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 مكدمة املكزر

ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُم٤مصمؾ سملم يدي   هذا هق اجلزء اًمث٤مًم٨م ُمـ يمت٤مب ُم٘م٤مُم٤مت وم٤مـمٛم٦م

٤مث قم٘م٤مئدي٦م قم٤مًمٞم٦م أًم٘م٤مه٤م اًمِمٞمخ إؾمت٤مذ آي٦م اهلل اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ، وهق قم٤ٌمرة قمـ دروس وأسمح

حمٛمد اًمًٜمد طمٗمٔمف اهلل قمغم مجع ُمـ ومْمالء احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ُمًجد قمٛمران سمـ ؿم٤مهلم سمجقار 

 .ُمرىمد سم٤مب ُمديٜم٦م قمٚمؿ اًمٜمٌل

 وىمد ضم٤مء اًمٙمت٤مب ذم سم٤مسملم: 

ذم وقاسمط وىمقاقمد ديٜمٞم٦م ضمٚمٞمٚم٦م شمتّمؾ سم٠ميمثر ُمـ أصؾ ُمـ أصقل اًمديـ  افٌاب إول:

واًمتل متثؾ احلدود اعمِمؽميم٦م سمٞمٜمٝمؿ وإن   ٙمٜمٝم٤م شمتٛمريمز طمقل اعم٘م٤مُم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ٕهؾ اًمٌٞم٧مًم

 يم٤مٟمقا ُمتٗم٤موشملم ذم اعمقىمٕمٞم٦م صٕمقدا وٟمقري٦م ومٞمم هق ُمِمؽمك.

 وشمؼمز أمهٞم٦م شمٚمؽ احلدود اعمِمؽميم٦م سمٕمٛمؼ ذم سمحثٜم٤م طمقل ُم٘م٤مُم٤مت اًمٌْمٕم٦م اًمٓم٤مهرة 

 تٝم٤م ذم اعم٘م٤مم واًمدور ًمٚمٜمٌل وآئٛم٦موذًمؽ ًمقضمقد ؾمٓمحٞم٦م ذم اًمٗمٝمؿ ًمدى يمثػميـ طمقل ذايم

 .إلؿمٙم٤مًمٞم٦م يمقهن٤م اُمرأة 

ُمـ  وًمذا شمٜمّ٘مح ُمـ جمٛمقع ُم٤م ـمرطمف اًمِمٞمخ إؾمت٤مذ ذم اًمْمقاسمط ُمدى ُم٤م ًمٚمزهراء 

 سمؾ شمٌقؤه٤م ُمقىمع صدارة سمٞمٜمٝمؿ. ُمقىمع أصٞمؾ ذم دائرة أهؾ اًمٌٞم٧م

ؾمت٤مذ اًم٤ٌمب قمغم ُمّم٤مرقمٞمف ذم اًمٌح٨م اًمٕم ويف افٌاب افثاين: ٘م٤مئدي واعمٕمرذم ومتح اًمِمٞمخ ٕا

م سملم شمٚمؽ اعم٘م٤مُم٤مت، سمؾ شمّم٥م ٟمتٞمج٦م يمؾ  اًمدىمٞمؼ طمقل ُم٘م٤مُم٤مهت٤م ُمٌٞمٜم٤م رشم٥م ُم٘م٤مُم٤مهت٤م ، واعم٘م٤مم ٕا

ـ وًمده٤م ئٛم٦م ُم سمح٤مث واعم٘م٤مٓت ذم اًمدًمٞمٚمٞم٦م قمغم أم ُم٘م٤مُم٤مهت٤م وهٞمٛمٜمتٝم٤م قمغم ُم٘م٤مُم٤مت ٕا  . ٕا



 أم مكامات فاطمة الزهراء                                                                                                                     8

ٓ ارشمٙم٤مزا مم٤م وشمٜم٤مول إؾمت٤مذ اًمٙمثػم مم٤م ظمٗمل قمغم اعمتٙمٚمٛملم ومل يذيمروه ذم يمٚممهتؿ ا

ُمـ ُم٘م٤مم طمجٞم٦م ووٓي٦م، ُمتقؾمٕم٤م ذم سمٞم٤من وٓيتٝم٤م سمٚمح٤مظ قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م وسم٘مٞم٦م  ًمٗم٤مـمٛم٦م اًمٌتقل

 اًمٕمقامل اًمٕم٤مًمٞم٦م.

وًمذا يم٤من اًمٌح٨م يم٤مًمٌحر اعمتالـمؿ يمٚمم قمؼمٟم٤م ُمٜمف ُمقضم٤م اؾمت٘مٌٚمتٜم٤م أُمقاج وأُمقاج ومت٠ميمد 

 ٓ يتقىمػ   اًمٞم٘ملم أن اًمٌح٨م ذم ؿمخّمٞم٦م وُم٘م٤مم اًمٌْمٕم٦م اًمٓم٤مهرة

 أومؼ وٓ يٜمتٝمل قمٜمد طمد.  قمٜمد

قة وًمٌقة  همؽماف ُمـ سمحر اًمٌٜم ُمؾ ُمٕم٘مقد أن يتٚمق هذا اجلزء أضمزاء سم٘مدر ـم٤مىمتٜم٤م ُمـ ٓا وٕا

 اًمرؾم٤مًم٦م. 

وحيدوٟم٤م إُمؾ أن يٗمتح هذا اًمٙمت٤مب اًمٓمريؼ ًمٚم٤ٌمطمثلم اعمجٞمديـ ًمٞمِمٛمروا قمـ ؾمقاقمد 

  ٘مٞمدة هب٤مًمت٠مظمذ اًمٕم اًمتٜم٘مٞم٥م ذم رواي٤مت اًمقطمل وسم٤مخلّمقص ذم رواي٤مت ُم٘م٤مُم٤مت وم٤مـمٛم٦م

 ُمقىمٕمٝم٤م اًمديٜمل اعمٜم٤مؾم٥م، ويرشمٗمع رء ُمـ اًم٘مّمقر واًمت٘مّمػم اًمٕمٚمٛمل ًمدى اًمٜمخ٥م ومجٝمقر

 اعمًٚمٛملم.

 افـجػ إذف

 هـ6341رجب إصب  
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 عزفتَاالطابطة األوىل: احمللنات وطبكاتَا الطابطة مل

ـْ إؾمئٚم٦م:  سم٤مدئ ذي سمدء صمٛم٦م جمٛمققم٦م ُِم

  :ًٓ  يمٞمػ ٟمتٕمرف قَمغَم حمٙممت اًمُ٘مرآن اًمٙمريؿ؟ أوَّ

 ويمٞمػ ُٟمٛمٞمِّز سملم ـمٌ٘م٤مت حمٙممشمف؟ثاكقاً: 

إْذ ٓ َيٗمك أٟمف سَمْٕمَد اًمتٛمٞمٞمز واًمٗمرز سملم اعمحٙممت واعمتِم٤مهب٤مت ٓسُمد ا أْن ٟمٕم٘مد سمحث٤ًم آظمر 

 ٤مده٤م.شمٕمٛمٞم٘م٤مً هلذه احل٘مٞم٘م٦م ودمٚمٞم٦م ٕسمٕم

ـْ اعمحٙممت يٕمتؼم ُُمتِم٤مهب٤ًم حمٙمٛمف  وظمالصتف هق أن ا يُمّؾ حمٙمؿ سم٤مًم٘مٞم٤مس إمم ُم٤م ومقىمف ُِم

 اعمحٙمؿ اًمذي ومقىمف. 

سمٛمٕمٜمك أن ا اعمحٙمؿ اًمٗمقىمل يزيح ويٙمِمػ شمِم٤مسمف اعمحٙمؿ اًمذي دوٟمف، إْذ أن ا إطمٙم٤مم 

ـْ  ُم٤ًمطم٤مت متتزج سم٤مًمتِم٤مسمف اعمحٙمؿ إٟم ام ُهَق صٗم٦م ًَمُف سم٤مقمت٤ٌمر ُم٤م حتتف، ًمٙمٜم اُف وسم٤مًمٜمٔمر عم٤م ومٞمف ُِم

ـْ اعمحٙممت.  أطمتٞم٩م ذِم يمِمػ ُمٜمٓم٘م٦م شمِم٤مهبف إمم إرضم٤مقمف إمم ُم٤م ومقىمف ُِم

وإيْم٤مطم٤م هلذا اعمٓمٚم٥م يٛمٙمـ أْن ٟمٛمثِّؾ سمدرضم٤مت اًمٜمُّقر، إْذ ُهَق سمٛمًتقى ُمٕملّم ٟمقر َوًَمٞمَْس 

 تزضم٤ًم سمٔمٚمٛم٦م.فمٚمٛم٦م، َوَهَذا اًمٜمُّقر إذا ُم٤م ىم٤ميًٜم٤مه سمٜمقر أيمؼم ُمٜمف يٙمقن سم٤مًم٘مٞم٤مس واعم٘م٤مسمٚم٦م ٟمقرًا مُم 

ل ذِم اًمث ا٤مِِن،  ومٚمق ىم٧ًم اًمٜمُّقر ذِم درضم٦م اخلٛمًلم إمم اًمٜمُّقر ذِم درضم٦م اعمئ٦م ٓوٛمحؾ إو ا
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 سمحٞم٨م ٓ يٓمٚمؼ قمغم ٟمقريتف اؾمؿ اًمٜمُّقر سم٤مًم٘مٞم٤مس سم٤مًمث٤مِن.

ـْ اإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ ذِم ىمقًمف:   َوىَمْد أّيدت آيمتِم٤موم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م احلديث٦م ُم٤م َوَرَد قَم

 . (6)شوزن افظؾؿة وافـقر شٌحاكؽ تعؾؿ»

إْذ ٟم٥ًم ًمٚمٔمٚمٛم٦م وزٟم٤م: وًمذا ايمتِمٗمقا أن ا اًمٔمٚمٛم٦م ًمٞم٧ًم قمدُم٤ًم ُمٓمٚم٘م٤ًم، َوإٟم ام ِهَل ٟمقر 

 وٕمٞمػ، وإـمالق وصػ اًمٔمٚمٛم٦م قَمَٚمٞمَْٝم٤م إٟم ام ُهَق سم٤مًم٘مٞم٤مس ًمٚمٜمقر إىمقى ُمٜمٝم٤م.

د وضمقد ٟمقرّي٦م وٕمٞمٗم٦م ذِم اًمٔمٚمٛم٦م أن ا اًمٕمدؾم٤مت اًمٚمٞمٚمٞم٦م اعمًتٕمٛمٚم٦م ذِم   اًمرؤي٦م آٟم٤مء ومم٤م ُي١ميمِّ

 اًمٔمالم وفمٞمٗمتٝم٤م اًمٗمٞمزي٤مئٞم٦م اؾمتثمر َذًمَِؽ اًمٜمُّقر اًمْمٕمٞمػ اعمّم٤مطم٥م ًمٚمٔمٚمٛم٦م ومتتح٘مؼ سمف اًمرؤي٦م.

 َوقَمغَم َذًمَِؽ شم٘م٤مس إٟمقار سمٕمْمٝم٤م إمم سَمْٕمض. 

َوهِبََذا اعمث٤مل يت٘مرب ًمألذه٤من آظمتالف ذِم درضم٤مت اعمحٙممت، وَمَٙمَم أٟم اف ومقق يُمّؾ ذي 

 ٙمذًمؽ ومقق يُمّؾ ذي حمٙمؿ حمٙمؿ.قى ومٟمقر أيمؼم وأىم ٟمقرٍ 

َواًمٜمُّقر ذِم درضم٤مشمف اًمٜمٝم٤مئٞم٦م يٓمٚمؼ قَمَٚمٞمِْف ٟمقر إٟمقار، ويٓمٚمؼ قمغم اعمحٙمؿ ذِم درضم٤مشمف 

 اًمٜمٝم٤مئٞم٦م قمٜمقان أطمٙمؿ اعمحٙممت.

َوقَمغَم َهَذا إؾم٤مس أـمٚمؼ اًم٤ٌمري ذم اًمُ٘مرآن قمٜمقان )أمِّ اًمٙمت٤مب( قَمغم سَمْٕمض درضم٤مت 

 آي٤مشمف.

ت وم٘مد ٟمزًم٧م أيمثر ُمـ آي٦م ُمـ آي٤مت اًمُ٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٌٞم٤مهن٤م، وخلٓمقرة سمح٨م ـمٌ٘م٤مت اعمحٙمم 

٤من   يمم اقمتٜمك أهؾ اًمٌٞم٧م وشمِمددوا ذِم اًمدًٓم٦م قمٚمٞمٝم٤م، مم٤م ي١ميمد ُمدى شم٠مصمػمه٤م ذم ُمٕم٤مرف اإلًٟم

                                                      

سمٓمحل( اإل1) ) ـ اًمٕم٤مسمديـاًمّمحٞمٗم٦م اًمًج٤مدي٦م )ا  . 24 ُم٤مم زي
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 وومٝمٛمف ًمٚمُ٘مرآن.

 وذم هَمػْم ُمقوع ـمرطم٧م آي٤مت اًمُ٘مرآن اًمٙمريؿ طم٘مٞم٘متلم ُمٝمٛمتلم:

 قم٤مم. إومم: رضورة اإليمن سم٤محلج٩م اإلهلٞم٦م سمِمٙمؾ 

 اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمتٛمٞمٞمز ذِم اإليمن سملم درضم٤مت احلج٩م وُم٘م٤مُم٤مهت٤م.

َـّا بِاَّللَِّ َوَما ُأكِزَل إِفَقْـَا َوَما ٟمزل ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم:   وَمَٕمغَم صٕمٞمد آقمت٘م٤مد سم٤مٕٟمٌٞم٤مء ُؿقفُقا آَم

َْشٌَاِط وَ  ْٕ ٰك َوَما ُأوِِتَ ُأكِزَل إَِػٰ إِْبَراِهقَؿ َوإِْشََمِظقَؾ َوإِْشَحاَق َوَيْعُؼقَب َوا ًَ َما ُأوِِتَ ُمقَشٰك َوِظق

ـُْفؿْ  ُق َبْغَ َأَحٍد مه َٓ ُكَػره ِْؿ  ِّبه ِقُّقَن ِمـ رَّ  .(1) افـٌَّ

ْ يٙمتٗمل هِبََذا اعم٘مدار وم٠مٟمزل ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم:  ُشُؾ وم٠مُمر سم٤مإليمن هبؿ مجٞمٕم٤ًم، ًمٙمٜم اُف مَل تِْؾَؽ افرُّ

ْؾـَا َبْعَضُفْؿ َظَذٰ َبْعٍض  ـ ـُْفؿمه َؾضَّ ؾَّؿَ  مَّ  .(2)َدَرَجاٍت  َبْعَضُفؿْ  َوَرَؾعَ  اَّللُ  ـَ

ومدًم ا٧م أي٦م إظمػمة قَمغَم وضمقب اإليمن هبؿ قَمغَم ـمٌ٘م٤مت ودرضم٤مت، ومٗمل طملم أن 

سمٕمض أي٤مت هن٧م قمـ اًمتٗمريؼ سملم اًمرؾمؾ ذِم ساـمٝمؿ احلَّؼ وهنجٝمؿ اًم٘مقيؿ وديٜمٝمؿ 

 َذًمَِؽ اًمٍماط، وسمقضمقد شمٗم٤موت ذم اًمقاطمد، أُمرت آي٤مت أظمرى سم٤مٓقمت٘م٤مد سمقضمقد ـمٌ٘م٤مت ذِم 

َوَهَذا ُمٕمٜمك اًمتحٗمظ ذِم اإليمن قَمغَم اًمٓمٌ٘م٤مت واًمقطمدة، أي وطمدة ذم اًمٙمثرة  ،َذًمَِؽ اعمٜمٝم٤مج

 ويمثرة ذِم اًمقطمدة.

ومٚمق اقمت٘مدت سم٤مًمقطمدة سمال ايمؽماث سم٤مًمٙمثرة يمٗمرت وضمحدت، وًمق اقمت٘مدت سم٤مًمٙمثرة سمال 

د ُمٜمٝمؿ( ُهَق اًم٘مقل سم٤مًمقطمدة، وُمٕمٜمك وطمدة ًمٙمٗمرت وضمحدت، إْذ ُمٕمٜمك )ٓ ٟمٗمرق سملم أطم

                                                      

ٔي٦م (1)   .136ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

 253ؾمقرة اًمٌ٘مرة /(2) 
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 )ومْمٚمٜم٤م سمٕمْمٝمؿ قَمغَم سَمْٕمض( ُهَق اًم٘مقل سم٤مًمٙمثرة.

 ويمذًمؽ مجع اًمُ٘مرآن اًمٙمريؿ سملم ٟمٖمٛم٦م اًمقطمدة وٟمٖمٛم٦م اًمٙمثرة ذِم حمٙممت اًمُ٘مرآن.

ـْ ضمٝم٦م ُأظمرى قَمغَم ـمٌ٘م٤مت اعمحٙممت،  د ُِم ـْ ضمٝم٦م قَمغَم وضمقد اعمحٙممت، وؿمد ا د ُِم ومِمد ا

تِم٤مسمف سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُم٤م ومقق إمم أْن ٟمّمؾ إمم أم اعمحٙممت، وذم َذًمَِؽ َوَرَد ومٛمحٙمؿ ُهَق عم٤م دون وُم

َـّ ُأمُّ افْؽَِتاِب َوُأَخُر ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم:  َْؽََمٌت ُه ُهَق افَِّذي َأكَزَل َظَؾْقَؽ افْؽَِتاَب ِمـُْف آَياٌت ُّمُّ

 .(6)ُمتََشاِِّبَاٌت 

 وُأّم اًمٙمت٤مب ِهَل حمٙمؿ ًمُِٙمؾِّ اعمحٙممت. 

  :عسف َع٢ًَ طبكات احملهُاتنٝف ْت

ـْ اعمٗمنيـ سمٓمالن اًمتٕمريػ اًم٘مديؿ اًمدارج  ـْ اًمقوقح سمٛمٙم٤من ًمدى اعمح٘م٘ملم ُِم سم٤مت ُِم

اًمذي يٗمّرق سملم اعمحٙممت واعمتِم٤مهب٤مت سم٠من ا اعمتِم٤مسمف ُم٤م يَم٤مَن ًمٗمٔمف جمٛمال وُمٖمٚم٘م٤م، وأن ا اعمحٙمؿ 

 ُم٤م يَم٤مَن ًمٗمٔمف سمٞمٜم٤ًم واوح٤ًم. 

اٌن َظَرِِبٌّ ع آي٤مت ىُمرآٟمف سم٘مقًمف شَمَٕم٤ممَم: ووضمف اًمٌٓمالن ُم٤م وصػ اهلل سمف مجٞم ًَ
َذا فِ َوَهٰ

ٌِغٌ   . (2)مُّ

اًم ا٦م قَمغَم أٟم اف ًَمٞمَْس سملم آي٤مت اًم٘مرآن ًمٗمظ جمٛمؾ قَمغَم صٕمٞمد اعمٕمٜمك.   اًمد ا

ـْ اًمتٗمريؼ سملم اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف سمقضمف آظمر.  وسم٤مًمت٤مزم ٓسُمد ا ُِم

                                                      

ٔي٦م  (1)   .7ؾمقرة آل قمٛمران: ا

ٔي٦م (2)   .103ؾمقرة اًمٜمحؾ: ا
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ًػم أن ا اًمتِم٤مسمف واإلطمٙم٤مم ٓ حمؾ هلم قَمغَم َوىَمْد سُملِم ذِم اًمتح٘مٞم٘م٤مت إظمػمة ذِم قمٚمؿ اًمتٗم

صٕمٞمد اًمٚمٗمظ ودًٓمتف إوًمٞم٦م، َوإٟم ام يتٓمّرق اًمتِم٤مسمف واإلطمٙم٤مم ًمٚم٘مرآن قَمغَم صٕمٞمد اعمٕمٜمك 

ـْ اعمٕمٜمك وـمٌ٘م٤مشمف َوُهَق احل٘م٤مئؼ وـمٌ٘م٤مهت٤م.  وـمٌ٘م٤مشمف، سَمْؾ قَمغَم صٕمٞمد ُم٤م ُهَق أقمٔمؿ ُِم

ٗم٤مظ ُمٜمٝم٤م إمم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م يٜمِم٠م ًمديف ذِم واطم٦م سَمْٕمَد أْن يٜمت٘مؾ اًم٤ًمُمع ًمألًموبعٌارة ُأخرى: 

اعمٕم٤مِن ووقح وإهب٤مم، َوًَمٞمَْس اًم٥ًٌم ذِم اًمقوقح واإلهب٤مم ٟمٗمس اًمُ٘مرآن اًمٙمريؿ َوإٟم ام ُهَق 

ـْ درضم٦م قمٚمؿ اًمٌنم سم٤معمٕم٤مِن ودرضم٦م قمٚمٛمٝمؿ سم٤محل٘م٤مئؼ.  ُُم٥ًٌم قَم

ـْ ئمـ أن ا اًمت٘مًٞمؿ واًمتٜمقيع ٔي٤مت اًمُ٘مرآن ؾمٌٌف إًمٗم٤مظ أو اعم ٕم٤مِن سمم ِهَل ومٞمخٓم٠م ُِم

ُمدًمقٓت ًمألًمٗم٤مظ، واًمّن ذِم َذًمَِؽ وصػ اًمُ٘مرآن يُمّؾ آي٤مشمف سم٤مًمٕمريب اعمٌلم، وإٟمم ٟمِم٠م اًمت٘مًٞمؿ 

 سَمْٕمَد ُمٖم٤مدرة ُمٜمّّم٦م إًمٗم٤مظ إمم ُمٜمّّم٦م اعمٕم٤مِن وـمٌ٘م٤مهت٤م.

َوسَمْٕمَد اًمتٕمرف قَمغَم اؿمتمل اًمُ٘مرآن قَمغَم حمٙمؿ وُمتِم٤مسمف وأن ٟمٗمس حمٙممشمف قَمغَم ـمٌ٘م٤مت 

١مال: يٜمٌثؼ َهذَ  ًُّ  ا اًم

يمٞمػ ُٟمٛمٞمّز ـمٌ٘م٤مت اعمحٙممت، وُم٤م ِهَل اعمحٙممت إؿمد إطمٙم٤مُم٤ًم واعمحٙممت إدٟمك 

 إطمٙم٤مُم٤ًم؟

يـ، ويمذا اعمٕمٜمك يمٚمَم يَم٤مَن ذا وجقابف:  إن ا احل٘مٞم٘م٦م يمٚمم يم٤مٟم٧م َذاَت ُمقىمٕمٞم٦م يمٌػمة ذِم اًمدِّ

َُم٦م سملم اعمٕم٤مِن اًمديٜمٞم٦م اقمتؼم َذًمَِؽ اعمٕمٜمك أؿمّد إطمٙم ـْ اعمٕم٤مِن واحل٘م٤مئؼ إٟمزل ُمقىمٕمٞم٦م ُُمتََ٘مدِّ ٤مُم٤ًم ُِم

 ُِمٜمُْف.

يـ وقم٘م٤مئده  وبعٌارة أووح: ـْ أصقل اًمدِّ تِل ِهَل ُِم و٦م ًمٚمٛمٕم٤مرف اًم ا إن ا أي٤مت اعمُتٕمرِّ

يـ، واًمّن ذِم َذًمَِؽ ُهَق أن ا اعمٕمٜمك ذِم  ـْ أي٤مت اًم اتِل شمتٕمرض إمم ومروع اًمدِّ شمٕمتؼم أؿمد إطمٙم٤مُم٤ًم ُِم
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يـ أقمغم يـ.اًمٕم٘م٤مئد وذم أصقل اًمدِّ ـْ اعمٕمٜمك ذِم ومروع اًمدِّ   ُمرشم٦ٌم وضمقدي٦م وطم٘م٤مئ٘مٞم٦م ُِم

َوهِبََذا يتٌلم ا أن ا أؿمد آي٤مت اًمُ٘مرآن إطمٙم٤مُم٤ًم ِهَل أي٤مت اًم اتِل شمتٕمرض إمم اًمتقطمٞمد 

 وُمٕم٤مرومف. 

١مال  ًُّ  َذًمَِؽ؟ ًمِـؿَ واًم

ـْ آي٤مت اًمٗمروع، وعم٤ّم يَم٤مَن اًمتق طمٞمد أؾم٤مس يُمّؾ ىَمْد َُمر ا آٟمٗم٤ًم أن ا آي٤مت اًمٕم٘م٤مئد أؿمّد إطمٙم٤مُم٤ًم ُِم

ن ا ُمٕمٜمك  ِٕ يـ وأؾم٤مس يُمّؾ ُمٕم٤مرف اًمُ٘مرآن ومال حم٤مًم٦م أْن يقزن سمف همػمه ٓ أن ا همػمه يزٟمف،  اًمدِّ

ـْ إصقل ومقق  اعمحٙمؿ ُهَق إم، وإم ُمٕمٜم٤مه٤م اعمٞمزان واعمدار، وٓ يٕم٘مؾ أْن يٙمقن رء ُِم

 أصؾ اًمتقطمٞمد ًمٞمقزن سمف.

ـْ وشم٠ميت ذِم اًمرشم٦ٌم اًمالطم٘م٦م أي٤مت اًم اتِل شمتٕم رض ًمٚمٜمٌقة وَمِٝمَل أقمٔمؿ وأؿمّد إطمٙم٤مُم٤ًم ُِم

ن ا ُمقىمٕمٞم٦م اًمٜمٌقة ُمقىمٕمٞم٦م ُمداري٦م سَمْٕمَد ُمقىمٕمٞم٦م  ِٕ يـ،  أي٤مت اًم اتِل شمتٕمّرض ًمٌ٘مٞم٦م أصقل اًمدِّ

 اًمتقطمٞمد.

ـْ اًمٜمٌقة،  واعمٕم٤مد إَذا ُم٤م ٓطمٔمٜم٤مه ذِم ىمًٛمف اعمرشمٌط سم٤مًمتقطمٞمد يٙمقن هِبََذا اعمٕمٜمك أقمٔمؿ ُِم

 يرشمٌط سم٤مًمتقطمٞمد شمٙمقن اًمٜمٌقة أقمٔمؿ ُِمٜمُْف، َوسَمْٕمَد اًمٜمٌقة شم٠ميت وإذا ٓطمٔمٜم٤مه ذم ىمًٛمف اًمذي ٓ

ـْ أي٤مت اعمتٕمرو٦م عم٤م ُهَق دوهن٤م.  ُمقىمٕمٞم٦م اإلُم٤مُم٦م، ومتٙمقن أي٤مت اعمتٕمرو٦م هل٤م أؿمد إطمٙم٤مُم٤ًم ُِم

 :َجبت١ يف أّ ايهتاب  ٚال١ٜ أٌٖ ايبٝت

ـْ أن ا حمٙمؿ أي٤مت ٟم٤مزًم٦م ذِم سمٞم٤من أطمٙمؿ اًمٕم٘م٤مئد يت جغم سمقوقح ومِٞمم سمٞمٜمتف وُم٤م أصمٌتٜم٤مه ُِم

 ُمثٌت٦م ذِم حمٙممت أي٤مت:   اًمزي٤مرات اعم٠مصمقرة اًمٜم٤مّص٦م قَمغَم أن ا وٓي٦م أهؾ اًمٌٞم٧م
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وأصفد أكََّؽ أمر ادُْمِمـِغ احلّؼ افذي كطؼ »:  ُمٜمٝم٤م ُم٤م َوَرَد ذِم زي٤مرة أُمػم اعم١ُْمُِمٜملِم

 .(6)شبقٓيتؽ افتـزيؾ

 .(2)شوافذي كطؼ بػضؾف افتـزيؾ»َوَرَد:   وُمٜمٝم٤م ُم٤م ورد ذم زي٤مرة احلًـ

ـْ اعمتٙمٚمٛملم ومٔمٜمّقا أن ا وٓي٦م  َوَهَذا اًمٌٜمد اًمٚمٓمٞمػ واًمٚمٖم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م مم٤م همٗمؾ قمٜمف مجٚم٦م ُِم

صم٤مسمت٦م سم٤مًمت٠مويؾ ًممي٤مت، سَمٞمْٜمََم ٟمّمقص اًمزي٤مرات شمث٧ٌم أن ا إُم٤مُمتف وومْمٚمف ٟمزل   أهؾ اًمٌٞم٧م

ذِم اًمتٜمزيؾ، وأطمد ُمٕم٤مِن اإلطمٙم٤مم ُهَق هب٤م اًمتٜمزيؾ، سمٛمٕمٜمك أن ا اهلل ٟمص ا قَمغَم وٓيتف وإُم٤مُمتف 

 اًمتٜمزيؾ.

، إْذ َوَرَد ذِم زي٤مرة أُمػم  وًمق شمتٌٕمٜم٤م أيمثر ٟمّمقص اًمزي٤مرات ًمقضمدٟم٤م ُم٤م ُهَق أرىمك مم٤م َُمر ا

َوإِكَُّف يِف ُأمه افؽَِتاِب فََديـَا افذي ذـره اَّلل يِف ُّمؽؿ أيات َؾَؼاَل َتَعاَػ: »ىمقهلؿ:  اعم١ُْمُِمٜملِم 

 . (4)ؽِقؿٌ فََعِعٌّ َح 

ـْ َأْكَزَل اَّلل ؾِقِف َوإِكَُّف يِف ُامه افؽِتاِب فََدْيـا فََعِعُّ َحؽِقؿٌ »: وورد ذم زي٤مرشمف الُم َظذ َم ًَّ  .شاف

ـْ ٟمزوًمف سم٤مًمقٓي٦م ذِم اًمتٜمزيؾ،  ـْ ٟمزول اًمُ٘مرآن سم٤مًمقٓي٦م ذِم اًمت٠مويؾ، وومْماًل قَم ومٗمْماًل قَم

 أي٤مت.وَم٢مٟم اُف ٟمّص قَمغَم وٓيتف ذِم أم حمٙممت 

َوقَمٜمْد َهَذا اًمٌٞم٤من ٓسُمد ا أْن شمًتقىمػ إىمالم وشمٕمّٛمؾ اًمٕم٘مقل ذِم هذا اعمُّدقمك اخلٓمػم، إْذ 

واٟمتٝمك   ووٓي٦م احلًٜملم  ووٓي٦م وم٤مـمٛم٦م  ًَمٞمَْس صمٛم٦م آي٤مت دًّم٧م قَمغَم وٓي٦م قمكم

                                                      

 265اعمزار، اعمِمٝمدي (1) 

 104اعمزار، اعمِمٝمدي (2) 

  218اعمزار، اعمِمٝمدي  (3) 
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٤م ًمٞم٧ًم ُمٜمّمقص٦م ذِم اعمحٙم مت إُمر، وًمٞم٧ًم وٓيتٝمؿ ُمقرد شمٜمزيؾ اًمٙمت٤مب ويمٗمك، يَمَم أهن ا

 ومح٥ًم، سَمْؾ شمٙمٗمؾ سم٤مًمٜمّص قَمَٚمٞمَْٝم٤م واًمٜمٓمؼ سمقضمقهب٤م أم اعمحٙممت.

  ووٓي٦م اًمزهراء  َوقَمغَم أؾم٤مس َذًمَِؽ ٟمحـ ُمٓم٤مًمٌقن سم٢مىم٤مُم٦م اًمدٓئؾ قَمغَم إُم٤مُم٦م قمكم

ٓ ذِم شم٠مويؾ اًمٙمت٤مب وطم٥ًم، وٓ ذِم شمٜمزيؾ اًمٙمت٤مب ويمٗمك، وٓ سم٤معمحٙممت   وأوٓدمه٤م

 واٟمتٝمك إُمر.

سم٤مٔي٤مت اًم اتِل شمتّمدر ىم٤مئٛم٦م   ىم٤مُم٦م اًمدٓئؾ قَمغَم إُم٤مُمتٝمؿ ووٓيتٝمؿسَمْؾ ُمٓم٤مًمٌقن سم٢م 

 اعمحٙممت وٓ أُمقُم٦م قَمَٚمٞمَْٝم٤م ُمـ آي٤مت أظمرى، أّي أي٤مت إيمثر إطمٙم٤مُم٤ًم ذِم اًمُ٘مرآن. 

يـ  ـْ أُمٝم٤مت أصقل اًمدِّ واٟمٕم٘م٤مد أم اعمحٙممت ذِم إصم٤ٌمت اًمقٓي٦م أدّل دًمٞمؾ قَمغَم يمقهن٤م ُِم

ـْ أصقًمف وقم٘م٤مئده.وأطمٙمؿ حمٙممشمف اًم اتِل ي  دور قَمَٚمٞمَْٝم٤م مجٚم٦م يمثػمة ُِم

ّٝد املستغ٢ َََع ايطِّ  :ٚقف١ 

ـْ سمٞم٤من دًٓم٦م اًمُ٘مرآن ذم أم حمٙممشمف قَمغَم إُم٤مُم٦م قمكم ووٓيتف َم ُِم يتٌلم ا وضمف   ومم٤م شَمَ٘مد ا

ـْ أن ا دًٓم٦م اًمُ٘مرآن قَمغَم اًمقٓي٦م سمٞمِّٜم٦م قَمغَم ُمًتقى ٞمّد اعمرشم٣م ُِم ًِّ اًمٔم٤مهر  اعمٜم٤مىمِم٦م ومٞمم ىم٤مًمف اًم

ـْ اًمٔم٤مهر  ح أن ا اًمقٓي٦م ذِم اًمُ٘مرآن ًمٞم٧ًم ُِم َم يقوِّ اخلٗمل َوًَمٞمَْس اًمٔم٤مهر اجلكم، وَم٢من ا ُم٤م شَمَ٘مد ا

ـْ َذًمَِؽ، إْذ ٓ  ـْ اًمٔم٤مهر اجلكم سَمْؾ أقمٔمؿ ُِم اخلٗمل، أّي فم٤مهر سم٤معمٕمٜمك إقمؿ، يَمَم أٟم اُف ًَمٞمَْس ُِم

ـْ أطمٙمؿ حمٙممت اعمٕم٤مرف تِل ِهَل ُِم إ ٓا أْن شمٙمقن فم٤مهرة وضمٚمٞم٦م وواوح٦م  يٜم٤مؾم٥م اًمقٓي٦م اًم ا

 سمدرضم٤مت وم٤مئ٘م٦م ذِم اًمقوقح ذم أُمٝم٤مت آي٤مت اًم٘مرآن.

ِّل   وذم صدارة وٓي٦م أهؾ اًمٌٞم٧م  ٓ وم٤مـمٛم٦م وٓي٦م شم٠ميت  واًمقيص  سَمْٕمَد اًْمٜم ٌا
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ل اًمقٓي٦م آي٤مت ذِم  اًم٘مرسمك وقمٜمقان ؾمٞمم  إئٛم٦م قَمغَم  يٜمٓمٌؼ وسمتقؾمٓمٝم٤م ،  قَمَٚمٞمَْٝم٤م اٟمٓم٤ٌمىمٝم٤م أو ا

 .قمنم دإطم

 ويمذًمؽ قمٜمقان )أهؾ اًمٌٞم٧م( وَم٢مٟم اُف ظم٤مّص اسمتداء وٟمزوًٓ سم٤مخلٛم٦ًم أصح٤مب اًمٙم٤ًمء.

إن ا اٟمتِم٤مر اًمِمٌٝم٤مت وآًمت٤ٌمؾم٤مت وإن ا ؾم٥ٌّم اطمتج٤مب أٟمقار اًمُ٘مرآن وبعٌارة ُأخرى: 

ـْ أْن يٌٍمه٤م قمٛمقم اعمًٚمٛملم اعمًتْمٕمٗملم ًمٙم ـا َذًمَِؽ ٓ يقضم٥م شمزًمزل اًمْمٞم٤مء اًمؼمه٤مِن ذِم  قَم

أي٤مت قمم ُهَق قَمَٚمٞمِْف ٟمٔمػم احل٤مل ذِم أدًّم٦م اًمتقطمٞمد، وَم٢من ا ؿمٌٝم٤مت اإلحل٤مد واعمٚمحديـ ىَمْد دًٓم٦م 

ُيٗمرض هل٤م اٟمتِم٤مر ورواج وسم٤مًمت٤مزم يٙمقن هل٤م شمٕمٛمٞم٦م قَمغَم قم٘مقل اًمًٌٓم٤مء ًمٙم ـا َذًمَِؽ ٓ يٕمٜمل زوال 

ـْ سمداه٦م.  سمٞمٜم٤مت وأدًم٦م اًمتقطمٞمد قمّم ِهَل قَمَٚمٞمِْف ُِم

 وبعٌارة ثافثة: 

ٕمّرف اًمٌدهيل واًمٔم٤مهر يمقصػ إدرايمل ًمألؿمخ٤مص وإومراد وَمَٝمَذا يٙمقن ٟمًٌٞم٤م شم٤مرة ي

اًمدٓئؾ وَمَٝمَذا ٓ يٓمرأ قَمَٚمٞمِْف أي  ئف سمٚمح٤مظ ُم٘مدُم٤مت آؾمتدٓل وُمٜم٤مؿموُمتٖمػما، َوُأظمرى يٕمرّ 

 .شمٖمٞمػم

  





 

 

 

 

 الطابطة الجاىية: موقع العكائد فوق عامل الدىيا

ـْ  إكَّفُ  َحقُْث   ءآظتؼاد وادعرؾة بؿؼامات افزهرا*  يـأصقل  ِم  َوفَقَْس  افده

ـْ   مؼام اظتؼادي. َؾُفقَ افػروع  ِم

ع  َؾنكَّفُ فذا *  ع ويًت حك تداظقاتف وآثاره وتلثره ظذ احلقاة افدكقا ؾؼط، بؾ ًي ٓ ـت

قر. ـ ظقامل اـف ٓبدية م  إػ مجقع افعقامل بؾ اػ ما ؾقق اجلـة ا

يـ وقم٘م٤مئده ُمقىمٕمٞم٦م وضمقد يـ ُمقىمٕمٞم٦م ٟم٤مزًم٦م.ٕصقل اًمدِّ  ي٦م قم٤مًمٞم٦م يَمَم أن ا ًمٗمروع اًمدِّ

ظمرة ُمٜمٝم٤م،   ٟمْٞم٤َم ؤا ـْ اًمدُّ ومم ُِم وم٠َمُم ا٤م ُمقىمٕمٞم٦م اًمٗمروع ومٛمحّمقرة ذِم اًمٜمِم٠مة اًمدٟمٞمقي٦م سم٘مًٛمٞمٝم٤م ٕا

٤م اًمٕم٘م٤مئد اًمديٜمٞم٦م واعمٕم٤مرف آقمت٘م٤مدي٦م وإصقل اعمٕمرومٞم٦م ومٜمِم٠مهت٤م اًمقضمقدي٦م شمٕمؿ وشمًتققم٥م  وأُم ا

 ٦م.امل ٓطم٘مققمقامل ؾم٤مسم٘م٦م وقم

يـ ٓظمتالف اعمقىمٕمٞم٦م: وًمذا  َُم٦م قَمغَم ومروع اًمدِّ وٓ ؿمؽ أن ا قمٔمٛم٦م وظمٓمقرة اًمٕم٘م٤مئد ُُمتََ٘مدِّ

 وَمُٙمّٚمم يمؼم اعمقىمع اًمقضمقدي ًمٚمٌمء ذِم ُم٤م يتٕمّرض ًَمُف اًمُ٘مرآن يّمٌح اًمٌمء أؿمّد إطمٙم٤مُم٤ًم.

 وبعٌارة ُأخرى: 

يـ واًمنميٕم٦م، وَم٢من ا اًمنميٕم٦م ظم٤مّص٦م سم٤مًمٜمِم ٠مة إروٞم٦م، سَمٞمْٜمََم صمٛم٦م ومرق سمؾ ومروق سملم اًمدِّ
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يـ ٓ شم٘مػ طمدوده قِمٜمَْد ٟمِم٠مة ُمْم٧م أو  ًمٚمديـ قمٛمقم وقمٛمقُمٞم٦م ًمُِٙمؾِّ قمقامل اخلٚم٘م٦م: وًمذا وَم٤مًمدِّ

 سمت٤مريخ ُم٣م أو سمقوع راهـ سَمْؾ ُهَق ُمرشمٌط سمُٙمؾِّ اًمٕمقامل.

ـي ًَمٞمَْس داظمالً ذِم اهتمم اعم١ُْمُِمٜملِم سمٕمدُم٤م يذهٌ قن إمم اجلٜم٦ّم، وَيٓم٠م اًمٙمثػم قِمٜمَْدَُم٤م ئمٜمقن أن ا اًمدِّ

سمدي٦م.  ـ طم٤ميمؿ قَمغَم يُمّؾ اًمٕمقامل سمم ومٞمٝم٤م قم٤ممل اجلَٜم٦ّم ٕا ي  سَمْؾ اًمّمحٞمح أن ا اًمدِّ

يَمَم أن ا ًمٚمدـي ٟمٔم٤مُم٤م طم٤ميمم قَمغَم أهؾ اًمٜمػمان ذِم اًمٜم ا٤مر، وًمٚمديـ أيْم٤م ٟمٔم٤مم طم٤ميمؿ ذِم قم٤ممل اًمذر 

 وقم٤ممل اعمٞمث٤مق اًمذي ُم٣م.

ظتؼاد وادعرؾة ب ـ   ؿؼامات افزهراءوظذ وقء ما تلشس ؾنن ٓا حقث إكف مـ أصقل افدي

حك تداظقاتف وآثاره وتلثره ظذ احلقاة افدكقا ؾؼط، بؾ  وفقس مـ افػروع ؾفق مؼام اظتؼاديٓ  ـت

قر. ـ ظقامل اـف ٓبدية م ع إػ مجقع افعقامل بؾ اػ ما ؾقق اجلـة ا ع ويًت  ًي

 وبافتايل يؽقن كقرا ومـفاجا ووقاء وساضا يعرج بف ؾقفا .

 



 

 

 

 

 العنى عً املعارف يف الدىيا الجة: الطابطة الج

 عنى يف العوامل األخزى

مدى خطقرة افعؿك يف افعقامل أتقة تتحدد وؾؼ خطقرة آظتؼاد يف ظامل * 

 افدكقا..

ؾَم هق افعؿك إخروي افذي شقـجؿ ظـ تضققع معرؾة مؼامات افصديؼة * 

 . ؾاضؿة

ِذهِ ْم٤مسمٓم٦م سمٍماطم٦م وووقح يمم ذِم ىمقًمف شمََٕم٤ممَم: ىمَْد شمْمّٛمٜم٧م آي٤مت اًمُ٘مرآن هذه اًم ـَاَن يِف َهٰ ـ  َوَم

ٌِقاًل  ِخَرةِ أَْظَؿٰك َوأََوؾُّ َش ْٔ  .  (6)أَْظَؿٰك َؾُفَق يِف ا

ْٟمٞم٤َم وَمُٝمَق  ـْ ُهَق هَمػْم قم٤مرف ذِم ٟمِم٠مة اًمدُّ ـْ اعمٕم٤مرف، وَمُٙمّؾ َُم وُمٕمٜمك اًمٕمٛمك وأقمٛمك ُهَق اخلٚمق ُِم

 ظمرة، سمؾ وأوّؾ ؾمٌٞمالً.أقمٛمك َوهَمػْم قم٤مرف ذِم أ

ومٕمغم اًم٤ًمًمٙملم هلل أْن يٙمقٟمقا سمٍماء وسمّمػميـ وذو سمّمػمة ُهٜم٤َم يمل ٓ يْمّٚمقا اًمًٌٞمؾ ذِم  

                                                      

 72ؾمقرة اإلهاء / (1) 
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 اًم٘مٞم٤مُم٦م.

ش ادعرؾة بذر ادشاهدة»وصمٛم٦م ٟمص ُمٕمرذم يتداوًمف اًمٗمالؾمٗم٦م واعمتٙمٚمٛمقن يمثػما َوُهَق ىمقهلؿ 

ي٦م ُمٜمٓمقىم٤م وُمٗمٝمقُم٤ًم، وُمٜمٓمقىمٝم٤م إن ا ومٌٖمض اًمٜمٔمر قمـ ىم٤مئٚمف وَمُٝمَق ُمٓم٤مسمؼ عمْمٛمقن أي٦م، وَم٢من ا ًمم

ـْ يَم٤مَن ذِم َهِذِه أقمٛمك وَمُٝمَق ذِم أظمرة أقمٛمك وأوؾ ؾمٌٞمالً.  َُم

ـْ يَم٤مَن ذِم َهِذِه سمّمػمًا وَمُٝمَق ذِم أظمرة أيمثر سمّمػمة وأؿمّد رؿمدًا  وُمٗمٝمقُمٝم٤م أّي قمٙمًٝم٤م َُم

دة( ُهَق يمقن اعمٕمروم٦م ذِم وهداي٦م، َوَهَذا ُهَق ُمْمٛمقن احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ: إْذ ُمٕمٜمك )اعمٕمروم٦م سمذر اعمِم٤مه

ْٟمٞم٤َم سمقاسم٦م ٟم٤مومذة ٕضمؾ اعمِم٤مهدة ذِم أظمرة.  اًمدُّ

ـْ ضمٝم٦م ُأظمرى يِمتٛمالن قَمغَم  ـْ ضمٝم٦م، َوُِم َواَي٦م يتْمٛمٜم٤من سمٞم٤من ٟم٘مٓم٦م ُمٕمرومٞم٦م ُِم وم٤مٔي٦م َواًمرِّ

ْٟمٞم٤َم. ـْ اًم٘مّمقر واًمت٘مّمػم ذِم اعمٕمروم٦م ذِم دار اًمدُّ  إٟمذار يمٌػم ًمٚمٌنم وختقيػ ُِم

ْٟمٞم٤َم واًمٕمٛمك وًمٜم٤م أن ا ٟمتقهّمؾ أ َواَي٦م ومٜم٘مقل إن ا اًمٕمٛمك ذِم َهِذِه اًمدُّ يمثر ذِم ُمٕمٜمك أي٦م َواًمرِّ

ـْ ـمٌ٘م٤مت احل٘مٞم٘م٦م،  ـْ أصؾ احل٘مٞم٘م٦م أو يٙمقن قَم ٤م أْن يٙمقن قَم ـْ قمٛمل وَمٛمواًمْمالل ذِم أظمرة إُم ا

ـْ أصؾ احل٘مٞم٘م٦م ذِم قم٤ممل أظمرة، َوُمَ  ْٟمٞم٤َم قمٛمل ووّؾ قَم ـْ أصؾ احل٘مٞم٘م٦م ذِم دار اًمدُّ ـْ وّؾ وشم٤مه قَم

ـْ درضم٤مت احل٘مٞم٘م٦م ذِم قم٤ممل  ـْ ـمٌ٘م٤مت احل٘مٞم٘م٦م وؿم١موهن٤م وأسمٕم٤مده٤م قمٛمل ووؾ قَم وقمٛمل قَم

 أظمرة.

ْٟمٞم٤َم يتٕم٤مُمك ويٜمٙمر ويْمؾ قمٜمف ذِم قم٤ممل  ومٌ٘مدر ُم٤م يتٕم٤مُمك قمٜمف ويٜمٙمره وجيحده ذِم قم٤ممل اًمدُّ

 أظمرة.

ـْ أقم٤مزم اجل ٜم٤من ومٞمٝم٤م، ٕٟم اُف ٓ وًمذا ىَمْد هيتدي إمم اجلٜم٤من ذِم أظمرة ًمٙمٜم اُف يتٕم٤مُمك ويْمؾ قَم

ـْ ه٤م ُهٜم٤َم قمٛمل قمٜمٝم٤م  ـْ مَلْ يٌٍم أقم٤مزم اعمٕم٤مرف ُِم ْٟمٞم٤َم، وَمـَٛم ـْ أظمرة إٓ ُم٤م أدريمف ذِم اًمدُّ يدرك ُِم
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 ُهٜم٤َمك. ووؾ ؾمٌٞمٚمٝم٤م

ـتُْؿ َتْعَؿُؾقنَ َوَهَذا ُهَق ُمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمقدقم٦م ذِم ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم:  ـُ َزْوَن َما  ، (6)إِكَََّم ُُتْ

 ًمٙم٥ًم ُهَق درضم٤مت اعمٕمروم٦م.وا

ؾنذا ـان هذا حال آظتؼادات افقاجٌة ادعتادة ؾؽقػ بآظتؼاد بلصؾ مـ أصقل افديـ 

 . ومدى خطقرة افعؿك افذي شقـجؿ مـف ـؿعرؾة مؼامات افصديؼة ؾاضؿة

وؿد ورد يف روايات افرجعة يف ذيؾ أية ادتؼدمة أن مـ ـان وآ يف احلقاة إوػ مـ 

 يٌعث يف افرجعة أصد والٓ.افدكقا 

ـْ يَم٤منَ ، يف ؿقل اَّلل ظز وجؾ:  ظـ أحدمها  ،ؾعـ أِب بصر َؾُفَق يِف  َهِذِه َأقْمَٛمك يِف  َوَُم

 . (2) ؿال: يف افرجعة( َوَأَوؾُّ َشٌِقال َأقْمَٛمك أِخَرةِ 

 

                                                      

ٔي٦م (1)   .16ؾمقرة ـمقر: ا

 .559/ 3ػم اًمؼمه٤من، اًمًٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراِن شمٗمً(2) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  العكيدة رؤية ملاض أو ميَج حلاضز ومشتكبل الطابطة الزابعة:

ـ رجعات   فػاضؿة * ًتؼٌؾ افدكقا وهل افرجعة وما يؾحؼفا م ٓية يف م ـ افق م

عامل افؼقامة، وظـد احلًاب تؽقن حؼةـ  آمرة وكاهقة وهق يقم   وظقاملٓ 

صاع افقفا مجقع ادالئؽة. هقال وـت  ٕا

يتقّهؿ يمثػمون أن ا اًمٕم٘م٤مئد شمراث ًمت٤مريخ ُم٣م ورؤي٦م ًمت٤مريخ هم٤مسمر، سَمٞمْٜمََم اًمّمحٞمح أن ا 

اًمٕم٘مٞمدة ِهَل رؤي٦م حل٤مرض راهـ وعمًت٘مٌؾ واقمد، َوِهَل سمذًمؽ هل٤م شمداقمٞم٤مت ظمٓمػمة وأُمقاج 

واٟمٕمٙم٤مؾم٤مت قَمغَم اًمقوع اًمراهـ واًمقوع اعمًت٘مٌكم وسمف يتٌلم أن ا اًمٕم٘مٞمدة أُمر ُمّمػمي وًمٞم٧ًم 

 أُمرًا اظمتٞم٤مري٤ًم أو ٟمدسمٞم٤ًم.

غ أن فػاضؿة ًٌت ًتؼٌؾ افدكقا وهل افرج  وهذا ما ي ٓية يف م عة وما يؾحؼفا ـم رجعات مـ افق

ًاب تؽقن عامل افؼقامة، وظـد احل حؼةـ  صاع افقفا مجقع  وظقاملٓ  هقال وـت آمرة وكاهقة وهق يقم ٕا

 ادالئؽة.

ؾتٌغ ثؿة مؾؽفا فألمر ومؼامفا وفقس ذفؽ آ اكؽشاف دا ـاكت ظؾقف مـ وٓية يف دار  

وؾة فـا، ؾنن وٓيات ادعصقمغ إربعة افدكقا وما ؿٌؾ ذفؽ مـ ظقامل وإن مل تؽـ ُّمًقشة ومعر
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 هل ذات مراتب ورتب متًؾًؾة يؼقم ـؾ مـفؿ بافقٓية ظؿـ ؿٌؾف ممـ يػقؿف رتٌة.  ظؼ

  



 

 ولغة الذو إسكاط للحجية الطابطة اخلامشة: لغة الفطائل تزمجاىَا احلجية

ّؾ فغة مـ  ثؿة مقازاة وُّماذاة بغ فغة افعؼؾ افعؿع وفغة افعؼؾ افـظري، أيّ *  ـُ

 فغات افعؼؾ افعؿع هلا ما يقازهيا يِف فغة افعؼؾ افـظري.

ًمٚمقطمل ُمٜم٤مه٩م وـمرق ًمٌٞم٤من اًمٕم٘م٤مئد، وإطمدى شمٚمؽ اعمٜم٤مه٩م ُم٤م يٕمرف سمٚمٖم٦م اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم أو 

ًمٖم٦م اًمٗمْم٤مئؾ واعمديح وذم ىم٤ٌمهل٤م ًمٖم٦م اًمذم، وَم٢من ا اًمٗمْم٤مئؾ اًم اتِل شمٜم٥ًم ذِم ًم٤ًمن اًمقطمل ٕهؾ 

 ٕمٜمل إؾمٜم٤مد احلجٞم٦م هلؿ، سَمٞمْٜمََم اًمذم ذِم ًمٖم٦م اًمٕم٘م٤مئد يٕمٜمل قمدم احلجٞم٦م.اعم٘م٤مُم٤مت اًمٕم٘م٤مئدي٦م شم

ِّل يَمَم ذِم ؾمقرة اًمتحريؿ  وم٤معمقاـمـ اًم٘مرآٟمٞم٦م اًم اتِل يذم ومٞمٝم٤م اًمُ٘مرآن أومٕم٤مل سَمْٕمض زوضم٤مت اًْمٜم ٌا

ـْ اهلل. ِّل ًمًـ طمج٦م ُِم ـْ اًمُ٘مرآن ُمٗم٤مده٤م أن ا زوضم٤مت اًْمٜم ٌا  متثؾ إؿم٤مرة ُِم

ًَمٞمَْس قَمغَم ـ  سمٛمدح إهلل ٟم٤مُمقد  قاـمـ اًم اتِل ُمدح اًمُ٘مرآن ومٞمٝم٤م أهؾ اًمٌٞم٧مسَمٞمْٜمََم شمِمػم اعم 

 . إمم إصم٤ٌمت احلجٞم٦م هلؿـ  ُُمْ٘مت٣ََم اًمٕم٤مدة واًمٕمرف

ومثٛم٦م ُمقازاة وحم٤مذاة سملم ًمٖم٦م اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم وًمٖم٦م اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري، أّي يُمّؾ ًمٖم٦م ُمـ ًمٖم٤مت 

 اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم هل٤م ُم٤م يقازهي٤م ذِم ًمٖم٦م اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري.
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اعمخّمقصلم ىَمْد ُمدطمٝمؿ اًمُ٘مرآن   قَمغَم أن ا أهؾ اًمٌٞم٧م ايمتٕمقن ىَمْد أمجع اعمًٚمٛمقنوَ 

اًمٙمريؿ سم٠موص٤مف ظم٤مّص٦م يَمَم ذِم ؾمقرة اًمدهر وؾمقرة احلنم وؾمقر ُأظمر قمديدة، وسملم ا ومْم٤مئٚمٝمؿ 

ـْ ًمٖم٤مت اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم هل٤م ُم٤م يقازهي٤م ذِم ًمٖم٦م اًمٕم٘م ؾ اًمٜمٔمري، قِمٜمَْد اهلل ويمراُمتٝمؿ ًمديف، َوَهِذِه اًمٚمٖم٦م ُِم

 .  َوُهَق صمٌقت احلجٞم٦م وآصٓمٗم٤مء ووضمقب اًمٓم٤مقم٦م هلؿ

 وبعٌارة ُأخرى: 

ة ًمٌٞم٤من ُم٤م ٕهؾ اًمٌٞم٧م ـْ ُم٘م٤مم ومٛمّرة ىَم٤مَل شمٕم٤ممم:   ؾمٚمؽ اًمُ٘مرآن اًمٙمريؿ ُم٤ًمًمؽ قِمد ا ُِم

 ََْمِر ِمـُْؽؿْ أ ْٕ ُشقَل َوُأْويِل ا ة ؾمٚمؽ ًمٖم٦م ُأظمرى،(6)ضِقُعقا اَّلَل َوَأضِقُعقا افرَّ  وَمَ٘م٤مَل ُم٤مدطم٤ًم ًمٚمٜمٌل ، َوَُمر ا

 : ٰ ْجَس : ، َوىَم٤مَل ُم٤مدطم٤ًم ٕهؾ اًمٌٞم٧م(2)ُثؿَّ َدَكا َؾتََدػَّ إّكَم ُيريُد اَّلُل فِقُْذِهَب َظـُْؽُؿ افره

ْؿ َتطِْفراً  ـُ َر  .(4)أْهَؾ افٌَقِْت وُيطَفه

ـْ اخل٤مًمؼ إززم وسمٛم قازيـ إهلٞم٦م إْذ ٓ ُمٕمٜمك هلذه احلٗم٤موة َوَذًمَِؽ اًمتٙمريؿ وشمٚمؽ اًمقضم٤مه٦م ُِم

 هَمػْم سمنمي٦م إ ٓا إؾمٜم٤مد احلجٞم٦م وآصٓمٗم٤مء ووضمقب اًمٓم٤مقم٦م ووضمقب اًمقٓي٦م.

ـْ صمّؿ ومال ومرق سملم اعمًٚمٙملم واًمٚمٖمتلم اًم٘مرآٟمٞمتلم إ ٓا أن ا إومم  ًمٖم٦م ًمٚمٕم٘مؾ  شأضقعقا»َوُِم

 ًمٖم٦م ًمٚمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم. شاددح»اًمٜمٔمري، واًمث٤مٟمٞم٦م 

ًمٖم٦م طمجٞم٦ّم وًمٞم٧ًم ٟمٔمػم اعمدح واعمديح  ومٚمٖم٦م اًمٙمراُم٦م واًمٗمْم٤مئؾ ذِم ُمٜمٔمقر اًمٕم٘م٤مئد ِهَل 

 اًمِمٕمري.

                                                      

ٔي٦م (1)   .59ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ا

ٔي٦م (2)   .9،  8ؾمقرة اًمٜمجؿ: ا

ٔي٦م (3)   .33ؾمقرة إطمزاب: ا
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َد اعمرة سَمْٕمَد إوٕضمؾ أن ا يٜمٌّف اًمُ٘مرآن اًمٙمريؿ اًمٌنم قَمغَم ُمٗم٤مدات ًمٖم قَمغَم أٟم اُف ًَمٞمَْس  ظمرى٤مشمف َأيم ا

سمِمٕمر ؿم٤مقمر، َوإٟم ام ُهَق ٟمقر يم٤مؿمػ ًمٚمح٘م٤مئؼ اًمٙمقٟمٞم٦م، وم٢مذا ُم٤م اقمؽمف اًمٌنم سم٠من ا اًمُ٘مرآن اًمٙمريؿ 

ِّل ا ـْ  أطمداً  ينميم٤م َومَلْ  ظم٤مّص٦م سمٗمْم٤مئؾ  اًمٌٞم٧م أهؾ ُمدطم٤م ىَمدْ   ٕيمرمَواًْمٜم ٌا ٦م َهِذهِ  ُِم  ذِم  إُُم ا

ـْ  ومْمٞمٚم٦م  شمذيمػم اًمٗمْم٤مئؾ سمتٚمؽ اًمتخّمٞمص وَمَٝمَذا سمخّمقصٝمؿ، ظمّّمقا سَمْؾ  اًمٗمْم٤مئؾ شمٚمؽ ُِم

 ٦م واًمقاىمٕمٞم٦م، َومَلْ يٛمدطمٝمؿ ًمٞمؽُمٟمؿ سمتٚمؽ اعمدائح ويداقم٥م هب٤م اخلٞم٤مل.اًمث٤مسمت سم٤محل٘م٤مئؼ

ن ا اًمُ٘مرآن اًمٙمريؿ  سُمد ا أْن ي١مظمذ ُم٤م َُمر ا دًمٞمالً وسمره٤مٟم٤ًم قمٔمٞمًم قَمغَم طمجٞم٦م اًمزهراءوًمذًمؽ ٓ  ِٕ

ِّل ميّمز قَمغَم ظمّمقص ُمديح اًمٌْمٕم٦م، سمٞمٜمذِم ُمقاـمـ قمديدة ر  وُمقارد ُمقاـمـ ذِم  ’ ذم زوضم٤مت اًْمٜم ٌا

 يدة.قمد

ـْ ؿم٠من وم٤مـمٛم٦م ـْ ضم٤مٟم٥م ُيٕمكم ُِم ـْ ضم٤مٟم٥م ي١مٟم٥ِّم ويٕم٤مشم٥م و  وَمِٛم يذم سمخّمقصٝم٤م، َوُِم

ِّل  ـْ  واعمٖمزى ، زوضم٤مت اًْمٜم ٌا ـْ   اًمزهراء طمجٞم٦ّم قَمغَم  اعمًٚمٛملم وشمٗمٝمٞمؿ شمٜمٌٞمف َذًمَِؽ  ُِم  ضمٝم٦م ُِم

ـْ  زوضم٤مشمف طمجٞم٦م قمدم َوقَمغَم   .ُأظمرى ضمٝم٦م ُِم

ـْ  ـْ ًمٖم٤مت احلجٞم٦م وآصٓمٗم٤مء، واًمذم ًمٖم٦م ُِم ـْ أن ا اعمديح ًمٖم٦م ُِم َوَهَذا ُهَق ُمٕمٜمك ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ُِم

 ًمٖم٤مت إؾم٘م٤مط احلجٞم٦م وآصٓمٗم٤مء.

ـْ ُمٗم٤مد  َوقَمغَم وضمف قم٤مم يٜمٌٖمل أْن ٓ ٟمٖمٗمؾ وٟمحـ ٟمتتٌع ُمٜمٔمقُم٦م ُمٕم٤مرف اًمُ٘مرآن واًمقطمل قَم

 ًمٖم٦م اعمدح وًمٖم٦م اًمذم.

ـْ َهَذا اًم٘مٌٞمؾ وصػ اًمُ٘مرآن عمقؾمك وقمٞمًك إِْذ َؿافَْت : شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم سم٤مًمقضمٞمف  َوُِم

ِك بَِؽؾَِؿٍة ِمـْفُ  ُ ْكقَا َوأِخَرةِ  اداَْلئَِؽُة َيا َمْرَيُؿ إِنَّ اَّللَ ُيٌَؼه ـُ َمْرَيَؿ َوِجقفًا يِف افدُّ ك اْب ًَ قُح ِظق
ًِ اْشُؿُف اْدَ
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بِغَ  ـْ ادَُْؼرَّ  . (6)َوِم

اَن وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـَ َّا َؿافُقا َو َأُه اَّلُل مِم ـَ آَذْوا ُمقَشك َؾَزَّ افَِّذي ـَ ـَ آَمـُقا ٓ َتُؽقُكقا  َا افَِّذي َيا َأهيُّ

 . (2)ِظـَْد اَّللَِّ َوِجقفاً 

ـْ ٟمٕم٧م اًمقضمٞمف ُهَق حم٤مسم٤مة رطمؿ أو ىمراسم٦م، إْذ ًَمٞمَْس سملم اهلل   إْذ ٓ حيتٛمؾ اعمًٚمؿ أن ا اعمُراد ُِم

زان وشَمَٕم٤ممَم وسملم أطمد صٚم٦م رطمؿ وىمراسم٦م، يَمَم ٓ حيتٛمؾ ُمًٚمؿ أن ا وزان شمقصٞمػ اًمُ٘مرآن ُهَق 

ـْ اًمتقصٞمػ ا  عمٓم٤مسمؼ.اًمتقصٞمػ اًمِمٕمري، إْذ ًَمٞمَْس قِمٜمَْد اهلل شَمَٕم٤ممَم قمجز قَم

ـْ اعمديح سم٤مًمقضم٤مه٦م واًمقضمٞمف ُهَق آصٓمٗم٤مء. ـْ صمّؿ وَم٤معمُراد ُِم  َوُِم

 سمخّمقصٝمؿ ُمٙمّرُملم وممدوطملم  َوقَمغَم َهَذا إؾم٤مس إَذا شمٌّده ًمديٜم٤م أن ا أهؾ اًمٌٞم٧م

ذِم ُمٜمٓمؼ اًمقطمل )اخلّمقصٞم٦م شمٕمٜمل ٓ ٕضمؾ ذـمٞم٦م قمٛمؾ أو صٗم٦م ُمٗمروغ قمٜمٝم٤م ومٞمٝمؿ سَمْؾ ُهْؿ 

 وَمُٝمْؿ طمٞمٜمئذ ُمّمٓمٗمقن ذاشم٤ًم. ُمٙمرُمقن(سمِمخّمٝمؿ اًمِمخٞمص 

ـْ ُمديح اهلل عمريؿ سم٤مًمٓمٝم٤مرة،  ب دًٓم٦م ًمٖم٦م اعمديح قَمغَم احلجٞم٦م سمم َوَرَد ذِم اًمُ٘مرآن ُِم وًمٜم٤م أن ا ٟم٘مرِّ

ةٌ َوىَمْد ضم٤مء قَمغَم ًم٤ًمن اًمقطمل ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم  اَن يِف َؿَصِصِفْؿ ِظْزَ ـَ  .(4)فََؼْد 

صم٧م سمف أي٤مت ـْ أقمٔمؿ ىمّمص اًمُ٘مرآن ُم٤م طمد ا ـْ شم٠مريخ ُمريؿ: ًمذا ومٗمل ُمريؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم  َوُِم ُِم

د َرؾُمُقل اهلل ـْ ُمريؿ ُمٕمؼمًا: وًمذا ضم ًا  وم٠مؿم٤مر أي٦م قمؼمة، واًمٕمؼمة شمٕمٜمل اًمٕمٌقر، أّي ظمذوا ُِم

ـْ  اًمٕمٌقر سميورة ًمٚمٛمًٚمٛملم  أٟم افُ  طَمٞم٨ُْم  سمٛمريؿ ُمريؿ وصٗم٧م ُم٤م إَذا أّي  اًمٙمؼمى، ُمريؿ إمم ُمريؿ ُِم

                                                      

ٔي٦م (1)   .45ؾمقرة آل قمٛمران: ا

ٔي٦م (2)   .69ؾمقرة إطمزاب: ا

ٔي٦م (3)   .111ؾمقرة يقؾمػ: ا
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ـْ  ُمتٌتٚم٦م ـم٤مهرة ُمريؿ يم٤مٟم٧م وم٢مذا قل،واًمٌت اًمٓم٤مهرة سمٛمٕمٜمك ُم٠مظمقذ قمٚمؿ اؾمؿ ـْ ِهَل أـمٝمر ُِم ومثٛم٦م َُم

 وسمٜمّص اًمُ٘مرآن.  َوِهَل وم٤مـمٛم٦م ُمريؿ،

 وُم٤م َُمر ا يًؽمقمل اًمت٤ًمؤل وَمُٞمَ٘م٤مل: 

ؾمٚمٛمٜم٤م أن ا ًمٖم٦م اًمٗمْم٤مئؾ واعمٜم٤مىم٥م َذاَت سُمٕمد شمنميٕمل وقم٘م٤مئدي وىم٤مٟمقِن وأن ا اًم٘مراءات 

 قمديدة ذِم ُمٜمٓمؼ اًمُ٘مرآن.

١مال: مل اقمتٛمده٤م  ًُّ ـْ وصٗمٝمؿ  واًم ـْ احلّجٞم٦ّم سمٚمٖم٦م ُمٜم٤مىمٌٞم٦م سمدًٓ قَم اًمُ٘مرآن اًمٙمريؿ ومٕمؼم ا قَم

ة وواوح٦م؟  سم٤محلّجٞم٦م سمٚمٖم٦م ُُم٤ٌَمَذَ

ـْ ىمٌؾ   إن ا أطمد أهار َذًمَِؽ ُهَق وىم٤مي٦م ُم٘م٤مُم٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م  ـْ اًمٓمٛمس واًمتٖمٞمٞم٥م ُِم قَم

ٖم٦م قم٘م٤مئدي٦م أقمدائٝمؿ وظمّمقُمٝمؿ، إْذ ًمق سُمٞمّٜم٧م شمٚمؽ احل٘م٤مئؼ وُأسمرزت سمٚمٖم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م سوم٦م أو سمٚم

واوح٦م وم٢مٟمف ٓ يًتٌٕمد أْن متتد يد اًمتحريػ وأىمالم اًمٓمٛمس ًمتٚمؽ اًمٗمْم٤مئؾ واعمٜم٤مىم٥م، إْذ 

ـْ آؾمتت٤مر واخلٗم٤مء  ٤مد أيمثر، سَمٞمْٜمََم ًمٖم٦م اًمٗمْم٤مئؾ ومٞمٝم٤م ٟمقع ُِم ًّ ًمٍماطمتٝم٤م يتحًس ُمٜمٝم٤م اخلّمقم واحل

ـْ احلجٞم٦م، وأهؾ اًمتٕم٘مؾ وطمدهؿ يدريمقن أن اًمٚمٖم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م  واًمٚمٖم٦م اًمٕم٘م٤مئدي٦م ِهَل ذِم اإلومّم٤مح قَم

 ًم٥م وًم٤ٌمب ًمٖم٦م اعمديح واًمٗمْم٤مئؾ وًمٞم٧ًم ِهَل اًمًٓمح اًمٔم٤مهر ومٞمٝم٤م.

 

 

 

 



 

 



 

 

 

  لغة الكزآٌ والزيارات الطابطة الشادسة:

ـْ أحؽؿ ُّمؽَمت أدفة  ـْ أظظؿ مصادر ادعارف، َوِم إنَّ إدظقة وافزيارات ِم

 ادعارف. 

ٞمْخ اعمجٚمز إب إمم أن ا درضم٤مت ـْ أهؾ  أؿم٤مر اًمِم ا اعمٕمروم٦م اعمحٙمٞم٦م سم٤مًمٜمّمقص اًمقاردة قَم

ـْ ؾم٤مئر   اًمٌٞم٧م ُمتٗم٤موشم٦م، وم٤معمٕم٤مرف اعمقدقم٦م ذِم إدقمٞم٦م واًمزي٤مرات َيتٚمػ ُمًتقاه٤م قَم

 رواي٤مهتؿ. 

 ومم ُهَق اًمن ذِم َذًمَِؽ؟

ـْ ؿم٠من ووزان اخلٓم٤مب َُمَع اهلل أْن  هه أن اعمخ٤مـم٥م ذم إدقمٞم٦م اًمنميٗم٦م ُهَق اهلل، َوُِم

 اًم٦م ذِم اعمٕمٜمك واًمٌالهم٦م قمٚمًم ورُمزًا.يّمٕمد ويرشم٘مل ضمز

ـْ ؿم٠من، ووزان اخلٓم٤مب  واعمخ٤مـم٥م ذِم اًمزي٤مرة ُهَق اعمٕمّمقم ٓ قمٛمقم اًمٜم٤مس، َوُِم

ـْ ؾم٤مئر اًمرواي٤مت.  ًمٚمٛمٕمّمقم أْن يتٛمٞمز ذِم قمٚمق اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف وذم اًمٌالهم٦م وضمزاًم٦م اًمٙمالم قَم

ـْ سمّمػمة وومٓمٜم٦م سمٚم ـْ وم٤مئدة يٜمؿ قَم ـْ أهؾ وُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف اعمجٚمز ُِم ٖم٤مت اًمٙمالم اًمّم٤مدر قَم

اًمٌٞم٧م، إْذ ُمٗم٤مده أن ا ضمّؾ إْن مَلْ يٙمـ يُمّؾ اًمٕم٘م٤مئد اعمٌٞمّٜم٦م ذِم إدقمٞم٦م واًمزي٤مرات ٓ حتتٛمؾ اًمت٘مٞم٦ّم، وَم٢من ا 

ـْ ُم٠ًمًم٦م وم٘مٝمٞم٦م أو قم٘مٞمدي٦م وَم٢مٟم اُف ىَمْد يقاري ذِم اجلقاب ومال يٌلم احلَّؼ  ـْ ؾم٤مئؾ قَم اإلُم٤مم إَذا ُم٤م ؾمئؾ ُِم
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ـْ ذاؾم٦م  سمِمٙمؾ سيح، أو ىَمدْ  يٕمّرض ٕضمؾ أن ا اعم٘م٤مم ي٘متيض اًمت٘مٞم٦م، ومػمقمك وحيٗمظ اعم١ُْمُِمٜملِم قَم

قم٤مء أو ذِم اًمزي٤مرات  اًمٔم٤معملم سم٤مًمتٕمريض ذِم اجلقاب أو سم٢مظمٗم٤مء احل٘مٞم٘م٦م ومٞمف، إ ٓا أن ا اعم٘م٤مم ذِم اًمدُّ

 خمتٚمػ مت٤مُم٤م.

قم٤مء حمٗمؾ ل سمتٕمٌػم دىمٞمؼ وم٘م٤مل: إن ا حمٗمؾ اًمدُّ ظم٤مص سملم اعمٕمّمقم  َوىَمْد قمؼم ا اعمجٚمز إو ا

واهلل، يَمَم أن ا اعمخ٤مـم٥م ذِم اًمزي٤مرات ُهَق اعمٕمّمقم، واًمٚمٖم٦م ذِم اخلٓم٤مسملم وإْن يم٤مٟم٧م ُمِمّٗمرة ًمٙمٜمّٝم٤م 

 ُمِمتٛمٚم٦م قَمغَم طم٘م٤مئؼ قم٤مًمٞم٦م وسمٓمقن ظمٗمٞم٦م.

ـْ أطمٙمؿ حمٙممت  ـْ أقمٔمؿ ُمّم٤مدر اعمٕم٤مرف، َوُِم وسمذًمؽ يتٌلم أن ا إدقمٞم٦م واًمزي٤مرات ُِم

 أدًم٦م اعمٕم٤مرف.

ـْ ُمٜمٔمقُم٦م ُمٕم٤مدٓت يتٚمق ومٚمق ٓطمٔمٜم٤م ُم ثال دقم٤مء اًمٜمدسم٦م سمٌمء ُمـ اًمت٠مُمؾ ٕدريمٜم٤م ُم٤م ومٞمف ُِم

ـْ اًمتٗمٓمـ هل٤م اعمٗمنون واًمٕمروم٤مء واعمتٙمٚمٛمقن إ ٓا  سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم ذِم قمٚمؿ اعمٕم٤مرف واًمٕم٘م٤مئد يٕمجز قَم

 . سم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م سمٜمّمقصٝمؿ ويمالُمٝمؿ

ـْ  ـْ   لماعمٕمّمقُم وُمـ ؾمديد اًم٘مقل اإلقمت٘م٤مد سم٠من ا اًمزي٤مرة اًمقاطمدة ٕي ُِم قم٤ٌمرة قَم

 دورة عمٜمٔمقُم٦م قم٘م٤مئدي٦م. 

ـْ أراد إدراك وومٝمؿ ُمٜمٔمقُم٦م قم٘م٤مئدي٦م  َوىَمْد ىم٤مل يم٤ٌمر قمٚممء اإلُم٤مُمٞم٦م ضمٞماًل سَمْٕمَد ضمٞمؾ أن َُم

 يم٤مُمٚم٦م ومٕمٚمٞمف سمًؼم زي٤مراهتؿ، يمزي٤مرة قم٤مؿمقراء وزي٤مرة وارث وزي٤مرة أُملم اهلل.

ـْ اعم١ُْمُِمٜملِم اعمتٕمٚمٛملم قَمغَم  ـْ أهؾ اًمٗمْمؾ ومم٤م ي١مؾمػ ًَمُف أن ا اًمٙمثػم ُِم  ؾمٌٞمؾ ٟمج٤مة، سَمْؾ يمثػم ُِم

ـْ اعمّم٤مدر إم اًم اتِل ُيًت٘مك ُمٜمٝم٤م ُمٜمٔمقُم٦م اًمٕم٘م٤مئد اإليمٟمٞم٦م، إْذ رسمم  واًمٗمْمٞمٚم٦م ذِم همٗمٚم٦م وؾم٤ٌمت قَم

ـْ يمت٤مب سم٤مب احل٤مدي قمنم  ـْ أهؾ اًمٗمْمؾ أن ا سم٢مُمٙم٤مٟمف أْن ي٘متٜمص قم٘م٤مئد اًمديـ ُِم يتقّهؿ يمثػم ُِم
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ـْ يمت٤مب اًمتجري ـْ أّي يمت٤مب آظمر أًم اٗمف ومحقل ًمٚمٕمالُم٦م احلكم أو ُِم د ًمٚمخقاضم٦م وذح اًمٕمالُم٦م أو ُِم

وإن ىمّدُمقا ظمدُم٤مت ضمٚمٞمٚم٦م ذِم َهَذا  -َوُهْؿ ؿمٙمر اهلل ؾمٕمٞمٝمؿ وىمدس اهلل أهارهؿ  -اًمُٕمَٚمَمء

ـْ اًمقطمل قَمغَم ىمدر اًمًٕم٦م واًمٓم٤مىم٦م اًمٌنمي٦م.   اعمج٤مل إ ٓا أٟم اف ٓ ي٘م٤ميس سمم يٛمٙمـ أْن يٖمؽمف ُِم

ر قَمغَم ُمّمدر أو ُمّمدريـ مم٤م أًم اٗمف أهؾ اًمٕمٚمؿ ٓ ري٥م أٟم اُف وًمذا وم٤مًمٕمٙمقف وآىمتّم٤م

ـْ طم٘م٤مئؼ قم٤مًمٞم٦م يت٘مّقم هب٤م اإليمن.  يقضم٥م اًمٖمٗمٚم٦م واًمٌٕمد قَم

 واًمن ذِم َذًمَِؽ أن ا ُم٤م يمتٌف ومحقل اًمُٕمَٚمَمء مَلْ يًتققم٥م سمٜم٤مء مت٤مم اعمٜمٔمقُم٦م اًمٕم٘مٞمدي٦م. 

ٞمْخ ا ُدوق، سَمْؾ يمؾ ُم٤م أٟمتجتف سَم٘مٞم ا٦م وًمذا وَمُٙمّؾ ؾمٚمًٚم٦م يمت٥م اًمٕم٘م٤مئد اًم اتِل أًمٗمٝم٤م اًمِم ا ًمّم ا

إىمالم اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذِم ـمٌ٘م٦م واطمدة وذِم ىمرن واطمد ٓ يٛمٙمـ أْن شمًتقذم جمٛمقع ُمٜمٔمقُم٦م قم٘م٤مئد 

ـْ ضمٞمٚملم سَمْؾ جمٛمققم٦م أضمٞم٤مل ُمـ  اإلُم٤مُمٞم٦م، سَمْؾ أن ا ُمٜمٔمقُم٦م اًمٕم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ٓ شمًتقرم ُِم

 ٤م َهَذا.إمم يقُمٜم  قمٚممء اإلُم٤مُمٞم٦م ُُمٜمُْذ قمٝمد إئٛم٦م

ـْ أيـ شمًت٘مك احل٘مٞم٘م٦م اعمٕمرومٞم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م عمذه٥م اإلُم٤مُمٞم٦م؟  وطمٞمٜمئٍذ ومِٛم

ـْ جمٛمقع قمٚممء اإلُم٤مُمٞم٦م، سَمْؾ إن ا ؾمػمة أشم٤ٌمع   إن ا اًمًٌٞمؾ إمم َذًمَِؽ هق سم٤مٕظمذ سمم صدر قَم

ُُمْم٤موم٤ًم ًمٕمٚممء اإلُم٤مُمٞم٦م، أّي جمٛمقع ؾمػمهتؿ قمؼم إضمٞم٤مل اعمختٚمٗم٦م يٛمثؾ ضمنًا   أهؾ اًمٌٞم٧م

 . سمٞمٜمٜم٤م وسملم أهؾ اًمٌٞم٧م واصالً 

ـْ قمرف أن ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ِهَل سمحر ـمٛمٓم٤مم ُيدرك أن ا َذًمَِؽ اًمٌحر ٓ   وم٢من ا َُم

 يٛمٙمـ أْن يٖمرومف قم٤ممل أو اصمٜم٤من أو ضمٞمؾ أو أضمٞم٤مل.

َوىَمْد ذيمرٟم٤م ذِم قمٚمؿ اًمرضم٤مل صمٛمرة ًمٚمح٘مٞم٘م٦م أٟمٗم٦م، َوِهَل أٟم اُف ٓ يٛمٙمـ أْن جيٕمؾ اًم٘مٞمؿ قَمغَم  

 ؿمخّمٞم٦م واطمدة أؾمٛمٝم٤م اًمٜمج٤مر أو ؿمخّمٞم٤مت ُمتٕمّددة.  شمراث أهؾ اًمٌٞم٧م
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ـْ يتٌع َذًمَِؽ اعمٜمٝم٩م اخل٤مـمئ ذِم قمٚمؿ اًمرضم٤مل وَمَ٘مْد ؾمٚمؽ ُمٜمٝمج٤ًم ُمٜمٙمقؾم٤ًم يْمّٞمع قَمَٚمٞمِْف   َوُِم

ـْ طم٘م٤مئؼ ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م  . يمثػمًا ُِم

واعمٜمٝم٩م اًمّمحٞمح ُهَق أن ا يُمّؾ جمٛمقع قمٚممء اإلُم٤مُمٞم٦م ُم٠مُمقٟمقن قَمغَم شمراث ُمذه٥م أهؾ 

، َوًَمٞمَْس ٕطمد سمخّمقصف أو مج٤مقم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م أّي صٗم٦م وص٤مي٦م ذم أْن شمٙمقن ُهل اجلن  ٌٞم٧ماًم

 . اًمقطمٞمد اًمقاصؾ سمٞمٜمٜم٤م وسملم شمراث أهؾ اًمٌٞم٧م

ـْ اعمٜمٌّٝم٤مت قَمغَم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ىم٤مقمدة اإلمج٤مع، طَمٞم٨ُْم ُيَ٘م٤مل )أمجٕم٧م اًمٕمّم٤مسم٦م قَمغَم  َوُِم

٦م دور: وًمذا ٓ يٛمٙمـ سمح٤مل أْن ٟمِمٓم٥م شمّمحٞمح ُم٤م يّمّح قمٜمٝمؿ(، ومٞمتٌلّم هب٤م أن ا ًم٘مقل اجلمقم

ىم٤مقمدة اإلمج٤مع ذِم اًمرضم٤مل ًمٞمٙمقن اًمٌديؾ آيمتٗم٤مء سم٘مقل اًمٜمج٤مر ُمثال، َوإٟم ام اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل أْن 

 . يٙمقن ًمُِٙمؾِّ ُمِم٤مريم٦م ذِم إيّم٤مًمٜم٤م ًمؽماث أهؾ اًمٌٞم٧م

٘متلم وىمد ذيمرٟم٤م ذِم اإلمج٤مع ذِم قمٚمؿ إصقل أٟمف ٓ يٛمٙمـ آىمتّم٤مر ومٞمف قَمغَم ـمٌ٘م٦م أو ـمٌ

 َوإ ٓا ٓ يٙمقن إمج٤مقم٤ًم.

ـْ اًمّمحٞمح أْن ي٠ميت أطمدهؿ ومٞم٘مقل مَلْ أضمد ذِم يمت٥م قمٚمؿ اًمٙمالم  َوقَمغَم وقء ُم٤م َُمر ا وَمَٚمٞمَْس ُِم

ِّل   ذيمرًا عم٘م٤مُم٤مت وم٤مـمٛم٦م  وإئٛم٦م اإلُم٤مُم٦م وُم٘م٤مُم٤مت واًمٜمٌقة  َوإٟم ام ذيمرت ُم٘م٤مُم٤مت اًْمٜم ٌا

 ومح٥ًم..

ٜم٦َم ىمٌؾ شم٠مًمٞمٗم٤مت اًمٌنم، إْذ ٓ يِمؽ أن ا  وم٢مٟم٤م ٟم٘مقل: إن ا ُمّمدر ُمٕم٤مرومٜم٤م ُهَق اًمٙمت٤مب َواًم ًا

ل، وٟمّمقص اًمُ٘مرآن ذِم ُم٘م٤مُم٤مت وم٤مـمٛم٦م ـْ يمت٥م اًمٌنم َوأٟم اُف اعمّمدر إو ا  يمت٤مب اهلل أقمٔمؿ ُِم

ـْ اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل يَمَم َُمر ا سمٜم٤م ٓؾمتٚمٝم٤مم  ًٓ، وصم٤مٟمٞم٤ًم ًَمٞمَْس ُِم قمديدة َوَذاَت ُمٖم٤مزي قمٔمٞمٛم٦م َهَذا أو ا

ت٤مب أو يمت٤مسملم، سَمْؾ اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل يًقىمٜم٤م عمراضمٕم٦م يمت٥م يُمّؾ قمٚممء ُمٜمٔمقُم٦م اعمٕم٤مرف دراؾم٦م يم
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٤م   اإلُم٤مُمٞم٦م َواًم اتِل ُمٜمٝم٤م يمت٥م اعمحدصملم اعمختّّم٦م سم٤مًمٕم٘م٤مئد َوومٞمٝم٤م ىَمْد أصمٌت٧م ُمقىمٕمٞم٦م وم٤مـمٛم٦م سم٠مهن ا

ـْ اًمٕم٘م٤مئد إؾم٤مؾمٞم٦م ذِم ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م ، إْذ إن ا ُم٘م٤مُم٤مت وًمٞم٦م إُمر، َوُهَق ُم٘م٤مم يٕمّد ُِم

 ٓ شم٘متٍم قَمغَم ُم٘م٤مُمل اًمٜمٌقة واإلُم٤مُم٦م.   اعمٕمّمقُملم

ـْ ُم٘م٤مُم٤مت وم٤مـمٛم٦م ـْ ي٠ًمل قَم ـْ اًمٖمرائ٥م أْن شمًتِمٝمد ًمِـَٛم سمٜمّمقص ىمرآٟمٞم٦م ذِم ومْمٚمٝم٤م   َوُِم

ـْ ذيمر ُم٘م٤مم ًمٗم٤مـمٛم٦م ـْ أن ا ُم٘م٤مم اًمٕم٘م٤مئد   ومػمّد ُمًتِمٙمال سمخٚمق يمت٤مب اعمتٙمٚمؿ اًمٗمالِن قَم هم٤مومالً قَم

ـْ اعمجٛم ع قَمَٚمٞمِْف قمدم ضمقاز اًمت٘مٚمٞمد ذِم اًمٕم٘م٤مئد وأن ا اًمتٕمٚمؿ ُم٘م٤مم حت٘مٞمؼ ٓ ُم٘م٤مم شم٘مٚمٞمد، َوُِم

 واًمتح٘مٞمؼ واًمٌح٨م واًمتٜم٘مٞم٥م ُهَق اعمؼمئ ًمٚمذُم٦م.

ًمٞم٧ًم طمٙمرًا قَمغَم ُمنمب واطمد، سَمْؾ   وسميس ىم٤مـمع ٟم٘مقل إن ا ُمٕم٤مرف أهؾ اًمٌٞم٧م

ـْ اعمِم٤مرب سمٛمجٛمققمٝم٤م ِهَل اعمقصٚم٦م ًمٚمٛمٜمٔمقُم٦م  ًت٘مٞمٝم٤م ُِم يمت٥م  اًمٕم٘م٤مئدي٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م، وسم٤مًمت٤مزم جي٥م أْن ٟم

ـْ حمدصملم  وأصقًمٞملم وُمٗمنيـ وُمتٙمٚمٛملم وومالؾمٗم٦م وقمروم٤مء. جمٛمقع اعمِم٤مرب ُِم

ـْ اخلٓم٠م أْن أشمٕمّرف قَمغَم ُم٘م٤مُم٤مت اًمزهراء ـْ   وذم َهَذا اًمًٞم٤مق ُِم أو قمغم ُمّمحٗمٝم٤م ُِم

يمت٤مب واطمد، ومال اًمٙم٤مذم ًمقطمده طمقى يمؾ اعمٜمٔمقُم٦م اًمٕم٘مدي٦م،  سَمْؾ وٓ اًمٙمت٥م إرسمٕم٦م متثؾ يُمّؾ 

 . شمراث أهؾ اًمٌٞم٧م

ـْ اًمٗمقائد اًم اتِل يٜمٌٖمل أْن ٓ ٟمٖمٗمؾ قمٜمٝم٤م ِهَل أن ا شمٜم٤مول اًمٕم٘م٤مئد واعمٕم٤مرف ًَمٞمَْس ُم٘مّمقرًا  َوُِم

ـْ رواد اعمدارس واًمتخّمّم٤مت، ومٚمٚمٛمٗمنيـ  قَمغَم اعمتٙمٚمٛملم، وإٟمم شمٜم٤موهل٤م جمٛمققم٦م يمثػمة ُِم

ـْ ؿم٤ميمٚم٦م وًمقن وُمزاج ذِم شمٜم٤مول سمح٨م اعمٕم٤مرف، ٕن اًمتٗمًػم ُمدرؾم٦م ًمٚمٕم٘م٤مئد، واعم٘مّمقد  ُِم

 اعمدرؾم٦م ِهَل اًمِم٤ميمٚم٦م واعمٜمٝمجٞم٦م.

وًمٚمٛمحدصملم ُمٜمٝم٩م وُمدرؾم٦م وٟمٛمط ذِم دراؾم٦م اًمٕم٘م٤مئد ؾمقاًء يَم٤مَن ُمٌٜمك َذًمَِؽ اعمحدث 
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 إظم٤ٌمري٤ًم أو أصقًمٞم٤ًم أو يمالُمٞم٤ًم أو ومٚمًٗمٞم٤ًم، ومٚمٙمؾ حمدث ًمقن وؿم٤ميمٚم٦م إ ٓا أهن٤م شمتٚمقن سمٚمٖم٦م طمديثٞم٦م.

ـْ اًمٜمدوات اًمٕمٚمٛمٞم٦م   اخلالوم٦م طمقل ُم٤م ًمدى ُمدرؾم٦م أهؾ ؾمٜم٦م َوىَمْد ضمرت ُمداوًم٦م ذِم مجٚم٦م ُِم

ـْ اعمٕمت٘مدات اًميوري٦م اعمًٚم اٛم٦م سمح٥ًم يمت٥م اًمتٗمًػم واحلدي٨م قمٜمدهؿ َوىَمْد شمٜمّٙمر هل٤م اعمتٙمٚمٛمقن  ُِم

يـ اًم اتِل أسمداه٤م اًمقطمل اإلهلل ذِم اًمُ٘مرآن  ـْ طم٘م٤مئؼ اًمدِّ ُمٜمٝمؿ، وذم َذًمَِؽ دًٓم٦م قَمغَم أن ا اًمٙمثػم ُِم

ـْ  واعمحدصمقن، اعمٗمنون هل٤م ٌّفشمٜم َوىَمدْ   َوقَمغَم ًم٤ًمن اًمرؾمقل  اعمًٚممت إرؾم٤مل أرؾمٚمقه٤م صمؿّ  َوُِم

 ًمٕمدم ًمدهيؿ، اًمٗمٚمًٗمٞم٦م واعمدرؾم٦م ًمدهيؿ اًمٙمالُمٞم٦م اعمدرؾم٦م يمت٤ّمب مجٚم٦م هل٤م شمٜمّٙمر سَمٞمْٜمََم  واًميوري٤مت

ـْ  اًمقطمل أوم٤موف ُم٤م قَمغَم  واًمٗمالؾمٗم٦م اعمتٙمٚمٛملم إـمالع  ٘م٤مئؼ.وطم ُمٕم٤مرف ُِم

ـْ  وًمذا إَذا ُم٤م أردٟم٤م أْن ٟمحٞمط قمٚممً  سمٛمدرؾم٦م ُمٕمٞمّٜم٦م أو سمٛمذه٥م ُمٕملم أو سمدي٤مٟم٦م ُمٕمٞمّٜم٦م وَمالسُمد ا ُِم

 اإلعم٤مم سم٤معمِم٤مرب اعمختٚمٗم٦م قِمٜمَْد قمٚممئٝم٤م وُمٗمٙمرهي٤م.

ـْ طمٍم   وسمٜم٤مًء قَمغَم ُم٤م ىمّررٟم٤مه ٟمٗمٝمؿ أن ا ُم٤م درج قَمَٚمٞمِْف ًمدى قمٚممء ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ُِم

د شمٜمٔمٞمؿ شم ٌقيٌل ومٜمل حمض َوإ ٓا وم٤مٕصقل إصقل آقمت٘م٤مدي٦م ذِم إصقل اخلٛم٦ًم ُهَق جُمَر ا

ـْ اخلٛم٦ًم، أّي  آقمت٘م٤مدي٦م قِمٜمَْد اًم٘مدُم٤مء ٓ شمٜمحٍم ذِم قمنمة أو قمنميـ أو صمالصملم ومْماًل قَم

ـْ ىمٌؾ اًمٕماّلُم٦م  طمٍمه٤م ذِم اخلٛم٦ًم عمجرد اًمتٕمٚمٞمؿ َواًمؽّمسمٞم٦م اًمٕم٘م٤مئدي٦م، وعمجرد اًمتٌقي٥م اًمٗمٜمل ُِم

 احلكم وهمػمه َوإ ٓا وم٤مٕصقل اًمٕم٘م٤مئدي٦م يمثػمة.

تِل   ٤م يِمٝمد قَمغَم يمثرة أصقل اًمٕم٘م٤مئد ذِم ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧مومم يمثرة اًمٙمت٥م اًم ا

ل ُِمٜمُْف خمّمص  شمٜم٤موًم٧م اًمٕم٘م٤مئد ُمٜمٝم٤م يمت٤مب اهلداي٦م ًمٚمّمدوق اعمِمتٛمؾ قَمغَم ىمًٛملم، واًم٘مًؿ إو ا

ـْ اخلٓم٠م أْن يّمٜمّػ يمت٤مب  اهلداي٦م ًمتٜم٤مول اًمٕم٘م٤مئد سمٚمٖم٦م طمديثٞم٦م، سمٞمٜمم اًم٘مًؿ اًمث ا٤مِِن ُِمٜمُْف ذِم اًمٗم٘مف، َوُِم

 سم٠مٟم اف يمت٤مب ُمتٛمحض ذم اًمٗم٘مف.
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ُدوق َوىَمْد ذطمف اعمٗمٞمد، َوىَمْد يَم٤مَن ُمدارا ًمٚمتدريس  وُمٜمٝم٤م يمت٤مب آقمت٘م٤مدات ًمٚمِمٞمخ اًمّم ا

 قِمٜمَْد قمٚممء اإلُم٤مُمٞم٦م َوإمم يقُمٜم٤م َهَذا.

اهلل ؿمؼم  وُمٜمٝم٤م يمت٤مب أوائؾ اعم٘م٤مٓت ًمٚمِمٞمخ اعمٗمٞمد، وُمٜمٝم٤م يمت٤مب طمؼ اًمٞم٘ملم ًمٚمًٞمد قمٌد

ـْ اًمٕم٘م٤مئد، وممـ يمت٥م ذِم اعمٚمؾ وهمػمه٤م، سَمْؾ ٟم ٗمس يمت٥م اعمٚمؾ واًمٜمحؾ ُمِمتٛمٚم٦م قَمغَم ٟمٛمط آظمر ُِم

ـْ  واًمٜمحؾ ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل إؿمٕمري، ويمذا اًمٜمقسمختل يمت٥م ذِم ومرق اًمِمٞمٕم٦م وذيمر يمثػمًا ُِم

رضوري٤مت اإلُم٤مُمٞم٦م اًم اتِل ٓ أصمر هل٤م ذِم يمت٤مب اًمتجريد وٓ ذح اًمتجريد وٓ ذِم سم٤مب احل٤مدي 

 قمنم.

ـْ ويمذا شمت ٦م ًمٚمِمٞمخ اًمٓمقد يمثػمًا ُِم رضوري٤مت ُمٕمت٘مدات ُمدرؾم٦م أهؾ  ٚمٛمس ذِم يمت٤مب اًمٖمٌٞم

 . اًمٌٞم٧م

ٞمْخ ٟمٗمًف ذِم يمتٌف اًمٕم٘م٤مئدي٦م   ـْ ُمٕم٤ممل آقمت٘م٤مدات اإلُم٤مُمٞم٦م مَلْ يثٌتٝم٤م اًمِم ا سَمْؾ ومٞمف سمٞم٤من ًمٙمثػم ُِم

ـْ اعم٤ٌمِن اًمٕم٘م٤مئدي٦م إصٞمٚم٦م اًمٕمٛمٞم٘م٦م ذيمره٤م  ٞمْخ إظُمرى يمٙمت٤مب آىمتّم٤مد، سَمْؾ يمثػم ُِم اًمِم ا

 اًمٓمقد ذِم شمٗمًػم اًمتٌٞم٤من ومَلْ يذيمره٤م ذِم يمت٥م ُأظمرى.

َوقَمغَم َهَذا إؾم٤مس وم٤مًمذي ي٘متْمٞمف اإلعم٤مم اًمٕمٚمٛمل سم٤مًمٕم٘م٤مئد ُهَق ُمدارؾم٦م خمتٚمػ يمت٥م 

٤م  اعمٕم٤مرف واًمٕم٘م٤مئد سمٛمدارؾمٝم٤م وُمِم٤مرهب٤م اًمٙمثػمة سَمْٕمَد آـمالع قَمغَم اعمّمدريـ إصٚمٞملم َومُهَ

ٜم٦َم اعمٓمٝمر  . سمٞمتف وٕهؾ ة ًمٚمٜمٌلاًمٙمت٤مب َواًم ًا

ـْ خمتٚمػ اعمّم٤مدر ٟمٛمثؾ سمٛم٘م٤مم اعمحدث اًمذي  ـْ سم٤مب اًمت٘مري٥م ًميورة أظمذ اًمٕم٘م٤مئد ُِم َوُِم

ـْ اعم٘م٤مُم٤مت اعمًٚمٛم٦م قِمٜمَْد اعمًٚمٛملم وأٟمف يتٚمق ُم٘م٤مم اًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م، وَمَ٘مْد أصم٧ٌم َهَذا اعم٘م٤مم  ُهَق ُِم

ٜم٦َم، وطَمتّك اًمٌخ٤مري يٕمت٘مد أٟم ا  ـْ اًمّمحٞمح طمٍم اعم٘م٤مُم٤مت يميورة قِمٜمَْد حمدصمل اًم ًا ُف ًَمٞمَْس ُِم
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ِّل، سَمْؾ وراء هذيـ اعم٘م٤مُملم ُم٘م٤مم اعمحدث اعمٕمّمقم.  اًمٕم٘م٤مئدي٦م ذِم اًمرؾمقل وذم اًْمٜم ٌا

ت٦م، ويمذا أصمٌتف اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالِن ذِم ذح اًم٤ٌمري   سَمْؾ أصم٧ٌم َهَذا اعم٘م٤مم ذِم اًمّمح٤مح اًم ًا

ٜم٦َم ذِم طملم أن ا اعم ـْ حمدصمل وُمٗمني اًم ًا تٙمٚمٛملم ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ذم يمتٌٝمؿ جيحدون وهمػمهؿ ُِم

َذًمَِؽ اعم٘م٤مم، هَمػْم أن ا إٟمٙم٤مرهؿ ٓ يٜمٗمل احل٘مٞم٘م٦م وٓ يٕمتؿ قَمَٚمٞمَْٝم٤م، إْذ ٓ يٛمٙمـ أْن ٟمّم٤مدر ُم٤ًمر أهؾ 

ٜم٦َم وٟمختٍمه ذِم يمت٥م اعمتٙمٚمٛملم واحل٤مل أن ا اعمتٙمٚمٛملم قمٜمدهؿ ىَمْد همٗمٚمقا وىمٍّموا واقمتٛمدوا  اًم ًا

ـْ اعم٤ٌمطم٨م سمخال  ف اعمٗمنيـ واعمحدصملم قمٜمدهؿ.قَمغَم يمثػم ُِم

اًمرطم٤مسم٦م واًمًٕم٦م ومٞمٝم٤م، ذِم ُم٘م٤مسمؾ  واًم٤ٌمطم٨م ذِم يمت٥م اًمٙمالم ًمديٜم٤م وًمدى اًمٕم٤مُّم٦م يتٚمٛمس قمدم

 رطم٤مسم٦م وؾمٕم٦م يمت٥م احلدي٨م واًمتٗمًػم.

ف ذِم أومؼ اًمٓمرف   وّه َذًمَِؽ أن ا هّؿ اعمتٙمٚمؿ قم٤مدة ُهَق اجلدل اًمٙمالُمل، واجلدل ي٘مقىمٕمف وحيًٌ

ـْ أْن حي ظمر سمدًٓ ُِم ٤م شمٍمومؽ ٔا يـ أهن ا ّٚمؼ ذِم ؾممء احل٘مٞم٘م٦م سمًٕمتٝم٤م اًمرطم٦ٌم، أّي أن ا آوم٦م اخلّمقُم٦م ذِم اًمدِّ

ظمر: وًمذا َُمَع طمًـ اعمداراة إ ٓا أن ا أطمد آوم٤مهت٤م  ـْ ؾمٕم٦م احل٘مٞم٘م٦م إمم أومؼ وٞمِّؼ جي٤مدل ومٞمف اًمٓمرف ٔا قَم

ٓ يِمٕمر. ـْ طَمٞم٨ُْم  ظمر ُِم ل سم٤مًمٓمرف ٔا و ا ٤م شمٚمّقن اًمٓمرف ٕا  أهن ا

ـْ صمّؿ ٟمج أظمٗم٘مقا إظمٗم٤مىم٤ًم يمٌػمًا طمٞمٜمم مَلْ يٗمرزوا  -ؿمٙمر اهلل ُم٤ًمقمٞمٝمؿ -زم أن ا اعمتٙمٚمٛملمَوُِم

آقمت٘م٤مدي٦م ذِم قمٚمؿ اًمٙمالم وإْن يَم٤مَن مجٚم٦م ُمٜمٝمؿ ذيمروا سَمْٕمض   سمحث٤ًم ُمًت٘ماًل عم٘م٤مُم٤مت وم٤مـمٛم٦م

ـْ سم٤مب آؾمتٓمراد.  ُم٘م٤مُم٤مهت٤م ُِم

ًمريملم سمحث٤ًم اؾمتٓمرادي٤ًم، َوَهَذا َوىَمْد أظمٗم٘مقا ذِم َذًمَِؽ أيْم٤ًم إْذ يمٞمػ يٙمقن اًمٌح٨م ذِم اًمريمـ ا

ُم٤م أوضم٥م اًمٖمٗمٚم٦م واًمقهؿ ًمدى سَمْٕمض اًمٗمْمالء أو رسمم سَمْٕمض إضمٚم٦م، وم٘م٤مًمقا أن ا آقمت٘م٤مد 

ـْ إصقل آقمت٘م٤مدي٦م  سمٛم٘م٤مُم٤مت وم٤مـمٛم٦م ٟمٕمقذ  ـ وقمّمٛمتٝم٤م طم٥ًم يمٚممت اعمتٙمٚمٛملم ًَمٞمَْس ُِم
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ـْ َذًمَِؽ   .ـ سم٤مهلل ُِم

وإْن يم٤مٟمقا ارشمٙم٤مزًا   ذِم شمدويـ وسمٚمقرة ُم٘م٤مُم٤مهت٤م وٟمٕمقد ًمٚمت٠ميمٞمد قمغم أن ا اعمتٙمٚمٛملم ىمٍّموا

 ًمٞمًقا سمٜم٤موملم هل٤م وٓ ُمٜمٙمريـ وٓ ضم٤مطمديـ.

وقمدم قم٘مدهؿ ومّماًل ُمًت٘ماًل ذِم ُم٘م٤مُم٤مهت٤م يٛمثؾ ُمآظمذة طمْم٤مري٦م ديٜمٞم٦م قَمَٚمٞمِْٝمؿ إْذ مَلْ يراقمقا 

٤مُم٦م ٟمٗمس اًم٘مقًم٦ٌم اعمقضمقدة ذِم ُمٜمٔمقُم٦م اًمٙمت٤مب وُمٜمٔمقُم٦م احلدي٨م مم٤م أوضم٥م اًمتِمقيش قِمٜمَْد قم

اعم١ُْمُِمٜملِم ذِم ُم٘م٤مُم٤مهت٤م وُمقىمٕمٞمتٝم٤م رهمؿ أن ا ُمقىمٕمٞمتٝم٤م ًمٞم٧ًم حمؾ ضمدل ذِم اإليمن سمح٥ًم ُم٤م يرؾمٛمف 

اًمُ٘مرآن اًمٙمريؿ َوُهَق اًمٕمٛمدة ذِم اًمٌٞم٤مٟم٤مت وإدًم٦م اًمقطمٞم٤مٟمٞم٦م اًميوري٦م، َوُهَق أيمؼم سمٞم٤من وسمره٤من 

 وٟمقر وهداي٦م ًمتٌٞم٤من شمٚمؽ احل٘م٤مئؼ.

ٞم٧ميَمَم أن ا ُمقىمٕمٞمّتٝم٤م وطمّجٞمتٝم٤م ًمًٞم اًمٙمثػمة   ٧م حمؾ إهب٤مم سمح٥ًم ُم٤م شمرؾمٛمف سمٞم٤مٟم٤مت أهؾ اًم

ِّل  تَِٗمٞمَْم٦م َواًم اتِل ُمٜمٝم٤م أن ا اًْمٜم ٌا ًْ ومم اًمِمٝم٤مدة اؾمتِمٝم٤مده ًمٞمٚم٦م اًمِمٝمداء ؾَمٞمِّد محزة ًمّ٘مـ ’َواعُم  اًمث٤مٟمٞم٦م واًمِمٝم٤مدة ٕا

ٕئٛم٦م، سم٢مُم٤مُم٦م واًمِمٝم٤مدة ٠مل َوأٟم افُ    وم٤مـمٛم٦م سمٛم٘م٤مم واًمِمٝم٤مدة ا  .اًم٘مؼم ذِم  قمٜمف ؾمُٞم

ودا ـاكت افؾقؾة افتل أصقب محزة يف »: ىم٤مل ورد قمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر قمـ أسمٞمفوم٘مد 

يقصؽ أن تغقب ؽقٌة بعقدة، ؾَم  ،ؾؼال: يا محزة يا ظؿ رشقل اَّلل  يقمفا دظا بف رشقل اَّلل

تؼقل فق وردت ظذ اَّلل تٌارك وتعاػ، وشلفؽ ظـ ذائع اإلشالم وذوط اإليَمن؟ ؾٌؽك 

مل أرصدين وؾفؿـل، ؾؼال: يا محزة تشفد أن ٓ إفف إٓ اَّلل خمؾصا، وأين محزة وؿال: بلِب أكت وأ

وأن اجلـة حؼ، وأن افـار حؼ وأن افًاظة آتقة  :رشقل اَّلل تعاػ باحلؼ  ؿال محزة: صفدت، ؿال

ٓ ريب ؾقفا، وأن افكاط حؼ، وادقزان حؼ، ومـ يعؿؾ مثؼال ذرة خرا يره، ومـ يعؿؾ 

ؼ يف اجلـة، وؾريؼ يف افًعر، وأن ظؾقا أمر ادممـغ، ؿال محزة: صفدت مثؼال ذرة ذا يره وؾري
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وأؿررت وآمـت وصدؿت وؿال: إئؿة مـ ذريتف احلًـ واحلًغ، ويف ذريتف ؿال محزة: آمـت 

وصدؿت، وؿال: ؾاضؿة شقده كًاء افعادغ ؿال: كعؿ صدؿت، وؿال: محزة شقد افشفداء وأشد 

 ، ؾٌؽك  حتك شؼط ظذ وجفف وجعؾ يؼٌؾ ظقـل رشقل اَّلل ،اَّلل وأشد رشقفف وظؿ كٌقف

وؿال: جعػر ابـ أخقؽ ضقار يف اجلـة مع ادالئؽة، وأن ُّمؿد وآفف خر افزية تممـ يا محزة 

بنهؿ وظالكقتفؿ وطاهرهؿ وباضـفؿ، وحتقك ظذ ذفؽ ومتقت، تقايل مـ وآ هؿ، وتعادي 

:  وأصفدك وـػك باَّلل صفقدا، ؾؼال رشقل اَّللأصفد اَّلل ،مـ ظاداهؿ ؿال: كعؿ يا رشقل اَّلل

 .(6)ششددك اَّلل ووؾؼؽ

 

                                                      

 .280،  278/  22سمح٤مر إٟمقار، اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز (1) 



 

 

 

 باجلية واليار االعتكاد  مًاالعتكاد باليبوة أععه  الطابطة الشاِبِعة:

 إنَّ فُِؽؾه معـًك ظؼائدي وراء ـقكف حؼاً مقؿعقة حؼائؼقة وجقدية. * 

أصؾ افتقحقد َؾَؾْقَس وإذا ما ؿؾـا أنَّ أصؾ افـٌقة أظظؿ إصقل َبْعَد * 

ِلّ  ٌَـّ  بعثة ادؼصقد َبْؾ  إْرض، يِف  فؾرشافة بعثتف أو  ادؼصقد كٌقة بدن اْف

ِلّ   . إُخرى افعقامل يِف  َحتّك  افْـٌَّ

ـْ آظتؼاد باجلـة َوافـَّار.*   واإليَمن بافـٌقة ِّبذه احلدود بال أدكك صؽ أظظؿ ِم

ـْ طم٘مٞم٘م٦م أ ـْ اعمتٙمٚمٛملم قَم ـْ آقمت٘م٤مد يٖمٗمؾ يمثػم ُِم ن ا آقمت٘م٤مد سم٤مجلٜم٦م َواًمٜم ا٤مر ًَمٞمَْس سم٠مقمٔمؿ ُِم

ـْ آقمت٘م٤مد سم٤مإلُم٤مُم٦م.  سم٤مًمٜمٌقة، َوًَمٞمَْس سم٠مقمٔمؿ ُِم

ِّل  ـْ ُمّمٓمٚمح اًمٜمٌقة ِهَق سمدن اًْمٜم ٌا ِّل  طم٘مٞم٘م٦م أن ا  إ ٓا   َوىَمْد يتقهؿ اًمٌٕمض ُِم  ًمٞم٧ًم  اًْمٜم ٌا

 رآن واًمٕمؽمة ُهَق ؾَمٞمِّد إٟمٌٞم٤مء ٟم٘مقل أن ا أقمٔمؿ اخلالئؼ ظمٚم٘م٦م سمح٥ًم سمٞم٤مٟم٤مت اًم٘مُ وطمٞمٜمم سمٌدٟمف،

،  ـْ  ُمرادٟم٤م َوإٟم ام وقمٔمٞممً  ُم٘مدؾم٤مً  سمدٟمف يَم٤منَ  وإنْ  إريض سمدٟمف اعم٘مّمقد وَمَٚمٞمَْس ِّل  قمٔمٛم٦م ُِم  اًْمٜم ٌا

  َـْ  َواًمٜم ا٤مر اجلَٜم٦ّم وم٠ميـ وطمٞمٜمئذٍ  إـمٝمر، ٟمقره قمٔمٛم٦م ُهق  ء قمٔمٛم٦م وىمدؾمٞم٦م؟!إٟمٌٞم٤م ؾَمٞمِّد ٟمقر ُِم

ـْ إقم٤مضمٞم٥م ُم٤م ي١مُمـ سمف  ـْ أن ا اًمِمٝم٤مدة سم٠من اجلَٜم٦ّم طمؼ َواًمٜم ا٤مر طمؼ ذيمر هلل َوُِم اًمٌٕمض ُِم

٤م اًمِمٝم٤مدة ًمٕمكم ـْ ومروع اًمقٓي٦م   وأُم ا سم٤مًمقٓي٦م ومٚمٞم٧ًم سمذيمر هلل شَمَٕم٤ممَم رهمؿ أن ا اجلَٜم٦ّم َواًمٜم ا٤مر ُِم
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 . ًمٕمكم

 سمٛمٕمٜمك أن ا اًمتقزم ًَمُف سم٤مب ًمٚمجٜم٦م وقمدم شمقًمٞمف سم٤مب اًمٜم ا٤مر.

ِّل  ـْ صمّؿ وَم٢من ا ٟمقر اًْمٜم ٌا مء وقم٤ممل إضم٤ًمم، وهبذه   اًمقيص وٟمقر  َوُِم ىمٌؾ قم٤ممل اًم ًا

ٓ يٛمٙمـ أْن   احل٘مٞم٘م٦م شمؽمشم٥م ُمٜمٔمقُم٦م اًمٕم٘م٤مئد واعمٕم٤مرف، وَمَٕمغَم صٕمٞمد آقمت٘م٤مد سم٤مٕٟمٌٞم٤مء

ْؾـَا َبْعَضُفْؿ َظَذ : شَمَٕم٤ممَم  ىمقًمف ذِم  يَمَم   ي٘م٤مرن أطمد ُمٜمٝمؿ سمًٞمد إٟمٌٞم٤مء ُشُؾ َؾضَّ تِْؾَؽ افرُّ

 . (6)َبْعضٍ 

ِّل   . اًمقيص ووٓي٦م  يَمَم أن ا يمقن اجلَٜم٦ّم َواًمٜم ا٤مر طمؼ ٓ يٕمٜمل شم٘مدُمٝمم قَمغَم ٟمٌقة اًْمٜم ٌا

ـْ أن ا اجلَٜم٦ّم طمؼ َواًمٜم ا٤مر طمؼ  ـْ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من سَمْٕمَد ُمٕمروم٦م احل٘م٤مئؼ آقمت٘م٤مدي٦م ُِم َوُِم

 واًمٍماط طمؼ واعمٞمزان طمؼ واحل٤ًمب طمؼ واحلنم طمؼ أن ٟمتٕمرف قَمغَم ـمٌ٘م٤مت شمٚمؽ احل٘م٤مئؼ،

إْذ أن ا اًمُ٘مرآن وسمقوقح ؿمديد ىَمْد أؿم٤مر إمم أن ا ُمٕمروم٦م احل٘م٤مئؼ متثؾ ٟمّمػ اعمٕمروم٦م، سَمٞمْٜمََم متثؾ 

ـْ ؿمقاهد َذًمَِؽ ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم:  ـْ ُرُشؾِِف ـمٌ٘م٤مت اعمٕمروم٦م اًمٜمّمػ أظمر، َوُِم ُق َبْغَ َأَحٍد ِم ٓ ُكَػره

(2). 

ْؾـَا ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم: وَمَٝمَذا ٟمّمػ وُمٜمتّمػ اًمٓمريؼ َوٓسُمد ا أْن يٜمٔمؿ إًمٞمف  ُشُؾ َؾضَّ تِْؾَؽ افرُّ

 ًمتٙمقن ُمٜمٔمقُم٦م اعمٕمروم٦م سمٛم٘م٤مم اًمٜمٌقة يم٤مُمٚم٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م. َبْعَضُفْؿ َظَذ َبْعضٍ 

واعم٘مّمقد سمٓمٌ٘م٤مت اعمٕمروم٦م ُهَق ُمٕمروم٦م اعمقىمٕمٞم٦م اًمقضمقدي٦م ًمألُمر آقمت٘م٤مدي، إْذ أن ا ًمُِٙمؾِّ 

وإذا ُم٤م ىمٚمٜم٤م أن ا أصؾ اًمٜمٌقة أقمٔمؿ ُمٕمٜمًك قم٘م٤مئدي وراء يمقٟمف طم٘م٤ًم ُمقىمٕمٞم٦م طم٘م٤مئ٘مٞم٦م وضمقدي٦م، 

                                                      

ٔي٦م (1)   .253ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

ٔي٦م (2)   .285ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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ِّل   سَمْؾ  إْرض، ذِم  ًمٚمرؾم٤مًم٦م سمٕمثتف أو ’إصقل سَمْٕمَد أصؾ اًمتقطمٞمد وَمَٚمٞمَْس اعم٘مّمقد ٟمٌقة سمدن اًْمٜم ٌا

ِّل  سمٕمث٦م اعم٘مّمقد  .إظُمرى اًمٕمقامل ذِم  طَمتّك ’اًْمٜم ٌا

ـْ آقمت٘م٤مد سم٤مجلٜم٦م َواًمٜم ا   ٤مر. واإليمن سم٤مًمٜمٌقة هبذه احلدود سمال أدٟمك ؿمؽ أقمٔمؿ ُِم

ـْ آُمـ سم٤مإلؾمالم َومَلْ يًتٓمع أْن يتٕمٚمؿ ُمٕم٤مرف اجلَٜم٦ّم َواًمٜم ا٤مر ومال  ـْ اعمًٚممت أن ا ُِم ورسمم ُِم

يي َذًمَِؽ سمٜمج٤مشمف أظمروي٤ًم ًمٙمٜم اُف إَذا مَلْ يتٕمٚمؿ ويتٗمّ٘مف ذِم ُمٕم٤مرف أصؾ اًمٜمٌقة ومال ؾمٌٞمؾ ًَمُف ًمٚمٜمج٤مة 

 ُأظمروي٤ًم.

ـْ ُمٕم٤مرف احل٤ًمب َواجلَٜم٦ّم َواًمٜم ا٤مر ( ومم٤م يِمٝمد قَمغَم يمقن اًمٜمٌقة واإلُم٤مُم٦م أقمٔمؿ ـم1 ٌ٘م٦م ُِم

أن ا إظمػمة سمتمُمٝم٤م ٟمت٤مئ٩م وومروع وصممر إصقل اًمثالصم٦م وأوهل٤م اًمتقطمٞمد، ويمٞمػ شمٙمقن اًمٗمروع 

ـْ إصقل؟!  أقمٔمؿ ُِم

ِّل 2 َم ظمٚم٘م٦م اًْمٜم ٌا ـْ اًمِمقاهد إظُمرى شَمَ٘مد ا  دًّم٧م سَمْؾ  اًمٜمقري٦م،  واًمقيص  ( َوُِم

ـْ  ظمٚم٘م٧م ٜم٦ّماجلَ  أن ا  اًمٙمثػمة اًمرواي٤مت َواَي٦م ذِم  يَمَم  ٟمقرهؿ ُِم ـْ  ظمٚم٘م٧م اجلَٜم٦ّم أن ا  اًم٘م٤مئٚم٦م اًمرِّ ٟمقر  ُِم

وؾتؼ كقر احلًغ ؾخؾؼ مـف اجلـان واحلقر »: ـمقيٚم٦م رواي٦م ذم  ، ومٕمـ رؾمقل اهلل احلًلم

 .(6)شافعغ واحلًغ واَّلل أجؾ مـ اجلـان واحلقر افعغ

ـْ أٟمقار اعم هَمػْم شم٘مدُمٝمؿ ذِم اًمٓمٌ٘م٦م   ٕمّمقُملموأيُّ ُمٕمٜمك ٓؾمتالل ظمٚمؼ اجلَٜم٦ّم ُِم

 وهق ُمدًمقل ذيؾ اعم٘مٓمع اًم٤ًمسمؼ. اًمٕم٘م٤مئدي٦م اعمحٙمٛم٦م

ـْ اعمٕم٤مرف اهل٤مُمِمٞم٦ّم، إْذ ًمق  ـْ آقمت٘م٤مدات اًمؽمومٞم٦ّم أو ُِم واًم٘مقل سمٓمٌ٘م٤مت اًمٕم٘م٤مئد ًَمٞمَْس ُِم

ـُؾَّ ُأَكاٍس بِنَِماِمِفؿْ يم٤مٟم٧م يَمَذًمَِؽ عم٤م ىَم٤مَل شَمَٕم٤ممَم ذِم ىمرآٟمف:  ـْ ُأوِِتَ ـِتَاَبُف بِقَِؿقـِِف  َيْقَم َكْدُظقا  َؾَؿ

                                                      

ـ ؿم٤مذان/ (1)   .129اًمٗمْم٤مئؾ، سم
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َٓ ُيظَْؾُؿقَن َؾتِقاًل  اَن يِف َهِذِه َأْظَؿك َؾُفَق يِف ، وىمقًمف شَمَٕم٤ممَم: (6)َؾلُوفَئَِؽ َيْؼَرُءوَن ـَِتاَِّبُْؿ َو ـَ ـْ  َوَم

 .(2)أِخَرِة َأْظَؿك َوَأَوؾُّ َشٌِقالً 

ـْ ُمقىمع اإلُم٤مُم٦م وإْن يَم٤مَن ممـ  ْٟمٞم٤َم عمٕمروم٦م ؿم١مون اعمٕم٤مد وم٤مًمْمالل واًمٕمٛمك قَم اهتدى ذِم اًمدُّ

 ُمّقًمد ًمٚمٕمٛمك ذِم أظمرة، سَمْؾ وأوؾ ؾمٌٞمالً.

ـْ أهؾ اًمٗمرق اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م وقمٚممء اًمّمقومٞم٦م طملم ظمٚمٓمقا ُمٕم٤مرومٝمؿ احلّ٘م٦م  َوًَمَ٘مْد وؾ ا يمثػم ُِم

اًمّمحٞمح٦م سمتٗمًػمات ظم٤مـمئ٦م، أّي اقمت٘مدوا سم٤مًمٕمٜمقان اًمّمحٞمح وًمٙمٜمّٝمؿ وّٛمٜمقه ُمٕمٜمًك سم٤مـمالً، 

 اجلَٜم٦ّم أهؾ ؿم٤ٌمب وًمًٞمدي  اًمٜم٤ًمء وًمًٞمدة  إوصٞم٤مء وًمًٞمد ًمًٞمد إٟمٌٞم٤مء وم٘م٤مًمقا أن ا 

ـْ اًمتٜم٤مؾمخ ذِم طملم أن ا اعمقىمٕمٞم٦م اًم قم٤ممل قَمغَم  ؾم٤مسم٘م٦م خمٚمقىم٦م قمقامل ذِم  ووضمقد شم٘مرر ْٟمٞم٤َم، وإن ا َذًمَِؽ ُِم دُّ

ٟمقري ٓ سمجًؿ  اًمقضمقدي٦م هلؿ ذِم شمٚمؽ اًمٕمقامل ٓ صٚم٦م ًَمُف سم٤مًمتٜم٤مؾمخ اًم٤ٌمـمؾ، إْذ أٟم اُف ؾمٜمخ وضمقد

 وُم٤مدة.

تِل مَلْ يًتٓمع اًمٗمالؾمٗم٦م أْن يتٕمّرومقا قمٚمٞمٝم٤م، سَمْؾ مَلْ َيقوقا ومٞمٝم٤م ٓومت٘م٤مر  ـْ اًمٌحقث اًم ا َوَهِذِه ُِم

ـْ وضمقدات جمّردة ذِم قم٤ممل  اعمٕمروم٦م هب٤م إمم سمٞم٤مٟم٤مت اًمقطمل ذِم طملم شمٙمثّرت اًمرواي٤مت اًمٙم٤مؿمٗم٦م قَم

 ـمٌ٘م٤مت. إفمّٚم٦م وقم٤ممل إٟمقار وأووح٧م أن ا إٟمقار قَمغَم 

ـْ ُهٜم٤َم اٟمٗمتح اًم٤ٌمب ًمٚمجزم سم٠من ا وضمقد اخلٛم٦ًم أصح٤مب اًمٙم٤ًمء هَمػْم حمّمقر ذِم  َوُِم

إضم٤ًمم اخل٤مص٦م هبذه اًمٜمِم٠مة اًمدٟمٞمقي٦م، سَمْؾ هلؿ شمقاضمد ووضمقد ذِم ٟمِم٤مءات أظمرى ُمٝمٞمٛمٜم٦م قمغم 

ؿ هلؿ ؿم١م ـْ اًمٕمقامل يَمَم أهن ا ون ٟمِم٠مة إرض وقم٤ممل اًمدٟمٞم٤م، وهلؿ ؿم١مون وصالطمٞم٤مت ومٞمم ؾمٌؼ ُِم

ـْ اًمٕمقامل.  وأدوار ذِم اًم٘م٤مدم ُِم

                                                      

ٔي٦م (1)   . 71ؾمقرة اإلهاء: ا

ٔي٦م (2)   .72ؾمقرة اإلهاء: ا
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َم ُمٕمرومتٝمؿ ذِم ـمٌ٘م٤مت اعمٕم٤مرف ُهَق أن ا أقمٔمؿ طمدث اؾمتٕمروف  ـْ اًمِمقاهد قَمغَم شَمَ٘مد ا َوُِم

اًمُ٘مرآن اًمٙمريؿ سَمْٕمَد أصؾ اًمتقطمٞمد ُهَق طمدث اؾمتخالف ظمٚمٞمٗم٦م اهلل ذِم إْرض ذِم ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم: 

 ًإيِنه َجاِظٌؾ يِف إَْرِض َخؾِقَػة(6) . 

ْٟمٞم٤َم، وسملم ا اًمُ٘مرآن ُمْم٤موم٤ًم إمم  طَمٞم٨ُْم إن ا َذًمَِؽ احلدث يٛمثؾ ُمٓمٚمع قم٤ممل اخلٚم٘م٦م وُمٓمٚمع قم٤ممل اًمدُّ

 َذًمَِؽ ارشم٤ٌمط شمٚمؽ اخلالوم٦م سمتٚمؽ إٟمقار.

ـْ أيـ ضمئتؿ سمٚمٗمظ قم٤ممل  ـْ ٓ أٟمس ًَمُف سم٤مًمٜمّمقص ىمرآٟم٤ًم ورواي٦م وي٘مقل ُِم َوىَمْد يِمٙمؾ َُم

 إٟمقار؟ 

ـْ اهت٤مم ُمٕم٤مرومٝمؿ سم٤مًمٌٓمالن شمتٝمؿ أًمٗم٤مظ َوُهَق ؾم١مال ؾمٞم٤ّمل يقاضمف سمف أه ؾ اعمٕمروم٦م، ومٗمْماًل قَم

ـْ شمٕمٌػمات أهؾ اًمٕمٚمؿ.  وقمٜم٤مويـ ُمٕم٤مرومٝمؿ سم٤مًمٖمراسم٦م واًمِمذوذ قَم

ـْ ًمٗمظ أو قمٜمقان رائ٩م ذِم قمٚمقم اعمٕم٤مرف إٓ وًمف أصؾ ذِم رواي٤مت أو  َواحلَّؼ أٟم اُف ُم٤م ُِم

ـْ  ـْ ُمّمٓمٚمح٤مهتؿ ُُمًتّٚم٦م ُِم آي٤مت اًمُ٘مرآن ًمٗمٔم٤ًم وُمٕمٜمًك، َوُِمٜمُْف ُم٤م  زي٤مرات اعمٕمّمقُملم، سَمْؾ اًمٙمثػم ُِم

ـْ شم٘مّرر وضمقدات أهؾ اًمٌٞم٧م ـْ اًمتٕمٌػم قَم ذِم ٟمِم٠مة اعمجّردات سمٕم٤ممل إٟمقار، وَمَ٘مْد   ٟمحـ ومٞمف ُِم

َؿَقاِت صدح اًمُ٘مرآن سمتٚمؽ اًمٚمٗمٔم٦م ذِم ؾمقرة اًمٜمُّقر ذِم ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم:  ًَّ َمثَُؾ َوإَْرِض  اَّلُل ُكقُر اف

ِؿْشَؽاٍة  ـَ ـْ َصَجَرةٍ ُكقِرِه  يٌّ ُيقَؿُد ِم ٌب ُدره ـَ ْق ـَ َا  لََّنَّ ـَ َجاَجُة  ؾِقَفا ِمْصٌَاٌح ادِْْصٌَاُح يِف ُزَجاَجٍة افزُّ

ُف َكاٌر ُكقٌر َظَذ  ًْ ًَ ْ ْ مَت َٓ َؽْربِقٍَّة َيَؽاُد َزْيتَُفا ُيِِضُء َوَفْق مَل ؿِقٍَّة َو َٓ َذْ ٍة َزْيُتقَكٍة  ـَ ُكقٍر هَيِْدي اَّللَُّ ُمٌَاَر

ـْ َيَشاءُ فِ   . (2)ـُقِرهِ َم

                                                      

ٔي٦م (1)   .30ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

ٔي٦م (2)   .35ؾمقرة اًمٜمُّقر: ا
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ـْ سمٕمده٤م أٟمقار ُأظمرى ُمتٕم٤مىم٦ٌم  أّي ٟمقر  شكقر ظذ كقر»ومٌلم ا شم٘مرر وضمقد أٟمقار مخ٦ًم، َوُِم

ـْ ٟمقر، وٟمقر يٕمٛمؾ قَمغَم أصمر ٟمقر.  يِمتؼ ُِم

ـْ صمؿ ا  وًمٚم٤ٌمطم٨م اًم٘مرآِن أْن يت٠مُم اؾ ذِم يمقن شمٚمؽ إٟمقار مخ٦ًم، وَمَٝمْؾ اهلل واطمد أو مخ٦ًم، َوُِم

 ٤م أٟمقار خمٚمقىم٦م ًَمُف شَمَٕم٤ممَم ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذِم وضمقده٤م ًمتجّرده٤م ذِم شمٚمؽ اًمٜمِم٠مة.يتٌلّم أهن ا 

ـْ   وسمٜم٤مء قَمٚمَٞمِْف ومم يذيمر ًمٚمٜمٌل سمت٦م ًَمُف صم٤م ًمٞم٧ًم واًمٕمٌقدي٦م واًمرؾم٤مًم٦م اًمٜمٌقة يمقصػ أوص٤مف ُِم

ِّل  روٞم٦م ومح٥ًم، ومقصػ اًْمٜم ٌا تققم٥م هلل َوَرؾُمُقل قمٌد سم٠مٟمف  ذِم اًمٜمِم٠مة ٕا  ٟمِم٠مة ومقق قمقامل ًي

ْرض  ذِم  وظمٚم٘مف اهلل سملم وواؾمٓم٦م َرؾُمُقل َوُهقَ  اًمٕمقامل، وؾم٤مئر اًمذر قم٤ممل وذم اجلَٜم٦ّم ذِم  هلل قمٌد وَمُٝمقَ  ،ٕا

اًمٌدِن ذِم قم٤مم اًمٗمٞمؾ وَمٚمَٞمَْس ًمقضمقده  وضمقده ُمقًمد يَم٤منَ  وإذا اًمقضمقدي٦م، واًمٕمقامل اًمٜمِم٤مءات يُمّؾ 

 اًمٜمقري وىم٧م زُمٜمل أريض. 

ـْ ُمقىمٕمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م شمتخٓمك اعمقىمع   ٤مـمٛم٦مَوُِمٜمُْف يتٌلّم ُم٤م يرؾمٛمف اًمُ٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٗم ُِم

 إريض إمم اعمقىمع اًمقضمقدي اًمٜمقري.

ـْ ُمقاىمع وضمقدي٦م قمٚمٞم٤م ُم٤م يٌٞمِّٜمف أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م  واًمِم٤مهد قَمغَم ُم٤م ًمٚمزهراء ـْ   ُِم ُِم

ـْ شمٚمؽ اعمٚمٗم٤مت ُمٚمػ احلٙمقُم٤مت ذِم إْرض، أّي  اعمٚمٗم٤مت اعمقدقم٦م ذِم ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م ، َوُِم

ـْ   ؾمٞمحٙمؿ ويٛمٚمؽ ذِم إْرض إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م. اإلطم٤مـم٦م سمُٙمؾِّ ُِم

ومقا ُمّمحٗمٝم٤م سمٙمقٟمف صحٗم٤ًم وطمٞم٤مٟمٞم٦م، وًمٞمس وطمل ٟمٌقة، َوًَمُف ٟمٔمػم ذِم اًمُ٘مرآن َوُهَق  َوىَمْد قمر ا

 . (6)َوإِْذ َؿافَْت اداَْلئَِؽُة َيا َمْرَيُؿ إِنَّ اَّللَ اْصطََػاكِ ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم: 

ـْ ُمريؿ ومال أقمٔمؿ ؿم٠مٟم٤ًم   يم٤مٟم٧م وم٤مـمٛم٦م وُمٕمٜمك أي٦م متثِّؾ ضمؼمائٞمؾ عمريؿ، وعم٤ّم وُم٘م٤مُم٤ًم ُِم

                                                      

 42ؾمقرة  آل قمٛمران / (1) 
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ـْ اًمقطمل ًمٗم٤مـمٛم٦م ٜمخ ُِم قت َهَذا اًم  . همراسم٦م ذِم صٌم

١مال يمٞمػ عمّمحػ وم٤مـمٛم٦م ًُّ  أن ا حيٞمط قمٚمًم سم٤معم٤ميض واحل٤مرض واعمًت٘مٌؾ؟  واًم

 ٟمقر أن ا  أّي  ، اًمنِّ ذِم َذًمَِؽ ُهَق يمقٟمف ُمقطمك سمؼميم٤مت آشمّم٤مل سم٤ٌمـمـ ؾمٞمّد إٟمٌٞم٤مء 

ـْ  شمٜمزل وَمُٝمقَ  اًمقطمل، َذًمَِؽ  ومٞمض ذِم  اًمقؾمٞمط ُهقَ  إٟمٌٞم٤مء دؾَمٞمِّ  ِّل  سم٤مـمـ ُِم ن ا  قَمَٚمٞمَْٝم٤م، اًْمٜم ٌا  ارشم٤ٌمط ِٕ

ـْ  ًَمٞمَْس   سم٤مًمٜمٌل  اًمٌٞم٧م أهؾ  سمٞمٜمٝمؿ راسمٓم٦م أىمقى وَم٢من ا  ومح٥ًم، احلّز  آرشم٤ٌمط ؾمٜمخ ُِم

 ّص دٓٓت آي٤مت ورواي٤مت يمثػمة. سمٜم اًمٜمقري٦م اًمراسمٓم٦م ِهَل  وسمٞمٜمف

ٓ »ي٨م اًم٘مدد اعمتقاشمر ًمدى اًمٗمري٘ملم ذِم ذيؾ ؾمقرة سمراءة طَمٞم٨ُْم ىم٤مل شَمَٕم٤ممَم وسمٜمّص احلد

َّٓ َأْكَت أو رجؾ مـؽ  . (6)شيٌؾغ ظـؽ إ

ـْ طمؼ اًم٤ٌمطم٨م أْن يت٤ًمءل حت٧م ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم:  َّٓ أكت»إْذ ُِم  وَمَٝمْؾ ًمٚمٜمٌل شٓ يٌؾغ ظـؽ إ

 ؿمخّمٞمت٤من؟

ـْ ٟمٗمس اًمِمخص؟   َوَهْؾ ُيٕم٘مؾ أْن يٌٚمغ اًمِمخص قَم

ِّل   ـْ  ـمٌ٘متلم  اجلقاب: إن ا ًمقضمقد اًْمٜم ٌا  ُمٜمٝم٤م، وُيًتٛمد قمٜمٝم٤م ُيٌّٚمغ ٟمقري٦م ـمٌ٘م٦م اًمقضمقد ُِم

ـْ  شُمٌٚمِغ اًمنميػ سمدٟمف ضمقارح أن ا  أّي  وُمٌّٚمٖم٦م، ُمًتٛمدة سمدٟمٞم٦م وـمٌ٘م٦م  .إىمدس ٟمقره ُمرشم٦ٌم قَم

ِّل   َوُِمٜمُْف ُيٕمرف ٟمقع ٟمٞم٤مسم٦م قمكم  ـْ اًْمٜم ٌا ـْ  إذْ   قَم  ًمٚمٜمٌل  كمقم شمٌٚمٞمغ حُيٍم أنْ  اخلٓم٠م ُِم

 ـْ  يتٚم٘م٤مه ومٞمم ِّل  سمدن ُِم ـْ  شمٚم٘مل صمٛم٦م سَمْؾ  اًمّمح٤مسم٦م، ؾم٤مئر ؿم٠من ُهقَ  يَمَم  اًْمٜم ٌا ِّل  ُِم  سمف َيتص اًْمٜم ٌا

ـْ  شمٚم٘مٞمف َوُهقَ   قمكم ِّل  ٟمقر ـمٌ٘م٦م ُِم  .ٟمقره ـمٌ٘م٦م ُمـ اًمٜمٌل سمدن يتٚم٘مك يَمَم   اًْمٜم ٌا

                                                      

 298ُمٕم٤مِن إظم٤ٌمر ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق (1) 
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 ف يث٧ٌم أن ا قمٚمٞم٤مً َوُِمٜمْف يٕمرف وضمف قمٔمٛم٦م احلدي٨م اًم٘مدد اعمتقاشمر ًمدى اًمٗمري٘ملم، وسم

ِّل  ـْ ُم٘م٤مم ٟمقر وىمٚم٥م وروح اًْمٜم ٌا   ًمٗم٤مـمٛم٦م صم٤مسمت٦م وآؾمتٛمداد اًمراسمٓم٦م شمٚمؽ وؾمٜمخ ، يًتٛمد ُِم

ـْ  شمتٚم٘مك طَمٞم٨ُْم  ـْ  اًمٜمٌقة سم٤مـمـ ُِم ِّل  ٟمقر َوُِم  . اًْمٜم ٌا

ـْ َرؾُمُقل اهلل  وًمذا َوَرَد ذِم رواي٤مشمٜم٤م أن ا ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م  .   إُمالء ُِم

ْٟمٞم٤َم؟ ومٙمٞمػ يٙمقن َذًمَِؽ َوىَمدْ  ـْ قم٤ممل اًمدُّ  ارحتؾ ُِم

 إن ا هل٤م ٟمحق ارشم٤ٌمط سم٠مسمٞمٝم٤م ٟمقرًا وروطم٤ًم.واجلقاب: 

 



 

 

 أحناء ارتباط احلجج بالبصزالطابطة الجامية: 

ـْ افيوري يِف احلجج أْن يؽقن هلا ارتٌاط مٌاذ بافٌؼ. *   فَقَْس ِم

ـْ َذفَِؽ بحجج معصقمغ آخريـ. *   َبْؾ يًتعاض َظ

قن احلجة اإلهلقة فعؾق مؼامف َؽْر مرتٌط بافٌؼ بادٌاذة فؽـَُّف وـثرًا ما يؽ* 

 يرتٌط ِّبؿ بحجج آخريـ يتؾقكف يِف احلجقة.

ـْ  ـْ اًميوري ذِم احلج٩م أْن يٙمقن صمٛم٦م مت٤مس ُم٤ٌمذ سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمٌنم، َوًَمٞمَْس ُِم ًَمٞمَْس ُِم

 اًميوري أداء اعم١ًموًمٞم٦م ذِم يُمّؾ إطمقال سم٤معم٤ٌمذة.

سَمْٕمض احلج٩م ممـ هلؿ ُم٘م٤مُم٤مت قمٔمٞمٛم٦م وأويمؾ إًمٞمٝمؿ إدارة وُم١ًموًمٞم٦م ذِم  ومَ٘مْد صم٧ٌم أن ا 

 وٛمـ احلج٩م اىمتٍم دورهؿ قَمغَم اإلذاف ذِم وٛمـ دائرة احلج٩م.

 يم٘مقم اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مُُٕمؿ ’ويٛمٙمـ أْن ٟمٛمثؾ ًمذًمؽ سم٠مُمثٚم٦م يمثػمة، ُمٜمٝم٤م ٟمحق ارشم٤ٌمط ؾَمٞمِّد إٟمٌٞم٤مء

ـْ  أطمداً  دمد شمٙم٤مد ومال  وُمقؾمك وإسمراهٞمؿ ٟمقح ِّل  ارشم٤ٌمط يٜمٗمل اًمٕمٚمؿ هؾأ ُِم  سم٤مُُٕمؿ ’اًْمٜم ٌا

ـْ  ؾمٌ٘مف ومٞمٛمـ سم٤معم٤ٌمذة سمت٠مصمػمه أطمد ي٘مقل ٓ يَمَم  قَمَٚمٞمِْف، اًم٤ًمسم٘م٦م  .إُمؿ ُِم

 ومٙمٞمػ ٟمجٛمع سملم شمٌٚمٞمٖمف وشم٠مصمػمه ومٞمٝمؿ َُمَع قمدم طمْمقره اجلًدي ُمٕمٝمؿ؟

ِّل  َوإِْذ َأَخَذ اَّللُ ِمقثَاَق : َٕم٤ممَم شمَ  ىمقًمف ذِم  اًم٤ًمسم٘م٦م إُُمؿ ذِم  وشم٠مصمػمه ’َوًَمَ٘مْد أصم٧ٌم اًمُ٘مرآن سمالغ اًْمٜم ٌا
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ِقهغَ  كَّ  افـٌَّ َـّ بِِف َوفَتَـُْكُ ٌق دَِا َمَعُؽْؿ فَُتْمِمـُ ْؿ َرُشقٌل ُمَصده ـُ ـْ ـِتَاٍب َوِحْؽَؿٍة ُثؿَّ َجاَء ُف َؿاَل دََا َآَتقْتُُؽْؿ ِم

ي َؿافُقا َأْؿَرْركَ  ـَ َأَأْؿَرْرُتْؿ َوَأَخْذُتْؿ َظَذ َذفُِؽْؿ إِْسِ اِهِدي ـَ افشَّ  . (6)ا َؿاَل َؾاْصَفُدوا َوَأَكا َمَعُؽْؿ ِم

كَّفُ  ومٗمٞمٝم٤م َي٤مـم٥م اهلل أٟمٌٞم٤مءه سم٘مقًمف: َـّ بِِف َوفَتَـُْكُ ـُ سمٛمٕمٜمك أٟمٙمؿ شم٤مسمٕمقن ًَمُف، ومتٙمقن  فَتُْمِم

 قَمغَم  ًَمفُ   رؾمالً  يم٤مٟمقا اًم٤ًمسم٘ملم اًمرؾمؾ مجٞمع أن ا  َوُهقَ   أي٦م ُمٌٞمّٜم٦م ًمِم٠من قمٔمٞمؿ ذِم ؾَمٞمِّد إٟمٌٞم٤مء

 .اًم٤ًمسم٘م٦م إُمؿ

ـْ صمَؿ يث٧ٌم طمجٞم٦م ًمرؾمقل اهلل  َوًَمٞمَْس  إُمؿ شمٚمؽ رؾمؾ سمقاؾمٓم٦م إُمؿ شمٚمؽ قَمغَم   َوُِم

 .سم٤معم٤ٌمذة

َم يٜمحؾ إؿمٙم٤مل ُمٗم٤مده: يمٞمػ شم١مصمر وم٤مـمٛم٦م ٦م َوًَمٞمَْس هل٤م طم٤مًم٦م اشمّم٤مل ُم٤ٌمذ   ومم٤م شَمَ٘مد ا ذِم إُُم ا

 هب٤م؟

ـْ مج  وضمقاسمف: إن ا ًمٗم٤مـمٛم٦م ـْ اًمِمقاهد وٓي٦م إُمر َوِهَل ُمٗمؽمو٦م َويَمَم ؾمٞمتٌلم ُِم ٚم٦م ُِم

ـْ وًمده   اًمٓم٤مقم٦م قَمغَم أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م سمدًء ُِمـ احلًـ وُمرورًا سم٤محلًلم واٟمتٝم٤مًء سم٤مًمتًٕم٦م ُِم

ـْ ؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم، وقمؼم شم٠مصمػمه٤م ودوره٤م ذِم وٛمـ دائرة احلج٩م شم١مصمر وشمرشمٌط  ومْماًل قَم

ـْ اًميوري ذِم احلج ـْ سم٤مًمٌنم، وَمَٚمٞمَْس ُِم ٩م أْن يٙمقن هل٤م ارشم٤ٌمط ُم٤ٌمذ سم٤مًمٌنم، سَمْؾ يًتٕم٤مض قَم

َذًمَِؽ سمحج٩م ُمٕمّمقُملم آظمريـ، ويمثػمًا ُم٤م يٙمقن احلج٦م ًمٕمٚمق ُم٘م٤مُمف هَمػْم ُمرشمٌط سم٤مًمٌنم سم٤معم٤ٌمذة 

 ًمٙمٜم اُف يرشمٌط هبؿ سمحج٩م آظمريـ يتٚمقٟمف ذِم احلجٞم٦م.

 

  

                                                      

ٔي٦م (1)   .81ؾمقرة آل قمٛمران: ا



 

 

 

 

 

 رتاتبيةال تيايف ال املكامات املصرتكة بني اخلنشة  الطابطة التاسعة:

يـٌغل افتـٌقف إفقف ُهَق أن اشتعراض ادؼامات ادشسـة وافصالحقات ادتحدة  * 

 بغ اخلؿًة أصحاب افؽًاء فَقَْس ادؼصقد ِمـُْف إفغاء افساتٌقة يِف ادؼام بقـفؿ. 

ـْ ادراتب وإْن ـاكت ِهَل ادرتٌة إوػ َمَع *  َبْؾ بقان أَّنؿ ؿركقا يِف مرتٌة ِم

  افساتٌقة بقـفؿ.افتحػظ َظَذ 

ـْ افتـٌّف إػ أنَّ َذفَِؽ آؿسان وادشارـة فقًت َظَذ كحق افتؼيػ *  َوٓ ُبدَّ ِم

 وادجامؾة وافػضقؾة افعاّمة، َبْؾ َظَذ كحق احلؼقؼة.

ُمٕمٚمقم أن ا يمت٤مب اهلل ًَمٞمَْس ومٞمف ظمٓمؾ وٓ ظمٚمؾ، سَمْؾ يُمّؾ يمالم ومٞمف ُمقزون سمٛمٞمزان إهلل دىمٞمؼ 

ـْ  يَمَم أن ا يُمّؾ  ـْ أدق وأقمٛمؼ احل٘م٤مئؼ اًمقطمٞم٤مٟمٞم٦م سمحٞم٨م هيٞمٛمـ قَمغَم ُم٤م سُملمِّ ُِم آي٤مشمف طم٘م٤مئؼ، سَمْؾ ُِم

 درضم٤مت اًمقطمل ذِم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًمزسمقر.

َوىَمْد وىمع ُمـ ٓ طمّظ ًَمُف ذِم اًمٕمٚمؿ سم٤معمٕم٤مرف ذِم اإلؿمٙم٤مل قِمٜمَْد اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ُمٕم٤مرف اًمقطمل 

 اًم٘مرآِن وسملم ُمٕم٤مرف اًمتقراة. 

ُمٗم٤مده: إن ا اًمٗمرق اعمالطمظ سمٞمٜمٝمم ُهَق أن ا إطمداث واًمٌٞم٤مٟم٤مت اعمقدقم٦م ذِم اًمتقراة وَمَ٘م٤مَل ُم٤م 
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 ضم٤مءت ذِم ٟمًؼ ُُمرشّم٥م وٟمٔم٤مم ُمتًٚمًؾ يَمَم ِهَل اًمٕم٤مدة ذِم اًمت٠مًمٞمٗم٤مت واًمٙمت٤مسم٤مت.

سَمٞمْٜمََم متٞمّز اًمُ٘مرآن سمٕمدم اًمتًٚمًؾ واًمؽماسمط ذِم إطمداث واًم٘مْم٤مي٤م واعمٕم٤مرف، وٟمص يمالم 

افًقر افؼرآكقة ٓ ختضع فقحدة مقوقع ـؿـ يدخؾ بًتاكًا يـتؼؾ بغ أزهاره، » اعمًتِمٙمؾ ُهقَ 

 ش.وافتقراة خاوعة فؼوط افتلفقػ ادتعارف يِف وحدة ادقوقع وتًؾًؾ إحداث

ـْ اعمٕمّمقُملم   ويٛمٙمـ اإلضم٤مسم٦م قمٚمٞمف سَمْٕمَد ُمالطمٔم٦م أن ا شمرشمٞم٥م اًمًقر وأي٤مت ُمتٚم٘مك ُِم

ل أن ا ُم٤م شمقمّهف اًم٘م٤مئؾ ُمٞمزة ًمٚمتقراة قَمغَم اًمُ٘مرآن ًمٞم٧ًم يَمَذًمَِؽ وَم٢من ا َوًَمٞمَْس سم٤مىمؽماح أطمد، سم٠من ُيَ٘م٤م

اًمؽماشمٌٞم٦م اًمقاوح٦م قم٤مدة ُم٤م يالطمظ ومٞمٝم٤م ُمتقؾمٓمل اًمٕم٘مقل وإومٝم٤مم سمٖمٞم٦م إًم٘م٤مُمٝمؿ احل٘م٤مئؼ اعمًٌٓم٦م، 

ـْ قمدم شمراسمط ُمقوققم٤مت وأطمداث اًمُ٘مرآن ُهَق وًمٞمد اًمٜمٔمرة اًمًٓمحٞم٦م َوِهَل هَمػْم  سَمٞمْٜمََم ُم٤م يٚمقح ُِم

 ُم١مهٚم٦م ًمٗمٝمؿ اًمؽماسمط واعمٜمٔمقُمٞم٦ّم سملم احل٘م٤مئؼ اًمٕم٤مًمٞم٦م اًم اتِل َيتّص هب٤م اًمقطمل اًم٘مرآِن.

 وبعٌارة ُأخرى:

إن ا اعمٚمحقظ واعمراقمك ذم شمًٚمًؾ ُمقوققم٤مت اًمُ٘مرآن وأطمداصمف هق اعمٕم٤مدٓت واحل٘م٤مئؼ 

٦م، إْذ ًَمٞمَْس اًمٖمرض ُِمٜمُْف أْن يٗمٝمؿ اعمتٚم٘ملم شمٚمؽ  قذج اًم٘مّمص اعمًٚمّٞم٦م، اعمٕم٤مرف سمٜمٛمآقمت٘م٤مدي٦م اعمُِٝمٛم ا

واعمٕم٤مدٓت  َوإٟم ام ُم٤م أًم٘مل ذِم اًمُ٘مرآن ؿمٌٞمف سم٤معمٕم٤مدٓت اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ذِم اعمح٤ميمؿ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، إْذٓ  شمٓمرح اًمٜمت٤مئ٩م

ـْ اعمٕم٤مدًم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م سَمْٕمَد اعمقازٟم٦م سملم إطمداث.  سمح٥ًم شمًٚمًؾ أطمداث اًم٘مْم٤مي٤م َوإٟم ام ُيٗمّمح قَم

ـْ أهؿ دٓٓت اإلؿمٙم٤مل  اًم٤ًمسمؼ ُهَق ضمٝمؾ ىم٤مئٚمف سم٠مصؾ ُمٗمروغ ُِمٜمُْف ذِم قمٚمؿ صمؿ ا أٟم اُف ُِم

اعمٕم٤مرف َوُهَق أن ا سمٞم٤مٟم٤مت اًمقطمل ىَمْد شمٜمّزًم٧م قَمغَم ىمدر ؾمٕم٦م اإلومٝم٤مم ًمدى أضمٞم٤مل اًمٌنمي٦م، وطملم 

 سمٚمٖم٧م اًمٌنمي٦م ُم٤ٌمًمغ اًمرؿمد اًمٕم٘مكم شمٜمّزًم٧م قَمَٚمٞمَْٝم٤م آظمر أـمروطم٦م إهلٞم٦م.

 ْ  شمتٜمزل وومؼ درضم٦م واطمدة، وإٟمم قَمغَم صمؿ ا إن ا اعمٕم٤مدٓت اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمقدقم٦م ذِم أي٤مت مَل
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 درضم٤مت، ومٛمٜمٝم٤م: 

 حمٙممت.   (1)

 وُمتقؾمٓم٤مت اعمحٙممت.  (2)

 وأطمٙمؿ اعمحٙممت.  (3)

وإظمػمة ِهَل اًم اتِل شمتٙمٗمؾ سمٌٞم٤من أطمٙمؿ حمٙممت اًمٕم٘م٤مئد يم٤مًمتقطمٞمد واًمٜمٌقة، وذم أطمٙمؿ 

ْ  اًمٙم٤ًمء أصح٤مب  اعمحٙممت ىمرن اهلل شَمَٕم٤ممَم سمًٞمد إٟمٌٞم٤مء ـْ  أطمداً  سمف ي٘مرن َومَل  إٟمٌٞم٤مء، ُِم

٤مِدق اإلُم٤مم سمٞم٤مٟم٤مت شمِمػم سَمْؾ  ٛم٦ًم أصح٤مب اًمٙم٤ًمء ذِم اخل سملم آىمؽمان َذًمَِؽ  أن ا  إمم  اًمّم ا

ـْ أهؾ اًمٌٞم٧م، َوإٟم ام ىمرٟمقا هبؿ ذِم رشم٦ٌم  ْ ي٘مرن هبؿ سَم٘مٞم ا٦م إئٛم٦م اًمتًٕم٦م ُِم ـْ ُمراشمٌف مَل ُمرشم٦ٌم ُِم

 ٓطم٘م٦م.

 وبعٌارة ُأخرى: 

ـْ سمٞم٤مٟم٤مت أه َذاَت ُمراشم٥م، وذم   أن ا ُم٘م٤مُم٤مت ؾَمٞمِّد إٟمٌٞم٤مء  ؾ اًمٌٞم٧مَوَرَد ذِم مجٚم٦م ُِم

 اًمتًٕم٦م اعمرشم٦ٌم إومم ُمٜمٝم٤م ىمرن اهلل سمف سَم٘مٞم ا٦م أصح٤مب اًمٙم٤ًمء، وذم اعمرشم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م ُمٜمٝم٤م ىمرن سم٤مًمٜمٌل

ـْ   . احلًلم وًمد ُِم

ـْ اًمتٜمٌّف إمم أن ا َذًمَِؽ آىمؽمان واعمِم٤مريم٦م ًمٞم٧ًم قَمغَم ٟمحق اًمتنميػ  واعمج٤مُمٚم٦م َوٓ سُمد ا ُِم

 واًمٗمْمٞمٚم٦م اًمٕم٤مُّم٦م، سَمْؾ قَمغَم ٟمحق احل٘مٞم٘م٦م.

طَمٞم٨ُْم ي٘مرن ويِم٤مرك اهلل شَمَٕم٤ممَم ذِم ىمرآٟمف   َوُِمٜمُْف يٕمرف احلٔمقظ اًمٕم٤مًمٞم٦م ذِم اعم٘م٤مُم٤مت ًمٗم٤مـمٛم٦م

ِّل   ُمقىمٕمٞم٦م اًمّمدي٘م٦م ْ  ُمقاىمع ذِم   سمٛمقىمٕمٞم٦م اًْمٜم ٌا ـْ  إٟمٌٞم٤مء سملم ومٞمٝم٤م يِم٤مرك مَل ِّل  اًمٕمزم أوزم ُِم  َواًْمٜم ٌا

 ـْ  الً ومْم  .اعمرؾمٚملم وؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء سَم٘مٞم ا٦م قَم
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ـْ اعم٘م٤مُم٤مت اعمِمؽميم٦م.  وؾمٞم٠ميت ذِم ُم٘م٤مٓت َهَذا اًمٙمت٤مب سمٞم٤من مجٚم٦م ُِم

ومم٤م يٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف إًمٞمف ُهَق أن اؾمتٕمراض اعم٘م٤مُم٤مت اعمِمؽميم٦م واًمّمالطمٞم٤مت اعمتحدة سملم  

م سمٞمٜمٝمؿ، سَمْؾ سمٞم٤من أهنؿ ىمرٟمقا ذِم اخلٛم٦ًم أصح٤مب اًمٙم٤ًمء ًَمٞمَْس اعم٘مّمقد ُِمٜمُْف إًمٖم٤مء اًمؽماشمٌٞم٦م ذِم اعم٘م٤م

ـْ اعمراشم٥م وإْن يم٤مٟم٧م ِهَل اعمرشم٦ٌم إومم َُمَع اًمتحٗمظ قَمغَم اًمؽماشمٌٞم٦م سمٞمٜمٝمؿ، أّي أن ا اخلّم٤مئص  ُمرشم٦ٌم ُِم

م واًمت٠مظمر سم٘مٞم٤مس سمٕمْمٝمؿ ًمٚمٌٕمض أظمر.  اعمِمؽميم٦م ًمٚمٛمجٛمققم٦م ٓ شمٜم٤مذم اًمتََ٘مدُّ

 وبعٌارة ُأخرى: 

٤ممل إْرض وسمٚمح٤مظ قمقامل ُأظمرى يٜمًجؿ َُمَع اًم٘مقل إن ا اؿمؽمايمٝمؿ ذِم اعم٘م٤مُم٤مت سمٚمح٤مظ قم

 سم٤مًمتٗم٤موت اعم٘م٤مُمل سمٞمٜمٝمؿ وسمٚمح٤مظ يُمّؾ اًمٕمقامل.

 



  

 

 

 إمامة رسول اهلل  الطابطة العاشزة:

ـْ إمامة ظع*  َوإكََّم بدأت واكٌثؼت   اجلدير ذـره أنَّ مٌحث اإلمامة ٓ يٌتدأ ِم

ـْ َرُشُقل اَّلل  إػ إهلقة إمامة  فؾـٌل ـَانَ  وحقاين إهلل بتـصقب أكَّفُ  أيّ  ، ِم

ـْ  فَفُ  ما جاكب  .وكٌقة رشافة ِم

ت فَُف مـصب اإلمامة يؽقن ؿقفف*  ل بعدي: » وإذا ٌث َّٓ أكَُّفٓ  ٌك ـْ براهغ  (6)شإ ِم

ل  ْ يؼؾ )ٓ إمامة بعدي( َبْؾ َؿاَل )ٓ ٌك وأدفة دوام مـصب اإلمامة َبْعَد رحؾتف، إْذ مَل

ـٌ ت فؾ ت فإلمامة صػة افديؿقمة.بعدي(، ؾلٌث  قة صػة اخلامتقة وأٌث

ـْ اإلُم٤مُم٦م ذِم اعمدارس اًمٙمالُمٞم٦م ىَمْد هٌط إمم ُمًتقى ُمتدن سمحٞم٨م  مم٤م ُي١مؾمػ ًَمُف أن ا اًمٌح٨م قَم

ـْ اإلُم٤مُم٦م ذِم طمدود إْرض، وسمٜمقا قَمغَم َهَذا اًمٌح٨م شمٕمريٗم٤ًم ىم٤مسًا ًمإلُم٤مُم٦م  اىمتٍم قمٜمدهؿ اًمٌح٨م قَم

 َُيّؾ سمح٘مٞم٘متٝم٤م وؾمٕم٦م أدواره٤م.

َوقَمغَم وقء َذًمَِؽ اًمتٕمريػ ؿمديد آىمتْم٤مب واًم٘مّمقر شمرشم٧ٌم ؿمٌٝم٤مت قمديدة، ُمٜمٝم٤م ؿمٌٝم٤مت 

طمداصمقي٦م قمٍمي٦م مَلْ يًتٜمد أصح٤مهب٤م قَمغَم اًمتح٘مٞم٘م٤مت ذِم أصؾ اإلُم٤مُم٦م، َوإٟم ام اٟمٌث٘م٧م شم٤ًمؤٓهتؿ 

 وإؿمٙم٤مًمٞم٤مهتؿ سم٥ًٌم وٛمقر وىمّمقر اًمتٕمريػ اًمٙمالُمل ًمإلُم٤مُم٦م.

                                                      

ـ ظم٤مًمد اًمؼمىمل (1)  ـ حمٛمد سم  .159/  1اعمح٤مؾمـ، امحد سم
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 ٤مُم٦م يَمَم ًمٚمٜمٌقة صمالصم٦م أسمٕم٤مد: َوىَمْد شمٌلم ا مم٤م ؾمٌؼ أن ا ًمإلُم

ل:  ْٟمٞم٤َم.إوَّ  دور إئٛم٦م ذِم دار اًمدُّ

 دور إئٛم٦م ذِم قم٤ممل اًمرضمٕم٦م.افثَّايِن: 

 دورهؿ ذِم قم٤ممل أظمرة.افثَّافِث: 

ـْ قم٘مٞمدة ُمًٚمٛم٦م َوِهَل قم٘مٞمدة إُم٤مُم٦م َرؾُمُقل اهلل  وذم ُم٤ٌمطم٨م اإلُم٤مُم٦م رسمم يٖمٗمؾ اًمٙمثػم قَم

ـْ  درضم٦م ذِم  وَمُٝمقَ   . قمنم آصمٜمل إئٛم٦م إُم٤مم ومٞمٝم٤م يٙمقن ٦ماإلُم٤مُم ُِم

ـْ  ورهمؿ اًمت٤ًممل سملم حمدصمّل اًمٗمري٘ملم وضُمّؾ ُمٗمني اعمًٚمٛملم قمغم ذًمؽ إ ٓا أن ا اعمتٙمٚمٛملم ُِم

 اًمٗمري٘ملم مَلْ يثٌتقا َهَذا اعمٌح٨م وإْن ذيمروه سمِمٙمؾ وٛمٜمل. 

ـْ إُم٤مُم٦م قمكم ـْ َوإٟم ام سمدأ  وًمٙمـ اجلدير ذيمره أن ا ُمٌح٨م اإلُم٤مُم٦م ٓ يٌتدأ ُِم ت واٟمٌث٘م٧م ُِم

ـْ  ًَمفُ  ُم٤م ضم٤مٟم٥م إمم إهلٞم٦م إُم٤مُم٦م  ًمٚمٜمٌل يَم٤منَ  وطمٞم٤مِن إهلل سمتٜمّمٞم٥م أٟم افُ  أّي  ، َرؾُمُقل اهلل  رؾم٤مًم٦م ُِم

 .وٟمٌقة

َّٓ أكَُّف ٓ كٌل بعدي»: ’وإذا صم٧ٌم ًَمُف ُمٜمّم٥م اإلُم٤مُم٦م يٙمقن ىمقًمف ـْ سمراهلم وأدًم٦م دوام  (6)شإ ُِم

ٓ إُم٤مُم٦م سمٕمدي ( سَمْؾ ىَم٤مَل )ٓ ٟمٌل سمٕمدي(، وم٠مصم٧ٌم ًمٚمٜمٌقة ُمٜمّم٥م اإلُم٤مُم٦م سَمْٕمَد رطمٚمتف، إْذ مَلْ ي٘مؾ ) 

 صٗم٦م اخل٤ممتٞم٦م وأصم٧ٌم ًمإلُم٤مُم٦م صٗم٦م اًمديٛمقُم٦م.

 وبعٌارة ُأخرى:

يَّتِل َؿاَل ٓ َيـَاُل َظْفِدي ًَمَ٘مْد ىَم٤مَل اهلل ذِم ؾمقرة اًمٌ٘مرة:  ـْ ُذره إيِنه َجاِظُؾَؽ فِؾـَّاِس إَِمامًا َؿاَل َوِم

                                                      

ـ ظم٤مًمد اًمؼمىمل (1)  ـ حمٛمد سم  .159/  1اعمح٤مؾمـ، امحد سم
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 .  (6)افظَّادِِغَ 

ِّل ومث سملم ا ظمتؿ اًمٜمٌقة  شٓ كٌل بعدي»: ىمقًمف ذِم  ’٧ٌم هب٤م دوام واؾمتٛمرار ىم٤مـمرة اإلُم٤مُم٦م، َواًْمٜم ٌا

 ٓ واًمروائل اًم٘مرآِن سمٛمٕمٜم٤مه٤م  سمٕمده ومٞمتِمّٙمؾ سمذًمؽ سمره٤من ٟمتٞمجتف ديٛمقُم٦م اإلُم٤مُم٦م سَمْٕمَد َرؾُمُقل اهلل

 .اًمٙمالم وقمٚممء اًمٔم٤مهر وم٘مٝم٤مء ذيمره سمم

٤م ُمٜمٔمقُم٦م ُم٘م٤مُم٤مت َوَذاَت أسمٕم٤مد وزواي٤م خمتٚمٗم٦م، وسمتٚمؽ إْذ سمٛمراضمٕم٦م آي٤مت اإلُم٤مُم٦م ذِم اًم٘مُ  لم ا أهن ا رآن يٌت

٤مؤٓت واإلصم٤مرات واًمتِمٙمٞمٙم٤مت ـْ اًمِمٌٝم٤مت واًمت  اعمٕمروم٦م اًمقاؾمٕم٦م عم٘م٤مُم٤مت اإلُم٤مُم٦م شمٜمجكم يمثػم ُِم

 واإلٟمٙم٤مرات اًم اتِل ٟمِم٠مت سم٥ًٌم ىمّمقر اًمتٕمريٗم٤مت ذِم يمت٥م إقمالم.

مال َهْؾ فؾصديؼة ؾاضؿة ًُّ  ؼامات اإلمامة؟حظ مـ م  واف

يف وؿـ   وظع  يف افقٓية تلِت يف ادرتٌة افثافثة بعد افـٌل  إن رتٌة افٌضعة افطاهرة

 .، ـَم دفت ظؾقف إدفة ادتعددة وافؽثرةتبشؾًؾة هذه ادرا

  

                                                      

ٔي٦م (1)   .124ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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 ِفي أصول العكائد قع الزٍزاء ملكالة األوىل: موا

ؿ اًمٕم٘م٤مئد اًمديٜمٞم٦م إمم أصقل وشمٗم٤مصٞمؾ، َوىَمْد يّمٓمٚمح قَمَٚمٞمَْٝم٤م سم٠مؾمس اًمٕم٘م٤مئد  شم٘م ًا

 وشمٗمريٕم٤مهت٤م، واًمٗمرق سمٞمٜمٝمم أن ا إؾمس وإصقل: 

 :ًٓ  جي٥م قَمغَم يُمّؾ ُمٙمٚمػ شمٕمّٚمٛمٝم٤م واإليمن هب٤م.أوَّ

 اًمٜمج٤مة إظمروي٦م ُمرهقٟم٦م هب٤م.ثاكقاً: 

 يُمّؾ ُمٙمٚمػ قمٜمٝم٤م.ُي٤ًمءل ثافثاً: 

 شمًتققم٥م شمداقمٞم٤مهت٤م ُمًػم اإلٟم٤ًمن ذِم راهٜمف وُمًت٘مٌٚمف.ربعاً: 

 سَمٞمْٜمََم شمٗم٤مصٞمؾ اًمٕم٘م٤مئد وشمٗمريٕم٤مهت٤م:  

 :ًٓ ذط وضمقب آقمت٘م٤مد هب٤م ُُمٕمٚم اؼ قمغم طمّمقل اًمٕمٚمؿ هب٤م، وم٢مْن مَلْ حيّمؾ ومال وضمقب أوَّ

 ذِم ذُّم٦م اعمٙمٚمػ ًمٚمًٕمل ٟمحق حتّمٞمٚمف.

ٞمؾ ٟمديب، واًمًٕمل ًمٚمٕمٚمؿ هب٤م ُمًتح٥م وم٢مْن طمّمؾ اًمٕمٚمؿ هب٤م حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمتٗم٤مصثاكقاً: 

 وضم٥م آقمت٘م٤مد هب٤م.

هل٤م شمداقمٞم٤مت وآصم٤مر قَمغَم راهـ اإلٟم٤ًمن وُمًت٘مٌٚمف ًمٙمٜم اُف ًَمٞمَْس سمقزان وُمًتقى ثافثاً: 

 شمداقمٞم٤مت أصقل اًمٕم٘م٤مئد.
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ـْ شم٘مًٞمؿ ُهَق اًمت٘مًٞمؿ اًمرئٞمز َوإ ٓا وم٤مًمٕم٘م٤مئد درضم٤مت وُمراشم٥م وأىم٤ًمم.  وُم٤م ذيمرٟم٤مه ُِم

مال ها ُهـَا: وا ًُّ داظمؾ ذِم أؾم٤مؾمٞم٤مت   َهْؾ أن ا اعمٕمروم٦م آقمت٘م٤مدي٦م سمٛم٘م٤مم اًمزهراءف

ـْ شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م ؟  وأصقل اًمٕم٘م٤مئد أم أٟم اُف ُِم

 وبصقاؽة ُأخرى: 

ِّل  يـ احلٜمٞمػ ذِم ٟمّمقص اًمُ٘مرآن وطمدي٨م اًْمٜم ٌا  ورواي٤مت  َهْؾ أن ا ُم٤م يرؾمٛمف اًمدِّ

ـْ   ًمٗم٤مـمٛم٦م اعمٕمّمقُملم ـْ  ُيٕمدّ  اًمٕم٘مٞمدة ذِم  ُمقىمٕمٞم٦م ُِم ـْ  أو اًمتٗمريٕمٞم٦م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م اًمٕم٘م٤مئد ُِم  أؾمس ُِم

يـ  اًمٕم٘م٤مئد؟ وأصقل اًمدِّ

ـْ مجٚم٦م إؾُمس وإصقل   إن ا اعمٕمروم٦م آقمت٘م٤مدي٦م سمٛم٘م٤مم اًمزهراءوجقابف:  ُهَق واطمد ُِم

يـ.  ـْ مجٚم٦م أريم٤من اًمدِّ  اًمديٜمٞم٦م، سَمْؾ اإليمن هب٤م ُمٕمت٘مد ريمٜمل ُِم

ـْ اًمِمقاهد وإدًّم٦م   قَمغَم َذًمَِؽ: وإًمٞمؽ جمٛمققم٦م ُِم

ٛامل اآلت١ٝ:  ٍَّ: ًَهٗا ِفٞ ايع  ايػاٖد األ

  قمـ احلًلم سمـ قمكم  روى ذم آطمتج٤مج قمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر قمـ أسمٞمف قمـ آسم٤مئف

ُمـ هيقد اًمِم٤مم وأطم٤ٌمرهؿ يم٤من ىمد ىمرأ اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًمزسمقر وصحػ  هيقدي٤مً  إن ا ىم٤مل: 

وومٞمٝمؿ قمكم سمـ أيب   ب رؾمقل اهللوقمرف دٓئٚمٝمؿ، ضم٤مء إمم جمٚمس ومٞمف أصح٤م  إٟمٌٞم٤مء

ـم٤مًم٥م، واسمـ قم٤ٌمس، واسمـ ُمًٕمقد، وأسمق ؾمٕمٞمد اجلٝمٜمل، وم٘م٤مل: ي٤م أُم٦م حمٛمد ُم٤م شمريمتؿ ًمٜمٌل 

درضم٦م، وٓ عمرؾمؾ ومْمٞمٚم٦م إٓ أٟمحٚمتٛمقه٤م ٟمٌٞمٙمؿ، ومٝمؾ دمٞمٌقِن قمم أؾم٠مًمٙمؿ قمٜمف؟ ومٙم٤مع اًم٘مقم 

 قمٜمف.

ؾمال ومْمٞمٚم٦م إٓ وىمد : ٟمٕمؿ ُم٤م أقمٓمك اهلل ٟمٌٞم٤م درضم٦م، وٓ ُمر وم٘م٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 
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 وزاد حمٛمدا قمغم إٟمٌٞم٤مء أوٕم٤موم٤م ُمْم٤مقمٗم٦م.   مجٕمٝم٤م عمحٛمد

ـ ومْم٤مئؾ رؾمقل اهلل   وم٘م٤مل ًمف اًمٞمٝمقدي: ومٝمؾ أٟم٧م جمٞمٌل؟ ىم٤مل ًمف: ٟمٕمؿ ؾم٠مذيمر ًمؽ اًمٞمقم ُم

اًمٞمٝمقدي: وم٢من  ًمف ىم٤مل...   ُم٤م ي٘مر اهلل سمف قملم اعم١مُمٜملم، ويٙمقن ومٞمف إزاًم٦م ًمِمؽ اًمِم٤ميملم ذم ومْم٤مئٚمف

طمد ُمـ سمٕمده؟ وم٘م٤مل قمكمهذا ؾمٚمٞممن  ٓ  يٜمٌٖملٕ    : ًم٘مد يم٤من يمذًمؽ وحمٛمد أقمٓمل ُمٚمٙم٤م

رض ىمٌٚمف وهق: ُمٞمٙم٤مئٞمؾ وم٘م٤مل ًمف: ي٤م  أقمٓمل ُم٤م هق أومْمؾ ُمـ هذا إٟمف هٌط إًمٞمف ُمٚمؽ مل هيٌط إمم ٕا

 ٓ ػم ُمٕمؽ ضم٤ٌمهل٤م ذه٤ٌم وومْم٦م، و رض ُمٕمؽ، وًي حمٛمد قمش ُمٚمٙم٤م ُمٜمٕمم وهذه ُمٗم٤مشمٞمح ظمزاـئ ٕا

ظمرة رء، وم٠موُمك إمم ضمؼمئٞمؾ يٜم٘مص ًمؽ مم٤م ادظمر ًمؽ ذم وم٠مؿم٤مر  -ويم٤من ظمٚمٞمٚمف ُمـ اعمالئٙم٦م  -ٔا

ٞم٤مء  ٌٟم ٞم٤م قمٌدا آيمؾ يقُم٤م وٓ آيمؾ يقُملم واحلؼ سم٢مظمقاِن ُمـ ٕا قمٚمٞمف أن شمقاوع وم٘م٤مل ًمف: سمؾ أقمٞمش ٌٟم

ومزاده اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اًمٙمقصمر، وأقمٓم٤مه اًمِمٗم٤مقم٦م، وذًمؽ أقمٔمؿ ُمـ ُمٚمؽ اًمدٟمٞم٤م ُمـ أوهل٤م إمم آظمره٤م 

وم٢مذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أىمٕمده اهلل قمز وضمؾ قمغم اًمٕمرش، ومٝمذا  ،قمده اعم٘م٤مم اعمحٛمقدؾمٌٕملم ُمرة، وو

 . (6)أومْمؾ مم٤م أقمٓمل ؾمٚمٞممن(

 وروى ذم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت قمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞممن اًمديٚمٛمل قمـ أسمٞمف ىم٤مل ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل

  قمـ ىمقل اهلل قمز وضمؾ ًإِْذ َجَعَؾ ؾِقُؽْؿ َأْكٌَِقاَء َوَجَعَؾُؽْؿ ُمُؾقـا  وم٘م٤مل إٟمٌٞم٤مء رؾمقل

ىم٤مل وم٘مٚم٧م وأي ُمٚمؽ أقمٓمٞمتؿ وم٘م٤مل   وإسمراهٞمؿ وإؾممقمٞمؾ وذريتف واعمٚمقك إئٛم٦م  اهلل

 .(2) ُمٚمؽ اجلٜم٦م وُمٚمؽ اًمٙمرة (

ـْ أوص٤مف أظمرة ذِم اًمُ٘مرآن اًمٙمريؿ وَم٢مٟم اف وصػ قمرض اجلَٜم٦ّم  َواَي٦م ُُمًتّؾ ُِم وُمٗم٤مد اًمرِّ

ـْ َربهُؽْؿ َوَجـٍَّة َظْرُوَفا َشابُِؼقيمٕمرض اًمًٛمقات وإرض ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ا إَِػ َمْغِػَرٍة ِم

                                                      

 .921،  917/  2/  اخلرائ٩م واجلرائح ، ىمٓم٥م اًمديـ اًمراوٟمدي  331،  314/  1آطمتج٤مج، اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد (1) 

ـ ؾمٚمٞممن احلكم / (2)  ـ سم  .28خمتٍم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت ، طمً
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ـَ آَمـُقا بِاَّللَِّ َوُرُشؾِفِ  ْت فِؾَِّذي ََمِء َوإَْرِض ُأِظدَّ ًَّ َعْرِض اف  .(6)ـَ

ـْ اًمٓمٌٞمٕمل أْن يٙمقن احلٙمؿ  ْٟمٞم٤َم، َوُِم مء ذِم اًمدُّ مء ومٞمٝم٤م هَمػْم إْرض َواًم ًا وسم٠مّن إْرض َواًم ًا

ْٟمٞم٤َم ٓظمتالف اًمٕم٤معملم ذِم اعم٤ًمطم٦م واًمٓم٤مىم٤مت واعمٚمؽ إظمروي أقم ٔمؿ ُمٜمٝمم ذِم قم٤ممل اًمدُّ

 واًم٘مدرات.

ُم٘م٤مُم٤مت ذِم اًمٕمقامل أشمٞم٦م وُمٜمٝم٤م قم٤ممل أظمرة اًمذي   َوىَمْد ُأؿمػم ذِم اًمرواي٤مت أن ا ًمٗم٤مـمٛم٦م

مْحَـ َوىمَ  ـْ أذن ًَمُف اًمر ا ٤مَل صقاسم٤م، َوُهَق ٓ ُُمّم٤مٟمٕم٤مت وٓ جُم٤مُمالت ومٞمف، َوُهَق َيُقم ٓ يتٙمٚمؿ ومٞمف إ ٓا ُِم

 َيُقم يتٌلم ا ومٞمف اًمتجكم اإلهلل يم٠مقمٔمؿ ُم٤م يٙمقن ...

مال ًُّ ـْ ُم٘م٤مم ًمٚمزهراءواف  ذِم فمؾ َذًمَِؽ اًمٕم٤ممل؟    : أيُّ ُمٕمٜمك ًمإلومّم٤مح قَم

ـْ دور ًمألٟمٌٞم٤مء اًمٕمٔم٤مم ذِم َذًمَِؽ  ْ يٗمّمح قَم واًمذي يزيد اًمٕم٘مؾ طمػمة أن ا اًمُ٘مرآن اًمٙمريؿ مَل

إلسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ وٓ عمقؾمك اًمٙمٚمٞمؿ، وٓ ًمٕمٞمًك روح اهلل، وٓ ًمٜمقح اًمٕم٤ممل، وَمَٚمْؿ يٕمٓمل دورًا 

 دورًا سَمْؾ أدوارًا.  صٗمل اهلل، سمٞمد أٟم اُف يٕمٓمل ًمٚمزهراء

ـْ إصقل آقمت٘م٤مدي٦م!!   أٓ يٙمٗمل َهَذا ؿم٤مهدا قَمغَم يمقهن٤م ُِم

ْٟمٞم٤َم ًمٚمٛمّمٓمٗملم دًمٞماًل داومٕم٤مً  قَمغَم ُمقىمٕمٞمتٝمؿ  ومم٤م ي١مؾمػ ًَمُف أن ا دمٕمؾ اعمٜم٤مص٥م اإلهلٞم٦م ذِم اًمدُّ

يـ، سَمٞمْٜمََم هتٛمؾ دًٓم٦م إوؾمٛم٦م اإلهلٞم٦م إظمروي٦م ًمٌٕمض اعمّمٓمٗملم قَمغَم ُمقىمٕمٞمتٝمؿ اًمريمٜمٞم٦م  ذِم اًمدِّ

ـْ  ْٟمٞم٤َم أقمٔمؿ ُِم يـ، إْذ أن ذًمؽ ٓ يّمّح إ ٓا سم٠مْن ٟمٕمت٘مد ذِم اعمرطمٚم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م سمٙمقن ُمٚمؽ اًمدُّ ذِم اًمدِّ

 ُمٚمؽ أظمرة وٓ ي٘مقل سمف أطمد.

                                                      

ٔي٦م (1)   .21ؾمقرة احلديد: ا
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:ِْٞ ّٞ ايػاٖد ايجَّا  : حلُص٠ تًكني اِيَِّب

ِّل  ـْ ديدن اًْمٜم ٌا ـْ ؾم٤مئر  احلّ٘م٦م اًمٕم٘م٤مئد شمٚم٘مٞمٜمف اًمرواي٤مت قَمَٚمٞمْفِ  شَمُدلُّ  يَمَم   يَم٤مَن ُِم ًمألسمٕمديـ ُِم

ـْ ذويف.  اًمٜم٤مس ومْمال قمـ إىمرسملم ُِم

ة ىمٌؾ  ـ قمٛمف محزة ؾَمٞمِّد اًمِمٝمداء وأؾمد اهلل اًمٕم٘م٤مئد احلّ٘م٦م َُمر ا واىمٕم٦م سمدر  َوىَمْد َوَرَد أٟم اُف ىَمْد ًم٘م ا

 َوُأظمرى ىمٌؾ واىمٕم٦م أطمد اًم اتِل اؾمتِمٝمد ومٞمٝم٤م.

..وعم٤م يم٤مٟم٧م اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل أصٞم٥م محزة ذم يقُمٝم٤م  :ىم٤مل ومٕمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر قمـ أسمٞمف 

وم٘م٤مل: ي٤م محزة ي٤م قمؿ رؾمقل اهلل، يقؿمؽ أن شمٖمٞم٥م همٞم٦ٌم سمٕمٞمدة ومم شم٘مقل ًمق   دقم٤م سمف رؾمقل اهلل

 اإلؾمالم وذوط اإليمن؟  وردت قمغم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم وؾم٠مًمؽ قمـ ذائع

 ومٌٙمك محزة وىم٤مل: سم٠ميب أٟم٧م وأُمل أرؿمدِن وومٝمٛمٜمل. 

وم٘م٤مل: ي٤م محزة شمِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل خمٚمّم٤م، وأِن رؾمقل اهلل شمٕم٤ممم سم٤محلؼ، ىم٤مل محزة: 

ؿمٝمدت، ىم٤مل: وأن اجلٜم٦م طمؼ، وأن اًمٜم٤مر طمؼ، وأن اًم٤ًمقم٦م آشمٞم٦م ٓ ري٥م ومٞمٝم٤م، وأن اًمٍماط طمؼ، 

ٛمؾ ُمث٘م٤مل ذرة ظمػما يره، وُمـ يٕمٛمؾ ُمث٘م٤مل ذرة ذا يره وومريؼ ذم اجلٜم٦م، واعمٞمزان طمؼ، وُمـ يٕم

 وومريؼ ذم اًمًٕمػم، وأن قمٚمٞم٤م أُمػم اعم١مُمٜملم.

ىم٤مل محزة: ؿمٝمدت وأىمررت وآُمٜم٧م وصدىم٧م وىم٤مل: إئٛم٦م ُمـ ذريتف احلًـ واحلًلم  

 وذم ذريتف .

٤مء اًمٕم٤معملم، ىم٤مل: ٟمٕمؿ صدىم ةىم٤مل محزة: آُمٜم٧م وصدىم٧م، وىم٤مل: وم٤مـمٛم٦م ؾمٞمد ٧م، وىم٤مل: محزة ًٟم

ٞمف، ومٌٙمك )طمتك ؾم٘مط قمغم وضمٝمف وضمٕمؾ ي٘مٌؾ قمٞمٜمل  ؾمٞمد اًمِمٝمداء وأؾمد اهلل وأؾمد رؾمقًمف وقمؿ ٌٟم

ظمػم اًمؼمي٦م شم١مُمـ  وىم٤مل: ضمٕمٗمر اسـم أظمٞمؽ ـمٞم٤مر ذم اجلٜم٦م ُمع اعمالئٙم٦م، وأن حمٛمد وآًمف  رؾمقل اهلل
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 ،آهؿوحتٞمك قمغم ذًمؽ ومتقت، شمقازم ُمـ و ،ي٤م محزة سمنهؿ وقمالٟمٞمتٝمؿ وفم٤مهرهؿ وسم٤مـمٜمٝمؿ

 وشمٕم٤مدي ُمـ قم٤مداهؿ.

: وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ،أؿمٝمد اهلل وأؿمٝمدك ويمٗمك سم٤مهلل ؿمٝمٞمدا ،ىم٤مل: ٟمٕمؿ ي٤م رؾمقل اهلل 

 .(6) ؾمددك اهلل وووم٘مؽ(

ـْ ؾمػمة َرؾُمُقل اهلل دة ؾمٜم٦م صمٛم٦م أن ا   ومم٤م ُيًتٗم٤مد ُِم  اًمٕمٝمد دمديد اؾمتح٤ٌمب ُمٗم٤مده٤م ُم١ميم ا

يـ وأصقل احلّ٘م٦م سم٤مًمٕم٘م٤مئد ـْ  آٟمت٘م٤مل ُمٕمرض ذِم   وص٤مر اعمخ٤مـمر ٤ًمنسم٤مإلٟم طمّٗم٧م يُمّٚمم اًمدِّ  دار ُِم

 . دار إمم

اًمث٤مٟمٞم٦م واًمِمٝم٤مدة  واًمِمٝم٤مدة إومم اًمِمٝم٤مدة سمف وًمّ٘مٜمف احلٛمزة قمٛمف  ومم٤م قمٚمٛمف َرؾُمُقل اهلل

سمٙمقهن٤م ؾمٞمدة  وإئٛم٦م اعمٕمّمقُملم، صمؿ ا أردف َذًمَِؽ سم٤مًمِمٝم٤مدة ًمٚمزهراء  سم٢مُمرة أُمػم اعم١ُْمُِمٜملِم

 . ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم

ـْ مجٚم٦م إُُُمقر اًم اتِل جي٥م شمٕمٚمٛمٝم٤م َواًم اتِل ُي٤ًمَوَهذَ  قمٜمٝم٤م ذِم اًم٘مؼم واًمؼمزخ ؾ ئا ُمٕمٜم٤مه أن ا ُِم

قمت٘م٤مد سمٛم٘م٤مم ٤مب ٓا يـ وسمٙمقهن٤م ؾمٞمدة ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم.  وم٤مـمٛم٦م َوقِمٜمَْد اعمٞمزان واحل  ذِم اًمدِّ

قمت٘م٤مدي٦م اًم اتِل صقل ٓا ٤مق ظمّم٤مئص ٕا قي اًمنميػ اٟمٓم ـْ َهَذا اًمتٚم٘ملم اًمٌٜم ىمررٟم٤مه٤م ذِم  ومقوح ُِم

قمت٘م٤مد سمٛم٘م٤مم وم٤مـمٛم٦م ل اعم٘م٤مًم٦م قَمغَم ٓا  .   ’أو ا

ـْ ذهـ اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ أن ا مم٤م يقصّمؼ ريمٜمٞم٦م آقمت٘م٤مد سمٛم٘م٤مم وم٤مـمٛم٦م أن ا اًمذي   وٓ يٖمٞم٥م قَم

ـْ قمٌد اعمٓمٚم٥م ئؾ قمٜمف ًَمٞمَْس قمٛمقم اًمٜم٤مس ومح٥ًم، سَمْؾ ُي٤ًمئُي٤ًم اًمذي ًَمُف شمٚمؽ ؾ أُمث٤مل محزة ُِم

 .اعم٘م٤مم اًمٕمٔمٞمؿاعمٙم٤مٟم٦م و

                                                      

 .280،  278/  22سمح٤مر إٟمقار ، اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز (1) 
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 : ايػاٖد ايجَّاِيح: اعرتاف أبٞ بهس مبكاَات فاط١ُ

يـ ُم٤م أومّمح قمٜمف أسمق سمٙمر ذِم ُمقاضمٝمتف وؾمج٤مًمف  ـْ اًمِمقاهد قَمغَم أن ا ُمٕمرومتٝم٤م ريمـ ذِم اًمدِّ َوُِم

 . َُمَع اًمزهراء

... ي٤م سمٜم٧م رؾمقل اهلل :وم٘مد ورد ذم آطمتج٤مج وم٠مضم٤مهب٤م أسمق سمٙمر قمٌد اهلل سمـ قمثمن وىم٤مل

 ،واًمِمجرة اًمٓمٞم٦ٌم ًمٌٜمٞمؽ ،... وأٟم٧م ؾمٞمدة أُم٦م أسمٞمؽ،واسمٜم٦م ظمػم إٟمٌٞم٤مء ،وأٟم٧م ي٤م ظمػمة اًمٜم٤ًمء

  طمٙمٛمؽ ٟم٤مومذ ومٞمم ُمٚمٙم٧م يداي .. ،وٓ يقوع ذم ومرقمؽ وأصٚمؽ ،ٟٓمدومع ُم٤مًمؽ ُمـ ومْمٚمؽ

 ،وقملم احلج٦م ،وريمـ اًمديـ ،أٟم٧م ُمٕمدن احلٙمٛم٦م وُمقـمـ اهلدى واًمرمح٦م ؾؼال أبق بؽر:

 . (6)ٓ أسمٕمد صقاسمؽ ..(

يـ، َوَهَذا وَمَ٘مْد أىمر ا هل٤م  ٤م ريمـ اًمدِّ سمٕمدد ـم٤مئؾ ُمـ اعم٘م٤مُم٤مت اًمٕم٘مٞمدي٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م أطمده٤م أهن ا

 ُمثٌقت ذِم ُمّم٤مدر اًمٗمري٘ملم.

ـْ اًمٌلمِّ إن ا ُم٤م وصػ سمف ُمقىمٕمٞم٦م اًمزهراء ِّل   َوُِم ـْ اًْمٜم ٌا ٤م  إٟم ام ُهَق رواي٦م قَم  ًمٜمّص  رواي٦م إُم ا

 .ُمًٚمٛم٦م ٟمٌقي٦م ًمٜمّمقص ٤مناًمؽممج سمٛمث٤مسم٦م هل وُمْم٤مُملم عمٗم٤مدات رواي٦م أو  قَمٜمف َوَردَ  ُم٤م

ِّل  ـْ اًْمٜم ٌا  َوُهقَ  شم٤مرة  يم٘مقًمف  وم٤مـمٛم٦م ؿم٠من ذِم   وشمٚمؽ اًمٜمّمقص متثِّؾ يمٚمٞم٤مت ُِم

٤م يّمٗمٝم٤م   اًمٕم٤معملم( وشم٤مرة أهن٤م )ؾمٞمدة ٟم٤ًمء أهؾ اجلَٜم٦ّم(. ٟم٤ًمء ؾمٞمدة) سم٠مهن ا

وأؾضؾ مـ  ،أكا شقد إكٌقاء وادرشؾغ» : وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل

وأوصقائل شادة أوصقاء افـٌقغ وادرشؾغ،...وابـتل ؾاضؿة شقدة كًاء  ،ادؼربغادالئؽة 

                                                      

طمتج٤مج ، اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد (1)   .145،  141/  1ٓا
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 .(6)شافعادغ

يم٤من ضم٤مًم٤ًم ذات يقم وقمٜمده قمكم ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ   وقمٜمف، ىم٤مل: إن رؾمقل اهلل

إٟمؽ شمٕمٚمؿ أن ه١مٓء أهؾ سمٞمتل وأيمرم اًمٜم٤مس قمكم وم٠مطم٥ٌم ُمـ  اًمٚم اُٝمؿ ا  :، وم٘م٤مل واحلًلم

 ْمٝمؿ، ووال ُمـ وآهؿ ... وإهن٤م ًمًٞمدة ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم.أطمٌٝمؿ، وأسمٖمض ُمـ أسمٖم

: ذاك عمريؿ سمٜم٧م قمٛمران،  أهل ؾمٞمدة ٟم٤ًمء قم٤معمٝم٤م ؟ وم٘م٤مل اًمٜمٌل ،ي٤م رؾمقل اهلل :ؾؼقؾ فف 

وم٠مُم٤م اسمٜمتل وم٤مـمٛم٦م ومٝمل ؾمٞمدة ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم ُمـ إوًملم وأظمريـ، وإهن٤م ًمت٘مقم ذم حمراهب٤م ومٞمًٚمؿ 

عم٘مرسملم، ويٜم٤مدوهن٤م سمم ٟم٤مدت سمف اعمالئٙم٦م ُمريؿ ومٞم٘مقًمقن: ي٤م قمٚمٞمٝم٤م ؾمٌٕمقن أًمػ ُمٚمؽ ُمـ اعمالئٙم٦م ا

 .(2)شإن اهلل اصٓمٗم٤مك وـمٝمرك واصٓمٗم٤مك قمغم ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم»وم٤مـمٛم٦م 

...هـقئا فؽ يا ظع ؾنن اَّلل ظز وجؾ زوجؽ »:  وروى ذم اخلّم٤مل قمـ رؾمقل اهلل

 .(4)شؾاضؿة شقدة كًاء أهؾ اجلـة

 

                                                      

 .374إُم٤مزم، اًمِمٞمخ اًمّمدوق (1) 

 .575،  574إُم٤مزم ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق (2) 

 .573اًمِمٞمخ اًمّمدوق  اخلّم٤مل ،(3) 



 

 

 

 ليَا الشالو فزيطة مودةاالعتكاد بَا ع املكالة الجاىية:
 أو إمياٌ مبوقعَا اخلاص

ََم ُهَق َؾُفْؿ افعاّمة فًائر *  ـَ هؾ افـصقص بصدد إجياب ؾريضة مقدهتا وحٌفا 

 ؟ أيات ادادحة ٕهؾ افٌقت

ا بصدد رشؿ مقؿعقة خاصة؟  أم أَّنَّ

٦م آي٤مت يمثػمة ٟمزًم٧م ًمإلؿم٤مدة سمٗمْم٤مئؾ وم٤مـمٛم٦م قي٦م يمثػمة رواه٤م صمٛم ا رواة  ، وصمٛم٦م أطم٤مدي٨م ٌٟم

 ذِم ؿم٠مهن٤م.   ًمٚمٛمٕمّمقُملم اًمٗمري٘ملم، وصمٛم٦م أطم٤مدي٨م يمثػمة

ـْ ؿم٠من وُمٙم٤مٟم٦م هل٤م ـْ ُم٤م شمرؾمٛمف ًمٜم٤م اًمٜمّمقص ُِم  َويُمّؾ َذًمَِؽ سمٛمجٛمققمف يًتدقمل اًمت٤ًمؤل قَم

. 

وَمَٝمْؾ ِهَل سمّمدد إجي٤مب ومريْم٦م ُمقدهت٤م وطمٌٝم٤م يَمَم ُهَق وَمُٝمْؿ اًمٕم٤مُّم٦م ًم٤ًمئر أي٤مت اعم٤مدطم٦م 

 ؟  ٕهؾ اًمٌٞم٧م

وٛمـ ظمريٓم٦م ُمقاىمع   ًمٜمّمقص سمّمدد رؾمؿ ُمقىمٕمٞم٦م ظم٤مص٦م وُم٘م٤مم اؾمتثٜم٤مئل هل٤مأم أن ا ا

ـْ اهلل؟  اعمّمٓمٗملم ُِم

ـْ  ـْ ُمقىمع ديٜمل سَمْؾ ُم٤م هل٤م ُِم وٟمجٞم٥م سميس ىم٤مـمع أن ا أي٤مت اًمٙمريٛم٦م ذِم ُم٘م٤مم رؾمؿ ُم٤م هل٤م ُِم



 أم مكامات فاطمة الزهراء                                                                                                                     11

 ُمقاىمع إهلٞم٦م، وهل يمثػمة: 

 .  طمٞم٤مشمف طم٤مل اًمًٞم٤مؾمٞم٦م  ُمقىمع احل٘مٞم٦ٌم اًمقزاري٦م ذِم طمٙمقُم٦م دوًم٦م َرؾُمُقل اهللأحدها: 

ُمقال  ٤ممل قَمٚمَٞمِْف سملم اًمٗمري٘ملم سمٜمحق ارشمٙم٤مزي، وسمٚمقرشمف أن ا هل٤م ؿم٠مٟم٤م ووٓي٦م قَمغَم ٕا َوُهَق ُمقىمع ُمًت

 اًمٕم٤مُم٦م ذِم اًمدوًم٦م اإلؾّمالُمٞم ا٦م يَمَم ذِم ؾمقرة احلنم وؾمقرة اًمروم وؾمقرة اإلهاء، أّي أن اهلل أُمر رؾمقًمف

 ه وإٟمذاره سمقٓي٦م قمكمأُمر ىمٌؾ شمٗمٕمٞمٚمف سمٚمزوم ٟمذروأ سَمْؾ  طمٙمقُمتف، ذِم  دوره٤م سمتٗمٕمٞمؾ   ذِم آي٦م

ـْ  ه٤مؿمؿ سمٜمل ذِم  وزيراً  إُم٤مُم٤مً  قمكم سمٜمّم٥م اًمٖمدير، وإْن يَم٤مَن ىَمْد أٟمذر ل ُِم  اًمٜمٌقي٦م اًمٌٕمث٦م أي٤مم أو ا

 .(6)َوَأكِذْر َظِشَرَتَؽ إَْؿَربِغَ : شَمَٕم٤ممَم  سم٘مقًمف

 ي٨م اًمدار يَقم اإلٟمذار.َوىَمْد ٟمّّم٧م قَمغَم َذًمَِؽ يمت٥م اًمٗمري٘ملم ذِم طمد 

 ُم٘م٤مم اًمقٓي٦م اًمٕمٔمٛمك واحلّجٞم٦م اًمٙمؼمى، وي٘مّمد سمف اًمقٓي٦م اًمٕمٔمٛمك ًمٚمٜمٌلثاكقفا: 

 سَمْؾ  إْرض، ذِم  احل٤ميمٛمٞم٦م قَمغَم  شم٘متٍم ٓ اًم اتِل اإلهلٞم٦م اًمدوًم٦م ذِم  اخلالئؼ قَمغَم  اًمٙم٤ًمء وأصح٤مب

 .اخلالئؼ يُمّؾ  وقَمغَم  اًمٕمقامل يُمّؾ  ذِم  اهلل طم٤ميمٛمٞم٦م فمؾ ِهَل 

ـْ اًمْمقاسمط اًم٤ًمسم٘م٦م.َوىمَ   ْد سمٞم اٜم٤م َذًمَِؽ ذِم هَمػْم واطمدة ُِم

  

                                                      

 .214ؾمقرة اًمِمٕمراء: أي٦م (1) 



 

 

 

 الجة: ىورية الزٍزاء املكالة الج
 وما يرتتب عليَا مً أدوار

ـْ اخلطل أنَّ تػنَّ افـقرية واصتؼاق إكقار َظَذ ادعـك افؼيف. *   ِم

ـْ ثؿَّ ظظؿة درج*  ة احلّجقة، َبْؾ ُهَق بقان فعظؿة اخلؾؼة وظظؿة افؽَمل، َوِم

ـُّؾ جقاكب افؽَمل.   وظظؿة افتؿثقؾ فدور افؼدوة وإُشقة، َوِمـُْف تٌـل خريطة 

ـُّؾ صعقد، ؾعؾؿفا يؽز ظؾؿفؿ، ومؼامفا   إنَّ افزهراء*  تًٌؼ أوٓدها َظَذ 

ـْ  ؾقق مؼامفؿ، وهؽذا يِف َبؼقَّة افؽَمٓت تتصدر مقؿع إصؾ وادعصقمقن ِم

 أوٓدها يِف مقؿع افػرع.

 اعمتتٌع ًمرواي٤مت اًمٗمري٘ملم ي٘مػ قَمغَم ُمٗم٤مد ُمتٗمؼ قَمَٚمٞمِْف ومٞمم َيص اًمقضمقد اًمٜمقري ٕهؾ اًمٌٞم٧م

ـْ شمٚمؽ اًمرواي٤مت رواي٤مت اؿمت٘م٤مق ٟمقر وم٤مـمٛم٦م ِّل   ، َوُِم ـْ ٟمقر اًْمٜم ٌا  وأن ا  ، قمكم وٟمقر  ُِم

ـْ اعمت٘مدم سمٜمحق ُمتًٚمًؾ. ظمٚم٘م٧م اًمثالصم٦م إٟمقار  ُُمتٕم٤مىم٦ٌم سم٤مؿمت٘م٤مق اعمت٠مظمر ُِم

ل ِّل  وم٠مو ا  . وم٤مـمٛم٦م ٟمقر اؿمتؼ َوُِمٜمْفُ   قمكم ٟمقر ُِمٜمْفُ  واؿمتؼ  ُم٤م ظمٚمؼ ُهَق ٟمقر اًْمٜم ٌا

ي٤م ؾمٚممن  :... ىم٤مل  دظمٚم٧م قمغم رؾمقل اهللومٗمل اًمرواي٦م قمـ ؾمٚممن اًمٗم٤مرد ىم٤مل: 

ظمٚم٘مٜمل اهلل ُمـ صٗم٤مء ٟمقره ومدقم٤مِن وم٠مـمٕمتف وظمٚمؼ ُمـ ٟمقري قمٚمٞم٤م ومدقم٤مه إمم ـم٤مقمتف وم٠مـم٤مقمف، وظمٚمؼ 

وظمٚمؼ ُمٜمل وُمـ قمكم وُمـ وم٤مـمٛم٦م احلًـ  ،وم٤مـمٛم٦م ومدقم٤مه٤م وم٠مـم٤مقمتف  ُمـ ٟمقري وٟمقر قمكم



 أم مكامات فاطمة الزهراء                                                                                                                     11

 .(6)واحلًلم ....

ـْ اًمٜمقري٦م وشمٕم٤مىم٥م إٟمقار؟  ومم ُهَق اعمُراد ُِم

ل ُم٤م ظمٚمؼ  صمّٛم٦َم ىمراءة ومٚمًٗمٞم٦م وقمروم٤مٟمٞم٦م وُمٕمرومٞم٦م شمٌلمِّ ُمٕمٜمك اخلٚم٘م٦م اًمٜمقري٦م، وَمِٕمٜمَْدَُم٤م ُيَ٘م٤مل أو ا

ل وأقمٔمؿ خمٚمقق ظمٚم٘مف اهلل شَم٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم، وذاك ُهَق ٟمقر  اهلل ٟمّقر ٟمٌٞمؽ ي٤م ضم٤مسمر وَمُٝمَق إؿم٤مرة إمم أو ا

ِّل  ِّل  أّي   اًْمٜم ٌا ـْ  ظمٚمؼ ُيَ٘م٤مل َوقِمٜمَْدَُم٤م اًمٜمقري٦م، سمٓمٌ٘متف اًْمٜم ٌا ِّل  ٟمقر ُِم  اعمِم٤مر وَم٢من ا  قمكم ٟمقر  اًْمٜم ٌا

سمقضمٝمف   ُهَق ٟمقره، أّي قمكمَوًَمٞمَْس ُهَق روطمف َوإٟم ام   ٤مِِن ًَمٞمَْس ُهَق سمدن قمكماًمث ا  اعمخٚمقق سم٠مّٟمف إًمٞمف

 اًمٜمقري ذِم اًمٕمقامل اًم٤ًمسم٘م٦م.

اؿمتّؼ صم٤مًمث٤ًم وىمٌؾ اؿمت٘م٤مق أٟمقار اعمٕمّمقُملم وَمُٝمَق إؿم٤مرة إمم أن ا   وطمٞمٜمم ُيَ٘م٤مل أن ا ٟمقر وم٤مـمٛم٦م

 . صم٤مًم٨م اعمخٚمقىملم قمٔمٛم٦م ُهَق ٟمقر وم٤مـمٛم٦م، وٟمقره٤م يٙمؼم أٟمقار اعمٕمّمقُملم

واًمٕم٘مكم ًمألٟمقار، وشمرمج٤مٟمف سم٤مًم٘مراءة اًمٙمالُمٞم٦م  وُم٤م َُمر ا ُهَق اًمتحٚمٞمؾ اًمٗمٚمًٗمل واًمٕمروم٤مِن

 . ومقق طمجٞم٦ّم أوٓده٤م اعمٕمّمقُملم   اظمتالف احلج٩م ذِم اعمراشم٥م، وأن ا طمّجٞم٦ّم وم٤مـمٛم٦م

ـْ اخلٓم٠م أن ا شمٗمن ا اًمٜمقري٦م واؿمت٘م٤مق إٟمقار قَمغَم اعمٕمٜمك اًمنمذم، سَمْؾ ُهَق سمٞم٤من ًمٕمٔمٛم٦م  َوُِم

ـْ صمؿ ا قمٔمٛم٦م درضم ٦م احلّجٞم٦م، وقمٔمٛم٦م اًمتٛمثٞمؾ ًمدور اًم٘مدوة وإؾُمقة، اخلٚم٘م٦م وقمٔمٛم٦م اًمٙممل، َوُِم

شمًٌؼ أوٓده٤م قَمغَم يُمّؾ صٕمٞمد،   َوُِمٜمُْف شمٌٜمل ظمريٓم٦م يُمّؾ ضمقاٟم٥م اًمٙممل، سمٛمٕمٜمك أن ا اًمزهراء

ومٕمٚمٛمٝم٤م يٙمؼم قمٚمٛمٝمؿ، وُم٘م٤مُمٝم٤م ومقق ُم٘م٤مُمٝمؿ، وهٙمذا ذِم سَم٘مٞم ا٦م اًمٙممٓت شمتّمدر ُمقىمع إصؾ 

ـْ أوٓده٤م ذِم ُمقىمع اًمٗم  رع.واعمٕمّمقُمقن ُِم

ـْ اًمرواي٤مت ًمٗم٤مـمٛم٦م ُم٘م٤مم اًمقؾم٤مـم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٖمٞمٌٞم٦م سملم همٞم٥م   َوىَمْد أصم٧ٌم ذِم هَمػْم واطمدة ُِم

                                                      

 .6/  25سمح٤مر إٟمقار ، اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز (1) 
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َم ظمٚم٘متٝم٤م اًمٜمقري٦م  ، اًمٖمٞمقب وإئٛم٦م اعمٕمّمقُملم ـْ شمٓمٌٞم٘م٤مت شَمَ٘مد ا وشمٚمؽ اًمقؾم٤مـم٦م شمٓمٌٞمؼ ُِم

 اًم اتِل ذيمرت ذِم رواي٤مت ُمًتٗمٞمْم٦م قِمٜمَْد اًمٗمري٘ملم.

ِّل اًم اتِل وص  واعمتتٌع ٕوص٤مومٝم٤م ٤م يٚمحظ  ٗمٝم٤م هب٤م اًْمٜم ٌا  اًمٌٕمض سمٕمْمٝم٤م ي١ميد أوص٤مف أهن ا

ـْ  أظمر، ـْ  شم٘مرب اًم اتِل اًمقطمٞم٤مٟمٞم٦م أوص٤مومٝم٤م َوُِم اًمذي َوَرَد  شأم أبقفا»وصػ  ومٞمف ٟمحـ ُم٤م ُمٕمٜمك ُِم

ِّل   . قَمغَم ًم٤ًمن اًْمٜم ٌا

يمٜمٞم٦م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م وم٘مد روى ذم اعمٜم٤مىم٥م قمـ يمثػم سمـ يزيد قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد قمـ أسمٞمف ىم٤مل: 

 .(6)ُأمُّ َأسمِٞمٝم٤م قل اهلل ؾمر

ة ُمٕم٤مِن وشمٗمًػمات:  َوُهَق وصػ يٜمٓمقي قَمغَم قِمد ا

٦م أو ؾمٞمدة ٟم٤ًمء اجلَٜم٦ّم أو ؾمٞمدة ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم.أحدها:  ٦م أو ؾمٞمدة ٟم٤ًمء إُُم ا ٤م ؾمٞمدة إُُم ا  أهن ا

ـْ شمٗمًػم ُمٕمٜمك وأخر:  ٤م أصؾ  شإم»يٗمٝمؿ ُِم َوُهَق إصؾ، وَمَ٘مْد ؾمٛمٞم٧م إم إُم٤ًم ٕهن ا

٤م ِهَل إصؾ ًمقاًمده٤م َرؾُمُقل اهلل شأم أبقفا»وٓد ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك إ  .’أهن ا

ـْ  ’وسم٤معمٕمٜمك اًمٕمروم٤مِن اًمٗمٚمًٗمل اؿمت٘م٤مق وشمٜمّزل وضمقد َرؾُمُقل اهلل  ٓ َوَهَذا  وضمقده٤م ُِم

ـْ  َُمر ا  ُم٤م َُمعَ  اًمتداومع يٕمٜمل  ُمـ اًمٜمقري٦م ـمٌ٘متٝم٤م اؿمت٘م٤مق هق إذ ،’اًمٜمٌل وضمقد ُمـ وضمقده٤م اؿمت٘م٤مق ُِم

٤م ي٦ماًمٜمقر ـمٌ٘متف ِّل  وظمٚمؼ اؿمت٘م٤مق وَمُٝمقَ  أظمر أُم ا ـْ  اًمٌدٟمٞم٦م سمٓمٌ٘متف ’اًْمٜم ٌا  .اًمٜمقري٦م ـمٌ٘متٝم٤م ُِم

ِّل  َوافثَّافِث:  اًمُ٘مرآن وصػ وسملم  يٕمرف سم٤معم٘م٤مي٦ًم سملم وصٗمٝم٤م سم٠ممِّ أسمٞمٝم٤م قَمغَم ًم٤ًمن اًْمٜم ٌا

                                                      

 .267، اسمـ اعمٖم٤مززم ×ُمٜم٤مىم٥م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م(1) 
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ِّل  ًمٜم٤ًمء َفاهُتُ  شَمَٕم٤ممَم  ىمقًمف ذِم  اعم١ُْمُِمٜملِم سم٠مُمٝم٤مت  اًْمٜم ٌا  . (6)ؿْ َوَأْزَواُجُف ُأمَّ

ت أُمقُمتٝم ـّ ذِم ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم:  ـوَمَ٘مْد وُمنِّ اَن ًمٚمٛم١مُمٜملم سمحرُم٦م زواج اعم١ُْمُِمٜملِم ُمٜمٝم ـَ َوَما 

ـْ َبْعِدِه َأَبداً ُؽْؿ َأْن ُتْمُذوا َرُشقَل اَّللِ فَ   .(2) َوٓ َأْن َتـْؽُِحقا َأْزَواَجُف ِم

ُ ـا َوًَمٞمَْس ذِم أي٦م ُم٤م َيُدّل قَمغَم اعمٕمٜمك اًمتنميٗمل واًمتٙمر يٛمل، ٕن اًمتنميػ وآطمؽمام هَل

َـّ ُمنموط سم٤مًمت٘مقى ودرضم٤مهت٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  َؼْقُت اِء إِْن اتَّ ًَ ـه ـْ اف َلَحٍد ِم ـَ َـّ  ُت ًْ ِله َف ٌَـّ اَء اف ًَ
َيا كِ

ـَ َؿْقًٓ َمْعُروؾاً  ـَ بِاْفَؼْقِل َؾقَْطَؿَع افَِّذي يِف َؿْؾٌِِف َمَرٌض َوُؿْؾ َضْع  .(4)َؾال خَتْ

ُمقُم٦م سمم َوَُمَع  ، ويمؿ ومرق سملم شمٚمؽ ٕا ظمرـي ؾم٘مقط َهَذا اًمنمطٓ  يٙمقن هَلُ ـا أّي ومْمؾ قَمغَم ٔا

سمٞمٝم٤م، سَمٞمْٜمََم ُهٜم٤َمك أُمقُم٦م قَمغَم اعم١ُْمُِمٜملِم، ومم ُهَق   هل٤م ُمـ ُمٕمٜمك ُمٌلم ذِم اًمُ٘مرآن وسملم أُمقُم٦م وم٤مـمٛم٦م

ـْ أم أسمٞمٝم٤م؟  اعم٘مّمقد ُِم

ـْ أقمٛمؼ ُمٕم٤مِن وصٗمٝم٤م  قَمغَم إيْم٤مح ُم٘مدُم٦م ُمٕمرومٞم٦م جمٝمقًم٦م  شم أبقفاأ»يتقىمػ ُمٕمروم٦م واطمد ُِم

ِّل  ـْ ٟمقر اًْمٜم ٌا  َوِهَل يمقن أٟمقارهؿ ذِم اًمٕمقامل اًمٕمٚمقي٦م قَمغَم ـمٌ٘م٤مت َوًَمٞمَْس قَمغَم ـمٌ٘م٦م واطمدة، ومٓمٌ٘م٦م ُِم

  واًمزهراء قمكم ٟمقر اؿمت٘م٤مق ذِم  إؾم٤مس ِهَل  واعمٕمّمقُملم ، ِهَل  اًمٓمٌ٘م٦م وشمٚمؽ 

ِّل  ٟمقر ٓؿمت٘م٤مق إؾم٤مس  .أدون ٟمقري٦م ٌ٘م٦مـم ذِم  ’اًْمٜم ٌا

ـْ وضمقده٤م يِمتؼ ُمٜمٝم٤م ٟمقر   أن ا وم٤مـمٛم٦م شأم أبقفا»َوُِمٜمُْف يٙمقن ُمٕمٜمك   ذِم ـمٌ٘م٦م ٟمقري٦م ُِم

ِّل   .ووٕمٗم٤مً  ؿمدةً  واظمتالومٝم٤م اًمٜمقري٦م اًمرشم٦ٌم حلٗمظ هت٤موم٧م وٓ شمداومع سمال  قمكم وٟمقر ’اًْمٜم ٌا

                                                      

ٔي٦م (1)   .6ؾمقرة إطمزاب: ا

ٔي٦م (2)   .53ؾمقرة إطمزاب: ا

ٔي٦م (3)   .32ؾمقرة إطمزاب: ا
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ِّل  ـْ اًْمٜم ٌا  .(6)شظع مـل وأكا مـ ظع» : قمكم ذِم   َوًَمَٕمؾ ا َهَذا ُهَق أطمد ُمٕم٤مِن ُم٤م َوَرَد قَم

 .(4)شحًغ مـل وأكا مـ حًغ» : ، وذم احلًلم(2)شحًـ مـل وأكا مـف» :وذم احلًـ

ـْ يمقن ٟمقرهؿ ة ُِم ة حت٧م   ومم٤م يِمٝمد قَمغَم ـمٌ٘م٤مت إٟمقار ُم٤م َوَرَد َُمر ا ومقق اًمٕمرش، َوَُمر ا

 اًمٕمرش .

  

                                                      

 .58،  57إُم٤مزم ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق (1) 

 .306،  43سمح٤مر إٟمقار ، اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز (2) 

 .116يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات ، ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ ىمقًمقيف (3) 



 

 

  

 

 



 

 

 

 روح الوجود  املكالة الزابعة: الزٍزاء عليَا الشالو بطعة

 .أكحاء افؼرابة وافؼربك* 

 يف ـتب ادتؽؾؿغ  إمجال مؼامات ؾاضؿة* 

 :أحنا٤ ايكسب٢

ـْ اعمًٚمٛملم أن ا يُمّؾ اًمِم٠من ذِم    ظمّمقصٞم٦م أهؾ اًمٌٞم٧ممم٤م ي١مؾمػ ًَمُف ُهَق اقمت٘م٤مد يمثػم ُِم

  ِّل  واًمٜم٦ًٌم اًمدُمقي واًمٜم٥ًم اًمٌدِن واًمتقاًمد اًمٓمٞمٜمٞم٦م اًم٘مرسمك سمٛمٕمٜمك  يمقهنؿ ىمرسمك اًْمٜم ٌا

ـْ  اًمٜمقع َهَذا يَم٤منَ  وإنْ  ًمٙمٜمف اجلًدي٦م،  واد ذِم  ومٞمٝمؿ اًمِم٠من ُمراشم٥م ضمؾ ا  أن ا  إ ٓا  ؿم٠من ذا اًمّمٚم٦م ُِم

 .اًمروطمٞم٦م واًمٜم٦ًٌم اعمٕمٜمقي واًمتقاًمد اًمٜمقري٦م سم٤مًم٘مرسمك قمٜمف ُيٕمؼم ا  آظمر

ـْ صمؿ ا وَم٢من ا ىمرسمك اًمرؾمقل  اًمّمٚم٦م أصؾ هل واًمتل اًمٜمقري٦م اًمّمٚم٦م إمم يِمػم قمٜمقان  َوُِم

 .اًمٌدٟمٞم٦م

اصٓمٗم٤مهؿ سَمْٕمَد اصٓمٗم٤مء واًم٘مرسمك اًمديٜمٞم٦م اعمٕمٜمقي٦م ُمقازي٦م ًمٚم٘مرسمك آصٓمٗم٤مئٞم٦م، أّي أٟم اُف 

ِّل  يٜمل ُِمٜمُْف،  ُهقَ  ىمقيؿ أؾم٤مس قَمغَم   اًْمٜم ٌا َوًَمٞمَْس قمغم أؾم٤مس جمّرد صٚمتٝمؿ ووص٤مهلؿ اًمروطمل اًمدِّ

ـْ سمدٟمف.  ىمرسم٤مهؿ ُِم

ِّل   وُم٘م٤مم وم٤مـمٛم٦م ـْ اًْمٜم ٌا  قَمغَم   سم٤مًمٜمٌل ًمٖمػمه٤م وراسمط ُمت٘مدم ُم٘م٤مم أٟم افُ  يَمَم   ُِم

file:///H:/مقامات%20فاطمة%20الجزء%20الثالث%20أم%20المقامات).docx%23_Toc418780841
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 اًمديٜمٞم٦م اًم٘مرسمك ُمًتقى قَمغَم  ’سم٤مًمٜمٌل ُمت٘مدم ُم٘م٤مم هل٤م ومٙمذًمؽ اًمٌدٟمٞم٦م، اًم٘مرسمك ُمًتقى

 .آصٓمٗم٤مئٞم٦م

ؾاضؿة بضعة »   دائرة اًم٘مرسمك اًمديٜمٞم٦م ىمقًمفومم٤م يِمٝمد قَمغَم ُمقىمٕمٝم٤م اًمرائد واعمت٘مدم ذِم 

 . (6)شمـل

ـْ ومن ا قمٜمقان  ـْ محؾ  شبضعة افـٌقة»َوىَمْد ؿمّط وضم٤موز احل٘مٞم٘م٦م َُم سم٤مًمٌْمع اًمٌدِن، ويمذا ُِم

ُمٕمٜمك اًمٌْمٕمٞم٦م قَمغَم سف احلٜم٤من إسمقي اًمٕم٤مـمٗمل وىمرأه٤م ىمراءة ؾم٤مذضم٦م وه٤مسمٓم٦م، سَمْؾ إن ا 

ِّل قمٜمقان اًمٌْمٕم٦م ظمّمقص٤ًم َُمَع ُم٤م شماله٤م ُمِ  ومٞمف ( 2)شِهَل روحل افَّتِل بغ جـٌلّ »:  ـْ ىمقل اًْمٜم ٌا

 دًٓم٦م سحي٦م قَمغَم يمقهن٤م سمٞم٤مٟم٤م ٟمقري٤م ديٜمٞم٤م أدي٤مٟمٞم٤م.

١مال اًمذي ُمٗم٤مده: َهْؾ وم٤مـمٛم٦م أومْمؾ  ًُّ َوىَمْد أضم٤مد أًمقد ذِم شمٗمًػمه روح اعمٕم٤مِن حت٧م اًم

 أم قم٤مئِم٦م؟ 

ادتؼدمات وادتلخرات مـ وافذي أمقؾ إفقف أن ؾاضؿة افٌتقل أؾضؾ افـًاء » ؾلجاب:

...إذ افٌضعقة مـ روح افقجقد وشقد ـؾ مقجقد ٓ أراها  حقث إَّنا بضعة رشقل اَّلل

وأيـ افثريا مـ يد ادتـاول، ومـ هـا يعؾؿ أؾضؾقتفا ظذ ظائشة ريض اَّلل  ،تؼابؾ بقء

 .(4)شتعاػ

ر َوُهَق: مَلْ ٓ وٓ يٗمقشمٜم٤م شمًجٞمؾ وم٤مئدة ُمٕمرومٞم٦م ًمٓمٞمٗم٦م، وومٞمٝم٤م ضمقاب قَمغَم ؾم١مال ُم٘مد ا 

ِّل  ـْ  ىمٓمٕم٦م ويمقهن٤م اًمٌدٟمٞم٦م اًمٌْمٕمٞم٦م قَمغَم   حتٛمؾ اًمٌْمٕمٞم٦م اًمقاردة ذِم أطم٤مدي٨م اًْمٜم ٌا  ضمًده ُِم

                                                      

 .165إُم٤مزم ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق (1) 

 .175إُم٤مزم ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق (2) 

ًمقد (3)    .155/  3شمٗمًػم أًمقد ، ٔا
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  اًمنميػ؟

ـْ  اًمتٕمريػ ذِم   قَمغَم ًم٤ًمن َرؾُمُقل اهلل شمـل»ومٜم٘مقل: إٟم اُف يُمّٚمم َوَرَدْت يمٚمٛم٦م  سمقاطمد ُِم

ٝم٤مر ُي١مّيد سم٤مًمت٠مُمؾ ذِم شمٚمؽ اًمرواي٤مت ومٛمٕمٜم٤مه٤م آؿمت٘م٤مق اًمٜمقري، َوَهَذا آؾمتٔم  أهؾ سمٞمتف

تِل َوَرَدْت ومٞمٝم٤م ًمٗمٔم٦م  ـْ َذًمَِؽ اعمٕمٜمك اًمٜمقري. شمـل»اًم ا ٤م شمتقاومؼ ذِم اإلومّم٤مح قَم  مجٞمٕم٤ًم، ًمٞمتٌلمِّ أهن ا

ـْ اًم٤ٌمطمثلم ذِم اًمِمٌٝم٦م واإلؿمٙم٤مل قَمٜمْد حتٚمٞمؾ شمٚمؽ اًمرواي٤مت ًمٖمٗمٚمتٝمؿ  َوىَمْد وىمع اًمٕمديد ُِم

ـْ اعم٘م٤مم اًمٜمقري اًمذي شمِمػم إًمٞم  ش.مـل»ف ًمٗمٔم٦م قَم

وىمقًمف شَمَٕم٤ممَم ذِم  شحًغ مـل»:  ٟمٔمػم ىمقًمف شبضعة مـل»وومٞمم ٟمحـ ومٞمف يٙمقن ُمٕمٜمك 

َّٓ َأْكَت أو رجؾ مـؽ»احلدي٨م اًم٘مدد:   .شٓ يٌؾغ ظـؽ إ

ـْ َرؾُمُقل اهلل  َهَذا ُمْم٤موم٤ًم إمم أن ا محؾ اًمٌْمٕمٞم٦م قَمغَم ُمٕمٜمك اًمتقاًمد اًمٌدِن ًمٗم٤مـمٛم٦م   ُِم

ـْ  سمٞمٜمٝمم اًمّمٚم٦م ٟمٗمل ؿمٌٝم٦م وضمقد قمدم َُمعَ  ًمٚمقاوح٤مت نوسمٞم٤م ًمٚمٛمٕمٜمك شمًٓمٞمح ومٞمف  ومال أطمد، ُِم

 .طمٞمٜمئذٍ  وسمٞم٤مهن٤م ًمت٠ميمٞمده٤م ُمقضم٥م

   :يف نتب املتهًُني  إمجاٍ َكاَات فاط١ُ

ـْ أيـ ًمٙمؿ أن ا شمٜمًٌقا ًمٗم٤مـمٛم٦م ي٤ًم قُمقىمٕم٤ًم ٟمقري٤ًم ىمرسم  َوىَمْد يٜمٙمر قمٚمٞمٜم٤م اًمٌٕمض ومٞم٘مقل: ُِم

ـْ َرؾُمُقل اهلل  أسمح٤مصمٝمؿ ذِم  واًمٗمالؾمٗم٦م اًمٙمالُمٞم٦م يمتٌٝمؿ ذِم  اعمتٙمٚمٛملم أن ا  طملم ذِم   اؾمتثٜم٤مئٞم٤م ُِم

ْ  اًمٕم٘مٚمٞم٦م  هل٤م؟ آقمت٘م٤مدي اعم٘م٤مم َذًمَِؽ  إمم يِمػموا مَل

ة ٟم٘م٤مط ُُمٝمّٛم٦م حيًـ أْن شمٙمّرر ذِم صمٜم٤مي٤م اًمٌح٨م سمّمٞم٤مهم٤مت خمتٚمٗم٦م: ٌِّف قَمغَم قِمد ا  وذم اجلقاب ٟمٜم

 :ًٓ يـ وُم٘م٤مُم٤مت إوًمٞم٤مء آقمت٘م٤مدي٦م ُمقأوَّ ٜم٦َم، وُم٤م يمت٥م إن ا أصؾ اًمدِّ دع ذِم اًمٙمت٤مب َواًم ًا

ـْ اًمقطمل، ًمٙمٜم اُف ًَمٞمَْس اًمقطمل اعم٘مدس سمٕمٞمٜمف.  اعمتٙمٚمٛملم إ ٓا ٟمت٤مج سمنمي ومٞمف اؾمتٗم٤مدات ُِم
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وُم٘مّمقدهؿ أن ا اًمٗمٝمؿ  شـؿ ترك إول فمخر»وًمذا شمٕم٤مرف سملم أهؾ اًمتح٘مٞمؼ ىمقهلؿ 

ـْ احل٘م  ٤مئؼ يمثػم.اًمٌنمي وإْن وايم٥م سَمْٕمض طم٘م٤مئؼ اًمقطمل إ ٓا أن ا همٗمالشمف قَم

ٝمؿ!!ثاكقاً:  ٌتف اعمتٙمٚمٛمقن ذِم يمٌت قمت٘م٤مدي٦م ومٞمم أصم  مل ٟمحٍم اعم٘م٤مُم٤مت ٓا

أًمٞمس ذم َهَذا إهمٗم٤مل عمِم٤مرب وُمدارس اًمٕمٚمقم إظُمرى َذاَت اعمٙم٤مٟم٦م اًمرومٞمٕم٦م ُمثؾ  

 ُمدرؾم٦م اًمتٗمًػم واحلدي٨م وهمػمه٤م!! 

ـْ يتحرى ُمٔم٤من احل٘مٞم٘م٦م أن ا سم٤مإلُمٙم٤من اًمقىمقف قَمَٚمٞمَْٝم٤م سم٘مر اءة صٜمػ واطمد َوَهْؾ ئمـ ُِم

ـْ اًمٙمت٥م واعم١مًمٗم٤مت.  ُِم

يتٕمّم٥م اًمٙمثػم ًمٕمٚمؿ اًمٗمٚمًٗم٦م واعمٕم٘مقل ويٜمٙمرون أّي طم٘مٞم٘م٦م مَلْ ُينم إًمٞمٝم٤م ثافثاً: 

اًمٗمالؾمٗم٦م، سمٞمد أن ا َهَذا اًمتٕمّم٥م ًمٚمٗمٚمًٗم٦م خم٤مًمػ ًمِمٕم٤مر اًمٗمٚمًٗم٦م واًمٗمالؾمٗم٦م أٟمٗمًٝمؿ ذِم ٟمٌذ 

 قف وٓ شمٚمٙم٠م.اًمتٕمّم٥م، وَم٢من ا اًمٗمٚمًٗم٦م ىم٤مئٛم٦م قَمغَم اًمتح٘مٞمؼ وآضمتٝم٤مد سمال وىم

ًمٞمؾ، يَمَم أٟم اُف ًَمٞمَْس  َوًَمٞمَْس ًمٚمت٘مٚمٞمد ىمدم وٓ أصمر ذِم طم٘مؾ اًمٗمٚمًٗم٦م، سَمْؾ اعمدار قَمغَم حتري اًمد ا

ـْ ؾمقء إدب واًمتٓم٤مول ُمٜم٤مىمِم٦م اًمٙم٤ٌمر وٟم٘مد ضمٝمقدهؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٗمتح احلقار اًمٕمٚمٛمل ذِم  ُِم

 عمٔم٤من احل٘مٞم٘م٦م رء آظمر. آصم٤مرهؿ وٟمت٤مئجٝمؿ، وَم٢من ا آطمؽمام واًمتقىمػم هلؿ رء واًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل

ـْ صمؿ ا الؾمٗم٦م أن ا ذِم اًمتح٘مٞمؼ ًمٜمت٤مئ٩م ُمومٚمق رأى أضمٞم٤مل اًمٗم  ـْ ؾمٌ٘مٝمؿ ؾمقء أدب َوُِم

ـْ اًمتٗمٙمػم ومٞمٝم٤م وأظمذوه٤م أظمذ اعمًٚممت عم٤م وصؾ اًمٗمٙمر اًمٗمٚمًٗمل عم٤م ُهَق قم ٚمٞمف أظمػما أطمجٛمقا قَم

ـْ آٟم٤ًٌمط واًمتقؾم  ع.ُِم

 



 

 

 

 املكالة اخلامشة: مكاو احملدثة

 ـ 1ـ 

 ادؼامات آصطػائقة يِف افُؼرآن. *

 .‘* ادحدثة وشام إهلل ظظقؿ فػاضؿة

ُوح إمري.  * ؾاضؿة ـْ ادالئؽة وافرُّ  ُّمدثة ِم

ـْ َرُشقٍل َوٓ َكٌِل  وَ ىَم٤مَل اهلل شَمَٕم٤ممَم:  ٌْؾَِؽ ِم ـْ َؿ  . (6)َما َأْرَشْؾـَا ِم

٦م ذِم اًم٘مراءات اعمِمٝمقرة أن أي٦م َوِهَل ىمراءة ُمٕمرووم  َوىَمْد َوَرَد ذِم ىمراءة أهؾ اًمٌٞم٧م

َٓ َكٌِل  وٓ ُّمدث»هبذا اًمٜمحق  ـْ َرُشقٍل َو ـْ َؿٌْؾَِؽ ِم  وم٘مد روي قمـ أيب قمٌد اهلل شَوَما َأْرَشْؾـَا ِم

 أن رؾمقل اهلل   أص٤مسمف ظمّم٤مص٦م ومج٤مء إمم رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر وم٘م٤مل ًمف: هؾ قمٜمدك ُمـ

أن   قاه ومٚمم أدٟم٤مه ُمٜمف متٜمك رؾمقل اهللـمٕم٤مم؟ وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ ي٤م رؾمقل اهلل وذسمح ًمف قمٜم٤مىم٤م وؿم

ومج٤مء ُمٜم٤موم٘م٤من صمؿ ضم٤مء قمكم سمٕمدمه٤م وم٠مٟمزل اهلل  يٙمقن ُمٕمف قمكم ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم 

                                                      

ٔي٦م (1)    .52ؾمقرة احل٩م: ا
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 .(6)شوما أرشؾـا مـ ؿٌؾؽ مـ رشقل وٓ كٌل وٓ ُّمدث»َذًمَِؽ: ذم 

ـْ اًم٘مراءا ت، َوىَمْد وٓ صٚم٦م هلذه اًم٘مراءة سم٤مًمتحريػ ذِم اًمُ٘مرآن اًمٙمريؿ سَمْؾ ِهَل ىمراءة ُِم

٤م إطمدى  ـْ اًمٗمري٘ملم قَمغَم أهن ا صمقن ُِم أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م اًمٌخ٤مري ذِم صحٞمحف، سَمْؾ واقمؽمف هب٤م اعمحدِّ

 اًم٘مراءات اعمٕمتؼمة.

اًم ا٦م قَمغَم صح٦م َهِذِه اًم٘مراءة َوىَمْد شمٌلم أهن٤م  َوىَمْد سمحثٜم٤م ذِم حمّٚمف ذِم اًمقصم٤مئؼ واعمّم٤مدر اًمد ا

 وح اًمّمح٤مح إظُمرى.ُمذيمقرة ذِم ذوح اًمٌخ٤مري ويمذا ذوح ُمًٚمؿ وذ

ـْ اًم٘مراءات أُمر ُمٗمروغ ُِمٜمُْف، وـمٌ٘م٤ًم هل٤م يث٧ٌم أن ا ُم٘م٤مم اعمحدث ُم٘م٤مم ًمدِن   ومٙمقهن٤م ىمراءة ُِم

ـْ اهلل َوُهَق ُمٖم٤مير عم٘م٤مم اًمٜمٌقة وُمٖم٤مير يَمَذًمَِؽ عم٘م٤مم اًمرؾم٤مًم٦م.  ُِم

   ايُكسإٓ:املكاَات االصطفا١ٝ٥ يف 

٤مُم٤مت اصٓمٗم٤مئٞم٦م ًمدٟمٞم٦م ُأظمرى ًمٞم٧ًم سمٜمٌقة َوىَمْد َدًم ا٧ْم آي٤مت ىُمرآٟمٞم٦م أظمرى قَمغَم وضمقد ُم٘م

 .(2)إِنَّ اَّللَ َؿْد َبَعَث َفُؽْؿ َضاُفقَت َمؾِؽاً وًمٞم٧ًم سمرؾم٤مًم٦م، يَمَم ذِم ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم: 

وَمَٚمْؿ ي٘مؾ ٟمٌٞم٤ًم وٓ رؾمقًٓ َوإٟم ام ُمٚمٙم٤ًم، أّي أن ا اهلل اصٓمٗم٤مه سم٤مصٓمٗم٤مء ًَمٞمَْس ُهَق قَمغَم طمّد  

ِهَل قَمغَم طمّد اًمرؾم٤مًم٦م، َوإٟم ام سمٕمثف ُمٚمٙم٤ًم إُم٤مُم٤ًم ًمتدسمػم إُُُمقر،  اصٓمٗم٤مء اًمٜمٌقة، وسمٕمثف سمٕمث٦م ًمٞم٧ًم

ـْ اهلل ـْ ـمٚمٌٝمؿ عم٤م ـمٚمٌقا ُِم ْؿ اْبَعْث فَـَا َمؾِؽًا  :طَمٞم٨ُْم إن ا سمٕمثتف يم٤مٟم٧م ضمقاسم٤ًم قَم إِْذ َؿاُفقا فِـٌَِل  هَلُ

  .  (4)ُكَؼاتِْؾ يِف َشٌِقِؾ اَّللِ 

                                                      

ـ اسمراهٞمؿ اًم(1)    .86/ 2٘مٛمل شمٗمًػم اًم٘مٛمل، قمكم سم

ٔي٦م (2)    .247ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

ٔي٦م (3)    .246ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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ِهَل اإلُم٤مُم٦م، وضمٕمؾ آي٦م ُمٚمٙمف وُمٚمؽ إُم٤مُمتف أْن ي٠ميت  َوَهَذا يٜم٤مؾم٥م ُم٘م٤مم اًم٘مٞم٤مدة، واًم٘مٞم٤مدة

إِنَّ آَيَة ُمْؾؽِِف َأْن َيلْتَِقُؽْؿ سمٛمٕمجزة ودًمٞمؾ سمره٤مِن همٞمٌل إهلل قَمغَم إُم٤مُمتف، وومٞمف ي٘مقل شَمَٕم٤ممَم: 

ِؿؾُ  َّا َتَرَك آُل ُمقَشك َوآُل َهاُروَن حَتْ ـْ َربهُؽْؿ َوَبِؼقٌَّة مِم ُف اداَْلئَِؽُة إِنَّ افتَّاُبقُت ؾِقِف َشؽِقـٌَة ِم

ـُتْؿ ُمْمِمـِغَ  ـُ  . (6)يِف َذفَِؽ َٔيًة َفُؽْؿ إِْن 

مء ٓ ي٘متٍم قَمغَم اًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م، َوىَمْد َدًم ا٧ْم   ومتٚمخص أن ا اإلرؾم٤مل ذِم ُمٜمٔمقُم٦م اًم ًا

ذِم ىمقًمف أي٤مت ذِم ىم٤مًم٥م وطمٞم٤مِن آظمر قَمغَم احّت٤مد سمٕمث٦م اًم٘مٞم٤مدة وسمٕمث٦م اعمٚمؽ َُمَع سمٕمث٦م اإلُم٤مُم٦م يَمَم 

ـْ َؾْضؾِِف َؾَؼْد آَتقْـَا آَل إِْبَراِهقَؿ اْفؽِتَاَب شَمَٕم٤ممَم:  ُدوَن افـَّاَس َظَذ َما آَتاُهْؿ اَّلُل ِم ًُ َأْم ََيْ

ْؽَؿَة َوآَتقْـَاُهْؿ ُمْؾؽًا َظظِقَمً  ـْ (2)َواحْلِ ، واعمٚمؽ ُهَق ُمٚمؽ شمدسمػم إُُُمقر َوُهَق شمٕمٌػم آظمر قَم

  وٓي٦م إُمر.

ـْ اًم٘مراءات واإلي٘م٤من َوىَمْد ذ  يمرٟم٤م ذِم سمحقث ىمقاقمد اًمتٗمًػم أطمدى آًمٞم٤مت اقمتمد ىمراءة ُِم

سمّمحتٝم٤م، َوُهَق شمٓم٤مسمؼ شمٚمؽ اًم٘مراءة عمحٙممت ىمرآٟمٞم٦م ُأظمرى، َوَهَذا اعمٕمٞم٤مر وأًمٞم٦م يٜمٓمٌؼ ذِم 

وما أرشؾـا مـ ؿٌؾؽ مـ رشقل وٓ كٌل » ُمقردٟم٤م وَم٢من ا ىمراءة أي٦م ُمقوع اًمٌح٨م هبذه اًمّمقرة

ُمتٓم٤مسمؼ َُمَع ُم٤م ذِم آي٦م ؾمقرة اًمٌ٘مرة وآي٦م ؾمقرة اًمٜم٤ًمء، ويمذًمؽ َُمَع آي٤مت ؾمقر  (4)ث(وٓ ُّمد

 ُأظمرى.

صٞمٚم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م ُهَق  ـْ اجلدير سم٤مًمذيمر أن ا اعمذه٥م اًمقطمٞمد اًمذي شمرضمؿ َهِذِه اًمٕم٘مٞمدة ٕا َوُِم

 دون سَم٘مٞم ا٦م ُمذاه٥م اعمًٚمٛملم.  ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م

                                                      

ٔي٦م (1)    .248ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

ٔي٦م (2)    .54ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ا

ـ اسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل (3)    .86/ 2شمٗمًػم اًم٘مٛمل، قمكم سم
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  : احملدث١ ٚضاّ إهلٞ ععِٝ يفاط١ُ

سمقؾم٤مم قمٔمٞمؿ ًمٙمٜم اُف ُمٖم٤مير ًمقؾم٤مم اًمرؾم٤مًم٦م ووؾم٤مم اًمٜمٌقة ووؾم٤مم   طم٤ٌم اهلل وم٤مـمٛم٦م دْ َوىمَ 

٤م  )حمدصم٦م(.  اإلُم٤مُم٦م ومدًّم٧م إدًم٦م قَمغَم أن ا أطمد أًم٘م٤مهب٤م ُهَق أهن ا

وُمْم٤موم٤م إمم أٟمف ىمد صم٧ٌم هل٤م سم٤مًمرواي٤مت قمٜمقان اعمحّدصم٦م، وَمَ٘مْد صم٧ٌم هل٤م سم٤مٔي٤مت روح َهَذا 

ـْ ضمؼمائٞمؾ. اًمٕمٜمقان وًمٌف وإْن مَلْ يٕمٜم ٤م حمدصم٦م ممـ ُهَق أقمٔمؿ ُِم  قن سمٜمٗمس إًمٗم٤مظ، سَمْؾ دًم ا٧م قمغم أهن ا

ـْ ضمؼمائٞمؾ أو  َوَهَذا أطمد اًمِمقاهد قَمغَم قمٚمق ُم٘م٤مُمٝم٤م قَمغَم ُم٘م٤مم ُمريؿ، وَم٢من ا ُمريؿ حمدصم٦م ُِم

َيا  َوإِْذ َؿاَفْت اداَْلئَِؽةُ ُمـ ـمٌ٘م٤مت أظمرى ُمـ اعمالئٙم٦م سمٜمّص اًمُ٘مرآن اًمٙمريؿ ذِم ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم: 

اِء افَْعاَدِغَ  ًَ
َرِك َواْصَطَػاِك َظَذ كِ  . (6)َمْرَيُؿ إِنَّ اَّللَ اْصَطَػاِك َوَضفَّ

ـْ ىمٌؾ ضمؼمائٞمؾ   وأُّم٤م وم٤مـمٛم٦م ـْ ىمٌؾ اعمالئٙم٦م وشم٤مرة ُِم وَمِٝمَل حمدصم٦م وسمٜمص إدًم٦م شم٤مرة ُِم

ـْ ضمؼمائٞمؾ. ـْ ىمٌؾ ممـ ُهَق أقمٔمؿ ُِم  َوُأظمرى ُِم

  اًمُ٘مرآن؟وم٢مْن ىمٚم٧م: وأيـ َذًمَِؽ اًمٜمّص ذِم 

سمقوقح، ًمٙمـ يتقىمػ ومٝمٛمف   وضمقاسمف أن اًم٘مرآن ىمد رؾمؿ ذم آي٤مشمف َذًمَِؽ اعم٘م٤مم ًمٗم٤مـمٛم٦م

 قمغم وؿ جمٛمققم٦م ٟمّمقص ىمرآٟمٞم٦م سمٕمْمٝم٤م ًمٌٕمض شمتآًمػ ذم شمٙمقيـ ُمْمٛمقن واطمد.

ِريٌؿ إوم٘مد دًم٧م أي٤مت ذِم ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م ( 1 ـَ ٓ   يِف ـِتَاٍب َمْؽـُقنٍ  كَُّف َفُؼْرآٌن 

ُف إَِّٓ  ًُّ ُرونَ  ادُ َيَؿ قَمغَم وضمقد ضم٤مٟم٥م همٞمٌل ًمٚم٘مرآن، سَمْؾ قَمغَم ُم٘م٤مُم٤مت وُمٜم٤مزل همٞمٌٞم٦م ًَمُف ٓ  (2)طَفَّ

 يٜم٤مهل٤م إٓ اعمٓمٝمرون.

                                                      

ٔي٦م (1)    .42ؾمقرة آل قمٛمران: ا

ٔي٦م (2)    .79ـ  77ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م: ا
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َذفَِؽ َأْوَحْقـَا إِفَقَْؽ ُروحًا ودًم ا٧م قَمغَم َذًمَِؽ ؾمقرة اًمِمقرى ذِم ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم: ( 2 ـَ َو

ـَْت َتْدِري َما اْفؽِتَاُب وَ  ـُ ـْ َأْمِرَكا َما  ـْ ِم ـْ َجَعْؾـَاُه ُكقرًا ََّنِْدي بِِف َم
ٓ اإِليََمُن َوَفؽِ

َتِؼقؿٍ  ًْ اٍط ُم ٌَادَِكا َوإِكََّؽ َفَتْفِدي إَِػ ِسَ ـْ ِظ ش سم٤مًمروح»واعمقضمقد اعمٕمؼّم قمٜمف   (6) َكَشاُء ِم

ـْ  ـْ قم٤ممل إُمر َوُهَق قم٤ممل يُم ـْ ضمؼمائٞمؾ، ٕن ا اًمُ٘مرآن مَلْ يّمػ ضمؼمائٞمؾ أٟم اُف ُِم  ومٞمٙمقن. أقمٔمؿ ُِم

يٕمرج ويٜمزل سم٤مًمروح إُمري ذِم ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم:   َوأٟم٠ٌمت ؾمقرة اًمٜمحؾ أن ا ضمؼمائٞمؾ( 3

 ٌَِادِه ـْ ِظ ـْ َيَشاُء ِم ـْ َأْمِرِه َظَذ َم وِح ِم ُل اداَْلئَِؽَة بِافرُّ ، واعمالئٙم٦م قمٜمقان قم٤مم  (2)ُيـَزه

 يدظمؾ ومٞمف ضمؼمائٞمؾ، سَمْؾ يٕمؿ إهاومٞمؾ أيْم٤ًم. 

ُمري اًمذي سمف اىمتدار إهاومٞمؾ وضمؼمائٞمؾ وقمزرائٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾوإن ا َهذَ ( 4 ُوح ٕا  ا اًمرُّ

َذفَِؽ َأْوَحقْـَا ذيمره اًمُ٘مرآن اًمٙمريؿ ذِم ؾمقرة اًمِمقرى سمقصػ أٟم اُف طم٘مٞم٘م٦م اًمُ٘مرآن، ومََ٘م٤مَل شَمَٕم٤ممَم:  ـَ َو

ـْ َأْمِرَكا  .إِفَْقَؽ ُروحاً ِم

د يمالم وىمقل يَمَم أٟم ا  د ـمرد سمريدي، سَمْؾ ُهَق روح أُمري وم٤معمقطمك ًَمٞمَْس ُهَق جُمَر ا ُف ًَمٞمَْس جُمَر ا

 أودع ذِم َذاَت اعمقطمك إًمٞمف.

ُمري؟  ُوح ٕا ًمٞمؾ قَمغَم يمقن اعمقطمك ُهَق ٟمٗمس اًمرُّ  وًمق ىمٚم٧م ُم٤م ُهَق اًمد ا

ـْ َأْمِرَكا َما ومجقاسمف ذِم ٟمٗمس أي٦م ذِم ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم:  َذفَِؽ َأْوَحْقـَا إَِفقَْؽ ُروحًا ِم ـَ َو

ـَْت َتْد  ٌَاِدَكا ـُ ـْ ِظ ـْ َكَشاُء ِم ـْ َجَعْؾـَاُه ُكقرًا ََّنِْدي بِِف َم
ِري َما اْفؽِتَاُب َوٓ اإِليََمُن َوَفؽِ

                                                      

 .52ي٦م ؾمقرة اًمِمقرى: ٔا(1)  

ٔي٦م (2)    .2ؾمقرة اًمٜمحؾ: ا
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َتِؼقؿٍ  ًْ اٍط ُم  .   (6)َوإِكََّؽ َفتَْفِدي إَِػ ِسَ

ُوح ُهَق قملم اًمٙمت٤مب َوإ ٓا ٓ يٙمقن ذِم صٚم٦م وٓ ارشم٤ٌمط سملم ُم٘مٓمع   إْذ ُمٗم٤مده٤م أن ا َذًمَِؽ اًمرُّ

 َْوَحْقـَا إِفَقَْؽ ُروحاً أ  وُم٘مٓمع ـَْت َتْدِري َما افْؽَِتاُب ـُ  . َما 

ظمػم  ـْ َجَعْؾـَاُه ُكقراً وذم اعم٘مٓمع ٕا
ـْ قم٤ممل اًمٜمُّقر  َوَفؽِ ُمري سم٠مٟمف ُِم وصػ ًمٚمروح ٕا

ـْ قم٤ممل اخلٚمؼ، َوُهَق ٟمٗمًف اعمِم٤مر إًمٞمف ذِم ىمقًمف شمََٕم٤ممَم:  ُـّقِر افَِّذي َؾآِمـُقا بِاَّللِ َوَرُشقفِ َوًَمٞمَْس ُِم ِف َواف

 .(2)َأكَزفْـَا َواَّللُ بََِم َتْعَؿُؾقَن َخٌِرٌ 

ـْ قم٤ممل  َوَهَذا اًمقصػ ًمٚمروح مَلْ يقصػ سمف ضمؼمائٞمؾ ذِم اًمُ٘مرآن وَمَٚمْؿ يٜمزل ضمؼمائٞمؾ ُِم

 اًمٜمُّقر.

اًمٗمّمؾ اًمث ا٤مِِن ذِم ظمريٓم٦م وإذا شمٜمّ٘مح َهَذا اعمٓمٚم٥م اًمُ٘مرآِن يمٛم٘مدُم٦م عم٤م ٟمحـ ومٞمف وَم٢من ا ( 5

ـْ أن ا وم٤مـمٛم٦ماًم٘مُ  ٔي٤مت ُِم ـْ أهؾ آي٦م اًمتٓمٝمػم َوُهَق ُم٤م يٕمت٘مد سمف يم٤موم٦م    رآن ُهَق ُم٤م أؿمػم إًمٞمف ذِم ا ُِم

  اعمًٚمٛملم رضورة.

٤م حتٞمط ( 6 ُوح إُمري، أّي أهن ا ٤م ممـ يٜم٤مل وَيص سمذًمؽ اًمٜمُّقر واًمرُّ ومتٙمقن اًمٜمتٞمج٦م أهن ا

 ٦م.قمٚمًم سم٤مًمٙمت٤مب اًمٜمقري، َوَهَذا ُهَق ًُم٥ّم وًم٤ٌمب ُم٘م٤مم اعمحدصم

 :حمدث١ َٔ املال٥ه١ ٚايسٚح األَسٟ   فاط١ُ

سملم ا اًمُ٘مرآن ٟمزوًملم ٔي٤مشمف: إول ٟمزول ٟم٤مزل َوُهَق ؿم٠من ضمؼمائٞمؾ اًمذي يَم٤مَن يٜمزل 

                                                      

ٔي٦م (1)    .52ؾمقرة اًمِمقرى: ا

ٔي٦م (2)    .8ؾمقرة اًمتٖم٤مسمـ: ا
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٤مسمِع  سم٤مًمٙمٚممت وإصقات واعمٕم٤مِن وقمؼم ا قَمٜمْف سم٤مًمٜمزول اًمٜمجقُمل، ويم٤مٟم٧م سمدايتف ذِم اًم ًا

ـْ رضم٥م.   واًمٕمنميـ ُِم

  (6)إِٟم اُف ًَمَ٘مْقُل َرؾُمقٍل يَمِريؿٍ ىم٧م يَمَم ذِم ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم: وُمٕمٜمك ُمّمٓمٚمح ٟمجقُمل ُهَق اعم١م

ـْ أطمد ُمراشمٌف اًمٜم٤مزًم٦م سم٤مًم٘مقل.   ومٞمٕمؼّم قَم

 وأظمر ٟمزول دومٕمل قم٤مزم.

ـْ اًمٗمري٘ملم ٓ يٓمٚمؼ قَمغَم اًمدومٕمل اًمٕم٤مزم ُمّمٓمٚمح اًمٜمزول،   َواًمُ٘مرآن ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمٗمنيـ ُِم

ـْ اخلٓم٠م، إِل  ـْ اًمٜم٤مزل، سَمْؾ يًٛمٞمف اًمُ٘مرآن ذِم ؾمقرة وشمًٛمٞم٦م اعمٗمنيـ ًَمُف سم٤مًمٜمزول ُِم ٟم اُف ًَمٞمَْس ُِم

ـَْت َتْدِري َما اْفؽَِتاُب َوٓ اًمِمقرى:  ـُ ـْ َأْمِرَكا َما  َذفَِؽ َأْوَحقْـَا إِفَْقَؽ ُروحًا ِم ـَ َو

ٌَاِدَكا َوإِكََّؽ فَتَْفدِ  ـْ ِظ ـْ َكَشاُء ِم ـْ َجَعْؾـَاُه ُكقرًا ََّنِْدي بِِف َم
اٍط اإِليََمُن َوَفؽِ ي إَِػ ِسَ

َتِؼقؿٍ  ًْ  َوًَمٞمَْس أٟمزًمٜم٤م.ش أوطمٞمٜم٤م»، ومٕمؼّم سمـ   (2)ُم

 وًمذا ٓ يٕمؼّم قمٜمف ٓ ٟمزول وٓ شمٜمزيؾ.

ـْ ضمؼمائٞمؾ واعمالئٙم٦م ٤محم٦م ُهَق أقمٔمؿ ُِم ظمػم اًمذي ٟمٕمؼمِّ قمٜمف سم٤مًمٜمزول ُم ، َوىَمْد َوَهَذا ٕا

ْمٕم٦م اًمٓم٤مهرة  ، ومٙم٤مٟم٧م سمذًمؽ حمّدصم٦م. ٟم٤مًمتف اًٌم

ٓ  يٜمٗمل يم ـْ ضمؼمائٞمؾ وإهاومٞمؾ، سَمْؾ َدًم ا٧ْم اًمٜمّمقص   قهن٤مَوَهَذا حمّدصم٦م سم٤معم٘م٤مم اًمٜم٤مزل ُِم

إمم اًمرومٞمؼ إقمغم وُمٕمف مجٚم٦م   ؿمٝم٤مدة اعمّمٓمٗمك ورطمٞمٚمف اعمٕمتؼمة ًمديٜم٤م أن ا إهاومٞمؾ آشم٤مه٤م سمَْٕمدَ 

ـْ اعمالئٙم٦م ذِم ًمٞمٚم٦م َوِهَل شمتٝمجد إمم اهلل َومَلْ ي٘مٓمٕمقا قَمَٚمٞمَْٝم٤م ورده٤م صمؿ ا طمدصمقه٤م سم٘مًؿ  ـْ ُِم ُِم

                                                      

ٔي٦م (1)    .40ؾمقرة احل٤مىم٦م: ا

ٔي٦م (2)    .52ؾمقرة اًمِمقرى: ا
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ُوح  ـْ ُم٘م٤مم اعمحدصم٦م واعمرشم٦ٌم اًمّم٤مقمدة ُِمٜمُْف ُهَق حتدي٨م اًمرُّ اعمّمحػ َوُهَق اعمرشم٦ٌم اًمٜم٤مزًم٦م ُِم

 إُمري.

ُوح إُمري سَمْٕمَد قمكم  سَمْؾ َوَرَد ذِم سَمْٕمض اًمرواي٤مت أن ا ًمٗم٤مـمٛم٦م  ـْ اًمرُّ  اًمٜمّمٞم٥م إقمغم ُِم

  ُو ن ا ُمدار ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ُهَق اًمرُّ ِٕ  ح اعمٜمزل ومٞمٝم٤م.وًمذا ؾمٛمٞم٧م سمٚمٞمٚم٦م اًم٘مدر 

ومثٛم٦م سم٤مب رؾمٛمف ًمٜم٤م اًمُ٘مرآن ذِم ىمّم٦م   وإذا رُمٜم٤م أْن ٟمًتقوح َهَذا اعم٘م٤مم اخلٓمػم ًمٗم٤مـمٛم٦م

 .ُمريؿ، واًمٖمقص ومٞمف يٗمتح اًمٓمريؼ عمٕمروم٦م َذًمَِؽ اعم٘م٤مم اخلٓمػم ذِم وم٤مـمٛم٦م

ا َمْرَيُؿ إِنَّ اَّللََّ َوإِْذ َؿاَفْت اداَْلئَِؽُة يَ وَمَ٘مْد سملم ا اًمُ٘مرآن أن ا ُمريؿ حمّدصم٦م ذِم ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم: 

اِء اْفَعادَِغَ  ًَ
َرِك َواْصَطَػاِك َظَذ كِ وَمِٝمَل حمدصم٦م َُمَع أهن٤م ًمٞم٧ًم سمٜمٌٞم٦م   (6) اْصَطَػاِك َوَضفَّ

 وحمدصمٝم٤م اعمالئٙم٦م وضمؼمائٞمؾ.

ـْ أُمر إهلل وسمٞم٤من رسم٤مِن قمؼم ًم٤ًمن    وسمذًمؽ يث٧ٌم أن ا ُمريؿ ُم٤م يم٤مٟم٧م شمتٚم٘مك ُم٤م شمتٚم٘م٤مه ُِم

ِّل زيمري ـْ   ٤ماًْمٜم ٌا ـْ اعمالئٙم٦م َوُِم ة ُِم واًمّمٚم٦م اًمٌدٟمٞم٦م سمف، َوإٟم ام ُمْم٤موم٤ًم إمم َذًمَِؽ شمتٚم٘مك ُُم٤ٌَمَذَ

 . ضمؼمائٞمؾ

َوًَمَ٘مْد أوم٤مض اًمُ٘مرآن ذِم سمٞم٤من شمٗم٤مصٞمؾ حتدي٨م اعمالئٙم٦م عمريؿ َوأٟم اُف ضمرى َذًمَِؽ ُمرات  

ة واطمدة.  وُمرات َوًَمٞمَْس َُمر ا

٤م يم٤مٟم٧م شمتج٤موب َُمَع ُمَ  ـْ اًمٓمروملم إًم٘م٤مًء َهَذا ُمْم٤موم٤ًم إمم أهن ا ـْ حيدصمٝم٤م، أّي يَم٤مَن اًمتٗم٤مقمؾ ُِم

ـْ سمِم٤مرة اهلل هل٤م سمٙمٚمٛمتف ذِم ىمقًمف  وؾم١مآً وضمقاسم٤ًم، ومٗمل ؾمقرة آل قمٛمران سمٞم٤من أن ا حتديثٝم٤م سمدأ ُِم

قُح ظِ شَمَٕم٤ممَم:  ًِ ِك بَِؽؾَِؿٍة ِمـُْف اْشُؿُف اْدَ ُ ـُ إِْذ َؿاَفْت اداَْلئَِؽُة َيا َمْرَيُؿ إِنَّ اَّلَل ُيٌَؼه ك اْب ًَ ق

                                                      

ٔي٦م (1)    .42ؾمقرة آل قمٛمران: ا
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ـْ اف ْكَقا َوأِخَرِة َوِم بِغَ ـَْمْرَيَؿ َوِجقفًا يِف افدُّ ، وٟمالطمظ أن ا َهِذِه اًمٌِم٤مرة   (6)ُؿَؼرَّ

ـْ اهلل َُمَع يمقهن٤م يَمَذًمَِؽ ًمٙمٜم اٝم٤م شمِمتٛمؾ قَمغَم ُم٠مُمقري٦م إهلٞم٦م ظمٓمػمة َوقَمغَم دور قمٔمٞمؿ  اعمٚمٙمقشمٞم٦م ُِم

ـْ ؿم٠مٟمف أْن شمتز  ًمزل ومٞمف إىمدام وخت٤مر دوٟمف اًمٕمزائؿ.قمّمٞم٥م ىَمْد أويمؾ إمم ُمريؿ، َوُِم

ـْ ُدوَِّنِْؿ ِحَجابًا َؾَلْرَشْؾـَا إَِفقَْفا ُروَحـَا وذم ؾمقرة ُمريؿ ي٘مقل شَمَٕم٤ممَم:  َذْت ِم َ َؾاختَّ

ا َبَؼًا َشِقّيًا  ـَت َتِؼّقًا  َؾَتَؿثََّؾ هَلَ ـُ ـِ ِمـَْؽ إِْن  مْحَ َكا َؿاَل إِكَََّم أَ  َؿافَْت إيِنه َأُظقُذ بِافرَّ

ـِل َبَؼٌ  َرُشقُل َربهِؽ ََٕهَب فَِؽ ُؽالمًا َزـِّقًا  ًْ ًَ َؿاَفْت َأكَّك َيُؽقُن يِل ُؽالٌم َومَلْ َيْؿ

ـْ َبِغّقًا  ـُ ْ َأ ًة ِمـَّا  َومَل َـّاِس َوَرمْحَ ٌ َوفِـَْجَعَؾُف آَيًة فِؾ َذفِِؽ َؿاَل َربُِّؽ ُهَق َظَعَّ َهغه ـَ َؿاَل 

اَن َأْمرًا َمؼْ  ـَ  .  (2)ِضّقاً َو

ـْ أي٤مت يذيمره٤م اعمٚمؽ سم٘مقل اهلل هل٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم.   وذم اعم٘مٓمع إظمػم ُِم

تَِفا  وشمِمػم أي٤مت إمم حتدي٨م آظمر هل٤م عم٤م رومٕم٧م محٚمٝم٤م ذِم ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم:  ـْ حَتْ َؾـَاَداَها ِم

ّيًا  تَِؽ َهِ َزيِن َؿْد َجَعَؾ َربُِّؽ حَتْ ي إِفَقِْؽ بِِجْذ  َأَّٓ حَتْ اِؿْط َظَؾْقِؽ َوُهزه ًَ ِع افـَّْخَؾِة ُت

ـْ اْفٌََؼِ َأَحدًا َؾُؼقيِل إيِنه َكَذْرُت  ُرَضًٌا َجـِّقًا  ـَ ِم ا َتَرْي ي َظْقـًا َؾنِمَّ ِِب َوَؿره َؾُؽِع َواْذَ

ّقاً  ًِ ؾهَؿ افَْقْقَم إِك ـَ ـْ ُأ ـِ َصْقماً َؾَؾ مْحَ  .  (4)فِؾرَّ

ـْ أوزم اًمٕمزم ومتٌلّم أي٤مت أن ا اًمٕم٥مء اًمٙمٌػم اًمذ ي شمتٓمٚمٌف طمّمقل اًمٌٕمث٦م اجلديدة ًمٜمٌل ُِم

 . قَمغَم حيٞمك ٓؿ َومَلْ ي٘مع قَمغَم زيمري٤م وَ يمٚمف ىَمْد وىمع قَمغَم ُمري

                                                      

ٔي٦م (1)    .45ؾمقرة آل قمٛمران: ا

ٔي٦م (2)    .21ـ  17ؾمقرة ُمريؿ: ا

 .26ـ  24ي٦م ؾمقرة ُمريؿ: أ(3)  



 أم مكامات فاطمة الزهراء                                                                                                                     11

ـْ سمدء ٟمٌقة ٟم٤مؾمخ٦م ًمنميٕم٦م ؾم٤مسم٘م٦م وذم  ـْ حتّٛمؾ ُم١ًموًمٞم٦م اإلقمالن اإلهلل قَم وأن ا أول ُِم

تِل ظم٤مـمرت سمنمومٝم٤م وقمروٝم٤م فمؾ دضمؾ وقم٘مد سمٜمل إهائٞمؾ ِهَل ُمريؿ َوًَمٞمَْس همػمه٤م، وأن ا اًم ا 

ـْ ؾمٓمقع سمره٤من ٟمقر اًمٜمٌقة اجلديدة ويم٤مسمدت ذِم ضمٝم٤مد ىمؾ ا ٟمٔمػمه ويمثرة شمٌٕم٤مشمف ِهَل  ًمإلقمالن قَم

ـْ ًم٤ًمٟمف.  ُمريؿ، َومَلْ يٙمـ ايٗم٤مؤه٤م سمتٚمؽ اعم٠مُمقري٦م سمتقؾّمط سمدن زيمري٤م وٓ سمقطمل أشم٤مه٤م قَم

ِِب َوَؿره وذم َذًمَِؽ َوَرَد ىمقًمف شمََٕم٤ممَم:  ـْ افٌََْؼِ َأَحدًا َؾُؽِع َواْذَ ـَ ِم ا َتَرْي ي َظقْـًا َؾنِمَّ

ّقاً  ًِ َؿ اْفَقْقَم إِك ؾه ـَ ـْ ُأ ـِ َصْقمًا َؾَؾ مْحَ ـْ وضمقد أُمر  (6)َؾُؼقيِل إيِنه َكَذْرُت فِؾرَّ أي أومّمحل قَم

يـ ًم٘مقًمف شَمَٕم٤ممَم:  ِؿُؾُف َؾلََتْت بِِف َؿْقَمَفا حَتْ وُم٠مُمقري٦م، وشمٚمؽ اعم٠مُمقري٦م هَمػْم ُمرشمٌٓم٦م سمٗمروع اًمدِّ

اَن َأُبقِك اْمَرَأ َشْقٍء َوَما  َؿاُفقا َيا َمْرَيُؿ َفَؼْد ِجْئِت َصْقئًا َؾِرّيًا  ـَ َيا ُأْخَت َهاُروَن َما 

ِؽ َبِغّقًا  اَكْت ُأمُّ اَن يِف ادَْْفِد َصٌِّقًا  ـَ ـَ ـْ  ُؿ َم قَْػ ُكَؽؾه ـَ َؿاَل إيِنه  َؾَلَصاَرْت إَِفقِْف َؿاُفقا 

، وم٤معم٠مُمقري٦م ُمرشمٌٓم٦م سم٠مصؾ ُمت٘مدم ذِم ُمٜمٔمقُم٦م  (2) آَتايِن اْفؽَِتاَب َوَجَعَؾـِل َكٌِّقاً َظٌُْد اَّللَِّ

يـ َوُهَق اًمٜمٌقة.  أصقل اًمدِّ

ـْ اًمٜمٔمؿ   وشمِمػم أي٤مت إمم وضمقد ُم٤م يِمٌف اًمتقاـمئ وشمٙم٤مُمؾ إدوار ووضمقد ٟمقع ُِم

اَن  َؾلََصاَرْت  واًمؼمجم٦م ذِم اعم١ًموًمٞم٦م، طَمٞم٨ُْم ي٘مقل اهلل شَمَٕم٤ممَم: ـَ ـْ  قَْػ ُكَؽؾهُؿ َم ـَ إِفَقِْف َؿاُفقا 

ـْ ُم٠مُمقريتف اإلهلٞم٦م. (4)َؿْفِد َصٌِّقاً ـيِف افْ  ـْ دوره َوقَم  ، أّي اؾمتٜمٓم٘مقه قَم

سَمْؾ يم٤مٟم٧م اعم٠مُمقري٦م اإلهلٞم٦م قَمغَم ُمريؿ وخٛم٦م وُمٕم٘مدة، سمحٞم٨م أن ا ُم٤م شم٘مقم سمف مَلْ يٙمـ  

                                                      

ٔي٦م (1)    .26ؾمقرة ُمريؿ: ا

ٔي٦م (2)    .30ـ  27ؾمقرة ُمريؿ: ا

ٔي٦م (3)    .29ؾمقرة ُمريؿ: ا
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يـ يـ وٓ ُمرشمٌٓم٤ًم سم٠مصقل اًمدِّ ومح٥ًم، سَمْؾ أويمؾ إًمٞمٝم٤م شمدؿملم وشم٠مؾمٞمس ٟمٌقة  ُمرشمٌٓم٤ًم سمٗمروع اًمدِّ

ِّل ُمقؾمك ـْ أوزم اًمٕمزم ٟم٤مؾمخ٦م ًمنميٕم٦م اًْمٜم ٌا  . ٟمٌل ُِم

ـْ شمٚمؽ  ر طمجؿ اعمرارة اًم اتِل ؾمتٙم٤مسمده٤م ُمريؿ ضمراء إقمالهن٤م قَم وًمٚم٤ٌمطم٨م ه٤م ُهٜم٤َم أْن يتّمق ا

ـْ إُمر اإلهلل اجلديد ِهَل ُمريؿ ـْ أقمٚمـ قَم ل َُم ـْ ضمٝم٦م يَم٤مَن أو ا ـْ ضمٝم٦م  اعم٠مُمقري٦م، وَمِٛم اعمرأة، َوُِم

ـَ ىمّص ًمٜم٤م  ِذْي ـْ ذيٕم٦م إمم ذيٕم٦م ُهْؿ سمٜمق إهائٞمؾ اًم ا يَم٤مَن اعمٕمٚمـ إًمٞمٝمؿ واعمٙمٚمػ سم٤مًمتحّقل ُِم

ـْ  ـْ شمنميع وايمثر ُِم ـْ جل٤مضمٝمؿ وطمج٤مضمٝمؿ ًمٚم٤ًمطم٦م اًمرسمقسمٞم٦م ذِم أيمثر ُِم اًمُ٘مرآن ذِم ؾمقرة اًمٌ٘مرة قَم

ـْ يٕم٘مقب إمم يقؾمػ صمؿ ا ُمقؾمك  شمٙمٚمٞمػ، وىمّص قمٚمٞمٜم٤م يَمَذًمَِؽ إضمٝم٤مدهؿ ًمألٟمٌٞم٤مء اًم٤ًمسم٘ملم ُِم

اء شمٙمٚمٞمٗمٝمؿ وه٤مرون وزيمري٤م وحيٞمك ، ويمذا أٟمٌٞم٤مء قمديدون ىَمْد ٟم٤مهلؿ اإلقمٞم٤مء واإلضمٝم٤مد ضمر ا

 هبداي٦م سمٜمل إهائٞمؾ.

َوُِمٜمف يتٌلّم ُم٤م يٛمٙمـ أْن يٜم٤مل ُمريؿ ُمٜمٝمؿ، َوَُمَع يُمّؾ َذًمَِؽ يم٤مٟم٧م ِهَل اعم٠مُمقرة سم٤مخلٓم٤مب 

 ذيٕمتلم. اإلهلل اعم٤ٌمذ أْن شمٙمقن واؾمٓم٦م سملم

ـْ ُم٘م٤مم وؾُم١مدد، طَمٞم٨ُْم يم٤مٟم٧م طمٚم٘م٦م راسمٓم٦م  وٟمٗمس ضمٕمؾ اعم٠مُمقري٦م قَمغَم قم٤مشمؼ ُمريؿ يِمٝمد سمم هل٤م ُِم

ك ذِم طملم أٟم اُف مَلْ يقيمؾ َذًمَِؽ اًمدور ًمزيمري٤م أو حيٞمك أو  همػممه٤م  ّقة قمًٞم قة ُمقؾمك إمم ٌٟم ـْ ٌٟم نم ُِم وٟم٤مىمٚم٦م ًمٌٚم

ٞم٤مء ٟم ـْ ا  .ُِم

ٓ َوىمَْد اقمت٘مد سمٜمق إهائٞمؾ أن ا اًمٕمد قة و وان قَمغَم ُمريؿ يَم٤مَن ؾمٝمالً ًمٙمقهن٤م اُمرأة َوهَمػْم ُمقصقوم٦م سمٌٜم

اَن َأُبقِك اْمَرَأ  :سمرؾم٤مًم٦م، ومََٙم٤مَن ظمٓم٤مهبؿ يَمَم طمٙم٤مه اًمُ٘مرآن ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ـَ َيا ُأْخَت َهاُروَن َما 

ِؽ َبِغّقاً  اَكْت ُأمُّ ـَ  . (6)َشْقٍء َوَما 

                                                      

ٔي٦م (1)    .28ؾمقرة ُمريؿ: ا
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٤من شمٕمد ص٤مرخ وإقمدام ًمٚمِمخ   ًَ ـْ ٟم٘م٤مط شمٖمري قمدوه٤م وذم َهَذا اًمٚمِّ ّمٞم٦م، ويمؿ ذِم اعمرأة ُِم

مء هلذا اًمدور اًمٕمّمٞم٥م، ويم٠مٟمف  سم٤مًمٕمدوان واًمٕمتق واًمٓمٖمٞم٤من قَمَٚمٞمَْٝم٤م، َوَُمَع يُمّؾ َذًمَِؽ ختت٤مره٤م اًم ًا

ـْ اًمرضم٤مل ًمٚم٘مٞم٤مم هبذه اًمقفمٞمٗم٦م. ـْ قمدم صالطمٞم٦م أطمد ُِم  إومّم٤مح قَم

َرِك َوإِْذ َؿافَْت اداَْلئِ َوُِمٜمُْف ٟمدرك أن ا ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم:  َؽُة َيا َمْرَيُؿ إِنَّ اَّللََّ اْصَطَػاِك َوَضفَّ

اِء افَْعادَِغَ  ًَ
ًَمٞمَْس ه٦ٌم جم٤مٟمٞم٦م َوإٟم ام ذِم ىم٤ٌمهل٤م اُمتح٤من قمّمٞم٥م وُم١ًموًمٞم٦م  (6)َواْصَطَػاِك َظَذ كِ

 قمٔمٞمٛم٦م يم٤مٟم٧م يٛمٙمـ أْن شمٓمٞمح سمٛمريؿ وشمّمٗمل وضمقده٤م سمٛمٜمٓمؼ سمٜمل إهائٞمؾ.

ّمٗمٞمتٝم٤م وإقمداُمٝم٤م ضمًدي٤ًم وُمٕمٜمقي٤ًم إ ٓا شمٓمٚمٕمٝم٤م عم٤م ُهَق وُم٤م يَم٤مَن ُمٜمٝم٤م ذِم ُم٘م٤مسمؾ شمٓمٚمٕمٝمؿ ًمت

ـْ وضمقده٤م اجلًدي وُمقىمٕمٝم٤م اعمٕمٜمقي َوُهَق اؾمتئّم٤مل يُمّؾ ُم٤ًمرهؿ  ـْ اًمدوم٤مع قَم أقمٔمؿ ُِم

 اًمْم٤مل واًم٤ٌمـمؾ وشمٌديؾ ٟمًٞم٩م ديٜمل ُمؽمايمؿ.

ـْ إٟمٌٞم٤مء  ـْ مه٦م وُمٖم٤مًم٦ٌم مَلْ يتجرأ قَمَٚمٞمَْٝم٤م زراوم٤مت ُِم تّمّد ، وَمَٚمْؿ يويمؿ يَم٤مَن هل٤م ُِم

ـْ اعم١مُمؾ   ، َومَلْ يتّمد ؾمٚمٞممنًمٜمًخ ذيٕم٦م ُمقؾمك داود يَمَذًمَِؽ ًمٜمًخٝم٤م، وُم٤م يَم٤مَن ُِم

ِّل ُمقؾمك ـْ ذيٕم٦م اًْمٜم ٌا ـْ إٟمٌٞم٤مء  واخلٞم٤مل أْن حيٞمد سمٜمق إهائٞمؾ قَم ، وًمذا ىمتٚمقا يمثػمًا ُِم

ٟمقهؿ واهّتٛمقهؿ سمٙمقهنؿ هَمػْم ُم٠مُمقٟملم قَمغَم ذيٕم٦م ُمقؾمك َوهَمػْم ُم١ممتريـ سم ُؿ وظُمقُّ ٤مًمتقراة َُمَع أهن ا

ـْ أشم٤ٌمع ُمقؾمك  وُمٜمٝم٤مضمٝمؿ اًمتقراة.  يم٤مٟمقا ُِم

ـْ اًمٕمٜم٤مد واًمٚمج٤مج واًمٖمرور اعمٕمجقن ذِم هقي٦م سمٜمل إهائٞمؾ   ًمٙم ـا يُمّؾ َهَذا اعمخزون ُِم

يٜمًخ أُمده ويٜمتٝمل سم٘م٤مؤه قَمغَم يد إُمرأة، وَمَ٘مْد يَم٤مَن مهتٝم٤م ومهٝم٤م اؾمتئّم٤مل اًمٖمل اعمؽمايمؿ ومٞمٝمؿ، 

 ؿ اؾمتئّم٤مل ُمريؿ وضمقدي٤ًم وُمٕمٜمقي٤ًم.َويَم٤مَن مهٝمؿ ومهتٝم

                                                      

ٔي٦م (1)    .42ؾمقرة آل قمٛمران: ا
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وُم٤م َُمر ا ذم اًمّمقرة اًم٘مرآٟمٞم٦م سمُٙمؾِّ طمٞمثٞم٤مهت٤م حت٘مؼ سمم هق أقمٔمؿ ُمٜمٝم٤م ذِم دور ًمٌقة اًمٜمٌقة  

 ، وَمَ٘مْد يم٤مسمدت: اًمٌْمٕم٦م اًمٓم٤مهرة

 :ًٓ ؾُمقل أوَّ ؾمٚمًٚم٦م اعم١ماُمرات واًمتخٓمٞمٓم٤مت ود أسمٞمٝم٤م  ورأت  زًمزال شمّمٗمٞم٦م اًمر ا

ٜم٦َم وسمدأت قَمَٚمٞمَْٝم٤م ُمالُمح اًمٌٚمقغ ذِم  ضمًدي٤ًم وُمٕمٜمقي٤ًم، َوِهَل شمِم٥ّم  ذِم اًمِمٝمر ُم٤م شمِم٥ّم ذِم اًم ًا

ـْ اًمٕم٨ٌم واجلزاف َوإٟم ام يَم٤مَن َذًمَِؽ إقمدادا هل٤م  اًمًـ َوِهَل ذِم ؾمٜمٞمٝم٤م اعمٌٙمرة، َومَلْ يٙمـ َذًمَِؽ ُِم

ُه آَتقْـَاُه ُحْؽَمً إلٟمج٤مز ُم٠مُمقري٦م قمٔمٞمٛم٦م قَمغَم وومؼ ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم:  َذفَِؽ  َوَدَّا َبَؾَغ َأُصدَّ ـَ َوِظْؾًَم َو

ـِغَ ـَْكْجِزي اف ًِ  . (6)ُؿْح

ومٛم١ًموًمٞمتٝم٤م اعمٚم٘م٤مة قمٚمٞمٝم٤م َُمَع أسمٞمٝم٤م وىمٌؾ زواضمٝم٤م شمتٓمٚم٥م أْن شمِم٥م هيٕم٤ًم ذم يمؾ 

 .ُم١ًموًمٞم٦م وقمْمٞمد شمدسمػم ؾمٙمـ  اجلٝم٤مت واًمٜمقاطمل ًمتٙمقن ؾمٙمٜم٤م ويمٝمٗم٤م ًمٚمٜمٌل

ٌط سمف ُمـ وُمـ ي٘مرأ ُمذيمرات طمٞم٤مة اًمِمخّمٞم٤مت ذات اًمٓم٤مسمع إُمٜمل يدرك أن ُمـ شمرشم

اًمٜم٤ًمء إذا مل شمٙمـ قمغم ُمًتقى ُمـ اًمققمل اًمًٞم٤مد وإُمٜمل واًمققمل آؾمتػماشمٞمجل سمدرضم٦م 

ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًمزوضمٝم٤م وم٢مهن٤م شمٙمقن اًم٤ٌمب ٓظمؽماىمف ؾمٞم٤مؾمٞم٤م وأُمٜمٞم٤م ٕن اًمِمٌٙم٦م اًمٕمدواٟمٞم٦م اعمٜم٤مؤة ًمف ًمـ 

 شمقومر أي صمٖمرة يٛمٙمـ ُمٜمٝم٤م اظمؽماىمف واومِم٤مل ُمٝمٛمتف.

 قمغم ’وضمقد واًمدهت٤م ظمدجي٦م راقمٞم٦م ًمٚمٜمٌلوذم فمؾ   وًم٘مد يم٤مٟم٧م اًمٌْمٕم٦م اًمٓم٤مهرة

 .وشمدسمػم ودراي٦م وطمٙمٛم٦م قمٚمؿ قمٔمٞمؿ ُمـ هل٤م عم٤م ًمف ظمدجي٦م رقم٤مي٦م ويٖم٤مير يٙمؼم ُمًتقى

 ُمداومٕم٦م وم٤مـمٛم٦م ومٞمٝم٤م ووىمٗم٧م  ومٗمل اًمتًع ؾمٜملم ًم٘مٓم٤مت قمّمٞم٦ٌم زًمزل ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل

 وهل طم٤مٟمٞم٦م ويد اعم١مُمٜملم أُمػم يد وهل ىم٤موٛم٦م  يد يدان،  ٙم٤من ًمٚمٜمٌلوم وطم٤موٜم٦م، وراقمٞم٦م

                                                      

ٔي٦م (1)    .22ؾمقرة يقؾمػ: ا
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 . وم٤مـمٛم٦م يد

 اًمٗمّمؾ ويم٤من اخلٓمػمة، اعم٠مُمقري٦م أداء ُمـ إول اًمٗمّمؾ هق  ويم٤من دوره٤م ُمع اًمٜمٌل

 ي٘مؾ ٓ أظمر وهق  اعم١مُمٜملم أُمػم ضم٤مٟم٥م إمم اًمً٘مٞمٗم٦م ُمنموع وضمف ذم وىمقومٝم٤م إظمػم

اًمٗمّمؾ إول، وم٘مد اضمتٛمٕم٧م ومٞمف ُمـ اعمالسم٤ًمت ُم٤م يٛمٙمـ  قمـ وحل٤مُمٚمف ًمٚمديـ وزًمزآ ظمٓمقرة

ـم٤مًم٥م ُمٚمؽ وؾم٤مع  ُمـ ظمالهل٤م اعمنموع اجلديد قمغم اًمٜم٤مس سم٠من يّمقروا قمٚمٞم٤مأن يٛمرر 

٤مُم٤مت اُمٙم٤مٟمٞم٦م مترير اخلٓم٦م واحلٞمٚم٦م قمغم هيًمٚمرئ٤مؾم٦م، ومٙم٤من سمٛمثؾ هذه اعمالسم٤ًمت واًمتٚمٌٞم٤ًمت وآ

ًمٙمٜمف مل يٙمـ ذم اإلُمٙم٤من أن مترر ُمثؾ شمٚمؽ اعمالسم٤ًمت ذم ؿم٠من   اعمًٚمٛملم ذم ؿم٠من قمكم

 .وم٤مـمٛم٦م

وقمروٝم٤م ومل يٙمـ سمٞمد سمٜمل سمنمومٝم٤م  اًمتل ظم٤مـمرت  ؿمٌٞمف ُمقىمػ ُمريؿ  وم٘مد يم٤من ُمقىمٗمٝم٤م

٦م ًمٚمزقم٤مُم٦م ذم طملم أٟمف ًمق شمّمدى ًمتٚمؽ اعم٠مُمقري٦م حيٞمك  اهائٞمؾ أن يٛمرروا قمغم اًمٜم٤مس ومٙمرة أهن٤م ـم٤مًٌم

٤مت واًمتحريٗم٤مت. ـ قمٚمٞمٝمؿ سمتٚمؽ اًمتدًمًٞم ـ اًمٓمٕم ُمٙم ٞم٤مءٕ  ٟم ـ ا ل ُم  أو زيمري٤م أو أي ٌٟم

 

 

 

  



 

 

 

 احملدثة ة الشادسة: مكاولاملكا

 ـ  2ـ 

   رواة ظـ ـؾ ضٌؼات وجقد افـٌل هؾ افٌقت* أ

   دحدث مرتٌط بروح مـ أرواح افـٌل* ا

اًمٙمت٤مب هق  -صمٛم٦م قمدة ُمـ أي٤مت سمٞمٜم٧م أن اًمروح إُمري اًمذي هق طم٘مٞم٘م٦م اًمٙمت٤مب 

أورث ًمثٚم٦م سمنمي٦م  -اعم٘م٤مم اًمٕمٚمقي اًمقضمقدي اًمذي ٓ يتج٤مرم قمـ ُمقىمٕمف وهق اًمروح إُمري

 . ’ظم٤مص٦م سمٕمد رؾمقل اهلل

َذفَِؽ أَ  :ُمٜمٝم٤م ُم٤م ذم ؾمقرة اًمِمقرى ـَ ـَْت َو ـُ ـْ َأْمِرَكا َما  ْوَحقْـَا إَِفْقَؽ ُروحًا ِم

ٌَاِدَكا ـْ ِظ ـْ َكَشاُء ِم ـْ َجَعْؾـَاُه ُكقرًا ََّنِْدي بِِف َم
 .(6)َتْدِري َما اْفؽِتَاُب َوٓ اإِليََمُن َوَفؽِ

 وُمٗم٤مده٤م اجلٛمع سملم ُم٘م٤مم اًمٜمٌقة وُم٘م٤مم اًمث٘مٚملم.

ـَ ذم ؾمقرة اًمٜمحؾ وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم:  وُمٜمٝم٤م ُم٤م  ـْ َأْمِرِه َظَذ ُي وِح ِم ُل اداَْلئَِؽَة بِافرُّ زه

                                                      

ٔي٦م (1)    .52ؾمقرة اًمِمقرى: ا

file:///H:/مقامات%20فاطمة%20الجزء%20الثالث%20أم%20المقامات).docx%23_Toc418780847
file:///H:/مقامات%20فاطمة%20الجزء%20الثالث%20أم%20المقامات).docx%23_Toc418780848


 أم مكامات فاطمة الزهراء                                                                                                                     122

ٌَاِدهِ  ـْ ِظ ـْ َيَشاُء ِم  . (6)َم

واعمٕم٤مدًم٦م ذم هذه أيف قملم اعمٕم٤مدًم٦م ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وُمٗم٤مده٤م شمٜمزل اًمروح إُمري قمغم 

جمٛمققم٦م ُمـ قم٤ٌمده وًمٞمس قمغم ُمـ يِم٤مء ُمـ أٟمٌٞم٤مئف ورؾمٚمف، أي قمغم صمٚم٦م ُمـ قم٤ٌمده اعمّمٓمٗملم 

 وراء اصٓمٗم٤مء اًمٜمٌقة.سم٤مصٓمٗم٤مء 

ـْ وٟمٗمس اعمٕم٤مدًم٦م سمٞمٜم٧م ذم ؾمقرة هم٤مومر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـْ َأْمِرِه َظَذ َم وَح ِم ُيْؾِؼل افرُّ

ٌَادِهِ فِقُـِْذَر َيْقَم افتَّالؿِل ـْ ِظ  .(2)َيَشاُء ِم

ٓ  يِف ـِتَاٍب َمْؽـُقٍن وٟمٗمس اًمٕمٜمقان أؿمػم إًمٞمف ذم ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 ًُّ ُرونَ ـُْف إَِّٓ افَيَؿ  .(4)ُؿطَفَّ

ـَ وسح هبذا اعمٓمٚم٥م ذم ؾمقرة وم٤مـمر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ُثؿَّ َأْوَرْثـَا اْفؽَِتاَب افَِّذي

اِت بِنِْذِن  ْرَ ِف َوِمـُْفْؿ ُمْؼتَِصٌد َوِمـُْفْؿ َشابٌِؼ بِاخْلَ
ًِ ـْ ِظٌَاِدَكا َؾِؿـُْفْؿ َطامِلٌ فِـَْػ اْصَطَػقْـَا ِم

 . (3)ُهَق اْفَػْضُؾ اْفَؽٌِرُ اَّللَِّ َذفَِؽ 

واطمدة ُمـ أؤًمئؽ اعمّمٓمٗملم اعمٓمٝمريـ سمٜمص اًم٘مرآن وشمٕم٤مًمٞمؿ   وطمٞم٨م إن وم٤مـمٛم٦م

 رواي٤مت اًمٗمري٘ملم، ومٞمث٧ٌم هل٤م أهن٤م حمدصم٦م ُمـ اًمروح إُمري.

صمؿ إن وزان ُم٘م٤مم اعمحدث يمقزان ُم٘م٤مم اًمرؾم٤مًم٦م واًمٜمٌقة ومٙمم أن اًم٘مرآن سح سم٠من  

                                                      

ٔي٦م (1)    .2ؾمقرة اًمٜمحؾ: ا

ٔي٦م (2)    .15ؾمقرة هم٤مومر: ا

ٔي٦م (3)    .79ـ  78ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م: ا

ٔي٦م (4)    .32ؾمقرة وم٤مـمر: ا
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ْؾـَا َبْعَضُفْؿ َظَذ َبْعٍض م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: اًمرؾمؾ وإٟمٌٞم٤مء قمغم ـمٌ٘م٤مت يم ُشُؾ َؾضَّ تِْؾَؽ افرُّ

ؾََّؿ اَّللُ َوَرَؾَع َبْعَضُفْؿ َدَرَجاٍت  ـَ ـْ  ومٙمذًمؽ إُمر ذم اعمحدصملم ومٝمؿ قمغم  (6)ِمـُْفْؿ َم

 ـمٌ٘م٤مت ودرضم٤مت.

 : زٚا٠ عٔ نٌ طبكات ٚدٛد ايٓيب أٌٖ ايبٝت 

وُمـ أظمذ قمٜمف ُمـ   ٘مٞم٦م أصح٤مب اًمٜمٌلظمّمٞمّم٦م قمغم سم وهٜم٤م شمث٧ٌم ٕهؾ اًمٌٞم٧م 

 اًمرواة وهل اجلقاب قمـ ؾم١مال ُمٙمرر،  ومٚمٓم٤معم٤م ـُمرح شم٤ًمؤل ُمٗم٤مده:

  ؟’ذم شمٚم٘مٞمٝمؿ قمـ اًمٜمٌل  ُم٤مهل ظمّمٞمّم٦م قمكم ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم 

 وم٢من ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا يروون قمٜمف؟  وم٢من يم٤مٟمقا هؿ رواة قمـ اًمٜمٌل

 وضمقاسمف:

وشم٤مرَة يٙمقن ٟم٘مال   يـ: ومت٤مرة يٙمقن ٟم٘مالَ قمـ سمدن اًمٜمٌلقمغم ٟمحق  إن اًمٜم٘مؾ قمـ اًمٜمٌل

هلؿ ظمّمٞمّم٦م قمغم همػمهؿ ذم يمال اًمٜمحقيـ، وم٢من   اًمٌٞم٧م وٟمقره، وأهؾ  قمـ روح اًمٜمٌل

ٓ يِم٤مهبف ٟم٘مؾ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمـ سمدٟمف اًمنميػ وٌٓم٤م ودىم٦م   ٟم٘مٚمٝمؿ قمـ سمدن اًمٜمٌل

اًمٜمحق اًمث٤مِن إذ ٓ وإدرايم٤م عمحؾ قمّمٛمتٝمؿ، ويتجغم متٞمزهؿ وظمّمٞمّمتٝمؿ سمقوقح ذم 

 وروطمف وٟمقره وؾم٤مئر ـمٌ٘م٤مشمف اًمٖمٞمٌٞم٦م.  يِم٤مريمٝمؿ أطمد ذم اًمٜم٘مؾ قمـ ٟمٗمس اًمٜمٌل

ومل يدع أطمد ُمـ اًمرواة ُمٝمم وؾمٛم٧م ٟم٘مقٓشمف سم٤مًمّمح٦م واعمٓم٤مسم٘م٦م أٟمف يم٤من يتٚم٘مك ُمـ هذا  

قمغم آشمّم٤مل سمٌدٟمف، سمؾ   ومٚمؿ ي٘متٍم ارشم٤ٌمـمٝمؿ سم٤مًمٜمٌل ، اًم٤ٌمب اًمٖمٞمٌل إٓ أهؾ اًمٌٞم٧م

                                                      

ٔي٦م (1)    .253ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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 ٤مط سمٌدٟمف اًمؼمزظمل وارشم٤ٌمط سمٜمٗمًف وروطمف، وارشم٤ٌمط سمٜمقره وـمٌ٘م٤مت ذاشمف.هلؿ ارشمٌ

ٜمف اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمِمقرى ذم ىمقًمف: هق ُم٤م سمٞمّ   وأطمد ـمٌ٘م٤مت ذوات اًمٜمٌل 

 ـَْت َتْدِري َما اْفؽَِتاُب َوٓ اإِليََمُن ـُ ـْ َأْمِرَكا َما  َذفَِؽ َأْوَحقْـَا إَِفقَْؽ ُروحًا ِم ـَ َو

ـْ َجَعؾْ 
ٌَاِدَكاَوَفؽِ ـْ ِظ ـْ َكَشاُء ِم  ’ومٗمٞمٝم٤م شمٍميح أن أطمد أرواح اًمٜمٌل (6)ـَاُه ُكقرًا ََّنِْدي بِِف َم

اًمروح إُمري، وذم اعم٘مٓمع إظمػم شمٍميح سم٠من ُمـ )يِم٤مء ُمـ قم٤ٌمده( يٛمًقن  ٟمٗمس هق

ويٜم٤مًمقن ويتّمٚمقن ويرشمٌٓمقن سمذًمؽ اًمروح إُمري، أي هؿ قمغم دوام ذم اإلرشم٤ٌمط سمٓمٌ٘م٤مت 

 قمالوة قمغم ارشم٤ٌمـمٝمؿ سم٤مًمٌدن اًمدٟمٞمقي ًمف.  ت اًمٜمٌلُمتٕمددة ُمـ ذا

 : احملدخ َستبط بسٚح َٔ أزٚاح ايٓيب

حمدصم٦م، وسمٞم٤مٟمف أن اًم٘مرآن ّسح سم٠من اًمروح   وقمغم هذا إؾم٤مس يتٌلم ُمٕمٜمك أن وم٤مـمٛم٦م

   وروح ُمـ أرواطمف اخل٤مدُم٦م ذم ذاشمف، وم٢مذا ىمٞمؾ أن وم٤مـمٛم٦م إُمري ىمقة ُمـ ىمقى اًمٜمٌل

 ُمرشمٌٓمف سم٘مقة وروح ُمـ أرواطمف اخل٤مدُم٦م. حمدصم٦م ومٛمٕمٜم٤مه أهن٤م

هل اًمروح اًمٜم٤مزل ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر يمم ورد ذم   واًمروح إُمري اعمحدث ًمٗم٤مـمٛم٦م

 .ٟمّمقص أي٤مت واًمرواي٤مت، ومٛمحدصمٝم٤م قمغم هذا اًمٌٞم٤من ـمٌ٘م٦م ُمـ ـمٌ٘م٤مت ذات اًمٜمٌل

 قمٜمٕمٜم٦م سمدٟمٞم٦م وم٘مط، سمٞمٜمم قمٜمٕمٜم٦م قمكم ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ وًمذا ومٕمٜمٕمٜم٦م اًمرواة قمـ اًمٜمٌل 

قمٜمٕمٜم٦م ٟمقري٦م، وشمًٛمك هذه اًمٕمٜمٕمٜمف سم٤مٕداء  قمـ اًمٜمٌل واحلًلم واًمتًٕم٦م اعمٕمّمقُملم

 وٓ شمًٛمك ٟم٘مال قمٜمف. واإلسمالغ قمـ اًمٜمٌل

                                                      

ٔي٦م (1)    .52ؾمقرة اًمِمقرى: ا
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َّٓ َأْكَت أو »وىمد ّسح سمذًمؽ احلدي٨م اًم٘مدد اًمذي ُمر قمٚمٞمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤م:  ٓ يٌؾغ ظـؽ إ

 .(6)شرجؾ مـؽ

 .يٌٚمغ قمـ ٟمقر وىمٚم٥م اًمٜمٌلسمؼميم٦م ُم٘م٤مم اعمحدصم٦م أهن٤م ممـ ي١مدي و  ومٞمث٧ٌم ًمٗم٤مـمٛم٦م 

أي أن   اًمتٕمٌػم شم٤مرة سم٠مٟمف إُمالء رؾمقل اهلل  وًمذا ورد ذم رواي٤مت ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م 

وشم٤مرة أٟمف إُمالء أوطمك اهلل سمف إًمٞمٝم٤م، وٓ شم٤ٌميـ سملم إُمريـ  ، اًمذي طمدصمٝم٤م هق رؾمقل اهلل

ٞمس اًمؼمزظمل ًمٙمٜمف ًم رطمٞمٚمف سمٕمد  مل يٜم٘مٓمع سمره٦م سم٤مًمٜمٌل  وم٢من وص٤مل واشمّم٤مل وم٤مـمٛم٦م

 وص٤مٓ سم٤مًمٌدن اًمٜمٌقي.

 ظمرى:أوسمٕم٤ٌمرة  

أطمدمه٤م   وص٤مٓن واشمّم٤مٓن سمف  ُمـ إول وىمٌؾ ُمقت اًمٜمٌل  يم٤من ًمٗم٤مـمٛم٦م

سمدِن وأظمر ٟمقري، وسمٛمقشمف واٟم٘مٓم٤مع سمدٟمف قمـ اًمدٟمٞم٤م اٟم٘مٓمع اًمقص٤مل اًمٌدِن اًمدٟمٞمقي وسم٘مل 

 اًمقص٤مل اًمٜمقري قمغم طم٤مًمف ًمٕمدم ُمقت ورطمٞمؾ ـمٌ٘م٤مت ٟمقره سمٛمقت سمدٟمف.

 وُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم اًمث٤مِن قمنم  ًمث٤مِن ىم٤مئؿ ذم يمؾ سمره٦م سملم أهؾ اًمٌٞم٧مواًمقص٤مل ا

يمم صقرٟم٤مه ؾم٤مسم٘م٤م، وهق وص٤مل قمغم درضم٤مت، وص٤مل سمٌدٟمف اًمؼمزظمل   ورؾمقل اهلل

 ووص٤مل سمروطمف وٟمٗمًف ووص٤مل سمروطمف اًمٙمٚمٞم٦م ووص٤مل سمٜمقره وـمٌ٘م٤مت ُمتٕمددة ُمـ ذاشمف. 

هلؿ وهق خمتٚمػ   اًمرؾمقل وهذا اًمقص٤مل واإلرشم٤ٌمط هق ٟمقع شم٠ميٞمد واداء وإُمالء ُمـ

 سم٤مًمٙمٚمٞم٦م قمـ ؿمٌٝم٦م اًمتٜم٤مؾمخ اًمتل هيٚمقس هب٤م سمٕمض اًمٗمرق اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اعمٜمحروم٦م.

ُم٤م رواه ذم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت   وأطمد اًمِمقاهد قمغم قمٔمٛم٦م ُم٘م٤مم اعمحدصم٦م اًمث٤مسم٧م ًمٗم٤مـمٛم٦م

                                                      

 298ُمٕم٤مِن إظم٤ٌمر ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق(1) 
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ىم٤مل ىمٞمؾ ًمف إن قمٌد اهلل سمـ احلًـ يزقمؿ أٟمف ًمٞمس قمٜمده   قمـ قمكم سمـ أيب محزة قمـ أيب قمٌد اهلل

صدق واَّلل ما ظـده مـ افعؾؿ آ ما ظـد افـاس وفؽـ »ـ اًمٕمٚمؿ آ ُم٤م قمٜمد اًمٜم٤مس وم٘م٤مل: ُم

ظـدكا واَّلل اجلامعة ؾقفا احلالل واحلرام وظـدكا اجلػر أؾقدري ظٌد اَّلل أمًؽ بعر أو مًؽ 

صاة وظـدكا مصحػ ؾاضؿة اما واَّلل ما ؾقف حرف مـ افؼرآن وفؽـف امالء رشقل اَّلل صذ اَّلل 

وآفف وخط ظع ظؾقف افًالم ـقػ يصـع ظٌد اَّلل إذا جائف افـاس مـ ـؾ ؾـ يًلفقكف اما ظؾقف 

مة اخذيـ بحجزتـا وكحـ اخذون بحجزة كٌقـا وكٌقـا اخذ بحجزة اتروقن ان تؽقكقا يقم افؼق

وإٓ ومم ُمٕمٜمك أهن٤م شم٘مرر اًمقفم٤مئػ هلؿ همػم  قمغم أوٓده٤م وهذا يدل قمغم هٞمٛمٜمتٝم٤م (6)شربف

 ٛمٜم٦م!!يمقهن٤م ذات هٞم

ل ل وم٘مد يم٤مٟم٧م قمالوة قمغم يمقهن٤م سمٜم٧م سمدن اًمٌٜم ومٚمٝم٤م هٞمٛمٜم٦م قمٚمٛمٞم٦م   هل سمٜم٧م ٟمقر اًمٌٜم

ٕئٛم٦م  صٗمٞم٤مء ووٓيتٝم٤م قمغم ا نم وهل وٓيتٝم٤م قمغم ٕا ٓيتٝم٤م قمغم اًٌم ٓي٦م أقمٔمؿ ُمـ و ٟمقري٦م وهل٤م و

طمد قمنم  .ٕا

 :ُم٤م وردومٛم٘م٤مم اعمحدصم٦م يث٧ٌم هل٤م وٓي٦م إُمر إلدارة اًمدوًم٦م اإلهلٞم٦م، وًمٕمؾ أطمد شمٗم٤مؾمػم 

هق دوران اًم٘مرون إومم ذم اًمدوًم٦م آهلٞم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م قمغم  (2)شظذ معرؾتفا دارت افؼرون إوػ»

 ُمٕمرومتٝم٤م ووٓيتٝم٤م، وهل٤م وٓي٦م قمٔمٛمك سمٚمح٤مظ اًمٜمِم٤مءات أشمٞم٦م.

قمغم  وىمد ىمٞمؾ إن اًمٙمثػم ُمـ أهؾ اًمتنمف وأهؾ اعمٕمٜمك رأوا رأي اًمٕملم هٞمٛمٜم٦م وم٤مـمٛم٦م 

 ٤م، واعمدار يمٚمف ذم آصم٤ٌمت قمغم ُم٤م ىمدُمٜم٤مه ُمـ دًمٞمؾ.ويمقهنؿ حت٧م إُمرهت  أوٓده٤م

  

                                                      

ـ اًمّمٗم٤مر/ (1)   ـ احلً ٕئٛم٦م أقمٓمقا اجلٗمر واجل٤مُمٕم٦م وُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م 181سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت، حمٛمد سم  ÷.سم٤مب ان ا

 .668ُم٤مزم، اًمِمٞمخ اًمٓمقدإ(2)  



 

 

 الشالواملكالة الشابعة: داللة مصحف فاطنة عليَا 
 على مكامَا الصامخ

ل: مراشقؿ تًؾقؿ ادصحػ    فػاضؿة ادطؾب إوَّ

  ادطؾب افثاين: افعؾقم ادقدظة يِف مصحػفا

  ؿدوة  ج ؾاضؿةَّن

  َظَذ اإلمامة اإلهلقة  ادطؾب افثَّافِث: إذاف ؾاضؿة

  فٌعد إول: افقشاضة افـقريةا

 661 افٌُعد افثَّايِن: افقشاضة افـقرية تثٌت احلجقة

اًم٤ٌمطم٨م قَمغَم ُمٓم٤مًم٥م ضمٚمٞمٚم٦م شمّم٥ّم يُمٚم اَٝم٤م ذِم ي٘مػ  حت٧م قمٜمقان ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م

 شم٘مري٥م ُم٤م هل٤م ُمـ ُم٘م٤مم إهلل ظمٓمػم وُمقىمع ديٜمل ظم٤مص، ُمٜمٝم٤م:

ٍَّ: َساضِٝ تطًِٝ املضشف يفاط١ُ   : املطًب األ

ـْ قمٚممء اإلُم٤مُمٞم٦م سمٕمد أن اـّمٚمع قَمغَم سَمْٕمض وم٘مرات رواي٤مت  ىَم٤مَل أطمد اعمح٘م٘ملم اًمٙم٤ٌمر ُِم

سمٙمقيم٦ٌم وه٤مًم٦م إهلٞم٦م ُمٚمٙمقشمٞم٦م ظم٤مص٦م.   ل قَمغَم وم٤مـمٛم٦ماعمّمحػ: إن ا اعمّمحػ اًمنميػ ٟمز

 اٟمتٝمك

 ومٚمق أٟم اُف اـّمٚمع قَمغَم اعم٘م٤مـمع إظُمرى ذِم اًمرواي٤مت وممذا يٛمٙمٜمف أْن ي٘مقل!! 
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ٟم٤مدرًا ُم٤م ٟمجده٤م   إْذ اهلٞمئ٦م آطمتٗم٤مًمٞم٦م واًمٙمقيم٦ٌم اإلهلٞم٦م طملم ٟمزول اًمقطمل اإلهلل قمٚمٞمٝم٤م

 . ٟمٌٞم٤مءذِم إٟمٌٞم٤مء أوزم اًمٕمزم إ ٓا ؾَمٞمِّد إ

ْ يذيمر ذِم ٟمزول اًمقطمل قَمغَم إٟمٌٞم٤مء، وَمَ٘مْد   ومتذيمر ذم شمًٚمٞمؿ اعمّمحػ ًمٗم٤مـمٛم٦م ُم٤م مَل

أٟمزل قَمَٚمٞمَْٝم٤م اعمّمحػ ذِم ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م ذم اًمثٚم٨م اًمث٤مًم٨م ُمـ اًمٚمٞمؾ ويم٤من اًمٜمزول سم٠مُمر ُمـ اهلل 

يَم٤مَن ٟمزول شمٕم٤ممم وسمتقؾمط ضمؼمائٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ وإهاومٞمؾ، َوُهَق أُمر همري٥م وٟم٤مدر، إْذ هم٤مًم٤ًٌم ُم٤م 

 سمتقؾمط اًمٜم٤مدرة احل٤مٓت سمٕمض وذم ضمؼمائٞمؾ ٟمزول سمتقؾمط  اًمقطمل قَمغَم ؾَمٞمِّد إٟمٌٞم٤مء

ط وؾمٞم  إٟمٌٞم٤مء ؾمٞمد وسملم اهلل سملم يٙمـ مل إذا ذًمؽ ُمـ أقمٔمؿ هق اًمذي سم٤مًمقطمل أو إهاومٞمؾ

ـْ اعمالئٙم٦م.  ُِم

 إهاومٞمؾ َوُهقَ  ٟم٤مدراً   واعمٚمؽ اًمذي يم٤من ٟمزوًمف ًمٚمتقؾّمط ذِم اًمقطمل قَمغَم َرؾُمُقل اهلل

ـْ  ُهقَ  يَم٤منَ   . وم٤مـمٛم٦م قَمغَم  اًمنميػ اعمّمحػ إٟمزال وؾم٤مئط ُِم

د، سَمْؾ اًمرواي٤مت سمٞمٜم٧م أهنؿ قَمغَم  ـْ ئمـ أن ا ُم٘م٤مُم٤مت اعمالئٙم٦م قَمغَم ُمًتقى ُمقطم ا وَيٓم٠م ُِم

ـمٌ٘م٤مت، وَم٢من ا إهاومٞمؾ ذِم وصػ اًمرواي٤مت ذا ؿم٠من قمٔمٞمؿ سمحٞم٨م أن ا ضمؼمائٞمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف 

ـْ ىمدرة إهاومٞمؾ وىمقشمف ذقمرًا ؿمديدًا سمحٞم٨م يٚمقذ يمٕمّمٗمقر ذِم سمحر،  سَمْؾ يم٤من يتخّقف ويذقمر ُِم

ـْ وصػ ضمؼمائٞمؾ سمذي اًم٘مقة اعمتلم سمحٞم٨م    سمًٞمد إٟمٌٞم٤مء َهَذا ُمع ُم٤م َوَرَد ذِم اًمرواي٤مت ُِم

ـْ ضمٜم٤مطمف.   ي٘مٚم٥م ىمرى ىمقم ًمقط سمٓمرٍف ُِم

ضم٤مًمس   سمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل :ىم٤مل وم٘مد روى ذم شمٗمًػم اًم٘مٛمل  قمـ ضم٤مسمر قمـ أيب ضمٕمٗمر

ٟمٔمرة ىمٌؾ اًمًمء وم٤مُمت٘مع ًمقٟمف طمتك ص٤مر يم٠مٟمف يمريمٛم٦م   وقمٜمده ضمؼمئٞمؾ إذ طم٤مٟم٧م ُمـ ضمؼمئٞمؾ

 . صمؿ ٓذ سمرؾمقل اهلل
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ىمد ُمال ُم٤م سملم اخل٤موم٘ملم ُم٘مٌال طمتك  ءاهلل إمم طمٞم٨م ٟمٔمر ضمؼمئٞمؾ وم٢مذا ر ومٜمٔمر رؾمقل 

  :يم٤من يم٘م٤مب ُمـ إرض صمؿ ىم٤مل

ٚمٙم٤م رؾمقٓ أطم٥م إًمٞمؽ أو شمٙمقن قمٌدا ي٤م حمٛمد إِن رؾمقل اهلل إًمٞمؽ أظمؼمك أن شمٙمقن ُم

 رؾمقٓ.

 ضمؼمئٞمؾ وىمد رضمع إًمٞمف ًمقٟمف.  إمم  وم٤مًمتٗم٧م رؾمقل اهلل

 وم٘م٤مل ضمؼمئٞمؾ: سمؾ يمـ قمٌدا رؾمقٓ. 

: سمؾ أيمقن قمٌدا رؾمقٓ، ومرومع اعمٚمؽ رضمٚمف اًمٞمٛمٜمك ومقوٕمٝم٤م ذم يمٌد وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

قوٕمٝم٤م ذم اًمث٤مًمث٦م صمؿ هٙمذا اًمًمء اًمدٟمٞم٤م صمؿ رومع إظمرى ومقوٕمٝم٤م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م صمؿ رومع اًمٞمٛمٜمك وم

طمتك اٟمتٝمك إمم اًمًمء اًم٤ًمسمٕم٦م يمؾ ؾممء ظمٓمقة ويمٚمم ارشمٗمع صٖمر طمتك ص٤مر آظمر ذًمؽ ُمثؾ 

 اًمٍم ) ك (.  -اًمذر 

ضمؼمئٞمؾ وم٘م٤مل: ًم٘مد رأيتؽ ذقمرا وُم٤م رأي٧م ؿمٞمئ٤م يم٤من أذقمر زم  إمم  وم٤مًمتٗم٧م رؾمقل اهلل

 ُمـ شمٖمػم ًمقٟمؽ.

 وم٘م٤مل: ي٤م ٟمٌل اهلل ٓ شمٚمٛمٜمل أشمدري ُمـ هذا ؟ 

هذا إهاومٞمؾ طم٤مضم٥م اًمرب ومل يٜمزل ُمـ ُمٙم٤مٟمف ُمٜمذ ظمٚمؼ اهلل اًمًموات  :ىم٤مل ،ىم٤مل: ٓ

وإرض، ومٚمم رأيتف ُمٜمحٓم٤م فمٜمٜم٧م اٟمف ضم٤مء سم٘مٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م، ومٙم٤من اًمذي رأي٧م ُمـ شمٖمػم ًمقِن 

ومٚمم رأي٧م ُم٤م اصٓمٗم٤مك اهلل سمف رضمع إزم ًمقِن وٟمٗمز أُم٤م رأيتف يمٚمم ارشمٗمع صٖمر اٟمف ًمٞمس  ،ًمذًمؽ

ًمرب إٓ صٖمر ًمٕمٔمٛمتف، ان هذا طم٤مضم٥م اًمرب وأىمرب ظمٚمؼ اهلل ُمٜمف واًمٚمقح رء يدٟمق ُمـ ا
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سملم قمٞمٜمٞمف ُمـ ي٤مىمقشم٦م محراء وم٢مذا شمٙمٚمؿ اًمرب شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم سم٤مًمقطمل رضب اًمٚمقح ضمٌٞمٜمف ومٜمٔمر ومٞمف 

صمؿ يٚم٘مٞمف اًمٞمٜم٤م ومٜمًٕمك سمف ذم اًمًموات وإرض اٟمف ٕدٟمك ظمٚمؼ اًمرمحـ ُمٜمف وسمٞمٜمف وسمٞمٜمف ؾمٌٕمقن 

٤م آسمّم٤مر ُم٤م ٓ يٕمد وٓ يقصػ واِن ٕىمرب اخلٚمؼ ُمٜمف وسمٞمٜمل وسمٞمٜمف طمج٤مسم٤م ُمـ ٟمقر شم٘مٓمع دوهن

 .(6)ُمًػمة اًمػ قم٤مم(

ـْ ُم٘م٤مم ُهَق اًمذي يَم٤مَن يٜمزل قَمغَم ُمريؿ وَم٢من ا إهاومٞمؾ يَم٤مَن  وإذا يم٤من ضمؼمائٞمؾ َُمَع ُم٤م ًَمُف ُِم

ـْ يٜمزل قَمغَم وم٤مـمٛم٦م ـْ مجٚم٦م ُِم ُهَق ُم٤م مَلْ ذِم طم٤مًم٦م ظم٤مّص٦م وـم٘مقس ُمٚمٙمقشمٞم٦م واطمتٗم٤مًمٞم٦م إهلٞم٦م، وَ   ُِم

ـْ إئٛم٦م طم٥ًم سمٞم٤مٟم٤مهتؿ، َهَذا سم٤مًٓمتٗم٤مت إمم أن ا شمٚمؽ اهل٤مًم٦م اعمٚمٙمقشمٞم٦م   يٕمٝمد ذِم أطمد ُِم

 ًمٞم٧ًم شمنميٗم٤مت ؿمٙمٚمٞم٦م إْذ أن ا يُمّؾ رء قِمٜمَْد اهلل سم٘مدر وُمٞمزان.

ـْ ىمدرة وأهٚمٞم٦ّم قَمغَم حتٛمؾ   ومم٤م شَمُدلُّ قَمَٚمٞمِْف شمٚمؽ اعمراؾمٞمؿ سمدىم٤مئ٘مٝم٤م ُم٤م ًمدى وم٤مـمٛم٦م ُِم

ـْ ُمتٚم٘مٞمف ىمدرة اصٓمٗم٤مئٞم٦م ٟمزول  اًمقطمل اإلهلل، إْذ أن ا ٟمزول اًمقطمل سمٙمٞمٗمٞم٤مشمف اعمختٚمٗم٦م يتٓمٚم٥م ُِم

ـْ ٟمٗمقذ سم٢مذن اهلل أْن شمدظمؾ ومٞمف، إْذ يراوم٘مف  ظم٤مص٦م، وَمُٝمَق مم٤م ٓ يٛمٙمـ طمتك ًمٚمِمٞم٤مـملم َُمَع ُم٤م هل٤م ُِم

 ئٞم٦م.طمّم٤مٟم٦م ظم٤مص٦م ًمٞمّمؾ عمتٚم٘مٞمف يَمَم أراده اهلل: وًمذا يتٓمٚم٥م ىمدرة ظم٤مص٦م وأهٚمٞم٦ّم اؾمتثٜم٤م

                                                      

ف/28/ 2شمٗمًػم اًم٘مٛمل، اًم٘مٛمل (1)  ٟمقار قمٜمف. يمت٤مب اًمٕمرش، حمٛمد سـم قمثمن اسـم أيب ؿمٌٞم ػم. ويدل قمغم قمٚمق ُم٘م٤مم  88. سمح٤مر ا ُمع اظمتالف ًي

ـ ا ـ اهلل أو قم ـ اهاومٞمؾ وأهاومٞمؾ قم ًمٚمقح وُمث٤مًمف ُم٤م رواه إهاومٞمؾ قمغم ضمؼمائٞمؾ قمدة ؿمقاهد ُمٜمٝم٤م ُم٤م ورد ذم رواي٤مت يمثػمة أن ضمؼمئٞمؾ حيدث قم

ـ اًم٘مٚمؿ، ىم٤مل:  ـ اًمٚمقح، قم ـ إهاومٞمؾ، قم ـ ُمٞمٙم٤مئٞمؾ، قم ـ ضمؼمئٞمؾ ، قم ل ، قم ـ اًمٌٜم ـ آسم٤مئف قم ـ ُمقؾمك اًمرو٤م قم ـ قمكم سم ٜمده قم ٤مر سم ظم ذم ُمٕم٤مِن ٕا

٤مرك وشمٕم٤ممم:  ـ  حصـل، ؾؿـ دخؾ حصـل أمـ كاري»ي٘مقل اهلل شم ـ  صؾقات اَّلل َظؾَقِْف ٓية ظع ـب أِب ضافب ظمشو ٤مر، . ُمٕم٤مِن ٕا

  .371اًمّمدوق/

وُمٜمٝم٤م أٟمف ؾمٞمد اعمالئٙم٦م وم٘مد روى ذم ذح آظم٤ٌمر قمـ اًمٜمٌل: اًمٜمٌل: ُم٤م ظمٚمؼ اهلل قمز وضمؾ ؿمٞمئ٤م إٓ ضمٕمؾ ًمف ؾمٞمدا ، وم٤مًمٜمن ؾمٞمد 

اًمٓمٞمقر واًمثقر ؾمٞمد اًمٌٝم٤مئؿ وإؾمد ؾمٞمد اًم٤ًٌمع وإهاومٞمؾ ؾمٞمد اعمالئٙم٦م ويقم اجلٛمٕم٦م ؾمٞمد إي٤مم وؿمٝمر رُمْم٤من ؾمٞمد 

 .1/223ٟمٌٞم٤مء وقمكم ؾمٞمد إوصٞم٤مء. ذح إظم٤ٌمر، اًم٘م٤ميض اًمٜمٕممن اعمٖمريباًمِمٝمقر وأٟم٤م ؾمٞمد إ
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ـْ ىمدرة ًمٚمٜمٌل ُمقؾمك    ًمتحٛمؾ ٟمزول وشمٜمزل اًمتقراة وُم٤م يَم٤مَن ًمٕمٞمًك  ومم يَم٤مَن ُِم

ـْ ىم٤مسمٚمٞم٦م ًمدى ؾَمٞمِّد إٟمٌٞم٤مء ـْ أهٚمٞم٦م ًمتٚم٘مل اإلٟمجٞمؾ وُم٤م يَم٤مَن ُِم  َذًمَِؽ  يُمّؾ  اًمُ٘مرآن، ًمتٚم٘مل  ُِم

 . ّودت سمف وم٤مـمٛم٦مز

 :املطًب ايجاْٞ: ايعًّٛ املٛدع١ ِفٞ َضشفٗا

 اي٤مت ُمّمحٗمٝم٤م أن ا ومٞمف ظمؼم ُم٤م يَم٤مَن وُم٤م يٙمقن، وظمؼم يُمّؾ ؾممء ومًمء. ومم٤م َوَرَد ذِم رو

ـْ اًمرواي٤مت قمدد  وًمٙمل ٟم٘مػ قَمغَم ؾمٕم٦م َهَذا اًمٕمٚمؿ وقمٔمٛمتف ٓسُمد ا أن ا ٟمًتٕمٚمؿ ُِم

 اًمًٛمقات وأصٜم٤مومٝم٤م، وَمَ٘مْد ٟمٔمـ أن ا قمدد اًمًٛمقات حمّمقر ذِم ؾمٌع، وَمَٝمْؾ ُهَق يَمَذًمَِؽ ومح٥ًم؟

ـْ إن ا ُم٤م شمِمػم إًمٞمف اًمرواي٤م ف ُِم ف وٓآ ٌع، وَم٢من ا ُم٤م يٓمٚمؼ ت ُهَق وضمقد ٓآ اًمًٛمقات اًم ًا

قَمَٚمٞمِْف ؾمٌع ؾمٛمقات قم٤مدة ُهَق سمح٥ًم سمٞم٤مٟم٤مت اًمقطمل ُم٤م ذِم اًمٕم٤ممل اجلًمِن َوإ ٓا وَمِٝمَل ومٞمم ٓ 

ـْ سمردي وُم٤مء اًمذه٥م  ٌع، إَذا صمٛم٦م ضم٤ٌمل ُِم ـْ اجلًؿ اًمٚمٓمٞمػ اًمذي ومقق اًمًٛمقات اًم ًا يتٜم٤مهك ُِم

 اجلًمٟمٞم٦م ومقق سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض، وُم٤م ُهَق ومقق ٓ ي٘م٤مس عم٤م ُهَق دون.وهمػمه٤م، وم٤مًمٕمقامل 

٤م   َوُِمٜمُْف ٟمدرك ُم٤م ُمٕمٜمك أن ا شمٕمٓمل وم٤مـمٛم٦م  ظمؼم يُمّؾ ؾممء ومًمء، ومٚمٞمس اعمٕمٜمك أهن ا

 أقمٓمٞم٧م ظمؼم ؾمٌع ؾمٛمقات إْذ قمدد اًمًٛمقات هَمػْم ُمٕمٚمقم ًمديٜم٤م.

٤مِدق ٤مَل ُمت٤ًمئاًل َهْؾ يُمّؾ ، َوىمَ  وًمذًمؽ اٟمذهؾ أسمق سمّمػم طملم ؾمٛمع يمالم اإلُم٤مم اًمّم ا

ـْ اعمّمحػ.  َهَذا اًمٕمٚمؿ ذِم اعمّمحػ؟ وَمَ٘م٤مَل وحيؽ َهَذا ذِم ورىمتلم ُِم

ـْ قمٚمقم ُمّمحٗمٝم٤م ظمؼم احلٙمقُم٤مت ذِم يُمّؾ إْرض وظمؼم يُمّؾ  ومم٤م َوَرَد أيْم٤ًم أن ا ُِم

 ُمٚمقيمٝم٤م وطمّٙم٤مُمٝم٤م.
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ىم٤مل: ومٗمل ُمّمحح٦م أيب سمّمػم ذم دٓئؾ آُم٤مُم٦م وىمد رواه٤م قمـ أقمالم زقممء اإلُم٤مُمٞم٦م 

 وم٘م٤مل: اٟمزل قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد ُمقت أسمٞمٝم٤م.  قمـ ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م  ؾم٠مًم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم

 وم٘مٚم٧م: ومٗمٞمف رء ُمـ اًم٘مرآن؟ ىم٤مل: ُم٤م ومٞمف رء ُمـ اًم٘مرآن. 

ىم٤مل: ىمٚم٧م: ومّمٗمف زم، ىم٤مل: ًمف دومت٤من ُمـ زسمرضمدشملم قمغم ـمقل اًمقرق وقمروف محراويـ  

 . 

 ( ومٙم٤من.يمـر أسمٞمض ىمٞمؾ ًمف: )ىمٚم٧م ًمف: ضمٕمٚم٧م ومداك صػ زم ورىمف، ىم٤مل: ورىمف ُمـ د

 ىمٚم٧م: ضمٕمٚم٧م ومداك، ومم ومٞمف؟ 

وظمؼم ُم٤م يٙمقن إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وومٞمف ظمؼم ؾممء ؾممء، وقمدد ُم٤م ذم  ،ىم٤مل: ومٞمف ظمؼم ُم٤م يم٤من

ؾممء ؾممء ُمـ اعمالئٙم٦م، وهمػم ذًمؽ، وقمدد يمؾ ُمـ ظمٚمؼ اهلل ُمرؾمال وهمػم ُمرؾمؾ، وأؾممؤهؿ، 

ُمـ أضم٤مب ُمٜمٝمؿ، وومٞمف أؾممء مجٞمع ُمـ ظمٚمؼ وأؾممء اًمذيـ أرؾمٚمقا إًمٞمٝمؿ، وأؾممء ُمـ يمذب و

اهلل ُمـ اعم١مُمٜملم واًمٙم٤مومريـ، ُمـ إوًملم وأظمريـ، وأؾممء اًمٌٚمدان، وصٗم٦م يمؾ سمٚمد ذم ذق 

إرض وهمرهب٤م، وقمدد ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اعم١مُمٜملم، وقمدد ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٙم٤مومريـ، وصٗم٦م يمؾ ُمـ 

ٚمٙمٝمؿ وقمددهؿ، يمذب، وصٗم٦م اًم٘مرون إومم وىمّمّمٝمؿ، وُمـ وزم ُمـ اًمٓمقاهمٞم٧م وُمدة ُم

وومٞمف أؾممء إئٛم٦م وصٗمتٝمؿ، وُم٤م يٛمٚمؽ واطمدا واطمدا، وومٞمف صٗم٦م يمراهتؿ، وومٞمف صٗم٦م مجٞمع ُمـ 

 شمردد ذم إدوار ُمـ إوًملم وأظمريـ.

دوار؟ ىم٤مل: مخًقن أًمػ قم٤مم، وهل ؾمٌٕم٦م أدوار، وومٞمف  ؿال: ؿؾت:  ضمٕمٚم٧م ومداك ويمؿ ٕا

ظمريـ وآضم٤مهل وًملم ؤا ؿ، وصٗم٦م أهؾ اجلٜم٦م، وقمدد ُمـ يدظمٚمٝم٤م، أؾممء مجٞمع ُمـ ظمٚمؼ اهلل ُمـ ٕا

وقمدد ُمـ يدظمؾ اًمٜم٤مر، وأؾممء ه١مٓء وأؾممء ه١مٓء، وومٞمف قمٚمؿ اًم٘مرآن يمم أٟمزل، وقمٚمؿ اًمتقراة يمم 
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 أٟمزًم٧م، وقمٚمؿ اإلٟمجٞمؾ واًمزسمقر، وقمدد يمؾ ؿمجرة وُمدرة ذم مجٞمع اًمٌالد. 

ٙم٤مئٞمؾ وإهاومٞمؾ أن : ومٚمم أراد اهلل شمٕم٤ممم أن يٜمزًمف قمٚمٞمٝم٤م، أُمر ضمؼمئٞمؾ وُمٞمىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر

حيٛمٚمقا اعمّمحػ ومٞمٜمزًمقا سمف قمٚمٞمٝم٤م، وذًمؽ ذم ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م ُمـ اًمثٚم٨م اًمث٤مِن ُمـ اًمٚمٞمؾ، هٌٓمقا سمف قمٚمٞمٝم٤م 

وهل ىم٤مئٛم٦م شمّمكم، ومم زاًمقا ىمٞم٤مُم٤م طمتك ىمٕمدت، ومٚمم ومرهم٧م ُمـ صالهت٤م ؾمٚمٛمقا قمٚمٞمٝم٤م، وىم٤مًمقا هل٤م: 

الم، وووٕمقا اعمّمحػ ذم طمجره٤م. الم ي٘مرئؽ اًًم  اًًم

وقمٚمٞمٙمؿ ي٤م رؾمؾ اهلل اًمًالم، صمؿ  ،وإًمٞمف اًمًالم ،هلل اًمًالم، وُمٜمف اًمًالموم٘م٤مًم٧م هلؿ: ا 

طمتك أشم٧م قمغم  ،قمرضمقا إمم اًمًمء، ومم زاًم٧م ُمـ سمٕمد صالة اًمٗمجر إمم زوال اًمِمٛمس شم٘مرأه

 آظمره .

وًم٘مد يم٤مٟم٧م ـم٤مقمتٝم٤م ُمٗمروو٦م قمغم مجٞمع ُمـ ظمٚمؼ اهلل ُمـ اجلـ واإلٟمس، واًمٓمػم 

 واًمٌٝم٤مئؿ، وإٟمٌٞم٤مء واعمالئٙم٦م.

٘مٚم٧م: ضمٕمٚم٧م ومداك ومٚمم ُمْم٧م إمم ُمـ ص٤مر ذًمؽ اعمّمحػ؟ وم٘م٤مل: دومٕمتف إمم أُمػم وم 

، ومٚمم ُم٣م ص٤مر إمم احلًـ، صمؿ إمم احلًلم، صمؿ قمٜمد أهٚمف طمتك يدومٕمقه إمم  اعم١مُمٜملم

 ص٤مطم٥م هذا إُمر . 

 وم٘مٚم٧م: إن هذا اًمٕمٚمؿ يمثػم!

ٗم٧م ًمؽ وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م حمٛمد، إن هذا اًمذي وصٗمتف ًمؽ ًمٗمل ورىمتلم ُمـ أوًمف، وُم٤م وص 

 .(6)شسمٕمد ُم٤م ذم اًمقرىم٦م اًمث٤مًمث٦م، وٓ شمٙمٚمٛم٧م سمحرف ُمٜمف

                                                      

ـ ضمرير اًمٓمؼمي ) اًمِمٞمٕمل ( (1)    .106،  104دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م ، حمٛمد سم
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ـْ صٚم٦م وم٤مـمٛم٦م ١مال قَم ًُّ ـْ إظم٤ٌمر واًمٕمٚمقم.  َوَهَذا يثػم اًم  هِبََذا اًمّمٜمػ ُِم

قَمغَم ُمٚمقك إْرض وُمٚمٗم٤مت طمٙمقُم٤مهت٤م، وُم٤م ؿم٠من   ومٚمؿ يٓمٚمع اهلل شَمَٕم٤ممَم وم٤مـمٛم٦م

 ؟. ٛم٦مسمذًمؽ، وُم٤م َهَذا اعمٚمػ اًمًٞم٤مد اًمذي يٙمِمػ ًمٗم٤مـم وم٤مـمٛم٦م

ـْ ؿم٠من ذِم ُمثؾ شمٚمؽ اعمقوققم٤مت وإطمداث؟  أٓ َيُدّل َذًمَِؽ قَمغَم ُم٤م هل٤م ُِم

ـْ اعم١ًموًملم اًمٙم٤ٌمر ذِم اًمدوًم٦م اإلهلٞم٦م وذم اعمٚمٙمقت  وأٓ َيُدّل قَمغَم يمقهن٤م ُم١ًموًم٦م ُِم

 اإلهلل ذِم اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ؟

 مل اعمختٚمٗم٦م؟ويمٞمػ يٕمزى هل٤م يُمّؾ َذًمَِؽ إَذا مَلْ يٙمـ هل٤م وٓي٦م قمٔمٛمك قَمغَم اًمٕمقا

ـْ ظمؼم اًمٚمقح إظمي، واًمذي مَلْ يقدع ومٞمف قمٚمؿ  ـْ َذًمَِؽ ُم٤م َوَرَد ذِم اًمرواي٤مت ُِم وأقمٔمؿ ُِم

طمّٙم٤مم إْرض سَمْؾ وّٛمـ قمٚمؿ طمّٙم٤مم اًمدوًم٦م اإلهلٞم٦م وأؾممء إئٛم٦م آصمٜمل قمنم، َذًمَِؽ اًمٚمقح 

ِّل   حت٧م واىمع اإلهلٞم٦م اإلُم٤مُم٦م دوًم٦م قمٚمؿ أن ا  أّي  ، سمٗم٤مـمٛم٦م َيّّمف  قِمٜمَْدَُم٤م يٜمزًمف اهلل قَمغَم اًْمٜم ٌا

 .هب٤م ظمّّم٧م صدارة ُمقىمع  َوأّي  هل٤م، وٓي٦م وَم٠مّي  وم٤مـمٛم٦م، إذاف

جل٤مسمر  ىم٤مل: ىم٤مل أيب  وم٘مد روى ذم اإلُم٤مُم٦م واًمتٌٍمة قمـ أيب سمّمػم قمـ أيب قمٌد اهلل

 ومٛمتك َيػ قمٚمٞمؽ أن أظمٚمق سمؽ وم٠مؾم٠مًمؽ قمٜمٝم٤م ؟  ،إن زم إًمٞمؽ طم٤مضم٦م :سمـ قمٌد اهلل إٟمّم٤مري

ىم٤مل ًمف: ي٤م ضم٤مسمر، أظمؼمِن  ، سمر: ذم أي إوىم٤مت ؿمئ٧م، ومخغم سمف أسمق ضمٕمٗمروم٘م٤مل ًمف ضم٤م

أظمؼمشمؽ سمف أٟمف ذم ذًمؽ اًمٚمقح  وُم٤م  قمـ اًمٚمقح اًمذي رأيتف ذم يد أُمل وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل اهلل

 أهٜمئٝم٤م ’ذم طمٞم٤مة رؾمقل اهلل  أِن دظمٚم٧م قمغم أُمؽ وم٤مـمٛم٦م ،وم٘م٤مل ضم٤مسمر: أؿمٝمد سم٤مهلل ،ُمٙمتقسم٤م

ورأي٧م ومٞمف يمت٤مسم٦م  ، يده٤م ًمقطم٤م أظمي، فمٜمٜم٧م أٟمف ُمـ زُمردومرأي٧م ذم ، سمقٓدة احلًلم
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 سم٠ميب أٟم٧م وأُمل ي٤م سمٜم٧م رؾمقل اهلل ُم٤م هذا اًمٚمقح ؟ :سمٞمْم٤مء ؿمٌٞمٝم٦م سمٜمقر اًمِمٛمس، وم٘مٚم٧م هل٤م

واؾمؿ  ،واؾمؿ سمٕمكم ،ومٞمف اؾمؿ أيب  وم٘م٤مًم٧م: هذا اًمٚمقح أهداه اهلل قمز وضمؾ إمم رؾمقًمف 

 . (6)شِن سمذًمؽوم٠مقمٓم٤مٟمٞمف أيب ًمٞمن ،وأؾممء إوصٞم٤مء ُمـ وًمدي ،اسمٜمل

وًمق أردٟم٤م شمٕمٛمٞمؼ َهَذا اعمٓمٚم٥م وسمٞم٤من دوره٤م وشم٠مصمػمه٤م ذِم ؾمٚمًٚم٦م احلّٙم٤مم ذِم إْرض وَمالسُمد ا 

 أْن ٟمٓمرح َهِذِه اعم٘مدُم٦م، وهل: 

٤م هَمػْم ُمٗمّقو٦م هلؿ، َوإٟم ام  إن ا ؾمٚمًٚم٦م إطمداث ذِم إْرض ًمٞم٧ًم ضمؼمًا قَمغَم اًمٌنم يَمَم أهن ا

 ُمر سملم إُمريـ. ِهَل ضم٤مري٦م قَمغَم وومؼ ٟمٔم٤مم إ

إْذ أن َهَذا اًمٜمٔم٤مم يَمَم ُهَق طم٤ميمؿ قَمغَم صٕمٞمد اًمِٗمْٕمؾ اًمٗمردي إْذ ٓ ضمؼم وٓ شمٗمقيض ذِم 

 ومٕمؾ اإلٟم٤ًمن اًمقاطمد، يَمَذًمَِؽ ُهَق طم٤ميمؿ قَمغَم اًمِٗمْٕمؾ آضمتمقمل سمٜمٗمس اعم٘مدار. 

 إًمزام ومال شمٗمقيض ًمٚمٌنم ذِم صٜمع وسمٚمقرة وصٞم٤مهم٦م أطمداث إْرض يَمَم أٟم اُف ٓ ضمؼم وٓ

ـْ ضم٤مٟم٥م اًمٌنم ومٕمٚمٝمؿ ُهَق  ـْ ـمرف اهلل شَمَٕم٤ممَم، أي أن ا هلل ومٕماًل ودورًا وًمٚمٌنم ومٕماًل ودورًا، وَمِٛم ُِم

ـْ ضم٤مٟم٥م اهلل يٙمقن دور اًمٕمٓم٤مء هَمػْم اعمحٔمقر.  اإلقمداد ٓدّم٤مه٤مت احلدث َوُِم

إلرادة  َوقَمغَم َهَذا إؾم٤مس ومال ئمـ أْن أُمر احلٙمقُم٤مت ذِم إْرض ُمقيمقل وَمَ٘مْط َووَمَ٘مطْ 

ـْ احلتٛمل أن ًم٘مْم٤مء اهلل وىمدره شم٠مصمػما.  اًمٌنم، سَمْؾ ُِم

مال: ًُّ ه اهلل شم٘مدير أُمر احلّٙم٤مم ذِم إْرض؟ واف ّٓ ـْ ُهَق اًمذي و  َُم

ـْ ُهَق اعمخٚمقق اًمذي يتجغّم ومٞمف ومٕمؾ اهلل اعمٌلّم ذِم ىم٤مقمدة  ٓ جز وٓ تػقيض »أو ىمؾ َُم

                                                      

ـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمل (1)   ُم٤مزم، اًمٓمقد/ 109،  103اإلُم٤مُم٦م واًمتٌٍمة، قمكم اسم  .291. ٓا
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 ؟شوفؽـ أمر بغ أمريـ

ـْ يمقن وم٤مـمٛم٦م َوضمقاسمف: إن ا ُم٤م َوَردَ  ـْ يٛمٚمؽ ذِم   ذِم رواي٤مت اعمّمحػ ُِم ُمٕمٜمٞم٦ّم سم٠مُمر َُم

ـْ حيٙمؿ ومٞمٝم٤م ؾمقاء ذِم اًمزُمـ اًمذي شمٙمقن ومٞمف وم٤مـمٛم٦م قَمغَم ىمٞمد احلٞم٤مة أو سمٕمده ومٞمف   إْرض َوَُم

 إؿم٤مرات إمم قمٛمقم وٓيتٝم٤م، وأن ا هل٤م ُم١ًموًمٞم٦م إهلٞم٦م ُمًتٛمرة سمال شمقىّمػ.

 ؾمٚمًٚم٦م إطمداث قَمغَم اعمًتقى اًمٗمردي دمكّم ًمٗمٕمؾ اهلل ذِم   وُمٕمٜمك أن ا وم٤مـمٛم٦م

ـْ شمًٞمػم إطمداث سم٘م٤مًم٥م  ٤م ُم١ًموًم٦م قَم واعمًتقى آضمتمقمل ًَمٞمَْس ُهَق احلتؿ واجلؼم َوإهن ا

ـْ طمتؿ إطمداث َُمَع اؿمتمهل٤م قَمغَم اًمٌداء وسم٘م٤مء ُم١ًموًمٞم٦م  ضمؼمي، سمؾ ِهَل ُمٕمٜمٞم٦ّم وُم١ًموًم٦م قَم

 اًمٌنم.

 وبعٌارة ُأخرى: 

 ْ ـْ ممٚمٙمتف وشمرك إُُُمقر قَمغَم قمقاهٜمٝم٤م ومٗمقض أُمر  إن ا اهلل شَمَٕم٤ممَم مَل َيٚمؼ اًمٙمقن صمؿ ا اقمتزل قَم

 إومراد ًمألومراد، وأُمر اعمجتٛمٕم٤مت ًمإلرادة اجلٛمٕمٞم٦ّم!! 

َوإٟم ام هلل إرادة وومٕمؾ ذِم يُمّؾ طمدث، واعمٕمٜمل سم٤مجل٤مٟم٥م اإلهلل ذِم أومٕم٤مل اًمٌنم ُهَق 

 .وم٤مـمٛم٦م

ـْ ؾمٞمت٘مّٚمد احلٙمؿ واعمٚمؽ ذِم إْرض ؾمقاء طَمٞم٨ُْم مَلْ ُيٕمط أطمدا ُم١ًموًمٞم٦م آـّمالع قَمغَم   َُم

ـْ اعمًٚمٛملم أو همػمهؿ إ ٓا وم٤مـمٛم٦م  . يَم٤مَن ُِم

َوقَمغَم َهَذا إؾم٤مس ٟمتٚمٛمس اًمتٓم٤مسمؼ واًمتِم٤مهد سملم اعمٗم٤مد اًمروائل اًمقارد ذِم ُمّمحٗمٝم٤م 

ـْ ؿمٝم٤مدة اًمُ٘مرآن هل٤م سمقٓي٦م أطمقال إْرض ذِم ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم:  اَء اَّللُ َظَذ َوَما َأؾَ وسملم ُم٤م ؾمٞم٠ميت ُِم



111 

 

ـْ  ؾهُط ُرُشَؾُف َظَذ َم ًَ َـّ اَّلَل ُي
اٍب َوَفؽِ ـَ ـْ َخْقٍؾ َوٓ ِر َرُشقفِِف ِمـُْفْؿ َؾََم َأْوَجْػُتْؿ َظَؾْقِف ِم

ٍء َؿِديٌر  ـُؾه َرْ ِف  َيَشاُء َواَّللَُّ َظَذ  ـْ َأْهِؾ اْفُؼَرى َؾؾِؾَّ َما َأَؾاَء اَّللُ َظَذ َرُشقفِِف ِم

ُش  ْل ٓ َيُؽقَن ُدوفًَة َبْغَ َوفِؾرَّ ـَ ٌِقِؾ  ًَّ ـِ اف اـِِغ َواْب ًَ قِل َوفِِذي اْفُؼْرَبك َواْفقََتاَمك َواْدَ

ْؿ َظـُْف َؾاْكتَُفقا َواتَُّؼقا اَّلَل إِنَّ اَّللَ  ـُ ُشقُل َؾُخُذوُه َوَما ََّنَا ْؿ افرَّ ـُ إَْؽـَِقاِء ِمـُْؽْؿ َوَما آَتا

 .(6)َصِديُد افِْعَؼاِب 

  :قد٠ٚ  اط١ُْٗر ف

ـْ أدوار وُم١ًموًمٞم٤مت ًمٗم٤مـمٛم٦م ـْ ؾمػمة   وسَمْٕمَد يمؾ ُم٤م سملم ُِم ـْ طم٘مٜم٤م أن ا ٟمًتٖمرب ُِم ُِم

ـَ يٌٜمقن قَمغَم آؾمتٖم٤مصم٦م واًمتقؾمؾ سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م ِذْي ـْ اعمًٚمٛملم اًم ا أو صح٤مسم٦م   اًمٙمثػم ُِم

ؾُمقل  همقث ُمٜمٝم٤مضمٝم٤م أن ا  رهمؿ  وم٤مـمٛم٦م سمٛمٜمٝم٤مج وضمٝمالً  قمٚممً  اًمتقؾمؾ هيجرون ًمٙمٜمّٝمؿ  اًمر ا

ـْ  اًم٘مرب ذِم  وهمٞم٤مث ٧م اهلل، ُِم ًَ وإْن يَم٤مَن  اًمٌٞم٧م ٕهؾ اًمتح٥ٌم ذِم  حمّمقرة ٗمكًماًمز وَمَٚمْٞم

ـْ أقمٔمؿ اًمزًمٗمك، ًمٙم ـا أطمد أؾم٤ٌمب اًمت٘مرب واًم٘مرب إمم اهلل هق اعمث٤مسمرة ذِم ومٝمؿ هن٩م  طمٌٝمؿ ُِم

 .وأدواره٤م سَمْٕمَد أسمٞمٝم٤م إمم ضمٜم٥م أدوار أُمػم اعم١ُْمُِمٜملِم  وم٤مـمٛم٦م

ـْ  ٤م اؾمتٜمٝمْم٧م إٟمّم٤مر قمًٙمري٤ًم ذِم ظمٓمٌتٝم٤م ًمتثقر ود اعمًتقزم  وَمَ٘مْد يَم٤مَن ُِم ُمٜمٝمجٝم٤م أهن ا

ل، َومَلْ جيرؤ سمحيهت٤م أْن ُيٌدي أّي اقمؽماض، وهٙمذا ؾم٤مئر أريم٤من اًمً٘مٞمٗم٦م مَلْ جيرؤا   إو ا

 . أُم٤مم ُمرأى اعمًٚمٛملم أْن يٌدوا صقت اقمؽماض قَمغَم ُمٜمٓمؼ وم٤مـمٛم٦م

قَمغَم ارشمٙم٤مز ًمدى اعمًٚمٛملم واًمّمح٤مسم٦م سمثٌقت  وإْن دّل َذًمَِؽ قَمغَم رء وَمُٝمَق َيُدّل 

                                                      

 .7ؾمقرة احلنم: أي٦م (1) 



 أم مكامات فاطمة الزهراء                                                                                                                     111

ـْ ُمٚمقك وطمّٙم٤مم إْرض.   صالطمٞم٤مت ًمٗم٤مـمٛم٦م  وُمقىمع إهلل ذِم اعم١ًموًمٞم٦م قَم

ـْ دور اعم١ُْمُِمٜملِم واعمجتٛمع اإليمِن ذِم شمٖمٞمػم احلٙمقُم٤مت  ٤م أومّمح٧م قَم طمداث يَمَم أهن ا وٕا

ـ أمر بغ أمريـ»سمٛم٘مت٣م ىم٤مقمدة  ٓ تػقيض وفؽ  ش.ٓ جز و

ل و٤مئٕم٦م وؾمتٔمؾ ا يـ وأطمداث اًمٍماع إو ا حل٘مٞم٘م٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ومٞمم َيص ُمٕم٤مرف اًمدِّ

 . وظمٗمٞم٦ّم ُم٤م مَلْ يًؽمضمع اًم٤ٌمطمثقن اًمٌح٨م اعمريّمز ذِم ُمٜمٝم٤مج وم٤مـمٛم٦م

ـ  ي ؾم٤مس اًمدِّ ٓ ُمقىمٗمٝم٤م عم٤م وصٚم٧م احل٘مٞم٘م٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمألضمٞم٤مل، ومََ٘مْد يَم٤مَن دوره٤م ٟمؼماؾم٤مًٕ  إْذ أٟم اُف ًمق

ـْ  ٚمٛملم.وُمٜمٝم٤مضم٤مً إلصالح ُم٤م ومًد ُِم  أُُُمقر اعم

 َع٢ًَ اإلَا١َ اإلهل١ٝ  املطًب ايجَّاِيح: إغساف فاط١ُ

ـْ أقمٔمؿ ُم٤م َوَرَد ذِم ُم٘م٤مم سمٞم٤من اًمقٓي٦م اًمٙمؼمى ًمٗم٤مـمٛم٦م ما تؽامؾت »ُم٤م ذم اعم٠مصمقر:  ُِم

 .(6) شافـٌقة  فـٌل حتك أؿر بػضؾفا وُّمٌتفا

َواَي٦م سم٢مذاف وم٤مـمٛم٦م ـْ ُمٗم٤مد َهِذِه اًمرِّ قَمغَم اًمٜمٌقة وُم٘م٤مم اإلُم٤مُم٦م  ويٛمٙمـ أْن ُٟمٕمؼمِّ قَم

ـْ ص٤مطم٥م ُم٘م٤مم ـ قمدا ؾَمٞمِّد إٟمٌٞم٤مء ـ إ ٓا َوُهَق واىمع حت٧م إذاومٝم٤م وُم٤ٌمريمتٝم٤م عم٘م٤مُمف.  اإلهلٞم٦م ومم ُِم

ـْ إذاف قَمغَم  وُم٤م ٟمحـ سمّمدد احلدي٨م قمٜمف َوُهَق ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م سمٞم٤من سملم ا عم٤م هل٤م ُِم

ـْ سَمْٕمَد. ـْ أيمثر ُِم  اإلُم٤مُم٦م اإلهلٞم٦م َوُِم

                                                      

قمـ اًمًٞمد ذم ُمديٜم٦م اعمٕم٤مضمز، ويِمٝمد ًمف ُم٤م رواه ذم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت سمًٜمد قم٤مل قمـ  40احلًـ اعمرٟمدي/جمٛمع اًمٜمقريـ، أسمق (1)  

ما تؽامؾت افـٌقة فـٌل يف إطؾة حتك ظروت ظؾقف وٓيتل ووٓية أهؾ بقتل ومثؾقا » :’طمذيٗم٦م سمـ أؾمٕمد ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل

 .93. شفف ؾلؿروا بطاظتفؿ ووٓيتفؿ
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 :ٍٚ: ايٛضاط١ ايٓٛز١ٜايبعد األ

ـْ أضمغم اعمٕم٤مرف اًم اتِل أومّمح٧م قمٜمٝم٤م رواي٤مت اعمّمحػ ِهَل يمقٟمف  ـْ ُمّم٤مدر  ُِم ُِم

سم٤مًمٜم٦ًٌم ٕوٓده٤م دور اعمٕمٚمِّؿ اإلهلل، أّي  ، وسمذًمؽ يث٧ٌم هل٤مقمٚمقم أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

 ُم٘م٤مم اًمقؾمٞمط سملم اًمٖمٞم٥م وإئٛم٦م ذِم شمٚم٘مل اًمٕمٚمقم اخل٤مّص٦م.

ْ شمأي  ِّل  تٚم٘م٤مه٤م وم٤مـمٛم٦مأن ا قمٚمقم اعمّمحػ مَل ـْ شمٕمٚمٞمؿ اًْمٜم ٌا ـْ   ُِم  ٟمٓم٘مف ظمالل ُِم

ـْ  ُيتٚم٘مك قمٚمؿ صمٛم٦م أن ا  يٕمٜمل ٓ َوَهَذا وشمٚمّٗمٔمف، ِّل  وؾم٤مـم٦م هَمػْم  ُِم  ؾمٜمخ٤مً  أن ا  اومؽمض وًمق ،اًْمٜم ٌا

ـْ  ْ  اًمٕمٚمؿ ُِم ِّل  يتقؾّمط مَل  ٦م.ٞمطمٞم٤مٟمواًمق احلجٞم٦م صٗم٦م قمٜمف ًمٜمُزقم٧م ومٞمف ’اًْمٜم ٌا

ِّل َوقَمغَم َهَذا إؾم٤مس شمٙمقن وؾم٤مـم٦م اًمْ   ًمٗم٤مـمٛم٦م اعمّمحػ قمٚمقم وصقل ذِم  ٜم ٌا

ـْ  ىمٚمٜم٤مه ُم٤م ُمٕمٜمك َوَهَذا ٟمقري٦م، روطمٞم٦ّم وؾم٤مـم٦م ٤م ُِم ْ  أهن ا ـْ  اإلهلل اًمّٚمدِن اًمٕمٚمؿ شمتٚمَؼ  مَل  ؿمٗمتل ُِم

ِّل  ـْ  شمٚم٘متف سمٞمٜمم اًْمٜم ٌا ِّل  روح ُِم  .اًْمٜم ٌا

ـْ أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م مَلْ يٚمتِؼ وإْن  َوَهِذِه ىم٤مقمدة ُمٕمرومٞم٦م قم٤مُم٦م ُمٗم٤مده٤م أن ا يُمّؾ واطمد ُِم

ِّل  ـْ  ويًٛمع  سمجًد اًْمٜم ٌا ـْ  اًمٕمٚمقم يتٚم٘مك أٟم افُ  إ ٓا  اعم٤ٌمريمتلم ؿمٗمتٞمف ُِم ِّل  ٟمقر ُِم  ُهؿْ  سَمْؾ  اًْمٜم ٌا

 .ٟمقره سمٓمٌ٘م٦م دائؿ اشّمّم٤مل قَمغَم 

ـْ آشّمّم٤مل قِمٜمَْد اًمٙمالم طمقل احلدي٨م اًم٘مدد ذِم شمٌٚمٞمغ  َوىَمْد َُمر ا سمٞم٤من هذا اًمًٜمخ ُِم

 ؾمقرة اًمؼماءة.

ِّل وقمغم هذا إؾم٤م  اًمقؾم٤مـم٦م ٟمٔمػم وإئٛم٦م س يث٧ٌم هل٤م وؾم٤مـم٦م ومٞمم سملم اًْمٜم ٌا

ـْ قمٚمقم  ٜمقري٦م ًمٚمٜمٌلاًم سملم اهلل وإئٛم٦م، وَمِٝمَل وؾمٞمط قمٚمٛمل هلؿ سمم شمقؾمٓم٧م ومٞمف ُِم

 اعمّمحػ، سمؾ ِهَل دائٛم٦م اًمقؾم٤مـم٦م طَمتّك َوِهَل ذِم قم٤ممل سمرزظمٝم٤م.
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ـْ إذاف وم٤مـمٛم٦م قَمغَم ُم٘م٤مم اإلُم٤مُم٦م  وسمتّمقر َهِذِه اًمقؾم٤مـم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م يتٌلم ا ٟمحق ُِم

 اإلهلٞم٦م.

ِْٞ: ايٛضاط١ ايٓٛز١ٜ تجبت احلذ١ٝ  :ايُبعد ايجَّا

ـْ   د ٟم٘مؾ ًمٚمٕمٚمقم ُِم ٤م جمر ا ـْ اخلٓم٠م أْن شمٗمٝمؿ اًمقؾم٤مـم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذِم ؾمٜمخٝم٤م اًمٜمقري قَمغَم أهن ا ُِم

إصؾ إمم اًمٗمرع يمٜم٘مؾ قمٚمقم اًمٕم٤ممل ًمٚمٛمتٕمٚمٛملم قمؼم اًمٙمت٥م اعم١مًمٗم٦م، سَمْؾ اًمّمحٞمح أن ا ًمٚمقاؾمٓم٦م 

ـْ ُم٘م٤مم اعمتٚم٘ملم قمٜمٝم٤م، وٕضمؾ َذًمَِؽ ضمٕمٚم٧م واؾمٓم٦م، اًم ٕمٚمٛمٞم٦م اإلهلٞم٦م ُم٘م٤مُم٤م أقمغم وأذف ُِم

ـْ اإلىمرار  َوَهَذا ُم٤م َيُدّل قمغم أن ا إيمن اعم١مُمـ ٓ َيتِؿُّ سم٤مٓقمت٘م٤مد سم٢مُم٤مُم٦م إئٛم٦م اإلهلٞملم ُم٘مٓمققم٤ًم قَم

 سم٤محلجٞم٦ّم. ًمٗم٤مـمٛم٦م

ـْ قمٚمقم، و وسمذًمؽ يث٧ٌم طمجٞمتٝم٤م ٤م ص٤مطم٦ٌم ُم٘م٤مم سمدًمٞمؾ ُمّمحٗمٝم٤م وُم٤م ومٞمف ُِم يث٧ٌم أهن ا

 ُمٚمٙمقيت أقمغم، َوُهَق ُمٕمٜمك إذاومٝم٤م قَمغَم اإلُم٤مُم٦م اإلهلٞم٦م.

 ؾنْن َؿاَل ؿائؾ:  

٤م مَلْ شمٙمـ إُم٤مُم٤ًم وٓ ىم٤مئدًا قمًٙمري٤ًم، ومٙمٞمػ يث٧ٌم هل٤م إذاف طم٘مٞم٘مل وُم٘م٤مُمل قَمغَم  إهن ا

 اإلُم٤مُم٦م اإلهلٞم٦م؟

٦م قَمغَم اًمقطمل وُمٕم٤مرومف إن ا اعم٘م٤مُم٤مت اًمتٜمٗمٞمذي٦م واًمٕمًٙمري٦م رء وأهٚمٞم٦م إُم٤مٟموجقابف: 

ـْ  رء آظمر، وَمَٙمَم أن ا ضمؼمائٞمؾ ىَمْد صم٧ٌم ًَمُف ُم٘م٤مم إُملم قَمغَم اًمقطمل وجي٥م آقمت٘م٤مد ًَمُف سمذًمؽ ُِم

إذاف قَمغَم اإلُم٤مُم٦م  هَمػْم أْن يٙمقن ىم٤مئدًا قمًٙمري٤ًم وٓ ذا إُم٤مُم٦م شمٜمٗمٞمذي٦م ومٙمذًمؽ ًمٗم٤مـمٛم٦م

ـْ أهٚمٞم٦م إُم٤مٟم٦م قَمغَم اًمقطمل، أّي  ـْ ؾمٜمخ قم٤ممل اًمٜمُّقر.اإلهلٞم٦م عم٤م هل٤م ُِم  أُم٤مٟم٦م ُِم
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ـْ اًميوري ذِم احلج٩م ومتٞمٞمز ُمراشمٌٝم٤م أْن يٙمقن هل٤م مت٤مس   َوىَمْد َُمر ا سمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم أٟم اُف ًَمٞمَْس ُِم

ـْ إدارة  ُم٤ٌمذ سم٤مًمٌنم، وَم٢من ا سَمْٕمض احلج٩م ممـ صمٌت٧م هلؿ ُم٘م٤مُم٤مت قمٔمٞمٛم٦م ِهَل صم٤مسمت٦م هلؿ سمم هلؿ ُِم

ـْ   إذاف ذِم وٛمـ طمٚم٘م٦م احلج٩م اإلهلٞم٦م. وشمدسمػم ذِم دائرة اعمّمٓمٗملم، وسمم هلؿ ُِم

د قَمغَم ُمقىمع إذاف ًمٗم٤مـمٛم٦م ُم٤م َوَرَد ذِم رواي٤مت اخلٛمس حت٧م ىمقًمف  ومم٤م يِمػم وُي١ميمِّ

ٍء َؾلَنَّ َّللِِ شَمَٕم٤ممَم:  ـْ َرْ ََم َؽـِْؿُتْؿ ِم ُشقِل َوفِِذي اْفُؼْرَبك َواْفقََتاَمك َواْظَؾُؿقا َأكَّ ُف َوفِؾرَّ ًَ  ُُمُ

اـِغِ  ًَ ٌِقؾِ  َواْدَ ًَّ ـِ اف  . (6)َواْب

 مهزة وَم٢من ا سملم اًم٘مرسمك َوُهْؿ )احلًـ واحلًلم واًمتًٕم٦م اعمٕمّمقُملم( وسملم َرؾُمُقل اهلل

ـْ  اعمٕمّمقُمقن اًمتًٕم٦م ويرث  احلًٜم٤من يرث سمؼميمتٝم٤م وصؾ  أن ا  أّي  ،اهلل َرؾُمُقل ُِم

 اًمٗملء وٓي٦م هلؿ شمًٜمد َومَلْ  اخلٛمس قَمغَم  وٓي٦م ًمألئٛم٦م يث٧ٌم وَمَٚمؿْ  واصٚم٦م، سمحٚم٘م٦م متر اًمقراصم٦م

ـْ  واًمقراصم٦م اًمقؾم٤مـم٦م قمؼم إ ٓا  ـْ  واطمد وَمُٙمّؾ  ،وم٤مـمٛم٦م ُِم طَمتّك  اعمٕمّمقُملم إئٛم٦م ُِم

ويٜمّٗمذ ُم٤م يٙمقن ذِم  إٟم ام ُهَق أن ذم يمٜمػ وٓي٦م ضمدشمف وم٤مـمٛم٦م آظمرهؿ َوُهَق احلج٦م اعمٝمدي

 دائرة آُمريتٝم٤م. 

رت ذِم اًم  رواي٤مت اًمنميٗم٦م.وهذه اعمْم٤مُملم سم٠مًمٗم٤مظ ُُمتٕمّددة ىَمْد ىُمرِّ

ـْ ُم٘م٤مم قمكم  ، ومٛم٘م٤مُمف ذِم اًمتقؾّمط ذِم اًمقراصم٦م ُم٘م٤مم اًمنمايم٦م َُمَع وإْن ؾم٠مًم٧م قَم

 . اًمزهراء

  

                                                      

 .41آٟمٗم٤مل: أي٦م (1) 
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هل ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر، أو أهن٤م روح  رواي٤مت ُمتٕمددة شمٍمحي٤م وشمٚمقحي٤م أن وم٤مـمٛم٦م ىمد ورد ذم

 اًم٘مدس، وهمػم ذًمؽ ُمـ إوص٤مف اًمتل شمِمػم إمم أهن٤م واؾمٓم٦م ومٞمض قمٚمٛمل ًمالئٛم٦م ُمـ ذريتٝم٤م

. 

وٓ َيٗمك أن شمٜمزل اعمالئٙم٦م ورح اًم٘مدس ٓ ي٘متٍم قمغم ًمٞمٚم٦م ذم ؿمٝمر رُمْم٤من، سمؾ ىمد 

 ؾم٤مقم٦م سمٕمد ؾم٤مقم٦م يتٜمزل إُمر.ورد أٟمف ذم يمؾ ًمٞمٚم٦م مجٕم٦م، سمؾ ذم يمؾ 

أن هذا افعؾؿ هق أظظؿ ظؾقمفؿ »ذم صحٞمح٦م أيب سمّمػم:  وىمد ورد قمـ اًمّم٤مدق 

وأكف أظظؿ مـ ظؾؿفؿ باجلامعة وظؾؿفؿ باجلػر ومـ ظؾؿفؿ بافػ باب يػتح مـف افػ باب 
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 .(6)شومـ ظؾؿفؿ بؿصحػ ؾاضؿة

هذه اًمرواي٦م  إٓ أٟمف ذم ومٝمذا اًمٕمٚمؿ وإن يم٤من أقمٔمؿ ُمـ قمٚمٛمٝمؿ سمٛمّمحػ وم٤مـمٛم٦م

، ُمع أن قمٚمٛمٝمؿ سمٞم٤من أن هذا اًمٕمٚمؿ هق أظمر يًتٗمٞمْمف آئٛم٦م ُمـ ذريتٝم٤م سمقاؾمٓمتٝم٤م

 ىمد ضمٕمؾ ذم هذه اًمّمحٞمح٦م أقمٔمؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمذي قمٚمٛمف رؾمقل اهلل  سمٛمّمحػ وم٤مـمٛم٦م

سم٤مب يٗمتح ُمـ يمؾ سم٤مب أًمػ سم٤مب، وأقمٔمؿ ُمـ قمٚمؿ اجل٤مُمٕم٦م اًمذي  أًمػ هق اًمذي ًمٕمكم

ومٞمف قمٚمؿ يمؾ اًمٜمٌٞملم  اًمذي اجلٗمر قمٚمؿ ُمـ وأقمٔمؿ ،كمقم وظمط هق اُمالء رؾمقل اهلل

 .اًم٤ًمسم٘م٦م سمؾ يمؾ قمٚمؿ قمٚممء اعم٤مولمويمؾ إوصٞم٤مء ُمـ إُمؿ 

واًمٕمٛمدة أن هذا اعم٘م٤مم ُمـ يمقهن٤م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ضمٕمؾ ذم صحٞمح٦م أيب سمّمػم أقمٔمؿ ُمـ 

 سمتقؾمط ُمّمحٗمٝم٤م.  ذم شمٚم٘مل اعمّمحػ ووؾم٤مـمتٝم٤م ًمٕمٚمؿ آئٛم٦م  ُم٘م٤مُمٝم٤م

 :اي٤متويِمػم إمم ذًمؽ قمدة رو

أٟمف ىم٤مل:  ومرات ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمٌٞمد ُمٕمٜمٕمٜم٤م قمـ أيب قمٌد اهلل ( 1

 ِإِكَّا َأكَزْفـَاُه يِف فَقَْؾِة افَْؼْدر  اًمٚمٞمٚم٦م وم٤مـمٛم٦م واًم٘مدر اهلل ومٛمـ قمرف وم٤مـمٛم٦م طمؼ ُمٕمرومتٝم٤م وم٘مد

ْدَراَك َوَما أَ أدرك ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر، وإُم٤م ؾمٛمٞم٧م وم٤مـمٛم٦م ٓن اخلٚمؼ ومٓمٛمقا قمـ ُمٕمرومتٝم٤م وىمقًمف: 

ـْ َأْفِػ َصْفرٍ  َما فَْقَؾُة اْفَؼْدِر  يٕمٜمل ظمػم ُمـ أًمػ ُم١مُمـ وهل أم  فَْقَؾُة افَْؼْدِر َخْرٌ ِم

  اعم١مُمٜملم.

 وُح ؾِقَفا ُل اداَْلئَِؽُة َوافرُّ  يٛمٚمٙمقن قمٚمؿ آل حمٛمد  واعمالئٙم٦م اعم١مُمٜمقن اًمذـي َتـَزَّ

                                                      

 .239/  1اًمٙم٤مذم، اًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل (1) 
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ِْؿ مِ  واًمروح اًم٘مدس هل وم٤مـمٛم٦م  ؾه َأْمٍر بِنِْذِن َرِّبه ـُ َشالٌم ِهَل َحتَّك َمطَْؾِع  ـْ 

 .(6)يٕمٜمل طمتك َيرج اًم٘م٤مئؿ   افَْػْجرِ 

قمم يٗمرق ذم   وذم شم٠مويؾ أي٤مت قمـ زرارة قمـ محران ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل( 2

 ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر هؾ هق ُم٤م ي٘مدر اهلل ومٞمٝم٤م ؟

ٓ أٟمف ىم٤مل  ٓ شمقصػ ىمدرة اهلل إ ـُؾُّ أَ ىم٤مل:  ومٙمٞمػ يٙمقن طمٙمٞمم   ْمٍر َحؽِقؿٍ ؾِقَفا ُيْػَرُق 

ٓ ُم٤م ومرق ٓ شمقصػ ىمدرة اهلل ؾمٌح٤مٟمف ،إ  ٟمف حيدث ُم٤م يِم٤مء . ،و

ـْ َأفِْػ َصْفرٍ وأُم٤م ىمقًمف  ُل  وىمقًمف  ،يٕمٜمل وم٤مـمٛم٦م  فَقَْؾُة اْفَؼْدِر َخْرٌ ِم َتـَزَّ

وُح ؾِقَفا قن قمٚمؿ آل حمٛمد واعمالئٙم٦م ذم هذا اعمقوع اعم١مُمٜمقن اًمذيـ يٛمٚمٙم اداَْلئَِؽُة َوافرُّ

  واًمروح  روح اًم٘مدس وهق ذم وم٤مـمٛم٦م ُمـ يمؾ أُمر  :) ُمـ يمؾ أُمر ؾمالم ( ي٘مقل

 .(2)ُمًٚمٛم٦م( )طمتك ُمٓمٚمع اًمٗمجر( طمتك ي٘مقم اًم٘م٤مئؿ 

وُمٗم٤مد اًمروايتلم قمغم شم٠مويؾ أي٦م اًمٙمريٛم٦م سمٜمٛمط ُمـ اًمت٠مويؾ أظمٗمك مم٤م ورد ذم سم٘مٞم٦م 

اعمقوع اعم١مُمٜمقن اًمذيـ يٛمٚمٙمقن قمٚمؿ  ذم اًمروايتلم: )واعمالئٙم٦م ذم هذا  اًمرواي٤مت وم٘مقًمف

إذ أطمد اًمٕمٜم٤مويـ اًمتل أؿم٤مر هب٤م اًم٘مرآن   ًمٕمؾ فم٤مهره آئٛم٦م ُمـ آل حمٛمد  آل حمٛمد

ذم اًم٘مرآن هق قمٜمقان )اعم١مُمٜمقن( يمم أؿم٤مرت إًمٞمف مجٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت   ٕئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

 ذم قمدة ُمقاوع ُمـ اًمًقر اًم٘مرآٟمٞم٦م. 

َوُؿْؾ  :ظـ ؿقل اَّلل ظز وجؾ ظٌد اَّلل شلفت أبا  :ؾعـ يعؼقب بـ صعقب ؿال

                                                      

 .582شمٗمًػم ومرات اًمٙمقذم، ومرات سمـ اسمراهٞمؿ اًمٙمقذم(1) 

 .818شم٠مويؾ أي٤مت اًمٔم٤مهرة ذم ومْم٤مئؾ اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة، اًمًٞمد ذف اًمديـ قمكم احلًٞمٜمل آؾمؽماسم٤مدي اًمٖمروي (2) 
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ى اَّللَُ  َرَ ًَ  .(6)شهؿ إئؿة :ؿال ُؿْمِمـُقنَ ـْ َظَؿَؾُؽْؿ َوَرُشقفُُف َوافاْظَؿُؾقا َؾ

ادع  :ؿؾت فؾروا :ؿال  وظـ ظٌد اَّلل بـ أبان افزيات وـان مؽقـا ظـد افروا

 ،تعرض ظع يف ـؾ يقم وفقؾة؟ واَّلل إن أظَمفؽؿ فأو فًت أؾعؾ :اَّلل يل وٕهؾ بقتل ؾؼال

تاب اَّلل ظز وجؾ :ؾاشتعظؿت ذفؽ، ؾؼال يل :ؿال ى اَّللَُ  :أما تؼرءـ  َرَ ًَ  َوُؿْؾ اْظَؿُؾقا َؾ

 .(2)هق واَّلل ظع بـ أِب ضافب :؟ ؿالُؿْمِمـُقنَ ـَْظَؿَؾُؽْؿ َوَرُشقفُُف َواف

روح إمم ُمع آئٛم٦م ُمـ وًمده٤م ٟم٦ًٌم اًم وقمغم وقء ذًمؽ ومتٙمقن ٟم٦ًٌم ُم٘م٤مم وم٤مـمٛم٦م

وأظمقشمف  اعمالئٙم٦م، وىمد ورد أن اًمٗم٤مرق سملم اًمروح واعمالئٙم٦م أي روح اًم٘مدس وضمؼمائٞمؾ

 ُمـ اعمالئٙم٦م اعم٘مرسملم هق وم٤مرق ؿم٤مؾمع ضمدا ذم اًم٘مدرة واًمٕمٚمؿ واًمِم٠من.

ُمـ اعمالئٙم٦م ومٝمذا  ُمـ اًمروح وارادة آئٛم٦م وم٢مذا يم٤من شم٠مويؾ أي٦م سم٤مرادة وم٤مـمٛم٦م

 . ٓئٛم٦م ُمـ وًمده٤موُم٘م٤مم ا يٌلم اًمٗم٤مرق سملم ُم٘م٤مُمٝم٤م

شمٙمقن سمٛمث٤مسم٦م إم هلؿ أي إصؾ اًمٜمقري واعمرضمع واعمآل هلؿ، وأهنؿ ُمٜمٝم٤م  ومٝمل

اٟمِمٕمٌقا وُمٜمٝم٤م اؿمت٘مقا، وأهن٤م اعمحٙمؿ وإُمقُم٦م اعمحٙمٛم٦م ًمتٗمّمٞمؾ أٟمقارهؿ وقمٚمقُمٝمؿ 

 وهداي٤مهتؿ.

 اًمذان اًمٌحران وهذا ُمٓم٤مسمؼ عم٤م ورد ذم اًم٘مرآن ورواي٤مت اًمٗمري٘ملم ُمـ أهن٤م وقمكم

 .اًمٌٞم٧م أهؾ أئٛم٦م ُمـ واعمرضم٤من اًمٚم١مًم١م ُمٜمٝمم َيرج

أن آُم٤مُم٦م ىمد ورد  ويٕم٤مود هذا آطمتمل ذم اؾمتٔمٝم٤مر آئٛم٦م ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م

                                                      

 .219/  1اًمٙم٤مذم، اًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل (1) 
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ُدوَن اًمتٕمٌػم قمٜمٝم٤م سم٤معمٚمؽ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ُمقارد قمديدة، يمم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ًُ أَْم ََيْ

ـْ َؾْضؾِِف َؾَؼْد  َـّاَس َظَذ َما آَتاُهْؿ اَّلُل ِم ْؽَؿَة َوآَتقْـَاُهْؿ  اف آَتقْـَا آَل إِْبَراِهقَؿ اْفؽَِتاَب َواحْلِ

 وُمٚمؽ اًمٕمٚمؿ هق ُمٚمؽ اًم٘مدرة واًمقٓي٦م. (6)ُمْؾؽاً َظظِقَمً 

َـّاِر إَِّٓ َمالئَِؽةً وىمقًمف شمٕم٤ممم:   . (2)َوَما َجَعْؾـَا َأْصَحاَب اف

 .واًمٖمربقءه وظمروضمف ٕهؾ اًمنمق اًمذي ىمد أٟم٤مر و ىم٤مل: وم٤مًمٜم٤مر هق اًم٘م٤مئؿ 

 . (4)هؿ اًمذيـ يٛمٚمٙمقن قمٚمؿ آل حمٛمد  شاعمالئٙم٦م»و 

وقمغم وقء هذه آطمتمل ذم اًمرواي٦م حيتٛمؾ يمقن اعمراد ُمـ اعم١مُمٜملم هؿ اًمِمٞمٕم٦م 

 ٟمٔمػم أصح٤مب اًم٘م٤مئؿ . احلقاريقن ٕهؾ اًمٌٞم٧م

ذيم٤مؤه ذم   ، وأصح٤مب اًم٘م٤مئؿسمؾ ي٘مقى اطمتمل يمقهنؿ ائٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م 

٘مٞم٦م آئٛم٦م، يمم ورد اًمتٕمٌػم ذم احلدي٨م اًمٜمٌقي قمـ أئٛم٦م أهؾ ُمـ سم اُم٤مُم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

ىم٤مل: ُم٤م  ن رؾمقل اهللأ وم٘مد روى ذم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت قمـ ضمٕمٗمر قمـ أسمٞمف اًمٌٞم٧م

وضمدشمؿ ذم يمت٤مب اهلل وم٤مًمٕمٛمؾ سمف ٓزم ٓ قمذر ًمٙمؿ ذم شمريمف وُم٤م مل يٙمـ ذم يمت٤مب اهلل ويم٤مٟم٧م 

ومم ىم٤مل أصح٤ميب ومخذوه،  لٙمـ ومٞمف ؾمٜم٦م ُمٜمشمرك ؾمٜمتل، وُم٤م مل يومال قمذر ًمٙمؿ ذم  لٞمف ؾمٜم٦م ُمٜموم

وم٢مٟمم ُمثؾ أصح٤ميب ومٞمٙمؿ يمٛمثؾ اًمٜمجقم وم٠ٌمهي٤م اظمذ اهتدى وسم٠مي أىم٤مويؾ أصح٤ميب أظمذشمؿ 

                                                      

 .54ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: أي٦م (1) 

 .31ؾمقرة اعمدصمر: أي٦م (2) 

، يمٜمز 710شم٠مويؾ أي٤مت اًمٔم٤مهرة ذم ومْم٤مئؾ اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة، اًمًٞمد ذف اًمديـ قمكم احلًٞمٜمل آؾمؽماسم٤مدي اًمٖمروي (3) 

 .ضم٤مُمع اًمٗمقائد
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وُمـ أصح٤مسمؽ ىم٤مل أهؾ  ’اهتديتؿ، واظمتالف أصح٤ميب ًمٙمؿ رمح٦م ىمٞمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل 

 . (6)شسمٞمتل

 ٓي٦م قمغم شمدسمػم إُمقر.اًمِم٠من واعم٘م٤مم واهلٞمٛمٜم٦م ذم اًمق  وقمغم يمال اًمت٘مديريـ ومٞمٔمٝمر هل٤م

 :يف ٖرا املكاّ نالّ اجملًطٞ

 :ذم ذح اًمرواي٦م إومم ىم٤مل اعمجٚمز

ومٝمذا سمٓمـ ُمـ سمٓمقن أي٦م، وشمِمٌٞمٝمٝم٤م سم٤مًمٚمٞمٚم٦م إُم٤م  ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر سمٗم٤مـمٛم٦م   وأُم٤م شم٠مويٚمف

 ًمًؽمه٤م وقمٗم٤مومٝم٤م، أو عم٤م يٖمِم٤مه٤م ُمـ فمٚممت اًمٔمٚمؿ واجلقر.

ٟم٥ًم وم٢مٟمف قمٜمد ذًمؽ يًٗمر احلؼ وشمٜمجكم قمٜمٝمؿ وشم٠مويؾ اًمٗمجر سم٘مٞم٤مم اًم٘م٤مئؿ سم٤مًمث٤مِن أ 

فمٚممت اجلقر واًمٔمٚمؿ، وقمـ أسمّم٤مر اًمٜم٤مس أهمِمٞم٦م اًمِمٌف ومٞمٝمؿ، وحيتٛمؾ أن يٙمقن ـمٚمقع 

 اًمٗمجر إؿم٤مرة إمم ـمٚمقع اًمٗمجر ُمـ ضمٝم٦م اعمٖمرب اًمذي هق ُمـ قمالُم٤مت فمٝمقره.

أهنؿ إٟمم ؾمٛمقا ُمالئٙم٦م ٕهنؿ يٛمٚمٙمقن قمٚمؿ آل  وسملّم  واعمراد سم٤معم١مُمٜمقن إئٛم٦م 

وحيٗمٔمقهن٤م وٟمزوهلؿ ومٞمٝم٤م يمٜم٤مي٦م قمـ طمّمقهلؿ ُمٜمٝم٤م ُمقاوم٘م٤م عم٤م ورد ذم شم٠مويؾ آي٦م  حمٛمد

وومٞمٝم٤م يٗمرق يمؾ   واًمٚمٞمٚم٦م اعم٤ٌمريم٦م وم٤مـمٛم٦م ؾمقرة اًمدظم٤من أن اًمٙمت٤مب اعمٌلم أُمػم اعم١مُمٜملم

 أي طمٙمٞمؿ سمٕمد طمٙمٞمؿ وإُم٤مم سمٕمد إُم٤مم . شأُمر طمٙمٞمؿ

أي ذات  ،هل ُمٌتدأ، وؾمالم ظمؼمه قمغم هذا اًمت٠مويؾ َشالٌم ِهلَ  ـُؾه َأْمٍر وىمقًمف: 

ؾمالُم٦م، وُمـ يمؾ أُمر ُمتٕمٚمؼ سمًالم، أي ٓ ييه٤م وأوٓده٤م فمٚمؿ اًمٔم٤معملم، وٓ يٜم٘مص ُمـ 

                                                      

 .31سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت، اًمّمٗم٤مر: (1) 
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درضم٤مهتؿ اعمٕمٜمقي٦م ؿمٞمئ٤م، أو اًمٕمّمٛم٦م حمٗمقفم٦م ومٞمٝمؿ ومٝمؿ ُمٕمّمقُمقن ُمـ اًمذٟمقب واخلٓم٤مء 

 .(6)شواًمزًمؾ إمم أن شمٔمٝمر دوًمتٝمؿ ويتٌلم جلٛمٞمع اًمٜم٤مس ومْمٚمٝمؿ

اًمٙم٤مذم سمًٜمده إمم يٕم٘مقب سمـ ضمٕمٗمر سمـ اسمراهٞمؿ ىم٤مل يمٜم٧م قمٜمد ايب  روى اًمٙمٚمٞمٜمل ذم( 3

 إذ اشم٤مه رضمؾ ٟمٍماِن ... وم٘م٤مل اًمٜمٍماِن: احلًـ ُمقؾمك

ىم٤مل: ؾمؾ، ىم٤مل: أظمؼمِن قمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم اًمذي اٟمزل  -أصٚمحؽ اهلل  -إِن أؾم٠مًمؽ  

إِكَّا َأكَزفْـَاُه يِف  ٌِغِ ؿُ ْـ َوافْؽَِتاِب اف حؿ   صمؿ وصٗمف سمم وصٗمف سمف، وم٘م٤مل: ،قمغم حمٛمد وٟمٓمؼ سمف

ـَ  ـَّا ُمـِذِري ـُ ٍة إِكَّا  ـَ ـُؾُّ َأْمٍر َحؽِقؿٍ  فَقَْؾٍة ُمٌَاَر  ُم٤م شمٗمًػمه٤م ذم اًم٤ٌمـمـ؟  ؾِقَفا ُيْػَرُق 

وهق ذم يمت٤مب هقد اًمذي اٟمزل قمٚمٞمف وهق ُمٜم٘مقص  وم٘م٤مل: أُم٤م طمؿ ومٝمق حمٛمد 

ؾقفا »وأُم٤م اًمٚمٞمٚم٦م ومٗم٤مـمٛم٦م وأُم٤م ىمقًمف:  ومٝمق أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم  شافؽتاب ادٌغ»احلروف وأُم٤م 

 .  (2)شي٘مقل: َيرج ُمٜمٝم٤م ظمػم يمثػم ومرضمؾ طمٙمٞمؿ ورضمؾ طمٙمٞمؿ شيػرق ـؾ أمر حؽقؿ

ُمـ  قمغم آئٛم٦م وهذه اًمرواي٦م هل إظمرى داًم٦م قمغم شم٘مدم رشم٦ٌم اًمّمدي٘م٦م

، وأن ُم٘م٤مُمٝم٤م ُم٘م٤مم اًمتدسمػم واًمت٘مدير وأن وقمكم ذريتٝم٤م وأن رشمٌتٝم٤م سمٕمد اًمٜمٌل

، وأهن٤م واؾمٓم٦م ومٞمض اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمٜمٌل ذريتٝم٤م أقمقان وأقمْم٤مد ووزراء هل٤م ُمـ آئٛم٦م

 وُمثٚمٝم٤م دًٓم٦م اًمرواي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م. وأُمػم اعم١مُمٜملم إمم آئٛم٦م ُمـ ذريتٝم٤م

وُمٗم٤مد هذه اًمرواي٦م يٓم٤مسمؼ ُم٤م ُمّر ُمـ رواي٤مت اًمٗمري٘ملم ُمـ شم٠مويؾ اًمٌحريـ سمٌحر قمكم 

تخرضم٦م ُمـ سمحر قمكم وسمحر ُمـ ذريتٝم٤م هؿ صممر وضمقاهر ُمً وأن آئٛم٦م ،‘ووم٤مـمٛم٦م

                                                      

 .99/  25سمح٤مر إٟمقار، اعمجٚمز (1) 

 .479/  1ِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل اًمٙم٤مذم، اًم(2) 
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 .‘وم٤مـمٛم٦م

 آئٛم٦م ويمذًمؽ هذه اًمرواي٦م شمٌلم أن ُمـ اخلػم اًمٙمثػم اًمذي َيرج ُمـ وم٤مـمٛم٦م

 ُمـ ذريتٝم٤م رضمؾ طمٙمٞمؿ سمٕمد رضمؾ طمٙمٞمؿ واُم٤مم سمٕمد اُم٤مم.

 قمـ قمٌد اهلل سمـ قمجالن اًمًٙمقِن ىم٤مل: ( 4

 ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر

بقتفؿ ظرش رب افعادغ، ويف  وشؼػ ،بقت ظع وؾاضؿة مـ حجرة رشقل اَّلل»        

ؿعر بققهتؿ ؾرجة مؽشقضة إػ افعرش معراج افقحل، وادالئؽة تـزل ظؾقفؿ بافقحل 

وضرؾة ظغ، وادالئؽة ٓ يـؼطع ؾقجفؿ، ؾقج يـزل وؾقج  صٌاحا ومًاء، ويف ـؾ شاظة

 يصعد.

د يف ؿقة ظـ افًَموات حتك أبك افعرش وزا وإن اَّلل تٌارك وتعاػ ـشط إلبراهقؿ       

 كاطره.

، وـاكقا يٌكون وإن اَّلل زاد يف ؿقة كاطر ُّمؿد وظع وؾاضؿة واحلًـ واحلًغ

)افعرش( وٓ جيدون فٌققهتؿ شؼػا ؽر افعرش ؾٌققهتؿ مًؼػة بعرش افرمحـ، ومعارج: 

 . وافروح ؾقج بعد ؾقج ٓ اكؼطاع هلؿ ،معراج ادالئؽة

تـزل »َوَجؾَّ عراج ادالئؽة فؼقل اَّلل ظز وما مـ بقت مـ بققت إئؿة مـا إٓ وؾقف م

 ،بؽؾ أمر :؟ ؿالشمـ ـؾ أمر». ؿال: ؿؾت: شادالئؽة وافروح ؾقفا بنذن رِّبؿ بؽؾ أمر شالم
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 .(6)شكعؿ :ؿؾت: هذا افتـزيؾ؟ ؿال

 سمٞم٤من اًمرواي٦م ذم ٟم٘م٤مط:

 :ثايج١ احلذر ايٓكط١ األٚىل: فاط١ُ

٦م وم٤مـمٛم٦م لم أن رشم ظمر ٌي صٓمٗم٤مء سمٕمد اًمرؾمقله ُمٗم٤مد اًمرواي٦م هق ٔا وأُمػم  ل اًمث٤مًمث٦م ذم ٓا

واؿمؽمايمٝمؿ ذم سمٞم٧م واطمد، طمٞم٨م إن اًمتٕمٌػم أن اًمٌٞم٧م اعمِمؽمك  طمٞم٨م سمدأ سم٤مًمثالصم٦م اعم١مُمٜملم

أي أن اًمٌٞم٧م اعمِمؽمك سمٞمٜمٝمم ٟم٤مؿمئ ُمـ  ،هق ُمـ طمجرة رؾمقل اهلل ًمٕمكم ووم٤مـمٛم٦م

 ٞمتٝمؿ(.اًمثالصم٦م ذم قمٜمقان واطمد وهق ىمقًمف )وؾم٘مػ سم صمؿ مجع ،طمجرة رؾمقل اهلل

ُٚح:ايبٝت بٝت  :ايٓكط١ ايجا١ْٝ  ايسُّ

 ٓ َيٗمك إن اعمراد سم٤مًمٌٞم٧م هٜم٤م ًمٞمس هق اًمذي ُمـ طمجر وُمدر وـملم يمم سملم اًم٤ٌمىمر 

، سمؾ اعمراد ـمٌ٘م٤مت أسمداهنؿ ٕن اًمٌدن سمٞم٧م ًمٚمروح، واًمروح ضمًؿ (2)ذم رواي٦م أظمرى ًم٘مت٤مدة

 وم٤مًمروح ذات اجلًؿ اًمرىمٞمؼ سمٞم٧م ًمروح اًمروح وهٚمؿ ُم٤م ضمرى. ،رىمٞمؼ

صمؿ أومرده  ‘أومرد قمٜمقان اًمٌٞم٧م اسمتداءا وأؾمٜمده إمم قمكم ووم٤مـمٛم٦م وُمـ صمؿ ٟمالطمظ أٟمف

وأؾمٜمده إمم اًمثالصم٦م صمؿ ذيمره سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع وأؾمٜمده إمم اًمثالصم٦م، وقمغم ذًمؽ ومٙمقن ؾم٘مٗمٝمؿ 

 قمرش رب اًمٕم٤معملم يراد اشمّم٤مل وارشم٤ٌمط أرواطمٝمؿ اًمنميٗم٦م سم٤مًمٕمرش.

                                                      

 .818شم٠مويؾ أي٤مت اًمٔم٤مهرة ذم ومْم٤مئؾ اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة ، اًمًٞمد ذف اًمديـ قمكم احلًٞمٜمل آؾمؽماسم٤مدي (1) 

 .6/256اًمٙم٤مذم، اًمٙمٚمٞمٜمل(2) 
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ٚايعس ٚاسِٗ   :شايٓكط١ ايجايج١: االزتباط بني أز

أن ؾم٘مػ سمٞمتٝمؿ قمرش رب اًمٕم٤معملم، ًمٞمس يٗمٞمد آرشم٤ٌمط وم٘مط سمؾ يٗمٞمد محٚمٝمؿ  ىمقًمف 

 ًمٚمٕمرش. 

احل٘مٞم٘م٦م ُمـ آرشم٤ٌمط سملم  هؾ أيْم٤م، وأُم٤م سمٞم٤من يمٞمٗمٞم٦م ٟم٦ًٌم هذوًمٕمٚمف أيمثر ُمـ احلٛم

أرواطمٝمؿ واًمٕمرش ُمـ يمقٟمف ؾم٘مٗم٤م ًمٌٞمقهتؿ أي سمٞمقت أرواطمٝمؿ أو أن ىمٕمر سمٞمقهتؿ أي وؾمط 

سمٓمـ وأسمٓمـ ُمـ ـمٌ٘م٤مت إرواح اًمتل ومٞمٝمؿ، أن ومٞمٝم٤م ومرضم٦م  أرواطمٝمؿ وهق يمٜم٤مي٦م قمم

وهذا همػم أسمقاب اًمًموات، ُمع ـ محٚم٦م اًمٕمرش ـ ذم  ،ُمٙمِمقـم٦م أي سم٤مب ُمٗمتقح إمم اًمٕمرش

ِْؿ َوُيْمِمـُقَن بِِف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٌهُحقَن بَِحْؿِد َرِّبه ًَ ـْ َحْقفَُف ُي ـَ ََيِْؿُؾقَن افَْعْرَش َوَم افَِّذي

تَْغِػُرو ًْ ـَ َتاُبقا َواتٌََُّعقا َوَي ٍء َرمْحًَة َوِظْؾًَم َؾاْؽِػْر فِؾَِّذي ـُؾَّ َرْ ـَ آَمـُقا َربَّـَا َوِشْعَت  َن فِؾَِّذي

ِحقؿِ   .(6)َشٌِقَؾَؽ َوِؿِفْؿ َظَذاَب اجْلَ

ََمُء َؾِفَل َيْقَمئٍِذ َواِهقَةٌ  :ويمذا ُمع ىمقًمف شمٕم٤ممم ًَّ  .(2)َواكَشؼَّْت اف

، ٓ (4)ُؽ َظَذ َأْرَجائَِفا َوََيِْؿُؾ َظْرَش َربهَؽ َؾْقَؿُفْؿ َيْقَمئٍِذ َثََمكِقَةٌ َوادَْؾَ  :وىمقًمف شمٕم٤ممم

وإن اَّلل زاد يف ؿقة كاطرة ُّمؿد وظع وؾاضؿة واحلًـ واحلًغ وـاكقا »: ؾمٞمم ُمع ىمقًمف

 .شيٌكون افعرش وٓ جيدون فٌققهتؿ شؼا ؽر افعرش ؾٌققهتؿ مًؼػة بعرش افرمحـ

 :بع١: ازتباطِٗ بايعسش َعسازايٓكط١ ايسا

سملّم اًمراسمٓم٦م سمٞمٜمف وسملم اًمٕمرش سم٠من هذا آرشم٤ٌمط ُمٕمراج ًمٚمقطمل واعمالئٙم٦م   صمؿ إٟمف 

                                                      

 .7ؾمقرة هم٤مومر: أي٦م (1) 

 .16ؾمقرة احل٤مىم٦م: أي٦م (2) 

 .17ؾمقرة احل٤مىم٦م: أي٦م (3) 
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 واًمروح ومقج سمٕمد ومقج ٓ يٜم٘مٓمع ٓ ص٤ٌمطم٤م وٓ ُم٤ًمءا وٓ ؾم٤مقم٦م وٓ ـمروم٦م قملم.

تـزل »هبذا اًمقصػ أيْم٤م وأٟمف ُمٗم٤مد ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ؿم٤مرك سمٞمقت إئٛم٦م  صمؿ إٟمف

وأن هذا اًمتٜمزل وهق ُمٗم٤مد  اًمًقرة دائؿ  شوافروح ؾقفا بنذن رِّبؿ بؽؾ أمر شالمادالئؽة 

 دائ٥م ٓ يٜم٘مٓمع.

ٚاسِٗ  :ايٓكط١ اخلاَط١: اَتداد صسح بٝٛت أز

 شٓ جيدون فٌققهتؿ شؼػا ؽر افعرش ؾٌققهتؿ مًؼػة بعرش افرمحـ»: أن ىمقًمف 

أي  ،ت أرواطمٝمؿيدل قمغم اُمتداد سح سمٞمقت أرواطمٝمؿ، واًمروح ضمًؿ رىمٞمؼ ذم ـمٌ٘م٤م

ـمٌ٘م٤مت إضم٤ًمم اًمرىمٞم٘م٦م اعمِمتدة ًمٓم٤موم٦م سمٓمٌ٘م٤مت ممتدة ذم اًمٚمٓم٤موم٦م إمم اًمٕمرش سمٜم٤مءا قمغم أن 

 اًمٕمرش ُمـ اًمروطم٤مٟمٞملم يمم سمًٓمٜم٤م سمحثف ذم اجلزء اًمراسمع ُمـ يمت٤مب اًمرضمٕم٦م.

 وادحصؾة:

ذم اًمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م ذم أهؾ  ىمد ُمّر وضمقه دًٓم٦م اًمرواي٦م ذم صدره٤م قمغم يمقهن٤م

، وذم وًمرؾمقل اهلل ٟمحق ُمِم٤مريم٦م ُٕمػم اعم١مُمٜملم ٤مءا وأن هل٤ماصٓمٗم اًمٌٞم٧م

ضمٕمٚم٧م  شإن اَّلل زاد يف كاطرة ُّمؿد وظع وؾاضؿة..»اًمذي ُمر  وؾمط اًمرواي٦م أيْم٤م ىمقًمف

 ذم اًمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م . وم٤مـمٛم٦م
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 قمدة ٟمّمقص ورواي٤مت، ُمٜمٝم٤م: دًم٧م قمغم وضمقد إره٤مص٤مت ًمٚمٜمٌقة ذم وم٤مـمٛم٦م

..وؾمٚمٚم٧م »٤مل واًمتل ُمٜمٝم٤م ُم٤م ذم زي٤مرة قمٔمٞمٛم٦م ُمـ زي٤مراهت٤م رواه٤م سمـ ـم٤مووس ذم اإلىمٌ

 . (6) وأرخقت دوَّنا حجاب افـٌقة(ُمٜمٝم٤م أٟمقار إئٛم٦م، 

ٓ ويؾ ًمؽ سمؾ اًمقيؾ » :هل٤م وُم٤م رواه ذم آطمتج٤مج ُمـ ىمقل أُمػم اعم١مُمٜملم

 . (2)شوبؼقة افـٌقةًمِم٤مٟمئؽ، صمؿ هنٜمٝمل قمـ وضمدك ي٤م اسمٜم٦م اًمّمٗمقة، 

ـِ َُمَرَج اًمْ : اهلل وم٠مٟمزل: وُم٤م رواه ذم اعمٜم٤مىم٥م قمـ اًمٜمٌل أٟم٤م  :ي٘مقل ]اهلل[ ،ٌَْحَرْي

 .(4) (وؾاضؿة بحر افـٌقة ،أرؾمٚم٧م اًمٌحريـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م سمحر اًمٕمٚمقم

ورود اًمتٕمٌػم اعمتٕمدد ُمـ  إن اعمالطمظ ومٞمم يرشمٌط سمِم١مون ُم٘م٤مم اًمٕمٚمؿ اًمٚمدِن ًمٗم٤مـمٛم٦م

وإن مل شمٙمـ ٟمٌٞم٦م ًمٙمٜمٝم٤م وقم٤مء ًمٜمٌقة أسمٞمٝم٤م، وأهن٤م  سمم يٌلم أن وم٤مـمٛم٦م أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

مجٚم٦م  أن إٓ ٟمٌٞم٦م شمٙمـ مل وإن ومٝمل ،اظمتّم٧م سمِم١مون ٟمٌقة أسمٞمٝم٤م وورصم٧م شمٚمؽ اًمِم١مون قمٜمف

٦م إٓ أهن٤م ، ومٝمل وإن مل شمٙمـ ٟمٌٞمُمـ ؿم١مون إٟمٌٞم٤مء واًمقطمل اًمٜمٌقي اًمٜم٤مزل قمٚمٞمٝمؿ ىمد حت٘مؼ هل٤م

 .واضمدة ًمٙممٓت اًمٜمٌقة

ًتٗمٞمْم٦م سم٠مًمٗم٤مظ وقمٜم٤موـي قمديدة، و ٟمٔمػمه اعم٘م٤مم ُم٤م وىمد أؿمػم إمم هذه اًمِم١مون ذم اًمرواي٤مت اعم

 وإن مل شمٙمـ إُم٤مُم٤م ٓإ أهن٤م واضمدة ًمٙمؾ ُم٘م٤مُم٤مت اإلُم٤مُم٦م طمررٟم٤مه ذم اجلزء اًمث٤مِن ُمـ أن وم٤مـمٛم٦م

اإلهلٞم٦م سمٜمص اًم٘مرآن واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م وؾمٜم٦م اعمٕمّمقُملم اًم٘مٓمٕمٞم٦م، ومٙمذًمؽ احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُم٘م٤مم 

                                                      

 166/  3 إىم٤ٌمل إقممل ، اًمًٞمد اسمـ ـم٤مووس(1) 

 146/  1آطمتج٤مج ، اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد (2) 

 101/  3ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م، سمـ ؿمٝمر آؿمقب(3) 
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 اًمٜمٌقة واًمقطمل اًمٜمٌقي.

ارخاء هذا اعم٘م٤مم شمقوح ُمٕمٜمك وًمٌٞم٤من ذًمؽ ٟمذيمر قمدة أُمقر ُمرشمٌٓم٦م سمِم١موهن٤م ذم  

 .بحر افـٌقةوُمٕمٜمك يمقهن٤م  بؼقة افـٌقةوُمٕمٜمك يمقهن٤م  حجاب افـٌقة ظـفا

 :األَس األٍٚ: تهسز ْصٍٚ املال٥ه١ ايععاّ عًٝٗا

شمٕمدد وشمٙمرر ٟمزول ضمؼمئٞمؾ  إن اعمًتٗم٤مد ُمـ اًمرواي٤مت اعمًتٗمٞمْم٦م ذم ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م

: )يم٤من ضمؼمئٞمؾ ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م ذم ذح قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد ُمقت أسمٞمٝم٤م يمم ذم ىمقل اًمّم٤مدق

م يٙمقن ي٠مشمٞمٝم٤م ومٞمحًـ قمزاه٤م قمغم أسمٞمٝم٤م ويٓمٞم٥م ٟمٗمًٝم٤م وَيؼمه٤م قمـ أسمٞمٝم٤م وُمٙم٤مٟمف وَيؼمه٤م سم

 .(6) يٙمت٥م ذًمؽ ومٝمذا ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م( سمٕمده٤م ذم ذريتٝم٤م ويم٤من قمكم

وهذا احلدي٨م يٌلم أن جملء ضمؼمائٞمؾ وٟمزوًمف قمٚمٞمٝم٤م يم٤من سم٤مؾمتٛمرار وأن ىمًم ُمٝمم ُمـ 

شمدرجيٞم٤م وسمٜمحق ُمًتٛمر ٓ دومٕم٦م يمم ذم ىمًؿ آظمر ُمـ اعمّمحػ يمم سمٞمٜمتف  ُمّمحٗمٝم٤م يم٤من ٟمزوًمف

 . رواي٦م اًم٤ٌمىمر

 وهذا اًمتٕمٌػم سمحد ٟمٗمًف أيْم٤م مم٤م يٜم٤مؾم٥م ؿم١مون اًمقطمل اًمٜمٌقي وإن مل شمٙمـ سمٜمٌٞم٦م.

سمؾ ذم سمٕمض اًمرواي٤مت ٟمزول إهاومٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م، سمؾ ذم سمٕمض اًمرواي٤مت مجٚم٦م  

 ُمـ اعمالئٙم٦م اًمٕمٔم٤مم. 

ن ُمـ شمٙمرر ٟمزول ضمؼمئٞمؾ واعمالئٙم٦م اًمٕمٔم٤مم ٓ يتح٘مؼ إٓ ًمألٟمٌٞم٤مء أوزم اًمٕمزم وهذا اًمِم٠م

طم٥ًم  وُمـ يتٚمق شمٚمقهؿ ُمـ إٟمٌٞم٤مء ٓ ًم٤ًمئر إٟمٌٞم٤مء يمم ٟمٌّف إمم ذًمؽ اعمح٘مؼ اًمِم٤مه آسم٤مدي

                                                      

 .174سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت، اًمّمٗم٤مر(1) 
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 ُم٤م ٟم٘مؾ قمٜمف.

وىمد ؿمّذ اعمح٘مؼ اًم٘مرـمٌل ذم )اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن( ومذه٥م إمم يمقن ُمريؿ ٟمٌٞم٦م 

 ، ُمع أٟمف مل حيّمؾ عمريؿ ُم٤م طمّمؾ ًمٗم٤مـمٛم٦م(6)٦م هل٤م ومتثؾ ضمؼمائٞمؾ وشمٙمٚمٛمف هل٤مًمتحدي٨م اعمالئٙم

ُمـ شمٙمرر ٟمزول ضمؼمائٞمؾ ومْمال قمـ اهاومٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ وٓ أٟمزل قمٚمٞمٝم٤م ُمّمحػ وُمع ذًمؽ 

 اؾمتدقمك هذا اًمِم٠من ذم ُمريؿ اًم٘مرـمٌل إمم اًم٘مقل سم٠مهن٤م ٟمٌٞم٦م. 

ُم٦م إٓ أٟمف يٜمٌف قمغم أٟمف حت٘مؼ وهذا اًم٘مقل وإن يم٤من ظم٤مـمئ٤م قمـ احل٘مٞم٘م٦م وؿم٤مذا سملم قمٚممء إ

 مم٤م هق أقمٔمؿ. عمريؿ سمٕمض ؿم١مون اًمٜمٌقة وإن مل يٙمـ ٟمٌقة طم٘مٞم٘مٞم٦م ومٙمٞمػ سمم حت٘مؼ ًمٗم٤مـمٛم٦م

 :األَس ايجاْٞ: ايتعبري عُا تتًكاٙ بايٓصٍٚ

سم٘مقًمف:  شمٕمٌػم اًم٤ٌمىمر  ذم سمٞم٤من ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م إٟمف ورد ذم رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م

 .(2)شاكزل ظؾقفا بعد مقت أبقفا»

ؾؾَم أراد »: ُمـ يمت٥م ويمذًمؽ ٟمٔمػم ىمقًمف ذا اًمتٕمٌػم ٟمٔمػم ُم٤م يٜمزل قمغم إٟمٌٞم٤مءوه 

 .شاَّلل تعاػ أن يـزفف ظؾقفا، أمر جزئقؾ ومقؽائقؾ وإهاؾقؾ أن َيؿؾقا ادصحػ

                                                      

وآؾمٞم٦م ٟمٌٞمتلم، وىمد ىمٞمؾ ÷ )وإذا شم٘مرر هذا وم٘مد ىمٞمؾ: إن اًمٙممل اعمذيمقر ذم احلدي٨م يٕمٜمل سمف اًمٜمٌقة ومٞمٚمزم قمٚمٞمف أن شمٙمقن ُمريؿ(1) 

ؿ ٟمٌٞم٦م، ٕن اهلل شمٕم٤ممم أوطمك إًمٞمٝم٤م سمقاؾمٓم٦م اعمٚمؽ يمم أوطمك إمم ؾم٤مئر اًمٜمٌٞملم طم٥ًم ُم٤م شم٘مدم وي٠ميت سمذًمؽ، واًمّمحٞمح أن ُمري

سمٞم٤مٟمف أيْم٤م ذم )ُمريؿ(، وأُم٤م آؾمٞم٦م ومٚمؿ يرد ُم٤م يدل قمغم ٟمٌقهت٤م دًٓم٦م واوح٦م سمؾ قمغم صدي٘مٞمتٝم٤م وومْمٚمٝم٤م، قمغم ُم٤م ي٠ميت سمٞم٤مٟمف ذم  

أومْمؾ ُمـ مجٞمع ٟم٤ًمء اًمٕم٤ممل ُمـ طمقاء إمم آظمر اُمرأة شم٘مقم قمٚمٞمٝم٤م  اًمتحريؿ..... ومٔم٤مهر اًم٘مرآن وإطم٤مدي٨م ي٘متيض أن ُمريؿ

اًم٤ًمقم٦م، وم٢من اعمالئٙم٦م ىمد سمٚمٖمتٝم٤م اًمقطمل قمـ اهلل قمز وضمؾ سم٤مًمتٙمٚمٞمػ وآظم٤ٌمر واًمٌِم٤مرة يمم سمٚمٖم٧م ؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء ، ومٝمل إذا ٟمٌٞم٦م 

 .83/  4واًمٜمٌل أومْمؾ ُمـ اًمقزم (.  اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ) شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ( 

 .105ؾ آُم٤مُم٦م، حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي )اًمِمٞمٕمل( دٓئ(2) 
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، ومٝمذه  وهذا اًمتٕمٌػم إٟمم يرد ذم وصػ اًمقطمل اًمٜمٌقي قمغم قمٔم٤مم إٟمٌٞم٤مء

 مل شمٙمـ ٟمٌٞم٦م. آره٤مص٤مت اره٤مص٤مت ؿم١مون اًمقطمل اًمٜمٌقي وإن

حتك ؿعدت، ودا ؾرؽت  ؾفٌطقا بف وهل ؿائؿة تصع، ؾَم زافقا ؿقاماً »: وٟمٔمػمه ىمقًمف 

 .(6)شيؼرئؽ افًالم، وووعقا ادصحػ يف حجرها مـ صالهتا شؾؿقا ظؾقفا وؿافقا: افًالم

ومٝمذا شمٕمٌػم قمـ ؿم١مون ٟمزول اًمقطمل اًمٜمٌقي صمؿ يمٞمٗمٞم٦م شمٕمٔمٞمٛمٝمؿ هل٤م وشمًٚمٞمٛمٝمؿ هل٤م 

صمؿ ٟم٘مٚمٝمؿ ىمقل اهلل هل٤م سم٤مًمًالم وٓؾمٞمم  زول إًمقاح قمغم اًمٜمٌل ُمقؾمكاعمّمحػ ٟمٔمػم ٟم

وفؼد ـاكت مػرووة افطاظة ظذ مجقع مـ خؾؼ اَّلل مـ »ذّيؾ هذا اًمِم٠من هل٤م سمقصٗمف:  أٟمف

 . (2)شاجلـ واإلكس وافطر وافقحقش وإكٌقاء وادالئؽة

ا إٟمم هق ُم٘م٤مم وقمغم مجٞمع اعمالئٙم٦م وهذ قمغم مجٞمع إٟمٌٞم٤مء وٓيتٝم٤م ومٌلّم 

 ظمٚمٞمٗم٦م اهلل ذم إرض سمؾ أقمغم ظمٚمٗم٤مء اهلل ذم إرض.

ــاألَ ـــايــجــس ايـ ـــايـــطـــح: تـ  ًُني ـــِ املطـ

 :ع٢ً اخلضا٥ط االصطفا١ٝ٥ يفاط١ُ    

رهمؿ شمًؽمهؿ ذم سمٞم٤من أهار اإلُم٤مُم٦م اإلهلٞم٦م  اعمٚمٗم٧م ًمٚمٜمٔمر أن ائٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

وسملم اًمٖمٞم٥م واًمًمء وشمٕمٌػمهؿ قمـ ىمٜم٤مة ارشم٤ٌمـمٝمؿ سم٠مًمٗم٤مظ  وـمريؼ آرشم٤ٌمط اًمقطمٞم٤مِن سمٞمٜمٝمؿ

 ذم ؿم٠من ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م وقمٜم٤مويـ سمٕمٞمدة قمـ آهي٤مم سم٠مهن٤م وطمل ٟمٌقي، سمٞمٜمم ٟمراهؿ

 ويمٞمٗمٞم٦م ٟمزوًمف قمٚمٞمٝم٤م ٓ يتح٤مؿمقن هذه اًمتٕمٌػمات اًمتل هل ظم٤مص٦م سمِم١مون إٟمٌٞم٤مء.

                                                      

 .208/   6ُمًتدرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر، اًمِمٞمخ قمكم اًمٜممزي اًمِم٤مهرودي (1) 

 .208/   6ُمًتدرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر، اًمِمٞمخ قمكم اًمٜممزي اًمِم٤مهرودي (2) 
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ون ُم٘م٤مم اًمٕمٚمؿ قمغم سمٞم٤من قمٔمٛم٦م ؿم١م وهذا مم٤م يٜمٌّف قمغم اسار أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

يمم أن ذًمؽ ي١مذ قمغم شم٤ًممل اعمًٚمٛملم قمغم ظمّم٤مئص اصٓمٗم٤مئٞم٦م إهلٞم٦م ذم  اًمقطمٞم٤مِن ًمٗم٤مـمٛم٦م

ُم٤م يٌٞمٜمقٟمف ُمـ قمٔم٤مئؿ  ومال يًتٓمٞمع اعمخ٤مًمٗمقن آٟمٙم٤مر قمغم أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م وم٤مـمٛم٦م

 . فهت٤م سمٕمد سمداه٦م أهن٤م ًمٞم٧ًم سمٜمٌٞموٓ يتخقومقن ُمـ اهي٤مم ذًمؽ سم٤مًم٘مقل سمٜمٌق ؿم١مون قمٚمؿ وم٤مـمٛم٦م

 :ممصٚز باجلٝٓات ايٓب١ٜٛ َس ايسابع: ايتٛيد َٔ ايٓيباأل

 أيمد وىمد وراصمٞم٤م، ُمتٛمٞمزة ظمّم٤مئص شمٕمٓمل إن ظمّمقصٞم٦م اًمقراصم٦م واًمقٓدة ُمـ اًمٜمٌل

ٜمًؾ واًمًالًم٦م ٟمٔمػم ىمقًمف اًم ذم  وشم٠مصمػمه٤م اًمقراصم٦م ظمّمقصٞم٦م قمغم اًمٌٞم٧م وأهؾ اًم٘مرآن

ـْ َبْعٍض َواَّللُ شمٕم٤ممم:  ًة َبْعُضَفا ِم يَّ  .(6)َظؾِقؿٌ   َشِؿقعٌ ُذره

وٟمٔمػم ذيمر اًم٘مرآن آل اسمراهٞمؿ وآل ُمقؾمك وآل ه٤مرون وآل داود ومْمال قمـ ذيمر آل 

 ي٤مؾملم وهؿ آل حمٛمد.

ـَ  :ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم اِجِدي ًَّ  . (2)َوَتَؼؾٌََُّؽ يِف اف

ـْ فَُدْكَؽ َوفِقًّا  :ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم قمغم ًم٤ًمن زيمري٤م ـْ آ َؾَفْب يِل ِم ِل َيِرُثـِل َوَيِرُث ِم

 . (4)َيْعُؼقَب َواْجَعْؾُف َربه َرِوّقاً 

 . (3)َوَوِرَث ُشَؾقََْمُن َداُوودَ  :وىمقًمف شمٕم٤ممم

                                                      

 .34ؾمقرة آل قمٛمران: أي٦م (1) 

 .219ؾمقرة اًمِمٕمراء: أي٦م (2) 

 .6ـ  5ؾمقرة ُمريؿ: أي٦م (3) 

 .16ؾمقرة اًمٜمٛمؾ: أي٦م (4) 
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سمٙمٞمٜمقٟمتٝمؿ ذم  ومْمال قمم ورد ذم ُمتقاشمر اًمزي٤مرات اعمروي٦م ُمـ ٟمٕم٧م أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

 إصالب اًمِم٤مخم٦م وإرطم٤مم اعمٓمٝمرة.

ء يمٌػم ًمًٜم٤م ذم صدد واحل٤مصؾ إن شمريمٞمز اًمقطمل قمغم اًمٕم٤مُمؾ اًمقراصمل احل٤موـ ر

 اخلقض واًمًٌط ومٞمف.

فق أن أبا ضافب وفد افـاس »: ـم٤مًم٥م أيب قمٛمف شمقصٞمػ ذم وىمد ورد قمـ اًمٜمٌل

 . (6)شفؽاكقا صجعاكا

 . (2)شَّلل در أبك ضافب فق وفد افـاس ـؾفؿ ـاكقا صجعاكا»وذم يمِمػ اًمٖمٛم٦م 

  .(4)شوفق ظاش إبراهقؿ فؽان كٌقا»: اسمراهٞمؿ اسمٜمف ؿم٠من ذم ’وورد قمٜمف ىمقًمف

 . اٟم٤ٌمئٞم٦م أهن٤م ؾمالًمتف ذم وهذا يٕمٓمل اعمٞمزة اًمقراصمٞم٦م ًمٚمٜمٌل

وىمد ورد ذم ؿم٠من اًم٘م٤مؾمؿ واًمٓم٤مهر اسمٜم٤مئف ُمـ ظمدجي٦م ُم٤م يدل قمغم اصٓمٗم٤مئٝمم، ومٕمـ 

طم٤مُمال ًمٚمحًـ قمغم قم٤مشم٘مف واحلًلم قمغم صدره،... صمؿ  طمذيٗم٦م ىم٤مل: ظمرج قمٚمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل

، وهذا احلًـ واحلًلم ظمػم اًمٜم٤مس أُم٤م ىم٤مل: هذا احلًـ واحلًلم ظمػم اًمٜم٤مس ضمدا وضمدة

وأسم٤م، وهذا احلًـ واحلًلم ظمػم اًمٜم٤مس قمم وقمٛم٦م، وهذا احلًـ واحلًلم ظمػم اًمٜم٤مس ظم٤مٓ 

 وظم٤مًم٦م.

                                                      

 .10/78/  ذح هن٩م اًمٌالهم٦م، اسمـ ايب احلديد   204/  2رسمٞمع إسمرار وٟمّمقص إظمٞم٤مر، اًمزخمنمي (1) 

 .235/ 2يمِمػ اًمٖمٛم٦م ذم ُمٕمروم٦م آئٛم٦م، آرسمكم (2) 

 832حلًٞمٜمل آؾمؽماسم٤مدي يمٜمز ضم٤مُمع اًمٗمقائد / شم٠مويؾ أي٤مت اًمٔم٤مهرة ذم ومْم٤مئؾ اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة، اًمًٞمد ذف اًمديـ قمكم ا(3) 

ومتح اًم٤ٌمري، اسمـ   409/  2/ طمٚمٞم٦م إسمرار، اًمًٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراِن  586/ شمٗمًػم ومرات اًمٙمقذم، ومرات سمـ اسمراهٞمؿ اًمٙمقذم 

 .455/ 12/ يمٜمز اًمٕممل، اعمت٘مل اهلٜمدي 477/  10طمجر 
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 وضمدهتم ظمدجي٦م ومه٤م ذم اجلٜم٦م . أُم٤م ضمدمه٤م ومرؾمقل اهلل 

 ومه٤م ذم اجلٜم٦م . وأُم٤م أسمقمه٤م ومٕمكم وأُمٝمم وم٤مـمٛم٦م 

 م أم ه٤مٟمئ اسمٜم٦م أيب ـم٤مًم٥م ومه٤م ذم اجلٜم٦م .وأُم٤م قمٛمٝمم ومجٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م وقمٛمتٝم

رىمٞم٦م وزيٜم٥م وأم يمٚمثقم وهؿ  وظم٤مًمتٝمم وأُم٤م ظم٤مهلم وم٢مسمراهٞمؿ واًم٘م٤مؾمؿ اسمٜم٤م رؾمقل اهلل 

 .(6)ذم اجلٜم٦م(

اًمقوم٤مة يم٠مّٟمف  ‘وروى ذم يمِمػ اًمٖمٛم٦م قمـ يقٟمس سمـ قمٌٞمد ىم٤مل عم٤ّم طميت احلًـ سمـ قمكمّ 

ي٤م َأظمل! ُم٤م هَذا اجْلََزُع؟ إِٟم اَؽ شَمِرُد قَمغم  :-يم٠مّٟمف يٕمّزيف  -ضمزع قمٜمد اعمقت! وم٘م٤مل ًمف احلًلم

، َومُه٤م أسمقاَك، َوقَمغم ظَمدجَي٦َم َووم٤مـمَِٛم٦َم َومُه٤م ُأُّم٤مَك، َوقَمغَم اًْم٘م٤مؾِمِؿ َوقَمكمّ  َرؾُمقِل اهلل

 . (2)شَواًمّٓم٤مِهِر َومُه٤م ظم٤مَٓك، َوقَمغم مَحَْزة َوضَمْٕمَٗمر َومُه٤م قَمّمكَ 

الًم٦م اًمقر ٞم٤مءوهذا مم٤م يدل قمغم أن اًًم ٌٟم ممزوضم٦م سم٤مجلٞمٜم٦م اًمٜمٌقي٦م واًمٓمٞمٜم٦م  اصمٞم٦م قمـ ؾمٞمد ٕا

 اإلٟم٤ٌمئٞم٦م.

 :األَس اخلاَظ: تٛصٝفٗا بب٠ٛٓ أٚصاف َكاَات ايٓيب

افًالم ظؾقؽ يا بـت رشقل »اًمتل ُمـ وم٘مراهت٤م:  ـ يالطمظ ذم زي٤مرة اًمٌْمٕم٦م اًمّمدي٘م٦م

ًالم ظؾقؽ يا بـت اَّلل، افًالم ظؾقؽ يا بـت كٌل اَّلل،  افًالم ظؾقؽ يا بـت حٌقب اَّلل، اف

                                                      

ـ ؾمٚمٞممن اًمٙمقذم (1)  ٤مر، ا 411/ 2ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم، حمٛمد سم ظم ـ ايب ـم٤مًم٥م ،  120/  1ًم٘م٤ميض اًمٜمٕممن اعمٖمريب ذح ٕا /  ُمٜم٤مىم٥م قمكم سم

/ اًمٓمرائػ ذم ُمٕمروم٦م ُمذه٥م اًمٓمقائػ ،   90/ اًمروو٦م ذم ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم ، ؿم٤مذان سـم ضمؼمئٞمؾ اًم٘مٛمل ) سـم ؿم٤مذان(  241سـم اعمٖم٤مززم 

ـ ـم٤مووس  ٞمد سم حراِن   92اًم ٞمد ه٤مؿمؿ اًٌم سمرار، اًم حراِن /  ُمديٜم٦م اعمٕم  145/  2/ طمٚمٞم٦م ا ٞمد ه٤مؿمؿ اًٌم  .282/  ٤3مضمز، اًم

 175/ 2يمِمػ اًمٖمٛم٦م ذم ُمٕمروم٦م آئٛم٦م، آرسمكم (2) 
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خؾقؾ اَّلل، افًالم ظؾقؽ يا بـت صػل اَّلل، افًالم ظؾقؽ يا بـت أمغ اَّلل، افًالم ظؾقؽ يا 

بـت خر خؾؼ اَّلل، افًالم ظؾقؽ يا بـت أؾضؾ أكٌقاء اَّلل ورشؾف ومالئؽتف، افًالم ظؾقؽ يا 

 . اًمؽميمٞمز قمغم شمقصٞمٗمٝم٤م سمٌٜمقة أوص٤مف ُم٘م٤مُم٤مت اًمٜمٌل -(6)شبـت خر افزية

 ؟ ٙمٞمػ يٙمقن ؿم٠مٟم٤م وُم٘م٤مُم٤م هل٤م وم

ٓ حم٤مًم٦م يٜمٕمٙمس قمٚمٞمٝم٤م وراصم٦م،  وًمٌٞم٤من ذًمؽ ٟم٘مقل: إن يمؾ ُم٘م٤مم ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت اًمٜمٌل

وٓؾمٞمم وأهن٤م وريث٦م ًمف سمقراصم٦م اصٓمٗم٤مئٞم٦م، أي شمرث ُم٘م٤مُم٤مشمف آصٓمٗم٤مئٞم٦م سم٤مصٓمٗم٤مء اهلل هل٤م 

 وُم٤م اقمٔمٛمف ُمـ ُم٘م٤مم وؿم٠من. ،يمقارث

٤م، وهذا ُم٤م ٟمراه سمقوقح ذم رواي٦م اعمٗم٤موٚم٦م وُمـ صمؿ ىمد يٕمد هذا اعم٘م٤مم ُمـ أقمٔمؿ ُم٘م٤مُم٤مهت

 .سمٞمٜمٝم٤م وسملم أُمػم اعم١مُمٜملم

ـ ُم٘م٤مم.  ٕم٤م وي٤م ًمف ُم  ومٝمذا اعم٘م٤مم يٗمتح قمٛمقم اشمّم٤مومٝم٤م سمٛم٘م٤مُم٤مت أسمٞمٝم٤م شٌم

 ايُكسإٓ:األَس ايطادع: َضشف فاط١ُ فٝ٘ تٓصٌٜ ٚتأٌٜٚ 

ذات يقم ضم٤مًم٤ًم... صمؿ أشمك  روى ذم اًمٙم٤مذم قمـ أيب سمّمػم ىم٤مل: سمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل 

وم٘م٤مل: ؾم٠مل ؾم٤مئؾ سمٕمذاب واىمع * ًمٚمٙم٤مومريـ )سمقٓي٦م قمكم( ًمٞمس ًمف داومع *  اًمقطمل إمم اًمٜمٌل

ىم٤مل: ىمٚم٧م: ضمٕمٚم٧م ومداك إٟم٤م ٓ ٟم٘مرؤه٤م هٙمذا، وم٘م٤مل: هٙمذا واهلل ٟمزل هب٤م  شُمـ اهلل ذي اعمٕم٤مرج

 .(2)شوهٙمذا هق واهلل ُمث٧ٌم ذم ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م ضمؼمئٞمؾ قمغم حمٛمد

                                                      

/ ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف، اًمِمٞمخ  10/ 6/ هتذي٥م آطمٙم٤مم، اًمِمٞمخ اًمٓمقد  711ُمّم٤ٌمح اعمتٝمجد، اًمِمٞمخ اًمٓمقد (1) 

 .80/  اعمزار، حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اعمِمٝمدي  573/ 2اًمّمدوق 

، شم٠مويؾ أي٤مت اًمٔم٤مهرة ذم ومْم٤مئؾ اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة، اًمًٞمد ذف اًمديـ قمكم احلًٞمٜمل   58/  8اًمٙم٤مذم، اًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل (2) 
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ـ أيب قمٌد اهلل ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد، قمـ أسمٞمف، إٟمف وروى ذم ذح إظم٤ٌمر قمـ أيب سمّمػم، قم

شلل شائؾ بعذاب واؿع، فؾؽاؾريـ فقس فف داؾع، مـ اَّلل ذي »ىم٤مل ذم ىمقل اهلل قمز وضمؾ: 

وـذفؽ هل يف مصحػ  ،ؿال: كزفت واَّلل بؿؽة فؾؽاؾريـ بقٓية ظع، شادعارج

 . (6)شؾاضؿة

واهلل ُم٤م يمٜمك اهلل ذم يمت٤مسمف أٟمف ىم٤مل:  وذم اًمٌح٤مر قمـ شم٠مويؾ أي٤مت قمـ أيب قمٌد اهلل

يا ويؾتل فقتـل » وإٟمم هل ذم ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م شيا ويؾتل فقتـل مل أختذ ؾالكا خؾقال»طمتك ىم٤مل: 

 .(2)شوؾمٞمٔمٝمر يقُم٤م شخؾقال -افثاين  -مل أختذ 

اًمذي  أٟمف يْم٤مهل ُمّمحػ قمكم وهذا مم٤م يٕمٓمل قمٔمٛم٦م أظمرى عمّمحػ وم٤مـمٛم٦م

 مجٕمف سمخط يده وزي٤مد.

قمٚمؿ اًم٘مرآن يمم أٟمزل وقمٚمؿ  اي٤مت أظمرى أن ذم ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦موُمـ صمٛم٦م ورد ذم رو 

اًمتقارة يمم أٟمزل وقمٚمؿ آٟمجٞمؾ يمم أٟمزل وقمٚمؿ اًمزسمقر يمم اٟمزل ومْمال قمـ إسمقاب إظمرى 

 .ذم ُمّمحٗمٝم٤م 

قمغم إٟمٌٞم٤مء ُمـ أومم اًمٕمزم قمٚمم، سمؾ قمغم   وهذا اعمٗم٤مد سمٜمٗمًف يٌلّم هٞمٛمٜم٦م وم٤مـمٛم٦م 

 ووٓي٦م . ُمـ ذريتٝم٤م قمٚمم وىمدرة إئٛم٦م

                                                      

 ./ ُم٤م رواه حمٛمد اًمؼمىمل 724آؾمؽماسم٤مدي

 .241/ 1ذح إظم٤ٌمر، اًم٘م٤ميض اًمٜمٕممن اعمٖمريب (1) 

ٔي٤مت اًمٔم٤مهرة ذم  245/  30سمح٤مر إٟمقار، اعمجٚمز (2)  ـ يمٜمز ضم٤مُمع اًمٗمقائد وشم٠مويؾ ا  .ومْم٤مئؾ اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرةيٜم٘مٚمف قم
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  :فاط١ُ ٣عًِ مجع اجلُع ايٓبٟٛ يد

وإن قمٚمٛمٝم٤م ُمـ ضمقاُمع اًمٕمٚمقم اًمٜمٌقّي٦م وإمم هذا يِمػم وصٗمٝم٤م سمٌ٘مٞم٦م اًمٜمٌقة أو سمحر اًمٜمٌقة  

 أو أرظم٧م دوهن٤م طمج٤مب اًمٜمٌقة وًمٞمس اعم٘مّمقد ٟمٌقءات إٟمٌٞم٤مء سمؾ ٟمٌقة ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء.

 :ازٖاصات ايٛسٞ  

إن اَّلل تٌارك وتعاػ دا ؿٌض »ف ىم٤مل: أٟم وروى ذم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت قمـ اًمّم٤مدق

دخؾ ظذ ؾاضؿة مـ وؾاتف مـ احلزن ما ٓ يعؾؿف آ اَّلل ظز وجؾ ؾلرشؾ إفقفا مؾؽا  كٌقف

ؾؼال هلا إذا أحًًت بذفؽ  يًذ ظـفا ؽؿفا وَيدثـا ؾشؽت ذفؽ إػ أمر ادممـغ

 فؽ مصحػا.ؾًؿعت افصقت ؾؼقيل يل ؾلظؾؿتف ؾجعؾ يؽتب ـؾَم شؿع حتك أثٌت مـ ذ

 . (6)شؿال ثؿ ؿال أما أكف فقس ؾقف مـ احلالل واحلرام وفؽـ ؾقف ظؾؿ ما يؽقن 

وُم٤م  وإن قمٜمدٟم٤م عمّمحػ وم٤مـمٛم٦م»ىم٤مل:  اهلل وروى سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت قمـ أيب قمٌد

يدرهيؿ ُم٤م ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م ىم٤مل ُمّمحػ ومٞمف ُمثؾ ىمرآٟمٙمؿ هذا صمٚم٧م ُمرات واهلل ُم٤م ومٞمف ُمـ 

 .   (2)شالها اَّلل وأوحك إفقفاام ءإكَم هق رىمرآٟمٙمؿ طمرف واطمد 

ُم٤م  ءىم٤مل: ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م ُم٤م ومٞمف ر وروى ذم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت قمـ أيب قمٌد اهلل 

 . (4) ش’ ظؾقفا بعد مقت أبقفا لافؼ ءيمت٤مب اهلل وإٟمم هق ر

قمـ  وروى ذم دٓئؾ آُم٤مُم٦م قمـ أيب سمّمػم، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم

                                                      

ـ احلًـ) اًمّمٗم٤مر( (1)   .240/  1/ اًمٙم٤مذم، اًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل  177سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت، حمٛمد سم

 .172ٟمٗمس اعمّمدر / (2) 

 .169سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت ، اًمّمٗم٤مر /  (3) 
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 .(6)شبعد مقت أبقفااكزل ظؾقفا وم٘م٤مل:  ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م

ًمتٜمزل اعمٚمؽ قمٚمٞمٝم٤م واطم٤ًمؾمٝم٤م سمف، وُمـ صمؿ  وهذه اًمٜمّمقص شمٌلّم ُمدى ىم٤مسمٚمٞم٦م اًمزهراء

اإِلْشاَلِم  ومَلْ جَيَْؿْع َبقٌْت َواِحٌد َيْقَمئٍِذ يِف » :، وهذا ٟمٔمػم ُم٤م ذم اخلٓم٦ٌمشمٕمٚمؿ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم

ةِ، وفََؼْد  وَخِدجَيَة وَأَكا َثافِثُُفََم   َؽْرَ َرُشقِل اَّلل ٌُقَّ َشافَِة وَأُصؿُّ ِريَح افـُّ َأَرى ُكقَر افَْقْحِل وافره

قْطَاِن ِحَغ َكَزَل اْفَقْحُل َظَؾقْف  كَُّة، َؾَؼاَل َهَذا َؾُؼْؾُت َيا َرُشقَل اَّللَ   َشِؿْعُت َركََّة افشَّ  َما َهِذه افرَّ

ؿَ  ًْ ٌَاَدتِف، إِكََّؽ َت ـْ ِظ قْطَاُن َؿْد َأيَِس ِم َـَّؽ افشَّ
َت بِـٌَِل  وفَؽِ ًْ َّٓ َأكََّؽ َف ُع َما َأْشَؿُع وَتَرى َما َأَرى إِ

 .(2)شفََقِزيٌر  وإِكََّؽ فََعَذ َخْرٍ 

ُمـ اهلل شمٕم٤ممم هؾ  وىمد يث٤مر شم٤ًمؤل وهق إن اًمتٕمٌػم سمٜمزول أو سم٢مًم٘م٤مء ُمّمحػ ًمٗم٤مـمٛم٦م

واًمزسمقر  ًمٕمٞمًكواإلٟمجٞمؾ  أو إًم٘م٤مء اًمتقراة عمقؾمك هق ٟمٔمػم ٟمزول اًم٘مرآن قمغم حمٛمد

 ؟قمغم داود

 ذم قمداد إٟمٌٞم٤مء يٜمزل قمٚمٞمٝم٤م يمت٤مب ويٚم٘مك قمٚمٞمٝم٤م ُمّمحػ؟  وهؾ وم٤مـمٛم٦م 

امالها اَّلل وأوحك إفقفا،  » إن اعمّمحػ ويمٞمػ يتؿ اًمتٕمٌػم ُمـ أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

 ؟شظؾقفا لافؼ، اكزل ظؾقفا

ٜم٧ّم اًمرواي٤مت وهذه اًمتٕم٤مسمػم ٟمٔمػم ٟمزول اًمٙمت٥م قمغم إٟمٌٞم٤مء ٓ ؾمٞمم وأن اعمّمحػ يمم سمٞم

ومٞمف قمٚمؿ اًم٘مرآن يمٚمف وقمٚمؿ اًمتقراة يمٚمف وقمٚمؿ اًمزسمقر يمٚمف، أي قمٚمؿ اًمٙمت٥م اًمًموي٦م يمٚمٝم٤م همػم ُم٤م 

 ومٞمف ُمـ أُمقر قمٔم٤مم يمٌػمة ويمثػمة وُمٝمقًم٦م، وم٠مي يمت٤مب هذا ؟

                                                      

ـ ضمرير اًمٓمؼمي اًمِمٞمٕمل(1)  ُم٤مُم٦م، حمٛمد سم ٓئؾ ٓا  .105د

الهم٦م، ظمٓم٥م اإلُم٤مم قمكم ) حت٘مٞمؼ ص٤مًمح( (2)   .301هن٩م اًٌم
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ُمـ أصح٤مب اًمٙمت٥م ذم قمداد وصػ إٟمٌٞم٤مء وإن مل شمٙمـ  ويمٞمػ أصٌح٧م وم٤مـمٛم٦م

 ذم ـمرق اًمٗمري٘ملم أهن٤م سمحر اًمٜمٌقة. سمٜمٌٞم٦م سم٤مًمٌدهيٞم٦م ًمٙمٜمٝم٤م وصٗم٧م ذم اًمرواي٤مت

)سمحر اًمٜمٌقة( ومٞمف ُمـ آؿم٤مرة واًمتٚمقيح اًمٌمء اًمٕمٔمٞمؿ طمٞم٨م إٟمف يِمػم إمم أهن٤م  واًمتٕمٌػم سمـ

 ُمٕمدن اًمٜمٌقة واًمٜمٌقاءات ًم٤ًمئر إٟمٌٞم٤مء، وأهن٤م خمزن ٟمٌقة أسمٞمٝم٤م اًمذي ًمف أقمٔمؿ اًمٜمٌقءات .

صٗم٧م هل سمـ)سمحر اًمٜمٌقة(، وصػ أٟمف )سمحر اًمٕمٚمؿ( سمٞمٜمم و وىمد ُمّر أن أُمػم اعم١مُمٜملم

هق قمٚمؿ اًمقٓي٦م، سمٞمٜمم ؾمٜمخ  وذم ذًمؽ اؿم٤مرة واوح٦م إمم أن ؾمٜمخ ُمًت٘مك قمٚمؿ أُمػم اعم١مُمٜملم

هق قمٚمؿ اًمٜمٌقة ومٛمـ صمؿ ؿمقهد ومٞمٝم٤م اره٤مص٤مت اًمٜمٌقة وٟمزول هذا اًمٙمت٤مب  ُمًت٘مك اًمّمدي٘م٦م

 اًمٕمٔمٞمؿ قمٚمٞمٝم٤م وإن مل شمٙمـ سمٜمٌٞم٦م.

ٛمقم اًمٜم٤مس، سمؾ وٓ ًمٕمٛمقم اًمٕمٚممء، وُمـ اعمٚمٗم٧م ًمٚمٜمٔمر أن هذا اعمّمحػ ًمٞمس قمٚمٛمف ًمٕم

 . سمؾ وٓ ًمٕمٛمقم إٟمٌٞم٤مء، سمؾ هق ظم٤مص ظمّمٞمص سم٠مئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

٤مر ذم قمٚمؿ هذا اًمٙمت٤مب اًمذي طمج٥م قمـ مجٞمع إٟمٌٞم٤مء وظمص سمف أئٛم٦م أهؾ ومم اًمنِّ  ًّ  اًم

وأن »وُمـ صمؿ ورد ذم ؿم٠مهن٤م أن اخلٚمؼ ومٓمٛمقا قمـ ُمٕمرومتٝم٤م سمم ومٞمٝمؿ إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ  اًمٌٞم٧م

 .(6)شعرؾتفا دارت افؼرون إوػظذ م

 وًمٕمؾ أطمد أهؿ ُمٕم٤مِن ) دارت( احلػمة واًمتحػم.

 :ذنس غؤْٚٗا ٚصالسٝاتٗا َٔ املضشف

ومٗمل ُمّمحح٦م أيب سمّمػم ذم دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م وىمد رواه٤م قمـ أقمالم زقممء اإلُم٤مُمٞم٦م ىم٤مل: 

                                                      

 .668إُم٤مزم ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد (1) 
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 ، وم٘م٤مل: اٟمزل قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد ُمقت أسمٞمٝم٤م.قمـ ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م ؾم٠مًم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم

 وم٘مٚم٧م: ومٗمٞمف رء ُمـ اًم٘مرآن؟ ىم٤مل: ُم٤م ومٞمف رء ُمـ اًم٘مرآن. 

ىم٤مل: ىمٚم٧م: ومّمٗمف زم، ىم٤مل: ًمف دومت٤من ُمـ زسمرضمدشملم قمغم ـمقل اًمقرق وقمروف محراويـ  

 . 

 ىمٚم٧م ًمف: ضمٕمٚم٧م ومداك صػ زم ورىمف، ىم٤مل: ورىمف ُمـ در أسمٞمض ىمٞمؾ ًمف: )يمـ( ومٙم٤من . 

 ىمٚم٧م: ضمٕمٚم٧م ومداك، ومم ومٞمف؟ 

وقمدد ُم٤م ذم  ،وومٞمف ظمؼم ؾممء ؾممء ،ُم٤م يٙمقن إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦موظمؼم  ،ىم٤مل: ومٞمف ظمؼم ُم٤م يم٤من

وهمػم ذًمؽ، وقمدد يمؾ ُمـ ظمٚمؼ اهلل ُمرؾمال وهمػم ُمرؾمؾ، وأؾممؤهؿ،  ،ؾممء ؾممء ُمـ اعمالئٙم٦م

وأؾممء اًمذيـ أرؾمٚمقا إًمٞمٝمؿ، وأؾممء ُمـ يمذب وُمـ أضم٤مب ُمٜمٝمؿ، وومٞمف أؾممء مجٞمع ُمـ ظمٚمؼ 

ٔظمريـ، وأؾممء اًمٌٚمدان، وصٗم٦م يمؾ سمٚمد ذم ذق اهلل ُمـ اعم١مُمٜملم واًمٙم٤مومريـ، ُمـ إوًملم وا

وصٗم٦م يمؾ ُمـ  إرض وهمرهب٤م، وقمدد ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اعم١مُمٜملم، وقمدد ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٙم٤مومريـ،

يمذب، وصٗم٦م اًم٘مرون إومم وىمّمّمٝمؿ، وُمـ وزم ُمـ اًمٓمقاهمٞم٧م وُمدة ُمٚمٙمٝمؿ وقمددهؿ، 

وومٞمف صٗم٦م مجٞمع ُمـ وومٞمف أؾممء إئٛم٦م وصٗمتٝمؿ، وُم٤م يٛمٚمؽ واطمدا واطمدا، وومٞمف صٗم٦م يمراهتؿ، 

 شمردد ذم إدوار ُمـ إوًملم وأظمريـ.

ىم٤مل: ىمٚم٧م: ضمٕمٚم٧م ومداك ويمؿ إدوار؟ ىم٤مل: مخًقن أًمػ قم٤مم، وهل ؾمٌٕم٦م أدوار،  

وقمدد ُمـ  ،وومٞمف أؾممء مجٞمع ُمـ ظمٚمؼ اهلل ُمـ إوًملم وأظمريـ وآضم٤مهلؿ، وصٗم٦م أهؾ اجلٜم٦م

ء، وومٞمف قمٚمؿ اًم٘مرآن يمم أٟمزل، وقمدد ُمـ يدظمؾ اًمٜم٤مر، وأؾممء ه١مٓء وأؾممء ه١مٓ ،يدظمٚمٝم٤م

 وقمٚمؿ اًمتقراة يمم أٟمزًم٧م، وقمٚمؿ اإلٟمجٞمؾ واًمزسمقر، وقمدد يمؾ ؿمجرة وُمدرة ذم مجٞمع اًمٌالد . 
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: ومٚمم أراد اهلل شمٕم٤ممم أن يٜمزًمف قمٚمٞمٝم٤م، أُمر ضمؼمئٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ وإهاومٞمؾ ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر

٨م اًمث٤مِن ُمـ اًمٚمٞمؾ، هٌٓمقا أن حيٛمٚمقا اعمّمحػ ومٞمٜمزًمقا سمف قمٚمٞمٝم٤م، وذًمؽ ذم ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م ُمـ اًمثٚم

سمف قمٚمٞمٝم٤م وهل ىم٤مئٛم٦م شمّمكم، ومم زاًمقا ىمٞم٤مُم٤م طمتك ىمٕمدت، ومٚمم ومرهم٧م ُمـ صالهت٤م ؾمٚمٛمقا قمٚمٞمٝم٤م، 

 وىم٤مًمقا هل٤م: اًمًالم ي٘مرئؽ اًمًالم، وووٕمقا اعمّمحػ ذم طمجره٤م .

وقمٚمٞمٙمؿ ي٤م رؾمؾ اهلل اًمًالم، صمؿ  ،وإًمٞمف اًمًالم ،وم٘م٤مًم٧م هلؿ: اهلل اًمًالم، وُمٜمف اًمًالم 

طمتك أشم٧م قمغم  ،مم اًمًمء، ومم زاًم٧م ُمـ سمٕمد صالة اًمٗمجر إمم زوال اًمِمٛمس شم٘مرأهقمرضمقا إ

 آظمره .

ـم٤مقمتٝم٤م ُمٗمروو٦م قمغم مجٞمع ُمـ ظمٚمؼ اهلل ُمـ اجلـ واإلٟمس، واًمٓمػم  وًم٘مد يم٤مٟم٧م

 واًمٌٝم٤مئؿ، وإٟمٌٞم٤مء واعمالئٙم٦م.

وم٘مٚم٧م: ضمٕمٚم٧م ومداك ومٚمم ُمْم٧م إمم ُمـ ص٤مر ذًمؽ اعمّمحػ؟ وم٘م٤مل: دومٕمتف إمم أُمػم  

، ومٚمم ُم٣م ص٤مر إمم احلًـ، صمؿ إمم احلًلم، صمؿ قمٜمد أهٚمف طمتك يدومٕمقه إمم  اعم١مُمٜملم

 ص٤مطم٥م هذا إُمر . 

 وم٘مٚم٧م: إن هذا اًمٕمٚمؿ يمثػم!

وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م حمٛمد، إن هذا اًمذي وصٗمتف ًمؽ ًمٗمل ورىمتلم ُمـ أوًمف، وُم٤م وصٗم٧م ًمؽ سمٕمد  

 .(6) ُم٤م ذم اًمقرىم٦م اًمث٤مًمث٦م، وٓ شمٙمٚمٛم٧م سمحرف ُمٜمف(

 ٤من عم٤م يتْمٛمٜمف اعمّمحػ وهق ذم احل٘مٞم٘م٦م سمٞم٤من عمقاـمـ وٓي٦م وم٤مـمٛم٦موذم هذه اًمرواي٦م سمٞم

                                                      

 .106،  104دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م ، حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ) اًمِمٞمٕمل ( (1) 
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 وهٞمٛمٜمتٝم٤م ذم اًمتدسمػم.

ويمت٤مسم٦م هذه احل٘م٤مئؼ اًمٕمٔمٞمٛم٦م اعمٝمٛمقًم٦م ذم ُمّمحٗمٝم٤م ًمٞمس جمرد إٟم٤ٌمء وإظم٤ٌمر، وإٟمم هق 

سمٞم٤من ُمقاـمـ وُمقارد ُم١ًموًمٞم٤مهت٤م وحم٤مل رقم٤ميتٝم٤م ًمتٚمؽ إُمقر وشمدسمػمه٤م هل٤م وصالطمٞم٤مهت٤م 

ًمٞمس جمرد   شمٕم٤ممم، وٓؾمٞمم ُمع ُم٤م مت٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمف ُمـ أن ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦ماعمقيمٚم٦م هل٤م ُمـ اهلل

ورق ُمٜم٘مقش سمؾ أصٚمف روح ُمـ قم٤ممل إُمر وإٟمم هذا اعمتٜمزل شمٜمزيؾ ًمف وهذا ؿم٠من مجٞمع اًمٙمت٥م 

اًمًموي٦م اًمٜم٤مزًم٦م، وسم٤مًمت٤مزم وم٢من هذا اًمروح ُمـ قم٤ممل إُمر هق ُم٘م٤مم وىمدرة شمٙمقيٜمٞم٦م ُمٝمٞمٛمٜم٦م قمغم 

 وي٦م.أرواح اًمٙمت٥م اًمًم

 ايُكسإٓ:ٌٖ املضشف أنرب َٔ  :َطأي١

وٓ ؾمٞمم أٟمف طم٘مٞم٘م٦م  وىمد يٕمؽمض أن هذا اًمِم٠من اعمٝمٛمقل اًمٕمٔمٞمؿ عمحّمػ وم٤مـمٛم٦م

مل يٜمزل قمغم  ُم٤م ُمٚمٙمقشمٞم٦م شمٗمقق سم٘مٞم٦م اًمٙمت٥م اًمًموي٦م، ومٝمؾ هذا يٕمٜمل أٟمف ىمد أٟمزل قمغم وم٤مـمٛم٦م

 إمم ذًمؽ؟وهؾ يٕمٜمل ذًمؽ أن يمت٤مهب٤م يٕمٔمؿ يمت٤مب أسمٞمٝم٤م، ويمٞمػ يّم٤مر  ،ؾمٞمد اًمرؾمؾ

 :واجلقاب

 اًمذي وىمٚمٌف اًمٜمقري ُم٘م٤مُمف ُمـ أي ،ىمد سملّم ذم اًمرواي٤مت أٟمف إُمالء ُمـ رؾمقل اهلل( 6

 .قمكم وظمط اعمٕمٛمقر اهلل سمٞم٧م هق

وٓ ُمٜم٤موم٤مة سملم ُم٤م ورد ُمـ أٟمف إُمالء اهلل إًمٞمٝم٤م وأوطمل إًمٞمٝم٤م وسملم ُم٤م ورد أٟمف إُمالء ُمـ 

 .إقمغم اًمرومٞمؼ إمم رطمٞمٚمف سمٕمد ُمٜمف إُمالء ًمٙمٜمف رؾمقل اهلل

 اهلل ومٞمض أٟمف أي ،إٟمم هق ُمـ ومٞمقو٤مت اًمٜمٌل واحل٤مصؾ أن ُم٤م ٟمزل قمغم وم٤مـمٛم٦م
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 .اًمٜمٌل سمتقؾمط وم٤مـمٛم٦م قمغم

ىم٤مقمدة ذم ُمٕم٤مرومٝمؿ ىمد قم٘مد هل٤م اًمٙمٚمٞمٜمل سم٤مسم٤م ذم أصقل اًمٙم٤مذم  وىمد ىمرر أهؾ اًمٌٞم٧م

 سمتقؾمط اهلل ُمـ هل إٟمم وومٞمقو٤مت ويممٓت قمٚمقم ُمـ وهل أن ُم٤م يٜمزل قمغم قمؽمة اًمٜمٌل

 ومٝمق اًمِم٤مومع اًمتٙمقيٜمل ًمٜمزول اًمٗمٞمض هلؿ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم. ،اًمٜمٌل ُمـ وواؾمٓم٦م

 إٟمم هق سم٤مـمـ طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن وشم٠مويالشمف . إن ُم٤م ذيمر ُمـ ؿم١مون ذم ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م( 2

 وىمد ورد ٟمٔمػم هذه اعم٘م٤مُم٤مت واًمِم١مون عمٜم٤مزل وُم٘م٤مُم٤مت اًم٘مرآن اًمٖمٞمٌٞم٦م.

ف )رء ُمـ ىمرآٟمٙمؿ( وم٤معمراد ًمٞمس ومٞم وأُم٤م ُم٤م ورد ذم قمدة رواي٤مت أن ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م 

 ىمرآٟمٙمؿ(.مم اًمٜم٤مس)أو٤مف اًم٘مرآن إ سمف شمٜمزيؾ اًم٘مرآن وهق اعمّمحػ اًمنميػ، وُمـ صمؿ

 هل ىمد سمٞمّٜم٤م ذم يمت٤مب )ُم٘م٤مُم٤مت اًمٜمٌقة( أن ُم٤م يِمػم إًمٞمف اًم٘مرآن ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت اًمٜمٌل( 3

 .اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ هق أطمد سمحقر اًمٜمقر اًمٜم٤مسمع ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت اًمٜمٌل وأن اًم٘مرآن، ُمـ أقمٔمؿ

 اًمًقر سمدي٤مت ذم اعم٘مٓمٕم٦م سم٤محلروف اًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًمٖمٞم٦ٌم وُمـ صمؿ ىمدُم٧م ُم٘م٤مُم٤مت اًمٜمٌل

ؽِقؿِ  يس  :شمٕم٤ممم ىمقًمف ٟمٔمػم اًمٙمت٤مب اؾمؿ قمغم  . وٟمحق ذًمؽ ،(6)َوافُْؼْرآِن احْلَ

ذم اًمّمحٞمٗم٦م اًمًج٤مدي٦م ذم ذيمر اًمّمٚمقات وهل:  وىمد اؿم٤مر إمم ذًمؽ زيـ اًمٕم٤مسمديـ

َما َأْكَزفْـَا َظَؾْقَؽ افُْؼْرآَن  ضف  :م ؾمٛمٞمتف ُمـ إؾممء)وىمٚم٧م ضمؾ ىمقًمؽ ًمف طملم اظمتّمّمتف سم

ؽِقؿِ  يس وىمٚم٧م قمز ىمقًمؽ:  فِتَْشَؼك   صوىمٚم٧م شم٘مدؾم٧م أؾممؤك  َوافُْؼْرآِن احْلَ

رِ  ـْ ومخّمّمتف أن ضمٕمٚمتف  ق َوافُْؼْرآِن ادَِْجقدِ وىمٚم٧م قمٔمٛم٧م آٓؤك  َوافُْؼْرآِن ِذي افذه

                                                      

 .2ـ  1ؾمقرة يس: أي٦م (1) 
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ومم ذم يمت٤مسمؽ ُمـ ؿم٤مهد ىمًؿ واًم٘مرآن ُمردف سمف إٓ  ،آن سمفىمًٛمؽ طملم أؾمٛمٞمتف وىمرٟم٧م اًم٘مر

وهق اؾمٛمف، وذًمؽ ذف ذومتف سمف، وومْمؾ سمٕمثتف إًمٞمف، شمٕمجز إًمًـ وإومٝم٤مم قمـ وصػ 

 . (6) شُمرادك سمف

 ذم اًمرواي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م مجٚم٦م ُمقاـمـ ًمقٓيتٝم٤م وهٞمٛمٜمتٝم٤م وُم٘م٤مم شمدسمػمه٤م: وىمد ذيمر

 ظمؼم ُم٤م ؾمٞمٙمقن إمم قم٤ممل اًم٘مٞم٤مُم٦م. ( 1

أن اعمراد ُمـ ذًمؽ ُمًت٘مٌؾ اًمٕمقامل ُمـ اًمؼمزخ واًمرضمٕم٦م واًمرضمٕم٤مت إمم يقم  واًمٔم٤مهر

 اًم٘مٞم٤مُم٦م.

 قمدد يمؾ ؾممء ؾممء.( 2

 وقمدد ُم٤م ذم ؾممء ؾممء ُمـ اعمالئٙم٦م، وهمػم اعمالئٙم٦م.( 3

وقمدد إٟمٌٞم٤مء اعمرؾمٚملم وهمػم اعمرؾمٚملم، وأؾممء اًمذيـ أرؾمٚمقا إًمٞمٝمؿ، وأؾممء ُمـ ( 4

 يمذب وُمـ أضم٤مب ُمٜمٝمؿ.

 .٦م قمٔمٞمٛم٦م سمٛم١ًموًمٞم٤مت إٟمٌٞم٤مءوهذه اطم٤مـم

 أؾممء مجٞمع ُمـ ظمٚمؼ اهلل ُمـ اعم١مُمٜملم واًمٙم٤مومريـ، ُمـ إوًملم وأظمريـ. ( 5

 وًمٞم٦م احل٤ًمب. وهذا ديقان طم٤ًمب اخلالئؼ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م مم٤م يٌلم أهن٤م

أؾممء اًمٌٚمدان، وصٗم٦م يمؾ سمٚمد ذم ذق إرض وهمرهب٤م، وقمدد ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اعم١مُمٜملم، ( 6

 اًمٙم٤مومريـ.  وقمدد ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ

                                                      

 .ذم يقم اًمٗمٓمر× دقم٤مؤه 311اًمّمحٞمٗم٦م اًمًج٤مدي٦م، آُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ )آسمٓمحل( (1) 
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 قمغم يمؾ أهؾ إرض ورقم٤ميتٝم٤م وشمدسمػمه٤م هلؿ. وهذا مم٤م يدًمؾ قمغم وٓيتٝم٤م

صٗم٦م اًم٘مرون إومم وىمّمّمٝمؿ، وصٗم٦م أؾممء مجٞمع ُمـ ظمٚمؼ اهلل ُمـ إوًملم ( 7

 وأظمريـ وآضم٤مهلؿ.

ىمٌؾ وٓدهت٤م، وأهن٤م ؿم٤مهدة قمغم يمؾ اخلٚمؼ، وأهن٤م وًمٞم٦ّم  وهذا ُم٤م يدل قمغم أن وٓيتٝم٤م 

 اإلٟمس واجلـ واعمالئٙم٦م وهمػمهؿ ُمـ اعمخٚمقىم٤مت.احل٤ًمب قمغم 

 وُمـ وزم ُمـ اًمٓمقاهمٞم٧م وُمدة ُمٚمٙمٝمؿ وقمددهؿ.( 8

 وومٞمف أؾممء إئٛم٦م وصٗمتٝمؿ، وُم٤م يٛمٚمؽ واطمد واطمد، وومٞمف صٗم٦م يمراهتؿ.( 9

ٟمٔمػم ُم٤م ورد ُمـ ٟمزول اًمٚمقح  طم٤موي٤م ٕؾممء أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ويمقن ُمّمحٗمٝم٤م

 هذا ؿم٠من ًمٞمس اًمقيص واؾمؿ اًمٜمٌل واؾمؿ إظمي اعمدّون ومٞمف أؾممء إئٛم٦م

ٝمؿ ي٘مػ قمٜمد يمقٟمف ؾمجؾ ُمٚمٙمقيت دّون ومٞمف ُم٘م٤مُم٤مت ؾم٤مدات إوصٞم٤مء ٕؾممئ اًمتدويـ

ومح٥ًم، سمؾ إن ذم ذًمؽ اـمالع وإٟم٤ٌمء قمـ أظمٓمر أهار اعم٘م٤مُم٤مت اإلهلٞم٦م، وهق سمٞم٤من أؾممء أئٛم٦م 

 . اًمٕمؽمة

، ئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧مذات صٚم٦م وؿم٠من سمتٕمٞملم وضمٕمؾ اهلل إلُم٤مُم٦م أ وهذا مم٤م يٌلم أهن٤م

قمغم هذا اجلٕمؾ اإلهلل اًمٕمٔمٞمؿ دًٓم٦م واوح٦م أهن٤م ُمٕمٜمٞم٦ّم سمِم١مون  وم٢من ٓـمالع اهلل شمٕم٤ممم هل٤م

 إٟمٌٞم٤مء ًمًٞمد شمٌٕمٞم٦م ذايم٦م سمٕمٚمٝم٤م وإُم٤مُم٦م اإلئٛم٦م ُمـ ذريتٝم٤م يمم أهن٤م ُمٕمٜمٞم٦ّم سمٜمٌقة أسمٞمٝم٤م

 .إوصٞم٤مء وؾمٞمد

سمـ ظم٤مًمد اًمقاردة  ، ومٗمل صحٞمح٦م ؾمٚمٞممنُمٝمٞمٛمٜم٦م قمغم إُم٤مُم٦م ذريتٝم٤م ويمذًمؽ أهن٤م
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ىم٤مل ؾمٛمٕمتف ي٘مقل: )إن ذم  طمقل ُمٜم٤مزقم٦م سمٜمل احلًـ وادقم٤مئٝمؿ اإلُم٤مُم٦م ذم زُم٤من اًمّم٤مدق

 اجلٗمر اًمذي يذيمروٟمف عم٤م ي١ًمهؿ ٕهنؿ ٓ ي٘مقًمقن احلؼ واحلؼ ومٞمف ومٚمٞمخرضمقا ىمْم٤مي٤م قمكم

وومرايْمف إن يم٤مٟمقا ص٤مدىملم، وؾمٚمقهؿ قمـ اخل٤مٓت واًمٕممت وًمٞمخرضمقا ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م وم٢من 

اهلل ي٘مقل إيتقِن سمٙمت٤مب ُمـ ىمٌؾ هذا أو إصم٤مرة  إن ،٦م وم٤مـمٛم٦م وُمٕمف ؾمالح رؾمقل اهللومٞمف وصٞم

 ، ويمذا صحٞمح٦م هِم٤مم سمـ ؾم٤ممل.(6) ُمـ قمٚمؿ أن يمٜمتؿ ص٤مدىملم(

وُمٗم٤مد هذا اًمّمحٞمح يمم سمٞمٜم٤مه ذم اجلزء إول ُمـ يمت٤مب اعم٘م٤مُم٤مت دال سمقوقح قمغم أن 

قيص إٟمم شمتٕمٚمؼ سمٛمقارد وؿم١مون ُم٘م٤مم اإلُم٤مُم٦م ذم ذريتٝم٤م هق ُمـ ؿم١مون وصٞمتٝم٤م، ووصٞم٦م اعم

 وٓيتف.

ذات ُم٘م٤مم وٓئل ُمنمف وُمٝمٞمٛمـ قمغم إُم٤مُم٦م  ومٝمذا اعمٗم٤مد دال سمقوقح قمغم أهن٤م

 ُمـ ذريتٝم٤م. إئٛم٦م

وومٞمف صٗم٦م مجٞمع ُمـ شمردد ذم إدوار ُمـ إوًملم وأظمريـ، وأن يمؾ دور مخًقن ( 10

 أًمػ قم٤مم، وهل ؾمٌٕم٦م أدوار.

٤مسم٘م٦م ٟمٔمػم ُم٤م ورد أن ضم٤مسمر  ٦موهذا مم٤م يدًمؾ قمغم أن وٓي٦م وم٤مـمٛم  حمٞمٓم٦م سمدورات اخلٚمؼ اًم

ِل َبْؾ ُهْؿ يِف فٌٍَْس قمـ ىمقل اهلل قمز وضمؾ:  سـم يزيد ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر ْؾِؼ إَوَّ َأَؾَعقِقـَا بِاخْلَ

ـْ َخْؾٍؼ َجِديدٍ  وم٘م٤مل: ي٤م ضم٤مسمر شم٠مويؾ ذًمؽ أن اهلل قمز وضمؾ إذا أومٜمك هذا اخلٚمؼ وهذا اًمٕم٤ممل   ِم

ـ أهؾ ـ همػم قم٤معم٤م همػم هذا  اجلٜم٦م اجلٜم٦م وأهؾ اًمٜم٤مر اًمٜم٤مر ضمدد اهلل قمز وضمؾ وأؾمٙم اًمٕم٤ممل وضمدد قم٤معم٤م ُم

رض حتٛمٚمٝمؿ وؾممء همػم هذه  ومحقًم٦م وٓ إٟم٤مث يٕمٌدوٟمف ويقطمدوٟمف، وظمٚمؼ هلؿ أرو٤م همػم هذه ٕا

                                                      

 .177سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت، حمٛمد سمـ احلًـ ) اًمّمٗم٤مر(  (1) 
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مء شمٔمٚمٝمؿ، ًمٕمٚمؽ شمرى أن اهلل قمز وضمؾ إٟمم ظمٚمؼ هذا اًمٕم٤ممل اًمقاطمد، وشمرى أن اهلل قمز وضمؾ مل  اًًم

٤مرك وشمٕم٤ممم أًمػ أًمػ قم٤ممل وأًمػ أًمػ آدم أٟم٧م ذم آظمر  َيٚمؼ سمنما همػميمؿ، سمؾ واهلل ًم٘مد ظمٚمؼ اهلل شم

دُمٞملم ٤مسم٘م٦م. (6)ششمٚمؽ اًمٕمقامل وأوًمئؽ ٔا  ، إمم همػم ذًمؽ مم٤م يِمػم ذم اًمرواي٤مت إمم دورات اخلٚمؼ اًم

وصٗم٦م أهؾ اجلٜم٦م، وقمدد ُمـ يدظمٚمٝم٤م، وقمدد ُمـ يدظمؾ اًمٜم٤مر، وأؾممء ه١مٓء ( 11

 ه١مٓء. وأؾممء

أٟمف ىمًٞمؿ  قمغم احل٤ًمب ٟمٔمػم ُم٤م ذيمر ُمـ ُم٘م٤مم ُٕمػم اعم١مُمٜملم وهذا يٌلّم وٓيتٝم٤م 

 ُمٕم٤مذ: )اجلٜم٦م واًمٜم٤مر وم٘مد روى ذم إُم٤مزم قمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

اًمٜم٤مس، إن قمٚمٞم٤م ىمًٞمؿ اًمٜم٤مر، ٓ يدظمؾ اًمٜم٤مر وزم ًمف، وٓ يٜمجق ُمٜمٝم٤م قمدو ًمف، إٟمف ىمًٞمؿ اجلٜم٦م، ٓ 

 .  (2) شيدظمٚمٝم٤م قمدو ًمف، وٓ يزطمزح قمٜمٝم٤م وزم ًمف

 . (4)شادخؾ أظدائل افـارـة وافـار ادخؾ أوفقائل اجلـة وأكا ؿًقؿ اجل»: وىم٤مل

 .(3)شافًالم ظؾقؽ يا ؿًقؿ اجلـة وافـار»: وورد ذم زي٤مرشمف

 وومٞمف قمٚمؿ اًم٘مرآن يمم أٟمزل، وقمٚمؿ اًمتقراة يمم أٟمزًم٧م وقمٚمؿ اإلٟمجٞمؾ واًمزسمقر.( 12

قمغم اًمٙمت٥م اًمًموي٦م وهل ُم٤م شمٚم٘متف قمـ ٟمقر  ؿم٤مرة إمم هٞمٛمٜم٦م ُمّمحٗمٝم٤موهذا ا

وىمٚمٌف اًمذي هق اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر وًمٞمس قمـ سمدٟمف، إذ ىمد اٟمزل قمٚمٞمٝم٤م وأوطمل اًمٞمٝم٤م سمٕمد  اًمٜمٌل

                                                      

 .652ّم٤مل، اًمِمٞمخ اًمّمدوق: اخل(1) 

 .83إُم٤مزم، اًمِمٞمخ اًمّمدوق: (2) 

ـ اًمّمٗم٤مر (3)  ـ احلً  .435سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت،حمٛمد سم

 .570/  4اًمٙم٤مذم، اًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل (4) 
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 ؿمٝم٤مدة أسمٞمٝم٤م.

وُمّمحٗمٝم٤م ُمٝمٞمٛمـ قمغم شمٜمزيؾ اًم٘مرآن، إذ ىمد ُمر أن هذا اعمّمحػ اًمنميػ ُمتٓم٤مسمؼ ُمع 

 سم٤مـمـ اًم٘مرآن.

ُمٗمروو٦م قمغم مجٞمع ُمـ ظمٚمؼ اهلل ُمـ اجلـ  ٘مقًمف: )ـم٤مقمتٝم٤مسم وشمٜمّمٞمّمف( 13

واإلٟمس، واًمٓمػم واًمٌٝم٤مئؿ، وإٟمٌٞم٤مء واعمالئٙم٦م( ٕضمؾ أن يٌٕمد قمـ ذهـ اًمراوي شمقهؿ 

ُمـ قمٔم٤مم إُمقر ُمـ أهار أُمر اهلل ووطمٞمف  آقمؽماض قمغم هقل ُم٤م ذم ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م

 ٝمؿ إٟمٌٞم٤مء ومجٞمع اعمالئٙم٦م.ُمٝمٞمٛمـ قمغم اخلٚمؼ يمٚمٝمؿ سمم ومٞم سم٠من ُم٘م٤مم وٓيتٝم٤م ومٞمجٞمٌف

ومٙمٞمػ ٓ يٙمقن ُم٤م اوطمل إًمٞمٝم٤م ُمـ اعمّمحػ ُمِمتٛمؾ قمغم هذه اعم٘م٤مُم٤مت واًمِم١مون  

 يُمٚم اَٝم٤م!.اًمٕمٔمٞمٛم٦م ُمـ اًمّمالطمٞم٤مت واًمقٓي٤مت ذم اًمٕمقامل 

فف دؾتان مـ زبرجدتغ ظذ ضقل افقرق »ووصػ اعمّمحػ اًمنميػ ذم اًمرواي٦م ( 14

إٟمم هق  ٟمف ُمِمتٛمؾ قمغم ورق وأن ُم٤م طمٙم٤مه، وأشوظروف محراويـ، وورؿف مـ در أبقض

 ورىمتلم.

هار اخل٤مص٦م سم٠مئٛم٦م أهؾ   ومٞمف اؿم٤مرة إمم أن ومٞمف أُمقر قمٔم٤مم مل يتحٛمٚمٝم٤م أسمق سمّمػم وهل ُمـ ٕا

ٞم٧م ٤مـمٝم٤م سمِم١مون إُم٤مُمتٝمؿ.  اًم  واًمٔم٤مهر ارشٌم

، ومٕمـ وُمـ صمؿ ورد ذم اًمرواي٦م أن ُمـ قمالُم٤مت إُم٤مُم٦م اإلُم٤مم ىمٌْمف عمّمحػ وم٤مـمٛم٦م

حتك ؿٌض مصحػ  ما مات أبق جعػر»ي٘مقل:  ٕم٧م أسم٤م قمٌد اهللأيب سمّمػم ىم٤مل ؾمٛم
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 . (6)شؾاضؿة

ذم اًمٕمقامل ُمذيمقر ذم  ُمـ ؿم١مون وصالطمٞم٤مت ًمٗم٤مـمٛم٦م ويمؾ ُم٤م ذيمره اإلُم٤مم

 ورىمتلم ُمـ ُمّمحٗمٝم٤م، ومٙمؿ سم٘مل ُمـ ورق؟

  

                                                      

 .178سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت، حمٛمد سمـ احلًـ ) اًمّمٗم٤مر( (1) 
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ػق إػ يقم ـان هلاـ   .(6)شافؼقامة ظذ وجف إرض آدم ؾؿـ دوكف تزوجفا دا 

 :َٓٗر االضتدالٍ ع٢ً املكاَات

وحيًـ ذم اًمٌداي٦م أن ٟمٜمٌف قمغم ُمٓمٚم٥م ُمٖمٗمقل قمٜمف قمٜمد اخل٤مص٦م ومْمال قمـ اًمٕم٤مُم٦م ذم 

 .ُمٜمٝم٩م آؾمتدٓل قمغم ُم٘م٤مُم٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م

ورد دًمٞمٚمٝم٤م ذم اًم٘مرآن ومْمال قمـ اًمًٜم٦م  إذا ُم٤م يم٤من يمٚمٝم٤م وهق أن أيمثر ُم٘م٤مُم٤مهتؿ

اعمٓمٝمرة، وقمٚمٞمف ومم ضم٤مء ذم اًمًٜم٦م ًمٞمس شم٠مؾمٞم٤ًم ُٕمر ًمٞمس ذم اًم٘مرآن، وإٟمم هق ذح وسمًط سمٚمٖم٦م 

 ُمٕمرومٞم٦م يٗمٝمٛمٝم٤م اًمٜم٤مس. 

وشمذرع سم٤مًمتٜم٘مٞم٥م اًمٕمٚمٛمل  ومٚمق ووع اًم٤ٌمطم٨م يده قمغم يمؾ رواي٦م طمٙم٧م ُم٘م٤مُم٤م هلؿ

 ُمـ ُمٕم٤مدٓشمف اجلزًم٦م. سمال يمٚمؾ ًمقضمد أن اًم٘مرآن ىمد ـمرح ذًمؽ ذم ُمٕم٤مدًم٦م

ٚايهفؤ١ٜ قسآْٝإ   :سدٜجا ايجكًني 

قمغم ذًمؽ ُمٕم٤مدًم٦م ُمالزُم٦م اًمث٘مٚملم ذم احلدي٨م اعمِمٝمقر، وم٘مد دار اجلدل اًمٕمٚمٛمل  ظمذ ُمث٤مًٓ 

يمررا سملم اًمِمٞمٕم٦م وأهؾ اخلالف ذم أن اعمٕم٤مدًم٦م اًمروائٞم٦م اًمٜمٌقي٦م هؾ هل ُمالزُم٦م )اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م( أم 

 )اًمٙمت٤مب واًمٕمؽمة(؟ هل ُمالزُم٦م

ٖمض اًمٜمٔمر قمـ اُمٙم٤مٟمٞم٦م اجلٛمع سملم اعمٕم٤مدًمتلم وقمـ يمثرة ورود اعمٕم٤مدًم٦م ذم يمت٥م وسم

إٟمف سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ يمؾ ذًمؽ وم٢من اًمِمٞمٕم٦م ومْمال قمـ  (2)اًمٗمري٘ملم هبذا اًمٜمحق )يمت٤مب اهلل وقمؽميت(

                                                      

 .414اخلّم٤مل، اًمِمٞمخ اًمّمدوق/(1) 

أصحابف بؿـك ؿال يا أهيا افـاس اكك تارك ؾقؽؿ افثؼؾغ اما ان  ’رشقل اَّلل دظا»أٟمف ىم٤مل:  ×روى ذم اًمٌّم٤مئرقمـ أيب ضمٕمٗمر(2) 

. سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت، اًمّمٗم٤مر/ ...شمتًؽتؿ ِّبَم فـ تضؾقا ـتاب اَّلل وظسِت أهؾ بقتل ؾنَّنَم فـ يػسؿا حتك يردا ظذ احلقض 
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 اًمًٜم٦م مل يتقؾمٚمقا ًمرومع اًمٜمزاع سمٌٞم٤من أن اطمدى اعمٕم٤مدًمتلم ىمرآٟمٞم٦م ذم إصؾ.

ث٘مٚملم اًم٘مرآِن، أي ون قمـ سمٕمض أي٤مت سم٠مهن٤م طمدي٨م اًمواحل٤مل أن اعمح٘م٘ملم أظمػما يٕمؼم 

اًمٙمت٤مب واًمٕمؽمة( ُمالزُم٦م ىمرآٟمٞم٦م ىمٌؾ أن شمٌلم أن اعمالزُم٦م سملم اًمث٘مٚملم ) اًمتٕمٛمؼأٟمف سم٤مًمتتٌع و

شمٙمقن روائٞم٦م، واًم٘مرآن هق ُمـ أؾمًٝم٤م وُم٤م ذم اًمرواي٤مت إٟمم هق صٞم٤مهم٦م أظمرى عم٤م ذم اًم٘مرآن، 

اِشُخقَن يِف  :شمٕم٤ممم وواطمدة ُمـ آي٤مت اًمث٘مٚملم ذم اًم٘مرآن ىمقًمف َوَما َيْعَؾُؿ َتلِْويَؾُف إَِّٓ اَّللَُّ َوافرَّ

 .(6)افِْعْؾؿِ 

ذم آي٤مت  اًم٘مرآن ُمـ شم٠مؾمٞمًف وٟمٔمػمه ُم٤م ٟمحـ ومٞمف وم٢من ُم٘م٤مم اًمٙمٗمقئٞم٦م سملم وم٤مـمٛم٦م وقمكم

ىمٌؾ  يمثػمة وشمٌٞم٤مٟمف روائل، وم٢من آي٤مت اًمقٓي٦م وآي٤مت اًم٘مرسمك أؾم٧ًم ًمٙمٗم١مي٦م وم٤مـمٛم٦م وقمكم

وطمدي٨م اًمٙمٗم١مي٦م، وسم٤مًمت٤مزم ومٝمم صدى واٟمٕمٙم٤مس قمـ ُم٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، طمدي٨م اعمٗم٤موٚم٦م 

ـِ َيْؾتَِؼقَانِ وؾمٞمجلء ذًمؽ حت٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم:   .(2)َمَرَج افٌَْْحَرْي

ويمؿ هلذا اعمٜمٝم٩م ذم آؾمتدٓل ُمـ صممر ضمٚمٞمٚم٦م ؾمقاء قمغم ُمًتقى شم٘مقي٦م اًمٞم٘ملم 

 هٌٞم٦م.أو قمغم ُمًتقى شمقوٞمح احلؼ ذم احلقاري٤مت اعمذ سمٛم٘م٤مُم٤مهتؿ

يقاضمف سم٤مٓطمتمٓت اًمٙمثػمة شم٠مويال، يمم أن  إذ أن آؾمتدٓل سم٤مًم٘مرآن وطمده قم٤مدة ُم٤م

آؾمتدٓل سم٤مًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة وطمده٤م يقاضمف إُم٤م سم٠مهن٤م رواي٤مت ظم٤مص٦م وإُم٤م سمرُمٞمٝم٤م سم٤مًمْمٕمػ 

                                                      

ترـت ؾقؽؿ ما إن أخذتؿ بف فـ  إين ؿد»: ’اهلل. وروى ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل 434

تضؾقا بعدي واحد مـفَم أـز مـ أخر ـتاب حٌؾ ممدود مـ افًَمء إػ إرض وظسِت أهؾ بقتل إٓ وأَّنَم فـ يػسؿا حتك 

 . 2/585ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م، أمحد سمـ طمٜمٌؾ ش يردا ظع احلقض

 .7ؾمقرة آل قمٛمران: أي٦م (1) 

 .19ؾمقرة اًمرمحـ: أي٦م (2) 
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اًمًٜمدي رهمؿ رواي٦م رواة اًمٗمري٘ملم هل٤م، وٓ يٛمٙمـ اًمتخٚمص ُمـ هذه آؿمٙم٤مٓت آ سمٛمٜمٝم٩م 

 .سمٌٞم٤من اعمٕم٤مدٓت اًم٘مرآٟمٞم٦م سمٛمحٙممت ُمٕم٤مدٓشمف وسمقٓي٦م أهؾ اًمٌٞم٧مُمٕمٞم٦م اًمث٘مٚملم، و

  



 

 

 

 

 فوائد مً حديح اللفوئية

 وذم طمدي٨م اًمٙمٗم١مي٦م قمدة ومقائد:

 :ايفا٥د٠ األٚىل: املدٜح ايػدضٞ يف ايكسإٓ اصطفا٤ إهلٞ

 إن اعمدح ذم ًم٤ًمن اًمقطمل قمغم ٟمحقيـ:

وقمٜمقان قم٤مم يٜمٓمٌؼ قمغم أومراد أوهلم: أن يٜمّم٥م اعمدح ذم ًم٤ًمن اًمقطمل قمغم وصػ قم٤مم  

ـْ افْ  فََؼْد َرِىَ  :يمم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم َجَرِة َؾَعؾَِؿ َما يِف ُؿُؾقِِّبِْؿ ـاَّللُ َظ ُؿْمِمـَِغ إِْذ ُيٌَايُِعقَكَؽ حَتَْت افشَّ

ؽِقـََة َظَؾْقِفْؿ َوَأَثاَِّبُْؿ َؾتْحاً َؿِريٌاً  ًَّ  .(6)َؾلَْكَزَل اف

ِن قمغم اًمٕمٜمقان اًمِمخيص واهلقي٦م اًمِمخّم٤مٟمٞم٦م ًمقاطمد أن يٜمّم٥م اعمدح اًمقطمٞم٤م :وصم٤مٟمٞمٝم٤م

 سمٕمٞمٜمف، أو قمغم قمٜمقان ُمِمػم ًمِمخّمف.

اعمٜمّم٥م طمل يٕمٜمل آصٓمٗم٤مء ويِمػم ًمٚمٛم٘م٤مم ووهذا اًمٜمٛمط ُمـ اعمدح ذم ًم٤ًمن اًمق 

آهلل واعمقىمٕمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م، وًمٞمس ُمـ قم٤مدة اًمقطمل أن يٛمدح سم٤مًمٕمٜمقان اًمِمخيص ويٙمقن اعمِم٤مر 

                                                      

 .18اًمٗمتح: أي٦م  ؾمقرة(1) 
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 ٓت اعمٕمت٤مدة .إًمٞمف ذم اًمِمخص ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٙمم

وؾمٞمتٌلم  وطمدي٨م اًمٙمٗمقئٞم٦م ُمـ ىمٌٞمؾ اًمث٤مِن، أي ُمدح سمٚم٤ًمن وطمٞم٤مِن ًمٗم٤مـمٛم٦م وقمكم

 أٟمف حيٙمل قمـ ُم٘م٤مم اصٓمٗم٤مء هلم وقمـ يممل وؾم١مدد همػم اقمتٞم٤مدي ومٞمٝمم.

  :ايفا٥د٠ ايجا١ْٝ: عسٚز٠ إزداع َعادالت ايسٚاٜات يًكسإٓ

رضمٕم٧م عمٓم٤مًم٥م وُمٕم٤مدٓت إن ُمٕم٤مدٓت اًمرواي٤مت يمم هل ُمٕم٤مدٓت اًم٘مرآن إذا ُم٤م أ

حمٙمٛم٦م وواوح٦م ومٞمٝمم وم٢مٟمف يتٌلم قمٛمؼ اًمدًٓم٦م اعمٓمروطم٦م، وم٢مذا ىمقرن ذم رواي٤مت ًم٤ًمن اًمقطمل 

أو سملم وم٤مـمٛم٦م وُمريؿ ومٝمذا سم٤مًمت٤مزم ارضم٤مع ًمٚم٘مرآن ذم ُمٕم٤مدٓت ؿمٌٞمٝم٦م  سملم قمكم وه٤مرون

 ف قمغمرآٟمٞم٤م قمـ ُم٘م٤مُم٤مت ه٤مرون ًمٞمتٕمرشمقظمٞم٤م ًمٚمتقوٞمح واًمتٌٞملم، أي قمغم اًم٤ٌمطم٨م أن يٜم٘م٥م ىم

، وًمٞمٗمتش قمـ ؾم١مدد ُمريؿ ذم اًم٘مرآن ًمٞمٕمرف أي ؾم١مدد ؾمٜمخ اعم٘م٤مُم٤مت اًمتل شمث٧ٌم ًمٕمكم

  :، وهلذا آرضم٤مع هم٤مي٤مت ُمٝمٛم٦موقمٚمق ًمٗم٤مـمٛم٦م

سمٞم٤من أن ُم٤م ذم اًم٘مرآن ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت إوًمٞم٤مء اًم٤ًمسم٘ملم إٟمم هل أُمثٚم٦م رضسم٧م ًمٌٞم٤من  مـفا:

 .ُم٘م٤مُم٤مت إوًمٞم٤مء ذم أُم٦م اخل٤مشمؿ

ؾمٞمٚم٦م ًمدومع آؾمتٜمٙم٤مر وآؾمتٌٕم٤مد اًمذي َي٤مًم٩م أذه٤من إن اإلرضم٤مع ظمػم و ومـفا:

، إذ أن وضمقد ٟمٔم٤مئره٤م ذم اًم٘مرآن يٜمت٩م أهن٤م اًمٙمثػميـ قمٜمد شمٕمداد ُم٘م٤مُم٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م

 ًمٞم٧ًم سمدقم٤م وًمٞم٧ًم أُمرا ُمٜمٙمرا.

، ومٞمٙمقن هلذا وذم طمدي٨م اًمٙمٗم١مي٦م ضمٕمٚم٧م ُمقىمٕمٞم٦م آدم صٗمل اهلل دون ُمقىمع وم٤مـمٛم٦م

ٓ شم٘مرأ ذم ؾمٓمحف سمؾ شم٘مرأ ذم اًمٚمٖم٦م آؿم٤مري٦م ًمف، ومٙم٠مٟمف احلدي٨م ًمقازم وأسمٕم٤مد وإؿم٤مرات ُمٝمٛم٦م 

يٕمزو اًم٤ٌمطم٨م ًمٚم٘مرآن ًمٞمتٕمرف قمغم ُمقىمٕمٞم٦م آدم ومٞمف ًمٞمٙمقن دًمٞمال ًمف ذم اؾمتٞمٕم٤مب ُم٘م٤مُم٤مت 
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 .وم٤مـمٛم٦م

إِنَّ أول ٟمٌل ُمـ أٟمٌٞم٤مء اهلل وذم ذًمؽ ي٘مقل شمٕم٤ممم:  ومم٤م يِمػم إًمٞمف اًم٘مرآن أن آدم( 1

 .(6)إِْبَراِهقَؿ َوآَل ِظْؿَراَن َظَذ افَْعادَِغَ  اَّللَ اْصطََػك آَدَم َوُكقحاً َوآَل 

اهلل سمـ قم٤ٌمس )وآل حمٛمد قمغم اًمٕم٤معملم(  ومٕمـ هِم٤مم سمـ ؾم٤ممل ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م  وذم ىمراءة قمٌد

هق آل إسمراهٞمؿ وآل حمٛمد  :وم٘م٤مل إِنَّ اَّلَل اْصطََػك آَدَم َوُكقحاً قمـ ىمقل اهلل  أسم٤م قمٌد اهلل

 .(2) ٤من اؾمؿ(ُمٙم ومقوٕمقا اؾممً  ،قمغم اًمٕم٤معملم

وم٠مول إصٗمٞم٤مء ذم ؾمٚمًٚم٦م اًمٜمٌقات زُم٤مٟم٤م وًمٞمس رشم٦ٌم هق آدم، وسمح٥ًم رواي٦م اًمٌح٨م 

 ومقق اصٓمٗم٤مء آدم رشم٦ٌم. يٙمقن اصٓمٗم٤مء وم٤مـمٛم٦م

يمم أن أطمد ُم٘م٤مُم٤مت آدم أٟمف ٟمٌل، أي ًمف قمٚمؿ ُمـ ضمٝم٦م اًمٜمٌقة، ومٞمٙمقن اًمٕمٚمؿ اًمذي ( 2

 ُمـ ضمٝم٦م اًمٜمٌقة ومقق ُم٤م ٔدم. ًمٗم٤مـمٛم٦م

دم ىمر( 3 َوإِْذ َؿاَل َربَُّؽ آٟمٞم٤م أٟمف ظمٚمٞمٗم٦م اهلل ذم إرض يمم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ومم٤م صم٧ٌمٔ 

 .(4)فِْؾَؿالئَِؽِة إيِنه َجاِظٌؾ يِف إَْرِض َخؾِقَػةً 

وإذا صمٌت٧م اخلالوم٦م قمـ اهلل ٔدم ذم إرض ومٙمٞمػ سمٛمـ يم٤من ومقق آدم، ومٞمث٧ٌم سمدًٓم٦م 

إرض سمؾ ويث٧ٌم أن ظمالومتٝم٤م  ظمٚمٞمٗم٦م اهلل ذم احلدي٨م اًمٜمٌقي واًمت٠مُمؾ اًم٘مرآِن أن وم٤مـمٛم٦م

 أقمٔمؿ ُمـ ظمالوم٦م آدم.

                                                      

 .33ؾمقرة آل قمٛمران: أي٦م (1) 

 .168/ 1شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر، حمٛمد سمـ ُمًٕمقد اًمٕمٞم٤مر (2) 

 .30ؾمقرة اًمٌ٘مرة: أي٦م (3) 
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وًمق ؾم٠مل ؾم٤مئؾ: إن ُم٤م ٔدم ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت ىمد ٟمص قمٚمٞمف اًم٘مرآن، واًم٘مرآن مل يٜمص قمغم ُم٤م 

 ؟شم٘مقًمقٟمف ذم وم٤مـمٛم٦م

ومجقاسمف إٟمف سمٕمد صمٌقت طمدي٨م اًمٙمٗم١مي٦م وؿمٝمرشمف يٙمقن سمٜمٗمًف شمٜمّمٞمص قمغم يمقن 

 ظمٚمٞمٗم٦م اهلل ووًمٞم٦م إُمر. وم٤مـمٛم٦م

ًم٘مرآن أن وٓي٦م آدم وـم٤مقم٦م أُمره اومؽمو٧م قمغم مجٞمع اعمالئٙم٦م وأيْم٤م مم٤م دل قمٚمٞمف ا

وـمٌ٘م٤مهتؿ أي قمغم ضمؼمائٞمؾ واهاومٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ وروقان ظم٤مزن اجلٜم٤من وُم٤مًمؽ ظم٤مزن 

 اًمٜمػمان، وُمـ ومقىمٝمؿ.

أي٤مت اعمتٕمددة شمٗمٞمد ومرض ـم٤مقم٦م آدم قمغم قمٛمقم اعمالئٙم٦م سمال اؾمتثٜم٤مء  إن ا  طَمٞم٨ُْم 

 ْؾُُّفؿ ـُ َجَد اداَْلئَِؽُة  ًَ  .(6)َأمْجَُعقنَ  َؾ

أي٦م قمغم اًمتٕمٛمٞمؿ سمدوال ُمتٕمددة، سمؾ ـمٌٞمٕم٦م إُمر سم٤مخلْمقع ًمقٓي٦م آدم  َدًم ا٧ْم  وَمَ٘مدْ 

ـَ أظمذت سمٜمحق ص٤مرم قمغم اعمالئٙم٦م  ـْ ُروِحل َؾَؼُعقا فَُف َشاِجِدي ْيتُُف َوَكَػْخُت ؾِقِف ِم  .(2)َؾنَِذا َشقَّ

ري وىمٝمري وص٤مرم ومٚمٞمس اعمٓمٚمقب اًمًجقد طمتك ًمق يم٤من قمـ شمراخ سمؾ ؾمجقد ومق

 ومْمال قمـ أٟمف ُمٜمتٝمك اخلْمقع واًمتًٚمٞمؿ.

وممدم وٓي٦م شمٙمقيٜمٞم٦م ووٓي٦م شمنميٕمٞم٦م ٓ سمٛمٕمٜمك أٟمف يٗمٕمؾ هبقاه وسمٛمِمٞمئتف سمؾ وٛمـ 

 سمرٟم٤مُم٩م اعمنموع اإلهلل ومٝمق اًم٘م٤مئد واعمالئٙم٦م اشم٤ٌمقمف وحت٧م إُمرشمف.

                                                      

 .30ؾمقرة احلجر: اًمٞمٞم٦م (1) 

 .29ؾمقرة احلجر: أي٦م (2) 
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٤مط وُمٚمػ أٟمِمٓم٦م اعمالئٙم٦م ذم اًم٘مرآن قمٔمٞمؿ وُمًٌقط ومم ُمـ جم٤مل إٓ وهلؿ ومٞمف ٟمِم

وومٕمؾ، ومم ُمـ أُمر ذم إرض أو ذم اًمًمء أو ذم اهلقاء أو أُمر ُمـ اعمقت أو أُمر ُمـ احلٞم٤مة آ 

اِرَياِت َذْروًا وهلؿ ومٞمف اًمٜمِم٤مط إيمؼم وومٞمف ي٘مقل شمٕم٤ممم:  اِمالِت ِوْؿرًا  َوافذَّ اِرَياِت  َؾاحْلَ َؾاجْلَ

ََمِت َأْمراً  ُيْنًا  ًه  .(6)َؾادَُْؼ

ُثؿَّ ٝمؿ قمغم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م سمؾ قمٔمٞمؿ ٟمِم٤مـمٝمؿ ؾمٞمٙمقن ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وٓ شم٘متٍم أٟمِمٓمت

ِحقَؿ َصؾُّقُه  َؾٍة َذْرُظَفا َشٌُْعقَن ِذَراظاً َؾاْشُؾُؽقهُ  اجْلَ ًِ  .(2)ُثؿَّ يِف ِشْؾ

وشمٕمداد أٟمِمٓم٦م اعمالئٙم٦م سمح٥ًم اًم٘مرآن ظم٤مرج قمـ إطم٤مـمتٜم٤م، همػم أن يمؾ اعمالئٙم٦م 

، وظمالوم٦م اهلل ـمٌ٘م٤مت وآدم ـمٌ٘م٦م ُمـ اخلالوم٦م وشمتٚمقه سم٠مٟمِمٓمتٝمؿ حت٧م ٟمٔم٤مم ىمٞم٤مدة ظمٚمٗم٤مء اهلل

 ؾمٚمًٚم٦م ُمـ ـمٌ٘م٤مت اخلالوم٦م.

ويتحّمؾ أن يمؾ ُم٤م صم٧ٌم ٔدم ُمـ وٓي٦م شمٙمقيٜمٞم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة وُم٤م صم٧ٌم ًمف ُمـ 

سمٜمص طمدي٨م  طمٙمقُم٦م قمغم اعمالئٙم٦م سمٜمص اًم٘مرآن شمٙمقن سمٜمٛمط أقمغم وأذف صم٤مسمت٦م ًمٗم٤مـمٛم٦م

 اًمٙمٗم١مي٦م.

ًم٘مرآن اًمٙمريؿ عمريؿ، ًمٙمٜمٜم٤م اؾمتٗمدٟم٤م ُمـ ظمالل اجلٛمع سملم اًمًٜم٦م صمؿ إن وٓي٦م آدم مل يثٌتٝم٤م ا

ُمـ وٓي٦م ُمِم٤مهب٦م ًمقٓي٦م آدم  ، إٓ أن ُم٤م ًمٗم٤مـمٛم٦مواًم٘مرآن صمٌقت ؾمٜمخ وٓيتف ًمٗم٤مـمٛم٦م

ٟمحقه٤م أقمغم وأذف ًمٙمقٟمف ًمٞمس يمٗم١ما هل٤م، ومآدم وُمـ حت٧م إُمرشمف وذم وٓيتف حت٧م ـم٤مقم٦م 

 .ووٓي٦م وم٤مـمٛم٦م

                                                      

 .4ـ  1ؾمقرة اًمذاري٤مت: أي٦م (1) 

 (2) 
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خلالوم٦م ـمٌ٘م٤مت وأٟمف ومقق ظمالوم٦م آدم ـمٌ٘م٤مت سم٤مقمت٤ٌمر وٟمٗمس ؾمقرة اًمٌ٘مرة شمدل قمغم أن ا

َظؾََّؿ آَدَم وَ أن شمنمف آدم سم٤مخلالوم٦م يم٤من ٟمتٞمج٦م شمقؾمؾ آدم سمم هق أيمؼم ُمٜمف يمم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ـتُْؿ َصادِؿِ  ـُ ؾََّفا ُثؿَّ َظَرَوُفْؿ َظَذ اداَْلئَِؽِة َؾَؼاَل َأْكٌِئُقيِن بِلَْشََمِء َهُمٓء إِْن  ـُ  .(6)غَ إَْشََمَء 

 ومل ي٘مؾ )قمروٝم٤م( مم٤م يدًمؾ قمغم أهن٤م أؾممء طمٞم٦م وهمػم ضم٤مُمدة وأهن٤م ؿم٤مقمرة وهمػم ؾم٤ميمٜم٦م. 

 ومم هل شمٚمؽ إؾممء؟؟

ًم٘مد أومّمح احلدي٨م اًمنميػ سم٠من شمٚمؽ اعمقضمقدات احلٞم٦م اًمِم٤مقمرة اًمٕم٤مىمٚم٦م اعمقضمقدة ىمٌؾ 

 .(2)وومٞمٝمؿ وم٤مـمٛم٦م آدم سمقضمقد ٟمقري واوح ذم ُمٚمٙمقت اًمًمء هؿ أهؾ اًمٌٞم٧م

٤مًمت٤مزم وم٢من احلدي٨م يدل قمغم أن وٓي٦م آدم وسمم يٜمدرج حتتٝم٤م ُمٜمدرضم٦م حت٧م وٓي٦م وسم

 .وم٤مـمٛم٦م

َؿاَل َيا وذم ٟمٗمس اًمًقرة قمٜمدُم٤م حي٤مؾم٥م اًم٤ٌمري ويٕم٤مشم٥م اسمٚمٞمس َي٤مـمٌف هبذا اخلٓم٤مب: 

ـْ افْعَ  ـَت ِم ـُ َت َأْم  ُجَد دَِا َخَؾْؼُت بِقََديَّ َأْشتَْؽَزْ ًْ  .(4)افِغَ إِْبؾِقُس َما َمـََعَؽ َأْن َت

وًمٗمٔم٦م )اًمٕم٤مًملم( ذم أي٦م شمِمػم إمم اًمٕم٤مًملم قمغم آدم قمـ أن يٓمٞمٕمقه، أي هلؿ قمٚمق طم٘مٞم٘مل 

ُم٘م٤مُمل قمغم اعمالئٙم٦م سمؾ قمغم آُمر اعمالئٙم٦م وهق أدم، ومٝمؿ ومقق أن يًجدوا وَيْمٕمقا ًمف، 

 . (3)ووم٤مـمٛم٦م ُمـ اًمٕم٤مًملم قمغم آدم اًمذيـ اٟمدرج آدم سمم حتتف حت٧م وٓيتٝمؿ

                                                      

 .31ؾمقرة اًمٌ٘مرة: أي٦م (1) 

 .217/شمٗمًػم اًمٕمًٙمري(2) 

 .75ؾمقرة ص: أي٦م (3) 

روى ذم صٗم٤مت اًمِمٞمٕم٦م قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل يمٜم٤م ضمٚمقؾم٤م ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ إذ أىمٌؾ إًمٞمف رضمؾ (4) 
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ُمـ اًمٕم٤مًملم، أي أهن٤م ُمـ إؾممء اإلهلٞم٦م  ًمٙمٗم١مي٦م قمغم أن وم٤مـمٛم٦مومٞمدل ويٜمص طمدي٨م ا

اًمٜمقراٟمٞم٦م احلٞم٦م اًمِم٤مقمرة ىمٌؾ وضمقده٤م اًمٌدِن، ومٝمل وضمقد ُمٚمٙمقيت ُمٗمؽمض اًمٓم٤مقم٦م وُمـ ذًمؽ 

 اًمٕم٤ممل.

 :أمسا٥ٞ داَع  ايفا٥د٠ ايجايج١: عًِ فاط١ُ

ٕم٤ممم: ؾمٜمخ٤م ظم٤مص٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ، إذ إن ىمقًمف شم وُمـ ومقائد طمدي٨م اًمٙمٗم١مي٦م أن ًمٗم٤مـمٛم٦م

ؾََّفا ـُ يِمػم إمم اًمٕمٚمؿ اعمٕمؼم قمٜمف سم٤مًمٕمٚمؿ آؾممئل وهق قمٚمؿ ضم٤مُمع وسمف  َوَظؾََّؿ آَدَم إَْشََمَء 

قمٚمم اؾممئٞم٤م ضم٤مُمٕم٤م وسمٜمحق أقمغم مم٤م صم٧ٌم ٔدم سمؼميم٦م  اؾمتحؼ آدم اخلالوم٦م، ومٞمث٧ٌم أن ًمٗم٤مـمٛم٦م

 طمدي٨م اًمٙمٗمقئٞم٦م.

 :متايفا٥د٠ ايسابع١: عًٛ زتبتٗا ع٢ً األْبٝا٤ َا عدا اخلا

قمٚمق وشمٕم٤مزم ـ  اًمذي ٓ يٜمتٝمل رومده وٟمٛمػمه اًمّم٤مذمـ  وُمـ اًمٗمقائد اًمٕم٤مًمٞم٦م حلدي٨م اًمٙمٗم١مي٦م

صدرا وذيال، وصدره هق  ، ٕن ذم احلدي٨مقمغم رشم٥م إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم  رشم٦ٌم وم٤مـمٛم٦م

: )ًمقٓ أن أُمػم اعم١مُمٜملم( وهبذه اًمٗم٘مرة واًمْم٤مسمٓم٦م يٙمقن اًمّمدر أقمٔمؿ ُمـ اًمذيؾ وهق ىمقًمف

ُمٞمزان يمٌػم وأيمؼم ُمـ ُمٞمزاٟمٞم٦م آدم وُمـ دوٟمف ذم اًمرشم٦ٌم إٓ   ٛمـ دوٟمف( ٕن قمٚمٞم٤م)آدم وم :ىمقًمف

                                                      

ـْ اًْمَٕم٤مًملِمَ وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل اهلل اظمؼمِن قمـ ىمقًمف قمز وضمؾ إلسمٚمٞمس   َت َأْم يُمٜم٧َم ُِم هق  ومٛمـ هق ي٤م رؾمقل اهلل اًمذي  َأؾْمَتْٙمؼَمْ

اٟم٤م وقمغم ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم يمٜم٤م ذم هادق اًمٕمرش ٟمًٌح اهلل وشمًٌح اعمالئٙم٦م  أقمغم ُمـ اعمالئٙم٦م وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

سمتًٌٞمحٜم٤م ىمٌؾ ان َيٚمؼ اهلل قمز وضمؾ آدم سم٠مًمٗمل قم٤مم ومٚمم ظمٚمؼ اهلل قمز وضمؾ آدم أُمر اعمالئٙم٦م ان يًجدوا ًمف ومل ي٠مُمرٟم٤م سم٤مًمًجقد 

ـْ اًْمَٕم٤مًملِمَ س وم٢مٟمف أيب )و( مل يًجد وم٘م٤مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ومًجد اعمالئٙم٦م يمٚمٝمؿ آ إسمٚمٞم َت َأْم يُمٜم٧َم ُِم قمٜمل ُمـ  َأؾْمَتْٙمؼَمْ

ه١مٓء اخلٛم٦ًم اعمٙمتقسم٦م أؾممؤهؿ ذم هادق اًمٕمرش ومٜمحـ سم٤مب اهلل اًمذي ي١مشمك ُمٜمف سمٜم٤م هيتدى اعمٝمتدى ومٛمـ أطمٌٜم٤م أطمٌف اهلل 

 .8ٓ حيٌٜم٤م آ ُمـ ـم٤مب ُمقًمده. صٗم٤مت اًمِمٞمٕم٦م، اًمّمدوق/وأؾمٙمٜمف ضمٜمتف وُمـ أسمٖمْمٜم٤م أسمٖمْمف اهلل وأؾمٙمٜمف ٟم٤مره و
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أن ٟمرضمع ىمقًمف )آدم ومٛمـ دوٟمف( إمم احلٞمثٞم٦م اًمزُم٤مٟمٞم٦م ٓ إمم احلٞمثٞم٦م اًمرشمٌٞم٦م أي دوٟمف زُم٤مٟم٤م ومٞمِمٛمؾ 

 وطمٞمٜمئذ شمتٓم٤مسمؼ اًمْم٤مسمٓمت٤من. ’يمؾ إٟمٌٞم٤مء قمدا ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء

 سمٜمص اًم٘مرآن وسمٞم٤مٟم٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م - وقمغم يمؾ طم٤مل وم٢من طمٍم اًمٙمٗم١مي٦م ذم قمكم

يٗمقق ُم٘م٤مم سم٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء ُمـ أومم اًمٕمزم واًمرؾمؾ، ٕٟمف ضمٕمؾ  يدل قمغم أن قمٚمٞم٤م -وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ 

قمدٓ عمـ ٓ يٙم٤موم١مه٤م آدم وُمـ دوٟمف، هذا ُمْم٤موم٤م إمم أن اًم٘مرآن وصٗمف سم٠موص٤مف مل يّمػ هب٤م 

هق وصػ مل و سمٛمٜمزًم٦م ٟمٗمس اًمٜمٌل وهمػمهؿ، ُمٜمٝم٤م أٟمف اسمراهٞمؿ وُمقؾمك وقمٞمًك

 يّمػ سمف اًم٘مرآن أطمدا ُمـ اًمٜمٌٞملم.

قمغم ؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء  دون اًمٌ٘مٞم٦م هق دًمٞمؾ أقمٔمٛمٞم٦م قمكم سمؾ طمٍم اًمٙمٗم١مي٦م ذم قمكم 

قمغم  ُمـ ضمٝم٦م، وُمـ ضمٝم٦م أظمرى هق سمٜمٗمًف دًمٞمؾ أقمٔمٛمٞم٦م وم٤مـمٛم٦م قمدا اخل٤مشمؿ

ومقق  ٕن ُمرشم٦ٌم وُم٘م٤مم قمدهل٤م وهق قمكم وقمغم احلج٦م وسم٘مٞم٦م اعمٕمّمقُملم احلًٜملم

 عمٕمّمقُملم.رشم٥م ا

ومال يٛمٙمـ أن يٙمقٟمقا  ذم قم٤ممل إٟمقار هؿ أوٓد وم٤مـمٛم٦م وٕن أوٓد أُمػم اعم١مُمٜملم

هل٤م يمٗمقا ذم اًمزواج، واعم٠ًمًم٦م ىمٌؾ شمرشمٞم٥م اًمٜمًؾ واًمؽمشمٞم٥م ذم اًمٜمًؾ سمٞمد اهلل هق اعم٘مدم وهق 

 اعم١مظمر.

 ذم روى وم٘مد سم٤مٕظمقة، قمٚمٞم٤م وصٗمف قمغم وىمد اقمؽمو٧م إطمدى زوضم٤مت اًمٜمٌل

 ذات ًمٞمٚم٦م يٓمٚمٌٜمل وم٘م٤مل: ي٤م أم أيٛمـ أيـ أظمل؟ ىم٤مل: ضم٤مء رؾمقل اهلل قمكم قمـ اعمٜم٤مىم٥م

 ىم٤مل: وم٘م٤مًم٧م ًمف: ُمـ أظمقك ؟ 

 ىم٤مل: قمكم .
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ىم٤مًم٧م: أظمقك وشمزوضمف اسمٜمتؽ؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ أُم٤م واهلل ًم٘مد زوضمتٝم٤م يمٗمقا ذيٗم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م 

 . (6)شوأظمرة وُمـ اعم٘مرسملم

دن، وأظمقة اًمٌدن ُم٤مٟمٕم٦م قمـ هق أٟمف أظمل ذم اًمٜمقر وًمٞمس أظم٤م ذم اًمٌ وُمْمٛمقن ضمقاسمف

 اًمزواج دون أظمقة اًمٜمقر.

 يفت١ َعسف١ٝ:

قمـ إظمقة اًمٜمقري٦م يٗمتح سم٤مسم٤م يٜمٗمتح ُمٜمف أًمػ سم٤مب، ُمٜمٝم٤م إن ىمقل  إن إظم٤ٌمر اًمٜمٌل

حمّمٚمف أٟمف طم٥ًم قم٤ممل اًمٜمقر يٙمقن ؾمٞمد  (2)شــت كٌقا وآدم بغ اداء وافطغ» :اًمٜمٌل

 سم٤م إلسمراهٞمؿ، وإب هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اعمٜمِم٠م. اهلل واًمده وأ أسم٤م ٔدم وأسم٤م ًمٕمٌد إٟمٌٞم٤مء

يِمٛمؾ إٟمٌٞم٤مء ٕن يمؾ اًمٜمٌٞملم ُمـ أُم٦م  (4)شي٤م قمكم، أٟم٤م وأٟم٧م أسمقا هذه إُم٦م» :وىمقًمف

وشم٤مسمٕمقن وُمٜم٘م٤مدون ًمف ورؾمؾ قمٜمف، وذم اًمرضمٕم٦م شمٙمقن إُمؿ أُم٦م واطمدة حت٧م  ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء

 ؾمٚمٓم٤مٟمف وُمٜم٘م٤مديـ ًمف وُمتٕمٌديـ سمنميٕمتف.

 ًمٙمؾ إٟمٌٞم٤مء وأطمٙم٤مم قم٤ممل اًمٜمقر ُمٖم٤ميرة ٕطمٙم٤مم قم٤ممل اًمٌدن. وإسمقة هل أسمقة ٟمقر 

ٓ يِمػم إمم ظمٚم٘مف سمح٥ًم اًمقٓدة واًمٌدن سمؾ  شفقٓ أمر ادممـغ» وًمذا وم٘مقهلؿ

                                                      

 .310/  1ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم اُمػم اعم١مُمٜملم، حمٛمد سمـ ؾمٚمٞممن اًمٙمقذم (1) 

كٌئت » . وي١ميده ىمقًمف4/121،قمقازم اًمٚمئ٤مزم، اسمـ ايب مجٝمقر آطم٤ًمئل183/  1ُمٜم٤مىم٥م آل ايب ـم٤مًم٥م، سمـ ؿمٝمر اؿمقب (2) 

، وىمقًمف:) يمٜم٧م ٟمٌٞم٤م وآدم  34، اًمٗمْم٤مئؾ، ؿم٤مذان سمـ ضمؼمئٞمؾ اًم٘مٛمل248/ 2دآطمتج٤مج، اًمٓمؼم شوآدم بغ افروح واجلًد

: ، وي١ميده ىمقل أُمػم اعم١مُمٜملم409/ 11، يمٜمز اًمٕممل، اعمت٘مل اهلٜمدي 2/609سملم اًمروح واجلًد ( اعمًتدرك ، اًمٜمٞمِم٤مسمقري

 .626. إُم٤مزم، اًمٓمقد/ 6إُم٤مزم، اعمٗمٞمد  شصدىمتف وآدم سملم اًمروح واجلًد»

 . 322، روو٦م اًمقاقمٔملم، اًمٜمٞم٤ًمسمقري/ 127/ 1، قمٚمؾ اًمنمائع، اًمّمدوق ٤755مزم، اًمِمٞمخ اًمّمدوق/ إُم(3) 
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يمٗم١م، ًمٞمس سمح٥ًم اًمٌدن  مل يٙمـ ًمٗم٤مـمٛم٦م سمح٥ًم قم٤ممل اًمٜمقر، أي ًمق مل َيٚمؼ ٟمقر قمكم

ن آدم ه٤م هٜم٤م وسمح٥ًم اًمٌدن أب واًمتزاوج اًمٌدِن، سمؾ طمتك سمح٥ًم شمزاوج قم٤ممل إٟمقار ٕ

 ومٚمق يم٤من سمح٥ًم اًمٌدن ومٙمٞمػ يتؿ احلدي٨م؟  ًمٗم٤مـمٛم٦م

قر»: وًمذا ورد طمتك ذم قمالىمتٝم٤م سمٕمكم ـ اـف قر م  .شيا ُّمؿد زوج اـف

هذا ًمٞمس ُمٚمحقظ ومٞمف قم٤ممل اًمٌدن سمؾ وىمٌؾ  شفق ٓ أمر ادممـغ» :وقمٚمٞمف وم٘مقًمف

سمٕمد  مل إٟمقار، ومٚمٞمس هل٤م يمٗم١م إٓ قمكمشم٘مدير وىمْم٤مء قم٤ممل اًمٌدن وهٜمدؾم٦م قم٤ممل اًمديٜم٤م وذم قم٤م

 سمؾ أقمغم ُمٜمٝم٤م. وؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء ًمٞمس يمٗم١ما ًمٗم٤مـمٛم٦م ،ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء

ذم  رشم٦ٌم ُمِم٤مريم٦م ًمرشم٦ٌم قمكم يمم أن هذا احلدي٨م اًمنميػ دًمٞمؾ قمغم أن رشم٦ٌم وم٤مـمٛم٦م

 اًمقٓي٦م، وإن يم٤من هل٤م ُمرشم٦ٌم شمتٚمق ُمرشمٌتف ذم طمٞمثٞم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م.

ذم اًمٙم٤مئٜم٤مت وذم اعمٚمٙمقت وذم إٟمقار وذم اخلالئؼ  وهذا دًمٞمؾ قمغم أن ُمقىمع وم٤مـمٛم٦م

ىمرن سم٠مُمػم  وذم احلجٞم٦م وذم اًمديـ وذم اًمّمالطمٞم٦م وذم اعمٜمّم٥م سمٕمد اهلل ورؾمقًمف

 .اعم١مُمٜملم

، وىمد سمٞمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤م ذم أن يٕمدل وم٤مـمٛم٦م همػم قمكم ومال يت٠ميت ٕطمد ُمـ اعمٕمّمقُملم

 آي٦م اًمٗملء أن هل٤م آُمري٦م قمغم أوٓده٤م.

 .٦م ُمًت٘مٚم٦م طمقل ُم٘م٤مُمٝم٤م إم أن هل٤م وٓي٦م قمغم إطمد قمنموؾمٞمجلء ذم ُم٘م٤مًم 

 وٟمٗمس هذه اعمٕم٤مدًم٦م واًمرؾمؿ اعمٕمرذم واًمتًٚمًؾ اعم٘م٤مُمل ُمٌلم ذم طمدي٨م اًمٙمٗم٤مءة.
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  :اغهاي١ٝ ايهفؤ١ٜ االدتُاع١ٝ

ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ ًم٘مد ذىمتؿ وهمرسمتؿ واـمٚمتؿ واومْمتؿ ذم سمًط ُمٕم٤مرف طمدي٨م اًمٙمٗم١مي٦م 

دي٨م سم٤مًٓمتٗم٤مت إمم ُم٤ًمًم٦م وم٘مٝمٞم٦م واوح٦م وهل ُم٠ًمًم٦م اًمٙمٗمقء إٓ أٟمٜم٤م يٛمٙمـ أن ٟمٕم٤مًم٩م ُمٗم٤مد احل

 ذم سم٤مب اًمزواج وُمرادهؿ اًمٙمٗم١م ذم سم٤مب احل٥ًم واًمٜم٥ًم واًمرشم٦ٌم آضمتمقمٞم٦م.

وهذا هق اعم٘مّمقد ُمـ اًمٙمٗمقئٞم٦م وٓ دظمؾ ًمٕم٤ممل إٟمقار وقم٤ممل احلجٞم٦م وقم٤ممل آصٓمٗم٤مء  

ختتٍم ذم سم٤مب اًمٙمٗم١مي٦م  وهمػمه وٓ ُمقضم٥م هلذا اًمًٌط واًمٖمقر وإٟمم اعم٠ًمًم٦م وسمٙمؾ ووقح

 آضمتمقمٞم٦م.

 واجلقاب:

ٟم٘مٌؾ ُمـ اًم٤ًمئؾ شمٗمًػمه اًمٙمٗم١م هبذا اعمٕمٜمك ًمٙمـ هذا اعمٕمٜمك ًمٚمٙمٗم١م ُمٜمٓمق ومٞمف يمؾ رء، 

ٕن اًمٙمٗم١م آضمتمقمل سمح٥ًم شمقصٞم٤مت اًمديـ ًمٞمس سمح٥ًم اعم٤مل سم٤مٕصؾ ٕن اعم١مُمـ يمٗم١م 

أدرضمٝم٤م مجٚم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء، اعم١مُمٜم٦م، وإٟمم هق سمح٥ًم ديٜمل وٓ شمٜمٗمل اًمِم١مون آضمتمقمٞم٦م اًمتل 

ًمٙمـ اًمِم١مون اعم٤مدي٦م اًمدٟمٞمقي٦م ٓ ُم٤مٟمع ومٞمف ًمٙمـ إصؾ ومٞمٝم٤م هق اًمديـ أي اًمديـ ودرضم٤مت 

 اًمديـ واإليمن هق اًمٙمٗم١مي٦م ذم إصؾ.

 ؟ وقمٚمٞمف ُم٤م هق ديـ آدم

إن ديٜمف ديـ اًمٜمٌقة وآصٓمٗم٤مء وديـ قمّمٛم٦م وظمالوم٦م اهلٞم٦م، وإذا يم٤من شمديـ وقمّمٛم٦م 

ُمـ ديـ وقمّمٛم٦م وـمٝم٤مرة واصٓمٗم٤مء، وإٟمم  ٞمس سمدرضم٦م ُم٤م ًمٗم٤مـمٛم٦موـمٝم٤مرة واصٓمٗم٤مء آدم ًم

وم٘مط ووم٘مط ومٝمق رضمقع ًمٜمٗمس  سمدرضم٦م ديٜمٝم٤م وـمٝم٤مرهت٤م واصٓمٓمٗم٤مئٝم٤م وقمٚمٛمٝم٤م درضم٦م قمكم

 روح اعمٓمٚم٥م اًمذي ىمررٟم٤مه.
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هذا ُمْم٤موم٤م إمم أن احل٥ًم واًمنمف ذم ُمٜمٓمؼ اًمديـ همػم احل٥ًم واًمنمف ًمدا اًمٌنم، 

َرَمُؽْؿ ِظـَْد اَّلل :شمٕم٤ممم وطم٥ًم وذف اًمديـ أؿمػم إًمٞمف ذم ىمقًمف ـْ ْؿ إِنَّ اَّللََّ َظؾِقٌؿ إِنَّ َأ ـُ  َأْتَؼا

 .(6)َخٌِرٌ 

 ٖٚرا ٖٛ املسعٞ تٛصٝت٘ يف ايسٚاٜات. 

ذم  ًمٞمس ذم ٟمًٌف اًم٘مٌكم وإن يم٤من ٟمًٌف اصٓمٗم٤مئٞم٤م وإٟمم طم٥ًم قمكم وطم٥ًم قمكم

 آصٓمٗم٤مء ٟمٗمًف.

 :تكسٜب ثايح حلدٜح ايهفا٠٤

ٗم٤مد احلدي٨م يٕمرف سمٛمالطمٔم٦م ُم٤ًمضمالت اًمّمح٤مسم٦م ُمع وهٜم٤مك شم٘مري٥م صم٤مًم٨م ٕصؾ ُم

سمٜمل ه٤مؿمؿ، وهل ٟمقع ُمـ اعمٜم٤مزًم٦م دمري دائم سملم ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب أو سملم ىمريش وسمٜمل ه٤مؿمؿ، 

وُمٜمٝم٤م وهل ُمتقاشمرة قمٜمد اعمًٚمٛملم ُم٤م رواه قمكم سمـ إسمراهٞمؿ: أن صٗمٞم٦م سمٜم٧م قمٌد اعمٓمٚم٥م ُم٤مت 

 ،ٓ شمٜمٗمٕمؽ ؿمٞمئ٤م ُمـ رؾمقل اهلل اسمـ هل٤م وم٠مىمٌٚم٧م، وم٘م٤مل هل٤م اًمث٤مِن همٓمل ىمرـمؽ وم٢من ىمراسمتؽ

وم٠مظمؼمشمف سمذًمؽ  صمؿ دظمٚم٧م قمغم رؾمقل اهلل ،وم٘م٤مًم٧م ًمف هؾ رأي٧م زم ىمرـم٤م ي٤م سمـ اًمٚمخٜم٤مء

 اًمّمالة ضم٤مُمٕم٦م، وم٤مضمتٛمع اًمٜم٤مس.  ومٜم٤مدى وسمٙم٧م، ومخرج رؾمقل اهلل

وم٘م٤مل ُم٤م سم٤مل أىمقام يزقمٛمقن أن ىمراسمتل ٓ شمٜمٗمع ًمق ىمد ىمرسم٧م اعم٘م٤مم اعمحٛمقد ًمِمٗمٕم٧م ذم 

ٜمل اًمٞمقم أطمد ُمـ أسمقاه إٓ أظمؼمشمف، وم٘م٤مم إًمٞمف رضمؾ وم٘م٤مل ُمـ أيب وم٘م٤مل أسمقك أطمقضمٙمؿ، ٓ ي٠ًمًم

 ي٤م رؾمقل اهلل؟  ن سمـ ومالن، وم٘م٤مم آظمر وم٘م٤مل ُمـ أيبهمػم اًمذي شمدقمك ًمف أسمقك ومال

سم٤مل اًمذي يزقمؿ أن ىمراسمتل ٓ شمٜمٗمع  ُم٤م وم٘م٤مل أسمقك اًمذي شمدقمك ًمف، صمؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل

                                                      

 .13ؾمقرة احلجرات: أي٦م (1) 
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٘م٤مل ًمف أقمقذ سم٤مهلل ُمـ همْم٥م اهلل وهمْم٥م رؾمقًمف اقمػ ٓ يًئٚمٜمل قمـ أسمٞمف، وم٘م٤مم إًمٞمف اًمث٤مِن وم

ـْ َأْصقَاَء إِْن ُتٌَْد فَُؽْؿ قمٜمل قمٗمك اهلل قمٜمؽ وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم  لَفُقا َظ ًْ ـَ آَمـُقا ٓ َت َا افَِّذي َيا َأهيُّ

ـُؿْ  ْم ًُ ـَ  -اػ ؿقفف   – َت اؾِِري ـَ  . (6)ُثؿَّ َأْصٌَُحقا ِِّبَا 

 وُمٗم٤مده٤م ذم ٟم٘م٤مط:

ن ومٗمل طمرب إطمزاب ىمتٚم٧م هيقدي٤م وهل سمٜم٧م قمٌد اعمٓمٚم٥م، وسمٜم٤مت يم٤من ًمّمٗمٞم٦م ؿم٠م( 1

 قمٌد اعمٓمٚم٥م قمٔم٤مم، وىمد دومٜم٧م ذم اًمٌ٘مٞمع وسم٘مرهب٤م ُمدومقٟم٦م أم اًمٌٜملم وقم٤مشمٙم٦م. 

 همٓمك احلٛمزة ؾمٞمد اًمِمٝمداء ًمٙمل ٓ شمراه صٗمٞم٦م.  وُمـ ؿم٠مهن٤م أن اًمٜمٌل

 ري٘ملم.وُمرصقدة ذم يمت٥م اًمٗم أطم٤مدي٨م واىمٕم٦م اؾمتٝمزاء ذًمؽ اًمّمح٤ميب سمّمٗمٞم٦م ُمتقاشمرة( 2

ٓ يٙمقن إٓ همْم٤ٌم وطمٞم٤مٟمٞم٤م وٓ يٙمقن إٓ همْم٤ٌم إهلٞم٤م، سمؾ ٓ  إن همْم٥م اًمٜمٌل( 3

ـْ ُمقَشك يٙمقن همْمٌف قم٘مٚمٞم٤م يمم ذم ُمقؾمك وم٘مد يم٤من همْمٌف قم٘مٚمٞم٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َودََّا َشَؽَت َظ

ُمٜمزه طمتك  وهق وطمٞم٤مِن،  ؾمٙم٧م ُم٘م٤مسمؾ ٟمٓمؼ أي هق قم٘مكم، ًمٙمـ همْم٥م ٟمٌٞمٜم٤م (2)افَْغَضُب 

 .(4)َوإِكََّؽ فََعذ ُخُؾٍؼ َظظِقؿٍ  :٘مكم ًم٘مقًمف شمٕم٤مممقمـ اًمٖمْم٥م اًمٕم

يم٤من ٕضمؾ آؾمتٝمزاء سمٛم٘م٤مم اصٓمٗم٤مئل ًمٌٜمل  إن اًمٖمْم٥م اًمذي أسمداه اًمٜمٌل( 4

ه٤مؿمؿ، وُم٘م٤مم إصٓمٗم٤مء ُمرة يٙمقن ذم اًمدائرة إومم وشم٤مرة يٙمقن ًمٚمدائرة اًمث٤مٟمٞم٦م، وىمد طم٘م٘مٜم٤مه 

 ذم سمحقث حت٧م اًمٓمٌع.

                                                      

 .188/  1شمٗمًػم اًم٘مٛمل، قمكم سمـ اسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل (1) 

 .154ؾمقرة إقمراف: أي٦م (2) 

 .4ؾمقرة اًم٘مٚمؿ: أي٦م (3) 
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ؿمؿ ًمٞمس شمٕمّم٤ٌم وإٟمم هق قمٜم٤مي٦م ُمـ اهلل أي أن إصالب آصٓمٗم٤مء ذم دائرة سمٜمل ه٤م( 5

 نَّ اَّللَإاًمٓم٤مهرة اًمِم٤مخم٦م وإرطم٤مم اعمٓمٝمرة اصٓمٗم٤مء وومٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم، وذم ذًمؽ ي٘مقل شمٕم٤ممم: 

 .(6)اْصطََػك آَدَم َوُكقحاً َوآَل إِْبَراِهقَؿ َوآَل ِظْؿَراَن َظَذ افَْعادَِغَ 

 ِن. ومٝمق ومٕمؾ ُمـ اهلل وشم٘مدير واقمداد رسم٤م

)وآل حمٛمد قمغم اًمٕم٤معملم( أم مل شمث٧ٌم ومٗمل اًم٘مرآن آي٦م أظمرى  وؾمقاء صمٌت٧م ىمراءة سمـ قم٤ٌمس

 واعم٘مّمقد آل حمٛمد. (2)َشالٌم َظَذ إِْل َياِشغَ وهل ىمقًمف: 

طمتك ًمق سمٜمٞمٜم٤م قمغم اًمٙمٗم١مي٦م سمٛمٕمٜمك اًمٌٕمد آضمتمقمل ومٝمذا اًمٌٕمد ذم سمٜمل ه٤مؿمؿ ٟم٤ًٌم ( 6

ٔي٤مت أن طم٥ًم وٟم٥ًم وومخ٤مر سمٜمل ه٤مؿمؿ وطم٤ًٌم وومخ٤مرا وهق اصٓمٗم٤مئل، وسمٞمٜم٧م ا

وذم ىمراءة يمثػم  (4)َوَأكِذْر َظِشَرَتَؽ إَْؿَربِغَ اصٓمٗم٤مئل وًمٞمس سمنمي٤م وىمٌٚمٞم٤م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 ُمـ اًم٘مراء: )ورهٓمؽ اعمخٚمّملم(. 

جمٚمس اعم٠مُمقن  اًمرو٤م وم٘مد روى ذم إُم٤مزم قمـ اًمري٤من سمـ اًمّمٚم٧م، ىم٤مل: طمي

قم٦م ُمـ قمٚممء أهؾ اًمٕمراق وظمراؾم٤من،...ىم٤مًم٧م اًمٕمٚممء: سمٛمرو، وىمد اضمتٛمع ذم جمٚمًف مج٤م

 وم٠مظمؼمٟم٤م هؾ ومن اهلل قمز وضمؾ آصٓمٗم٤مء ذم اًمٙمت٤مب؟

: ومن آصٓمٗم٤مء ذم اًمٔم٤مهر ؾمقى اًم٤ٌمـمـ ذم اصمٜمل قمنم ُمقوٕم٤م وم٘م٤مل اًمرو٤م 

وُمقـمٜم٤م، وم٠مول ذًمؽ ىمقًمف قمز وضمؾ: )وأٟمذر قمِمػمشمؽ إىمرسملم ورهٓمؽ اعمخٚمّملم( هٙمذا ذم 

                                                      

 .33ؾمقرة آل قمٛمران: أي٦م (1) 

 .130وم٤مت: أي٦م ؾمقرة اًمّم٤م(2) 

 .214ؾمقرة اًمِمٕمراء: أي٦م (3) 
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وهل صم٤مسمت٦م ذم ُمّمحػ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد، وهذه ُمٜمزًم٦م رومٞمٕم٦م وومْمؾ ىمراءة أيب سمـ يمٕم٥م، 

ومٝمذه  ،قمٔمٞمؿ وذف قم٤مل طملم قمٜمك اهلل قمز وضمؾ سمذًمؽ أل، ومذيمره ًمرؾمقل اهلل

 .(6)واطمدة(

 وهذه اًم٘مراءة ؾمقاء يم٤مٟم٧م ىمراٟمٞم٦م أو شم٠مويال ٟمٌقي٤م ومٝمل شمدل قمغم أن رهط اًمٜمٌل 

 خمٚمّملم ًمف وًمٚمديـ.

تقهن٤م ذم ٓ يٌث   اًم٘مرآن وهل ُمقضمقدة ذم أيمثر اًم٘مراءات.واًمٖمري٥م أهنؿ 

وأطمد أقمٛمدة سمٜمل ه٤مؿمؿ أسمق ـم٤مًم٥م، ومٚمق ؾم٠مًم٧م أيـ يِمٝمد اًم٘مرآن ٕيب ـم٤مًم٥م 

 سم٤مٓصٓمٗم٤مء؟

صٓمٗم٤مء ذم ىمقًمف  يب ـم٤مًم٥م سمٛم٘م٤مم ٓا ٤مسم٘م٦م، وذم ُمقوع آظمر يِمٝمد اًم٘مرآنٕ  ٟمذار اًم ضمقاسمف ذم آي٦م ا

 . (2)َأمَلْ جَيِْدَك َيتِقًَم َؾآَوىشمٕم٤ممم: 

ٜمد ومٕمؾ أيب ـم٤مًم٥م ًمٜمٗمًف وهق ومٕمؾ ُمٜمف أضمراه قمغم يد أيب ـم٤مًم٥م، وهـذا ُمٕمٜمـ٤مه أٟمـف وم٤مهلل يً

َـّ اَّللَومٕمؾ اصٓمٗم٤مئل، ومٝمق ٟمٔمػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
 .     (4) َرَمكَوَما َرَمقَْت إِْذ َرَمقَْت َوفَؽِ

َؾ بُِؽْؿ ُثؿَّ إَِػ َربه وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـه ْؿ َمَؾُؽ ادَْْقِت افَِّذي ُو ـُ ا  .(3)ُؽْؿ ُتْرَجُعقنَ ُؿْؾ َيتََقؾَّ

ومدوُم٤م يًٜمد اهلل اًمٗمٕمؾ آصٓمٗم٤مئل إمم ضمٜمده ويًٜمده إمم ٟمٗمًف ٕهنؿ ٓ يٗمٕمٚمقن إٓ سم٠مُمر 

                                                      

 .618إُم٤مزم، اًمِمٞمخ اًمّمدوق/ (1) 

 .6ؾمقرة اًمْمحك: أي٦م (2) 

 .17ؾمقرة إٟمٗم٤مل: أي٦م (3) 

 .11ؾمقرة اًمًجدة: أي٦م (4) 
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 ُمٜمف شمٕم٤ممم.

واعمحّمٚم٦م أن هٜم٤مك أطم٤مدي٨م ُمتقاشمرة قمديدة دًم٧م قمغم اصٓمٗم٤مء سمٜمل ه٤مؿمؿ، وسم٤مًمت٤مزم ًمق 

هلل هل٤م ذم احل٥ًم ذم سمٕمده٤م آضمتمقمل واحل٥ًم واًمٜم٥ًم وم٢من اصٓمٗم٤مء ا اظمذٟم٤م يمٗم١مي٦م وم٤مـمٛم٦م

واًمٜم٥ًم واًمٗمخ٤مر واًمنمف أقمٔمؿ ُمـ اصٓمٗم٤مء آل اسمراهٞمؿ وهمػمهؿ وهذا ُمث٧ٌم ذم اًمرواي٤مت، 

أن اهلل ٓزال يّمٓمٗمٞمف ُمـ اصٗمٞم٤مء، وم٘مد روى ذم إُم٤مزم قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل رؾمقل  وم٘مد سملم 

ب إن اَّلل تعاػ دا أحب أن خيؾؼـل، خؾؼـل كطػة بقضاء ضقٌة، ؾلودظفا صؾ»ضم٤مسمر  :  ي٤ماهلل

، ثؿ ، ؾؾؿ يزل يـؼؾفا مـ صؾب ضاهر إػ رحؿ ضاهر إػ كقح وإبراهقؿأِب آدم

ـذفؽ إػ ظٌد ادطؾب، ؾؾؿ يصٌـل مـ دكس اجلاهؾقة، ثؿ اؾسؿت تؾؽ افـطػة صطريـ: إػ 

ووفد ظع ؾختؿت بف  ،ظٌد اَّلل وأِب ضافب، ؾقفدين أِب ؾختؿ اَّلل ِب افـٌقة

 .(6)شافقصقة...احلديث

سمٕمد شمٓمٝمػم، أي أـمٝمر وم٤مـمٝمر وأصٗمك وم٤مصٗمك، ومّمٗم٤مء آل اسمراهٞمؿ دون  يٕمٜمل شمٓمٝمػم 

 سمٜمل ه٤مؿمؿ ومٙمٞمػ سمٖمػم آل سمراهٞمؿ؟

وآصٓمٗم٤مء إقمٔمؿ ًمٌٜمل ه٤مؿمؿ وُمـ هق أقمٔمؿ ذم آصٓمٗم٤مء ٓ يمٗم١م ًمف إٓ أن يٙمقن 

 ُمـ دائرة اصٓمٗم٤مؤهؿ أقمٔمؿ .

٥م واًمنمف واًمٗمخر لم أن اًمٙمٗم١م طمتك سمح٥ًم اًمًٜم آضمتمقمل يٙمقن ذم ًم٦ٌم  ومٌت

 .صٓمٗم٤مءآ

 ذم آي٦م )ُمرج اًمٌحريـ(. ‘وؾمٞمجلء زي٤مدة ذم سمٞم٤من اًمٙمٗم١مي٦م سملم قمكم ووم٤مـمٛم٦م

                                                      

 . 501آُم٤مزم، اًمٓمقد/ (1) 
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  :شمال حقل افؽػمية

؟ أٓ يتٕم٤مرض ُمع ويمٞمػ شمٙمقن طمج٦م قمغم قمكم ُم٤م هق اعم٘مّمقد ُمـ طمجٞم٦م وم٤مـمٛم٦م

 ُم٤م ًمف ُمـ يممل؟

  :اجلقاب

٤من ُمـ ضمٝم٤مت، وإن يم  ُم٘مدم قمغم ُم٘م٤مم وم٤مـمٛم٦م اعم١مُمٜملم قمكم َيٗمك أن ُم٘م٤مم أُمػم ٓ

 سمٞمٜمٝمم اؿمؽماك شمٙم٤موم١م ذم احلجٞم٦م ُمـ ضمٝم٤مت.

وهٙمذا طم٤مل اًمقٓي٦م سمٞمٜمٝمم، واًمتٙم٤مومئ ُم٘متْم٤مه اعمٕمٞم٦م ذم اًمقٓي٦م واحلجٞم٦م يمقزيريـ ًمًٞمد  

يمم ورد ذم ٟمّمقص اًمٗمري٘ملم أهنم اًمٌحران ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم )ُمرج اًمٌحريـ يٚمت٘مٞم٤من سمٞمٜمٝمم  ’إٟمٌٞم٤مء

( وهذه اًمّمقرة اًمتل يرؾمٛمٝم٤م اًم٘مرآن يم٠مصؾ يٌٖمٞم٤من َيرج ُمٜمٝمم اًمٚم١مًم١م واعمرضم٤من سمرزخ ٓ

ُمـ ذريتٝمم وسمٞمٜمم  سمٕمدمه٤م آئٛم٦م وُمـ ‘هلٜمدؾم٦م سمٜمٞم٤من اًمقٓي٦م واحلجٞم٦م سملم قمكم ووم٤مـمٛم٦م

 .اًمؼمزخ اعمٝمٞمٛمـ قمٚمٞمٝمم هق اًمٜمٌل

وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمدٓئؾ اًم٘مرآٟمٞم٦م واًمًٜم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م اًمداًم٦م قمغم اًمتٙم٤موم١م ُمـ ضمٝم٤مت وأومْمٚمٞم٦م 

 ُمـ ضمٝم٤مت أظمرى. قمكم

ٞم٦م اًمتٙم٤موم١مي٦م ٓ شمًتٚمزم ٟم٘مص ذم احلج٩م وإٓ اؾمتٚمزم شمٗمْمٞمؾ اًمرؾمؾ وإٟمٌٞم٤مء واعمٕم

 سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض ٟم٘مّم٤م ومٞمٝمؿ.

ُمـ أوزم اًمٕمزم وشم٘مدم ُمقؾمك قمغم  ُمـ ضمٝم٦م قمغم ُمقؾمك اًمٜمٌل يمم أن شم٘مدم اخلي

اخلي ُمـ ضمٝم٦م ٓ يًتٚمزم ٟم٘مص ومٞمٝمم يمم مل يًتٚمزم شم٤ًموهيم ذم اعمحّمٚم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م وم٢من 
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 يمم سمٕمض اًمرواي٤مت. عمحّمؾ اعمجٛمققمل أومْمؾ ُمـ اخليذم ا ُمقؾمك

 وًم٤ٌمب اعمٓمٚم٥م:

وم٢مهن٤م ذم اًمث٤مِن  ختتٚمػ قمـ ٟم٦ًٌم ُم٘م٤مُمٝم٤م ًمٌ٘مٞم٦م إئٛم٦م ًمٕمكم إن ٟم٦ًٌم ُم٘م٤مُمٝم٤م( 1

 ُمٝمٞمٛمٜم٦م وٓي٦م وطمجٞم٦م يمم ؾمٞم٠ميت. 

 ُمـ ضمٝم٤مت . وأُم٤م ذم إول ومتٙم٤موم١م ُمـ ضمٝم٤مت وأومْمٚمٞم٦م وشم٘مدم ًمٕمكم

حيت٤مج إمم  ٛمجٛمقع دوًم٦م إهلٞم٦م يمؾ ي٘مقم سمدور وُمقىمع ٓإن ائتالف ضمٝم٤مز اعمّمٓمٗملم يم( 2

 ُمـ هق ظم٤مرج اجلٝم٤مز اإلهلل ُمـ اًمرقمٞم٦م.

 يًتٚمزم ٟم٘مّم٤م ذم أي ُمٜمٝمؿ. وأُم٤م شمٕم٤مود اجلٝم٤مز سمٕمْمف سمٌٕمض ومال

أومْمؾ ُمـ ضمؼمئٞمؾ ذم  أن اًمٜمٌل ُمع يٜمزل سم٤مًمقطمل قمغم اًمٜمٌل أًمٞمس ضمؼمئٞمؾ

 ًف اًمٜم٤مزًم٦م.ٓ سمدٟمف أو ٟمٗم يمؾ اًمٙممٓت سمٚمح٤مظ ُمرشم٦ٌم ٟمقر اًمٜمٌل

 وهذه اًمِم١مون ٓسمد ُمـ آًمتٗم٤مت إًمٞمٝم٤م.

 هق؟ ومٝمؾ هق سمح٤مضم٦م عمّمحٗمٝم٤م؟  ُمٕمٜم٤مه ُم٤م آ إن شمٕمٌػم احلجٞم٦م قمغم قمكم ؿد يؼال:

 اجلقاب:

 .يمم ُمّر ُمٗمّمالً  ذم سم٘مٞم٦م إئٛم٦م سمٜمًؼ ُم٤م ًمٞمس احلجٞم٦م قمغم قمكم 

 اإلُم٤مُمٞم٦م.سمم أٟمزل قمٚمٞمٝم٤م ومٝمق ُمٗم٤مد رواي٤مت ُمّمحٗمٝم٤م اًمتل روهت٤م ـم٤مئٗم٦م  أُم٤م أظمذه

أومْمؾ ُمـ  اًمزاُم٤م ُمع أٟمف يقطمٞمف إًمٞمف ضمؼمئٞمؾ ُم٤م وهذا قمغم ٟمًؼ أظمذ اًمٜمٌل
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 ضمؼمئٞمؾ.

 هؾ اعمراد واعم٘مّمقد ُمـ احلجٞم٦م يمقهن٤م ُمٜمٌع قمٚمؿ وواؾمٓم٦م ًمٞمس أيمثر؟ ؾؾق ؿقؾ:

 اجلقاب: 

اًمٕمٚمؿ اًمٚمدِن اًمقطمٞم٤مِن ًمٞمس وؾم٤مـم٦م رواي٦م يم٤مًمرواة سمؾ وؾم٤مـم٦م ومٞمض يممٓت ووٓي٦م  

ُمع ضمؼمئٞمؾ  سمخالف ضمًده  اعمٜم٤مذم ًمألومْمٚمٞم٦م إذا يمم إذا ىم٤ميًٜم٤م ٟمقر اًمٜمٌلًمٙمـ سم٤معمٕمٜمك همػم 

 وٟمٗمًف اًمٜم٤مزًم٦م .

 :تٓافطُٗا قسبٞ ال قبًٞ

 عم٤م ضمٚمس سمٞمٜمف وسملم وم٤مـمٛم٦م ًمٚمٜمٌل روى ذم اعمٜم٤مىم٥م قمـ قم٤مئِم٦م أٟمف ىم٤مل قمكم  

 ومه٤م ُمْمٓمجٕم٤من: أيٜم٤م أطم٥م إًمٞمؽ أٟم٤م أو هل؟ 

 .(6): هل أطم٥م إزم وأٟم٧م أقمز قمكم ُمٜمٝم٤م(وم٘م٤مل

اهلل: أٟمف اومتخر قمكم ووم٤مـمٛم٦م سمٗمْم٤مئٚمٝمم، وم٠مظمؼم  وذم اعمٜم٤مىم٥م ذم ظمؼم قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد 

أهنم ىمد أـم٤مٓ اخلّمقُم٦م ذم حمٌتؽ وم٤مطمٙمؿ سمٞمٜمٝمم، ومدظمؾ وىمص قمٚمٞمٝمم ُم٘م٤مًمتٝمم  ’ضمؼمئٞمؾ ًمٚمٜمٌل

 وىم٤مل: ًمؽ طمالوة اًمقًمد، وًمف قمز اًمرضم٤مل، وهق أطم٥م إزم ُمٜمؽ. صمؿ أىمٌؾ قمغم وم٤مـمٛم٦م

اًمذي اصٓمٗم٤مك واضمت٤ٌمك وهداك وهدى سمؽ إُم٦م ٓ زًم٧م ُم٘مرة ًمف : ووم٘م٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م

 .(2)ُم٤م قمِم٧م(

                                                      

ـ ؿمٝمر آؿمقب (1)   .112/  3ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م، سم

 ٟمٗمس اعمّمدر.(2) 
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ًمٞمس شمٗم٤مظمر قمّمٌٞم٤مت ىمٌٚمٞم٦م أو  وؾمٞمدة اًمٜم٤ًمء واًم١ًمال ُمـ ؾمٞمد إوصٞم٤مء

وهذا اًم٘مرب ٓ حم٤مًم٦م  ،قمٜمٍمي٦م وٓ جمرد شمٖم٤مًم٥م، سمؾ شمٜم٤مومس ذم اًم٘مرب ُمـ رؾمقل اهلل

 اصٓمٗم٤مئل وُمرشمٌط سم٤معم٘م٤مُم٤مت.

ٗم٦م سمنمي٦م ـمٌٕمٞم٦م ٟم٤مزًم٦م يمٖمرائز ـمٌٕمٞم٦م ٟمٗم٤ًمٟمٞم٦م سمؾ ضمقاسمف ًمٞمس قم٤مـم يمم أن ضمقاسمف 

 اًمٜمقري آصٓمٗم٤مئل، ومٕمٜمدُم٤م ختص وم٤مـمٛم٦م سمح٥ًم اًم٘مرب آصٓمٗم٤مئل ُمـ ُم٘م٤مُمف

 ضمٝم٤مت. ُمـ سم٤مٕيمثر قمزا ومٝمذا يٕمٜمل شمٙم٤مومئٝمم سم٤مٕيمثر طم٤ٌم ويتٛمٞمز أُمػم اعم١مُمٜملم

 :ٚغسانتُٗا يف األَس ٚصٝتٗا يعًٞ

ظم٤ٌمر قمـ قمكم سـم اًمقوم٤مة دقمتٜمل  ىم٤مل: عم٤م طميت وم٤مـمٛم٦م أيب ـم٤مًم٥م روى ذم ُمٕم٤مِن ٕا

 وم٘م٤مًم٧م: أُمٜمٗمذ أٟم٧م وصٞمتل وقمٝمدي؟ ىم٤مل: ىمٚم٧م: سمغم، أٟمٗمذه٤م. 

 .(6)(ٜمل ًمٞمال وٓ شم١مذٟمـ رضمٚملم ذيمرهتموم٠موص٧م إزم وىم٤مًم٧م: إذا أٟم٤م ُم٧م وم٤مدوم

 اًمقوم٤مة، دقم٧م قمٚمٞم٤م وذم ٟمًخ٦م أظمرى ذم أٟمقار اًمٞم٘ملم أٟمف عم٤م طميت وم٤مـمٛم٦م

: سمغم أٟمٗمذه٤م، تل وقمٝمدي، أو واهلل ٕقمٝمدن إمم همػمك، وم٘م٤ملوم٘م٤مًم٧م: أُمٜمٗمذ أٟم٧م وصٞم

 .(2): إذا أٟم٤م ُم٧م وم٤مدومٜمل ًمٞمال وٓ شم١مذٟمـ يب أسم٤م سمٙمر وقمٛمر(وم٘م٤مًم٧م

أن شمٜمجز وصٞمتٝم٤م سمٜمحق احلتؿ، وهذه اإلرادة احلتؿ ُمٜمٝم٤م يمٛم١ًموًمٞم٦م  ومٙم٤مٟم٧م إرادهت٤م

اعم١ًموًمٞم٦م اعمٚم٘م٤مة قمغم شم٘مع قمغم قم٤مشم٘مٝم٤م ًمٌٜم٤مء سح اًمديـ، وٓ شمريد أن شمٗمرط ذم اًم٘مٞم٤مم هبذه 

                                                      

 . 356،  355ظم٤ٌمر ،  اًمِمٞمخ اًمّمدوق ُمٕم٤مِن إ(1) 

 .303/  اجلٜم٦م اًمٕم٤مصٛم٦م  27أٟمقار اًمٞم٘ملم) خمٓمقط( (2) 
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قمغم هذا  ُمٕمذورا ذم قمدم اًم٘مٞم٤مم هب٤م، ومٙم٤من اًمالزم قمٚمٞمٝم٤م قم٤مشم٘مٝم٤م وإن يم٤من أُمػم اعم١مُمٜملم

 ٟمج٤مز ذًمؽ.إل اًمت٘مدير ًمق ومرض أن شمقيص وشمٕمٝمد ًمٖمػم أُمػم اعم١مُمٜملم

ذم اًم٘مٞم٤مم  يم٤مٟم٧م شمتِم٤مـمر ُمع أُمػم اعم١مُمٜملم وهذا مم٤م يِمػم إمم أن وم٤مـمٛم٦م

 ُمٜمٝمم ذم قمرض أظمر وإن يم٤من يمؾ ُمٜمٝمم ىمد أظمتص سمقفم٤مئػ سمٛم١ًموًمٞم٤مت طمٗمظ اًمديـ يمال

 ُم١ًمول قمٜمٝم٤م، وٓ سمد ًمف ُمـ اًم٘مٞم٤مم هب٤م وإن يم٤من أظمر ُمٕمذورا أو ممٜمققم٤م قمـ اًم٘مٞم٤مم هب٤م.

إٟمم هق ُمـ اًمٙمٗم١م  ُٕمػم اعم١مُمٜملم صمؿ إن ُمْمٛمقن وُمٗم٤مد هذا اخلٓم٤مب ُمـ وم٤مـمٛم٦م

 الف سم٘مٞم٦م إئٛم٦م إطمد قمنمًمٚمٙمٗم١م ذم اًمقٓي٦م وًمق ذم سمٕمض اعم٤ًمطم٤مت اعمِمؽميم٦م، سمخ

 .وم٢مٟمف مل يٙمـ هلؿ هذا اًمِم٠من ُمع أسمٞمٝمؿ أُمػم اعم١مُمٜملم

ومتٌلم سمقوقح هٞمٛمٜمتٝم٤م سمقوقح قمغم  ُمع أُمػم اعم١مُمٜملم وم٢مذا يم٤من هذا ؿم٠مهن٤م

 .أوٓده٤م



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 املكالة احلادية عصز: شزاكتَا لعلي عليُ الشالو
 دٍاوتكدو رتبتَا عليَا الشالو على رتبة أوال

 فتقازن وافعدل بغ اؿتضاء افٌحريـ وآثارمها هق بززخ اهلقؿـة افـٌقّية.* ا

 .افتًعة ثؿ احلًـغ ثؿ   وظع بعد افـٌل تٌة ؾاضؿة * ر

ـِ َيْؾتَِؼقَاِن َمَرَج افْ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َؾٌِلَيه آِٓء َربهُؽََم  َبقْـَُفََم َبْرَزٌخ ٓ َيٌِْغقَاِن  ٌَْحَرْي

َباِن   . (6)خَيُْرُج ِمـُْفََم افؾُّْمُفُم َوادَْْرَجانُ  ُتَؽذه

ودرضم٦م ُمرشمٌتٝم٤م، وىمد ذيمرت هذه  هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ُمـ اًمٓمقائػ اًمداًم٦م قمغم ُمرشمٌتٝم٤م

 ر قمديدة ُمـ اًمٗمري٘ملم وسم٠مؾم٤مٟمٞمد يمثػمة.ذم ُمّم٤مد اًمٗمْمٞمٚم٦م هل٤م

وم٘مد روى سمـ ؿمٝمر آؿمقب ذم ُمٜم٤مىمٌف: )وذم احلدي٨م ان آؾمٞم٦م سمٜم٧م ُمزاطمؿ وُمريؿ سمٜم٧م 

وذم احل٤ًمب ُمـ ؾمٞمدة احلقر  ،يم٤محلج٤مب هل٤م إمم اجلٜم٦م قمٛمران وظمدجي٦م يٛمِملم أُم٤مم وم٤مـمٛم٦م

 . (2)شوزٟمف أم احلج٩م وم٤مـمٛم٦م اًمٌتقل ،ُمـ وًمد آدم يمٚمٝمؿ

ذم شمٗمًػمه ُمقصم٘م٦م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من )اًمٕمٓم٤مر خ ل( ىم٤مل: وروى قمكم سمـ إسمراهٞمؿ 

ـِ َيْؾتَِؼقَاِن ي٘مقل ذم ىمقل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل َبقْـَُفََم َبْرَزٌخ  َمَرَج افٌَْْحَرْي

                                                      

 .22ـ  19ؾمقرة اًمرمحـ: أي٦م (1) 

 .105/  3ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م ، اسمـ ؿمٝمر آؿمقب (2) 

file:///H:/مقامات%20فاطمة%20الجزء%20الثالث%20أم%20المقامات).docx%23_Toc418780889
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خيرج مـفَم افؾمفم »ىم٤مل قمكم ووم٤مـمٛم٦م سمحران قمٛمٞم٘م٤من ٓ يٌٖمل أطمدمه٤م قمغم ص٤مطمٌف  ٓ َيٌِْغقَانِ 

 شمرج افٌحريـ يؾتؼقان»، وىم٤مل قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ذم ىمقًمف:  ىم٤مل احلًـ واحلًلم شانوادرج

 . (6)شاحلًـ واحلًلم شخيرج مـفَم افؾمفم وادرجان» أُمػم اعم١مُمٜملم ووم٤مـمٛم٦م

 . (2)شبحران مـ افعؾؿ ظؿقؼان ظع وؾاضؿة »وذم ـمريؼ اًمّمدوق ذم اخلّم٤مل ىم٤مل: 

 رى حمٛمد سمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ ُمٝمٞم٤مر قمـ اًمّم٤مدقوروى ىمري٤ٌم ُمٜمف هبذا اًمت٠مويؾ سمٓمرق أظم

 .(4)شم٤مرة سمٓمرق ُمًٜمدة وقمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري وقمـ سمـ قم٤ٌمس وقمـ أيب ذر

وذم اعمٜم٤مىم٥م ذيمر سمـ ؿمٝمر آؿمقب صممن ُمّم٤مدر ُمـ يمت٥م احلدي٨م واًمتٗمًػم أهنؿ رووا 

قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، وؾمٗمٞم٤من اًمثقري، وأسمق ٟمٕمٞمؿ إصٗمٝم٤مِن ُمًٜمدا قمـ أٟمس وقمـ سمـ قم٤ٌمس 

  اًمٜمٓمٜمزي قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜمف هبذا اعمْمٛمقن . واًم٘م٤ميض

 . (3)وذم اعمٜم٤مىم٥م ٓسمـ اعمٖم٤مزي

 . (5)وروى اًمثٕمٚمٌل سمًٜمده إمم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ذم ذيؾ أي٦م

وروى سمـ ؿمٝمر آؿمقب ذم ُمٜم٤مىمٌف قمـ أيب ُمٕم٤موي٦م اًميير قمـ إقمٛمش قمـ أيب ص٤مًمح 

ي٤م وم٤مـمٛم٦م سمزوضمؽ  اىمٜمٕمل :سمٙم٧م ًمٚمجقع واًمٕمرى، وم٘م٤مل اًمٜمٌل قمـ اسمـ قم٤ٌمس إن وم٤مـمٛم٦م

حرـيومقاهلل إٟمف ؾمٞمد ذم  ظمرة، وأصٚمح سمٞمٜمٝمم وم٠مٟمزل اهلل: )ُمرج اًٌم ي٘مقل: أٟم٤م  يٚمت٘مٞم٤من( اًمدٟمٞم٤م ؾمٞمد ذم ٔا

                                                      

 .34/  2شمٗمًػم اًم٘مٛمل، قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل (1) 

 .148اًمٗمت٤مل اًمٜمٞم٤ًمسمقري  ، وذم روو٦م اًمقاقمٔملم،65اخلّم٤مل، اًمِمٞمخ اًمّمدوق/ (2) 

 .2/636شم٠مويؾ أي٤مت اًمٔم٤مهرة ذم ومْم٤مئؾ اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة، اًمًٞمد ذف اًمديـ قمكم احلًٞمٜمل إؾمؽم آسم٤مدي(3) 

 .294، اسمـ اعمٖم٤مززم × ُمٜم٤مىم٥م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م(4) 

 .182/  9اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من قمـ شمٗمًػم اًم٘مرآن ) شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل (، اًمثٕمٚمٌل (5) 
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اهلل أرؾمٚم٧م اًمٌحريـ: قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م سمحر اًمٕمٚمقم، ووم٤مـمٛم٦م سمحر اًمٜمٌقة، يٚمت٘مٞم٤من يتّمالن، 

 أٟم٤م اهلل أوىمٕم٧م اًمقصٚم٦م سمٞمٜمٝمم.

أن حيزن ٕضمؾ  يٛمٜمع قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قل اهللصمؿ ىم٤مل: )سمٞمٜمٝمم سمرزخ( ُم٤مٟمع رؾم 

ي٤م ُمٕمنم اجلـ  أن خت٤مصؿ سمٕمٚمٝم٤م ٕضمؾ اًمدٟمٞم٤م )وم٠ٌمي آٓء رسمٙمم( اًمدٟمٞم٤م، ويٛمٜمع وم٤مـمٛم٦م

 ( احلًـػم اعم١مُمٜملم وطم٥م وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء )وم٤مًمٚم١مًم١مواإلٟمس )شمٙمذسم٤من( سمقٓي٦م أُم

رو أن يٙمقٟم٤م سمحريـ ، ٕن اًمٚم١مًم١م اًمٙم٤ٌمر، واعمرضم٤من اًمّمٖم٤مر، وٓ هم)واعمرضم٤من( احلًلم

ومرؾم٤م وم٘م٤مل:  ٌحر ؾمٛمل سمحرا ًمًٕمتف، وأضمرى اًمٜمٌلًمًٕم٦م ومْمٚمٝمم ويمثرة ظمػممه٤م، وم٢من اًم

 . (6)وضمدشمف سمحرا(

وٓ َيٗمك ه اًمتٕمٌػم قمٜمٝمم سم٤مًمٌحريـ ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م وم٢مٟمف ُمٓم٤مسمؼ عم٤م ذم سمٞم٤مٟم٤مت اًمقطمل 

ومقىمف سم٤مًمٌحر واًمٌحقر،  اعمًتٗمٞمْم٦م ذم أي٤مت واًمروي٤مت قمـ قمقامل اعمٚمٙمقت مم٤م دون اًمٕمرش أو

وم٤مًمت٘م٤مء اًمٌحريـ إًمت٘م٤مء واىمؽمان وشمٜم٤مؾم٥م وشمٜم٤مؾمؼ وشمقاومؼ وشمقازن وشمراسمط ؿم٠مٟملم ُمٚمٙمقشمٞملم 

 ذوي هقل قمٔمٞمؿ.

 وبعٌارة أخرى:

إن شمٙمٞمّػ ُمقضمقديـ ضمقهريلم ُم٤مديلم قمـ اًمتزاطمؿ واًمتداومع واًمتٜم٤مومر إمم اًمتقاؤم  

شمٙمقيٜمٞم٦م ويمقٟمٞم٦م قمديدة، ومٙمٞمػ احل٤مل  واًمتالؤم واًمت٠مصمػم اعمِمؽمك اعمقطّمد يتقىمػ قمغم إقمدادات

سمٛمقضمقديـ ُمـ قم٤ممل اعمٚمٙمقت، ويمٞمػ احل٤مل سمٛمقضمقديـ ُمـ أقمغم ُمراشم٥م اعمٚمٙمقت، أٓ شمرى 

إمم صٕمقسم٦م اٟم٘مٞم٤مد اعمالئٙم٦م جلٕمؾ ظمٚمٞمٗم٦م هلل شمٕم٤ممم إمم أن أـمققمٝمؿ اهلل قمز وضمؾ إمم ذًمؽ اخلٚمٞمٗم٦م 

                                                      

 .101/  ٤3مًم٥م، اسمـ ؿمٝمر آؿمقب ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم(1) 
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ـَ  :واعمالئٙم٦م ُمـ قم٤ممل اعمٚمٙمقت، ويمذًمؽ ٓطمظ ىمقًمف شمٕم٤ممم ـْ ِظْؾٍؿ بِادإٍَْل إَْظَذ إِْذ  اَن ِػ َما  ِم

ـْ  إِْن ُيقَحك إيَِلَّ إَِّٓ َأكَََّم َأَكا َكِذيٌر ُمٌٌِغ  خَيْتَِصُؿقَن  إِْذ َؿاَل َربَُّؽ فِْؾَؿالئَِؽِة إيِنه َخافٌِؼ َبَؼًا ِم

ٚمٞمٗم٦م اهلل وضمٕمؾ ، وًمٕمٚمف يِمػم إمم ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ اظمتّم٤مم اعمالئٙم٦م ذم ؿم٠من اؾمتخالف ظم(6)ضِغٍ 

وهق ُمـ أوزم اًمٕمزم قمغم إهالك ىمقم ًمقط  وم٘م٤مل  آدم ظمٚمٞمٗم٦م، وٟمٔمػم اقمؽماض اًمٜمٌل إسمراهٞمؿ

اٌه ُمـِقٌب شمٕم٤ممم:  ؾِقٌؿ َأوَّ ُْؿ  إِنَّ إِْبَراِهقَؿ حَلَ ـْ َهَذا إِكَُّف َؿْد َجاَء َأْمُر َربهَؽ َوإَِّنَّ َيا إِْبَراِهقُؿ َأْظِرْض َظ

، وٟمٔمػم ُم٤م ضمرى سملم اخلي وُمقؾمك إمم همػم ذًمؽ ُمـ اعمقارد (2) َمْرُدودٍ آتِقِفْؿ َظَذاٌب َؽْرُ 

اًمتل يًتٕمروٝم٤م اًم٘مرآن واًمرواي٤مت ًمٌٞم٤من اطمتٞم٤مج اعمالئٙم٦م اعم٘مرسملم أو إٟمٌٞم٤مء اعمرؾمٚملم إمم ه٤مد 

ُمقومؼ سمٞمٜمٝمؿ مم٤م يدًمؾ قمغم أن ؿم١مون قمقامل اعمٚمٙمقت واعمقضمقدات اعمٚمٙمقشمٞم٦م حتت٤مج شمقومٞمؼ سمٞمٜمٝم٤م 

 ٝمؿ.سمٛمٝمٞمٛمـ قمٚمٞم

وهذا ؿم٠من ُمٚمحقظ طمتك ذم إؾممء اإلهلٞم٦م وم٢من ًمٙمؾ إؾمؿ إهلل طمٙمم وآصم٤مرا واىمتْم٤مءا  

 .آصم٤مره واىمتْم٤مئفٓ سمد ُمـ اًمتقومٞمؼ واًمتقاومؼ سمٞمٜمف وسملم طمٙمؿ إؾمؿ آظمر وشم٠مصمػمه و

وُمـ صمؿ يالطمظ ذم أي٤مت واًمرواي٤مت أن إؾممء اإلهلٞم٦م اعمريم٦ٌم اًمِمٗمع أيمؼم رشم٦ٌم ُمـ  

ُم٤م اإلؾمؿ اًمٗمرد اعمٝمٞمٛمـ قمٚمٞمٝم٤م ومٝمق وشمر أقمغم رشم٦ٌم ُمـ اًمِمٗمع، وم٤مًمِمٗمع ذم إٟمٗمراد شمٚمؽ إؾممء، وأ

إؾممء أقمغم ُمـ وشمر إؾممء اعمِمٗمققم٦م، وًمٙمـ اًمقشمر اعمٝمٞمٛمـ قمٚمٞمٝم٤م أقمغم ُمـ ؿمٗمٕمٝم٤م، ٟمٔمػم 

اًمًٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ وم٢من اًمًٛمٞمع سمقشمره واًمٕمٚمٞمؿ سم٤مٟمٗمراده دون اًمِمٗمع ذم اًمًٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ، سمٞمٜمم )اهلل( 

ٛمـ قمغم اًمًٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ أقمغم رشم٦ٌم ُمٜمٝمم، ويمذًمؽ احل٤مل ومٞمم سملم )اهلل( و اإلؾمؿ اًمقشمر اعمٝمٞم

                                                      

 .71ـ  69ؾمقرة ص: أي٦م (1) 

 .76ـ  75ؾمقرة هقد: أي٦م (2) 
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)شم٤ٌمرك( و )شمٕم٤ممم(  سم٤معم٘م٤مرٟم٦م ُمع )هق( أي أن اًمثالصم٦م ُمٜمٗمردة دون اًمثالصم٦م اًمِمٗمع ًمٙمٜمٝم٤م ؿمٗمٕم٤م 

دون وشمر)هق(، وهذا يًتٗم٤مد ُمـ أوائؾ آي٤مت ؾمقرة احلديد وأواظمر آي٤مت ؾمقرة احلنم يمم 

 .سمٞمٜمتف رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م

وم٢مذا شم٘مرر ذًمؽ ومٞمتٌلم ظمٓمقرة وأمهٞم٦م ُمٗم٤مد ىمقًمف شمٕم٤ممم: )ُمرج اًمٌحريـ يٚمت٘مٞم٤من سمٞمٜمٝمم 

سمرزخ ٓ يٌٞمٖمٞم٤من(، وٓ ؾمٞمم وأن اًمتٕمٌػم ورد سمٚمٗمٔم٦م )ُمرج( واعمروج ذم يمؾ سمحر يزيد هقل 

احل٘مٞم٘م٦م، وم٤مًمٌحر ُمـ ضمٝم٦م أٟمف سمحر ومٞمف هقل اًمٕمٔمٛم٦م، وإذا أؾمٜمد إًمٞمف اعمرج واعمروج إزداد هقل 

أيمثر، وإذا اًمت٘مك هقل قمٔمٛم٦م يمؾ سمحر ُمع أظمر ازداد اهلقل هقٓ واًمٕمٔمٛم٦م قمٔمٛم٦م، اًمٕمٔمٛم٦م 

ًمٙمـ اًمتقازن واًمٕمدل سملم اىمتْم٤مء اًمٌحريـ وآصم٤مرمه٤م هق سمؼمزخ اهلٞمٛمٜم٦م اًمٜمٌقّي٦م، وهذا ه قمٔمٛم٦م 

وهق ه هقل ظمٓم٥م شمزوي٩م قمكم ُمـ  ،‘ظمٓم٥م هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم ؿم٠من قمكم ووم٤مـمٛم٦م

 .وم٤مـمٛم٦م

ــزت ــٚع  يبــد ايٓــبع  ١ــُــ١ فاطــبـ     ًٞـ

ــث ـــطٓــِ احلـ ــني ثـ  : طع١ــِ ايتــ

: )ًمٞمٚم٦م قمرج يب إمم اًمًمء ي٘مقل روى ذم اعمحتي قمـ سمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل

ي٧م هير قمكم وقمكم واىمػ يّمكم ووم٤مـمٛم٦م قمـ يٛمٞمٜمف واحلًـ واحلًلم قمـ ؿممًمف أ.. ومر

 . (6)٤م أومقاضم٤م شم٘مػ ذم ٟمقرهؿ وشمًٛمع ىمراءهتؿ..(يّمٚمقن سمّمالشمف واعمالئٙم٦م شمٜمزل قمٚمٞمٝمؿ أومقاضم

دون ظمٚمٗمف ُمع أن احلٙمؿ ذم سم٘مٞم٦م اًمٜم٤مس أن شم٘مػ  قمـ يٛملم أُمػم اعم١مُمٜملم ومقىمقومٝم٤م

ذم اخلٚمػ، يمم أن وىمقومٝم٤م قمـ اًمٞمٛملم واحلًٜم٤من قمـ اًمِممل ٓ اًمٕمٙمس هق ُم١مذ وُمٜمٌف قمغم 

                                                      

 .146/  156اعمحتي، احلكم ح(1) 
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 دال قمغم أن ُم٘م٤مم قمكم يمم أن وىمٗمٝم٤م قمغم يٛمٞمٜمف دون ظمٚمٗمف ، شم٘مدم رشمٌتٝم٤م قمغم احلًٜملم

إٓ أن سمٞمٜمٝمم ٟمحق ُمـ اعمِم٤مريم٦م واًمٙمٗمقئٞم٦م يمم هق ُم٘مت٣م احلدي٨م قمـ  وإن شم٘مدم قمٚمٞمٝم٤م

طمدي٨م ىم٤مل: هٌط قمكم ضمؼمئٞمؾ وم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد إن اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل: ًمق مل  ذم رؾمقل اهلل

 .(6)مل يٙمـ ًمٗم٤مـمٛم٦م سمٜمتؽ يمٗمق قمغم وضمف إرض، ُمـ آدم وُمـ دوٟمف( ،أظمٚمؼ قمٚمٞم٤م

ذم ُم٘م٤مُم٤مهت٤م أن ُمًتٗمٞمض رواي٤مت اًمٜمقر اًمداًم٦م  ٦مٟم٤م ومٞمم شم٘مدم ُمـ إضمزاء اعمٓمٌققمذوىمد أ

قمغم صدور ٟمقره٤م صم٤مًمث٤م، وٓ يٜم٤مذم ُم٤م ذم ًم٤ًمن اًمٌٕمض أظمر ُمـ صدور ٟمقره٤م سمٕمد آصمٜمل 

قمنم،  وم٢مٟمف ٓ شمٕمرض ومٞمف ًمقؾم٤مـم٦م أٟمقار آصمٜمل قمنم ذم إجي٤مد وصدور ٟمقره٤م، سمخالف اًمٚم٤ًمن 

٤مو٦م، وإول حمٛمقل قمغم ظمٚم٘م٦م أٟمقارهؿ ىمٌؾ اًمٕمرش سمٞمٜمم اًمث٤مِن يتٕمرض إول إيمثر اؾمتٗم

 إمم ـمٌ٘م٤مت أٟمقارهؿ إظمرى ُم٤م دون اًمٕمرش.

إمم قمٌد اهلل سمـ أيب أورم قمـ رؾمقل  -يرومٕمف  -وذم رواي٦م اًمروو٦م واًمٗمْم٤مئؾ سم٤مإلؾمٜم٤مد 

ٕمرش ٟمقرا، أٟمف ىم٤مل: عم٤م ظمٚمؼ اهلل إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ يمِمػ ًمف قمـ سمٍمه، ومٜمٔمر إمم ضمٜم٥م اًم ’اهلل 

 وم٘م٤مل: إهلل ُمـ هذا اًمٜمقر؟ وم٘م٤مل: هذا حمٛمد صٗمقيت.

 وم٘م٤مل: إهلل وؾمٞمدي إِن أرى سمج٤مٟمٌف ٟمقرا آظمر؟

 وم٘م٤مل: ي٤م إسمراهٞمؿ هذا قمكم ٟم٤مس ديٜمل.

 وم٘م٤مل: إهلل وؾمٞمدي وُمقٓي إِن أرى سمج٤مٟمٌف ٟمقرا آظمر صم٤مًمث٤م؟

ـ اًمٜم٤مر ٞمٝم٤م قم  .وم٘م٤مل: ي٤م إسمراهٞمؿ، هذه وم٤مـمٛم٦م شمكم أسم٤مه٤م وسمٕمٚمٝم٤م، ومٓمٛم٧م حم

                                                      

ٓئٛم٦م، احلر اًمٕم٤مُمكم (1)   .408/  1اًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م ذم أصقل ا
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 وم٘م٤مل: إهلل وؾمٞمدي إِن أرى ٟمقريـ يٚمٞم٤من اًمثالصم٦م إٟمقار؟

 ىم٤مل: ي٤م إسمراهٞمؿ، هذان احلًـ واحلًلم، ٟمقرامه٤م يٚمٞم٤من أسم٤ممه٤م وأُمٝمم وضمدمه٤م.

ٟمقار؟ ٦م ا ٕم٦م أٟمقار، وم٘مد أطمدىمقا سم٤مخلٛم  ىم٤مل: إهلل وؾمٞمدي إِن أرى شًم

 . (6)هذه إئٛم٦م ُمـ وًمدهؿ...( ،ىم٤مل: ي٤م إسمراهٞمؿ

 .اًمث٤مًمث٦م ذم ُمراشم٥م أهؾ اًمٌٞم٧م ذم أن ُمرشمٌتٝم٤م وم٢من اًمرواي٦م سحي٦م

  

                                                      

 .158، اًمٗمْم٤مئؾ، سمـ ؿم٤مذان / 186اًمروو٦م ذم ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم سمـ ؿم٤مذان/ (1) 





 

 

 

 املكالة الجاىية عصز: طبكات تزويج الزٍزاء عليَا الشالو
 بعلي عليُ الشالو قزآٌ ِفي عوامل الواليات

  ل وظظؿة تزويج ظع مـ ؾاضؿة  هق* ه

  بقد اَّلل خاصة فـؼطة إوػ: وٓية أمر زواجفا* ا

  فـؼطة افثاكقة: احلػاوة ادؾؽقتقة فزواجفَم* ا

  أيضا بقد اَّلل ٕمر إول: وٓية زواج ظع* ا

  تّؿ يف اجلـة آبدية ؿٌؾ افدكقا ٕمر افثاين: اؿساَّنَم * ا

  ذو صؾة بقٓيتفا فإمر افثافث: احلػاوة بزواج* ا

  ٕمر افرابع: مفرها تقفقّة اهلقة هلا ظذ صمون افعامل ـؾف* ا

  ّزك ادالئؽة ادٌارـغ بزـات زواجفا* ت

  يف افرتٌة ـػم فعع قرية ؾاضؿة* ُّم

  ارتٌاط افداين بافعايل كػعال افعرش وما دوكف بزواجفا* ا

  هللقيل اَّلل فزواجفَم فؽقكف اؿسان كظؿ وتدبر ا* ت

  ادماخاةفـؼطة افثافثة: افتزويج و* ا

  بغ افثالثةفساتٌقة * ا
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  ران ـػمية يف ظامل ادؾؽقت* ؿ

  ظر افؼران إشَمئلواجفَم ك* ز

  كقرية وافقيص دماخاة بغ افـٌل* ا

  فـؼطة افرابعة: حديث افؽًاء* ا

  فتآفػ يف افقٓيات آصطػائقة ه ظظؿة أهؾ افٌقت * ا

  يف امتحان افقٓية تدبر ادالئؽة ػقق ظع* ت

هؾ افٌقت كزاس يف تدبر افقٓية فؽؾ ضٌؼات ادؾؽقت وضٌؼات ادؾؽ* أ

  

  ختصام أصحاب افقٓيات اإلهلقة يف ادؾؽقت وادؾؽ* ا

  امًة: افقٓدة يف افؽعٌة وافتزويجفـؼطة اخل* ا

 :ضس ٍٖٛ ٚعع١ُ تصٜٚر عًٞ َٔ فاط١ُ

أٟمف مل يٙمـ يمٌ٘مٞم٦م اًمزجي٤مت سملم  اعمالطمظ ذم رواي٤مت اًمتزوي٩م سملم وم٤مـمٛم٦م وقمكم

اًمٌنم، سمؾ إٟمف زواج اصٓمٗم٤مئل ُمـ اهلل وحيٛمؾ أهارا ذم اعم٘م٤مُم٤مت واعمراشم٥م ذم ؿم١مون اًمقٓي٦م 

 اإلهلٞم٦م.

 ف ٟمذيمر اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م:وًمتقوٞمح ٟمٌذة ُمـ طم٘مٞم٘مت

ٚادٗا  :بٝد اهلل خاص١  ايٓكط١ األٚىل: ٚال١ٜ أَس ش

ؾمٞمد اخلالئؼ وإُم٤مم  ’ًمٞم٧ًم سمٞمده ُمع أٟمف أن وٓي٦م شمزوي٩م وم٤مـمٛم٦م إٟمف ىمد ورد قمٜمف  

إئٛم٦م وأومم سم٤مًمٜم٤مس ُمـ أٟمٗمًٝمؿ وأقمٔمؿ اخلٚمؼ وٓي٦م سمٕمد اهلل، وُمع يمؾ ذًمؽ وم٢من شمزوي٩م 
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 ظم٤مص سمٞمد اهلل. وم٤مـمٛم٦م

ٟمٔمػم ُم٤م ُمرت اإلؿم٤مرة إًمٞمف ذم سمٕمض اًمرواي٤مت ُمـ  قمٔمٞمؿ اًمِم٠من ذم ُم٘م٤مُمٝم٤م وهذا ه 

ٟمزوٓ  مل شمدرج ذم إصالب سمؾ ذم ظمّمقص صٚم٥م اًمٜمٌل حتٗم٦م إهلٞم٦م ًمرؾمقًمف أهن٤م

 .ُمـ اجلٜم٦م وذم رطمؿ اعمٓمٝمرة ظمدجي٦م

ىم٤مل: عم٤م  وم٘مد روى ذم اعمٜم٤مىم٥م قمـ أم ؾمٚمٛم٦م وؾمٚممن اًمٗم٤مرد وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

سمٜم٧م رؾمقل اهلل ُمدرك اًمٜم٤ًمء، ظمٓمٌٝم٤م أيم٤مسمر ىمريش ُمـ أهؾ اًم٤ًمسم٘م٦م واًمٗمْمؾ أدريم٧م وم٤مـمٛم٦م 

ذم اإلؾمالم واًمنمف واعم٤مل، ويم٤من يمٚمم ذيمره٤م رضمؾ ُمـ ىمريش ًمرؾمقل اهلل اقمرض رؾمقل اهلل 

قمٜمف سمقضمٝمف طمتك يم٤من اًمرضمؾ ُمٜمٝمؿ ئمـ ذم ٟمٗمًف أن رؾمقل اهلل ؾم٤مظمط قمٚمٞمف، أو ىمد ٟمزل قمغم 

أسمق سمٙمر اًمّمديؼ وم٘م٤مل ًمف  ًم٘مد ظمٓمٌٝم٤م ُمـ رؾمقل اهلل ُمـ اًمًمء، و لومٞمف وطم رؾمقل اهلل

رؾمقل اهلل: ي٤م أسم٤م سمٙمر أُمره٤م إمم رهب٤م، وظمٓمٌٝم٤م سمٕمد أيب سمٙمر قمٛمر اسمـ اخلٓم٤مب وم٘م٤مل ًمف يمٛم٘م٤مًمتف 

 ٕيب سمٙمر.

وُمٕمٝمم ؾمٕمد سمـ  وإن أسم٤م سمٙمر وقمٛمر يم٤مٟم٤م ذات يقم ضم٤مًمًلم ذم ُمًجد رؾمقل اهلل 

وم٘م٤مل أسمق سمٙمر: ًم٘مد  ٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل اهللُمٕم٤مذ إٟمّم٤مري، صمؿ إود ومتذايمروا أُمر وم

وىم٤مل: أُمره٤م إمم رهب٤م إن ؿم٤مء أن  إذاف ومردهؿ رؾمقل اهلل ظمٓمٌٝم٤م ُمـ رؾمقل اهلل

 . (6) يزوضمٝم٤م زوضمٝم٤م ...(

  ايٓكط١ ايجا١ْٝ: احلفا٠ٚ املًهٛت١ٝ يصٚادُٗا

طمل إن اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ىمد أقمد هلذا اًمزواج طمٗمال وطمٗم٤موة ذم اعمٚمٙمقت مل يذيمر ذم اًمق 

                                                      

 .364/ 1، يمِمػ اًمٖمٛم٦م ذم ُمٕمروم٦م آئٛم٦م، قمكم سمـ ايب اًمٗمتح آرسمكم344اعمقومؼ اخلقارزُمل اعمٜم٤مىم٥م،(1) 
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زواضم٤م ُمثٚمف، وطمّْم٤مر هذا احلٗمؾ يمم ذم مجٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت محٚم٦م اًمٕمرش ضمؼمئٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ 

واًمٚمقح اعمحٗمقظ واًم٘مٚمؿ وٟمقن، وهذا اإلقمداد اإلهلل ًمٞمس هلقا وًمٕم٤ٌم  (6)واهاومٞمؾ وقمزرائٞمؾ

 إذ ٓ ُمنح ًمف ذم أومٕم٤مًمف شمٕم٤ممم سمؾ احلؼ هق احلٙمٛم٦م ومت٤مم اجلد.

ىم٤مل: )ظمٓم٥م أُمػم اعم١مُمٜملم  أيب سمّمػم قمـ اًمّم٤مدقوم٘مد روى ذم اهلداي٦م اًمٙمؼمى قمـ 

: ي٤م قمكم ُم٤م ظمٓمٌتٝم٤م إٓ واهلل زوضمؽ إي٤مه٤م ذم وم٤مـمٛم٦م، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 اًمًمء ٕن اهلل وقمد ذًمؽ ومٞمؽ وذم اسمٜمتل وم٤مـمٛم٦م.

وم٘م٤مم إًمٞمف أسمق أيقب ظم٤مًمد سمـ زيد إٟمّم٤مري وىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل وىمد زوج اهلل قمٚمٞم٤م ذم  

: ٟمٕمؿ ي٤م اسمـ أيقب أُمر اهلل اجلٜم٦م أن شمتزظمرف وؿمجرة ـمقسمك أن ؟ وم٘م٤مل ًمفء سمٗم٤مـمٛم٦ماًمًم

شمٜمنم أهمّم٤مهن٤م ذم اًمًٌع ؾمموات إمم محٚم٦م اًمٕمرش، وأن حتٛمؾ سم٠مهمّم٤مهن٤م درا وي٤مىمقشم٤م وًم١مًم١ما 

وُمرضم٤مٟم٤م وزسمرضمدا وزُمردا أصٙم٤ميم٤م خمٓمقـم٦م سم٤مًمٜمقر، هذا ُم٤م يم٤من ُمـ اهلل ًمٚمٛمالئٙم٦م ومحٚم٦م 

واسمٜمتف وم٤مـمٛم٦م ووصٞمف قمكم وأُمر جلؼمائٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ  فت يمراُم٦م حلٌٞمٌقمرؿمف وؾمٙم٤من اًمًموا

وإهاومٞمؾ وقمزرائٞمؾ واًمٚمقح اعمحٗمقظ واًم٘مٚمؿ وٟمقن، وهل خم٤مزن وطمل اهلل وشمٜمزيٚمف قمغم 

أٟمٌٞم٤مئف ورؾمٚمف وان ي٘مٗمقا ذم اًمًمء اًمراسمٕم٦م، وأن َيٓم٥م ضمؼميؾ سم٠مُمر اهلل، ويزوج ُمٞمٙم٤مئٞمؾ قمـ 

ت ـمقسمك ُمـ حت٧م اًمٕمرش إمم اًمًمء اًمدٟمٞم٤م وم٤مًمت٘مط اعمالئٙم٦م اهلل، ويِمٝمد مجٞمع اعمالئٙم٦م واٟمتثر

 . (2)ذًمؽ اًمٜمث٤مرة اًمّمٙم٤مك ومٝمق قمٜمدهؿ ُمذظمقر....(

 وذم اًمرواي٦م أُمقر:

                                                      

. روو٦م اًمقاقمٔملم، اًمٗمت٤مل 2/595، ُمٜم٤مىم٥م آُم٤مم اُمػم اعم١مُمٜملم، حمٛمد سمـ ؾمٚمٞممن اًمٙمقذم 524إُم٤مزم، اًمِمٞمخ اًمّمدوق (1) 

 .122اًمٜمٞم٤ًمسمقري 

 .113اهلداي٦م اًمٙمؼمى، احلًلم سمـ محدان اخلّمٞمٌل (2) 
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ٚاز عًٞ  :أٜغا بٝد اهلل األَس األٍٚ: ٚال١ٜ ش

 : )ي٤م قمكم ُم٤م ظمٓمٌتٝم٤م إٓ واهلل زوضمؽ إي٤مه٤م ذم اًمًمء(.وم٘مقًمف  

وقمغم  يم٤من سمقٓي٦م ُمـ اهلل قمغم قمكم ٦مومٞمف دًٓم٦م قمغم أن شمزوي٩م قمكم ُمـ وم٤مـمٛم

سمؾ سمٞمد اهلل، ومٙمذًمؽ شمزوي٩م قمكم ُمـ  ، ومٙمم أن وٓي٦م شمزوجيٝم٤م ًمٞمس سمٞمد رؾمقل اهللوم٤مـمٛم٦م

وم٤مـمٛم٦م هق أظمر ًمٞمس سمٞمد قمكم وٓ سمٞمد وم٤مـمٛم٦م، ويدل قمٚمٞمف ُم٤م ذم رواي٦م أظمرى: ) إن اهلل ي٠مُمرك 

 أن شمزوج اًمٜمقر ُمـ اًمٜمقر(.

، واًمقزم اهلل، واًمِم٤مهد )ومٙم٤من اخل٤مـم٥م ضمؼمائٞمؾ وُم٤م ؾمٞم٠ميت ذم اًمرواي٦م أشمٞم٦م:

 ذم أُمر شمزوجيٝم٤م سمٞمد اهلل. اعمالئٙم٦م( هل سحي٦م ذم أن اًمقٓي٦م قمٚمٞمٝم٤م

َٝا:مّت يف اجل١ٓ االبد١ٜ قبٌ   األَس ايجاْٞ: اقرتاُْٗا ِْ  ايدُّ

: )أُمر اهلل اجلٜم٦م ان شمتزظمرف وؿمجرة ـمقسمك أن شمٜمنم أهمّم٤مهن٤م ذم اًمًٌع  إن ىمقًمف 

  محٚم٦م اًمٕمرش( دال قمغم أن هذا اًمتزوي٩م ضمٜم٤موي ىمد شمّؿ ذم أظمرة إسمدي٦م .ؾمموات إمم

وأُم٤م أٟمف يمٞمػ يتؿ أُمر ذم أظمرة إسمدي٦م ىمٌؾ اًمدٟمٞم٤م ُمع أن اعمٕمروف ومٞمم هق ُم٘مرر ذم 

اًمٕمٚمقم اًمرؾمٛمٞم٦م ذم اعمٕم٤مرف أن أظمرة سمٕمد اًمدٟمٞم٤م ٓ ىمٌؾ اًمدٟمٞم٤م ومٝمذا ُمٌح٨م ىمد سمًٓمٜم٤م اًمٙمالم 

ُمـ يمت٤مب اًمرضمٕم٦م، وُمٚمخّمف أن أظمرة إسمدي٦م يمم شم٘مع ذم ىمقس اًمّمٕمقد  ومٞمف ذم اجلزء اًمراسمع

 ومٝمل ىمد وىمٕم٧م ذم ىمقس اًمٜمزول.

ـ ؾقق ظرصف»: سمؾ ذم رواي٦م ومرات اًمٙمقذم ىمقًمف  .(6)شزوجؽ افرمح

                                                      

ـ اسمراهٞمؿ اًمٙمقذم (1)  طم٘م٤مف 552ح  415شمٗمًػم ومرات اًمٙمقذم، ومرات سم  .ذم ذيؾ ؾمقرة ٓا
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ٚادٗا  :ذٚ ص١ً بٛالٜتٗا  األَس ايجايح: احلفا٠ٚ بص

اعمالئٙم٦م سم٠مٟمف ىمد قمٚمؾ هذا آؾمتٜمٗم٤مر ذم ُمٚمٙمقت اًمًموات واجلٜم٦م وـمٌ٘م٤مت  إٟمف

، وهذا اًمتٙمريؿ ذم حمٗمؾ قمٔم٤مم شيمراُم٦م حلٌٞمٌف واسمٜمتف وم٤مـمٛم٦م ووصٞمف قمكم»يمراُم٦م ُمـ اهلل ذم ىمقًمف: 

اعمالئٙم٦م اًمذيـ سمٞمدهؿ إدارة ُم٤م دون اًمٕمرش ُمـ اجلٜم٦م واًمٜم٤مر واًمًموات اًمًٌع وإرض ًمٞمس 

 ُم٤م ذم جم٤مُمالت وطمٗم٤موة صقري٦م ُمٜمف شمٕم٤ممم، سمؾ إؿم٤مرة إمم ُم٘م٤مُم٤مت ووٓي٤مت شمٙمقيٜمٞم٦م ٟمٔمػم

 اعمحٗمؾ اإلهلل اًمذي أىم٤مُمف اهلل شمٕم٤ممم ٔدم .

وم٢من اعمدح سم٤مًمٗمْم٤مئؾ واًمتٕم٤مـمل سم٤مًمٙمراُم٤مت ذم ًمٖم٦م اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم سمٞم٤من حل٘م٤مئؼ اًمٙممٓت  

سمتٚمؽ اًمٚمٖم٦م ذم ىم٤ٌمل ًمٖم٦م اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري يمم ُمر ذم اًم٤ٌمب إول ذم اًمْمقاسمط، ومٝمذا اًمتٙمريؿ يدل 

 ؾ ُمـ هؿ دون اًمٕمرش ُمـ اعمالئٙم٦م اًمٕمٔم٤مم.ذو صٚم٦م ووٓي٦م قمغم يم قمغم أن ُم٘م٤مم وم٤مـمٛم٦م

   :األَس ايسابع: َٗسٖا تٛي١ّٝ اهل١ٝ هلا ع٢ً غؤٕٚ ايعامل نً٘

ذم اًمتزوي٩م مخس اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م واًمٜمٞمؾ واًمٗمرات وؾمٞمح٤من  إن ضمٕمؾ ُمٝمر وم٤مـمٛم٦م 

ويمؾ سم٤مب اخلٛمس وأىم٤ًمُمف ٟمحٚم٦م ُمـ اهلل وطم٤ٌمء ٓ حيؾ ٕطمد أن ئمٚمٛمٝم٤م ومٞمف  ،وضمٞمح٤من

اعمٝمر ًمٞمس ٟمٔمػم ُمٝمر اًمٜم٤ًمء، وإٟمم هق وٓي٦م وشمقًمٞم٦م إهلٞم٦م هل٤م قمغم ُم٘مدرات إرض  سمقرىم٦م، وهذا

ي٦م وم٘مط سمؾ وقمغم ؿم١مون اًمٌنم وؿم١مون اًمِمٕمقب واًمدول، ٕن اخلٛمس ًمٞمس رضي٦ٌم ومرد

 وُم٤م شمٖمٜمٛمف ذم احلروب. رضي٦ٌم قمغم صمروات اًمدول

اًمٗملء يمم أن هذه اًمرواي٦م ذم هذا اعم٘مٓمع داًم٦م سمقوقح قمغم أن وٓي٦م اخلٛمس و  

 ُمـ ذريتٝم٤م وراصم٦م اصٓمٗم٤مئٞم٦م ُمـ وٓيتٝم٤م. ًمألئٛم٦م

وهذا ُم٤م ىمررٟم٤مه ذم اجلزئلم اًم٤ًمسم٘ملم ُمـ أن ُم٘مت٣م ضمٕمؾ اخلٛمس واًمٗملء ًمٕمٜمقان ذوي  
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 .سمتقؾمٓمٝم٤م اًم٘مرسمك، وم٢مهن٤م أول اًم٘مرسمك ووًمده٤م إٟمم يرصمقن رؾمقل اهلل

٤مك : )ي٤م وم٤مـمٛم٦م واًمذي سمٕم٨م أسمىم٤مل ًمٗم٤مـمٛم٦م وروى ذم ذح إظم٤ٌمر أن اًمٜمٌل

 طمتك زوضمؽ اهلل إي٤مه ُمـ ومقق قمرؿمف. واصٓمٗم٤مه سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ُم٤م زوضمتؽ قمٚمٞم٤م سم٤محلؼ

أوطمك إمم ضمؼمائٞمؾ أن ٟم٤مد ذم  ٤م أراد اهلل قمز وضمؾ شمزوجيؽ قمٚمٞم٤ماقمٚمٛمل ي٤م وم٤مـمٛم٦م إٟمف عم 

، وم٤مضمتٛمع اعمالئٙم٦م إمم اًمًمء اًمراسمٕم٦م سم٢مزاء اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر، اًمًموات اًمًٌع، ومٜم٤مدى ضمؼمائٞمؾ

ٜمّم٥م ُمٜمؼما ُمـ ٟمقر قمرؿمف وأُمره أن َيٓم٥م، ويزوضمؽ قمٚمٞم٤م، ومٙم٤من اخل٤مـم٥م صمؿ أُمر ضمؼمائٞمؾ وم

 ، واًمقزم اهلل، واًمِم٤مهد اعمالئٙم٦م .ضمؼمائٞمؾ

 أن زظمرف اجلٜم٤من، وزيـ احلقر. - ظم٤مزن اجلٜم٤من -صمؿ أوطمك ضمؾ صمٜم٤مؤه إمم روقان 

وأُمر اهلل قمز وضمؾ ؿمجرة ـمقسمك أن امحكم، ومحٛمٚم٧م، وأُمره٤م أن شمٜمثر قمغم احلقر ُمـ  

وم٤مًمتل ظمٚم٘م٧م ىمٌٚمٝم٤م شمٗمتخر قمٚمٞمٝم٤م سمم  ،ومٙمؾ طمقري٦م ظمٚم٘م٧م سمٕمد ذًمؽ ،اٟمتثر قمٚمٞمٝمؿ قمج٤مئ٥م ُم٤م

 . (6)قمٜمده٤م ُمـ ٟمث٤مر ُماليمؽ(

 وهذه اًمرواي٦م ومٞمٝم٤م ُم٤م شم٘مدم ذم اًمرواي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ومتت٤مز سم٤مٔيت:

 : ترّبى املال٥ه١ املبازنني بربنات شٚادٗا

، كؿمجرة ـمقسم شمٜمزل ظمػمات وسمريم٤مت ُمـ أن ُمـ سمريم٤مت زواضمٝم٤م سمم سملم :أوًٓ  

 وهل ؿمجرة اجلٜم٦م إسمدي٦م، وأهن٤م شمٜمثر قمغم ُم٤م دوهن٤م ُمـ قم٤ممل اًمًموات.

أن اعمالئٙم٦م اعم٤ٌمريملم شمتؼمك سمذًمؽ اًمٜمث٤مر، ويمذًمؽ احلقر اًمٕملم ذم اجلٜم٦م،  وىمد ذيمر 

                                                      

 .376/   2ذح إظم٤ٌمر، اًم٘م٤ميض اًمٜمٕممن اعمٖمريب(1) 
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ُمع أن اعمالئٙم٦م واحلقر اًمٕملم ذم إصؾ هؿ قملم اًمؼميم٦م، واًمؼميم٦م إؿم٤مرة إمم اًمٙممل واًمتٙم٤مُمؾ 

 ٜمل.اًم٘مدد اًمتٙمقي

 :يف ايستب١   نفؤ يعًٞ  حمٛز١ٜ فاط١ُ

ي٤م وم٤مـمٛم٦م إن اهلل ٟمٔمر إمم إرض ٟمٔمرة وم٤مظمت٤مر ُمٜمٝم٤م قمٚمٞم٤م ومجٕمٚمف ًمؽ » : ىمقًمف ثاكقا:

ومل  شؾجعؾف فؽ بعال»:  ذم اًمرشم٦ٌم طمٞم٨م ىم٤مل يمٗم١م ًمٕمكم سمٞم٤من أن حمقري٦م وم٤مـمٛم٦م شسمٕمالً 

 ٦م.وضمٕمؾ إُمػم هل٤م إؿم٤مرة إمم اًمٙمٗمقئٞم شؾجعؾؽ فف زوجا»:  ي٘مؾ

أٟمف ىم٤مل: مهٛم٧م سمتزوي٩م وم٤مـمٛم٦م طمٞمٜم٤م، ومل   وذم دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

، ويم٤من ذًمؽ َيتٚم٩م ذم صدري ًمٞمال وهن٤مرا، طمتك دظمٚم٧م  أضمن قمغم أن أذيمره ًمرؾمقل اهلل

 وم٘م٤مل: ي٤م قمكم، وم٘مٚم٧م: ًمٌٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل. يقُم٤م قمغم رؾمقل اهلل

 وم٘م٤مل: هؾ ًمؽ ذم اًمتزوي٩م؟

أقمٚمؿ، ومٔمٜمٜم٧م أٟمف يريد أن يزوضمٜمل سمٌٕمض ٟم٤ًمء ىمريش، وىمٚمٌل  وم٘مٚم٧م: اهلل ورؾمقًمف

ظم٤مئػ ُمـ ومقت وم٤مـمٛم٦م، ومٗم٤مرىمتف قمغم هذا، ومقاهلل ُم٤م ؿمٕمرت طمتك أشم٤مِن رؾمقل رؾمقل اهلل، 

 وم٘م٤مل: أضم٥م ي٤م قمكم  وأهع.

ىم٤مل: وم٠مهقم٧م اعميض إًمٞمف، ومٚمم دظمٚم٧م ٟمٔمرت إًمٞمف، ومٚمم رأيتف ُم٤م رأيتف أؿمد ومرطم٤م ُمـ 

أم ؾمٚمٛم٦م ومٚمم أسمٍمِن هتٚمؾ وشمًٌؿ، طمتك ٟمٔمرت إمم سمٞم٤مض أؾمٜم٤مٟمف ذًمؽ اًمٞمقم، وهق ذم طمجرة 

 هل٤م سمريؼ، ىم٤مل: ي٤م قمكم هٚمؿ وم٢من اهلل ىمد يمٗم٤مِن ُم٤م مهٜمل ومٞمؽ ُمـ أُمر شمزوجيؽ.

 وم٘مٚم٧م: ويمٞمػ ذًمؽ ي٤م رؾمقل اهلل ؟
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ىم٤مل: أشم٤مِن ضمؼمئٞمؾ، وُمٕمف ُمـ ىمرٟمٗمؾ اجلٜم٦م وؾمٜمٌٚمٝم٤م ىمٓمٕمت٤من، ومٜم٤موًمٜمٞمٝم٤م، وم٠مظمذهتم 

 ح٦م اعمًؽ، صمؿ أظمذه٤م ُمٜمل، وم٘مٚم٧م: ي٤م ضمؼمئٞمؾ، ُم٤م ؿم٠مهنم؟وؿمٛمٛمتٝمم، ومًٓمع ُمٜمٝم٤م رائ

وم٘م٤مل: إن اهلل أُمر ؾمٙم٤من اجلٜم٦م أن يزيٜمقا اجلٜم٤من يمٚمٝم٤م سمٛمٗم٤مرؿمٝم٤م وٟمْمقده٤م وأهن٤مره٤م 

وأؿمج٤مره٤م، وأُمر ريح اجلٜم٦م اًمتل ي٘م٤مل هل٤م )اعمثػمة( ومٝم٧ٌم ذم اجلٜم٦م سم٠مٟمقاع اًمٕمٓمر واًمٓمٞم٥م، وأُمر 

 أصقاهتـ هبم. ومرومٕمـ ،احلقر اًمٕملم سم٘مراءة ؾمقريت ـمف ويس

صمؿ ٟم٤مدى ُمٜم٤مد: أٓ إن اًمٞمقم يقم وًمٞمٛم٦م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م حمٛمد، وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م رى ُمٜمل 

 هبم.

صمؿ سمٕم٨م اهلل )شمٕم٤ممم( ؾمح٤مسم٦م سمٞمْم٤مء، ومٛمٓمرت قمغم أهؾ اجلٜم٦م ُمـ ًم١مًم١مه٤م وزسمرضمده٤م 

)راطمٞمؾ( ومخٓم٥م  :وي٤مىمقهت٤م، وأُمر ظمدام اجلٜم٦م أن يٚم٘مٓمقه٤م، وأُمر ُمٚمٙم٤م ُمـ اعمالئٙم٦م ي٘م٤مل ًمف

 ٦م مل يًٛمع أهؾ اًمًمء سمٛمثٚمٝم٤م .ظمٓمٌ

صمؿ ٟم٤مدى )شمٕم٤ممم(: ي٤م ُمالئٙمتل وؾمٙم٤من ضمٜمتل سم٤مريمقا قمغم ٟمٙم٤مح وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م حمٛمد وقمكم 

 سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وم٢مِن زوضم٧م أطم٥م اًمٜم٤ًمء إزم ُمـ أطم٥م اًمرضم٤مل إزم سمٕمد حمٛمد.

ي٤م قمكم أسمنم أسمنم، وم٢مِن ىمد زوضمتؽ سم٤مسمٜمتل وم٤مـمٛم٦م قمغم ُم٤م زوضمؽ اًمرمحـ  : صمؿ ىم٤مل

 . (6)شومدوٟمؽ أهٚمؽ  ،، وىمد روٞم٧م هل٤م وًمؽ ُم٤م ريض اهلل ًمٙممُمـ ومقق قمرؿمف

وٓ َيٗمك أن صقرة ًمٗمظ احلدي٨م هل سمح٥ًم ُمتٜمٝم٤م ذم دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م ًمٚمٓمؼمي، وهق 

 :َيتٚمػ ذم اجلٛمٚم٦م قمـ صقرة اعمتـ ذم رواي٦م اًمّمدوق ذم أُم٤مزم ومتت٤مز هذه اًمرواي٦م

                                                      

 .654، إُم٤مزم ،  اًمِمٞمخ اًمّمدوق   87دٓئؾ آُم٤مُم٦م، حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي اًمِمٞمٕمل (1) 
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 :ازتباط ايداْٞ بايعايٞ اْفعاٍ ايعسش َٚا دْٚ٘ بصٚادٗا

فم٤مهر اًمرواي٦م واًمرواي٤مت اعمت٘مدُم٦م سمقوقح أن اًمٕمرش وُم٤م دوٟمف ُمـ اجلٜم٦م إسمدي٦م  :أوًٓ 

واًمًٌع ؾمموات واًمًٌع أرولم ويمؾ ُمـ يًٙمـ شمٚمؽ اًمٕمقامل ىمد شم٠مصمر واٟمٗمٕمؾ اسمتٝم٤مضم٤م هبذا 

احلدث اًمذي ي٘مع ذم سمٞم٧م اًمٜمٌقة، مم٤م يدل سمقوقح قمغم آرشم٤ٌمط اًمروطمل هلذه اًمٕمقامل وأهٚمٝم٤م 

دوٟمف سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م، وهق ُمـ ارشم٤ٌمط اًمداِن سم٤مًمٕم٤مزم، وهذا ُم١مذ قمغم ُم٘م٤مم  ُمـ اًمٕمرش ومم

 شمٙمقيٜم٤م وديٜم٤م. ووم٤مـمٛم٦م وقمكم اًمقٓي٦م ًمٚمٜمٌل

 :تٛيٞ اهلل يصٚادُٗا يهْٛ٘ اقرتإ ْعِ ٚتدبري إهلٞ

أٓ إين أصفدـؿ أين ؿد زوجت »سمح٥ًم صقرة احلدي٨م ذم إُم٤مزم:  ىمقًمف ثاكقا:

 .(6)ش ضافب روا مـل، بعضفَم فٌعضؾاضؿة بـت ُّمؿد مـ ظع بـ أِب

وذم هذا اعم٘مٓمع دًٓم٦م سمقوقح قمغم أن وٓي٦م هذا اًمتزوي٩م ؾمقاء ُمـ ـمرف وم٤مـمٛم٦م أو  

وٓ ُمـ قمكم وٓ ُمـ وم٤مـمٛم٦م سمؾ ُمٜمف شمٕم٤ممم، وهذا اعمٗم٤مد  ُمـ ـمرف قمكم ًمٞمس سمتقًمٞم٦م ُمـ اًمٜمٌل

 ُمًتٗمٞمض ذم رواي٤مت شمزوجيٝمم.

طمدث آىمؽمان سمٞمٜمٝمم، وأٟمف ًمٞمس وقمٔمؿ   وىمد شم٘مدم أن هذا يٗمٞمد قمٔمؿ ؿم٠مهنم 

اىمؽمان أسمدان وٓ جمرد اىمؽمان أرواح سمؾ هق اىمؽمان ٟمٔمؿ وشمدسمػم إهلل ذم ُم٘م٤مم اًمقٓي٦م وؿم١موهن٤م، 

 ؿم١مون اًمقٓي٦م اإلهلٞم٦م ذم اًمٕمقامل اًمٕمٚمقي٦م سمٕمد ُمرشم٦ٌم اًمٜمٌل وأٟمف شمتِم٤مـمر وم٤مـمٛم٦م وقمكم

 وأهنم يتِم٤مـمران اعم٘م٤مُم٤مت اًمٜمٌقي٦م اصٓمٗم٤مءا وراصمٞم٤م.

ق ه ًمٖمز هذا اهلقل واخلٓم٥م ذم يمؾ قم٤ممل اعمٚمٙمقت طمتك ارشم٩م اردم٤مضم٤م ذم هذا وهذا ه 

                                                      

ُم٤مزم، اًمِمٞمخ اًمّمدوق (1)  ػم ومرات اًمٙمقذم،654ا ـ اسمراهٞمؿ اًمٙمقذم  ، شمًٗم  .415ومرات سم
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ـِ َيْؾتَِؼقَاِن آىمؽمان، وإًمٞمف اإلؿم٤مرة ذم ُم٤م ُمر ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َبقْـَُفََم َبْرَزٌخ ٓ  َمَرَج افٌَْْحَرْي

٤مـمٛم٦م هق وم٢من سمحر اًمٕمٚمؿ وهق سمحر قمكم هق سمحر اًمقٓي٦م، وسمحر اًمٜمٌقة وهق سمحر وم  َيٌِْغقَانِ 

سمحر اًمقراصم٦م آصٓمٗم٤مئٞم٦م هل٤م ُمـ أسمٞمٝم٤م، ومه٤م سمحران قمٔمٞممن ُمـ اعمٚمٙمقت ُمـ ؾمٜمخلم ُمتٕمدديـ 

وإًمت٘م٤مؤمه٤م ذم اًمت٠مصمػم واًمتدسمػم عم٤م دوهنم ُمـ ؿم١مون اًمٕمقامل يتٓمٚم٥م شمقازٟم٤م شمٙمقيٜمٞم٤م ذم هم٤مي٦م اًمٚمٓم٤موم٦م 

ريـ اىمؽمان ، وإًمت٘م٤مء اًمٌحواًمدىم٦م، وًمٞمس هذا اًمتقازن إٓ هبٞمٛمٜم٦م اعم٘م٤مم اًمٜمقري ًمٚمٜمٌل

 وشم٘م٤مرن.

: وروى ذم اعمٜم٤مىم٥م قمـ قمٌد اًمرزاق سم٤مؾمٜم٤مده إمم أم أيٛمـ ذم ظمؼم ـمقيؾ قمـ اًمٜمٌل

وظؼد جزئقؾ ومقؽائقؾ يف افًَمء كؽاح ظع وؾاضؿة، ؾؽان جزئقؾ ادتؽؾؿ ظـ ظع »

 .(6)شومقؽائقؾ افراد ظـل

جزئقؾ أن  إن اَّلل تعاػ أوحك إػ»وروى ذم اعمٜم٤مىم٥م أيْم٤م طمدي٨م ظم٤ٌمب سمـ إرت: 

 .(2)شزوج افـقر مـ افـقر

 وُمٗم٤مد ه٤مشملم اًمروايتلم سمقوقح:

 اًمٕمٛمدة ومٞمف اىمؽمان ٟمقرهيم.   : أن ـمٌ٘م٤مت اًمتزوي٩م سمٞمٜمٝممأوٓ

ؾمقاء، وأن  وقمغم وم٤مـمٛم٦م : هذا اًمتزوي٩م ضمرى سمتقًمٞم٦م ُمـ اهلل قمغم أُمػم اعم١مُمٜملمثاكقا

 اًمقزم هق اهلل شمٕم٤ممم.

ئٙم٦م، يمم أن ىمّقام اًمٕم٘مد يم٤مٟمقا هؿ اعمالئٙم٦م اعم٘مرسملم ويم٤من ىمّقام اًمزواج وؿمٝمقده ُمـ اعمال

                                                      

ـ ؿمٝمر آؿمقب (1)   .124/ 3ُمٜم٤مىم٥م آل ايب ـم٤مًم٥م، سم

 ٟمٗمس اعمّمدر.(2) 
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وؿمٝمقده ُمالئٙم٦م اًمًموات، مم٤م يٌلم أن آىمؽمان سمٞمٜمٝمم أصؾ سمٞمئتف ذم ـمٌ٘م٤مت اعمٚمٙمقت، 

 ومٙم٤مٟم٧م اعمالئٙم٦م ممـ هلؿ ارشم٤ٌمط هبذا اًم٘مران . 

 :املؤاخا٠ايٓكط١ ايجايج١: ايتصٜٚر ٚ

 -حقث أهي ِب إفقف  -مشاؾفة  وؿد أمرين اَّلل خيزين» :ًمٕمكم ىم٤مل رؾمقل اهلل

خقؽ وأزوجؽ بػاضؿة بـتل شقدة كًاء افعادغ يف إرض بعد أن زوجؽ اَّلل يف اأمرين أن أو

 .(6)شافًَمء

 :وسمٞم٤من اًمرواي٦م ذم ٟم٘م٤مط 

  :ايرتاتب١ٝ بني ايجالث١

، سمف وومّرع قمغم ذًمؽ شمزوي٩م وم٤مـمٛم٦م وسملم اًمٜمٌل : ردف اعم١ماظم٤مة سملم قمكمأوٓ

سمٕمد يمقن اًمتزوي٩م ُمٜمٓمقي ذم ُم٤مهٞمتف اًمٙمٗمقئٞم٦م واًمٙمٗم٤مءة  ل قمٔمؿ ؿم٤من وم٤مـمٛم٦موهذا مم٤م يٕمٓم

 وآىمؽمان. 

وهل داًم٦م قمغم مم٤م يدل قمغم اعمِم٤مريم٦م واًمؽمشم٥م سملم اًمثالصم٦م طمٞم٨م سمدأ أوٓ سم٤معمقاظم٤مة 

ل اعمِم٤مريم٦م سملم أُمػم اعم١مُمٜملم صؾ ورشم٦ٌم أُمػم اعم١مُمٜملم اًمٜمٌل ُمع يمقن واًمٌٜم  هق ٕا

واؿمؽماك،  واًمتزوي٩م ٟمحق ُم٘م٤مرٟم٦م ، اعم١ماظم٤مة سمٞمٜمٝمم شمزوي٩م قمكم سمٗم٤مـمٛم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، صمؿ ومّرع قمغم

ذم طملم اًمٙمٗمقئٞم٦م  قمٜمف وطمٞم٨م يم٤من ومرع اعم١ماظم٤مة يم٤من ومٞمف إؿم٤مرة إمم شم٠مظمر رشم٦ٌم وم٤مـمٛم٦م

 واعمِم٤مريم٦م.

                                                      

 .64اهلداي٦م اًمٙمؼمى، احلًلم سمـ محدان اخلّمٞمٌل (1) 
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 :قسإ نفؤ١ٜ يف عامل املًهٛت

رض أي أٟمف اىمؽما ثاكقا: ىمؽمان ىمد سمدأ ذم اًمًمء ىمٌؾ يمقٟمف ذم ٕا ن ويمٗمقئٞم٦م ذم صمؿ إن هذا ٓا

قم٤ممل اعمٚمٙمقت واًمٜمقر وُمـ صمؿ أردف ذًمؽ ذم سمٕمض اًمروي٤مت: ان اهلل شمٕم٤ممم أوطمك إمم ضمؼمئٞمؾ: 

إهاومٞمؾ،  زوج اًمٜمقر ُمـ اًمٜمقر، ويم٤من اًمقزم اهلل، واخلٓمٞم٥م ضمؼمئٞمؾ، واعمٜم٤مدي ُمٞمٙم٤مئٞمؾ، واًمداقمل

 . (6)(اًمِمٝمقد ُمالئٙم٦م اًمًموات وإرولمواًمٜم٤مصمر قمزرائٞمؾ، و

وم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد، إن اهلل ي٠مُمرك أن شمزوج وم٤مـمٛم٦م  ل ضمؼمائٞمؾ قمغم اًمٜمٌلٟمزوذم اًمرواي٦م: )

 . (2)ُمـ قمكم(

ضم٤مًمس إذ دظمؾ  اٟمف ىم٤مل: سمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل  وذم ذح إظم٤ٌمر قمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر

قمٚمٞمف ُمٚمؽ ًمف أرسمٕم٦م وقمنمون وضمٝم٤م، وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل: طمٌٞمٌل ضمؼمئٞمؾ مل أرك ذم ُمثؾ هذه 

ٞمؾ أٟم٤م حمٛمقد سمٕمثٜمل اهلل شمٕم٤ممم أن أزوج اًمٜمقر ُمـ اًمٜمقر ىم٤مل ُمـ اًمّمقرة وم٘م٤مل اعمٚمؽ ًم٧ًم سمجؼمئ

 . (4)وُمـ؟ ىم٤مل: وم٤مـمٛم٦م ُمـ قمكم(

وروى ذم يمِمػ اًمٖمٛم٦م ىم٤مل اخلقارزُمل وأٟم٠ٌمِن أسمق اًمٕمال احل٤مومظ اهلٛمداِن يرومٕمف إمم 

ذم سمٞم٧م أم ؾمٚمٛم٦م إذ هٌط قمٚمٞمف ُمٚمؽ ًمف قمنمون  ىم٤مل: سمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل احلًلم سمـ قمكم

اًمػ ًم٤ًمن يًٌح اهلل وي٘مدؾمف سمٚمٖم٦م ٓ شمِمٌف إظمرى، راطمتف أوؾمع ُمـ  رأؾم٤م، ذم يمؾ رأس

وم٘م٤مل: ي٤م ضمؼمئٞمؾ مل شم٠مشمٜمل ذم  أٟمف ضمؼمئٞمؾ ؾمٌع ؾمموات وؾمٌع أرولم، ومح٥ًم اًمٜمٌل

ُمثؾ هذه اًمّمقرة ىمط؟ ىم٤مل: ُم٤م أٟم٤م ضمؼمئٞمؾ، أٟم٤م سص٤مئٞمؾ سمٕمثٜمل اهلل إًمٞمؽ ًمتزوج اًمٜمقر ُمـ 

                                                      

 .124/ 3ُمٜم٤مىم٥م آل ايب ـم٤مًم٥م، سمـ ؿمٝمر آؿمقب (1) 

 .28/  3ذح آظم٤ٌمر، اًم٘م٤ميض اًمٜمٕممن اعمٖمريب (2) 

 .93، دٓئؾ آُم٤مُم٦م، حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي )اًمِمٞمٕمل(، اًمٓمؼمي 146ٞم٤ًمسمقري روو٦م اًمقاقمٔملم، اًمٗمت٤مل اًمٜم(3) 
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ومزوج  ،اسمٜمتؽ وم٤مـمٛم٦م ُمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م :لىم٤م ؟ـْ ـ ُمَ ُمِ  ـْ : ُمَ اًمٜمقر، وم٘م٤مل اًمٜمٌل

 .(6)وم٤مـمٛم٦م ُمـ قمكم سمِمٝم٤مدة ضمؼمئٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ وسص٤مئٞمؾ...( اًمٜمٌل

  :ْعري ايكسإ األمسا٥ٞ شٚادُٗا

إن اًمتزوي٩م سملم إسمدان وسملم اًمٜمٗمقس اًمٜم٤مزًم٦م أُمر ُمٕمٝمقد ُمٕمروف، وأُم٤م اًمتزوي٩م  ثافثا:

ي٘مؽمب ُمـ سمح٨م اًمِمٗم٤مقم٦م اًمذي هق اىمؽمان  سملم إٟمقار ومٝمق ؾمٜمخ وٟمٛمط ُمـ اًم٘مران واًمِمٗم٤مقم٦م

 ذم إؾممء اإلهلٞم٦م وحيت٤مج إمم ُمزيد سمح٨م وسمًط، يمم أووحٜم٤مه ذم سمح٨م ُمرج اًمٌحريـ.

 :ْٛز١ٜ ٚايٛصٞ املؤاخا٠ بني ايٓيب

اعم١ماظم٤مة يمِمػ ذًمؽ قمـ يمقن  وطمٞم٨م يم٤من اًمتزوي٩م ؾمموي٤م وٟمقراٟمٞم٤م وُمتٗمرقم٤م قمغم :رابعاً 

 اعم١ماظم٤مة ٟمقري٦م سمرشم٦ٌم أقمغم. 

 :ٓكط١ ايسابع١: سدٜح ايهطا٤اي

سمخدجي٦م ومْمال قمـ سم٘مٞم٦م  إن قمٔمٛم٦م هذا احلٗمؾ واًمتزوي٩م مل يرد ذم شمزوي٩م ؾمٞمد اًمرؾمؾ

أومْمؾ ُمٜمٝمم وؾمٞمدمه٤م، سمؾ إن ومْمؾ وقمٔمٛم٦م شمزوجيٝمم  ، ُمع يمقن اًمٜمٌلإٟمٌٞم٤مء

 .ُمٜمِم١مه٤م قمٔمٛم٦م اًمٜمٌل

تٙمقيـ هذه اًمٜمقاة ُمـ ومم هلذا آهتمم ذم اإلرادة واعمِمٞمئ٦م اإلهلٞم٦م هبذا اًمتزوي٩م، أي ًم 

 سمٞم٧م اًمٜمٌقة وإهة اًمٜمقري٦م .

٤مء وسمٞم٧م اًمٜمقر اًمذي هق   ٤مء أن ٟمقاة أصح٤مب سمٞم٧م اًمٙم وهذا قملم اعمٗم٤مد اًمقارد ذم طمدي٨م اًمٙم

                                                      

رسمكم  (1)  ـ ايب اًمٗمتح ٓا ٓئٛم٦م، قمكم سم  .361/  1يمِمػ اًمٖمٛم٦م ذم ُمٕمروم٦م ا
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صٓمٗم٤مء.  ُمٗم٤مد ؾمقرة اًمٜمقر أٟمف حمقر ًمقطمل ٓا

 :ايتآيف يف ايٛالٜات االصطفا١ٝ٥ ضس عع١ُ أٌٖ ايبٝت

٤م ذم ضم٤مٟم٥م قمٞمِمٝم٤م آضمتمقمل اًمدٟمٞمقي ومٝمذا اًمٌٞم٧م وهذه إهة ًمٞم٧ًم ىمدويتٝم

ذم شمٙمقيـ إهة ذم اعمٕمٞمِم٦م   ومح٥ًم يمٜمؼماس ًمألٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم وإوصٞم٤مء ُمـ ذريتٝمم

آضمتمقمٞم٦م اًمدٟمٞمقي٦م، سمؾ إقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ هق اًمتآًمػ واًمتقازن واًمتقاومؼ ذم اًمقٓي٤مت 

 ٤م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى. آصٓمٗم٤مئٞم٦م سمٕمْمٝم٤م ُمع اًمٌٕمض أظمر ُمع اظمتالومٝم٤م رشم٦ٌم ُمـ ضمٝم٦م وشمِم٤مريمٝم

 وم٢من هذا أقمٔمؿ ؿم٠مٟم٤م أي أهوي٦م وسمٞم٧م اًمقٓي٤مت آصٓمٗم٤مئٞم٦م. 

ذم ؿم١مون  وة ًمٚمٛمالئٙم٦م اعم٘مرسملم ذم اًمتٜمًٞمؼىمد وم٠مصح٤مب اًمٙم٤ًمء اخلٛم٦ًم

 اًمقٓي٤مت اعمٚمٙمقشمٞم٦م ذم اعم٘م٤مُم٤مت اخلٓمػمة ُمـ شمدسمػم إُمر اإلهلل.

اعمٌٞم٧م قمغم ومراش ًمٞمٚم٦م  وضمؾ سم٠مُمػم اعم١مُمٜملم قمكم وُمـ صمؿ ورد ُمـ ُم٤ٌمه٤مة اهلل قمز 

 . اًمٜمٌل

روى ذم اعمٜم٤مىم٥م قمـ يمثػميـ ُمـ اًمٕم٤مُم٦م ومج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مسمٜم٤م وُمـ يٜمتٛمل إًمٞمٜم٤م  

أوطمك  اهلل » : سم٠مؾم٤مٟمٞمدهؿ قمـ اسمـ قم٤ٌمس وأيب راومع وهٜمد سمـ أيب ه٤مًم٦م: أٟمف ىم٤مل رؾمقل اهلل

قمز وضمؾ إمم ضمؼمئٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ أِن آظمٞم٧م سمٞمٜمٙمم وضمٕمٚم٧م قمٛمر أطمديمم أـمقل ُمـ قمٛمر أظمر 

 أيٙمم ي١مصمر ص٤مطمٌف سم٤محلٞم٤مة؟

وم٤مظمت٤مر يمالمه٤م احلٞم٤مة وم٠موطمك اهلل قمز وضمؾ أومال يمٜمتم ُمثؾ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م صٚمقات 

اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م وقمٚمٞمف آظمٞم٧م سمٞمٜمف وسملم حمٛمد وم٤ٌمت قمغم ومراؿمف ومٗمديف سمٜمٗمًف وآصمره سم٤محلٞم٤مة اهٌٓم٤م إمم 
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وضمؼمئٞمؾ يٜم٤مدي  ٞمفإرض وم٤مطمٗمٔم٤مه ُمـ قمدوه، ومٙم٤من ضمؼمئٞمؾ قمٜمد رأؾمف وُمٞمٙم٤مئٞمؾ قمٜمد رضمٚم

ومـ افـاس »٤م اسمـ أيب ـم٤مًم٥م ي٤ٌمهل شمٕم٤ممم سمؽ اعمالئٙم٦م، وم٠مٟمزل اهلل قمز وضمؾ يسمخ سمخ ُمـ ُمثٚمؽ 

 .(6)شمـ يؼي كػًف ابتغاء مروات اَّلل واَّلل رؤوف بافعٌاد

وهذه سم٤مًمدىم٦م ًمٞم٧ًم ُم٤ٌمه٤مة اهلل قمغم صٕمٞمد اًمٌٕمد اًمِمخيص سملم أطمد إدُمٞملم واصمٜملم ُمـ 

ذم احل٘مٞم٘م٦م شمٕمٚمٞمؿ ُمـ اهلل وشمرسمٞم٦م ُمٜمف ًمٕمٔم٤مم اعمالئٙم٦م اعم٘مرسملم قمغم أن  اعمالئٙم٦م اعم٘مرسملم، سمؾ هق

ُم١ًموًمٞم٦م اًمتدسمػم ًمألُمر اإلهلل واًمتٜمًٞمؼ شمتٓمٚم٥م درضم٦م ُمـ شمٗم٤مِن اًمذات واًمتخٚمص ُمـ اًمذاشمٞم٦م 

واًمذوسم٤من ذم إُمر اإلهلل اًمدرضم٦م اًمٙمٌػمة يمل يٜمتٔمؿ اًمٗمٕمؾ اإلهلل ذم اًمتٜمزل ُمـ اًم٘مدس 

 ًم٦م.إقمغم إمم اًمٕمقامل اًمٜم٤مز

  :يف اَتشإ ايٛال١ٜ تدبري املال٥ه١  تفٛم عًٞ

سم٠مٟمف وم٤مق ذم اُمتح٤من شمدسمػم  وُمـ صمؿ ذم هذا احلدي٨م هٜم٠ّم ضمؼمئٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ قمٚمٞم٤م

ُمٕمٚمم وىمدوة جلؼمئٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ  اًمقٓي٦م يمال ُمـ ضمؼمئٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ، ومٙمٞمػ ٓ يٙمقن قمكم

 ذم شمدسمػم اًمقٓي٤مت اعمٚمٙمقشمٞم٦م وؿم١مون إُمر اإلهلل.

ٓي٦م سملم ؾمٞمد ومٕمٔمٛم٦م  ؼ اًمق صؾ هل شمٕم٤مفمؿ ًٟم ؾم٤مس وٕا سمٞم٧م أصح٤مب اًمٙم٤ًمء ذم ٕا

ٞم٤مء ٟم وصٞم٤مء ا ٤مء وؾمٞمد ٕا طمٞم٨م إن اهلل   وؾمٞمدي ؿم٤ٌمب أهؾ اجلٜم٦م وؾمٞمدة اًمٜم

يمقان ذم أقمغم قمٚمق قمقامل اعمٚمٙمقت وٟمزوٓ إمم ؾم٤مسمع  ٓي٤مت اإلهلٞم٦م ذم اًمٕمقامل وٕا ضمٕمٚمٝمؿ ؾم٤مدات اًمق

ُمر اإلهلل وهمروم٦م اًمتحٙمؿ ذم ُم٘م٤مُم٤مت أرولم، ومٝمل سمٛمث٤مسم٦م اهلٞمئ٦م احل ٤ميمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ذم دوًم٦م اًمِم٠من وٕا

صٗمٞم٤مء واًمّمدي٘ملم. ٞم٤مء واعمرؾمٚملم وٕا ٓي٤مت ًمٚمٛمالئٙم٦م اعم٘مرسملم ومحٚم٦م اًمٕمرش وًمألٌٟم  اًمق

                                                      

ـ ؿمٝمر آؿمقب (1)   .339/ 1ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م، سم
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١ِّ ــري ايٛالٜــرباع يف تدبــْ  أٌٖ ايبٝت  ِيُه

   :بكات املًوــٛت ٚطــكات املًهــطب 

اًم٤ٌمًمٖم٦م هم٤ميتٝم٤م وٓؾمٞمم وأن هذه اإلًمٗم٦م مل  اًمٙم٤ًمء ومٝمذه اإلًمٗم٦م سملم أريم٤من أصح٤مب

شم٘متٍم قمغم اعمٚمٙمقت إقمغم سمؾ هل سم٤مًمٖم٦م هم٤ميتٝم٤م أيْم٤م ذم قم٤ممل اعمٚمؽ إدٟمك اًمذي هق ُمث٤مر 

اًمتزاطمؿ واًمتْم٤مد واًمتٜم٤مىمض قمغم أؿمد ُم٤م يٛمٙمـ، ومٞمٙمقن ذًمؽ اًمٌٞم٧م وأصح٤مسمف ٟمؼماؾم٤م قمٔمٞمم 

اعمٚمٙمقت وـمٌ٘م٤مت اعمٚمؽ، ومْمال قمـ احلٞم٤مة  وىمدوة ذم اإلدارة واًمتدسمػم واًمقٓي٦م ًمٙمؾ ـمٌ٘م٤مت

اإلضمتمقمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٌنم ذم ٟمٔم٤مم اإلدارة وومْمال قمـ ٟمٔم٤مم إهة اعمٕمٞمِمٞم٦م اًمتل هل ًمٌٜم٦م 

 اعمجتٛمع.

وم٤مٕصؾ ذم قمٔمٛم٦م اجلٚمقس حت٧م اًمٙم٤ًمء ُمـ أصح٤مب اًمٙم٤ًمء وشمٙمقيٜمٝمؿ يمٞمٜمقٟم٦م اًمٌٞم٧م 

قم٤ممل إرواح إُمري٦م أو ًمٚمٛمالئٙم٦م  اًمٜمٌقي أؾم٤مؾمف أن وٓيتٝمؿ ٟمٔم٤مم ًمٚمقٓي٤مت اإلهلٞم٦م ؾمقاء ذم

، وأن ٟمٔمؿ اًمقٓي٦م ذم ُم٤م سملم اعم٘مرسملم أو ًمألٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم وإوصٞم٤مء واعمّمٓمٗملم

 أُم٤من ُمـ ومرىم٦م وشمزاطمؿ أصح٤مب اًمقٓي٤مت اإلهلٞم٦م ذم اعمٚمٙمقت واعمٚمؽ. أصح٤مب اًمٙم٤ًمء

ٚاملًو  :اختضاّ أصشاب ايٛالٜات اإلهل١ٝ يف املًهٛت 

ويم٤من أطمدمه٤م ٟمٌل ُمـ أوزم اًمٕمزم وأظمر  ُمقؾمك واخلي أٓ شمرى ُم٤م ضمرى سملم

ومٚمؿ يّمؼم أطمدمه٤م قمغم أظمر، وم٘م٤مل اخلي  ،ُمـ أقم٤مفمؿ إوًمٞم٤مء ذم زُمرة اًمٕمٚممء سم٠مُمر اهلل

تَطِقَع َمِعل َصْزاً : عمقؾمك يمراراً  ًْ ـْ َت ْ َأُؿْؾ َفَؽ إِكََّؽ َف قمغم  ومٚمؿ يّمؼم ُمقؾمك (6)َؿاَل َأمَل

ومٚمؿ  (2)َؿاَل َهَذا ؾَِراُق َبقْـِل َوَبقْـَِؽ  يّمؼم قمغم ُمقؾمك ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: اخلي يمم أن اخلي مل

                                                      

 .75ؾمقرة اًمٙمٝمػ: أي٦م (1) 

 .78ؾمقرة اًمٙمٝمػ: أي٦م (2) 
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يرشميض ُمّم٤مطم٦ٌم ُمقؾمك ومل يّم٤مسمر اخلي قمغم قمدم ُمّم٤مسمرة ُمقؾمك وومقق يمؾ ذي صؼم 

 صٌقر. 

قَْػ وىمد سملم أن اًمّمؼم ذم اإلدارة واًمقٓي٦م ُمٜمِم١مه٤م اًمٕمٚمؿ يمم ذم ىمقل اخلي:  ـَ َو

 ْ  . (6)حُتِْط بِِف ُخْزاً  َتْصِزُ َظَذ َما مَل

مم٤م يدًمؾ قمغم أن صؼم إوًمٞم٤مء ذم اإلدارة واًمتدسمػم ًمألُمر اإلهلل وًمٞمد أو ُمت٠مصمر سمدرضم٦م 

اًمٕمٚمؿ ًمذًمؽ اًمقزم وذًمؽ اًمّمٗمل، ومٙمٚمم اشمًع قمٚمٛمف وشمٜمّقع وشمٌّحر وشمراُمك ظمؼما يمٚمم ازداد 

 ًمتدسمػم ًمٚمِم٠من وآُمر اإلهلل .حتٛمٚمف ويمٗم٤مءشمف ذم اًمقٓي٦م وا

إمم ُمٜمتٝمك اًمٖم٤مي٦م وٓ ي٘مقل أطمدمه٤م  ن اإلًمٗم٦م اًمتل سملم أصح٤مب اًمٙم٤ًمءوُمـ صمؿ وم٢م

، شإكؽ فـ تًتطقع معل صزا»يمم ٓ ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض  شهذا ؾراق بقـل وبقـؽ»ًممظمر 

يمم أهنؿ ٓ َيتّمؿ سمٕمْمٝمؿ ُمع اًمٌٕمض يمم هق طم٤مل ُمـ هؿ ذم اعمأل إقمغم، يمم أٟمف ٓ ي٘مقل 

ـَ ُأمَّ  أطمدهؿ ًممظمر: اُدوا َيْؼتُُؾقَكـِل َؾال ُتْشِؿْت ِِب إَْظَداَء  َؿاَل اْب ـَ إِنَّ افَْؼْقَم اْشتَْضَعُػقيِن َو

َعْؾـِل َمَع افَْؼْقِم افظَّادِِغَ   .(4)َؿاَل َيٌْـَُممَّ ٓ َتْلُخْذ بِؾِْحَقتِل َوٓ بَِرْأِد   وٓ: (2)َوٓ َُتْ

ا ٞمٓم٤من مم٤م يم٤مٟم٤م ومٞمف وًمٞمس هذا اًمٌٞم٧م ٟمٔمػم سمٞم٧م آدم وطمقاء طمٞم٨م أظمرضمٝمم اًمِم َؾَدَّٓمُهَ

ـُال  اهللرهمؿ أهن٤م صٗمٞم٦م وآدم صٗمقة  (3)بُِغُرورٍ  ـََّة َو ـْ َأْكَت َوَزْوُجَؽ اجْلَ َوُؿْؾـَا َيا آَدُم اْشُؽ

                                                      

 .68ؾمقرة اًمٙمٝمػ: أي٦م (1) 

 .150ؾمقرة إقمراف: أي٦م (2) 

 .94ؾمقرة ـمف: أي٦م (3) 

 .22ؾمقرة إقمراف: أي٦م (4) 
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ـْ  َجَرَة َؾتَُؽقَكا ِم َجَرَة َوٓ َتْؼَرَبا َهِذِه افشَّ  (6) افظَّادِِغَ  ِمـَْفا َرَؽدًا َحقُْث ِصئْتََُم َوٓ َتْؼَرَبا َهِذِه افشَّ

اَكا ؾِقفِ ـََّؾلََزف ـَ َّا  قْطَاُن َظـَْفا َؾلَْخَرَجُفََم مِم  .(2)ُفََم افشَّ

طمتك اوٓمر إسمراهٞمؿ إمم  وٓ ٟمٔمػم اًمذي ضمرى سملم ه٤مضمر وؾم٤مرى وإسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ

يَّتِل بَِقاٍد َؽْرِ ِذي َزْرٍع ُم٤م ىم٤مًمف شمٕم٤ممم:  ـْ ُذره مِ َربَّـَا إيِنه َأْشَؽـُت ِم وإن يم٤من  (4)ِظـَْد َبقْتَِؽ ادَُْحرَّ

 ذًمؽ ُمِمتٛمال قمغم طمٙمٛم٦م إهلٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم شمدسمػم اهلل شمٕم٤ممم.

حت٧م وـم٠مت ساُم٦م اًم٘م٤مٟمقن وحت٧م ُمٔمٚم٦م  وًمٞم٧ًم اإلًمٗم٦م سملم أصح٤مب اًمٙم٤ًمء

َؿاَل إيِنه  :يمم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  اًمتِم٤مرط واًمتٕم٤مىمد واًمتٕم٤موض يم٤مًمذي سملم ُمقؾمك وؿمٕمٞم٥م

ـْ ِظـِْدَك ُأِريُد َأْن أُك ؽَِحَؽ إِْحَدى اْبـَتَلَّ َهاَتْغِ َظَذ َأْن َتلُْجَريِن َثََمكِقََة ِحَجٍج َؾنِْن َأمْتَْؿَت َظْؼًا َؾِؿ

غَ  احِلِ ـْ افصَّ سمؾ إن اإلًمٗم٦م سمٞمٜمٝمؿ ُمٕمرومٞم٦م  (3)َوَما ُأِريُد َأْن َأُصؼَّ َظَؾْقَؽ َشتَِجُديِن إِْن َصاَء اَّلُل ِم

 ٌؾ أن شمٙمقن ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ذم ُم٤مدة اًمٌدن. وٟمقري٦م وروطمٞم٦م وظمٚم٘مٞم٦م ىم

 ‘وٓ اًمتٜمًٞمؼ ومٞمم سمٞمٜمٝمؿ ومٞمف وىمٗم٦م شمرّوي وومؽمة شمدسمر يم٤مًمذي ضمرى سملم إسمراهٞمؿ وإؾممقمٞمؾ

ْعَل َؿاَل َيا ُبـَلَّ إيِنه َأَرى يِف ادَْـَاِم أيَنه َأْذَبُحَؽ َؾاكظُْر َماَذا َتَرى َؿاَل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ًَّ َيا َأَبِت  َؾَؾَمَّ َبَؾَغ َمَعُف اف

ـَ  ابِِري ـْ افصَّ  .(5)اْؾَعْؾ َما ُتْمَمُر َشتَِجُديِن إِْن َصاَء اَّللَُّ ِم

واحل٤مصؾ أٟمف رهمؿ قمٔمؿ ُم٘م٤مم وٓي٤مهتؿ مل يقضم٥م ذًمؽ متحقر يمؾ ذات ُمٜمٝمؿ طمقل 

                                                      

 .35ؾمقرة اًمٌ٘مرة: أي٦م (1) 

 .36ؾمقرة اًمٌ٘مرة: أي٦م (2) 

 .37ؾمقرة إسمراهٞمؿ: أي٦م (3) 

 .27ؾمقرة اًم٘مّمص: أي٦م (4) 

 .102ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت: أي٦م (5) 
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ٟمٗمًف ُمع أن ـمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمن سمؾ يمؾ خمٚمقق أٟمف يٓمٖمك أن رآه اؾمتٖمٜمك، وم٤مٟمٔمر إمم ُمٜمِم٠م 

ٌهُح بَِحْؿِدَك آقمؽماض ًمدى اعمالئٙم٦م:  ًَ ـُ ُك َماَء َوَكْح ِػُؽ افده ًْ ُد ؾِقَفا َوَي
ًِ ـْ ُيْػ َعُؾ ؾِقَفا َم َؿافُقا َأَُتْ

ُس فََؽ   .(6)َوُكَؼده

ومقصٗمقا أٟمٗمًٝمؿ سم٤مًمتًٌٞمح واًمت٘مديس اًمذي أوضم٥م يمقٟمف ُمدقم٤مة ًمإلقمؽماض قمغم ضمٕمؾ 

 اهلل . 

عمٜمثقر: أن ُمٚمؽ ، وم٘مد أظمرج ذم اًمدر اوٟمٔمػمه ورد ذم ىمٌض روح إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ

ًمٞم٘مٌض روطمف وم٘م٤مل إسمراهٞمؿ ي٤م ُمٚمؽ اعمقت هؾ رأي٧م ظمٚمٞمال ي٘مٌض  اعمقت ضم٤مء إمم إسمراهٞمؿ

 .(2)روح ظمٚمٞمٚمف ومٕمرج ُمٚمؽ اعمقت إمم رسمف وم٘م٤مل ىمؾ ًمف هؾ رأي٧م ظمٚمٞمال يٙمره ًم٘م٤مء ظمٚمٞمٚمف(

ورد أٟمف إذا ٟمٗمخ ذم اًمّمقر ي٠مُمر اهلل سم٘مٌض روح ُمٚمؽ اعمقت، ومٞم٘مقل:)إهلل  وٟمٔمػمه ُم٤م

وع  ،ارطمؿ قمٌدك ُمٚمؽ اعمقت وم٢مٟمف وٕمٞمػ، ومٞم٘مقل اهلل قمز وضمؾ ًمف: ي٤م ُمٚمؽ اعمقتوؾمٞمدي 

يٛمٞمٜمؽ حت٧م ظمدك إيٛمـ سملم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر وُم٧م.. ومٞمْمٓمجع ُمٚمؽ اعمقت قمغم يٛمٞمٜمف ويْمع 

يده اًمٞمٛمٜمك حت٧م ظمده إيٛمـ، ويده اًمِممل قمغم وضمٝمف ويٍمخ سظم٦م ومٚمق أن أهؾ 

 .(4) اًمًموات وإرض أطمٞم٤مء عم٤مشمقا ًمِمدة سظمتف(

وُمٚمؽ اعمقت ويمذا ضمؼمئٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ  ومٜمالطمظ ذم ىمٌض روح إسمراهٞمؿ

شمؽمائك هلؿ ُمٙم٤مٟم٦م أٟمٗمًٝمؿ ذم ُم٘م٤مُم٤مت اًمقٓي٦م ومال يٜمٓمٚمؼ ُمٜمٝمؿ اًمتًٚمٞمؿ اًمذي  واهاومٞمؾ

أول ُم٤م أظمذ  قمٜمد ىمٌض أرواطمٝمؿ سمٞمٜمم ٟمرى أن ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء ًمدى أصح٤مب اًمٙم٤ًمء

                                                      

 .30ؾمقرة اًمٌ٘مرة: أي٦م (1) 

ٞمقـمل اًمدر اعم(2)   .1/117ٜمثقر ، اًم

ح٤مر ، اعمجٚمز (3)   .258/ 57اًٌم
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طمٞم٨م  ٓهمتٞم٤مل، ويمذًمؽ ذم ؾمٞمد إوصٞم٤مءاهلل قمٚمٞمف أن يٙم٤مسمد ـمقل طمٞم٤مشمف ـمٕمؿ ُمقت وا

افًالم ظذ مـ ظجب مـ محالتف يف احلروب مالئؽة شٌع »ورد ذم ُمّم٤ٌمح اًمزائر: 

 .  (6)ششَموات

 .(2)شوؿد ظجٌت مـ صزك مالئؽة افًَمء» وٟمٔمػم ُم٤م ورد ذم ؿم٠من ؾمٞمد اًمِمٝمداء

يـافؽ  ظزيز ظع أن حتقط بؽ دوين افٌؾقى، وٓ» وٟمٔمػم ُم٤م ذم ؿم٠من ص٤مطم٥م اًمٕمٍم

 . (4)شمـل وجقج وٓ صؽقى ... ظزيز ظع أن جيري ظؾقؽ دوَّنؿ ما جرى

 . (3)شذو افغقٌة افؼيد افطريد»: اهلل وروى اًمٓمقد قمـ أيب سمّمػم قمـ أيب قمٌد

وصػ ص٤مطم٥م إُمر: اًمنميد اًمٓمريد اًمٗمريد  وروى اًمٜمٕممِن ذم اًمٖمٞم٦ٌم قمـ اًم٤ٌمىمر

 .(5)اًمقطمٞمد(

اًمتل أقمٓمٞم٧م هلؿ سم٠مقمغم مم٤م ًمدى اعمالئٙم٦م وإٟمٌٞم٤مء  ومرهمؿ قمٔمٛم٦م ؿم١مون ُم٘م٤مُم٤مت اًمقٓي٦م

ٓ يًٌؼفؿ ثـاء ادالئؽة يف اإلخالص »: إٓ أهنؿ يمم ورد ذم زي٤مرهتؿ واعمرؾمٚملم

واخلشقع وٓ يضادـؿ ذو ابتفال وخضقع أكك وفؽؿ افؼؾقب افتل تقّػ اَّلل رياوتفا باخلقف 

 . (1)شوافرجاء.. افػسة

                                                      

ح٤مر، اعمجٚمز(1)   .97/302اًٌم

 .504اعمزار، اعمِمٝمدي /(2) 

 .581ٟمٗمس اعمّمدر (3) 

٦م، اًمِمٞمخ اًمٓمقد (4)   .163اًمٖمٌٞم

ـ ايب زيٜم٥م اًمٜمٕممِن (5)  ٦م، اسم  .184اًمٖمٌٞم

ـ ضمٕمٗمر اعمِمٝمدي (6)   .293اعمزار، حمٛمد سم
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قٓي٦م درضم٦م يمؼماء اًمّمدي٘ملم وأُمراء اًمّم٤محللم وىم٤مدة وُمـ صمؿ سمٚمٖمقا ذم ُم٘م٤مُم٤مت اًم

اعمحًٜملم وأٟمقار اًمٕم٤مروملم وؿمٛمقس إشم٘مٞم٤مء وسمدور اخلٚمٗم٤مء ودقم٤مئؿ إظمٞم٤مر ...وريمـ 

 إوًمٞم٤مء.

ٚايتصٜٚر  :ايٓكط١ اخلاَط١: ايٛالد٠ يف ايهعب١ 

ـْ ُوفَِد يِف افَؽْعٌَةِ »:  ورد ذم زي٤مرة أُمػم اعم١مُمٜملم الُم َظَؾقَؽ يا َم ًَّ َمء  اف ًَّ َج يِف اف َوُزوه

اِء َوـاَن ُصُفقُدها اداَلئَِؽُة إْصِػقاء ًَـّ قهَدةِ اف ًَ  .(6)شبِ

وٓ َيٗمك أن أدٟمك ُم٤م يٗمٞمده اجلٛمع سملم اًمقٓدة ذم اًمٙمٕم٦ٌم واًمتزوي٩م ذم اًمًمء هق يمقن 

يمٚمٝم٤م إهلٞم٦م وحت٧م وٓي٦م اهلل، ومم هق واىمع حت٧م اظمتٞم٤مره أو ًمٞمس سمقاىمع شمدسمػمه  ؿم١مون قمكم

 قٓي٦م اهلل، مم٤م يِمػم إمم أٟمف وضمقد إهلل حمض. سم

  

                                                      

ـ ضمٕمٗمر(1)  ـ ـم٤مووس 207اعمِمٝمدي  اعمزار، حمٛمد سم ٞمد سم ىم٤ٌمل، اًم  .131/  3، ٓا



 

 

 

 

 املكالة الجَّالجة عصز: ىشبة فاطنة عليَا الشالو

 لعلي عليُ الشالو

  وتؼدمف ظذ اوٓده فػاضؿة ػميتف* ـ

  فؾقن ادشسك يف دائرة احلجج ٓ يـايف افتػاوؾ* ا

   تتؾق دائرة احلًـغ افتًعةائرة * د

  ظذ أوٓدها قاهد تؼدم مؼام افزهراء* ص

   ظع أم ؾاضؿة هّيَم أؿرب فؾـٌل* أ

ـْ صمؿ ا ٟمّمؾ إمم اعم٘مّمقد سمٜمحق  ٟمٌدأ اًمنموع ذِم َهِذِه اعم٘م٤مًم٦م سمذيمر ىمقاقمد وأصقل، َوُِم

 ؾمٚمس.

 :ٚتكدَ٘ ع٢ً اٚالدٙ يفاط١ُ نفؤٜت٘

 َرؾُمُقل سَمْٕمدَ  ًمقطمدمه٤م ومٞمٝم٤م حيّٚم٘م٤من ودائرة ُمِمؽميم٦م ظمّمقصٞم٤مت  ًمٕمكم ووم٤مـمٛم٦م 

  .اهلل

 .قمٚمًم ظم٤مص٤ًم وشمٙم٤مومئ٤م َُمَع قمٚمؿ أُمػم اعم١ُْمُِمٜملِم َوىَمْد َُمر ا ذِم اعم٘م٤مًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م أن ا هل٤م

file:///H:/مقامات%20فاطمة%20الجزء%20الثالث%20أم%20المقامات).docx%23_Toc418780914
file:///H:/مقامات%20فاطمة%20الجزء%20الثالث%20أم%20المقامات).docx%23_Toc418780915
file:///H:/مقامات%20فاطمة%20الجزء%20الثالث%20أم%20المقامات).docx%23_Toc418780916
file:///H:/مقامات%20فاطمة%20الجزء%20الثالث%20أم%20المقامات).docx%23_Toc418780917
file:///H:/مقامات%20فاطمة%20الجزء%20الثالث%20أم%20المقامات).docx%23_Toc418780918
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 ومٜمص اًمٗمري٘ملم، رواي٦م ذِم  ىمقل َرؾُمُقل اهلل ويٌلم سمقوقح اًمدائرة اخل٤مّص٦م هبم

، ًمٗم٤مـمٛم٦م ىم٤مل: ًمقٓ أن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ظمٚمؼ أُمػم اعم١مُمٜملم ًمٙم٤مذم قمـ أيب قمٌد اهللا ذم ُم٤م

 .(6)ُم٤م يم٤من هل٤م يمٗمق قمغم فمٝمر إرض ُمـ آدم وُمـ دوٟمف(

طمدي٨م ىم٤مل: )هٌط قمكم ضمؼمئٞمؾ وم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد  ذم ’وذم اًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م قمـ رؾمقل اهلل

إن اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل: ًمق مل أظمٚمؼ قمٚمٞم٤م، مل يٙمـ ًمٗم٤مـمٛم٦م سمٜمتؽ يمٗمق قمغم وضمف إرض، ُمـ آدم 

 . (2)وُمـ دوٟمف(

ـْ وسمتٚمؽ اخلّمقصٞم٤مت اعمِمؽميم٦م يت٘مدُم٤م ن ذِم اًمٗمْمؾ واًمٗمْمٞمٚم٦م قَمغَم ؾم٤مئر إئٛم٦م ُِم

 .أوٓدهؿ

ـْ اإلُم٤مم اًمرو٤م ... إٟمم ؿمٞمٕمتف ) :ومم٤م يِمٝمد هلذا إصؾ ُم٤م ذم شمٗمًػم اًمٕمًٙمري قَم

احلًـ واحلًلم وأسمق ذر وؾمٚممن واعم٘مداد وقممر و حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمذيـ مل َي٤مًمٗمقا ؿمٞمئ٤م ُمـ 

 .(4)(ومل يريمٌقا ؿمٞمئ٤م ُمـ ومٜمقن زواضمره ،أواُمره

٤م  . ًَمفُ  سمٙمٗمقيـ  وَمَٚمٞمَْس مُهَ

٤مدِق واًمٙم٤مفمؿ ٤مىمر َواًمّم ا ٕئٛم٦م يم٤مًم ة ُِمـ ا ٤من قِمد ا ٟمٔمػم ُم٤م رواه ذم اًمروو٦م  َوىَمْد َوَرَد قَمغَم ًم

ٓيتل فععقمـ اًمّم٤مدق ٕن وٓيتل فعع بـ  ،أحب إػ مـ وٓدِت مـف بـ أِب ضافب : )و

 .(3)ووٓدِت مـف ؾضؾ( ،أِب ضافب ؾرض

                                                      

ـ ؾمٚمٞممن احلكم 43/إُم٤مزم، اًمِمٞمخ اًمٓمقد: 1/461اًمٙم٤مذم، اًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل: (1)  ـ سم  .240/اعمحتي، طمً

ٓئٛم٦م، احلر اًمٕم٤مُمكم (2)   .408/ 1اًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م ذم أصقل ا

 .313شمٗمًػم آُم٤مم اًمٕمًٙمري (3) 

 .103لم، ؿم٤مذان سمـ ضمؼمئٞمؾ اًم٘مٛمل اًمروو٦م ذم ومْم٤مئؾ اُمػم اعم١مُمٜم(4) 
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ـْ اًمٜم٦ًٌم اًمٌدٟمٞم٦م  أّي أن ا  اًمٜم٥ًم اعمٕمٜمقي واًمتٌٕمٞم٦ّم اًمروطمٞم٦ّم واعمِم٤ميمٚم٦م اًمديٜمٞم٦ّم ظمػم ُِم

 اًمتقاًمدي٦م.

ُؿ ًمٞمًقا سمٙمٗم١م. وسم٤مًمت٤مزم وَمَٝمَذه ؿمٝم٤مدة ُمٜمٝمؿ  أهن ا

ـْ ىَم٤مَل أن ا قمٚمٞم٤مً   ـْ سمٕمده وَمَٚمْؿ يًتٓمٞمٕمقا سمٚمقغ ٟمحق  َوىَمْد أص٤مب ُِم ىَمْد أشمٕم٥م أوٓده ُِم

ـْ قم٤ٌمدة ٓ شمقصػ وُم٘م٤مم ٓ ُيدرك وضمٝمد وضمٝم٤مد قم٤ٌمدشمف وُم٘م٤مُمف اخل٤مص َُمَع ُم٤م يم٤مٟم قا قَمَٚمٞمِْف ُِم

 ٓ جُي٤مرى.

ـْ صمؿ ا وَمَٚمْؿ يقصػ أطمد سم٠مٟمف يمٗم١م ًمٕمكم  .إ ٓا وم٤مـمٛم٦م َوُِم

 :ايًٕٛ املػرتى يف دا٥س٠ احلذر ال ٜٓايف ايتفاعٌ

ـْ احلج٩م سمٙمقهنؿ ذِم دائرة واطمدة يٕمٜمل أن ا هلؿ ًمقٟم٤ًم ُمِمؽميم٤مً    إن احلٙمؿ قَمغَم جمٛمققم٦م ُِم

ـْ اعم٘م٤مُم٤مت ىَمْد اؿمؽميمقا ذِم سمٚمقهمف، ًمٙم ـا َهَذا ٓ يٕمٜمل  ـْ اعم٘م٤مُم٤مت، أو أىمؾ إن ا صمٛم٦م طمدًا أدٟمك ُِم ُِم

ن ا آؿمؽماك  ِٕ وٓ يٜم٤مذم أْن حيٙمؿ قَمَٚمٞمِْٝمؿ سم٤مًمتٗم٤موؾ واًمتمُيز َُمَع اؿمؽمايمٝمؿ ذِم اًمٚمقن اًمقاطمد، 

 غم.ُمّمٌّف احلّد إدٟمك واًمتٗم٤موؾ ُمّمٌّف اخلّمقصٞم٤مت سمٚمح٤مظ احلّد إقم

ـْ اًمٗمْمؾ يِمؽمك ومٞمٝم٤م احلًٜم٤من  ويت٘م٤مرسم٤من  َوقَمغَم َهَذا إؾم٤مس وَمُٝمٜم٤َمك دائرة ُِم

ـْ  ومٞمٝم٤م ويتميزان ـْ   اعمٕمّمقُملم ؾم٤مئر قَم  قَمغَم   احلًـ اُمتٞم٤مز يٜم٤مذم ٓ َوُهقَ  سمٕمدهؿ، ُِم

 ذِم سَمْٕمض اخلّمقصٞم٤مت.   احلًلم

 : تتًٛ دا٥س٠ احلطٓني دا٥س٠ ايتطع١

 إئٛم٦م ًمُِٙمؾِّ  ضم٤مُمٕم٦م صم٤مًمث٦م دائرة واًمتٙم٤مُمؾ اًمٙممل ذم وشمتٚمق دائرة احلًٜملم 



 أم مكامات فاطمة الزهراء                                                                                                                     111

ـْ  اًمثمٟمٞم٦م  قمدم َُمعَ  واطمدة دائرة ذِم  ًمقن ومٚمٝمؿ ،اًمٕمًٙمري اإلُم٤مم إمم احلًلم سمـ قمكم ُِم

 سَمْٕمض اخلّمقصٞم٤مت. ذِم  اسمٜمف قَمغَم  أب يُمّؾ  شم٘مدم ُمٜم٤موم٤مة

ـْ اًمٗمْمؾ يًٌؼ سمٛمقضمٌٝم٤م اإلُم٤مم احلج٦م  آسم٤مءه اًمثمٟمٞم٦م  َوىَمْد أومرد أهؾ اًمتح٘مٞمؼ دائرة ُِم

 .‘ويتٚمق سمٛمقضمٌٝم٤م دائرة احلًٜملم

ٛاٖد تكدّ َكاّ ايصٖسا٤  : ع٢ً أٚالدٖا  غ

ح ؾمٌؼ اًمزهراء   مجٞمٕم٤مً.  ذِم اعم٘م٤مم قَمغَم ُم٘م٤مم أوٓده٤م صمٛم٦م ؿمقاهد شمقوِّ

َم أْن هل٤م اـّمالقم٤م قَمغَم ُمٚمؽ إئٛم٦م ذِم  َوُمـ َهِذِه اًمِمقاهد ُم٤م َُمر ا ذِم ُمّمحٗمٝم٤م، إْذ شَمَ٘مد ا

ـْ ظمٓمقرة ظم٤مّص٦م ذِم أدوا ر اإلُم٤مُم٦م اإلهلٞم٦م، إْذ ًمق شمرمجٜم٤م َهَذا اًمٕمٚمؿ سمٚمٖم٦م قمٍمي٦م ًمتٌلم ا ُم٤م هل٤م ُِم

اعم٘م٤مم سمٞمن وؾمٝمقًم٦م، وم٢مّٟمف ًمق طمٌل ؿمخص ُمـ رئ٤مؾم٦م اًمدوًم٦م سم٤مـمالقمف قَمغَم أؾممء اًمقزراء 

ـْ اًمِم١مون وَم٠مّي رء يٕم ٜمل واعمدراء وُمٚمٗم٤مهتؿ وُمدة ُمٚمٙمٝمؿ وشمراشمٌٞمتٝمؿ وُم٤م جيري قَمَٚمٞمِْٝمؿ ُِم

 َذًمَِؽ؟

ـْ ُهَق دوهنؿ ذم   َوَهْؾ يٛمٙمـ أْن شمٗمتح ؾمجالت اخلّمقصٞم٤مت اخل٤مّص٦م سم٤مًمقزراء ًمِـَٛم

 اعم٘م٤مم واًمتٛمثٞمؾ ذِم اًمدوًم٦م؟

ـْ يٕمٓمك وحُيٌك َذًمَِؽ اًمٕمٚمؿ يتٛمتع سمّمٗم٦م اعمراىم٥م واعمنمف  أٓ ي١مذ َذًمَِؽ قَمغَم أن ا ُِم

 واعمٝمٞمٛمـ! 

ـْ  طمد قمنم َوَهْؾ يّمح أْن يتّمّقر أطمد ذِم طمؼ أّي واطمد ُِم ئٛم٦م ٕا أْن يٗمتح سم٤مب  ٕا

١مال واحل٤ًمب ًمٞمُ٘مدم شم٘مريرا أو ُم٤م يِم٤مهبف ومٞمم َيص أدوار إُم٤مُم٦م أُمػم اعم١ُْمُِمٜملِم ًُّ وًمق قمغم ٟمحق  اًم
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 احل٤ًمب اًمّمقري؟

يا ـب أِب  »: ذِم ىمقهل٤م ومٞمم َيص أُمػم اعم١مُمٜملم ًمٙمـ هذا سمٜمحق ُم٤م صدر ُمـ وم٤مـمٛم٦م  

حجرة افظـغ، كؼضت ؿادمة إجدل ؾخاكؽ ريش وؿعدت  ،ضافب، اصتؿؾت صؿؾة اجلـغ

 .(6)شإظزل

قَمغَم ُمٕمٜمك احل٤ًمب اًمّمقري وُم١ًمًمٞم٤مهت٤م ذِم  وًمٞمٙمـ واوح٤م أن ا محؾ ُم٤م َوَرَد قمٜمٝم٤م

، سَمْؾ ُهَق رىم٤مسم٦م وطم٤ًمب ؿمٙمكم إلومٝم٤مم اعمراىم٦ٌم ًَمٞمَْس ُهَق سمٛمٕمٜمك اؾمتٜم٘م٤مص أُمػم اعم١ُْمُِمٜملِم

ـْ احلرُم٤مت واعم١ًموًمٞم٤مت.مَلْ يٗمّرط ذِم ر أظمريـ سم٠من ا قمٚمٞم٤مً   ء ُِم

أْن ختٓمق ظمٓمقة أو شمٚمٗمظ ىمقًٓ ٓ ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًَمُف سم٤محلقادث وُم٘م٤مم  وطم٤مؿم٤م ًمٚمّمدي٘م٦م 

 اإلُم٤مُم٦م اإلهلٞم٦م.

ـْ يمقٟمف ُمٜم٤مؾم٤ٌم ًمٚمِم٠من وظمٓمقرة اعم٘م٤مم أشم٧م  ـْ صمؿ ا وٕضمؾ جم٤مراة قمت٤مهب٤م واإلومّم٤مح قَم َوُِم

وتف يقُم٤م قمغم اًمٜمٝمقض طمر هيٕم٤م، وم٘مد روى أن وم٤مـمٛم٦م اؾمتج٤مسم٦م أُمػم اعم١ُْمُِمٜملِم

واًمقصمقب ومًٛمع صقت اعم١مذن )اؿمٝمد أن حمٛمدا رؾمقل اهلل( وم٘م٤مل هل٤م أينك زوال هذا اًمٜمداء 

 .(2)ُمـ إرض ىم٤مًم٧م ٓ ىم٤مل وم٢مٟمف ُم٤م أىمقل ًمؽ(

ـْ صمؿ ا شمٌلم أن ا اـّمالع وم٤مـمٛم٦م ـْ أدّل اإلدًم٦م قَمغَم  َوُِم قَمغَم ُمٚمٗم٤مت اإلُم٤مُم٦م اإلهلٞم٦م ُِم

ـْ أوٓده٤مذات صٚم٦م طمٞم٦ّم وُمقىمٕمٞمّ  يمقهن٤م  .٦م شمٕمٚمق إئٛم٦م ُِم

ويزيد َذًمَِؽ ووقطم٤ًم ُم٤م يًٛمك سم٤مًمٙمت٤مب اًمذي يٗمتحف يُمّؾ إُم٤مم ًمٜمٗمًف ًمٙمٜمّف ٓ يٗمتح 

                                                      

طمتج٤مج، اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد (1)   .145/ 1ٓا

ـ ايب احلديد (2)  الهم٦م، اسم  .113/  11ذح هن٩م اًٌم
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ـْ أهار قم٤ممل اًمٖمٞم٥م، وُم٤م  يمت٤مب إُم٤مم آظمر ذِم طملم أن ا يمت٥م إئٛم٦م شمٕمٓمك ًمٚمزهراء سمم ومٞمٝم٤م ُِم

 أقمّده اهلل ًمٚمٌنم ذِم يُمّؾ اعمحّٓم٤مت واعمالطمؿ اًمٖمٞمٌٞم٦م.

ُّٜٗا أ  :فاط١ُ أّ عًٞ قسب يًٓيبأ

ـْ شمرسّمع قمكم ووم٤مـمٛم٦م ـْ اًمٙممٓت واًمٗمْم٤مئؾ  سَمْٕمَد يُمّؾ ُم٤م اصمٌتٜم٤مه ُِم قَمغَم قمرش ُمِمؽمك ُِم

ـْ ُمٞمزة أطمدمه٤م قَمغَم أظمر  وشم٘مدُمٝمم قَمغَم أوٓدمه٤م اعمٕمّمقُملم يّمؾ اعم٘م٤مم ًمٚم١ًمال قَم

ـْ اًمدرضم٤مت اعمُت٘م٤مرسم٦م، وَمَٝمْؾ ُم٘م٤مم وم٤مـمٛم٦م ـْ ُم٘م٤مم قمكم ُِمٜمُْف؟أىمرب عم سمرهمؿ ُم٤م هلم ُِم  ٘م٤مم أسمٞمٝم٤م ُِم

ـْ أىمرب اعمُ٘مرسملم ًمٚمرؾمقل  أيب اسمـ قمكم ومم٤م أووحف اًمُ٘مرآن اًمٙمريؿ سمِمٙمؾ ضمكم أن ا ُِم

ـْ  قمؼّم  سَمْؾ  ،ـم٤مًم٥م ؾُمقل ٟمٗمس سمٛمٜمزًم٦م ضمٕمٚمف سم٠من ا  اًم٘مرب ؿمدة قَم  ذِم  اعم٤ٌمهٚم٦م آي٦م ذِم  يَمَم  اًمر ا

ُؽؿْ َؾُؼْؾ َتَعافَْقا َكْدُع َأْبـَاَءكَ : شَمَٕم٤ممَم  ىمقًمف ًَ ـَا َوَأْكُػ ًَ ْؿ َوَأْكُػ ـُ اَء ًَ
اَءَكا َوكِ ًَ

ْؿ َوكِ ـُ  .  (6)ا َوَأْبـَاَء

ََم َوفِقُُّؽْؿ اَّللَُّ ودل ا قَمغَم اعمٜمزًم٦م اًم٘مري٦ٌم اعمٕمٜمقي٦م سمٞمٜمٝمم ذِم آي٦م اًمقٓي٦م َوُهَق ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم:  إِكَّ

الةَ  ـَ ُيِؼقُؿقَن افصَّ ـَ آَمـُقا افَِّذي اَة َوُهْؿ َراـُِعقنَ  َوَرُشقفُُف َوافَِّذي ـَ  .(2)َوُيْمُتقَن افزَّ

سَمٞمْٜمََم ذِم آي٤مت ُأظمرى يمآي٦م اعمقدة وآي٦م اًمٗملء اًم اتِل ِهَل آي٦م وٓي٦م سملم ا اًمُ٘مرآن أن ا أىمرب 

 .وم٤مـمٛم٦م اعمُ٘مرسملم ُمـ رؾمقل اهلل

 وَمَٝمْؾ ُهٜم٤َمك شمداومع سملم آي٤مت اًمُ٘مرآن؟  

ـْ وجقابف:   ظمالل اًم٘مقل سمٙمٗم١مي٦م وم٤مـمٛم٦م ًمٕمكم إن ا اجلٛمع سملم شمٚمؽ أي٤مت يٙمقن ُِم

مَ  ذِم  ُمٜم٤موم٤مة أّي  سمال واطمدا ًمقٟم٤م ويمقهنم  ًمٗم٤مـمٛم٦م قمكم ويمٗم١مي٦م  سَمْٕمض ذِم  قَمَٚمٞمَْٝم٤م قمكم شَمَ٘مد ا

                                                      

ٔي٦م (1)   .61ؾمقرة آل قمٛمران: ا

ٔي٦م (2)   .55ؾمقرة اعم٤مئدة: ا
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 .اخلّمقصٞم٤مت

 اًمدرضم٤مت ذِم  ووم٤مـمٛم٦م ًمٕمكم وذم اًمُ٘مرآن ؿم٤مهد أن ا اًمقٓي٦م سَمْٕمَد اهلل ورؾمقًمف 

ـْ  ومْمالً  ُملماعمٕمّمق اًمتًٕم٦م وىمٌؾ واحلًلم احلًـ ىمٌؾ إومم  ؾم٤مئر قَم

َة يِف : شَمَٕم٤ممَم  ىمقًمف َوِهَل  اعمقدة آي٦م ومٗمل ،إٟمٌٞم٤مء ُؿْؾ ٓ َأْشلَفُُؽْؿ َظَؾقِْف َأْجرًا إَِّٓ ادََْقدَّ

يـ ُمقدة اًم٘مرسمك، وأىمرب اًم٘مرسمك ِهَل  (6)افُْؼْرَبك سمٞم٤من ُم٤م ىمٚمٜم٤مه، إْذ ِهَل داًّم٦م قَمغَم أن ا أؾم٤مس اًمدِّ

 .وم٤مـمٛم٦م

ـْ ا سمُد ا ُِم ـي ىَمْد َو ، واًمدِّ ًمتدىمٞمؼ أن ا ُمقدة اًم٘مرسمك مَلْ دمٕمؾ أؾم٤مؾم٤ًم ًمٚمنميٕم٦م، سَمْؾ أؾم٤مس ًمٚمدـي

ٞم٤مء ٌٟٕم ٞم٤مءسمٕم٨م سمف مجٞمع ا ٟم ٓي٦م اهلل وسمٓم٤مقم٦م ظم٤مشمؿ ٕا ٞملم يديٜمقن إمم اهلل سمق ٤مئر اًمٌٜم  ، وم

ٞم٤مء ظم٤مشمؿ ىمرسمك وسمٓم٤مقم٦م ٟم  .ا

ٓ يرضمع إمم  شظؾقف»ٛمػم ذِم يمٚمٛم٦م وم٤مًمْم ُؿْؾ ٓ َأْشلَُفُؽْؿ َظَؾقْفِ أّي أن ا ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم:  

ِّل  يـ أو إمم ضمٝمقد اًْمٜم ٌا يـ، شمٌٚمٞمغ ذِم  اًمنميٕم٦م، سَمْؾ يرضمع إمم اًمدِّ  إمم راضمع وَمُٝمقَ  وسم٤مًمت٤مزم اًمدِّ

يـ، يـ اًمدِّ اطمد سملم إٟمٌٞم٤مء ذِم ٟمٔم٤مُمف وُمٜمٔمقُمتف، وإْن يَم٤مَن ومٞمف شمٗم٤موؾ ذِم و ُمٕمٚمقم ُهقَ  يَمَم  واًمدِّ

ـْ ذيٕم٦م إمم أظمرى.  اًمٕمٛمؼ ُِم

د سملم إٟمٌٞم٤مء  يـ اعمقطم ا ـْ صمؿ ا وَم٢من ا اًمدِّ ُمرشّم٥م ذِم اًمُ٘مرآن قَمغَم درضم٤مت واًمرشم٦ٌم  َوُِم

إومم ُِمٜمُْف هلل سمال أن يٙم٤مومئف أطمد، واًمرشم٦ٌم إومم ومٞمف سمح٥ًم دائرة اعمخٚمقىملم وذم اًمٕم٤ٌمد 

 .اعم٘مرسملم اعمٙمرُملم ُهَق ؾَمٞمِّد إٟمٌٞم٤مء وسمٕمده ىمرسم٤مه

ـْ صالطمٞم٤مت ووٓي٤مت  يُمّؾ ُم٤م ًمألئٛم٦م ٗم٤مـمٛم٦موظمالص٦م اعمٓمٚم٥م أٟم اُف صم٧ٌم ًم ُِم

                                                      

ٔي٦م  (1)   .23ؾمقرة اًمِمقرى: ا
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 .وطمجٞم٦م واصٓمٗم٤مء وًمزوم ـم٤مقم٦م، وزادت قَمَٚمٞمِْٝمؿ ذِم أن ا رشمٌتٝم٤م شمتٚمق أُمػم اعم١ُْمُِمٜملِم

إٟم ام أوشمقا اًمٜمٌقة سم٢مىمرارهؿ سم٤مًمقٓي٦م ًمًٞمِّد  وذم سمٞم٤مٟم٤مت وؿمقاهد يمثػمة أن ا إٟمٌٞم٤مء

ـْ  سمٞمتف ٕهؾ واًمقٓي٦م ’إٟمٌٞم٤مء  احلًـ صمؿ ا  وم٤مـمٛم٦م صمؿ ا  اعم١ُْمُِمٜملِم أُمػم قَ َوهُ  أوهلؿ ُِم

 وىمد ُمّر ذًمؽ. ،ذريتف ُمـ واًمتًٕم٦م واحلًلم

ن ا  وٓ يتقّهؿ أطمد أن ا اإلىمرار هبؿ خمّمقص سمٌٕمث٦م ؾَمٞمِّد إٟمٌٞم٤مء   قم٘مٞمدة، َذًمَِؽ  ِٕ

يـ ُمٜمٔمقُمتف صم٤مسمت٦م سمٕم٨م هب٤م آدم وٟمقح ـْ ٟمٌل إمم ٟمٌل، واًمدِّ  واًمٕم٘مٞمدة ٓ ٟمًخ وٓ شمٌّدل ومٞمٝم٤م ُِم

 .وإسمراهٞمؿ وُمقؾمك وقمٞمًك وؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء

ـْ هٞمٛمٜم٦م قَمغَم قمٚمؿ ُمقؾمك  َوقَمغَم  شاإلكجقؾ»َوقَمغَم قمٚمؿ قمٞمًك  شافتقراة»وُم٤م ًمٚم٘مرآن ُِم

 ، وسم٤مًمت٤مزم ومٚمٗم٤مـمٛم٦ماعمٓمّٝمريـ سمٞمتف وٕهؾ صم٤مسم٧م ًمٚمٜمٌلش افصحػ»قمٚمؿ إسمراهٞمؿ 

 .ٞم٤مءَوِهَل ُُمٝمٞمٛمٜم٦م قَمغَم قمٚمقم إٟمٌ هٞمٛمٜم٦م قَمغَم أوٓده٤م اعمٕمّمقُملم
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 :َا١َ ايطٝاض١ٝ يفاط١ُثبٛت َا ٚزا٤ اإل

ُمـ  سم٠مدًم٦م ىُمرآٟمٞم٦م حمٙمٛم٦م وأدًم٦م روائٞم٦م ُمتٞمٜم٦م يُمّؾ ُم٤م صم٧ٌم ًمألئٛم٦م ًم٘مد صم٧ٌم ًمٗم٤مـمٛم٦م

ـْ اعمٜم٤مص٥م  ُم٘م٤مُم٤مت قمدا اإلُم٤مُم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وُم٤ٌمذة ُأُُمقر اًمرضم٤مل، وُم٤م ذِم ُمٕمٜمك َذًمَِؽ ُِم

 اًمتٜمٗمٞمذي٦م.

ـْ ُم٘م٤مُم٤مت ظمٓمػمة يمٛم٘م٤مم وٓ ٤م ُم٤م وراء اإلُم٤مُم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ُِم ي٦م إُمر اعمِم٤مر إًمٞمف ذِم وأُم ا

ـَ آَمـُقا َأضِقُعقا اَّللَ ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم:  َا افَِّذي ُشقَل َوُأْويِل إَْمِر ِمـُْؽؿْ َيا َأهيُّ وَمِٝمَل صم٤مسمت٦م  (6) َوَأضِقُعقا افرَّ

ٜم٦َم اًمٜمٌقي٦م واعمٕم٤مدٓت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمرصٞمٜم٦م  سمح٥ًم يُمّؾ ُمٕم٤مدٓت اًمُ٘مرآن وُمٕم٤مدٓت اًم ًا

ًمٞمؾ ُم٘مّدم قَمغَم صمٌقشمف ًمٚمحًٜملم، سَمْؾ صمٌقت ُمًمٚمّمدي٘م٦م  ٘م٤مم وٓي٦م إُمر هل٤م سمح٥ًم اًمد ا

 .اًمتًٕم٦م وإئٛم٦م

ـْ أووح اًمِمقاهد قَمغَم َذًمَِؽ ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم:  ـْ َأْهِؾ افُْؼَرى َوُِم َما َأَؾاَء اَّللَُ َظَذ َرُشقفِِف ِم

ُشقِل َوفِِذي افُْؼْرَبك ل اًمُ٘مرسمك ،(2)...َؾؾِؾَِّف َوفِؾرَّ  .ِهَل وم٤مـمٛم٦م إْذ أن ا أو ا

 :ٚزاث١ َٔ فاط١ُ ٚال١ٜ أَس األ١ُ٥

٤م شمقّرث أوٓده٤م اعمٕمّمقُملم ـْ ىم٤مرسمتٝم٤م اًم٘مري٦ٌم أهن ا ُم٘م٤مم وٓي٦م  ومم٤م يًتٗم٤مد ه٤مُهٜم٤َم ُِم

ـْ يمقهن٤م وًمٞم٦م أُمر سمح٥ًم اًم٘م٤مقمدة اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمٌّده٦م وم٢مهّن٤م زي٤مدة قَمغَم َذًمَِؽ  إُمر، ومٗمْماًل قَم

ـْ ـمٌ٘م٤مت ودرضم٤مت ًمٌ٘مٞم٦م اعمٕمّمقُملمشمتقؾّمط ذِم شمقري٨م َذًمَِؽ اعم٘م٤مم سم  .م ًَمُف ُِم

ـْ اًمقهؿ أْن يٕمت٘مد سم٤مٟمحّم٤مر وٓي٦م إُمر ذِم اًمٌُٕمد اًمًٞم٤مد واًم٘مٞم٤مدة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ومٞمُٗمن ا  َوُِم

                                                      

ٔي٦م (1)   .59ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ا

ٔي٦م  (2)   .6ؾمقرة احلنم: ا
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ـَ آَمـُقا َأضِقُعقا اَّللَىمقًمف شَمَٕم٤ممَم:  َا افَِّذي ُشقَل َوُأْويِل إَْمِر ِمـُْؽؿْ َيا َأهيُّ ٤م  قَمغَم  (6) َوَأضِقُعقا افرَّ أهن ا

، سَمْؾ اًمّمحٞمح أن ا احل٤ميمٛمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م سمٕمد ٟم٤مزل ٟم٤مزًم٦م ذِم سمٞم٤من احل٤ميمٛمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمألئٛم٦م

ـْ وٓي٦م إُمر، َوإ ٓا وَم٢من ا عم٘م٤مم وٓي٦م إُمر أصؾ وسُمٕمد ُمتجّذر َوُهَق وٓي٦م إُمر  سمٛمراشم٥م ُِم

ـْ   َذًمَِؽ إصؾ.  اعمٚمٙمقيت إقمغم، وُم٤م احل٤ميمٛمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذِم إْرض إ ٓا فمؾ وفمالل ُِم

ـْ َوىَمْد سملم ا اًمُ٘مرآن اًمٙمريؿ طم٘مٞم٘م٦م إُمر ذِم ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم  َذفَِؽ َأْوَحقْـَا إِفَقَْؽ ُروحًا ِم ـَ َو

 .(2)َأْمِرَكا

ُوح يٛمًف اعمٓمٝمرون، وسملم ا ُمّمداق اعمٓمٝمريـ ذِم  وأومّمح ذِم ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م أن ا َذًمَِؽ اًمرُّ

، ومٞمث٧ٌم هل٤م ُم٘م٤مم وٓي٦م إُمر ٦م وأطمدهؿ وم٤مـمٛم٦مؾمقرة إطمزاب، َوُهْؿ أهؾ اًمٌٞم٧م اخلٛمً

ـْ اخلٓم٠م اٟم٤ًٌمق  سمذًمؽ اعمٕمٜمك إصؾ اًمذي شمتٗمرع قَمَٚمٞمِْف وٓي٦م إُمر ذِم قم٤ممل إْرض، إْذ ُِم

ؿ اًمٕمقامل إمم ظمٚم٘مٞم٦م وأُمري٦م، وقم٤ممل إُمر ُهَق قم٤ممل  ـْ إُمر طَمْٞم٨ُم إن ا اًمُ٘مرآن ىم ًا اعمٕمٜمك إريض ُِم

ـْ َؾقَُؽقنُ  إِكَََّم اإلسمداع، وقم٤ممل  ـُ ـِ ، وقم٤ممل (4)َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َصقًْئا َأْن َيُؼقَل فَُف  لَفُقَكَؽ َظ ًْ َوَي

َّٓ َؿؾِقاًل  ـَ افِْعْؾِؿ إِ ـْ َأْمِر َرِبه َوَما ُأوتِقتُْؿ ِم وُح ِم وِح ُؿِؾ افرُّ ل وإصؾ ًم٘مقًمٜم٤م (3)افرُّ ، وم٤معمٕمٜمك إو ا

٤م شمكم إن ا وم٤مـمٛم٦م   قم٤ممل إُمر.وًمٞم٦ّم إُمر أهن ا

 :املًهٛت١ٝ يف ايػؤٕٚ اخلطري٠  إْعهاع ٚال١ٜ فاط١ُ

ـْ وٓي٦م أُمري٦م ُمٚمٙمقشمٞم٦م قَمغَم قم٤ممل اخلٚمؼ وقم٤ممل  ـْ صدى وُم٘م٤مسمؾ ُم٤م هل٤م ُِم وًمق ؾم٠مل ؾم٤مئؾ قَم

                                                      

ٔي٦م ؾم(1)   .59قرة اًمٜم٤ًمء: ا

ٔي٦م (2)   .52ؾمقرة اًمِمقرى: ا

ٔي٦م (3)   .82ؾمقرة يس: ا

ٔي٦م (4)   .85ؾمقرة اإلهاء: ا
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 إْرض؟ 

ْٟمٞم٤َم، إْذ أن ا  ـْ ُم٘م٤مم أُمري قَمغَم دوره٤م ذِم قم٤ممل اًمدُّ ومٚمق ىمٞمؾ: َهْؾ اٟمٕمٙمس ُم٤م شمثٌتقٟمف هل٤م ُِم

ـْ ؾمٕم٦م اعم٘م٤مم إُمري؟ إدوار  إروٞم٦م يمٞمٗم٤ًم وُم٤ًمطم٦م ُمٜمٕمٙم٦ًم قَم

وىمٌؾ اإلضم٤مسم٦م حيًـ أْن ٟمِمػم إمم اؿمت٤ٌمه اًمٌٕمض ذِم وزن اعم٘م٤مُم٤مت إُمري٦م ًمٚمحج٩م سمم 

ْ ُيِمٝمد هلؿ اطمتٙم٤مك ُم٤ٌمذ سمٕم٤ممل  ْٟمٞم٤َم سمٜمحق فم٤مهر وواوح، ومٚمق مَل يٜمٕمٙمس قمٜمٝم٤م هلؿ ذِم قم٤ممل اًمدُّ

ـْ ُم٘م٤مم ذِم قم٤ممل إُمر!! اخلٚمؼ وإرض ًمٙم٤من َذًمَِؽ ذريٕم٦م إلٟم  ٙم٤مر ُم٤م هلؿ ُِم

أّي أٟم اُف َُمَع اًم٘مقل سميورة اٟمٕمٙم٤مس ُم٤م ُهٜم٤َمك قَمغَم ُم٤م ُهٜم٤َم إ ٓا أن ا آؿمت٤ٌمه ُهَق ذِم ووقح 

 آٟمٕمٙم٤مس اًمذي ُهَق اعمٝمؿ ًمدى اعمِمتٌف.

ـْ صمؿ ا ومٜمحـ ٟم٘مقل سميورة يمقن اًمزهراء ْٟمٞم٤َم اٟمٕمٙم٤مؾم٤ًم قم َوُِم ّم هل٤م وًمٞم٦ّم ًمألُمر ذِم قم٤ممل اًمدُّ

ـْ وٓي٦م ًمألُمر ذِم قم٤ممل إُمر ًمٙمٜم اُف ًَمٞمَْس سمٜمحق ُم٤م ٕوٓده٤م طمرومٞم٤ًم خلّمقصٞم٦م إٟمثك  ُِم

 ومٞمٝم٤م.

وسمٛم٘م٤مم  وًمٜميب ُمث٤مًٓ إليْم٤مح اعمٓمٚم٥م َوُهَق أن ا اًمُ٘مرآن يٚمزُمٜم٤م سم٤مٓقمت٘م٤مد سمجرائٞمؾ

ِريؿٍ أُملم اهلل قَمغَم وطمٞمف ذِم ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم:  ـَ ُف فََؼْقُل َرُشقٍل  ٍة ِظـَْد ِذي افَْعْرِش  إِكَّ * ِذي ُؿقَّ

 ، واعم٘مّمقد سمف ضمؼمائٞمؾ ويّمٗمف اًمُ٘مرآن سمذي ىمقة َوأٟم اُف ُمٙملم ًمذي اًمٕمرش.(6)َمؽِغٍ 

ذِم ٟم٘مؾ اًمقطمل َوإ ٓا شمتالؿمك  ويؽمشم٥م قَمغَم َذًمَِؽ رضورة اإليمن سم٠مُم٤مٟم٦م ضمؼمائٞمؾ

 اًمٕم٘مٞمدة سم٤مًم٘مرآن.

ـْ اٟمٕمٙم٤مس ُم٘م٤مُم٤مت اًمز  ـْ ي٠ًمل قَم إُمري٦م قَمغَم وضمقده٤م اًمدٟمٞمقي  هراءوٓ ؿمؽ أن ا َُم

                                                      

ٔي٦م  (1)   .20،  19ؾمقرة اًمتٙمقير: ا
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 سمرهمؿ أٟم اُف ٓ يتٕم٤مـمك َُمَع اًمٌنم َوًَمٞمَْس ًَمُف مت٤مس ُم٤ٌمذ ُمٕمٝمؿ. ي١مُمـ سمحّجٞم٦م ضمؼمائٞمؾ

إُمري َوُهَق اًمقؾم٤مـم٦م سملم  ومٚمٜم٤م أْن ٟمت٤ًمءل ُهٜم٤َم أيْم٤ًم أيـ ُهَق اٟمٕمٙم٤مس ُم٘م٤مم ضمؼمائٞمؾ

 !!اًمٌنم طمريم٦م وذم إْرض ملقم٤م ذِم   اعم٘م٤مم اًمّم٤مقمد واعم٘م٤مم اًمٜم٤مزل ًمًٞمّد إٟمٌٞم٤مء

 وبعٌارة ُأخرى: 

 نسم٠م سم٤مٓقمت٘م٤مد إ ٓا  سم٤مًمرؾم٤مًم٦م  إٟم اُف ٓ شمًتتؿ ًمدى أّي ُمًٚمؿ اًمِمٝم٤مدة ًمرؾمقل اهلل

٤مس مت ًَمفُ  ًَمٞمَْس  وأٟمف سمنمي٤مً  ىم٤مئداً  وٓ إُم٤مُم٤مً  يمقٟمف قمدم يؼمر وٓ وطمٞمف، قَمغَم  اهلل أُملم ضمؼمائٞمؾ

ـْ ُم٘م٤مُم٤م  ت واضم٦ٌم آقمت٘م٤مد. سم٤مًمٌنم رومع أطمد اًمٞمد قمم ًَمُف ُِم

ُمـ  ومٕمدم يمقهن٤م إُم٤مُم٤ًم أو ىم٤مئدًا سمنمي٤ًم قَمغَم طمّد ُم٤م ًمألئٛم٦م وٟمٔمػم َذًمَِؽ ذِم وم٤مـمٛم٦م

 ىمٞم٤مدة شمٜمٗمٞمذي٦م ٓ يزقمزع آقمت٘م٤مد سمقٓيتٝم٤م إُمري٦م وُم٘م٤مُمٝم٤م إُمري.

َوىَمْد اٟمٕمٙمس ُم٤م صم٧ٌم هل٤م ُهٜم٤َمك قَمغَم وضمقده٤م إريض ومٙم٤مٟم٧م ُمٕمّٚمٛم٦م وُمٚمٝمٛم٦م خل٤مص٦م 

 وهذا أقمٔمؿ أصمرا ُمـ أن يٙمقن هل٤م ٟمِم٤مط ذِم شمٕمٚمٞمؿ قمٛمقم اًمٌنم. أوًمٞم٤مء اهلل،

 :األبعاد ايجابت١ َٔ ٚال١ٜ األَس يفاط١ُ

، وَم٢مٟم اُف ُم٘م٤مم ٓ يْم٤مهٞمف ُم٘م٤مم وٓي٦م وًمٜمخقض أيمثر ذِم أسمٕم٤مد وٓي٦م إُمر اًمث٤مسمت٦م ًمٚمزهراء

 .ووٓي٦م إُمر عمريؿ إُمر ًمألٟمٌٞم٤مء

ُمٗم٤مده٤م اًمٕم٘مؾ ًمق شمًّٚمح سمًالح اًمتدسمر ُم٘مروٟم٤ًم ودًمٞمٚمف آي٤مت ىمرآٟمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م ٓ َيٓم٠م  

 .سم٢مؿم٤مرات رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م

ؾمٚمٙم٧م ُمٜمٝم٤مضم٤ًم وأؾمٚمقسم٤ًم هَمػْم ُم٤م ُهَق ُمٕمٝمقد  وَم٢من ا شمٚمؽ أي٤مت اًمٜم٤مّص٦م قَمغَم ُم٘م٤مم وم٤مـمٛم٦م
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ـْ أؾمٚمقب ىمرآِن ذِم آي٤مت ُمريؿ وؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء ، وَم٢مٟم اُف ذِم ُمريؿ وؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء أصم٧ٌم هلؿ ُِم

٠مؾمٚمقب ُم٤ٌمذ وسم٤مًمتٜمّمٞمص قَمغَم إؾممء، هَمػْم أٟم اُف أصم٧ٌم ُم٘م٤مم وٓي٦م إُمر وهمػمه٤م اعم٘م٤مُم٤مت سم

ـْ اعم٘م٤مُم٤مت ًمٗم٤مـمٛم٦م ، ومِم٤مرك اهلل ذِم وٓي٦م وـمٝم٤مرة ذِم وٛمـ إصم٤ٌمهت٤م ٕهؾ اًمٌٞم٧م ُِم

ْ  ،واحلًلم واحلًـ ووم٤مـمٛم٦م وقمكم وؾم١مدد َرؾُمُقل اهلل ـْ  َومَل يِم٤مرك همػمهؿ ُِم

ـْ إٟمٌٞم٤مء ـْ اًمٜم٤ًمء اًمٓم٤مهرات.  اعمّمٓمٗملم ٓ ُِم  واعمرؾمٚملم وٓ ُِم

 ُم٤م يِم٤مهبٝم٤م وٓ جي٤مٟمًٝم٤م وٓ يِم٤ميمٚمٝم٤م ٓ وُمٕمٚمقم ؾمٚمٗم٤ًم أن ا ؾم٤مئر ُم٘م٤مُم٤مت ؾَمٞمِّد إٟمٌٞم٤مء

ـْ  واعمرؾمٚملم إٟمٌٞم٤مء ًمدى  .ُم٘م٤مُم٤مت ُِم

ـْ ُم٘م٤مُم٤مت يَمَم ذِم ىمقًمف  ًَمفُ  عم٤م سمٞم٤من ذِم  ُمع ؾمٞمّد إٟمٌٞم٤مء وم٢مذاك أهؾ اًمٌٞم٧م  ُِم

ْؿ َتْطِفراً إِكَّ شَمَٕم٤ممَم:  ـُ َر ْجَس َأْهَؾ افٌَْقِْت َوُيطَفه يقوح أن ا  (6) …ََم ُيِريُد اَّلُل فِقُْذِهَب َظـُْؽْؿ افره

 يٙمؼم ويٕمٔمؿ ُم٤م صم٧ٌم ًمٚمٜمٌٞملم. ُم٤م صم٧ٌم هلؿ

 ايدِّٜٔ:َأخٛذ يف   ضؤدد ٚطٗاز٠ ٚسذ١ٝ فاط١ُ

ـْ اعمٜم٤مداة سمًٞم٤مدة ُمريؿ طمجٞمتٝم٤م ووٓيتٝم٤م وـمٝم٤مرهت٤م و وإذا يَم٤مَن اًمُ٘مرآن ٓ يٗمت٠م ُِم

 أيمؼم وأقمٔمؿ. ومٛمٜم٤مداشمف سمًٞم٤مدة وـمٝم٤مرة وطمجٞم٦م ووٓي٦م وم٤مـمٛم٦م

ـْ إٟمٌٞم٤مء  ـْ اإلؿم٤مدة سمخّم٤مل وُم٘م٤مم واصٓمٗم٤مء وؾم١مدد أوزم اًمٕمزم ُِم وإذا ُم٤م ومت٠م قَم

 أيمؼم وأقمٔمؿ. وم٢مؿم٤مدشمف سم٤مصٓمٗم٤مء وؾم١مدد وم٤مـمٛم٦م

ـْ صمؿ ا إَذا يَم٤مَن ؾم١مدد َرؾُمُقل اهلل  ديـ اهلل وم١ًمدد وم٤مـمٛم٦م ٌٞم٤مء ُم١مظمقذا ذِم إٟم قَمغَم   َوُِم

 ذِم ديـ اهلل. ُم١مظمقذ قَمغَم ُمريؿ وطمقاء وؾم٤مرة وؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء

                                                      

ٔي٦م (1)   .33ؾمقرة إطمزاب: ا
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ْٟمٞم٤َم ذِم  هل٤م صم٤مسم٧م ؾم١مدده٤م أن ا  سمٞم٤من قَمغَم  َوًَمَ٘مْد طمرص َرؾُمُقل اهلل  وأظمرة، اًمدُّ

ْٟمٞم٤َم، وسم٘مقًمف:  (6)شؾاضؿة شقدة كًاء افعادغ»: ومٌ٘مقًمف ـْ ؾم١مدده٤م ذِم قم٤ممل اًمدُّ  ؾاضؿة»أومّمح قَم

 أصم٧ٌم ؾم١مدده٤م قَمغَم همػمه٤م ذِم قم٤ممل أظمرة.  (2)شَشقهد كًاء أهؾ اجلـة

وٓ يٜمحٍم ُمٕمٜمك اًم١ًمدد إظمروي ذِم اًمٗمْمٞمٚم٦م واًمتٗمْمٞمؾ، َوإٟم ام ُهَق سمم شُمٕمٓمك ذِم 

ـْ اهلل شَمَٕم٤ممَم ؾمقاء ىمٌؾ  ـْ صالطمٞم٤مت وطم٤ميمٛمٞم٦م وُم٘م٤مم شمدسمػم وؾمٚمٓم٦م إدارة سم٢مذن ُِم َذًمَِؽ اًمٕم٤ممل ُِم

ـْ ُمٜمٔمقُم٦م اإلدارة وُمٜمٔمقُم٦م اًمّمالطمٞم٤مت وُم٤م ؿم٤مسمف دار اجلَٜم٦ّم أو  ومٞمٝم٤م، إْذ ذِم اجلَٜم٦ّم ُمراشم٥م ُِم

ْٟمٞم٤َم.  َذًمَِؽ مم٤م ًَمٞمَْس ذِم دار اًمدُّ

وَمَٙمَم أن ا قم٤ممل اعمالئٙم٦م ومٞمف آُمر وُم٠مُمقر وؾَمٞمِّد وُمًقد وٟمٔم٤مم وشمراشمٌٞم٦م صالطمٞم٤مت، 

شمًٞم٥ّم أو ومقوقي٦م سَمْؾ حيٙمٛمٝم٤م  ومٙمذًمؽ احل٤مل ذِم قم٤ممل اجلَٜم٦ّم، ومٛمع يمقهن٤م دار ٟمٕمٞمؿ ٓ يتخٚمٚمٝم٤م أّي 

ٞمّد واعمًقد وٟمٔم٤مم اإلدارة واحل٤ميمٛمٞم٦م. ًِّ  ٟمٔم٤مم اإلُم٤مم واعم٠مُمقم َواًم

يـ َوًَمٞمَْس اًمنميٕم٦م ُمقضمقد ذِم يُمّؾ اًمٕمقامل أروٞم٦م أو  َوىَمْد َُمر ا ذِم وقاسمط اًمٌح٨م أن ا اًمدِّ

 سمرزظمٞم٦ّم.ؾمموي٦م ودٟمٞمقي٦م أو أظمروي٦م وسمنمي٦م أو ُمالئٙمٞم٦م وآدُمٞم٦ّم أو ضمٜمٞم٦ّم وفم٤مهري٦م أو 

يـ.  يـ ًَمُف ُمقىمٕمٞم٦م ذِم يُمّؾ اًمٕمقامل اًم اتِل حيٙمٛمٝم٤م اًمدِّ ـْ ًَمُف ُمقىمٕمٞم٦م ذِم اًمدِّ  وشم٘مدم أن ا َُم

يـ ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم:  ـْ اًمدِّ طَمْٞم٨ُم (4)...إِكَََّم َوفِقُُّؽْؿ اَّلُل َوَرُشقفُفُ ومم٤م يقوح أن اًمقٓي٦م ُِم

                                                      

ُم٤مزم، اًمِمٞمخ اًمّمدوق(1)  ٤مسمقري:260، يممل اًمدـي ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م، اًمِمٞمخ اًمّمدوق175ا ًتدرك، اًمٜم ٜمد ايب داود اًمٓمٞم٤مًمز، 3/156، اعم ، ُم

ـ داود اًمٓمٞم٤مًمز  .197ؾمٚمٞممن سم

ـ ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م، اًمِمٞمخ اًمّمدوق187إُم٤مزم، اًمِمٞمخ اًمّمدوق(2)  ؾ 263، يممل اًمدي ـ طمٌٜم ،  صحٞمح  80/  3، ُمًٜمد امحد، آُم٤مم امحد  سم

خ٤مري خ٤مري، اًٌم  .183/  4اًٌم

ٔي٦م (3)   .55ؾمقرة اعم٤مئدة: ا
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ُمًتٛمر َوًَمٞمَْس ذيٕم٦م ُمتٌدًم٦م، ومٙمذًمؽ ُم٤م ُأؾمٜمد أؾمٜمد اًمقٓي٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م هلل شَمَٕم٤ممَم وُم٤م هلل ديـ قم٤مم 

يـ اًمث٤مسم٧م ومٚمٝمؿ وٓي٦م ذم اًمتٙمقيـ ووٓي٦م ذِم  ٕهؾ اًمٌٞم٧م ـْ اًمدِّ ـْ وٓي٦م فمٚمٞم٦ّم ِهَل ُِم ُِم

 اًمتنميع ووٓي٦م ذِم ؾم٤مئر اًمٕمقامل.

ـْ اخلٓم٠م اًم٘مقل أن ا ُمٗم٤مد ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم:   ل سَمْؾ ُهَق ُهَق ُمٗم٤مد شمنميٕم ...إِكَََّم َوفِقُُّؽْؿ اَّللُ َوُِم

يـ َوًَمٞمَْس سمج٤مٟم٥م اًمنميٕم٦م.  ُمٗم٤مد اقمت٘م٤مدي، أّي ُمرشمٌط سمج٤مٟم٥م اًمدِّ

ـْ صمؿ ا ومٙمقن وم٤مـمٛم٦م وًمٞم٦ّم إُمر يٕمٜمل أن ا هل٤م وٓي٦م ديٜمٞم٦م وؾمٞمٕم٦م سمًٕم٦م اًمٕمقامل، وقمغم  َوُِم

 اظمتالومٝم٤م وشمٜمققمٝم٤م.

١ّٜ  :أدّي١ ٚالٜتٗا األَس

إمم  وضمؾ عم٤م قمرج سمٜمٌٞمف  إن اهلل قمز»أٟمف ىم٤مل:  اهلل  روى ذم اًمٙم٤مذم  قمـ أيب قمٌد

ؿؾ هق »ؾممواشمف اًمًٌع... صمؿ أوطمك اهلل قمز وضمؾ إًمٞمف اىمرأ ي٤م حمٛمد ٟم٦ًٌم رسمؽ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: 

... صمؿ أوطمك اهلل قمز وضمؾ شاَّلل أحد * اَّلل افصؿد * مل يؾد ومل يقفد * ومل يؽـ فف ـػقا أحد

 .(6)ٞم٤مُم٦م(إًمٞمف اىمرأ إٟم٤م أٟمزًمٜم٤مه وم٢مهن٤م ٟمًٌتؽ وٟم٦ًٌم أهؾ سمٞمتؽ إمم يقم اًم٘م

 ومم ُهَق ُمٕمٜمك اًمٜم٥ًم، وُم٤م هق ُمٕمٜمك إو٤مومتٝمؿ ًمًقرة اًم٘مدر؟ 

ـْ ظمالًمف ًمٚمتٕمرف قَمغَم وجقابف : إن ا احلدي٨م اًم٘مدد َيط اعم٤ًمر اًمذي يٜمٌٖمل أن يتقضّمف ُِم

ومال ؾمٌٞمؾ ًَمُف  ، وم٢مَذا أراد اًم٤ٌمطم٨م أْن يتٕمّرف قَمغَم اهلقي٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م هلؿهقي٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

                                                      

أن أُمػم  قمـ أيب ضمٕمٗمر اًمث٤مِن، قمـ أسمٞمف قمـ آسم٤مئف ، ويدل قمٚمٞمف ُم٤م رواه ذم يممل اًمديـ سمًٜمده3/486اًمٙم٤مذم، اًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل: (1) 

: آُمٜمقا سمٚمٞمٚم٦م اًم٘مدر إهن٤م شمٙمقن ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ووًمده إطمد ٕصح٤مسمف ي٘مقل اعم١مُمٜملم صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل

ـ ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م/ ـ سمٕمده. يممل اًمدي  .281قمنم ُم
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ِّل ًمذًمؽ ذِم اعم٤ًمر اًمت٠مر د أٟم افُ  َيل اًمٕم٤مئكم، ومٚمٞم٧ًم طم٘مٞم٘م٦م شمٕمريػ اًْمٜم ٌا  سمـ اهلل قمٌد سمـ حُمٛم ا

٤م وم٤مـمٛم٦م هقي٦م وًمٞم٧ًم ـم٤مًم٥م، أيب سمـ قمكم أٟم افُ  قمكم طم٘مٞم٘م٦م وًمٞم٧ًم اعمٓمٚم٥م، قمٌد  أهن ا

د سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م  اإلهلٞم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م هقيتٝمؿ ذم احل٘مٞم٘مل اًمتٕمريػ سَمْؾ  اعمٓمٚم٥م، قمٌد سمـ اهلل قمٌد سمـ حُمٛم ا

ـْ  سمٛمراشم٥م أقمٔمؿ ٟمًٌٝمؿ ذِم اًمنمف واًم١ًمدد ٓ جُي٤مرى وٓ  يَم٤منَ  وإنْ  اًمٕم٤مئكم اٟمتمئٝمؿ ُِم

 يْم٤مهك، ًمٙمٜمف ٓ جي٤مري ٟم٥ًم هقي٤مهتؿ اًم٘مرآِن واإلهلل.

 وبؽؾؿة أدّق: 

٤م  ـْ رشم٥م آي٤مت اًمُ٘مرآن وسم٤مًمتحديد ذِم ؾمقرة اًمتقطمٞمد، أّي أهن ا إن ٟم٥ًم اهلل شَمَٕم٤ممَم ذِم رشم٦ٌم ُِم

ب ًمٚمٛمٕمروم٦م اًمتق  طمٞمدي٦م. اعمٜمٔم٤مر اعمُ٘مرِّ

ـْ رشم٥م آي٤مت اًمُ٘مرآن وسم٤مًمتحديد ذِم ؾمقرة اًم٘مدر. وٟم٥ًم أهؾ اًمٌٞم٧م  ذِم رشم٦ٌم ُِم

ـْ هقي٤مهتؿ احل٘مٞم٘م٦م ومال ؾمٌٞمؾ ًَمُف إ ٓا  وَم٠مّي سم٤مطم٨م أراد أْن ُيًٚمِّط إوقاء ًمٞم٘مؽمب ُِم

اًمٖمقص اًمٗمٙمري واًم٤ًٌمطم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م سملم ـمٞم٤ّمت آي٤مت ؾمقرة اًم٘مدر، ومُٚم٥م ا هقيتٝمؿ وًُم٤ٌمب 

 . (6)إِكَّا َأكَزفْـَاُه يِف فَقَْؾِة افَْؼْدرِ ذِم طم٘مٞم٘متٝمؿ يم٤مُمـ 

ُل افْ وظمت٤مم آي٤مت ؾمقرة اًم٘مدر ىمقًمف شمََٕم٤ممَم:  وُح ـَتـَزَّ  .(2)...َؿالئَِؽُة َوافرُّ

مال ًُّ ـَ ٓ يتٜمّزل إُمر إ ٓا قَمَٚمٞمِْٝمؿ؟  واف ِذْي ـْ ُهْؿ أصح٤مب إُمر، واًم ا  َُم

ـْ مَم: ُم٤م شمقوحف ؾمقرة اًمٜمحؾ ذِم ىمقًمف شمََٕم٤مَذًمَِؽ  ـْ َأْمِرِه َظَذ َم وِح ِم ُل اداَْلئَِؽَة بِافرُّ ُيـَزه

                                                      

ٔي٦م ؾمق(1)   .1رة اًم٘مدر: ا

ٔي٦م  (2)   .4ؾمقرة اًم٘مدر: ا
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ـْ ِظٌَاِدهِ   . (6)...َيَشاُء ِم

ـْ قم٤ٌمده، أّي أن ا أصح٤مب إُمر ًمٞمًقا ُهْؿ  ـْ أٟمٌٞم٤مئف أو رؾمٚمف إٟم ام ىَم٤مَل ُِم وَمَٚمْؿ ي٘مؾ ُِم

ـْ إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ َوإٟم ام ُهَق ذِم اًمدرضم٦م إومم ًمًٞمّد إ ـْ  ’ٟمٌٞم٤مءسم٤مخلّمقص ُِم  صمؿ ا  َوُِم

 .ًمٕمؽمشمف

ـُـَّا  :ويتجغم ٟمٗمس َهَذا اعمٕمٜمك ذِم ؾمقرة اًمدظم٤من ذِم ىمقًمف ـٍَة إِكَّا  ٌَاَر ـَاُه يِف فَقَْؾٍة ُم إِكَّا أَْكَزْف

ـُـَّا ُمْرِشؾِغَ  ـْ ِظـِْدَكا إِكَّا  ـُؾُّ أَْمٍر َحؽِقٍؿ * أَْمًرا ِم * ؾِقَفا ُيْػَرُق  ـَ  . (2)ُمـِْذِري

ـْ ِظٌَاِدهِ شَمَٕم٤ممَم: وذم ىمقًمف  ـْ َيَشاُء ِم ـْ َأْمِرِه َظَذ َم وَح ِم  .(4)...ُيْؾِؼل افرُّ

َٓ وىمقًمف شَمَٕم٤ممَم:  ـَْت َتْدِري َما افْؽَِتاُب َو ـُ ـْ َأْمِرَكا َما  َذفَِؽ َأْوَحقْـَا إِفَقَْؽ ُروًحا ِم ـَ َو

ـْ َكَش  ـْ َجَعْؾـَاُه ُكقًرا ََّنِْدي بِِف َم
يََمُن َوفَؽِ تَِؼقؿٍ اإْلِ ًْ اٍط ُم ـْ ِظٌَاِدَكا َوإِكََّؽ فَتَْفِدي إَِػ ِسَ  .(3)اُء ِم

ومتالطمظ أن ا اهلل شَمَٕم٤ممَم ىَمْد ذيمر ذِم يُمّؾ شمٚمؽ أي٤مت أصح٤مب إُمر سمٚمٗمظ قم٤ٌمدٟم٤م َومَلْ 

يذيمرهؿ سمٚمٗمظ أٟمٌٞم٤مء أو رؾمؾ، ومٞمٙمقن ُمٕمٜم٤مه أن ا ًمٚمُ٘مرآن طم٘مٞم٘م٦م قمٔمٞمٛم٦م َوُهَق َذًمَِؽ إُمر اعمٚمٙمقيت 

ـْ سَمْٕمَد َرؾُمُقل  َوُهقَ  ـْ قم٤ٌمده ُِم ـْ يِم٤مء اهلل ُِم ُوح إُمري، َوأٟم اُف ُيٚم٘مك ويًتقدع قَمٜمْد َُم َذًمَِؽ اًمرُّ

 .اهلل

ـْ يقّرصمٝمؿ اهلل َذًمَِؽ إُمر اعمٚمٙمقيت.  ومثٛم٦م َُم

ـْ أصح٤مب َذًمَِؽ إُمر اعم٘مروٟملم  َوذم ظمٓمقة ُمٕمرومٞم٦م أظمرى أومّمح اًمُ٘مرآن اًمٙمريؿ قَم

                                                      

ٔي٦م (1)   .2ؾمقرة اًمٜمحؾ: ا

ٔي٦م (2)   .5ـ  3ؾمقرة اًمدظم٤من: ا

ٔي٦م (3)   .15ؾمقرة هم٤مومر: ا

ٔي٦م (4)   .52ؾمقرة اًمِمقرى: ا
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ُوح ذِم ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م ذِم ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم: سم٤مًم٘مرآن واعمًتقدع قمٜمدهؿ اًم ِريٌؿ رُّ ـَ يِف  إِكَُّف فَُؼْرآٌن 

ُف إَِّٓ اف ـَِتاٍب َمْؽـُقٍن  ًُّ ُرونَ ـْٓ َيَؿ ـَ شمٓمٝمروا سم٤مًمتقسم٦م، َوإٟم ام  (6)ُؿطَفَّ ِذْي َومَلْ ي٘مؾ اعمتٓمٝمرون اًم ا

ـْ ىمٌٚمف شَمَٕم٤ممَم، َوُهْؿ اًم اِذيْ  ـَ ـُمٝمروا ُِم ِذْي ـَ أومّمح قمٜمٝمؿ اًمُ٘مرآن ذِم ؾمقرة إطمزاب ذِم اعمٓمٝمرون اًم ا

ْؿ َتطِْفراً ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم:  ـُ َر ْجَس َأْهَؾ افٌَْقِْت َوُيطَفه  . (2)إِكَََّم ُيِريُد اَّللَُ فِقُْذِهَب َظـُْؽْؿ افره

شمٚمؽ اعمٕم٤مدٓت هق أن ا أصح٤مب إُمر ذِم اًمدرضم٦م إومم ُهْؿ اخلٛم٦ًم وُّمصؾ 

ـْ ذرّي٦م احلًلم، ، وذم اًمدرضمأصح٤مب اًمٙم٤ًمء ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُهْؿ اًمتًٕم٦م اعمٕمّمقُمقن ُِم

 صم٤مًم٨م أومراد اًمدرضم٦م إومم ومٞمث٧ٌم هل٤م يُمّؾ صالطمٞم٤مت وزم إُمر. ووم٤مـمٛم٦م

 :خًٛ نتب ايهالّ عٔ ْطب١ عٓٛإ ٚال١ٜ األَس يفاط١ُ

ـْ ٟمتٞمج٦م قم٘م٤مئدي٦م ذم ُم٘م٤مُم٤مت وم٤مـمٛم٦م مل يثٌتٝم٤م   وإذا ىمٚم٧م: إن ا ُم٤م وصٚمتؿ إًمٞمف ُِم

  يمتٌٝمؿ اًمٙمالُمٞم٦م سمرهمؿ شمٕمّدده٤م؟اعمتٙمٚمٛمقن ذِم 

ـْ وٛمـ ُمٕم٤مدٓت ىمرآٟمٞم٦م، ومٙمٞمػ   ومٜم٘مقل: إن ا اًمٜمتٞمج٦م اًم اتِل وصٚمٜم٤م إًمٞمٝم٤م ٟمتٞمج٦م ىمٓمٕمٞم٦ّم ُِم

ًمٞمؾ َوُهَق ُم٤مصمؾ أُم٤مم أقمٞمٜمٜم٤م، ومٞمث٧ٌم أهن٤م ـْ اًمد ا وًمٞم٦م أُمر، سمؾ ُمـ أقمٔمؿ ُم٘م٤مُم٤مهت٤م  جيقز أْن ٟمحٞمد قَم

ـْ رطم٥م وؾمٞم  ع ذِم يُمّؾ اًمٕمقامل.أهن٤م وًمٞم٦م أُمر ذم اًمديـ وسمم ًمٚمديـ ُِم

٤م شمًٌؼ أوٓده٤م ذِم  ٤م وًمٞم٦م أُمر، سَمْؾ أهن ا ـْ اًمرواي٤مت اًمنميٗم٦م اًم اتِل أصمٌت٧م هل٤م أهن ا َهَذا ومْماًل قَم

ـْ صمؿ ا ُيديـ يمٚمٝمؿ سمٓم٤مقمتٝم٤م ووٓيتٝم٤م.  َهَذا اعم٘م٤مم، َوُِم

                                                      

ٔي٦م (1)   .79ـ  77ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م: ا

ٔي٦م (2)   .33ؾمقرة إطمزاب: ا
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 :ديٌٝ ٚالٜتٗا يألَس مبعٓاٙ األزعٞ

٤م دًمٞمؾ وٓيتٝم٤م ًمألُمر سمٛمٕمٜم٤مه وُم٤م َُمر ا هق دًمٞمؾ وٓيتٝم٤م ًمألُمر سمٛمٕمٜم٤مه اعمٚمٙمقيت،  وأُم ا

 إريض ومٚمتقوٞمحف ٟمٛمّٝمد هبذه اعم٘مدُم٦م: 

ـْ إريم٤من اًم اتِل شم٘مقم قَمَٚمٞمَْٝم٤م  وَم٢مٟم اُف ٓ يرشم٤مب قم٤مىمؾ ذِم أن ا اًمٕمٚمؿ واًم٘مقة واًمثروة ُِم

 احلٙمقُم٤مت ذِم إْرض.

ٞمَْٝم٤م احلٙمؿ َوِهَل اًمٕمقاُمؾ اًمرئٞمًٞم٦م ًمٚمح٤ميمٛمٞم٦م ذِم إْرض، َوِهَل أصم٤مر اًم اتِل ي٘مقم قَمٚمَ 

 اًمًٞم٤مد. 

واًمثروة سم٤مقمت٤ٌمره٤م أطمد إريم٤من ًمٞم٧ًم قمٜمقاٟم٤م ًمٚمّمالطمٞم٦م ذِم ضم٤مٟم٥م اعم٤مل َوإٟم ام ِهَل 

 قمٜمقان ًمٚمح٤ميمٛمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م.

ـْ شمقاومر شمٚمؽ إؾم٤ٌمب ًمٚمح٤ميمٛمٞم٦م ذِم أهؾ اًمٌٞم٧م ، َوًَمَ٘مْد أومّمح اًمُ٘مرآن قَم

يُمٚم اَٝم٤م، طَمٞم٨ُْم قمزى وأؾمٜمد  ممـ ضُمٕمؾ هلؿ اًمقٓي٦م قَمغَم إُمقل اًمٕم٤مُم٦م ذِم إْرض ووم٤مـمٛم٦م

َما َأَؾاَء اَّللَُّ َظَذ يَمَم ذِم ؾمقرة احلنم ذِم ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم:  وومّم احل٤ميمٛمٞم٦م واإلدارة واًمتدسمػم هل٤م

ُشقِل َوفِِذي افُْؼْرَبك ـْ َأْهِؾ افُْؼَرى َؾؾِؾَِّف َوفِؾرَّ  .(6)...َرُشقفِِف ِم

ـْ يُمّؾ واًمٗملء ذِم شمٕمريػ يم٤موم٦م ُمذاه٥م اعمًٚمٛملم قَمغَم   اظمتالف شمٕم٤مسمػمهؿ ُهَق قم٤ٌمرة قَم

صمروات إْرض سم٤مؾمتثٜم٤مء اعمٚمٙمٞم٤مت اخل٤مّص٦م، أو ىمؾ ُهَق ظم٤مص سم٤مًمثروات اًمٕم٤مُّم٦م، َوُهَق ٟمٗمًف 

ـْ إَْكَػاِل ُؿْؾ إَْكَػاُل َّلِلَِّ ُمتّحد وُمٜمٓمٌؼ قَمغَم إٟمٗم٤مل اًمقارد ذِم ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم:  لَفُقَكَؽ َظ ًْ َي

                                                      

ٔي٦م (1)   .7ؾمقرة احلنم: ا
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ُشقلِ   . (6)...َوافرَّ

وذم ىمراءة ىمرأ سمـ ُمًٕمقد، وؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، وقمكم سمـ احلًلم، وأسمق ضمٕمٗمر سمـ 

، وـمٚمح٦م سمـ ُمٍمف: حمٛمد سمـ قمكم اًم٤ٌمىمر، وزيد سمـ قمكم، وضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمّم٤مدق

 . (2)ي٠ًمًمقٟمؽ إٟمٗم٤مل()

ـْ  ـْ اعمٚمٙمٞم٤مت اخل٤مّص٦م ُِم وَمِٝمَل شمًٜمد أُمر اًمثروات اًمٕم٤مُّم٦م أو شمٜم٘مؾ ُم٤م زاد وُم٤م ظمرج قَم

 آي٦م سمح٥ًم َهَذا اعمًٚمٛملم، ًم٤ًمئر ُمًٜمقداً  أُمره٤م َوًَمٞمَْس  ، ًمٕم٤مُّم٦م هلل واًمرؾمقلاًمثروات ا

 .إٟمٗم٤مل

٤م آي٦م اًمٗملء ذِم ؾمقرة احلنم ومتْمٞمػ ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم:  َوطَمٞم٨ُْم إن ا يُمّؾ  َوفِِذي افُْؼْرَبكوأُم ا

ـْ شمٙمرر اًمالم صمالث ُمرات ذِم ٟمٗمس ١مال ُهٜم٤َم قَم ًُّ اًمًٞم٤مق،  ًمٗمظ ذِم اًمُ٘مرآن سمح٤ًمب ووزن، وَم٤مًم

ؾُمقل ة قَمغَم ًمٗمظ اًمر ا ة دظمٚم٧م قَمغَم ًمٗمظ اجلالًم٦م َوَُمر ا  سَمٞمْٜمََم  اًم٘مرسمك، ذي قَمغَم  َوُأظمرى طَمٞم٨ُْم َُمر ا

دت ـْ ؾمٌ٘مٝم٤م سم٤مٓم، مم٤م يٕمٓمل طم٘مٞم٘م٦م ُمٗم٤مده٤م أن ا  شافقتامك وادًاـغ وابـ افًٌقؾ» أًمٗم٤مظ ضمر ا قَم

ٝم٤م ختتٚمػ وشمتٗم٤موت ٟمققم٤ًم وؾمٜمخ٤ًم، وم٢من ا دظمقل يُمّؾ ُم٤م َوَرَد ذِم أي٦م ًَمُف صٚم٦م وقمالىم٦م سم٤مٕٟمٗم٤مل ًمٙمٜم ا 

ُشقِل َوفِِذي افُْؼْرَبكاًمالم قَمغَم ىمقًمف:  ؾُمقل وذي   َؾؾِؾَِّف َوفِؾرَّ ـْ اهلل َواًمر ا يقطمل سم٤مهلٞمٛمٜم٦م ُِم

 اًم٘مرسمك قَمغَم صمروات إْرض. 

ـْ ُمٚمٙمٞم٦م ُمتقاوٕم٦م قَمغَم طمّد ُم٤م ذِم اعمٚمٙمٞم٦م اخل٤مّص٦م،  شافالم»وًمٞم٧ًم  د شمٕمٌػم قَم َوإٟم ام جُمَر ا

ِهَل ٓم اًمقٓي٦م، وومرق سملم اعمٚمٙمٞم٦م اخل٤مّص٦م اًم اتِل ٓ ؿم٠من ومٞمٝم٤م وسملم ُمٚمٙمٞم٦م اًمقٓي٦م قَمغَم إُمقال 

 واًمثروات، وَم٢من ا أُمره٤م أقمٔمؿ وؿم٠مهن٤م أضمؾ.

                                                      

ٔي٦م ؾمقرة إٟمٗم٤مل: (1)   .1ا

ٞم٤من، اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد (2)   .423/ 4شمٗمًػم جمٛمع اًم
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ـْ اًمٗمقارق سمٞمٜمٝمم أن ا اعمٚمٙمٞم٦م اخل٤مّص٦م إَذا ُم٤م شمٕم٤مرو٧م َُمَع اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مم ًمٚمٛمجتٛمع  إْذ ُِم

٤م شمً٘مط، يَمَم إَذا اؾمتٚمزُم٧م اعمّم٤مًمح اعمدٟمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ؿمؼ وًمٕمٛمران اعمدن وطم٤مضم٤مت اًمٕمٌ ٤مد وَم٢مهن ا

ـمريؼ يٛمر قَمغَم أرض ممٚمقيم٦م سمٛمٚمٙمٞم٦م ظم٤مّص٦م وَم٢من ا اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مم يتٖمّٚم٥م قَمغَم اعمٚمٙمٞم٦م اخل٤مّص٦م 

ـْ صٗمتٝم٤م إومم ويِمؼ اًمٓمريؼ اًمٕم٤مم.  وشمزال إْرض قَم

، وم٤مًمقٓي٦م ُمٚمٙمٞم٦م أقمٔمؿ ٓؿمتمهل٤م قَمغَم سَمٞمْٜمََم اعمٚمٙمٞم٦م سم٤مًمقٓي٦م ٓ يٛمٙمـ أْن شُمزال أو شمتزًمزل 

 اًمتدسمػم واًمتٍّمف اعمتّمؾ سم٤مٟٓمتٗم٤مقم٤مت اخلٓمػمة. 

 أو ىمؾ إن ا ُمٚمٙمٞم٦م اًمقٓي٦م شمٕمٜمل ُمٚمٙمٞم٦م اًمتدسمػم واإلدارة واحل٤ميمٛمٞم٦م.

وًمٜميب ُمثاًل شمقوٞمحٞم٤م ًمٚمٗمرق سمٞمٜمٝمم ذِم ُمٚمٙمٞم٦م اًمرىم٦ٌم، وَم٢من ا ُمٚمؽ اعم٤مًمؽ ًمرىم٦ٌم اًمٕمٌد 

ُمٚمؽ سمح٥ًم اًمقاىمع عمٜم٤مومع حمدودة ذِم اًمٕمٌد، وَمِٝمَل وإن قُمؼّم قمٜمٝم٤م سمٛمٚمؽ اًمرىم٦ٌم ًمٙمٜمٝم٤م سم٤مًمدىم٦م 

 ُمٚمؽ عمٜم٤مومع ظم٤مّص٦م.

ـْ َي٤مًمػ اإلؾمالم ذِم سمح٨م اًمٕمٌٞمد واًمرىمٞمؼ ومٞمتّمقر أن ا اإل ؾمالم ُيٌٞمح َوىَمْد يٖمٗمؾ َُم

ـْ َهَذا اعمٜمٓمٚمؼ ُيِمٙمؾ وؾمٞمتٗمٝمؿ، سَمٞمْٜمََم ُمٚمؽ اًمٕمٌٞمد ذِم ديـ  سم٤مًمرق إٟم٤ًمٟم٤م ٔظمر سمِمٙمؾ ُُمٓمٚمؼ، َوُِم

اإلؾمالم ؿمٌٞمف سم٤مًمدىم٦م سم٤مٕضمػم واعمًت٠مضمر، وَمَٙمَم أن ا اعمًُت٠مضمر ًَمُف دائرة ظم٤مّص٦م حيؼ ًمف ومٞمٝم٤م أن 

ِم٤مء، سَمْؾ ًَمُف احل٤ميمٛمٞم٦م ذِم ُمٜم٤مومع يتحٙمؿ ذم إضمػم ًمٙمٜمٝم٤م ًمٞم٧ًم ُمٓمٚم٘م٦م، وٓ يتحٙمؿ ومٞمف يمٞمٗمم ي

 ظم٤مّص٦م ومٙمذًمؽ ذم ُمٚمؽ اًمٕمٌٞمد.

ـْ اًمٌنم اًمٙمثػم   ـْ ُمّٚمٙمف اهلل ـم٤مقم٦م اًمٌنم سمدائرة ُُمٓمٚم٘م٦م وَمُٝمَق يٛمٚمؽ ُِم َوَهَذا سمخالف ُم

ـْ اعمٜم٤مومع.  واًمٙمثػم ُِم

ؾُمقل يـ، وَمَٚمٞمَْس ًمٓم٤مقم٦م اًمر ا  يَمَم  حمدود طمد ’أو ىمؾ ُمٚمٙمٞم٦م اًمقزم ًمإلٟم٤ًمن وؾمٞمٕم٦م سمًٕم٦م اًمدِّ
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 .ىمٞمد أو طمدّ  اإلُم٤مم ًمٓم٤مقم٦م ٞمَْس ًمَ 

ٚايفسع١ْٝٛ ايدنتاتٛز١ٜ  :ايفسم بني اآلَس١ٜ ايد١ٜٝٓ 

ؾُمقلتًمومم٤م يٜمٌٖمل آ  ـْ اًمديٙمت٤مشمقري٦م   ٗم٤مت إًمٞمف أن ا آُمري٦م اًمر ا خمتٚمٗم٦م ؾمٜمخ٤ًم قَم

ـْ شمْمخؿ إٟم٤م واًمزهق سمٗمٕمؾ إهمراء إسمٚمٞمس اًمرضمٞمؿ، سَمْؾ إن ا ُمالك  واًمٗمرقمقٟمٞم٦م اًم اتِل ِهَل ٟم٤مدم٦م قَم

 شمٕمٙمس اًمٜم٤مس قَمغَم  ووٓيتف شَمَٕم٤ممَم، هلل وأـمققمٝمؿ اخلٚمؼ أقمٌد يمقٟمف أؾم٤مس ـم٤مقمتف ووٓيتفو

ـْ يتجغم ومٞمف أُمر اهلل شَمَٕم٤ممَم ًمٕمٌقديتف  أٟم افُ  ُهقَ  آُمريتف ومٛمٕمٜمك اهلل، وُمِمٞمئ٤مت دمٚمٞم٤مت أضمغم ُِم

 يم٠مقمٔمؿ خمٚمقق هلل.

ؿ أقمٌد  ٛم٦مقَمغَم اخلٚمؼ ووٓي٦م وم٤مـم َوَهَذا سمٕمٞمٜمف جيري ذِم وٓي٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ومألهن ا

 اخلٚمؼ وأضمغم دمٚمٞم٤مت اهلل ذِم ٟمزول آُمريتف وُمِمٞمئتف ورسمقسمٞمتف خلٚم٘مف وضم٥م ـم٤مقمتٝمؿ.

 وسمم َُمر ا يتٌلم ا ُمٕمٜمك ُمٚمٙمٞم٦م اًمقٓي٦م اعمٌُٞم اٜم٦م ذِم آي٦م اًمٗملء إْذ ُمٗم٤مده٤م إؾمٜم٤مد اًمٗملء ًمٚمرؾمقل

ؿ أّي  ،اًمُ٘مرسمك وًمذي ؿ إْرض صمروات أوًمٞم٤مء أهن ا  .ْرضإ ذِم  احل٤ميمٛمقن وأهن ا

َوىَمْد َُمر ا سمٜم٤م اًم٘مقل أن ا اًمثروة ه٤م ُهٜم٤َم قمٜمقان ًمٚمح٤ميمٛمٞم٦م اًم اتِل ِهَل طم٤ميمٛمٞم٦م ُُمتقًمِّدة وُمٜمِمٕم٦ٌم وممتدة 

ؾُمقل ـْ طم٤ميمٛمٞم٦م اهلل وطم٤ميمٛمٞم٦م اًمر ا  . ُِم

ِّل  وٕن وم٤مـمٛم٦م ل ُمّمداق ًم٘مريب اًْمٜم ٌا ي٦م أن ا  وم٤مًمٜمتٞمج٦م ،أو ا ٤مرة وسمٍميح ٔا  شمًٜمد اًمٕم

ؾُمقَواًم اهلل سَمْٕمدَ  احل٤ميمٛمٞم٦م قاء قَمغَم  ووم٤مـمٛم٦م ًمٕمكم لر ا  .اًًم

٦م اًمقزاري٦م ًمٚمزهراء ـْ أن ا اًمٜمّمقص اًمُ٘مرآٟمٞم٦م ىَمْد ومّٕمٚم٧م احل٘مٌٞم ة ُِم ـ  َوَهَذا ُمٕمٜمك ُم٤م َُمر ا سمٜم٤م هَمػْم َُمر ا

ؾُمقل إْن صح ا اًمتٕمٌػمـ  ذِم طمٙمقُم٦م  مم٤م ؿم٠مٟم٤مً  وأيمؼم أقمٔمؿ اًمزهراء وٓي٦م ذِم  اعمٕمٜمك سَمْؾ  ،اًمر ا

 .اًمقزاري٦م سم٤محل٘مٞم٦ٌم يًٛمك
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 فمؾ وحت٧م ’وأقمج٥م ُم٤م ذِم إُمر أْن شُمًٜمد هل٤م شمٚمؽ اًمقزارة ذِم وٛمـ طمٙمقُم٦م أسمٞمٝم٤م

ـْ  هل٤م ُم٤م َُمعَ  وم٤مـمٛم٦م ُمقىمٕمٞم٦م قَمغَم  اإلُم٤مُم٦م قمٜمقان إـمالق قمدم قَمغَم  اًمتحٗمظ َُمعَ  َهَذا طم٤ميمٛمٞمتف  ُِم

 طمل:اًمق ًم٤ًمن ذِم  هل٤م اإلُم٤مُم٦م قمٜمقان إؾمٜم٤مد ًمٕمدم َوَذًمَِؽ  سمٞمّٜم٤مه: ُم٤م قَمغَم  وطم٤ميمٛمٞم٦م أروٞم٦م وٓي٦م

ضمؾ َذًمَِؽ وم٢مٟمٜم٤م ٟمت٘مٞمّد سم٤مًم٘مقاًم٥م وإوؾمٛم٦م اًمقطمٞم٤مٟمٞم٦م، إْذ أن ا ًمُِٙمؾِّ وؾم٤مم وطمٞم٤مِن أؾم٤مؾم٤م وٕ

 ٤م.هنٌٞم٦م ٓ ُٟمدرك قمٛم٘مٝم٤م وٓ ٟمتٚمٛمس ؿم٠مشمٙمقيٜمٞم٤م همٞمٌٞم٤م وطم٘مٞم٘م٦م همٞم

قمٜمقان اإلُم٤مم وًمٙمـ شمًٜمد هل٤م وٓي٦م إُمر ًمقرود َهَذا اًمٕمٜمقان ذِم  وًمذا ٓ ُٟمٓمٚمؼ قَمَٚمٞمَْٝم٤م

 يم٤مٟم٧م اًمِم١مون اعمختّّم٦م سم٤مًمرضم٤مل مَلْ شُمًٜمد هل٤م. أًمٗم٤مظ اًمقطمل وإنْ 

ّٚ ّٞتس  :ِفٞ إضٓاد ٚال١ٜ إىل يفاط١ُ ٟ اِيَِّب

ِّل  ـْ اجلدير سم٤مًمذيمر إن ا إمج٤مع اعمُٗمنيـ وإمج٤مع رواي٤مت اًمٗمري٘ملم ىم٤مئؿ قَمغَم أن ا اًْمٜم ٌا  ىَمدْ  ُِم

 .ًمٗم٤مـمٛم٦م اعمٜمّم٥م َذًمَِؽ  شمٗمٕمٞمؾ ذِم  شمرّوى

٤مىم٤م ُِمٜمُْف ودرءا ًمٗمتٜم٦م أهؾ اًمِم٘م٤مق واًمٜمٗم٤مق، َوطَمتّك ٓ ُيَ٘م٤مل أٟم اُف َويَم٤مَن َذًمَِؽ اًمؽمّوي إؿمٗم 

رشم ا٥م اًمِم١مون اًمديٜمٞم٦م ًمذويف وطمًٌف، أو ُيث٤مر ذِم وضمٝمف ٟمٕمرات اجل٤مهٚمٞم٦ّم وَمٞمَُ٘م٤مل يمٞمػ أؾمٜمد ُمثؾ 

ِّل   اعم٘م٤مم َذًمَِؽ  إؾمٜم٤مد ذِم  ’شمٚمؽ اًمّمالطمٞم٤مت إلُمرأة، ومألضمؾ شمٚمؽ إؾم٤ٌمب وهمػمه٤م شمرّوى اًْمٜم ٌا

 إمم سمٞمٕم٦م اًمٖمدير. شمرّوى ذِم إؾمٜم٤مد اإلُم٤مُم٦م ًمٕمكم َم يمَ  ًمٗم٤مـمٛم٦م

ـْ  اخل٤مّص٦م اًمٜمذارة ’َويَمَم أشمتف  سم٘مقًمف ًمٕمكم وإؾمٜم٤مده٤م ًمإلُم٤مُم٦م اًمتٗمٕمٞمؾ سميورة اهلل ُِم

ْ َتْػَعْؾ ؾَ : شَمَٕم٤ممَم  ـْ َربهَؽ َوإِْن مَل ُشقُل َبؾهْغ َما ُأْكِزَل إِفَْقَؽ ِم َا افرَّ  فَتَُف َواَّللُ ََم َبؾَّْغَت ِرَشاَيا َأهيُّ

َـّاِس إِنَّ اَّللََيعْ  ـَ اف ـَ ِصُؿَؽ ِم َٓ هَيِْدي افَْؼْقَم افَْؽاؾِِري  (6)،  ،ـْ ومتٜم٦م اًمٜم٤مس وُمٕمٜم٤مه٤م اًمٕمّمؿ ُِم

                                                      

ٔي٦م (1)   .67ؾمقرة اعم٤مئدة: ا
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ـْ اًمٗمري٘ملم واشمٗم٤مق رواي٤مت اًمٗمري٘ملم ذِم شمٗمٕمٞمؾ  ومٙمذا َوَرَد اإلٟمذار وسم٤مشمٗم٤مق أيمثر اعمٗمنيـ ُِم

 .ُمٜمّم٥م وم٤مـمٛم٦م

ـْ  اإلومّم٤مح هقم٦م قَمغَم  ؾُمقلوم٤معمِمٝمد اًم٘مرآِن اًمذي طم٨م ذم اًمرَ   ًَمفُ  قمكم إُم٤مُم٦م قَم

ِّل  إن ا  طَمْٞم٨ُم  ،وم٤مـمٛم٦م سمٛمٜمّم٥م يتّمؾ ُم٤م ذِم  ٟمٔمػم ى ىَمدْ  اًْمٜم ٌا  صالطمٞم٤مت شمٗمٕمٞمؾ ذِم  شمرو ا

ـْ  ٟمذارة وم٠مشمتف اًمٕمٚمـ ذِم  وم٤مـمٛم٦م َؾآَِت َذا : شَمَٕم٤ممَم  ىمقًمف اًمروم ذِم  ىمرآٟمٞمتلم ؾمقرشملم ذِم  اهلل ُِم

 ًْ
ِ ُف َواْد ٌِقؾِ افُْؼْرَبك َحؼَّ ًَّ ـَ اف ُف ، وذم اإلهاء ذِم ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم: (6)ؽَِغ َواْب َوَآِت َذا افُْؼْرَبك َحؼَّ

ْر َتٌِْذيًرا َٓ ُتٌَذه ٌِقِؾ َو ًَّ ـَ اف ؽَِغ َواْب ًْ
 .(2)َواْدِ

ِّل   ُم٤م ًمٗم٤مـمٛم٦م ًمٞمُٕمط وَمَ٘مْد َوَرَد ذِم رواي٤مت اًمٗمري٘ملم أن ا ضمؼمائٞمؾ ٟمزل هب٤م قَمغَم اًْمٜم ٌا

ـْ  ٞمٝم٤مإًم ُأؾمٜمد  .شَمَٕم٤ممَم  اهلل ىمٌؾ ُِم

ـْ اًمٗمري٘ملم  ـْ ُمٕمٜمك ًمٚمٛمٗمنيـ ُِم ـْ ىمٌؾ اهلل شَمَٕم٤ممَم ُهَق ُم٤م شم٤ٌمدر ُِم َوًَمٞمَْس ُم٤م ُأؾمٜمد إًمٞمٝم٤م ُِم

 قَمغَم أٟم اُف إؾمٜم٤مد ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م اخل٤مّص٦م واًمذي سمٞمّٜم٤م أٟم اُف ُمٕمٜمًك ه٤مسمط ووحؾ، ومٚمٞمس ُم٤م ُأؾمٜمد ًمٗم٤مـمٛم٦م

ـْ ًمذائذ وٟمزوات ٟمٗم٤ًمٟمٞم٦م، َوإٟم ام ُهَق ذم آي٦م ؾمقرة احلنم ُهَق اعمٚمٙمٞم٦م اخل٤مّص٦م وُم ٤م يؽمشم٥م قَمَٚمٞمَْٝم٤م ُِم

ـْ احل٤ميمٛمٞم٦م.  ُمٚمٙمٞم٦م وٓي٦م إُمر َوُهَق قم٤ٌمرة قَم

ِّل  َوَآِت َذا افُْؼْرَبكومٞمٙمقن ُمٕمٜمك ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم:  ؾ اًْمٜم ٌا  طمٞم٤مشمف ذِم  ُهَق رضورة أن يٗمٕمِّ

ِّل  شمرّوى وَمَ٘مدْ  َذًمَِؽ  َوَُمعَ  ،ًمٗم٤مـمٛم٦م اًمقٓئل اعمٜمّم٥م َذًمَِؽ   وسمٖمٞم٦م سم٤مًمٕم٤ٌمد رأوم٦مً  اًْمٜم ٌا

ـْ  ًمٗم٤مـمٛم٦م ُم٤م اؾمتٞمٕم٤مب قَمغَم  شمرويْمٝمؿ ة ومٜمزًم٧م ُمٜمّم٥م، ُِم ِّل  شمدومع صم٤مًمث٦م آي٦م ُأظمرى َُمر ا  ’اًْمٜم ٌا

، وَمَ٘مْد أمجع اعمٗمنون واشمٗم٘م٧م رواي٤مت ًمٗم٤مـمٛم٦م اعم٘م٤مم َذًمَِؽ  شمٗمٕمٞمؾ ذِم  واإلهاع ًمٚمتٕمجٞمؾ

                                                      

ٔي٦م (1)   .38ؾمقرة اًمروم: ا

ٔي٦م (2)   .26ؾمقرة اإلهاء: ا



 أم مكامات فاطمة الزهراء                                                                                                                     118

ٟمزًم٧م ذِم ؾمقرة اًمروم سمح٥ًم اًمتًٚمًؾ  ك َحؼَّفُ َوَآِت َذا افُْؼْربَ اًمٗمري٘ملم أن ا ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم: 

 اًمزُمٜمل ًممي٤مت.

ـْ ُم٘م٤مم هل٤م مَلْ يٌٚمقر طَمتّك أن ٓ ذِم سمحقث اًمٗم٘مف وٓ ذِم  ومم٤م ُي١مؾمػ ًَمُف أن ا ُم٤م سمٞمّٜم٤مه ُِم

ـْ اًمٕم٘م٤مئد اخلٓمػمة واًمقاضم٦ٌم آقمت٘م٤مد.  سمحقث اًمٙمالم رهمؿ أٟم اُف ُِم

وُمقاد احلدي٨م اًمٜمٌقي وُمقاد طَمدْي٨ُم اًمٕمؽمة، َوُهَق َوىَمْد ىم٤مُم٧م قَمغَم إصم٤ٌمشمف ُمقاد ىُمرآٟمٞم٦م  

ل قَمٚمٞمف ذِم شمٙم٤مُمؾ اعمٕمروم٦م ورصد اًمٕم٘م٤مئد وشمٓمقير اجل٤مٟم٥م اًمٕمٚمٛمل، َوًَمٞمَْس اعمُٕمّقل قمغم  اعمُٕمق ا

 اًمٜمت٤مج اًمٕمٚمٛمل اًمٌنمي.

 

 

 

 



 

 

 

 املكالة اخلامشة عصز: حكيكة فاطنة عليَا الشالو

  ظذ وجف احلؼقؼة عريػ أهؾ افٌقت* ت

فائل* ح َمفف اـف ٓ يف ظؼؾف بؾ يفـ  ٓ يف بدكف و ًان   ؼقؼة اإلك

 فتعريػ افقحقاين فػاضؿة* ا

 :ع٢ً ٚد٘ احلكٝك١  تعسٜف أٌٖ ايبٝت

أدوارًا وشم٠مصمػمًا ذِم قمقامل قمديدة، َوِهَل  ًَمَٕمٚم اُف يًتٖمرب اًمٙمثػم إَذا ُم٤م ىمٚمٜم٤م أن ا ًمٗم٤مـمٛم٦م

 قمقامل ىمقس اًمّمٕمقد وقمقامل ىمقس اًمٜمزول.

ـْ أدوار اعمٕمّمقُملم ىمٌؾ   وٟمٔمػم َهَذا آؾمتٖمراب يٌديف اًمٌٕمض ادّم٤مه اًمٌح٨م قَم

 إْرض وومٞمٝم٤م وسمٕمده٤م.

، إْذ أن ا  وؾم٥ٌم َهَذا آؾمتٖمراب يٙمٛمـ ذِم اًمتٕمريػ اًمٜم٤مىمص سمح٘مٞم٘م٦م اعمٕمّمقُملم

يـ وؿم١موٟمف اًمد ٟمٞمقي٦م ُيٗميض إمم إٟمٙم٤مر ؾمٕم٦م أدوارهؿ آىمتّم٤مر ذِم شمٕمريػ طم٘مٞم٘متٝمؿ قَمغَم اًمدِّ

 وشم٠مصمػمهؿ ذِم سَم٘مٞم ا٦م اًمٕمقامل.
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ـْ وَمُٝمْؿ طم٘مٞم٘متٝمؿ قَمغَم ُم٤م  إ ٓا أن ا َهَذا آؾمتٖمراب ٓ حمؾ ًَمُف إَذا ُم٤م قمرومٜم٤م واىمؽمسمٜم٤م ُِم

ـْ اًمٌدء إمم اخلتؿ، أّي ذِم اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ىمٌٚمٝم ـْ ُمٜمٔمقُم٦م أدوار ُِم ٤م ِهَل قَمَٚمٞمِْف، وقمٜمده٤م ؾمٜم١ُمُمـ سمم هلؿ ُِم

 وذم اًمؼمزخ وُم٤م سمٕمده وذم اًم٘مٞم٤مُم٦م وُم٤م يتٚمقه٤م.

ــسكٝ ــ ــطـــك١ اإلْــ ــ ــإ ال يف بـ ــدْ٘ ٚال يف عــ ــ ــكــ ــ  ً٘ ـ

ــب ــ ــ ــ ـــٌ يف نــ ــ ــُـ ــ ــ ــــايـ ــٗـــ٘ ايٓـ ـــا٥ــ  :ٞـ

وًمذا وَمَٙمَم أن ا طم٘مٞم٘م٦م اإلٟم٤ًمن وطم٘مٞم٘م٦م يُمّؾ رء سمٗمّمٚمف إظمػم ٓ سممدشمف وٓ سمّمقرشمف، 

أّي طم٘مٞم٘متف سمٙممًمف إظمػم، َوًَمٞمَْس سمٙممًمف اًمٜم٤مزل اًمذي اسمتدأ ذِم أـمقار وضمقده، ومٚمٞم٧ًم طم٘مٞم٘متف 

ـْ ُم٤ٌمدئف، وًمٞم٧ًم طم٘مٞم٘متف سمرضمٚمف ويده وؾم٤مئر أقمْم٤مئف وٓ سمٌدٟمف يمٚمف،  سم٤مًمٜمٓمٗم٦م وإْن يم٤مٟم٧م ِهَل ُِم

ْٝمَقة، إْذ أن ا  ة شمٙمقن َُمَع  يَمَم أٟم اُف ًمٞم٧ًم طم٘مٞم٘متف سمروطمف أّي سمٖمرائزه اًمٜم٤مزًم٦م يمٖمريزة اًمِم ا ْٝمَقة َُمر ا اًمِم ا

 اإلٟم٤ًمن وشم٤مرة شمٙمقن جمّٛمدة َوهَمػْم ُمٗمّٕمٚم٦م.

 وًمٞم٧ًم طم٘مٞم٘متف سمٖمريزة اًمٖمْم٥م إْذ ِهَل يَمَذًمَِؽ رسمم شمٗمّٕمٚم٧م ًمديف ورسمم ؾمٙمٜم٧م ومجدت.

ـْ اهلقي٦م اعمٗمّٕمٚم٦م ومٞمف دائًم: وًمذا ىم٤مًمقا ذِم ُم٤ٌمطم٨م  ـْ احل٘مٞم٘م٦م ًمٚمٌمء ُهَق سمح٨م قَم وم٤مًمٌح٨م قَم

٘م٦م اإلٟم٤ًمن ومْماًل قمـ أهن٤م ًمٞم٧ًم سمٌدٟمف وَمِٝمَل أيْم٤ًم ًمٞم٧ًم سمٕم٘مٚمف سَمْؾ رء وراء اعمٕم٤مرف: إن ا طم٘مٞم

 قم٘مٚمف، وظمٚمّمقا إمم أن ا طم٘مٞم٘متف شمٙمٛمـ سمٙممًمف إظمػم. 

 . (6)شمـ ظرف كػًف ؾؼد ظرف ربف: »ؿقل افـٌلَوَيُدّل قَمغَم َذًمَِؽ اإلؿم٤مرة اخلٗمٞم٦ّم ذِم 

هل٤م إظمػم َوًَمٞمَْس ُهَق إ ٓا هم٤ميتٝم٤م إْذ ُمٕمروم٦م اًمٜمٗمس سمح٘مٞم٘متٝم٤م يَمَم أؾمٚمٗمٜم٤م سمٛمٕمروم٦م يمم

 وظم٤مًم٘مٝم٤م وُمرضمٕمٝم٤م.

                                                      

 .32/ 2سمح٤مر إٟمقار، اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز (1) 
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ـْ قمرف ٟمٗمًف قمرف ٟمٌٞمف ـْ  َوقَمغَم وقء َهَذا اًمت٘مري٥م يّمّح اًم٘مقل َُم  ٟمٗمًف قمرف َوَُم

ـْ  ،إُم٤مُمف قمرف ، وَمُٝمْؿ أسمقاب اًمٙممل إظمػم َوُهْؿ دمٚمٞمف دي٘م٦ماًمّم قمرف ٟمٗمًف قمرف َوَُم

 وآي٤مشمف.

قا اَّللَ  َوُِمٜمُْف شمٕمرف ُمٕمٜمك ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم: ًُ ُفؿْ  َك ًَ اُهْؿ َأْكُػ ًَ . أّي ٟمًقا اهلقي٦م واًمٙمٜمف (6)َؾلَْك

 واًمٖم٤مي٦م، ومؽمشّم٥م قَمَٚمٞمِْف شمْمٞمٞمع اًمٜمٗمس واًمٖمٗمٚم٦م قمٜمٝم٤م.

وذم آي٤مت اًمُ٘مرآن إؿم٤مرات ُمٕمرومٞم٦م شمقوح يمٞمٗمٞم٦م شمٕمريػ إؿمٞم٤مء سمح٘مٞم٘متٝم٤م ومٗمل ىمقًمف 

ِّل إومّم٤مح قمَ  (2)َأَكا َبَؼٌ ِمثُْؾُؽْؿ ُيقَحك إَِػَّ شَمَٕم٤ممَم:   ُهقَ  سمم سَمْؾ  قم٤مىمؾ ٟم٤مـمؼ سم٢مٟمف ٓ ’ـْ طم٘مٞم٘م٦م اًْمٜم ٌا

ـْ  اهمْم٤مض أي٦م ومٗمل اهلل، ًمقطمل اًمدائؿ اعمدد أٟم افُ  َوُهقَ  اًمٕم٘مؾ ومقق  وؿم١موهن٤م اًمٌنمي٦م اجلٜم٦ٌم قَم

ـْ  هب٤م يتٛمٞمز اًم اتِل سم٤مجلٜم٦ٌم وشمٕمريػ ًَمفُ   .شوحل يقحك» أٟم افُ  َوِهَل  اعمخٚمقىم٤مت ؾم٤مئر قَم

 :ايتعسٜف ايٛسٝاْٞ يفاط١ُ

واحلقري٦م وسم٠من ا طم٘مٞم٘متٝم٤م  ومٕمّرومتٝم٤م سم٤مًمٜمقر َوقَمغَم َهَذا ضمرت اًمرواي٤مت ذِم شمٕمريػ وم٤مـمٛم٦م

 ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر مم٤م ٓ يتّمؾ سمِم١مون اًمٌدن ذِم رء.

 وَمَٚمٞمَْس شمٕمريٗمٝم٤م يم٤مُمـ ذِم سمدهن٤م وذم ؾمٜم٦م وٓدهت٤م وإْن يَم٤مَن ًمٌدهن٤م ذاوم٦م، ًمٙم ـا طم٘مٞم٘متٝم٤م 

ـْ ذاهت٤م خمٚمقىم٦م ىمٌؾ سمدهن٤م.  سمٓمٌ٘م٤مت ُِم

 يْم٤مح اعمٓمٚم٥م سمٜمحق أضمغم ٟمٓمرح َهَذا اعمث٤مل:وإل

                                                      

ٔي٦م (1)   .19ؾمقرة احلنم: ا

ٔي٦م (2)   .110ؾمقرة اًمٙمٝمػ: ا
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َوُهَق أن ا اًم٘مّمد ًمزي٤مرة ؿمخص قمزيز يتٓمٚم٥م اًمتقؾمؾ سمٛمٕمروم٦م قمٜمقاٟمف وحمؾ ؾمٙمٜمف  

ـْ يُمّؾ  واًمٓمريؼ اعم١مدي إمم سمٞمتف، وم٢مذا ُم٤م وصؾ اًم٘م٤مصد إمم سم٤مب سمٞم٧م ُم٘مّمقده وَم٢مٟم اف يٕمرض قَم

 قن.رء وي٘مٌؾ قَمغَم اًمِمخص اًم٤ًميمـ وٓ ُيٕمػم أمهٞم٦م ًمٚمٌٞم٧م اعمًٙم

ـْ شمٕمريػ إؿمٞم٤مء، وَم٢من ا اًمقىمقف قِمٜمَْد أسمدان وهمالف إؿمٞم٤مء  َوَهَذا ٟمٔمػم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُِم

ُوح، وذم داظمؾ سمٞم٧م  ُهَق اقمتٜم٤مء سم٤مًمٌٞم٧م اعمًٙمقن ومتًؽ سمف، سَمٞمْٜمََم ذِم داظمٚمف شمٙمٛمـ اهلقي٦م واًمرُّ

ُوح يًٙمـ اًمٜمُّقر، وذم سمٞم٧م اًمٜمُّقر يًٙمـ ٟمقر اًمٜمُّقر.  اًمرُّ

ؾُمقلَوقَمغَم َهَذا إ ْ  إَذا وم٤مـمٛم٦م أو اعم١ُْمُِمٜملِم أُمػم أو ؾم٤مس وَم٢من ا شمٕمريػ اًمر ا  مَل

ؿمط واسمتٕم٤مد قمـ احل٘مٞم٘م٦م َوًَمٞمَْس ىمرسم٤ًم  وَمُٝمقَ  اًمروطم٤مِن اًمٙمٜمف َوَذًمَِؽ  اًمٜمقري٦م اًمٓمٌ٘م٦م شمٚمؽ ومٞمف يٚمحظ

 ُمٜمٝم٤م.

ـْ  وًمذا َوَرَدْت اًمتقصٞم٦م اًمقطمٞم٤مٟمٞم٦م سم٤مًمتٕمرف قَمَٚمٞمِْٝمؿ سم٤مًمٜمقراٟمٞم٦م، سَمْؾ أؿم٤مرت يمثػم ُِم

ل ـمٌ٘م٦م ذِم ظمٚمؼ ذواهتؿ، وَمِٝمَل يمٜمٝمٝمؿ ا ًمرواي٤مت سمٛمٕمرومتٝمؿ سم٤مًمٜمقارٟمٞم٦م، أّي شمٕمريٗمٝمؿ سم٠مو ا

 وهم٤ميتٝمؿ.

ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم  ء: )أول رومٗمل اًمٌح٤مر قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمرؾمقل اهلل

 ُم٤م هق؟ 

 .(6)ش ظمٚم٘مف اهلل صمؿ ظمٚمؼ ُمٜمف يمؾ ظمػم ،وم٘م٤مل: ٟمقر ٟمٌٞمؽ ي٤م ضم٤مسمر

 . (6)ش ٌقا وآدم بغ اداء وافطغــت ك» : َوَوَرَد قمٜمف

                                                      

ـ ري٤مض اجلٜم٤من. 15/24سمحر آٟمقار، اعمجٚمز(1)   قم
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ِّل ًمٞم٧ًم سمٌدٟمف أو روطمف أو ىمٚمٌف َوإٟم ام سمٜمقره. ن ا ٟمٌقة اًْمٜم ٌا ِٕ  َومَلْ ي٘مؾ يُمٜم٧ْم سمدٟم٤ًم 

 وَم٢من ا شمٕمريٗمٝم٤م سم٤مًمٜمقر ُهَق اًمتٕمريػ اعمٔمٝمر حل٘مٞم٘متٝم٤م. وٟمٔمػمه ؾم٤مٍر ذِم شمٕمريػ وم٤مـمٛم٦م

ـْ أن ا ًمٗم٤مـمٛم٦موسمم ذيمرٟم٤مه يت٘مّرب ًمألذه٤من ُم٤م ذِم سمٞم٤مٟم٤مت أي٤مت واًمرو ُمٜمٔمقُم٦م  اي٤مت ُِم

أدوار ذِم ُمٌدأ اخلٚم٘م٦م ووؾمٓمٝم٤م وُمٜمتٝم٤مه٤م، يَمَم أن ا هل٤م أدوارًا ذِم اًمؼمزخ واًمرضمٕم٦م وذم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

ـْ ُمقـمـ اًمِمٗم٤مقم٦م َوطمتك دظمقل اجلَٜم٦ّم.  سمٛمقاـمٜمٝم٤م اعمختٚمٗم٦م ُِم

ْٟمٞم٤َم، سَمْؾ يدوم هل٤م  ُم٤م داُم٧م وسمذًمؽ يث٧ٌم هل٤م ؿم٠مٌن ذِم احلجٞم٦م ٓ ي٘متٍم قَمغَم قم٤ممل اًمدُّ

 ٞمد احلجٞم٦م وُم٤م يؽمشم٥م قَمَٚمٞمَْٝم٤م.سمشم٠ماخلٚم٘م٦م، وسمذًمؽ شمِمؽمك َُمَع اًمٜمٌقة واإلُم٤مُم٦م ذِم 

  

                                                      

طم٤ًمئل (1)  ـ أيب مجٝمقر ٓا  .121/  4قمقازم اًمٚمئ٤مزم، أسم





 

 

 

 

 املكالة الشادسة عصز: دليل وفلشفة ظالمة الزٍزاء 

فقؾ َظَذ طالمتفافـؼطة ا* ا  231  ٕوػ: افدَّ

 ؾقؾ افًقاؿات افطٌقعقة فؾحدث وشقؾة فػفؿف* حت

 مهال افؼصاصات ادحتؿؾة تغريد خارج هب ؾطرة افٌؼ* ا

 حلجج ادجؿقظقة دون احلجج ادًتؼؾة كٌع احلؼقؼة* ا

 عض أكَمط تـؼقة افساث تعؿقة ظذ احلؼائؼ* ب

  قّزع ؿصاصات طالمتفؿ يف ـتب ادًؾؿغراـؿ وت* ت

 فتّنع يف كػل إحداث مـاؿض فؾؿـفج افعؾؿل* ا

 فـؼطة افثاكقة: ؾؾًػات إثٌات طالمتفا* ا

 فػؾًػة إوػ: إحقاء ادظؾقمقة إحقاء فؾؿـفج افؼقيؿ* ا

 فػؾًػة افثاكقة: افتعّرف ظذ افظالمات متققز فؾؼدوات* ا
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 ؾؾ تصػقة افزهراء* ظ

 ظـ افٌقعة فعؾة إوػ: حقؾقفة وجقد افزهراء* ا

 ػقتفا دصادرة حؼفافعؾة افثاكقة: تص* ا

 اشؼاط فؼظقتفؿ فعؾة افثَّافثة: ذظقتفا ادحؽؿة* ا

ل* ا  فشاهد إوَّ

 فشاهد افثَّاين* ا

 ؾرية ظذ افديـ فػرية ظذ افزهراء* ا

ِلّ * ا  افظالمة صدة يِف  وبضعتف صساك افْـٌَّ

 وه٤م ُهٜم٤َم ٟمًتٕمرض ٟم٘مٓمتلم:

َٛ ايدَّيٌٝ َع٢ًَ ٚقٛع ظالَاتٗ ُٖ  :اايٓكط١ األٚىل: َا 

ُمّم٤مدر ُمًتٗمٞمْم٦م ويمثػمة،  إن ا اعمّم٤مدر اًم اتِل شمث٧ٌم وىمقع اًمٔمالُم٤مت قَمغَم وم٤مـمٛم٦م

 ومقىمققمٝم٤م مَلْ َيرضمف ُمّمدر واطمد أو اصمٜملم أو صمالصم٦م.

يَمَم أن ا ُمّم٤مدر فمالُمتٝم٤م هَمػْم خمتّم٦م سمٙمت٥م اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م أو يمت٥م ومرق اًمِمٞمٕم٦م 

 .إظُمرى، وإٟمم ِهَل ُمثٌت٦م ذِم سمٓمقن يمت٥م اعمًٚمٛملم مجٞمٕم٤مً 

 ومٚمق حتغم اًم٤ٌمطم٨م سم٤مًمتتٌع وآؾمت٘مّم٤مء ًمٔمٗمر سمٛمّم٤مدر إصم٤ٌمت هَمػْم ُمتقىمٕم٦م قمددًا. 

٤ٌمت  ًُ وًمرسمم شمتٚمٌد اًمرؤي٦م وشمْمٛمر اًم٘مٜم٤مقم٦م سمذًمؽ قِمٜمَْد سَمْٕمض اخل٤مّص٦م وُمٜمِم١مه٤م اًم
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ـْ صحٞمح  واًمٖمٗمٚم٦م واًم٘مّمقر اعمٜمٝمجل ذِم اًمتتٌع ًمٚم٘مّم٤مص٤مت اعم٤ٌَُمَذة َوهَمػْم اعم٤ٌَُمَذة، َوإ ٓا ومم ُِم

ـْ  يمت٥م احلدي٨م ًمدى اجلٛمٝمقر وأهؾ ؾمٜم٦م اًمًٚمٓم٤من إ ٓا وومٞمٝم٤م سمّممت قمديدة وزواي٤م يمثػمة ُِم

ـْ فمالُمتٝم٤م  .وؿمقاهد هَمػْم ظمٗمٞم٦ّم ُِم

 ويت٤ًموى ذِم َذًمَِؽ صحٞمح اًمٌخ٤مري وصحٞمح ُمًٚمؿ وُمًٜمد اًمؽمُمذي وهمػمه٤م.

ـْ هَمػْم شمٜمٌّف واًمتٗم٤مت  واًمٕمج٥م ممـ ي٘مرأ قم٤ٌمرات ُمٗمٕمٛم٦م سم٤مإلؿم٤مرة إمم فمالُم٤مهت٤م وًمٙمـ ُِم

وَمَٚمٞمَْس  (2)شوددت أين مل اـشػ بقت ؾاضؿة»أو قم٤ٌمرة  (6)شماتت َوِهَل واجدة»إمم دًٓمتٝم٤م يمٕم٤ٌمرة 

ـْ قم٤ٌمرة  ـْ اًمٕم٤ٌمرة إومم اًمت٠مصمر اًمٜمٗم٤ًمِن خلالف دٟمٞمقي، يَمَم أٟم اُف ًَمٞمَْس اعم٘مّمقد ُِم اعم٘مّمقد ُِم

ـْ بقتفا» د إزاطم٦م اًمًت٤مر.  شـشػ َظ  جُمَر ا

وًمٞمدة اًمٗمٝمؿ اًم٤ٌمرد واًمذهـ اًمٗم٤مشمر وَم٢مٟم اُف ٓ يتقىمع أن ا ُيٜم٘مؾ  وم٢من أُمث٤مل شمٚمؽ اًم٘مراءات ِهَل 

 ش.احلر تؽػقف اإلصارة»شمٗم٤مصٞمؾ اًمتٗم٤مصٞمؾ ذِم ؿمؼ فمالُمتٝم٤م، وًمٙمـ يَمَم ىِمٞمَؾ 

وم٤مًمذهـ اعمٜمٗمتح واعم٘متٜمص ًمُِٙمؾِّ ؿمقارد ُم٤م ضمرى َُمَع ووع أؾمس اخلالف اًم٘م٤مئؿ آٟمذاك 

ـْ فم  الُم٦م سمٕمٛمؼ وطمرارة.ٟمّم٥م اًمٕملم يٙمٗمل ًمٗمٝمؿ ُم٤م ضمرى قَمَٚمٞمَْٝم٤م ُِم

ـْ إطمداث واًمتج٤موزات واًمتٕمدي٤مت إَذا يَم٤مَن أصؾ احلدث ُهَق  ومم هق اعمتقىمع ُِم

ـْ اًم٘مقى واًمتقازٟم٤مت، وَمَٝمْؾ ُئمـ أن ا أضمقاء  اًمّمدام طمقل اًمرئ٤مؾم٦م سمحٞم٨م شمداظمٚم٧م ومٞمف مجٚم٦م ُِم

ـْ اًمرومؼ واًمٚملم وإؾمٚمقب اًمديٛم٘مراـمل هل٤م أّي ومرص٦م أو جم٤مل؟  ُِم

 ُهٜم٤َم إؿم٤مرات شُمٌلّم ٟمٛمط إؾمٚمقب اًمذي واضمٝمقا سمف اًمزهراء ويٛمٙمـ أْن ٟمٕمٓمل ه٤م

                                                      

ـ أيب احلديد (1)  الهم٦م، سم  .50/ 6ذح هن٩م اًٌم

ـ ؿم٤مذان (2)  ٓيْم٤مح، اًمٗمْمؾ سم  .518ا
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ـْ فمالُم٦م.  ًمٜمٗمٝمؿ ؿمدة ُم٤م وىمع قَمَٚمٞمَْٝم٤م ُِم

 :ًٓ ُؿ ىَمْد واضمٝمقا ختّٚمػ قمكم واًمزهراءأوَّ ـْ شم٠ميٞمد اخلالوم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م  اومؽماض أهن ا قَم

ـْ اًمديٛم٘مراـمٞم٦م يٙمذسمف اهلجقم قَمغَم سمٞمتٝم٤م رهمؿ أن ا ُمٕم٤مرو٦م قمكم ووم  مَلْ  ‘٤مـمٛم٦مسمحْم٤مري٦م وٟمٛمط ُِم

جٛمقا سم٠مقمداد ه َذًمَِؽ  َوَُمعَ  اجلمهػم، وشم٠مًمٞم٥م اجلٛمقع وحتِمٞمد ًمٚمِم٤مرع اخلروج أؾمٚمقب شمًٚمؽ

 .هَمػْم ىمٚمٞمٚم٦م قَمغَم سمٞم٧م قمكم ووم٤مـمٛم٦م

ُؿ يرون ذِم  وًمق أردٟم٤م أن ا ٟمحّٚمؾ سَمْٕمض دٓٓت َهَذا إؾمٚمقب وَم٢من ا أووح دًٓم٦م ِهَل أهن ا

ْ ُي٘متحؿ ٓ شمًتت٥م قمٛمٚمٞم٦م اًمتٖمٞمػم  َذًمَِؽ اًمٌٞم٧م أٟم اُف يٛمثؾ قمٜمقان اعمٕم٤مرو٦م وُمريمز اًم٘مٞم٤مدة وم٢مذا مَل

 وٓ شمْمٛمـ اًمًٞمٓمرة اًمٙم٤مُمٚم٦م.

ُيٌلّم أن ا إطمداث يم٤مٟم٧م َذاَت ـم٤مسمع  وُمـ اًمقاوح أن ا ٟمٗمس اهلجقم قَمغَم سمٞمتٝم٤م

 إره٤مب وقمٜمػ َومَلْ شمٙمـ خمٛمٚمٞم٦م أو ٟم٤مقمٛم٦م.

 :حتًٌٝ ايطٝاقات ايطبٝع١ٝ يًشدخ ٚض١ًٝ يفُٗ٘

د ا أْن شم٘مرأ اًمٜمّمقص اًمت٠مرَيٞم٦م سمٜمحق ُمًتققم٥م سمحٞم٨م ُي٘متٜمص وسمٜمحق اًم٘م٤مقمدة ٓسمُ 

 شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واعمٜمٓم٘مٞم٦م.

ـْ اًمقؾمط اًمداظمكم أو  ومم٤م يًتدقمل آؾمتٖمراب أن ا همػم اعمٜمّمٗملم قمٚمٛمٞم٤ًم ؾمقاء ُِم

اخل٤مرضمل ي٘مٗمقن قَمغَم اًمٚم٘مٓم٤مت اًمت٠مرَيٞم٦م سمم ِهَل، أّي يَمَم َوَرَدْت ذِم اًمت٠مريخ ُمٌتقرة وُم٘مٓمققم٦م 

ـْ  قمّم  ىمٌٚمٝم٤م وقمّم سمٕمده٤م، ويرون ٕٟمٗمًٝمؿ قمذرًا وشمؼميرًا سمحج٦م ظمٚمق ُمّم٤مدر اًمت٠مريخ قَم

ـْ طمؼ اًم٤ٌمطم٨م اعمٜمّ٘م٥م أْن يًٚمط ُمٜمٔم٤مر اًم٘مقة اًمتحٚمٞمٚمٞم٦م قَمغَم ٟمٗمس شمٚمؽ  اًمتٗم٤مصٞمؾ، إٓ أن ا ُِم

ل َيراًمٚم٘مٓم٦م اًم اتِل يثٌتٝم٤م اًمت٠مريخ ًمٞمٗمٝمؿ اًمًٞم٤مىم٤مت اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًم اتِل ٓسُمد ا أْن شمراومؼ احلدث اًمت٠م
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 سمح٥ًم ٟمققمف وـمٌٞمٕمتف.

ـْ سم٤مب اعمث٤مل إن ا اًمت٠مريخ ىَمْد  ة طمدصم٧م ذِم يمرسمالء، وضم٤مء اًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م أصم٧ٌم وىم٤مئع قمديدَوُِم

ـْ اًمتحٚمٞمؾ ًمٜمٗمل عمًتٚمزُم٤مت احلدث.  ُمٌتقرًا قمم ىمٌٚمف وقمم سمٕمده، وَمَٝمْؾ يٛمٜمع َذًمَِؽ ُِم

ًمتٗم٤مصٞمؾ اًم٤ًمسم٘م٦م وم٢مذا ٟمص ا ذِم اعمّم٤مدر أن ا اخلٞم٤مم ذِم يمرسمالء طُمرىم٧م وًمٜمٗمؽمض أن ا ا

١مال ئمؾ ىم٤مئًم قمّم يٛمٙمـ أْن يًتتٌع َذًمَِؽ احلدث. ًُّ  واًمالطم٘م٦م مَلْ شمذيمر ًمٙم ـا اًم

ـْ اًمٜم٤ًمء وإـمٗم٤مل،  ـْ يٌ٘مك ومٞمٝم٤م ُِم وم٢مذا يَم٤مَٟم٧م اخلٞم٤مم ىَمْد طُمرىم٧م ومم ُهَق طم٤مل وُمّمػم ُِم

ـْ يٗمّر ُمٜمٝم٤م قَمغَم وضمٝمف إْذ أن ا ضمٞمِم٤ًم دُمقي٤ًم ومت٤ّميم٤مً   يدور طمقل اخلٞم٤مم. وُم٤م ُهَق طم٤مل وُمّمػم ُِم

د اظمتالىم٤مت، وُمّم٤مدر اًمت٤مريخ قم٤مري٦م قمٜمٝم٤م،  أومٝمؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل أن ا شمٚمؽ اًمدٓٓت جُمَر ا

أو أن ا آظمتالق واًمتزوير ُهَق ٟمٙمران شمٚمؽ اًمدٓٓت سم٠مْن يٗمٝمؿ أن ا ُمتـ ُم٤م ضمرى ُهَق طمرق 

٤م ُم٤م ىمٌؾ احلدث وُم٤م سمٕمده وَمِٝمَل ُأُُمقر ه٤مدئ٦م ًمٞمّٜم٦م؟  اخلٞم٤مم وأُم ا

ـْ  آظمتالق اًم٘مقل أن ا سَمْٕمض إـمٗم٤مل ىَمْد ؾُمح٘مقا حت٧م ؾمٜم٤مسمؽ اخلٞمقل َوُهَق  أيٙمقن ُِم

أُمر ؾمٞم٤مىمل ُمٜمٓم٘مل ٕصؾ احلدث، أو أن ا آظمتالق ُهَق إًمّم٤مق صٗم٦م اًمؼمود واهلدوء عم٤م ىمٌؾ 

 وعم٤م سَمْٕمَد احلدث اًمقطمٌم اًمداُمل؟

 وبعٌارة ُأخرى: 

ـْ ًم٘مٓم٤مت اجلريٛم٦م اعمٜمًقسم٦م إًمٞم ف وَمَٝمْؾ يٙمتٗمل اعمح٘مؼ اجلٜم٤مئل ًمق اقمؽمف اجل٤مِن سمٚم٘مٓم٦م ُِم

ـْ  ـْ اًمٚم٘مٓم٤مت ًمٗمٝمؿ ُم٘م٤مـمع ُأظمرى ُِم سم٤معم٘مٓمع اًمذي اقمؽمف سمف اجل٤مِن أم أٟم اُف يتقؾّمؾ سم٤مًمث٤مسم٧م ُِم

 اجلٜم٤مي٦م واحلدث؟



 أم مكامات فاطمة الزهراء                                                                                                                     112

إن ا آؾمت٘مّم٤مء اجلٜم٤مئل ىم٤مئؿ أن قِمٜمَْد يُمّؾ اًمٌنم قَمغَم اًمتحّٗمظ قمغم يُمؾِّ ىمّم٤مص٦م وظمٞمط 

ـْ ظمٞمقط احلدث واًمتقؾّمؾ هب٤م ًمٗمٝمؿ يمُ   ّٚمم ضمرى.ُِم

 :اُٖاٍ ايكضاصات احملت١ًُ تػسٜد خازز ضسب فطس٠ ايبػس

ـْ إطمقال وَم٢من ا شمرايمؿ  َوَهَذا ُمٜمٝم٩م ومٓمري ٓ يٛمٙمـ أن ا ُيٗمّرط ومٞمف سم٠مي طم٤مل ُِم

 آطمتمٓت يقصؾ إمم اًمّمقرة اًمقاوح٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م.

ـْ  سَمْؾ ُيٕمدُّ اإلمه٤مل ٕي ُمٕمٚمقُم٦م وإْن يم٤مٟم٧م وئٞمٚم٦م شمٗمريٓم٤ًم وشمْمٞمٞمٕم٤ًم ًمٚمحدث، سَمْؾ  ُيٕمدُّ ُِم

 رضوب اجلٜمقن أْن شمؽمك رؤوس ظمٞمقط احلدث وًمق يم٤مٟم٧م وئٞمٚم٦م.

وَم٢من ا احلدث ُم٤م ُهَق إ ٓا صقرة يمٌػمة شمٌٕمثرت ذِم ىمّم٤مص٤مت، ووفمٞمٗم٦م اًم٤ٌمطم٨م سمح٥ًم  

ـْ احل٘مٞم٘م٦م -قمٚمٛمف  أْن يًتثٛمر يُمّؾ  -اًم٤ٌمطم٨م ذِم أصم٤مر أو اًم٤ٌمطم٨م اجلٜم٤مئل أو اًم٤ٌمطم٨م قَم

ـْ ظمالهل٤م ًمٖمػمه ـْ اًم٤ٌمطمثلم قَمغَم ىمّم٤مص٦م ًمٞمٕمؼم ُِم ل ُِم ٤م، َوطَمتّك ًمق ومرض قمدم ُم٘مدرة اجلٞمؾ إو ا

ـْ ظمٞمقط وَمُٝمَق ٓ يؼمر إمه٤مل وشمْمٞمٞمع شمٚمؽ اًم٘مّم٤مص٤مت، إْذ أن ا  اؾمتثمر ُم٤م وىمع سم٠ميدهيؿ ُِم

ـْ اًم٤ٌمطمثلم قَمغَم اًمرسمط واًمتحٚمٞمؾ وآؾمتٜمت٤مج.  آطمتمل ىم٤مئؿ سم٤مىمتدار اجلٞمؾ اًمث ا٤مِِن أو اًمث ا٤مًم٨ِم ُِم

د ـْ شم٘م٤مرير اعمًتٜمدات اًمٕمٚمٛمٞم٦م طمقل اجلٜم٤مي٤مت ٓ ؾمٞمم ذِم  ومم٤م ُي١ميمِّ َذًمَِؽ أن ا اًمٙمثػم ُِم

إطمداث اًمٙمٌػمة يم٤مٕطمداث اًم اتِل ختّص قمالىم٤مت اًمِمٕمقب وقمالىم٤مت اًمدول سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض 

يـ مَلْ شمٙمتِمػ طم٘م٤مئ٘مٝم٤م إ ٓا سَمْٕمَد ىمرون.  وسم٤مٕظمّص اًم اتِل شمرشمٌط سم٤مًمدي٤مٟم٤مت واًمدِّ

ـمٌٞمٕم٦م اًمٜمت٤مئ٩م اعمقوققمٞم٦م ٓ ؾمٞمم ذِم إُُُمقر اعمٕم٘مدة شمتٓمٚم٥م  ومم٤م يدقمؿ ُم٤م ٟمحـ ومٞمف أن ا 

ل ُم٘متٍمًا قَمغَم مجع  شمٔم٤مومر ضمٝمقد أضمٞم٤مل، ومٞمٙمقن دور اًم٤ٌمطم٨م اجلٜم٤مئل ذِم اجلٞمؾ إو ا

 اًم٘مّم٤مص٤مت واًم٘مرائـ هَمػْم أٟم اُف ٓ ي٘متدر قَمغَم شمرشمٞمٌٝم٤م وشم٠مًمٞمٗمٝم٤م سمم يٓم٤مسمؼ واىمع احل٘مٞم٘م٦م.
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٦م ُمقيمقًم٦م   ـْ ومتٙمقن شمٚمؽ اعمُِٝمٛم ا إمم اجلٞمؾ اًمث ا٤مِِن ًمٞمًتٜمت٩م صقرة أوًمٞم٦م ورسمم شمٙمقن سم٤مه٦م قَم

 واىمع احل٘مٞم٘م٦م.

ـْ أْن ئمٝمروا   سَمٞمْٜمََم ىَمْد ي٘متدر اجلٞمؾ اًمث ا٤مًم٨ِم وسمؼميم٦م اًمٌٜم٤مء قَمغَم ضمٝمقد اجلٞمٚملم اًم٤ًمسم٘ملم ُِم

 احل٘مٞم٘م٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م سمتمم أسمٕم٤مده٤م.

ـْ ٟمٔمػم وظمّمقص٤ًم قَمغَم صٕمٞمد قم٤ممل أصم٤مر إْذ   دأب اًمٌنمي٦م قَمغَم حتّمٞمؾ ويمؿ ًمذًمؽ ُِم

 اًمٕمٚمؿ سمح٘م٤مئ٘مف قَمغَم شمرايمؿ اجلٝمقد واًمٜمت٤مئ٩م.

٤م وئٞمٚم٦م ذِم  ـْ يٓم٤مًم٥م سمٕمدم آيمؽماث سم٤مًم٘مّم٤مص٤مت اعمتٜم٤مصمرة سمحج٦م أهن ا وًمذا يٙمقن طم٤مل َُم

ـْ يٖمّرد ظم٤مرج هب اًمٌنم.  آطمتمل طم٤مل ُِم

 :احلذر اجملُٛع١ٝ دٕٚ احلذر املطتك١ً ْبع احلكٝك١

ـْ اًمٗم٘مٝم٤مء قَمغَم صٕمٞمد اًمٗم٘مف قَمغَم احلج٩م اعمجٛمققمٞم٦م وًمذا يٕمتٛمد اعمِمٝمقر   إقمٔمؿ ُِم

َوًَمٞمَْس قَمغَم احلج٩م اعمًت٘مٚم٦م، أّي أن ا جمٛمقع احلج٩م ِهَل احلج٦م وجمٛمقع إدًم٦م ِهَل ُمٜمٌع 

ة رواي٤مت يُمّؾ ُمٜمٝم٤م ُُمْٕمتؼََم وٓ يٙمتٗمقن سمرواي٦م واطمدة رهمؿ  آؾمتٜمت٤مج، ومدأهبؿ قَمغَم طمِمد قِمد ا

ًٓمتٗم٤مت إمم جمٛمقع ُم٤م ُهَق طمج٦م َوُُمْٕمتؼََم ومٞمف زي٤مدة ذِم احلجٞم٦م وزي٤مدة وصمقق اقمت٤ٌمره٤م، إْذ أن ا ا

ٞمْخ إٟمّم٤مري واًمقطمٞمد اًمٌٝمٌٝم٤مِن سمٛمًٚمؽ دمٛمٞمع اًم٘مرائـ.  َوُهَق اعمًٚمؽ اًمذي ُيٕمؼّم قمٜمف اًمِم ا

ـْ اًمْمٕمػ  وشمٙمٛمـ صمٛمرة َهَذا اعمًٚمؽ ذِم احلج٩م اًمٙمثػمة اعمٌتغم يُمّؾ واطمد ُمٜمٝم٤م سمزاوي٦م ُِم

حل٘مٞم٘م٦م سمحٞم٨م أٟم اُف ًمق اقمتٛمد قَمغَم يُمّؾ واطمد سم٤مٓؾمت٘مالل ًمٙم٤من أىمَم ُم٤م َيُدّل قَمَٚمٞمِْف ُهَق ذِم إراءة ا

ل  اطمتمل ُمٓم٤مسم٘متف ًمٚمقاىمع إ ٓا أٟم اُف ًمق ُوؿ ا سمٕمْمٝم٤م ًمٚمٌٕمض ٕوضم٥م شمرُمٞمؿ زاوي٦م اًمْمٕمػ ذِم إو ا

وشمرُمٞمؿ  سمج٤مٟم٥م اًم٘مقة ذِم اًمث ا٤مِِن وهٙمذا، ومتٜمت٩م سمٛمجٛمققمٝم٤م اًمٜمتٞمج٦م اًمقاوح٦م سمْمؿ اًم٘مرائـ
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 سمٕمْمٝم٤م ًمٚمٌٕمض.

 ٓ ع ذِم يُمّؾ اًمٕمٚمقم واًمتخّمّم٤مت  ٚمؽ سمنمي ُمٌت ٚمؽ دمٛمٞمع اًم٘مراـئ ُهَق ُم وذم احل٘مٞم٘م٦م أن ا ُم

صمري٦م. ٤مٟمٞم٦م واًمٜم٘مٚمٞم٦م واًمت٠مرَيٞم٦م وا  ؾمٞمم اًمٕمٚمقم اإلٟم

سَمٞمْٜمََم ُمًٚمؽ إمه٤مل اًم٘مرائـ وقمدم آيمؽماث هب٤م وؿمٓمٌٝم٤م شم٠مؾمٞمس ًمٚمجٝمؾ واجلٝم٤مًم٦م ذِم 

 اًمقؾمط اًمٕمٚمٛمل.

سم٤مٕدًم٦م واًم٘مرائـ ُمٝمم شمْم٤مءل اطمتمهل٤م ذِم  ظ٤م يت٠ميم اد رضورة احلٗم٤مظ وآطمتٗم٤مٜموُمـ ه

ـْ  إطمداث واًمٗمج٤مئع اًمٙمؼمى أو َذاَت اًمت٠مصمػم اًمٕم٘مٞمدي واًمديٜمل، ومحتك ًمق يَم٤مَن اطمتمهل٤م ُِم

٤م متثؾ ٟم٤مومذة ًمالٟمٗمت٤مح قَمغَم يمٌد احل٘مٞم٘م٦م.  اًمْمآًم٦م إمم اًمقاطمد سم٤معم٤مئ٦م وَم٢مهن ا

  :خ تع١ُٝ ع٢ً احلكا٥لبعض أمناط تٓك١ٝ ايرتا

ـْ يٜم٤مدي سمحذف ىمّم٤مص٤مت يمثػمة ؾمقاًء ذِم ُمًػمة  َوُِمٜمُْف شمٕمرف ؾمخػ دقمقى ُِم

ؾُمقل  .اًمِمٝمداء ؾَمٞمِّد ُم٘متؾ ذِم  أو قمكم ُمًػمة أو اًمزهراء ُمًػمة أو ’اًمر ا

وَم٠مّي قم٘مؾ جُيٞمز هٙمذا ُمًٚمؽ سم٠من شمت٘مّمد اًم٘مرائـ ذِم اعمج٤مُمٞمع احلديثٞم٦م يمٛمقؾمققم٦م اًمٌح٤مر 

 سمحج٦م شمٜم٘مٞم٦م اًمؽماث؟! ًمتُٝمدم وخُتٗمك

واعمحّمٚم٦م أْن ٓ ٟمٜمخدع وٓ ٟمخ٤مدع سمجٝم٤مٓت شمرومع سم٤مؾمؿ اًمٕمٚمؿ وشمْمّٞمع قمٚمٞمٜم٤م اخلٞمقط 

 اعمقصٚم٦م ًمٚمح٘م٤مئؼ وًمق سَمْٕمَد أضمٞم٤مل.

وٟمحـ ُهٜم٤َم ٓ ٟمح٤ميمؿ اًمٜمٞم٤مت وٓ ؿم٠من ًمٜم٤م سم٤مًمِمخقص، وًمٙمـ يُمّؾ ُم٤م ُيٕمٜمٞمٜم٤م ُهَق شمًٚمٞمط 

ـْ اًمدأب اًمٕمٚمٛمل اًمذي درج قَمَٚمٞمِْف ُمِمٝمقر إوقاء قَمغَم زواي٤م اخلٓم٠م ذِم سَمْٕمض اعمٜم٤مه٩م،  َوُهَق ُِم
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 قمٚممء اإلُم٤مُمٞم٦م وُمِمٝمقر قمٚممء اعمًٚمٛملم.

ٜم٤م  ـْ يمت ـ طَمتّك ذِم يمت٥م اعمخ٤مًمٗملم ومْمالً قَم سمَْؾ ٟمؽمىمك ذِم اًم٘مقل سميورة طمٗمظ اًم٘مّم٤مص٤مت واًم٘مرائ

طمداث وشمتٙم٤مُمؾ اًمّمقرة. ٝم٤م مجٞمٕم٤مً شمؽماسمط ٕا  وٌم

 املطًُني تسانِ ٚتّٛشع قضاصات ظالَتِٗ يف نتب 

وظمذ ُمث٤مًٓ قَمغَم َذًمَِؽ اًمذهٌل ص٤مطم٥م يمت٤مب ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء إْذ سمٖمض اًمٜمٔمر قمّم ُيَ٘م٤مل 

ُمـ أٟمف ٟم٤مصٌل إ ٓا أٟم اُف ذِم َذًمَِؽ اًمٙمت٤مب أصم٧ٌم وؾمّجؾ يُمّؾ إطمداث إًمٞمٛم٦م اًم اتِل وىمٕم٧م قَمغَم 

ِّل  ُف ًمٙمٜم ا  ،لمواحلً واحلًـ ووم٤مـمٛم٦م قمكم قَمغَم  وضمرت اًمّمح٤مسم٦م، ُمقاىمػ سمًقء اًْمٜم ٌا

أصمٌتٝم٤م سمٜمحق ُمقّزع وُمِمت٧م وُمٜمتنم: وًمذا ومحٗمظ اًم٘مّم٤مص٤مت اًمقاردة ذِم يمت٤مسمف وأُمث٤مًمف سمٛمٙم٤من 

ـْ إمهٞم٦م ًمٙمقن يُمّؾ ىمّم٤مص٦م ُمٌٕمثرة شمٚم٘مل سمْمقئٝم٤م قَمغَم وَمُٝمْؿ احل٘مٞم٘م٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م.  ُِم

ـْ اجلدير ذيمره أن ا اًمذهٌل ذِم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ىَمْد ذيمر ُم٤م ضمرى قَمغَم اًمزهراء ـْ  َوُِم ُِم

إؾم٘م٤مط اجلٜملم ورضب اًمٌٓمـ ويمن اًمْمٚمع واهلجقم قَمغَم اًمدار وشمٚمقيٕمٝم٤م َيقم أْن ظمرضم٧م 

، ومٚمق مجٕم٧م يُمّؾ شمٚمؽ طَمتّك قمّد سَمْٕمض اعمتتٌٕملم قمنمة ُمقاـمـ شَمؿ ا ومٞمٝم٤م اهلجقم قَمغَم اًمزهراء

ُؿ أومرهمقا يُمّؾ إطم٘م٤مد اًمٜمٗمًٞم٦ّم ادّم٤مه ؾَمٞمِّ  د اًم٘مّم٤مص٤مت ًمقصٚم٧م إمم اًمٞم٘ملم سمح٘مٞم٘م٦م أهن ا

 .اًمٜم٤ًمء ؾمٞمدة اسمٜمتف قَمغَم  إٟمٌٞم٤مء

ـْ ؾمٞمدة اًمٜم٤ًمء ًَمٞمَْس ىمّم٦م أطم٘م٤مد، َوإٟم ام ُهَق  وسم٤مًمٖمقر ذِم اًمتحٚمٞمؾ ي٤ٌمن أن ا شمِمٗمٞمٝمؿ ُِم

ـْ دي٤مٟم٦م ؾَمٞمِّد إٟمٌٞم٤مء  .اظمتالف ُمٜمٝمجٞم٦ّم ودي٤مٟم٦م قَم

اًم٤ٌمطم٨م ٓ يٕمثر قَمَٚمٞمِْف  وٟمٙمرر اًم٘مقل أن ا ُم٤م ٟم٘مٚمف اًمذهٌل ذِم ؿم٠من ُم٤م ضمرى قَمغَم اًمزهراء 

وَمَ٘مْط أو ذِم شمرمجتف ًمًػمة اًمّمح٤مسم٦م ومح٥ًم، يَمَم أٟم اُف ًَمٞمَْس  ذِم ُمقوع شمرمجتف ًمٚمزهراء
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ـْ اعمراضمٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سَمْؾ ِهَل ؿمٌٞمٝم٦م سمٕمٛمؾ اعمح٘مؼ  آىمتّم٤مر ذِم اًمٌح٨م قَمغَم ُمقوقع واطمد يٕمّد ُِم

ط ذِم أّي ُم ـْ ُمراضمٕم٦م يُمّؾ زواي٤م احل٤مدصم٦م وٓ يٗمرِّ ٕمٚمقُم٦م ُمٝمم شمْم٤مءًم٧م اجلٜم٤مئل اًمذي ٓ يٙمّؾ ُِم

 ٟمًٌتٝم٤م ًمٚمحدث.

ـْ  َوىَمْد أدرك اًمقه٤مسمٞم٦م واًمًٚمٗمٞم٦م ُم٤م حيتقيف يمت٤مب ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء سملم ـمٞم٤ّمشمف ُِم

ُمٕمٚمقُم٤مت وىمْم٤مي٤م شم٠مرَيٞم٦ّم هم٤مي٦م ذِم إمهٞم٦م َواًم اتِل ومٞمٝم٤م ذيمره ًمُِٙمؾِّ آهمتٞم٤مٓت اًم اتِل دسّمره٤م 

ٓمر ورضورة طمذف يمثػم مم٤م اخل حتًًقا اًمٙمت٤مب ـمٌع جيددوا أنْ  أرادوا ومٚمّم  ،’اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمٜمٌل

ـْ ؿمقاهد شمديـ ُمٝمٜمدد شمٚمؽ آهمتٞم٤مٓت، ًمٙمٜم اٝمؿ وضمدوا أن ا طمذف شمٚمؽ اعمقاوع  ومٞمف ُِم

ـْ اًمٙمت٤مب ؿمٞمئ٤ًم.  يم٤مُمٚم٦م ٓ ُيٌ٘مل ُِم

ويمذًمؽ ومٕمؾ اًمذهٌل ذِم يمت٤مسمف اًمرضم٤مزم ُمٞمزان آقمتدال ومْمّٛمٜمف ُمٚمٗم٤مت ظمٓمػمة ومٞمم 

ٚمف ومٕمؾ اًمٌخ٤مري ذِم سَمْٕمض أسمقاب صحٞمحف، وُمث ’ٌِّل وُم٤م َيص ؾمؿ اًْمٜم ا  َيّص فمالُم٦م اًمزهراء

   .(1)يَمَم ذِم يمت٤مب اًمٓم٥م

ـْ يُمّؾ َذًمَِؽ أن ا سمّممت إطمداث اخلٓمػمة وىمّم٤مص٤مت اعم٤ًمئؾ ُمقوع  واعمحّمؾ ُِم

اًمٜمزاع سملم اعمذاه٥م اإلؾّمالُمٞم ا٦م ُمٌثقصم٦م وُمقّزقم٦م ذِم ُمّم٤مدر اعمًٚمٛملم وًمق مُجٕم٧م ًمتٌلم ا هب٤م طم٘م٤مئؼ 

ـْ ُمٕمٚمقُم٤مت ًمٞمًتثٛمره٤م ُم٤م ضمرى ذِم اًمت٠م ريخ: وًمذا وضم٥م أْن يتحٗمظ يُمّؾ ضمٞمؾ قَمغَم ُم٤م يّمؾ ُِم

ـْ إي٤مم. ـْ ُمٕمٚمقُم٤مت ًمتٓمٚمع ؿمٛمس احل٘مٞم٘م٦م ذِم َيُقم ُِم  اجلٞمؾ أيت َُمَع ُم٤م جيده وئمٗمر سمف ُِم

ـْ يمقن سمّممت احل٘مٞم٘م٦م اًمت٠مرَيٞم٦م ُمٌثقصم٦م ذِم  وٟم٘مدم ه٤م ُهٜم٤َم صمٛم٦م ؿم٤مهد يِمٝمد قَمغَم ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ُِم

٦م واعمديٜم٦م اًمٙمت٥م، وَم٘مَ  ـْ اًمٙمت٥م اعمٓمٌققم٦م سمٛماليلم اًمٜمًخ ذِم َُمٙم ا ْد يُمٜم٧ْم اشمّمٗمح يقُم٤ًم يمت٤مسم٤ًم ُِم

                                                      

خ٤مري  (1)  .17/  7صحٞمح اًمٌخ٤مري، اًٌم
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ـْ  واًمري٤مض َوُهَق يمت٤مب )ووم٤مء اًمقوم٤مء سم٠مظم٤ٌمر دار اعمّمٓمٗمك ًمٚمًٛمٝمقدي(، َويَم٤مَن اًمٖمرض ُِم

ة ُمّم٤مدر روائٞم٦م ًمدى اًمٕم٤مُّم٦م  ُمٓم٤مًمٕمتف اًمٌح٨م ذِم ُمٓمٚم٥م إ ٓا أٟمٜمل قمثرت ُمّم٤مدوم٦م قَمغَم قِمد ا

ِّل يذيمره٤م ذِم   هبؿ ومُٞمّن  اًمٙم٤ًمء أصح٤مب قَمغَم  يدظمؾ يَم٤منَ   َذًمَِؽ اًمٙمت٤مب ُمْمٛمقهن٤م أن ا اًْمٜم ٌا

ـْ  يٚم٘مقٟمف سمم ومٞمُخؼمه ضمؼمائٞمؾ قَمَٚمٞمْفِ  يٜمزل أنْ  يٚم٨ٌم ومم َوَهِذِه قم٤ٌمرة  سم٘مقًمف ومٞمخ٤مـمٌٝمؿ سمٕمده، ُِم

 .(6)شأكَّؽؿ ؿتذ ومصارظؽؿ صتك) :ُمًتٗمٞمْم٦م ذِم ـمرىمٝمؿ وُمًتٗمٞمْم٦م ذِم ـمرىمٜم٤م ـ َوِهَل 

وذم اًمٌح٤مر روى احل٤ميمؿ أسمق قمٌد اهلل احل٤مومظ سم٢مؾمٜم٤مده قمـ ؾمٞمد اًمٕم٤مسمديـ قمكم سمـ 

ومٕمٛمٚمٜم٤م ًمف ظمزيرة وأهدت إًمٞمف أم أيٛمـ  احلًلم، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمده ىم٤مل: زارٟم٤م رؾمقل اهلل 

 ُمٕمف صمؿ وو٠مت رؾمقل اهلل وأيمٚمٜم٤م ىمٕم٤ٌم ُمـ زسمد وصحٗم٦م ُمـ متر، وم٠ميمؾ رؾمقل اهلل

ؾ اًم٘مٌٚم٦م ومدقم٤م اهلل ُم٤م ؿم٤مء، صمؿ أيم٥م إمم إرض سمدُمقع ومٛمًح رأؾمف ووضمٝمف سمٞمده، واؾمت٘مٌ

 وم٠ميم٥م قمغم رؾمقل اهلل ومقصم٥م احلًلم  ،ٟم٠ًمًمف أن ’همزيرة ُمثؾ اعمٓمر، ومٝمٌٜم٤م رؾمقل اهلل

وم٘م٤مل: ي٤م أسمف رأيتؽ شمّمٜمع ُم٤م مل شمّمٜمع ُمثٚمف ىمط، ىم٤مل: ي٤م سمٜمل هرت سمٙمؿ اًمٞمقم هورا مل أه 

 .(2)ؿ ىمتغم وُمّم٤مرقمٙمؿ ؿمتك(سمٙمؿ ُمثٚمف، وإن طمٌٞمٌل ضمؼمئٞمؾ أشم٤مِن وأظمؼمِن أٟمٙم

ـْ ىمتٚمٝمؿ أو  وًمٜمدىمِّؼ ذِم اًمٕم٤ٌمرة يم٤معمدىمؼ اجلٜم٤مئل وٟمت٤ًمءل: َهْؾ ُمٕمٜمك اًمٕم٤ٌمرة اإلظم٤ٌمر قَم

ـْ اًم٘متؾ سمخّمقصٞم٤مت ُمٕمٞمّٜم٦م؟!   قَم

ـْ إرسمٕم٦م  إن ا ُمٕمٜمك اعمٍمع ُهَق اًمٓمري٘م٦م اًمنمؾم٦م ذِم اًم٘متؾ، مم٤م يٕمٜمل أن ا ًمُِٙمؾِّ واطمد ُِم

، َوُهَق ُم٤م يث٧ٌم صح٦م اخلّمقصٞم٤مت اًم اتِل ذيمرت ذِم يُمّؾ ُمٍمقم٤ًم وىمتاًل سمنماؾم٦م ورقمقٟم٦م

                                                      

 ووم٤مء اًمقوم٤مء ووم٤مء اًمقوم٤مء سم٠مظم٤ٌمر دار اعمّمٓمٗمك ، اًمًٛمٝمقدي. (1) 

 .125/  18، اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز  سمح٤مر إٟمقار(2) 
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ـْ ُمّم٤مرع إرسمٕم٦م، ومٚمق اؾمتٌٕمد أطمد سَمْٕمض اخلّمقصٞم٤مت ًمٕمدم فمٗمره سمٛمًتٜمد  ُمٍمع ُِم

ِّل  ـْ اًْمٜم ٌا  .آؾمتٌٕم٤مد ويرومع اًمْمقء ُيٚم٘مل واوح قَمَٚمٞمِْف وَم٢من ا ُم٤م َوَرَد ُمًتٗمٞمْم٤ًم قَم

ـْ اجلدير ذيمره أيْم٤ًم أن ا اًمًٕمل اًمٕمٚمٛمل ًم ٚمٔمٗمر سم٤مًمِمقاهد قَمغَم إطمداث اعم١معم٦م ٓ َوُِم

ل ًمذًمؽ، سَمْؾ طمّس  يٜمحٍم ذِم اًمٌح٨م واًمتٗمتٞمش ذِم يمت٥م اًمؽماضمؿ وإْن يم٤مٟم٧م ِهَل اعمٕملم إو ا

اًمتح٘مٞمؼ يتٓمٚم٥م اًمتتٌع ذِم ىمّم٤مص٤مت إطمداث اعمٓمّقي٦م ذِم مجٞمع يمت٥م اعمًٚمٛملم سمم ومٞمٝم٤م اًمٙمت٥م 

ض اإلؿم٤مرات اًمٌديٕم٦م واًمٚمٗمت٤مت اًمنيٕم٦م اًم اتِل شمِمٝمد اًمتٗمًػمي٦م واًمرضم٤مًمٞم٦م واحلديثٞم٦م، سَمْؾ أن ا سَمٕمْ 

تِل ىَمْد شمرؾمؾ سمٕمض اًمٕم٤ٌمرات إرؾم٤مل  قَمغَم اًمٔمالُم٤مت ىَمْد ئمٗمر هب٤م ذِم يمت٥م اًمٚمٖم٦م اًم٘مديٛم٦م َواًم ا

ـْ زاوي٦م اًمتح٘مٞمؼ َذاَت وم٤مئدة ذِم اإلصم٤ٌمت أو اًمت٠ميٞمد  اعمًٚممت ذِم آؾمتِمٝم٤مدات اًمٚمٖمقي٦م ًمٙمٜمّٝم٤م ُِم

 ذِم يمت٥م اًمؽماضمؿ أو همػمه٤م.أو اًمتقوٞمح ًمٕم٤ٌمئر ذيمرت 

 :ايتطّسع يف ْفٞ األسداخ َٓاقض يًُٓٗر ايعًُٞ

ؾمت٘مّم٤مء يتقىمػ قَمغَم اضمتمع ؾمقاقمد قمٚمٛمٞم٦م وشمٔم٤مومر ضمٝمقد  ـْ ٓا ـْ اعمٜمٓم٘مل أن ا َهَذا اًمٜمٛمط ُِم َوُِم

ذِم اًمت٤مريخ ًمٕمدم  حت٘مٞم٘مٞم٦م، وإذا مَلْ يتقوّمر َذًمَِؽ ذِم زُم٤من ومال حيؼ ًمٕمٚممء َذًمَِؽ اًمزُم٤من أْن يٜمٗمقا سمَْٕمض ُم٤م َوَردَ 

ح٨م يتٓمٚم٥ّم  طمد أْن جيزم سمٕمدم وضمقد اًمِمقاهد ُم٤م دام اًٌم ٟم اُف ذِم احل٘مٞم٘م٦مٓ  يٛمٙمـٕ 
ِٕ اًمِمقاهد قَمٚمَٞمِْف، 

ؾمت٘مّم٤مء سم٤مًمٜمٛمط اًمذي ذيمرٟم٤مه.  شمقؾمع ٓا

ع ذِم ؿمٓم٥م إطمداث أو إٟمٙم٤مره٤م ًمٕمدم ووقح  ويتحّمؾ سمم َُمر ا أيْم٤ًم أن ا اعمٜمٝم٩م اعمُتنِّ

ًمٞمؾ ٓ يٛم٧م ًمٚمٛمٜمٝم ٩م اًمٕمٚمٛمل سمّمٚم٦م سَمْؾ ُمقضم٥م ًمٕمرىمٚم٦م اعمًػم اًمٕمٚمٛمل واًمتح٘مٞم٘مل ًمدى اًمد ا

 إضمٞم٤مل اعمًت٘مٌٚمٞم٦م.

ْ أفمٗمر سمدًمٞمؾ وؿمقاهد يم٤مومٞم٦م قَمغَم  ل مَل إْذ صمٛم٦م ومرق سملم أْن ي٘مقل اًم٤ٌمطم٨م ذِم اجلٞمؾ إو ا
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 اًمٔمالُم٦م اًمٙمذائٞم٦م وسملم أْن ي٘مقل أضمزم سمٙمذهب٤م، وَم٢من ا اًمٕم٤ٌمرة إومم ُُمْم٤موم٤ًم ًمٙمقهن٤م قم٤ٌمرة قمٚمٛمٞم٦م

ُمٜمٝمجٞم٦ّم ِهَل شمٗمتح اًمٓمريؼ ًمٚم٤ٌمطمثلم ذِم اجلٞمؾ اًمث ا٤مِِن َواًمث ا٤مًم٨ِم، سَمٞمْٜمََم اًمٕم٤ٌمرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمْم٤موم٤ًم ًمٙمقهن٤م 

 هَمػْم قمٚمٛمٞم٦م َوهَمػْم ُمٜمٝمجٞم٦م ِهَل شمّمٗمٞم٦م وقمرىمٚم٦م عمًػم اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ًمدى إضمٞم٤مل اعمًت٘مٌٚمٞم٦م.

 :ايٓكط١ ايجا١ْٝ: فًطفات إثبات ظالَتٗا

 شمٜمحٍم ذم أُمريـ:  ٚمًٗم٦م اًمت٠ميمٞمد قَمغَم فمالُم٤مت وم٤مـمٛم٦مىَمْد ئمـ اًمٌٕمض أن ا وم

 هدومٝم٤م ؿمحـ اًمّمدور سم٤مًمٙمراهٞم٦م وإؿمٕم٤مل ومتٞمؾ اخلالف واًمٜمزاع سملم اعمًٚمٛملم.( 6

 إصم٤مرهت٤م ٕضمؾ اًمت٠مصمر واحلزن واًمت٠ممل واعمقاؾم٤مة.( 2

ـْ اعمٕم٤مِن إْذ أن ا ؿمحـ اًمّمدو ر وه٤مشم٤من اًمٗمٚمًٗمت٤من وإْن يم٤مٟمت٤م ُمٓمٚمقسمتلم سمٛمٕمٜمك ُِم

ُمٓمٚمقب ادّم٤مه اعم٤ٌمذيـ ًمٚمحدث سم٤مقمت٤ٌمر أن آٟمٙم٤مر اًم٘مٚمٌل ُمـ  ضمّراء رواي٦م فمالُمتٝم٤مسم٤مًمٙمراهٞم٦م 

ُمراشم٥م إُمر سم٤معمٕمروف، وٓ ؿم٠من ًمف سم٢مصم٤مرة اخلالف واًمٜمزاع سملم اعمًٚمٛملم، سَمْؾ اًمت٠مصمر اًمٜمٗمز 

ـْ ُم٘مدُم٤مت اًمتؼمي يَمَم أن ا احلزن واعمقاؾم٤مة أُمران قمٔمٞممن.   ُِم

 ومٚمًٗم٤مت وأسمٕم٤مد قمٔمٞمٛم٦م ُمٜمٝم٤م:  إٓ أٟمف َُمَع يُمّؾ َذًمَِؽ ومثٛم٦م

 :ايفًطف١ األٚىل: إسٝا٤ املع١ًَٝٛ إسٝا٤ يًُٓٗر ايكِٜٛ

وأهؾ  وُمٔمٚمقُمٞم٦م أُمػم اعم١ُْمُِمٜملِم إٟم اُف ٓ ومرق سملم اؾمتٕمراض ُمٔمٚمقُمٞم٦م اًمزهراء 

ـْ اًمًػم ذِم ساط اجلحٞمؿ  اًمٌٞم٧م وسملم إطمٞم٤مء اعمٜمٝم٩م واًمٍماط اًم٘مقيؿ ووىم٤مي٦م اعمًٚمٛملم قَم

ـْ آؾمتٛم٤ًم  ك سمٛمٜمٝم٩م اًمزيغ واًمتزيٞمػ.َوقَم
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ـْ اعمًٚمٛملم، ومٞمٔمـ أن ا اًمت٤مريخ صٗمح٦م زائٚم٦م َوأٟم اُف واىمع   َوَهَذا ُم٤م يٖمٗمؾ قَمٜمْف اًمٙمثػم ُِم

ُمٜمٍمم َوأٟم اُف طمٚم٘م٦م ُم٘مٓمققم٦م ٓ أصمر هل٤م ذِم إضمٞم٤مل أشمٞم٦م، وٓ شمداقمٞم٤مت ًَمُف قَمغَم اًمٕمٍم اًمراهـ، 

ـْ اعمًت٘مٌؾ اًمقاقمد.  ومْمالً قَم

ـْ  َوقَمغَم َهَذا إؾم٤مس  ـْ قمٍمٟم٤م أو يٌتدأ ُِم صمٛم٦م دقمقى ًمتجديد شم٘مقيؿ شم٠مرَيل يٌتدأ ُِم

اعمًت٘مٌؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألضمٞم٤مل اًمالطم٘م٦م، أّي يُمّؾ ضمٞمؾ وـمٌ٘م٦م شم٠مرَيٞم٦م شمدؿمـ هل٤م شم٘مقيم شم٤مرَيٞم٤م 

ـْ اًمٓمٌ٘م٦م اًم٤ًمسم٘م٦م.  ُم٘مٓمقع اًمّمٚم٦م قَم

نم ـ إن ا رومع ُمثؾ َهَذا اًمِمٕم٤مر ومٞمف اؾمتئّم٤مل ًمٚمٛمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل واٟم٘مالب قَمغَم اعمًػم اًٌم ي ودوم

ًت٘مٌؾ اًمقاقمد ُم٤م ُهَق إ ٓا شمداقمٞم٤مت عم٤م طمدث ذِم  ن ا اًمٕمٍم اًمراهـ واعم ِٕ ٤مٟمٞم٦م،  عم٘متْمٞم٤مت اًمٗمٓمرة اإلٟم

ٜمك ذِم اعمًت٘مٌؾ سمٚمح٤مظ يُمّؾ  ٞم٩م احلْم٤مري أْن ُي ـ ًمٚمًٜم ٓ يٛمٙم ٤مسمؼ، سَمْؾ مُه٤َم أُمقاج ـمقوم٤من اعم٤ميض، و اًم

ـْ اعم٤م ًت٘مٌؾ قَم  يض.زواي٤م احلٞم٤مة إَذا ُم٤م اٟم٘مٓمع احل٤مرض واعم

ـْ يٜم٤مدي سمِمٕم٤مر اًمٗمّمؾ سملم اعم٤ميض واحل٤مرض:  َوُهٜم٤َمك ؿم٤مهدان قَمغَم ؾُمخػ ُِم

ُم٤م ُيٕمرف سمتداظمؾ اًمٓمٌ٘م٤مت، إْذ أن ا اًمت٤مريخ اًمٌنمي ىم٤مئؿ قَمغَم أضمٞم٤مل وـمٌ٘م٤مت إ ٓا  أوهلَم: 

ـْ  ـْ يَم٤مَن ذم ـمٌ٘م٦م ؾم٤مسم٘م٦م َوسَمْٕمض ُِم أن ا اًمتداظمؾ سملم اًمٓمٌ٘م٤مت أُمر ٓزم أي اضمتمع سَمْٕمض َُم

ـْ ـمٌ٘م٦م ٓطم٘م٦م، وٓ ؿمؽ ا أن ا َذًمَِؽ شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم يقصؾ اًمٓمٌ٘م٤مت سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض مم٤م يقضم٥م ؾمٞمٙمقن  ُِم

 شم٠مصمػم وشم٠مصمر سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض.

ـْ يرومع ؿمٕم٤مر اًمٗمّمؾ سملم اعم٤ميض واحل٤مرض واعمًت٘مٌؾ اًمقاقمد َهْؾ شمريد ثاكقفَم: و ٟم٠ًمل َُم

ٚمٛمل واحلْم٤مري اعم٤ميض سمف اًمٗمّمؾ اًمٙمكم؟ َوُهَق يَمَذًمَِؽ وَمُٝمَق سم٤مًمت٤مزم ُمٜم٤مداة سمدومـ اإلٟمت٤مج اًمٕم

ـْ اًمت٠مصمػم ذِم اًمٜمت٤مج اًمٕمٚمٛمل احل٤مرض.  وىمٓمٕمف قَم
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ـْ شم٤مريخ اًمٕمٚمؿ وقمٚمؿ اًمت٤مريخ َومُه٤َم رء واطمد، واعمٜم٤مداة سمذًمؽ  َوَهَذا يٕمٜمل آٟم٘مٓم٤مع قَم

ُهَق ؿمٌٞمف سم٤مًم٘مقل أن ا قَمغَم اًمٌنمي٦م أْن شمّمّٗمر اًمٕمٚمؿ َوُهَق ؿمٌٞمف يَمَذًمَِؽ سم٤مًم٘مقل أن ا قَمغَم اًمٌنمي٦م أْن 

 ل اهلقي٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م َوُهَق ُم٤م يًٛمك سم٤معمّمٓمٚمح احلدي٨م ذِم قمٚمؿ احل٤مؾمقب )اًمٗمقرُم٤مت(.شمٚمٖم

َوقَمَٚمٞمِْف ٟم٠ًمل قَمغَم وومؼ أّي سمرٟم٤مُم٩م وٟمٔم٤مم قمٚمٛمل شمًػم اًمٌنمي٦م ًمق أًمٖم٧م شم٤مرَيٝم٤م  

ـْ اًمّمٗمر، ويمٞمػ ؾمتتٌٚمقر هل٤م طمْم٤مرة إَذا هّدت  اًمٕمٚمٛمل، َوأّي إٟمت٤مج هل٤م ؾمٞمتٓمقر إَذا اسمتدأت ُِم

 دقم٤مُم٤مت اعم٤ميض.

ـْ خمزن قمٚمٛمل قمٔمٞمؿ وُمٜمٔم٤مر ًمٚمٌّمػمة واًمرؤي٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م وُم٤م سُمٜمٞم٧م  إن ا اًمت٠مريخ قم٤ٌمرة قَم

 احلْم٤مرة ذِم يُمّؾ ضمٞمؾ إ ٓا قَمغَم صمروات اعم٤ميض، ومٙمٞمػ يٛمٙمـ ًمٚمٌنمي٦م أْن شمٌتدأ سمت٘مقيؿ ضمديد!!

ـْ اعم ـْ اإلؿمٙم٤مًمٞم٤مت مَلْ يٙمـ أُم٤مم اعمٜم٤مديـ سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع قَم َم ُِم ٤ميض وًمذا َوقَمغَم وقء ُم٤م شَمَ٘مد ا

إ ٓا رومع ُم٘مقًمتٝمؿ يمِمٕم٤مر قم٤مم ًمٙمٜمّٝمؿ يمرؾمقن قمٛماًل آٟمت٘م٤مئٞم٦م اًمت٠مرَيٞم٦م اعمزاضمٞم٦م، أّي ذِم اًمقىم٧م 

٤م سمٛمٞمزان  ـْ اًمت٠مريخ يٜمًٌقهن٤م إمم صٗمح٤مت ُأظمرى إُم ا ـْ صٗمح٤مت ُِم اًمذي ومٞمف ي٘مٓمٕمقن أٟمٗمًٝمؿ قَم

َه٤من.اعمزاضمٞم٦م أو سمٛمٞمزان اًمٕمّمٌٞم٦م أو سمٛمٞمزان اًمًٞم٤مؾم٦م أو همػمه٤م إ ٓا ُمٞمزان اًمٕمٚمؿ   وُمٞمزان اًمؼُمْ

 :ايفًطف١ ايجا١ْٝ: ايتعّسف ع٢ً ايعالَات متٝٝص يًكدٚات

ـْ يَم٤مَن قَمغَم اعمٜمٝم٩م  ٦ممم٤م ًَمُف دظم٤مًم  ـْ اعمٜمٝم٩م اًمٖمقي ُهَق أْن ٟمٕمرف َُم ذِم متٞمٞمز اعمٜمٝم٩م اًم٘مقيؿ قَم

ـْ يَم٤مَن قَمغَم اعمٜمٝم٩م اًمٖمقي ذِم شم٤مريخ اإلؾمالم، إْذ أن ا إؿمخ٤مص ذِم اًمت٠مريخ هل ؿ دور اًم٘مقيؿ َوَُم

ْ ُيٛمّحّمقا وُيٛمٞمِّزوا ًمٙم٤مٟم٧م شمٌٕمٞمتٝمؿ سمٕمٛمٞم٤موي٦م ُمقضم٦ٌم ًمٚمْمالل  اإليّم٤مل ًمٚمٛمٜمٝم٩م، ومٚمق مَل

 وآٟمحراف، َوىَمْد ئمـ ُمتٌٕمٝمؿ أٟم اُف حُيًـ ُصٜمٕم٤م.

َوقَمَٚمٞمِْف ٓ شمٔمـ أن ا ُم٤م شم٘مقم سمف اًمتٞم٤مرات واعمٜمٔممت اعمٜمحروم٦م يم٤مًم٘م٤مقمدة وُمًٛمٞم٤مهت٤م إظُمرى 
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ٞمد شمٌٕمٞم٦م وأمت٤مم ًمرضم٤مل شم٠مرَيٞملم ىم٤مُمقا سمٜمٗمس أٟممط إقممل وًمٞمد شم٤مرَيٝم٤م احل٤مرض، َوإٟمم وًم

 اًمٌِمٕم٦م اًم اتِل ي٘مقُمقن هب٤م أن.

وم٠مصح٤مب اًمٗمتٜم٦م ذِم طمرب اجلٛمؾ ىم٤مُمقا سمًٗمؽ دُم٤مء اعمًٚمٛملم وهتؽ طمرُم٤مهتؿ، وسمٙمؾ 

يـ، َويُمّؾ َذًمَِؽ اٟمٕمٙمس ذِم  ـْ اًمِمٕم٤مرات إصٞمٚم٦م ذِم اًمدِّ رقمقٟم٦م وقمٜمجٝمٞم٦م وحت٧م ٓومت٦م ؿمٕم٤مر ُِم

 اًمراهـ قَمغَم آشم٤ٌمع واعمِم٤ميٕملم. اًمت٠مريخ

ـْ إؿمٕم٤مل اًمٜمػمان اًم اتِل شمٙم٤مد أْن حترق سمالد اإلؾمالم واًمِمٕمقب   ومم جيري اًمٞمقم ُِم

اعمًٚمٛم٦م، ويمذا ىمتؾ إسمري٤مء واًمتٕمدي قَمغَم طمرُم٤مت اًمٜم٤ًمء واًمتٛمثٞمؾ واًمتٜمٙمٞمؾ سم٤مٕـمٗم٤مل وأيمؾ 

ـْ سم٤مب اًمّمدوم٦م َوإٟم ام ِهَل  ـْ اًمت٠مريخ  حلقم اًمٌنم ًَمٞمَْس يُمّؾ َذًمَِؽ ُِم وًمٞمد صم٘م٤موم٦م أظمذوه٤م ُِم

ـْ فمٚمٛمقا اًمزهراء  .وأهؾ اًمٌٞم٧م واٟمٕمٙم٤مس عمٜمٝم٩م ُِم

ـْ اعمًٚمٛملم ذِم اًمقىم٧م اًمراهـ ي٘مت٤مت قَمغَم أومٙم٤مر  وٓ ُم٤ٌمًمٖم٦م إَذا ُم٤م ىمٚمٜم٤م أن ا اًمٙمثػم ُِم

٦م وسمٜمٞم٦م  وُمٜم٤مه٩م شم٠مرَيٞم٦م هـم٤مٟمٞم٦م َوِهَل سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م ٓ شمٗمرز إ ٓا همددًا ظمٓمػمة شمٗم٧م ذِم ضمًؿ إُُم ا

 اعمًٚمٛملم وقم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد.

ٜم٦َم ذيمر أن ا اًمذي ضم٤مء  ومم٤م ذيمر ذِم اًمت٠مريخ اسمتالء اعمًٚمٛملم سم٤معمٖمقل وذم ُمّم٤مدر أهؾ اًم ًا

ـْ ؾمٗمؽ اًمدُم٤مء إٟم ام ُهَق  سم٤معمٖمقل ودقم٤مهؿ ًمٚمٝمجقم قَمغَم سمالد اعمًٚمٛملم ذِم إيران وأشمقا سمم أشمقا سمف ُِم

ك قَمَٚمٞمِْف وُيت٤ٌميمك قَمغَم ظمالومتف اًم اتِل شمٜمٕم٧م اخلٚمٞمٗم٦م اًمٕم٤ٌمد َوُهَق ٟمٗمس اخلٚمٞمٗم٦م اًمذي ُيت٤ٌميم

 سم٤مخلالوم٦م اإلؾّمالُمٞم ا٦م سمرهمؿ أن ا ص٤مطمٌٝم٤م ُهَق اًمذي طمّرش اعمٖمقل قَمغَم سمالد اإلؾمالم اًمِمٞمٕمٞم٦م.

ٜم٦َم أطمدمه٤م يدقمك سم٤مهلٛمداِن وأظمر ُيدقمك سم٤مًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل،  ـْ قمٚممء اًم ًا َذًمَِؽ ُم٤م يمتٌف اصمٜم٤من ُِم

ذي أهمرى اعمٖمقل سم٤مهلجقم قَمغَم سمٖمداد ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة اًمِم٤مومٕمل، َوُهَق ومم٤م أصمٌت٤مه ذِم يمت٤مسمٞمٝمم أن ا اًم
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 اًمذي دظمؾ سمٖمداد هًا َُمَع اعمٖمقل ُمت٠مظمرًا وُمتقاـمئ٤ًم.

وٓ ئمـ أطمد أن ا اًمؽميمٞمز قَمغَم َهِذِه إُمثٚم٦م هدومف ظمٚمؼ اًمتِمٜم٩م وإصم٤مرة اًم٘مالىمؾ سملم 

ققمٔم٦م احلًٜم٦م، وَم٢من ا ٟمٌذ اًمٗمتٜم٦م سملم اعمًٚمٛملم، سَمْؾ اعم٘مّمقد ُهَق اًمدقمقة إمم ؾمٌٞمؾ اهلل سم٤محلٙمٛم٦م واعم

ـْ احل٘مٞم٘م٦م سَمْؾ يٜمًجؿ َذًمَِؽ َُمَع  اعمًٚمٛملم ورضورة اعمداراة سمٞمٜمٝمؿ ٓ يٕمٜمل أْن ٟمتٕم٤مُمك قَم

ـْ احل٘مٞم٘م٦م سم٠مؾمٚمقب ًملمِّ وـمري٘م٦م ه٤مدئ٦م وطمقار سمره٤مِن.  اإلومّم٤مح قَم

ـْ احل٘مٞم٘م٦م ًمٌ٘م٧م اعمقاد اًمت٠مرَيٞم٦م اعمنـمٜم٦م شم٨ٌم همدده٤م ذِم   ٦م َوإ ٓا ًمق أهمْمْمٜم٤م قَم  إُُم ا

 ًمتٝمدد وضمقده٤م سملم آوٟم٦م َوُأظمرى.

ـْ فمالُم٤مت ٓ ًمتٕمٛمٞمٛمٝم٤م إمم مج٤مقم٤مت  يَمَم أٟم اُف ٓسُمد ا أْن ُيتٜمٌف إمم أن ا إصم٤مرة ُم٤م ذِم اًمت٠مريخ ُِم

سمريئ٦م َوإٟم ام اعمُراد ظمٚمؼ اًمققمل سم٠من ا اعمٗمردات اًمت٠مرَيٞم٦م ِهَل فم٤مهرة ُمٜمٝم٩م، َوأن ا ُم٤م ي٘مع ذِم اًمراهـ 

 آُمتداد اًمٗمٙمري ًمت٤مريخ ُمٕملّم. احل٤مرض ُهَق سم٥ًٌم

ـْ  َوقَمغَم َهَذا إؾم٤مس إَذا ُم٤م رومٕم٧م فمالُم٦م اًمزهراء ضمٚمٞم٦م واوح٦م يم٤مٟم٧م قم٤ٌمرة قَم

ـْ أهؾ اًمٌٞم٧م ٦م سميورة اًمرضمقع إمم ُمٜمٝم٩م اعمٔمٚمقُملم ُِم َوإ ٓا  سظم٦م ذِم وٛمػم إُُم ا

 .  (6)شظٌقطا ثؿ احتؾٌقا مالء افؼعب دماً  »: يؽمشم٥م ُم٤م أظمؼمت قمٜمف سم٘مقهل٤م

٦م ذِم اعمحذور اًمذي أٟم٠ٌمت سمف اًمزهراء وٓ زاًم٧م ُمٚمحٛمتٝم٤م ىم٤مئٛم٦م  َوىَمْد وىمٕم٧م إُُم ا

ـْ أصح٤مب اعمٜمٝم٩م اًمٖمقي إمم أصح٤مب اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ أو  ٦م قَم ٤م أْن شمرضمع إُُم ا وم٤مقمٚم٦م، وَم٢مُم ا

ة واىمٕم٦م احلرة وهدم اًمٙمٕم٦ٌم، َوإمم اًمقصقل ًمٗمتٜم٦م  يٙمقن ُمّمػمه٤م شمٕم٤مىم٥م اعمِم٤مريع اًمدُمقي٦م، وَمَٛمر ا

عمٖمقل وآؾمتٕممر وأن ومتٜم٦م اًم٘م٤مقمدة وداقمش، وًمـ شمتقىمػ اًمٗمتـ اًمدُمقي٦م إ ٓا سم٤مًمرضمقع إمم ا

                                                      

 .148/  1آطمتج٤مج، اًمٓمؼمد (1) 
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د  ، وسم٤مخلّمقص إمم فمالُم٤مت اًمزهراءدواء اخلالص وُمرهؿ اًمِمٗم٤مء َوُهْؿ آل حُمٛم ا

ـْ شمقصٞم٤مت اًمزهراء ٦م  حتٚمٞمال واؾمتٞمٕم٤مسم٤م وقمؼمة، َويُمّٚمم اسمتٕمدٟم٤م قَم ازداد اًمنـم٤من شمٗمِمٞم٤ًم ذِم إُُم ا

 .يتح٘مؼ ُم٤م أٟمذرت سمفو

ذِم ظمٓمٌتٝم٤م اًمنميٗم٦م اخلريٓم٦م احلْم٤مري٦م وسمٞم اٜم٧م قمقاُمؾ وأؾم٤ٌمب  وَمَ٘مْد رؾمٛم٧م 

اًمٜمٝمقض احلْم٤مري وقمقاُمؾ وأؾم٤ٌمب اًمً٘مقط احلْم٤مري، وَمَ٘مْد أضم٤مدت ذِم ىمراءة شم٤مريخ 

ـْ ُمٜمٔمقر إهلل حمٙمؿ.  إضمٞم٤مل ُِم

ـْ  ٤م شم٘مؽمب ُِم ٦م إمم وصٞمتٝم٤م ووص٤مي٤مه٤م وَم٢مهن ا زُمـ ي٠مضمقج وُم٠مضمقج يَمَم ذم  وُم٤م مَلْ شمرقمق إُُم ا

ـْ ساـمٝم٤م وساط أهؾ اًمٌٞم٧م ٓ ي١مصمر ومح٥ًم ذِم  شمًٛمٞم٦م اًمقطمل، أّي أن ا آسمتٕم٤مد قَم

ـْ اإلؾمالم َوإٟم ام يّمػّمه إمم واىمع ي٠مضمقج وُم٠مضمقج، أّي يت٠مضم٩م سم٤مًمٗمتٜم٦م  طمٔمقظ اإلٟم٤ًمن ُِم

ـْ ؿمٕم٤مرات اإلؾمالم  .وي١مضم٩م اًمٗمتٜم٦م واًمدُم٤مر واًمٗم٤ًمد ذِم إْرض حت٧م ؿمٕم٤مر ُِم

ـْ صمؿ ا يٛمٙمٜمٜم٤م أْن ٟمٕمٜمقن ذيمرى اًمزهراء سمذيمرى اخلالص وساط اًمٜمج٤مة ودواء  َوُِم

٦م.  اًمِمٗم٤مء ًمُِٙمؾِّ ُم٤م شمٕم٤مٟمٞمف وشم٠مّن ُِمٜمُْف إُُم ا

ـْ ومٙمر  ـْ احلٙمؿ واًم٘مٞم٤مدة َوُِم َوىَمْد قم٘مٚم٧م اًمٌنمي٦م همرسم٤ًم وذىم٤ًم أْن ُمٜمِم٠م ُمّم٤مئٌٝم٤م إٟم ام ُهَق ُِم

ـْ ي٠مضمقج وُم٠مضمقج اًمذي يًتٌٞمح احلرُم٤مت وي٘مقّ  ض يُمّؾ صمقاسم٧م اإلؾمالم حت٧م ؿمٕم٤مر ُِم

 ؿمٕم٤مرات اإلؾمالم.

 :عًٌ تضف١ٝ ايصٖسا٤

وذم ذيؾ َهِذِه اعم٘م٤مًم٦م ٟمت٤ًمءل طمقل إؾم٤ٌمب واًمٕمٚمؾ اًم اتِل دومٕم٧م ظمّمقم أهؾ اًمٌٞم٧م 
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 ؟ًمتّمٗمٞم٦م اًمزهراء

 وٟمٙمتٗمل ه٤م ُهٜم٤َم سمتًجٞمؾ أهؿ شمٚمؽ اًمٕمٚمؾ َوِهَل صمالث:  

 :يبٝع١عٔ ا ايع١ً األٚىل: سًٝٛي١ ٚدٛد ايصٖسا٤

ـْ اعمٛمثؾ   ـْ أهؿ اخلٓمقات إلطمٙم٤مم ؾمٚمٓم٦م اعمًتقزم قَمغَم اخلالوم٦م أظمذ اًمٌٞمٕم٦م ُِم ًَمَ٘مْد يَم٤مَن ُِم

ـْ رو٤م وىمٌقل واٟمًج٤مم َُمَع  ٤م سمٞمٕم٦م قَم اًمنمقمل ًمٚمخالوم٦م، إْذ ًمق مت٧م اًمٌٞمٕم٦م وؾمقىم٧م قَمغَم أهن ا

 اًمٕمٝمد اجلديد ٟٓم٤ًمىم٧م جم٤مُمٞمع اعمًٚمٛملم وسمال أدٟمك شمردد ًمٚمٛم٤ٌميٕم٦م واًمروقخ.

أيمؼم إصمر ذِم احلٞمٚمقًم٦م دون طمّمقل اًمٌٞمٕم٦م وًمق صقرة، إْذ  َ٘مْد يَم٤مَن ًمقضمقد وم٤مـمٛم٦مَوًمَ 

ـْ إرهم٤مُمف قَمغَم اًمٌٞمٕم٦م. ـْ ُم٘م٤مم قمكم وُم٤مٟمٕمتٝمؿ ُِم ٤م داومٕم٧م قَم  أهن ا

ل قمٚم٦م ًمتّمٗمٞمتٝم٤م ُهَق إظمٗم٤مء دوره٤م واًمتٗمّرد سمٕمكم   .َوُِمٜمُْف ُيٗمٝمؿ أن ا أو ا

 :ايع١ً ايجا١ْٝ: تضفٝتٗا ملضادز٠ سكٗا

٤م ُمتِم٤مـمرة ُمع قمكم ٤مإهن ا   ـْ صمؿ ا يَم٤مَن ُمٓم٤مًمٌتٝم٤م  سمٜمٗمًٝم٤م سُمٜمٞم٤من ًمٚمقٓي٦م ٕهن ا ومٞمٝم٤م، َوُِم

ؿ أرادوا همّم٥م َذًمَِؽ احلَّؼ، وَمَٙم٤مَن وطمؼ وٓي٦م قمكم سمٗمدك سم٤مقمت٤ٌمر طمؼ وٓيتٝم٤م ، وٕهن ا

ـْ شمّمٗمٞم٦م ص٤مطمٌف َوِهَل وم٤مـمٛم٦م  .ٓسُمد ا ُِم

  :اضكاط يػسعٝتِٗ ايع١ً ايجَّايج١: غسعٝتٗا احمله١ُ

ـْ ُم٘م٤مُم٤مت وؾم١مدد  ًم٘مد يم٤من وضمقده٤م إؾم٘م٤مـم٤م ًمنمقمٞمتٝمؿ، وَم٢من ا ىمراسمتٝم٤م َُمَع ُم٤م هل٤م ُِم

ـْ خمزون ُم٘م٤مم ذقمٞم٦م حمٙمؿ ٓ شمِم٤مسمف ومٞمف وٓ  يٙمِمػ أىمٜمٕم٦م اًمنمقمٞم٦م اًم اتِل شمٚمًٌّقا هب٤م وعم٤م هل٤م ُِم

 و٤ٌمسمٞم٦م قَمَٚمٞمِْف.
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 َوقَمغَم َهَذا إُمر ؿمقاهد: 

ٍَّ   :ايػاٖد األ

ل قَمغَم اخلالوم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم قمًٙم اؾمتٜمٝم٤موٝم٤م ري٤ًم ُمرشملم ضمٝم٤مرًا هن٤مرًا أُم٤مم اعمًتقزم إو ا

ـْ دون أْن ُيٜمٙمر قَمَٚمٞمَْٝم٤م َهَذا آؾمتٝم٤مض واإلقمالن ًمٚمحرب، إْذ أن ا إقمالهن٤م ًمٚمحرب إؾم٘م٤مط  َوُِم

 ًمُِٙمؾِّ طمرُم٤مت جمٛمققم٦م اًمً٘مٞمٗم٦م دُم٤ًم وُم٤مًٓ.

اًم ا٦م قَمغَم اؾمتٜمٝم٤موٝم٤م ىمقهل٤م ـْ ُم٘م٤مـمع ظمٓمٌتٝم٤م اًمد ا ٜمل ىمٞمٚم٦م أأهْمؿ شمراث أيب؟ أهي٤م سم :َوُِم

وأٟمتؿ سمٛمرأى ُمٜمل وُمًٛمع، وُمٜمتدى وجمٛمع شمٚمًٌٙمؿ اًمدقمقة، وشمِمٛمٚمٙمؿ اخلؼمة، وأٟمتؿ ذوو 

اًمٕمدد واًمٕمدة، وإداة واًم٘مقة وقمٜمديمؿ اًمًالح واجلٜم٦م شمقاومٞمٙمؿ اًمدقمقة ومال دمٞمٌقن، وشم٠مشمٞمٙمؿ 

خ٦ٌم اًمتل اًمٍمظم٦م ومال شمٖمٞمثقن، وأٟمتؿ ُمقصقومقن سم٤مًمٙمٗم٤مح، ُمٕمروومقن سم٤مخلػم واًمّمالح، واًمٜم

اٟمتخ٧ٌم، واخلػمة اًمتل اظمتػمت ًمٜم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م، ىم٤مشمٚمتؿ اًمٕمرب، وحتٛمٚمتؿ اًمٙمد واًمتٕم٥م، 

 .(6)وٟم٤مـمحتؿ إُمؿ، ويم٤مومحتؿ اًمٌٝمؿ، ٓ ٟمؼمح أو شمؼمطمقن ٟم٠مُمريمؿ ومت٠ممترون...

يَمَم أن ا ظمروضمٝم٤م عمدة أرسمٕملم ًمٞمٚم٦م شمدور قَمغَم سمٞمقت أهؾ اعمديٜم٦م شمدقمقهؿ ًمٚمرضمقع إمم 

 ؾمتٜمٝم٤مض هلٛمٛمٝمؿ ودومٕمٝمؿ ًمٚمتٛمرد وآؾمتٕمّم٤مء قَمغَم احلٙمؿ اًم٘م٤مئؿ .اًمٌٞمٕم٦م اًمنمقمٞم٦م ا

ظمتّم٤مص: ) ومٗمل ٤مء ًمف مخؾٓا ٤مطم٤م ذم سمٞمقت  ،محٚمٝم٤م قمكم قمغم أشم٤من قمٚمٞمف يم ومدار هب٤م أرسمٕملم ص

ٟمّم٤مر واحلًـ ُمٕمٝم٤م وهل شم٘مقل: ي٤م ُمٕمنم اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر  واحلًلم اعمٝم٤مضمريـ وا

يقم سم٤ميٕمتٛمقه أن متٜمٕمقه وذريتف مم٤م متٜمٕمقن  ؿ رؾمقل اهللاٟمٍموا اهلل وم٢مِن اسمٜم٦م ٟمٌٞمٙمؿ وىمد سم٤ميٕمت

سمٌٞمٕمتٙمؿ، ىم٤مل: ومم أقم٤مهن٤م أطمد وٓ أضم٤مهب٤م وٓ  ُمٜمف أٟمٗمًٙمؿ وذراريٙمؿ ومٗمقا ًمرؾمقل اهلل

                                                      

 .141،  140/  1آطمتج٤مج ، اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد (1) 
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 .(6)ٟمٍمه٤م(

 :ايػاٖد ايجَّاْٞ

٤م عم٤م ظمٓم٧ٌم أؿمٕمٚم٧م ومئرهؿ وأذيم٧م ومٞمٝمؿ طمّس وهق  ـْ أهن ا ُم٤م ذيمره اسمـ أيب احلديد ُِم

 واؾمٛمف. ٕٟمّم٤مر سمقٓي٦م قمكماعم١ًموًمٞم٦م ومٝمتػ ا

ل قَمغَم اخلالوم٦م وًمٙمٜم اُف مَلْ يًتٓمع أْن يٜمٌس سم٧ٌم ؿمٗم٦م  َويَم٤مَن َذًمَِؽ سمحْمقر اعمًتقزم إو ا

ـْ اًمنمقمٞم٦م ًمدهي٤م سمحٞم٨م ٓ يٛمٙمـ أْن يقاضمف  يديـ هب٤م اًمزهراء مم٤م َيُدّل قَمغَم رصٞمد وخؿ ُِم

ـْ أن ي٘مٚم٥م إُُُمقر ًمّم٤محلف ويدايـ اًمزهراء  .سمف، ومْمالً قَم

وقمٙمس َهَذا إُمر طمّمؾ سملم قمكم وقم٤مئِم٦م ذِم اعمقاضمٝم٦م إْذ عم٤ّم ظمرضم٧م وأًّم٧ٌم اًمٌٕمض 

سمُٙمؾِّ صم٤ٌمت وَمَٚمْؿ شمًتٓمع أْن شم٘مٚم٥م وضمف  يمذسم٤ًم وزورًا ود إُم٤مم زُم٤مهن٤م واضمٝمٝم٤م اإلُم٤مم

 اًمنمقمٞم٦م: 

 .(2)ؾلكا ؾؼلت ظغ افػتـة(» ) : وًمذا ىَم٤مَل 

ـْ اًمنمقمٞم٦م، إْذ عم٤م واضمٝمقه سمنمقمٞم٦م ُم٘مٜمّٕم٦م ُمدًّم٦ًم هَمػْم َُمر ا  ة واضمٝمٝمؿ سمرصٞمد أيمؼم ُِم

ـْ ؾم٤مسم٘م٦م ًمإلؾمالم ًمٚمٌٕمض أو هجرة وضمٝم٤مد أو زوضمٞم٦م ًمٚمٜمٌل  .وم٠مىمًط يُمّؾ اًمٕمٜم٤مويـ ُِم

ـْ قمٜم٤مويـ يم٤مهلجرة واجلٝم٤مد وأؿمٕمال ومتٜم٦م ود طمٙمؿ  ومٚمّم شمذّرع ـمٚمح٦م واًمزسمػم سمم هلم ُِم

 ًمٚمٛمًٚمٛملم ٤مأُمقُمتٝم وقمٜمقان ، ويمذا عم٤ّم اؾمتٖمٚم٧م قم٤مئِم٦م قمٜمقان زوضمٞمتٝم٤م ًمٚمٜمٌلقمكم

                                                      

 .، وروى اسمـ ىمتٞم٦ٌم اًمديٜمقري ذم يمت٤مسمف اإلُم٤مُم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م 184آظمتّم٤مص ، اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد (1) 

 .182/ 1هن٩م اًمٌالهم٦م، ظمٓم٥م آُم٤مم قمكم (2) 
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 .اإلهلٞم٦م ذقمٞمتف أُم٤مم يّمٛمد أنْ  ًمذًمؽ يَم٤منَ  ُم٤م قمكم طمرب قَمغَم  ومحّرو٧م

ل واًمٍماع اًمث ا٤مِِن ُم٤م ًمٕمكم ووم٤مـمٛم٦م ـْ اًمٍماع إو ا ـْ  ومث٧ٌم ُِم  ذِم  ورصٞمد ُم٘م٤مم ُِم

 . اًمنمقمٞم٦م

د ه٤م ُهٜم٤َم قَمغَم قمٚمق ُم٘م٤مم اًمزهراء ذِم اعمًٚمٛملم ظمالوم٤ًم عم٤م يّمّقره سَمْٕمض اعمذاه٥م  َوُٟم١ميمِّ

٦م ُم٘م٤مم قم٤مدي ُمتٕم٤مرف، إْذ أن ا وضمقده٤م سمٜمٗمًف ُهَق ُمدار اًمنمقمٞم٦م ومال ُمِ  ـْ أن ا ُم٘م٤مُمٝم٤م ذِم إُُم ا

ـْ سمٜمل أُمٞم٦م َُمَع وضمقده٤م وقمدم شمّمٗمٞمتٝم٤م  ـْ رضم٤مٓت اًمً٘مٞمٗم٦م ومْماًل قَم شمًت٘مٞمؿ ٕطمد ظمالوم٦م ُِم

ْٟمٞم٤َم.  ـْ دار اًمدُّ  واهمتٞم٤مهل٤م وشمرطمٞمٚمٝم٤م قَم

٦م وًمٙم٤مٟم٧م حمّط اؾمت٘م٤مء اًمنمقمٞم٦م ذِم ٟمٔمر ومٚمق ـم٤مل سم٘م٤مؤه٤م عم٤م اؾمت٘م٤مُم٧م أّي ذقمٞم٦م ُمٖمّٚمٗم

ـْ أىم٤ميص اًمدي٤مر، طمٞم٨م ُيِم٤مهد وُيالطمظ ُم٤م قَمَٚمٞمِْف رحي٤مٟم٦م اًمٜمٌل ـْ يدظمؾ اإلؾمالم ُِم  ُمـ ’يُمّؾ ُِم

 .اًمً٘مٞمٗم٦م ُم٤ًمر ذِم  ذقمٞم٦م ادقم٤مء أّي  سمذًمؽ ومٞمٜمتزع ؾمٞم٤مد أو ديٜمل اقمت٘م٤مد

يقُم٤ًم قَمغَم اظمتالف اًمنيع ذِم همْمقن أرسمٕملم يقُم٤ًم أو ؾمٌٕملم يقُم٠ًم أو شمًٕملم  ومرطمٞمٚمٝم٤م

ـْ ُم٘م٤مم ؿم٤مُمخ وطمْمقر  اًمرواي٤مت شمّمٗمٞم٦م ُمتٕمٛمدة واظمٗم٤مء ىمني ًمقضمقده٤م عم٤م متثٚمف ذِم ٟمٗمًٝم٤م ُِم

ْ يٜمٗمٕمٝمؿ ُم٘م٤مرقمتٝم٤م  رائد ىم٤مدر قَمغَم شم٘مقيض يُمّؾ ضمٝمقدهؿ وإومِم٤مل يُمّؾ ختٓمٞمٓم٤مهتؿ، إْذ مَل

٦م سمٜمل أؾمٚمؿ يمٛمرشمزىم٦م سم٤مإلره٤مب اًمً٘مٞمٗمل أو اؾمتدقم٤مء اعمرشمزىم٦م إمم داظمؾ اعمديٜم٦م، طَمٞم٨ُْم أشمقا سم٘مٌٞمٚم

ؾحؼ شػؾة إظراب،  :ًمت٘مقي٦م احلٙمؿ يَمَم ضم٤مء َذًمَِؽ ذِم اًمزي٤مرة اجل٤مُمٕم٦م ٕئٛم٦م اعم١ُْمُِمٜملِم

 .(6)وبؼايا إحزاب، إػ دار افـٌقة وافرشافة..(

ـْ ظمط  ٦م ذِم ضم٤مٟم٥م وًمٌقة اًمٜمٌقة ذِم ضم٤مٟم٥م ٓ حتٞمد وٓ حت٤مد قَم َوَُمَع َذًمَِؽ يَم٤مَن يُمّؾ إُُم ا

                                                      

ـ ضمٕمٗمر اعم(1)   .297ِمٝمدياعمزار، حمٛمد سم
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 أّي فمرف وحت٧م أّي شمرهٞم٥م . أسمٞمٝم٤م حت٧م 

ِّل  ٦م وصٞم٦م اًْمٜم ٌا يا ظع اكػذ دا : )سم٘مقًمف اعم١ُْمُِمٜملِم ُٕمػم ومم٤م يِمد عم٘م٤مُمٝم٤م ذِم إُُم ا

ـْ ىمٌؾ  (6) أمرتؽ بف ؾاضؿة( ٦م واًمقيص اعمٜمّمقب ُِم َوِهَل وصٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م إْذ ُمٗم٤مده٤م أُمر أُم٤مم إُُم ا

 . اهلل سم٤مإلئتمر سم٠مُمر وم٤مـمٛم٦م

ًمت٠مرَيٞم٦م ُمْمٛمقُم٦م عمقاد روائٞم٦م وطمٞم٤مٟمٞم٦م َُمَع اعم٤ٌمًمٖم٦م ذِم اعم٘م٤مسمٚم٦م وسم٤مًمتحٚمٞمؾ ًمٚمٛمقاد ا

 واعم٘م٤مرٟم٦م واًمتحٚمٞمؾ سمٜمٔم٤مم اًمِمٌٙمٞم٦م شمتجغم ًمٜم٤م اعم٠ًمًم٦م سمٜمحق واوح، وئمٝمر ُمٕمٜمك أن ا اًمزهراء

 ىَمْد صٗمٞم٧ّم واهمتٞمٚم٧م واظمتُٚم٧ًم إْذ أن ا سم٘م٤مءه٤م يٚمٖمل أّي ومرص٦م ٓؾمتت٤ٌمب طمٙمؿ اجلقر واًمٖمل.

ـْ اًمٕمٔمٛم٦م واًمنمقمٞم٦م. وَمٞمَُدّل َذًمَِؽ قَمغَم   يمقهن٤م ذِم اًم٘مقة واعمٜمٕم٦م يم٤مجل٤ٌمل ُِم

 ايدِّٜٔ:فس١ٜ ع٢ً  ايفس١ٜ ع٢ً ايصٖسا٤

تِل   وصمٛم٦م ُمثؾ ىمرآِن يقوح ُم٤م ٟمحـ ومٞمف، ومٚمق ٓطمٔمٜم٤م ؾمقرة اًمٜم٤ًمء ذِم اعم٘م٤مـمع اًم٘مرآٟمٞم٦م اًم ا

ظمذ قَمَٚمٞمَْٝم٤م اًمٞمٝمقد: ينمح ومٞمٝم٤م اًمُ٘مرآن ؾم٥ٌم يمٗمر اًمٞمٝمقد، ومٞم٘مقل شَمَٕم٤ممَم ذِم شمٕمداد اعمٚمٗم٤مت اًم اتِل ي١ما

ْؿ ُؿُؾقُبـَا ْػِرِهْؿ بِآَياِت اَّلِل َوَؿتْؾِِفْؿ إَْكٌَِقاَء بَِغْرِ َحؼ  َوَؿْقهِلِ ـُ ُؽْؾٌػ َبْؾ  َؾٌََِم َكْؼِضِفْؿ ِمقثَاَؿُفْؿ َو

 .(2)َضٌََع اَّللُ َظَؾقَْفا بُِؽْػِرِهْؿ َؾال ُيْمِمـُقَن إَِّٓ َؿؾِقالً 

ة أش  ٌاب: ؾذـرت أيات ِظدَّ

 يمٗمرهؿ سمٜم٘مض ُمٞمث٤مىمٝمؿ َُمَع اهلل.أوهلا: 

                                                      

 .485/  22سمح٤مر إٟمقار، اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز(1) 

ٔي٦م (2)   .156ـ  155ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ا
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 ىمتٚمٝمؿ إٟمٌٞم٤مء سمٖمػم طمؼ.ثاكقفا: 

 اإلوالل اإلهلل هلؿ ضمزاًء وٟمتٞمج٦م.ثافثفا: 

 .ومريتٝمؿ قَمغَم ُمريؿرابعفا: 

سمٙمٗمرهؿ سم٤مهلل، وي٤ًموي ىمتٚمٝمؿ  وه٤م ُهٜم٤َم ي٤ًموي اًمُ٘مرآن اًمٙمريؿ ومريتٝمؿ قَمغَم ُمريؿ

 ًمألٟمٌٞم٤مء سمٗمريتٝمؿ قَمغَم ُمريؿ.

ـْ طمجؿ اًمتٛمثٞمؾ اًمذي متثٚمف ُمريؿَوَهذَ   ١مال قَم ًُّ سمحٞم٨م شمٙمقن اًمٗمري٦م قَمَٚمٞمَْٝم٤م  ا يًتثػم اًم

 ؟يمٗمر سم٤مهلل وىمتؾ ًمألٟمٌٞم٤مء

يـ؟  وُم٤م ُهَق وضمف اًمرسمط سملم اًمٗمري٦م قَمغَم ُمريؿ وسملم اًمدِّ

ـْ ضمٝم٦م ـمٝم٤مرهت٤م ُمرسمقـم٦م سم٤مًمٜمٌقة، وإن ا  إن ا ذِم أي٤مت شمٍمحي٤ًم سم٠من ا ومري٦م اًمٞمٝمقد قَمغَم ُمريؿ ُِم

يـ. هل٤م  ُمقىمٕم٤ًم سمؼميمتف شمٙمقن اًمٗمري٦م قَمَٚمٞمَْٝم٤م اومؽماء قَمغَم اًمدِّ

ـْ ُمريؿ، وإذا يَم٤مَن َهَذا اًمِم٠من ذِم ُمريؿ  أًمٞم٧ًم إوًمقي٦م  ومٙمٞمػ سمٛمـ ِهَل أقمٔمؿ ُِم

يـ  ن ومريتٝمؿ قَمغَم ُمريؿ اًمٙمؼمى ومري٦م قَمغَم ُمقىمع إٟمٌٞم٤مء٠ماًم٘مٓمٕمٞم٦م طم٤ميمٛم٦م سم وومري٦م قَمغَم اًمدِّ

ـْ أصقًمف، سَمْؾ وأصقًمف، َوإ ٓا ومٙمٞمػ ي٘مرن اهلل يـ وآظمر ًَمٞمَْس ُِم ـْ أصقل اًمدِّ  شَمَٕم٤ممَم سملم رء ُِم

 اًمًٞم٤مق يمٚمف ُمٜمٕم٘مد قَمغَم أصقل ديٜمٞم٦م َوُأُُمقر اقمت٘م٤مدي٦م.

ًَمٞمَْس ـم٤مسمٕمٝم٤م ومردي٤ًم، َوًَمٞمَْس وزاهن٤م ُأهي٤ًم، َوًَمٞمَْس ؿم٠مهن٤م ؿم٠من  وًمذا وم٤مًمٗمري٦م قَمغَم وم٤مـمٛم٦م

ي٦م قَمَٚمٞمَْٝم٤م ؾمقاء ذِم ومدك أو ذِم هَمػْم ومدك ومرّي٦م قَمغَم وٓيتٝم٤م اًمٗمري٦م قَمغَم قمٛمقم اعم١ُْمُِمٜملِم، َوإٟم ام اًمٗمر

َوقَمغَم ُمقىمٕمٞمتٝم٤م، إْذ أن ا ومدك ِهَل رُمز ًمقٓيتٝم٤م وُمقىمٕمٞمتٝم٤م سمٜمص ؾمقرة احلنم وؾمقرة اإلهاء، 
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َم احلدي٨م ومٞمٝمم، وم٤مًمٗمري٦م قَمَٚمٞمَْٝم٤م ذِم ومدك إٟمٙم٤مر ًمقٓيتٝم٤م قَمغَم اًمٗملء وسم٤مًمت٤مزم وَمُٝمَق إٟمٙم٤م ر َوىَمْد شَمَ٘مد ا

يـ وأُمقره.  ًمقٓيتٝم٤م ذِم اًمدِّ

ّٞ  :ِفٞ غد٠ ايعال١َ ٚبغعت٘ اغرتاى اِيَِّب

ـْ اًمتٗم٤مصٞمؾ اعم١معم٦م واًمِمدائد إُمٜمٞم٦م  ـْ ًَمُف أدٟمك شمتٌع ؿمدة ُم٤م وىمع ُِم ٓ َيٗمك قَمغَم َُم

 .واًمٔمالُم٤مت اعم٘مرطم٦م قَمغَم أهؾ اًمٌٞم٧م

َم أن ا شمٗم٤مصٞمؾ ُم٤م ضمرى قَمغَم اًمزهراء ـْ  ُمقّزقم٦م ذِم  َوىَمْد شَمَ٘مد ا يمت٥م اعمًٚمٛملم َوِهَل شمٜم٠ٌم قَم

ِّل  ِّل ’ومقادح يمٌػمة ٓىمتٝم٤م سَمْٕمَد رطمٚم٦م اًْمٜم ٌا ٟمٗمًف  ’، َوَُمَع َذًمَِؽ وَمَ٘مْد ظمٗمل قَمغَم يمثػميـ ُم٤م ٓىمك اًْمٜم ٌا

ـْ طمرب ذؾم٦م ُمزًمزًم٦م سمحٞم٨م ًمق وزن ُم٤م ضمرى قَمَٚمٞمِْف سمم ضمرى قَمغَم آًمف  ـْ اًمِمدائد إُمٜمٞم٦م َوُِم ُِم

ؾُمقل ًمٙم٤من ُم٤م ضمرى قَمغَم آل اًمٌٞم٧م ـْ ُم١ماُمرات اهمتٞم٤مل ذِم  ذِم يمّٗم٦م وُم٤م ضمرى قَمغَم اًمر ا ُِم

 يمّٗم٦م ُأظمرى.

ـْ إُُُمقر اًم اتِل أظمذ اهلل قَمغَم رؾمقًمف ُمٞمث٤مىمٝم٤م ذِم أوائؾ سمٕمثتف وذم اعمٕمراج حتٛمؾ  وًمذا ُِم

ـْ اًمٔمروف ُم٤م ومٞمٝم٤م إره٤مب وؿمدة قَمغَم أصؾ طمٞم٤مشمف.  ؿمدة اخلقف أّي أٟم اُف ؾمٞمالىمل ُِم

ؾُمقل سَمْؾ سمح٥ًم ُم٤م َوَردَ   ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مشمف سَمْؾ طَمتّك ذِم  ذِم احلدي٨م اًم٘مدد وَم٢مٟم ام ٓىم٤مه اًمر ا

ـْ اًمٌنم، َوىَمْد اؿمتدت ويمثرت  ْ يالىمٞمف أطمد ُِم ـْ أؾم٤ٌمب آهمتٞم٤مل مَل أصالب آسم٤مئف وأضمداده ُِم

 ؾمٚمًٚم٦م آهمتٞم٤مٓت واعم١ماُمرات قَمغَم طمٞم٤مشمف سَمْٕمَد سمٕمثتف ظمالل اًمثالصم٦م واًمٕمنميـ ؾمٜم٦م.

ـْ اًمِمقاهد اًم ا  ِّل َوُِم  ’تِل ٓ زاًم٧م ُم٤مصمٚم٦م وؿم٤مهدة قَمغَم ؿمدة آطمتٞم٤مـم٤مت إُمٜمٞم٦م ًمدى اًْمٜم ٌا

ـْ ىمؼمه شمًٛمك سم٠مؾمٓمقاٟم٦م احلرس، َويَم٤مَن احل٤مرس ًَمُف  ـْ آؾمٓمقاٟم٤مت اًم٘مري٦ٌم ُِم وضمقد اؾمٓمقاٟم٦م ُِم
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 .ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مشمف ذِم اعمديٜم٦م ذِم اًمٖم٤مًم٥م ُهَق قمكم اسمـ أيب ـم٤مًم٥م

ٚمَِؿ مَلْ يٙمـ طم٤مرؾمف ؾمٚممن أو أسمق ذر أو اعم٘مداد أو َوُهَق أُمر يثػم اًمت٤ًمؤل وآؾمتٗمٝم٤مم، ومَ  

 ؟احلٛمزة، َومِلَ مَلْ يٙمـ إ ٓا أُمػم اعم١ُْمُِمٜملِم

إن ا أووح دٓٓت َذًمَِؽ ُهَق أن ا احل٤مًم٦م إُمٜمٞم٦م ص٤مقمدة سمِمٙمؾ اؾمتثٜم٤مئل سمحٞم٨م يتٓمٚم٥م 

ـْ طمقل اًمٜمٌل  ُهَق اعمتٙمٗمؾ سمحراؾمتف سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ. أْن يٙمقن أؿمجع وأأُمـ وأصم٧ٌم ُِم

ِّل و ـْ ؿمدائد أُمٜمٞم٦م فمؾ ا ُمٖمٛمقرًا ذِم اًمت٠مريخ وُمٙمتًم  اًمٖمري٥م أن ا ُم٤م ٓىم٤مه وقم٤مٟم٤مه اًْمٜم ٌا ُِم

 قَمَٚمٞمِْف.

ـْ شمالُمذة اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل وم٠مًم اػ يمت٤مسم٤ًم حت٧م   َوىَمْد اٟمؼمى أظمػمًا سَمْٕمض اًم٤ٌمطمثلم ُِم

ِّل وسملم اعمٜم٤موم٘ملم رصد ىمرآِن( َوُهَق اًمٕمالُم٦م ٞمْخ قمٌد قمٜمقان )اعمقاضمٝم٦م سملم اًْمٜم ٌا اًمٙمريؿ  اًمِم ا

 اًمٜمػمي، وىمد ـمٌع أظمػما ذم صمالصم٦م أضمزاء.

ِّل  ض هل٤م اًْمٜم ٌا ـْ ؾمٚمًٚم٦م آهمتٞم٤مٓت اًم اتِل شمٕمر ا  وسمٜمص اًمُ٘مرآن. ’َوىَمْد رصد ومٞمف ؿمٞمئ٤ًم ُِم

ِّل  ـْ وُم٤م قم٤مٟمتف اًمٌْمٕم٦م اًمٓم٤مهرة وصمٛم٦م شمِم٤مسمف سملم ُم٤م ًم٘مٞمف اًْمٜم ٌا ، وَمَ٘مْط ضمرى قَمَٚمٞمَْٝم٤م ُِم

ـْ هجؿ قَمغَم سمٞمتٝم٤م وآذاه٤م سَمْٕمَد اًمٕمدوان اًمنمس ُم٤م َيدُ  ّل قَمغَم ُمٜمتٝمك اًمِم٘م٤مق واًمٕمٜم٤مد ًمدى ُِم

 .رطمٚم٦م أسمٞمٝم٤م

ـْ ىمٌٞمؾ اًمّمدوم٦م َوقَمَٚمٞمَْٝم٤م َوًَمٞمَْس ُم٤م ضمرى قَمَٚمٞمْفِ  ـْ  ،ُِم َوإٟم ام يَم٤مَن عم٤م يٛمثٚمف ومتثٚمف ُِم

َم ذقمٞم٦م وُمنموع إهلل قَمغَم إْرض، إَذا ُم٤م ىم٤مُم٤م سمف هيدد قمروش ـمقاهمٞم٧م وومراقمٜم٦م اًمٌنم يمَ 

 أٟم اُف هيدد يُمّؾ طمْم٤مراهتؿ اًم٤ٌمًمٞم٦م.
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وًمذا شمقاـم٠مت وحت٤مًمٗم٧م ىمريش َُمَع إيم٤مهة وُمٚمقك إىم٤مسة َوَُمَع اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى  

ومٙم٤مٟم٧م ُم١ماُمرة قم٤معمٞم٦م وطمٚمٗم٤ًم إسمٚمٞمًٞم٤ًم وشمٜمٔمٞمًم ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٤ًم قمٗمريتٞم٤ًم  ذِم شمآًمٌٝمؿ قَمغَم َرؾُمُقل اهلل

ـْ ؿمٞمٓمٜم٦م وذر اًمٌنم.  َوِهَل أقمٔمؿ ُِم

 ْ صدوم٦م َوإٟم ام هق اهمتٞم٤مل سيح هدومف اؾمٙم٤مهت٤م  يٙمـ شمّمٗمٞم٦م واهمتٞم٤مل اًمزهراء ويمذا مَل

ـْ ذقمٞمتٝم٤م، وَمَٚمْؿ يٙمـ هجقُمٝمؿ عمجرد اعمج٤مهب٦م يَمَم مَلْ يٙمـ  وضمقدي٤ًم طَمتّك ٓ يًتٛمد اعمًٚمٛمقن ُِم

 قمدواهنؿ عمجرد آٟمت٘م٤مم، َوإٟم ام يَم٤مَن قمدواٟم٤ًم ًمٚمتّمٗمٞم٦م.

ومَٙم٤مَن ٟمٛمط شمٙم٤مًمٌٝمؿ  واضمٝمقا ومٞمٝم٤م اًمزهراء َوىَمْد رصد سَمْٕمض اعمح٘م٘ملم قمنمة ُمقاـمـ

ـْ يريد اًم٘متؾ واًمتّمٗمٞم٦م.  ٟمٛمط ُِم

أرادوا شمّمٗمٞمتٝم٤م قَمغَم ُمراطمؾ، أي شمّمٗمٞم٦م وضمقده٤م ذِم طمٞم٤مهت٤م،  سَمْؾ أٟم اُف خلٓمقرة دوره٤م 

ـْ ؿم٠من وُمقىمٕمٞم٦م طَمتّك ٓ يٗمْمحٝمؿ إؿمٕم٤مع ٟمقره٤م  وشمّمٗمٞم٦م ذيمره٤م سَمْٕمَد مم٤مهت٤م، وإظمٗم٤مء ُم٤م هل٤م ُِم

ـْ اعمًتقي٤مت.وٟمٗمح٤مت ذقمٞمتٝم٤م   سم٠مّي ُمًتقى ُِم

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 املكالة الشابعة عصز: مطامني رثاء علي لفاطنة 
 عليَنا الشالو

  بٌؼعتف افـازفة ظـ كقابة افـٌل عـك زيارتف* م

  271بلبقفا هار هظة حلقق افزهراء* أ

 تعقض ٓ خًارة ؼد افـٌل* ؾ

 .مرهقن باشتحؼاق افٌؼية  جقع  افـٌل وؾاضؿة* ر

   ظـ ظؿد ومؽابرة ومٌاؽتة ظت افزهراء* س

سمٕمد دومٜمف  ؾمّجؾ ًمٜم٤م اًمت٤مريخ رصم٤مءا طم٤مرا ذا أسمٕم٤مد وأهار ُمتٕمددة ىم٤مًمف أُمػم اعم١مُمٜملم

 .اًمّمدي٘م٦م اًمٓم٤مهرة

وشمغم رصم٤مءه،  ’ومٚمم ٟمٗمض يده ُمـ شمراب اًم٘مؼم ه٤مج سمف احلزن وأدار ـمرومف إمم ىمؼم رؾمقل اهلل

 اًمرصم٤مء اًمٙمٚمٞمٜمل ذم أصقل اًمٙم٤مذم واظمرضمتف ُمّم٤مدر أظمرى.وروى ذًمؽ 

)اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل قمٜمل واًمًالم قمٚمٞمؽ قمـ اسمٜمتؽ وزائرشمؽ واًم٤ٌمئت٦م ذم اًمثرى 

سمٌ٘مٕمتؽ واعمخت٤مر اهلل هل٤م هقم٦م اًمٚمح٤مق سمؽ، ىمؾ ي٤م رؾمقل اهلل قمـ صٗمٞمتؽ صؼمي وقمٗم٤م قمـ 
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تؽ ذم ومرىمتؽ ُمقوع شمٕمز، ومٚم٘مد وؾمدشمؽ ؾمٞمدة ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم دمٚمدي، إٓ أن زم ذم اًمت٠مد سمًٜم

إٟم٤م  ،أٟمٕمؿ اًم٘مٌقل حري وصدري، سمغم وذم يمت٤مب اهلل زمذم ُمٚمحقدة ىمؼمك ووم٤مو٧م ٟمٗمًؽ سملم ٟم

ىمد اؾمؽمضمٕم٧م اًمقديٕم٦م واظمذت اًمرهٞمٜم٦م وأظمٚم٧ًم اًمزهراء، ومم أىمٌح  ،هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن

 اخلياء واًمٖمؼماء ي٤م رؾمقل اهلل.

وهؿ ٓ يؼمح ُمـ ىمٚمٌل أو َيت٤مر اهلل زم دارك اًمتل أُم٤م ًمٞمكم ومٛمًٝمد أُم٤م طمزِن ومنُمد و 

أٟم٧م ومٞمٝم٤م ُم٘مٞمؿ، يمٛمد ُم٘مٞمح، وهؿ ُمٝمٞم٩م هقم٤من ُم٤م ومرق سمٞمٜمٜم٤م وإمم اهلل أؿمٙمق وؾمتٜمٌئؽ اسمٜمتؽ 

سمتٔم٤مومر أُمتؽ قمغم هْمٛمٝم٤م وم٠مطمٗمٝم٤م اًم١ًمال واؾمتخؼمه٤م احل٤مل، ومٙمؿ ُمـ همٚمٞمؾ ُمٕمتٚم٩م سمّمدره٤م 

 حل٤ميمٛملم.مل دمد إمم سمثف ؾمٌٞمال، وؾمت٘مقل وحيٙمؿ اهلل وهق ظمػم ا

وإن أىمؿ ومال قمـ ؾمقء فمـ سمم  ،وم٢من أٟمٍمف ومال قمـ ُمالًم٦م ،ؾمالم ُمقدع ٓ ىم٤مل وٓ ؾمئؿ

وقمد اهلل اًمّم٤مسمريـ، واه واه٤م واًمّمؼم أيٛمـ وأمجؾ، وًمقٓ همٚم٦ٌم اعمًتقًملم جلٕمٚم٧م اعم٘م٤مم 

واًمٚم٨ٌم ًمزاُم٤م ُمٕمٙمقوم٤م وٓ قمقًم٧م إقمقال اًمثٙمغم قمغم ضمٚمٞمؾ اًمرزي٦م، ومٌٕملم اهلل شمدومـ اسمٜمتؽ ها 

طم٘مٝم٤م ومتٜمع إرصمٝم٤م ومل يت٤ٌمقمد اًمٕمٝمد ومل َيٚمؼ ُمٜمؽ اًمذيمر وإمم اهلل ي٤م رؾمقل اهلل اعمِمتٙمك  وهتْمؿ

 .(6)وومٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل أطمًـ اًمٕمزاء صغم اهلل قمٚمٞمؽ وقمٚمٞمٝم٤م اًمًالم واًمروقان(

 ُمِمتٛمال قمغم ُم٘م٤مـمع: ويم٤من رصم٤مؤه

شمؽ )اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م رؾمقل اهلل قمٜمل واًمًالم قمٚمٞمؽ قمـ اسمٜمتؽ وزائر ىمقًمف أوٓ:

 واًم٤ٌمئت٦م ذم اًمثرى سمٌ٘مٕمتؽ(.

                                                      

، دٓئؾ 152، روو٦م اًمقاقمٔملم، اًمٜمٞم٤ًمسمقري/319، هن٩م اًمٌالهم٦م، ظمٓم٥م آُم٤مم قمكم1/459اًمٙم٤مذم، اًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل (1) 

 .138آُم٤مُم٦م، اًمٓمؼمي اًمِمٞمٕمل/ 
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 :ْٝاب١ عٔ ايٓاشي١ ببكعت٘ ايٓيب َع٢ٓ شٜازت٘

ٟمٞم٤مسم٦م قمـ اسمٜمتف  سم٤مسم٤م ُمٕمٜمقي٤م قمٔمٞمم طمٞم٨م يزور اًمٜمٌل وهبذا اعم٘مٓمع يٗمتح اإلُم٤مم

وهل شمقا ىمد اٟمت٘مٚم٧م إمم اًمؼمزخ وإمم قم٤ممل أسمٞمٝم٤م، وهذا ومتح ًم٤ٌمب ُمـ إدب اإلهلل  وم٤مـمٛم٦م

اعمٕمّمقم يزور قمـ اعمٕمّمقم واحل٤مل أن اعمزور قمٜمف ُمٜمت٘مؾ إمم قم٤ممل  سملم اعمٕمّمقُملم، وإذا يم٤من

 اًمؼمزخ ومٛمٓمٚمقسمٞم٦م هذا إدب ذم اًمزي٤مرة أووح وأومم ذم همػم اعمٕمّمقُملم.

 وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: 

إذ هق  وٟمٞم٤مسم٦م قمـ زائرشمف ٟمٗمًف قمـ أص٤مًم٦م ىمد وىمػ زائرا ًمٚمٜمٌل إن قمٚمٞم٤م 

ا سمٞم٤من خلّم٤مئص قم٤ممل إرواح ويمٞمػ اًم٘م٤مئؾ: )واًمًالم قمٚمٞمؽ قمـ اسمٜمتؽ وزائرشمؽ( وذم هذ

يٛمٙمـ اًمٜمٞم٤مسم٦م ومٞمٝم٤م ُمـ احلل قمـ اعمٞم٧م، وم٢مٟمف يٛمٙمـ ًمٚمحل أن يٜمقب قمـ ـمٌ٘م٦م ُمـ ـمٌ٘م٤مت اعمٞم٧م 

 رهمؿ أٟمف سمٓمٌ٘م٦م أظمرى راطمؾ إمم ذًمؽ اًمٕم٤ممل.

وُمع ذًمؽ يٜمقب  سم٤مًمزائرة ًمرؾمقل اهلل وم٤مـمٛم٦م وه٤م هٜم٤م وصػ أُمػم اعم١مُمٜملم 

سمٓمٌ٘م٦م ُمـ  ق أهن٤م  زائرة وطم٤مًّم٦م وُمٜمت٘مٚم٦م ًمٕم٤ممل رؾمقل اهللقمٜمٝم٤م ذم اًمزي٤مرة ًمف، ومٚمٕمؾ اعمٕمٜمك ه

 ـمٌ٘م٤مت وضمقده٤م وهق يٜمقب قمٜمٝم٤م ذم اًمزي٤مرة سمٚمح٤مظ ـمٌ٘م٦م أظمرى ُمـ ـمٌ٘م٤مت وضمقده٤م.

إذ أن سمدهن٤م اًم٤ًميمـ ذم اًمؽماب واًم٤ٌمئ٧م ذم اًمثرى قم٤مضمز قمـ شم٠مدي٦م ُمراؾمٞمؿ اًمزي٤مرة ذم  

 وُمٜمت٘مٚم٦م إًمٞمف. قل اهللطملم أن سمدهن٤م اًمؼمزظمل وـمٌ٘م٤مت وضمقده٤م إظمرى زائرة ًمرؾم

وهذا ٟمٔمػم ٟمٞم٤مسم٦م احلل اًم٘مري٥م ُمـ ىمؼم اعمٕمّمقم قمـ احلل اًمٌٕمٞمد قمـ ىمؼمه، ومرهمؿ ىمدرة  

احلل اًمٌٕمٞمد قمغم اًمزي٤مرة سمروطمف وإن يم٤من ٟم٤مئٞم٤م إٓ أن احلل احل٤مرض يٜمقب قمٜمف ذم اًمزي٤مرة اًمٌدٟمٞم٦م 

 اًمروطمٞم٦م قمـ ىمرب ًمٕمجزه قمـ سمٕمض ُمراشم٥م اًمزي٤مرة سم٥ًٌم اًمٌٕمد. 
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سم٤مٕسمدان  وسمرهمؿ طمْمقرهؿ مجٞمٕم٤م قمٜمد رؾمقل اهلل ٤مم أهؾ اًمٌٞم٧موسمٚمح٤مظ ُم٘م

ٟمٞم٤مسم٦م  ًمٚمرؾمقل اًمؼمزظمٞم٦م واًمٓمٌ٘م٤مت إظمرى ومثٛم٦م داع آظمر همػم ُم٤م ىمٚمٜم٤م يٗمن زي٤مرة قمكم

وهق اًمٜمٞم٤مسم٦م ذم اخلٓم٤مب قمٜمٝم٤م وسمٚم٤ًمٟمف اًمنميػ، ومٝمل ٟمٞم٤مسم٦م ذم اًمقومقد قمغم  قمـ اًمزهراء

يمت٘مدم اإلُم٤مم ذم اًمّمالة قمغم اعم٠مُمقم ذم ذم يمؾ طملم  اًمرؾمقل ُمع يمقهنم واومديـ قمٚمٞمف

 اًمقومقد قمغم اهلل رهمؿ يمقهنم واومديـ.

)واعمخت٤مر اهلل هل٤م هقم٦م اًمٚمح٤مق سمؽ( وُمٗم٤مد هذا اعم٘مٓمع أن اهلل اظمت٤مر  ىمقًمف ثاكقا:

 سم٠مسمٞمٝم٤م. سمٚمٓمٗمف هقم٦م حل٤مق واًمتح٤مق اًمزهراء

هذه اعمٓم٤مًم٥م ٓ واًم١ًمال: ُم٤مهل إهار اعمرشمٌٓم٦م سمنقم٦م حل٤مىمٝم٤م سم٠مسمٞمٝم٤م؟ إذ أن ُمثؾ  

 شمٙمقن سمال ه وأهار.

 :بأبٝٗا أضساز ضسع١ حلٛم ايصٖسا٤

وهذه إهار ٓ ختٚمق ُمٜمٝم٤م اؿم٤مرات اًمرواي٤مت، سمؾ سمٕمض اًمّمقومٞم٦م ذم ُمٙم٦م يِمػمون 

وشمٚمؽ إهار شمرشمٌط سمٕمٚمقه٤م وقمٚمق ُم٘م٤مُمٝم٤م  إًمٞمٝم٤م ذم أؿمٕم٤مرهؿ اًمتل يتٚمقهن٤م ذم ُمٞمالد اًمزهراء

 وؿمدة ىمرهب٤م.

يتّمػ سمف يمؾ واطمد ُمـ  ن ؿمدة اًم٘مرب اًم٘مري٥م ُمـ رؾمقل اهللوٓ ي٘م٤مل ه٤م هٜم٤م أ

، ٕن إُمر وإن يم٤من يمذًمؽ ًمٙمـ اجل٤مٟم٥م إرسمٕم٦م أصح٤مب اًمٙم٤ًمء وٓ ختتص سمف وم٤مـمٛم٦م

هق ؿمدة شمٕم٤مفمؿ اجل٤مٟم٥م اًمٕم٤مـمٗمل اعم٤مدي واًمٜمقري سمٞمٜمٝم٤م وسملم  إيمثر ظمّمقصٞم٦م ذم وم٤مـمٛم٦م

 أسمٞمٝم٤م.
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 ’سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمرؾمقل ٞمٜمٝم٤م وسملم قمكموًمٕمؾ ذًمؽ هق أطمد اؿم٤مرات ُم٤م ورد ذم اعم٘م٤مي٦ًم سم 

ُمـ أن قمٚمٞم٤م أقمز ووم٤مـمٛم٦م أطم٥م، وم٢مٟمف ومرق سمٞمٜمٝمم ذم اهل٤مًم٦م اًمٕم٤مـمٗمٞم٦م وم٢من ُم٤م سمٞمٜمٝم٤م وسملم رؾمقل 

ُمـ رطمؿ قم٤مـمٗمل ُم٤مدي وُمٕمٜمقي ٓ يدريمف إٓ اهلل، وُمثؾ هذا اإلشمّم٤مل واًم٘مرب حيتؿ  اهلل

ا ًم٘مْمتف هم٤مرىم٦م ذم وًمق قم٤مؿم٧م قمٛمرا ُمديد ،رطمٞمٚمٝم٤م اًمنيع ومال يتّمقر هل٤م اًمٌ٘م٤مء سمدوٟمف

 أطمزاهن٤م وٟمدسمتٝم٤م.

وقمغم هذا إؾم٤مس وم٢من ُمـ اخلٓم٠م سمٛمٙم٤من ىمٞم٤مس طمزن وأمل أي سمٜم٧م وم٘مدت أسم٤مه٤م سمحزن  

ُمـ ُمٕمروم٦م سم٠مسمٞمٝم٤م، ًمذا وم٤مهلل وطمده  ٕسمٞمٝم٤م، ومٛمـ ًمف ُمٕمروم٦م سم٠مسمٞمف يمم ًمٗم٤مـمٛم٦م وأمل  وم٘مد وم٤مـمٛم٦م

 ٚمٝم٤م إمم قم٤ممل أسمٞمٝم٤م.ذم أي٤مُمٝم٤م اًم٘مٚمٞمٚم٦م ىمٌؾ رطمٞم يٕمٚمؿ أي ُمرارة وُمٙم٤مسمدة قم٤مؿمتٝم٤م وم٤مـمٛم٦م

ومٝمل مل شمٙمـ شمتحٛمؾ ومراىمف قمغم ُمًتقى ٟمٔمر اًمٕملم واشمّم٤مل اًمٌدن واإلطم٤ًمس 

 سم٤مٕٟمٗم٤مس اعم٤مدي٦م سمرهمؿ اشمّم٤مهل٤م اًمؼمزظمل واًمٜمقري سمف ذم يمؾ آن.

يم٤مٟم٧م زوضم٦م وزوضمٝم٤م قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة، وُمـ ـمٌع اًمرضمؾ واعمرأة  وإن ىمٚم٧م: إن وم٤مـمٛم٦م

ومم سمٕمد شمٙمقن أهة اًمزوضمٞم٦م وٓ ؾمٞمم وأن ًمٚمزوج أن هيقن قمٚمٞمٝمم وم٘مد أطمد أومراد إهة إ

قمغم ُمٗم٤مرىم٦م أسمٞمٝم٤م، ومل ٓ يٗمؽمض أهن٤م ًمق قم٤مؿم٧م سمٕمد  وٓي٦م قمغم زوضمتف، ومٚمؿ مل شم٘مدر وم٤مـمٛم٦م

 أسمٞمٝم٤م ُمدة ٕوضم٥م ـمقل اًمٕمٝمد ختٗمٞمػ اعمّم٤مب وهقن اعمّمٞم٦ٌم.

 جقابف:

وؿم١مون همػمهؿ سمم ومٞمٝم٤م اًمِم١مون اًمٕم٤مدي٦م  إن اًم٘مٞم٤مس سملم ؿم١مون أهؾ اًمٌٞم٧م

 اعمًتٛمرة سملم اًمٌنم ىمٞم٤مس ٓ يّمح.

وه٤مهٜم٤م ٟمٛمثؾ سمٛمث٤مل واوح ًمٞمت٘مرب ًمٜم٤م ُم٤م ٟمحـ ومٞمف، وم٘مد ورد ذم رواي٤مت اًمٗمري٘ملم أن 
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ىمد ظمٓم٧ٌم ُمـ أسمٞمٝم٤م قمدة ُمرات ويم٤من رؾمقل اهلل يٕمتذر ذم يمؾ ُمرة سمٜمٗمس  اًمٌْمٕم٦م اًمزهراء

 ٞمد اهلل شمٕم٤ممم .اًمٕمذر وىمٌؾ اًمرضمقع عمِم٤مورة اسمٜمتف، وقمذره هق أن أُمره٤م ًمٞمس سمٞمدي وإٟمم هق سم

أومم سم٤معم١مُمٜملم ُمـ أٟمٗمًٝمؿ  وهذا اجلقاب ُمٜمف يًتدقمل اًم١ًمال وهق أن ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء

سم٤مًمقٓدة اًمٌدٟمٞم٦م واًمقٓدة اًمروطمٞم٦م ومٙمٞمػ يٕمتذر سم٠من وٓي٦م أُمر  ُمْم٤موم٤م إمم أٟمف واًمد ًمٚمزهراء

 ًمٞمس سمٞمده؟ ٟمٙم٤مح وم٤مـمٛم٦م

 وسمٕم٤ٌمرة أظمرى:

مم سم٤معم١مُمٜملم ُمـ أٟمٗمًٝمؿ وهل وٓي٦م وٓي٦م يمقٟمف أو وٓيت٤من قمغم اًمزهراء ًمٚمٜمٌل

 ظم٤مص٦م ًمف سمجٕمؾ اهلل، ووٓي٦م إسمقة وهل وٓي٦م قم٤مُم٦م وم٘مٝمٞم٦م عمقىمع إسمقة.

 ؟’قمـ طمٞمٓمتف وُمع هذا اًمتٜمقع ذم وٓيتف يمٞمػ َيرج رء ُمـ أُمقر وم٤مـمٛم٦م

وهبذا يتٌلم أن ٓ ُمٜم٤موم٤مة سملم قمٛمقم وٓيتف سمٚمح٤مظ ُمقىمع اًمٜمٌقة ووٓيتف سمٚمح٤مظ ُمقىمع 

 روج رء ُمـ أُمقر اسمٜمتف قمـ شمٍمومف ًمٞمٙمقن اعمتٍمف ُم٤ٌمذة هق اهلل شمٕم٤ممم.إسمقة وسملم ظم

ظمٚم٘م٦م إهلٞم٦م ذات ُم٘م٤مم وؿم٠من ظم٤مص سمحٞم٨م إن شمدسمػم سمٕمض  وهذا يٗمٞمد أن وم٤مـمٛم٦م

 ؿم١موهن٤م ُمـ اهلل ُم٤ٌمذة.

وٓ ٟمِمط سمٕمٞمدا إذا ىمٚمٜم٤م سم٠من وضمقده٤م عم٤م يم٤من وضمقدا اهلٞم٤م حمْم٤م ُمْم٤موم٤م إمم أٟمف عم٤م يم٤من 

جٚم٦م اًمديـ وشمرقمرع أصقًمف وُم٘مقُم٤مشمف يم٤من شمدسمػم ذًمؽ سمجٕمؾ وشمدسمػم اهلل زواضمٝم٤م سمٞمئ٦م ًمدومع قم

 ُم٤ٌمذة.

وٟمالطمظ هذا آؾمتثٜم٤مء ذم ؿم١موهنؿ طمتك قمغم ُمًتقى ضمٕمؾ إؾممء ومٚمم يقًمد ُمقًمقد 
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هلؿ ذو ؿم٠من ظم٤مص يم٤مٟمقا يٜمتٔمرون شمًٛمٞم٦م اهلل ًمف وٓ يت٘مدُمقن قمغم اهلل شمٕم٤ممم، طمتك ذم ُمثؾ 

وأن  ٓ أشم٘مدم ذم شمًٛمٞمتٝم٤م قمغم أسمٞمٝم٤م أُمػم اعم١مُمٜملمىم٤مًم٧م  ، وم٘مد ورد أن وم٤مـمٛم٦مزيٜم٥م

ىم٤مل ُم٤م يمٜم٧م أؾمٌؼ ريب  ورؾمقل اهلل ،ىم٤مل ٓ أشم٘مدم ذم شمًٛمٞمتٝم٤م قمغم رؾمقل اهلل قمٚمٞم٤م

 سمتًٛمٞمتٝم٤م.

وم٢من هذه اًمِم١مون ًمٞم٧ًم ُمـ اجلزاف وآقمت٤ٌمط ذم رء وإٟمم هل٤م دٓٓت، ُمٜمٝم٤م أن هلذه 

٠مو درضم٦م اصٓمٗم٤مء اعمٕمّمقُملم ذم اًمدائرة اعمقًمقدة درضم٦م اصٓمٗم٤مء ظم٤مص وإن مل يّمؾ إمم ؿم

 إومم.

أُم٤ًم ذم أهة وزوضم٦م حت٧م وٓي٦م  وقمغم هذا إؾم٤مس ومال ُمٜم٤موم٤مة سملم أن شمٙمقن وم٤مـمٛم٦م

وهقم٦م اًمتح٤مىمٝم٤م سمف ومٙمم ظمرج سمٕمض ؿم١موهن٤م قمـ  زوضمٝم٤م وسملم قمدم حتٛمٚمٝم٤م ومراق اًمٜمٌل

٦م إهة إمم هٞمٛمٜم٦م اهلل يمذًمؽ ظمرضم٧م طم٤مٓت وؿم١مون ُمٜمٝم٤م ُمـ هٞمٛمٜم هٞمٛمٜم٦م اًمٜمٌل

 .اخل٤مص٦م إمم هٞمٛمٜم٦م رؾمقل اهلل

سمح٥ًم أُمر  وًمٞمس سم٤مُٕمر اهللم أن شمٙمقن سمٕمد أسمٞمٝم٤م حت٧م إُم٤مُم٦م ووٓي٦م أُمػم اعم١مُمٜملم

 .اًمقٓي٦م اًمٕم٤مُم٦م آ أهن٤م ُمع ذًمؽ شمٙمقن حت٧م هٞمٛمٜم٦م اهلل وهٞمٛمٜم٦م رؾمقل اهلل

٤مهت٤م وهق ي١مسمٜمٝم٤م هقم٦م حل٤مىمٝم٤م ًمإلؿم٤مدة سمٛم٘م٤مُمٝم٤م وقمٚمق ُم٘م٤مُم وىمد ذيمر أُمػم اعم١مُمٜملم

 وُمدى ُم٤م هل٤م ُمـ قمٔمٛم٦م. 

 وًمقٓ اخلقف ُمـ أن شمتٚمٌد اعمٕم٤مِن ًمدىم٦م اًمن وظمٗم٤مء إُمر ٕومْمٜم٤م ذم اًمٌٞم٤من واًمتحٚمٞمؾ.

 واخلالص٦م:
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ُمـ ُم٘م٤مم  ، ومٛمع ُم٤م ًمٌٕمٚمٝم٤مإن هقم٦م اًمٚمح٤مق سم٠مسمٞمٝم٤م ذو ه سمديع ذم ؿمخّمٞم٦م وم٤مـمٛم٦م

٤مدة زوضمٞم٦م شم٤مُم٦م وظمّمقصٞم٤مت يتٛمٞمز هب٤م قمٜمٝم٤م وُمع يمقهنم يمٗم١ميـ، وُمع يمقهنم يٕمٞمِم٤من ذم ؾمٕم

وهٞمٛمٜم٦م اهلل قمٚمٞمٝم٤م طمتك سمٕمد  وهٜم٤مء زوضمل ُمتٙم٤مُمؾ ًمٙمٜمف جي٥م أن شمٌ٘مك هٞمٛمٜم٦م ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء

 اًمرطمٚم٦م اًمٜمٌقي٦م.

 :خطاز٠ ال تعٛض فكد ايٓيب

ذم ُمقـمـ ُمـ اعمقاـمـ ىم٤مل  وه٤م هٜم٤م ًمٗمت٦م سمديٕم٦م شمتٛم٦م عمحؾ سمحثٜم٤م، وم٘مد ورد أن اًمٜمٌل

ا ي٤م رؾمقل اهلل، ُمـ ي٠ميت ويٕمٚمٛمٜم٤م ىم٤مل هق ٕصح٤مسمف ؾمٞم٠مشمٞمٙمؿ ُمـ يٕمٚمٛمٙمؿ يمٞمػ شمدقمقن وم٘م٤مًمق

 اويس اًم٘مرِن. 

طمٞم٤م إمم يقم  ومٚمم ؾمئؾ ُم٤مذا يمٜم٧م ؾمتدقمق: ىم٤مًم٧م يمٜم٧م ادقمق أن يٌ٘مل اهلل رؾمقل اهلل

 اًم٘مٞم٤مُم٦م.

وذم رواي٤مت ُمًتٗمٞمْم٦م يمم ذم اًمقؾم٤مئؾ ذم أسمقاب اعمٞم٧م شمٌٞم٤من أٟمف مل شمّم٥م اًمٌنمي٦م ومل  

 .اطم٦م ُمـ وم٘مد رؾمقل اهلليّم٥م يمؾ آطم٤مد اًمٌنمي٦م سمٛمّم٤مب وظم٤ًمرة أقمٔمؿ ومد

وهذا أُمر قمٔمٞمؿ وإؿم٤مرة سمديٕم٦م ومؼمهمؿ وضمقد إرسمٕم٦م أصح٤مب اًمٙم٤ًمء سمٕمد رطمٚم٦م 

وسمرهمؿ اؾمتٛمداد إُم٦م ُمٜمف سمٕمد رطمٞمٚمف قمؼمهؿ إٓ أن وم٘مدان اًمِمخص  رؾمقل اهلل

 ظم٤ًمرة قمٔمٞمٛم٦م ووم٤مدح أًمٞمؿ. اًمِمخٞمص ًمرؾمقل اهلل

ي٘مقًمقن  رؾمقل اهللوُمع سم٘م٤مء اشمّم٤مهلؿ ووص٤مهلؿ سمٓمٌ٘م٤مت  وإذا يم٤من أهؾ اًمٌٞم٧م

 ومٙمٞمػ سم٤مُٕم٦م!! ُم٤م أص٤مسمٜم٤م ُمّم٤مب يمٛمّم٤مسمٜم٤م سمرؾمقل اهلل
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وُمـ صمؿ أؿم٤مرت اًمرواي٤مت إمم أن يمؾ واطمد ُمـ إُم٦م سمؾ ُمـ اًمٌنم ُمّم٤مب سمٛمّمٞم٦ٌم  

 وإمم هذه اًمٚمحٔم٦م. ’وم٘مد اًمٜمٌل

وؾمتٌ٘مك اًمٌنمي٦م شمٕم٤مِن ُمـ أمل هذا اًمٗم٘مدان وأمل شمٚمؽ اخل٤ًمرة اًمٕمٔمٞمٛم٦م وهمٞم٤مب اًمرمح٦م 

طمتك جيلء زُم٤من آظمر دوًم٦م ذم قم٤ممل  ٙممل احلْم٤مري اًمٕم٤مزم سمرطمٞمؾ رؾمقل اهللاعمتٗمجرة واًم

 .وسمحْمقر ُم٤ٌمرك قمٔمٞمؿ ًمٗم٤مـمٛم٦م اًمٌتقل اًمرضمٕم٦م وهل دوًم٦م اًمدول سمح٤ميمٛمٞم٦م رؾمقل اهلل

اعمٕمٜمقي٦م واًمديٜمٞم٦م  وُمـ اًمٕمجٞم٥م أن يًخر سمٕمض أهؾ احلداصم٦م ُمـ ظمٚمقد ٟمٌقة اًمٜمٌل

ظم٤ًمرة رطمٞمٚمف ووم٘مدان ؿمخّمف ُمـ همػم أن  وسم٘م٤مء وص٤ميتٝم٤م ُمع أهنؿ ذم ذاهتؿ يٕم٤مٟمقن ُمـ

 يٕمٚمٛمقا سمذًمؽ.

)ىمؾ ي٤م رؾمقل اهلل قمـ صٗمٞمتؽ صؼمي وقمٗم٤م قمـ ؾمٞمدة ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم  ىمقًمف ثافثا:

 دمٚمدي(.

وهذه ًمٗمت٦م ًمٓمٞمٗم٦م أظمرى ذم سمٞم٤من ُم٘م٤مُمٝم٤م وقمٔمٛمتٝم٤م وم٢من رطمٞمٚمٝم٤م ظم٤ًمرة وم٤مدطم٦م أظمرى 

اًمٞمقم اًمذي  وُمٕمروف أٟمف ذم شمتٚمق اخل٤ًمرة سمرطمٞمؾ اًمِمخص اًمِمخٞمص ًمرؾمقل اهلل

 .وج٧م اعمديٜم٦م يمٞمقم ُم٤مت ومٞمف رؾمقل اهلل اؾمتِمٝمدت ومٞمف اًمزهراء

وٟمخ٦ٌم وضمقده، وظمٗمقهت٤م يزًمزل اًمٕم٤ممل  وهه أهن٤م اًمٚمقن اعمريمز اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ اًمٜمٌل

 وهق اًمٕم٤مرف هب٤م وسمٛم٘م٤مُم٤مهت٤م وسمٔمالُمتٝم٤م . لمٜمواعمقضمقدات قمغم طمد ؾمقاء ومٙمٞمػ سم٠مُمػم اعم١مُم

  :شكام ايبػس١َٜسٖٕٛ باضت ٚفاط١ُ زدٛع ايٓيب

 ومم٤م يٗمٞمده رطمٞمٚمٝم٤م اًمنيع أن اًمٌنمي٦م يمم أهن٤م مل شمًتحؼ اًمٌ٘م٤مء اًمٓمقيؾ ًمرؾمقل اهلل
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 .ٓ شمًتحؼ وٓ شمًت٠مهؾ اًمٌ٘م٤مء اًمٓمقيؾ ًمٗم٤مـمٛم٦م

ُمـ ضمديد وهمػم ُمًتح٘م٦م ًمقضمقده  وؾمتٌ٘مك اًمٌنمي٦م قم٤مضمزة قمـ اطمتْم٤من اًمرؾمقل

ٓ سمد ُمـ شمٙم٤مُمؾ اًمتٛمٝمٞمد  ، وًمذاطمتك ذم قمٍم اًمٔمٝمقر وُمع وضمقد طمٙمقُم٦م آُم٤مم احلج٦م

ذم  صمؿ شمتٚمقه٤م دوًم٦م احلًلم ًمٞمٙمقن آؾمتح٘م٤مق ومٕمٚمٞم٤م، وُمـ اعمٛمٝمدات دوًم٦م احلج٦م

 ة اعمٛمٝمدة اًمث٤مٟمٞم٦م. اخلٓمق اًمرضمٕم٦م ومتٙمقن رضمٕم٦م احلًلم

 .وهذا اًمتٛمٝمٞمد هق ضم٤مر يمذًمؽ طمتك فمٝمقر دوًم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم

وًمتف يمرات وُمرات يٙمقن ًمد وإذا اؾمتح٘م٧م اًمٌنمي٦م فمٝمقر دوًم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم

 . وضمقٓت يمل شمًت٠مهؾ وشمًتحؼ اًمٌنمي٦م أقمٔمؿ دوًم٦م وآظمر دوًم٦م وهل دوًم٦م رؾمقل اهلل

وؾمٞمٙمقن قمٛمر ُمٙمقث اًمدوًم٦م اًمٜمٌقي٦م أرسمٕم٦م وأرسمٕمقن أًمػ ؾمٜم٦م ُمع اًمٕمٚمؿ أن اًمٌنمي٦م 

ُمٜمذ دوًم٦م آدم وإمم أن طم٥ًم دراؾم٤مت سمنمي٦م همرسمٞم٦م وذىمٞم٦م وأدي٤مٟمٞم٦م مل يٛميض قمٚمٞمٝم٤م أيمثر ُمـ 

 ؾمٜم٦م إمم قمنمة آٓف ؾمٜم٦م. ؾمٌٕم٦م آٓف

هلؿ رضمٕم٤مت يمرات  سمؾ شمِمػم اًمرواي٤مت إمم أن اعمٕمّمقُملم يم٤محلج٦م واحلًلم

أيمثرهؿ يمرورا ورضمققم٤م ويمٚمٝم٤م متٝمٞمدات وشم٘مديمت وشمقـمئ٦م  وُمرات، وأُمػم اعم١مُمٜملم

 شمًت٠مهؾ اًمٌنمي٦م رضمٕمتف وقمٜمده٤م ،ٕقمٔمؿ دوًم٦م وأقمٔمؿ ُمرطمٚم٦م وهل رضمقع اًمٜمٌل

 .ورضمٕم٦م اسمٜمتف اًمزهراء

ا ُمٓمٚم٥م ٟمٗمٞمس قمٔمٞمؿ، وم٤مًمٌنمي٦م إُم٤م أن شمٗم٘مد اؾمتح٘م٤مىمٝم٤م ُمـ طمْمقر آصمٜملم وهذ

أو شمًتحؼ ومػمضمع آصمٜم٤من، ومٝمذا اًم٘مرب سمٞمٜمٝمم رطمٞمال ورضمققم٤م ومٞمف ُمـ  اًمرؾمقل ووم٤مـمٛم٦م

 اًمدٓٓت اًمٕمٔمٞمٛم٦م قمغم ُم٘م٤مُمٝم٤م وؾم١مدده٤م وقمٔمؿ وٓي٦م أُمره٤م.
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وهذه اًمٕم٤ٌمرة  رؾمقل اهلل قمـ صٗمٞمتؽ صؼمي( : )ىمؾ ي٤موُمـ هٜم٤م ي٘مقل أُمػم اعم١مُمٜملم

وم٘مد اعمّمٓمٗم٤مة اًمتل صٗم٤مه٤م  ُمٜمف ُم٘مروٟم٦م سمنه٤م، ومٚمق ؾمئؾ مل هذا اًمتالر ًمٚمّمؼم، ومجقاسمف أٟمف

 دمٚمد قمـ رطمٞمؾ اجلقهرة اًمٕمرؿمٞم٦م واًمدرة اإلهلٞم٦م. أسمقه٤م، ومال صؼم وٓ

 (.وشتـٌئؽ ابـتؽ بتظاؾر أمتؽ ظذ هضؿفا) ىمقًمف رابعا:

رهمؿ أن اًمٔمٚمؿ واحلٞمػ ىمد وىمع قمٚمٞمف سمٔمالُم٦م ٟمٗمًف سم وهٜم٤م مل يتٔمٚمؿ أُمػم اعم١مُمٜملم

 وم٘مد متردت إُم٦م قمٚمٞمٝمم ومل شمٜمّم٤مع إلرادهتم.  ‘وقمغم وم٤مـمٛم٦م

 ُم٤م يمؾ فمالُم٤مشمف هل فمالُم٤مت سمْمٕم٦م اًمرؾم٤مًم٦م ويِمٙمق ًمرؾمقل اهلل ويرى اإلُم٤مم

ومل شمٜمّم٤مع إلرادهت٤م سمؾ ص٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م أٟمح٤مء ُمـ  ومٕمٚمتف إُم٦م هب٤م، وم٢مهن٤م ُم٤م حتٛمٚم٧م شمرسمٞم٦م اًمزهراء

 د وختٓمٞمط وشمدسمػم.اًمٔمٚمؿ قمـ قمٛم

ؾؽؿ مـ ؽؾقؾ معتؾج بصدرها مل  ،واشتخزها احلال ؾلحػفا افًمال» ىمقًمف خامًا:

 .شُتد إػ بثف شٌقالً 

يمٝمٗم٤م شمقدع قمٜمده هه٤م وشمِمٙمق إًمٞمف  أن هذه اًمدٟمٞم٤م مل شمٌ٘مل ًمٗم٤مـمٛم٦م ومٞمخؼم

أن شم٨ٌم  اهتْم٤مُمٝم٤م، وطمتك زوضمٝم٤م همرق ذم أطمزاٟمف وآُٓمف، وًمٞمس ُمـ ؿم٠من اًمزهراء

رؾمقل اهلل، وًمذا  إًمٞمف ًمتزيده مه٤م وٟمٙمدا، ومم سم٘مك هل٤م ُمـ يمٝمػ وٓ ؾمٜمد إٓ أٟم٧م ي٤م ؿمٙمقاه٤م

 أهقم٧م ذم اًمٚمحقق سمؽ.

  .شؾٌعغ اَّلل تدؾـ ابـتؽ ها» ىمقًمف شادشا:

وإُم٦م وم٤مصٚم٦م يمٌػمة ضمدا  ذم هذا اعم٘مٓمع يمٞمػ أن اًمٗم٤مصٚم٦م سملم اًمزهراء ويٌلم
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ت طمرام قمٚمٞمٝم٤م، ٕهن٤م أُم٦م همػم ُم١مهٚم٦م وٓ طمٞم٨م إن آىمؽماب ُمـ ضمثمهن٤م عمقارشمف سمٕمد اعمق

 ُمًتح٘م٦م هلذا اًمنمف اًمٕمٔمٞمؿ.

 وىمد شمتٌٕمٜم٤م رواي٤مت اًمرضمٕم٦م ومقضمدٟم٤م أن إُم٦م همػم ُم١مهٚم٦م ٕن شمرسمك قمغم يد اًمزهراء

 .وهذا ه قمٔمٞمؿ يٜم٠ٌم قمـ ُم٘م٤مم يمٌػم ًمٚمّمدي٘م٦م ،إٓ سمٛمٕمٞم٦م رؾمقل

 .شؿد اشسجعت افقديعة واخذت افرهقـة» ىمقًمف شابعا:

ُم٦م ومل شمقدع طمتك قمٜمد  ُم٤م ُمر ؾم٤مسم٘م٤م ُمـ أن اًمزهراء وهذا ي١ميمد ضمقهرة صمٛمٞمٜم٦م مل شمقدع قمٜمد ٕا

ٜملم ٓ ومٛمحؾ هذا اًمٓم٤مئر اًم٘مدد يٙمقن  واٟمم سم٤مًمٙم٤مد اودقم٧م أي٤مُم٤م قمٜمد أُمػم اعم١مُمٜملم ، احل وا

٤مذة حت٧م هٞمٛمٜم٦م اهلل ورؾمقًمف. دوُم٤م حت٧م ضمٜم٤مح رؾمقل اهلل ٓي٦م أُمره ُم  وُم٘مروٟم٤م سمٕم٤معمف وو

 .شوُاخؾًت افزهراء»  ىمقًمف ثامـا:

 وقم٤ٌمرة )ُاظمٚم٧ًم( ُمقضمقدة ذم اًمٙم٤مذم ومم ُمٕمٜمك اظمالس اًمٌمء؟

 :عٔ عُد َٚهابس٠ َٚباغت١ صسعت ايصٖسا٤

ذم يمت٤مب اًمٕملم ًمٚمخٚمٞمؾ ي٘مقل آظمالس هق إظمذ ُم٤ٌمهم٦م وُمٙم٤مسمرة ٟمٔمػم آظمتالس اي 

 .(6)آهمتٞم٤مل

                                                      

ظمتالس: أظمذ اًمٌمء ُمٙم(1)  ظمتالس أوطم٤ممه٤م وأظمّمٝمم. ظمٚمس: اخلٚمس وٓا ظمتالس: اًمٜمٝمزة، وٓا ًتف اظمتالؾم٤م واضمتذاسم٤م. واخلٚمس وٓا ٤مسمرة، شم٘مقل: اظمتٚم

ٌف [. واخلٚمس ذم اًم٘مت٤مل واًمٍماع. يمت٤مب اًم ٌف ]ويٜم٤مهز يمؾ واطمد ُمٜمٝمم ىمتؾ ص٤مطم ٤من، أهيم ي٘مدر قمغم ص٤مطم ٦م: اًمٜمٝمزة. واًم٘مرٟم٤من يتخ٤مًم ٕملم، واخلٚم

 . 4/197اًمٗمراهٞمدي
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، ًمٙمٜمف ووم٤مىم٤م (6)ُمٗم٤مضمئ٦م واعمرطمقم اًمٓمرحيل مل ي٘مػ قمغم فمراوم٦م اعمٕمٜمك ومٗمنه٤م سم٤مٕظمذ

سقم٧م ذم اًم٘متؾ  ًمٙمالم اخلٚمٞمؾ وم٢من اخلٚمس ي٠ميت سمٛمٕمٜمك اًم٘متؾ واعمّم٤مرقم٦م، وهذا يٕمٜمل أهن٤م

 سم٤مٓهمتٞم٤مل أي أن رطمٞمٚمٝم٤م يم٤من قمـ سع وىمتؾ وُم٤ٌمهمت٦م وُمٗم٤مضمئ٦م وومٞمف ـمٖمٞم٤من وُمٙم٤مسمرة.

وم٤مء وىمد ُمّر ُم٤م يِمٝمد قمغم هذا اعمٕمٜمك ومٞمم يرويف اًمٗمري٘م٤من ورواه اًمًٛمٝمقدي ذم ووم٤مء اًمق

( ومٚمٞمس ىمتال ومح٥ًم أكؽؿ ؿتذ ومصارظؽؿ صتكىم٤مل ٕصح٤مب اًمٙم٤ًمء ) ُمـ أن اًمٜمٌل

 وإٟمم ٟمقع قمٜمػ ذم اًم٘متؾ وؿمدة ومٞمف.

 ىمتٚم٧م وسقم٧م واهمتٞمٚم٧م. واخلٓم٤مب يم٤من ًمٚمجٛمٞمع وهذا ُمٕمٜم٤مه أن اًمزهراء

ُمـ أذى أّدى هب٤م إمم اعمقت هق ٟمٔمػم ُم٤م ي٘مع  وَيٓم٠م ُمـ ئمـ أن ُم٤م وىمع قمغم اًمزهراء

ؾ قمكم إسمري٤مء اعمدٟمٞملم ذم احلروب ومٞمذهٌقن وح٤مي٤م ُمـ همػم أن يٙمقٟمقا ظمٓم٠م ُمـ ىمت

 ُم٘مّمقديـ! إٟمف ًمٞمس يمذًمؽ سمؾ يم٤مٟم٧م شمّمٗمٞمتٝم٤م قمـ ختٓمٞمط وشمدسمػم وقمٛمد ُمتٕمٛمد.

سمح٥ًم اخلٓم٦م دائرا سملم اًم٘متؾ أو اًمٌٞمٕم٦م ومٚمؿ يٙمـ ذم شمدسمػم ظمٓمتٝمؿ  وم٢مذا يم٤من أُمر قمكم

 تّمٗمٞمتٝم٤م.، ومال يتؿ هلؿ إُمر إٓ سمختٞمػم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمزهراء

سم٠من  أي ُمـ آؾمتح٤مًم٦م أن شم٤ٌميٕمٝمؿ اًمٌْمٕم٦م اًمٜمٌقي٦م، وًمٞمس سمٞمدهؿ أن يٗمؼميمقا سمٞمٕم٦م هل٤م

وم٤ٌمًمت٤مزم ٓ ـمريؼ ًمٚمتخٚمص ُمـ ُمٕم٤مروتٝم٤م إٓ  ييسمقا قمغم يده٤م يمم ومٕمٚمقا ُٕمػم اعم١مُمٜملم

                                                      

ء ظمٚم٤ًم ُمـ سم٤مب رضب: اظمتٓمٗمتف سمنقم٦م قمغم همٗمٚم٦م ، واظمتٚمًتف يمذًمؽ. واخلٚم٦ًم سم٤مًمٗمتح اعمرة وسم٤مًمْمؿ: ُم٤م ي٘م٤مل ظمٚم٧ًم اًمٌم(1) 

 َيٚمس .وذم احلدي٨م اًمدهم٤مرة وهل اخلٚم٦ًم.

 جمٛمع. اًمزهراء وأظمٚم٧ًم اًمرهٞمٜم٦م وأظمذت اًمقديٕم٦م اؾمؽمضمٕم٧م ىمد اًمزهراء دومـ وىمد ذم ظمٓم٤مب اًمٜمٌل وُمـ يمالم قمكم

 .4/66رحيلاًمٓم اًمٌحريـ،
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 اظمتالؾمٝم٤م واهمتٞم٤مهل٤م.

  



 

 

 

 املكالة الجامية عصز: مكاو احلوراء األىشية

 مـ اجلـة فصؾب افـٌل كزوهلا :فقجف إول* ا

 يف بدء وجقدها افقجف افثاين: تػّعؾ ـَمٓهت* ا

  ثار افؽَمٓت ادؾؽقتقة ظذ بدَّنا ادادي* آ

  فقجف افثافث: جًؿفا افظع مل يقدع يف إصالب* ا

  رض كقرها ٔدم تؼدم خلؾؼتفا كقرا ووٓية ظؾقف* ظ

  ؼام ادـصقرة ووٓيتفا يف ادؾؽقت ومؼامفا يف افرجعة* م

ىمٌؾ أن ختٚمؼ  : ظمٚمؼ ٟمقر وم٤مـمٛم٦مىم٤مل روى ذم ُمٕم٤مِن إظم٤ٌمر قمـ رؾمقل اهلل

 إرض واًمًمء.

ىم٤مل:  : وم٤مـمٛم٦م طمقراء إٟمًٞم٦موم٘م٤مل سمٕمض اًمٜم٤مس: ي٤م ٟمٌل اهلل ومٚمٞم٧ًم هل إٟمًٞم٦م؟ وم٘م٤مل

ي٤م ٟمٌل اهلل ويمٞمػ هل طمقراء إٟمًٞم٦م؟ ىم٤مل: ظمٚم٘مٝم٤م اهلل قمز وضمؾ ُمـ ٟمقره ىمٌؾ أن َيٚمؼ آدم إذ 

 يم٤مٟم٧م إرواح ومٚمم ظمٚمؼ اهلل قمز وضمؾ آدم قمرو٧م قمغم آدم .

ىمٞمؾ: ي٤م ٟمٌل اهلل وأيـ يم٤مٟم٧م وم٤مـمٛم٦م؟ ىم٤مل: يم٤مٟم٧م ذم طم٘م٦م حت٧م ؾم٤مق اًمٕمرش، ىم٤مًمقا: ي٤م 
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 واًمتٝمٚمٞمؾ، واًمتحٛمٞمد. ٟمٌل اهلل ومم يم٤من ـمٕم٤مُمٝم٤م؟ ىم٤مل: اًمتًٌٞمح،

ومٚمّم ظمٚمؼ اهلل قمز وضمؾ آدم وأظمرضمٜمل ُمـ صٚمٌف أطم٥م اهلل قمز وضمؾ أن َيرضمٝم٤م ُمـ  

وم٘م٤مل زم: اًمًالم قمٚمٞمؽ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف  صٚمٌل ضمٕمٚمٝم٤م شمٗم٤مطم٦م ذم اجلٜم٦م وأشم٤مِن هب٤م ضمؼمئٞمؾ 

 ي٤م حمٛمد، ىمٚم٧م: وقمٚمٞمؽ اًمًالم ورمح٦م اهلل طمٌٞمٌل ضمؼمئٞمؾ.

 ئؽ اًمًالم، ىمٚم٧م: ُمٜمف اًمًالم وإًمٞمف يٕمقد اًمًالم.وم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد إن رسمؽ ي٘مر 

ىم٤مل: ي٤م حمٛمد إن هذه شمٗم٤مطم٦م أهداه٤م اهلل قمز وضمؾ إًمٞمؽ ُمـ اجلٜم٦م وم٠مظمذهت٤م ووٛمٛمتٝم٤م إمم  

 صدري.

ىم٤مل: ي٤م حمٛمد ي٘مقل اهلل ضمؾ ضمالًمف: يمٚمٝم٤م، ومٗمٚم٘متٝم٤م ومرأي٧م ٟمقرا ؾم٤مـمٕم٤م ومٗمزقم٧م ُمٜمف  

اًمٜمقر اعمٜمّمقرة ذم اًمًمء وهل ذم  وم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد ُم٤مًمؽ ٓ شم٠ميمؾ؟ يمٚمٝم٤م وٓ ختػ، وم٢من ذًمؽ

ىمٚم٧م: طمٌٞمٌل ضمؼمئٞمؾ، ومل ؾمٛمٞم٧م ذم اًمًمء اعمٜمّمقرة وذم إرض وم٤مـمٛم٦م؟  ،إرض وم٤مـمٛم٦م

ىم٤مل: ؾمٛمٞم٧م ذم إرض وم٤مـمٛم٦م ٕهن٤م ومٓمٛم٧م ؿمٞمٕمتٝم٤م ُمـ اًمٜم٤مر وومٓمؿ أقمداءه٤م قمـ طمٌٝم٤م، وهل 

ـْ  ُؿْمِمـُقَن ْـ َيْػَرُح اف :ذم اًمًمء اعمٜمّمقرة، وذًمؽ ىمقل اهلل قمز وضمؾ بِـَْكِ اَّللِ َيـُكُ َم

 . (6)يٕمٜمل ٟمٍم وم٤مـمٛم٦م عمحٌٞمٝم٤م َيَشاءُ 

: ُمٕم٤مذ اًمٜم٤مس شمدرون عم٤م ظمٚم٘م٧م ىم٤مل وروى ذم ومرات اًمٙمقذم قمـ رؾمقل اهلل

 وم٤مـمٛم٦م ؟ ىم٤مًمقا: اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ .

ىم٤مل: ظمٚم٘م٧م وم٤مـمٛم٦م طمقراء إٟمًٞم٦م ٓ إٟمًٞم٦م، ىم٤مل: ظمٚم٘م٧م ُمـ قمرق ضمؼمئٞمؾ وُمـ زهمٌف،  

                                                      

 .٤397مِن إظم٤ٌمر، اًمِمٞمخ اًمّمدوق ُمٕم(1) 
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هلل أؿمٙمؾ قمٚمٞمٜم٤م شم٘مقل: طمقراء إٟمًٞم٦م ٓ إٟمًٞم٦م صمؿ شم٘مقل ُمـ قمرق ضمؼمئٞمؾ وُمـ ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل ا

زهمٌف ؟! ىم٤مل: إذا أٟم٤م أٟمٌئٙمؿ أهدى إزم ريب شمٗم٤مطم٦م ُمـ اجلٜم٦م أشم٤مِن هب٤م ضمؼمئٞمؾ ومْمٛمٝم٤م إمم صدره 

وقمرىم٧م اًمتٗم٤مطم٦م ومّم٤مر قمرىمٝمم ؿمٞمئ٤م واطمدا صمؿ ىم٤مل: اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م رؾمقل  ومٕمرق ضمؼمئٞمؾ

ف، ىمٚم٧م: وقمٚمٞمؽ اًمًالم ي٤م ضمؼمئٞمؾ وم٘م٤مل: إن اهلل أهدى إًمٞمؽ شمٗم٤مطم٦م ُمـ اهلل ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشم

 ،اجلٜم٦م وم٠مظمذهت٤م وم٘مٌٚمتٝم٤م وووٕمتٝم٤م قمغم قمٞمٜمل ووٛمٛمتٝم٤م إمم صدري صمؿ ىم٤مل: ي٤م حمٛمد يمٚمٝم٤م

ىمٚم٧م: ي٤م طمٌٞمٌل ضمؼمئٞمؾ هدي٦م ريب شم١ميمؾ؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ ىمد أُمرت سم٠ميمٚمٝم٤م وم٠مومٚم٘متٝم٤م ومرأي٧م ُمٜمٝم٤م ٟمقرا 

 يمؾ وم٢من ذًمؽ ٟمقر اعمٜمّمقرة وم٤مـمٛم٦م. ؾم٤مـمٕم٤م ومٗمزقم٧م ُمـ ذًمؽ اًمٜمقر ىم٤مل:

ىمٚم٧م: ي٤م ضمؼمئٞمؾ وُمـ اعمٜمّمقرة؟ ىم٤مل: ضم٤مري٦م خترج ُمـ صٚمٌؽ اؾمٛمٝم٤م ذم اًمًمء  

 اعمٜمّمقرة وذم إرض وم٤مـمٛم٦م.

وم٘مٚم٧م ي٤م ضمؼمئٞمؾ ومل ؾمٛمٞم٧م ذم اًمًمء ُمٜمّمقرة وذم إرض وم٤مـمٛم٦م؟ ىم٤مل: ؾمٛمٞم٧م  

ٌٝم٤م وذًمؽ ىمقل اهلل وم٤مـمٛم٦م ذم إرض ٕٟمف ومٓمٛم٧م ؿمٞمٕمتٝم٤م ُمـ اًمٜم٤مر وومٓمٛم٧م أقمداؤه٤م قمـ طم

 .(6)يٜمٍم وم٤مـمٛم٦م بِـَْكِ اَّللِ  ُؿْمِمـُقَن ـَوَيْقَمئٍِذ َيْػَرُح افْ ذم يمت٤مسمف 

سم٠مهن٤م طمقراء اٟمًٞم٦م، وذم يمت٥م  ًم٘مد وردت رواي٤مت ُمًتٗمٞمْم٦م ومٞمٝم٤م شمقصٞمػ ًمٗم٤مـمٛم٦م

 اًمٗمري٘ملم.

 ومم هق وضمف شمقصٞمٗمٝم٤م سمذًمؽ؟

 ت٤ٌمه واًمت٤ًمؤل:وذم احل٘مٞم٘م٦م صمٛم٦م ُم٠ًمًمت٤من ذم شمٚمؽ اًمرواي٤مت شمًؽمقمل آٟم

                                                      

ـ اسمراهٞمؿ اًمٙمقذم (1)   .322شمٗمًػم ومرات اًمٙمقذم، ومرات سم
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دُم٩م اًمقصٗملم ذم شمقصٞمٗمٝم٤م وم٢من اعمٕمٚمقم ذم ظمٚمؼ اًمٌنم هق شمٙمقيٜمٝمؿ ُمـ قمٜمٍم إوػ: 

واطمد وهق اًمٌنمي٦م واإلٟمًٞم٦م، يمم أن ىمقل أهؾ اًمٗمٚمًٗم٦م سمؽميم٥م اإلٟم٤ًمن ُمـ روح وسمدن وُمـ 

 قمٜمٍم جمرد وآظمر ُم٤مدي ٓ َيرضمف قمـ دائرة اإلٟمًٞم٦م واًمٌنمي٦م .

سم٤محلقراء اإلٟمًٞم٦م سمٞم٤من شمريمٌٝم٤م ُمـ روح  وم٤مـمٛم٦موُمٜمف يٕمرف أٟمف ًمٞمس ُمٕمٜمك شمقصٞمػ 

وسمدن يمم هق اعمتٕم٤مرف ذم مجٞمع اًمٌنم إذ ًمق يم٤من اعمٕمٜمك يمذًمؽ ومم هق اًمداقمل ُمـ سمٞم٤مٟمف ومٞمٝم٤م قمغم 

 ٟمحق اخلّمقص، وُم٤م هق اًمداقمل ذم اؾمتٗم٤مو٧م اًمرواي٤مت ذم هذا اعمٕمٜمك؟

 ومتحّمؾ أٟمف ًمدُم٩م اًمقصٗملم ُمٕمٜمك آظمر، ومم هق ؟

 ’ذم شم٘مديؿ وصػ احلقراء قمغم وصػ آٟمًٞم٦م سمٞمٜمم ذم ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مءُم٤م هق اًمقضمف افثاكقة: 

ُؿْؾ إِكَََّم َأَكا : شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم إًمٞمف يقطمك أٟمف سمقصػ ذًمؽ وقمّ٘م٥م ومٞمف أوٓ اًمٌنمي٦م وصػ ذيمر

 .(6)َبَؼٌ ِمثُْؾُؽْؿ ُيقَحك إَِػَّ 

 ؟ومٚمؿ ه٤م هٜم٤م شم١مصؾ اًمرواي٤مت يمٞمٜمقٟم٦م احلقري٦م قمغم يمٞمٜمقٟم٦م اإلٟمًٞم٦م ذم وم٤مـمٛم٦م

 ومٞمحتٛمؾ ذم ذًمؽ قمدة وضمقه:

   :َٔ اجل١ٓ يضًب ايٓيب ْصٚهلا :ايٛد٘ األٍٚ

ُمـ اًم٘مقاٟملم اًمٕم٤مُم٦م اجل٤مري٦م ذم يمؾ اًمٌنم شم٘مٚمٌٝمؿ ذم إصالب وإرطم٤مم، وىمد ظمرج ُمـ 

ومٚمؿ يت٘مّٚم٥م ذم صٚم٥م وٓ ذم رطمؿ، وإٟمم ظمٚمؼ يمم اظمؼم اًم٘مرآن ذم ىمقًمف  هذا اًم٘م٤مٟمقن آدم

                                                      

ٔي٦م (1)   .110ؾمقرة ُمريؿ: ا
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 .(6)كـْ ُروحِ َوَكَػْخُت ؾِقِف مِ شمٕم٤ممم: 

ك يَمَم  صالب وٓ ذم   ظمرج ُـم ذًمؽ اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم قمًٞم ٕرطم٤مم سمؾ يم٤من يمم ومم شم٘مٚم٥ّم ذم ٕا ا

ـْ   ىمقًمف شمٕم٤ممم:ذماظمؼم اًم٘مرآن  َوَمْرَيَؿ اْبـََت ِظْؿَراَن افَّتِل َأْحَصـَْت َؾْرَجَفا َؾـََػْخـَا ؾِقِف ِم

 .                       (2)ُروِحـَا

ؾَِؿتُُف َأفَْؼاَها إَِػ َمْرَيَؿ َوُروٌح ِمـْفُ مم: وىمقًمف شمٕم٤م ـَ  .          (4)َو

 واعم٘مّمقد ُمـ اًمٙمٚمٛم٦م هل اًمٙمٚمٛم٦م اًمقضمقدي٦م.

سم٤محلقراء اإلٟمًٞم٦م هق أهن٤م مل شمت٘مٚم٥م ذم إصالب اًمِم٤مخم٦م  وقمٚمٞمف ومٚمٕمؾ ُمٕمٜمك شمقصٞمٗمٝم٤م

هل٤م ُمـ قم٤ممل اجلٜم٦م إمم وإرطم٤مم اعمٓمٝمرة، سمؾ طم٥ًم اًمرواي٤مت اًمٕمديدة اعمًتٗمٞمْم٦م يمم ؾمٞم٠ميت ٟمزو

 سم٘مٞم٦م سمخالف وهذا وإضمداد أسم٤مء شمقؾمٞمط دون ُمـ ُم٤ٌمذة صٚم٥م اًمٜمٌل

 .اعمٕمّمقُملم

 ذم إصؾ ضمٜم٤موي٦م ُمتٜمزًم٦م إمم اًمٕم٤ممل اجلًمِن . وسمذًمؽ يت٘مرر أن ٟمِم٠مهت٤م

 يف بد٤ ٚدٛدٖا ايٛد٘ ايجاْٞ: تفّعٌ نُاالتٗا

مٓت وـم٤مىم٤مت اجل٤مٟم٥م اًمٌدِن ىمٌؾ صمٛم٦م ىم٤مٟمقن آظمر يِمؽمك ومٞمف اًمٌنم وهق شمٗمّٕمؾ وفمٝمقر يم

دٟمٞم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ سمٞمٜمم شمٙمقن  شمٗمّٕمؾ يممٓت اجل٤مٟم٥م اًمروطمل، ومٗمل سمدء اًمقٓدة شمٙمقن سمٕمض اًمٙممٓت اًٌم

 اًمٙممٓت اًمروطمٞم٦م سم٤مًم٘مقة . ؾم٤مئر

                                                      

ٔي٦م (1)   .29ؾمقرة احلجر: ا

ٔي٦م (2)   .12ؾمقرة اًمتحريؿ: ا

ٔي٦م (3)   .171ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ا
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ُمـ ظمّمقصٞم٦م وهل أهن٤م ُمٜمذ وٓدهت٤م ختتٚمػ قمـ سم٘مٞم٦م اًمٌنم  وُمٜمف يٕمرف ُم٤م ًمٚمزهراء

ُمتٗمٕمؾ، ومٚمؿ شمٙمـ شمتٕم٤مـمك سم٤مجلًؿ اإلٟم٤ًمِن ومح٥ًم سمؾ ُمـ يمقن اجلًؿ اجلٜم٤موي ومٞمٝم٤م ُمتٙم٤مُمؾ 

 سم٤مجلًؿ اجلٜم٤موي إظمروي.

 :آثاز ايهُاالت املًهٛت١ٝ ع٢ً بدْٗا املادٟ

آصم٤مر قمديدة ٓ شمتٜم٤مؾم٥م ُمع اًمٌدن اًمٓمٞمٜمل، يم٤مًمٜمقر اًمذي يٌزغ  وُمـ صمؿ فمٝمر ُمـ سمدهن٤م

 .ُمٜمٝم٤م ذم اًمّم٤ٌمح سمٚمقن وذم آظمر اًمٜمٝم٤مر سمٚمقن سمحٞم٨م شميضء ُٕمػم اعم١مُمٜملم

ي٤م سمـ رؾمقل اهلل مل  ٘مد روى ذم اًمٕمٚمؾ قمـ أسم٤من سمـ شمٖمٚم٥م ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اهللوم

 زهراء؟ ؾمٛمٞم٧م اًمزهراء

ذم اًمٜمٝم٤مر صمالث ُمرات سم٤مًمٜمقر، يم٤من يزهر ٟمقر  وم٘م٤مل: ٕهن٤م شمزهر ُٕمػم اعم١مُمٜملم 

وضمٝمٝم٤م صالة اًمٖمداة واًمٜم٤مس ذم ومرؿمٝمؿ ومٞمدظمؾ سمٞم٤مض ذًمؽ اًمٜمقر إمم طمجراهتؿ سم٤معمديٜم٦م 

قمم رأوا ومػمؾمٚمٝمؿ إمم ُمٜمزل  ومٞم٠ًمًمقٟمف ٤مهنؿ ومٞمٕمجٌقن ُمـ ذًمؽ ومٞم٠مشمقن اًمٜمٌلومتٌٞمض طمٞمٓم

ومٞم٠مشمقن ُمٜمزهل٤م ومػموهن٤م ىم٤مقمدة ذم حمراهب٤م شمّمكم واًمٜمقر يًٓمع ُمـ حمراهب٤م ُمـ وضمٝمٝم٤م  وم٤مـمٛم٦م

 .ومٞمٕمٚمٛمقن أن اًمذي رأوه يم٤من ُمـ ٟمقر وم٤مـمٛم٦م

جرات سم٤مًمّمٗمرة ومتدظمؾ اًمّمٗمرة طم وم٢مذا ٟمّمػ اًمٜمٝم٤مر وشمرشم٧ٌم ًمٚمّمالة زهر وضمٝمٝم٤م 

ومٞم٠ًمًمقٟمف، قمم رأوا ومػمؾمٚمٝمؿ إمم ُمٜمزل  اًمٜم٤مس ومتّمٗمر صمٞم٤مهبؿ وأًمقاهنؿ ومٞم٠مشمقن اًمٜمٌل

سم٤مًمّمٗمرة ومٞمٕمٚمٛمقن أن اًمذي رأوا  ومػموهن٤م ىم٤ميٛم٦م ذم حمراهب٤م وىمد زهر ٟمقر وضمٝمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م

وم٠مذق  يم٤من ُمـ ٟمقر وضمٝمٝم٤م، وم٢مذا يم٤من آظمر اًمٜمٝم٤مر وهمرسم٧م اًمِمٛمس أمحر وضمف وم٤مـمٛم٦م

ٙمرا هلل قمز وضمؾ ومٙم٤من يدظمؾ محرة وضمٝمٝم٤م طمجرات اًم٘مقم وحتٛمر وضمٝمٝم٤م سم٤محلٛمرة ومرطم٤م وؿم
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قمـ ذًمؽ ومػمؾمٚمٝمم إمم ُمٜمزل  وي٠ًمًمقٟمف طمٞمٓم٤مهنؿ ومٞمٕمجٌقن ُمـ ذًمؽ وي٠مشمقن اًمٜمٌل

ومػموهن٤م ضم٤مًم٦ًم شمًٌح اهلل ومتجده وٟمقر وضمٝمٝم٤م يزهر سم٤محلٛمرة ومٞمٕمٚمٛمقن أن اًمذي  وم٤مـمٛم٦م

ومٝمق  طمتك وًمد احلًلم ومٚمؿ يزل ذًمؽ اًمٜمقر ذم وضمٝمٝم٤م رأوا يم٤من ُمـ ٟمقر وضمف وم٤مـمٛم٦م

 .(6)يت٘مٚم٥م ذم وضمقهٜم٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم إئٛم٦م ُمٜم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م إُم٤مم سمٕمد إُم٤مم(

: مل ؾمّٛمٞم٧م وروى ذم اعمٜم٤مىم٥م قمـ أيب ه٤مؿمؿ اًمٕمًٙمرّي: ؾم٠مًم٧م ص٤مطم٥م اًمٕمًٙمرّي  

 وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء؟

ُمـ أّول اًمٜمّٝم٤مر يم٤مًمِمٛمس اًمْم٤مطمٞم٦م، وقمٜمد  وم٘م٤مل: يم٤من وضمٝمٝم٤م يزهر ُٕمػم اعم١مُمٜملم

 .(2)زوال يم٤مًم٘مٛمر اعمٜمػم، وقمٜمد همروب اًمِّمٛمس يم٤مًمٙمقيم٥م اًمّدرّي(اًم

 ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل :وذم يمت٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قممرة قمـ أسمٞمف ىم٤مل

  قمـ وم٤مـمٛم٦م مل ؾمٛمٞم٧م اًمزهراء؟ وم٘م٤مل ٕهن٤م يم٤مٟم٧م إذا ىم٤مُم٧م ذم حمراهب٤م زهر ٟمقره٤م ٕهؾ

 . (4)اًمًمء يمم شمزهر ٟمقر اًمٙمقايم٥م ٕهؾ إرض(

وىمد روت قم٤مئِم٦م أٟمٜم٤م ٟمًتيضء سمٜمقر وضمف وم٤مـمٛم٦م، وذم اًمرواي٤مت أن اًمقضمف ذم شمًٛمٞمتٝم٤م 

 سم٤مًمزهراء هق ذًمؽ.

يمم أن إصمر أظمر ٓؿمتداد يممٓت اجلًؿ اجلٜم٤موي ومٞمٝم٤م هق ُم٤م ذيمر ذم مجٚم٦م ُمـ 

اًمرواي٤مت ُمـ ىمقة ُمداومٕمتٝم٤م ود اعمٝم٤ممجلم ًمٌٞمتٝم٤م ؾمقاء قمٜمد ومتح اًم٤ٌمب أو قمٜمد ؿمدهؿ احل٤ٌمل 

                                                      

 .180/ 1قمٚمؾ اًمنمائع، اًمِمٞمخ اًمّمدوق (1) 

ـ ؿم(2)   .110/  3ٝمر آؿمقب ُمٜم٤مىم٥م آل ايب ـم٤مًم٥م، اسم

 .180/ 1قمٚمؾ اًمنمائع، اًمِمٞمخ اًمّمدوق (3) 
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طمٞم٨م مل يًتٓمٞمٕمقا ومتح اًم٤ٌمب إٓ سمٕمد رضب أٟم٤مُمٚمٝم٤م سم٤مًمًٞم٤مط يمم ذم  أُمػم اعم١مُمٜملم ٕظمذ

اًمٌح٤مر أهن٤م ىم٤مًم٧م: ي٤م قمدو اهلل وقمدو رؾمقًمف وقمدو أُمػم اعم١مُمٜملم وميسم٧م وم٤مـمٛم٦م يدهي٤م ُمـ 

اًم٤ٌمب متٜمٕمٜمل ُمـ ومتحف، ومرُمتف، ومتّمٕم٥م قمكم، وميسم٧م يمٗمٞمٝم٤م سم٤مًمًقط ومآعمٝم٤م، ومًٛمٕم٧م هل٤م 

 .    (6)ًملم واٟم٘مٚم٥م قمـ اًم٤ٌمب(زومػما وسمٙم٤مء ومٙمدت أن أ

ٞم٤مط وهمٛمد  ًتٓمٞمٕمقا ضمذب احلٌؾ ُمـ يده٤م سمِمدهؿ رهمؿ يمثرة قمددهؿ ٓإ سميب اًًم يمم مل ي

ٞمػ ومٞمٝم٤م ومٗمل يمت٤مب ؾمٚمٞمؿ سـم ىمٞمس: )وصم٤مر قمكم ًٌ٘مقه إًمٞمف ويم٤مصمروه وهؿ يمثػمون،  اًم إمم ؾمٞمٗمف وم

  ؿ وسمٞمٜمف وم٤مـمٛم٦مومتٜم٤مول سمٕمْمٝمؿ ؾمٞمقومٝمؿ ومٙم٤مصمروه ووٌٓمقه وم٠مًم٘مقا ذم قمٜم٘مف طمٌال، وطم٤مًم٧م سمٞمٜمٝم

ٞم٧م، وميهب٤م ىمٜمٗمذ اعمٚمٕمقن  .(2)سم٤مًمًقط( قمٜمد سم٤مب اًم

واحل٤مصؾ أن آصم٤مر ضمًٛمٝم٤م اجلٜم٤موي هق إصؾ اعمٗمّٕمؾ ذم شمٙمقيٜمٝم٤م وهذا يتٜم٤مؾم٥م ُمـ 

 يمقن شمٙمقيٜمٝم٤م ُمتٜمزل ُمـ اجلٜم٦م.

 اجلٜم٦م إمم سمف قمرج اًمذي وٓ َيٗمك اًمتِم٤مسمف سملم هذا اًمقصػ ومٞمٝم٤م وٟمٛمط سمدن اًمٜمٌل

قمـ سم٘مٞم٦م أسمدان اًمٌنم طمٞم٨م ٓ يرى ًمف  مت٤مُم٤مً  ختتٚمػ ظمّم٤مئص ذو ظمرأ هق اًمٜمٌل ومٌدن

فمؾ، ويرى ُمـ ظمٚمٗمف يمم يرى ُمـ أُم٤مُمف، وشمٜم٤مم قمٞمٜمف وٓ يٜم٤مم ىمٚمٌف، واًم٘مٚم٥م هٜم٤م هق اًمٌدن همػم 

 إريض، أي اجلًؿ اًمروطمل اًمرىمٞمؼ.

دن شمدسمػم قمـ اٟمٗمّم٤مًمف إمم اًمٕمروج ذم اطمتٞم٤مضمف قمدم قمـ يمٜم٤مي٦م ’وقمدم ٟمقُمف ريض اًٌم  ٓ وم٢مٟمف ٕا

شمّم٤مل قمـ دوٟمف ُم٤م شمدسمػم يِمٖمٚمف ٓ يمم دوٟمف ُم٤م شمدسمػم قمـ اًمٕمروج يِمٖمٚمف  ذم احل٤مل هق يمم اًمدائؿ ا

                                                      

ٟمقار، اعمجٚمز (1)   .293/ 30سمح٤مر ٓا

ـ ىمٞمس اهلالزم اًمٙمقذم(2)  ـ ىمٞمس، ؾمٚمٞمؿ سم  .151يمت٤مب ؾمٚمٞمؿ سم
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رواح ؾم٤مئر  .ٕا

وُمـ صمؿ ختتٚمػ ىمقة احلْمقر واًمتدسمػم اًمٕم٘مكم ذم اعمٜم٤مم ُمـ روح إمم روح سمح٥ًم ىمقة 

 ووٕمػ اًمروح.

ٓ أن ا ذًمؽ مم أو اًمث٤مٟمٞم٦م ومل ي٘مقى قمغمإمم اًمًمء إو يمم اظمتٚمػ قمروج قمٞمًك

ك إيِنه شمقوّم٤مه اهلل صمؿ رد قمٚمٞمف روطمف سمٕمد اًمٕمروج سمف يمم هق ُمٗم٤مد ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ًَ  إِْذ َؿاَل اَّلُل َيا ِظق

 .(6)ُمتََقؾهقَؽ َوَراؾُِعَؽ إيَِلَّ 

اعمٕمراج  رواي٤مت ذم وٓ اًم٘مرآن ذم ٓ قمٜمف يرد مل وم٢مٟمف وهذا سمخالف ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء

 اًمتٕمٌػم سم٤مًمتقذم.

 وىمػ سمؾ اًمٌدء ذم قمٚمٞمف  هذا اًمِم٠من أن اًمؼماق مل يتحّٛمؾ صٕمقد اًمٜمٌلواًمٔمريػ ذم 

 ـمٌ٘م٤مت إمم يقاصؾ مل أظمر وهق سم٤مًمرومرف اؾمتٌدل صمؿ واجلٜم٦م اعمٜمتٝمك ؾمدرة إمم قمروضمف

 .ذًمؽ سمٕمد اًم٘مٚمٌل اًمٕمروج ـمٌ٘م٤مت وهل إظمرى اًمٕمروج ـمٌ٘م٤مت وهل إظمرى اًمٕمروج

رواي٦م ُمـ أن سمٕمض اًمٜم٤مس اؾمتٖمرب ُمـ ُم٤م ذم اًم ومم٤م ي١ميمد هذا اعمٕمٜمك ذم سمدن وم٤مـمٛم٦م

ظمٚمؼ ىمٌؾ إرض واًمًمء وسملّم ؾم٥ٌم اؾمتٖمراسمف )هذا اًمٌٕمض(  يمالم اًمٜمٌل سم٠من ٟمقر وم٤مـمٛم٦م

وأهن٤م أٟمًٞم٦م وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل أومٚمٞمس هل إٟمًٞم٦م وم٠مضم٤مب  سم٤مؾمتٗمٝم٤مُمف قمـ إصؾ ذم وم٤مـمٛم٦م

 .إٟمًٞم٦م طمقراء سم٠مهن٤م اًمٜمٌل 
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 :األصالبايٛد٘ ايجايح: دطُٗا ايعًٞ مل ٜٛدع يف 

ك قمـ سم٘مٞم٦م إدُمٞملم وٟمٔمػمه ذم اًم٘مرآن ىمقًمف شمٕم٤ممم:  إن صمٛم٦م اظمتالف هل٤م ًَ إِنَّ َمثََؾ ِظق

ـْ َؾقَُؽقنُ  ـُ ـْ ُتَراٍب ُثؿَّ َؿاَل فَُف  َؿثَِؾ آَدَم َخَؾَؼُف ِم ـَ ، ومٙمذًمؽ اًمِم٠من ومٞمٝم٤م وم٘مد (6)ِظـَْد اَّلِل 

 اىمتٍمت ٟمِم٠مهت٤م قمغم صٚم٥م أسمٞمٝم٤م ورطمؿ أُمٝم٤م ظمدجي٦م. 

اًمٔمكم واًمِمٌحل اًمذي هق ُمـ إضم٤ًمم إظمروي٦م واجلٜم٤موي٦م مل يقوع يمٌ٘مٞم٦م ومجًٛمٝم٤م 

 .ذري٦م سمٜمل آدم ذم صٚم٥م آدم وأسم٤مء، وإٟمم اودع ُم٤ٌمذة ذم صٚم٥م اًمٜمٌل

ورهمؿ شمِم٤مسمف ظمٚم٘مٝم٤م وشمٙمقيٜمٝم٤م سمآدم وقمٞمًك إٓ أن وصػ طمقراء إٟمًٞم٦م مل يٓمٚمؼ قمغم 

 اًمٕم٤معملم. أطمد ُمـ اًمٌنم طمتك قمغم ُمريؿ ومٝمل ُمٞمزة هل٤م دون سم٘مٞم٦م ٟم٤ًمء

وُمـ صمؿ وصٗم٧م أزواج اعم١مُمٜملم ذم اجلٜم٦م إُم٤م أهن٤م طمقري٦م أو ُم١مُمٜم٦م آدُمٞم٦م سمٞمٜمم ذم 

 ٓ هل طمقراء وٓ هل ُم١مُمٜم٦م آدُمٞم٦م سمؾ هل ُم١مُمٜم٦م طمقراء إٟمًٞم٦م. وم٤مـمٛم٦م

ــ1ـــ  فا٥د٠ ِ٘:: عسض ْٛزٖا آلدّ تكدّ خلًكتٗا ْٛزا ٚٚال١ٜ ــ ِٝ ًَ  َع

قمرض قمغم آدم، أي  ٦م أن ٟمقر وم٤مـمٛم٦ميًتٗم٤مد ُمـ صدر رواي٦م ُمٕم٤مِن إظم٤ٌمر اعمقصم٘م

وأهن٤م ُمـ وٛمـ إؾممء اًمتل قمّٚمٛم٧م ٔدم وقمرو٧م قمٚمٞمف  قمرو٧م قمغم آدم وٓيتٝم٤م

 واعمذيمقرة ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة.

صمؿ إن اًمتٕمٚمٞمؾ ذم اًمرواي٦م ٕظمذ وٓيتٝم٤م وقمرض ٟمقره٤م قمغم آدم هق شم٘مدم ظمٚم٘م٦م ٟمقره٤م 

إوصٞم٤مء، ويٗمتح سم٤مسم٤م ًمتٗمًػم وشمرمج٦م قمغم ظمٚم٘م٦م آدم، وهذا اًمتٕمٚمٞمؾ يٕمٛمؿ قمغم ؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء و

اخلٚم٘م٦م اًمٜمقري٦م اًمتل وردت ومٞمٝم٤م رواي٤مت ُمًتٗمٞمْم٦م أن ُم٘متْم٤مه٤م أظمذ وٓيتٝم٤م وقمرض ٟمقره٤م 
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قمغم مجٞمع ُمـ دوهن٤م ذم اخلٚم٘م٦م، وأن اخلٚم٘م٦م اًمٜمقري٦م ىم٤مقمدة وًمٖم٦م ُمٕمرومٞم٦م وسمٞم٤من اعم٘م٤مم واًمدرضم٦م 

 واًمرشم٦ٌم ذم اًمقٓي٦م.

ــ2ــ  فا٥د٠ ــ: َـ ــكـ ــاّ املٓـ ــضــ ــٛز٠ ٚٚالٜــ ـــتٗا يف املـ  ٛت ــــًهـ

ــَٚ ــكــ ـــاَـ ــٗـ ـــا يف ايـ ـــسدـ  :١ــعـ

ذم اًمًمء أقمٔمؿ فمٝمقرا ُمٜمٝم٤م ذم إرض، وأن ًم٘م٥م اعمٜمّمقرة   شمٌلم اًمرواي٦م أن وٓيتٝم٤م

 إؿم٤مرة إمم ُم٘م٤مم ٟمٗمقذ وٓيتٝم٤م ذم اعمٚمٙمقت.

َوَيْقَمئٍِذ َيْػَرُح : أي٦م شم٠مويؾ وأن وٓ َيٗمك أن هذا اًمٚم٘م٥م هق أيْم٤م ًمٚمٜمٌل

اعمراد ُمـ اًمٞمقم هق قم٤ممل أظمرة واعمٚمٙمقت، وومٞمف سمٞم٤من أن ذم ُم٘م٤مم ُمـ   بِـَْكِ اَّللِ  ُؿْمِمـُقَن ـافْ 

ُم٘م٤مُم٤مت اًمرضمٕم٦م مم٤م يرشمٌط سم٤مًمًمء يتجغم وئمٝمر ذم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م وٓيتٝم٤م ومْمال قمـ يقم قم٤ممل 

 اًم٘مٞم٤مُم٦م ويقم قم٤ممل اجلٜم٦م إسمدي٦م.

 ذم اًمرضمٕم٦م اعمٜمّمقر ذم رواي٤مت اًمٗمري٘ملم. احلًلم وىمد ورد أن ُم٘م٤مم 

 وم٢من وٓءه٤م وشمقزم ؿمٞمٕمتٝم٤م هل٤م وم٤مـمؿ هلؿ قمـ ومتـ اًمدٟمٞم٤م. وأُم٤م ُم٘م٤مم وم٤مـمٛم٦م

  



 

  



 

 

 

 املكالة التاسعة عصز: حوارية علي وفاطنة عليَنا الشالو

 ٕدب ادؾتزم يف حقاريات إوفقاء إطفار فؾؿؼامات* ا

  ػقاء ٓ كظر فف يف ادقاؿع آظتٌاريةصدب إ* أ

   وهارون مقشك حلقارية  شابف وؾقارق حقارية ظع وؾاضؿة* ت

 ؾصاح ظـ تػاوت افصالحقاتا زة إدب بغ إئؿة* ك

ـْ اعمُتٙمٚمٛملم  ىمٌؾ اًمدظمقل ذِم ُصٚم٥م اًمٌح٨م ٟمٓمرح أُمرًا اؾمت٘مر ا قَمَٚمٞمِْف اعمح٘م٘مقن ُِم

ـْ أهؾ اعمٕم٤مرف.   واعمُٗمنيـ واعمتْمٓمٚمٕمقن ُِم

 :األدب املًتصّ يف سٛازٜات األٚيٝا٤ إظٗاز يًُكاَات

ٓم٤مب إصٗمٞم٤مء هلل شَمَٕم٤ممَم أو َوُهَق أن ا إدب اعمٚمتزم سمف ذِم ظمٓم٤مب اهلل ٕصٗمٞم٤مئف أو ذِم ظم

د شمٕم٤مروم٤مت وسف جم٤مُمالت، وإٟمم يرضمع  ذِم ظمٓم٤مب إصٗمٞم٤مء سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض ًَمٞمَْس جُمَر ا

ـْ مت٤ميزات ذِم اًمّمالطمٞم٤مت اًمنمقمٞم٦م واعمقاىمع  إدب ذِم طم٘مٞم٘متف إمم ُم٘م٤مُم٤مت ديٜمٞم٦م ويٜم٠ٌم قَم

 اًمٕم٘م٤مئدي٦م.

ث سمف اًمُ٘مرآن ا ـْ أووح إُمثٚم٦م قَمغَم َذًمَِؽ ُم٤م طمد ا ـْ أدب ذِم طمقاري٦م ُمقؾمك َوُِم ًمٙمريؿ ُِم
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ت وَمَ٘مدْ  ،ًمٚمخي ـْ  حتٛمؾ وأًمٗم٤مظ سمتٕم٤مسمػم أي٤مت قمؼم ا  هَمػْم  ُهقَ  ُم٤م واًمتخ٤موع إدب ُِم

َّا ُظؾهْؿَت ُرْصداً : شَمَٕم٤ممَم  ىمقًمف ذم يمم ظم٤مٍف  ـِ مِم َؿ  .(6)َهْؾ َأتٌَُِّعَؽ َظَذ َأْن ُتَعؾه

 .(2)ابِرًا َوٓ َأْظيِص َفَؽ َأْمراً َؿاَل َشتَِجُديِن إِْن َصاَء اَّللُ َص وىمقًمف: 

 : ٤م شَمُدلُّ  وَم٢مهن ا

 :ًٓ  قَمغَم آؾمتئذان ذِم آشّم٤ٌمع َوًَمٞمَْس قَمغَم احلتؿ واحلزم ذِم اإلشّم٤ٌمع. أوَّ

 ومٞمٝم٤م ـمٚم٥م ًمٚمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمؿ.وثاكقاً:  

ـْ ٟمٗمًف ذِم طم٤مل اإلشّم٤ٌمع.وثافثاً:    ٟمٗمل اعمٕمّمٞم٦م قَم

 ٟم٧ًٌم أُمري٦م ًمٚمخي.ورابعاً:  

مال:واف ـْ  َهْؾ وصػ ٟمٗمًف سم٤مًمت٤مسمع واعمتٕمٚمؿ َوهَمػْم اًمٕم٤ميص، ًُّ ووصػ اخلي سم٤مُٔمر ُِم

٤م طم٘م٤مئؼ؟   ىمٌٞمؾ اًمِمٕمر واًمتٕم٤مرف أم أهن ا

ُمقىمٕم٤م  ُمثٞمٚمٝم٤م، وإن ا يَم٤مَن ًمُِٙمؾٍ  سمٛمٕمٜمك أن ا ًمٚمخي ُمقىمٕمٞم٦م همٞمٌٞم٦م ًَمٞمَْس ًمٚمٜمٌل ُمقؾمك

 قشك ؾضؾ.ؾؾؾخي ؾضؾ ود ُمتٛمٞمّزا يَمَم هق ُمدًمقل اجلٛمع سملم آي٤مت اًم٘مرآن

ـْ اًمٗمْمؾ وأْن يتخ٤موع أطمدمه٤م شم٠مدسم٤ًم َوقَمغَم  وٓ شمٜم٤مذم سملم أْن يٙمقن ًمُِٙمؾِّ واطمد ضمٜم٦ٌم ُِم

 ٟمحق احل٘مٞم٘م٦م ًممظمر سمٚمح٤مظ ضمٜم٦ٌم ومْمٚمف وشم٘مّدُمف. 

ـْ  ـْ ضم٤مٟم٥م اخلي ٕدريمٜم٤م ىمٌقًمف ًمألدب اًمّم٤مدر ُِم يَمَم أٟم اُف ًمق ٓطمٔمٜم٤م احلقاري٦م ُِم
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راً َؿاَل َؾنِْن اتٌََّْعتَـِل ؾَ  :ُمقؾمك ـْ ٍء َحتَّك ُأْحِدَث فََؽ ِمـُْف ِذ ـْ َرْ لَفْـِل َظ ًْ ومٜم٥ًم ، (6)ال َت

 شاتٌعـل»اًمت٤مسمٕمٞم٦م واًمت٤مسمع عمقؾمك وٟم٥ًم اعمتٌققمٞم٦م ًمٜمٗمًف، َوَُمَع َذًمَِؽ شم٠مدب ذِم ظمٓم٤مسمف وَمَٚمْؿ ي٘مؾ 

 سمجٕمؾ اخلٞم٤مر ًمٚمٜمٌل ُمقؾمك ذِم اإلشم٤ٌمع. شَؾنِِن اتٌََّْعتَـِل»َوإٟم ام ىَم٤مَل: 

ـْ ضمٝم٦م أظمرى، إْذ ومٜمدرك سمذًمؽ اًم ـْ ضمٝم٦م َوقَمغَم ُمقىمع ُمقؾمك ُِم تحٗمظ ُِمٜمُْف قَمغَم ُمقىمٕمف ُِم

ٓئٞم٦م سمٞمٜمٝمم  ٓيتف قَمٚمَٞمِْف، ومتٙمقن اًمٜمتٞمج٦م أن ا صمٛم٦م ُمِم٤مريم٦م و ٤مع يٜمٗمل و سمجٕمٚمف اخلٞم٤مر عمقؾمك ذِم اإلشٌم

 وشمقّزع أدوار وُمقاىمع.

 فٝا٤ صاألدب ايطا٥د بني األ

ٛاقع االعتباز١ٜ  :ال ْعري ي٘ يف امل

ـْ أدب سملم إصٗمٞم٤مء سمٜمحق ُمت٤ٌمدل سمديع ضمدًا وٓ وٓ ُمٌ  ٤مًمٖم٦م ذِم اًم٘مقل إن ا ُم٤م ذِم أي٦م ُِم

ٟمجد ُمثٞمٚمف ذِم اعمقاىمع آقمت٤ٌمري٦م اًمدٟمٞمقي٦م سملم اًمدول واحلٙمقُم٤مت واًمرؤؾم٤مء، مم٤م َيُدّل قَمغَم اًمٜمٔمؿ 

اًمدىمٞمؼ ذِم قم٤ممل إصٗمٞم٤مء صٗم٤مء ودىم٦م ذِم احل٘م٤مئؼ واعمقاىمع واعم٠مُمقري٤مت واعمٜم٤مص٥م 

 ُمقىمٕمف.وّمالطمٞم٤مت واعم٘م٤مُم٤مت، ومال يٜمٓمؼ وٓ يتحرك أطمد إ ٓا طم٥ًم ىمدره وؿم٠مٟمف واًم

ـْ ضمٝم٦م أظمرى. ـْ ضمٝم٦م وسم٤مدًمف إظمػم إدب ُِم ـْ واطمد ٔظمر ُِم  ورسمم صدر إدب ُِم

ـْ  وًمذا ومثٛم٦م ىم٤مقمدة ه٤م ُهٜم٤َم ُمٗم٤مده٤م أن ا إدب اإلهلل سملم إصٗمٞم٤مء اعمّمٓمٗملم يٜم٠ٌم قَم

ـْ ـمرف اعمقاىمع اًمرؾمٛمٞم٦ّم اإلهلٞم٦م َوقمَ  ـْ ٟمٛمط ودرضم٤مت اًمقٓي٦م، ومٚمرسمم يَم٤مَن إدب سم٤معمٓمٚمؼ ُِم

ل، ورسمم يَم٤مَن إدب ُمت٤ٌمدًٓ سمٚمح٤مظ ضمٝم٤مت اًمٗمْمؾ  ٔظمر وَمٞمَُدّل قَمغَم قمٚمّق ُم٘م٤مم اًمث ا٤مِِن قَمغَم إو ا

 اعمختٚمٗم٦م وَمٞمَُدّل قَمغَم ُمداري٦م وحمقري٦م إصمٜملم سمٚمح٤مفملم.

                                                      

ٔي٦م (1)   .70ؾمقرة اًمٙمٝمػ: ا
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 تػاب٘ ٚفٛازم سٛاز١ٜ عًٞ ٚفاط١ُ

 :ٛض٢ ٖٚازٕٚحلٛاز١ٜ َ

 وشم٠مؾمٞم٤ًًم قَمغَم ُم٤م َُمر ا ٟمدىمؼ اًمٜمٔمر ذِم احلقاري٦م اًم اتِل ضمرت سملم أُمػم اعم١ُْمُِمٜملِم ووم٤مـمٛم٦م

ـْ  ؾمقاء ٤م وؾمٜمتٚمٛمس ًمٗم٤مـمٛم٦م ُِمٜمف أو ًمٕمكم وم٤مـمٛم٦م ُِم ـْ  إومؼ ىمري٦ٌم أهن ا  سملم ضمرت اًم اتِل احلقاري٦م ُِم

ـْ  سمٞمٜمٝمم وَم٢من ا  وه٤مرون ُمقؾمك  اًمٙمالم وٟمؼمشمف وشمقازٟمف.حلـ  ذِم  اًمٙمثػم اًمٌمء اًمتِم٤مسمف ُِم

ـْ طمقاري٦م ُمقؾمك وه٤مرون  : اًمت٤مًمٞم٦م اًمٜم٘م٤مط ٟمدرك اًمُ٘مرآن سمٞم٤مٟم٤مت سمح٥ًم وَمِٛم

 :ًٓ اْصُدْد بِِف َأْزِري  َهاُروَن َأِخل اًمنمايم٦م سمٞمٜمٝمم ذِم إُمر، َوَيُدّل قَمَٚمٞمِْف ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم: أوَّ

 ُف يِف َأْمِري ـْ  . (6)َوَأْذِ

ه٤مرون سَمْٕمَد والل سمٜمل إهائٞمؾ يَمَم ذِم ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم: )َأوَمَٕمَّمْٞم٧َم قمت٥م ُمقؾمك قَمغَم ثاكقاً:  

 .(2)َأُْمِري(

ـْ اخلٓم٤مب سمٞمٜمٝمم ضم٤مٍر وومؼ ُم٤م يدور ذِم  ـْ اعمٗمنـي أن ا َهَذا اًمٚمحـ ُِم وومٝمؿ أهؾ اًمتح٘مٞمؼ ُِم

ِّل ُمقؾمك يٕمٚمؿ سم٤مصٓمٗم٤مء ه٤مرون وذايمتف، َوىَمْد أظمؼمه اهلل  سم٤مومتت٤من ىمقُمف، ظمٚمد اًمٜم٤مس، َوإ ٓا وَم٢من ا اًْمٜم ٌا

َؿاَل َيٌْـَُممَّ ٓ َتلُْخْذ بِؾِْحقَتِل َوٓ بَِرْأِد إيِنه َوَُمَع َذًمَِؽ قم٤مشم٥م ُمقؾمك أظم٤مه وأضم٤مسمف ه٤مرون سم٘مقًمف: 

ائِقَؾ َومَلْ َتْرُؿْب َؿْقِػ  ْؿَت َبْغَ َبـِل إِْهَ  .(4)َخِشقُت َأْن َتُؼقَل َؾرَّ

٤م اًمنميٙم٤من ذِم اعم١ًموًمٞم٦م اإلهلٞم٦م سُمٖمٞم٦م دومع وَمَٙم٤مَن اًم٤ًمئؾ واعمجٞم٥م واًمٕم٤مشم٥م واعمٕم٤مشم٥م  مُهَ

                                                      

ٔي٦م (1)   .32ـ  30ؾمقرة ـمف: ا

ٔي٦م (2)   .93ؾمقرة ـمف: ا

ٔي٦م (3)   .94ؾمقرة ـمف: ا
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ـْ احلقاري٦م شمٌٞم٤من أن ا  آًمت٤ٌمس اًمذي رسمم َي٤مًم٩م أومٙم٤مر اًمٌٕمض وأذه٤مهنؿ وَمَٙم٤مَن اهلدف ُِم

 آًمت٤ٌمس اًمذي يدور ذِم ظمٚمجٝمؿ ذِم هَمػْم حمٚمف.

ـْ اًمٜم٤مس وإدا ٟمتف يَمَم أن ا احلقاري٦م ُُمِمتٛمٚم٦م قَمغَم هدف آظمر َوُهَق اؾمتٕمٔم٤مم ُم٤م ضمرى ُِم

صٗمٞم٤مء. ؾمتٜمٙم٤مر قَمٚمَٞمِْف وإْن يَم٤مَن سمٚمٖم٦م اًمتٕم٤مشم٥م سملم ٕا  وٓا

 اعم١ُْمُِمٜملِم وأُمػم وم٤مـمٛم٦م سملم احلقاري٦م ذِم  ضمرى وٟمٗمس ُم٤م ضمرى سملم ُمقؾمك وه٤مرون

وؿعدت حجرة افظـغ، كؼضت ؿادمة  ،يا بـ أِب ضافب، اصتؿؾت صؿؾة اجلـغ»: ىمقهل٤م ذِم 

 .(6)شإجدل ؾخاكؽ ريش إظزل

٤م قمت٥م واداٟم٦م ُمـ اًمّمدي٘م٦مومال جيقز و  عم٤م   اًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل أن ا شمٗمٝمؿ َهِذِه احلقاري٦م قَمغَم أهن ا

وإٟمم إُمر ضم٤مر قمغم ُم٤م سمٞمّٜم٤مه ذِم طمقاري٦م ذِم ُمقؾمك هل٤مرون، وَم٢من ا قمتٌٝم٤م ه٤م  ىم٤مم سمف أُمػم اعم١مُمٜملم

ـْ اعمٜم٤موئلم.   ُهٜم٤َم يرضمع إمم ُم٤ًمءًم٦م قَمغَم ًم٤ًمن اعمحٌلم ومْمالً قَم

يت٤ٌمدر ًمذهٜمف َهَذا اًمت٤ًمؤل َوُهَق  ـْ ي٘مرأ اعمقىمػ اًمذي أًمتزُمف أُمػم اعم١ُْمُِمٜملِمإْذ أن ا يُمّؾ ُمَ 

ـْ دور وم٤مـمٛم٦م  ؟ُم٤م ُهَق ه اظمتالف دور أُمػم اعم١ُْمُِمٜملِم قَم

 ؟ادّم٤مه ُم٤م وىمع قَمغَم وم٤مـمٛم٦م وُم٤م اًمن ومٞمم ؾمٚمٙمف أُمػم اعم١ُْمُِمٜملِم

ـْ َوىَمْد َوَرَد ذِم اًمرواي٤مت أن ا ٟمحق َهِذِه اًمت٤ًمؤٓت  َوَرَدْت قَمغَم ظمقاص اخلٚمص ُِم

.  أصح٤مب أُمػم اعم١ُْمُِمٜملِم يمًٚممن وقمّمر، إ ٓا اعم٘مداد وَمَٚمْؿ خت٤مًم٩م ظم٤مـمره قَمغَم ٟمحق ُم٤م َُمر ا

ـْ  وم٤مٟمٕم٘مدت احلقاري٦م سملم وم٤مـمٛم٦م وقمكم ًمتؽمضمؿ ُم٤م يٛمٙمـ أن ا يرد قَمغَم اخلقاـمر، َوُِم

                                                      

طمتج٤مج، اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد (1)   .1/145ٓا
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 : ٟمٔم٤مئره ذِم اًمُ٘مرآن ىمقل اًم٤ٌمري شَمَٕم٤ممَم ًمٕمٞمًك

 َـْ ُدوِن اَّللِ َأكء ْغِ ِم ل إهَِلَ ُذويِن َوُأمه
ِ َـّاِس اختَّ  .(6)َت ُؿْؾَت فِؾ

ومٛمع قمٚمؿ اهلل سمٗمري٦م وشمدًمٞمس اًمٜمّم٤مرى قَمغَم قمٞمًك َوَُمَع أُم٤مٟمتف ذِم حتّٛمؾ أقم٤ٌمء اًمرؾم٤مًم٦م 

ـْ  شأأكت»َي٤مـمٌف اهلل شَمَٕم٤ممَم سمٕم٤ٌمرة شمقطمل سم٤مًمري٦ٌم واًمتٝمٛم٦م ًَمُف، سَمْؾ يٌدأ اخلٓم٤مب  أّي أٟمٓمالىم٤ًم ُِم

قىمٕمؽ َوُهَق ُمقىمع اعمخٚمقق ويم٠مٟمم ومٞمف شمّمٖمػم ًَمُف إ ٓا أن ا احل٘مٞم٘م٦م أن ا اهلل شَمَٕم٤ممَم سمّمدد شمٗمٜمٞمد ومري٦م ُم

 اًمٜمّم٤مرى قَمغَم اعمًٞمح. 

َوَهَذا ُم٤م يًٛمقٟمف طمقارّي٦م شمًجٞمؾ ُم٤م يدور سملم ـمروملم قَمغَم ٟمحق شم٘مٛمص إدوار، أّي 

ـْ طمقار سملم ـمروملم يٕمٙم٤ًمن ُم٤م يدور قِمٜمَْد إـمراف إظُمرى سم ٖمٞم٦م رومع اًمٚمٌس وآًمت٤ٌمس قَم

 أذه٤من أظمريـ. 

يا بـ ظؿ ما : )ذِم أواظمر طمٞم٤مهت٤م شم٘مقل ومٞمٝم٤م وذم طمقاري٦م ُأظمرى هل٤م َُمَع أُمػم اعم١ُْمُِمٜملِم

 .(2)ظفدتـل ـاذبة وٓ خائـة وٓ خافػتؽ مـذ ظاذتـل(

ـْ احلقاري٦م اًم٤ًمسم٘م٦م دومع ظمقاـمر إداٟم٦م أُمػم اعم١ُْمُِمٜملِم وَمَٝمِذِه  وإذا يَم٤مَن اعم٘مّمقد ُِم

٤م ًمدومع ظمقاـمر ذِم ٟمٗمس أُمػم اعم١ُْمُِمٜملِم ـْ هَمػْم اعمٕم٘مقل أهن ا  احلقاري٦م إداٟم٦م ٕي ضمٝم٦م؟ إْذ ُِم

 واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل.

ذِم ضمقاسمف سمٛم٘م٤مُم٤مت قم٤مًمٞم٦م: وًمذا وَم٢من ا اعمخ٤مـم٥م ذِم  يمٞمػ َوىَمْد ؿمٝمد هل٤م أُمػم اعم١ُْمُِمٜملِم

ـْ أظمريـ، وم٘مقهل٤م احلقاري٦م وإْن يَم٤مَن ُهَق أُمػم اعم١ُْمُِمٜملِم وًمٙمٜمّٝم٤م  سمّمدد دومع آًمت٤ٌمؾم٤مت قَم

                                                      

ٔي٦م (1)   .116ؾمقرة اعم٤مئدة: ا

 .151روو٦م اًمقاقمٔملم، اًمٗمت٤مل اًمٜمٞم٤ًمسمقري (2) 
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سمذًمؽ ذِم ظمٚمد أظمريـ، وٕهّن٤م  ٟمٗمل ًمتقصٞمػ اًمزهراء شما ظفدتـل ـاذبة وٓ خائـة»

ـْ طم٘مٝم٤م َومَلْ ي٘مٌٚمقا ؿمٝم٤مدهت٤م، وَمِٝمَل  ـْ اهت٤مُم٤مت وإه٤مٟم٤مت وضمٝمٝم٤م اًم٘مقم هل٤م عم٤م دومٕمقه٤م قَم شمٗمّمح قَم

ص اًمٌُٕمد اًمٗمردي أّي سُمٕمد اًمزوضمٞم٦م، وَمَ٘مْد يم٤من اًمت٤ٌمؾم٤مت شمدور ذِم ومٙمر أظمريـ ٓ ذِم ُم٤م َي

ـْ أُمػم اعم١ُْمُِمٜملِم ـْ ٟمقر وُمِم٤مريم٦م واىمؽمان ٟمقري،  زواضمٝم٤م ُِم زواج وٓي٦م سمقٓي٦م وزواج ٟمقر ُِم

َواَي٦م  ـْ افـقر»إْذ ىمد َوَرَد ذِم اًمرِّ  .شزّوج افـُّقر ِم

ريؿ ذم ىمقًمف ويمٞمػ ُيتقّهؿ صدور شمٕمد ُمٜمٝم٤م ودم٤موز أهي َوىَمْد وصٗمٝم٤م اًمُ٘مرآن اًمٙم 

َٓ َيٌِْغقَانِ شمٕم٤ممم:  ـِ َيْؾتَِؼقَاِن، َبقْـَُفََم َبْرَزٌخ   .(6)َمَرَج افٌَْْحَرْي

َوىَمْد َُمر ا سمٜم٤م ٟمٛمط إدب اإلهلل اًم٤ًمئد سملم إصٗمٞم٤مء، وَمَ٘مْد ؿمٝمد اًمُ٘مرآن أن ا ُمقؾمك مَلْ يتٕمد 

ْ يتٕمد اخلي ذِم صالطم ٞم٤مشمف قَمغَم صالطمٞم٤مت ذِم صالطمٞم٤مشمف قَمغَم صالطمٞم٤مت اخلي، يَمَم مَل

ِّل سم يَم٤مَٟم٤م وَمَ٘مدْ  ، ُمقؾمك، وٟمٗمًف ضم٤مٍر ذِم قمكم ووم٤مـمٛم٦م ـْ اعمٚمٙمقت َواًمٜمُّقر، َواًْمٜم ٌا  حريـ ُِم

 . أظمر قَمغَم  أطمد ًمتج٤موز حمؾ ومال يَمَذًمَِؽ  واًمّمالطمٞم٤مت حمددة وم٤معم١ًموًمٞم٤مت سمٞمٜمٝمم،، سمرزٌخ 

ٟمٔمػم ىمقل ش ذتـلما ظفدتـل ـاذبة وٓ خائـة وٓ خافػتؽ مـذ ظا»: وًمذا وم٘مقهل٤م

ـْ (2)َؿاَل َشتَِجُديِن إِْن َصاَء اَّلُل َصابِرًا َوٓ َأْظيِص فََؽ َأْمراً ُمقؾمك ًمٚمخي  ،  وَمَٚمْؿ شمتخّٚمػ قَم

ـْ سمٜمٞم٤من قم٘م٤مئدي خم٤مًمػ ًمٚمٛم٤ًمر  أُمر قم٤ممل اًمقٓي٦م َومَلْ يٙمـ ُم٤م ىم٤مُم٧م سمف اًمّمدي٘م٦م وأؿم٤مدشمف ُِم

يـ عمقاصمٞمؼ اهلل ورؾمقًمف.، َومَلْ واًمٌٜمٞم٤من اًمٕم٘م٤مئدي ُٕمػم اعم١ُْمُِمٜملِم  يّمدر ُمٜمٝم٤م أّي ظمٞم٤مٟم٦م ذِم اًمدِّ

ٙمؿ طم وَمَ٘مدْ  وقمكم وم٤مـمٛم٦م وطمقاري٦م سَمْؾ صمٛم٦م وم٤مرق سملم طمقاري٦م ُمقؾمك واخلي

                                                      

ٔي٦م (1)  مْحَـ: ا  .20ـ  19ؾمقرة اًمر ا

 .69ٔي٦م ؾمقرة اًمٙمٝمػ: ا(2) 
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ااخلي قَمغَم ُمقؾمك سم٘مقًمف:  تَطِقَع َمِعَل َصْزً ًْ ـْ َت ة ُمرات إمم أْن (6)َؿاَل َأمَلْ َأُؿْؾ إِكََّؽ َف ، قِمد ا

ـْ فَُدينه ُظْذراً : اقمؽمف ُمقؾمك سمذًمؽ، وَمَ٘م٤مَل   .(2)َؿْد َبَؾْغَت ِم

رمحة اَّلل ظؾقـا وظذ مقشك فق  :يقُم٤م ًمٚمٓمؼمي ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل وًمذا ذم اجل٤مُمع 

ـْ فَُدينه ُظْذراً  :صز ظذ صاحٌف فرأى افعجب وفؽـف ؿال  .َؾال ُتَصاِحٌْـِل َؿْد َبَؾْغَت ِم

اَّلل ظؾقـا وظذ مقشك فقٓ أكف  رمحة» :واًمذي ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 . (4)شظجؾ فرأى افعجب وفؽـف أخذتف مـ صاحٌف ذمامة وفق صز فرأى افعجب

٤م ضمقاب أُمػم اعم١ُْمُِمٜملِم معاذ اَّلل أكت أظؾؿ باَّلل وأبر »: وَمُٝمقَ  حلقاري٦م وم٤مـمٛم٦م وأُم ا

ـْ أْن يٜم٤مًمؽ أي أٟم اؽ أرومع ُمِ  ،(3)شوأتؼك وأـرم وأصد خقؾا مـ اَّلل ان أوبخؽ ؽدا بؿخافػتل

 قمت٥م فمريػ ًمٓمٞمػ.

ـْ   ـْ هم٤مي٤مت إُمث٤مل ذِم اًمُ٘مرآن إًمٗم٤مت اًمٜمٔمر عم٤م ُهَق أقمٔمؿ ُِم َوُِمٜمُْف ُيٗمٝمؿ أن ا واطمدا ُِم

ـْ ُمثؾ ُمقؾمك  إدب وُم٤م ُهَق أفمرف ذِم اعمِم٤مريم٦م اًمٕم٘م٤مئدي٦م، ومٛمثؾ وم٤مـمٛم٦م وقمكم أقمٔمؿ ُِم

خَيُْرُج ِمـُْفََم : شَمَٕم٤ممَم  ىمقًمف ذِم  ُم٤م ًمٕمكم وم٤مـمٛم٦م وُمِم٤مريم٦م اىمؽمان أصمٛمر ومَ٘مدْ  ،واخلي

 .(5)َؿْرَجانُ ـْافؾُّْمفُُم َواف

دب اإلهلل وطمٗمظ اعمقاىمع ًٓ ذِم ٕا  واًمّمالطمٞم٤مت يَم٤مَٟم٤م أقمٔمؿ أصمرًا. ومٚمم يَم٤مٟم٤َم أقمٔمؿ ُمث٤م

                                                      

ٔي٦م (1)   .72ؾمقرة اًمٙمٝمػ: ا

ٔي٦م (2)   .76ؾمقرة اًمٙمٝمػ: ا

 .11/23اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن )شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل(، اًم٘مرـمٌل (3) 

 .151روو٦م اًمقاقمٔملم، اًمٗمت٤مل اًمٜمٞم٤ًمسمقري (4) 

ٔي٦م (5)  مْحَـ: ا  .22ؾمقرة اًمر ا
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ـْ  ىمقًٓ وومٕماًل قَمغَم ُم٤م ًمٗم٤مـمٛم٦م ًمٕمت٤مب اًمزهراء ويِمٝمد ضمقاب قمكم ُِم

٤م قَمغَم ُمًتقى اًم يـ، وَم٠مُم ا ِٗمْٕمؾ وَمَ٘مْد َوَرَد أٟم اُف ًمٌس اًم٘م٤ٌمء إصٗمر وأظمذ مح٤مئؾ صالطمٞم٤مت ذِم اًمدِّ

 اًمًٞمػ.

٤م قَمغَم ُمًتقى اًم٘مقل وم٠مضم٤مهب٤م هبذه اًمٚمٖم٦م سَمْٕمَد ؾممقمف إذان  أينك زوال هذا افـداء »وأُم ا

 .(6)شمـ إرض ؿافت ٓ ؿال ؾنكف ما أؿقل فؽ

يـ، سَمْؾ يمَ اهل٤م إْن ؿمئ٧م  وم٘مقًمف  ٤مَن ضمقاسمف هل٤م ومّم٤مح سمّمالطمٞمتٝم٤م ذِم أصؾ يمٞم٤من اًمدِّ

ِّل   ’ومٚمٛمحؾ أُمره (2)شيا ظع اكػذ دا أمرتؽ بف ؾاضؿة»: سم٤معمقىمػ واًم٘مقل شمٜمٗمٞمذا ًم٘مقل اًْمٜم ٌا

 ذِم ٟمدسمتٝم٤م وإضم٤مسمتٝم٤م وقمٚم اؼ إُمر قَمغَم ُمِمٞمئتٝم٤م. سمقضمقب شمٜمٗمٞمذ أُمره٤م ؾم٤مرع

 أْن يٜم٤ًمق َوًَمٞمَْس إُمر حمٛمقًٓ قَمغَم اهلٞمج٤من اًمٕم٤مـمٗمل، َوَهْؾ ُيتّمقر ذِم طمؼ قمكم

وهيٞم٩م عمجرد مح٤مؾم٦م إلُمرأة سمم ِهَل اُمرأة واحل٤مل أْن مح٤مؾمتف واٟمٌٕم٤مصمف يَم٤مَن ذِم ُأُُمقر متس أصؾ 

ـْ أُمر وًمٞم٦ّم إُمر يـ، سَمْؾ يَم٤مَن اٟمٌٕم٤مصمف قَم ـْ هل٤م ُمِمٞمئ٦م ُمرشمٌٓم٦م سم٠مصؾ  اًمدِّ َويَم٤مَن حتريمف ضمقاسم٤ًم ًمِـَٛم

يـ.  اًمدِّ

دالٌّ ش أٟمٗمذ ُم٤م شم٠مُمرك سمف»قم٤ٌمرة  ًمٕمكمذِم وصٞمتف  َوُِمٜمُْف ٟمدرك أن ا اٟمت٘م٤مء ؾَمٞمِّد إٟمٌٞم٤مء

يـ، وإْن يَم٤مَن ًمٕمكم ـْ ُم١ًموًمٞم٦م ذِم إؿم٤مدة اًمدِّ ، أّي ًَمُف ُمقىمع اإلُم٤مُم٦م قَمغَم وم٤مـمٛم٦م قَمغَم ُم٤م هل٤م ُِم

سَمْؾ سم٤مًمٜمٛمط اًمذي رؾمٛمف اًمُ٘مرآن  ، شمٗم٤موت قمٜمٝم٤م ًمٙمٜم اُف ًَمٞمَْس ٟمٔمػم اًمتٗم٤موت سمٞمٜمف وسملم احلًٜملم

حت٧م ىمقًمف شَمَٕم٤ممَم: )ُمرج اًمٌحريـ يٚمت٘مٞم٤من سمٞمٜمٝمم سمرزخ ٓ  وٟمٌّف قَمَٚمٞمِْف أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

                                                      

ـ ايب احلديد (1)  الهم٦م، اسم  .113/  11ذح هن٩م اًٌم

 .485/  22ًمٕمالُم٦م اعمجٚمزسمح٤مر إٟمقار، ا(2) 
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 يٌٖمٞم٤من(.

ـْ أدًم٦م  وٓ ٟم٤ٌمًمغ إَذا ُم٤م ىمٚمٜم٤م أن ا طمقاريتٝم٤م متثؾ ُمٚمحٛم٦م قم٘م٤مئدي٦م قمٔمٞمٛم٦م، َوِهَل ُِم

وذًمؽ  صالطمٞم٤مهت٤م، سَمْؾ ٓ يتٚمٙم٠م اًم٤ٌمطم٨م ذِم اًم٘مقل أن ا ُمِمٞمئتٝم٤م ُمِمٞمئ٦م اهلل وُمِمٞمئ٦م رؾمقًمف

يـ وسم٘م٤مئف قَمغَم ُمِمٞمئتٝم٤م، َوًَمٞمَْس ذِم يمالُمف أّي جم٤مُمٚم٦م أو أ ًمتٕمٚمٞمؼ أُمػم اعم١ُْمُِمٜملِم صؾ صم٤مسم٧م اًمدِّ

َم سمٞم٤مهن٤م. تِل شَمَ٘مد ا  حم٤مسم٤مة، سَمْؾ ىم٤مئؿ قَمغَم ىمقاقمد إدب اإلهلل اًم ا

 :افضاح عٔ تفاٚت ايضالسٝات ْرب٠ األدب بني األ١ُ٥

دب طمٗمظ اعمقاىمع واًمّمالطمٞم٤مت واعم٘م٤مُم٤مت: وًمذا  ـْ ًمقازم ٕا  ُمع ُم٤م ًمٚمحًـ ذيمرٟم٤م أن ا ُِم

م قَمغَم احلًلم ـْ اًمتََ٘مدُّ ـْ رء ُِم ٕئٛم٦م ُِم ٜملم وؾم٤مئر ا دب سملم احل ختتٚمػ، ومٚمٝم٤م  ًمٙم ـا ٟمؼمة ٕا

ـْ اًمتٗم٤موت ذِم اًمّمالطمٞم٤مت واعمقاىمع واعم٘م٤مُم٤مت. ًتقى آظمر يٜمّؿ قَم  ُم

ـْ احلًـ واحلًلم سمـ٤مًمـ  ـْ قمكم وشمٕمٌػم اًمُ٘مرآن قمَ ش اًمٗمرىمديـ»َوَيُدّل قَمَٚمٞمِْف اًمتٕمٌػم اًمٜمٌقي قَم

 سم٤مًمٌحريـ وجيٛمٕمٝمم سمٞم٤من شمِم٤مـمر اعم١ًموًمٞم٦م وشمِم٤مرك اًمّمالطمٞم٦م. ووم٤مـمٛم٦م

ـْ ؿمقاهد ٟمٛمط إدب اخل٤مص سملم احلًٜملم واًمذي ُهَق ٟمٔمػم إدب سملم قمكم  َوُِم

ـْ سمٞمٕم٦م احلًـ ُم٤م ووم٤مـمٛم٦م ٦م ًَمُف ًمٙم ـا احلًلم يَم٤مَن ُِم  وهدٟمتف عمٕم٤موي٦م وشمٌٕمٞم٦م يُمّؾ إُُم ا

ـْ اإلُم٤مم احلًـسمٛمٗمرده مل يدظمؾ ذِم اًمتزا  .م اًمّمٚمح َُمَع ُمٕم٤موي٦م وٓ ُمٝم٤مدٟمتف وسمنمط ُِم

٦م وجي٥م  إْذ ىَمْد ُيَ٘م٤مل أًمٞمس ًمٚمحًـ  ـْ ىمٌؾ يُمّؾ إُُم ا إُم٤مُم٦م قم٤مُم٦م واضم٦ٌم اإلشم٤ٌمع ُِم

ـْ ىمٌؾ يُمّؾ إـمراف، ومٙمٞمػ َيتٚمػ ه٤م ُهٜم٤َم ُمقىمػ اإلُم٤مم احلًلم  ؟!اإلٟم٘مٞم٤مد هل٤م ُِم

وُمٕمرومٞم٦م وؾمٞم٤مؾمٞم٦م، وومٞمف قمؼمة ًمٜم٤م قَمغَم ـمقل إن ا هلذا اًمٌح٨م ومٚمًٗم٦م وم٘مٝمٞم٦م وقم٘م٤مئدي٦م  
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 اًمت٠مريخ.

ومٞمٔمؾ اًمت٤ًمؤل ُم٤مصماًل ًمِـَؿ ىمدر اهلل أْن شمٙمقن صمٛم٦م ُمزاوضم٦م وُم٘م٤مرسم٦م سملم اعمٕمّمقُملم يمٕمكم 

ِّل  ٓ سملم اًمًج٤مد واًم٤ٌمىمر ويم٤محلًـ واحلًلم ‘ووم٤مـمٛم٦م وسم٤مىمل  وٓ سملم اًْمٜم ٌا

 .أصح٤مب اًمٙم٤ًمء

يـ ٓ حيّمؾ إ ٓا سمقضمقد ًمقن طمًٜمل وًمقن أهار َذًمَِؽ أن ا اًمَوًَمَٕمؾ ا أطمد   تقازن ذِم اًمدِّ

طمًٞمٜمل سم٤مًمت٘م٤مرن واًمتزاُمـ ذِم زُم٤من واطمد وادّم٤مه ُمقوقع واطمد وذائط واطمدة، ووضمقد 

ًمقن وم٤مـمٛمل وًمقن قمٚمقي ذِم آن واطمد وادّم٤مه ُمقوقع واطمد، ًمٙم ـا َذًمَِؽ هَمػْم ُمقضمقد ذِم زُم٤من 

٤مِدق  جيتٛمع ًمقن سم٤مىمري وًمقن ص٤مدىمل ذِم زُم٤من ومال أو احلًلم واًمًج٤مد اًم٤ٌمىمر َواًمّم ا

 واطمد وادّم٤مه ُمقوقع واطمد.

يـ َُمَع اًمت٘م٤مرب ذِم اًمرشم٦ٌم سم٤مًمٜمحق اًمذي  َوإٟم ام شمتٜمّقع أًمقان إدوار وسمح٥ًم ُمّمٚمح٦م اًمدِّ

 .واحلًـ واحلًلم سملم قمكم ووم٤مـمٛم٦م

يـ سم٤معمقازٟم٦م واعمزاُمٜم٦م ًمذيٜمٞمؽ اعم٘م٤مُملم ضمرت احلٙمٛم٦م اإل   هلٞم٦م سمذًمؽ.وم٢مذا شمقىّمػ ىمقام اًمدِّ

يـ شمٙمقن  ـْ ُمت٘م٤مريب اًمرشم٦ٌم عمّمٚمح٦م ذِم أصؾ سم٘م٤مء اًمدِّ واًمٚمٓمٞمػ أٟم اُف َُمَع شمٕمدد اًمٚمقٟملم ُِم

ـْ آشم٤ٌمع ُمٜم٘م٤مدة ًمٓمرف، وم٘مد يم٤مٟم٧م هم٤مًمٌٞم٦م إشم٤ٌمع ذِم زُمـ قمكم ووم٤مـمٛم٦م َُمَع قمكم  ‘اًمٖم٤مًمٌٞم٦م ُِم

 َُمَع رضورة اًمٚمقن واًمدور اًمٗم٤مـمٛمل. واًم٘مٚم٦م َُمَع وم٤مـمٛم٦م

َُمَع رضورة وضمقد اًمٚمقن احلًٞمٜمل ذِم ٟمٗمس  ٦م َُمَع اإلُم٤مم احلًـويمذا يم٤مٟم٧م اًمٖم٤مًمٌٞم 

 اًمنمائط.
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  فدفقؾ افرابع: آمريتفا يف ظامل أخرة* ا

 افؽػتان ‘فًان ادقزان واحلًـان اضؿة* ؾ

 فدفقؾ اخلامس: ـقَّنا بحر ظؾؿ افـٌقة* ا

 بافـٌل افؽامؾة فؾؿعرؾة راؾدان ع وؾاضؿة* ظ

 ـاهج إئؿةُّمؽؿ ظذ م ـفاج ؾاضؿة* م

 :َػٝب١ يف االٚضاط ايع١ًُٝ َكاَات ايصٖسا٤

ُمٖمٞم٥ّم ذِم إوؾم٤مط اًمٕمٚمٛمٞم٦م شمدويٜم٤ًم وظمٓم٤مسم٦م  ٓ ٟم٤ٌمًمغ ذم اًم٘مقل سم٠من ُم٘م٤مم اًمزهراء

ـْ إوؾم٤مط همػم اًمٕمٚمٛمٞم٦م.  وصم٘م٤موم٦م، ومْمالً قَم

ِّل  وأقمٔمؿ ؿم١موهن٤م اعمٖمٞم٦ٌّم هق يمقن ُم٘م٤مُم٤مهت٤م   ذِم يُمّؾ رء شمتٚمق ُم٘م٤مُم٤مت اًْمٜم ٌا

 .وشمٕمٚمقا ُم٘م٤مُم٤مت أوٓده٤م واًمقيص

ٓ شمي سم٤محل٘مٞم٘م٦م ذم ٟمٗمًٝم٤م وواىمٕمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم،  َوَهِذِه اًمٖمٗمٚم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمـ إدراك ُم٘م٤مُم٤مهت٤م

ـْ إدراك احل٘مٞم٘م٦م.   ًمٙمٜمٝم٤م شمٕمٜمل مت٤مدي شم٘مّمػمٟم٤م قَم

 واًمتمدي ذم اجلٝمؾ سم٤معمٕم٤مرف يقًمد ؾمٚمٌٞمتلم ُمٝمٛمتلم:

ٟمٔمري٦م هم٤مُمْم٦م ذم قم٘مقل  اٟم٘مالب إدًم٦م قمغم احل٘مٞم٘م٦م ُمـ سمدهيٞم٦م واوح٦م إمم إوػ:

اًمٜم٤مس، وسم٤مًمت٤مزم ومال ي٘مػ قمغم احل٘مٞم٘م٦م وُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ومقائد إٓ اًمٌّمػميـ سم٤مٕدًم٦م 

اًمٜمٔمري٦م، وهذا ٓ ي١مظمر ُمقىمع احل٘مٞم٘م٦م ذم ؾمٚمؿ اعمٕم٤مرف، سمؾ شمٔمؾ ذم ُمقىمٕمٝم٤م وشمٌ٘مك اعم١ًموًمٞم٦م 

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمغم قم٤مشمؼ اًمٜم٤مس سمٚمزوم آقمت٘م٤مد هب٤م قمـ دًمٞمؾ.
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وو٤ٌمسمٞم٦م شمّمٞم٥م اًمٕم٘مقل سم٠مي طمٚم٘م٦م ُمـ طمٚم٘م٤مت اعمٕم٤مرف اًمديٜمٞم٦م  إن أي ضمٝمؾ افثاكقة:

 شمٚم٘مل سمت٠مصمػمه٤م قمغم احلٚم٘م٤مت إظمرى ؾمقاء احلٚم٘م٤مت اًمتل ومقىمٝم٤م واحلٚم٘م٤مت اًمتل حتتٝم٤م.

ومال ئمـ ُمـ ي١مُمـ سم٤مًمتقطمٞمد واًمٜمٌقة وجيٝمؾ اًمقٓي٦م أٟمف سمٚمغ قمٚمم سم٤مًمتقطمٞمد واًمٜمٌقة أو أٟمف  

 اًمقٓي٦م، يمم أن ُمـ جيٝمؾ ُم٘م٤مُم٤مت شم٤مًمٞم٦م اًمٜمٌل أقمٓمك آقمت٘م٤مد طم٘مف ذم احلٚم٘م٤مت اًمتل شمكم 

واًمتقطمٞمد أو أٟمف أقمٓمك  واًمٜمٌل ٓ يتقىمع أٟمف سمٚمغ قمٚمم ذم ُمٕمروم٦م اًمقيص واًمقيص

 طم٘مٝم٤م اعمٜم٤مؾم٥م سمِم٠مهن٤م. اًمٕم٘مٞمدة سم٤مٕطمد قمنم

وشمٕمٚمق إطمد قمنم  واًمقيص شم٤مًمٞم٦م ًمٚمٜمٌل َوَهَذا اعمٌح٨م )يمقن وم٤مـمٛم٦م

ـْ اعمتٙمٚمٛملم ويمت٤مسم٤مت اعمحدصملم، ًمٙمٜمف ( ُمٖمٞم٥ّم يمذًمؽ ذِم يمت٤مسم٤مت ُمٕمّمقُم٤م اًمٙمثػم ُِم

سمدهيل، أي أن  -واعمدار قَمَٚمٞمَْٝم٤م وٓ ؾمٞمم إدًم٦م اعمرشمٙمزة قِمٜمَْد قمٚممء اعمذه٥م -سمح٥ًم إدًم٦م 

 ومْمال قمـ اًمتًٕم٦م اعمٕمّمقُملم قَمغَم ُم٘م٤مم اإلُم٤مُملم احلًٜملم هٞمٛمٜم٦م ُم٘م٤مم اًمزهراء 

 ُمـ وًمد احلًلم ُمـ اًمٌداه٦م سمٛمٙم٤من.

ـْ أُمٝم٤مت اعم٤ٌمطم٨م ذِم ؾمٚمًٚم٦م ُم٘م٤مُم٤مت وم٤مـمٛم٦مسَمْؾ َهَذا ا ، وإذا ىمرر َهَذا عمٌح٨م ُِم

٤م ؾمتٙمقن واضمدة ًمُِٙمؾِّ ُم٘م٤مُم٤مت إطمد قمنم وزي٤مدة.  اعمٌح٨م وَم٢مهن ا

ـْ  َوٓسُمد ا ُمـ إًمٗم٤مت اًمٜمٔمر  إمم أن هذا اعمٌح٨م ورهمؿ أٟم اُف هَمػْم جمٛمع قَمَٚمٞمِْف، سَمْؾ ىمٚم٦م ُِم

ـْ شمٜمٌف إًمٞمف إٓ أن إدًم٦م قمٚم ٞمف ُمتٙم٤مصمرة سمؾ هل أدًم٦م ىمٓمٕمٞم٦م سمؾ ٟمّدقمل دقمقى زائدة إقمالم ُِم

 وهل سمداه٦م إدًم٦م قمغم هٞمٛمٜمتٝم٤م.

٤م دوٟمف ذِم يُمّؾ رء،  يمم ٓسمد أن ٟمٚمتٗم٧م إمم أن يمقهن٤م شم٤مًمٞم٦م قمكم ذم اعم٘م٤مم ًَمٞمَْس ُمٕمٜم٤مه أهن ا

ـْ ضم٤مٟم٥م يمٗم١مي٦م وُمـ ضم٤مٟم٥م شمتٚمقه، يمم أن اعم٘م٤مم إم )هٞمٛمٜمتٝم٤م قمغم أوٓده٤م( ًَمٞمَْس سمٚم ح٤مظ سَمْؾ ُِم
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 .اًمقٓي٦م اًمٕم٤مُم٦م سَمْؾ سمٚمح٤مظ وٓيتٝم٤م قَمغَم إئٛم٦م إطمد قمنم

وهلذا اعمٌح٨م شمداقمٞم٤مت يمثػمة ُمٜمٝم٤م شم٠مصمػمه قمغم اًمٜمت٤مئ٩م اعمٝمٛم٦م ذم مجٚم٦م ُمٝمٛم٦م ُمـ أسمقاب 

 اًمٗم٘مف وؾمٞم٠ميت ذم وٛمـ اًمٌح٨م.

 ويٛمٙمـ أن ٟمٚمخص ٟم٘م٤مط اًمٌح٨م ذم اًمت٤مزم:

:ًٓ ٘م٤مس وحتٚمٞمٚمٜم٤م وإدرايمٜم٤م واًمٕمٚمؿ سمح٥ًم شمتٌٕمٜم٤م وسمح٥ًم قمٚمٛمٜم٤م اًم-إن أم ُم٘م٤مُم٤مهت٤م أوَّ

هق هٞمٛمٜم٦م وشم٘مدم ُم٘م٤مُمٝم٤م قَمغَم ُم٘م٤مُم٤مت  -سم٤مًمقاىمع قمٜمد اهلل ومٚمرسمم يم٤من هٜم٤مك أقمٔمؿ ُمـ هذا اعم٘م٤مم

ـْ سمٜمٞمٝم٤م  .إئٛم٦م ُِم

 َوَهَذا سمح٥ًم ىمقاًم٥م إدًم٦م.

وُمٕمٜمك أم ُم٘م٤مُم٤مهت٤م هق اعم٘م٤مم اعمٝمٞمٛمـ قَمغَم ُم٘م٤مُم٤مت أوٓده٤م، وهق ُم٘م٤مُمٝم٤م اًمٕمٔمٞمؿ 

 إقمٔمؿ.

 وإْن يم٤مٟم٧م شمتٚمقه َوُهَق إُم٤مُمٝم٤م. ذِم اجلٛمٚم٦م عم٘م٤مُم٤مت قمكم ُمِم٤مريمتٝم٤م ثاكقاً:

إن ا َهَذا اعم٘م٤مم إم عم٘م٤مُم٤مهت٤م ُمٌّده ٓ سمح٥ًم يمٚممت اًمُٕمَٚمَمء َوإٟم ام سمح٥ًم إدًم٦م  ثافثاً:

 اعمت٤ًممل قَمَٚمٞمَْٝم٤م، وَمُٝمَق ًَمٞمَْس وَمَ٘مْط ىمٓمٕمل سَمْؾ ُمٌّده.

٤م ىمٓمٕمٞم٦م. ٦مهوطمٞمٜمئذ ومٜمحـ ُمٓم٤مًمٌقن أن ا ٟمٓمرح أدًم٦م ُمٌدّ  ـْ أهن ا  ومْمالً قَم

ُؿ مَلْ َي رهمؿ شم٤ًممل قمٚممء اإلُم٤مُمٞم٦م قَمغَم طمجٞمتٝم٤م وقمّمٛمتٝم٤م رابعاً: وقا ذم حترير قإ ٓا أهن ا

 اعم٘م٤مم إم شمٗمّمٞمال وسمٚمقرشمف شمٍمحي٤م وإْن يَم٤مَن ُمقضمقداً ًمدهيؿ ارشمٙم٤مزًا.

َوًَمُف شم٠مصمػم  هلََذا اعمٌح٨م اًمٕمٔمٞمؿ ٟمت٤مئ٩م صٜم٤مقمٞم٦م وقمٚمٛمٞم٦م شمٚمقن ُمٜمٔمقُم٦م اًمٕم٘م٤مئد، خامًاً:
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 قَمغَم أسمقاب ه٤مُم٦م ذم اًمٗم٘مف.

ـْ  شادشًا: ـْ شمقصٞم٤مت ُم٤م َوَرَد قَم إٟمف ُم٤م مَلْ شمتؿ وشمًتٙمٛمؾ دراؾم٤مت وم٘مٝمٞم٦م وقم٘م٤مئدي٦م قَم

ذِم ظمٓمٌتٝم٤م اًم اتِل ِهَل دؾمتقر اإلؾمالم، وأْٟمف ُم٤م مَلْ حتّٙمؿ شمقصٞم٤مهت٤م قَمغَم أسمقاب اًمٗم٘مف  اًمزهراء

٦م ذم اًمٕمٍم اًمراهـ،  ومٚمـ َيتِؿُّ سمٜم٤مء ظم٤مرـم٦م ًمٚمٔمٝمقر واًمٗمرج، وم٤مٕظمذ سمٛمٜمٝم٩م َوقَمغَم ُم٤ًمر إُُم ا

يٗمتح اًمٓمريؼ ًمٚمٔمٝمقر وىمٞم٤مم اعمٜمجل، أي أن هجران اًمتقصٞم٤مت اعم٠مصمقرة اًمتل  وم٤مـمٛم٦م

 .يٕمرىمؾ ُمًػمة اًمٗمحص اًمٙم٤مُمؾ قمـ ُمرام هن٩م  أهؾ اًمٌٞم٧م صدرت ُمـ وم٤مـمٛم٦م

قر وىمد أودقم٧م شمٚمؽ اًمتقصٞم٤مت ذم ظمٓمٌتٝم٤م اًمتل هل سمحؼ قم٤ٌمرة قمـ دي٤ٌمضم٦م دؾمت 

اإلؾمالم، ومم مل حتّٙمؿ شمقصٞم٤مهت٤م يمٕمٛمقُم٤مت ذم أسمقاب اًمٗم٘مف وذم اعمِم٤ميمؾ اًمراهٜم٦م ًمٚمٕمٍم 

 احل٤مرض مل يتؿ رؾمؿ ظم٤مرـم٦م ـمريؼ ًمٚمٔمٝمقر وىمٞم٤مم اعمنموع اعمٝمدوي.

قمغم وقء ُم٤م  وم٢من واطمدة ُمـ اًمزواي٤م اعمٝمٛم٦م اًمريمٜمٞم٦م عمنموع اعمٜمجل هق شمدؿملم هن٩م وم٤مـمٛم٦م

ٞم٧م ـ ُمٕم٤مرف أئٛم٦م أهؾ اًم  .اؾمتٗمدٟم٤مه ُم

 وإذا مت٧م هذه اًمٗمٝمرؾم٦م ومٜمنمع ذم شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م. 

  : أّ َكاَاتٗا ٖٛ ١ُٖٓٝ نٌ فغا٥ٗا ع٢ً فغا٥ٌ أٚالدٖا

أول ؾم١مال يٜمٌثؼ ذم ظمْمؿ هذا اعمٌح٨م اخلٓمػم هق يمٞمػ يٙمقن اعم٘م٤مم اعمذيمقر ُهَق أم 

 ُم٘م٤مُم٤مهت٤م؟!

ز واإلمج٤مل وضمقاسمف هق ِإٟم اُف إَذا شم٘مرر واؾمتٗمٞمد ُمـ إدًم٦م اعمٌّده٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م سمح٥ًم اإلرشمٙم٤م

ومًتٙمقن آُمريتٝم٤م وٟم٤مهقيتٝم٤م  أن ا ُم٘م٤مُمٝم٤م ُمٝمٞمٛمـ ذم يمؾ إصٕمدة قَمغَم ُم٘م٤مُم٤مت إطمد قمنم
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ذِم يُمّؾ اًمٕمقامل، أي يُمّؾ  ‘وطم٤ميمٛمٞمتٝم٤م ُمٝمٞمٛمٜم٦م قَمغَم آُمري٦م وطم٤ميمٛمٞم٦م وٟم٤مهقي٦م احلًـ واحلًلم

وٓ ذم  قمقامل اخلٚم٘م٦م ؾم٤مسم٘م٦م وٓطم٘م٦م، َوًَمٞمَْس ذِم إرض ومح٥ًم وٓ ذم اًمؼمزخ وٓ ذم اًمرضمٕم٦م

 اًم٘مٞم٤مُم٦م وٓ ذم اجلٜم٦م.

ِّل   ذم اعم٘مدُم٦م واًمّمدارة، وِهَل احل٤ميمؿ َوِهَل إؿمجع  واًمقيص ومٝمل سَمْٕمَد اًْمٜم ٌا

وهل إقمٚمؿ، وهذا اًمتٗم٤موت سمٞمٜمٝمؿ هق ُم٘مت٣م اًمٌٞم٤من اًمٕم٘مكم، وإن يم٤من يمٚمٝمؿ واطمد ذم اًمٕمٚمؿ 

 واًمٜمقر واًمِمج٤مقم٦م. 

ٓ ًمٜمٌٞملم ُم٘م٤مُم٤م، ومٛمـ ضمٝم٦م ي٘مقل شمٕم٤ممم: َوَهَذا ُم٤م دل قمٚمٞمف اًمُ٘مرآن اًمٙمريؿ ذم شمراشمٌٞم٦م ا

ؾُِؿقنَ  ًْ ـُ فَُف ُم ُق َبْغَ َأَحٍد ِمـُْفْؿ َوَكْح ْؾـَا ، وي٘مقل ُمـ ضمٝم٦م أظمرى: (6)ُكَػره ُشُؾ َؾضَّ تِْؾَؽ افرُّ

 ، سمال أي شمداومع وٓ شمٜم٤مىمض.(2)َبْعَضُفْؿ َظَذ َبْعضٍ 

غم درضم٤مت، يَمَم أؿمػم إًمٞمف ذِم وٟمٔمػمه ُم٤م ٟمزل ذم آي٤مت اإلُم٤مُم٦م طمٞم٨م سملّم أن ا اإلُم٤مُم٦م قم

ومٌٕمد أن ٟم٤مل أصؾ ُم٘م٤مم اإلُم٤مُم٦م سمٛم٘مت٣م ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ؾمقرة اًمٌ٘مرة ذم ىمّم٦م إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ

 َيَّتِل َؿاَل ٓ َيـَاُل َظْفِدي افظَّادِِغ ـْ ُذره ـمٛمع ذِم ُم٘م٤مم  (4)َؿاَل إيِنه َجاِظُؾَؽ فِؾـَّاِس إَِمامًا َؿاَل َوِم

ؾَِؿًة َفَؽ سم٘مقًمف: آظمر وٟمقر أقمغم ومٓمٚم٥م  ًْ ًة ُم تِـَا ُأمَّ يَّ ـْ ُذره  فََؽ َوِم
ؾَِؿْغِ ًْ ، (3)َربَّـَا َواْجَعْؾـَا ُم

ل، وم٠مووح ُم٤م  ـْ إصٓمٗم٤مء اإلُم٤مُم٦م إو ا وُمٗم٤مده٤م أٟمف دقم٤م سم٤مصٓمٗم٤مء أقمغم ذم درضم٤مت اإلُم٤مُم٦م ُِم

ة واًمرىمل دّل قمغم شمٕمدد درضم٤مت اإلُم٤مُم٦م دقم٤مء وـمٚم٥م إسمراهٞمؿ سمٕمد أن ٟم٤مل ـمٌ٘م٦م ُمٜمٝم٤م آؾمتزاد

                                                      

ٔي٦م (1)   .136ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

ٔي٦م (2)   .253ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

ٔي٦م (3)   .124ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا

ٔي٦م (4)   .128ؾمقرة اًمٌ٘مرة: ا
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 ًمٓمٌ٘م٦م أظمرى. 

حت٧م آي٤مت اًمٜمٌقة وآي٤مت اإلُم٤مُم٦م وم٠ميمدوا أن اًمٜمٌقة  وهذا ُم٤م سمٞمّٜمف أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

 واإلُم٤مُم٦م قمغم درضم٤مت.

ُم٤ًمر واطمد وُم٤مريم٦م واطمدة، إٓ أن دوًم٦م آل  واعمحّمٚم٦م أن اًمٜمٌٞملم واعمرؾمٚملم

د ـْ دوًم٦م آل إسمراهٞمؿ ودوًم٦م آل داوود ودوًم٦م آل ه٤مرون  حُمٛم ا  ودوًم٦م آل يٕم٘مقب..شمتٗم٤موت قَم

د ـْ ًمقن اًمٌٞمقشم٤مت اًمٜمٌقي٦م إظمرى، ومٝمؿ  وٟمٗمس دوًم٦م آل حُمٛم ا هل٤م ًمقن واطمد يتٛمٞمز قَم

ـْ قمٚمؿ آل إسمراهٞمؿ وقمٚمؿ آل  ذم اًمٕمٚمؿ ؾمقاء أي هلؿ ًمقن قمٚمٛمل هؿ ومٞمف ؾمقاء وهق ُمتٛمٞمز قَم

 يٕم٘مقب، ومٝمؿ ؾمقاء ذِم اًمٚمقن اعمتٛمٞمز واًمِمجرة اًمقاطمدة.

ـْ ؾم٤مئر أًمقان اًمٜمٌٞملم واعمرؾمٚملم وذِم قملم َهِذِه اًمقطمدة ذِم يمُ  ّؾ اعم٘م٤مُم٤مت ومتٞمزهؿ قَم

ٌَادَِكا ًمٙمقهنؿ اًمقارصملم ًمٚمٙمت٤مب يمم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـْ ِظ ـَ اْصطََػقْـَا ِم ُثؿَّ َأْوَرْثـَا افْؽَِتاَب افَِّذي

اِت بِنِذْ  ْرَ ِف َوِمـُْفْؿ ُمْؼتَِصٌد َوِمـُْفْؿ َشابٌِؼ بِاخْلَ
ًِ  (6)ِن اَّللِ َذفَِؽ ُهَق افَْػْضُؾ افَْؽٌِرُ َؾِؿـُْفْؿ َطامِلٌ فِـَْػ

 إٓ أهنؿ ذم فمؾ اعمجٛمققم٦م َذاَت اًمٚمقن اًمقاطمد واخلّم٤مئص اًمقاطمدة ُمتٗم٤موشملم قمغم ـمٌ٘م٤مت.

 :دا٥س٠ َتُاٜص٠ عٔ ايٓبٝني ٚبني أفسادٖا متاٜص آٍ حمُد

ومتٙمقن  واًمدوائر إظمرى ًمٚمٜمٌٞملم ومٛمرة شمٙمقن اعم٘م٤مرٟم٦م سملم دائرة آل حمٛمد

ًمقٟم٤م واطمدا ظم٤مص٤م وهلؿ ؾمقائٞم٦م واطمدة، وىمد قمؼّم قمٜمٝم٤م ذم  ٦م أن ًمدائرة آل حمٛمداًمٜمتٞمج

أًمًٜم٦م وطمٞم٤مٟمٞم٦م ُمتٕمددة ٟمٔمػم ُم٤م رواه ذم اًمٖمٞم٦ٌم سمًٜمده إمم زيد اًمِمّح٤مم ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب قمٌد 

                                                      

ٔي٦م (1)   .32ؾمقرة وم٤مـمر: ا
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 ؟‘: أّيم أومْمؾ: احلًـ أم احلًلماهلل

ٜم٤م، ومٙمّؾ ًمف وم٘م٤مل: إّن ومْمؾ أّوًمٜم٤م يٚمحؼ سمٗمْمؾ آظمرٟم٤م وومْمؾ آظمرٟم٤م يٚمحؼ سمٗمْمؾ أّوًم

 ومْمؾ .

 ىمٚم٧م: ضمٕمٚم٧م ومداك! وؾّمع قَمكَمّ ذم اجلقاب وم٢مِّن واهلل ُم٤م ؾم٠مًمتؽ إُمر شم٤مّدًا.

وم٘م٤مل: ٟمحـ ُمـ ؿمجرة ـمٞم٦ٌّم، سمرأٟم٤م اهلل ُمـ ـمٞمٜم٦م واطمدة، ومْمٚمٜم٤م ُمـ اهلل، وقمٚمٛمٜم٤م ُمـ قمٜمد 

 اهلل، وٟمحـ ُاُمٜم٤مئف قمغم ظمٚم٘مف، واًمدقم٤مة إمم ديٜمف، واحلج٤مب ومٞمم سمٞمٜمف وسملم ظمٚم٘مف .

 زيد ؟ ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ. أزيدك ي٤م

 وم٘م٤مل: ظمٚم٘مٜم٤م واطمد، وقمٚمٛمٜم٤م واطمد، وومْمٚمٜم٤م واطمد، ويمّٚمٜم٤م واطمد قمٜمد اهلل قمّز وضمّؾ.

 ىمٚم٧م: وم٠مظمؼمِن سمٕمّدشمٙمؿ.

وم٘م٤مل: إصمٜم٤م قمنم، هٙمذا طمقل قمرش رسّمٜم٤م ذم ُمٌتدأ ظمٚم٘مٜم٤م: أّوًمٜم٤م حمّٛمد وأوؾمٓمٜم٤م حمّٛمد 

 .(6)وآظمرٟم٤م حمّٛمد(

خؾؼ »: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل وُم٤م رواه ذم اخلّم٤مل قمـ أيب احلزور قمـ أيب ضمٕمٗمر

افـاس مـ صجر صتك، وخؾؼت أكا وابـ أِب ضافب مـ صجرة واحدة، أصع ظع وؾرظل 

 . (2)شجعػر

وُم٤م رواه ذم ُم٘م٤مشمؾ اًمٓم٤مًمٌٞملم قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر قمـ أسمٞمف قمـ 

                                                      

٦م اًمٜمٕممِن: (1)   .87همٌٞم

 .21اخلّم٤مل، اًمّمدوق/ (2) 
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صجرة مـ  افـاس مـ صجر صتك واكا وجعػر»وهق ي٘مقل:  ضمده ىم٤مل: ظمرج رؾمقل اهلل

 .(6)شواحدة

وُمٗم٤مد هذه اًمٜمّمقص يمقن يمؾ ؿمجرة سمٜمل ه٤مؿمؿ ؿمجرة اصٓمٗم٤مئٞم٦م ومال شم٘م٤مرن أٟمقارهؿ 

سم٠مٟمقار همػمهؿ، وٓ ي٤ًموى قمٚمٛمٝمؿ سمٕمٚمؿ همػمهؿ، وٓ ي٘م٤مرن يمت٤مهبؿ اًمذي هق حتٗم٦م ؾمٞمد 

ًٔمف سمّمحػ إسمراهٞمؿ أو صحػ ُمقؾمك أو إٟمجٞمؾ قمٞمًك، وهق ُمٕمٜمك هٞمٛمٜم٦م  إٟمٌٞم٤مء

 ًمّمحػ. اًم٘مرآن قمغم ؾم٤مئر اًمٙمت٥م وا

وهبذا اًمٚمح٤مظ ٓ شمٜم٤مىمض سملم احلٙمؿ  وُمرة شمٙمقن اعم٘م٤مرٟم٦م سملم أومراد دائرة آل حمٛمد

قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٚمقن اًمقاطمد ذم اعم٘م٤مرٟم٦م إومم واحلٙمؿ سم٤مًمتٗم٤موت سمٞمٜمٝمؿ سمٚمح٤مظ اعم٘م٤مرٟم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

 وسمٚمح٤مظ اعم٘م٤مرٟم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ختتٚمػ رشم٦ٌم احلجٞم٦م واًمٜمقري٦م واهلٞمٛمٜم٦م.

 ’ذم اًمٗمرق سملم ومرض اهلل واًمًٜمـ اًمتل ؾمٜمّٝم٤م ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مءوهذا ٟمٔمػم ُم٤م ذيمره اًمٗم٘مٝم٤مء  

َا ومؼمهمؿ يمقن احلجٞم٦م ومٞمٝمم سمٛمٕمٜمك ؾمقاء أي ؾمقاء ذم احلجٞم٦م وآًمزام ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  َيا َأهيُّ

ـَ آَمـُقا َأضِقُعقا اَّللَ  ُشقَل َوُأْويِل إَْمِر ِمـُْؽؿْ افَِّذي ًمذا  ًمٙمـ ُمراشم٥م اهلٞمٛمٜم٦م خمتٚمٗم٦م، (2) َوَأضِقُعقا افرَّ

 .(4)شوٓ تـؼض افًـة افػريضة.. ».: ىم٤مل روى ذم اخلّم٤مل قمـ زرارة قمـ أيب قمٌد اهلل

متٞمز  يٙمقن ًمٗم٤مـمٛم٦م وذم اعم٘م٤مرٟم٦م ذم اًمٜمقع اًمث٤مِن أي سملم اومراد دائرة آل حمٛمد

ومت٤ميز وهل٤م ُم٘م٤مُم٤مت ظم٤مص٦م، وأم ُم٘م٤مُم٤مهت٤م هق يمقن ؿمج٤مقمتٝم٤م أرومع وٟمقره٤م أٟمقر وـمٝمره٤م أـمٝمر 

                                                      

 .11/663اًمٕممل، اعمت٘مل اهلٜمدي، يمٜمز  10ُم٘م٤مشمؾ اًمٓم٤مًمٌٞملم، أيب ومرج آصٗمٝم٤مِن/(1) 

ٔي٦م (2)   .59ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ا

 .285اخلّم٤مل، اًمّمدوق/(3) 
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يتٝم٤م أقمٔمؿ وآُمريتٝم٤م أأيمد وٟم٤مهقيتٝم٤م أسمٚمغ وطمجٞمتٝم٤م أيمثر هٞمٛمٜم٦م ُمـ ؿمج٤مقم٦م وقمٚمٛمٝم٤م أقمٚمؿ ووٓ

 .وٟمقر وـمٝمر ووٓي٦م وآُمري٦م وٟم٤مهقي٦م وطمجٞم٦م أوٓده٤م إطمد قمنم

ُمػم اعم١مُمٜملم ٧مٕ  ٧م هل٤م ٟمٔمػم ُم٤م صٌم ؾم٤مس يٌث وٓده اعمٕمّمقُملم وقمغم هذا ٕا ٦ًٌمٕ   سم٤مًمٜم

ٕم٦م، وهق  (6)شديثإكَم صقعتف احلًـ واحلًغ.. احل»:  وم٘مد ورد قمـ اًمرو٤م ٕئٛم٦م اًمًت ـْ ا ومْماًل قَم

ـ واحلًلم  ص٤مدق ذم اًمزهراء ٤مقمٝم٤م.   وم٤محلً ـ ؿمٞمٕمتٝم٤م وأشم ٕم٦م ُم ـ اًمًت  ومْمال قم

وٓيتل فعع بـ »ذم ومخ٤مره اًمديٜمل أٟمف ىم٤مل:  ويّمدق ذم طم٘مٝم٤م ُم٤م ورد قمـ اًمّم٤مدق

ـْ اعمٔمٜمقن سمف أن ا يُمّؾ إئ (2)ش.أحب إػ مـ وٓدِت مـف.. أِب ضافب ٛم٦م ىم٤مًمقا َذًمَِؽ، أي سَمْؾ ُِم

 .أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ىٓي٦م اًمٕمٔمٛمك ؾمٞم٤مل ًمدأن هذا اًمٚم٤ًمن ُمـ اًمٗمخ٤مر سم٤مٟٓمت٤ًمب ًمٚمق

، ومقٓي٦م اًمًج٤مد واًم٤ٌمىمر أيمٛمؾ ذِم يَمَمهلؿ ُمـ ٟمًٌٝمؿ ًمٕمكم وُمٕمٜم٤مه أن ا وٓي٦م قمكم

أطم٥م وأقمز إًمٞمٝمؿ وأيمٛمؾ ذم يممٓهتؿ وشمٙم٤مُمٚمٝمؿ  ُٕمػم اعم١مُمٜملم واًمّم٤مدق

 ُم٘م٤مُمٝمؿ ُمـ ٟمًٌٝمؿ ًمف رهمؿ أن ٟمًٌٝمؿ اصٓمٗم٤مء واطمت٤ٌمء.واصٓمٗم٤مئٝمؿ وقمٚمق 

ادم٤مه  واعمحّمٚم٦م أن هذا اًمٜمٛمط ُمـ اًمٗمخ٤مر اًمديٜمل ُمـ ىمٌؾ إئٛم٦م إطمد قمنم

وهق ُمٕمٜمك اهلٞمٛمٜم٦م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ىمٌٚمٝم٤م وهق  سمٕمٞمٜمف وٟمٗمًف ًمدهيؿ ادم٤مه اُمٝمؿ وم٤مـمٛم٦م وٓي٦م قمكم

هل٤م واهنؿ يٗمتخرون سمحجٞمتٝم٤م ؿمٞمٕم٦م  أم ُم٘م٤مُم٤مهت٤م، أي أن أم ُم٘م٤مُم٤مهت٤م يمقن احلًـ واحلًلم

 قمٚمٞمٝمؿ. 

ًمٞمس ُمـ اًمتخرص واًمتٙمٚمػ وإٟمم هق ُمًتّؾ ُمـ روح  ؿمٞمٕم٦م ًمٗم٤مـمٛم٦م ‘ويمقهنم

                                                      

 .313شمٗمًػم آُم٤مم اًمٕمًٙمري/ (1) 

 .103اًمروو٦م ذم ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم، ؿم٤مذان سمـ ضمؼمئٞمؾ اًم٘مٛمل/ (2) 
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أىمقاهلؿ وشمٕم٤مًمٞمٛمٝمؿ يمم أٟمف ًمٞمس ُمـ اًمدٓٓت اًمٔمٜمٞم٦م سمؾ ُمـ اًمدٓٓت اًم٘مٓمٕمٞم٦م سمؾ ُمـ 

 اًمدٓٓت اعمٌده٦م.

 وٟمًجؾ ه٤مهٜم٤م سمٕمض اعم١مذات واعمٜمٌٝم٤مت قمغم هذا اعمٌح٨م:

    :ٍٚ: ُٖٝٓتٗا ايع١ًُٝ ع٢ً عًِ أٚالدٖااملٓب١ األ

، ومم٤م روي ذم ًم٘مد روى يم٤ٌمر اعمحدصملم رواي٤مت يمثػمة ذم ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م 

اومتخ٤مره سمٙمقن أطمد  ، وم٘مد رووا قمـ اًمّم٤مدقأوص٤مومف أٟمف ُمّمدر قمٚمؿ أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

 يمم شم٘مدم ذم ُم٘م٤مًم٦م ُمّمحٗمٝم٤م. ُمّم٤مدر قمٚمقُمٝمؿ هق ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م

 .واؾمٓم٦م قمٚمٛمٞم٦م سملم اًمًمء وأئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م أن وم٤مـمٛم٦م وهذا سمٚمٖم٦م قم٘م٤مئدي٦م يٕمٜمل

  :قضٛز ايبشٛخ ايهال١َٝ عٔ اضتٝعاب َٓع١َٛ ايعكا٥د

وًمٞمس ُمـ اًمًٝمؾ صمٌقت هذا اًمدور هل٤م سمؾ هق ُمـ اًم٘مقل اًمث٘مٞمؾ، وم٘مد صم٘مؾ هْمٛمف 

 واؾمتٞمٕم٤مسمف قمغم قمٚممء اإلُم٤مُمٞم٦م ومْمال قمـ قمٚممء اًمٕم٤مُم٦م.

يمم هق ُمٗم٤مد اًمرواي٤مت، وم٘مد أيمدت  ٟمٌٞم٤مءسمؾ هق صم٘مٞمؾ اهلْمؿ وآؾمتٞمٕم٤مب قمغم إ 

هم٤مُمْم٦م اعمٕم٤مِن ُمٌٝمٛم٦م  ُمٕمروم٦م صم٘مٞمٚم٦م اًمقزن قمغم إٟمٌٞم٤مء اًمرواي٤مت قمغم أن ُمٕمروم٦م وم٤مـمٛم٦م

 صٕم٦ٌم، سمؾ ُمـ اًمّمٕم٥م اعمًتّمٕم٥م.

هذا ومْمال قمـ قمٚممء اًمٕم٤مُم٦م، وم٘مد اؾمتٕمَم قمٚمٞمٝمؿ واؾمتّمٕم٥م أن يٙمتٌقا شمرمج٦م شمٗمًػمي٦م 

رهمؿ شمقوّمر أي٤مت وووقح دٓٓهت٤م، طمتك ٟم٥ًم وشمرمج٦م يمالُمٞم٦م عم٘م٤مم ُمريؿ اًمّمٖمرى سم

اًم٘مرـمٌل ُم٘م٤مم اًمٜمٌقة هل٤م ًمٕمدم وضمقد ؾمٕم٦م ذم اًمٗمٝمؿ واإلـمالع ًمدهيؿ قمغم ُم٤م ذم ُمٜمٔمقُم٦م 
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 اعمٕم٤مرف اًمديٜمٞم٦م ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت همػم ُم٘م٤مم اًمٜمٌقة.

وإذا اؾمتٕمَم قمٚمٞمٝمؿ ومٝمؿ ُم٘م٤مُم٤مت ُمريؿ اًمّمٖمرى وهل ُمث٤مل صٖمػم ًمٗم٤مـمٛم٦م  

 أن ُمريؿ هل ُمريؿ اًمّمٖمرى ووم٤مـمٛم٦م  ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مءذم اًم٘مرآن، سمؾ سمٜمص شمٕمٌػم اًمٙمؼمى

هذا وىمد ٟمص اًم٘مرآن واًمٜمّمقص اًمقطمٞم٤مٟمٞم٦م قمغم أن اًمٗم٤مصٚم٦م سملم ُمريؿ  -هل وم٤مـمٛم٦م اًمٙمؼمى

وم٢مذا اؾمتٕمَم قمٚمٞمٝمؿ اؾمتٞمٕم٤مب ُم٘م٤مُم٤مت ُمريؿ اًمّمٖمرى ُمع يمقن اًمٗم٤مصٚم٦م  -يمٌػمة ضمدا ووم٤مـمٛم٦م

ٞمؾ ًمدهيؿ ًمٞمٝمْمٛمقا ؿمٞمئ٤م ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت  يمٌػمة سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُم٘م٤مُم٤مت ُمريؿ اًمٙمؼمى وم٠مٟمّك هلؿ وُمـ أـي اًًم

 .وم٤مـمٛم٦م

ٔي٤مت اًمِم٤مرطم٦م هل٤م وم٠مٟمّك هلؿ أن  ًتٓمٞمٕمقا أن هيْمٛمقا ُم٘م٤مُم٤مت اإلُم٤مُم٦م سمرهمؿ يمثرة ا وهؿ إذا مل ي

 ي٘مٗمقا قمغم ُم٘م٤مم اعمٝمٞمٛمٜم٦م قمغم ُم٘م٤مم اإلُم٤مُم٦م.

سمؾ وهذه يمت٥م قمٚمؿ اًمٙمالم اًمِمٞمٕمل سم٤ٌمسمؽ ومٜم٘م٥م ومٞمٝم٤م وم٢مٟمؽ ًمـ دمد سم٤مسم٤م ُمًت٘مال ًمنمح 

يؿ، وًمٞمس طم٤مل حمدصمل قمٚممء اإلُم٤مُمٞم٦م وُمٗمنهيؿ سم٠مومْمؾ طم٤مٓ ُمـ ُمتٙمٚمٛمٞمٝمؿ، ومٚمؿ ُم٘م٤مم ُمر

 َيّمص ه١مٓء وٓ ه١مٓء سمحث٤م ُمًت٘مال ًمٌٞم٤من ُم٘م٤مم ُمريؿ ذم ُمٜمٔمقُم٦م اًمٕم٘م٤مئد.

وم٢مهنؿ أضمؾ ُمـ ذًمؽ، وإّن ُم٤م  -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل-اًمٜمٙمران عم٘م٤مُمٝم٤م وٟمحـ ه٤مهٜم٤م ٓ ٟمٜم٥ًم هلؿ 

ء، وم٢من ضمقاهر أٟمقار اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ٓزاًم٧م ٟم٘مقًمف سميس ىم٤مـمع أهنؿ مل يٜمجزوا يمؾ ر

 ُمٙمٛمٙمٛم٦م. 

سمؾ اًمٕم٤ممل اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ يم٤مًمِمٞمخ اًمٓمقد وهق وم٘مٞمف وحمدث وُمتٙمٚمؿ وُمٗمن أٟمجز ذم 

 اًمٕم٘م٤مئد قمغم صٕمٞمد احلدي٨م أيمثر مم٤م أٟمجزه ذم يمتٌف اًمٙمالُمٞم٦م.

وذم هذا شمٜمقير قمٚمٛمل ًمٚم٤ٌمطمثلم ُمٗم٤مده أن ُمٜمٔمقُم٦م اًمٕم٘م٤مئد ًمدا قمٚممء اإلُم٤مُمٞم٦م ذم يمت٥م 



111 

 

 احلدي٨م أوؾمع ُمٜمٝم٤م ًمدهيؿ ذم يمت٥م اًمٙمالم. 

وًمذا سم٤مت ُمـ همػم اعم٘مٌقل ُمقوققمٞم٤م وقمٚمٛمٞم٤م أن ي٘مقل اًم٤ٌمطم٨م سمت٤ًممل قمٚممء اإلُم٤مُمٞم٦م قمغم 

شمٕمداد أصقل قم٘م٤مئدي٦م ىمٚمٞمٚم٦م ٓ شمتج٤موز قمدد أص٤مسمع اًمٙمػ اًمقاطمدة وأّن ُم٤م قمداه٤م مل يذيمروه 

ذًمؽ هق ُم٤م وضمده ذم يمت٥م اًمٙمالم ومل يثٌتقه، وإذا ؾم٠مًمتف قمـ اعمّم٤مدر اًمتل راضمٕمٝم٤م جيٞم٥م سم٠من 

 ًمدهيؿ، سمرهمؿ أهنؿ ذيمروه٤م ذم قمٚمؿ احلدي٨م أو ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم.

وًمذا وم٤مًمٌٜم٤مء قمغم أن يمؾ قمٚمقم وأسمح٤مث وآراء قمٚممء اإلُم٤مُمٞم٦م ذم اًمٕم٘م٤مئد ىمد أصمٌت٧م ذم قمٚمؿ 

اًمٙمالم ؿمٓمط قمـ احل٘مٞم٘م٦م، سمؾ اًمقاىمع اًمٕمٚمٛمل يِمٝمد قمغم أن اًمٙمثػم ُمـ إصقل واًمتٗم٤مصٞمؾ 

 ذم قمٚمقم ويمت٥م أظمرى. ىمد سمثقه٤م

سمؾ اعمقوققمٞم٦م شم٘متيض اًمتٗمتٞمش واًمتٜم٘مٞم٥م ذم ؾم٤مئر يمتٌٝمؿ سمم ومٞمٝم٤م يمت٥م اعمزارات 

 وإدقمٞم٦م ومْمال قمـ يمت٥م احلدي٨م واًمتٗمًػم واًمٗم٘مف ًمٚمقىمقف قمغم ُمٜمٔمقُم٦م أىمقاهلؿ وآرائٝمؿ. 

وسمجٜم٥م  ومٝمذا أؾمت٤مذ اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد سمـ ىمقًمقيف اعمدومقن قمٜمد رضمؾ اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ

وهق يمذًمؽ حمدث ٟمحرير،  (6) سم٠مٟمف زقمٞمؿ اًمٗم٘مف ذم زُم٤مٟمفرواًمذي يٕمؼم قمٜمف اًمٜمج٤م ٞمذه اعمٗمٞمدشمٚمٛم

وقمٔمٛم٦م سمـ ىمقًمقي٦م ومٞمف أقمٔمؿ ُمـ قمٔمٛمتف ذم يمتٌف   -واًمٙمت٤مب اًمذي سم٘مل ٓسمـ ىمقًمقيف أن 

هق يمت٤مب )يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات( ورهمؿ أن اؾمٛمف )يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات(  -اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل مل شمّمؾ إًمٞمٜم٤م 

ره يمت٤مب ُمٕم٤مرف، سمؾ هق ُمّمدر وم٘مٝمل ًمٗم٘مف اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم٦م ًمٙمٜمف سمحؼ ُمـ أوًمف إمم آظم

 واًمديٜمٞم٦م، وُمّمدر وم٘مٝمل قمٔمٞمؿ ًمٗم٘مف اًمٕمت٤ٌمت.

وشم٠مؾمٞم٤ًم قمغم ذًمؽ وم٢مٟمف ىمد شم٤ًممل قمٚممء اإلُم٤مُمٞم٦م قمغم رصد سمٕمض آرائٝمؿ وأومٙم٤مرهؿ 

                                                      

 .123ٜمج٤مر/ ىم٤مل ذم رضم٤مل اًمٜمج٤مر: )ويمؾ ُم٤م يقصػ سمف اًمٜم٤مس ُمـ مجٞمؾ وصم٘م٦م ووم٘مف ومٝمق ومقىمف( رضم٤مل اًم(1) 
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 اًمٕم٘م٤مئدي٦م ذم يمت٥م اًمٙمالم وصمٛم٦م شم٤ًمعم٤مت أظمرى ًمدهيؿ ذم قمٚمقم إظمرى.     

اعمٓمٚم٥م هق شمقؾمٕم٦م إومؼ اًمٕمٚمٛمل ًمٚمتتٌع اًمّمحٞمح ذم اًمٌحقث واًمٖم٤مي٦م ُمـ إصم٤ٌمت هذا 

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٖمٞم٦م احلّمقل قمغم ٟمت٤مئ٩م قمٚمٛمٞم٦م واىمٕمٞم٦م.

وُمـ اعم٘م٤مُم٤مت اعمٝمٛم٦م اًمتل مل يًٚمٓمقا اًمْمقء قمٚمٞمٝم٤م ذم يمت٥م قمٚمؿ اًمٙمالم هق اعم٘م٤مم اًمذي 

ذم يمؾ  ُمٝمٞمٛمٜم٦م قمغم إئٛم٦م إطمد قمنم ، وهق أهن٤مٟمٕمؼم قمٜمف سم٠مم ُم٘م٤مُم٤مت وم٤مـمٛم٦م

  ؾ واًمٙممٓت وأصم٤مر.اًمٗمْم٤مئ

قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م وم٘مٝمٞم٤م ويمالُمٞم٤م وأصقًمٞم٤م،  سمؾ صمٛم٦م طمٞمص وسمٞمص ذم ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م

ويمٚمٝمؿ يٕمؽمومقن سم٤مؾمتٗم٤مو٦م اًمرواي٤مت ومٞمف ًمٙمٜمٝمؿ إمم أن ُم٤م ووٕمقا شمّمقيرا قم٘مٚمٞم٤م ويمالُمٞم٤م ًمف، 

ومل يقوحقا شمٗمًػمه اًمٗم٘مٝمل ومل يٌٚمقروا شمٗمًػمه إصقزم، ومل يٙمـ ومٞمٝمؿ ُمـ دٟمك وشمدمم ُمـ 

هذا اًمٌح٨م ومٙم٤من ىم٤مب ىمقؾملم ُمـ طم٘مٞم٘متف، وهق اعمّمحػ اًمذي يث٧ٌم هٞمٛمٜمتٝم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، أي 

 أهن٤م أم ٕوٓده٤م ذم اًمٕمٚمؿ إذ إن اًمقاؾمٓم٦م ذم اًمٕمٚمؿ هل٤م هٞمٛمٜم٦م قمٚمٛمٞم٦م قمغم ُمـ يًت٘مل ُمٜمٝم٤م.

 :ع٢ً َطسح ايػذاع١ ٚاجلسأ٠ املٓب١ ايجاْٞ: تفٛقٗا

ف ُمـ ؿمج٤مقم٦م ُمٝمٞمٛمٜم٦م قمغم ؿمج٤مقم٦م ويِمػم إمم قمٔمٛم٦م ؿمج٤مقمتٝم٤م سمرهمؿ يمقهن٤م أٟمثك ُم٤م أسمدشم

اًمٕمديد ُمـ اًمرضم٤مل وذم ُمقاىمػ خمتٚمٗم٦م، وم٘مد يم٤من هل٤م ُمـ اًمرضمقًم٦م سمٛمٕمٜمك اًمّمالسم٦م ُم٤م يٕمجز قمـ 

 وصٗمف اًمٌٞم٤من أو حيٞمط سمتٗمًػمه اًمٌٜم٤من، يمٞمػ ٓ وهل ًمٌقة اًمٜمٌقة وسمْمٕم٦م اًمرؾم٤مًم٦م. 

 ودمٚم٧م ؿمج٤مقمتٝم٤م ذم ُمقاـمـ: 

ٛم٧م قمغم سم٤مب سمٞمتٝم٤م، ورهمؿ قمددهؿ ُم٤م ذيمرٟم٤مه ؾم٤مسم٘م٤م ُمـ صده٤م ًمٚمٕمّم٤مسم٦م اًمتل هج مـفا:
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 وقمدهتؿ مل يًتٓمٞمٕمقا أن يٗمتحقا اًم٤ٌمب ومٕمٛمدوا إمم رضهب٤م..

سم٤محل٤ٌمل سمحمئؾ ؾمٞمٗمف  ُم٤م ذيمرٟم٤مه أيْم٤م ُمـ أن اًم٘مقم عم٤م ًمٌٌقا أُمػم اعم١مُمٜملم ومـفا:

ـمروم٤م ُمـ احل٤ٌمل ويم٤من اًمٓمرف أظمر سمٞمد إراذل ومٚمؿ يًتٓمٞمٕمقا أن  أظمذت وم٤مـمٛم٦م

احلٌؾ سمٞمده٤م، ومٚمج١ما ًميب ُمتٜمٝم٤م ويده٤م  ُمع ًمزوم وم٤مـمٛم٦م يزطمزطمقا أُمػم اعم١مُمٜملم

 سم٤مًمًٞم٤مط وإمم همٛمد اًمًٞمػ ذم ضمٜمٌٝم٤م.

ذم اًمّمالسم٦م وآؾمت٘م٤مُم٦م  وهذه اًمِمج٤مقم٦م إلُمراة هل رضمؾ ومٝمذه اًم٘مقة اعمتٛمٞمزة ًمٗم٤مـمٛم٦م

ومْمال قمٛمـ دوهنؿ هٞمٛمٜم٦م وؿمج٤مقم٦م  ب ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ُمـ هٞمٛمٜم٦م هل٤م قمغم إئٛم٦م إطمد قمنمشُم٘مرِّ 

 ؾمت٘م٤مُم٦م.وىمقة وصالسم٦م وا

  :ايرتاتب١ٝ يف ايفغٌ يف دا٥س٠ أٌٖ ايبٝت

وٟمْمٞمػ أن  شمٌلّم ؾم٤مسم٘م٤م وضمقد شمٗم٤موت ذم اًمٗمْمؾ سملم اعمٕمّمقُملم إرسمٕم٦م قمنم

ومٝمل ُمـ ضمٝم٦م سمٕمدي٦م وُمـ ضمٝم٦م  ًمٞم٧ًم يمٌٕمدي٦م اًمًج٤مد ًمٚمحًلم ًمٕمكم سمٕمدي٦م وم٤مـمٛم٦م

 يمٗمقئٞم٦م سمح٥ًم اًمٜمّمقص اًمقطمٞم٤مٟمٞم٦م سمال شمٜم٤مذم سملم إُمريـ.

إذ سمٞمٜمٝمم ُمِم٤مريم٦م ُمت٘م٤مرسم٦م ذم اعم٘م٤مم واحلجٞم٦م ُمع شم٘مدم  ُملم احلًٜملموٟمٔمػمه سملم اإلُم٤م

 .قمغم احلًلم  ومْمؾ احلًـ اعمجتٌك

 ،ًمٞم٧ًم يم٤مًمٗم٤مصٚم٦م سملم ؾمٞمد اًمِمٝمداء واحلج٦م ًمٙمـ اًمٗم٤مصٚم٦م سملم احلًٜملم 

أىمؾ ُمـ اًمٗم٤مصٚم٦م سملم  ‘إٓ أن اًمٗم٤مصٚم٦م سملم احلًٜملم شم٤مًمٞم٦م ًمرشم٦ٌم احلًٜملم ومٛمع يمقن رشمٌتف

 . ج٦ماحلًلم واحل
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ورؾمقل  يمم دًّم٧م إدًم٦م اًمقطمٞم٤مٟمٞم٦م قمغم وضمقد ُمِم٤مريم٦م ذم اجلٛمٚم٦م سملم أُمػم اعم١مُمٜملم

أي أن  اًمٗم٤مصٚم٦م سملم وم٤مـمٛم٦م  إٓ أهن٤م ًمٞم٧ًم سم٘مدر اعمِم٤مريم٦م سملم قمكم ووم٤مـمٛم٦م اهلل

 وسم٤مب قمٚمٛمف. ٟمٗمس رؾمقل اهلل أىمؾ ُمع يمقن أُمػم اعم١مُمٜملم وقمكم

همػم اًمٗم٤مصٚم٦م  احلج٦م واإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـيمم دًّم٧م إدًم٦م أيْم٤م قمغم أن اًمٗم٤مصٚم٦م سملم 

ُم٘مدم  أىمؾ، يمم أن اًمًج٤مد ، وم٤مًمٗم٤مصٚم٦م سملم احلًـ واحلًلمسملم احلًـ واحلًلم

إمم  ُم٘مدم قمغم ُمقؾمك واًمّم٤مدق ُم٘مدم قمغم اًمّم٤مدق واًم٤ٌمىمر قمغم اًم٤ٌمىمر

قمغم  آظمره.. يمم اًمتزم سمذًمؽ اًمًٞمد اعمرشم٣م ًمقضمقد رواي٤مت ٟم٤مص٦م قمغم شم٘مدم ومْمؾ يمؾ إُم٤مم أب

ًمٙمٜمف يت٘مدُمٝمؿ ومْمال  يمؾ إُم٤مم إسمـ قمدا ُم٤م ظمرج سم٤مًمدًمٞمؾ وهق احلج٦م، ومٛمع أٟمف اسمـ ًمٚمثمٟمٞم٦م

ُمـ  ذم ظمٓم٦ٌم اًمٖمدير ورواي٤مت أظمرى قمـ إئٛم٦م ’وُم٘م٤مُم٤م يمم ٟمص قمغم ذًمؽ ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء

، وأن شم٤مؾمٕمٝمؿ ىم٤مئٛمٝمؿ وهق فم٤مهرهؿ وهق سم٤مـمٜمٝمؿ وهق أن احلج٦م أومْمؾ اًمتًٕم٦م

 أومْمٚمٝمؿ.

ىم٤مل: ىم٤مل  قمـ آسم٤مئف ـ سمًٜمده قمـ أيب سمّمػم، قمـ أيب قمٌد اهللروى ذم يممل اًمدي

إن اَّلل ظز وجؾ اختار مـ إيام اجلؿعة، ومـ افشفقر صفر رمضان، ومـ »: رؾمقل اهلل

افؾقايل فقؾة افؼدر، واختارين ظذ مجقع إكٌقاء، واختار مـل ظؾقا وؾضؾف ظذ مجقع إوصقاء، 

تار مـ احلًغ إوصقاء مـ وفده، يـػقن ظـ افتـزيؾ واختار مـ ظع احلًـ واحلًغ، واخ

حتريػ افغافغ واكتحال ادٌطؾغ وتلويؾ ادضؾغ، تاشعفؿ ؿائؿفؿ و)هق( طاهرهؿ وهق 

 .(6)شباضـفؿ

                                                      

 .281يممل اًمديـ ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م، اًمّمدوق/(1) 
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ان »: ’وروى ذم ُم٘متْم٥م إصمر قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل إٟمّم٤مري، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل

يل فقؾة افؼدر ومـ افشفقر صفر رمضان، واختارين ومـ افؾقا ،اَّلل اختار مـ إيام يقم اجلؿعة

وظؾقا، واختار مـ ظذ احلًـ واحلًغ، واختار مـ احلًغ حجج افعادغ تاشعفؿ ؿائؿفؿ 

 .(6)شاظؾؿفؿ أحؽؿفؿ

 إمم درضم٦م أن اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ومٛم٘م٤مم احلج٦م ُم٘م٤مم قمٔمٞمؿ سم٤مًم٘مٞم٤مس ًمٚمتًٕم٦م

ه قمـ ؾمدير اًمّمػمذم ىم٤مل: دظمٚم٧م أٟم٤م َي٤مـمٌف سمٕم٤ٌمرة )ؾمٞمدي( وم٘مد روى ذم يممل اًمديـ سمًٜمد

ومرأيٜم٤مه  واعمٗمْمؾ سمـ قمٛمر وأسمق سمّمػم وأسم٤من سمـ شمٖمٚم٥م قمغم ُمقٟٓم٤م أسمك قمٌد اهلل اًمّم٤مدق

ضم٤مًم٤ًم قمغم اًمؽماب وقمٚمٞمف ُمًح ظمٞمؼمي ُمٓمقق سمال ضمٞم٥م، ُم٘مٍم اًمٙمٛملم، وهق يٌٙمل سمٙم٤مء 

قم٤مروٞمف، وأسمغم  اًمقاًمف اًمثٙمغم، ذات اًمٙمٌد احلري، ىمد ٟم٤مل احلزن ُمـ وضمٜمتٞمف، وؿم٤مع اًمتٖمٞمػم ذم

شقدي ؽقٌتؽ كػت رؿادي، ووقؼت ظع مفادي، وابتزت مـل »اًمدُمقج حمجريف وهق ي٘مقل: 

 .(2)شراحة ؾمادي شقدي ؽقٌتؽ أوصؾت مصاِب بػجايع إبد.. احلديث

 . (4)ي٘مقم اضمالٓ ًمذيمره يمم أن اإلُم٤مم اًمرو٤م  

أي أن  ،هذم فمؾ وضمقد (3)سم٘مقًمف )ي٤م ؾمٞمد أهؾ سمٞمتف( وَي٤مـمٌف أسمقه اًمٕمًٙمري

 ؾم١مددا ذم فمؾ وضمقد أسمٞمف. ًمٚمحج٦م

وٟمٔمػمه ذم اًم٘مرآن شمٗم٤موت ُم٘م٤مم يقؾمػ اإلسمـ قمـ ُم٘م٤مم يٕم٘مقب إب، ودّل قمغم هذا 

                                                      

 9ُم٘متْم٥م إصمر، أمحد سمـ قمٌٞمداهلل سمـ قمٞم٤مش اجلقهري/(1) 

 .352يممل اًمديـ ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م، اًمّمدوق/(2) 

 .2/361اًمٖمدير، إُمٞمٜمل(3) 

 .273اًمٖمٞم٦ٌم، اًمٓمقد/(4) 
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اْذَهٌُقا بَِؼِؿقيِص َهَذا َؾلَفُْؼقُه اًمتٗم٤موت ُمـ ٟمّمقص اًم٘مرآن ُم٘م٤مـمع قمديدة ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

َوْأُتقيِن  وىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ذيؾ أي٦م: (6)ُؽْؿ َأمْجَِعغَ َظَذ َوْجِف َأِِب َيلِْت َبِصرًا َوْأُتقيِن بَِلْهؾِ 

وم٠مُمر يقؾمػ هبجرة يٕم٘مقب دون اًمٕمٙمس دًمٞمؾ صمٌقت وٓي٦م وآُمري٦م  (2) (3)بَِلْهؾُِؽْؿ َأمْجَِعغَ 

قمغم ٟم٤مفمر يٕم٘مقب  )بَِؼِؿقيِص َهَذا(ًمٞمقؾمػ، وٓ َيٚمق شم٠مصمػم اًم٘مٛمٞمص اعمٜمًقب ًمٞمقؾمػ سم٘مقًمف 

  ُمـ دًٓم٦م قمغم شم٘مدم ومْمؾ ًمف.

داً ويمذا ىمقًمف شمٕم٤ممم:  وا فَُف ُشجَّ  . (3)  (5)َوَرَؾَع َأَبَقْيِف َظَذ افَْعْرِش َوَخرُّ

وُمٜمف يتٌلم أن اًمٗم٤مصٚم٦م ذم اعم٘م٤مم سملم اإلُم٤مم اإلسمـ واإلُم٤مم إب ًمٞم٧ًم شم٠مؾمٞم٤ًم ذم 

 ذيٕم٦م اإلؾمالم.

مٟمٞم٦م قمغم اًمث وقمغم وقء ُم٤م ُمّر ُمـ شم٘مدم اإلُم٤مم إب قمغم اإلُم٤مم اإلسمـ وشم٘مدم احلج٦م

يتٌلّم أن اًمٗم٤مصٚم٦م سملم اإلُم٤مم إب واإلُم٤مم اإلسمـ أىمؾ ُمـ اًمٗم٤مصٚم٦م سملم اإلُم٤مم اجلد واإلُم٤مم 

 احلٗمٞمد وشمٙمؼم اًمٗم٤مصٚم٦م يمٚمم اسمتٕمدت ـمٌ٘م٦م احلٗمٞمد.

ًمٞم٧ًم قمغم  وإئٛم٦م اًمثمٟمٞم٦م وقمغم وقئف أيْم٤م يتٌلّم أن اًمٗم٤مصٚم٦م سملم احلج٦م 

 إسمـ.ٟمًؼ واطمد وسمره٤مٟمف شم٘مدم يمؾ إُم٤مم أب قمغم يمؾ إُم٤مم 

                                                      

ٔي٦م (1)   .93ؾمقرة يقؾمػ: ا

ٔي٦م (2)   .93ؾمقرة يقؾمػ: ا

 93قؾمػ / ي ؾمقرة (3)

ٔي٦م (4)   .100ؾمقرة يقؾمػ: ا

ىم٤مل ذم اعمٞمزان: )اٟمم اظمذوا يقؾمػ آي٦م هلل وم٤مختذوه ىمٌٚم٦م ذم ؾمجدهتؿ وقمٌدوا اهلل هب٤م ٓ همػم يم٤مًمٙمٕم٦ٌم اًمتل شم١مظمذ ىمٌٚم٦م ومٞمّمغم (5) 

ٜمده٤م آ اهلل ؾمٌح٤مٟمف إًمٞمٝم٤م ومٞمٕمٌد هب٤م اهلل دون اًمٙمٕم٦ٌم وُمـ اعمٕمٚمقم ان أي٦م ُمـ طمٞم٨م إهن٤م آي٦م ٓ ٟمٗمًٞم٦م هل٤م أصال ومٚمٞمس اعمٕمٌقد قم

 .11/247وشمٕم٤ممم (.اعمٞمزان، اًمًٞمد اًمٓم٠ٌمـم٤ٌمئل
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ًٌتف  وم٢مذا ىمٚمٜم٤م سمت٘مدم احلج٦م  قمغم اجلٛمٞمع ومٝمق شم٘مدم قمـ دائرة ومٞمٝم٤م شمٗم٤موؾ ومت٤ميز ومتٙمقن ٟم

ـ  ٌتف عمـ يٚمٞمف، وشم٘مدُمف ذم اًمٗمْمؾ قمغم ُمـ يكم اًمذي يٚمٞمف أىمؾ مم ٕوهلؿ ذم اًمٗمْمؾ أىمؾ وم٤مصٚم٦م ُمـ ًٟم

 سمٕمده وهٚمؿ ضمرا.

 يف مج١ً َٔ املٛازد  َأَٛز١ٜ عًٞ

 :بإْفاذ أَس فاط١ُ

وهق ُم٤م  ُم٠مُمقرة سمٓم٤مقم٦م قمكم ٤م ٟمحـ ومٞمف وهق أٟمف ذم طملم أن وم٤مـمٛم٦موٟمٕمقد إمم ُم

ذم مجٚم٦م ُمـ اعمقارد طم٥ًم اًمٜمّمقص اًمقطمٞم٤مٟمٞم٦م  يث٧ٌم إُم٤مُمتف قمٚمٞمٝم٤م ومٙمذًمؽ وم٢من أُمػم اعم١مُمٜملم

٤مشمف ؾم٤مسم٘م٤م. ُم٠مُمقر سمٓم٤مقم٦م اًمزهراء  يمم ُمّر اصم

 ف ًمٚمزهراءديٜمٞم٦م، سمٞمٜمم اًمقصٞم٦م سمٓم٤مقمت سمٓم٤مقم٦م قمكم وٓ يتقهؿ أطمد أن ُم٠مُمقري٦م اًمزهراء

ؿم٠من ظم٤مص ُمٜمٗمؽ قمـ ُمقىمٕمٞمتٝم٤م ذم إُم٦م، سمؾ يمؾ  ًمٚمزهراء ذات ـم٤مسمع ؿمخيص، إذ ًمٞمس

 ؿم٠مهن٤م ُمرشمٌط سم٠مسمٞمٝم٤م وسمٕمٚمٝم٤م وديـ اإلؾمالم.

سم٠مصؾ اًمديـ ومراُمقا ٟمٌش ىمؼمه٤م، ومٚمق يم٤من  وىمد شمٗمٓمـ أقمداؤه٤م سم٤مرشم٤ٌمط وصٞمتٝم٤م

ُمـ اًمّمالة قمٚمٞمٝم٤م اعمرشمٙمز قمٜمدهؿ أن شمقصٞم٤مهت٤م ذات ـم٤مسمع ؿمخيص وممذا هيٞمجٝمؿ ًمق ُمٜمٕمتٝمؿ 

وؿمٝمقد ضمٜم٤مزهت٤م وطمْمقر شمِمٞمٞمٕمٝم٤م، ومٝمٞمج٤مهنؿ وهمْمٌٝمؿ ُمـ أدل إدًم٦م قمغم وضمقد ارشمٙم٤مز 

 ًمدهيؿ ذم أن اؾمتثٜم٤مءهؿ ُمـ وص٤مي٤مه٤م اؾم٘م٤مط ديٜمل هلؿ قمـ اعمقىمٕمٞم٦م.

سم٠مصؾ اًمديـ أهن٤م عم٤م أوؿمٙم٧م أن شمرومع اًم٘مٜم٤مع قمـ رأؾمٝم٤م  وُمـ ؿمقاهد ارشم٤ٌمط ؿم١موهن٤م

اًمٙمػ قمٜمٝمؿ سمٜمحق آًمتمس وًمٞمس  اعم١مُمٜملم ُمٜمٝم٤م أُمػم وهّؿ اًمٕمذاب سم٤مًمٜمزول قمٚمٞمٝمؿ ـمٚم٥م
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 . (6)شان أباك بعث رمحة» :سمٜمحق إُمر وهق اعمٗم٤مد اًمدىمل ًم٘مقًمف

يقوح أن هل٤م ؿم٠مٟم٤م  اعم١مُمٜملم صمؿ إن اؾمتج٤مسم٦م اًمًمء واإلرادة اإلهلٞم٦م هل٤م ُمع وضمقد أُمػم

قمغم اًمنمايم٦م وهق دًمٞمؾ  ذم فمؾ إُم٤مُم٦م ووٓي٦م أُمػم اعم١مُمٜملم ُمٖم٤ميرا ًمِم٠من احلًٜملم

 .‘سمٞمٜمٝمم

وم٘مد روى ذم آطمتج٤مج )ىم٤مل ؾمٚممن ريض اهلل قمٜمف: يمٜم٧م ىمري٤ٌم ُمٜمٝم٤م، ومرأي٧م واهلل 

ُمـ أؾمٗمٚمٝم٤م طمتك ًمق أراد رضمؾ أن يٜمٗمذ ُمـ حتتٝم٤م  شم٘مٚمٕم٧م أؾم٤مس طمٞمٓم٤من ُمًجد رؾمقل اهلل

ومدٟمقت ُمٜمٝم٤م وم٘مٚم٧م: ي٤م ؾمٞمديت وُمقٓيت إن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم سمٕم٨م أسم٤مك رمح٦م ومال شمٙمقِن  ،ًمٜمٗمذ

 .(2)٘مٛم٦م، ومرضمٕم٧م ورضمٕم٧م احلٞمٓم٤من طمتك ؾمٓمٕم٧م اًمٖمؼمة ُمـ أؾمٗمٚمٝم٤م ومدظمٚم٧م ذم ظمٞم٤مؿمٞمٛمٜم٤م(ٟم

وُم٤م ؾمٜمًتٕمروف ُمـ إدًم٦م ٓطم٘م٤م يمٚمف يّم٥م ذم رؾمؿ ىم٤مًم٥م اًمنمايم٦م سمٞمٜمٝمم، ومؼمهمؿ 

 يمقٟمف إُم٤مُمٝم٤م وًمف شم٘مدم ذم اًمٗمْمؾ قمٚمٞمٝم٤م ًمٙمٜمٝم٤م شمِم٤مريمف ذم اجلٛمٚم٦م.

ٜم٤م ذم اعم٘م٤مسمؾ اًمٗم٤مصٚم٦م سمٞمٜمٝم٤م يرؾمؿ ًم ذم مجٚم٦م ُمـ اعمقارد ُٕمػم اعم١مُمٜملم وذايمتٝم٤م

 .وسملم إئٛم٦م إطمد قمنم

                                                      

 ُمـ اٟم٘مٚمٕم٧م روى ذم اعمًؽمؿمد أٟمف ىمقل ؾمٚممن، )ىم٤مل ؾمٚممن : ويمٜم٧م ىمري٥م ُمٜمٝم٤م ، ومرأي٧م واهلل طمٞمٓم٤من ُمًجد رؾمقل اهلل(1) 

٤مرك وشمٕم٤ممم سمٕم٨م أسم٤مك رمح٦م ومال يت، إن اهلل شمٌوُمقٓ ؾمٞمديت ي٤م: وم٘مٚم٧م!  ًمٜمٗمذ حتتٝم٤م ُمـ يٜمٗمذ أن اًمرضمؾ أراد ًمق طمتك أؾمٗمٚمٝم٤م،

ًمًٚممن :  سمٕم٨م ؾمٚممٟم٤م، وم٘م٤مل قمكم . وروى ذم آظمتّم٤مص أن قمٚمٞم٤م382شمٙمقِن ٟم٘مٛم٦م.. ( اعمًؽمؿمد، اًمٓمؼمي اًمِمٞمٕمل/ 

ي٤م ؾمٚممن أدرك اسمٜم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وم٢مِن أرى ضمٜمٌتل اعمديٜم٦م شمٙمٗمئ٤من، ومقاهلل ًمئـ ومٕمٚم٧م ٓ يٜم٤مفمر سم٤معمديٜم٦م أن َيًػ هب٤م 

 آظمتّم٤مص،..( وم٤مٟمٍمذم رمح٦م أسم٤مك سمٕم٨م إٟمم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل إن ومٞمٝم٤م، ىم٤مل: ومٚمح٘مٝم٤م ؾمٚممن وم٘م٤مل: ي٤م سمٜم٧م حمٛمدوسمٛمـ 

 .186/ اعمٗمٞمد

 .114/ 1آطمتج٤مج، اًمٓمؼمد(2) 
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  :ع٢ً َكاّ احلطٓني  أدي١ ١ُٖٓٝ َكاَٗا

وىمد وقمدٟم٤م أن يٙمقن اقمتمدٟم٤م قمغم إدًم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م وًمٞمس إدًم٦م اًمٔمٜمٞم٦م، وم٢من ُمقوقع 

سمحثٜم٤م ٓ يٛمٙمـ اصم٤ٌمشمف واًمريمقن إًمٞمف إٓ سم٤مًم٘مٓمع دون اًمٔمـ، وؾمٞمتٌلم أن إدًم٦م اًمتل ؾمٜمٓمرطمٝم٤م 

 ده٦م ارشمٙم٤مزا وإن مل شمًٌط وشمِم٘مؼ شمداقمٞم٤مهت٤م وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، ومجٚم٦م ُمٜمٝم٤م ُمث٧ٌم ًمدى اًمٗمري٘ملم.ُمٌ

 وؾمٜمحٞمؾ اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ ذم سمٕمض اعمقارد إمم ُم٤م شم٘مدم سمٞم٤مٟمف شمٗم٤مدي٤م ًمٚمتٙمرار.

 :ايديٌٝ األٍٚ: سدٜح ايهفؤ١ٜ

وهق طمدي٨م صم٤مسم٧م سمثٌقت ىمٓمٕمل ٓ  (6)وشم٘مدم احلدي٨م قمٜمف ُمٗمّمال ذم ُم٘م٤مًم٦م ُمًت٘مٚم٦م

قمٚمٞمٝمؿ  ًمت٘مؿ قمكم يث٧ٌم شم٘مدُمٝم٤م قمغم أوٓده٤م ل، واحلٙمؿ سمٙمٗم١ميتٝم٤م ًمٕمكمسمثٌقت فمٜم

 .ضمزُم٤م وىمٓمٕم٤م ويمقن ُم٘م٤مُم٤مشمف ُمٝمٞمٛمٜم٦م قمغم ُم٘م٤مُم٤مهتؿ

 إلُمٝمم سم٤مقمت٤ٌمر اًمٌٜمقة؟ وًمق ىمٞمؾ: إن قمدم يمٗم١مي٦م احلًٜملم

ٕضمٌٜم٤م أن ضمٕمؾ اًمٌٜمقة إٟمم هق ٓطمؼ قمغم اًمت٘مدير، أي أن اًمت٘مدير واإلصٓمٗم٤مء ؾم٤مسمؼ قمغم 

 ٙمقن إب وُمـ يٙمقن إسمـ سمح٥ًم ؾمٚمًٚم٦م اًمنمف.حتديد ُمـ ي

 همػم يمٗم١م هل٤م ُمـ قم٤ممل اًمٜمقر وىمٌؾ حتديد اًمٜم٥ًم اًمدٟمٞمقي. ومٝمؿ

 ايُّٛز:ايديٌٝ ايجاْٞ: زٚاٜات 

وهل ُمـ اًمرواي٤مت اًم٘مٓمٕمٞم٦م اًمّمدور قمٜمد اًمٗمري٘ملم، وًمرواي٤مت اًمٜمقر ًم٤ًمٟم٤من ًم٤ًمن أيمثر 

 ورودا وًم٤ًمن أىمؾ ورودا.

                                                      

 .اعم٘م٤مًم٦م اًمٕم٤مذة ُمـ هذا اًمٙمت٤مب(1) 
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صمؿ ظمٚمؼ ُمٜمف ٟمقر  أن أول ُم٤م ظمٚمؼ اهلل ٟمقر اًمٜمٌلأُم٤م اًمٚم٤ًمن إول ومٝمق ًم٤ًمن 

صمؿ   صمؿ ظمٚمؼ ُمـ ٟمقر اًمثالصم٦م ٟمقر احلًٜملم صمؿ ظمٚمؼ ُمـ ٟمقرمه٤م ٟمقر وم٤مـمٛم٦م اًمقيص

صمؿ ظمٚمؼ ُمـ ٟمقر إرسمٕم٦م قمنم ٟمقر اًمدائرة  (6)ٟمقر اًمتًٕم٦م ظمٚمؼ ُمـ ٟمقر احلًلم

ْمؾ اًمٕم٤ٌمس واًمٕم٘مٞمٚم٦م اهلل ومحزة وضمٕمٗمر وأسمق اًمٗم اإلصٓمٗم٤مئٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، وُمٜمٝمؿ أسمق ـم٤مًم٥م وقمٌد

 ..زيٜم٥م

وٓسمد ه٤مهٜم٤م ُمـ سمٞم٤من ُمٓمٚم٥م أؾم٤مد وُم١مصمر ذم قم٤ممل اعمٕم٤مرف وهق أن ظمٚم٘م٦م ٟمقر   

َُيٚمؼ ُمـ ـمٌ٘م٤مت ُمـ ٟمقره سمال شمٜم٤مىمض وٓ هت٤موم٧م، أي  قمغم ـمٌ٘م٤مت، أي أن اًمٜمٌل اًمٜمٌل

ٌ٘م٦م ذم ـم َُيٚمؼ ُمٜمف ـمٌ٘م٦م ٟمقري٦م صمؿ ُمـ هذه اًمٓمٌ٘م٦م اًمٜمقري٦م َيٚمؼ ٟمقر اًمٜمٌل أن ٟمقر اًمٜمٌل

 أظمرى سمح٥ًم اًمٕمقامل اعمتٕمددة.

ل وصمٛم٦م رواي٤مت أن ٟمقر  وقمكم ومٗمل مجٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت أن اًمٕمرش ظمٚمؼ ُمـ ٟمقر اًمٌٜم

ل دوي هق ُم٤م أذٟم٤م إًمٞمف ُمـ أن ٟمقر  اًمٌٜم ظمٚمؼ ُمـ اًمٕمرش، واًمراومع ًمٚمتٜم٤مىمض واًمتداومع اًٌم

ل  قمغم ـمٌ٘م٤مت. اًمٌٜم

                                                      

 يٌٕم٨م مل وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ؾمٚممن ي٤م ىم٤ملو إزم ومٜمٔمر روى ذم اهلداي٦م اًمٙمؼمى سمًٜمده قمـ ؾمٚممن ىم٤مل دظمٚم٧م قمغم رؾمقل اهلل(1) 

 ىم٤مل واإلٟمجٞمؾ اًمتقراة اًمٙمت٤مسملم أهؾ ُمـ هذا قمروم٧م ىمد اهلل رؾمقل ي٤م ًمف ىمٚم٧م ىم٤مل ٟم٘مٞم٤ٌم قمنم اصمٜمل ًمف ضمٕمؾ آ رؾمقٓ وٓ ٟمٌٞم٤م

ي٤م قًمف اقمٚمؿ وم٘م٤مل ورؾم اهلل وم٘مٚم٧م سمٕمدي ُمـ ًمألُم٦م اهلل اظمت٤مرهؿ اًمذيـ قمنم آصمٜمل وُمـ ٟم٘م٤ٌمئل ُمـ قمٚمٛم٧م ومٝمؾ ؾمٚممن ي٤م

ؾمٚممن ظمٚم٘مٜمل اهلل ُمـ صٗمقة ٟمقره ودقم٤مِن وم٤مـمٕمتف وظمٚمؼ ُمـ ٟمقري قمٚمٞم٤م ودقم٤مه وم٤مـم٤مقمف وظمٚمؼ ُمـ ٟمقري وُمـ ٟمقر قمٚمٞم٤م 

وم٤مـمٛم٦م ودقم٤مه٤م وم٠مـم٤مقمتف وظمٚمؼ ُمٜمل وُمـ قمكم ووم٤مـمٛم٦م احلًـ ودقم٤مه وم٤مـم٤مقمف وظمٚمؼ ُمٜمل وُمـ قمكم ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم 

حمٛمقد واٟم٤م حمٛمد واهلل اًمٕمكم وهذا قمكم واهلل وم٤مـمر وهذه وم٤مـمٛم٦م واهلل  ودقم٤مه وم٤مـم٤مقمف ومًمٟم٤م اخلٛم٦ًم إؾممء ُمـ أؾممئف اهلل

آطم٤ًمن وهذا احلًـ واهلل اعمحًـ وهذا احلًلم صمؿ ظمٚمؼ ُمٜم٤م وُمـ صٚم٥م احلًلم شمًٕم٦م أئٛم٦م .. احلدي٨م( اهلداي٦م اًمٙمؼمى، 
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ومٝمل قمغم  قُملموؾم٤مئر أٟمقار اعمٕمّم وٟمقر وم٤مـمٛم٦م ويمذًمؽ احل٤مل ذم ٟمقر قمكم

 ـمٌ٘م٤مت.

اسمٕم٦م  مء اًمر ا ل ُم٤م ٟمزل اًمُ٘مرآن ذِم اًم ًا ن ا أو ا ِٕ ـْ سمٕمْمٝمؿ ذِم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٜمقري٦م،  َوُهْؿ يتٚم٘مقن ُِم

ِّل  ـْ ـمٌ٘م٤مت وضمقده اًمٕمٚمقي، وَمُٝمْؿ  أّي اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر، وذم رواي٤مت أٟم اُف ىمٚم٥م اًْمٜم ٌا أّي ـمٌ٘م٦م ُِم

ـْ ـمٌ٘م ـْ ُم٘م٤مم اًمٜمُّقر، وهمػمهؿ رواة قِم  هق ٦م اًمٌدن، وًمذا وم٠مول ُمـ يتٚم٘مك قمـ اًمٜمٌلرواة قَم

ِّل  اإلُم٤مم قمكم ـْ ُهَق طم٤مرض قِمٜمَْد  وًمق ٟمزل رء قَمغَم اًْمٜم ٌا وهق ُم٤ًمومر ومٝمق يتٚم٘م٤مه ىمٌؾ ُِم

ِّل  ـْ ُهَق طم٤مرض قِمٜمَْد اجلًد، إِلن ا شمٚم٘مٞمف ٟمقري اًْمٜم ٌا ، يمم أٟمف يتٚم٘م٤مه سمتٚم٘مل أقمٔمؿ مم٤م يتٚم٘م٤مه ُِم

 ُمٓم٤مسمؼ وأيمثر ؿمٗم٤مومٞم٦م وًمٓم٤موم٦م.

ذا ص٤مر هذا اعمٓمٚم٥م واوح٤م وم٢من مجٚم٦م يمثػمة ُمـ اًمرواي٤مت سمٞمٜم٧م أن ُمقىمع ٟمقر وإ

هق ذم اعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م، سمؾ دًّم٧م ؾمقرة اًمٜمقر قمغم درضمتٝم٤م اًمث٤مًمث٦م أيْم٤م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  اًمزهراء

 َؿَقاِت ًَّ ِؿْشَؽاٍة ؾِقَفا ِمْصٌَاٌح ادِْْصٌَاُح يِف  اَّلُل ُكقُر اف ـَ َجاَجُة َوإَْرِض َمثَُؾ ُكقِرِه  ُزَجاَجٍة افزُّ

ؿِقٍَّة َوٓ َؽْربِقٍَّة َيَؽاُد َزْيتَُفا ٍة َزْيُتقكٍِة ٓ َذْ ـَ ـْ َصَجَرٍة ُمٌَاَر يٌّ ُيقَؿُد ِم ٌب ُدره ـَ ْق ـَ َا  لََّنَّ  .  (6)ـَ

صؾ ُمٕمروم٦م  ومال ئمـ أطمد أن اخلٚم٘م٦م اًمٜمقري٦م هل ُمٗم٤مد رواي٤مت ىمٓمٕمٞم٦م ومح٥ًم، سمؾ هل ذم ٕا

 رآن .ىمرآٟمٞم٦م وأصؾ أصٞمؾ ذم اًم٘م

 وبعٌارة أخرى:

إن طمدي٨م اخلٚم٘م٦م اًمٜمقري٦م ٟمٔمػم طمدي٨م اًمث٘مٚملم وطمدي٨م اًمٙمٗم٤مءة وم٘مد سمٞمٜم٤ّم ؾم٤مسم٘م٤م أهنم ذم 

إصؾ ىمرآٟمٞم٤من، ومٙمذًمؽ طمدي٨م اًمٜمقر شم٠مؾمٞمًف ىمرآِن سمؾ اًمٚم٤ًمن إوومر وإيمثر ورودا ُمـ 

                                                      

ٔي٦م (1)   .35ؾمقرة اًمٜمُّقر: ا
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صم٤مًمث٦م  اًمٜمقري٦م رواي٤مت اًمٜمقر شم٠مؾمٞمًف أيْم٤م ىمرآِن وهق اًمٚم٤ًمن اًمذي ذيمر ومٞمف أن ظمٚم٘م٦م وم٤مـمٛم٦م

 إٟمقار.

 وأُّم٤م اًمٚم٤ًمن إىمؾ ورودا ذم رواي٤مت ظمٚم٘م٦م اًمٜمقر ومٛمْمٛمقٟمف أن اهلل ظمٚمؼ ٟمقر اًمٜمٌل

صمؿ  أو ٟمقر آصمٜمل قمنم صمؿ ٟمقر وم٤مـمٛم٦م صمؿ ٟمقر احلًٜملم صمؿ ٟمقر أُمػم اعم١مُمٜملم

 .(6)ٟمقر وم٤مـمٛم٦م

٤من همػم ُمِمتٛمؾ قمغم يمقن ٟمقر وم٤مـمٛم٦م صمٜمل ُمٜمِمٕم٥م ُمـ ٟمقر ٓا واجلدير سم٤مًمذيمر أن هذا اًمٚم

٤م ُمـ ٟمقر اإلصمٜمل  ، وإٟمم هق ُمِمتٛمؾ قمغم قمٙمس ذًمؽ وهق أن ٟمقر وم٤مـمٛم٦مقمنم ًمٞمس ُمٜمِمٖم

 .قمنم

وهذا أُمر دىمٞمؼ وومٞمّمؾ ذم سمٞم٤من قمدم اًمتٝم٤موم٧م سملم اًمٚم٤ًمٟملم، وسمٞم٤من قمدم اًمتداومع سمٞمٜمٝمم  

 ذم ٟم٘مٓمتلم:

واٟمِمٕم٤مب ٟمقر  ُمـ ٟمقر اًمٜمٌل إن اًمٚم٤ًمن اًمث٤مِن سُملّم ومٞمف اٟمِمٕم٤مب ٟمقر قمكم إوػ:

 ُمـ ٟمقر احلًلم واٟمِمٕم٤مب ٟمقر اًمتًٕم٦م وٟمقر قمكم ُمـ ٟمقر اًمٜمٌل ًٜملماحل

 .ومٚمؿ شمٜمص قمغم اٟمِمٕم٤مسمف ُمـ ٟمقر أوٓده٤م واؾمتثٜم٧م ٟمقر وم٤مـمٛم٦م

 ًمٞم٧ًم ُمت٠مظمرة رشم٦ٌم.  وُمٗم٤مد ذًمؽ أهن٤م

ُمـ أٟمقار اإلصمٜمل قمنم وقمدم اًمٜمص ذم  قمالوة قمغم قمدم ذيمر اٟمِمٕم٤مب ٟمقره٤م افثاكقة:

٦م وم٢من ُم٤م يرومع اًمتداومع ُمْم٤موم٤م إمم ذًمؽ ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ أن ـمٌ٘م٤مت هذا اًمٚم٤ًمن قمغم شم٠مظمره٤م رشمٌ

                                                      

 .481اخلّم٤مل ، اًمّمدوق/(1) 
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 ُمتٕمددة. أٟمقار اعمٕمّمقُملم

واًمٚم٤ًمن اًمث٤مِن يِمػم إمم اخلٚم٘م٦م اًمٜمقري٦م ذم اًمًٌع ؾمموات طمٞم٨م إن هلؿ ذم يمؾ ؾممء 

 ـمٌ٘م٦م ٟمقري٦م همػم ُم٤م هلؿ مم٤م هق ىمٌؾ اًمٕمرش ودون اًمٕمرش وومقق اجلٜم٦م وُمع اجلٜم٦م.

ذم اًمًٌع ؾمموات ومٝمل ُمت٠مظمرة رشم٦ٌم قمـ أٟمقار آصمٜمل  زهراءوم٢مذا ٓطمٔمٜم٤م ـمٌ٘م٦م ٟمقر اًم 

 .(6)سمٚمح٤مظ ـمٌ٘م٦م أٟمقارهؿ ومقق اًمًٌع ؾمٛمقات قمنم

 :ايطبك١ ايٓٛز١ٜ بايًػ١ ايفًطف١ٝ

ٜم٤مء قمغم يمقن ٟمقر وم٤مـمٛم٦م ومم  واعمحّمٚم٦م هل أن اًٌم هق اًمث٤مًم٨م رشم٦ٌم ؾمٞمّم ذم اًمٓمٌ٘م٤مت ٕا

ٜملم ٦م.يٜمت٩م شم٘م وأٟمقار اًمتًٕم٦م ‘وؾمٌ٘مف قمغم ٟمقر احل  دُمٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ رشٌم

، وأٟمقار اًمتًٕم٦م وسم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م هل قمٚم٦م وواؾمٓم٦م ومٞمض ًمٜمقر احلًٜملم 

 وُمٕمٜمك واؾمٓم٦م اًمٗمٞمض هل اًمٕمٚم٦م اعمٝمٞمٛمٜم٦م ذم يمؾ اًمٙممٓت قمغم ُمـ يًت٘مل ومٞمْمٝم٤م.

ويٕمؼم ذم اًمٌحقث اًمٕم٘مٚمٞم٦م قمـ اعمخٚمقق إؾمٌؼ واًمذي يٜمِمٕم٥م ُمٜمف ويؽمؿمح قمٜمف 

 اعمخٚمقق اعمٜمِمٕم٥م سم٤معمٕمٚمقل. خمٚمقق ُمت٠مظمر سم٤مًمٕمٚم٦م، سمٞمٜمم يٕمؼم قمـ

ل وص٤مدر صم٤مِن وص٤مدر صم٤مًم٨م ومٝمق إؿم٤مرة إمم أن يمؾ  وذم اًمٕم٘مٚمٞم٤مت إذا ىمٞمؾ ص٤مدر أو ا

ـْ  ـْ رؿمح٤مت اًمٕمٚم٦م ودمؾ ٟم٤مزل قمـ قمٚمتف، وهق فمٝمقر ُِم ُمت٠مظمر ُمٕمٚمقل، واعمٕمٚمقل رؿمح٦م ُِم

                                                      

ر: )وآظمتالوم٤مت اًمقاردة ذم أزُمٜم٦م ؾمٌؼ إٟمقار يٛمٙمـ محٚمٝم٤م قمغم اظمتالف ُمٕم٤مِن اخلٚمؼ وُمراشم٥م فمٝمقراهتؿ ذم ىم٤مل ذم اًمٌح٤م(1) 

اًمٕمقامل اعمختٚمٗم٦م وم٢من اخلٚمؼ يٙمقن سمٛمٕمٜمك اًمت٘مدير، وىمد يٜم٥ًم إمم إرواح وإمم إضم٤ًمد اعمث٤مًمٞم٦م وإمم اًمٓمٞمٜم٤مت وًمٙمؾ ُمٜمٝم٤م 

رة ٓ ظمّمقص اًمٕمدد، وىمد يراقمك ذم ذًمؽ ُمراشم٥م قم٘مقل اعمخ٤مـمٌلم ُمراشم٥م ؿمتك، ُمع أٟمف ىمد يٓمٚمؼ اًمٕمدد ويراد سمف اًمٙمث

 .25/25وأومٝم٤مُمٝمؿ ، وىمد يٙمقن سمٕمْمٝم٤م ًمٕمدم وٌط اًمرواة( سمح٤مر إٟمقار، اعمجٚمز
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 فمٝمقرات قمٚمتف، يمم أٟمف اؾمؿ ًمٔمٝمقر اًمّم٤مدر اعمت٘مدم قمٚمٞمف.

٤مده٤م ًمق سم٘مل اعمٕمٚمقل أسمد دهره ذم ساط اًمتٙم٤مُمؾ وم٢مٟمف ًمـ وسمرهـ ومٚمًٗمٞم٤م قمغم طم٘مٞم٘م٦م ُمٗم 

يرىمك إمم يممل قمٚمتف، ومم داُم٧م اًمٕمٚم٦م قمٚم٦م واعمٕمٚمقل ُمٕمٚمقل ومدوُم٤م ؾمتٙمقن اًمٕمٚم٦م ُمًتققم٦ٌم 

 واعمٕمٚمقل ُمًتققم٤ٌم.

ويٕمؼم ومٚمًٗمٞم٤م أيْم٤م قمـ اعمٕمٚمقل سم٤مًمرىمٞم٘م٦م وقمـ اًمٕمٚم٦م سم٤محل٘مٞم٘م٦م، وم٤مًمٕمٚم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمٕمٚمقل 

 ٕمٚمتف رىمٞم٘م٦م، أي دمؾ ٟم٤مزل قمٜمٝم٤م.طم٘مٞم٘م٦م واعمٕمٚمقل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًم

وقمغم هذا إؾم٤مس وم٢من شمرمج٦م آي٤مت اًمٜمقر سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م واًمٙمالُمٞم٦م واًمٕمروم٤مٟمٞم٦م 

رىمٞم٘م٦م  وإن إطمد قمنم ذم يمؾ اًمٙممٓت ُمٝمٞمٛمٜم٦م قمغم إطمد قمنم هق أن وم٤مـمٛم٦م

 ٟم٤مزًم٦م قمـ احل٘مٞم٘م٦م اًمٗم٤مـمٛمٞم٦م.

 احلج٩م هق ًمٖم٦م وم٘مٝمٞم٦م ويمالُمٞم٦م، واًمتٕمٌػم قمـ وم٤مـمٛم٦م ذم سمٕمض اعمروي٤مت سم٠مهن٤م طمج٦م قمغم

ـْ ٟمقر وم٤مـمٛم٦مرَوِهَل سمٚمٖم٦م قم٘مٚمٞم٦م اؿمت٘م٤مق أٟمقا  . هؿ ُِم

ْٟمٞم٤َم ٕهنؿ  َوَهَذا سمره٤من يمقهن٤م ذِم قمقامل قمٚمقي٦م أقمغم، َوأهنؿ إٟمم ص٤مروا أوٓده٤م ذِم اًمدُّ

 اؿمت٘م٤مىم٤مت ُمٜمٝم٤م ذِم قم٤ممل إٟمقار.

ُمـ  وأٟمقار اًمتًٕم٦م سمؾ اًمتٕمٌػم ذم آي٤مت ورواي٤مت اًمٜمقر سم٤مٟمِمٕم٤مب ٟمقر احلًٜملم

طمج٦م قمٚمٞمٝمؿ، ٕن ُم٤م ذم  أقمٔمؿ سمٛمراشم٥م ُمـ اًمتٕمٌػم سم٠مهنؿ طمج٩م اهلل ووم٤مـمٛم٦م ٟمقر وم٤مـمٛم٦م

آي٤مت ورواي٤مت اًمٜمقر سمٞم٤من شمٙمقيٜمل، سمٞمٜمم اعمٜمٔمقر ذم اًمتٕمٌػم أظمر هق اًمٌٞم٤من اًمتنميٕمل 

 واعمٕمرذم.
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وقمكم ووم٤مـمٛم٦م أؾممء  ، أؾممء وفمٝمقرات وآي٤مت ًمٔمٝمقر قمكم ووم٤مـمٛم٦م وم٤مٕئٛم٦م

 .فمٝمقر وآي٤مت ًمٔمٝمقر ؾَمٞمِّد إٟمٌٞم٤مءو

 . واحلًـ واحلًلم آي٦م ًمٔمٝمقر وم٤مـمٛم٦م

 .قَمغَم إئٛم٦م ومدًمٞمؾ إٟمقار سمّمٞم٤مهم٦م وشمرمج٦م قم٘مٚمٞم٦م هق هٞمٛمٜم٦م وم٤مـمٛم٦م

أصؾ وُمٜمِم٠م  واعمٗم٤مد اًمدىمل ًمٚمٌٞم٤من اًمتٙمقيٜمل ًمٜمّمقص اًمٜمقر هق أن يممٓت وم٤مـمٛم٦م 

ٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م واجلٝم٤مدي٦م اًمٕمٚم ، سمؾ أصؾ ًمٙمؾ يممٓت احلًٜملمًمٙممٓت احلًٜملم

 واًمٕم٤ٌمدي٦م.

وًمٚمت٘مري٥م ٟمٓمرح هذا اعمث٤مل شمٜمٌٞمٝم٤م عم٤م ىمٚمٜم٤مه وم٘مد وصػ احلًـ اًمٌٍمي قم٤ٌمدة اًمزهراء 

 .(6)ىم٤مئال: )ُم٤م يم٤من ذم هذه إُم٦م اقمٌد ُمـ وم٤مـمٛم٦م، يم٤مٟم٧م شم٘مقم طمتك شمقرم ىمدُم٤مه٤م(

أٟمف ىم٤مل:  ذم وصػ قم٤ٌمدة أُمف وم٤مـمٛم٦م وروى ذم قمٚمؾ اًمنمائع قمـ اإلُم٤مم احلًـ

ؿائؿة يف ُّمراِّبا فقؾة اجلؿعة، ؾؾؿ تزل راـعة شاجدة حتك اكػجر ظؿقد  رأيت أمل ؾاضؿة»

ر افدظاء هلؿ وٓ تدظق فـػًفا افصٌح، وشؿعتفا تدظق فؾؿممـغ وادممـات وتًؿقفؿ وتؽث

 مل ٓ تدظغ فـػًؽ ـَم تدظغ فغرك ؟  ،ؾؼؾت: يا أماه ،ءبق

 .(2) شاجلار ثؿ افدار ،ؾؼافت: يا بـل

يرى ٟمٗمًف ُمتّم٤مهمرا أُم٤مم هقل قم٤ٌمدة أُمف  ُمٗم٤مد اًمرواي٦م أن ؾمٞمد ؿم٤ٌمب أهؾ اجلٜم٦مو

                                                      

 .3/119ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م، سمـ ؿمٝمر اؿمقب(1) 

 .1/182قمٚمؾ اًمنمائع، اًمّمدوق(2) 
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وهٞمٛمٜم٦م  ، وهذا يٗمن ضم٤مٟم٤ٌم ُمـ هٞمٛمٜمتٝم٤م ذم يم٤موم٦م اًمٙممٓت قمغم يممٓت أوٓده٤موم٤مـمٛم٦م

 قم٤ٌمدهت٤م ذم اًمرواي٦م ُمث٤مل.

 :ايديٌٝ ايجايح: ١ُٖٓٝ َضشفٗا ايػسٜف

، يمم أن قمغم قمٚمؿ أوٓده٤م ٤موذم رواي٤مت ُمّمحٗمٝم٤م أيمؼم إدًم٦م قمغم هٞمٛمٜم٦م قمٚمٛمٝم

إرادة افرب يف مؼادير أمقره هتٌط »ٟمزول اعمّمحػ قمٚمٞمٝم٤م شمٕمٌػم وشمرمج٦م عم٤م ورد ذم اًمزي٤مرات 

ومٝمؿ اعمريمزي٦م واًم٘مٓمٌٞم٦م  (6)شإفقؽؿ وتصدر مـ بققتؽؿ وافصادر ظَم ؾصؾ مـ أحؽام افعٌاد

 .وسم٤مًمتحديد أُمٝمؿ وم٤مـمٛم٦م

ذم ُم٘م٤مًم٦م ُمًت٘مٚم٦م، وهٜم٤م ٟمريمز قمغم وىمد سمًٓمٜم٤م احلدي٨م ذم ُمٗم٤مدات ُمّمحٗمٝم٤م اًمنميػ 

ُمٗم٤مد آظمر وهق أن رواي٤مت اعمّمحػ شمٌلم أن ـمٌ٘م٤مت اعمالئٙم٦م يم٤مٟم٧م شمٜمزل سم٤مًمٕمٚمؿ قمغم 

هل اًمالىمط اًمٜمٌقي وأُمػم  ، ومٙم٠مٟمم اًمزهراءُمـ دون أن يٛمّر سم٠مُمػم اعم١مُمٜملم وم٤مـمٛم٦م

إذا »: ي٠مظمذ ُم٤م شمٜمزل قمٚمٞمٝم٤م واٟمٕمٙمس ُمٜمٝم٤م، وهق ُم٤م رواه ذم اًمٙم٤مذم ُمـ ىمقل قمكم اعم١مُمٜملم

يؽتب  أحًًت بذفؽ وشؿعت افصقت ؿقيل يل ؾلظؾؿتف بذفؽ، ؾجعؾ أمر ادممـغ

ويٙمتٌف  يًٛمع ُمّمحػ وم٤مـمٛم٦م وُمٗم٤مده أٟمف (2)(ـؾَم شؿع حتك أثٌت مـ ذفؽ مصحػا

 .’ومٝمل اعمٌّٚمغ قمـ اعم٘م٤مم اًمٜمقري ٕسمٞمٝم٤م  سمتٌع ُم٤م يتٜمزل قمغم وم٤مـمٛم٦م

٘مٞم٘م٦م وهل ُمـ صمقاسم٧م اعمدرؾم٦م ورواي٤مت اعمذه٥م آصمٜمل قمنم ىم٤مئٛم٦م قمغم هذه احل

 اإلُم٤مُمٞم٦م .

                                                      

 .4/577اًمٙم٤مذم، اًمٙمٚمٞمٜمل(1) 

 .1/240اًمٙم٤مذم، اًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل (2) 
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ذم إدارة  وهذا ُمـ أووح اًمِمقاهد قمغم اعمِم٤مريم٦م سملم اًمزهراء وأُمػم اعم١مُمٜملم

 اًمديـ.

  :ايطؤاٍ حتس عٔ احلكٝك١ ال إْهازٖا

وه٤مهٜم٤م ًمٗمت٦م ٓ سمد ُمـ اًمت٠ميمٞمد قمٚمٞمٝم٤م وهل أن اًمٌٕمض َيقل ًمٜمٗمًف أٟمٙم٤مر احل٘مٞم٘م٦م سمٛمجرد 

 وُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ شم٤ًمؤل اًمٌٕمض قمـ ُم٤م شمٜمًٌف اًمِمٞمٕم٦م ًمٗم٤مـمٛم٦م أن يٜمٌثؼ ًمذهٜمف ؾم١مال طمقهل٤م،

ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت، ومحٞم٨م يٓمرأ قمغم أذه٤مهنؿ اًمت٤ًمؤل ومٛم٤ٌمذة يتٝمٛمقن اًمِمٞمٕم٦م سم٠مهنؿ يٜمًٌقن 

سمدقم٤م ُمـ إُمر، واحل٤مل أن اًم١ًمال ذم طمد ذاشمف يم٤مؿمػ قمـ اجلٝمؾ ودًمٞمؾ قمغم شمدِن  ًمٗم٤مـمٛم٦م

 ومْمال قمـ سمقاـمٜمف وشم٠مويالشمف.اعمٕمروم٦م وؿم٤مهد قمجز قمٚمٛمل قمـ شمٗمًػم فمقاهر اًمٙمت٤مب 

وًمذا ومالسمد أن ٟمٗمخر سم٤مُمتاليمٜم٤م احل٘مٞم٘م٦م واعمٕمٚمقُم٦م أُم٤مم ُمـ يزدري قم٘م٤مئدٟم٤م، سمؾ طمتك 

ُم٘م٤مسمؾ ُمـ ي٠ًمل ويًتِمٙمؾ ُمرشم٤مسم٤م، ومٌدٓ ُمـ أن ٟمٙمقن ذم ُمقىمع اعمتٝمؿ ٓ سمد أن ٟمتحًس 

 ؿمٕمقر اعمتٕمزز سمٜمٞمؾ احل٘مٞم٘م٦م ودمٚمٞمٝم٤م ُمـ ؾمٓمقح اًم٘مرآن وشمٜمزيالشمف ومْمال قمـ شم٠مويالشمف.

 وبعٌارة أخرى:

ُم٤م يٗمٕمٚمف اًمٙمثػم ُمـ اًم٤ًمئٚملم واعمًتِمٙمٚملم قمغم اًمٕم٘م٤مئد أو آراء اًمٕمٚممء ُمـ جم٤مهبتٝمؿ سمٚمٖم٦م 

طمدي٦م وهلج٦م ىمقي٦م هق ظمالف ُم٘مت٣م يمقهنؿ ؾم٤مئٚملم وـم٤مًمٌلم ًمٚمٛمٕمٚمقُم٦م، وم٢من حتٛمؾ ؿمٕمقر ذل 

٤ممل اعم٠ًمًم٦م ذم اًمٕمٚمؿ أُمر ممدوح وهق اعم٘مت٣م اًمٓمٌٞمٕمل عمقىمع اًم٤ًمئؾ، ومت٘مٛمّمف ًمِمخّمٞم٦م اًمٕم

 وواضمد احل٘مٞم٘م٦م طملم ؾم١ماًمف ًمٌس ًمثقب همػم صمقسمف.

ويت٠ميمد إُمر ومٞمم ٟمحـ ومٞمف ومٛمـ يتٝمؿ اًمِمٞمٕم٦م سم٤مًمٌدقم٦م واخلراوم٦م ذم قم٘مٞمدهتؿ سمٛم٘م٤مُم٤مت 

عمجرد وضمقد أؾمئٚم٦م ذم ذهٜمف، هذا ُمٜمف ظمروج قمـ طم٤مل اًم٤ًمئؾ اعمًتٗمٝمؿ، ومٙمٞمػ إذا  وم٤مـمٛم٦م
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 ُم٘م٤مُم٤م وؿم٠مٟم٤م!! ف عمـ هل دون وم٤مـمٛم٦مىمد أصمٌتف اًم٘مرآن ذم فمقاهر آي٤مشم يم٤من ُم٤م ٟم٘مقًمف ذم وم٤مـمٛم٦م

ومثٛم٦م مجٚم٦م ُمـ أي٤مت ٟم٤مزًم٦م ذم ؿم٠من ُمريؿ شمٜم٠ٌم قمـ شمٜمزل ُم٠مُمقري٤مت قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اهلل سمال 

 شمقؾمط ٟمٌل زُم٤مهن٤م، وهذا ُمثٌقت ذم فم٤مهر اًم٘مرآن. 

 وشمٜمزل اعمٚمؽ ُم٤ٌمذة قمٚمٞمٝم٤م ايذان واومّم٤مح قمـ ذايمتٝم٤م ذم إىم٤مُم٦م أُمر اهلل.

غم وأذف، ومٛمـ يًتّمٕم٥م ومٝمؿ ذًمؽ أو يٚمح قمٚمٞمف سمٜمحق أقم وهق ُم٤م ٟم٘مقًمف ذم وم٤مـمٛم٦م 

 اًم١ًمال ومح٤مًمف طم٤مل اجل٤مهؾ اًمٗم٤مطمص قمـ اًمٕمٚمؿ ٓ طم٤مل اًمٕم٤ممل اًمٜم٤مىمد ًمٚمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف.

صمؿ إٟمف إذا ُم٤م أظمؼم اًم٘مرآن سمتٜمزل اعمٚمؽ قمغم ُمريؿ قمدة ُمرات وم٢من ُم٤م ورد ذم ُمّمحػ 

مم٤م ي١ميمد قمغم  وم٤مـمٛم٦م هق يمثرة شمردد ـمٌ٘م٤مت اعمالئٙم٦م قمغم ـ وسمٞمٜم٤م ؿمقاهده ؾم٤مسم٘م٤مً ـ  وم٤مـمٛم٦م

 أهن٤م سمحر قمٚمؿ اًمٜمٌقة.

٤مر اعمح٘م٘ملم يم٤معمرطمقم اًمِم٤مه آسم٤مدي   وىمد ُمر ؾم٤مسم٘م٤م. وهذا ُم٤م اًمتٗم٧م إًمٞمف سمٕمض يم

 :ايديٌٝ ايسابع: آَسٜتٗا يف عامل اآلخس٠

وُمـ ؿمقاهد هٞمٛمٜمتٝم٤م ُم٤م ُمّر ذم ُم٘م٤مًم٦م آُمريتٝم٤م ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وم٘مد ورد اًمٜمص هبذا اًمتٕمٌػم 

وم٢من هذا اًمتٕمٌػم سم٤مًمتخّمٞمص  شريـ ؽدا ؾتطاظغ يف هذا اخلؾؼ ظـد احلًابأما حتٌغ أن تلم»

 .وقمكم إٓ اًمٜمٌل وآؾمؿ مل يرد ٕطمد اعمٕمّمقُملم ُمـ أوٓده٤م

ٕئٛم٦م  ظمرة وارد سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع أي ورد  وُم٤م ورد ذم سم٘مٞم٦م ا ٧م ُم٘م٤مم آُمري٦م هلؿ ذم ٔا مم٤م يٌث

٤من اًمق  وقمكم طمل ومٚمؿ شمرد ٓإ ذم اًمٜمٌلأهنؿ أُمرون وٟم٤مهقن، وأُم٤م صٞمٖم٦م اًمتخّمٞمص ذم ًم

 .ووم٤مـمٛم٦م
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 صم٤مسمت٦م ًمٗم٤مـمٛم٦م قمغم إئٛم٦م وًمٕمكم وهذا ؿم٤مهد قمغم أن اهلٞمٛمٜم٦م اًمث٤مسمت٦م ًمٚمٜمٌل

 قمغم أوٓده٤م اعمٕمّمقُملم.

سمحر قمٚمؿ اًمٜمٌقة، ومٙمقهن٤م واًمرواي٦م اًمتل شمث٧ٌم ُم٘م٤مم أُمري٦م هل٤م ذم قم٤ممل أظمرة شمث٧ٌم هل٤م أهن٤م 

ـ آُمرة ذم يقم يقوع ومٞمف اعمقازـي سم٤م ًم٘مًط، أي شمٙمقن ومٞمف اعمح٤مؾم٦ٌم سمال فمٚمؿ يث٧ٌم أن هل٤م قمٚمم سم٤مًمدي

٤مت وُمتٕمٚم٘م٤مت  وقمٚمم سم٤مًمنميٕم٦م وقمٚمم سم٤معمقوققم٤مت وقمٚمم سم٤مٕطمقال، وأهن٤م شمٚمؿ سمٙم٤موم٦م ُمالسًم

ىمْم٤مي٤م اًمٕم٤ٌمد سمال ـمروء أي ؿمٌٝم٦م ُمـ اًمِمٌٝم٤مت قمغم قمٚمٛمٝم٤م، ومال ؿمٌٝم٦م ُمقوققمٞم٦م وٓ ؿمٌٝم٦م 

ٓ ؿمٌٝم٦م اضمتمقمٞم ٓ ؿمٌٝم٦م سمرزظمٞم٦م و  ٦م. طمٙمٛمٞم٦م و

سمؾ إُمر واًمٜمٝمل ذم ذًمؽ اًمٕم٤ممل ٓ يٙمٗمل ومٞمف اإلطم٤مـم٦م سمٕمٚمؿ اًمتنميع وقمٚمؿ اًمتٜمٔمػم وقمٚمؿ 

اعمقوققم٤مت وإٟمم يتٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ سمٛم٘مت٣م إؾممء اإلهلٞم٦م، وُم٘مت٣م اجلمل واجلالل آهلل، 

وُم٘مت٣م اًمٕمقامل اًمّم٤مقمدة واًمٜم٤مزًم٦م، أي أن اإلٟمّم٤مف اعمٜم٤مؾم٥م هلقي٦م قم٤ممل أظمرة يتٓمٚم٥م 

 قاُمع اًمٕمٚمؿ يمٚمٝم٤م.اإلطم٤مـم٦م سمج

ٓ وًمذا مل يقصػ ضمؼمائٞمؾ سمٚمح٤مظ ذًمؽ اًمٕم٤ممل سم٠مٟمف أُمر وٟم٤مه، ومل   يقصػ إهاومٞمؾ و

ك، ومٖم٤مي٦م ُم٤م وصٗمقا سمف هق آُمري٦م وٟم٤مهقي٦م اًمدٟمٞم٤م،  قمزرائٞمؾ وٓ آدم وٓ إسمراهٞمؿ وٓ ُمقؾمك وٓ قمًٞم

 وٟم٤مهقي٦م أظمرة ومٛمداره٤م وذـمٝم٤م قمٚمؿ مجع اجلٛمع. وأُم٤م آُمري٦م

 .صم٤مسم٧م ًمٗم٤مـمٛم٦م واًمقيص سمػم اًمٙمكم ًمٚمٕمقامل سمٕمد اًمٜمٌلوسمذًمؽ يث٧ٌم أن اًمتد

 :ايهفتإ يطإ املٝصإ ٚاحلطٓإ فاط١ُ

 وصمٛم٦م رواي٦م ذات ُمٗم٤مد قمجٞم٥م رواه٤م ذم اعمحتي ويمِمػ اًمٖمٛم٦م قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم
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 أٟمف ىم٤مل: 

ضم٤مًمس واحلًـ قمـ يٛمٞمٜمف واحلًلم قمـ ي٤ًمره  )دظمٚم٧م يقُم٤ًم ُمٜمززم وم٢مذا رؾمقل اهلل

 يف وهق ي٘مقل: ووم٤مـمٛم٦م سملم يد

طمًلم! أٟمتم يمّٗمت٤م اعمٞمزان ووم٤مـمٛم٦م ًم٤ًمٟمف وٓ يٕمتدل اًمٙمّٗمت٤من إّٓ سم٤مًمٚم٤ًمن، وٓ  ي٤م طمًـ ي٤م

 ي٘مقم اًمٚم٤ًمن إّٓ سم٤مًمٙمّٗمتلم. 

 أٟمتم اإلُم٤مُم٤من وُُّٓمٙمم اًمِمٗم٤مقم٦م.

ؿ اجلٜم٦ّم سملم صمّؿ اًمتٗم٧م إزّم وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م احلًـ! أٟم٧م شمقذّم اعم١مُمٜملم  ًّ ُاضمقرهؿ وشم٘م

 .(6)(أهٚمٝم٤م

واه ُمـ اًمٕم٤مُم٦م سم٠مًمٗم٤مفمف اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمثمن اًمّمٗمقري ور

 .(2)اًمِم٤مومٕمل ُم١مرخ أدي٥م ُمـ أهؾ ُمٙم٦م

سمٚم٤ًمن اعمٞمزان  وُمٕمٚمقم أن شمٕم٤مدل يمٗمتل اعمٞمزان ُمرهقن سمٚم٤ًمن اعمٞمزان، ومقصػ وم٤مـمٛم٦م

وهدايتٝمم وٟمقرمه٤م وقمٚمٛمٝمم  سمٙمٗمتٞمف يٗمٞمد أن هن٩م احلًٜملم ذم ىم٤ٌمل وصػ احلًٜملم

وهٞمٛمٜم٦م شمرسمٞمتٝم٤م وهدايتٝم٤م وؾمٜمٜمٝم٤م  ٜمٜمٝمم ٓ شمٗمٝمؿ سمٜمحق ُمتقازن آ هبٞمٛمٜم٦م قمٚمؿ وم٤مـمٛم٦موؾم

 وٟمقره٤م.

وذيؾ اًمرواي٦م هق )أٟمتم اإلُم٤مُم٤من وُُّٓمٙمم اًمِمٗم٤مقم٦م( وُمٗم٤مد هذا اًمت٘م٤مسمؾ اًمذي يذيمره  

                                                      

 .180اعمحتي، سمـ ؾمٚمٞممن احلكم/ (1) 

)اعمتقرم ؾمٜم٦م:  2/176ُمٍم(، قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اًمًالم اًمّمٗمقري -ٟمزه٦م اعمج٤مًمس وُمٜمتخ٥م اًمٜمٗم٤مئس)اعمٓمٌٕم٦م اًمٙم٤مؾمتٚمٞم٦م(2) 

 .م(1489هـ اعمقاومؼ 894
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ظمّمقصٞم٦م ذم إُمقر اإلضمرائٞم٦م ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ًمٙمقهنم إُم٤مُملم،  هق أن ًمٚمحًٜملم اًمٜمٌل

ومقىمٝمم ظمّمقصٞم٦م حتديد احل٤ًمب اًمٜمٝم٤مئل وشم٘مدير اعمٕمدل اًمٜمٝم٤مئل، ومٝمل  وم٤مـمٛم٦موُٕمٝمم 

 سم٤مًم٘مٞم٤مس هلم ذات ُم٘م٤مم ُمٝمٞمٛمـ، إذ ُمٕمٜمك اًمِم٤مومٕم٦م هل ُمـ سمٞمده٤م شمٕمٞملم اًمٜمتٞمج٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م.

ذم حتديد اًمٜمتٞمج٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م سمم هل٤م ُم٘م٤مم اًمِمٗم٤مقم٦م دًمٞمؾ ُمًت٘مؾ قمغم هٞمٛمٜمتٝم٤م  وصالطمٞمتٝم٤م

، سمؾ يّمٚمح هذا اًمدًمٞمؾ إلصم٤ٌمت هٞمٛمٜمتٝم٤م اعمٓمٚم٘م٦م وذم يمؾ ذم يمؾ اًمٗمْم٤مئؾ قمغم أوٓده٤م

 قمقامل اًمقٓي٦م قمٚمٞمٝمؿ سم٤مقمت٤ٌمر أهن٤م اًمٖم٤مي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م.

  :ايديٌٝ اخلاَظ: نْٛٗا حبس عًِ ايٓب٠ٛ

وُمـ أدًم٦م هٞمٛمٜمتٝم٤م وُمثٌت٤مت أم ُم٘م٤مُم٤مهت٤م ُم٤م ـمرطمٜم٤مه ذم ُم٘م٤مًم٦م ُمًت٘مٚم٦م حت٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 ِـِ َيْؾتَِؼقَان  ومقصٗمٝم٤م اًم٘مرآن سم٤مًمٌحر.  (6)َمَرَج افٌَْْحَرْي

٤م ٜمم وصــــػ أوٓدهـــ ـــ ــــف:  سمٞم ــــُم َوادَْْرَجــــانُ سم٘مقًم ـــــُْفََم افؾُّْمُف ــــُرُج ِم أي أن  (2)خَيْ

ٜملم ـ صمٛمرات سمحر قمكم احل  .وسمحر وم٤مـمٛم٦م صمٛمرة ُم

 سم٤مًمٌحر أو اًمٌح٤مر وإن يم٤مٟمقا سمحقرا سم٤مًمٜم٦ًٌم عمـ دوهنؿ. ومل يٕمؼم قمـ إئٛم٦م 

ًمٞمؾ:   وظمّمقصٞم٦م َهَذا اًمد ا

 أصٚمف ىمرآِن َوًَمٞمَْس سمٞم٤من طمديثل ومح٥ًم.  ًٓ:أوَّ 

 احلدي٨م رواه رواة اًمٗمري٘ملم.  وثاكقا:

                                                      

ٔي٦م (1)  مْحَـ: ا  .19ؾمقرة اًمر ا

ٔي٦م (2)  مْحَـ: ا  .22ؾمقرة اًمر ا
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وهذا اعم٘م٤مم سمٜمٗمًف يًتحؼ أن يدون ومٞمف ُمقؾمققم٦م يم٤مُمٚم٦م ٕٟمف سمقاسم٦م وسم٤مب قمٔمٞمؿ ذم 

 . ُم٘م٤مُم٤مت قمكم ووم٤مـمٛم٦م

٤مِدق سمؼمه٤من قم٘مكم، وىمد ومّمٚمٜم٤مه ذم ُم٤ٌمطم٨م  وه٤م ُهٜم٤َم ٟمٙمت٦م شمٗمًػمي٦م سمٞمٜمٝم٤م اإلُم٤مم اًمّم ا

 ٗمًػم.اًمت

ـْ ضم٤ٌمل وأوشم٤مد وسمحر وًم١مًم١م  وُمرضم٤من وؾمح٤مب وُمٓمر وهل أن ُم٤م يذيمره اًمُ٘مرآن ُِم

وؾممء وُم٤م هق ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ، ٓ يريد هب٤م اعمقضمقدات إروٞم٦م ومح٥ًم،  وؿمٛمس وىمٛمر وفمؾ

ـْ َهِذِه اًمٕمٜم٤مويـ ضم٤ٌمل اعمٚمٙمقت وُمٓمر اعمٚمٙمقت وقم٤ممل إرواح وأرض إٟمقار  َوإٟم ام اعمُراد ُِم

  إظمرى، واًمٌحر ذم أي٦م ًَمٞمَْس ُهَق اًمٌحر اعمٕمٝمقد، َوإٟم ام هق سمحر اًمٕمٚمؿ.وأرض اًمٕمقامل

٤م سمحرا وسمحرًا قَمغَم يمقيم٥م إْرض. وقمٚمٞمف ومٕمكم ووم٤مـمٛم٦م  ًَ  ًَمْٞم

وإذا رضمٕمٜم٤م إمم شمًٚمًؾ أي٤مت ذم ذيمر أٓء اًمرمح٤مٟمٞم٦م يتٌلم اعمراد ُمـ قمٜمقان اًمٌحر 

ـُ طمٞم٨م ي٘مقل:  مْحَ اَن  َن َظؾََّؿ افُْؼْرآ افرَّ ًَ ـِ َيْؾتَِؼقَاِن ... َظؾََّؿُف افٌَْقَانَ  َخَؾَؼ اإِلك َمَرَج افٌَْْحَرْي

  َِا افثََّؼالنِ ...  خَيُْرُج ِمـُْفََم افؾُّْمُفُم َوادَْْرَجانُ  ... َبقْـَُفََم َبْرَزٌخ ٓ َيٌِْغقَان َؾنَِذا ...  َشـَْػُرُغ فَُؽْؿ َأهيُّ

ََمُء َؾَؽاَكْت  ًَّ َهاِن  اكَشؼَّْت اف افده ـَ َباِن  َوْرَدًة  ـْ َذْكٌِِف  َؾٌِلَيه آِٓء َربهُؽََم ُتَؽذه لَُل َظ ًْ َؾقَْقَمئٍِذ ٓ ُي

 . (6)إِكٌس َوٓ َجانٌّ 

وم٠مول رء ذيمره شمٕمٚمٞمؿ اًمُ٘مرآن وهق أقمٔمؿ ٟمٕمٛم٦م ُمـ اًمٜمٕمؿ وأقمٔمؿ ُمـ ٟمٕمٛم٦م اإلٟم٤ًمن 

٦م اإلٟم٤ًمن وإومراد اًمٙمٛمؾ ُمٜمف، صمؿ ا ٟمٗمًف، صمؿ ا ذيمر ظمٚم٘م٦م اإلٟم٤ًمن أي أصؾ اخلٚم٘م٦م وـمٌٞمٕم٦م ظمٚم٘م

 ذيمر شمٕمٚمٞمٛمف اًمٌٞم٤من، صمؿ ا أردف اًمٙمالم طمقل اًمٌحريـ، َوسَمْٕمَد َذًمَِؽ ذيمر اجلَٜم٦ّم َواًمٜم ا٤مر. 

                                                      

 .38و37و31و22و21و20و19و4و3و2و1ؾمقرة اًمرمحـ /(1) 
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ـْ اجلَٜم٦ّم َواًمٜم ا٤مر؟!!  وَم٠مّي سمحر َهَذا اًمذي هق أقمٔمؿ ُِم

ُمـ اعم٘مٓمقع سمف أن أٓء اًمتل شمٗمقق وهتٞمٛمـ قمغم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ًمٞم٧ًم هل أٓء 

 ويٜمٝم٤م اعم٤مدي٦م وإٟمم سمٕمٜم٤مويٜمٝم٤م اعمٚمٙمقشمٞم٦م.سمٕمٜم٤م

 واًمٌحر يمقصػ ًمٕمكم وقمغم هذا إؾم٤مس وم٤معمراد ُمـ اًمٌحر يمقصػ ًمٗم٤مـمٛم٦م

واًمٚم١مًم١م واعمرضم٤من  واًمؼمزخ اعمٝمٞمٛمـ اًمٕم٤مدل اًمٜم٤مفمؿ سملم اًمٌحريـ يمقصػ ًمَرؾُمُقل اهلل

شمّمقير اًمٗم٤مرق ذم اعمراشم٥م سمٞمٜمٝمؿ سمح٥ًم اًمتًٛمٞم٦م  يمقصػ ًمٚمحًـ واحلًلم

 واًمتقصٞمػ.

ومٙمؿ ومرق سملم اًمٌحريـ واًمؼمزخ اًمٜم٤مفمؿ سمٞمٜمٝمم، ويمؿ ومرق ووم٤مصؾ سملم اًمٌحر وٟمت٤مضم٤مت 

وومْمال قمـ سم٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء  ومْمال قمـ سم٘مٞم٦م إئٛم٦م اًمتًٕم٦م اًمٌحر ومه٤م احلًٜم٤من

 . (6)واًمرؾمؾ

                                                      

 ُم٤م وهق اذٟمٞمٝم٤م، ذم سم٤مًم٘مرـملم ‘وشمقصٞمػ احلًـ واحلًلم رأس اًمزهراء ويِمٌف هذا اًمتقصٞمػ شمقصٞمػ قمكم سم٤مًمت٤مج قمغم(1) 

آدم وطمّقا شمٌخؽما ذم اجلٜم٦ّم .  –شمٕم٤ممم  -أّٟمف ىم٤مل: عم٤ّم ظمٚمؼ اهلل  ’وروي قمـ رؾمقل اهلل اًمّمدي٘م٦م ومْم٤مئؾ ذم  اعمحتي ذم رواه

إمم ضمؼمئٞمؾ: ائتٜمل سمٕمٌديت اًمتل ذم ضمٜم٦ّم اًمٗمردوس  -قمّز وضمّؾ  -اء: ُم٤م ظمٚمؼ اهلل ظمٚم٘م٤ًم أطمًـ ُمٜم٤ّم. وم٠موطمك اهلل وم٘م٤مل آدم حلقّ 

إقمغم . ومٚمّم دظمال اًمٗمردوس ٟمٔمرا إمم ضم٤مري٦م قمغم درٟمقك ُمـ دراٟمٞمؽ اجلٜم٦ّم ، قمغم رأؾمٝم٤م شم٤مج ُمـ ٟمقر، وذم ُاذٟمٞمٝم٤م ىمرـم٤من ُمـ 

٤مل آدم: طمٌٞمٌل ضمؼمئٞمؾ! ُمـ هذه اجل٤مري٦م اًمتل ىمد أذىم٧م اجلٜم٤من ُمـ طمًـ ٟمقر، وىمد أذىم٧م اجلٜم٤من ُمـ طمًـ وضمٝمٝم٤م. وم٘م

 وضمٝمٝم٤م ؟

 وم٘م٤مل: هذه وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م حمّٛمد ٟمٌّل ُمـ وًمدك يٙمقن ذم آظمر اًمزُم٤من .

 ىم٤مل: ومم هذا اًمت٤مج اًمذي قمغم رأؾمٝم٤م ؟ ىم٤مل: سمٕمٚمٝم٤م قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م.

 ًلم .ىم٤مل: ومم اًم٘مرـم٤من اًمٚمذان ذم ُاذٟمٞمٝم٤م ؟ىم٤مل: وًمداه٤م احلًـ واحل

ىمٌؾ أن ختٚمؼ سم٠مرسمٕم٦م آٓف ؾمٜم٦م. اعمحتي،  -شمٕم٤ممم  -ىم٤مل: طمٌٞمٌل ضمؼمئٞمؾ ! أظُمٚم٘مقا ىمٌكم ؟ ىم٤مل: هؿ ُمقضمقدون ذم هم٤مُمض قمٚمؿ اهلل 

 . 232احلًـ سمـ ؾمٚمٞممن احلكم/ 
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سمٞمٜمم  ‘وُمـ طم٘مٜم٤م أن ٟمت٤ًمءل مل يريد اًمُ٘مرآن أْن يٕمٓمٞمٜم٤م صقرة ُمٜم٤مسمع اًمٖمٞم٥م ذِم قمكم ووم٤مـمٛم٦م

 ٘مٞم٦م يمثمر وٟمت٤مئ٩م؟يّمقر ؿم٠من اًمٌ

حت٧م هٞمٛمٜم٦م ؾمٞمد  ومل هذا آومخ٤مم واًمتٗمخٞمؿ ُمـ اًم٘مرآن عم٘م٤مم قمكم ووم٤مـمٛم٦م

 ؟وومقق ُمًتقى ُم٘م٤مُم٤مت سم٘مٞم٦م إئٛم٦م إٟمٌٞم٤مء

قَمغَم إئٛم٦م إطمد  أًمٞمس هذا هق أومْمؾ سمٞم٤من وشمرمج٤من هلٞمٛمٜم٦م قمكم ووم٤مـمٛم٦م 

 .قمنم

 ر هبذه اًم٤ًٌمـم٦م واًمًٝمقًم٦م.وٓ ئمـ أطمد أن اهلٞمٛمٜم٦م شمٕمٜمل اًمتٗمّقق ذم درضم٦م، ومٚمٞمس إُم

ذم  ويٛمٙمـ شمّمقير اًمٗم٤مصٚم٦م ذم اعمراشم٥م سمم ذيمر ذم سمٕمض اًمرواي٤مت قمـ ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء

اعم٘م٤مرٟم٦م سملم قمقامل اخلٚم٘م٦م واًمٗم٤مصؾ سملم قم٤ممل وقم٤ممل، ُمٌٞمٜم٤م أن اًمًمء إومم قمٜمد اًمًمء اًمث٤مٟمٞم٦م 

 .(6)يم٤مًم٘مٓمرة ذم اعمحٞمط اًمالُمتٜم٤مهل ويمحٚم٘م٦م ذم ومالة ىمل

ٟمتٝم٤مء اًمّمقت ذم اًمّمحراء اعمٗمتقطم٦م اًمالُمتٜم٤مهٞم٦م، أي سمٕمد اسمتٕم٤مد وُمٕمٜمك)ىمل(هق ا

)ىمٞمٞمٞمل(، ومال يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م رء، و)ىمل( اؾمؿ ومٕمؾ يٕمٜمل ٓ  اًمّمقت حتدث اًمٜمٖمٛم٦م ؿمٌٞمٝم٦م سمـ

 ُمتٜم٤مهل.

وقمٚمٞمف إذا يم٤من طم٤مل اًمًمء إومم قمٜمد اًمًمء اًمث٤مٟمٞم٦م هٙمذا ومم هل اًمٜم٦ًٌم ذم اًمتّم٤مقمد ذم 

 هل اًمٜم٦ًٌم قمٜمد قمقامل ُم٤م ومقق اًم٤ًمسمٕم٦م. اًمًمء اًم٤ًمدؾم٦م واًم٤ًمسمٕم٦م، وُم٤م

ذم اًمٙممٓت اًمٕمٚمٛمٞم٦م وذم يمؾ رء ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ  وهذا هق شمّمقير ُم٘م٤مم احلًٜملم

                                                      

 .8/153اًمٙم٤مذم، اًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل(1) 
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 قمٜمد أُمٝمم يمحٚم٘م٦م ذم ومالة ىمل .  ، ومٝمم وسم٘مٞم٦م إئٛم٦م سم٤مًم٘مٞم٤مس إمم ُم٘م٤مم قمكم ووم٤مـمٛم٦م

٤مصؾ ًمٞمس قمغم طمد اًمٗم وسم٘مٞم٦م إئٛم٦م ‘وىمد سمٞمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤م أن اًمٗم٤مصؾ سملم قمكم ووم٤مـمٛم٦م

 وقمكم ووم٤مـمٛم٦م ، ومٙمم أن اًمٗم٤مصؾ يمٌػم ضمدا سملم ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مءذم اًمرشم٥م سملم إئٛم٦م

 .إئٛم٦م وسم٤مىمٞم٦م اًمٗم٤مصؾ يمٌػم ضمدا سملم قمكم ووم٤مـمٛم٦م ومٙمذًمؽ

 ’ذًمؽ ذم سمٕمض اًمرواي٤مت اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م ومٙم٤من إذا ذيمر اؾمؿ اًمٜمٌل وشمرضمؿ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق 

اًمٕم٘مٞم٘م٦م ذم اًمٙم٤مذم، وم٘مد روى اًمٙمٚمٞمٜمل  ذيمره سم٤مضمالل واقمٔم٤مم طمتك يٙم٤مد يًجد يمم ذم رواي٤مت

سم٤معمديٜم٦م ومٗم٘مدِن أي٤مُم٤م  سمًٜمده قمـ أيب ه٤مرون ُمقمم آل ضمٕمدة ىم٤مل: يمٜم٧م ضمٚمٞم٤ًم ٕيب قمٌد اهلل

صمؿ إِن ضمئ٧م إًمٞمف وم٘م٤مل زم: مل أرك ُمٜمذ أي٤مم ي٤م أسم٤م ه٤مرون، وم٘مٚم٧م: وًمد زم همالم، وم٘م٤مل: سم٤مرك اهلل 

ه ٟمحق إرض وهق ي٘مقل: )حمٛمد حمٛمد ومٞمف ومم ؾمٛمٞمتف؟ ىمٚم٧م: ؾمٛمٞمتف حمٛمدا ىم٤مل: وم٠مىمٌؾ سمخد

حمٛمد طمتك يم٤مد يٚمّمؼ ظمده سم٤مٕرض صمؿ ىم٤مل: سمٜمٗمز وسمقًمدي وسم٠مهكم وسم٠مسمقي وسم٠مهؾ إرض 

 (. احلدي٨م.. يمٚمٝمؿ مجٞمٕم٤م اًمٗمداء ًمرؾمقل اهلل

 سمحيشمف. وهٙمذا طم٤مًمف ذم اخلْمقع واإلضمالل إذا ذيمر اؾمؿ وم٤مـمٛم٦م

 وهذا أدب طم٘مٞم٘مل ًمؽممج٤من اًمٗم٤مصٚم٦م واًمٗمرق ذم اًمرشم٥م.

 وهٜم٤م ي٠ميت هذا اًم١ًمال: 

أٟمف سمحر وقمؼم  ومٕمؼم قمـ قمكم مل أظمت٤مر اًم٘مرآن اًمتٕمددي٦م ذم شمقصٞمػ قمكم ووم٤مـمٛم٦م

 أهن٤م سمحر؟  قمـ وم٤مـمٛم٦م

ومم هق اعمٕمٜمك  ،يٜمِمٕم٥م إمم سمحر قمكم وسمحر وم٤مـمٛم٦م أي أن ومٞمض رؾمقل اهلل
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 واعمٖمزى ُمـ ذًمؽ؟

 إن ًمذًمؽ دٓٓت قمديدة وهل يم٤مًمت٤مزم:

 ُمّر سمٞم٤مٟمف شمٗمّمٞمال. سمٞم٤من اًمٙمٗمقئٞم٦م، وىمد أوٓ:

وإن يم٤من  سم٤مٓئتمر سمقص٤مي٤م وم٤مـمٛم٦م ًمٕمكم يٗمن اًمتٕمددي٦م وص٤مي٤م اًمٜمٌل ثاكقا:

 شم٘مدم ذم اًمرشم٦ٌم يمم سمٞمٜم٤م. ًمٕمكم

 :زافدإ يًُعسف١ ايها١ًَ بايٓيب عًٞ ٚفاط١ُ

 شمتقىمػ قمغم اًمتٕمرف قمٚمٞمف سمٕمكم وُم١مدى ذًمؽ هق أن اًمٓمريؼ عمٕمروم٦م رؾمقل اهلل

وم٤مًمتٕمرف قمٚمٞمف سمٗم٤مـمٛم٦م وم٘مط همػم ممٙمـ يمم أن اًمتٕمرف قمٚمٞمف سمٕمكم  ،واًمتٕمرف قمٚمٞمف سمٗم٤مـمٛم٦م

سم٤مخلقض ذم سمحر  ومٛمـ رام أن يٗمٝمؿ ؾمٜم٦م اًمٜمٌل وم٘مط همػم ممٙمـ، ومٝمم سم٤مسم٤من عمٕمروم٦م اًمٜمٌل

سم٤مخلقض  ُمٕمروم٦م يم٤مُمٚم٦م، وُمـ رام أن يٗمٝمؿ ؾمٜم٦م اًمٜمٌل ومح٥ًم مل يٕمرف اًمٜمٌل قمكم

وهنجف  ٕمروم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م سمًٜم٦م اًمٜمٌلومح٥ًم مل يٕمرومف ُمٕمروم٦م يم٤مُمٚم٦م، سمؾ اعم ذم سمحر وم٤مـمٛم٦م

وذم  وساـمف وديٜمف يٙمقن سم٤مخلقض واًم٤ًٌمطم٦م واًمًٞم٤مطم٦م اًمٗمٙمري٦م اًمًٚمقيمٞم٦م ذم سمحر قمكم

 .سمحر وم٤مـمٛم٦م

وٓ ٟمٓمرح هذه اإلـمروطم٦م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمج٤مُمالت أو عمجرد اًمتٗمٜمـ إديب، سمؾ هق سمٞم٤من 

 حل٘م٤مئؼ واىمٕمٞم٦م وُمراشم٥م شمٙمقيٜمٞم٦م قمغم وقء أدًم٦م ىمٓمٕمٞم٦م ُمٌده٦م.

 ؟دور وأصمر سمقضمقد قمكم ٤ًمءل اًمٌٕمض ٕي ُمٖمزى يٙمقن ًمٗم٤مـمٛم٦موًمق شم

ٕضمٌٜم٤م إن إيٙم٤مل اًمدور هل٤م ًمٞمس عمجرد اًمت٘م٤مؾمؿ اإلقمت٤ٌمري أو اعمٕمقٟم٦م واعم٤ًمقمدة  
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اجلًدي٦م أو قمداًم٦م إرث ُم٤مدي، وإٟمم هق شم٘م٤مؾمؿ قمغم وقء اًمقاىمع اًمتٙمقيٜمل اًمرشمٌل، ومٚمم يم٤مٟم٤م 

شم٘م٤مؾمؿ إدوار واعم١ًموًمٞم٤مت واًمقفم٤مئػ إلىم٤مُم٦م سمحريـ قمغم ٟمحق اًمتٕم٤مدل واًمٙمٗمقئٞم٦م ًمزم ومٞمٝمم 

 ديـ اهلل.

وُمـ أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اعمؽمشم٦ٌم قمغم هذا اًمٌح٨م رضورة أن يّمٓمٌغ اًمٗم٘مف اجلٕمٗمري سمٛمٜمٝم٩م 

 وإٓ ًمـ يٙمقن قمغم اعمقازيـ.  وُمٜمٝم٤مج وم٤مـمٛم٦م

أي أن إصمر اًمٗم٘مٝمل عم٤م ٟمحـ ومٞمف هق ٓسمدي٦م أن يًػم اًمٗم٘مف اجلٕمٗمري وؾمٜمـ أهؾ 

ًمرؾمؿ ظمريٓم٦م ًمٚمٔمٝمقر قمغم  وهن٩م وم٤مـمٛم٦م اًمتقازن سملم هن٩م قمكم قمغم ىم٤مقمدة اًمٌٞم٧م

 ومٚمـ يٙمقن صمٛم٦م ساط هداي٦م ؾمقي . اعمقازيـ اإلهلٞم٦م، ومٚمق همٞم٥م هن٩م وم٤مـمٛم٦م

واًمٜمٌقة هل٤م راومدان  وقمغم هذا إؾم٤مس وم٤مًمّمقرة اعمتزٟم٦م واعمٜمتٔمٛم٦م واًمٕم٤مدًم٦م قمـ اًمٜمٌل

 .    وصم٤مٟمٞمٝمم سمحر وم٤مـمٛم٦م أؾم٤مؾمٞم٤من، أوهلم سمحر قمكم

حّمٚم٦م أن إدًم٦م واًمِمقاهد واعمٜمٌٝم٤مت اعمزسمقرة شم١ميمد ضم٤مٟم٥م ذايم٦م وُمِم٤مريم٦م واعم

، ذم إىم٤مُم٦م أُمر اًمديـ ُمع اًمتحٗمظ قمغم ظمّمقصٞم٦م شم٘مدم أُمػم اعم١مُمٜملم ًمٕمكم وم٤مـمٛم٦م

 ًمٞم٧ًم ُمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمٗم٤مصٚم٦م سملم قمكم ومٞمث٧ٌم سم٤مجلٜم٦ٌم إومم أن اًمٗم٤مصٚم٦م سملم وم٤مـمٛم٦م وقمكم

 وُم٘م٤مُمٝم٤م اًمٕمٔمٞمؿ إقمٔمؿ وهق هٞمٛمٜم٦م يممٓهت٤م، يمم يث٧ٌم ُم٘م٤مم أم ُم٘م٤مُم٤مهت٤م واحلًٜملم

 .        قمغم يم٤موم٦م إصٕمدة قمغم يممٓت أوٓده٤م

 :حمهِ ع٢ً َٓاٖر األ١ُ٥ َٓٗاز فاط١ُ

ـْ اًمٜمت٤مئ٩م اخلٓمػمة هلََذا اعم ـْ إئٛم٦م  ٘م٤مم أٟمف ٓ يٛمٙمـ آطمتج٤مج سمٛمٜمٝم٩موُِم أّي إُم٤مم ُِم
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ـْ دون آقمتمد و إطمد قمنم ، آرشمٙم٤مز قَمغَم ُمٜمٝم٩م وهن٩م وم٤مـمٛم٦مذِم أّي سم٤مب وم٘مٝمل ُِم

 سمٚمقن هن٩م إُم٤مم واطمد. ومٛمع يمقهنؿ ٟمقرا واطمدا إٓ أٟمف ٓ يٛمٙمـ رؾمؿ هن٩م أهؾ اًمٌٞم٧م

 ومٚمق ىم٤مل ىم٤مئؾ: أًمٞمس يمؾ إُم٤مم هق اًمٙمؾ ذم اًمٙمؾ؟ 

 ًم٘مٚمٜم٤م ذًمؽ صحٞمح ًمٙمـ اًمٙمالم ه٤مهٜم٤م ذم ومٝمؿ قم٘مقًمٜم٤م ًمٜمٝم٩م اإلُم٤مم اًمقاطمد.

 وسمٕم٤ٌمرة أسح: 

اعمتٙم٤مُمؾ يمٛمٜمٔمقُم٦م ُمـ ظمالل  قمغم اؾمتٞمٕم٤مب هن٩م أهؾ اًمٌٞم٧مإن يمالُمٜم٤م ذم ىمدرشمٜم٤م  

 ُم٤م يٜمٓمٌع ًمديٜم٤م ُمـ ومٝمؿ ؾمػمة وهن٩م إُم٤مم واطمد.

 وسمٕم٤ٌمرة صم٤مًمث٦م:

إذا أردٟم٤م أن ٟمحت٩م سمم ورد قمـ اعمٕمّمقم اًمقاطمد ومالسمد ُمـ مجع يمؾ يمٚممشمف، أي أن ُمٖمزى 

 ٓ يٛمٙمـ ومٝمٛمف ُمـ رواي٦م أو روايتلم . وُمرام أي واطمد ُمـ آئٛم٦م

 هق ُمٕمّمقم ذم اًمرواي٦م اًمقاطمدة؟  : أوًمٞمس اإلُم٤مم اعمٕمّمقموإن ىمٞمؾ

ومجقاسمف إن ومٝمٛمٜم٤م ًمٚمٛمٕمّمقم سمٙمٚمف ٓ يٙمقن ُمـ ظمالل آقمتمد قمغم يمالم واطمد، ومال 

ٟم٘مص ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اعمٕمّمقم ًمٙمـ اًمٜم٘مص ذم رؤيتٜم٤م، إذ ًمٞمس ذم ىمدرشمٜم٤م وىم٤مسمٚمٞمتٜم٤م أن ٟمرؾمؿ رؤي٦م 

 ُمتٙم٤مُمٚم٦م قمـ اعمٕمّمقم ُمـ يمالم واطمد.

أب قمٚمٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء وإصقًمٞمقن واعمتٙمٚمٛمقن ُمـ اًم٘مقل أن اًمٕم٤مم واخل٤مص وهذا ٟمٔمػم ُم٤م د

ًمٞمس سمحج٦م إٓ سمٕمد اًمٗمحص، وذًمؽ ٕن اًمديـ ُمٜمٔمقُم٦م واطمدة ومؼمهمؿ أن يمؾ آي٦م ُمـ اًم٘مرآن 

 طمؼ إٓ أن ىم٤مسمٚمٞم٦م اًمٌنم ٓ شمتًع هلْمؿ اعمٜمٔمقُم٦م ُمـ طم٘مٞم٘م٦م واطمدة .
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ُمـ أوٓده٤م، وم٢من  ٛم٦موُمٜمٝم٤مج إئ وٟمٔمػم هذا ٟم٘مقًمف ذم اًمٕمالىم٦م سملم هن٩م وم٤مـمٛم٦م

ُم٤م يٗمٝمؿ ُمـ هنجٝم٤م وظمٓمٌتٝم٤م وومٕمٚمٝم٤م وؾمٜمٜمٝم٤م حمّٙمؿ قمغم ؾمٜمـ ويمٚممت وُمٜم٤مه٩م ُمـ سمٕمده٤م ُمـ 

 .   إئٛم٦م، ومال شمٜمْمٌط اًمرؤي٦م عمٜمٝم٩م أي ُمٕمّمقم إٓ سم٤معمراضمٕم٦م ًمٜمٝم٩م وم٤مـمٛم٦م

  



 



 

 

 

 املكالة الواحدة والعصزوٌ: خطب الزٍزاء عليَا الشالو 

 دد خطب افزهراء* ظ

 عدد خطٌفا تعٌر ظـ مدوامة مؼاومتفا* ت

ٕكصار* ا ـ وا مة وادفاجري ٓيتفا ظذ رجال ٕا  خلطٌة افثاكقة: بقان مؼام و

 حػظ افرشافة وـػافة ادممـغ خلطٌة افثافثة: مًموفقتفا* ا

ـا افظؾؿ* ا ٓية وأخا تقؿ وظدي رـ ـا افق  خلطٌة افرابعة: ظع وؾاضؿة رـ

 :عدد خطب ايصٖسا٤

مل شم٘متٍم قمغم اصمٜمتلم يمم  ٜمٔمر عمـ أظمذ سمٌمء ُمـ اًمًؼم واًمتتٌع أن ظمٓمٌٝم٤مُمـ اعمٚمٗم٧م ًمٚم

، وًمٕمؾ هق ُمٕمروف وُمِمٝمقر، سمؾ هٜم٤مك ظمٓمٌت٤من أظمريت٤من ومٞمٙمقن اعمجٛمقع أرسمع ظمٓم٥م هل٤م

 اعمتتٌع جيد أيمثر ُمـ ذًمؽ.

 ظمٓم٧ٌم ُمرارا...ىم٤مل اًمِمٞمخ احلر اًمٕم٤مُمكم أن وم٤مـمٛم٦م

اث واًمٜمحٚم٦م وؾمٝمؿ ذوي اًم٘مرسمك وأن ادقم٧م صمالصم٦م أؿمٞم٤مء: اعمػم ٦موروى ومٞمف: أن وم٤مـمٛم
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أسم٤م سمٙمر مل ي٘مٌؾ ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝم٤م سمؾ ُمٜمٕمٝم٤م وأن وم٤مـمٛم٦م ظمٓم٧ٌم ذم ذًمؽ ُمرة سمٕمد أظمرى، وأٟمِمدت 

ؿمٕمرا وافمٝمرت ُمـ اًمتٔمٚمؿ واًمِمٙم٤مي٦م واًمت٠مذي واًمٖمْم٥م قمغم ُمـ همّمٌٝم٤م وقمغم ُمـ ؾم٤مقمده 

شمٚمؽ اًمرواي٤مت وقمغم ُمـ ظمذهل٤م ومل يٜمٍمه٤م ؿمٞمئ٤م يمثػما سمٚمٞمٖم٤م مل أٟم٘مٚمف ظمقوم٤م ُمـ آـم٤مًم٦م، ومجٞمع 

 . (6)ُمـ ـمرق اًمًٜم٦م ٓ ُمـ ـمرق اًمِمٞمٕم٦م(

آؿمقب قمٜمد قمٞم٤مدة ظمّمقص أم ُمًٚمٛم٦م  واخلٓم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م هل اًمتل رواه٤م اسمـ ؿمٝمر

 .ًمٗم٤مـمٛم٦م

يمم أن هٜم٤مك ظمٓم٦ٌم راسمٕم٦م رواه٤م اًمِمٞمخ اًمٓمقد ذم إُم٤مزم وهل قمٜمد زي٤مرة قم٤مئِم٦م سمٜم٧م 

 .ـمٚمح٦م ًمٗم٤مـمٛم٦م

٤مه وهدف وٟمؼمة واطمدة وهل ُمقاضمٝم٦م واعمالطمظ ذم هذه اخلٓم٥م إرسمع أهن٤م ذات ادم

أصح٤مب اًمً٘مٞمٗم٦م وآٟمحراف اًمذي طمّمؾ ذم اخلالوم٦م، وهمّمٌٝم٤م وآؾمتٞمالء قمٚمٞمٝم٤م وًمٙمـ ُمـ 

 زواي٤م خمتٚمٗم٦م وًمٙمـ اعمح٤مور إؾم٤مؾمٞم٦م واطمدة.

 :تعدد خطبٗا تعبري عٔ َدٚا١َ َكاَٚتٗا

وشمٕمدد ظمٓمٌٝم٤م ُم١مذ قمغم اؾمتٛمرار هن٩م ُمٕم٤مروتٝم٤م اعمٕمٚمـ سمٜمحق ص٤مرخ ذم ىم٤ٌمل 

صح٤مب اًمً٘مٞمٗم٦م وىم٤ٌمل خت٤مذل اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر، ومٚمؿ هتدأ جمٚمجٚم٦م اخلٓم٤مب ذم اإلداٟم٦م أ

 ًمٚمٛمتقاـمئلم ُمـ ضمٝم٦م واؾمتٗمزاز وقمت٤مب ًمٚمٛمتخ٤مذًملم ُمـ ضمٝم٦م أظمرى.

ذم ظمٓمٌٝم٤م قمغم اًمتقطمٞمد واًمٜمٌقة واًم٘مرآن وأصؾ ديـ اإلؾمالم واعمٕم٤مد، أي  وأيمدت

                                                      

 .160طمدي٨م  358/  2إصم٤ٌمت اهلداة، احلر اًمٕم٤مُمكم(1) 
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 م ارادوا صٜمع ذًمؽ سم٤مُٓم٤مُم٦م واًمقٓي٦م.اًمثقاسم٧م ًمٌٜمك اإلؾمالم ًمئـ ٓ هتدم وشمزًمزل وشمزال يم

ومٙم٤من ذًمؽ ُمٜمٝم٤م درءا ُمـ اًمتحريػ وىمٓمٕم٤م ٕـممقمٝمؿ قمـ اعمزيد ُمـ اإلطمداث ذم 

اًمديـ، وُمـ صمؿ طم٤مضمج٧م أسم٤م سمٙمر سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومٕمّل قمـ ضمقاهب٤م ومل يٙمـ ًمف جم٤مل ًمٚمتذرع 

 آ سمرو٤م اًمّمح٤مسم٦م سمم صٜمٕمقا.

 ًمٚمٕمؽمة وفمٚمٛمٝمؿ وقمٝمده ًمٜمٌلقمغم ٟمٌذ اًمٙمت٤مب وٟمٌذ ؾمٜم٦م ا وُمـ صمؿ قم٤مشمٌتٝمؿ

 .  ذًمؽ قمـ اًمردة قمـ وأٟمذرهتؿ اًمرؾمقل آل قمغم وشمقاردهؿ

  



  



 

 

 

 اخلطبة الجاىية: بياٌ مكاو واليتَا 
 على رجال األمة واملَاجزيً واألىصار

ٚاحلانِ ع٢ً املٗادسٜٔ ٚاألْضاز ع٢ً أنرب َطؤٚي١ٝ ٖٚٞ اقضا٤  احملاضب 

 :عٔ اخلالف١ اَري املؤَٓني

اعمرو٦م اًمتل شمقومٞم٧م ومٞمٝم٤م  آطمتج٤مج، ىم٤مل ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م: عم٤م ُمرو٧م وم٤مـمٛم٦م روى ذم

دظمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م ٟم٤ًمء اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر يٕمدهن٤م، وم٘مٚمـ هل٤م: يمٞمػ أصٌح٧م ُمـ قمٚمتؽ ي٤م سمٜم٧م 

 رؾمقل اهلل ؟

ومحٛمدت اهلل، وصٚم٧م قمغم أسمٞمٝم٤م، صمؿ ىم٤مًم٧م: أصٌح٧م واهلل: قم٤مئٗم٦م ًمدٟمٞم٤ميمـ، ىم٤مًمٞم٦م 

ٝمؿ، وؾمئٛمتٝمؿ سمٕمد أن ؾمؼمهتؿ، وم٘مٌح٤م ًمٗمٚمقل احلد، واًمٚمٕم٥م ًمرضم٤مًمٙمـ، ًمٗمٔمتٝمؿ سمٕمد أن قمجٜمت

سمٕمد اجلد، وىمرع اًمّمٗم٤مت وصدع اًم٘مٜم٤مة، وظمتؾ أراء، وزًمؾ إهقاء، وسمئس ُم٤م ىمدُم٧م هلؿ 

 أٟمٗمًٝمؿ: أن ؾمخط اهلل قمٚمٞمٝمؿ، وذم اًمٕمذاب هؿ ظم٤مًمدون.

ٓ ضمرم ًم٘مد ىمٚمدهتؿ رسم٘متٝم٤م ومحٚمتٝمؿ اوىمتٝم٤م وؿمٜمٜم٧م قمٚمٞمٝمؿ هم٤مراهت٤م ومجدقم٤م، وقم٘مرا  

 .(6)اًمٔم٤معملمٕمدا ًمٚم٘مقم وسم

ىم٤مل: عم٤م  قمـ قمٌد اهلل سمـ احلًـ، قمـ أُمف وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م احلًلم :وذم ٟمًخ٦م أظمرى

                                                      

، أقمٞم٤من اًمٜم٤ًمء قمؼم 20، اعمٓم٤مًم٥م اعمٝمٛم٦م ذم شم٤مريخ اًمٜمٌل واًمزهراء وإئٛم٦م 149، 1/146د:آطمتج٤مج، اًمِمٞمخ اًمٓمؼم(1) 

 .405/  13وًمٚمقىمقف قمغم ُمزيد ُمـ اعمّم٤مدر راضمع اعمقؾمققم٦م اًمٙمؼمى قمـ وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء   442اًمٕمّمقر اعمختٚمٗم٦م 
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ع قمٜمده٤م ٟم٤ًمء اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر وم٘مٚمـ هل٤م: ي٤م ٛمتاضم اهلل اؿمتدت قمٚم٦م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل

 سمٜم٧م رؾمقل اهلل يمٞمػ أصٌح٧م ُمـ قمٚمتؽ؟ 

ًمٗمٔمتٝمؿ ىمٌؾ أن قمجٛمتٝمؿ،  ،وم٘م٤مًم٧م: أصٌح٧م واهلل قم٤مئٗم٦م ًمدٟمٞم٤ميمؿ ىم٤مًمٞم٦م ًمرضم٤مًمٙمؿ

وؿمٜم٠مهتؿ سمٕمد أن ؾمؼمهتؿ، وم٘مٌح٤م ًمٗمٚمقل احلد وظمقر اًم٘مٜم٤مة، وظمٓمؾ اًمرأي، وسمئس ُم٤م ىمدُم٧م 

هلؿ أٟمٗمًٝمؿ أن ؾمخط اهلل قمٚمٞمٝمؿ وذم اًمٕمذاب هؿ ظم٤مًمدون، ٓ ضمرم ًم٘مد ىمٚمدهتؿ رسم٘متٝم٤م 

 .(6)وؿمٜمٜم٧م قمٚمٞمٝمؿ قم٤مره٤م ومجدقم٤م وقم٘مرا وؾمح٘م٤م ًمٚم٘مقم اًمٔم٤معملم(

حمقر يمالُمٝم٤م طمقل وٓي٦م أهؾ  رُمتٝم٤م ىمد ضمٕمٚم٧م وم٤مـمٛم٦موذم هذه اخلٓم٦ٌم اًمنميٗم٦م سم

ذم اخلالوم٦م، وشم٘مريع رضم٤مل اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر طمقل ُمٝم٤مدٟم٦م أصح٤مب اًمً٘مٞمٗم٦م  اًمٌٞم٧م

 واٟم٘مٞم٤مدهؿ وسمٞمٕمتٝمؿ هلؿ.

 صمؿ إن اخلٓم٦ٌم قمغم ُم٘م٤مـمع:

وٓيتٝم٤م ُمـ ُمقىمع أُمر واًمٜم٤مهل ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر  سمٞمٜم٧م اًمزهراء ادؼطع إول:

 ٦م .ورضم٤مل إُم

يم٤مٟم٧م ُمـ ُمقىمع هٞمٛمٜم٦م وٓيتٝم٤م قمغم اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ومْمال قمـ سم٘مٞم٦م  ومٙمؾ يمٚممهت٤م

رضم٤مل إُم٦م وهق يٓم٤مسمؼ ُم٤م أىمر سمف أسمق سمٙمر قمغم ُم٤م ٟم٘مٚمف اسمـ أيب احلديد سمٕمد ظمٓمٌتٝم٤م ذم ُمًجد 

 .اًمٜمٌل

 واعمح٤مؾم٥م اعمح٤ميمؿ ُمقىمع ُمـ وهذا ُمٓم٤مسمؼ ًمٗمحقى ظمٓمٌتٝم٤م ذم ُمًجد رؾمقل اهلل

ُم٦م ذم أُمر اخلالوم٦م واًمٌٞمٕم٦م، واعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر يمٚمٝمؿ إ وًمرضم٤مل ّم٤مروإٟم ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ

                                                      

 .355،  354ُمٕم٤مِن إظم٤ٌمر، اًمِمٞمخ اًمّمدوق (1) 
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وسمم ومٞمٝمؿ أصح٤مب اًمً٘مٞمٗم٦م يمٚمٝمؿ أذن ص٤مهمٞم٦م ٓ يٜمًٌقن سمٌٜم٧م ؿمٗم٦م سمؾ مل يٕمؽموقا قمٚمٞمٝم٤م 

 طمتك أيب سمٙمر سم٠مهن٤م شمدظمٚم٧م ذم أقمٔمؿ ؿم٠من ذم إُم٦م. 

ٕمذر ُم٤م ىم٤مم يمجقاب اًمرقمٞم٦م عمح٤مؾم٦ٌم اًمقازم يؼمر وي سمؾ يم٤مٟم٧م أضمقسم٦م أيب سمٙمر ًمٗم٤مـمٛم٦م

 .سمف ذم اًمً٘مٞمٗم٦م ُمع اقمؽماف ُمٜمف سمٛمقىمع اًمقٓي٦م واحلجٞم٦م ًمٗم٤مـمٛم٦م

وم٘م٤مل هل٤م: )وأٟم٧م ؾمٞمدة أُم٦م أسمٞمؽ(، وم١ًمدده٤م قمغم إُم٦م رضم٤مٓ وٟم٤ًمء أي وٓيتٝم٤م 

 قمٚمٞمٝمؿ.

 .يمم وصٗمٝم٤م أهن٤م )قملم احلجٞم٦م( إمم سم٘مٞم٦م إوص٤مف اًمتل يمٚمٝم٤م إىمرار ُمٜمف ًمقٓي٦م وم٤مـمٛم٦م

٦م ًمدٟمٞم٤ميمؿ( ُمـ اًمقاوح أن اعمراد ُمـ دٟمٞم٤ميمؿ أي اإلدارة : )أصٌح٧م واهلل قم٤مئٗموىمقهل٤م

ًمِم١موٟمٙمؿ، وهذه اإلقم٤موم٦م إقم٤موم٦م اًمرئٞمس قمـ ُمقىمع ُمديريتف، ٕن إؾمٜم٤مد اًمدٟمٞم٤م إًمٞمٝمؿ يدل قمغم 

يمقن طمديثٝم٤م قمـ إؾمٜم٤مد اًمدٟمٞم٤م إًمٞمٝمؿ يمٛمجٛمقع، ومٞمٙمقن اعمراد هق طمٞم٤مهتؿ آضمتمقمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م 

 مجٞمٕم٤م.

( يدل قمغم أن هل٤م ؿم٠مٟم٤م ُمـ اهلٞمٛمٜم٦م قمغم رضم٤مل اعمٝم٤مضمريـ : )ىم٤مًمٞم٦م ًمرضم٤مًمٙمؿيمم أن ىمقهل٤م

وإٟمّم٤مر سمٛمجٛمققمٝمؿ، وم٤مًم٘مالء عمجٛمقع اًمرضم٤مل ذم ُم٘م٤مسمؾ قمٜم٤ميتٝم٤م هلؿ، وإٟمم هق ؿم٤من اًمقزم 

 قمغم اًمرقمٞم٦م .

ًمٗمٔمتٝمؿ ىمٌؾ أن قمجٜمتٝمؿ، وؿمٜم٠مهتؿ سمٕمد أن ؾمؼمهتؿ(، ومٞمدل : )ويِمٝمد هلذا اعمٗم٤مد ىمقهل٤م

ٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ومْمال قمـ سم٘مٞم٦م اًمرضم٤مل وأهن٤م ذم ُم٘م٤مم هذا قمغم أهن٤م متتحـ اًمرضم٤مل ُمـ اعم

اعمٛمتحـ ًمٜمخ٦ٌم إُم٦م، وأهن٤م أسمٕمدهتؿ وـمردهتؿ قمـ ؿم٠مٟمٞم٦م ضمدارة اًم٘مٞم٤مم سم٤معم١ًموًمٞم٦م اعمّمػمي٦م 

 ًمٚمديـ وإُم٦م يمٜمخ٦ٌم ذم إُم٦م.
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)وم٘مٌح٤م ًمٗمٚمقل احلد، واًمٚمٕم٥م سمٕمد اجلد، وىمرع اًمّمٗم٤مت  أداٟمتٝمؿ سم٘مقهل٤م صمؿ أهن٤م

واإلظمالد إمم  أراء، وزًمؾ إهقاء( خلذٓهنؿ أُمػم اعم١مُمٜملموصدع اًم٘مٜم٤مة، وظمتؾ 

اخلٗمض واًمدقم٦م واًمٖمدر اًمذي ظم٤مُمر ىمٚمقهبؿ وإهاقمٝمؿ ًمٚم٤ٌمـمؾ واهمْم٤موٝمؿ قمـ اًمٗمٕمؾ 

اهل٤مًمؽ اعمٚمؽ ًمألُم٦م وٟمٙمّمقا سمٕمد اإلىمدام وأذيمقا سمٕمد اإليمن، يمم أؿم٤مرت إمم ذًمؽ ذم 

هبؿ اهلقى وُم٤م أىمدُمقا قمٚمٞمف يقضم٥م اخلٚمقد ظمٓمٌتٝم٤م ذم ُمًجد اًمٜمٌل وارشم٤مسمقا سمٕمد اًمٌٞم٤من وُم٤مل 

 ذم اًمٕمذاب.

آٟمحراف ذم  سم٢مصمؿوإٟمّم٤مر  )ًم٘مد ىمٚمدهتؿ رسم٘متٝم٤م( ومٝمق ُمدايٜم٦م ًمٚمٛمٝم٤مضمرـي وىمقهل٤م

 رضم٤مل دايٜم٧م أهن٤م يمم اخلالوم٦م واإلطمداث واًمتٌديؾ ذم اًمزقم٤مُم٦م قمم أُمر اهلل شمٕم٤ممم وؾمـ اًمٜمٌل

 .آٟمحراف هذا قم٤مر وأًمزُمتٝمؿ سمٗمٕمٚمٝم٤م إُم٦م

واوح أهن٤م شمٌلم ُم٘م٤مم وٓيتٝم٤م وُم١ًموًمٞمتٝم٤م قمغم اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ورضم٤مل وهذا 

 إُم٦م ذم إُمر اعمّمػمي عمًػم اًمديـ وإُم٦م.

وطم٘مف ذم اخلالوم٦م ودٓئؾ  إمم سمٞم٤من إُم٤مُم٦م قمكم ىمد شمّمدت وم٤مـمٛم٦م ادؼطع افثاين:

 ٟمّم٥م اهلل ورؾمقًمف ًمف وًمٞم٤م وزقمٞمم ًمألُم٦م.

زُم٤مم  شمّمؾ إًمٞمٝم٤م إُم٦م ُمـ شمقزم أُمػم اعم١مُمٜملم وسمٞمّٜم٧م قمٔمٛم٦م اًمٙممٓت واًمًٕم٤مدة اًمتل

 اخلالوم٦م.

هق اخلنان اعمٌلم، وأن دواقمٞمٝمؿ ُمـ  إمم أن ختٚمٞمٝمؿ قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم وأؿم٤مرت

شمؼمُم٤م وظمقوم٤م  اإلٟمحراف قمٜمف هق شمؼمؤهؿ ُمـ اإلؾمت٘م٤مُم٦م، وأن اٟمحراومٝمؿ قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم

دود اهلل ُمع زهده ذم اًمدٟمٞم٤م وشمٕمٗمٗمف ُمـ ىمقة طمزُمف ورقم٥م ؾمٓمقشمف ذم ذات اهلل واًمٍماُم٦م ذم طم
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 قمـ هن٥م اًمثروات، وٟمّمحف عم٤م هق ص٤مًمح ًمٚمديـ وإُم٦م. 

وَيفؿ أكك زظزظقها ظـ رواد افرشافة، وؿقاظد افـٌقة وافدٓفة، ومفٌط »: وم٘م٤مًم٧م

افروح إمغ، وافطٌغ بلمقر افدكقا وافديـ ؟! أٓ ذفؽ هق اخلنان ادٌغ! وما افذي كؼؿقا 

 وكؽال ،حلتػف، وصدة وضلتف َّلل مـف كؽر شقػف، وؿؾة مٌآتف؟! كؼؿقا واـمـ أِب احلً

 .(6)شوتـؿره يف ذات اَّلل ،وؿعتف

وأن شمقًمٞمٝمؿ ٕيب سمٙمر ُمـ إقم٤مضمٞم٥م واعمٝم٤مزل وأٟمف ًمٌئس اًمٌدل، وأهنؿ شمٙم٤مًمٌقا قمغم 

فقت صعري إػ أي إشـاد »: اًمٖمدر سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م وأىمدُمقا قمغم اًمتآُمر قمٚمٞمٝمؿ، وم٘م٤مًم٧م

وا؟! وإػ أي ظَمد اظتؿدوا؟! وبلية ظروة متًؽقا؟! وظذ أية ذرية أؿدمقا واحتـؽقا اشتـد

 ش.وبئس فؾظادغ بدٓ ،فٌئس ادقػ وفٌئس افعشر

اًمٜمت٤مئ٩م اعمدُمرة عمّمػم إُم٦م ُمـ همّم٥م اخلالوم٦م سمتقؾمط  ذيمرت ادؼطع افثافث:

ذًمؽ ُمـ وصقل ُمنموع اًمً٘مٞمٗم٦م واهلقل اًمذي يٜمتٔمر إُم٦م ٟمت٤مج ذًمؽ، وُم٤م ؾمٞمٜمجؿ قمـ 

أذار إُم٦م إمم اًمًٚمٓم٦م وـمٛمٕمٝمؿ ومٞمٝم٤م وؾمٗمؽ اًمدُم٤مء وهتؽ إقمراض واؾمتٛمرار ؾمٚمًٚم٦م 

احلٙمقُم٤مت اًمٔم٤معم٦م اجل٤مئرة اعمًتٌدة قمغم رىم٤مب إُم٦م قمؼم اًم٘مرون طمتك يٗمّرج اهلل سم٠مهؾ 

 .اًمٌٞم٧م

ٞم٤من وطمدة وٓي٦م أهؾ اًمٌٞم٧م شمٙمٗمٚم٧م ادؼطع افرابع: ٓ  ي٘مقُمقن سم٤مُٕمر  سٌم وأهنؿ

ُمتح٤من اظمتٞم٤مري وًمٞمس ضمؼمي٤م سمٛمٜمٓمؼ اًم٘مرآن ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: سم٢مجل٤مء ا ن ٓا إِنَّ اَّللَ ُٕم٦م وضمؼمه٤مٕ 

ِفؿْ  ًِ وا َما بِلَكُػ ُ ُ َما بَِؼْقٍم َحتَّك ُيَغره َأُكْؾِزُمُؽُؿقَها  ، وذًمؽ سم٤مؾمتِمٝم٤مده٤م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:(2)ٓ ُيَغره

                                                      

طمتج٤مج ، اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد (1)   .149،  146/  1ٓا

ٔي٦م (2)   .11ؾمقرة اًمرقمد: ا
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اِرُهقنَ  ـَ ا   . (6)َوَأْكتُْؿ هَلَ

 .ووٓي٦م أهؾ اًمٌٞم٧م يتٝم٤م ووٓي٦م أُمػم اعم١مُمٜملمومٝمٜم٤م مجٕم٧م سملم ؿم٠من وٓ

واعمٚمٗم٧م ذم اخلٓم٦ٌم أهن٤م اسمتدأت ُمـ ُمقىمع وٓيتٝم٤م واعم١ًموًمٞم٤مت اًمتل اوٓمٚمٕم٧م هب٤م ادم٤مه 

، صمؿ ذيمرت صم٤مًمث٤م اًمديـ وإُم٦م واعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر صمؿ صمٜم٧ّم سمقٓي٦م وإُم٤مُم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم

ٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر إمم ذًمؽ، صمؿ اًمٕمقاىم٥م وم٤مدطم٦م اؾمتٞمالء أيب سمٙمر قمغم اخلالوم٦م ومت٤ميؾ اعم

ووٓيتٝمؿ يمقٓي٦م  اًمقظمٞمٛم٦م اًمٜم٤مدم٦م ُمـ ذًمؽ قمغم ُمًت٘مٌؾ اًمديـ وإُم٦م، وأن أهؾ اًمٌٞم٧م

اهلل ورؾمقًمف ًمٞم٧ًم سم٤مإلجل٤مء واإليمراه واجلؼم اًمتٙمقيٜمل ًمألُم٦م، سمؾ ىم٤مئٛم٦م قمغم اُمتح٤من إُم٦م 

 سم٤مٓؾمتج٤مسم٦م ًمذًمؽ.   

قمغم رضم٤مهلـ ومج٤مء إًمٞمٝم٤م ىمقم ُمـ  قهل٤موذم مجٚم٦م ُمـ اعمّم٤مدر أن اًمٜم٤ًمء أقم٤مدت ىم

يا شقدة افـًاء، فق ـان أبق احلًـ ذـر فـا هذا ٕمر »اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ُمٕمتذريـ وىم٤مًمقا: 

: إفقؽؿ ظـل ؾال ظذر بعد ؾؼافت ،وَيؽؿ افعؼد، دا ظدفـا ظـف إػ ؽره ،ؿٌؾ أن يزم افعفد

 .(2)شتعذيرـؿ، وٓ أمر بعد تؼصرـؿ

  

                                                      

ٔي٦م (1)   .28ؾمقرة هقد: ا

 .149/  1آطمتج٤مج ، اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد (2) 



 

 حفغ الزسالة  َعليَا الشالو لجة: مشؤوليتَااخلطبة الجا
 املؤمينيوكفالة 

 ىم٤مل اسمـ ؿمٝمر آؿمقب ذم ذيمر قمٞم٤مدة أم ؾمٚمٛم٦م:

تؽ ي٤م سمٜم٧م رؾمقل ٚموم٘م٤مًم٧م هل٤م: يمٞمػ أصٌح٧م قمـ ًمٞم ودظمٚم٧م أم ؾمٚمٛم٦م قمغم وم٤مـمٛم٦م

وفمٚمؿ اًمقيص هتؽ واهلل طمجٌف أصٌح٧م  اهلل؟ ىم٤مًم٧م أصٌح٧م سملم يمٛمد ويمرب وم٘مد اًمٜمٌل

 ُم٤م ذع اهلل ذم اًمتٜمزل وؾمٜمٝم٤م اًمٜمٌل ذم اًمت٠مويؾ وًمٙمٜمٝم٤م أطم٘م٤مد سمدري٦م إُم٤مُمتف ُم٘متّم٦م قمغم همػم

وشمرات أطمدي٦م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝم٤م ىمٚمقب اًمٜمٗم٤مق ُمٙمتٛمٜم٦م إلُمٙم٤من اًمقؿم٤مة، ومٚمم اؾمتٝمدف إُمر 

 أرؾمٚم٧م قمٚمٞمٜم٤م ؿمآسمٞم٥م أصم٤مر ُمـ خمٞمٚم٦م اًمِم٘م٤مق.

فة وفقس ظّع ما وظد اَّلل مـ حػظ افرشافة وـػاومٞم٘مٓمع وشمر اإليمن ُمـ ىمز صدوره٤م 

أطمرزوا قم٤مئدهتؿ همرور اًمدٟمٞم٤م سمٕمد اٟمتّم٤مر ممـ ومتؽ سمآسم٤مئٝمؿ ذم ُمقاـمـ اًمٙمروب  ادممـغ

 .(6)وُمٜم٤مزل اًمِمٝم٤مدات(

هدوملم ُمٝمٛملم شمريمز قمٚمٞمٝمم وشمٕم٠ٌم إُم٦م ادم٤مهٝمم ُمـ ظمالل صمقرهت٤م  وذم ُمٓمٚمٕمٝم٤م شمٌلم

 :ذم اًمٌٙم٤مء وزًمزال ضمزقمٝم٤م وُمٕم٤ممل طمريمتٝم٤م سمٜمحق دائؿ

 أُم٤مم ُم٤مصمال وئمؾ ًمٚمرؾمقل احلٞم٦م سم٤مًمذيمرى إُم٦م دًمتٜمِم ظم٤ًمرة وم٘مد اًمٜمٌل إول:

 سم٤معمًتقًملم إُم٦م شمٜمحرف ومال هبديف وي١مظمذ ؾمٜمتف ًمتتٌع ىمٚمقهبؿ إًمٞمف وُمٜمِمدة وأرواطمٝمؿ قم٘مقهلؿ

 .سمٕمده ُمـ اخلالوم٦م قمغم

                                                      

ـ ؿمٝمرآؿمقب: (1)   .2/49ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م، اي
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واؾمتح٘م٤مىمف اخلالوم٦م،  سمٜم٤مء اًمققمل واعمٕمروم٦م ذم قم٘مؾ وروح إُم٦م سم٢مُم٤مُم٦م اًمقيص افثاين:

 ٤م وآظمرة سمف. وأن ؾمٕم٤مدة وٟمج٤مة إُم٦م دٟمٞم

صمؿ سمٞمّٜم٧م أٟمف ىمد هتؽ طمج٤مب اًمقطمل سمتجرئٝمؿ قمغم همّم٥م اخلالوم٦م واًمتٓم٤مول قمٚمٞمف 

 ؾم٥ٌم وأن إُم٤مُمتف، ذم وزطمزطمتف قمـ ُم٘م٤مُمف، وأن إُم٦م مل شمتٌع ذع اهلل وٓ ؾمٜم٦م اًمٜمٌل

٤مٟمدهؿ اُمتالؤهؿ سم٤مٕطم٘م٤مد واًمٕمداوات ويً ورائٝمؿ ي٘مػ وُمـ ًمٚمخالوم٦م اًمٖم٤مصٌلم اٟمحراف

ذم وٓيتٝمؿ  رضسم٤مت واؾمتئّم٤مل ذم سمدر وأطمد ومِم٤مىمقا أهؾ اًمٌٞم٧مٟمتٞمج٦م ُم٤م يمٌّدوا ُمـ 

 وُم٘م٤مُمٝمؿ.

( وم٤مًمٔم٤مهر أن اعمراد هق ًمٞمس قمكم وػم أو ظمنان سمٕمدُم٤م وقمد ؾؾقس ظعّ : )وأُّم٤م ىمقهل٤م

 اهلل ُمـ طمٗمظ اًمرؾم٤مًم٦م ويمٗم٤مًم٦م اعم١مُمٜملم.

ًم٦م وذم هذا إؿم٤مرة إمم ُم٘م٤مم وٓيتٝم٤م وأن اعم١ًموًمٞم٦م اعمٚم٘م٤مة قمغم قم٤مشم٘مٝم٤م هل طمٗمظ اًمرؾم٤م

 ويمٗم٤مًم٦م اعم١مُمٜملم ومٝمل احل٤مومٔم٦م ًمٚمرؾم٤مًم٦م واًمٙم٤مومٚم٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم.

( أي اعم١ًموًمٞم٦م قمكم، واًمت٘مدير وإن يم٤من اًمْمػم واًمير واًم٠ٌمس هق طمٗمظ ظعّ ومٚمٗمٔم٦م )

اًمرؾم٤مًم٦م إٓ أن اعمتٕمٚمؼ اعمرشمٌط سمِم٠مهن٤م ُمـ ٟمٗمل اًمير واًمْمػم أو اًم٠ٌمس هق طمٗمظ اًمرؾم٤مًم٦م 

مُم٤مهت٤م هل طمٗمظ اًمرؾم٤مًم٦م وهق اًمذي ُمّر سمٞم٤من ويمٗم٤مًم٦م اعم١مُمٜملم، مم٤م يدًمؾ قمغم أن قمٛمدة اهت

اعمحقريـ ذم صدر يمالُمٝم٤م )وم٘مد اًمٜمٌل وطمزن اًمقيص( وهذا هق طمٗمظ اًمرؾم٤مًم٦م، صمؿ أو٤موم٧م 

إمم ذًمؽ يمٗم٤مًم٦م اعم١مُمٜملم، واًمٙم٤مومؾ ًمٚمٛم١مُمٜملم ًمٞمس إٓ ُم١ًموًمٞم٦م اًمقازم، ومٝمذا يٌلم ُم٘م٤مُمٝم٤م 

 وُم١ًموًمٞمتف. ووٓيتٝم٤م سمجٜم٥م وٓي٦م أُمػم اعم١مُمٜملم

قمدم ظمقومٝم٤م ُمـ اعمآل واًمٕمقاىم٥م أٟمف شمٕم٤ممم سم٤مًمغ أُمره وؾمٞمٔمٝمر اًمديـ وًمق ؾم٥ٌم  وشمٌلم
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يمره اًمٙم٤مومرون واعمنميمقن، وأن هم٤مي٦م ُم٤م ىم٤مم سمف اًمٖم٤مصٌقن ذم اًمً٘مٞمٗم٦م وُمـ ورائٝمؿ إٟمم هق 

ُمـ آٟمتّم٤مر سم٢مىم٤مُم٦م ىمقاقمد  همرور ُمت٤مع ىمٚمٞمؾ ًمٚمدٟمٞم٤م، وهذا ٓ يي سمم أٟمجزه أُمػم اعم١مُمٜملم

ًمٌالد واًمٕم٤ٌمد ُمـ ومراقمٜم٦م ىمريش وـمٖم٤مة اًمٕمرب وـمٖم٤مم اًمٜم٤مس، ومٝمذا اًمرؾم٤مًم٦م وذًمؽ قمؼم شمٓمٝمػم ا

 اًمٍمح اعمِمٞمد ىم٤مئؿ ٓ يتزًمزل سمٖمّم٥م اخلالوم٦م ُمـ أصح٤مب اًمً٘مٞمٗم٦م ُم١مىمت٤م.



  



 

 

 ركيا الوالية  اخلطبة الزابعة: علي وفاطنة
 العله وأخا تيه وعدي ركيا

ٕمػم، وضمد سمخٓمف ويم٤من ُمًٙمٜمف سم٤ٌمب اًمِم ،ذم يمت٤مب ٕيب هم٤مٟمؿ اعمٕمٚمؿ إقمرج ٟمف وضمدإ

 ،ومرأهت٤م سم٤ميمٞم٦م قمغم فمٝمر يمت٤مب ًمف طملم ُم٤مت: وهق أن قم٤مئِم٦م سمٜم٧م ـمٚمح٦م دظمٚم٧م قمغم وم٤مـمٛم٦م

 وم٘م٤مًم٧م هل٤م: سم٠ميب أٟم٧م وأُمل، ُم٤م اًمذي يٌٙمٞمؽ؟ 

: أؾم٤مئٚمتل قمـ هٜم٦م طمٚمؼ هب٤م اًمٓم٤مئر، وطمٗمل هب٤م اًم٤ًمئر، ورومع إمم اًمًمء وم٘م٤مًم٧م هل٤م

دي ضم٤مري٤م أسم٤م احلًـ ذم اًم٤ًٌمق، أصمرا، ورزئ٧م ذم إرض ظمؼما، أن ىمحٞمػ شمٞمؿ وأطمٞمقك قم

طمتك إذا شم٘مرسم٤م سم٤مخلٜم٤مق، أها ًمف اًمِمٜمآن، وـمقي٤مه اإلقمالن، ومٚمم ظم٤ٌم ٟمقر اًمديـ، وىمٌض اًمٜمٌل 

إُملم، ٟمٓم٘م٤م سمٗمقرمه٤م، وٟمٗمث٤م سمًقرمه٤م، وأدٓ سمٗمدك، ومٞم٤م هل٤م عمـ ُمٚمؽ، شمٚمؽ أهن٤م قمٓمٞم٦م اًمرب 

ف وٟمًكم، وأهن٤م ًمٞمٕمٚمؿ اهلل إقمغم ًمٚمٜمجل إورم، وًم٘مد ٟمحٚمٜمٞمٝم٤م ًمٚمّمٌٞم٦م اًمًقاهم٥م ُمـ ٟمجٚم

 وؿمٝم٤مدة أُمٞمٜمف، وم٢من اٟمتزقم٤م ُمٜمل اًمٌٚمٖم٦م، وُمٜمٕم٤مِن اًمٚمٛمٔم٦م، واطمتًٌتٝم٤م يقم احلنم زًمٗم٦م، وًمٞمجدهن٤م

 .(6)(آيمٚمقه٤م ؾم٤مقمرة محٞمؿ، ذم ًمٔمك ضمحٞمؿ

سم٤مإلداٟم٦م ٕيب سمٙمر وقمٛمر وأهنم يم٤من حيٞمٙم٤من هذه اًمٗمتٜم٦م ُمـ زُمـ  وذم اخلٓم٦ٌم ضمٝمرت

 . ومدك همّم٤ٌمه٤م وأهنم رؾمقل اهلل

ومٗمل اخلٓم٦ٌم شمرؾمٞمؿ ًمٙمقهنم ُمريمز اًمٗمتٜم٦م وأهنم اعمحقر ًمٚمٔمٚمؿ اًمذي وىمع قمغم أُمػم 

                                                      

ٞمْخ اًمٓمقد: (1)   .205، 204إُم٤مزم، اًمِم ا
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 وقمٚمٞمٝم٤م يمم أهن٤م سمٞمٜم٧م سم٠من ُمنموع اًمً٘مٞمٗم٦م اؾمتٝمدف يمال ُمـ قمكم ووم٤مـمٛم٦م اعم١مُمٜملم

 اًمدرضم٦م ذم وسمٗم٤مـمٛم٦م سمٕمكم ىم٤مئؿ اًمقٓي٦م يمٞم٤من أن سمقوقح ويث٧ٌم يدًمؾ مم٤م ؾمقاء، سمٜمحق

 .إومم

٤مومئٝمم وشمِم٤مـمرمه٤م اعم١ًموًمٞم٦م وأن ُم٤م ىم٤مم سمف اخلّمقم ظمٓمر قمٔمٞمؿ وهذا مم٤م يِمػم إمم شمٙم

 دمكم ُمـ اعمٙم٤مٟم٦م سمتٚمؽ ‘وومٞمف ُمٓم٤موًم٦م ًمٕمٔمٛم٦م قمٚمق اهلل شمٕم٤ممم، وهق مم٤م يٌلم أن وٓي٦م قمكم ووم٤مـمٛم٦م

 . اهلل قمٔمٛم٦م ؿم٠من

 

 

 

 

 



 

 

 املكالة الجاىية والعصزوٌ: إقزار أبو بلز لفاطنة 
 الشالو عليَا

 ادة مـف فدؾع ما ؿد يعسض ظؾقف يف جمادفتف فػاضؿةذـره فشمون مؼاماهتا إر* 

ؾلراد اطفار صقرة فؾؿفاجريـ وإكصار أكف ؽر كاـر وٓ جاحد وٓ كاس 

فشلن مـ صموَّنا وٓ دؼام مـ مؼاماهتا وأكف رؽؿ ذفؽ يتعذر يف ذظقة ما يدظقف 

 ) ما ترــاه صدؿف(. :إػ افرواية افتل يزظؿ روايتفا ظـ افـٌل

ظقة ومقوقظقة فؾخؾقػة ادـصب بافشقرى إذا داؾع رضورة افؽتاب أي ذ* 

 وافًـة! 

زيغ أهؾ فؽشػ   قوع ؿدرة ظظقؿة مـ ؾاضؿةهلذا اد  قصقل ادحاججة* ؾ

ؼقػة وزيغ واكؼالب افصحابة ظذ اظؼاِّبؿ.   اًف

 ح ادؼامات* ذ

 

 . (2)،..(ومـطؼ افرشافة، (6)أكت ظغ احلجة ىم٤مل أسمق سمٙمر: ي٤م سمٜم٧م رؾمقل اهلل

                                                      

ٓئؾ آُم٤مُم٦م ًمٚمٓمؼمي/(1)   .429ٕمّمقر اعمختٚمٗم٦م/ ؿمٓمرا ُمٜمٝم٤م، اقمٞم٤من اًمٜم٤ًمء قمؼم اًم 24، قمٚمؾ اًمنمائع:/30د

ٟمقار، اعمجٚمز (2)   .239/  29سمح٤مر ٓا

file:///H:/مقامات%20فاطمة%20الجزء%20الثالث%20أم%20المقامات).docx%23_Toc418780999
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وم٠مٟمتؿ قمؽمة رؾمقل اهلل »اهلل سمـ قمثمن وىم٤مل:  وذم سمالهم٤مت اًمٜم٤ًمء وم٠مضم٤مهب٤م أسمق سمٙمر قمٌد

وأٟم٧م ي٤م ظمػمة اًمٜم٤ًمء، واسمٜم٦م ، (6)اًمٓمٞمٌقن، اخلػمة اعمٜمتجٌقن، قمغم اخلػم أدًمتٜم٤م، وإمم اجلٜم٦م ُم٤ًمًمٙمٜم٤م

ظمػم إٟمٌٞم٤مء، ص٤مدىم٦م ذم ىمقًمؽ، ؾم٤مسم٘م٦م ذم وومقر قم٘مٚمؽ، همػم ُمردودة قمـ طم٘مؽ، وٓ ُمّمدودة 

 .شقمـ صدىمؽ، واهلل ُم٤م قمدوت رأي رؾمقل اهلل، وٓ قمٛمٚم٧م إٓ سم٢مذٟمف

ٟمدومع ُم٤مًمؽ ُمـ ومْمٚمؽ، وٓ  وأٟمؽ وأٟم٧م ؾمٞمدة أُم٦م أسمٞمؽ، واًمِمجرة اًمٓمٞم٦ٌم ًمٌٜمٞمؽ، ٓ»

 .شؽ، طمٙمٛمؽ ٟم٤مومذ ومٞمم ُمٚمٙم٧م يداييقوع ذم ومرقمؽ وأصٚم

وم٘م٤مل أسمق سمٙمر: صدق اهلل ورؾمقًمف، وصدىم٧م اسمٜمتف، أٟم٧م ُمٕمدن احلٙمٛم٦م وُمقـمـ اهلدى 

 .  (2)شواًمرمح٦م، وريمـ اًمديـ، وقملم احلج٦م

أسم٤م سمٙمر سمم يمٚمٛمتف سمف محد أسمق سمٙمر اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف  وذم ذح اًمٜمٝم٩م: عم٤م يمٚمٛم٧م وم٤مـمٛم٦م

 . (4)...شواسمٜم٦م ظمػم آسم٤مء ،٤مءي٤م ظمػمة اًمٜمً :وصغم قمغم رؾمقًمف صمؿ ىم٤مل

وىمد يٓمرح شم٤ًمؤل هؾ هذه إوص٤مف اًمتل هل ُم٘م٤مُم٤مت ظمٓمػمة ذم اًمديـ وصػ هب٤م 

 يم٤مٟم٧م اٟمِم٤مء ُمـ قمٜمد ٟمٗمًف أم هل اىمرار ورواي٦م سمم ؾمٛمٕمف ُمـ رؾمقل اهلل أسمق سمٙمر وم٤مـمٛم٦م

 ؿم٠مهن٤م؟ ذم

 اجلقاب:

 اًمٜم٘م٤مط ٟمذيمر سمف وإىمرار ًمٌٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م احل٤مل وأهن٤م رواي٦م سمم ؾمٛمٕمف ُمـ رؾمقل اهلل

                                                      

ٜمل اًمٞمٛمٜمل خمٓمقط  26سمالهم٤مت اًمٜم٤ًمء (1)   .276، اٟمقار اًمٞم٘ملم ذم اُم٤مُم٦م اُمػم اعم١مُمٜملم ًمٚمح

طمتج٤مج، اًمٓمؼمد  (2)   .144/ 1ٓا

ـ ايب احلديد (3)  ـ ايب احلديد، اسم  .213/  16ذح اسم
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 :اًمت٤مًمٞم٦م

أن ضمقاسمف هذا يم٤من ذم حمي ُمأل اعمًٚمٛملم ومل يٕمؽمض قمٚمٞمف أطمد سمم ىم٤مًمف طمتك  أوٓ:

 .أوًمئؽ اعمٜم٤مؤون ٕهؾ اًمٌٞم٧م ووم٤مـمٛم٦م

أُم٤مم ُمأل  إن ُم٤م ذيمره يم٤من سمٛمث٤مسم٦م اىمرار ُمٜمف هبذه اًمِم١مون واعم٘م٤مُم٤مت ًمٗم٤مـمٛم٦م ثاكقا:

 اعمًٚمٛملم أيْم٤م.

ٓ ؾمٞمم وأن هذا اًمٜمزاع مل ي٘مػ  م ُمٜم٤مزقم٦م وجم٤مدًم٦م ًمٗم٤مـمٛم٦مأن أسم٤م سمٙمر يم٤من ذم ُم٘م٤م ثافثا:

 ومٞمٝم٤م. قمغم ومدك وأٟمم اطمتج٤مج اًمٓمروملم قمغم أصؾ اخلالوم٦م وطمؼ أهؾ اًمٌٞم٧م

ٓ َيٚمق إُم٤م هل ُم٘م٤مُم٤مت مل  ومٛمع هذا احل٤مل يٙمقن آىمرار ُمٜمف هبذه اًمِم١مون ًمٗم٤مـمٛم٦م

، ويمٞمػ وهق وم٤مـمٛم٦م يًٛمٕمٝم٤م اعمًٚمٛمقن ُمـ ىمٌؾ ومٞمٙمقن اىمراره هب٤م دطمْم٤م حلجتف اُم٤مم طمج٦م

 يريد أن ٓ يً٘مط أُم٤مم اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر قمـ اًمنمقمٞم٦م .

 ومٝمذا آطمتمل ٓ يٛمٙمـ شمٕم٘مٚمف وٓ اُمٙم٤مٟمٞم٦م ًمف.

وآطمتمل أظمر أن هذه اًمِم١مون واعم٘م٤مُم٤مت طمٞم٨م إهن٤م يم٤مٟم٧م ُمًٚمٛم٦م قمٜمد اعمًٚمٛملم 

 اًمٜمٌل سمٞمٜمف مسم ؿم٠مهن٤م ذم احلٙمٞمؿ اًمذيمر ُمـ وشمٜمزيال ؾمٛمٕم٤م ُمـ رؾمقل اهلل صمٌقهت٤م ًمٗم٤مـمٛم٦م

سمق سمٙمر ذم حم٤مضمجتف أن يٗمٝمؿ ُمأل اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر أٟمف همػم ُمٜمٙمر ًمِم١مون أ أراد ذًمؽ ذم

، وأن رهمؿ هذه اًمِم١مون واعم٘م٤مُم٤مت هق يًتٜمد ذم ُم٤م يزقمٛمف ُمـ ذقمٞم٦م وُم٘م٤مُم٤مت وم٤مـمٛم٦م

 .ومدك ؿم٠من ذم ُمقىمٗمف إمم طمدي٨م رواه قمـ اًمٜمٌل

أهن٤م  يٕمؽمض قمٚمٞمف ذم جم٤مدًمتف ًمٗم٤مـمٛم٦مومذيمره ًمِم١مون ُم٘م٤مُم٤مهت٤م إرادة ُمٜمف ًمدومع ُم٤م ىمد  
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طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ذات هذه اًمِم١مون واعم٘م٤مُم٤مت ومٙمٞمػ يٜم٤مزقمٝم٤م هذا إُمر، وم٠مراد افمٝم٤مر صقرة 

ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر أٟمف همػم ٟم٤ميمر وٓ ضم٤مطمد وٓ ٟم٤مس ًمِم٠من ُمـ ؿم١موهن٤م وٓ عم٘م٤مم ُمـ 

وايتٝم٤م قمـ ُم٘م٤مُم٤مهت٤م وأٟمف رهمؿ ذًمؽ يتٕمذر ذم ذقمٞم٦م ُم٤م يدقمٞمف إمم اًمرواي٦م اًمتل يزقمؿ ر

)ُم٤م شمريمٜم٤مه صدىمف(، )ٟمحـ ُمٕم٤مذ إٟمٌٞم٤مء ٓ ٟمقرث ذه٤ٌم وٓ ومْم٦م وٓ دارا وٓ  :اًمٜمٌل

قم٘م٤مرا وإٟمم ٟمقرث اًمٙمت٤مب واحلٙمٛم٦م واًمٕمٚمؿ واًمٜمٌقة وُم٤م يم٤من ًمٜم٤م ُمـ ـمٕمٛم٦م ومٚمقزم إُمر سمٕمدٟم٤م 

 أن حيٙمؿ ومٞمف سمحٙمٛمف(.

٧م اًمٓمريؼ قمٚمٞمف ٕيب سمٙمر أهن٤م ىمٓمٕم ٓ َيٗمك أن ومٞمم روي قمـ حم٤مضمج٦م وم٤مـمٛم٦م رابعا:

ذم يمؾ ذرائٕمف سم٤مٔي٤مت ورضورات اًمديـ، ومٚمؿ يريمـ سمٕمد ذًمؽ أسمق سمٙمر ٕي اطمتج٤مج إٓ سم٠من 

ه١مٓء اعمًٚمٛمقن ٟمحٙمٛمٝمؿ ذم اًمٜمزاع سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ سم٠مهنؿ ٟمّمٌقه ظمٚمٞمٗم٦م وسم٠مهنؿ اشمٗم٘مقا قمغم أظمذ 

ومدك واخلالوم٦م ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م، طمٞم٨م ىم٤مل: )وًمٙمـ اعمًٚمٛمقن سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ، هؿ ىمٚمدوِن ُم٤م 

 . (6)دت، وأشمقِن ُم٤م أظمذت وشمريم٧م(شم٘مٚم

)ه١مٓء اعمًٚمٛمقن سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ، ىمٚمدوِن ُم٤م شم٘مٚمدت، وسم٤مشمٗم٤مق ُمٜمٝمؿ أظمذت ُم٤م أظمذت همػم  

ٓ ُمًت٠مصمر، وهؿ سمذًمؽ ؿمٝمقد( د، و ٓ ُمًٌت  .(2)ُمٙم٤مسمر و

وأٟمف ٓ  وهذا اًمٙمالم ُمرة أظمرى ُمٜمف اقمؽماف وشمًٚمٞمؿ ُمٜمف سمِم١مون وُم٘م٤مُم٤مت وم٤مـمٛم٦م

 ممـ يٙم٤مسمر، أي ممـ يٜم٘م٤مد اًمٞمٝم٤م ويًٚمؿ إًمٞمٝم٤م. ًمٞم٧ًم يريد أن يٙم٤مسمره٤م، ومٗم٤مـمٛم٦م

 وٓ يّمح ُمٜم٤مزقمتٝم٤م إُمر وإٟمم يًتٜمد ذم ذقمٞم٦م ذًمؽ إمم اشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم وأٟمف ظمٚمٞمٗم٦م. 

                                                      

ـ ضمرير اًمٓمؼم(1)  ٓئؾ آُم٤مُم٦م، حمٛمد سم  .124ي اًمِمٞمٕمل د

طمتج٤مج، اًمٓمؼمد (2)   .144/  1ٓا
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ٓ َيٗمك أن أسم٤م سمٙمر سمٕمد ُم٤م اومحؿ سم٤محلج٩م واٟم٘مٓمع سمف آطمتج٤مج واؾمتٜمد إمم  خامًا:

وومدك دًمٞمؾ قمّٞمف  ؾ اًمٌٞم٧ماشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم قمغم شم٘مٚمده ظمٚمٞمٗم٦م وقمغم أن ي٠مظمذوا إُمر ُمـ أه

قمـ ُمٜمٓمؼ اجلقاب وقمجزه قمـ آؾمتٜم٤مد إمم أي ذقمٞم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، سمؾ اًمٙمت٤مب 

 داطمْم٤م عم٤م ارشمٙم٥م. واًمًٜم٦م سمم سمٞمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م

 وأي ذقمٞم٦م ذم اشمٗم٤مق إُم٦م اعمٜم٤مىمض ًمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف.

واًمًٜم٦م،  وأي ذقمٞم٦م وُمقوققمٞم٦م ًمٚمخٚمٞمٗم٦م اعمٜمّم٥م سم٤مًمِمقرى إذا داومع رضورة اًمٙمت٤مب

ًمٙمِمػ زيغ أهؾ اًمً٘مٞمٗم٦م وزيغ  ومقصقل اعمح٤مضمج٦م هلذا اعمقوع ىمدرة قمٔمٞمٛم٦م ُمـ وم٤مـمٛم٦م

 .واٟم٘مالب اًمّمح٤مسم٦م قمغم اقم٘م٤مهبؿ يمم اظمؼم سمذًمؽ اًم٘مرآن سمٕمد ُمقت رؾمقل اهلل

سمٕمد ذًمؽ إمم اعمًٚمٛملم سمٕمت٤مهبؿ وشم٘مريٕمٝمؿ وإداٟمتٝمؿ قمغم  وُمـ صمؿ ادارت ظمٓم٤مهب٤م

 ي٘مٞمٛمقٟمف واهمتّم٤مب احلؼ اًمذي ي٘مدُمقن قمٚمٞمف.اًم٤ٌمـمؾ اًمذي يرشمٙمٌقٟمف واًمنم اًمذي 

وٓ َيٗمك أن هذه اعمح٤مضمج٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم أيب سمٙمر ىمد ٟم٘مٚم٧م ذم ُمّم٤مدر يمثػمة  شادشا:

وقمديدة ُمع اظمتالف ذم اظمتّم٤مر اعمتـ وشمقؾمٓمف أو ٟم٘مٚمف ُمًٌقـم٤م، وقمغم أي شم٘مدير ومٗمل مجٚم٦م 

هذه اعم٘م٤مُم٤مت ُمـ اعمّم٤مدر اًمٙمثػمة اًمتل ٟم٘مٚم٧م هذه اعمح٤مضمج٦م ىمد اقمؽمف وروى أسمق سمٙمر 

 اعمتٕمددة ُمقزقم٦م ذم صمالصم٦م  ُمقاـمـ.

ٓ َيٗمك أن مجٚم٦م ُمـ اعمّم٤مدر ُمٜمٝم٤م ذح أسمـ أيب احلديد وهمػمه وىمد اذٟم٤م إمم  شابعا:

همػمه ُمـ اعمّم٤مدر ىمد ٟم٘مٚمقا أن اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ه٤مضمقا سمٕمد هذه اخلٓم٦ٌم واعمح٤مضمج٦م 

 وقمرض سم٤مًمزهراء ١مُمٜملموظم٤مف أسمق سمٙمر اٟم٘مالب إُمر قمٚمٞمف ومّمٕمد اعمٜمؼم وؿمتؿ أُمػم اعم

أهن٤م ُمـ اًمٜم٤ًمء ىمد دومٕمٝم٤م إمم ذًمؽ زوضمٝم٤م أُمػم اعم١مُمٜملم سم٘مقًمف: )يمال سمؾ هق صمٕم٤مًم٦م ؿمٝمٞمده ذٟمٌف 
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ًمٕمٜمف اهلل، وىمد ًمٕمٜمف اهلل، ُمرب ًمٙمؾ ومتٜم٦م، ي٘مقل: يمروه٤م ضمذقم٦م، اسمتٖم٤مء اًمٗمتٜم٦م ُمـ سمٕمد ُم٤م هرُم٧م، 

 . (6)٤ًمء(يم٠مم ـمح٤مل أطم٥م أهٚمٝم٤م اًمٖمقى...يًتٕمٞمٜمقن سم٤مًمّمٌٞم٦م، ويًتٜمٝمْمقن اًمٜم

وهذا اعمِمٝمد ئمٝمر أن أسم٤م سمٙمر ىمد وم٘مد شمقازٟمف ذم اخلٓم٤مب وقمجز قمـ شمٖمٓمٞم٦م ٟمقاي٤مه 

 إصٚمٞم٦م ذم ُم٤م ىم٤مم سمف ُمـ اإلؾمتٞمالء قمغم اخلالوم٦م.

، وُمـ صمؿ اقمؽمو٧م قمٚمٞمف أم اىمّر سمف ُمـ ؿم١مون ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت وم٤مـمٛم٦م وهذا يٜم٤مىمض ُم٤م

هلل ي٘م٤مل هذا، وهل احلقراء ؾمٚمٛم٦م وم٠مـمٚمٕم٧م رأؾمٝم٤م ُمـ سم٤مهب٤م وىم٤مًم٧م: أعمثؾ وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل ا

سملم اإلٟمس، واإلٟمس ًمٚمٜمٗمس، رسمٞم٧م ذم طمجقر إٟمٌٞم٤مء، وشمداوًمتٝم٤م أيدي اعمالئٙم٦م، وٟمٛم٧م ذم 

 طمجقر اًمٓم٤مهرات، وٟمِم٠مت ظمػم ُمٜمِم٠م، ورسمٞم٧م ظمػم ُمرسمك.

أشمزقمٛمقن أن رؾمقل اهلل طمرم قمٚمٞمٝم٤م ُمػماصمف ومل يٕمٚمٛمٝم٤م؟! وىمد ىم٤مل اهلل ًمف: )وأٟمذر  

وضم٤مءت شمٓمٚمٌف وهل ظمػمة اًمٜمًقان، وأم ؾم٤مدة اًمِم٤ٌمن،  قمِمػمشمؽ إىمرسملم(؟ أوم٠مٟمذره٤م

وقمديٚم٦م ُمريؿ اسمٜم٦م قمٛمران، وطمٚمٞمٚم٦م ًمٞم٨م إىمران، مت٧م سم٠مسمٞمٝم٤م رؾم٤مٓت رسمف، ومقاهلل ًم٘مد يم٤من 

يِمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ احلر واًم٘مر، ومٞمقؾمده٤م يٛمٞمٜمف، ويٚمحٗمٝم٤م سمِممًمف، رويدا ومرؾمقل اهلل سمٛمرأى 

 .(2)ًمٖمٞمٙمؿ، وقمغم اهلل شمردون، ومقاه٤م ًمٙمؿ وؾمقف شمٕمٚمٛمقن(

 إمم ُمٜمزهل٤م ومتِمٙم٧م. ىم٤مل: ومحرُم٧م أم ؾمٚمٛم٦م شمٚمؽ اًمًٜم٦م قمٓم٤مءه٤م، ورضمٕم٧م وم٤مـمٛم٦م

: أعمثؾ وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل ًمٗم٤مـمٛم٦م وذم ُمّمدر آظمر ىم٤مًم٧م أم ؾمٚمٛم٦م طمٞم٨م ؾمٛمٕم٧م ُم٤م ضمرى

                                                      

ٓئؾ آُم٤مُم٦م، اًمٓمؼمي ) اًمِمٞمٕمل( (1)   .124د

 .124دٓئؾ آُم٤مُم٦م، حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ) اًمِمٞمٕمل ( (2) 
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 .(6)واهلل احلقراء سملم اإلٟمس، واًمٜمٗمس ًمٚمٜمٗمس...( ي٘م٤مل هذا اًم٘مقل، هل ’اهلل

دطمْم٤م ٕيب سمٙمر قمٜمدُم٤م اٟم٘مٚم٥م  ٛم٦مومٌدأت أم ؾمٚمٛم٦م شمذيمر سم٘مٞم٦م ؿم١مون وُم٘م٤مُم٤مت وم٤مـم

 قمغم وقمـ ُم٤م اىمّر سمف ُمـ ؿم١مون وُم٘م٤مُم٤مهت٤م.

وهذا اًم٘مًؿ يمم هق  واعمٚمٗم٧م أهن٤م شم٘مًؿ سم٤مهلل أن هذه ُم٘م٤مُم٤مت وؿم١مون ًمٗم٤مـمٛم٦م

 ُم٤م قمغم اًم٘مرآن شمٜمزيؾ وسمح٥ًم سمؾ واوح شم٠ميمٞمد ًمٌداه٦م هذه اًمِم١مون ؾمٛمٕم٤م ُمـ رؾمقل اهلل

 .ومْم٤مئٚمٝم٤م ُمـ ذيمره

 .٤م جلٛمٚم٦م أظمرى ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت وؿم١مون وم٤مـمٛم٦مويًتٗم٤مد ُمـ يمالُمٝم٤م روايتٝم

ٓ َيٗمك أن اؾمٚمقب اقمؽماف اسمق سمٙمر هبذه إوص٤مف اًمتل متثؾ ؿم١مون  شابعا:

ذيمره٤م أُم٤مم ُمأل اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر سمٜمٛمط أٟمف أُمر ُمٗمروغ ُمٜمف ُمت٤ًممل قمٚمٞمف  وُم٘م٤مُم٤مت وم٤مـمٛم٦م

 واوح سمدهي٦م ُمـ اعمًٚمٛملم .

 ئؼ ديٜمٞم٦م ُمتٚم٘م٤مة ُمـ اًمٜمٌلوهذا هق أيْم٤م ؿم٤مهد آظمر أن هذه إوص٤مف هل طم٘م٤م

 وُمقارد شمٜمزيؾ اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ. اًم٘مدؾمٞم٦م وإطم٤مدي٨م

ٓ َيٗمك أن مجٚم٦م هذة اعم٘م٤مُم٤مت اعمذيمقرة ذم يمالم أيب سمٙمر ويمالم أم ؾمٚمٛم٦م ؾمٞمتٌلم  ثامـا:

أهن٤م ُمدًمقل مجٚم٦م ُمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م وإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اعمًتٗمٞمْم٦م وإن اظمتٚمػ اًمٚمٗمظ إٓ أن 

 اعمٕمٜمك ُمتحد.

ٓ َيٗمك أن ُم٤م ؾمٜمٌٞمٜمف ُمـ دٓئؾ ذم ذح هذه إوص٤مف واًمٕمٜم٤مويـ واًم٘مقاًم٥م  عا:تاش

                                                      

 .480اًمدر اًمٜمٔمٞمؿ، يقؾمػ سمـ طم٤مشمؿ اًمِم٤مُمل اعمِمٖمري اًمٕم٤مُمكم (1) 
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سمٛم٘مت٣م حمٙممت أي٤مت واعمًتٗمٞمض ُمـ اًمرواي٤مت ًمٞمس سمٛمٕمٜمك أن  ُمـ ؿم١موهن٤م وُم٘م٤مُم٤مهت٤م

هذه اعمٕم٤مِن واحل٘م٤مئؼ اًمِم٤مخم٦م اظمتٚمج٧م وظمٓمرت قمغم ذهـ أيب سمٙمر سمم هل٤م ُمـ ظمٓمقرة سمؾ ٓ 

واًمٕمٜم٤مويـ ومقق أن يٛمٙمٜمف شمّمقر طم٘م٤مئ٘مٝم٤م ومْمال قمـ أن يٜمِم٠م ٟمحتٛمؾ ذًمؽ ٕن هذه اًم٘مقاًم٥م 

 أًمٗم٤مفمٝم٤م وىمقاًمٌٝم٤م.

سمؾ ُمـ اًمٌدهيل أن هذه اًمٕمٜم٤مويـ واًم٘مقاًم٥م يمٚمٝم٤م ُمـ ُمّمٓمٚمح٤مت اًمقطمل آهلل،  

وًمٞمس هل٤م أصمر وٓ قملم ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب وٓ ذم اًمٙمٚممت اعمٜمثقرة ذم إدب أو ؿمٕمر اًمِمٕمراء ذم 

 اجل٤مهٚمٞم٦م.

أن هذه إوص٤مف ُمـ ُمًٛمققم٤مت اًمقطمل وإن ذيمره واىمراره وهذا هق أطمد اًمؼماهلم 

 هب٤م ذم ُمأل اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر يمٌمء ُمت٤ًممل سمٛمث٤مسم٦م امج٤مع إُم٦م قمغم رواي٦م هذه اعم٘م٤مُم٤مت هل٤م

 .اإلهلل واًمقطمل قمـ اًمٜمٌل

 

 

 

 



 

 شزح املكامات 

 :عني احلذ١ـــ  1

 ) إَّنا مـٌع احلجقة يف افديـ وهقؿـتفا ظذ ـؾ احلجج( 

َيٗمك أن هذا اًمٕمٜمقان واًم٘م٤مًم٥م ًمٞمس حيٛمؾ شم٘مرير احلجٞم٦م اًمديٜمٞم٦م آصٓمٗم٤مئٞم٦م وٓ 

 سمؾ هذا اًمٕمٜمقان واًم٘م٤مًم٥م حيٛمؾ ذم ُمٗم٤مده وُم٘متْم٤مه: ًمٗم٤مـمٛم٦م

ُمّمدر وُمٌدأ شمٗمّرع احلج٩م ذم اًمديـ، ومٝمل سمٛمث٤مسم٦م احلج٦م اعمٝمٞمٛمٜم٦م قمغم سم٘مٞم٦م  أهن٤م :أوًٓ 

 طمج٩م اًمديـ.

ة احلج٦م اًمقاىمٕمٞم٦م اًمتل ٓ شم٘مٌؾ اخلٓم٠م سمؾ حيٛمؾ هذا اًم٘م٤مًم٥م ُمٕمٜمك آظمر وهق إراد :ثايـاً 

 قملم اًمّمقاب وهذا ُم٘متْم٤مه اًمٕمّمٛم٦م اًمٙمؼمى.

ويمال اعمٕمٜمٞملم مم٤م اؿم٤مرت إًمٞمف أي٤مت واًمرواي٤مت يمم سمٞمٜم٤مه ذم ُم٘م٤مٓت هذا اجلزء 

 .واجلزئلم اًم٤ًمسم٘ملم ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت وم٤مـمٛم٦م

ٛمٜم٦م ذم أهن٤م ُمٝمٞم وواوح ُمـ جمٛمقع هذه اًم٘مقاًم٥م اًمتل ؾمت٠ميت ذم ؿم١موهن٤م وُم٘م٤مُم٤مهت٤م

وإن يم٤من اًمت٘مدم ُٕمػم  اعم٘م٤مُم٤مت سمٕمد اهلل ورؾمقًمف يمٙمٗم١م ُمِم٤مـمر ًمٕمكم أُمػم اعم١مُمٜملم

 .، يمم شمٕمروٜم٤م ًمف ذم ُم٘م٤مًم٦م يمٗمئٞمتٝم٤م ًمٕمكماعم١مُمٜملم

وروى ذم شمٗمًػم ومرات اًمٙمقذم ذم ذيؾ ؾمقرة آطم٘م٤مف طمدي٨م ىمدد قمـ رؾمقل 

 قمغم حمٌتل وأضمٕمٚمٝمم أِن أمجٕمٝمم»: وم٤مـمٛم٦م ُمـ قمكم شمزوي٩م ؿم٠من ذم شمٕم٤ممم اهلل قمـ اهلل
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   .(6)شُمٕمدٟملم حلجتل إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 :َٓطل ايسضاي١ـــ  2

وهذا اعم٘م٤مم ىمري٥م ُمـ احلدي٨م اًم٘مدد اًمقارد ذم شمٌٚمٞمغ ؾمقرة سمراءة )اًمتقسم٦م( اًمذي رواه 

َّٓ َأْكَت أو رجؾ مـؽ» اًمٗمري٘م٤من:   .(2)شٓ يٌؾغ ظـؽ إ

 .(4)شؾاضؿة بضعة مـل»وىمد ورد ذم احلدي٨م اًمٜمٌقي 

 وقمكم ،وم٤مًمٜم٤مـمؼ اإلهلل قمـ اًمرؾم٤مًم٦م صالطمٞم٦م اهلٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م وٓ ؾمٞمم قمـ ؾمٞمد اًمرؾمؾ

 قمـ يتٚم٘مقن سمؾ ومح٥ًم اًمٜمٌل سمدن قمـ يٜمٓم٘مقن ٓ ذريتٝمؿ ُمـ وآئٛم٦م ووم٤مـمٛم٦م

 .اًمنميػ وٟمقره وىمٚمٌف روطمف

 :ضٝد٠ أ١َ ابٝوـــ  3

ٛم٦م وهذا اًمقصػ واًمٕمٜمقان واعم٘م٤مم ُمـ اًمقاوح ومٞمف قمدم اظمتّم٤مص ؾم١مدده٤م ًمٙمقهن٤م ىم

اصٓمٗم٤مئٞم٦م قمغم اًمٜم٤ًمء اعمّمٓمٗمٞم٤مت اًمٙم٤مُمالت ومْمال قمـ ؾم٤مئر اًمٜم٤ًمء سمؾ يٗمٞمد ؾم١مدده٤م قمغم 

 رضم٤مٓت إُم٦م أيْم٤م .

وهذا هق اًمذي سمٞمّٜمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ وٓيتٝم٤م قمغم مجٞمع إُم٦م، سمؾ ىمد سمٞمّٜم٤م مجٚم٦م ُمـ 

                                                      

ـ اسمراهٞمؿ اًمٙمقذم (1)   .414شمٗمًػمات ومرات اًمٙمقذم، ومرات سم

 298ُمٕم٤مِن إظم٤ٌمر، اًمِمٞمخ اًمّمدوق(2) 

ُم٤مزم، اًمِمٞمخ اًمّمدوق (3)  ٤مسمقري 165ٕا ،  391، يمت٤مب ؾمٚمٞمؿ سـم ىمٞمس، ؾمٚمٞمؿ سـم ىمٞمس اهلالزم اًمٙمقذم  150، روو٦م اًمقاقمٔملم ، اًمٗمت٤مل اًمٜمٞم

ُم٤مُم٦م ، اًمٓمؼمي ) اًمِمٞمٕمل(  ٓئؾ ٓا ؾ  135د ـ طمٌٜم ُم٤مم امحد سم ٜمد امحد ، ٓا خ٤مري  5/  4، ُم ـ اًمؽمُمذي ،  210/  4، صحٞمح اًٌم  259/  5ؾمٜم

ٞمٝم٘مل  ـ اًمٙمؼمى، اًم ٜم ٤مئل  307/  7، اًم  .78، ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م، اًمٜم
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 هذا اجلزء سمؾ سمٞمّٜم٤م ذم دٓٓت أي٤مت وإؿم٤مراهت٤م قمغم وٓيتٝم٤م قمغم سم٘مٞم٦م إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم

 .واجلزئلم اًم٤ًمسم٘ملم هٞمٛمٜم٦م وٓيتٝم٤م قمغم احلًٜملم واًمتًٕم٦م ُمـ وًمد احلًلم

 :ايػذس٠ ايطٝب١ يبٓٝوـــ  4

وهذا اًمقصػ ورد ُمًتٗمٞمْم٤م ذم اًمرواي٤مت، وم٘مد روى ذم شمٗمًػم جمٛمع اًمٌٞم٤من قمـ اسمـ 

واحلًـ  ،: أٟم٧م اًمِمجرة وقمكم همّمٜمٝم٤م، ووم٤مـمٛم٦م ورىمٝم٤مًمٚمٜمٌل قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل ضمؼميؾ

 .(6)ًلم صممره٤م(واحل

، وقمٜمٍم وومرقمٝم٤م قمكم ،أن اًمِمجرة رؾمقل اهلل وروى اسمـ قم٘مدة قمـ أيب ضمٕمٗمر 

 .(2)ش، وصمٛمرهت٤م أوٓده٤م، وأهمّم٤مهن٤م وأوراىمٝم٤م ؿمٞمٕمتٜم٤ماًمِمجرة وم٤مـمٛم٦م

زم ريب ًمٞمٚم٦م أهي يب: ُمـ  ىم٤مل: )وروى ذم ُمٜم٤مىم٥م أُمػم اعم١مُمٜملم قمـ رؾمقل اهلل

 رب أقمٚمؿ.ظمٚمٗم٧م قمغم أُمتؽ ي٤م حمٛمد ؟ وم٘مٚم٧م: أٟم٧م ي٤م 

وم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد )إِن( اٟمتجٌتؽ ًمرؾم٤مًمتل واصٓمٗمٞمتؽ ًمٜمٗمز وم٠مٟم٧م ٟمٌٞمل وظمػم ظمٚم٘مل صمؿ  

وزيرك )وهق( أسمق ؾمٌٓمٞمؽ اًمِمٝمٞمديـ ؾمٞمدي اًمّمديؼ إيمؼم اًمذي ظمٚم٘متف ُمـ ـمٞمٜمتؽ وضمٕمٚمتف 

ـ  ٤مء اًمٕم٤معملم أٟم٧م ؿمجرهت٤م وقمكم أهمّم٤مهن٤م ووم٤مـمٛم٦م ورىمٝم٤م واحلً ؿم٤ٌمب أهؾ اجلٜم٦م وزوضمتف ظمػم ٟم

 .(4)شره٤مواحلًلم صمم

                                                      

 .74/ 6شمٗمًػم جمٛمع اًمٌٞم٤من ، اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد (1) 

ٞم٤من ، اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد (2)   .74/ 6شمٗمًػم جمٛمع اًم

 .479/ 1ُمٜم٤مىم٥م أُمػم اعم١مُمٜملم، حمٛمد سمـ ؾمٚمٞممن اًمٙمقذم (3) 
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الُم قَمغم ؿَمَجَرةِ ـمُقسمك»: وذم أطمدى زي٤مرات أُمػم اعم١مُمٜملم  .(6)شاًم ًا

شمٗمّرع اصٓمٗم٤مء ذريتٝم٤م  وهق إؿم٤مرة إمم آصٓمٗم٤مء، وأن سمؼميم٦م اعم٘م٤مم آصٓمٗم٤مئل هل٤م

 وسمٜمٞمٝم٤م.

 .وهق أيْم٤م يٕمٓمل ُم٘م٤مم اهلٞمٛمٜم٦م هل٤م قمغم احلًٜملم واًمتًٕم٦م ُمـ ذري٦م احلًلم

احلًـ  ومٕمـ اًمٓم٤مهرة ًمٕمؽمشمف سم٤مًم٘مٞم٤مس ل اهللوهذا اًمقصػ ورد ٟمٔمػمه ذم رؾمق

ىم٤مل ؾم٠مًمتف قمـ  سمـ حمٌقب قمـ أيب ضمٕمٗمر إطمقل قمـ ؾمالم سمـ اعمًتٜمػم قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف

 ش.ُمثؾ يمٚمٛم٦م ـمٞم٦ٌم أي٦م»ىمقل اهلل 

أصٚمٝم٤م ٟمًٌف صم٤مسم٧م ذم سمٜمل ه٤مؿمؿ وومرع اًمِمجرة قمكم سمـ أيب  ىم٤مل اًمِمجرة رؾمقل اهلل

وؿمٞمٕمتٝمؿ  ٤م إئٛم٦م ُمـ وًمد قمكم ووم٤مـمٛم٦موصمٛمرهت وهمّمـ اًمِمجرة وم٤مـمٛم٦م ـم٤مًم٥م

  .(2)شورىمٝم٤م

 :سهُو ْافرـــ  5

واعمجلء ذم يمالُمف سمٕمٜمقان وُم٤مدة احلٙمؿ واحل٤ميمٛمٞم٦م سم٤مؾمٜم٤مد ذًمؽ إًمٞمٝم٤م صمؿ ضمٕمؾ ُم٘م٤مم 

طم٤ميمٛمٞمتٝم٤م ومقق اعم٘م٤مم اًمذي يت٘مٚمده هق سمزقمٛمف يمخٚمٞمٗم٦م وسمزقمؿ ُمـ سم٤ميٕمف ُمـ اعمًٚمٛملم ٟمٓمؼ 

ٞمد اًمديـ وآُم٦م، وأن هل٤م اًمقٓي٦م قمغم ُمـ يت٘مٚمد قمغم ُم٘م٤مًم واىمرار قمٔمٞمؿ هبٞمٛمٜم٦م وٓيتٝم٤م

 اخلالوم٦م قمغم اعمًٚمٛملم.

                                                      

ـ ضمٕمٗمر اعمِمٝم(1)   .217دياعمزار، حمٛمد سم

 .369/ 1شمٗمًػم اًم٘مٛمل، قمكم سمـ اسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل(2) 
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 :أْت َعدٕ احله١ُـــ  6

قملم احلج٦م( إٓ أن اًمٚمٗمظ ه٤مهٜم٤م قان ي٘م٤مرب ُم٤م ُمّر سمٜم٤م ُمـ قمٜمقان )وهذا اًم٘م٤مًم٥م واًمٕمٜم

 اؾمٜمدت إمم احلٙمٛم٦م .

شم٘مقم سمف  قمٜمد اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر وضمالل ُم٤م وهذا يٌلّم ُمدى شم٤ًممل هذا اعم٘م٤مم هل٤م

 وقمٔمؿ يمؾ ظمٓمقة ختٓمقه٤م ذم ؿم١مون اًمديـ وإُم٦م.

وٓ َيٗمك أن احلٙمٛم٦م يٚمحظ ومٞمٝم٤م ضم٤مٟم٥م اًمتدسمػم واإلدارة ًمٚمِم١مون اًمٕم٤مُم٦م سمخالف ُم٘م٤مم 

 )قملم احلج٦م( ومٝمق ذم ضم٤مٟم٥م اًمتٜمٔمػم واًمتنميع وشمٌٞم٤مٟمف وإن يم٤من يِمٛمؾ أيْم٤م ضم٤مٟم٥م اًمتٜمٗمٞمذ.

ٚايسمح١ـــ  7  :َٛطٔ اهلد٣ 

وراصم٦م ًمٚمقطمل اًمٜمٌقي سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ  رشم٤ٌمط اًمقطمٞم٤مِن هل٤موهذا ومٞمف إؿم٤مرة إمم آ

 ًمذًمؽ أم همٗمٚمتف، وم٢من هذا اًم٘م٤مًم٥م واًمٕمٜمقان يٕمٜمل ذم سمٞم٤مٟم٤مت اًمقطمل هذا اعم٘م٤مم. ًمتٗم٤مت أيب سمٙمرا

وم٢من اعمقـمـ يٕمٜمل حمؾ وُمقوع ٟمزول اهلدى يمم اؾمتٕمٛمؾ ذًمؽ ذم ُمًتٗمٞمض اًمرواي٤مت 

 يِمػم إمم أهن٤م أُم٤من ًمألُم٦م واًمٌنمي٦م. واًمزي٤مرات، يمم أن اؾمٜم٤مد اعمقـمـ ًمٚمرمح٦م هق أظمر

قي وصػ اًمٕمؽمة سمذًمؽ:   إن أهؾ بقتل اهلداة بعدي أظطاهؿ اَّلل »وم٘مد ورد احلدي٨م اًمٌٜم

ـتل ؾقيؾ فؾؿـؽرـي حؼفؿ مـ بعدي افؼاضعغ ؾقفؿ صؾتلٓ  أكاهلؿ  ؾفؿل وظؾؿل وخؾؼقا مـ ضق

 .  (6)شاَّلل صػاظتل

                                                      

 .69سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت، اًمّمٗم٤مر (1) 
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َمء وأهؾ بقتل»: وقمٜمف هؾ اًف جقم أمانٕ  متل اـف   .(6)شأمانٓ 

 ايدِّٜٔ:زنٔ ـــ  8

وهذا اًمتٕمٌػم هق أظمر قمٜمقان وىم٤مًم٥م يٗمٞمد أن ُم٘م٤مُمٝم٤م وؿم١موهن٤م ريمـ اًمديـ إوطمد 

 .وأُمػم اعم١مُمٜملم وًمٞم٦م إُمر سمٕمد اهلل ورؾمقًمف سمٕمد اهلل ورؾمقًمف، وأهن٤م

، ( يٖم٤مير اًمتٕمٌػم أهن٤م ُمـ أريم٤من اًمدـي ًمتٗم٤مت إًمٞمف أن وصٗمٝم٤م )ريمـ اًمدـي سمؾ شمقطمٞمد  واعمٝمؿ ٓا

اًمقصػ يٗمٞمد اعمحقري٦م اعمريمزي٦م واهلٞمٛمٜم٦م، صمؿ او٤موم٦م هذا اًمريمـ ًمٚمدـي دون اًمنمقمٞم٦م يٗمٞمد أن هذا 

ـ سمخالف اًمنميٕم٦م اًمتل هل ذم  صٚمٞم٦م ذم اًمدي ٤مطم٦م ٕا ـ أصقل اًمٕم٘مٞمدة اًمتل هل اعم اعم٘م٤مم وُم٘م٤مُم٤مهت٤م ُم

ن اًمدـي أقمٔمؿ ُمـ اعمٚم٦م واًمنمي ٕم٦م واحلٙمٛم٦م واًمٓمري٘م٦م شمٗم٤مصٞمؾ اًمٗمروع وهق أقمٔمؿ ُمـ ريمـ اعمٚم٦م،ٕ 

 سمؾ يِمٛمؾ يمؾ ذًمؽ واحل٘مٞم٘م٦م.

 :اخلري٠ املٓتذبٕٛـــ  9

وهذا اًمٕمٜمقان واًم٘م٤مًم٥م هق أظمر اصٓمالح وطمٞم٤مِن شمقىمٞمتل شمقىمٞمٗمل ُمـ اًمقطمل دال 

 قمغم آصٓمٗم٤مء سمؾ قمغم اًمدرضم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ُمٜمف .

 ع٢ً اخلري أديتٓاـــ  11
 :ديٌٝ األ١َ ع٢ً اخلري    

هل٤م  قمغم ُم٤م ىمررٟم٤مه ذم اجلزء اًمث٤مِن ُمـ ُم٘م٤مُم٤مهت٤م ُمـ أهن٤م وهذا اًمٕمٜمقان هق أظمر دال

لؾم٤مئر ُم٘م٤مُم٤مت اإلُم٤مُم٦م ُمـ اًمقٓي٦م واهلداي٦م   اإليّم٤مًمٞم٦م وهمػمه٤م واًمقراصم٦م اإلصٓمٗم٤مئٞم٦م عم٘م٤مم اًمٌٜم

ٚمٓم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م. اًمِم١مون سمٕمض قمدا ٤مذة ذم اًم ٤مذة احلرب وٟمحقه٤م مم٤م يتٓمٚم٥م اعم ٓم٦م سمٛم  اعمرشٌم

                                                      

 .30/   2قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق (1) 
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 ٚإىل اجل١ٓ َطايهٓاـــ  11
  :َطايو األ١َ يًذ١ٓ    

وهذا اًمٕمٜمقان ُمٓم٤مسمؼ عم٤م ورد ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ذم وصػ اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة أهنؿ  

 . (6)شؾؽاكقا هؿ افًٌقؾ إفقؽ، وادًؾؽ إػ روقاكؽ» :اًمًٌٞمؾ إمم اهلل يمم ورد ذم دقم٤مء اًمٜمدسم٦م

ـْ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـْ َأْجٍر إَِّٓ َم  .(2)َصاَء َأْن َيتَِّخَذ إَِػ َربهِف َشٌِقالً  ُؿْؾ َما َأْشلَفُُؽْؿ َظَؾقِْف ِم

وسم٠مهنؿ اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ، وهذا اعم٘م٤مم يِمػم إمم اُمتداد ُم٘م٤مُم٤مهتؿ إمم ُم٤م وراء قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م 

سمدار اًمدٟمٞم٤م  ُمـ اًمٕمقامل آشمٞم٦م وٟمِم٠مة اًم٘مٞم٤مُم٦م وأظمرة إسمدي٦م وأٟمف ٓ شمٜمحٍم وٓي٦م اًمٕمؽمة

 سمؾ ُم٤م ؾمٞم٠ميت أقمٔمؿ وأقمٔمؿ.

 ٠:٤ ايٓطاخريـــ  12

وهذا ُمٓم٤مسمؼ ًمٕمٜمقان )ؾمٞمدة اعم١مُمٜملم( ومٗمل وصقل إظمٞم٤مر ىم٤مل: وروى ذم اجلٛمع سملم 

 . (4)(اعم١مُمٜملم ؾمٞمدة شمٙمقِن ان شمرولم أٓ) آظمر سمٓمريؼ ىم٤مل ’اًمّمح٤مح أن رؾمقل اهلل

 اًمقارد قمٜمد اًمٗمري٘ملم. (3)وُمٓم٤مسمؼ يمذًمؽ ًمٕمٜمقان )ؾمٞمدة ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم(

اهلل آٟمّم٤مري ىم٤مل  اإلُم٤مُم٦م قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد وقمـ قممد اًمديـ اًمٓمؼمد ذم أهار 

                                                      

 .576اعمزار، حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اعمِمٝمدي(1) 

ٔي٦م (2)   .57ؾمقرة اًمٗمرىم٤من: ا

 .692إُم٤مزم، اًمِمٞمخ اًمّمدوق  /  71،72وصقل إظمٞم٤مر امم اصقل آظم٤ٌمر، واًمد اًمٌٝم٤مئل اًمٕم٤مُمكم (3) 

/ طمٚمٞم٦م  434،  433ُمًٜمد ايب داود وذم اجلزء اًمراسمع ُمـ صحٞمح ُمًٚمؿ / شمٗمًػم اًمٕمًٙمري اعمٜمًقب امم آُم٤مم اًمٕمًٙمري (4) 

/ ذخ آظم٤ٌمر ، اًم٘م٤ميض اًمٜمٕممن  419،  417/  اهلداي٦م اًمٙمؼمى ، اخلّمٞمٌل  190/  1آسمرار، اًمًٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراِن 

 .37/ آظمتّم٤مص ، اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد  283،  281/  آُم٤مزم ، اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد   24،  23/  3اعمٖمريب 
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    .(6))ي٤م وم٤مـمٛم٦م اٟم٧م ؾمٞمدة ٟم٤ًمء اُمتل وؾمٞمدة ٟم٤ًمء أُمؿ اًمٜمٌٞملم ىمٌكم ( :رؾمقل اهلل

 :سمٜم٧م ظمػم آٟمٌٞم٤مء )ظمػم أسم٤مء(ـــ  13

أهمٚم٥م اعم٘م٤مُم٤مت ُٕمػم  وهذا اعم٘م٤مم ٕقمٔمؿ وراصم٦م اصٓمٗم٤مئٞم٦م وم٤مظمرت سمف وم٤مـمٛم٦م

 ٘مد روي أٟمف ضم٤مء ذم اخلؼم أن اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥مذم طمدي٨م اعمٗم٤مظمرة، وم اعم١مُمٜملم

ي٠ميمالن مترا ذم اًمّمحراء، إذا شمداقم٤ٌم سمٞمٜمٝمم سم٤مًمٙمالم وم٘م٤مل  يم٤من ذات يقم هق وزوضمتف وم٤مـمٛم٦م

 حيٌٜمل أيمثر ُمٜمؽ.  ي٤م وم٤مـمٛم٦م إن اًمٜمٌل قمكم

وم٘م٤مًم٧م واقمج٤ٌم ُمٜمؽ حيٌؽ أيمثر ُمٜمل وأٟم٤م صمٛمرة وم١ماده وقمْمق ُمـ أقمْم٤مئف وهمّمـ ُمـ 

 س ًمف وًمد همػمي. أهمّم٤مٟمف وًمٞم

 . ي٤م وم٤مـمٛم٦م إن مل شمّمدىمٞمٜمل وم٠مُميض سمٜم٤م إمم أسمٞمؽ حمٛمد وم٘م٤مل هل٤م قمكم

أيٜم٤م أطم٥م إًمٞمؽ اٟم٤م أم  ومت٘مدُم٧م وىم٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل ومٛمْمٞمٜم٤م إمم طميشمف

 ؟ قمكم

 أطم٥م إزم وقمكم أقمز قمكم ُمٜمؽ . أٟم٧م ىم٤مل اًمٜمٌل

ؾ ًمؽ أٟم٤م وًمد وم٤مـمٛم٦م ذات أمل أىم ومٕمٜمده٤م ىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م وُمقٟٓم٤م اإلُم٤مم قمغم اسمـ أيب ـم٤مًم٥م

 اًمت٘مك. 

ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: وأٟم٤م اسمٜم٦م ظمدجي٦م اًمٙمؼمى، ىم٤مل قمكم: وأٟم٤م اسمـ اًمّمٗم٤م، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: أٟم٤م اسمٜم٦م 

دٟمك ومتدمم ويم٤من ُمـ )َُمـ( ؾمدرة اعمٜمتٝمل، ىم٤مل قمكم: وأٟم٤م ومخر اًمقرى، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: وأٟم٤م اسمٜم٦م 

                                                      

ـ قمكم اًمٓمؼمد (1)  ـ سم ـ احلً  .467،  466أهار آُم٤مُم٦م ،قممد اًمدي
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ـمٛم٦م: أٟم٤م سمٜم٧م اًمّم٤محل٤مت رسمف ىم٤مب ىمقؾملم أو أدٟمك، ىم٤مل قمكم: وأٟم٤م وًمد اعمحّمٜم٤مت، ىم٤مًم٧م وم٤م

واعم١مُمٜم٤مت، ىم٤مل قمكم: ظم٤مدُمل ضمؼمائٞمؾ، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: وأٟم٤م ظم٤مـمٌٜمل ذم اًمًمء راطمٞمؾ 

وظمدُمتٜمل اعمالئٙم٦م ضمٞمال سمٕمد ضمٞمؾ، ىم٤مل قمكم: وأٟم٤م وًمدت ذم اعمحؾ اًمٌٕمٞمد اعمرشم٘مك، ىم٤مًم٧م 

ء، وم٤مـمٛم٦م: واٟم٤م زوضم٧م ذم اًمرومٞمع آقمغم ويم٤من ُماليمل ذم اًمًمء، ىم٤مل قمكم: أٟم٤م طم٤مُمؾ اًمٚمقا

ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: وأٟم٤م اسمٜم٦م ُمـ قمرج سمف إمم اًمًمء، ىم٤مل قمكم: أٟم٤م اسمـ ص٤مًمح اعم١مُمٜملم، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: 

وأٟم٤م اسمٜم٦م ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم، ىم٤مل قمكم: وأٟم٤م اًمْم٤مرب قمغم اًمتٜمزيؾ، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: وأٟم٤م ص٤مطم٦ٌم 

اًمت٠مويؾ، ىم٤مل قمكم: وأٟم٤م ؿمجرة خترج ُمـ ـمقر ؾمٞمٜملم، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: وأٟم٤م اًمِمجرة اًمتل ٟمخرج 

ىم٤مل قمكم: وأٟم٤م اعمث٤مِن واًم٘مرآن احلٙمٞمؿ، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: وأٟم٤م اسمٜم٦م  ‘ٝم٤م أقمٜمل احلًـ واحلًلمايمٚم

اًمٙمريؿ، ىم٤مل قمكم: وأٟم٤م اًمٜم٠ٌم اًمٕمٔمٞمؿ، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: وأٟم٤م اسمٜم٦م اًمّم٤مدق إُملم، ىم٤مل قمكم:  ’اًمٜمٌل

ىم٤مًم٧م وأٟم٤م احلٌؾ اعمتلم، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: وأٟم٤م اسمٜم٦م ظمػم اخلٚمؼ أمجٕملم، ىم٤مل قمكم: أٟم٤م ًمٞم٨م احلروب، 

وم٤مـمٛم٦م: أٟم٤م ُمـ يٖمٗمر اهلل سمف اًمذٟمقب، ىم٤مل قمكم: وأٟم٤م اعمتّمدق سم٤مخل٤مشمؿ، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: وأٟم٤م اسمٜم٦م 

ؾمٞمد اًمٕم٤ممل، ىم٤مل قمكم: أٟم٤م ؾمٞمد سمٜمل ه٤مؿمؿ، ىم٤مًم٧م: أٟمف اسمٜم٦م حمٛمد اعمّمٓمٗمك ىم٤مل قمكم: أٟم٤م آُم٤مم 

٤مـمٛم٦م: أٟم٤م اعمرشم٣م، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: أٟم٤م اسمٜم٦م ؾمٞمد اعمرؾمٚملم، ىم٤مل قمكم: أٟم٤م ؾمٞمد اًمقصٞملم، ىم٤مًم٧م وم

ىم٤مل قمكم:  ’اسمٜم٦م اًمٜمٌل اًمٕمريب، ىم٤مل قمكم: وأٟم٤م اًمِمج٤مع اًمٙمٛمل، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: وأٟم٤م اسمٜم٦م امحد اًمٜمٌل

أٟم٤م اعمٌٓمؾ إروع، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: أٟم٤م اًمِمٗمٞمع اعمِمٗمع، ىم٤مل قمكم: أٟم٤م ىمًٞمؿ اجلٜم٦م واًمٜم٤مر، ىم٤مًم٧م 

اسمٜم٦م رؾمقل اعمٚمؽ  وم٤مـمٛم٦م: أٟم٤م اسمٜم٦م حمٛمد اعمخت٤مر، ىم٤مل قمكم أٟم٤م ىم٤مشمؾ اجل٤من، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: أٟم٤م

، ىم٤مل قمكم: واٟم٤م ُمٙمٚمؿ وأكا خرة افـًقاناًمدي٤من، ىم٤مل قمكم: أٟم٤م ظمػمة اًمرمحـ، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: 

أصح٤مب اًمرىمٞمؿ، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: وأٟم٤م اسمٜم٦م ُمـ ارؾمؾ رمح٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم وهبؿ رؤوف رطمٞمؿ، ىم٤مل 

ٙمؿ، طمٞم٨م ي٘مقل ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز وأٟمٗمًٜم٤م وأٟمٗمً ’قمكم: وأٟم٤م اًمذي ضمٕمؾ اهلل ٟمٗمز ٟمٗمس حمٛمد
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ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: واٟم٤م اًمذي ىم٤مل ذم وٟم٤ًمؤٟم٤م وٟم٤ًمؤيمؿ وأسمٜم٤مؤٟم٤م وأسمٜم٤مؤيمؿ، ىم٤مل قمكم: اٟم٤م قمٚمٛم٧م 

ؿمٞمٕمتل اًم٘مرآن، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: وأٟم٤م يٕمتؼ اهلل ُمـ أطمٌٜمل ُمـ اًمٜمػمان، ىم٤مل: اٟم٤م ؿمٞمٕمتل ُمـ قمٚمٛمل 

يًٓمرون، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: واٟم٤م ُمـ سمحر قمٚمٛمل يٖمؽمومقن، ىم٤مل قمكم: اٟم٤م اًمذي اؿمتؼ اهلل شمٕم٤ممم 

ُمـ اؾمٛمف ومٝمق اًمٕم٤مزم واٟم٤م قمكم، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: واٟم٤م يمذًمؽ ومٝمق اًمٗم٤مـمر واٟم٤م وم٤مـمٛم٦م، ىم٤مل اؾمٛمك 

قمكم: اٟم٤م طمٞم٤مة اًمٕم٤مروملم، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: اٟم٤م ُمًٚمؽ ٟمج٤مة اًمراهمٌلم، ىم٤مل قمكم: واٟم٤م احلقاُمٞمؿ، 

ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: واٟم٤م اسمٜم٦م اًمٓمقاؾملم، ىم٤مل قمكم: واٟم٤م يمٜمز اًمٖمٜمك، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: واٟم٤م اًمٙمٚمٛم٦م 

كم: اٟم٤م أيب شم٤مب اهلل قمغم آدم ذم ظمٓمٞمئتف، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: واٟم٤م يب ىمٌؾ اهلل شمقسمتف، ىم٤مل احلًٜمك، ىم٤مل قم

ٟمقح ُمـ ريمٌٝم٤م ٟمج٤م، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: واٟم٤م أؿم٤مريمؽ ذم اًمدقمقى، ىم٤مل قمكم: اٟم٤م قمكم: اٟم٤م يمًٗمٞمٜم٦م 

ـمقوم٤مٟمف، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: واٟم٤م ؾمقرشمف، ىم٤مل قمكم: واٟم٤م اًمٜمًٞمؿ اعمرؾمؾ حلٗمٔمف، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: واٟم٤م ُمٜمل 

اعم٤مء واًمٚمٌـ واخلٛمر واًمٕمًؾ ذم اجلٜم٤من، ىم٤مل قمكم: واٟم٤م اًمٓمقر، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: واٟم٤م اًمٙمت٤مب اهن٤مر 

اعمًٓمقر، ىم٤مل قمكم: واٟم٤م اًمرق اعمٜمِمقر، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: واٟم٤م اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر، ىم٤مل قمكم: واٟم٤م اًمً٘مػ 

اسمٜم٦م  اعمرومقع، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: واٟم٤م اًمٌحر اعمًجقر، ىم٤مل قمكم: اٟم٤م قمٚمٛمل اًمٜمٌٞملم، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: واٟم٤م

ؾمٞمد اعمرؾمٚملم ُمـ إوًملم وأظمريـ، ىم٤مل قمكم: اٟم٤م اًمٌئر واًم٘مٍم اعمِمٞمد، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: اٟم٤م ُمٜمك 

 ؿمؼم وؿمٌػم، ىم٤مل قمكم: واٟم٤م سمٕمد اًمرؾمقل ظمػم اًمؼمي٦م، ىم٤مًم٧م: اٟم٤م اًمؼمة اًمزيمٞم٦م.

ٓ شمٙمٚمٛمل قمٚمٞم٤م وم٢مٟمف ذو اًمؼمه٤من، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: اٟم٤م اسمٜم٦م ُمـ اٟمزل  ومٕمٜمده٤م ىم٤مل اًمٜمٌل 

، ىم٤مل قمكم: اٟم٤م اًمٌٓملم إصٚمع، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: اٟم٤م اًمٙمقايم٥م اًمذي يٚمٛمع، ىم٤مل قمٚمٞمف اًم٘مرآن

 ومٝمق اًمِمٗم٤مقم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: واٟم٤م ظم٤مشمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. اًمٜمٌل

ٓ حت٤مم ٓسمـ قمٛمؽ ودقمٜمل وإي٤مه، ىم٤مل ي٤م قمكم  ومٕمٜمد ذًمؽ ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م ًمرؾمقل اهلل 
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 ،واٟم٤م حلٛمف ودُمف، ىم٤مل قمكم: اٟم٤م اًمّمحػي٤م وم٤مـمٛم٦م اٟم٤م ُمـ حمٛمد قمّمٌتف وٟمخٌتف ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م 

، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: واٟم٤م اخلٛمّم٤مء ك(زًمٗم)اًمىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: واٟم٤م اًمنمف، ىم٤مل قمكم: واٟم٤م وزم 

 احلًٜم٤مء، ىم٤مل قمكم: واٟم٤م ٟمقر اًمقرى، ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: واٟم٤م اًمزهراء. 

ًمٗم٤مـمٛم٦م ي٤م وم٤مـمٛم٦م ىمقُمل وىمٌكم رأس اسمـ قمٛمؽ ومٝمذا ضمؼمئٞمؾ  ومٕمٜمده٤م ىم٤مل اًمٜمٌل

وهذا اظمك  اومٞمؾ وقمزرائٞمؾ ُمع أرسمٕم٦م آٓف ُمـ اعمالئٙم٦م حي٤مُمقن ُمع قمكموُمٞمٙم٤مئٞمؾ وإه

ف ُمـ اعمالئٙم٦م يٜمٔمرون سم٠مقمٞمٜمٝمؿ، ىم٤مل وم٘م٤مُم٧م وم٤مـمٛم٦م اًمزهراءراطمٞمؾ ودردائٞمؾ ُمع أرسمٕم٦م   ٓآ

وىم٤مًم٧م ي٤م أسم٤م احلًـ سمحؼ رؾمقل  سملم يدي اًمٜمٌل وم٘مٌٚم٧م رأس اإلُم٤مم قمكم سـم أيب ـم٤مًم٥م

ُم٤مم ُمٕمذرة إمم اهلل قمز وضمؾ واًمٞمؽ اهلل ـ قمٛمؽ، ىم٤مل ومقهٌٝم٤م ٓا وىمٌٚم٧م يد أسمٞمٝم٤م قمٚمٞمف  وامم اسم

  .(6)وقمٚمٞمٝمؿ اًمًالم(

  :صدم اهلل ٚزضٛي٘ ٚصدقت ابٓت٘ـــ  14

 طمج٩م ُم٘م٤مم قمغم ُم٘م٤مُمٝم٤م هٞمٛمٜم٦م إمم يِمػم مم٤م ومجٕمؾ صدىمٝم٤م شم٤مزم شمٚمق صدق اًمرؾمقل

 .اعم١مُمٜملم وأُمػم ورؾمقًمف اهلل سمٕمد أي وًمده٤م، ُمـ اًمٕمؽمة ووٓي٤مت اًمديـ

ذم اًمديـ ي٠ميت سمٕمد صدق اهلل وصدق  ٤ممل قمٜمد اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر أن صدىمٝم٤موىمد شمً

 .رؾمقًمف

 :ضابك١ يف ٚفٛز عكًوـــ  15

قمغم مجٞمع إُم٦م ذم وومقر اًمٕم٘مؾ وُم٘متْم٤مه  وهذا هق أظمر قمٜمقان يدل قمغم ؾمٌ٘مٝم٤م

                                                      

ـ ؿم٤مذان (1)  ـ ضمؼمئٞمؾ اًم٘مٛمل اسم  .80اًمٗمْم٤مئؾ، ؿم٤مذان سم
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 وٓشمٞمٝم٤م قمغم إُم٦م. 

 :غري َسدٚد٠ عٔ سكوـــ  16

ٝم٤م واؾمتح٘م٤مىمٝم٤م اعم٘م٤مُم٤مت ذم اًمديـ وومدك أطمد وهذا اىمرار ُمٜمف قمغم طمجٞم٦م ىمقهل٤م وومٕمٚم

هب٤م وهل ُمث٤مل وشمٓمٌٞمؼ ًمٕمٛمقم اًمقٓي٦م همػم خمتص سمخّمقص شمٚمؽ  إُمقر اًمتل ـم٤مًم٧ٌم

إرض، ٕٟمف يٛمثؾ شمريمٞمز قمغم اعمٜمِم٠م واعمًتٜمد ٓؾمتح٘م٤مىمٝم٤م شمٚمؽ إرض وهق همػم ظم٤مص 

 وهق قم٤مم يِمٛمؾ ُم٤م ُم٣م وُم٤م ؾمٞم٠ميت.

 :َا عدٚت زأٟ زضٍٛ اهللـــ  17

 ًمٕمٜمقان هق أظمر يم٤مًم٤ًمسمؼ دال قمغم قمّمٛم٦م اؾمت٘م٤مُمتٝم٤م قمغم ؾمٜم٦م اًمٜمٌلوهذا ا

 وُم٤م ادقم٤مه ُمـ اًمرواي٦م اًمٔمٜمٞم٦م ٓ ي٘م٤موم طمجتٝم٤م. وطمٞم٤مِن، ومّمؾ ىمقهل٤م أن ُمٜمف واىمرار اًمقطمٞم٤مٟمٞم٦م

أٟمف اٟم٘مٓمٕم٧م سمف احلج٦م ُمـ  وهذا ُم٤م اٟمتٝمك إًمٞمف ُمّمػمه ذم هن٤مي٦م حم٤مضمجتف ُمع اًمزهراء

 اعمًٚمٛملم قمغم ذًمؽ وقمغم شمٜمّمٞمٌف ظمٚمٞمٗم٦م.اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وم٤مًمتج٠م إمم شمقاومؼ 

 :َا ذنست٘ أّ ض١ًُ َٔ َكاَات ٚغؤٕٚ يفاط١ُ

 :احلٛزا٤ بني االْظـــ  1

ٞم٦م( إذ ومٞمف اؿم٤مرة إمم همٚم٦ٌم أطمٙم٤مم  طم٤مدي٨م ُمـ يمقهن٤م )طمقراء اٟم وهذا يٖم٤مير ُم٤م ورد ذم سم٘مٞم٦م ٕا

٤مء اعمًٚمٛملم ىمد  نمي٦م، وأن أم ؾمٚمٛم٦م وٟم ؿم٤مهدوا ذًمؽ ُمٜمٝم٤م وصػ احلقراء قمٚمٞمٝم٤م قمغم أطمٙم٤مم اًٌم

قمغم سملم اًمٌنم.   سمقوقح، ومٝمل رض وٟم٤مومذة وسم٤مب قمٔمٞمؿ ًمٚمٛمٚمٙمقت ٕا  ُمٚمٙمقت أقمغم ذم ٕا

نم هذه اًمٜمٕمٛم٦م جلحدهؿ ويمٗمرهؿ هبذه اًمٜمٕمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م  ٓإ أن اهلل شمٕم٤ممم هقم٤من ُم٤م ؾمٚم٥م اًٌم
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 . وم٘مٌْمٝم٤م اهلل اًمٞمف سمٛمدة وضمٞمزة سمٕمد رؾمقل اهلل

 :ايٓفظ يًٓفظـــ  2

هق ُمـ أهار ُم٘م٤مُم٤مت قمؽمة  يتٝم٤م هلذا اعم٘م٤مم ذم ؿم٠من وم٤مـمٛم٦موصػ أم ؾمٚمٛم٦م وروا 

 . (6): )وأٟمٗمًٙمؿ ذم اًمٜمٗمقس(اجل٤مُمٕم٦م اًمزي٤مرة ذم ورد يم٤مًمذي اًمٜمٌل

وٟمٗمقس اًمٌنم يم٤مًمٗم٤مصؾ واًمٗم٤مرق سملم اًمٜمٗمس  أي أن اًمٗم٤مرق سملم ٟمٗمس وم٤مـمٛم٦م

 واًمٌدن. 

٤مٓو٤موم٦م إمم هل٤م هذا اعم٘م٤مم سم ومٙمم أن اًمٜمٗمس شمتٍمف ذم اًمٌدن شمٙمقيٜم٤م ومٜمٗمس وم٤مـمٛم٦م

ٟمٗمقس اًمٌنم، ومٝمل روح إرواح واًمٜمٗمس ًمٚمٜمٗمقس ىمقام طمٞم٤مة اًمٜمٗمقس سمم هق ُمث٤مسم٦م اًمٜمٗمس هل٤م، 

 ممد احلٞم٤مة يمٗمٞمض اهلل قمغم إرواح . يمم أن ىمقام طمٞم٤مة  اًمٌدن سم٤مًمروح واًمٜمٗمس ومٝمل

وضمداٟم٤م  ، وىمد ؿمٕمرت أم ؾمٚمٛم٦م هبذا اعم٘م٤مم ًمٗم٤مـمٛم٦موهذا ُم٘م٤مم ووٓي٦م شمٙمقيٜمٞم٦م هل٤م

 وقمٞم٤مٟم٤م.

 :زبٝت يف سذٛز األْبٝا٤ـــ  3

وهذه اؿم٤مرة إمم ذائط اًمقراصم٦م اإلصٓمٗم٤مئٞم٦م يمم أذٟم٤م إمم ذًمؽ ذم اجلزء اًمث٤مِن ُمـ 

 ُم٘م٤مُم٤مهت٤م.

 وطمٞم٤مٟمٞم٦م شمرسمٞمتف وأن إٟمٌٞم٤مء وٓؾمٞمم وأن شمٚمؽ اًمؽمسمٞم٦م ُمـ أقمٔمؿ ُمريب إهلل وهق ؾمٞمد

 .ُمًددة

                                                      

ـ ضمٕمٗمر اعمِمٝمدي (1)   .532اعمزار،  حمٛمد سم
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 :تداٚيتٗا أٜدٟ املال٥ه١ـــ  4

يم٤من ىمقام اًمٕمّمٛم٦م، وىمد أؿمػم إًمٞمف ذم دقم٤مء اًمٜمدسم٦م ًمٙمؾ ُمـ وهذا اعم٘م٤مم أطمد سمٜمقد وأر

سمٕمد أن ذـم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمزهد ذم »يّمٓمٗمٞمف اهلل ُمـ احلج٩م ُمـ إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ وإوصٞم٤مء: 

زظم٤مرف هذه اًمدٟمٞم٤م اًمدٟمٞم٦م وزسمرضمٝم٤م، ومنمـمقا ًمؽ ذًمؽ، وقمٚمٛم٧م ُمٜمٝمؿ اًمقوم٤مء سمف، وم٘مٌٚمتٝمؿ 

وأهٌٓم٧م قمٚمٞمٝمؿ ُمالئٙمتؽ، ويمرُمتٝمؿ وىمرسمتٝمؿ، وىمدُم٧م هلؿ اًمذيمر اًمٕمكم واًمثٜم٤مء اجلكم، 

 . (6)شسمقطمٞمؽ، ورومدهتؿ سمٕمٚمٛمؽ وضمٕمٚمتٝمؿ اًمذرايع إًمٞمؽ، واًمقؾمٞمٚم٦م إمم روقاٟمؽ

وهذا ُمٓم٤مسمؼ ًمرواي٦م قممد اًمديـ اًمٓمؼمي ذم سمِم٤مرة اعمّمٓمٗمك قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل  

رقمٞمال ُمـ  إن اهلل ىمد ويمؾ سمٗم٤مـمٛم٦م»ذم طمدي٨م ـمقيؾ:  ’إٟمّم٤مري ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل

٦م، حيٗمٔمقهن٤م ُمـ سملم يدهي٤م وُمـ ظمٚمٗمٝم٤م وقمـ يٛمٞمٜمٝم٤م وقمـ ي٤ًمره٤م، وهؿ ُمٕمٝم٤م ذم طمٞم٤مهت٤م اعمالئٙم

 .(2)شوقمٜمد ىمؼمه٤م سمٕمد ُمقهت٤م، يٙمثرون اًمّمالة قمغم أسمٞمٝم٤م وسمٕمٚمٝم٤م وسمٞمٜمٝم٤م

 ذم اًمٕمّمٛم٦م ُمـ سملم اًمٕمؽمة ٟمٔمػم ُم٤م ورد قمـ احلًـ اعمجتٌك وهذه ُمـ ظمّم٤مئّمٝم٤م

٤مم ذم ُمًجد اًمٙمقوم٦م ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف يقم ؿمٝم٤مدشمف: وم٘م ذم وصٗمف ٕسمٞمف أُمػم اعم١مُمٜملم

 . وصغم قمغم اًمٜمٌل

صمؿ ىم٤مل: أهي٤م اًمٜم٤مس إٟمف ىمد ىمٌض ذم هذ اًمٚمٞمٚم٦م رضمؾ ُم٤م ؾمٌ٘مف إوًمقن وٓ يدريمف 

 .(4)قمـ يٛمٞمٜمف ضمؼمئٞمؾ وقمـ ي٤ًمره ُمٞمٙم٤مئٞمؾ( ،أظمرون، إٟمف يم٤من ًمّم٤مطم٥م راي٦م رؾمقل اهلل

الُم َظذ مَ »: وورد ذم زي٤مرة أُمػم اعم١مُمٜملم ًَّ ـْ َأيََّدُه اَّلل بِِجْزائِقَؾ َوَأظاَكُف اف

                                                      

ـ ضمٕمٗمر ا(1)   .574عمِمٝمد اعمزار اًمٙمٌػم، حمٛمد سم

 .183، 182/  10ُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ، ُمػمزا طمًلم اًمٜمقري اًمٓمؼمد (2) 

 .457/  1اًمٙم٤مذم ، اًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل (3) 
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 .(6)شبِِؿقؽائِقَؾ 

: ’ذم ظمٓمٌتف اًم٘م٤مصٕم٦م ذم وصػ رؾمقل اهلل وٟمٔمػم ُم٤م ورد قمـ قمكم أُمػم اعم١مُمٜملم

مـ فدن أن ـان ؾطقَم أظظؿ مؾؽ مـ مالئؽتف يًؾؽ بف ضريؼ ادؽارم،  وفؼد ؿرن اَّلل بف»

 .(2)شوُّماشـ أخالق افعامل فقؾف وَّناره

وحػػتف بجزئقؾ ومقؽائقؾ وادًقمغ مـ »ورد يمذًمؽ ذم دقم٤مء اًمٜمدسم٦م: ويمم 

 ، ومٝمؿ حم٤مـمقن سم٤معمالئٙم٦م. (4)شمالئؽتؽ

ـــ  5  :ٚمنت يف سذٛز ايطاٖساتـ

 وهذا وصػ ًمنمط آظمر ُمـ ذائط اًمقراصم٦م آصٓمٗم٤مئٞم٦م.

 :ْٚػأت خري َٓػأـــ  6

 إلصٓمٗم٤مئٞم٦م.وهذا اًم٘م٤مًم٥م إؿم٤مرة ًمنمط صم٤مًم٨م ُمـ اًمنمائط اإلقمدادي٦م ًمٚمقراصم٦م ا

 :ٚزبٝت خري َسّب٢ـــ  7

 ظمٓمٌتف ذم سمم ورد قمـ قمكم أُمػم اعم١مُمٜملم يتٌلم قمٔمٛم٦م هذا اًمٕمٜمقان ًمٗم٤مـمٛم٦م

ُمـ ًمدن أن يم٤من ومٓمٞمم أقمٔمؿ ُمٚمؽ ُمـ ُمالئٙمتف يًٚمؽ سمف  وًم٘مد ىمرن اهلل سمف »: اًم٘م٤مصٕم٦م

 .(3)شـمريؼ اعمٙم٤مرم، وحم٤مؾمـ أظمالق اًمٕم٤ممل ًمٞمٚمف وهن٤مره

                                                      

ـ ضمٕمٗمر اعمِمٝمدي(1)   .217اعمزار، حمٛمد سم

 .158/ 2هن٩م اًمٌالهم٦م، ظمٓم٥م آُم٤مم قمكم (2) 

ـ ضمٕمٗمر اعمِمٝمدي(3)   .575اعمزار، حمٛمد سم

 .158 /2هن٩م اًمٌالهم٦م، ظمٓم٥م اإلُم٤مم قمكم (4) 
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سمقوقح ومٙمٞمػ  يتجغم وم٤مـمٛم٦م ومٛم٘م٤مم ُم٘م٤مُمف وقمٔمٛم٦م إذا يم٤من هذا ؿم٠من رؾمقل اهلل

 وهل حت٧م شمرسمٞمتف ورقم٤ميتف.

رز أتصعُٕٛ إٔ زضٍٛ اهلل سسّ عًٝٗا َرياث٘ ٚمل ٜعًُٗا؟! ـــ  8 ْٚأ ( :٘ ٚقد قٍا اهلل ي

دا٤ت تطً٘ب ٖاٚ  رز  :عػريتو األقسبني(، أفْأ

إول، وهق  يـ وإٟمّم٤مر ذم اًمرد قمغم اعمًتقممذيمرت أم ؾمٚمٛم٦م اؾمتدٓٓ أُم٤مم اعمٝم٤مضمر

: شمٕم٤ممم ىمقًمف واًمدًمٞمؾ وم٤مـمٛم٦م طمقشمف يمٚمف اًمديـ قمٚمؿ ُمـ أن يمؾ ُم٤م يٛمٙمـ أن يٌٚمٖمف اًمرؾمقل

 ََوَأكِذْر َظِشَرَتَؽ إَْؿَربِغ(6). 

ُمقضمقدة، ٕهن٤م  وآؾمتدٓل ُمٜمٝم٤م سمديع سمٛمالطمٔم٦م أٟمف طملم ٟمزول أي٦م مل شمٙمـ وم٤مـمٛم٦م

 ص سمٛمقرد اًمٜمزول.وًمدت ذم اًمًٜم٦م اخل٤مُم٦ًم ًمٚمٝمجرة وًمٙمـ أي٦م ٓ ختّم

، وإذا يم٤من هٜم٤مك أُمر سم٤مًمٜمذارة ومالسمد أن يٌٚمٖمف وم٢من أىمرب إىمرسملم هل وم٤مـمٛم٦م

 ٓ سمٜمذارة إىمرسملم َيص ’، سمؾ ورد ذم رواي٤مت ُمًتٗمٞمْم٦م قمٜمد اًمٗمري٘ملم أن اًمرؾمقلًمٗم٤مـمٛم٦م

، أي سم٠مُمقر ظم٤مص٦م ًمٙمؿ ٓ شمِمٛمؾ (2)شبعثت إفقؽؿ بخاصة»: ’قمٜمف ورد وًمذا اًمٕم٤مُم٦م هب٤م يِمٛمؾ

 ق يقصؾ إًمٞمٝمؿ ُم٤م مل يقصٚمف إمم اًمٜم٤مس.همػميمؿ ومٝم

ٓ يتٓمرق ًمف ضمٝمؾ سم٠مُمقر اًمديـ، وم٢مذا ـم٤مًم٧ٌم  وُمـ هٜم٤م شم٘مقل أم ؾمٚمٛم٦م أن قمٚمؿ وم٤مـمٛم٦م

 سمٗمدك أو سمٖمػمه ومال حيؼ ٕطمد ُمـ إُم٦م أن يٕم٤مروٝم٤م.

َوَأكِذْر شمٜمّمٞم٥م اًمقٓي٦م هل٤م ومال اظمتّم٤مص ًمٕمكم سمآي٦م  وُمٗم٤مد ذًمؽ آٟمذار ًمٗم٤مـمٛم٦م

                                                      

ٔي٦م (1)   .214ؾمقرة اًمِمٕمراء: ا

ٜمد أمحد2/321شم٤مريخ اًمٓمؼمي(2)   ، ؿم٤ميمر.1372/ح2/165، ُم
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 وإن يم٤من هق اًمريمـ اًمريملم ذم ُمٚمػ اًمٜمذارة. غَ َظِشَرَتَؽ إَْؿَربِ 

ضم٤مري٦م  َوَأكِذْر َظِشَرَتَؽ إَْؿَربِغَ واعمريمقز ذم أذه٤من اعمًٚمٛملم سمِم٤مهدة أم ؾمٚمٛم٦م أن آي٦م 

ٟمذار. ًمٗم٤مـمٛم٦م ـ اضمتٛمٕمقا ذم يقم ا ٧م ظم٤مص٦م سم٤مٕرسمٕملم اًمذي  وًمًٞم

ٕىمرسملم، وُمـ أىمرب ُمـ واعمالطمظ أن أي٦م مل شمٕمؿ يمؾ سمٜمل ه٤مؿمؿ وإٟمم ىمٞمدت اًم٘مراسم٦م سم٤م

 ؟اًمتل حلٛمتٝم٤م حلٛم٦م ًمرؾمقل اهلل وم٤مـمٛم٦م

قمٚمم وُم١ًموًمٞم٦م، ٕن إُم٦م شمٜمذر  وأي٦م ُمـ أدل إدًم٦م قمغم شم٘مدم أهؾ اًمٌٞم٧م

 سم٠من هل أُمر ًمٚمرؾمقل َوَأكِذْر َظِشَرَتَؽ إَْؿَربِغَ سمٜمذارة قم٤مُم٦م قمؼم اًمرواة واًمٜم٘مؾ وم٢من آي٦م 

 .واؾمٓم٦م  شمقؾمٞمط سمال ُم٤ٌمذة يٜمذر

ومْمال قمـ ؾم٤مئر إُم٦م ٕن  قمغم أوٓده٤م دل آؾمتدٓل ه٤مهٜم٤م قمغم هٞمٛمٜمتٝم٤موي

 إسمٕمد متٜمع إىمرب وراصم٦م أن حمٚمف ذم وشم٘مرر سمتقؾمٓمٝم٤م، إٟمم وراصم٦م اسمٜم٤مئٝم٤م ُمـ رؾمقل اهلل

 .إًمٞمف اإليّم٤مل ذم ويتقؾمط

 وىمد اقمؽمف اعمٗمنون ُمـ اًمٗمري٘ملم أن اًمقراصم٦م آصٓمٗم٤مئٞم٦م صم٤مسمت٦م سملم اًمرؾمقل

 .ي ًمٗم٤مـمٛم٦ماعم٤مد احلؼ قمغم أدل اًمقراصم٦م هذه أن يدرون ٓ هؿو ووم٤مـمٛم٦م

وقمٜمقان اًم٘مرسمك ُمقضمقد ذم اًم٘مرآن وإن مل يٙمـ هبذا اًم٘م٤مًم٥م، وم٘مد ورد سمٕمٜمقان إرطم٤مم 

ٍء َظؾِقؿٌ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٌَْعٍض يِف ـَِتاِب اَّللِ إِنَّ اَّللَ بُِؽؾه َرْ  .(6)َوُأْوفُقا إَْرَحاِم َبْعُضُفْؿ َأْوَػ بِ

 . رمحف سمّمٚمتف اهلل أُمر رطمؿ وأقمٔمؿ  وأومم رطمؿ هق رطمؿ رؾمقل اهلل

                                                      

ٔي٦م (1)   .75ؾمقرة إٟمٗم٤مل: ا
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 اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م. وهذا اقمؽماف سمٕمّمٛمتٝم٤م 

 :ٖٚٞ خري٠ ايٓطٛإـــ  9

 شم٘مّدم ذح هذا اعم٘م٤مم، وىمد ورد هذا اًمٕمٜمقان ذم رواي٤مت اًمٗمري٘ملم.

ن ىم٤مل: دظمؾ ؾمٚمم اعم١مُمٜملم ومٕمـ ضم٤مسمر سـم يزيد اجلٕمٗمل قمـ رضمؾ ُمـ أصح٤مب أُمػم

: ي٤م ؾمٚممن هذان وم٘م٤مل ... ىم٤مل: صمؿ دظمؾ احلًـ واحلًلم)اًمٗم٤مرد(قمغم أُمػم اعم١مُمٜملم

 .(6)ؿمٜمٗم٤م قمرش رب اًمٕم٤معملم وهبم شمنمق اجلٜم٤من، وأُمٝمم ظمػمة اًمٜمًقان(

 وسم٘مٞم٦م وإٟمّم٤مر واعمٝم٤مضمريـ ويِمػم إمم سمداه٦م هذه اعم٘م٤مُم٤مت سملم زوضم٤مت اًمٜمٌل

 .اعمًٚمٛملم

 :ٚأّ ضاد٠ ايػبإـــ  11

 .ُم٘م٤مم اصٓمٗم٤مئل هل٤م سم٤مقمت٤ٌمر أهن٤م وقم٤مء ًم٤ًمدة إصٗمٞم٤مء اعمّمٓمٗملم وهذا

 :ٚعد١ًٜ َسِٜ اب١ٓ عُسإـــ  11

إذ أن أم ؾمٚمٛم٦م ذم صدد  وهذا اعم٘م٤مم ىمد اؾمت٤ٌمن ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم ؿم٠مهن٤م وُمٙم٤مٟمتٝم٤م

آطمتج٤مج قمغم أيب سمٙمر وآقمؽماض قمٚمٞمف أُم٤مم اعمًٚمٛملم سمم هق ُمت٤ًممل قمٚمٞمف ُمـ ؿم١مون 

 .ذم اًمديـ وم٤مـمٛم٦م

َوإِْذ َؿاَفْت وذم هذا شمٍميح سمٕمّمٛمتٝم٤م وـمٝم٤مرهت٤م وطمجٞمتٝم٤م يمم هق ُمٗم٤مد ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

                                                      

ٞمٜمل  31/ 2ُمديٜم٦م اعمٕم٤مضمز، اًمًٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراِن (1)  ٔي٤مت اًمٔم٤مهرة ذم ومْم٤مئؾ اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة ، اًمًٞمد ذف اًمديـ قمكم احل ، شم٠مويؾ ا

ؾمؽماسم٤مدي   .505ٓا
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اِء افَْعادَِغَ ـْاف ًَ
َرِك َواْصطََػاِك َظَذ كِ ، وسمٞمّٜم٤مه ذم اجلزء (6)َؿالئَِؽُة َيا َمْرَيُؿ إِنَّ اَّللَ اْصطََػاِك َوَضفَّ

 إول.

ؾمٞمدة  ي واعمٙم٤مومئ٦م يمٞمػ ووم٤مـمٛم٦مٟمٕمؿ اعمراد سمقصػ )قمديٚم٦م ُمريؿ( ًمٞمس هق اًمت٤ًمو

ُمريؿ سمٜمص أهن٤م ؾمٞمدة ٟم٤ًمء أهؾ اجلٜم٦م وأهن٤م ظمػم اًمٜمًقان اًمذي رواه يمؾ ُمـ أيب سمٙمر وأم 

 ؾمٚمٛمف.

وم٤معمراد ُمـ اًمٕمدل هٜم٤م هق ؾمٜمخ وٟمٛمط أصؾ آصٓمٗم٤مء ٓ ذم درضم٦م آصٓمٗم٤مء وآ 

ػ سمٛمريؿ ومٙمٞم ذم اًم٘مرآن أقمٔمؿ ُمـ ؾم٤مئر أٟمٌٞم٤مء أوزم اًمٕمزم ومٛم٘م٤مُم٤مت آصٓمٗم٤مء ًمٗم٤مـمٛم٦م

 يمم سمٞمٜم٤ّمه ذم اجلزئلم اًم٤ًمسم٘ملم ُمـ ُم٘م٤مُم٤مهت٤م.

 :ٚس١ًًٝ يٝح األقسإـــ  12

ذم اىم٤مُم٦م اًمٗمتح   واًمٔم٤مهر أن أم ؾمٚمٛم٦م شمِمػم ذم هذا اعم٘مٓمع إمم ؾمقاسمؼ أُمػم اعم١مُمٜملم

سم٤مقمت٤ٌمر ذًمؽ ىمريٜمتف ذم هذه اعمٜم٘م٦ٌم اعمقضم٦ٌم ٕطم٘مٞمتف سم٤مًمقٓي٦م ذم اًمديـ   ًمٚمديـ وشمِمٞمٞمده، وإهن٤م

 أطمؼ راع يرقمك اًمديـ وأُمتف.  ُم٦م، وأن اًمٕمؽمةوقمغم إ

وأن اعمًتقًملم قمغم اخلالوم٦م مل ي٘مقُمقا سمذًمؽ ومل يتؿ قمغم يدهؿ اًمٗمتح واًمٜمٍم ًمٚمديـ سمؾ 

 يم٤مٟمقا ُمٕمرووملم سم٤مًمٗمرار ذم يمؾ احلروب.

 :متت بأبٝٗا زضاالت زب٘ـــ  13

ٞمِمػم إمم وم اًمقطمل، ؾمٞمد وهذا اؿم٤مرة إمم أقمٔمؿ وراصم٦م اصٓمٗم٤مئٞم٦م ٕن ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء 

                                                      

ٔي٦م (1)   .42ؾمقرة آل قمٛمران: ا
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 اشمّم٤مهل٤م سمقطمل أسمٞمٝم٤م.

فٛاهلل يكد نإ ٜػفل عًٝٗا َٔ احلس ٚايكس، فٝٛضدٖا ميٝٓ٘، ًٜٚشفٗا ـــ  14

 :بػُاي٘

وهذا أيْم٤م سمٞم٤من ًمنمط راسمع ًمٚمقراصم٦م آصٓمٗم٤مئٞم٦م وًم٘مقام اًمٕمّمٛم٦م اًمذي ُمر سمٞم٤مٟمف ذم 

 اًم٘مّمقى شمداوًمتٝم٤م أيدي اعمالئٙم٦م( ومتدل قمغم ؿمدة رقم٤مي٦م اًمٜمٌل ،)رسمٞم٧م ذم طمجقر إٟمٌٞم٤مء

 . ًمٗم٤مـمٛم٦م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 املكالة الجَّالجة والعصزوٌ: سز شدة بلاء الزٍزاء

 فغاية إوػ: بقان ؾادح رحقؾ افـٌل* ا

  فغاية افثاكقة: بؽاؤها معاروة شقاشقة* ا

  فغاية افثافثة: بؽاؤها بؽاء معريف* ا

 وسمقشمػمة سمٙم٤مئٝم٤م وهمزارة ؿمدة سمٕمد رطمٚم٦م أسمٞمٝم٤م اعمّمٓمٗمك شم٠مريخ وم٤مـمٛم٦ممم٤م صم٧ٌم ذم 

ًمٞمال وهن٤مرا طمتك و٩م رضم٤مل اعمديٜم٦م ُمـ أًمقان سمٙم٤مئٝم٤م، ومم يم٤من ُمـ أُمػم  آؾمتٛمرار وسمٜمحق ُمٚمٗمت٦م

وـمره٤م ُمـ اًمٌٙم٤مء ومٞمف  إٓ أن سمٜمك هل٤م سمٞمت٤م، وؾمٛمل سمٞم٧م إطمزان ًمت٘ميض وم٤مـمٛم٦م اعم١مُمٜملم 

 ٤مضمٝمؿ ُمٜمٝم٤م.سمٕمد ؿمٙمقى اعمٝم٤مضمريـ واٟمزقم

 وه٤مهٜم٤م شمٜمٌثؼ قمدة أؾمئٚم٦م:

هؾ اًمرواي٦م اًمتل رواه٤م ص٤مطم٥م سمح٤مر إٟمقار طمقل سمٙم٤مئٝم٤م وسمٜم٤مء سمٞم٧م إطمزان  أوٓ:

 قمغم اعمقازيـ؟

 ُمًٛمققم٤م ٕهؾ اعمديٜم٦م؟ هؾ يم٤من سمٙم٤مؤه٤م ثاكقا:

 هؾ جيقز ًمٚمٛمرأة أن شمٌٙمل سمّمقت ُمرشمٗمع سمحٞم٨م يًٛمٕمف اًمرضم٤مل؟ ثافثا:

file:///H:/مقامات%20فاطمة%20الجزء%20الثالث%20أم%20المقامات).docx%23_Toc418781035
file:///H:/مقامات%20فاطمة%20الجزء%20الثالث%20أم%20المقامات).docx%23_Toc418781036
file:///H:/مقامات%20فاطمة%20الجزء%20الثالث%20أم%20المقامات).docx%23_Toc418781037
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وىمرهب٤م ُمٜمف؟  ٙم٤مء ًمٞمال وهن٤مرا؟ هؾ عمٙم٤مٟم٦م اًمرؾمقلُمـ اًمٌ ُم٤م هدف اًمزهراء رابعا:

 أم ُٕمقر أظمرى أقمٛمؼ ُمـ ذًمؽ؟

 اجلقاب يتْمح ذم ٟم٘م٤مط:

 إن اًمٌٙم٤مء ومٕمؾ ممدوح ذم اًم٘مرآن سمٞمٜمم اًمٗمرح ُمذُمقم هم٤مًم٤ٌم.  (1)

إن صقت اعمرأة اعمٜمٝمل قمـ ؾممقمف اًمرضم٤مل هق اًمذي اؿم٤مر إًمٞمف اًم٘مرآن ذم ىمقًمف   (2)

ـَ بِافَْؼْقلِ شمٕم٤ممم:  ، وم٤مًمتٖمٜم٩م واًمؽمىمؼ (6)َؾقَطَْؿَع افَِّذي يِف َؿْؾٌِِف َمَرٌض  َؾال خَتَْضْع

 ظمر.ٔذم اًمّمقت هق اعمحرم ًمٙمقٟمف يثػم اًمٗمتٜم٦م ًمدى اًمٓمرف ا

أُم٤م صقت اًمٌٙم٤مء واحلزن واجلزع ومٝمق يٙمن مجقد وىم٤ًموة اًم٘مٚمقب، وًمذًمؽ وم٢من 

 اخلٗم٦م ٓ ًمدهيؿ واًمٙمٛمد واًمْمجر يم٤من يثػم احلزن واًمٖمؿ اًمتقاريخ جمٛمٕم٦م قمغم أن سمٙم٤مءه٤م

 اعمٞمقل، ومٛمـ صمؿ وجقا واقمؽموقا وشم٠مذوا. و

ضمق اًمٕمٗم٤مف د قمغم أن صقت اعمرأة ُمع احلِمٛم٦م وإن ذم اًم٘مرآن مجٚم٦م ُمـ اًمِمقاه (3)

َيا ًمٞمس حمال ًمٚمٜمٝمل ٓؾمٞمم ُمع شمتقجيف هبدف ؾم٤مُمل ُم٘مدس ٟمٔمػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

اـِِعغَ  ـَِعل َمَع افرَّ واخلٓم٤مب سمٚمح٤مظ  ،(2)َمْرَيُؿ اْؿـُتِل فَِربهِؽ َواْشُجِدي َواْر

 اقمتٙم٤مومٝم٤م ذم سمٞم٧م اعم٘مدس.

ـَْت فََدهْيِْؿ إِْذ وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـُ ُْؿ َيْؽُػُؾ َمْرَيَؿ َوَما  ـَْت فََدهْيِْؿ إِْذ ُيْؾُؼقَن َأْؿالَمُفْؿ َأهيُّ ـُ َوَما 

                                                      

ٔي٦م (1)   .32ؾمقرة إطمزاب: ا

ٓآي٦م (2)   .43ؾمقرة آل قمٛمران: 
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 ، وهذا ذم اًمٌٞم٧م اعم٘مدس.(6)خَيْتَِصُؿقنَ 

 وىمد وصٗمٝم٤م اًم٘مرآن سم٤مًمٓمٝم٤مرة واًمٓمٝمر ُمرشملم وسم٤مٓصٓمٗم٤مء. 

ـَ آَمـُقا ُمع أٟمف ييب اهلل ُمريؿ ُمثال وىمدوة يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: و َب اَّلُل َمثاًَل فِؾَِّذي َورَضَ

َؿْت ...  اِْمَرَأَة ؾِْرَظْقنَ  ـْ ُروِحـَا َوَصدَّ َوَمْرَيَؿ اْبـََت ِظْؿَراَن افَّتِل َأْحَصـَْت َؾْرَجَفا َؾـََػْخـَا ؾِقِف ِم

اكَ  ـَ تٌُِِف َو ـُ ا َو َ ـْ افَْؼاكِتِغَ بَِؽؾََِمِت َرِّبه  .(2)ْت ِم

ؾهَؿ وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـَ ـْ ُأ ـِ َصْقمًا َؾَؾ مْحَ ـْ افٌََْؼِ َأَحدًا َؾُؼقيِل إيِنه َكَذْرُت فِؾرَّ ـَ ِم ا َتَرْي َؾنِمَّ

قًّا  ًِ ِؿُؾُف َؿافُقا َيا َمْرَيُؿ فََؼْد ِجئِْت َصقْئًا َؾِرّيًا  افْقَْقَم إِك اَن  َؾلََتْت بِِف َؿْقَمَفا حَتْ ـَ َيا ُأْخَت َهاُروَن َما 

ِؽ َبِغقًّا  اَكْت ُأمُّ ـَ اَن يِف ادَْْفِد  َأُبقِك اْمَرَأ َشْقٍء َوَما  ـَ ـْ  قَْػ ُكَؽؾهُؿ َم ـَ َؾلََصاَرْت إِفَقِْف َؿافُقا 

 .(4)َصٌِقّاً 

ذم حم٤مومؾ ُمقاضمٝم٦م ًمٚمرضم٤مل ًمٙمـ ذم  وهمػمه٤م ُمـ اعمٝممت اإلهلٞم٦م اًمتل ىم٤مُم٧م هب٤م ُمريؿ

 حلِمٛم٦م واًمٕمٗم٤مف.أداء ُمـ ا

ـْ : وىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ؿم٠من اسمٜمتل اًمٜمٌل ؿمٕمٞم٥م ًة ِم ـَ َوَجَد َظَؾقِْف ُأمَّ َوَدَّا َوَرَد َماَء َمْدَي

ِؼل َحتَّك ُيْصِدَر  ًْ  َتُذوَداِن َؿاَل َما َخطٌُُْؽََم َؿافَتَا ٓ َك
ـْ ُدوَِّنِْؿ اْمَرأَتْغِ ُؼقَن َوَوَجَد ِم ًْ َـّاِس َي اف

َظاُء َوَأبُ  ٌٌِر افره ـَ ـْ َخْرٍ  قَكا َصقٌْخ  ََم ُثؿَّ َتَقػَّ إَِػ افظهؾه َؾَؼاَل َربه إيِنه دَِا َأكَزفَْت إيَِلَّ ِم َؼك هَلُ ًَ َؾ

ا مَتِْق َظَذ اْشتِْحَقاٍء َؿافَْت إِنَّ َأِِب َيْدُظقَك فِقَْجِزَيَؽ َأْجَر َما َشَؼقَْت فَـَا  َؾِؼٌر  َؾَجاَءْتُف إِْحَدامُهَ

                                                      

ٔي٦م (1)   .44ؾمقرة آل قمٛمران: ا

ٔي٦م (2)   .12ؾمقرة اًمتحريؿ: ا

ٔي٦م (3)   .29ـ  26ؾمقرة ُمريؿ: ا
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ـْ افَْؼْقِم افظَّادَِِغ  ا َيا َأَبِت  َؾَؾَمَّ َجاَءُه َوَؿصَّ َظَؾقِْف افَْؼَصَص َؿاَل ٓ خَتَْػ َكَجْقَت ِم َؿافَْت إِْحَدامُهَ

ـْ اْشتَلَْجْرَت افَْؼِقيُّ إَِمغُ  ، وهمػمه٤م ُمـ اعمقارد اًمتل اؾمتٕمروٝم٤م اًم٘مرآن (6)اْشتَلِْجْرُه إِنَّ َخْرَ َم

 ّمٓمٗمٞم٤مت واًمّم٤محل٤مت.اًمٙمريؿ قمـ اعم

إن هذا اًمٗمّمؾ ُمـ شم٠مرَيٝم٤م يدل قمغم أن سمٙم٤مءه٤م مل يٙمـ حمض اؾمتٜمٗم٤مر ؾمٞم٤مد  (4)

وحمض ُمٔمٚمقُمٞم٦م، وإٟمم هق سمٙم٤مء طم٘مٞم٘مل ص٤مدر ُمـ أقممىمٝم٤م، وًمذا مل شمتقىمػ قمٜمف 

طمتك ذم ظمٚمقاهت٤م سمٕمد أن سمٜمل هل٤م ذًمؽ اًمٌٞم٧م واعم٠مشمؿ اخل٤مص، ومم٤م يِمٝمد قمغم 

اًمٕمزوف طمتك قمـ احل٤مضم٤مت اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، ذًمؽ اىمؽمان سمٙم٤مئٝم٤م سم٤مجلقع واًمٕمٓمش و

 وهق ديدن اًمث٤ميمؾ طم٘مٞم٘م٦م.

هذا وٓ ٟمٜمٙمر أن يٙمقن ًمٌٙم٤مئٝم٤م وم٤مئدة ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وهل إسمراز فمالُمتٝم٤م، ًمٙمٜمف هم٤مي٦م شمٌٕمٞم٦م، ومٚمق  

 مل شمٔمٚمؿ أو يٖمّم٥م طم٘مٝم٤م عم٤م ٟم٘مص ُمـ سمٙم٤مئٝم٤م وأعمٝم٤م وطمرىمتٝم٤م درضم٦م.

شمٚمؽ إن سمٙم٤مءه٤م حيٛمؾ أسمٕم٤مدا وهم٤مي٤مت ه٤مُم٦م وؾمٜم٦م وم٤مـمٛمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م، وُمـ   (5)

 اًمٖم٤مي٤مت:

 :ايػا١ٜ األٚىل: بٝإ فادح زسٌٝ ايٓيب

ورضورة اًمتٕمٚمؼ سمِمخّمٞمتف، وسم٤مًمت٤مزم اًمت٠مد وآىمتداء سمف  سمٞم٤من أمهٞم٦م وقمٔمٛم٦م اًمٜمٌل 

 وآؾمتٜم٤من سمًٜمتف.

طم٤مرضة وُم٤مصمٚم٦م وراهٜم٦م ذم اًمٜمٗمقس  وهذا ٓ حيّمؾ إٓ أن شمٌ٘مك صقرة اًمٜمٌل

                                                      

ٔي٦م (1)   .26ـ  23ؾمقرة اًم٘مّمص: ا
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 ؾمٛمف.واًمٕم٘مقل، وهق ٓ حيّمؾ إٓ سمِمدة شمذيمره وإطمٞم٤مء ا

 وهذا ذم ىم٤ٌمل أصح٤مب اًمً٘مٞمٗم٦م وم٘م٤مل أسمق سمٙمر: أُم٤م سمٕمد ُمـ يم٤من ُمٜمٙمؿ يٕمٌد حمٛمد 

وم٤من حمٛمدا ىمد ُم٤مت وُمـ يم٤من ُمٜمٙمؿ يٕمٌد اهلل وم٢من اهلل طمل ٓ يٛمقت ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: وُم٤م حمٛمد 

هذا اًمِمٕم٤مر هلؿ وم٢من  ، ومالطمظ(6)آ رؾمقل ىمد ظمٚم٧م ُمـ ىمٌٚمف اًمرؾمؾ إمم ىمقًمف اًمِم٤ميمريـ(

 طمل ٓ يٜمدرس.  إن ذيمر اًمٜمٌل ٜمم ؿمٕم٤مر وم٤مـمٛم٦مىمد ُم٤مت سمٞم حمٛمد

 سمال وؾمٞمٚمتف وم٘مد ُم٤مت.  وؿمٕم٤مر اًمً٘مٞمٗم٦م هق دقمقى اًمتٕمٚمؼ سمٛمـ يم٤من يٕمٌد حمٛمد

هٞم٤مم ٟمقري إهلل ذم طمٞم٤مشمف وذم مم٤مشمف،  هق أن اإليمن سمٛمحٛمد سمٞمٜمم ؿمٕم٤مر وم٤مـمٛم٦م

ذم ذيمراه  ٓزال ذم أوائٚمف، وم٠مرادت ُمـ اًمٌداي٦م أن ختط وشمرؾمؿ ؾُمٜم٦م ٓؾمٞمم أن رطمٞمٚمف

 .ٕضمٞم٤مل اعمًٚمٛملم واعم١مُمٜملم وهل يمٞمٗمٞم٦م ودرضم٦م اًمتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمٌل

ذم  سمم هل٤م ُمـ طمجٞم٦م ؾمٜم٧م ذم اًمديـ ؾمٜم٦م يمؼمى وهل ؿمدة اًمتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمٌل ومٗم٤مـمٛم٦م

 .ىم٤ٌمل اًمً٘مٞمٗم٦م وىمريش اًمتل شمًٕمك سمٙمؾ ضمٝمده٤م ًمٓمٛمس ذيمره واُم٤مشم٦م اؾمٛمف

٥م احلدي٨م اًمٜمٌقي وقم٤مىم٧ٌم أمل حترق اًمًٚمٓم٦م اعمًتقًمٞم٦م قمغم ُم٘م٤مًمٞمد أُمقر اعمًٚمٛملم يمت

اًمّمح٤مسم٦م قمغم رواي٦م احلدي٨م سم٤مٓىم٤مُم٦م اجلؼمي٦م هلؿ ًمئال يٜمتنمون ذم اًمٌالد ومٞمٜمنمون احلدي٨م 

 اًمٜمٌقي.

إمم همػم ذًمؽ ُمـ ـمٛمس أصم٤مر اجلٖمراومٞم٦م ذات اًمّمٚم٦م سم٤معمٕم٤ممل واعمِم٤مهد اًمٜمٌقي٦م، وإقمٔمؿ 

 ًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م.إمم همػم ذًمؽ ُمـ ُم٤م ىم٤مُم٧م سمف اًمً٘مٞمٗم٦م عمقاضمٝم٦م ا شمٖمٞمػم ؾمٜمـ اًمٜمٌل

                                                      

خ٤مري (1)   .143/ 5صحٞمح اًمٌخ٤مري، اًٌم
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ـ أقمٔمؿ صٗم٤مت أُمػم ٤مع هل اعم١مُمٜملم قمكم وًمذًمؽ ُم ٞمف ؾمٜـم اشم  .ٟم

ذم ٟمٗمقس اًمّمدر إول ًمتتداقمك  إطمٞم٤مء ذيمرى اًمٜمٌل وُمـ أقمٔمؿ أدوار وم٤مـمٛم٦م

 صدى ذيمراه ًمألضمٞم٤مل اًمالطم٘م٦م.

ومالطمظ يقُمٜم٤م اًمراهـ يمٞمػ حيٞمل اًمٜمّم٤مرى ذيمرى ُمٞمالد اعمًٞمح )اًمٙمرؾمٛمس( ومٞم٘مٞمٛمقن 

روٞم٦م وٓي٘مٕمدوهن٤م، وهق إطمٞم٤مء وشمٕمٔمٞمؿ ُمٞمالد ٟمٌل ُمـ أوزم اًمٕمزم، سمٞمٜمم اًمٕم٤ممل واًمٙمرة إ

اعمًٚمٛمقن واعم١مُمٜمقن ٓ ي٘مقُمقا سمٕمنم ُمٕمِم٤مر ُم٤م ي٘مقم سمف أؤًمئؽ رهمؿ اًمٗمرق اًمِم٤مؾمع ذم اًمٙممل 

 . سملم قمٞمًك وؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء

زُم٤مت ٓإ سم٤مًمتٕمٚمؼ سمِمخّمٞم٦م  لم أٟمف ٓ ؾمٕم٤مدة وٓ ظمالص ًمٚمٌنم ُمـ ٕا ُمع أن اًم٘مرآن ٌي

ٞم٤مءؾمٞمد  ٌٟم ٞم٤م وٓ وصٞم٤م سم٤مٕوص٤مف اًمتل ذيمره٤م ًمف ٟمٔمػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،ٕا طمٞم٨م مل يّمػ ٌٟم

 ٍَوإِكََّؽ فََعذ ُخُؾٍؼ َظظِقؿ(6)  .أي ىمدوة ًمٚمٕم٤معملم ًمػمشم٘مل اًمٌنم إمم اعمٕم٤مزم 

 :ايػا١ٜ ايجا١ْٝ: بهاؤٖا َعازع١ ضٝاض١ٝ

، وأٟمف قمغم ٟم٘مٞمض ُمـ اًمقاوح أن سمٙم٤مءه٤م حيٛمؾ أيْم٤م ـم٤مسمٕم٤م اقمؽماوٞم٤م قمغم هن٩م اًمً٘مٞمٗم٦م 

وهديف وُمٜمٝم٤مضمف، وُمـ صمؿ عمس اعمًتقًمٞملم قمغم إُمقر ُمدى ظمٓمقرة اًمِمحـ  ؾمٜم٦م اًمٜمٌل

مم٤م يٕمٞمد ًمٚمٜمٗمقس  ذم اًمٜمٗمقس ضمراء سمٙم٤مئٝم٤م وشمذيمػم إُم٦م سم٤مًمٜمٌل اًمذي شمقىمده اًمزهراء 

 ووص٤مي٤مه، وذم هذا دمٞمٞمش واؾمتٜمٝم٤مض ًمألُم٦م دم٤مه ُمنموع اًمً٘مٞمٗم٦م. طمٞمقي٦م شمٕمٚم٘مٝم٤م سم٤مًمٜمٌل

                                                      

ٔي٦م(1)   .4 ؾمقرة اًم٘مٚمؿ: ا
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 :ايجايج١: بهاؤٖا بها٤ َعسيف ايػا١ٜ

ُمٜم٘مٓمع اًمٜمٔمػم سمحٞم٨م وم٤مق اًمٕمالىم٦م سملم يٕم٘مقب  سم٤مًمٜمٌل ًم٘مد يم٤من شمٕمٚمؼ اًمزهراء 

ُمع  وم٘مد روي أٟمف ، ومه٤م ٟمٌٞم٤من واًمٕمالىم٦م سملم زيـ اًمٕم٤مسمديـ وأسمٞمف احلًلم ويقؾمػ

 .يمقٟمف سمٙمك ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مشمف قمغم أسمٞمف إٓ أٟمف شمٗمجع ًمِمدة شمٗمجع ضمدشمف

سم٠مسمٞمٝم٤م ٓ حم٤مًم٦م ُمتٛمٞمزة ٕهن٤م سملم أقمٔمؿ ؿمخّمٞم٦م ذم  ًمٚمّمدي٘م٦مهذه اًمٕمالىم٦م اعمتٛمٞمزة 

أطمد سم٘مدره٤م سمٕمد  اخلٚمؼ وأقمٔمؿ ؿمخّمٞم٦م شم٠ميت ذم اًمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م سمٕمد أسمٞمٝم٤م، وٓ يٕمرف اًمٜمٌل

 .اعم١مُمٜملم  أُمػم

هبذه  ٕسمٞمٝم٤م وُمع هذا اًمًٜمخ ُمـ اًم٘مرب اعمٕمٜمقي يمٞمػ ٓ شمٜمجذب اًمّمدي٘م٦م

 اهل٤مًم٦م؟!

 أقمٔمؿ ُمّمٞم٦ٌم قمغم يمؾ إٟم٤ًمن هل وم٘مده ًمرؾمقل اهللأن  وىمد ورد ُمتقاشمرا قمٜمٝمؿ

 .وًمـ يّم٤مب أطمد سم٠مقمٔمؿ ظم٤ًمرة وُمّم٤مب ُمـ وم٘مده ًمرؾمقل اهلل

شمٜمؿ قمـ ُمدى اًمٙممل اًمذي يٗم٘مده يمؾ اٟم٤ًمن  وهذه احل٘مٞم٘م٦م اًمتل سم٤مح هب٤م أهؾ اًمٌٞم٧م

أقمٔمؿ  ٙمٞمػ هق طم٤مل ُمـ يدرك هذه احل٘مٞم٘م٦م ويم٤من يٜمٝمؾ ُمـ اًمٜمٌلوم ،سم٥ًٌم وم٘مده ًمٚمٜمٌل

 .طمد أن يٜمٝمؾ ويتٙم٤مُمؾ سمفُم٤م يٛمٙمـ ٕ

ًمٙمؾ اًمٌنم واعمخٚمقىم٤مت سميورة  صمؿ إن ؿمدة شمٗمجٕمٝم٤م وسمٙم٤مئٝم٤م يم٤من شمرسمٞم٦م وشمٕمٚمٞمم ُمٜمٝم٤م

ٓسمد أن يٙمقن شمٕمٚم٘مٝمؿ سمف سمٕمد اًمتٕمٚمؼ سم٤مهلل شمٕم٤ممم هبذا احلجؿ يمّم ويمٞمٗم٤م  واٟمف ،اًمتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمٌل

 ًمٞمٜم٤مًمقا اًمتٙم٤مُمؾ ويتٛمٙمٜمقا ُمـ اًمٕمروج ذم ُمدارج اًم٘مرب اإلهلل.

  





 

 

 كالة الزَّابعة والعصزوٌ: واليات فاطنة َعليَا الشالوامل
 ِفي العوامل اآلتية

  .حاـؿ صػقع وؾاضؿة  فـٌل * ا

  .ظساض* ا

  .قاب آظساض* ج

ىم٤مل: )ي٤م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م حمٛمد! أُم٤م حتٌلم أن  روى ذم ومرات اًمٙمقذم أن رؾمقل اهلل

 همدا ومتٓم٤مقملم ذم هذا اخلٚمؼ قمٜمد احل٤ًمب. شم٠مُمريـ

 أُم٤م شمرولم أن يٙمقن اسمٜمؽ ُمـ محٚم٦م اًمٕمرش.

 أُم٤م شمرولم أن يٙمقن أسمقك ي٠مشمقٟمف ي٠ًمًمقٟمف اًمِمٗم٤مقم٦م. 

أُم٤م شمرولم أن يٙمقن سمٕمٚمؽ يذود اخلٚمؼ يقم اًمٕمٓمش قمـ احلقض ومٞمً٘مل ُمٜمف أوًمٞم٤مءه  

 ويذود قمٜمف أقمداءه.

ٜم٤مر ومتٓمٞمٕمف َيرج ُمٜمٝم٤م ُمـ يِم٤مء ويؽمك ُمـ أُم٤م شمرولم أن يٙمقن سمٕمٚمؽ ىمًٞمؿ اًمٜم٤مر ي٠مُمر اًم 

 يِم٤مء.

أُم٤م شمرولم أن شمٜمٔمريـ إمم اعمالئٙم٦م قمغم أرضم٤مء اًمًمء يٜمٔمرون إًمٞمؽ وإمم ُم٤م شم٠مُمريـ سمف  
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ويٜمٔمرون إمم سمٕمٚمؽ ىمد طمي اخلالئؼ وهق َي٤مصٛمٝمؿ قمٜمد اهلل ومم شمريـ اهلل ص٤مٟمع سم٘م٤مشمؾ وًمدك 

 ن شمٓمٞمٕمف.وىم٤مشمٚمٞمؽ إذا أومٚمح٧م طمجتف قمغم اخلالئؼ وأُمرت اًمٜم٤مر أ

 .ءؾ رأُم٤م شمرولم أن شمٙمقن اعمالئٙم٦م شمٌٙمل ٓسمٜمؽ وي٠مؾمػ قمٚمٞمف يم 

أُم٤م شمرولم أن يٙمقن ُمـ أشم٤مه زائرا ذم ومن اهلل ويٙمقن ُمـ أشم٤مه سمٛمٜمزًم٦م ُمـ طم٩م إمم سمٞم٧م 

)..(6). 

سم٤مإلًمتٗم٤مت إمم أوص٤مف وأطمٙم٤مم قم٤ممل اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمث٤مسمت٦م سم٤مًم٘مرآن وأي٤مت اعمحٙمٛم٦م ٟمدرك ُمـ 

ذم ذًمؽ اًمٕم٤ممل قمدة أُمقر وظمّم٤مئص ٟمذيمر ه٤مهٜم٤م  ٦م عم٘م٤مُم٤مت اًمزهراءاًمرواي٦م أٟمٗم٦م احل٤ميمٞم

 سمٕمْمٝم٤م:

قمغم مجٞمع اخلٚمؼ، ٓ ؾمٞمم أن يقم  اًمرواي٦م سحي٦م ذم صمٌقت وٓي٦م ًمٚمزهراء  (1)

ـْ احل٤ًمب هق يقم فمٝمقر وسمروز وٟمٗمقذ إرادة اهلل، يمم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َ
دِ

ارِ ـْاف  . (2)ُؿْؾُؽ افَْقْقَم َّلِلَِّ افَْقاِحِد افَْؼفَّ

ـِ ي٘مقل شمٕم٤ممم:  (2) مْحَ اِظل ٓ ِظَقَج فَُف َوَخَشَعْت إَْصَقاُت فِؾرَّ ُِعقَن افدَّ َيْقَمئٍِذ َيتٌَّ

َؿُع إَِّٓ مَهًْاً  ًْ  .(4)َؾال َت

ـُ وَ وىمقًمف شمٕم٤ممم:  مْحَ ـْ َأِذَن فَُف افرَّ وُح َواداَْلئَِؽُة َصّػًا ٓ َيتََؽؾَُّؿقَن إَِّٓ َم َؿاَل َيْقَم َيُؼقُم افرُّ

                                                      

 .172شمٗمًػم ومرات اًمٙمقذم، ومرات سمـ إسمراهٞمؿ اًمٙمقذم (1) 

ٔي٦م (2)   .16ؾمقرة هم٤مومر: ا

ٔي٦م (3)   .108ؾمقرة ـمف: ا
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 .(6)َصَقاباً 

أُمر وهل٤م ـم٤مقم٦م ُمـ  وم٤مًمرواي٦م شمٜم٠ٌم أٟمف ذم يقم فمٝمقر ُمٚمٙمقت وضمؼموت اهلل يٙمقن هل٤م

 اخلالئؼ.. وم٠مي ُم٘م٤مم هذا؟

 :وذم اًمرواي٦م صمالث مجؾ شمدل قمغم وٓيتٝم٤م (3)

 وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م حمٛمد( أوهل٤م: ىمقًمف )ي٤م

 وصم٤مٟمٞمٝم٤م: )شم٠مُمريـ(

 وصم٤مًمثٝم٤م: )شمٓم٤مقملم(

َوافَْقْزُن َيْقَمئٍِذ وصٗمف اهلل ذم ىمرآٟمف سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  وهذا يمٚمف سمٚمح٤مظ ذًمؽ اًمٞمقم اًمذي

 ُمقىمع آُمر وُمٝمٞمٛمـ. يٙمقن ًمٚمزهراء (2)ُؼ احْلَ 

وىمد سملم اهلل ذم ُمقاوع قمديدة ُمـ اًم٘مرآن ذم أوص٤مف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أن اًمدىم٦م ذم  (4)

اًمتٍموم٤مت واًمٜمت٤مئ٩م أيمثر ُمـ أي قم٤ممل، أيمثر ُمـ قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م وقم٤ممل اًمؼمزخ وقم٤ممل 

ـًَة ُيَضاِظْػَفا ٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم: اًمرضمٕم٦م، ُمٜمٝم ًَ ٍة َوإِْن َتُؽ َح إِنَّ اَّللَ ٓ َيْظؾُِؿ ِمثَْؼاَل َذرَّ

ـْ فَُدْكُف َأْجرًا َظظِقَمً   .(4)َوُيْمِت ِم

َـَّؿ وُمٜمٝم٤م اؾمتحٙم٤مم اًمتدسمػم اإلهلل ذم ذًمؽ اًمٕم٤ممل، وومٞمف ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  َوَظَرْوـَا َجَف

                                                      

ٔي٦م (1)   .38ؾمقرة اًمٜم٠ٌم: ا

ٔي٦م (2)   .8ؾمقرة إقمراف: ا

ٔي٦م (3)   .40ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ا



 أم مكامات فاطمة الزهراء                                                                                                                     128

ـَ َظْرو  .(6)اً َيْقَمئٍِذ فِْؾَؽاؾِِري

إٟمف ذم يقم اجلٛمع ويقم اإلره٤مب ويقم ُمراؾمٞمؿ ُمٚمٙمٞم٦م ُمٝمقًم٦م إلفمٝم٤مر اهلٞمٛمٜم٦م اإلهلٞم٦م، ذم 

 وٓي٦م وأُمر وهنل. ذًمؽ اجلق اًمٕمٔمٞمؿ واعمحٗمؾ اعمره٥م، يٙمقن ًمٚمزهراء

ـُ َوَريِضَ َفُف وي٘مقل شمٕم٤ممم:  (5) مْحَ ـْ َأِذَن فَُف افرَّ َػاَظُة إَِّٓ َم َيْقَمئٍِذ ٓ َتـَػُع افشَّ

ومٗمل طملم ٓ شمٜمٗمع اًمِمٗم٤مقم٦م ًمٚمٌٕمض ويٙمقن ًمٚمٌٕمض ؿمٗم٤مقم٦م، يٙمقن  (2)َؿْقًٓ 

وٓي٦م وأُمر وهنل، أي ومقق اًمِمٗم٤مقم٦م ٕن اًمِمٗمٞمع وؾمٞمط وأُمر  ًمٚمزهراء

 ومٞمّمؾ وىم٤مض.

اِت يِف ـافْ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  (6) احِلَ ـَ آَمـُقا َوَظِؿُؾقا افصَّ ُؿْؾُؽ َيْقَمئٍِذ َّللَِِّ ََيُْؽُؿ َبقْـَُفْؿ َؾافَِّذي

َـِّعقؿِ  َجـَّاِت  ىمدرة شمٍمف  ومٙمٞمػ يٙمقن هل٤م ُمٚمؽ هٜم٤مك ومت٠مُمر!! وأُمره٤م (4)اف

 وشمٙمقيـ.

اَءفُقنَ وي٘مقل شمٕم٤ممم:  (7) ًَ اَب َبقْـَُفْؿ َيْقَمئٍِذ َوٓ َيَت ًَ قِر َؾال َأك . (3)َؾنَِذا ُكِػَخ يِف افصُّ

ؼَّ َوَيْعَؾُؿقَن َأنَّ وىمقًمف شمٕم٤ممم:  قِفْؿ اَّلُل دِيـَُفْؿ احْلَ ؼُّ  َيْقَمئٍِذ ُيَقؾه اَّللََّ ُهَق احْلَ

 .(5)ُؿٌِغُ ـْاف

ومال يقضمد أدٟمك طمٞمػ أو ضمقر أو اؿمت٤ٌمه، سمؾ طمتك شمرك أومم، واحلٙمؿ يمٚمف ُمٜمًقب هلل، 

                                                      

ٔي٦م (1)   .100ؾمقرة اًمٙمٝمػ: ا

ٔي٦م (2)   .109ؾمقرة ـمف: ا

ٔي٦م (3)   .56ؾمقرة احل٩م: ا

ٔي٦م (4)   .101ؾمقرة اعم١مُمٜمقن: ا

ٔي٦م (5)   .25ؾمقرة اًمٜمُّقر: ا



121 

 

 سمؾ يمٚمف طم٥ًم إرادة اهلل شمٕم٤ممم، وذم هذا اجلق اعمِمحقن سم٤مًمٕمداًم٦م سمٙمؾ دىم٤مئ٘مٝم٤م يٙمقن ًمٚمزهراء

 أُمر وـم٤مقم٦م.

ٌَاُء َيْقَمئٍِذ َؾُفْؿ ٓ َؾَعِؿقَْت ظَ وُمـ هقل ذًمؽ اًمٞمقم ي٘مقل شمٕم٤ممم:  (8) َؾقِْفْؿ إَْك

اَءفُقنَ  ًَ ، أي يٜمًقن يمؾ رء وٓ يٛمٙمٜمٝمؿ اًمتٗمٙمػم واًمؽميمٞمز، ًمٙمٜمف ذم (6)َيَت

ٕهن٤م آُمرة، وهذا يدل  فمؾ ذًمؽ اجلق اعمِمت٧م ًمٚمٗمٙمر يقضمد اطم٤مـم٦م ًمٚمزهراء

 قمغم رومٕم٦م اعم٘م٤مم اًمروطمل هل٤م.

ُظقنَ َيقْ وُمـ أوص٤مف اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى ُم٤م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (9) دَّ ، أي ٓ (2)َمئٍِذ َيصَّ

 شمرقمك اخلٚمؼ يمٚمف. يٛمٙمـ ًمٚمِمخص أن يرقمك ٟمٗمًف، ًمٙمٜمٝم٤م

ََمُء َؾِفَل َيْقَمئٍِذ َواِهقَةٌ وذم قمٔمٛم٦م ذًمؽ اًمٞمقم ي٘مقل شمٕم٤ممم:  (10) ًَّ ، (4)َواكَشؼَّْت اف

ذم ُم٘م٤مم  أي ي٠مظمذ اًمًمء ُمـ قمٔمٛم٦م ذًمؽ اًمٞمقم اًمقهل سمٞمٜمم ؾمٞمدة اًمٜم٤ًمء

 ؿم٤مُمخ.

 :سانِ اط١ُ غفٝع ٚف ايٓيب 

 ذم سمٕمض وم٘مرات اًمرواي٦م: )أُم٤م شمرولم أن يٙمقن أسمقك ي٠مشمقٟمف ي٠ًمًمقٟمف اًمِمٗم٤مقم٦م(. ’ىم٤مل

سمٛم٘م٤مم ُمٙملم ذم اًمِمٗم٤مقم٦م ًمٚمتٕمٌػم ومٞمٝم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ  وذم هذا اعم٘مٓمع دًٓم٦م قمغم متٙملم اًمٜمٌل 

اعمْم٤مرع )يٙمقن(و)ي٠مشمقٟمف(و)ي٠ًمًمقٟمف( وهل أومٕم٤مل ُمْم٤مرقم٦م شمدل قمغم آؾمتٛمرار ودوام 

                                                      

ٔي٦م (1)   .66ؾمقرة اًم٘مّمص: ا

ٔي٦م (2)   .43ؾمقرة اًمروم: ا

ٔي٦م (3)   .16ؾمقرة احل٤مىم٦م: ا
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 ذم أصؾ اًمٜمج٤مة وذم رومٕم٦م اعم٘م٤مُم٤مت.  ٜمٌلاًمٓمٚم٥م ُمـ اًم

 اعرتاض:

ذم احل٤ًمب هق أقمغم ُم٘م٤مُم٤م ُمـ  ورسمم يٕمؽمض أن ُم٤م ُمّر ُمـ شم٘مرر طم٤ميمٛمٞم٦م اًمزهراء

 اًمِمٗمٞمع، ومٙمٞمػ يٙمقن هل٤م ُم٤م ًمٞمس ٕسمٞمٝم٤م؟

ٛاب االعرتاض:  د

سمٚمح٤مظ طم٤ميمٛمٞم٦م اهلل ٓ سمٚمح٤مظ طم٤ميمٛمٞم٦م ٟمٗمًف اًمتل هل ذم ـمقل  إن ؿمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌل

، ومٌٚمح٤مظ هذا اعمٓمٚم٥م يٙمقن ُم٘م٤مم ٤ممم، ومْمال قمـ طم٤ميمٛمٞم٦م اسمٜمتف اًمزهراءطم٤ميمٛمٞم٦م اهلل شمٕم

، ٟمٗمًف ومْمال قمـ طم٤ميمٛمٞم٦م اسمٜمتف اًمزهراء أقمٔمؿ ُمـ ُم٘م٤مم طم٤ميمٛمٞم٦م اًمٜمٌل ؿمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌل

 ٕهن٤م ُمرشمٌٓم٦م سمح٤ميمٛمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم.

وُم٘م٤مم  وُم٘م٤مُم٤مت اًمقيص واعمالطمظ أن اعم٘م٤مـمع ذم اًمرواي٦م اًمتل شمًتٕمرض ُم٘م٤مُم٤مت اًمٜمٌل

، سمٛمٕمٜمك أن شمٚمؽ اًمٙممٓت ذم طملم أهن٤م هل٤م إو٤موم٤مت وٟم٥ًم ًمٚمّمدي٘م٦م اًمٓم٤مهرة احلًلم

 هل٤م ارشم٤ٌمط سمٙممل ُمٜمًقب هل٤م. يممٓت هلؿ
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ل: اًمِم٤مهد  11 ......................................................... أشمٞم٦م: اًمٕمقامل ذِم  ُمٚمٙمٝم٤م إو ا

ِّل  شمٚم٘ملم اًمث ا٤مِِن: اًمِم٤مهد  : ...................................................... 16 حلٛمزة اًْمٜم ٌا

 : ........................................... 76 وم٤مـمٛم٦م سمٛم٘م٤مُم٤مت سمٙمر أيب اقمؽماف اًمث ا٤مًم٨ِم: اًمِم٤مهد

ٕ مبٛقعٗا اخلاظ املكاي١ ايجا١ْٝ: االعتكاد بٗا عًٝٗا ايطالّ فسٜغ١ َٛد٠ ّ إميا  73 ............................ أ

ٛز١ٜ ايصٖسا٤   75 ................................................................... َٚا ٜرتتب عًٝٗا َٔ أدٚاز املكاي١ ايجايج١:ْ 

 81 ..........................................................................بغع١ زٚح ايٛدٛد املكاي١ ايسابع١: ايصٖسا٤ عًٝٗا ايطالّ

 16 ................................................................................. اًم٘مرسمك: أٟمح٤مء

 14 ................................................... اعمتٙمٚمٛملم: يمت٥م ذم  وم٤مـمٛم٦م ُم٘م٤مُم٤مت إمج٤مل

ّ احملدث١  85 ................................................................................................................... املكاي١ اخلاَط١: َكا

 11 ................................................................ اًمُ٘مرآن: ذم آصٓمٗم٤مئٞم٦م اعم٘م٤مُم٤مت

 : .......................................................... 11 ًمٗم٤مـمٛم٦م قمٔمٞمؿ إهلل وؾم٤مم اعمحدصم٦م

 69 .................................................. إُمري: واًمروح اعمالئٙم٦م ُمـ حمدصم٦م   وم٤مـمٛم٦م

ّ احملدث١  99 .................................................................................................................... املكاي١ ايطادض١: َكا

 : ...................................... 696 اًمٜمٌل وضمقد ـمٌ٘م٤مت يمؾ قمـ رواة  اًمٌٞم٧م ؾأه

 : ................................................... 692 اًمٜمٌل أرواح ُمـ سمروح ُمرشمٌط اعمحدث

 115 .......................................... ع٢ً َكاَٗا ايػاَخّ املكاي١ ايطابع١: دالي١ َضشف فاط١ُ عًٝٗا ايطال
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ل: اعمٓمٚم٥م  : ......................................... 695 ًمٗم٤مـمٛم٦م اعمّمحػ شمًٚمٞمؿ ُمراؾمٞمؿ إو ا

 696 ................................................... ُمّمحٗمٝم٤م: ذِم  عمقدقم٦ما اًمٕمٚمقم اًمث٤مِن: اعمٓمٚم٥م

 665 ........................................................................ ىمدوة:  وم٤مـمٛم٦م هن٩م

 661 ......................................... اإلهلٞم٦م اإلُم٤مُم٦م قَمغَم   وم٤مـمٛم٦م إذاف اًمث ا٤مًم٨ِم: اعمٓمٚم٥م

 667 ............................................................... اًمٜمقري٦م: اًمقؾم٤مـم٦م إول: اًمٌٕمد

 661 ................................................... احلجٞم٦م: شمث٧ٌم اًمٜمقري٦م اًمقؾم٤مـم٦م اًمث ا٤مِِن: اًمٌُٕمد

 121 ............................................................... يجا١َٓ: ي١ًٝ ايكدز أسد َكاَات فاط١ُ عًٝٗا ايطالّاملكاي١ ا

 621 .............................................................. اعم٘م٤مم: هذا ذم اعمجٚمز يمالم

 626 ........................................................ احلج٩م: صم٤مًمث٦م وم٤مـمٛم٦م إومم: اًمٜم٘مٓم٦م

ُوح: سمٞم٧م اًمٌٞم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمٜم٘مٓم٦م  626 ............................................................. اًمرُّ

 649 .............................................. واًمٕمرش: أرواطمٝمؿ سملم آرشم٤ٌمط اًمث٤مًمث٦م: اًمٜم٘مٓم٦م

 649 .................................................... ُمٕمراج: سم٤مًمٕمرش ارشم٤ٌمـمٝمؿ اًمراسمٕم٦م: اًمٜم٘مٓم٦م

 646 ............................................... أرواطمٝمؿ: سمٞمقت سح اُمتداد اخل٤مُم٦ًم: اًمٜم٘مٓم٦م

 133 .................................................................... ايٓب٠ٛ ِفٞ فاط١ُ عًٝٗا ايطالّاملكاي١ ايتاضع١: إزٖاصات 

 : ............................................ 645قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٔم٤مم اعمالئٙم٦م ٟمزول شمٙمرر إول: إُمر

 641 ........................................................سم٤مًمٜمزول: شمتٚم٘م٤مه قمم اًمتٕمٌػم اًمث٤مِن: إُمر

ــر ــ٨م: إُمـ ــ ــثــ٤مًم ــؿ اًم ـــ٤مًمــ ــً ــٚمٛملم شمـ ًـ  : ........... 647ًمٗم٤مـمٛم٦م آصٓمٗم٤مئٞم٦م اخلّم٤مئص قمغم اعم

 641 ..................................... اًمٜمٌقي٦م: سم٤مجلٞمٜم٤مت ممزوج اًمٜمٌل ُمـ اًمتقًمد ًمراسمع:ا إُمر

 : .................................... 639اًمٜمٌل ُم٘م٤مُم٤مت أوص٤مف سمٌٜمقة شمقصٞمٗمٝم٤م اخل٤مُمس: إُمر

 636 .................................... اًمُ٘مرآن: وشم٠مويؾ شمٜمزيؾ ومٞمف وم٤مـمٛم٦م ُمّمحػ اًم٤ًمدس: إُمر
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 : ....................................................... 634وم٤مـمٛم٦م ًمدى اًمٜمٌقي اجلٛمع مجع قمٚمؿ

 634 .......................................................................... اًمقطمل: اره٤مص٤مت

 635 ..................................................... اعمّمحػ: ُمـ وصالطمٞم٤مهت٤م ؿم١موهن٤م ذيمر

 631 ........................................................ اًمُ٘مرآن: ُمـ أيمؼم اعمّمحػ هؾ ُم٠ًمًم٦م:

 157 ............................................................................................................................ املكاي١ ايعاغس٠: ايهف١ٝ٥ٛ

 651 ..............................................................اعم٘م٤مُم٤مت: قمغم آؾمتدٓل ُمٜمٝم٩م

 651 ............................................................. ىمرآٟمٞم٤من: واًمٙمٗم١مي٦م اًمث٘مٚملم طمديث٤م

ٔ سدٜح ايهف١ٝ٥ٛفٛا٥  161 .......................................................................................................................... د َ

 616 ...................................... إهلل: اصٓمٗم٤مء اًم٘مرآن ذم اًمِمخيص اعمديح إومم: اًمٗم٤مئدة

 612 .................................... آن:ًمٚم٘مر اًمرواي٤مت ُمٕم٤مدٓت إرضم٤مع رضورة اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمٗم٤مئدة

 617 .................................................. ضم٤مُمع: أؾممئل  وم٤مـمٛم٦م قمٚمؿ اًمث٤مًمث٦م: اًمٗم٤مئدة

 617 .......................................... اخل٤مشمؿ: قمدا ُم٤م إٟمٌٞم٤مء قمغم رشمٌتٝم٤م قمٚمق اًمراسمٕم٦م: اًمٗم٤مئدة

 616 ................................................................................. ُمٕمرومٞم٦م: ًمٗمت٦م

 676 ................................................................. آضمتمقمٞم٦م: اًمٙمٗم١مي٦م اؿمٙم٤مًمٞم٦م

 672 ............................................................... اًمٙمٗم٤مءة: حلدي٨م صم٤مًم٨م شم٘مري٥م

 676 ........................................................................ ىمٌكم:ٓ  ىمريب شمٜم٤مومًٝمم

 619 ........................................................ إُمر: ذم وذايمتٝمم ًمٕمكم وصٞمتٝم٤م

٘ ايطالّ املكاي١ ٞ عًٝ ّ ع٢ً زتب١ أٚالدٖا احلاد١ٜ عػس: غسانتٗا يعً ّ زتبتٗا عًٝٗا ايطال  183 . ٚتكد

ـــــغ ثـــؿ  وظـــع  افـــٌل بعــد  ؾاضــؿــة رتـــٌــة عة ثــــؿ احلـًـ  : .......... 617 افتـًـ
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ٞ عٛامل ايٛالٜات املكاي١ ايجا١ْٝ عػس: طبكات تصٜٚر ايصٖسا٤ عًٝٗا ايطالّ ٕ ِف ّ قسآ ٘ ايطال ٞ عًٝ  191بعً

 : ................................................ 662ؾاضؿة مـ ظع تزويج وظظؿة هقل ه

 662 ........................................... خاصة: اَّلل بقد  زواجفا أمر وٓية إوػ: افـؼطة

  ................................................ 664فزواجفَم ادؾؽقتقة احلػاوة افثاكقة: افـؼطة

مر  665 ................................................ اَّلل: بقد أيضا ظع زواج وٓية إول: ٕا

مر بدية اجلـة يف تؿّ   َماؿساَّن افثاين: ٕا ْكقَا: ؿٌؾ ٓا  665 ........................................ افدُّ

مر  661 .......................................... بقٓيتفا: صؾة ذو  بزواجفا احلػاوة افثافث: ٕا

مر  661 ........................................ ـؾف: افعامل صمون ظذ هلا ةاهلق تقفقّة مفرها افرابع: ٕا

 : .................................................. 667 زواجفا بزـات ادٌارـغ ادالئؽة تّزك

 661 ..................................................... افرتٌة: يف   فعع ـػم  ؾاضؿة ُّمقرية

 299 ..................................... بافعايل: افداين ارتٌاط بزواجفا دوكف وما افعرش اكػعال

 299 .............................................. إهلل: وتدبر كظؿ اؿسان فؽقكف فزواجفَم اَّلل تقيل

 292 ............................................................ ادماخاة: و افتزويج افثافثة: افـؼطة

 292 .......................................................................... افثالثة: بغ افساتٌقة

 294 ................................................................. ادؾؽقت: ظامل يف ـػمية ؿران

شَمئل: افؼران كظر زواجفَم  293 ......................................................... ٕا

 293 ..................................................... كقرية: وافقيص افـٌل بغ ادماخاة

 293 .............................................................. افؽًاء: حديث افرابعة: افـؼطة

صطػائقة افقٓيات يف افتآفػ  : .................................. 295افٌقت أهؾ ظظؿة ه ٓا

 291 ............................................... ادالئؽة: تدبر افقٓية امتحان يف  ظع تػقق
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 297 .............................................. فُِؽؾه  افقٓيــة تدبــر يف كــزاس  افٌقت أهؾ

 297 ......................................................... ادؾؽ: وضــٌؼات ادؾؽــقت ضٌــؼات

 297 ....................................... وادؾؽ: ادؾؽقت يف اإلهلقة افقٓيات أصحاب اختصام

 262 .................................................. وافتزويج: افؽعٌة يف افقٓدة اخلامًة: افـؼطة

طب١ فاط١ُ عًٝٗا ايطالّ ٘ ايطالّ املكاي١ ايجَّايج١ عػس:ْ  ٞ عًٝ  213 ..................................................... يعً

 : ............................................... 264اوٓده ظذ وتؼدمف فػاضؿة ـػميتف

 265 .............................................. افتػاوؾ: يـايفٓ  احلجج دائرة يف ادشسك افؾقن

 : .................................................. 265 احلًـغ دائرة تتؾق افتًعة دائرة

  : ............................................. 261أوٓدها ظذ  زهراءاف مؼام تؼدم صقاهد

 : ..................................................... 261ظع أم ؾاضؿة فؾـٌل أؿرب أهّيَم

ّ ٚال١ٜ األَس  221 ..................................................... ثابت يفاط١ُ عًٝٗا ايطالّ املكاي١ ايسابع١ عػس: َكا

 : ................................................... 222فػاضؿة افًقاشقة اإلمامة وراء ما ثٌقت

ئؿة أمر وٓية  : .................................................... 222ؾاضؿة مـ وراثة ٕا

 224 ....................................... اخلطرة: افشمون يف ادؾؽقتقة  ؾاضؿة وٓية إكعؽاس

بعاد مر وٓية مـ افثابتة ٕا  : ...................................................... 225فػاضؿة ٕا

يـ: يف ملخقذ  ؾاضؿة وحجقة وضفارة شمدد  221 ............................................ افده

 221 ......................................................................... إمرّية: وٓيتفا أدفّة

 : ..................................... 246فػاضؿة ٕمرا وٓية ظـقان كًٌة ظـ افؽالم ـتب خؾق

ريض: بؿعـاه فألمر وٓيتفا دفقؾ  242 .......................................................... ٕا

 245 ............................................ افدـتاتقرية: وافػرظقكقة افديـقة أمرية بغ افػرق
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ِّل  تروّ ّي  : ................................................. 241فػاضؿة إػ وٓية إشـاد يِف  افْـٌَّ

 239 ............................................................................. املكاي١ اخلاَط١ عػس: سكٝك١ فاط١ُ عًٝٗا ايطالّ

 246 ................................................... احلؼقؼة: وجف ظذ  افٌقت أهؾ تعريػ

ــان ـؼةحؼق  239 .............................. ائـل:افـف ـافـفـــؿ يف ـؾبـ ظـؼؾف يف وٓ دكفبـ يفٓ  اإلكًـ

 : ................................................................ 236فػاضؿة افقحقاين افتعريػ

ٌ ٚفًطف١ ظال١َ ايصٖسا٤  245 ............................................................................. املكاي١ ايطادض١ عػس: ديٝ

فقؾ ُهقَ  ما إوػ: افـؼطة  231 .............................................. طالماهتا: وؿقع َظَذ  افدَّ

 231 .............................................. فػفؿف: وشقؾة فؾحدث افطٌقعقة افًقاؿات حتؾقؾ

 259 .................................. افٌؼ: ؾطرة هب خارج تغريد ادحتؿؾة افؼصاصات امهال

 256 .......................................... احلؼقؼة: كٌع ادًتؼؾة احلجج دون ادجؿقظقة احلجج

 252 .................................................. احلؼائؼ: ظذ تعؿقة افساث تـؼقة أكَمط بعض

ؿ  254 .......................................... ادًؾؿغ ـتب يف طالمتفؿ ؿصاصات وتقّزع ترـا

حداث كػل يف افتّنع  251 ............................................ افعؾؿل: فؾؿـفج مـاؿض ٕا

 : .................................................... 257طالمتفا إثٌات ؾؾًػات افثاكقة: افـؼطة

 257 ........................................ افؼقيؿ: فؾؿـفج إحقاء ادظؾقمقة إحقاء إوػ: افػؾًػة

 256 ........................................ فؾؼدوات: متققز افظالمات ظذ ّرفافتع افثاكقة: افػؾًػة

 :...................................................................... 212افزهراء تصػقة ظؾؾ

 214 ............................................. افٌقعة: ظـ افزهراء وجقد حقؾقفة إوػ: افعؾة

 214 ......................................................... حؼفا: دصادرة تصػقتفا افثاكقة: افعؾة

 214 ......................................... فؼظقتفؿ: اشؼاط ادحؽؿة ذظقتفا افثَّافثة: افعؾة
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ل: افشاهد  213 .............................................................................. إوَّ

 215 ............................................................................... افثَّاين: افشاهد

يـ: ظذ ؾرية افزهراء ظذ افػرية  217 ........................................................ افده

ِّل  اصساك ٌَـّ  216 ................................................ افظالمة: صدة يِف  وبضعتف اْف

ٞ يفاط١ُ  273 ...................................................... عًُٝٗا ايطالّ املكاي١ ايطابع١ عػس: َغاَني زثا٤ عً

 275 .............................................. بٌؼعتف: افـازفة ظـ كقابة افـٌل زيارتف معـك

 : ..................................................... 271بلبقفا افزهراء حلقق هظة أهار

 219 ............................................................. تعقض:ٓ  خًارة ـٌلاف ؾؼد

 216 ....................................... افٌؼية: باشتحؼاق مرهقن وؾاضؿة افـٌل رجقع

 213 ............................................... ومٌاؽتة: ومؽابرة ظؿد ظـ افزهراء سظت

ّ احلٛزا٤ األْط١ٝ  287 ............................................................................................ املكاي١ ايجا١َٓ عػس: َكا

ول: افقجف  : ............................................ 269افـٌل فصؾب اجلـة مـ كزوهلا ٕا

 266 ................................................ وجقدها بدء يف ـَمٓهتا تػّعؾ افثاين: افقجف

 262 ......................................................ادادي: بدَّنا ظذ ادؾؽقتقة افؽَمٓت آثار

صالب: يف يقدع مل افظع جًؿفا افثافث: افقجف  261 ........................................... ٕا

 261 ............................... َظَؾقِْف: ووٓية كقرا خلؾؼتفا تؼدم ٔدم كقرها ظرض ــــ:6 ـــ ؾائدة

 267 .................. ـة:عـافـرج يف اـفماومـؼ ادـؾؽـقت يف ووٓيـــتفا ادــصـقرة مـــؼـام ـــ:2 ــ ؾائدة

ٞ ٚفاط١ُ عًُٝٗا ايطالّ  299 ................................................................. املكاي١ ايتاضع١ عػس: سٛاز١ٜ عً

دب وفقاء حقاريات يف ادؾتزم ٕا  266 ......................................... فؾؿؼامات: إطفار ٕا
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دب ظتٌارية: ادقاؿع يف فف كظرٓ  إصػقاء بغ افًائد ٕا  496 ................................... ٓا

 : ....................... 492وهارون مقشك حلقارية وؾاضؿة ظع حقارية وؾقارق تشابف

ئؿة بغ إدب كزة  491 ................................. افصالحقات: تػاوت ظـ اؾصاح ٕا

ّ َكاَاتٗا ُٖٚٝٓتٗا  311 ..................................................................................................... املكاي١ ايعػسٕٚ: أ

 462 ................................................ افعؾؿقة: آوشاط يف مغقٌة افزهراء مؼامات

 465 ........................................ أوٓدها: ؾضائؾ ظذ ؾضائفا ـؾ هقؿـة هق مؼاماهتا أم

 467 ...................................... متايز: أؾرادها وبغ افـٌقغ ظـ متَميزة دائرة ُّمؿد آل

 : .......................................... 426أوٓدها ظؾؿ ظذ افعؾؿقة هقؿـتفا :إول ادـٌة
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 434 ....................................................... افـٌقة: ظؾؿ بحر ـقَّنا اخلامس: افدفقؾ

 : ......................................... 431بافـٌل افؽامؾة فؾؿعرؾة راؾدان وؾاضؿة ظع
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 : ..................................................................... 454افزهراء خطب ظدد
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 357 ................................................................................................................. اخلطٌة افثاكقة: بقان مؼام وٓيتفا

مة وادفاجريـ وإكصار  357 .................................................................................................... ظذ رجال ٕا
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 416 ..................................................................... احلؽؿة: معدن أكت ـــ 1
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 394 ....................................................... شقاشقة: معاروة بؽاؤها افثاكقة: افغاية

 393 ............................................................ معريف: بؽاء بؽاؤها افثافثة: افغاية

ٞ ايعٛامل اآلت١ٝ املكاي١ ايسَّابع١ ٚايعػسٕٚ: ٚالٜات فاط١ُ َعًٝٗا ايطالّ  416 .......................................... ِف

 369 ........................................................... حاـؿ:  وؾاضؿة صػقع  افـٌل

 366 ................................................................................... اظساض:

 366 ......................................................................... آظساض: جقاب
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