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 عبساهلل بٔ قُس املطًل/ َكس١َ َعايٞ ايؿٝذ ايسنتٛض 

 ايطسِٝبػِ اهلل ايطمحٔ 

اؿُس هلل ضب ايعاملني ، ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً ضغٍٛ اهلل ، ٚع٢ً آي٘ ٚقشب َٚٔ اٖتس٣ بٗساٙ 

 :، ٚبعس 

عبسايطمحٔ بٔ عبساهلل اؿُس ، ايصٟ مجع فٝ٘ أقٛا٫ً / فكس أطًعت ع٢ً نتاب ا٭ر ايؿٝذ 

ٔ عًٞ بٔ يإلَاّ ايطاٖط دعفط ايكازم بٔ اإلَاّ قُس ايباقط بٔ اإلَاّ ظٜٔ ايعابسٜٔ ب

اؿػني ضنٞ اهلل عِٓٗ ، فٛدست فٝ٘ أقٛا٫ً َ٪ٜس٠ بايهتاب ٚايػ١ٓ ، َػتكا٠ َٔ َرياخ ايٓب٠ٛ 

، َٚٛقفِٗ َٔ قشاب١  ، عاؾت املظاٖط ايفاغس٠ يًغًٛ يف أ١ُ٥ اهلس٣ َٔ آٍ بٝت ايٓيب 

 .ايٓيب 

ٜهؿف َعتكس  ٚإْٞ أؾهط ايؿٝذ عبسايطمحٔ ع٢ً اٖتُاَ٘ بٗصا املٛنٛع ايعكسٟ اهلاّ ، ايصٟ

يف ٖصٙ املػا٥ٌ ايفاق١ً امل١ُٗ ، ْفع اهلل بٗصٙ اؾٗٛز  ا٭١ُ٥ ا٭ناضّ َٔ آٍ بٝت ايٓيب 

 .املباضن١ ، ٚفتض هلا ايكًٛب اييت تبشح عٔ اؿل 

 .ٚق٢ً اهلل ٚغًِ ع٢ً ْبٝٓا قُس ٚع٢ً آي٘ ا٭طٗاض ، ٚقشابت٘ ا٭خٝاض 
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 َكس١َ امل٪يف

 

اؿُس هلل ايصٟ ؾٗست ي٘ بايطبٛب١ٝ مجٝع كًٛقات٘ ، ٚأقطت ي٘ باإلي١ٖٝٛ مجٝع 

َكٓٛعات٘ ، ٚأؾٗس بأْ٘ اهلل ٫ إي٘ إ٫ ٖٛ ٚأؾٗس إٔ قُسًا عبسٙ ٚضغٛي٘ ، ٚأَٝٓ٘ ع٢ً ٚسٝ٘ ، 

٘ اهلل ضمح١ يًعاملني ، ٚإَاًَا يًُتكني ٚسذ١ عبازٙ ، أضغً ٚبنيريت٘ َٔ خًك٘ ، ٚغفريٙ بٝٓ٘ ٚخ

 .ع٢ً اـ٥٬ل أمجعني 

أْكص اهلل ب٘ أقٛاًَا َٔ ايه٬ي١ ، ٚأبعسِٖ عٔ اؾٗاي١ ، فكًٛات ضبٞ ٚغ٬َ٘ عًٝ٘ ، 

 .ِٜٗ ٚاقتف٢ أثطِٖ إىل ّٜٛ ايسٜٔٚع٢ً آي٘ ايطٝبني ٚقشابت٘ ايغط املٝاَني َٚٔ غاض ع٢ً ٖس

  :أَا بعس

غري٠ ايكاؿني تسعْٛا إىل ْٗر غًٛنِٗ ٚايػري ع٢ً خطاِٖ ٖٚٛ فإٕ زضاغ١ ٚتأٌَ 

ايػبٌٝ إىل سكٍٛ ايتك٣ٛ ايصٟ ععظ اهلل تعاىل شنطٙ يف ايكطإٓ ايعظِٝ يف أنجط َٔ َٛنع 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٹ ٹ چ   سٝح

 .18: اؿؿط چڦ  ڦ   ڦ  

 .نطض ايتك٣ٛ َطتني يعظِ ؾأْٗا تعاىل اهلل  ٚاملتأٌَ يف ٖصٙ اٯ١ٜ ايهطمي١ هس إٔ

 –ٚأضناٙ ٚدعٌ اؾ١ٓ َجٛاْا َٚجٛاٙ  ب ٚقس عطف اـًٝف١ ايطاؾس اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طاي

غتعساز يّٝٛ يعٌُ بايتٓـعٌٜ ٚايطنا بايكًٌٝ ٚا٫اـٛف َٔ اؾًٌٝ ٚا) ايتك٣ٛ قا٬ً٥ ٖٞ 

 ( .ايطسٌٝ 

 .ٜٔ ِٖ َٔ خري٠ خًل اهلل أمجعني صأنتب يهِ عٔ غري٠ أسس ٖ٪٤٫ ايعظُا٤ اي

ايـصٟ اؾـتٗط عًُـ٘ ٚاوـ٘ ٚغـاضت بـ٘ ايطنبـإ         ـــ  املًكب بايكازم ــ إْ٘ اإلَاّ دعفط بٔ قُس

 .إلغ٬ّ ٚغٝسًا َٔ غازات املػًُني ٚوعت عٓ٘ ا٭َكاض فهإ عًًُا َٔ أع٬ّ ا

      ٝ اتـــ٘ ٚعُـــٌ ْهتــب عـــٔ تعظــِٝ شيـــو اإلَــاّ ايفـــص يًكــطإٓ ايهـــطِٜ ايــصٟ اؽـــصٙ َٓٗذــًا يف س

بإٔ ايكطإٓ ٖٛ املعذع٠ اـايـس٠ هلـصٙ ا٭َـ١ ايـيت ٫ ٜـعاٍ         مبكته٢ ٚق١ٝ دسٙ املكطف٢

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ  ايبؿط١ٜ بأمجعٗا بٓسا٥٘ اـايـس سٝـح   ااإلغ٬ّ ٜتشس٣ بٗ

: اإلغطا٤ چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

88. 
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 .ف ٖٞ ؟ إْ٘ ايتٛسٝس اـايل يطب ايعاملني ف٬ تػأٍ نٝ  أَا عٔ عكٝست٘

 ضغاي١ سـب ْٚكـض ٭ٚي٦ـو ايـصٜٔ سـازٚا عـٔ دـاز٠ ايططٜـل املػـتكِٝ فعظُـٛا املدًـٛقني           

، ٖٚــِ بــصيو ايعُــٌ   ستــ٢ ٚقــًٛا إىل َطسًــ١ ايغًــٛ املــصَّٛ ٚؾــابٗٛا وــ٠٬ ايٓكــاض٣ ٚايٝٗــٛز   

ع ٚزفــع ايهــط إ٫ َــٔ  ايــصٜٔ ٫ ٜطًبــٕٛ سكــٍٛ ايٓفــ  كــايفٕٛ ملــا عًٝــ٘ آٍ بٝــت ضغــٍٛ اهلل  

 .عفِٗ ٚسادتِٗ إىل ٫َِٖٛ ٚخايكِٗايكازض ايعظِٝ ضب ا٭ٚيني ٚاٯخطٜٔ َكطٜٔ به

ٜٗــسَٕٛ بٓــا٤ ايتٛسٝــس اـــايل ٜٚكُٝــٕٛ بٓــا٤    ٫ٚ ىفــ٢ عًــ٢ شٟ يــب إٔ ٖــ٪٤٫ ايغــ٠٬   

ٞ    ايؿطى ، ايعكسٜـ١ فإْٗـا تبطـٌ     ا٫مطافـات بٗـصٙ  اإلغـ٬ّ إ٫   َٚا ًٖو َٔ ًٖـو نـٔ ٜـسع

أبٞ  ثبت يف سسٜح ٚايرباٖني نُا با٭زي١ٖٚصا ثابت  طز اإلْػإ َٔ زا٥ط٠ اإلميإايعٌُ ٚؽ

أْا أوٓـ٢ ايؿـطنا٤ عـٔ ايؿـطى ،     : ) قاٍ اهلل تباضى ٚتعاىل :   قاٍ ضغٍٛ اهلل : قاٍ  ٖطٜط٠ 

 .(1)(َٔ عٌُ ع٬ُ أؾطى فٝ٘ َعٞ وريٟ تطنت٘ ٚؾطن٘ 

 :َع٢ٓ اؿسٜح 

ُٔ عٌُ ع٬ًُ يٞ ٚيغريٟ مل أقبً٘ َٓ٘ ، بٌ أتطن٘ يصيو أْا وين عٔ إٔ ٜؿاضنين وريٟ ، ف

إَا َٚا زخًت ع٢ً ا٭١َ اـطافات إ٫ بايتػاٌٖ يف ايتٛسٝس ٚبايغًٛ يف ايكاؿني  ،ايغري 

نفاض ٚاملتأٌَ يف ؾإٔ  .سٍٛ قبٛضِٖ ٚاـٛف َِٓٗ ٚضدا٥ِٗ زعا٥ِٗ ٚايطٛاف أٚبايصبض هلِ 

أِْٗ أْاؽ وذٕٛ ٜٚعتُطٕٚ ٜٚتكسقٕٛ  ٜتهض ي٘  قطٜـ ايصٟ ُبعَح فِٝٗ  ايٓيب 

ٜٚكًٕٛ ايطسِ ٜٚهطَٕٛ ايهٝف ٜٚصنطٕٚ اهلل ٜٚعرتفٕٛ إٔ اهلل ٚسسٙ ٖٛ املتفطز باـًل  

ٚايتسبري ، ٚىًكٕٛ هلل ايعباز٠ يف ايؿسا٥س ، يهِٓٗ ٜتدصٕٚ ٚغا٥ط بِٝٓٗ ٚبني اهلل 

ًا أِْٗ أقطب َِٓٗ إىل ٜسعِْٛٗ ٜٚصعٕٛ هلِ ٜٚٓصضٕٚ هلِ ٜٚػتغٝجٕٛ بِٗ يٝؿفعٛا هلِ ظعُ

ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  ٹ ٹ چ  اهلل ٚغ١ًٝ نُا

گ  گ   گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ                  

 .3 :ايعَط چہ  ہ  

 -عًٝــ٘قــًٛات ضبــٞ ٚغــ٬َ٘  -  عبــساهلل فًُــا بعــح اهلل هلــِ غــٝس آٍ ايبٝــت قُــس بــٔ  

 ِ عتكـاز قـح سـل هلل تعـاىل ٫     كـربًا إٔ ٖـصا ايتكـطب ٚا٫      دسز هلِ زٜٔ أبِٝٗ إبـطاٖٝ

                                 
  2985 ضٚاٙ اإلَاّ َػًِ -(1) 
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غتعا١ْ بٌ يٝهٕٛ ايسعا٤ ٚايصبض ٚايٓصض ٚا٫غتغاث١ ٚا٫ ٜٓاظع٘ فٝ٘ ًَو َكطب ٫ٚ ْيب َطغٌ

ــت      ــا أثبـــ ــاملني نُـــ ــٗا هلل ضب ايعـــ ــاز٠ نًـــ ــٛاع ايعبـــ ــع   اهلل ٚمجٝـــــع أْـــ ــ٘ ايععٜـــ  شيـــــو يف نتابـــ

  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېڭ  ٹ ٹ چ 

 .163 - 162: ا٭ْعاّ چې     ې  

ٚقس تٓاٚيت فٝ٘ أبٛابًا ٖٞ يف ٚبعس عٕٛ اهلل ٚتٛفٝك٘ فكس تٝػط يٞ إخطاز نتابٞ ٖصا، 

ٌَ ع٢ً ايكاض٨ ايهطِٜ فُٗٗا وا١ٜ ا٭١ُٖٝ مبهإ،َعًْٓٛا يهٌ ضٚ عُس أ٫ًٚ ، فبسأت ا١ٜ يٝػٗ

جٓا٤ عًٝ٘ ثِ شنطت إٖسا٥ٞ ٖصا اؾٗس املتٛانع ، ٚتطمجت يإلَاّ دعفط ايكازم  اهلل ٚاي

  ح ا٭بٛاب َٓٗا ع٢ً غبٌٝ املجاٍٚشنطت بع : 

يف ايكطإٓ ايهطِٜ ٚشنط فها٥ً٘ ٚسكٍٛ ا٭دط ايعظِٝ ٚايجٛاب    َا دا٤ َٔ أقٛاي٘

س َٚا ٜتعًل ب٘، ٚثٓا٥٘ اؾعٌٜ ملٔ قطأٙ ٚعٌُ مبا فٝ٘ ، ٚنصيو َا دا٤ َٔ أقٛاي٘ يف ايتٛسٝ

ع٢ً ايكشاب١ ايهطاّ ٚخل بجٓا٥٘ ايعطط ع٢ً اـًفا٤ ايطاؾسٜٔ،ٚأٜهًا ْٗٝ٘ عٔ املتع١ 

ٚتؿٓٝع٘ ع٢ً َٔ مياضغٗا، ٚؼصٜطٙ ايؿسٜس َٔ ايٓٝاس١ ٚيبؼ ايػٛاز ٚؾل اؾٝب ٚيطِ 

ٚختُت٘ بككٝس٠  ، اـس ، َٚا دا٤ عٓ٘ يف فهٌ قٝاّ عاؾٛضا٤ ،ٚبٝاْ٘ يًُػتشل يًدُؼ

ع٬ق١ )٭سس ايؿعطا٤ ا٭فانٌ نتبٗا مبا٤ ايصٖب ع٢ً َط ايتاضٜذ تبني يٓا َٔ خ٬هلا 

 ( .بهط ايكسٜل   ٚسب٘ ؾسٙ أبٛ  اإلَاّ ايكازم

ملا ٚدست٘ َٔ ٚايهتاب١ عٓ٘  ٚايساعٞ ايؿسٜس يف اختٝاضٟ يؿدك١ٝ اإلَاّ ايكازم  

: َصاٖبِٗ ٚأزٜاِْٗ فُج٬ً  تتبآٜؽ َُٗا ْتػاب إيٝ٘ َٔ مجٝع ايٓاسب بايغ ٚايفدط با٫

َٕ ٖصا اإلَاّأِْٗ  ُستأٌَ يف ساٍ أٌٖ ايػ١ٓ ٚاؾُاع١ هامل ُ٘  ٜعظُٛ ٜٚتكطبٕٛ اىل اهلل ٚهًْٛ

 –عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ  –ٖٚٛ نٔ ٜٓتػب إىل غٝس آٍ ايبٝت؟؟ !!نٝف ٫ .. تعاىل مبشبت٘

ٚأٚقاْا  ، فهٌ آٍ ايبٝت ِ ايٓيب ايهطِٜ عًٝ٘ أفهٌ ايك٠٬ ٚأظن٢ ايتػًٝ بٝٓا يٓا ٚايصٟ

 .بِٗ  ٚلس ٖصٙ ايٛق١ٝ ٚانش١ نٛنٛح ايؿُؼ 

اْطًكت أْا ٚسكني بٔ غرب٠ ، ٚعُطٚ ابٔ َػًِ إىل ظٜس بٔ : عٔ ٜعٜس بٔ سٝإ قاٍ ف

 يكس يكٝت ٜا ظٜس خريًا نجريًا ، ضأٜت ضغٍٛ اهلل : دًػٓا إيٝ٘ قاٍ ي٘ سكني  ، فًُا أضقِ 

يكس يكٝت ٜا ظٜس خريًا نجريًا ، سسثٓا ٜا ظٜس : ، ٚقًٝت خًف٘ ، ٚوعت سسٜج٘ ، ٚوعٚت َع٘ 

ٜا ابٔ أخٞ ٚاهلل يكس نربت غين ، ٚقسّ عٗسٟ ، ْٚػٝت : قاٍ  َا وعت َٔ ضغٍٛ اهلل 

، فُا سسثتهِ ، فاقبًٛا ، َٚا ٫ ف٬ تهًفْٛٝ٘ ، ثِ  بعح ايصٟ نٓت أعٞ َٔ ضغٍٛ اهلل 
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باّ  مبا٤ ٜسع٢ مٍخا بني َه١ ٚاملس١ٜٓ ، فشُس اهلل ٚأث٢ٓ ًَٜٛا فٝٓا خطٝ قاّ ضغٍٛ اهلل : قاٍ 

أ٫ أٜٗا ايٓاؽ ، فإمنا أْا بؿط ٜٛؾو إٔ ٜأتٞ : أَا بعس :)) عًٝ٘ ، ٚٚعظ ، ٚشنط ، ثِ قاٍ 

ضغٍٛ ضبٞ فأدٝب ، ٚأْا تاضى فٝهِ ثكًني أٚهلُا نتاب اهلل ،فٝ٘ اهلس٣ ٚايٓٛض، فدصٚا بهتاب 

ٚأٌٖ بٝيت أشنطنِ اهلل : )) نتاب اهلل ، ٚضوب فٝ٘ ثِ قاٍ فشح ع٢ً (( اهلل، ٚاغتُػهٛا ب٘

 (( ٝيت أشنطنِ اهلل يف أٌٖ بٝيت يف أٌٖ ب

 َٚٔ أٌٖ بٝت٘ ٜا ظٜس ، أيٝؼ ْػا٩ٙ َٔ أٌٖ بٝت٘ ؟: فكاٍ ي٘ سكني 

َٚٔ ِٖ ؟ قاٍ ِٖ : ْػا٩ٙ َٔ أٌٖ بٝت٘ ، ٚيهٔ أٌٖ بٝت٘ َٔ سطّ ايكسق١ بعسٙ ، قاٍ : قاٍ 

 ٌ ، ٚآٍ دعفط ، ٚآٍ عباؽ ٚآٍ عكٝآٍ ع٢ً ، 

 نٌ ٖ٪٤٫ سطّ ايكسق١ ؟: قاٍ 

 .(1) ْعِ: قاٍ 

فعٌُ أٌٖ ايػ١ٓ ٚاؾُاع١ بٗصٙ ايٛق١ٝ ايعظ١ُٝ ِٖٚ ٜتعبسٕٚ اهلل عبِٗ ٯٍ بٝت ضغٍٛ 

    ايصٟ تتًُص ع٢ً ٜسٟ اإلَاّ ايكازم  ايٓعُإٖصا اإلَاّ أبٛ سٓٝف١ ، ٚ اهلل 

ي٫ٛ )طط٠ ست٢ قاٍ قٛيت٘ املؿٗٛض٠ قٔ نٌ عًِ ٚفٔ َٚهح عٓسٙ قطاب١ ايػٓتني ٜأخص َ

 .(2)( ايػٓتإ هلًو ايٓعُإ 

ػًػٌ ا٭١ُ٥ ابتسا٤ عؿط١ٜ يف ت هس أِْٗ ٜتفكٕٛ َع اإلثين ٚاملتأٌَ يف َصٖب اإلواع١ًٝٝ

ٚاختًفٛا َعِٗ فُٝٔ  إىل دعفط بٔ قُس ايكازم  بٔ أبٞ طايب  َٔ اإلَاّ عًٞ

سٖا ععَت بعس تٛفٝل اهلل ٚفهً٘ بإخطاز ٖصا ايهتاب املدتكط دا٤ بعسٙ َٔ ا٭١ُ٥ ، ٚبع

بعس ٚخاق١ً   اإلَاّ ايكازم  سكٝك١  غٝس املطغًني  ٟ٭بني ملٔ امطف عٔ ٖس

اييت ْػبت إيٝ٘ نصبًا ٖٚٛ َٓٗا بطا٤ ، فٛنع سسًا ٜبني يًٓاؽ فٝ٘ َا ٖٛ  فرتا٤اتإلنجط٠ ا

ٌْ يٝرتنٛٙ َا ٚافل نتاب اهلل )ٟ عٓ٘ أْ٘ قاٍ نُا ضٚ-سل يٝأخصٚا ب٘ ، َٚا ٖٛ باط

 .(3)( فدصٚٙ َٚا خايف٘ فسعٛٙ

 بعح يفَا ٖايين َٔ ا٭قٛاٍ املط١ٜٚ عٓ٘   يًهتاب١ عٔ اإلَاّ ايكازم  أٜهًا ٚنا زفعين 

 ٫ ٜكسقٗا عاقٌ فبسأُت كتًك١َٕٚا فٝٗا َٔ أخباُض  املعتُس٠ يسِٜٗ عؿط١ٜ نتب اإلثين

ؽايف َا إٔ بعهًا َٔ تًو ايطٚاٜات  ذيب سني ٚدسُتع اظزاَزٚايهتب تًو ايبشح يف ب

                                 
 (.1/346)ضٚاٙ َػًِ  (1)-

 ( . 1/21)، داَع املكاقس يهطنٞ ( 1/49)اـ٬ف يًطٛغٞ -( 2)

 (.1/69)أقٍٛ ايهايف  -( 3)
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ُٔ ْٚظط ٜسعٕٛ إيٝ٘ ع٢ً َٓابطِٖ  نٔ ٚتأغٞ فععََت سٝٓٗا ع٢ً مجعٗا يتهٕٛ قٌ متع

 . ب٘ يف ْٗذ٘ ٚعكٝست٘ نٞ ٜكتسٟايتكٞ يطب٘ اإلَاّ  بٗصاٜأمت 

ٜٔ ضدا٫ً يًسغدط  تعاىل اهلل إٔ بُٝٓا هُس املتأٌَ يف نتب َٚكازض أٌٖ ايػ١ٓ ٚاؾُاع١

قشٝشٗا َٔ نعٝفٗا، ٚقازقٗا َٔ  اْاقشني، ٚأغٛزًا سفظٛا ايػ١ٓ ٚبصيٛا دٗسِٖ، فبٝٓٛ

َهصٚبٗا،ٚبصيو ؾفٛا ايغًٌٝ ،ٚغكٛا ايظُإٓ، ٚفٓسٚا ايباطٌ ٚاملهصٚب، ٚفشكٛا ايطٚاٜات، 

شت اؾاٌٖ ، ٚأظايٛا ايًبؼ ٚايغؿا٠ٚ، فأقب املتٕٛ، فأفازٚا ايعامل ، ٚبكطٚاٚزضغٛا ا٭غاْٝس ٚ

 .ا٭سازٜح غ١ًٗ املأخص زٕٚ عٓا٤، فذعاِٖ اهلل عٓا ٚعٔ املػًُني خري اؾعا٤ 

ٚايـــسٟ إىل  ٚيف اـتـــاّ ٫ ٜػـــعين إ٫ إٔ أتكـــسّ بايؿـــهط اؾعٜـــٌ بعـــس ؾـــهط اهلل عـــع ٚدـــٌ  

ٚعهــٛ   -عبــساهلل بــٔ قُــس املطًــل عهــٛ ٦ٖٝــ١ نبــاض ايعًُــا٤      / َعــايٞ ايؿــٝذ ايــسنتٛض   

ٞ  ٚاملػ -ايًذٓــ١ ايسا٥ُــ١ يإلفتــا٤   ايــصٟ تفهــٌ َــأدٛضًا بكــطا٠٤ ٖــصا     -تؿــاض بايــسٜٛإ املًهــ

 .ايهتاب ٚإبسا٤ تٛدٝٗات٘ ايػسٜس٠ ٚايتكسِٜ ي٘ ضوِ نجط٠ َؿاوً٘ ٚاضتباطات٘ 

 

ٚاهلل أغأٍ إٔ هعٌ أعُايٓا خايك١ يٛدٗ٘ ايهطِٜ ، ٚإٔ هعٌ ٖصا ايهتاب باب ْفع يٮ١َ 

 .َٚفتاح خري يهٌ طايب سل ٖٚسا١ٜ

 ٚغًِ قُس ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘  ع٢ً ْبٝٓاٚق٢ً اهلل
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 "  سا٤ـــــــــــــــــــــــــــإٖ"  

طٝات قًٛبِٗ سبِٗ ٯٍ بٝت  ا يفأٖسٟ نتابٞ ٖصا إىل ؾباب املػًُني ٚفتٝاتِٗ ايصٜٔ محًٛ

ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ     ٹ  چ : اَتجا٫ً يكٍٛ اهلل تعاىل   ْبِٝٗ

 .23: ايؿٛض٣ چڤ     ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ٹ     ٹ  ڤ  ڤڤ 

ايصٜٔ ٫ ٜؿل هلِ ، ٍ أسس ا٭١ُ٥ ا٭طٗاض ا٭قٛ، ْٚظٗط هلِ وايٞ ا٭غطاض ْهؿف هلِ ايػتاض ، 

 ايكازم دعفطابٔ ا٭١ُ٥ ايعظُا٤ ايعظِٝ إْ٘ اإلَاّ ، يف ايتك٣ٛ ٚايعٖس ٚايعباز٠ ٚايعًِ وباض 

 .مجٝعًا بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب ايباقط بٔ عًٞ ظٜٔ ايعابسٜٔ بٔ اؿػني بٔ قُس 

نٞ ٜهٕٛ ْرباغًا يهٌ طايب ،  ٙٚنطز َٔ َهٕٓٛ دٛاٖط، فًِٗ َعًا يٓغٛم يف أعُام أقٛاي٘ 

، فتًو ٖٞ ايكٛض٠ ايٓاقع١ .ٚاٯضا٤ ٚايتعكب يٮفهاض ، بعٝسًا عٔ ا٭ٖٛا٤ ، سل ٖٚسا١ٜ 

طبكٗا يف ٚا٭قٛاٍ اؾعفط١ٜ  ٖصٙ ٚع٢ف٦ًٝٓٗا ملٔ . املكرت١ْ با٭زي١ ايكاطع١ هلصا اإلَاّ ايفص

  .سٝات٘ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ
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 :ٚبعح َا دا٤ يف ثٓا٤ أٌٖ ايػ١ٓ عًٝ٘    تطمج١ اإلَاّ دعفط ايكازم    

 :او٘ ْٚػب٘ 

ايػـبط بـٔ    دعفط بٔ قُس ايبـاقط بـٔ عًـٞ ظٜـٔ ايعابـسٜٔ بـٔ اؿػـني        عبس اهللاإلَاّ أبٛ  ٖٛ

أَــ٘ أبـٛ بهــط  َـٔ   اإلَـاّ دعفــط ايكـازم   ٚدــٓس ،مجٝعـاً  طايـب  اـًٝفـ١ ايطاؾـس عًــٞ بـٔ أبــٞ    

 . ايكسٜل

ٚأَٗا أوا٤ بٓت عبس ايـطمحٔ  ،  بٓت ايكاغِ بٔ قُس بٔ أبٞ بهط ايكسٜل ٖٞ فاط١ُ:ٚأَ٘

 .(1)   بهط أبٞبٔ 

 :َٛيسٙ ْٚؿأت٘

 ايكشاب١ ْ٘ ضأ٣ بعحأٖـ ٚضٟٚ  80ٖـ ٚقٌٝ  83 غ١ٓ ضبٝع ا٭ٍٚ 17ٚيس اإلَاّ دعفط ّٜٛ 

 . -عٔ اؾُٝعضنٞ اهلل  -ٔ َايو ٚغٌٗ بٔ غعسنأْؼ ب

 :أ٫ٚزٙ

 ٕ ِ        يإلَـاّ ايكـازم   نـا ٌ ٚ عبـس اهلل  : عؿـط٠ َـٔ ا٭بٓـا٤ غـبع١ شنـٛض ٖـ َٚٛغـ٢   إواعٝـ

أوا٤ ٚ فاط١ُ ٚأّ : ، ٚث٬خ بٓات ٖٔ (بايعطٜهٞ املعطٚف) ٚ عًٞ  ٚإغشام ٚ قُس ٚايعباؽ

 .امجّٝع ضمحِٗ اهللفط٠ٚ 

  :يكب٘

قس نجط    ٭ْ٘ٚ يتٛاتط قسق٘ يف ا٭خباض; ;(ايكازمب)ٔ قُسب يكب اإلَاّ دعفط

، ْٚػبت ي٘ ضٚاٜات مل ٜكًٗا ، ٚلس ايهصب مل ٜعطف عٓ٘ايهصب عًٝ٘ يف عكطٙ ٖٚٛ نٔ 

ْا أٌٖ بٝت قازقٕٛ ٫ نًٛ َٔ نصاب ٜهصب إ:  شيو دًًٝا يف ضٚاٜت٘ اييت قاٍ فٝٗا  

 . (2)عًٝٓا فٝػكط قسقٓا بهصب٘ عًٝٓا عٓس ايٓاؽ

 

 : أِٖ قفات٘ اـًك١ٝ ٚاـًك١ٝ

ايٛدــ٘، أظٖــط يــ٘ ملعــإ نأْــ٘ ايػــطاز، أغــٛز     نــإ ضبعــ١، يــٝؼ بايطٜٛــٌ ٫ٚ بايككــري، أبــٝح    

ــعط، د ــعط عـــ     ايؿـ ــط ايؿـ ــس امػـ ــف قـ ــِ ا٭ْـ ــسٙ، أؾـ ــاٍ      ٔعـ ــسٙ خـ ــ٢ خـ ــطًا، ٚعًـ ــسا َعٖـ ــ٘ فبـ دبٝٓـ

 .سػإ باإل ، ٚاغع ايكسض قًٌٝ ايغهب، سػٔ اـًل ٜكابٌ اإلغا٠٤ ٚنإ نطميًا.أغٛز

                                 
 . 6/256ايٓب٤٬ يًصٖيب  ، ٚغري أع236ّ٬ضقِ 206 -3/192اْظط س١ًٝ ا٭ٚيٝا٤  -(1)

 .25/263عاض ا٭ْٛاض  - (2)
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   ٔ ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  چ :  َطبكــــًا يكــــٍٛ ايــــطمح

٥٫ـِ ،مل ٜغـطٙ ايجٓـا٤     يَٛـ١  اهلل اؿل ٫ ىـاف يف  يف ٚنإ دط٦ًٜا. 34: فكًت چڱ  ڱ  

٘    .أؾــطقت ْفػـ٘ بٓــٛض اؿهُـ١  .. ٚمل ٜجٓـ٘ اهلذـا٤   ٚيــس  دًــس قـبٛض، عبــس ؾـهٛض، َــات بـني ٜسٜــ

غـدٞ  . س٘بـا  َـٔ ٜكـبح أ٫ٚزْـا فـ٬ ْـعزاز يـ٘ إ٫      غـبشإ  : ايسفٔ ٖٚٛ ٜكٍٛقغري فأخطد٘ إىل 

ستــ٢ ٫  دــٛاز، ٜتشُــٌ خػــا٥ط ايٓــاؽ يُٝٓــع اـكــَٛات ٜٚعطــٞ شٟٚ اؿادــ١ يف ايظًُــات      

 .ٜعطفْٛ٘

اغ١ َٓعت٘ َٔ شٚ فط. اؾاْٞ وض نطِٜ إشا ؾتُ٘ ؾامت ٜكًٞ ط٬ًٜٛ ثِ ٜسعٛ ضب٘ أ٫ ٜ٪اخص

ايٛغــاز٠ َــٔ  ععٓــَتٛانــع َــع ت٬َٝــصٙ ٜ. هلٝبــ١ َــا ٜفــٛم اـًفــا٤ يــ٘ َــٔ ا،  اقتشــاّ ايػٝاغــ١

ِ    َـا : ٜٚكٍٛ  (1)ٖٚٛ ٜتًك٢ َٓ٘ ايعًِ   ؼت٘ يٝذًؼ عًٝٗا اإلَاّ َايو  أسـب ٭سـس أْعـ

ملا زخٌ عًـ٢    ست٢ قاٍ اإلَاّ أبٛ سٓٝف١ نإ َٗابًا .عًٝ٘ إٔ ٜط٣ أثط ْعُت٘ ٫إعًٝ٘  اهلل

ٙ    أبٞ دعفط املٓكـٛض  ٜأخـصْٞ   دعفـط ايكـازم َـا مل    :أٟ أخـصْٞ َـٔ ٖٝبـ١    : ٖٚـٛ دـايؼ ظـٛاض

 .َٔ ٖٝب١ اـًٝف١ أبٞ دعفط

ٛ    نإ ٜكسض ايعًِ ٚأًٖ٘ ٚورتّ املدـايف ،     اضٙ عًـ٢ ا٭زيـ١ ايعًُٝـ١   ٚنـإ ٜعتُـس يف سـ

ؾــتِ عًــ٢ َــع َــٔ ٜتذــطأ   ٖــااغــٝتبني يٓــا يف ٖــصا ايبشــح َــٔ خــ٬ٍ املٓــا ط٠ ايــيت أدط    نُــا

ـًـ  عًــ٢ نُــا أْــ٘ ٜعتُــس  ،  ايكــسٜل بهــط ٢ ضأغــِٗ دــسٙ أبــٛايكــشاب١ ضنــٛإ اهلل عًــِٝٗ ٚع

، ٜصنط اخت٬ف املصاٖب عًُٞ َٓهبطٚبصيو نإ قاسب َٓٗر  غتٓباط ،غتكطا٤ ٚا٫ا٫

   ٘ ٙ  ٚاٯضا٤ ثـِ ٜهـٝف ضأٜـ غـتٓباط ، ٜٚعًـٞ َـٔ    ط ٚا٫ٚايتفهـ  نُـا نـإ وـب ايٓظـط    .ٚادتٗـاز

      ٘ ڀ  چ :تعـاىل ٜكـٍٛ    هللإٕ ا : فكـس قـاٍ يـ٘ ضدـٌ َٜٛـاً      ؾـإٔ ايعكـٌ ٜٚٓبـ٘ عًـ٢ ْعُتـ٘ ٚفهـً

َـ       60: وافط چٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ     ٔفُا بايٓا ْسعٛٙ ف٬ هٝبٓا ؟ قـاٍ ٭ْـو تـسعٛ 

ٚكًٛقاتــ٘ ستــ٢ ٜعـطف ايعبــس عظُــ١ ضبــ٘   اهلل فٗــٛ وــح عًـ٢ ايتفهــط يف ًَهــٛت  ٫ تعـطف ، 

َا َهٓ٘ ٖٚصا .. ضغٛر اؾباٍ  فٝهٕٛ إمياْ٘ عٔ عًِ ٜٚكني ضاغدًا..بايتكًٝس ٚقسضت٘ بايعًِ ٫

ايعْازق١ ٚبٝإ اؿـل يًهـجرئٜ   ع٢ً املًشسٜٔ ٚاحملذ١ اؿذ١ فاغتطاع بصيو إقا١َ  َٔ ق٠ٛ

 .َٔ إقساض ا٭سهاّ اجملطز٠ عٔ ايربٖإ س٫ًب

ا وــسا عــل َفهــطّ  ُــٞعُكــ١ يًكــطإٓ ٚايػــ١ٓ ٚايبشــح ايعً  َٚــٔ خــ٬ٍ مجعــ٘ بــني ايسضاغــ١ امل  

ّٝ ّٝٚعامًل ا ،إغ٬َ َّا ضباْ  . اإلغ١َٝ٬ نباض أ١ُ٥ املصاٖب َٔا ّٚزا َعسا فتّٗسا، إَا

                                 
 . ٭بٞ ظٖط٠ضادع دعفط ايكازم  -( 1)
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  :ؾٝٛخ٘ 

سٝح تًكـ٢ ايعًـِ عًـ٢ نـجري َـٔ ؾـٝٛخ٘        َٔ نباض ايتابعني    اإلَاّ ايكازم ٜعس

   ػــٌٗ بــٔ غــعس ايػــاعسٟ ، ٚأْــؼ بــٔ َايــو      ن، أٚاخــط ايكــشاب١  أزضىَــٔ   َِٖٚــٔ أبــطظ 

ايعٖطٟ  بٔ ؾٗاب ، ٚقُس َٚٔ ؾٝٛخ٘ عطا٤ بٔ أبٞ ضباح. ٚأنجط ايطٚا١ٜ عٔ أبٝ٘ ايباقط

ضنـٞ اهلل عٓٗـا    –ايكسٜل أبٞ بهطك٢ عًُ٘ َٔ خايت٘ عا٥ؿ١ بٓت ايصٟ اغت ، ٚعط٠ٚ بٔ ايعبري

بـٔ  ابٔ أبٞ ضافع ، ٚعهط١َ َـٛىل   عبس اهللقُس بٔ املٓهسض ، ٚنُا أخص ايعًِ عٔ ، ٚعٔ أبٝٗا 

 .عباؽ

ؾـٝٛخ٘  ٚأوًـب  ،  ايكـسٜل   عٔ دـسٙ ايكاغـِ بـٔ قُـس بـٔ أبـٞ بهـط        أٜهًا نُا ض٣ٚ

   .املٓٛض٠ َٔ عًُا٤ املس١ٜٓ

 : عًُ٘ ٚعبازت٘

 ٕ عابــسًا عاملـًا ظاٖــسًا تكٝــًا ٚضعــًا ٚقــس بـني يٓــا شيــو َــٔ تتًُــص      اإلَــاّ ايكــازم   نـا

 ،إَـا َكـٌ ٕ  : فُـا نٓـت أضاٙ إ٫ عًـ٢ ثـ٬خ خكـاٍ      )  :قـا٬ً٥    ع٢ً ٜسٜ٘ ٖٚٛ اإلَـاّ َايـو   

ٚاؾتٗط بني ايٓاؽ بـصيو،  (1)( سخ إ٫ ع٢ً طٗاض٠ ضأٜت٘ و ، َٚا ايكطإٓ ٚإَا قا٥ِ ، ٚإَا ٜكطأ 

 . ٚقس تًك٢ ايعًِ ع٢ً ٜسٜ٘ مجع َٔ نباض ايعًُا٤ َِٓٗ اإلَاّ َايو 

 :ط٬ب٘ 

ـٝـ      اإلَــاّ ايكــازم    يكــس أنــطّ اهلل تعــاىل   ثٓــٛا  ٘ ٚبت٬َٝــص أٚفٝــا٤ تًكــٛا ايعًــِ عً

  :ايطنب بني ٜسٜ٘ َٚٔ بني ٖ٪٤٫ ايط٬ب 

َٛغ٢ ايهـا ِ ٚوٝـ٢ بـٔ غـعٝس     : اإلَاّ ايكازم ،  ٚابٔ  ٕايٓعُااإلَاّ أبٛ سٓٝف١ 

ا٭ْكاضٟ ، ٚأبإ بٔ تغًب ، ٚغفٝإ بٔ ع١ٓٝٝ ٚإواعٌٝ بٔ دعفط ، َٚايـو ٚوريٖـِ نـجري ،    

 .ضمحِٗ اهلل مجٝعًا ضمح١ ٚاغع١ 

 : ثٓا٤ ايعًُا٤ عًٝ٘

سٝـــح دـــا٤ت أقـــٛاهلِ    ايػـــ١ٓ ٚاؾُاعـــ١ عًـــ٢ اإلَـــاّ ايكـــازم   أٖـــٌ أثٓـــ٢ عًُـــا٤ 

 : نُا تكطأ اٯتٞ  ط٠ بٗا ا٭خباضٛاتَت

َا ضأٜت أسسًا أفك٘ َٔ :  (150: ت ) ( أبٛ سٓٝف١ ) قاٍ عٓ٘ اإلَاّ ايٓعُإ بٔ ثابت  -1

 .(2)دعفط بٔ قُس

                                 
 2/88تٗصٜب ايتٗصٜب ، ٫بٔ سذط ،  -( 1)

 166/ 1تصنط٠ اؿفا  . 285/ 6غري أع٬ّ ايٓب٤٬ يًصٖيب  -( 2)
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ُٜػــ: ( 327: ت ) فكــاٍ أبــٛ ســامت ايــطاظٟ   -2 ُٔ  ٍٚ عــٔ َجًــ٘ ،  اثكــ١ ، ٫  ُ٘ ايؿــافعٞ ٚابــ ٚثكــ

 .(1)َعني ٚوريُٖا

ٖٛ َٔ غازات أٌٖ ايبٝت ، ٚعباز أتباع ايتابعني ، ٚعًُا٤ :  (354: ت )   قاٍ ابٔ سٓبإ -3

 . أٌٖ املس١ٜٓ

ٚنـإ  ، عسٜج٘ خطز عٓ٘ َػًِ يف قشٝش٘ قتذًاأ :(430: ت )  فٝ٘ أبٛ ْعِٝ قاٍٚ -4

٘ٔ:  سسخ عٓ٘ قاٍ ْؼ إشاأَايو بٔ  ٚ ٫ وعـت   ، َٚا ضأت عـني : ٚقاٍ فٝ٘ ، سسثين ايجك١ بعٝٓ

  .(2)ٚٚضعًا أفهٌ َٔ دعفط ايكازم فه٬ً ٚعًًُا ٚعباز٠ً،  ط ع٢ً قًب بؿط٫ٚ خط،  أشٕ

 .(3)ع٢ً إَاَت٘ ٚد٬يت٘ اتفكٛا( : 676: ت ) قاٍ ايٟٓٛٚ  -5

َٔ أ١ُ٥ ايسٜٔ  دعفط بٔ قُس: ( 728: ت )  اإلغ٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ ؾٝذفٝ٘ ٚقاٍ  -6

 .(4)باتفام أٌٖ ايػ١ٓ

:  ٚقاٍ أبٛ سامت. دعفط ثك١ َإَٔٛ:  عٔ و٢ٝ قاٍ ض٣ٚ عباؽ( 742: ت ) قاٍ املعٟ  -7

ابٛضٟ، عٔ إغشام بٔ ضاٖٜٛ٘، قًت ٝػٚقاٍ أمحس بٔ غ١ًُ ايٓ. (5)ثك١ ٫ ٜػأٍ عٔ َجً٘

سسثٓا :  ٚقاٍ أبٛ ايعباؽ بٔ عكس٠ .ثك١:  نٝف دعفط بٔ قُس عٓسى ؟ فكاٍ:  يًؿافعٞ

سسثٓا أبٞ، عٔ :  قاٍسسثٓا قُس بٔ سفل بٔ ضاؾس :  دعفط بٔ قُس بٔ ٖؿاّ قاٍ

. نٓت إشا ْظطت إىل دعفط بٔ قُس عًُت أْ٘ َٔ غ٬ي١ ايٓبٝني:  عُطٚ بٔ أبٞ املكساّ، قاٍ

سسثٓا قُس بٔ محاز بٔ ظٜس :  سسثٓا عبس اهلل بٔ إبطاِٖٝ بٔ قتٝب١، قاٍ:  ٚقاٍ أٜها

ُط٠ ضأٜت دعفط بٔ قُس ٚاقفا عٓس اؾ:  سسثٓا عُطٚ بٔ ثابت، قاٍ:  اؿاضثٞ، قاٍ

سسثٓا دعفط بٔ قُس بٔ سػني بٔ :  ٚقاٍ أٜها. غًْٛٞ، غًْٛٞ:  ايعظ٢ُ، ٖٚٛ ٜكٍٛ

:  وعت سػٔ بٔ ظٜاز ٜكٍٛ:  سسثين إبطاِٖٝ بٔ قُس ايطَاْٞ، أبٛ لٝض قاٍ:  ساظّ، قاٍ

َا ضأٜت أسسا أفك٘ َٔ دعفط بٔ قُس، :  َٔ أفك٘ َٔ ضأٜت ؟ فكاٍ:  وعت أبا سٓٝف١ ٚغ٦ٌ

ٜا أبا سٓٝف١، إٕ ايٓاؽ قس فتٓٛا ظعفط بٔ قُس :  ٓكٛض اؿري٠، بعح إيٞ فكاٍملا أقسَ٘ امل

أبٛ دعفط فأتٝت٘  فٗٝأت ي٘ أضبعني َػأي١، ثِ بعح إىل:  ف٧ٝٗ ي٘ َٔ َػا٥ًو ايكعاب، قاٍ

باؿري٠، فسخًت عًٝ٘ ٚدعفط دايؼ عٔ ميٝٓ٘، فًُا بكطت بُٗا زخًين ؾعفط َٔ اهلٝب١ 

                                 
 2/487نتاب اؾطح ٚايتعسٌٜ ،  - ((1

 248/ 4املٓاقب ، ٫بٔ ؾٗط آؾٛب ،  - (2)

 155/ 1، تٗصٜب ا٭وا٤  - (3)

 2/245َٓٗاز ايػ١ٓ ، ٫بٔ ت١ُٝٝ ،  - (4)

 414م  1ايصٖيب ز  -َٝعإ ا٫عتساٍ  - (5)
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ٜا أبا عبس :  فػًُت، ٚأشٕ يٞ، فذًػت، ثِ ايتفت إىل دعفط، فكاٍَا مل ٜسخٌ ٭بٞ دعفط، 

ٜا أبا سٓٝف١ ؟ ٖات :  قس أتاْا، ثِ قاٍ:  ْعِ، ٖصا أبٛ سٓٝف١، ثِ أتبعٗا:  اهلل تعطف ٖصا ؟ قاٍ

أْتِ تكٛيٕٛ فٝٗا :  َٔ َػا٥ًو، ْػأٍ أبا عبس اهلل ، ٚابتسأت أغأي٘، ٚنإ ٜكٍٛ يف املػأي١

س١ٜٓ ٜكٛيٕٛ نصا ٚنصا، ٚمٔ ْكٍٛ نصا ٚنصا، فطمبا تابعٓا ٚضمبا نصا ٚنصا، ٚأٌٖ امل

تابع أٌٖ املس١ٜٓ، ٚضمبا خايفٓا مجٝعا ست٢ أتٝت ع٢ً أضبعني َػأي١ َا أخطّ َٓٗا َػأي١، ثِ 

 . (1)أيٝؼ قس ضٜٚٓا إٔ أعًِ ايٓاؽ أعًُِٗ باخت٬ف ايٓاؽ ؟:  قاٍ أبٛ سٓٝف١

ِٝذ بينٖٛ ا( : 748: ت )  ٚقاٍ فٝ٘ ايصٖيب -8 ٖاؾِ ، أ بٛ عبس اهلل  إلَاّ ، ايٖكازم ، َؾ

َٓبٟٛ ، ا ايُكطؾٞ ، ٞٓ ، أ سس ا٭ ِع٬ّملاهلامشٞ ، ايعًٟٛ، اي ٚشنط اإلَاّ ايصٖيب أْ٘ نإ  . سْ

دعفط بٔ قُس ايكازم غٝس : ٚقاٍ   (2.)ٜغهب نٔ ٜتعطض ؾسٙ أبٞ بهط ايكسٜل 

 . (3)ايعًٜٛني يف ظَاْ٘ ٚأسس أ١ُ٥ اؿذاظ

دعفط بٔ قُس بٔ عًٞ بٔ اؿػني بٔ عًٞ :  (852: ت )  سذط قاٍ اؿافظ ابٔٚ -9

:  ابٔ سبإقاٍ  :ٚقاٍ  .املعطٚف بايكازم، قسٚم فكٝ٘ عبس اهللبٔ أبٞ طايب اهلامشٞ أبٛ 

إيٝ٘ ظَاْا فُا  اختًفت) اإلَاّ َايوٚقاٍ . ( نإ َٔ غازات أٌٖ ايبٝت فكٗا ٚفه٬ ٚعًُا)

ث٬ث١ خكاٍ، إَا َكٌ ٚإَا قا٥ِ ٚإَا ٜكطأ ايكطإٓ  َٚا ضأٜت٘ وسخ إ٫  نٓت أضاٙ إ٫ ع٢ً

 . (4)(ع٢ً طٗاض٠

 : ٚفات٘

عًُ٘ ٚعبازت٘ ٚقبت٘ يًعًِ ٚأًٖ٘ فكس  يفٚبعس ٖصٙ ايػري٠ ايعطط٠ يصيو اإلَاّ ايفص 

غطط ايتاضٜذ أفاز غريت٘ ٚأقبشت خايس٠ يٮ١َ ، ثِ دا٤ أَط اهلل ايصٟ نتب٘ ع٢ً مجٝع 

 چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ٹ ٹ چ : نُا قاٍ تعاىل خًك٘ 

 َٔ ٖذط٠ ايٓيب 148ؾٛاٍ غ١ٓ  يف ؾٗط   تٛيف اإلَاّ ايكازم،  27 - 26: ايطمحٔ

ْٕ ٚغتٕٛ غ١ٓ باملس١ٜٓ املٓٛض٠يف َكرب٠ ايبكٝع  اإلَاّ ايباقط  أبٝ٘ظٛاض  ٚزفٔ  ٚعُطُٙ مثا

 .يف زاض ايهطا١َ َٚػتكط ايطمح١ ٚاغع١ ٚمجعٓا ب٘  فطمح٘ اهلل ضمح١

                                 
 76 /5ًُعٟ ز ، يتٗصٜب ايهُاٍ  - (1)

 6/256غري أع٬ّ ايٓب٤٬ ، يًصٖيب ،  - (2)

 148كتكط ايعًٛ ،  - (3)

 89ٚ  2/88،  شافظ ابٔ سذط، يً تٗصٜب ايتٗصٜب - (4)
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 ايكطإٓ ايهطِٜيف باب َا دا٤ َٔ أقٛاي٘ 

 

 ٘ايكطإٓ ايهطِٜ  قطا٠٤ ايغ٢ٓ يف بإٔ قٛي . 

 .(1)( َا ب٘ و٢ٓ  فكط بعسٙ ٚإ٫ فٗٛ وين ٫ٚايكطإٓ َٔ قطأ ) :   قاٍ اإلَاّ ايكازم 
 

  َػتذاب١ عٓس اهلل ي٘ زع٠ٛ  ايكطإٓ ايهطِٜ إخباضٙ بإٔ خامت. 

اؿاٍ املطؼٌ قٌٝ : ضغٍٛ اهلل أٟ ايطداٍ خري ؟ قاٍ  قٌٝ ٜا :اإلَاّ ايكازم  قاٍ

ٚىتُ٘ فً٘ عٓس ايكطإٓ ايفاتض اـامت ايصٟ ٜفتض : قاٍ  ضغٍٛ اهلل َٚا اؿاٍ املطؼٌ ؟ ٜا

 .(2)َػتذاب١  اهلل زع٠ٛ
 

  اؾ١ٓأٌٖ عطفا٤  ايكطإٓ ايهطِٜ قٛي٘ بإٔ مح١ً. 

عطفا٤ أٌٖ اؾ١ٓ ايكطإٓ مح١ً :  ضغٍٛ اهلل قاٍ  : قاٍ اإلَاّ ايكازم 

 . (3) ٚاجملتٗسٕٚ قٛاز أٌٖ اؾ١ٓ ٚايطغٌ غاز٠ أٌٖ اؾ١ٓ
 

  ًِٚٚقفٗا بأْٗا ن٬ّ اهلل تعاىلايعطب١ٝ ايًغ١ سج٘ ع٢ً تع. 

َِا ايعطب١ٝ فإْٗا ن٬ّ اهلل ايصٟ تعًُٛ : قاٍ اإلَاّ ايكازم       .(4)ب٘ خًك٘ نً
 

  ٕايهطِٜ  ٚاإلميإ َٚٔ مل ٜ٪تُٗا قٛي٘ فُٝٔ أٚتٞ ايكطآ: 

ضدٌ : فكاٍ ؟ِٖ قاٍ ايٓاؽ أضبع١ فكًت دعًت فساى َٚا : قاٍ اإلَاّ ايكازم

ٚأٚتٞ ايكطإٓ ٚمل ٜ٪ت اإلميإ ٚضدٌ أٚتٞ ايكطإٓ ٚضدٌ أٚتٞ ايكطإٓ أٚتٞ اإلميإ ٚمل ٜ٪ت 

فكاٍ أَا  ٫ٚ اإلميإ قاٍ قًت دعًت فساى فػط يٞ ساهلِايكطإٓ اإلميإ ٚضدٌ مل ٜ٪ت 

فُجً٘ نُجٌ ايتُط٠ طعُٗا سًٛ ٫ٚ ضٜض هلا ٚأَا ايكطإٓ ايصٟ أٚتٞ اإلميإ ٚمل ٜ٪ت 

ٚمل ٜ٪ت اإلميإ فُجً٘ نُجٌ اٯؽ ضوٗا طٝب ٚطعُٗا َط ٚأَا َٔ ايكطإٓ ايصٟ أٚتٞ 

ٚاإلميإ فُجً٘ نُجٌ ا٭تطد٘ ضوٗا طٝب ٚطعُٗا طٝب ٚأَا ايصٟ مل ٜ٪ت ايكطإٓ أٚتٞ 

 . (5)فُجً٘ نُجٌ اؿٓظ١ً طعُٗا َط ٫ٚ ضٜض هلايكطإٓ ااإلميإ ٫ٚ 

 

                                 
 37/ 19، داَع أسازٜح ايؿٝع١ ، يًربٚدطزٟ ،  605/ 2ايهايف ، يًهًٝين ،  -(1)

 45/  19، داَع أسازٜح ايؿٝع١ ، يًربٚدطزٟ ،  606/ 2ايهايف ، يًهًٝين ،  - (2)

 45/  19، داَع أسازٜح ايؿٝع١ ، يًربٚدطزٟ ،  606/ 2ايهايف ، يًهًٝين ،  -(3)

 54/ 19أسازٜح ايؿٝع١ ، يًربٚدطزٟ ،  ، داَع 258اـكاٍ ، يًكسٚم ،  -(4)

 67/ 19، داَع أسازٜح ايؿٝع١ ، يًربٚدطزٟ ،  2/604ايهايف ، يًهًٝين ،  -(5)
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  ٕايٓاؽ ع٢ً قطا٤ت٘ ُ٘ٚسجعٗس اهلل إىل خًك٘  ايكطإٓ ايهطِٜ قٛي٘ بأ : 

عٗس اهلل إىل خًك٘ فكس ٜٓبغٞ يًُط٤ املػًِ إٔ ٜٓظط ايكطإٓ  :قاٍ اإلَاّ ايكازم 

 . (1)يف عٗسٙ ٚإٔ ٜكطأ َٓ٘ يف نٌ ّٜٛ مخػني آ١ٜ
 

 ٘يف أقٌ َٔ ؾٗط  ايكطإٓ ايهطِٜ  ع٢ً قطا٠٤ سج: 

 . (2)يف أقٌ َٔ ؾٗطايكطإٓ ٜعذبين إٔ ٜكطأ  ٫ : قاٍ اإلَاّ ايكازم 
 

  ٌٝايكطإٓ ايهطِٜ  يفتفػريٙ ملع٢ٓ ايرتت: 

ٖٛ إٔ تتُهح فٝ٘ : قاٍ " تطت٬ًٝ ايكطإٓ ٚضتٌ :" يف قٛي٘ تعاىل  :قاٍ اإلَاّ ايكازم 

 . (3)ٚؼػٔ ب٘ قٛتو

 ٘إشاٚاهلل اؾ١ٓ إٔ ٜػأٍ  :إشا َط بآ١ٜ فٝٗا شنط اؾ١ٓأْ٘  ايهطِٜ ايكطإٓ يكاض٨ سج 

 : ٜتعٛش باهلل َٔ ايٓاض  إٔ:شنط ايٓاض اَط بآ١ٜ فٝٗ

إشا َطضت بآ١ٜ فٝٗا شنط اؾ١ٓ فاغأٍ اهلل اؾ١ٓ ٚإشا َطضت بآ١ٜ  :قاٍ اإلَاّ ايكازم 

 . (4)فٝٗا شنط ايٓاض فتعٛش باهلل َٔ ايٓاض
 

  بأؿإ ايعطب ٚأقٛاتٗا  إٓ ايهطِٜ ايكطسج٘ ع٢ً قطا٠٤ : 

بأؿإ ايعطب ٚأقٛاتٗا ايكطإٓ اقطأٚا  قاٍ ضغٍٛ اهلل  : قاٍ اإلَاّ ايكازم 

ايكطإٓ َٔ بعسٟ أقٛاّ ٜطدعٕٛ  ٤ٚإٜانِ ٚؿٕٛ أٌٖ ايفػل ٚأٌٖ ايهبا٥ط فإْ٘ غٝذٞ

عذب٘ هٛظ تطاقِٝٗ قًٛبِٗ َكًٛب١ ٚقًٛب َٔ ٜ تطدٝع ايغٓا٤ ٚايٓٛح ٚايطٖبا١ْٝ ٫

 . (5)ؾأِْٗ

 َٙٚكباح ايسد٢َٓاض اهلس٣  ايكطإٓ ايهطِٜ بإٔ  إخباض ُ٘ بأْ٘ ايٓٛض ايصٟ  ٚتؿبٝٗ

 : ب٘ يف ايظًُات ٜػتٓاض

فٝ٘ َٓاض اهلس٣ َٚكابٝض ايسد٢ فًٝذٌ داٍ ايكطإٓ إٕ ٖصا  :قاٍ اإلَاّ ايكازم 

يف ايظًُات بكطٙ ٜٚفتض يًهٝا٤ ْظطٙ فإٕ ايتفهط سٝا٠ قًب ايبكري نُا ميؿٞ املػتٓري 

 .(6)بايٓٛض

                                 
 19/71، داَع أسازٜح ايؿٝع١ ، يًربٚدطزٟ ،  2/609ايهايف ، يًهًٝين ،  - 1))

 19/75 ، داَع أسازٜح ايؿٝع١ ، يًربٚدطزٟ، 218/ 6ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ ، يًشط ايعاًَٞ ،  - (2)

 77/ 19داَع أسازٜح ايؿٝع١ ، يًربٚدطزٟ،  - 3))

 79/ 19،ٚداَع أسازٜح ايؿٝع١ ، يًربٚدطزٟ، 2/600، ٚا٫قٍٛ َٔ ايهايف يًهًٝين 378/ 5فُع ايبٝإ ، يًطربغٞ ،  - 4))

 82، 81/ 19، داَع أسازٜح ايؿٝع١ ، يًربٚدطزٟ ،  211/ 6ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ ، يًشط ايعاًَٞ ،  - 5))

 87/ 19، داَع أسازٜح ايؿٝع١ ، يًربٚدطزٟ ،  2/600ايهايف ، يًهًٝين ،  - (6)
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 ٘ٚاملعٛشتني ٚأُْٗا غبب يف ايؿفا٤ بإشٕ اهلل ع٢ً ايطق١ٝ بفاؼ١ ايهتاب  سج: 

أٚ أقابت٘ عني أٚ قساع   إشا نػٌ نإ ضغٍٛ اهلل  : قاٍ اإلَاّ ايكازم 

بػط ٜسٜ٘ فكطأ فاؼ١ ايهتاب ٚاملعٛشتني ثِ ميػض بُٗا ٚدٗ٘ فٝصٖب عٓ٘ َا نإ 

 . (1)هسٙ

ٚدعًا يف قسضٙ فكاٍ - -ؾها ضدٌ إىل ايٓيب : ّ ايكازم قاٍ اإلَا

 .(2)(يف ايكسٚض ٚؾفا٤ ملا)اغتؿف بايكطإٓ فإٕ اهلل عع ٚدٌ ٜكٍٛ:

 

 ِٜقٛي٘ بإٔ أَري امل٪َٓني ٜٛقٞ أقشاب٘ بايكطإٓ ايهط: 

اعًُٛا إٔ ايكطإ  : نإ يف ٚق١ٝ أَري امل٪َٓني أقشاب٘:   قاٍ اإلَاّ ايكازم 

نإ  ٜغٓٝو ع٢ً َا : أٟ – نإ َٔ دٗس ٚفاق٘ ٛض ايًٌٝ املظًِ ع٢ً َاٖس٣ ايٓٗاض ْٚ

 .(3) ٚايفاق١ ايؿس٠يو َٔ 

 

 ٘ٝقٛي٘ ملٔ وفظ ايكطإٓ ايهطِٜ ٜٚعٌُ مبا ف: 

 .(4)( اؿافظ يًكطإٓ ايعاٌَ ب٘ َع ايػفط٠ ايهطاّ ايربض٠ )  :قاٍ اإلَاّ ايكازم      

 

  ٘ايهطِٜيف ٚقف ايبٝٛت اييت ٜت٢ً فٝٗا ايكطآقٛي ٕ:         

إٕ ايبٝت إشا نإ فٝ٘ املط٤ املػًِ ٜتًٛ ايكطإٓ ٜرتا٤اٙ : ) قاٍ اإلَاّ ايكازم 

 .(5) (أٌٖ ايػُا٤ نُا ٜرتاأ٣ أٌٖ ايسْٝا ايهٛنب ايُسضٟ يف ايػُا٤

 

 

 

     

 

 

                                 
 113/ 19داَع أسازٜح ايؿٝع١ ، يًربٚدطزٟ ،  - (1)

 2/600أقٍٛ ايهايف يًهًٝين  - 2))
 2/600أقٍٛ ايهايف  - (3)

 603/  2املكسض ايػابل  - 4))

 2/610املكسض ايػابل  - (5)
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  ايتٛسٝسيف  َٔ أقٛايَ٘ا دا٤  باب

 

 ٘إٔ مجٝع ا٭ْبٝا٤ بس٤ٚا زعٛتِٗ بايتٛسٝس  قٛي:  

ؾــطا٥ع ْــٛح ٚإبــطاِٖٝ    إٕ اهلل تبــاضى ٚتعــاىل أعطــ٢ قُــساً  :  اإلَــاّ ايكــازم   قــاٍ    

 .(1)ايتٛسٝس ٚاإلخ٬م ٚخًع ا٭ْساز ٚايفطط٠ اؿٓٝف١ٝ ايػُش١:  َٚٛغ٢ ٚعٝػ٢ 

 

 طط ع٢ً ايتٛسٝس قٛي٘ إٔ اإلْػإ ُف : 

ّ  چەئ      ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋٹ ٹ چ :  قاٍ اإلَـاّ ايكـازم     30: ايـطٚ

 .ايتٛسٝس : إٔ َع٢ٓ ايفطط٠ يف اٯ١ٜ :  أٟ .(2)ايتٛسٝس: قاٍ 

 

  ْٔيب ا٭١َ قٛي٘ ع   :ُٜ هلل قبٌ إٔ ٜهٕٛ ْبًٝا  فٝ٘ ٚأْ٘ عبس َٔ ايغًٛ صُضَشأْ٘ 

 َطغ٬ً 

٫ تطفعـْٛٞ فـٛم سكـٞ فـإ     : قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚآيـ٘   :  قاٍ اإلَاّ ايكازم 

 .(3)ْٞ ْبًٝاقبٌ إٔ ٜتدص اهلل تعاىل اؽصْٞ عبسًا

 ٜٓازٕٚ املدًٛقني ٜٚكغطٕٚ عظ١ُ ضب ايعاملني  ايصٜٔصٜطٙ يًؿباب َٔ ايغ٠٬ ؼ

 :ٚعسِٖ أؾط َٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ٚاجملٛؽ 

اسصضٚا ع٢ً ؾبابهِ ايغ٠٬ ٫ ٜفػسِٖٚ فإ ايغ٠٬ ؾط خًل :   قاٍ اإلَاّ ايكازم  

اهلل إٕ ايغ٠٬ يؿط َٔ ايٝٗٛز اهلل ، ٜكغطٕٚ عظ١ُ اهلل ٜٚسعٕٛ ايطبٛب١ٝ يعباز اهلل ، ٚ

 .(4)ٚايٓكاض٣ ٚاجملٛؽ ٚايصٜٔ أؾطنٛا

                                 
 1/9اؿط ايعاًَٞ،  -، ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ ، اإلغ١َٝ٬  8/57ؾطح أقٍٛ ايهايف ، يًُٛىل قُس قاحل املاظْسضاْٞ، ، 17/ 2ايهايف ، يًهًٝين،  - (1)

ع ، هلازٟ )، َٛغٛع١ أسازٜح أٌٖ ايبٝت  16/330، عاض ا٭ْٛاض، اجملًػٞ، 1/692اؿط ايعاًَٞ،  -ـ ، ايفكٍٛ امل١ُٗ يف أقٍٛ ا٭١ُ٥ (ٖـ)

 32، ايبٝإ يف عكا٥س أٌٖ اإلميإ ، يًؿطٜعيت ا٭قفٗاْٞ  301/ 4ع ، هلازٟ ايٓذفٞ، )ٌٖ ايبٝت ، َٛغٛع١ أسازٜح أ3/67ايٓذفٞ، 

، ايتٛسٝس ، 12/ 2، ايهايف ، يًهًٝين،  98، بكا٥ط ايسضدات ، حملُس بٔ اؿػٔ ايكفاض  241/ 1احملاغٔ، ٭محس بٔ قُس بٔ خايس ايربقٞ،  -(2)

، ايفكٍٛ امل١ُٗ يف أقٍٛ 431، 188، ايٝكني ، يي طاٚٚؽ  8/36 قُس قاحل املاظْسضاْٞ، ، ؾطح أقٍٛ ايهايف ، يًُٛىل 328يًكسٚم 

، ْٛض ايرباٖني ، يٓع١ُ اهلل اؾعا٥طٟ، 132/ 61،  36/103، 26/277، 5/223، 277/ 3، عاض ا٭ْٛاض، اجملًػٞ، 426/ 1اؿط ايعاًَٞ،  -ا٭١ُ٥ 

 182/ 4، تفػري ْٛض ايجكًني ، يًشٜٛعٟ،  322ِ ايهٛيففطات بٔ إبطاٖٝ -، تفػري فطات ايهٛيف 211/ 2

، تفػري نٓع 350/ 1ايفٝح ايهاؾاْٞ،  -، ايتفػري ايكايف 210، زضض ا٭خباض ، ؿذاظٟ ، خػطٚ ؾاٖٞ 25/265عاض ا٭ْٛاض، اجملًػٞ،  - 3))

 (ف)، 96/ ١َٝ2 ، حملػٔ اـعاظٟ، ، بسا١ٜ املعاضف اإلهل١ٝ يف ؾطح عكا٥س اإلَا137/ 2ايسقا٥ل ، يًُريظا قُس املؿٗسٟ، 

، َٛغٛع١ 8/14، َػتسضى غف١ٓٝ ايبشاض ، يعًٞ ايُٓاظٟ ايؿاٖطٚزٟ، 76/225، 25/265، عاض ا٭ْٛاض، اجملًػٞ،  650/ا٭َايٞ ، يًطٛغٞ  -(4)

، أٌٖ 96يطداٍ ، يًػبشاْٞ ، نًٝات يف عًِ ا3/2295، َٝعإ اؿه١ُ ، حملُس ايطٜؿٗطٟ،  8/165ع ، هلازٟ ايٓذفٞ، )أسازٜح أٌٖ ايبٝت 
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ايغ٠٬ ؾط خًل اهلل ٜكغطٕٚ عظ١ُ اهلل ٜٚسعٕٛ ايطبٛب١ٝ يعباز :   قاٍ اإلَاّ ايكازم

 .(1)اهلل ، ٚاهلل إٕ ايغ٠٬ يؿط َٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ٚاجملٛؽ ٚايصٜٔ أؾطنٛا

 

 امل٪َٓني ترب٩ٙ نٔ ٜسعٞ ايطبٛب١ٝ يف أَري  : 

إْ٘ ازع٢ ايطبٛب١ٝ يف أَري امل٪َٓني ،  أبٔ غب عبس اهلليعٔ اهلل  :قاٍ اإلَاّ ايكازم 

عبسا هلل طا٥عا ، ايٌٜٛ ملٔ نصب عًٝٓا ، ٚإٕ قَٛا ٜكٛيٕٛ فٝٓا  ٚنإ ٚاهلل أَري امل٪َٓني 

 .(2)٫ ْكٛي٘ يف أْفػٓا ، ْربأ إىل اهلل َِٓٗ ، ْربأ إىل اهلل َِٓٗ َا

 ٘قاغبٕٛ عبٝس هلل تعاىل ٚايهط نً٘ بٝس اهلل ٚإٔ ا٭١ُ٥  ٕ ايٓفعإ قٛي

 : إٕ أطاعٛٙ ضمحِٗ ٚإٕ عكٛٙ عصبِٗ نغريِٖ 

اهلل َا مٔ إ٫ عبٝس ايصٟ خًكٓا ٚاقطفاْا ، َا ْكسض ع٢ً  فٛ : قاٍ اإلَاّ ايكازم 

سذ١ ٚاهلل َايٓا ع٢ً اهلل َٔ  نط ٫ٚ ْفع ، ٚإٕ ضمحٓا فربمحت٘ ، ٚإٕ عصبٓا فبصْٛبٓا ، 

َٓؿطٕٚ َٚبعٛثٕٛ َٚٛقٛفٕٛ َٚػ٪ٚيٕٛ  ٫ٚ َعٓا َٔ اهلل بطا٠٤ ، ٚإْا ملٝتٕٛ َٚكبٛضٕٚ ٚ

امل٪َٓني  يف قربٙ ٚأَري    يكس آشٚا اهلل ٚآشٚا ضغٛي٘! ًِٜٚٗ َاهلِ يعِٓٗ اهلل . 

 -قًٛات اهلل عًِٝٗ  -بٔ عًٞ ٚعًٞ بٔ اؿػني ٚقُس ٚفاط١ُ ٚاؿػٔ ٚاؿػني

 أبٝت ع٢ً فطاؾٞ خا٥فًا   طنِ ؿِ ضغٍٛ اهلل ٚدًس ضغٍٛ اهلل ، ٖٚا أْا شا بني أ ٗ

ٜإَٔٓٛ ٚأفعع ، ٜٓإَٛ ع٢ً فطؾِٗ ٚأْا خا٥ف غاٖط ٚدٌ ، أتكًكٌ بني  َطعٛبًا ٚد٬ً

اؾباٍ ٚايرباضٟ ، أبطأ إىل اهلل نا قاٍ يف ا٭دسع ايرباز عبس بين أغس أبٛ اـطاب يعٓ٘ 

ِ بصيو يهإ ايٛادب إٔ ٫ ٜكبًٛٙ ، فهٝف ِٖٚ ٜطْٚٞ ٚاهلل يٛ ابتًٛا بٓا ٚأَطْاٖ. اهلل 

أغتعسٟ اهلل عًِٝٗ ٚأتربأ إىل اهلل َِٓٗ أؾٗسنِ أْٞ اَط٩ ٚيسْٞ ضغٍٛ  ٚد٬ً خا٥فًا

َٚا َعٞ بطا٠٤ َٔ اهلل ، إٕ أطعت٘ ضمحين ٚإٕ عكٝت٘  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ -اهلل 

 .(3) أٚ أؾس عصاب٘ ؾسٜسًا عصبين عصابًا

                                                                                                          
، ايعكٝس٠ 42، ايعك١ُ ، يعًٞ امل٬ْٝٞ 131َطنع ايطغاي١  -ع )، َٛز٠ أٌٖ ايبٝت 519ايبٝت يف ايهتاب ٚايػ١ٓ ، حملُس ايطٜؿٗطٟ 

ػٔ ، بسا١ٜ املعاضف اإلهل١ٝ يف ؾطح عكا٥س اإلَا١َٝ ، حمل313ايؿٝذ دعفط ايػبشاْٞ  -ع )اإلغ١َٝ٬ ع٢ً ن٤ٛ َسضغ١ أٌٖ ايبٝت 

 2/521، قانطات يف ا٫عتكازات ، يعًٞ امل٬ْٝٞ، ( ف)، 2/96اـعاظٟ، 

، َػتسضى غف١ٓٝ ايبشاض ، يعًٞ ايُٓاظٟ ايؿاٖطٚزٟ، 25/284، عاض ا٭ْٛاض، اجملًػٞ، 226/ 1َٓاقب آٍ أبٞ طايب، إلبٔ ؾٗط آؾٛب،  - (1)

، 101اؿافظ ضدب ايربغٞ  -، َؿاضم أْٛاض ايٝكني 3/613باغٞ،  أبٞ املعايٞ قُس بٔ قُس ابطاِٖٝ ايهً -، ايطغا٥ٌ ايطداي١ٝ 8/14

 (ف)، 96/ 2بسا١ٜ املعاضف اإلهل١ٝ يف ؾطح عكا٥س اإلَا١َٝ ، حملػٔ اـعاظٟ، 

 11/205، َعذِ ضداٍ اؿسٜح ، يًد٥ٛٞ، 25/286، عاض ا٭ْٛاض، اجملًػٞ، 1/324اختٝاض َعطف١ ايطداٍ ، يًطٛغٞ،  - (2)

، أقٍٛ 25/289ـ ، عاض ا٭ْٛاض، اجملًػٞ، (ٖـ)199اْٞ گاٟپٍگ، ْتا٥ر ا٭فهاض ، ا٭ٍٚ ، ي2/419ٌايطداٍ ، يًطٛغٞ،  اختٝاض َعطف١ - 3))
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 ٘يل إ٫ اهلل ٚسسٙ ٚإٔ ايٓاؽ ميٛتٕٛ ٜٚبك٢ ٚد٘ اهلل دٌ ٚع٬ خا أْ٘ ٫ قٛي : 

َا َٔ خايل إ٫ اهلل ٚسسٙ ٫ ؾطٜو ي٘ ، سل ع٢ً اهلل إٔ ٜصٜكٓا  : قاٍ اإلَاّ ايكازم 

 .(1)املٛت ، ٚايصٟ ٫ ًٜٗو ٖٛ اهلل خايل اـًل باض٨ ايرب١ٜ

 

 ٚيٛ ضنٞ مبا ْػب  ،تعاىل إْهاضٙ ع٢ً َٔ و٬ فٝ٘ ٚزعاٙ َٔ زٕٚ اهلل ٚبٝاْ٘ أْ٘ عبس هلل

 : إيٝ٘ ٭قِ اهلل وع٘ ٚأع٢ُ بكطٙ 

َكازف ملا يب٢ ايكّٛ ايصٜٔ يبٛا بايهٛف١ زخًت ٚقس قاٍ ي٘ :  قاٍ اإلَاّ ايكازم 

ٚأيعم د٪د٪ٙ با٭ضض ٚبه٢ ٚأقبٌ  فأخربت٘ بصيو فدط غادسًا  عبس اهللع٢ً أبٞ 

نجري٠ ، ثِ ضفع ضأغ٘ ٚزَٛع٘ تػٌٝ  زاخط ، َطاضًا بٌ عبس هلل قٔ: ٛش بإقبع٘ ٜٚكٍٛ ًٜ

دعًت فساى َٚا عًٝو أْت َٔ شا ؟ : فٓسَت ع٢ً إخباضٟ إٜاٙ فكًت . ع٢ً ؿٝت٘ 

ٜا َكازف إٕ عٝػ٢ يٛ غهت عُا قايت ايٓكاض٣ فٝ٘ يهإ سكا ع٢ً اهلل إٔ ٜكِ : فكاٍ 

ٞ وع٘ ٜٚعُٞ بكطٙ ، ٚيٛ غهت عُا قاٍ أبٛ اـطاب يهإ سكا ع٢ً اهلل إٔ ٜكِ وع

 .(2)ٜٚعُٞ بكطٟ

 ًٜٚٓػب إيِٝٗ ضٚاٜات مل ٜكٛيٖٛا آٍ ايبٝت  ٢ؼصٜطٙ يًٓاؽ نٔ ٜهصب ع  : 

إْا أٌٖ بٝت قازقٕٛ ٫نًٛ َٔ نصاب ٜهصب عًٝٓا ٜٚػكط  :قاٍ اإلَاّ ايكازم 

أقسم ايرب١ٜ هلذ١ ، ٚنإ َػ١ًُٝ  قسقٓا بهصب٘ عًٝٓا عٓس ايٓاؽ ، نإ ضغٍٛ اهلل 

 . (3)ٜهصب عًٝ٘

 ٜايغًٛ يف ايسٜٔ  يًٓاؽ طٙؼص َٔ : 

غًطإ  :هلُا ؾفاعيتتٓا ٫ قٓفإ قاٍ ضغٍٛ اهلل : قاٍ اإلَاّ ايكازم 

 . (4)" ْاظع ٚواٍ يف ايسٜٔ َاضم َٓ٘ وري تا٥ب ٫ٚ ، وؿّٛ عػٛف

  ُ٘ٝ٭ٕ اهلل قس فهً٘   ٚأ٫ ٜفهٌ أسس ع٢ً ضغٍٛ اهلل  سج٘ ع٢ً تك٣ٛ اهلل ٚتعظ : 

                                                                                                          
ـ ، ؾطح إسكام اؿل ، (ٖـ)175ايؿٝذ ناؾف ايغطا٤  -، أقٌ ايؿٝع١ ٚأقٛهلا 147ايسنتٛض عبس اهلازٟ ايفهًٞ  -اؿسٜح 

 28/429يًُطعؿٞ، 

، َػتسضنات عًِ ضداٍ اؿسٜح ، يعًٞ ايُٓاظٟ ايؿاٖطٚزٟ، 2/422، داَع ايطٚا٠ ، حملُس عًٞ ا٭ضزبًٝٞ، 28/291ٞ، عاض ا٭ْٛاض، اجملًػ -(1)

 77َطنع ايطغاي١  -، ايبسع١ َفَٗٛٗا ٚسسٚزٖا 10/193، أعٝإ ايؿٝع١ ، حملػٔ ا٭َني، 23/82، َعذِ ضداٍ اؿسٜح ، يًد٥ٛٞ، 8/471

، قاَٛؽ 15/261، َعذِ ضداٍ اؿسٜح ، يًد٥ٛٞ، 149ايسنتٛض عبس اهلازٟ ايفهًٞ  -، أقٍٛ اؿسٜح 25/293عاض ا٭ْٛاض، اجملًػٞ،  - (2)

 .9/599ايؿٝذ قُس تكٞ ايتػرتٟ،  -ايطداٍ 

 .( 25/263)عاض ا٭ْٛاض  - (3)

 .(269/ 25) عاض ا٭ْٛاض  - (4)
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تفهًٛا  ٫ٚ اتكٛا اهلل ٚعظُٛا اهلل ٚعظُٛا ضغٛي٘ ") : قاٍ اإلَاّ ايكازم 

 .(1)( أسسًا فإٕ اهلل تباضى ٚتعاىل قس فهً٘ ع٢ً ضغٍٛ اهلل 

  ايغًٛ فِٝٗ   ٚؼصٜطٙ عب آٍ بٝت ضغٍٛ اهلل : ْسا٤ٙ ؾُٝع ايٓاؽ َٔ: 

ا تفطقٛ تغًٛا ٫ٚ ٚأسبٛا أٌٖ بٝت ْبٝهِ سبًا َكتكسًا ٫ٚ) : قاٍ اإلَاّ ايكازم 

ْكٍٛ ،فإْهِ إٕ قًتِ ٚقًٓا َتِ َٚتٓا ثِ بعجهِ اهلل ٚبعجٓا فهٓا سٝح ٜؿا٤  تكٛيٛا َا٫ ٫ٚ

 . (2)"  (اهلل ٚنٓتِ

 َُ٘دطز َٔ اإلميإ غتُاع إيِٝٗ ٚا٫ٕ اؾًٛؽ إىل ايغ٠٬ إ قٛي  : ٚتكسٜكِٗ 

ىطز ب٘ ايطدٌ َٔ اإلميإ إٔ هًؼ إىل واٍ  أز٢ْ َا :ايكازم اإلَاّ قاٍ 

إىل سسٜج٘ ٜٚكسق٘ ع٢ً قٛي٘ ، إٕ أبٞ سسثين عٔ أبٝ٘ عٔ دسٙ إٔ ضغٍٛ اهلل  فٝػتُع

 .(3)" ايغ٠٬ ٚايكسض١ٜ : قٓفإ َٔ أَيت ٫ ْكٝب هلُا يف اإلغ٬ّ : اهلل عًِٝٗ قاٍ   قًٛات

  ٘ٚتؿبٝٗ٘ ملٔ ٜغًٛ فِٝٗ نُٔ ٜطفع ٕ ي٘ إٔ ا٭١ُ٥ كًٛقٛ َ٪نسًااعٌٝ إلوقٛي

 : ايبٓا٤ فٛم طاقت٘ فٝٗسّ

أ َا٤ ،قاٍ فكُت فٛنعت ي٘ إواعٌٝ نع يٞ يف املتٛن ٜا :اٍ اإلَاّ ايكازم ق

 :، قاٍفكًت يف ْفػٞ أْا أقٍٛ فٝ٘ نصا ٚنصا ٜٚسخٌ املتٛنأ ٜتٛنأ : فسخٌ ، قاٍ : قاٍ 

فٝٓٗسّ ، ادعًْٛا  طاقت٘تطفع ايبٓا٤ فٛم  ٜا إواعٌٝ ٫: فًِ ًٜبح إٔ خطز فكاٍ 

إْ٘ ٚأقٍٛ : ٚنٓت أقٍٛ : ًٔ تبًغٛا ، فكاٍ إواعٌٝ كًٛقني ٚقٛيٛا فٝٓا َاؾ٦تِ ف

 .(4) "ٚأقٍٛ 

  ٍز املطط ٚايؿذط ٚايرتاب ٚايٓذّٛ أْ٘ ٜعًِ عس: ضزٙ ع٢ً َٔ قا: 

: َٚا ٜكٛيٕٛ ؟ قًت : إِْٗ ٜكٛيٕٛ ، قاٍ :  بكريٚقس قاٍ ي٘ أبٛ  :  قاٍ اإلَاّ ايكازم

ايرتاب ،  ٕ َا يف ايبشط ٚعسزٜعًِ قطط املطط ٚعسز ايٓذّٛ ٚٚضم ايؿذط ٚٚظ: ٜكٛيٕٛ 

 .(5)غبشإ اهلل غبشإ اهلل ٫ ٚاهلل َا ٜعًِ ٖصا إ٫ اهلل: فطفع ٜسٙ إىل ايػُا٤ ٚقاٍ 

  ٍ(   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ       ھ  ھ       ھے)إٔ املككٛز يف قٛي٘ تعاىل : ضزٙ ع٢ً َٔ قا

                                 
 .املكسض ايػابل  - (1)

 .املكسض ايػابل - (2)

 ( 25/270)عاض ا٭ْٛاض ، ( 1/37)اـكاٍ  - (3)

 (279/ 25 ) ، عاض ا٭ْٛاض ( ع 5أع ، ) عاض بكا٥ط ايسضدات  - (4)

، زضاغات يف  294/ 25 ، عاض ا٭ْٛاض، اجملًػٞ، 369/ 1، ٚن٤ٛ ايٓيب ، م ، يعًٞ ايؿٗطغتاْٞ،  588/ 2 اختٝاض َعطف١ ايطداٍ ، يًطٛغٞ،  - (5)

 .100ايؿٝذ باقط ؾطٜف ايكطٜؿٞ  -ضساب ايؿٝع١  ، يف 155عًٞ أنرب وفاضٟ  -عًِ ايسضا١ٜ 
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 ":اإلَاّ " ٖٛ 

ہ  ھ       ھ  ھ         ہ  ہ  ہٹ چ  ٘ قٛي٘ ٚقس قٌٝ ي : قاٍ اإلَاّ ايكازم 

٫ ٚاهلل ، ٫ ٜأٜٚين :   عبس اهلل فكاٍ أبٛ .  اإلَاّٜعين   ، 84 :ايعخطف چڭ    ےھ

، ِٖ ؾط َٔ ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣ ٚاجملٛؽ ٚايصٜٔ  غكف بٝت أبسًا -أٟ قا٥ً٘  –ٚإٜاٙ 

يت داٍ يف قسضٙ َا قا أؾطنٛا ، ٚاهلل َا قغط عظ١ُ اهلل تكغريِٖ ؾ٧ قط ، ٚإٕ ععٜطًا

ايٝٗٛز فُشٞ او٘ َٔ ايٓب٠ٛ ، ٚاهلل يٛ إٔ عٝػ٢ أقط مبا قايت ايٓكاض٣ ٭ٚضث٘ اهلل 

قُُا إىل ّٜٛ ايكٝا١َ ، ٚاهلل يٛ أقطضت مبا ٜكٍٛ يف أٌٖ ايهٛف١ ، ٫خصتين ا٭ضض ، َٚا 

 .(1)٫ٚ ْفع ٤ٞؾ طْا إ٫ عبس نًٛى ٫ أقسض ع٢ً نأ

 

 إٔ اهلل ٚسسٙ ٖٛ اـايل َ٪نسًا  بٝت قٛي٘ يف بٝإ عكٛب١ َٔ ٜهصب ع٢ً أ١ُ٥ آٍ اي

 :ٚإيٝ٘ املآب

يعٔ اهلل َٔ قاٍ فٝٓا َا٫ ْكٛي٘ يف أْفػٓا ، ٚيعٔ اهلل َٔ أظايٓا  : قاٍ اإلَاّ ايكازم 

 .(2)عٔ ايعبٛز١ٜ هلل ايصٟ خًكٓا ٚإيٝ٘ َآبٓا َٚعازْا ٚبٝسٙ ْٛاقٝٓا

 

 

 : ٚيٮ١ُ٥ترب٩ٙ نٔ ٜٓػبٕٛ ايطبٛب١ٝ ي٘ *

: كاٍ ف. ٜععُٕٛ أْهِ آهل١ إٕ قًَٛا :سٓإ بٔ غسٜط ٚقس قاٍ ي٘ :  يكازم قاٍ اإلَاّ ا

ٜا غسٜط وعٞ ٚبكطٟ ٚؾعطٟ ٚبؿطٟ ٚؿُٞ ٚزَٞ َٔ ٖ٪٤٫ بطا٤ ، بط٨ اهلل َِٓٗ 

ٚضغٛي٘ ، َا ٖ٪٤٫ ع٢ً زٜين ٚزٜٔ آبا٥ٞ ، ٚاهلل هُعين ٚإٜاِٖ ّٜٛ ايكٝا١َ إ٫ ٖٚٛ 

 .(3)عًِٝٗ غاخط

  ٍٜكسضٕٚ ع٢ً دًب ايطظم يًعباز  ا٭١ُ٥ إٔ: ضزٙ ع٢ً َٔ قا: 

إْهِ تكسضٕٚ أضظام : ٕ املفهٌ بٔ عُط ٜكٍٛ ٚقس قٌٝ ي٘ أ:  قاٍ اإلَاّ ايكازم 

ٚاهلل َا ٜكسض أضظاقٓا إ٫ اهلل ، ٚيكس استذت إىل طعاّ يعٝايٞ فهام : فكاٍ . ايعباز 

                                 
، قاَٛؽ ايطداٍ  262/ 15، َعذِ ضداٍ اؿسٜح ، يًد٥ٛٞ،  294/ 25، عاض ا٭ْٛاض، اجملًػٞ،  590/ 2اختٝاض َعطف١ ايطداٍ ، يًطٛغٞ،  - ((1

 599/  9ايؿٝذ قُس تكٞ ايتػرتٟ،  -

 10ايؿٝذ قُس تكٞ ايتػرتٟ،  -، قاَٛؽ ايطداٍ  297/ 25عاض ا٭ْٛاض، اجملًػٞ،  ، 590،  489/ 2اختٝاض َعطف١ ايطداٍ ، يًطٛغٞ،  - (2)

 415، نًٝات يف عًِ ايطداٍ ، يًػبشاْٞ  188/

 156عًٞ أنرب وفاضٟ  -، زضاغات يف عًِ ايسضا١ٜ  298/ 25، عاض ا٭ْٛاض، اجملًػٞ،  594/ 2اختٝاض َعطف١ ايطداٍ ، يًطٛغٞ،  - (3)
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ْفػٞ ، يعٓ٘ اهلل قسضٟ ٚأبًغت إيٞ ايفهط٠ يف شيو ست٢ أسطظت قٛتِٗ ، فعٓسٖا طابت 

ْعِ ، فًعٓاٙ ٚبط٥ٓا َٓ٘ ، بط٨ اهلل ٚضغٛي٘ : أفًٓعٓ٘ ْٚتربأ َٓ٘ ؟ قاٍ : ٚبط٨ َٓ٘ ، قا٫ 

َ٘ٓ(1). 

  ٜ٘ٝكطف إ٫ هلل  نا ٫وهب٘ ٚإْهاضٙ ع٢ً َٔ و٬ ف : 

يف  إْٞ خطدت آْفًا: ٖٚٛ َغهب فكاٍ ع٢ً أقشاب١ خطز ٚقس :  قاٍ اإلَاّ ايكازم 

بٔ قُس يبٝو  يبٝو دعفط: زإ املس١ٜٓ فٗتف بٞ غٛساد١ فتعطض يٞ بعح 

يف َػذسٟ يطبٞ  نا قاٍ ست٢ غذست ا شعطًافطدعت عٛزٟ ع٢ً بس٥ٞ إىل َٓعيٞ خا٥ًف

 ٚيٛ إٔ عٝػ٢ بٔ َطِٜ عسا. ٚعفطت ي٘ ٚدٗٞ ٚشيًت ي٘ ْفػٞ ٚبط٥ت إيٝ٘ نا ٖتف بٞ 

، ٚخطؽ  ٜبكط بعسٙ أبسًاٚعُٞ ع٢ُ ٫  ٫ ٜػُع بعسٙ أبسًا قِ قًُُاَا قاٍ اهلل فٝ٘ إش 

 .(2)يعٔ اهلل أبا اـطاب ٚقتً٘ باؿسٜس: ٫ ٜتهًِ بعسٙ أبسا ، ثِ قاٍ  خطغًا

ٚضز يف شَ٘ ضٚاٜات نجري٠ َٓٗا عٔ أبٞ عبس . ٚأبٛ اـطاب ٖٛ قُس بٔ أبٞ ظٜٓب       

 ايًِٗ ايعٔ أبا اـطاب ، فإْ٘ خٛفين قا٥ُا: ٚشنط أبا اـطاب ، فكاٍ : ٜكٍٛ  اهلل 

ۀ  ہ  چ : يف قٛي٘ تعاىل  ٚعٓ٘ " . ٚقاعسا ، ٚع٢ً فطاؾٞ ، ايًِٗ أشق٘ سط اؿسٜس 

ِٖ : ، قاٍ  ٢٢٢ - ٢٢٢: الشعراء چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے     ے  ۓ  ۓ  

املغري٠ بٔ غعٝس ، ٚبٓإ ، ٚقا٥س ايٓٗسٟ ، ٚاؿاضخ ايؿاَٞ ، ٚعبس اهلل بٔ : غبع١ 

يعٔ اهلل أبا اـطاب ، ٚيعٔ : ٚقاٍ  " .، ٚأبٛ اـطاب  عُاض ايعبريٟ اؿاضخ ، ٚمحع٠ بٔ

: ٚقاٍ " . اهلل َٔ زخٌ قًب٘ ضمح١ هلِ  َٔ قتٌ َع٘ ، ٚيعٔ اهلل َٔ بكٞ َِٓٗ ، ٚيعٔ

: ٚقاٍ " . ٚنإ ٜعٜس َٔ عٓسٙ  نإ أبٛ اـطاب أمحل ، فهٓت أسسث٘ فهإ ٫ وفظ ،

ِٖ ، ٫ٚ ت٪انًِٖٛ ، ٫ٚ تؿاضبِٖٛ ٫ قاعسٚ: ٚشنط أقشاب أبٞ اـطاب ٚايغ٠٬ ، فكاٍ 

إْا أٌٖ بٝت قازقٕٛ ، ٫ نًٛ َٔ نصاب : ٚقاٍ " . ، ٫ٚ تكافشِٖٛ ، ٫ٚ تٛاضثِٖٛ 

ٜهصب عًٝٓا ، فٝػكط قسقٓا بهصب٘ عًٝٓا عٓس ايٓاؽ ، نإ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

أقسم  ٚآي٘ أقسم ايرب١ٜ هلذ١ ، ٚنإ َػ١ًُٝ ٜهصب عًٝ٘ ، ٚنإ أَري امل٪َٓني 

ٜٚعٌُ يف تهصٜب قسق٘ مبا ) َٔ بطأ اهلل َٔ بعس ضغٍٛ اهلل ، ٚنإ ايصٟ ٜهصب عًٝ٘ 

                                 
ٛاض، اجملًػٞ،  4/108، خامت١ املػتسضى ، يًُريظا ايٓٛضٟ،  615/ ١2 ايطداٍ ، يًطٛغٞ، اختٝاض َعطف - (1) ، زضاغات يف  301/ 25، عاض ا٭ْ

 19، َعذِ ضداٍ اؿسٜح ، يًد٥ٛٞ،  212، زضض ا٭خباض ، ؿذاظٟ ، خػطٚ ؾاٖٞ  297،  197اؿسٜح ٚاحملسثني، هلاؾِ َعطٚف اؿػين 

/324 

،  321ـ ، (ٖـ)280/ 25، عاض ا٭ْٛاض، اجملًػٞ،  301/ 12ؾطح أقٍٛ ايهايف ، يًُٛىل قُس قاحل املاظْسضاْٞ،  -،  225/ 8، ايهايف ، يًهًٝين - (2)

47  /43 
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َٔ ايهصب ، عبس اهلل بٔ غبأ يعٓ٘ اهلل ، ٚنإ أبٛ عبس اهلل اؿػني بٔ ( ٜفرت٣ عًٝ٘ 

ناْا : قس ابتًٞ باملدتاض ، ثِ شنط أبٛ عبس اهلل اؿاضخ ايؿاَٞ ، ٚبٓإ ، فكاٍ  عًٞ 

، ثِ شنط املغري٠ بٔ غعٝس ، ٚبعٜعا ، ٚايػطٟ ، ٚأبا  عًٞ بٔ اؿػني ٜهصبإ ع٢ً 

يعِٓٗ : ايٓٗسٟ ، فكاٍ  اـطاب ، َٚعُطا ، ٚبؿاضا ا٭ؾعطٟ ، ٚمحع٠ ايٝعٜسٟ ، ٚقا٥سا

اهلل ، إْا ٫ نًٛ َٔ نصاب ٜهصب عًٝٓا ، أٚ عادع ايطأٟ ، نفاْا اهلل َ٪١ْ نٌ نصاب ، 

نإ بٓإ ٜهصب ع٢ً عًٞ ابٔ :  قاٍ أبٛ اؿػٔ ايطنا ٚ" . ٚأشاقِٗ اهلل سط اؿسٜس 

، فأشاق٘ اهلل سط اؿسٜس ، ٚنإ َغري٠ بٔ غعٝس ٜهصب ع٢ً أبٞ دعفط  اؿػني 

  فأشاق٘ اهلل سط اؿسٜس ، ٚنإ قُس بٔ بؿري ٜهصب ع٢ً أبٞ اؿػٔ َٛغ٢ ، 

، فأشاق٘ اهلل   ، فأشاق٘ اهلل سط اؿسٜس ، ٚنإ أبٛ اـطاب ٜهصب ع٢ً أبٞ عبس اهلل

 . (1)ٚايطٚاٜات يف ايباب نجري٠. سط اؿسٜس 

 

 نغريِٖ َٔ ايبؿط عبٝس هلل دٌ ٚع٬  إقطاضٙ بإٔ آٍ ايبٝت : 

 .(2)مل ْعبسٙ عصبٓا ٕإهلل عبٝس كًٛقٕٛ يٓا ضب ْعبسٙ ٚإْا ٚا:  قاٍ اإلَاّ ايكازم  

 

 

***

                                 
ايتشطٜط ايطاٚٚغٞ :  276ابٔ زاٚٚز اؿًٞ  -ضداٍ ابٔ زاٚز : ٚع٢ً غبٌٝ املجاٍ . ضادع تطمجت٘ يف مجٝع نتب ايطداٍ عٓس ايؿٝع١  - (1)

ايؿٝذ قُس تكٞ  -قاَٛؽ ايطداٍ :  256/ 15ز  -ايػٝس اـ٥ٛٞ  -َعذِ ضداٍ اؿسٜح ( : ٖ )561سػٔ قاسب املعامل ايؿٝذ  -

 .594/ 9ز  -ايتػرتٟ 

، َٓاقب آٍ أبٞ طايب، إلبٔ ؾٗط 313/ 12 ، ؾطح أقٍٛ ايهايف ، يًُٛىل قُس قاحل املاظْسضاْٞ،632/ 2اختٝاض َعطف١ ايطداٍ ، يًطٛغٞ،  - (2)

، داَع ايطٚا٠ ، حملُس عًٞ 125/ 47، 25/303، عاض ا٭ْٛاض، اجملًػٞ، 95/ 6، َس١ٜٓ املعادع ، هلاؾِ ايبشطاْٞ، 347/ 3، آؾٛب

، أٌٖ  10/78، َعذِ ضداٍ اؿسٜح ، يًد٥ٛٞ،  238/ 4، َػتسضنات عًِ ضداٍ اؿسٜح ، يعًٞ ايُٓاظٟ ايؿاٖطٚزٟ،1/407ا٭ضزبًٝٞ،

 148، 82/ 9ع ، يًشاز سػني ايؿانطٟ، )، َٛغٛع١ املكطف٢ ٚايعرت٠  518 ُس ايطٜؿٗطٟايبٝت يف ايهتاب ٚايػ١ٓ ، حمل
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 كٛض ٚوريٖا عٔ تعظِٝ ايكبٛض ٚاي دا٤ َٔ أقٛاي٘ يف ايٓٗٞ َاباب 

 

  ع٢ً اإلَاّ عًٞ  قٛي٘ بتأنٝس ايٓيب  تعظِ  نٞ ٫بٗسّ ايكبٛض ٚإظاي١ ايكٛض

 : َٔ زٕٚ اهلل ٚتعبس

 

ايكبٛض،  يف ٖسّ بعجين ضغٍٛ اهلل:  قاٍ أَري امل٪َٓني :  قاٍ اإلَاّ ايكازم

 .(1)ٚنػط ايكٛض

 

قٛض٠ إ٫ قٛتٗا، ٫ تسع :  قاٍ يعًٞ  ٕ ضغٍٛ اهلل إ:  قاٍ اإلَاّ ايكازم 

 .(2)٫ٚ قربًا إ٫ غٜٛت٘

 

 امل٥٬ه١ ٫ تسخٌ بٝتًا فٝ٘ نًب ٫ٚ قٛض٠ إْػإ ٫ٚ متجاٍ قٛي٘ إ ٕ : 

فٝ٘ قٛض٠ ٫ٚ نًب ،  إْا ٫ ْسخٌ بٝتًا: قاٍ  إٕ درب٥ٌٝ : قاٍ اإلَاّ ايكازم 

 .(3)فٝ٘ متاثٌٝ ٜعين قٛض٠ إْػإ ، ٫ٚ بٝتًا

 

 

                                 
٭محس بٔ قُس بٔ خايس ايربقٞ،  -، احملاغٔ،  436/ 2م 1قا ضنا اهلُساْٞ، ٯ، َكباح ايفكٝ٘ ، 4/355ٛاٖط ايه٬ّ ، يًذٛاٖطٟ، د -(1)

، داَع أسازٜح ايؿٝع١ ،  76/286، عاض ا٭ْٛاض، اجملًػٞ،  5/305،  3/211ايعاًَٞ،، ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ ، يًشط  528/ 6، ايهايف ، يًهًٝين،  2/614

 164/ 6ع ، هلازٟ ايٓذفٞ، )، َٛغٛع١ أسازٜح أٌٖ ايبٝت  445/ 3يًربٚدطزٟ، 

، وٓا٥ِ  61/ 8باطبا٥ٞ، ، ضٜاض املػا٥ٌ ، يعًٞ ايط 2/395، نؿف ايًجاّ ، يًفانٌ اهلٓسٟ، ( ف)، 398/ 5املٗصب ايباضع، إلبٔ فٗس اؿًٞ، - (2)

،  303،  335،  316/ 4، دٛاٖط ايه٬ّ ، يًذٛاٖطٟ،  14/110احملكل ايٓطاقٞ، -، َػتٓس ايؿٝع١  545ـ ، (ٖـ)535/ 3ا٭ٜاّ ، يًُريظا ايكُٞ، 

،  306/ 5،  211،  209/ 3، ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ ، يًشط ايعاًَٞ،  528/ 6، ايهايف ، يًهًٝين،  613/ 2احملاغٔ، ٭محس بٔ قُس بٔ خايس ايربقٞ، 

، داَع أسازٜح ايؿٝع١ ،  62/62،   267/ 61، عاض ا٭ْٛاض، اجملًػٞ،  43/ 2اؿط ايعاًَٞ،  -، ايفكٍٛ امل١ُٗ يف أقٍٛ ا٭١ُ٥ 534/  11

ع ، هلازٟ ) ، َٛغٛع١ أسازٜح أٌٖ ايبٝت 143/ 9، 392/ 6، َػتسضى غف١ٓٝ ايبشاض ، يعًٞ ايُٓاظٟ ايؿاٖطٚزٟ،  443/ 3يًربٚدطزٟ، 

  6/165ايٓذفٞ، 

، ( ف)، 3/228ـ ، َساضى ا٭سهاّ ، حملُس ايعاًَٞ، (ٖـ 57 / 8ٮضزبًٝٞ، ، ي ـ ، فُع ايفا٥س٠(ٖـ)398/  5املٗصب ايباضع، إلبٔ فٗس اؿًٞ،  -(3)

، اؿسا٥ل ايٓانط٠ ، 309/ 3ٌ اهلٓسٟ، ، نؿف ايًجاّ ، يًفان 231/ 2م  1ًػبعٚاضٟ، ي، شخري٠ املعاز ،  163ًبٗا٥ٞ ايعاًَٞ ياؿبٌ املتني ، 

 8، ضٜاض املػا٥ٌ ، يعًٞ ايطباطبا٥ٞ، ( ف)، 12/164، ( ف)، 228/ 6، َفتاح ايهطا١َ ، حملُس دٛاز ايعاًَٞ،  201/ 7يٝٛغف ايبشطاْٞ، 

، ٚغا٥ٌ  377/ 2سهاّ ، يًطٛغٞ، ، تٗصٜب ا٭ 527/ 6،  393/ 3، ايهايف ، يًهًٝين،  615/ 2، حملاغٔ، ٭محس بٔ قُس بٔ خايس ايربقٞ، 61/

/  80،  159/ 73،  188/ 56، عاض ا٭ْٛاض، اجملًػٞ،  160/ 1، عٛايٞ اي٦ًايٞ، إلبٔ أبٞ مجٗٛض ا٭سػا٥ٞ،  175/ 5ايؿٝع١ ، يًشط ايعاًَٞ، 

، َٝعإ  165/ 6ازٟ ايٓذفٞ، ع ، هل)، َٛغٛع١ أسازٜح أٌٖ ايبٝت  393/ 6، َػتسضى غف١ٓٝ ايبشاض ، يعًٞ ايُٓاظٟ ايؿاٖطٚزٟ،  291،  245

، َٓاظٍ اٯخط٠  285/ 3بٞ املعايٞ قُس بٔ قُس ابطاِٖٝ ايهًباغٞ، ، ٭ ، ايطغا٥ٌ ايطداي١ٝ 2938/ 4اؿه١ُ ، حملُس ايطٜؿٗطٟ، 

 ـ (ٖـ)286عباؽ ايكُٞ ، ي ٚاملطايب ايفاخط٠
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 ٘بٛض َٔ وري ايرتاب فٗٛ ثكٌ ع٢ً املٝت بإٔ َا ٜب٢ٓ ع٢ً ايك قٛي: 

ٌَ ع٢ً ايكرب َٔ وري نٌ َا: قاٍ اإلَاّ ايكازم  تطاب ايكرب فٗٛ ثكٌ ع٢ً  ُدٔع

 .(1)املٝت

 :تٓبٝ٘  
ع٢ً قرب املٝت غ٣ٛ ايرتاب ; ٭ٕ يف  بٓا٢ٜٗٓ٤ عٔ إناف١ أٟ  لس إٔ اإلَاّ ايكازم 

 .شيو ثكٌ عًٝ٘ 

*** 

                                 
، َػتٓس  545/ 3، وٓا٥ِ ا٭ٜاّ ، يًُريظا ايكُٞ،  122/ 4ايبشطاْٞ، ، اؿسا٥ل ايٓانط٠ ، يٝٛغف  408/ 2نؿف ايًجاّ ، يًفانٌ اهلٓسٟ،  - ((1

، داَع أسازٜح  203/ 3، ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ ، يًشط ايعاًَٞ،  351،  335/ 4، دٛاٖط ايه٬ّ ، يًذٛاٖطٟ،  278/ 3احملكل ايٓطاقٞ،  -ايؿٝع١ 

 433/  3ايؿٝع١ ، يًربٚدطزٟ، 
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 ضنٛإ اهلل عًِٝٗ  جٓا٤ ع٢ً ايكشاب١اييف  َٔ أقٛايَ٘ا دا٤ باب 

 

 عًًٝا أقٛي٘ ب ٕ  مل ٜهٔ ٜٓػب أسسًا إىل ايؿطى أٚ ايٓفام ست٢ ٚإٕ نإ بٝٓ٘ ٚبني

 .خ٬ف  أسس

َٔ أٌٖ سطب٘ إىل ايؿطى ٫ٚ  سسًاأمل ٜهٔ ٜٓػب   ًإ عًٝأ : قاٍ اإلَاّ ايكازم 

 .(1)ٚيهٓ٘ نإ ٜكٍٛ ِٖ إخٛآْا بغٛا عًٝٓا ،إىل ايٓفام

 

 ( أبٛبهط ٚعُط ٚعجُإ )  ٜجين ع٢ً اـًفا٤ ايج٬ث١  ٕ غٝس آٍ ايبٝت إ: ٛي٘ ق  

 .مجٝعًا 

إٕ أبا بهط َين مبٓعي١ ايػُع، ٚإٕ عُط :   قاٍ ضغٍٛ اهلل:  قاٍ اإلَاّ ايكازم  

 . (2)َين مبٓعي١ ايبكط، ٚإٕ عجُإ َين مبٓعي١ ايف٪از

 

  ٘يًٓاؽ بكٛي٘ ف٬  َ٪نسًاٚوبُٗا   ( ط أبٛ بهط ٚعُ) ٕ ابأْ٘ ٜتٛىل ايكاسب: قٛي

 .ْايتين ؾفاع١ قُس إٕ نإ يف ْفػٞ وري شيو 

ايًِٗ إْٞ أتٛىل أبا بهط ٚعُط ٚأسبُٗا، ايًِٗ إٕ نإ يف :  قاٍ اإلَاّ ايكازم 

 .(3)ّٜٛ ايكٝا١َ  ْفػٞ وري ٖصا ف٬ ْايتين ؾفاع١ قُس

 

 ٜبغح أبابهط ٚعُط ترب٩ٙ ن ٔ  . 

ٜععِ أْو تتربأ َٔ أبٞ بهط ٚعُط فكاٍ بط٤  إٕ ف٬ًْا: ٚقس قٌٝ ي٘ : يكازم قاٍ اإلَاّ ا

ٚيكس َطنت فأٚقٝت إىل خايٞ " اهلل َٔ ف٬ٕ إْٞ ٭ضدٛ إٔ ٜٓفعين اهلل بكطابيت َٔ أبٞ بهط 

 .(4)   قُس بٔ أبٞ بهطعبس ايطمحٔ بٔ ايكاغِ بٔ 

 

 

                                 
، داَع أسازٜح ايؿٝع١ ،  324/ 32، عاض ا٭ْٛاض، اجملًػٞ،  83/ 15ا٥ٌ ايؿٝع١ ، يًشط ايعاًَٞ، ، ٚغ 94اؿُريٟ ايكُٞ  -قطب ا٫غٓاز  -(1)

 .409، ْظاّ اؿهِ يف اإلغ٬ّ ، يًُٓتظطٟ  806/ 2، زضاغات يف ١ٜ٫ٚ ايفكٝ٘ ٚفك٘ ايسٚي١ اإلغ١َٝ٬ ، يًُٓتظطٟ،  93/ 13يًربٚدطزٟ، 

ٛاض، اجملًػٞ،  387، َعاْٞ ا٭خباض ، يًكسٚم  280/ 2ع ، يًكسٚم، )عٕٝٛ أخباض ايطنا  - (2) ع ، )، َٛغٛع١ اإلَاّ اؾٛاز  180/ 30، عاض ا٭ْ

، تفػري ْٛض  1076،  672ع )ًذ١ٓ اؿسٜح يف َعٗس باقط ايعًّٛ ، ي ع)، َٛغٛع١ نًُات اإلَاّ اؿػني  672/ 2يًشػٝين ايكعٜٚين، 

 .164/ 3ايجكًني ، يًشٜٛعٟ، 

 .245، يٓٛض اهلل ايتػرتٟ ، ايكٛاضّ املٗطق١ -(3)

 .246ايكٛاضّ املٗطق١، يٓٛض اهلل ايتػرتٟ ،  - (4)
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 ٚضدٛعِٗ إىل ايٓيب ٚٚقفِٗ بايكسم َع ع٢ً أقشاب ايٓيب  قٛي٘ يف ايجٓا٤ ٘ 

  .خت٬ف يف َػا٥ٌ ايؿطعإلاعٓس 

قسقٛا ع٢ً قُس : ٚقس غأي٘ ابٔ ساظّ عٔ أقشاب ضغٍٛ اهلل:   قاٍ اإلَاّ ايكازم

أَـا تعًـِ إٔ ايطدـٌ نـإ     : فُا باهلِ اختًفٛا؟ فكاٍ: قًت. بٌ قسقٛا: فكاٍ؟  أّ نصبٛا

اب، ثِ هٝب٘ بعس شيو مبا ٜٓػذ ٜأتٞ ضغٍٛ اهلل فٝػأي٘ عٔ املػأي١ فٝذٝب٘ فٝٗا باؾٛ

 .(1)شيو اؾٛاب، فٓػدت ا٭سازٜح بعهٗا ايبعح
 

  ٘     )يف تفػري قٛي٘ تعاىل : قٛي أ١َ قُس قاطب١ : املككٛز فٝٗا (   ﯁ 

يٝهْٛٛا ؾٗسا٤ ع٢ً ا٭َِ َٚٔ أت٢ بعسِٖ ٚآٍ ايبٝت     مبا فِٝٗ ايكشاب١

 .ا٭خط٣

ہ  ہ  ھ    ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ تعاىل يف قٛي٘ :  قاٍ اإلَاّ ايكازم 

﮷    ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮵﮲  ﮳  ﮴  ۓھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ ﮶ 

               ﮽  ﮾  ﮿  ﯀   ﯁      

ٜعين ا٭١َ اييت ٚدبت هلا : قاٍ 78 :اؿر چ             ڭ         

ٗا، ِٖٚ ا٭١َ ايٛغط٢، ِٖٚ خري زع٠ٛ إبطاِٖٝ ، فِٗ ا٭١َ اييت بعح اهلل فٝٗا َٚٓٗا ٚإيٝ

 .(2)أ١َ أخطدت يًٓاؽ
 

  ٘بٝإ فهٌ ايٓاؽ بسضد١ غبكِٗ يإلميإ ٚع٢ً ضأغِٗ املٗادطٕٚ ٚا٭ْكاض  يفقٛي

 . ٜٚتػا٣ٚ يف شيو ايكشاب١ ايهطاّ ٚآٍ ايبٝت 

إٕ يإلميإ زضدات َٚٓاظٍ ٜتفانٌ امل٪َٕٓٛ : ٚقس غأي٘ غا٥ٌ:   قاٍ اإلَاّ ايكازم

إٕ اهلل غبل بني : قف٘ يٞ ضمحو اهلل ست٢ أفُٗ٘؟ قاٍ: قًت. ْعِ: هلل؟ قاٍفٝٗا عٓس ا

امل٪َٓني نُا ٜػبل بني اـٌٝ ّٜٛ ايطٖإ، ثِ فهًِٗ ع٢ً زضداتِٗ يف ايػبل إيٝ٘، 

فذعٌ نٌ اَط٨ َِٓٗ ع٢ً زضد١ غبك٘ ٫ ٜٓكك٘ فٝٗا َٔ سك٘، ٫ٚ ٜتكسّ َػبٛم 

                                 
، اؿاؾ١ٝ ع٢ً أقٍٛ ايهايف يًٓا٥ٝين ، 2/326، ؾطح أقٍٛ ايهايف يًُاظْسضاْٞ ،  2/228، عاض ا٭ْٛاض يًُذًػٞ ،  1/65ايهايف يًهًٝين ،  - (1)

، َٛغٛع١ أسازٜح  1/418، ضغا٥ٌ يف زضا١ٜ اؿسٜح يًبابًٞ ،  1/268ؿٝع١ يًربدٛزٟ ، ، داَع أسازٜح اي 308، ْٗا١ٜ ايسضا١ٜ يًكسض ،  218

 .1/200، تٓعٜٝ٘ ايؿٝع١ يًتربٜعٟ ،  90، ا٭قٍٛ ا٭ق١ًٝ يًكاغاْٞ ،  3/90، 2/427أٌٖ ايبٝت ، 

 . 1/383ٜٛعٟ يًشٜٛعٟ ، ، تفػري ْٛض ايجكًني يًش 1/195، تفػري ايعٝاؾٞ ،  1/112َٝعإ اؿه١ُ حملُس ايطٜؿٗطٟ ،  - (2)
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ٌ ٖصٙ ا٭١َ ٚأٚاخطٖا، ٚيٛ مل ٜهٔ غابكًا، ٫ٚ َفهٍٛ فان٬ً، تفانٌ يصيو أٚا٥

يًػابل إىل اإلميإ فهٌ ع٢ً املػبٛم إشًا يًشل آخط ٖصٙ ا٭١َ أٚهلا، ْعِ ٚيتكسَِٖٛ 

إشا مل ٜهٔ ملٔ غبل إىل اإلميإ ايفهٌ ع٢ً َٔ أبطأ عٓ٘، ٚيهٔ بسضدات اإلميإ قسّ 

ٔ امل٪َٓني َٔ اهلل ايػابكني، ٚباإلبطا٤ عٔ اإلميإ أخط اهلل املككطٜٔ; ٭ْا لس َ

اٯخطٜٔ َٔ ٖٛ أنجط ع٬ًُ َٔ ا٭ٚيني ٚأنجطِٖ ق٠٬ ٚقًَٛا ٚسذًا ٚظنا٠ ٚدٗازًا 

ٚإْفاقًا، ٚيٛ مل ٜهٔ غٛابل ٜفهٌ بٗا امل٪َٕٓٛ بعهِٗ بعهًا عٓس اهلل يهإ اٯخطٕٚ 

إٔ ٜسضى آخط زضدات اإلميإ  ٚدٌ عع بهجط٠ ايعٌُ َكسَني ع٢ً ا٭ٚيني ٚيهٔ أب٢ اهلل

أخربْٞ عُا ْسب اهلل : قًت .كسّ فٝٗا َٔ أخط اهلل أٚ ٜ٪خط فٝٗا َٔ قسّ اهللأٚهلا، ٜٚ

گ  گ  ٹ ٹ چ  :ٚدٌ ععقٍٛ اهلل : غتبام إىل اإلميإ؟ فكاٍامل٪َٓني إيٝ٘ َٔ ا٫

ڻ    ڻگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ              ڱ       ڱ  ڱ  ں      ں  ڻ  ڻ

 ٹ ٹ ٚص 21:ٜساؿسط چھ  ھ   ھ  ھ        ے    ہۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ

 ٹ ٹ ٚص 11 -10:ايٛاقع١ط چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  چ 

ٹ  ٹ  ڤ     ٹڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹ

فبسأ باملٗادطٜٔ ا٭ٚيني ع٢ً زضد١ غبكِٗ، ثِ ث٢ٓ با٭ْكاض ثِ ص 100:ايتٛب١ط چڤ  

ثِ شنط  .نٌ قّٛ ع٢ً قسض زضداتِٗ َٚٓاظهلِ عٓسٙ ثًح بايتابعني هلِ بإسػإ، فٛنع

ٱ  ٻ  ٻ  چ : ٚدٌ ععب٘ أٚيٝا٤ٙ بعهِٗ ع٢ً بعح، فكاٍ  ٚدٌ ععَا فهٌ اهلل 

ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ       ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ      ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  

ۀ  ۀ   ہ  ہ  ٹ ٹ چ إىل آخط اٯ١ٜ ٚص 253:ايبكط٠ط چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

 ص 55:اإلغطا٤ط چ﮲  ﮳  ﮴  ﮵     ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ھہ  ہ
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ڇ  ڇ        ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ٹ ٹ چ  ٚ

  چۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ   ٹ ٹ چ  ٚص 21:اإلغطا٤ط چ

﮵  ٹ ٹ چ  ٚص 163:ٕآٍ عُطاط  ﮳   ﮴   ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ﮲ 

﮿   ﯀  ﯁                   ﮾    ص 3:ٖٛزط چ﮶  ﮷   ﮸         ﮹  ﮺  ﮻﮼  ﮽ 

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ٹ ٹ چ ٚ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ٹ ٹ چ  ٚص 20:ايتٛب١ط چی  ی  ی  جئ   

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ    ٺپ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ

ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ     ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ

ې  ى  ى  ائ  ائ  ٹ ٹ چ  ٚص 96 -95:ايٓػا٤ط چچ  چ  چ  ڇ  ڇ    چڃ

ی  ی    یۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئ  ۆئەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ  ۇئ

  چحت  خت  مت  ىت  يت    جتخب  مب  ىب  يب   حبی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب

ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  ٹ ٹ چ  ٚص 10:اؿسٜسط

  جثيئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يت  ىئجئ    حئ  مئ

چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ٹ ٹ چ  ٚص 11:اجملازي١ط چمث  ىث     يث  حج  مج   

ک  ک    ک  ک    ڑڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ

ڱ       ں  ں    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ    ھڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ       ہ   ہ     ہ  ہ

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ    ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭٹ ٹ چ  ٚص 120:ايتٛب١ط چۓ   

 ص 110:ايبكط٠ط چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې    ۅۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ
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 گ ک ک ک ک ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ چ ٹ ٹ ٚ

 .(1)#ٚدٌ ععٕ َٚٓاظي٘ عٓس اهلل فٗصا شنط زضدات اإلمياص 8 -7:ايعيعي١ط چ  گ  گ

 ڀ  پ پپ پ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)) :قٛي٘ يف تفػري قٛي٘ تعاىل 

 .ص146:ايبكط٠ط ((ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ٹ: ْعيت ٖصٙ اٯ١ٜ يف ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣، ٜكٍٛ اهلل تباضى ٚتعاىل :  قاٍ اإلَاّ ايكازم

ٜعطفٕٛ ضغٍٛ : ٜعينص 146:ايبكط٠ط  چ پپ پ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ ٹ

ايعبٛض قف١  قس أْعٍ عًِٝٗ يف ايتٛضا٠ ٚاإللٌٝ ٚ ٚدٌ ععٕٛ أبٓا٤ِٖ; ٭ٕ اهلل اهلل نُا ٜعطف

 پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ چ ٹ ٹ: قُس ٚقف١ أقشاب٘ َٚٗادطت٘، ٖٚٛ قٛي٘ تعاىل

 ڤڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀڀ ڀ      پ پ

 چ چ چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ          ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦڦ  ڦ ڦ ڤ

 چ  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڇڍ  ڇ  ڇ ڇ

عطف٘ أٌٖ  ٚدٌ عع، ٖٚصٙ قف١ ضغٍٛ اهلل يف ايتٛضا٠ ٚقف١ أقشاب٘، فًُا بعج٘ اهلل ص29:ايفتضط

 ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ      ٻ ٻ ٱ چ: ايهتاب; نُا قاٍ دٌ د٬ي٘

 چ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ        ٺ ٺ ٺ ڀ

(2) ص89:ايبكط٠ط
. 

 

 

 

 

 

 

                                 
ٛاض يًُذًػٞ ،  122 - 121، ؾطح أقٍٛ ايهايف يًُاظْسضاْٞ ،  42 - 2/41ايهايف يًهًٝين ،  -(1) ،  9 - 66/8، 309 - 22/308، عاض ا٭ْ

،  1/503 ع هلازٟ ايٓذفٞ ،)يف اهلاَـ ، َٛغٛع١ أسازٜح أٌٖ ايبٝت  2/88ضٜاض ايػايهني يف ؾطح قشٝف١ غٝس ايػادسٜٔ يًؿرياظٟ ، 

 . 246، 5/205، 2/255تفػري ْٛض ايجكًني يًشٜٛعٟ يًشٜٛعٟ يًشٜٛعٟ ، 

، 138، 1/99، تفػري ْٛض ايجكًني يًشٜٛعٜٔ يًشٜٛعٟ ،  6/509، 5/45، ايتفػري ايكايف يًفٝح ايهاؾاْٞ ،  69/92عاض ا٭ْٛاض يًُذًػٞ ،  - (2)

 .334، /1، تفػري املٝعإ يًطباطبا٥ٞ ،  369، /1ؿٗسٟ ، ، تفػري نٓع ايسقا٥ل يًُريظا قُس امل 5/77، 2/84، 708
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  عكا٥س أٌٖ ايبسع ٚإخباضٙ بأِْٗ هلِ  ٚترب٥ت٘ ثٓا٩ٙ ع٢ً قشاب١ ضغٍٛ اهلل َٔ

 .ٜسعٕٛ اهلل إٔ ٜكبح أضٚاسِٗ َٔ قبٌ إٔ ٜأنًٛا خبع اـُري 

مثاْٝـ١ آ٫ف  .. اثـين عؿـط أيفـاً      نـإ أقـشاب ضغـٍٛ اهلل    :   قاٍ اإلَاّ ايكـازم 

َــٔ املسٜٓــ١، ٚأيفــإ َــٔ َهــ١، ٚأيفــإ َــٔ ايطًكــا٤، ٚمل ٜــط فــِٝٗ قــسضٟ ٫ٚ َطدــ٤ٞ ٫ٚ        

اقبح أضٚاسٓا : َعتعيٞ ٫ٚ قاسب ضأٟ، ناْٛا ٜبهٕٛ ايًٌٝ ٚايٓٗاض، ٜٚكٛيٕٛ سطٚضٟ ٫ٚ

 .(1)َٔ قبٌ إٔ ْأنٌ خبع اـُري

 

  ٚا٭خص بأقٛاٍ أقشاب٘     قٛي٘ بايتُػو بهتاب اهلل ٚغ١ٓ ايٓيب : 

ٚدــٌ  ٚدــسمت يف نتــاب اهلل عــع   َــا :قــاٍ  ٕ ضغــٍٛ اهلل إ : قــاٍ اإلَــاّ ايكــازم    

ٚدٌ ٚنإ يف غ١ٓ َين  مل ٜهٔ يف نتاب اهلل عع عصض يهِ يف تطن٘ ، َٚا ٫ٚ فايعٌُ ب٘ ٫ظّ ،

مل ٜهٔ فٝ٘ غـ١ٓ َـين ، فُـا قـاٍ أقـشابٞ فكٛيـٛا بـ٘ ، فإمنـا          ، ف٬ عصض يهِ يف تطى غٓيت ، َٚا

  ٖ تـسٜتِ  َجٌ أقشابٞ فٝهِ نُجٌ ايٓذّٛ بأٜٗا أخص اٖتس٣ ، ٚبأٟ أقاٌٜٚ أقـشابٞ أخـصمت ا

 .(2)ضمح١، ٚاخت٬ف أقشابٞ يهِ 
 

  ؼصٜطٙ َٔ إغا٠٤ ايظٔ بأقشاب ضغٍٛ اهلل . 

٫ تسع ايٝكني بايؿو، ٚاملهؿٛف باـفٞ، ٫ٚ ؼهِ َا مل تطٙ :  قاٍ اإلَاّ ايكازم 

مبـا تـط٣ٚ، قـس عظـِ اهلل أَـط ايغٝبـ١ ٚغـ٤ٛ ايظـٔ بإخٛاْـو َـٔ املـ٪َٓني، فهٝـف بـاؾطأ٠ عًــ٢              

ٌ  عـع قـاٍ اهلل   . هللإط٬م قٍٛ ٚاعتكـاز ظٚض ٚبٗتـإ يف أقـشاب ضغـٍٛ ا     ں  ڻ  ڻ   چ  :ٚدـ

َٚـا زَـت   ص 15:ايٓٛضط چڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ     ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  

 ٹ ٹ وٝبتـــو ٚسهـــطتو غـــب٬ًٝ فـــ٬ تتدـــص وـــريٙ،   يف ػـــس إىل ؼػـــني ايكـــٍٛ ٚايفعـــٌ  

ٚاعًـــــِ إٔ اهلل تعـــــاىل اختـــــاض يٓبٝـــــ٘ أقـــــشاب٘، طا٥فـــــ١   ص83:ايبكـــــط٠ط چې    ې  ى  چ 

بأدٌ ايهطا١َ، ٚس٬ٖـِ عًٝـ٘ ايتأٜٝـس ٚايٓكـط ٚا٫غـتكا١َ يكـشبت٘ عًـ٢ احملبـٛب         أنطَِٗ 

بفهــا٥ًِٗ َٚٓـاقبِٗ ٚنطاَــاتِٗ، ٚاعتكــس قبــتِٗ    ٚاملهـطٚٙ، ٚأْطــل يػــإ ْبٝـ٘ قُــس  

ٚشنط فهًِٗ ٚسصض فايػ٘ أٌٖ ايبسع فإْٗا تٓبت يف ايكًب نفطًا ٚن٫ً٬ َبًٝٓا، ٚإٕ اؾتب٘ 

                                 
ٛاض يًُذًػٞ ،  640اـكاٍ يًكسٚم ،  -(1) ، خامت١  6/173َػتسضى غف١ٓٝ ايبشاض يًؿاٖطٚزٟ ،  200، سسا٥ل ا٭ْؼ ،  22/305، عاض ا٭ْ

 .  2/212املػتسضى يًٓٛضٟ ايطربغٞ ، 

 . (174/ 6َػتسضى غف١ٓٝ ايبشاض  -( 2)
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ٌ  عًٝو فه١ًٝ بعهِٗ فهًِٗ  ايًـِٗ إْـٞ قـب ملـٔ أسببتـ٘ ٚضغـٛيو،       : إىل عًِاّ ايغٝـٛب، ٚقـ

 .(1)#َٚبغح ملٔ أبغهت٘ أْت ٚضغٛيو

 ًٞقٛي٘ بإٔ اإلَاّ ع    ٢ٜٗٓٚ عٔ غبِٗ   ٜٛق٢ بأقشاب ايٓيب : 

أٚقــٝهِ بأقــشاب ْبــٝهِ، ٫ تػــبِٖٛ ٖٚــِ      :  قــاٍ عًــٞ    : قــاٍ اإلَــاّ ايكــازم    

اهلل اهلل يف : ٚيف ضٚا١ٜ. أٚق٢ بِٗ  ، فإٕ ضغٍٛ اهللايصٜٔ مل وسثٛا بعسٙ ٚمل ٜ٪ٚٚا قسثًا

 .(2)أٚق٢ بِٗ أقشاب ْبٝهِ، ايصٜٔ مل وسثٛا سسثًا ٚمل ٜ٪ٚا قسثًا، فإٕ ضغٍٛ اهلل

  قٛي٘ يف ايجٓا٤ ع٢ً َٔ أغًِ َٔ أبٓا٤ ايك١ًٝ َٔ ا٭ٚؽ ٚاـعضز : 

٫ٚ ظسـٛف،  ٫ٚ ٫ٚ أقُٝـت ايكـفٛف يف قـ٠٬   َـا غـًت ايػـٝٛف،   : قاٍ اإلَـاّ ايكـازم   

 .(3)ا٭ٚؽ ٚاـعضز:١ًٝبست٢ أغًِ أبٓا٤ ايك چٿ  ٿ  ٹچ  ٫ٚ أْعٍ اهللٕ،ادٗط بأش

                                 
، َٝعإ  3/582اهلاَـ ، تفػري ْٛض ايجكًني يًشٜٛعٟ يًشٜٛعٟ ،  1/209، خامت١ املػتسضى يًٓٛضٟ ايطربغٞ ،  67اح ايؿطٜع١ ، َكب - (1)

 . 3/2330اؿه١ُ ، ، 

سٚم ، ، َٔ ٫ وهطٙ ايفكٝ٘ يًك 6/174، َػتسضى غف١ٓٝ ايبشاض يًؿاٖطٚزٟ ،  22/306، عاض ا٭ْٛاض يًُذًػٞ ،  332أَايٞ ايطٛغٞ ،  - (2)

، َكاتٌ  446، نتاب غًِٝ بٔ قٝؼ ،  3/41، َكباح ايب٬و١ َػتسضى ْٗر ايب٬و١ يًُريدٗاْٞ ،  9/177، تٗصٜب ا٭سهاّ يًطٛغٞ ،  4/191

، أعٝإ ايؿٝع١  5/79، تفػري ْٛض ايجكًني يًشٜٛعٟ يًشٜٛعٟ ،  6/120، ؾطح ْٗر ايب٬و١ ٫بٔ أبٞ اؿسٜس ،  24ايطايبٝني يٮقفٗا٢ْ ، 

 . 1/533ػٔ ا٭َني ، حمل

 . 18/317، تفػري املٝعإ ،  9/217، تفػري فُع ايبٝإ يًطربغٞ ،  5/80، ْفػري ْٛض ايجكًني ،  22/312عاض ا٭ْٛاض يًُذًػٞ ،  - (3)
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 ٘ٚزعاإٔ ٜطظقِٗ ضبِٗ اؾ١ٓ  ٛٙسُٝٓا غأي ٮْكاضياب ذاغت  ٕ ايٓيب ايهطِٜإ قٛي 

 : هلِ 

فػـًُٛا عًٝـ٘ فـطز     دا٤ت فدص َٔ ا٭ْكاض إىل ضغٍٛ اهلل:   قاٍ اإلَاّ ايكازم 

. إْٗـا عظُٝـ١  : قـايٛا . ٖاتٛا سادتهِ: فكاٍ. يٓا إيٝو ساد١! ٜا ضغٍٛ اهلل: ٛافكاي 

   فـٓهؼ ضغـٍٛ اهلل  : قاٍ. إٔ تهُٔ يٓا ع٢ً ضبو اؾ١ٓ: ٖاتٖٛا َا ٖٞ؟ قايٛا: فكاٍ

 ٘ أفعــٌ شيــو بهــِ عًــ٢ إٔ ٫ تػــأيٛا أســسًا   : فكــاٍ. ضأغــ٘، ثــِ ْهــت يف ا٭ضض ثــِ ضفــع ضأغــ

ٍ . ؾـ٦ٝاً  ٕ    فهـإ ايطدــٌ َـِٓٗ ٜهـ   : قـا : ٕٛ يف ايػـفط فٝػــكط غـٛط٘ فٝهـطٙ إٔ ٜكـٍٛ إلْػــا

ْاٚيٓٝ٘، فطاضًا َٔ املػأي١ فٝٓعٍ فٝأخصٙ، ٜٚهٕٛ ع٢ً املا٥ـس٠ فٝهـٕٛ بعـح اؾًػـا٤ أقـطب      

 .(1)ْاٚيٓٝ٘ ست٢ ٜكّٛ فٝؿطب: إىل املا٤ َٓ٘، ف٬ ٜكٍٛ

  ِٜإيٝهِ أسػٔ ايجٓا٤ قس ٕ اهلل تعاىلا٭ْكاض قا٬ً٥ هلِ إ ْاز٣َ قٛي٘ بإٔ ايٓيب ايهط  : 

ٜـا َعؿـط ا٭ْكــاض إٕ اهلل قـس أسػــٔ      قـاٍ ضغــٍٛ اهلل $ : قـاٍ   : اإلَـاّ ايكــازم  قـاٍ  

 .(2)#ْػتٓذٞ باملا٤: إيٝهِ ايجٓا٤ فُا تكٓعٕٛ ؟ قايٛا 

 

  سُٝٓا ْعيت  -ضنٞ اهلل عٓٗٔ  -قٛي٘ يف ايجٓا٤ ع٢ً أَٗات امل٪َٓني مبا فٝٗٔ عا٥ؿ١    

   :آ١ٜ ايتدٝري فاخرتٕ اهلل ٚضغٛي٘ 

ملهإ عا٥ؿ١، فاخرتٕ اهلل ٚضغٛي٘، ٚمل ٜهـٔ   إمنا خري ضغٍٛ اهلل:   قاٍ اإلَاّ ايكازم

 . (3)  هلٔ إٔ ىرتٕ وري ضغٍٛ اهلل

  

                                 
، َٔ ٫ وهطٙ ايفكٝ٘  1/544، َٓت٢ٗ املطًب يًشًٞ ،  675، أَايٞ ايطٛغٞ ،  22/129، عاض ا٭ْٛاض يًُذًػٞ ،  4/21ايهايف يًهًٝين ،  - (1)

،  8/450، داَع أسازٜح ايؿٝع١ يًربدٛزٟ ،  6/307، ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ ، اإلغ١َٝ٬ ،  9/440، ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ ، آٍ ايبٝت ،  2/71يًكسٚم ، 

 . 8/340َٛغٛع١ أسازٜح أٌٖ ايبٝت ، 

، ٚغا٥ٌ ايؿٝع١  34/  1، داَع املساضى يًدٛاْػاضٟ ،  (ف)، 213/  2، َػتُػو ايعط٠ٚ حملػٔ اؿهِٝ ،  44/  1َٓت٢ٗ املطًب يًشًٞ ،  - (2)

  344/  80ـ ، عاض ا٭ْٛاض يًُذًػٞ ، (ٖـ)12/  2عٛايٞ اي٦ًايٞ ٫بٔ أبٞ مجٗٛض ا٭سػا٥ٞ ، ) 250/  1يًشط ايعاًَٞ ، 

، ٚغا٥ٌ  32/70ط ايه٬ّ يًذٛاٖطٟ ، ، دٛاٖ 25/223، اؿسا٥ل ايٓانط٠ ،  22/213، عاض ا٭ْٛاض يًُذًػٞ ،  6/139ايهايف يًهًٝين ،  - (3)

 . 22/91، داَع أسازٜح ايؿٝع١ يًربدٛزٟ ،  22/92ايؿٝع١ ، آٍ ايبٝت ، 
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  قٛي٘ بإٔ أَري امل٪َٓني ُٜٚإٔ َٔ  بايفهٌ ٚسكٝك١ اؿب  يًدًفا٤ ايطاؾسٜٔ  كُطـ

ُٖ َٟاقتس٣ بِٗ عكِ َٚٔ غاض ع٢ً ٖسِٜٗ   :ِ إىل ايكطاط املػتكٝ س

إٔ ضد٬ً َٔ قطٜـ دا٤ إىل أَري امل٪َٓني فكاٍ وعتو تكٍٛ  :  قاٍ اإلَاّ ايكازم

ٍ   ايًــِٗ أقــًشٓا مبــا أقــًشت بــ٘ اـًفــا٤ ايطاؾــ      : يف اـطبــ١ آْفــاً  : سٜٔ، فُــٔ ٖــِ؟ قــا

ٜـ،ٚاملكتـس٣ بُٗـا   أبٛ بهط ٚعُط، إَاَا اهلس٣ ٚؾٝدا اإلغـ٬ّ ٚضدـ٬ قط  :سبٝباٟ ٚعُاٟ

ُٖــــسٟ إىل قــــطاط   َــــٔ اقتــــ، بعــــس ضغــــٍٛ اهلل س٣ بُٗــــا ُعكــــِ، َٚــــٔ اتبــــع آثاضُٖــــا 

 . (1)َػتكِٝ

 

  َٔ ٘بٞ بهط ايكسٜل دسٙٔ أقٛي٘ َفتدطًا بٓػب  : 

بٓـــت    ، ٚشيــو إٔ أَـــ٘ ٖــٞ أّ فـــط٠ٚ  (2)ٚيـــسْٞ أبــٛ بهـــط َـــطتني :   قــاٍ اإلَـــاّ ايكــازم  

ايكاغِ بٓت أبٞ بهط، ٚأَٗا أوا٤ بٓت عبس ايطمحٔ بٔ أبٞ بهط 
(3). 

 

 ٘ٚع٢ً ضأغِٗ أبٛ بهط  ٘ ْٚػا٤ امل٪َٓني ب١ٜ٫ٛ قشاب١ ايٓيب ايهطِٜ ٭قشاب قٛي

 :  ٚعُط 

، نُــا قــاٍ ٭ّ   عًــ٢ تــٛيٞ أبــٞ بهــط ٚعُــط    ساثــًا أقــشاب٘   : قــاٍ اإلَــاّ ايكــازم   

 .(4)ْعِ: قاٍ. إْو أَطتين ب٫ٜٛتُٗا: فأقٍٛ يطبٞ إشا يكٝت٘: تٛيُٝٗا؟ فكايت: خايس

 

 

                                 
 . 3/149، ايكطاط املػتكِٝ يعًٞ بٔ ْٜٛؼ ايعاًَٞ ،  3/93ايؿايف يف اإلَا١َ يًؿطٜف املطته٢ ،  - (1)

، ضٜاض ايػايهني يف ؾطح قشٝف١  29/651، عاض ا٭ْٛاض يًُذًػٞ ،  253 ، ايكٛاضّ املٗطق١ يًتػرتٟ ، 195عُس٠ ايطايب ٫بٔ عٓب١ ،  - (2)

،  15/49، َعذِ ضداٍ اؿسٜح يًد٥ٛٞ ،  296، 1/218، فٗاضؽ ضٜاض ايػايهني يًُظفط ،  565ساؾ١ٝ ،  1/71ع يًؿرياظٟ ، )غٝس ايػادسٜٔ 

، ضداٍ تطنٛا بكُات ع٢ً قػُات ايتاضٜذ يًكعٜٚين  12/213، قاَٛؽ ايطداٍ يًتػرتٟ ،  465املفٝس َٔ َعذِ ضداٍ اؿسٜح يًذٛاٖطٟ ، 

ع يف ايهتاب ٚايػ١ٓ )، َٛغٛع١ اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب  41، ايًُع١ ايبٝها٤ يًتربٜعٟ ا٭ْكاضٟ ،  2/374، نؿف ايغ١ُ يإلضبًٞ ،  186، 

، فُع ايبشطٜٔ  377، 9/17ني ايؿانطٟ ، ع يًشاز سػ)، اؿاؾ١ٝ ، َٛغٛع١ املكطف٢ ٚايعرت٠ 12/294ٚايتاضٜذ حملُس ايطٜؿٗطٟ ، 

 .، اؿاؾ١ٝ 1/67، ؾطح إسكام اؿل يًُطعؿٞ ،  232، اؿاؾ١ٝ ، ايؿٝع١ يف املٝعإ حملُس دٛاز َغ١ٝٓ ، 3/398يًططوٞ ، 

 1/472يهايف يًهًٝين ، ، ا 1/387، َٓٗاز ايكاؿني يًدٛاْػاضٟ ،  17/436، اؿسا٥ل ايٓانط٠ ،  2/123اْظط ، ؼطٜط ا٭سهاّ يًشًٞ ،  - (3)

، ؾطح أقٍٛ ايهايف  212، ضٚن١ ايٛاعظني يًٓٝػابٛضٟ ،  6/78، تٗصٜب اؿهاّ ،  307، نُاٍ ايسٜٔ ،  2/48عٕٝٛ أخباض ايطنا ، )

عُس٠ ) 3/340، ، َٓاقب آٍ أبٞ طايب  41، تاز املٛايٝس يًطربغٞ ،  2/176، اإلضؾاز يًُفٝس ،  109، َكاتٌ ايطايبٝني ،  7/245يًُاظْسضاْٞ ، 

 . 195ايطايب ، 

، تفػري ْٛض ايجكًني يًشٜٛعٟ ،  20/197، ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ ،  323، 12/27، ؾطح أقٍٛ ايهايف يًُاظْسضاْٞ ،  237، 101، / 8ايهايف يًهًٝين ،  -(4)

 . 20/306دٛزٟ ، ، داَع أسازٜح ايؿٝع١ يًرب 30/241، عاض ا٭ْٛاض يًُذًػٞ ،  16/68، َػتٓس ايؿٝع١ يًٓطاقٞ ،  1/637
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  ٌَٚاعًِ إٔ : يباب نجري٠ ست٢ قاٍ َٝجِ ايبشطاْٞ يف شيو يف ا ٜاتٚايطٚا -: ٚقف١ تأ

يف سل أسس ايطدًني . إٕ ٖصٙ املُازح اييت شنطٖا: ايؿٝع١ قس أٚضزٚا ٖٓا غ٪ا٫ فكايٛا 

تٓايف َا أمجعٓا عًٝ٘ َٔ ؽط٦تُٗا ٚأخصُٖا ملٓكب اـ٬ف١، فإَا إٔ ٫ ٜهٕٛ ٖصا 

 .(1)، ٚإَا إٔ ٜهٕٛ إمجاعٓا خطأايه٬ّ َٔ ن٬َ٘ 

 

*** 

  

                                 
 .4/98ؾطح ْٗر ايب٬و١ ، ملٝجِ ايبشطاْٞ ،  -(1)

 



 

 37 37 

   ايكسٜل ٚايكشاب١ دسٙٔ أبٞ بهط ع٢ً   ثٓا٤ اإلَاّ ايكازمباب َا دا٤ يف 

 عكسٖا  َٔ خ٬ٍ َٓا ط٠ 

 ابٔ ضغٍٛ اهلل ، َٔ خري ايٓاؽ بعس ضغٍٛ اهلل  ٜا: ٚقاٍ   دا٤ ضدٌ إىل دعفط ايكازم

  ؟

 .  أبٛ بهط ايكسٜل:  فكاٍ ايٓكازم 

  َٚا اُؿٖذ١ يف شيو ؟: قاٍ 

 ھ ھ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ چ ٹ ٹ عع ٚدٌ -قٛي٘ :قاٍ 

﮾   ﮽ ﮻﮼ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷  ﮶ ﮵     ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے

         ﯁ ﯀ ﮿

، فُٔ ٜهٕٛ أفهٌ  ص40: ايتٛب١ ط چ  ڭ          

  ٚسسٙ ؟ َٔ أبٞ بهط إ٫ٍ ايٓيب  َٔ اثٓني اهلل ثايجُٗا ؟ ٌٖٚ ٜهٕٛ أسس خري

  . وري َدَعُع ٫ٚ ف َعع بات ع٢ً ٔفطاف ضغٍٛ اهلل  ب فإٕ عًٞ بٔ أبٞ طاي: قاٍ ايطدٌ

 .وري دعع ٫ٚ فعع ٚنصيو أبٛ بهط نإ َع ايٓيب : فكاٍ ي٘ دعفط 

  ! فإٕ اهلل تعاىل ٜكٍٛ ٔغ٬ف َا تكٍٛ: قاٍ ي٘ ايطدٌ 

  َٚا قاٍ ؟: قاٍ ي٘ دعفط 

ِِ   ص40: ايتٛبـ١  ط ((﮻﮼﮺ ﮹ ﮸  ﮷  ﮶ ﮵    ﮴ ))قاٍ اهلل : قاٍ  ٜهـٔ شيـو   ، أفًـ

  ؟اؿعٕ دععا

ُٕ ٫ ;: قاٍ ي٘ دعفط  َٕ وري اؾعع ٚايفعع ، نإ ُسع ُٜكتٌ ايٓيب ٭ٕ اؿ ع ، ٫ٚ   أبٞ بهط إٔ 

ُٕ بسٜٔ اهلل ، ُْ٘ ع٢ً ْفػ٘ ،  ، ٚمل   فهإ ُسعْ٘ ع٢ً زٜٔ اهلل ، ٚع٢ً ْيب اهلل ُٜسا ِٔ ُسع ٜه

َٚٓٙسِؼ ، ٚ : نٝف ٚقِس أيَػعت٘ أنجط َٔ َا١٥ سطٜـ فُا قاٍ   . ٫ تأ

               چ:ٍ فإٕ اهلل تعاىل قا: قاٍ ايطدٌ 

َْـَعيت يف عًٍّٞ بٔ أبٞ طايب سني تكٓسم غامت٘ ٖٚٛ ص55: املا٥س٠ ط چ    ضانع ،  ، 

  .ٚيف أٌٖ بٝيت اؿُس هلل ايصٟ َدَعًٗا يٖف: فكاٍ ايٓيب 
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 ڱ  ڱ چ ٹ ٹاهلل تعاىل  َٓٗا ، قاٍ اٯ١ٜ اييت قبًٗا يف ايػٛض٠ أعظِ: فكاٍ ي٘ دعفط 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ   ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 . ص54: املا٥س٠ ط چ  ﯁ ﯀   ﮾﮿﮽  ﮻﮼ ﮺ ﮹  ﮷﮸﮶  ﮵ ﮳﮴  ﮲   ۓ

، ٚادتُعت ايهٍفاض  ، اضتٓست ايعطب بعس ضغٍٛ اهلل ِضٔتساز بعس ضغٍٛ اهلل ٚنإ اإل 

قس َات ، ست٢ قاٍ  -ٜعٕٓٛ ايٓيب  -ٕ ب٘ ٜٓتكطٚ ايٓطدٌ ايصٜٔ ناْٛا: بٓٗاْٚس ٚقايٛا 

ناْٛا ٜ٪ٓزْٚ٘  يٛ َٓعْٛٞ ٔعكا٫ نا: اقبٌ َِٓٗ ايك٠٬ ، ٚزع هلِ ايعنا٠ ، فكاٍ   :ُعُط

ٖٞ عسُز اؿذط ٚاملسض ، ٚايٓؿٛى ٚايؿذط ،  يكاتًتِٗ عًٝ٘ ، ٚيٛ إىل ضغٍٛ اهلل  ادتُع عً

ٔٓ اإلْؼ ،   . فهٌ ٭بٞ بهطٚناْت ٖصٙ اٯ١ٜ أ . قاتًتِٗ ٚسسٟ ٚاؾ

 ۅ ۅ ۋ   ۋ  ٴۇ ۈ چ :فــــــإٕ اهلل تعــــــاىل ٜكــــــٍٛ: قــــــاٍ يــــــ٘ ايطدــــــٌ 

،  ص274: ايبكط٠ ط چ  ەئ ەئ ائ ائ ى ى  ې ې  ې ې ۉ ۉ

 ٓٞ زْاْري ، فأْفل زٜٓاضا بايًٌٝ ، ٚزٜٓاضا بايٓٗاض ، ٚزٜٓاضا بايػـط   ، نإ َع٘ أضبعْعيت يف عً

  . ٚزٜٓاضا بايع١ْٝ٬ ، فٓـعيت فٝ٘ ٖصٙ اٯ١ٜ ،

 ((ڳ ڳ    ڳ ڳ)) ٹ ٹ ، ايكطإٓ ايهـطِٜ  ٖصٙ يف  أفهٌ َٔ   ٭بٞ بهط: ٍ ي٘ دعفطفكا

ــٌ ط ــِ اهلل ، ص1: ايًٝـ  ص4 -2: ايًٝـــٌ  ط ((ہ   ۀ ۀ   ڻ  ڻ  ڻ      ڻ ں ں ڱ ڱ    ڱ ڱ)) قػـ

 ِ أبــٛ ص 6 -5:ايًٝــٌ ط ((  ے   ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ))ٚعُــٌ أبــٞ بهـط يؿــت٢ ،   إٕ عًُهـ

أبـٛ بهـط ،    ص17: ايًٝـٌ  ط ((ڀ ڀ  ڀ))بـٛ بهـط ،   أ ص7: ايًٌٝ ط ((ۓ ۓ ے))،  بهط

 ص19: ايًٝــٌ ط ((ٹ ٹ  ٹ   ٿ ٿ ٿ ٿ))أبــٛ بهــط ،   ص18: ايًٝــٌ ط ((ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ))

أْفــل َايــ٘  . أبــٛ بهــط ص21 -20 :ايًٝــٌ ط (چ  ڦ     ڦ ڦ ڦ     ڤ   ڤ ڤ   ڤ  ٹ چأبــٛ بهــط ، 

َٗبط  أضبعني أيفا ست٢ ع٢ً ضغٍٛ اهلل  ٌَ بايَعبا٤ٔ ، ف إٕ  : فكاٍ دربٌٜ ع٢ً ايٓيب  ػًِ

ُٜكَط٥َو  ايٓػ٬ّ ، ٜٚكٍٛ  ِّٞ ايػ٬ّ ، ٚقٌ ي٘  اْقَطأ ع٢ً أبٞ: اهلل ايعًٞ ا٭ع٢ً  أضاُض أْت : بهط َ

، أْا عٔ ضبٞ ضاُض ، ! أغدط ع٢ً ضٓبٞ عع ٚدٌ ؟: فكاٍ أبٛ بهط  عين يف ف كَطى ٖصا أّ غاخط ؟

ُٜطنٝ٘ٚٚعسٙ  . عٔ ضبٞ ضاض ، أْا عٔ ضبٞ ضاض أْا   . اهلل إٔ 
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ــٌ   ــاٍ ايطدـ ٍ  : قـ ــٛ ــاىل ٜكـ ــإٕ اهلل تعـ  ۈ       ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ چ :فـ

 19: ايتٛبــ١ چ وئ ەئ  ەئ ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ٴۇ ۈ

 ٓٞ   .، ْـعيت يف عً

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې چ ٹ ٹ ،ايكـطإٓ ايهـطِٜ   ٭بـٞ بهـط َجًـٗا يف    :  فكاٍ ي٘ دعفط

 مئ حئ جئ ی ی ی یىئ     ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئۇئ ۇئ    وئ وئ

ــس ط چ يت ىت مت خت حت جتيب ىب مب خب  حبجب يئ ىئ ــط أٍٚ   .ص10: اؿسٜـ ــٛ بهـ ــإ أبـ ٚنـ

   ٘ ٚقـس دـا٤ املؿــطنٕٛ    ، ٚأٍٚ َـٔ قاتـٌ ، ٚأٍٚ َـٔ داٖـس ،     عًـ٢ ضغـٍٛ اهلل    َـٔ أْفـل َايـ

َٞ ، ٚبًغ فهطبٛا ايٓيب  َِٜعسٚ ٚهط شًٜ٘ يف ُطَطم َه١ ٜكٍٛ  ست٢ َزَ : أبا بهط اـرب فأقبٌ 

ً هـِ ،  ٜٚ  ٕ ٍَ ضبـٞ اهلل ، ٚقـس دـا٤نِ       أَتْكُتًـٛ ِٕ ٜكـٛ ِٔ ضبهـِ ؟    ضدـ٬ أ فرتنـٛا ايـٓيب    بايبٝٓـات َـ

٘     ٚأخصٚا أبـا بهـط فهـطبٛٙ ، ستـ٢ َـا       َٔـٔ ٚدٗـ ٝٓٔ أُْفـ٘  ٚنـإ أٍٚ َـٔ داٖـس يف اهلل ،     . َتَبـ

 ٔ ٍ       قاتـٌ َـع ضغـٍٛ اهلل    ٚأٍٚ َـ َـا ْفعـين   : ضغـٍٛ اهلل  ٚأٍٚ َـٔ أْفـل َايـ٘ ، ٚقـس قـا

ٍْ َا ْفعين َاٍ أبٞ   . بهط َا

ُٜؿطى باهلل ط طف١ عني: قاٍ ايطدٌ    . فإٕ عًٝاًّ مِل 

 ٿ  ٿ چ ٹ ٹ،  فـإٕ اهلل أثٓـ٢ عًـ٢ أبـٞ بهـط ثٓـا٤ ٜغـين عـٔ نـٌ ؾـ٤ٞ          : قاٍ يـ٘ دعفـط   

أبٛ بهـط ،   ٚقٓسم ب٘ ، قُس  ص33: ايعَط ط چ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ

اٯٜــ١ ، آٜــ١    ٖــصٙ َقــسقَت ، فٓـــعيت فٝــ٘   : نــَصبَت ، ٚقــاٍ أبــٛ بهــط      ٚنًــِٗ قــايٛا يًــٓيب   

، ٗٞ ٞٗ ايطن َٛيٗف ايٓعنٞ املطنٞ ايٓتكسٜل خآق١ً ، فٗٛ ايتكٞ ايٓكٞ ، املطن   . ايَعسٍ املعٖسٍ اي

ٕٓ ســـٖب عًـــٍّٞ فـــطْض يف نتـــاب اهلل ،  : قـــاٍ ايطدـــٌ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ   ڀ    ڀ  ڀ چ ٹ ٹفـــإ

 .23: ايؿٛض٣ چ ٿٿ

ًُٗا ، : قاٍ ي٘ دعفط       پ     پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ ٹ ٹ٭بٞ بهط َج

  چ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

  . فطض ٚبغه٘ نفط فأبٛ بهط ٖٛ ايٓػابل باإلميإ ، فا٫غتغفاض ي٘ ٚادب ، ٚقٓبت٘ ص10: اؿؿط ط

ٝٓسا ؾباب أٌٖ: فإٕ ايٓيب قاٍ : قاٍ ايطدٌ    . اؾ١ٓ ، ٚأبُٖٛا خري َُٓٗا اؿػٔ ٚاؿػني غ
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أبٝ٘ دسٟ عٔ دسٙ عٔ   أفهٌ َٔ شيو ، سسثين أبٞ عٔ٭بٞ بهط عٓس اهلل: قاٍ ي٘ دعفط 

ٚيٝؼ عٓسٙ وريٟ ، إش اِطًَع أبٛ بهط ٚعُط  نٓت عٓس ايٓيب: قاٍ  عًٞ بٔ أبٞ طايب 

ِّسا! ٜا عًٞ : ، فكاٍ ايٓيب ِٔ غايف  ٖصإ غ َٔ ٍُٗٛ أٌٖ اؾ١ٓ ٚؾبابِٗ ، فُٝا َه٢  ُن

َٔ ا ايٓسٖط يف ا٭ٚيني ، َٔ ٓٓبٝني ٚاملطغًني ، ٫َٚا بكٞ يف وابطٙ  ؽربُٖا ٜا عًٞ  ٯخطٜٔ ، إ٫ اي

ٖٝني   . َاتا فُا أخربُت ب٘ أسسًا ست٢ . ، َا زاَا َس

 ، أّ عا٥ؿ١ بٓت أبٞ بهط ؟ فأُٜٗا أفهٌ ، فاط١ُ بٓت ضغٍٛ اهلل : قاٍ ايطدٌ 

َِ  ايكطإٓ َٚ( 1)ٜؼ ))بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ : فكاٍ دعفط  َٚاْئهَتـأب  ( 1)سـِ  ))، ((  (2)اْيَشٔهـٝ

ُُٔبنَي   .((( 2)اْي

ايكـطإٓ  أّ عا٥ؿ١ اب١ٓ أبٞ بهط ، ٚأْـت تكـطأ    أغأيو أُٜٗا أفهٌ فاط١ُ اب١ٓ ايٓيب: فكاٍ 

  !؟ ايهطِٜ 

َع٘ يف اؾٓـ١ ، ٚفاطُـ١ بٓـت ضغـٍٛ      عا٥ؿ١ بٓت أبٞ بهط ظٚد١ ضغٍٛ اهلل : فكاٍ ي٘ دعفط 

ٝٓس٠ ْػـا٤ أٖـٌ اؾٓـ١     اهلل  ٚ  ١ ضغـٍٛ اهلل  ايطـاعٔ عًـ٢ ظٚدـ    . غـ ُ٘ اهلل ،  َٓـ ايبـأوُح   ي َع

ُ٘ اهلل ٫ب١ٓ ضغٍٛ اهلل   . َخصي 

ِٚد١ ضغٍٛ اهلل :  فكاٍ  .عا٥ؿ١ قاتًت عًٝاًّ ، ٖٚٞ ظ

٘ دعفط ٍ ي ِ ، ًٜٚ و :  قا   ص53: ٭سعاب ط چ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ            ەئ ەئ ائ چ ٹ ٹ! ْع

  ؟ ايكطإٓ ايهطِٜ  ُتَٛدُس خ٬ف١ أبٞ بهط ٚعُط ٚعجُإ ٚعًٞ يف: قاٍ ايطدٌ 

 ىت مت خت حت جت  يب ىب مب چ ٹ ٹْعِ ، ٚيف ايتٛضا٠ ٚاإللٌٝ ، : قاٍ 

 ۋ ٴۇ    ۈ ۈ      ۆ ۆ ۇ چ ٹ ٹ،  ص165: ا٭ْعاّ ط چ جث يت

 ڃ  ڄ ڄ ڄ چ ٹ ٹٚ،  ص62: ايٌُٓ ط چ ۅۉ ۅ ۋ

  .ص55: ايٓٛض ط چ  چ ڃ ڃ   ڃ

  لٌٝ ؟ٚاإل بٔ ضغٍٛ اهلل ، فأٜٔ خ٬فتِٗ يف ايتٛضا٠ا ٜا: قاٍ ايطدٌ 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀڀ ڀ      پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ چ: قاٍ ي٘ دعفط 

 ڃ          ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦڦ  ڦ ڦ ڤ ڤڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿٿ ٿ  ٿ

 ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڇڍ  ڇ  ڇ ڇ چ چ چ  چ ڃ ڃ ڃ

 ڀ))عُط بٔ اـطاب ،  ((      پ پ پ)) أبٛ بهط ، چ  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ
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أبٞ طايب ،  عًٞ بٔ(( ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ))َعفإ ،  ، عجُإ بٔ((   ڀڀ

 ڦڦ  ڦ ڦ ڤ)) ،  أقشاب قُس املكطف٢(( ڤڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ))

  َا َع٢ٓ يف ايتٛضا٠ ٚاإللٌٝ ؟: اٍ ، ق ((ڄ ڄ  ڄ

  .ٚعًٞ  قُس ضغٍٛ اهلل ٚاـًفا٤ َٔ بعسٙ أبٛ بهط ٚعُط ٚعجُإ: قاٍ 

ٛ بهط ، أب(( ڃ ڃ ڃ ڄ))قاٍ اهلل تعاىل ! ًٜٚو : قاٍ ! ثِ ي هَعٙ يف قسضٙ 

  ڇ  ڇ ڇ چ))عجُإ بٔ عفإ ، (( چ چ چ))عُط ، (( ڃ))

ٞٗ((ڇڍ  ((ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ))بٔ أبٞ طايب ،  عً

  .   ضغٍٛ اهلل أقشاب قُس  ص29: ايفتض ط

عًٝــ٘ َــٔ ايتفطٜــل بــني أبــٞ بهــط ٚعُــط     ٜــابٔ ضغــٍٛ اهلل ، أٜكبــٌ اهلل تــٛبيت ٍنــا ُنٓــتُ  : فكــاٍ

  ٚعجُإ ٚعًٞ ؟

ِ  ، بـاب ايتٛبـ١ َفتـٛح ، فـأنجِط اإل     ِْع: قاٍ  َٔـٖت ٚأْـت كـايف هلـِ         . غـتغفاض هلـ ْٓـو يـٛ  أَـا إ

  . ٚناْت سػٓاتو َجٌ أعُاٍ ايهٍفاض ٖبا٤ّ َٓجٛضًا َٖٔت ع٢ً وري فطط٠ اإلغ٬ّ ،

(1)فتاب ايطدٌ ، َٚضدَع عٔ َكائت٘ ٚأْاب
. 

                                 
ايٓػد١ ا٭ٚىل ْػد١ تطنٝا يف خعا١ْ ؾٗٝس : َع أسس ايطافه١ ٚتٛدس َٓٗا ْػدتإ ٖصٙ َٓا ط٠ بني اإلَاّ دعفط ايكازم -(1)

ايٓػد١ . ي١ اؿاز١ٜ عؿط٠ َٓ٘س٣ٛ عس٠ ضغا٥ٌ يف ايعكٝس٠ ٚاؿسٜح ٖصٙ ايطغا 2764عًٞ باؾا باغتٓبٍٛ نُٔ فُٛع ضقُ٘ 

 .ٖٚٞ ايطغاي١ ايتاغع١ عؿط َٓ٘ 111ايجا١ْٝ ْػد١ ايظاٖط١ٜ ٚقس ٚقعت نُٔ فاَٝعٗا يف اجملُٛع ضقِ 

 آٍ ايؿبٌ ايعًٞ عًٞ بٔ عبسايععٜع : قكل ايهتاب
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 ايٓٗٞ عٔ املتع١يف  باب َا دا٤ َٔ أقٛاي٘

 

 غ٦ٌ عٓٗاملا ع١ قٛي٘ يف ظٚاز املت. 

٫ تسْؼ ْفػو   :بٔ غٓإ عٔ املتع١ فكاٍ  عبس اهللٚقس غأي٘ :   قاٍ اإلَاّ ايكازم 

 .(1)ب٘
 

  ظٚاز املتع١ َٔ ايطداٍ ٚايٓػا٤قٛي٘ فُٝٔ مياضؽ. 

 .(2)َا تفعًٗا عٓسْا إ٫ ايفٛادط: فكاٍ ٚقس غ٦ٌ عٔ املتع١:  قاٍ اإلَاّ ايكازم 

 

 شطِٜ ظٚاز املتع١قٛي٘ ٫قشاب٘ َكطسا هلِ بت. 

 .(3)(قس سطَت عًٝهُـا املتعـ١)يعُـاضٚيػًُٝـإ بٔ خـايس: قاٍ اإلَاّ ايكازم 

 

 إٔ ا٫َاّ مل ٜطٟٚ تًو ايطٚاٜات ا٫ َٔ باب ايتك١ٝ؟؟:فإٕ قٌٝ/إعرتاض 

 .ف٬تك١ٝ يف َتع١ ايٓػا٤..ض قٛيه٫ِٜك :قًٓا

َتعـ١ اؿر،َٚتعـ١ :ٗٔ أسساث٬ث١ ٫ أتكٞ فٝ :اْ٘ قاٍ  إلَاّ ايكازم ضٟٚ عٔ ا نُا

 .(4)ايٓػا٤،ٚاملػض ع٢ً اـفني

 

  ٌَٖصا ٖٛ اإلَاّ ايكازم   -:ٚقف١ تأ  ٔتط٣ بعس  ظٚاز املتع١ فٌٗ ٜا٢ٜٗٓ ع

َٔ ايكطا٠٤ ملا َه٢ َٔ  ضٚاٜات غتهٕٛ أٜٗا ايكاض٨ ايهطِٜ َٔ املتبعني يصيو اإلَاّ أّ 

 !!املبتسعني املدايفني ي٘ ؟؟

 

           

                                 
 318/  100ض ا٭ْٛاض، اجملًػٞ، ، عا 455/ 14، َػتسضى ايٛغا٥ٌ ، يًُريظا ايٓٛضٟ،  87٭محس بٔ عٝػ٢ ا٭ؾعطٟ  -ايٓٛازض،  - (1)

، داَع أسازٜح ايؿٝع١ ،  318/ 100، عاض ا٭ْٛاض، اجملًػٞ،  30/ 21، ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ ، يًشط ايعاًَٞ،  87ايٓٛازض، ٭محس بٔ عٝػ٢ ا٭ؾعطٟ  - (2)

 140،  133/ 2، ظٚاز املتع١ ، ؾعفط َطته٢،  31/ 21يًربٚدطزٟ، 

 14/450ٌ ايؿٝع١،ٚغا2/48٥ايفطٚع َٔ ايهايف - (3)

 100:م.أقٌ ايؿٝع١ ٚأقٛهلا - (4)



 

 43 43 

 ؼ ايػٛازبعٔ ايٓٝاس١ ٚيايٓٗٞ يف  ا دا٤ َٔ أقٛاي٘باب َ
 

  ٘يًٓػا٤ اؾٓا٥ع ٚإتباعغتُاع إيٝٗا اإل ايٓٝاس١ ٚ يف سهِ ايط١ْ ٚقٛي. 

عٔ ايط١ْ عٓس املكٝب١، ٢ْٗٚ عٔ ايٓٝاس١  اهلل ٢ْٗ ضغٍٛ:   قاٍ اإلَاّ ايكازم 

 .(1)ايٓػا٤ يًذٓا٥ع إتباعإيٝٗا، ٢ْٗٚ عٔ  ٚا٫غتُاع
 

  ََِعُطٕٚف))قٛي٘ تعايٞ املعطٚف ايٛاضز يف  ريتفػقٛي٘ يف َٓو  ٔفٞ  َِٜعٔكٝ  ص12: املُتش١ٓ ط ((َٚي ا 

ََِعُطٕٚف "يف قٍٛ اهلل عع ٚدٌ :   قاٍ اإلَاّ ايكازم   َٓو  ٔفٞ  َِٜعٔكٝ  ص12: املُتش١ٓ طَٚي ا 

 .(2)املعطٚف إ ٫ ٜؿكٔ دٝبا ٫ٚ ًٜطُٔ ٚدٗا ٫ٚ ٜسعٕٛ بايٌٜٛ
 

املعطٚف : قاٍ ( ٜعكٝٓو يف َعطٚف  ٫ٚ) ٚدٌ  يف قٍٛ اهلل عع  :قاٍ اإلَاّ ايكازم 

ٜػٛزٕ ثٛبًا  ٜتدًفٔ عٓس قرب ٫ٚ ٜسعٕٛ ٬ًٜٚ ٫ٚ ًٜطُٔ خسًا ٫ٚ ٜؿككٔ دٝبًا ٫ٚ إٔ ٫

 .(3) ٜٓؿطٕ ؾعطًا ٫ٚ
 

  َٔ ٕٛتعاىل ٫ َٔ ايٓٝاس١ ع٢ً املدًٛقني خؿ١ٝ اهللقٛي٘ بإٔ سكٝك١ ايبها٤ إمنا ته 

 : س اهلل تعاىل فهًَُِٗٗا نإ عٓ

عني وهت عٔ : نٌ عني بان١ٝ ّٜٛ ايكٝا١َ إ٫ ث٬ث١ عٕٝٛ  :   قاٍ اإلَاّ ايكازم 

 .(4)( خؿ١ٝ اهلل    قاضّ اهلل ٚعني غٗطت يف طاع١ اهلل ٚعني بهت يف دٛف ايًٌٝ َٔ 

 ٘ٚقف ايكابطٜٔ عٓس ايب٤٬ يف قٛي : 

فكاٍ ي٘ . ٝ٘ َكٝب١ أقٝب بٗا فشُٝٓا دا٤ٙ ضدٌ فؿه٢ إي:  قاٍ اإلَاّ ايكازم 

أَا إْو إٕ تكرب ت٪دط ، ٚإ٫ تكرب ميهٞ عًٝو قسض اهلل ايصٟ قسض : أبٛ عبساهلل 

 .(5) (عًٝو ٚأْت َأظٚض 

                                 
 78، عاض ا٭ْٛاض، اجملًػٞ،  128/ 17،  272/ 3، ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ ، يًشط ايعاًَٞ،  139/ 18،  167/ 4اؿسا٥ل ايٓانط٠ ، يٝٛغف ايبشطاْٞ،  - (1)

 .282/ 9ايعاًَٞ،  -، ا٫ْتكاض  104/ 79،  257/

، نتاب ( ف)، 230/ 9، نتاب ايطٗاض٠ ، يًد٥ٛٞ،  371/ 4، دٛاٖط ايه٬ّ ، يًذٛاٖطٟ،  418،  410/ 2 نؿف ايًجاّ ، يًفانٌ اهلٓسٟ، -(2)

، َػتسضى ايٛغا٥ٌ ، يًُريظا ايٓٛضٟ،  210/ 20، ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ ، يًشط ايعاًَٞ،  527/ 5، ايهايف ، يًهًٝين،  218 هًباٜهاْٞايطٗاض٠ ، ا٭ٍٚ ، يً

،  261/ 100،  102/ 79، عاض ا٭ْٛاض، اجملًػٞ،  355عًٞ ايطربغٞ  -، َؿها٠ ا٭ْٛاض  ٬232م ، يًطربغٞ ، َهاضّ ا٭خ 279/ 14،  450/ 2

 .308/  5، تفػري ْٛض ايجكًني ، يًشٜٛعٟ،  318/ 20،  484/ 3داَع أسازٜح ايؿٝع١ ، يًربٚدطزٟ، 

 .(76/ 82)ٖٛ يف عاض ا٭ْٛاض ٚ( 5/308) ، تفػري ْٛض ايجكًني ( 382م ) َٚػتسضى ( 5ز 526) ايهايف - (3)

 .(169: م )عس٠ ايساعٞ  - (4)

 .(913/ 2) ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ ( 71: م ) ايصنط٣ ( 225/ 3) ايهايف  - (5)
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 ٚايب٤٬  قٛي٘ يف ايكرب: 

إٕ ايكرب ٚايب٤٬ ٜػتبكإ إىل امل٪َٔ ، ٜٚأتٝ٘ ايب٤٬ ٖٚٛ :"  قاٍ اإلَاّ ايكازم 

 .(1) "ػتبكإ إىل ايهافط فٝأتٝ٘ ايب٤٬ ٖٚٛ دعٚع قبٛض ، ٚإٕ ايب٤٬ ٚاؾعع ٜ
 

 ٙعٓس ْعٍٚ املكٝب١ ب٘  قرب : 

 سُٝٓا ْعٞ إيٝ٘ إواعٌٝ بٔ دعفط ٖٚٛ أنرب أ٫ٚزٙ ٖٚٛ:  )   قاٍ اإلَاّ ايكازم 

ٜطٜس إٔ ٜأنٌ ، ٚقس ادتُع ْسَا٩ٙ فتبػِ ثِ زعا بطعاَ٘ ،ٚقعس َع ْسَا٥٘ ٚدعٌ ٜأنٌ 

، ٚوح ْسَا٤ٙ ، ٜٚهع بني أٜسِٜٗ ، ٜٚعذبٕٛ َٓ٘ إٔ ٫ ٜطٕٚ  أسػٔ َٔ أنً٘ غا٥ط ا٭ٜاّ

ابٔ ضغٍٛ اهلل يكس ضأٜٓا عذبا ، أقبت مبجٌ ٖصا ا٫بٔ ٚأْت  ٜا: يًشعٕ أثطًا ، فًُا فطغ قايٛا 

أقسم ايكازقني أْٞ َٝت  َٚايٞ ٫أنٕٛ نُا تطٕٚ ، ٚقس دا٤ يف خرب: قاٍ . تط٣  نُا

فذعًٛٙ ْكب أعِٝٓٗ ٚمل ٜٓهطٚا َٔ ىطف٘ املٛت َِٓٗ ٚإٜانِ ، ٚإٕ قًَٛا عطفٛا املٛت 

 .(2) (ٚدٌ  ٚغًُٛا ٭َط خايكِٗ عع
 

 ٝأقٝب مبكٝب١ٕ فذا٤ عٓس تًو املكٝب١ بٓا٥ش١قٛي٘ ف ُٔ: 

َٔ أْعِ اهلل عًٝ٘ بٓع١ُ فذا٤ عٓس تًو ايٓع١ُ مبعَاض فكس : )  قاٍ اإلَاّ ايكازم 

ٚيف ضٚا١ٜ . (ب١ بٓا٥ش١ فكس نفطٖا نفطٖا ، َٚٔ أقٝب مبكٝب١ فذا٤ عٓس تًو املكٝ

 .(3) (فكس أسبطٗا )

  غطباٍ َٔ قٛي٘ بإٔ اييت تٓٛح عٓس املكٝب١ إٕ مل تتب قبٌ َٛتٗا تكّٛ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚعًٝٗا

  : قططإ ٚزضع َٔ دطب 

: تعاٍ يف أَيت إىل ّٜٛ ايكٝا١َ  أضبع١ ٫): قاٍ ضغٍٛ اهلل :  قاٍ اإلَاّ ايكازم 

طعٔ يف ا٭ْػاب ٚا٫غتػكا٤ بايٓذّٛ ٚايٓٝاس١ ، ٚإٕ ايٓا٥ش١ إشا مل ايفدط با٭سػاب ٚاي

 .(4)( تتب قبٌ َٛتٗا تكّٛ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚعًٝٗا غطباٍ َٔ قططإ ٚزضع َٔ دطب 

 

                                 
 (71: م ) ايصنط٣  - (1)

 3/511، داَع أسازٜح ايؿٝع١ 82/128، عاض ا٭ْٛاض  2/2عٕٝٛ أخباض ايطنا  - (2)

نُا شنطٖا اجملًػٞ يف عاض ا٭ْٛاض ( 18/139)ٜٚٛغف ايبشطاْٞ يف اؿسا٥ل 12/90يف ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ ٖصٙ ايطٚا١ٜ شنطٖا اؿط ايعاًَٞ  - (3)

(82/103) 

( 91/ 12) نُا شنطٖا اؿط يف ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ ( 139/ 18) ٚأعازٖا يف ( 68/ 4) ٚشنطٖا ايبشطاْٞ يف اؿسا٥ل ( 226: م ) اـكاٍ  - (4)

 كتكط٠ 93: ٚ م 75 -82/74، 290/ 73، 58/226، 451/ 22) ٚاجملًػٞ يف عاض ا٭ْٛاض 
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  بٝاْ٘ ٭عظِ املكا٥ب : 

َٔ أقٝب مبكٝب١ فًٝصنط َكٝبت٘ بٞ ، : " قاٍ ضغٍٛ اهلل :  قاٍ اإلَاّ ايكازم 

 .(1)" فإْٗا أعظِ املكا٥ب 

 

 ٘إٔ ايكرب ع٢ً قسض ايب٤٬  قٛي : 

إٕ اهلل تباضى ٚتعاىل ٜٓعٍ املع١ْٛ : "   قاٍ ضغٍٛ اهلل : قاٍ :   قاٍ اإلَاّ ايكازم

 . (2)" ع٢ً قسض امل٪١ْ ، ٜٚٓعٍ ايكرب ع٢ً قسض ؾس٠ ايب٤٬ 

 

 ٘ٚقش١ ايفهط٠  عٔ تفانٌ ايٓاؽ يف ايععا٤ قٛي : 

دًؼ سٛي٘ أقشاب٘ ، ٖٚٛ َططم ثِ ضفع ضأغ٘ سُٝٓا دًؼ ٚ:  قاٍ اإلَاّ ايكازم 

زاض اغتٛا٤ ، ع٢ً إٔ يفطام املأيٛف  أٜٗا ايٓاؽ إٕ ٖصٙ ايسْٝا زاض فطام ، ٚزاض ايتٛا٤ ، ٫: ٚقاٍ 

تطز ، ٚإمنا ٜتفانٌ ايٓاؽ عػٔ ايععا٤ ٚقش١ ايفهط٠ ، فُٔ مل  تسفع ، ٚيٛع١ ٫ سطق١ ٫

أبٞ  بكٍٛ إ ٖٛ املكسّ زٕٚ ايٛيس ثِ متجٌ ٜجهٌ أخاٙ ثهً٘ أخٛٙ ، َٚٔ مل ٜكسّ ٚيسًا ن

 : خطاف اهلصيٞ ٜطثٞ أخاٙ 

 . (3)مجٌٝ ُٝٛأَ ٚيهٔ قربٟ ٜا *** ؼػيب أْٞ تٓاغٝت عٗسٙ ٫ٚ

                                 
 ( 73/ 82) عاض ا٭ْٛاض ( 62: م ) قطب اإلغٓاز  - (1)

 (73/ 82) عاض ا٭ْٛاض ( 73: م ) قطب اإلغٓاز  - (2)

 163/ 1، إنُاٍ ايسٜٔ ، يًكسٚم ،  133أَايٞ ايكسٚم،  - (3)



 

 46 46 

  ٚيٝػت ايٓٝاس١ عًٝ٘ سج٘ ع٢ً تعع١ٜ املكاب : 

َٔ عع٣ َكابًا نإ ي٘ َجٌ أدطٙ ، َٔ : قاٍ  إٔ ضغٍٛ اهلل :  قاٍ اإلَاّ ايكازم 

 .(1)" ٓكل َٔ أدط املكاب ؾ٤ٞ وري إٔ ٜ

 ايتدفٝف ع٢ً قاسب املكٝب١  قٛي٘ يف : 

كٝب١ فًٝفح َٔ زَٛع٘ فإْ٘ ٢ ْفػ٘ َٚٔ ٚدَس مبَٔ خاف عً : ايكازم اإلَاّ قاٍ 

 . (2)ٜػهٔ عٓ٘

 يجٛاب ايتعع١ٜ ايٓيب بٝإ قٛي٘ ب: 

ضخ اؾ١ٓ ايتعع١ٜ تٛ: "  قاٍ ضغٍٛ اهلل : قاٍ عٔ آبا٥٘ :  قاٍ اإلَاّ ايكازم 
(3). 

 ٘ستهاضاإلعٓس  ٚقٝت: 

ٜؿكٔ  ًٜطُٔ عًٞ خسًا ، ٫ٚ ٫: أْ٘ أٚق٢ عٓسَا استهط فكاٍ :  قاٍ اإلَاّ ايكازم 

 .(4)هلا يف دِٗٓ قسع نًُا ظازت ظٜست، فُا َٔ اَطأ٠ تؿل دٝبٗا إ٫ قسع  عًٞ دٝبا

 

  ٘از ٚخاق١ يف ايععا٤ات املتٛاتط٠فُٝٔ ًٜبؼ ايػٛ: قٛي: 

٫ تًبػٛا ايػٛاز; : أقشاب٘ فُٝا عًِِ أَري امل٪َٓني عًٞ قاٍ :  يكازم قاٍ اإلَاّ ا

 .(5)يباؽ فطعٕٛ فإْ٘

 

 

 

                                 
 (79/ 82) عاض ا٭ْٛاض (  180: م ) ثٛاب ا٭عُاٍ  - (1)

 105/ 82، عاض ا٭ْٛاض ، يًُذًػٞ ،  119/ 1َٔ ٫ وهطٙ ايفكٝ٘ ، يًكسٚم ،  - (2)

 111/ 82، عاض ا٭ْٛاض ، يًُذًػٞ ،  180ثٛاب ا٭عُاٍ ، يًكسٚم ،  - (3)

 3/490، داَع أسازٜح ايؿٝع١، يًربٚدطزٟ ،  101/ 82عاض ا٭ْٛاض ، يًُذًػٞ ،  - (4)

، َٓت٢ٗ املطًب ،  542، املكٓع ، يًكسٚم  347/ 2، عًٌ ايؿطا٥ع ، يًكسٚم،  615اـكاٍ ، يًكسٚم يف ايباب يف ، أْظط ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٚأخط٣  - (5)

، اؿسا٥ل  296/ 5،  256/ 3، نؿف ايًجاّ ، يًفانٌ اهلٓسٟ، ( ف)، 87/ 2احملكل ا٭ضزبًٝٞ،  -، فُع ايفا٥س٠  682/ 2م ، اؿًٞ، .ط

، دٛاٖط ايه٬ّ ،  374/ 4احملكل ايٓطاقٞ،  -، َػتٓس ايؿٝع١  361/ 2، وٓا٥ِ ا٭ٜاّ ، يًُريظا ايكُٞ،  116/ 7ايٓانط٠ ، يٝٛغف ايبشطاْٞ، 

، ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ ، يًشط  105، ؼف ايعكٍٛ، إلبٔ ؾعب١ اؿطاْٞ  251/ 1، َٔ ٫ وهطٙ ايفكٝ٘ ، يًكسٚم،  424/ 18،  231/ 8يًذٛاٖطٟ، 

 108،  248/ 80،  93/ 10، عاض ا٭ْٛاض، اجملًػٞ،  229/ 1املريدٗاْٞ،  -ايب٬و١ ، َػتسضى ْٗر ايب٬و١ ، َكباح  117/ 24،  383/ 4ايعاًَٞ، 

 220/ 9،  278/ 5، َػتسضى غف١ٓٝ ايبشاض ، يعًٞ ايُٓاظٟ ايؿاٖطٚزٟ،  160/ 23، داَع أسازٜح ايؿٝع١ ، يًربٚدطزٟ،  131/
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  ٘يعُا١َ ايػٛزا٤يف سهِ َٔ ٜكٌ با: قٛي : 

ِّ فٝٗا; : فكاٍ يف ايكًٓػ٠ٛ ايػٛزا٤ٚقس غ٦ٌ عٔ ايك٠٬  :قاٍ اإلَاّ ايكازم  ٫ تك

 .(1)ايٓاض فإْٗا يباؽ أٌٖ

ًٜٚبؼ ايػٛاز يف  َٔ بعح ايٓاؽ َٔ ىايف قٍٛ اإلَاّ ايكازم  ٚنِ ْط٣ ــ:تٓبٝ٘ 

 .ايععا٤ات ٚاملآمت ٚوريٖا

  املكٝب١سج٘ ع٢ً اإلطعاّ عٔ ايغري عٓس  : 

ًٜبؼ ايطزا٤ ، ٚإٔ ٜهٕٛ يف  ٜٓبغٞ يكاسب املكٝب١ ، إٔ ٫:   قاٍ اإلَاّ ايكازم

 .(2)ْ٘ إٔ ٜطعُٛا عٓ٘ ث٬ث١ أٜاّ قُٝل ست٢ ٜعطف ، ٜٚٓبغٞ ؾريا

  سج٘ ع٢ً تطبٝل ايػ١ٓ عٓس َٛت ايغري. 

إٔ تأتٞ أوا٤  –عًٝٗا ايػ٬ّ  –فاط١ُ  أَط إٔ ايٓيب :  ايكازم  اإلَاّ قاٍ

 .(3)ث١ أٜاّ ، فذطت ايػ١ٓ ث٬ ايطعاّ بٓت عُٝؼ ْٚػا٤ٖا ٚإٔ تهع هلِ

 إٔ ايكرب ٚايتشًٞ ب٘ خرْي َٔ ايكٝاح ع٢ً املٝتقٛي٘ ب.  

ٜعطفْٛ٘  يهٔ ايٓاؽ ٫ٜٓبغٞ ٚ ٜكًض ايكٝاح ع٢ً املٝت ٫ٚ ٫: قاٍ اإلَاّ ايكازم 

 .(4) ٚايكرب خري

.(5)ايجٝاب ؾل ٫ٚ –ٜٓبغٞ ايكٝاح ع٢ً املٝت  ٫: قاٍ:   قاٍ اإلَاّ ايكازم 

                                 
، شنط٣ ايؿٝع١  243/ 4ز ، اؿًٞ، .، َٓت٢ٗ املطًب ، ط 51عًٞ بٔ قُس ايكُٞ  -ٛفام ، داَع اـ٬ف ٚاي 506/ 1اـ٬ف ، يًطٛغٞ،  - (1)

، 201/ 3، َساضى ا٭سهاّ ، حملُس ايعاًَٞ، ( ف)، 87/ 2احملكل ا٭ضزبًٝٞ،  -، فُع ايفا٥س٠  55/ 3ايؿٗٝس ا٭ٍٚ،  -يف أسهاّ ايؿطٜع١ 

، اؿسا٥ل ايٓانط٠ ، يٝٛغف  127، ايتشف١ ايػ١ٝٓ ، يعبس اهلل اؾعا٥طٟ  228/ 2م  1احملكل ايػبعٚاضٟ،  -م .، شخري٠ املعاز ، ط( ف)

، عًٌ  403/ 3، ايهايف ، يًهًٝين،  231/ 8، دٛاٖط ايه٬ّ ، يًذٛاٖطٟ،  374/ 4احملكل ايٓطاقٞ،  -، َػتٓس ايؿٝع١  118/ 7ايبشطاْٞ، 

، ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ ، يًشط ايعاًَٞ،  213/ 2، تٗصٜب ا٭سهاّ ، يًطٛغٞ،  251/ 1، َٔ ٫ وهطٙ ايفكٝ٘ ، يًكسٚم،  346/ 2ايؿطا٥ع ، يًكسٚم، 

، َػتسضى غف١ٓٝ ايبشاض ، يعًٞ  753/ 16،  335/ 4، داَع أسازٜح ايؿٝع١ ، يًربٚدطزٟ،  249/ 80،  312/ 8، عاض ا٭ْٛاض، اجملًػٞ،  386/ 4

 .278/ 5ايُٓاظٟ ايؿاٖطٚزٟ، 

 .71/ 82عاضا٭ْٛاض ، يًُذًػٞ ،  -(2)

 .82/ 82عاض ا٭ْٛاض ، يًُذًػٞ ،  - (3)

، داَع أسازٜح ايؿٝع١ ،  916/  2، ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ ، يًشط ايعاًَٞ ،  88/ 13، ايٛايف ، يًفٝح ايهاؾاْٞ ،  226/ 3ايهايف ، يًهًٝين ،  -(4)

 .483/ 3يًربٚدطزٟ ، 

، داَع أسازٜح ايؿٝع١ ،  914/ 3، ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ ، يًشط ايعاًَٞ ،  88/ 13، ايٛايف ، يًفٝح ايهاؾاْٞ ،  225/ 3ايهايف ، يًهًٝين ،  -(5)

 .483/ 3يًربٚدطزٟ ، 
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 عاؾٛضا٤ قّٛيف  باب َا دا٤ َٔ أقٛاي٘

 

  ٘يف سهِ َٔ قاّ ايتاغع ٚايعاؾط َٔ ؾٗط اهلل احملطّ : قٛي : 

قَٛٛا ايعاؾٛضا٤ ايتاغع ٚايعاؾط فإْ٘ ٜهفط : قاٍ   إٔ عًًٝا :م قاٍ اإلَاّ ايكاز

 .(1)شْٛب غ١ٓ

 

  قٛي٘ إٔ قّٛ ايعاؾط َٔ قطّ ٜهفط غ١ٓ نا١ًَ: 

 .(2)غ١ٓ نفاض٠ عاؾٛضا٤ ّٜٛ قٝاّ  :  قاٍ اإلَاّ ايكازم 

 

 ٗط اهلل احملطّ ٜعكِ َٔ ايػ٦ٝات قٛي٘ إٔ قّٛ ؾ: 

 .(3)غ١٦ٝ نٌ َٔ قاسب٘ ٜعكِ فإْ٘ احملطّ ّقٛ أَهٓ٘ َٔ:  قاٍ اإلَاّ ايكازم 

 

 

 

 

 

 

                                 
، تصنط٠ ايفكٗا٤ ،  475/ 9، داَع أسازٜح ايؿٝع١ ، يًربٚدطزٟ،  457/ 10، ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ ، يًشط ايعاًَٞ،  134/ 2ا٫غتبكاض ، يًطٛغٞ،  - (1)

، دٛاٖط ايه٬ّ ،  489/ 10احملكل ايٓطاقٞ،  -، َػتٓس ايؿٝع١  371/ 13ٝٛغف ايبشطاْٞ، ، اؿسا٥ل ايٓانط٠ ، ي 193/ 6ز ، اؿًٞ، .ط

 105/ 17يًذٛاٖطٟ، 

، اؿسا٥ل ايٓانط٠ ،  475/ 9، داَع أسازٜح ايؿٝع١ ، يًربٚدطزٟ،  457/ 10، ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ ، يًشط ايعاًَٞ،  134/ 2ا٫غتبكاض ، يًطٛغٞ،  - (2)

 2، نتاب ايكّٛ ، يًد٥ٛٞ،  105/ 17، دٛاٖط ايه٬ّ ، يًذٛاٖطٟ،  489/ 10احملكل ايٓطاقٞ،  -، َػتٓس ايؿٝع١  371/ 13يٝٛغف ايبشطاْٞ، 

 (ف)، 330/ 8ع ، حملُس قازم ايطٚساْٞ، )، فك٘ ايكازم ( ف)، 305/

، ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ ، يًشط ايعاًَٞ،  98/ 2ايؿٝذ قُس أَني ظٜٔ ايسٜٔ،  -، ن١ًُ ايتك٣ٛ  377/ 13اؿسا٥ل ايٓانط٠ ، يٝٛغف ايبشطاْٞ،  - ((3

 .474/ 9، داَع أسازٜح ايؿٝع١ ، يًربٚدطزٟ،  334/ 95، عاض ا٭ْٛاض، اجملًػٞ،  44/ 3، إقباٍ ا٭عُاٍ ، يي طاٚٚؽ،  470/ 10
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ـُ َػأي١يف  َٔ أقٛايَ٘ا دا٤  باب  ؼُُا

 

  ٘خاق١ غٓاّايبٓفٞ اـُؼ إ٫ يف : قٛي : 

 .(1)يٝؼ اـُؼ إ٫ يف ايغٓا٥ِ خاق١:  قاٍ اإلَاّ ايكازم 

 .ايطٚا١ٜ نُا تط٣ ْل قطٜض يف سكط ايغٓا٥ِ باؿطب ٖٚصٙ

**** 

ٚاـُؼ َع عسّ ثبٛت٘ ٚقشت٘ َٔ ا٭قٌ باغتجٓا٤ وٓا٥ِ اؿطب نُا بني اهلل  :تٓبٝ٘ 

  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ ٹ ٹ: يف نتاب٘ ايععٜع بكٛي٘  تعاىل

َصٖب ايؿٝع١ قايٛا  إ٫ ٚإٔ ص41: ا٭ْفاٍ ط چ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

بإباست٘ َطًكًا نُا ْكت بصيو نتبِٗ ، عًًُا إٔ ايطٚاٜات اييت غٓصنطٖا يف إباست٘ 

 .يًفكطا٤ ٚاحملتادني تكٍٛ بإٔ اـُؼ ٜعط٢ فًُٗا

يٛ إٔ اـُؼ ايصٟ قايٛا بإباست٘ مت قطف٘ يف َٛنع٘ ع٢ً املػتشكني  :ٚخ٬ق١ ايكٍٛ 

 ؟؟!! ملػتفٝس ا٭ٍٚ َٔ اـُؼ ٌٖ ِٖ ايفكطا٤ أّ َٔفٝا تط٣ َٔ ا. ملا ٚدس فكري ٫ٚ َػهني

 

  ٘بإٔ أباٙ دعٌ ؾٝعت٘ يف سٌ َٔ اـُؼ يٝعنٛا : قٛي : 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ)):  - عع ٚدٌ -يف قٍٛ اهلل:  قاٍ اإلَاّ ايكازم 

إ٫ إٔ أبٞ  ،بّٝٛ ٖٞ ٚاهلل اإلفاز٠ ًَٜٛا: قاٍ  ص41: ا٭ْفاٍ ط ((ڀ ڀ  ڀ پ

  .(2)ٌ يٝعنٛادعٌ ؾٝعتٓا َٔ شيو يف س

 

 

 

                                 
،  2/625عترب، يًشًٞ ، ، امل 2/56، ا٫غتبكاض، يًطٛغٞ ،  2/40، َٔ ٫ وهطٙ ايفكٝ٘، يًكسٚم ،  4/124تٗصٜب ا٭سهاّ، يًطٛغٞ ،  - (1)

، وٓا٥ِ ا٭ٜاّ، يًُريظا ايكُٞ ،  12/321، اؿسا٥ل ايٓانط٠، يًبشطاْٞ ،  1/549، َٓت٢ٗ املطًب، يًشًٞ ،  3/314كتًف ايؿٝع١، يًشًٞ ، 

، نتاب اـُؼ، (ف)،  19، طته٢ اؿا٥طٟ مل، اـُؼ،  16/46، دٛاٖط ايه٬ّ، يًذٛاٖطٟ ،  10/12، َػتٓس ايؿٝع١، يًٓطاقٞ ،  334، 4/282

 . 2/436، َٓتك٢ اؾُإ، ؿػٔ قاسب املعامل ،  6/338، ٚغا٥ٌ ايؿٝع١، يًشط ايعاًَٞ ، (ف)،  35، ا٭ٍٚ، يًد٥ٛٞ 

 . 4/121، تٗصٜب ا٭سهاّ يًطٛغٞ ،  1/544ايهايف يًهًٝين ،  -( 2)
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 ٘يف سٌ َٔ زفعِٗ يًدُؼ َٔ ٕ ؾٝعتٓا َٚٔ ٚا٫ْا إ :ا٭َٛأٍ غأي٘ عٔ سك٘ يف مل قٛي

 :  تطٝب ٫ٚزتِٗأدٌ إٔ 

َٔ و٬ت ٚػاضات  ٕ يٓا أَٛا٫ًأ: اؿاضخ ايٓكطٟٚقس غأي٘ :  قاٍ اإلَاّ ايكازم 

إ٫ يتطٝب  !!!؟ؿٝعتٓا ي إشًا أسًًٓا ًَِٔف  :قاٍ ؟ًاـٚمٛ شيو ٚقس عًُت إٔ يو فٝٗا سك

٫ٚزتِٗ، ٚنٌ َٔ ٚاىل آبا٥ٞ فٗٛ يف سٌ نا يف أٜسِٜٗ َٔ سكٓا فًٝبًغ ايؿاٖس 

 .(1)ايغا٥ب

  ٘ملٔ اتِٗ ْفػ٘ بايتككري يف زفع اـُؼ ٯٍ ايبٝت : قٛي: 

ٜكع يف أٜسٜٓا ا٭ضباح ٚا٭َٛاٍ ٚػاضات ْعطف : ٚقس قاٍ ي٘ ضدٌ :  قاٍ اإلَاّ ايكازم 

َا أْكفٓانِ إٕ  : عبس اهللشيو َككطٕٚ؟ فكاٍ أبٛ  ثابت ٚإْا عٔ إٔ سكو فٝٗا

 .(2)نًفٓانِ شيو ايّٝٛ

 

  ٘ع٢ً احملتادني َٔ اـُؼ يف أٜسِٜٗ  ٭قشاب ا٭َٛاٍ إٔ ٜٓفكٛا َا: قٛي: 

  .(3)ع٢ً ؾٝعتٓا إٔ ٜٓفكٛا نا يف أٜسِٜٗ باملعطٚف َٛغع:   قاٍ اإلَاّ ايكازم

 

  َ٘اتٛا ٚعًِٝٗ زٜٕٛ  إٔ أ١ُ٥ آٍ ايبٝت : قٛي: 

،  ٚعًٝ٘ زٜٔ، ٚقتٌ أَري امل٪َٓني     ٚقس َات ضغٍٛ اهلل:  ايكازم اإلَاّ قاٍ 

 .(4)ٚعًٝ٘ زٜٔ    ٚعًٝ٘ زٜٔ، ٚقتٌ اؿػني ٚعًٝ٘ زٜٔ، َٚات اؿػٔ 
 

  ٘ٝبايسٜٕٛ ٚيف شيو ز٫ي١ٌ ٚانش١ ع٢ً أِْٗ ِٖٛٚ قًُٚقس َات ا٭١ُ٥ : تٓب ٕ

 . ٜأخصٕٚ اـُؼ ٚإ٫ ملا بكٝت عًِٝٗ ايسٜٕٛ بعس َٛتِٗناْٛا ٜٓفكٕٛ ٫ٚ

                                 
 . 4/143تٗصٜب ا٭سهاّ يًطٛغٞ ،  -( 1)

 . 2/44َٔ ٫ وهطٙ ايفكٝ٘، يًكسٚم ،  - (2)

 . 4/144تٗصٜب ا٭سهاّ يًطٛغٞ ،  -( 3)

،  3/182، يًكسٚم ، ، َٔ ٫ وهطٙ ايفكٝ٘ 590، 2/528، عًٌ ايؿطا٥ع، يًكسٚم  5/93،  3/204، ، ايهايف، يًهًٝين  2/319، احملاغٔ، يًربقٞ  - (4)

،  16/275، عاض ا٭ْٛاض، يًُذًػٞ ،  79ـ، (ٖـ) 13/78،  2/874،  18/319، ٚغا٥ٌ ايؿٝع١، يًشط ايعاًَٞ ،  6/184، تٗصٜب ا٭سهاّ يًطٛغٞ 

 3/411، َػتسضى غف١ٓٝ ايبشاض، يعًٞ ايُٓاظٟ ايؿاٖطٚزٟ ،  18/276، داَع أسازٜح ايؿٝع١، يًربٚدطزٟ ،  143، 100/142،  79/80،  78/345

 . 4/323،  2/958ٗطٟ ، ، َٝعإ اؿه١ُ، يًطٜؿ 5/85،  3/504ع ، هلازٟ ايٓذفٞ ، )، َٛغٛع١ أسازٜح أٌٖ ايبٝت 



 

 51 51 

     ايكسٜل بهُط أبٞ ٚدسٔٙ    ايكازماإلَاّ قكٝس٠ يف ايجٓا٤ ع٢ً 

 

  ٬ّ عًٝو َٔـسم ايػـٜا دعفط ايك
 طنٝاــًٝا َــــــــر ؼبو ضانـــــــــَٗ 

  ٬ف١ًــــــــــــــب١ً ٚخـــــــِ ببٝتو قشـــــأْع
 ٝاــــاٖطًا ٚٚيـــــــــــادطًا َٚكــــــــــــَٚٗ 

  ًٜٛاـــــــــــــــــسى فاظز٢ٖ عــــــــــــــْازٜت د

 طٜاـــــــاْتد٢ بهـَٛت خايو فـــٚزع 
  سُٜل دسى يف ايتك٢ــــــٚقسقت ٚايك

 هًا ْٚسٜاـــــــــسُم خرْي َػًـــــــــــٚايك 

َٞ اثٓني ػ   طِٖـــــــشن ٢ًـــــــــــــٖٛ ثاْ
 ط٠ً ٚعؿٝاــــــــ٢ بهـــــــــــــــــيف اٯٟ ُتُتً 
َٟ ايٓيَب بــــــــــف ٘ٔ ٚمبـــــــــاز ٘ٔـــــــــــــــطٚس   اي

ُّ قـــــــــٛ املكــــــــٖٚ   ًا ٚقفٝاـــاسبـــس
  س٣ـــط ظسى  سني أٚضثو اهلـــــفافد

 اــــــُٞ تكٝـــــايتكَس ــــــــَط إٔ ًٜــــــــــ٫ و 

  اع١ٔ ٚايٓذا٠ــــل ايؿذـــــــــٚعًَٛت يف ُأف
َٛ عًٝاــسُى يف ايُعــــــــــؼ َدــــــــأٚيٝ  ً 

  اض٠ًــــــــــــــٗــــ١ً ٚطــــــعـــتَل ضفـــْب َتفـــــــــْػ

ٌُ ايػش  َٔج  أب ظنٝاـــــــنايَٓٛض أٚ 
ٌُ ٚايع   ٬ـــــٚاغتذُعت فٝو  ايؿُا٥

ٍَ سًٝاـــٌَ اـكـــٚيبػَت َٔ سً   ا

  ٢ـــسضى  َا أقطًـــــــٚاهلٔل يٛ قسضٚى  ق
 اُم ٚقس دبًَت ٚفٝاـــــــــفٝو  ايؿك 

َّ َعؿ   ُطــــــــفٝو  ايتكت أسػاُب أنط

 ٝاــــــــَٚؾٔغْفَت بايتك٣ٛ فهَٓت سه 
  ٔـــــو  نٌ َــــٚغًٝتكٞ يف غاَح ُسٔب

 بايٓػٔب ايؿطٜٔف سفٝاإ ــقس ن 

ُّ ف٬ًــــــــــــــفعًٝو  َٔ قًيب ايػ ٬  
 (1)طأب ٚسني ُتبعُح سٝا ـــَت ايتـؼ 

                                 

 .قاحل ايعُطٟ :  نتبٗا ايؿاعط ا٭زٜب احملب ٯٍ بٝت ضغٍٛ اهلل  – (1)

 alashab.org/main/articles.aspx?article_no=349-http://www.aal 

http://www.aal-alashab.org/main/articles.aspx?article_no=349
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 اـامت١

عكٝس٠ أ١ُ٥ آٍ إٔ ٖٚٞ  ،هؿف يو سكٝك١ ٖا١َفكس ٚقًٓا إىل ْٗا١ٜ املطاف يٓبٗصا ٚ

ايهصب عًِٝٗ ٖاهلِ نجط٠ ٕ ا٭١ُ٥أ، ٚٚاؾُاع١ ٖٞ عني عكٝس٠ أٌٖ ايػ١ٓ ايبٝت 

ع٢ً ُتعطُض ٕ أقٛاهلِ أٚ ،  ٘ إىل ا٭خص بهتاب اهلل ٚغ١ٓ ضغٛيايٓاؽ زعٛا ِٖٚ ايصٜٔ  –

 .ٖٚصا عني عكٝس٠ أٌٖ ايُػ١ٓ ٚاؾُاع١ ، ٖصٜٔ املكسضٜٔ

 يٝٗا ا٭١ُ٥إسايٓا أاييت    عٔ ضغٍٛ اهلل -ضنٛإ اهلل عًِٝٗ -فُطٜٚات ايكشاب١ 

 .ٖٞ َكسض ايتؿطٜع ايجاْٞ

ُٜ شػب، ف ٌُ ٖصا ع٢ً ضٚاٜات أَري امل٪َٓني عًٞ بٔ أبٞ طايب ا٥ٌ عايك ػعُف٫ٚ 

ع٢ً  -مل ٜكض َٓٗا ٚ ،تتذاٚظ ايػتُا١٥ سسٜح مل عٔ ضغٍٛ اهلل   ٕ ضٚاٜات٘أشيو 

١ٓ فًٔ تهٕٛ ٖصٙ ٖٞ ايُػ، غ٣ٛ َا ٜكطب َٔ مخػني سسٜجًا -قٍٛ بعح أٌٖ ايعًِ 

 .بأنًُٗا

ٚقايٛا بإٔ ايكطإٓ ٯٍ ايبٝت ري ايكشٝض ْٚػبٛٙ وغػٛا َصٖب ايتؿٝع أَا ايصٜٔ أ

 ختًكٛا زًٜٓااقس  ;َطزٚز٠ باضتساز ْاقًٝٗاٚايػ١ٓ عًٝ٘،  عتُازاإلقطف َٚبسٍ ٫ ميهٔ  ايهطِٜ

ٚدابط بٔ ٜعٜس اؾعفٞ ايصٟ ض٣ٚ ٚسسٙ  ،ٚظضاض٠ ،آخط ثِ أٜسٚٙ بأَجاٍ ضٚاٜات املغري٠ ٚأقشاب٘

ضأٜت٘ عٓس أبٞ قط إ٫  َا: قاٍ فٝ٘   ايكازمإلَاّ ا إَٔع يف سسٜح عٔ ايباقط، أغبعني 

 1قط َٞط٠ ٚاسس٠، َٚا زخٌ عً

ٖٚٛ ايصٟ مل ٜكابٌ ! !فٞ إٔ ٜأتٞ بػبعني أيف ضٚا١ٕٜ فُٔ أٜٔ ؾابط بٔ ٜعٜس اؾع - 

ُ٘ اإلَاّ ايكازم نُا ض٣ٚ يٓا  !!ٚاسس٠  إ٫ َط٠ً اإلَاّ ايباقط  أٚىل  َٔ تط٣ ٜٚا  ابٓ

 !!؟؟ عفٞ أّ اإلَاّ ايكازم بايتكسٜل دابط اؾ

 

 

 

 

                                 
، املفٝس َٔ  4/344، َعذِ ضداٍ اؿسٜح، يًد٥ٛٞ ،  2/436، اختٝاض َعطف١ ايطداٍ، يًطٛغٞ ،  4/216يطربغٞ ، خامت١ املػتسضى، يًٓٛضٟ ا -(1)

، أعٝإ ايؿٝع١ حملػٔ  5/59، تٗصٜب املكاٍ يف تٓكٝض نتاب ضداٍ ايٓذاؾٞ، حملُس ع٢ً ا٭بطشٞ ،  766َعذِ ضداٍ اؿسٜح، يًذٛاٖطٟ ، 

  4/52ا٭َني ، 
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 : ٚختاًَا أقٍٛ 

ٖصا َا تٝػط يٞ بعس عٕٛ اهلل ٚتٛفٝك٘ َٔ تسٜٚٔ ايهًُات املأثٛض٠ ٚا٭قٛاٍ املؿٗٛض٠ عٔ شيو  

، يف تٛسٝسٙ يطب٘  ك١ياإلَاّ ايفص ايصٟ غطع عًُ٘ يف اٯفام ٚاتهشت يٓا عكٝست٘ اـا

 ٹنُا َتُػهًا بٗسٟ ضب ايعاملنيٌ باملدًٛقني ، يتٛغٝسًا عٔ اعب .ٚزعا٥٘ ي٘ يف ؾست٘ ٚنطب٘

 ېئ ېئ ېئ  ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ  ائ ى چ ٹ

 ص 186ايبكط٠ ط چ  ی ىئ ىئ ىئ

 

ٚزعٛا وري اهلل تعاىل ِٖٚ ، ايصٜٔ نًٛا ايططٜل ، ع٢ً أٚي٦و ايغ٠٬  قاطْع ٚيف شيو أٜهًا ضْز 

ع٢ً ٚثٓا٩ٙ ايعطط ، ِ اّ ايكازم اؾٚقس تبني يٓا سب ا٭َ، وػبٕٛ أِْٗ وػٕٓٛ قٓعًا 

ضنٛإ اهلل عِٓٗ  – ٚخاق١ اـًفا٤ ايطاؾسٜٔ، َٔ املٗادطٜٔ ٚا٭ْكاض ضغٍٛ اهلل قشاب١ٔ

 .-مجٝعًا 

 .َع َا وًُ٘ َٔ فك٘ ٚاغع يف املػا٥ٌ ايؿطع١ٝ 

آٍ بٝت٘ ايطٝبني ايطاٖطٜٔ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً  -سؿطْا يف ظَط٠ ْبٝو ايهطِٜايًِٗ اف 

 .ٚآخط زعٛاْا إٕ اؿُس هلل ضب ايعاملني، اَني ٚقشابت٘ ايغط املٝ
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 أِٖ َكازض ايهتاب

ٍ  خا (1 ــا ــ١ ايطدــ ــاض َعطفــ ٞ ،  تٝــ ــ ــٝذ ايطٛغــ ــل :  ايؿــ ــل  : ؼكٝــ ــشٝض ٚتعًٝــ ــاز  : تكــ ــري زاَــ َــ

ٞ : ؼكٝــل / ا٭غــرتابازٟ  َ٪غػــ١ آٍ  - قــِ –بعجــت : املطبعــ١  -ايػــٝس َٗــسٟ ايطدــا٥

 .إلسٝا٤ ايرتاخايبٝت 

 -ايػٝس سػٔ املٛغٟٛ اـطغإ: ؼكٝل ٚتعًٝل : ؼكٝل ، طٛغٞايؿٝذ اي، ا٫غتبكاض (2

 طٗطإ -زاض ايهتب اإلغ١َٝ٬ : ايٓاؾط  - خٛضؾٝس: املطبع١ 

3)  ٞ ــ ــايٞ ايطٛغـ ــ١    : أَـ ــٝذ ايطا٥فـ ــٔ ايطٛغـــٞ، ؾـ ــٔ اؿػـ ــس بـ ــإ   -قُـ ــ١ ايعطفـ  -َهتبـ

 . ايهٜٛت

: طبع١قِ، اي –َ٪غػ١ ايبعج١  -قػِ ايسضاغات اإلغ١َٝ٬ : ا٭َايٞ يًكسٚم، ؼكٝل (4

 .َطنع ايطباع١ ٚايٓؿط يف َ٪غػ١ ايبعج١: ، ايٓاؾط1417: ا٭ٚىل، غ١ٓ ايطبع

 . بريٚت -َ٪غػ١ ايٛفا٤  -قُس باقط اجملًػٞ : عاض ا٭ْٛاض (5

َٓؿـــٛضات َهتبـــ١  -قُـــس بـــٔ اؿػـــٔ بـــٔ فـــطٚر ايكـــفاض ايكُـــٞ   : بكـــا٥ط ايـــسضدات (6

 . قِ -املطعؿٞ ايٓذفٞ 

ا٭ٚىل، غـ١ٓ  : سبٝب قكري ايعاًَٞ، ايطبعـ١ أمحس : ايتبٝإ يًطٛغٞ، ؼكٝل ٚتكشٝض (7

َهتـب  : َطبع١ َهتـب اإلعـ٬ّ اإلغـ٬َٞ، ايٓاؾـط    : ، املطبع1409١ضَهإ املباضى : ايطبع

 .اإلع٬ّ اإلغ٬َٞ

َطنـــع ا٭عـــاخ ٚايسضاغـــات اإلغـــ١َٝ٬، : تفػـــري ا٭قـــفٞ يًفـــٝح ايهاؾـــاْٞ، ؼكٝـــل (8

ب اإلعـــ٬ّ اإلغــــ٬َٞ،  ف، َطبعـــ١ َهتــــ  1376 - 1418: ا٭ٚىل، غـــ١ٓ ايطبــــع : ايطبعـــ١ 

 َطنع ايٓؿط ايتابع ملهتب اإلع٬ّ اإلغ٬َٞ: ايٓاؾط

 - 1416ضَهــإ  : ايجاْٝــ١، غــ١ٓ ايطبــع  : ايتفػــري ايكــايف يًفــٝح ايهاؾــاْٞ، ايطبعــ١     (9

 .طٗطإ –َهتب١ ايكسض : قِ املكسغ١، ايٓاؾط -َ٪غػ١ اهلازٟ : ف، َطبع١ 1374

ــسا  (10 ــسٚم ، يتٛسٝــ ــٝذ ايكــ ــل ، ايؿــ ــل : ؼكٝــ ــشٝض ٚتعًٝــ ــٝين   :  تكــ ــِ اؿػــ ــٝس ٖاؾــ ايػــ

 .َٓؿٛضات مجاع١ املسضغني يف اؿٛظ٠ ايع١ًُٝ يف قِ املكسغ١: ايٓاؾط ، ايطٗطاْٞ

اؿــاز ايػــٝس ٖاؾــِ ايطغــٛيٞ    : تفػــري ايعٝاؾــٞ حملُــس بــٔ َػــعٛز ايعٝاؾــٞ، ؼكٝــل      

 .طٗطإ –املهتب١ ايع١ًُٝ اإلغ١َٝ٬ : احمل٬تٞ، ايٓاؾط
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ايػٝس طٝـب املٛغـٟٛ   : تكشٝض ٚتعًٝل ٚتكسِٜتفػري ايكُٞ يعًٞ بٔ إبطاِٖٝ ايكُٞ،   (11

ــطٟ، ايطبعـــ١  ــ١ٓ ايطبـــع  : اؾعا٥ـ ــط1404قـــفط  : ايجايجـــ١، غـ َ٪غػـــ١ زاض ايهتـــاب   : ، ايٓاؾـ

 .إٜطإ –قِ  -يًطباع١ ٚايٓؿط 

 -َٓؿـٛضات مجاعـ١ املسضغـني يف اؿـٛظ٠ ايعًُٝـ١      : تفػري املٝعإ يًطباطبا٥ٞ، ايٓاؾـط   (12

 .قِ املكسغ١

ا٭ٚىل، : َ٪غػـ١ ايٓؿـط اإلغـ٬َٞ، ايطبعـ١    : غـٞ، ؼكٝـل  تفػري دٛاَع اؾـاَع يًطرب   (13

َ٪غػــ١ ايٓؿــط اإلغــ٬َٞ ايتابعــ١ ؾُاعــ١ املسضغــني بكــِ       : ، ايٓاؾــط1418: غــ١ٓ ايطبــع 

 .املؿطف١

: قُـــس ايهـــا ِ، ايطبعـــ١: تفػـــري فـــطات ايهـــٛيف، يفـــطات بـــٔ إبـــطاِٖٝ ايهـــٛيف، ؼكٝـــل   (14

بــع ٚايٓؿــط ايتابعــ١ يــٛظاض٠    َ٪غػــ١ ايط : ّ، ايٓاؾــط 1990 - 1410: ا٭ٚىل، غــ١ٓ ايطبــع 

 .طٗطإ –ايجكاف١ ٚاإلضؾاز اإلغ٬َٞ 

اؿاز آقا فتب٢ ايعطاقٞ، غ١ٓ : تفػري نٓع ايسقا٥ل يًُريظا قُس املؿٗسٟ، ؼكٝل  (15

َ٪غػـ١ ايٓؿـط اإلغـ٬َٞ ايتابعـ١ ؾُاعـ١ املسضغـني       : ، ايٓاؾـط 1407ؾٛاٍ املهـطّ  : ايطبع

 .بكِ املؿطف١

ؾٓــــ١ َــــٔ ايعًُــــا٤ ٚاحملككــــني  : ؼكٝــــل ٚتعًٝــــلتفػــــري فُــــع ايبٝــــإ يًطربغــــٞ،    (16

َ٪غػـ١ ا٭عًُـٞ   : ّ، ايٓاؾـط  1995 - 1415: ا٭ٚىل، غـ١ٓ ايطبـع  : ا٭خكا٥ٝني، ايطبع١

 . يبٓإ، بتكسِٜ قػٔ ا٭َني ايعاًَٞ –بريٚت  -يًُطبٛعات 

: ٖاؾــِ ايطغــٛيٞ احمل٬تــٞ، ايطبعــ١   : تفػــري ْــٛض ايــجكًني يًشــٜٛعٟ، تكــشٝض ٚتعًٝــل      (17

َ٪غػ١ : َ٪غػ١ إواعًٝٝإ، ايٓاؾط: ف، املطبع١ 1370 - 1412: ١ ايطبعايطابع١، غٓ

 .قِ –إواعًٝٝإ يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع 

 . بريٚت -زاض ا٭نٛا٤  -قُس بٔ دعفط ايطٛغٞ، ؾٝذ ايطا٥ف١ : تٗصٜب ا٭سهاّ  (18

ِ  –املطبع١ ايع١ًُٝ : ، املطبع1399١: داَع أسازٜح ايؿٝع١ يًربٚدطزٟ، غ١ٓ ايطبع  (19 ، قـ

 .أيف ؼت إؾطاف آ١ٜ اهلل ايعظ٢ُ ساز سػني ايطباطبا٥ٞ ايربٚدطزٟ

 . بريٚت -زاض ا٭نٛا٤  -ٜٛغف ايبشطاْٞ : اؿسا٥ل ايٓانط٠  (20
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شٟ ايكعـس٠   18: عًٞ أنرب ايغفاضٟ، غ١ٓ ايطبع: اـكاٍ يًكسٚم، تكشٝض ٚتعًٝل  (21

عًُٝــ١ يف َٓؿــٛضات مجاعــ١ املسضغــني يف اؿــٛظ٠ اي : ف، ايٓاؾــط 1362 - 1403اؿــطاّ 

 .قِ املكسغ١

22)   ِ ايػـــٝس قُـــس قـــازم آٍ عـــط  : ضدـــاٍ ابـــٔ زاٚز ٫بـــٔ زاٚٚز اؿًـــٞ، ؼكٝـــل ٚتكـــسٜ

ايٓذف  -َطبع١ اؿٝسض١ٜ  َٓؿٛضات: ّ، ايٓاؾط 1972 - 1392: ايعًّٛ، غ١ٓ ايطبع

 .ا٭ؾطف

ا٭ٚىل، غـ١ٓ  : دـٛاز ايكٝـَٛٞ ا٭قـفٗاْٞ، ايطبعـ١    : ضداٍ ايطٛغٞ، يًطٛغٞ، ؼكٝل  (23

 ٕ ضَها: ايطبع

ايػــٝس ؾــٗاب ايــسٜٔ املطعؿــٞ ايٓذفــٞ،  : ايػــٝس املطعؿــٞ، تعًٝــل: ؾــطح إسكــام اؿــل  (24

َٓؿٛضات َهتب١ آ١ٜ اهلل ايعظُـ٢ املطعؿـٞ   : ايػٝس إبطاِٖٝ املٝالٞ، ايٓاؾط: تكشٝض

 .إٜطإ –قِ  -ايٓذفٞ 

 -زاض إسٝـا٤ ايـرتاخ ايعطبـٞ     -َـٛىل قُـس قـاحل املاظْـسضاْٞ     : ؾطح أقٍٛ ايهـايف   (25

 .بريٚت

 .بريٚت -زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ  -إبٔ أبٞ اؿسٜس : ح ْٗر ايب٬و١ؾط  (26

ايػٝس د٬ٍ ايـسٜٔ احملـسخ، غـ١ٓ    : ايكٛاضّ املٗطق١ يًؿٗٝس ْٛض اهلل ايتػرتٟ، ؼكٝل  (27

 .ْٗهت: ، املطبع1367١: ايطبع

ِ         : عًٌ ايؿطا٥ع  (28 ايػـٝس قُـس   : قُـس بـٔ عًـٞ بـٔ اؿػـني بـٔ بابٜٛـ٘ ايكُـٞ، تكـسٜ

َٓؿـٛضات املهتبـ١ اؿٝسضٜـ١    : ّ، ايٓاؾط 1966 - 1385: ّ، غ١ٓ ايطبعقازم عط ايعًٛ

 .ايٓذف ا٭ؾطف -َٚطبعتٗا 

29)        ِ ؾـٗاب ايـسٜٔ ايٓذفـٞ املطعؿـٞ،     : عٛايٞ اي٦ًـايٞ ٫بـٔ أبـٞ مجٗـٛض ا٭سػـا٥ٞ، تكـسٜ

ّ،  1983 - 1403: ا٭ٚىل، غــ١ٓ ايطبــع: اؿــاز آقــا فتبــ٢ ايعطاقــٞ، ايطبعــ١ : ؼكٝــل

 . قِ –غٝس ايؿٗسا٤ : املطبع١

َ٪غػـ١ ا٭عًُـٞ    -قُس بٔ عًٞ بٔ بابٜٛ٘ ايكُـٞ، ايكـسٚم   : عٕٝٛ أخباض ايطنا  (30

 . بريٚت -
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قُـس بـٔ قُـس    : ايفكٍٛ امل١ُٗ يف أقٍٛ ا٭٥ُـ١ يًشـط ايعـاًَٞ، ؼكٝـل ٚإؾـطاف       (31

 –ٜٔ گٕ: ف، املطبع١ 1376 - 1418: ا٭ٚىل، غ١ٓ ايطبع: اؿػني ايكا٥ٝين، ايطبع١

 (.ع)ف إغ٬َٞ إَاّ ضنا َ٪غػ١ َعاض: قِ، ايٓاؾط

، 1412: ايجايجـــ١، غــــ١ٓ ايطبــــع : حملُـــس قــــازم ايطٚســـاْٞ، ايطبعــــ١  ( ع)فكـــ٘ ايكــــازم    (32

 .قِ –َ٪غػ١ زاض ايهتاب : ايع١ًُٝ، ايٓاؾط: املطبع١

 .قِ -َ٪غػ١ آٍ ايبٝت إلسٝا٤ ايرتاخ  -اؿُريٟ ايكُٞ : قطب اإلغٓاز  (33

ٞ    ،  حملاغــٔا  (34 ايػــٝس : تكــشٝض ٚتعًٝــل   :ؼكٝــل ،  أمحــس بــٔ قُــس بــٔ خايــس ايربقــ

ــط ا - 1330 - 1370: غـــ١ٓ ايطبـــع   -(احملـــسخ)دـــ٬ٍ ايـــسٜٔ اؿػـــٝين   زاض : يٓاؾـ

 .طٗطإ –ايهتب اإلغ١َٝ٬ 

ــٛازض  (35 ٟ    ،ايٓـ ــٔ عٝػـــ٢ ا٭ؾـــعط ــل ، أمحـــس بـ ــاّ املٗـــسٟ   : ؼكٝـ قـــِ   -( ع)َسضغـــ١ اإلَـ

: ايٓاؾــط  -قــِ -أَــري : املطبعــ١  -1408قــطّ اؿــطاّ : غــ١ٓ ايطبــع  -املكسغــ١

 .قِ املكسغ١ -( ع)غ١ اإلَاّ املٗسٟ َسض

 . بريٚت -زاض ا٭نٛا٤  -ايهايف حملُس بٔ ٜعكٛب ايهًٝين   (36

 اٜطإ -قِ  -َ٪غػ١ املعاضف اإلغ١َٝ٬  -ٖاؾِ ايبشطاْٞ : َس١ٜٓ املعادط  (37

38)   ٌ بـريٚت   -إلسٝـا٤ ايـرتاخ    ‡َ٪غػـ١ آٍ ايبٝـت    -املـريظا ايٓـٛضٟ   : َػتسضى ايٛغـا٥

 .يبٓإ -

َ٪غػــــ١ ايٓؿــــط  -ايؿــــٝذ عًــــٞ ايُٓــــاظٟ ايؿــــاٖطٚزٟ  : يبشــــاضَػــــتسضى غــــف١ٓٝ ا  (39

 . قِ -اإلغ٬َٞ 

َهتبــ١  -قُــس بــٔ عًــٞ بــٔ اؿػــني بــٔ بابٜٛــ٘ ايكُــٞ، ايكــسٚم  : َعــاْٞ ا٭خبــاض  (40

 . طٗطإ -ايكسٚم 

 . قِ -َٓؿٛضات َس١ٜٓ ايعًِ  -أبٛ ايكاغِ اـ٥ٛٞ : َعذِ ضداٍ اـ٥ٛٞ  (41

زاض  -ػني بٔ بابٜٛ٘ ايكُٞ، ايكـسٚم  قُس بٔ عًٞ بٔ اؿ: َٔ ٫ وهطٙ ايفكٝ٘  (42
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