٗكُٕ وَ باب ا٧ٔلٕٖٛ القٺعٗٛ الٕ ٗس (2)زإي

أ ٦ٓ ، أواا آٖاٛ البراث    ٔالصً  مٜ تمبػّي بالك ط الصٙ ِٕ أقن لقٕهلي 
 خٺاباپ لمى٤وٍؽت بالٕ س الكطٖي . فحاٞ 

ًَِِٞٔن ٖسه صٕلْ تعاؾت ش  ََْ٘ لْهقَِٚا َْ أ دمَ٘صك ٍْ َٙ ،  مٜ الؿّازٚ (3)زَٗإيٌَُُا ُمَ٘فهْ٘

 ادتٕاب ٌعي .هلي باصاوٛ الك٦ٚ ٔا٫ٌ او وت غبٗن اهلل ، 
، ٔزتا١ الٕ اس    فىَ إ حاظ القطآُ احتاز انتٕنٕع وت الٕ اس ٔالٕ ٗاس   

 مٜ ا٫وت اه وت الٕاجبا  ٔ مٜ ا٫وتٍاع وت الٍٕاِ٘ ، ٔزت١ الٕ ٗس  مٜ 
 انتعكٗٛ وت الٕاجبا  ٔ مٜ إضتكاب انتعاق٘.

ٔصس امثٍٜ اهلل  ع ٔجن  مٜ ا٧ٌبٗاٞ وت القطآُ لتكُٕ غريتّي ٌرباغااپ ،  
 ٔوَ كاُ جاذساپ بٍبٕٚ ستىس قامٜ  مٗاْ ا٫صتاساٞ با٧ٌبٗااٞ الػاابقؽت ٔكان      
ٔاذس وٍّي جاٞ ب طٖهٛ الك٦ٚ ٔالعكاٚ ٔالكٗاً ، ٔقرٗس أُ صٕلْ تعاؾت 

َْش ّْ َقْبِول ٍْ َهَعوهل ٍْ َُُتق ٘ ًِ َّ ، ٔضز (4)زك ِتبَ َْوَْٚل ٍْ لهقَِّٚاَم كٌََا ك ِتبَ ََْوٟ لههِشٙ

خبكٕم فطأ الكًٕ  مٜ أِن انتمن الػابقٛ ل٬غ٦ً ، ٔلكٍْ زلٗن  مٜ 
ٛ وٍّىاا ، ٔصاس   إؾت جاٌب ا٧زلٛ ارتاقٛ بكن فطٖها فطأ الك٦ٚ ٔالعكاٚ 

                                                           

 .9-8غٕضٚ اذتخ  (1)
 .181غٕضٚ آه  ىطاُ  (2)
 .185غٕضٚ آه  ىطاُ  (3)
 .183غٕضٚ البقطٚ  (4)
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ََِٝ َٗإيَٙتا١َ كىا وت صٕلْ تعاؾت ش تأت٘ آٖٛ جاوعٛ هلا ًَِٞ لهُق ْٚٔيٍْ ِفْعىَ لْهدََْٚضلِت َٗإيَقا َٗأََْٗسَِْٚا إيَه

َّ  .(1)زلهُظَكاِٝ ََٗكاُم٘ل هََِا َْاِبِزٙ

 اٌٍَٛلبْٔٛ اَِس ثبدلؼسٚف ٚإٌبً٘ ػٓ ادلٕىس مخط ِساد يف 
ّم          تهىَ صٕلْ تعااؾت ش  ُْ لهوهكَٕ َفِقكرٌي ََُْٗشك َّ َقكاه ٘ل إي َهَقكْز َعكٌَِع لهوهكٕم َقكَْ٘ي لههكِشٙ

ََُْبَِٚكا١َ ِبغَْٚكضي َسكق  ََُٗق ك٘يم سمٗق ك٘ل َْكَشلَب لْهَشضيٙكقي          َِِٚا١م عََِْلتمبم ًَا َقكاه ٘ل ََٗقكْتؤَمٍْ ل ، الٕ ٗاس  (2)زَأْن

انتاطاز   أُز ٔصس تقسً وت ت ػاريِا  عََِْلتمبم ًَا َقكاه ٘ل لمصَٖ ك طٔا بقٕلْ تعاؾت ش

 .(3)ُ اهلل فقري ٔضتَ أ ٍٗاٞي إوَ صٕهلي وت ا٩ٖٛ أ ي وَ شكطِ
لبٗااااُ أُ كتاباااٛ القااإه الاااصٙ ٖتهاااىَ ادترااإز ٔا٫ٌكااااض لمٍبااإا    

ك كىُّ َُْفكٍػ   ٔانتعحعا  بطظر زُٔ العذعذاٛ واَ الٍااض ، لٗكإُ واَ وعااٌ٘ ش      

ٌَِْ٘ت ، ذهٕض وا كتب انت٦ٟكٛ  مٜ ا٫ٌػاُ وَ ا٧صٕاه ٔا٧فعاه (4)زَسل٢ِقَٞ  لْه

 لتكُٕ وازٚ لمرػاب.
تصكط آٖٛ الػٗاو إ٥ القٕه ٔكتابتْ ، ٔادتإاب إُ اهلل  اع    ملفاُ صمت 

     ُ صطٍٖاٛ انتقااً جعمات شكاط      ٔجن ٖكتاب كان أصإاه ٔأفعااه ا٫ٌػااُ إ٥ أ
 كٕم القٕه ، ٔفْٗ وػاٟن :الكتابٛ خب
 ؾسٚ صبس صٕه اُ اهلل فقري . أ٥ٔپ :
سٙ وت الكاا٦ً ، ٔعتتىاان ا٫ٌااصاض لمكااافطَٖ ٔانتٍااافقؽت وااَ التعاا مثاٌٗاااپ :

ْٚٔيٍْا٫ٌصاض بمرا  صٕلْ تعاؾت ش  ٔجِٕاپ: (5) زَدآِزْ لْهل فهاصَ َٗلهٌْمَِاِفِقنَي َٗلْنو ْغ ََْو
                                                           

 .73غٕضٚ ا٧ٌبٗاٞ  (1)
 .181غٕضٚ آه  ىطاُ  (2)
 أٌاط ادتعٞ الػابع ٔال ىاٌؽت بعس انتاٟٛ وَ ِصا الػٳ ط. (3)
 .185غٕضٚ آه  ىطاُ  (4)
 .73غٕضٚ التٕبٛ  (5)
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 . وَ ا٫ ٦  ٔالؿسٚ   مٜ الك اض ٔانتٍافقؽت ت٦ٔٚ آٖٛ البرث:  ا٧ٔه
 وَ ادتّاز . ا: إٌّال اٌ٘ 
 : إضازٚ ال طز ادتاوع لمٕجّؽت أ ٦ٓ .ال الث 

 ينغٖٔٔالكرٗس ِٕ ا٧خري ، لبٗاُ صإٌُ ِٕٔ أُ ت٦ٔٚ القطآُ جّاز ،
  َ العٍف ٔ َ القتاه ٖٔبؽت صبس ا٫ضِاب .

ٌَِْ٘تِٔن ت٦ٔٚ صٕلْ تعاؾت ش  واَ ِاصا ادتّااز ، ادتإاب      زك ىُّ َُْفٍػ َسل٢ِقَٞ  لْه

ٌعي ، لصا ٖتمِٕا انتػمىُٕ وت ق٦تّي كن ًٖٕ أٔ ٖتمُٕ ا٩ٖا  الن تصكط 
بانتٕ  ، ٔتس ٕ إؾت اغتقبالْ بالكاذتا  ، ٔوَ فهن اهلل  ع ٔجان ك اطٚ   

 نتٕ  ، ٔ سزِا تػع ٔمتػُٕ ٔواٟٛ .ا٩ٖا  الن تصكط ا
ٔبمرا  تكطاض وازٚ )وا (وت مث٦ث آٖا  ،ٔصس تقسً أُ زتىإع واازٚ    

، ؿتااا قتماا٘  مااٜ ا٫ٌػاااُ   القااطآُ امثٍتاااُ ٔغااتُٕ ٔواٟااٛ وااطٚ    )وااا  ( وت
 اغترهاضٓ ٔالطنا بْ .

ت قْ انتػمىؽت وت السَٖ ، ٔا٫ذرتاظ وَ القٕه الصٙ ٥ ٖطن٘ اهلل  مثال اپ :
ٔغامي  ٔآلاْ   َ غعس بَ أب٘ ٔصام  َ الاٍيب قامٜ اهلل  مٗاْ    ) ع ٔجن 

 .(1) (صاه: ٖٺبع انت٤وَ  مٜ كن ؾ٘ٞ إ٥ ارتٗاٌٛ ٔالكصب
البعث  مٜ ا٧وط بانتعطٔب ٔالٍّ٘  َ انتٍكط ، ِٔن ت٦ٔٚ آٖاٛ   ضابعاپ :

 البرث وٍْ ، ادتٕاب ٌعي .
وطَٖ بانتعطٔب ظ انتػمي ٔانتػمىٛ بٍٗن وطتبٛ ا٩ِٕٔ وَ ا٫ حاظ وت فٕ

ٔالٍاِؽت  َ انتٍكط ، ٔلتكُٕ ت٦ٔٚ آٖٛ البرث وَ وكازٖل العذعذٛ  اَ  
انتػامي ٖإً القٗاواٛ بٍٗان وطتباٛ ا٩واط        الٍاض ٔأغباب زخٕه ادتٍاٛ فٗ ااج١  

بانتعطٔب ٔالٍاِ٘  َ انتٍكط متؼ وطا  وت الًٕٗ ، فٍٗسِـ إش أٌْ ٖعماي  
بأُ أٖاواپ ك ريٚ وَ ذٗاتْ ـتط  مْٗ ٔمل ٖأوط أٔ ٍّٖٜ فّٗا ، ٔكصلك انتػامىٛ  

                                                           

 .5/187السض انتٍ ٕض  (1)
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تتػاٞه بأٌّا كاٌت تقه٘ أٖاواپ  سٖسٚ ذبٗػٛ انتٍعه فكٗف ٌالت ِصٓ انتطتبٛ 
ُ   العاٗىٛ ب ٛ  الكا ٛ ٔالتعاٗؽت بقاإٌ آواطٚ باانتعطٔب ٌاِٗاٛ  اَ انتٍكاط       الػاى

متؼ وطا  وت الًٕٗ ، فٗأتّٗا ادتٕاب وَ  ٍس اهلل إٌّا ت٦ٔتّا لمقاطآُ وت  
 الك٦ٚ.

وط بانتعطٔب ٔالٍّ٘  َ سه  مٜ أُ ا٧فاُ صمت صس ٔضز وت القطآُ وا ٖ

ّْ ًِكِْل ٍْ   انتٍكط ٔاجب ك اٟ٘ بقٕلْ تعااؾت ش  َْ إيَهكٟ لْهدَْٚكضي     َْٗهكَتل  أ ًُكٌٞ َٙكْزْم٘

َْ ّْ لهٌْمَِْلضي َٗأ َْٗه٣َِم ٓمٍْ لهٌْمْفِوشم٘ َْ َْ َْ٘ٔ ََِْٙٗ َْ ِباهٌَْْعضمِٗ    . (1)زََٗٙأًْمضمٗ

ٔادتٕاب انتطاز وت ا٩ٖٛ أ ٦ٓ انتبازضٚ إؾت ا٧وط بانتعطٔب ٔالٍّا٘  اَ    
، ٔا٫كت اٞ انتأوٕض مٜ ضتٕ القهٗٛ الؿدكٗٛ ٔلغٛ انت ا مٛ بؽت ا٧وط ٔانتٍكط 

ؿتَ غعٜ إلْٗ ، ِٕٔ ٥ قتٍاع واَ إتكااب انتػامىؽت كأواٛ باا٧وط باانتعطٔب        

ْْ ًَلهُِكآمٍْ ِفكٛ لََْصضي    كىا وت صٕلْ تعاؾت ش َ انتٍكط ، ٔالٍّ٘  َّ إي لههكِشٙ

ّْ لهٌْمَِْل َْٔ٘ل َْ ََُٗ َُْ٘ل لهُظَكاَٝ َٗأًََضمٗل ِباهٌَْْعضمِٗ   َََٝ َٗآ  .(2)زضي َِٗهوهِٕ َْاِقبَٞ  لْهأ ًم٘صيَأَقاًم٘ل لهُق

ادتّط بالقطاٞٚ ٔوٍْ أٌّا وكساو ل٨وط ٔالٍّ٘ ٔوَ ا٫ حاظ وت الك٦ٚ 
، ٔبطظخاپ زُٔ زخٕه الٍاض ، ِٔن تكُٕ   لتكُٕ وكساصاپ ل٨وط ٔالٍّ٘ فّٗا

صطاٞٚ انتػمي وت الك٦ٚ ذحٛ لْ ٔذحٛ  مْٗ ، ادتٕاب ٌعي ، لمعًٔ العىان  
 ؿتهاوؽت وا ٖقطأ .

ٔآلاْ   َ جٍسب باَ  باس اهلل صااه : صااه ضغإه اهلل قامٜ اهلل  مٗاْ        )
و ن العامل الصٙ ٖعماي الٍااؽ ارتاري ٥ٔ ٖعىان باْ كى ان الػاطاد         :ٔغمي 

 .(3) (ؽ ٔعتطو ٌ ػْٖه٘ٞ لمٍا

                                                           

 .104غٕضٚ آه  ىطاُ  (1)
 .41غٕضٚ اذتخ  (2)
 .1/104السض انتٍ ٕض  (3)
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ٔأخطد ابَ وطزْٖٔ ٔالبّٗق٘ وت ؾعب ا٫ځقتاُ ٔابَ  ػاكط  َ ابَ ٔ)
 باؽ أٌْ جاٞٓ ضجن فقاه : ٖا ابَ  باؽ إٌ٘ اضٖس أُ آوط بانتعطٔب ٔأٌّٜ 

  َ انتٍكط صاه : أٔ بمغت شلك 
 صاه : أضجٕ . 
 صاه : فذُ مل ختـ أُ ت تهس ب ٦مثٛ أذطب وت كتاب اهلل فافعن . 
 : ٔوا َِ  صاه 
أذكىت  {أتأوطُٔ الٍاؽ بالرب ٔتٍػُٕ أٌ ػكي  }صاه : صٕلْ  ع ٔجن  

 ِصٓ ا٩ٖٛ  
 صاه : ٥ .

مل تقٕلُٕ وا ٥ ت عمُٕ كرب وقتاپ  }صاه : فاذتطب ال اٌ٘ صاه صٕلْ تعاؾت  
 أذكىت ِصٓ ا٩ٖٛ  (1) ٍس اهلل أُ تقٕلٕا وا ٥ ت عمُٕ 

 صاه : ٥ .
واا أضٖاس أُ    }صاه : فاذتطب ال الاث صااه صإه العباس الكااحل ؾاعٗب        

 أذكىت ِصٓ ا٩ٖٛ   (2){أخال كي إؾت وا أٌّاكي  ٍْ 
 ٥ .  :صاه 

 .(3) (صاه : فابسأ بٍ ػك .
 ٔ مٜ فطأ قارٛ غاٍس اذتاسٖث فا٦ تكان الٍٕباٛ إؾت ِاصٓ الؿاطٔط        
ٔانتطتبٛ ، فا٧وط بانتعطٔب ٔالٍّ٘  َ انتٍكط وَ الكم٘ انتؿكك الصٙ ٖكُٕ 

ٖػتٺٗع كن إٌػاُ  مٜ أفطاز وٍْ ، ٥ٔ تتعااضأ واع    وت أتٛ مٜ وطاتب 
  إق٦ح الصا  .

                                                           

 .3غٕضٚ الكف  (1)
 .88غٕضٚ ِٕز  (2)
 .1/104السض انتٍ ٕض  (3)
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َِِٚكا١م    ٔكىا ٖػىع اهلل صٕه الصَٖ ك اطٔا ش  ّم َأْن ُْ لهوهكَٕ َفِقكرٌي ََُْٗشك ، (1)زإي

ٖاا  العكااٚ ٔا٫ٌ ااو وت    ٖػاىع تا٦ٔٚ انتػامىؽت ٔانتػامىا  ٩     فاٌْ غبراٌْ
غبٗن اهلل ، كىا ٖػىعّا الصَٖ ك طٔا فتتغؿاِي الكآبٛ ، ٖٔكاٗبّي اذتاعُ   

تدمف  اَ الٕاجاب ال ٺاطٙ با٫قتااُ ، ِٔان عتهاط ِاصا الػاىاع ٖإً          لم
 القٗاوٛ لٗكُٕ ذحٛ  مّٗي ، ادتٕاب ٌعي .

ٚ ذٗاث  طنإا  ماٜ آزً ،     َ أب٘ بَ كعب صاه : كإٌا أواٛ ٔاذاس  )
ف ٺطِي اهلل  مٜ ا٫ځغ٦ً ٔأصطٔا لْ بالعبٕزٖٛ ، فكإٌا أوٛ ٔاذسٚ وػمىؽت، 

 .(2) (مثي اختم ٕا وَ بعس آزً

ْي    ٔوَ وكازٖل صٕلْ تعاؾت ش ُّ َٗلإليُكَػ إياله هَِْٚعبمكزمٗ ، (3)زًََٗا َخَوْقكتم لْهِذك

ٔوَ ٔجٕٓ ِصٓ ِٕ : ٔوا خمقت ادتَ ٔا٫ٌؼ إ٥ ٧ ٍّٗي  مٜ  بازت٘ ، 
 ا٫ اٌٛ ا٧وط بالك٦ٚ ٔت٦ٔٚ التٍعٖن فّٗا ، ٔمساع الٍاؽ هلا.

وط بانتعطٔب ٔالٍّا٘  اَ انتٍكاط وت الات٦ٔٚ وٍ كان  اَ صإه        ِٔن ا٧

َِِٚا١مالصَٖ ك طٔا ش ّم َأْن َٕ َفِقرٌي ََُْٗش ُْ لهوه ىا وت تعاضأ إش ِز ادتٕاب ٥ ، إي

ٜ ٖغمب اذتل ، صااه تعااؾت   ذت جساه ٔإذتحاد وَ ططب أِن التٍعٖن ،ٔ

َْ ش َٗٙمْبِ َى لْهَباِطَى َٗهَْ٘ َكضيَٖ لهٌْمْذضيًمك٘ ، ٔكىا ٖكتاب اهلل صإه الاصَٖ    (4)زهِٚمِشُق لْهَشُق 

ك طٔا فاٌْ غبراٌْ ٖكتب ت٦ٔٚ انتػمىؽت ٔانتػمىا  لمقطآُ ، ٔوا فّٗا واَ  
 أوٕض : ٔالٕ ٗس لمصَٖ ك طٔا  مٜ، التػمٗي بٕجٕب ا٫ٌ او وت غبٗمْ تعاؾت 

 ا٫وػاك  َ ا٫ٌ او وت غبٗن اهلل. ا٧ٔه :

                                                           

 .181غٕضٚ آه  ىطاُ  (1)
 .1/487السض انتٍ ٕض  (2)
 .65غٕضٚ الصاضٖا   (3)
 .8غٕضٚ ا٥ٌ اه  (4)
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ٌ او الصَٖ ك طٔا أوٕاهلي وت انتعكٗٛ ٔادترإز ، صااه تعااؾت    إ ال اٌ٘ :

َْش ٍََُِٔ ٙمْشَؾضمٗ َّ َكَفضمٗل إيَهٟ َد َْ َٗلههِشٙ ٍْ َسْغضًَٝ ثمٍُ ٙمْغَوبم٘ ْٚٔي ْم ََْو  .(1)زثمٍُ َُل ٘

ٔ   ال الث : ُْ لهوهكَٕ َفِقكرٌي   ا٫غاتكباض بقإه ش  التحاِط بال ػإو ٔالعٍااز  إي

َِِٚا١م ّم َأْن وط بانتعطٔب ٔالٍّ٘  اَ  ، ٔفْٗ ؾاِس باذتاجٛ العاوٛ ل٨(2)زََُْٗش

انتٍكط وَ  اوٛ انتػمىؽت ، فت هن اهلل  ع ٔجن ٔجعن هلي الكا٦ٚ ز ااٞ   
 وَ اذتطواُ وَ العذعذٛ وَ الٍاض . ٔوٍاغبٛ ل٬ٌصاض

َّ انتػمىؽت ٔانتػمىا  بقٕلْ تعاؾت شٔصس ٔضز الترصٖط لعاوٛ  َٙاأََُّٙٔا لههِشٙ

ّْ َْٙفَعكككْى َسِهكككَم َفأ َْٗه٣ِكككَم ٓمكككٍْ          ًََٗككك ّْ ِسْككككضي لهوهكككِٕ  ًَِمككك٘ل ال ُمؤْيل كككٍْ أًَْكككَ٘له ل ٍْ َٗال َأْٗالرمك كككٍْ َْككك آ

 َْ لٗكُٕ وَ وعااٌ٘ ا٩ٖاٛ : ٥ تكٌٕإا كالاصَٖ ك اطٔا ، إش       (3) زلْهَداِعكضمٗ

ز وت القطآُ ُمؤْيل ٍْٔأ٥ٔزِي  َ شكط اهلل ، ٔمل ٖطز ل   ش ؾغمتّي أوٕاهلي

 إ٥ وت ا٩ٖٛ أ ٦ٓ .
ٔوَ المٺف ا٫هل٘ وت ا٧ذكاً الؿط ٗٛ تقسٖي التٗػري ٔأغباب الغبٺٛ 
ٔالػااعازٚ فىاا ٦پ صااسوت آٖااا  القااطآُ البؿاااضٚ  مااٜ ا٫ٌااصاض ، صاااه تعاااؾت  

ًًُٞ َٗلِسزًَٝ َفَبَعَح لهوهش َْ لهُِاؼم أ  َّ ََٗأَُظَي ًَعَٔمٍْ لْهِلَتاَب َكا ًَٗمِِشصيٙ  َّ ٕم لهُِبِِّٚنيَ ًمَبؾِّضيٙ

ّْ َبْعكِز ًَك   ٖ٘م ًِ ُٗم َّ أ  ِٕٚ إياله لههِشٙ ًََٗا لْخَتَوَف ِف  ِٕٚ ٌَٚا لْخَتَوف ٘ل ِف َّ لهُِاؼي ِف ا ِباْهَشقِّ هَِْٚشل ٍَ بَْٚ

                                                           

 .36غٕضٚ ا٥ٌ اه  (1)
 .181غٕضٚ آه  ىطاُ  (2)
 .9غٕضٚ انتٍافقُٕ  (3)
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َِٔمٍْ فَََٔز٠ له ّْ لْهَشقِّ بِِيسُِْكِٕ َٗلهوهكٕم   َدا١َُْٔمٍْ لْهبََِِّٚاتم َبغًْٚا بَْٚ ًِ ِٕٚ ًَِم٘ل هٌَِا لْخَتَوف ٘ل ِف َّ آ وهٕم لههِشٙ

ّْ ََٙؾا١م إيَهٟ ِفَضلٍط ًمْغَتِقٍٍٚ  .(1)زَِْٔٙزٜ ًَ

ٔصس صسوت آٖٛ البرث شكط انتٕ  ٧ٌْ ذل ٖٔسضك كن اٌػاُ ٔصٕ ْ مثي 
بأٌّا جاٞ  وػألٛ العذعذٛ وَ الٍاض ٫غتكراب ِصا ا٫زضاك ، ٔا٫صطاض 

إقتاٌْ ٔ ىمْ الكاذتا   َ الٍاض ، صاه  ْوَ لٺف اهلل ، ٔأُ ا٫ٌػاُ ٖكطف

َْ ََْوككٟ َصبِّككَم َستًٌْككا ًَْقِنككًّٚا  تعاااؾت ش ْْ ًِككِْل ٍْ إياله َٗلصيرمَٓككا َكككا ثمككٍُ ُمَِذِّككٛ  *َٗإي

َٚٔا ِدجًِّٚا َّ لُُقَْ٘ل َََُٗشصم لهعهاهٌِِنَي ِف  .(2)زلههِشٙ

 ْ ٔ٭اضٯت٭ر٭مٻااتٳ الػا٦ً )  ٔصااه ا٫واااً  ماا٘  مٗاا ٚپ ،  ٗ٭ا وٮااسٯبٳط٭ ٌٯ اضٯت٭ر٭مٻااتٳ الااسٶ
ٔ٭٥ٻ     ٚٳ ،  ٞٳ ا٩خٳاط٭ ٍ٭اا َٯ أٻبٯ ُ٭ ، فٻكټٌٕٮٕا وٳا ّٮى٭ا ب٭ٍٮٕ ٍٯ ٚٴ وٳ ٔ٭اذٳس٭ ٔ٭لٳكټنٹ  ٛپ ،  ٚټ وٮقٽبٳمٻ ا٩خٳط٭

ٔ٭ ٻاٰسا ذٳػ٭ا      ٔ٭٥ٻ ذٳػ٭ااب٭ ،  ً٭  ٭ى٭انٱ  ٕٯ ٗ٭ا ُٵ الٽ ٗ٭ا ، فٻذځ ٌٯ ٞٳ السٶ ٍ٭ا َٯ أٻبٯ ٔ٭٥ٻ ت٭كټٌٕٮٕا وٳ ابٱ 
 .(3) ( ٭ى٭ن٭

 اٌصحصحخ ِٓ إٌبزلبْٔٛ 
ا٫قتااُ ٖعذاعح   : العذعذٛ : التٍرٗٛ ٔا٫بعاز  اَ انتكااُ ، ٔوت انت ان    

 ادتبن.
ٔمل تااطز وااازٚ )ظذااعح( وت القااطآُ إ٥ وااطتؽت ، إش ٔضز صٕلااْ تعاااؾت       

َّ َأْؽَضك ٘لش ّْ لههِشٙ ًَِٗ  ٍٝ ٍْ َأْسَضَل لهُِاؼي ََْوٟ سََٚا ََ٘ٙرُّ َأَسزمٓمٍْ هَْ٘ ٙمعٌَُضم َأْهَف عٍََِٞ  ََٗهَتِذزَُُٔم

    َْ ْْ ٙمعٌََُض َٗلهوهكٕم َبِقكرٌي بٌَِكا َٙعٌَْو ك٘ ّْ لْهَعَشلِب َأ لبٗااُ  اسً    (4) زًََٗا ٓمَ٘ بٌِمَظْسظيسِِٕ ًِ

انت٦ظوٛ بؽت طٕه العىط ٔبؽت العذعذٛ وَ الٍاض ، فاشا كاُ ا٫ٌػاُ هتتٍعااپ  
                                                           

 .213غٕضٚ البقطٚ  (1)
 .72-71غٕضٚ وطٖي   (2)
 .21/269قرٗس البداضٙ  (3)
 .96غٕضٚ البقطٚ  (4)
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اً  ىطٓ فاٌْ ٥ ٖػتٺٗع التٍر٘ ٔا٫بتعاز  َ  َ أزاٞ ال طاٟظ العبازٖٛ أٖ
ٖ٭عٮذٶااْ ظ٭ذٲاااپ.    ٔأقاان الااعح ِاإ ) ، الٍاااض  ٛٴ، ظ٭ذٵااْ  ٞٳ وت  ٭ح٭مٻاا ٘ٯ ج٭ااصٯبٮ الؿٵاا

ٞٳ. ٔالعٲذٯع٭اح: الب٭عٳٗسٮ ٘ٯ ٛټ  َ الؿٵ ٗ٭ ٍٯرٳ ٛټ: التٵ  .(1) (ٔالع٭ٲذٯع٭ذ٭
 صاه شٔ الطوٵٛ:)

 ط٭ الص٭ٌٯبٳ ظ٭ذٯعځذٯين  َ الٍاضځٖا صابٳظ٭ الطٔحځ  َ جٳػيڂ  ٭كٜ ظ٭و٭ٍاپ ... ٔ افٳ
 .(2) (ٔتقٕه: ِٕ بٳع٭ذٯع٭حڂ  َ شاك، أٙ ببٮعٯسٴ وٍْ

ٔوَ وعااٌ٘ العذعذاٛ تكاطاض الاعح لبٗااُ أُ كان فعان  باازٙ ظتاصب          
 ا٫ٌػاُ  َ الٍاض خاقٛ ٔأُ ؾسٚ ذطاضٚ هلٗبّا عتؼ بّا وَ وػافٛ بعٗسٚ .

 وٍّا :كىا جاٞ  وازٚ )ظذعح( وت اذتسٖث الٍبٕٙ بأذازٖث 
أخطد ألتس  َ ابَ  ىطٔ صاه : صااه ضغإه اهلل قامٜ اهلل    : ) ا٧ٔه

ٔغمي : وَ أذب أُ ٖعذعح  َ الٍاض ٔأُ ٖسخن ادتٍٛ فمتسضكْ ٔآلْ  مْٗ 
وٍٗتْ ِٕٔ ٤ٖوَ باهلل ٔالًٕٗ ا٩خط ، ٔلٗاأ  إؾت الٍااؽ واا عتاب أُ ٖا٤تٜ      

 .(3) (إلْٗ
 . (4)ضٔآ ال عميب  َ  بس اهلل بَ  ىط ٖطفعْ

 َ  بساهلل بَ  ىط صاه : كٍا وع ضغٕه اهلل قامٜ اهلل  مٗاْ   : )ال اٌ٘ 
ٔغمي وت غ ط فٍعلٍا وٍع٥پ فىٍا وَ ٖهطب خباٞٓ ، ٔوٍا وَ ٍٖتهن إش ٔآلْ 

فاٌتّٗت  ٔغمي : الك٦ٚ جاوعٛٔآلْ ٌازٝ وٍازٙ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 
إلْٗ ِٕٔ غتٺب الٍاؽ ٖٔقٕه : أّٖا الٍاؽ إٌاْ مل ٖكاَ ٌايب صبما٘ إ٥ كااُ      
ذقاپ  مْٗ أُ ٖسه أوتْ  مٜ وا ٖعمىْ خرياپ هلاي ، ٍٖٔاصضِي واا ٖعمىاْ ؾاطاپ      

                                                           

 .1/155احملٗط وت المغٛ  (1)
 .1/155الكراح وت المغٛ  (2)
 .3/9السض انتٍ ٕض  (3)
 .3/306الكؿف ٔالبٗاُ  (4)
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طِاا با٦ٞ ٔفاؼت ٖطفال     هلي، ا٥ ٔاُ  افٗٛ ِصٓ ا٧واٛ وت أٔهلاا غٗكاٗب آخ   
 .بعهّا بعهاپ 

كين ، مثي تٍكؿف ، مثي جت٘ٞ فٗقإه  جت٘ٞ ال تٍٛ فٗقٕه انت٤وَ ِصٓ تّم 
 .صٓ ِٔصٓ مثي جت٘ٞ فٗقٕه ِصٓ ِٔصٓ ِ

مثي تٍكؿف فىَ أذب أُ ٖعذعح  َ الٍاض ٖٔسخن ادتٍٛ فمتسضكْ وٍٗتْ  
ِٕٔ ٤ٖوَ باهلل ٔالًٕٗ ا٩خط ٖٔأت٘ إؾت الٍاؽ وا عتب أُ ٤ٖتٜ إلْٗ ، ٔوَ 

 .(1) (باٖع إواواپ فأ ٺآ ق قٛ ٖسٓ ٔئطٚ صمبْ فمٗٺعْ وا اغتٺاع 
ٔغمي صاه ٔآلْ أُ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ :  َ قّٗب صاه ) ال الث

وت ِصٓ ا٩ٖٛ : ) لمصَٖ أذػٍٕا اذتػٍٜ ٔظٖازٚ ( صاه :  إشا زخن أِن ادتٍٛ 
ادتٍٛ ، ٔأِن الٍاض الٍااض ، ٌاازٝ وٍااز : ٖاا أِان ادتٍاٛ ، إُ لكاي  ٍاس اهلل         

 وٕ سا ٖطٖس أُ ٍٖحعكىٕٓ  ، فٗقٕلُٕ : ٔوا ِٕ  
 أمل ٖبٗظ ٔجٍِٕا   
 أمل ٖ قن وٕاظٍٍٖا ، أمل ٖعذعذٍا  َ الٍاض ٖٔسخمٍا ادتٍٛ   
فٗكؿف هلي  َ اذتحااب ، فٍٗااطُٔ إؾت اهلل  اع ٔجان ، فىاا ؾا٘ٞ        

 .(2) (أذب إلّٗي وَ الٍاط إلْٗ، ِٔ٘ العٖازٚ
ٔغامي ، صااه :   ٔآلْ إُ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ :  َ  اٟؿٛ ) الطابع

اُ وَ بين آزً  مٜ غتؽت ٔمثا٦ث واٟاٛ و كان فىاَ كارب      خمل اهلل كن إٌػ
اهلل، ٔلتسٓ ، ِٔمن اهلل ، ٔغبس اهلل ، ٔاغتغ ط اهلل ، ٔ اعه  اىاا  اَ    
ططٖل الٍاؽ ، ٔ عه ذحطا  َ ططٖقّي ، ٔأوط ؿتعطٔب ، ٌّٜٔ  َ وٍكط 
 سز تمك الػتؽت ٔال ٦ث واٟٛ ، فذٌْ قتػا٘ ٖٕو٠اص ٔصاس ظذاعح ٌ ػاْ  اَ       

 . (3) (الٍاض
                                                           

 .9/185السض انتٍ ٕض  (1)
 انتعحي ا٧ٔغط لمٺرباٌ٘ . (2)
 .14/261قرٗس ابَ ذباُ  (3)
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ْٳ : صاه )ارتاوؼ  ٗٯ ْٮ  ٭مٻ ْٳ ق٭مڃٜ المڃ ٕٯٰوا ٔآلْ ض٭غٮٕه٭ المڃ ٖ٭ ً٭  َٯ ق٭ا ٔ٭غ٭مڃي٭ صٻاه٭ و٭
َٯ الٍٵاضځ بٳص٭لٳكٻ غ٭بٯعٳؽت٭ خ٭طځٖ پا ْٮ  ٭ ّ٭ ٔ٭جٯ ْٮ  ْٳ ظ٭ذٯع٭ح٭ المڃ ٦ٖٔذ   (1) (فٳ٘ غ٭بٳٗنځ المڃ
 وت ادتىمٛ . وت ا٧ذازٖث اختكام وٕنٕع العذعذٛ بالٍحاٚ وَ الٍاض

بٍٗىاا ضغإه اهلل   ٔٔضز ل   ظذعح وت ارترب  َ أٌؼ بَ والاك صااه )   
ٔغمي جالؼ وت انتػحس ٔصس أطاب بْ أقرابْ إش أصبن ٔآلْ قمٜ اهلل  مْٗ 

، فٕصاف فػامي ، مثاي ٌااط زتمػاا ٖؿابّْ ،         مْٗ الػ٦ً م٘ بَ أب٘ طالب 
ٔغمي وت ٔجٕٓ أقرابْ ، أّٖي ٖٕغع ٔآلْ فٍاط ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 

ٔغامي  ٔآلاْ  لْ ، ٔكاُ أبٕ بكط جالػا  َ قتؽت ضغٕه اهلل قامٜ اهلل  مٗاْ   
فتعذعح لْ  َ زتمػْ ٔصاه : ٍِّا ٖا أبا اذتػَ ، فحمؼ باؽت الاٍيب قامٜ    

ٔغمي ٔبؽت أب٘ بكاط ، صااه أٌاؼ : فطأٖات الػاطٔض وت ٔجاْ       ٔآلْ اهلل  مْٗ 
ٔغمي ، مثي أصبن  مٜ أب٘ بكط فقاه : ٖا أبا  ٔآلْضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 

  .(2) (بكط إفتا ٖعطب ال هن ٧ِن ال هن شٔٔ ال هن
ٔوَ إ حاظ ا٩ٖٛ أٌّا مل تصكط العذعذٛ وطٚ أخطٝ إؾت ادتٍٛ ، فمي تقن 

 ا٩ٖٛ ٔظذعح إؾت ادتٍٛ لٕجٕٓ :
 : وعٍٜ العذعذٛ ِٕ ا٫بعاز . ا٧ٔه
تعين زخٕه ادتٍاٛ ، لاصا جااٞ      : بٗاُ أُ العذعذٛ وَ الٍاض ٥ال اٌ٘ 

َُِٞا٩ٖٛ  طب العٺف )الٕأ( وت صٕلْ تعاؾت ش  ز.َٗأ ْرِخَى لْهَذ

٫فازٚ انتغاٖطٚ بؽت اذتالتؽت ، ٔمل تأ  ا٩ٖٛ بال اٞ ، فمي تقان )فأزخان   
 ٔصإٌُ العمٛ ٔانتعمٕه . ادتٍٛ( لٗكُٕ وَ الػببٗٛ

خٕه ادتٍٛ  مٜ ز فمٕ جاٞ  ا٩ٖٛ بال اٞ )فأزخن ادتٍٛ( ٧فاز  تطتب
العذعذٛ وَ الٍاض ، ٔلكاَ انتاطاز واَ ا٩ٖاٛ تعاسز وإاطَ ا٩خاطٚ ٔ اامل         

                                                           

 .16/190وػٍس ألتس  (1)
 .4/269وػٍس الؿّاب لمقها ٘  (2)
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 اَ  اذتػاب ، ٔأُ بؽت العذعذاٛ  اَ الٍااض ٔباؽت زخإه ادتٍاٛ وطاذان )       
وت ًٖٕ كاُ وقساضٓ  } كطوٛ صاه : غأه ضجن ابَ  باؽ وا ٥٤ِٞ ا٩ٖا  

 }ٖٔسبط ا٧وط وَ الػىاٞ إؾت ا٧ضأ ، مثي ٖعطد إلْٗ  (1){متػؽت ألف غٍٛ 
وت ًٖٕ كاُ وقساضٓ ألف غٍٛ هتا تعسُٔ ٖٔػتعحمٌٕك بالعصاب ٔلَ غتمف 

 .(2){اهلل ٔ سٓ ٔإُ ٖٕواپ  ٍس ضبك كألف غٍٛ هتا تعسُٔ 
صاه : ًٖٕ القٗاوٛ ذػاب متػؽت ألف غٍٛ ٔخمل الػىٕا  ٔا٧ضأ  

ط ا٧واط واَ الػاىاٞ إؾت ا٧ضأ ، مثاي     وت غتٛ أٖاً كن ًٖٕ ألاف غاٍٛ ٖٔاسب   
 .(3) (صاه : شلك وقساض انتػري {وت ًٖٕ كاُ وقساضٓ ألف غٍٛ  }ٖعطد إلْٗ 

ٔوَ خكاٟل القطآُ أٌْ وكاذب ٧ٖاً اذتٗاٚ السٌٗا واع غا٦وتْ واَ    
ِٕٔ و٦ظوٛ صإٌُ العذعذٛ  ٗت طع  ٍْ صإٌُالترطٖف ٔالتبسٖن ٔالتغٗري ، ل

القطآُ وت كن ًٖٕ إؾت العذعذٛ   َ الٍاض لمٍاؽ وت اذتٗاٚ السٌٗا ، فٗس ِٕي
لبرث وت الك٦ٚ الٍاض ، ِٔصٓ الس ٕٚ وَ جتمٗا  ت٦ٔٚ انتػمىؽت ٩ٖٛ ا  َ

 الٍ طٚ وَ الٍاض ٔتّسٙ إؾت الٍحاٚ وٍّا . ٔا٩ٖا  الن تبعث
 ٛواَ  اري أُ ٖقاطأ آٖا     الػاٍؽت  فاُ صمت صاس تاأت٘  ماٜ انتػامي  ؿاطا      

 البرث وت الك٦ٚ ، ٔادتٕاب وَ جّا  :
 : صس ٖقطأِا خاضد الك٦ٚ . ا٧ٔه

ََ  ٖػىع انتػامي ِاصٓ ا٩ٖاٛ واَ  اريٓ  ، صااه تعااؾت ش        :ال اٌ٘  َٗإيَسل ق كضي

َْ ْم َفاْعتٌَِعم٘ل هَٕم ََٗأُِقتم٘ل َهَعوهل ٍْ ُمْضسٌَم٘  .(4)زلْهق ْضآ

                                                           

 .4غٕضٚ انتعاضد  (1)
 . 5غٕضٚ الػحسٚ  (2)
 .10/100السض انتٍ ٕض  (3)
 .204غٕضٚ ا٧ طاب  (4)
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غبٕع ، أٔ كن ؾّط ٔخكٕقاپ وت أ: اغترباب ختي القطآُ كن ال الث 
ضغٕه اهلل، أصاطأ   َ غعس بَ انتٍصض ا٧ٌكاضٙ أٌْ صاه: إ ٖا ؾّط ضوهاُ )
 .القطآُ وت مث٦ث

 .(1) (صاه: إٌعي، إُ اغتٺعتإ إ . صاه: فكاُ ٖقط٣ٓ كصلك ذتٜ تٕوت
: وَ إ حاظ القطآُ ٔجٕز شا  ا٩ٖٛ القطآٌٗٛ وت آٖاٛ أخاطٝ ٔإُ    الطابع

 اختمف الم   ٔتعسز انتعٍٜ .
: زت١ الٍكٕم بالرت ٗب بقطاٞٚ غٕضٚ آه  ىطاُ ٔآٖٛ البرث  ارتاوؼ

 باس اهلل باَ بطٖاسٚ،  اَ     )ٔ َ ِ٘ ارتاوػٛ ٔال ىإٌُ بعس انتاٟٛ وَ آٖاتّا 
ٔغمي فػىعتْ ٖقٕه: إ ٔآلْ  مْٗ  أبْٗ، صاه: كٍت جالٰػا  ٍس الٍيب قمٜ اهلل

 تعمىٕا غٕضٚ البقطٚ، فذُ أخصِا بطكٛ، ٔتطكّا ذػطٚ، ٥ٔ تػتٺٗعّا البٺمٛ. 
صاه: مثي غكت غا ٛ، مثي صااه: إ تعمىإا غإضٚ البقاطٚ، ٔآه  ىاطاُ،      
فذٌّىااا العِااطأاُ، ٖٮااا٦ُ قاااذبّىا ٖاإً القٗاوااٛ، كأٌّىااا  ىاوتاااُ أٔ     

ُ (2) ٗاٖتاُ واَ طاري ق٭إابٲ، ٔإُ القاطآُ ٖمقاٜ قااذبْ ٖإً         (3)، أٔ فطٯصاا
 القٗاوٛ ذؽت ٍٖؿل  ٍْ صربٓ كالطجن الؿاذب، فٗقٕه لْ: ِن تعطفين  

فٗقاإه: وااا أ طفااك. فٗقاإه: أٌااا قاااذبك القااطآُ الااصٙ أ ىأتااك وت    
اهلٕاجط، ٔأغّط  لٗمك، ٔإُ كن تاجط وَ ٔضاٞ جتاضتْ، ٔإٌك الًٕٗ وَ 

 ٔضاٞ كن جتاضٚ. 
ٍْٗ ٔارتمس بؿىالْ، ٖٕٔناع  ماٜ ضأغاْ تااد الٕصااض،      فٗعٺٜ انتمك بٗى

 ٖٔكػٜ ٔالسآ ذمتؽت، ٥ ٖقًٕ هلىا  أِن السٌٗا، فٗق٥ُٕ: مب كػٍٗا ِصا 

                                                           

 .1/82ت ػري ابَ ك ري  (1)
 أٙ غرابٛ ٔوا ٖان الطأؽ .  (2)
 ال طصاُ ٍِا ادتىا ٛ وَ الٺري.(3)
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فٗقااه: بأخااص ٔلااسكىا القااطآُ، مثااي ٖقاااه: اصااطأ ٔاقااعس وت ز٭ض٭د ادتٍااٛ   
ِ٭صٷا كاُ أٔ تطت٦ٗ إ  . (1)(ٔ طفّا، فّٕ وت قعٕز وا زاً ٖقطأ 

لْٓكزَُِا  جن ت٦ٔٚ كن وػامي ٔوػامىٛ صٕلاْ تعااؾت ش    ٔوَ فهن اهلل  ع ٔ

 ٍَ غاابع  ؿااطٚ وااطٚ وت الٗاإً ، ٔوااَ الكااطاط انتػااتقٗي     (2) زلهقِّككَضلَط لهٌْمْغككَتِقٚ

العذعذٛ  َ الٍاض ، لبٗاُ صإٌُ ِٔإ أُ وٕنإع الكاطاط انتػاتقٗي  ااً      
  ٔؾاون ٧وٕض السٌٗا ٔا٩خطٚ .

 اٌرارً اٌَخ إػجبش
ٌؼ ٔادتَ بٗسٓ صسضٚ اهلل  ع ٔجن ٔأُ أضٔاح ا٫ي تبؽت آٖٛ البرث  اٗ

، ِٕٔ المٺٗف الاطذٗي ، إش ٍٖػا١ وت   آٌٜ ٖؿاٞظ وا ٖؿاٞ وٍّا بغبراٌْ ٖق
ا٧جن ، ٖٔطج١ انتٕ   ىَ ٖؿااٞ ، ٔلكاَ ٥باس ٔأُ عتان انتإ  بػااذٛ       
ا٫ٌػاُ ، ٔوَ بسٖع قٍع اهلل  ع ٔجن ٔجٕز وتٕغط  ىط لمٍاؽ ،  ٗث 

ً وت أذػَ ذا٥تْ وَ جّٛ طٕه العىاط ، هتاا ٖماع    ٥ ٖطجٕ ا٫ٌػاُ جتأظٓ

ّْ ًمعٌَُكٍض َٗال ٙمكَِْقكم      ا٫غتعساز لمىٕ  ، ٔالت١ّٗ لْ ، صااه تعااؾت ش   ًََٗكا ٙمعٌَُكضم ًِك

ّْ ْمٌمضيِٖ إياله ِفٛ ِكَتاٍب  . (3) زًِ

لٗكُٕ وَ بسٖع قٍع اهلل  ع ٔجن أُ طٕه  ىط الغري ٖصكط ِٕ ا٩خط 
ٕجٕز وعىط أٔ ضآٓ ٖقٕه وت ٌ ػْ لٗتين أبمغ بٌػاُ بانتٕ  ، فاشا وا مسع ا٫

ُٕ ِصا العىط ، أٔ أٌٜ ل٘ أُ أبمغْ ، خاقٛ ٔأٌْ فطز صمٗن بؽت الٍاؽ ، لٗك

                                                           

 .1/153ت ػري ابَ ك ري  (1)
 .6غٕضٚ ال احتٛ  (2)
 .11غٕضٚ فاطط  (3)
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 ٍس انتطأ ٔوإ  أذاسِي ٔ ٍاس طإه      اغترهاض انتٕ  وت كن ا٧ذٕاه

ٌََِا ُمَ٘هُّ٘ل َفَجٍُ َٗدْٕم لهوه ىط بعهّي ، ٔكأٌْ وَ  ىٕوا  صٕلْ تعاؾت ش  .  (1) زَِٕفأَْٙ

 : مٕواپ وَ الغٗب، ِٔ٘ ٔصس ٔفط  آٖٛ البرث العٍاٞ  َ ا٫ٌػاُ ٔكؿ ت لْ
 : ططٔ انتٕ   مٜ كن إٌػاُ . ا٧ٔه
ٍاٞ وت انتإ  ، فماٗؼ واَ إٌاؼ أٔ جاَ أٔ وماك       إٌعساً ا٫غت  :ال اٌ٘ 

 ٖػت ٍٜ وَ انتٕ  .
، أً مل ختمل بعس ُٔجٕز الٍاض وت ا٩خطٚ ، ِٔن ِ٘ شتمٕصٛ ا٩ :ال الث 

  انتؿّٕض ٔانتدتاض أٌّا شتمٕصٛ ، ٔصس تقسً الك٦ً فْٗ .
اوااٛ وااع إصرتاٌّااا   ٔوااَ خكاااٟل آٖااٛ البرااث أٌّااا ختاطااب العقاإه        

بالؿٕاِس الٕٗوٗٛ ، إش ٖ قس ا٫ٌػاُ أبآ ٔأوْ ٔجسٓ ٔجاضٓ ٔقاسٖقْ تااضٚ   
،ٔأخاطٝ  بانتطأ ٔأخطٝ ؿتٕ  ال حأٚ الصٙ ِٕ وَ  ٦وا  آخط العواُ 

بالقتن ٔا٧ٔب٠ٛ أٔ اذتطٔب ، فٗكن و ّٕوّا إؾت الٍاؽ زتتىعؽت ٔوت طصؽت ، 
 لٕجٕز الصِين  امل وا بعس انتٕ  .لٗػترهطٔا با

ٔوَ ا٩ٖا  أُ ا٫ٌػاُ ٖغازض السٌٗا ، ٔلكَ قٕضتْ ٔشكطآ ٥ تغٗب  َ  
 خٕاطط ٔأذازٖث الٍاؽ .

ٗهااْ ، ٔوااَ  ٔوااَ وعاااٌ٘ الربِاااُ إ ّاااض قاارٛ انتعٍااٜ ،ٔإبٺاااه ٌق     
 خكاٟل ا٩ٖٛ القطآٌٗٛ أٌّا ذحٛ فاقمٛ ٔبطِاُ .  

 ٔوَ جتمٗا  الربِاُ وت آٖٛ البرث ٔجٕٓ :
 صإٌُ انتٕ  خاـتٛ ، ذٗاٚ ا٫ٌػاُ وت السٌٗا. ا٧ٔه :
 صإٌُ انتٕ  اٌتقاه إؾت  امل آخط . ال اٌ٘ :
 صإٌُ انتٕ  بطظر زُٔ الغمٕ با٧ٌبٗاٞ ٔا٧ٔلٗاٞ . ال الث :
 صإٌُ الٕ س با٧جط التاً ًٖٕ القٗاوٛ . :الطابع 

                                                           

 .115غٕضٚ البقطٚ  (1)
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 صإٌُ ال ٕاب ا٧خطٔٙ . ارتاوؼ :
 صإٌُ إبعاز انت٤وَ وَ الٍاض . الػازؽ :

ٔوَ ـتاً ا٧جٕض الصٙ تصكطٓ آٖٛ البرث تعقب زخٕه ادتٍٛ لمعذعذٛ 
 وَ الٍاض.

 صإٌُ ال ٕظ ِٕ زخٕه ادتٍٛ. الػابع :
 صإٌُ السٌٗا وتاع ظاٟن . ال اوَ :

ٔقتكَ تػىٗٛ آٖٛ البرث آٖٛ )ظذعح( ٔمل ٖطز ِصا الم   وت القطآُ إ٥ 
 وت آٖٛ البرث.

، وت شً الصَٖ أؾطكٕا ، ٔبعث الٗأؽ وت (1)زًََٗا ٓمَ٘ بٌِمَظْسظيسِِٕٔٔضز ل   ش

َّ َأْؽَضك ٘ل ََ٘ٙرُّ َأَسزمٓمٍْ هَْ٘ ٌ ٕغّي وَ الٍحاٚ وت ا٩خطٚ بقٕلْ تعاؾت ش ّْ لههِشٙ ًَِٗ

َْ ٙمعٌَُضم ْْ ٙمعٌََُض َٗلهوهٕم َبِقرٌي بٌَِا َٙعٌَْو ٘ ّْ لْهَعَشلِب َأ ًََٗا ٓمَ٘ بٌِمَظْسظيسِِٕ ًِ  ٍَِٞ  .(2)زَأْهَف َع

 اٌغريي اٌَخ إػجبش
ـتٍع آٖٛ البرث وَ الغمٕ بؿدل الٍيب قمٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ ٔغامي إش    

لٍيب ستىس قمٜ ن تسه ا٩ٖٛ  مٜ أُ القطآُ ٍٖعٜ اأٌّا خترب  َ وٕتْ ، ِٔ
ٔبا  ااپ  تابؽت ا٩ٖاٛ صإٌٌااپ  اوااپ     ٌعي ، ٔاهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ٌ ػْ ، ادتٕاب 

لمٍيب ستىس لمتبمٗاغ ،ٔز إٚ الكارابٛ ٔالٍااؽ كتٗعااپ ل٬ٌت ااع واَ  مإً         

ْْالٕذ٘ الن جاٞ بّا ، ٔصاه تعاؾت ش ّْ َصبَِّم َٗإي  َٙاأََُّٙٔا لهُضعم٘يم َبوِّْغ ًَا أ ُظيَي إيهََْٚم ًِ

      ََْ٘ ُْ لهوهكككَٕ ال َْٔٙكككِزٜ لْهَقككك ّْ لهُِكككاؼي إي َهكككٍْ َُْفَعكككْى فٌََكككا َبوهْغكككَت صيَعكككاَهتَٕم َٗلهوهكككٕم َْٙعِقكككٌمَم ًِككك

َّ  .(3) زلْهَلاِفضيٙ
                                                           

 .96غٕضٚ البقطٚ  (1)
 .96غٕضٚ البقطٚ  (2)
 .67غٕضٚ انتاٟسٚ  (3)
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إيَسل َدا١َ َُْقضم ذٍٗىا ٌعلت غٕضٚ الٍكط ، صاه تعاؾت شجمٗاپ افتا ٔضز الٍع٘ 

ّي لهوهكِٕ َأفَْ٘لًدكا         *لهوهِٕ َٗلْهَفكْتحم   َْ ِفكٛ ِرٙك َفَغكبِّْح ِبشٌَْكِز َصبِّكَم     *ََٗصأَْٙكَت لهُِكاَؼ َٙكْزخمو ٘

َُُ٘لًبا  َْ  .(1)زَٗلْعَتْغِفضْٖم إيُُٕم َكا

لقس ابتاسأ  آٖاٛ البراث باصكط انتإ  ٔكٗاف أُ الٍااؽ وتػاأُٔ فٗاْ          
ذٗااٚ الٍااؽ   كعاصبٛ ٧ٙ وٍّي وت اذتٗاٚ السٌٗا ، ٔتؿري ا٩ٖاٛ إؾت التبااَٖ وت   

ٚ ، وع ك طٚ ا٧وٕاه ٔارتسً ، ٔلكَ الٍّاٖٛ أٌْ ض ٗسفىٍّي وَ ٖعٗـ ذٗاٚ 
ٖغازض السٌٗا و مىا ٖغازضِا ال قري ٥ عتاطظ وٍّاا إ٩ الك اَ ٔلكاَ ا٧ ىااه      

 تكاذب ك٦پ وٍّا إؾت ا٧خطٚ .
ذقٗقاٛ اذتٗااٚ الاسٌٗا     ٔتبعث آٖٛ البرث الٍااؽ  ماٜ الت قاْ ٔالتاسبط وت    

بّا أٔ ادتطٙ ٔضاٞ الط اٟب ٔا٧واه العطٖهٛ فّٗا ،   رتاضٔلعًٔ  سً  ا٫
إشا ٖقٺع انتٕ  فحأٚ ِصٓ الط اٟاب ، لٗكإُ واَ وعااٌ٘ تقاسٖط أٔه ا٩ٖاٛ       

 ٔجٕٓ :
 كن ٌ ؼ شاٟقٛ انتٕ  ٔأٌت أّٖا التال٘ أٔ انتػتىع وٍّي. ا٧ٔه :
 كن ٌ ؼ شاٟقٛ انتٕ  فمٗؼ وَ ذ٘ زاٟي إ٥ اهلل  ع ٔجن . ال اٌ٘ :
كن ٌ اؼ شاٟقاٛ انتإ  ، انتا٤وَ ٔالكاافط ، ٔالارب ٔال ااجط ،         ال الث :

 ٔالكبري.ٔاذتط ٔالعبس ، ٔالػمٺاُ ٔالعاون ، ٔالطجن ٔانتطأٚ ، ٔالكغري 
ٔتبعااث آٖااٛ البرااث الطأفااٛ ٔالطصااٛ وااَ الٕالااسَٖ  مااٜ أبٍاااّٟي خؿااٗٛ   

ذتعُ بَ إش ٥ ٖعمي اكىا أٌّا وٕاغاٚ هلىا  ٍس فقس ا٥وساِىٛ انتٕ  هلي ، 
 بَ إ٥ اهلل  ع ٔجن.٧غٜ الصٙ ٖمرل الٕالسَٖ ب قس ا٥ٔا

فىااَ إ حاااظ آٖااٛ البرااث الغااريٙ انتٕاغاااٚ  ٍااس انتكااٗبٛ ، ٔصاااه تعاااؾت  

َْ ش ِْٕٚ َصلِدعمك٘ َّ إيَسل َأَفاَبتْٔمٍْ ًمِقٚبٌَٞ َقاه ٘ل إيُُا ِهوهِٕ َٗإيُُا إيَه ٔصاس بكاٜ ضغإه     ،(1)زلههِشٙ

                                                           

 .3-1غٕضٚ الٍكط  (1)
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طاِٗي  ٍاسوا كااُ ظتإز بٍ ػاْ     ٔغمي  ماٜ ابٍاْ إبا   اهلل قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ 
ٔ٭إځٌٵا  :ٔصاه ٔ٭٥ٻ ٌ٭قټٕهٮ إځ٥ڃ و٭ا ٖٮطٯنٳ٘ الطٵبٵ ،  ُٮ ،  ٔ٭الٻقٽمٻب٭ ٖ٭رٯع٭ َ٭ ت٭سٯو٭عٮ ،  ٗٯ ُٵ الع٭ إځ

ُ٭ ِٳٗيٮ لٻى٭رٯعٮٌٔٮٕ ٖ٭ا إځبٯط٭ا  .(2)بٳ ٳط٭اصٳكٻ 
  ٔصاه ابَ الطٔو٘ الؿا ط :

ًٮ انتٕ  أٔغطٻ   فممْ كٗف اختاض ٔاغٺٛ ٭العقسٳ...قبٗنتٕخٵٜ ذٳى٭ا
ْٳ  ٔآٌػتٮ وَ أفعالْ آٖٛ ٭ الطٶؾسٳ... مٜ ذؽت مشتٮ ارتري٭ وَ لٻى٭راتٳ
ٓٮ ٓٮ الطٵزٝ  ٍٹ٘ فأنرٜ و٭ع٭اض  بعٗساپ  مٜ صټطب صطٖباپ  مٜ بٮعسٳ...طٕا

 ٔأخم ٻتٳ ا٩واهٮ واكاُ وَ ٔ سٳ...       لقس أصتع ٯ فْٗ انتٍاٖا ٔ ٗس٭ِا
ْٮلقس صنٵ   .فمي ٍٖؼ٭  ّس انتّس إش نيٵ وت المڃرسٳ...    بؽت انتّس ٔالمڃرس لب ٮ

ٔوَ الػا٦طؽت ٔانتمإك واَ ٖبتماٜ ؿتإ  ابٍاْ لٗكإُ زضغااپ ٔوٕ ااٛ          
 .ريأب بالؿباب نتا ٖطٝ وَ ٔصع انتكٗبٛ  بػّي أٔ صتمّي  مٜ ٔالسّٖيلٔ

عىاٟٛ ٖٔصكط ابَ ا٧مثري خبكٕم ذٕازث الػٍٛ ا٧ضبع ٔالػبعؽت ٔا٧ضب 
ٔفّٗا وا  ابَ الػمٺاُ ومكؿآ، ٔامسْ زأز، فحعع  مْٗ جع اپ ؾسٖساپ، )

ٔذعُ ذعٌاپ  اٗىاپ، ٔوٍع وَ أخصٓ ٔ ػمْ، ذتٜ تغاري  ضاٟرتاْ، ٔأضاز   
صتن ٌ ػْ وطا ، فىٍعْ خٕاقْ، ٔنتا زفَ مل ٖٺل انتقااً، فداطد ٖتكاٗس،    

ٔظٖط ارتمٗ ٛ ٔأوط بالٍٗاذٛ  مْٗ وت البمس، ف عن شلك  سٚ أٖاً، ٔجمؼ لْ 
 .(3)(وت الععاٞ ببغساز

ىٛ ل قس ِٔن وَ إ حاظ ا٩ٖٛ الغريٙ جعن ا٫غتعساز  ٍس انتػمي ٔانتػم
بَ أٔ البٍت ادتٕاب ٌعي ، فىَ ا٩ٖاا  أُ ا٩ٖاٛ   الٕلس ، ٌٔعٔه انتٕ  با٥

                                                                                                                                                

 .156غٕضٚ البقطٚ  (1)
 .2/275ت ػري ال عاليب  (2)
 .4/315الكاون وت التأضٖذ  (3)
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ٔفّٗاا وعااٌ٘   ، (1) زك كىُّ َُْفكٍػ َسل٢َِقكٞ  لهٌَْكْ٘تِ    القطآٌٗٛ تتهىَ كتماٛ ٔاذاسٚ و ان ش   

 وتعسزٚ ، إش ت ٗس :

ًَِْْ٘عٌَٞ ، صاه تعاؾت ش البٗاُ ٔا٫خباض ا٧ٔه : ٌْ ِهوُِاؼي َٗٓمًز٠ َٗ ََٓشل بََٚا

 . (3()2)زِهوٌْمُتِقنَي

 القكٛ ٔانتٕ اٛ وَ وٕ  انتانؽت. ال اٌ٘ :
 الت١ّٗ لمٕصاٟع . ال الث :
 َ أٌؼ بَ والاك  ، ٔلٗؼ وت القطآُ وازٚ )ٔاغٜ( )انتٕاغاٚ  الطابع :

ٔغامي : لقاس أتٍٗاا صٕواا واا      ٔآلْ صاه : صاه انتّاجطُٔ لمٍيب قمٜ اهلل  مْٗ 
ضأٍٖا صٕوا أذػَ وٕاغاٚ وت صمٗن ٥ٔ أذػَ بص٥ وت ك ري وٍّي ، ٔاهلل لقس 
ك ٌٕا انت٤ٌٛ ٔأؾطكٌٕا وت انتٍّأ ، ٔلقس خؿٍٗا أُ ٖصِبٕا با٧جط كمْ ، فقاه 

 .(4) (ٔغمي : ك٦ ، وا أمثٍٗتي  مّٗي ٔز ٕيف هلئآلْ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ 

ّْ ًِكككُت فَٔمكككٍْ  ، صااااه تعااااؾت ش  اااسً الؿاااىاتٛ باااانتٕ   ارتااااوؼ : َأَفكككِيْٙ

َْ   اهلصل٘ وت الطمثاٞ : ٔأبا ش٣ٖب ٔصاه (5) زلْهَداِهزمٗ

 ٔجتمسٙ لمؿاوتؽت أضّٖي ... إٌ٘ لطٖب السِط ٥ أتهعهع)
 .(6) (ـتٗىٛ ٥ تٍ عفذشا انتٍٗٛ أٌؿبت أ  اضِا ... أل ٗت كن 

 ا٫غتعساز نتغازضٚ السٌٗا . الػازؽ :
 الكرب  مٜ ا٧شٝ. الػابع :

                                                           

 .185غٕضٚ آه  ىطاُ  (1)
 .138غٕضٚ آه  ىطاُ  (2)
 ( ٔالن جاٞ  بت ػري ا٩ٖٛ أ ٦ٓ .104-103-102-101أٌاط ا٧جعاٞ ) (3)
 .16/78انتعحي ا٧ٔغط  (4)
 .34غٕضٚ ا٧ٌبٗاٞ  (5)
 .1/24ا٫ حاظ ٔا٫ظتاظ  (6)
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 ا٧ون ٔالطجاٞ نتا بعس انتٕ  وَ فهن اهلل. ال اوَ :
البعث  مٜ الس اٞ ٫ضجاٞ انتٕ  ، ٔاهلساٖٛ لمعىان الكااحل    التاغع :

َأْعككَتِذْب لْرْمككُِ٘ٛ ، ِٔاإ وااَ  ىٕوااا  صٕلااْ تعاااؾت ش  ٔإزخاااض اذتػااٍا 

 .(1)زَهل ٍْ

 اٌَخ ِفَٙٛ
تسه آٖٛ البرث وت و ّٕوّا  مٜ صإٌُ ِٕٔ لٗؼ وَ إٌػاُ ٖبقاٜ ذٗااپ   
وت السٌٗا ، فّ٘ زاض انتغازضٚ ، ٥ تػتٺٗع الٕفاٞ بالكربٛ ٧ذس ، ٔإُ كاُ 

 .إواواپ أٔ وكمراپ ٌبٗاپ أٔ
إفتاا  ٔوَ بسٖع قٍع اهلل أٌْ مل ظتعن وغازضٚ ا٫ٌػاُ لماسٌٗا و تٕذاٛ ،   

، ٔلإ جااٞ العماي اذتاسٖث باطالاٛ أ ىااض        ٍِاك وتٕغط  ىط لعاوٛ الٍاؽ
الٍاؽ الًٕٗ أٔ  ساپ ، ف٦ غتطجْ وَ وهىُٕ آٖٛ البرث ٧ُ أ هاٞ البسُ 
الان تطتكاع  مّٗاا اذتٗااٚ كا ريٚ وٍّاا القماب ٔالاسواغ ٔالكمٗتااُ ٔالطٟتاااُ          

 فقس ٖػتّمك ٔالؿطاٖؽت ٔا٧ٔضزٚ ٔاذتٕاؽ ، ٔلكن فطز وٍّا  ىط وعؽت ،
خط ، ٔوع إق٦ذْ كالقمب إش ظتعن الٺب اذتسٖث ل٬ٌػاُ بعهّا صبن ا٩

صمباپ قٍا ٗاپ ، ف٦ ٖمبث بعس فرتٚ أُ ٖػتّمك  هٕ أخط ِٔكصا إؾت أُ ٖأتْٗ 

َْا٧جن ، صاه تعاؾت ش ًَْٞ َٗال َْٙغَتْقزًِم٘ َْ َعا  . (2) زفَِيَسل َدا١َ َأَدو ٔمٍْ ال َْٙغَتْأِخضمٗ

لبٗاااُ أُ الاارتب  (3) زًََتككاعم لْهغمككضمٗصيا٩ٖااٛ بٍعاات الااسٌٗا بأٌّااا ش ٔأختتىاات 

 ٔالط س ٖتعقبْ العٔاه ٔال ٍاٞ لكن وَ :
 : قاذب الرتب . ا٧ٔه

                                                           

 .60غٕضٚ  افط  (1)
 .34غٕضٚ ا٧ طاب (2)
 .185غٕضٚ آه  ىطاُ  (3)
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 : وازٚ ٔأزٔا  الرتب ٔالعٍٖٛ  .ال اٌ٘ 

َّ لهُِاؼي، صاه تعاؾت ش: ذاه الرتب ال الث  ََُٙاَم ُمَزلٗيه َٔا بَْٚ  . (1)زَُِْٗوَم ل

ٌْٔ٘تعاؾت شٔصاه  ُٲ الٍيب ٔ)(2)زًََٗا لْهشََٚاٝ  لهزَُُّْٚا إياله َهِعٌب ََٗه  َ ؾساز بَ أٔؽ إ

 ٔغمي صاه : الكٗؼ وَ زاُ ٌ ػْ ٔ ىن نتا بعس انتٕ ،ٔآلْ قمٜ اهلل  مْٗ 
 .(3) (ٔال اجط وَ إتبع ٌ ػْ ِٕاِا ٔـتٍٜ  مٜ اهلل 

لبٗااااُ ً ا٧جااإض ٖااإً القٗاواااٛ  لقاااس شكاااط  آٖاااٛ البراااث صاااإٌُ ـتاااا  
، إش أُ ا٧جااط الااصَٖ ك ااطٔا أٌ ػااّي وااَ ِااصٓ الٍعىااٛ العاٗىااٛ     ذطواااُ

الااسٌٗا ٔوااا فّٗااا ، صاااه  ف٦بااس أُ ٖغااازض ا٫ٌػاااُ وت ا٧قاان   ، وت ا٩خااطٚ

َْ أًَْكككَ٘لهَٔمٍْ ِفكككٛ َعكككِبٚىي لهوهكككِٕ كٌَََجكككىي َسُبكككٍٞ أََُْبَتكككْت َعكككْبَع   تعااااؾت ش َّ ٙمِِفق ككك٘ ًََجكككىم لههكككِشٙ

ٌٍ       َعككَِاِبَى ِفككٛ ك ككىِّ   ّْ ََٙؾككا١م َٗلهوهككٕم َٗلِعككٌع َِْوككٚ ، (4)زعمككِْبموٍَٞ ًِا٢َككٞ  َسُبككٍٞ َٗلهوهككٕم ٙمَنككاِْفم هٌَِكك

 ٔترتؾس ِصٓ ا٧جٕض  مٜ كن وَ :
 هلاپ ٔضباپ.ا٫قتاُ باهلل إ ا٧ٔه :
 التكسٖل بالطغا٥  ٔانت٦ٟكٛ ٔالًٕٗ ا٩خط . ال اٌ٘ :
 أزاٞ ال طاٟظ العبازٖٛ. ال الث :
 التٍعٓ  َ الامي ٔالتعسٙ ٔخبؼ الٍاؽ ذقٕصّي . الطابع :

ٔواااَ وعااااٌ٘ ذطوااااُ الاااصَٖ ك اااطٔا واااَ ا٧جااإض ٔال ااإاب ٖااإً       

َّ   القٗاوااٛ ، صٕلااْ تعاااؾت ش ّْ ِباهوهككِٕ ََٗصعمكك٘هِِٕ فَِيُُككا َأَْْتككزَُْا ِهْوَلككاِفضيٙ ّْ َهككٍْ ٙمككؤًِْ ًََٗكك

                                                           

 .140غٕضٚ آه  ىطاُ  (1)
 .32غٕضٚ ا٧ٌعاً  (2)
 .12/137الكؿف ٔالبٗاُ  (3)
 .261غٕضٚ البقطٚ  (4)
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، ٔصااسوت آٖااٛ البرااث اذتكاإه  مااٜ أجاإض ٔجااعاٞ ا٧ ىاااه      (1)زَعككِعرًيل

صبااان العذعذاااٛ واااَ الٍااااض ، لبٗااااُ وٕنااإ ٗٛ ا٧جااإض وت العبااإض  ماااٜ  
فىااااَ لااااٗؼ  ٍااااسٓ أجاااإض  ىمااااْ  ، الكااااطاط انتػااااتقٗي ٖاااإً القٗاوااااٛ  

 الكاذتا  ٖكُٕ لْ ِصا الكطاط كرس الػٗف.
ٔوااَ و اااِٗي آٖااٛ البرااث اٌعااساً الٕغااط ٔالااربظر بااؽت زخاإه ادتٍااٛ   

وَ ٍٖحاإ وااَ ٔبااؽت ارتػااطاُ ، فىااَ ٖعىاان الكاااذتا  وت الااسٌٗا ِٔاإ واا٤ 
أوااا الااصَٖ أصاااوٕا  مااٜ الك ااط ٔاٌؿااغمٕا ؿتمااصا  الااسٌٗا فاااٌّي   ، العااصاب

ستطٔوااإُ واااَ ٌعىاااٛ زخااإه ادتٍاااٛ ٔوقاااسوا  ِاااصٓ الٍعىاااٛ وت الاااسٌٗا      
ٔا٩خاااطٚ ، ِٔااان واااَ وقاااسواتّا تااا٦ٔٚ القاااطآُ ٔإصاواااٛ الكااا٦ٚ ، ٔأزاٞ  

 العكاٚ ادتٕاب ٌعي .
كىاٛ  اٗىاٛ أبّاط  انت٦ٟكاٛ ،     ذٔصس خمل اهلل  ع ٔجن ا٫ٌػاُ  اَ  

فأجاابّي اهلل  ٔجعمتّي وت ذريٚ وَ أوطِي لتتحمٜ  ىاضٚ ا٧ضأ بالعبازٚ 
 ع ٔجن بأٌْ ٖعماي واَ أغاطاض ارت٦فاٛ ٔ ىااضٚ ا٫ٌػااُ ا٧ضأ بالعباازٚ        

٢َََِلِٞ ٔغط ٛ زت١ انتٕ  لْ وا ٥ ٖعمىُٕ ، إش ٔضز وت التٍعٖن ش َٗإيْس َقاَي َصبَُّم ِهوٌَْ

َٚٔككا ََْٗٙغككِفم  لهككزًَِّا١َ      إيُِّككٛ َد ّْ ٙمْفِغككزم ِف َٚٔككا ًَكك اِْككٌى ِفككٛ لََْصضي َخِوَٚفككًٞ َقككاه ٘ل أََُْذَعككىم ِف

َْ ّم ُمَغبِّحم ِبشٌَِْزَن َُٗمَقزِّؼم َهَم َقاَي إيُِّٛ َأَْْوٍم ًَا ال َُْعوٌَم٘ ، ٖٔأت٘ انتٕ   (2) زََُْٗش

 .غطٖعاپ إؾت ا٫ٌػاُ لٗقف بؽت ٖسٙ اهلل لمرػاب 
غط ٛ انتٕ  ِصٓ ٔوغازضٚ ا٫ٌػاُ السٌٗا وَ وكازٖل صٕلْ تعاؾت  ِٔن 

 ، ادتٕاب ٌعي. (3)زًََٗا لْهشََٚاٝ  لهزَُُّْٚا إياله ًََتاعم لْهغمضمٗصيش

                                                           

 .13غٕضٚ ال تس  (1)
 .30غٕضٚ البقطٚ  (2)
 .185غٕضٚ آه  ىطاُ  (3)
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 أٌّٙب أفعً اٌعّغ أَ اٌجصس 
ٌَِْ٘توَ و اِٗي صٕلْ تعاؾت ش بعث ا٫ٌػاُ  مٜ الت كط  (1) زك ىُّ َُْفٍػ َسل٢ِقَٞ  لْه

بصا  انتٕ  ، ٔكٗف أُ ا٩ٖٛ تسه  مٜ كٌْٕ أوطاپ ٔجٕزٖاپ شا قبغٛ ذػٗٛ 
الصٔو ِٔ٘  ٛإش ضبٺت ا٩ٖٛ بٍْٗ ٔبؽت ذاغٛ الصٔو ، ٔلكَ لٗؼ الصٔو بآل

لتٍعه ٔطأتْ  ماٜ  ، إفتا شا  الٍ ؼ ِ٘ الن تصٔو انتٕ  ، ٔذسٓ المػاُ 
، ٔوَ فهن اهلل  ع ٔجن وا ضظو ل٬ٌػااُ واَ   ٔبسٌْ  ا٫ٌػاُ كمْ بطٔذْ

  .ٌعىٛ ذاغٛ الػىع ٔالبكط 
 ٛ ِٔ٘ :فٍٗت ع كن إٌػاُ وَ كن ذاغ

: ذاغٛ البكط، ِٔ٘ الن ختل صسضٚ ا٫ٌػاُ  مٜ ـتٗٗع ا٧ؾٗاٞ  ا٧ٔؾت
ٛ الن تكُٕ أواوْ ،  ذطكاٛ الاطأؽ شا  الاٗىؽت ٔالٗػااض ،      ٔضظصْ اهلل ٌعىا

عمْ ٖػتٺٗع ا٫غتساضٚ لريٝ وا خم ْ ، ٥ٔ لريٝ وَ ادتّتؽت ، ٔت هن ٔج
، إفتاا بٕ ااٟف وعقاسٚ باؽت الاسواغ ٔالعاؽت       ٔذسِا تتي الط٣ٖا بصا  العؽت 

ٔأُ الااسواغ ِاإ الااصٙ ٖتاإؾت   ، ٔبعااظ ا٧ٌػااحٛ ٔا٥ كاااب خكٕقاااپ   

َٗال َُْقفم ًَا هََْٚػ َهَم بِِٕ ِْْوٌٍ ا٫ؾطاب  مٜ اذتٕاؽ ٔتٍاٗي ٔ اٟ ّا ، صاه تعاؾت ش

 ُْ ِْٕم ًَْغ٣م٘الإي َْ َْ  .(2) زلهغٌَُْع َٗلْهَبَقَض َٗلْهف َؤلَر ك ىُّ أ َْٗه٣َِم َكا

: ذاغاٛ الػاىع ، ِٔا٘ الان تقإً بػاىاع ا٧قإا  ٔـتٗٗعِاا         ال اٌٗٛ 
 شُ.لكٕتٗٛ ، ٔٔ اٞ ذاغٛ الػىع ِٕ ا٫ٔفكمّا ،ٔاغتقباه انتٕجا  ا

تػدريِا  ٔوَ إ حاظ القطآُ أٌْ ٖصكط ٌعىٛ اذتٕاؽ، كىا ٖبؽت ٔجٕب
التاسبط وت ا٩ٖاا    ٔقتتٍعُٕ  اَ  وت طا ٛ اهلل ، ٖٔصً الصَٖ ٥ ٍٖت عُٕ وٍّا

ٔانتعحااعا  ، صاااه تعااااؾت وت شً الااصَٖ ٖكااإُ وكااريِي إؾت الٍااااض ، ٥ٔ     

                                                           

 .185غٕضٚ آه  ىطاُ  (1)
 .36غٕضٚ ا٫غطاٞ  (2)
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َْ بَِٔا ٖػتٺٗعُٕ التعذعح  ٍّا ش ٌّ اَل ٙمْبِقضمٗ ْْٚم َْ بَِٔا َٗهَٔمٍْ َأ هَٔمٍْ ق و ٌ٘ب ال َْٙفقَٔم٘

ٌْ َْ َٗهَٔمٍْ آَسل َََُْعاَي َبْى ٓمٍْ َأَمىُّ أ َْٗه٣َِم ٓمٍْ لْهَغاِفو ٘ َْ بَِٔا أ َْٗه٣َِم َكا  .(1) زال َٙغٌَْعم٘

ذاغااٛ التااصٔو ، ٔستمااّا المػاااُ ٔالااصٙ ٖكاإُ الكاا٦ً أِااي   ال ال ااٛ :
ؾاضا  التصٔو  ٍس ططٔ أغبابْ وَ ْ مثي ت تٗت الٺعاً ، ٖٔقًٕ بٍقن إٔ اٟ 

 السواغ.ا٧ كاب الن فْٗ إؾت 
ذاغااٛ الؿااي ، ٖٔتاإؾت انتػاا٤ٔلٗٛ  ٍّااا ا٧ٌااف ٔالؿااعريا      الطابعااٛ :

 الٍا ىٛ الن فْٗ ، إش تطغن الطٔاٟس الن تعطأ هلا إؾت انتذ.
ذاغٛ المىؼ : ٖٔتٕؾت جمس ا٫ٌػااُ التىٗٗاع باؽت المىػاا       ارتاوػٛ :

ارت ٗ ٛ ، ٔال قٗمٛ ، ٖٔترػؼ الؿ١ الٍا ي ٔارتؿَ ، ٔالربٔزٚ ٔاذتطاضٚ ، 
 كىا ٖٔؿعط ادتمس با٧مل .

ف ٖٔمر  فْٗ التباَٖ وت الكي ٔالكٗا  اضغٺٕ ، ٌػب إؾتِٔصا التقػٗي 
لبكط أ اي ٔأكرب ِٔإ  بؽت اذتٕاؽ ٔأمثطِا ٌٔ عّا ، إش أُ وطتبٛ الػىع ٔا

الصٙ ٖتحمٜ بٗاٌْ وت القطآُ ، ٔفٗاْ ؾااِس باأُ الاٍيب قامٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ        
ٔغمي مل ٖأخص وَ الكتب الػابقٛ إفتا ٌعه  مْٗ القطآُ ؿتا ِٕ وباَٖ ل٨صٕاه 

 انتؿّٕضٚ لم ٦غ ٛ.
ٔوع الؿكط هلل  ع ٔجن  مٜ ٌعىٛ الػىع ٔالبكط ٔغ٤اه اغتساوتّىا 

 أك ط أِىٗٛ الػىع أً البكط ، فْٗ ٔجٕٓ : وٍّىا أّٖىأا٫ٌت اع ا٧و ن 
: ٌػبٛ التػأٙ ، ٔأُ كن ذاغٛ تقًٕ بٕ ٗ تّا ارتاقٛ ، ٍِٔاك  ا٧ٔه

وت العاؽت   تكاون بٍّٗىا ، ٔصس جعن الٍيب ستىس قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلاْ ٔغامي  
ٔبع ْ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ الٕاذسٚ ٌكف السٖٛ ، ٔوت كتاب ال طاٟظ الصٙ 

 اَ   ؽت زٖاٛ الاٍ ؼ كاوماٛ ، إش ٔضز   إؾت أِن الٗىَ أُ زٖٛ العٍٗ ٔغمئآلْ 
أُ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ  ىطٔ بَ ذعً أُ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي )

                                                           

 .179غٕضٚ ا٧ طاب  (1)
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ٔغمي كتب إؾت أِن الٗىَ بكتاب فٗاْ ال اطاٟظ ٔالػاٍَ ٔالاسٖا  ،     ٔآلْ 
إش أخطد اذتاكي  َ أب٘ بكط باَ ستىاس باَ    ٔبعث بْ وع  ىطٔ بَ ذعً ، 

 . ىطٔ بَ ذعً  َ أبْٗ  َ جسٓ ذسٖث ِصا الكتاب ٔوٍْ 
ٔكاُ وت الكتاب . إُ أكرب الكباٟط  ٍس اهلل ًٖٕ القٗاوٛ إؾطاك بااهلل ،  )

ٔصتن الٍ ؼ انت٤وٍٛ بغري ذل ، ٔال طاض وت غبٗن اهلل ًٖٕ العذف ، ٔ قٕو 
 .، ٔأكن الطبا ، ٔأكن واه الٗتٗي الٕالسَٖ ، ٔضو٘ احملكٍٛ ، ٔتعمي الػرط 

ٔإُ العىطٚ اذتخ ا٧قغط ، ٥ٔ قتؼ القطآُ إ٥ طاِط ، ٥ٔ ط٦و صبن  
او٦ك ، ٥ٔ  تاو ذتٜ ٖبتاع ، ٥ٔ ٖكمؽت أذس وٍكي وت مثٕب ٔاذس ٔؾقْ 

ؾعطٓ ، ٥ٔ وت مثٕب ٔاذس لٗؼ  مٜ  (1)باز ، ٥ٔ ٖكمؽت أذس وٍكي  اصكاپ 
 وٍكبْٗ وٍْ ؾ٘ٞ .

صإز إ٥ أُ  ٔ كاُ وت الكتاب : أُ وَ ا تبط و٤وٍاپ صات٦پ  اَ بٍٗاٛ فذٌاْ     
 .ٖطن٘ أٔلٗاٞ انتقتٕه 

ٔأُ وت الٍ ؼ السٖٛ واٟٛ وَ ا٫ځبن ، ٔوت ا٧ٌف الاصٙ أٔ اب جس اْ     
 السٖٛ ، ٔوت المػاُ السٖٛ ، ٔوت الؿ تؽت السٖاٛ ، ٔوت البٗهاتؽت السٖاٛ ، ٔوت   

 .الصكط السٖٛ ، ٔوت الكمب السٖٛ 
 .ٌكف السٖٛ  جنٔوت العٍٗؽت السٖٛ ، ٔوت الطځ 
مثمث السٖٛ ، ٔوت ادتاٟ ٛ مثمث السٖٛ ، ٔوت انتٍقمٛ متؼ  (2)ٔوت انتأوٕوٛ  

 ؿطٚ وَ ا٫ځبن ، ٔوت كن أقبع وَ ا٧قابع وَ الٗس ٔالطجن  ؿط ، ٔوت 
الػَ متؼ وَ ا٫ځبن ، ٔوت انتٕنرٛ متؼ ، ٔأُ الطجن بانتطأٚ ، ٔ مٜ 

 .(3)(زٍٖاضأِن الصِب ألف 

                                                           

٘ٲ كن خكمٛ وَ الؿعط مثي  قسِا ، فٗبقٜ فّٗا التٕاٞ . (1)  العقل : ل
انتأوٕوٛ : ادتٍاٖٛ الن بمغت أً السواغ ٔادتطح العىٗل وت الطأؽ  ٗث ٖكان إؾت   (2)

  ؿاٞ ستٗط انتذ .
 .2/195السض انتٍ ٕض  (3)
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مثبٕ   ٔٔضزٔوَ ا٫ حاظ أُ زٖٛ فقس العٍٗؽت قت ن زٖٛ الٍ ؼ كاومٛ ،  
 ٌكف السٖٛ وت ا٧شُ فقس ٔضز  َ الكرابٛ ٔا٧ٟىٛ .

: ذاغٛ الػىع ِ٘ ا٧ِي لصا صسوّا اهلل  ع ٔجن وت أ مب آٖا  ال اٌ٘ 
 ، ٔأفهمٗٛ ذاغٛ الػىع لٕجٕٓ : التٍعٖن

ا٧قإا  بٍٗىاا ٖتدماف البكاط  اَ      : أٔه وا ٖٕلس الٺ ن ٖػاىع  أ٥ٔپ 
 غا ٛ ال٥ٕزٚ .

ًَا َكاُم٘ل : ٔضٔز الػىع صبن البكط وت آٖا  القطآُ ، وٍّا صٕلْ تعاؾت شمثاٌٗاپ 

َْ ًََٗا َكاُم٘ل ٙمْبِقضمٗ َْ لهغٌَُْع   .(1) زَْٙغَتِ ٚعم٘

: ٔضٔز آٖاا  ختال الػاىع ٔتابؽت وٕنإ ٗتْ وت إزضاك اذتقااٟل       مثال ااپ  

َْ َهكٕم َقْوكٌب َأْٗ        اؾت شٔانت اِٗي ، صااه تعا   ّْ َككا ُْ ِفكٛ َسِهكَم َهكِشْكَض٠ هٌَِك إي

 .(2)زَأْهَقٟ لهغٌَُْع َٗٓمَ٘ ؽَٔيٌٚز

، بٍٗىا فّٗي الهطٖط أُ الكرابٛ لٗؼ فّٗي أقي ٥ ٖػىعٔوَ ا٩ٖا  
 و ن ابَ أً وكتًٕ ،ِٕٔ وَ انتػمىؽت ا٧ٔاٟن ، ٔوَ انتّاجطَٖ .

ا٫ٌػااُ أُ ٖػاىع واَ أك اط واَ       : الػىع أ ي ٔأكرب ، ٖٔػتٺٗعضابعاپ 
 جّٛ وت آُ ٔاذس ، ٖٔػىع وَ خمف ذاجع أٔ جساض .

غااتىاع وت وطاتااب ا٫قتاااُ ، صاااه تعاااؾت : وٕناإ ٗٛ ذػااَ ا٫خاوػاااپ 

باٖعٍا  » َ  بازٚ بَ الكاوت صاه ) (3) زَفاُُق ٘ل لهوهَٕ ًَا لْعَتَ ْعتمٍْ َٗلعٌَْعم٘ل ََٗأِطٚعم٘لش

ٔغامي  ماٜ الػاىع ٔالٺا اٛ وت العػاط ٔالٗػاط       ٔآلاْ  الٍيب قمٜ اهلل  مٗاْ  

                                                           

 .20غٕضٚ ِٕز  (1)
 .37غٕضٚ و  (2)
 .16غٕضٚ التغابَ  (3)
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ٔانتٍؿط ٔانتكطٓ ، ٔ مٜ أمثطٓ  مٍٗا ، ٔأُ ٥ ٌٍااظع ا٧واط أِماْ ، ٔ ماٜ أُ     
 .(1) (ٌقٕه باذتل أٍٖىا كٍا ٥ طتاب وت اهلل لٕوٛ

ٌا  آلٛ الػىع تتي صبن وكٌٕا  ذتٜ بالٍػبٛ لمحٍؽت فاُ وكٕ غازغاپ :
حتااؼ با٧قاإا  وت الؿااّط   الساخمٗااٛ ٔتكااري ط ،ٔتٍىاإا ا٧شُ البكاا آلااٛ

َٗٓمَ٘ ارتاوؼ ، ِٕٔ وَ ا٫ حاظ وت تقسٖي القطآُ لٍؿأٚ الػىع ، صاه تعاؾت ش

    َْ ًَ ًَكا َُْؾكل ضمٗ إيُُكا  ٔصااه تعااؾت ش  (2) زلههِشٜ َأَُؾَأ َهل ٍْ لهغٌَُْع َٗلََْبَقاَص َٗلََْف٣ِكزََٝ َقِوكٚ

ّْ ُمْ فٍَٞ َأ ًِ َْ ِٕٚ َفَذَعوَِْاٖم عًٌَِٚعا َبِقكرًيل َخَوقَِْا لإليَُغا ثمكٍُ  ٔصااه تعااؾت ش  (3) زًَْؾاٍز َُْبَتِو

َْ ًَ ًَا َُْؾل ضمٗ ّْ صمٗسِِٕ ََٗدَعَى َهل ٍْ لهغٌَُْع َٗلََْبَقاَص َٗلََْف٣ِزََٝ َقِوٚ ًِ ِٕٚ َََُٗفَخ ِف  . (4)زعَُ٘لٖم 

 ٥ٔ تتي طبقٛ الؿابكٗٛ إ٥ بعاس ا٧غابٕع ارتااوؼ ٔالعؿاطَٖ واَ  ىاط       
ادتااٍؽت ، ٔعتتاااد لبهااعٛ أغااابٗع كاا٘ ٖااتىكَ العكااب البكااطٙ وااَ ٌقاان   

 ا٫ؾاضا  العكبٗٛ بكٕضٚ ؾبْ تاوٛ .   
ٍاْ وت البكاط ٖٔاسضك باْ     ٖكُٕ حتكاٗن العمإً بالػاىع أك اط و     غابعاپ :
 اٟب ، بٍٗىا ٥ ٖطٝ البكط إ٥ وا أواوْ ٔإؾت أوس ستسٔز.اذتانط ٔالغ
العٕامل ، فأنطاض اذتطواُ وَ ذاغاٛ  : التباَٖ بمرا  اخت٦ب ال الث 

البكط وت أوٕض السٌٗا أك ط ، أوا أناطاض الٺاطف ٔفقاساُ ذاغاٛ الػاىع وت      
 أوٕض السَٖ فّ٘ أك ط .

ٔشكط اذتٕاؽ ارتىػٛ وَ صبن اضغٺٕ ، فٍّاك تباَٖ فّٗا ، إش ـتتاظ كن 
وااَ ذاغااٛ الػااىع ٔالبكااط  مااٜ وٕناإ ٗٛ ٔأمثااط وت ذٗاااٚ ا٫ٌػاااُ ٖ اإو  

 أمثط ذاغٛ الؿي أٔ الصٔو . أنعاب وها  ٛ
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 ٛ البكط ِ٘ ا٧ِي ، ِٕٔ انتدتاض ، وَ جّا  وٍّا :: ذاغالطابع 
لقس جعن اهلل  ع ٔجن وعحعا  ا٧ٌبٗاٞ الػابقؽت ذػٗٛ و ن  ا٧ٔؾت :

ٌاصٛ قاحل  مْٗ الػ٦ً ، ٔ كا وٕغٜ  مْٗ الػ٦ً ، ٔإذٗاٞ  ٗػاٜ  مٗاْ   
٫ٌػااُ واَ ذاغاٛ البكاط     الػ٦ً لبعظ انتٕتٜ ، ٔفْٗ ؾااِس  ان إٌت ااع ا   

ػىع بّاا ، فىاَ فقاس    لمتسبط وت انتعحعا  ، ِٕٔ ٥ قتٍع وَ ذتٕو ذاغٛ ال
خااطَٖ ، ٖٔػترهااط الكاإضٚ وت التكاإض الااصِين ، ٔوت   البكااط ٖػااىع ا٩

ال مػ ٛ صٗن : وَ فقس ذػاپ فقاس  مىااپ ، ٔصاس ٖعٕناْ اهلل  اع ٔجان  ماٜ        
 اذتاغٛ انت قٕزٚ .

ٔتػادري الك ااض الػاىع لؿاٗاطؽت ا٫ٌاؼ      ٔصس جااٞ وت شً الؿاٗاطؽت ،   

ّْ ََُُِظيم لهؾَُٚاِطنيم تعاؾت ش ْلٕٔادتَ ، ص ٍْ ََْوٟ ًَ ََُُِظيم ََْوٟ ك ىِّ  *َْٓى أ َُب٣ِّمل 

َْ    *َأفهككاٍن َأِثككٍٍٚ   َْ لهُغككٌَْع ََٗأْكَجككضمٓمٍْ َكككاِسبم٘ ٔجاااٞ بعااسِا صٕلااْ تعاااؾت    (1) زٙمْوق كك٘

ٍْ لْهش ََْٗلهؾَُّعَضل١م َُٙتِبعمٔم ا ٖػىعُٕ وٍّي ، لٗكُٕ الػىع إفتا ٖتبعٌّٕي ؿت (2) زَغاٗمٗ

 . ا٫غتىاع لمغٗبٛ ٔا٫فرتاٞأٔ  انتباح وؿرتكٛ ل٬غتىاع لمرل ٔالتٍعٖن أٔ آلٛ

ز ك كىُّ َُْفكٍػ َسل٢َِقكٞ  لهٌَْكْ٘تِ    فحاٞ  آٖٛ البرث بالتصكري بانتٕ  بقٕلاْ تعااؾت ش   

ٔالٍّ٘  َ انتٍكاط ، ٔالتٍاعٓ  اَ    لمرت ٗب بػىاع التٍعٖن ٔا٧وط بانتعطٔب 
    مساع الباطن .

ك طٚ ا٧ كاب البكطٖٛ بالٍػبٛ لغريِا ، ٔٔ ٗ ٛ البكط وت ذٗاٚ  ال اٌٗٛ :
% واَ  70ا٫ٌػاُ أك ط وَ الػىع ، ٔذتاٜ وت تطكٗاب ٠ِٗٔاٛ ا٫ٌػااُ فااُ      

ٙ  انتعمٕوا  اذتػٗٛ تكن إؾت ا٫ٌػاُ وَ ططٖل ادتّااظ العكايب   ،  البكاط
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ا٧ كااب اذتػاٗٛ    أك ط%  َ ططٖل ادتّاظ الػىع٘ ، 13ٔ بٍٗىا تكن ضتٕ
 وت البسُ ِ٘ أ كاب بكطٖٛ .

بالبكط كتاه الٕجْ ، ٔفْٗ تكُٕ ال طاغٛ وَ  ري اٌتااض مساع  ال ال ٛ :
 ك٦ً الٺطب ا٩خط.

ّي َكاٌَََْْٟ آٖٛ بتقسٖي البكط كىا وت صٕلْ تعاؾت ش الطابعٛ : ًََجىم لْهَفضيٙقَْٚ

َْ بَِٔكا    ، ٔكىا وت صٕلْ تعاؾت ش(1)زْهَبِقريي َٗلهغٌُِٚعيَٗلَََفٍِّ َٗل ٌّ ال ٙمْبِقكضمٗ َٗهَٔمٍْ َأْْكٚم

َْ بَِٔكا    ٌْ ال َْٙغكٌَعم٘ َأْبَقككضَُْا ، ٔصااه تعااؾت وت آزً ٌٔاسً الك ااض ش    (2)زَٗهَٔمكٍْ آَسل

َْ  .(3)زَٗعٌَِعَِْا َفاْصِدعَِْا َُعٌَْْى َفاِهًشا إيُُا ًم٘قِِم٘

ٛ العٍكبٕتٗٛ بعمًٕ ذسٖ ٛ  مٜ الؿبكجاٞ  التقٍٗٛ اذتسٖ ٛ ٔ ارتاوػٛ :
ضتٕ زفع٘ فّن ٖكُٕ فّٗا الػىع أً البكط ِٕ ا٧ٌ ع ، انتدتاض أُ البكط ِٕ 
ا٧ك ط ٌ عاپ ٧ٌْ ٍٖ ع بصاتْ ، ٔباختٗاض انتٍاغاب واَ انتٍاإض ٔانتػاىٕع واَ      

اض وت خمل ؾاؾٛ الكٕوبٕٗتط أٔ اهلاتف لتكُٕ العمًٕ اذتسٖ ٛ كاؾ اپ ٧غط
 ا٫ٌػاُ ، ٔتتهىَ إجابٛ  مٜ وػاٟن خ٦فٗٛ.

ٔوت انت اان )لااٗؼ انتداارب كانتعاااَٖ( فالبكااط ٌعىااٛ ذانااطٚ ،  الػازغااٛ :
ٔأكىن وت القطٖب ، أوا الػىع فّٕ أمشن ٔأ ي ٍِٔاك وٕنٕع أِاي واَ   
التباَٖ ٔالت انن بؽت الػىع ٔالبكط ِٕٔ انتساضك انتؿرتكٛ لمػىع ٔالبكط ، 

اوعٛ هلىا ٔالعمًٕ انتػتركمٛ وَ التساخن ٔالرتابط بؽت ذاغٛ ٔالٕ ٗ ٛ ادت
الػىع ٔالبكط ل٬ضتقاٞ وت انتعطفٛ ا٫هلٗٛ ، كىا أُ فقاسِىا عتحاب العماي    
 َ ا٫ٌػاُ هتا ٖسه  مٜ التباَٖ الطتيب بٍّٗىا ٔبؽت اذتٕاؽ ا٧خطٝ ِٔ٘ 

 الصٔو ٔالؿي ٔالمىؼ .
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انت ػاسٚ ، ٔوت حتكاٗن   ٖٔؿرتك الػىع ٔالبكاط وت جماب انتٍ عاٛ ٔزفاع     
 انتعاضب ف٦بس لمعقن وَ التمق٘ وَ اذتٕاؽ .

ٔإش كاٌت وعحعا  ا٧ٌبٗاٞ ذػٗٛ تعتىس  مٜ العؽت الباقاطٚ مثاي ارتارب    
ٔالٍقن ، فقس جاٞ  وعحعٚ الٍيب وعحعٚ بكطٖٛ مسعٗٛ  قمٗٛ ، إُ الٍقاف 

 وت الت انن بؽت الػىع ٔالبكط ٥بس أُ ٖكُٕ  مٜ أصػاً :
 ع وَ اذتٕاؽ .الٍ  ا٧ٔه :
ذاجٛ ا٫ٌػاُ ذتاغٛ الػىع ٔالبكط ، فرتٜ لٕ صمت بأُ الٍ ع  ال اٌ٘ :

 وَ ذاغٛ الػىع ِٕ ا٧ك ط فاُ ا٫ٌػاُ عتتاد البكط وت ٔاصعْ الٕٗو٘ أك ط.
لكاي  ٔصس تقسً الك٦ً وٍا أٌْ لٕ خري ا٧قي بؽت بقاْٟ أقىاپ أٔ ٖباسه ا 

بؽت بقاْٟ أ ىٜ أٔ اباساه  ىاآ   ا٧ ىٜ  خريٲ بالعىٜ ، ٥ختاض البقاٞ ، ٔلٕ
ال اٌ٘ ، ٔوَ التقكري وت الؿكط هلل ا٫ٌؿغاه بالت انن باؽت  بالكي ٫ختاض 

الػىع ٔالبكط ، بسه الؿكط هلل  ع ٔجن  مٜ كن ٌعىٛ وٍّىا ، ٔ مٜ ٌعىٛ 
 إجتىا ّىا ٔغ٦وتّىا كن ًٖٕ .

ٔأخرب  آٖٛ البرث  َ شٔو الٍ ؼ انتٕ  لبٗاُ تعٺٗن اذتٕاؽ كماّا  
 ٕ  لٗتسبط ا٫ٌػاُ وت ذٗاتْ ٌعىٛ اذتٕاؽ.بانت

 ٌطف اٌَخ
وَ خكاٟل القطآُ أُ ا٩ٖٛ القطآٌٗٛ لٺف وَ  ٍس اهلل  ع ٔجان واَ   

شكط قٗغٛ العىًٕ الؿاون لمٍاؽ كتٗعاپ وت ذهإض انتإ   ٍاسِي ،     ٛجّ

ٌَْ٘تم إيْس َقاَي ٖٔسه صٕلْ تعاؾت ش َْ ك ِتمٍْ ؽمََٔزل١َ إيْس َسَنَض َْٙعق َ٘ب لْه ّْ َأ ًِ َْ ِٕٚ ًَا َُْعبمزمٗ ِهبَِِ

ّم َهككٕم    َبْعككِزٜ َقككاه ٘ل َُْعبمككزم إيهََٔككَم َٗإيَهككَٕ آَبا٢ِككَم إيْبككَضلٍَِٓٚ َٗإيْعككٌَاَِْٚى َٗإيْعككَشاَق إيهًَٔككا َٗلِسككًزل ََُْٗشكك

َْ ،  مٜ أُ انتٕ  ٖعٔض ا٧ٌبٗاٞ ٖٔقبظ أضٔاذّاي ، فكارٗس   (1)زًمْغوٌِم٘

اشُ وَ اهلل  اع ٔجان ، إ٥ أُ   أُ الصٙ ٖقبظ ا٧ضٔاح ِٕ ومك انتٕ  ٔب
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ٔ انتاإ  ِاإ   اذتااس ال اقاان بااؽت ذٗاااٚ ا٫ٌػاااُ وت الااسٌٗا    أوااط ستػاإؽ ، 
وا بعس انتٕ   ٔوغازضتْ إؾت  امل الربظر ، فكىا أُ انتٕ  لٗؼ  سوٗاپ فكصا

َٗأًَُا ، ٔشتتم ٛ ٔانت٦ك فّٗا العىن ٔغٍدٗتْ ، صاه تعاؾت شفاٌْ  ٕامل وتعسزٚ

َّ َفَغق ٘ل َف ٍْ سمٗق ٘ل ََْشلَب لههِشٙ َٚٔا َِٗقَٚى هَٔم َِْٔا أ ِْٚزمٗل ِف ْْ َْٙدضمدم٘ل ًِ ٌَأَْٗلٓمٍْ لهُِاصم ك وهٌَا َأَصلرمٗل َأ

َْ  .(1)زلهُِاصي لههِشٜ ك ِْتمٍْ بِِٕ ُمَلشِّبم٘

لمىٕ  ، ادتإاب   ذاغٛ الصٔو ، ٔبؽت شٔو الٍ ؼبؽت ِٔن وَ فطو 
الصٔو ٍِا وَ باب ا٫غتعاضٚ ، ٔإ٥ فااُ ذاغاٛ الاصٔو صاس     ، إفتا ٔضز ٌعي

ختٺأ ٔجتس اذتمإ واطاپ أٔ العكاؼ ، ٔصاس ٖتعاصض  ماٜ ا٫ٌػااُ شٔو بعاظ         
، ٥ٔ ٖأت٘ لغري وَ كتب اهلل  ع ٔجن  خٺأا٧طعىٛ ، ٔلكَ انتٕ  لٗؼ فْٗ 

 مْٗ ا٧جن ٔانتغازضٚ ، ٔذاغٛ الصٔو  ٍس ا٫ٌػاُ  ُٕ لاْ ، ِٔا٘ ٌعىاٛ    
٥ٔ ٖعمااي  اسز وااا تاصٔو ا٫ٌػاااُ وت زتىإع ذٗاتااْ إ٥ اهلل  ااع    وتحاسزٚ ،  

ٌََٞ لهوهِٕ ال ُمْشقمَ٘ٓإِٔ وَ وكازٖل صٕلْ تعاؾت ش ،ٔجن ْْ َُعمزُّٗل ُِْع  .(2)زَٗإي

ٔوت انت ن ) مٜ الٍ ؼ الصاٟقٛ لمىٕ  أُ تّتي بأخطاِا( أٙ أُ ا٫ٌػاُ 
 هلا .وازاً غٗٺطأ  مْٗ انتٕ  أُ ٖعتين بآخطتْ ، ٖٔػتعس 

فهن اهلل  ع ٔجن أٌْ جعن لمىٕ   ٦وا  ٔضغ٦پ وٍّا ا٧ٔجاع  ٔوَ
ضٟٛ ٔالعمن ، ٔالؿٗب ، َِٔٔ ا٧ هاٞ ، ٔالتقسً بالعىط، ٔاذتٕازث الٺا

ْ، ٔجن  ٍ الن ٖكُٕ انتٕ  أٔ القتن فّٗا صطٖباپ وَ ا٫ٌػاُ فٗكطفْ اهلل  ع

ّي ََٙزِْٕٙ َٗصاه تعاؾت ش ّْ بَْٚ ُْ  هَٕم ًمَعقَِّباٌت ًِ ّْ أًَْضي لهوهكِٕ إي ّْ َخْوفِِٕ َْٙشَفع َُٕ٘م ًِ ًِ

ََ ًََضُر ٍَ عم١ً٘ل َف ٍْ َٗإيَسل َأَصلرَ لهوهٕم ِبقَْ٘ ٟ ٙمغَِّٚضمٗل ًَا ِبَأُف غِٔي ٍَ َسُت َٕ ال ٙمغَِّٚضم ًَا ِبقَْ٘ ّْ رمُِِٕٗ  لهوه ًِ ٍْ ًََٗا هَٔم هَٕم 
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ّْ َٗلٍي ِٔن تػدري اذتٕاؽ وت وطناٚ اهلل غبب لػ٦وتّا ٔإطالاٛ   ،(1)زًِ

أ ىاضِااا ، ٔأُ تٕ ٗ ّااا وت الباطاان  مااٛ لتقكااري  ىطِااا ٔضوّٗااا با٩فااا  
 ٔا٧وطاأ ، ادتٕاب ٌعي ، إ٥ أُ ٖؿاٞ اهلل .

فكرٗس أُ كن ٌ ؼ تصٔو انتٕ  ، ٔلكَ اهلل  ع ٔجن ٖكاطفْ انتاطٚ    
 ٔ ٖكامس ذالاْ وت الاسٌٗا ، ٧ٔوإض     تمٕ ا٧خطٝ  َ ا٫ٌػاُ لٗتع  ٖٔتإب 

خطٚ ، ِٔن قطب انتإ  ٔالقتان  اَ    ، ٔال ٕظ بتىاً ا٧جط وت ا٩ خطٚا٩
لٗااْ آٖااٛ البرااث إ ؿااريالااصٙ تا٫ٌػاااُ وااطا  وتعااسزٚ وااَ ا٧جااط الااسٌٕٗٙ 

ٌَْٙشم٘ل لهوهٕم ًَا ََٙؾا١م َٗٙمْجِبتم ، ادتٕاب ٌعي ، ِٕٔ وَ وكازٖل صٕلْ تعاؾت شبصكطِا

ِِْْزَٖم أ َُّ  . (2) زلْهِلَتاِب َٗ

 اٌَخ إفبظبد
لقس ٌعلت آٖٛ البرث لتّصٖب ا٧خ٦و ، ٔتٍقٗس  امل الػمٕك بالت قاْ  

 بأوٕض :
 : ذقٗقٛ اذتٗاٚ السٌٗا . ا٧ٔه

: صااإٌُ وغااازضٚ ا٫ٌػاااُ ٔأغااطتْ ٔأصاضبااْ اذتٗاااٚ الااسٌٗا ، كىااا  ال اااٌ٘ 
  ازضِا آبا٣ٓ .

ََُٗكَضلٖم   *إئُُمكٍْ ََٙضَُْٗكٕم َبِعٚكًزل    صإٌُ صطب غمٺاُ انتٕ  ، صااه تعااؾت ش   :ال الث 

 ، ٔمل ٖطز ل   )ٌطآ( وت القطآُ إ٥ وت ا٩ٖٛ أ ٦ٓ.(3)زَقضيًٙبا

 : التػأٙ بؽت الٍاؽ  مٕه انتٕ  وت غاذتّي .الطابع 

                                                           

 .11غٕضٚ الط س  (1)
 .39غٕضٚ الط س  (2)
 .7-6غٕضٚ انتعاضد  (3)
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 ااَ الامااي   ٍااعٓصااطاض بااانتٕ  ططٖقاااپ لمّساٖااٛ ٔالت  : إختاااش ا٫ارتاااوؼ 
 .ٔا٫ضِاب
ٔآلاْ   بس اهلل بَ وػاعٕز صااه: صااه ضغإه اهلل قامٜ اهلل  مٗاْ       )ٔ َ 

 .شا زخن الٍٕض القمب اٌ ػس ٔاٌؿطح: إ ٔغمي
 .: فّن لصلك وَ  ٦وٛ ٖعطب بّا ٕاصال
: ا٫ٌابٛ إؾت زاض ارتمٕز، ٔالتٍرا٘  اَ زاض الغاطٔض، ٔا٥غاتعساز      صاه

وَ ٔجْ آخط،  َ ابَ وػعٕز  جطٖطابَ لمىٕ  صبن لټق٘ انتٕ إٔصس ضٔآ 
: ذسمثين بَ غٳٍاُ القاعاظ، ذاسمثٍا ستبإب باَ اذتػاَ       وتك٦ وطفٰٕ ا فقاه

اهلامش٘،  َ ٌٖٕؼ،  َ  بس الطلتَ بَ  بٗس اهلل بَ  تبٛ،  َ  بس اهلل 
ْٮ  }ٔغمي صاه: ٔآلْ بَ وػعٕز،  َ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ  ٖٮطځزٳ المڃ َٯ  فٻى٭

ْٮ ٖ٭ؿٯ ٖ٭ ُٯ ٖ٭ّسٳ ًځ   أٻ ٓٮ لٳ٬غٯا٦ ا ضغإه اهلل، ٔكٗاف ٖٮؿٯاط٭ح    صاالٕا: ٖا   (1){ط٭حٯ ق٭اسٯض٭
 .قسضٓ

 : ٖسخن ادتٍٛ فٍٗ ػسإ. صالٕا: ِٔن لصلك   ٦وٛ ٖا ضغٕه اهلل  صاه
تعساز  َ زاض الغطٔض، ٔا٫ٌابٛ إؾت زاض ارتمٕز، ٔا٥غ (2): إالتحاوت صاه 

 .لمىٕ  صبن أُ ٍٖعه انتٕ 
ٔوتكامٛ، ٖؿاس بعهاّا بعهاا، ٔاهلل     فّصٓ ططو هلاصا اذتاسٖث وطغامٛ    

 .(3) (أ مي.
ٔتبعث آٖٛ البرث الطصٛ ٔالطأفٛ وت القمٕب ، ٔـتٍع وَ اغترٕاش الٍ ؼ 
الغهبٗٛ ٔالؿّٕٖٛ  مٜ ا٫ٌػااُ ، فرٍٗىاا ٖػترهاط انتإ  ٖؿاعط بهاع ْ       
ٔفٍاْٟ ٔوغازضتْ السٌٗا ، و مىا جعن اهلل  اع ٔجان ذكاي القكاام ذٗااٚ      

                                                           

 .125غٕضٚ ا٧ٌعاً  (1)
 أٙ ا٫ طاأ ٔا٫بتعساز ٔالععٔب. (2)
 .3/335ت ػري ابَ ك ري  (3)
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ٖطٖس صتمْ ، إش غتؿٜ ا٫ٌػاُ إُ صتن  ري أُ ٖقاز لمصَٖ ّٖي بالقتن ٔالصٙ 

 .(1) زلْهَأْهَباِب أ ِٗهٛ َٙا سََٚاٌٝ لْهِقَقالي ِفٛ ََٗهل ٍْبْ ، صاه تعاؾت ش

ٔشكط انتٕ  أ ي وَ وػألٛ القكام ، لصا ت هن اهلل  ع ٔجن ٔجعن شكاطٓ  
، وكطضاپ وت القطآُ ، ٔوت وٍاغبا  شتتم ٛ وَ جّٛ انتٕنٕع ٔوَ جّٛ اذتكاي  

 : مٜ ضتٕ العىًٕ ٔارتكٕم وَ جّا  ٌٔاي ا٩ٖا  ،ٖٔأت٘ انتٕ  وت القطآُ
 : الصكط العاً لمىٕ  لٗؿىن كن إٌػاُ ، كىا وت آٖٛ البرث . ا٧ٔؾت
: إخباض الصَٖ آوٍٕا ٔ اوٛ الٍااؽ ؿتإ  الاٍيب ستىاس قامٜ اهلل      ال اٌٗٛ 

ًَِّٚ مْٗ ٔآلْ ٔغمي ، صاه تعاؾت ش ًٌَِّٚت َٗإئُُمٍْ  َْإيَُُم   .(2) زتم٘

ثمٍُ إيُُل ٍْ : تصكري الصَٖ آوٍٕا ؿتٕتّي ٔو اضصتّي السٌٗا ، صاه تعاؾت شال ال ٛ 

َْ ٌَِّٚتم٘  .(3) زَبْعَز َسِهَم َه

: تكطاض إٌصاض الصَٖ ك طٔا باانتٕ  ٔغإٞ العاصباٛ ، صااه تعااؾت      الطابعٛ 

َّ َكَفضمٗل ش َٓٔمٍْ ََٗأْرَبكاَصٓمٍْ َٗسمٗق ك٘ل      َٗهَْ٘ ََُض٠ إيْس َٙتََ٘فهٟ لههِشٙ َْ ٗمدمك٘ ٢َََِلكٞ  َْٙنكضيبم٘ لهٌَْ

َهٍَ ِهْوَعِبِٚز*ََْشلَب لْهَشضيٙقي ُْ لهوهَٕ هََْٚػ ِبَع  .(4)زَسِهَم بٌَِا َقزًَُْت أَِْٙزٙل ٍْ ََٗأ

ًٞ  لقس أٌعي اهلل  ع ٔجن  ماٜ ا٫ٌػااُ ٔجعماْ ش     (5) زِفكٛ لََْصضي َخِوَٚفك

بػبب فػاز ؾاٺط واَ الٍااؽ جااٞ     ٔذٍٗىا اذتخ انت٦ٟكٛ  مٜ ِصا ادتعن 

َْادتٕاب بقٕلْ تعاؾت ش فدٲط انت٦ٟكٛ غحساپ إؾت  (6) زإيُِّٛ َأَْْوٍم ًَا ال َُْعوٌَم٘
                                                           

 .179غٕضٚ البقطٚ  (1)
 .30غٕضٚ العوط  (2)
 .15غٕضٚ انت٤وٍُٕ  (3)
 .51-50غٕضٚ ا٧ٌ اه  (4)
 .30غٕضٚ البقطٚ  (5)
 .30غٕضٚ البقطٚ  (6)
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اهلل  ااع ٔجاان ٔوااَ  مااي اهلل وت انتقاااً صكااط أ ىاااض الٍاااؽ ٔطاإه أ ىاااض 
انت٦ٟكااٛ ٧ ىاااهلي  انت٦ٟكااٛ ، ٔك ااطٚ تعاصااب الٍاااؽ وت ا٧ضأ ، ٔتااسَٖٔ

 ٔض٣ٖٛ ؾٺط وٍّي ٖعىمُٕ الكاذتا  .
ٔت هاان اهلل بتااصكري الٍاااؽ بااانتٕ   مااٜ لػاااُ ا٧ٌبٗاااٞ ، ٔالؿاإاِس    
الٕجساٌٗٛ ، ٔإبت٦ٞ ا٫ٌػاُ بانتطأ أٔ ا٩فا  العاوٛ بؽت ذتاٛ ٔأخاطٝ ،  
ٖٔػترهط طٕ اپ أٔ صّطاپ وا فعمْ وت السٌٗا ، ٔوَ  مي فْٗ  ريٓ ، ٖٔتىٍٜ أٌْ 

ٖ عمْ ، ٖٔت كط وت  امل وا بعس انتٕ  ، مثاي ٖكاطب اهلل  اع ٔجان  ٍاْ       مل
 ؾبس انتٕ  ، لٗتع  ٖٔعىن لغس .

ٔصس شكط الؿعطاٞ انتٕ  ٔغكطاتْ ، ٔكاُ لصكط انت٤وٍؽت لْ طعي ٔ صٔبْ 
خاقٛ ف ٘ صكٗسٚ كعب بَ ظِري الن أٌؿسِا وت وسح بّا الطغإه قامٜ   

 وَ البػٗط : اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ، ٔالن ٖقٕه فّٗا
 باٌت غعاز فقميب الًٕٗ وتبٕه ... وتٗٲيٱ  ٍسِا مل ظتع وكبٕه

َٲ  هٗظ الٺڀطب وكرٕه  ٔوا غعاز  ساٚ البؽت إش بطظ  ... إ٥ أ 
ٚپ ... ٥ ٖؿتك٘ صكطٱ وٍّا ٥ٔ طٕه ٛپ  حعاٞ وسبط  ِٗ اٞ وقبم

 جتمٕ  ٕاضأ شٙ  مي إشا ابتػىت ... كاٌْ غّنٱ بالطٲاح وعمٕه
ٛٴ ... قابٴ بأبٺس أنرٜ ِٕٔ وؿىٕه ؾحٲت بصٙ ؾيڂ  وَ واٞ ستٍٗ

ٛٴ بٗظٱ ٖعالٗن  تٍ ٘ الطٲٖاح القصٝ  ٍْ ٔأفططْ ... وَ قٕب  ازٖ
ٛپ لٕ اٌّا قسصت ... بٕ سِا أٔ لٕ اُ الٍٲكس وقبٕه  ٖٔن أوٲّا خمڀ

ٛٿ صس غٗط وَ زوّا ... فحعٱ ٔٔلعٱ ٔإخ٦بٱ ٔتبسٖن  لكٍّا خمڀ
 ا تمُٕ وت أمثٕابّا الغٕهفىا تقًٕ  مٜ ذاهڂ تكُٕ بْ ... كى

 كاٌت وٕا ٗس  طصٕبٴ هلا و ٦پ ... ٔوا وٕا ٗسِا إ٥ڀ ا٧باطٗن
 ٔوا ـتػٲك بالعّس الن ظ ىت ... إ٥ڀ كىا قتػك انتاٞ الغطابٗن

َٲ إخاه السِط تعحٗن  أضجٕ ٔآو٦ٖعحمَ وت أبسٴ ... ٔوا هل
٘ٲ ٔا٧ذ٦ً تهمٗن  ف٦ ٖغطٌك وا وٍٲت ٔوا ٔ س  ... ا ا٧واٌ
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 أوػت غعاز بأضأڂ وا ٖبمڀغّا ... إ٥ العتاو الٍٲحٗبا  انتطاغٗن
ٚٿ ... فّٗا  مٜ ا٧َٖ إضصاهٱ ٔتبغٗن  ٥ٔ ٖبمڀغّا إ٥  صافط

 وَ كن ٌهٲاذٛ الصٲفطٝ إشا  طصت ...  طنتّا طاوؼ ا٧ ٦ً زتّٕه
 تطوٜ الٍٲحاز بعٗين و طزٴ هلٗلڂ ... إشا تٕصڀس  اذتعا ٔانتٗن

 ٗٲسِا ... وت خمقّا  َ بٍا  ال رن ت هٗنندي وقمڀسِا فعيٱ و 
ٛٴ ... ٔ ىٲّا خاهلا صٕزاٞ مشمٗن  ذطبٱ أخِٕا أبِٕا وَ وّحٲٍ

 قتؿ٘ القطاز  مّٗا مثي ٖعلقْ ... وٍّا لبا ٔأصطابٱ ظِالٗن
ٛٿ صصفت بالٍٲرظ  َ  طأڂ ... وطفقّا  َ بٍا  العٲٔض و تٕه   رياٌ

 وت اذتسٲَٖ تػّٗنصٍٕاٞ وت ذطٲٖتّا لمبكري بّا ...  تلٱ وبؽتٱ ٔ
 كا وا فا   ٍّٗٗا ٔوص ّا ... وَ خٺىّا ٔوَ المڀرٗؽت بططٗن

ٕٲٌاْ ا٧ذاالٗمتّٕٝ      ـتطٲ و ن  ػٗب الٍٲدن شا خكانڂ ... وت  ااضظڂ مل خت
َٲ ا٧ضأ حتمٗن ٛٿ ... شٔابنٱ ٔصعّ   مٜ ٖػطا ٴ ِٔ٘ ٥ِٗ

َٲ غٕاز ا٧كي تٍعٗن  مسط العحاٖا  ٖرتكَ اذتكٜ ظقتاپ ... مل ٖقّ
 ٖانٲ بْ اذتطباٞ وطتب٠اپ ... كا ناذْٗ وت الٍاض هتمٕه ٖٕواپ

 ٔصاه لمقًٕ ذازّٖي ٔصس جعمت ... بقع ادتٍازب ٖطكهَ اذتكٜ صٗمٕا
 كا أٔب شضا ّٗا ٔصس  طصت ... ٔصس تم ڀع بالقٕض العػاصٗن

ٛٴ ... صاوت فحأبّا ٌكسٱ و اكٗن  أٔب ٖسٙ فاصسٴ مشٺاٞ وعٕل
ٛٿ ضخٕٚ الهٲبعؽت لٗؼ هلا . ٕٲاذ  .. نتا ٌعٜ بكطِا الٍا ُٕ وعقٕهٌ

 ت طٝ المڀبا بك ڀّٗا ٔوسض ّا ... وؿقلٱ  َ تطاصّٗا ض ابٗن
 تػعٜ الٕؾاٚ جبٍبّٗا ٔصٕهلي ... اٌك ٖأبَ أب٘ غمىٜ نتقتٕه
 ٔصاه كنٲ قسٖلڂ كٍت آومْ ... ٥ أهلٍٗٲك اٌ٘  ٍك وؿغٕه

 فقمت خمڀٕا ططٖق٘ ٥ أبا لكي ... فكنٲ وا صسٲض الطلتَ و عٕه
ٛٴ ذسباٞ ستىٕه إُكنٲ ابَ اٌ ٜ ٔ   . (1) (طالت غ٦وتْ ... ٖٕواپ  مٜ آل

                                                           

 .4/381ٌّاٖٛ ا٩ضب وت فٍُٕ ا٧زب  (1)
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 ثشبزح اٌَخ
لقس إبتسأ  آٖٛ البرث بصكط انتٕ  ، ٔذمٕلْ بػاذٛ كن إٌػاُ ، فمٗؼ 
وَ و ط وٍْ ، ٔقرٗس أُ ا٫ٌػااُ ٖكاطٓ انتإ  إ٥ أٌاْ ٌإع ططٖال ل٨واَ        

ّْ َُِبككَع ش ٔالبؿاااضٚلٕ ااس ابكااٗغٛ  الااساٟي ٧ِاان التقاإٝ ، صاااه تعاااؾت  فٌََكك

َْ ْٚٔيٍْ َٗال ٓمٍْ َْٙشظَُم٘ ََ خٌَْ٘  ََْو َٜ َف  .(1)زٓمَزل

ـتااين  الٍّاا٘  ااَ ٔٔضز  ااَ الااٍيب ستىااس قاامٜ اهلل  مٗااْ ٔآلااْ ٔغاامي :
انتٕ ، ِٔصا الٍّ٘ وَ ا٫ حاظ وت تأزٖب الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي  

ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ : صاه   َ أٌؼ بَ والك صاه، إش ٔضز  لمىػمىؽت
: ٥ ٖتىٍؽت أذسكي انتٕ  لهٮطٍّ ٌعه بْ، فذُ كاُ ٥ بسٲ وتىٍٗاا انتإ     ٔغمي
: المّي أذٗين وا كاٌت اذتٗاٚ خرٰيا ل٘، ٔتٕفين إشا كاٌت الٕفاٚ خرٰيا  فمٗقن

 .(2)ل٘
ٞٲ وااَ ضب العاانتؽت ٔأُ اهلل  ااع ٔجاان أ ااس الااساض    فىاا زاً انتاإ  صهااا

اب فاُ الصٙ اكتٍع الكاذتا  ٥ٖػاتٕذـ واَ ططٖال    ا٩خطٚ ل٨جط ٔال ٕ
اهلااسٝ ، ٥ٔ ٖ ع ااْ انتاإ  إش أٌااْ ٖااسضك ا٫ٌتقاااه إؾت زاض ضلتااٛ اهلل  ااع  

 ٔجن.
 ٔتأت٘ البؿاضٚ وت آٖٛ البرث وَ جّا  :

طااطٔ انتاإ  ؿتعٍااٜ الااصٔو ، لٗكاإُ شا ذاا٦ٔٚ ٔغااكٍٗٛ  مااٜ   ا٧ٔؾت :
مإ   ٍاس انتاصاو اذت  ا٫ذػاؽ بالطاذٛ انت٤وَ فىَ خكاٟل ذاغٛ الصٔو 

ٔالعصب ، ٔإٌبعاث الهٗل وت الٍ ؼ  ٍس شٔو وا ِٕ وطٲ ٔنااض ، لٗقابظ   
ومك انتٕ  ضٔح انت٤وَ بمٺف ، ٔتكٺف و٦ٟكٛ الطلتٛ وبؿطَٖ لْ  ػَ 

 ا٫ٖاب إؾت الساض ال٪خطٚ.
                                                           

 .38غٕضٚ البقطٚ  (1)
 .4/414ت ػري ابَ ك ري  (2)
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أوا الكافط فاُ ومك انتٕ  ٖقبظ ضٔذْ بؿسٚ ٖٔأتْٗ ب٠ّٗٛ شتٗ ٛ ٔوط بٛ 
أتتْ و٦ٟكٛ إُ انت٤وَ إشا صټبظ، ْٗ ٔآلْ ٔغمي صاه : ٔ َ الٍيب قمٜ اهلل  م

 .الطلتٛ  طٖطٚ بٗهاٞ
 فٗقٕلُٕ: اخطج٘ إؾت ضٔح اهلل. 
فتدطد كأطٗب ضٖس وػك، ذتاٜ إٌاْ لٍٗألاْ بعهاّي بعهاا ٖؿاىٌْٕ        

ذتٜ ٖأتٕا بْ باب الػىاٞ، فٗقٕلُٕ وا ِصا الطٖس الٺٗبٛ الن جاٞ  وَ صٳبن 
الٕا و ن شلك، ذتٜ ٖأتٕا بْ أضٔاح انت٤وٍؽت، ا٧ضأ  ٥ٔ ٖأتُٕ مساٞ إ٥ ص

ّٮي أؾسٲ   . فطٰذا بْ وَ أِن الغاٟب بغاٟبّيفٻم
 فٗقٕلُٕ: وا فعن ف٦ُ 

فٗقٕلُٕ: ز ٕٓ ذتٜ ٖػرتٖس، فذٌْ كاُ وت  يٲ  فٗقٕه: صاس واا ، أواا     
 أتاكي  

 فٗقٕلُٕ: شٮِب بْ إؾت أوْ اهلأٖٛ.
ٔأوا الكافط فٗأتْٗ و٦ٟكٛ العصاب ؿتػٯس فٗقٕلُٕ: اخطج٘ إؾت  هب  

ِ٭ب بْ إؾت باب ا٧ضأ   . (1)اهلل، فتدطد كأٌؼت ضٖس جٗ ٛ، فٻٗٮصٯ
غي ٔأٌاْ ٖإً إٖ ااٞ    البرث بًٕٗ القٗاوٛ ، ٔشكطٓ با٥ تصكري آٖٛ ال اٌٗٛ :

ِاصا  ا٧جٕض ، فىَ غعازٚ ا٫ٌػاُ أُ ٖػتٕوت أجطٓ ، ٔعتقل وا ٖتىٍآ وَ 
إش صابظ أجاطٓ وااشا ٖ عان باْ ٖإذ   ل٨واط ،         ا٧جط ، فرتآ ٖعىن ٖٔ كط

فحاٞ  آٖٛ البرث ل٬خباض  َ صبظ أجٕض الكاذتا  كاومٛ ًٖٕ القٗاوٛ ، 
ِٔن ٖ كط واشا ٖ عن ادتٕاب لٗؼ وَ فعن ًٖٕ القٗاواٛ بان شا  ا٧جإض    

ك و ك٘ل  ش ٌعىٛ  ري وتٍاِٗٛ ، ٔفٗظ وباضك وَ  ٍس اهلل  ع ٔجن ، صااه تعااؾت  

َِٞٚ ََُٙاَي لْهَداِه ٣ًَِِٚٓا بٌَِا َأْعَوْفتمٍْ ِفٛ ل  .(2)زَٗلْؽَضبم٘ل 

                                                           

 .4/499ت ػري ابَ ك ري  (1)
 .24غٕضٚ اذتاصٛ  (2)
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ٔوَ خكاٟل التصكري لًٕٗ القٗاوٛ أٌْ عتىن صإٌُ تهاز انتعٍٜ بمرا  
 التباَٖ ادتّن ، فّٕ بؿاضٚ لمى٤وَ ، ٔإٌصاض لمكافط .

 جِٕاپ :بؿاضٚ اغتٗ اٞ ا٧جٕض كاومٛ ، ٔحتتىن ِصٓ ا٧جٕض ٔ ال ال ٛ :
 وا ٖػترل انت٤وَ وَ ا٧جط وت  بازاتْ ٔوعاو٦تْ. ا٧ٔه :
 َ أب٘ شض صاه : صاه ل٘ ضغٕه ) ا٧جط انتها ف وَ  ٍس اهلل ال اٌ٘ :

أ٥ أزلك  َ كٍع وَ كٍٕظ ادتٍٛ صمت : بمٜ  :ٔغمي ٔآلْ اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 
 ٖا ضغٕه اهلل .

 صاه : ٥ ذٕه ٥ٔ صٕٚ إ٥ باهلل فذٌّا كٍع وَ كٍٕظ ادتٍٛ . 
 صمت : فالك٦ٚ ٖا ضغٕه اهلل  
 صاه : خري وٕنٕع ، فىَ ؾاٞ أصن ٔوَ ؾاٞ أك ط .  

 صمت : فالكًٕ ٖا ضغٕه اهلل 
 صاه : صطأ زتعٝٞ .  

 صمت : فالكسصٛ ٖا ضغٕه اهلل  
 صاه : أنعاب وها  ٛ ٔ ٍس اهلل وعٖس .

 صمت : فأّٖا أفهن   
 . (1) (صاه : جّس وَ وقن ٔغط إؾت فقري

 ا٧جط انتٕ ٕز وَ  ٍس اهلل  ع ٔجن . ال الث :
الٍىاٞ انتتكن وت ا٧جط  مٜ العىن الكااحل وت ذٗااٚ ا٫ٌػااُ     الطابع :
 ٔبعس هتاتْ.

 العٖازٚ  مٜ ا٧جط وَ فهن اهلل . ارتاوؼ :
 ٔارتاوؼ .ٔالكرٗس ِٕ ال اٌ٘ ٔال الث ٔالطابع 

                                                           

 .2/215السض انتٍ ٕض  (1)
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ٔتأت٘ ا٧جٕض ٧ِن ا٫قتاُ فه٦پ وَ  ٍس اهلل  ع ٔجن ، لٗ طح انت٤وَ 
 وت ا٩خطٚ فطذٛ تعازه فطح أِن السٌٗا كمّي.

ٔواااَ أ ااااي البؿااااضا  البؿااااضٚ الااان تاااصكطِا آٖاااٛ البراااث ِٔااا٘    
ِااصا ا٧واان كاان إٌػاااُ ، ٔالااصٙ ظتتّااس    ٖٔااطأز العذعذااٛ  ااَ الٍاااض ،  

غتؿاااٜ أ٥ ٍٖااااه وطتباااٛ العذعذاااٛ  اااَ وت العباااازٚ ٔغاااٍَ التقااإٝ ِٔااإ 

َْ َصبُٔمكككٍْ   الٍااااؽ ، ٔوت التٍعٖااان ش ّْ لهٌََْنكككاِدعي َٙكككْزْم٘ ََُتَذكككاَفٟ دمِمككك٘بمٔمٍْ َْككك

  َْ ًٌُِككككا َصَطقَِْككككآمٍْ ٙمِِفق كككك٘ ًََٗككككا ِٔاااان وت صٕلااااْ تعاااااؾت ش  ،(1)زخًَْ٘فككككا َٗطًٌََعككككا َٗ

ادتااإاب ٌعاااي ، ٔفّٗاااا وٕاغااااٚ     ، بؿااااضٚ (2)زلْهشََٚكككاٝ  لهكككزَُُّْٚا إياله ًََتكككاعم لْهغمكككضمٗصي   

ٔز اإٚ ، لمىاإوٍؽت ٔواااٌع وااَ الامااي ٔالتعااسٙ ، ٔظاجااط  ااَ ا٫ضِاااب   
الٍااااؽ وت  اااامل ا٧فعااااه ٔوػاااالك  ٓلمكااارب  ماااٜ ا٧شٝ ، ٔ اااسً إكاااطا

ْٚٔيٍْ بَِِ٘كٍٚىاهلسٝ ، ٔوت التٍعٖن ش  .(3)زًََٗا أََُْت ََْو

 إٔراز اٌَخ
 وَ خكاٟل القطآُ تهىٍْ ٧وٕض :

 عٍٜ .صإٌُ إحتاز الم   ٔتعسز انت ا٧ٔه :
 صإٌُ إحتاز الم   ٔتعسز انتقاقس ٔالغاٖا  . ال اٌ٘ :
 صإٌُ ٔذسٚ ارترب ٔك طٚ ز٥٥تْ . ال الث :

ٌَِْ٘تإبتسأ  آٖٛ البرث بقٕلْ تعاؾت شفقس  ِٔ٘ كتمٛ  ،(4)زك ىُّ َُْفٍػ َسل٢ِقَٞ  لْه

 خربٖٛ تتغؿٜ أجٗاه الٍاؽ انتتعاصبٛ ، وَ جّا  :

                                                           

 .16غٕضٚ الػحسٚ  (1)
 .185غٕضٚ آه  ىطاُ  (2)
 .107غٕضٚ ا٥ٌعاً  (3)
 .185غٕضٚ آه  ىطاُ  (4)
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 ا٧وي انتانٗٛ ٔصس ذن بّي انتٕ . ا٧ٔؾت :
ادتٗاااااان اذتانااااااط ظوااااااَ كتابااااااٛ ِااااااصٓ اذتااااااطٔب ، أٔ  ال اٌٗااااااٛ :

ظواااااُ صطاٞتّااااا ، فٗااااسضك أِاااان العواااااُ أُ انتاااإ  غااااٗأت٘  مااااّٗي ،   
ذاااال لااااْ ، لااااصا ٖػااااترب غااااابل لقطٖبااااْ أٔ ٥ ْأٌاااا٥ٔ ٖعمااااي أذااااسِي 

   ٞ  اغااااترباباپ و٤كااااساپ كتابااااٛ الٕقااااٗٛ ، ٔصااااس تكاااإُ كتابتّااااا ٔا٫ٖكااااا
بّاااااا ٔاجبااااااپ ٔوت ضغاااااالن العىمٗاااااٛ )اذتحاااااٛ( ادتاااااعٞ الطاباااااع ٔوت       

 باب الٕقٗٛ شكط  وػاٟن :
 الٕقٗٛ  مٜ صػىؽت:   (1 وػألٛ)

: ـتمٗكٗٛ ِٔ٘ اُ ٖٕق٘ ا٫ٌػاُ بؿ٘ٞ وَ والْ لٗكُٕ بعس ٔفاتْ ا٧ٔؾت
 لؿدل أ جّٛ أ  ٍٕاُ  اً.

الٕقااٗٛ العّسٖااٛ: ِٔاا٘ الٕقااٗٛ بؿاا٘ٞ ٖتعماال ببسٌااْ أ والااْ     ال اٌٗااٛ:
كالٕقااٗٛ باٌت اااع ؾاادل وااَ زاضٓ، أ تػاامٗط  مااٜ ذاال خااام كراال    
القٗىٕوٛ  مٜ قغاضٓ أ فك ومك كأُ ٖٕق٘ بعتل هتمٕكْ، أ الٕقٗٛ ؿتاا  

 ٖتعمل بتحّٗعٓ  ٍس وٕتْ.
 : تٍقػي الٕقٗٛ اؾت ا٧ذكاً ارتىػٛ  (2 وػألٛ)

 بت طٖغ الصوٛ وَ الٕاجبا . فالٕاجبٛ ِ٘ الٕقٗٛ : ا٧ٔه
 الٕقٗٛ بالقطبا  ٔانترياث.ٔوٍّا الٕقٗٛ انتٍسٔبٛ : ال اٌ٘
 ٔانتباذٛ كالٕقٗٛ بانتباح باُ ٖكري ابٍْ وٍّسغاپ و ٦پ.:  ال الث
انتكطِٔٛ كالٕقٗٛ ؿتا فْٗ ت هٗن لابعظ الٕضمثاٛ  ماٜ الابعظ     :  الطابع

 ا٩خط بسُٔ وطجس ؾط ٘.

 .(1)ن صٺع الطذيالٕقٗٛ باحملطً و :  ارتاوؼ
 

                                                           

 .4/134الطغالٛ العىمٗٛ )اذتحٛ(  (1)
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 زمحخ اٌَخ
لقااااااس أضاز اهلل  ااااااع ٔجاااااان أُ ٖااااااطذي آزً ٔذاااااإاٞ ٔشضٖتّىااااااا  
فاااااااٌعه الكتااااااب ٔالكاااااارف وااااااَ الػااااااىاٞ ، ٔقاااااااذب الاااااإذ٘  
ا٧ٌبٗااااااٞ فالاااااصٙ مل ٖكاااااَ وت ظواٌاااااْ أٔ بمستاااااْ ٌااااايب فااااااُ أذكااااااً    
الاااإذ٘ تبمغااااْ ٔتكاااامْ ٔلاااإ  مااااٜ ضتاااإ انتٕجبااااٛ ادتعٟٗااااٛ ٔؿتااااا ٖااااسه  

َٗٓمككككَ٘ لههككككِشٜ ِفككككٛ لهُغككككٌَا١ِ     مااااٜ ٔجاااإب  بااااازٚ اهلل  ااااع ٔجاااان ش    

 .(1)زإيهٌَٕ َِٗفٛ لََْصضي إيهٌَٕ َٗٓمَ٘ لْهَشِلٍٚم لْهَعِوٍٚم

ٔصس ٌاه الٍيب ستىس قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي امسٜ السضجا  وت ِصا 
 ا٧وط إش كاٌت كن آٖٛ وَ القطآُ ضلتٛ وتعسزٚ وَ ٔجٕٓ :

 تعسز وهاوؽت ٔوٕنٕع ٔأذكاً ا٩ٖٛ القطآٌٗٛ. ا٧ٔه :
زت١ قسض ا٩ٖٛ القطآٌٗٛ وت ؾ١ ، ٔٔغٺّا وت ؾ١ ، ٔآخطِا وت  ال اٌ٘ :
 ؾ١ آخط .

ا٧ذكاااااااً ٔتطؾااااااس انتعاااااااٌ٘ العقاٟسٖااااااٛ ٔالك٦وٗااااااٛ   ال الااااااث :
وااااَ الكاااامٛ بااااؽت أٔه ٔٔغااااط ٔآخااااط ا٩ٖااااٛ ، ٔصااااس أغػاااات باباااااپ وت   

 أٔه ٔآخااااط ا٩ٖااااٛ ،  كاااان آٖااااٛ صطآٌٗااااٛ امسااااْ : الكاااامٛ بااااؽت     ت ػااااري 
 .(2)لتتحمٜ وٍْ  مًٕ وتعسزٚ

ٔواااااَ وعااااااٌ٘ الطلتاااااٛ بالتٍعٖااااان قااااارئضٚ كااااان ٌااااايب أضذاااااي    
   ٔ ٧تبااااااع ، صااااااه تعااااااؾت   االٍااااااؽ بالٍااااااؽ لٗقتاااااسٙ باااااْ ا٧ٌكااااااض 

                                                           

 .84غٕضٚ العخطب  (1)
 وَ ِصا ادتعٞ. 106أٌاط م (2)
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َّ َٓكككككَز٠ لهوهكككككٕم َفبِٔمكككككَزلٓمٍْ لْقَتكككككزِِٖ ق كككككْى ال َأْعكككككَأه ل ٍْ َْوَْٚكككككِٕ َأْدكككككًضل           ش أ َْٗه٣ِكككككَم لههكككككِشٙ

ْْ ٓمَ٘   .(1)زإياله ِسْكَض٠ ِهْوَعاهٌَِنَيإي

ٔوٍْ صٗاً ا٧ٌبٗاٞ بالس ٕٚ إؾت انتعاز ٔالتحّع لعامل اذتػاب ، ٔالتػمٗي  
 وَ أٖاً أبٍٗا آزً  مْٗ الػ٦ً . بْ وَ أقٕه السَٖ ، ٔتٕاضمثْ الٍاؽ

ك ككككىُّ َُْفككككٍػ َسل٢َِقككككٞ   ِٔاااان ٖػااااتقطأ ِااااصا ا٧قاااان وااااَ صٕلااااْ تعاااااؾت ش    

٧ُ  كىاااااا ٖػاااااتقطأ واااااَ  اااااريٓ   ادتااااإاب ٌعاااااي ، ، ٔذاااااسٓ(2)زلهٌَْكككككِْ٘ت

ا٩ٖاااااٛ جعمااااات انتااااإ  أواااااطاپ ٔجٕزٖااااااپ ، إش تتصٔصاااااْ الاااااٍ ؼ كىاااااا    
أخاااارب  شا  ا٩ٖااااٛ  ااااَ  ااااامل ادتااااعاٞ وت ا٩خااااطٚ ٖٔكاااإُ صاااابظ      

 طٔح ذمٕاپ لمى٤وَ ، ٔوطأ لمكافط .ال
ِٔن ِصٓ اذت٦ٔٚ ٔانتطٔضٚ وَ الكم٘ انتتٕاط١ الصٙ ٖكُٕ  مٜ وطتبٛ  

ُ    أً أٌْ واَ الك ٔاذسٚ   ماٜ وطاتاب وت أتاٛ صإٚ      ما٘ انتؿاكك الاصٙ ٖكإ
 ٔنع اپ .

ادتاإاب ِاإ ال اااٌ٘ ، فكمىااا إظزاز إقتاااُ ا٫ٌػاااُ ٔإجتّااس وت فعاان       
الكااااذتا  ، كااااُ صااابظ ضٔذاااْ أخاااف ٔأٖػاااط خبااا٦ب الكاااافط فكمىاااا  

صػااإٚ وماااك انتااإ  أقاااط  ماااٜ إضتكااااب انتعاقااا٘ ٔـتاااازٝ فّٗاااا ظاز  
  ْ التٕكٗاان نتمااك انتاإ  ،   ، لااصا شكااط اهلل  ااع ٔجاان    مٗااْ وت صاابظ ضٔذاا

ٌَِْ٘ت لههِشٜ ٗمكَِّى ِبل ٍْٔتكطفْ ؿتقساض بقٕلْ تعاؾت ش  .(3)زق ْى َٙتََ٘فهاك ٍْ ًََوم  لْه

غي وت ذسٖث  عضاٟٗن ، ٔصٗن مل ٖطز  ِصا ا٥ٔمل ٖطز وت القطآُ اغي  
 ٌبٕٙ قرٗس.

                                                           

 .90غٕضٚ ا٥ٌعاً  (1)
 .185غٕضٚ آه  ىطاُ  (2)
 .11غٕضٚ الػحسٚ  (3)
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 اٌصٍخ ثني أٚي ٚآخس اٌَخ
إبتسأ  آٖٛ البرث بقإٌُ ٖؿىن أِن ا٧ضأ كمّي ، فكىا أُ ا٫ٌػاُ 

بالٍكااح ٔالإط١ باؽت الاعٔجؽت ، فاٌاْ      خمل وَ العسً ، ٔغتطد إؾت السٌٗا 
 ٖعٕز ٖٔغازضِا ٔلكَ لٗؼ اؾت العسً إفتا إؾت  امل آخط أ اي .

اهلل  نتا تٕوت ضغٕه ػ٦ً وت ذسٖث :ٔ َ ا٫واً  م٘ بَ اذتػؽت  مْٗ ال
اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔجاٞ  التععٖٛ جااِٞي آ  ٖػاىعُٕ ذػاْ ٥ٔ ٖاطُٔ     قمٜ 

الػ٦ً  مٗكي ٔضلتٛ اهلل ٔبطكاتْ، كن ٌ ؼ شاٟقٛ انتإ ،   ؾدكْ فقاه:
القٗاوٛ إُ وت اهلل  عاٞ وَ كن وكٗبٛ، ٔخم ا وَ  ٔإفتا تٕفُٕ اجٕضكي ًٖٕ

كاب فباهلل ف قٕا، ٔإٖآ فاضجٕا، فذُ انت، كن ِالك، ٔزضكا وَ كن وا فا  
وَ ذطً ال ٕاب، ٔ الػ٦ً  مٗكي ٔضلتٛ اهلل ٔبطكاتْ، صاه  م٘ بَ أبا٘  

 .(1)ارتهط  مْٗ الػ٦ً ِصا، طالب، ِن تسضُٔ وَ ِصا 
اذتهاإض الٗاإو٘ لمىاإ  وت انتػاامىُٕ وااَ بااؽت الٍاااؽ بقااإٌُ لٗىتاااظ 

، ٔاذتهٕض الصِين لكن ٔاذس وٍّي بت٦ٔٚ آٖا  القطآُ  وٍتسٖا  انتػمىؽت
ِٔان ٖا٤مثط ِاصا    ، انتٕ  ، ٔالقٺع  مٕلْ وت غاذٛ كن إٌػااُ  الن تصكط ب

اذتهٕض  مٜ  امل ال عن ٔا٧خ٦و ادتٕاب ٌعي ، ِٕٔ وَ وكازٖل صٕلْ 

ًٌَٞ ِهْوَعاهٌَِنَيتعاؾت ش  .(2)زًََٗا َأْصَعوَِْاَن إياله َصْس

مثي اٌتقمت آٖٛ البرث إؾت ا٫خباض  َ اغاتٗ اٞ انتا٤وٍؽت أجإضِي ٖإً     
 ٛ وااَ  ااري أُ ٖمراال أذااسِي  ااػت أٔ ذٗااف ، ٔوت التٍعٖاان     القٗاوااٛ كاوماا

َهٍَ ِهْوَعِبِٚزش ُْ لهوهَٕ هََْٚػ ِبَع  . (3)زََٗأ

                                                           

 .22/515البراض  (1)
 .107غٕضٚ ا٧ٌبٗاٞ  (2)
 .182غٕضٚ آه  ىطاُ  (3)
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ٔفْٗ بعث لمػع٘ ٔإزخاض الكاذتا  لًٕٗ القٗاوٛ ، فقس ٖرتزز ا٫ٌػاُ  
با٫ٌ او وت غبٗن اهلل ، ٖٔتٕاٌٜ وت زفع العكاٚ أٔ ارتىؼ فتأت٘ آٖٛ البرث 

وت ا٩خطٚ ، إش ٖسضك أُ السٌٗا ظاٟمٛ ، ٔأٌْ ستتاد لمعاز  لتبع ْ  مٜ التبازض ،

ُْ خََْٚض لهُظلِر لهُتق٠َْ٘ٔوت التٍعٖن ش  .(1)زَََُٗظُٗرمٗل فَِي

ٔوَ خكاٟل آٖٛ البراث أُ وهااوٍّٗا واَ  ماي الغٗاب كىاا غاٗأت٘        
 بٗاٌْ.

ٔتبؽت آٖٛ البرث أُ ٍِاك أجٕضاپ  مٜ  اامل القإه ٔال عان ، ٔأُ اهلل    
٥ ٍٖػٜ ؾ٠ٗاپ إفتا تكُٕ ا٧ ىاه ذانطٚ  ٍسٓ وت كن ظواُ ، ِٕٔ  ع ٔجن 

غبراٌْ ٖعمي بّا صبن ٔصٕ ّا ، لٗكُٕ وَ وعاٌ٘ آٖٛ البرث البؿاضٚ بتٕفٗل 
 انتػمىؽت إؾت  ىن الكاذتا .

      ِ ىاٛ انتإ    ٔو مىا  ٺ ت آٖاٛ البراث باالٕأ إٖ ااٞ ا٧جإض  ماٜ وسا
ض  مٜ ا٧جٕض ، ٔلكاَ ِاصا   اٞ العذعذٛ  َ الٍال٬ٌػاُ فاٌّا  ٺ ت بال 

ً      العٺف ٥ ٖعين انت٦ظوٛ بؽت ا٧جٕض   ٔالعذعذاٛ إفتاا ِإ  ماٜ ضتإ ا٫ـتاا
ا٩ٖٛ ٔبمرا  شا  ا٧جٕض كىاپ ٔكٗ اپ ٔضجراُ ك ٛ اذتػٍا  ، لصا ٔضز  

، ْ ز ٕٚ لمىػمىؽت لمت قْ وت السَٖبكٗغٛ ادتىمٛ الؿططٗٛ فىَ ظذعح ، ٔفٗ
 .عح ٖٔسفع وعّا ا٫ٌػاُ  َ الٍاضٔوعطفٛ الٕغاٟن ٔالػبن الن ٖتعذ

ٔوااَ ا٫ حاااظ وت آٖااٛ البرااث ٔضٔز ال عاان )ظٮذااعح( بكااٗغٛ انتاابين      
لبٗاُ  حع ا٫ٌػاُ  َ اهلطٔب  َ الٍاض أٔ العذعذٛ وٍّاا إفتاا   لمىحّٕه 

ٔكىاا أُ انتإ  ٥ ٖ مات وٍاْ     تكُٕ العذعذٛ  ٍّا ؿتؿ٠ٗٛ اهلل  ع ٔجان ،  
أذس ، فكصا بالٍػبٛ نتٕنٕع الٍحاٚ وَ الٍااض فا٦ تكإُ إ٥ باا٧جٕض  ماٜ      
الكاذتا  ، ٔلٗؼ وَ ستن غتتبأ فْٗ ا٫ٌػاُ ٖٕو٠ص ، إش أُ وٕاطَ اذتػاب 
ًٖٕ القٗاوٛ وكؿٕفٛ ٔشكط  ا٩ٖٛ إٖ اٞ ا٧جٕض ًٖٕ القٗاوٛ ذتاجٛ ا٫ٌػاُ 

                                                           

 .197غٕضٚ البقطٚ  (1)
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لبعهّا ، ٥ٔ ٖأت٘ بعس غا ٛ اذتػاب أوط بأُ هلا ، فمٗؼ وَ غّٕ أٔ ستٕ 
اذتػٍٛ ال ٦ٌٗٛ لؿدل مل تصكط وت اذتػاب ٔأُ إنافتّا غابب لطجرااُ   

إفتاا  ك ٛ اذتػٍا  أٔ العكاؼ إُ تكإُ وػا٠ٗٛ مل تاصكط غاا ٛ اذتػااب ،       

ََْ٘ َُْدكِتٍم ََْوكٟ    حتهط أ ىاه ا٫ٌػاُ كمّا وت غا ٛ ٔاذسٚ ، صاه تعاؾت ش لهَْٚك

ِٓٔيٍْ  ََْأفَْ٘ل ََُٗؾَْٔزم َأْصدمو ٔمٍْ بٌَِا َكاُم٘ل َْٙلِغبم٘  .(1)زَُٗمَلوٌِّمَِا أَِْٙزٔٙيٍْ 

ٔبٍٗت آٖٛ البراث ذاجاٛ ا٫ٌػااُ ٖإً القٗاواٛ إؾت أواطَٖ بٍّٗىاا ٌإع         
 و٦ظوٛ ، ِٔىا :

 العذعذٛ وَ الٍاض . ا٧ٔه :
 زخٕه ادتٍٛ. ال اٌ٘ :

الن ت٤زٙ إؾت  لبٗاُ صإٌُ ِٕٔ ظتب  مٜ ا٫ٌػاُ أُ ظتتٍب الػ٠ٗا 
العاصاب ، ٔأُ ظتتّااس وت فعان الكاااذتا  الان تسخمااْ ادتٍاٛ ، صاااه تعاااؾت     

َْ َعكككعْٚمٔمٍْ   ش ٌّ َفأ َْٗه٣ِكككَم َككككا ََٚٔا َٗٓمكككَ٘ ًمكككؤًِْ ّْ َأَصلَر لآلِخكككضََٝ ََٗعكككَعٟ هََٔكككا َعكككْع ًََٗككك

 .(2)زًَْؾل ً٘صل

 ٔشكط  آٖٛ البرث ال ٕظ ؿتطتبٛ ال ٕظ ، ٔعتتىن حتققْ ٔجِٕاپ :
 اغتٗ اٞ ا٧جٕض . :ا٧ٔه 
 العذعذٛ  َ الٍاض. ال اٌ٘ :
 زخٕه ادتٍٛ. ال الث :

ٔكن فطز وٍّا فٕظ ٔصتاٚ ٔخاـتٛ ٔحتقل ـتاً ال ٕظ بسخٕه ادتٍٛ ، فٗحب 
أُ ٥ ٖكُٕ  ىن ا٫ٌػاُ ؿتا ظتعمْ وت بطظر بؽت الٍااض ٔادتٍاٛ ، إفتاا ٖعىان     

 .لٍٗحٕ وَ ؾسٚ هلٗب الٍاض ، ٖٔسخن ادتٍٛ 

                                                           

 .65غٕضٚ ٖؼ  (1)
 .19غٕضٚ ا٥غطاٞ  (2)
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أٔه  َ أب٘ أٖٕب أُ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغامي صااه :   ٔ) 
 وَ غتتكي ًٖٕ القٗاوٛ الطجن ٔاوطأتْ .

ٔاهلل وا ٖتكمي لػاٌّا ٔلكَ ٖساِا ٔضج٦ِا ، ٖؿّساُ  مّٗا ؿتا كاٌت  
لعٔجّا ، ٔتؿّس ٖسآ ٔضج٦ٓ ؿتا كاُ ٖٕلّٗا . مثي ٖاس ٜ الطجان ٔخازواْ    

و ٔواا ٖٕجاس ، مثاي زٔاٌال ٥ٔ صاطاضٖط      ؿت ن شلك ، مثي ٖس ٜ أِان ا٧غإا  
ٔلكَ ذػٍا  ِصا تسفع إؾت ِصا الصٙ  ماي ، ٔغا٠ٗآ  ِاصا الاصٙ  مىاْ      
تٕنع  مْٗ ، مثي ٤ٖتٜ بادتباضَٖ وت وقاوع وَ ذسٖس فٗقاه : أٔضزِٔي إؾت 

 الٍاض .
ٔإُ واااااٍكي إ٥ شفااااإاهلل واااااا أزضٙ ٖاااااسخمٌّٕا أٔ كىاااااا صااااااه اهلل  

 .(2()1)(زٔاضزِا
بالطجٕع إؾت  امل السٌٗا ، ٔوا صبن انتٕ  ، ِٕٔ  ٔأختتىت آٖٛ البرث

وَ إ حاظ آٖٛ البراث باأُ تتعمال ٌّاٖاٛ ا٩ٖاٛ ببساٖاٛ انتٕنإع ٔؿتاا ٖقاطب          
 ػاُ وَ ال ٕظ بادتٍٛ.ٌا٫

فكااارٗس أُ خاـتاااٛ ا٩ٖاااٛ تتعمااال باذتٗااااٚ الاااسٌٗا إ٥ أٌّاااا تتهاااىَ        

لهككزَُُّْٚا إياله ًََتككاعم   ًََٗككا لْهشََٚككاٝ  اهلساٖااٛ إؾت ال اإظ بااسخٕه ادتٍااٛ ، بقٕلااْ تعاااؾت ش     

 .(3)زلْهغمضمٗصي

ؼ وت جتاضتااْ ٔبهااا تْ  لڀٖٔااسه ِااصا الٕقااف  مااٜ أُ الااسٌٗا كانتټااس     
الااصٙ ٖاّااط وااا ِاإ ذػااَ وٍّااا ، ٔغت اا٘ انتعٗااب لٗغااط ٖٔغااـ الٍاااؽ ،     

ا لٍٗؿااغن بّااا  ٖٔااط بّي بالؿااطاٞ ٔكااصا الااسٌٗا فاٌّااا تاابؽت ل٬ٌػاااُ ظٍٖتّاا     
، ٔمل تاّااط لااْ ذقٗقااٛ ِٔاا٘ أٌّااا زاض ظٔاه ٔفٍاااٞ ،   ٍٖٔقاااز إؾت وباِحّااا

                                                           

 .71غٕضٚ وطٖي  (1)
 .8/451السض انتٍ ٕض  (2)
 .185غٕضٚ آه  ىطاُ  (3)
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باااالعاز  عتتااااد وعّاااا التاااعٔز اظٚٔأٌّاااا ططٖااال  بااإض إؾت ا٩خاااطٚ ، ٔو ااا 
ل٪خااطٚ ، فتكاإُ آٖااٛ البرااث فهاا٦پ وااَ اهلل  ااع ٔجاان  مااٜ كاان إٌػاااُ    
، ٔكاؾاا اپ  ااَ ذقٗقااٛ الااسٌٗا ، ٔواٌعاااپ وااَ الغؿااأٚ الاان جتعمااّا انتٍااافع     

ٔٔاصٗاااٛ واااَ ا٫ٌقااا٦ب واااَ الاااسٌٗا باذتػاااطٚ   السٌٕٖٗاااٛ  ماااٜ البكااااٟط ،  
ٔالٍساوااااٛ ، ٔتااااس ٕ ا٩ٖااااٛ إؾت ٌبااااص الامااااي ٔالتعااااسٙ ، ٔتعجااااط  ااااَ   

 بالٍاؽ. ٔا٫نطاضا٫ضِاب 
ِٔن وَ قمٛ بؽت ذمٕه انتٕ  ٔبؽت وعٍٜ ٔقف الاسٌٗا قتتااع الغاطٔض    

بع ّي  مٜ البٺالٛ ٔالغ مٛ ذتٜ ادتٕاب ٌعي ، إش أُ ا٩ٖٛ ختسع الٍاؽ ، ٔت
ٕٖظ بذضجاٞ ٔصبظ ضٔح ٖٔأت٘ ومك انتٕ  الصٙ لٗؼ  ٍسٓ ت ىط ٍٜ العٖ 

 العبس.
ٔلاإ  مااي ومااك انتاإ  أُ ِااصا العبااس لاإ صاابظ ضٔذااْ زخاان الٍاااض ،    
ٔلكاَ لاإ أوّمااْ ؾااّطاپ واا ٦پ لعىاان قااذتاپ ٖسخمااْ ادتٍااٛ فّاان نتمااك انتاإ    

َْ َفكككِيَسل َدكككا١َ َأَدو ٔمكككٍْ ال َْٙغكككَتْأِخادتااإاب ٥ ، صااااه تعااااؾت ش ، تاااأخري وٕتاااْ ضمٗ

َْ ًَْٞ َٗال َْٙغكككَتْقزًِم٘ ، ٔجااااٞ  آٖاااٛ البراااث لمتاااساضك صبااان ذمااإه   (1)زَعكككا

 .ا٧جن 

 اٌَخ غبٌبد ِٓ
 وت ا٩ٖٛ وػاٟن :

بٗاُ  اٗي صسضٚ اهلل  ع ٔجن ٖقبظ أضٔاح الٍاؽ كمّي وتٜ  ا٧ٔؾت :
 ٖؿاٞ ٔكٗف ٖؿاٞ .

ضأفٛ اهلل  ع ٔجن بالٍاؽ وت خمقّي ٔإضجااٞ انتإ   اٍّي إؾت     ال اٌٗٛ :
 ذؽت ا٩جن .
 صإٌُ التػأٙ بؽت الٍاؽ وت خاـتٛ ذٗاتّي بانتٕ . ال ال ٛ :

                                                           

 .34غٕضٚ ا٥ طاب  (1)
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المٺف ا٫هل٘ بصكط انتٕ  بأٌاْ  ماٜ ضتإ الاصٔو ، ِٔإ واَ        الطابعٛ :
 وكازٖل صإٌُ اذتٗاٚ السٌٗا زاض الغبٺٛ ٔالػعازٚ.

 صإٌُ انتٕ  خاـتٛ ذٗاٚ كن اٌػاُ وت اذتٗاٚ السٌٗا. ارتاوػٛ :
 صإٌُ اغتٗ اٞ أجٕض  ىن الكاذتا  ًٖٕ القٗاوٛ . الػازغٛ :
 البؿاضٚ بال ٕاب العاٗي ًٖٕ القٗاوٛ. الػابعٛ :

ٔوَ وعاٌ٘ قٗغٛ ادتىع )أجٕضكي( مشإه ال اطز واَ  ىان ادتىا اٛ      
 ٔاٌت اع ادتىا ٛ وَ فعن ال طز الٕاذس وٍّي.

ٔغمي انتا٤وَ  ٔآلْ ب٘ وٕغٜ صاه صاه ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ أٔ َ 
 .(1)لمى٤وَ كالبٍٗاُ ٖؿس بعهْ بعها

 صإٌُ اذتاجٛ ارتاقٛ ٔالعاوٛ ل٨جٕض ًٖٕ القٗاوٛ . ال اوٍٛ :
بعاااااااث انتػااااااامىؽت  ماااااااٜ أزاٞ ال اااااااطاٟظ ٔ ىااااااان  التاغاااااااعٛ :

 الكاذتا  .
 تصكري الٍاؽ بعامل اذتػاب ًٖٕٔ القٗاوٛ. العاؾطٚ :

قتكَ تػىٗٛ آٖاٛ البراث آٖاٛ ا٧وان ، إش أٌّاا ختارب  اَ         ذتازٖٛ  ؿطٚ :ا
 صإٌُ العذعذٛ  َ الٍاض .

تهىَ آٖٛ البرث لقإٌُ البؿااضٚ باسخٕه ادتٍاٛ ، ٔفٗاْ      ال اٌٗٛ  ؿطٚ :
 بعث لمػع٘ إلّٗا .
صإٌُ كؿف ذقٗقٛ السٌٗا ٔغط ٛ إٌقهااٞ أٖااً ا٫ٌػااُ     ال ال ٛ  ؿطٚ :

 فّٗا.
ََُٗكَظُٗرمٗل  صإٌُ انتبازضٚ ٫كتٍاظ الكاذتا  ، صاه تعااؾت ش  الطابعٛ  ؿطٚ :

ُْ خََْٚض لهُظلِر لهُتق٠َْ٘  .(2)زفَِي

 

                                                           

 .2/41الٍػاٟ٘ / الػٍَ الكربٝ  (1)
 .197غٕضٚ البقطٚ  (2)
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 ادلٛد ٌغخ ٚإصطالحب  
 ٖقاه وا  قتٕ  وٕتاپ  مٜ ٔظُ صاه ٖقٕه ص٥ٕپ ، ٔانت طز وٗت .

 ٔادتىع : وٗتُٕ ٔأوٕا  ، ٔوٕتٜ .

إيًسل صاااه تعاااؾت شأوااا انتىااا  فّاإ وكااسض وٗىاا٘ ؿتعٍااٜ ذماإه انتاإ  ، 

َِْٚا َُِقرًيل ٌٌََاِت ثمٍُ ال َُِذزم َهَم ََْو  ٔانتٗت نس اذت٘ . (1) زَََسقَِْاَن ِمْعَف لْهشََٚاِٝ َِٗمْعَف لْه

 ٔانتٕ  وت ا٫قٺ٦ح ِٕ و اضصٛ الطٔح لمحػس ٔقرئضتْ ج ٛ ِاوسٚ .
اٌقٺاااع تكاطفّا  ااَ ادتػااس   ٔوعٍااٜ و اضصتّاا لمحػااس ٔصااه الغعالاا٘ ) 

 .(2) (ادتػس  َ طا تّا خبطٔد
ٔإنافٛ ارتطٔد لمحػس  َ طا ٛ الطٔح  ري تاوٛ ، فّٕ لٗؼ لْ فعن أ 
ؾأُ وت انتٕ  ، بان انتإ  ٖمرقاْ أٖهااپ ، فّإ خاطٔد صّاطٙ لماطٔح واَ          
ادتػس، ٔتعٺٗان تااً لمحػاس ، إش ٖتٕصاف  اَ العىان ٔالٕ ااٟف الٕٗوٗاٛ         

 الااِطٚ ٔالباطٍٛ .
خبكٕم تٕصف أ هاٞ البسُ  اَ  ٥ٔ ٖتعاضأ تعطٖف الٺب لمىٕ  

اذتطكااٛ وااع التعطٖااف وت ا٫قااٺ٦ح العقاٟااسٙ ؿتغااازضٚ الااطٔح لمحػااس ،   
ٔبٍّٗىااا  ىاإً ٔخكاإم وٺماال ، ٔتتكااف المغااٛ العطبٗااٛ بك ااطٚ الاااظ    
ٔانتٍقٕه لمر   الصٙ ٔنع وت ا٧قن نتٕنٕع شتكإم ، ٔلكٍّاا تقاف    

انتٕ  وت الٍ إؽ ،    ٍس انتٕ  بٍسضٚ الاظ انتأخٕش وٍْ ، ِٔن ِٕ وَ ِٗبٛ
 ادتٕاب ٌعي .

ٔكن وا غكَ فقس وا  ٖٔٺمل انتٕ   مٜ الػكُٕ الساٟي بعس اذتطكٛ )
 . (3) (ٔوا  الربز ٔواتت الطٖس ذتٜ ٖقاه وا  اذتط

                                                           

 .75غٕضٚ ا٫غطاٞ  (1)
 .4/493إذٗاٞ  مًٕ السَٖ  (2)
 .2/8انتدكل  (3)
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 ٔقتكَ القٕه بأُ تعطٖف انتٕ  ٖكُٕ  مٜ ٔجٕٓ :
 : انتعٍٜ المغٕٙ . ا٧ٔه
 : تعطٖف انتٕ  وت ا٫قٺ٦ح .ال اٌ٘ 
 وعٍٜ انتٕ  وت الٺب .: ال الث 
: وعٍٜ انتٕ   قاٟسٖاپ ، بمرا  أٌْ اٌتقاه با٫ٌػاُ جػساپ ٔضٔذاپ الطابع 

 وَ  امل إؾت آخط .
ٔتسه آٖٛ البرث  مٜ وػألٛ وت انتعٍٜ ا٫قٺ٦ذ٘ لمىٕ  ، ِٔ٘ أٌاْ  
اٌتقاه وَ  امل إؾت  امل آخط ، ٔأُ ا٫ٌػاُ بعس انتإ  ٖقاف لمرػااب ،    

 تاُ : انتٕ  ا٧ضأ الن مل حت٘ بالعضا ٛ .ٖٔأتْٗ ادتعاٞ ، ٔانتٕ
ٕٲٚ واَ     ٔ )وٕ ( انتٗي ٔالٕأ ٔالتاٞ أقنٱ قرٗس ٖسهٶ  ماٜ ش٭ِااب القټا

ٕٲٚ ٕٯ ٮ: خ٦ب اذتٗاٚ. ٔإفتا صمٍا أقمټْ ش٭ِاب القټ  .  (1)( الؿ٘ٞ. وٍْ انتٻ
 ٔلمىٕ  أمساٞ وتعسزٚ وٍّا :

 : انتٍُٕ . ا٧ٔه
 : انتٍٗٛ .ال اٌ٘ 
 : الػاً .ال الث 
 :اذتٳىاً .الطابع 

 . (2): صتٗي : وَ أمساٞ انتٕ ارتاوؼ 
 : الطزٝ .الػازؽ 
 : اذتؽت .الػابع 
 : ال كن .ال اوَ 
ؾاعبت باْ الؿٵاعٕب; أٙ شِبات باْ انتٍٗاٛ،       : الؿٵعٕب باال تس ) التاغع 

 .(1) (مسعت اوطأٚ وٳٍٲا ز ت  مٜ ضجن، فقالت: ضواك المڀْ ؿتّس٢ اذتطكٛ
                                                           

 .5/227وقاٖٗؼ المغٛ  (1)
 .3/35احملكي احملٗط  (2)
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 : الٕفاٚ .العاؾط 

َََهكِٞ       : اهل٦ك ، صاه تعااؾت ش اذتازٙ  ؿط  َْٙغكَتْفتمََُ٘م ق كْى لهوهكٕم ٙمْفِتكٚل ٍْ ِفكٛ لْهَل

ّْ هََٔكا ََٗهكزٌ      ْْ َهكٍْ َٙل ك ْْ لًْضمٌك ََٓوَم هََْٚػ هَٕم ََٗهٌز َٗهَٕم أ ْخٌت َفؤََا ُِْقفم ًَا ََُضَن َٗٓمَ٘ َٙضيثمَٔكا إي  إي

ّي َفؤَمٌَا ل ْْ َكاََُتا لثَِْتَْٚ ْْفَِي ًٌُِا ََُضَن َٗإي ْي  ًَ٘ٝ صيَداال ََُِٗغا١ً َفِووُشَكضي ًِْجىم  هجُّو َجا َكاُم٘ل إيْخ

١ٍْٛ َِْوٌٍٚ ْْ َُِنوُّ٘ل َٗلهوهٕم ِبل ىِّ َؽ ّم لهوهٕم َهل ٍْ َأ ّي ٙمبَِّٚ َْٚٚ  .(2) زَسغِّ لْهأ َُج

ٔجاااٞ  آٖااٛ البرااث باااوؼ )انتاإ ( لمبٗاااُ ٔا٫ٌااصاض ، ٔوٍااع تعااسز    
 التأٖٔن.

 اٌزفعري 
ٌَِْ٘تش لٌٛٗ رؼبىل  زك ىُّ َُْفٍػ َسل٢ِقَٞ  لْه

ٍْ    الٍػبٛ بؽت آٖٛ البرث ، ٔبؽت صٕلاْ تعااؾت ش   َْٚٔكا َفكا ّْ ََْو  (3) زك كىُّ ًَك

 آٖٛ البرث أ ي، ف٦ ٍٖركط وٕنٕ ّا العىًٕ ٔارتكٕم انتٺمل ، إش اُ
 ٕ و ٧ُ اذتٗاااٚ الساٟىااٛ وااَ بالبؿااط ٔاذتٗاااٚ الااسٌٗا ، ف٦بااس أُ قتاإ  انتدماا

ِّ اهلل  ع ٔجن ،ٔوت التٍعٖن شالك ا  الن غتتل بّا  ََُ٘كهْى ََْوٟ لْهَش َٗ

ٜ ال ٌَٙم٘تم كن  }صاه : نتا ٌعلت ،  أخطد ابَ انتٍصض  َ ابَ جطٖخ ،  (4) زلههِش

كان   }مىاا ٌعلات   صالت انت٦ٟكٛ : ِمك أِان ا٧ضأ ، ف  ،(5){فاُ وَ  مّٗا

                                                                                                                                                

 .1/286انتعِط  (1)
 .176غٕضٚ الٍػاٞ  (2)
 .26غٕضٚ الطلتَ  (3)
 .58غٕضٚ ال طصاُ  (4)
 .26غٕضٚ الطلتَ  (5)



   205معامل اإلميان / ج   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  116

كن ؾ٘ٞ  }صالت انت٦ٟكٛ : ِمك كن ٌ ؼ ، فمىا ٌعلت  { ٌ ؼ شاٟقٛ انتٕ 
 .(1): ِمك أِن الػىاٞ ٔأِن ا٧ضأ صالت انت٦ٟكٛ {ِالك إ٥ ٔجّْ 

 ٍِٔاك وػألتاُ :
 : نتاشا ٔضز  ا٩ٖٛ بكٗغٛ الٍ ؼ . ا٧ٔؾت

 .زَسل٢ِقَٞ : نتاشا ٔضز ل   شال اٌٗٛ 

ا٫ٌػااُ ضٔذااپ ٔباسٌاپ ،    أوا انتػألٛ ا٧ٔؾت فمبٗااُ أُ انتإ  ٖاأت٘  ماٜ     
 ٔظتعمْ ج ٛ ِاوسٚ .

ٔأوا انتػألٛ ال اٌٗٛ فمبٗاُ إذػاؽ ا٫ٌػاُ  ٍس انتٕ  بالكطب ٔواطاضٚ  
و اضصٛ الطٔح البسُ ، ٔوغازضتّىا وعاپ اذتٗااٚ الاسٌٗا ، ٔإزضاك ا٫ٌػااُ وت    

 رتمٕز .اقاٟط إؾت  امل اذتػاب ٔ ْتمك الػا ٛ طٕ اپ أٔ صّطاپ بأٌ
ْ   ٔوَ وعاٌ٘ ا٩ٖٛ صإٌُ  سً الؿىاتٛ  ٧ٌاْ ططٖال كان     بأذاس  ٍاس وٕتا

اُ أوط وػت ٍٜ إٌػاُ ، ِٔن تقطٖب أجن ا٫ٌػاُ ٔو اضصتْ السٌٗا صبن ا٧ٔ
 وَ القإٌُ أ ٦ٓ .

ادتٕاب ٥ ، لٗكُٕ واَ وعااٌ٘ تقاسٖط ا٩ٖاٛ : كان ٌ اؼ شاٟقاٛ انتإ           
تااٜ ٖكاإُ صطٖباااپ  ا٫ٌػاااُ ذاهلل لااْ وت أٙ ٔصاات ، فىااا أُ غتماال    ٛٔ طناا

 أُ ٖقبظ ومك ،ٖٔػتىط ِصا القطب وت كن غا ٛ وَ غا ا  ذٗاتْ إؾتوٍْ
 . انتٕ  ضٔذْ

ضغٕه اهلل قامٜ اهلل  مٗاْ   ظٖس بَ مثابت ،  َ أبْٗ ، صاه : صاه )ٔ َ 
لٕ ضأٖتي ا٧جن ٔوػريٓ ٧بغهتي ا٧ون ٔ اطٔضٓ ، ٔواا واَ     ٔغمي : ٔآلْ 

أِن بٗات إ٥ ٔوماك انتإ  ٖتعاِاسِي وت كان ٖإً واطٚ ، فىاَ ٔجاسٓ صاس           
اٌقهٜ أجمْ صبظ ضٔذْ ، فذشا بكٜ أِماْ ٔجع إا صااه : مل تبكإُ ٔمل     

 جتع ُٕ  

                                                           

 .8/22السض انتٍ ٕض  (1)
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فٕاهلل وا ٌقكت لكي  ىطا ٥ٔ ذبػت لكي ضظصا ، ٔوال٘ وَ شٌب ،  
 .(1) (زٚ مثي  ٕزٚٔل٘ إلٗكي  ٕ

ّاا تتهاىَ وعٍاٜ    قرٗس أُ ا٩ٖٛ جااٞ  بكاٗغٛ ادتىماٛ ارتربٖاٛ إ٥ أٌ    
 ٌؿاٞ الصٙ ٖ ٗس البؿاضٚ ٔا٫ٌصاض ، ٖٔكُٕ تقسٖط ا٩ٖٛ  مٜ ٔجٕٓ :ا٫

ًٌَِّٚت َٗإئُُمكٍْ  ٌك وٗت ، ٔصس ٔضز صٕلْ تعاؾت شٖا أّٖا الطغٕه إ ا٧ٔه : إيَُُم 

َْ  .(2)زًَِّٚتم٘

 وٍٕا اٌكي وٗتُٕ.ٖا أّٖا الصَٖ آ ال اٌ٘ :
 ٖا أّٖا الٍاؽ اٌكي وٗتُٕ . ال الث :
 ٌكي جتتىعُٕ  ٍس اهلل غبراٌْ.الٍاؽ إ ّٖاٖا أ الطابع :

ِِْْكَز      وا بعس انتٕ  ِٕ اذتػاب ، صاه تعاؾت ش ارتاوؼ : ََْ٘ لْهقَِٚاًَكِٞ  ثمكٍُ إيُُل كٍْ َٙك

َْ ٔ َ أب٘ أٖٕب أُ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ    ،(3)زَصبِّل ٍْ َُْدَتقٌِم٘

أٔه وَ غتتكي ًٖٕ القٗاواٛ الطجان ٔاوطأتاْ . ٔاهلل واا ٖاتكمي       ٔغمي صاه :
  ٔ تؿاّس  لػاٌّا ٔلكَ ٖساِا ٔضج٦ِا ، ٖؿّساُ  مّٗا ؿتا كاٌات لعٔجّاا ، 

 .ٖسآ ٔضج٦ٓ ؿتا كاُ ٖٕلّٗا
 .مثي ٖس ٜ الطجن ٔخازوْ ؿت ن شلك

ٔوااا ٖٕجااس ، مثااي زٔاٌاال ٥ٔ صااطاضٖط ٔلكااَ  مثااي ٖااس ٜ أِاان ا٧غاإاو
ذػٍا  ِصا تسفع إؾت ِصا الصٙ  مي ، ٔغ٠ٗآ  ِصا الاصٙ  مىاْ تٕناع    

 . مْٗ

                                                           

 .5/146القها ٘ / وػٍس الؿّاب  (1)
 .30غٕضٚ العوط  (2)
 .31غٕضٚ العوط  (3)
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مثي ٤ٖتٜ بادتباضَٖ وت وقاوع واَ ذسٖاس فٗقااه : أٔضزِٔاي إؾت الٍااض .      
 .(2()1){ٔإُ وٍكي إ٥ ٔاضزِا }فٕاهلل وا أزضٙ ٖسخمٌّٕا أٔ كىا صاه اهلل 

ٖٔبعاث ٖإً القٗاواٛ غإاٞ الاصَٖ ٤ٖوٍإُ       ٕ  كن إٌػاُ قت الػازؽ :
ً   م٘ بَ أب٘ طالاب   َ بالبعث أٔ الصَٖ ٍٖكطٌْٔ ، ٔ) صااه :    مٗاْ الػا٦
إٌك وٗت  }نتا ٌعلت ِصٓ ا٩ٖٛ  :ٔغمي ٔآلْ صاه ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 

 .(3){ٔإٌّي وٗتُٕ
 ٞ كان ٌ اؼ   }ٌعلات   ، صمت : ٖا ضب أقتٕ  ارت٦ٟل كمّي ٔتبقٜ ا٧ٌبٗاا

 .(5)((4){شاٟقٛ انتٕ  مثي إلٍٗا تطجعُٕ
 ماٜ  ٖا أّٖا الصَٖ آوٍٕا اُ ضغٕه اهلل ٥بس ٔأُ قتٕ  فامثبتٕا  الػابع :

ٌَٚمْت ا٫قتاُ ٥ٔ تطتسٔا  َ زٍٖكي ، صاه تعاؾت ش ِٕ َف ّْ رِِِٙ ًِِْل ٍْ َْ ّْ َٙضَُِْزرْ  ًََٗ

َٚٔككا      َٗٓمككَ٘ َكككاِفٌض َفأ َْٗه٣ِككَم َسِبَ ككْت    ٌَْْككاه ٔمٍْ ِفككٛ لهككزَُُّْٚا َٗلآلِخككضَِٝ َٗأ َْٗه٣ِككَم َأْفككَشابم لهُِككاصي ٓمككٍْ ِف َأ

َْ  .(6)زَخاِهزمٗ

٥ تؿىتٕا باانت٤وٍؽت إشا واا  الاٍيب ستىاس      ٖا أّٖا الصَٖ ك طٔا ال اوَ :
أٖهااپ   ٕقمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي فااُ الطغان الاصَٖ صبماْ صاس وااتٕا ، ِٔا       

ّْ ، ٔوت التٍعٖن شقتٕ  ُٛ َأٌَُُا إيهَٔمل ٍْ إيهٌَٕ َٗلِسٌز َفٌَ ق ْى إيٌَُُا أََُا َبَؾٌض ًِْجو ل ٍْ ٙمَ٘سٟ إيَه

ًَ َفاِهًشا َٗال ٙمْؾضيْن ِبِعَبارَِٝ َصبِِّٕ َأَسًزل ٌََْ َْ َْٙضدم٘ل ِهَقا١َ َصبِِّٕ َفوَْٚعٌَْْى   .(7)زَكا

                                                           

 .71غٕضٚ وطٖي  (1)
 .8/451السض انتٍ ٕض  (2)
 .31غٕضٚ العوط  (3)
 .58غٕضٚ العٍكبٕ   (4)
 .8/49السض انتٍ ٕض  (5)
 .217غٕضٚ البقطٚ  (6)
 .110غٕضٚ الكّف  (7)
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ٔاٌت عٕا وَ ٔجٕز الٍيب ، ٖا أّٖا الصَٖ آوٍٕا تعٔزٔا بالعمًٕ  التاغع :
 قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي بؽت  ّطاٌٗكي فػألٕٓ  َ إذكاً الؿطٖعٛ.

لقس جاٞ  ا٩ٖٛ بكٗغٛ العىًٕ وت ٌاعٔه انتإ  بكان إٌػااُ ٔاٌ كااه      
ضٔذْ  َ جػسٓ ٔجاٞ  آٖا  القطآُ ٔالػٍٛ الٍبٕٖٛ باهلساٖاٛ إؾت الٕصاٖاٛ   

 وَ وٗتٛ الػٕٞ.
 :ٔغمي ٔآلْ ه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ  ىطٔ بَ  ٕب صاه : صاه ضغٕٔ َ 

ٔـتٍع وٗتٛ الػٕٞ ، ٖٔصِب اهلل بّا الكرب ، إُ قسصٛ انتػمي تعٖس وت العىط 
 ٔال دط.

ٔأخطد ابَ أب٘ ؾٗبٛ ٔالبّٗق٘  اَ أبا٘ شض صااه : واا خطجات قاسصٛ       
 ذتٜ ٖ ك  ٍّا ذتٗا غبعؽت ؾٗٺاٌاپ كمّي ٍّٖٜ  ٍّا .

 الرت ٗب  َ أٌؼ صاه : صاه ٔأخطد ابَ انتباضك وت الرب ٔا٧قبّاٌ٘ وت
إُ اهلل لٗسضأ بالكسصٛ غابعؽت وٗتاٛ    :ٔغمي ٔآلْ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 

 .(1) وَ الػٕٞ

ٌَِْ٘تٖٔسه صٕلْ تعاؾت ش ،  ماٜ أُ انتإ  أواط ٔجإزٙ     (2)زك ىُّ َُْفٍػ َسل٢ِقَٞ  لْه

ٌََْ٘ت عتؼ بْ ٖٔصاو ، فّٕ لٗؼ أوطاپ  سوٗاپ ، صاه تعاؾت ش َٗلْهشََٚاَٝ هَِْٚبو كَ٘ك ٍْ  َخَوَق لْه

ًَ َٗٓمَ٘ لْهَعظيٙكظم لْهَغف ك٘صم   ٌََْ ّم  َسُتكٟ إيَسل َدكا١َ َأَسكَزٓمٍْ    ، ٔصااه تعااؾت ش  (3)زأَُّٙل ٍْ َأْسَغ

ْي ٌَْ٘تم َقاَي َصبِّ لْصِدعم٘  .(4)زلْه

                                                           

 . 3/218السض انتٍ ٕض  (1)
 .185غٕضٚ آه  ىطاُ  (2)
 .2غٕضٚ انتمك  (3)
 .99غٕضٚ انت٤وٍُٕ  (4)
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، ُ بعس انتٕ  ٔضجٕع ضٔذْ اؾت بسٌْ مٜ بعث ا٫ٌػأتسه ا٩ٖٛ أ ٦ٓ 
ٔاغترهاضٓ ٧فعالاْ وت الاسٌٗا ، ٔإصاطاضٓ بقبرّاا      ٔذٗاظتْ لقٕآ ال كطٖٛ ،

 ٔأٌّا زتمبٛ لمهطض.

ْي شٔصٕه   ٍس إ ازٚ الطٔح لمحػس وت القرب ٔأخطد اباَ   (1) زلْصِدعمك٘

صاه : ِصا ذؽت  {صاه ضب اضجعُٕ}ٔابٍأب٘ ذايف  َ ابَ ظٖس وت صٕلْ جطٖط 
 .(2)ٖعاَٖ صبن أُ ٖصٔو انتٕ 

 :ٔغمئآلْ صاه ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ  ٔ َ جابط بَ  بس اهلل صاه :
فٗرإه باؽت   ، إشا ذهط ا٫ٌػاُ الٕفاٚ ظتىع لْ كن ؾا٘ٞ قتٍعاْ  اَ اذتال     

ْي ش ٍٗٗاااْ ، فعٍاااس شلاااك ٖقااإه    ٌَٚكككا    *َصبِّ لْصِدعمككك٘ ٌَْْكككىم َفكككاِهًشا ِف َهَعوِّكككٛ َأ

 .(4)(3)زََُضْكتم

ْيشٔكتّٕض انت ػطَٖ باُ الٕأ وت  لتعاٗي انتداطاب ،   زَصبِّ لْصِدعم٘

أُ ٖأشُ لمى٦ٟكٛ بطزٓ ٧ٌْ ب  ع ٔجن هللانتٗت ِٕ ٥ قتٍع وَ وعٍٜ غ٤اه ٔ
 ضآِي وت ذاه انتٕ .

إُ انتاا٤وَ إشا صټاابظ،  ٔ ااَ الااٍيب قاامٜ اهلل  مٗااْ ٔآلااْ ٔغاامي صاااه :  
أتتااْ و٦ٟكااٛ الطلتااٛ  طٖااطٚ بٗهاااٞ، فٗقٕلاإُ: اخطجاا٘ إؾت ضٔح اهلل.       

ْ لٍٗألااْ بعهااّي بعهااا ٖؿااىٌْٕ   فتدااطد كأطٗااب ضٖااس وػااك، ذتااٜ إٌاا   
ذتٜ ٖاأتٕا باْ بااب الػاىاٞ، فٗقٕلإُ واا ِاصا الاطٖس الٺٗباٛ الان جااٞ             

 .وَ صٳبن ا٧ضأ

                                                           

 .99غٕضٚ انت٤وٍُٕ  (1)
 .7/222السض انتٍ ٕض  (2)
 .100-99غٕضٚ انت٤وٍُٕ  (3)
 . 7/222السض انتٍ ٕض  (4)
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ّٮي  ٥ٔ ٖأتُٕ مساٞ إ٥ صالٕا و ن شلك، ذتٜ ٖأتٕا بْ أضٔاح انت٤وٍؽت، فٻم
 .أؾسٲ فطٰذا بْ وَ أِن الغاٟب بغاٟبّي

 .رتٖس، فذٌْ كاُ وت  يٲ: وا فعن ف٦ُ  فٗقٕلُٕ: ز ٕٓ ذتٜ ٖػ فٗقٕلُٕ
 .، أوا أتاكي : صس وا  فٗقٕه

: شٮِب بْ إؾت أوْ اهلأٖٛ. ٔأوا الكافط فٗأتْٗ و٦ٟكاٛ العاصاب    فٗقٕلُٕ
ِ٭ب  ؿتػٯس فٗقٕلُٕ: اخطج٘ إؾت  هب اهلل، فتدطد كأٌؼت ضٖس جٗ ٛ، فٻٗٮصٯ

 .(1)بْ إؾت باب ا٧ضأ
 مٗااْ ٔأزضك ٔوااَ وعاٌٗااْ أُ ا٫ٌػاااُ ضآٝ انت٦ٟكااٛ كٗااف ٖؿااّسُٔ      

ٌَِٚنيي أٌّاااي كاااإٌا ذاناااطَٖ وكااااذبؽت لاااْ ، صااااه تعااااؾت ش    ّْ لْهككك َْككك

ّْ لهؾِّككككٌَايي َقِعٚككككزٌ  ، فػااااأه اهلل  ااااع ٔجاااان أُ ٖطجااااع ٔعتهااااط    (2)زََْٗكككك

 ٔ كاااااذتا  ، ٖٔاااا٤زٙ ال ااااطاٟظ  كٗااااف ٖعىاااان ال اانت٦ٟكااااٛ وعااااْ لااااري
 ، ٖٔتحٍب فعن الػ٠ٗا .العبازٖٛ

    ْ  أباا٘ طالااب  ااَ  ماا٘ بااَ   ) ٔ ااَ ا٫واااً جع ااط الكااازو  ااَ أبٗاا
ُٲ  :ٔغاامئآلااْ صاااه : صاااه ضغاإه اهلل قاامٜ اهلل  مٗااْ     مٗااْ الػاا٦ً ،  إ

وقعاااس ومكٗاااك  ماااٜ مثٍٗتٗاااك، ٔلػااااٌك صمىّىاااا، ٔضٖقاااك واااسازِىا،      
ٔأٌاااات جتااااطٙ أ ٍٲااااْ صاااااه : فٗىااااا ٥ ٖعٍٗااااك ٥ تػااااتر٘ وااااَ اهلل، ٥ٔ  

 . (3)(وٍّىا
لقااس كاااُ ا٫ٌػاااُ ِٔاإ وت الااسٌٗا ٖاااَ بأٌااْ ٔذٗااس ٖ عاان وااا ٖطٖااس         

ط ٔارت اااٞ ، ٔذتااٜ  مااٜ إصااطاضٓ بااأُ اهلل  ااع ٔجاان ٖااطآ فاٌااْ مل         بالػاا

                                                           

 . 4/499ت ػري ابَ ك ري  (1)
 .17غٕضٚ و  (2)
 .12/293الكؿف ٔالبٗاُ لم عميب  (3)
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عتػااب أُ و٦ٟكااٛ و٦ظوااؽت لااْ ٖتٍااأبُٕ وت المٗاان ٔالٍّاااض ٖكتباإُ كاان      
 وا ٖ عن.

: ٕه اهلل قاامٜ اهلل  مٗااْ ٔآلااْ ٔغاامئ ااَ أباا٘ أواوااٛ صاااه : صاااه ضغاا 
قاااذب الااٗىؽت أوااري  مااٜ قاااذب الؿااىاه ، فااذشا  ىاان العبااس ذػااٍٛ      

أو اهلااا ، ٔإشا  ىاان غاا٠ٗٛ فااأضاز قاااذب الؿااىاه أُ     كتباات لااْ بعؿااط   
ٖكتبّاااا صااااه قااااذب الاااٗىؽت أوػاااك فٗىػاااك غااات غاااا ا  أٔ غااابع   
غااا ا  ، فااذُ اغااتغ ط اهلل وٍّااا مل ٖكتااب  مٗااْ ؾاا٠ٗاپ ، ٔإُ مل ٖػااتغ ط    

 .(1)اهلل كتب  مْٗ غ٠ٗٛ ٔاذسٚ

 ػٍُ ادلٕبظجخ
ٛ َسل٢َِقككٞ ٔضز ل اا  ش البرااث ،  ز مثاا٦ث وااطا  وت القااطآُ ، إش ٔضز وت آٖاا

 ٔآٖتؽت آخطٖؽت ِٔىا :

َِْٚككا       :  صٕلااْ تعاااؾت ش  ا٧ٔؾت ََُْٗبو كك٘ك ٍْ ِباهُؾككضِّ َٗلْهدَْٚككضي ِفتَِْككًٞ َٗإيَه ك ككىُّ َُْفككٍػ َسل٢َِقككٞ  لهٌَْككِْ٘ت 

َْ  . (2) زُمْضَدعم٘

َْ: صٕلْ تعاؾت شال اٌٗٛ  َِْٚا ُمْضَدعم٘ ٌَِْ٘ت ثمٍُ إيَه  .(3) زك ىُّ َُْفٍػ َسل٢ِقَٞ  لْه

 حاظ ٌاي القطآُ زت١ ِصٓ ادتىمٛ وت بساٖٛ كن ٔاذسٚ واَ ِاصٓ   ٔوَ إ
 ا٩ٖا  ال ٦ث .

ٔإش تهىٍت آٖٛ البرث اذتث  مٜ العىن الكاحل ، ٔالرت ٗب بال ٕاب 
ٔا٧جط  مْٗ ، فقس ٔضز  ا٩ٖٛ أ ٦ٓ وَ غٕضٚ ا٧ٌبٗاٞ ل٬خباض  َ صإٌُ 
ِٕٔ أُ انتٕ   اصبٛ لعامل ا٧فعاه ، ٔأُ ا٫ٌػاُ ٖبتمٜ بتقطٖب أوٕض ارتري 

                                                           

 .9/280السض انتٍ ٕض  (1)
 .35غٕضٚ ا٧ٌبٗاٞ  (2)
 .57غٕضٚ العٍكبٕ   (3)
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، ٔوٍاغبٛ  ٔالك٦ح ، ٔبا رتاأ نطٔب وَ ا٫بت٦ٞ ، لٗكُٕ إختباضاپ لْ

ْْ ٙمْتَضَن عمًز٫٠ختٗاضٓ ، صاه تعاؾت ش ْم َأ  .(1) زأََْٙشَغبم لإليَُغا

ٔإش أختتىت آٖٛ البرث با٫خباض  َ صإٌُ ِٔإ أُ اذتٗااٚ الاسٌٗا زاض    

َْأ ٦ٓ أختتىت بقٕلْ تعاؾت شالغطٔض فاُ ا٩ٖٛ  َِْٚا ُمْضَدعم٘ لبٗاُ وػاألٛ  زإيَه

ٔض ، ٔأُ انتاإ  ِاإ خاـتااٛ ذٗاااٚ  قاارٗس أُ اذتٗاااٚ الااسٌٗا زاض الغااط  ِٔاا٘
ا٫ٌػاُ فّٗا ، إ٥ أٌّا لٗػت خاـتٛ انتٺاب ، ف٦بس وَ ضجٕع الٍاؽ إؾت اهلل 
 ع ٔجن ، ِٔصا الطجٕع لٗؼ اختٗاضاپ إش أٌْ أوط صّطٙ ٔذتىا٘ ، ٔ ااِط   
ا٩ٖٛ أٌّا خٺاب لمٍاؽ كتٗعاپ لتتهىَ البؿاضٚ ٔا٫ٌصاض ، ِٔصٓ ا٩ٖٛ بٗاُ 

َِْٚكا       ٕضٚ العٍكبٕ  بقٕلْ تعااؾت ش ٔت كٗن نتا ٔضز وت غ ك كىُّ َُْفكٍػ َسل٢َِقكٞ  لهٌَْكِْ٘ت ثمكٍُ إيَه

 َْ  اٌتقمات إش ابتسأ  ا٩ٖٛ بكٗغٛ ادتىمٛ ارتربٖٛ ٔالقإٌُ مثاي   (2) زُمْضَدعمك٘

 إؾت لغٛ ارتٺاب .
ٔبمرا  ٌاي ا٩ٖا  تكُٕ ِصٓ ا٩ٖٛ خٺاباپ لمى٤وٍؽت ، فا٩ٖاٛ الػاابقٛ   

َٜ      َٙاَِْبككككاِرٜ  هلااااا ِاااا٘ ش  ُْ َأْصِمككككٛ َٗلِعككككعٌَٞ فَِيُٙككككا ًَِمكككك٘ل إي َّ آ لههككككِشٙ

ْي  .(3)زَفاْْبمزمٗ

ٔجاٞ  آٖا  ك ريٚ بصٔو الصَٖ ك طٔا العصاب ، فّصا الصٔو ٥ ٍٖقٺع 
 بانتٕ  .

ٔارتاازع كالػاطاب ٔالباطان ،     ٔالعاٟان أوا وتااع الغاطٔض فّإ العاٟان     
 وع  مٛ خمل ا٫ٌػاُ . ٜٔالصٙ ٖتٍاف

                                                           

 .36غٕضٚ القٗاوٛ  (1)
 .57غٕضٚ العٍكبٕ   (2)
 .56غٕضٚ العٍكبٕ   (3)
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كتٗع ا٧وٕاه ٔا٫ٌؿغاه بالكػب ، فّٕ وَ فهن  ٥ٔ ٖعين ِصا حتطٖي
اهلل  ع ٔجن  مٜ ا٫ٌػاُ ، ٔوا تؿطٖع العكاٚ ٔارتكط ٔأوط اهلل  ع ٔجن 

 الٍاؽ بالكسصٛ إ٥ إواضٚ  مٜ إباذٛ ٔاغترباب ِصا ادتىع ٔالكػب .
ٔمل تااصكط ا٩ٖااٛ ِااصا ادتىااع ٔذاااه ا٫ٌػاااُ وت الااسٌٗا ، إفتااا اختكاات 

 انتػمىُٕ ٔانتػمىا  وٍّا وت ذصض.، لٗكُٕ بٕقف واِٗٛ شا  السٌٗا 
لااصا جاااٞ ِااصا الٕقااف لمااسٌٗا وت آٖااٛ مثااي ابتااسأ  ا٩ٖااٛ ال اٌٗااٛ بااا٧وط   

ًََٗكا  بالتػابل ٔالتٍافؼ وت طا ٛ اهلل ٔغٍَ التقٕٝ ، إش صااه اهلل غابراٌْ ش  

ٍُِٞ َْْضممَٔا َكَعْضضي لهُغكٌَا١ِ   *لْهشََٚاٝ  لهزَُُّْٚا إياله ًََتاعم لْهغمضمٗصي  ّْ َصبِّل ٍْ ََٗد َعاِبق ٘ل إيَهٟ ًَْغِفضٍَٝ ًِ

ّْ ََٙؾكا١م َٗلهوهكٕم سمٗ لْهفَ        ًَِم٘ل ِباهوهِٕ َٗصمعموِِٕ َسِهكَم َفْنكىم لهوهكِٕ ٙمؤُِْٚكِٕ ًَك َّ آ ْنكىي  َٗلََْصضي أ ُِْزْت ِهوهِشٙ

 .(1) زلْهَعِعٍٚي

آٖااٛ البرااث  ااَ الااسٌٗا بأٌّااا وتاااع   ٔوااَ فهاان اهلل  ااع ٔجاان إخباااض  
 الغطٔض .

صااااااه اباااااَ  بااااااؽ : وتااااااع الغاااااطٔض و ااااان القاااااسض ٔالقااااااضٔضٚ   )
ٔالػاااااكطجٛ ٔضتااااإ شلاااااك ، ٧ُ شلاااااك ٥ ٖاااااسًٔ ، ٔكاااااصلك الاااااسٌٗا   
تاااعٔه ٔت ٍاااٜ ٥ٔ تبقاااٜ . ٖٔقااااه : ِااإ و ااان العجااااد الاااصٙ ٖػاااطع         
إلٗااااااْ الكػااااااط ، ٥ٔ ٖكاااااامرْ ادتاااااارب . ٖٔقاااااااه : كااااااعاز انتػااااااافط ،  

 .(2) (ال ٍاٞ فكصلك السٌٗا ٖػطع إلْٗ
ٔوااااااَ إ حاااااااظ آٖااااااٛ البرااااااث أُ أٔهلااااااا ٖااااااس ٕ إؾت التااااااسبط       
ٔا٫تعاااااا  واااااَ آخطِاااااا،فىح١ انتااااإ   ماااااٜ كااااان إٌػااااااُ ؾااااااِس   
 مااااٜ أُ ذقٗقااااٛ الااااسٌٗا وتاااااع ظاٟاااان ٥ ٖااااسًٔ ، ٔكااااصلك العكااااؼ      

                                                           

 .21-20غٕضٚ اذتسٖس  (1)
 .1/349 ط العمًٕ / الػىطصٍسٙ  (2)



  125 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 205معامل اإلميان / ج      

فاااااُ اختتاااااً آٖااااٛ البرااااث بااااأُ الااااسٌٗا وتاااااع الغااااطٔض ؾاااااِس  مااااٜ    
 فّٗا .وغازضٚ ا٫ٌػاُ هلا ٔ سً بقاْٟ 

َّ َكَفككككضمٗل ََْوككككٟ لهُِككككاصي َأَهككككَْٚػ     ش وٍّااااا صٕلااااْ تعاااااؾت  ََْ٘ ٙمْعككككَضضم لههككككِشٙ ََٗٙكككك

     َْ  (1) زَٓككككَشل ِبككككاْهَشقِّ َقككككاه ٘ل َبَوككككٟ ََٗصبَِِّككككا َقككككاَي َفككككشمٗق ٘ل لْهَعككككَشلَب بٌَِككككا ك ِْككككتمٍْ َُْلف ككككضمٗ

َْ ِفككككٛ لهُِككككاصي ََْوككككٟ     ٔكااااصا وت الٍاااااض ، صاااااه تعاااااؾت ش    ََْ٘ ٙمْغككككَشبم٘ َٙكككك

ِٓٔيٍْ سمٗق ٘ل ًَُػ َعَقَض     .(2) زٗمدم٘

 لبْٔٛ أوضس اٌعؤاي ػٓ اٌعبػخ
٥ٔ ٖعمي أذس إ٥ اهلل وا ِ٘ وٍافع ِصٓ ا٩ٖٛ وت إق٦ح الٍ إؽ ، ٔوت  
ا٫ٌعجاض  َ الباطن ٔفعن الػ٠ٗا  ، لقإٌُ إغترهاض انتٕ  ظاجاط  اَ   

ٗاْ واَ   الامي ٔالتعسٙ ، كىا قااض الٍااؽ ٖػاألُٕ  اَ ٖإً القٗاواٛ ٔواا ف       
ا٧ِٕاه غٕاٞ  ٍس تا٦ٔٚ ا٩ٖاا  الان تاصكط باانتٕ  ٔواا بعاسٓ واَ  مإً          

اصان  الغٗب ، أٔ  ٍس ا٫ٌكا  لمٍيب ستىس قامٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ ٔغامي ٔتٍ    
 غٍتْ وَ صبن انتػمىؽت ٔ ريِي ، لصا تكطض الػ٤اه  َ الػا ٛ ًٖٕٔ القٗاوٛ

 أضبع وطا  وت القطآُ :

َْ ًمْضَعآَا ق ْى إيٌَُُا : وت صٕلْ تعاؾت ش ا٧ٔؾت ٔال اٌٗٛ َِْٞ أَُٙا ّْ لهُغا َْٙغَأه َُ٘مَ َْ

ٌََ٘لِت َٗلََْصضي ال َُككأُِْٚل ٍْ إياله بَ  َٚٔككا هَِْ٘قتَِٔككا إياله ٓمككَ٘ َثق َوككْت ِفككٛ لهُغكك ِِْْككَز َصبِّككٛ ال ٙمَذوِّ ْغَتككًٞ ِْوٌْمَٔكا 

َِْٔا ق  َْ َٛ ََْْٙغَأه ََُ٘م َكأََُُم َسِف ُّ َأْكَجَض لهُِاؼي ال َْٙعوٌَم٘ َِِْْز لهوهِٕ ََٗهِل  .(3) زْى إيٌَُُا ِْوٌْمَٔا 

َْ ًمْضَعآَا: صٕلْ تعاؾت شال ال ٛ  َِْٞ أَُٙا ّْ لهُغا  .(1) زَْٙغَأه ََُ٘م َْ

                                                           

 .34غٕضٚ ا٧ذقاب  (1)
 .48غٕضٚ القىط  (2)
 .187غٕضٚ ا٧ طاب  (3)
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َِِْْز : صٕلْ تعاؾت شالطابعٛ  َِْٞ ق ْى إيٌَُُا ِْوٌْمَٔا  ّْ لهُغا ًََٗا ٙمْزصيَٙم َْٙغَأه مَ لهُِاؼم َْ لهوهِٕ 

ْم َقضيًٙبا ََْٞ َُل ٘  .(2) زَهَعُى لهُغا

لٗكُٕ الػ٤اه  َ ًٖٕ القٗاوٛ أك ط ا٧غ٠مٛ وت القطآُ ، فىَ بؽت متػٛ 

ز وت القطآُ جاٞ  مث٦مثٛ وٍّا  َ ًٖٕ القٗاوٛ ، ٥ٔبس أُ َْٙغَأه ََُ٘م ؿط ل   ش

ذتػاب ٔال اطاغ وٍاْ ،   ِصا الػ٤اه وتعسز ٖتعمل ؿتٕاطَ القٗاوٛ ، ٔكٗ ٗٛ ا
 ٔتطتب ادتعاٞ .

٢َََِلكٞ  َأاله    ٔوت صٕلْ تعاؾت ش ْٚٔيٍْ لهٌَْ َّ َقاه ٘ل َصبَُِّا لهوهٕم ثمٍُ لْعَتَقاًم٘ل َُتََِكُظيم ََْوك ُْ لههِشٙ إي

      َْ ٔأبؿاطٔا   }صٗان وت ) (3) زََُداف ٘ل َٗال َُْشظَُمك٘ل ََٗأْبِؾكضمٗل ِباْهذَُِكِٞ لههِتكٛ ك ِْكتمٍْ ُمَْ٘كزمٗ

،  مث٦مثٛ وٕاطَ : أذسِا  ٍس انتٕ ا٩ٖٛ . صٗن إُ بؿطٝ انت٤وَ وت (4){بادتٍٛ 
 .(5) (مثي وت القرب ، مثي بعس البعث
ِ٘ زاض البؿاضٚ بادتٍٛ ، ٔكصا فاُ ا٩ٖاٛ أ ا٦ٓ    ٔانتدتاض أُ شا  السٌٗا

َ ِاصٓ  زوا ك كىُّ َُْفكٍػ َسل٢َِقكٞ  لهٌَْكْ٘تِ    وَ البؿاضٚ ، ِٔن آٖٛ البرث ٔصٕلاْ تعااؾت ش  

البؿاضٚ ، ادتٕاب ٌعي فّ٘ بؿاضٚ لمى٤وَ ٔز ٕٚ لْ لم با   مٜ ا٫قتاُ ، 
 ٔإٌصاض لمكافط ، ٔبعث لْ لمتٕبٛ ٔا٫ٌابٛ .

ٔتااااسه ك ااااطٚ الػاااا٤اه  ااااَ ٖاااإً القٗاوااااٛ ٔشكااااطٓ بم اااا  الػااااا ٛ   
 ماااٜ التػااامٗي بٍعٔهلاااا بغتاااٛ ، ٔتكااإُ زفعاااٛ ٥ ٖااا٤شُ فّٗاااا لمٍااااؽ         

 لمت١ّٗ هلا .

                                                                                                                                                

 .42غٕضٚ الٍاظ ا   (1)
 .63غٕضٚ ا٧ذعاب  (2)
 .30غٕضٚ فكمت  (3)
 .30غٕضٚ فكمت  (4)
 .4/53الٍكت ٔالعُٕٗ  (5)
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 القٗاوٛ الػا ٛ ٔجٕٓ :ٔوَ أغباب تػىٗٛ ًٖٕ 
 : زت١ الٍ ذ وت الكٕض بغتٛ وت غا ٛ وَ ٌّاض . ا٧ٔه
 : ٦ِك الٍاؽ كتٗعاپ وت غا ٛ ٔاذسٚ .ال اٌ٘ 
 : صطب ًٖٕ القٗاوٛ .ال الث 

 مساٞ ًٖٕ القٗاوٛ ، ٔتكن إؾت متػؽت امساپ وٍّا :ٔوع ك طٚ أ

ِٕٚ ش: ًٖٕ القٗاوٛ ، صاه تعاؾت  ا٧ٔه ًَِٞ َفْضًرلَٗك ؤُّمٍْ آُِ ََْ٘ لْهقَِٚا  .(1)زَٙ

ُْ ، صاااه تعاااؾت ش : الٗاإً ا٩خااط ، فمااٗؼ وااَ ٖاإً بعااسٓ      ال اااٌ٘ إي

َّ ِباهوهكككِٕ  ّْ آًَككك َّ َٓكككارمٗل َٗلهَُِقكككاَص٠ َٗلهُقكككاِب٣ِنَي ًَككك ًَِمككك٘ل َٗلههكككِشٙ َّ آ لههكككِشٙ

   ٍْ ِِْْكككككَز َصبِّٔيككككك ٌَِْكككككَى َفكككككاِهًشا  َفؤَمكككككٍْ َأْدكككككضمٓمٍْ  َْ٘ي لآلِخكككككضي َٗ ْٚٔيٍْ َٗال ٓمكككككٍْ   َٗلهَْٚككككك َٗال َخكككككٌْ٘  ََْوككككك

َْ  .(2)زَْٙشظَُم٘

ا٥غاااي وت القاااطآُ غاااتاپ ٔ ؿاااطَٖ واااطٚ ، كماااّا تتعمااال     إش ٔضز ِاااصا
با٫قتاااُ ، ٔتٍاااسب إلٗاااْ أٔ تتهااىَ المااإً لماااصَٖ ك ااطٔا  اااَ العاااعٔب    
 ااَ ا٫قتاااُ باااهلل ٖٔاإً القٗاوااٛ، ٔواا ٦پ ٔضز وت آٖااتؽت وتتااالٗتؽت ٔباااصرتاُ     

خااط وااع ا٫قتاااُ باااهلل  ااع ٔجاان ، ٔتتعماال وت وٕناإع    ا٫قتاااُ بااالًٕٗ ا٩

َْ أًَْككَ٘لهَٔمٍْ   ا٫ٌ اااو بقكااس القطبااٛ إؾت اهلل ، صاااه تعاااؾت ش     َّ ٙمِِفق كك٘ َٗلههككِشٙ

ْم َهككٕم َقضيًِٙككا        ّْ لهُؾككَْٚ ا ّْ َٙل كك ًََٗكك َْ٘ي لآلِخككضي  َْ ِباهوهككِٕ َٗال ِبككاهَْٚ ًِِمكك٘ صي٢َككا١َ لهُِككاؼي َٗال ٙمْؤ

َْ لهوهككٕم بِٔيككٍْ        *َفَغككا١َ  ًٌُِككا َصَطقَٔمككٍْ لهوهككٕم ََٗكككا َْ٘ي لآلِخككضي ََٗأَُفق كك٘ل  ًَِمكك٘ل ِباهوهككِٕ َٗلهَْٚكك ْٚٔيٍْ َهككْ٘ آ ًََٗككاَسل ََْوكك

ًٌٚا  .(3) زَِْو

                                                           

 .95غٕضٚ وطٖي  (1)
 .62غٕضٚ البقطٚ  (2)
 .39-38غٕضٚ الٍػاٞ  (3)
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 لبْٔٛ اٌىجش األٍِح
لقس جاٞ  الػٍٛ الٍبٕٖٛ تطكتاٌاپ لمقاطآُ ٔجتعان أذازٖاث الاٍيب ستىاس      

القطآٌٗااٛ ذانااطٚ وت الٕجاإز ٖااٛ وهاااوؽت ا٩ قاامٜ اهلل  مٗااْ ٔآلااْ ٔغاامي  
، ٔحتبب لمىػمىؽت ت٦ٔٚ القطآُ ٔالتسبط وت وعاٌ٘ ا٩ٖا   ٍس ت٦ٔتْ الصِين

 ا٩ٖا  القطآٌٗٛ الن تصكط انتإ  كىاا تقاسً شكاط  اسزِا      ٔك طٚوت الك٦ٚ 
 .وٕ اٛ

خطٚ ، ٔلٗؼ وَ مٕه انتٕ  ٔإٌتقاهلي اؾت  امل ا٩ٖٔتػأٙ الٍاؽ وت ذ
بانتٕ  ٔتسه  مْٗ آٖٛ البرث الن خترب  َ كُٕ انتٕ  لْ فٍا٣ٓ إ٥ ٔإٌػاُ 

وصاو ٖٮكطٓ ا٫ٌػاُ  مٜ أخصٓ ٔتصٔصاْ نتاطٚ ٔاذاسٚ تكإُ خاـتاٛ لكان واا        
 تصٔصْ وَ ذمٕ ٔوط وت اذتٗاٚ السٌٗا.

ٔصس ظتّن ٔفْٗ ز ٕٚ لمت كط واشا بعس ِصا الكاَٟ اذت٘ الصٙ ٥ ٖطٝ ، 
احملاسز واَ  ٍاس اهلل  اع ٔجان      أٌْ ٖرتقسٓ لّٗحي  مٗاْ وت الٕصات    ا٫ٌػاُ

 َ خاضجٛ بَ ظٖس بَ مثابت ،  َ أبْٗ ، صاه : صاه ضغٕه اهلل قمٜ اهلل ٔ)
ٔغمي : لٕ ضأٖتي ا٧جن ٔوػريٓ ٧بغهتي ا٧ون ٔ اطٔضٓ ، ٔواا   ٔآلْ  مْٗ 

وَ أِن بٗت إ٥ ٔومك انتٕ  ٖتعاِسِي وت كن ًٖٕ وطٚ ، فىاَ ٔجاسٓ صاس    
 .ْ ٔجع ٕا اٌقهٜ أجمْ صبظ ضٔذْ ، فذشا بكٜ أِم

 صاه : مل تبكُٕ ٔمل جتع ُٕ   
فٕاهلل وا ٌقكت لكي  ىطا ٥ٔ ذبػت لكي ضظصا ، ٔوال٘ واَ شٌاب ،   

 .(1)(ٔل٘ إلٗكي  ٕزٚ مثي  ٕزٚ
إفتا ٍٖتقن اؾت  امل ارتمٕز الصٙ ٖبسأ بعامل الاربظر الاصٙ تكإُ وستاْ     

واَ  لمٍاؽ وَ الكم٘ انتؿكك ٔلكَ ططفْ وت ارتاـتٛ ٔاذس ، فٗبقٜ انتتقسً 
أجٗاه الٍاؽ وسٚ أطٕه وَ انتتاأخط ، لاصا تهاىَ القاطآُ البؿااضٚ هلا٥٤ٞ       

                                                           

 .5/146القها ٘ / وػٍس الؿّاب  (1)
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َْ انتتقااسوؽت خبكاإم ذاااهلي وت  ااامل الااربظر ، صاااه تعاااؾت ش  َٗلهُغككاِبق ٘

َٛ لهوهكٕم   ٍْ َصِم َّ لَُُبعم٘ٓمٍْ بِِيْسَغا َّ َٗلَََُقاصي َٗلههِشٙ ّْ لهٌْمَٔاِدضيٙ ًِ َْ لََُٗه ٘

َِْْ ِْٔمٍْ ََٗصمم٘ل  َٚٔكا َأَبكًزل َسِهكَم لْهَفكْ٘طم            َْ َّ ِف ٕم ََٗأَْكُز هَٔمكٍْ دَُِكاٍت َُْذكضيٜ َُْشتََٔكا لَََُْٔكاصم َخاِهكِزٙ

 .(1)زلْهَعِعٍٚم

صااه   ٔصس ٔضز ذسٖث الكابـ ا٧وماس  اَ أبا٘ غاعٗس ارتاسضٙ صااه :       
ٔأِان  ، ٔغمي : إشا زخن أِن ادتٍاٛ ادتٍاٛ   ٔآلْ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 

 .أومس ، فٕٗصف بؽت ادتٍٛ ٔالٍاض  بانتٕ  كأٌْ كبـ الٍاض الٍاض ظتاٞ
 .اه : ٖا أِن ادتٍٛ ِن تعطفُٕ ِصافٗق

فٗؿطفُٕ ٍٖٔاطُٔ ٖٔقٕلُٕ ٌعي ِصا انتٕ  ٔكمّي صس ضآٓ ، مثي ٖقاه ٖا 
، فٗؿطفُٕ ٍٖٔاطُٔ ٖٔقٕلُٕ : ٌعي ِصا انتٕ   أِن الٍاض ِن تعطفُٕ ِصا

ٖا أِن ادتٍاٛ خمإز با٦ وإ  ،     ٔكمّي صس ضآٓ ، ف٤ٗوط بْ فٗصبس ، فٗقاه : 
 .ٖٔا أِن الٍاض خمٕز ب٦ وٕ 

ََْ٘ لْهَشْغككضَِٝ إيْس شٔغاامي ٔآلااْ مثااي صااطأ ضغاإه اهلل قاامٜ اهلل  مٗااْ   ََٗأُككِشْصٓمٍْ َٙكك

ًََْضم َٗٓمٍْ ِفٛ َنْفوٍَٞ َٛ ل  .(3) ٔأؾاض بٗسٓ ٔصاه : أِن السٌٗا وت   مٛ ،(2)زق ِن

ٔانتااطاز وااَ انتمرااٛ :  ٔالكاابـ ا٧ومااس الااصٙ وت أ مااٜ قاإفْ بٗاااأ   
 البٗاأ.
ٔغامي  اَ   ٔآلاْ  بَ  باؽ صاه  ل ضغٕه اهلل قامٜ اهلل  مٗاْ   ا َ ٔ)

 .(4)(بكبؿؽت كبؿؽت كبؿؽت  مّٗىا الػ٦ًاذتػَ ٔاذتػؽت 

                                                           

 . 100غٕضٚ التٕبٛ  (1)
 .39غٕضٚ وطٖي  (2)
 .6/464السض انتٍ ٕض  (3)
 .3/76الٍػاٟ٘ / الػٍَ الكربٝ  (4)
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 أٙ  َ كن ٔاذس وٍّىا شبس كبؿؽت.
الكدطٚ الن ؿتٍٜ بأقن مثابري ، ِا٘ الان شباس      ٔ َ ابَ  باؽ صاه :

راو ، ِابط  مٗاْ واَ مثابري كابـ       مّٗا إبطاِٗي  مْٗ الػ٦ً فاسٝ ابٍاْ إغا   
، أصطُ ، لْ مثغاٞ ، ِٕٔ الكبـ الصٙ صطبْ ابَ آزً ، فتقبن وٍْ ، ٔكاُ أ ؽت

 .(1)شتعٌٔاپ وت ادتٍٛ ذتٜ فسٝ بْ إغراو  مْٗ الػ٦ً
ُ الٍيب ستىساپ قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ٔوَ ا٫ حاظ وت الػٍٛ الٍبٕٖٛ أ

ٖقسً وقسوٛ  قاٟسٖٛ لبٗاُ انتٕنإع ارتاام ، فرٍٗىاا أضاز ٔقاف خاـتاٛ      
 شا  انتٕ  إبتسأ بصكط  ىمْ.

ا٫ٌػاُ  ٍس ا٫ذتهاض ، ٔذمٕه فصكط ا٧شٝ ٔذاه الهٗل الن تمرل 
جن ٔأٌْ با ث لمٍساوٛ  مٜ هلث ا٫ٌػاُ ٔضاٞ السٌٗا وسٚ أٖاوْ ٔذٗاتْ ا٧
ٔ ٗ ٛ ٖٕوٗاٛ  اواٛ     َالٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي السٌٗا ، مثي أخربوت 

لاٗؼ  نتمك انتإ  ، ٔأٌاْ ٖػاتعطأ كان ٖإً أِان ا٧ضأ كماّي ، ٔلكاَ         
ٔ    ، إفتا كعٕاٟن ٔأغط ، ٔوعطفٛفقط كأفطاز  وت وَ ذااُ أٔ أصارتب أجماْ ، 

الٍاط لمٍاؽ كبٕٗ  ٔأفطاز اضتباطٗٛ ضلتٛ واَ  ٍاس اهلل  اع ٔجان ٔضفال      
 بالٍاؽ وَ جّا  :

 : ٥ ٖأت٘ انتٕ  ل٨غط ٔالعٕاٟن زفعٛ إ٥ أُ ٖؿاٞ اهلل . ا٧ٔؾت
 : إتعا  أفطاز ا٧غطٚ وَ وٕ  أذسِي .ال اٌٗٛ 
: ذهٕض ا٧ذٗاٞ  ٍس احملتهط ، ٔتمق٘ ٔقاٗتْ ، ٔصاطاٞٚ القاطآُ    ال ال ٛ 

 سٓ ، ٔذهٲْ  مٜ ا٫غتغ اض ؿتغازضٚ السٌٗا بطزاٞ التٕبٛ . ٍ
 : تغػٗن ٔتك ؽت ٔزفَ انتٗت .الطابعٛ 

                                                           

 .8/350السض انتٍ ٕض  (1)
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: ا٫غتغ اض لمىٗت ، ٔصهاٞ زٌْٖٕ واع ا٫وكااُ ، صااه تعااؾت     ارتاوػٛ 

ٍُٚٞ ٙمِ٘فٛ بَِٔاش ّْ َبْعِز َِٗف  .(1) ..زًِ

انتٍكاط ،  ٧غطٚ ٠ِٗٛ ل٨واط باانتعطٔب ٔالٍّا٘  اَ     اقرئضٚ  الػازغٛ :
 ٔا٫غتعساز لمىٕ .

 : صهاٞ وا  مٜ انتٗت وَ العبازا  . بعٛالػا
: تقػٗي تطكٛ انتٗت ذػب طبقا  ا٫ضث ، لبٗاُ وػألٛ ِٔ٘ أُ  ال اوٍٛ

ا٫ٌػاُ وت وٕتْ ٍٖ ع وَ تطكْ خم ْ لٗكُٕ إغاتغ اضالٕضمثٛ لاْ ، ٔشكاطٓ وت    
 .(2)ُ( ذػاُ إ٥ ا٫ذػأقمٕاتّي وَ  ىٕوا  )ِٔن جعاٞ ا٫أز ٗتّي 

ٔإُ جاٞ  الرتكٛ صّطاپ  مٜ انتٗات ، ٔلكٍاْ إجتّاس وت كتعّاا ، ِٔان      
 أُ وت أوٕالْ ذقاپ وعمقاپ لمٕضمثٛ . ٖعمي
ٞ بعاس  ٤ٖتٜ بانتٕ  ٔ ػااب ، ٔغإو أِان التقإٝ إؾت      اامل اذت  إٌقهاا
ٛ، ٔا٧خاص بالاصَٖ ك اطٔا باا٧ ٦ه إؾت الٍااض وكا سَٖ باا٧ ٦ه إؾت        ادتٍ

َْْ٘ل ٓمَِاِهَم ثمبمً٘صلأ ٍاصّي ، صاه تعاؾت ش َِْٔا ًََلاًُا مًَِّٚقا ًمَقضُُِنَي َر ٔوع  (3)زَٗإيَسل أ ْهق ٘ل ًِ

ٍُِٞ َْْضممَٔا َكَعْضضي لهغٌَُا١ِ َٗلََْصضيادتٍٛ ٔغعتّا كىا وت صٕلْ تعاؾت ش كرب ، (4)ز..ََٗد

 ٗث ٖاطآ كان    فاُ انتٕ  ٖٕنع وت وٕنعٔغعٛ الٍاض ٔطبقاتّا العىٕزٖٛ 
   ٔ الٕناع   ِاصا أِن ادتٍٛ ٔالٍاض وَ انتمٗاضا  انتتعاصبٛ واَ أجٗااه الٍااؽ ، 

ٔذاه الط٣ٖا العاوٛ وت آُ ٔاذس لٗؼ واَ ذاجاب أٔ باطظر باؽت ال اطٖقؽت      
 ٔبؽت الكبـ ، كىا أٌْ لٗؼ لٕاذس وٍّي ا٫وتٍاع  َ ِصٓ الط٣ٖٛ .

                                                           

 .11غٕضٚ الٍػاٞ  (1)
 .9/372السض انتٍ ٕض  (2)
 .13غٕضٚ ال طصاُ  (3)
 .21غٕضٚ اذتسٖس  (4)
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ب ادتٍاٛ( فتؿاطٟ  الٍساٞ هلاي )ٖاا أِان    مثي ٖكطً اهلل  ع ٔجن با٫بتساٞ ب
، فٗقاإه : ِاان تعطفاإُ ِااصا  ب٦ اااپ  اٗىاااپٍِاااك أُ أ ٍاااصّي ، ٖٔعمىاإُ 

ٖػأهلي  َ الكبـ ا٧ومس ، فٗمق٘ اهلل  ع ٔجن وت ضٔع كن ٔاذس وٍّي اٌْ 
 انتٕ  .

لقس ضأٔٓ ذٍٗىا صبظ وماك انتإ  أضٔاذّاي ب٠ّٗاٛ لٺٗ اٛ ، ٔواع ِاصا        
 فاٌّي  طفٕٓ ب٠ّٗتْ ا٧خطٖٔٛ .

نتٍازٙ ٧ِن الٍاض : ٖا أِن الٍاض ، لبٗاُ أُ العٍٕاُ العاً مثي ٍٖازٙ شا  ا
 وت  امل ادتعاٞ  مٜ صػىؽت :

 : أِن ادتٍٛ . ا٧ٔه
 : أِن الٍاض .ال اٌ٘ 

ٔأٌْ لٗؼ وَ بطظر بٍّٗىا ، ٔوع ؾسٚ  صاب أِن الٍاض فأٌّي ٍٖحصبُٕ 
٘ وَ اٞ الصٙ ٖأتإؾت الٍساٞ ، لبٗاُ صإٌُ وت ا٩خطٚ ،ِٕٔ القٺع بػىاع الٍس

 كاُ ِصا الٍساٞ  اواپ أٔ خاقاپ . بٺٍاُ العطف غٕاٞ
ٖطجُٕ فٗاْ فطجااپ ٔخت ٗ ااپ ، ادتإاب     فٗتٺمعُٕ إؾت جّٛ الٍساٞ ، ِٔن 

ّْ لْهَعككَشلبِ  ٌعااي ، ٔوت التٍعٖاان ش ًًْ٘ككا ًِكك َُِْككا َٙ فٗتٺمعاإُ  (1) زلْرْمكك٘ل َصُبل ككٍْ ٙمَدفِّككْف 

الػا٤اه ، ِان تعطفإُ    ٕجاْ هلاي   ٔتكغٜ آشاٌّي إؾت الٍساٞ ٔوا بعسٓ ، فٗت
 .ِصا

ك٘ تتٕجْ ا٧بكاض إلٗاْ ، انتدتااض أٌاْ     إؾاضٚ بالٗس وَ انتٍازٙ ِْٔن فٗ
لٗؼ وَ إؾاضٚ ، ٔلكَ وَ غٍَ ا٩خطٚ تٕجْ الٍاؽ إؾت ادتّٛ الان ٖطٖاس   
اهلل  ع ٔجن هلي التٕجاْ إلّٗاا ، ٧ُ ا٩خاطٚ زاض جاعاٞ واَ  اري  ىان ،        

ّْ لهٌْمْوم ٔلعىٕوا  صٕلْ تعاؾت ش ََْ٘ ِهوهِٕ لهَْ٘لِسِز لْهقَُٔاصي هٌَِ  .(2) زلهَْٚ

                                                           

 .49غٕضٚ  افط  (1)
 .16غٕضٚ  افط  (2)
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أُ ِصا الكبـ ِٕ انتٕ  جاٞ بّصٓ اهل٠ٗٛ ، فٗقٕلُٕ  فٗعطفُٕ بقسضٚ اهلل
 كتٗعاپ : ٌعي ِصا انتٕ  .

أِن ادتٍٛ زفعٛ ٔاذسٚ ، ٔكصا جٕاب أِن الٍاض أً  ٖكسض جٕابِٔن 
 أٌْ وت طو .

  .(1) (فٗقٕلُٕ : ٌعي ِصا انتٕ انتدتاض ِٕ ا٧ٔه )
ٔكمّي صس شاو وطاضٚ انتٕ  ، ٔقاض بالٍػابٛ ٧ِان التقإٝ ططٖقااپ إؾت     

َٚٔكا لهٌَْكَْ٘ت إياله   الػعازٚ ا٧بسٖٛ ، صاه تعاؾت خبكٕم أِن ادتٍٛ ش َْ ِف ال َٙشمٗق ٘

ََُٞ لْهأ َٗهٟ َََٗٗقآمٍْ ََْشلَب لْهَذِشٍٚي ٌَْ٘  . (2) زلْه

بّاي ، ٔبساٖاٛ ٧ِإاه     أوا الصَٖ ك طٔا فاُ انتٕ  وكٗبٛ وطكبٛ ٌعلات 

ََ ٙمَدفهفم ا٩خطٚ ٔؾسٚ العصاب ، صاه تعاؾت ش َّ َظوٌَم٘ل لْهَعَشلَب َف َٗإيَسل َصَأ٠ لههِشٙ

َْ ِْٔمٍْ َٗال ٓمٍْ ٙمَِعضمٗ  .(3) زَْ

 ،(4) زَفضيٙكٌق ِفكٛ لْهذَُِكِٞ ََٗفضيٙكٌق ِفكٛ لهُغكِعريي      ٔ ٍسوا ٖاطآ ال طٖقااُ ِٔاي ش   

٫ٌقٺاع انتٕ  ، ٖٔكُٕ ًٖٕ  ٗس  ٍس أِن  اپ ٍٕاٌبس ِصا الكبـ لٗكُٕ ٖٔص
 ادتٍٛ ل٬طى٠ٍاُ  مٜ خمٕزِي وت الٍعٗي .

ًٖٕٔ ذعُ ألٗي  مٜ أِن الٍاض لمٗأؽ وَ العٕزٚ إؾت اذتٗاٚ السٌٗا ، أٔ 
 إوتراُ ٔإبت٦ٞ جسٖسٚ . زاض

فحاااٞ  آٖااٛ البرااث لت بٗاات ِااصا العٗااس ، ٫ٌٔقاااش الٍاااؽ وااَ الٗااأؽ   
 ا٧خطٔٙ.

                                                           

 .15/414قرٗس البداضٙ  (1)
 .56غٕضٚ السخاُ  (2)
 .85غٕضٚ الٍرن  (3)
 .7غٕضٚ الؿٕضٝ  (4)
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  مٗاااااْ ٔآلاااااْ ٔغااااامي خااااارب شباااااس  ٍيب قااااامٜ اهلللقاااااس شكاااااط الااااا
أختااااتي اذتااااسٖث بآٖااااٛ صطآٌٗااااٛ ، ٔ، ِٔاااإ وااااَ  مااااي الغٗااااب ، انتاااإ 

ًََْككككضم َٗٓمككككٍْ ِفككككٛ    إش صااااطأ صٕلااااْ تعاااااؾت ش  َٛ ل ََْ٘ لْهَشْغككككضَِٝ إيْس ق ِنكككك ََٗأُككككِشْصٓمٍْ َٙكككك

َْ ًِِمككككك٘ أذازٖاااااث الاااااٍيب  أُ لبٗااااااُ صاااااإٌُ ِٔااااإ (1) زَنْفَوكككككٍٞ َٗٓمكككككٍْ ال ٙمْؤ

قااااامٜ اهلل  مٗاااااْ ٔآلاااااْ ٔغااااامي واااااطآٚ لمقاااااطآُ ، ٔأٌّاااااا وسضغاااااٛ وت  
البؿااااضٚ لمىااا٤وٍؽت ٔإٌاااصاض ٔز ااإٚ لمتٕباااٛ لماااصَٖ ك اااطٔا ، مثاااي باااٗٲَ        
الااااٍيب قاااامٜ اهلل  مٗااااْ ٔآلااااْ ٔغاااامي أٌّااااي وت   مااااٛ هتااااا ٍٖتاااااطِي      

 .وَ العصاب
ٔفْٗ ز ٕٚ لمىػمىؽت لمكرب  مّٗي ، ٔ سً اغتعىاه القػٕٚ ٔالعٍف ، 

ْٚٔيٍْ بَِِ٘كٍٚىه تعاؾت شصا  .(2) زًََٗا أََُْت ََْو

إُ اهلل أشه بين آزً ٔكاُ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ٖقٕه )
بانتٕ  ٔجعن السٌٗا زاض ذٗاٚ مثي زاض وٕ  ، ٔجعن ا٩خطٚ زاض جاعاٞ مثاي   

 .(3) (زاض بقاٞ
إش  ٔوَ وكازٖل ادتعاٞ وت  امل ا٩خطٚ إ ساً شا  انتٕ  بكٗ ٗٛ الصبس

رن الهأُ ، ِٕٔ أكرب وَ ارتطٔب الصٙ ٤ٖتٜ بْ  مٜ ٠ِٗٛ كبـ ، ِٕٔ ف
 ٖعين لغٛ اذتىن الصكط .

ٔانتمرٛ لُٕ غتالف لُٕ الكبـ وت أططاب قٕفْ غٕاٞ كاٌت لتطاٞ أٔ 
ٔانتټمٽر٭ٛ أٖهاپ وَ ا٧لٕاُ: بٗاأٱ غتالٺْ غٕازٱ. ٔصس اوٯمٻسٵ )غٕزاٞ أٔ بٗهاٞ 

ُٮ، لبٗاأځ  ـٮ اوٯمٳراذاپ: قاض أوٯمٻس٭. ٖٔقاه لبعظ ؾّٕض الؿتاٞ: وٳمٽرا الكب

                                                           

 .39غٕضٚ وطٖي  (1)
 .41غٕضٚ العوط  (2)
 .10/66السض انتٍ ٕض  (3)



  135 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 205معامل اإلميان / ج      

ٛټ إشا اؾتسٵ ٯ ذتٵٜ تهطب إؾت البٗاأ صٗن: ِٕ أوٯمٻاسٮ العاؽتځ.    مثمحْ. ٔالعٮضص
ٞٮ ٛٿ و٭مٽرا  .(1) (ٔوٍْ كتٗب

ٛٻ أؾّط :  ٔارتطٔبٮ) ٛٻ أؾّط أٔ غبع ّٯطٮ إشا بمغ غتٵ اذتٻى٭نٮ، ٔضبٵىا مسٹ٘ انتټ
 .(2) (خ٭طٔفاپ

 . فٕٗت١ بانتٕ  وت ا٩خطٚ  مٜ ٠ِٗٛ كبـ كبري ٖٮطٝ وَ ادتىٗع

 لبْٔٛ اٌٛازس َي فسػْٛ
ٍْ صاه تعاؾت ش ّْ دَُِاتٍ َْٗمٚم٘ ٍَ َكضيٍٍٙ  *َكٍْ ََُضك ٘ل ًِ ًَََٗقا َٚٔا  *َٗطمصمٗعٍ  ٌٍَٞ َكاُم٘ل ِف ََُْٗع

َّ *َفاكِٔينَي  ًًْ٘ا آَخضيٙ  .(3) زَكَشِهَم ََٗأَْٗصثَِْآَا َق

 ٔحتتىن الٕضامثٛ وت ا٩ٖٛ أ ٦ٓ ٔجِٕاپ :
ٔتٕجّاإا إؾت أضأ ، ٔا البرااط إشا كاااُ بٍاإ إغااطاٟٗن صااس  اارب :ا٧ٔه 

فمػااٺؽت ، فكٗااف ٔضمثاإا أضأ آه فط اإُ ، ادتاإاب بعااس تقااسً الػااٍؽت    
ٔغاا٤اه بااين إغااطاٟٗن وٕغااٜ  مٗااْ الػاا٦ً وااَ ٌبااا  ا٧ضأ وااع انتااَ      

ٖتٕجّٕا إؾت وكاط لمعىان بال ٦ذاٛ ،    ٔالػمٕٝ ، أوطِي اهلل  ع ٔجن أُ 

ّْ َُْقِبَض ََْوٟ َطٔوت التٍعٖن ش َعاٍَ َٗلِسكٍز َفكاْرعم هََِكا َصُبكَم ٙمْدكضيْز      َٗإيْس ق ْوتمٍْ َٙاًمَ٘عٟ َه

َْ لههِش ًَِٔا َََْٗزعَِٔا ََٗبَقؤَِا َقاَي أََُْغَتْبِزه ٘ ّْ َبْقؤَِا َِٗقُجا٢َِٔا َٗف ٘ ًٌُِا ُمِِْبتم لََْصضم ًِ ٜ ٓمَ٘ هََِا 

       َٗ ُْ َهل ككٍْ ًَككا َعككَأْهتمٍْ  ْٚٔيٍْ لهشِّههككٞ    َأرَُْككٟ ِباههككِشٜ ٓمككَ٘ خَْٚككٌض لِْٓب  كك٘ل ًِْقككًضل َفككِي ممككضيَبْت ََْوكك

     َْ َْ ِبقَٙككاِت لهوهككِٕ ََْٗٙقتمو كك٘ ّْ لهوهككِٕ َسِهككَم ِبككَأُُٔمٍْ َكككاُم٘ل َْٙلف ككضمٗ َِٞ  ََٗبككا١مٗل ِبَغَنككٍب ًِكك َٗلهٌَْْغككَل

َْ  .(4)زلهُِبِِّٚنَي ِبغَْٚضي لْهَشقِّ َسِهَم بٌَِا َْقَْ٘ل ََٗكاُم٘ل َْٙعَتزمٗ
                                                           

 .2/179الكراح وت المغٛ  (1)
 .1/169الكراح وت المغٛ  (2)
 .28-25غٕضٚ السخاُ  (3)
 .61غٕضٚ البقطٚ  (4)
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وت ا٩ٖٛ أ ٦ٓ ِٕ جٍؼ الٍعٗي ٔالعضا ا  إش  : انتطاز وَ الٕضامثٛال اٌ٘ 
 ىٲط بٍٕ إغطاٟٗن أضأ فمػٺؽت بالعضا ٛ ، ٔقاض  هلي زٔلٛ ، فّٗا ومٕك 

ٌََٞ لهوهِٕ َْوَْٚل ٍْ إيْس وٍّي ، ٖٔسه  مْٗ صٕلْ تعاؾت ش َْ٘ي لْسك ضمٗل ُِْع ًِِٕ َٙاَق َٗإيْس َقاَي ًمَ٘عٟ ِهقَْ٘

ّْ لْهَعاهٌَِنَيَدَعَى ِفٚل ٍْ أَُْبَِٚا١َ ََٗدَعَو  .(1) زل ٍْ ًمو ً٘كا َٗآَُاك ٍْ ًَا َهٍْ ٙمْؤِت َأَسًزل ًِ

فانتطاز ٔضامثاٛ ذااه الٍعىاٛ واَ  اري ذكاط وت بماس شتكإم ، ٔكأٌّاا          
 اٌتقمت وع بين اغطاٟٗن كىا أقابت انتػمىؽت باقتاٌّي.
اٞ فٍاالٕا قا ٛ انتماك    فٍعتّي وٕغٜ  مْٗ الػ٦ً بأٌّي ومٕك ٔفّٗي أٌبٗ

أٔ بالٍػاابٛ ٧ٌبٗاااّٟي فمااٗؼ وااَ فط اإُ ّٖااسزِي بالقتاان   ٔا٧واأَالؿااأُ 
، ٔوع ِصا ٖػدطِي ٧ ىاه ٔنٗعٛ ، ٔقتٍعّي وَ أزاٞ ال طاٟظ العبازٖٛ 

، البراط ا٧لتاط    ٓفاُ وٕغٜ  مْٗ الػا٦ً مل ٖطجاع إؾت وكاط بعاس  بإض     
 .صبن وٕغٜ التْٗٔوا  ِاضُٔ وت 

ال َُل ُ٘مكك٘ل شوت صٕلااْ ٔ ااَ ابااَ  باااؽ  ااَ ا٫واااً  ماا٘  مٗااْ الػاا٦ً )   

َّ آَسْٗل ًمَ٘عككٟ صاااه : قااعس وٕغااٜ ِٔاااضُٔ ادتباان ، فىااا   ،(2)زَكاههككِشٙ

ِاضُٔ  مْٗ الػ٦ً فقالت بٍٕ إغطاٟٗن نتٕغٜ  مْٗ الػا٦ً : أٌات صتمتاْ ،    
كاُ أؾس ذباپ لٍا وٍك ٔألؽت ، فآشٔٓ واَ شلاك ، فاأوط اهلل انت٦ٟكاٛ  ماّٗي      

الؼ باين إغاطاٟٗن ، ٔتكمىات انت٦ٟكاٛ     الػ٦ً ، فرىمتْ فىطٔا بْ  مٜ زتا 
 مّٗي الػ٦ً ؿتٕتْ ، فربأٓ اهلل وَ شلك ، فااٌٺمقٕا باْ فاسفٍٕٓ ٔمل ٖعاطب     

 .(3)(صربٓ إ٥ الطٮخٵي ، ٔأُ اهلل جعمْ أقي أبكي

                                                           

 .20غٕضٚ انتاٟسٚ  (1)
 .69غٕضٚ ا٧ذعاب  (2)
 .8/215السض انتٍ ٕض  (3)
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صاه : ومڃكّي ارتسً ، ٔكإٌا أٔه  {ٔجعمكي ومٕكاپ } َ صتازٚ وت صٕلْ )
 .(1) (وَ ومك ارتسً

ٔلكَ آه فط ُٕ ومكٕا صبمّي ارتسً ، ٔطاٟ ٛ وَ باين إغاطاٟٗن كاإٌا    
لصا جاِس وٕغٜ  مٗاْ الػا٦ً   ٔلكَ لٗؼ بك ٛ انتمك غتسوُٕ آه فط ُٕ 

َْ َهل ٍْ ٫خطاجّي وَ وكط ، صاه تعاؾت ش ْْ َكا َْ ِبل ٍْ فَِي َّ ََٙتَضُبقم٘ لههِشٙ

ّْ ًََعل ٍْ  ّْ لهوهِٕ َقاه ٘ل َأَهٍْ َُل  َْْفْتحٌ ًِ َّ َُِقٌٚب َقاه ٘ل َأَهٍْ َُْغَتشْ٘يْس  َٗإي َْ ِهْوَلاِفضيٙ َكا

ّْ َْٙذَعككَى لهوهككٕم             ََْ٘ لْهقَِٚاًَككِٞ ََٗهكك ًِِِنَي َفاهوهككٕم َْٙشل ككٍم بَْٚككَِل ٍْ َٙكك ّْ لهٌْمككْؤ ََْوككْٚل ٍْ ٌََُْٗككَِْعل ٍْ ًِكك

ًَ ًِِِنَي َعِبٚ َّ ََْوٟ لهٌْمْؤ  .(2) زِهْوَلاِفضيٙ

 .بين إغطاٟٗن ومك فط ُٕ وت الؿاً : أٔضث اهلل ال الث
 .(3)غطاٟٗن وكط ظوَ غمٗىأُصٗن : ومك بٍٕ إ

غطاٟٗن ، كىا وت مثٕا آه فط ُٕ صًٕ آخطُٔ  ري بين إالصَٖ ٔض الطابع :

َّصٕلْ تعاؾت ش ًًْ٘ا آَخضيٙ  .(4)زَكَشِهَم ََٗأَْٗصثَِْآَا َق

انتطاز ٔضامثٛ انتػمىؽت ٧ضأ وكط ، ٔقرئضٚ أِمّا وػمىؽت  ارتاوؼ :
ٕبٛ ، فاُ صمت إشا كاُ وٍّي بقٗٛ آه فط ُٕ ٍؿتا فّٗي بقٗٛ آه فط ُٕ ٔأِن ال

َِّن ٍٖٺبل  مّٗي الٕقف ش ًًْ٘ا آَخضيٙ  ز ادتٕاب ٌعي وَ جّا  وٍّا :َق

التباَٖ وت ا٧ؾدام ٔادتٗن ، فكن صطُ وَ الٍاؽ ٔكن جٗن  : ا٧ٔؾت
 ٕ أوٛ.ِ
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تبسه ٔتغري انتمٛ ٔتٍعٓ أضأ وكط  َ الك اط ٔو ااِٗي الؿاطك     ال اٌٗٛ :
إؾت ًٖٕ القٗاوٛ ، ِٕٔ وَ وكازٖل الٕضامثٛ ، ٧ُ الٕضامثٛ إشا جاٞ  وَ  ٍس 
اهلل لتمت  مٜ ا٫ط٦و العواٌ٘ إ٥ وع ٔجٕز التدكٗل أٔ ا٫غتغٍاٞ ، 

ُّ ََْوكٟ   َُٗمضيٙكزم  فتكُٕ ِصٓ الٕضامثاٛ واَ وكاازٖل صٕلاْ تعااؾت ش      ْْ ٌَُمك َأ

ًٌُٞ ََُْٗذَعؤَمٍْ لهَْ٘لصيِثنَي َّ لْعتمْنِعف ٘ل ِفٛ لََْصضي ََُْٗذَعؤَمٍْ َأ٢ِ  .(1)زلههِشٙ

ظٔاه ومك آه فط ُٕ ، ٔ سً أِمٗتّي ٫غارتزاز انتماك لبٗااُ     ال ال ٛ :
صإٌُ ِٕٔ أُ ورياث انتمك ٔالٍعىٛ ٖتي ؿتؿ٠ٗٛ وَ  ٍس اهلل ، ٔأُ الصٙ ٖكط 

ك ط ٔستاضبٛ الٍبٕٚ ٖػتأقن غمٺاٌْ ٥ٔ ٖعٕز إلْٗ ٔإؾت شضٖتاْ ، ٔوت   مٜ ال
صكٛ آه فط ُٕ إٌصاض ٔٔ ٗس لك اض صطٖـ ٔأُ أٖااوّي صمٗماٛ ٔوعاسٔزٚ واا     
زاوٕا عتااضبُٕ الاٍيب ستىاساپ قامٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ ٔغامي خاقاٛ ٔأٌّاي ٥          

ز أبٕ قتمكُٕ وَ الؿأُ ٔانتاه ٔادتٕٗف وعؿاض وا قتمك فط ُٕ ، فرٍٗىا أضا
ْٗ ٔآلْ ٔغمي وت وعطكٛ أذس ، غ ٗاُ التحّع حملاضبٛ الٍيب ستىس قمٜ اهلل  م

ٗكإُ زتىإع ادتاٗـ مث٦مثاٛ آ٥ب     أجط أل اؽت واَ ا٧ذاابٗـ ٔ ريِاي ل    اغت
 خمف وٕغٜ بألف ألف ضجن أٙ ومُٕٗ.، بٍٗىا غاض فط ُٕ ضجن

 إضازٚ التعسز وت ٔضامثٛ الٍعىٛ وَ جّا  : الػازؽ :
ٔلعان  ٔضامثٛ ومك ٌٔعي وكاط لقإً آخاطَٖ  اري آه فط إُ ،       ا٧ٔؾت :

ٌػاٞ آه فط ُٕ بعس ٦ِك فط ُٕ ٔجٍٕزٓ تعٔجَ العبٗس ، ٔأؾرتطَ  بعظ
عقس العٔد أٙ  قس إ٥ باشُ ظٔجتْ ٔاغتىط   مّٗي أُ ا٧وط بٗسَِ ٥ٔ ٖ

أِاان وكااط طاا٦ٖٕپ بااأُ ٖطجااع الطجاان اؾت ظٔجتااْ وت       سِااصٓ العااازٚ  ٍاا  
 .ِحطٖٛ( 845-764اض انتقطٖعٙ )ا٫غتؿاضٚ ٔإلْٗ أؾ

ِٔمك انتمك ٔذاؾٗتْ ٔأوطا٣ٓ ٔجٍٕزٓ ٔمل ٖبال ببماس    صاه ابَ ك ري :ٔ
اذتكاي وت تااضٖذ وكاط أٌاْ واَ       وكط غٕٝ العاوٛ ٔالط اٖا فصكط ابَ  باس 

                                                           

 .5غٕضٚ القكل  (1)
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شلك العواُ تػمط ٌػاٞ وكط  مٜ ضجاهلا بػبب أُ ٌػاٞ ا٧وطاٞ ٔالكرباٞ 
الػاٺٕٚ  ماّٗي ٔاغاتىط  ِاصٓ      تعٔجَ ؿتَ زٌَّٔ وَ العاوٛ فكاٌت هلَ

 .(1)غٍٛ ٌػاٞ وكط إؾت ٖٕوك ِصا
اڀي ا٫غ٦ً الكمٛ زاخان  ساوٛ ِصٓ الػٺٕٚ لٗػت قرٗرٛ فقس ٌٔاغت

ا٧غطٚ ٔأكطً انتطأٚ ، ٍِٔاك وَ ا٧وي وَ ٖكُٕ ؾأُ انتطأٚ فّٗا أك اط واَ   
 ٧وطاٞ ، ٌٔكاح العاوٛ ٧ظٔاجّي.ا ري أُ ٖكُٕ الػبب ٦ِك 

ٖٔااسه ارتاارب أ اا٦ٓ بٕجاإز  اوااٛ وااَ الٍاااؽ  ااري بااين إغااطاٟٗن قتكااَ 
تػدريِي لمىَّ ٔا٧ؾغاه ٔال ٦ذٛ خاقٛ بعس ض٣ٖٛ ا٩ٖا  ٔانتعحاعا   
الن تكُٕ وَ  اٖاتّا ا٫شُ نتٕغٜ بأُ ٖٮدطد بين إغطاٟٗن وعْ وَ وكاط  
 لٗكمرّي لعبازٚ اهلل ، ٔتمق٘ أذكاً اذت٦ه ٔاذتطاً ، ٔا٫ٌتقاه لمعٗـ وت
ا٧ضأ انتقسغٛ ٖٔتعاصاب ا٧ٌبٗااٞ فاّٗي ، ٔعتىمإُ البؿااضٚ باالٍيب ستىاس        

، بٍعٔه قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ٔغتربُٔ الٍاؽ  َ وهاوؽت آٖٛ البرث 
 .وكٗبٛ انتٕ  بكن إٌػاُ

ِٕٔ ٥ قتٍع وَ إضازٚ  (2) زَٗأََْٗصثَِْآَاش: جاٞ  ا٩ٖٛ بكٗغٛ انتان٘  ال اٌٗٛ

 .، ٔمشٕه ا٩ٖٛ لمرانط ٔانتػتقبن إضازٚ انتعٍٜ العاً ٧فطاز العواُ الٺٕلٗٛ
: تعسز الٕضامثٛ ٔالٍعي ، ف ٘ ا٩ٖٛ بؿاضٚ لمى٤وٍؽت بّا٦ك ك ااض   ال ال ٛ 

 صطٖـ ، ٔقرئضٚ الؿأُ ٔانتمك بٗس انت٤وٍؽت .
: ز اإٚ انتػاامىؽت ذتػااَ الكاا٦  وااع أِاان الكتاااب ، ٔوااَ    الطابعااٛ 

ََِِككا َٗبَْٚككَِل ٍْ َأاله      ضؾاارا  صٕلااْ تعاااؾت ش  ق ككْى َٙاَأْٓككَى لْهِلَتككاِب ََُعككاهَْ٘ل إيَهككٟ َكوٌَِككٍٞ َعككَ٘ل١ٍ بَْٚ

      ْْ ْي لهوهككِٕ َفككِي ّْ رمٗ َُْعبمككَز إياله لهوهككَٕ َٗال ُمْؾككضيَن ِبككِٕ َؽكك٣ًْٚا َٗال َُٙتِدككَش َبْعنمككَِا َبْعًنككا َأْصَباًبككا ًِكك

                                                           

 .1/274البساٖٛ ٔالٍّاٖٛ  (1)
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َََُْ٘ههككْ٘ل َفق ٘ه كك٘ل لْؽككَٔ ك ككىُّ َُْفككٍػ َسل٢َِقككٞ  التػاامٗي وااَ ادتىٗااع بااأُ ش(1) ززمٗل ِبأَُُككا ًمْغككوٌِم٘

ٌَِْ٘ت  .(2) زَسل٢ِقَٞ  لْه

 حبش ػسفبًٔ
ٔوت ا٩ٖٛ ز ٕٚ لمىػمىؽت لٍؿط لٕاٞ الػمي ٔؾآبٗب الطأفٛ بؽت الٍاؽ ، 
ٔا٫وتٍاع  َ ا٫نطاض بالغري ٔ َ الامي ، ف ٘ ا٩ٖٛ إخباض  َ وغازضٚ كن 

، ٔالرب ٔال اجط اذتٗاٚ السٌٗا ٔأُ ج٦ٗپ جسٖساپ ٖأت٘ واَ   وَ انت٤وَ ٔالكافط

ًََٗكا  بعسِي لتتٕجْ هلي آٖٛ البرث بقإٌُ شٔو وطاضٚ انتٕ  ، صاه تعااؾت ش 

َْ ّْ ًُِت فَٔمٍْ لْهَداِهزمٗ ّْ َقْبِوَم لْهدمْوَز َأفَِيْٙ  .(3)زَدَعوَِْا ِهَبَؾٍض ًِ

إُ ستىساپ لَ صاه :  أُ بعظ انتػمىؽتٔصٗن وت غبب ٌعٔه ا٩ٖٛ أ ٦ٓ )
ٔغمي ، فأٌكطٓ ٌٔعلت ٔآلْ قتٕ  ٔإفتا شتمس فبمغ شلك الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ 

 .(4)(ِصٓ ا٩ٖٛ

ك كىُّ َُْفكٍػ َسل٢َِقكٞ     ٖٔتدص الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغامي واَ صٕلاْ تعااؾت ش    

ٌَِْ٘ت  ، ذحٛ وَ جّا  :(5)زلْه

 إٌصاض الصَٖ ك طٔا . ا٧ٔؾت :
 تكسٖل إخباضٓ  َ الًٕٗ ا٩خط. ال اٌٗٛ :
 بعس انتٕ . ز ٕٚ الٍاؽ لمت كط ؿتا ال ال ٛ :

 اع إؾت  امل آخط ِٕٔ  امل ارتمٕز.فأخرب  خاـتٛ ا٩ٖٛ بأٌّا زاض وت
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فىاااَ أضاز ارتمااإز وت الاااسٌٗا فعمٗاااْ أُ ظتتّاااس بٺا اااٛ اهلل  اااع ٔجااان  
أٔ لٗ ااإظ باااارتمٕز وت الٍعاااٗي انتٺمااال ، فماااٗؼ وت ا٩خاااطٚ تعاااب أٔ  ٍااااٞ  

 تكالٗف.
ٔانتااااإ  وت ال مػااااا ٛ ِااااإ بمااااإغ ٌقٺاااااٛ الااااا٦  ااااإزٚ إؾت اذتٗااااااٚ 

ؾت اذتٗاااااٚ الااااسٌٗا ٔالعحااااع الؿدكاااا٘ التاااااً  ااااَ الطجاااإع إ  الااااسٌٗا ،

ْي   ِٔاااإ الااااصٙ ٖتحمااااٜ بقٕلااااْ تعاااااؾت ش      َهَعوِّكككككٛ  *َقككككاَي َصبِّ لْصِدعمكككك٘

ّْ ََٗصل٢ِٔيككككٍْ َبككككْضَطٌذ إيَهككككٟ   ًَِٗكككك َه إئَُُككككا َكوٌَِككككٌٞ ٓمككككَ٘ َقا٢ِو َٔككككا  ٌَٚككككا ََُضْكككككتم َككككك ٌَْْككككىم َفككككاِهًشا ِف َأ

َْ َْ٘ي ٙمْبَعجم٘  .(1)زَٙ

ا٩ٖاااٛ أ ااا٦ٓ ،   لٗكااإُ واااَ وكاااازٖل الاااربظر الاااصٙ تاااسه  مٗاااْ       
فٗتٕصاااف ٌااابظ القماااب ، ٔتػاااكَ ذطكاتاااْ ، ٔتٍقٺاااع ناااطباتْ ، مثاااي        

مااال الاااسواغ ، ٔأمثبتااات الترطٖاااا  الٺبٗاااٛ  ٍٖٔغٔضٚ السوٕٖاااٛ تتٕصاااف الاااس
اذتسٖ اااٛ أُ بعاااظ خ٦ٖاااا ا٫ٌػااااُ تبقاااٜ ٌؿاااٺٛ ٧ٖااااً أٔ أغاااابٗع بعاااس   

 .انتٕ  
لٗاااااْ ٔوػاااااتىعْ واااااَ  ٔواااااَ خكااااااٟل القاااااطآُ أٌاااااْ ٖعكاااااي تا   

الٗاااأؽ ٔالقٍااإط ، فااااشا ابتاااسأ  آٖاااٛ البراااث با٫خبااااض  اااَ تغؿااا٘        
انتااااإ  ٔوغاااااازضٚ الاااااسٌٗا لمٍااااااؽ كتٗعااااااپ فاٌّاااااا تهاااااىٍت البؿااااااضٚ 

ٔلكااااَ ِااااصٓ البؿاااااضٚ لٗػاااات    ، بادتٍااااٛ ٔالمبااااث الااااساٟي وت الٍعااااٗي    
  اوٛ ٧ِن ا٧ضأ.

فقاس  إش أخرب  آٖٛ البرث أٌّا خاقاٛ ؿتاَ ظذاعح ٔأبعاس  اَ الٍااض ،       
بعاز ِٕٔ ا٫قتاُ ٔالعىن اٞ  آٖا  القطآُ لتدرب  َ الػبٗن إؾت ِصا ا٫ج

 .الكاحل

                                                           

 .100-99غٕضٚ انت٤وٍُٕ  (1)
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ٔمل تقن آٖٛ البرث )ٔوَ تعذعح ( ٧ُ ِصٓ العذعذٛ ٔكن ذطكٛ وت 
ا٩خطٚ ٥ تكُٕ إ٥ ؿتؿ٠ٗٛ ٔإشُ وَ اهلل  ع ٔجن ، ٧ُٔ ا٫بعاز  َ الٍاض 

 ٌٕع ذكي ٔجعاٞ .

 لبْٔٛ آٌبد ادلٛد
آٖاا   سٖاسٚ واَ القاطآُ ، ٥ٔ ٍٖركاط شكاطٓ بم ا         لقس شكط انتٕ  وت 

ََٗهكْ٘  انتٕ ، فقس ٖأت٘ بأل ا  أخطٝ وطازفاٛ لمىإ  ، كىاا وت صٕلاْ تعااؾت ش     

َٓٔمٍْ ََٗأْرَبكاَصٓمٍْ َٗسمٗق ك٘ل َْكَشلَب     َْ ٗمدم٘ ٢ََِلَٞ  َْٙنضيبم٘ َّ َكَفضمٗل لهٌَْ ََُض٠ إيْس َٙتََ٘فهٟ لههِشٙ

 . (1) زلْهَشضيٙقي

ا٩ٖٛ أُ انتٕ  لٗؼ أمثاطاپ طبٗعٗااپ لعحاع إ هااٞ الباسُ  اَ       إش تبؽت ِصٓ 
اذتطكٛ ، إفتا ِٕ ؿتؿ٠ٗٛ وَ  ٍس اهلل ، ٔأُ الٍااؽ ٖتبااٍُٖٕ وت أٔاُ ٔكٗ ٗاٛ    
صبظ الطٔح  ػب غٍدٗٛ ا٧فعاه وت السٌٗا ، لصا فىَ إ حاظ آٖٛ البراث  

ٌَِْ٘تٔضٔزِا بصكط شٔو انتٕ  بقٕلْ تعاؾت ش  .(2) زك ىُّ َُْفٍػ َسل٢ِقَٞ  لْه

ُْ ٔٔضز  ا٫ؾاضٚ إؾت انتٕ  بكٗغٛ ال عن انتان٘ ، صااه تعااؾت ش   إي

٢ََِلَِٞ َٗلهُِاؼي َأدٌَِْعنَي ِٕ َٗلهٌَْ َِٞ  لهوه ٍْ َهْع ْٚٔي ٍْ ك فهاٌص أ َْٗه٣ِمَ ََْو ًََٗاُم٘ل َٗٓم َّ َكَفضمٗل  ٔوت  (3) زلههِشٙ

ٌَََ َْوَْٚككِٕ َٙكك ٗػااٜ  مٗااْ الػاا٦ً ٔضز صٕلااْ تعاااؾت ش ََْ٘ ٙمْبَعككحم ََٗعكك ََٗٙكك ََْ٘ ٌَٙمكك٘تم  ََٗٙكك ََْ٘ ٗمِهككَز 

 . (4)زسًَّٚا

                                                           

 . 50غٕضٚ ا٧ٌ اه  (1)
 .35غٕضٚ ا٧ٌبٗاٞ  (2)
 .161غٕضٚ البقطٚ  (3)
 .15غٕضٚ وطٖي  (4)
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ٌَِْ٘تٔوت ا٩ٖٛ أ ٦ٓ وكساو لمعىًٕ وت صٕلْ تعاؾت ش وت  (1) زك ىُّ َُْفٍػ َسل٢ِقَٞ  لْه

آٖٛ البرث بأُ انتٕ  ٥بس ٔأُ ٖأت٘  مٜ  ٗػٜ  مْٗ الػ٦ً ، ٔإُ ضفعْ إؾت 
 الػىاٞ ٥ قتٍع وَ وٕتْ.
ٍٖاعه  ٗػاٜ اباَ واطٖي     ٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ ٔغامي )   ٔ َ ضغٕه اهلل قام 

 .(2) (فٗىكث وت الٍاؽ أضبعؽت غٍٛ

ُ٘م٘لكىا ٔضز فعن ا٧وط ش ق كْى  زوت القطآُ وطتؽت ، كىا وت صٕلاْ تعااؾت ش  ًم

ُْ لهوهَٕ َِْوٌٍٚ ِبَشلِت لهقُّزمٗصي ُ٘م٘ل ِبغَِْٚعل ٍْ إي َّ ٔصٕلْ تعاؾت ش (3) زًم َأَهٍْ ََُض إيَهٟ لههِشٙ

ُْ لهوهَٕ َهشمٗ َفْنَخَضدم ُ٘م٘ل ثمٍُ َأسَْٚآمٍْ إي ٌَِْ٘ت َفَقاَي هَٔمٍْ لهوهٕم ًم ٍْ َٗٓمٍْ أ ه ٌ٘  َسَشَص لْه ّْ رَِٙاصيِٓ ٍى ٘ل ًِ

َْ ُّ َأْكَجَض لهُِاؼي ال َْٙؾل ضمٗ  .(4) زََْوٟ لهُِاؼي ََٗهِل

ا٩ٖا  ٔكن وطٚ ٖصكط فّٗا )انتٕ ( وت القطآُ لْ ز٥٥  خاقٛ ، ٔوَ 
 الن شكط فّٗا انتٕ  :

َْ  : صاه تعاؾت شا٧ٔؾت ِٕٚ ظ و ٌَاٌت ََٗصٌْْز ََٗبْضٌق َْٙذَعو ٘ ّْ لهغٌَُا١ِ ِف َأْٗ َكقٍَِّٚب ًِ

َّ ٌَِْ٘ت َٗلهوهٕم ًمِشٌٚط ِباْهَلاِفضيٙ ّْ لهقَُ٘لِْقي َسَشَص لْه  .(5)زَأَفاِبعَٔمٍْ ِفٛ آَسلُِٔيٍْ ًِ

ّْ         ق كْى إي صااه تعااؾت ش   ال اٌٗٛ : ِِْْكَز لهوهكِٕ َخاِهَقكًٞ ًِك ْْ َكاَُكْت َهل كٍْ لهكُزلصم لآلِخكضَٝ  

ْْ ك ِتمٍْ َفاِرِقنَي ٌََْ٘ت إي ُِْ٘ل لْه ْي لهُِاؼي َفتٌََ  .(6)زرمٗ

                                                           

 .35غٕضٚ ا٧ٌبٗاٞ  (1)
 .3/290السض انتٍ ٕض  (2)
 .119غٕضٚ آه  ىطاُ  (3)
 .243غٕضٚ البقطٚ  (4)
 .19غٕضٚ البقطٚ  (5)
 .94غٕضٚ البقطٚ  (6)
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َْ صاه تعاؾت ش ال ال ٛ : ِٕٚ ًَا َُْعبمزمٗ ٌَْ٘تم إيْس َقاَي ِهبَِِ أََْ ك ِتمٍْ ؽمََٔزل١َ إيْس َسَنَض َْٙعق َ٘ب لْه

ّْ َبْع ّم هَٕم ًِ ٜ َقاه ٘ل َُْعبمزم إيهََٔمَ َٗإيهََٕ آَبا٢َِم إيْبَضلٍَِٓٚ َٗإيعٌَْاَِْٚى َٗإيْعَشاَق إيهًَٔا َٗلِسًزل ََُْٗش ِز

َْ  .(1)زًمْغوٌِم٘

ُٚٞ     صاه تعاؾت ش الطابعٛ : ْْ َُكَضَن خَْٚكًضل لهَِْ٘فك ٌَْ٘تم إي ك ِتَب َْوَْٚل ٍْ إيَسل َسَنَض َأَسَزك ٍْ لْه

 .(2)زّي َٗلََْقَضِبنَي ِباهٌَْْعضمِٗ  َسقًّا ََْوٟ لهٌْمُتِقنَيِهوَْ٘لِهزَْٙ

ّْ رَِٙكاصيٍِْٓ َٗٓمكٍْ أ ه كٌ٘       صاه تعاؾت ش ارتاوػٛ : َّ َخَضدمك٘ل ًِك َأَهٍْ ََُض إيَهٟ لههِشٙ

ُْ لهوهَٕ َهشمٗ َفْنكٍى ََْوكٟ ل   ُ٘م٘ل ثمٍُ َأسَْٚآمٍْ إي ٌَِْ٘ت َفَقاَي هَٔمٍْ لهوهٕم ًم ُّ َأْكَجكَض    َسَشَص لْه هُِكاؼي ََٗهِلك

َْ  .(3)زلهُِاؼي ال َْٙؾل ضمٗ

ْٖ٘م َفَقكْز      صاه تعاؾت شالػازغٛ :  ْْ َُْوَقك ّْ َقْبكىي َأ ُِْْ٘ لهٌَْكَْ٘ت ًِك ََٗهَقْز ك ِْتمٍْ َُتٌََ

َْ ٖ٘م َٗأَُْتمٍْ َُِْع ضمٗ  .(4)زَصأَْٙتمٌم

َّ َقاه ٘ل هِِيخَْ٘لُِٔيٍْ صاه تعاؾت ش الػابعٛ : ََٗقَعزمٗل هَْ٘ َأَطاْمَُ٘ا ًَا ق ِتو ٘ل ق ْى َفاْرَص١مٗل لههِشٙ

ْْ ك ِْتمٍْ َفاِرِقنَي ٌََْ٘ت إي ّْ أَُْف ِغل ٍْ لْه  .(5)زَْ

ّْ صاه تعاؾت ش ال اوٍٛ : ًَِٞ فٌََ ََْ٘ لْهقَِٚا َْ أ دمَ٘صك ٍْ َٙ ٌَِْ٘ت َٗإيٌَُُا ُمَ٘فهْ٘ ك ىُّ َُْفٍػ َسل٢ِقَٞ  لْه

ّْ لهُِاصي َٗ ًََٗا لْهشََٚاٝ  لهزَُُّْٚا إياله ًََتاعم لْهغمضمٗصيطمْسظيَح َْ َُِٞ َفَقْز َفاَط   .(6)زأ ْرِخَى لْهَذ

                                                           

 .133غٕضٚ البقطٚ  (1)
 .180غٕضٚ البقطٚ  (2)
 .248غٕضٚ البقطٚ  (3)
 .143غٕضٚ آه  ىطاُ  (4)
 .168غٕضٚ آه  ىطاُ  (5)
 .185غٕضٚ آه  ىطاُ  (6)
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ّْ َُِغكا٢ِل ٍْ َفاْعَتْؾكٔيزمٗل    صاه تعاؾت شالتاغعٛ :  َهُِٛ َٙأُِْنَي لْهَفاِسؾََٞ ًِك َٗله

ُّ ِفٛ لْهبم ْْ ؽَٔيزمٗل َفأًَِْغل ٘ٓم ًِِْل ٍْ فَِي ُّ َأْصَبعًَٞ  ْٚٔي ُّ ََْو ٚمِ٘ت َسُتٟ َٙتََ٘فهآم

ًَ ُّ َعِبٚ ٌَْ٘تم َأْٗ َْٙذَعَى لهوهٕم هَٔم  .(1)زلْه

َْ لهُغك٣َِّٚاِت َسُتكٟ إيَسل      صاه تعاؾت شالعاؾطٚ :  َّ َٙعٌَْو ك٘ َٗهََْٚغْت لهتَُْ٘بكٞ  ِهوهكِشٙ

َْ ُ٘م٘ َّ ٌَٙم َْ َٗال لههِشٙ ٌَْ٘تم َقاَي إيُِّٛ ُمْبتم لآل ٍْ لْه َٗٓمٍْ ك فهاٌص أ َْٗه٣َِم َأَْْتزَُْا  َسَنَض َأَسَزٓم

ًٌٚا  .(2)زهَٔمٍْ ََْشلًبا َأِه

ٌَْ٘تم َٗهَْ٘ ك ِتمٍْ ِفٛ بمضمٍٗز ًمؾَُٚزٍَٝ صاه تعاؾت ش اذتازٖٛ  ؿطٚ : ٌََِا َُل ُ٘م٘ل ٙمْزصيكٍُّْ لْه أَْٙ

 ْْ ِٕ َٗإي ِِِْْز لهوه  ّْ ٌٞ َٙق ٘ه ٘ل َٓشِِٖ ًِ ْْ ُمِقبْٔمٍْ َسغََِ ِِِْْزَن َٗإي  ّْ ُمِقبْٔمٍْ ع٣ٌََِّٚٞ َٙق ٘ه ٘ل َٓشِِٖ ًِ

َْ َسِزًٙجا َْ َْٙفقَٔم٘ َْ٘ي ال ََٙلارمٗ ِِِْْز لهوهِٕ فٌََايي َٓؤمال١ِ لْهَق  ّْ  .(3)زق ْى ك َى ًِ

ّْ ٙمَٔاِدْض ِفٛ َعكِبٚىي لهوهكِٕ َِٙذكْز ِفكٛ لََْصضي     صاه تعاؾت ش ال اٌٗٛ  ؿطٚ : ًََٗ

ٌَْ٘تم َفَقْز ًمَضلنًٌَا َكِجرًيل َٗ ّْ بَْٚتِِٕ ًمَٔاِدًضل إيَهٟ لهوهِٕ ََٗصعم٘هِِٕ ثمٍُ ٙمْزصيكْٕم لْه ّْ َْٙدضمْز ًِ ًََٗ َععًَٞ 

ًٌٚا َْ لهوهٕم َنف ً٘صل َصِس  .(4)زََٗقَع َأْدضمٖم ََْوٟ لهوهِٕ ََٗكا

ْ٘   صاااه تعاااؾت ش  ال ال ااٛ  ؿااطٚ :  تم ِسككنَي َؽككَٔارَٝ  بَْٚككِِل ٍْ إيَسل َسَنككَض َأَسككَزك ٍْ لهٌَْكك

ُِٞٚ  .(5)زلهَِْ٘ف

                                                           

 .15غٕضٚ الٍػاٞ  (1)
 .18غٕضٚ الٍػاٞ  (2)
 .78غٕضٚ الٍػاٞ  (3)
 .100غٕضٚ الٍػاٞ  (4)
 .106غٕضٚ انتاٟسٚ  (5)
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ٌَِْ٘تصاه تعاؾت ش الطابعٛ  ؿط : ٍْ ًمِقٚبَٞ  لْه ٍْ ِفٛ لََْصضي َفَأَفاَبْتل   .(1)زأَُْتمٍْ َمَضْبتم

ََُ٘فهْتكٕم صمعمكو َِا َٗٓمكٍْ ال    صاه تعاؾت ش ارتاوػٛ  ؿطٚ : ٌَْ٘تم  َسُتٟ إيَسل َدا١َ َأَسَزك ٍْ لْه

َْ  .(2)زٙمَفضِّط ٘

َْ ِفككٛ نٌََككَضلِت   صاااه تعاااؾت ش  :الػازغااٛ  ؿااطٚ   ََٗهككْ٘ َُككَض٠ إيْس لهعهككاهٌِم٘

ٌَِْ٘ت  .(3)زلْه

َْ إيَهككككٟ لهٌَْككككِْ٘ت َٗٓمككككٍْ صاااااه تعاااااؾت ش الػااااابعٛ  ؿااااطٚ : َكَأٌَُُككككا ٙمَغككككاق ٘

َْ  .(4)زَِٙع ضمٗ

ّْ َبْعكِز لهٌَْكِْ٘ت        صاه تعاؾت ش ال اوٍٛ  ؿطٚ : َْ ًِك ّْ ق ْوكَت إيُُل كٍْ ًَْبعم٘ثمك٘ ََٗهك٣ِ

ْْ ََٓشل إياله ِعْشٌض ًمِبنٌي َّ َكَفضمٗل إي ُّ لههِشٙ  .(5)زهََٚق َ٘ه

ّْ ك ككىِّ     صااه تعاااؾت ش  التاغاعٛ  ؿااطٚ :  ََٙتَذُضْمكٕم َٗال ََٙلككارم ٙمِغكٚغمٕم ََٗٙأُِْٚكِٕ لهٌَْككْ٘تم ًِك

ّْ ََٗصل٢ِِٕ ََْشلٌب َنِوٌٚغ ًَِٗ ٌٍَِّٚت  ًََٗا ٓمَ٘ ِب  ٍْ  .(6)زًََلا

َِْٚككا    صاااه تعاااؾت ش العؿااطُٔ : ََُْٗبو كك٘ك ٍْ ِباهُؾككضِّ َٗلْهدَْٚككضي ِفتَِْككًٞ َٗإيَه ك ككىُّ َُْفككٍػ َسل٢َِقككٞ  لهٌَْككِْ٘ت 

َْ  .(7)زُمْضَدعم٘

                                                           

 .106غٕضٚ انتاٟسٚ  (1)
 .61غٕضٚ ا٧ٌعاً  (2)
 .93غٕضٚ ا٧ٌعاً  (3)
 .6غٕضٚ ا٧ٌ اه  (4)
 .7غٕضٚ ِٕز  (5)
 .17غٕضٚ ابطاِٗي  (6)
 . 35غٕضٚ ا٧ٌبٗاٞ  (7)
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َسُتككٟ إيَسل َدككا١َ َأَسككَزٓمٍْ لهٌَْككْ٘تم َقككاَي َصبِّ   صاااه تعاااؾت ش اذتازٖااٛ ٔالعؿااطُٔ :

ْي  .(1)زلْصِدعم٘

َْك ىُّ َُْفٍػ صاه تعاؾت ش ال اٌٗٛ ٔالعؿطُٔ : َِْٚا ُمْضَدعم٘ ٌَِْ٘ت ثمٍُ إيَه  .(2)زَسل٢ِقَٞ  لْه

ٌَِْ٘ت لههِشٜ ٗمكَِّى ِبل ٍْ ثمٍُ إيَهٟ صاه تعاؾت ش ال ال ٛ ٔالعؿطُٔ : ق ىْ َٙتََ٘فهاك ٍْ ًََوم  لْه

َْ  .(3)زَصبِّل ٍْ ُمْضَدعم٘

ْْ َفكَضصْ  صاه تعاؾت ش الطابعٛ ٔالعؿطُٔ : ّْ ََِْٙفَعل ٍْ لْهِفكَضلصم إي ّْ  ق ْى َه ُمٍْ ًِك

ًَ َْ إياله َقِوٚ ٌَِْ٘ت َأْٗ لْهَقْتىي َٗإيًسل ال ُمٌَُتعم٘  .(4)زلْه

ّْ صاه تعاؾت ش ارتاوػٛ ٔالعؿطُٔ : ًِ ِْٕٚ ْْٚمِمٔمٍْ َكاههِشٜ ٙمْغَؾٟ ََْو َُزمٗصم َأ

ٌَِْ٘ت  .(5)زلْه

ٌََْ٘ت ًَا َرههصاه تعاؾت ش الػازغٛ ٔالعؿطُٔ : ِْٕٚ لْه َِْٚا ََْو ُِِٕ إياله َفوٌَُا َقَن ًَْ٘ ٔمٍْ ََْوٟ 

َْ لْهغَْٚكَب ًَكا َهِبجمك          ْْ َهكْ٘ َككاُم٘ل َْٙعوٌَمك٘ ُّ َأ َُِٚكْت لْهِذك َُٕم َفوٌَُا َخكُض ََُب ٘ل َرلبُٞ  لََْصضي َُْأك ىم ًَِِغَأ

 .(6)زِفٛ لْهَعَشلِب لهٌْمٔينيي

                                                           

 .99غٕضٚ انت٤وٍُٕ  (1)
 .57غٕضٚ العٍكبٕ   (2)
 .11غٕضٚ الػحسٚ  (3)
 .16غٕضٚ ا٧ذعاب  (4)
 .19غٕضٚ ا٧ذعاب  (5)
 .14غٕضٚ غبأ  (6)
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ًَْ٘صاه تعاؾت ش الػابعٛ ٔالعؿطُٔ : ََُْف َػ ِسنَي  ٟ ل ٛ َهٍْ لهوهٕم َٙتََ٘فه َُِٔا َٗلههِت

َْٚٔا لهٌَْكَْ٘ت َٗٙمْضِعكىم لْهكأ ْخَض٠ إيَهكٟ َأَدكٍى       ًَِٔا فَٚمٌِْغم  لههِتٛ َقَنٟ ََْو ًََِا ٌَُمْت ِفٛ 

َْ ٍَْ٘ ََٙتَفلهضمٗ ُْ ِفٛ َسِهَم آلَٙاٍت ِهَق  .(1)زًمغًٌَّٟ إي

َٚٔكا لهٌَْكَْ٘ت إياله    صاه تعااؾت ش  ال اوٍٛ ٔالعؿطُٔ : َْ ِف َُْ٘كَٞ لْهكأ َٗهٟ   ال َٙكشمٗق ٘ لهٌَْ

 .(2)زَََٗٗقآمٍْ ََْشلَب لْهَذِشٍٚي

ًَِمككككك٘ل َهكككككْ٘ال    صااااااه تعااااااؾت ش  التاغاااااعٛ ٔالعؿاااااطُٔ :  َّ آ ََٗٙق ككككك٘يم لههكككككِشٙ

َّ ِفككككٛ  َٚٔككككا لْهِقَتككككايم َصأَْٙككككَت لههككككِشٙ ُمظَِّهككككْت عمكككك٘صٌَٝ َفككككِيَسل أ ُظيَهككككْت عمكككك٘صٌَٝ ًمْشلٌََككككٌٞ َٗسمِكككككَض ِف

 ٗ ّْ لهٌَْككككِْ٘ت َفككككَأَْٗهٟ     ق و كككك٘بِٔيٍْ ًَككككَضٌض َِٙع ككككضم ِّ َْوَْٚككككِٕ ًِكككك َْ إيهَْٚككككَم ََُعككككَض لهٌَْْغِؾكككك

 .(3)زهَٔمٍْ

ِْٕم َُِشٚزمصاه تعاؾت ش ال ٦مثُٕ : ٌَِْ٘ت ِباْهَشقِّ َسِهَم ًَا ك َِْت ًِ  .(4)زََٗدا١َْت َعْلضَٝ  لْه

ًََٗككا َُ صاااه تعاااؾت ش اذتازٖااٛ ٔال ٦مثاإُ : ّم َقككُزصَُْا بَْٚككَِل ٍْ لهٌَْككَْ٘ت  ّم َُْشكك ْشكك

 .(5)زبٌَِْغبمِ٘قنَي

                                                           

 .42غٕضٚ العوط  (1)
 .56غٕضٚ السخاُ  (2)
 .20غٕضٚ ستىس  (3)
 .15غٕضٚ و  (4)
 .60غٕضٚ الٕاصعٛ  (5)
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ْْ    صاااااه تعاااااؾت ش  ال اٌٗااااٛ ٔال ٦مثاااإُ :  َّ َٓككككارمٗل إي ق ككككْى َٙاأََُّٙٔككككا لههككككِشٙ

ْْ ك ِككككككتمٍْ      ٌَُِككككككْ٘ل لهٌَْككككككَْ٘ت إي ْي لهُِككككككاؼي َفَت ّْ رمٗ ٌَْْككككككتمٍْ أَُُل ككككككٍْ َأْٗهَِٚككككككا١م ِهوهككككككِٕ ًِكككككك َط

 .(1)زَفاِرِقنَي

ُْ لهٌَْك  صااه تعااؾت ش   ال ال ٛ ٔال ٦مثُٕ : ًِِْكٕم فَِيُُكٕم     ق كْى إي  َْ َْ٘ت لههكِشٜ َُِفكضُّٗ

َْ إيَهٟ َْاِهٍي لْهغَِْٚب َٗلهؾَُٔارَِٝ  َْ إيَهٟ َْاِهٍي لْهغَِْٚب َٗلهؾَُٔارَِٝ ثمٍُ ُمَضرُّٗ ٍْ ثمٍُ ُمَضرُّٗ ََِقٚل  ًم

َْ  .(2)زفَٚمَِب٣ِّمل ٍْ بٌَِا ك ِتمٍْ َُعٌَْو ٘

ْْ       َٗأَُِْفق ٘لصاه تعاؾت ش الطابعٛ ٔال ٦مثُٕ : ّْ َقْبكىي َأ ّْ ًَكا َصَطقَِْكاك ٍْ ًِك ًِك

ٌَْ٘تم فََٚق ٘يَ َصبِّ هَْ٘ال َأُخْضَُِِٛ فََٚق َ٘ي َصبِّ هَْ٘ال َأُخْضَُِِٛ إيَهٟ َأَدٍى َقضيٍٙب  َٛ َأَسَزك ٍْ لْه َٙأُِْ

ّْ لهُقاِهِشنَي ًِ ّْ  .(3)زَفَأُفُزَق ََٗأك 

ِشٜ بَِٚكزِِٖ لهٌْمْوكم  َٗٓمكَ٘ ََْوكٟ ك كىِّ      ََُبكاَصَن لههك  صاه تعاؾت ش ارتاوػٛ ٔال ٦مثُٕ :

١ٍْٛ َقككِزٌٙض  ًَ َٗٓمككَ٘ لْهَعظيٙككظم    *َؽكك ٌََْكك ّم  لههككِشٜ َخَوككَق لهٌَْككَْ٘ت َٗلْهشََٚككاَٝ هَِْٚبو ككَ٘ك ٍْ أَُّٙل ككٍْ َأْسَغكك

 .(4)زلْهَغف ٘صم

كىا ٔضز  وازٚ )وٕ ( بكٗغ  سٖسٚ أخطٝ وٍّا )وٕتكي(ٔ)وٕتّا ( 
 ٔ)وٕتتٍا( ٔ)أوٕا ( .

ٔٔضز ل اا  )انتاإتٜ ( وت القااطآُ غاابع  ؿااطٚ وااطٚ وٍّااا صٕلااْ تعاااؾت        

َْش  . (1) زَكَشِهَم ُمْدضيزم لهٌََُْْٟ٘ َهَعوهل ٍْ ََُشكهضمٗ

                                                           

 .6غٕضٚ ادتىعٛ  (1)
 .8غٕضٚ ادتىعٛ  (2)
 .10غٕضٚ انتٍافقُٕ  (3)
 .2-1غٕضٚ انتمك  (4)
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ٔٔضز ل اا  شانتٗااتز وت القااطآُ غاابع وااطا  وٍّااا وااا غتاال ا٧ضأ    

ًٍَِّٚت َفَأسَْٚٔأذٗاِٞا ب هن وَ اهلل  ع ٔجن ، صاه تعاؾت ش َِْٚا َفغمقَِْاٖم إيَهٟ َبَوٍز 

ًََُِْ٘ٔا  . (2) زبِِٕ لََْصَض َبْعَز 

ًٌََكاُِٛ ِهوهكِٕ َصبِّ      ٔوت التٍعٖن ش ًََٗشَْٚكاٜ َٗ ََُِٛ َُٗمغمكِلٛ  ُْ َفك ق ْى إي

 .(3) زلْهَعاهٌَِنَي

 زتىٕع وازٚ وا  وت القطآُ امثٍتاُ ٔغتُٕ ٔواٟٛ وطٚ .

 لبْٔٛ أظئٍخ ادلعٍّني ٌمصد اَخسح
ز متؼ  ؿطٚ  وت القطآُ  مٜ ك طٚ َْٙغَأه ََُ٘م ِن ٖسه ٔضٔز صٕلْ تعاؾت ش

 ز وطتؽت وت القطآُ.َْٙغَتْفتمََُ٘مِصا الػ٤اه ، ادتٕاب ٌعي ، كىا ٔضز ل   ش

انتػامىُٕ الاٍيب قامٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ        ٍّاا ِٔن وت ا٧وٕض الان غاأه   

ك كىُّ َُْفكٍػ َسل٢َِقكٞ     ٔغمي هتا شكط وت القطآُ ؾٕاِس تسه  ماٜ تػامٗىّي بقاإٌُ ش   

ٌَِْ٘ت  ، ادتٕاب ٌعي ٔوٍْ :(4)زلْه

ًََ٘لِقٚتم ِهوُِاؼي َٗلْهَشرِّصٕلْ تعاؾت ش ا٧ٔؾت :  َٛ ِٞ ق ْى ِٓ ّْ لََِٓوه ، (5)زَْٙغَأه َُ٘مَ َْ

لبٗاُ أُ انتػمىؽت ٖتدصُٔ وَ ا٩ٖا  الكٌٕٗٛ وٍاغبٛ لمعبازٚ إش عتسز أٔاُ 

                                                                                                                                                

 .57غٕضٚ ا٧ طاب  (1)
 .9غٕضٚ فاطط  (2)
 .162غٕضٚ ا٧ٌعاً  (3)
 .185غٕضٚ آه  ىطاُ  (4)
 .189غٕضٚ البقطٚ  (5)
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ّْ الكااٗاً بط٣ٖااٛ ِاا٦ه ؾااّط ضوهاااُ لقٕلااْ تعاااؾت ش  َؽككٔيَز ًِككِْل ٍْ لهُؾككَْٔض فٌََكك

ٌْٕم  .ٕ التعٗؽتااا٦ٓ اذتخ  مٜ ضتاا، ٔشكط  ا٩ٖٛ أ (1)زَفوَْٚقم

ّْ    قٕلْ تعاؾت شاااخ كمّا لاااطاز وٍْ أؾّط اذتاأانت ًَ٘كاٌت فٌََك لْهَشرُّ َأْؽكٔمٌض ًَْعو 

ََ َصَفَح َٗال ف غمَ٘ق َٗال ِدَزلَي ِفٛ لْهَشرِّ  ُّ لْهَشرُ َف ٚٔي ٌْٕم لهوهٕم َفَضَض ِف ّْ خٍَْٚض َْٙعَو ًََٗا َُْفَعو ٘ل ًِ

ُْ خََْٚض لهُظلِر لهُتق٠َْ٘ َٗلُُق ُِ٘ٛ َٙاأ ِْٗهٛ لََْهَبكابِ  َ فمػا ٛ  اااا ، ٔو(2)زَََُٗظُٗرمٗل فَِي

 : ٕٓااالعبازٚ وت ا٧ضأ ٔج
صإٌُ كن وكساو لمعبازٚ إصطاض بالًٕٗ ا٩خط ِٔن انتطاز وا ٦پ   ا٧ٔه :
 وٺمقاپ أً خكٕم كن فطأ وٍّا . ٦ٚفطٖهٛ الك

مسعات  بَ أب٘ ٔصاام صااه :    غعسادتٕاب ِٕ ال اٌ٘ ، لصا ٔضز  َ  
غعسا ٖقٕه : كااُ ضجا٦ُ أخإاُ  ماٜ  ّاس ضغإه اهلل قامٜ اهلل  مٗاْ         
ٔغمي ، ٔكاُ أذسِىا أفهن وَ ا٩خط ، فتٕوت الصٙ ِإ أفهامّىا ، مثاي    
 ىط ا٩خط بعسٓ أضبعؽت لٗمٛ ، مثي تٕوت ، فصكط شلك لطغٕه اهلل قامٜ اهلل  

 ،أٔ مل ٖكاَ ٖكام٘    فهاٗمٛ ا٧ٔه  ماٜ ا٩خاط ، فقااه :    ٔغامي  ٔآلاْ   مْٗ 
 .: بمٜ صالٕا
ٔغمي :  ٔكاُ ٥ بأؽ بْ ، صالٕا : ٔآلْ صاه ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ  

 .ٌعي صاه : ٔوا ٖسضٖكي أٌٜ بمغت ق٦تْ 
ٔغامي  ٍاس شلاك : إفتاا و اان     ٔآلاْ  مثاي صااه ضغإه اهلل قامٜ اهلل  مٗاْ      

الكمٕا  كى ن ٌّط  ىط  صب بباب ضجن ، ٖقاتري فٗاْ كان ٖإً متاؼ      

                                                           

 .185غٕضٚ البقطٚ  (1)
 .197غٕضٚ البقطٚ  (2)
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إٌكاي ٥ تاسضُٔ واا بمغات باْ       ،لاك ٖبقا٘ واَ زضٌاْ     وطا  ، فىاشا تطُٔ ش
 .(1)ق٦تْ

صإٌُ أزاٞ ال طٖهٛ ؾاِس  ماٜ التػامٗي باأُ كان ٌ اؼ شاٟقاٛ        ال اٌ٘ :
 عامل وا بعس انتٕ .إصطاض بانتٕ  ، ٔ

كُٕ وَ وكازٖل آٖٛ البرث ٌُٕ العبازٚ ٔاصٗٛ وَ الٍاض ، لٗصا ال الث :
 حااظ القاطآُ كٌٕاْ    ، فىاَ إ  ض بأزاٞ ال طاٟظ العبازٖٛفىَ ظذعح  َ الٍا

١ٍْٛ ش ، فمىا شكط اهلل  ع ٔجان وت آٖاٛ البراث اذتاجاٛ إؾت     (2)زُِبَْٚاًُا ِهل ىِّ َؽك

، العذعذٛ وَ الٍاض أخرب غبراٌْ  مٜ أُ ال طاٟظ العبازٖٛ ٔاصٗٛ وَ الٍاض 
 ؾت ادتٍٛ.ٔغبٗن إ

صإٌُ ظذعذٛ العبس  َ الٍاض كان ٖإً باال طاٟظ ٔالتقإٝ ،      الطابع :
ذعح( ٔلٗؼ ِٕ شاتاْ  مت إفتا ٔضز  ا٩ٖٛ بكٗغٛ انتبين لمىحّٕه )ظٮفاُ ص

 .ٖعذعح ٌ ػْ
ٔادتٕاب ِصا قرٗس إش أُ ال طٖهٛ العبازٖٛ حتهط ًٖٕ القٗاوٛ لتؿّس 

عتهاط   لكاذبّا ، كىا ٖؿّس لاْ انتػاحس ٔانتٕناع الاصٙ قامٜ فٗاْ ، كىاا       
صطاٞٚ القطآُ وت تالْٗ ٔالعاون بْ ، لصا فاُ ٔجٕب القطآُ ًٖٕ القٗاوٛ لٗؿّس 

الك٦ٚ كن ضكعٛ ضلتٛ وَ اهلل بالعبااز ، ٔفهان  ااٗي وٍاْ ٧ٌّاا شخاريٚ       
 . ٚل٪خط

ْ  ٔأخطد ابَ أب٘ ؾٗبٛ ٔابَ الهاطٖؼ   مسعات   : اَ جاسٓ    (3) اَ أبٗا
ٔغمي ٖقٕه : قت ن القطآُ ًٖٕ القٗاوٛ ضج٦پ ٔآلْ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 

                                                           

 .14/241الٺرباٌ٘ / انتعحي ا٧ٔغط  (1)
 .89غٕضٚ الٍرن  (2)
غقط وَ انتؼت أ ٦ٓ :  َ  ىطٔ بَ ؾعٗب  َ أبْٗ ، ٔانتطاز  ىطٔ بَ ؾعٗب بَ  (3)

ستىس بَ  بس اهلل بَ  ىطٔ باَ العاام ، ٔا٧ك اط مل ٖاصوٕا  ىاطٔ باَ ؾاعٗب ،        
ٔلكَ ابَ ذحط صاه : أٌْ وسلؼ ، ٔوطاز اذتسٖث  َ أبْٗ  َ جسٓ أٙ اُ  ىطٔ 
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    ْ خكاىاپ فٗقإه : ٖاا ضب     ف٤ٗتٜ الطجن صس لتمْ فداالف أواطٓ ، فٗقاف لا
ٟهاا٘ ، ٔضكااب لتمتااْ إٖاااٙ فباا٠ؼ ذاااوم٘ تعااسٝ ذااسٔزٙ ، ٔنااٗع فطا 

 .وعكٗن ، ٔتطك طا ن 
فىا ٖعاه ٖقصب  مْٗ باذتحخ ذتٜ ٖقااه : فؿاأٌك ، فٗأخاص بٗاسٓ فىاا       

ٖطغمْ ذتٜ ٖكبْ  مٜ وٍداطٓ وت الٍااض ، ٖٔا٤تٜ بالطجان الكااحل صاس كااُ        
 .لتمْ ٔذ   أوطٓ ، فٗتى ن لْ خكىاپ زٌْٔ

فٗقاإه : ٖااا ضب لتمتااْ إٖاااٙ فر اا  ذااسٔزٙ ، ٔ ىاان ب طاٟهاا٘ ،    
قصب لْ باذتحخ ذتٜ ٖقااه  ٖعاه ٖٔاجتٍب وعكٗن ، ٔاتبع طا ن ، فىا 

: ؾأٌك بْ ، فٗأخص بٗسٓ فىا ٖطغمْ ذتٜ ٖمبػاْ ذماٛ ا٥غاتربو ، ٖٔعقاس     لْ
 .(1) مْٗ تاد انتمك ، ٖٔػقْٗ كأؽ ارتىط

َْ   ٔأختتىت آٖٛ )ا٧ِمٛ( با٧وط ٔالطجاٞ ش ، (2)زَٗلُُق ٘ل لهوهكَٕ َهَعوهل كٍْ ُمْفِوشمك٘

 .زَْٙغَأه ََُ٘مشآٖٛغٗأت٘ بٗاُ ٔت كٗن وت صإٌُ خاـتٛ 

ف ّٗا ؾاِس  مٜ أُ الغاٖٛ وَ الػ٤اه  َ ا٧ِمٛ ِ٘ العبازٚ ، ٔصكس 
القطبٛ إؾت اهلل ، ٔفّٗا ز ٕٚ مسأٖٛ إؾت التقٗس ؿتهاوؽت ا٫جابٛ ا٫هلٗٛ  َ 
ا٧غاا٠مٛ ، فرٍٗىااا ٍٖااعه اهلل  ااع ٔجاان ادتاإاب وت القااطآُ فاٌااْ ٖطٖااس وااَ   

 .ال ٦ح ، ٔفْٗ الٍحاح ٔالعىن ؿتهاوٍْٗ  انتػمىؽت

                                                                                                                                                

باَ  ىاطٔ ، أٙ مسااع     بَ ؾعٗب مسع وَ أبْٗ ، ٔأبٕٓ مسع واَ جاسٓ  باس اهلل   
اذت ٗس وَ جسٓ ، لصا ٌعتْ بعظ العمىاٞ بالهعٗف ٧ٌْ  ري وتكن ٔضٔٝ أبٕ زأز 

 سٖث  ىطٔ بَ ؾعٗب،  َ ألتس ، صاه : أقراب اذتسٖث إشا ؾا٣ٔا اذتحٕا 
 .5/168/ غريٚ ا ٦ً الٍب٦ٞ  َ أبْٗ،  َ جسٓ، ٔإشا ؾا٣ٔا، تطكٕٓ

 .4/165السض انتٍ ٕض  (1)
 .189غٕضٚ البقطٚ  (2)
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ّْ لََِٓوهِٞش ٔآٖٛ ِ٘ أٔه آٖٛ وَ آٖا  ٖػاألٌٕك وت ٌااي   ، (1)زَْٙغَأه ََُ٘م َْ

القطآُ لبٗاُ لٺف اهلل وت ت بٗت فطٖهٛ ذخ البٗت اذتطاً ٔال إظ باال ٕاب   
  مٜ أزاْٟ.

ٔغامي  ٔآلاْ  أُ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔ َ جابط بَ  بس اهلل ا٧ٌكاضٙ 
ِصا البٗت ز اوٛ وَ ز اٟي ا٫غ٦ً ، فىَ ذخ البٗت ، أٔ ا تىاط   صاه : 

فّٕ ناوَ  مٜ اهلل ، فذُ وا  أزخمْ ادتٍٛ ، ٔإُ ضزٓ إؾت أِمْ ضزٓ بأجط 
 .(2)ٔ ٍٗىٛ

ّي صٕلْ تعاؾت ش ال اٌٗٛ : ّْ خٍَْٚض َفِووَْ٘لِهزَْٙ َْ ق ْى ًَا َأَُفْقتمٍْ ًِ َْٙغَأه ََُ٘م ًَاَسل ٙمِِفق ٘

ُْ لهوهَٕ َٗلََْقَضِب ّْ خٍَْٚض فَِي ًََٗا َُْفَعو ٘ل ًِ ّي لهُغِبٚىي  نيَ َٗلهََْٚتاًَٟ َٗلهٌََْغاِكنيي َٗلْب

، وَ خكاٟل ا٫ٌػااُ ذباْ لمىااه ٔ اسً ت طٖٺاْ باْ ، ٖٔٮقابس        (3)زبِِٕ َِْوٌٍٚ

ٌ ااو ؾااِس  ماٜ    ، ٔلكَ غ٤اه انتػمىؽت  َ ا٫الٍاؽ ا٫غطاب وت انتاه 
 إقتاٌّي .

َْ  ُ أُ ل   شٔوَ إ حاظ القطآ ٔضز واطتؽت وت   ،(4)زَْٙغَأه ََُ٘م ًَكاَسل ٙمِِفق ك٘

القطآُ لبٗااُ وٕنإ ٗٛ ا٫ٌ ااو كٺطٖال إؾت الػاعازٚ وت ا٩خاطٚ ، إش ٔضز       

َْ ق ْى لْهَعفَْ٘بقٕلْ تعاؾت ش ، لبٗاُ التعانس ٔالتساخن بؽت (5)زََْٗٙغَأه ََُ٘م ًَاَسل ٙمِِفق ٘

إٌ او انتااه وت غابٗن اهلل ، ٔباؽت الع إ ٔالكا س  اَ الٍااؽ ، ٔصاس تقاسً          

                                                           

 .189غٕضٚ البقطٚ  (1)
 . 19/364الٺرباٌ٘ / انتعحي ا٧ٔغط  (2)
 .215غٕضٚ البقطٚ  (3)
 .215غٕضٚ البقطٚ  (4)
 .219غٕضٚ البقطٚ  (5)
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انتطاز باالع ٕ وت ا٩ٖاٛ أ ا٦ٓ إش أٌاْ     ٔ، ال الث بعس انتاٟتؽت  الك٦ً وت ادتعٞ 
 ٖتهىَ وعٍٗؽت :

 العاٟس  َ انت٤ٌٔٛ. ا٧ٔه :
 .التحأظ  َ الصٌٕب ٔالػ٠ٗا  ال اٌ٘ :

، ِٕٔ غابراٌْ ٖعماي   ٥ٔ ٖقسض  مٜ شكط ِصٓ انت٦ظوٛ إ٥ اهلل  ع ٔجن 
ُ  مّٗا إش أُ الع ٕ تٍاظه  َ ٌٕع وَ اذتقٕو فمصا جاٞ بأُ انت٤وٍؽت صازضٔ

ُْ لهوهَٕ بِِٕ َِْوٌٍٚوت خاـتٛ ا٩ٖٛ أ ٦ٓ ش ّْ خٍَْٚض فَِي  .(1)زًََٗا َُْفَعو ٘ل ًِ

ٛ    ا٫ٌ٘ الٍػبٛ باؽت فعان ارتاري ٔباؽت     تطٝ وا ِ  ،  ااو الاصٙ تاصكطٓ ا٩ٖا
ادتٕاب ِٕ العىًٕ ٔارتكٕم انتٺمل ف عن ارتري أ ي ، ِٕٔ واَ إ حااظ   

ٖكُٕ  القطآُ ٔلبٗاُ ٌكتٛ  قاٟسٖٛ ِٔ٘ صس ٖتعصض  مٜ انتػمي ا٫ٌ او ، ٔضؿتا
 .ٍع وَ فعمْ ارتري ، ٔإمثابتْ  مْٗٔلكَ ِصا ٥ قت، ِٕ ستتاجاپ ٖػترل الكسصٛ 

ٌَِْ٘تعاؾت شلٗكُٕ وَ وكازٖل صٕلْ ت أُ انتإ  ٖاأت٘    ،(2)زك ىُّ َُْفٍػ َسل٢ِقَٞ  لْه

ٍّىا ظتب  مْٗ ا٫غتعساز لمىٕ  الصٙ ٜ الغين ٔال قري ، ٔكن ٔاذس و م
 .٥ ٖ طو بؽت الٍاؽ ف٦بس وَ ظٖاضتْ لكن ٔاذس وٍّي

ٍٖسً وت كربٓ  مٜ أ ىااه اضتكبّاا وت ؾابابْ ، ٖٔإز أُ     تطٝ ا٫ٌػاُ ٔ
ّا ، أوا انت٤وَ  ٍسوا تتقسً بْ الػَ فاٌْ ٖؿكط اهلل  ع تعٕز بْ ا٧ٖاً ٔظتتٍب

 ٔجن  مٜ تعاِسٓ لمعبازٚ ٔغٍَ التقٕٝ.

ِٕٚ ق ْى ِقَتكاٌي ِفٚكِٕ َككِبرٌي ََٗفكَز     صٕلْ تعاؾت ش ال ال ٛ : ّْ لهؾُْٔضي لْهَشَضلَي ِقَتاٍي ِف َْٙغَأه ََُ٘م َْ

َِِْْز لهوهكِٕ َٗلْهِفتَِْكٞ    ِْٕم َأْكَبضم  ّْ َعِبٚىي لهوهِٕ َٗك ْفٌض بِِٕ َٗلهٌَْْغِذِز لْهَشَضلَي َٗإيْخَضلزم َأْٓوِِٕ ًِ َْ    ّْ َأْكَبكضم ًِك

 َْ ّْ َٙضَُِْزْر لْهَقْتىي َٗال ََٙظله ٘ ًََٗ ْْ لْعَتَ اْم٘ل  ّْ رِِِٙل ٍْ إي ٙمَقاُِو َُ٘ل ٍْ َسُتٟ َٙضمرُّٗك ٍْ َْ

                                                           

 .215غٕضٚ البقطٚ  (1)
 .185غٕضٚ آه  ىطاُ  (2)
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ٌَْْككاه ٔمٍْ ِفككٛ لهككزَُُّْٚا َٗلآلِخككضَِٝ َٗأ َْٗه٣ِككَم   ٌَٚمككْت َٗٓمككَ٘ َكككاِفٌض َفأ َْٗه٣ِككَم َسِبَ ككْت َأ ّْ رِِِٙككِٕ َف ًِككِْل ٍْ َْكك

َْ َٚٔا َخاِهزمٗ صس تقاسً وت ادتاعٞ الػاابل بٗااُ ٔز٥ٟان       ،(1)زَأْفَشابم لهُِاصي ٓمٍْ ِف

ظ ، ٔبّاصا فّا٘ تمرال بآٖاا       مٜ أُ ا٩ٖٛ أ ا٦ٓ واَ آٖاا  الاسفاع احملا     
، إش قاسض ادتاعٞ الػاابل بقاإٌُ )    الػمي

.) 
ٰٞ وَ ت ػريٌا لمقطآُ بقإٌُ )مل ٖغع الٍيب  لقس قسض ٔاذس ٔ ؿطُٔ جع

ٔوعاااضك ا٫غاا٦ً السفا ٗااٛ ، ٔٔقاان   )م( أذااساپ(، ٔفاال تاإال٘ ٔصاااٟع 
البرث إؾت قمس اذتسٖبٗٛ الصٙ مسآ اهلل فترااپ ، ٔصاإٌُ وقاسوا  قامس     
اذتسٖبٗٛ ، ٔصإٌُ الٍػٕٚ وت اذتسٖبٗٛ ، ٔصإٌُ قمس اذتسٖبٗٛ ، ٔصإٌُ َِٔ 

 صطٖـ ، ٔإبتساٞ الػري ضتٕ اذتسٖبٗٛ.
تهاىَ امثاٍؽت   ٔلقس قسض ٔاذتىس هلل ادتعٞ انتاٟتؽت وَ ت ػريٙ لمقطآُ ٔ

 ٔ ؿطَٖ صإٌٌاپ إؾت جاٌب  ٕث أقٕلٗٛ ٔك٦وٗٛ ٔتأضغتٗٛ وٍّا :
 صإٌُ ٌعٔه ا٩ٖٛ القطآٌٗٛ بطظر زُٔ غ ك السواٞ . ا٧ٔه :
 صإٌُ انتؿطكُٕ ِي الغعاٚ وت وعطكٛ بسض. ال اٌ٘ :

لبٗاُ انتغاٖطٚ وع وا ٖتٕاضث بأٌّا  عٔٚ لمٍيب ستىس قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ 
انتؿطكُٕ وَ وكٛ بقكس القتاه ، ٔخطد الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔغمي فدطد 

ٔآلْ ٔغمي وَ انتسٍٖٛ وت كتٗبٛ اغاتٺ٦ع ٌٔؿاط ا٫غا٦ً ٔلاٗؼ وعاْ غاٗف       
ٔأقط انتؿطكُٕ قباح ًٖٕ بسض  مٜ القتاه ، ٔوت شا  الٕصت كااُ الاٍيب   
قاامٜ اهلل  مٗااْ ٔآلااْ ٔغاامي ٍٖااازٙ صٕلاإا ٥ الااْ إ٥ اهلل ت مراإا ، ٖٔااأوط    

 أُ ٥ ٖبسأٔا بالقتاه أٔ ضو٘ الػّاً. أقرابْ
صإٌُ آٖا  السفاع غ٦ً زاٟي ِٕٔ الصٙ قسض خبكٕقْ ادتعٞ  ال الث :

 الٕاذس بعس انتاٟتؽت وَ ت ػريٙ.
                                                           

 .217غٕضٚ البقطٚ  (1)
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صإٌُ آٖا  الػمي ستكىٛ لبٗااُ صاإٌُ ِٔإ أُ اهلل  اع ٔجان       الطابع :
 أٌعهلا لتكُٕ وٍاضاپ ٔٔاصٗٛ وَ ا٫ضِاب ٔالقتن العؿٕاٟ٘.

 صإٌُ ؾطاٞ الٍ ؼ بالكرب . :ارتاوؼ 
ٔوٍْ وبٗت ا٫واً  م٘  مْٗ الػ٦ً وت فطاف الٍيب ستىس قمٜ اهلل  مْٗ 

ّْ َْٙؾكضيٜ َُْفَغكٕم   ٔآلْ ٔغمي لٗمٛ اهلحطٚ ٌٔعه صٕلْ تعاؾت ش ّْ لهُِاؼي ًَ ًَِٗ

 .(1)زلْبِتَغا١َ ًَْضَماِٝ لهوهِٕ َٗلهوهٕم َص١مٌٗ  ِباْهِعَباِر

   ٌٕح ظاجط  َ اله٦لٛ .صإٌُ وعحعا الػازؽ :
لقس أوهٜ ٌٕح غٍٕا   سٖسٚ وت قٍع غ ٍٗتْ ٔذٗاث ٥ ٌّاط ٥ٔ  اط    

َفَفَتشَِْكا َأْبكَ٘لَب لهُغكٌَا١ِ    جبٕاضٓ هتا ظاز وت اغتّعاٞ صٕوْ وٍْ ٔلكَ جاٞ أوط اهلل ش

ٌٍَِٔض  َٗسٌََوَِْكاٖم ََْوكٟ    *ْز ق كِزصَ ََٗفُذضَُْا لََْصَض ْمٚمًُ٘ا َفاْهَتَقٟ لهٌَْا١م ََْوٟ أًٍَْض َق *بٌَِا١ٍ ًمِْ

، واٞ مسأٙ ٔزغط أٙ وػاوري كتع زغاض ِٕٔ انتػىاض ، (2)زَسلِت َأهَْ٘لحٍ َٗرمعمٍض

َْ ، ٔغاا ٍٗٛ ٌاإح جتااطٙ   اا  وااَ اهلل ش ّْ َكككا َِِِككا َدككَظل١ً هٌَِكك ْْٚم َُْذككضيٜ ِبَأ

 ، فعاه وَ زغطٓ إشا زفعْ ٖسغط بْ وٍ صٓ لتبؽت صكٛ ٌٕح صإٌٌاپ ِٕٔ(3)زك ِفَض

ٔجٕب انت٦ظوٛ بؽت ا٫قتاُ بااهلل ٔباؽت الٕجإز ا٫ٌػااٌ٘ ، ٔلإ  ماٜ ضتإ        
 انتٕجبٛ ادتعٟٗٛ وع تٕال٘ ا٧وط بانتعطٔب ٔالٍّ٘  َ انتٍكط .

ْيش ُّ َٗلإليُكككككككَػ إياله هَِْٚعبمكككككككزمٗ ، لاااااااٗؼ واااااااَ (4)زًََٗكككككككا َخَوْقكككككككتم لْهِذككككككك

ظواااااُ إ٥ ٔفٗااااْ وٕذااااسُٔ ، ٔتبقااااٜ صكااااٛ غاااا ٍٗٛ ٌاااإح ٔوعحااااعا     

                                                           

 .207غٕضٚ البقطٚ  (1)
 .13-11غٕضٚ القىط  (2)
 .14غٕضٚ القىط  (3)
 .56غٕضٚ الصاضٖا   (4)
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ا٧خاااااطٝ غاااااٗاذٛ وت ضلتاااااٛ اهلل بالٍااااااؽ ، ِٔاااااساٖتّي اؾت  ا٧ٌبٗااااااٞ 
غااااإاٞ الػااااابٗن ، ٔظاجاااااطاپ لمٍااااااؽ  اااااَ الهااااا٦لٛ ، ٔواٌعااااااپ واااااَ    
ا٫ضِاااااب ، ٔصااااس أك ااااط صاااإً ٌاااإح وااااَ إضِابااااْ ٔتّسٖااااسٓ ٔا٫بتااااساٞ 
 مٗاااااااْ بالؿاااااااتي ٔالهاااااااطب ٔقتكاااااااَ إٌؿااااااااٞ صاااااااإٌُ خبكااااااإم  

 وعحعا  ا٧ٌبٗاٞ وَ ٔجٕٓ :
 ٕٚ لمتٕذٗس .صإٌُ انتعحعٚ الٍبٕٖٛ ز  ا٧ٔه :
 صإٌُ انتعحعٚ الٍبٕٖٛ ضغالٛ أوَ ٔغ٦ً . ال اٌ٘ :
 صإٌُ انتعحعٚ الٍبٕٖٛ ظاجط  َ ا٫ضِاب . ال الث :
صااإٌُ بقاااٞ وٍااافع انتعحااعٚ الٍبٕٖااٛ إؾت ٖاإً القٗاوااٛ ، ِٔاإ       الطابااع :

وااَ أغااطاض كاإُ وعحااعٚ الااٍيب ستىااس قاامٜ اهلل  مٗااْ ٔآلااْ ٔغاامي ِٔاإ      

ُّ ََْوكككٟ القاااطآُ  قمٗاااٛ ، صااااه تعااااؾت ش ّْ لْدتٌَََعكككْت لإليُكككػم َٗلْهِذككك ق كككْى َهككك٣ِ

    َٗ َْ بٌِِْجِوككككِٕ  ْي ال َٙككككأُْم٘ ْْ َٙككككأُْم٘ل بٌِِْجككككىي َٓككككَشل لْهق ككككْضآ َْ َبْعنمككككٔمٍْ ِهككككَبْعٍض    َأ َهككككْ٘ َكككككا

 .(1)زظَٔيرًيل

ِٕ   ٖٔااسه صٕلااْ تعاااؾت ش  ّْ لهُؾككْٔضي لْهَشككَضلَي ِقَتككاٍي ِفٚكك  مااٜ أُ  ،(2) زَْٙغككَأه ََُ٘م َْكك

ُ ٖػمىُٕ با٧وَ وت الؿّط اذتاطاً   انتػمىؽت  اسٔث القتااه وت    ، ٥ٔ ٖاٍإ
أُ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي مل ٖأوطِي بالقتاه فْٗ ، إش ا٧ؾّط اذتطً 

 .وا ِٕ ذاقنفمٕ كاُ صس أوطِي بالقتاه فْٗ نتا غألٕا  ٍْ ، ٧ٌْ وَ حتكٗن 
ٔٔصاإع القتاااه وت ِااصا   حاااظ وت ا٩ٖااٛ أُ ادتاإاب با٫ظتااابٔوااَ ا٫ 

الؿّط وَ  ٍس اهلل  ع ٔجن ٔلٗؼ وَ  ٍس الٍيب ستىس قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ 

                                                           

 .88غٕضٚ ا٥غطاٞ  (1)
 .217غٕضٚ البقطٚ  (2)
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ٖا أّٖا الٍيب كټتاب  : (1)زك ِتَب َْوَْٚل ٍْ لْهِقَتايم َٗٓمَ٘ ك ضٌْٖ َهل ٍْشوعاٌ٘ ٔغمي فٗكُٕ وَ 

  مٗك القتاه ِٕٔ كطٓ لك ٧ٔقرابك.
لصا كاُ الٍيب قمٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ ٔغامي غتاطد لمقتااه بٍ ػاْ لٗاتعمي        

ٌٔاإع ططٖال إؾت الػاامي  احملاظ ، انتػامىُٕ أخ٦صٗاا  القتاااه ٔأٌاْ لمااسفاع    
بمّي ٚ فمٕه انتؿطكؽت ٔصتمّي أٔ أخص إزضٺأصس ٖٺىع الكرابٛ ؿت التىع٘ ،

ٔأوٕاهلي  ٍاٟي ، ٔأغطِي ضجاٞ البسه ٔالعٕأ خاقٛ ٔأُ الٍيب ستىاساپ  
قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي جعن  ٕأ فكاك ا٧غري نتَ أغٲطٓ و ن  إأ  

ب زٍٖااض أٙ أضبعاٛ آ٥   400أغطٝ باسض ، إش كااُ باسه فكااكّي واَ ا٧غاط       
ٔوٍّي أبٕ ٔزا ٛ ،  ساٞ الهتَ كاُ  ٍسٓ واه ٖٔقسض  مٜ آٌصاك زضِي فهٛ 

 .ٔأخٮص وَ العباؽ بَ  بس انتٺمب واٟٛ أٔصٗٛ نبريٚ الػّى٘ القطؾ٘،بَ 
ٕ ٔزا ٛ صس أټغط وت وعطكٛ بسض ، فقاه الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ اُ أبٔك

فدطد ابٍْ  باس   (2) (ـتػكٕا بْ، فذُ لْ ابٍاپ كٗػاپ ؿتكٛٔغمي لمصَٖ أغطٔٓ )
انتٺمب وَ وكٛ خ ٗٛ  َ صطٖـ ٧ٌّي كإٌا عتهُٕ  مٜ ا٫وتٍاع  َ زفع 

 .البسه
٥ تعحماإا وت فااساٞ أغااطاكي; ٥ ٖااأضب  مااٗكي  ٔكاٌاات صااطٖـ تقاإه )

لٗٗااأؽ انتػاامىُٕ ٖٔٺمقاإا ا٧غااطٝ ، ٔوااع وااا فٗااْ وااَ الاظفااٛ   (3)(ستىااس
ه انتاه إؾت الٍيب قامٜ اهلل  ٔٔقُٕ  اٖتّي ذحب الٍ ع فاا٧غطٝ لمقتن 

َْ   مْٗ ٔآلْ ٔغمي ٔأقرابْ ، ِٔإ واَ وكاازٖل صٕلاْ تعااؾت ش      ٌََْٗٙل كضمٗ

َّ  .(4) زٌََْٗٙل ضم لهوهٕم َٗلهوهٕم خَْٚضم لهٌَْاِكضيٙ

                                                           

 .216غٕضٚ البقطٚ  (1)
 .1/439ا٫غتٗعاب  (2)
 .1/358مسط الٍحًٕ   (3)
 .30غٕضٚ ا٧ٌ اه   (4)
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ٔٔقن  بس انتٺمب إؾت انتسٍٖٛ ، ٔمل ٖتعطأ لْ الكرابٛ وع وعطفتّي 
زضِي ، ٔ از إؾت وكٛ ،  بك طٓ ٔبقاْٟ  مٜ الؿطك ، ٔفسٝ أبآ بأضبعٛ آ٥ب

 فع فسا٣ٓ .فكاُ أبٕ ٔزا ٛ أٔه أغري زٮ
حتىان بقااٞ أبٗاْ     ماٜ  ٔتٕجّت صطٖـ لْ بالمًٕ فا تصض بأٌاْ مل ٖقاسض   

 ع الٍاؽ ل ك أغطاِي.أغرياپ ،  ٍسٟص اٌسف
ذسمثٍٜ العبااؽ باَ  باساهلل باَ وعباس ،  اَ بعاظ        غراو : صاه ابَ إ

ٔغمي ٔآلْ هلل قمٜ اهلل  مْٗ أِمْ،  َ ابَ  باؽ، صاه: نتا أوػٜ ضغٕه ا
ٔغمي ٔآلْ غاضٝ ستبٕغُٕ بالٕمثاو، با  الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ًٖٕ بسض ٔا٧

 .غاِطا أٔه المٗن، فقاه لْ أقرابْ: وا لك ٥ تٍاً ٖا ضغٕه اهلل
طمقٕٓ، فػاكت، فٍااً   العبااؽ وت ٔمثاصاْ إ فاأٻ    ٘: مسعت أٌؽت  ىا  فقاه

 ٔغمي.ٔآلْ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 
 : ٔكاُ ضج٦ وٕغطا ف ازٙ ٌ ػْ ؿتاٟٛ أٔصٗٛ وَ شِب. ابَ إغراوصاه 
، ٔ َ : ِٔصٓ انتاٟٛ كاٌت  َ ٌ ػْ ٔ َ ابين أخْٕٖ  قٗن ٌٕٔفن صمت

 .(1)اذتاضث بَ فّط ذمٗ ْ  تبٛ بَ  ىطٔ أذس بين
ٔجعن الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغامي فاساٞ الاصَٖ ٖقاطأُٔ ٖٔكتبإُ      

ٖٔعماي انتػامىُٕ  ٍاس غا٤اهلي  اَ القتااه        تعمٗي أ٥ٔز ا٧ٌكاض الكتاباٛ ، 

ٌَِْ٘تاذتىاه القتن ، لٗكُٕ وَ وعاٌ٘ ش ، ضنا الكرابٛ ؿتا (2)زك ىُّ َُْفٍػ َسل٢ِقَٞ  لْه

كتب اهلل  ع ٔجن هلي وَ القتن وت وعاضك السفاع أٔ انتٕ   مٜ الػطٖط ، 
 ٔكن وٍّىا فْٗ ا٧جط ٔال ٕاب.

ط ٔالػيب ٔصاس  غلقتن ٔا٧ُٔ انتػمىؽت بالقس كاُ وؿطكٕا صطٖـ ّٖسز
تاٜ  ٔوَ الؿٕاِس أُ ِصا القتان طااه ذ  ، صتمٕا  سزاپ وٍّي حتت التعصٖب 

                                                           

 .2/462ابَ ك ري / الػريٚ الٍبٕٖٛ  (1)
 .185غٕضٚ آه  ىطاُ  (2)
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ن أً  ىاض بَ ٖاغط مسٗٛ بٍت خٗااط حتات   جّ ٕالٍػاٞ انت٤وٍا  إش صتن أب
لبعاااث الٺىأٌٍٗاااٛ وت صمااإب انتػااامىؽت  التعاااصٖب ، فحااااٞ  آٖاااٛ البراااث 

ٔا٫غتعساز لمىٕ  مثي جاٞ  ا٩ٖا  الن تا ين  ماٜ ؾاّساٞ وعطكاٛ باسض      

َّ ق ِتو ك٘ل ِفكٟ َعكِبٚىي لهوهكِٕ       ٔوت صٕلاْ تعااؾت ش  ، ٔوعطكٛ أذس  ٗال حتغك  لههكِشٙ

ًَْ٘لَُا  .(2) زَأْدَض لهٌْمْؤًِِِنَيشإؾت صٕلْ  (1) زَأ

ُٲ ضج٦ وَ أقراب الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ  صاه صتازٚ ٔالطبٗع : شٮكط لٍا أ
ٔغمي صاه : ٖا لٗتٍا ٌعمي وا فعن بذخٕاٌٍا الصَٖ صتمٕا ًٖٕ أټذس، فأٌعه ٔآلْ 

 .(3)اهلل تعاؾت ِصٓ ا٩ٖٛ
 ٖٔ ٗس ادتىع بؽت ا٩ٖٛ أ ٦ٓ ٔآٖٛ البرث وػاٟن :

جسٖاسٚ تتكاف باارتمٕز وت    انتٕ  بالٍػبٛ لمى٤وَ إبتساٞ ذتٗاٚ  ا٧ٔؾت :
 الٍعٗي.

 تبسأ ذٗاٚ جسٖسٚ لمى٤وَ بعس وٕتْ . ال اٌٗٛ :
 وَ وعاٌ٘ الطظو وت ا٩خطٚ بؿاضٚ ارتمٕز وت ادتٍٛ . ال ال ٛ :

ادتإاب  ، بالٕالاسَٖ ٖبعاس ا٧جان    تطٝ ِن ا٫ٌ او وت غبٗن اهلل ٔالرب 

ٞ ، (4)زلهٌَْكْ٘تِ ك كىُّ َُْفكٍػ َسل٢َِقكٞ     ، لٗكُٕ وَ وعاٌ٘ صٕلْ تعاؾت شٌعي اهلل  اع   إضجاا

ٰٞ ٔ َ احملػٍؽت انتٕ  ٔجن   وٍػأٚ وت ا٧جن.جعا
 لقس غأه انتػمىُٕ  َ واشا ٍٖ قُٕ لٗسه بالس٥لٛ ا٫لتعاوٗٛ  مٜ أوٕض :

 ذطم انتػمىؽت  مٜ ا٫ٌ او. ا٧ٔه :
 التػامل  مٜ إضازٚ ا٫ٌ او وت غبٗن اهلل ، ٔطا ٛ لْ. ال اٌ٘ :

                                                           

 .169غٕضٚ آه  ىطاُ  (1)
 .171غٕضٚ آه  ىطاُ  (2)
 .3/270الكؿف ٔالبٗاُ  (3)
 .185غٕضٚ آه  ىطاُ  (4)
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 وٕنٕ ٗٛ ا٫ٌ او وت ا٫غ٦ً ، ٔانت٦ظوٛ بٍْٗ ٔبؽت ا٫قتاُ. ال الث :
إزضاك انتػمىؽت لقإٌُ التكافن ا٫جتىا ٘ بؽت انتػمىؽت ، ِٕٔ  الطابع :

ٌَ٘ٝوَ وكازٖل صٕلْ تعاؾت ش َْ إيْخ ًِِم٘  .(1)زإيٌَُُا لهٌْمْؤ

ت قْ انتػمىؽت وت السَٖ ، ٔذبّي هلل ٔضغٕلْ ، ٔضجاٞ مساع  ارتاوؼ :
ا٫جابٛ وَ الٕذ٘ ٔالتٍعٖن ، ٔنتا جااٞ الاصً لمك ااض ٔبٗااُ غإٞ اٌ ااصّي       

ْٚٔيٍْ َسْغضًَٝ ٔتطتب الهطض  مْٗ وت الٍؿأتؽت بقٕلْ تعاؾت ش ْم ََْو َفغَٚمِِفق ََُ٘ٔا ثمٍُ َُل ٘

َّ َكَفضمٗل  َْ َٗلههِشٙ َْثمٍُ ٙمْغَوبم٘ ٍََُِٔ ٙمْشَؾضمٗ ، جاٞ غا٤اه انتػامىؽت   (2)زإيَهٟ َد

 ٫ضازٚ جمب الٍ ع با٫ٌ او.
لقس جاٞ ادتٕاب وَ  ٍس اهلل  مٜ غ٤اه انتػمىؽت با٫ٌ ااو واَ ارتاري    

، لٺعاً ٔالعكاٚ ٔالكسصا  انتػتربِٕٛٔ غٕض انتٕجبٛ الكمٗٛ ٫ضازٚ انتاه ٔا

ُْ َٓكَشل  ٕلاْ تعااؾت ش  بٗاُ ادتّٛ الن ٍٖ قإُ فّٗاا ِٔإ واَ وكاازٖل ص     ٔ إي

ََ٘م َٛ َأْق َْ َِْٔٙزٜ ِهوهِتٛ ِٓ إش شكط  ا٩ٖاٛ ا٫ٌ ااو  ماٜ كان      ،(3)زلْهق ْضآ

 :وَ
أٙ ا٧ب ٔا٧ً ، ِٔن ٖؿىن ا٧جاساز أً أُ القاسض   الٕالساُ  ا٧ٔه :

انتتٗقَ وَ ا٩ٖٛ ِىا الٕالساُ الكمبٗاُ ٔأُ ا٧جساز ٖسخمُٕ وت )ا٧صطبؽت( 
انتدتااض ِإ خكإم الٕالاسَٖ ، خاقاٛ ٔأُ ا٩ٖاٛ       ٩ٖٛ ، الصٙ شكطتّي ا

 .جاٞ  بكٗغٛ انت ٍٜ
تقااسٖط ا٩ٖااٛ : الٕالااساُ ٔإُ  ماإا ، إفتااا خكاات ا٩ٖااٛ   ٔصااس ٖقاااه إُ 

الٕالسَٖ لم اطز ا٧ اي ا٧ ماب ، ٧ُٔ كا٦پ واَ ا٧ب ٔا٧ً ٍٖ قااُ  ماٜ        

                                                           

 .10غٕضٚ اذتحطا   (1)
 .36غٕضٚ ا٥ٌ اه  (2)
 .9غٕضٚ ا٥غطاٞ  (3)
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 مٜ وَ باّٟي وع اذتاجٛ ، فكُٕ ا٫ٌػاُ ٍٖ ل  مْٗ ٥ ٖػقط  ٍْ ا٫ٌ او آ
 جتب  مْٗ ٌ قتْ ، ٌعي لْ تقسٖي ٌ ػْ مثي ظٔجْ.

ّي َٗلََْقككَضِبنيَ  ٔصٗاان أُ ش ُٚٞ  ِهوَْ٘لِهككزَْٙ ، وٍػاإخٛ بآٖااٛ انتاارياث   (1)زلهَِْ٘فكك

 ٔذسٖث )٥ ٔقٗٛ لٕاضث(.
ٔانتدتاض أُ الػٍٛ ٥ تٍػذ القطآُ ٔصٗن انتعٍٜ الٕقٗٛ بتٕضٖث الٕالسَٖ 

 ري الٕقٗٛ ، ٧ُ ا٫ٌػاُ ٍٖ ال   مثي أُ ا٫ٌ اؤا٧صطبؽت ذػب ال طاٟظ 
وت ذٗاتْ ، أوا الٕقٗٛ فتتعمل فٗىا بعس ٔفاتْ ، ٔؿتقساض ال ماث واَ والاْ أٔ    

 أصن وَ ال مث .
ٔوااَ خكاااٟل ا٫ٌ اااو  مااٜ ا٧صااطبؽت ، ٔ اٖاتااْ اذتىٗااسٚ أٌااْ ز اإٚ  

ٔتعاِس لمػمي التىع٘ الصٙ جااٞ  باْ   ، ل٬قتاُ ٔأزاٞ ال طاٟظ العبازٖٛ 
 أٖٛ ٔجتمٜ وت أذكاً القطآُ .الطغا٥  الػى

، لتكُٕ الٍػبٛ بٍّٗىا (2)زََٗأُِشصْ َِْؾريََُمَ لََْقَضِبنَئضز صٕلْ تعاؾت شٔصس   

ا٧صطبؽت أ ي ٔكصا بالٍػبٛ ٔفىٕنٕع العؿريٚ ، العىًٕ ٔارتكٕم انتٺمل 
وت الاس ٕٚ اؾت اهلل  ل٬ٌصاض لبٗااُ جّااز الاٍيب قامٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ ٔغامي        

َِِٞ     ربِاُ ، ٔصاه تعاؾت شباذتحٛ ٔال ٌََِْْ٘عكِٞ لْهَشَغك لْرعم إيَهٟ َعِبٚىي َصبِّكَم ِباْهِشلٌَْكِٞ َٗلْه

ّْ َعِبٚوِِٕ َٗٓمكَ٘   ّْ َمُى َْ ُْ َصُبَم ٓمَ٘ َأَْْوٍم بٌَِ ّم إي َٛ َأْسَغ ََٗداِرهْٔمٍْ ِباههِتٛ ِٓ

َّ  .(3)زَأَْْوٍم ِباهٌْمَْٔتِزٙ

لاسَٖ ، ٔالٍػابٛ باؽت باط الٕالاسَٖ      ٔتقسٖط ا٩ٖاٛ اٌ قإا ارتاري  ماٜ الٕا    
ٔا٫ٌ او  مّٗا ِٕ العىًٕ ٔارتكٕم انتٺمل ، فالرب أ ي ، ِٔن صٕلْ تعاؾت 

                                                           

 .180غٕضٚ البقطٚ  (1)
 .214غٕضٚ الؿعطاٞ  (2)
 .125غٕضٚ الٍرن  (3)
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ََ َُق ىْ هَٔمٌَا أ   ش ، وَ ِصا ا٫ٌ او ادتٕاب ٥ ، إفتا ِٕ وَ الرب ٔا٫ذػاُ (1)زَف

ّْ خٍَْٚضلمٕالسَٖ ، ٖٔ ٗس ذطب التبعٗظ وت صٕلْ تعاؾت ش ز التبعٗظ ِٕٔ ًِ

ًً٘ا ًَْشغمً٘صلوكازٖل صٕلْ تعاؾت ش وَ ، ٔلبٗاُ أُ (2)زَٗالَ َُْبغم َْٔا ك ُى لْهَبْغِط َفَتْقعمزَ ًَو 

ّْ    ، لقٕلاْ تعااؾت ش   ْ ٔبصلاْ انتااه  ا٫ٌػاُ ٍٖ ع ٌ ػْ وَ إٌ اصا  ًََٗكا ُمِِفق ك٘ل ًِك

ًََٗكا ُم      َْ إياله لْبِتَغكا١َ َْٗدكِٕ لهوهكِٕ  ًََٗا ُمِِفق ك٘ ٍْ     خٍَْٚض َفِوَأُف ِغل ٍْ  ّْ خَْٚكٍض ٙمكَُ٘  إيَهكْٚل  ، (3)زِِفق ك٘ل ًِك

 ِي ، فصكط  الٕالسَٖ أ٥ٔپ.ٔصسوت ا٩ٖٛ ا٧
 أغباب ٌعٔه ا٩ٖٛ أ ٦ٓ :

 ٔفْٗ ٔجٕٓ :

َْٙغكَأه ََُ٘م  شأخطد ابَ جطٖط ٔابَ أب٘ ذايف  َ الػاسٙ وت صٕلاْ    ا٧ٔه :

 َْ ا٩ٖٛ . صاه : ًٖٕ ٌعلت ِصٓ ا٩ٖٛ مل ٖكَ ظكااٚ ، ِٔا٘    ،(4)زًَاَسل ٙمِِفق ك٘

 .(5)الٍ قٛ ٍٖ قّا الطجن  مٜ أِمْ ، ٔالكسصٛ ٖتكسو بّا فٍػدتّا العكاٚ
٥ٔ زلٗن  مٜ الٍػذ ٔلكَ انتطاز التعسز وت الٍ قٛ فٗؿىن ٔجٕٓ ارتاري  
 ٔالكسصا  انتػتربٛ ، ٔإ٥ فاُ ا٩ٖٛ صسوت الٕالسَٖ وت إٌ او ارتري ، بٍٗىا
العكاٚ لٗػت  مٜ الٕالسَٖ لٕجٕب ا٫ٌ او  مّٗىا ، ٔٔضز  َ الٍيب قمٜ 

، ٧ُٔ زفع الؿادل العكااٚ    (6) اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي )أٌت ٔوالك ٧بٗك(
لمٕالسَٖ ٖعٕز ٌ عْ  مْٗ ، بٍٗىا ٌعه القطآُ بتعٗؽت أقٍاب انتػترقؽت ، صاه 

                                                           

 .23غٕضٚ ا٥غطاٞ  (1)
 .29غٕضٚ ا٥غطاٞ  (2)
 .272غٕضٚ البقطٚ  (3)
 .215غٕضٚ البقطٚ  (4)
 .1/490السض انتٍ ٕض  (5)
 .2/202السض انتٍ ٕض  (6)
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َْٚٔكا َٗلهٌْمَؤههَفكِٞ ق و ك٘بمٔمٍْ َِٗفكٛ       إيٌَُُا لهُقَزَقاتم ِهْوف َقَضل١ِ تعاؾت ش َٗلهٌََْغكاِكنيي َٗلْهَعكاًِِونَي ََْو

ّْ لهوهككِٕ َٗلهوهككٕم َِْوككٌٍٚ      ّي لهُغككِبٚىي َفضيَٙنككًٞ ًِكك لهضَِّقككاِب َٗلْهَغككاصيًِنَي َِٗفككٛ َعككِبٚىي لهوهككِٕ َِٗلْبكك

 .(1)زَسِلٌٍٚ

ٜ اهلل  مْٗ ِىتّي الٍ قٛ فػألٕا الٍيب قمصاه : ٔضز  َ صتازٚ  ال اٌ٘ :
 .(2)ا٩ٖٛ {وا أٌ قتي وَ خري... }ٔغمي ، فأٌعه اهلل ٔآلْ 

لبٗاُ إضتقاٞ انتػمىؽت وت وطاتب ا٫قتاُ ، ٔذطقّي  مٜ ا٫ذػاُ ٌٔؿط 
ؾااآبٗب الطأفااٛ ٔتٺمعّااي إؾت ال اإظ بطلتااٛ اهلل  ااع ٔجاان ، صاااه غاابراٌْ  

ّْ لهٌْمْشغِِِنَيش ٌََٞ لهوهِٕ َقضيٌٙب ًِ ُْ َصْس  .(3)زإي

وَ خكاٟل آٖٛ البراث أٌّاا تابؽت ا ارتاأ الٍااض لمٍااؽ وت        ال الث :

ََ لْقكَتَشٍَ لْهَعَقَبكَٞ    ططٖل ا٩خطٚ ، ٥ٔبس هلي وَ إجتٗاظِا ، صاه تعاؾت ش ًََٗكا   *َفك

ٍَْ٘ ِسٜ ًَْغككَغبٍَٞ   *َفككمُّ َصَقَبككٍٞ  *َأْرَصلَن ًَككا لْهَعَقَبككٞ   ًٌٚككا َسل ًَْقَضَبككٍٞ  *َأْٗ إيْطَعككاٌَ ِفككٛ َٙكك َأْٗ  *َِٙت

 ٍٞ ٌَِٞ *ًِْغِلًِٚا َسل ًَْتَضَب ََُ٘لفَْ٘ل ِباهٌَْْضَس ًَِم٘ل َََُٗ٘لفَْ٘ل ِباهُقْبضي َٗ َّ آ ّْ لههِشٙ ًِ َْ  .(4)زثمٍُ َكا

 .(5)ٔوَ وعاٌ٘ العقبٛ وت ا٩ٖٛ أ ٦ٓ وا ٔضز  َ ابَ  باؽ ٔأٌّا الٍاض
ل٬ٌ او وت غبٗن اهلل ، ٔفْٗ ِٔن وَ وٕنٕ ٗٛ ٩ٖٛ البرث وت الػع٘ 

َّ إيَسل ؾاِس  مٜ ذاه الػعٛ الن قاض  مّٗا انتػمىُٕ ، صاه تعاؾت ش َٗلههِشٙ

                                                           

 . 60غٕضٚ التٕبٛ  (1)
 .1/490السض انتٍ ٕض  (2)
 .56غٕضٚ ا٧ طاب  (3)
 .17-11غٕضٚ البمس  (4)
 .10/273السض انتٍ ٕض  (5)
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َّ َسِهمَ قََ٘لًًا َْ بَْٚ ، لبٗاُ الٕغط وت ا٫ٌ او بؽت (1)زَأَُفق ٘ل َهٍْ ٙمْغضيف ٘ل ََٗهٍْ َْٙقتمضمٗل ََٗكا

اهلل  ااع ٔجاان  ااَ ٔبااؽت ادتاإز ٔالبداان ، ٔصااس خ ااف ، الكااطً ٔالتبااصٖط 
 انتػمىؽت وت انتقاً ٔأوطِي باٌ او الع ٕ ٔالعاٟس  َ انت٤ٌٔٛ.

با٫ٌ او  مٜ ضجاٞ ال إاب ٔالعذعذاٛ  اَ الٍااض      ٔتسه ِىٛ انتػمىؽت
 بالٍ قٛ.
غ٠مٛ انتػمىؽت ٔبؽت وهااوؽت آٖاٛ   َ إ حاظ القطآُ ٍِاك و٦ظوٛ بؽت أٔو

ٔ امل ادتعاٞ ٥ٔ ٖعماي  البرث ، ٔازضاك ذتىٗٛ انتٕ  ٔلقاٞ اهلل  ع ٔجن 
ٔتتها ف وع  ٍىٕوا ِٕ أجط الٍ قٛ وت غبٗن اهلل إ٥ ِٕ غبراٌْ ، إش أٌّا ت

 تقازً ا٧ٖاً.
العكاٚ  ىًٕ ٔخكإم وٺمال ، فقاس ٥ جتاب     ٔبؽت ا٫ٌ او ٔٔجٕب 

العكاٚ  مٜ ك ري وَ انتػمىؽت ٔانتػمىا  ، لعسً حتقل الٍكاب  ٍسِي ، أٔ 
ٍكااب لػإٍا  زُٔ أخاطٝ ، فتاأت٘ آٖاا       أُ ؾٺطاپ وٍّي ٖترقل  ٍاسٓ ال 

البعث  مٜ ا٫ٌ او تكمٗ اپ  اواپ دتىٗع انتػمىؽت فتكُٕ ٔاصٗٛ هلي وَ الٍاض ، 
القماٛ ل٬ٌ ااو بقكاس    ٔوَ فهن اهلل  ع ٔجن  اسً ٔجإز ذاس واَ جّاٛ      

 القطبٛ الصٙ ٍٖح٘ العبس وَ الٍاض .
 :صاه ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ ٔغامي  ٔ َ  بس اهلل بَ وػعٕز صاه : 

 .كي ٔجّْ وَ الٍاض ٔلٕ بؿل ـتطٚلٗتل أذس
كٍا  ٍس ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مٗاْ   ٔ َ انتٍصض بَ جطٖط  َ أبْٗ صاه :

أٔ: -ٔغمي وت قسض الٍّاض، صاه: فحاٞٓ صًٕ ذٮ ٻاٚ  ٮطاٚ وٮحٯت٭اب٘ الٍىاض ٔآلْ 
ط، بن كمّي وَ وهط، فتغري ٔجاْ  وٮت٭قٻمِّسٙ الػٕٗب  اوتّي وَ وٮه٭-الع٭ب٭اٞ

ٔغمي نتا ضأٝ بّي وَ ال اصٛ، صاه: فسخن مثي ٔآلْ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 
ّ٭اا    }خطد، فأوط ب٥٦ فأشُ ٔأصاً الك٦ٚ، فكامٜ مثاي خٺاب، فقااه:      ٖٶ ٖ٭اا أٻ

                                                           

 .67غٕضٚ ال طصاُ  (1)
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ٚٴ ٔ٭اذٳس٭ َٯ ٌ٭ ٽؼڂ  ْ٭ إځ }إؾت آخط ا٩ٖٛ:  {الٍٵاؽٮ اتٵقټٕا ض٭بٵكټيٮ الڃصٳٙ خ٭مٻقٻكټيٯ وٳ ُٵ المڃ
ٗٯكټيٯ ض٭صٳٰٗبا ُ٭  ٭مٻ ٍٯاټطٯ ٌ٭ ٽؼٱ و٭ا صٻسٵو٭تٯ لٳغ٭سٴ}ٔصطأ ا٩ٖٛ الن وت اذتؿط  ،(1){كٻا  {ٔ٭لٽت٭

ت٭ك٭سٵو ضجن وَ زٍٖاضٓ، وَ زضِىْ، وَ مثٕبْ، وَ قاع بٮطٹٓ، وَ قاع ـتطٓ 
: ٔلٕ بؿل ـتطٚإ. صاه: فحاٞ ضجن وَ ا٧ٌكاض بكٮطٚ كاز  ك اْ   ذتٜ صاه

ت٭عحع  ٍّا، بن صس  حع ، مثي تتابع الٍاؽ ذتٜ ضأٖت كإوؽت واَ طعااً    
ٔغمي ٖتّمن ٔجّْ كأٌْ ٔآلْ ٔمثٗاب، ذتٜ ضأٖت ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 

َٵ وت ا٫غا٦ً    ٔآلْ وٮصٯِبٛ، فقاه ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ  ٔغمي: إو٭اَ غ٭ا
ٖ٭اٍقټل واَ         غٍٛ ذػٍٛ، فمْ أجطِا ٔأجط وَ  ىان بّاا بعاسٓ، واَ  اري أُ 
ٔځظٯضٮِا ٔٔظض وَ  َٵ وت ا٫غ٦ً غٍٛ غ٠ٗٛ، كاُ  مْٗ  أجٕضِي ؾ٘ٞ، ٔوَ غ٭

 .(2) ىن بّا، وَ  ري أُ ٍٖقل وَ أٔظاضِي ؾ٘ٞ
ٔآلاْ  ٔأخطد ألتس  َ  اٟؿٛ صالت : صاه ضغٕه اهلل قامٜ اهلل  مٗاْ   

ػاس واَ   ٖا  اٟؿٛ ، اؾرتٙ ٌ ػك وَ الٍاض ٔلٕ بؿل ـتطٚ ، فذٌّاا ت  :ٔغمي 
 .ادتاٟع وػسِا وَ الؿبعاُ 

ٔأخطد البعاض ٔأبٕ ٖعمٜ  َ أب٘ بكط صاه : مسعت ضغإه اهلل قامٜ   
اتقٕا الٍاض ٔلٕ بؿل ـتطٚ ، فذٌّا  :ٔغمي  مٜ أ ٕاز انتٍرب ٖقٕه ٔآلْ اهلل  مْٗ 

 قع وَ ادتاٟع وٕصعّا وَ الؿبعاُ.تقٗي العٕد ، ٔتسفع وٗتٛ الػٕٞ ، ٔت
ٔأخطد ابَ ذباُ  اَ أبا٘ شض صااه : صااه ضغإه اهلل قامٜ اهلل  مٗاْ        

تعبااس  ابااس وااَ بااين إغااطاٟٗن فعبااس اهلل وت قاإوعٛ غااتؽت  اواااپ ،  :ٔغاامي 
فأوٺط  ا٧ضأ فأخهط  ، فأؾطب الطاِب وَ قٕوعتْ فقاه : لٕ ٌعلت 

أٔ ض ٗ ااُ ، فبٍٗىاا ِإ وت    فصكط  اهلل فاظزز  خرياپ ، فٍعه ٔوعْ ض ٗف 
ا٧ضأ لقٗتْ اوطأٚ فمي ٖعه ٖكمىّا ٔتكمىْ ذتٜ  ؿّٗا ، مثي أ ى٘  مْٗ ، 
فٍعه الغسٖط ٖػتري فحاٞ غاٟن فأٔواا إلٗاْ أُ ٖأخاص الاط ٗ ؽت مثاي واا  ،       

                                                           

 .1غٕضٚ الٍػاٞ  (1)
 .8/76ت ػري ابَ ك ري  (2)
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فٕظٌت  بازٚ غتؽت غٍٛ بتمك العٍٖٛ فطجرات العٍٖاٛ  ػاٍاتْ ، مثاي ٔناع      
 .(1)ػٍاتْ فغ ط لْالط ٗف أٔ الط ٗ اُ وع ذػٍاتْ فطجرت ذ

ٔغمي ٔآلْ مسعت ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ  ٔ َ  سٙ بَ ذايف صاه :
وا وٍكي وَ أذس إ٥ غٗكمىْ اهلل لٗؼ بٍْٗ ٔبٍٗاْ تطكتااُ ، فٍٗااط     :ٖقٕه 

أقتَ وٍْ ف٦ ٖطٝ إ٥ وا صسً ، ٍٖٔاط أؾأً وٍْ ف٦ ٖطٝ إ٥ وا صسً ، ٍٖٔااط  
 .(2)بؽت ٖسْٖ ف٦ ٖطٝ إ٥ الٍاض تمقاٞ ٔجّْ ، فاتقٕا الٍاض ٔلٕ بؿل ـتطٚ

ََْ٘ش لٌٛٗ رؼبىل َْ أ دمَ٘صك ٍْ َٙ ًَِٞ َٗإيٌَُُا ُمَ٘فهْ٘  زلْهقَِٚا

وت ا٩ٖااٛ ٔ ااس وااَ  ٍااس اهلل  ااع ٔجاان لمىاا٤وٍؽت ، ٔعتتىاان انتااطاز وااَ 
 ا٧جٕض وت انتقاً ٔجِٕاپ :

: إضازٚ ادتااعاٞ  مااٜ ا٧ ىاااه الكاااذتٛ ٧ُ أقاان ا٧جااط  مااٜ    ا٧ٔه
 العىن.

: انتااطاز جااعاٞ كاان إٌػاااُ  مااٜ  ىمااْ غاإاٞ وااَ الكاااذتا  أٔ ال ااٌ٘  
، ٔانتاا٤وَ ٔالكااافط ، ٔأُ انتقكاإز وااَ الػاا٠ٗا  ، ٖٔؿااىن الاارب ٔال اااجط 

 ا٧جٕض انتعٍٜ ا٧ ي الؿاون لمحعاٞ .
انتطاز ا٧جط ٔال ٕاب الصٙ ٖأت٘ لمىا٤وٍؽت  ماٜ ضتإ العىإً     : ال الث 
ن وٍْ كن فطز وٍّي بانتقساض الصٙ كتب اهلل لْ ، ِٔن ٍٖت ع فٍّٗالىٕ ٘ ، 
 . ا٧جط  ريِي وَ

ٔجن وت بع ٛ ا٧ٌبٗاٞ ٔ ىٕواا   ادتٕاب ٌعي ، ِٕٔ وَ فهن اهلل  ع  

الطلتاٛ بالبع اٛ    ٜإش تتغؿا  (3) زًََٗكا َأْصَعكوَِْاَن إياله َصسٌَْكًٞ ِهْوَعكاهٌَِنيَ    صٕلْ تعاؾت ش

 الٍبٕٖٛ ذتٜ الصَٖ عتاضبٌّٕا ، ِٔ٘ ز ٕٚ وتحسزٚ هلي كن ًٖٕ ل٬قتاُ .

                                                           

 .2/219أٌاط السض انتٍ ٕض  (1)
 . 3/218السض انتٍ ٕض  (2)
 .107غٕضٚ ا٧ٌبٗاٞ  (3)
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َْ ٔتسه  مْٗ قٗغٛ ارتٺاب وت ا٩ٖٛ بقٕلْ تعاؾت ش  (1)زأ دمَ٘صك ٍَْٗإيٌَُُا ُمَ٘فهْ٘

ََُُٗتق ٘ل شكىا وت صٕلْ تعاؾت   سٖسٚ وت القطآُ ٚٔآٖا  ا٧جط الٕاضز ًِِم٘ل  ْْ ُمْؤ َٗإي

   ٍْ ٍْ ، ٔمل ٖاطز ل ا  ش   (2) زٙمؤُِْل ٍْ أ دمكَ٘صك ٍْ َٗال َْٙغكَأْهل ٍْ أًَْكَ٘لَهل  ز وت القاطآُ إ٥  أ دمكَ٘صك 

، ٔوَ ا٧جٕض وت القطآُ وا ٖتعمال بانتعااو٦  باؽت الٍااؽ وت اذتٗااٚ       وطتؽت
ٔوٍّا أذكاً ا٧غاطٚ ، فقاس ٔضز ل ا     ، السٌٗا ٔنبط ا٧ٌاىٛ ا٫جتىا ٗٛ 

ُّش عمااال كماااّا بأذكااااً الٍكااااح   ز غااات واااطا  وت القاااطآُ تت أ دمكككَ٘صٓم

ُّ   صاااه تعاااؾت ش  ،ٔالطنااا ٛ ْْ َُِِلشمكك٘ٓم ُّ َٗال دمَِككاَح ََْوككْٚل ٍْ َأ إيَسل آَُْٚتمٌمكك٘ٓم

ُّ  .(3)زأ دمَ٘صٓم

ََُُٗتق ٘ل ٙمؤُِْل ٍْ أ دمَ٘صك ٍْ َٗال ٔال اٌٗٛ صٕلْ تعاؾت ش ًِِم٘ل  ْْ ُمْؤ ٌْٔ٘ َٗإي إيٌَُُا لحلََٚاٝ  لهزَُُّْٚا َهِعٌب ََٗه

ًَْ٘لَهل ٍْ  .(4) زَْٙغَأْهل ٍْ َأ

تعااؾت إٌاْ ٥ ٖطٖاس واٍكي      اهلل ٔانتطاز مثٕاب الباصٗا  الكاذتا  لصا صاه
وت  اٌ او أوٕالكي الن تسٖطُٔ فّٗا وعاٖؿكي ، إفتا ٌعه ذكي العكاٚ ،ِٕٔ

% ٥ٔ ٖقع  مٜ كن الٍاؽ ، إفتا ٖؿرتط فْٗ  2.5ضبع العؿط أٙ ٌػبٛ  الغالب
 الٍكاب ، فٗكُٕ الٍاؽ وت العكاٚ  مٜ ٔجٕٓ :

 : الصٙ جتب  مّٗي العكاٚ . ا٧ٔه
 اااَ ظٖااااز باااَ اذتاااطث    ُٕ الكاااسصا  ٔ): الاااصَٖ ٖػاااترق  ال ااااٌ٘

ٔغاامي إش ٔآلااْ الكااساٟ٘ صاااه: بٍٗااا أٌااا وااع ضغاإه اهلل قاامٜ اهلل  مٗااْ      

                                                           

 .185غٕضٚ آه  ىطاُ  (1)
 .37غٕضٚ ستىس  (2)
 .10غٕضٚ انتىترٍٛ  (3)
 .36غٕضٚ ستىس  (4)
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جااٞ صإً ٖؿاكُٕ  اوماّي ، مثاي صااالٕا : ٖاا ضغإه اهلل آخاصٌا بؿا٘ٞ كاااُ          
 :ٔغاامي ٔآلااْ بٍٍٗااا ٔبٍٗااْ وت ادتاِمٗااٛ ، فقاااه ضغاإه اهلل قاامٜ اهلل  مٗااْ   

: ٖاااا ضغااإه اهلل   ٥ خاااري لمىااا٤وَ وت ا٫ځوااااضٚ ، مثاااي صااااً ضجااان فقااااه    
 .أ ٺين وَ الكسصٛ

فقااه : إُ اهلل مل ٖكٳان صػاىّا إؾت وماك وقاطب ٥ٔ ٌايب وطغان ذتااٜ        
أجعأِا ئاٌٗٛ أجعاٞ ، فذُ كٍت جعأ وٍّا أ ٺٗتك ٔإُ كٍت  ٍٗاپ  ٍّا فذفتا 

      .(1) (ِ٘ قساع وت الطأؽ ٔزاٞ وت البٺَ
غي وت القطآُ غبعؽت ٔٔضز بّصا ا٥، البرث ًٖٕ القٗاوٛ    آٖٛلقس شكط

 ٔمس٘ بْ لٕجٕٓ :، وطٚ 

ٍَْ٘ َِْعٍٍٚ صٗاً الٍاؽ وَ مثعٕضِي ، صاه تعاؾت ش ا٧ٔه : َ٘م لهُِاؼم ِهَضبِّ  *هَِٚ ََْ٘ َٙق  َٙ

 .(2)زلْهَعاهٌَِنَي

 ٔصٕب الٍاؽ وت احملؿط وَ ؾسٚ ا٧ِٕاه فْٗ. ال اٌ٘ :
 صٗاً الطغن ٔانت٤وٍؽت لمؿّازٚ  مٜ الٍاؽ. ال الث :
 صٗاً وٕاظَٖ العسه . الطابع :

 ا٫ٌتااض ٔاذتػاب ٔتطصب ادتعاٞ.وت وٍاظه الٍاؽ ٔصٕب  ارتاوؼ :
، ىاهلي ، ٖٔكُٕ ِصا اذتىن  َ صٗاًلتن الٍاؽ ٧ٔظاض أ  الػازؽ :

َّ ٙمِنوَُُّ٘ٔمٍْ ِبغَْٚضي ِْْوٍٍ َأال  هَِٚشٌِْو ٘لصاه تعاؾت ش ّْ َأَْٗطلصي لههِشٙ ًَِٗ  ًَِٞ ََْ٘ لْهقَِٚا َأَْٗطلَصٓمٍْ َكاًِوًَٞ َٙ

َْ  .(3)زَعا١َ ًَا َٙظيصمٗ

 أخص الٍاؽ كتبّي بأٖسّٖي  َ صٗاً. الػابع :

                                                           

 .98/ 5السض انتٍ ٕض  (1)
 .6-5غٕضٚ انتٺ  ؽت (2)
 .25غٕضٚ الٍرن (3)
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التداقي بؽت الٍاؽ وت اذتقٕو ٔالا٦وا  ًٖٕ القٗاوٛ ، صااه   ال اوَ :

َْثمٍُ إيتعاؾت ش َِِْْز َصبِّل ٍْ َُْدَتقٌِم٘  ًَِٞ ََْ٘ لْهقَِٚا َٙ ٍْ ٥ٔ ٖأت٘ ِصا التداقي إ٥  ،(1)زُُل 

  َ صٗاً.
باس  ٥ٔلقس مسٲٜ اهلل  ع ٔجن الًٕٗ ا٩خط بأٌْ ًٖٕ القٗاواٛ ،   التاغع :

أُ وعاٌْٗ ٔأغبابْ ٔز٥٥تْ أكرب وَ أُ حتٗط بّا أِٔاً البؿاط ، صااه تعااؾت    

ََْٗلهوهٕم َْٙعَوٍم ش  .(2)زَٗأَُْتمٍْ ال َُْعوٌَم٘

قتكاااَ اغاااتقطاٞ بعاااظ وعااااٌ٘ تػاااىٗٛ )ٖااإً القٗاواااٛ( واااَ  العاؾاااط :
شكااط  فّٗااا ، ِٔاإ وااَ أمسااٜ ٔجاإٓ الت ػااري ، ٔوٍّااا آٖااٛ انتاإاطَ الاان 

 ٺاااٞ انتاا٤وٍؽت  وااَ وعاااٌ٘ ٖاإً القٗاوااٛ إ   البرااث الاان قتكااَ القاإه أُ    

ََْ٘ َُككْزْم٘  تعاااؾت ش ، صاااهٔاغتبؿاااضأجاإضِي ٔمثاإابّي فٗتمقٌّٕااا  ااَ صٗاااً    َٙكك

َْ ِكَتككككابَٔمٍْ َٗاَل         ِِٚككككِٕ َفأ َْٗه٣ِككككَم َْٙقككككَض١مٗ ٌَِٚ َٛ ِكَتاَبككككٕم ِب ُِٗكككك ّْ أ  ًِٔيٍْ فٌََكككك ك ككككُى أ َُككككاٍؼ بِِيًَككككا

ًَ َْ َفِتٚ  .(3)زٙمْعوٌَم٘

ن انتطاز بالٍػبٛ لمى طز ، ٔٔضز  ا٩ٖٛ بكٗغٛ ادتىع )أجٕضكي( ٔعتتى
 : ٔجٕٓ

 .ىمكوَ  ٔافتا تٕفٜ أجطك  ا٧ٔه :
 ٔافتا تٕفٜ أجٕضك. ال اٌ٘ :

٥ٔ ختاتل أجإض انتاا٤وَ وت   ٔإفتاا تإفٜ أجإضاپ واَ  اريك ،       ال الاث : 
ا٩خطٚ بعىمْ وت السٌٗا بن ٖأتْٗ ا٧جط هتَ اصتاسٝ باْ وت الكااذتا  ، ٔواَ     

 اغتغ ط لْ ٔز ا لْ وت ذٗاتْ أٔ بعس وٕتْ .

                                                           

 .31غٕضٚ العوط (1)
 .216غٕضٚ البقطٚ (2)
 .71غٕضٚ ا٫غطاٞ (3)
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ابَ آزً اٌقٺع : إشا وا   ٔغمي أٌْ صاهٔآلْ  َ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔ)
: قسصٛ جاضٖٛ، أٔ  مي ٍٖت ع بْ، أٔ ٔلاس قااحل ٖاس ٕ      ىمْ إ٥ وَ مث٦ث

 (1)(لْ
٧قااااااالٛ ا٫طاااااا٦و ب هاااااان اهلل  ااااااع   ٔانتدتاااااااض ِاااااإ ال اااااااٌ٘  

، فاااااُ صماااات صااااس ٔضز ا٧جااااط بكااااٗغٛ انت ااااطز وت صٕلااااْ تعاااااؾت    ٔجاااان

ٌّ َفَوكككككٕم َأْدكككككضمٖم    ش ّْ َأْعكككككَوٍَ َٗدَْٔكككككٕم ِهوهكككككِٕ َٗٓمكككككَ٘ ًمْشِغككككك ِِْْكككككَز َصبِّكككككِٕ َٗال َبَوكككككٟ ًَككككك

َْ ْٚٔيٍْ َٗال ٓمٍْ َْٙشظَُم٘  .(2)زخٌَْ٘  ََْو

ادتااااٍؼ ادتاااإاب ٥ تعاااااضأ بااااؽت ا٧وااااطَٖ ٫ضازٚ ا٧جااااط ؿتعٍااااٜ 
ت هاان اهلل إش ٔلااٗؼ ال ااطز انتترااس ، كىااا ٔضز وت إبااطاِٗي  مٗااْ الػاا٦ً     

    ٔ عماإ انتٍعلااٛ وت ا٧خااطٚ صاااه تعاااؾت     ب ااع ٔجاان  مٗااْ بااا٧جط وت الااسٌٗا 

َِْٚككاٖم َأْدككضَٖم ِفككٛ         ش َُ٘ٝ َٗلْهِلَتككاَب َٗآَُ َََٗٗٓبَِْككا َهككٕم إيْعككَشاَق ََْٗٙعق ككَ٘ب ََٗدَعوَِْككا ِفككٛ سمصُِِّٙتككِٕ لهُِّبمكك

ّْ لهُقاِهِشنَي  .(3)زلهزَُُّْٚا َٗإيُُٕم ِفٛ لآلِخضَِٝ هٌَِ

َُِٞ َفَقْز ش لٌٛٗ رؼبىل ّْ لهُِاصي َٗأ ْرِخَى لْهَذ ّْ طمْسظيَح َْ  زَفاَطفٌََ

ٖعااٗـ الٍاااؽ أٖاااوّي وت اذتٗاااٚ الااسٌٗا شتااتمٺؽت ، تتقاااشفّي ا٧ِاإاه ، 
ٔجتصبّي انتكاحل ٔت طصّي ارتكٕوٛ ٔانتعاضك ٔاذتطٔب ، ٖٔكُٕ ا٫ٌػااُ  

 وت وٍسٔذٛ وت العىن ٔا٫ختٗاض ٧ٌّا زاض اوتراُ ٔإختباض .

                                                           

 . 1/442ت ػري ابَ ك ري  (1)
 .112غٕضٚ البقطٚ  (2)
 .27غٕضٚ العٍكبٕ   (3)
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١َ َسُتكٟ إيَسل َدكا  فطقاٛ لمعىان ، ٔوت التٍعٖان ش   وَ أوا وت ا٩خطٚ فمٗؼ 

ْي  ٌَْ٘تم َقاَي َصبِّ لْصِدعم٘ ٌٌَٞ ٓمَ٘ َقا٢ِو َٔا  *َأَسَزٓمٍْ لْه َه إئَُُا َكِو ٌَٚا ََُضْكتم َك ٌَْْىم َفاِهًشا ِف َهَعوِّٛ َأ

َْ َْ٘ي ٙمْبَعجم٘ ّْ ََٗصل٢ِٔيٍْ َبْضَطٌذ إيَهٟ َٙ  . (1) زًَِٗ

ٔوَ خكاٟل  امل ا٩خطٚ ادتعاٞ بال ٕاب اذتػَ لمىرػٍؽت ٔإصاوتّي 
الساٟىٛ وت ادتٍٛ ، ٔالعقاب ا٧لٗي لمصَٖ ك طٔا ٔصٗاً انت٦ٟكٛ بػإصّي إؾت  

  .الٍاض
، ه الن  ىمّا كن إٌػاُ وت السٌٗافىىا تتكف بْ ا٩خطٚ ذهٕض ا٧ ىا

  ٕ لٍاا  ٌٔكب انتٗعاُ ، ٔصس تقسً وت ادتعٞ ال اوَ ٔال ىاٌؽت وَ ِاصا الػٳا ط ص

ّْ َرلُبكٍٞ          ََٗهكْ٘  ٖ ٗس ادتىع بؽت صٕلاْ تعااؾت ش   َْٚٔكا ًِك ٌِٔيكٍْ ًَكا َُكَضَن ََْو ٙمَؤلِخكشم لهوهكٕم لهُِكاَؼ ِبع ْو

 ٟ ّْ ٙمَؤخِّضمٓمٍْ إيَهٟ َأَدٍى ًمَغكًٌّ ََ َْٙغكضمْصَن ََُقوُّكبمٔمٍْ ِفكٛ     ٔصٕلْ تعااؾت ش (2) زََٗهِل َفك

ََِر    .(3)زلْهِب

 حتتىن ا٩ٖٛ وػألتؽت :
التعسز ٔا٫ٌ كاه بؽت العذعذاٛ  اَ الٍااض ٔباؽت الاسخٕه وت       ا٧ٔؾت :

ادتٍٛ ٔٔجٕز بطظر بؽت ا٧وطَٖ فقس ٖعذعح ا٫ٌػاُ  َ الٍااض ، ٔلكٍاْ ٥   
 ٖسخن ادتٍٛ.
 ا٫تكاه ٔانت٦ظوٛ بؽت العذعذٛ  َ الٍاض ٔزخٕه ادتٍٛ. ال اٌٗٛ :

ٔغمي  مسعت ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ :  َ غ٭بٯط٭ٚ بَ أب٘ فٻاكٳْ صاهٔ)
ٖقٕه: إإُ الؿٗٺاُ صعس ٥بَ آزً بٺطصْ، فقعس لْ بٺطٖال ا٫غا٦ً، فقااه:    

 فعكآ ٔأغمي. : صاه ، أتػمي ٔتصض زٍٖك ٔزَٖ آباٟك
                                                           

 .100-99غٕضٚ انت٤وٍُٕ  (1)
 .61غٕضٚ الٍرن  (2)
 .4غٕضٚ  افط  (3)
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: ٔصعس لْ بٺطٖل اهلحطٚ فقااه: أتّااجط ٔتاسع أضناك ٔمسااٞك،       صاه
ٕ٭ه  فعكاآ ِٔااجط، مثاي صعاس لاْ بٺطٖال         ٔإفتا و ن انتّاجط كال طؽ وت الٺڀ

ٕ جّاز الٍ ؼ ٔانتاه، فقاه: تقاتن فتقتن، فتٍكس انتطأٚ ٖٔقػي ادتّاز، ِٔ
 انتاه.

ٔغامي:  ٔآلاْ  صااه ضغإه اهلل قامٜ اهلل  مٗاْ      ، ، فحاِس : فعكآ صاه
إفىَ فعن شلك وٍّي فىا ، كاُ ذقپا  ماٜ اهلل أُ ٖسخماْ ادتٍاٛ، أٔ صتان     
كاُ  ذقا  مٜ اهلل،  ع ٔجن، أُ ٖسخمْ ادتٍٛ، ٔإُ  طو كااُ ذقاا  ماٜ    

ٔ٭صٻكتْ زابٛ كاُ ذقا  مٜ اهلل أُ ٖسخمْ ادتٍٛا  .(1)(هلل أُ ٖسخمْ ادتٍٛ، أٔ 
، ٖٔقاه غربٚ بَ (2)ٔغربٚ بَ أب٘ فاكْ ٔابَ ال اكّٛ ، ٔابَ أب٘ ال اكّٛ

 فاكْ انتدعٔو٘ قراب٘ ، ٌعه الكٕفٛ.

 زًََٗا لْهشََٚاٝ  لهزَُُّْٚا إياله ًََتاعم لْهغمضمٗصيشلٌٛٗ رؼبىل 
انتااِط الن ختطجّاا الاسٌٗا لمٍااؽ ، فا٦ ختاتل ِاصٓ       وا أذمٜ ٔأبّخ 

انتااِط بٺ٦بّا ، ٔالصَٖ اتبعٕا الؿّٕا  ، تطٖس أُ ٖ ٍٜ العىط با٫ٌؿغاه 
بّااا كحىااع ا٧واإاه ، ٔك ااطٚ الماإّ ٔالعضا ااا  ٔالكااٍا ا  ٔالطٔاذاان   

 ٔانتطكبا  ٔالتباضٙ فّٗا .
 ، ؿتباِحّا ٔظٍٖتّأوت كن غا ٛ ٍِاك فتٍٛ زٌٕٖٗٛ ل٨صباه  مّٗا ٔالتىتع 

ٔوَ وكازٖل كٌّٕا وتاع الغطٔض إٌقٺاع ذٗاٚ ا٫ٌػاُ فّٗا فحأٚ ، ٔوغازضتْ 
هلا وَ  ري إضازٚ وٍْ ، ِٔن تػدط وٍْ السٌٗا ، ادتٕاب ٥ ، إفتا ِ٘ حتاعُ  

 ؿغالْ بّا ٔ سً اغتعسازٓ ل٪خطٚ. مْٗ ٫ٌ
ٔا٩فا   القٕاضٖط ، ٧ُ ال ػاز {وتاع الغطٔض  }ٔصاه  كطوٛ ٔ ريٓ : )

 .(1) (تػطع إلّٗا ، فالسٌٗا كصلك أٔ ِ٘ أؾس

                                                           

 . 3/394ت ػري ابَ ك ري  (1)
 .10/203تّصٖب الكىاه  (2)
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ا٩ٖٛ : ٔوا اذتٗاٚ السٌٗا إ٥ وتاع ، ادتٕاب الٍػبٛ باؽت   تطٝ نتاشا مل تقن
انتتاع ٔوتاع الغطٔض ِ٘ العىًٕ ٔارتكٕم انتٺمل ، فانتتاع وا ٍٖت ع بْ هتاا  
ٖباع ٖٔؿرتٝ ، ٔصس ٖكُٕ فْٗ ذاجٛ ٔضظو أٔ أٌْ ٔغٗمٛ لعبازٚ اهلل ، ٔفٗاْ  

 .(2) زاًْا َهل ٍْ َِٗهأََُْعاًِل ًٍََت *َٗلْهِذَباَي َأْصَعآَا تعاٗي لؿعاٟط اهلل ، صاه تعاؾت ش

 ثني اٌمسآْ ٚاٌطت احلدٌش ِدح احلًّ
َْ بَِ٘لِهَزِْٕٙ وَ إ حاظ القطآُ شكطٓ نتسٚ اذتىن بقٕلْ تعاؾت ش ََُٗٗفَِْٚا لإليَُغا

َْ ؽًَْٔضل  ََثم٘ َسُتٟ إيَسل َبَوَغ َأؽمزُٖم ََٗبَوَغ إيْسَغاًُا سٌَََوتْٕم أ ًُّٕم ك ْضًٓا َََٗٗمَعتْٕم ك ْضًٓا َٗسٌَْو ٕم َِٗفَقاه ٕم َث

ُٛ َََْٗوٟ  ٛ أَُْعٌَْتَ ََْو ْْ َأْؽل َض ُِعٌََْتمََ  لههِت ٛ َأ ِِْْ ًَِٞ َقاَي َصبِّ َأْٗطي َأْصَبِعنيَ َع

ٌََْْى َفاِهًشا َُْضَماٖم ََٗأْفِوْح ِهٛ ِفٛ سمصُِِّٙتكٛ إيُِّكٛ ُمْبكتم إيهَْٚكَم      ْْ َأ ُٜ ََٗأ َٗلِهَز

ّْ  لبٗاُ أصن وسٚ لمرىن ِٔ٘ غتٛ أؾّط . (3)زلهٌْمْغوٌِِنَي َٗإيُِّٛ ًِ
ٔجاٞ العمي اذتسٖث ل٤ٗكس ِصٓ انتسٚ ٔأُ أصن وسٚ اذتىن ِ٘ غتٛ أؾّط 

َّ بمرا  أُ وسٚ الطناع ِ٘ ذ٥ُٕ كاو٦ُ ، صاه تعاؾت ش َٗلهَْ٘لِهَزلتم ٙمْضِمْع

ْْ ٙمك    ّْ َأَصلَر َأ ّي هٌَِك ّي َككاًِوَْٚ ُّ سَْ٘هَْٚ ٌَْ٘ه كِ٘ر َهكٕم     َأْٗالَرٓم ََْٞ َََْٗوكٟ لْه ِتٍُ لهُضَمكا

ًَْ٘ ُّ ِباهٌَْْعضمِٗ  ال ُمَلوهفم َُْفٌػ إياله ٗمْععََٔا ال ُمَناُص َٗلِهزٌَٝ بََِ٘هِزَٓا َٗال  َُ٘مٔم ُّ َِٗكْغ ه كٌ٘ر َهكٕم   صيْطق ٔم

 ّْ ْْ َأَصلَرل ِفَقاال َْ ََ دمَِكاَح      بََِ٘هزِِٖ َََْٗوٟ لهَْ٘لصيِخ ًِْجىم َسِهَم فَِي َََُٗؾكاٗمٍص َفك ِْٔمٌَكا  َُكَضلٍض ًِ

                                                                                                                                                

 .6/309احملطض الٕجٗع  (1)
 .33-32غٕضٚ الٍاظ ا   (2)
 .15غٕضٚ ا٧ذقاب   (3)
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ََ دمَِاَح َْوَْٚل ٍْ إيَسل َعوهٌْتمٍْ ًَا آَُْٚتمٍْ ِبكاهْ  ْْ َُْغَتْضِمعم٘ل َأْٗالَرك ٍْ َف ْْ َأَصرُْمٍْ َأ ْٚٔيٌَا َٗإي ٌَْعضمِٗ  ََْو

َْ َبِقرٌي ُْ لهوهَٕ بٌَِا َُعٌَْو ٘  .(1)زَٗلُُق ٘ل لهوهَٕ َٗلْْوٌَم٘ل َأ

ٖٔػىٜ الٺ ن وت ال٥ٕزٚ انتبكاطٚ خاسظتاپ ، ٔواَ الكاعب أُ ٖعاٗـ ،      
، ِٕٔ وَ وكاازٖل صٕلاْ   ٔلكَ أجّعٚ الٺب اذتسٖث جعمت ذٗاتْ هتكٍٛ 

ّْ ََْوٍق  *لْقَضْأ ِباْعٍي َصبَِّم لههِشٜ َخَوَق تعاؾت ش ًِ َْ لْقَضْأ ََٗصبَُّم لََْكضََم  *َخَوَق لإليَُغا

َْ ًَككككا َهككككٍْ َْٙعَوككككٍْ  *ٍي لههككككِشٜ َْوهككككٍَ ِبككككاْهَقَو * َْ  *َْوهككككٍَ لإليَُغككككا ُْ لإليَُغككككا َه إي َككككك

ٔوسٚ اذتىن ِ٘ تػعٛ ؾّٕض ، ٔاختمف ال قّاٞ وت طٕه وسٚ  (2)زهََْٚ َغٟ

اذتىن وَ جّٛ الك طٚ اخت٦فاپ ك رياپ  وٍْ وا غتالف الكتاب ٔالٕاصع ٔالٺب 
 .اذتسٖث

صهاٗٛ ؾدكاٗٛ وت   ٔارتاطٔد واَ القا اسٚ العاواٛ     ٔغبب ِصا ارتا٦ب  
، ِٔاطً باَ ذٗااُ واَ     الغالب و ٦پ صٗن أُ ِطً بَ ذٗاُ ٔلس ٧ضبع غٍؽت 

عث   ىاُ بَ بكباض التابعؽت ، ٔصٗن أٌْ وَ قغاض الكرابٛ ٔاغتسه  مْٗ ب
إؾت صمعٛ جبطٚ فافتترّا  ٍٕٚ ٔشلك غٍٛ غت ٔ ؿطَٖ ٔصٗن أب٘ العام لْ )

 ؿطٚ ٔكاُ أٖااً  ىاط  ماٜ واا تقاسً أٌّاي كاإٌا ٥ ٖا٤وطُٔ وت          ٘غٍٛ ئاٌ
 .(3)(ال تٕح إ٥ الكرابٛ

 ٔأُ الهراك ٔلس لػٍتؽت . ،(4)(وت ذسٔز ال ىاٌؽت لمّحطٚ)ِطً  ٜٔتٕف

                                                           

 .233غٕضٚ البقطٚ   (1)
 .6-1غٕضٚ العمل   (2)
 .3/221ا٫قابٛ وت وعطفٛ الكرابٛ   (3)
 .7/412الٕاوت بالٕفٗا    (4)
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  َ اذتػَ بَ عتٜٗ صاه: ذسمثٍا الهراك: أُ أوْ لتمتْ غاٍتؽت. صااه  )
صاه: وا  ،(2) تعزاز()ٔوا  صاه: وا تٍقل وَ التػعٛ ،(1))ٔوا تغٗظ ا٧ضذاً(

 .(3)(وا فٕو التػعٛ
 أٙ أُ الهراك ٍٖقن خرب وسٚ لتمْ  َ  ريٓ.

ٔلكَ ٥  ربٚ بال طز القمٗن الٍازض وَ بؽت و٦ٖؽت ال٥ٕزا  كن  اً ، 
 ٔشتال تْ لمٍل ٔالعمي .

 ٔا٧صٕاه وت وسٚ اذتىن :
 ٔالااِطٖٛ : تػعٛ ؾّٕض ، ٔبْ صاه  ىط بَ ارتٺاب ، ٔا٫واوٗٛ ا٧ٔه

 .(4)(ذسٖث صاه )إفتا اذتىن تػعٛ أؾّط )ٔ َ ا٫واً الكا ي وت
 ِٕٔ انتٕافل لمعمي اذتسٖث.

الغٗث ٖٔعمي وا وت ا٥ضذاً  إُ اهلل  ٍسٓ  مي الػا ٛ ٍٖٔعهٔوت صٕلْ )
إُ اهلل  ٔوا تسضٙ ٌ ؼ واشا تكػب  سا ٔوا تسضٙ ٌ ؼ بأٙ أضأ ـتإ  

 .(5)( مٗي خبري 
: ِصٓ ارتىػاٛ أؾاٗاٞ مل ٖٺماع  مّٗاا      الػ٦ًالكازو  مْٗ ا٫واً صاه 

 .(6)(وقطب، ٥ٔ ٌيب وطغن، ِٔ٘ وَ ق ا  اهلل  عٔجن ومك
ٌَٔٞ إياله لهوهٕم َهَفَغزََُإِٔ وَ وكازٖل صٕلْ تعاؾت ش ٚٔيٌَا آِه َْ ِف  .(7) زهَْ٘ َكا

                                                           

 .9غٕضٚ الط س  (1)
 .9غٕضٚ الط س  (2)
 .16/363ت ػري الٺربٙ  (3)
 .11الٕغاٟن   (4)
 .34غٕضٚ لقىاُ  (5)
 .4/82البراض  (6)
 .22غٕضٚ ا٧ٌبٗاٞ  (7)
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: غٍٛ صىطٖٛ ٔاذسٚ ، ِٕٔ صٕه ستىس بَ  بس اذتكي ٔابَ ضؾاس  ال اٌ٘ 
 ٔابَ ضؾس امثٍاُ :وَ انتالكٗٛ ، 

: أبٕ الٕلٗس ستىس بَ ألتس بَ ضؾس ، ٔانتؿّٕض بابَ ضؾس ادتاس،   أ٥ٔپ 
 528( ٔتٕفٜ وت التاغع  ؿط وَ ؾّط شٙ القعسٚ غاٍٛ  1058-450ٔلس وت )
 . 6/5/1126 –ِحطٖٛ 

طمب ا  اٞٓ  515تٕؾت وٍكب صان٘ القهاٚ ٧ضبع غٍٕا  ، ٔوت غٍٛ 
ال قْ ، ٔتٕفٜ وت غٍٛ ٥ٔزٚ و٦ٗز ذ ٗسٓ  لٗتي كتابْ )التركٗن ٔالبٗاُ ( وت

 ابَ ضؾس ، ِٕٔ انتقكٕز وت انتقاً .
 ٔوَ ت٦وصتْ القان٘  ٗاأ . 

( ِحطٖٛ 595-520: أبٕ الٕلٗس ستىس بَ ألتس بَ ستىس بَ ضؾس ) مثاٌٗاپ
ٔاؾاتّط باغاي اباَ ضؾاس اذت ٗااس ، ٔتإؾت القهااٞ وت اؾابٗمْٗ وت ا٧ٌااسلؼ        

 تٍيب .ٔذ   وٕطأ والك ، ٔزٖٕاُ انت
ٔصاااااً بت ػااااري كتااااب اضغااااٺٕ ، ٔتعااااطأ حملٍااااٛ إش اتّىااااْ  مىاااااٞ   
 كااااطٓ بااااالك ط ٔا٫ذتاااااز فأبعااااس اؾت وااااطاكـ ، ٔتاااإفٜ فّٗااااا غااااٍٛ     

1198 .ً    
: صٕه غٍتاُ ، ِٕٔ صٕه أب٘ ذٍٗ ٛ وت ضٔاٖٛ  ٍاْ ، ٌٔػاب إؾت    ال الث

٥ ٖكاإُ اذتىاان أك ااط وااَ غااٍتؽت ، صااسضٱ وااا ٖتراإه فمكااٛ    اٟؿااٛ صالاات )
 .(1)(وغٯع٭ه

 : مث٦ث غٍؽت ، صالْ المٗث بَ غعس . الطابع
: أضبع غٍٕا  ،  َ الؿافع٘ ٔألتس باَ ذٍبان ، ٔوت ضٔاٖاٛ    ارتاوؼ 
  َ والك .

                                                           

 .5/477السض انتٍ ٕض   (1)
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  َ والكٔضٔٙ )  َ والكؿّٕض انت: متؼ غٍٕا  ، ِٕٔ الػازؽ 
 ، ِٔ٘ الطٔاٖٛ ال ال ٛ  ٍْ.(1)( ٥ ذس لْ ٔلٕ ظاز  مٜ العؿطٚ ا٧ ٕاً

غات أٔ غابع غاٍؽت( ، صااه أبإ  ىاط : ٔواَ         : ) َ العِطٙ :الػابع 
 .(2) الكرابٛ وَ ظتعمْ إؾت غبع(

 َ  ٺٗٛ العٕوت:)ٔوا تغٗظ ا٧ضذاً( صاه: ِٕ اذتىن لتػعٛ أؾاّط  ) 
ٛ      ٔوا زُٔ التػعٛ ٔالقاسض انتتاٗقَ واَ     (3) ()ٔواا تاعزاز( صااه:  ماٜ التػاع

 العٖازٚ  مٜ تػعٛ ؾّٕض ِ٘ أٖاً وعسٔزٚ .
العواُ إؾت وا ٖاسه  مٗاْ الكتااب ٤ٖٔكاسٓ الٺاب      ٔاجتْ ال قّاٞ وت ِصا 

( ٖٕواااپ ، ٔصااس 280ٔالٕجااساُ ، ٔأُ وااسٚ اذتىاان تػااعٛ ؾاإّض ، ٖٔكاإُ )
 ( أغبٕ ا أٔ أك ط صم٦ٗپ . 42ٖػتىط اذتىن إؾت ) 

 اث ٌٔتااٟخ الٺاب اذتاسٖث    الس٥لٛ ، ٔكصا أ ُ صٺع٘آُ قطٖس القطإ
ِٕٔ وَ الؿٕاِس  مٜ تقاضب القٺع ، ٥ٔ ٖتعاذي أٔ ٖتعاضأ القٺعٗاُ ، 

 صإٌُ ٤ٌغػْ ٍِا ِٕٔ  سً التعاضأ بؽت القطآُ ٔالعمي إؾت ًٖٕ القٗاوٛ .
أُ  ىط بَ  (4)ٔأخطد ابَ أب٘ ذايف ٔالبّٗق٘  َ أب٘ ا٧غٕز السٖم٘)  

ارتٺاب ضفعت إلْٗ اوطأٚ ٔلس  لػتٛ أؾّط فّيٲ بطكتّا ، فبمغ شلك  مٗااپ  
                                                           

، ٔالقااططيب ِاإ ستىااس بااَ ألتااس ا٧ٌكاااضٙ القااططيب   9/243ت ػااري القااططيب   (1)
ِحطٖٛ ٔاغي ت ػريٓ ادتاوع ٧ذكاً القطآُ ، ٔانتبؽت نتا تهىَ وَ الػٍٛ ٔأذكاً  671 

قتؿ٘ أذٗاٌااپ واع   العطفاُ ، ٔالقططيب والك٘ انتصِب ، ٔلكٍْ  ري وتعكب نتصِبْ ، إفتا 
السلٗن ، فى ٦پ وَ أكن ٌاغٗاپ وت ؾّط ضوهاُ ٖكإُ  ٍاس والاك ذكىاْ ا٫فٺااض ٔ مٗاْ       
القهاٞ ٔا٧قن أٌْ  ري و ٺاط ِٔإ وؿإّض فقّااٞ ا٫غا٦ً ، ِٔإ انتدتااض ، ٔباْ صااه          

 القططيب.
 .9/243ت ػري القططيب  (2)
 .16/364ت ػري الٺربٙ   (3)
 م٘ زخن ا٫واً وَ ؾٗعٛ أبٕ ا٧غٕز الس٣ل٘ أ السٖم٘  امل بَ  ىطٔ ٔشكط أٌْ  (4)

 مٜ وعأٖٛ خالٗاپ، فترازمثا ط٦ٖٕ، فربل أبإ ا٧غإز، فقااه نتعأٖاٛ: إٌّاا فمتاٛ،       
فاكتىّا  م٘، فقاه وعأٖٛ: أفعن شلك، فمىا خطد وَ  ٍسٓ، زخن  ماٜ وعأٖاٛ   
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ٔالٕالاسا  ٖطناعَ أ٥ٔزِاَ     }فقاه : لٗؼ  مّٗا ضجاي ، صااه اهلل تعااؾت    
 .ٔغتٛ أؾّط فصلك مث٦مثُٕ ؾّطاپ (1){ ذٕلؽت كاومؽت

                                                                                                                                                

غإز، مثاي خاطد  ىاطٔ فمقا٘ أباا        ىطٔ بَ العاام، فاأخربٓ  اَ ناططٛ أبا٘ ا٧     
ا٧غٕز بالػٕو، فقاه لْ: وا فعمت نططتك ٖا أبا ا٧غٕز  فقاه أبٕ ا٧غٕز: كن 
شٙ جٕب نطٔط، مثي  سا  مٜ وعأٖٛ فقاه لاْ: إُ اواطأ مل ٖا٤وَ  ماٜ ناططٛ      

 .ذقٗل أ٥ٻ ٤ٖوَ  مٜ إوطٚ انت٤وٍؽت
ٔغمي ًٖٕ ال اتس ، ٔصاس   ٔصٗن ٧ب٘ ا٧غٕز قربٛ ٔأٌْ لق٘ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ 

 مىْ ا٫واً  م٘  مْٗ الػ٦ً  مي الٍرإ ٔكااُ أبإ ا٧غإز هتاَ قارب أخبااض        
 الٍرٕٖؽت.

 ٔصاه أبٕ ا٧غٕز ٖطمث٘ ا٫واً  م٘  مْٗ الػ٦ً :
َٮ ٔعتٻكٳ أٻغٯعسٍٖ٭ا  ٗٯ  أ٥ ت٭بكٳؽت٭ أوٳري٭ انت٤وٍٍٗا  ...     أ٥ ٖا  ٭

ْٳ   عربتّا ٔصٻسٯ ضأ ٳ الٗ٭قٍٗ٭اب  ...            تبك٘ أً كم ًٕ  ٭مٗ
ُٮ اذتاغسٍٖا  أ٥ صټن لمدٕاضدځ ذٗثٮ كإٌا ...   ف٦ صٻط   ٕٗ

ًځ فٻح٭عتٮىٮٌٕ٭ا   خبريځ الٍاؽځ طټطاپ أكتعٍٗ٭ا  ...    أوت ؾ٭ّطځ الكٗا
َٯ ضكب٭ انتٺاٖا  َٯ ض٭كٳب٭ الػ ٍٗ٭ا ...    صتمتٮي خ٭ري٭ و٭  ٔش٭لمّا ٔو٭

َٯ ذصاِا َٯ صطأ انت اٌٳ٘ ٔانتبٍٗ٭ا ...  ٔو٭َ لٻبٳؼ٭ الٍعاه٭ ٔو٭  ٔو٭
 ٔذب ضغٕهځ ض٭ب العانتٍٗا ...       ٔكټن وٍاصبٳ ارتريا ٳ فْٗ 

ِٮي ذػباپ ٔزٳٍٖا  لقس  مىتٯ صطٖـ ذ٭ٗثٮ كاٌ٭تٯ ...بأٌكٻ خريٮ
َڂ ... ضأٖت٭ البسض٭ فٕو٭ الٍا ٳطځٍٖا ٗٯ ْ٭ أب٘ ذٮػ٭  إشا اغتقبمٽت٭ ٔج٭

ْٳ خبٻريڂ  ٕٯلٻٜ ضغٕهځ المڀْ فٍٗا ...              ٔكٍا صبن وقتمٳ  ٌطٝ و٭
 ٖٔعسهٮ وت العسا ٔا٧صطبٍٗا ...         ٖٮقٗي اذتل ٥ ٖطت٭ابٮ فْٗ 
ْٳ  ٖٯ  ٔمل غتمٻلٯ وَ انتتػدطځٍٖا  ...        ٔلٗؼ بكاتٳيڂ  مى٭اپ لس٭

ُٵ الٍاؽ٭ إش فقسٔا  مٗاپ   ٌعاً ذاض٭ وت ب٭مٻسٳ غبٍٗا  ...      كأ
َ٭ ذط ٞٳ فٍٗا   ...  بٴ ف٦ تؿىت وعأٖٛ بٯ ٛٻ ارتم ا  .فذُ بقٗ

 2/8/مسط الٍحًٕ العٕال٘ وت اٌباٞ ا٧ٔاٟن  
 .233غٕضٚ البقطٚ  (1)
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ٔأخطد ٔكٗع ٔ بس الطظاو ٔابَ أب٘ ذايف  َ فاٖس بَ  باؽ صاه : أت٘ 
  ىاُ باوطأٚ ٔلس  وت غتٛ أؾّط فأوط بطكتّا ، فقاه ابَ  باؽ : إٌّا إُ 

َ أ٥ٔزِاَ  ٔالٕالسا  ٖطناع  }ختاقىك بكتاب اهلل ختكىك ، ٖقٕه اهلل 
ٔلتمااْ ٔفكااالْ مث٦مثاإُ   }خااطٝ ٖٔقاإه اهلل وت آٖااٛ آ  (1){ذاإلؽت كاااومؽت  

فقس لتمتْ غتٛ أؾّط فّ٘ تطنعْ لكي ذٕلؽت كاومؽت ، فس ا بّا  (2){ؾّطاپ
  ىاااُ فدمااٜ غاابٗمّا . ٔأخااطد ابااَ جطٖااط وااَ ٔجااْ آخااط وااَ ططٖاال        

  .(3)(العِطٙ

بالعىٜ وت آخط الااِط أُ انتطاز صاٟس ابَ  باؽ ٧ُ ابَ  باؽ اقٗب 
 . ِٕ  بس اهلل بَ الػاٟبصاٟسٓ أٖاوْ ٔ

 : ٔوَ أ٥ٔزٓ بَ  باؽ ٔلس امسْ صاٟس ، ٔلٗؼ  ٍس  بس اهلل
العباؽ ، ِٕٔ أكرب أبٍاْٟ ، ٔبْ ٖكٍٜ ، ٔأوْ ظض ٛ بٍت وؿطح  ا٧ٔه :

بَ وعسٙ كطب وَ كٍسٚ ، ِٔ٘ أً أخْٗ  م٘ بَ  بس اهلل بَ  باؽ أٖهاپ ، 
 باس اهلل ٔأواْ واطٖي    ، فٕلس العباؽ بَ  بس اهلل ٔضٔٝ العباؽ  َ أبْٗ ٔ)

ابٍٛ  باز بَ وػعٕز بَ خالس بَ والك بَ ضبع٘ بَ غمىٜ باَ جٍاسه باَ    
ن بَ زاضً بَ والك بَ ذٍامٛ بَ والك بَ ظٖس وٍاٚ بَ ـتٗي بَ وط بَ ٌّؿ

أز بَ طاخبٛ بَ إلٗاؽ بَ وهط، ٔ ُٕ بَ العباؽ ٔأوْ ذبٗبٛ بٍت الاعبري  
 .(4)(بَ العٕاً بَ خٕٖمس بَ أغس بَ  بس الععٝ

 م٘ بَ  بس اهلل بَ  باؽ ، ٔلس لٗمٛ اغتؿّس ا٫واً  م٘  مْٗ  ال اٌ٘ :
بكٍٗٛ  كينْ ، ِٕٔ أقغط أ٥ٔز  بس اهلل ، ٔالػ٦ً غٍٛ أضبعؽت فػى٘ بامس

  ٔلكَ  بس انتمك بَ وطٔاُ صاه لْ : ا٫واً  م٘ أبا اذتػَ

                                                           

 .233غٕضٚ البقطٚ  (1)
 .15غٕضٚ ا٧ذقاب  (2)
 .2/79السض انتٍ ٕض  (3)
 .5/314الٺبقا  الكربٝ  (4)
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فغٗٲط كٍٗتْ ، ٥ ٔاهلل ٥ أذتىن لك ا٥غي ٔالكٍٗٛ كتٗعاپ، فغٗٲط أذسِىا 
 : الطجعوَ  ِا أبا ستىس، ٔلْ ٖقٕه الؿا طكريف

٘ٲ  ٙٲ ٖا أٖٲّا الػاٟن  َ  م  ... تػأه  َ بسضڂ لٍا بسض
٘ٲ ٘ٲ ... غٍاٖمْ  عتْ وه   بٍٲكٿ وت العٗل أبٺر

ٙٲ  أ مب وت العمٗاٞ ِامش٘ ... ٔلؽت الؿٗىٛ مشط
ٙٲ  ٘ٲ...     لٗؼ ب رٲافڂ ٥ٔ بص  وطزٲز وت اذتػب العك
٘ٲ  ٘ٲ ...  ذن ستن البٗت ظوعو  صطً لٍا وباضك  باغ

ٙٲ ... بٕضكت لمػاص٘ ٔلمىػق٘  ظوعوت ٖا بٕضكت وَ طٕ
ٔنتا ٔلس  م٘ بَ  بس اهلل ٔلس وعْ وت تمك الػٍٛ لعبس اهلل بَ جع ط  ٦ً 
فػىآ  مٗاپ، ٔكٍآ بأب٘ اذتػَ، فبمغ وعأٖٛ فٕجْ إلّٗىا أُ اٌق٦ اغي أب٘ 

 نٔكٍٗاِىاا بكٍاٗن، ٔلكا   تطاب ٔكٍٗتْ  اَ ابٍٗكىاا، ٔمسٲٗاِىاا باامس٘،     
 .(1)ٔاذس وٍكىا ألف ألف زضِي

فمىا صسً الطغٕه  مّٗىاا بّاصٓ الطغاالٛ غااضع إؾت شلاك  باس اهلل باَ        
 .وعأٖٛ، ٔأخص ألف ألف زضِي ْجع ط فػىٜ ابٍ

ٔأوا  بس اهلل بَ  باؽ، فذٌْ أبٜ شلاك، ٔصااه: ذاسمثين  ما٘ باَ أبا٘       
ّٗي ضجن قاحل، فٗىٕ ، : وا وَ صًٕ ٖكُٕ ف طالب  مْٗ الػ٦ً أٌْ صاه

فٗدمف فّٗي وٕلٕز، فٗػىٌْٕ بامسْ إ٥ خم ّاي اهلل باذتػاٍٜ، ٔواا كٍات     
٧فعن شلك أبساپ، فأتٜ الطغٕه وعأٖٛ، فأخرب خبرب ابَ  باؽ، فطزٲ الطغٕه 
ٔصاه: فاٌقن الكٍٗٛ  َ كٍٗتْ ٔلك متؼ و٠ٛ ألف. فمىا ضجع الطغٕه إؾت 

 .(2)ٍعي، فكٍآ بأب٘ ستىسابَ  باؽ بّصٓ الطغالٛ صاه: أوا ِصا ف
 ف غحسٚ أٙ ٖكم٘ متػىاٟٛ ضكعٛ.ٔكاُ ٖػحس هلل كن ًٖٕ أل

 تٕفٜ  م٘ بَ  بس اهلل بَ العباؽ غٍٛ غبع  ؿطٚ ٔواٟٛ وت إواضٚ ِؿاً.
                                                           

 أٙ ومُٕٗ زضِي. (1)
 .5/454شتتكط تأضٖذ زوؿل  (2)
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بَ وطٔاُ وت انتمك ٔكاُ وع  بس ، ٔإلْٗ ٖطجع ٌػب خم اٞ بين العباؽ 
 بَ العبري . مكذطبْ وع  بس انت

لبابٛ بٍت  بس اهلل بَ إؾت أُ ا تا  وٍْ  بس انتمك وت ظٔاجْ وَ وٺمقتْ 
، فمىا تٕؾت اذتكي الٕلٗس بَ  بس انتمك قاض ٖعٗبْ مثي اتّىْ بقتن ابَ جع ط 
 ٔأصاوٛ الٕلٗس وت الؿىؼ .فهطبْ  لْ ٔامسْ غمٗط جاضٖٛ

 ب. هن بَ  بس اهلل بَ  باؽ ، مل ٖعقال ال الث :
  بٗس اهلل بَ  بس اهلل ، ٥  قب لْ. الطابع :

ذقااٟل  ٔ وٍٺٕو القطآُ ، ٔؾٕاِس عٔلٕ تعاضأ صٕه بعظ ال قّاٞ و
 ف٦ ٤ٖخص بقٕه ِصا ال قْٗ . العمي

اه أك ط وسٚ اذتىن أضبع أٔ متاؼ غإٍا    صتطٝ لٕ كاُ ال قْٗ الصٙ 
ذانااطاپ وت ِااصا العواااُ ، ٔضآٝ كٗااف أُ الٺااب اذتااسٖث ٔالااصٙ ٖتكااف 

غترب بأُ أك ط وسٚ اذتىن  ؿاطٚ أؾاّط فّان    ، ٔ ٫ حاظ القطآُ بالسصٛ وطآٚ
 ٖبقٜ  مٜ صٕلْ شاك ، انتدتاض ٥ .

وت  اطب ا٧طبااٞ اذتىان انتسٖاس ، ِٔإ صمٗان صاس        اذتىن أ ٦ٓ ٖٔػىٜ 
وَ زتىٕع ال٥ٕزا  ، ٔفْٗ أنطاض  مٜ ادتٍؽت أٔ أٔ أصن % 5ٖكن إؾت ٌػبٛ 

  مْٗ ٔ مٜ ا٧ً لؿٗدٕخٛ انتؿٗىٛ .
ٌٔػبٛ الٕلس ، أٔاُ الٺ٦و ، ٔوت انتٕاضٖث  وتِٔصٓ انتػألٛ شا  أِىٗٛ 

 إؾت ٔالسٓ ؾط اپ .
ٔمل ٖطز أُ وٺمقٛ أٔ وتٕفٜ  ٍّا ظٔجّاا بقٗات  استّا أضباع غإٍا       

 بػبب وا وت ضلتّا.
ٔ مٜ فطأ أٌْ ٔلس الٕلس لػٍتؽت وَ ذاؽت اذتىان ٔأٌكاط ا٧ب الٕلاس     

الطجٕع إؾت حتمٗان اذتااوظ الٍإٔٙ     و ٦پ ، ٔضفع ا٧وط لمراكي فّن قتكَ
(DNA ادتٕاب ٌعي ) مثبت أُ العٔد تؿىمْ أزلٛ )الٕلس لم طاف( إشا  ، ٥ٔ

وت انتااسٚ وٍااص غااٍتؽت ، إفتااا ٖتعماال الااسلٗن أ اا٦ٓ إشا ٔطأِااا ظٔجتااْ مل ٖٺااأ 
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 أٔ  ؿااطٚ  ؾت تػااعٛغاتٛ إ بااؽت احملتىماٛ لمرىاان أٙ أٌاْ ٔطأِااا صباان الا٥ٕزٚ    
 أؾّط.

لترسٖس امثبا  أبإٚ الطجان   وت ِصا العواُ ٔصٗن أُ ٍِاك ططٖقٛ  مىٗٛ 
ت٤خاص وػارٛ واَ فاي     فلٕلسٓ ٔتعٗؽت جٍؼ انتٕلٕز بعس ؾّطَٖ وَ اذتىان  

ا٧ب أٔ الؿدل احملتىن لمتمقٗس ، ٔغرب  ٍٗٛ وَ زً ا٧ً اذتاون بعاس  
 ؾّطَٖ وَ اذتىن .

تسه  ماٜ  ٔٔضز   َ الٍيب ستىس قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي أذازٖث 
أ ي وَ جاٍؼ انتٕلإز ،    (1) زََْٗٙعَوٍم ًَا ِفٛ لََْصَساَيأُ انتطاز وَ صٕلْ تعاؾت ش

ٔغامي  ٔآلْ ذسمثٍا ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ بَ وػعٕز ) اهلل وٍّا صاه  بس
ِٕٔ الكازو انتكسٔو :  إُ أذسكي ظتىع خمقْ وت بٺَ أوْ أضبعاؽت ٖٕوااپ   

 .و ن شلك ، مثي ٖكُٕ وهغٛ و ن شلك ٌٺ ٛ ، مثي ٖكُٕ  مقٛ 
مثي ٖطغن إلْٗ انتمك فٍٗ ذ فْٗ الطٔح ، ٤ٖٔوط باأضبع كمىاا  ، بكتاب     

ضظصْ ، ٔأجمْ ، ٔ ىمْ ، ٔؾاق٘ أٔ غاعٗس . فٕالاصٙ ٥ إلاْ إ٥  اريٓ ، إُ      
أذسكي لٗعىن بعىن أِن ادتٍٛ ذتٜ وا ٖكإُ بٍٗاْ ٔبٍّٗاا إ٥ شضاع فٗػابل     

 .لٍاض فٗسخمّا  مْٗ الكتاب فٗعىن بعىن أِن ا
ٔإُ أذسكي لٗعىن بعىن أِن الٍاض ذتٜ وا ٖكُٕ بٍْٗ ٔبٍّٗا إ٥ شضاع  

 فٗػبل  مْٗ الكتاب فٗعىن بعىن أِن ادتٍٛ فٗسخمّا  .
ٔأخطد ألتس ٔابَ وطزْٖٔ  َ ابَ  باؽ صاه : صاه ضغٕه اهلل قمٜ 

ا ٥ إُ الٍٺ ٛ تكُٕ وت الطذي أضبعؽت ٖٕواپ  مٜ ذاهل:  ٔغمي ٔآلْ اهلل  مْٗ 

                                                           

 .34غٕضٚ لقىاُ   (1)
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، مثي  ااواپ (1)تتغري ، فذشا وهت ا٧ضبعُٕ قاض   مقٛ ، مثي وهغٛ كصلك
 .(2)كصلك

 ،فذشا أضاز أُ ٖػٕٙ خمقْ بعث إلْٗ ومكاپ فٗقٕه : ٖا ضب ، أشكط أً أٌ ٜ
 .أٌاصل أً ظاٟس ، أصكري أً طٕٖن ، أؾق٘ أً غعٗس

 فٗكتب شلك كمْ . ، صٕتْ أجمْ ، أقرٗس أً غقٗي
الرتوصٙ وت ٌٕازض ا٧قٕه ٔابَ أبا٘ ذاايف ،  اَ اباَ     ٔأخطد اذتكٗي 

وػعٕز صاه : الٍٺ ٛ إشا اغتقط  وت الطذي أخصِا ومك وَ ا٧ضذاً بك ْ 
 .فقاه : ٖا ضب ، شتمقٛ أً  ري شتمقٛ

فذُ صٗن  ري شتمقٛ ، مل تكَ ٌػىٛ ٔصصفتّا الطذي زواپ; ٔإُ صٗن شتمقٛ 
 أؾق٘ أً غعٗس  ، صاه : ٖا ضب ، أشكط أً أٌ ٜ

 .وا ا٧جن ٔوا ا٧مثط ٔوا الطظو  ٔبأٙ أضأ ـتٕ  
 فتقٕه : اهلل. ، فٗقاه لمٍٺ ٛ : وَ ضبك
ًٲ     ، فٗقااااه : واااَ ضاظصاااك   فتقااإه : اهلل . فٗقااااه لاااْ : اشِاااب إؾت أ

الكتاااب ، فذٌااك غااتحس فٗااْ صكااٛ ِااصٓ الٍٺ ااٛ . صاااه : فتدماال فتعااٗـ وت  
أجمااّا ٔتأكاان وت ضظصّااا ٔتٺااأ وت أمثطِااا ، ذتااٜ إشا جاااٞ أجمااّا واتاات         

 .(3)(فسفٍت وت شلك انتكاُ
 ٔفْٗ ؾاِس  مٜ أوٕض :

 : بٗاُ الػٍٛ الٍبٕٖٛ لمقطآُ . ا٧ٔه
 س  سً التعاضأ بؽت قطٖس القطآُ ٔالعمي .: تأكٗال اٌ٘ 

                                                           

أٙ أضبعؽت ٖٕواپ أخطٝ ، فٗكُٕ الىٕع ئاٌؽت ٖٕواپ ، ٔلعىاط ادتاٍؽت وٕنإ ٗٛ وت     (1)
 السٖٛ  ٍس ا٫غقاط.

 أٙ أضبعؽت ٖٕوا أخطٝ ، ٖٔكُٕ الىٕع واٟٛ ٔ ؿطَٖ ٖٕواپ فٗتي أضبعٛ أؾّط. (2)
 .7/120السض انتٍ ٕض   (3)
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ا غتل وا وت ا٧ضذاً خاقاپ باهلل  ع ٔجن ى: بقاٞ  مي الغٗب فٗال الث 
 إؾت ًٖٕ القٗاوٛ .

: اختكام أذٕاه ادتٍؽت ٔوطاذن ذٗاٚ ا٫ٌػاُ باهلل  ع ٔجن الطابع 
، ظتعن (1)زَٗٙمْجِبتمٌَْٙشم٘ل لهوهٕم ًَا ََٙؾا١م ضلتٛ بال طز ٔادتىا ٛ ، مثي أُ صٕلْ تعاؾت ش

  ري اهلل وتدم اپ  َ غرب أ ٕاض ذٗاٚ ا٫ٌػاُ.

ًَكا َْٙوِفكغ    ، صاه تعااؾت ش ، ادتٕاب ٌعي ِٔن ٖؿىن ِصا التدمف انت٦ٟكٛ 

ّْ قٍَْ٘ي إياله َهَزِْٕٙ َصِقٌٚب َِْتٌٚز  .(2)زًِ

تط ٗاااااااب الٍااااااااؽ با٫قتااااااااُ ٔالاااااااس اٞ ٧ٌ ػاااااااّي   ارتااااااااوؼ :
 ٔأ٥ٔزِي.

بٗاُ صإٌُ واَ ا٫ضازٚ التكٍٕٖٗاٛ ِٔإ ٥ ٖقاسض  ماٜ تإفري        الػازؽ :

َٚٔككا ؽ صباان أُ غتمقاإا إ٥ اهلل  ااع ٔجاان، ٔوت التٍعٖاان ش أضظاو الٍااا ََٗدَعككَى ِف

َٚٔكككا َأقَْ٘لََُٔكككا ِفكككٛ َأْصَبَعكككِٞ أَُٙكككاٍَ َعكككَ٘ل١ً            َٚٔكككا ََٗقكككُزَص ِف ّْ فَْ٘قَِٔكككا ََٗبكككاَصَن ِف َٛ ًِككك َصَٗلِعككك

 .(3)زِهوُغا٢ِِونَي

تػأٙ الٍاؽ وت العبٕزٖٛ هلل  ع ٔجن ، ٔاذتاجٛ إؾت ضلتتْ  الػابع :
أٚ ، ٔوت صبظ الطٔح ، ِٕٔ الصٙ تاسه  مٗاْ آٖاٛ    وت ارتمل ٔالتكَٕٖ ٔالٍؿ

 البرث .
 ٜ كاان إٌػاااُ ،  لقااس ٌعلاات آٖااٛ البرااث با٫خباااض  ااَ طااطٔ انتاإ   ماا

ىاااا أُ غتمااال ا٫ٌػااااُ ذتاااٜ ٖؿاااىمْ اذتىااااه ذهااإض انتااإ  وت كااان     ف
ذٗاتااْ ، ِٔاان ٖااسخن فٗااْ ادتااٍؽت الػااقط ادتاإاب ٌعااي ، إشا     غااا ٛ وااَ  

                                                           

 .29غٕضٚ الط س  (1)
 .18غٕضٚ و  (2)
 .10غٕضٚ فكمت  (3)



  187 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 205معامل اإلميان / ج      

ٔصااس تقااسً أ اا٦ٓ ذااسٖث  بااس  ٔدتتااْ الااطٔح لااصا فٗااْ السٖااٛ كاومااٛ ذ٠ٍٗااص  
 .اهلل بَ وػعٕز ٖطفعْ 

 دٌخ اجلٕني
ٔادتٍؽت لغٛ الؿ١ انتػتٕض ، ٔكن فٞ وغٺٜ ٔشت ٘ ٖٺمل  مْٗ جٍٍٗاپ ، 

انتطأٚ بعقاس الٍكااح    ٔأوا وت ا٫قٺ٦ح فّٕ انتدمٕو الصٙ ٖتكُٕ وَ ضذي
 ٔالٕط١.

ِٔن ٖؿىن ا٫قٺ٦ح وت ِصا العواُ ط ن ا٧ٌابٗب ٔضتٕٓ هتاا ٖطتقا٘   
 فْٗ العمي ٔالٺب وػتقب٦پ ادتٕاب ٌعي.

ا٫جّاأ ذطاً، ٔجتاب فٗاْ السٖاٛ، فااشا أغاقٺت انتاطأٚ        (1 وػألٛ)
جٍٍّٗا جتب  مّٗا السٖٛ ٧بْٗ أٔ لمٕضمثٛ ا٩خطَٖ، ٔفّٗا ت كٗن  مٜ متػٛ 

 ٔجٕٓ:

وت ذاه  لكٌْٕوسٚ اذتىن أضبعُٕ ٖٕواپ زٖتْ  ؿطُٔ زٍٖاضا شِباپ  ا٧ٔه:
 ( ذبٛ.18الٍٺ ٛ، ٔكن زٍٖاض و قاه شِب  ٗاض )

ؾت ئااٌؽت ٖٕوااپ زٖتاْ أضبعإُ     وسٚ اذتىان باؽت ٔاذاس ٔأضبعاؽت إ     ال اٌ٘:
 زٍٖاضاپ شِباپ ٧ٌْ  مقٛ.

تْ وسٚ اذتىن بؽت ٔاذس ٔئاٌؽت ٔأصن وَ واٟٛ ٔ ؿطَٖ ٖٕواپ زٖ ال الث:
 غتُٕ زٍٖاضاپ شِباپ ٧ٌْ وهغٛ.

ـتاً أضبعٛ أؾاّط ٔكااُ  اىااپ مل ٖكاتؼځ المراي فسٖتاْ ئاإٌُ         الطابع:
 زٍٖاضاپ.

 إشا أكتػٜ المري فسٖتْ واٟٛ زٍٖاض شِب،  ارتاوؼ:
 ٥ٔ فطو وت ِصٓ الٕجٕٓ بؽت الصكط ٔا٧ٌ ٜ.

إشا ـتت لمرىن متػٛ ؾّٕض فقس ٔدتتْ الطٔح ٔزٖتْ كاومٛ  الػازؽ:
زٍٖاض اُ كاُ شكطاپ، ٔمتػىاٟٛ زٍٖاض اُ كاُ اذتىن أٌ ٜ، إٔٔضز وت  الف

انتعترب  َ ا٫واً الكازو  مْٗ الػ٦ً: فاشا أكػٜ المري فىاٟٛ زٍٖااض مثاي   
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ِ٘ زٖتْ ذتٜ ٖػتّن فاشا إغاتّن فالسٖاٛ كاوماٛإ، ٔانتاطاز واَ ا٫غات٦ّه       
 ال٥ٕزٚ.

وااَ   عتااطً  مااٜ الٺبٗبااٛ ٔ ريِااا انتباؾااطٚ وت اغااقاط ادتااٍؽت       (2 وػألٛ)
، ٔكاااصا عتاااطً التػااابٗب، ٔالهاااىاُ ٔالسٖاااٛ تكااإُ  ماااٜ   اااري وػااإغ 

الٺبٗبااٛ اُ كاٌاات ِاا٘ انتباؾااطٚ لعىمٗااٛ ا٫غااقاط، ٔلااٗؼ  مااٜ ا٧ً أ      
طمبااا وٍّااا ا٫جّاااأ، ٧ُ الهااىاُ    ُاصمااالإ٥ إشا كاٌااا ِىااا  ا٧باإَٖ 

لاإ ٔٔ انتباؾااط بمرااا  ا٧صاإٝ وٍّىااا أ ا٫ؾاارتاك،   أ مااٜ انتػاابب   واااأ
اكت اااات الٺبٗبااااٛ بٕقااااف الااااسٔاٞ لمعٔجااااٛ ٔاغااااتعىمتْ ا٧ً ٔغااااقط   

 ااسً انتػاإغ   وااعادتااٍؽت، فالااااِط اُ السٖااٛ  مااٜ ا٧ً ٧ٌّااا انتباؾااطٚ     
 الؿط ٘.

 لبْٔٛ اٌزفعري ادلٛظٛػً ٌَبد اٌعٍُ

وَ خكااٟل القاطآُ أُ آٖاتاْ ٖعهاس بعهاّا بعهااپ ، فااشا صااه أذاس           
ٖٛ وٍػٕخٛ تأت٘ آٖٛ أخطٝ لتسه  مٜ التابعؽت أٔ تابع٘ التابعؽت أُ ِصٓ ا٩

 سً ٌػدّا ، ِٕٔ وَ أغطاض اذرتاظ الكارابٛ واَ القإه بالٍػاذ ، فماي      
 ٔفْٗ وػاٟن : ٖك طٔا وَ شكط آٖا  وٍػٕخٛ ،

وااَ إ حاااظ تأزٖااب الااٍيب قاامٜ اهلل  مٗااْ ٔآلااْ ٔغاامي       إٌااْ ا٧ٔؾت :
 .٧قرابْ

ل٬وتٍاع  َ ضو٘ آٖا  ك ريٚ  لعمىاٞ وت ا٧جٗاه انتتعاصبٛا إ اٌٛ ال اٌٗٛ :
 بالٍػذ وَ  ري زلٗن .

 اَ إتبااع ٔستاكااٚ الاصٙ ٖك اط واَ تعاساز         فْٗ ز إٚ ل٬وتٍااع   ال ال ٛ :
 ا٩ٖا  انتٍػٕخٛ وَ  ري زلٗن وَ القطآُ أٔ الػٍٛ.

كمس ٔانتٕاز ٛ ، ف٦ أقن الػمي ٔالتأكٗس صإٌُ غ٦وٛ آٖا   الطابعٛ :
، ، ٔلٗؼ وت القطآُ ل   الػٗف( آ128ٖٛ) ٕضت نتا صٗن بأُ آٖٛ الػٗف ٌػدت

َفككِيَسل لَُغككَوَخ لََْؽككٔمضم لْهشمككضمَم َفككاْقتمو ٘ل لهٌْمْؾككضيِكنَي سَْٚككحم ََٗدككزُْمٌم٘ٓمٍْ  ٔآٖااٛ الػااٗف ِاا٘ ش
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َََٝ َٗآَُكْ٘ل لهُظَكك         ْْ َُكابم٘ل ََٗأَقكاًم٘ل لهُقك اَٝ َفَدوُّك٘ل  َٗخمشمٗٓمٍْ َٗلْسقمضمٗٓمٍْ َٗلْقعمزمٗل هَٔمٍْ ك كُى ًَْضَفكٍز َفكِي

ُْ لهوهَٕ َنف ٌ٘ص َصِسٌٍٚ  .(1) زَعِبٚؤَمٍْ إي

لػاامي ستكىااٛ  ااري وٍػاإخٛ( ٔصااس قااسض لٍااا خبكاإم )صااإٌُ آٖااا  ا
 ا٧جعاٞ التالٗٛ وَ ِصا الػٳ ط :

 ادتعٞ ال اٌ٘ بعس انتاٟتؽت. ا٧ٔه :
 ادتعٞ ال الث بعس انتاٟتؽت . ال اٌ٘ :
 ادتعٞ الطابع بعس انتاٟتؽت . ال الث :

 ُ ؾاٞ اهلل بّصا ارتكٕم.أجعاٞ أخطٝ إ ٔغتٛ
ِٔن كاٌات ك اطٚ قاعٕز الاٍيب قامٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ ٔغامي انتٍارب واَ           

ِْٕم َفاُْتَٔم٘لوكازٖل صٕلْ تعاؾت ش َْ ٍْ ًََٗا ََُٔاك  ٖٗم  ٍْ لهُضعم٘يم َفدمشم  ، ادتٕاب ٌعي.(2)زًََٗا آَُاك 

 الػمي وت انتقاً ٔجٕٓ :ٔانتقكٕز وَ آٖا  
آٖا  الكرب  مٜ أشٝ وؿطك٘ صطٖـ ، ٔوَ ٔا٥ِي ، وٍّا صٕلْ  ا٧ٔه :

َْ ًَكا              تعاؾت ش ََْ٘ َٙكَضْٗ ّْ لهضُّعمكىي َٗال َُْغكَتْعِذْى هَٔمكٍْ َككَأُُٔمٍْ َٙك َفاْفكِبْض كٌََكا َفكَبَض أ ْٗه ك٘ل لْهَعكظَْي ًِك

َُ ّْ ًِ ًَْٞ َْ َهٍْ َْٙوَبجم٘ل إياله َعا َْٙمَْ٘زمٗ َْ٘م لْهَفاِعق ٘ ٌََغ فََْٔى ٙمَْٔوم  إياله لْهَق  .(3)زَٔاٍص َب

ٌَََ َفَغكَْ٘       آٖا  الع ٕ ٔالك س ، صااه تعااؾت ش   ال اٌ٘ : ِْٔمٍْ َٗق كْى َعك َفاْفكَفْح َْك

َْ  .(4)زَْٙعوٌَم٘

                                                           

 .5غٕضٚ التٕبٛ  (1)
 .7غٕضٚ اذتؿط  (2)
 .35غٕضٚ ا٥ذقاب  (3)
 .89غٕضٚ العخطب  (4)
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َْ ِباهوهِٕ ، ِٔ٘ صٕلْ تعاؾت ش (1)صٗن ٌػدتّا آٖٛ القتاه ًِِم٘ َّ ال ٙمْؤ َقاُِو ٘ل لههِشٙ

ّْ   ِباهوهِٕ  َّ لْهَشكقِّ ًِك َْ ِرٙ َْ ًَا َسضََُ لهوهٕم ََٗصعم٘ه ٕم َٗال َٙزِِٙم٘ َْ٘ي لآلِخضي َٗال ٙمَشضًِّم٘ َٗال ِباهَْٚ

َْ ّْ ٍَٙز َٗٓمٍْ َفاِنضمٗ ُٗم٘ل لْهِلَتاَب َسُتٟ ٙمْع  ٘ل لْهِذْظََٙٞ َْ َّ أ   .(2) زلههِشٙ

 وت الػ٦ً. ٔتسه بعظ ا٧خباض  مٜ  ىن انتػمىؽت ؿتهاوؽت ا٩ٖٛ ذتٜ
ابَ أب٘ ؾٗبٛ ،  َ ؾعٗب بَ اذتحاب صاه : كٍت وع  م٘ بَ ٔأخطد 

     ْ ، فقاااه (3) باس اهلل البااضص٘ ، فىااط  مٍٗاا ّٖاإزٙ أٔ ٌكاطاٌ٘ ، فػاامي  مٗا
: صماات إٌااْ ّٖاإزٙ أٔ ٌكااطاٌ٘ ، فقااطأ  ماا٘ آخااط غاإضٚ العخااطب  ؾااعٗب

َْ ش ًِِمكككك٘ ٌَْ٘ ال ٙمْؤ ُْ َٓككككؤمال١ِ َقكككك ٌَََ َفَغككككَْ٘   *َِٗقِٚوككككِٕ َٙككككاَصبِّ إي ِْٔمٍْ َٗق ككككْى َعكككك َفاْفككككَفْح َْكككك

َْ  .(5()4)زَْٙعوٌَم٘

ْْ دََِشم٘ل ِهوُغْوٍي َفادَِْْح آٖا  الكمس ٔانتٕاز ٛ ، صاه تعاؾت ش ال الث : َٗإي

ََُ٘كهْى ََْوٟ لهوهِٕ إيُُٕم ٓمَ٘ لهغٌُِٚعم لْهَعِوٍٚم  .(6)زهََٔا َٗ

ٔوَ ا٫ حاظ وت الػٍٛ الٍبٕٖٛ غع٘ الٍيب قمٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ ٔغامي     
لمكامس واع الك ااض ٔفٗاْ ؾااِس بااأُ وعحاعا  الٍبإٚ تاطجس ك اٛ اذتاال ،          

 ٔجتصب الٍاؽ إؾت وٗازَٖ اهلسٝ.
ٔقتكَ تأغٗؼ  مي الت ػري انتٕنٕ ٘ ٩ٖا  الػمي  مٜ ضتٕ وػتقن ، 

 ٔصٕاٌؽت أخطٝ وٍّا :

                                                           

 .12/112الكؿف ٔالبٗاُ  (1)
 .29غٕضٚ التٕبٛ  (2)
 أٙ أُ  م٘ بَ  بس اهلل الباضص٘ ِٕ الصٙ ابتسأ الػ٦ً  مٜ الّٕٗزٙ. (3)
 .89-88غٕضٚ العخطب  (4)
 .9/111السض انتٍ ٕض  (5)
 .61غٕضٚ ا٥ٌ اه  (6)
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 ٖا  الػمي ٔالكمس ٔالك س .صإٌُ إذكاٞ آ ا٧ٔه :
، ٔوٕنٕ ٗٛ أغباب ٌعٔه آٖا  الػمي ٔالع ٕ ٔانتٕاز ٛ صإٌُ  ال اٌ٘ :

 .الػٍٛ الٍبٕٖٛ فّٗا
 وٕنٕع آٖا  الػمي.صإٌُ   ال الث :
ٔبٗاُ وكازٖل صطآٌٗٛ ، ٔؾٕاِس  سً ٌػذ آٖا  الػمي  صإٌُ الطابع :

 .ٌبٕٖٛ تسه  مٜ ِصا القإٌُ
 بؽت آٖا  الػمي ٔالع ٕ ٔالكرب .ادتىع صإٌُ  ارتاوؼ :
 وٍافع آٖا  الػمي وت كن ظواُ .صإٌُ  الػازؽ :
 انتك٘ ٔانتسٌ٘ وت آٖا  الػمي .صإٌُ  الػابع :
 آٖا  الػمي وت الػٍٛ الٍبٕٖٛ القٕلٗٛ ٔال عمٗٛ .صإٌُ  ال اوَ :

 شٙٛد صالح اٌصجح
ٔانتػمىا  وَ وعاٌ٘ وٕا بٛ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ٔانتػمىؽت 

 مٜ ق٦ٚ الكبس  ٍس طمٕع ال حط الطجاٞ ٔالتٕغن إؾت اهلل ٫ٌتؿاض فحط 
ُْ ا٫غ٦ً بؽت الٍاؽ ، ِٔن ِٕ وَ وهاوؽت صٕلْ تعاؾت ش َْ لْهَفْذضي إي َٗق ْضآ

َْ ًَْؾكٔمً٘رل    َْ لْهَفْذكضي َككا ٔ  ادتإاب  (1) زق ْضآ َْ لْهَفْذكضي  انتاطاز واَ ش  ٌعاي ، ز ق كْضآ

تكمٜ بػٕضتؽت طٕٖمتؽت ، ٔلكَ انتعٍٜ أ اي واَ    ق٦ٚ الكبس ، صٗن ٧ٌّا
 جّا  :

: ؾّٕز و٦ٟكٛ المٗن ٔو٦ٟكٛ الٍّااض لكا٦ٚ الكابس ، فٗكتاب      ا٧ٔؾت
لمصٙ ٖكمّٗا وت ٔصتّا وت زٖٕاُ المٗن وَ صبان و٦ٟكاٛ المٗان ، ٖٔكتاب وت     

 زٖٕاُ أ ىاه الٍّاض وَ صبن و٦ٟكٛ الٍّاض.

                                                           

 .78غٕضٚ ا٫غطاٞ  (1)
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 }ٔغمي : ٔآلْ قمٜ اهلل  مْٗ   َ أب٘ السضزاٞ صاه : صطأ ضغٕه اهللٔ)
{إُ صطآُ ال حط كاُ وؿّٕزاپ 

صاه : ٖؿّسٓ اهلل ٔو٦ٟكٛ المٗان ٔو٦ٟكاٛ    (1)
 .(2) (الٍّاض

: عتهط كتع وَ انت٤وٍؽت قا٦ٚ الكابس واع أٌّاا وت ٔصات قتٗان       ال اٌٗٛ 
ٔ سً ارتطٔد وَ البٗت غٕاٞ وت الكٗف ، ا٫ٌػاُ فْٗ إؾت البقاٞ وت فطاؾْ 

 ٔ وت الؿتاٞ ذٗث الربز القاضم .ٔؾسٚ اذتط ، أ
: جتمٗا  القسضٚ ا٫هلٗاٛ وت الٍاااً الكإٌ٘ ٔإط٦لاٛ ال حاط واَ       ال ال ٛ 

ضذي المٗن ، ِٔإ ٥ ٖتعحان باالإّض ا٧فقا٘ ، ٥ٔ تػاتٺٗع  مىاٛ المٗان        
ٌََ٘لِت َٗلََْصضي َصبَُِكا ًَكا َخَوْقكَت َٓكشَ    ذبػْ، صاه تعاؾت ش َْ ِفٛ َخْوقي لهُغ ًَ  َََٗٙتَفلهضمٗ ل َبكاِط

 .(3) زعمْبَشاََُم َفقَِِا ََْشلَب لهُِاصي

: صّط ذب الك٦ٚ ٔا٫وت اه ٧وط اهلل لمط بٛ وت اغتىطاض الًٍٕ الطابعٛ 
 بث وت الػطٖط .مٔال

:  ٍسوا عتهط انت٤وَ ق٦ٚ الكبس كتا ٛ ٖؿكط اهلل وت ٌ ػْ ارتاوػٛ 
ٔادتإاضح كٗاف    مٜ فٕظٓ بّصٓ الٍعىٛ ، فتكُٕ ؾّازٚ وَ الصا  لمٍ ؼ 

تغمبت  مٜ الٍ ؼ الؿّٕٖٛ ، ٔمل جتٍس لمىٗن إؾت الطاذٛ ٔال اطاف ، ٔوت  
َْ التٍعٖن ش ّْ لهوهْٚىي ًَا ََْٔٙذعم٘ ًِ ًَ َْ *َكاُم٘ل َقِوٚ  .(4)زَِٗباََْعَشاصي ٓمٍْ َْٙغَتْغِفضمٗ

: بٗاااُ صااإٌُ ِٔاإ أُ الكاا٦ٚ وااَ انتؿاإّزا  ، ٔاُ ت ااطو الػازغااٛ 
 ا .بعس أزاّٟ ُٕانتكم

                                                           

 .78غٕضٚ ا٫غطاٞ  (1)
 .6/306السض انتٍ ٕض  (2)
 .191غٕضٚ آه  ىطاُ  (3)
 .18-17غٕضٚ الصاضٖا   (4)
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فكاارٗس أٌّااا لٗػاات و اان ا٧ضأ ٔالػااىاٞ ٔا٧ٌّاااض ، كآٖااا  مثابتااٛ   
   ٕ زاپ ٔأمثاطاپ باصٗااپ   ٔجمٗٛ، إ٥ أُ اهلل  ع ٔجن جعن ق٦ٚ الكابس أواطاپ وؿاّ

ّْ طمْسكظيَح   ، لٗكُٕ وَ وكازٖل آٖٛ البرث ٔصٕلْ تعاؾت ش ٌٔ عاپ وتك٦پ فٌََك

َُِٞ َفَقْز َفاَط ّْ لهُِاصي َٗأ ْرِخَى لْهَذ ، لترهط ق٦ٚ الكبس ًٖٕ القٗاوٛ فتؿاّس  (1)زَْ

ٔتكُٕ بطظخاپ بٍْٗ ٔبؽت الٍاض ، خاقاٛ ٔأُ فّٗاا تا٦ٔٚ لمقاطآُ     ، لكاذبّا 
 ٔالقطآُ ؾافع ٔوؿ ع.

لبٗاُ صإٌُ وَ المٺف ا٫هل٘ ِٕٔ أُ ال عن العبازٙ كالك٦ٚ ٔالكٗاً 
ٔالعكاٚ أوط وؿّٕز ٔباو ، ِٔإ ٥ ٖغٗاب  اَ اهلل  اع ٔجان ، إفتاا تاّاط        

 اب جمب انتٍ عٛ ٔزفع انت ػسٚ.كاتْ بأغببط
َْ ًَْؾكٔمً٘رل    كإُ واَ وعااٌ٘ ش   لٗ َْ لْهَفْذكضي َككا ُْ ق كْضآ تطتاب ا٧مثاط    (2) زإي

ِِْْككزَٖم أ َُّ  ٔارتااري ٔال اا٦ح ٔفاال  ىٕوااا  صٕلااْ تعاااؾت ش  ٌَْٙشمكك٘ل لهوهككٕم ًَككا ََٙؾككا١م َٗٙمْجِبككتم َٗ

 .(3)زلْهِلَتاِب

 ٌغبد اٌمسآْ
غ أبّااط  ال كااراٞ ، ٔجااصبت وت لغتااْ ٔبكااٗلقااس ٌااعه القااطآُ  طبٗاااپ 

، ٔجعمتّي ٖؿّسُٔ ٖٔقطُٔ بأٌْ فٕو ك٦ً البؿط ، لقس ٌالت المغاٛ  البمغاٞ
 .العطبٗٛ بٍعٔه القطآُ ؾطفاپ مل تٍمْ لغٛ أخطٝ

ٔكن آٖٛ وَ القطآُ إٌقااش هلاا واَ ا٫ٌاسمثاض ٔالاصٔباُ وت لغاا  الاسٔه        
 :ٔوٍّا ، العاىٜ احملٗٺٛ بأضأ ادتعٖطٚ العطبٗٛ 

 : المغٛ الطٔواٌٗٛ . ا٧ٔؾت

                                                           

 .185غٕضٚ آه  ىطاُ  (1)
 .78غٕضٚ ا٫غطاٞ  (2)
 .39غٕضٚ الط س  (3)
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 : المغٛ ا٩ضوٗٛ .ال اٌٗٛ 
 : المغٛ ال اضغٗٛ .ال ال ٛ 
 : لغٛ أِن اذتبؿٛ .الطابعٛ 

ٔكاُ وَ أمثط التبا س بؽت غكاُ القباٟن العطبٗاٛ ، ٔزتاأضٚ  اسز واٍّي     
 .لب٦ز العحي ٔجٕز أل ا  شتكٕقٛ لكن صبٗمٛ

وت انتعٍٜ الصٙ ٔنع لْ شا  الم    سٚ صباٟن وع التباَٖ  تػتعىن ٔصس
ٔلكٍاْ بمغاٛ كٍاٌاٛ     أٔ اٌتقن إلْٗ الم   فى ٦پ ل   أزف١ وعٍآ صاي بالتسف٠اٛ ،  

كىا وت ذسٖث صتن والك بَ ٌٕٖطٚ ٌٔ ط وَ بين مثعمبٛ بَ صٗن عين القتن ، ٖ
 .(1)ٖطبٕع بعس أُ ٌازٝ خالس بَ الٕلٗس : أزف٠ٕا أغطاكي

ٕاذس  سٚ وعاُ ، كىا وت إؾت جاٌب انتؿرتك الم ا٘ بأُ تكُٕ لم   ال
ل اا  العااؽت ، إش ٖااسه  مااٜ ا٩لااٛ الٍااا طٚ ، ٔالطجاان الٕجٗااْ شٙ الؿااأُ ، 

 ٔالب٠ط، ٔادتاغٕؽ ، ٔالطاقس .
ٔكاُ العطب صبن ا٫غ٦ً عتحُٕ إؾت البٗت بٕصت شتكٕم واَ كان   
غٍٛ ، ٖٔأتُٕ وكٛ لمعىطٚ ٔالعٖاضٚ ِٔصا الا١ بمٺاف واَ  ٍاس اهلل ، ٔوت     

ْْ ِفٛ لهُِاؼي ِباْهَشرِّ َٙأُْمَ٘ن صيَدكااًل  إبطاِٗي  مْٗ الػ٦ً شخٺاب وَ اهلل إؾت  ََٗأسِّ

ٌٍَِْٚق ّْ ك ىِّ َفر   ، فكاض  لغٛ صاطٖـ ِا٘ المغاٛ    (2)زَََْٗوٟ ك ىِّ َماًٍِض َٙأُِْنَي ًِ

ا٧ً ، كىا أُ وكٛ وطكع جتاضٙ  انت٘ ، ٔأغٕاو وكٛ وٍتسٖا  عتهطِا وت 
فٍعه القطآُ بمغٛ صطٖـ ، وع ٔجٕز  اسز   انتٕغي أبطظ الؿعطاٞ ٔا٧زباٞ ،

وَ المّحا  ٔتػىٜ المغا  ، ٔختطد صٕافان صاطٖـ إؾت الؿااً ٔالاٗىَ ،     
 ٔـتط بأضان٘ ٔوػاكَ القباٟن ٔغتتمٺُٕ وعّي.

                                                           

 .6/322أٌاط البساٖٛ ٔالٍّاٖٛ  (1)
 .27غٕضٚ اذتخ  (2)
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ا٫ضؾاز وت القطاٞا  العؿط: وت القاطآُ  صاه أبٕ بكط الٕاغٺ٘ وت كتابْ 
، ٔخاا عي ، ٔكٍاٌااٛ ، ِٔااصٖن ، وااَ المغااا  متػاإُ لغااٛ: لغااٛ صااطٖـ     

، ؾإٍٞٚ   ٔأظز، ٔالاٗىَ  ، ٔجاطِي  ، ٔصاٗؼ  ، ٔفتاري  ، ٔأؾاعط  ، ٔارتعضد
، طوٕ  ها ٔذ، ٔغعس العؿاريٚ  ، ٔرتي ، ٔوسَٖ ، ٔـتٗي ٔلتري ، ٔكٍسٚ 

، ٺ اُ  ٔ، ٔخعا ٛ ، ٔوصذخ ، ٔ ػاُ ، ٔأفتاض ، ٔالعىالقٛ  ، ٔغسٔؽ
ٕ ، ٔ ىااُ   ، ٔغبأ ، ٔ ااوط باَ قعكاعٛ    ، ٔطا٘  ، ٔمثعماب  ، ذٍٗ اٛ   ٔبٍا

، ٔالٍىط ، ِٕٔاظُ ، ٔ صضٚ ، ٔبمٜ ، ٔجصاً ، ٗف قٔمث، ٔوعٍٖٛ ، ٔأٔؽ 
 ٔالٗىاوٛ.

 ٛ ، ٔالربباط  ، ٔاذتبؿاٛ  ، ٔالٍابط  ، ٔالاطًٔ  ، : ال اطؽ   ٔوَ  ري العطبٗا
 .(1)ٔالقبط، ٔالعرباٌٗٛ ، ٔالػطٖاٌٗٛ 

 ٔوَ المغا  الن جاٞ  وت القطآُ كن وَ :
أٙ وٮػاط ؽت   (2)زًمِْٔ ِعكنيَ لغٛ صطٖـ ، كىا وت صٕلاْ تعااؾت ش   ا٧ٔؾت :

 بمغٛ صطٖـ .
 أٙ قاض. (3)زَظُى َٗدْٔمٕم ًمغَْ٘رًّللغٛ ِصٖن ، كىا وت صٕلْ تعاؾت ش ال اٌٗٛ :

َْ ََْوٟ َأْٓكىي َٓكشِِٖ لْهَقضَْٙكِٞ    لغٛ ط٘ ، ضجعاپ وت صٕلْ تعاؾت ش ال ال ٛ : إيُُا ًمِظيه ٘

َْ ّْ لهغٌَُا١ِ بٌَِا َكاُم٘ل َْٙفغمق ٘  ، أٙ  صاباپ.(4)زصيْدًظل ًِ

ٍْ  لغٛ كٍاٌٛ ، صاه تعاؾت ش الطابعٛ :  ،(5)زَعَضلِبَٚى َُِقٚل ٍْ لْهَشُض ََٗعَضلِبَٚى َُِقكٚل ٍْ َبْأَعكل 

 أٙ السضٔع بمغٛ كٍاٌٛ.
                                                           

 .1/155ا٫تقاُ وت  مًٕ القطآُ  (1)
 .34غٕضٚ إبطاِٗي  (2)
 .58غٕضٚ الٍرن  (3)
 .34غٕضٚ العٍكبٕ   (4)
 .81غٕضٚ الٍرن  (5)
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ٔالػطابٗن كتع غطبن ، ٔانتطاز وَ الػطابٗن ا٧ٔؾت الن تقاّٗي اذتاط   
 ال ٗاب وَ القٺَ ٔالكٕب ٔارتع ٔالكتاُ.

ا٩ٖٛ الٕصاٖٛ وَ الربز لس٥لتّا  مٜ الٕصاٖٛ وٺمقاپ ، ٧ُٔ ؾسٚ ٔمل تصكط 
اذتط وت ادتعٖطٚ ِ٘ الغالبٛ ، ٔلبٗاُ لعًٔ الػرت وت اذتط وٺمقاپ ، كىا وت شكط 

ٌََِكا ُمَ٘هُّك٘ل َفكَجٍُ َْٗدكٕم لهوهكِٕ       القطآُ لمىؿطو ٔانتغطب بقٕلْ تعاؾت ش َِٗهوهِٕ لهٌَْْؾضيقم َٗلهٌَْْغكضيبم َفأَْٙ

ُْ  ٔانتطاز كتٗع ادتّا  ، فٗؿىن الؿىاه ٔادتٍٕب.  (1) زلهوهَٕ َٗلِعٌع َِْوٌٍٚ إي

أوا الػطابٗن ال اٌٗٛ فانتطاز وٍّا السضٔع ٧ٌّا ٔاصٗٛ وَ اذتطب ٔالقتاه ، 
وٕجْ لمٍاؽ كتٗعاپ لبٗااُ صابس ا٫صتتااه     (2) زَُِقٚل ٍْ َبْأَعل ٍْٔقٗغٛ ارتٺاب ش

وااَ القتاااه بٗااٍّي ، ٔفٗااْ ز اإٚ لمػاامي بٗااٍّي ، كىااا ِاإ إٌااصاض لمىػاامىؽت 
 ٔالػ٦ً ٔإغتساوٛ العىن بآٖاتْ .

، كٕمٔوت ِصٓ ا٩ٖٛ بارت،  ز وت القطآُ إ٥ وطتؽتَعَضلِبَٚىٔمل ٖطز ل   ش

ّْ  كىا ٔضز ل   )غطابٗمّي( خبكٕم أِن الٍاض ، صاه تعاؾت ش َعَضلِبٚو ٔمٍْ ًِك

ٍْ  .(3)زَقِ َضل

ؿااپ ٔمثقٗ ااپ كاإٌا ٖتكمىإُ بّاا ،      ِٔ٘ ٔإُ صٗن وَ لغٛ كٍاٌٛ ٔلكَ صطٖ
وا لْ }أخربٌ٘  َ صٕلْ  ع ٔجن فرٍٗىا صاه ٌافع بَ ا٧ظضو ٥بَ  باؽ )

{وت ا٩خطٚ وَ خا٦و 
صااه : واَ ٌكاٗب . صااه : ِٔان تعاطب العاطب         ،(4)

 شلك  صاه : ٌعي ، أوا مسعت أوٗٛ بَ أب٘ الكمت ِٕٔ ٖقٕه :
 . (5) (غطابٗن وَ صٺط ٔأ ٦هٖس ُٕ بالٕٖن فّٗا ٥ خ٦و هلي ... إ٥ 

                                                           

 .115غٕضٚ البقطٚ  (1)
 .81غٕضٚ الٍرن  (2)
 .50غٕضٚ إبطاِٗي  (3)
 .102غٕضٚ البقطٚ  (4)
 .1/192السض انتٍ ٕض  (5)
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ًَكا َقَ ْعكتمٍْ   المٍٗاٛ وت صٕلاْ تعااؾت ش   وٍّاا  لغٛ ا٧ٔؽ ٔارتاعضد ،   ارتاوػٛ :

ٍَِٞ ّْ ِهٚ َْٚٔكا  ، أٙ طتماٛ ش (1)زًِ َقكاَُؤَمٍْ  ، أٙ شِبإا بمغاٛ ارتاعضد ٔش   (2)زلَُفنُّك٘ل إيَه

 ، أٙ لعٍّي.(3)زلهوهٕم

، أٙ (4)زق وَِْا إيًسل َؽَ ً اش ؾٺٺاپ وت صٕلْ تعاؾتوٍّا لغٛ خ عي ، ٔ الػازغٛ :

 أٙ كصباپ.
ًَََزم َفَقَغْت ق و ٘بمٔمٍْوت صٕلْ تعاؾت شكىا لغٛ ـتٗي ،  الػابعٛ : ْٚٔيٍْ ل : أواس زَفَ اَي ََْو

 .ٌػٗاُ
ًٌٚكا لغٛ الٗىَ ، صاه تعاؾت ش ال اوٍٛ : ًَ َِْع ًَْٚ ـتٗمٕا و٦ٗپ  اٗىااپ:   (5) زٌَُِٚو ٘ل 

 . ختٺ٠ُٕ خٺأ بٍٗا
ِٕ   لغااٛ جاطِي ،صاااه تعاااؾت ش  التاغاعٛ :  ََِهكك ّْ ِخ  (6) زَفَتكَض٠ لْهكَْ٘رَق َْٙدككضمزم ًِك

 ٔصٗن انتطاز الربو .، ٔالٕزو بمغٛ جطِي انتٺط 
ًَلغٛ كٍسٚ ، صاه تعاؾت ش العاؾطٚ : َٚٔا ِفَذاًدا عمبم  .فحاجاپ: ططصاپ (7) زََٗدَعوَِْا ِف

 .ططصاپ
ٌَُْٓت لغٛ لتري ، صاه تعاؾت ش اذتازٖٛ  ؿطٚ : ََ إيْس  ْْ َُْفَؾ ًِِْل ٍْ َأ ْي  َطا٢َِفَتا

َْ ًِِم٘  .: جتٍباپ ت ؿ٦، (1)زَٗلهوهٕم َٗهُِّٚٔمٌَا َََْٗوٟ لهوهِٕ َفوَْٚتََ٘كهْى لهٌْمْؤ

                                                           

 .5غٕضٚ اذتؿط  (1)
 .11غٕضٚ ادتىعٛ  (2)
 .30غٕضٚ التٕبٛ  (3)
 .14غٕضٚ الكّف  (4)
 .27غٕضٚ الٍػاٞ  (5)
 .43غٕضٚ الٍٕض  (6)
 .31غٕضٚ ا٧ٌبٗاٞ  (7)
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َْ٘ي   لغاااٛ واااسَٖ ، صااااه تعااااؾت ش   ال اٌٗاااٛ  ؿاااطٚ :  َّ لْهَقككك ََِِكككا ََٗبكككْٚ َفكككاْفضمْق بَْٚ

 ، فافطو : فاصظ. (2)زلْهَفاِعِقنَي

ََقٍ رتااي صٕلااْ تعاااؾت ش  لغااٛ ال ال ااٛ  ؿااطٚ : ّْ إيًْكك  (3) زَٗال َُْقتمو كك٘ل أَْٗالَرك ككٍْ ًِكك

 : ادتٕع .ا٫و٦و
َْلغٛ ذهطوٕ  ، صٕلْ تعاؾت ش الطابعٛ  ؿطٚ :  ،،أٙ ضجاه (4)زصيبُِّّٚ٘

 .(5)زوطٌا : أِمكٍا ، لغٕب : إ ٗاٞ
 لغٛ اذتحاظ ، ٔفّٗا ٌعه أك ط القطآُ  . ارتاوػٛ  ؿطٚ :

َْ، صٕلْ تعاؾت ش لغٛ غسٔؽ  الػازغٛ  ؿطٚ : ََ َُْبَت٣ِْػ بٌَِا َكاُم٘ل َْٙفَعو ٘  زَف

 . (7)ٖعين ف٦ حتعُ بمغٛ غسٔؽ (6)
  (8) زََٗأْنَ كَؿ هَْٚؤََكا ََٗأْخكَضَز ممكَشآَا    لغاٛ أفتااض ، صااه تعااؾت ش     الػابعٛ  ؿطٚ :

 أ ٺـ : أ مي.
ّْ ََٗصقي ََٗطِفَقا لغٛ  ػاُ ، صاه تعاؾت ش ال اوٍٛ  ؿطٚ : ْٚٔيٌَا ًِ ْي ََْو َْٙدِقَفا

ُِِٞ  ط قا :  ىساپ . (9) زلْهَذ

                                                                                                                                                

 .122غٕضٚ آه  ىطاُ  (1)
 .25غٕضٚ انتاٟسٚ  (2)
 .151غٕضٚ ا٧ٌعاً  (3)
 .146غٕضٚ آه  ىطاُ  (4)
 .1/155ا٫تقاُ وت  مًٕ القطآُ  (5)
 .36غٕضٚ ِٕز  (6)
 .1/3المغا  وت القطآُ  (7)
 .29غٕضٚ الٍاظ ا   (8)
 .22غٕضٚ ا٧ طاب  (9)
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العقإز:   (1) زأَْٗف ك٘ل ِبكاْهعمق ٘رِ  لغٛ بين ذٍٗ اٛ ، صااه تعااؾت ش    التاغعٛ  ؿطٚ :

 . العّٕز
 لغٛ تغمب . العؿطُٔ :

 لغٛ أغس. اذتازٖٛ ٔالعؿطُٔ :
ُّ   َٗآُم٘ل لغٛ صٗؼ  ٦ُٗ ، صاه تعاؾت ش ال اٌٗٛ ٔالعؿطُٔ : لهَِِّغكا١َ َفكزمَقأُِي

 .ضتمٛ: فطٖهٛ (2) زُِْشوًَٞ

 لغٛ  اوط بَ قعكعٛ. ال ال ٛ ٔالعؿطُٔ :
ٍْ   لغاٛ وعٍٖاٛ، صااه تعااؾت ش     الطابعٛ ٔالعؿاطُٔ :  ٥ (3) زال َُْغو ك٘ل ِفكٛ ِرٙكِِل 

 . تغمٕا: ٥ تعٖسٔا
 . ٧ذقاب: الطواهلغٛ مثقٗف ، ا ارتاوػٛ ٔالعؿطُٔ :
َََي لهكزَِّٙاصي   لغاٛ جاصاً ، صااه تعااؾت ش     الػازغٛ ٔالعؿطُٔ :  (4) زَفَذاعمك٘ل ِخك

 . جاغٕا خ٦ه السٖاض: ختممٕا ا٧ظصٛ
ًًْ٘كا بمكً٘صل  لغٛ  ٮىاُ : ٔوٍّا صٕلاْ تعااؾت ش   الػابعٛ ٔالعؿطُٔ : ، أٙ (5)زَق

 ِمكٜ.

ٓمكٍْ  ، وٍّاا ا٧ضاٟاك ، صااه تعااؾت ش    المغاٛ ال اضغاٗٛ   ال اوٍٛ ٔالعؿطُٔ :

َْ    ََٗأْطَٗلدمٔمٍْ ِفكٛ   ٍََي ََْوكٟ لَََصل٢ِكِم ًمُتِل٣مك٘ ٔا٧ضاٟاك كتاع أضٖكاٛ     (6) زِظك

                                                           

 .1غٕضٚ انتاٟسٚ  (1)
 .4غٕضٚ الٍػاٞ  (2)
 .171غٕضٚ الٍػاٞ  (3)
 .5غٕضٚ ا٫غطاٞ  (4)
 .18غٕضٚ ال طصاُ  (5)
 .56غٕضٚ ٖؼ  (6)
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َٗأًََْ ضَُْا ادتىٗن ، ٔالكمىٛ فاضغٗٛ وطكبٛ ، ٔصٕلْ تعاؾت ش ِٔ٘ الػطٖط انتٍحٲس

ًَِْنمٍ٘ر ّْ ِعذٍِّٚى  َْٚٔا ِسَذاصًَٝ ًِ  .أٙ ذحاضٚ وَ طؽت بالغٛ ال اضغٗٛ  (1) زََْو

ٞٮ أٻصمٳع٘( لغٛ اذتبؿٛ  ،  التاغعٛ ٔالعؿطُٔ : ٔ٭ٖا غ٭ىا ٖعاين اذبػا٘    ،)
 .(2) (ٖعين ٌقل. ٔافقت لغٛ اذتبؿٛ. ،) ٗظ انتاٞ 
ٔٯؽ، ٔصاه الػٕٗط٘ ) لغٛ الطًٔ : :ال ٦مثُٕ  ٔوَ المغٛ الطٔوٗٛ: ال ٳطٯز٭
 ِٕٔ البػتاُ.

ٛٿ فّٗا ض٭صٽيٮ انتت٭اعځ.  ٍٯح٭ن: انتٳطآٚ. البٳٺاصٛ: ضٮصٽع٭ القټػٯٺاؽ ِٕٔ انتٗعاُ. الػٵح٭
ٛټ الٺِّٗااب.  القٻط٭غٯااٺټُٕ: القٻ ٻاااض. ا٥قااٺط٥بٮ و٭عٯااطٔب. القټػٯااٺٍاؽ: ق٭اا٦ب
ٕ٭زٮ الٍٶر٭اؽ. ّٯبٳص. القٻػٯٺٻن: الغٮباض. القټبٯطؽٮ: أٻجٯ ٙٲ، ٔالقټػٯٺاض: ادتٳ  القٻػٯٺٻطځ

ٍٯٺاااض: امثٍااا  ؿااط ألااف أٔصٗٵااٛ. البٳٺٽطځٖاالٮ: القاٟااس. القٻط٭اوٳٗااس: ا٩جااط.    القٳ
ٚټ وعطٔفٛ. القٗٺُٕ: البٗتٮ الؿٵتٕٙ. الٍٹقٽطځؽ التٹطٯٖاو: زٔاٞ الػٶ ٍٯٺٻط٭ ىًٕ. القٻ

ٍٯخ: و٭ط٭ناُ.  ٔالقټٕلٻ
ٖٯراپ وػألٛ فأجابْ بالكٕاب فقاه لْ: صٻالُٕ: أٙ أقبت٭ ٘ٸ ؾٮط٭ ،  غأه  م

 اٌتّٜ وا أٔضزٓ ال عاليب. ، بالطٶٔوٗٛ
ٔصااه ابااَ زٮض٭ٖااس وت ادتىّااطٚ: الكٳٗىٗاااٞ لااٗؼ وااَ كاا٦ً العااطب، صاااه:  

 .(3)(زٳو٭ؿل وعطٲبٔ
لٗكاإُ وااَ كمىااا  القااطآُ بالطٔوٗااٛ أ اا٦ٓ : ال ااطزٔؽ لقٕلااْ تعاااؾت   

ٌَِْو ٘ل لهُقاِهَشاِت َكاَُْت هَٔمٍْ دَُِاتم لْهِفْضرَْٗؼي ُمظمالش ًَِم٘ل َٗ َّ آ ُْ لههِشٙ  .(4)زإي

 انتٗعاُ.، أٙ (1)زَٗطيُم٘ل ِباْهِقْغَ اؼي لهٌْمْغَتِقٍٚئالقػٺاؽ وت صٕلْ تعاؾت ش

                                                           

 .82غٕضٚ ِٕز  (1)
 .1/3المغا  وت القطآُ  (2)
 .1/86الػٕٗط٘ / انتعِط وت  مًٕ المغٛ ٔإٌٔا ّا  (3)
 .107غٕضٚ الكّف  (4)
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ًَِْكٕم  المغٛ القبٺٗاٛ ، القٍٺااض بقٕلاْ تعااؾت ش     ٔال ٦مثُٕ : الٕاذسٚ ْْ َُْأ إي

 ألف أٔصٗٛ. ٚبالطٔوٗٛ امثٍتا  ؿط، ٔالقٍٺاض )(2)زِبِقَِ اٍص ٙمَؤرِِّٖ إيهََْٚم

فهٛ. ٔصااه   : ظ ىٕا أٌْ بالػطٖاٌٗٛ ونٞ جمس مثٕض شِبا أٔ ٔصاه ارتمٗن
ٔصاه ابَ صتٗبٛ: صٗن إٌْ ئاٌٗٛ آ٥ب و قاه قاه.  بعهّي: إٌْ بمغٛ بطبط ألف و

 .(3)ٛ(بمػاُ أِن إفطٖقٗ
المغٛ العربٖٛ )ٔالقىن( صااه الٕاغاٺ٘ الاسبا بمػااُ     ٔال ٦مثُٕ :  ال اٌٗٛ

ٍْ العربٖٛ ٔالػطٖاٌٗٛ ، ٔوت صٕلْ تعاؾت ش ِْٔمٍْ َعك٣َِّٚأُِي ، صٗن بالعرباٌٗٛ ستاا  (4)زَكفهَض َْ

  ٍّي.
واا ٖٮؿإٝ خباصٍّ وت     ،)بٳعٳحانڂ ذ٭ٍٗاص(   لغاٛ العىالقاٛ )   ال ال ٛ ٔال ٦مثإُ : 

 .(5) (ا٥ضأ بمغٛ العىالقٛ، ٔوا ٖؿٕٝ باذتحاضٚ بمغٛ ِصٖن
ٛ  ًمكِبنيٍ   ِٔصا ٥ ٖتعاضأ وع صٕلاْ تعااؾت ش   ٍْ ََْضِبك ، ٧ُ (6)زِبِوَغكا

تمااك الكمىااا  قاااض  جااعٞ وااَ العطبٗااٛ ، ٔا٧ضجااس أٌّااا كاٌاات  طبٗااٛ   
ٔتكمىت بّا ا٧وي ا٧خطٝ كىا أُ لغا  القباٟن العطبٗٛ ِ٘  طبٗاٛ ، إفتاا   

حاا   اوٗاٛ كاالن وت ِاصا     هلانتاطاز واَ لغاتّاا أٙ هلحاتّاا ، ِٔا٘ لاٗؼ       
 العواُ .

تربو فّإ  كىاا وت ا٫غا   واَ المغاا    ٔصس ٖتٕافال ل ا  بالعطبٗاٛ ٔ ريِاا    
 الكمىا  .بالعطبٗٛ وَ السٖباد إش تت ل المغا  وت  سز وَ 

                                                                                                                                                

 .35غٕضٚ ا٥غطاٞ  (1)
 .75غٕضٚ آه  ىطاُ  (2)
 . 1/161أٌاطا٫تقاُ وت  مًٕ القطآُ  (3)
 .2غٕضٚ ستىس  (4)
 .1/3المغا  وت القطآُ  (5)
 .195غٕضٚ الؿعطاٞ  (6)
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ٍ آرَ لََعٌَْا١َ ك وهَٔأِن ِصا ا٫ت او فطع صٕلْ تعاؾت ش  ادتٕاب ٌعي،  (1) زَْٗو

ًًُٞ َٗلِسزًٌَٝعي، ِٕٔ وَ وعاٌ٘ وكازٖل صٕلْ تعاؾت ش َْ لهُِاؼم أ   .(2) زَكا

ٔأختمااف وت ٔصااس أذكااٗت ا٫ل ااا   ااري العطبٗااٛ الاإاضزٚ وت القااطآُ ،  
( كمىٛ ، 77437وَ زتىٕع كمىاتْ ) ( كمى275ٛ( ٔصٗن )120 سزِا صٗن )

أُ  سزِا وَ زُٔ تكطاض أٙ باذتػاب الكمىٛ الٕاضزٚ وطا   سٖسٚ ٔصٗن 
 . أصنوت القطآُ كمىٛ ٔاذسٚ 

   ٕ ٕ   ٔ مٜ فطأ أُ ِصٓ الكمىا  وَ لغاا  أخاطٝ ، فّا ه بؿااضٚ زخا
ٕٚ ل٨ل ااٛ  ٔانتٕاز ااٛ بااؽت انتػاامىؽت ٔانتماان   ا٧وااي وت ا٫غاا٦ً ، ٔفٗااْ ز اا 

ًََٗكا َأْصَعكوَِْاَن إياله َصسٌَْكًٞ    ٔالؿعٕب ا٧خطٝ ، ِٔإ واَ وكاازٖل صٕلاْ تعااؾت ش     

 .(3)زِهْوَعاهٌَِنَي

كٌَِْؾَلاٍٝ كىا وت صٕلْ تعاؾت ش (4): المغٛ اهلٍسٖٛ : انتؿكاٚ الطابعٛ ٔال ٦مثُٕ

َٚٔا ًِْقَباٌح ٚټ: طٕٖل قغري وت ذاٟط  مٜ وقساض كٕٚ، إ٥ أٌّا ) (5) ..زِف ٔانتٳؿٯكا

 .(6) ( ري ٌافصٚ
ْٮ كٳ نٱ وٳٍّا( : لغٛ الٍبط كىا وت صٕلْ تعاؾت شارتاوػٛ ٔال ٦مثُٕ  )ٖ٭كټَ لٻ

ٖعااين بالك اان الٍكااٗب. ِٔاا٘ بمغااٛ ٔافقاات الٍبٺٗااٛ. و اان صٕلااْ وت غاإضٚ  
 كٳ مٻؽتځ وٳَ ض٭لتٻتٳْ( ٖعين ٌكٗبؽت لغٛ ٔافقت الٍبٺٗٛ.اذتسٖس: )ٖٮ٤تٳكټي 

                                                           

 .31غٕضٚ البقطٚ  (1)
 .213غٕضٚ البقطٚ  (2)
 .107غٕضٚ ا٧ٌبٗاٞ  (3)
 .1/17ابَ ذعً / ا٧ذكاً وت أقٕه القطآُ  (4)
 .35غٕضٚ الٍٕض  (5)
 .1/447العؽت  (6)
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ٞٴ وٮقٗتا( ْٮ  ٭مٜ كټنٹ ؾ٭٘ ُ٭ المٻ ٔ٭كا )إځُ إباطاِٗي٭ لٻر٭ماٗيٱ   ٔصٕلْ تعاؾت  (1) ز)
ٔٲآ( ٓٴ السٶ اٞ إؾت اهلل. بمغٛ تٕافل الٍبٺٗٛ (2) أٻ ٔٲا  .(3) (ٖعين بٳأ

انتقكٕز وَ المغٛ ٔصس ٖتبازض إؾت ا٧شِاُ أُ كن صبٗمٛ هلا لغٛ ، ٔلكَ 
آٌصاك المّحٛ ٔا٫ٌ طاز باالتم   بعاسز واَ الكمىاا  ٔا٧مسااٞ بغاري الان        
ٍٖٺقّا  ريِي ، ٔكاُ ا٫ٌػاُ ذٍٗىاا ٖتراسث ٖعطفإُ واَ هلحتاْ إؾت أٙ      

 صبٗمٛ ٍٖتى٘ .
ٔختتل المّحاٛ ارتاقاٛ بعاسٚ كمىاا  واَ العطبٗاٛ أٙ أمثٍااٞ اذتاسٖث          

 ه  مٜ هلحتْ.بالعطبٗٛ تكسض بهع كمىا  وَ انتتكمي تس
ٔوػألٛ التباَٖ وت المّحٛ وٕجإز وت أ ماب لغاا  ٔبماساُ العاامل إؾت      

ٔصس ، ٖٕوٍا ِصا ، فرتٝ كن وسٍٖٛ تػتقن ببعظ الكمىا  ٔا٫قٺ٦ذا  
 تكُٕ لمقطٖٛ الٕاذسٚ هلحٛ خاقٛ بّا .

 ٍِٔاك كمىا  ٔهلحا  لقباٟن وتعسزٚ ٔضز بعهّا وت القطآُ.
 ٔتػىٗتّا لغٛ ٌٕع وػاستٛ.

 اَ اباَ  بااؽ صااه : كٍات ٥ أزضٙ واا فااطط        تسه  مْٗ ؿتا ٔضز )ٔاغ
:  الػىٕا  ٔا٧ضأ ذتٜ أتاٌ٘ أ طابٗاُ غتتكىاُ وت ب٠ط ، فقاه أذسِىا

 .(4)(ٖقٕه : أٌا ابتسأتّا ،أٌا فٺطتّا 
ٔلكَ ِصا ا٫غتس٥ه ٔصمٛ و ن ِصٓ انت طزا  ٥ ٖعين ٔجإز هلحاا    

 ِصٓ القباٟن كمّا وت القطآُ.
 مااٜ ٌااعٔه القااطآُ بمغااٛ ٔهلحااٛ صااطٖـ ، ٔوت ٔضٔز بعااظ ٔا٫كتاااع 

 الكمىا  بمّحٛ  سز وَ القباٟن وػاٟن :
                                                           

 .1/3المغا  وت القطآُ  (1)
 .75غٕضٚ ِٕز  (2)
 .1/3المغا  وت القطآُ  (3)
 .4/38السض انتٍ ٕض  (4)
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: لغٛ صطٖـ ِ٘ ا٧ً ٔا٧قن ٔزتىع لغا  العاطب ، ِٔإ واَ     ا٧ٔؾت
ْْ ِفٛ لهُِاؼي ِباْهَشرِّ َٙأُْمَ٘ن صيَداال َََْٗوٟ ك ىِّ َماًٍِض َٙكأُِْنَي  أغطاض صٕلْ تعاؾت ش ََٗأسِّ

ّْ ك ىِّ ٌٍَِْٚق ًِ ، فتتساخن ٔتت٦صس المّحا  وت وكاٛ ، لتكإُ وقسواٛ    (1)زَفر  

 لٍعٔه القطآُ.
: إكطاً اهلل  ع ٔجن لقباٟن العطب وت القطآُ خاقٛ ٔأُ  اسزاپ  ال اٌٗٛ 

وَ انتّاجطَٖ وَ ِصٓ القباٟن ، فاشا مسع أفطاز القباٟن بآٖاا  القاطآُ مل   
، إفتا تكُٕ  ٍاٖتّي بٕجٕٓ   طزا  ا٧ل ا  ، فّ٘ وعطٔفٛ  ٍسِيؿتٍٖؿغمٕا 

ٔلغٛ ، ا٫ حاظ فّٗا، ٔكصا بالٍػبٛ ل٨ٌكاض لٕجٕز كمىا  وَ لغٛ ا٧ٔؽ 
 ارتعضد وت القطآُ.

: ٔجٕز هلحا  القباٟان وت القاطآُ واَ وكاازٖل  طبٗتاْ ، صااه       ال ال ٛ 
َْتعاؾت ش  .(2)زإيُُا َدَعوَِْاٖم ق ْضآًُا ََْضبًِّٚا َهَعوهل ٍْ َُْعِقو ٘

ٔت ٗس كمىا  آٖٛ البرث انتعٍٜ ٔالس٥لٛ ٔالغطأ وٍّا فابتاسأ  ا٩ٖاٛ   
بػٕض انتٕجبٛ الكمٗٛ )كن( لبٗاُ صإٌُ ِٕٔ  اسً اغات ٍاٞ أٙ ؾادل واَ     

ٕ  الاسٌٗا ، ٔشكاط  ا٩ٖاٛ انتإ  باشاص    انتٕ  ٔوغاازضٚ   واَ فهان اهلل    تاْ ِٔا
 َ انت٤وٍؽت  ٍس ت٦ٔٚ ا٩ٖٛ الكطقتٛ.بالتد ٗف  

 غخ اٌمسآْاٌَبد اٌزً ذوسد ٌ
الااِط أُ العطب مل ٖصكطٔا وت القطآُ كأوٛ ، إفتا ٔضز وت القاطآُ شكاط   
لػاُ ٔلغٛ القطآُ ٔأٌّا  طبٗٛ ، لبٗاُ صإٌُ ِٕٔ أُ لغٛ ٔأذكاً القطآُ ِ٘ 
قبغٛ مسأٖٛ ، ٔوَ الكم٘ الٺبٗع٘ الصٙ ٖؿارتك باْ كان انتػامىؽت ، لاصا      

الن شكط  وازٚ ) اطب(   جتب صطاٞٚ القطآُ وت الك٦ٚ بالعطبٗٛ ، ٔا٩ٖا 
: ِ٘ 

                                                           

 .27غٕضٚ اذتخ  (1)
 .3غٕضٚ العخطب  (2)
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َْش ا٧ٔؾت :  .(1)زإيُُا َأَُظهَِْاٖم ق ْضآًُا ََْضبًِّٚا َهَعوهل ٍْ َُْعِقو ٘

ّْ لْهِعْوٍي ًَا َهَم ش ال اٌٗٛ : َْٓ٘ل١َٓمٍْ َبْعزًََا َدا١ََن ًِ ّْ لَُُبْعتَ َأ ََٗكَشِهمَ َأَُظهَِْاٖم سملًٌْا ََْضبًِّٚا ََٗه٣ِ

 ّْ ّْ لهوهِٕ ًِ ٛ  َٗال َٗلٍقًِ  .(2)زَِٗه

َْ أَْٗ ٙمْشِزخم هَٔمكٍْ  ش ال ال ٛ : ّْ لهَِِْْ٘ٚز َهَعوهٔمٍْ َُٙتق ٘ ًِ ِٕٚ ََٗكَشِهَم َأَُظهَِْاٖم ق ْضآًُا ََْضبًِّٚا ََٗفُضفَِْا ِف

 .(3)زِسْكًضل

َْش الطابعٛ : ٍَِْ٘ز َهَعوهٔمٍْ َُٙتق ٘  .(4)زق ضآًُا ََْضبًِّٚا نََْٚض ِسٜ 

َْش: ارتاوػٛ  ٍَْ٘ َْٙعوٌَم٘  .(5)زِكَتاٌب ف قَِّوْت آَٙاُمٕم ق ْضآًُا ََْضبًِّٚا ِهَق

ََْ٘      ش الػازغٛ : َُٗمِْكِشَص َٙك ّْ سَْ٘هََٔكا  ًََٗك َِْٚا إيهََْٚم ق ْضآًُا ََْضبًِّٚا ِهتمِِْشَص أ َُ لْهق كَض٠  ََٗكَشِهَم أََْٗس

 ُِِٞ ِٕٚ َفضيٌٙق ِفٛ لْهَذ  .(6)زََٗفضيٌٙق ِفٛ لهُغِعرييلْهذٌَْعي ال صََْٙب ِف

َْش الػابعٛ :  .(7)زإيُُا َدَعوَِْاٖم ق ْضآًُا ََْضبًِّٚا َهَعوهل ٍْ َُْعِقو ٘

ًٌَٞ َََٗٓشل ِكَتاٌب ًمَقزٌِّق ِهَغاًُا ََْضبًِّٚا هِٚمِِْشَص ش ال اوٍٛ : ّْ َقْبوِِٕ ِكَتابم ًمَ٘عٟ إيًَاًًا ََٗصْس ًَِٗ

َّ َظوٌَم٘ل َٗبمْؾَض٠  .(8)زِهوٌْمْشغِِِنَي لههِشٙ

                                                           

 .2غٕضٚ ٖٕغف  (1)
 .37غٕضٚ الط س  (2)
 .113غٕضٚ طْ  (3)
 . 28غٕضٚ العوط  (4)
 .3غٕضٚ فكمت  (5)
 .7غٕضٚ الؿٕضٝ  (6)
 .3غٕضٚ العخطب  (7)
 .12غٕضٚ ا٧ذقاب  (8)
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َْ إيهَْٚكِٕ       ش التاغعٛ : ْم لههكِشٜ ٙمْوِشكزمٗ َْ إيٌَُُا ٙمَعوٌِّمٕم َبَؾكٌض ِهَغكا ََٗهَقْز َُْعَوٍم َأُُٔمٍْ َٙق ٘ه ٘

َٛ ًمِبنٌي ٌْ ََْضِب َٛ َََٗٓشل ِهَغا  .(1)زَأْْذٌَِ

ٛ  ًمِبنٍيش العاؾطٚ : ٍْ ََْضِب  .(2)زِبِوَغا

َْ ِهَأْٓىي وت آٖا  وتعسزٚ وٍّا صٕلْ تعاؾت شكىا شكط القطآُ ا٧ طاب  ًَا َكا

 ّْ ّْ َصعم٘يي لهوهِٕ َٗال َْٙضَنبم٘ل ِبَأُف غِٔيٍْ َْ ْْ ََٙتَدوهف ٘ل َْ َّ لَََْْضلِب َأ ًِ ٍْ ّْ سَْ٘هَٔم ًََٗ  ِٞ لهٌَْزَِِٙ

 ٌٞ ٍْ ظٌََأٌ َٗالَ ََُقبٌ َٗالَ ًَدٌََْق ٍْ ال ٙمِقٚبمٔم ِٕ َسِهمَ ِبَأُُٔم ًَِْ٘ط٣ًا َِٙغٚغ  لْهل فهاَص َُْفِغ  َْ ٛ َعِبٚىي لهوهِٕ َٗال ََٙ ٣م٘ ِف

ُْ لهوهككككَٕ اَل ٙمِنككككٚعم َأْدككككَض         ًَ إياله ك ِتككككَب هَٔمككككٍْ ِبككككِٕ ٌََْككككٌى َفككككاِهٌح إي ّْ َْككككزمٗ  َُككككْٚ َْ ًِكككك َٗاَل ََِٙككككاه ٘

 .(3)زلهٌْمْشغِِِنَي

ّْش ًِِم٘ل ََٗهِل ًَُِا ق ْى َهٍْ ُمْؤ ْم ِفكٛ ق و كِ٘بل ٍْ      َقاَهْت لَََْْضلبم آ ٌَِْا َٗهٌَُا َٙكْزخمْى لإليََكا ق ٘ه ٘ل َأْعَو

ُْ لهوهَٕ َنف ٌ٘ص َصِسٌٍٚ ٌَْْاِهل ٍْ ؽ٣ًَْٚا إي ّْ َأ ْْ ُمِ ٚعم٘ل لهوهَٕ ََٗصعم٘هَٕم ال َِٙوْتل ٍْ ًِ  .(4)زَٗإي

ن ِوَبْت ٌعي ٔضز شكط الطًٔ وت القطآُ بمرا  أٌّي أِن كتاب صاه تعاؾت ش

َٗم َْ  * لهضُّ ّْ َبْعِز َنَوبِٔيٍْ َعكَْٚغِوبم٘ ، ٔفٗاْ إؾااضٚ إؾت   (5)زِفٛ َأرَُْٟ لََْصضي َٗٓمٍْ ًِ

 َ فاضؽ أٖهاپ ٧ُ اذتطب ٔصعت بٍّٗىا ٔمسٗت الػٕضٚ باغي الطًٔ، ٔ)
٘ٲ بَ كعب صاه :  و٭اَ صاطأ غإضٚ الاطٲًٔ     صاه ضغٕه اهلل قمڀٜ اهلل  مْٗ : أټب

                                                           

 .103غٕضٚ الٍرن  (1)
 .195غٕضٚ الؿعطاٞ  (2)
 .120غٕضٚ التٕبٛ  (3)
 .14غٕضٚ اذتحطا   (4)
 .3-2غٕضٚ الطًٔ  (5)
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وماك غابٵس٭ هلل باؽت الػاىاٞ      ،  ؿاط ذػاٍا  بعاسز كانٲ     كاُ لْ واَ ا٧جاط  
 .(1)(ٔا٧ضأ ٔأزضك وا نٗٲع وت ٖٕوْ ٔلٗمتْ

ػاي  بكاٌت وت فاضؽ اوطأٚ ٥ تمس إ٥ڀ انتمٕك ٔا٧بٺااه ب  صاه انت ػطُٔ :
، فس اِا كػطٝ فقاه : إٌٲ٘ أټضٖس أُ أبعث إؾت الاطًٔ   اهلل الطلتَ الطذٗي

٘ٵ   .أٖٲّي أغتعىنجٗؿاپ ٔأغتعىن  مّٗي ضج٦پ وَ بٍٗكٳ فأؾريٙ  م
، ِٔصا فطخاُ  ، ٔأذصض وَ ققط أضٔغ وَ مثعمب،  فقالت : ِصا ف٦ُ

 ، فاغتعىن أٖٲّي ؾ٠ت.  ، ِٔصا ؾّطٖطاظ ِٕ أذمي وَ كصا أٌ ص وَ غٍاُ
، فػااض إؾت الاطًٔ    فاغاتعىن ؾاّطٖطاظ   ، صاه : فذٌٲ٘ اغتعىمتٮ اذتماٗي 

، ٔكااُ   بأِن فاضؽ ٔ ّط  مّٗي فقتمّي ٔخطٲب وساٍّٟي ٔصٺاع ظٖتإٌّي  
فالتقٗاا بأشض اا     ظصٗكط بعث ضج٦پ ٖس ٜ عتاٍؼ ٔبعاث كػاطٝ ؾاّطٖطا    

ً٭  . ٔبكطٝ ِٔ٘ أزٌٜ الؿاً إؾت أضأ العطب ٔالعحي فٻغ٭مٻبت فاضؽٮ الطٔ
، ٔكاُ  ٔأقرابْ ؿتكڀٛ فؿلٲ  مّٗي ٔآلْ فبمغ شلك الٍيبٲ قمڀٜ اهلل  مْٗ 

ُٯ ٖاّط ا٧وٲٗٲُٕ وَ الٕ ؽ  مٜ أِن الكتااب  الٍيبٲ قمڀٜ اهلل  مْٗ ٖكطٓ أ
 . وَ الطًٔ

ٔفطح ك ڀاض وكڀٛ ٔمشتٕا ٔلقٕا أقاراب الاٍيبٲ قامٜ اهلل  مٗاْ ٔغامي      
فقالٕا : إٌٲكي أِان كتااب ٔالٍكااضٝ أِان كتااب ٔضتاَ أټوٲٗإُ ٔصاس  ّاط          
ُٯ صاتمتىٌٕاا    إخٕاٌٍا وَ أِن فاضؽ  مٜ إخٕاٌكي وَ أِن الطًٔ. فاذٌٲكي إ

ُٲ  مٗكي.  لٍاّط

َٗم *مل لشفأٌعه اهلل  عٲ ٔجنٲ   إؾت آخط ا٩ٖا . ،(2)زن ِوَبْت لهضُّ

                                                           

 .11/1الكؿف ٔالبٗاُ  (1)
 .2-1غٕضٚ الطًٔ  (2)
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إؾت الك ڀاض فقاه : فطذتي بإّض إخٕاٌكي  مٜ إخٕاٌٍا  أبٕ بكطفدطد 
ُ٭ اهلل أ ٗاٍكي     ُٲ الاطًٔ  ماٜ فاااضؽ    فا٦ ت طذإا ٥ٔ ٖقاطٲ ،  ، فاإاهلل لٗاّاط

 .أخربٌا بصلك ٌبٗٶٍا
٘ٲ بَ خمف ادتىر٘ فقاه : كصبت ٖا أبا فهٗن  .فقاً إلْٗ أټب

ٔٲ اهلل فقاه  .لْ أبٕ بكط : أٌت٭ أكصب ٖا  س
 .فقاه : اجعن بٍٍٗا أج٦پ أټٌاذبٮكٻ  مْٗ 
ُٯ   ٔانتٍاذبٛ : انتطاٍِٛ  مٜ  ؿط ص٦ٟل وٍٲ٘ ٔ ؿط ص٦ٟال وٍاك    ، فاذ

ُٯ  ّط  فاضؽ  طوت٭  ّط  الطًٔ  مٜ فاضؽ  طوتٮ ، ف عن شلك  ، ٔإ
 ٔجعمٕا ا٧جن مث٦ث غٍؽت.

ٔغامي ٔأخاربٓ ٔشلاك صبان     ٔآلْ   مْٗ فحاٞ أبٕ بكط إؾت الٍيب قمٜ اهلل
 .حتطٖي القىاض

، إٌٲىاا   ٔغامي واا ِكاصا شكاط ٮ    ٔآلاْ  فقاه ضغٕه اهلل قامٜ اهلل  مٗاْ    
ٓٮ وت ارتٺط ٔوازٲٓ وت ا٧جن  .البهع وا بؽت مث٦ث إؾت التػع فعاٖس

، صااه : فتعااه    فدطد أبٕ بكط فمق٘ أټبٗٲاپ فقاه : لعمڃاك ٌاسوت صااه : ٥   
ٔأټوازٲك وت ا٧جن فاجعمّا واٟٛ صمٕم ٔواٟٛ صمٕم إؾت أظاٖسك وت ارتٺط 

 .تػع غٍؽت
٘ٲ بَ خمف أُ غتطد أبٕ بكط وَ وكٛ أتآ   صاه : صس فعمت فمىٲا خؿ٘ أټب

 ، فك ن لْ ابٍْ  بس فمعوْ فقاه : إٌٲ٘ أټخاب أُ ختطد وَ وكڀٛ فأصي ل٘ ك ٦ٗپ
 اهلل بَ أب٘ بكط.

اهلل باَ أبا٘ بكاط     س أتاآ  باس  فمىٲا أضاز أټب٘ بَ خمف أُ غتاطد إؾت أذٮا  
فمعوْ صاه : ٔاهلل ٥ أز ك ذتٲٜ تعٺٗين ك ٦ٗپ فأ ٺآ ك ا٦ٗپ مثايٲ خاطد إؾت    

 .أذٮس
ْٳ الن جطذْ ضغإه اهلل   ٘ٲ بَ خمف فىا  ؿتكڀٛ وَ جٮطاذتٳ مثيٲ ضجع أټب

 ذؽت باضظٓ. ٔآلْ ٔغمي قمڀٜ اهلل  مْٗ
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ع غٍؽت وَ ٔ ّط  الطًٔ  مٜ فاضؽ ًٖٕ اذتټسٖبٗٲٛ ٔشلك  ٍس ضأؽ غب
 وٍاذبتّي. ِصا صٕه أك ط انت ػٹطَٖ.

ٔصاه أبٕ غعٗس ارتسضٙ ٔوقاتن : نتڀا كاُ ًٖٕ بسض  مب انتػمىُٕ ك ڀاض 
ُٲ الطًٔ صس  مبٕا فاضؽ ف طح انت٤وٍُٕ بصلك   .(1)وكڀٛ ٔأتاِي ارترب أ

ًٍُٞ ٔصس أكطً اهلل غبراٌْ انتػمىؽت  اوٛ بقٕلْ تعاؾت ش ٍْ خََْٚض أ  أ ْخضيَدْت ِهوُِاؼي ك ِْتم

 َْ َّ َأْٓىم لْهِلَتاِب َهَلا ْ٘ آًَ ِٕ ََٗه َْ ِباهوه ًِِم٘ َُٗمْؤ ّْ لْهٌمَِلضي  َْ َْ َْ٘ٔ َْ ِباهٌَْْعضمٗ ِ ََُِْٗ َُأًْمضمٗ

َْ َْ ََٗأْكَجضمٓمٍْ لْهَفاِعق ٘ ًِِم٘ ِْٔمٍْ لهٌْمْؤ  . (2)زخًَْٚضل هَٔمٍْ ًِ

{جت لمٍااؽ كٍتي خري أوٛ أخط}ٔ َ زتاِس وت صٕلْ تعاؾت  
ٖقإه :   (3)

 مٜ ِصا الؿطط : أُ تأوطٔا بانتعطٔب ٔتٍّٕا  َ انتٍكط ، ٔت٤وٍإا بااهلل .   
ٔلقااس اخرتٌاااِي  مااٜ  مااي  مااٜ   }ٖقاإه : نتااَ أٌااتي بااؽت  ّطاٌٗااْ كقٕلااْ   

{العانتؽت
(4)) (5). 

 لبْٔٛ اإلخزصبص اٌٍغٛي ٌٍمسآْ
فّٗاا  تتكف المغٛ العطبٗٛ بتعاسز وعااٌ٘ ٔوكاازٖل الم ا  انتتراس فاريز       

انتؿرتك الم ا٘ ِٕٔ إحتااز الم ا  ٔتعاسز انتعااٌ٘ انتقكإزٚ وٍاْ ، ٔتعاطب        
 بالقطاَٟ ٔانتطجرا  الس٥لٗٛ.

ِٕٔ ل   جاوع ٖسه  مٜ وعٍاٜ كما٘ لاْ وكاازٖل     ٔانتؿرتك انتعٍٕٙ ، 
ٔأفطاز وتعسزٚ كم   ا٫ٌػاُ ، فٗسخن فْٗ ظٖاس ، ألتاس ، فاطىاٛ، ٔل ا      

                                                           

 .11/3أٌاط الكؿف ٔالبٗاُ  (1)
 .110غٕضٚ آه  ىطاُ  (2)
 .110غٕضٚ آه  ىطاُ  (3)
 .32غٕضٚ السخاُ  (4)
 .3/409السض انتٍ ٕض  (5)
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كتاب ٔل   اذتٕٗاُ الصٙ ٍٖٺبال  ماٜ اذتكااُ ٔالؿااٚ ٔا٧غاس ٔالكماب       
 .ٔاذتىاض 

 ىٛ و ن العؽت ، ادتاغٕؽ ، الب٠ط .٥ٔ ٖقبن انتؿرتك الم ا٘ القػ 
ىاٛ فّا٘ وؿارتك وعٍإٙ     أوا انتؿرتك انتعٍإٙ فٗقبان القػاىٛ و ان الكم     

ٔ ري غي ٔال عن ٔاذتطب ، ٔوكازٖل انتؿرتك انتعٍٕٙ ك ريٚ تٍقػي إؾت ا٥
 وعسٔزٚ خب٦ب انتؿرتك الم ا٘ .

ٔصس ٖكُٕ الم   وؿرتكاپ ل اٗاپ ، ٔوؿرتكاپ وعٍٕٖاپ وت آُ ٔاذس ، ٖٔعطب 
بالقطاَٟ و ن الك٦ٚ ، ٔانتؿّٕض أٌْ وؿارتك ل اا٘ ، ٔصااه اباَ ِؿااً أٌاْ       

 وؿرتك وعٍٕٙ.
ِا )وعٍٜ ا٫ؾرتاك أُ تكُٕ الم ااٛ ستتىماٛ   375ٔ طفْ ابَ فاضؽ   

 ، ٔانتؿرتك الم ا٘ ك ري وت المغٛ.(1) ط(ؽت أٔ أك ٗنتعٍ
ا٧قن الصٙ ٔنع لْ الم   ٔانتعٍٜ انتٍقٕه إلْٗ ، ٔبؽت ٔصس قتٗع فْٗ بؽت 

َِٗهوهكِٕ ََْوكٟ لهُِكاؼي ِسكرُّ     اذتقٗقٛ ٔالاظ ، ٔبؽت ا٧وط ٔارترب فى ٦پ صٕلْ تعاؾت ش

     ًَ ّْ لْعككَتَ اَع إيهَْٚككِٕ َعككِبٚ ، ٔضز بكااٗغٛ ارتاارب ٔانتااطاز وٍااْ ا٧وااط     (2)زلْهبَْٚككِت ًَكك

 ٥ قتٍع وَ بقاٞ ارترب  مٜ ذالْ .ٔالتكمٗف، ِٕٔ 
لٗكُٕ وَ إ حاظ القطآُ كتع ا٩ٖٛ بؽت ارتارب ٔا٧واط ، أٔ باؽت ارتارب      

ّْ    ٔالٍّ٘ ، أٔ ا٫غت ّاً ٔالٍّ٘ ، كىا وت صٕلاْ تعااؾت ش   ًٌُِك ّْ َأْظَوكٍم  فٌََك

َّ   َكَشَب ََْوٟ لهوهِٕ ََٗكُشَب ِبا ، (3)زهقِّْزقي إيْس َدا١َٖم َأهََْٚػ ِفٛ دََٔكٍَُِ ًَْجك٠ً٘ ِهْوَلكاِفضيٙ

َْ    ٔوت صٕلْ تعاؾت ش َْ لهُضلِكعمك٘ َْ لهُغكا٢ِشم٘ َْ لْهَشاًِكزمٗ َْ لْهَعاِبزمٗ لهُتا٢ِبم٘

                                                           

 .1/69الكاذيب/ فقْ المغٛ  (1)
 .97غٕضٚ آه  ىطاُ  (2)
 .32غٕضٚ العوط  (3)
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َْ ِهشمكزمٗرِ  ّي لهٌْمَِْلضي َٗلْهَشاِفع ٘ َْ َْ َْ ِباهٌَْْعضمِٗ  َٗلهُِآم٘ َْ لْهقًَِضمٗ  لهُغاِدزمٗ

ًِِِنَي ٠ن ضغإه اهلل قامٜ   ، ٔضز  َ ابَ وػعٕز صاه : غ(1)زلهوهِٕ ََٗبؾِّضي لهٌْمْؤ

 .(2)فقاه : الكاٟىُٕ ،ٔغمي  َ الػاٟرؽت ٔآلْ اهلل  مْٗ 
ِٔاإ وااَ ا٫غااتعاضٚ لبٗاااُ أُ الكااٗاً ذاابؼ لمااٍ ؼ  ااَ الؿاإّا  ، 
ٔوٍاغبٛ لمػٗاذٛ وت  امل انتمكٕ  ، ٔتاسبط وت ا٩خاطٚ ، ِٔإ أمساٜ واَ      

لػااٗاذٛ وت ا٧ضأ ، ٖٔااسه  مااٜ ِااصا انتعٍااٜ ٔضٔز ل اا  )غاااٟرا ( وت  ا

ْْ وت بٗتّا ، صاه تعاؾت شانتطأٚ القطآُ وع أُ ا٧قن أُ تقط  ََْغٟ َصبُّٕم إي

ًَِِككاٍت َقاَُِتكاٍت َُا٢َِبككاٍت َْاِبككَزلٍت      ُّ ًمْغكوٌَِاٍت ًمْؤ ْْ ٙمْبِزَهككٕم َأْطَٗلًدكا خَْٚككًضل ًِككِْل  ُّ َأ َطوهَقل ك

 .(3)زَعا٢َِشاٍت ثََِّٚباٍت ََٗأْبَلاًصل

٥ٔبس أُ ا٧قن ِٕ ٔنع الم   نتعٍٜ شتكٕم مثي تعسز إٌٺباصْ  مٜ 
 وعاٌ٘ أخطٝ بٍّٗا ٔبؽت انتعٍٜ ٔانتكساو ا٧قم٘ ٔجْ تؿابْ .
ٔانتاطاز واَ   ، ٔصس ٖكُٕ تعٗؽت ا٧قان الاصٙ ٔناع لاْ الم ا  وؿاك٦پ       

 انتؿكن أٙ أؾكن ٔزخن وت ٠ِٗٛ  ريٓ.
 ٔجٕٓ : لم ا٘ ل   )ا٧ټوٛ( ٖٔطاز وٍْؿرتك أوَ انت
 ادتىا ٛ وَ الٍاؽ. ا٧ٔه :
 الٺاٟ ٛ ٔال طصٛ. ال اٌ٘ :
 عب .الؿ٭ ال الث :

                                                           

 .112غٕضٚ التٕبٛ  (1)
 .5/172السض انتٍ ٕض  (2)
 .5غٕضٚ الترطٖي  (3)
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جااااوع ا٧ اااي ٔا٧كااارب الااان ظتىعّاااا   ا٧واااٛ واااَ الٍااااؽ   الطاباااع :
ك ِْكككتمٍْ خَْٚكككَض أ ًُكككٍٞ أ ْخضيَدكككْت    انتماااٛ ، كىاااا وت صٕلاااْ تعااااؾت ش    ٔأالاااسَٖ كوؿااارتك 

 .(1)زِهوُِاؼي

 .(2)ا٧وٛ : اذتؽت وَ السِط ارتاوؼ :
القطُ وَ الٍاؽ ، فكن جٗن وَ الٍاؽ ِٕ أوٛ ٔإُ تباٍٖت  الػازؽ :

 وؿاضبّي ٔوصاِبّي.
لقااااس جعاااان اهلل  ااااع ٔجاااان المغااااٛ أمسااااٜ ٔغااااٗمٛ  ٍااااس ا٫ٌػاااااُ 

، ٔأذااااب اهلل  ااااع ٔجاااان أُ ٖعٗااااسٓ الٍاااااؽ ٧واااإض الااااسَٖ ٔالااااسٌٗا ، 

َْٗوككككٍ آرَ لااااصا ت هاااان اهلل ٔش ٔخاااارب  بااااازٚ ِاااا٘ بااااالقٕه ٔال عاااان ،    

لٗكااااإُ ِاااااصا التعماااااٗي بساٖاااااٛ  باااااازٚ ا٫ٌػااااااُ هلل  (3) زلََْعكككككٌَا١َ ك وهَٔكككككا

 اااع ٔجااان لاااصا كاٌااات أٔه كمىاااٛ ٌٺااال بّاااا آزً ِااا٘ اذتىاااس هلل كىاااا      

ْْ لْهشٌَْكككككزم ِهوهكككككِٕ َصبِّ ٔضز وت أِااااان ادتٍاااااٛ صٕلاااااْ تعااااااؾت ش َٗآِخكككككضم َرْْكككككَ٘لٓمٍْ َأ

 .  (4) زلْهَعاهٌَِنَي

خكاٟل المغٛ العطبٗٛ أُ الصَٖ ٖتعاِسٌّٔا أنعاب الٍاطقؽت بّا، ٔوَ 
ِٕٔ واَ إ حااظ القاطآُ الغاريٙ ، فماٗؼ واَ لغاٛ  ريِاا ٖتعاِاسِا و٠اا            
انت٦ٖاؽت هتاَ ٥ ٍٖٺقإُ بّاا وت وعااو٦تّي الطمسٗاٛ ٔوت ا٧غإاو ٔزاخاان        

 مٜ ت٦ٔٚ القطآُ بالعطبٗٛ ظٖؿاعط بالماصٚ ٔالطناا     البٕٗ  ، ٔكمّي عتطم
 الت٦ٔٚ .    ٍس

                                                           

 .110غٕضٚ آه  ىطاُ  (1)
 .1/143انتعِط  (2)
 .31غٕضٚ البقطٚ  (3)
  .10غٕضٚ ٌٖٕؼ  (4)
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 لبْٔٛ ٌغخ اجلّغ ٌٍّٕفسد يف اٌمسآْ خبصخ ثبهلل ػص ٚجً 
ّم َُُظهَِْا لهشِّْكَض َٗإيُُا هَٕم حلافعْ٘ش  .(1)زإيُُا َُْش

ٛي لهٌََُْْٟ٘ش ّم ُمْش  .(2)زإيُُا َُْش

َْش ّم لهَْ٘لصيثم٘ ٛي َُٗمٌِٚتم ََُْٗش ّم ُمْش  . (3)زَٗإيُُا هََِْش

ّم ش َْإيُُا هََِْش ِصا وا صالْ غرطٚ فط ُٕ ، ٔمل قتػ٘ انتػاٞ   (4)زلْهَغاِهبم٘

 ذتٜ اغمىٕا.
وَ أغالٗب ٔقٗغ المغٛ العطبٗٛ إؾاضٚ ا٫ٌػاُ إؾت ٌ ػْ بكٗغٛ ادتىع 

 )أٌا( أٔ بالهىري )ضتَ( ٖٔطاز وٍْ التعاٗي أٔ ٖقكس  ريٓ .
ٔ رب اهلل  ع ٔجن  َ ٌ ػاْ بكاٗغٛ ادتىاع ٔفال لػااُ العاطب ، ٔمل       

َ ٌ ػْ بكٗغٛ الت ٍٗٛ ٧ٌاْ واَ احملكإض ، ٔصاس ٖعارب بّاا انتمإك  اَ         ٖعرب  
 ؼ وت القطآُ قٗغٛ كتع لمىٍ طز إ٥أٌ ػّي ، فٗقٕه )ضتَ( أٔ أوطٌا ، ٔلٗ

 هلل  ع ٔجن.
ّم ُمشِْٚكٛ َُٗمٌِٚكتم    ٥ٔ ٖسه صٕلْ تعاؾت ش ،  ماٜ تعاسز ا٫هلاٛ    (5)زإيُُكا َُْشك

َٗإيهَٔمل كٍْ إيَهكٌٕ َٗلِسكٌز ال إيَهكَٕ إياله ٓمكَ٘      تعااؾت ش بسلٗن أُ القاطآُ ٖ ػاط بعهاْ بعهااپ ، صااه      

ّم لهُضِسٍٚم  .(7)زق ْى ٓمَ٘ لهوهٕم َأَسٌز، ٔصٕلْ تعاؾت ش(6)زلهُضسٌَْ

                                                           

 .9غٕضٚ اذتحط  (1)
 .12غٕضٚ ٖؼ  (2)
 .23غٕضٚ اذتحط  (3)
 .44غٕضٚ الؿعطاٞ  (4)
 .43غٕضٚ و  (5)
 .163غٕضٚ البقطٚ  (6)
 .1غٕضٚ ا٧خ٦م  (7)
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كتاباپ إؾت  أضبع ضغن وَ التتاض( ِحطٖٛ بعث ٥ِٕكٕ بٗس 658ٔوت غٍٛ )
اُ وَ ومك انتمٕك ؾطصاپ ٔ طباپ، الق)صٺع( ٌٔكْ )غٗف السَٖ  ومك وكط 

ا٧ اي، بامسك المّي باغاط ا٧ضأ ٔضافاع الػاىاٞ ٖعماي انتماك انتا اط       
صٺع، الصٙ ِٕ وَ جٍؼ انتىالٗك الصَٖ ِطبٕا وَ غٕٗفٍا إؾت ِصا ا٫صمٗي، 

 ٖتٍعىُٕ بذٌعاوْ، ٖٔقتمُٕ وَ كاُ بػمٺاٌْ بعس شلك.
ط أوااطاٞ زٔلتااْ ٔأِاان هتمكتااْ، بالااسٖاض ٟٖعمااي انتمااك انتا ااط صٺااع، ٔغااا

ذٕهلا وَ ا٧ ىااه، أٌاا ضتاَ جٍاس اهلل وت أضناْ، خمقٍاا واَ        انتكطٖٛ ٔوا 
غدٺْ، ٔغمٺٍا  مٜ وَ ذن بْ  هبْ. فمكي جبىٗاع الاب٦ز وعتارب، ٔ اَ     

، فاتعإا بغريكي، ٔأغمىٕا إلٍٗا أوطكي، صبان أُ ٍٖكؿاف   (1) عوٍا وعزجط
الغٺاٞ، فتٍسوٕا ٖٔعٕز  مٗكي ارتٺأ. فٍرَ وا ٌطذي وَ بكٜ، ٥ٔ ٌطو نتَ 

 .ؾكٜ
مسعتي أٌٍا صاس فترٍاا الاب٦ز، ٔطّطٌاا ا٧ضأ واَ ال ػااز ٔصتمٍاا         ٔصس

وعاي الب٦ز، فعمٗكي باهلطب، ٔ مٍٗا بالٺمب. فاأٙ أضأ تاأٖٔكي، ٔأٙ   
 ططٖل تٍحٗكي، ٔأٙ ب٦ز حتىٗكي.

 فىا وَ غٕٗفٍا خ٦م، ٥ٔ وَ وّابتٍا وٍام.
فدٕٗلٍا غٕابل، ٔغّاوٍا خٕاضو، ٔغٕٗفٍا قٕا ل، ٔصمٕبٍا كادتباه، 

  سزٌا كالطواه.ٔ
فاذتكُٕ لاسٍٖا ٥ ـتٍاع، ٔالعػااكط لقتالٍاا ٥ تٍ اع، ٔوٺاطكي  مٍٗاا ٥        
ٖػىع فذٌكي أكمتي اذتطاً، ٥ٔ تع ُٕ  ٍس الك٦ً، ٔخٍتي العّٕز ٔا٧قتاُ، 

َْ   ش ٔفؿا فٗكي العقٕو ٔالعكٗاُ. فأبؿطٔا بانتصلٛ ٔاهلإاُ،  ََْ٘ ُمْذكَظْٗ َفكاهَْٚ

                                                           

الااااِط أُ الااصٙ كتااب هل٥ٕكاإ ِااصا الكتاااب  مااٜ فااطأ قاارتْ هتااَ  اااف وت  (1)
 زٔأَٖ العطب ٔانتػمىؽت ، ٔوت الكتاب آٖا  وَ الصكط اذتكٗي ٔأبٗا  وَ الؿعط.
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ْي بٌَِا ك ِْتمٍْ َْ ََْشلَب لهْٔم٘ ٍْ َُْفغمق ٘ َْ ِفٛ لََْصضي ِبغَْٚضي لْهَشقِّ َٗبٌَِا ك ِْتم ، (1)زَُْغَتْلِبضمٗ

َْ َْش، (1)زَُْفغمق ٘ ُٜ ًمَِقَوٍب ََِٙقِوبم٘ َّ َظوٌَم٘ل َأ  .(2) زَٗعََْٚعَوٍم لههِشٙ

فىَ طمب ذطبٍا ٌسً، ٔوَ صكس أواٌٍا غمي. فذُ أٌتي لؿططٍا ٧ٔوطٌا 
 .أطعتي، فمكي وا لٍا ٔ مٗكي وا  مٍٗا

خال تي ِمكتي، ف٦ تّمكٕا ٌ ٕغكي بأٖسٖكي. فقس ذصض وَ أٌصض، ٔإُ 
ٔصس مثبت  ٍسكي أُ ضتَ الك طٚ، ٔصس مثبت  ٍسٌا أٌكي ال حطٚ، ٔصس غمٺٍا 
 مااٗكي وااَ لااْ ا٧واإض انتقااسضٚ ٔا٧ذكاااً انتااسبطٚ، فكاا ريكي  ٍااسٌا صمٗاان، 
ٔ عٖااعكي  ٍااسٌا شلٗاان، ٔبغااري ا٧ٍِااٛ نتماإككي  ٍااسٌا غاابٗن. فاا٦ تٺماإا     

 .ابارتٺ
ضتإكي   ٘ٔأغط ٕا بطز ادتإاب، صبان أُ تهاطً اذتاطب ٌاضِاا، ٔتطوا      

ؾطاضِا، ف٦ جتسُٔ وٍا جاِاپ ٥ٔ  عاپ، ٥ٔ كافٗاپ ٥ٔ ذاطظاپ. ٔتاسُِٕ وٍاا    
 بأ اي زاِٗٛ، ٔتكبس ب٦زكي وٍكي خالٗٛ.

فقس أٌك ٍا إش ضاغمٍاكي، ٔأٖقاٍاكي إش ذصضٌاكي، فىا بق٘ لٍا وقكاس  
 غٕاكي.

 مااٗكي، ٔ مااٜ وااَ أطاااع اهلااسٝ، ٔخؿاا٘  ٕاصااب ٔالػاا٦ً  مٍٗااا ٔ 
 الطزٝ، ٔأطاع انتمك ا٧ مٜ.

 أ٥ صن نتكطِا ٦ُِٔ صس أتٜ ...  س غٕٗب تٍتهٜ ٔبٕاتط
 .(3)(ٖكري أ ع القًٕ وٍا أشلٛ ... ٖٔمرل أط ا٥پ هلي با٧كابط

ٔأقاب أِن وكط ارتٕب خاقٛ ٔأُ جٗـ الاترت كااُ ٍٖتكاط وت كان     
وعطكٛ إؾت جاٌب ك طٚ جٍٕزٓ ٔؾسٚ بأغاّي ، ٔلكاَ انتماك انتا اط )صٺاع(      

                                                           

 .20غٕضٚ ا٧ذقاب  (1)
 .227غٕضٚ الؿعطاٞ  (2)
 .1/142انتقطٖعٙ / الػمٕك نتعطفٛ زٔه انتمٕك  (3)
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ِٕٔ وَ انتىالٗك كاُ مثابت ادتٍاُ وتٕك٦پ  مٜ اهلل فػريٲ ادتٕٗف ، ٔزاض  
ً( ٔتقع  1260اٖمٕه  3 –ِحطٖٛ  1/65ضوهاُ  25وت )وعطكٛ  ؽت جالٕ  

 . ؽت جالٕ   مٜ ٌّط ادتالٕز ، ٔ مٜ ذسٔز جٍؽت ٔبٗػاُ 
جٗـ انتػمىؽت وَ جّٛ وٗػطٚ ادتٗـ ٔا٫لت اب  أُ غترتصٕأكاز الترت 

 مّٗي ، ٔلكَ صٺعاپ ٌعه بٍ ػْ إؾت وٗساُ انتعطكٛ ٔاٌهي إؾت ا٧فطاز الصَٖ 
ٖٕو٠اص غاٗف الاسَٖ     اُفك ٖقاتمُٕ وت انتٗػطٚ ٌٔازٝ )ٔاغ٦وآ ٔاغ٦وآ(

 .مساپ ٔوػىٜ ناضباپ وت أ ىاو التأضٖذ ا
فمىا ضآٓ ادتٍٕز اؾتس   عاٟىّي ٔصاتمٕا اؾس صتاه فاٌتكطٔا وت انتعطكٛ، 

، ِٕٔ وَ ا٫ حاظ الغاريٙ لمقاطآُ ٧ُ    ٔوَ ٖٕوّا تٕصف العذف انتغٕل٘
 َ السفاع كاُ باغي ا٫غ٦ً ، ٔفْٗ ؾاِس  مٜ أُ انتػمىؽت وت ٠ِٗٛ السفاع 

 . الٍ ٕؽ ٔا٧ طاأ ٔانتىتمكا  
ٔوااَ خكاااٟل القااطآُ أٌااْ ٥ غتاطااب الااٍيب أٔ الطغاإه أٔ انتمااك        
إ٥ بكااٗغٛ انت ااطز ، ٧ُ لغااٛ ادتىااع لمتعاااٗي وت القااطآُ خاقااٛ باااهلل  ااع     

 ٔجن .
ًَِم٘لٔصس ٔضز ٌساٞ التؿطٖف ش َّ آ  ز تػعاپ ٔئاٌؽت وطٚ.َٙاأََُّٙٔا لههِشٙ

 مٜ ٔجٕٓ :ٔتقسٖطٓ بمرا  آٖٛ البرث  
: ٖا أّٖا الصَٖ آوٍٕا كن ٌ اؼ شاٟقاٛ انتإ  ، ٔفٗاْ بعاث ل٨واط        ا٧ٔه

 بانتعطٔب ٔالٍّ٘  َ انتٍكط ٔإق٦ح الصا  .
: ٖاااا أّٖاااا الاااصَٖ آوٍااإا فىاااَ ظذاااعح  اااَ الٍااااض با٫قتااااُ      ال ااااٌ٘ 
 ٔالتقٕٝ .

ادتٍٛ با٫قتاُ ٔالكا٦ح فقاس   : ٖا أّٖا الصَٖ آوٍٕا وَ أزخن وت ال الث 
 فاظ  .

 : ٖا أّٖا الصَٖ آوٍٕا ٔوا اذتٗاٚ السٌٗا إ٥ وتاع الغطٔض .الطابع 
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 )ص(ِؼجصاد زظبػخ إٌجً 

ٌَُْككاُمل ٍْ ََٗخككاالَُمل ٍْ َٗبََِككاتم لََذي  صاااه تعاااؾت ش ًَُٔككاُمل ٍْ َٗبََِككاُمل ٍْ ََٗأَخككَ٘لُمل ٍْ َٗ سمضًَِّككْت ََْوككْٚل ٍْ أ 

َهُِ ًَُٔاُمل ٍْ له ًَُٔكاتم َُِغكا٢ِل ٍْ ََٗصَبكا٢ِبمل ٍْ     َٗبََِاتم لْهأ ْخِت َٗأ  َِْٞ َٗأ  ّْ لهُضَمكا ٛ َأْصَمعَِْل ٍْ ََٗأخََ٘لُمل ٍْ ًِ

ْْ َهكٍْ َُل ُ٘مك٘ل َرَخْوكتمٍْ             ُّ َفكِي َهُِكٛ َرَخْوكتمٍْ بِٔيك ّْ َُِغكا٢ِل ٍْ له َهُِٛ ِفكٛ سمذمك٘صيك ٍْ ًِك له

  ٍْ ٢ََِككىم َأبَِْككا٢ِل  ََ دمَِككاَح ََْوككْٚل ٍْ ََٗس ُّ َفكك َّ   بِٔيكك ْْ َُذٌَْعمكك٘ل َبككْٚ ََِبل ٍْ ََٗأ ّْ َأْفكك َّ ًِكك لههككِشٙ

ًٌٚا َْ َنف ً٘صل َصِس ُْ لهوهَٕ َكا ّي إياله ًَا َقْز َعَوَف إي  .(1) زلْهأ ْختَْٚ

ٔتطتاب ا٧مثاط  مٗاْ،    لٗ بت ٔإؾت ٖإً القٗاواٛ ذكاي أخإٚ الطناا ٛ ،      
 ٔاٌتؿاض اذتطوٛ ذػب ؾطٔط ٔأذكاً الطنا ٛ.

عتاطً واَ   ستىس قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي أٌْ صاه )ٔصس ٔضز  َ الٍيب 
 .(2)(الطنا ٛ وا عتطً وَ الٍػب

ٔكاُ العاطب ٖطغامُٕ أبٍااِٞي إؾت أِان البإازٙ لمطناا ٛ لمٍؿاأٚ وت        
البازٖٛ ، ٔتعمي ال كاذٛ ٔال طٔغٗٛ ٔلتٍىٕا ابساٌّي  مٜ ذمٗاب ا٫بان ،   

ٔ سً اٌؿغاهلا ٔإ تٗاز ؾاف العٗـ ، ٔوَ وٍافعْ ت طغ العٔجٛ لعٔجّا ، 
 بابٍّا الطنٗع .

ٔواَ انتماإك وااَ كاااُ ٖطغاان بعااظ أ٥ٔزٓ إؾت البازٖااٛ ، كىااا وت صكااٛ  
الٍعىاُ بَ انتٍصض ومك اذتريٚ ، إش كاُ لْ ابَ وٮػرتنع  ٍس غٍاُ بَ أبا٘  
ذاضمثٛ تطنعْ ظٔجتْ غمىٜ بٍت  امل ، ٔكاُ اذتااضث باَ  اامل أخِٕاا     

ماٜ ظٔجّاا ٔ مّٗاا فأخاص      ٍسٓ خكإوٛ ؾاسٖسٚ واع الٍعىااُ ، فاذتااه       
 الكيب ٔنطب  ٍقْ ، ٔذتل ؿتكٛ فحأض  بس اهلل بَ جس اُ .

 ٔصٗن ٌّؿتْ اذتٗٛ فاَ انتمك أٌّي صتمٕٓ  ٗمٛ .

                                                           

 .23غٕضٚ الٍػاٞ  (1)
 .2/100احملطض الٕجٗع  (2)
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ٔإضغاااه ا٥ٔ٧ز إؾت البازٖااٛ ل٬ضناااع خااام بانتٗػاإضَٖ كىااا كاٌاات  
 العازٚ وت بعظ بٕٗتا  وكٛ .

مثاا٦ث    مٗااْ ٔآلااْ ٔغاامي  ماأٜكاٌاات ضنااا ٛ الااٍيب ستىااس قاامٜ اهلل
 :وطاذن

: ضنا ٛ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي وَ صبن أوْ آوٍٛ بٍت  ا٧ٔؾت
 ِٔب وت ا٧ٖاً ا٧ٔؾت ل٥ٕزتْ .

ٕ٭ٖب٭ٛ ِٔ٘ جاضٖٛ ٧ب٘ هلب  ي الٍيب قمٜ اهلل  مٗاْ  ال اٌٗٛ  : ضنا ٛ مثٮ
ٔآلْ ٔغمي ، ٔصس أضنعتْ بمػت ابٍّا وػطٔح ، ٔكاٌت تسخن  مٜ ضغإه  

ٔكاٌات خسظتاٛ   ، ٔبعاس أُ تاعٔد خسظتاٛ    ٔآلْ ٔغامي )  اهلل قمٜ اهلل  مْٗ
ٔآلاْ  تكطوّا ٔأ تقّا أبإ هلاب بعاس واا ِااجط ضغإه اهلل قامٜ اهلل  مٗاْ         

ٔغمي ٖبعث إلّٗا وَ ٔآلْ ٔغمي إؾت انتسٍٖٛ فكاُ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 
انتسٍٖٛ بكػٕٚ ٔقمٛ ذتٜ واتت بعس فتس خٗرب فبمغت ٔفاتّا الٍيب قمٜ اهلل 

فقٗن لْ صس وا  ، ٔبمبٍْ أضنعتْ ، ٔغمي فػأه  َ ابٍّا وػطٔح ْ ٔآل مْٗ 
 . (1) (فػأه  َ صطابتّا فقٗن لْ مل ٖبل وٍّي أذس
 .   (2)ٔصاه ابَ  بس الرب : مل تسضك ا٫غ٦ً

ضنا ٛ ذمٗىٛ بٍت أب٘ ش٣ٖب الػعسٖٛ لماٍيب قامٜ اهلل  مٗاْ     ال ال ٛ :
ذاناٍٛ لاْ إش ضزتاْ     ٔآلْ ٔغمي ِٔ٘ أطٕه واسٚ وت ضناا تْ ، كىاا كاٌات    

 ٠طٓ ذمٗىٛ إؾت أوْ آوٍٛ بٍت ِٔب بعس متؼ غٍؽت ٖٔإوؽت واَ وٕلاسٓ    )
ٔشلك غٍٛ غت وَ  اً ال ٗن فأخطجتْ آوٍاٛ إؾت أخإاه أبٗاْ باين الٍحااض      
تعٔضِي بْ بعس غبع غٍؽت وَ  اً ال ٗن ٔٔفٗت أوْ آوٍٛ بعاس شلاك بؿاّط    

                                                           

 .1/10ا٫غتٗعاب  وت وعطفٛ ا٧قراب  (1)
 .1/109ا٫غتٗعاب وت وعطفٛ ا٧قراب  (2)
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وت بْ أً أقتَ وكٛ بعس ٔغمي فقسٔآلْ با٧بٕاٞ ٔوعّا الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ 
 .(1)(وٕ  أوْ خبىػٛ أٖاً

 ٔغٗأت٘ أٌّا ضزتْ صبن ِصا الٕصت .
َځ       صااه اباَ إغاراو :     ٕٯلٻٜ الٽر٭ااضځثٳ بٯاا ّٯايڂ و٭ا َٮ أٻبٳا٘ ج٭ ّٯايٮ بٯاا ٔ٭ذ٭اسٲمث٭ٍٳ٘ ج٭

ْٮ    َٯ ذ٭سٲمث٭ا ٔٯ  ٭ىٲا َځ أٻبٳ٘ طٻالٳبٴ ، أٻ َځ ج٭عٯ ٻطځ بٯ ْٳ بٯ َٯ  ٭بٯسٳ المڀ ٘ٲ :  ٭ ذ٭اطٳبٴ الٽحٮى٭رٳ
ْٳ ق٭امڀٜ المڀا   ًٲ ض٭غٮٕهځ المڀ ٛټ ، أټ ٖٲ ٖٯبٴ الػٲعٯسٳ ٍٯتٮ أٻبٳ٘ شٮ٣٭ ٛټ بٳ ْٮ صٻاه٭ كٻاٌ٭تٯ ذ٭مٳٗى٭ ٍٯ ْٮ  ٭

ْٳ  ٗٯ ّ٭اا ،  ٔآلْ  ٭مٻ ٔٯجٳ ِ٭ا و٭ع٭ ظ٭ َٯ ب٭مٻسٳ ّ٭ا خ٭ط٭ج٭تٯ وٳ ْٮ تٮر٭سٲثٮ أٻٌٲ ٔ٭غ٭مڀي٭ الڀتٳ٘ أٻضٯن٭ع٭تٯ
ٞ٭ َځ ب٭كٽطڂ ، ت٭مٽت٭ىٳؼٮ الطٲن٭ع٭ا َٯ ب٭ٍٳ٘ غ٭عٯسٳ بٯ ٚٴ وٳ ٕ٭ ْٮ فٳ٘ ٌٳػٯ ّ٭ا ق٭غٳريڂ تٮطٯنٳعٮ َڂ لٻ  .(2)ٔ٭ابٯ

 ِي :ٔأخٕٚ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي وَ الطنا ٛ 
:  بس اهلل بَ اذتاضث ، ٔكاُ ٖقإه لماٍيب قامٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ       ا٧ٔه
ٔآلاْ  بعس انتإ  فٗقإه الاٍيب قامٜ اهلل  مٗاْ       اتطٝ اٌْ ٖكُٕ بعثٱٔغمي )

ٔغمي أٙ ٔالصٙ ٌ ػ٘ بٗسٓ ٩خصُ بٗسك ًٖٕ القٗاوٛ ٧ٔ طفٍك صاه فمىاا  
ه أضجٕ اُ ٖٔقٕ ٘ٔ غمي جعن ٖبكٔآلْ آوَ بعس وٕ  الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ 

 .(3) (ْٗ ٔآلْ ٔغمي بٗسٙ ًٖٕ القٗاوٛ فاصتٕمٖأخص الٍيب قمٜ اهلل  
: أٌٗػٛ بٍت اذتاضث ، ٔمساِا ابَ ذحط : آغاٗٛ بٍات اذتااضث    ال اٌ٘ 

 . (4)الػعسٖٛ
: الؿٗىاٞ بٍت اذتاضث ، ٔالن ٔصعات وت ا٧غاط بٗاس انتػامىؽت     ال الث 
 ًٖٕ ذٍؽت.

 (1)غاعس باَ بكاط أذاسث ذاسمثاپ     ٔغاو ا٧ٌكاض وع بٳحاز ضجن وَ بين 
أِمْ ، ٔغاصٕا وعْ الؿٗىاٞ بٍت اذتاضث فعٍ ٕا  مّٗا وت الٺطٖل إش أتعبِٕا 

                                                           

 .1/10ا٫غتٗعاب وت وعطفٛ ا٥قراب  (1)
 .1/285الطٔأ ا٧ٌف  (2)
 .5/83ا٫قابٛ وت ـتٗٗع الكرابٛ  (3)
 .7/473ا٫قابٛ وت ـتٗٗع الكرابٛ  (4)
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فٻقٻالٻاتٯ لٳمٽىٮػٯامٳىٳؽت٭   وت الػٗاو ، ٔكااُ ا٧ٌكااض أؾاس الٍااؽ  ماٜ ِإاظُ )      
ِ٭ا ذ٭تٲ ٛٳ فٻمٻيٯ ٖٮك٭سٲصټٕ َٯ الطٲن٭ا ٭ ْٳ أٻٌٲ٘ لٻأټخٯتٮ ق٭اذٳبٳكټيٯ وٳ ٔ٭اٻلمڀ ّ٭ا ت٭عٯمٻىٮٕا  ٕٯا بٳ ٜ أٻت٭

ْٳ  ٗٯ ْٮ  ٭مٻ ْٳ ق٭مڀٜ المڀ  ٔ٭غ٭مڀي٭ .ٔآلْ إلٻٜ ض٭غٮٕهځ المڀ
ّ٭ا   ٘٭ بٳ ّځ ٌٯتٮ ٙٲ ، صٻاه٭ فٻمٻىٲا اټ ٗٯسٴ الػٲعٯسٳ َٮ  ٮب٭ ٖ٭عځٖسٮ بٯ َٮ إغٯر٭او٭ : فٻر٭سٲمث٭ٍٳ٘  صٻاه٭ ابٯ

ْٳ  ٗٯ ْٮ  ٭مٻ ْٳ ق٭مڀٜ المڀ ٖ٭ا ض٭غٮٕه٭ المڀٔآلْ إلٻٜ ض٭غٮٕهځ المڀ ْٳ إٌٲا٘ أټخٯتٮاك   ٔ٭غ٭مڀي٭ صٻالٻتٯ 
ٛٳ صٻاه٭  َٯ الطٲن٭ا ٭ ٛټ ش٭لٳكٻ: وٳ  .ٔ٭و٭ا  ٭مٻاو٭

ٕ٭ضٲكٻتٮك ; صٻااه٭ فٻع٭اط٭ب٭ ض٭غٮإهٮ     ٔ٭أٻٌ٭ا وٮت٭ ّٯطځٙ  ّ٭ا فٳ٘  ٻ ٍٳٗ ٛٿ  ٭ه٭هٯت٭ صٻالٻتٯ  ٭هٲ
ْٳ  ٗٯ ْٮ  ٭مٻ ْٳ ق٭مڀٜ المڀ ّ٭ا ٔآلْ المڀ ٛٻ فٻب٭ػ٭طٻ لٻ ٍٯ، ٔ٭غ٭مڀي٭ الٽع٭مٻاو٭ ُٯ أٻذٯب٭بٯت فٻعٳ سٳٙ ٔ٭صٻاه٭ إ

ٕٯوٳك فٻع٭مٽت ٔ٭ت٭طٯجٳعٳ٘ إلٻٜ صٻ ُٯ أټو٭تٲع٭ك  ُٯ أٻذٯب٭بٯت أٻ ٔ٭إځ ٛٴ  ٛټ و٭كٽط٭و٭  .و٭ر٭بٲ
ْٮ       ْٳ ق٭امڀٜ المڀا ّ٭اا ض٭غٮإهٮ المڀا ٕٯوٳ٘ ، فٻى٭تٲع٭ ٔ٭ت٭طٮزٲٌٳ٘ إلٻٜ صٻ فٻقٻالٻتٯ ب٭نٯ تٮى٭تٲعٮٍٳ٘ 

ْٳ  ٗٯ ّ٭ا فٻع٭ ٭ى٭تٯ ب٭ٍٮٕ غ٭اعٯسٴ  ٔآلْ  ٭مٻ ٕٯوٳ ِ٭ا إلٻٜ صٻ ٔ٭ض٭زٲ ْٮ     ٔ٭غ٭مڀي٭  ِ٭اا  ټمٻاٰواا لٻا ْٮ أٻ ٯٺٻا أٻٌٲا
َٯ    ّځيٯ وٳا ٖ٭ع٭هٯ فٳاٗ ِٮى٭ا الٽأټخٯط٭ٝ ، فٻمٻيٯ  ٔٲج٭تٯ أٻذ٭سٮ ٛٿ فٻع٭ ٖ٭ ٔ٭ج٭اضځ ْٮ و٭كٽرٮٕهٱ ،  ٖٮقٻاهٮ لٻ

ٛٿ ٗٲ ّځى٭ا ب٭قٳ  .(2) (ٌ٭ػٯمٳ
ٔالااِط أُ ٍِاك  ٦وا  ٔأغ٠مٛ أخطٝ كىا ذسمثتاْ  اَ تماك ا٧ٖااً     

قسو ك٦وّا ٖ بت  ٍس الٍيب قمٜ  وٍّا أٖاً الط ٘ كىا وبؽت أزٌآ ، مثي أُ

ْْ  *لهَْٔك٠َ٘   ِٙ ق ًََّْٗا اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي بالٕذ٘ ، صاه تعاؾت ش إي

ٌٛ ٙمَ٘سٟ  .(3) زٓمَ٘ إياله َْٗس

ٔوت ضٔاٖٛ أٌّا ذٍٗىا ٔقمت اؾت الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي صالت   
، أٙ أٌّا ٌازتْ بامسْ لٗؼ لعسً التكسٖل بطغالتْ (4) )ٖا ستىس إٌ٘ أختك(

                                                                                                                                                

آتآ وػمي فأخصٓ جباز ٔصٺعْ  هٕاپ  هٕاپ مثي ذطٲصْ وت ٔجباز ِصا وَ بين غعس ،  (1)
 الٍاض فؿاع أوطٓ فّطب ، فأخصتْ خٗن انتػمىؽت ًٖٕ ذٍؽت.

 .4/237الطٔأ ا٧ٌف  (2)
 .4-3غٕضٚ الٍري  (3)
 .5/333غبن اهلسٝ وت غريٚ خري العباز  (4)
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قامٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ ٔغامي      إفتا لبٗااُ قامٛ ا٧خإٚ بٍّٗىاا ، ٔضغإه اهلل      
ٔلكٍاْ غاأهلا : واا    ، ٖػترهط الٕصاٟع ٖٔعمي بالٕذ٘ ِان ِا٘ أختاْ أً ٥    

فاضتْ  هٛ بذبّاوّا، ٔصالت:  هٛ  ههتٍّٗا ٔأٌا وتٕضكتك  ٦وٛ شلك )
َ ٖٕو٠اص ٌط اٜ الابّي، ٔأبإك أبا٘، ٔأواك أوا٘، ٔصاس         بٕازٙ الػاطض ٔضتا  

ٌاظ تك ال سٝ، ٔتصكط ٖا ضغٕه اهلل ذ٦ب٘ لك  ٍع أبٗك أط٦ُ، فعاطب  
،  ، فٕمثب صاٟىا، فبػط ضزاٞٓ ٔغمي الع٦وٛٔآلْ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 

 .ٔضذب بّا، ٔزوعت  ٍٗآ ،: اجمػ٘  مْٗ  مثي صاه
 .ؿتٕتّىاهلا  َ أوْ ٔأبْٗ، فاخربتْ أٔغ

: إُ أذببت فاصٗى٘  ٍسٌا ستببٛ وكطواٛ، ٔإُ أذببات أُ تطجعا٘     فقاه
: بان أضجاع إؾت صإو٘،     صالات  ،إؾت صٕوك ٔقامتك ٔضجعات إؾت صٕواك    

 .فاغمىت
ٔغمي مث٦مثٛ أ بس ٔجاضٖٛ ٔأوط  ٔآلْ فا ٺاِا ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ

: اضجع٘ إؾت ادتعطاٌٛ تكٌٕؽت وع صٕوك، فاٌا  هلا ببعري أٔ بعريَٖ ٔصاه هلا
، ٔٔافاِا ضغٕه اهلل قامٜ اهلل   فطجعت إؾت ادتعطاٌٛ ،أوه٘ إؾت الٺاٟف 

ٔغمي بادتعطاٌٛ فا ٺاِا ٌعىا ٔؾاٞ، ٔنتاَ بقا٘ واَ أِان بٗتّاا،      ٔآلْ  مْٗ 
 .(1)(ٔغمئآلْ ٔكمىتْ وت جباز أُ ّٖبْ هلا ٖٔع ٕ  ٍْ ف عن قمٜ اهلل  مْٗ 

ٜ أُ وسٚ بقاٞ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي وت زٖااض باين   هتا ٖسه  م
غعس أك ط وَ غين الطنا ٛ ، ٔأُ الع ٕ ِٕ وٍّاجْ ، فىاع أُ جبااز صتان    
وػمىاپ بغري ذل ، ٔو ٲن بْ ذٗاپ ٔوٗتااپ ٔذطصاْ بالٍااض ، فماي ٖتعحان وت صتماْ       
صكاقاپ ، ٔذٍٗىا ؾ عت أختاْ بالطناا ٛ بٺماب واَ ٌػااٞ صٕوّاا ؾا عٲّا        

قْ ٧ٌْ وت ذاه جّالٛ ٔوٍٺقٛ ذطب لػع٘ الٍيب قمٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ   ٔأطم

                                                           

 . 5/333غبن اهلسٝ ٔالطؾاز وت غريٚ خري العباز  (1)
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ٔغمي وت ٌؿط لٕاٞ الػمي ٔالع ٕ ٔالرتاذي بؽت الٍاؽ ٔلعمْ زخن ا٫غ٦ً ، 
ًٌَٞ ِهْوَعاهٌَِنَئِٕ وَ وكازٖل صٕلْ تعاؾت ش  .(1)زًََٗا َأْصَعوَِْاَن إياله َصْس

التعانس ٔالتعاأُ  ٔفْٗ ؾاِس  مٜ وٕنٕ ٗٛ ا٧خٕٚ وَ الطنا ٛ وت 
 ٔتعاِس الكمٛ.

 ٔوت ضٔاٖٛ أخطٝ أٌْ ِٔبّا أك ط وَ  ٦ً ، ٔأٌّا أغمىت .
أبٕ غ ٗاُ بَ اذتاضث بَ  بس انتٺمب ِٕٔ ابَ  ي الٍيب ستىس  الطابع :

 قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ٔصس أضنعتْ ذمٗىٛ الػعسٖٛ أٖهاپ.
ٔآلْ ٔغمي ٔكاُ ٔكاُ أبٕ غ ٗاُ ٖك ط وَ ِحاٞ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ 

ذػاُ بَ مثابت ِٕٔ وَ ا٧ٌكااض واَ باين الٍحااض واَ ارتاعضد ٖاطز  مٗاْ         
 بّحاٞ ٔتٕبٗذ.

مثي خطد أبٕ غ ٗاُ بَ اذتاضث ٔوعْ  بس اهلل بَ أبا٘ أوٗاٛ باَ انتغاريٚ     
انتدعٔو٘ لمقاٞ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي بؽت الػقٗا ٔالعطد صطٖباپ وَ 

ٔآلْ ٔغمي وت ططٖقْ إؾت فترّا فا طأ  ٍْ وكٛ ٔكاُ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ 
الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي لؿسٚ إٖصاْٟ لْ وع أُ الٍيب كاُ عتباْ ذبااپ   

 كتا.
٥ ٖكَ ابَ  ىك ٔأخا٘ اباَ  ىتاك أؾاقٜ الٍااؽ      فقالت أً غمىٛ : 

 .(2)بك
 ٔتقكس با)أخ٘ ابَ  ىتك( أخاِا ٧بّٗا  بس اهلل بَ أوٗٛ.

طالب ٧ب٘ غ ٗاُ بَ اذتاضث. إٖت ضغٕه  م٘ بَ أب٘ )ٔصاه ا٫واً 
ٔغمي وَ صبن ٔجّْ، فقن لْ وا صاه إخٕٚ ٖٕغف ٔآلْ اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 

                                                           

 .107غٕضٚ ا٧ٌبٗاٞ  (1)
 . 2/35ا٫غتٗعاب وت وعطفٛ ا٧قراب  (2)
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فذٌْ ٥  ،(1) زتاهلل لقس آمثطك اهلل  مٍٗا ٔإُ كٍا رتاط٠ؽتش لٕٗغف  مْٗ الػ٦ً
 .وٍْ  ٥ ٖطنٜ أُ ٖكُٕ أذس أذػَ ص٥ٕپ

 ٔغامي ٔآلْ   مْٗ فقاه لْ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل، ف عن شلك أبٕ غ ٗاُ 
ٔصبان   (2)ز٥ ت طٖب  مٗكي الٗإً ٖغ اط اهلل لكاي ِٔإ أضذاي الاطالتؽت      ش

 .وٍّىا ٔأغمىا
 ٔأٌؿسٓ أبٕ غ ٗاُ صٕلْ وت إغ٦وْ ٔا تصاضٓ هتا غمف وٍْ:

 لعىطك إٌ٘ ًٖٕ ألتن ضاٖٛ ... لتغمب خٗن ال٦  خٗن ستىس
 فأِتسٙلكانتامي اذترياُ أ مي لٗمْ ... فّصا أٔاٌ٘ ذؽت أِسٝ 

 ِساٌ٘ ِاز  ري ٌ ػ٘ ٔزلين ...  مٜ اهلل وَ ططزتْ كن وٺطز
 أقس ٔأٌأٝ جاِساپ  َ ستىس ... ٔأز ٜ ٔإُ مل أٌتػب وَ ستىس

صاه اباَ إغاراو: فاصكطٔا أٌاْ ذاؽت أٌؿاس ضغإه اهلل قامٜ اهلل  مٗاْ          
ٔآلْ نطب ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ  ،: وَ ططزتْ كن وٺطز  ٔغمي صٕلْ

 .(3) (: أٌت ططزتين كن وٺطز ٔغمي قسضٓ ٔصاه
 ٔأخٕٚ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي وَ الطنا ٛ وَ مثٕٖبٛ ِي :

يب ستىاس قامٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ     لتعٚ باَ  باس انتٺماب  اي الاٍ      ا٧ٔه :
 .ٔغمي
ٔغمي أضٖس  مٜ ٔآلْ أُ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ  ٔ َ ابَ  باؽ : 

ٔإٌْ عتطً وَ الطنا ٛ وا ، فقاه: إٌّا ابٍٛ أخ٘ وَ الطنا ٛ  ، ابٍٛ لتعٚ
 عتطً وَ الٍػب.

ذسمثٍا  بس الٕاضث بَ غ ٗاُ صاه ذاسمثٍا صاغاي باَ أقابغ صااه ذاسمثٍا       
وػسز صاه ذسمثٍا عتٜٗ بَ غعٗس القٺاُ  َ ؾعبٛ  َ صتازٚ  اَ جاابط باَ    

                                                           

 .91غٕضٚ ٖٕغف  (1)
 .92غٕضٚ ٖٕغف  (2)
 .2/35ا٫غتٗعاب وت وعطفٛ ا٧قراب  (3)
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تعٔد ابٍٛ : أ٥ ت ٔغمئآلْ بَ  باؽ صاه صٗن لمٍيب قمٜ اهلل  مْٗ اظٖس  َ 
 .(1)صاه إٌّا ابٍٛ أخ٘ وَ الطنا ٛ ،لتعٚ 

لبٗاُ صإٌُ ِٕٔ أُ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ا٫واً وت ا٫وت اه 
ل٨ٔاوط ا٫هلٗٛ ، ٔا٧ذكاً الؿط ٗٛ ك٘ ٖقتسٙ بْ انتػامىُٕ ، صااه تعااؾت    

ٌَِٞش ٌَ٘ٝ َسَغ َْ َهل ٍْ ِفٛ َصعم٘يي لهوهِٕ أ ْع  .(2)زَهَقْز َكا

مثٕٖبٛ لتعٚ صبن الٍيب مثي أضنعت الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ  ٔأضنعت
 ٔغمي مثي أضنعت أبا غمىٛ.

أبٕ غمىٛ ،  بس اهلل بَ  بس ا٧غس بَ ٦ِه وَ باين شتاعًٔ ،    ال اٌ٘ :
ِٕٔ ابَ  ىٛ الٍيب ستىس قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ، ٔأواْ باطٚ بٍات  باس     

 انتٺمب بَ ِاؾي .
ٚ أٌ ااؼ فكاااُ اذتااازٙ  ؿااط وااَ أغاامي بعااس  ؿااط صاااه ابااَ إغااراو :

 انتػمىؽت ِاجط وع ظٔجتْ أً غمىٛ إؾت أضأ اذتبؿٛ.
: أٔه وَ ِاجط إؾت أضأ اذتبؿٛ أبٕ غمىٛ بَ  العب٘بَ صاه وكعب  

ٔغمي، ٔآلْ  بس ا٧غس، مثي ؾّس بسضاپ ٔكاُ أخا ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 
لتاعٚ   ٔاخا لتعٚ وَ الطنا ٛ، أضنعتْ مثٕٖبٛ و٥ٕٚ أب٘ هلب، أضنعت

 .ٔغمي، مثي أبا غمىٛٔآلْ مثي ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 
 مٜ انتسٍٖٛ ذؽت خطد   ئغمٔآلْ ٔاغتدم ْ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 

الػااٍٛ ال اٌٗااٛ وااَ  ؾااّط كتااازٝ ا٧ٔؾت وااَ  العؿااريٚ ٔكاٌاات وت  وت كتٗبااٛ
 اهلحطٚ.

تٕوت أبٕ غمىٛ وت كتازٝ ا٩خطٚ غٍٛ مث٦ث وَ اهلحطٚ ِٕٔ هتَ  مبت 
صاه: الماّي اخم اين وت أِما٘ خباري، فأخم اْ      صس  مْٗ كٍٗتْ ٔكاُ  ٍس ٔفاتْ 
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 .21غٕضٚ ا٧ذعاب  (2)
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ٔغمي  ماٜ ظٔجتاْ أً غامىٛ فكااض  أوااپ      ٔآلْ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 
ٔغامي ضبٗاب بٍٗاْ:  ىاط     ٔآلاْ  لمى٤وٍؽت ٔقاض ضغٕه اهلل قامٜ اهلل  مٗاْ   

 .(1)ٔغمىٛ ٔظٍٖب
صالت ٖا ضغٕه اهلل إٌا صس ذسمثٍا أٌك ٌاكس زضٚ بٍت ٔ َ أً ذبٗبٛ أٌّا )

لٕ  ، : أ مٜ أً غمىٛ ٔغمئآلْ أب٘ غمىٛ فقاه ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 
 .(2)(أٌ٘ مل أٌكس أً غمىٛ مل حتن ل٘ إُ أباِا أخ٘ وَ الطنا ٛ

انتسخٕه بّا نتا ٔضز وت آٖٛ لبٗاُ اذتطوٛ انتطكبٛ إش عتطً ٌكاح إبٍٛ العٔجٛ 
ُّالترطٖي ش ٍْ بِٔي ٛ َرَخْوتم َهُِ ٍْ له ّْ َُِغا٢ِل  ًِ ٍْ ٛ سمذم٘صيك  ٛ ِف َهُِ ٍْ له  .(3)زََٗصَبا٢ِبمل 

وػطٔح ، ِٕٔ ابَ مثٕٖبٛ وطناعٛ الاٍيب قامٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ       ال الث :
ي ٔغمي أضنعتْ وعْ ، ٔوا  وػطٔح وت أٖاً الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغم

 فرٍٗىا غأه  ٍْ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي أخرب بأٌْ صس وا  .
٥ٔبس أُ ٍِاك أخٕٚ آخطَٖ وَ الطنا ٛ لماٍيب ستىاس قامٜ اهلل  مٗاْ     
ٔآلْ ٔغمي وَ مثٕٖبٛ بمرا  ضنا ٛ لتعٚ وع أذسِي ، ٔضنا ٛ أب٘ غمىٛ 
وع آخط ، ٔضنا ٛ ذمٗىٛ ٧ب٘ غ ٗاُ بَ اذتاضث ِٕٔ هتَ ٖؿبْ ضغٕه اهلل 

 قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي.
كن ٔغمي ٔآلْ إُ الصَٖ كإٌا ٖؿبُّٕ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ ٖٔقاه 

 وَ: 
 .جع ط بَ أب٘ طالب :  ا٧ٔه
 اذتػَ بَ  م٘ بَ أب٘ طالب :  ال اٌ٘
 ص ي بَ العباؽ بَ  بس انتٺمب :  ال الث
 .أبٕ غ ٗاُ بَ اذتاضث بَ  بس انتٺمب :  الطابع
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 .ص ي بَ العباؽ بَ  بس انتٺمب :  ال الث
 . أبٕ غ ٗاُ بَ اذتاضث بَ  بس انتٺمب:  الطابع

كاُ أبٕ غ ٗاُ بَ اذتاضث بَ  باس انتٺماب واَ الؿاعطاٞ انتٺبإ ؽت.      ٔ
 .(1)ٔغمئآلْ ٔكاُ غبل لْ ِحاٞ وت ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 

الػاٟب بَ  بٗس بَ  بس ٖعٖس بَ ِاؾي بَ انتٺمب بَ  بس :  ارتاوؼ 
 .وٍاب

ٔوَ وعحعا  الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغامي ذاؽت ٥ٔزتاْ أُ وّاسٓ     
كاُ ٖترطك بترطٖك انت٦ٟكٛ لْ ، ٔأُ أٔه وا ٌٺل بْ ِإ صٕلاْ : اهلل أكارب    

 .(2)كبرياپ ٔاذتىس هلل ك رياپ
لقس ٔلس الٍيب ستىس قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي وت زاض أبْٗ  باس اهلل باَ   

نتٺماب  ٍاسوا شِاب بكاطٓ بتٕظٖاع والاْ  ماٜ         بس انتٺمب ، إش صااً  باس ا  
أ٥ٔزٓ ٔزفعْ هلي وت ذٗاتْ فكاٌت ٥ٔزٚ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي وت 
زاض أبْٗ ِٔ٘ إضث لمٍيب ستىس قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ، ٔلكَ  قٗن بَ 
أب٘ طالب أٔ أ٥ٔزٓ صاوٕا ببٗعّا ٔذٍٗىاا ذاخ الاٍيب قامٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ       

ع صاه لْ أقرابْ تٍعه بٗتاك ٖاا ضغإه اهلل فقااه )ِٔان      ٔغمي ذحٛ الٕزا
 .(3) تطك لٍا  قٗن وَ  ن(

ٛٻ ٔوت ضٔاٖٛ صٗن لمٍيب ) ٍٯعځهٮ  ٻٰسا فٳ٘ ز٭اضځك بٳى٭كڀ َ٭ ت٭ ٖٯ ٍ٭ا  ،أٻ ِ٭نٯ ت٭ط٭كٻ لٻ ٔ٭ فٻقٻاه٭ 
ٔ٭ضځث٭ أٻب٭ا طٻالٳبٴ ُ٭  ٭قٳٗنٱ  ٔ٭كٻا ٔٯ زٮٔضڂ  َٯ ضځب٭اعڂ أٻ  .(4)( ٭قٳٗنٱ وٳ
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أً ِاضُٔ الطؾٗس زاض انتٕلس  ٍسوا ذحت البٗت غٍٛ  ٔاؾرت  ارتٗعضاُ
ِحطٖٛ ٔجعمتْ وػحساپ ٖكمٜ فْٗ ٔأؾط ت لْ باباپ  مٜ العصاو ، الصٙ  171

 مس٘ باغي ظصاو انتٕلس ، ٖٔقع وت ؾعب أب٘ طالب ، ٔتقع وكٛ وت تّاوٛ.
ٔجتمت وت ضنا ٛ ذمٗىٛ بٍت اذتاضث الػاعسٖٛ لماٍيب قامٜ اهلل  مٗاْ     

وتعسزٚ ، إش أٌّا ذسٲمثت بأٌّا صسوت وكٛ وت ٌػٕٚ وَ  ٔآلْ ٔغمي وعحعا 
بين غعس بَ بكط ٖمتىػَ الكبٗاُ انتٕلٕزَٖ ذسٖ اپ وت وكٛ لمطنا ٛ ٔات ل 

 .(1)أُ كاٌت الػٍٛ ؾّباٞ
هلا، ٔجمبات ذمٗىاٛ وعّاا قابٗاپ هلاا ، ٔؾااضفاپ ،        (2)فقسوت  مٜ أتاُ

ْٳ و٭أالؿاضب ِ٘ الٍاصٛ انتػٍٛ ، صالت ذمٗىٛ ) ٍ٭ا  ٔ٭اٻلمڀ ٗٯمٻ ًٮ لٻ ٍ٭ا ٔ٭و٭ا ٌ٭ ٚٴ  ت٭بٳظٲ بٳقٻٺٽط٭
ٔ٭و٭ا  ْٳ  ٍٳٗ ٖٮغٯ ٘ٲ و٭ا  ٖ٭ ٕٯعځ . و٭ا فٳ٘ مث٭سٯ َٯ الٽح٭ ْٳ وٳ َٯ بٮكٻاٟٳ ٍ٭ا الڀصٳٙ و٭ع٭ٍ٭ا ، وٳ ٗٲ َٯ ق٭بٳ أٻجٯى٭ع٭ وٳ

ْٳ  .(3)(فٳ٘ ؾ٭اضځفٳٍ٭ا و٭ا ٖٮغ٭سٲٖ
لبٗاُ قٕضٚ وَ أذٕاه العطب وت ادتعٖطٚ صبن ا٫غ٦ً ، ٔوع ِصا فاٌّي 

ٖغازضُٔ زٖاضِي ، ٔكاإٌا ٖطجإُ ٌاعٔه الغٗاث ٔانتٺاط ، ٔإُ ذبػات       ٥ 
  ٍّي الػىاٞ فاٌّي ٖتٺمعُٕ إؾت العاً التال٘.

ٔوَ خكاٟل زٖاض بين غعس أُ  اضا  القباٟن ٥ تكن إلّٗي بػّٕلٛ 
٧ٌّي بؽت جباه ٔوت ادتعٖطٚ ٔلٗؼ  ٍسِي وا ٖػاترل ا٫ ااضٚ ٔالػامب ،    

ِا إلاّٗي لمطناا ٛ ، ٔصاس تكإُ ٍِااك      ِٕٔ وَ أغباب إضغاه صطٖـ أبٍاٞ
 سأا  ٔمثاضا  بؽت صاطٖـ ٔبعاظ القباٟان و ان كٍاٌاٛ ، فترابؼ صاطٖـ        

 أبٍاِٞا  َ البازٖٛ ل٬ضناع خؿٗٛ التعطأ ل٨غط ٔارتٺف.

                                                           

 .1/159ٖٔقاه غٍٛ ؾّباٞ أٙ وٮىرمٛ/ كتّطٚ المغٛ  (1)
َ٭، أٙ قااض أتاٌااپ،   ا٧تاُ : اذتىاضٚ ، أٌ ٜ اذتىاض ، ٔوت انت ن )كاُ لتاضاپ  (2) فاغٯتأٽت٭

ّٮُٕ بعس العع ٖ٭  .1/3/ الكراح وت المغٛ ٖٔٮهطب لطجنڂ 
 .12/162ابَ ِؿاً / الػريٚ الٍبٕٖٛ  (3)
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ٔصس ـتتٍع ٌػٕٚ البازٖٛ  َ أخص قبٗاُ الصَٖ وت ذاه ذطب ٔصتاه واع  
ادتاِمٗاٛ ٖتىاازُٔ وت    ريِي خؿٗٛ ذتٕو الغسض بّي خاقٛ ٔأُ العطب وت 

 ضصعٛ ال أض ٔا٫ٌتقاً.
ٔتقع زٖاض بين غعس بَ بكط بَ ِٕاظُ أٖاً ادتاِمٗٛ ؾطص٘ الٺاٟف وت 
بقطاُ ٔانتعسُ ٔٔازٙ اذتسب ٔق٦ٞ ٔك٦ع ، ٥ٔ تعاه بقٗٛ وٍّي وت شا  

 السٖاض.
ذمٗىٛ ٔوطنعٛ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ذمٗىٛ الػعسٖٛ ِٔ٘ )

ش٣ٖب  بس اهلل بَ اذتاضث بَ ؾحٍٛ بَ جابط  ٘أباغي ٔ، بٍت أبٜ ش٣ٖب 
بَ ظاً بَ ٌاقطٚ بَ غعس بَ بكط بَ ِإاظُ باَ وٍكإض باَ  كطواٛ باَ       
خك ٛ بَ صٗؼ بَ  ٦ُٗ بَ وهط ٔظٔد ذمٗىاٛ امساْ اذتااضث باَ  باس      

 .(1)(الععٝ بَ ضفا ٛ وَ بٍٜ غعس بَ بكط
باين غاعس   فقسوت ذمٗىٛ ٔظٔجّا وكٛ انتكطوٛ ، ٔوعّا  سز وَ ٌػٕٚ 

ٔط َ  مٜ بٕٗ  صطٖـ ٖػألَ قبٗاٌاپ لمطنا ٛ ، ٔصس  ٮاطأ ضغإه اهلل   
قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي  ماٜ الٍػإٚ واَ باين غاعس ٔمل تأخاصٓ ٔاذاسٚ        

 وٍَّ ٧ٌْ ٖتٗي ، إفتا كَ ٖٺىعَ با٧جطٚ الك ريٚ وَ أب الكيب.
ٔأخص  كن ٔاذسٚ وٍَّ قبٗاپ ، ٔبقٗت ذمٗىٛ لاٗؼ  ٍاسِا ضناٗع ،    

إ٥ الٍيب ستىس قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي فقالت لعٔجّاا اذتااضث    ٔمل ٖبل
ٔاهلل إٌاٜ ٥كاطٓ أُ أضجاع واَ باؽت قإاذيب لاٗؼ وعاٜ         بَ  بس العاعٝ ) 

 ضنٗع، ٥ٌٺمقَ إؾت شلك الٗتٗي ف٪خصٌْ.
 .(2)(فقاه: ٥  مٗك أُ ت عم٘، فعػٜ أُ ظتعن اهلل لٍا فْٗ بطكٛ

                                                           

 .1/38مثقا  ابَ ذباُ  (1)
 .1/226ابَ ك ري / الػريٚ الٍبٕٖٛ  (2)
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ٛ التهىٍٗٛ  مٜ ضنآ شِبت فمىا مسعت ك٦ً ظٔجّا ، ٔز٥لتْ بالس٥ل
اؾت بٗت آوٍٛ ِٕٔ وت ؾعب أب٘ طالب ، ٔقاض ِصا البٗت وت ِاصا العوااُ   

 .(1)وكتبٛ وكٛ العاوٛ
ٔكاُ ِصا بعس أُ أضنعتْ أوْ آوٍٛ بٍت ِٔب ، ٔبعس أُ أضنعتْ مثٕٖبٛ 
و٥ٕٚ أب٘ هلب ، ٔزخن الػطٔض ٔالػكٍٗٛ إؾت صمب ذمٗىٛ الػاعسٖٛ ذانتاا   

قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ٔ ٍسوا ٔقامت إؾت ضذماّا   لتمت الٍيب ستىساپ 
زض مثسٖاِا  مْٗ وَ  ري صكس ٔإضازٚ وٍّا بعس أُ كاُ ابٍّاا الطناٗع ٖبكا٘    

 لٗمْ وَ ادتٕع ٔاذتطواُ وَ اذتمٗب بػبب صمٛ  صاٞ ا٧ً.
فؿطب الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ِٔ٘ وٍصِمٛ وسضكاٛ لتحمٗاا    

َٲ ظٔجّا ٔؾطب الٍيب  قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ذتاٜ ضٔٙ  الربكٛ كىا  
ٔاٌ كن  َ ال سٙ ، فؿطب ٔلسِا ذتٜ ضٔٙ أٖهااپ ، فماي تتعحان ٔختارب     
ظٔجّا لتتاسبط باا٧وط فقااً ظٔجّاا إؾت الٍاصاٛ انتػاٍٛ الان وعّاي ٔإشا ِا٘          

، ٖطٮٝ اٌت ار نط ّا فبازض إؾت اذتمب وٍّا ، فؿاطب ، مثاي أ ٺاٜ    (2)ذافن
ٔباااتٕا لٗمااتّي خبااري باٌتااااض وغااازضٚ ظٔجتااْ ذمٗىااٛ فؿااطبت ذتااٜ ضٖٔااا ، 

 ادتىا ٛ وكٛ  ٍس ـتاً صهاٞ العىطٚ ٔالتعٔز ؿتا عتتاجُٕ وت ؾبْ صافمٛ.
ٔشكط أُ الٍيب قمٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ ٔغامي كااُ ٥ٖقبان إ٥  ماٜ مثاسٙ        
ٔاذس ، ٥ٔ ٖأخص وَ ال سٙ ا٩خط وع أٌّا تعطنْ  مْٗ ، كأٌْ ٖؿعط أُ وعْ 

صاإٌُ ِٔإ أُ الاٍيب قامٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ ٔغامي         ؾطٖكاپ وت لبٍّا ، ٔلبٗاُ 

                                                           

لعىطٚ أصه٘ الكباح إؾت أشاُ الاّط بالقطاٞٚ ٔكتابٛ الت ػاري  كٍت إشا شِبت إؾت ا (1)
فّٗا أذٗاٌا ، ٔوت انتسٍٖٛ انتٍٕضٚ اشِب إؾت انتكتبٛ العاوٛ الن زاخن انتػحس الٍبٕٙ 

 آٌصاك .
ٔن٭طٯع ذافن : هتتم١ لبٍاپ ٔؾٳعٯبٱ ذافن: الٍاصٛ اذتافن : أٙ الن اوت٨ نط ّا لبٍاپ )  (2)

ٗٯمْ ذتٵااٜ اواات   ٨ جٕاٌبٮااْ ؿتااا ٖت٭ه٭اامڃعٮ صاااه مثعمااب : تهاامڃع٭ : اواات٨ وااا بااؽت      ك ٮااط غ٭اا
 ٔوٍْ تػىٗٛ الػٗاضٚ الكبريٚ باذتافمٛ . 1/30(تاد العطٔؽ أن٦ ْ
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و ٺٕض  مٜ العسه ٔا٫ٌكاب ٔال هن وَ قغطٓ ، وع أُ ال سٙ ا٩خط مل 
 ٖسض اذتمٗب إ٥ بربكٛ الٍيب ستىس قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي .

ٔوت الكباح صاه ظٔجّا : ٖا ذمٗىاٛ ٔاهلل إٌا٘ ٧ضاك صاس أخاص  ٌػاىٛ      
 مٛ وَ ارتري ٔالربكٛ ذؽت أخصٌآ.وباضكٛ أمل تطٙ وا بتٍا بْ المٗ

٥ٔ ٖػااتغطب أِاان الباإازٙ الربكااٛ وت وكااٛ ٔجاإاض البٗاات ٔوااَ شضٖااٛ 
إبطاِٗي ، ٔلكَ جتمٗا  الربكٛ بطنا ٛ الاٍيب قامٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ ٔغامي      

 كاٌت أكرب هتا ٖإٍُ .
ٔتٕالت أغباب ارتري ٔالربكٛ  مّٗي ذتٜ خطجٕا وَ وكٛ ضاجعؽت إؾت 

لٍػٕٚ أُ تتدمف ذمٗىاٛ  اٍَّ بانتػاري و ان ذاهلاا وت      ب٦زِي ، ٔتٕصعت ا
القسًٔ إؾت وكٛ لتباط١ ا٧تاُ الن تطكبّا ، ٔلكَ وا أُ بسأُ انتػري ذتاٜ  

ٖٔماك  غبقت أتاٌّا الطكب ٥ ٖتعمل بّا لتاض فأخص  قٕعتباتّا ٍٖازَٖ )
قٕه ٌعي ٔاهلل اٌّا هل٘ فٗقمَ ٔاهلل ت خطجت  مّٗا وعٍا فنأِصٙ أتاٌك ال

 .(1)(هلا لؿأٌاإُ 
ذتٜ ٔقمٕا كتٗعاپ بػ٦ً إؾت أضأ بين غعس ٔكاٌت جسباٞ صاذماٛ ،  
ٔلكَ  ٍسوا ختطد  ٍي ذمٗىٛ الػعسٖٛ لتػطح تاطٔح ؾابا اپ خبا٦ب ؾاٗاٞ     

 ٔواؾٗٛ وَ ذٕهلي الن لٗؼ فّٗا صٺطٚ لػت صالت ذمٗىٛ.
ذتٜ أٌّي لٗقٕلُٕ لط اّٟي ٔعتكي اٌاطٔا ذٗاث تػاطح  اٍي ذمٗىاٛ     )

ّا فٗػطذُٕ وع  ٍى٘ ذٗث تػطح فرئذُٕ أ ٍاوّي جٗا اا  فاغطذٕا وع
وا فّٗا صٺطٚ لػت ٔتطٔح  ٍى٘ ؾبا ا لبٍا فمي ٖعه اهلل ٖطٍٖا الربكٛ ٌٔتعطفّا 

 .(2)(ذتٜ بمغ غٍتؽت

                                                           

 .1/93أٌاط ارتكاٟل الكربٝ  (1)
 .1/93ارتكاٟل الكربٝ (2)
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ٖٔااسه صٕهلااا أ اا٦ٓ  مااٜ أُ بااين غااعس  ٍااسِي أٌعاااً كاا ريٚ ، ٔض اااٚ   
ٛ ، إفتاا ِا٘   ٖػطذُٕ بّا أٙ أٌّي مل ٖأتٕا ٧خص الكبٗاُ لمطنا ٛ  َ فاص

  ازٚ وٕضٔمثٛ لمكمٛ بؽت أِن وكٛ ٔبٍّٗي ٔجتسزِا.
ٔفكمت ذمٗىٛ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي وَ ال ٺاً  ٍس بمٕ ْ 
غٍتؽت ، ٔكاُ ٖؿب أغطع وَ  ريٓ ٔكاُ جٳ طاپ أٙ  مٗااپ ، فحاٞ  ذمٗىٛ 

 ٔظٔجّا بالٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي إؾت أوْ ٥ٌتّاٞ وسٚ الطنا ٛ.
ٛٻ   ابَ اغراو : صاه ٖٲ ْٮ الػٲاعٯسٳ ِ٭اد٭ أټوٲ ُٲ وٳىٲا  ِٯنځ الٽعٳمٽيځ أٻ ٔ٭ذ٭سٲمث٭ٍٳ٘ ب٭عٯظٮ أٻ

ٛٳ      َٯ الٽر٭ب٭ؿ٭ا ُٲ ٌ٭ ٻاٰطا وٳا ْٮ أٻ ٍٯا ّ٭ا  ٭ ْٳ وٳىٲا أٻخٯب٭ط٭تٯ ْٳ و٭ع٭ و٭ا ش٭كٻط٭ ٯ لٳأټوٲ ٓٳ إلٻٜ أټوٲ  ٭مٻٜ ض٭زٲ
ْٳ    ْٳ ب٭عٯاس٭ فٳٺٻاوٳا ّ٭ا ذٳؽت٭ ض٭ج٭ع٭تٯ بٳا ٓٮ و٭ع٭ ٔٯ ْٮ      ٌ٭ك٭اض٭ٝ ض٭أٻ ٍٯا ِ٭ا  ٭ ٔ٭غ٭اأٻلټٕ ْٳ  ٗٯا فٻٍ٭اٻاطٮٔا إلٻ

ٔ٭ب٭مٻاسٳٌ٭ا ;     ٍ٭اا  ْٳ إلٻاٜ وٮمٽكٳ َٲ بٳ ِ٭ب٭ ً٭ ، فٻمٻٍ٭صٯ ِ٭ص٭ا الٽغٮمٻا ُٲ  ّ٭ا : لٻٍ٭أٽخٮص٭ ٓٮ مثٮيٲ صٻالټٕا لٻ ٔ٭صٻمڀبٮٕ
ّ٭ا لٻ ٓٮ فٻع٭ ٭ي٭ الڀصٳٙ ذ٭سٲمث٭ٍٳ٘ أٻٌٲ َٮ ٌ٭عٯطځبٮ أٻوٯط٭ ُٱ ٌ٭رٯ ْٮ ؾ٭أٽ َٱ لٻ ٟٳ ًٱ كٻا ِ٭ص٭ا  ټمٻا ُٲ  يٯ ت٭كٻسٯ فٻذځ

ّٮيٯ ٍٯ ْٳ وٳ ٍٯ ٻمٳتٮ بٳ  . ٔاذتسٖث وٍقٺع.(1)ت٭
ٔلكٍّىا كاٌا ٖطجٕاُ إ ازتْ وعّىا فرتزز  آوٍٛ ، ف٦ ظالت ذمٗىٛ تمس 

ٔصالات   مّٗا ، ٔبٍٗت هلا الربكٛ الن تغؿتّي وَ أٔه غاا ٛ أخصتاْ فّٗاا    
اٌ٘ أخؿٜ  مْٗ ٔباٞ وكٛ ، ٔأ اٌّا ظٔجّا وت ا٫لتىاؽ وَ آوٍاٛ  : ذمٗىٛ 

 ت ِٔب ، ٔتعّسا وت اذت ا   مْٗ ٔغ٦وتْ.بٍ
ْٳ ) ٗٯ ْٮ  ٭مٻ ْٳ ق٭مڀٜ المڀ ُ٭ ض٭غٮٕهٮ المڀ ْٳ أٻٌ٭ا أٻ ٯط٭بٮكټيٯ ٔآلْ ٔ٭كٻا ٖ٭قټٕهٮ لٳأٻقٯر٭ابٳ ٔ٭غ٭مڀي٭ 

َځ ب٭كٽطڂ ٔ٭اغٯتٮطٯنٳعٯت فٳ٘ ب٭ٍٳ٘ غ٭عٯسٳ بٯ ٘ٲ ،   .(2)(أٻٌ٭ا صټط٭ؾٳ
فأصاً الٍيب ستىس قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ؾّطَٖ أٔ مث٦مثٛ وع ذمٗىاٛ  
الػعسٖٛ ، فبٍٗىا ِٕ خمف بٕٗتّي ِٕ ٔأر لاْ واَ الطناا ٛ إش جااٞ أخإٓ      

                                                           

 .1/294الطٔأ ا٧ٌف  (1)
 .1/294الطٔأ ا٧ٌف  (2)
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ٖؿتس ، فػألٕٓ وا بك صاه : شاك أخ٘ القټطؾ٘ صس جاٞٓ ضج٦ُ  مّٗىا مثٗاب 
 .(1) بٗاأ )فانحعآ فؿقا بٺٍْ(

ٔأبٕٓ أٙ أبٕٓ وَ الطنا ٛ ٌؿتس ضتٕٓ تقٕه ذمٗىٛ الػعسٖٛ فدطجت أٌا 
فٕجسآ صاٟىاپ وٍتقعاپ لٌْٕ ، فا تٍقْ أبٕٓ ، ٔصاه : أٙ بين وا ؾاأٌك( فأكاس   
الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ضٔاٖٛ الكيب أخْٗ وَ الطنا ٛ ٔصاه : جاٞ 
ضج٦ُ  مّٗىا مثٗاب بٗاأ فانحعاٌ٘ فؿقا بٺين مثي اغاتدطجا وٍاْ ؾا٠ٗاپ    

ا كاُ ، أٙ أُ الاٍيب قامٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ ٔغامي كااُ       فٺطذآ مثي ضزآ كى
 بكاون ٔ ْٗ ٖٔبكط وا ٖطٝ .

ُ٭       فطجعٕا إؾت خباّٟي ٔصاه ظٔجّا : ُٯ ٖ٭كټإ ٛټ ، لٻقٻاسٯ خ٭ؿٳاٗت أٻ ٖ٭اا ذ٭مٳٗى٭ا
ًٮ صٻسٯ أټقٳاٗب٭   ْٳ فٻقٻالٻاتٯ و٭اا        : صٻالٻاتٯ  ،ِ٭ص٭ا الٽغٮمٻا ْٳ  ٭مٻاٜ أټوٲا ٍ٭ا بٳا ٓٮ فٻقٻاسٳوٯ ٍ٭اا فٻاذٯت٭ى٭مٽ

ٍٯس٭كأٻصٽس٭ ْٳ  ٳ ٔ٭ ٭مٻٜ وٮكٽ ٳ ْٳ  ٗٯ ٛپ  ٭مٻ ٍٯت ذ٭طځٖك٭ ٔ٭صٻسٯ كټ ٖ٭ا  ٳ٠ٯطٮ  ْٳ   .(2)و٭ك بٳ
لقس خؿ٘ الطجن وؼٲ ادتَ لمٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ، ٔ ّٕض 
 ٦وا  ِصا انتؼٲ  ٍسِي ٔأظزٖازٓ ؿتا ٤ٖزٙ إؾت ا٫نطاض بٍ ػْ ٔبّي فمي 

ِإ الاصٙ ؾال قاسض     غتٺط  مٜ باهلي أُ انت٦ٟكاٛ صاس ٌعلات ٔأُ جربٟٗان     
ٔبٺَ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ٔأخطد صمبْ إؾت خاضد جػسٓ ٔ ػن 
جتٕٖ ْ ٔبٺٍاْ ؿتااٞ ظواعً ٔذؿاٜ صمباْ ٔؾاطاٍْٖٗ با٫قتااُ ٔاذتكىاٛ لٗكإُ          

 السا ٗٛ إؾت الػ٦ً وت ا٧ضأ ، ٌٔبص ا٫ضِاب ٔالؿرٍاٞ ٔالعكبٗٛ.
٘ ا٫واوٛ ، ٌعي ِٕٔ وَ ا٫ حاظ وت إق٦ح اهلل  ع ٔجن ل٨ٌبٗاٞ لتٕل

لٗؼ كن ا٧ٌبٗاٞ ؾلٲ قسضٓ ٔ ټػن صمبْ ، ٔلكاَ لكان ٌايب وعحاعٚ تتعمال      
باق٦ذْ لمٍبٕٚ ب هن ٔلٺف واَ  ٍاس اهلل ، ٔوٍّاا واا ٖكإُ ٌإع ططٖال        
ذػ٘ لمعكىٛ وَ الصٌٕب ٔا٫ذرتاظ وَ انتعاقا٘ ، ٔوت ٌايب اهلل ٖٕغاف    
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ٌَُْٓت بِِٕ ََٗٓ مْٗ الػ٦ً ٔضز صٕلْ تعاؾت ش َْ َصبِّكِٕ     ََٗهَقْز  ْْ َصَأ٠ بمْضَٓكا ٍُ بَِٔكا َهكْ٘ال َأ

ّْ َِْبارَُِا لهٌْمْدَوِقنَي ِْٕم لهغ١َُّ٘ َٗلْهَفْشَؾا١َ إيُُٕم ًِ  .(1)زَكَشِهَم هَِِْقضيَ  َْ

لقس اغتغطبت آوٍٛ بٍت ِٔب إ ازٚ ٔلسِا ستىس هلا وَ صبن  ٠طٓ واع  
غاعس وعّاا ،    أٌّا كاٌت تمس ِ٘ ٔظٔجّا  مٜ إضجا ْ إؾت زٖاضِي وت بين

 ٔصس ؾا ت وكازٖل الربكٛ الن ذمڀت بّي ٔحتػٍت أذٕاهلي .
ٔتٕجّااات آوٍاااٛ بالػااا٤اه هلاااا ٔلعٔجّاااا فقاااا٥ )طتؿاااٜ ا٥تااا٦ب       

 .(2)ٔا٧ذساث(
 خاقٛ ٔأٌْ ذسمثت بعظ الٕصاٟع امثٍاٞ الطنا ٛ.

ٔلكَ آوٍٛ بٍت ِٔب مل تقتٍع جبٕابّىا ٔتسضك أُ أوٕضاپ خاضصٛ حتسث 
 مْٗ ٔآلْ ٔغامي كىاا تطٖاس أُ تقاف  ماٜ اذتقٗقاٛ ،        لمٍيب ستىس قمٜ اهلل

ٔتٺى٠َ  مٜ ٔلسِا ، ٔوت التٍعٖن خبكٕم إباطاِٗي  مٗاْ الػا٦ً ٔضز وت    

ّْ َقكاَي         التٍعٖن ش ٛي لهٌَْكَُْٟ٘ َقكاَي َأََٗهكٍْ ُمكؤًِْ َٗإيْس َقاَي إيْبَضلٍِٓٚم َصبِّ َأصيُِكٛ كَْٚكَف ُمْشك

ُّ َقْوِبٛ َقكايَ  ّْ هَِٚ ٣ٌَِْ ُّ إيهَْٚكَم ثمكٍُ         َبَوٟ ََٗهِل ّْ له هْٚكضي َفقمكْضٓم َفدمكْش َأْصَبَعكًٞ ًِك

ُْ لهوهكَٕ َْظيٙكٌظ             َِٚكَم َعكعًْٚا َٗلَْْوكٍْ َأ ُّ َٙأُِْ ُّ دمكْظ١ًل ثمكٍُ لْرْمٔمك ِْٔم لْدَعْى ََْوٟ ك كىِّ َدَبكٍى ًِك

 .(3)زَسِلٌٍٚ

فقالت : أقسصاٌ٘ ، ٔمل ترتكّىا إ٥ أُ تعمي اذتقٗقٛ ،  ٍسٟص أخرباِا 
أخؿااٗتىا  مٗااْ الؿااٗٺاُ كاا٦ ٔاهلل وااا   ازمثااٛ ؾاال بٺٍااْ ٔقااسضٓ )صالاات :

 .بين ِصا ؾأُ إ٥ أخربكىا خربٓلمؿٗٺاُ  مْٗ غبٗن ٔاٌْ لكاَٟ ٥
 .بمٜ:  ا٥ص

                                                           

 .24غٕضٚ ٖٕغف  (1)
 .1/94ارتكاٟل الكربٝ  (2)
 .260غٕضٚ البقطٚ  (3)
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لتمت بْ فىا لتمت لت٦ صط أخف وٍْ فأضٖت وت الًٍٕ ذؽت : صالت 
لتمت بْ أٌْ خطد وين ٌٕض أناٞ  لْ صكٕض الؿاً مثاي ٔصاع ذاؽت ٔلستاْ     
ٔصعااا وااا ٖقعااْ انتٕلاإز وعتىااسا  مااٜ ٖسٖااْ ضافعااا ضأغااْ إؾت الػااىاٞ فااس آ  

 .(1)( ٍكىا
 أٙ أتطكآ  ٍسٙ ، ٔذتٜ لٕ غألتّىا العٕزٚ بْ فمَ أأشُ لكىا.

ٔضٔٙ ذسٖث ؾل بٺَ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي  َ اباَ  
ٔأخاطد البّٗقا٘ ٔاباَ     باؽ ِٕٔ أصطب ٔأٔمثل وَ خرب اباَ اغاراو إش )  

ط وَ ططٖل ستىس بَ ظكطٖا الغ٦ب٘  َ ٖعقٕب بَ جع ط بَ غمٗىاُ  ػاك
 . َ  م٘ بَ  بس اهلل بَ  باؽ  َ أبْٗ  َ جسٓ صاه كاٌت ذمٗىٛ حتسث

ٔغامي تكماي فقااه اهلل    ٔآلاْ  أٌّا نتا فٺىت ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مٗاْ   
 .اكرب كبريا ٔاذتىس هلل ك ريا ٔغبراُ اهلل بكطٚ ٔأق٦ٗ 

 . غتطد فٍٗاط إؾت الكبٗاُ ٖمعبُٕ فٗتحٍبّيفمىا تط طع كاُ 
فقاه ل٘ ٖٕوا ٖا أوآ وا ل٘ ٥ أضٝ اخٕت٘ بالٍّااض صمات فاستك ٌ ػا٘      

 .ٖط ُٕ  ٍىا لٍا فرئذُٕ وَ لٗن إؾت لٗن 
 . صاه ابع ٗين وعّي فكاُ غتطد وػطٔضا ٖٔطجع وػطٔضا

 (2) فمىا كاُ ٖٕوا وَ شلك خطجٕا فمىا اٌتكف الٍّاض إشا بابين نىطٚ 
ٖعسٔ فع ا ٔجبٍْٗ ٖطؾس باكٗا ٍٖازٙ ٖا أبت ٖٔا أوْ إذتقا أخا٘ ستىاس فىاا    

 .تمرقاٌْ إ٥ وٗتا

                                                           

 .1/94أٌاط ارتكاٟل الكربٝ  (1)
ٔ اِطٓ أُ ابٍاپ ذتمٗىٛ امسْ )نىطٚ( ِٕٔ أر لمٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي وَ  (2)

الطنا ٛ ، ِٕٔ  اري أخٗاْ  باس اهلل إش أُ ا٧قان كان ابٍااٞ ذمٗىاٛ واَ اذتااضث          
 شكٕضاپ ٔأٌامثاپ ِي أخٕٚ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي وَ الطنا ٛ.
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صمٍا ٔوا صكتْ صاه بٍٗا ضتَ صٗااً إش أتاآ ضجان فاختٺ اْ واَ أٔغااطٍا        
٥ٔ ، ٔضتَ ٌٍاط إلْٗ ذتٜ ؾل وَ قاسضٓ إؾت  اٌتاْ    ، ٔ ٦ بْ شضٔٚ ادتبن

 .أزضٙ وا فعن بْ
   ٜ غاعٗا فاذشا ضتاَ باْ صا اس  ماٜ شضٔٚ ادتبان        ،  فأصبمت أٌاا ٔأبإٓ ٌػاع

 . ؾاخكا ببكطٓ إؾت الػىاٞ ٖبتػي ٖٔهرك 
 . الصٙ زِاك فأكببت  مْٗ ٔصبمت وا بؽت  ٍْٗٗ ٔصمت فستك ٌ ػ٘ وا

صاه خريا ٖا اوآ بٍٗا اٌا الػا ٛ صااٟي إش أتااٌ٘ ضِاط مث٦مثاٛ بٗاس اذاسِي       
حاا فأخاصٌٔ٘   ابطٖل فهٛ ٔوت ٖس ال اٌ٘ طػت وَ ظوطزٚ خهطاٞ وا٨ٝ مثم 

فاٌٺمقٕا ب٘ إؾت شضٔٚ ادتبن فأنحعٌٕ٘  مٜ ادتبن إنحا ا لٺٗ ا مثي ؾل 
اذسِي وَ قسضٙ إؾت  اٌن ٔأٌا أٌاط إلْٗ فمي اجس لصلك ذػا ٥ٔ أنتا مثي 
ازخن ٖسٓ وت جٕوت فأخطد اذؿاٞ بٺين فغػمّا بصلك ال مخ فأٌعي  ػامّا  

 .مثي أ ازِا 
 . وا أوطك اهلل بْ فسٌا وين ٔصاً ال اٌ٘ فقاه ل٨ٔه تٍس فقس أصتع 

فأزخن ٖسٓ وت جٕوت فاٌتعع صميب ٔؾقْ فأخطد وٍْ ٌكتٛ غٕزاٞ هتمٕٞٚ  
 .بالسً فطوٜ بّا 

فقاه ِصا ذ  الؿٗٺاُ وٍك ٖا ذبٗاب اهلل مثاي ذؿاآ بؿا٘ٞ كااُ وعاْ       
 .ٔضزٓ وكاٌْ 

 .مثي ختىْ خبايف وَ ٌٕض 
 .فأٌا الػا ٛ أجس بطز ارتايف وت  طٔص٘ ٔو اقم٘

 . الث فقاه تٍرٗا فقس اصتعـتا وا أوطكىا اهلل بْ فْٗٔصاً ال 
مثي زٌا وين فأوط ٖسٓ وَ و طو قسضٙ إؾت وٍتّٜ  اٌن ٔصاه ظٌٕٓ واَ  
أوتْ بعؿطٚ فٕظٌٌٕ٘ فطجرتّي مثي صاه ز ٕٓ فمٕ ٔظٌتىٕٓ بأوتْ كمّا لطجس 

 .بّي 
 .مثي اخص بٗسٙ فاٌّهين إٌّانا لٺٗ ا 
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ٔصالٕا ٖا ذبٗب اهلل لَ تطاع ٔلٕ  فأكبٕا  م٘ ٔصبمٕا ضأغ٘ ٔوا بؽت  ٗين
 .تسضٙ وا ٖطاز بك وَ ارتري لقط   ٍٗاك ٔتطكٌٕ٘ صا سا وت وكاٌ٘ ِصا

 . مثي جعمٕا ٖٺرئُ ذتٜ زخمٕا ذٗاه الػىاٞ
 . صالت فاذتىمتْ فأتٗت بْ وٍاظه بين غعس

فقاه الٍاؽ اشِبٕا بْ إؾت الكاَِ ذتٜ ٍٖاط إلْٗ ٖٔسأْٖ فقااه واا با٘    
 . إٌ٘ اضٝ ٌ ػ٘ غمٗىٛ ٔف٤ازٙ قرٗسؾ٘ٞ هتا تصكطُٔ 

 . فقاه ل٘ الٍاؽ اقابْ نتي أٔ طاٟف وَ ادتَ فغمبٌٕ٘  مٜ ضأٖ٘
صاه ز ٗين اٌاا امساع   ، ؾت الكاَِ فقككت  مْٗ القكٛ إفاٌٺمقت بْ 

 . وٍْ فذُ الغ٦ً أبكط بأوطٓ وٍكي
 .تكمي ٖا  ٦ً فقل صكتْ وَ أٔهلا إؾت آخطِا 

ٌٔازٝ بأ مٜ قٕتْ ٖا لمعطب وَ ؾاط  فٕمثب الكاَِ صاٟىا  مٜ صسوْٗ 
 . صس اصرتب

اصتمٕا ِصا الغ٦ً ٔاصتمٌٕ٘ وعْ فذٌكي إُ تطكتىٕٓ ٔأزضك وسضك الطجاه 
٥ تعطفٌْٕ ٔزٖاَ   لٗػ َّ أذ٦وكي ٔلٗكصبَ أزٖاٌكي ٔلٗس ٌٕكي إؾت ضبٲ

 . تٍكطٌْٔ
، صالاات فمىااا مسعاات وقالتااْ اٌتع تااْ وااَ ٖااسٓ ٔصماات ٧ٌاات أ تااْ وٍااْ 

 . أُ ِصا ٖكُٕ وَ صٕلك وا أتٗتك بْ ٔلٕ  مىت ،ٔأجَ
فأتٗت وٍعل٘ ، فاذتىمتْ ، أطمب لٍ ػك وَ ٖقتمك فذٌا ٥ ٌقتن ستىسا 

 .فىا أتٗت بْ وٍع٥ وَ وٍاظه بين غعس إ٥ ٔصس مشىٍا وٍْ ضٖس انتػك 
 .ٔكاُ وت كن ًٖٕ ٍٖعه  مْٗ ضج٦ُ أبٗهاُ فٗغٗباُ وت مثٗابْ ٥ٔ ٖاّطاُ

 .(1) مٜ جسٓ ٔأخطج٘ وَ أواٌتك فقاه الٍاؽ ضزْٖ ٖا ذمٗىٛ 

                                                           

ذطقّي  مٜ ذ   الكبٗاُ  ٖٔسه ٌعت بين غعس لمكيب انتطتهع با٧واٌٛ  مٜ(1)
 الطنع ، ٔ ٍاٖتّي ال اٟقٛ بّي ، لصلك كاٌت صطٖـ تأوَ  مٜ أ٥ٔزِا الكغاض  ٍسِي.
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صالت فععوت  مٜ شلك فػىعت وٍازٖا ٍٖازٙ ٠ٍِٗا لك ٖا بٺراٞ وكٛ 
الًٕٗ الًٕٗ ٖطز  مٗك الٍٕض ٔالسَٖ ٔالبّاٞ ٔالكىاه فقس أوٍت اُ ختصل٘ أ 

 .ختعٙ أبس ا٩بسَٖ 
 .صالت ذمٗىٛ ٔذسمثت  بس انتٺمب  سٖ ْ كمْ 

 .(1)(ٔزز  أٌ٘ أزضك شلك العواُفقاه ٖا ذمٗىٛ إُ ٥بين ِصا ؾأٌا 
ٔتٕفٜ  بس انتٺمب ٔ ىط الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ئاُ غٍؽت ، 

أتصكط وٕ   بس انتٺماب ، صااه :    ٔغ٠ن الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي :
 .ٌعي ، أٌا ٖٕو٠ص ابَ ئاٌ٘ غٍؽت 

ٔصاه أً أقتَ : ضأٖت ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ٖٕو٠ص ٖبك٘  
 .(2) خمف غطٖط  بس انتٺمب

ِٔاان كاااُ الااٍيب ستىااس قاامٜ اهلل  مٗااْ ٔآلااْ ٔغاامي ذاكىاااپ وٺمقاااپ وت  
ٖعىان باالٕذ٘ ٔالتٍعٖان إؾت    ِاصا العكاط ادتإاب ٥ ، إفتاا كااُ      اقٺ٦ح 

ًََْضي فَِيَسل َْظًََْت َفتََ٘كهْى ََٗؽجاٌب أوط اهلل لْ بالؿٕضٝ ، صاه تعاؾت ش اٗيْصٓمٍْ ِفٛ ل

ُْ لهوهَٕ ٙمِشبُّ لهٌْمتََ٘كِِّونَي  .(3)زََْوٟ لهوهِٕ إي

ّْ ٔصٕلْ تعاؾت ش ِٕ هَِِْت هَٔمٍْ َٗهَْ٘ ك ِْتَ َفعًّا َنِوَٚغ لْهَقْوِب الََُْفنُّ٘ل ًِ ّْ لهوه ًِ ٍٞ َفبٌَِا َصسٌَْ

ِْٔمٍْ  ُْ سَِْ٘هَم َفاْْفم َْ ًََْضي فَِيَسل َْظًََْت َفتََ٘كهْى ََْوٟ لهوهِٕ إي َٗلْعَتْغِفْض هَٔمٍْ ََٗؽاٗيْصٓمٍْ ِفٛ ل

، فّن وَ ِصٓ الطلتٛ ؾال قاسض الاٍيب قامٜ اهلل     (4)زلهوهَٕ ٙمِشبُّ لهٌْمتََ٘كِِّونَي

 ادتٕاب ٥ زلٗن  مْٗ.،  مْٗ ٔآلْ ٔغمي 

                                                           

 .1/96ارتكاٟل الكربٝ  (1)
 .15/162البراض  (2)
 .159غٕضٚ آه  ىطاُ  (3)
 .159غٕضٚ آه  ىطاُ  (4)
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 ػدد اٌسظؼبد اٌزً رٕشس احلسِخ
قٺ٦ح ِٕ اوتكام الكيب المػت وَ مثسٙ انتطأٚ وَ  ري الطناع وت ا٫

 ٔاغٺٛ ، ٔفْٗ أصٕاه :
ٌؿااااااط اذتطوااااااٛ بقمٗاااااان الطناااااااع أٔ كاااااا ريٓ ، فتٍتؿااااااط       ا٧ٔه :

فّٗاااااا لاااااػت انتطناااااعٛ إؾت جااااإب      اذتطواااااٛ ؿتكاااااٛ ٔاذاااااسٚ ٖكااااان    
، ٔباااااْ صااااااه اذتٍ ٗاااااٛ ٔانتالكٗاااااٛ ٔألتاااااس وت ضٔاٖاااااٛ  ٍاااااْ       الٺ ااااان

ٍْ ٔاذااااااتخ  مٗااااااْ بقٕلااااااْ تعاااااااؾت ش   َهُِككككككٛ َأْصَمككككككعَِْل  ًَُٔككككككاُمل ٍْ له ، (1)زَٗأ 

 قطب الٺبٗعٛ. ْفٗك ٘ فٗ
 بٗس بَ أب٘ وطٖي  َ  قبٛ بَ اذتاضث صاه ٔصس ٔاغتسه  مْٗ  سٖث )

مسعتْ وَ  قبٛ ٔلكين ذتسٖث  بٗس أذ   صاه تعٔجت اوطأٚ فحاٞتٍا اوطأٚ 
ْ غٕزاٞ فقالت إٌ٘ صس أضنعتكىا فأتٗت الاٍيب قامٜ اهلل  مٗاْ     ٔغامي   ٔآلا

فأخربتْ فقمت إٌ٘ تعٔجت ف٦ٌٛ بٍت ف٦ُ فحاٞتين اواطأٚ غإزاٞ فقالات    
إٌ٘ صس أضنعتكىا فأ طأ  ين فأتٗتْ وَ صبن ٔجّْ فقمت إٌّا كاشبٛ صااه  

، أٙ زع  ٍاك  (2)(فكٗف بّا ٔصس ظ ىات أٌّاا صاس أضناعتكىا ز ّاا  ٍاك      
 العٔجٛ.

ٔآلْ ٔغمي  ٔقتكَ وٍاصؿٛ اذتسٖث ز٥لٛ ٔظتٕظ أُ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ
ػاأه  ، ٖٔكتاب إؾت صاطاِي ٖ  ٖتراطٝ  اَ الؿإّز   ذكي فْٗ باالٕذ٘ ٔكااُ   

، فاُ كاُ مثقاٚ صبن ؾّازتّي ، ٔاُ جاٞ  ا٧خباض خب٦فْ قاطفّي ،   ٍّي
 ٔمل ٤ٖاخصِي.

٥ تٍؿط ذطوٛ الطناع إ٥ وت متؼ ضنعا  أ أك ط ، ٔبْ صاه  ال اٌ٘ :
الؿافعٗٛ ٔاذتٍابمٛ ، ٔبْ صالت  اٟؿٛ ٔابَ وػعٕز ٔابَ الاعبري ، ٔاغاتسه   

                                                           

 .23غٕضٚ الٍػاٞ  (1)
 . 3/306الٍػاٟ٘ / الػٍَ الكربٝ  (2)
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كاُ فٗىا أٌعه وَ القطآُ  ؿط ضنعا  وعمٕوا   مْٗ ؿتا ٔضز  َ  اٟؿٛ : 
َ٭ خبىؼ وعمٕوا  ، فتٕوت ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ  َِٔ ٔغمي ٔآلْ فٻٍٮػٳدٯ

 فٗىا ٖقطأ وَ القطآُ .
ٔأخطد  بس الطظاو  َ  اٟؿٛ صالت : لقاس كاٌات وت كتااب اهلل  ؿاط     
ضنعا  مثي ضٮزٵ شلك إؾت متؼ ، ٔلكَ وَ كتاب اهلل وا صابظ واع الاٍيب    

 ٔغمي .ٔآلْ قمٜ اهلل  مْٗ 
ٔأخاااطد اباااَ واجاااْ ٔاباااَ الهاااطٖؼ  اااَ  اٟؿاااٛ صالااات : كااااُ         

ؿااااط ضنااااعا  أٔ متااااؼ هتااااا ٌااااعه وااااَ القااااطآُ غااااقط ٥ عتااااطً إ٥  
 وعمٕوا  .

ٔأخاااطد اباااَ واجاااْ  اااَ  اٟؿاااٛ صالااات : لقاااس ٌعلااات آٖاااٛ الاااطجي     
ٔضنااا ٛ الكاابري  ؿااطاپ ، ٔلقااس كاااُ وت قاارٗ ٛ حتاات غااطٖطٙ . فمىااا         

ٔغااامي ٔتؿاااا مٍا ؿتٕتاااْ زخااان  ٔآلاااْ واااا  ضغااإه اهلل قااامٜ اهلل  مٗاااْ  
 زاجَ فأكمّا .

أٌْ ٖأمثط  اَ   ٔأخطد  بس الطظاو  َ ابَ  ىط : أٌْ بمغْ  َ ابَ العبري
 اٟؿٛ وت الطنا ٛ ٥ عتطً وٍّا زُٔ غابع ضناعا  . صااه : اهلل خاري واَ      

ٔمل ٖقن ضنعٛ ٥ٔ  (1){ٔأخٕاتكي وَ الطنا ٛ} اٟؿٛ ، إفتا صاه اهلل تعاؾت 
 .(2)ضنعتؽت

أُ الطنعٛ الٕاذسٚ حتطً ، ٔ َ أً ال هن  ٔ اِط ك٦ً ابَ  ىط أ ٦ٓ
 انتكٛ الٕاذسٚ حتطً فقاه : ٥ .ن  َ أُ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي غ٠ٮ
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٥ تٍؿط اذتطوٛ إ٥  ؿط ضناعا  ، ٔ اَ ا٫وااً البااصط  مٗاْ       ال الث :
أٔ خازً أٔ  ٠ط مثي ٖطنع  (1)صاه : ٥ عتطً وَ الطناع إ٥ انتدبٕضٚالػ٦ً 

 .(2) ؿط ضنعا  ٖطٔٝ الكيب ٍٖٔاً
المري متؼ  ؿطٚ ضنعٛ ِٕٔ وؿّٕض ا٫واوٗٛ ، ٧ٌّا تٍبت  الطابع :

 ٔتؿس العاي.
ٔلاإ كاااُ ضجاان ٔاوااطأٚ  مااٜ وااصِب عتااطً الطنااا ٛ با٧صاان ِٔاإ       
غاابب ٍٖؿااط اذتطوااٛ بٍّٗىااا ٥ٌٺباصااْ  مّٗىااا فٗدتاااضا وااصِباپ آخااط عتاانٮ        
هلىااا الٍكاااح وااَ جّااٛ ك ااطٚ  ااسز الطنااعا  ادتاوعااٛ هلىااا ، ٔفقااساُ        
ِااصٓ الك ااطٚ وت ضنااا ّا وااَ لااػت ٔاذااس فّاان عتاال ا٫ٌتقاااه اؾت انتااصِب    

ٌ ااا٘  وكاااازٖلظتٗاااع هلىاااا الٍكااااح ، ادتااإاب ٌعاااي ، ِٔااإ واااَ    الاااصٙ
 اذتطد وت السَٖ .

ٔوَ وعاٌ٘ التقمٗاس أُ انتكماف ٖقماس  ىماْ وت  ّاسٚ ٔشواٛ ِاصا الاصٙ         
تكسٝ لم تٕٝ ، ٔ مٜ فطأ ـتاً ظٔاجّىاا فّان عتال هلىاا الطجإع إؾت      

ٔالبقاٞ  ماٜ شا   قاس الٍكااح ، ا٧صإٝ ٥ ، ٫غاتساوٛ      ، انتصِب ا٧ٔه 
 .، إ٥ بعس ا٫فرتاو  اذتكي

٥ ٔ َ  باس اهلل باَ وػاعٕز  اَ الاٍيب قامٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ ٔغامي :          
 .(3)العاي ٔاٌبت المري ضناع ا٥ وا ؾسٲ

إفتااا الطنااا ٛ وااَ    ٔ ااَ الااٍيب ستىااس قاامٜ اهلل  مٗااْ ٔآلااْ ٔغاامي :    
 .(4)الا ٛ
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ٔلتاااان  مااااٜ إضازٚ ؾاااابع الكاااايب وااااَ المااااػت ٔتطكااااْ ال ااااسٙ        
كااإُ وعٍاااآ أ اااي لاااصا شكاااط  وت ضغاااالن العىمٗاااٛ      اختٗااااضاپ ، ٔصاااس ٖ 

 .(1) )اذتحٛ(
تكااااااطٓ الطنااااااا ٛ انتعتااااااربٚ بؿااااااطاٟٺّا إ٥  ٍااااااس ٔجاااااإز  (275 وػألٛ)

أغااااباب تتعماااال باذتاجااااٛ ٔالا ااااٛ، ٔوااااا ٖؿاااابْ الهااااطٔضٚ، ِٔاااا٘        
وعسٔواااااٛ وت الغالاااااب ا٧ اااااي وت ِاااااصا العوااااااُ الاااااصٙ ٖتااااإفط فٗاااااْ    
، اذتمٗاااب الباااسٖن نتاااا ٖرتتاااب  مّٗاااا واااَ أذكااااً  ، ٌٔؿاااط لمرطواااٛ         

ٔت ٕٖاااات ذتاااال وت الٍكاااااح وااااَ اوااااطأٚ أٔ ظٔد وط اااإب فٗااااْ بػاااابب  
 حتقل ا٧خٕٚ الطنا ٗٛ.

 حدٌش شك اٌصدز
ِٕ وعحعٚ لمٍيب ستىس قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي وت قبآ بعٍاٖٛ انت٦ٟكٛ 

 بْ ٫ق٦ح بسٌْ ذتىن ٔ اٟف الٍبٕٚ ٔا٫واوٛ العاوٛ . 

لقس ؾطح اهلل  ع ٔجن قسض الاٍيب  ، (2)زَأَهٍْ َُْؾَضْح َهَم َفكْزَصنَ صاه تعاؾت ش

قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي لتمق٘ الٕذ٘ ٔتبمٗغ آٖا  القطآُ وَ  ري ظٖاازٚ  
 أٔ ٌقكاُ ٔالعىن ؿتهاوٍّٗا .

لقس و٨ اهلل  ع ٔجن قسض الٍيب ستىس قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ذمىاپ 
 ٔ مىاپ.

غاعساپ  بَ طّىاُ صاه : غألت ٔأخطد البّٗق٘ وت الس٥ٟن  َ إبطاِٗي 
فرسمثين بْ  َ صتازٚ  اَ أٌاؼ صااه :     (3){أمل ٌؿطح لك قسضك} َ صٕلْ 
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ؾل بٺٍْ وَ  ٍس قاسضٓ إؾت أغا ن بٺٍاْ فاغاتدطد واَ صمباْ ، فغػان وت        
 طػت وَ شِب ، مثي ومٜٞ إقتاٌاپ ٔذكىٛ ، مثي أ ٗس وكاٌْ .

٘ٲ باَ كعاب أُ أباا         ٔأخطد  بس اهلل بَ ألتس وت ظٔاٟاس العِاس  اَ أبا
ٕٲٚ ِطٖطٚ صاه : ٖا   ضغٕه اهلل وا أٔه وا ضأٖت وَ أوط الٍب

ٔغاامي جالػاااپ ٔصاااه : لقااس ٔآلااْ فاغااتٕٝ ضغاإه اهلل قاامٜ اهلل  مٗااْ  
غألت أبا ِطٖطٚ إٌ٘ ل ٘ قرطاٞ ابَ  ؿطَٖ غٍٛ ٔأؾّطاپ إشا بك٦ً فإو  

 ضأغ٘ ٔإشا ضجن ٖقٕه لطجن : إِٔ ِٕ  
صاط   فاغتقب٦ٌ٘ بٕجٕٓ مل أضِا رتمال صاط ٔأضٔاح مل أجاسِا وت خمال    

٘ٲ قتؿاٗاُ ذتاٜ أخاص كان ٔاذاس       ٔمثٗاب مل أجسِا  مٜ أذس صط ، فأصب٦ إل
ناحعْ .  وٍّىا بعهسٙ ٥ أجس ٧خصِىا وػٲااپ فقااه أذاسِىا لكااذبْ : أ    

 .فأنحعين ب٦ صكط ٥ٔ ِكط 
ٕٲٝ أذاسِىا إؾت قاسضٙ ف مقاْ فٗىاا         فقاه أذسِىا : افمل قاسضٓ فدا

ذتػس . فأخطد ؾ٠ٗاپ ك٠ّٗٛ أضٝ ب٦ زً ٥ٔ ٔجع ، فقاه لْ : أخطد الغن ٔا
 .مثي ٌبصِا ، فٺطذّا العمقٛ ، 

فقاه لْ : أزخن الطأفٛ ٔالطلتٛ فذشا و ن الصٙ أخطد ؾبْ ال هٛ ، مثي  
ِع ابّاً ضجم٘ الٗىٍٜ . ٔصاه : ا سٔا غمي ، فطجعت بّا أ اسٔ بّاا ضصاٛ    

 .(1) مٜ الكغري ٔضلتٛ لمكبري
 َ أٌؼ بَ والاك أُ ضغإه اهلل   وػمي وت قرٗرْ بػٍسٓ ) ٔصس أٔضز

غمي ِٕٔ ٖمعب ٔٔآلْ ٔغمي أتآ جربٖن قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ قمٜ اهلل  مْٗ 
وع الغمىاُ فأخصٓ فكط ْ فؿل  َ صمبْ فاغتدطد القماب فاغاتدطد وٍاْ    
 مقٛ فقاه ِصا ذ  الؿٗٺاُ وٍك مثي  ػمْ وت طػت وَ شِب ؿتاٞ ظواعً  

 .ٖػعُٕ إؾت أوْ ) ٖعين  ٠طٓ ( مثي ٧وْ مثي أ ازٓ وت وكاٌْ ٔجاٞ الغمىاُ
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فقالٕا : إُ ستىسا صس صتن فاغتقبمٕٓ ِٕٔ وٍتقع المإُ صااه أٌاؼ ٔصاس      
 .(1) (كٍت أضٝ أمثط شلك انتدٗط وت قسضٓ

ٔمل تصكط أظٔاد الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ٔجٕز أمثط لمىدٗط وت 
نتاا   قسض الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ، ٥ٔ ٖعين ِصا ٌ ٘ ذسٖث أٌؼ

 لْ وَ ز٥لٛ خاقٛ ٔأٌّي مل ٖكصبٕٓ وع أٌْ كاُ ؾاٟعاپ.
أٌاؼ باَ والاك صااه كااُ أبإ شض       لقس ٔضز ذاسٖث ؾال الكاسض  اَ )    

ٔ غمي صاه فطد غقف بٗن ٔأٌا ٔآلْ عتسث: أُ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 
ٔغمي ف طد قسضٙ مثي  ػمْ وَ واٞ ٔآلْ ؿتكٛ فٍعه جربٖن قمٜ اهلل  مْٗ 

ت وَ شِب هتتم١ ذكىٛ ٔإقتاٌا فأفط ّا وت قاسضٙ مثاي   ظوعً مثي جاٞ بٺػ
أطبقْ مثي أخص بٗسٙ فعطد ب٘ إؾت الػىاٞ فمىا ج٠ٍا الػىاٞ السٌٗا صاه جربٖن 

 . مْٗ الػ٦ً رتاظُ الػىاٞ السٌٗا افتس صاه وَ ِصا
 .صاه ِصا جربٖن صاه ِن وعك أذس
 .ٔغمي صاه فأضغن إلْٗٔآلْ صاه ٌعي وع٘ ستىس قمٜ اهلل  مْٗ 

ه ٌعي ف تس صاه فمىا  مٌٕا الػىاٞ السٌٗا فذشا ضجن  َ قتٍٗاْ أغإزٚ   صا
 .ٔ َ ٖػاضٓ أغٕزٚ صاه فذشا ٌاط صبن قتٍْٗ نرك ٔإشا ٌاط صبن مشالْ بكٜ

 .فقاه وطذبا بالٍيب الكاحل ٔا٥بَ الكاحل  
ٔغمي ِٔصٓ ٔآلْ صمت ٖا جربٖن وَ ِصا   صاه ِصا آزً قمٜ اهلل  مْٗ  

ٔ َ مشالْ ٌػي بٍْٗ فأِن الٗىؽت أِان ادتٍاٛ ٔا٧غإزٚ    ا٧غٕزٚ  َ قتٍْٗ 
الن  َ مشالْ أِن الٍاض فذشا ٌاط صبن قتٍْٗ نارك ٔإشا ٌااط صبان مشالاْ     

 .بكٜ صاه مثي  طد ب٘ جربٖن ذتٜ أتٜ الػىاٞ ال اٌٗٛ فقاه رتاظٌّا افتس
 .(2) (فقاه لْ خاظٌّا و ن وا صاه خاظُ الػىاٞ السٌٗا ف تس
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ؾال الكاسض صاس تكاطض واطٚ وت قابا ضغإه اهلل        أٙ ِصا ٖكُٕ ذاسٖث  
قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي وت وهاضب بين غعس ، ٔأخطٝ وقسواٛ ذتاسٖث   
ا٫غطاٞ ذ٠ٍٗص ٥بس وَ بٗاُ وػألٛ ِٔ٘ أُ ؾل الكسض وقسوٛ لمعاطٔد وت  

 الػىاٞ.
 اَ صتاازٚ ،  اَ أٌاؼ باَ      ٔضز ) (1) زَأَهٍْ َُْؾَضْح َهَم َفكْزَصنَ ٔوت صٕلْ تعاؾت ش

واَ  ٍاس    -ٔغامي  ٔآلاْ  ٖعين الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ  -ْ صس ؾل بٺٍْ والك أٌ
قسضٓ إؾت أغ ن بٺٍْ فاغتدطد وٍْ صمبْ فغػن وت طػت واَ شِاب ، مثاي    

 .(2)(وم١ إقتاٌا ٔذكىٛ ، مثي أ ٗس وكاٌْ
ٔوااٍّي وااَ ٌاصؿااْ  مىٗاااپ ٔٔاصعٗاااپ ، ٔصاااه لاإ أجطٖاات  ىمٗااٛ جطاذٗااٛ 

كىا أخطجّا جربٟٗن وَ قاسض  ٫ٌػاُ فّن ختطد وٍْ ِصٓ العمقٛ الػٕزاٞ 
الٍيب ٔأُ القمب ٖتٍعٓ ٖٔكن إؾت وطتبٛ العكىٛ بالغػن بانتااٞ ، ٥ٔ تكان   
 الٍٕبٛ إؾت و ن ِصا الٍقاف ، فاشا مثبت غٍس الطٔاٖٛ ف٦بس وَ تأٖٔمّا ز٥لٛ .

ْي لهُضِدٍٚئوت صٕلْ تعاؾت ش ّْ لهؾَُْٚ ا ٔضز  (3) زَٗإيُِّٛ أ ِْٚشمَٓا ِبَم َٗسمصُِّٙتََٔا ًِ

ٔغمي صاه: كن ٔآلْ إُ ٌيب اهلل قمٜ اهلل  مْٗ  َ الطبٗع وت انتطغن صاه  )
آزو٘ طٻعَ الؿٗٺاُ وت جٍبْ  ري  ٗػٜ ٔأوْ، كاٌا ٥ ٖٮكٗباُ الصٌٕب كىاا  

 ٖكٗبٮّا بٍٕ آزً.
ٔغاامي فٗىااا ٖاا ين  مااٜ ضب٭ااْ: ٔآلااْ : ٔصاااه  ٗػااٜ قاامٜ اهلل  مٗااْ  صاااه

 ٖكَ لْ  مٍٗا غبٗنٱ.  ٔأ اشٌ٘ ٔأو٘ وَ الؿٗٺاُ الطجٗي، فمي
الطبٗاع باَ غامٗىاُ صااه، ذاسمثٍا ؾاعٗب باَ المٗاث صااه، ذاسمثٍا            ٔ َ

المٗث،  َ جع ط بَ ضبٗعٛ،  َ  بس الطلتَ بَ ِطوع أٌاْ صااه: صااه أبإ     

                                                           

 .1غٕضٚ الؿطح  (1)
 .1/394ز٥ٟن الٍبٕٚ لمبّٗق٘  (2)
 .36غٕضٚ آه  ىطاُ  (3)
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ٔغاامي: كاان بااين آزً ٖ٭ٺعااَ ٔآلااْ ِطٖااطٚ: صاااه ضغاإه اهلل قاامٜ اهلل  مٗااْ 
ِب ٖٺع٭َ فٺع٭َ وت الؿٗٺاُ وت جٍبْ ذؽت تمسٓ أوْ، إ٥  ٗػٜ ابَ وطٖي، ش

 .(1) (اذتحاب
ؾل قسضٓ قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ  صاه الكاشضٌٔ٘: ضٔٙ أُٔصاه المػ٘ )

 َ ستىس بَ  كاُ وت غٍٛ مث٦ث وَ وٕلسٓ ٔصٗن: وت غٍٛ أضبع  مٜ وا ضٔٙ
غعس،  َ ستىس بَ  ىاط،  اَ أقارابْ صااه: وكاث قامٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ         

وْ ظاٟطَٖ أغٍتؽت ذتٜ فٺي، ٔكاُ ابَ أضبع غٍؽت فقسوٕا بْ  مٜ   ٍسِي
 .ذمٗىٛ خربٓ ٔوا ضأٔا وَ بطكتْ هلا بْ، ٔأخربتّا

وكٛ، فٕ اهلل لٗكإٌَ   فقالت آوٍٛ: اضجع٘ بابين فذٌ٘ أخاب  مْٗ ٔباٞ 
مثي ٌعلت بْ  لْ ؾأُ، فطجعت بْ، ٔنتا بمغ أضبع غٍؽت أتآ انتمكاُ فؿقا بٺٍْ،

٥  تّا خربٓ، مثي ضجعت بْ أٖها إ، ٔكاُ  ٍسِا غٍٛ ٔضتِٕا إؾت آوٍٛ ٔأخرب
تس ْ ٖصِب وكاٌا إ بعٗسا إ، مثي ضأ   ىاواٛ تاماْ إشا ٔصاف ٔص ات، ٔإشا     

فأفع ّا شلك أٖها إ وَ أوطٓ، فقسوت بْ إؾت اوْ لرتزٓ ِٔإ   غاض غاض ،
 . (2) (الٍاؽ فالتىػتْ فمي جتسٓ ابَ متؼ غٍؽت، فأنمتْ وت

سض  كىٛ الاٍيب قامٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ ٔغامي واَ       ٔوَ ز٥ٟن ؾل الك
الغن ٔاذتػس ٔوَ إغترٕاش الٍ ؼ الغهبٗٛ ، ٔصس جتمت ِاصٓ العكاىٛ وت   
غااٍتْ  مااٜ وااسٝ مثاا٦ث ٔ ؿااطَٖ غااٍٛ فاارتٚ الٍباإٚ وااع أٌّااا كاٌاات وم٠ٗااٛ    
با٧ذساث ٔالٕصاٟع ، ٔكاُ صطاض ا٫واوٛ ٔالطٖاغٛ بٗسٓ ، فمي ٖأوط أٔ ٍّٖ٘ 

ًََٗكا  شٛ ٌٔعىٛ  ماٜ الٍااؽ كتٗعااپ ، صااه تعااؾت      إ٥ بالٕذ٘ الصٙ ِٕ ضلت

                                                           

 .6/342ت ػري الٺربٙ  (1)
 .15/401البراض  (2)
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ًَِٞ ثمٍُ ُمَ٘فهٟ ك ىُّ َُْفٍػ ًَا َكَغَبْت  ََ لْهقَِٚا ّْ َْٙغو ىْ َْٙأتِ بٌَِا َنُى َْ٘ٙ ًََٗ ْْ َٙغمىُ  ٛ  َأ َْ هَِِِب َكا

َْ  .(1) زَٗٓمٍْ ال ٙمْعوٌَم٘

ضغالتْ ٔوَ خكاٟل وعحعا  الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ت بٗت 
ٔز ٕٚ الٍاؽ لمتكسٖل باْ ، ٔإضازٚ ظذاعذتّي واَ الٍااض ٔهلٗبّاا ، ِٔان       
تصكط وعحعا  الٍيب ستىس قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي بانتٕ  ٔوعااٌ٘ صٕلاْ   

ٌَِْ٘تتعاؾت ش ادتٕاب ٌعي ، ٧ٌّاا تاس ٕ لمتكاسٖل بطغاالتْ     (2) زك ىُّ َُْفٍػ َسل٢ِقَٞ  لْه

  ٔا٫ٌكا  لْ .

 لبْٔٛ اٌزٕصٖ ػٓ اٌغٍٛ
لٗؼ وَ ٌيب إ٥ ٔصس جاٞ بالس ٕٚ إؾت ا٫غ٦ً ، ٔأخرب الٍاؽ بأٌْ وَ 

نتٍااع الغماإ وت ؾدكااْ ، ٔلبٗاااُ أُ الٍاااؽ   انتػااتحٗبؽت ٧وااط اهلل انتػاامىؽت
واوٛ ذٖتػأُٔ وت ا٫غ٦ً ٔا٫ٌقٗاز إؾت أذكاً الؿطٖعٛ ، ِٕٔ الصٙ جتمٜ ب

، فّٕ و مّي وت  الٍيب ستىس قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي لمىػمىؽت وت الك٦ٚ
قمٕا كىا أزاّٟا متؼ وطا  وت الًٕٗ ، ٔصاه قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي )

 .(3) (ضأٖتىٌٕ٘ أقم٘
ٔقااارٗس أُ اذتاااسٖث أ ااا٦ٓ ٖاااسه  ماااٜ ٔجااإب ستاكااااٚ انتػااامىؽت   
ٔانتػاامىا  لمااٍيب قاامٜ اهلل  مٗااْ ٔآلااْ ٔغاامي وت قاا٦تْ ، ٔ ااسً التغااٗري  

اض  َ ذطم الٍيب قمٜ  اهلل  مْٗ ا٫خب أٖهاپ تهىَٖ ٔالتبسٖن فّٗا إ٥ أٌْ
ِٕٔ وٍع ، ٔآلْ ٔغمي  مٜ أزاٞ الك٦ٚ وت أٔصاتّا ، كىا أٌْ تأغٗؼ لقإٌُ 

الغمٕ وت ؾدل الٍيب ستىس قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ٔالكرابٛ ٔا٧ٟىاٛ  
  مّٗي الػ٦ً .

                                                           

 .161غٕضٚ آه  ىطاُ  (1)
 .57غٕضٚ العٍكبٕ   (2)
 .1/108ت ػري القططيب  (3)



  247 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 205معامل اإلميان / ج      

ُُٕم هٌَُا ٔجتس آٖٛ صطآٌٗٛ ٔاذسٚ تك ٘ نتٍع الغمٕ وٍّا صٕلْ تعاؾت ش َقاََ َْْبزم لهوهِٕ ََٗأ

ِْٕٚ ِهَبكًزل  َْ ََْو ٖ٘م َكارمٗل َٙل ُ٘م٘ ق كْى إيٌَُُكا أََُكا َبَؾكٌض ًِكْجو ل ٍْ ٙمكَ٘سٟ       ، ٔصٕلْ تعااؾت ش (1)زَْٙزْم

ًَ َفاِهًشا َٗال ٙمْؾضيْن ٌََْ َْ َْٙضدم٘ل ِهَقا١َ َصبِِّٕ َفوَْٚعٌَْىْ  ّْ َكا ٍْ إيهٌَٕ َٗلِسزٌ فٌََ ُٛ َأٌَُُا إيهَٔمل  ِبِعَبارَِٝ  إيَه

ّْ َقْبوِِٕ لهضُّعمىم َأفَِيّْٙ ، ٔصٕلْ تعاؾت ش(2)زَصبِِّٕ َأَسًزل ًََٗا ًمشٌٌَُز إياله َصعمٌ٘ي َقْز َخَوْت ًِ

ّْ َٙنمكُض لهوهكَٕ َؽك٣ًْٚا           ّْ ََِْٙقِوكْب ََْوكٟ َِْقبَْٚكِٕ َفَوك ًََٗك ًَاَت َأْٗ ق ِتَى لَُْقَوْبتمٍْ ََْوٟ َأَْْقكاِبل ٍْ 

ٜ لهوه ََّٗعََْٚذظي ٔتبؽت أذازٖث الٍيب اجتّازٓ وت تأكٗس ذطوٛ ، (3)زٕم لهُؾاِكضيٙ

 الغمٕ ٔلعًٔ التٍعٓ  ٍْ .
ٔغامي  ٔآلاْ   َ ابَ  باؽ صاه : صاه ل٘ ضغإه اهلل قامٜ اهلل  مٗاْ    )

ِا  القط ل٘ ذكٗا  وَ ذكٜ ارتصب ، فمىا ٔناعَ وت   : ساٚ العقبٛ 
، فذفتا ِمك وَ كاُ صبمكي ٖسٓ صاه : بأو اه ٥٤ِٞ ٔإٖاكي ٔالغمٕ وت السَٖ 

 .(4) (بالغمٕ وت السَٖ
ٖٔسه الٍّ٘  َ الغمٕ بؿدل الٍيب قمٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ ٔغامي  ماٜ     
الغمٕ  َ  ريٓ وَ ا٧ٟىٛ ٔا٧ٔلٗاٞ وَ باب ا٧ٔلٕٖاٛ القٺعٗاٛ ، ٔصاس ٌّاٜ     

 اَ  الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي  ىا ِٕ أزٌٜ وَ الغمٕ ِٕٔ ا٫ططاٞ )
ٔغامي : ٥ تٺطٌٔا٘ كىاا    ٔآلاْ   ىط صااه : صااه ضغإه اهلل قامٜ اهلل  مٗاْ      

أطااط  الٍكاااضٝ  ٗػااٜ ابااَ وااطٖي ، فذفتااا أٌااا  بااس ، فقٕلاإا :  بااساهلل      
 .(5)(ٔضغٕلْ

                                                           

 .19غٕضٚ ادتَ  (1)
 .110غٕضٚ الكّف  (2)
 .144غٕضٚ آه  ىطاُ  (3)
 .1/469السض انتٍ ٕض  (4)
 .3/303السض انتٍ ٕض   (5)
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ٔانتدتاض أُ الٍػبٛ بؽت الغمٕ ٔا٫ططاٞ  ىًٕ ٔخكٕم وٺمل ، فالغمٕ 
 . بغري ذل أؾس ٧ٌْ ٖطصٜ با٫ٌػاُ
ستىس قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي أٌّا صٺعت الغمٕ  ٔوَ ا٫ حاظ وت ٌبٕٚ

إؾت ًٖٕ القٗاوٛ ، فمٗؼ وَ وصِب أٔ ططٖقٛ  ٍس انتػمىؽت تغال٘ بؿادل  
الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ٔا٧ٟىاٛ ٔا٧ٔلٗااٞ ٔجتعماّي ؿتٍعلاٛ ٔوقااً      

، بال هاٟن  مٕاپ كىا ٍٖعتْ بعهّي الطبٕبٗٛ ، ٥ٔ ٖعين انتسح ٔال ٍاٞ ٔالتغين
ٌعه القطآُ لقإٌُ تأغٗؼ التٍعٓ  َ الغمٕ مثي ت هن اهلل  ع ٔجن ٔأوط  لقس

 انتػمىؽت ٔانتػمىا  بقطاٞٚ القطآُ كن ًٖٕ متاؼ واطا  وت الٗإً ، ٔكان    
 .وطٚ ٔاصٗٛ وَ الغمٕ 

آٖٛ البرث وَ آٖا  وٍع الغمٕ ، ادتٕاب ٌعي ، إش أٌّاا ختارب  اَ     ِٔن
لهعف ٔال اصٛ ٔاذتاجاٛ  ٌعٔه انتٕ  بػاذٛ كن إٌػاُ ، ِٕٔ ؾاِس  مٜ ا

إؾت ضلتٛ اهلل ، ٔالعحع  َ اغتساوٛ اذتٗاٚ بقسضٚ شاتٗاٛ ، ٔاهلل  اع ٔجان    

لمل ٔذسٓ اذت٘ الباص٘ الساٟي ، ٔصس ابتسأ  غٕضٚ آه  ىطاُ بقٕلاْ تعااؾت ش  

َ٘م* ُّ لْهقَُّٚ ٔا٩ٖٛ الن غتتل بت ػريِا ِصا ادتاعٞ واَ    (1) زلهوهٕم ال إيهََٕ إياله ٓمَ٘ لْهَش

  ا  غٕضٚ آه  ىطاُ .آٖ

 لبْٔٛ اٌمزبي وسٖ ِٚشمخ
 ُ الاسفاع احملاظ ، ٔذاطم انتػامىؽت  ماٜ التقٗاس       آٖاا    ٖتهىَ القاطآ

ِٕٚ ق ْى ، وٍّا صٕلْ تعاؾت شبأذكاً الؿّط اذتطاً  ّْ لهؾُْٔضي لْهَشَضلَي ِقَتاٍي ِف َْٙغَأه ََُ٘م َْ

ًِِْكٕم َأْكَبكضم     ّْ َعِبٚىي لهوهِٕ َٗك ْفٌض بِِٕ َٗلهٌَْْغِذِز لْهَشَضلَي َٗإيْخكَضلزم َأِْٓوكِٕ  ِٕٚ َكِبرٌي ََٗفَز َْ ِِْْكَز لهوهكِٕ   ِقَتاٌي ِف  

  َْ ّْ لْهَقْتككىي َٗال ََٙظله كك٘ ْْ  َٗلْهِفتَِْككٞ  َأْكَبككضم ًِكك ّْ ِرٙككِِل ٍْ إي ٙمَقككاُِو َُ٘ل ٍْ َسُتككٟ َٙككضمرُّٗك ٍْ َْكك

                                                           

 .2-1غٕضٚ آه  ىطاُ  (1)
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ٌَْْكاه ٔمٍْ ِفكٛ      ٌَٚمْت َٗٓمَ٘ َكاِفٌض َفأ َْٗه٣ِكَم َسِبَ كْت َأ ِِِٕ َف ّْ ِرٙ ًِِْل ٍْ َْ ّْ َٙضَُِْزْر  ًََٗ لْعَتَ اْم٘ل 

َْ َٚٔا َخاِهزمٗ  .(1)زلهزَُُّْٚا َٗلآلِخضَِٝ َٗأ َْٗه٣َِم َأْفَشابم لهُِاصي ٓمٍْ ِف

تمرل بآٖا  الػامي ٔت ٗاس وعٍاٜ  اسً ٌػاذ آٖاا  الػامي ، ٧ُ         ِٔ٘ 
 الصٙ ٖػأه  َ الؿّط اذتطاً ٥ ٖطٖس أُ ٖقاتن فْٗ .

ٔوَ إ حاظ ِصٓ ا٩ٖٛ ٔشخاٟط ٌاي آٖا  القطآُ إٌّا جااٞ  بعاس صٕلاْ    

ْْ َُْلَضٓمكك٘ل تعاااؾت ش َؽكك٣ًْٚا َٗٓمككَ٘ خَْٚككٌض َهل ككٍْ ك ِتككَب ََْوككْٚل ٍْ لْهِقَتككايم َٗٓمككَ٘ ك ككضٌْٖ َهل ككٍْ ََْٗغككٟ َأ

َْ ْْ ُمِشبُّ٘ل ؽ٣ًَْٚا َٗٓمَ٘ َؽَض َهل ٍْ َٗلهوهٕم َْٙعَوٍم َٗأَُْتمٍْ ال َُْعوٌَم٘ ٟ َأ ، ٔفّٗا ؾاِس (2)زَََْٗغ

ٔفْٗ ،  مٜ أُ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ٔانتػمىؽت ٥ ٖط بُٕ بالقتاه 
  ؿتا ِي بؿط ٔو٤وٍُٕ . وؿقٛ  مّٗي ،
الكاطٓ وااَ وكاازٖل اذتحاااد اهلل  اع ٔجاان  ماٜ انت٦ٟكااٛ      ِٔان ِااصا 

َْش ٛ َأَْْوٍم ًَا ال َُْعوٌَم٘ َٚٔا ََْٗٙغِفم  ،  ٍسوا صالٕا ش(3)زإيُِّ ّْ ٙمْفِغزم ِف َٚٔا ًَ أََُْذَعىم ِف

، ادتٕاب ٌعي ، إش أُ كطاِٛ انتػمىؽت لمقتاه ٌٕع ططٖل لمػامي ،  (4)زلهزًَِّا١َ

وٕنٕ اپ ٔذكىااپ ، إفتاا ٔضز   لمىٕاز ٛ ، لمقبٕه بالكمس ٔالػع٘  ٔوقسوٛ

نتا  ، ٔ َ ابَ  باؽ صاه :(5) زال ٙمَلوِّفم لهوهٕم َُْفًغا إياله ٗمْععََٔاالتد ٗف بقٕلْ تعاؾت ش

 (6){إُ تبسٔا واا وت أٌ ػاكي أٔ خت إٓ عتاغابكي باْ اهلل     }نتا ٌعلت ِصٓ ا٩ٖٛ 
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وت صمٕبّي وٍْ ؾ٘ٞ مل ٖسخن وَ ؾ٘ٞ فقالٕا لمٍيب قامٜ اهلل  مٗاْ   زخن 
 ٔغمي   ٔآلْ 

فقاه : صٕلٕا مسعٍاا ٔأطعٍاا ٔغامىٍا . فاألقٜ اهلل ا٫ځقتااُ وت صمإبّي ،       
٥ ٖكمااف اهلل ٌ ػاااپ إ٥ ٔغااعّا هلااا وااا  }، (1) {آوااَ الطغاإه...}فااأٌعه اهلل 

صاه : صس  ،(2){أٔ أخٺأٌا كػبت ٔ مّٗا وا اكتػبت ضبٍا ٥ ت٤اخصٌا إُ ٌػٍٗا
صاه : صس  {ضبٍا ٥ٔ حتىن  مٍٗا إقطاپ كىا لتمتْ  مٜ الصَٖ وَ صبمٍا}فعمت 
ٔا اف  ٍاا   }صااه : صاس فعمات     (3){ضبٍا ٥ٔ حتىمٍا وا ٥ طاصٛ لٍا بْ }فعمت 

 .(5)ا٩ٖٛ صاه : صس فعمت (4) {ٔا  ط لٍا ٔاضلتٍا...
ٗٯكټيٮ الٽقٳت٭اهٮ}ٔ) ٔاختماف العمىااٞ وت    ، فټطأ  مٗكي القتاه (6){كټتٳب٭  ٭مٻ

فقاه بعهّي :  ٍٜ بصلك أقراب ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  ، ذكي ِصٓ ا٩ٖٛ
ٔصااه اباَ جاطٖخ صمات لعٺااٞ : صٕلاْ :        ،  مْٗ ٔغمي خاقاٛ زُٔ  ريِاي  

ٓٱ لڃكټيٯ} ٕ٭ كټطٯ ِٮ ٔ٭ ٗٯكټيٮ الٽقٳت٭اهٮ  أٔاجب الغعٔ  مٜ الٍاؽ وَ أجمّا  (7){كټتٳب٭  ٭مٻ
 . مٜ أٔل٠ك ذ٠ٍٗصأٔ كتب 

     ٜ  ٔأجطٝ بعهّي ا٩ٖٛ  مٜ  اِطِا فقااه : الغاعٔ فاطأ ٔاجاب  ما
، ٥ٔ زلٗن  مٜ ِصا القٕه كىا أُ  اِطِا  انتػمىؽت كمڀّي إؾت صٗاً الػا ٛ

 ٥ ٖسه  مٜ ِصا انتعٍٜ .
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ضٔٝ ابَ أبا٘ أٌٗػاٛ  اَ أٌاؼ صااه : صااه ضغإه اهلل قامٜ اهلل  مٗاْ          
الكفٲ  ىٲَ صاه : ٥ إلاْ إ٥ڀ اهلل واا مل ٖاطٓ    مث٦ث وَ أقن ا٫قتاُ :  ٔغمي
 . ٥ٔ غتطجْ وَ ا٥غ٦ً بعىن ، بصٌب
ٔادتّاز واأ وٍص بع ين اهلل إؾت أُ ٖقاتن آخط أټون السٲجاه ٥ ٖبٺٍاْ   

َٲ ٥ٔ ؾك  .(1)(ٔا٫قتاُ با٧صساض ، ن
 ٥ٔبس وَ ال كن ٔذتا  الٍػب ا٧ضبعٛ بؽت كن وَ :

  الغعٔ . ا٧ٔه :
 ادتّاز. ال اٌ٘ :
 القتاه . ال الث :

ّْ َفككَبضُْمٍْ هَٔمككَ٘ خَْٚككٌض  : الكاارب  ، ٖٔؿااىن انتقاااً صٕلااْ تعاااؾت ش الطابااع  ََٗهكك٣ِ

َّ  . (2) زِهوُقاِبضيٙ

فمٗؼ وت ا٩ٖٛ وا ٖسه  ماٜ الغاعٔ ، إفتاا ت ٗاس ا٩ٖاٛ القتااه الاسفا ٘ ،        

ؿاضٚ ٔالٍػبٛ البز َٗٓمَ٘ ك ضٌْٖ َهل ٍْٔذاه الهطٔضٚ لٗكُٕ وَ وعاٌ٘ صٕلْ تعاؾت ش

فالقتاه أ اي ، ٔصاس ٖكإُ    ، العىًٕ ٔارتكٕم انتٺمل بؽت القتاه ٔالغعٔ 
ٔتسه غٍدٗٛ الطلتٛ العاوٛ لطغالٛ الٍيب ستىس قمٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ   زفا اپ 

ٔغمي  مٜ إضتكاض صتالْ ٔانت٤وٍؽت بالسفاع وع إوت٦كّي اذتحٛ ٔالربِاُ ، 
٫ٌؿااغاه بااأزاٞ ال ااطاٟظ ِٔاإ أصاإٝ وااَ الػااٗف إؾت جاٌااب غااعازتّي با 

ّْ َمكُى إيَسل   ٔالعبازا  ، صاه تعاؾت ش ًَِم٘ل َْوَْٚل ٍْ َأُف َغل ٍْ ال َٙنمضُّك ٍْ ًَك َّ آ َٙاأََُّٙٔا لههِشٙ

َْ  .(3) زلَْٓتزَْٙتمٍْ إيَهٟ لهوهِٕ ًَْضِدعمل ٍْ دًٌَِٚعا فَٚمَِب٣ِّمل ٍْ بٌَِا ك ِتمٍْ َُعٌَْو ٘
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ٔبالٍػبٛ ٩ٖٛ البرث ِن ٖؿرتط وت العذعذٛ وَ الٍاض الغعٔٔالقتاه ،  
ادتٕاب ٥ ، ٔوَ فهن اهلل  ع ٔجن  مٜ الٍاؽ أُ أك ط أٖاً اذتٗاٚ السٌٗا 
لٗؼ فّٗا صتاه ، ٔذتٜ لٕ كاُ ٍِاك صتاه فاٌْ ٖتعمل جبّٛ ٔوكاُ شتكٕم 

ال إيهََٕ إياله ٓمَ٘ لهٌَِْوم  لْهق كزُّٗؼم   ٓمَ٘ لهوهٕم لههِشٜمثي ٖعي الػ٦ً ، ٧ُ اهلل  ع ٔجن ِٕ ش

َْ ٌَُْا ٙمْؾضيك ٘ َْ لهوهِٕ  ّم لْهَعظيٙظم لْهَذُباصم لهٌْمَتَلبِّضم عمْبَشا ٌِْٚ ّم لهٌْمَٔ َََم لهٌْمؤًِْ  ، (1) زلهُغ

 قاتن أوا وت الغعٔ فٍّاك أططاب :ف ٘ القتاه ططفاُ كن فطز وٍّىا ٖ
 الغاظٙ . ا٧ٔه :
 الغعٔ . ال اٌ٘ :
 انتغعٔ . ال الث :

ٍِٔاك تباَٖ بؽت ا٧ٔه ٔال الث ، ٔذتٜ الٺطب ال اٌ٘ أ ٦ٓ فاٌاْ ٖقاع   
 وَ ا٧ٔه  مٜ ال الث .

 ٔصس ٔضز  آٖا  القطآُ بصكط القتاه ، ٖٔػتقطأ وٍْ أٌْ لمسفاع.
أوا الٍػبٛ بؽت ادتّاز ٔالقتاه فّ٘ العىًٕ ٔارتكإم انتٺمال أٖهااپ ،    

ٔ  ادتّاز أ اي فقاس   ٔ  اپصاس ٖكإُ جّاازاپ واع الاٍ ؼ ، ٔصّاط      ٖكإُ بالمػااُ 

ّْ لهُِكاؼي َٗلهوهكٕم ٙمِشكبُّ     مؿّٕٚ لصا صاه تعاؾت شل َٗلْهَلاظٌِِنَي لْهغََْٚغ َٗلْهَعاِفنَي َْك

 .(2)زلهٌْمْشغِِِنَي

ٔآلاْ  ٔأخطد البّٗق٘  اَ ضجان واَ أقاراب الاٍيب قامٜ اهلل  مٗاْ        )
ٔغمي ٖقاه لْ خك ٛ بَ خك ٛ صاه : مسعت ضغإه اهلل قامٜ اهلل  مٗاْ    

 ِن تسضُٔ وا الؿسٖس   :ٔغمي ٖقٕه ٔآلْ 
 صمٍا : الطجن ٖكطع الطجن 
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صاه : إُ الؿسٖس كن الؿسٖس الصٙ قتمك ٌ ػْ  ٍس الغهب ، تسضُٔ وا  
 الطصٕب 

 صمٍا : الطجن ٥ ٖٕلس لْ  
س مل ٖقسً وٍّي ؾ٠ٗاپ ، مثي صاه : صاه : إُ الطصٕب الطجن الصٙ لْ الٕل 

 تسضُٔ وا الكعمٕك  
 صمٍا : الطجن ٥ واه لْ 

 .(1) (صاه : الكعمٕك كن الكعمٕك الصٙ لْ انتاه مل ٖقسً وٍْ ؾ٠ٗاپ 
فماٗؼ فّٗاا   ، ٔوع ك طٚ أمساٞ اهلل اذتػٍٜ ٔأٌّا تػعٛ ٔتػاعُٕ إمسااپ   

ـ ٧ٌااْ ِاإ المٺٗااف الاإزٔز بآٖااا  تاا     (2)اغااي الؿااسٖس  اهلل  بؽت ؾااسٚ بٺاا

ُْ ، ِٕٔ غبراٌْ القٕٙ ، وٍّا صٕلْ تعاؾت شبالكافطَٖ ِٕ دًٌَِٚعا ََٗأ َُ٘ٝ ِهوه ُْ لْهق  َأ

َٕ َؽِزٙزم لْهَعَشلِب َناِفضي لهشُُِْب ََٗقاِبىي لهتُِْ٘ب َؽِزِٙز لْهِعَقاِب ِسٜ له هْ٘يي ال ش ٔصٕلْ تعاؾت(3) زلهوه

ِْٕٚ لهٌَِْقريم ٌٛ ٙمَ٘سٟ ٔصٕلْ تعاؾت ش (4) زإيهََٕ إياله ٓمَ٘ إيَه ْْ ٓمَ٘ إياله َْٗس ٌَٕم َؽِزٙزم  *إي َْوه

 .(5)زلْهق ٠َ٘

لقس ٔضز ل   )القتاه( وت القطآُ امثٍن  ؿطٚ وطٚ إبتسأ  وت ٌاي القطآُ 

 .(6)زك ِتَب َْوَْٚل ٍْ لْهِقَتايم َٗٓمَ٘ ك ضٌْٖ َهل ٍْبآٖٛ ش
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وت القطآُ كمّا وت غٕضٚ ز متؼ وطا  ك ِتَب َْوَْٚل ٍْلقس ٔضز صٕلْ تعاؾت ش

 البقطٚ ِٔ٘ :

ًَِم٘ل ك ِتَب َْوَْٚل ٍْ لْهِقَقالم ِفكٛ لْهَقْتَوكٟ   صٕلْ تعاؾت ش ا٧ٔؾت : َّ آ َٙاأََُّٙٔا لههِشٙ

     ١ٌْٛ ّْ َأِخٚكِٕ َؽك َٛ َهكٕم ًِك ّْ ْمِف لْهشمضُّ ِباْهشمضِّ َٗلْهَعْبزم ِباْهَعْبِز َٗلْهأ َُجٟ ِباْهأ َُجٟ فٌََ

 ٌَ ٍْ َسِهككَم َُْدِفٚككفٌ  َفاَُِّبككاٌع ِبككاْه ّْ    ْعضمِٗ  ََٗأَرل١ٌ إيهَْٚككِٕ بِِيْسَغككا ّْ َصبِّل ككٍْ ََٗصسٌَْككٌٞ فٌََكك ًِكك

 .(1)زلَْْتَز٠ َبْعَز َسِهَم َفوَٕم ََْشلٌب َأِهٌٍٚ

ُٚٞ      صٕلْ تعاؾت ش ال اٌٗٛ : ْْ َُكَضَن خَْٚكًضل لهَِْ٘فك ك ِتَب َْوَْٚل ٍْ إيَسل َسَنَض َأَسَزك ٍْ لهٌَْكْ٘تم إي

ّي َٗلََْقَضِبنَي ِباهٌَْْعضمِٗ  َسقًّا ََْوٟ لهٌْمُتِقنَي  .(2)زِهوَْ٘لِهزَْٙ

ًَِمك٘ل ك ِتكَب ََْوكْٚل ٍْ لهقِّكَٚاَم كٌََكا ك ِتكَب ََْوكٟ         صٕلْ تعاؾت ش ال ال ٛ : َّ آ َٙاأََُّٙٔا لههكِشٙ

َْ ّْ َقْبِول ٍْ َهَعوهل ٍْ َُُتق ٘ ًِ َّ  .(3)زلههِشٙ

ْْ َُْلَضٓمك٘ل       ك صٕلْ تعاؾت ش الطابعٛ : ِتَب َْوَْٚل ٍْ لْهِقَتكايم َٗٓمكَ٘ ك كضٌْٖ َهل كٍْ ََْٗغكٟ َأ

ْْ ُمِشبُّككك٘ل َؽككك٣ًْٚا َٗٓمكككَ٘ َؽكككَض َهل كككٍْ َٗلهوهكككٕم َْٙعَوكككٍم َٗأَُْكككتمٍْ ال       َؽككك٣ًْٚا َٗٓمكككَ٘ خَْٚكككٌض َهل كككٍْ َََْٗغكككٟ َأ

َْ  .(4)زَُْعوٌَم٘

ّْ     صٕلْ تعاؾت ش ارتاوػٛ : ّْ َبْعكِز      َأَهكٍْ َُكَض إيَهكٟ لهٌَْكإلي ًِك بَِِكٛ إيْعكَضل٢َِٚى ًِك

ْْ ك ِتَب  ٍْ لْبَعحْ هََِا ًَِوًلا ُمَقاُِْى ِفٛ َعِبٚىي لهوهِٕ َقاَي َْٓى َْغَْٚتمٍْ إي ٛ  هَٔم ٟ إيْس َقاه ٘ل هَِِِب ًمَ٘ع

                                                           

 .178غٕضٚ البقطٚ  (1)
 .180غٕضٚ البقطٚ  (2)
 .183غٕضٚ البقطٚ  (3)
 .216غٕضٚ البقطٚ  (4)
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ًََٗا هََِا َأاله ُمَقاَُِى ِفٛ َعِبٚىي لهوهِٕ ََٗق ّْ رَِٙاصيَُا ََٗأبَِْا٢َِِا َْوَْٚل ٍْ لْهِقَتايم َأاله ُمَقاُِو ٘ل َقاه ٘ل  ْز أ ْخضيدَِْا ًِ

ِْٔمٍْ َٗلهوهٕم َِْوٌٍٚ ِباهعهاهٌِِنَي ًِ ًَ ََُ٘ههْ٘ل إياله َقِوٚ ْٚٔيٍْ لْهِقَتايم   .(1)زَفوٌَُا ك ِتَب ََْو

 لبٗاااُز ك ِتككَب ََْوككْٚل ٍْ لْهِقَتككايم شكااط وت ا٩ٖااٛ ا٧خااريٚ أ اا٦ٓ صٕلااْ تعاااؾت ش   ٔ

ضبٛ الٺٕا ٗت غطاٟٗن وت ستأجٕب القتاه بؽت انتػمىؽت ٔبين إ ا٫ؾرتاك وت
باخطاجّي وَ زٖاضِي ، كىا وت إخطاد صاوٕا  الك اض الصَٖ ادتبابطٚ ٔوٍّي

ك اض صطٖـ لمٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ٔأقرابْ وَ وكٛ ، ٔإضازتّي 
 إخطاد ا٧ٌكاض وَ انتسٍٖٛ أٖهاپ.

ٌَِْ٘تتعاؾت ش ِٔن وَ قمٛ بؽت آٖا  القتاه ٔصٕلْ ز ادتٕاب ك ىُّ َُْفٍػ َسل٢ِقَٞ  لْه

ٌعي ، فّ٘ إٌصاض لمصَٖ ك طٔا ٫قطاضِي  مٜ القتاه ٔاهلحًٕ  مٜ انتسٍٖٛ 
ٔإضازٚ صتاان الااٍيب ستىااس قاامٜ اهلل  مٗااْ ٔآلااْ ٔغاامي ٔأقاارابْ ، ٔبؿاااضٚ 

ّْ طمْسكظيَح   لمى٤وٍؽت باا٧جط ٔال إاب لٗكإُ واَ وعااٌ٘ صٕلاْ تعااؾت ش        فٌََك

ّْ لهُِك  ، فىَ ظذعح  َ الٍاض بقتالاْ زفا ااپ  اَ بٗهاٛ ا٫غا٦ً ،      (2)زاصيَْ

 ٔأزخن ادتٍٛ مثٕاباپ وَ  ٍس اهلل  ع ٔجن.
لقااس كاااُ انتؿااطكُٕ غتٕفاإُ الكاارابٛ وااَ انتّاااجطَٖ ٔا٧ٌكاااض ،        
ٖٔتٕ سٌّٔي با٧غط ٔالقتن ، فٍعلات آٖاٛ البراث لبٗااُ أُ ال إظ ستكإض       

َٛ    شبٺطٖاال اهلساٖااٛ ٔغااٍَ ا٫قتاااُ ، صاااه تعاااؾت     ُْ لهككُزلَص لآلِخككضََٝ هَٔيكك َٗإي

َْ ْم هَْ٘ َكاُم٘ل َْٙعوٌَم٘ ََٚ٘ل  .(3) زلْهَش

                                                           

 .246غٕضٚ البقطٚ  (1)
 .185غٕضٚ آه  ىطاُ  (2)
 .64غٕضٚ العٍكبٕ   (3)
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َََمٔوَ إ حاظ القطآُ ٔضٔز اغي ش  ِٕٔ وَ ا٧مسااٞ اذتػاٍٜ    (1) زلهُغ

 هلل  ع ٔجن ٔوَ وعاٌْٗ ٔجٕٓ :
 وَ الٍقاٟل . وقاً الطبٕبٗٛ انتٺمقٛ: تٍعٓ ٔغ٦وٛ ا٧ٔه 
العباز وَ ادتٕض ، لصٝ تطٝ أُ الامي ٥بس ٔأُ : اهلل الصٙ ٖػمي ال اٌ٘

 تٍقه٘ أٖاوْ .
ٖٔقطب الٍاؽ بمٺ اْ إؾت  ، : اهلل الصٙ ٖبػط الػمي وت ا٧ضأ ال الث 

 الػمي .
َََم: ٖبعااااث اغااااي ش الطابااااع  ز كاغااااي وااااَ ا٧مساااااٞ اذتػااااٍٜ   لهُغكككك

انتػااامىؽت إؾت انتٗااان إؾت الػااا٦ً ٔغاااٗازٚ انتٕاز اااٛ ٔانتٕامثٗااال ، ٔاذتاااطم 
ْْ حتقٗااال الػااامي ، ٔالكاااف  اااَ القتااان ، لاااصا صااااه تعااااؾت ش   ماااٜ  َٗإي

لبٗااااُ أُ واااَ ضؾااارا  اغاااي الػااا٦ً وٗااان      (2) زدََِشمككك٘ل ِهوُغكككْوٍي َفكككادَِْْح هََٔكككا   

 الك اض أٖهاپ إؾت الػمي ٔانتٕاز ٛ .

 ٌَٛ اٌغدٌس
ّْ َصبَِّم َٙاأََُّٙٔا لهُضعم٘يم َبوِّْغ ًَا أ ُظيَي إكتاع انتػمىؽت  مٜ ٌعٔه صٕلْ تعاؾت ش إيهََْٚم ًِ

            ََْ٘ ُْ لهوهككَٕ اَل َْٔٙككِزٜ لْهَقكك ّْ لهُِككاؼي إي ْْ َهككٍْ َُْفَعككْى َفٌَككا َبوهْغككَت صيَعككاَهَتٕم َٗلهوهككٕم َْٙعِقككٌمَم ًِكك َٗإي

َّ  وت الػٍٛ العاؾطٚ لمّحطٚ الٍبٕٖٛ الؿطٖ ٛ (3) زلْهَلاِفضيٙ

 ِٔصٓ ا٩ٖٛ وَ غٕضٚ انتاٟسٚ ِٔ٘ آخط غٕضٚ القطآُ ٌع٥ٔپ .
ابَ  باؽ صاه : مل ٍٖػذ وَ انتاٟسٚ إ٥ڀ ِاتاُ ا٩ٖتاُ ٔصٕلْ ٔضٔٙ  َ )

ًَِم٘ل ال ُمِشوُّ٘ل َؽَعا٢ِضَ لهوهِٕشتعاؾت  َّ آ َفاْقتمو ٘ل لهٌْمْؾضيِكنيَ سَْٚحم ش ٌػدتّا ،(1)زَٙاأََُّٙٔا لههِشٙ

                                                           

 .23غٕضٚ اذتؿط  (1)
 .61غٕضٚ ا٧ٌ اه  (2)
 .67غٕضٚ انتاٟسٚ  (3)
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 ٍْ  {فاذُ جاا٣ك فااذكي بٗاٍّي أٔ أ اطأ  اٍّي      }ٔصٕلاْ   ،(2)زسَْٚحم ََٗدكزُْمٌم٘ٓم

 .(3)({أُ اذكي بٍّٗي ؿتا أٌعه المڀْ}ٌػدتّا 
ٔانتطاز وَ ؾعاٟط اهلل وٍاغك اذتخ ، ٔ مٜ فطأ الٍػذ وت خارب اباَ   
 باؽ فاُ انتطاز خكٕم انتؿطكؽت وت غٍٛ ٌعٔه ا٩ٖٛ أ ٦ٓ ٔوا بعس ستطً 

 وَ الػٍٛ العاؾطٚ لمّحطٚ . 
ٔ ٍس ضجٕع الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي وَ ذحٛ الٕزاع وت الػٍٛ 
العاؾطٚ لمّحطٚ ، أوػك بصضاع  م٘  مْٗ الػ٦ً وت  سٖط خي وَ ادتر ٛ، 

 .ًٖٕ ارتىٗؼٔالعطاصٗؽت ، ٔقازب ِٔ٘ و رتو الٺطو لمىسٌٗؽت ٔانتكطٖؽت 
 ٔأوط الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي وت  سٖط خي بالك٦ٚ جاوعٛ.

صبن ق٦ٚ الاّط ، ٔصٗن بعس أُ قمٜ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي 
 بالٍاؽ ق٦ٚ الاّط.

ٔصاه : أٌ٘ أٔؾك أُ أز ٜ فأجٗب ٔأٌ٘ وػا٤ٔه ٔأٌاتي وػا٤ٔلُٕ ،    
 فىاشا أٌتي صاٟمُٕ .

صالٕا ٌؿّس أٌك صس بمغت ، ٌٔكرت ،ٔجّس  ، فحاعاك اهلل خارياپ ،   
ٔأُ ستىساپ  بسٓ ٔضغٕلْ ، ٔأُ جٍتْ صاه ألػتي تؿّسُٔ أُ ٥ إلْ إ٥ اهلل ، 

ذل ، ٌٔاضٓ ذل ، ٔأُ انتٕ  ذل ، ٔأُ الػا ٛ آتٗٛ ٥ ضٖب فّٗا ، ٔأُ اهلل 
 ٖبعث وَ وت القبٕض .

 صالٕا : ٌؿّس بصلك .
 صاه : المّي اؾّس .

 مثي صاه : ٖا أّٖا الٍاؽ أ٥ تػىعُٕ 

                                                                                                                                                

 .2غٕضٚ انتاٟسٚ  (1)
 .5غٕضٚ التٕبٛ  (2)
 .5/93الكؿف ٔالبٗاُ  (3)
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 صالٕا : ٌعي .
٘ٲ   اذتٕأ .صاه : فاٌ٘ فطط  مٜ اذتٕأ ٔأٌتي ٔاضزُٔ  م

 ٔوت ا٫وتساز التأضغت٘ لبٗعٛ الغسٖط أططاب :
 : وا صبن بٗعٛ الغسٖط ِٕٔ  مٜ أصػاً وٍّا : ا٧ٔه
 : بساٖٛ ارتمل .أ٥ٔپ 
 :  ّس ا٧ٌبٗاٞ الػابقؽت ٔالٕقاٖٛ فْٗ .مثاٌٗاپ 
ٔ٭أٻٌاصٳضٯ  }نتڀاا ٌعلات   ، ٔ َ الرباٞ صااه )  : ال٥ٕٖٛ صبن اهلحطٚ الٍبٕٖٛمثال اپ 
{ا٧صطبؽت ٭ؿٳري٭ت٭كٻ 

ٔغمي بين  باس  ٔآلْ كتع ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ  (1)
 انتٺمب ِٔي ٖٕو٠ص أضبعُٕ ضج٦پ،

 الطجن وٍّي ٖأكن انتػٍٲٛ ٖٔؿطب العؼ، 
فأوط  مٗٲاپ بطځجٯن ؾاٚ فأزوّا مثي صاه : ازٌٮٕا باغي اهلل فسٌا القًٕ  ؿطٚ  

  ؿطٚ فأكمٕا ذتٜ قسضٔا،
 مثي صاه هلي : اؾطبٕا باغي اهلل، مثي ز ا بقعب وَ لػت فحطع وٍْ جط ٛ 
فؿطب القًٕ ذتٜ ضٔٔا فبسضِي أبٕ هلب فقاه : ِصا وا ٖػرطكي باْ   

 الطجن،
 ٔغمي ٖٕو٠ص فمي ٖتكمڀي.ٔآلْ فػكت الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ  

مثيٵ ز اِي وَ الغس  مٜ و ن شلاك واَ الٺعااً ٔالؿاطاب مثاي أٌاصضِي       
باين  باس انتٺماب إٌٲا٘ أٌاا      ٔغمي فقااه : ٖاا   ٔآلْ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 

 الٍصٖط إلٗكي وَ اهلل غبراٌْ ٔالبؿري نتا ظت٘ٞ بْ أذس وٍكي،
 ج٠تكي بالسٌٗا ٔا٩خطٚ فأغمىٕا ٔأطٗعٌٕ٘ تّتسٔا، 
 ٔو٭َ ٖٕاخٗين ٤ٖٔاظضٌ٘ ٖٔكُٕ ٔلٗٲ٘ ٔٔقٗ٘ بعسٙ، 
 ٔخمٗ ن وت أِم٘ ٖٔقه٘ زٖين  

                                                           

 .214غٕضٚ الؿعطاٞ  (1)



  259 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 205معامل اإلميان / ج      

 فػكت القًٕ، 
 ٔأ از شلك مث٦مثاپ كنٲ شلك ٖػكت القًٕ، 
ٖٔقٕه  م٘ : أٌا فقاه : أٌت فقاً القًٕ ِٔاي ٖقٕلإُ ٧با٘ طالاب :      

  .(1) (أطع ابٍك فقس أټوٹط  مٗك
 : ال٥ٕٖٛ بعس ِحطٚ الٍيب إؾت انتسٍٖٛ .ضابعاپ 

ّْ َصبَِّم ، صاه تعاؾت ش : ٌعٔه آٖٛ التبمٗغخاوػاپ  َٙاأََُّٙٔا لهُضعم٘يم َبوِّْغ ًَا أ ُظيَي إيهََْٚم ًِ

ْْ َهٍْ ََْ٘            َٗإي ُْ لهوهكَٕ اَل َْٔٙكِزٜ لْهَقك ّْ لهُِكاؼي إي َُْفَعْى فٌََكا َبوهْغكَت صيَعكاَهتَٕم َٗلهوهكٕم َْٙعِقكٌمَم ًِك

َّ  . (2) زلْهَلاِفضيٙ

 : ًٖٕ  سٖط خي ، ِٕٔ  مٜ ؾعب :ال اٌ٘ 
 : وٕنع البٗعٛ .ا٧ٔؾت 
 : وٍازاٚ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي بال٥ٕٖٛ لعم٘ .ال اٌٗٛ 
: ٌل خٺبٛ الٍيب ستىس قامٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ ٔغامي ٖإً  اسٖط       ال ال ٛ 

 خي.
: بٗعٛ أظٔاد الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ل٬واً  ما٘ ٖإً   الطابعٛ 

َٲ أٔه وَ باٖع.   سٖط خي ِٔ
 : بٗعٛ الكرابٛ ل٬واً  م٘ بال٥ٕٖٛ.ارتاوػٛ 
 الكرابٛ الصَٖ شكطٔا بٗعٛ الغسٖط. ال الث :
 ٛ ضجاه غٍس ذسٖث الغسٖط.تطكت الطابع :

 اوتٍاع ذسٖث الغسٖط  َ انتصِبٗٛ ٔالٺاٟ ٗٛ. ارتاوؼ :
 : تعسز وعاٌ٘ ل   )انتٕؾت( ٧ٌْ وَ انتؿرتك الم ا٘ .الػازؽ 

 ٔأخطد ذسٖث  سٖط بٺطو ك ريٚ  َ  سز وَ الكرابٛ وٍّي :
                                                           

 .9/447الكؿف ٔالبٗاُ  (1)
 .67غٕضٚ انتاٟسٚ  (2)
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 ا٫واً  م٘  مْٗ الػ٦ً. ا٧ٔه :
  ىط بَ ارتٺاب . ال اٌ٘ :

ظٖااس بااَ أضصااي ، ٔذااسٖث ظٖااس بااَ أضصااي أخطجااْ اذتاااكي وت  ال الااث :
انتػتسضك  مٜ الكرٗرؽت ٔصاه : ذسٖث قرٗس  مٜ ؾطط الؿٗدؽت ٔمل 
غتطجآ ، ٔوطازٓ وَ الؿٗدؽت وػمي ٔالبداضٙ أٙ أُ اغٍازٓ ٔفل ا٫غٍاز 

 وت كتابّٗىا.
نتا كاُ ًٖٕ  سٖط خاي ِٔإ ٖإً ئااٌ٘     أبٕ ِطٖطٚ الصٙ )صاه :  الطابع :

: وَ كٍت و٥ٕٓ  ٔغمي  ٔآلْوَ شٙ اذتحٛ ، صاه الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ  ؿط 
ََْ٘ َأكٌَْْوتم َهل ٍْ رَِِٙل ٍْشفعم٘ و٥ٕٓ . فأٌعه اهلل   .(2)((1)زلهَْٚ

ََْ٘ َأكٌَْْوكتم َهل كٍْ    أبٕ غعٗس ارتاسضٙ الاصٙ شكاط وت صٕلاْ تعااؾتش      ارتاوؼ : لهَْٚك

ٔغمي وت وػٳاريٓ  ٔآلْ إٌّا ٌعلت  مٜ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ  ،(3)زرَِِٙل ٍْ

إؾت ذحٛ الٕزاع. مثي ضٔآ وَ ططٖال أباٜ جع اط الاطاظٙ،  اَ الطبٗاع باَ        
 أٌؼ.

ٗٯاسٙ،  اَ أبا٘     صمت : ٔصس ضٔٝ ابَ و٭طٯزٮْٖٔ وَ ططٖل أب٘ ِاضُٔ الع٭
ٔغمي ٖإً  ٔآلْ غعٗس ارتسضٙ; أٌّا أٌعلت  مٜ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 

٘ٸ و٥ٕٓ سٳٖط خٮي ذؽت صاه لعم٘ ٻ  .(4): وَ كٍتٮ و٥ٕٓ فٻع٭م
  بس اهلل بَ وػعٕز . الػازؽ :
 بٮطٖسٚ ا٧غمى٘ . الػابع :

                                                           

 .3غٕضٚ انتاٟسٚ   (1)
 .3/323السض انتٍ ٕض  (2)
 .3غٕضٚ انتاٟسٚ   (3)
 .3/28ت ػري ابَ ك ري  (4)
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نتا ٌعلٍا وع ضغٕه المڀْ قامٜ اهلل   الرباٞ بَ  اظب الصٙ صاه : ال اوَ :
ٔغمي وت ذحٛ الٕزاع كٍٲا بغاسٖط خاي فٍاازٝ إُ الكا٦ٚ جاوعاٛ      ٔآلْ  مْٗ 

٘    ٔكػس ضغٕه  ،  المڀْ  مْٗ الك٦ٚ ٔالػ٦ً حتت ؾاحطتؽت ٔأخاص بٗاس  ما
 .فقاه : ألػت أٔؾت بانت٤وٍؽت وَ أٌ ػّي

 .صالٕا : بمٜ ٖا ضغٕه المڀْ
 .صاه : ألػت أٔؾت بكن و٤وَ وَ ٌ ػْ

 .صالٕا : بمٜ ٖا ضغٕه المڀْ
 .صاه : ِصا وٕؾت وَ أٌا و٥ٕٓ المّي ٔاهځ وَ ٔا٥ٓ ٔ از وَ  ازآ

فقاه : ٠ٍِٗاپ لك ٖا ابَ أب٘ طالب أقابرت ٔأوػاٗت    صاه : فمقْٗ  ىط
 .(1)وٕؾت كن و٤وَ ٔو٤وٍٛ

 ىاض بَ ٖاغط إش أخطد الٺرباٌ٘ وت ا٧ٔغط ٔابَ وطزْٖٔ  ٍْ  التاغع :
ٕٲع ، فٍاعع خاـتاْ فأ ٺااآ         أٌاْ )  ٔصاف بعما٘ غااٟن ِٔإ ضاكااع وت قا٦ٚ تٺا

ٔغمي فا مىْ شلك ، فٍعلت ٔآلْ الػاٟن ، فأتٜ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 

َّ شٔغمي ِصٓ ا٩ٖٛ ٔآلْ  مٜ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ  ٍْ لهوهٕم ََٗصعم٘ه ٕم َٗلههِشٙ إيٌَُُا َٗهُِّٚل 

َْ َْ لهُظَكاَٝ َٗٓمٍْ َصلِكعم٘ َََٝ َٗٙمؤُْم٘ َْ لهُق ٌٚم٘ َّ ٙمِق ًَِم٘ل لههِشٙ  .(2)زآ

أقرابْ ، مثي صاه : وَ ٔغمي  مٜ ٔآلْ فقطأ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ  
 .(3) (كٍت و٥ٕٓ فعم٘ و٥ٕٓ ، المّي ٔاه وَ ٔا٥ٓ ٔ از وَ  ازآ

: ٖعٖاس باَ ذٗااُ    ٔوت قرٗس وػمي ٔضز ذاسٖث  اسٖط خاي ، إش صااه     
اٌٺمقت أٌا ٔذكؽت بَ غربٚ ٔ ىط بَ وػمي إؾت ظٖس بَ أضصي فمىا جمػٍا 

غٕه اهلل قمٜ اهلل ض لقس لقٗت ٖا ظٖس خريا ك ريا ضأٖت٭ : إلْٗ صاه لْ ذكؽت

                                                           

 .5/131الكؿف ٔالبٗاُ  (1)
 .55غٕضٚ انتاٟسٚ  (2)
 .3/404السض انتٍ ٕض  (3)
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ْ    ، ٔمسعات ذسٖ اْ   ، غمي ٔٔآلْ  مْٗ  لقاس   ، ٔ اعٔ  وعاْ ٔقامٗت خم ا
 .لقٗت ٖا ظٖس خريا ك ريا 

 .غمئٔآلْ ذسمثٍا ٖا ظٖس وا مسعت وَ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 
صاه ٖا ابَ أخ٘ ٔاهلل لقس كرب  غين ٔصسً  ّسٙ ٌٔػٗت بعظ الصٙ 

غمي فىا ذسمثتكي فاصبمٕا ٔوا ٔٔآلْ كٍت أ ٘ وَ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 
 .٥ ف٦ تكم ٌْٕٗ

ٔغمي ٖٕواا فٍٗاا خٺٗباا ؿتااٞ     ٔآلْ مثي صاه صاً ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 
ٖس ٜ متا بؽت وكٛ ٔانتسٍٖٛ فرىس اهلل ٔأمثٍٜ  مْٗ ٔٔ   ٔشكط مثي صاه أوا 

 .بعس أ٥ أّٖا الٍاؽ فذفتا أٌا بؿط ٖٕؾك أُ ٖأت٘ ضغٕه ضب٘ فأجٗب
فٗكي مثقمؽت أٔهلىا كتاب اهلل فْٗ اهلسٝ ٔالٍٕض فدصٔا بكتاب ٔأٌا تاضك 

 .اهلل ٔاغتىػكٕا بْ فرث  مٜ كتاب اهلل ٔض ب فْٗ مثي
صاه ٔأِان باٗن أشكاطكي اهلل وت أِان باٗن أشكاطكي اهلل وت أِان باٗن         

 .أشكطكي اهلل وت أِن بٗن
 .ٖا ظٖس ألٗؼ ٌػا٣ٓ وَ أِن بٗتْ ،فقاه لْ ذكؽت ٔوَ أِن بٗتْ 

 .طً الكسصٛ بعسٌٓػا٣ٓ وَ أِن بٗتْ ٔلكَ أِن بٗتْ وَ ذٮ: صاه 
صاه ِي آه  م٘ ٔآه  قٗن ٔآه جع ط ٔآه  باؽ صااه كان    ،صاه ِٔي 

 .(1)صاه ٌعي ،٥٤ِٞ ذطً الكسصٛ 
 َ ظٖس بَ اضصي صاه : نتا ضجاع  ٔوت ارتكاٟل لمٍػاٟ٘ ٔضز با٫غٍاز 

أواط   (2) اسٖط خاي  ٔغمي وَ ذحٛ الإزاع ٌٔاعه   ٔآلْ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ 

                                                           

 .4/873قرٗس وػمي  (1)
مس٘  سٖط خي ٧ٌْ ؾسٖس الٕخي ، صاه ا٧قىع٘ : مل ٖٕلس وت  اسٖط خاي أذاس     (2)

فعاف إؾت أُ عتتمي إ٥ أُ ٖترٕه  ٍْ ، ٔلكَ إشا كاُ وَ ٖٕلاس  ٍاس ِاصا الغاسٖط     
 ٖغازضٓ ، فكٗف تكُٕ ذٗاٚ ٔغكَ فْٗ ، إ٥ أُ تأت٘ كتا ٛ أخطٝ لمػكَ فْٗ .
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مثي صاه : كأٌ٘ ز ٗت فأجبت ٔاٌ٘ تاضك فٗكي ال قمؽت  (2)فقىىَ (1)بسٔذا 
كرب واَ ا٩خاط : كتااب اهلل ٔ رتتا٘ اِان باٗن ، فااٌاطٔا كٗاف         أاذسِىا 

 ختم ٌٕ٘ فّٗىا فاٌّىا لَ ٖ رتصا ذتٜ ٖطزا  م٘ اذتٕأ.
 مثي صاه اُ اهلل و٥ٕٙ ٔأٌا ٔل٘ كن و٤وَ.

فقااه : واَ كٍات ٔلٗاْ فّاصا ٔلٗاْ ،        ْٗ الػا٦ً   ممثي اٌْ اخص بٗس  م٘ 
 المّي ٔاه وَ ٔا٥ٓ ٔ از وَ  ازآ.

 ٔغمي  ٔآلْ فقمت لعٖس : مسعتْ وَ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 
 .(3)فقاه : ٔاٌْ وا كاُ وت السٔذا  اذس إ٥ ضآٓ بعٍْٗ ٔمسعْ باشٌْٗ 

نتا كاُ ضغإه    َ ا٫واً جع ط الكازو  َ آباْٟ  مّٗي الػ٦ً صاه :
، فأخص  ، ٌازٝ بالٍاؽ فاجتىعٕا ٔغمي بغسٖط خئآلْ اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 

٘ٸ و٥ٕٓ. َٯ كٍتٮ و٥ٕٓ فعم ٘ٲ فقاه : و٭  بٗس  م
، فبمغ شلك اذتطث بَ الٍعىاُ القّطٙ فأتٜ  فؿاع شلك ٔطاض وت الب٦ز

فٍعه ،  ٔغمي  مٜ ٌاصٛ لْ ذتٲٜ أتٜ ا٧بٺسٔآلْ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 
 .  َ ٌاصتْ ٔأٌاخّا ٔ قمّا

 .ٔغمي ِٕٔ وت و٨ وَ أقرابْ ٔآلْ مثيٲ أتٜ الٍيبٲ قمٜ اهلل  مْٗ  
فقاه : ٖا ستىس أوطتٍا  َ اهلل أُ ٌؿّس أُ ٥ إلاْ إ٥ڀ اهلل ٔأٌٲاك ضغإه    

 . اهلل فقبمٍآ وٍك
 . ٔأوطتٍا أُ ٌكمڀ٘ متػاپ فقبمٍآ وٍك 
 . ذتخٲ فقبمٍأأوطتٍا با ، ٔأوطتٍا بالعكاٚ فقبمٍا 
 . ٔأوطتٍا أُ ٌكًٕ ؾّطاپ فقبمٍا 

                                                           

 َ أٙ ؾحط كاُ.السٔذا  : كتع زٔذٛ ِٔ٘ الؿحطٚ العاٗىٛ ، و (1)
 صىىَ : أٙ كػرَ. (2)
 .1/93الٍػاٟ٘ / خكاٟل  م٘  (3)
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، مثاايٲ مل تااطأ بّااصا ذتٲااٜ ضفعاات بهاابع٘ ابااَ  ىٲااك ف هاامتْ  مٍٗااا   
 .، فّصا ؾ٘ٞ وٍك أً وَ اهلل تعاؾت : وَ كٍت و٥ٕٓ فعم٘ و٥ٕٓٔصمت

فقاه : ٔالڀصٙ ٥ إلْ إ٥ڀ ِٕ ِصا وَ اهلل فٕلڀٜ اذتطث بَ الٍعىااُ ٖطٖاس   
المّيٲ إُ كاُ وا ٖقٕلاْ ذقااپ فاأوٺط  مٍٗاا ذحااضٚ واَ       ضاذمتْ ِٕٔ ٖقٕه : 

 . ، أٔ اٟتٍا بعصاب ألٗي الػىاٞ
فىا ٔقن إلّٗا ذتٲٜ ضوآ اهلل  حط فػقط  مٜ ِاوتْ ٔخطد وَ زبطٓ  

َّ هََْٚػ هَٕم َرلِفٌع *َعَأَي َعا٢ٌِى ِبَعَشلبٍ َٗلِقعٍ شٔأٌعه اهلل غبراٌْ  ، فقتمْ  .(2)(1)زِهْوَلاِفضٙ

 ٘ مّٗىا الػ٦ً(  َ اب ٘شكط تأٖٗس اهلل  عٔجن ٌبْٗ بعمالٺربٙ )ٔصاه 
إؾت  ٘ٔغامي )اغاطٝ با   ٔآلاْ  صاه ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مٗاْ  : ارتىٗؼ صاه 

الػىاٞ فٍاط  إؾت غاو العطف ا٥قتَ فطأٖت كتابا فّىتْ ستىس ضغٕه اهلل 
 .(3) (ٌٔكطتْ بْ ٘أٖستْ بعم

س ٔتٕوت وت وكاٛ ، ٔكااُ   (ِحطٖٛ ، ٔل694-615ٔستب السَٖ الٺربٙ )
 ال قْٗ الؿافع٘.ٖعس وت ظواٌْ )

أجاظ لاْ كتا اٛ، ٔمساع الكا ري، ٔذاسث ٔت قاْ، ٔباطع وت انتاصِب،         
 . (4) (ٔضذن ٔكتب ٔذكن، ٔأفتٜ ٔزضؽ

التس وت انتٍاصب )شكط اُ اهلل  عٔجن جعن شضٖٛ ٌبْٗ قمٜ اهلل ٔأخطد 
ٔغمي ٔآلْ  مْٗ الػ٦ً صٕلْ قمٜ اهلل  مْٗ  ٘ٔغمي( وت قمب  مٔآلْ  مْٗ 

 .ٔأبٕ ٔلسٙ( ٘)أٌت أخ
كٍت أٌا ٔالعباؽ جالػؽت  ٍس ضغٕه اهلل قمٜ : ٔ َ ابَ  باؽ صاه 

طالب فػمي فطز  مْٗ ضغٕه اهلل  ٘بَ أب ٘ٔغمي إش زخن  مٔآلْ اهلل  مْٗ 
                                                           

 .2-1غٕضٚ انتعاضد  (1)
 .13/366الكؿف ٔالبٗاُ  (2)
 .1/69شخاٟط العقبٜ  (3)
 .1/97انتٍّن الكاوت  (4)
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ن بااؽت  ٍٗٗااْ ٔصاااً إلٗااْ ٔ اٌقااْ ٔصبٲاا، ٔغاامي الػاا٦ً ٔآلااْ قاامٜ اهلل  مٗااْ 
 .ٔأجمػْ  ٜ قتٍْٗ

فقااه ضغإه اهلل قامٜ اهلل    ، أحتاب ِاصا   : فقاه العباؽ ٖا ضغٕه اهلل 
 اُ اهلل جعن شضٖٛ كن ٌيب ؾس ذبا لْ وينأٔغمي )ٖا  ي ٔاهلل هلل ٔآلْ  مْٗ 

وت  ٘وت قاامبْ ٔجعاان شضٖاان وت قاامب ِااصا( اخطجااْ اباإ ارتااري اذتاااكى    
 ا٥ضبعؽت.

وا٥ٕٓ(   ٘ٔغمي وا٥ٕٓ فعما  ٔآلْ )شكط اٌْ وَ كاُ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ 
ٔغامي وت غا ط   ٔآلْ  َ الرباٞ بَ  اظب صاه كٍا  ٍس الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ 

لطغٕه اهلل قمٜ اهلل  (1)فٍعلٍا بغسٖط خي فٍٕزٝ فٍٗا الك٦ٚ جاوعٛ ٔكػس
ٔصااه ألػاتي    ٘ٔغمي حتات ؾاحطٚ فكامٜ الاّاط ٔأخاص بٗاس  ما       ٔآلْ  مْٗ 

 ٘.ي صالٕا بمٜ فأخص بٗس  متعمىُٕ اٌٜ أٔؾت بانت٤وٍؽت وَ أٌ ػّ
و٥ٕٓ المّي ٔاه واَ ٔا٥ٓ ٔ ااز واَ     ٘ٔصاه المّي وَ كٍت و٥ٕٓ فعم

 . ازآ
طالاب أقابرت    ٘صاه فمقْٗ  ىط بعس شلك فقااه ٠ٍِٗاا لاك ٖاا اباَ أبا      

ٔأوػٗت وٕؾت كن و٤وَ ٔو٤وٍٛ( أخطجاْ ألتاس وت وػاٍسٓ، ٔأخطجاْ وت     
زآ ٔاٌكاط واَ ٌكاطٓ    انتٍاصب وَ ذسٖث  ىط ٔظاز بعس صٕلْ ٔ از وَ  اا 

 ٔأذب وَ أذبْ. صاه ؾعبٛ أٔ صاه ٔأبغظ وَ بغهْ.
ٔ َ ظٖس بَ أضصي صاه اغتٍؿس  مٜ بَ أبٜ طالب الٍااؽ فقااه أٌؿاس    

 ٘ٔغمي ٖقٕه )وَ كٍت و٥ٕٓ فعم ٔآلْاهلل ضج٦ مسع الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ 
 و٥ٕٓ المّي ٔاه وَ ٔا٥ٓ ٔ از وَ  ازآ فقاً غتٛ  ؿط ضج٦ فؿّسٔا.

                                                           

 أٙ يف تٍاٗف ٔتعسٖن انتكاُ. (1)



   205معامل اإلميان / ج   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  266

ٜ   ٘ظٖاز صاه مسعت  م ٘ٔ َ ظٖاز بَ أب طالاب ٍٖؿاس الٍااؽ     باَ أبا
ٔغمي ٖقٕه ٔآلْ فقاه أٌؿس اهلل ضج٦ وػمىا مسع وَ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ 

 ًٖٕ  سٖط خي وا صاه فقاً امثٍا  ؿط بسضٖا فؿّسٔا.
اصظ بٍّٗىاا ٖاا أباا     ٘ٔ َ  ىط ٔصس جاٞٓ أ طابٗاُ غتتكىاُ فقاه لعم

 .بٍّٗىا ٘اذتػَ فقهٜ  م
 .بٍٍٗا فٕمثب إلْٗ  ىط ٔأخص بتمبٗبْ  ٖقه٘فقاه أذسِىا ِصا 

ٔوإؾت كان وا٤وَ ٔواَ مل      ٙٔصاه ٔعتك وا تسضٙ وَ ِصا ِصا وا٥ٕ 
 خطجْ ابَ الػىاُ وت كتاب انتٕافقٛ.أٖكَ و٥ٕٓ فمٗؼ ؿت٤وَ. 

ٔغامي صااه   ٔآلاْ   َ  ىطاُ بَ ذكؽت أُ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ ٔ
ٕ ، ٔاٌاا وٍاْ    )اُ  مٗا واين  لتاس  أاخطجاْ   (1) (ٙكان وا٤وَ بعاس    ٘ٔلا  ِٔا

 ٔالرتوصٙ ٔصاه ذػَ  طٖب ٔابٕ ذايف.
ٔغمي ٔآلْ ٔ َ بطٖسٚ اٌْ كاُ ٖبغظ  مٗا فقاه لْ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ 

)تبغظ  مٗا صاه ٌعي صاه ٥ تبغهْ ٔاُ كٍت حتبْ فاظزز لْ ذبا صاه فىا كاُ 
واَ   ٘ذاب إلا  أٔغامي  ٔآلاْ  ذس وَ الٍاؽ بعس ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ أ

 ٘. م
٥ تقعَ ٖا بطٖسٚ )ٔغمي ٔآلْ ضٔاٖٛ اٌْ صاه لْ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ  ٔوت

 .(2) (وت  م٘ فذُ  مٗا وين ٔأٌا وٍْ ِٔصا ٔلٗكي بعسٙ
صاه جربٖن ، ذس أټلٕٖٛ ًٖٕ ا٧ قرابأ ٘ضافع صاه نتا صتن  م ٘بأ َ ٔ

فقااه لاْ الاٍيب قامٜ اهلل      ، انتٕاغاٚ ٖ٘اضغٕه اهلل اُ ِصٓ هل  مْٗ الػ٦ً
ٔاٌا وٍكىاا ٖاا    ، ٔاٌا وٍْ فقاه جربٖن  مْٗ الػ٦ً ٔغمي اٌْ وينٔآلْ  مْٗ 

 خطجْ التس وت انتٍاصب.أضغٕه اهلل. 

                                                           

 .40/401وػٍس ألتس  (1)
 .5/133الػٍَ الكربٝ / الٍػاٟ٘  (2)
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ٔغامي )واَ   ٔآلاْ  نتا كاُ لٗمٛ ًٖٕ بسض صاه ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ ٔ 
فاذتهَ صطبٛ فأتٜ ب٠طا بعٗسٚ  ٖ٘ػتػقٜ لٍا وَ انتاٞ فأذحي الٍاؽ فقاً  م

فّٗااا فااأٔذٜ اهلل  عٔجاان إؾت جربٖاان ٔوٗكاٟٗاان      القعااط وامىااٛ فاضتااسض  
ٔغمي ٔذعبْ فّبٺٕا واَ  ٔآلْ ٔإغطافٗن تأِبٕا لٍكط ستىس قمٜ اهلل  مْٗ 

الػىاٞ هلي لغط ٖص ط وَ مسعْ فمىا ذااشٔا باالب٠ط غامىٕا  مٗاْ واَ  ٍاس       
 . نتٍاصباخطجْ التس وت ا، آخطِي إكطاوا ٔتبح٦ٗ

ٔغامي  ٔآلاْ  صااه ضغإه اهلل قامٜ اهلل  مٗاْ     : بٜ ارتىاٗؼ صااه   أ َ ٔ
إؾت الػىاٞ فٍاط  إؾت غاو العطف ا٥قتَ فطأٖت كتاباا فّىتاْ    ٘غطٝ بأ)

 .(1)ٌٔكطتْ بْ( ٘ستىس ضغٕه اهلل أٖستْ بعم
لقس أٌعي اهلل  ع ٔجن  مٜ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ٔانتػمىؽت 

اغتتب ا٧وَ وت ضبٕع ادتعٖطٚ ، ٔغاض الٍاؽ وت ادتازٚ   حٛ الٕزاع ، ٔصس
ٖق اإُ ورتاقااؽت وت الكاا٦ٚ كتا ااٛ ٔفااطازاپ ، ، ٔالعاوااٛ بااؽت انتااسُ بأواااُ 

ؾاكطَٖ هلل  ع ٔجان ٌعىاْ ٔفهامْ ٔلتكإُ أٖااً ا٫قتااُ أ ٗاازاپ ٔغاعازٚ         
 ٔ بٺٛ ، ٔفّٗا ٌبص ل٬ضِاب ، ٔوٍع وَ صتن الٍاؽ بغري ذل.

لقس ت هن اهلل  ع جن ٔجعن أٖاوا شتكٕقٛ أ ٗازاپ ، ٔفْٗ ز ٕٚ  اوٛ 
ٔوت كن ظواُ ٔوكاُ بالتػاوس ٔالتكاحل ٔالٕفاو ، ، لكن وػمي ٔوػمىٛ 

 ٌٔبص العٍف .

 ْٛ لٛي احلّد هلل ِٕعأح يف األجًلبٔ
ٖٺطأ كن فطز وٍّىا ، اذتىس هلل الصٙ جعن السٌٗا زاض البؿاضٚ ٔا٫ٌصاض 

ٔكن فطز وَ اذتىس هلل تقطٖب لمبؿاضٚ ، ٔإضجااٞ نتٕنإع    مٜ ا٫ٌػاُ ، 

                                                           

 .1/64شخاٟط العقبٜ  (1)
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ا٫ٌصاض ، لصا ت هن اهلل  ع ٔجن  مٜ انتػمىؽت ٔانتػمىا  ٔجعن كن فطز 

 .(1) زلْهشٌَْزم ِهوهِٕ َصبِّ لْهَعاهٌَِنَيوٍّي ٖتمٕ غبع  ؿطٚ وطٚ وت الًٕٗ صٕه ش

انتٺمقااٛ هلل  ااع كااط  الطبٕبٗااٛ ا شز أفتاالْهشٌَْككزم ِهوهككِٕٔمل تقااف ا٩ٖااٛ  ٍااس ش

 ، ٔفْٗ وػاٟن :ٔجن
 : إضازٚ الٕصاٖٛ وَ ؾطٔض ارت٦ٟل . ا٧ٔؾت
 :  المحٕٞ إؾت اهلل  ع ٔجن وَ ؾط فػقٛ ادتَ ٔا٫ٌؼ . ٛال اٌٗ
ٔ ااامل ، : التهااطع إؾت اهلل بااا٫صطاض بطبٕبٗتااْ ٔومكااْ لمد٦ٟاال  ٛال ال اا

 .(2)زِبَلاٍ  َْْبزَٖمَأهََْٚػ لهوهٕم ا٧كٕاُ لمك اٖٛ وٍّا ، لصا صاه غبراٌْ ش

ؾااّازٚ تػااىعّا   (3)زلْهشٌَْككزم ِهوهككِٕ َصبِّ لْهَعككاهٌَِنيَ  ش: صاإه العبااس   ٛالطابعاا

لْهَشٌْزم صٕه ش  إ،فتػىع الػى الكاٍٟا  ٫ضازٚ غ٦وتْ وٍّا ٔضجاٞ خريِا

لْ خبكٕم  عٔتؿ  مٜ أِن ا٧ضأ  الغٗثتٍعه ٔ ،(4)زِهوهِٕ َصبِّ لْهَعاهٌَِنَي

، ٖٔػاىعّا الكٕٖكاب الكاغري ، فٗىتٍاع  اَ      شٔو انتٕ  ٔوها  ٛ ا٧جط 
 . الػقٕط وت ا٧ضأ ٔإذساث تمف كبري

فٗىتم٠ُٕ  بٺٛ  زلْهشٌَْزم ِهوهِٕ َصبِّ لْهَعاهٌَِنَي: تػىع انت٦ٟكٛ صٕه ش ٛارتاوػ

إيُِّٛ بصكط ٔ بازٚ ا٫ٌػاُ ٖٔػترهطُٔ اذتحاد اهلل  ع ٔجن  مّٗي ش

                                                           

 .2غٕضٚ ال احتٛ  (1)
 .36غٕضٚ العوط  (2)
 .2غٕضٚ ال احتٛ  (3)
 .2غٕضٚ ال احتٛ  (4)
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  َْ ِفككٛ لََْصضي  ٍااسوا اذتحاإا  مااٜ جعاان ا٫ٌػاااُ ش (1)زَأَْْوكٍم ًَككا ال َُْعوٌَمك٘

 وع أٌْ ٖ ػس فّٗا ٖٔػ ك السواٞ . ،(2)زَخِوٚفًَٞ

ٔوَ أغطاض ٌعٔه غٕضٚ ال احتٛ ٔفطٖهٛ الكا٦ٚ وت وكاٛ  صبان اهلحاطٚ     
 أٌّا وقسوٛ لٍعٔه انت٦ٟكٛ وسزاپ لٍكطٚ الٍيب ستىس قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي
ٔانتػمىؽت ، إش ٔا بٕا ٔأذتٕا  مٜ ت٦ٔٚ غٕضٚ ال احتٛ كن ًٖٕ ، ٔا٫جّاض 
باذتىااس هلل ، ٔا٫صااطاض بأٌااْ ضب العااانتؽت ، ٔأٌااْ القااازض  مااٜ اذتٗمٕلااٛ بااؽت 

غبراٌْ انت٦ٟكٛ وسزاپ لٍكطٚ الٍيب ستىاس قامٜ   اهلل ، فأٌعه  ٍكطالك اض ٔال
عاانتؽت الاصَٖ تاصكطِي آٖاٛ     اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغامي ٔانتػامىؽت ٔانت٦ٟكاٛ واَ ال    

 اذتىس .

  مٜ ٔجٕٓ(3) زََٗهَقْز ََُقَضك ٍم لهوهٕم ِبَبْزٍص َٗأَُْتمٍْ َأِسههٌٞلٗكُٕ وَ وعاٌ٘ صٕلْ تعاؾت ش

 :شا  قبغٛ القإٌُ 
 لقس ٌكطكي ضب العانتؽت ببسض ٔأٌتي أشلٛ .ٔصإٌُ :  ا٧ٔه
اهلعقتاٛ بٗاس اهلل   ٔواازٚ الٍكاط أٔ   وقالٗس ا٧وٕض ٔ ٍكط صإٌُ :  ال اٌ٘

 ضب العانتؽت .
 ٔلقس ٌكطكي اهلل ببسض ضلتٛ بالعانتؽت.صإٌُ : ال الث 

ٔوااٍّي ك اااض صااطٖـ أٌ ػااّي ، فمااي ـتااط ا٧ٖاااً ٔالمٗااال٘ ذتااٜ زخماإا  
 . ا٫غ٦ً

 لبْٔٛ ظالِخ األزض ثفعً اهلل
ْْ ََُقَع ََْوٟ لََْصضي إياله صاه تعاؾت ش  .(4)زبِِيْسَُِِٕٗٙمٌِْغم  لهغٌَُا١َ َأ

                                                           

 .30غٕضٚ البقطٚ  (1)
 .30غٕضٚ البقطٚ  (2)
 .123غٕضٚ آه  ىطاُ  (3)
 .56غٕضٚ اذتخ  (4)
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ب أُ عتىااس ، ٖٔقااطب الٍاااؽ إؾت لتااسٓ ٔؾااكطٓ  اذتىااس هلل الااصٙ عتاا
ٔال ٍاٞ  مْٗ بتٕال٘ الٍعي ، ٔذهٕض الرباِؽت الن تسه  ماٜ  ااٗي صسضتاْ    

ُْ َصبِّٛ َهِ ٌٚف هٌَِا ََٙؾا١م إيُُٕم ٓمَ٘ لْهَعِوٍٚم لْهَشِلٍٚمش  .(1)زإي

تعااسز الااٍعي وٍّااا ٔا٩ٖااٛ أ اا٦ٓ ذكاٖااٛ  ااَ ٖٕغااف ٔؾااكطٓ هلل  مااٜ  
 ٓ اؾت وكط ٔتٕلْٗ الٕظاضٚ.٤خطٔجْ وَ الػحَ ٔزتٗ

اذتىس هلل الصٙ قتػك الػىاٞ أُ تقع  مٜ ا٧ضأ ، ٔلٕ قااض الٍااؽ   
ؾت أ ىاسٚ  ماٜ غاعٛ ا٧ضأ ٔباؽت كان  ىإز       إ ذتاجٕاؿُٕ ٔصٕ ّا ٥غت

  ااَ اذتطكااٛ ، كىااا أٌّااي ٥ فٗكااسُٔ  اااجعَٖ  بهااعٛ اوتاااضٔ ىاإز ضتاإ 

ْْ ََُقَع الٍ قٛ  مٜ تمك ا٧ ىسٚ ، صاه تعاؾت شٖقسضُٔ  مٜ  َٗٙمٌِْغم  لهغٌَُا١َ َأ

     ٌٍ ُْ لهوهكَٕ ِباهُِكاؼي َهكَض١مٌٗ  َصِسككٚ لقٗاس ا٧خاري إٌااصاض   ا، ٔ(2)زََْوكٟ لََْصضي إياله بِِيسُِْكِٕ إي

ز ٕٚ لمؿكط هلل  مٜ ِصٓ الٍعىٛ وَ أجن إغتساوٛ الٍااً الكٌٕ٘ ٔلمٍاؽ 
وَ إضت٦ه الػىاٞ ٔٔقإه   العمٕٙ ٔالػ م٘ ، ٔانتٍع العاً الؿاون لمعامل

 لّٗا.ال ػاز إ
 مٜ أُ أ ٦ٓ ٔبٗاُ ضأفٛ ٔضلتٛ اهلل  ع ٔجن بالٍاؽ ٔتسه خاـتٛ ا٩ٖٛ 

ومكٗتْ انتٺمقٛ لمػىٕا  ٔا٧ضأ ذ   هلا ، ٥ ٖقسض  مٜ ِصا اذت ا  إ٥  
 .ِٕ غبراٌْ

 ُ ٖقاع  ماٜ ا٧ضأ بػابب تكاا س    ٔلٕ أٔؾاك جاطً مساأٙ كابري أ    
ذحىْ أكرب وَ ا٧ضأ ٖٔأت٘  مٜ اذتٗاٚ ، ٔلٕ كاُ طٚ أٔ ب ػاز شات٘ ا٧خب

 .فّٗا فّن ٖػتٺٗع أِن ا٧ضأ ٌؿط وٍإوٛ قاضٔخٗٛ لسفعْ
ادتٕاب ٥ ، ٔإُ إحتس  السٔه ٔا٧وي ٌٔػٕا ارت٦فاا  الان بٗاٍّي ،    

، ي خاقٛ الٍٕٖٔٛ ، ٔلعحمٕا بتم ّالكاض  ا٧غمرٛ الن غتعٌُٕ  بأ  مّٗٔ
                                                           

 .100غٕضٚ ٖٕغف  (1)
 .65غٕضٚ اذتخ  (2)
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وط  صبن ؾّط فاجعٛ وطفأ برئ  ٔكٗف أمثط إٌ حاض أطٍاُ وَ ٌارتا   ٔصس 
 لمبمسٚ. ضا٥وًٌٕٕٗ بسوا

أمسع وت ِصا العوااُ  اَ افا٦ً خٗااه  مىا٘ ٔفهااٟ٘ ٔالتكٍٕلٕجٗاا        
فىا ٦پ  كٕكاب أٔ ؾاٺط وٍاْ     كإض غاقٕط  اذتسٖ ٛ ٔانتػتقبمٗٛ فماٗكَ وٍّاا ت  

ب الىٕ ااٛ كاارب كٕاكاا( أJUPITERبا٧ٌكمٗعٖااٛ ) ْكٕكااب انتؿاارتٙ ٔامساا
 ذحي كٕكب ا٧ضأ.( نع اپ 1300ؿىػٗٛ ٖٔػأٙ ذحىْ )ال

خاقااٛ ٔأُ كٕكااب انتؿاارتٙ ٖتكااف بأٌااْ  اقااف ٔفٕناإٙ فطٖاذااْ  
 كي وت الػا ٛ  ٍس خط ا٫غتٕاٞ. 500 اق ٛ تكن غط تّا إؾت أك ط وَ 

ارتٕب وَ  ٥ٔ تكن الٍٕبٛ إؾت اذتىاه ٔصٕع كٕاكب كبريٚ ، إفتا ٖسبٲ
 الكٕٖكبا  الكغريٚ با٧ضأ ٔالن تػري بػط ٛ فاٟقٛ .قٺساً بعظ إ

ا٧ضأ ٔغقط وت احملٗط فاٌاْ  ً  مٜ  100فاشا غقط جطً مسأٙ صٺطٓ 
ٍاع واَ اقاٺساً    لاٗؼ واَ تقٍٗاٛ ـت    ُٛ تػإٌاو٘ ، ٔإؾت ا٩ ٤ٖزٙ إؾت وٕجا 

ستتىن لمكٕٖكبا  با٧ضأ ، ٍٖٔؿغن  مىاٞ ال هاٞ باكتؿاب شتاطط صطب 
أ ، ِٔصٓ الااِطٚ صسقتٛ صسً ا٫ٌػاُ ، ٔلكاَ  بعظ الكٕٖكبا  وَ ا٧ض

 مل ٖكَ ا٫ٌػاُ ٖمت ت إلّٗا تٕك٦پ  مٜ اهلل وت ذ   ا٧ضأ ٔوا  مّٗا .
ٔوَ فهن اهلل  ع ٔجن أُ ؾااٖا الكٕٖكبا  تٍ حط وت الغ٦ب ادتٕٙ 

 صبن أُ تكن إؾت ا٧ضأ .
الكٕٖكبا  با٧ضأ  لبعظٔغتؿٜ  مىاٞ ال هاٞ ٔصٕع اقٺساً كبري 

 ري أُ عتسزٔا وٕنعْ .وَ  
ٔوٕاوإا(  أكىا ٍٖؿغن بعاظ  مىااٞ ال ماك ؿتطاصباٛ ادتاطً الػاىأٙ )      

الصٙ ِٕ  طٖب وت ذطكتْ ٔوػاضٓ ، ٔعتتىن بعهّي بأٌْ جػي اقٺٍا ٘ 
ٔوطكبااٛ فهاااٟٗٛ وااَ ذهاااضٚ فهاااٟٗٛ خاااضد الىٕ ااٛ الؿىػااٗٛ ، ٔلكااَ   

ه ، إش أُ أغطاض التػمٗي بأٌْ وت الػىاٞ وَ و٦ٖؽت الػٍؽت ٖسفع ِصا ا٫ذتىا
ارتمل أ ي وَ أُ عتٗط بّا البؿط ذتٜ وع إضتقاٞ العمًٕ ٔتٺٕٖط تمػكٕب 
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ْٚٔيٍْ     فهاٟ٘ ل٬ٌصاض انتبكط ، صاه تعاؾت ش ْْ ََُؾْأ َُْدِغكْف بِٔيكٍْ لََْصَض َأْٗ ُمْغكِقْط ََْوك إي

ّْ لهغٌَُا١ِ  .(1) زِكَغًفا ًِ

 ٍِٔاك وػألتاُ :
ٞ وَ  ٍس اهلل وَ  ري اغت ٍاٞ وػاك الػىااشا مل تصكط ا٩ٖٛ إ: نت ا٧ٔؾت

 شُ وٍْ تعاؾت .ا٫

 ز.إياله بِِيْسُِِٕ: نتاشا شكطٓ ش ال اٌٗٛ

أوا ادتٕاب  مٜ ا٧ٔؾت فمبٗاُ أُ الػىٕا  وٍقازٚ ٧وط اهلل  ع ٔجن ، 

ََْصضي ِل٢ِْتٔوت التٍعٖن ش ٌْ َفَقاَي هََٔا َِٗه َٛ رمَخا ٍُ لْعت٠ََ٘ إيَهٟ لهغٌَُا١ِ َِٗٓ َٚا طًَْْ٘ا ثم

َِْٚا َطا٢ِِعنَي ٔلتصكري الٍاؽ ب همْ تعاؾت بطفع الػىٕا  وَ  (2) زَأْٗ َكْضًٓا َقاَهَتا أََُ

 ري  ىس ، ٔاغتساوٛ ِصا لطفع ؿتؿ٠ٗٛ وَ  ٍس اهلل  ع ٔجن وت كن آُ ، فّٕ 
ا ٔؾاأٌّا جتاطٙ ٔتٍتكاب بٍاااً     غبراٌْ مل غتمال ارتمال ٔالعإامل ٖٔرتكّا    

جطٖااُ  وت طٚ وت كن ذتاٛ لٗتٕجاْ ا٧واط وٍاْ تعااؾت     ، إفتا وؿ٠ٗتْ ذانزصٗل
الكٕاكب ٔا٧ف٦ك ِٕٔ ٥ ٖتعااضأ واع ا٧واط انتػاتسٖي وٍاْ غابراٌْ هلاا        

 باٌتااً. لتحطٙ ٔتٗػري
ٌاعاه الكٕاكاب   أُ البؿط ٖعحعُٔ  اَ إ  ٔانتطاز وَ ل   باشُ اهلل بٗاُ

 وت القطآُ. مٜ ا٧ضأ ، ِٕٔ وَ أغطاض التباَٖ بؽت ا٫شُ ٔانتؿ٠ٗٛ ا٫هلٗٛ 
فتعمٗل العىن  مٜ انتؿ٠ٗٛ ا٫هلٗٛ  ٍسوا ٖقًٕ ا٫ٌػااُ بالعىان ٔضجااٞ    

ُْ لْهَبَقكَض ََُؾكابََٕ   صٕلاْ تعااؾت ش  فهن اهلل بانتسز ٔالمٺف ٔا٫ اٌاٛ ، كىاا وت    إي

َْ ْْ َؽا١َ لهوهٕم هٌَمَْٔتزمٗ َِْٚا َٗإيُُا إي ّْ ِف٣َكٍٞ َقِوَٚوكٍٞ َنوَ    ، ٔصٕلْ تعاؾت ش(3)زََْو َبكْت  َككٍْ ًِك
                                                           

 .9غٕضٚ غبأ  (1)
 .11غٕضٚ فكمت  (2)
 .70غٕضٚ البقطٚ  (3)
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َّ ِٕ َٗلهوهٕم ًََع لهُقاِبضيٙ ْي لهوه ًٝ بِِيْس ًٞ َكِجرَي ِٕ ََٗقَتَى ، ٔصٕلْ تعاؾت ش(1)زِف٣َ ْي لهوه ٍْ بِِيْس فََٔظًَم٘ٓم

ًٌُِا ََٙؾا١م َٗهَْ٘ال َرْفعم لهوهِٕ لهُِاَؼ َبْعَن ٌَٕم  ٌََٞ ََْٗوه ِبَبْعٍض َهَفَغَزْت  ٔمٍَْرلٗمٗرم َداه َ٘ت َٗآَُاٖم لهوهٕم لهٌْمْوَم َٗلْهِشْل

َٕ سمٗ َفْنٍى ََْوٟ لْهَعاهٌَِنَي ُّ لهوه ََٗقاَي لْرخمو ٘ل ًِْقَض صٕلْ تعاؾت ش،ٔ(2)زلََْصضم ََٗهِل

ًِِِنَي ْْ َؽا١َ لهوهٕم آ ّْ    ٔصٕلْ تعاؾت ش  ،(3)زإي ْْ َؽكا١َ لهوهكٕم ًِك َعَتِذزمُِٛ إي

َّ  .(4)زلهُقاِبضيٙ

تقًٕ بأوط اهلل  ع ٔجن ، صاه  كىا ٔضز  آٖا  أخطٝ ت ٗس أُ الػىاٞ

ّْ لََْصضي إيَسل تعاؾت ش ًِ ًَٝ٘ ََ٘ لهغٌَُا١م َٗلََْصضم ِبأًَْضيِٖ ثمٍُ إيَسل َرَْاك ٍْ َرْْ ْْ َُق  ُِِٕ َأ ّْ آَٙا ًَِٗ

 َْ ّْ َفْنكوِِٕ        ، ٔصاه تعاؾت ش(5)زأَُْتمٍْ َُْدضمدمك٘ َٜ لْهف ْوكم  ِفٚكِٕ ِبكأًَْضيِٖ َِٗهَتْبَتغمك٘ل ًِك ِهَتْذكضي

ََْٗ  .(6)زَهَعوهل ٍْ َُْؾل ضمٗ

لبٗاُ  سً التعاضأ بؽت ا٧وط ٔا٫شُ ا٫هل٘ ٔفْٗ ٌكتٛ ِٔ٘ صس ٖسخن 
وت وكاٌْ  اپا٫شُ ا٫هل٘  مٜ ا٧وط انتػتسٖي فٗقٺعْ فاشا كاُ كٕٖكب وػتقط

 بأوط اهلل ، صس ٖأشُ اهلل  ع ٔجن ؿتغازضتْ وكاٌْ ، ٔقت ن تّسٖساپ ل٨ضأ.
 ٛ ا٧ اي إؾت العٍاٖاٛ بالقهااٞ ارتااضج٘ ، ٔإؾت      ٔتس ٕ انتداطط ال هااٟٗ

 التعأُ وت ا٫ اث ٔالعمًٕ ٔتبازه انتعمٕوا  ٔا٫كتؿافا  وت انتقاً.

 لبْٔٛ ِٕبفغ ذوس ادلٛد

                                                           

 .249غٕضٚ البقطٚ  (1)
 .251غٕضٚ البقطٚ  (2)
 .99غٕضٚ ٖٕغف  (3)
 .102غٕضٚ الكافا   (4)
 .25غٕضٚ الطًٔ  (5)
 .12غٕضٚ ادتامثٗٛ  (6)
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ٔذاابؼ وااَ خكاااٟل شكااط انتاإ  أٌااْ با ااث  مااٜ التٕبااٛ ٔالٍساوااٛ    
 ادتٕاضح  َ الامي ٔالتعسٙ .

اغترهااض واطاضٚ انتإ      ع ٔجان لمىػامي بآٖاٛ البراث     لقس أضاز اهلل 
 لٗكُٕ ِصا ا٫غترهاض ظاجطاپ  َ ا٫ضِاب ٔالقتن العؿٕاٟ٘ .

ٔصس ٖقسً ا٫ٌػاُ  مٜ الامي ٔالتعسٙ ، ٔ ٍسوا ٖبمغ وطتبٛ اغترهاض 
انتٕ  ٍٖسً ك رياپ  مٜ الصٙ فعمْ ، لصا ت هن اهلل  ع ٔجن ٔجعن أذكاً 

َْ هٌِمؤًِْالك اضٚ  مٜ القتن ، صاه تعاؾت ش ًًِِكا إياله َخَ كًأ    ًََٗا َكا ْْ َْٙقتمكَى ًمْؤ ٍّ َأ

ْْ َُٙقُزق ٘ل َف ٌٌَٞ إيَهٟ َأْٓوِِٕ إياله َأ ٍَِٞ َِٗرٌَٙٞ ًمَغوه ًًِِا َخَ أً َفَتْشضيٙضم َصَقبٍَٞ ًمؤًِْ ّْ َقَتىَ ًمْؤ ًََٗ ْْ ِي

ٍَِٞ َٗإي ٌّ َفَتْشضيٙضم َصَقبٍَٞ ًمؤًِْ ٍَْ٘ َْزمٗ  َهل ٍْ َٗٓمَ٘ ًمؤًِْ ّْ َق ًِ َْ ٍَْ٘  َكا ّْ َقك ًِ َْ ْْ َكا

   َٚ ّْ َهككٍْ َِٙذككْز َفِقكك ًَِِككٍٞ فٌََكك ََُْٗشضيٙككضم َصَقَبككٍٞ ًمْؤ ٌٌَٞ إيَهككٟ َأِْٓوككِٕ  َِٔمٍْ ًَِٚجككاٌق َفزَِٙككٌٞ ًمَغككوه اَم بَْٚككَِل ٍْ َٗبَْٚكك

ًٌٚا  َْ لهوهٕم َِْو ِٕ ََٗكا ّْ لهوه ًِ ًٞ ََُْ٘ب ّي  ّي ًمَتَتاِبعَْٚ ًٌٚاؽَْٔضَْٙ لبٗاُ صإٌُ ِٕٔ  (1) زَسِل

    ٞ إؾت ا٫غاتغ اض   أُ اغترهاض ا٫ٌػاُ لمىإ  وٍاغابٛ لمتاساضك ، ٔالمحإ
 ٔزفع الك اضٚ ، ٔصهاٞ العبازا  الن وت شوتْ .

َځ لٻبٳٗسٴ)ٔ َٯ و٭رٯىٮٕزٳ بٯ ْٳ   ٭ ٗٯ ْٮ  ٭مٻ ٘ٵ ق٭مڃٜ المڃ ُٵ الٍٵبٳ ُځ : ٔ٭غ٭مڃي٭ صٻاه٭ ٔآلْ أٻ ٍ٭ت٭ا امثٯ
ٕٯ ٮ  ً٭ الٽى٭ َٮ آز٭ ّٮى٭ا ابٯ ِٮ ٛٻ الٽى٭اهځ ٖ٭كٽط٭ ٓٮ صٳمڃ ٖ٭كٽط٭ ٔ٭ ٛٳ  ٍ٭ َٯ الٽ ٳتٯ َځ وٳ ٗٯطٱ لٳمٽىٮ٤ٯوٳ ٕٯ ٮ خ٭ ٔ٭الٽى٭
ٛټ الٽى٭اهځ أٻصٻنٶ لٳمٽرٳػ٭ابٳ   .(2) (ٔ٭صٳمڃ

 ٥ٔبس وَ اغترساث  مًٕ وت باب التصكري بانتٕ  وت القطآُ وَ جّا :
 : إذكاٞ آٖا  القطآُ الن تصكط بانتٕ  . ا٧ٔؾت
 بؽت آٖا  التصكري بانتٕ .: صإٌُ الكمٛ ال اٌٗٛ 
 : صإٌُ ز٥ٟن ا٫ٌصاض وت آٖا  انتٕ  .ال ال ٛ 

                                                           

 .92غٕضٚ الٍػاٞ  (1)
 .48/119وػٍس ألتس  (2)
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 : صإٌُ وعاٌ٘ البؿاضٚ وت آٖا  انتٕ  .الطابعٛ 
 : صإٌُ وٍافع شكطانتٕ  وت اذتٗاٚ السٌٗا .ارتاوػٛ 
 : صإٌُ انتٍافع ا٧خطٖٔٛ لصكط انتٕ  .الػازغٛ 

التكٍٕٖٗٛ ٖسه  مٜ نعف لقس أخرب  آٖٛ البرث  َ صإٌُ وَ ا٫ضازٚ 
 إؾتاذتاجٛ لْ وع اذتىاه وغازضتْ السٌٗا وت كن غا ٛ ،  ٛٔو٦ظو ا٫ٌػاُ ،

 أُ تأت٘ الػا ٛ الن تٍقٺع وعّا قمتْ وع السٌٗا .
: صإٌُ شكط انتٕ  صكط ل٨ون ٔتطك لمّث ٔضاٞ كن فاُ ، صاه  الػابعٛ

ًَِم٘ل ال ُمؤْيل ٍْ تعاؾت ش َّ آ ّْ َْٙفَعْى َسِهكَم  َٙاأََُّٙٔا لههِشٙ ًََٗ ّْ ِسْكضي لهوهِٕ  ًَْ٘له ل ٍْ َٗال َأْٗالرمك ٍْ َْ َأ

 َْ َٛ َأَسكَزك ٍْ    *َفأ َْٗه٣َِم ٓمٍْ لْهَداِعضمٗ ْْ َٙكأُِْ ّْ َقْبىي َأ ّْ ًَا َصَطقَِْاك ٍْ ًِ َٗأَُِْفق ٘ل ًِ

ُخْضَُِِككٛ إيَهككٟ َأَدككٍى َقضيٙككٍب َفَأُفككُزَق  لهٌَْككْ٘تم فََٚق ككَ٘ي َصبِّ َهككْ٘ال َأُخْضَُِِككٛ فََٚق ككَ٘ي َصبِّ َهككْ٘ال أَ  

ّْ لهُقككاِهِشنَي  ّْ ًِكك ّْ ٙمككَؤخَِّض لهوهككٕم َُْفًغككا إيَسل َدككا١َ َأَدو َٔككا َٗلهوهككٕم َخككِبرٌي بٌَِككا    *ََٗأك كك ََٗهكك

َْ وَ أك ط شكط انتٕ  صن فطذاْ، ٔصان    َ أب٘ السضزاٞ صاه: ) (1) زَُعٌَْو ٘

 .(2)(ػسٓذ
انتٕ  ٔز٥لتّا ، ٔالٍػبٛ بؽت أمساٞ انتٕ  وت المغٛ : شكط أمساٞ ال اوٍٛ 

ٔبؽت أمساْٟ وت القطآُ  ىًٕ ٔخكٕم وٺمل ، فأمسا٣ٓ وت المغٛ أك اط ،  
 ٔوَ امساْٟ وت القطآُ :

ّْ ُمْ فٍَٞ ثمٍُ ، صاه تعاؾت ش ٚ: الٕفاا٧ٔه  ّْ ُمَضلٍب ثمٍُ ًِ ٓمَ٘ لههِشٜ َخَوَقل ٍْ ًِ

ّْ ََْوقٍَٞ ثمٍُ ٙمْدضيدم ّْ ٙمَتكَ٘فهٟ         ًِ ًَِٗكِْل ٍْ ًَك ًَ ثمٍُ ِهَتْبو غمك٘ل َأؽمكُزك ٍْ ثمكٍُ ِهَتل ُ٘مك٘ل ؽمكٚمً٘خا  ل ٍْ ِطْف

                                                           

 .11-9غٕضٚ انتٍافقُٕ  (1)
 .1/117ذمٗٛ ا٧ٔلٗاٞ  (2)
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َْ ًَ ًمغًٌَّٟ ََٗهَعوهل ٍْ َُْعِقو ٘ ّْ َقْبىم َِٗهَتْبو غم٘ل َأَد ََٗهكْ٘ َُكَض٠ إيْس   ٔصاه تعااؾت ش (1) زًِ

٢ََِلَٞ   َّ َكَفضمٗل لهٌَْ ٟ لههِشٙ ٍْ ََٗأْرَباَصٓمٍْ َٗسمٗق ٘ل ََْشلَب لْهَشضيٙقيَٙتََ٘فه َٓٔم َْ ٗمدم٘  .(2) زَْٙنضيبم٘

، لقاااس كااااُ ك ااااض صاااطٖـ ٖرتبكااإُ باااالٍيب ستىاااس    : انتٍااإُال ااااٌ٘ 
قاامٜ اهلل  مٗااْ ٔآلااْ ٔغاامي اهلل  مٗااْ ٔآلااْ ٔغاامي ٖٔتٕ سٌٔااْ ّٖٔسزٌٔااْ    

عٖاان  بػااْ ٔصتمااْ ، ٍٖٔتاااطُٔ وٕتااْ ، ٔإٌقٺاااع التبمٗااغ ، إش ٔضز وت التٍ     

ْي  ش ٌَِمكك٘ َْ َؽككاٌِْض ََُتككَضُبكم ِبككِٕ صَْٙككَب لْه إش صااالٕا تطقاإا بااْ انتاإ     (3) زأََْ َٙق ٘ه كك٘

ذتٲااٜ ّٖمااك فٗااْ كىااا ِمااك وااَ صبمااْ وااَ الؿااعطاٞ ظِااري ٔالٍابغااٛ، ٔإٌٲىااا )
 .(4) (ِٕ كأذسِي

 .(5) (صاه : انتٕ  {ضٖب انتٍُٕ  } َ ابَ  باؽ وت صٕلْ )
الصٙ ٖكُٕ فْٗ صبظ انتإ  ، ٔبم ا     : ا٧جن : ٔبمٕغ ا٧ٔاُال الث 

صااه : غاألت كعبااپ  اَ      َ ابَ  باؽ ) ا٧جن ٖػتسه انت٦ٟكٛ ، كىا ٔضز
 .(6)زوكاٌاپ  مٗاپشضفع إزضٖؼ 

فقاه : كاُ  بساپ تقٗاپ ضفع لْ وَ العىن الكاحل وا ضفع ٧ِن ا٧ضأ وت 
مٗاْ  ىماْ ، فاغاتأشُ ضباْ صااه :      ظواٌْ ، فعحب انتمك الصٙ كااُ ٖكاعس    

، اٟصُ ل٘ آت٘  بسك ِصا فأظٔضٓ ، فأشُ لْ ، فٍعه صاه : ٖاا إزضٖاؼ ،   ضب
فع ٧ِن ا٧ضأ ، صاه : ٔوا أبؿطٯ ، فذٌْ ضفع لك وَ العىن الكاحل وا ٥ ض

 . مىك

                                                           

 .67غٕضٚ  افط  (1)
 .50غٕضٚ ا٧ٌ اه  (2)
 .50غٕضٚ ا٧ٌ اه  (3)
 .6/38الكؿف ٔالبٗاُ  (4)
 .9/312السض انتٍ ٕض  (5)
 .57غٕضٚ وطٖي  (6)
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 صاه إٌ٘ ومك .
 .صاه : ٔإُ كٍت ومكاپ

 صاه : فذٌ٘  مٜ الباب الصٙ ٖكعس  مْٗ  ىمك .
ط واَ أجما٘ ٧ظزاز ؾاكطاپ    خصاه : أفا٦ تؿا ع إؾت وماك انتإ  ، فٗا٤      

 .ٔ بازٚ
صااه : صاس  مىات ،     (1){لَ ٤ٖخط اهلل ٌ ػااپ إشا جااٞ أجماّا    }صاه انتمك 

جٍاذاْ ، فكاعس باْ إؾت الػاىاٞ     ٔلكٍْ أطٗب لٍ ػ٘ ، فرىماْ انتماك  ماٜ    
: ٖا ومك انتٕ  ، ِصا  بس تق٘ ، ٌيب ضفع لْ وَ العىن الكاحل واا ٥  فقاه

شلاك ، فاغاتأشٌت ضبا٘  مٗاْ ، فمىاا      ٖطفع ٧ِن ا٧ضأ ، ٔإٌا٘ أ حابين   
بؿطتْ بصلك ، غألين ٧ؾ ع لْ إلٗاك لتا٤خط لاْ واَ أجماْ; لٗاعزاز ؾاكطاپ        

 .(2) (ٔ بازٚ
لبٗااُ أُ انتإ  متإز لمباسُ ، ٔإٌقٺااع  اَ  اامل         اهلا٦ك :  :الطابع 

أذساپ ٖٺى٠َ  ٍس وٕتْ ٧ٌْ ِمك ٔاٌقٺع أمثطٓ ، ٔكصا وَ  ٜالسٌٗا، فىَ غتؿ
، ٔفٗاْ ز إٚ ل٬غاتعساز لمىإ  ،     ٖطٖس أُ ٍٖتقي وَ ؾدل ٖٔبمغْ وٕتْ 
 .ٔالتٕانع وت السٌٗا الن تٍقٺع باهل٦ك

ٔصس ٔضز  وازٚ )ِمك( وت القطآُ ئاٌ٘ ٔغتؽت وطٚ ، وٍّا مث٦مثٛ بم ا   
 شِمكز ؿتعٍٜ انتٕ  :

ْْ لًْضمٌك ََٓوَم هََْٚػ هَٕم ََٗهٌز َٗهَٕم أ ْخٌت َفؤََا ُِْقكفم ًَكا َُكَضَن َٗٓمكَ٘      ش: صاه تعاؾت ا٧ٔؾت إي

ْْ ًٌُِا ََُضَن َٗإي ْي  ّي َفؤَمٌَا لهجُّو َجا ْْ َكاََُتا لثَِْتَْٚ ّْ هََٔا ََٗهزٌ فَِي ْْ َهٍْ َٙل  َكاُم٘ل  َٙضيثمَٔا إي

                                                           

 .11غٕضٚ انتٍافقُٕ  (1)
 . 6/469السض انتٍ ٕض  (2)
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ًَ٘ٝ صيَدككاال ََُِٗغككا١ً َفِووككُشَكضي ًِْجككىم ْْ َُِنككوُّ٘ل َٗلهوهككٕم ِبل ككىِّ  إيْخكك ّم لهوهككٕم َهل ككٍْ َأ ّي ٙمَبككِّٚ َْٚٚ َسككغِّ لْهككأ َُج

١ٍْٛ َِْوٌٍٚ  .(1) زَؽ

ٍَِٞ: صاه تعاؾت ش ال اٌٗٛ ّْ بَِّٚ ّْ ََٓوَم َْ َِْٚٔوَم ًَ  .(2) زِه

َسُتٟ إيَسل ََٓوَم صاه تعاؾت شٔضز خبكٕم ٖٕغف  مْٗ الػ٦ً ،:  ال ال ٛ

 ّْ ّْ َبْعزِِٖ َصعم٘الق ْوتمٍْ َه  .(3) زَْٙبَعَح لهوهٕم ًِ

ٔلعن فْٗ إؾااضٚ إؾت إٌقٺااع ٔظاضٚ الاٍيب ٖٕغاف  مٗاْ الػا٦ً ٔبساٖاٛ        
 اغتهعاب بين إغطاٟٗن وت وكط.

ًََٗكا َأَْٓولَِْكا   ٔصس ٖطز ل   اهل٦ك وت القطآُ ؿتعٍٜ العصاب ، صااه تعااؾت ش  

 َْ ّْ َقْضٍَٙٞ إياله هََٔا ًمِكِشصمٗ َْٚٔكا    ٜ ال ٍااٞ ، صااه تعااؾت ش   ٔؿتعٍا (4) زًِ ّْ ََْو ك كىُّ ًَك

 ٍْ ََيي َٗلإليْكَضلَي *َفا  .(5) زََْٗٙبَقٟ َٗدْٕم َصبَِّم سمٗ لْهَذ

ََُ٘ههٟ َعَعٟ ِفٛ لََْصضي هِٚمْفِغَز ٖٔأت٘ ؿتعٍٜ ال ػاز ، صاه تعاؾت ش َٗإيَسل 

َٗٙمِْٔوَم لْهَشْضَخ َٗلهُِْغَى َٗلهوهٕم ال ٙمِشبُّ  َٚٔا   .(6) زلْهَفَغاَرِف

وَ وٍافع ، ادتٕاب ٌعاي ، لبٗااُ ذهإضٓ وت     ٕ ِٔن لتعسز أمساٞ انت
آٖا  القطآُ ٔوت  امل ا٧ل ا  ٔز٥لتّاا  ماٜ انتعااٌ٘  ماٜ ضتإ اذتقٗقاٛ أٔ       

 الاظ .

                                                           

 .176غٕضٚ الٍػاٞ  (1)
 .42غٕضٚ ا٧ٌ اه  (2)
 .34غٕضٚ  افط  (3)
 .208غٕضٚ الؿعطاٞ  (4)
 .27 -26غٕضٚ الطلتَ  (5)
 .205غٕضٚ البقطٚ  (6)
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كط القطآُ ٔالػٍٛ بانتٕ  ، كىا أُ انتٕ  شاتْ ٖصكط بٍ ػْ ، ٖٔس ٕ فٗصٲ

ز وطٚ ٔاذسٚ وت القاطآُ بقٕلاْ   َوم  لهٌَْكْ٘تِ ًَلمتسبط وت واِٗتْ ، ٔصس ٔضز شكط ش

َْتعاؾت ش ٌَِْ٘ت لههِشٜ ٗمكَِّى ِبل ٍْ ثمٍُ إيَهٟ َصبِّل ٍْ ُمْضَدعم٘  .(1) زق ْى َٙتََ٘فهاك ٍْ ًََوم  لْه

 ٔومك انتٕ  ِٕ  عضاٟٗن ٔوعٍآ بالعربٖٛ الصٙ ٖػا س اهلل. 

 احلعني )ع( ظٍد شجبة أً٘ اجلٕخ
ٛ لماّحطٚ  ال الث واَ ؾاعباُ واَ الػاٍٛ الطابعا      وتلقس أؾطصت ا٧ضأ 

، إش غطٲ بْ لٗ بت ٌّخ ا٫ق٦ح ٔالعسه ب٥ٕزٚ ا٫واً اذتػؽت  مْٗ الػ٦ً 
ِٕٔ الصٙ اختاض لاْ اغاي اذتػاؽت ،     اهلل قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي ضغٕه

 ٔأشُ  بعظ انت٤ضخؽت باغي ذػَ ٔذػؽت وَ  ري ٥ً التعطٖاف ، ٖصكطٓ ٔ
وت أشٌْ الٗىٍاٜ ، ٔأصااً وت أشٌاْ الٗػاطٝ ،     ْ ٔآلْ ٔغمي الٍيب قمٜ اهلل  مٗ

ٔ) َ ابَ  باؽ ٔ ل  ٍْ وت الًٕٗ الػابع كبؿؽت ، ٔكصا  اَ اذتػاَ أٙ   
 ٔالكبـ شكط الهأُ . (2)شبس  ٍْ  قٗقتؽت كىا وت غٍَ الٍػاٟ٘(

 لتكُٕ غٍٛ  ٍس انتػمىؽت إؾت ًٖٕ القٗاوٛ.
قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔضٔٝ الرتوصٙ  َ أٌؼ بَ والك غ٠ن ضغٕه اهلل 

ٔغامي أٙ أِان بٗتاك أذاب إلٗاك ، صااه اذتػاَ ٔاذتػاؽت ، ٔكااُ ٖقإه           
 ل اطىٛ أز ٘ ل٘ ابين فٗؿىّىا ٖٔهىّىا إلْٗ.

ٔ ٍْ قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي أٌْ صاه وت اذتػَ ٔاذتػؽت : المّي اٌ٘ 
 .(3)اذبّىا فاذبّىا ٔأذبب وَ عتبّىا

  مٗاْ ٔآلاْ ٔغامي ٔوعاْ     ٔ َ أب٘ ِطٖطٚ : خطد ضغإه اهلل قامٜ اهلل  
اذتػَ ٔاذتػؽت ِصا  مٜ  اتقْ ِٔصا  اتقْ ، ِٕٔ ٖم ي ِص وطٚ ، ِٔصا وطٚ 

                                                           

 .11غٕضٚ الػحسٚ  (1)
 .3/76غٍَ الٍػاٟ٘  (2)
 . 1/116ا٫غتٗعاب وت وعطفٛ ا٧قراب  (3)
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ذتٜ اٌتّاٜ إلٍٗاا ، فقااه : واَ أذبّىاا فقاس أذابين ، ٔواَ أبغهاّىا فقاس           
 أبغهين.

ٔصاه قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغامي واَ أذاب اذتػاَ ٔاذتػاؽت أذببتاْ ،       
أزخمْ ادتٍٛ ، ٔواَ أبغهاّىا أبغهاتْ    ٔوَ أذببتْ أذبْ اهلل ٔوَ أذبْ اهلل 

 .ٔوَ أبغهتْ أبغهْ اهلل ، ٔوَ أبغهْ اهلل أزخمْ الٍاض
ٔ غمي ٔآلْ ضصي صاه أٌ٘ لعٍس ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ أ َ ظٖس بَ ٔ)
ٔ ٔآلْ  م٘ ٔفاطىٛ ٔاذتػَ ٔاذتػؽت فقاه ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ  إش وطٲ

 .(1)(غمي أٌا ذطب نتَ ذاضبّي غمي نتَ غانتّي
 ٔضٔضٝ جابط بَ  بس اهلل  َ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي أٌْ صاه :

وَ أضاز أُ ٍٖاط إؾت غٗس ؾباب أِن ادتٍٛ غٕٝ  ٗػٜ ٔعتٜٗ، فمٍٗاط إؾت 
 .(2)اذتػؽت بَ  م٘

ًََٗكا َخَوْقكتم   لقس أخرب اهلل  ع ٔجن  َ  ماٛ خمال الٍااؽ بقٕلاْ تعااؾت ش     

ُّ َٗلإليُػَ إياله  ْيلْهِذ ، ٔتبؽت بع ٛ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي (3)زهَِْٚعبمزمٗ

ٔا٧شٝ الصٙ ٥صآ واَ الك ااض واع تاعاذي انتعحاعا  باؽت ٖسٖاْ أُ حتقٗال         
 العبازٚ وت ا٧ضأ ٖمعً الكرب ٔا٧وط بانتعطٔب ٔالٍّ٘  َ انتٍكط.

كتب اهلل  ع ٔجان انتإ   ماٜ كان إٌػااُ ، ٔلٍاا وت وكاٗبٛ فقاس          لقس

َْضغٕه اهلل أغٕٚ ٔوٕ اٛ ، صاه تعاؾت ش ًَِّٚتم٘ ًٌَِّٚت َٗإئُُمٍْ   .(4)زإيَُُم 

أتٗت  ماٜ  ىاط باَ ارتٺااب ِٔإ       ٔ َ ا٫واً اذتػؽت بَ  م٘ صاه :
فقاه   مٜ انتٍرب فكعس  إلْٗ فقمت اٌعه  َ وٍرب أب٘ ٔاشِب إؾت وٍرب أبٗك

                                                           

 .13/219ابَ  ػاكط / تأضٖذ زوؿل  (1)
 .1/12البّٗق٘ / لباب ا٧ٌػاب  (2)
 .56غٕضٚ الصاضٖا   (3)
 .30غٕضٚ العوط  (4)
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 ىط مل ٖكَ ٧ب٘ وٍرب ٔأخصٌ٘ ٔأجمػين وعْ فحعمت أصمب ذكٜ بٗسٙ 
 . فمىا ٌعه اٌٺمل ب٘ إؾت وٍعلْ

 .ٔاهلل وا  مىٍْٗ أذس : فقمت ، فقاه ل٘ وَ  مىك  
 .ٖا بين لٕ جعمت تغؿاٌا: صاه 

صاه فأتٗتْ ٖٕوا ِٕٔ خاه ؿتعأٖٛ ٔاباَ  ىاط بالبااب فطجاع اباَ  ىاط        
 .ٔضجعت وعْ 
 .س فقاه مل أضك فمقٗين بع

فقمت ٖا أوري انت٤وٍؽت إٌ٘ ج٠ت ٔأٌت خاه ؿتعأٖٛ ٔاباَ  ىاط بالبااب    
فطجع ابَ  ىط ٔضجعت وعْ فقاه أٌت أذل با٫شُ وَ ابَ  ىط ٔإفتا أٌبت 

 .(1)وا تطٝ وت ض٣ٔغٍا اهلل مثي أٌتي
 واشا  مٜ ٖعٖس بَ وعأٖٛ لٕ تطك اذتػؽت ٔمل ٖكطِْ  مٜ البٗعٛ.

( لمّحطٚ أٖاً 35( وَ شٙ اذتحٛ وَ الػٍٛ )25وت ) ٔلس ٖعٖس بَ وعأٖٛ
  ىاُ بَ   اُ ، فماي ٖػاىع واَ ضغإه اهلل قامٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ ٔغامي         

ا٫غا٦ً   ذازٖث الٍبٕٖٛ الن تسه  مٜ  كىٛ اذتػؽت ٔ اٗي وٍعلتْ وت٧ا
 ٔلعًٔ ذبْ ٔ سً وعازاتْ ، ٔلكٍْ ٥بس ٔأُ مسعّا وَ الكرابٛ .

ضجب وَ الػٍٛ الػتؽت وَ اهلحطٚ تٕؾت ٖعٖس ( وَ ؾّط 15ٔوت الًٕٗ )
ٔ ىاط ٖعٖاس آٌاصاك    ، اذتكي بعس أبْٗ وعأٖٛ الصٙ ِٕ با٧قن وَ الٺمقااٞ  

 ( غٍٛ.34)
، ٔ سً ا٧ِمٗٛ الؿدكٗٛ لْ ، ٔوٍّا ٔأِن البٗتوع ٔجٕز الكرابٛ  

 إقطاضٓ  مٜ أخص البٗعٛ وَ اذتػؽت.
الٍ اط الاصَٖ أبإا  ماٜ     ٔمل ٖكاَ لٗعٖاس ِىاٛ إ٥ بٗعاٛ     صاه ابَ ا٧مثاري :  

غتربٓ ؿتٕ  وعأٖاٛ، ٔكتابااپ آخاط قاغرياپ      (2)وعأٖٛ بٗعتْ، فكتب إؾت الٕلٗس
                                                           

 .14/176تاضٖذ زوؿل  (1)
 ِٕٔ الٕلٗس بَ  تبٛ بَ أب٘ غ ٗاُ ، ٥ٔٓ  ىْ وعأٖٛ  مٜ انتسٍٖٛ. (2)
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فْٗ: أوا بعس فدص ذػٍٗاپ ٔ بس اهلل بَ  ىط ٔابَ العبري بالبٗعٛ أخصاپ لٗؼ فْٗ 
 ضخكٛ ذتٜ ٖباٖعٕا، ٔالػ٦ً. 

 فمىا أتآ ٌع٘ وعأٖٛ فاع باْ ٔكارب  مٗاْ ٔبعاث إؾت واطٔاُ باَ اذتكاي       
فس آ. ٔكاُ وطٔاُ  او٦پ  مٜ انتسٍٖٛ وَ صبن الٕلٗس، فمىاا صاسوّا الٕلٗاس    
كاُ وطٔاُ غتتماف إلٗاْ وتكاضِااپ، فمىاا ضأٝ الٕلٗاس شلاك وٍاْ ؾاتىْ  ٍاس          
جمػاْٟ، فبمغ شلك وطٔاُ فاٌقٺع  ٍْ ٔمل ٖعه وكاضواپ لْ ذتٜ جاٞ ٌعا٘  

ٞ الٍ اط،  وعأٖٛ، فمىا  اي  مٜ الٕلٗس ٦ِكاْ ٔواا أواط باْ واَ بٗعاٛ ِا٥٤       
اغتس ٜ واطٔاُ فمىاا صاطأ الكتااب ؿتإ  وعأٖاٛ اغارتجع ٔتاطذي  مٗاْ،          

 ٔاغتؿاضٓ الٕلٗس كٗف ٖكٍع.
: أضٝ أُ تس ِٕي الػا ٛ ٔتأوطِي بالبٗعٛ، فذُ فعمٕا صبمت وٍّي  صاه 

ٔك  ت  ٍّي، ٔإُ أبإا ناطبت أ ٍااصّي صبان أُ ٖعمىإا ؿتإ  وعأٖاٛ،        
ّي بٍاذٗٛ ٔأ ّط ارت٦ب ٔز ا إؾت فذٌّي إُ  مىٕا ؿتٕتْ ٔمثب كن ضجن وٍ

ٌ ػْ، أوا ابَ  ىط ف٦ ٖطٝ القتاه ٥ٔ عتب أُ ٖم٘  مٜ الٍاؽ إ٥ أُ ٖسفع 
 إلْٗ ِصا ا٧وط   ٕاپ.

ًٱ ذاسثٱ، إؾت        فأضغن الٕلٗس  بس اهلل بَ  ىاطٔ باَ   ىااُ، ِٔإ  ا٦
اذتػؽت ٔابَ العبري ٖس ِٕىا، فٕجسِىا وت انتػحس ِٔىا جالػاُ، فأتاِىا 

 ٛ مل ٖكااَ الٕلٗااس ظتمااؼ فّٗااا لمٍاااؽ فقاااه: أجٗبااا ا٧وااري. فقااا٥:   وت غااا
اٌكطب، ا٩ُ ٌأتْٗ. ٔصاه ابَ العبري لمرػاؽت: واا تاطآ بعاث إلٍٗاا وت ِاصٓ       

 الػا ٛ الن مل ٖكَ ظتمؼ فّٗا 
فقاه اذتػؽت: أ َ أُ طا ٗتّي صس ِمك فبعث إلٍٗا لٗأخصٌا بالبٗعٛ صبن  

 أٌا وا أ َ  ريٓ، فىا تطٖس أُ تكٍع أُ ٖ ؿٕ وت الٍاؽ ارترب. فقاه: ٔ
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صاه اذتػؽت: أكتع فتٗاٌ٘ الػا ٛ مثي أوؿ٘ إلْٗ ٔأجمػّي  مٜ الباب  
ٔأزخن  مْٗ. صاه: فذٌ٘ أخافْ  مٗك إشا زخمت. صاه: ٥ آتْٗ إ٥ ٔأٌا صازض 

 .(1) مٜ ا٥وتٍاع
 .ٖٔعمي وطٔاُ أُ ك٦وْ لٗؼ قرٗراپ ، ٔلكٍْ ٖطٖس ال تٍٛ

، ٔز إٚ لمػامي التىعا٘    ٔاصعٛ كطب٦ٞ لٕاٞ مثإضٚ وت ذقإو ا٫ٌػااُ    
 ٔضفظ اذتكي الاامل انتدالف لمقٕاٌؽت ٔا٧ طاب ا٫غ٦وٗٛ.

واَ   28ال ٕضٚ ، إفتا خطد إؾت وكاٛ وت   اذتػؽت  مْٗ الػ٦ًٔمل ٖٺمب 
َ واَ ؾاّط شٙ اذتحاٛ    وضجب وَ الػٍٛ الػتؽت لمّحطٚ ٔبق٘ فّٗا إؾت ال ا

بهعٛ أٖاً ٔذٍٗىا  مي أِن الكٕفٛ بأُ ا٫واً اذتػاؽت  مٗاْ   أضبعٛ أؾّط ٔ
الػ٦ً اوتٍع  َ بٗعٛ ٖعٖس ٔأٌاْ أكاطٓ  ماٜ تاطك انتسٍٖاٛ ، ٔوت خٺاط  ماٜ        
ذٗاتْ وت وكٛ قاض  كتب ض٣غاّٟي ٔضجا٥تّي تكن الْٗ ٖس ٌْٕ لمقسًٔ 

 . ٌكٕقّا وٕجٕز ٔمثابت ، ٔبعظ ( كتاباپ150ٔصاه بعهّي أٌّا )، إلّٗي 
إصبااه  َ  ىْ وػمي بَ  قٗن غا رياپ ٧ِان الكٕفاٛ الاصٙ ضآٝ     فبعث اب

 .بالتأٖٗس لمرػؽت  مْٗ الػ٦ً االٍاؽ  مْٗ كتا ا  لٗتعّسٔ
أُ ٍٖعه  مٜ ِا١ٌ بَ  طٔٚ ٔأوط اذتػؽت  مْٗ الػ٦ً وػمي بَ  قٗن )

انتطازٙ، ٍٖٔاط إؾت اجتىاع الٍاؽ  مْٗ، ٖٔكتب إلْٗ خبربِي، فقسً وػامي  
ٔأتتْ الؿٗعٛ، فأخص بٗعتْ، ٔكتب إؾت اذتػؽت: إٌ٘ صسوت الكٕفٛ وػتد ٗاپ، 

بالااس ٕٚ  ئاٌٗااٛ  ؿااط أل اااپ -إؾت أُ كتباات إلٗااك  -الكٕفااٛ، فباااٖعين وااٍّي 
، فعحن القسًٔ، فذٌْ لٗؼ زٌّٔا واٌع. فمىا أتآ كتااب وػامي أ اص    الػطٖٛ

، فحاٞ  ضغن أِن الكٕفاٛ إلٗاْ باسٖٕاُ فٗاْ     (2)الػري ذتٜ اٌتّٜ إؾت ظبالٛ
 .(3)(ٞ و٠ٛ ألفأمسا

                                                           

 .2/151الكاون وت التأضٖذ  (1)
 ظٮبالٛ : ٔكاٌت  اوطٚ ٔاغعٛ انتاٞ . (2)
 . 8/130شتتكط تاضٖذ زوؿل  (3)
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مل تكَ ٍِاك تكافٕٞ وت وعطكٛ كطب٦ٞ إش كاُ  سز جٗـ ٖعٖاس مث٦مثاؽت   
ألف ، ٔوٍّي وَ صاه اُ  سزِي أك ط وَ نعف ِاصا العاسز ، وت الٕصات    
الصٙ كاُ فْٗ  سز أقراب اذتػؽت ضتٕ واٟٛ ٔكإٌا ضتٕ متػاىاٟٛ ٔلكاَ   

باَ   ت طو ٔاٌػرب  سز وٍّي بعس بمٕ ّي وقتان وػامي باَ  قٗان ِٔاا١ٌ     
  طٔٚ ، ٔوٍّي وَ  ازض لٗمٛ  اؾٕضاٞ ٔصس أشُ هلي اذتػؽت  مْٗ الػ٦ً.

 لقس وٍعت مثٕضٚ اذتػؽت وَ التىازٙ ٔالت طٖط بأذكاً ا٫غ٦ً.
ٔاختمااف وت  ااسز أقااراب اذتػااؽت  مٗااْ الػاا٦ً ٖاإً كااطب٦ٞ ٔلكااَ  

( 32راك باَ  باس اهلل ، )  ( ٔبْ ضٔاٖٛ أب٘ شتٍف  َ الها 72انتؿّٕض ِٕ )
 .( ضجال40ٛٔ) ٛوٍّي خٗال

( واٍّي وػامي باَ    26ٔكاُ بٍٕ ِاؾي وَ شضٖٛ أب٘ طالاب ٔوإالّٗي )  
  قٗن.

ٔذتااٜ  ٍااسوا جعحااع اذتااط بااَ ٖعٖااس الطٖاااذ٘ باذتػااؽت  مٗااْ الػاا٦ً  
 ٔضكبْ،  طأ  مْٗ اذتػؽت  مْٗ الػ٦ً أوٕضاپ :

 : أُ ٖطجع وَ ذٗث أتٜ . ا٧ٔه
 : الصِاب إؾت ٖعٖس .ال اٌ٘ 
مثغط وَ مثغٕض انتػمىؽت ٖاسافع فٗاْ  اَ ا٫غا٦ً ،      : انتغازضٚ إؾتال الث 

 ٔتٍقٺع وػألٛ جتّٗعٓ جٗؿاپ نس ٖعٖس .
ٔ َ أٌؼ بَ  مْٗ الػ٦ً ٥ ٖطٖس غ ك السواٞ ،  ٔكاُ ا٫واً اذتػؽت

غمي ٖقإه إُ اباين   ٔٔآلْ مسعت ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ اذتاضث صاه )
ؾاّس شلاك واٍكي    ِصا ٖعاين اذتػاؽت ٖقتان باأضأ ٖقااه هلاا كاطب٦ٞ فىاَ         

 .(1) (فمٍٗكطٓ

                                                           

 .1/121ا٫قابٛ وت وعطفٛ الكرابٛ  (1)
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فدطد أٌؼ بَ اذتاضث إؾت كطب٦ٞ ، فقتن وع اذتػؽت ، ٔصاه بعهاّي  
اذتااسٖث وطغاان ، ٔوؿاإّض الطجااالٗؽت صااالٕا بااأُ لااْ قااربٛ ٔشكااطٔٓ وت     

  .لػكَ ٔابَ وٍسٓ ٔأبٕ ٌعٗي ٔ ريِيالكرابٛ وٍّي ابَ ا
لقس كاُ خاطٔد اذتػاؽت  مٗاْ الػا٦ً إؾت وكاٛ مثاي إؾت العاطاو ضغاالٛ         

، ٔز ٕٚ لت بٗت أذكاً الؿطٖعٛ ، ٔجعن وٕنٕ ٗٛ لمكرابٛ ٔأِن لمػمي 
 البٗت آٌصاك وت تٍكٗب ارتمٗ ٛ ؿت٦ك التقٕٝ.

 لبْٔٛ آٌخ اٌجحش ٚاٌدػبء
ٌَِْ٘تٖبعث صٕلْ تعاؾت ش الس اٞ لٺٕه العىط ز انتػمىؽت  مٜ ك ىُّ َُْفٍػ َسل٢ِقَٞ  لْه

الػإٞ ، ِٔان تا٦ٔٚ آٖاا  الاس اٞ       ٛٔإصرتاٌْ بالطظو الكطٖي ، ٔقطب وٗت
 نتغ طٚ وت الك٦ٚ تٍ ع العبس وت طٕه  ىطٓ ، ادتٕاب ٌعي .أالطجاٞ ٔغ٤اه 

ٔٲ) د  بس اهلل بَ جع ط بٍتْ، فد٦ بّا. صاه  َ اذتػَ بَ اذتػَ صاه: ظ
 .اذتػَ: فمقٗتّا، فقمت: وا صاه لك

٘   صالات  ٛ   : صااه لا ، أٔ أواط ت اعاؽت بااْ،    ، إشا ٌاعه باك انتإ     : ٖاا بٍٗا
، غابراُ اهلل ضب العاطف العااٗي،     فقإل٘: ٥ إلاْ إ٥ اهلل اذتماٗي الكاطٖي    

 . (1) (اذتىس هلل ضب العانتؽت
ِٔن قتكَ القإه بقاإٌُ ِٔإ : كان آٖاٛ صطآٌٗاٛ تبعاث  ماٜ الاس اٞ ،          

ٔضز  َ الٍيب قمٜ اهلل  مٗاْ   صسادتٕاب ٌعي ، ِٕٔ وَ شخاٟط القطآُ ، ٔ
 .(2) (لكنٲ آٖٛ  ّط ٔبٺَ ٔلكن ذطب ذسٲ ٔوٺمعٔآلْ ٔغمي أٌْ صاه )

ٔغمي أٌْ صاه: إ إُ القطآُ أٌاعه  ماٜ   ٔآلْ  َ الٍيب قمٜ اهلل  مْٗ )ٔ
غبعٛ أذطب، لكن آٖٛ وٍّا  ّط ٔبٺَ ٔلكن ذسٲ وٺمع ٖٔطٔٝ لكن ذطب 

 .(1) (ذسٲ ٔلكن ذسٲ وٺمع

                                                           

 .8/292شتتكط تأضٖذ زوؿل  (1)
 .2/93الكؿف ٔالبٗاُ  (2)
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، أوا باطٍّا فّٕ تأٖٔماّا ، أواا وعٍاٜ اذتاس فّإ       ل اّأ اِط ا٩ٖٛ ِٕ 
  مٜ ٔجٕٓ :

 : لكن ذطب وٕنٕع ٖتعمل بْ.  ا٧ٔه
 : لكن ذطب وٍتّٜ وت اذتكي .ال اٌ٘ 
 :  وعٍٜ ٔز٥لٛ اذتطب.ال الث 
 : وقساض ا٧جط ٔال ٕاب .الطابع 

 : بعث اذتطب القطآٌ٘  مٜ العىن بأذكاوْ .ارتاوؼ 
ٔأمثاط قتٍاع ا٫ٌػااُ  اَ جتاأظ اذتاس ، ٔ اَ        : لمرطب وعٍاٜ  الػازؽ 

ًََٗا لْهشََٚاٝ  لهزَُُّْٚا إياله ًََتاعم الٺغٗاُ ٔالغطٔض ، لصا أختتىت آٖٛ البرث بقٕلْ تعاؾت ش

 ز.لْهغمضمٗصي

ٔوا ٖكتب فْٗ وَ ال إاب  ، أوا انتٺمع فانتطاز وٍْ وا ٖكؿف وَ وعاٌْٗ 
 .الصٙ ٍٖريٓ لمتال٘ ٔالػاوع لمرطبٔالهٗاٞ 
 وٕاضز الس اٞ وت آٖٛ البرث ٔجٕٓ: ٔوَ

: إخباض ا٩ٖٛ  اَ ذمإه انتإ  ز إٚ لماس اٞ ٫ضجاٟاْ ، لاٗؼ         ا٧ٔه
 لصا  السا ٘ بن لغريٓ أٖهاپ وَ أِمْ ٔأقرابْ ٔانت٤وٍؽت .

ز ِٕٔ وَ الكم٘ انتؿكك ، ٔوَ َسل٢ِقَٞ : شكط  آٖٛ البرث ل   شال اٌ٘ 

 ٔوطتبٛ اذت٦ٔٚ أٔ انتطٔضٚ . وعاٌْٗ التباَٖ كىا وت انتصاو اذتمٕ ٔانتط ،
ٔاغااتٗ اْٟ تاواااپ ، ٔا٩خااطٚ  ا: الااس اٞ نتهااا  ٛ ا٧جااط وت الااسٌٗال الااث 

 كاو٦پ.

 (ع)ِؼجصاد ِٛظى 

                                                                                                                                                

 .1/46ت ػري البغٕٙ  (1)
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ٛ إيْعَضل٢ِٚىَ إيْس َدا١َٓمٍْ َفَقاَي صاه تعاؾت ش ٟ ُِْغعَ آَٙاٍت بََِِّٚاتٍ َفاْعأيْ بَِِ َِْٚا ًمَ٘ع ََٗهَقزْ آَُ

ْم إيُِّٛ ََ َْْ٘  .(1) زظ َُِّم َٙاًمَ٘عٟ ًَْغشمً٘صلهَٕم ِفْض

ٌْ      وعحعٚ العكا صااه تعااؾت ش   ا٧ٔؾت : َٛ ثمْعَبكا َفكَأْهَقٟ ََْقكاٖم َفكِيَسل ِٓك

 . (2)زًمِبنٌي

ْْ َأْهقي ََْقكانَ ٔوت صٕلْ تعاؾت ش  َِْٚا إيَهٟ ًمَ٘عٟ َأ صااه اباَ    ،(3)زََٗأَْٗس

 باؽ : العكا أٔه آٖا  وٕغٜ ٔكاٌت وَ آؽ ادتٍٛ ، طٕهلا  ؿطٚ أشضع 
بٺاإه وٕغااٜ ، صكااس باااب فط اإُ فااألقٜ  مٗااْ ال ااعع ، فؿاااب فدهااب 

 (4)بالػاإاز اغااترٗاٞ وااَ صٕوااْ ، فكاااُ فط اإُ أٔه وااَ خهااب بػاإاز    
ٔوعحعٚ  كا وٕغٜ وكاذبٛ لْ ، ٔصس نطب بّا البرط ا٧لتط لٍٗ طد لْ 

 رب وٍْ .انتاٞ ٖٔع

لْعو ْم وعحعٚ بٗاأ الٗس  ٍسوا غتطجّا وَ جٗبْ ، صاه تعاؾت ش ال اٌٗٛ :

ّْ لهُضِْٓب ّْ نَْٚضي عم١ٍ٘ َٗلمٌْمٍْ إيهََْٚم دََِاَسَم ًِ  .(5)زََٙزَن ِفٛ دَِْٚبَم َُْدضمْز بََْٚنا١َ ًِ

 الٺٕفاُ. ال ال ٛ :
 ادتطاز . الطابعٛ :

 القىن . ارتاوػٛ :
 اله ازع . الػازغٛ :
 السً. الػابعٛ :

                                                           

 .101غٕضٚ ا٫غطاٞ  (1)
 .107غٕضٚ ا٥ طاب  (2)
 .117غٕضٚ ا٥ طاب  (3)
 .2/7الٍكت ٔالعُٕٗ  (4)
 .32غٕضٚ القكل  (5)
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وعحعٚ غٍؽت القراط ٌٔقال العضا اا  إبات٦ٞ لقإه فط إُ        ال اوٍٛ :
ٖاٛ ، ٔذٍٗىاا   ٔكاُ الٍيب قامٜ اهلل  مٗاْ ٔآلاْ ٔغامي ٖاس ٕ لقاطٖـ باهلسا      

ٕا وت صتن الكرابٛ ز ا  مّٗي لٗؼ بػٍؽت وٕغٜ  مٗاْ الػا٦ً ، إفتاا    أغطف
ٚٳ الٽع٭ت٭بػٍؽت ٖٕغف إش ) ٛٳصٻٍ٭ت٭ فٳ٘ ق٭مٻا ّٮايٲ أٻٌٯاخځ     (1)ى٭ ْٳ المڀ ٖ٭قټٕهٮ فٳ٘ صټٍٮٕتٳا ّٯٰطا  ؾ٭

ٛٻ   َ٭ أٻبٳ٘ ض٭بٳٗع٭ا ّٮي٭ أٻٌٯخځ  ٭ٗٲاف٭ بٯ ًڂ المڀ ِٳؿ٭ا َ٭  ٛٻ بٯ ّٮيٲ أٻٌٯخځ غ٭مٻى٭ ٕ٭لٳٗسٳ المڀ َ٭ الٽ ٕ٭لٳٗس٭ بٯ الٽ
ٔ٭طٽأٻت٭كٻ  ٭مٻٜ وٮ ّٮيٲ اټؾٯسٮزٯ  َٯ الٽىٮ٤ٯوٳٍٳؽت٭ المڀ ّٮيٲ أٻٌٯخځ الٽىٮػٯت٭هٯع٭ ٳؽت٭ وٳ ّٮيٲ المڀ ه٭ط٭ المڀ

ّځيٯ غٳٍٳؽت٭ كٻػٳٍٳ٘ ٖٮٕغٮف٭ ٗٯ ّ٭ا  ٭مٻ  .(2)(اجٯع٭مٽ
اٌؿقاو البرط ا٧لتط بهطب وٕغٜ لْ بالعكا لٗعرب وٕغٜ  التاغعٛ :

 ٔبٍٕ اغطاٟٗن.
لقس اوتٍع فط ُٕ ٔانت٨ وَ صٕوْ  َ التكسٖل بٍبٕٚ وٕغٜ  مْٗ الػ٦ً 

ٗاْ الػا٦ً طالبااپ    وع زت٠ْٗ بانتعحعا  ٔجتم٘ آٖٛ العكا ٔمل ٖكَ وٕغاٜ  م 
 لمركي ٔالػمٺاُ ، فمٕ آوَ فط ُٕ بطغالٛ وٕغٜ لبق٘ وت ومكْ ٔ طؾْ.

 فأضغن اهلل  ع ٔجن  مّٗي انتٺط ئاٌٗٛ أٖاً بمٗالّٗا هتا أزٝ إؾت الٺٕفاُ 

                                                           

 انتطاز ق٦ٚ العؿاٞ ٔالعتىٛ  مىٛ المٗن ، ٔصٗن ال مث ا٧ٔه وَ المٗن. (1)
بعاسوا تٮىػا٘. ٔكااُ     ٭ت٭ى٭اٛ ا٫بان، ِٔإ ضجٕ ّاا واَ انتط اٜ       ٔالعتىٛ :  تىٛ ا٫بان  

ا٧قىع٘ ٖقٕه: بْ مسٹٗت ق٦ٚ الع٭ت٭ى٭ٛ. مثي ك ط شلك ذتٜ صالٕا: أ تي٭ الطجنٮ بالؿ٘ٞ، 
 .1/192/ كتّطٚ المغٛ إشا أبٺأ بْ

ٔغامي أٌاْ صااه: ٥ٖغمبٵاٍكي ا٧ اطاب  ماٜ اغاي        ٔآلْ قمٜ اهلل  مْٗ ٔضٔٙ  َ الٍيب 
ٖٮعٯات٭ي  ا٦ب ا٫بان. صٕلاْ إفتاا       ٔإفتاق٦تكي العؿٳاٞ، فذُ امسّا وت كتاب اهلل العٳؿاٞ، 

ٖٮعٯتي  ٦ب ا٫بن وعٍآ: ٥تػىٲِٕا ق٦ٚ الع٭ت٭ىٛ; فذُ ا٧ طاب الصَٖ عتمبُٕ إبمّي إشا 
: قا٦ٚ   أ تىٕا أٙ زخمٕا وت ٔصت العتىٛ، غ٭ىٵِٕا ق٦ٚ الع٭ت٭ىٛ، ٔمسٲاِا اهلل وت كتابْ

 .1/250/ تّصٖب المغٛ  ا٧ طابكىا مسٲاِا  العٳؿاٞ، فػ٭ىٶِٕا كىا مساِا اهلل، ٥
 .1/269ظاز انتعاز  (2)
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َْ َٗلْهَذكَضلَر َٗلْهق ٌُكَى َٗلهُنكَفاِرَع      ، ٖٔسه  مْٗ صٕلْ تعاؾت ش ْٚٔيٍْ له َُّ٘فكا َفَأْصَعوَِْا ََْوك

ًًْ٘ا ًمْذضيًِنَيَٗ ٍََت َفاْعَتْلَبضمٗل ََٗكاُم٘ل َق  .(1)زلهزََُ آَٙاٍت ًمَفُق

لقس أزضك صًٕ فط ُٕ أُ ِصا الٺٕفاُ  قٕباٛ ٔز إٚ لمّساٖاٛ ، ِٔان     
كاُ وٕغٜ صس أٌصضِي بأٌْ عتن بكي انتٺط انتػتىط ٔالٺٕفاُ ، ا٧صطب ٌعي، 

ً   فقس ٔضز  َ ابَ  باؽ أٌْ ) فط إُ الٺٕفااُ    صاه : أضغان اهلل  ماٜ صإ
ِٕٔ انتٺط فقالٕا : ٖا وٕغٜ ازع لٍا ضباك ٖكؿاف  ٍاا انتٺاط ، فٍا٤وَ لاك       
ٌٔطغن وعك بين إغطاٟٗن ، فس ا ضبْ فكؿاف  اٍّي ، فأٌبات اهلل هلاي وت     

 .(2)(تمك الػٍٛ ؾ٠ٗاپ مل ٍٖبتْ صبن شلك وَ العضع ٔالك٨
إش تتكف أضأ وكط ٔالػٕزاُ ِٕٔ ومك فط ُٕ آٌصاك بارتكإبٛ ،  

ٖ ٕا نتٕغٜ ٔمل ٖأشٌٕا لبين إغطاٟٗن بارتطٔد إفتا قااضٔا أك اط ذاجاٛ     فمي
إلااّٗي لتػاادريِي لمعىاان وت العضا ااا  ٔاذتااطث ٔاذتكاااز ، ٔالكااٍا ا  
انتكاذبٛ لمعضا ٛ ٔانترتؾرٛ  ٍّا ، ٔخسوٛ انتٍاظه ، فمي ٖكاَ آه فط إُ   

 ٖعىمُٕ بال ٦ذٛ إفتا ِ٘ ٔ ٗ ٛ بين إغطاٟٗن.
ُ ، ٔضآٔا وعحعٚ أخطٝ نتٕغاٜ  مٗاْ الػا٦ً    لقس  ىط ال طح آه فط ٕ

ِٔ٘ ٔصعت ِٺٕه ا٧وٺاض ٔوٍع اغتىطاض ٔظٖازٚ الٺٕفاُ بس اْٟ ، ٔ ٍسوا 
ضآٔا ٔفطٚ الٍاتخ العضا ٘ صالٕا : ِصا وا كٍا ٌتىٍٜ ، ٔاوتٍعإا  اَ إوهااٞ    

 ٔ سِي نتٕغٜ ،  ٍسٟص أضغن اهلل  ع ٔجن  مّٗي ادتطاز .
( ، ِٔاا٘ ذؿااطٚ LOCUSTAالعمىاا٘ )ٔادتااطاز كتااع جااطازٚ ٔا٥غااي 

وّاجطٚ شا  نطأٚ ٔتسوري ، ٔادتطاز وَ أؾّط ا٩فا  الن تغعٔ الٍااتخ  
العضا ٘ وٍص القسً ، ٔحتااضب ا٫ٌػااُ وت صٕتاْ ٔ صاٟاْ ، ٔلمحاطاز آ٥ب      
ا٧ٌاإاع ٔوااَ واإاطَ ادتااطاز الكاارطأٙ الػاإزاُ ٔادتعٖااطٚ العطبٗااٛ ،     

                                                           

 .133غٕضٚ ا٥ طاب  (1)
 .2/190السض انتٍ ٕض  (2)
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ٔاهلحطٚ ، ٔصٺع وػافا  طٕٖمٛ ٔلمحطاز الكرطأٙ القسضٚ  مٜ الٺرياُ 
 وع قغط جػي ادتطازٚ.

كي وت الًٕٗ وع اجتآ الطٖس ،  150ٔقتكَ ٧غطاب ادتطاز أُ تٺري نتػافٛ 
 بٗهٛ وت وسٚ  ىطِا. 300ٔتهع ادتطازٚ الٕاذسٚ 

ٔتٍأه ادتطازٚ الٕاذسٚ كن ًٖٕ ؿتقساض ٔظٌّا ِٕٔ  طاواُ تقطٖباپ ، ٔإشا 
تّمك وااا ٖعااازه أكاان ضتاإ مث٦مثااٛ آ٥ب ذاانٲ غااطب قااغري وت ستاان فاٌااْ ٖػاا 

 ؾدل.
 ٔ جتتّاااس الاااسٔه ٔا٧ؾااادام وت فاااادتطاز تّسٖاااس ل٨واااَ الغاااصاٟ٘ ، 

ه فط ُٕ كابت٦ٞ ، ٔلٍٗغل  ماّٗي فاطذّي الاصٙ جااٞ     وكافرتْ، ٌٔعه بآ
بػبب ز اٞ الطغٕه وٕغٜ ٔتاأوؽت ِااضُٔ بعاس تعّاسِي لاْ باا٧شُ لابين        

آفاٛ ادتاطاز إٌاصاض ٔضلتاٛ     إغطاٟٗن بارتطٔد وَ وكاط ، ٔقتكاَ القإه أُ    
ل ط ُٕ ٔصٕوْ ٔلبين إغطاٟٗن ، إش أٌْ ٔالٺٕفاُ بطظر زُٔ ٦ِك فط إُ  

 ٔجٍٕزٓ وت البرط  طصاپ.
أٙ أُ اهلل  ع ٔجن ٖبتمّٗي بانتكاٟب العاوٛ  ٍسوا ظتراسُٔ بؿاطاٟط   
الٍحاٚ وَ اهلمكٛ العاوٛ ، ٔاصرتاُ جرٕزِي باضازٚ البٺـ كىاا وت ذتإو   

اغطاٟٗن وع أٌْ وت ا٧قن صس ٔ س وٕغٜ  مْٗ الػ٦ً  فط ُٕ ٔجٍٕزٓ لبين
 مٜ ا٫شُ بّصا ارتطٔد ، ٔا٧قن أٌّي ٥ عتتاجُٕ وَ فط ُٕ ا٫شُ فّي 
أذطاض وػتهع ُٕ ٔلٗػإا  بٗاساپ ، إش كااُ أٔه واَ صاسً واٍّي إؾت أضأ       
وكط ِٕ الٍيب ٖٕغف  مْٗ الػ٦ً لتتغؿٜ الربكٛ أجٗاه بين إغاطاٟٗن، إش  

ـي     الٍيب ٖعقٕب ٔأبٍا٣ٓ ، ٔوت التٍعٖن ش جاٞ بعسٓ أبٕٓ ََٗصَفكَع َأَبَْٙ٘كِٕ ََْوكٟ لْهَعكْض

ّْ َقْبكىم َقكْز َدَعؤََكا َصبِّكٛ َسقًّكا ََٗقكْز             ََٗخضُّٗل هَٕم عمُذًزل ََٗقاَي َٙاَأَبكِت َٓكَشل َُْأٗيٙكىم صمكَْٙكاٜ ًِك

ّْ لْهَب ّي ََٗدا١َ ِبل ٍْ ًِ ّْ لهغِّْذ َّ ِبٛ إيْس َأْخَضدَِِٛ ًِ ّْ َبْعكِز   َأْسَغ ْزٗي ًِك
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ُْ َصبِّككٛ َهِ ٚككٌف هٌَِككا ََٙؾككا١م     َّ إيْخككَُِ٘ٛ إي ِِْٚككٛ ََٗبككْٚ ْم َب ْْ َُككَظَغ لهُؾككَْٚ ا َأ

 .(1)زإيُُٕم ٓمَ٘ لْهَعِوٍٚم لْهَشِلٍٚم

ٔ ٍسوا جاٞ  أغطاب ادتطاز أزضك آه فط ُٕ أٌْ ٖأت٘  مٜ ِصا العضع 
ْ  فّطِٕا اؾت وٕغٜ الٕفري الصٙ مل ٖطٔا و مْ ك طٚ ،ٔكأٌّي  مٜ وٕ س وع

 مْٗ الػ٦ً ٔصالٕا لْ أزع لٍا ضبك ٖكؿاف  ٍاا ادتاطاز ، فٍكاسو بٍبٕتاك      
 ٌٔػتحٗب لٺمبك وت إضغاه بين إغطاٟٗن وعك .

فس ا وٕغٜ  مْٗ الػ٦ً اهلل  ع ٔجن فكؿف  ٍّي أفإاد ادتاطاز ،    
ٔلٗؼ وَ الػّن إٌكطافّا  َ ظضٔع ٔئاض ك ريٚ ، ٔلكٍْ ز اٞ الٍيب كمٗي 

ٔا٫غتحابٛ وَ  ٍس اهلل  ع ٔجن ، لٗ ٕظ انتػمىُٕ با٫غتحابٛ لقٕلاْ   اهلل

 .(2)زلْرْمُِ٘ٛ َأْعَتِذْب َهل ٍْتعاؾت ش

ٖٔطٝ آه فط ُٕ ٔبٍٕ إغطاٟٗن ِصٓ انتعحعا  فٗعزاز بٍٕ إغطاٟٗن إقتاٌاپ  

ّْ آيي     ٤ٖٔوَ بعظ آه فط إُ لاصا ٔضز وت التٍعٖان ش    ٌّ ًِك ََٗقكاَي َصدمكٌى ًمكؤًِْ

 َْ َْْ٘ ّْ ِفْض ْْ َٙق َ٘ي َصبِّٛ لهوهٕم ََٗقْز َدا١َك ٍْ ِباْهبََِِّٚاِت ًِ ًَ َأ َْ َصدم َْٙلتمٍم إيََإَُم أََُْقتمو ٘

ُْ لهوهَٕ  ْْ َٙم  َفاِرًقا ٙمِقْبل ٍْ َبْعضم لههِشٜ َِٙعزمك ٍْ إي ِْٕٚ َكِشبمٕم َٗإي ْْ َٙم  َكاِسًبا َفَعَو َصبِّل ٍْ َٗإي

ّْ ٓمَ٘ ًمْغ  .(3)زضيٌ  َكُشلٌبال َِْٔٙزٜ ًَ

ٔوا إقتاُ آغٗا بٍت وعاذي ظٔجٛ فط ُٕ ٔصٗاوْ بتعصٖبّا ٔصتمّا ، ٔشكط 
 و٤وَ آه فط ُٕ ظٔجٛ فط ُٕ وت القطآُ وَ باب انت اه ٔلٗؼ اذتكط .

                                                           

 .100غٕضٚ ٖٕغف  (1)
 .60غٕضٚ  افط  (2)
 .28غٕضٚ  افط  (3)
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ٔنتا قطب اهلل  ع ٔجن جاٟرٛ ادتاطاز  اَ آه فط إُ ٔواا تبقاٜ واَ       
وا ِٕ كافٍٗا فمَ  صس بق٘ لٍاظضٔ ّي صالٕا نتٕغٜ كىا ٔضز  َ ابَ  باؽ )

 . (1) (٤ٌوَ لك ، ٔلَ ٌطغن وعك بين إغطاٟٗن
ِٔن كاٌت ِصٓ ا٩ٖا  التػع صبن ذازمثٛ الػرطٚ ٔإغ٬وّي أً بعسِا، 
ادتٕاب ِٕ ال اٌ٘ ، فبعس تمك اذتازمثٛ ٔض٣ٖٛ فط ُٕ ٔصٕوْ نتعحعٚ العكاا  
ٔخؿٗتّي وٍّا ٔ مٜ فط ُٕ وَ وٕغٜ  مْٗ الػ٦ً باأُ ٖطغان وعاْ باين     

ن ٔأخص قتاطمْ إؾت أُ جرس بٕ سٓ ، فأضغن اهلل تعاؾت ِصٓ ا٩ٖا  ، إغطاٟٗ
 ٔإغ٦ً الػرطٚ وعحعٚ أخطٝ نتٕغٜ  مْٗ الػ٦ً  .

فأضغن اهلل  اع ٔجان  ماّٗي القىٲان ِٔإ الاسبا فأخاص ٖأكان واا تطكاْ           
 ادتطاز، ٍٖٔ ص إؾت انتدعُٔ وٍْ .

اه ٔانتطاز وَ القټىن ِٕ ذؿطا  قغريٚ لٗؼ هلا أجٍراٛ تعذاف باضتا   
  اٗىٛ ، ٔعتتىن :

 : أ٥ٔز ادتطاز هتا مل تٍبت أجٍرتْ بعس .  ا٧ٔه
 : الربا ٗث . ال اٌ٘
 : قغاض القطاز ٖٔػىٜ اذت ىاُ. ال الث
  .(2): القټىن ِٕ الػٕؽ الصٙ غتطد وَ اذتٍٺٛ ،  َ ابَ  باؽ الطابع

ٔضٔٙ أُ وٕغٜ صٗن أٌْ صٻى٭ن الطأؽ ، إش ٌ ص إؾت مثٗابّي ٔأوت٦  وٍْ )
بعكآ إؾت ك ٗب أِٗن فهطبْ فاٌتؿط كمْ صى٦پ وت وكط ، مثي إٌّي صالٕا  وؿٜ

 .(3) (ازع وت كؿف ِصا فس ا ٔضجعٕا إؾت طغٗاٌّي ٔك طِي
ٔ َ ستىٲس بَ كعب القط ٘ صاه : غألين  ىاط باَ  باس الععٖاع  اَ      ) 

 ا٩ٖا  التػع،
                                                           

 .4/291السض انتٍ ٕض  (1)
 . 3/84احملطض الٕجٗع (2)
 . 3/84احملطض الٕجٗع (3)



  293 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 205معامل اإلميان / ج      

 ،فقمت : الٺٕفاُ ٔادتطاز ٔالقىن ٔالها ازع ٔالاسً آٖاا  و كا٦      
 وٕغٜ ٖٔسٓ ٔالٺىؼ ٔالبرط.ٔ كا 

 . فقاه  ىط : ٔأٌا أ طب إُ الٺىؼ إذساَِ
صاه ستىٲس بَ كعب : إُ ضجن وٍّي كاُ وع أِمْ وت فطاؾاْ ٔصاس قااض    

 . ذحطَٖ
 . ٔإُ انتطأٚ وٍّي لقاٟىٛ ختتبع ٔصس قاض  ذحطاپ 
 . ٔإُ انتطأٚ وٍّي ل ٘ اذتىاً ٔإٌّا تكري ذحطاپ 

ِكصا مثيٲ ز اا خبطٖٺاٛ فّٗاا أؾاٗاٞ هتاا       فقاه  ىط : كٗف ٖكُٕ ال قْ إ٥ڀ
كاٌت اټقٗبت لعبس الععٖع بَ واطٔاُ ؿتكاط ذاؽت كااُ  مّٗاا واَ بقاٖاا آه        
فط ُٕ فأخطد وٍّا البٗهاٛ وؿاقٕصٛ )صٺعااپ( ٔإٌّاا ذتحاط ٔأخاطد ادتإظٚ        

 . وؿقٕصٛ ٔإٌّا ذتحط ٔإخطد أؾبآ شلك وَ ال ٕاكٛ ٔإٌّا ذتحاضٚ
ا ذتحاضٚ. فعمٜ ِصا القٕه ٖكإُ  ٔأخطد زضاِي ٔزٌاٌري ٔفمٕغاپ ٔإٌّ 

 ا٩ٖا  ؿتعٍٜ الس٥٥  ٔانتعحعا .
 .(1) (ٔصاه بعهّي : ِ٘ ؿتعٍٜ آٖا  الكتاب.

ٍِٔاك فطو بؽت حتٕه بعظ ال اكّاٛ ٔالٍقإز إؾت ذحاط ٔباؽت الٺىاؼ      
ضٔٝ ؾعبٛ  َ  ىطٔ بَ وطٚ  َ  بس اهلل بَ غمىٛ  َ ق ٕاُ بَ  ػاُ )

 . : تعاه٭ ذتٲٜ ٌػأه ِصا الٍيبانتطازٙ : إُ ّٖٕزٖاپ صاه لكاذبْ 
فقاه ا٩خط : ٥ تقن ٌيب ٧ٌْ لإ مساع قااض  لاْ أضبعاٛ أ اؽت فأتٗاآ         

ٗٳٲٍ٭ا ٴ}فػأ٥ٓ  َ ِصٓ ا٩ٖٛ  ٞ٭اٖ٭ا ٴ ب٭ ٍ٭ا وٮٕغ٭ٜ تٳػٯع٭  ٗٯ ٞ٭ات٭  . (2){ٔ٭لٻقٻسٯ 
٥ تؿطكٕا باهلل ؾ٠ٗاپ ٥ٔ تقتمٕا الٍ ؼ :  ٔغمئآلْ فقاه قمٜ اهلل  مْٗ 

الن ذطً اهلل إ٥ڀ باذتل ٥ٔ تعٌٕا ٥ٔ تاأكمٕا الطباا ٥ٔ تػارطٔا ٥ٔ ـتؿإا     

                                                           

 .8/76الكؿف ٔالبٗاُ لم عميب  (1)
 .101غٕضٚ ا٫غطاٞ  (2)
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بالربٝٞ إؾت غامٺاُ لٗقتماْ ٥ٔ تػاطصٕا ٥ٔ تقاصفٕا احملكاٍٛ ٥ٔ تٕلإا ٖإً        
 .(1)(ٔ مٗكي خاقٛ وت الّٕٗز أُ ٥ ٖتعسٔا وت الػبت.  العذف،

 بَ  ػاُ أ ٦ٓ ِٕ الكراب٘ ق ٕاُ بَ  ػاه . ٔانتقكٕز وَ ق ٕاُ
ٔواااه الااطاظٙ وت ت ػااريٓ إؾت الٕجااْ ا٧خااري أ اا٦ٓ خبكاإم ا٩ٖااا    
التػعٛ ، ٔصاه )ٔوت ت ػري صٕلْ تعاؾت شتػع آٖا  بٍٗا زأصٕاه أجٕزِا وا 

 .(2) ضٔٙ  َ ق ٕاُ بَ  ػاه (
 ٔوع ا٫خت٦ب وت وعٍٜ القڀىن فاُ ادتىع بؽت ا٧صٕاه خبكٕقاْ ٖاسه  
 مٜ أٌْ ِحي  مٜ ستكإه اذتٍٺاٛ بعاس زٔغاّا ٔذكاازِا ٔإذطاظِاا وت       
البٕٗ  ٔ ٍإا أُ احملكإه الػإٍٙ قااض ؿتاأوَ فماي ٖمت تإا إؾت ٔ اسِي         

 نتٕغٜ .
فأضغن اهلل  مّٗي القىن : ِٕٔ الػٕؽ الصٙ غتطد ٔ َ ابَ  باؽ )

ٍّا وَ اذتٍٺٛ ، فكاُ الطجن غتطد باذتٍٺٛ  ؿطٚ أجطبٛ إؾت الطذا ف٦ ٖطز و
ب ٦مثٛ أص عٚ ، فقالٕا و ن شلك ، فكؿف  اٍّي فاأبٕا أُ ٖطغامٕا وعاْ باين      

 .(3) (إغطاٟٗن
لقس كاُ فط ُٕ ٔصٕوْ ٖبتمإُ باالب٦ٞ ٔالهاطض ٖٔكااض ُٕ واَ أجان       
زفعْ، مثاي ٖمحاأُٔ إؾت وٕغاٜ لٗاس ٕ اهلل هلاي ، فريفعاْ اهلل ، ِٔان كاإٌا         

        ٕ اب ٥ ، ٔلكاٍّي  ٖإٍُ اٌقٺااع ِاصٓ ا٩ٖاا  ٔواا فّٗاا واَ الهاطض ، ادتا
ذطٖكُٕ  مٜ  سً الت اطٖط بالٗاس العاوماٛ ا٫غاطاٟٗمٗٛ ، إش أُ وكااٌعّي      
تتعٺن ٔأضانّٗي تكبس بٕضاپ ، فمٗؼ وَ  سز كاب وَ ال ٦ذؽت  ٍسِي ، 
ٰٞ بارتسوٛ انتٍعلٗٛ ، ٔجمب انتاٞ واَ   ٔكاُ بٍٕ إغطاٟٗن ٖقٕوُٕ ضجا٥پ ٌٔػا

 الٍّط.
                                                           

 .8/76الكؿف ٔالبٗاُ لم عميب  (1)
 .10/143ت ػري الطاظٙ  (2)
 .4/290السض انتٍ ٕض  (3)
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ٔشتازع الٍػاٞ ، ٖٔقٕوُٕ بتٍاٗف الطجاه لمطجاه ، ٔالٍػاٞ وت البٕٗ  
 الٺطو العاوٛ ، ٔإ تاز آه فط ُٕ  مٜ اذتٗاٚ الط ٗسٚ ٔالرتب ٔصمٛ العىن .

 ٍس فط ُٕ إش مسع ٌقٗال نا سع واَ    ٔكاُ وٕغٜ  مْٗ الػ٦ً ٖٕواپ )
ٌّط فقاه : ٖا فط ُٕ وا تمقٜ أٌت ٔصٕوك وَ ِاصا الها سع  فقااه : ٔواا     

 .(1)( ػٜ أُ ٖكُٕ  ٍس ِصا اله سع
أٙ أُ فط إُ ٥ ٖعماي بااالعجط ٔأُ ذطكاٛ ا٧ؾااٗاٞ ٔأقإا  ٔأفعاااه     
اذتٕٗاُ صس تسه  مٜ أواضا  ، ٔتكُٕ إؾاضا  ٧وٕض صازوٛ ، ٔمل عتىان  
قإ  الها سع ِاصا ، ٔصاس ٖقاااه أُ وكاطاپ أخاص  الكتاباٛ ٔالطغاي وااَ         

 3000العطاو ، ٔقاض باوكاُ ال طا ٍٛ تسَٖٔ الٕصاٟع ٔا٧ذساث وٍص  ااً  
ز ، ٔلٗؼ وت ِصا التأضٖذ وا ٖسه  مٜ  طو فط ُٕ انتمك ، ٔ بٕض صبن انت٦ٗ

بين إغطاٟٗن ، ٔلكَ القطآُ مل ٖصكط تأضٖذ ِصٓ الٕاصعٛ الهاضبٛ وت التأضٖذ 
 (  اٟمٛ وَ ال طا ٍٛ تعاصبت  مٜ ذكي وكط.30خاقٛ ٔأُ )

و.ً ،  3200كىا تقػي العكٕض وٍّا العكط العتٗل ٖٔبسأ ذإال٘  ااً   
ا٧ٔؾت ٔال اٌٗٛ ، ٔوَ أبطظ ومٕكّا انتمك )وٍٗا( ٔ اقىتّا ٖٔؿىن ا٧غطٚ 

وٍف ٔتػىٜ )وَ ٌ ط( وت ستافاٛ ادتٗاعٚ وت الٕصات اذتاناط ٔتقاع جٍإب      
 ( كي ِٔ٘ ا٩ُ صطٖٛ قغريٚ باغي صطٖٛ )وٗت ضٍِٗٛ( .19القاِطٚ بٍرٕ )

( و.ً ، ٖٔؿااىن 2780مثااي  كااط السٔلااٛ القسقتااٛ ٖٔبااسأ ذاإال٘ غااٍٛ )
لطابعٛ ٔارتاوػٛ ٔالػازغاٛ ، ٔواَ أباطظ ومٕكّاا )ظٔغاط(      ا٧غط ال ال ٛ ٔا

 ِٕٔ قاذب أٔه ِطً وت وكط ، ٔوٍّي )خٕفٕ(.
( و.ً ٖٔؿااىن 2281مثااي  كااط ا٫نااىر٦ه ا٧ٔه وااَ ذاإال٘ غااٍٛ )

ا٧غااط بتعاصااب  ا٧غااط الػااابعٛ ٔال اوٍااٛ ٔالتاغااعٛ ٔالعاؾااطٚ ، ٔتٕالاات    

ََُٙاَم ، صاه تعاؾت شالعكٕض َّ لهُِاؼيَُِْٗوَم ل  .(1)زُمَزلٗيه َٔا بَْٚ

                                                           

 .4/290السض انتٍ ٕض  (1)
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ٔبٍٗىاااا ٍٖتااااط بٍااإ إغاااطاٟٗن ارتاااطٔد واااَ أضأ وكاااط غااادٲطِي آه  
فط ااإُ لاااسٔؽ ٔذكااااز اذتٍٺاااٛ ٔالؿاااعري ، ٔ طناااّا وت ا٧غااإاو ،    
ٔإزخاااض ال اااٟظ وت انتعاااف بٺااطو خااعُ أوٍٗااٛ إ تاااز بٍاإ إغااطاٟٗن  مااٜ  

 بصه ادتّس فّٗا .
كااااز ٔارتكاااب صاااالٕا ٔنتاااا أطىاااأُ آه فط ااإُ إؾت صتااااح وٕغاااي اذت

نتٕغااٜ : لااَ ٌطغاان وعااك بااين إغااطاٟٗن ، ٦ٖٔذاا  أُ بااين إغااطاٟٗن مل    
ٖػااعٕا جباااس وت صتااان وٕغااٜ  مٗاااْ الػااا٦ً خباا٦ب ك ااااض صاااطٖـ الاااصَٖ    
ضأٔا وعحاااعا  الاااٍيب ستىاااس قااامٜ اهلل  مٗاااْ ٔآلاااْ ٔغااامي ٔواااع ِاااصا      
 عواإا  مااٜ صتمااْ وت فطاؾااْ ؿتااا ٖ ٗااس القٺااع، فمااٗؼ وااَ تااطزز  ٍااسِي ،   

عااااْ ، ٧ُ صطٖؿاااااپ ِااااي أِمااااْ    وااااٍّي إخااااطاد انتاااا٤وٍؽت و   ٔمل ٖٺمااااب

 .(2) زََٗأُِشْص َِْؾريَََُم لََْقَضِبنَي، لصا صاه تعاؾت شٔ ؿريتْ

 ثني اٌسظٛي ٚاٌطبغٛد
ٔكاٌت وكط تك ط فّٗا ت ط ا  ٌّط الٍٗن ، إش تقٕوت ذهاضتّي بٍّاط  

ػااضٓ  الٍٗن ٔاذتٗاٚ به افْ ، ِٕٔ غط اذتٗااٚ ٔالعىااضٚ ٔصٗان إختاص الٍٗان و     
 6650ومُٕٗ غٍٛ ، ِٕٔ أطٕه أٌّاض الكطٚ ا٧ضنٗٛ ، ٔطٕلْ  30اذتال٘ صبن 

كي ٖٔكب وت البرط ا٧بٗظ انتتٕغط ، ٖٔقع وت صاضٚ افطٖقٗا ، ٔضافسٓ الٍٗن 
% واَ  85ا٧بٗظ ، ٔالٍٗن ا٧ظضو الاصٙ ٍٖباع واَ أمثٕٗبٗاا ، ٖٔكإُ ٌػابٛ       

ك اطٚ ِٺإه   زتىٕع واٞ ٌّط الٍٗن وت الكاٗف  ماٜ ضتإ ارتكإم بػابب      
 ا٧وٺاض ، ٔتقن ِصٓ الٍػبٛ ك رياپ وت فكٕه الػٍٛ ا٧خطٝ .

                                                                                                                                                

 .140غٕضٚ آه  ىطاُ  (1)
 .104غٕضٚ آه  ىطاُ  (2)
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ّْ ٖٔسه وا ٔضز وت التٍعٖن ذكاٖٛ  َ فط ُٕ ش ََٗٓشِِٖ لَََُْٔاصم َُْذضيٜ ًِ

 مااٜ ارتمحاااُ ارتاضجااٛ وااَ الٍٗاان ٔالاان جتااطٙ حتاات صكااط   (1) زَُْشِتككٛ

 فط ُٕ ، إش كاُ صكطٓ  مٜ جٍا  ٔبػاتؽت .
 .(2)ن أٙ ذٕل٘ ، ٔوت صبهن ٔومك٘ ٔصٗن انتطاز وَ حت

ٛ ٔمل ٖطز ل   ش ّْ َُْشِتك ز وت القاطآُ إ٥ وت ا٩ٖاٛ أ ا٦ٓ هتاا ٖاسه      ًِ

 مٜ الٍعي العاٗىٛ الن كاُ ٖتىتع بّا فط ُٕ ، ٌعي ٍِاك ؾٕاِس ك ريٚ وت 
ِصا العواُ بأُ تبٍٜ القكٕض  مٜ ن اب أٌّاض ٔ ريا   ٗث جتس القكط 

أٔ مث٦مثٛ أٔ ٖكإُ  ماٜ انتااٞ بأ ىاسٚ ، لٗكإُ واَ       عتٗط بْ انتاٞ وَ جّتؽت 
الؿٕاِس  مٜ ا٫ حاظ وت ٔقف القطآُ لقٕه فط ُٕ أ ٦ٓ  ، إش تسه  مٜ 
اٌ طاز فط ُٕ بالعىاضٚ ٔغط ا٧ٌّاض ، ٔكىا كإٌا ٖػدٲطُٔ  ؿطا  آ٥ب 
الطجاااه لبٍاااٞ ا٧ِطاوااا  ، فّااي ٖػاادطٌّٔي لؿاال ا٧ٌّااط ٔفاال ارتااطاٟط    

 ٔارتٺط الن ٖطٖسُٔ.
ِٔن كاُ بٍٕ إغطاٟٗن هتَ كاُ ٖػدط وت ؾل ا٧ٌّط ، ادتٕاب ٌعي ٧ٌْ 

 فطع ال ٦ذٛ .
لقاااس كااااُ آه فط ااإُ وٺى٠اااٍؽت باااأُ ا٩فاااٛ الااان تاااأتّٗي ٖٔاااس ُٕ     
وٕغااٜ اهلل  ااع ٔجاان لكؿاا ّا تكؿااف ٔلااَ تعاإز إلااّٗي ، ِٔاإ ذحااٛ       
 مااّٗي ، ٔلكااٍّي ذٍٗىااا ٖكاان ا٧وااط إؾت إوهاااٞ ٔ ااسِي لااْ بااأخطاد         

قتتٍعاااإُ ٧ُ الؿاااامن ٖكااااٗب العكااااب ا٫صتكااااازٙ     بااااين إغااااطاٟٗن  
ٔا٫جتىااا ٘  ٍااسِي ، إش تتعااصض  مااّٗي ا٫غااتساوٛ بااصا  الااٍعي ٔك ااطٚ    

 ارتسً ، فٗبتمّٗي اهلل بآٖٛ أخطٝ أؾس وٍّا أٔ و مّا .

                                                           

 .51غٕضٚ العخطب  (1)
 .12/99أٌاط الكؿف  (2)
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لقاااس كااااُ إبااات٦ٞ آه فط ااإُ القىااان إش٥٥پ هلاااي ٔتعكااارياپ لكااا ٕ        
ٔجاان  ااٍّي  ال ااطح ٔانتااطح الااصٙ ٖعٗؿاإُ ، ٔ ٍااسوا قااطفّي اهلل  ااع      

فتٍ ػاإا الكااعساٞ ، ٔ ااازٔا إؾت ذػااَ اهل٠ٗااٛ ٔانتاّااط فااأبت٦ِي اهلل  ااع    
 ٔجن باله ازع .

فكاٌاات تق ااع  مااٜ الؿاادل وااٍّي ، ٔصااس تقااع وت فىااْ  ٍااسوا ٖااتكمي   
 ااَ ابااَ  باااؽ صاااه : مل ٖكااَ ؾاا٘ٞ أؾااس  مااٜ    أٔ تهااطبْ وت ٔجّااْ ٔ)

آه فط ااإُ واااَ الهااا ازع ، كاٌااات تاااأت٘ القاااسٔض ِٔااا٘ تغمااا٘ فتمقااا٘     
 . (1) ( ػّا فّٗا ، فأٔضمثّا اهلل بطز انتاٞ ٔال طٝ إؾت ًٖٕ القٗاوٛأٌ

فااااابت٦ِي اهلل  ااااع ٔجاااان بكاااارئضٚ ا٧ٌّاااااض زواااااپ ، فّط اااإا إؾت    
 .(2) فط ُٕ ٔؾكٕا إلْٗ )فقاه : ٔعتكي صس غرطكي (

  ٔ ا٧وااااط الٺاااااض٢ فاكااااسٔا لااااْ أٌااااْ لااااٗؼ وااااَ الػاااارط ٔالتدٗاااان 
ض كمااّا ، كىااا زبٲ إؾت واااٞ ، إفتااا ِاإ أوااط ٔاصعاا٘ ٖتغؿااٜ ا٧ٌّااا ٔاحملكاإض

ا٩باااض هتااا مل ٖكااَ وتكاا٦پ بٍّااط الٍٗاان ٔفطٔ ااْ ، ٔأخااربٔٓ أٌّااي ظتااسُٔ     
ضاٟرااٛ الااسً وت انتاااٞ ، ٔز اإا فط اإُ لمتأكااس وااَ اذتاااه بٍ ػااْ ، ٔكاااُ    
الػااارط وٍتؿاااطاپ وت وكاااط لاااصا جااااٞ وٕغاااٜ  مٗاااْ الػااا٦ً بآٖاااٛ العكاااا   

حاااعٚ ٔالػااارط ، لٗتحماااٜ هلاااي ٔلااابين إغاااطاٟٗن صاااإٌُ التبااااَٖ باااؽت انتع  
 ٌٔعه القطآُ لٗدمس ِصا القإٌُ إؾت ًٖٕ القٗاوٛ .

 ٍسٟص تسخن فط ُٕ بٍ ػاْ ٔغاأه وٕغاٜ  مٗاْ الػا٦ً أُ ٖاس ٕ اهلل       
لٗكؿف  ٍّي السً ، ٔوت ِصا الػ٤اه إصطاض وَ فط ُٕ أواً انت٨ وَ صٕوْ 

                                                           

 .4/293السض انتٍ ٕض  (1)
 .1/158ت ػري ابَ اب٘ ذايف  (2)
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 (1) زَْْوٟأََُا َصبُّل ٍْ لََباذتاجٛ ٔالهعف ، ٔأٌْ لٗؼ ضباپ أٔ إهلاپ ، ٔأُ صٕلْ ش

 تسا ٜ ٔاٌكؿف بٺ٦ٌْ  مٜ ضتٕ وتعسز وع  ّٕض كن آفٛ ٔب٦ٞ . 
 ٔفْٗ وػاٟن :

: ا٫ٌصاض ل ط ُٕ ٔصٕوْ ، ٔواَ ا٫ حااظ وت ٌبإٚ وٕغاٜ  مٗاْ       ا٧ٔؾت
الػ٦ً ، أٌْ مل ٖٺمب إضغاه بين إغطاٟٗن وعْ إ٥ بعس أُ  ّط  الرباِؽت 

ََٗقاَي ُ ٌ ػْ ، وت التٍعٖنشٔانتعحعا  ارتاضصٛ  مٜ ٖسٓ ، ٔؿترهط وَ فط ٕ

ّْ َصبِّ لْهَعاهٌَِنَي ْم إيُِّٛ َصعمٌ٘ي ًِ َْْ٘ ْْ ال   *ًمَ٘عٟ َٙاِفْض َسِقٌٚق ََْوكٟ َأ

ّْ َصبِّل ٍْ َفَأْصِعْى ًَِعكٛ بَِِكٛ إيْعكَضل٢َِٚى     ًِ ٍَِٞ  *َأق َ٘ي ََْوٟ لهوهِٕ إياله لْهَشُق َقْز ِد٣ْتمل ٍْ ِببَِّٚ

ّْ لهُقاِرِقنَي  ْْ ك َِت ًِ ْْ ك ِتَ ِد٣ْتَ ِبقٍَٙٞ َفْأتِ بَِٔا إي َفَأْهَقٟ ََْقاٖم فَِيَسل  *َقاَي إي

ٌْ ًمِبنٌي َٛ ثمْعَبا  .(2) زِٓ

: ز اإٚ صاإً فط اإُ إؾت ا٫غاا٦ً ، ٔأّٖىااا أك ااط ِااي أً بٍاإ     ال اٌٗااٛ 
 إغطاٟٗن، ادتٕاب صًٕ فط ُٕ أك ط وَ بين إغطاٟٗن .

ل ٔإتباع بين إغطاٟٗن نتٕغٜ  مْٗ الػ٦ً خاقاٛ ٔأٌّاي   : تكسٖال ال ٛ 
ٖطُٔ كٗف ظتاِس ٫خطاجّي واَ وكاط بػا٦ح الٍبإٚ ، تاطٝ وااشا لإ مل        

 غتطد بٍٕ إغطاٟٗن وَ وكط وَ جّتؽت :
 .  ٔالرباِؽت الن حتظ  مٜ خطٔجّي: وع ك طٚ انتعحعاا٧ٔؾت 
 : وَ  ري ض٣ٖٛ آٖا  ٔبطاِؽت .ال اٌٗٛ 

إغااااطاٟٗن وت الػاااادطٚ ٔا٧ ىاااااه الٕنااااٗعٛ   ادتاااإاب ٖبقااااٜ بٍاااإ   
 ٔا٫غتهعاب.

                                                           

 .24غٕضٚ الٍاظ ا   (1)
 .107-104غٕضٚ ا٧ طاب  (2)
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ٔكاُ الٕظضاٞ ٔالٕجّاٞ وَ آه فط ُٕ عتطنٌْٕ  مٜ ا٫وعاُ وت إٖصاٞ 

َْ أََُككَشصم  بااين إغااطاٟٗن ٔصّااطِي ، ٔوت التٍعٖاان ش  َْ٘ي ِفْضَْككْ٘ ّْ َقكك َ  ًِكك ََٗقككاَي لهٌَْكك

ََٗٙككَشَصَن َٗآهََِٔتكك  ًَْ٘ككٕم هِٚمْفِغككزمٗل ِفككٛ لََْصضي  ٛي ًمَ٘عكٟ ََٗق َم َقككاَي َعككِمَقتِّىم َأبَِْككا١َٓمٍْ ََُْٗغككَتْش

َْ  . (1) زَُِغا١َٓمٍْ َٗإيُُا فَْ٘قَٔمٍْ َقآِضمٗ

لقس أضاز اهلل  ع ٔجن أُ ٍٖتقن بٍٕ إغطاٟٗن إؾت ا٧ضأ انتقسغٛ ٖٔ بتٕا 
ا٫غ٦ً بسٔلٛ الٍبٕٚ ، ٔتتحمٜ وعامل ا٫قتااُ واَ  اري خؿاٗٛ واَ غامٺاُ       

دتباااضَٖ ، ٔتكاإُ وت زٔلااتّي ٔتعاصااب انتماإك  كااافط  مااّٗي ٔأُ عتاااضبٕا ا
ٔا٧ٌبٗاٞ وٍّي  ىاضٚ ا٧ضأ بالصكط ٔ بازٚ اهلل ، ٔوقسوٛ لبع ٛ الٍيب ستىس 
قمٜ اهلل  مْٗ ٔآلْ ٔغمي إش بٮعث وت وكاٛ ، ٔكاٌات طاٟ اٛ واَ الّٗإز وت      
انتسٍٖٛ تٍتاط بع تْ ِٔحطتْ إؾت انتسٍٖٛ ، كىا كاُ الّٕٗز غتتمٺُٕ وع صطٖـ 

ّىا ٖعأه وٍّٛ التحاضٚ ، فكاُ ضجا٥  صطٖـ ٖػألُٕ الّٕٗز  َ ٔكن وٍ
 قسو ٌبٕتْ .

 َ ستىس بَ إغاراو، صااه: مثاين ؾاٗذ واَ أِان       ٔوت ذسٖث نعٗف )
:  وكط، صسً وٍص بهع ٔأضبعؽت غٍٛ،  َ  كطواٛ،  اَ اباَ  بااؽ ، صااه     

بع ت صاطٖـ الٍهاط باَ اذتااضث، ٔ ٮقباٛ باَ أبا٘ وعاٗط إؾت أذبااض ّٖإز           
بانتسٍٖٛ،فقالٕا هلاي: غامِٕي  اَ ستىاس، ٔقٳا ټٕا هلاي قا تْ، ٔأخاربِٔي         
بقٕلْ، فذٌّي أِن الكتاب ا٧ٔه، ٔ ٍاسِي  ماي واا لاٗؼ  ٍاسٌا واَ  ماي        

 .ا٧ٌبٗاٞ
فدطجا ذتٜ صسوا انتسٍٖٛ، فػألٕا أذباض ّٖٕز٭  َ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل 

ن التٕضاٚ ، ٔغمي، ٔٔق ٕا هلي أوطٓ ٔبعظ صٕلْ، ٔصا٥ إٌكي أِٔآلْ  مْٗ 
 .ٔصس ج٠ٍاكي لتدربٌٔا  َ قاذبٍا ِصا

                                                           

 .127غٕضٚ ا٧ طاب  (1)
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َٲ صاه  .: فقالت هلي أذباض ّٖٕز: غمٕٓ  َ مث٦ث ٌأوطكي بّ
ٕٲه، فٻط٭أٔا  َٲ فّٕ ٌيبٲ وطغن، ٔإُ مل ٖ عن فالطجن وتق فذُ أخربكي بّ

 .فْٗ ضأٖكي
ٔٵه، وا كاُ وَ أواطِي فذٌاْ صاس كااُ      غمٕٓ  َ فٳتٗٛ شِبٕا وت السِط ا٧

 ب.هلي ذسٖث  حٗ
ٕٲاب، بمغ وؿاضو ا٧ضأ ٔوغاضبّا، وا كاُ ٌب٤ٓ   ٔغمٕٓ  َ ضجن ط
ٔغمٕٓ  َ الطٔح وا ِٕ  فذُ أخربكي بصلك، فذٌْ ٌيبٲ فاتٵبعٕٓ، ٔإُ ِٕ مل 

ٕٲه، فاقٍعٕا وت أوطٓ وا بسا لكي.   غتربكي، فّٕ ضجن وتق
فأصبن الٍهٯط ٔ قبٛ ذتٜ صٻسٳوا وكٛ  مٜ صطٖـ، فقا٥ ٖا وعؿط صاطٖـ:  

ج٠ٍاكي ب كن وا بٍٗكي ٔبؽت ستىس ، صس أوطٌا أذباض ّٖٕز٭ أُ ٌػألْ،  َ صس 
 .أوٕض، فأخربِٔي بّا

ٔغمي، فقالٕا: ٖا ستىس أخربٌا، ٔآلْ فحاٞٔا ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 
ٔغامي:  ٔآلاْ  فػألٕٓ  ىا أوطِٔي بْ، فقاه هلي ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مٗاْ  

ٍٯ ْٮ ، ٔمل ٖػت َ فاٌكطفٕا  ٍْ، فىكث ضغٕه اهلل أټخٯبٳطٮكټيٯ  ٻٰسا بٳى٭ا غألٽتٮيٯ  ٭
ٔغمي متؼ  ؿاطٚ لٗماٛ، ٥ ٖٮراسٳث اهلل إلٗاْ وت شلاك      ٔآلْ قمٜ اهلل  مْٗ 

ٔ٭ ٭س٭ٌا  ٔذٗا، ٥ٔ ٖأتْٗ جرباٟٗن  مْٗ الػ٦ً، ذتٜ أضجف أِن وكٛ ٔصالٕا: 
ستىس  سا، ٔالًٕٗ متؼ  ؿطٚ صس أقبرٍا فّٗا ٥ غتربٌا بؿ٘ٞ هتاا غاألٍآ   

ُ٭ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ  ٍْ ، ٔ ٔغمي وٮكٽثٮ الٕذ٘  ٍْ، ٔآلْ ذتٜ أذع
 .ٔؾلٲ  مْٗ وا ٖتكمي بْ أِن وكٛ

مثي جاٞٓ جرباٟٗن  مْٗ الػا٦ً ، واَ اهلل  اعٲ ٔجانٲ، بػإضٚ أقاراب       
الكّف، فّٗا وعاتبتْ إٖآ  مٜ ذعٌْ  مّٗي ٔخرب وا غألٕٓ  ٍْ وَ أوط ال ٳتٗٛ 
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ٕٲاب، ٔصٕه اهلل  عٲ  ّْ أًَْضي ش ٔجنٲٔالطجن الٺ ّْ لهضُّٗحي ق ْى لهضُّٗحم ًِ ََْٗٙغَأه َُ٘مَ َْ

ًَ ّْ لْهِعْوٍي إياله َقِوٚ ُِٗٚتمٍْ ًِ ًََٗا أ   .(1)زَصبِّٛ 

ٔغمي افتتس ٔآلْ صاه ابَ إغراو: فبمغين أُ ضغٕه اهلل قمٜ اهلل  مْٗ 

ٖعين ستىسا إٌك  ،(2)زاَبلْهشٌَْزم ِهوهِٕ لههِشٜ َأَُظَي ََْوٟ َْْبزِِٖ لْهِلَتك ش الػٕضٚ فقاه

ٕٲتْ ََِْ٘داش ضغٕل٘ وت حتقٗل وا غألٕا  ٍْ وَ ٌب ٍْ َْٙذَعْى هَٕم  : أٙ وعتس٥ ٥ (3) زََٗه

 .(4)(اخت٦ب فْٗ
 ٍسٟص أشُ اهلل نتٕغٜ  مْٗ الػ٦ً أُ غتاطد بابين إغاطاٟٗن واَ أضأ     

ٌَِْ٘تك ىُّ َُْفٍػ َسل٢ِقَٞ  وكط ، ٔبمرا  وٕنٕع آٖٛ البرث ٔصٕلْ تعاؾت ش فاُ  (5) زلْه

كن آٖٛ وَ آٖا  وٕغٜ  مْٗ الػ٦ً حتصٖط ٔإٌصاض ٩ه فط ُٕ ٔتصكري هلاي  
بهااع ّي ٔ حااعِي  ااَ زفااع ِااصٓ الااسٔاب الكااغريٚ كااادتطاز ٔالقىاان      
ٔاله ازع ، إش تأت٘  مٜ ظضٔ ّي ٔتٍغل  مّٗي ق ٕ أٖاوّي ، ٔجتعمّي 

 وت ذاه اٌ عاه ٔانٺطاب .
ذمإه انتإ  وت ضذباٛ كان إٌػااُ      لقس أخرب  آٖٛ البراث  اَ صاإٌُ    

فٗدٺف ضٔذْ ، ٔظتعن وَ ذٕلْ ٖعحمُٕ بسفَ ج تْ ، لٗٺن  ماٜ  اامل   
 اذتػاب .

ٔلٕ اغتحاب فط ُٕ نتٕغٜ ٔأشُ خبطٔد بين إغطاٟٗن وَ وكط ، ِن 

ّْ لهُِكاصي   ٖكُٕ هتاَ ش  ز ادتإاب ٥ ، ف٦باس واَ ا٫قتااُ ٔا٫صاطاض      طمْسكظيَح َْك

                                                           

 .85غٕضٚ ا٥غطاٞ  (1)
 .1غٕضٚ الكّف  (2)
 .1غٕضٚ الكّف  (3)
 .17/593ت ػري الٺربٙ  (4)
 .185غٕضٚ آه  ىطاُ  (5)
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إفتا تػتسٖي  مّٗي الٍعي ٍٖٔحُٕ وَ اهل٦ك بالتٕذٗس ٔالتكسٖل بالطغالٛ ، 
 ٔالغطو وت الٗي  .

فاُ صمت تتعٺن ا٧ ىاه  ٍس آه فط ُٕ خاقٛ وع ظضا ٛ أضأ وكط، 
ٔك طٚ الكٍا ا  ٔبٍاٞ آه فط ُٕ لمقكٕض ال اضِٛ ، ٔإصتٍاٞ ارتٕٗه ٔا٧ٌعاً 
ٔالاان حتتاااد إؾت خسوااٛ ٔض اا٘ ، ٔكاااُ بٍاإ إغااطاٟٗن ٖتٕلاإُ أك ااط ِااصٓ    

 ، ٔادتٕاب وَ جّا  : ا٧ ىاه
: إُ خااطٔد بااين إغااطاٟٗن بااأوط وااَ اهلل  ااع ٔجاان ف٦بااس وااَ    ا٧ٔؾت

 إوهاْٟ.
: وَ صٕاٌؽت اذتٗاٚ الاسٌٗا أُ ا٫وت ااه ٧واط اهلل ٖ اتس أبٕابااپ واَ       ال اٌٗٛ 

 فهمْ غبراٌْ ، ِٕٔ وَ ضلتٛ اهلل بالٍاؽ كتٗعاپ .
فط اإُ خااري وااَ  :  ّاإض الااٍقل وت ا٧ٖااسٙ العاومااٛ  ٍااس آه  ال ال ااٛ 

 ٦ِكّي وت البرط  ٍس إقطاضِي  مٜ المرٕو ببين إغطاٟٗن.
: باوكاُ فط ُٕ تػطٖس أفٕاد وَ ادتٗـ ٔتٕجّّٗي لمعىن وت الطابعٛ 

انتعاضع ٔالكٍا ا  خاقٛ وع  سً ٔجٕز  سز  ااِط ، ٔشكاط أُ فط إُ    
 غاض خمف وٕغٜ ؿتمُٕٗ ضجن كتعّي خ٦ه غا ٛ وَ الٍّاض.

 مٜ بين إغطاٟٗن وت ا٧ ىاه الٗسٖٔٛ ٔانتَّ جعن  تكاه آه فط ُٕإُ إ
  ٍسِي تط٦ِپ وت الٕ اٟف ٔادتٗـ.

ٔوَ وعااٌ٘ خاطٔد باين إغاطاٟٗن واَ غامٺاُ آه فط إُ صٕلاْ تعااؾت          

ًَش ًِِِنَي َعِبٚ َّ ََْوٟ لهٌْمْؤ ّْ َْٙذَعَى لهوهٕم ِهْوَلاِفضيٙ  .(1)زََٗه

 
 
 

                                                           

 .141غٕضٚ الٍػاٞ  (1)
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 زدٚد وسميخ ػٍى ثؼط األجصاء األخريح ِٓ ٘را اٌعِفس ادلجبزن 
 مسبحخ اإلِبَ شٍخ األش٘س. -1

 مسبحخ اٌؼالِخ اٌشٍخ أ.د. ِفزً مجٙٛزٌخ ِصس اٌؼسثٍخ. -2

 األِني اٌؼبَ دلٕظّخ اٌزؼبْٚ اإلظالًِ. -3

 ظٍبدح زئٍط رلٍط اٌمعبء األػٍى/ اٌؼساق -4

 ظٍبدح زئٍط احملىّخ االحتبدٌخ اٌؼٍٍب . -5

 اٌؼبَ إلحتبد ادلؤزخني اٌؼسة.األِني  -6

 ظؼبدح أ.د .زئٍط جبِؼخ دٌبىل . -7

 وٍٍخ اإلِبَ االٚشاػً ٌٍدزاظبد اإلظالٍِخ/ ثريٚد. -8

ــخ  -9 ــخ اٌؼسثٍ ــً/ ادلٍّى ــه فٍص ــخ ادلٍ ــدٌس جبِؼ ــؼبدح أ.د. ِ ظ
 اٌعؼٛدٌخ

 ظؼبدح أ.د. ِدٌس جبِؼخ وسدفبْ/ اجلّٙٛزٌخ اٌعٛدأٍخ. -11

 ٌٕخ ادلٕٛزح.ظؼبدح أ.د. ِدٌس اجلبِؼخ اإلظالٍِخ/ ادلد -11

 ظؼبدح أ.د. زئٍط اجلبِؼخ اٌؼسالٍخ. -12

 ظؼبدح أ.د زئٍط جبِؼخ ٚاظط. -13

 ظؼبدح أ.د. زئٍط جبِؼخ ذي لبز /  اٌؼساق. -14

 ظؼبدح أ.د. زئٍط جبِؼخ جدازا/ ادلٍّىخ األزدٍٔخ اذلبمشٍخ. -15

ــخ  -16 ــبدز/ اجلّٙٛزٌ ــد اٌم ــخ األِــري ػج ظــؼبدح أ.د. ِــدٌس جبِؼ
 اجلصائسٌخ.

 ظِٛس .ظؼبدح أ.د زئٍط جبِؼخ  -17
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 اٌعٍد صبحت اٌفعٍٍخ ادلسجغ اٌدًٌٕ اٌشٍخ/صبحل اٌطبئً
 أظزبذ اٌفمٗ ٚاألصٛي ٚاٌزفعري ٚاألخالق   
 اٌعالَ ػٍٍىُ ٚزمحخ اهلل ٚثسوبرٗ 
 ٚثؼد،..... 
فٍمــد رٍمٍــذ حبّــد اهلل زظــبٌزىُ اٌسلٍمــخ ٚثٙــب اجلــصء احلــبدي  

 اٌمسآْ اٌىسٌُ.ٚاخلّعْٛ يف رفعري آٌخ ٚاحدح ِٓ ظٛزح آي ػّساْ ِٓ 
ٔزعسع إىل اهلل اٌؼًٍ اٌمدٌس أْ ٌٍّٙىُ اٌؼٍُ إٌبفغ ٚاْ جيؼٍـٗ  

 يف ٍِصاْ حعٕبرىُ.
 ٚشىس اهلل ٌىُ حعٓ ػٍّىُ

 ٚاٌعالَ ػٍٍىُ ٚزمحخ اهلل ٚثسوبرٗ                               
 
 

 
 

 ٘ـ1429ِٓ صفس  13يف: 

 2118َِٓ فرباٌس  21ادلٛافك:

 وكٺ ٜ  باؽ
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 ادلسجغ اٌدًٌٕ اٌشٍخ/صبحل اٌطبئً
 صبحت أحعٓ رفعري ٌٍمسآْ ٚأظزبذ اٌفمٗ ٚاألصٛي ٚاٌزفعري ٚاألخالق  

 الػ٦ً  مٗكي ٔضلتٛ اهلل ٔبطكاتْ...ٔبعس،
فذٌااْ لٗػااعسٌ٘  أُ أتقااسً لػااٗازتكي خبااالل  الؿااكط ٔالتقااسٖط       
ٔا٫ذاارتاً   مااٜ ت هاامكي  بذِااساٍٟا ٌػاادٛ وااَ وااَ ادتااعٞ ال اااٌ٘        

 ٔال ىاٌؽت.
ٔأـتٍٜ  وَ اهلل أُ  ٖسٖي   مٗكي ٌعىٛ الكرٛ ٔالعافٗاٛ ٔأُ ٖػابغ    

  مٗكي ٌعىْ  اِطٚ ٔباطٍْ  ٔاُ ٖٕفقٍا نتا عتبْ ٖٔطنآ.
 ؾاكطَٖ لكي، ٔلكي حتٗات٘
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 مساذٛ انتطجع السٖين الؿٗذ  قاحل الٺاٟ٘       ذ اْ اهلل ٔض آ

 قاذب أذػَ ت ػري لمقطآُ الكطٖي
 ٔا٧قٕه ٔالت ػري ٔا٧خ٦وأغتاش ال قْ 

 
 الػ٦ً  مٗكي ٔضلتٛ اهلل ٔبطكاتْ...ٔبعس، 

فقس تػمىٍا بٗس الؿكط ٔالتقسٖط ٌػدٛ وَ كتابإوعامل ا٫قتاُ وت ت ػري 
واَ غإضٚ آه  ىاطاُ، ٔالاصٙ ت هامتي       134ا٩ٖٛ -القطآُإ ادتعٞ التػعُٕ

العااً  بذِساْٟ إؾت وعال٘ الربٔفػٕض أكىن الاسَٖ إذػااُ أٔ ما٘، ا٧واؽت     
نتٍاىاٛ التعاأُ ا٫غاا٦و٘، ٖٔؿاطفٍا أُ ٌتقااسً إلاٗكي جبعٖاان ؾاكطٌا  مااٜ      
جّٕزكي انتتٕاقمٛ لت ػري أٙ الصكط اذتكٗي، فحعاكي اهلل  ٍا خري ادتاعاٞ  

 ٔباضك فٗكي ٔفٗىا تقٕوُٕ بْ وَ جّس وباضك خسوٛ ل٬غ٦ً ٔانتػمىؽت.
 
 ٔت همٕا بقبٕه ٔافط الؿكط ٔالتقسٖط.   
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 الشيخ صاحل الطائي "احملرتم" مساحة
 

 حتًُ طًبُ

(   اااايفس    5227/15إشااااإسَ إا كمااااإمل    ااااش    

15/12/2015. 

تلقًنإ مبإلغ  إلعماض ص إداذ مل  خظامُ كاا كماإمل       

  ىطااىم كملإا  إلنااإت   تاظااآ  لقااش ت(  سااض   لمإطاا       

و خلمظني مملذ   إمُ، خقذم شلشخإ وتقذيشخإ كممنني لل  

   ىفقًُ.دو م 

 ك   لمقذيش   
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 حتٗٛ طٗبٛ 

 . 26/12/2019( انت٤ضر 2932/19اؾاضٚ إؾت كتابكي انتطصي )

تػمىٍا ببالغ ا٫ تعاظ اِساٟكي ٌػدٛ وَ كتابكي انتٕغًٕ )) وعامل ا٫قتاُ وت 

 ت ػري القطآُ ادتعٞ اذتازٙ ٔالتػعُٕ بعس انتاٟٛ (( .

 ٌقسً ؾكطٌا ٔتقسٖطٌا وتىٍؽت لكي زٔاً انتٕفقٗٛ وع ٔافط التقسٖط . 
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 إا/ مسإحُ   شج   لذيين للمظلمني  لشًخ صإحل  لطإمٌ  حملرتم

 صإحب أحظا تاظآ للقش ت

 أطمإر  لاقه و ألصىل و لماظآ و ألخالق

 م/شلش وتقذيش
 الػ٦ً  مٗكي ٔضلتٛ اهلل ٔبطكاتْ :

 ٖٕفقكي ٔعت اكي ٖٔط اكي اٌْ مسٗعٲ زتٗب الس اٞ.ٔأغأه اهلل تعاؾت اُ 
  عٖعٙ مساذٛ الؿٗذ احملرتً :

تػاامىت وااع بااالغ الؿااكط ٔ اااٗي التقااسٖط ٔا٫وتٍاااُ ِااسٖتكي القٗىااٛ ٔانتتى مااٛ وت   
( وااَ )وعااامل ا٫قتاااُ وت ت ػااري القااطآُ(  اُ ٔلاإجكي وت ِااصا 164-161-160ا٧جااعاٞ )

لقطآُ العااٗي ٖعٮٗاس اؾت ا٧شِااُ شكطٖاا  أ٣ل٠اك      انتٗساُ العمى٘ وَ التألٗف وت ت ػري ا
انت ػطَٖ العاىاٞ الكطواٞ الصَٖ خمسِي التأضٖذ بذصتاظاتّي العمىٗٛ الٕفريٚ ٔالٍاازضٚ ،  
ٔاُ ِصا انت٤لف الكبري ِٕ وَ انت٤ل ا  الٍازضٚ ذقااپ وت ِاصا الاعوَ الؿارٗس وت  مىااٞ      

مي ، باُ وٗساُ التألٗف وت ِصا الت ػري  ٗث ا از ا٧ون اؾت ٌ ٕؽ العمىاٞ ٔط٦ب الع
ال َ العمى٘ افتا ِٕ ضافسٲ  اٗي وَ ضٔافس ال كط ا٥غ٦و٘ ارتالس ٔالصٙ ٌ تداط ٌٔعتاع   
بْ ، ٔأغاه اهلل تعاؾت اُ ٖػبغ  مٗكي بٕافط الكرٛ ٌٔعىٛ العافٗٛ وَ اجن اكىاه ِاصا  

ُ ِصا ا٥غ٦ً انتؿطٔع العمى٘ ارتالس ك٘ ٌباِ٘ بْ ا٧جٗاه ٔك٘ ٤ٌكس لكافٛ انتػمىؽت ا
 ٖان وٍبع لمعمي ٔالعمىاٞ وَ اجن زقتٕوٛ ِصا العمي ارتالس .

اكطض ؾكطٙ ٔتقسٖطٙ  مٜ كطوكي ا٧قٗن باِساٟكي ِصٓ ا٥جاعاٞ لٍاا ، ٔأغاألْ    
 . تعاؾت اُ ٖػتىط  ٺاٟكي ٔتألٗ كي باصتاظ ِصا انتؿطٔع التأضغت٘ ارتالس

 ٔالػ٦ً  مٗكي ٔضلتٛ اهلل ٔبطكاتْ
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 السالم عليكن ورحوة هللا وبركاته ...

 

ًشكككر هدككامرتكن ال يدككة بم ككاانكن لٌككا ًسكك ة هككي ك ككابكن الوى ككىم 

)ال ضككام بككيي ال ككررى وا(ر ككام ( همككالن ا(سوككاى ركك  ت سككير ال ككررى / 

الجزء الحامي وال سمىى بمكا الوانكة ن ً ضكرل  لكا هللا الملك  ال كاسر اى 

 هيزاى حسٌاتكن . سلهوكن الملن الٌارع واى سجمله ر 

 

 وهي هللا ال ىريق .
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 ِاا1440/ضبٗع ا٧ٔه/9برئ  وت 

 24/11/2018ًانتٕافل                                       
 

 مساذٛ انتطجع السٖين الؿٗذ قاحل الٺاٟ٘ احملرتً
 قاذب أذػَ ت ػري لمقطآُ

 الٺاٟ٘ وكتب انتطجع السٖين الؿٗذ قاحل
 

 الػ٦ً  مٗكي ٔضلتٛ اهلل ٔبطكاتْ
تتقسً كمٗاٛ ا٫وااً ا٧ٔظا ا٘ لمسضاغاا  ا٫غا٦وٗٛ بأطٗاب ـتٍٗاتّاا،        

( الصٙ ٔقمٍا واَ جااٌبكي واَ كتااب: إوعاامل      171ٔتؿكطكي  مٜ ادتعٞ)
ا٫قتاُ وت ت ػري القطآُإ ٔالصٙ ٖتهىَ صطاٞٚ وت آٖتؽت واَ القاطآُ ؿتاا ٖاسه     

 ٖػعٜ إؾت الغعٔ ٔمل ٖقكسٓ ٔمل ٖسع إلْٗ. مٜ أُ الٍيب)م( كاُ ٥ 
آومااؽت ا٫غااتىطاض وت إضغاااه ا٧جااعاٞ الاان غتكااسض وٍّااا وػااتقب٦،     
ؾاكطَٖ لكي ذػَ تعأٌكي الساٟي وعٍا ٔزا ؽت اهلل تعاؾت أُ ٖٕفقٍا ٔإٖاكي 

 نتا فْٗ خري ا٫غ٦ً ٔانتػمىؽت.
 ٔالػ٦ً  مٗكي ٔضلتٛ اهلل ٔبطكاتْ.
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  لطإمٌ                                ى شفضًلُ  لشًخ/ صإحل 

 كلمب   شج   لذيين وصإحب أحظا تاظآ للقش ت

 وأطمإر  لاقه و ألصىل و لماظآ و ألخالق

 ممللُ  لبحشيا 21112-ص.ب 

 

  لظالم علًل  وسمحُ  هلل تملإا ومشكإته ومملذ

 1211/11تلقًت ملل  لثنإ  و لمقاذيش خطاإب فضاًلمل  س ا      

ُ كا كمإب مملنى ت "كملإا  إلنإت م 20/7/2011تأسيخ و   شفق طًه خظم

   تاظآ  لقش ت "  سض   لثإخٌ و لثالثني مملذ   إمُ.

ِ    يطًب لٌ ويظملذخٌ   أشلش فضاًلمل  جضيال  لشالش علا

 وطامحإل   إدممإكل    مى صل ممضويذ إد سَ  سإكملُ مهزه  لنظامُ ، 

للجمً  جلت  ذسته    ىاطإماًل إا كلمبُ  سإكملُ لإلطالع علًهإ، 

  لمىفًق و لظذ د.

 لى  خإلص حتًإتٌ وتقذيشٍ،،،قبوت
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 السادة/ مكتب املرجع الذيين

 الشيخ صاحل الطائي

 صاحب أحسن تفسري للقرآن 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

تّسٖكي جاوعٛ كطزفاُ أطٗب التراٖا ، ٔتغىطٌا الػعازٚ با٫قساضا  
تتٕاؾت إلٍٗا بذٌتااً وَ وكتب انتطجع السٖين وت )وعامل ا٫قتاُ وت ت ػري الن 

القطآُ( ٔالصٙ كاُ آخط ِصٓ ا٫قساضا  )ادتعٞ الػاازؽ ٔالا ٦مثؽت بعاس    
الكازض وت  1535/16انتاٟٛ( ٔالصٙ تؿطفٍا بذغت٦وْ ؿتٕجب خٺابكي ضصي 

ُ، خسواٛ  ً، ٔشلك إمثطاٞاپ لمىعطفٛ وت زتاه ت ػاري آٖاا  القاطآ   13/7/2016
لمباذ ؽت ٔانتّتىؽت بأوط الت ػري القطآٌ٘، ٔالن أنرت وتاذاٛ وت ا٧صػااً   
انتدتكٛ بانتكتبا  ا٧كازقتٗٛ وت ادتاوعا  ٔوطاكع البرٕث ٔجاوعٛ كطزفاُ 

 حتاٜ بأ ساز ٔافطٚ وٍّا وت وكتبّا انتطكعٖٛ.
ختاواپ لكي الؿكط ٔالعطفاُ  مٜ ِصا الكاٍٗع، ٌ عٍاا اهلل باْ، ٔأمثاابكي     

 ْٗ خري ادتعاٞ . م
 وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير واإلحرتام

                          
 
 
 



  315 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 205معامل اإلميان / ج      

 
 ِؼبيل اٌشٍخ/ صبحل اٌطبئً                     ظٍّٗ اهلل

 اٌعالَ ػٍٍىُ ٚزمحخ اهلل ٚثسوبرٗ،،، ٚثؼد
 

فأغاه اهلل نتعالٗكي العُٕ ٔالتٕفٗل، ٖٔػطٌ٘ إفازتكي بأٌ٘ تمقٗت بكن 
تقسٖط ٔإوتٍاُ إِساٞكي لمحاوعٛ ٌػدٛ وَ ادتعٞ التاغع بعس انتاٟٛ وَ)وعامل 

 ا٫قتاُ وت ت ػري القطآُ(.
ٔإٌين إش أتقسً نتعالٗكي خبالل الؿاكط ٔالعطفااُ  ماٜ ِاصا ا٫ِاساٞ،      
٧ز ٕ اهلل العم٘ القسٖط أُ قتسكي بعٌْٕ ٔتٕفٗقْ، ٔأُ ٖػسز خٺاكي ٖٔكمن 

 ب عت اكي اهلل ٖٔط اكي.أ ىالكي بالٍحاح إٌْ مسٗع زتٗ
 ٌٚىُ حتٍبرً ٚرمدٌسي

 ٚاٌعالَ ػٍٍىُ ٚزمحخ اهلل ٚثسوبرٗ
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 انتطجع السٖين الؿٗذ قاحل الٺاٟ٘ احملرتً
 قاذب أذػَ ت ػري لمقطآُ

 حتٗٛ طٗبٛ...
ٌؿكط وبازضتكي الٺٗبٛ بذِساٟكي لٍا ٌػدٛ وَ كتاابكي انتٕغإً ادتاعٞ    

وَ)وعامل ا٫قتاُ وت ت ػري القاطآُ( غااٟمؽت البااضٙ  اع     ال ٦مثُٕ بعس انتاٟٛ 
 ٔجن أُ ٖٕفقكي وت وػريتكي العمىٗٛ ٔالعىمٗٛ خسوٛ لبمسٌا الععٖع.

 ٔوَ اهلل التٕفٗل...                        
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 إؾت/ انتطجع السٖين الؿٗذ قاحل الٺاٟ٘ احملرتً

 
 الػ٦ً  مٗكي ٔضلتٛ اهلل ٔبطكاتْ :اا

ٌٍ صاه تعاؾت )) ّْ ََُؾا١م َٗفََْ٘ق ك ىِّ ِسٜ ِْْوٍٍ َِْوكٚ (( أٌْ ل طح كابري  َُْضَفعم َرَصَداٍت ًَ
أكرب اُ اذاٜ باأجعاٞ واَ ت ػاريكي لمقاطآُ الكاطٖي ، ِٔإ        ٔفدط

ت ػري ٔاغع انٗف اؾت انتكتبٛ ا٫غ٦وٗٛ ، ٔغٗكُٕ لْ امثطٓ الٺٗب 
٩خاطٚ ، ٥ٔ  وت فّي ٌكٕم القطآُ الكطٖي ٔلكي بْ أجط ٔمثإاب ا 

ٖػااعٍا وت ِااصا انتقاااً ا٥ اُ ٌقااسً لكااي ؾااكطٌا ٔتقااسٖطٌا  مااٜ ِااصا  
 ا٫ِساٞ ال طٖس ، وتىٍؽت لكي التٕفٗل ٔانتعٖس وَ العٺاٞ انتباضك.

 وع فاٟل ا٫ذرتاً...
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 إىل/ مكتب املرجع الذيين الشيخ صاحل الطائي

 صاحب أحسن تفسري للقرآن

 وبركاته ...السالم عليكم ورمحة اهلل 
با تعاظ بالغ ٔا حاب ؾسٖس بادتّٕز الكبريٚ لػاىاذٛ آٖاٛ اهلل   
العاىااٜ الؿااٗذ قاااحل الٺاااٟ٘ )زاً  مااْ( وت ت ػااري كتاااب اهلل     

، 133، 132العاااٗي وااَ خاا٦ه تمقٍٗااا اِااساٞكي انتباااضك لمحااعٞ ) 
( وَ وعامل ا٫قتااُ وت اغاتاّاض كٍإظ واَ كتااب اهلل الٗاس،       134

ن اُ ٖٕفل الؿٗذ ادتمٗان نتاا فٗاْ خاري الاسٌٗا      غاٟمؽت انتٕؾت  ع ٔج
 ٔا٩خطٚ ٔخسوٛ ا٫غ٦ً ٔانتػمىؽت .

 

 واهلل ولي التوفيق     
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 ديادة األخ الذيخ صالح الطائي المحترم

 صاحب أحدن تفدير للقرآن الكريم
 وأدتاذ الفقه واألصول واألخالق

حتىاان العااسز بكاان فدااط ٔإ تااعاظ تمقٗاات ضغااالتكي انتاإصطٚ الاان   
ً، ٔوطفقّا ادتعٞ التػعُٕ واَ الت ػاري وت   26/5/2012( تأضٖذ 532)

 ( وَ غٕضٚ آه  ىطاُ.133ا٩ٖٛ)
ٔاٌين إش أؾكطكي جعٖان الؿاكط ٔ ااٗي ا٫وتٍااُ  ماٜ اِاساٟكي       
ِصا، غا٦ٟپ انتٕؾت  ع ٔجن أُ ٖسٖي  مٗكي ٌعىٛ الكرٛ ٔالعافٗٛ، ٔأُ 

تىٍٗااااپ لكاااي كااان التقاااسً ظتعمكاااي غاااٍساپ ٔشخاااطاپ ل٨واااٛ ا٧غااا٦وٗٛ و
 ٔا٫ظزِاض.

 ٔالػ٦ً  مٗكي ٔضلتٛ اهلل ٔبطكاتْ.       
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 إؾت الػٗس احملرتً/ وكتب انتطجع السٖين

 الؿٗذ قاحل الٺاٟ٘ قاذب أذػَ ت ػري لمقطآُ
 حتٍخ طٍجخ ٚثؼد :

مديس جامعة األمري  بدريد ااقريالز العلريى       أ.د/ عبداهلل بو خلخالتلقًنا حنن 

معاا  اميااايف ت سري ا     اإلسالمًة قشنطًنة، هديتكم ااقًمرية اتتمللرية ك اتريا     

 ( اجلزء االااث بشس بعد اتائة.القرآيف

وإذ نعرب اكم بن شكسنا بلى هره اإلاتفاتة ااكسمية، نهديكم حنرين بريدوزنا   

 ية أخداز اجلامعة.ونشخة من نشس 33نشخة من جملة اجلامعة ااعدل 
 

 تقبلوا فائق اإلحرتام والتقدير.
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 مكتب املرجع الذيين الشيخ صاحل الطائي

 صاحب أحسن تفسري للقرآن

  لظالم علًل  وسمحُ  هلل ومشكإته

اجلزء اخلامس واخلمسني بعذ تلقًنإ إدذ  ك  لنإ خظمُ كا 

أت خمقذم ال يظملنإ إال " معامل اإلميان يف تفسري القرآن" كااملائة 

لشمصل   للشي  مإلشلش  سضيل كممانني للا  دو م   

 لصحُ و لملإفًُ، وأت جيمللل  طنذً  ورخشً  لألكُ  إلطالكًُ 

 كممنًًإ لل  كل  لمقذيش و إلصددإس.
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