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 م اهلل افرمحن افرحقمبس

ـلّؾ افًَٚدلد افُلزى وأ لقل افلد ـ  :فىٚدٚ أصُؾ أهؾ افًّْٜ هداهؿ اهلل ؿٚفقا

وإمٚمٜ ملـ  ،إّٓ ظهّٜ مـ فٔس بٌْل ،افًيّك ؿد ذـرهٚ اهلل تًٚػ ذم افَرآن افُر ؿ

 ال وجقد هلٚ ذم افَرآن!!!ؾ ،فٔس برشقل

ًٚ ـلٚفٌْل وافرشلقل،  ،إذ ـٔػ  ُّـ دـ فٔس بْلٍّ وٓ رشقل أن  ُقن مًهلقم

 ـام  َقل افنًٜٔ؟!!!.

أ ـ هذا  ،مٚ  دّل ظذ ظهّٜ مـ فٔس بٌْل مـ إو ٔٚء ؾٓؾ ذم افَرآن افُر ؿ

 افدفٔؾ؟!!!!.

ِّّللف ادالدُللٜ أو  ،إذ هللؾ ذم افَللرآن افُللر ؿ مللٚ  ًِللـ ظللـ أّن افللق  ـللٚفٌّْل  تُ

 ُ قحك إفٔف؟!

 ،افًِلؿ افِلد ّ  : لدور ظلذ أيفلٚذّم افًهلّٜ افل الث :وهؾ ؾٔف أّن افقّ  ـلٚفٌّْل 

ّٜٔ )=ا ،وادًجزة  ؟!!!(1)فتدبرّ ٜ( وافقٓ ٜ ادُِقت

ؾٌٚ ٜ مَهقد هذه افقر َٚت ادتقاوًٜ إيفٌٚت ظهّٜ مـ فٔس بٌْلّل ملـ  ،وإذن

ًٚ..: حًٌام أؾهح افَلرآن وٕىلؼ  ،أو ٔٚء إٌٕٔٚء ظِٔٓؿ افًالم افًٚبَغ ّٔ ًٚ ؿرإٓ إيفٌٚت

 .رّدًا ظذ ـزى أهؾ افًّْٜ ادًٕٜٚ مـ ظهّٜ ؽر إٌٕٔٚء  ،افٍرؿٚن

  

                                                 
ّٔللٜ، شللٖٔا بٔللٚن ادللراد مْٓللٚ، وهللل ب٘اللٚز: تللدبر مقجللقدات افًللٚ  إذ ،  (1) و ىِللؼ ظِٔٓللٚ افقٓ للٜ افتُق ْ

ّٔلٜ ذم ؿلٌض إرواح ب٘ذٕلف  دقجقدات افًٚ  إدٕك ب٘ذن اهلل تًٚػ : ومـ ذفؽ: وٓ ٜ ظزرادٔؾ ظِٔف افًلالم افتُق ْ

ًٚ ظذ م     ٚ ؿٙ اهلل تًٚػ وهُذا.تًٚػ، ووٓ ٜ مالدُٜ ادىر ذم إٕزافف تُق ْ
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 :ؾهقل ـٚٔاأربًٜ وافُتٚب ذم 

 خصوئص افعصؿي  :افػصل إّول

 افداخِٜ ذم حََٔتٓٚ .تْٚوفْٚ ذم هذا افٍهؾ بٔٚن مَّقمٚت افًهّٜ 

 .ظصؿي إوصقوء افسوبؼغافػصل افثوين : 

بٖظٌٚء إيفٌٚت ظهّٜ  - ظذ مٚ ٕىؼ افَرآن ذم أـ ر مـ مقرد-هنض هذا افٍهؾ 

بؾ حّتك أّم مقشك  ِقات  ،ومر ؿ  ،وآ ػ ،وذي افَرٕغ ،وضٚفقت ،اخلي

 ..وهٗٓء فًٔقا بٌٖٕٔٚء ؾٔام شّٔتوح ،اهلل ظِٔٓٚ ظذ إطٓر إرجح

ـٍٔلٌؾ ب٘مٚيفلٜ  ،أو واحلد ملْٓؿ ٓ أؿلؾ ، ؾ٘يفٌلٚت ظهلّٜ هلٗٓء ظلع :أؿقل

ورحٔللؼ  ،ذم مللٚء افللدفٔؾ ،ادًٕٚللٜ مللـ ظهللّٜ ؽللر إٌٕٔللٚء  ،ـللزى أهللؾ افًللّْٜ

 ..وشًٌِٔؾ افزهٚن ،احلّجٜ

ّٜ اإلمُٚن ذم ظلٚ   :هذا هق افٌرض إشٚس مـ هذا افُتٚب إذ افقؿقع أـز أدف

 .احلّجٜ وافزهٚن

 ظصؿي أهل افبقً  :فٌ افػصل افثو

َؾ  ٍّ ، إيفٌٚت ظهّٜ إو ٔٚء ملـ أهلؾ افٌٔلٝ  -بْحق افتذـرة افًٚجِٜ–وؿد تُ

لراً  ايفْٚ ظؼ -إػ  قم افَٔٚمٜ- ِقات اهلل ظِٔٓؿ وهؿ  ّٓ ًٚ مى ًٚ مًهقم ًٚ إمٚم .: .و ٔ

ابللـ إمٚمْللٚ احلًللـ  ،مقٕٓللٚ ادٓللدي ادْتيللر :وآخللرهؿ ، ظللعّ أمللر ادللٗمْغ :أّوهلللؿ

 .ؾَط ٓ ؽر ،افًًُري  ِقات اهلل ظِٔٓؿ مجًًٔٚ 

ِّلدان وافل الث ،ظَلاًل وَٕلالً  ،بٔد أّن اخلقض ذم هلذا  :ٓ  ْلقء بلف ادجِلد وادج

رد أهؿ لرة بًلإذ جّؾ ؽروْٚ هْٔٓٚ افتٌه :فذفؽ شٌّْض افىر  ظـ جّؾ افتٍٚ ٔؾ

ّٜٔ أوًٓ إدّفٜ  ًٚ  ،افَرإٓ ّٜٔ يفٕٚٔ ّٜٔ وافَِْ  .وافتذـرة بٌٔٚن مٚ اٛ بٕٔٚف مـ إ قل افًَِ
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َٕلض ـلزى أهلؾ افًلّْٜ  :هلق ،ؾُام ؿِْٚ ؾلٚفٌرض إشلٚس ملـ هلذا افُتلٚب

ّٜٔ ،افْٚؾٜٔ فًهّٜ ؽر إٌٕٔٚء ّٜٔ افَىً ٓلذا ؾ :افيٚهرة ذم افًهلّٜ ،بٚفْهقص افَرإٓ

ًٚ  وإن أخذ مْحًك  افٍهؾ ـٚٓشتىراد فٍِهؾ إّول  ..اشتَالفٔ

 .إوصقوء افسوبؼغ يف أخبور أهل افبقً  :رابع افػصل اف

أّن للّؾ ملٚ ادظْٔلٚه ذم افٍهلِغ إّول  ،ؽروْٚ إشٚس مـ هلذا افٍهلؾ بٔلٚن

ٌٝ  ،واف ٚ  ّٔلٜ افهلحٔحٜ  أهلؾ افٌٔلٝذم أخٌلٚر أ ٌؾ يفٚبل لٜ بلٚفَرادـ افَىً ٍّ  :، ادحت

ّٜٔ. :ـٚإلمجٚع وٕحقه  ّٜٔ واإلمٚمٜ اإلهل  فٌٔٚن بًض مَّقمٚت افًهّٜ افربٕٚ

َٞ ذم افٍهِغ إّول واف ٚ  ردًا ظلذ  ،وإْن أخذ مْٟٓ إفزام اخلهلقم ،ؾّ٘ن افٌح

ّٜٔ ذم بٔٚن  إّٓ أّن هد بًض أخٌٚر أهؾ افٌٔٝ  ،ٓ ظهّٜ فٌر افٌّْل  :إصُٚف

وإٔٚر  ،شّدد اهلل خىٚهؿ ،ؾٖـ ر ادقافغ :ٕقر وهدا ٜ ،ّؿ أحقال إو ٔٚء افًٚبَغأه

 .ذاهِقن ظـ ـ ر مـ افتٍٚ ٔؾ ادىِقبٜ ذظًٚ  ،برهٚهنؿ

ِّللف ،حمّللد  افٌْلللمللع افتٌْٔللف أّن  ًٚ  ،مًللت ْك مللـ هللذا ادٌحللٞ ـ ختّههلل

إملٚم إٌٕٔلٚء  ،إذ ٓ ٕزاع بغ ادًِّغ ذم ـقٕلف شلٔد ادخِقؿلٚت أمجًلغ :وختهٔهًٚ 

َوَماو َأْرَشاْؾـَوَك  :مـ ؿٚل ؾٔف أحًلـ اخللٚفَغ ،ؿٚدد إو ٔٚء وافهد َغ ،وادرشِغ

ًي فِّْؾَعوَدِغَ  ٓا َرمْحَ ملـ ـلٚن  ،وافنلٍٚظٜ افُلزى ، ٚحٛ احلقض، وادَٚم ادحّقد ،(1)إِ

 شغ أو أدٕك..مـ رّبف ؿٚب ؿق

 بٚشؿ احلّع 

 ـربالء ادَّدشٜافًتٌٜ احلًّْٜٔٔ ،                                                                        

                                                 
 .   107شقرة إٌٕٔٚء:  (1)
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 خصوئص افعصؿي 

  



 



 8     .....................................................افػصل إول : خصوئص افعصؿي ..........

 

 خهٚدص افًهّٜ ، ظَاًل وَٕاًل ، ـٚٔا :

 افوحي وتؽؾقم ادالئؽي.أوًٓ: 

 ثوكقًو: ادعجزة.

 ثوفثًو: افعؾم افؾديّن.

 رابعًو: افسؽقـي.

 .وافتؿؽغ  افتؽوينافتدبر وخومسًو: وٓيي 

ّٔلٜ فًِهلّٜ  وافًلُْٜٔ، : ـلٚفًِؿ افِلدّ   ؾًٌض هلذه إملقر، مَقملٚت تُق ْ

ّٔلٜ فًِهلّٜ، ووٓ ٜ افتُلق ـ وافتلدبر  ٓ تٍْلؽ تلدّل ظِٔٓلٚ ، ، وبًولٓٚ فلقازم ذات

 ..وٓ ٜ افتؼ ع ، و وادًجزة ظْٓٚ: ـٚفقحل،

، أو أّن بًوٓٚ ، ـٚدًجزة ووٓ ٜ افتُق ـ وربام  تداخؾ بًوٓٚ بٚفًٌض أخر 

ِّٜ ف ّٜٔ افًِؿ افِد  ُٕٓنلٚ  ملٚ ارتولٚه اهلل تًلٚػ مخر ذم ضقل أخر ، أو ظ : ـًِ

 ..أن هذا ًًْٚ افتٍهٔؾ ذم ...، وٓ  مـ ظِؿ افٌٔٛ ٕ ٍٔٚدف ب٘ذٕف 

ّي  ، وهل افقحل ، وادًجزة  ٜاخلًٍّٚهٔؿ ْٚ هق افقؿق  ظذ حدود هذه ادمٚ هي

لٜ أهلؾ افًلّْٜ : ، وافًِؿ افِدّ  ، وافًُْٜٔ ، ووٓ ٜ افتلدبر  ّّ ، وؿلد ذـرهلٚ ـٌلٚر أد

 دٍٓقم افًهّٜ..ـقهنٚ مَّقمٚت 

 ًٚ ًٚ ـٚن ـًًٔلك ، أم مًهلقم فُـ أطٓر هذه إمقر إليفٌٚت  دق ادًهقم ، ٌٕٔ

مر ؿ ، ادًجزة : ؾٚفًِؿ افِلدّ  مل اًل ٓ  ُلقن دفلٔاًل ظلذ  لدق ادًهلقم ـّقٓتْٚ 

ًٚ ، إّٓ إذا أظجز بف مـ دوٕف مـ اخلالدلؼ بل٘ذن اهلل تًلٚػ ، ؾلال تٌٍلؾ ظلـ هلذا  خٚرج

 إ ؾ .
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  ها(705كّص اإلموم اجلرجوين )

 هل( : 816ؿٚل اإلمٚم احلٍْل ، أبق احلًـ ظّع بـ حمّد ، افؼ ػ الرجٚ  )

ًٚ ظِٔف افًالم ذهٛ احلُامء إػ أّن افٌّْل   :  بخواص ثالثمـ ـٚن خمتّه

: فهللٍٚء جللقهر ًٍٕللف ، وصللّد اّتهللٚفف  افغقااىإوػ : أْن يؽااون مّطؾعااًو ظااذ 

ِّؿ .  بٚدٌٚدىء افًٚفٜٔ ، مـ ؽر شٚبَٜ ـًٛ وتًِٔؿ وتً

 .(1)، افَٚبِٜ فِهقر ادٍٚرؿٜ  افثوكقي : ـوكه بحقٌ يطقعه اهلقويل افعـرصّيي

ِّٔللٜ افثوفثااي : أن يهااوهد ادالئؽااي ، و ًللّع ـللالم اهلل شللٌحٕٚف  (2)ظللذ  للقر متخ

 وتًٚػ بٚفقحل.

ؾَِد ؿٚل  -بام هل جمّقع-: وربام اظسض ظذ آحٚدهٚ ، أّمٚ ظذ جمّقظٓٚ  ؿِٝ

 .اهل. (3)افؼ ػ الرجٚ  ظَٔٛ ذفؽ : ؾال اظساض

 ًٚ ًٚ تُق ْٔ ًٚ : أؾٚولٓٚ فُـ ٕتًٚدؾ : مٚذا فق يفٌتٝ هذه اخلقاص اف الث ، يفٌقت ّٔ فدٕ

 افًالم ؟!!اهلل تًٚػ ظذ مـ ا ىٍٚهؿ مـ ؽر إٌٕٔٚء ظِٔٓؿ 

ذم افًهّٜ وافًٔٚدة وافتُلق ـ ، ٌٕٔٚء ظِٔٓؿ افًالم ـٕٚ ؿْٚ : تًّغ افَقل أهّن ؿِ

 دون افٌّْقة وافرشٚفٜ .

                                                 
 افهقر ادٍٚرؿٜ هل افًَقل ادحوٜ ، وهل مْزهٜ ظـ إجًٚم وإبًٚد  وادقاد : فذفؽ شّٔٝ مٍٚرؿٜ . (1)

ومَهقد الرجٚ  مـ هذا هق وٓ لٜ افتُلق ـ ذم إصلٔٚء افًْكلّ ٜ : ـحْلغ اللذع واخيلار إرض اللرداء 

 أن  ىٖهٚ اخلي  ِقات اهلل ظِٔف وؽر ذفؽ  .بّجّرد 

(2)  ّٜٔ ّٕام مٚ حيهؾ بًد دمّرد افٍْس فتُقن ظِقّ ٜ ؿدشل ّٔؾ هْٔٓٚ : افتقّهؿ ومٚ ٓ واؿع فف ، وإ فٔس ادَهقد مـ افتخ

 ٓ ُ ًِؿ.مٍِٚرؿٜ، متّهِٜ بًٚ  افٌٔٛ : ؾرى مٚ ٓ ُ رى ـٚدالدُٜ والّْٜ، و ًّع مٚ ٓ ُ ًّع ـتًٌٔحٓؿ، و ًِؿ مٚ 

 دار افُتٛ .  .199مىٚفع إٕيٚر ذح ضقافع إٕقار :  (3)
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 هل(505)كّص اإلموم افغزايل 

وهلق ، و ٍلٚرق بلف ؽلره ،  تخلتص بلف افٌْلل ظلاّم : افٌْقة ظٌلٚرة ؿٚل ذم اإلحٔٚء : 

 : تختص بٖٕقاع مـ اخلقاص 

وافلدار ، وادالدُلٜ ، و لٍٚتف ، أن  ًر  حَٚدؼ إملقر ادتًَِلٜ بلٚهلل  :أحدهو 

ًٚ فللف بُ للرة ادًِقمللٚت ، ٓ ـللام  ًِّللف ؽللره ، أخللرة  ، وبز للٚدة افَٔللغ ، بللؾ خمٚفٍلل

 .وافُنػ، وافتحَٔؼ 

فْلٚ  ـلام أنّ ،  ٍٜ هبٚ تتؿ فف إؾًٚل اخلٚرؿٜ فًِٚدات  -ذم ًٍٕف-فف  أنّ  :وافثوين 

ـٕٚٝ افَلدرة  وإنْ ، وهل افَدرة ،  ٍٜ هبٚ تتؿ احلرـٚت ادَروٕٜ ب٘رادتْٚ وبٚختٔٚرٕٚ 

ًٚ مـ ؾًؾ اهلل تًٚػ  .وادَدور مجًٔ

 ـلام أنّ ، و نلٚهدهؿ ظِلٔٓؿ افًلالم ، هبٚ  ٌك ادالدُلٜ ، فف  ٍٜ  أنّ  :وافثوفٌ 

 .فٌِك  ٍٜ هبٚ  ٍٚرق إظّك حتك  درك هبٚ ادٌكات

 .(0)فف  ٍٜ هبٚ  درك مٚ شُٔقن ذم افٌٔٛ أنّ  :وافرابع 

ٌّف أّن هذه اخلقاص  ٓ ًٕتَدهٚ ، ـام  ًتَلدهٚ مجٚظلٜ ملـ احلُلامء  -ذم مجِتٓٚ–ْٕ

ّٕٜٔ ظـ اهلل تًلٚػ ،  ر لد هبلٚ  ّٕام ًٕتَدهٚ ـقهنٚ إؾٚوٚت فد جمّردًة ظـ أمر اهلل تًٚػ ، وإ

ؽللرهؿ ، ـىللٚفقت ، وظهللّٜ افهللّد َغ مللـ إيفٌللٚت  للدق افٌْللّقات وافرشللٚٓت 

ّٜٔ افٌؼ .  واخلي ومر ؿ ظِٔٓؿ افًالم ،  ًجز ظْٓٚ بَ

  

                                                 
 . دار ادًرؾٜ ، بروت .194: 4إحٔٚء ظِقم افد ـ  (1)
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 ها( 617)ـؾؿي جومعي ٓبن تقؿقي 

 فُـ ـ راً ،  خٚرق فًِٚدة ـّؾ   ًؿّ ، ادًجزة : ذم جمّقع افٍتٚوى ؿٚل ابـ تّٜٔٔ 

 ومجٚظٓام، مـ ادتٖخر ـ  ٍرق ذم افٍِظ بْٔٓام ؾٔجًؾ ادًجزة فٌِْل وافُرامٜ فِقيل 

 . إمر اخلٚرق فًِٚدة

وهذه اف اليفٜ  ،...وافغـى وافؼدرة افعؾم :ؾَْقل:  ٍٚت افُامل ترجع إػ يفاليفٜ 

 .هلل وحده ٓ تهِح ظذ وجف افُامل إّٓ 

ؾًِٔؿ مْف : مـ تِؽ اف اليفٜ بَدر مٚ  ًىٔف اهلل تًٚػ )=افٌّْل أّي ٌّٕل( وإٕام  ْٚل 

 ِّ  أؽْٚه اهلل ظْف مـ و ًتٌْل ظاّم ، و َدر مْف ظذ مٚ أؿدره اهلل ظِٔف ، ٚه ّف إ ّ مٚ ظ

 .أو فًٚدة ؽٚفٛ افْٚس، إمقر ادخٚفٍٜ فًِٚدة ادىردة 

وتٚرة ، بٖن  ًّع افًٌد مٚ ٓ  ًًّف ؽره ،  من بوب افعؾمؾام ـٚن مـ اخلقارق 

ًٜ  ، بٖن  رى مٚ ٓ  راه ؽره ًٚ ، وتٚرة بٖن  ًِؿ مٚ ٓ  ًِؿ ؽره  ،ومْٚمًٚ   َي  وحٔ

ّّ ، أو ؾراشٜ  ٚدؿٜ، أو إٕزال ظِؿ ضوري،  وإهلٚمًٚ  ومنٚهدات  ك ـنًٍٚ و ً

، وافًِؿ مُٚصٍٜ ، وافرؤ ٜ منٚهدات ، ؾٚفًامع خمٚضٌٚت :  ومُٚصٍٚت وخمٚضٌٚت

 ّّ ِّ و ً ـُ ، مُٚصٍٜ  :ـنٍٚ و :فك ذفؽ ـ  .نػ فف ظْفأي 

ًٜ ،  ؾٓق افتٖيفر،  من بوب افؼدرةومٚ ـٚن  ًٜ  ودظقةً ،  و دؿًٚ ،  وؿد  ُقن مه ،  جمٚب

 ، ه بٌر أيفر مْفم ؾ هالك ظدوّ ، وؿد  ُقن مـ ؾًؾ اهلل افذي ٓ تٖيفر فف ؾٔف بحٚل 

ؾًّجزات إٌٕٔٚء وأظالمٓؿ ...، ٚه وٕحق ذفؽوحمٌتٓٚ إ ّ ، تذفٔؾ افٍْقس فف : وم ؾ 

 . ودٓدؾ ٌٕقهتؿ تدخؾ ذم ذفؽ

:  فٌْْٔٚ حمّد  ذ اهلل ظِٔف وشِؿ مجٔع إٔقاع ادًجزات واخلقارقػ اهلل تًٚوؿد مجع 

مٚؤٓٚ  ؾنخبوره ظن إمور افغوئبيل...، أمٚ افًِؿ وإخٌٚر افٌٌٜٔٔ وافًامع وافرؤ ٜ
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وـذفؽ إخٌٚره ظـ إمقر ادًتٌَِٜ م ؾ ،  بوب افعؾم اخلورقوحٚضهٚ هق مـ 

افسك وأفق  مٗفٍٜ مـ إخٌٚر افتل  ممُِٜ أمتف وزوال ممُِٜ ؾٚرس وافروم وؿتٚل

 ... .قر بًوٓٚ ذم ـتٛ دٓدؾ افٌْقةأخز هبٚ مذـ

أو ،  ُقن ذم افًٚ  افًِقي  ٚ أنْ ؾ٘مّ :  (1) (وٓيي افتؽوين)= افؼدرة وافتلثرٚ وأمّ 

وادرـٛ  ،ٚ إرضوإمّ  ٚ القّ وافًٌٔط إمّ ، ٚ بًٔط أو مرـٛ ومٚ دوٕف إمّ ، مٚ دوٕف 

: ؾٚفًِقي ـٕٚنَٚق ..ٚ هبٔؿٚ ٕٚضؼ وإمّ واحلٔقان إمّ ، ٚ مًدنٚ ٌٕٚت وإمّ ٚ حٔقان وإمّ إمّ 

وافٌْل ، افهالة  هٚ دٚ ؾٚتٝ ظًِٔٚ وـذفؽ ردّ ، ورد افنّس فٔقصع بـ ٕقن ، افَّر 

ٚس مـ  ححف ؾّـ افّْ  - ح احلد ٞ إنْ - ذ اهلل ظِٔف وشِؿ ٕٚدؿ ذم حجره 

ـٖيب افٍرج بـ القزي وهذا ـٚفىحٚوي وافَٚيض ظٔٚض. ومْٓؿ مـ جًِف مقؿقؾٚ 

 :ٚ الق ؾٚشتًَٚؤه واشتهحٚؤه ؽر مرةوأمّ .  أ ح. وـذفؽ مًراجف إػ افًاموات

مل بٚفْجقم ظْد وـذفؽ ـ رة افرّ ، ـحد ٞ إظرايب افذي ذم افهحٔحغ وؽرمهٚ 

ٚ إرض وادٚء وـذفؽ إهاؤه مـ ادًجد احلرام إػ ادًجد إؿل. وأمّ ، طٓقره 

وٌٕع ادٚء مـ بغ ، وظغ احلد ٌٜٔ ، وتُ ر ادٚء ذم ظغ تٌقك ، ز الٌؾ حتتف ؾُٚهتزا :

ؾتُ ره فِىًٚم ؽر مرة ذم ؿهٜ : ٚ ادرـٌٚت ومزادة ادرأة. وأمّ ، أ ٚبًف ؽر مرة 

، وجراب أيب هر رة ، وذم أشٍٚره ، وحد ٞ أيب ضِحٜ ، مـ حد ٞ جٚبر ، اخلْدق 

وحد ٞ جٚبر وابـ افزبر ذم إَالع افْخؾ فف وظقده إػ ، وٕخؾ جٚبر بـ ظٌد اهلل 

ـًغ أيب ؿتٚدة. وهذا بٚب واشع    ُـ ، وشَٔٚه فٌر واحد مـ إرض ، مُٕٚف 

 ام افٌرض افتّ ٔؾ. وإّٕ ، افٌرض هْٚ ذـر إٔقاع مًجزاتف بخهق ف 

                                                 
 مٚ بغ افَقشغ مّْٚ فِتقؤح : إذ ٓ ًْٕل بقٓ ٜ افتُق ـ ؽر مٚ ذـره ابـ تّٜٔٔ .  (1)
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وؾِؼ افٌحر ، ظهٚ مقشك  ذ اهلل ظِٔف وشِؿ  من بوب افؼدرةوـذفؽ 

وإحٔٚء ، وإبراء إـّف وإبرص ، وٕٚؿٜ  ٚفح ، وافدم ، افوٍٚدع و، وافَّؾ 

 . ومٚ  دخرون ذم بٔقهتؿ إخٌٚرهؿ بام  ٖـِقن من بوب افعؾم ـام أنّ ، ادقتك فًًٔك 

 اؿرار ابن تقؿقي بؿعجزات ؽر إكبقوء

 ، (1) ...ؾّ ؾ،  من بوب افؽهف وافعؾم، ٚ ادًجزات افتل فٌر إٌٕٔٚء وأمّ ؿٚل : 

م ؾ ؿهٜ ،  افؼدرةمن بوب وذم ظِّف بحٚل افٌالم. )=اخلي( ؿهٜ  ٚحٛ مقشك 

وؿهٜ مر ؿ ، وؿهٜ أهؾ افُٓػ ( ، )=آ ػ افذي ظْده ظِؿ مـ افُتٚب 

ام افٌرض وإّٕ  ،تًداد هذا م ؾ ادىر ؾ٘نّ : وأصٔٚء  ىقل ذحٓٚ ظِٔٓٚ افًالم...، 

: ؾّ ؾ : ٚ افَدرة افتل   تتًِؼ بًٍِف افتّ ٔؾ بٚفقء افذي شًّف أـ ر افْٚس. وأمّ 

 .(2)وإهالـف دـ  نتّف، ٕك اهلل دـ  ْكه 

ًٚ دـ  تّْىع مـ أتٌٚظف  ِّف إفزام ّٕام أوردٕٚه ـ ؿِٝ : ـالمف ذم الِّٜ ٓ بٖس بف ، وإ

ّٔٚت بٌر ظِؿ ، مـ ؿٌٔؾ ظِؿ اخلي فٌِٔٛ  ، ممّـ اٚدل افيورّ ٚت واحد افَىً

ّٜٔ وؽر ذفؽ .، ووٓ ٜ آ ػ افتُ  ق ْ

 : ًٚ افزبدة : مرّد ـّؾ خقاص افًهّٜ إٍٜٔ إػ ادًجزة ، ـام ذـر ابـ تّٜٔٔ إٍٓ

ِّع ادًهقم ظذ افٌٔٛ ب٘ذن اهلل تًٚػ ، وهذا مًجزة ، وبٚفًُْٜٔ  ؾٌٚفًِؿ افِد   ى

 تحَؼ افيٍر و ْزل افْك ، وهذا مًجزة ، وهُذا...: ؾٚدًجزة هل اد ٌتٜ فهدق 

ّٕف مًهقم . ادهىٍك مـ ؿٌؾ اهلل تًٚػ  ، وأ

  

                                                 
 ذـر ابـ تّٜٔٔ أمقرًا ظـ افهحٚبٜ ، مـ هذا افٌٚب ، دظٚوى فًٔٝ يفٚبتٜ ، ؾسـْٚهٚ .  (1)

 . جمّع ادِؽ ؾٓد فِىٌٚظٜ ، ادد ْٜ ، افًًقدّ ٜ. 311: 11جمّقع افٍتٚوى )ت: ظٌد افرمحـ ؿٚشؿ(  (2)
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 دػفوم إّول :ا

 افوحي

 ٓ بقاشىٜ بؼ . افٌٌٔل ، أمر اهلل مٚ ُ ًِؿ بف :  -وافٍِظ يل–افقحل هق 

 وهق ظذ ٕحق ـ : 

 إّول : بواشطي ادالئؽي .

 افثوين : بوفعؾم افؾديّن .

جزادٔلؾ أو إهاؾٔلؾ أو ؽرمهلٚ ظِلٔٓام ّول مًرو  ، وهلق أن  لٖا ادِلؽ وإ

 .ومٚ أذن بف تًٚػ مـ ؽٌٔف ادَّدس افًالم ، ؾٔخزان ادًهقم بٖمر اهلل تًٚػ 

، ملـ ؿٌٔلؾ ؿقفلف تًلٚػ : دون واشلىٜ هلل تًلٚػ ـ اٌلٚذة ملاإلؾٚوٜ ادواف ٚ  : 

اَبَب اْفُػاَماُد َماو َرَأى01و َأْوَحاى )( َؾَلْوَحى إَِػ َظْبِدِه مَ 8َؾَؽوَن َؿوَب َؿْوَشْغِ َأْو َأْدَكى ) ـَ  .(1)( َماو 

َم اهللاُ ُموَشى َتْؽؾِقًم وؿقفف تًٚػ :  ؾا ـَ َب . وؿقفف تًٚػ :  (2) َو و َأْن ُتَعابِّ ُؿْؾـَو َيوَذا اْفَؼْرَكْغِ إِما

و َأْن َتتاِخَب ؾِقِفْم ُحْسـًو َوإِما
(3)  ًٚ  .وافَٚدؾ هق اهلل تًٚػ ٓ أظِؿ ذم ذفؽ خالؾ

 احلٚ لؾ بلٚفْحق اف لٚ  ، حولقرٌي  ؿِٝ : وؿد ذـر مجٚظٜ مـ افًِامء أّن افًِلؿَ 

ًٚ دؾًلٌّ ، أي دؾًٜ واحدة  ًٚ ب٘ظامل افٍُر ، فٔس حهقفٔ ، ظـ ضر ؼ افْير ، وٓ ـًٌٔ

 .وشٖٔا افٌٔٚن 

 

                                                 
 . 11-9شقرة افْجؿ :  (1)

 .164شقرة افًْٚء :  (2)

 . 86شقرة افُٓػ :  (3)
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 !!خوّص بوفـبّوة ؾؼطدظوى أّن افوحّي 

 ٓمـ ضر ؼ افقحل ، احلٚ ؾ فنخص ًِؿ افواحد مـ أهؾ افًّْٜ أّن  ؽرذـر 

  ُقن إّٓ فٌّْل ..

ّٜٔ إٕدفًللل )وظذ شٌٔؾ اد ٚل :  ّٔدٕٚ ذم  هلل(542ؿٚل اإلمٚم افًّْل ابـ ظى شل

ًي ِمْن ِظـِْدَكو :وأ ٜ : اخلي ظِٔف افًالم  و  آَتْقـَوُه َرمْحَ ْؿـَوُه ِمْن َفُدكا تنٓد بٌْقتلف:  ِظْؾًم َوَظؾا

 .(1) ؟!ّٕن بقاضـ أؾًٚفف، هؾ ـٕٚٝ إّٓ بقحل اهلل تًٚػ

هلق  َؾَوَجاَدا َظْباًدا ِماْن ِظَبوِدَكاوهلل(: 741وؿٚل اإلمٚم افًّْل ابـ جزي افٌُِلل )

ًي ِمْن ِظـِْدَكواخلي  و ِظْؾاًم  آَتْقـَوُه َرمْحَ ْؿـَاوُه ِماْن َفاُدكا  ًْلل افٌْلقة ظلذ ؿلقل ملـ ؿلٚل: إّن  َوَظؾا

ّٕلف  ّٕف فٔس بٌْل، وفُّْف ويّل..: وتيٓلر ٌٕقتلف ملـ هلذه افَهلٜ، أ اخلي ٌٕل. وؿٔؾ: إ

 .(2)ؾًؾ أصٔٚء ٓ  ًِّٓٚ إّٓ بقحل

ؿِللٝ: وهللق اشللتدٓل، مللـ   حيللط خللزًا بللٚفَرآن: ؾللٚهلل تًللٚػ مللـ ؾللقق شللٌع 

 شاموات ؿٚل ذم شقرة افَهص: 

او  َوَأْوَحْقـو إِػ اَزيِن إِكا  َظَؾْقاِه َؾَلْفِؼقاِه يِف اْفاَقمِّ َوٓ َ اويِف َوٓ َيْ
ًِ ِعقِه َؾانِذا ِخْػا َِ ُأمِّ ُموشى َأْن َأْر

وُه إَِفْقِك َوجوِظُؾوُه ِمَن اْدُْرَشؾِغَ   .(3) َرادُّ

َك َمو ُيوحى ): ؿٚل ظّز اشّفو ُبوِت َؾوْؿِبؾِقِه يِف اْفاَقمِّ ( َأِن اْؿِبؾِقِه يِف افتاو27إِْذ َأْوَحْقـو إِػ ُأمِّ

باًي ِمـِّي َوفُِتْصـََع  ًُ َظَؾْقَك ََمَ وِحِل َيْلُخْبُه َظُدوٌّ يِل َوَظُدوٌّ َفُه َوَأْفَؼْق  .(4)َظذ َظْقـِيَؾْؾُقْؾِؼِه اْفَقمُّ بِوفسا

                                                 
ّٜٔ= ادحرر افقجٔز )ت: ظٌد افًالم( تًٍر  (1) ّٜٔ، بروت.528: 3ابـ ظى  . دار افُتٛ افًِّ

 . دار إرؿؿ بـ أيب إرؿؿ. بروت.470: 1تًٍر ابـ جزي افٌُِل )ت: ظٌد اهلل اخلٚفدي(  (2)

 .7افَهص: شقرة  (3)

 .39-38ضف: شقرة  (4)



 06     ............................................................خصوئص افعصؿي   ّول : افػصل إ

 

ـ واشّٓٚ  قـٚبد، مـ وفد ٓوي ب َوَأْوَحْقـو إِػ ُأمِّ ُموشىؿٚل مَٚتؾ ذم تًٍره: 

ِٔف، ؾٖمرهٚ جز ؾ ظِٔف افًالم بذفؽ ًِ  .(1)  ًَقب َأْن َأْرِو

ؿِٝ: شٖٔا أّن افًِامء اختٍِقا ذم وحل أّم مقشك ظِٔٓٚ افًالم، أهلق إهللٚم، أم 

 !!منٚؾٜٓ مِؽ ـجزادٔؾ 

ّٕف مِؽ ـر ؿ: دٚ ذم افقحل افْٚزل ظِٔٓٚ ملـ ظِلقم افٌٔلٛ افتلل ٓ  وافهحٔح أ

وُه إَِفْقااِك َوجااوِظُؾوُه ِمااَن : ـللام ذم ؿقفللف شللٌحٕٚف وتًللٚػ: تهللِح فٌللر مًهللقم  ااو َرادُّ إِكا

 ومنٚؾٓتف.ـجزادٔؾ ؽ َِ ؾٓذا حمٚل بّجّرد اإلهلٚم: أي مـ دون شامع مَ  اْدُْرَشؾِغَ 

ّٕف فٔس ب٘هللٚم، ؿقفلف تًلٚػ:  ًٚ، وأ ًِ اْدَاَلئَِؽاُي َياو  نٓد فقحل أّم مقشك ؿىً إِْذ َؿوَفا

ِك بَِؽؾَِؿٍي ِمـُْه اْشُؿُه اْدَِسقُح... َمْرَيُم إِنا  ُ ظلْٓؿ  ، وإٌٕٚء بٚفٌٔلٛبٚدالدُٜ  ؾٓق وحل اهللا ُيَبؼِّ

ًٚ وضورة.  ، فٔس ب٘هلٚم، إمجٚظ

اهلل ملـ ؽٔلٛ ومًْك افقحل هْٔٓلٚ: خمٚضٌلٜ ادالدُلٜ وشلامظٓؿ ؾلٔام جلٚؤوا بلف 

ظذ ؿًّغ: ؾلقحل إٌٕٔلٚء أّن افقحل ذم افًْقان أا تًٚػ. وشٖٔا ظّْٚ شٌحٕٚف و

ّٜٔ ادًهقمغ: ؾٕٚول تٖشًٔلل واف لٚ  تٖ ٔلدي،  وافنلرادع ؽر وحل إو ٔٚء وبَ

 هٚك افٌٔٚن وافتٌٔٚن وافزهٚن، وٓ أؿؾ مـ افَرآن: ـٚٔا:

  

                                                 
 . إحٔٚء افساث، بروت. ت: ظٌد اهلل صحٚتٜ.336: 3تًٍر مَٚتؾ  (1)
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 افوحي ظذ ؿسؿغ!!

 .وحي إكبقوءافؼسم إّول: 

وهق هبذا افق لػ، ٓ  ْلزل إّٓ ظلذ خهلقص إٌٕٔلٚء وافرشلؾ، شلقاء أـلٚن 

ًٚ ـلٚن ملْٓؿأو ظزرادٔؾ افقحل جزادٔؾ، أو روح افَدس، أو إهاؾٔؾ  ظِلٔٓؿ  أو أ ل

 . افهالة وافًالم

ٜ بٖمر افٌٚري تًلٚػ  ّّ ّٔدٕٚ هلق ، وأـ ر مـ إٔٔىٝ إفٔف هذه ادٓ ، ـلام  جزادٔلؾشل

 تلقاترة: وأ لؾ وطٍٔلٜ وحلل افٌْلّقة: تٖشلٔس ذ ًلٜٕىَٝ افْهقص ادتوٚؾرة اد

ًٚ وضورة.جد دة  ، وٓ  ْزل إّٓ ظذ افرجٚل: إذ ٓ ٌّٕقة ٕٕ ك إمجٚظ

أن  ْزل وحل  -ـٖهؾ افًّْٜ ظـ بُرة أبٔٓؿ -وفَد مْع افنًٜٔ ظـ بُرة أبٔٓؿ 

هنؿ ، وهذا مًِقم ضورة، فُّْٓؿ إٔلٚر اهلل برهلٚافٌْقة ظذ ؽر افرشؾ وإٌٕٔٚء 

ًٚ: ٓ ّْٕع، ٕزول وحل افتٖ ٔلد وافتًلد د  جزادٔلؾ أو ؽلره ملـ ادَلرّبغ ، ؿٚفقا أ و

، ظللذ إو للٔٚء ومىِللؼ ادًهللقمغ، وافٌللرض مْللف آدللتامن ظللذ ظِللٔٓؿ افًللالم 

ًٚ: وبًللض مًللتْدهؿ ذم ذفللؽ:  ًٚ مًهللقم و:   َوَأْوَحْقـااو إِػ ُأمِّ ُموشااىافنلللر ًٜ ادتامٕلل

ًِ اْدَاَلئِؽَ   وؽره.  ومٚ جٚء ذم إشٌٚط   ُي َيو َمْرَيمُ َؿوَف

 افؼسم افثوين: وحي إوصقوء وادعصومغ.

وهق هبلذا افق لػ  ْلزل ظلذ إو لٔٚء ومىِلؼ ادًهلقمغ، رجلًٚٓ وًٕلًٚء. 

وأ ؾ وطٍٜٔ وحل افًهّٜ: افتًد د وافتٖ ٔد دٚ أشًف وحل افٌْقة، وفق ملـ بلٚب 

 بّقشك، ومقشك بًًٔك....افٌنٚرات: ـام ذم بنٚرة  قشػ 

ّٕلام ؾْزول جزادٔؾ ظذ مر ؿ  ِقات اهلل ظِٔٓلٚ، وهلل ملـ ادًهلقمغ  : إ

ًٚ خّٚ ًٚ   .، أو ـالمهٚ  هق تًد د وتٖ ٔد دٚ بّؼ بف مقشك وأّشًف، أو فُقٕف تٍُِٔ
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وافللقحل هْللٚ هللق ظللغ جزادٔللؾ، أو روح افَللدس، أو...، شللقى أّن افقطٍٔللٜ 

 فتًد د.تٌّدفٝ مـ افتٖشٔس إػ ا

: ؾّقشلك بنلٚرة ومـ هذا افٌَٔؾ ٕلزول جزادٔلؾ ظلذ أم مقشلك  قحٕٚلذ 

ًٚ.. قشػ و ًَقب    ، ـام شٔتوح ؿر ٌ

ؿللٚل أفللقد: وافيللٚهر أّن اإلحيللٚء إفٔٓللٚ ـللٚن ب٘رشللٚل مِللؽ، وٓ  ْللٚذم ذفللؽ 

 .(1)ؿد ترشل إػ ؽر إكبقوء وتؽّؾؿفم ادالئؽي اإلمجٚع ظذ ظدم ٌٕقهتٚ، دٚ أّن 

بٚإلهللٚم، أو بٚفرؤ لٚ، أو  َوَأْوَحْقـَاو إػ ُأّم موشاىهل(: 710وؿٚل اإلمٚم افًٍْل )

 .(2) وفقس هبا وحي رشوفيب٘خٌٚر مِؽ ـام ـٚن در ؿ، 

ًٚ جٚءهلٚ ملـ اهلل، ؾَلذ  ذم   َوَأْوَحْقـو إِػ ُأمِّ ُموشاىهل(: 117وؿٚل ؿتٚدة ) وحٔل

 .(3) وفقس بوحي كبوةؿٌِٓٚ، 

 مٚ ٕحـ ؾٔف ..ؿِٝ : و ْٚشٛ 

  

                                                 
(1)  )ّٜٔ ّٜٔ ، بروت . .252:  10تًٍر أفقد )ظّع ظى  دارافُتٛ افًِّ

 . دار افُِؿ افىٔٛ، بروت.628: 2)ت: حمٔل د ٛ(  تًٍر افًٍْل (2)

 هجر فِىٌٚظٜ .دار 155: 18حُٚه ظْف افىزي ذم تًٍره )ت: ظٌد اهلل افسـل(  (3)



 ..................................................................... اجلّع يف ظصؿي آل افـبّي 11

 

 من افوجودثالثي أكحوء  جلزائقل 

وٓ بللّد مللـ افتٌْٔللف أّن جزادٔللؾ  للِقات اهلل ظِٔللف ، أو إهاؾٔللؾ ، أو ظزرادٔللؾ 

ًٚ مـ ادَّربغ...، فف ِقات اهلل ظِٔٓؿ أو   مـ افقجقد..يفاليفٜ إٔحٚء  أ 

 افـحول إّول : بم هو وحي كبّوة .

 .وظؾوم افؾدنّ يـطق بوفغقى افـحو افثوين : بم هو مؾك 

 افـحو افثوفٌ : افتؿّثل افبؼي .

ّٔلللٜ  ؾجزادٔلللؾ بلللٚفْحق إّول ، ٓ  لللراه أو  ًلللًّف ؽلللر افٌْلللل  ، وأّملللٚ بَ

ًٚ ادًهقمغ ؾُاّل  َ َّ ًٚ حم ِّلٜ ذم ذفلؽ شلٌحٕٚف و، ظذ مٚ ؿٙل اهلل إمجٚظ ، تًلٚػ ، وافً

 نٌٜٓ تًدد افؼادع .بحهقل افٌِس 

ـلّؾ مًهلقم فلٔس بٌْلّل : افٌٔٛ افْلٚزل بلف ، و ًّع ،  ٚ  ؾراه وأّمٚ بٚفْحق اف

و )فَقفف تًٚػ :  ا َشِويًّ و َبَؼً ِن ِمـْاَك إِْن 06َؾَلْرَشْؾـَو إَِفْقَفو ُروَحـَو َؾَتَؿثاَل هَلَ مْحَ ًْ إيِنِّ َأُظوُذ بِوفرا ( َؿوَف

ًَ َتِؼقًّو ) ـْ ِك 07ـُ َم َأَكو َرُشوُل َربِّ  . (1)  ( َؿوَل إِكا

وادقرد ٓ تخّهلص افلقارد : ؾّقٓتْلٚ ؾٚضّلٜ ملـ جلْس ملر ؿ أو أؾولؾ مْٓلٚ 

  .: شٔدة ًٕٚء أهؾ الّْٜ  -ؾٔام هق مًِقم ضورة–: ـقهنٚ  ِقات اهلل ظِٔٓام 

ٜ ٕحق آخر  ّّ ًٚ ، جزادٔؾ مقٕٓٚ وهق أن  تّّ ؾ ، ويف أرواحْٚ فف افٍلداء ثل اًل بؼلّ 

ّٜٔ افّْٚس  دحٜٔ افٌُِلل ، فُّْلف ٚفهحٚيب ث ِف ب: ؾّْف بؾ واؿع ، هذا ممُـ و، ؾراه بَ

 ًٚ ّٕف ٓ  َقل ذ ًٜ ، ؾٚحٍظ ذم هذا افٍرض ٓ  ْىؼ ؽٌٔ  .، ظالوة ظذ أ

  

                                                 
 .20مر ؿ :  (1)
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 افوحي اخلوص وافوحي افعوم !!

ًٚ بٚظتٌلٚر  يفّؿ افقحل، بًَّٔف، وحل إٌٕٔٚء ووحل إو ٔٚء، ظذ ؿًّغ أ ول

 ظّقم افتُِٔػ وخهق ف..

 .م إول: افتؽؾقف افعومافؼس

: ـٚفهقم ، بام ؾٔٓؿ ادًهقم فتًِؼ افتُِٔػ ادقحك بف فًِّهقم بًّقم افْٚس

 وافهالة واحلٟ.

 .افؼسم افثوين: افوحي اخلوص

ِّؼ افتُِٔػ ادقحك بف بًّهقم خٚص، ـام ذم اخلي   وأم مقشك، ومر ؿ ، فتً

ًٚ ظِٔٓؿ افًالم  ًٚ هبؿ ؾَط، ٓ  تًِؼ بٌرهؿ، ، ؾَد أوحك اهلل تًٚػ إفٔٓؿ تٍُِٔ خّٚ 

ّْٚٔ د ومـ ذفؽ جقاز افزواج بتًًٜ ًٕقة ذم ٌٕ ّّ  . حم

ًٚ أمر اهلل تًٚػ فف بٚإلهاء إػ ادًجد إؿل ، ومـ يفلّؿ ادًلراج  ومـ ذفؽ أ و

 إػ ادُِقت إظذ حتك ؿٚب ؿقشغ أو أدٕك ..

ًٚ ٕزول جزادٔؾ ظذ مقٓتْٚ ؾٚضّٜ بًد وؾٚ ة شٔد اخلِؼ  ٗإًلٓٚ ومـ ذفؽ أ و

َِّٜ بذرارهيٚ ادًهقمغ ظِٔٓؿ افًالم . ّٜٔ ادتً  بٕٚخٌٚر افٌٌٔ
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 ثوين افادػفوم 

 افعؾم افؾديّن 

، ادٍلٚض ظِٔٓلٚ دون  ًّٜهلََٜٔ اف: هق افًِؿ احلٚض ، ادقِجد حل افعؾم افؾديّن 

ًٚ ب٘ذن اهلل تًٚػ بام دوٕف مـ ادقجقدات.ٗيّفر واشىٜ ، اد  تُق ْ

ِدلُد ّ هل( : 811حمّد بـ  ًَقب افٍروزآبٚدي )ؿٚل   ومـ َأؿًٚم افًِؿ افًِلؿ اف

مٚ حيهؾ فًٌِد بٌر واشىٜ، بؾ إهِلٚم مـ اهلل تًٚػ، ـام حهؾ فِخي بٌلر : وهق ، 

و ِظْؾمً واشىٜ مقشك، ؿٚل تًٚػ:  ْؿـَوُه ِمن فاُدكا ْن ِظـِدَكو َوَظؾا ًي مِّ آَتْقـَوُه َرمْحَ
(1). 

ؿقفْللٚ : دون واشللىٜ  : أي مللـ دون وحللل ، أو ـًللٛ ، أو ر ٚوللٜ ، أو ٕيللر : 

و ِظْؾًم فَقفف تًٚػ :  ْؿـَوُه ِمْن َفُدكا  . َوَظؾا

َوَفَؼاْد هل( ذم تًٍره : 905ؿٚل اإلمٚم افنٚؾًل اإلال ، حمّد بـ ظٌد افرمحـ )

ْؾـَو َبْعَض افـابِقَِّغ َظَذ َبْعضٍ   .(2)بّز د افًِؿ افِد  َؾضا

ّٔٚن إٕدفز ) و  هل( ذم ادحٔط : 745وؿٚل اإلمٚم افًّْل أبق ح ْؿـَاوُه ِمان فااُدكا َوَظؾا

 .(3) وهق اإلخٌٚر ظـ افٌٔقب، ٚ تختص بْٚ مـ افًِؿ أي ممّ ، أي مـ ظْدٕٚ  ِظْؾمً 

و ِظْؾمً ؿٚل افىْىٚوي ذم تًٍره :  ْؿـوُه ِمْن َفُدكا ، ٓ مـ ظْد ؽرٕٚ ، مـ ظْدٕٚ   َوَظؾا

 .(4)دـ ٕر د تًٔره ومْحف فف إّٓ ،  ، ٓ  تٔند  خٚ ًٚ  ظِامً 

                                                 
 . إحٔٚء افساث اإلشالمل ، افَٚهرة . 93:  4بهٚدر ذوي افتّٔٔز )ت: حمّد افْجٚر(  (1)

ّٜٔ ، بروت . 396: 2تًٍر أال  (2)  . دار افُتٛ افًِّ

 . دار افٍُر ، بروت . 204: 7ادحٔط )ت: حمّد  دؿل مجٔؾ(  (3)

 هنوٜ مك ، افَٚهرة . . دار 551: 8تًٍر افىْىٚوي  (4)
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ّٜٔ خاّلؿلٜ ، مُْنلٍٜ  -هلق بل٘ذن اهلل تًلٚػ-وفؽ أن تَلقل  ّٔلٜ ؿدشل : ؿلّقة ٕقرإ

ًٚ .ٗيّفرة ذم بًٍْٓٚ ـٚصٍٜ فٌرهٚ ، م  إصٔٚء تُق ْ

ّْٔٚ 850وؿٚل اإلمٚم افًّْل افًْٔٚبقري ) َؿَك ماو َمْ َتُؽاْن َتْعَؾاُم :  هل( ذم ٌٕ َوَظؾا

 .(2)هق افًِؿ افِدّ   (1)َوـوَن َؾْضُل اهللاِ َظَؾْقَك َظظِقمً 

 َوَظؾاَؿكَ ماو َمْ َتُؽاْن َتْعَؾاُم َوـاوَن َؾْضاُل اهللاِ َظَؾْقاَك هل( : 468ؿٚل اإلمٚم افقاحدي )

 .(3) َظظِقمً بٚفٌّْقة وافًهّٜ 

ّٜٔ ادًهقمغ ظيلٔاًم : إذ ٓ  ّْٔٚ وظذ بَ ؿِٝ : بٚفًِؿ افِدّ  ـٚن ؾوؾ اهلل ظذ ٌٕ

تلف افتّٚملٜ ؾٓام متقّؿٍٚن ظِٔف إّٓ هبذا افًِؿ ، أو ظهّٜ ٌّٕقة  ِّ ، تقّؿلػ ادًِلقل ظلذ ظ

 .ظذ مٚ ؿٙ اهلل تًٚػ 

هلل( ذم تًٍلره 710ممّٚ  نٓد فُقٕف طٚهرًا ميٓرًا ، ؿقل اإلمٚم افًّْل افًٍْل )

و ِظْؾًم :  ْؿـَوُه ِمن فاُدكا  .(4)  ًْل اإلخٌٚر بٚفٌٔقب َوَظؾا

  

                                                 
 .164شقرة افًْٚء:  (1)

ّٜٔ ، بروت .415: 2تًٍر افًْٔٚبقري)ت: زـر ٚ ظّرات(  (2)  . دار افُتٛ افًِّ

ّٜٔ ، بروت ، فٌْٚن . 114: 2افقشٔط فِقاحدي )ت: ظٚدل ادقجقد(  (3)  . دار افُتٛ افًِّ

ّٔٛ، بروت.دار  .310: 2تًٍر افًٍْل )ت: حمٔل افد ـ مًتق(  (4)   افُِؿ افى



 ..................................................................... اجلّع يف ظصؿي آل افـبّي 13

 

 افعؾم افؾدين هو ظؾم افغقى

و ِظْؾًم هل( ذم تًٍره : 710اإلمٚم افًّْل افًٍْل )مّر ؿقل  ْؿـَوُه ِمن فاُدكا  ًْل  َوَظؾا

 .(1) اإلخٌٚر بٚفٌٔقب

ّٔٚن إٕدفز )قؿـذا و ْؿـَوُه ِمان  هل( ذم ادحٔط : 745ل اإلمٚم افًّْل أبق ح َوَظؾا

و ِظْؾمً   .(2) وهق اإلخٌٚر ظـ افٌٔقب، ٚ تختص بْٚ مـ افًِؿ أي ممّ ، أي مـ ظْدٕٚ  فاُدكا

ّٔلٜ ، ـقٕلف   لدور ظلذ مًجلزة ؿِٝ : ؾٚفًِؿ افِدّ  مـ خقاص افًهّٜ افتُق ْ

 ٌٛ ّٕام هق شٌ ٌّف إػ أّن افًِؿ افِدّ  فٔس هق اإلخٌٚر بٚفٌٔٛ ، وإ اإلخٌٚر بٚفٌٔٛ ، وْٕ

 ، وهذا ضورّي .ب٘ذن اهلل تًٚػ  تُق ْل ُٕٓنٚ  افٌٔٛ وأهاره

ٌٛ فرؤ ٜ مُِقت اهلل تًٚػ ّٕف شٌ اَبفَِك ُكاِري إِْباَراِهقَم شلٌحٕٚف :  قفلفَؾ: ..ـام أ ـَ َو

َْرِض َوفَِقُؽوَن ِمَن اْدُوؿِـِغَ  َمَؾُؽوَت  ْٕ َمَواِت َوا ؾل٘براهٔؿ ممّٚ  َّرب ادىِٛ فألذهٚن :  (3) افسا

ّٕام رأى ادُِقت بام ظْده مـ ظِؿ فدّ  .ظِٔف افًالم   إ

 وظِؿ افٌٔٛ دفٔؾ افهدق وافًهّٜ .

ِد َذفَِؽ هل( : ؿقفف تًٚػ 310ؿٚل افىزي ) ًْ ـْ َب ِْٖا ِم لُٚث افْدلُٚس َوؾِٔلِف يُفؿد َ  ٌَ َظٌٚم ؾِٔلِف ُ 

ونَ  ِكُ ًْ ف     ُـ ذم رؤ ٚ مُِٓؿ، وفُّْ هذا خٌز مـ  قشػ ظِٔف افًالم فَِقم ظاّم   َ 

ًٜ ظذ ٌٕقتف : مـ ظِؿ افٌٔٛ افذي آتٚه اهلل  ًٜ ، دٓف  . (4)ظذ  دؿٜ وحج

 افزبدة : ظِؿ افٌٔٛ برهٚن افًهّٜ ، ودفٔؾ افهدق .

                                                 
ّٔٛ، بروت. .310: 2تًٍر افًٍْل )ت: حمٔل افد ـ مًتق(  (1)   دار افُِؿ افى

 . دار افٍُر ، بروت . 204: 7ادحٔط )ت: حمّد  دؿل مجٔؾ(  (2)

  .75إًٕٚم :  (3)

 . مٗشًٜ افرشٚفٜ ، بروت .128: 16تًٍر افىزي )ت: أمحد صٚـر(  (4)
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  اهللبم أراك : تػسر 

ِس ؿٚل تًٚػ :  َؿ َبْغَ افْٚد ُُ َتَٚب بِٚحْلَؼ  فَِتْح
َْٔؽ اْفُِ َزْفَْٚ إَِف ْٕ ٚ َأ ٕد  .(1) بَِم َأَراَك اهللاُإِ

افَرآن وهق خىٖ ، وإّٓ فَلٚل   بَِم َأَراَك اهللاُؿِٝ : ذـر ؽر واحد أّن ادَهقد : 

 إٔزفْٚ إفٔؽ افُتٚب فتحُؿ بف .

ّٜٔ اخلالدلؼ وافهحٔح هق افًِؿ افِدّ  افذي بف  رى افٌٔٛ  ، ، ومٚ اشتس ظذ بَ

ِذي َتَقػد ) ل اهلل تًٚػ : قؿ نٓد فف  َٝ افد لَدى )33َأَؾَرَأْ  ـْ لُؿ ( 34( َوَأْظَىك َؿِِٔاًل َوَأ ِْ َأِظْْلَدُه ِظ

َق َ َرى ُٓ ِٛ َؾ ْٔ ٌَ ْٖ باَِم ذِم ُ ُحِػ ُمقَشك35) اْف ٌد  . (2) ( َأْم َ ْ ُ َْ

متقّؿٍٜ ظذ هذا افًِلؿ ،  -وهق مـ افٌٔٛ-وهق ٕصٌّ ؾهٔح أّن رؤ ٜ ادُِقت 

ِّتف افتّٚمٜ .  تقّؿػ ادًِقل ظذ ظ

ِس باِم َأراَك اهللدُهل( : 373ؿٚل اإلمٚم افًّْل افًّرؿْدي ) َؿ َبْغَ افْٚد ُُ أي بلام   فَِتْح

 .(3) وأهلّؽ، وبام أوحل إفٔؽ، أظِّؽ اهلل 

بام ـٚصٍؽ بف ملـ إٔلقار   بِم َأراَك اهللاُهل( : 465وؿٚل اإلمٚم افًّْل افَنري )

 .(4)افٌهرة

ِّّؽ اهلل468وؿٚل افقاحدي )  . (5)هل( ذم افقجٔز : بام ظ

                                                 
 .105افًْٚء :  (1)

 .36-33افْجؿ :  (2)

 .335: 1تًٍر افًّرؿْدي  (3)

 . اهلٔئٜ ادكّ ٜ افًّٚمٜ فُِتٚب ، مك .359تًٍر افَنري )ت: إبراهٔؿ افًٌٔق ( :  (4)

 . دار افَِؿ ، دمنؼ .287افقجٔز )ت:  ٍقان داوودي( :  (5)



 ..................................................................... اجلّع يف ظصؿي آل افـبّي 15

 

َبفَِك هل( ذم تًٍره : 310ؿٚل اإلمٚم افىزي ) ـَ اَمَواِت  إِْبَراِهقمَ ُكِري َو َمَؾُؽاوَت افسا

َْرِض َوفَِقُؽوَن ِمَن اْدُوؿِـِغَ  ْٕ ، وذفلؽ ملٚ خِلؼ ؾلٔٓام أراه مؾك افسموات وإرض  (1) َوا

مـ افنّس وافَّر وافْجقم وافنجر وافدواب وؽر ذفؽ مـ ظئؿ شِىٕٚف ؾٔٓام، 

 .(2) وجذا فه بواضَن إمور وطواهَرهو

ظـ مُِلقت  ـهف فه  ُكِري إِْبَراِهقَم َمَؾُؽوَت  : هل( 510)ي وؿٚل اإلمٚم افٌٌق

 .(3)وٕير إػ مُٕٚف ذم الْٜ، وأشٍؾ إروغ ، حتك افًرش ، افًّقات وإرض 

 مـ ادقؿْغ ؟!! ؿ ًٖل : أ   ُـ إبراهًٌٔىٚء وٕنر إػ أّن ـ رًا مـ اف

ٌّدي : ـٚفَٔغ بُِّقت  ، ـلام هلق الّْٜ وافْٚر وادالدُلٜؿِْٚ : افَٔغ افٌَِل افتً

بقاضْلف بّنلٚهدة أهاره و: رء ، وافَٔلغ احلّزل بلٚدُِقت  حٚل أـ لر ادقحلّد ـ

ِّٔٚتف ؽٌٔف وتدبره و : ، رٌء آخر أذ  مْف ، وإبراهٔؿ  ِقات اهلل ظِٔف ذم ؿقفف ودم

 .: ؾّٕٚول حٚطر بٚفيورة ٕند اف ٚ   (4)فَِقْطَؿئِنا َؿْؾبِي

 : افزبدة 

وأهار ، وظِلؿ افٌٔلٛ ، افذي بف  ُْنلػ ادُِلقت ِدّ  افًِؿ اف: هل اإلرائي 

ِّٔٚت افتدبر وافتٖيفر اخلَِٜ   ظذ مٚ ارتوٚه اهلل تًٚػ وأذن بف .، ، ودم

  .ؾًّز  ٝمٚ صئوإُٓنٚ ، وافتجّع ظٚ  افن وافٌٔٛ وافٌٚضـ : هق ؾٚدُِقت

 وأخرًا ؾًِؿ اهلل افِدّ  ٓ  ُقن فٌر ادًهقم ، و ِزم افتٌْٔف ظذ أمر.. 

                                                 
 . 75شقرة إًٕٚم :  (1)

 مٗشًٜ افرشٚفٜ ، بروت ..  475: 11تًٍر افىزي )ت: أمحد صٚـر(  (2)

 . دار إحٔٚء افساث افًريب ، بروت . 136: 2تًٍر افٌٌقي )ت: ظٌد افرزاق مٓدي(  (3)

 . 44افٌَرة :  (4)
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 افصوؾّقي يف افعؾم افؾدينّ بعض دظوى 

ًٚ أّن هلذا افًِلؿ ممّلٚ  ُّلـ افق لقل  ّٜٔ جزاؾ بٚفرّ ٚولٚت إفٔلف ذـر بًض افهقؾ

بؾ ؿد أؾرط هلذا افلًٌض ؾلذـر أّن ملْٓؿ : ، أو ـذا ذـروا ..وادجٚهدات وإوراد 

ّٜٔ !!. مـ  أ ّ بًٌض ظِقم افٌٔٛ اإلهل

  :ذم هذا واوح طٚهر : ؾّـ خهٚدص افًِؿ افِدّ  ومٔزاتفلزا  ؿِْٚ : وا

ّٜٔ مـ اهلل تًلٚػ مٌلٚذة  أوًٓ : ٍٛ ، أن  ُقن إؾٚوٜ دؾً ملـ جمٚهلدة أو  دون شلٌ

 .، وٓ   ٌٝ هذا إّٓ بًّجزة أو ّٕص ؿىًل تًِٔؿ أو رّ ٚوٜ 

ظِلؿ افٌٔلٛ اإلهللل افلذي ارتولٚه اهلل  -ؾلٔام  ًْلل-افًِؿ افِد  ،  ًْل  ثوكقًو :

وٓ   ٌلٝ إّٓ بًّجلزة أو ٕلّص ، تًٚػ فلًٌض ظٌلٚده ، وهلق خلٚص بٖهلؾ افًهلّٜ 

 .وـّؾ مـ اّدظٚه ؽرهؿ ؾٓق دّجٚل ؿىًل ، 

وٓ ٜ افتُلق ـ وافتلدبر ذم ادقجلقدات  -ؾٔام  ًْل–افًِؿ افِد  ،  ًْل  ثوفثًو :

 .(1) شاشؽن أحد»لٌؾ أحد دٚ اوىرب :  دٕك ، ـَقل افٌّْل إ

افزبللدة : افًِللؿ افِللدّ  مًجللزة افًهللّٜ ، وبرهللٚن افهللدق ، ودفٔللؾ افٌْللقات 

 وافرشٚٓت ، ؾّـ ادظٚه ؽرهؿ ؾٓق ٓ حمٚفٜ دّجٚل .

بذ ؿد  هؾ بًض افهٚحلغ إػ مرتٌٜ مٚ مـ اإلُٕنلٚ  ، وفُّْلف ٓ  لدور ظلذ 

ّٔلٜ ملع ، و ـٚخليل وضلٚفقتإو لٔٚء ملع مع إٌٕٔٚء ـلداود ، و مًجزة ـام دار بَ

  ادًهقمغ ـّر ؿ ظِٔٓؿ افًالم : ؾٚحٍظ افٍرق وٓ تْزفؼ .  

                                                 
 . دار ضقق افْجٚة ، بروت .  3699، رؿؿ: 15: 5 حٔح افٌخٚري)ت: زهر افْٚس(  (1)
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 افعؾم افؾديّن هو روح افؼدس

افًِؿ افِدّ  هق : روح افَدس . وافَدس هق اهلل تًلٚػ ، أو : إّن فؽ أن تَقل : 

ؾٔلف طِلامت وٓ ؾَلداٌن وٓ ذور ، وافلروح ظٚ  افىٓٚرة وافقجلقد وافْلقر ، فلٔس 

 أؤٍٝ إفٔف .

اْر كِْعَؿتِاي َظَؾْقاَك   دّل ظِٔف ذم افَرآن ؿقفف تًلٚػ :  ـُ إِْذ َؿاوَل اهللاُ َيوِظقَساى اْباَن َماْرَيَم اْذ

ْفاًل  ـَ ُم افـاوَس يِف اْدَْفِد َو ْدُتَك بُِروِح اْفُؼُدِس ُتَؽؾِّ ْؽَؿاَي َوَظَذ َوافَِدتَِك إِْذ َأيا ِ ِْ ْؿُتاَك اْفؽَِتاوَب َوا َوإِْذ َظؾا

ُِ ؾِقَفاو َؾَتُؽاوُن َضاْرً  َفْقَئاِي افطااْرِ بِانِْذيِن َؾَتاـُْػ ـَ ُؾُق ِمَن افطِِّغ  ْكِجقَل َوإِْذ َ ْ ُ  َوافتاْوَراَة َواإْلِ ا بِانِْذيِن َوُتاْزِ

ِرُج اْدَْوَتى بِ  َْبَرَص بِنِْذيِن َوإِْذ ُ ْ ْٕ َؿَه َوا ـْ َ ْٕ    نِْذيِن ا

ِّللؿ افْللٚس ذم ادٓللد ، مًِقفللٜ فللروح  وهللق طللٚهر أّن ؿللدرة ادًهللقم ظللذ أن  ُ

ّٜٔ افْٚضَٜ  ًٚ افَدس ادّتحدة مع ًٍٕف اإلًٕٕٚ  .احتٚدًا مٚهقّ 

ّٜٔ ٕقع هللٚ أؾلراد : فلذفؽ ؾل ٚفروح افَدس ٕقعٌ ؾ ال ملٕٚع فف أؾراد ، ـام أّن اإلًٕٕٚ

َفاُه  مـ ادالدُلٜ ، ذم ؿقفلف تًلٚػ :  مـ تًٍر افروح افَدس بجزادٔؾ أو ؽره ُؿاْل َكزا

قِّ  َِْ اَك بِاو : ؾجزادٔلؾ مهلداٌق ، أو ؾلرٌد فلروح افَلدس ـلام أّن   (1) ُروُح اْفُؼُدِس ِماْن َربِّ

ّْٔٚ حمّد ؾرٌد يفٚفٞ ، وافُلالم هلق افُلالم ذم ظًٔلك  إهاؾٔؾ ـذفؽ ، وـذا ؾذات ٌٕ

ّٜٔ إٌٓٔٚء وأهؾ افًهّٜ ، ـّؾ واحد مْٓؿ ؾرد فلف  تًٍلر افلروح ٚٓؿتهلٚر ذم ؾ: وبَ

ٍرد وادهللداق ، فمللـ بللٚب افتًٍللر بللٚؾَللط خىللٖ : وٓ بللٖس بللف افَللدس بجزادٔللؾ 

 ؾٚحٍظ هذا .

وفؽ أن تَقل : افًِؿ افِدّ  ، هق اشؿ اهلل إظيؿ ، افذي إذا ُدِظَل بف اهلل تًلٚػ 

ّٜٔ : ؾٚؾٓؿأجٚب ظذ افٍقر   .: إذ آشؿ إظيؿ مـ ظِقم افٌٔٛ افِدٕ

                                                 
 . 102شقرة افْحؾ :  (1)
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 تػسر آيي ظويصي

لَذفَِؽ : اظتٚص ظذ جّؾ ظِامء افٍر َغ ، شٔام أهؾ افًّْٜ ، تًٍر ؿقفف تًٚػ  ـَ َو

ٚ  َأْوَحْقـَو إَِفْقَك ُروًحو َٕ ـْ َأْمِر ًَ َتْدِريِم ـْ ـُ ـْ  َمو  ُٕقًرا هَنِْدي بِِف َم َُْٚه  ِْ ًَ ـْ َج
َٓ اإْلِ اَمُن َوَفُِ َمٚ اْفَُِتُٚب َو

 ٚ َٕ ٌَِٚد ـْ ِظ َنُٚء ِم َك َفَتْفِديَٕ ٔؿٍ  َوإِكا َِ َت ًْ اٍط ُم إَِػ ِسَ
(1) . 

ّٜٔ زظؿ وفَد   أّن افٌّْل أ ٜ  طٚهرؿٚفقا : بًض حنقّ ٜ اخلقارج مـ أتٌٚع بْل أم

ـّ إربًغ ، بؾ ؿد تىٚول  حمّد  ًٚ ذم ش ّٔ ٌٜ ـٚن جٚهاًل حّتك بً ف اهلل تًٚػ ٌٕ ضٚدٍل

ًٜ ختلرج  ، ؾَٚفقا بٍُر افٌّْل أرـًٓؿ اهلل ذم جّْٓؿ مْٓؿ  ؿٌؾ افًٌ ٜ ، ـلزت ـِّل

 ؿٚفقا .مـ أؾقاهٓؿ ، وفًْقا بام 

و   َلؾ   َأْوَحْقـَو إَِفْقَك ُروًحو ؿِْٚ : ّْٕع افيٓقر : ؾٚهلل تًٚػ هْٔٓٚ خّٚ ٜ ؿٚل : 

ًٚ أو شّْٜ ، حتك  رد إصُٚل الٓٚفٜ ؿٌؾ افًٌ ٜ . ًٜ أو ؿرإٓ  أوحْٔٚ إفٔؽ ذ ً

وهذه افروح هل روح افَدس ، وهلل مَّقملٜ فذاتلف مْلذ أن أوجلده اهلل تًلٚػ ، 

ـّ إربًغ .. وهل ؽر افَرآن  وافؼ ًٜ افتل ٕزفٝ ظِٔف بًد ش

ْٔلَؽ َوَظلَذ َوافِلَدتَِؽ  قل اهلل تًٚػ :  نٓد فف ؿ َِ تِل َظ َّ ًْ
ْر ِٕ ـُ ـَ َمْرَ َؿ اْذ ك اْب ًَ َؿَٚل اهللدُ َ ِٚظٔ

ااْدُتَك بِااُروِح اْفُؼااُدسِ إِْذ  للاًل َوإِْذ  َأيا ْٓ ـَ للِد َو ْٓ للُؿ افْدللَٚس ذِم اْدَ  ِ َُ ْؿُتااَك ُت َٜ َوافتدللْقَراَة  اْفؽَِتااوَب َظؾا لل َّ ُْ
َواحْلِ

ِجَٔؾ  ْٕ  . (2)َواإْلِ

ًٚ وـٓلاًل وهق ٕصٌّ أّن افتٖ ٔد بروح افَدس رء  ّٔ ِّؿ افّْلٚس ذم ادٓلد  لٌ ، ، بف ـ

 قٌء آخر ؽر ذاك .ؾتًِٔؿ افتقراة واإلٕجٔؾ وافُتٚب أّمٚ 

                                                 
 . 52شقرة افنقرى :  (1)

 . 110ادٚددة : شقرة  (2)
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ْدُتَك بُِروِح اْفُؼُدسِ إِْذ  ؿقفف تًٚػ : إذ  لدِ  َأيا ْٓ لُؿ افْدلَٚس ذِم اْدَ  ِ َُ ّٕلام طلٚهٌر ٕلصٌّ   ُت ّٕلف إ أ

ِّؿ افْٚس ذم ادٓد : فُقٕف  مّٗ دًا بروح افَدس ، ؾٚف ٚ  متقّؿلػ ـٚن ـٚن ؿٚدرًا أن  ُ

ِّتف افتّٚمٜ ظذ مٚ ؿٙ اهلل تًٚػ .    ظذ إّول تقّؿػ ادًِقل ظذ ظ

ّْٔلٚ  وافْقرافَلددوهذا افروح ، هق ظغ افًِؿ افِلدّ   : : فَقفلف تًلٚػ ذم ٌٕ

َؿَك مو َمْ َتُؽاْن َتْعَؾاُم َوـاوَن َؾْضاُل اهللاِ َظَؾْقاَك َظظِاقمً  ، وؿلد ملّر ؿلقل اإلملٚم افًلّْل  (1)َوَظؾا

 .(2)هق افًِؿ افِدّ  افًْٔٚبقري أّن هذا افًِؿ 

لٚ  َأْوَحْقـَو إَِفْقَك ُروًحاو ؾَٚرن بغ ؿقفف تًٚػ :  َٕ ـْ َأْمِر ًَ َتاْدِريَماو ِمل ـْا َٓ  ـُ َملٚ اْفَُِتلُٚب َو

َؿَك مو َمْ َتُؽْن َتْعَؾمُ  وبغ ؿقفف تًٚػ :   اإْلِ اَمنُ  فـ دملد   َوـوَن َؾْضُل اهللاِ َظَؾْقَك َظظِقمً  َوَظؾا

، ومهلٚ أو روح افَدس ، مٚ صئٝ ؾًّز ، ؾٓام فٍيٚن حلََٜٔ واحلدة ؽر افًِؿ افِدّ  

 .مَّقمٚن داخالن ذم حََٜٔ افًهّٜ مْذ أن أوجدهٚ اهلل تًٚػ 

ؼ أمر ـ افزبدة :  َّ ِّٜ فتح  : ظذ مٚ ؿٙ اهلل تًٚػ ذم افقجقد ، روح افَدس ظ

 إوػ : افتثبقً واهلدايي افتؽويـقي .

 . افثوكقي : اهلدايي افتؼيعّقي

َفُه ُروُح  ومهٚ جمّقظٚن ذم ؿقفف تًٚػ :  ًَ افااِبيَن آَمـُاوا َكزا قِّ فُِقَثبِّا َِْ اَك بِاو اْفُؼُدِس ِمْن َربِّ

ى فِْؾُؿْسؾِِؿغَ   .  (3) َوُهًدى َوُبْؼَ

  

                                                 
 .164شقرة افًْٚء:  (1)

ّٜٔ ، بروت .415: 2تًٍر افًْٔٚبقري)ت: زـر ٚ ظّرات(  (2)  . دار افُتٛ افًِّ

 . 102شقرة افْحؾ :  (3)
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 ادعصوممؼّوٌم فبات روح افؼدس 

ذ أن أوجلده اهلل أّن روح افَلدس مّتحلد بلذات ادًهلقم مْلًٕتَد ٕحـ افنلًٜٔ 

، ـلام الٛ أن فْلقع اذم ٍهلؾ فاداخٌؾ ذم حََٔتف ، ـدخقل ممٚتف ، مٚ بًد حّتك تًٚػ 

 ًِؿ أّن وٓ ٜ افتُق ـ وضٚدٍٜ مـ ادًلٚجز افهلٚدرة ظلـ ادًهلقم ، مًِقفلٜ فلروح 

 ..، أو افًِؿ افِدّ  مٚ صئٝ ؾًّز افَدس 

ّٜٔ إٌٕٔٚء وؿٚضٌٜ أهؾ افًهّٜ ، ظٚدقن بٚهلل  افزبدة : ؾٚفٌّْل حمّد  ، وـذا بَ

ِّٓؿ حًٛ درجتف .وبٚإل امن مـ أّول وجقدهؿ ادَّدس ،   ـ

وربام  ًٖل بًلض افنلًٜٔ ظلـ مًلتْد دظلقى آحّتلٚد ذم أخٌلٚر أهلؾ افًهلّٜ 

 ظِٔٓؿ افًالم اف ٚبتٜ؟!!

ّٔللٜ ذم أخٌٚرٕللٚ  آحتللٚد  للدّل ظللذؿِْللٚ :  افهللٍٚر ذم بهللٚدر  فأخرجلل، مللٚ افَىً

افدرجٚت ؿٚل: حديفْٚ أمحد بـ حمّد، ظلـ احلًلـ بلـ حمٌلقب، ظلـ ابلـ بُلر، ظلـ 

َبفَِك َأْوَحْقـَو إَِفْقَك  ظـ أيب جًٍر افٌٚؿر ظِٔف افًالم ذم ؿقل اهلل ظزوجؾ : ، زرارة  ـَ َو

يَمُن َوَفؽِاْن َجَعْؾـَاوُه ُكاوًرا َدْاِدي بِاِه َماْن َكَهاو َٓ اإْلِ ًَ َتْدِري َمو اْفؽَِتوُب َو ـْ ـُ ُء ِماْن ُروًحو ِمْن َأْمِرَكو َمو 

َك َفَتْفِدي إَِػ ِصَ   .(0) اٍط ُمْسَتِؼقمٍ ِظَبوِدَكو َوإِكا

مْلُذ إٔلزل اهلُل ذفلؽ افلروح ظلذ ٌٕٔلف ملٚ  لًد إػ »ؿٚل أبقجًٍر ظِٔف افًالم: 

 .(2)ش  وإّكه فػقـو افًامء

، وفْلٚ ذم هلذا وهلق طلٚهٌر ؾلٔام ادظْٔلٚه  . ؿِٝ: إشْٚده  حٔح دون أدٕك ـلالم

 .بًط ذم بًض ـتٌْٚ افَٚدمٜ ، ًٕٖل اهلل تًٚػ افًقن ظذ إٕجٚزهٚ 

                                                 
 . 85آهاء:   (1)

 . بٚب افروح . مىًٌٜ إمحدي، ضٓران .477بهٚدر افدرجٚت :   (2)
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 فٌادػفوم افثو

 افوٓيي افتؽويـّقي = افتدبرّيي

ّٔلٜ -افقٓ ٜ افتدبرّ ٜ  : هلل تهللّر  مقجلقدات افًلٚ  -وفؽ أن تَقل افتُق ْ

ًٚ، بل٘ذن اهلل تًلٚػإذ ، بّقجقدات افًلٚ  إدٕلك، تّكل ًٚ تُق ْٔل وأ لِٓٚ ذم ،  ؾ

َراِت َأْمًراافَرآن ؿقفف تًٚػ:   وٕحقهٚ مـ أ ٚت. (1) َؾوْدَُدبِّ

َراِت َأْمًراهل(: 310ؿٚل افىزي ) مرت بف مـ أمر اهلل، ادالدُٜ اددّبرة مٚ أُ  َؾوْدَُدبِّ

 .(2) وـذفؽ ؿٚل أهؾ افتٖو ؾ

ؿِللٝ: وظللذ هللذا إمجللٚع أهللؾ افٌَِللٜ، وأؾوللؾ م للٚل  قّوللح أبًٚدهللٚ، وٓ للٜ 

ووٓ لٜ جزادٔلؾ ذم ظزرادٔؾ  ِقات اهلل ظِٔف ذم ؿٌض أرواح ادقجقدات إدٕلك، 

 إٕزال إمر، ووٓ ٜ إهاؾٔؾ ومُٔٚدٔؾ ذم إٕزال افرزق واخلر وافْك وافيٍر..

ومـ ذفؽ وٓ ٜ اخلي ظِٔلف افًلالم ذم اخيلار ملٚ اِلس ظِٔلف، وملـ ذفلؽ 

ـْ بًلدمهٚ  ًٚ أّن مـ ا ىٍٚهؿ اهلل تًٚػ مـ بْل إهادٔؾ...: مقشك وهٚرون، وَمل أ و

ن افتٚبقت ذم حلرب إّٓ وافْهللر حِلٍٔٓؿ، وشلٖٔا ، ٓ  وًق قصع وضٚفقت 

 بًض افًٌط ذم افٍهؾ اف ٚ .

واٛ افتٌْٔف إػ أمٍر: ؾُِّؾ أهؾ افًهلّٜ، إٌٕٔلٚء وإو لٔٚء، وٓ لٜ تدبرّ لٜ 

ِّٓللؿ  -حًللٛ درجللٚهتؿ  -ؾللٔام دوهنللؿ مللـ ادقجللقدات   دون اشللت ْٚء: ؾٍللل ـ

ّٜٔ افتّٚمٜ إلحٔٚء ادقتك، وإبراء إـ ّف وإبرص، واإلتٔٚن بًرش بَِلٔس ؿٌلؾ إهِ

ارتداد افىر ، وأن ٓ حيسق بْلٚر إبلراهٔؿ ، وأن ٓ تٖـلؾ إرض بدٕلف ادَلّدس إذا 

                                                 
 .     5شقرة افْٚزظٚت:  (1)

 . مٗشًٜ افرشٚفٜ، بروت.185: 24افىزي )ت: أمحد حمّد صٚـر( تٚر خ  (2)
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ِّٓؿ  ِّٓلؿ ؿلٚدٌر أن  رى ادُِقت ـ٘براهٔؿ  -ـٌؾ حًٛ درجتف  -مٚت، وـ ، وـ

ِّؿ افّْٚس ذم ادٓد،  ًٚ....ؿد  ُ ّٔ  أوا احلُؿ  ٌ

تًٚػ أْن ٓ  َع هلذا إّٓ ب٘ذٕلف شلٌحٕٚف، ؾًزرادٔلؾ  ؽٚ ٜ إمر: ؿوٝ حُّٜ اهلل

ًٚ ظلذ أن  َللٌض إروا ؿٙلل ، مْللذ أْن أوجلده اهلل تًللٚػ، ؽٚ لٜ إمللر  حؿلٚدر تُق ْلل

أن ٓ  ُقن هذا حغ افٌَض إّٓ ب٘ذٕف شٌحٕٚف : إذ احللٚـؿ ذم افقجلقد ؿقفلف شٌحٕٚف 

ًُ َوِظـْ  تًٚػ:   ..(1) َدُه ُأمُّ اْفؽَِتوِب َيْؿُحو اهللاُ َمو َيَهوُء َوُيْثبِ

ُِ وظذ هذا حيّؾ م ؾ ؿقفف شٌحٕٚف وتًٚػ:  َفْقَئِي افطااْرِ َؾاَلْكُػ ـَ َأْخُؾُق َفُؽْم ِمَن افطِِّغ 

َْبَرَص َوُأْحِي اْدَْوَتى بِانِْذِن اهللِ َوُأَكبِّاُئُؽمْ  ْٕ َؿَه َوا ـْ َ ْٕ ا بِنِْذِن اهللِ َوُأْبِرُ  ا ُؾوَن َوَماو ؾِقِه َؾَقُؽوُن َضْرً ـُ  بِاَم َتاْل

ِخُروَن يِف ُبُقوتُِؽمْ   .(2)  َتدا

ؾًًٔك ؿٚدر أن  دّبر ـّؾ ذفؽ، مْذ أن أوجده اهلل تًٚػ، فُـ ٓ  َع مـ ظًٔلك 

ِّٜ افتّٚمٜ، هق  شٌحٕٚفوتَد ره ف تدبر إّٓ ب٘ذٕ : إذ اددّبر احلََٔل فُّؾ رء، بْحق افً

 اهلل تًٚػ ٓ ؽر، وشٖٔا افًٌط ذم هذا ذم ـتٚبْٚ افَوٚء وافَدر إذا أذن اهلل تًٚػ. 

 افزبدة : 

ّٜٔ( ، بًض افٌلرض اإلهللل مْٓلٚ أهّنلٚ تٖيفر فُّؾ مًهقم وٓ ٜ  تدبرّ ٜ )=تُق ْ

ًٚ  للدؿف إذا أخللظهللّتف ، ومًجللزٌة ت ٌللٝ  ّٔلل ز ظللـ افٌٔللٛ افَللدد ، شللقاء ـللٚن ٌٕ

ِّٓؿ أخز ظـ ؽٔٛ اهلل افلذي  ًٚ ـّر ؿ : ؾُ ًٚ ـٚخلي ، أو مًهقم ـّقشك ، أو و ٔ

ّٜٔ مًِقمٜ ضورة : ؾ٘هّنٚ  ِقات اهلل شٌحٕٚف ٓ  ًِّف إّٓ هق  ، ووٓ ٜ مر ؿ افتُق ْ

 ًٚ ّٔ ًٚ جْ   .  ؿرار ابـ تّٜٔٔ هبذاؿد مّر ا، وظِٔٓٚ هّزت افْخِٜ افٔٚبًٜ ؾتًٚؿط ظِٔٓٚ رضٌ

                                                 
 .39شقرة افرظد:  (1)

 .     49آل ظّران: شقرة  (2)
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 وٓيي افتدبر وادعجزة 

ٌّف أّن فُّؾ إًٕٚن  ٗمـ بٚهلل تًٚػ  ّٔلٜ ملٚ ، تلٖيفر ورشلقفف وـتٚبلف ، وٓ لٜ ْٕ تُق ْ

 ..مٚ: إذ مٚ مـ مًِؿ إّٓ وفف إرتٌٚط  تْٚشٛ رتٌتف ذم ظٚ  آرتٌٚط بٚفَدس اإلهلل

حديفْٚ ظٌد اهلل بـ مًِّٜ، ظـ مٚفلؽ، ظلـ ؾّـ ذفؽ مٚ أخرجف افٌخٚري ؿٚل : 

شّل، ظلـ أيب  لٚفح، ظلـ أيب هر لرة ريض اهلل ظْلف: أن رشلقل اهلل  لذ اهلل ظِٔلف 

 ً خطوياوه  وإنْ ّطامن ؿول: شبحون اهلل وبحؿاده  يف ياوم موئاي مارة  ُح »وشِؿ ؿٚل: 

 .(1) شـوكً مثل زبد افبحر

 ٌٕص ذم ادىِقب .وهق  ؿِٝ : إشْٚده  حٔح ، تَِتف إّمٜ بٚفٌَقل .

 ًٚ ًٚ تُق ْٔل ًٚ ؾُّؾ مًِؿ ، هق ملرتٌط بًلٚ  ادُِلقت ارتٌٚضل ، بحٔلٞ فلف ملٚ وأ و

 ..وأذن بف شٌحٕٚف حًٛ مٚ آتٚه اهلل تًٚػ ،  افَدرة ظذ أن  تّك  ؾٔف

حديفْٚ حمّد بـ راؾلع، ؿلٚل: حلديفْٚ ادٗملؾ،  دّل ظِٔف مٚ أخرجف افسمذي ؿٚل : 

ظـ محٚد بـ شِّٜ، ظـ أيب افزبر، ظـ جٚبر، ظـ افٌْلل  لذ اهلل ظِٔلف وشلِؿ ؿلٚل: 

 .(2)حد ٞ حًـ ش من ؿول: شبحون اهلل افعظقم وبحؿده ؽرشً فه كخؾي يف اجلـي»

ؿ و ِٜ افلرح، وـذا مٚ تقاتر مـ رّد افَوٚء بٚفدظٚء ، وإضٚفٜ إظامر بٚفهدؿٜ 

 وؽر ذفؽ ، وهذا مًِقم ضورة .، واشتجٚبٜ اهلل تًٚػ دظٚء إم ، 

ام ٕحـ ؾٔف أمٌر آخر ، ؾقٓ ٜ افتدبر مٚ  ًٚوق ادًجلزة اد ٌتلٜ فٌِْلقات بٔد أّن ؾٔ

ّٚ وظهّٜ افهّد َغ ، مـ ؿٌٔؾ وٓ ٜ مقشك ظذ افًل  ًٚ ظلذ احلََٔلٜ د ؿٌِٓلٚ يفًٌٕٚل

    ب٘ذن اهلل تًٚػ ، وـقٓ ٜ مر ؿ ظذ افْخِٜ افٔٚبًٜ و...، ؾٚحٍظ افٍرق . 

                                                 
 . دار ضقق افْجٚة ، بروت . 6405، رؿؿ: 86: 8 حٔح افٌخٚري )ت: زهر افْٚس(  (1)

 بروت .. دار افٌرب اإلشالمل ، 3465، رؿؿ: 388: 5شْـ افسمذي)ت: بنٚر ظّقاد(  (2)
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 رابعادػفوم اف

 ادعجزة

 معـى ادعجزة   ودٓفتفو ظذ افعصؿي !!

بٖهّنٚ : مٚ خرق افًٚدة ، ممّٚ  تًلّذر   -وافٍِظ يل فِتقؤح–ًِامء ادًجزة افظّر  

 ، إليفٌٚت  دق افٌّْقات . ظذ افٌؼ إاٚده

ر إشٍرا ْٔل ) ٍّ فِٔؾ هلل( ظلذ شلٌٔؾ اد لٚل : ا471ؿٚل اإلمٚم افًّْل أبق ادي فلدد

ِظل فٌِْقة ُهَق ادًجزة  ة : وادًجزة ، ظذ  دق ادُْدد ؾعل يْظفر ظذ َيدي مادظي افـُُّباوا

  ُهَو َيْدُظو اخْلؾق إَِػ معورَته وَ   ُمَواؾؼو فدظواه   يِف زَمون افتاْؽؾِقف   بِِخاَلف اْفَعودة 

َوَمٚ مـ ،  ؾقبغ به صدق من يْظفر ظذ َيده  ؾقعجزوا َظـُه   اهم َأن َيْلُتوا بِؿثؾِِه ويتحّد 

لَٚن مٗ لداً  ـَ ٓد َوؿد  َٚػ إِ ًَ ـَ ِلَرة ، بًّجلزة  َرُشقل مـ رشؾ اهلل َت تلدل ، َأو مًجلزات 

َٚػ َظـ ـ، ظذ  دؿف  ًَ ٚ َوؿد أخز اهلل َت َٓ لاَلم ،  ر ِمْْ ًد ْٔلِف اف َِ لٜ ُمقَشلك َظ َؾذـر ذِم ؿهد

ٌَْحللر  ٔدللٜ ، ؾِللؼ اْف َهللٚ َح ًَ َْٔوللٚء ، وؿِللٛ اْف ٌَ َٔللد اْف للٜ َداُود َوشللِٔاَمن تِٔللغ ، َواْف َوذِم ؿهد

ٌَْحلر ، احْلَِد د  َٔٚضِغ وافىٔقر َومَجِٔع َدَواب إَْرض ذِم اْفلز َواْف ، وتًخر افّر ح َوافند

َٔٚء ادَْْقَتك وإبراء إـّف وإبرص  اَلم إْح ًد ِْٔف اف َِ ك َظ ًَ ٜ ِظٔ َوذـلر ذِم  لٍٜ ، َوذِم ؿهد

ٚرَوٜ َمٚ  ًَ ِْٔف َوشِؿ َإٔف َ ْدُظق خمٚفٍٔف إَِػ ُم َِ لْرآن َأو أادُْْهَىٍك  ذ اهلل َظ َُ تك بلف ملـ اْف

َٚػ  ًَ َٚل َت ََ َُ  َؾلتوا بُِسوَرة من مثؾهُشقَرة ِمُْْف َؾ ْرآنَؾ َُ جَزة َفُف ؿٚهرة ٕظدادلف  َٚن اْف ًْ م

ـَ َِرة شقاَهٚ ،  ٚدة ، إَِػ مًجزات  ًَ َراع ، َطٓرت ظذ َ ده بِِخاَل  اْف ، م لؾ تُِلٔؿ افلذ 

ٚرَؿتلف ، وٌٕقع ادَٚء مـ َبغ َأَ لٚبًِف ، وتًٌٔح احْلََل ذِم َ ده  ٍَ ، وحْلغ اْللذع ِظْْلد ُم

َجَرة ِظْْد َدظقتف  ر ذِم وؿتلف  ،وأجٚبٜ افند َّ ََ ـلؾ َذفِلؽ ؿر لٛ ملـ ِملَٚدتل ، وإٕنَٚق اْف
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َْوَشلط  ْٕ َ رَهلٚ ذِم ا ـْ ٚ َأ َٕ جَزة ذـر ًْ ٌَلٚر وافتلقار خ  ـلّؾ ، م َْخ ْٕ قر ذِم ـتلٛ ا ُٓ َذفِلؽ َمْنل

ََْٚهٚ ًْ ؾ ظذ وجقدَهٚ وَٕقهلٚ بىرق اٛ اْفَىع ظذ َم َْ قر اّتٍؼ أهؾ افْد ـُ  .(1)  َمْذ

فلدٓفتٓٚ :  شّٔٝ ادًجزة آ لٜهل( : 970ؿ ادكي )ؿٚل اإلمٚم احلٍْل ابـ ٕجٔ

 .  (2) و دق مـ طٓرت ظذ  ده، ظذ افٌْقة 

ؾلْحـ ٕجلزم بهلدق ملـ طٓلرت هل( ذم ذح ادقاؿػ : 816وؿٚل الرجٚ  )

 . (3) ادًجزة ظذ  ده

 .(4)ادًجزات، وافدفٔؾ ظذ ٌٕقة إٌٕٔٚء وؿٚل ابـ تّٜٔٔ : 

ظذ هذا دون ـلالم : ؾَِلد واؾَْلٚهؿ ظلذ أّن ادًجلزة ؿِٝ : واؾَْٚ أهؾ افًّْٜ 

دفٔؾ ٌّٕقة إٌٕٔٚء ظِٔٓؿ افًالم ، وأهّنٚ دفٔؾ ظذ  دؿٓؿ وظهّتٓؿ ؾٔام بًل ٓؿ اهلل 

 تًٚػ .

فُـ خٚفٍْٚهؿ ذم دظقاهؿ أّن ادًجزة ٓ تَع فٌر ٌّٕل ، وأّن مٚ وؿع فٌلر افٌْلّل 

 مـ مًٚجز إوفٔٚء ، ؾُرامٜ فًٔٝ بًّجزة .

ٓ تُقن ؽرهٚ ، وإّٓ  -بام هل مًجزة–ؿِٝ : وهق ممتْع : ضورة أّن ادًجزة 

فزم اجتامع افَْٔوغ ادحٚل ، أي اجتامظٓٚ هل وؽرهلٚ ، وجقدهلٚ وظلدمٓٚ ، وهلق 

 ، هٚك خترآؿ فذفؽ ....حمٚل ٓ ر ٛ 

  

                                                 
 . ظٚ  افُتٛ ، فٌْٚن .169افتٌهر ذم افد ـ )ت: ـامل  قشػ احلقت( :  (1)

ّٜٔ ، بروت .591افٌحر افرادؼ )ت: زـر ٚ ظّرات( :  (2)  . دار افُتٛ افًِّ

 . مىًٌٜ افًًٚدة ، مك . 193: 8ذح ادقاؿػ  (3)

ّٜٔ )ت: حمّد إمحد(  :  (4)  افًكّ ٜ ، بروت . . ادُتٌٜ 30ذح افًَٔدة إ ٍٕٓٚ
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 بطالن دظوى اختصوص ادعجزة بوٕكبقوء

ادًجلزة ٓ بلد أن تُلقن هل( ذم زمٕٚف ابلـ ظٚبلد ـ : 1252ؿٚل إمٚم إحْٚ  )

وتُلقن ، فٌْل   ُقن تٚبًًٚ  وافقيل ٓ بد مـ أنْ ، فدظقاه  تهد ًَٚ : افرشٚفٜ  ـ  دظلممّ 

ًٚ  ف ّٕٕٓ : فٌْٔف  ـرامتف مًجزةً  حتلك ، ذم د ٕٚتف واتٌٚظف فٌْٔلف  مٚ    ُـ حمًَٚ   ُقن وفٔ

ًٚ ، وظدم ادتٚبًٜ ، ل بًٍْف فق ادظك آشتَال وٓ تيٓلر ،  بؾ  ُلقن ـلٚؾراً     ُـ وفٔ

 . فف ـرامٜ

شلقاء طٓلر ملـ ، إمر اخلٚرق فًِٚدة بٚفًْلٌٜ إػ افٌْلل مًجلزة  نّ : إؾٚحلٚ ؾ 

 .(1) وبٚفًٌْٜ إػ افقيل ـرامٜ خلِقه ظـ دظقى افٌْقة، تف آحٚد أمّ  أو مـ ؿٌؾ، ؿٌِف 

ِّٓلؿ : ؾلٚدًجزة هلل ادًجلزة اخلٚرؿلٜ ؿِٝ : هذا مٚ ظِٔف جلّؾ أهلؾ  افًلّْٜ أو ـ

ك مًجزة فٌر افٌّْل مـ إوفٔٚء ، بؾ ـرامٜ . ّّ  فًِٚدة ، فُّْٓٚ ٓ تً

و رد ظِٔٓؿ ، بًد اظساؾٓؿ بّٖن مٚ  يٓر ظذ  د ؽر افٌّْل خٚرٌق فًِٚدة ـٚفلذي 

 . يٓر ظذ  د افٌّْل ، وأّن حََٜٔ ـّؾ مْٓٚ ادًجزة ، افًِٛ بٕٚفٍٚظ 

وافدفٔؾ افَىًل ظذ هذا ، طٓقر ادًٚجز واخلقارق ظذ  د اخلي  ِقات اهلل 

ّٕلف فلٔس بٌْلّل  ظِٔف : ـًِّف افِدّ  بٚفٌٔٛ وآخيار ومٚء احلٔٚة وؽر ذفؽ ، مع أ

ًٚ فلف ،  ًٚ فٌّْل ، بؾ ـٚن افٌْلّل تٚبًل وإملر هلق إملر ملع ضلٚفقت وملر ؿ وأّم وٓ تٚبً

ِّف ، مقشك وذي افَرٕغ و...،   ؾٚحٍظ .وشٖٔا افُالم ـؾٌّ ذم حم

ر . ـّ  وؿد تَّدم اؿرار ابـ تّٜٔٔ هبذا ، ؾتذ

  

                                                 
 . دار افٍُر ، بروت . 605:  3حٚصٜٔ رّد ادختٚر  (1)
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 مـوؿهي ؿقد افتحّدي !!

ذـر منٓقر أهلؾ افًلّْٜ ، وواؾَٓلؿ مجٚظلٜ ملـ أ لحٚبْٚ ، أّن ادًجلزة : إملر 

ًٚ بٚفتحّدي .  اخلٚرق فًِٚدة ، افذي  تًّذر ظذ افٌؼ ، مَروٕ

ِّّْٚه–وؽٚ ٜ مَهقدهؿ مـ هذا افَٔد  أّن ادًجلزة فلق وؿًلٝ ملـ ؽلر  -فلق شل

ٔٝ ـرامٜ ، ؾال تدّل ظذ ٌٕلّقة ٕٚهٔلؽ ظلـ ظهلّٜ : وإّٓ وؿلع افِلٌس بلغ   ّ افٌّْل ُش

ّٜٔ افّْٚس ممّـ ٓ  ًقغ إَٓٔٚد ادىِؼ هلؿ ـام هق فًِّهقم .  افٌّْل وبغ ؽره مـ بَ

الم ؿد جٚء بًّجزة مَروٕٜ بٚفتحلّدي ، هلٚك ؿِٝ : ؾآ ػ بـ برخٔٚ ظِٔف افً

نِّ  ؿقفف تًٚػ :  ًٌ ِمَن اجْلِ ِٚملَؽ  َؿوَل ِظْػِري ََ ـْ َم لقَم ِمل َُ ٌَْؾ َأْن َت ٚ آتَِٔؽ بِِف َؿ َٕ َؿاوَل افااِبي ِظـْاَدُه ...، َأ

امد  ِظْؾٌم ِمَن اْفؽَِتوِب َأَكو آتِقَك بِِه َؿْبَل َأْن َيْرَتدا إَِفْقَك َضْرُؾَك  َِ ا ِظَْْدهُ َؾ رًّ
َِ َت ًْ َرآُه ُم

(1). 

اَك وهذا اخلي  ِقات اهلل ظِٔف ، وهق ظغ ادًجزة ، حتّدى مقشك ؾَٚل :  إِكا

ْقَف َتْصِزُ َظَذ َمو َمْ ُيِْط بِِه ُخْزاً  ـَ  .(2) َفن َتْسَتطِقَع َمِعَي َصْزًا  َو

لٚ )أشٔدتْٚ مر ؿ افتل : ـذا و ًْٔئٚ َؾِر ًّ  َصل
ِٝ ْد ِجْئل ََ ُف َؿُٚفقا َ َٚمْرَ ُؿ َف ُِ ِّ ٚ حَتْ َٓ ْٝ بِِف َؿْقَم ( 27َت

( ًّٚٔ
ٌِ ِؽ َب ْٝ ُأمي َٕ ٚ ـَ  َوَمٚ 

ٍ
َٚن َأُبقِك اْمَرَأ َشْقء ـَ َٝ َهُٚروَن َمٚ  لُؿ  َؾَلَصوَرْت إَِفْقاهِ ( 28َ ُٚأْخ  ِ َُ ُٕ ْٔلَػ  ـَ َؿلُٚفقا 

( ًّٚٔ ِد َ ٌِ ْٓ َٚن ذِم اْدَ ـَ ـْ  ٌْلُد اهللدِ 29َم ؾّقٓتْٚ ملر ؿ أيفٌتلٝ وهذا ظغ افتحّدي :  ( َؿَٚل إِ   َظ

 .، هبذه ادًٚجز ادَروٕٜ بٚفتحّدي مًٌقيفٜ مـ ؿٌؾ اهلل تًٚػ مهىٍٚة  دؿٓٚ وأهّنٚ 

ًٚ ـلٚن  افزبدة : ؾٚدًجزة بَٔد افتحّدي جٚر ٜ ذم ـّؾ  ّٔ ، مًهقم ، ٌٕٔ ًٚ ، أم أم و ل

ًٚ . بذ متًِّؼ افتحّدي ذم إٌٕٔٚء افٌّْقة ، وذم ؽرهؿ مـ ادًهقمغ  اإلمٚملٜ مًهقم

ّٕف ٓ  نسط ذم افتحّدي افٍِظ ، ؾٍُٔل احلٚل . ٌّف أ   أو افًهّٜ ، وْٕ

                                                 
 . 40افّْؾ :  (1)

 .68-67افُٓػ: شقرة  (2)
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 ادعجزة ظذ ؿسؿغافزبدة : 

 لدق ادًٌلقث ملـ ؿٌلؾ اهلل اّتوح أّن افٌرض مـ أ ؾ ادًجلزة ، هلق إيفٌلٚت 

ّٕف مًهقم ؾٔام بً ًٚ ، أمتًٚػ وأ ّٔ ًٚ ، أ ٞ مـ أجِف ، شقاء ـٚن ٌٕ ّٔ ًٚ  مو  ّٔ ٌٕ ٓ ًٚ مًهقم

.. ًٚ ّٔ  وٓ و 

ّٜٔ : ؾٚدًجزة ظذ ؿًّغ :افشتَراء ذم وهذا هق مٚ حتّهؾ مـ آ  ْهقص افَىً

 .افؼسم إّول : معوجز إكبقوء 

: ـًهللٚ مقشللك ، ، مَروٕللٜ بٚفتحللّدي فٌْللّقة وهللل افتللل ت ٌللٝ  للدق مللّدظل ا

 وافَرآن ، وإنَٚق افَّر ، وؽر ذفؽ ، وهذا مًِقم ضورة .

 افؼسم افثوين : معوجز ادعصومغ .

، وهلل افتلل ت ٌلٝ  لدق ملّدظل إو لٔٚء وؽلرهؿ ، مـ أتٌلٚع إٌٕٔلٚء 

مـ ؽر إٌٕٔلٚء ظِلٔٓؿ افًلالم : ـٚدًلٚجز اهلل تًٚػ  ، ممّـ بً ف، أو افًهّٜ اإلمٚمٜ 

، وافٍتلك  قصلع بلـ ٕلقن ، ، واخليل ظذ  لد ضلٚفقت شٌحٕٚف افقاؿًٜ افتل أجراهٚ 

 وأهؾ افُٓػ ، واخلي ، وذي افَرٕغ ، ومر ؿ ، وأم مقشك ..

ًٚ مًِقم ضوة : مـ ؿٌٔؾ :  و اْدِْحاَراَب َوَجاوهذا أ و ِريا ـَ َم َدَخَل َظَؾْقَفو َز ؾا َد ِظـْاَدَهو ـُ

ًْ ُهَو ِماْن ِظـْاِد اهللاِ َؿلُٚفقا  َؾَلَصاوَرْت إَِفْقاهِ  وؿقفلف تًلٚػ :   (1) ِرْزًؿو َؿوَل َيوَمْرَيُم َأكاى َفِك َهَبا َؿوَف

ًّٚٔ ِد َ ٌِ ْٓ َٚن ذِم اْدَ ـَ ـْ  ُؿ َم  ِ َُ ُٕ َْٔػ   . ـَ

ٕجال  بْل إهادٔؾ احلٚشلد ـ مـ مر ؿ حتٍد ، ٍٔف ظذ مٚ إٌٖٔتْٚ ؿرادـ احلٚل ؾ

 .در ؿ وزـرّ ٚ ظِٔٓام افًالم 

                                                 
 . 37شقرة آل ظّران :  (1)
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 ومسادػفوم اخل

 افسؽقـي

 . (1) َأْكَزَل اهللاُ َشؽِقـََتُه َظَذ َرُشوفِِه َوَظَذ اْدُْمِمـَِغ َوَأْكَزَل ُجـُوًدا َمْ َتَرْوَهو ؿٚل تًٚػ : 

 : أظاله ، وذم ؽرهٚ مـ أ ٚت هل  افًُْٜٔ ذم أ ٜ افؼ ٍٜ

وافتٖ ٔد، وافيٍر وافتًد د، وافًِؿ افِدّ  رمحٜ خّٚ ٜ مـ اهلل: متَّقمٜ بٚفْهلر 

 افًتٔد.

ّٜٔ: ذاتٔٚهتٚ  ّٜٔ مُِقت  ... .افْهلر وفؽ أن تَقل: ذات ؿدش

اف لقري ، ظلـ أخرج صٔخ افٌخٚري ، اإلمٚم ظٌد افرزاق ذم تًٍره ؿٚل : حلّديفْٚ 

افسؽقـي هلاو وجاه ـوجاه اإلكساون   »، ؿٚل:  ـٓٔؾ ، ظـ أيب إحقص ، ظـ ظعّ  شِّٜ بـ

 .(2) شهي بعد ريح هػوؾي ثمّ 

ّْٜٔ ه ًٜ . شهٍٚؾٜ»و:  ؿِٝ : إشْٚده  حٔح ظذ ذط مًِؿ .  خٍٍٜٔ ف

 ، ّٜٔ ومٓللام ـللٚن تًٍللر احلللد ٞ أظللاله ، ؾٚلللٚمع هللق أّن افًللُْٜٔ ذات ؿدشلل

ًٚ ؾألهّنلٚ ثّ ِلٝ بلذفؽ ،  ـلام هلق صلٖن ـلّؾ اللقاهر وجقهٌر مُِقّا ، أّمٚ ـقهنلٚ رحيل

ّٔللٜ  ّٜٔ ، ادُِقت وٓ  ًللًْٚ ، جزادٔللؾ تّّ للؾ ـ، افَللٚدرة ظللذ افتّّ للؾ وافللذوات افَدشلل

 افًٌط .

  

                                                 
 .  26افتقبٜ :  (1)

ّٜٔ ، بروت .360: 1تًٍره ظٌد افرزاق )ت: حمّقد ظٌده(   (2)  . دار افُتٛ افًِّ
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 ؾسؽقـي مؼّوم فافؾديّن افعؾم 

حديفْٚ أبق افًٌٚس حمّد بـ  ًَقب، يفْلٚ حمّلد بلـ إشلحٚق أخرج احلٚـؿ ؿٚل : 

افهٌٚ ، يفْٚ ه ٟ بـ افًْامن القهري، يفْٚ محٚد بـ شلِّٜ، ظلـ شلامك بلـ حلرب، 

ًٚ ظِٔف افًالم إبراهٔؿ  ظـ خٚفد بـ ظرظرة، ؿٚل: إنّ  ، دٚ أراد بْٚء افٌٔٝ وٚق بف ذرظل

، ؾلٕٚىقت ؾجًلؾ  ٌْلل رياح خجاوج: وهاي    افساؽقـي ؾلرشال اهللؾؾم يدر مو يصـع  

ظِٔٓٚ ـؾ  قم شٚؿٚ ومُٜ صلد دة احللر، ؾِلام بِلغ مقولع احلجلر، ؿلٚل إلشلامظٔؾ اذهلٛ 

 .ؾٚفتّس حجرا ؾوًف هٚ هْٚ، ؾجًؾ  ىق  بٚلٌٚل ؾجٚءه جز ؾ بٚحلجر

 .(1)ؿٚل احلٚـؿ : إشْٚده  حٔح ظذ ذط مًِؿ 

أّن طلٚهٌر ٕلصٌّ ش  ؾلرشال اهلل افساؽقـيؾؾم يادر ماو يصاـع  » :  ؿقفف ؿِٝ : 

ّٔٚهتلٚ افًِؿ افِدّ  ، مَّقٌم فًُِْٜٔ  ًٚ بلٚفيٍر وافتٖ ٔلد ، مـ ذات ، ـلام أهّنلٚ متَّقملٜ أ ول

 ّؼ .افتل ختسق ـّؾ صهل واخلجقج  بٚلْقد ، وهق مًِقم ضورة .

 ؾوفسؽقـي إذن : 

ّٜٔ ، أوًٓ :   افِدّ  ، ـام هق طٚهر احلد ٞ أظاله .متَّقمٜ بٚفًِؿ ذات ؿدش

ًٚ : هل ظٌَؾ   .ام دوٕف مـ ادقجقدات ،  ٗيّفر ب تدبريٌّ  مُِقاٌ  يفٕٚٔ

، وافيٍلر  افْكل أؾٚوٝومٚ ٕزفٝ إّٓ إذ : مٚ شٖٔا تدبرّ ٜ اف تٓٚ دّل ظذ وٓ 

َفَؼْد َرِِضَ اهللاُ َظِن اْدُْمِمـَِغ إِْذ  هق مًِقم ضورة : ؿٚل اهلل تًٚػ : ، ـام وت ٌٔٝ افَِقب 

َجَرِة َؾَعؾَِم َمو يِف ُؿُؾوِِبِْم  ًَ افها ْم َؾْتًحو َؿِريًبوُيَبويُِعوَكَك َيْ ؽِقـََي َظَؾْقِفْم َوَأَثوَِبُ  . (2) َؾَلْكَزَل افسا

                                                 
 .1684، رؿؿ: 629: 1مًتدرك احلٚـؿ )ت: مهىٍك ظىٚ(  (1)

 . 18شقرة افٍتح :  (2)
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 افـّص ظذ ذاتقوت افسؽقـي

 . (1) َظَذ َرُشوفِِه َوَظَذ اْدُْمِمـَِغ َوَأْكَزَل ُجـُوًدا َمْ َتَرْوَهوَأْكَزَل اهللاُ َشؽِقـََتُه مّر ؿقفف تًٚػ : 

حديفْٚ حئك بـ حئلك افتّّٔلل، وأبلق ؿٚل : هل( 261)أخرجف مًِؿ  نٓد فف مٚ 

وافٍِلظ فٔحٔلك، ؿلٚل حئلك: أخزٕلٚ  -بُر بـ أيب صٌٜٔ، وحمّد بـ افًلالء اهلّلدا  

مًٚو ٜ، ظـ إظّش، ظـ أيب  ٚفح، ظلـ أيب هر لرة، أبق  -وؿٚل أخران: حديفْٚ 

مٚ اجتّلع ؿلقم ذم بٔلٝ ملـ بٔلقت اهلل، » :  ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  ذ اهلل ظِٔف وشِؿ

كزفاً ظؾاقفم افساؽقـي  وؽهاقتفم افرمحاي  إّٓ  تِقن ـتٚب اهلل، و تدارشلقٕف بٔلْٓؿ، 

 .(2) شتفم ادالئؽي  وذـرهم اهلل ؾقؿن ظـدهوحػّ 

  حٔح ظذ ذط افنٔخغ .ؿِٝ : إشْٚده 

مـ ذاتٔٚت افًُْٜٔ ، وهق ّٕص طٚهر أّن افرمحٜ ، وٕزول ادالدُٜ ، وافتٖ ٔد هبؿ 

ّٔٚت ،   : ـٚفرمحٜ وافًِؿ افِدّ  .مقجدة حلََٜٔ افًُْٜٔ إّمٚ مَّقمٚت وافذات

ّٜٔ ٓ تٍْؽ ظْٓٚ  ذم ٕزول افْكل  -ب٘ذن اهلل تًٚػ–: ـتٖيفرهٚ افتٚم وإّمٚ فقازم ذات

 . ، ؾٚحٍظ هذاوافيٍر ، وت ٌٔٝ افَِقب وإؿدام ، 

  

  

                                                 
 .  26افتقبٜ :  (1)

 . دار إحٔٚء افساث افًريب ، بروت .2699، رؿؿ: 2074: 4 حٔح مًِؿ )ت: ظٌد افٌٚؿل(  (2)
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 كزول افسؽقـي ظذ ؽر ادعصوم َمول!!

ّٜٔ خّٚ ٜ:  ّٜٔ إهل تتَّقم بٚفًِؿ وافيٍلر ، وٕزوهللٚ ظلذ ذـرٕٚ أّن افًُْٜٔ: رمحٜ فدٕ

 ؿًّغ : 

 افؼسم إّول : افـزول آبتدائي آشتؼاليل.

 ًٚ ًٚ وٓ وهل ٓ تْلزل إّٓ ظلذ مًهلقم ، ٌٕٔل ّٔل ٌٕ ٓ ًٚ ًٚ ، أم مًهلقم ّٔ ـلٚن ، أم و ل

ًٚ ـّر ؿ ظِٔٓٚ افًالم . ّٔ  و 

 .افؼسم افثوين : افـزول افتبعي 

ًٚ ف ابتلداًء ، زوهلٚ ظذ ؽلر ادًهلقم ْزوهلٚ ظذ ادًهقم ظِٔف افًالم : إذ ٕأي تًٌ

خّٚ لٜ،  حمٚل ذم افزهٚن، ؽر واؿع ذم افَرآن، وأّمٚ ٕزوهلٚ ظذ ادلٗمْغ، واشتَالًٓ 

ًٚ فْزوهلٚ ظذ ادًهقم  ، ؾال مٕٚع مْف، بؾ هق واؿع. تًٌ

 ؾلّمو افزهون9 ؾألّدو:

أوًٓ: فق ٕزفٝ ظذ خمىكء وٚل ؽر مًهقم: ـًٚدنٜ ذم الّؾ، واخللقارج ذم 

افْٓروان: فوٚظٝ ؿّٜٔ ادًجزة ذم ـقهنلٚ هٚد لٜ إػ افًللراط ادًلتَٔؿ، وهلذا شلٌٍف 

 أ ٍٔٚدف .خّٚ ٜ حمٚل، ـقٕف ٌَٕض فٌرض احلُٔؿ شٌحٕٚف مـ إٕزاهلٚ ظذ 

ًٚ: ٕزوهلٚ ظذ ؽر ادًهقم ممتْع: فؤؼ ا  ويفٕٚٔ
ٍ
فير : وفِتَر ٛ ؾُلؿ ملـ املرء

، ملع أهّنلؿ ظلذ ادتًلٚر ، خِلٌؼ دٕٔلقي  ـّ ّٕف رأى بًض ال ، وبًوٓؿ هِؽ، ٕ ـّ ج

ِّػ م ِْٚ؟! ؾُٔػ بٚفًُْٜٔ وهل مـ ظٚ  افَدس وادُِقت؟!!!  مُ

ًٚ  ٌّغ جالفٜ ظٚ  ادُِقت ويفَِف ظلذ جلّؾ اخلِلؼ: فتًلل ولٔؼ  هٚك م ًٚٓ بًٔى

 ل ميرو  هذا افًٚ  افَدد:افير  اإلًٕٚ ، ذم احتام
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ّٔؾ مٚ حيهلؾ فنًٕلٚن افًلٚدي ذم افلدٕٔٚ، إذا وؿلػ وحلده بلغ افٌَلقر ذم  ؾِْتخ

مْتهػ افِٔؾ، ؾُٕٚنػ فف ظٚ  افزبٕٜٚٔ وافًذاب وافززخ: ؾنٚهد أهؾ افًذاب ذم 

جٓللّْؿ  ًللّذبقن و هلللرخقن وحيسؿللقن، ورأى  للد دهؿ وافًٌللِغ، ـللام شللًّٓؿ 

 مًراجف وؿٌِف وبًده؟!!ذم  وصٚهدهؿ افٌّْل 

ّٜٔ ظِقّ ٜ؟!.  ؾٓؾ ؽر ادًهقم  ْقء بذفؽ؟! ؾُٔػ بٚفًُْٜٔ وهل مُِقت

ذم مًراجللف إػ ظللٚ  افَللدس  بللؾ حّتللك ادًهللقم ـجزادٔللؾ افَٚدللؾ فٌِْللل 

 وادُِقت: فق دٕقت إِّٜٔ ٓحسؿٝ، أو ـام ؿٚل ظِٔف افًالم.

 ّٔ ٜ شُْٜٔ ـًٌ ّّ ّٕٜٔ: ويف ٜ تْٚل بٚفىٚظلٚت: ـٚفًلُْٜٔ هذه بًض آيفٚر افًُْٜٔ افِد

افتلل ؾٚوللٝ ظلذ أ للحٚب افٌْللل ادَلٚتِغ ذم بللدر، وـٚفًللُْٜٔ افتلل ؾٚوللٝ ظللذ 

 أ حٚب احلًغ  ِقات اهلل ظِٔف ذم ـربالء ادًّيّٜ.

 وأّمو افؼرآن 

ِمَِْغ إِْذ ؾَِقفف تًٚػ:  ْٗ ـِ اْدُ ْد َريِضَ اهللدُ َظ ََ ُِلقهِبِْؿ  ُيَبويُِعوَكَك َف ِِلَؿ َملٚ ذِم ُؿ ًَ لَجَرِة َؾ َٝ افند ل حَتْ

ؽِقـََي َظَؾْقِفمْ  ًٌٚ  َؾَلْكَزَل افسا ْؿ َؾْتًحٚ َؿِر  َوَأيَفٚهَبُ
(1 ). 

ًٚ: أي بًلد مٌلٚ ًتٓؿ ّٔلتًٌـٚن ٕزوًٓ ٕزول افًُْٜٔ ظذ ادٗمْغ ذم أّن  وهق ٕصٌّ 

 .وإَٔٚدهؿ فف  فٌِّْل ظِٔف افًالم

ا َظِزياًزا )تًٚػ: شٌحٕٚف ووـذا ؿقفف  َك اهللاُ َكرْصً اؽِقـََي يِف 2َوَيـرُْصَ ( ُهاَو افااِبي َأْكاَزَل افسا

وَن اهللُ َظؾِ  ـَ َْرِض َو ْٕ َمَواِت َوا  .(2) قًم َحؽِقًم ُؿُؾوِب اْدُْمِمـَِغ فَِقْزَداُدوا إِيَمًكو َمَع إِيَمِدِْم َوهللِِ ُجـُوُد افسا

                                                 
 .18افٍتح: شقرة  (1)

 .3افٍتح: شقرة  (2)
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ًٚ فْزوهللٚ ظلذ افٌْلل وأ ٜ سحيٜ أّن اهلل  تًٚػ إٔزل شلُْٔتف ظلذ ادلٗمْغ، تًٌل

: أي بًد أن ٕكه اهلل تًٚػ ٕكًا ظز زًا: ؾٚفًُْٜٔ ظذ مٚ أووحْٚ تًْل ظِٔف افًالم

 افْك وافيٍر.افَٔغ وؾٔام تًْل 

ـَ َِرٍة َو َ  تًٚػ: شٌحٕٚف ووأسح مـ ذفؽ ؿقفف  ـَ 
ُؿ اهلُل ذِم َمَقاضِ ـُ ََٕكَ ْد  ََ ْقَم ُحَْْغٍ َف

ْٔلتُ  ْٝ يُفلؿد َوفد ٌَل َْرُض بِلاَم َرُح ْٕ ُؿ ا ُُ ْٔ َِ ْٝ َظ ًْٔئٚ َوَوَٚؿ ْؿ َص ُُ ـِ َظْْ ٌْ ْؿ ُت َِ ْؿ َؾ ُُ ْ َرُت ـَ ْؿ  ُُ ْت ٌَ ـَ إِْذ َأْظَج ْؿ ُملْدبِِر 

لُروا  َتَرْوَهاوُثما َأْكَزَل اهللُ َشؽِقـََتُه َظَذ َرُشوفِِه َوَظَذ اْدُْمِمـَِغ َوَأْكَزَل ُجـُاودًا َمْ ( 25) ٍَ ـَ ـَ  لِذ  َب افد َوَظلذد

ـَ  ٚؾِِر  َُ  .(1) َوَذفَِؽ َجَزاُء اْف

ّٜٔ بغ افْك وافًُْٜٔ مـ جٜٓ، وبغ ٕزوهلٚ ظلذ  ؿِٝ: ؾالحظ افًالؿٜ افتُق ْ

خهقص افرشقل وأ حٚبف ادٗمْغ افهٚبر ـ مـ جٜٓ أخلرى، دون افٍلّٚر ـ ظلـ 

.ًٚ  افزحػ: ؾٓٗٓء خٚرجقن ختّهه

  

                                                 
 .26افتقبٜ: شقرة  (1)
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 وافسؽقـي!!افصحوبي 

،  لقم حْلغ مل اًل، ؾَلد مـ اّدظك ٕزول افًلُْٜٔ ظلذ ـلّؾ أ لحٚب افٌْلل 

َْرُض ـّذب افَرآن:  ْٕ ًْ َظَؾاْقُؽُم ا وَؿ ََ ْثَرُتُؽْم َؾَؾْم ُتْغِن َظـُْؽْم َصْقئًو َو ـَ َوَيْوَم ُحـَْغٍ إِْذ َأْظَجَبْتُؽْم 

ًْ ُثما َوفاْقُتْم ُمْدبِِريَن )  .(1)  ُثما َأْكَزَل اهللُ َشؽِقـََتُه َظَذ َرُشوفِِه َوَظَذ اْدُْمِمـِغَ ( 14بَِم َرُحَب

 ؾوفصحوبي ظذ ؿسؿغ: 

 اجلبون ادتزفزل افػوّر من افزحف .إول: 

، وبدهيل أّن هذا افًَؿ   تْزل ظِٔف   مـ وٚؿٝ ظِٔف إرض بام رحٌٝوهؿ : 

افَْٔولغ: وإّٓ دلٚ ؾلّر: إذ افًلُْٜٔ تًْلل افًُْٜٔ، بؾ ٓ  ُّلـ أن تْلزل: ٓجلتامع 

ًٚ وضورة.وافنجٚظٜ واإلؿدام  افْك وافتٖ ٔد واف ٌٚت  ، إمجٚظ

 . افثوبًادطؿئن افهجوع افثوين: ادممن 

ٚر  اٚفدوهق مـ بَل  ٍّ ًٚ.افُ  ، بٚفًُْٜٔ افْٚزفٜ ظذ افرشقل ابتداًء وظِٔف تًٌ

س ح ذم ادىِقب، واحذر أن تًلتدّل بآ لٜ  -بام هل جمّقع  –وجمّقع أ ٚت 

دون أخرى ملـ أ لٚت أظلاله: ؾٓلذا ملْٟٓ أهلؾ افٌدظلٜ، وهلق ولالل: إذ افَلرآن 

.ًٚ  بًوف  ٍّن بًو

ٌٛ ممّـ  َقل : إّن ادَهقد بَقفلف تًلٚػ :  لقُل  وظج َُ لِٚر إِْذ َ  ٌَ لٚ ذِم اْف  إِْذ مُهَ
يَفلِٚ َ ايْفَْلْغِ

 َْٚ ًَ َزْن إِند اهللدَ َم َٓ حَتْ َدُه بُِجـُوٍد َمْ َتَرْوَهوفَِهِٚحٌِِف  هق أبق بُر ، مع  (2)  َؾَلْكَزَل اهللاُ َشؽِقـََتُه َظَؾْقِه َوَأيا

 جٌٚن،  وشٖٔا افُالم .  أّن افّْص افًّْل افهحٔح أيفٌٝ أّن أبٚ بُر ؾٚرٌّ مـ افزحػ

                                                 
 .25افتقبٜ: شقرة  (1)

 .40افتقبٜ: شقرة  (2)
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 افـبّوة بغ اِؼقؼي وآظتبور !!

ًٚ ، جّدًا ، جٌِٔؾ أبدًا ، مٓؿٌّ هذا ادىِٛ    أر مـ يفّرتف ذم افد ـ ظئّٜ مىَِ

ًٚ ،ظرض فف مـ افًِامء   اشتىرادًا ، ؾٓٚـف ..وربام ظروقا فف  ؿد اًم وحد  

 ٜ ّّ حٚ ِٓٚ : إّن افٌّْل ، مىروحٜ مـ ؿٌؾ ؽر واحد مـ أهؾ افًّْٜ ، دظقى يف

ًٚ ـٚن هذا افٌر!!  أّي ٌّٕل ، أؾوؾ مـ ؽره أّ 

ؿّهٜ اخلي ومقشك أبغ مـ افنّس ذم رادًٜ افّْٚر : ؾٍُٔل ذم رّده  ٚوؾًٚده

ٚ ؿقفف تًٚػ : ظِٔٓام افهالة وافًالم ذم  َٕ ـْ ِظِْْد ًٜ ِم َُْٚه َرمْحَ ْٔ ٚ آَت َٕ ٌَِٚد ـْ ِظ ًٌْدا ِم َؾَقَجَدا َظ

 ّْ ِد اًم )َوَظ ِْ ٚ ِظ ٕد ـْ َفُد َٝ ُرْصًدا )65َُْٚه ِم ّْ  ِ ـِ مِمٚد ُظ َّ  ِ ًَ َؽ َظَذ َأْن ُت ًُ ٌِ ( َؿَٚل 66( َؿَٚل َفُف ُمقَشك َهْؾ َأتد

ا ) َل َ ْزً
ًِ َتىَِٔع َم ًْ ـْ َت ٕدَؽ َف ا )67إِ ْط بِِف ُخْزً

َْٔػ َتْهِزُ َظَذ َمٚ َ ْ حُتِ ـَ َء ( َؿَٚل َشَتِجُدِ  إِْن َص68ٚ( َو

َٓ َأْظِِص َفَؽ َأْمًرا )  َحتدك ُأْحِدَث َفَؽ ِمُْْف 69اهللدُ َ ٚبًِرا َو
ٍ
ء ـْ َرْ ْفِْل َظ

َٖ ًْ َتِْل َؾاَل َت ًْ ٌَ ( َؿَٚل َؾِِ٘ن اتد

ًرا ) ـْ ََ 70ِذ ٚ َف َٓ َِ ِرَق َأْه ٌْ ٚ فُِت َٓ ٚ َؿَٚل َأَخَرْؿَت َٓ  َخَرَؿ
ِٜ َْٔ ٍِ ًد ٌَٚ ذِم اف

ٚ َحتدك إَِذا َرـِ ََ َِ َى ْٕ ًْٔئٚ إِْمًرا ( َؾٚ َٝ َص ْد ِجْئ

ا )71) َل َ ْزً
ًِ َتىَِٔع َم ًْ ـْ َت ٕدَؽ َف ْ َأُؿْؾ إِ ـْ 72( َؿَٚل َأَ  ِْل ِم َْ َٓ ُتْرِه ُٝ َو ٔ

ًِ َٕ اِخْذِ  باَِم  َٗ َٓ ُت ( َؿَٚل 

ا  . (1) َأْمِري ُظْنً

 ال صٖن فْٚ مًف .ؾومـ  ر د ادُٚبرة مع اهلل ، وافًْٚد مع افَرآن ، 

ِؿ أّن إمر افقاؿًل إ ٔؾ افقحٔد ؾٔام ٕحـ ؾٔف ، هق افًهّٜ  ًْ مٚ  ِزم أن ُ 

ًٚ  (2)ادتَّقمٜ بٚفقحل وافًِؿ افِدّ   ًٚ ، ووٓ ٜ افتدبر يفٚف  ، ٓ ؽر أوًٓ ، وادًجزة يفٕٚٔ

، ذو افَرٕغ وهذه  نسك ؾٔٓٚ افٌّْل وؽر افٌّْل ، اخلي ومقشك ، مر ؿ وظًٔك 

 .، ؽٚ ٜ إمر أّن مراتٛ ادًهقمغ متٍٚوتٜ ظِٔٓؿ افهالة وافًالم ، ... وشِٔامن

                                                 
 . 72-65شقرة افُٓػ :  (1)

ًٚ : ؾَقفْٚ : افقحل وافًِؿ  (2) ّٔ مّر إيفٌٚت أّن افقحّل ظذ ؿًّغ ، ؾتٚرة بقاشىٜ ادِؽ ـجزادٔؾ ، وأخرى ظِاًم فدٕ

 افِدّ  ، مـ بٚب ظىػ اخلٚص ظذ افًٚم ، وإن أبٔٝ إّٓ افتٍر ؼ بْٔٓام ، ؾال منّٚحٜ .
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 ّٔ د  ًٚ أّمٚ ـقن هذا ادًهقم ٌٕ ّّ ًٚ ـًّع ، ـّح ّٔ ًٚ و  ًٚ أو  أو إمٚم ٔ ّٕ ًٚ فد ظٚد

رًا  مهىًٍك ـٚخلي ، أو  ّٓ ـىٚفقت ، أو حُٔاًم ـَِامن ، أو ؾتًك  ًٚ ـّر ؿ ، أو مُِمى

 َٛ افَرٕغ ظِٔٓؿ افًالم ، ؾُّؾ هذه  يذـثُغ و أشٌٍٚب  ـٔنقع بـ ٕقن ، أو  ٚح

 .ؽر داخِٜ ذم حََٜٔ افًهّٜ إمقر اظتٌٚرّ ٜ 

مٚ مّر ؿٌؾ ؿِٔؾ مـ ّٕص افَرآن ذم اخلي ، افدفٔؾ افَىًل ظذ هذا مـ و

ومقشك ظِٔٓام افًالم ، وـذا مٚ ورد ذم مر ؿ وضٚفقت ظِٔٓؿ افًالم . هذا مـ 

 ، ؾِتحٍظ . ٕٚحٜٔ افُزى

افذ ـ ؿكت ظَقهلؿ ظـ ، أوفئؽ فهٌرى ؾٚلدال ؾٔٓٚ  ْٔع الٓالء وأّمٚ ا

ّٔٚت ، ؾٖوحقا أهى افًخٚؾٚت والٓٚٓت وافتخرّ ٚت ..  افُز ٚت وافُِ

أؾوؾ  -ؿقل افنًٜٔظذ -إمٚمٜ ظّع بؾ اؾسادٓؿ ؿقهلؿ : إّن ؾّـ ختّر ٚهتؿ 

د ظِٔف افًالم  ّّ  !!: إذ اإلمٚمٜ أؾوؾ مـ افٌّْقة مـ ٌّٕقة حم

د ظذ اخلالدؼ مًِقمٜ مـ  ّّ ؿِٝ : ؾالحظ الٓؾ وافٌٌٚء : إذ أؾؤِّٜ افٌّْل حم

ًٚ ، ٜ أخرى دفّ أ ّٔ ّْٔٚ ـٔقٕس ظِٔٓام افًالم ذم افٍوؾ ٓ مـ جمّرد ـقٕف ٌٕ ، وإّٓ فُٚن ٌٕ

ّْٔٚ مًَْد : ـقن ـّؾ مْٓام ٌّٕل ، مع أّن إمجٚع أهؾ افٌَِٜ افَىًّل  ظذ خالؾف وأّن ٌٕ

 أؾوؾ .ًالم حمّد ظِٔف اف

ّٕام اظتَدٕٚ أّن ٌّْٕٔٚ أؾوؾ ، ظدا اإلمجٚع  ًي َقفف تًٚػ : ف: وإ ٓا َرمْحَ َوَمو َأْرَشْؾـَوَك إِ

( 01( َؾَلْوَحى إَِػ َظْبِدِه َمو َأْوَحى )8َؾَؽوَن َؿوَب َؿْوَشْغِ َأْو َأْدَكى ):  وؿقفف تًٚػ (1) فِْؾَعوَدِغَ 

َبَب اْفُػَماُد َمو  ـَ  .(2)َرَأىَمو 

                                                 
 . 107:  شقرة إٌٕٔٚء (1)

 . 11-9شقرة افْجؿ :  (2)
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 افزبدة :

ّْٔٚ ٓ ارتٔٚب أّن  د بـ ظٌد اهلل ظِٔف افًالم ، ٌٕ ّّ ظّع ومـ مقٕٓٚ أؾوؾ مـ حم

ًٚ فُـ إمٚمتف ،  ّٔ  -بام هل ٌّٕقة جمّردة–: إذ فًٔٝ افٌّْقة ؾحًٛ ٓ مـ مْىِؼ ـقٕف ٌٕ

 ٕٚهٔؽ ظـ بَّٜٔ اخلالدؼ ..ؾّوِتف ظذ ظّع ظِٔٓام افًالم بٚفتل 

ّٕام  ًي فِْؾَعوَدِغَ أؾوؾ فُقٕف :  هق وإ وَن َؿوَب َؿْوَشْغِ َأْو َأْدَكى وفُقٕف :   َرمْحَ ـَ

ّٔدٕٚ   ( َؾَلْوَحى إَِػ َظْبِدِه َمو َأْوَحى8) إـّؾ ، وؿٚددٕٚ وؽر ذفؽ ممّٚ     ٌٝ فٌر ش

 إّول ، إمٚمْٚ افٍٔهؾ ، حمّد بـ ظٌد اهلل أرواح افًٚدغ فف افٍداء .

ؽر هذا ، ومٚ شَْٚه ـٚن إدٚحٜ ؿهدٕٚ هبٚ افتٌكة بٔٚن مًٌقط ؾٔف فْٚ ؿِٝ : 

 .وافتذـرة 
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 ادعصوم ظذ ثالثي أؿسوم

ِط ظذ بًض افًٌىٚء، مـ ؽر أهؾ افًِؿ ؾراد  بلغ افلق  وادًهلقم: تاخ

 ؾّٚدظك أّن: ـّؾ و  ٌّٕل ؾٓق مًهقم، ـام أّن ـّؾ مًهقم ؾٓق وّ  ٌّٕل.

ًٚ: ؾال ـالم ذم افنّؼ إّولوهذا بٚضؾ   : ـّؾ و  ٌّٕل ؾٓق مًهقم.أّن  إمجٚظ

ـّؾ مًهقم ؾٓق وّ  ٌّٕل، ؾِؿ  َؾ هبٚ أحد مـ أهؾ افٌَِٜ ؾلٔام إّن أّمٚ دظقى: 

 أظِؿ: إذ ٓ دفٔؾ ظِٔٓٚ مـ ؿرآن أو شّْٜ يفٚبتٜ أو إمجٚع. 

لد، وملر ؿ بْلٝ ظّلران، وآشلٜٔ بْلٝ ملزاحؾ ّّ ؿ، ّ ؾ مقٓتْلٚ ؾٚضّلٜ بْلٝ حم

ـّ فًـ ذم ؿٚدّٜ إو ٔٚء؟!.  وخداٜ بْٝ خق ِد، مًهقمٚت فُّْٓ

ـّ أرواح  ـّ مللـ اخلىللٖ وافزفللؾ وافًْللٔٚن: ـللقهن ـ ظْللد افًِللامء: ظهللّتٓ َّ ادتللٔ

يفٚت. ًٚ حمدد ـّ افٍداء، مّٗ دات بروح افَدس وادالدُٜ، ظٚدٚت ظِاًم فّدٕٔ  افًٚدغ هل

ـّ مللـ إو للٔٚء  ٚم افٌْللّل وافللقّ ، وافْللقء : بًّْللك افَٔللٚم مَللأّمللٚ ـللقهن

ّٜٔ، ؾِؿ  َؾ بف أحد مـ أهؾ افٌَِٜ ؾٔام أظِلؿ، وشلٖٔا مز لد  بقطٚدػ اإلمٚمٜ اخلٚرج

 بٔٚن ذم افٍهؾ إخر.

 افزبدة : ادًهقم ظذ يفاليفٜ أؿًٚم : 

 إول : افٌّْل وافرشقل ، وٓ  ُقن إّٓ رجاًل .

 ُقن إّٓ رجاًل .اف ٚ  : افق  ، وهق افَٚدؿ مَٚم افٌّْل ، وٓ  

اف ٚفٞ : مـ فٔس بٌْل وٓ و  ، ـّر ؿ وؾٚضّٜ وأّم مقشلك وأشلٔٚ  لِقات 

ـّ .  اهلل ظِٔٓ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افػصل إّول 

  ظصؿي إوصقوء افسوبؼغ
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ممّلـ اخّتهلٓؿ اهلل  ،ظرض افَرآن افُر ؿ بٚفلذـر فًلّدة ملـ ظٌلٚد اهلل افهلٚحلغ

ًٚ  ،أو بًوٓٚ ،شٌحٕٚف وتًٚػ بّجّقظٜ أمقر  ..ٓ تٍْؽ ظـ افًهّٜ إضالؿ

 :ؾَِد اخّتهٓؿ

 .بٚفقحل وتُِٔؿ ادالدُٜ :أوًٓ 

 ًٚ  .ادًجزة :يفٕٚٔ

 ًٚ    .افًِؿ افِدّ   :يفٚف 

 .افًُْٜٔ :رابًًٚ 

ّٜٔ :خٚمًًٚ  ّٜٔ وؽرهٚ :افًٔٚدة اإلهل  .ـٚدِؽ وافتُّغ وافقٓ ٜ افتُق ْ

ّٔللٜ فًِهللّٜ ،ؾللًٌض هللذه إمللقر  ،ـللٚفًِؿ افِللدّ  وافًللُْٜٔ :مَقمللٚت تُق ْ

ّٔللٜ فًِهللّٜ وافًللٔٚدة  ،وادًجللزة ،ـللٚفقحل :ْٓللٚٓ تٍْللؽ ظ ،وبًوللٓٚ فللقازم ذات

ّٜٔ ّٜٔ.. ،افتُق ْ  ٕٚهٔؽ ظـ افقٓ ٜ افؼظ

( وإن ـلٕٚقا  تٍلٚوتقن ذم مَلدار ملٚ  وهٗٓء إو لٔٚء )افًٌلٚد افهلٚحلقن

ّٜٔ إّٓ أّن  ،ظذ تٍٚوت درجلٚهتؿ ذم ظلٚ  افَلدس ،اختّهٓؿ بف مـ تِؽ إمقر افَدش

إظلؿ ملـ  ،وربلام افلقحل ،وافًلُْٜٔ ،وافًِلؿ افِلدّ   ،مجًٔٓؿ  لدور ظلذ ادًجلزة

 .ظذ مٚ شّٔتوح ،وحل افتؼ ع ووحل افتٖ ٔد

ًٚ ـللٚن أم ؽللر ٌٕللل ،وهللذا ٓ  ُللقن إّٓ دًهللقم وذم افَللرآن افُللر ؿ ظٌللٌٚد  ،ٌٕٔلل

ؼ أهّنلؿ فًٔلقا بٌٖٕٔلٚء ، ٚحلقن اختّهٓؿ اهلل تًٚػ بذفؽ َّ  ،مع إمجٚع أهؾ افٌَِٜ ادح

ؾِلؿ  ٌلؼ إّٓ أن  ُقٕلقا مًهلقمغ  :ٍٔدة فالضّئْلٚنوٓ أؿؾ مـ افنٓرة افًئّٜ اد

 :هٚك فسى ،أو مًهقمغ فًٔقا بٖو ٔٚء وٓ إٌٔٔٚء: ـّر ؿ ،أو ٔٚء ـآ ػ



 

  



 

    

 

 

 

 

 

 

  ادورد إّول  

 صؾوات اهلل ظؾقهاخلرض 
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 فقس كبّقًو ظـد إـثر اخلرض 

 ..أمجع افًّْٜ وافنًٜٔ

ًٚ رشقًٓ مـ أويل افًزم اخلًّٜ  ِقات اهلل أّن مقشك بـ ظّران  :أوًٓ  ٌٕٔ ،

 ..وهذا مًِقم ضورة فُؾ مًِؿظِٔٓؿ، 

 ًٚ فلٔس رشلقًٓ، وهلذا  ر لأّن اخلول :ـام ؿد أمجع ؾحلقل افًلّْٜ وافنلًٜٔ يفٕٚٔل

  .مًِقم ضورة أ وًٚ 

ّٕف فٔس بٌْل :-يفٚف ًٚ -بؾ ؿد أمجع افنًٜٔ، وواؾَٓؿ أـ ر أهؾ افًّْٜ   ..أ

ايً  َؾَوَجاَدا َظْبادًا ِماْن ِظبوِدكاو آَتْقـاوهُ  :هل(510ؿٚل اإلمٚم افٌٌقي ) ..، و   ُلـ . َرمْحَ

ًٚ ظْد أـ ر أهؾ افًِؿ   .(1)اخلي ٌٕٔ

أـثاار افعؾاامء ظااذ أّكااه  :هللل( ذم ـتللٚب جمّللقع افٍتللٚوى728ؿللٚل ابللـ تّٔٔللٜ )

 .(2) )=اخلرض( م يؽن كبقوً 

ًٚ، بؾ  ذهى ـثرون :هل( ذم تًٍره774وؿٚل اإلمٚم ابـ ـ ر ) ّٕف    ُـ ٌٕٔ إػ أ

 ًٚ  .(3) ـٚن وفٔ

آتقـوه رمحاي مان ر لهق اخلو َؾَوَجَدا َظْبدًا ِمْن ِظبوِدكو  وؿٚل افًٔقضل ذم الالفغ: 

 .(4) أـثر افعؾمءوظِٔف  ،ووٓ ٜ ذم آخر ،ٌٕقة ذم ؿقل ظـدكو

                                                 
   . دار إحٔٚء افساث افًريب، بروت.205: 3تًٍر افٌٌقي )ت: ظٌد افرزاق ادٓدي(  (1)

 . جمّع ادِؽ ؾٓد.  438: 4جمّع افٍتٚوى ٓبـ تّٜٔٔ )ت: ظٌد افرمحـ ؿٚشؿ(  (2)

 وافتقز ع.دار ضٌٜٔ فِْؼ .  187: 5تًٍر ابـ ـ ر )ت: شٚمل شالمٜ(  (3)

 : دار احلد ٞ، افَٚهرة.   54تًٍر الالفغ  (4)
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ًٚ، ٓ  َؾَوَجَدا َظْبداً  :هل(1376وؿٚل افًًدي ) وهق اخلي، وـلٚن ظٌلدًا  لٚحل

ًٚ ظذ افهحٔح  ٌٕٔ(1). 

 .(2) ف فٔس بٌْلالّٓقر ظذ إّٔ وؿٚل ابـ تّٜٔٔ ذم مًتدرك افٍتٚوى : 

 :صلد دة جلّدًا  ٓٚأحُٚم ،مُِقّا جِٔؾ أمرٌ  - بام هل ٌّٕقة –افٌّْقة مّر أّن  :ؿِٝ

ٜ ّٕص  حٔح ظلـ افٌْلّل وأهلؾ افٌٔلٝ  ،ؾال ت ٌٝ إّٓ بّْص ؿىًلٍّ  حٔح ّّ وفٔس يف

ًٚ. ظِٔٓؿ افًالم ًٚ إضالؿ  ذم أّن اخلي ٌٕٔ

ّٔدٕٚ ادًجزة تْقب ظـ افّْص ذم إيفٌٚت ٌّٕقتف :وٓ  َٚل : ـقهنٚ تلدور ملع شل

 حٔ ام دار. اخلي 

ّٕف  َٚل ب  لِقات وٓ ضلٚفقت وٓ آ لػ فًٔٝ مقٓتْٚ مر ؿ  :جزموحًؿ ٕ

ادًجلزة تْلقب ظلـ ُلام أّن ؾ :واحٔل ام دار ؿمًٓلملع أّن ادًجلزة  ،ٌٖٕٔٚء ب ؿاهلل ظِٔٓ

 .، وٓ مًّغ إّٓ افّْص ، وفَٔس  ًهّٜهل  ٚحلٜ إليفٌٚت اف ،افٌّْقة افْص ذم إيفٌٚت 

 ًٚ ذم حللغ أّن  ،وضورةً وإمٚمْللٚ ادٓللدي  للِقات اهلل ظِٔللف فللٔس بٌْللّل إمجٚظلل

واخلًػ بٚفٌٔداء وؽر ذفؽ مـ ادتقاترات  ،ـٚفهٔحٜ :ادًجزة تدور مًف حٔ ام دار

فًِّجلزة ، أّملٚ افٌْلّقة ؾتًلّغ افَلقل بٚفًهلّٜ  :ادَّدشلٜ  مًلٚجزهذم افقاردة افٌْقّ ٜ 

 .ؾُاّل : فٍَدان افّْص 

ًٚ ظِٔف افًالم ظذ ـقن اخلي وافًْٚد ظذ أّن آسار  ّٔ ملـ ، مـ دون ّٕص ،  ٌٕ

، بلؾ ادحلّرم : وافقجلف ؾٔلف افتٌر لر بٚلٓلؾ : ؾٌٓلذا افًْلٚد أبىلؾ ٌٌقض افتؼ ع اد

 .خهقمْٚ ظهّٜ إمٜ آيفْل ظؼ 

                                                 
 . مٗشًٜ افرشٚفٜ. 481تًٍر افًًدي:  (1)

 . 113:  1ادًتدرك ظذ جمّقع افٍتٚوى )مجع وترتٔٛ ظٌد افرمحٚن ؿٚشؿ(  (2)
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 إصؽوفّقي أّن اخلرض كبّي!!

وٓ حّجٜ هلؿ ذم ذفلؽ إّٓ  ،ؿٚل ؽر واحد مـ أهؾ افًّْٜ أّن اخلي ٓ حمٚفٜ ٌّٕل 

ر  لِقات اهلل لواخلول ،ؾٓلق ٌٕلّل  : ـّؾ مـ ظِؿ ظـ اهلل تًٚػ ٓ بقاشىٜ بؼ :ؿقهلؿ

 .تًٚػ ظِٔف ـذفؽ

َٛ ظلـ  ْٝ َّ ِِ ؾَِد ظَ  : َّْٔل افًٍٚد ،وهق ؿىًّل افٌىالن :ؿِْٚ شٔدتْٚ مر ؿ افٌٔل

ًٚ وضورة ،ٓ بقاشىٜ بؼ ،اهلل تًٚػ ّٜٔ إمجٚظ  ..مع أهّنٚ فًٔٝ ٌٕ

ًِ اْدَاَلئَِؽُي َيوإِْذ  :ؿٚل اهلل تًٚػ ِك بَِؽؾَِؿٍي ِمـُْه اْشُؿُه اْدَِسقُح ِظقَسى اْباُن  َؿوَف ُ َمْرَيُم إِنا اهللاَ ُيَبؼِّ

ٓ ، بقاشللىٜ ادالدُللٜ ، وهللق ٕللٌص أّن اهلل تًللٚػ ا للىٍٚهٚ بًِللؿ افٌٔللٛ  (1) َمااْرَيَم...

 بقاشىٜ بؼ.

و )َؾَلْرَشْؾـَو إَِفْقَفو ُروَحـَو  :وؿٚل شٌحٕٚف ا َشِويًّ و َبَؼً مْحَِن 06َؾَتَؿثاَل هَلَ ًْ إيِنِّ َأُظاوُذ بِاوفرا ( َؿوَفا

ًَ َتِؼقًّو ) ـْ ـُ ََهَى َفِك ُؽاَلًمو َزـِقًّو )07ِمـَْك إِْن 
ِٕ ِك  َم َأَكو َرُشوُل َربِّ اى َيُؽاوُن يِل 08( َؿوَل إِكا ًْ َأكا ( َؿوَف

 َبِغقًّو ُؽاَلٌم َوَمْ َيْؿَسْسـِي َبَؼٌ َوَمْ َأكُ 
(2). 

أّن ادِلؽ  ،وٓ ظلزة بّلـ صلّذ إْن وجلد ،وم ِٓؿ افنًٜٔ ،وؿد أمجع ظِامء افًّْٜ

ًٚ،   ،افذي خٚضٌٓٚ هق جزادٔؾ  ِقات اهلل ظِٔٓام ّٔلٜ ؿىًل ـام ؿد أمجًقا أهّنٚ فًٔلٝ ٌٕ

ًِلؿ ظلـ اهلل ـقٕلف  دجلّرد ،  ر  ِقات اهلل ظِٔف ٌٕلّل لؾٌىِٝ حّجٜ مـ ؿٚل أّن اخلو

 بقاشىٜ بؼ . تًٚػ ٓ

ٜ ؿقل آخر ٕهؾ افًّْٜ ، واه جّدًا ،  ّّ  هدٕٚه ذم افٍهؾ إّول، ؾراجع.ويف

                                                 
 . 45شقرة آل ظّران:  (1)

 . 45شقرة آل ظّران:  (2)
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   آشتدٓل ظذ ظصؿي اخلرض

ًٖ  –تًقر   أّن افٌْلل إذا ـلٚن رشلقًٓ ملـ أويل افًلزم، ؾٓلق أؾولؾ أهلؾ  - خىل

ًٚ، وهذا اإلضالق خىٖ ؾٚدح، مرّده إػ الٓؾ بُتٚب اهلل تًٚػ  ّٔلف زمٕٚف مىَِ وشلّْٜ ٌٕ

شلقاء أـلٚن هلذا  ،وٓ راد فَولٚدف ،إذ إؾوؾ هق ملـ  هلىٍٔف اهلل تًلٚػ :ادتقاترة

 ًٚ ّٔ ًٚ، أم رشللقًٓ، أم مللـ أويل افًللزم اخلًّللٜ، وٓ ظللزة بللٍْس  ،ادهللىٍك و لل أم ٌٕٔلل

 .افًْقان ـام هق س ح افَرآن افُر ؿ

 ..ـٚٔا - بام هل جمّقع –هٚك هذا افٌحٞ بّجّقع مًٚدِف ذم ظدة أمقر 

 .ظؾم اخلرض افؾديّن  :إول

ااًي ِمااْن ِظـْااِدكو  : ؿلٚل اهلل تًللٚػ ذم اخليلل  للِقات اهلل ظِٔلف َظْباادًا ِمااْن ِظبوِدكااو آَتْقـاوُه َرمْحَ

ْؿـوُه ِمْن  و ِظْؾمً َوَظؾا  . (1)َفُدكا

مهللىٍك مىٓللر  ،ر ظللٚ  بللٚفًِؿ افِللدّ ، وؿللد بّْٔللٚ أّن افًللٚ  هبللذا افًِللؿلؾٚخلولل

ًٚ ٓ  ْٚل بٚفًُٛ ّٔ  ٍٔوف اهلل تًلٚػ مٌلٚذة ظلذ ملـ ا لىٍٚه  ،مًهقم: ـقٕف تُق ْ

ر ـ ّٓ ّْٔلٚ حمّلد  :مـ ظٌٚده ادى ّٜٔ ذم هلذا ملـ ؿٌٔلؾ ؿلقل اهلل فٌْ : فِْهقص افَرإٓ

ـْ  و ِذ َبفَِك َكُؼصُّ َظَؾْقَك ِمْن َأكَبوء َمو َؿْد َشَبَق َوَؿْد آَتْقـَوَك ِمن فاُدكا  .(2)راً ـَ

وَن َؾْضُل  وؿقفف شٌحٕٚف :  ـَ َؿَك َمو َمْ َتُؽْن َتْعَؾُم َو ْؽَؿَي َوَظؾا ِ ِْ َوَأْكَزَل اهللاُ َظَؾْقَك اْفؽَِتوَب َوا

 . (3) اهللاِ َظَؾْقَك َظظِقًم 

. ًٚ  ؿِٝ : وادَهقد هق افًِؿ افِد  ، ٓ أظِؿ ذم ذفؽ خالؾ

                                                 
 .   65افُٓػ:  (1)

 .   99ضف:  (2)

     . 113افًْٚء :  شقرة (3)
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 .اخلرض أظؾم من موشى  :افثوين

 ..مٚ ّٕهٝ ظِٔف افًْٜ افٌْق ٜ افهحٔحٜ وأصٚر إفٔف افَرآن افُر ؿهذا 

حلديفْل حمّلد بلـ  :ؾّٖمٚ افًّْٜ ؾحًٌْٚ ذم هذا ادختك مٚ أخرجف افٌخٚري ؿلٚل

ؽر ر افزهري، ؿٚل: حديفْٚ  ًَقب بـ إبراهٔؿ، ؿٚل: حلديفْل أيب، ظلـ  لٚفح، ظلـ 

 :ظٌلٚس أيب بلـ ـًلٛ ؿلٚلابـ صٓٚب، حديفف أن ظٌٔد اهلل بـ ظٌد اهلل أخزه ظـ ابـ 

: هل بْٔام مقشك ذم مأل مـ بْل إهادٔؾ جٚءه رجؾ ؾَٚل»شًّٝ رشقل اهلل  َقل: 

باذ  ؾٖوحك اهلل ظلز وجلؾ إػ مقشلك: ش. ٓ»؟!. ؿٚل مقشك: تعؾم أحدًا أظؾم مـك

 .(1)ش ظبدكو خرض

حلديفْٚ ظٌلد اهلل بلـ حمّلد، ؿلٚل: حلديفْٚ  :ومـ ضر ؼ يفلٚن أخلرج افٌخلٚري ؿلٚل

ٚل: حديفْٚ ظّرو، ؿٚل: أخز  شًٔد بـ جٌر، ظـ بـ ظٌٚس ؿلٚل: حلديفْٚ شٍٔٚن، ؿ

أيب بـ ـًٛ ظـ افٌْل: ؿٚم مقشلك افٌْلل خىٌٔلٚ ذم بْلل إهادٔلؾ ؾًلئؾ أي افْلٚس 

أظِؿ؟! ؾَٚل: إٔٚ أظِؿ، ؾًتلٛ اهلل ظِٔلف، إذ    لرد افًِلؿ إفٔلف، ؾلٖوحك اهلل إفٔلف: أن 

..، ؾِلام إتٓٔلٚ إػ افهلخرة، إذا .كهاو أظؾام مـابّجّع افٌحلر ـ،  ظبدًا من ظبودي

 .(2)رجؾ مًجك ب قب، أو ؿٚل تًجك ب قبف، ؾًِؿ مقشك، ؾَٚل اخلي... 

ًٚ بًللغ افىللر َغ، ٕٚهٔللؽ ظللـ  وؿللد أخللرج احلللد  غ مًللٌِؿ ذم  للحٔحف أ ولل

 .(3)أ حٚب افًْـ

                                                 
 . دار ضقق افْجٚة. ت: حمّد زهر افْٚس.   74، رؿؿ: 26: 1 حٔح افٌخٚري  (1)

 . دار ضقق افْجٚة. ت: حمّد زهر افْٚس.   122، رؿؿ: 35: 1 حٔح افٌخٚري  (2)

 . دار إحٔٚء افساث. ت: حمّد ؾٗاد ظٌد افٌٚؿل.2832و:  2830، رؿؿ:  1852-1847: 4 حٔح مًِؿ  (3)
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بلؾ هلق  ،احلد ٞ  لحٔح مًلتٍٔض، متٍلؼ ظِٔلف، ظلذ ذط افنلٔخغ :ؿِٝ

ًٚ  ،افهدورؿىًّل  ،متقاتر مًًْك  ل ،رواه أهلؾ افٌَِلٜ شلّْٜ وصلًٜٔ مجًٔل َّ ٚه ؿلٚضٌتٓؿ تِ

 .بٚفٌَقل دون أّي ُٕر

ر افذي فلٔس بٌْلل، أظِلؿ بلٚفًِؿ افِلدّ  ملـ لوهق ّٕص س ح ؾهٔح أّن اخلو

 .مقشك وهق مـ أويل افًزم

ّٕف أظِؿ مـ مقشك بـ ظّران ذم أـ ر ملـ  وأّمٚ افَرآن افُر ؿ، ؾَد ذـر ـذفؽ أ

 ًٚ َؿاِن  :ؾّـ ذفؽ ؿقفف تًٚػ .وإصٚرةمقوع تكحي بُِعاَك َظاَذ َأن ُتَعؾِّ َؿوَل َفُه ُموَشى َهْل َأتا

ًَ ُرْصدًا  ْؿ او ُظؾِّ ْقَف َتْصِزُ َظَذ َمو َمْ ُيِْط بِِه ُخْزاً  :  وؿوفه شبحوكهِِم ـَ  .(1) َو

 افوحي. :افثوفٌ

ا )َؿوَل َهَبا ؾَِراُق َبْقـِي   :ؿٚل اهلل تًٚػ ( 67َوَبْقـَِك َشُلَكبُِّئَك بَِتْلِويِل َمو َمْ َتْسَتطِْع َظَؾْقاِه َصاْزً

اوَن َوَراَءُهاْم َمؾِاٌك  ـَ ًْ دََِسوـَِغ َيْعَؿُؾوَن يِف اْفَبْحاِر َؾاَلَرْدُت َأْن َأِظقَبَفاو َو ِػقـَُي َؾَؽوَك و افسا الا  َأما ـُ َيْلُخاُب 

و اْفُغاَل 68) وً َشِػقـٍَي َؽْصب ْػارُم َؾَؽوَن َأَبَواُه ُمْمِمـَْغِ َؾَخِهقـَو َأْن يُ ( َوَأما ـُ ( َؾَلَرْدَكاو 71) اً ْرِهَؼُفَم ُضْغَقوكًو َو

وًة َوَأْؿَرَب ُرمْحوً  ـَ ا ِمـُْه َز َم َخْرً ُ َم َرِبُّ وَن 70) َأْن ُيْبِدهَلُ ـَ َداُر َؾَؽوَن فُِغاَلَمْغِ َيتِقَؿْغِ يِف اْدَِديـَِي َو و اجْلِ ( َوَأما

و ـَْزُُهَ ـَ و َوَيْسَتْخِرَجو  ُُهَ َك َأْن َيْبُؾَغو َأُصدا و َؾَلَراَد َربُّ ً
ِِ و َصو وَن َأُبوُُهَ ـَ َم َو ـٌْز هَلُ ـَ َتُه  َك  َيْ ًي ِمْن َربِّ َوَمو َرمْحَ

 .(2)اً َمْ َتْسطِْع َظَؾْقِه َصْز  َذفَِك َتْلِويُل َمو ْمِريَؾَعْؾُتُه َظْن أَ 

أي ملـ ؿٌلؾ  َوماو َؾَعْؾُتاُه َظاْن َأْماِري :هلل(373افًلّرؿْدي )افًلّْل ؿٚل اإلمٚم 

ـّ اهلل أمر  بف  ،للًٍٕ  .(3)وفُ

  

                                                 
 .68- 66افُٓػ: شقرة  (1)

 .68- 66افُٓػ: شقرة  (2)

 .359: 2افًِقم  تًٍر افًّرؿْدي = بحر (3)
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 .موشى يتعّؾم ظـد اخلرض  :افرابع

ااو َؿوَل ّٕص افَرآن افُر ؿ ظذ هذا ذم ذم ؿقفف:  َؿاِن ِِم بُِعاَك َظاَذ َأن ُتَعؾِّ َفُه ُموَشاى َهاْل َأتا

ًَ ُرْصدا ْؿ  .  ًُظؾِّ

 .وهق ٕصٌّ ؾهٌٔح س ٌح ذم ادىِقب :ؿِٝ

 .وٓيي اخلرض ظذ موشى  :اخلومس

ٍء َحتاى ُأْحِدَث َفَك ِمـُْه   :ؿٚل اهلل تًٚػ َبْعَتـِي َؾاَل َتْسَلْفـِي َظن ََشْ راً َؿوَل َؾنِِن اتا ـْ  .(1) ِذ

 .اخلرض أصز من موشى  :افسودس

َؿوَل َأَمْ َأُؿال فااَك  :ؾٚٔ ٜ :ادٍِٝ فِْير أّن هذا ادًْك تُرر ـ رًا ذم ٍٕس افًقرة

َك َفن َتْسَتطِقَع َمِعي َصْزاً  ظلدا ؿقفلف تًلٚػ ظلذ  ،تُلررت ملرتغ ذم ٍٕلس افًلقرة (2) إِكا

َك َفن  :فًٚن اخلي ْقَف َتْصِزُ َظَذ َمو َمْ ُيِْط بِِه ُخْزاً َؿوَل إِكا ـَ  .(3) َتْسَتطِقَع َمِعَي َصْزًا  َو

ًٚ ذم ٍٕس افًقرة َهبا َهَبا ؾَِراُق َبْقـِي َوَبْقـَِك َشُلَكبُِّئَك بَِتْلِويِل َماو :ـام ؿٚل اهلل تًٚػ أ و

َؾْقِه َصْزًا   .(4)َمْ َتْسَتطِع ظا

مقشك ظِٔف افًالم ـٚن ضٚظٜ هلل تًٚػ ، ـام أّن ؾًؾ اخلي ظغ وشٖٔا أّن ظدم  ز 

ـّ ، وٓ  ًًْٚ افًٌط ، ٕرجئف فُتٚبْٚ ذم ؿهص إٌٕٔٚء .  افىٚظٜ وآمت ٚل ، ؾال تٌٍِ

  

                                                 
 .70افُٓػ: شقرة  (1)

 .75و72افُٓػ: شقرة  (2)

 .68-67افُٓػ: شقرة  (3)

 .78افُٓػ: شقرة  (4)
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 .حيٌّ إػ افقوماخلرض  :افسوبع

وأّملٚ  :حلّل إػ أن ؾَلٚل شئؾ ابلـ تّٔٔلٜ ذم جمّلقع افٍتلٚوى هلؾ اخليل 

 .(1)حٔٚتف: ؾٓق حل 

ّٕلف أـ لر فلق  ،شلْٜ 3000هلق  وظذ ذفؽ ؾٖؿؾ مٚ  َٚل ذم ظّر اخلي  ملع أ

 .وهبذا  رد ظذ صٌٜٓ ضقل حٔٚة ادٓدي ادْتير  ،تقخْٔٚ افدؿٜ

وؿللد شللَْٚ هللذا : فُقٕللف مللـ جللْس ادًللٚجز افتللل ٓ تللدور إّٓ مللع افًهللّٜ 

 .، ؾٚؾٓؿ وآ ىٍٚء 

 .ادعجزة وافوٓيي افتؽويـّقي :افثومن

 !! ؟ؾُٔػ بًٌض أحقافف ،ًٍٕف  ِقات اهلل ظِٔف مًجزة اخلي 

حديفْٚ حمّد بلـ شلًٔد ابلـ إ لٌٓٚ ،  :مٚ أخرجف افٌخٚري ؿٚل ،ؾّـ أحقافف

أخزٕٚ ابـ ادٌٚرك، ظـ مًّر، ظـ مهٚم بـ مٌْف، ظلـ أيب هر لرة ريض اهلل ظْلف، ظلـ 

ي اخلرض أّكه»افٌْل  ذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ؿٚل:  جؾس ظذ ؾاروة بقضاوء  ؾانذا  إّكم ُشؿِّ

 .(2)ش هي هتتز من خؾػه خرضاء

ك مًْلٚه  ،إشْٚده  حٔح ب٘مجٚع جٓٚبذة أهؾ افًّْٜ :ؿِٝ َّ أهلؾ ؿٚضٌلٜ بؾ ؿد تِ

  .بٚفٌَقل، شْٜ وصًٜٔ ، افٌَِٜ 

احلنلٔش  :وؿٔلؾ ،إرض الرداء افتلل ٓ زرع ؾٔٓلٚ وٓ ملٚء :وافٍروة افٌٔوٚء

فٌلر  - اشلتَالًٓ بل٘ذن اهلل تًلٚػ-ٓ  َلع ، هبلذا افْحلق ، وواولح أّن هلذا  .افٔٚبس

 .ظِٔف افًالم  ادًهقم

                                                 
 . جمّع ادِؽ.    439: 4جمّع افٍتٚوى ٓبـ تّٜٔٔ )ت: ظٌد افرمحـ ؿٚشؿ(  (1)

 . دار ضقق افْجٚة. ت: حمّد زهر افْٚس.   3402، رؿؿ: 156: 4 حٔح افٌخٚري  (2)
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ـٚخيار افٔٚبس بْحلٍق  ،ؾٚفتٖيفر افتُق ْل ادٌٚذ ذم ظٚ  افدٕٔٚ :وبًٌٚرة أخرى

ًٜ واحدةً  :دؾًل ٕيلر  ،ؾٓلق إذن مًجلزة :حمٌٚل ظَاًل ذم ظٚ  افدٕٔٚ اخلًلٔس :أي دؾً

 .ؾٚحٍظ ،افٔٚبًٜ  افًالم مر ؿ ظِٔٓٚمقٓتْٚ ٕخِٜ 

 عٌ فؾخرض!!بْ ابن تقؿقي : موشى م يُ 

 : هل( ذم ـتٚبف افٍرؿٚن  728)ؿٚل ابـ تّٜٔٔ 

 : ونوجف

 ؾل٘نّ  :مقشك    ُـ مًٌقيفٚ إػ اخلي، وٓ ـٚن ظلذ اخليل اتٌٚظلف أنّ  أحدُهو:

 ًٚ  .إػ بْل إهادٔؾ مقشك ـٚن مًٌقيف

أن مٚ ؾًِف اخلي    ُـ خمٚفٍٚ فؼ ًٜ مقشك ظِٔلف افًلالم، ومقشلك    افثوين:

 اهل.. (1)ذفؽ، ؾِام بْٔٓٚ فف واؾَف ظذ ذفؽ إشٌٚب افتل تٌٔح ؿَ ِِ  ُـ ظَ 

 ًٚ ّٔل ظللذ ـلٚن اخليل  -ظِٔلف افًلالم زملـ مقشلك –ؿِْلٚ : و    ٌلٝ أّن هْلٚك ٌٕ

بًهّتف : إذ ـٚن هق ادرجع ذم  ، بحٔٞ  رجع إفٔف ظْد افْزاع : ؾتًّغ افَقلذ ًتف 

 افْزاع مع مقشك ظِٔٓام افهالة وافًالم : ؾُٔػ بّـ دوٕف ؟!!

ًٚ فٌِْلّل حلٚل  يفّؿ هؾ هْٚك مًجزة بلٖظيؿ ملـ أن  ُلقن ملـ فلٔس بٌْلّل مرجًل

ًٚ ٕهلؾ افًلّْٜ : وإّٓ ؾُلؾ افًْلٚو ـ ظْلدٕٚ ،  افْزاع ، ؾٚؾٓؿ : ؾّ٘ن مٚ شَْٚه ـٚن إفزام

ـللٚفٌّْقة وافرشللٚفٜ واإلمٚمللٜ وادِللؽ اظتٌٚرّ للٜ : إذ إمللر افللقاؿًل إ للٔؾ ، هللق 

ار افًِؿ افِدّ  : وفَد مّر ذم افٍهؾ إّول أّن اهلل افًهّٜ ادتَّقمٜ بَّدآ ىٍٚء و

 ؾٚوؾ بغ إٌٕٔٚء بَّدار مٚ ظْدهؿ مـ هذا افًِؿ ، ؾال تٌٍؾ .

                                                 
   مُتٌٜ دار افٌٔٚن ، دمنؼ .. 141افٍرؿٚن )ت: ظٌد افَٚدر إرٕٗوط( :  (1)
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 اإلمجوع ظذ معجزة آخرضار

  :هل( ذم ذح  حٔح مًِؿ676ؿٚل اإلمٚم افًّْل افْقوي )

اشؿ اخلي بِٔٚ بـ مُِٚن بـ ؾٚفغ  :ؿٚل وهٛ بـ مٌْف :ؿٚل بـ ؿتٌٜٔ ذم ادًٚر 

 بـ ظٚبر بـ صٚفخ بـ أرؾخند بـ شٚم بـ ٕقح.

ّٕلف  :ر..: ؾَلٚل إـ لرونلواختٍِقا ذم فٌَف اخلو ،وـٚن أبقه مـ ادِقك :ؿٚفقا ٕ

 .وافٍروة وجف إرض ،ؾهٚرت خياء ،جِس ظذ ؾروة بٔوٚء

ّٕف ـٚن إذا  ذ اخيد مٚ حقفف. :وؿٔؾ ٕ 

إّكام » :ظـ افٌْلل ؿلٚل ،ظـ أيب هر رة ،ؾَد  ح ذم افٌخٚري :وافهقاب إول 

 .(1)ش ؾنذا هي هتتز من خؾػه خرضاء  ٕكه جؾس ظذ ؾروة 9شؿي اخلرض

ٚه ؿٚضٌٜ أهؾ افًّْٜ بٚفٌَقل دون ـالم :ؿِٝ َّ  .إشْٚده  حٔح تِ

ـّٛ ظذ مًجزة آخو ،افَٔؾ وافَٚل ،ؾّجّقع افَقفغ :افزبدة  ،رارلإمجٌٚع مر

 .وهق اخيار مٚ حقفف  ِقات اهلل ظِٔف

ّٕام شّل اخلي :جٚزمًٚ  ؿٚل صٔخ منٚتخْٚ افهدوق  ّٕف إ ّٕف جِس ظلذ  :وإ ٕ

 ،وهلق أضلقل أدمٔلغ ظّلراً  ،ؾًّل اخلي فذفؽ :ؾٚهتزت خياء ،أرض بٔوٚء

 ،بلـ شلٚم بلـ ٕلقح، بلـ أرؾخنلذ ، بـ ظلٚمر ، بـ مُِٚن ، وافهحٔح أّن اشّف بِٔٚ 

 .(2)وؿد أخرجٝ اخلز ذم ذفؽ مًْدًا ذم ـتٚب ظِؾ افؼادع 

  

                                                 
 . دار إحٔٚء افساث افًريّب، بروت.    136: 15ذح  حٔح مًِؿ فِْقوي  (1)

    . ادُتٌٜ احلٔدر ٜ، افْجػ.59اإلشالمل، ؿؿ. وإير افًِؾ:  افْؼ. 392ـامل افد ـ وإثٚم افًّْٜ:  (2)
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  :افزبدة

ّٜٔ، ؿد أدحْٚ دًْك ؿِٝ:   ذم افٍهؾ إّول .افقٓ ٜ افتُق ْ

ًٚ ـللٚن ،  صللٚهد ؿىًللّل أّن وٓ للٜ افتللدبر  ،ؾٓللذا افَللرآن مللـ أفٍللف إػ  ٚدللفوأّ لل

ّٜٔ ٓ أؿؾ مـ حٔٞ ـقهنلٚ مًجلزة ٓ تٍلٚرق  :تدور مع افًهّٜ حٔ ام دارت ،افتُق ْ

 .بؾ افًهّٜ ووٓ ٜ افتدبر وجٓٚن حلََٜٔ واحدة ،ادًهقم

 احلٚ ؾ :    َع هذا فٌر ادًهقم .

 ذم ًٍٕلف، فلف  نّ إوؿد مّر ظِٔؽ ذم افٍهؾ إّول ؿقل افٌزايل ذم خقاّص افٌّْل : 

 .فف إؾًٚل اخلٚرؿٜ فًِٚدات  ٍٜ هبٚ تتؿّ  ،

 . ـام ٓ تخٍك ظذ اخلٌر ؿِٝ : وادَهقد وٓ ٜ افتدبروافتُق ـ 

ّن مـ خلقاص افٌْلّل :  ىًٔلف : إاحلٍّْل ؿقل افؼ ػ الرجٚ  مّر ظِٔؽ وـذا 

 . اهلٔقيل افًْكّ ٜ ، افَٚبِٜ فِهقر ادٍٚرؿٜ

وـذا مٚ ذـره ابلـ تّٔٔلٜ ملـ أّن ادًهلقم فلف تلٖيفر تُلق ْل ذم افًلٚدغ افًِلقي 

 وافًٍع : ـٕٚنَٚق افَّر ورّد افنّس وظرش بَِٔس و... .

 ،ظهّٜ ادقػ أمر ادٗمْغ ظلّع ظِٔلف افًلالمًٖٔتٔؽ ذم مٌحٞ ؾ :ؾٚحٍظ هذا

 .تىٌٌٔؼ جعٌّ هلذا ،  افٍهؾ اف ٚ  مـ
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 !!؟هل اخلرض أظؾم من موشى

ّٜٔ أّن اخلي أظِؿ مـ مقشك  ِقات اهلل ظِٔٓام ّٔدة؟! ،مىَِٜ ،هؾ ؿو  أم مَ

أم هلق أظِلؿ مْلف ذم حلٚل  ،داداًم ذم ـلّؾ حلٚل ؾٓؾ اخلي أظِؿ مـ مقشك 

 دون آخر؟!.

حلديفْٚ ظٌلد اهلل بلـ حمّلد، ؿلٚل: حلديفْٚ : ؿلٚلهلل( 256)أخلرج افٌخلٚري  :ؿِْٚ

حلديفْٚ  :شٍٔٚن، ؿٚل: حديفْٚ ظّرو، ؿٚل: أخز  شًٔد بـ جٌر، ظـ ابـ ظٌٚس ؿٚل

هلؾ أتًٌلؽ  :رلؾَلٚل مقشلك فِخول»  : ظِٔلف وشلِؿأيب بـ ـًٛ ظـ افٌْل  ذ اهلل

  .شظذ أن تًِّْل ممّٚ ظِّٝ رصداً 

  يو موشاى إيّن ظاذ ظؾام مان ظؾام اهلل إّكك فن تستطقع معي صزاً » :ؿٚل اخلي

 .(1)ش ظؾؿـقه ٓ تعؾؿه أكً  وأكً ظذ ظؾم ظّؾؿؽه ٓ أظؾؿه...

ل ريض اهلل تًٚػ ظْف  ّّ ؾحديفْل حمّلد  :هل( ؿٚل329)ومـ ضرؿْٚ مٚ أخرجف افَ

اختِػ  قٕس وهنٚم بلـ إبلراهٔؿ ذم افًلٚ  افلذي  :ظـ  قٕس ؿٚل ،بـ ظع بـ بالل

أهّيام ـٚن أظِؿ؟!. وهؾ اقز أن  ُقن ظذ مقشك حجٜ ذم  ،أتٚه مقشك ظِٔف افًالم

ؾُتٌلقا ذفلؽ إػ أيب احلًلـ افرولٚ ظِٔلف افًلالم  ،وهلق حجلٜ اهلل ظلذ خَِلف ،وؿتف

 فؽ؟!. ًٖفقٕف ظـ ذ

جئلٝ  :مٚ حٚجتؽ؟! ؾَٚل مقشلك :ؾَٚل اخلي دقشك»... :ؾُتٛ ذم القاب

 أن تًِّْل ممّٚ ظِّٝ رصدًا. 

ًُ بلمٍر ٓ تطقؼه» : ر لؿٚل اخلو ؾ ـّ ًَ بلمٍر ٓ أضقؼه  إيّن و ًَ أك ْؾ ِـّ  .شوو

                                                 
 . دار ضقق افْجٚة. ت: حمّد زهر افْٚس.   122، رؿؿ: 35: 1 حٔح افٌخٚري  (1)
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 ،يفّؿ حّديفف افًٚ  بام  هٔٛ آل حمّد ملـ افلٌالء وـٔلد إظلداء» :ؿٚل افروٚ 

 لٚ  :حتك جًؾ مقشك  َقل ،يفّؿ حديفف افًٚ  ظـ ؾوؾ آل حمّد ،حتك اصتد بُٚؤمهٚ

 .(1)ش فٔتْل ـْٝ مـ آل حمّد...

وفلف صلٚهد مًتلز أخرجلف افراوٕلدي ذم ـتٚبلف ؿهلص  ،إشلْٚده  لحٔح :ؿِٝ

 .ٓ  ًًْٚ افتىق ؾ ؾٔف ، إٌٕٔٚء 

ؾٚفيلٚهر  :ٕيلٌر صلد د ،ؾٍل دظقى ـقن اخلي أظِؿ مـ مقشك مىًَِٚ  : افزبدة

ؾ بٖمٍر ٓ  ىَٔف  ٚحٌف ـّ وظٍِؿ فدّ ٍ فُلٍؾ ملْٓام ٓ  ،أّن ـاًل مـ مقشك واخلي ؿد و

 .ظِٔٓام افًالم  ْٓض بحِّف أخر

ّٜٔ -فُلٍؾ ملْٓام شلقاء-ؾٓلذا  :فُـ بلّٖي حلٚل وبرهلٚن  ،دفٔلؾ افًهلّٜ افَدشل

 ّٜٔ ّٜٔ، افًٔٚدة اإلهل ّٜٔوآ ٜ ادًجزة افرب ،وافقٓ ٜ افتُق ْ ٕٚ.  

بٖـز مـ أن  ىٔلؼ ؽلر افٌْلل ملٚ ٓ  ىَٔلف  -ؾٔام ٕحـ ؾٔف–إذ هؾ هْٚك مًجزة 

 لِقات اهلل ظِلٔٓام؟!. وذم  مٚ ٓ  ًِّلف افٌْلّل  ،وأن  ًِؿ مـ ظِؿ اهلل افِدّ   ،افٌّْل 

 ٕرجئف فُتٚبْٚ ذم ؿهص إٌٕٔٚء. ،هذا ـالم ضق ؾ ٓ  ًًف خمتكٕٚ

ّٜٔ ظذ    :وهق هيد  إػ ،تهٍْٔفؾِْٚ ـتٚب ظَدٕٚ افْ

ؾٚفُتلٛ ادهلٍّْٜ ذم  :حًلٛ إخٌلٚر ادًتّلدة ،ادوّثاقأوًٓ: ٍد تورخيفم 

ّٞ وافًّغ  .، وحرهتؿ حرةً  ؾزادت جٓؾ افًٌىٚء جٓالً  ،ذفؽ مجًٝ بغ افٌ

ـ٘صلُٚفٜٔ ظِلؿ  ،وملٚ أـ رهلٚ ذم تلٚرتخٓؿ ،رؾع إصؽوفقوت ظؼدّيي وظؾؿّقاي :ثوكقوً 

 . ًٕٖل اهلل تًٚػ افًقن ظذ اثٚمف،  وٕحقهٚاخلي ومقشك 

                                                 
ّٔٛ الزادري(  (1) ل )ت: ض ّّ    مىًٌٜ افْجػ. .38: 2تًٍر افَ
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 تصوريح أهل افسـّي أّن اخلرض يعؾم افغقى

و ِظْؾامً   :هلل( ذم افقشلٔط468ؿٚل اإلمٚم افقاحدي ) ْؿـاوُه ِماْن َفاُدكا ؿلٚل ابلـ   َوَظؾا

 .(1)ظٌٚس ريض اهلل ظْٓام: أظىْٔٚه ظِاًم مـ ظِؿ افٌٔٛ

ًٚ ذم افقجٔز و ِظْؾامً   :أي افقاحدي :وؿٚل أ و ْؿـوُه ِمْن َفُدكا أظىْٔلٚه ظِلاًم ملـ   َوَظؾا

 .(2) ظِؿ افٌٔٛ

و ِظْؾاامً  :هلل(510وؿلٚل اإلملٚم افٌٌللقي ) ْؿـااوُه ِماْن َفاُدكا ...، أي ظِلؿ افٌللٚضـ َوَظؾا

 .(3)إهلٚمًٚ 

ّٕلام هلق  ،ر جملّرد إهللٚملمْع جٓٚبذة افٍر َغ شّْٜ وصًٜٔ أّن ظِلؿ اخلول :ؿِٝ وإ

 .، وظِؿ فدّ  ، أؾٚوف اهلل تًٚػ ظذ اخلي ظِٔف افًالم دون واشىٜ  وحل

و ِظْؾمً   :هل(597وؿٚل ابـ القزي ) ْؿـوُه ِمْن َفُدكا ؿلٚل  :أي: ملـ ظْلدٕٚ ظِلامً   َوَظؾا

 .(4)ظؾم افغقىابـ ظٌٚس: أظىٚه ظِاًم مـ 

و  :هلل(625وؿٚل اإلمٚم افٌٔوٚوي ) ْؿـاوُه ِماْن َفاُدكا وٓ  ،ممّلٚ تخلتص بْلٚ ِظْؾامً َوَظؾا

 .(5)وهو ظؾم افغقوب ،ُ ًِؿ إّٓ بتقؾَْٔٚ

و ِظْؾًم  :هل(710وؿٚل اإلمٚم افًٍْل) ْؿـَوُه ِمن فاُدكا  .(6)اإلخبور بوفغقوب ًْل  َوَظؾا

                                                 
 افًِّٜٔ، بروت.دار افُتٛ   .157: 3افتًٍر افقشٔط )ت: ظٚدل ادقجقد(   (1)

 دار افَِؿ، دمنؼ.  .667افقجٔز )ت:  ٍقان ظدٕٚن(:  (2)

   . دار إحٔٚء افساث افًريب، بروت.205: 3تًٍر افٌٌقي )ت: ظٌد افرزاق ادٓدي(  (3)

 . دار افُتٚب افًريب، بروت.97: 3زاد ادًر )ظٌد افرزاق مٓدي(   (4)

  دار إحٔٚء افساث افًريب، بروت. .287: 3تًٍر افٌٔوٚوي )ت: حمّد ادرظنع(  (5)

ّٔٛ، بروت. .310: 2تًٍر افًٍْل )ت: حمٔل افد ـ مًتق(  (6)   دار افُِؿ افى
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و ِظْؾاًم هلل(: 745ل )لوؿٚل اإلملٚم أبلق حٔلٚن إٕدفًل ْؿـَاوُه ِمان فااُدكا أي ملـ  َوَظؾا

 .(1)اإلخبور ظن افغقوبوهق  ،ممّٚ تختص بْٚ مـ افًِؿ ،ظْدٕٚ

و ِظْؾامً  :هل(850وؿٚل اإلمٚم افًْٔٚبقري ) ْؿـوُه ِمْن َفُدكا وافًِلؿ ادخلتص بلف  َوَظؾا

 .(2) واإلخبور بوفغقوب ،تًٚػ هق افقحل

و ِظْؾاًم  :هل( ذم تًٍره982وؿٚل اإلمٚم أبق افًًقد ) ْؿـَوُه ِمان فااُدكا ًٚ ٓ  َوَظؾا خٚ ل

ف وٓ ُ ََٚدُر ؿدُره وهق ظُِؿ افٌٔقب ُٓ ْ ـُ  .(3)ُ ُتْف 

و ِظْؾامً  :هل(1224وؿٚل أبق افًٌٚس افٍٚد ) ْؿـوُه ِماْن َفاُدكا ًٚ، ٓ  ُتْلف  َوَظؾا خٚ ل

ْْٓللف، وٓ ُ َللدر ؿللدره، وهللق  ، أو أهار احلََٔللٜ، أو ظِللؿ افللذات ظؾاام افغقااوبـُ

 ًٚ  .(4)وافهٍٚت، ظِاًم حََٔٔ

لد  :ؿِٝ ّّ ٜ مـ أهلؾ بٔلٝ حم ّّ ؾِؿ  َْؿ ادًٕٚدون مـ أهؾ افًّْٜ ظَٔدتْٚ أّن إد

 !!؟ ًِّقن مٚ إذن اهلل تًٚػ هلؿ بف مـ ؽٌٔف ،ظِٔٓؿ افًالم

  

                                                 
 دار افٍُر، بروت. .204: 7افٌحر ادحٔط )ت:  دؿل حمّد مجٔؾ(  (1)

ّٜٔ، بروت.427: 4تًٍر افًْٔٚبقري )ت: زـر ٚ ظّرات(  (2)  . دار افُتٛ افًِّ

 . دار إحٔٚء افساث افًريب، بروت.234: 5تًٍر أيب افًًقد   (3)

 .288: 3تًٍر افٌحر ادد د )ت: أمحد رشالن(  (4)
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  ظصّؿي اخلرض  :زبدة آشتدٓل افؼرآين

ّٜٔ هلذا ادًهلقم ظلذ ذاك  ،اإلٕهٚ  فًٔٝ ؽٚ ٜ هلذه افقر َلٚت إيفٌلٚت أؾولِ

ًٚ آخرَ  ،ٓذا وإن ـٚن فف وجف ِقات اهلل ظِٔٓؿ..: ؾ  ..إّٓ أّن فف مَٚم

إيفٌللٚت ـللزى أّن اهلل تًللٚػ ؿللد  هللىٍل فِخالؾللٜ  -افَللرآ -ؾٌٚ للٜ اشللتدٓفْٚ 

ًٚ فٔس بٌْلل وٓ رشلقل ،افًامو ٜ ظذ إرض ّٜٔ ظذ افّْٚس، مًهقم  :وافقٓ ٜ اإلهل

 :ر ظِٔف افًالم، رّدًا ظذ أهؾ افًّْٜ افَلٚدِغ بًلدم ظهلّٜ أهلؾ افٌٔلٝ لـٚخلو

 ؾٚحٍظ!!. ،ـقهنؿ فًٔقا بٌٖٕٔٚء

ر لٕصٌّ طٚهر ذم ظهّٜ اخلول ،ومٚ َِْٕٚه ظـ ـتٚب اهلل تًٚػ ،ؾّجّقع مٚ ؿِْٚه

فَِىع بٚدالك ادنسك بْٔف وبغ مقشلك بلـ ظّلران  لِقات اهلل  : ِقات اهلل ظِٔف

 .وادًجزة افًاموّ ٜ ،وافقٓ ٜ افتدبرّ ٜ ،افًِؿ افِدّ  افقحل وظِٔٓام، ذم 

بؾ جّؾ أهؾ ادًَلقل، ملـ  ،مٚ اتٍؼ ظِٔف ؿٚضٌٜ أهؾ احلُّٜ ، ًغ ظذ ؾٓؿ هذا

ّٜٔ ؽر ادًهقم  لدّل ظِٔلف ذم ـتلٚب  :ٓحتقاء ظِؿ اهلل افِدّ  واشلتٌَٚفف ،امتْٚع طرؾ

 .قع ذفؽ فٌر ادًهقم ظِٔف افًالماهلل تًٚػ وشّْٜ رشقفف ادتقاترة، ظدم وؿ

  :افزبدة

إذا دار ملع افًِلؿ  ،افَرآن طلٚهر س لح ذم ظهلّٜ ملـ فلٔس بٌْلل وٓ رشلقل

 .، وهق رّد ظذ أهؾ افًّْٜ افْٚؾغ فذفؽـٚخلي  :افِدّ  وادًجزة افٌٚهرة



 

 

 

 

 

 

 

  ادورد افثوين

 اهلل ظؾقه صؾواتضوفوت 
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أمجع ادًِّقن شّْٜ وصلًٜٔ أّن ضلٚفقت ظِٔلف افهلالة وافًلالم فلٔس بٌْلل وٓ 

ًٚ وظِلاًم وؾٓلامً  ،رشقل زاده اهلل تًلٚػ بًلىٜ ذم افًِلؿ  ،بؾ هق ظٌلد  لٚفح أوا مُِل

 ..: وهق ؾٔام  يٓر مـ ذرّ ٜ بْٔٚمغ بـ  ًَقب بـ إبراهٔؿ .والًؿ

ملـ ذر لٜ بْٔلٚمغ بلـ  ،هق ضٚفقت بـ ؿلٔس :هل( ذم افٍتح852ؿٚل ابـ حجر )

 .(1)صَٔؼ  قشػ ظِٔف افًالم  ، ًَقب

ّٕف ـٚن  ًٔش بغ ٌٕٔغ   ٚحٛ افزبقر ؿٌلؾ  وداود ، ٚمقدٔؾ افٌّْل  :مهٚ ،ومع أ

أي فلف  :اهلل تًٚػ ا ىٍٚه فُٔقن هق أمر افْٚهل ذم حيلرهتامإّٓ أّن  ،أن  ٗتك افٌّْقة

 ..احلُؿ وافقٓ ٜ وافًٔٚدة وافتك  بٖمر اهلل تًٚػ دوهنام

ؾَِد ُظِؿ ضورة أّن بْل إهادٔؾ وؿع ظِلٔٓؿ طِلؿ جلٚفقت افُلٚؾر وجْلقده، 

ّٔٓؿ  ٚمقدٔؾ افٌْل  ًٚ إػ ٌٕ ًٚ وؾرؿ تًلٚػ ذم ، ؾَٚفقا فف ؾلٔام ؿلّص اهلل :ؾوجقا هًِ

ًٚ  :افَرآن افُر ؿ ْٞ َفَْٚ َمُِِل ًَ ُُؿ اْب ِد ُمقَشك إِْذ َؿُٚفقْا فٌَِِْلٍّ هلد ًْ َٔؾ ِمـ َب
ادِ َأَ ْ َتَر إَِػ اْدَِن ِمـ َبِْل إِْهَ

ُِقْا َؿلٚفُ  لٚتِ ََ َتلُٚل َأٓد ُت َِ ُؿ اْف ُُ ْٔ ل َِ َٛ َظ تِل ـُ ُْٔتْؿ إِن  ًَ ٚتِْؾ ذِم َشٌِِٔؾ اهللِّ َؿَٚل َهْؾ َظ ََ ٚتِلَؾ ذِم ٕي ََ ُٕ قْا َوَملٚ َفَْلٚ َأٓد 

لْقْا إِ  َتُٚل َتَقفد َِ ُؿ اْف ِٓ ْٔ َِ َٛ َظ
تِ ـُ امد  َِ َْٚ َؾ

ٚ َوَأْبَْآدِ َٕ ْؿ َواهلُلَشٌِِٔؾ اهللِّ َوَؿْد ُأْخِرْجَْٚ ِمـ ِدَ ِٚر ُٓ لْْ َظِِلٌٔؿ  ٓد َؿِِلٔاًل م 

 .(2) بِٚفيدٚدَِِغ 

 ؟!!! ؾٖ ش ـٚن جقاب  ٚمقدٔؾ افٌْل 

ّٕ  ٌٕللل، أو شلَٔقدـؿ ٌٕللل  :ـلٚن مللـ ادتقؿلع أّن  َللقل هللؿ إٔللٚ أؿلقدـؿ ؾَِلد

 ..شٔٗتك افرشٚفٜ وافزبقر، فُـ    ُـ إمر ـذفؽ ـداوود 

                                                 
 . دار ادًرؾٜ، بروت.292: 7ؾتح افٌٚري  (1)

 .   246شقرة افٌَرة:  (2)
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ر ح ل..: فذفؽ ؿٚل  لٚمقدٔؾ بهلؾَِد ا ىٍك اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ؽرمهٚ 

َٞ   :افَرآن ل ًَ ْؿ إِند اهللَّ َؿْد َب ُٓ ٔي ٌِ َٕ َْْٔلٚ َوَؿَٚل هَلُْؿ  َِ ِْلُؽ َظ لقُن َفلُف اْدُ ُُ ٕدلك َ  ًٚ َؿلُٚفَقْا َأ ُل
لْؿ َضلُٚفقَت َمِِ ُُ َف

ًٜ م   ًَ َت َش ْٗ ِِْؽ ِمُْْف َوَ ْ ُ  ـُ َأَحؼي بِْٚدُ ْح َٕ ًٜ ذِم  ـَ اْدَلِٚل َؿلَٚل إِند اهللَّو لَى ًْ ْؿ َوَزاَدُه َب ُُ ْٔ ل َِ ُٚه َظ ٍَ لِؿ اْ لَى ِْ ًِ  اْف

ِؿ َواهلُل ًْ
ِا  َواْلِ ْٗ ُف ُ  َُ ِْ  .(1) َواِشٌع َظٌِِٔؿ  َمـ َ َنُٚء َواهلُل ُم

 ،ًٚ وحًٛ افَقاظد ؾٍل هذه أ ٜ دفٔؾ ظذ ـقن ضٚفقت، وهق فٔس بٌْل إمجٚظ

ًٚ ـٚفٌّْل  ٚمقدٔؾ افَٚدؾ ًٚ  :مًهقم ؾٓلٚك تَر لٛ  إّن اهلل ؿد بًلٞ فُلؿ ضلٚفقت مُِل

  :-بام هق جمّقع–آشتدٓل بّجّقع أا 

 ادُْؾك افسموي افوحقوي. :إّول

ّٜٔ ظذ افّْٚس :-ذظًٚ -ادِؽ  ّٜٔ ظلذ افًٌلٚد ،شٔٚدة إهل ٓ   ٌلٝ إّٓ  ،ووٓ ٜ ربٕٚ

ّٜٔ ،بٚفّْص افقحٔقي افَىًّل   .وادًجزة اإلهل

 ًٚ   .وشٖٔا تقؤح ذفؽ ؿر ٌ

 افثوين: آصطػوء افوحقوي اخلوص 

ْؿ إِند ا :ؿٚل اهلل تًٚػ ُٓ ٔي ٌِ َٕ ْؿ َضُٚفقَت َمًُِِٚ َؿَٚل هَلُْؿ  ُُ َٞ َف ًَ ْؿ  إِند اهللَ...هللَّ َؿْد َب ُُ ْٔ ل َِ ُٚه َظ ٍَ اْ َى

ًٜ ذِم  َى ًْ ِؿ َواهلُلَوَزاَدُه َب ًْ
ِؿ َواْلِ ِْ ًِ ُف َمـ َ َنُٚء   اْف َُ ِْ ِا ُم ْٗ  ُ. 

وٓ  ،فِقٓ لٜ وافًلٔٚدة وافَٔلٚدة أ ٜ ٕلصٌّ أّن اهلل تًلٚػ ا لىٍك ضلٚفقت 

ًٚ بًْٔلف ؿلٚل اهلل  :إّٓ إذا ـلٚن ضلٚهرًا مًهلقمًٚ  ،مًّيلاًم فلف ، هىٍل اهلل تًلٚػ صخهل

َٚدِغَ   :تًٚػ ًَ َراَن َظَذ اْف ّْ ًٚ َوآَل إِْبَراِهَٔؿ َوآَل ِظ ُٕقح ك آَدَم َو ٍَ إِند اهللَّ اْ َى
(2).   

                                                 
 .   247شقرة افٌَرة:  (1)

 .   33شقرة آل ظّران:  (2)
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 .افتعظقم :افثوفٌ

ّٜٔ ظذ ـقٕف ا ىًٍٚء خٚ ًٚ  وٓ ـلّؾ  ،ٓ  ًؿ ـلّؾ آل إبلراهٔؿ ،ومـ إدّفٜ افَىً

ْؿ  إِند اهللَ  :افتًيللٔؿ ذم جمّللقع ؿقفللف شللٌحٕٚف ،آل إهادٔللؾ ُُ ْٔ لل َِ ُٚه َظ ٍَ ُؿللِؾ  . و: اْ للَى

ُد هللِِ ّْ ك احْلَ ٍَ ـَ اْ َى ِذ  ٌَِٚدِه افد  .(1)َوَشاَلٌم َظَذ ِظ

وهق ذم ـّؾ افَلرآن  ،تًئؿ -ـام شٖٔا ذم افٍهؾ اف ٚ  –ؾٚفًالم مـ اهلل تًٚػ 

ر ـ ادًهلقمغ ،وؿٚضٌٜ افًّْٜ ادتقاترة ّٓ ملـ آل إبلراهٔؿ  ،خٚص بٚفًِامء ادتَغ ادى

وشلٖٔا  ،أو افٌْلقي ادتلقاتر ،واددار ذم هذا ظذ افّْص افَىًل افَرآ  :وآل ظّران

 .ذم افدفٔؾ اف ٚ  مـ افٍهؾ اف ٚ   ،افًٌط ذم هذا

ّٔلٜ  ذم افٍتلقى بٚشلتحٌٚب تًيلٔؿ ملـ  - ٕحلـ افنلًٜٔ –وهذا ملـ أدّفتْلٚ افَرإٓ

ًٚ بٍِلظ ًٚ،  .شلالم اهلل ظِٔلف :ظِٔلف افًلالم. أو :ا ىٍٚه اهلل تًْٔٔل حتلك فلق    ُلـ ٌٕٔل

وأهللؾ افًللّْٜ ظللذ هللذا  ،ٓحتٔللٚج افتًيللٔؿ إػ ٕللّص  :ومٌٌقوللٜٔ ذفللؽ ؾللّٔـ ظللداه

 .إ ؾ ذم إٌٕٔٚء ظِٔٓؿ افًالم ـام ٓ تخٍك

 .افبعٌ اإلهلي :افرابع

ضٚفقت مًٌقث مـ ؿٌؾ اهلل تًٚػ بلللل: افًٌٞ آ ىٍٚدل، وهق حٚ ؾ جمّقع 

ًٜ ذِم وؿقفف تًٚػ:  بًٞ فُؿ ضٚفقت مًُِٚ  :ؿقفف تًٚػ لَى ًْ ْؿ َوَزاَدُه َب ُُ ْٔ ل َِ ُٚه َظ ٍَ إِند اهللَّ اْ َى

ؿِ  ًْ
ِؿ َواْلِ ِْ ًِ  .  اْف

                                                 
 .   59شقرة افّْؾ:  (1)
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ًٚ، مٌَٚم شاموي ظئؿ، ٓ هيٌف  ،ؾٚفًٌٞ بَٔد آ ىٍٚء أوًٓ  وافتًٔغ بٚإلشؿ يفٕٚٔ

ٔ لَغ  :اهلل تًٚػ فٌر ادًهقم، هٚك ظذ شٌٔؾ اد ٚل ؿقفلف تًلٚػ ُم  ْٕ َٞ ذِم ا ل ًَ لِذي َب ُهلَق افد

ؿْ  ُٓ ْْ  .(1) َرُشقًٓ م 

ًٚ وؿٚدلدًا  ؾًّْك افًٌٞ آ لىٍٚدل: إؿٚملٜ ملـ ا لىٍٚه اهلل تًلٚػ شلٔدًا وهٚد ل

ًٚ وخِ  ٍٜٔ. وؿد بًٞ اهلل تًٚػ ضٚفقت فٌْل إهادٔؾ هُذا.ووافٔ

 ادعجزة. :اخلومس

ًٖ أّن ادًٚجز ٓ تَع إّٓ فألٌٕٔٚء وٓ تهلدر إّٓ ظلْٓؿ بل٘ذن اهلل  ،تًقر  خى

وأ ٜ أظاله ّٕص جّع ظذ خىلٖ ذفلؽ: ؾِىلٚفقت مًجلزة وآ لٜ، بلؾ مًلٚجز  تًٚػ:

ْم  :وآ ٚت..: ؿٚل افَرآن  ُؽاْم َوَؿوَل هَلُ بِّ ان را كِبِقُُّفْم إِنا آَيَي ُمْؾؽِِه َأن َيْلتَِقُؽُم افتاوُبوُت ؾِقِه َشاؽِقـٌَي مِّ

مْ  ـُتم مُّ ـُ ِؿُؾُه اْدًَئَِؽُي إِنا يِف َذفَِك َٔيًي فاُؽْم إِن  او َتَرَك آُل ُموَشى َوآُل َهوُروَن َيْ  .(2)  ِمـِغَ َوَبِؼقاٌي ِمِّ

ؿد ؿٙ أن  هؾ مراث إٌٕٔٚء هلذا إػ ضلٚفقت مًجلزة  ؾٓذا ّٕص ظذ أّن اهلل

فللف، وفًٔللٝ ادًجللزة ؾَللط أّن ادالدُللٜ محِللٝ افتللٚبقت بّللرأى وبًّللّع مللـ بْللل 

إهادٔؾ، فًٔتِّف مْٓؿ ضٚفقت ذم بٚحٜ بٔتف ادَّدس بٔد ف ادىٓرتغ، بؾ ادًجزة أّن 

وؿّلٔص ، هلٚرون  وظامملٜ، ذم هذا افتٚبقت افًُْٜٔ وتراث إٌٕٔٚء: ـًهٚ مقشك 

 .وروٚض أفقاح افتقراة، وافهحػ ، إبراهٔؿ 

 ملـ ربُلؿ وبَٔلٜ مملٚ تلرك آل مقشلك وآل هلٚرون :ؿٚل افًٔقضل ذم الالفغ مل الً 

ـّ افذي ـلٚن  ْلزل ظِلٔٓؿ،  وهل ًٕال مقشك، وظهٚه، وظاممٜ هٚرون، وؿٍٔز مـ اد

 ذم ذفلؽ ٔ لٜ فُلؿ إنحٚل مـ ؾٚظؾ  لٖتُٔؿ  حتِّف ادالدُٜوروٚض مـ إفقاح 

                                                 
 .   2شقرة الًّٜ:  (1)

 .   248شقرة افٌَرة:  (2)
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ظذ مُِف، ؾحِّتف ادالدُٜ بغ افًامء وإرض وهؿ  ْيرون إفٔف حتك ووًتف ظْد 

 .اهل.(1)ضٚفقت ؾٖؿروا بُِّف

ؾَِد ـٚن مقشك إذا بدأ احللرب ملع افٍُلٚر  ولًف  :وٍٕس افًُْٜٔ مـ ادًٚجز

جْده يفلالث بغ الٔنغ ؾْٔزل اهلل ظِٔف افْك ٓ حمٚفٜ، وهذا مٚ ؾًِف ضٚفقت وظّدة 

ًٚ ٓ ؽر، أحدهؿ ٌٕل اهلل داود   ،، ؾٓلزم جلٚفقت وجٔنلفمٚدٜ وبوًٜ ظؼ مٗمْ

ًٚ مٗفٍٜ هبذه افًُْٜٔ  .وهؿ آٓؾ

ر لمتَّقملٜ بٚفْهلل :افًلُْٜٔ ذم أ لٜ افؼل ٍٜ: رمحلٜ خّٚ لٜ ملـ اهللؿلد ملّر أّن و

 .وافىّْٖٕٜٔ وافتٖ ٔد

 وٓيته افسموّيي ظذ افـّوس. :افسودس

بّحيلر ملـ ٌٕلل اهلل  لٚمقدٔؾ  ،تًٚػ ضٚفقت فًٔٚدة بْل إهادٔؾا ىٍك اهلل 

ًٚ  َؿَٚل  َ  :ظِٔف افًالم: افَٚدؾ لْؿ َضلُٚفقَت َمُِِل ُُ َٞ َف ًَ ْؿ إِند اهللَّ َؿْد َب ُٓ ٔي ٌِ َٕ ؾلٚهلل تًلٚػ ؿلد  هَلُْؿ 

مع أهّنام  ًٔنٚن ذم زمٚن  ،و   هىػ  ٚمقدٔؾ فٌر افٌْقة، ا ىٍك ضٚفقت فذفؽ 

 .واحد ومُٚن واحد

ؾلداوود ٌٕلل ظيلٔؿ، ورشلقل ـلر ؿ، آتلٚه اهلل  :وهْٚك ملٚ هلق أظيلؿ ملـ ذفلؽ

ًٚ مـ جْلقد ضلٚفقت  ـّ اهلل تًٚػ ؿٙ مع ذفؽ، أن  ُقن جْد  ًٚ زبقرًا، فُ ، تٚبًل

ًٚ ٕوامره ًٚ ب٘مٚمتف، مىًٔ  .فف، مٖمقم

  

                                                 
 : دار احلد ٞ، افَٚهرة.   54تًٍر الالفغ  (1)
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 .افؾديّن  افعؾم :افسوبع

لؿِ   ؿول تعوػ : ًْ
لِؿ َواْلِ ِْ ًِ ًٜ ذِم اْف لَى ًْ ْؿ َوَزاَدُه َب ُُ ْٔ ل َِ ُٚه َظ ٍَ َواهللُ ُياْمِي ُمْؾَؽاُه َمان  إِند اهللَ اْ لَى

ًٚ و  َيَهوءُ  ّٔ  افَر ْٜ ظِٔف ، آ ىٍٚء واإل تٚء .وهق ٕصٌّ طٚهر ذم أّن افًِؿ هْٔٓٚ فدٕ

ًٚ وشللٔدًا    هللىِػ ضللٚفقت فُٔللقن ومللٚ  ٌٌْللل أن  َللٚل هللق أّن اهلل تًللٚػ  مُِلل

ًٚ، حيِؾ وحيّرم ًٚ أ و   : لدل ظِٔلف ؿلقل اهلل تًلٚػ :وؿٚددًا وخٍِٜٔ هلل ؾَط، بؾ مّؼظ

امد َؾَهَؾ َضُٚفقُت  َِ ُْقِد َؿَٚل إِند اهللَ َؾ لُف  بِْٚلُ ٕد لُف َؾِ٘ ّْ ًَ ْ َ ْى َْٔس ِمْ ل َوَمـ  د َِ َب ِمُْْف َؾ ـ َذِ َّ ٍر َؾ َٓ ؿ بَِْ ُُ ٔ
ٌَْتِِ ُم

ُْقْا مَ ِمْ ل إِٓد  ـَ آَم ِذ  امد َجَٚوَزُه ُهَق َوافد َِ ْؿ َؾ ُٓ ْْ ٔاًل م 
ُبقْا ِمُْْف إِٓد َؿِِ َِٔدِه َؾَؼِ ًٜ بِ َ  ُؽْرَؾ ـِ اْؽَسَ ُف َؿلُٚفقْا َٓ َم ًَ

 ٍٜ ـ ؾَِئ ؿ م  ـَ اَلُؿق اهللِّ  ُؿ مي ـَ َ ُيْيقَن َأهند ِذ  َْٔقَم بَِجُٚفقَت َوُجْقِدِه َؿَٚل افد َٜ َفَْٚ اْف ـَ  َضَٚؿ  ًٜ ْٝ ؾَِئ ٌَ َِ  َؽ
ٍٜ َِ  َِرًة َؿِِٔ

ـَ  بِِْ٘ذِن اهللِّ َواهلُل ٚبِِر   .(1)َمَع افهد

شلٔام ظِلقم مقشلك وهلٚرون ادُْلقزة ذم  ،ؾُّؾ مراث بْلل إهادٔلؾ ،ظدا هذا

ؽلر  - بنلٓٚدة افَلرآن –وٓ  ىٔلؼ هلذا  ،ؿد و ؾ إفٔف مـ ضر ؼ ادًجزة ،افتٚبقت

  .إذ    رد ذم افَرآن  :ادًهقم

 .وشٖٔا ذم افٍهؾ اف ٚفٞ بٔٚن ذفؽ ذم أخٌٚرٕٚ
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 معـى ادؾك افسموي؟!!

ّٜٔ ظذ افّْٚس :-ذظًٚ -ادُِؽ  ّٜٔ ظذ افًٌٚد ،شٔٚدة إهل وٓ   ٌٝ إّٓ  .ووٓ ٜ ربٕٚ

ّٜٔ ،افّْص افقحٔقي افَىًّل  :بؼضغ  .وادًجزة اإلهل

ِْؽ أي َمِِؽ متًٚر  :ؾًّرو  ،وأّمٚ ادُِؽ افًرذم ُّ أو  ،شٚد افّْٚس بٚفٌٌِٜ ،ـ

 .ـْرون وـنى وؿٔك وؽرهؿ :أو احلٔٚزة ،افقرايفٜ

 رشضو ادؾك افسموي 

 ،وظلغ احلٔلٚة فلذي افَلرٕغ ،وخٚتؿ شِٔامن ،ـتٚبقت ضٚفقت :ادًجزة :إّول

وشّد  ٖجقج ومٖجقج...: وٓ أؿؾ مـ افًِؿ افِدّ  ـٚفذي ظْد اخلي لِقات اهلل 

   .(ظِٔٓؿ

 .وإمٚمْٚ ادٓدي  ،وذي افَرٕغ ،شِٔامن، وـام ذم ضٚفقت :افقحلواف ٚ : 

ؾٔام هق مًِلقم  ،فٔس بٌْل وٓ رشقل ،وفَد ذـرٕٚ أّن ضٚفقت  ِقات اهلل ظِٔف

 ،وافًِلؿ افِلدّ   ،وؿلد آتلٚه اهلل تًلٚػ ادِلؽ افقحٔلقي ،ضورة ظْد افًلّْٜ وافنلًٜٔ

ؾٖؿلّؾ ملٚ  َلٚل هلق أّن اهلل شلٌحٕٚف وتًلٚػ زاده بًلىٜ ذم افًِلؿ  :ٕٚهٔؽ ظـ ادًجزة

 .ٕٚهٔؽ ظـ إٕزال ادالدُٜ تٚبقت افًِؿ وافًُْٜٔ ذم بٚحٜ بٔتف ادَّدس ،والًؿ
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 ظّدة ضوفوت هي ظّدة افـبقغ وادعصومغ

 :ـٚٔا ،بام هل جمّقع ،آشتدٓل هبذا  تؿ بّجّقع إخٌٚر

حديفْٚ بُر بـ شٓؾ، يفْٚ ظٌد اهلل بـ  قشػ، يفْلٚ  :ٚلهل( ؿ360أخرج افىزا  )

ّٕف، شلّع أبلٚ أ لقب  ابـ هلًٜٔ، ظـ  ز د بـ أيب حٌٔٛ، ظـ أشِؿ أيب ظّران، حديفف أ

إّ  أخلزت »إٕهٚري  َقل: ؿٚل رشقل اهلل  ذ اهلل ظِٔف وشلِؿ وٕحلـ بٚدد ْلٜ: 

فًللّؾ اهلل  :ظللـ ظللر أيب شللٍٔٚن أهّنللٚ مٌَِللٜ، ؾٓللؾ فُللؿ أن ٕخللرج ؿٌللؾ هللذا افًللر

ًٚ أو  لقمغ، ؿلٚل فْلٚ: ؟ش ٌّْْٚهٚ ملٚ »!. ؾَِْٚ: ًٕؿ، ؾخرج وخرجْٚ، ؾِلام هٕلٚ  قمل

؟!. ؾَِْلٚ: ٓ واهلل مٚفْلٚ ضٚؿلٜ بَتلٚل شترون ذم افَقم، ؾل٘هّنؿ ؿلد أخلزوا بّخلرجُؿ

ـْ أردٕٚ افًر، يفؿ ؿٚل: (1)افًدو  ؟!. ؾَِْٚ م ؾ ذفؽ.شمٚ ترون ذم ؿتٚل افَقم»، وفُ

ؾَلٚل ادَلداد بلـ ظّلرو: إذن ٓ َٕلقل فلؽ  لٚ رشلقل اهلل ـلام ؿلٚل ؿلقم مقشلك 

 .(2) ؾٚذهٛ إٔٝ وربؽ ؾَٚتال إٕٚ هٚهْٚ ؿٚظدوندقشك: 

ّٕٚ ؿِْٚ ـام ؿٚل ادَداد :ؿٚل )=أبق أّ قب( ٛي إفْٔلٚ  :ؾتّْْٔٚ مًؼ إٕهٚر فق أ أحل

لَؽ  مـ أن  ُقن فْٚ مٚل ظئؿ، ؾٖٕزل اهلل ظز وجؾ ظلذ رشلقفف:  لاَم َأْخَرَجلَؽ َربي ـَ

ِٚرُهقَن ) َُ ِمَِْغ َف ْٗ ـَ ادُْ ٚ ِم ًَ ْٔتَِؽ بِٚحْلَؼ  َوإِند َؾِر  ـْ َب َ 5ِم ٌَلغد َد َملٚ َت ًْ ََٕؽ ذِم احْلَؼ  َب ( ُاَِٚدُفق

                                                 
. مع ؿقفف تًٚػ ذم أـ ر أ حٚب ضٚفقت: مٚ فْٚ ضٚؿٜ بَتٚل افًدوؿٚرن بغ ؿقل مجٚظٜ مـ افهحٚبٜ افٌدر غ:  (1)

ـْ ؾِ   ْؿ ِم ـَ ُْؿ ُماَلُؿق اهللدِ  ـَ َ ُيْيقَن َأهند ِذ  َْٔقَم بَِجُٚفقَت َوُجُْقِدِه َؿَٚل افد َٜ َفَْٚ اْف َٓ َضَٚؿ ـَ ِلَرًة بِلِْ٘ذِن َؿُٚفقا   ًٜ ْٝ ؾَِئ ٌَ َِ  َؽ
ٍٜ َِ ٍٜ َؿِِٔ َئ

ـَ  ٚبِِر   .  اهللدِ َواهللدُ َمَع افهد

 .24ادٚددة:  (2)

لْؿ  : ، وؿقل ادٗمْغ مـ أ حٚب ضٚفقت وؿٚرن بغ ؿقل ادَداد  ـَ ُلْؿ ُماَلُؿلق اهللدِ  ـَ َ ُيْيلقَن َأهند ِذ  َؿَٚل افد

... ٍٜ َِ ٍٜ َؿِِٔ ـْ ؾَِئ    ِم
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ُٚؿقَن إَِػ ادَْْقِت َوُهْؿ َ ُْْيُروَن  ًَ اَم ُ  ٕد َٖ ..، ؾَٚل رشقل اهلل  ذ اهلل ظِٔف وشلِؿ: .(1) ـَ

ؾًٍِْٚ، ؾ٘ذا ٕحـ يفالث مٚدٜ ويفاليفلٜ ظؼل رجلاًل، ؾٖخزٕلٚ رشلقل ش هِّقا أن ٕتًٚد»

 .(2)شظدة أ حٚب ضٚفقت»وؿٚل:  ؾحّد اهلل :ؾّنه ذفؽاهلل بًدتْٚ، 

 .(3)إشْٚده حًـ :هل( ذم ادجّع807ؿٚل اإلمٚم اهلٔ ّل )

ّٔلٜ بلغ افًلّدة :ؿِٝ يفلالث مٚدلٜ  :وهلل ،وآشتدٓل مٌْل ظذ ادالزمٜ افتُق ْ

وهلل ٓ  ،ر وافًلُْٜٔ وافتٖ ٔلدلوبلغ ٕلزول افْهل ،ر مـ ادٗمْغ ادّتَلغلويفاليفٜ ظن

ـلقهنؿ  :بؾ ؿد محلد اهلل تًلٚػ ،وافَر ْٜ هل هور افٌْل  :تتحَؼ إّٓ ذم مًهقم

 .، وشٖٔا بٔٚن ادالزمٜظذ ظّدة ضٚفقت 

ؿلٚل: حلديفْٚ  :ؿٚلهل( 227اإلمٚم افًّْل شًٔد بـ مْهقر ) نٓد فف مٚ أخرجف 

ابـ ظٔٚش، ظـ  ٍقان بـ ظّرو، ظـ أيب افٔامن ظٚمر بـ ظٌد اهلل بـ حللل اهللقز ، 

 ؟! شتًّٚدوا»ؿٚل: خرج رشقل اهلل  ذ اهلل ظِٔف وشِؿ  قم بدر ؾَٚل ٕ حٚبف: 

ؾتًلٚدوا م لؾ ذفلؽ ش تًلّٚدوا»ؾقجدهؿ يفاليفامدٜ وأربًٜ ظؼ رجاًل، يفؿ ؿٚل هلؿ: 

وهؿ  تًٚدون ظذ بُر فف ؤًػ، ؾتّٝ افًلدة يفاليفامدلٜ وةًلٜ مرتغ، ؾٖؿٌؾ رجٌؾ 

 ظؼ رجاًل.

أكتم افقوم ظذ ظدة افـبقغ  وظادة أصاحوب » :ؾَٚل افٌّْل ظِٔف افهالة وافًالم

 .(4)ش ضوفوت

  .إشْٚده حًـ ،مرشؾ :ؿِٝ

                                                 
 .5إٍٕٚل:  (1)

 . مُتٌٜ ابـ تّٜٔٔ افَٚهرة.4056، رؿؿ: 174: 4)ت: محدي افًٍِل(   مًجؿ افىزا  افٌُر (2)

 . مُتٌٜ افَدد، افَٚهرة.9950، رؿؿ: 74: 6جمّع افزوادد )ت: حًٚم افَدد(  (3)

ّٜٔ، اهلْد.2874، رؿؿ: 363: 2شْـ شًٔد بـ مْهقر )ت: إظيّل(  (4)  . افدار افًٍِ
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ًٚ ظلّدة  ،هلل ظلّدة افٌْٔلغ ،وهق س ح ذم ـقن ظّدة ادلٗمْغ هلذه ـلام أهّنلٚ أ ول

أكاتم افقاوم ظاذ ظاّدة » :دُٚن واو افًىػ ذم ؿلقل افٌْلّل  ،ادًهقمغ إو ٔٚء

 ش.افـبّقغ  وظدة أصحوب ضوفوت

أّن ضلٚفقت مًهلقم  ،وؾٔلف دٓفلٜ ملٚ ،وهق مـ ظىػ اخلٚص ظذ افًلٚم :ؿِٝ

 .ـٚفٌْٔغ 

:ًٚ   دّل ظذ أهّنٚ ظّدة إو ٔٚء أ و

حلديفْٚ أبلق افًٌلٚس  :ؿلٚلهل( ذم ادًتدرك 405مٚ أخرجف احلٚـؿ افًْٔٚبقري )

حمّد بـ  ًَقب، يفْٚ احلًـ بـ ظع بـ ظٍٚن افًٚمري، يفْٚ ظّرو بـ حمّد افًَْزي، 

يفْلٚ  لقٕس بلـ أيب إشللحٚق، أخلز  ظلامر افلدهْل، ظللـ أيب افىٍٔلؾ، ظلـ حمّلد بللـ 

احلٍْٜٔ، ؿٚل: ـّْٚ ظْد ظّع ريض اهلل ظْف، ؾًٖفف رجؾ ظلـ ادٓلدي، ؾَلٚل ظلّع ريض 

 اهلل ظْف:

ًٚ، ؾَٚل: ذاك تخرج ذم آخلر افزملٚن إذا ؿلٚل افرجلؾ: ش ٓٚتهٔ» يفّؿ ظَد بٔده شًٌ

ًٚ ـَزع افًحٚب،  ّٗفػ اهلل بغ ؿِقهبؿ ًٚ ؿزظ ٓ  ،اهلل اهلل ؿتؾ، ؾٔجّع اهلل تًٚػ فف ؿقم

 ًتقحنقن إػ أحد، وٓ  ٍرحقن بٖحد،  لدخؾ ؾلٔٓؿ ظلذ ظلدة أ لحٚب بلدر،   

وظللذ ظللدد أ للحٚب ضللٚفقت افللذ ـ   ًللٌَٓؿ إوفللقن وٓ  للدرـٓؿ أخللرون،

 .شجٚوزوا مًف افْٓر

 .شًٕؿ»ؿٚل أبق افىٍٔؾ: ؿٚل ابـ احلٍْٜٔ: أتر ده؟!. ؿِٝ: 

ّٜٔ ّٕف تخرج مـ بغ هذ ـ اخلنٌتغ.  :ؿٚل ابـ احلٍْ  إ

 هذا حد ٞ  حٔح ظذ ذط افنٔخغ، و  تخرجٚه. :ؿٚل احلٚـؿ
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 .(1)ظذ ذط افٌخٚري ومًِؿ  :وؿٚل افذهٌل ذم افتِخٔص

حديفْٚ ظّرو بـ خٚفد، حديفْٚ زهر، حديفْٚ أبلق إشلحٚق،  :وروى افٌخٚري ؿٚل

ؿلٚل: شللًّٝ افللزاء ريض اهلل ظْللف،  َللقل: حلديفْل أ للحٚب حمّللد  للذ اهلل ظِٔللف 

أهّنؿ ـٕٚقا ظدة أ حٚب ضٚفقت، افلذ ـ جلٚزوا مًلف افْٓلر، » :وشِؿ ممّـ صٓد بدراً 

 ش.بوًٜ ظؼ ويفالث مٚدٜ

 .(2)ش مٚ جٚوز مًف افّْٓر إّٓ مٗمـ ،ٓ واهلل»ؿٚل افزاء:  

  :افزبدة

ًٚ لوافًدة يفاليفامدٜ ويفاليفٜ ظن ،جتامع افًُْٜٔ وافْكا ؾّٔـ ا لىٍٚه اهلل  ،ر مٗمْ

ًٚ ـلٚن ـٌْْٔلٚ حمّلد  ،ٓ  تحَلؼ إّٓ ذم مًهلقم ،تًٚػ ظذ افتًٔلغ ًٚ  ،ٌٕٔل أو و لٔ

 .ـىٚفقت وادٓدي  ِقات اهلل ظِٔٓؿ مجًًٔٚ 

  

                                                 
ّٔلٜ، 8695، رؿلؿ: 596: 4مًتدرك احللٚـؿ وتِخٔهلف )ت: مهلىٍك ظٌلد افَلٚدر ظىلٚ(  (1) . دار افُتلٛ افًِّ

 بروت.  

 . دار ضقق افْجٚة.3957، رؿؿ: 73: 5ح افٌخٚري )ت: زهر افْٚس(  حٔ (2)
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 ظصؿي ضوفوت  :افؼرآينزبدة آشتدٓل 

 ،وافًلُْٜٔ ،وافًِلؿ ،ادًجلزة ،جلتامعإلص س لح ذم  ،مٚ تَّدم مـ ـتلٚب اهلل

وهلذه إملقر ٓ دمتّلع إّٓ  ،ومراث إٌٕٔٚء...، ظْد صخص ضٚفقت ظِٔف افًلالم

وٓ تٍلٔض إّٓ  ،إذ ٓ دمري إّٓ بف ظلذ  د لف بلٖمر اهلل تًلٚػ :ذم مًهقم  ًقد افّْٚس

 .ظْف ب٘ذٕف شٌحٕٚف

ًٚ مـ جْقده :بؾ ؿد شٚد ضٚفقت حتك داود افٌّْل   ،مٗثرًا بلٖمره ،ؾَِد ـٚن جْد 

ًٚ فف   .مىًٔ

ّٔلٜ،  ًٚ وٓ رشلقًٓ، فِخالؾلٜ اإلهل وهق  ٍٔد أّن اهلل تًٚػ ؿد  هىٍل مـ فلٔس ٌٕٔل

 ،ظلاّم  ًٍلؾ وهلؿ  ًلٖفقن إذ ٓ  ًٖل اهلل تًٚػ :وافًٔٚدة افربٕٜٚٔ، وافقٓ ٜ افًاموّ ٜ

ْؿ َوَزاَدُه  إِند اهللَ  : ٗا مُِف مـ  نٚء، وؿد أوجز اهلل هذا ذم ؿقفف شٌحٕٚف ُُ ْٔ َِ ُٚه َظ ٍَ اْ َى

ِؿ  ًْ
ِؿ َواْلِ ِْ ًِ ًٜ ذِم اْف َى ًْ ُف َمـ َ َنُٚء  َواهلُلَب َُ ِْ ِا ُم ْٗ  ُ(1). 

افِد  ادّتحد بذوات  :هق، وظذ مٚ مّر تقؤحف ذم افٍهؾ إّول وافًِؿ هْٔٓٚ 

ّٜٔ بْحق افسـٔٛ آحتٚدي  .ادًهقمغ افَدش

ًٚ هق وفؽ أنْ  ٕحلٌق ملـ افًِلؿ  ،ؾروح افَلدس :افتٖ ٔد بروح افَدس :تَقل أ و

ًٚ  ،افِدّ  اددب ر دٚ دوٕف  .ب٘ذن اهلل تًٚػ ،تدبرًا تُق ْ

  :وفؽ أن تَقل مـ بٚب ادالزمٜ

ّٜٔ ذم إصلٔٚء بل٘ذن اهلل تًلٚػافقٓ ٜ افتُق :هق ،افًِؿ افِدّ   فِلتالزم افلذاا  : ْ

ِّٜ وادًِقل ،بْٔٓٚ وبغ افًِؿ افِدّ     ..تالزم افً

                                                 
 .   247شقرة افٌَرة:  (1)
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ًٚ ظًٔلك  لُؿ افْدلَٚس ذِم   :ؿٚل تًٚػ ذم بٔٚن ذفؽ خمٚضٌ  ِ َُ لُدِس ُت َُ لْدُتَؽ بِلُروِح اْف َأ د

دِ  ْٓ ِرُج اْدَْقَتك بِِْ٘ذِ  .اْدَ  .(1)  .. َوإِْذ خُتْ

ًٚ ؾٓذا  ّٔ ِّؿ ظًٔك افّْٚس ذم ادٓد  ٌ وبلف أبلرء إـّلف  ،هق روح افَدس..: ؾٌف ـ

 .وبف أخرج ادقتك ب٘ذن اهلل تًٚػ ،وإبرص

للٜ ذم حََٔللٜ افْللقع اإلًٕللٚ   ،وٓ  ًللًْٚ افًٌللط ذم هللذا هْٔٓللٚ ّّ وفْللٚ رشللٚفٜ مٓ

ًٕللٖل اهلل تًللٚػ افًللقن ظللذ  ،أي افللدٕٔٚ وأخللرة ،بللٚفْير فًللٚدل ادِللؽ وادُِللقت

 .ٕمهٔتٓٚ :إثٚمٓٚ

ٌّْٓٚ مراراً  ٌّف ـام ٕ إبىلٚل ـلزى أهلؾ افًلّْٜ افَٚدِلٜ  ،أّن ؽرض هلذا افٌحلٞ ،وْٕ

تِؽ افتل مـ خالهلٚ مًْلقا ملـ ظهلّٜ أهلؾ افٌٔلٝ  :بًدم ظهّٜ ؽر إٌٕٔٚء 

 .ظِٔٓؿ افًالم 

 .وفَد اّتوح بىالن ـزاهؿ بىٚفقت واخلي 

ًٚ  هٚك مقرداً  ًٚ يفٚف  ًٚ آخر ،ٕٚ ً ًٚ ؾهٔح  .. ٌىؾ جزاؾٓؿ ،ودفٔاًل ؿرإٓٔ

                                                 
 .   110شقرة ادٚددة:  (1)



 

  



 

 

 

 

 

 

 ادورد افثوفٌ 

 صؾوات اهلل ظؾقهذو افؼركغ  
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ادَّدشلٜ ظلذ  ذو افَرٕغ ظِٔف افًالم، ظٌٌد  ٚفح ا ىٍٚه اهلل شٌحٕٚف: خلالؾتف

ـ اهلل فف ذم إرض وأتٌع فلف ملـ  :فتًِق بف ـِّٜ اهلل تًٚػ ظذ افًٌٔىٜ :بْل آدم ُّ ؾّ

ًٚ ـللؾ رء  ، مللع أّن إوػ حًللٛ ادتًللٚر  أن  ُللقن هللذا آ للىٍٚء فٌْللل أو شللٌٌ

لٚل دلٚ  ر لد، ٓ  ًلئؾ ظلام  ًّ رشقل، فُـ    َض اهلل تًلٚػ هبلذا، وٓ راّد فَولٚدف، ؾ

 ..ٖفقن ًٍؾ وهؿ  ً

ؾٓذا مـ أؾهح إدّفٜ ظذ أّن اهلل تًٚػ ؿد  هىٍل، مـ فٔس بٌْل وٓ رشلقل، 

فِخالؾٜ اإلهلٜٔ ذم هذه افدٕٔٚ، وافًٔٚدة افًاموّ ٜ ظذ إرض، وافقٓ ٜ افربٕٜٚٔ ظلذ 

لٜ  ّّ ّٔلٜ ذم إد  ، ؾِلٔس أهلؾ افٌٔلٝ افْٚس، وهذه هل ظَٔدة افنلًٜٔ اإلمجٚف

إٌٔٔللٚء وٓ رشللؾ، بللؾ ظٌللٚد  للٚحلقن ا للىٍٚهؿ اهلل تًللٚػ ؾٖذهللٛ ظللْٓؿ افللرجس 

 ..وضٓرهؿ تىٓرًا، واجتٌٚهؿ فُٔقٕقا ظدل افَرآن افُر ؿ بْص حد ٞ اف َِغ

راً  :ؿٚل اهلل تًٚػ ـْ ُْْف ِذ ؿ م  ُُ ْٔ َِ ُِق َظ ْت َٖ  ُؿْؾ َش
ْغِ َٕ ْر ََ ََٕؽ َظـ ِذي اْف ُفق َٖ ًْ ْٚد ( 83) َوَ  ُد ٚ َم ٕد َفلُف ذِم إِ

 ًٚ ٌٌَ  َش
ٍ
ء ؾ  َرْ ـُ َُْْٔٚه ِمـ  َْرِض َوآَت ْٕ ٌٌَا ٌََع َش ْت َٖ لُرُب 85) ًٚ َؾ ٌْ ِس َوَجلَدَهٚ َت ّْ ل لِرَب افند ٌْ لَغ َم َِ ( َحتدك إَِذا َب

ٍٜ َوَوَجَد ِظْْ ًْٚ ) ُؿْؾـَو َيوَذا اْفَؼْرَكْغِ  ًٚ َدَهٚ َؿْقمذِم َظْغٍ مَحَِئ ًْ ْؿ ُح ِٓ ٚ َأْن َتتدِخَذ ؾِٔ َب َوإِمد ذ  ًَ ٚ َأْن ُت ( َؿَٚل 86إِمد

ُبُف يُفؿد ُ َردي إَِػ  ذ  ًَ ُٕ ْقَ   ًَ َؿ َؾ َِ ـْ َط ٚ َم ُبُف َظَذابَأمد ذ  ًَ ُٔ ِف َؾ ر ًٚ  َرب  ُْ َؾ َ لٚحلِ ( َوأَ 87) اً ُٕ ِّ ـَ َوَظ ـْ آَم ٚ َم لُف  ًٚ مد َِ َؾ

َْك َوَشَْ ًْ قُل فَ َجَزاًء احْلُ لرَُ ًْ  ُ ٚ َٕ ـْ َأْمِر 88ٌٌَ) اً ُف ِم ٌََع َشل ِس 89) ًٚ ( يُفؿد َأْت ّْ ل لَغ َمْىِِلَع افند َِ ( َحتدلك إَِذا َب

َٕجْ  ُع َظَذ َؿْقٍم َ ْ  ُِ ـْ ُدوهِنَٚ ِشْس َوَجَدَهٚ َتْى ْؾ هَلُْؿ ِم َذفَِؽ َوَؿْد َأَحْىَْلٚ بِلاَم َفدَ 90) اً ًَ ـَ ( 91) اً ْ لِف ُخلْز ( 

ٌٌَ ٌََع َش لدد ْ 92) ًٚ يُفؿد َأْت ًد َغ َبلْغَ اف َِ ـْ ُدوهِنِلاَم َؿْقمل( َحتدك إَِذا َب لقَن َؿلْقًٓ َٓ  ًٚ ـِ َوَجلَد ِمل ُٓ ََ ٍْ لُٚدوَن َ  َُ  َ  

لُؾ 93) ًَ ْج َٕ ْؾ  َٓ َْرِض َؾ ْٕ ُدوَن ذِم ا
ًِ ٍْ ُْٖجقَج ُم ُْٖجقَج َوَم ْغِ إِند َ  َٕ ْر ََ  ًٚ َفلَؽ َخْرجل( َؿُٚفقا َ َٚذا اْف

 ًَ ََْْْٔ َظَذ َأْن دَمْ ْؿ َشدّ َؾ َب ُٓ َْْٔ ْؾ 94) اً ٚ َوَب ًَ ٍة َأْج قد َُ ُْقِ  بِ َِٖظٔ ْ ل ؾِِٔف َريب  َخْرٌ َؾ ُد ْؿ  ( َؿَٚل َمٚ َم ُُ َْْٔ َب

ْؿ َرْدم ُٓ َْْٔ ٍُ 95) ًٚ َوَب ْٕ لَدَؾْغِ َؿلَٚل ا ُخلقا َحتدلك إَِذا ( آُتقِ  ُزَبَر احْلَِد ِد َحتدك إَِذا َشلَٚوى َبلْغَ افهد

َٕٚر ُف  َِ ًَ ِْٔف ِؿْىرَؿَٚل  اً َج َِ ُروهُ 96) اً آُتقِ  ُأْؾِرْغ َظ َٓ ٌ ( َؾاَم اْشَىُٚظقا َأْن َ ْي َْ َٕ  .(1)ًٚ َوَمٚ اْشَتَىُٚظقا َفُف 

                                                 
 .96-83افُٓػ: شقرة  (1)
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 :ـٚٔا - بام هل جمّقع –وتَر ٛ آشتدٓل بف  تؿ بّجّقع ؿرادـ 

 .اهلل ـؾام ذا افؼركغ دون حجوب :أوًٓ 

، بلؾ ؿلٚل مجٚظلٜ أهلؾ ٓ  َع م ؾ هلذا آ لىٍٚء ادَلّدس فٌلر ادًهلقم افٌتلٜ

ؾلٚهلل تًلٚػ وإْن ـلٚن ٓ  ًجلزه  :وهلق تلٚم ،فؤؼ افير  :متْٚظف دٚ شقاهاحلُّٜ بٚ

ِّؼ بٚدّتْع. -ؾٔام هق بدهيل –بٔد أّن افَدرة  ،رء  ٓ تتً

ٍٜ َوَوَجللَد   :ؿلٚل اهلل شللٌحٕٚف للُرُب ذِم َظلْغٍ مَحَِئلل ٌْ ِس َوَجلَدَهٚ َت ّْ لل لِرَب افند ٌْ للَغ َم َِ َحتدلك إَِذا َب

 ًٚ ًَ  ُؿْؾـَو َيو َذا اْفَؼْرَكْغِ ِظَْدَهٚ َؿْقم ٚ َأن ُت ًٚ إِمد ْ ًْ ْؿ ُح ِٓ ٚ َأن َتتدِخَذ ؾِٔ َب َوإِمد  .(1) ذ 

ِّؿ ذا افَرٕغ  مـ ادالدُلٜ  دون واشىٜ وحل وهق ّٕص طٚهر أّن اهلل تًٚػ ـ

ّٜٔ إذ افيلٚهر  :ؾ ٌلٝ ادىِلقب ،وفلَٔس  ،أو شّْٜ يفٚبتٜ ،، وٓ  ًدل ظْف إّٓ بَر ْٜ ؿىً

ًٚ وؿقًٓ واحداً   .حّجٜ إمجٚظ

ضورة أّن  ...ؿِْلٚ  لٚ ذا افَلرٕغ :وختٌىقا ذم تًٍر ؿقففوفَد حٚر أهؾ افًّْٜ 

ًٚ، وذو افَرٕغ ظْد مجٓقرهؿ ظٌد  ٚفح فٔس بٌْل ِّؿ إّٓ ٌٕٔ  ..اهلل ظْدهؿ ٓ  ُ

وافًٌللد ٓ تخٚضللٛ هبللذا، و   هللح أّن ذا  :هللل( ذم مًٕٚٔللف338ؿللٚل افْحللٚس )

 .(2)افَرٕغ ٌٕل ؾَٔقل اهلل ؿِْٚ  ٚ ذا افَرٕغ..: وهذا مقوع منُؾ 

ّٕف فٔس بّنُؾ ظذ افَقل بًهّتف ضورة ؿلّقة  :ـق  وفلٔس ٌٕلّل  ،و دؾًف أ

ًٚ  ،أي افًهّٜ :طٓقر أ ٜ ؾٔٓٚ  .وٓ ؿر ْٜ ظذ اخلال  إضالؿ

                                                 
 . 86افُٓػ: شقرة  (1)

 . أم افَرى، مُٜ ادُرمٜ. ت: حمّد ظع افهٚبق .288: 4مًٚ  افَرآن ٕيب جًٍر افْحٚس  (2)



 82   .....................................................   ثوين : ظصؿي إوصقوء افسوبؼغافػصل اف

 .هتعظقؿه وافترصيح بوشؿ :ثوكقوً 

 ًٚ ًٚ شلامو  َٛ ذا افَرٕغ مُِل شلؿ ٕلّص ظِٔلف بٚٓـلام ؿلد  ،ؾٚهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ّٕه

ََٕؽ َظـ   :ؿٚل شٌحٕٚف وتًٚػ :تًًْٔٔٚ  ُفق َٖ ًْ لراً  ِذي اْفَؼْرَكْغِ َوَ  ـْ ْْلُف ِذ ؿ م  ُُ ْٔ ل َِ ُِق َظ ْت َٖ ( 83) ُؿْؾ َشل

َْرضِ  ْٕ ْٚد َفُف ذِم ا ُد ٚ َم ٕد   ...إِ

 .س ح ذم افتًئؿ وآ ىٍٚء - بٚشّف افؼ ػبّالحيٜ افتك ح  –وهق 

 .آصطػوء :ثوفثوً 

َْرضِ  :ؿٚل تًٚػ ْٕ ْٚد َفُف ذِم ا ُد ٚ َم ٕد ًٚ  إِ ٌٌَ  َش
ٍ
ء ؾ  َرْ ـُ َُْْٔٚه ِمـ  ٌٌَ َوآَت ٌََع َش ْت َٖ  . ًٚ َؾ

ؾللٚهلل تًللٚػ  :وهللق بوللّّٜٔ مللٚ مللّر س للٌح ؾهللٌٔح طللٚهر ذم آ للىٍٚء :ؿِللٝ

ؾُٔلػ بّلـ ا لىٍٚه اهلل  ،ا ىٍك ضٚفقت فتحر ر بْل إهادٔؾ مـ شىقة جٚفقت

ِّٚٓ  !!؟تًٚػ فتحر ر إرض ـ

وؿد ورد ذم افْهقص افهحٔحٜ أّن هذا افتُّغ، مـ آ ىٍٚء اخلٚص، وهق 

 :مـ جْس ثُغ اهلل فًِٔامن افٌْل..:  دل ظِٔف

حديفْٚ ظٌٔد اهلل بـ مقشك،  : مهٍّْف ؿٚلمٚ أخرجف اإلمٚم افًّْل ابـ أيب صٌٜٔ ذم

ظـ شٍٔٚن، ظـ شامك، ظـ حٌٔٛ بـ محٚز، ؿلٚل: ؿٔلؾ فًلّع: ـٔلػ بِلغ ذو افَلرٕغ 

يفلؿ ش شّخر فه افسحوب  وبسط فه افـاور  وماّد فاه إشابوب»ادؼق وادٌرب، ؿٚل: 

  .(1)ؿٚل: حًٌلش أز دك»ؿٚل: 

 .(2)إشْٚده  حٔح :وذم هٚمش خمتٚرة ادَدد

                                                 
 . مُتٌٜ افرصد افر ٚض.31915، رؿؿ: 346: 6أيب صٌٜٔ )ت: ـامل احلقت( مهْػ ابـ  (1)

 . ت: ظٌد ادِؽ افدهٔش.409. رؿؿ: 32: 2ادختٚرة  (2)
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حلديفْٚ حمّلد بلـ حمّلد بلـ  :هلل( ؿلٚل385تقبلع بلام أخرجلف ابلـ صلٚهغ )وؿد 

شِٔامن افٌٚؽْدي، ٕٚ ظ امن بـ أيب صٌٜٔ، ٕٚ أبق أشٚمٜ، ؿٚل: حديفْل زاددة، ظـ شلامك 

 .(1)بف م ِف

وشتٖا ذم  ،تَِٚه أهؾ افٌَِٜ شّْٜ وصًٜٔ بٚفٌَقل ،هذا ادًْك مـ افتُّغ :ؿِٝ

 .افهحٔحٜ ذم هذا افٍهؾ إخر أخٌٚر أهؾ افٌٔٝ 

 .معوجزه  :رابعوً 

قَن َؿلْقًٓ ) :ؿٚل تًٚػ ُٓ ََ ٍْ ًٚ ٓ َ ُُٚدوَن َ  ـْ ُدوهِنِام َؿْقم ـِ َوَجَد ِم  ْ دد ًد َغ َبْغَ اف َِ ( 93َحتدك إِذا َب

ُؾ  ًَ ْج َٕ ْؾ  َٓ َْرِض َؾ ْٕ ُدوَن ذِم ا
ًِ ٍْ ُْٖجقَج ُم ُْٖجقَج َوَم ْغِ إِند َ  َٕ ْر ََ لَؾ ؿُٚفقا َ ٚ َذا اْف ًَ ًٚ َظلذ َأْن دَمْ َفَؽ َخْرجل

ا ) ْؿ َشدًّ ُٓ َْْٔ َْْْٔٚ َوَب ًٚ )94َب ْؿ َرْدمل ُٓ ْٔلَْ ْؿ َوَب ُُ ْٔلَْ ْؾ َب ًَ ٍة َأْج قد َُ ُْقِ  بِ َِٖظٔ ْ ل ؾِِٔف َريب  َخْرٌ َؾ ُد ( 95( ؿَٚل َمٚ َم

ُخلقا  ٍُ ْٕ َدَؾْغِ ؿلَٚل ا لًٚرا ؿلَٚل آُتلقِ  ُأْؾلِرْغ آُتقِ  ُزَبَر احْلَِد ِد َحتدك إِذا َشَٚوى َبْغَ افهد َٕ لُف  َِ ًَ َحتدلك إِذا َج

ِْٔف ِؿْىرًا ) َِ ًٚ )96َظ ٌ َْ َٕ ُروُه َوَمٚ اْشَتىُٚظقا َفُف  َٓ  . (97( َؾاَم اْشىُٚظقا َأْن َ ْي

ّٜٔ  ٖجقج ومٖجقج :ؿِٝ أّن ذا  ،ؾٍُٔلل ٓظتَلٚد ذفلؽ :مًجلزة طلٚهرة ،وؿو

بٚفًلّد  ،وحجٛ بْل آدم ظْٓؿ ،افَرٕغ  ِقات اهلل تًٚػ ظِٔف حجٌٓؿ ظـ بْل آدم

ًٚ  ،آٓ  افًْغ  .ٓ  ًتىًٔقن فف ٌَٕ

ْ ل ؾِِٔف َريب    :ـام أّن ؿقفف ظِٔف افًالم ُد ًٚ .َمٚ َم ْؿ َرْدمل ُٓ ْٔلَْ ْؿ َوَب ُُ ْٔلَْ ْؾ َب ًَ س لٌح  ..، َأْج

 .مـ مهٚد ؼ افتُّغ ذم إرض ،وهق مًجزة ،أّن افردم

 .ظؾؿه ووٓيته  :خومسوً 

ًٚ  :ؿٚل تًٚػ ٌل َْ َٕ ُروُه َوَمٚ اْشَتىُٚظقا َفلُف  َٓ لُف .َؾاَم اْشىُٚظقا َأْن َ ْي َِ ًَ ..، َؾلِ٘ذا جلَٚء َوْظلُد َريب  َج

 ٚ ًَّ َٚء َوـَٚن َوْظُد َريب  َح ـد  .(1)َد

                                                 
 . أوقاء افًِػ افر ٚض.27، رؿؿ: 40جزء ابـ صٚهغ )ت: هنٚم حمّد(:  (1)
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ّٜٔ اخلىٚب ادٌٚذ ذم ؿقفف تًٚػ ،وهذا افًِؿ افٌٌٔل فدّ   :ؿِٝ  :وافَر ْٜ افَىً

ْغِ  َٕ ْر ََ َْٚ َ ٚ َذا اْف ِْ  . ُؿ

ٍٜ َوَوَجلَد ِظْْلَدهٚ  :أّمٚ ؿقفف تًٚػ لُرُب ذِم َظلْغٍ مَحَِئل ٌْ ِس َوَجلَدهٚ َت ّْ ِرَب افند ٌْ َغ َم َِ َحتدك إِذا َب

( ًٚ لْ ًْ ْؿ ُح ِٓ لٚ َأْن َتتدِخلَذ ؾِلٔ َب َوإِمد ذ  ًَ ٚ َأْن ُت  إِمد
ْغِ َٕ ْر ََ ْٚ َ ٚ َذا اْف ِْ ًٚ ُؿ لْقَ  86َؿْقم ًَ لَؿ َؾ َِ ـْ َط لٚ َمل ( ؿلَٚل َأمد

ذ   ًَ لرًا )ُٕ ُْ ُٕ  ًٚ ُبلُف َظلذاب ذ  ًَ ُٔ لِف َؾ لْك 87ُبُف يُفؿد ُ َردي إِػ َرب  ًْ لُف َجلزاًء احْلُ َِ ًٚ َؾ لَؾ  لٚحِل
ِّ ـَ َوَظ ـْ آَمل لٚ َمل ( َوَأمد

ـْ َأْمِرٕٚ ُ ْناً  قُل َفُف ِم َُ  .(2)َوَشَْ

ًٚ مٌلٚذاً  ،اهلل تًٚػ ؾّقَوف أن  ًّذب ب٘ذٕلف شلٌحٕٚفؾٓق طٚهٌر أّن  وهلذا  ،تٍق ول

ًٚ  :أخىر مـ جمّرد افتؼ ع ًٚ و َْٔل إذ    :إذ ٓ  هِح هذا افتٍق ض فٌر مًهقم ؿىًل

 ،وحهلقل افًلٍف ،وإتٍلٚء افٌلرض ،وإّٓ فزم افتٌر ر بٚلٓلؾ :بؾ  ّتْع ، َع فٌره

 .وهق حمٚل

 :ظلـ حمّلد بلـ احلًلـ ؿلٚل ،حمّلد بلـ حئلكومـ ضرؿْٚ مٚ رواه افُِْٔلل ظلـ 

ؿلٚل أبلق ظٌلد اهلل ظِٔلف  :ظـ ظٌد اهلل بـ شْٚن ؿلٚل ،شْٚنوجدت ذم ٕقادر حمّد بـ 

ٓ واهلل مٚ ؾلقض اهلل إػ أحلد ملـ خَِلف إّٓ إػ رشلقل اهلل  لذ اهلل ظِٔلف » :افًالم

إكو أكزفـو إفقك افؽتوب باوِق فاتحؽم باغ افـاوس بام  :جؾو ؿٚل ظز :وآفف وإػ إدّٜ

 .(3)ش هل جٚر ٜ ذم إو ٔٚء و أراك اهلل

 .إشْٚده  حٔح ظذ إطٓر إؿقى :ؿِٝ

 ،وهق ّٕص أّن احلُؿ بام أراه اهلل تًٚػ متقّؿلػ ظلذ ٕلزول افُتلٚب ظِٔلف بلٚحلّؼ 

 .مّىرٌد ؾٔٓؿ  ،وهذا خّٚص بٚدًهقمغ

                                                                                                                        
 . 98-93افُٓػ: شقرة  (1)

 . 88- 86افُٓػ: شقرة  (2)

ّٜٔ، ضٓران.268: 1افُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري(  (3)  . دار افُتٛ اإلشالم
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ماو ؾاوض اهلل إػ أحاد مان خؾؼاه إّٓ إػ رشاول اهلل » :وادَهقد ملـ ؿقفلف  

وهلق ٓ  ْلٚذم حهلقفف ذم إملؿ افًلٚبَٜ  ،هذه إّمٜش صذ اهلل ظؾقه وآفه وإػ إئؿي

 .ـام حهؾ فذي افَرٕغ وظٚمٜ إو ٔٚء وإٌٕٔٚء ظِٔٓؿ افهالة وافًالم مجًًٔٚ 

ومٚ  ِزم افتٌْٔف ظِٔف أّن اإلرادٜ ظِلؿ فلدّ  ، وهلل ؽلر افُتلٚب ، وإّٓ فَلٚل اهلل 

كزفـاو إفقاك افؽتاوب أ فتحؽم بم ؾقه   يف حغ جوءت أياي : أكزفـو إفقك افؽتوب تًٚػ : 

 وهلق طلٚهٌر ذم ادٌلٚ رة بٔلْٓام ، وفًلّؾ ادَهلقد  بوِق فتحؽم بغ افـوس بام أراك اهلل

 ق ظِؿ فدّ  وٓ  ًًْٚ افًٌط ذم هذا .بٚفُتٚب فقح افًِؿ ادحٍقظ ، وه
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 كصوٌص يف ؿدشه واصطػوئه 

 ـون ظبدًا صوًِو.

حلديفْٚ حئلك بلـ  :ؿلٚلذم مّهلٍْف أخلرج صلٔخ افٌخلٚري، اإلملٚم ابلـ أيب صلٌٜٔ 

شًٔد، ظـ شٍٔٚن، ظـ حٌٔٛ بـ أيب يفٚبٝ، ظـ أيب افىٍٔلؾ، ؿلٚل: شلئؾ ظلع، ظلـ 

ؾدظو   م يؽن كبقًو وٓ مؾؽًو  وفؽـّه ـون ظوبدًا كوصح اهلل ؾـصحه»ذي افَرٕغ، ؾَٚل: 

  ؾلحقااوه اهلل  ثااّم دظااو ؿومااه إػ اهلل  ؾرضااب ظااذ ؿركااه إيؿاان ؾاامت  ؿومااه إػ اهلل

 .(1)ش ؾسّؿي ذا افؼركغ 9ؾلحقوه اهلل  ؾرضب ظذ ؿركه إيٌ ؾمت

 إشْٚده  حٔح ظذ ذط افنٔخغ.  :أؿقل

واحلللد ٞ طللٚهر ذم ادًجللزة وآ للىٍٚء اخلللٚص، ؾللٚهلل تًللٚػ أحٔللٚه فٔخٍِللف 

 .رشقل ؾٔام فق وؿعشٌحٕٚف ظذ ظٌٚده، مع أّن ادتًٚر  أن  ُقن هذا فٌْل أو 

 .يعظّؿه افـبي َمؿد 

حديفْٚ احلًـ بـ حئك مـ أهؾ مرو، حديفْٚ أوس بـ  :أخرج أمحد بـ حٌْؾ ؿٚل

ظٌد اهلل بـ بر دة ؿٚل: أخز  أخل شٓؾ بـ ظٌد اهلل بـ بر دة، ظلـ أبٔلف، ظلـ جلده 

شلتُقن بًلدي بًلقث ـ لرة، ؾُقٕلقا ذم بًلٞ » بر دة ؿٚل: شًّٝ رشلقل  َلقل:

ّٕف بْٚهلٚ ذو افَلرٕغ، ودظلٚ هللٚ بٚفزـلٜ، وٓ  ول :يفّؿ إزفقا مد ْٜ مروخراشٚن،  ر لؾ٘

 . (2)ش أهِٓٚ شقء

                                                 
 . مُتٌٜ افرصد افر ٚض. ت: ـامل احلقت.31914، رؿؿ: 346: 6مهْػ ابـ أيب صٌٜٔ  (1)

 . 126: 38مًْد أمحد )حتَٔؼ إرٕٗوط(  (2)
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 .(1) ٚفح فِحجٜ :ؿٚل ابـ حجر افًًَال  ذم إشْٚده

ر أهِٓلٚ لبْٚهٚ ذو افَرٕغ، ودظٚ هلٚ بٚفزـلٜ، وٓ  ول» ومقوع افنٚهد:  :أؿقل

 .تًٚػؾّـ فف هذا ادَٚم، ؾٓق ظئؿ ظْد اهلل ش شقء

 .معوجزه 

حلديفْٚ ظٌٔلد اهلل بلـ مقشلك،  :أخرج اإلمٚم افًّْل ابـ أيب صٌٜٔ ذم مهلٍّْف ؿلٚل

ظـ شٍٔٚن، ظـ شامك، ظـ حٌٔٛ بـ محٚز، ؿلٚل: ؿٔلؾ فًلع: ـٔلػ بِلغ ذو افَلرٕغ 

يفلؿ ش شخر فف افًحٚب، وبًط فف افّْقر، ومّد فلف إشلٌٚب»رق وادٌرب، ؿٚل: لادن

 ..(2) ؿٚل: حًٌلش أز دك»ؿٚل: 

شقى حٌٔٛ وهلق يفَلٜ دون  ،رجٚفف ظذ ذط افنٔخغ ،إشْٚده  حٔح :ؿِٝ

 .ـالم

ٍء   :إػ ؿقفف تًٚػ ومرّد ـّؾ مًٚجزه  الِّ ََشْ ـُ َْرِض َوآَتْقـَاوُه ِمان  ْٕ ـااو َفاُه يِف ا او َمؽا إِكا

 .ؾٓذا ٓ  َع فٌر مًهقم :ؾٚحٍظ  وً َؾَلْتَبَع َشَبب َشَببوً 

  

                                                 
 . مُتٌٜ ابـ تّٜٔٔ، افَٚهرة. 10افَقل ادًدد ٓبـ حجر:  (1)

 . مُتٌٜ افرصد افر ٚض. ت: ـامل احلقت.31915، رؿؿ: 346: 6ٜ مهْػ ابـ أيب صٌٔ (2)
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  مثل ذي افؼركغ ظّع 

ّٕف م ؾ ذري افَرٕغ    : ظِٔٓام افًالمورد ظـ مقػ ادقحد ـ ظع أ

ـٚن »حديفْٚ وـٔع، ظـ بًٚم، ظـ أيب افىٍٔؾ، ظـ ظع، ؿٚل:  :ؿٚل ابـ أيب صٌٜٔ

ًٚ ٕٚ ح اهلل ؾْهحف، ِرَب ظلذ ؿرٕلف إ ّلـ ؾلامت، ؾٖحٔلٚه اهلل، يفلّؿ لؾُول رجاًل  ٚحل

 .(1)شوؾقؽم مثؾهضب ظذ ؿرٕف إ ن ؾامت ؾٖحٔٚه اهلل، 

لَر ظلعٌّ ظِٔلف افًلالم ذا افَلرٕغ  :هل( مٚ ٕهف597ؿٚل اإلمٚم ابـ القزي ) ـَ وَذ

ّٕلف ضب ضبلٜ ذم احللرب، وضبلف ابللـ  شؾاقؽم مثؾاه» :وؿلٚل ّٕلام ظْلك ًٍٕللف: ٕ وإ

ّٕؽ ذو ؿرٕٔٓٚ  :رشقل اهلل وؿٚل فف .مِجؿ  .(2)إ

إشْٚده  حٔح، رجٚفف رجٚل افنٔخغ شلقى بًلٚم افهلرذم، وهلق يفَلٜ  :أؿقل

ويفَلف ابلـ مًلغ وابلـ أيب ّٕلر وافلذهٌل واحللٚـؿ ذم  : ٚفح    ىًـ ؾٔف ملـ أحلد

ٓ بلٖس بلف  لٚفح  :وؿلٚل أبلق حلٚتؿ .ملـ يفَلٚت افُلقؾٔغ مملـ اّلع حد  لف :ؿقفف

  دوق. :وؿٚل ابـ حجر .ٓ بٖس بف :بـ حٌْؾوؿٚل أمحد  .احلد ٞ

وافٍِلظ  -هل( ذم  حٔحف وافىزا  ذم إوشط، ؿلٚل 354وأخرج ابـ حٌٚن )

أخزٕٚ ظٌد اهلل بـ أمحد بلـ مقشلك، بًًلُر مُلرم، ظٌلدان، ؿلٚل: حلديفْٚ  :-فألول

هدبٜ بـ خٚفد، ؿٚل: حديفْٚ محٚد بـ شِّٜ، ظـ ابـ إشحٚق، ظلـ حمّلد بلـ إبلراهٔؿ 

                                                 
 . مُتٌٜ افرصد افر ٚض. ت: ـامل احلقت.31913، رؿؿ: 246: 6مهْػ ابـ أيب صٌٜٔ  (1)

 .238: 2ؽر ٛ احلد ٞ ابـ القزي  (2)
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ياو »ظـ شِّٜ بـ أيب افىٍٔؾ ظـ ظع بـ أيب ضٚفٛ، أن رشلقل اهلل ؿلٚل فلف:  افتّٔل،

 .(1)ش ظع إّن فك ــزا ً يف اجلـّي  وإّكك ذو ؿركقفو

  .هل( وؿٚل:  حٔح اإلشْٚد، و  تخرجٚه405أخرجف احلٚـؿ افًْٔٚبقري )

 . (2)وواؾَف افذهٌل  :ؿِٝ

 . (3)رواه افىزا  ذم إوشط ورجٚفف يفَٚت  :هل(807وؿٚل اهلٔ ّل )

  .(4)إشْٚده حًـ :وؿٚل حمَؼ ادختٚرة افدهٔش ذم اهلٚمش

 .(5)إشْٚده  حٔح  :وؿٚل افًالمٜ أمحد حمّد صٚـر ذم هٚمش مًْد أمحد

  

                                                 
رؿؿ: ، 209: 1. ت: صًٔٛ إرٕٗوط. ادًجؿ إوشط فِىزا  5570، رؿؿ: 381: 12 حٔح ابـ حٌٚن  (1)

 . دار احلرمغ افَٚهرة.674

 . افًِّٜٔ بروت. ت: مهىٍك ظٌد افَٚدر ظىٚ.4623، رؿؿ: 133: 3مًتدرك احلٚـؿ وتِخٔهف  (2)

 . افًِّٜٔ بروت. ت: مهىٍك ظٌد افَٚدر ظىٚ.4623، رؿؿ: 133: 3مًتدرك احلٚـؿ وتِخٔهف  (3)

 . حتَٔؼ: ظٌد ادِؽ افدهٔش.482، رؿؿ: 108: 2هٚمش خمتٚرة ادَدد  (4)

 .1373، رؿؿ: 354: 2مًْد أمحد )حتَٔؼ صٚـر(  (5)
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 ذو افؼركغ وشؾقمن ظؾقفم افسالم 

ٚ ابـ ؾولٔؾ، حديفْ :هل( ذم ادهّْػ ؿٚل235أخرج اإلمٚم افًّْل ابـ أيب صٌٜٔ )

ِّٓلٚ إّٓ أربًلٜ: مًلِامن وـلٚؾران،  ظـ حهغ، ظـ جمٚهد، ؿلٚل:    ِّلؽ إرض ـ

ر وافلذي حلٚج لؾّٖمٚ ادًِامن ؾًِٔامن بـ داود وذو افَرٕغ، وأّمٚ افُلٚؾران ؾٌختْهل

 .(1)إبراهٔؿ ذم ربف

رجٚفلف يفَلٚت احلتٟ هبلام افٌخلٚري  ،إشْٚده  حٔح ظلذ ذط افنلٔخغ :ؿِٝ

ٌّل :وابـ ؾؤؾ هق ،ومًِؿ ابـ ظٌلد افلرمحـ  :واحلهغ هق ،حمّد بـ افٍؤؾ افو

ٜ افتًٍر ،افًِّل ّّ ٌّٚس روقان اهلل ظِٔف ٚحٛ  ،وجمٚهد إمٚم مـ أد  .احلز ابـ ظ

وهلق س لح ذم مَٚرٕلٜ ذي  .افّْرود ـلام ٓ تخٍلك ،وافذي حآّج إبراهٔؿ ذم رّبف

 .ًهقمبام ٓ  هِح فٌر اد ،افَرٕغ بٚفٌّْل افرشقل

  

                                                 
 . مُتٌٜ افرصد، افر ٚض.31916، رؿؿ: 346: 6مهْػ ابـ أيب صٌٜٔ )ـامل احلقت(  (1)
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   زبدة افبحٌ افؼرآين يف ذي افؼركغ

ّٜٔ إٍٜٔ تْىلقي ظلذ أملقر ٓ دمتّلع إّٓ ذم مًهلقم ا لىٍٚه اهلل  ،إدّفٜ افَرإٓ

  :هل ـٚٔا ،تًٚػ هلٚ

 .تُِٔؿ اهلل تًٚػ فف مٌٚذة دون حجٚب :إّول

 .افتُّغ ذم إرض :اف ٚ 

 .مًٚجزه :اف ٚفٞ

 .ظِّف افِدّ   :افرابع

  :افزبدة

 ،ٕٚهٔؽ ظـ افؼلع ، ٌْكء بٚ ىٍٚء إهلل خٚص، حئؾ افًَؾ ،ؾّجّقع افَّهٜ

 .اؾساض ظدم افًهّٜ مًف

ّٕف ظِٔف افًلالم مهلىٍك ملـ ؿٌلؾ اهلل تًلٚػ،  ؾّجّقع ذفؽ  قرث آضّئْٚن أ

ِّّف اهلل تًٚػ دون حجٚب ًٚ، ؿد ـ وخّره، وؾّقض إفٔف، أجرى فف ظذ  ،أوا ظِاًم فدٕٔ

 .وٓ  ٗتك ذفؽ إّٓ مًهقم ، د ف ادًجزة



 

 

 

 

 

 

 

 ادورد افرابع

  صؾوات اهلل ظؾقه برخقو آصف بن
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ُؽااْم َيااْلتِقـِي بَِعْرِصااَفو َؿْبااَل َأْن َيااْلُتويِن ُمْسااؾِِؿَغ ) َؿااوَل َيااو  :ؿللٚل تًللٚػ ااو اْدَااأَلُ َأيُّ َ ( َؿااوَل 27َأُّيُّ

نِّ َأَكو آتِقَك بِِه َؿْبَل َأْن َتُؼوَم ِمْن  ًٌ ِمَن اجْلِ ( َؿوَل افااِبي ِظـْاَدُه 28َمَؼوِمَك َوإيِنِّ َظَؾْقِه َفَؼِويٌّ َأِمٌغ )ِظْػِري

ا ِظـَْدُه َؿوَل هَ  َبا ِمْن َؾْضاِل َريِّ ِظْؾٌم ِمَن اْفؽَِتوِب َأَكو آتِقَك بِِه َؿْبَل َأْن َيْرَتدا إَِفْقَك َضْرُؾَك َؾَؾما َرآُه ُمْسَتِؼرًّ

ـْ  ِريمٌ فَِقْبُؾَويِن َأَأْصُؽُر َأْم َأ ـَ َػَر َؾنِنا َريِّ َؽـِيٌّ  ـَ َم َيْهُؽُر فِـَْػِسِه َوَمْن  ُػُر َوَمْن َصَؽَر َؾنِكا
(1)  

ـَ  :ؿقفلف شلٌحٕٚف وتًلٚػ :هلل(427ؿٚل اإلمٚم اف ًٌِل ) لٌؿ ِمل ِْ لِذي ِظْْلَدُه ِظ َؿلَٚل افد

ٚن وـل ،ؿٚل أـ ر ادٍنل ـ: هلق آ لػ بلـ برخٔلٚ بلـ صلًّٔٚ بلـ مُٔٔلٚ اْفَُِتلِٚب...

 .(2)وإذا شئؾ بف أظىل  ،افذي إذا دظل بف أجٚب ، ّد َٚ  ًِؿ آشؿ إظيؿ

ِْؿٌ هل(: 468وؿٚ اإلمٚم افقاحدي) ِذي ِظَْْدُه ِظ وهق آ ػ بلـ برخٔلٚ، ... َؿَٚل افد

ًٚ  ًِؿ آشؿ إظيلؿ وهلذا ؿلقل أـ لر  ،افلذي إذا دظلل اهلل بلف أجلٚب ،وـٚن  ّد َ

ؿلٚل َأْن َيْرَتادا إَِفْقاَك َضْرُؾاكَأَكو آتِقاَك بِاِه َؿْباَل  ،ادٍن ـ ذم افذي ظْده ظِؿ مـ افُتٚب

شًٔد بـ جٌر: ؿٚل فًِٔامن إير إػ افًامء، ؾلام ضلر  حتلك جلٚء بلف، ؾقولًف بلغ 

 .  (3) د ف

ؿٚل أـ ر ادٍن ـ: هق آ ػ بـ برخٔٚ، وـلٚن  :هل(510وؿٚل اإلمٚم افٌٌقي )

ًٚ  ًِؿ اشؿ اهلل إظيؿ  .(4)افذي إذا دظل بف أجٚب وإذا شئؾ بف أظىك ، ّد َ

وظِٔلف  ،وهق إ ح ،ـٚتٛ شِٔامن ،آ ػ بـ برخٔٚ :هل(710وؿٚل افًٍْل )

 .(5)وـٚن ظْده اشؿ اهلل إظيؿ افذي إذا دظٚ بف أجٚب ،الّٓقر

                                                 
 .40-38افّْؾ: شقرة  (1)

 افساث افًريب، بروت.. دار إحٔٚء 210: 7)ت: ظٚصقر(  تًٍر اف ًٌِل (2)

 . دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت.378: 3افتًٍر افقشٔط )ت: ظٚدل ادقجقد(  (3)

 . دار إحٔٚء افساث افًريب، بروت.505: 3تًٍر افٌٌقي )ظٌد افرزاق ادٓدي(  (4)

 . دار افُِؿ افىٔٛ، بروت.607: 2تًٍر افًٍْل )ت:  قشػ بد قي(  (5)
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ًٚ مـ  :هل(741ٌل )وؿٚل ابـ جزي افُِ هق آ ػ بـ برخٔٚ، وـٚن رجاًل  ٚحل

هلق جز لؾ،  :ر. وؿٔلؾلوؿٔلؾ: هلق اخلول ،ـٚن  ًِؿ اشؿ اهلل إظيلؿ ،بْل إهادٔؾ

 .(1)وإول أصٓر

 :وآشتدٓل ظذ ظهّتف بٖمقر

 افًِؿ افِدّ . :إّول

 .ادًجزة :اف ٚ 

 .ظْده اشؿ اهلل إظيؿ افذي إذا دظل بف أجٚب :اف ٚفٞ

إّٓ  - بام هلل جمّلقع –ٓ دمتّع  ،بنٓٚدة افَرآن وافًّْٜ ادتقاترة ،وهذه إمقر

ِّٓٚ ذم آ ػ  ِقات اهلل ظِٔف ،ذم مًهقم   .وؿد اجتًّٝ ـ

  

                                                 
 . دار إرؿؿ بـ أيب إرؿؿ، بروت.102: 2تًٍر ابـ جزي  (1)
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 ظودًو بوٓشم إظظم افـّص ظذ ـوكه 

أخزٕلٚ حمّلد بلـ افًلالء، ظلـ أيب أشلٚمٜ، أخرج افًْٚدل ذم شْْف افُزى ؿٚل: 

 حديفْٚ إظّش، ظـ ادْٓٚل، ظـ شًٔد بـ جٌر، ظـ ابـ ظٌٚس، ؿٚل: 

، وـاون يعؾام آشام إظظامـٚن آ ػ ـٚتٛ شِٔامن بلـ داود ظِٔلف افًلالم، 

و دؾْلف حتلٝ ـرشلٔف، ؾِلام ملٚت  ،ـٚن  ُتٛ ـّؾ رء  ٖمره بف شِٔامن ظِٔف افًلالم

ضغ، ؾُتٌقا بغ ـؾ شىر مـ شحر وـذب وـٍر. ؾَٚفقا: هذا شِٔامن أخرجتف افنٔٚ

ٌّقه، ووؿللػ  افللذي ـللٚن  ًّللؾ شللِٔامن هبللٚ، ؾللٖـٍره جٓللٚل افْللٚس وشللٍٓٚؤهؿ وشلل

اَقوضُِغ ظِامؤهؿ، ؾِؿ  زل جٓٚهلؿ  ًٌقٕف حتك إٔزل اهلل جؾ وظز:  َبُعوا َماو َتْتُؾاو افها َواتا

َػَر ُشَؾقْ  ـَ َػُرواَظَذ ُمْؾِك ُشَؾْقَمَن َوَمو  ـَ َقوضَِغ   .(2)( 1)َمُن َوَفؽِنا افها

تَِتلف  ،ظلذ ذط افٌخلٚري ًٚ دا ـقٕلف  لحٔحًؾ :إشْٚده ؿىًّل افهدور :ؿِٝ

ؾلال صلّؽ ظْلد أحلٍد أّن اهلل تًلٚػ ا لىٍٚه بلذفؽ  :شّْٜ وصًٜٔ بٚفٌَقل ،إّمٜؿٚضٌٜ 

  .شٌحٕٚف واجتٌٚه

اشؿ اهلل إظيؿ افذي إذا دظك  ،ؾٚفّْص س ٌح أّن ظْد آ ػ  ِقات اهلل ظِٔف

مًِلقم ضورة ظْلد أهلؾ  ،وهذا ـام أدحْلٚ ،أجٚبف شٌحٕٚف ظذ ادٌٚذةً  ،اهلل تًٚػ بف

  :ـٚٔا ،اظتٚص ظذ بًض ادتٍَٔٓغ ،فُـ اٛ افتٌْٔف ظذ أمرٍ  ،افٌَِٜ

  

                                                 
 .102افٌَرة :  (1)

 .10729، رؿؿ: 13: 10شْـ افًْٚدل افُزى  (2)
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 ظـد بؾعم بن بوظوراء آشم إظظم :توّهم

ؾًْلده اشلؿ  ،جمٚب افلدظقة ظلذ ادٌلٚذة تقّهؿ بًض ادتٍَٔٓغ أّن مـ ـّؾ ـٚن

 .ؾٓق إذن مًهقم :وبًِؿ بـ بٚظقراء مـ هذا افٌَٔؾ ،اهلل إظيؿ

 !!هذا اشتدٓل متٍَٔف ٓ  ّٔز بغ افُقع وافٌقع :ؿِْٚ

ٕٚهٔلؽ ظلـ افلّْص افَىًلل ذم ـقٕلف  ،حٚ لِٜ ،ؾٚفيورة ظذ شخٍف وبىالٕف

َْرِض  :فًْف اهلل تًٚػ ْٕ لَد إَِػ ا َِ ْٞ َأْو َأْخ ل َٓ ِْ ْٔلِف َ  َِ لْؾ َظ
ِّ
ِٛ إِْن حَتْ ل ِْ َُ َ لِؾ اْف َّ ـَ لُف  ُِ  َ َّ ٌَلَع َهلَقاُه َؾ َواتد

 ْٞ َٓ ِْ ُف َ  ـْ  !!(1) َتْسُ

 -ك اهلل تًٚػلظذ مٚ ؿو-ؾٓق  ،أّن ـّؾ مـ ـٚن ظْده آشؿ إظيؿ :إذ إ ؾ

ًٚ ظْد أهؾ افٌَِٜ شّْٜ وصًٜٔ .جمٚب افدظقة ًٚ ضور   .هذا مٚ ـٚن يفٚبت

ّٜٔ..: ؾٓل افتل أوريفٝ افًِؿ بذفؽ  .وافدفٔؾ ظِٔف افْهقص افَىً

ؾًْلده  ،فُـ ٓ ٕدري مـ أ لـ جلٚء هلذا ادتٍَٔلف أّن ـلّؾ ملـ اشلتجٌٔٝ دظقتلف

 !!؟إذ هؾ ذم افؼ ًٜ مٚ  دّل ظذ ذفؽ :آشؿ إظيؿ

 ذم ادَْقل ، أو برهٚن ذم ادًَقل : إذ فٔس هلذا ؾِٔس هلذا رادحٜ دفٔؾ ،ـاّل واهلل

ؾزهؼ افٌٚضؾ مـ  :مـ أيفر ذم أخٌٚر افٍر َغ اف ٚبتٜ ظـ افٌْل وأهؾ افٌٔٝ اهلراء 

وٓ  ْلٚل بٚدالزملٚت  ،ؾلّ٘ن د لـ اهلل تًلٚػ ٓ  هلٚب بلٚفًَقل :ؾلٚحٍظ ،حٔٞ أتلك

 وٓ حقل وٓ ؿّقة إّٓ بٚهلل ظّز وجؾ. ،ـٚدالزمٜ ادٓسدٜ أظاله :افٌٚضِٜ

  

                                                 
 .176إظرا : شقرة  (1)
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 !!زبدة آشتدٓل افؼرآين

ّٔللٜ - بللام هللل جمّللقع –جمّللقع يفاليفللٜ أمللقر  وافًهللّٜ  ،تللدّل ظللذ اإلمٚمللٜ اإلهل

ّٜٔ وـلٚن  ،ـٚن وز ر شِٔامن وـٚتٌف  ،وافقزارة افًاموّ ٜ: ؾآ ػ بـ برخٔٚ ،افربٕٚ

ًٚ بغ أهؾ افٌَِٜ ، ًِؿ اشؿ اهلل إظيؿ ، ّد ًَٚ   :ٓ أظِؿ ذم ذفؽ خالؾ

َؿاوَل  :هلل( ذم ـتلٚب افٌِلٚب775ؿٚل اإلمٚم ظّر بلـ ظلّع افلًْام  افدمنلَل )

ر ـ: هلق آ لػ بلـ برخٔلٚء، لؿٚل أـ ر ادًٍل افاِبي ِظـَْدُه ِظْؾٌم ِمَن اْفؽَِتوِب َأَكو آتِقَك بِِه... 

ًٚ  ًِؿ اشؿ اهلل إظيؿ، إذا دظٚ بف أجٔٛ  .(1)وـٚن وز ر شِٔامن، وـٚن  ّد َ

 :وإمقر اف اليفٜ هل

 .اشؿ اهلل تًٚػ إظيؿ :إّول

 .ظـده ظؾم من افؽتوب :وهق ادَهقد بَقفف تًٚػ ،افًِؿ افِدّ   :اف ٚ 

 .ادًجزة افيٚهرة افٌٚهرة :اف ٚفٞ

دٚ ذـرٕٚه مرارًا وتُرارًا مـ ؤؼ  :بؾ  ّتْع ،وجمّقع هذا ٓ  َع فٌر ادًهقم

 .افير 

 

 

                                                 
ّٜٔ، بروت.165: 15)ت: ظٚدل ادقجقد(  افٌِٚب ذم ظِقم افُتٚب (1)  .دار افُتٛ افًِّ



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  ادورد اخلومس

 صؾوات اهلل ظؾقهفؼمن  
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اَمَن  :ؿٚل اهلل تًٚػ َْ َْْٔٚ ُف ْد آَت ََ ْر هللَِِوَف ُُ َٜ َأِن اْص َّ ُْ
ل احْلِ ًِ ٍْ ُر فَِْ ُُ اَم َ ْنل ٕد ْر َؾلِ٘ ُُ ِف َوَملـ َوَملـ َ ْنل

َر َؾِ٘ند اهللَ ٍَ  .(1)  َؽِْلٌّ مَحِٔدٌ  ـَ

ّٕلف فلٔس بٌْلل  ،فَلامن  لِقات اهلل ظِٔلفوتَر ٛ آشتدٓل ظلذ ظهلّٜ  ملع أ

ًٚ، أن  َٚل    :إمجٚظ

 ًٚ ّٔلٜ ٕحلد ملـ خَِلف تًْٔٔل بلٚفْص ظِٔلف ذم ـتٌلف  -إّن اهلل ٓ  ٗا احلُّلٜ افِدٕ

ًٚ، وافَرآن هق افْٚضؼ بذفؽ: إذ  - افًامو ٜ مٌٚذة دون واشىٜ، إّٓ إذا ـٚن مًهقم

ًٚ، فٌر  ّٔ  ..ادًهقمغ  تٗت احلُّٜ، إ تًٚء فدٕ

ِْلَؽ  :ؾًذ شٌٔؾ اد ٚل ؿٚل اهلل ذم داود ظِٔف افًلالم َوَؿَتلَؾ َداُووُد َجلُٚفقَت َوآَتلُٚه اهللُّ اْدُ

 َٜ َّ ُْ
َىِٚب  :وؿٚل أ وًٚ . (2) َواحْلِ َٜ َوَؾْهَؾ اخْلِ َّ ُْ

َُْْٔٚه احْلِ ُف َوآَت َُ ِْ ٚ ُم َٕ  .(3) َوَصَدْد

ًٚ، و  تخلدش أّمٚ أّن فَامن فٔس بٌْل، ؾّاّم أمجع  َ َّ ًٚ حم ظِٔف افًْٜ وافنًٜٔ، إمجٚظ

 . .ذم هذا اإلمجٚع مـ رء

ّٕام  َْؾ 774ؿٚل ابـ ـ ر ) ًٚ، وإ ّٕف    ُـ ٌٕٔ هل( ذم تًٍره: مجٓقر افًِػ ظذ أ

ًٚ ظـ ظُرمٜ إْن  ح افًْد إفٔف، ؾَد رواه ابـ جر لر ملـ ضر لؼ جلٚبر ظْلف،  ـقٕف ٌٕٔ

 .(4)وهق ؤًػ

 .ذـر ذم اإلمجٚعؾال  َدح مٚ  :أؿقل

  

                                                 
 .13 -12فَامن:  شقرة  (1)

 .251افٌَرة: شقرة  (2)

 .20ص: شقرة  (3)

 . دار ضٌٜٔ. ت: شٚمل شالمٜ.333: 6تًٍر ابـ ـ ر  (4)



 ....................................اجلّع يف ظصؿي آل افـبّي ..............................  003

 

 !!!!؟معـى اِؽؿي

  :ظّع ذم شّْٜ افرشقل  :ؿِْٚ ذم ـتٚبْٚ

أّمٚ مًْك احلُّٜ، ؾَِد تتًٌْٚ ـِامت ـ ر مـ ظِامء أهؾ افٌَِلٜ ظلز افَلرون..: 

ِّٓٚ ؽر شٚ  مـ آوىراب، مهٚب بٚإلمجٚل، ؽر بلريء ملـ اخلِلط واخللٌط،  وج

 حٔح افتٚم ذم حّدهٚ أن  َٚل:ٕٚهٔؽ ظـ ظدم آضراد وإًُٓٚس، وافه

 . ؿوًٓ وظؿاًل وإظتؼوداً   مؾؽي إصوبي اِق واِؼقؼي: اِؽؿي

واحلُّٜ ذم أظذ درجٚهتٚ تًلٚوق افًهلّٜ: فَلقل  واحلُٔؿ: مـ فف هذه ادُِٜ.

َىللِٚب اهلل تًللٚػ ذم داود:  َٜ َوَؾْهللَؾ اخْلِ لل َّ ُْ
َْْٔللُٚه احْلِ للُف َوآَت َُ ِْ ٚ ُم َٕ . وظىللػ ؾهللؾ (1)َوَصللَدْد

ًٚ ؿقفلف تًلٚػ:  ّٕف أطٓر فقازمٓٚ ؽر ادٍٚرؿٜ، ومـ ذفلؽ أ ول اخلىٚب ظذ احلُّٜ: ٕ

 ًٚ ّٔ َؿ َ لٌِ ُْ َُْْٔٚه احْلُ ٍة َوآَت قد َُ َتَٚب بِ
َٔك ُخِذ اْفُِ َ ٚ حَيْ

. ؾٚحلُؿ هْٚ هق ؾهلؾ اخلىلٚب هْلٚك، (2)

 وهق ٓزم ذاا ؽر مٍٚرق فِحُّٜ.

  سبّقياِؽؿي ظذ ؿسؿغ: فدكّقي وـ

 ًٚ ّٔ يفللّؿ إّن إ تللٚء احلُّللٜ مللـ ؿٌللؾ اهلل تًللٚػ ظللذ ٕحللق ـ: ؾتللٚرة  ُللقن إ تللًٚء فللدٕ

ًٚ بٖهلؾ افًهلّٜ ًٚ خٚ ل ّٔ َٜ َوَؾْهلَؾ ، ـلام ذم ؿقفلف تًلٚػ: ا ىٍٚد ل َّ ُْ
َْْٔلُٚه احْلِ َوآَت

َىللِٚب  مللـ أدّفللٜ ش إٔللٚ دار احلُّللٜ وظللّع بٚهبللٚ» :فللذفؽ ؿِْللٚ: إّن حللد ٞ افٌللٚب اخْلِ

ٌّف افْقا ٛ إػ هذا ؾحٚوفقا جحده، ؾِؿ  ٍِحقا  .افًهّٜ، وفَد تْ

                                                 
 .20ص: شقرة  (1)

 .12: شقرة مر ؿ  (2)
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ًٚ، ـام ذم ؿقفف تًٚػ ملـ  ًٚ أو خهق  ًٚ، تْٚل بٚفىٚظٚت، ظّقم ّٔ وتٚرة أخرى ـًٌ

ْؿ آَ ٚتِلآل ظّران:  ِٓ ْٔ ل َِ ُِلق َظ ْؿ َ ْت ُٓ لْْ ْؿ َرُشلقًٓ م  ِٓ ْٞ ؾِلٔ ل ًَ َْٚ َواْب َٜ َربد ل َّ ُْ
لُؿ اْفَُِتلَٚب َواحْلِ ُٓ ُّ  ِ ًَ َؽ َوُ 

ِز ُز احلَُِٔؿُ  ًَ َٝ اف ٕدَؽ َإٔ ْؿ إِ ِٓ ٔ ـ   .(1) َوُ َز

ّٔز بغ افًَّغ، افِدّ  وآ ومٚ ـتًٚيب ظْد أهلؾ احلُّلٜ، اشلتحٚفٜ افٍهلؾ  ّ

ّٔٚت ظٚدًة، ؾُّؾ مٚ  درـلف احلُلٔؿ ـَِلامن   بغ آظتَٚد وافَقل وافًّؾ ذم افِدٕ

ّٕف    َقفف و ًّؾ بف.  ًتَده وؾ٘

، ؾٔخٚفٍٓلٚ ؿلقًٓ أو ظّلالً  ًٜ ّٜٔ ؾال: ؾَد  درك افًٌلد حُّل وهلذا هلق  ،أّمٚ افًٌُ

 حٚل أـ ر اخلِؼ:  َقفقن مٚ ٓ  ًٍِقن..، وـّؾ بحًٌف..

 - مل الً  ـَِلامن–وتَٔٔد اإلشتحٚفٜ ذم افِدٕٔٚت بٚفًٚدّ ٜ: فَِىع أّن احلُٔؿ 

ّٜٔ ّٔلٜ أهلؾ افًهلّٜفُّْف ٓ  ًٍ ،ؿٚدر ظذ ادًه ، وهلق افقجلف ذم ِٓلٚ، وهُلذا بَ

 .اهل.(2)بٚدُِٜ...: ؾٚحٍظ :وافًهّٜ ،تًر ػ احلُّٜ

وفُل تًر  جالفٜ احلُّٜ ُٕتٍل أن َٕلقل بلّٖن ملـ آيفلٚر احلُّلٜ افًِلؿ افتلٚم 

َِلللامن أو داود بلللّٖي ؿولللٚء بلللغ احلُلللٔؿ ـبٚفَولللٚء واخلهلللقمٚت : إذ ٓ تخىلللٖ 

 .متخٚ ّغ

   مـ جْس افًِؿ افِدّ  وروح افَدس .افزبدة : ؾٚحلُّٜ 

                                                 
 .129شقرة آل ظّران:  (1)

 . دار إيفر، بروت.479: ظّع ذم شّْٜ افرشقل  (2)



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 ادورد افسودس

   صؾوات اهلل ظؾقفمإشبوط 
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 آيي إشبوط دفقل ـزوي ظذ افعصؿي

ًٚ بْحللق اإلمجللٚل :   للْٓض هللذا افللدفٔؾ إليفٌللٚت أّن إشللٌٚط مًهللقمقن ـزو لل

 ، ظذ مٚ شّٔتوح. ضورة أّن تًْٔٔٓؿ حيتٚج إػ ّٕص 

ًٜ  –وإشٌٚط   .هؿ: ذرّ ٜ  ًَقب بـ إشحٚق بـ إبراهٔؿ  -فٌ

مللـ وفللد ،  جللالً رإشللٌٚط ، ؾٓللؿ ايفْللٚ ظؼلل  ٚوأّمللهللل( : 310ؿللٚل افىللزي )

ّّ  رجللؾٍ  َوَفللد ـللؾي ،  ًَللقب بللـ إشللحٚق بللـ إبللراهٔؿ  قامللْٓؿ أّمللٜ مللـ افْللٚس، ؾًلل

ٕؼل اهلل ملْٓؿ ايفَْلك ظؼل شلًٌىٚ، ٓ ،  ؾُٚن بْق  ًَقب ايفْل ظَؼ رجالً ...، أشًٌٚضٚ

اَة : اهلل،  َلقل اهلل تًلٚػ وٓ  ًِلؿ إًٔلٚهَبؿ إّٓ ، حُيل ظلدَدهؿ  َوَؿطاْعـَاوُهُم اْثـََتاْي َظْؼَ

 .(2) (1)َأْشَبوًضو ُأَِمًو

أوٓد : وهلؿ ،  إشٌٚط: هؿ ايفْٚ ظؼ شلٌىًٚ هل( : 489وؿٚل اإلمٚم افًًّٚ  )

 .(3) وإشٌٚط ذم بْل إهادٔؾ ـٚفٌَٚدؾ ذم افًرب:  ًَقب 

  

                                                 
 .160شقرة إظرا  :  (1)

 بروت .. مٗشًٜ افرشٚفٜ ، 111: 3تًٍر افىزي )ت: أمحد صٚـر(  (2)

 . دار افقضـ ، افر ٚض . 145: 1تًٍر افًًّٚ )ت:  ٚه إبراهٔؿ(  (3)
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 معـى إشبوط فغي   وظّؾي افتسؿقي!!

وافهلحٔح ؿلٚل اإلملٚم افزّجلٚج : هل( ذم افتٓذ ٛ : 370ؿٚل اإلمٚم إزهري )

 بّْزفٜ افٌَٚدؾ ذم وفد إشامظٔؾ.، إشٌٚط ذم وفد إشحٚق ظِٔف افًالم  أنّ 

ؾقفد ـؾ وفد مـ أوٓد  ًَقب شٌط، ووفد ـؾ وفد مـ أوٓد إشلامظٔؾ ؿٌِٔلٜ، 

فقػصال باغ وفاد إشامظقل ووفاد : ام شّقا هلٗٓء بٕٚشلٌٚط، وهلٗٓء بٚفٌَٚدلؾ وإّٕ 

 .إشحوق ظؾقفم افسالم

افًللٌط، وافًللٌط: ضب مللـ افنللجر ترظللٚه  ٚ إشللٌٚط ؾّنللتؼ مللـؿللٚل: وأّملل

ّٕل اإلبؾ. ف جًلؾ إشلحٚق  َٚل: افنجرة هلٚ ؿٌٚدؾ، وـذفؽ إشلٌٚط ملـ افًلٌط، ـٖ

وـلذفؽ  ًٍلؾ افًْلٚبقن ذم  ،بّْزفٜ صجرة، وجًؾ إشامظٔؾ بّْزفلٜ صلجرة أخلرى

 افًْٛ، اًِقن افقفد بّْزفٜ افنجرة، وإوٓد بّْزفٜ أؽهٚهنٚ.

وؾلالن ملـ صلجرة مٌٚرـلٜ، ؾٓلذا واهلل أظِلؿ مًْلك ؾَٔٚل: ضقبك فٍلرع ؾلالن، 

 .(1)إشٌٚط وافًٌط

ؿِٝ : وافيٚهر أّن بْل إشامظٔؾ مـ أضِؼ فٍظ إشٌٚط ظذ بْل ظّقمتٓؿ ملـ 

ّٔز هذا ظـ ذاك ، إظتًْٚء مْٓؿ ذم حٍلظ إًٕلٚب : إذ  بْل إشحٚق ظِٔف افًالم : فٔتّ

 الّٔع مـ  ِٛ أبْٔٚ إبراهٔؿ  ِقات اهلل ظِٔف . 

. ًٜ  ؾٓذا مًْك إشٌٚط فٌ

 

 

                                                 
 . دار إحٔٚء افساث افًريب ، بروت . 240: 12هتذ ٛ افٌِٜ  (1)
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 إشبوط اصطالحوً 

، أولحك أهلؾ وأوٓده، دلٚ ذهٌلقا إػ مهللر ظْلد  قشلػ إّن  ًَقب 

إػ أن أرشلؾ  -شْٜ 400ؿٔؾ  -إرض ذم افٍسة: وهل إَىٚع افٌْقة مئٚت افًْغ 

 اهلل تًٚػ مقشك بـ ظّران  ِقات اهلل ظِٔف ذم افَهٜ ادًروؾٜ.

 ًَقب، وهؿ مٚ تْٚشؾ مـ أوٓده آيفْل ظنللر، هلؿ إشلٌٚط ؾّجّقع ذرّ ٜ 

 ًٜ ًٚ  فٌ  ؟!.أتٜٔ، فُـ هؾ جمّقظٓؿ مَهقد بٚٔ ٜ وظرؾ

ٚ  ـاّل ؾَد ؿٚل اهلل تًٚػ ذم حمُؿ افتْز ؾ:  ٕد ٔ لَغ  َأْوَحْقـَو إَِفْقَك إِ ُٕلقٍح َوافْدٌِ َْْٔٚ إَِػ  اَم َأْوَح ـَ

َْْٔٚ إَِػ  ِدِه َوَأْوَح ًْ لقَب ِمـ َب َُ ًْ َُٕس  َوإَْشاَبوطِ إِْبَراِهَٔؿ َوإِْشاَمِظَٔؾ َوإِْشَحَٚق َوَ  لقَب َوُ لق لك َوَأ ي ًَ َوِظٔ

َْْٔٚ َداُووَد َزُبقرًا  ْٔاَمَن َوآَت َِ  .(1)َوَهُٚروَن َوُش

َْْٔٚ وذم آل ظّران:  َِ إِْبلَراِهَٔؿ َوإِْشلاَمِظَٔؾ َوإِْشلَحَٚق  َوَمو ُأكِزَل َظاَذ ُؿْؾ آَمْٚد بِٚهللِّ َوَمٚ ُإِٔزَل َظ

قَب  َُ ًْ ٔيقنَ  َوإَْشَبوطِ َوَ  ك َوافْدٌِ ًَ َوَمٚ ُأوِاَ ُمقَشك َوِظٔ
(2). 

َْْٔللٚ وذم شللقرة افٌَللرة ؿللٚل تًللٚػ:  للِزَل إَِف ْٕ إِْبللَراِهَٔؿ  َوَمااو ُأْكااِزَل إَِػ ُؿقُفللقا آَمْدللٚ بِللٚهللدِ َوَمللٚ ُأ

قَب  َُ ًْ َْشَبوطِ َوإِْشاَمِظَٔؾ َوإِْشَحَٚق َوَ  ْٕ َٓ  َوا ِلْؿ  ـْ َرهب  ٔيلقَن ِمل لك َوَملٚ ُأوِاَ افْدٌِ ًَ َوَمٚ ُأوِاَ ُمقَشك َوِظٔ

قنَ  ُّ
ِِ ًْ ـُ َفُف ُم ْح َٕ ْؿ َو ُٓ ُق َبْغَ َأَحٍد ِمْْ ر  ٍَ ُٕ

(3). 

ًٚ  -ؾٕٚشٌٚط  ًٚ وذظ هؿ: خهقص مـ  ْزل ظِلٔٓؿ أملر اهلل تًلٚػ  -ا ىالح

 .ـام  ْزل ظذ إٌٕٔٚء ظِٔٓؿ 

                                                 
 .163افًْٚء: شقرة  (1)

 .84شقرة آل ظّران:  (2)

 .136شقرة افٌَرة:  (3)
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، هؿ: خهقص ملـ  تْلّزل إملر ظِٔلف بلٚفقحل ملـ أوٓد وبْلٚت  ًَلقب أو 

ّْٔٚ ـٚن افقحل وحل ٌٕقة، أم وحل و ٚ ٜ، وأشقاء   .شٚبًَٚ افٍرق بْٔٓام ؿد ب

 افّْص ذم أ ٚت أظاله. افؼع وافًَٔدة ، ذموادهّحح هلذا آ ىالح 

ؾِٔس ـّؾ إشٌٚط مًْٔلقن هبلذا افٌحلٞ، بلؾ خهلقص ملـ أوحلك اهلل تًلٚػ 

إفٔٓؿ رجًٚٓ أم ًًٕٚء، ممّـ فًٔقا هؿ بٌٖٕٔٚء وٓ رشؾ..، بذ ذم ذراري  ًَقب إٌٔٔٚء، 

هلؿ  أو ادًهقمقن مْٓؿ : ممّـفُـ مىِقبْٚ هْٚ إو ٔٚء مْٓؿ: ـىٚفقت وآ ػ، 

، وؿلد تَلّدم افُلالم ذم ظِلٔٓؿ افًلالم  ـّر ؿ وأّم مقشلكفًٔقا بٌٖٕٔٚء وٓ أو ٔٚء 

ّٔلز ادًهلقمغ  هذا ذم افٍهؾ إّول ، ومداره ظذ افّْص افؼظل افَىًل ؾٓق مـ م

ّٕام  ًٚ : ؾٚحٍظ وإ ًٚ ، ومًهقمغ ٓ إٌٔٔٚء وٓ أو ٔٚء يفٚف  إػ إٌٔٔٚء أوًٓ ، وأو ٔٚء يفٕٚٔ

 ..هذا ذم هذا افُتٚب : فذهقل جّؾ افّْٚس ظْف أـ رٕٚ تُرار 
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 إصؽول: إشبوط هم إكبقوء ؾؼط 

وؿد  َٚل: بّٖن ادَهقد بّـ  قحك إفٔٓؿ ملـ إشلٌٚط هلؿ خهلقص إٌٕٔلٚء 

 ؟!!.ظِٔٓؿ افًالم ـهّقدٔؾ )صٚمق ؾ(  ٚحٛ ضٚفقت، وداود وشِٔامن 

بولّّٜٔ افَلرادـ  -وفلق بًلدم افَلقل بٚفٍهلؾ–ؾَِد أمجع افًِامء شّْٜ وصلًٜٔ 

ّٔلٜ، أّن ادَهلقد بٕٚشلٌٚط ادلقحك إفلٔٓؿ، ضب خمهلقص ملْٓؿ،  ّٜٔ اخلٚرج افَىً

ّٔلٜ ٕلزول افلقحل: فلّْص  وهؿ مـ فف إهِٜٔ ٕن  َرن بٌٕٕٚٔٚء بقاو افًىلػ ذم ظِّ

َْْٔٚ َومَ  ؿقفف تًٚػ ذم أ ٜ:  َِ ٚ ُإِٔزَل َظلَذ إِْبلَراِهَٔؿ َوإِْشلاَمِظَٔؾ َوإِْشلَحَٚق ُؿْؾ آَمْٚد بِٚهللِّ َوَمٚ ُإِٔزَل َظ

ٔيقنَ  ك َوافْدٌِ ًَ ٌَِٚط َوَمٚ ُأوِاَ ُمقَشك َوِظٔ قَب َوإَْش َُ ًْ   َوَ 

ؽٚ ٜ إمر، خّهف أهؾ افًّْٜ بٌٕٕٚٔٚء دون برهٚن أو بٔٚن: خمٚفٍغ بذفؽ طلٚهر 

: إذ ؿد ٕلّص افَلرآن فقت ، ظالوة ظذ آ ػ وضٚ أ ٜ وافَرآن ذم أم مقشك ومر ؿ

ًٚ بجالء دون خٍٚء.  بْزول افقحل ظِٔٓام ـام شّٔتوح ٓحَ

ًٚ اٚب ظْف بٚفَْض ذم ضٚفقت ظِٔف افًالم، ؾٓق ملـ إشلٌٚط ملـ ذرّ لٜ  وأ و

بْٔٚمغ ظِٔف افًالم: وـذا آ ػ بـ برخٔلٚ، وافٍتلك  قصلع بلـ ٕلقن، وـلذا ملر ؿ، 

ِّٓؿ مـ إشٌٚط   ..إػ  ًَقب ظِٔف افًالم  :  ْتٓل ًٌٕٓؿ ادَّدسؾُ

 وٕنر إػ أّن افٌحٞ ذم هذه أ ٜ ـزوي: أي: 

ًٚ، وأوحلك إفٔلف، ؾٓلق  ـّؾ مـ ا لىٍٚه اهلل تًلٚػ ملـ إشلٌٚط، ا لىًٍٚء خّٚ ل

 مًهقم.

وآ ىٍٚء اخلٚص: مٚ دار ظذ افقحل وتُِٔؿ ادالدُلٜ منلٚؾٜٓ، أو ادًجلزة، 

 أو افًِؿ افِدّ  ظذ مٚ اتوح و ّتوح.



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 ادورد افسوبع

 صؾوات اهلل ظؾقفومريم 
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 مريم ظؾقفو افسالم من إشبوط!!

 ًٚ ًٚ ضورًة فِجّٔلع ، ٓ أظِلؿ ذم ذفلؽ خالؾل ؿِٝ :  ٌٌْل أْن  ُقن هذا مًِقمل

،  إشابوط ٚوأّملبغ أهؾ افٌَِٜ ، شّْٜ وصًٜٔ ، وفَد تَّدم ؿقل افىلزي ذم تًٍلره : 

 ... . وفد يعؼوب بن إشحوق بن إبراهقممـ ،  جالً رؾٓؿ ايفْٚ ظؼ 

هل مر ؿ بْٝ ظّران بـ مٚيفٚن بـ ظٚزور بـ  لٚروى : هل( 150)وؿٚل مَٚتؾ 

ابلـ افللردي بللـ آشللٚل بللـ ظلٚزور بللـ افللًْامن بللـ أ ٌللقن بلـ روبٚدٔللؾ بللـ شللِٔتٚ بللـ 

أوبٚخش وهق ابـ فقبٕٜٚٔ بـ بقصْٚ بـ أ ّـ بـ شِتٚ بـ حزؿٔؾ بلـ  لقٕس بلـ متلك 

قرم بلـ بـ إحيٚن ابـ بٕٚقمر بـ ظقر ٚ بـ مًََٚ بـ أمهٔٚ بـ ٕقاه بـ حزايل بـ هيل

بـ أتز بـ ظق د بـ ظّك ٕٚذب بـ  شؾقمن بن داود قشَط ابـ أشٚ بـ راخًٔؿ بـ 

بلـ إبلراهٔؿ ظِلٔٓؿ  يعؼاوب بان إشاحوقرام ابـ حيون بـ ؿٚرص بلـ هيلقذا بلـ 

 .(1) افًالم

جلّدهٚ ؿِٝ : إمجع أهلؾ افٌَِلٜ أّن ملر ؿ ظِٔٓلٚ افًلالم ملـ إشلٌٚط ، تْتٓلل ب

أظاله  ّّر وؽره افذي ذـره مَٚتؾ افًْٛ ادالحظ أّن  ًَقب افٌْل ظِٔف افًالم ، و

ّٕف  ّّر بٌره إػ  ًَقب ظِلٔٓؿ افًلالم ،  ٜ ؿقل ذم أ ّّ بٚفٌّْل شِٔامن ظِٔف افًالم ، ويف

 . هْٚ وٓ هيّْٚ افتًرض فف 

  

                                                 
 . . دار إحٔٚء افساث افًريب ، بروت380: 4تًٍر مَٚتؾ  (1)
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 ظؾقفو افسالم  إثبوت ظصؿي مريم

 ًٚ إّٓ إذا ـللٚن  ،وٓ  رشلؾ رشلقًٓ  ،حتَلؼ اإلمجلٚع ظلذ أّن اهلل تًلٚػ ٓ  ًٌلٞ ٌٕٔل

خلر م لٚل ظلذ ظهلّٜ ملـ فلٔس بٌْلل وٓ رشلقل، وملر ؿ ملـ  رجاًل، ومر ؿ 

، ؾٓٚك مٚ ؿٚل اهلل تًٚػ ؾٔٓلٚ إشٌٚط، مـ بْٚت  ًَقب بـ إشحٚق بـ إبراهٔؿ 

 :ذم جمّقع أمقر ـٚٔا

 .افؽالم مع جزائقل وادالئؽي :إّول

ٚ   ؿٚل تًٚػ : ٕد َْْٔلٚ إَِػ إِْبلَراِهَٔؿ  َأْوَحْقـَو إَِفْقَك إِ لِدِه َوَأْوَح ًْ ٔ لَغ ِملـ َب ُٕلقٍح َوافْدٌِ َْْٔلٚ إَِػ  اَم َأْوَح ـَ

قَب  َُ ًْ ًٚ.. َوإَْشَبوطِ َوإِْشاَمِظَٔؾ َوإِْشَحَٚق َوَ  ًٚ وذظ ؼ أّن مر ؿ مـ إشٌٚط ظرؾ َّ  وؿد حت

ًِ اْدًَإِْذ  : دّل ظِٔف ؿقفف اهلل تًلٚػ ٌَّنل إِند اهللَ مُ ئَِؽاُي َياو َماْريَ َؿوَفا ُف لُِ  ُّ ْْلُف اْشل  م 
ٍٜ ل َّ
ِِ َُ ُرِك بِ

بَِغ  رد ََ ـَ اْدُ َٔٚ َوأِخَرِة َوِم ْٕ ًٚ ذِم افدي ـُ َمْرَ َؿ َوِجٔٓ ك اْب ًَ ُٔح ِظٔ
ًِ  .(1) اْدَ

ًٚ   :وؿٚل اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ذم ـالمٓٚ مع جزادٔؾ  ـْ ُدوهِنِْؿ ِحجٚبل ََذْت ِم َؾٚختد

ْٔٓٚ ُروَحْٚ  ْٚ إَِف ِْ ْرَش َٖ َّ دَؾ هَلٚ َبَؼًا َشِق ّ َؾ ْٝ إِ   َأُظقُذ بِٚفرد 17) ًٚ َؾَت ّٔل( ؿَٚف
َِ َٝ َت ْْل ـُ ـِ ِمَْْؽ إِْن  ( 18) ًٚ مْح

َٛ َفِؽ ُؽال ََه
ِٕ ِؽ  ٚ َرُشقُل َرب  َٕ ٕدام َأ ّٔ ؿَٚل إِ ًٚ َزـِ ًَ 19) ًٚ م ّْ لقُن يِل ُؽلالٌم َوَ ْ َ  ُُ ٕدك َ  ْٝ َأ ل ( ؿَٚف لِْل َبَؼٌ ًْ

 ّٔ ٌِ ًٜ 20) ًٚ َوَ ْ َأُك َب ًٜ فِِْدلِٚس َوَرمْحَل لُف آَ ل َِ ًَ ٌ َوفَِْْج ذفِِؽ ؿَٚل َربيِؽ ُهَق َظلَعد َهلغ  ـَ ِمْدلٚ َوـلَٚن َأْملرًا  ( ؿَٚل 

ِؤّ  َْ  . (2)  ًٚ َم

ِؽ ؿٚل هلٚ جز ؾ:  :رههل( ذم ت373ًٍؿٚل اإلمٚم افًّرؿْدي ) ٚ َرُشقُل َرب  َٕ ٕدام َأ إِ

ًّٚٔ
ًٚ َزـِ َٛ َفِؽ ُؽالم ََه

ِٕ (3). 
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ََهَى َفِك ؿٚل جز ؾ:  :هل(468ؿٚل اإلمٚم افقاحدي ) ِٕ ِك  م َأَكو َرُشوُل َربِّ  :أْي  إِكا

 .(1)أرشِْل فٔٓٛ فؽ

ِّف إمجٚع ،وظذ هذا منٓقر افٍر َغ شّْٜ وصًٜٔ  .ؾِْٔير ،وفً

 إرشول اهلل تعوػ جزائقل إفقفو  :افثوين

 .(2) ًْل جز ؾ  ، َؾَلْرَشْؾـو إَِفْقفو ُروَحـو :هل(150) ؿٚل ؿتٚدة

وبْحق افذي ؿِْٚ  ،جز ؾَؾَلْرَشْؾـَو إَِفْقَفو ُروَحـَو :وؿقفف :هل(310وؿٚل افىزي )

 .(3)ذم ذفؽ ؿٚل أهؾ افتٖو ؾ

 .وهق طٚهر منًٌر بٚإلمجٚع :ؿِٝ

ّٕف   َؾَلْرَشْؾـَو إَِفْقَفو ُروَحـَو ؿقفف:  :هل(489اإلمٚم افًًّٚ  )وؿٚل  إـ رون ظذ أ

جز ؾ ظِٔف افًالم، وؾٔف ؿقل آخر: أّن ادراد مـ افروح ظًٔلك ظِٔلف افًلالم، جلٚء 

 .(4)ذم  قرة بؼ، ومحِٝ بف، وافهحٔح هق افَقل إول 

 .آصطػوء وافتطفر :افثوفٌ

ًِ اْدَالَ ؿٚل اهلل تًلٚػ:  اَرِك َواْصاَطَػوِك َظاَذ كَِساوء  ئَِؽاُي َياو َماْرَيُم إِنا اهللََؿوَفا اْصاَطَػوِك َوَضفا

 .(5)  اْفَعوَدِغَ 

                                                 
 . دار افُتٛ افًِّٜٔ، بروت.179: 3افقشٔط فِقاحدي )ت: ظٚدل ادقجقد(   (1)

 . دار إحٔٚء افساث، بروت.623: 2تًٍر ؿتٚدة )ت: ظٌد اهلل صحٚتف(  (2)

 . مٗشًٜ افرشٚفٜ، بروت.163: 18تًٍر افىزي )ت: أمحد حمّد صٚـر(  (3)

 . دار افقضـ، افر ٚض.284: 3تًٍر افًًّٚ  )ت:  ٚه إبراهٔؿ(  (4)

 .42آل ظّران: شقرة  (5)
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ًِ اْدَاَلئَِؽيُ  ؿقفف تًٚػ:  :ؿٚل اإلمٚم افٌٌقي  ًْلل: جز لؾ،  لٚ ملر ؿ إّن اهلل  َؿوَف

مللـ احلللٔض ا للىٍٚك: اختللٚرك، وضٓللرك، ؿٔللؾ: مللـ مًللٔس افرجللٚل، وؿٔللؾ: 

وافٍْٚس، ؿٚل افًدي: ـٕٚٝ مر ؿ ٓ حتٔض. وؿٔؾ: مـ افلذٕقب، وا لىٍٚك ظلذ 

ًٕٚء افًٚدغ، ؿٔؾ: ظذ ًٕٚء ظلٚدل زمٚهنلٚ، وؿٔلؾ: ظلذ مجٔلع ًٕلٚء افًلٚدغ ذم أهنلٚ 

 .(1)وفدت بال أب و   ُـ ذفؽ ٕحد مـ افًْٚء

  ظلذ شلٔٚدة ؾٓذا ادجّقع مـ آ ىٍٚء إول، وافتىٓلر، وآ لىٍٚء اف لٚ

هللٚ أّن ابْٓٚ شٔد ادرشِغ، وبام ؿٙ اهلل تًٚػ  :افًٚدغ، وتُِٔؿ ادالدُٜ هلٚ بٚفٌؼى

 ..ممّٚ حئؾ افؼع وؿقظف فٌر ادًهقم  ،مـ افٌٔٛ وؽر ذفؽ

ًٚ ظلذ ؽلر  ّٔلٜ ٕلزول جزادٔلؾ ٕلزوًٓ خّٚ ل وهذا هق أحد أدّفٜ افنًٜٔ ظذ إمُٕٚ

ّٜٔ ادًهقمغ  إٌٕٔٚء مـ إو ٔٚء  :ادًهقمغوؾٚضّٜ  ِقات اهلل ظِٔٓٚ مـ  ،وبَ

ؾوضؿاي شاّقدة » :أنّ  وؿلد تلقاتر ظلـ افٌْلل  ،ؾٖؿؾ مٚ  َٚل أّن ؾٚضّٜ ـّلر ؿ 

 .وٓ أؿؾ مـ ادًٚواةش  شّقدة كسوء أهل اجلـّي» :أوش كسوء افعودغ

 .ادعجزة :افرابع

 :ؾُٔػ بًٌض أحقاهلٚ  ِقات ريّب ظِٔٓلٚ ،ٚهٚ مًجزةاتمر ؿ بذمقٓتْٚ  :ؿِٝ

َذْرُت   :ؿٚل اهلل تًٚػ َٕ َراَن َرب  إِ    ّْ  اْمَرَأُت ِظ
ِٝ ر إِْذ َؿَٚف ٕدلَؽ  اً َفَؽ َمٚ ذِم َبْىِْل حُمَلرد ٌدلْؾ ِمْ لل إِ ََ َؾَت

ُِِٔؿ ) ًَ ُٔع اْف
ِّ
ًد َٝ اف ْٕ ْٝ َرب  إِ   35َأ ٚ َؿَٚف َٓ ْت ًَ امد َوَو َِ ٚ( َؾ َٓ ُت ًْ َ ك َواهلُل  َوَو ْٕ َْٔس  ُأ ْٝ َوَفل ًَ ُؿ باَِم َوَو َِ َأْظ

ِجِٔؿ ) َْٔىِٚن افلرد ل ـَ افند لٚ ِمل َٓ َت ٚ َمْرَ َؿ َوإِ   ُأِظٔلُذَهٚ بِلَؽ َوُذر  د َٓ ُت ْٔ ّد َ ك َوإِ   َش ْٕ ُ ْٕ ٚ ـَ ُر  ـَ لٚ 36افذد َٓ َِ ٌد ََ ( َؾَت

 ٌُ ََ ٚ بِ َ ٌَٚتَرهبي َٕ  ٚ َٓ َت ٌَ ْٕ ـٍ َوَأ ًَ ْ ًٚ قٍل َح ًَ ٍد  ًٚ َح ـَ لٚ اْدِ َو ِر د ـَ لٚ َز َٓ ْٔ َِ اَم َدَخَؾ َظ ِد ـُ  ٚ ِر د ـَ ٚ َز َٓ ْحلَراَب َوَجلَد ِظْْلَدَهٚ َِ

ٕدك َفِؽ َهَذا  ًٚ ِرْزؿ ـْ ِظِْْد اهللِ إِند اهللََؿَٚل َ ٚ َمْرَ ُؿ َأ ْٝ ُهَق ِم ٍٚب  َؿَٚف ًَ ْرِ ِح ٌَ ـْ َ َنُٚء بِ َ ْرُزُق َم
(2). 

                                                 
 . دار إحٔٚء افساث افًريب، بروت.438: 1تًٍر افٌٌقي )ت: ظٌد افرزاق مٓدي(  (1)

 .37-35آل ظّران شقرة  (2)



 020   .....................................................   ثوين : ظصؿي إوصقوء افسوبؼغافػصل اف

رع أن تَلع فٌلر لحئلؾ افنل - ّلقعبلام هلل جم –ؾٍل أ ٜ جمّقظٜ ملـ افًَٚدلد 

ًٚ بٚٓمًهقم، ومـ ذفؽ افلْ ّٕلف تًلٚػ تٌَِٓلٚ بٌَلقل حًلـ، ص ظِٔٓلٚ تًْٔٔل شلؿ، وأ

ًٚ، مْزًٓ ظِٔٓلٚ افلرزق اخللٚص ذم خِقاهتلٚ ادَّدشلٜ، وهلذا مْلذ أن  ًٚ حًْ وإٌٔتٓٚ ٌٕٚت

ِّلام  :ـٕٚٝ ضٍِٜ ظِٔٓٚ افهالة وافًالم، إلضالق افيلر  ذم ؿلقل اهلل تًلٚػ دخلؾ ـ

ِّلؼ  . زـر ٚ ظِٔف ادحراب.. وفَد أمجع افْٚس أّن افْلذر بلٖن تُلقن ذم ادحلراب ؿلد تً

لَراَن َرب  إِ     :ـلام هلق س لح ؿلقل اهلل تًلٚػ :بّر ؿ مْذ  لٌرهٚ ّْ  اْملَرَأُت ِظ
ِٝ إِْذ َؿَٚفل

ع شلْغ وأـ ر مٚ حيتّؾ مـ ظّرهٚ ادَّدس فِقؾلٚء بٚفْلذر تًل  ََٕذْرُت َفَؽ َمٚ ذِم َبْىِْلل

 ..وإن ـٚن إؿؾ هق إطٓر مـ أ ٜ

اى َفاِك  :افَٚدلؾؿقهلٚ فزـرّ لٚ  ،ًٌض ومـ أظجٛ افًجٛ ظْد اف َياو َماْرَيُم َأكا

ًْ ُهَو ِمْن ِظـِْد اهللِ إِنا اهللَ َهَبا  .(1)  َيْرُزُق َمْن َيَهوُء بَِغْرِ ِحَسوٍب  َؿوَف

 ،ؾّ للؾ هللذه اخلىٚبللٚت حمّقفللٜ ظللذ إطٓللٚر افٍوللؾ :ٓ ظجللٛ : َللقل افنللًٜٔ

ّٜٔ أمٚم اخلالدلؼ ًٚ،  ،وإظالن افَدش بىر َلٜ بٚٓشلتْىٚق وافتَر لر، وإّٓ ؾِلٔس بزـر ل

وهق شٔد اخلِؼ ذم زمٕٚف، بٚفذي آؾ مـ أ ـ  ٖتٔٓٚ افرزق، فُلـ فلَِٔؿ الٚحلد ـ 

 احلٚشد ـ مـ بْل إهادٔؾ احلجر.

ضرادؼ إٌٕٔٚء ذم افتٌِٔغ ظلـ اهلل تًلٚػ وإطٓلٚر مـ أبرع  ،وآشتْىٚق وافتَر ر

 .إرادتف ادَّدشٜ شٌحٕٚف
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 .مريم آيي اهلل يف افعودغ :اخلومس

شلٔدة ًٕلٚء افًلٚدغ، وآ لٜ اهلل افُلزى ذم افًلاموات  ،مر ؿ  ِقات اهلل ظِٔٓلٚ

ًٚ بٚٓبٚلًؾ افتُلق ْل ادًلّغ ادٌلغد  ،وإروغ ًٚ خٚ ل ٚػ شلؿ: فَلقل اهلل تًل، تًْٔٔل

َٚدِغَ   :ؾٔٓٚ ًَ ِْ
ًٜ فِ ٚ آَ  َٓ ََْٚهٚ َواْبَْ ِْ ًَ  . (1) َوَج

ؾّٖمٚ ادًٔح ؾيٚهر، فُـ ادذهؾ أّن اهلل تًٚػ ؿلّدمٓٚ ذم اخلىلٚب ظِٔلف: ووجٓلف 

ؿٌلؾ ادَّدشلتغ ظلذ  لدهيٚ  ،ملـ رزق ذم ادحلراب وؽلره ،أّن اهلل تًٚػ أجلرى آ ٚتلف

وفًللّؾ ذم أ للٜ إصللًٚر بٖهّنللٚ ـٚدًللٔح ذم افٍوللؾ  .وٓدة ظًٔللك ظِللٔٓام افًللالم

ّٜٔ، فقٓ افٌّْقة ّٔدًا!!.  :وافَدش  ؾتّٖمؾ ج

  

                                                 
 .91إٌٕٔٚء: شقرة  (1)
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 ؾوضؿي موٓتـو تؽؾقم ادالئؽي 

ظَٔلدتْٚ أّن ادالدُلٜ ـٕٚلٝ حتلّدث ؾٚضّلٜ  ،َٕؿ بًض خهقمْٚ احلنلقّ ٜ ظِْٔلٚ

أّوهللؿ احلًلـ ادجتٌلك  ،تٗإًٓٚ وتٌّؼهٚ بٕٚو ٔٚء مـ وفلدهٚ ، ِقات اهلل ظِٔٓٚ

 .وآخرهؿ ادٓدي ظِٔٓؿ افهالة وافًالم

مع أّن ؾٚضّٜ أرواح افًٚدغ هلٚ افٍداء أؾوؾ  ،وٓ ٕدري أّي مٕٚع ظَدي ذم هذا

 ؾُلؾٌّ  :أو م ِٓٚ ذم افًٔٚدة افًاموّ ٜ ظذ أؿؾ افتَٚد ر ،مـ مر ؿ ظِٔٓٚ افهالة افًالم

ّٔدة ًٕلٚء افًلٚدمْٓام  ِقات اهلل ظِٔٓام  ِٝ : واهلل تًلٚػ  َلقل ذم ملر ؿ :غشل إِْذ َؿَٚفل

ُٜ َ ٚ َمْرَ ُؿ إِند اهللَاْدَم َُ  . ...دِ

رة لحديفْٚ حًغ بـ حمّد، حديفْٚ إهادٔؾ، ظلـ مًٔل :أخرج أمحد بـ حٌْؾ ؿٚل

بـ حٌٔٛ، ظـ ادْٓٚل بـ ظّرو، ظـ زر بـ حٌٔش، ظـ حذ ٍٜ ؿٚل: شلٖفتْل أملل: 

ظِٔف وشِؿ؟!. ؿٚل: ؾَِٝ هلٚ: مْذ ـذا وـلذا، ؿلٚل:  مْذ متك ظٓدك بٚفٌْل  ذ اهلل

ؾْٚفٝ مْل وشٌتْل، ؿٚل: ؾَِلٝ هللٚ: دظْٔلل، ؾلّ٘  آا افٌْلل  لذ اهلل ظِٔلف وشلِؿ 

ؾٖ ع مًف ادٌرب، يفؿ ٓ أدظف حتك  ًلتٌٍر يل وفلؽ، ؿلٚل: ؾٖتٔلٝ افٌْلل  لذ اهلل 

ػ افًنلٚء، يفلؿ ظِٔف وشِؿ ؾهِٔٝ مًف ادٌرب، ؾهذ افٌْل  لذ اهلل ظِٔلف وشلِؿ إ

ملـ »إٍتؾ ؾتًٌتف، ؾًرض فف ظٚرض ؾْٚجٚه، يفؿ ذهٛ ؾٚتًٌتف ؾًلّع  لقا ؾَلٚل: 

 ؾحديفتف بٕٚمر. ؟.شمٚ فؽ»؟!. ؾَِٝ: حذ ٍٜ، ؿٚل: شهذا

أمٚ رأ ٝ افًلٚرض افلذي ظلرض يل ؿٌٔلؾ؟!.  ،ؽٍر اهلل فؽ وٕمؽ :ؾَٚل افٌّْل 

ٌط إرض ؿلط ؿٌلؾ هلذه   هيل ،ؾٓلق مِلؽ ملـ ادالدُلٜ :ؿٚل: ؿِٝ: بذ. ؿٚل افٌْلّل 

ِّؿ ظّع،  رين أّن اِسان  واِساغ شاقدا صابوب أهال اويبهافِِٜٔ، اشتٖذن ربف أن  ً

 .ش اجلـي  وأّن ؾوضؿي شقدة كسوء أهل اجلـي
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 .(1)إشْٚده  حٔح  :ؿٚل إرٕٗوط

لل  :افهلدور ظلـ ٌٕلّل افرمحلٜ  ّل بلؾ هلق ؿىًل :ؿِٝ َّ دون  ،إّملٜؿٚضٌلٜ فت

 .بؾ هق مًِقم ضورة ظْد أهؾ افٌَِٜ ،اشت ْٚء، فف بٚفٌَقل

ظلـ ابلـ  ،ظـ ابـ حمٌلقب ،ظـ أمحد بـ حمّد ،روى افُِْٔل ظـ حمّد بـ حئك

شللٖل أبللٚ ظٌللد اهلل ظِٔللف افًللالم بًللض أ للحٚبْٚ ظللـ  :ظللـ أيب ظٌٔللدة ؿللٚل ،ردللٚب

 الٍر؟!!.

 ؾٚلٚمًٜ؟!!. :ؿٚل ففش. هق جِد يفقر ممِقء ظِامً » :ؾَٚل 

ًٚ  تِؽ» :ؿٚل ظِٔف افًالم م لؾ  ،ذم ظلرض إد لؿ ، حٍٜٔ ضقهلٚ شًٌقن ذراظل

حتلك  ،وفلٔس ملـ ؿولٜٔ إّٓ وهلل ؾٔٓلٚ ،ؾٔٓٚ ـّؾ مٚ حيتٚج افْلٚس إفٔلف ،ؾخذ افٍٚفٟ

 ؾّهحػ ؾٚضّٜ ظِٔٓٚ افًالم؟!!  :ؿٚل ش.أرش اخلدش

ُّٕؿ فتٌح قن ظاّم تر دون» :ؿٚل ؾًُٝ ضق اًل يفّؿ ؿٚل .: إّن .وظاّم ٓ تر لدون ،إ

ًٚ  ؾٚضّٜ مُ ٝ بًد وـلٚن دخِٓلٚ  ،رشقل اهلل  ذ اهلل ظِٔف وآفف ةًٜ وشلًٌغ  قمل

  وـون جزئقل ظؾقه افسالم يلتقفو ؾقحسن ظزاءهاو ظاذ أبقفاو ،حزن صد د ظذ أبٔٓٚ

وـاون   وخيزهو بم يؽون بعدهو يف ذريتفو  وخيزهو ظن أبقفو ومؽوكه  ويطقِّى كػسفو

 .(2)ش ظؾقفو افسالم ؾفبا مصحف ؾوضؿي 9ظّع ظؾقه افسالم يؽتى ذفك

ّٕن اخللز ذم أّن ؾٚضّلٜ شلٔدة ًٕلٚء  :وؿد اشتىردٕٚ هلذا .إشْٚده  حٔح :ؿِٝ

..: ؾّلـ ذفلؽ أّن ؾٓلل ـّلر ؿ  :ؿىًّل افهدور  ٍٔد افًِؿ وافَٔغ ،أهؾ الّْٜ

  .ادٓدّي بـ ؾٚضّٜ  ِقات اهلل ظِٔٓؿ أمجًغ وفدهٚادًٔح بـ مر ؿ  هّع خِػ 

                                                 
 . مٗشًٜ افرشٚفٜ، بروت.23329، رؿؿ: 354: 38مًْد أمحد )ت: إرٕٗوط(  (1)

ّٜٔ، ضٓران.241: 1افُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري(  (2)  . دار افُتٛ اإلشالم
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ََهَى َفِك  :وؿػي مع ؿرائي ِٕ 

ٚ َرُشقُل َرب   :اّتوح أّن ادِؽ جزادٔؾ َٕ ٕدام َأ ََهَى َفِك ِؽ ؿَٚل إِ ِٕ  ّٔ ًٚ َزـِ  . ًٚ ُؽالم

ََهَى َفِك  :ٓ ر ٛ أّن هذه افَرادٜ :ؿِٝ  :شّْل أو صلًٔل ،جمزدٜ فُّؾ مًِؿ ِٕ

ٌّلد ذم افهلالة ،ًَٕٓٚد اإلمجٚع ادحَؼ بغ افًّْٜ وافنلًٜٔ وذم ؽلر  ،ظلذ جلقاز افتً

ٜ ابٚفَر ،افهالة ّّ  ،افَلراءات افًلٌع ،ومهلداؿٓٚ افتلٚم ،ءات ادنتٓرة زمٚن إد

وأبلق  ،وٕٚؾع ادد ، وابلـ ظلٚمر افدمنلَل ،ظٚ ؿ افُقذم :فَِّراء افًًٌٜ ادًروؾغ

لل ،ظّرو افٌكي ُّ بلؾ  .ومحلزة افزّ لٚت افُلقذم ،وافًُٚدل افْحقي، وابـ ـ ر اد

و ًَقب بـ إشحٚق احليمل  ،هل(128 ز د بـ افًََٚع )افًؼ ب٘وٚؾٜ أيب جًٍر 

 .هل(229وخِػ بـ هنٚم افٌٌدادي افٌزاز ) ،هل( 205)

و ًَلقب، وٕلٚؾع  ،ؿلرأ أبلق ظّلروهلل( : 381ؿٚل اإلمٚم أبق بُر افًْٔلٚبقري )

ل :بروا ٜ ورش، واحلِقا  ظـ ؿٚفقن َٕ لاَم َأ ٕد لِؽ َؿلَٚل إِ َٛ َٔ فِ  ...ٚ َرُشلقُل َرب  ل  ُؽاَلًملَٚفلِؽ َٓ

َٛ  :بٚفٔٚء. وؿرأ افٌٚؿقن ََه
  .(1)بٕٚفػ ِٕ

وٕلٚؾع ذم ، ؿلرأ أبلق ظّلرو هلل( : 373وؿٚل اإلمٚم افًّْل افًّرؿْدي مٚ ّٕهف )

ََهَى َفِك : َفَؽ بٚفٔٚء، وؿرأ افٌٚؿقن  َٛ َٓ َٔ فِ : إحدى افروا تغ  : بٕٚفػ. ؾّـ ؿلرأ  ِٕ

، ؾًّْٚه: فٔٓٛ اهلل تًٚػ فؽ.  َٛ َٓ َٔ
 فِ

ََهَى َفِك : ومـ ؿرأ  ِك  ُقن ؾٔف موّر، ومًْٚه:  ِٕ َؿآ َأَكْو َرُشوُل َربِّ ؾَلٚل:  إِكا

ََهَى َفِك ُؽالمًو َزـِقًّو
 ًْل: ؿٚل ربؽ، وهذا اختٔٚر أيب ظٌٔدة، وهلق مقاؾلؼ خللط   ِٕ

 .(1)ادهٚحػ

                                                 
ّٜٔ، دمنؼ. .288ادًٌقط ذم افَراءات افًؼ فًِْٔٚبقري )ت: شٌٔع محزة(:  (1)  جمّع افٌِٜ افًرب
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ََهااَى َفااِك   :ة بللٕٚفػءافَللرا :ؿِللٝ ظللذ  أشللْدت افًٍللؾ إػ جزادٔللؾ   ِٕ

 .ٕهٛ فؽ :إٔٚ ر شقل ربؽ افَٚدؾ :أو إػ اهلل تًٚػ بتَد ر ،افيٚهر

 : وؿلٚفقن ملـ ضر لؼ احلِلقا  ،وٕلٚؾع ملـ ضر لؼ ورش ،ة أيب ظّلروءوأّمٚ ؿرا

 َٛ َٓ َٔ
 .ؾَد أشْدت افًٍؾ إػ اهلل تًٚػ مٌٚذة  َفِك ُؽاَلًموفِ

ََهااَى َفااِك   :ةءؿللرا :ؿِللٝ ِّللػ بٚإلمجللٚع   ِٕ ًٚ فُللّؾ مُ وإن ـٕٚللٝ جمزدللٜ ذظلل

ؼ َّ ٕٚهٔلؽ  ،فٌسوتنٚبف مـ طٚهرهٚ دٚ ذم  :إّٓ أهّنٚ ؽر مرؽقبٜ مـ جٜٓ ادًْك ،ادح

 ..مْٚؿوٜ فف ثٚمًٚ  ،مرجقحٜ بٚفَرآن افُر ؿ -مـ دون تَد ر-ظـ ـقهنٚ 

تِلل  :تًٚػشٌحٕٚف وؾَِد ؿٚل اهلل  لَراَن افد ّْ َٝ ِظ لٚ َوَمْرَ َؿ اْبَْ َٓ ْٝ َؾْرَج  َؾـََػْخـَاو ؾِقاهِ َأْحَهلَْ

ـْ ُروِحَْٚ  (2) ِم

ٚ   :تًٚػشٌحٕٚف ووؿٚل  َٓ ْٝ َؾْرَج تِل َأْحَهَْ لٚ  َؾـََػْخـَو ؾِقَفوَوافد َٓ ََْٚهلٚ َواْبَْ ِْ ًَ ـْ ُروِحَْٚ َوَج ِم

َٚدِغَ  ًَ ِْ
ًٜ فِ  .(3) آَ 

إػ ٓ  ،إػ اهلل شلٌحٕٚف وتًلٚػ ،افلٍْخهلق و ،ومهٚ ٕلصٌّ أّن إشلْٚد ؾًلؾ افقهلٛ

َٛ َفِؽ  :ة بٕٚفػءجزادٔؾ ـام هق طٚهر افَرا ََه
ِٕ. 

اجلسأ ظلذ ؿلدس  ،بًلٌٛ افِلٌس إٔلػ ،وادهٌٜٔ أّن بًض ـٌلٚر أهلؾ افًلّْٜ

 ،بام  ٖبك اهلل تًٚػ ورشلقفف وادالدُلٜ وادٗمْلقن افتٍلّقه بلف ،مر ؿ  ِقات اهلل ظِٔٓٚ

ًٜ خترج مـ أؾقاهٓؿ ،ٓٚلوتٚبًٓؿ ظذ ذفؽ بًض ال  .ـزت ـِّ

  

                                                                                                                        
 .371: 2 تًٍر افًّرؿْدي (1)

 .12شقرة افتحر ؿ:  (2)

 .12شقرة افتحر ؿ:  (3)
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  :افزبدة

اِك  :ة بٚفٔٚءءافَرا اَم َأَكاو َرُشاوُل َربِّ ٌّلد هبلٚ  َفاِك ُؽاَلًماوفَِقَفاَى  َؿاوَل إِكا هلل افتلل  تً

لٚ تًٚػ: : فَقفف شٌحٕٚف وافَٚس إػ اهلل تًٚػ َٓ ْٝ َؾْرَج تِلل َأْحَهلَْ لَراَن افد ّْ َٝ ِظ َوَمْرَ َؿ اْبَْل

ـْ ُروِحَْٚ َؾـََػْخـَو ؾِقهِ   .وهل جمزدٜ ب٘مجٚع افٍر َغ شّْٜ وصًٜٔ (1) ِم

ًٚ  -افيلٚهر ـَرادلٜ دون مًْٚهلٚ–ؾال ر ٛ أهّنٚ  ،ة بٕٚفػءوأّمٚ افَرا جمزدلٜ أ ول

ودٚ تْىقي ظِٔف ملـ صلذوذ  ،دٚ ؾٔٓٚ مـ فٌس :فُّْٓٚ ظْدي مٌٌقوٜ ،بٍْس اإلمجٚع

لرة ملر ؿ بْلٝ ظّلران أرواح افًلٚدغ هللٚ  ،ذم ادًْك ّٓ تتّْزه ظْف شلٔدتْٚ افىلٚهرة ادى

 .افٍداء

ّٜٔ جمزدٜ ب٘مجٚع أهؾ افٌَِٜ؟!!  وؿد تَقل : ـٔػ تُره ؿرادٜ ؿرإٓ

ّٔٚن افٌُران ظّع بـ ادد ْل ، وؿِْٚ : ـام ـره اإلمٚم أمحد بـ حٌْلؾ ؿرادلٜ ٚن افًْ

 .إمجٚظُؿ ظذ اإلجزاء  قىدظمع ، محزة 

بللـ  ؿللٚل  ًَللقب بللـ صللٌٜٔ: شللًّٝ ظللعّ ذم افًللر :  هللل( 748)ؿللٚل افللذهٌل 

 .(2)ام ٕزل افَرآن بٌِٜ ؿر شادد ْل، وجًؾ  ذم ؿراءة محزة، وؿٚل: إّٕ 

وؿٚل ظٌد اهلل بـ أمحد بـ حٌْؾ ؿلٚل أيب: هل( ذم ـتٚب ادًرؾٜ : 748وؿٚل افذهٌل 

 .(3)...  أـره مـ ؿراءة محزة

 

                                                 
 .12شقرة افتحر ؿ:  (1)

 . داراحلد ٞ ، افَٚهرة .501: 7شر أظالم افٌْالء  (2)

ّٜٔ ، بروت . 69مًرؾٜ افَّراء افٌُٚر :  (3)  . دار افُتٛ افًِّ



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 ثومنادورد اف

  صؾوات اهلل ظؾقفو أم موشى 
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ًِ َظَؾْقِه َؾَلْفِؼقاِه يِف  َوَأْوَحْقـو إِػ ُأمِّ ُموشىؿٚل اهلل تًٚػ ذم افَهص:  ِعقِه َؾنِذا ِخْػ َِ َأْن َأْر

و  َزيِن إِكا وُه إَِفْقِك َوجوِظُؾوُه ِمَن اْدُْرَشؾِغَ اْفَقمِّ َوٓ َ ويِف َوٓ َيْ  .(1) َرادُّ

ااَك َمااو ُيااوحى : ؿللٚل ظللّز اشللّفوذم ضللف   ( َأِن اْؿِذؾِٔللِف ذِم افتدللُٚبقِت 38) إِْذ َأْوَحْقـااو إِػ ُأمِّ

ْٔلَؽ حَمَ  َِ ُٝ َظ ْٔل ََ ُْٖخْذُه َظُدوٌّ يِل َوَظلُدوٌّ َفلُف َوَأْف ِٚحِؾ َ  ًد َٔؿي بِٚف ِف اْف
َِ ِْ ُٔ ِْ َٔؿ  َؾ ًٜ ِمْ لل َوفُِتْهلََْع َؾْٚؿِذؾِِٔف ذِم اْف ٌدل

ِْْٔل  .(2)َظذ َظ

مـ وفد ٓوي بـ  ،واشّٓٚ  قـٚبد َوَأْوَحْقـو إِػ ُأمِّ ُموشى :ؿٚل مَٚتؾ ذم تًٍره

ٔفِ  ًَقب  ًِ  .(3) ؾٖمرهٚ جز ؾ ظِٔف افًالم بذفؽ َأْن َأْرِو

 دون خللال  ظّيّٓللٚ اهلل أّن أّم مقشللك مللـ إشللٌٚط  ،أمجللع أهللؾ افٌَِللٜ :ؿِللٝ

 . تًٓٚهّؾتًّغ افَقل ب، جزادٔؾ أو ؽره  ،بٚفقحل تًٚػ 

ٚ   :د مّر ؿقفف تًٚػوفَ ٕد َْٔؽ إِ َْْٔٚ إَِف َْْٔلٚ إَِػ  َأْوَح لِدِه َوَأْوَح ًْ ٔ َغ ِمـ َب ُٕقٍح َوافْدٌِ َْْٔٚ إَِػ  اَم َأْوَح ـَ

لقَب  َُ ًْ ٌَٚطِ إِْبلَراِهَٔؿ َوإِْشللاَمِظَٔؾ َوإِْشللَحَٚق َوَ  ْٔاَمَن  َوإَْشلل َِ َُٕس َوَهللُٚروَن َوُشلل لقَب َوُ للق للك َوَأ ي ًَ َوِظٔ

َْْٔٚ َداُووَد َزُبقرًا   .(4)َوآَت

َْْٔٚ  :وذم آل ظّران َِ إِْبلَراِهَٔؿ َوإِْشلاَمِظَٔؾ َوإِْشلَحَٚق  َوَمٚ ُإِٔزَل َظلَذ ُؿْؾ آَمْٚد بِٚهللِّ َوَمٚ ُإِٔزَل َظ

قَب  َُ ًْ ٌَٚطِ َوَ  ٔيقنَ  َوإَْش ك َوافْدٌِ ًَ َوَمٚ ُأوِاَ ُمقَشك َوِظٔ
(5). 

وإن    ،مـ جْس وحل إٌٕٔٚء ،وحٚ ؾ ذفؽ أّن افقحل افْٚزل ظؾ أّم مقشك

 .ؾتًّغ افَقل بٚفًهّٜ ،ِقات اهلل ظِٔٓٚ مـ إٌٕٔٚء وٓ إو ٔٚءتُـ  

                                                 
 .7افَهص: شقرة  (1)

 . 39-38ضف: شقرة  (2)

 . إحٔٚء افساث، بروت. ت: ظٌد اهلل صحٚتٜ.336: 3تًٍر مَٚتؾ  (3)

 .163افًْٚء: شقرة  (4)

 .84شقرة آل ظّران:  (5)
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 أؿوال افعؾمء ظذ أّكه َمَؾك وفقس إهلوموً 

وحلل إهللٚم  ،هؾ وحل أم مقشك  ِقات اهلل ظِلٔٓام ،اختِػ ظِامء أهؾ افًّْٜ

َِلؽ ظِٔلف افًلالم ،أم هق وحل خز وإظلالم ، َِك ذم افروع أم رؤ لٚ  ،ظلـ ضر لؼ ادَ

 .!!؟ ٚدؿٜ ـرؤى إٌٕٔٚء  ِقات اهلل ظِٔٓؿ

ّٜٔ ذم ٍٕس أ لٜ : حٔحٓٚ اف ٚ  ،يفاليفٜ أؿقال وإلمجلٚع افًِلامء  ،فَِر ْٜ افداخِ

ًِ اْدًَافَىًل أّن افقحل افْٚزل ظذ مر ؿ  هلق جزادٔلؾ  ...ئَِؽاُي َياو َماْرَيُم إِنا اهللَإِْذ َؿوَف

ّٕف فٔس وحل ٌّٕقة مع إمجٚظٓؿ أخر ،ظِٔف افًالم  .ؾِؿ تٌؼ إّٓ افًهّٜ ،أ

هلؾ ـلٚن هلذا  ،اخُتِلػ َوَأْوَحْقـو إِػ ُأمِّ ُموشى :هل(741ؿٚل اإلمٚم ابـ جزي )

 ،ف َتٓٚ بلام أوحلك إفٔٓلٚ :أو ـالم بقاشىٜ ادِؽ، وهذا أطٓر ،أو مْٚم ،افقحل ب٘هلٚم

 .(1)وامت ٚهلٚ مٚ ُأمرت بف 

أو  ،أو بٚفرؤ لٚ ،بٚإلهللٚم َوَأْوَحْقـَاو إػ ُأّم موشاى :هل(710وؿٚل اإلمٚم افًٍْل )

 .(2) وفقس هبا وحي رشوفي ،ب٘خٌٚر مِؽ ـام ـٚن در ؿ

ًٚ جٚءهلٚ ملـ اهلل، ؾَلذ  ذم   َوَأْوَحْقـو إِػ ُأمِّ ُموشاى :هل(117وؿٚل ؿتٚدة ) وحٔل

 .(3) ؿٌِٓٚ، وفٔس بقحل ٌٕقة

ًٚ بؾ بّجلء وحل  ،فٔس هق جمّرد ؿذ  ذم افَِٛ ـٍٔام ـٚن :ؿِٝ  ،حيّؾ تٍُِٔ

 .إٔزفف اهلل تًٚػ هلذا افٌرض

                                                 
 . ذـٜ دار إرؿؿ بـ أيب إرؿؿ، بروت.109: 2تًٍر ابـ جزي = افتًٓٔؾ فًِقم افتْز ؾ )ت: اخلٚفدي(  (1)

 افىٔٛ، بروت.. دار افُِؿ 628: 2)ت: حمٔل د ٛ(  تًٍر افًٍْل (2)

 .دار هجر فِىٌٚظٜ 155: 18حُٚه ظْف افىزي ذم تًٍره )ت: ظٌد اهلل افسـل(  (3)
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ملـ وفلد ٓوي  ،واشّٓٚ  قـٚبد  َوَأْوَحْقـو إِػ ُأمِّ ُموشى :هل(150وؿٚل مَٚتؾ )

ٔفِ بـ  ًَقب  ًِ  .(1) ؾٖمرهٚ جز ؾ ظِٔف افًالم بذفؽ َأْن َأْرِو

هلل( ذم ـتٚبلف افتلٖو الت ملٚ 333أبلق مْهلقر ادٚتر لدي ) ،وؿٚل إمٚم ادٚتر دّ لٜ

ِعقهِ وؿقفف:  :ّٕهف َِ : ؿلٚل ظّٚملٜ أهلؾ افتٖو لؾ: إّن افلقحل َوَأْوَحْقـَو إَِػ ُأمِّ ُموَشى َأْن َأْر

هْٓٚ وحل اإلهلٚم وافَذ  ذم افَِٛ، ٓ وحل إرشٚل وإّٓ  ٚرت رشلقفٜ، وذفلؽ 

  .ٓ اقز

لٚ أن تِٓلؿ ملٚ ذـلر:  فُـ  َٚل: جٚدز أن تِٓؿ هل إروٚظف وإفَلٚءه ذم افلٔؿ، ؾٖمد

وُه إَِفْقِك َوَجوِظُؾوُه ِمَن اْدُْرَشؾِغَ  و َرادُّ َزيِن إِكا َٓ َيْ ويِف َو َ َ َٓ هذا ممّٚ ٓ شٌٔؾ إػ مًرؾٜ ذفؽ  َو

 اهل. .(2) وظِّف، إّٓ بتك ح ؿقل ومنٚؾٜٓ آخر

ّٔٚن إٕدفز )وؿٚل اإلمٚم اد إحيٚء اهلل إػ أم مقشلك: إهللٚم  :هل(745ٍّن أبق ح

ؿٚفلف ؿلقم أو إرشلٚل مِلؽ، ؿٚفلف  ،أو مْلٚم .ؿٚفف ابـ ظٌٚس وؿتلٚدة ،وؿذ  ذم افَِٛ

وُه إَِفْقااِك َوَجااوِظُؾوُه ِمااَن اْدُْرَشااؾِغَ فَقفللف:  :وهللذا هللق افيللٚهرؿىللرب وؿللقم،  ااو َرادُّ .  إِكا

 .(3) تُـ ٌٕٜٔوأمجًقا ظذ أهّنٚ   

وؿٚل أفقد: وافيلٚهر أّن اإلحيلٚء إفٔٓلٚ ـلٚن ب٘رشلٚل مِلؽ، وٓ  ْلٚذم ذفلؽ 

ِّّٓؿ اإلمجٚع ظذ ظدم ٌٕقهتٚ، دٚ أّن ادالدُٜ   .(4)ؿد ترشؾ إػ ؽر إٌٕٔٚء وتُ

وؿقفف وأّمف  د َٜ أي مٗمْٜ بف مهدؿٜ فف، وهذا أظذ مَٚمٚهتلٚ، ؿٚل ابـ ـ ر: 

، ـلام زظّلف ابلـ حلزم وؽلره ممّلـ ذهلٛ إػ ٌٕلّقة شلٚرة أم فًٔٝ بٌْٜٔؾدل ظذ أهّنٚ 

                                                 
 . دار إحٔٚء افساث، بروت.336: 3 تًٍر مَٚتؾ )ت: ظٌد اهلل صحٚتٜ( (1)

 . افًِّٜٔ، بروت. ت: جمدي بٚشِقم.149: 8تٖو الت أهؾ افًْٜ  (2)

 . دار افٍُر، بروت.287: 8( افٌحر ادحٔط )ت:  دؿل حمّد مجٔؾ (3)

(4)  )ّٜٔ ّٜٔ ، بروت . .252:  10تًٍر أفقد )ظّع ظى  دارافُتٛ افًِّ
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وٌّٕقة أم ظًٔك: اشتدًٓٓ مْٓؿ بخىلٚب ادالدُلٜ فًلٚرة  ،وٌّٕقة أم مقشك ،إشحٚق

ِعقهِ ومر ؿ وبَقفف:  َِ   .وهذا مًْك افٌّْقة :ؿٚفقا َوَأْوَحْقـو إِػ ُأمِّ ُموشى َأْن َأْر

ًٚ إّٓ مـ افرجٚل: ؿٚل اهلل  ،وافذي ظِٔف الّٓقر :ؿٚل ابـ ـ ر أّن اهلل    ًٌٞ ٌٕٔ

ٓا ِرجوًٓ َومو َأْرَش تًٚػ:  . وؿلد حُلك افنلٔخ (1)ُكوِحي إَِفْقِفْم ِمْن َأْهِل اْفُؼرى ْؾـو ِمْن َؿْبؾَِك إِ

 .(2)اهل  أبق احلًـ إصًرّي، رمحف اهلل، اإلمجٚع ظذ ذفؽ.

شقاء أـٚن جزادٔؾ، أم ؽره: ؾٓق  وّؿ أوامر وٕقاهل، وأّي رء ـٚن افقحل، 

هل أجّؾ وأـز مـ أّي ذ ًٜ أوحك هبلٚ اهلل تًلٚػ ظلذ أحلد ملـ إٌٔٔٚدلف ورشلِف إػ 

أؾولؾ أهلؾ  -رلظدا ٕقح وإبلراهٔؿ وربلام ٕتقؿلػ ذم اخلول-ؾّقشك  :ذفؽ افزمٚن

ممّٚ أوحك اهلل وـّؾ تُِؿ إوامر وافْقاهل  :إرض ظذ اإلضالق حتك ذفؽ افزمٚن

جمّلقع أملقر َٕىلع ملـ خالهللٚ  ،ؾٍل أ ٜ أظاله بٚفْير فلذفؽ :تًٚػ بف ّٕم مقشك

  :بًهّٜ أم مقشك ظِٔٓٚ افًالم

ّٕلف خلال   ،فَلٚء ذم افلٔؿّ تًِٔؿ أّم مقشك ظِٔٓٚ افًلالم فِلقحل بٚإل :أوًٓ  ملع أ

ٚ مهلىٍٚة افىٌع وافىًٌٜٔ، بؾ افًَؾ وافؼ ًٜ، برهٚن ٕٚ ع ودفٔلؾ ؿلٚضع ظلذ أهّنل

 مـ ؿٌؾ اهلل تًٚػ، وذم هذا وحلده إصلًٚر بًهلّتٓٚ، ؾٓلذا ملـ خهلٚدص ادًهلقم

 ..، ٓ  َتدر ظِٔف ؽرهوافًِؿ افِدّ  

 ًٚ أن  ُلقن هلذا افلقحل بٚإلفَلٚء ذم افلٔؿ، جملرد إهللٚم أو ٕلقم،  ،حتٔؾ افًٚدة :يفٕٚٔ

ّٕف خال  افىٌع وافىًٌٜٔ، مْٚ  فًَِؾ وافنل ّٕلف  ر ًٜ، ؾالبلّد أنلضورة أ ٍٕلسض أ

ِّّٓلٚ بزهلٚن ـٚفنلّس ٓ حيتّلؾ اخللال   نلٓد فلذفؽ أّن  :مِؽ مـ ادالدُٜ ؿد ـ

ر بّْٚؾللٚة افًَللؾ لمقشللك وهللق شللٔد ادرشللِغ، ـِللٔؿ اهلل، ؿللد اظللسض ظللذ اخلولل

                                                 
 .109 قشػ: شقرة  (1)

 . دار ضٌٜٔ. ت: حمّد شالمٜ.159: 3تًٍر بـ ـ ر  (2)
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ًٚ إّٓ بٖمر مـ اهلل تًٚػ، ؾُٔػ بّٖملف فلق    وافؼ ًٜ، مع ظِّف أّن اخلي ٓ  ًٍؾ صٔئ

 !!!!!!  ؟افقحل اخلٚص ظٍِٕٔٓٚسض ظهّتٓٚ وٕزول 

ًٚ  :ثوفثوً  ٔ ّٕ مـ جْس ظِؿ اخلي بِزوم ؿتؾ افٌالم، وإؿٚمٜ  ،ظْد أّم مقشك ظِاًم فد

َُْْٔٚه ر لوفَد مّر ؿقل اهلل تًٚػ ذم اخلو :الدار، وخرق افًٍْٜٔ ٚ آَت َٕ ٌَِٚد ـْ ِظ ٌْدًا م  َؾَقَجَدا َظ

ٕد  ُد َُْٚه ِمـ فد ّْ ِد ٚ َوَظ َٕ ـْ ِظِْد ًٜ ِم ِْامً َرمْحَ  .(1) ٚ ِظ

ًٚ بٚٓوتًئّٓٚ  ،صّدة ظْٚ ٜ اهلل تًٚػ بٖم مقشك :رابعوً   :شلؿ )=أم مقشلك(تًْٔٔ

ّٕلف جٚظلؾ وفٔلدهٚ ملـ ادرشلِغ  :منلًٌر بًهلّتٓٚ ،ؾ٘فَٚء اهلل تًٚػ افٌنٚرة ظِٔٓلٚ بٖ

 ..ٓ  َع فٌر ادًهقم ،ؾٓذا افتًئؿ بؤّّٜ مٚ تَّدم

لٜ أهلؾ افٌٔلٝ  ،ذم افٍهلؾ اف ٚفلٞ ،وشٖٔا ذم أخٌٚرٕٚ اف ٚبتلٜ ّّ ؿرٕلقا  أّن أد

وأهّنلؿ ـلّٖم  ،ظِقمٓؿ افقحٔق ٜ ادَّدشٜ بًِؿ أّم مقشلك  لِقات اهلل ظِلٔٓؿ أمجًلغ

 .مقشك ذم ذفؽ

  :افزبدة

وافلذ ـ تلدور  ،أّم مقشك  ِقات اهلل ظِٔٓٚ مـ إشلٌٚط افلذ ـ  لقحك إفلٔٓؿ

ٓ  ٌٌْلل  ،هبلذا افَٔلد مًهلقمقنوهلٗٓء  ،حٔل ام دارواوظِلقم افِلدّن مٓؿ ادًٚجز 

 .آرتٔٚب ذم ذفؽ

                                                 
 .65افُٓػ:  شقرة (1)
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ٌّف  ٌّْٓٚ مرارًا وتُلراراً -ْٕ وؾٚضّلٜ وخدالٜ أّن ظهلّٜ أّم مقشلك وملر ؿ  -ـام ٕ

ـّ افًالم  ،ٓ تًْل شقى افىٓٚرة وآ ىٍٚء وافتّْزه ظـ اخلىلٖ ،وشٚرة و...، ظِٔٓ

ٜ وإو لٔٚء ّّ ـّ افًالم مَٚم إد ـّ ظِٔٓ  ،أو افرشلؾ وإٌٕٔلٚء  ،وٓ تًْل أّن هل

ًٚ وضورة  .ؾال تذهؾ ظـ هذا ،ؾٚف ٚ  خٚص بٚفرجٚل إمجٚظ

   :ؿٚل اهلل تًٚػ

ْد َجَٚءْت  ََ َْٚ إِْبَراهِ َوَف ُِ ى َؿُٚفقا َشاَلمُرُش ٌُْؼَ ْجلٍؾ َحِْٔلٍذ  ًٚ َٔؿ بِْٚف ًِ َٞ َأْن َجلَٚء بِ َؿَٚل َشاَلٌم َؾاَم َفٌِ

(69َْ ِْ لٚ ُأْرِشل ٕد َٓ خَتَْػ إِ ًٜ َؿُٚفقا  ٍَ ْؿ ِخٔ ُٓ ََُِٕرُهْؿ َوَأْوَجَس ِمْْ ِْٔف  َٓ َتِهُؾ إَِف امد َرَأى َأْ ِدهَيُْؿ  َِ ٚ إَِػ َؿلْقِم ( َؾ

ْٝ 70) ُفقطٍ  َُ ٌٜ َؾَوِح َّ
َكوَهو بِنِْشَحوَق ( َواْمَرَأُتُف َؿٚدِ ْ قَب ) َؾَبؼا َُ ًْ  إِْشَحَٚق َ 

ِ
ـْ َوَراء ْٝ َ 71َٚوِم  ( َؿَٚف

 َٕ َتٚ َأَأفُِد َوَأ َِ ْٔخَوْ  لِع َصل ًْ ٌٛ ) ًٚ ٚ َظُجقٌز َوَهَذا َب لٌء َظِجٔل ـْ َأْملِر اهللِ ( َؿلُٚفقا أَ 72إِند َهلَذا َفَقْ َجٌِلَغ ِمل ًْ َت

ُٝ اهللِرَ  ٔدٌ  مْحَ ُف مَحٌِٔد جَمِ ٕد ِٝ إِ ْٔ ٌَ ْؿ َأْهَؾ اْف ُُ ْٔ َِ ُٚتُف َظ ـَ  .(1)َوَبَر

دجّقع أمقر، بام  ،هذه أ ٚت طٚهرة ذم ظهّٜ شٚرة  ِقات اهلل ظِٔٓٚ :ؿِٝ

 :هل جمّقع

ثي :إّول  .يّدثفو ادالئؽي 9َُمدا

 بِنِْشَحوَق َوِمْن َوَراِء إِْشَحوَق َيْعُؼوَب ْرَكوَهو اََؾَبّه  :ؿٚل اهلل تًٚػ مـ ؾقق شٌع شاموات

 دّل وإطٓر اف ٚ   :بتقّشط ادالدُٜ: إّمٚ مٌٚذة ، وإّمٚ . ؾٚهلل تًٚػ هق مـ بّؼهٚ 

ذم ؿلقل أـ لر  ،وافَٚدؾ هلٚ ذم هذه أ ٜ ، َؿوُفوا َأَتْعَجبَِغ ِمْن َأْمِر اهللاِ :ظِٔف ؿقفف تًٚػ

 .ؾَِد ـٕٚقا تخٚضٌقهنٚ وتًًّٓؿ :ٜهؿ ادالدُ ،ادٍّن ـ

ًٚ جمّردًا ، جزاٌ  واوح ،  ٕٚهٔؽ ظـ أّن افًٔٚق وافيلٚهر واؾساض أّن هذا إهلٚم

 . َؾَبّهاَْرَكوَهو بِنِْشَحوَق َوِمْن َوَراِء إِْشَحوَق َيْعُؼوَب  ف : ؾٖي إهلٚم هذا  َتدر ظذ :  ٖبٕٔٚ

                                                 
 .65افُٓػ: شقرة  (1)
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ِّللؿ أحللدًا هبللذا افْحللق مللـ افُللالم ،وؿللد اّتوللح أّن ادالدُللٜ افللدادر ظللذ  ،ٓ تُ

ّٜٔ ّٜٔ ،ادًجزة افربٕٚ  .إّٓ إذا ـٚن مًهقمًٚ  ،وآ ىٍٚء افَدد ،وافٌنٚرة اإلهل

 .ادعجزة :افثوين 

 : إّن ادًجزة ـٕٚٝ إلبراهٔؿ  لِقات اهلل ظِٔلف :وٓ  َٚل ،وهل طٚهرة سحيٜ

 !.!هق ؾَط ؾٓل دفٔؾ ظذ ظهّتف 

ّٕللف  ؿٌللٚل ؿللقل اهلل تًللٚػ  ْرَكوَهواََؾَبّهاا : للرّده ؿقفللف تًللٚػ هلللٚ ظللذ آشللتَاللؾ٘

ى  :إلبراهٔؿ  .َوَفَؼْد َجوَءْت ُرُشُؾـَو إِْبَراِهقَم بِوْفُبْؼَ

َؿاوُفوا َأَتْعَجبِاَغ ِماْن َأْماِر  :وـذا منٚؾٜٓ ادالدُٜ ظِٔٓؿ افًالم هلٚ ظذ آشتَالل

و ُأْرِشْؾـَو إَِػ َؿْوِم ُفوطٍ   :ؿٌٚل ؿقل ادالدُٜ إلبراهٔؿ ، اهللاِ ْف إِكا َ َ َٓ  ...َؿوُفوا 

ّٜٔ :مـ هذه الٜٓ ،ؾٚدًجزة ؾلال  ،دفٔلؾ افًهلّٜ ،أي ظذ آشتَالل دون افتًٌ

ّٕف واوح ،ؾَِد اظتٚص هذا افٍرق ظذ ـ ر مـ أهؾ افٍوؾ ،تٌٍؾ  .مع أ

 .افتعظقم :افثوفٌ

مللع : افٍهللؾ اف للٚ  أّن افتًيللٔؿ بٚٓ للىٍٚء اخلللٚص واف ْللٚء افَللددشللٖٔا ذم 

 .دفٌٔؾ تٌٚم ظذ افًهّٜ ،افتًٔغ بٚٓشؿ

َتْعَجبِاَغ ِماْن َؿوُفوا أَ  : - بتقشط ادالدُٜ –ؾَِد ؿٚل اهلل تًٚػ فًٚرة ظِٔٓٚ افًالم 

ًُ اهللِ قٌد  َأْمِر اهللِ َرمْحَ ُه مَحِقٌد ََمِ ًِ إِكا وُتُه َظَؾْقُؽْم َأْهَل اْفَبْق ـَ  . َوَبَر

 

  



 

 

 

 

 

 

 افػصل افثوين

 ظؾقفم افسالمظصؿي أهل افبقً 
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ظهلّٜ  :هق إيفٌٚت ـلزى ،ادتقاوعذـرٕٚ أّن ؽروْٚ إشٚس مـ هذا افُتٚب 

ًٚ  ،مـ فٔس بٌْل مـ إو ٔٚء   .ظذ مٚ اّتوح ،ؿرإٓٔ

وأّن مللـ  ،بًهللّٜ إٌٕٔللٚء ؾَللط :وافٌللرض إبىللٚل دظللقى أهللؾ افًللّْٜ افَٚدِللٜ

 .فٔس بًّهقمظداهؿ 

ّٕام ؿٚفقا هذا - ًٕٖل اهلل هلؿ اهلدا ٜ –ؾ٘هّنؿ  فدحض ظَٔدة افنلًٜٔ ذم ظهلّٜ  ،أ

ٜ مـ أهؾ  ّّ  .افٌٔٝ  ِقات اهلل ظِٔٓؿإد

ّٔلٜ لٜ ،ؾٌٚ ٜ ؽروْٚ مـ هذه افُلزى افَرإٓ ّّ ملـ أهلؾ بٔلٝ  ،هلق أّن ظهلّٜ إد

د ّّ ًٚ ملـ افَلقل ـلام  ،ابتداًء مـ أمر ادٗمْغ ظلّع حتلك ادٓلدي  ،حم فًٔلٝ بلدظ

ّٕلام هللٚ أ لٌؾ ؿلرآ  ذم اخلول ،اخلهقمجِٜٓ هيِّٟ   ،وذي افَلرٕغ ،وضلٚفقت ،رلوإ

 ....، ظذ مٚ اّتوح ذم افٍهؾ افًٚبؼافًالمظِٔٓؿ ومر ؿ 

ٕهّؿ  -رٕٚلبام  ْٚشٛ خمته -ٕتًرض ،وفًْقان افُتٚب ،ومراظٚة دْٟٓ افٌحٞ

للٜ ّّ ّٔللٜ ذم ظهللّٜ إد وإّٓ ؾللٚخلقض ذم ـللّؾ  ،ٓ ؽللرٌكللة فٌللرض افت :إدّفللٜ افَرإٓ

ِّد وادجِدان واف الث ،إدفٜ افَٚدّٜ ظذ ظهّتٓؿ  . .ممّٚ ٓ  ْقء بف ادج

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افدفقل إّول

 افتاليقد بجـود ادالئؽي
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ٓا َتـْ  :ؿٚل تًٚػ ُه اهللُ إِ وُه َؾَؼْد َكرَصَ َػُروا َثويِنَ اْثـَاْغِ رُصُ ـَ او يِف اْفَغاوِر إِْذ إِْذ َأْخَرَجُه افاِبيَن  إِْذ ُُهَ

َزْن إِنا اهللَ َمَعـَو َيُؼوُل فَِصوحِ  َٓ َيْ َدُه بُِجـُوٍد َمْ َتَرْوَهو َؾَلْكَزَل اهللُبِِه   .(1) َشؽِقـََتُه َظَؾْقِه َوَأيا

ًٚ بًْٔلف  ،أ ٜ افقحٔدة ذم ـّؾ افَلرآن :ؿِٝ افتلل تلذـر أّن اهلل تًلٚػ أّ لد صخهل

َدُه بُِجـُوٍد َمْ َتَرْوَهو :ؾٍٔٓٚ :بٚلْقد هل هذه ر ٍٜ إخرى ؾجٚءت لأّمٚ أ ٚت افن َوَأيا

لُروا  َمْ َتَرْوَهاو اً َوَأْكَزَل ُجـُودَشؽِقـََتُه َظَذ َرُشوفِِه َوَظَذ اْدُْمِمـَِغ  َأْكَزَل اهللُ :بٍِظ ٍَ ـَ ـَ  لِذ  َب افد َوَظلذد

ـَ  ٚؾِِر  َُ  .(2)َوَذفَِؽ َجَزاُء اْف

ّٜٔ حمٌٚل ذم ؽر ادًهقم ّٜٔ ادُِقت ـام  ،وافًٌٛ مْىٍق ذم أّن افتٖ ٔد بٚلْقد ادالدُ

ًٚ حمللٌٚل دون مًهللقم ضورَة أّن افتٖ ٔللد بللٚلْقد  :أّن ٕلزول ادالدُللٜ ٕللزوًٓ ا للىٍٚدٔ

َٝ  ؿللٚل تًللٚػ :  :  افّْكلل وافيٍللر للراد لل للَؽ حَتْ َٕ ق ًُ  ٌَِٚ ِمَِْغ إِْذ ُ  ْٗ ـِ اْدُلل للْد َريِضَ اهللدُ َظلل ََ َف

ُِقهِبِْؿ  َِِؿ َمٚ ذِم ُؿ ًَ َجَرِة َؾ ْم َؾْتًحو َؿِريًبوافند ؽِقـََي َظَؾْقِفْم َوَأَثوَِبُ   َؾَلْكَزَل افسا

: إذ اّتوح ذم افٍهلؾ إّول وهذه مًجزة ٓ تَع اشتَالًٓ فٌر مًهقم ظذ مٚ 

ع افًِللامء ظللذ امتْللٚع  للدور ادًجللزة ظللـ ؽللر مًهللقم ، مللـ اخلّىللٚدغ أو ؿللد أمجلل

افُٚذبغ : ٓشتحٚفٜ افتّٔٔز بغ ادًهقم وؽره مـ افُٚذبغ ، وًٕٓدمٝ اهلدا لٜ ، 

 .وهق شٌٍف حمٚل  ّْزه ظْف احلُٔؿ شٌحٕٚف 

وإن صلئٝ ؿِلٝ  ،وؿد مّر ذم ضٚفقت ظِٔف افهالة وافًلالم أّن ٕلزول افًلُْٜٔ 

فؤؼ افيلر   :ممتٌْع إّٓ ظذ مًهقم -ومهٚ وجٓٚن حلََٜٔ واحدة-ٖ ٔد بٚلْقد افت

وٕلزول  ،وافتٖ ٔلد بٚدالدُلٜ افَىًلل ،ؾٚفًُْٜٔ تًْل ؾٔام تًْلل آ لىٍٚء افَْٔٔلل: 

ّْٔٚ ذم بدر ،ر احلتّللافْه  .وفىٚفقت ظِٔف افًالم مع جٚفقت ،ـام حهؾ فٌْ

                                                 
 .40افتقبٜ:  شقرة (1)

 .26افتقبٜ: شقرة  (2)
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 !!وؿػي مع جـود اخلؾقػي أي بؽر

ٓد َتْْ :تًٚػؿٚل  ُه اهلُلإِ ََٕكَ ْد  ََ وُه َؾ لِٚر إِْذ  ُكُ ٌَ لٚ ذِم اْف  إِْذ مُهَ
ُروا يَفِٚ َ ايْفَْْغِ ٍَ ـَ ـَ  ِذ  إِْذ َأْخَرَجُف افد

قُل فَِهٚحِ  َُ َزَل اهلُلَ  ْٕ َٖ َْٚ َؾ ًَ َزْن إِند اهللَ َم َٓ حَتْ ُْقٍد َ ْ َتَرْوَهٚ ٌِِف  َدُه بُِج ِْٔف َوَأ د َِ ََْٔتُف َظ
 .(1) َشُِ

ـْ أّ ده اهلل تًٚػ بٚلْقد هق أبق بُر :ؿِٝ  وفٔس افٌْلل  ،مهِٟ افًٌض أّن م

ُؿ اهلُل  :فَقفف تًٚػ :وهق ظغ افٌٚضؾ ـُ ََٕكَ ْد  ََ ْؿ  َف ُُ ٌَلْت ـَ ِلَرٍة َوَ لْقَم ُحَْلْغٍ إِْذ َأْظَج ـَ 
ذِم َمَقاضِ

ـَ ) ُْٔتْؿ ُمْدبِِر  ْٝ يُفؿد َوفد ٌَ َْرُض باَِم َرُح ْٕ ُؿ ا ُُ ْٔ َِ ْٝ َظ ًْٔئٚ َوَوَٚؿ ْؿ َص ُُ ـِ َظْْ ٌْ ْؿ ُت َِ ْؿ َؾ ُُ ْ َرُت لَزَل ( يُفلؿد 25ـَ ْٕ َأ

ِمِْ  اهلُل ْٗ ََْٔتُف َظَذ َرُشقفِِف َوَظَذ اْدُ
ُْقد غَ َشُِ َزَل ُج ْٕ  .(2)َ ْ َتَرْوَهٚ اً َوَأ

أّن أبلٚ بُلر ممّلـ ولٚؿٝ ظِٔلف  ،شلْٜ وصلًٜٔ ،وؿد أمجع ظِامء أهؾ افٌَِلٜ :ؿِٝ

ًٚ افرشقل مع أمر ادلٗمْغ ،ؾٓرب مع مـ هرب ،إرض بام رحٌٝ  قم حْغ  ،تٚرـ

ًٚ. بؾ هق مـ أظجٌتف افُ رة ؾِؿ تٌـ ظْف ، تجرظقن ادْقن ،وؿِٔؾ مـ افهٚحلغ  صٔئ

ؿٚل رجٌؾ مـ ادًِّغ: فـ  :هل( ذم تًٍره850ؿٚل اإلمٚم افًّْل افًْٔٚبقري )

وهلل  ،ٌِٕٛ افٔقم مـ ؿِٜ. ؾٓلذه افُِّلٜ شلٚءت رشلقل اهلل  لذ اهلل ظِٔلف وشلِؿ

. وؿٔؾ: رشلقل اهلل  لذ اهلل ظِٔلف ؿوهلو أبو بؽروؿٔؾ:  إِْذ َأْظَجَبْتُؽمْ  :ادراد مـ ؿقفف

ِّؿ ـٚن ذم مجٔع إحقال متلقـاًل ظلذ اهلل :وهق بًٔد ،وشِؿ ّٕف  ذ اهلل ظِٔف وش ٕ، 

 .(3) مَْىع افَِٛ ظـ افدٕٔٚ وأشٌٚهبٚ

هٚك بًلض افْهلقص مراظلًٚة  ،وإمر هق إمر مع ظّر.!؟ؾٖ ـ افتٖ ٔد :ؿِٝ

ِّٓٚ ٓ  ْقء بف خمتكٕٚ ،فِّْٟٓ  :ؾّـ ذفؽ :وإّٓ ؾندهٚ ـ

                                                 
 .40افتقبٜ: شقرة  (1)

 .26افتقبٜ: شقرة  (2)

ّٜٔ، بروت.447: 3تًٍر افًْٔٚبقري  (3)  . دار افُتٛ افًِّ
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 مـفزمونؾراران بؽر وظؿر افـّص أّن أبو 

ؿٚل احلٚـؿ: حديفْٚ أبق ظٌد اهلل حمّد بـ ظٌد اهلل افهلٍٚر، إملالء، يفْلٚ زـر لٚ بلـ 

حئك بـ مروان، وإبراهٔؿ بـ إشامظٔؾ افًٔقضل، ؿٚٓ: يفْٚ ؾؤؾ بـ ظٌلد افقهلٚب، 

يفْٚ جًٍر بـ شِٔامن، ظـ اخلِٔؾ بـ مرة، ظـ ظّرو بـ د ْٚر، ظـ جٚبر بـ ظٌلد اهلل، 

يفلؿ ؿلٚل رشلقل  نبُ ؾَجا رجاالً ٚ ـٚن  قم خٔز بًٞ رشلقل اهلل ريض اهلل ظْٓام ؿٚل: د

ش ،  ٍتح اهلل ظذ  د لفٓ يويل افدبرٕٚف، حيٛ اهلل ورشقفف وحيٌّ  رجالً  ٕبً ـ ؽداً »اهلل: 

 . ...ؾتؼ  هلٚ افْٚس، وظع ريض اهلل ظْف  قمئذ أرمد

ؿلد اتٍلؼ افنلٔخٚن ظلذ إخلراج حلد ٞ افرا لٜ، و  تخرجلٚه هبلذه ؿٚل احلٚـؿ : 

 .(1)افًٔٚؿٜ. وؿٚل افذهٌل: أخرجٚ ذـر افرا ٜ مْف 

 ، وشٖٔا افّْص .مـ جٌـ ٖبق بُر وظّر ؾٔف تدفٔس مـ اخلهقم : ؾؿِٝ : 

: حديفْٚ مهًٛ -وافٍِظ ٕمحد-أخرج أمحد وافٌزار وأبق  ًع ؿٚفقا ؾّـ ذفؽ 

بلـ اد ْلك، ؿلٚٓ: حلديفْٚ إهادٔلؾ، حلديفْٚ ظٌلد اهلل بلـ ظهلّٜ بـ ادَلدام، وحجلغ 

رشقل اهلل أخذ افرا ٜ ؾٓزهٚ، يفلؿ  افًجع، ؿٚل: شًّٝ أبٚ شًٔد اخلدري،  َقل: إنّ 

، جلٚء رجلؾ، يفلّؿ شأملط»ؾَٚل: إٔٚ، ؿلٚل:  ؾجوء ؾالن ؟!!.شمـ  ٖخذهٚ بحَٓٚ»ؿٚل: 

..: هلٚك ٓٚ رجلاًل ٓ  ٍلرّ وافذي ـّرم وجف حمّد ٕظىّْٔ »ؿٚل افٌْل:  يفؿّ ش أمط»ؾَٚل: 

ؾلٕٚىِؼ حتلك ؾلتح اهلل ظِٔلف خٔلز وؾلدك، وجلٚء بًجلقهتام وؿد لدمهٚ. ؿلٚل ش  ٚ ظع

 مهًٛ: بًجقهتٚ وؿد دهٚ. 

  . (2)ؿٚل حمََف محزة افز ـ: إشْٚده  حٔح

 .(1)ؿٚل اهلٔ ّل: رواه أمحد، ورجٚفف يفَٚت

                                                 
 . افُتٛ افًِّٜٔ بروت .4342، رؿؿ : 40:  3مًتدرك احلٚـؿ وتِخٔهف )ت : ظٌد افَٚدر ظىٚ(  (1)

 . دار احلد ٞ افَٚهرة  .11064، رؿؿ : 54:  10مًْد أمحد )حتَٔؼ : أمحد حمّد صٚـر ومحزة افز ـ( (2)
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ّٔد ؿٚل حمََف حًغ ش  .(2)ِٔؿ أشد: إشْٚده ج

أخرج اإلمٚم افًّْل ابـ مٚجٜ افَزو ْل ؿٚل: حديفْٚ ظل امن بلـ أيب صلٌٜٔ ؿلٚل: و

حديفْٚ وـٔع ؿٚل: حديفْٚ ابـ أيب فٔذ ؿٚل: حديفْٚ احلُؿ، ظـ ظٌد افرمحـ بـ أيب فٔذ، 

، ؾُٚن  ٌِس يفٔٚب افهٔػ ذم افنتٚء، ويفٔٚب افنتٚء ؿٚل: ـٚن أبق فٔذ  ًّر مع ظعّ 

ذم افهٔػ، ؾَِْٚ: فق شٖفتف، ؾَٚل: إّن رشقل اهلل  ذ اهلل ظِٔف وشِؿ بًلٞ إيّل وإٔلٚ 

أرمد افًغ  قم خٔز، ؿِٝ:  ٚ رشقل اهلل، إّ  أرمد افًغ، ؾتٍلؾ ذم ظْٔلل، يفلّؿ ؿلٚل: 

ٓ بلردًا بًلد  قمئلذ، وؿلٚل: ؿٚل: ؾلام وجلدت حلرًا وش افِٓؿ أذهٛ ظْف احلر وافزد»

ـد رجاًل حيٛ اهلل ورشقفف، وحيٌف اهلل ورشقفف، » ؾتؼ  فف افْٚس، ش فقس بػرارٕبً 

 ؾًٌٞ إػ ظّع، ؾٖظىٚهٚ إ ٚه.

 .(3) ؿٚل إفٌٚ : إشْٚده حًـ

 .(4)وؿٚل اإلمٚم أمحد حمّد صٚـر: إشْٚده حًـ 

 .(5)وؿٚل افدهٔش: إشْٚده حًـ 

 قر، هٚك أ ِف، ـٚٔا: ؿِٝ: وهذا افّْص مٌت

هل( ذم افُزى: أخزٕٚ أمحلد بلـ شلِٔامن ؿلٚل: حلديفْٚ 303ؿٚل اإلمٚم افًْٚدل )

ظٌٔد اهلل ؿٚل: أخزٕٚ ابـ أيب فٔذ، ظـ احلُؿ، وادْٓٚل، ظـ ظٌد افرمحـ بـ أيب فٔذ، 

                                                                                                                        
 . مُتٌٜ افَدد، افَٚهرة .10202، رؿؿ : 151:  6جمّع افزوادد )ت: حًٚم افَدد(  (1)

 . دار ادٖمقن فِساث، دمنؼ. 1346، رؿؿ : 499:  2مًْد أيب  ًع )ت: حًغ شِٔؿ أشد(  (2)

ّٜٔ. .117، رؿؿ: 43: 1شْـ ابـ مٚجٜ )بتًَِٜٔ إفٌٚ (  (3)  دار إحٔٚء افُتٛ افًرب

 . دار احلد ٞ افَٚهرة.778، رؿؿ: 73: 2 مًْد أمحد )ت: أمحد حمّد صٚـر( (4)

 . دار خي، فٌْٚن.275: 2هٚمش ادختٚرة فَِّدد )ت: افدهٔش(  (5)
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إن افْٚس ؿد إُٔروا مْؽ إٔؽ خترج ذم افزد »ظـ أبٔف، إٔف ؿٚل فًع وـٚن  ًر مًف: 

 ش.ذم ادالءتغ، وخترج ذم احلر ذم احلنق، واف قب افٌِٔظ

 ؟. ؿٚل: بذ.شأو  تُـ مًْٚ بخٔز»ؿٚل ظّع: 

بعاٌ أباو بؽار  وظؼاد فاه فاواء  ؾّ٘ن رشقل اهلل  ذ اهلل ظِٔف وشلِؿ »ؿٚل ظّع: 

 ش.ؾرجع. وبعٌ ظؿر  وظؼد فه فواء  ؾرجع بوفـوس

افرا ٜ رجال حيلٛ اهلل ورشلقفف،  ٕظىغ»ؾَٚل رشقل اهلل  ذ اهلل ظِٔف وشِؿ: 

إ  أرملد، ؾتٍلؾ ذم »ؾٖرشلؾ إيل، وإٔلٚ أرملد ؿِلٝ: ش فاقس بػاراروحيٌف اهلل ورشلقفف 

 .(1)شافِٓؿ اـٍف أذى احلر وافزد، ؾام وجدت حرا بًد ذفؽ، وٓ برداً »وؿٚل: ش ظْٔل

ًٚ    ًِؿ مـ افتحر ػ ؿِٝ: وإشْٚده حًـ ـًٚبَف  .، وهق أ و

يفْٚ  قشللػ بللـ هللل( بًللغ اإلشللْٚد ؿللٚل : حللد292افٌللزار )ؾَللد أخرجللف اإلمللٚم 

ْٚ ابلـ أيب فلٔذ، ظلـ احلُلؿ، حلديفْٚ ظٌٔلد اهلل بلـ مقشلك، ؿلٚل: حلديفمقشك، ؿلٚل: 

رشقل اهلل  ذ اهلل  »: ٚل ظّع وادْٓٚل، ظـ ظٌد افرمحـ بـ أيب فٔذ، ظـ أبٔف، ؿٚل: ؿ

، حتلك إذا بِلغ ؾودزمفْٚس ظِٔف وشِؿ دظك أبٚ بُر، ؾًَد فف افِقاء يفؿ بً ف، ؾًٚر بٚ

بٚفْٚس، ؾَٚل رشقل اهلل  لذ  رجع مـفزموورجع دظٚ ظّر، ؾًَد فف فقاء ؾًٚر، يفؿ 

ٕظىغ افرا ٜ رجال حيٛ اهلل ورشلقفف وحيٌلف اهلل ورشلقفف،  ٍلتح  "اهلل ظِٔف وشِؿ: 

 .(2)ش فقس بػراراهلل فف، 

ّٕام أوردٕٚه فٔتٌّغ فِّْهػ فًٛ افَقم وتدفًٔٓؿ.   ًًْٚ افًٌط ذم هلذا، وٓ وإ

فُـ هروب افنٔخغ أيب بُر وظّر ذم ـ ر مـ ادًٚرك، أو بًوٓٚ، مًِلقم ضورة 

.ًٚ  ووجدإ

                                                 
 . مٗشًٜ افرشٚفٜ، بروت. 8345، رؿؿ: 411: 7شْـ افًْٚدل افُزى  (1)

 .135: 2مًْد افٌزار  (2)
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 تًر ض بٖيب بُر وظّر ؾٚحٍظ .ش فقس بػرار» وؿقل افٌّْل : 

أخزٕٚ أبق افًٌلٚس حمّلد بلـ أمحلد ؿٚل : هل(405)احلٚـؿ  فأخرجومـ ذفؽ مٚ 

ادحٌقيب، بّرو، يفْٚ شًٔد بـ مًًقد، يفْٚ ظٌٔد اهلل بـ مقشلك، يفْلٚ ًٕلٔؿ بلـ حُلٔؿ، 

شٚر افٌْل  ذ اهلل ظِٔف وشلِؿ »ظـ أيب مقشك احلٍْل، ظـ ظع ريض اهلل ظْف ؿٚل: 

ؿ أو إػ خٔز، ؾِام أتٚهٚ بًٞ ظّر ريض اهلل تًٚػ ظْف، وبًٞ مًف افْٚس إػ ملد ْتٓ

 ؾجاوءوا ببـوكاه وبباـفمؿكهؿ، ؾَٚتِقهؿ ؾِؿ  ٌِ قا أن هزملقا ظّلر وأ لحٚبف، 

 احلد ٞ. ش ؾًٚر افٌْل  ذ اهلل ظِٔف وشِؿ

 . (1)افذهٌلواؾَف و .هذا حد ٞ  حٔح اإلشْٚد، و  تخرجٚهؿٚل احلٚـؿ : 

ًٚ أخرج احلٚـؿ  و حديفْٚ أبق بُلر أمحلد بلـ شلِامن افٍَٔلف، بٌٌلداد، يفْلٚ  :ؿٚلأ و

حمّد بـ ظٌد اهلل بـ شِٔامن، يفْٚ افَٚشؿ بـ أيب صٌٜٔ، يفْٚ حئك بـ  ًذ، يفْٚ مًَلؾ بلـ 

افٌْل  ذ اهلل ظِٔف وشِؿ دؾع  أنّ »ظٌٔد اهلل، ظـ أيب افزبر، ظـ جٚبر ريض اهلل ظْف، 

 .شببن أصحوبه وببـوكهؼ، ؾرجع افرا ٜ  قم خٔز إػ ظّر ريض اهلل ظْف، ؾٕٚىِ

 .(2)هذا حد ٞ  حٔح ظذ ذط مًِؿ، و  تخرجٚه :ؿٚل احلٚـؿ

 - بْحلق آشلتَالل –أّن ادّٗ لد بلٚلْقد  ،ؾٓٚك افّْص افَىًّل  ،٘ذا اّتوح هذاؾ

ّٔدٕٚ افٌّْل  ،ظٓد افهحٚبٜ  ظِٔف افًالم . هق أمر ادٗمْغ ظعّ ،  بًد ش

  

                                                 
ّٜٔ، بروت.4340، رؿؿ: 40: 3مًتدرك احلٚـؿ )مهىٍك ظٌد افَٚدر(  (1)  . دار افُتٛ افًِّ

ّٜٔ، بروت.4341، رؿؿ: 40: 3مًتدرك احلٚـؿ )مهىٍك ظٌد افَٚدر(  (2)  . دار افُتٛ افًِّ



 052   ...........................................ثوفٌ : ظصؿي أهل افبقً ظؾقفم افسالم ...افػصل اف

 

 ليقد ظّع بجزائقل ومقؽوئقل فـّص ظذ تا

أخرج اإلمٚم افىزا  ؿٚل: حديفْٚ حمّقد بـ حمّد افقاشلىل، حلديفْٚ وهلٛ بلـ 

بَٜٔ، حديفْٚ حمّد بـ احلًـ ادز ، ظـ إشامظٔؾ بـ أيب خٚفد، ظـ أيب إشحٚق، ظلـ 

 هٌرة بـ  ر ؿ، ؿٚل: شًّٝ احلًـ بـ ظع ريض اهلل ظْف تخىٛ افْٚس، ؾَٚل: 

ملٚ شلٌَف إوفلقن بًِلؿ، وٓ  درـلف  ٚس، فَد ؾٚرؿُؿ بٕٚمس رجٌؾ  ٚ أهّيٚ افْ»

أخرون: إْن ـٚن رشقل اهلل  ًٌ ف ادًٌٞ ؾًٔىٔلف افرا لٜ، ؾلام  رجلع حتلك  ٍلتح اهلل 

، مٚ ترك  ٍراء وٓ بٔوٚء إّٓ شلٌع إّن جزيل ظن يؿقـه  ومقؽوئقل ظن يسورهظِٔف، 

 .(1)شمئٜ درهؿ، أراد أن  نسي هبٚ خٚدمًٚ 

هللل( ذم ادًللْد ؿللٚل: حللديفْٚ وـٔللع، ظللـ إهادٔللؾ، ظللـ أيب 241واه أمحللد )ور

 إشحٚق، ظـ ظّرو بـ حٌق م ِف.

 . (2)إشْٚده حًـ :ؿٚل صًٔٛ إرٕٗوط 

 .(3)إشْٚده  حٔح :وؿٚل أمحد حمّد صٚـر

 :ؾجزادٔؾ ٓ  ُقن هبلذه احللٚل إّٓ ملع مًهلقم :وهق طٚهر ذم افًهّٜ :ؿِٝ

  :بٔٚن ادالزمٜ :واؾساض افًُس حمٚل

ًٚ ذم ـلّؾ أحقافلف ّٕلف ظلـ  ّلغ ظلّع ظِٔلف  ،جزادٔؾ مًهقم مىَِ وملـ أحقافلف أ

ِّام محؾ افرا ٜ افٌْقّ ٜ ِّْف أوػ :أو ذم ـلّؾ حروبلف ،افًالم ـ ؾلٚؾساض ظلدم  :ؾٍلل ِشل

 .وهذا خٌِػ حمٚل ،ار فَِقل بًدم ظهّٜ جزادٔؾ  ،ظهّٜ ظعّ 

                                                 
 . 79: 3ًجؿ افىزا  م  (1)

 . افرشٚفٜ.1720، رؿؿ: 247: 3مًْد أمحد )ت: إرٕٗوط(   (2)

 . دار احلد ٞ، افَٚهرة.1720، رؿؿ: 343: 2مًْد أمحد )ت: صٚـر(   (3)
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ل( ذم مًلْده ؿلٚل: حلديفْٚ افًلٚمل، حلديفْٚ هل307 نٓد فف مٚ أخرجف أبق  ًذ )

شُغ بـ ظٌد افًز ز، حديفْٚ جًٍر، ظـ أبٔف، ظـ جده ؿٚل: دٚ ؿتلؾ ظلّع ؿلٚم حًلـ 

ًٚ، ؾحّلد اهلل وأيفْلك ظِٔلف، يفلّؿ ؿلٚل:  أّملٚ بًلد، واهلل فَلد ؿتِلتؿ افِِٔلٜ »بـ ظع خىٌٔل

ؾ  قصع بـ ٕقن رجاًل: ذم فِٜٔ ٕزل ؾٔٓٚ افَرآن، وؾٔٓٚ رؾع ظًٔك ابـ مر ؿ، وؾٔٓٚ ؿت

 ش.ؾتك مقشك ظِٔف افًالم

 .(1)ؿٚل حًغ أشد: إشْٚده  حٔح

ب٘شْٚد آخر ؿٚل: حديفْٚ ظّلرو بلـ  (هل292وؿد مجع بغ افٍِيغ اإلمٚم افٌزار )

ظع، ؿٚل: ٕٚ أبق ظٚ ؿ، ؿٚل: ٕلٚ شلُغ بلـ ظٌلد افًز لز، ؿلٚل: حلديفْل حٍلص بلـ 

خٚفد، ؿٚل: حديفْل أيب خٚفد بـ حٔٚن، ؿٚل: دٚ ؿتؾ ظع بـ أيب ضٚفٛ ريض اهلل ظْلف 

ًٚ، ؾَٚل:  زل ؿد ؿتِلتؿ واهلل افِِٔلٜ رجلاًل، ذم افِِٔلٜ افتلل إٔل»ؿٚم احلًـ بـ ظّع خىٌٔ

ؾٔٓٚ افَرآن، وؾٔٓٚ رؾع ظًٔك ابـ مر ؿ، وؾٔٓٚ ؿتؾ  قصع بلـ ٕلقن ؾتلك مقشلك...، 

واهلل مٚ شلٌَف أحلد ـلٚن ؿٌِلف، وٓ  درـلف أحلد ـلٚن بًلده، واهلل إن ـلٚن رشلقل اهلل 

 ش. جزيل ظن يؿقـه ومقؽوئقل ظن يسورهفًٌٔ ف ذم افن ٜ، 

 .(2)ؿٚل افٌزار: إشْٚده  ٚفح

هل( ذم ادهّْػ مـ ضر ؼ آخر ؿٚل: حديفْٚ ذ ؽ، 235وأخرجف ابـ أيب صٌٜٔ )

ظـ أيب إشحٚق، ظـ ظٚ ؿ بـ وّرة ؿٚل: خىٛ احلًلـ بلـ ظلّع حلغ ؿتلؾ ظلع 

 ٚ أهؾ افُقؾٜ أو  ٚ أهؾ افًراق، فَد ـٚن بغ أطٓرـؿ رجؾ ؿتلؾ افِِٔلٜ، »ؾَٚل ؾٔف: 

                                                 
 . دار ادٖمقن فِساث، دمنؼ.6757، رؿؿ: 124: 12مًْد أيب  ًذ )ت: حًغ شِٔؿ أشد(  (1)

 . مُتٌٜ افًِقم، ادد ْٜ.1340، رؿؿ: 179: 4ز ـ اهلل( مًْد افٌزار )حمٍقظ افرمحـ  (2)
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ذا بً لف ذم أو أ ٔٛ افٔقم،    ًٌَف إوفقن بًِؿ وٓ  درـف أخرون.. ـٚن افٌْل إ

 .(1)شه ٜ، ـٚن جز ؾ ظـ  ّْٔف ومُٔٚدٔؾ ظـ  ًٚره ، ؾال  رجع حتك  ٍتح اهلل ظِٔف

أؿقل: إشْٚده حًـ  حٔح، رجٚفف ظذ ذط افنٔخغ شقى ظٚ ؿ افًِقيل، 

ِّؿ ؾٔف بٚفًٔر.    تخرجٚ فف، وهق ظْد مجٓقر أهؾ افَْد: يفَٜ،  دوق، ٓ بٖس بف، تُ

 ..افهحٔحغ مٙ حٚففوذ ؽ يفَٜ مـ رجٚل 

ورواه افًْٚدل وأخرجف افًْٚدل ؿٚل: أخزٕٚ إشحٚق بـ إبلراهٔؿ ؿلٚل: أخزٕلٚ 

وإّن رشلقل اهلل ؿلٚل:  :افْي بـ صّٔؾ ؿٚل: حديفْٚ  قٕس، ظـ أيب إشحٚق بف بز ٚدة

ؾَٚتلؾ جز لؾ ظلـ ش ٕظىغ افرا ٜ ؽدًا رجاًل حيٛ اهلل ورشقفف، وحيٌف اهلل ورشقفف»

 .(2)ش يػتح اهلل ظؾقهؾ ظـ  ًٚره، يفّؿ ٓ ترد،  ًْل را تف، حتك  ّْٔف، ومُٔٚدٔ

 أؿقل: إشْٚده  حٔح: رجٚفف يفَٚت. 

وأخرج افٌخٚري ذم  حٔحف ؿٚل: حديفْٚ ؿتٌٔلٜ بلـ شلًٔد، حلديفْٚ  ًَلقب بلـ 

ظٌد افرمحـ بـ حمّد بـ ظٌد اهلل بـ ظٌد افَٚري، ظـ أيب حٚزم، ؿلٚل: أخلز  شلٓؾ 

ٕظىغ افرا ٜ ؽلدًا رجلاًل »ًد، ؿٚل: ؿٚل افٌْل  قم خٔز: ريض اهلل ظْف،  ًْل ابـ ش

 ش!!!.   ٍتح ظذ  د ف، حيٛ اهلل ورشقفف، وحيٌف اهلل ورشقفف

؟!. شأ ـ ظع» :ؾٌٚت افْٚس فِٔتٓؿ أهيؿ  ًىك، ؾٌدوا ـِٓؿ  رجقه، ؾَٚل افٌّْل 

َلٚل ؾَٔؾ  نتُل ظْٔٔف ؾٌهؼ ذم ظْٔٔف ودظٚ فف، ؾزأ ـٖن    ُـ بف وجلع، ؾٖظىلٚه ؾ

 ؟!. شأؿٚتِٓؿ حتك  ُقٕقا م ِْٚ»ظّع: 

                                                 
 . مُتٌٜ افرصد، افر ٚض. 32094، رؿؿ: 369: 6مهْػ ابـ أيب صٌٜٔ )ت: ـامل  قشػ احلقت(  (1)

 . افرشٚفٜ، بروت. 8354، رؿؿ: 416: 7شْـ افًْٚدل افُزى ) ت: إرٕٗوط(  (2)
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إٍذ ظذ رشلِؽ حتلك تْلزل بًلٚحتٓؿ، يفلّؿ ادظٓلؿ إػ اإلشلالم، » :ؾَٚل افٌّْل 

وأخزهؿ بام اٛ ظِٔٓؿ، ؾقاهلل فئـ هيدي اهلل بؽ رجاًل خر فؽ مـ أن  ُلقن فلؽ 

  .(1)ش محر افًْؿ

 .(2)وأخرجف اإلمٚم مًِؿ ذم  حٔحف ب٘شْٚده م ِف

 وأخرجف أمحد ب٘شْٚده م ِف. 

 .(3)إشْٚده  حٔح ظذ ذط افنٔخغ  :ؿٚل صًٔٛ إرٕٗوط

  :افزبدة

ٚه ؿٚضٌٜ أهلؾ افٌَِلٜ بلٚفٌَقل ،مَىقع افهدور ،هذا احلد ٞ متقاتر َّ فلذفؽ  :تِ

ًٚ ذم إيفٌٚت افًهّٜ َْٔٔ  ًٚ  .ؾٚحٍظ ،أوحك دفٔاًل ظِّٔ

ِّػ هل  :وأّن را تلف ٓ تلردّ  ،افػاتحق إذ هق ّٕص ذم ادىِقب: ؾٚدالك افذي ٓ  تخ

 ،ؾجزادٔللؾ ظللـ  ّْٔللف :ـقٕللف مّٗ للد بللٖظيؿ مللٚ خِللؼ اهلل تًللٚػ مللـ ادالدُللٜ الْللقد

 . ّتْع ذم ؽره - ـام أـ رٕٚ –بؾ  ،ومُٔٚدٔؾ ظـ صامفف، و   َع هذا إّٓ دًهقم

ّٛ اهلل ورشقفف فًعّ  ًٚ هق ؾهٌٔح أّن ح وهلذه ادرتٌلٜ ٓ دملٚمع  ،ـٚمٌؾ تلٚم ،وأ و

 .. نٓد فف ،ؽر افًهّٜ

                                                 
 .بٚب ؾوؾ مـ أشِؿ ظذ  د ف رجؾ. دار ضقق افْجٚة. 3009، رؿؿ: 60: 4 حٔح افٌخٚري  (1)

 . إحٔٚء افساث، بروت، ت: حمّد ؾٗاد ظٌد افٌٚؿل.2406. رؿؿ: 1872: 4 حٔح مًِؿ  (2)

 . افرشٚفٜ، بروت.22821،  رؿؿ: 477: 37)ت: إرٕٗوط(  مًْد أمحد (3)
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 حديٌ افطر

هل(: حديفْل أبق ظع احلٚؾظ، إٌٖٔ أبق ظٌلد اهلل حمّلد بلـ أمحلد 405ؿٚل احلٚـؿ )

بـ أ قب افهٍٚر ومحٔد بـ  قٕس بـ  ًَلقب افز لٚت ؿلٚٓ: يفْلٚ حمّلد بلـ أمحلد بلـ 

بـ بالل، ظلـ حئلك بلـ ظٔٚض بـ أيب ضٌٜٔ، يفْٚ أيب، يفْٚ حئك بـ حًٚن، ظـ شِٔامن 

شًٔد، ظـ إٔس بـ مٚفؽ ريض اهلل ظْف ؿٚل: ـْٝ أخدم رشلقل اهلل، ؾَلدم فرشلقل 

 اهلل ؾرخ منقي، ؾَٚل: 

ؿٚل: ؾَِلٝ: افِٓلؿ ش  ٖـؾ مًل مـ هذا افىر بلحىِّ خؾؼك إفقكافِٓؿ ادتْل »

، اجًِف رجاًل مـ إٕهٚر ؾجٚء ظّع ريض اهلل ظْف، ؾَِٝ: إن رشقل اهلل ظذ حٚجلٜ

ؾلدخؾ، ش اؾلتح»يفّؿ جٚء، ؾَِٝ: إّن رشقل اهلل ظذ حٚجٜ يفؿ جٚء، ؾَٚل رشلقل اهلل: 

 ؾَٚل:ش مٚ حًٌؽ ظعد »ؾَٚل رشقل اهلل: 

ّٕؽ ظذ حٚجٜ»  ش. إّن هذه آخر يفالث ـرات  رد  إٔس  زظؿ إ

؟!. ؾَِللٝ:  للٚ رشللقل اهلل، شللًّٝ شمللٚ محِللؽ ظللذ مللٚ  للًْٝ»ؾَللٚل افٌْللل: 

إن افرجلؾ ؿلد حيلٛ »اًل مـ ؿقمل، ؾَلٚل رشلقل اهلل: دظٚءك، ؾٖحٌٌٝ أن  ُقن رج

 ش.ؿقمف

، و  تخرجٚه وؿد رواه ظلـ حديٌ صحقح ظذ رشط افهقخغؿٚل احلٚـؿ: هذا 

ًٚ، يفلّؿ  لحٝ افروا لٜ ظلـ ظلع وأيب  ،إٔس مجٚظٜ مـ أ حٚبف ز ٚدة ظذ يفاليفغ ًٍٕ

 ل. وشٍْٜٔ، وذم حد ٞ يفٚبٝ افٌْٚ  ظـ إٔس ز ٚدة أفٍٚظ اه ،شًٔد اخلدري

 .(1)ؿٚل افذهٌل: ابـ ظٔٚض ٓ أظرؾف 

                                                 
 . افًِّٜٔ، بروت.4650، رؿؿ: 141: 3ىٍك ظىٚ( مًتدرك احلٚـؿ وتِخٔهف )ت: مه (1)



 ....................................اجلّع يف ظصؿي آل افـبّي ..............................  057

 

 :ذم ترمجتف ابـ ظٔلٚض ؿلٚل - ذم مٔزإف -ـام ذـر  :ظدل افذهٌل ظـ رأ ف :ؿِٝ

روى ظلـ أبٔلف، أيب ؽًللٚن أمحلد بللـ ظٔلٚض، ظلـ أيب ضٌٔللٜ ادكلي، ظللـ حئلك بللـ 

 حًٚن، ؾذـر حد ٞ افىر. وؿٚل احلٚـؿ: هذا ظذ ذط افٌخٚري ومًِؿ. 

ّٕف  دوقؿِٝ: افُؾ يفَٚت   .اهل.(1)إّٓ هذا، ؾٖٕٚ أهّتّف بف، يفّؿ طٓر يل أ

ّٛ اخلِللؼ إػ اهلل  :واحلللد ٞ طللٚهر ذم افًهللّٜ :ؿِللٝ ٓشللتحٚفٜ أن  ُللقن أحلل

 . فٔس مًهقمًٚ  - بًد افٌّْل  –تًٚػ 

وملـ صلٚء  ،طلٚهر ذم افًهلّٜ ،ـحلد ٞ افٌلد ر وؽلره ،وإحٚد ٞ ادتلقاترة

افداّفلٜ ظلذ  ،ادروّ لٜ ذم ـتلٛ أهلؾ افًلّْٜ بٖشلٕٚٔد جٔلٚد ،اإلحٚضٜ بٕٚخٌلٚر افٌْقّ لٜ

 .(2)ؾًِٔف بُتٚبْٚ ذم هذا افنٖن  :ظهّٜ إمٚمْٚ ظّع 

ذم افلدفٔؾ افَلرآ  وشٖٔا إىٌٚق هذا افدفٔؾ ظذ ادٓلدي ملـ أهلؾ افٌٔلٝ 

 .ضورة وجقد خٍِٜٔ هلل تًٚػ ظذ مٚ ّٕص افَرآن :وهق ،اف ٚفٞ أا

  

                                                 
 . افًِّٜٔ، بروت.4650، رؿؿ: 141: 3مًتدرك احلٚـؿ وتِخٔهف )ت: مهىٍك ظىٚ(   (1)

 ٖشٕٚٔد أهؾ افًّْٜ الٔٚد(. دار إيفر، بروت، فٌْٚن. بظّع ذم شّْٜ افرشقل ) (2)
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 ظصؿي ظّع وٓيي افتدبر و

افقؿلق  ظلذ  ،ظلالوة ظلذ افتٖ ٔلد بلٚلْقد ،ـٚن افٌرض مـ ـّؾ افند إٔػ

ّٔلٜ افتلل  ،هذا افًْقان..: ؾّـ أهؿ إدّفٜ ظذ ظهّٜ ادقػ ظعّ  وٓ ٜ افتدبر افتُق ْ

أن تُلقن فلف خّٚ لٜ  ،وؿد أذن شلٌحٕٚف ظٓلد افٌْلّقة ،أؾٔوٝ ظِٔف مـ ؿٌؾ اهلل تًٚػ

ّٜٔ اخلِؼ..  دون بَ

ِّام جِس ظذ أرض  ٚبًٜ اخّيت ،وؿد تَّدم أّن اخلي ظِٔف افًالم وهذه  ،ـ

ّٜٔ مٌٚذة ذم إصٔٚء  .وهل مًجزة طٚهرة ،وٓ ٜ تُق ْ

ِّام ووًٚ تٚبقت افًُْٜٔ بغ أ دهيام ،و قصع وضٚفقت إٔزل اهلل تًٚػ ظِلٔٓام  ،ـ

..ًٚ  افْك وافيٍر تُق ْ

وتلٖيفر تُلق ْل مَلّدس ملـ هلذا  ،افٌَٔلؾوفِّقػ ظّع وٓ ٜ تدبرّ لٜ ملـ هلذا 

ِّلام محِلٝ  لداه  ،.: ؾٓل مـ جْس وٓ لٜ مقشلك و قصلع وضلٚفقت .الْس ؾُ

دّ لٜ ّّ ًٚ ظلذ ادٌلٚذة ،ادَّدشتٚن افرا لٜ ادح وؿلد ُظِلؿ  :حلّؾ افيٍلر ذم احللرب تُق ْل

ف  ،أّن افَْك  ،ضورًة ظْد ؿٚضٌٜ أهؾ افٌَِٜ ٍُ ِّام محؾ افرا لٜ افٌْقّ لٜحِٔ دون  ،، ـ

 ذم ـّؾ حروبف ادَّدشٜ.. ،شقاه مـ افهحٚبٜ
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  :افزبدة

وـذا ادٓدي أرواح افًلٚدغ هللام  ،ؾحْٔام  ًتَد افنًٜٔ بًهّٜ ظّع ظِٔف افًالم

وملـ مهلٚد َٓٚ ٕلزول  ،ؾألهّنٚ تلدور ظلذ مًجلزة وٓ لٜ افتُلق ـ وافتلدبر :افٍداء

إذ افيٍلر افًلاموي  ًْلل  :افًُْٜٔ ظذ ظّع ـام ٕزفٝ ظذ مقشك و قصلع وضلٚفقت

 ..افًُْٜٔ وافتٖ ٔد ؾٔام أووحْٚ

ِّللف  للدور ظللذ مًجللزة :وبًٌللٚرة أخللرى وادًجللزة ظْللد أهِٓللٚ مللـ  ،ؾللٕٚمر ـ

ر ـ ّٓ  .ٓ تًْل ؽر افًهّٜ ،ادهىٍغ ادى

أـلز  ،أّن طٍر ظّع بُؾ احلروب إذا محؾ افرا ٜ افٌْقّ لٜ ،وٓ بد مـ افتذـر دادامً 

ًٚ مـ أن   ٌٝ ب ّٜٔصٖٕ ٓ صلّؽ ؾٔلف وٓ  ،ـقٕف وجدا  ضورّي  ،ّجّرد إخٌٚر افَىً

ّٔلٚت :ؾٚحٍظ هذا ،ر ٛ ّٔلٚت وافَْٔٔ وٓ  ًلقغ ؽرهلٚ إّٓ  ،إذ مدار ملٚ ظْلدٕٚ افَىً

  .فٌِٔٚن وافتقؤح

ٜ مٚ اٛ بٕٔٚف ّّ ؾَِد اختِط ظذ افُ لر مًْلك ادًجلزة افتلل تلالزم ظهلّٜ  ،ويف

ًٚ تللال :ادًهللقم ّٜٔ ،زم افًهللّٜؾًِٔللٝ ادًجللزة مىَِلل ّٕللام خهللقص آشللتَالف  ،وإ

 ..هٚك افتقؤح :مٌٚذة افتٖيفر
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 ادعجزة افتي تالزم افعصؿي؟!!!

 .بٚظتٌٚر آشتَالل وافتٌع ،اٛ آفتٍٚت إػ أّن ادًجزة ظذ ؿًّغ

 .بـحو آشتؼالل وافتؽوين :إوػ

ًٚ مٌلٚذًا ذم وجقدهلٚ ،وهل افتل تلٗيّفر ذات ملـ دملري ظلذ  د لف  :تلٖيفرًا تُق ْل

وـْلزول  ،ر ظِٔلف افًلالملـٚخيار إرض افٔٚبًٜ مٌٚذة إذا جِس ظِٔٓلٚ اخلول

وآمر هق إمر ملع ظلّع إذا  ،افْك ظذ ضٚفقت إذا ووع بغ  د ف تٚبقت افًُْٜٔ

 .محؾ افرا ٜ ادحّدّ ٜ

 .بـحو افتبع :افثوكقي

وهل مًجلزة تُ لر افرؽٔلػ  ،زوة اخلْدقـٚدًجزة افتل وؿًٝ فِهحٚبٜ ذم ؽ

 .وهق بٍٚق ظذ حٚفف ،حتك أـؾ مْف ـّؾ افهحٚبٜ ،افقاحد

 .أّمٚ اف ٕٜٚٔ ؾُالّ  ،وإوػ هل افتل تالزم افًهّٜ إمجٚظًٚ 

إّن ذات ادٓلدي ظلذ  :وفتقؤح إوػ أـ ر َٕقل مـ بٚب افتّ ٔلؾ وادهلداق

ِّٜ افتٖيفر ذم ٕزول افْك ،شٌٔؾ اد ٚل  ،ك اهلل تًلٚػلإذا محلؾ افرا لٜ ظلذ ملٚ ؿول مًتَ

ِّٜ افتٖيفر  إذا ووع افتٚبقت بغ  - ب٘ذن اهلل تًٚػ –بٚفوٌط ـام أّن ذات ضٚفقت مًتَ

دّ لٜ ؾرجلع ـلّؾ ملْٓام  :ؾٚحٍظ ، د ف ادَدشتغ ّّ ؾّ٘ن أبٚ بُر وظّلر محلال افرا لٜ ادح

ٌّْف أ حٚبف ،اٌـ أ حٚبف  .وا
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 ّد افهؿس فعّع رمعجزة 

  :وهلٚ أـ ر مـ ضر ؼ ـٚٔا ،حٔ ام دار ان ادًجزة مًف رًٕقؿٓٚ فٌٔٚن دو

 افطريق إّول: جوبر بن ظبد اهلل إكصوري

حديفْٚ ظلع بلـ شلًٔد ؿلٚل: ٕلٚ  :هل( ذم إوشط360ؿٚل اإلمٚم افًّْٜ افىزا )

أمحد بـ ظٌد افرمحـ بـ ادٍوؾ احلرا  ؿٚل: ٕٚ افقفٔد بـ ظٌد افقاحد افتّّٔل ؿلٚل: 

أمر افنّس ؾتٖخرت »ٕٚ مًَؾ بـ ظٌٔد اهلل، ظـ أيب افزبر، ظـ جٚبر: أّن رشقل اهلل 

 .(1)ششٚظٜ مـ هنٚر

 . (2)ؿٚل اهلٔ ّل ذم ادجّع: إشْٚده حًـ

وـذا ؿٚل افًراؿل ذم افىلرح، وابلـ حجلر ذم افٍلتح، وادلاّل ظلع افَلٚري  :ؿِٝ

 .(3)احلٍْل ذم ادرؿٚة، وادْٚوي ذم افٍٔض وؽرهؿ

 .افطريق افثوين: أشمء

 اإلشـود إّول: ؾوضؿي بـً اِسغ ظن أشمء 

هل( ؿٚل: حديفْٚ أبق أمٜٔ، ؿٚل: حديفْٚ ظٌٔد اهلل بـ 321أخرج اإلمٚم افىحٚوي )

افًٌز، ؿٚل: حديفْٚ افٍؤؾ بـ مرزوق، ظـ إبراهٔؿ بـ احلًـ، ظـ ؾٚضّٜ  مقشك

بْٝ احلًغ، ظـ أشامء ابْٜ ظّلٔس، ؿٚفلٝ: ـلٚن رشلقل اهلل  لقحك إفٔلف ورأشلف ذم 

 لِٔٝ  لٚ »ؾَلٚل رشلقل اهلل:  ؾِلؿ  هلّؾ افًهللر حتلك ؽربلٝ افنلّس حجر ظع

                                                 
 .4039، رؿؿ: 224: 4إوشط فِىزا  ادًجؿ  (1)

 .14095، رؿؿ: 296: 8فزوادد جمّع ا(2) 

 .439: 5. ؾٔض افَد ر 2602: 6. مرؿٚة ادٍٚتٔح 221: 6. ؾتح افٌٚري 247: 7ضرح افت ر ٛ  (3)
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ّٕف ـٚن ذم ضٚ» :؟!. ؿٚل: ٓ، ؾَٚل رشقل اهللشظع ظتؽ وضٚظٜ رشقفؽ ؾٚردد افِٓؿ إ

 .(1)ؿٚفٝ أشامء: ؾرأ تٓٚ ؽربٝ، يفّؿ رأ تٓٚ ضًِٝ بًدمٚ ؽربٝ شظِٔف افنّس

هل( ؿٚل: حديفْٚ جًٍر بـ أمحد بـ شْٚن افقاشىل، يفْلٚ 360وأخرجف افىزا  )

 .(2)ظع بـ ادْذر، يفْٚ حمّد بـ ؾؤؾ، يفْٚ ؾؤؾ بـ مرزوق بف م ِف أو ؿر ٛ مْف 

ِّٓلؿ يفَلٚت. أؿقل: إشْٚد هذا  ًٚ ؾلٔام ؿٔلؾ: ؾرجٚفلف ـ افىر ؼ  حٌٔح وفٔس حًْ

لء، فُـ    قيفَف ؽلر اإلملٚم ابلـ لواظسض بّٖن إبراهٔؿ بـ احلًـ وإْن    ىًـ بن

ٌّٚن )  !!!.؟هل(354ح

ًٚ وإؿرارًا مهلٚ: اإلملٚم افىحلٚوي ) هلل( 321وجقابف: بؾ ويفَف إمٚمٚن ـٌران ّٕه

ٌّللٚن)  ،يض ظٔللٚض ذم ؿللقهلام: رجللٚهلام يفَللٚتهللل( وافَلل354ٚوهللق أؿللدم مللـ ابللـ ح

 وشٖٔا.

وأّمٚ ؾٚضّٜ بْٝ احلًلغ، وهلل أّم إبلراهٔؿ افلراوي ظْٓلٚ، ؾًلالوة ظلذ تقيفٔلؼ 

افىحٚوي وافَٚيض هلٚ، ؾَد ويفَٓٚ ابـ حٌٚن، وؿٚل ابـ حجلر ذم افتَر لٛ: يفَلٜ ملـ 

ًٚ، ؾِْٔير  .(3)افرابًٜ، وأحًٛ أّن افذهٌل ويفَٓٚ أ و

ملرزوق بلام أخرجلف افلدوٓيب واخلىٔلٛ افٌٌلدادي، ـام ؿلد تقبلع افٍولٔؾ بلـ 

وافٍِظ فألول، ؿٚل: حديفْل إشحٚق بـ  قٕس، حديفْٚ شق د بـ شًٔد، ظـ ادىِٛ 

بـ ز ٚد، ظـ إبراهٔؿ بـ حٔٚن، ظـ ظٌد اهلل بـ حًـ، ظـ ؾٚضّٜ بْٝ حًلغ، ظلـ 

احلًغ، ؿٚل: ـٚن رأس رشقل اهلل ذم حجر ظّع وـلٚن  لقحك إفٔلف، ؾِلام هي ظْلف 

                                                 
 . افرشٚفٜ.1067. رؿؿ: 92: 3منُؾ أيفٚر )ت: صًٔٛ إرٕٗوط(  (1)

 . مُتٌٜ ابـ تّٜٔٔ، افَٚهرة.391، رؿؿ: 152: 24افٌُر فِىزا   (2)

 .8652. رؿؿ: 751. تَر ٛ ابـ حجر )ت: حمّد ظقامٜ(: 4947، رؿؿ: 300: 5يفَٚت ابـ حٌٚن  (3)
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افِٓلؿ إٕلؽ تًِلؿ إٔلف ـلٚن ذم حٚجتلؽ »ؿلٚل: ٓ ؿلٚل: ش  ٚ ظّع  ِٔٝ افًك»ؿٚل: 

 .(1)ؾردهٚ ظِٔف ؾهذ وؽٚبٝ افنّسش وحٚجٜ رشقفؽ ؾرد ظِٔف افنّس

احتٟ  أؿقل: إشْٚده مٌَقل حًـ، ؾ٘شحٚق ويفَف ابـ حٌٚن، وشق د إمٚم حٚؾظ

حٌْلؾ وابلـ مًلغ  بف مًِؿ، فُـ أخذ ظِٔف افتٌر بلٖخرة. وادّىِلٛ ويفَلف أمحلد بلـ

وابـ أيب صٌٜٔ وافًجع وابـ حٌٚن، وؿٚل أبق داود: ٓ بٖس بف  ٚفح، فُـ ؿلٚل أبلق 

ّٟ بف، ووًػ حد  ف افقاؿدي. وأّمٚ إبلراهٔؿ ؾَلد ويفَلف  حٚتؿ:  ُتٛ حد  ف وٓ حيت

  .ابـ حٌٚن وؿٚل: صٔخ، و  ُ ىًـ بقء، ؾٕٚير ترامجٓؿ ذم هتذ ٛ ابـ حجر

   ظن أشمء ؿد بن جعػر افطقور اإلشـود افثوين: بـً َم

أخرج اإلمٚم افًّْل افٌُر افىحٚوي احلٍْل ؿٚل: حلديفْٚ ظلع بلـ ظٌلد افلرمحـ 

بـ حمّد بـ ادٌرة، ؿٚل: حديفْٚ أمحد بـ  لٚفح، ؿلٚل: حلديفْٚ ابلـ أيب ؾلد ؽ، ؿلٚل: 

حديفْل حمّد بلـ مقشلك، ظلـ ظلقن بلـ حمّلد، ظلـ أملف أم جًٍلر، ظلـ أشلامء ابْلٜ 

ًٚ ظِٔف افًالم ذم حٚجٜ ؾرجلع، ظّٔس، أّن  افٌْل  ّذ افيٓر بٚفهٌٓٚء يفّؿ أرشؾ ظِٔ

وؿد  ذ افٌْل افًك، ؾقولع افٌْلل رأشلف ذم حجلر ظلّع ؾِلؿ حيرـلف حتلك ؽٚبلٝ 

افِٓلؿ إن ظٌلدك ظِٔلٚ احتلٌس بًٍْلف ظلذ ٌٕٔلؽ ؾلرد ظِٔلف » افنّس، ؾَٚل افٌْلل: 

وظذ إرض، يفّؿ ؿٚم ؿٚفٝ أشامء ؾىًِٝ افنّس حتك وؿًٝ ظذ الٌٚل ش ذؿٓٚ 

 .(2)ظّع ؾتقوٖ و ذ افًك، يفؿ ؽٚبٝ وذفؽ ذم افهٌٓٚء ذم ؽزوة خٔز

هل( ؿٚل: حديفْٚ إشامظٔؾ بـ احلًـ اخلٍلٚ ، يفْلٚ أمحلد 360وأخرجف افىزا  )

 بـ  ٚفح، يفْٚ حمّد بـ أيب ؾد ؽ، أخز  حمّد بـ مقشك افٍىري بف م ِف. 

                                                 
. افلدار افًلٍِٜٔ افُق لٝ، ت: شلًد احلًلـ. وتِخلٔص ادتنلٚبف 164، رؿلؿ: 91افذر ٜ افىٚهرة افلدوٓيب:  (1)

 . دمنؼ، ت: شُْٜٔ افنٓٚيب.225: 1)اخلىٔٛ افٌٌدادي( 

 . افرشٚفٜ.1068. رؿؿ: 94: 3ٗوط( منُؾ أيفٚر )ت: صًٔٛ إرٕ (2)
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أخرجلف افىللزا  ذم مًجّلف افٌُللر ( ذم ضلرح افت ر للٛ: 806وؿلٚل افًراؿللل )

ًٚ ظـ أشامء  .(1)ب٘شْٚد حًـ أ و

أؿقل: إشْٚده  حٔح، رجٚفف يفَٚت رجٚل افهحٔح، ؽر أم جًٍر، زوج حمّلد 

ّٜٔ ، أشلامء جلّدهتٚ، ؿلٚل احللٚؾظ ابلـ حجلر: حٍٔلدة جًٍلر افىٔلٚر  ،بـ احلٍْ

ٌّٚن، ـلام ؿل ّٜٔ ابْٓٚ، ويفَف ابـ ح د ذـلره افٌخلٚري ذم مٌَقفٜ، وظقن بـ حمّد بـ احلٍْ

 .افتٚر خ، وابـ أيب حٚتؿ ذم الرح وافتًد ؾ دون ضًـ

رم: ظقن وأّملف مٌَلقٓن: ؾٚإلشلْٚد لأؿقل: ؿٚل بًض مـ تزبزب ؿٌؾ أن  تحه

 !!!..حًٛ افهْٚظٜ، مٌَقل أو حًـ ظذ أحًـ تَٚد ره: ؾّـ أ ـ أتٝ فف افهّحٜ

ّْٔٚ أّن اإلمٚم افىحٚوي ) احلد  ٚن يفٚبتلٚن ورواهتلام يفَلٚت. هل( ؿٚل: 321ؿِٝ: ب

ؾٓق تقيفٔؼ إمٚم ـٌر، مـ أهؾ افَلرن افرابلع، وـلذفؽ افهلٚحلل افنلٚمل ذم حُّلف 

 .بقيفٚؿٜ مجٔع افرواة ظالوة ظّـ ذـرٕٚهؿ، ؾٚحٍظ وٓ ُتًتٌٍؾ

 .اإلشْٚد اف ٚفٞ: ؾٚضّٜ بْٝ ادقػ ظّع )=ؾٚضّٜ افهٌرى( ظـ أشامء

 مجع ضلرق هلذا احللد ٞ: ختلر ٟ أيب ؿٚل افًٔقضل: وؿٍٝ ظذ جزء مًتَؾ ذم

ًُٔتٍٚد....  .(2)احلًـ صٚذان افٍوع، وهٚ إٔٚ أشقؿف هْٚ ف

هل(: حديفْٚ أبق احلًـ ظع بـ إبراهٔؿ بـ إشامظٔؾ 386ؿٚل أبق احلًـ صٚذان )

بـ ـًٛ افلدؿٚق بٚدق لؾ، حلديفْٚ ظلع بلـ جلٚبر إودي، حلديفْٚ ظٌلد افلرمحـ بلـ 

ـ ظٌد اهلل بـ ؿنلر ؿلٚل: دخِلٝ ظلذ ؾٚضّلٜ ابْلٜ ذ ؽ، حديفْٚ أيب، حديفْٚ ظروة ب

ظّع إـز ؾَٚفٝ: حديفتْل أشامء ابْٜ ظّٔس أّن افٌّْل أوحل إفٔف، ؾًسه ظّع ب قبف، 

ش. ٓ»ؿلٚل: ش رل ٚ ظع  ِٔٝ افًهل»حتك ؽٚبٝ افنّس، ؾِاّم هي ظـ افٌْل ؿٚل: 

                                                 
 . افىًٌٜ ادك ٜ، دار إحٔٚء افساث، دار افٍُر.247: 7ضرح افت ر ٛ افًراؿل  (1)

 افُتٛ افًِّٜٔ بروت، ت:  الح ظق وٜ.   309: 1افمػء ادهْقظٜ  (2)
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 تٓٚ ذم ٕهلػ ؿٚفٝ: ؾرجًٝ افنّس حتك رأش افِٓؿ اردد افنّس ظذ ظعّ » ؿٚل: 

 .(1)احلجر، أو ؿٚفٝ ٕهػ حجرا

أؿقل: إشْٚده مٌَقل حًـ: رجٚفلف يفَلٚت ؽلر إودي وؿلد ويفَلف ابلـ حٌلٚن، 

  وظٌد افرمحـ  دوق تخىكء، ؿٚفف احلٚؾظ ابـ حجر.

ّٕلف  ِّّلل افلٔام ، أ ومـ مهٚدٛ بًض منٚ خ ادًسوحغ، وهق ظٌد افرمحـ ادً

ٛ ـٌٚرًا ـٚفًٔقضل وافىحٚوي واف َّ لٜ، ؾَلٚل: أبلق احلًلـ ابلـ تً ّّ ّٜٔ إد َٚيض وبَ

 . (2)صٚذان ٓ أظرؾف

ؿِللٝ: بللؾ هللق إمللٚم ـٌللر مًللْد افًللراق، يفَللٜ، أمجللع أهللؾ افًللْٜ ظللذ جالفتللف 

 !!. ؟(3)وإمٚمتف

 .افطريق افثوفٌ: أبو هريرة

هل(: إٌٖٕٔٚ أبق احلًـ أمحد بـ 386ؿٚل افًٔقضل: ؿٚل أبق احلًـ صٚذان )

ظّر، حديفْٚ إبراهٔؿ بـ شًٔد القهري، حديفْٚ حئك بـ  ز د بـ ظٌد ادِؽ، ظـ 

أبٔف، ظـ داود بـ ؾراهٟٔ، ظـ أيب هر رة، وظـ ظامرة بـ ؾروز، ظـ أيب هر رة أّن 

ًٚ مّْٚ، و   ُـ رشقل اهلل إٔزل ظِٔف حغ إك  مـ افًك و ظع بـ أيب ضٚفٛ ؿر ٌ

ظّع أدرك افهالة، ؾٚؿسب ظّع إػ افٌْل، ؾٖشْده إػ  دره، ؾِؿ  ن ظـ افٌْل 

                                                 
 افُتٛ افًِّٜٔ بروت، ت:  الح ظق وٜ.   309: 1افمػء ادهْقظٜ  (1)

 . حتَٔؼ: ظٌد افرمحـ ادًِّل.355: 1د ادجّقظٜ فِنقـٚ  هٚمش افٍقاد (2)

أبق احلًـ ظلع بلـ ظّلر (: افنٔخ، افًٚ ، ادًّر، مًْد افًراق، 394رؿؿ:  538: 16ؿٚل افذهٌل )ذم افًر  (3)

 اهل.  بـ حمّد بـ احلًـ بـ صٚذان، احلّري افٌٌدادي احلريب افًُري

ّٕف يفَٜ حٚؾظ مًْد ؿِٝ ًٚ. وإيلر  - ؾٔام حُلل ظْلف –مٖمقن، فُـ صّذ افزؿٚ  : أمجًقا ظذ أ ؿلٚل: ٓ  ًلٚوي صلٔئ

 .39: 12تٚر خ بٌداد 
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 ٚ رشقل » ! ؾَٚل ظع: ؟شمـ هذا » حتك ؽٚبٝ افنّس، ؾٚفتٍٝ رشقل اهلل ؾَٚل: 

 ش.اهلل إٔٚ،   أ ؾ افًك، وؿد ؽٚبٝ افنّس

ؿٚل: ؾرجًٝ ش افهؿس ظذ ظّع  حتى يصع افؾفم اردد»ؾٚفتٍٝ افٌّْل ؾَٚل: 

 .(1)افنّس دقوًٓٚ افذي ـٕٚٝ ؾٔف حتك  ّذ ظعّ 

أؿقل: إشْٚده حًـ، رجٚفف يفَٚت، ذم بًوٓؿ فغ..: ؾٔز د بـ ظٌد ادِؽ 

افْقؾع، وًػ حد  ف إـ ر، فُـ ؿٚل ابـ مًغ: ٓ بٖس بف. ـام ؿٚل ابـ شًد: 

ًٚ يفَٜ   .(2)ـٚن جِدًا  ٚرم

 .فرابع: أبو ذرافطريق ا

هل( حديفْٚ أبق احلًـ بـ  ٍقة، 386ؿٚل افًٔقضل: ؿٚل أبق احلًـ صٚذان )

يفْٚ احلًـ بـ ظع بـ حمّد افًِقي افىزي، يفْٚ أمحد بـ افًالء افرازي، يفْٚ إشحٚق 

بـ إبراهٔؿ افتّٔل، يفْٚ حمؾ افوٌل، ظـ إبراهٔؿ افْخًل، ظـ ظَِّٜ ظـ أيب ذر 

إٔندـؿ بٚهلل هؾ ؾُٔؿ مـ رّدت فف افنّس »ؿٚل: ؿٚل ظّع  قم افنقرى: 

 ...ش.ؽري

أؿقل: إشْٚده  ٚفح ذم افنقاهد: ابـ  ٍقة، هق حمّد بـ أمحد بـ ظٌد اهلل بـ 

ِّف افهدق . وأّمٚ احلًـ افًِقي افىزي، ؾٓق ذم (3) ٍقة ادهِٔص، ؿٚل افذهٌل: حم

ِٛ ٓبـ أـز افيـ مهّحػ احلًغ بـ ظع افًِقي افىزي، ـام ذم بٌٜٔ افى

 .(4)هل(، وزاد: شترًا ٌٕٔاًل 660افًد ؿ )

                                                 
 افُتٛ افًِّٜٔ بروت، ت:  الح ظق وٜ.   309: 1افمػء ادهْقظٜ  (1)

 .666. رؿؿ: 347: 11هتذ ٛ افتٓذ ٛ  (2)

 . ت: بنٚر ظقاد.360، رؿؿ: 749: 7تٚر خ اإلشالم )افذهٌل(  (3)

 . دار افٍُر، ت: شٓٔؾ زـٚر.2722: 6ٜٔ افىِٛ ٓبـ افًد ؿ بٌ (4)
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( ذم افنٍٚ: ؿٚل افىحٚوي: احلد  ٚن يفٚبتلٚن ورواهتلام 544ؿٚل افَٚيض ظٔٚض )

يفَٚت، وحُك افىحٚوي أّن أمحد بـ  ٚفح ادكي ـٚن  َقل: ٓ  ٌٌْل دلـ شلٌِٔف 

ّٕف مـ ظالمٚت اف ِّػ ظـ حٍظ حد ٞ أشامء )=ذم رد افنّس( ٕ  .(1)ٌْقةافًِؿ افتخ

وممّـ  حح احلد ٞ حمّد بـ احلًغ إزدي..: تلرجؿ فلف احللٚؾظ ابلـ حجلر 

 .(2)افًًَال  ذم فًٚن ادٔزان وؿٚل: حمِف افهدق و ّحح رد افنّس فًعّ 

و   ًللُد اإلمللٚم احلللٚؾظ ابللـ حجللر افًًللَال  هللذا ذم ؿقفللف: وروى افىحللٚوي 

ّٕف  ّذ اهلل  وافىزا  ذم افٌُر واحلٚـؿ وافٌَٔٓل ذم افدٓدؾ ظـ أشامء بْٝ ظّٔس أ

ّٚ ٕٚم ظذ رـٌٜ ظّع ؾٍٚتتف  الة افًك، ؾرّدت افنّس حتك  لّذ  ظِٔف وشِؿ دظٚ د

ظللّع يفللّؿ ؽربللٝ، وهللذا أبِللغ ذم ادًجللزة، وؿللد أخىللٖ بللـ الللقزي بلل٘ راده فللف ذم 

ادقوقظٚت، وـذا ابـ تّٜٔٔ ذم ـتٚب افرد ظذ افرواؾض )=مْٓٚج افًلّْٜ( ذم زظلؿ 

 .(3)وًفو

ًٚ فنملٚم ظلّع 855وؿٚل اإلمٚم افًْٔل ) (: وؿد وؿع ذفلؽ )=رّد افنلّس( أ ول

ريض اهلل تًٚػ ظْف، أخرجف احلٚـؿ ظـ أشلامء بْلٝ ظّلٔس أّن افٌْلّل ٕلٚم ظلذ ؾخلذ 

 ..اهل(4)ظع... 

ؾّ٘ن اهلل تًلٚػ رّد فلف  وؿٚل افرازي ذم ذ ؾ تًٍر شقرة افُقيفر: وأّمٚ شِٔامن 

ًٚ فِرشقل  حغ ٕلٚم ورأشلف ذم حجلر ظلع، ؾٕٚتٌلف  افنّس مرة، وؾًؾ ذفؽ أ و

 .(1)ؾهذ افًك فقؿتف وؿد ؽربٝ، ؾردهٚ حتك  ّذ، ورّدهٚ مرة أخرى فًع 

                                                 
 . دار افٍٔحٚء، ظامن. 569: 1افنٍٚ فَِٚيض ظٔٚض  (1)

 . 129: 5فًٚن ادٔزان (2)

 .155: 6ؾتح افٌٚري   (3)

 . إحٔٚء افساث افًريب، بروت.43: 15ظّدة افَٚري )افًْٔل(   (4)
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ذم تذـرة ادقوقظٚت: حد ٞ أشامء ذم رد افنّس، ؾٔلف  هل(986)وؿٚل افٍتْل

ؼ آخلر ؾٔلف ابلـ ظَلدة راؾيل رملل بٚفُلذب ؾؤؾ بـ مرزوق ولًٔػ، وفلف ضر ل

وراؾي ـٚذب: ؿِٝ)=افٍتْل(: ؾولٔؾ  لدوق احلتٟ بلف مًلِؿ وإربًلٜ، وابلـ 

، واحلد ٞ سح مجٚظٜ (2)ظَدة مـ ـٌٚر احلٍٚظ ويفَف افْٚس ومٚ وًٍف إّٓ متًهٛ

)ادهْقظٜ فًِٔقضل(: ظـ أشامء بْٝ  ءبتهحٔحف مْٓؿ افَٚيض ظٔٚض، وذم افمػ

إفٔف ورأشف ذم حجر ظلع ريض اهلل ظْلف ؾِلؿ  كقحظّٔس ـٚن  ذ اهلل ظِٔف وشِؿ  ُ 

افؾفم إكه ـون يف ضوظتك وضوظي رشاوفك »  هؾ افًك حتك ؽربٝ افنّس ؾَٚل: 

ؾىًِٝ بًد مٚ ؽربٝ ؿٔلؾ: هلق مُْلر، وؿٔلؾ: مقولقع ؿِلٝ ش ؾوردد ظؾقه افهؿس

 .(3)ح مجوظي من اِػوظ بلكه صحقحّص )=افًٔقضل(: 

: وؿد ذـر افًِلامء أّن افًلٔقضل أّفلػ رشلٚفٜ خّٚ لٜ ذم إيفٌلٚت حلد ٞ رد ؿِٝ

 .(4)افنّس اشّٓٚ: ـنػ افٌِس ذم حد ٞ رّد افنّس

 

  

                                                                                                                        
 .126: 32تًٍر افرازي  (1)

 إذن ابـ القزي وابـ تّٜٔٔ وابـ ـ ر، وـذفؽ اإلمٚم أمحد فق يفٌٝ ظْف، متًهٌقن.  (2)

 .  96تذـرة ادقوقظٚت فٍِْتل:  (3)

 . وافرشٚفٜ مىٌقظٜ واحلّد هلل .1494: 2إٔير ـنػ افيْقن فِحٚجل خٍِٜٔ   (4)
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 آشتدٓل برّد افهؿس ظذ افعصؿي

ِّف هلل تًٚػ ورشقفف ّٕلام ظلٚدت بلدظٚء افٌْلّل  ،افٍوؾ ـ وٓ ارتٔٚب أّن افنلّس إ

فُلـ فلٔس  ،ؾٓل مـ هذه الٜٓ مـ ظالملٚت افٌْلّقة ٓ حمٚفلٜ ،ظِٔف افهالة وافًالم

 .هذا ـّؾ رء

واهلل تًلٚػ ملـ  ،ؾٚفٌّْل دظٚ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ أن  لرّد افنلّس خلهلقص ظلعّ 

 !!؟فُـ دٚذا ،ؾقق شٌع شاموات رّدهٚ ظذ ادٌٚذة

 ِٕ  جؾ أْن  هّع أمر ادٗمْغ ظّع مٚ ؾٚتف مـ  الة افًك؟!!أ

لد ؿٚولٜٔ بَولٚء افهلالة  :ملـ ٕيلرهذا القاب ٓ تخِق  ّّ إْذ أفًٔلٝ ذ ًلٜ حم

ـام هل افقطٍٔلٜ اف ٕٚقّ لٜ  ،فق تْٚشْٔٚ ؿّقة احتامل أّن ادقػ ظّع  اّلهٚ إ امءً  ،فًِّذور

 !!.؟ادجّع ظِٔٓٚ بغ افٍَٓٚء

ملع أّن أداءهلٚ إ لامًء  ،اهلل تًٚػ شّْتف ذم إـقان مـ أجلؾ  لالة ظلعّ  إذ دٚذا ؽّر 

 !!.؟جمزٌء إمجٚظًٚ 

ّْٔللٚ  ّٔدٕٚ  ،مللـ ـللّؾ هللذا ٓ جللقاب إّٓ أْن ٍٕللسض أّن ؽللرض ٌٕ ـٌللرض شلل

وفلٔس هلق إّٓ ملْٟٓ إٌٕٔلٚء ذم تًٔلغ ادًهلقمغ  ،شِٔامن مـ إتٔٚن ظرش بَِلٔس

 .ومهٚ ؾٔام ٕحـ ؾٔف أمر ادٗمْغ ظّع وآ ػ بـ برخٔٚء  ،إو ٔٚء

ٌٛ مْلف ،واإلٕهٚ  ؾلّ٘ن اللقاب افتلٚم فلٔس هلذا وٓ  ًلًْٚ  ،وملٚ ذـرٕلٚه جٕٚل

 .أنف افًٌط ؾٔ



 

 

 

 

 

 

 

 

 افدفقل افثوين 

 فؽّل ؿوٍم هود
  



 

  



 072   ...........................................ثوفٌ : ظصؿي أهل افبقً ظؾقفم افسالم ...افػصل اف

 

ًَ ُمـِْبٌر َوفُِؽلِّ َؿْوٍم َهودٍ  :ؿول تعوػ َم َأْك  (0) إِكا

وؿد اختٍِقا ذم تًٍر مًْك اهلٚد  ،أمجع أهؾ افًّْٜ أّن ادْذر هق افٌّْل حمّد 

 ـٚٔا: ،وآخران ذم ؽٚ ٜ افقهـ ،أّوهلٚ تٚم :ظذ يفاليفٜ أؿقال

 . رجٌل آخر ؽر افـبّي   اهلود :إّولافؼول 

ّٜٔ افًاموّ ٜ ٕن  ُقن ظٚ اًم مـ افوالل :ؾٚهلٚد هق  .ـّؾ مـ فف إهِ

ادٌٚ رة  ،إذ إ ؾ ذم افًىػ :دُٚن افًىػ :طٚهر مـ أ ٜ ،وـقٕف ؽر افٌّْل 

 .بغ ادًىق  وادًىق  ظِٔف

ِّلػ ،ظذ أّن هذا افتًٍر ملّزء ملـ  ،ُٚلمْلّزه ظلـ ـلّؾ إصل ،بًٔد ظـ أدٕلك تُ

ّٕلف ؽلر ،وافيٓقر حّجٜ إمجٚظًٚ  ،مٗوٕٜ افتَد ر ه  نٓد فف افّْص افهحٔح ظـ افٌْلّل أ

 .وشٖٔا هده ،ظِٔٓام افًالم 

 . اهلود كػس افـبيّ  :افؼول افثوين

وهلق  ،فِزوم افٍهؾ بغ ادًىق  وادًىق  ظِٔف بحلر  جلرّ  :وبىالٕف طٚهر

 !!.؟ؾُٔػ افَرآن : ّْزه ظْف أهؾ افًِٚن ،رـٔؽ أبداً  ،ؿٌٔح جّداً 

ِّػ افٌَٔح هُذا  :ؾتُقن أ ٜ مع هذا افتُ

 .هٚد -فُؾ ؿقم-مْذر وإٔٝ 

                                                 
 .7شقرة افرظد:  (1)
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ّٕف    رد م ؾ هذا افٍهؾ حّتك ذم ـالم افًلرب افٌَلٔح ،وافيٚهر ؾولاًل ظلـ  ،ؾ٘

ِّػ ،و ٍُل هذا فٌىالٕف ،افٍهٔح ّٕف ظغ افتُ وؾهلٚحٜ افَلرآن تٖبلٚه  ،وٓ أؿؾ مـ أ

ّٕف تّزع رأي ٓ دفٔؾ ظِٔف مـ افًّْٜ ،افٌتٜ  .وإدهك أ

 .اهلود هو اهلل تعوػ :افؼول افثوفٌ

ّٜٔ وبقظٓٚ ،وهذا افَقل ظغ افًخػ ّٔز بغ ـقع افًرب ظذ  :ؾَقفْٚ :وؿٚدِف ٓ  ّ

ٍٜ ردٌٔس  :شٌٔؾ افتقؤح  .ٕصٌّ ذم تًدد افرؤشٚء وتٌٚ رهؿ ،فُؾ  دوف

 ،ؾٓق ٌٕص س ٌح ذم تًدد اهلداة وتٌلٚ رهؿ  فُِؽلِّ َؿْوٍم َهودٍ  :هق إمر ذموإمر 

ّٕف اهلل تًٚػ ؾَط ًٚ واشتًامًٓ. ،وافَقل أ  خىٖ ووً

 :ودٓفلٜ ؿقفلف تًلٚػ ،فُلـ هلذا رء ،بذ ٓ ر ٛ أّن اهلل تًٚػ هق اهللٚد ادىِلؼ

ّٕف اهلل تًٚػ ؾَط فُِؽلِّ َؿْوٍم َهودٍ  ًٚ وٓ  ،رٌء آخر ،ظذ أ ٓ تًٚظد ظِٔف افٌِلٜ ٓ وولً

 اشتًامًٓ.

ّٕف ٓ دفٔؾ ظِٔف ذم افًّْٜ افٌْقّ ٜ ًٚ  ،أوػ إفٔف أ وافُلالم هلق  ،ؾال ؿّٔلٜ فلف إضالؿل

 .افُالم ذم افَقل اف ٚ 

 ،ؾٓٚك افّْص افٌْقّي افهحٔح ادٌّغ دًْك اهلٚد ذم أ ٜ افؼل ٍٜ ،إذا اّتوح هذا

  و لرّدون شلّْٜ افٌْلّل  ،بلٚهلراء  مـ خهقمْٚ أهؾ افًّْٜ احللؼد وٓحظ ـٔػ  ًٕٚد ـ رٍ 

 .واهلل ادًتًٚن ظذ مٚ  هٍقن ،بٚلزا   اف ٚبتٜ
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 وهو ظّع   اهلود من بـي هوصم

 ،وفللف ظللّدة ضللرق ،ؾٓللذا هللق افللّْص افهللحٔح ادًللّغ فَِللقل إّول :ـللام وظللدٕٚ

 :ـٚٔا

 ظبد خٍر ظن ظّع  :افطريق إّول

حلديفْل ظل امن بلـ أيب  :زوادد مًْد أمحد ؿلٚل ظٌلد اهلل بلـ أمحلد بلـ حٌْلؾوذم 

إكم أكً صٌٜٔ، حديفْٚ مىِٛ بـ ز ٚد، ظـ افًدي، ظـ ظٌد خر، ظـ ظّع، ذم ؿقفف: 

 ؟!!.مـبر وفؽل ؿوم هود

 ش. رشول اهلل ادـبر  واهلود رجٌل من بـي هوصم» :ؿٚل ظعّ 

 .(1)إشْٚده  حٔح  :ؿٚل اإلمٚم أمحد حمّد صٚـر

 . (2)وؿٚل اإلمٚم اهلٔ ّل: رواه ظٌد اهلل ذم ادًْد...، ورجٚل ادًْد يفَٚت 

 .(3)وؿٚل افدهٔش ذم هٚمش ادختٚرة: إشْٚده حًـ

حديفْٚ ظع بـ احلًغ، يفْٚ ظل امن بلـ أيب  :( ذم تًٍره327وؿٚل ابـ أيب حٚتؿ )

 فُلؾ ؿلقم هلٚدظلـ ظلع  صٌٜٔ، يفْٚ ادىِٛ بـ ز ٚد، ظـ افًدي، ظلـ ظٌلد خلر،

 . اهلود رجل من بـي هوصمؿٚل: 

 ؿٚل ابـ الْٔد: هق ظع بـ أيب ضٚفٛ ريض اهلل ظْف. 

                                                 
 . دار احلد ٞ، افَٚهرة. 1041. رؿؿ: 49-48: 2مًْد أمحد )ت: اإلمٚم أمحد صٚـر(   (1)

 .41: 7، جمّع افزوادد 94: 2ادًجؿ آوشط فِىزا    (2)

 . دار خي، بروت. 286: 2إحٚد ٞ ادختٚرة فَِّدد )ت: افدهٔش(   (3)
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وروي ظـ ظٌد اهلل بـ ظٌٚس ذم إحدى افروا ٚت، وظـ أيب جًٍر حمّد بـ ظع 

 .(1)( ٕحق ذفؽ )=افٌٚؿر 

ًٚ  :ؿِٝ  ،وهلق إيفٌلٚت مًهلقٌم هلٚد ؽلر افٌْلّل  ،بح ْٚ وإْن ـٚن هْٔٓٚ ـزو 

ّْٜٔ فِٓٚد ظِٔف افًالم  ٜ صٚهد  لحٔح :فُـ ٓ بٖس بند بًض افْهقص ادً ّّ  ،ؾ 

ٌّٚد إشدي ّٕف ظِٔف افًلالم هلق اهللٚد مهلداؿًٚ  :ظـ أمر ادٗمْغ ظعّ  ،مـ ضر ؼ ظ  :أ

 .ذم هذه إّمٜ ،أي هق ادهداق آـّؾ فِٓٚد بًد اهلل ورشقفف

سحيلٜ  ،فُلّؾ ؿلقم هلٚد :دٚ بّْٔٚه مـ أّن مجِٜ :ِقات اهلل ظِٔف أحد اهلداةؾًعٌّ  

 .ذم تًدد اهلداة وإؿقام

 ظّبود ظن ظّع  :افطريق افثوين

ؿٚل احلٚـؿ ذم ادًتدرك: أخزٕٚ أبق ظّرو ظل امن بلـ أمحلد بلـ افًلامك ، حلديفْٚ 

حديفْٚ حًغ بلـ حًلـ إصلَر ، حلديفْٚ ،  ظٌد افرمحـ بـ حمّد بـ مْهقر احلٚريفل

مْهقر بـ أيب إشقد ، ظـ إظّش ، ظـ ادْٓٚل بـ ظّرو، ظـ ظٌلٚد بلـ ظٌلد اهلل 

ًَ ُمـِبٌر َوفُِؽلِّ َؿْوٍم َهودٍ إظـ ظع: ، إشدي  َم َأك   رشاول اهلل ادـابر» :؟!! ؿٚل ظلعّ (2) ِكا

 ش. وأكو اهلودي

 . .و  تخرجٚهؿٚل احلٚـؿ: هذا حد ٞ  حٔح اإلشْٚد 

ٌّح اهلل واوًف ،بؾ ـذب :وؿٚل افذهٌل ذم افتِخٔص  . (3)ؿ

                                                 
 . أؿقل: هذا أحد وجقه تًٍر أ ٜ ظْد ابـ أيب حٚتؿ.2225: 7تًٍر ابـ أيب حٚتؿ   (1)

 .  7افرظد: شقرة   (2)

 .افًِّٜٔ، بروت.4646. رؿؿ: 140: 3)مهىٍك ظٌد افَٚدر ظىٚ(  مًتدرك احلٚـؿ وتِخٔهف  (3)
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ؾٓللاّل ذـلر فْللٚ افللذهٌل ملـ هللق افقّوللٚع  :ؿِلٝ: ٓحللظ خللٌط افلذهٌل وظْللٚده

ِّٓلؿ يفَلٚت ومملدوحقن  افُّذاب ذم اإلشلْٚد ؟!. ـلزت ـِّلٜ ختلرج ملـ ، ملع أّن ـ

 أؾقاهٓؿ. 

ًٚ ـٚن ؾأل ؾ احللد ٞ صلٚهد  لحٔح د خلر إٔلػ..:   وهلق ضر لؼ ظٌل ،وأ 

ِف ـام جٓؾ حد ٞ افٌد ر ِٓ ِّف َج   .أو دمٚهِف ظّداً  ، ًرض فف افذهٌل، وفً

ٜ صٚهد حًـ آخر..: ؾٓٚـف.. :ظدا هذا ّّ  ؾ 

ٌّٚس   افىر ؼ اف ٚفٞ: شًٔد بـ حٌر ظـ ابـ ظ

مـ ضر ؼ شًٔد بلـ  - ب٘شْٚد حًـ –ؿٚل ابـ حجر ذم افٍتح: أخرجف افىزي 

جٌر، ظـ ابـ ظٌٚس ؿلٚل: دلٚ ٕزفلٝ هلذه أ لٜ وولع رشلقل اهلل  لده ظلذ  لدره 

 .(1)ش أكً اهلودي بك ُّيتدي ادفتدون بعدي»أكو ادـبر  وأومل إػ ظّع  وؿول: » وؿٚل: 

ًٚ: وروى ظىلٚء بلـ افًلٚدٛ، ظلـ 427ؿٚل اف ًٌِل) ( ذم افُنػ وافٌٔٚن جٚزم

ؾلكً اهلودي يو ظّع  بك ُّيتدي ادفتدون مان »ظٌٚس بٍِظ:  شًٔد بـ جٌر، ظـ ابـ

 . (2)شبعدي

ِّلف مَهلقد احللٚؾظ ابلـ  ،ضر ؼ حًلـ ،بّالحيٜ جزم اف ًٌِل ،هذا :ؿِٝ وفً

 .حجر أظاله

                                                                                                                        
. دار ابـ القزي، افًًقد ٜ( ؿلٚل: حلديفْٚ أبلق شلًٔد، ظٌلد افلرمحـ 964: 3وؿد أخرجف ابـ إظرايب )ذم مًجّف

 احلٚريفل.... 

 .375: 8ؾتح افٌٚري   (1)

 دار إحٔٚء افساث افًريب، بروت. .272: 5)ت: ابـ ظٚصقر(  افُنػ وافٌٔٚن  (2)
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 افطريق افرابع: أبو برزة إشؾؿي  

هل( ذم افّدر: وأخرج ابلـ مردو لف ظلـ أيب بلرزة إشلِّل 911ؿٚل افًٔقضل )

ووولع  لده ظلذ  لدر  إّكام أكاً مـابرريض اهلل ظْف: شلًّٝ رشلقل اهلل  َلقل: 

 .(1)شفؽّل ؿوم هود»ًٍٕف، يفّؿ ووًٓٚ ظذ  در ظّع و َقل: 

ًٚ ٕ ،أؿقل:   َٕػ ظذ إشْٚد هلذا افلساث افولٚدع ّٔع ظلـ ظّلد بٌول ملر ادول

ِّف ممّٚ أتٍِف افْقا ٛادٗمْغ ظّع  لد  :ـام أتٍِقا ؽلره ،، وفً ّّ ًٚ فٍولٚدؾ حم ضًّل

د  ّّ  .وآل حم

  

                                                 
 . 608: 7افدر ادْ قر )افًٔقضل(   (1)
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 !!زبدة افدفقل وخالصته

 لدّل ظِٔلف ظلدا  ،وهلق افَلقل إّول ،اّتوح أّن اهلٚد رجؾ آخلر ؽلر افٌْلّل 

ِّػ وملٚ شلٖٔا ممّلٚ تلقاتر ذم صلٖن  ،افلّْصي افٌْلقّي افهلحٔح إٔلػ ،افتّْزه ظـ افتُ

ّٕف هٚد مٓدي ظِٔف افًالم ادٓدي ادْتير ظّجؾ اهلل تًٚػ ؾرجف افؼ ػ  .، مـ أ

ؾٍُٔل ظدم افلدفٔؾ ظِلٔٓام ملـ  :ؾتّزٌع ذم ؽٚ ٜ افًخػ ،وأّمٚ افَقٓن أخران

ادٚولٜٔ  ْٚؿض شّْٜ افٌّْل اف ٚبتٜ افهحٔحٜ  ،بؾ مهٚ اجتٓٚد حمّرمٌ ؿٌٌٔح  ،افًّْٜ افٌْقّ ٜ

 .أّ ام تْٚؿض

افٍهلؾ بلغ ادًىلق  وادًىلق  ظِٔلف بحلر   :وهق ،ؾٚفَقل اف ٚ  ،ظدا هذا

   َع ظلذ فًلٚن ظلريّب  ،ـقٕف  قجٛ افٌِس افٌَٔح :ؿٌٌٔح جّدًا ذم ـالم افًرب ،جرّ 

 !!  ؟ؾُٔػ بٚفَرآن ،بؾ ٓ  ُّـ أن  َع ،ؾهٔح

 .ؾٓق ممّٚ  ْٚؿض افقوع وآشتًامل ثٚمًٚ  :وأّمٚ افَقل اف ٚفٞ

 ، بٕٔٚف:وخال ٜ افدفٔؾ ظذ افًهّٜ هق أّن اهلٚد مًهقم ـٚفٌّْل 

ًٚ وضورة ،هدا لٜ اهللٚد فألؿلقام  :مًىقؾلٜ ظلذ مْذرّ لٜ افٌْلّل ادًهلقمٜ إمجٚظلل

 .هذا أوًٓ  ،ؾتًّغ أن تُقن م ِٓٚ ذم افًهّٜ

 ًٚ ًٚ يفٕٚٔ  .جتامع افَْٔوغاِخِػ وف :وٓشتحٚفٜ أن ٓ  ُقن مًهقم

ؾلٚجتّع ـقٕلف  ،فُٚن وًٚٓ حيتٚج إػ مًهقم هيد ف ،إذ فق    ُـ اهلٚد مًهقمًٚ 

 ًٚ  .ؾٚؾٓؿ ،وهق حمٚل ،وفٔس هبٚد ،هٚد 

 ،هٚك جمّقظلٜ ملـ افّْهلقص ذم ظهلّٜ أملر ادلٗمْغ ظِٔلف افًلالم ،وفٍِٚددة

ًٚ فِذاـرة ؾَط :ًٕقق بًوٓٚ  .تْنٔى
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 مع ظعّ ظّع مع افؼرآن وافؼرآن 

هل( ؿٚل: أخزٕٚ أبق بُر حمّلد بلـ ظٌلد اهلل احلٍٔلد، حلديفْٚ 405أخرج احلٚـؿ )

أمحد بـ حمّد بـ ٕك، حديفْٚ ظّرو بـ ضِحٜ افَْٚد اف َلٜ ادلٖمقن، حلديفْٚ ظلع بلـ 

هٚصؿ بـ افز د، ظـ أبٔف، ؿٚل: حديفْل أبق شًٔد افتّٔل، ظـ أيب يفٚبٝ، مقػ أيب ذر 

الّلؾ ؾِلاّم رأ لٝ ظٚدنلٜ واؿٍلٜ دخِْلل بًلض ملٚ  لدخؾ ؿٚل: ـْٝ ملع ظلع  لقم 

افْٚس، ؾُنػ اهلل ظْل ذفؽ ظْد  الة افيٓر، ؾَٚتِٝ مع أمر ادٗمْغ، ؾِلاّم ؾلرغ 

 ،ًٚ ًٚ وٓ ذابل ذهٌٝ إػ ادد ْٜ، ؾٖتٔٝ أم شِّٜ ؾَِٝ: إّ  واهلل مٚ جئٝ أشٖل ضًٚمل

ًٚ، ؾَههلٝ ظِٔٓلٚ ؿهلتل  أ لـ ـْلٝ  :ؾَٚفلٝوفُّْل مقػ ٕيب ذر، ؾَٚفلٝ: مرحٌل

حللغ ضللٚرت افَِللقب مىٚدرهللٚ ؿِللٝ: إػ حٔللٞ ـنللػ اهلل ذفللؽ ظّْللل ظْللد زوال 

 افنّس.

 ،ظلّع ملع افَللرآن»ؿٚفلٝ ريض اهلل ظْٓلٚ: أحًلْٝ شلًّٝ رشللقل اهلل  َلقل:  

 ش. فـ  تٍّرؿٚ حتك  ردا ظعد احلقض ،وافَرآن مع ظعّ 

 يفَٜ مٖمقن.   حٔح اإلشْٚد، وأبق شًٔد افتّٔل هق: ظَٔهٚء :ؿٚل احلٚـؿ

 .(1) حٔح  :وؿٚل افذهٌل ذم افتِخٔص

وهلق ادًهلقم ذم ـلّؾ  ،وإّٓ فزم أن  دور افَلرآن :وهق طٚهر ذم افًهّٜ :ؿِٝ

ًٚ  ،وهلق بٚضلؾ حملٚل ،وفلق ذم بًلض إحلقال ،ملع ملـ فلٔس بًّهلقم ،حٚل إمجٚظل

 .وضورة

  

                                                 
ّٜٔ، بروت.134: 3مًتدرك احلٚـؿ وتِخٔهف )ت: مهىٍك ظٌد افَٚدر ظىٚ(   (1)  . افًِّ
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 اِّق مع ذا = ظّع 

( ؿلٚل: حلديفْٚ حمّلد بلـ ظٌلٚد ادُلل ، حلديفْٚ أبلق 307أخرج اإلمٚم أبق  ًلذ )

ظـ  ،ظـ  دؿٜ بـ افربٔع، ظـ ظامرة بـ ؽز ٜ ظـ ظٌد افرمحـ بـ أيب شًٔد  ،شًٔد 

أٓ »أبٔف ؿٚل: ـّْٚ ظْد بٔٝ افٌْل ذم ٍٕر مـ ادٓٚجر ـ وإٕهٚر، ؾخرج ظِْٔٚ ؾَٚل: 

ٛي اخلٍلل : »، ؿٚفقا: بذ، ؿٚلشأخزـؿ بخٔٚرـؿ خٔٚرـؿ ادقؾقن ادىٌٔلقن، إّن اهللَ حيل

 ش. اِق مع ذا  اِق مع ذا»ؿٚل: ومّر ظع بـ أيب ضٚفٛ ؾَٚل افٌْل: ش افتَل

ؿٚل حًغ شلِٔؿ أشلد:  لدؿٜ بلـ افربٔلع، ويفَلف ابلـ حٌلٚن واهلٔ ّلل، وبلٚؿل 

 .  (1) رجٚفف يفَٚت

 .(2)ؿٚل اهلٔ ّل ذم ادجّع: رواه أبق  ًذ، ورجٚفف يفَٚت

وهلق مًهلقم ذم ـلّؾ  ،وإّٓ فلزم أن  لدور احللؼ :وهق طلٚهر ذم افًهلّٜ :ؿِٝ

 .ؾتًّغ افَقل بٚفًهّٜ ،وهق حمٚل ،مع مـ خٚفط افٌٚضؾ ذم بًض إحقال ،حٚل

ٌّف ظذ أمٍر ٓزم ّٔلٜ فٍرؿلٜ ظلّع  :واٛ أن ْٕ ٜ ؾرق بغ افًهلّٜ اإلمجٚف ّّ ، ؾ 

ّٜٔ افدادر  :ـٚٔا :حٔ ام دار مًف  ةوبغ افتٍهِٔ

  

                                                 
 . دار ادٖمقن، فِساث.1052، رؿؿ: 318: 2مًْد أيب  ًع )ت: حًغ شِٔؿ أشد(  (1)

 . مُتٌٜ افَدد، افَٚهرة.12027، رؿؿ: 235: 7( جمّع افزوادد )ت: حًٚم افَدد (2)
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 افعصؿي اإلمجوفّقي وافعصؿي افتػصقؾّقي

ؿٚل:  ،هل( ذم مًْده ؿٚل: حديفْٚ أمحد بـ حئك افُقذم292أخرج اإلمٚم افٌزار )

ظلـ  ،ؿٚل: أخزٕٚ ظّرو بـ حر ٞ، ظلـ ضلٚرق بلـ ظٌلد افلرمحـ ،أخزٕٚ أبق ؽًٚن

تؿ وؿلد ـٔلػ إٔل»إذ ؿٚل:  ،ؿٚل: بْٔام ٕحـ حقل حذ ٍٜ ريض اهلل ظْف ،ز د بـ وهٛ

 ؟!!.شذم ؾئتغ  يب بًوُؿ وجقه بًض بٚفًٔػ ،خرج أهؾ بٔٝ ٌُٕٔؿ

 ؾَِْٚ:  ٚ أبٚ ظٌد اهلل، وإن ذفؽ فُٚدـ؟!!

 ش. أْي وافذي بًٞ حمّدًا بٚحلؼ إّن ذفؽ فُٚدـ» :ؿٚل حذ ٍٜ 

  ٚ أبٚ ظٌد اهلل ؾُٔػ ٕهْع إْن أدرـْٚ ذفؽ افزمٚن؟!.  :ؾَٚل بًض أ حٚبف

 :افٍرؿٜ افتل تدظق إػ أمر ظّع ريض اهلل ظْف ؾٚفزمقهٕٚيروا أ: »ؿٚل حذ ٍٜ 

 .(1)شؾ٘هّنٚ ظذ اهلدى

 .(2)ؿٚل اهلٔ ّل: رواه افٌزار، ورجٚفف يفَٚت

ّٜٔ :ؾّٖمٚ ظهّٜ ظّع ظِٔف افًالم :ؿِٝ ّٔلٜ :ؾٓل تٍهِٔ ٓ  ،أي هل ظهّٜ تُق ْ

 دمٚمع اخلىٖ وافًٓق وافًْٔٚن ذم ـّؾ إحقال.

ّٔلٜ ،تلدظق إػ ظلّع ظِٔلف افًلالموأّمٚ ظهّٜ افٍرؿٜ افتلل  بًّْلك أّن  :ؾٓلل إمجٚف

فُلـ هلذا ٓ  ْلٚذم  ،أتٌٚع ظّع مًهقمقن ذم أ ؾ مٚ دإقا بف إػ اهلل تًٚػ واظتَلدوه

ّٔئٚت ؾٔام ظدا ذفؽ إ ؾ  .ؾٚحٍظ ،خىئٓؿ ؤًٕٚهنؿ واجساحٓؿ افً

                                                 
 . مُتٌٜ افًِقم، ادد ْٜ ادْقرة.  2810، رؿؿ: 236: 7مًْد افٌزار )ت: حمٍقظ افرمحـ ز ـ اهلل(  (1)

 . مُتٌٜ افَدد، افَٚهرة.  12032، رؿؿ: 236: 7جمّع افزوادد )ت: حًٚم افَدد(  (2)



 

  

 

 

 

 

 

  افدفقل افثوفٌ

 افتعظقم 
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وإن ربلام تْلٚيفرت  ،  أجد مـ ظرض فف مـ ظِامء افٍر َغ ـام اٛ ،هذا افدفٔؾ

  :ـٚٔا ،ؾتًّغ ظِْٔٚ افٌٔٚن ،ـِامهتؿ ؾٔف هْٚ وهْٚك

ٜ افٌِٜ ّّ   :أنّ  ،وؿٚضٌٜ أهؾ افًِٚن وافٌٔٚن ،أمجع أد

ًٜ  –افتًئؿ   ٌجٔؾ وافتقؿر. افت :هق - فٌ

ًٚ  –وأّمٚ  بٍولؾ ، تٌجٔلؾ اهلل تًلٚػ ملـ ا لىٍك ملـ ظٌلٚده  :ؾلٚفتًئؿ - ذظل

ًٚ بٚشّف :ومَٚم مُِقا، ؿدد   .مّكح

ـَقفلف  :وأخرى بّىِؼ اددح واف ْٚء ،بٚفًالم ٚهؾتٚرًة  ٌّجؾ شٌحٕٚف مـ ا ىٍ

ٌُْد  :تًٚػ ًَ َؿ اْف ًْ
ْٔاَمَن ِٕ َِ ٌَْْٚ فَِداُووَد ُش اٌب َوَوَه ُف َأود ٕد  .(1) إِ

َْبَهلِٚر  :وؿٚل شٌحٕٚف وتًٚػ ْٕ َْ ِدي َوا ْٕ قَب ُأويِل ا َُ ًْ ٚ إِْبَراِهَٔؿ َوإِْشَحَٚق َوَ  َٕ ٌََٚد ْر ِظ ـُ َواْذ

اِر )45) َرى افدد ـْ ٍٜ ِذ َِْهَُْٚهْؿ بَِخٚفَِه ٚ َأْخ ٕد ـَ 46( إِ
ٚ َدِ َٕ ُْؿ ِظَْْد َٔٚرِ ( َوإهِند َْخ ْٕ ْغَ ا ٍَ لْر 47) اْدُْهَى ـُ ( َواْذ

ـَ  ؾٌّ ِم ـُ ِؾ َو ٍْ
َع َوَذا اْفُِ ًَ َٔ َٔٚرِ إِْشاَمِظَٔؾ َواْف َْخ ْٕ  .(2) ا

َْخَقاورِ   :وؿقفلف تًلٚػ ،افتًيلٔؿذم ومهلٚ ٕلٌص طلٚهر  :ؿِٝ ْٕ ؿٔلد تقولٔحل   ا

ًٚ  ،بٔٚ  ًٚ  :فٔس احساز  ًٚ خّٚ ل وظّيّلف  ،ؾُّؾ ملـ ا لىٍٚه اهلل تًلٚػ ا لىًٍٚء ؿدشلٔ

ًٚ بٚشّف ؾٚهلل تًٚػ ـلام هلق مًِلقم ضورة ٓ  :ؾٓق مـ إخٔٚر ٓ حمٚفٜ ،بًْٔف مّكح

ّٔئغ ، هىٍل إذار  .بؾ هق حمٚل ،وٓ مـ    تّْزه ظـ افّؼ مـ افً

  

                                                 
 .    30شقرة ص:  (1)

 .   47-45شقرة ص:  (2)
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 !!افتعظقم بوفتحّقي وافسالم

ّٜٔ وافًالم ِّؿ اهلل تًلٚػ، أو  هلّع، ظلذ ملـ ا لىٍك  ،افتًئؿ بٚفتح هق أّن  ً

ٜ ذضٚن ،مـ ظٌٚده مٌٚذةً  ّّ ًٚ بٚشّف..: ؾ    :مكح

 .افترصيح بوٓشم وآصطػوء :افؼط إّول

 مّكلحًٚ  ،ذم ـقن ادًيدلؿ ممّلـ ا لىٍٚه اهللافّْص افقحٔقي افَىًل ؾال بّد مـ  

 ًٚ ًٚ َوآَل إِْبلَراِهَٔؿ َوآَل  :ـَقفف شٌحٕٚف وتًلٚػ :تًٚػ بٚشّف تًْٔٔ ُٕقحل ك آَدَم َو ٍَ إِند اهللَّ اْ لَى

َٚدِغَ  ًَ َراَن َظَذ اْف ّْ ُو 33) ِظ ًْ ًٜ َب ٍض َواهلُل( ُذر  د ًْ ـْ َب ٚ ِم ٌٔع َظٌِِٔؿ  َٓ ِّ  .(1) َش

 ظذ افتعظقم .افـّص  :افؼط افثوين

ًٚ ٓ بّد مـ افّْص  ّٜٔ وافًلالم افقحٔقي افَىًل ذم أّن اهلل تًٚػ ظيّؿ وأ و بٚفتح

ُد هللِِ :ـَقفف تًٚػ :ـّؾ مـ ا ىٍٚه ّْ ك ُؿِؾ احْلَ ٍَ ـَ اْ َى ِذ  ٌَِٚدِه افد  .(2)َوَشاَلٌم َظَذ ِظ

ؾَلد  ،دفٔلٌؾ ؿىًللٌّ أّن ـلّؾ ملـ ا لىٍٚه اهلل تًلٚػ ،جمّقع أ تغمـ  ٚحلٚ ُؾ ؾ

ّٜٔ وافًالم  .ؾُّؾ مـ ظّيّف بذفؽ ؾٓق مهىٍك :وأ وًٚ  ،ظّيّف بٚفتح

ًٚ لمهل ،افتًيلٔؿ ٓ  تْلٚول إّٓ ملـ ا لىٍٚه اهلل تًلٚػ :افزبدة ًٚ بٚشلّف تًْٔٔل  :ّرح

للد  ،وٓ ـللّؾ آل ظّللران ،فللذفؽ ؾٓللق ٓ  ًللّؿ ـللّؾ آل إبللراهٔؿ ّّ  وٓ ـللّؾ آل حم

 .بؾ خهقص مـ ّسح بٚشّف مْٓؿ ،افًرؾٔغ

اّلع بلغ  ،ومٚ ـلٚن ظلذ مْقافلف (3) َشاَلٌم َظَذ ُموَشى َوَهوُرونَ  :ّ ؾ ؿقفف تًٚػؾ

 .افؼضغ أظاله دون مٗوٕٜ

                                                 
 .   33شقرة آل ظّران:  (1)

 .   59شقرة افّْؾ:  (2)

 .120شقرة افهّٚؾٚت:  (3)
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ًٚ ـٚن ًٚ  ،وأ  ذم ـّؾ افَرآن وؿٚضٌٜ  ،بٚفًالم ظذ مـ ا ىٍٚهؿ ،  ٕجد تًئاًم إهلٔ

ـىللٚفقت ظِٔللف  :وإّٓ ذم بًللض آل إبللراهٔؿ ،إّٓ ذم إٌٕٔللٚء أوًٓ  ،افًللّْٜ ادتللقاترة

ر ـ مـ افرجس  ،ـّر ؿ ظِٔٓٚ افًالم :افًالم، وبًض آل ظّران ّٓ د ادى ّّ وـآل حم

ًٚ، ؾٚحٍظ هذه افُزى: ظِٔٓؿ افًالم تىٓرًا  ًٚ ظذ مٚ شّٔتوح ٓحَ  .يفٕٚٔ
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 آشتدٓل بوفتعظقم ظذ افعصؿي 

مع افتكل ح  ،دـ ا ىٍٚه شٌحٕٚف ،ذـرٕٚ أّن تًئؿ اهلل تًٚػ بٚفهالة وافًالم

 .دفٌٔؾ ظذ ظهّتف ،بٚشّف

ّٕف    َع   .فٌر مًهقم - ذم افَرآن وافًّْٜ ادتقاترة – دّل ظِٔف أ

ًٚ ؾٔلف.. ٌّل ًٚ مرـ ؾجلّؾ أهلؾ افًلّْٜ ٓ  ًّيّلقن  : ّٔط ظْف مٚ ـلٚد أن  ُلقن إمجٚظل

ـام أّن افنًٜٔ ٓ تًٍؾ ذفؽ إّٓ  ،إّٓ دًهقم ٌّٕل  ،ظِٔف افًالم :أحدًا اشتَالًٓ بٍِظ

 .ـام هق مًِقم ضورة مـ شرهتؿ ،دًهقم ٌّٕل أو وّ  

ًٚ  ،ًئؿ إذنؾٚفت ًٚ حٔل ام دارت ، الزم افًهّٜ ذاتٔ شلٔام إذا  ، لدور مًٓلٚ تُق ْٔل

 .ـام شتٍهح افٌحقث أتٜٔ ،دار افتًئؿ مع افًِؿ وادًجزة حٔ ام دارا

قَن ) :ؿٚل شٌحٕٚف  ٍُ ِة َظامد َ ِه زد
ًِ ٌَْحَٚن َرب َؽ َرب  اْف  .(1) ( َوَشاَلٌم َظَذ اْدُْرَشِِغَ 180ُش

اَلُم َظَعد َ ْقَم ُوفِْدُت َوَ ْقمَ  :ظذ فًٚن ظًٔكوتًٚػ وؿٚل شٌحٕٚف  ًد َأُملقُت َوَ لْقَم  َواف

ُٞ َحّٔ  ًَ  .(2)  ًٚ ُأْب

 .(3) َشاَلٌم َظَذ ُمقَشك َوَهُٚرونَ  :وؿٚل تًٚػ

 .(4)  َشاَلٌم َظَذ آْل َيوِشغَ  :وؿٚل تًٚػ

                                                 
 .   181-180شقرة افهٚؾٚت:  (1)

 .33شقرة مر ؿ:  (2)

 .120شقرة افهّٚؾٚت:  (3)

 .130شقرة افهّٚؾٚت:  (4)
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َٔلك َ لٚ :تًٚػ ذم حئك شٌحٕٚف ووؿٚل  ْٔلِف َ لْقَم ُوفِلَد َوَ لْقمَ .حَيْ َِ لقُت  .. َوَشلاَلٌم َظ ُّ  َ

ُٞ َحّٔ  ًَ ٌْ  . (1) ًٚ َوَ ْقَم ُ 

َٚدِغَ  :وؿٚل تًٚػ ًَ ُٕقٍح ذِم اْف  .(2) َشاَلٌم َظَذ 

 .(3) َشاَلٌم َظَذ إِْبَراِهٔؿَ  :وؿٚل

  :افزبدة

ّٜٔ وافًالم ًٚ بٖشامدٓؿ مـ  ،مـ ا ىٍك مـ ظٌٚده ،تًئؿ اهلل تًٚػ بٚفتح مّكح

 ًٚ ًٚ وتُق ْل ّٔلٜ إٍٔلٜ  ،ؾقق شلٌع شلاموات...،  لالزم افًهلّٜ ذاتل وافْهلقص افَرإٓ

 .سحيٜ ذم هذا

ًٚ وأهلؾ افٌٔلٝ  ،وضلٚفقت ،وذي افَلرٕغ ،ـٚخليل :وأّمٚ إو لٔٚء  ،مجًٔل

 . .ؾُذفؽ فِّالزمٜ

ّٕلف ا لىٍٚهؿ ا لى :ؾلّمو أوًٓ  ّٕف شٌحٕٚف وتًٚػ ٕلصد ذم افَلرآن أ ًٚ ؾأل ًٍٚء ؿدشلٔ

ًٚ ، بٚفًِؿ افِد  ، وظِقم افٌٔٛ ، وادًجزة ، وافًُْٜٔ ، وؽر ذفؽ  خّٚ ًٚ  ، مّكح

 ..ظذ مٚ اّتوح ذم ادىٚوي، بٖشامدٓؿ 

ّٕف ظّيّٓؿ بٚفًالم  :وثوكقوً  ّٕف شٌحٕٚف ٕصد أ وٓ أؿؾ  ،ـام ظّيؿ إٌٕٔٚء  ،ؾأل

ك  :مـ ؿقفف ٍَ ـَ اْ لَى ِذ  ٌَِٚدِه افد ّٔلٜ َشاَلٌم َظَذ ِظ ،  لدخؾ ؾٔٓلٚ ـلّؾ ملـ  وهلذه ـلزى ـِ

ًٚ ـّر ؿ ؾٍٔٓٚ ؿٚل اهلل تًٚػ :  ًٚ ـٚن أم مًهقم  . َيوَمْرَيُم إِنا اهللاَ اْصَطَػوكِ  ا ىٍٚه ٌٕٔ

 :هٚك م ًٚٓ 

                                                 
 .15-12شقرة مر ؿ  (1)

 .79شقرة افهّٚؾٚت:  (2)

 .109شقرة افهّٚؾٚت:  (3)
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 عظقم ضوفوت دفقل ظصؿته ت

ًٚ وضورة..: وفَللد ؿللٚل اهلل  ،ك أّن ضللٚفقت فللٔس بٌْللل وٓ رشللقللمولل إمجٚظلل

ًٜ  اْصاَطَػوهُ  إِند اهللَ :شٌحٕٚف وتًٚػ ذم صٖٕف  ِقات اهلل وشالمف ظِٔف لَى ًْ ْؿ َوَزاَدُه َب ُُ ْٔ ل َِ َظ

ؿِ  ًْ
ِؿ َواْلِ ِْ ًِ ِا  َواهلُل ذِم اْف ْٗ ُف َمـ َ َنُٚء َواهلُلُ  َُ ِْ  .(1) َواِشٌع َظٌِِٔؿ   ُم

ظلالوة ظلذ ملٚ شلٖٔا ملـ تًئّلف بلٚدًجزة  ،ؾٓذا افلّْص افَىًلل ذم تًئّلف

ّٔللٜ ،وافًِللؿ وؽرمهللٚ للُد هللِِ  :بوللّّٜٔ افُللزى افَرإٓ ّْ ـَ  َوَشاااَلمٌ  ُؿللِؾ احْلَ للِذ  ٌَللِٚدِه افد َظللَذ ِظ

 ..(2)اْصَطَػى

 ْٚفلف حُّٓلؿ  :ملـ جلْس إٌٕٔلٚء وادرشلِغ ، قجٛ أن  ُلقن ضلٚفقت 

ًٚ أو رشقًٓ  ،بٚفتًئؿ وافتَد س وافًهّٜ  :بٕٔٚف ،وإْن    ُـ ٌٕٔ

مع دوارن هذه إمقر ظذ  ،وافتًٔغ بٚٓشؿ افك ح ،وآ ىٍٚء ،إّن افتًئؿ

: ؾقروده بٚفّْص افَىًّل ذم ؽرهؿ مـ صٖن إٌٕٔٚء وادرشِغ  ،افًِؿ وادًجزة

 ، ْٚل حُّٓؿ ذم افًهّٜ وافًِؿ وؽرمهٚ ،،  قجٛ ـقٕف مـ جًْٓؿـىٚفقت 

ًٚ أو رشقًٓ   .وإن    ُـ ٌٕٔ

وحّتك أّم ، وؿد مٙ أّن ضٚفقت واخلي وذي افَرٕغ ومر ؿ وأهؾ افٌٔٝ 

 ،وافًِلؿ افِلدّ   ،ؿد ظّيّٓؿ اهلل تًٚػ بٚفًالم وافلقحل ،مقشك  ِقات اهلل ظِٔٓؿ

ًٚ  ،أو بًٌوٓٚ ـّؾ حًٛ حٚفلف  ،وادًجزة ًٚ تُق ْٔل ًٚ ذاتٔل ِّٓلٚ متالزملٜ تالزمل  ،وـ

ًٚ  ،لشقى افقح  :ؾقحل إٌٕٔٚء ؽر وحل إو لٔٚء ظِلٔٓؿ افهلالة وافًلالم مجًٔل

 . ذم افٍهؾ إّول  ؾّٕٚول تٖشٔز واف ٚ  تًد دي، ظذ مٚ أووحْٚ

                                                 
 .   247شقرة افٌَرة:  (1)

 .   59شقرة افّْؾ:  (2)
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 بوفسالم وافصالةتعظقم أهل افبقً 

 :وهلؿ خهلقص أهلؾ افًُلٚء ،ٓ ارتٔٚب أّن اهلل تًٚػ ظّيلؿ أهلؾ افٌٔلٝ 

د ّّ د وآل حم ّّ ـام ّٕص حد ٞ اف َِغ ادتقاتر وؽلره ملـ  ،إػ ادٓدي ادْتير  ،حم

 ٕٚهٔؽ ظـ آ تل افتىٓر وادٌٚهِٜ وؽرمهٚ. ،ادتقاترات إخرى

 (1)آْل َيوِشاغَ َشاَلٌم َظَذ  :وؿٚل تًٚػ :بٔد أّن ؿقفف تًٚػ ،وٓ  ًًْٚ افًٌط ذم هذا

د  ّّ ًُ اهللِ :، وؿقفف تًٚػأي آل حم وُتُه َظَؾْقُؽْم  َرمْحَ ـَ ًِ َوَبَر قاٌد  َأْهاَل اْفَبْقا اُه مَحِقاٌد ََمِ  ،(2)إِكا

د ذم اإلشالم ـام تقاتر ظـ افٌّْل وشٖٔا افّْص.. ّّ  وهؿ آل حم

ْؿُد هللِِ :ـّؾ هذا بؤّّٜ ؿقفف ظّز وجؾ َِْ  (3)َوَشاَلٌم َظاَذ ِظَباوِدِه افااِبيَن اْصاَطَػى ُؿِل ا

 .ٌٕص ذم ادىِقب

 :ؾلتٍِظ ،اختِػ ؿّراء أهؾ افٌَِٜ افًًٌٜ ؾّلْٓؿ ملـ ؿرأهلٚ ظلذ افق لؾ :ؿِٝ

ِّٓٚ ،َِٔٚشغَ إفْ    .ال  ٚشغ :مع أهّنٚ ذم رشؿ ادهٚحػ ـ

وٕنلر إػ أّن ـلاًل  .آل حمّد :أي آْل َيوِشغَ ومْٓؿ مـ ؿرأهٚ ظذ افٍهؾ وادّد 

 .ب٘مجٚع أهؾ افٌَِٜ شّْٜ وصًٜٔ ،جمزدٜ ذم افهالة وذم ؽر افهالة افَراءتغمـ 

مللـ ؿرأهللٚ  شللالم ظللذ إل  ٚشللغ :هللل(200ؿللٚل اإلمللٚم حئللك بللـ شللالم )

 .(4) هق اشّف إفٔٚشغ وإفٔٚس :مق قفٜ  َقل

                                                 
 .130شقرة افهّٚؾٚت:  (1)

 .73هقد: شقرة  (2)

 .   59شقرة افّْؾ:  (3)

ّٜٔ، بروت.  841: 2هْد صٌِل(  تًٍر حئك ابـ شالم )ت: د. (4)  . دار افُتٛ افًِّ
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 َِٔٚشللغَ إفْ مق للقفٜ أي و للؾ افللالم بٚفٔللٚء: ؾتُللقن ذم افٍِللظ هُللذا:  :ؿِللٝ

 .آْل َ ِٚشغَ  :هُذا ،أي بٍهؾ افالم ظـ افٔٚء :ومٍهقفٜ

هبّلزة  ،ؿلرأ ٕلٚؾع وابلـ ظلٚمر :هل( ذم ـتٚب اف324ًًٌٜؿٚل اإلمٚم ابـ جمٚهد )

مًُقرة إفػ شلٚـْٜ  (1). وؿرأ افٌٚؿقن آْل َيوِشغَ وٓم مًُقرة  ،مٍتقحٜ ممدودة

 .(2) إِْل َيوِشغَ افالم 

ـْ ؿرأ :ذم تًٍره  هل(406ؿٚل ابـ ؾقرك ) ّٕف ؾّن ظذ  َشاَلٌم َظَذ آْل َيوِشغَ  :َم ؾ٘

 .(3)آل حمّد

 .(4): هق حمّد وآفف  آْل َيوِشغَ  :ؿٚل افًٔقضل

 ،هلؿ آل حمّلد  ، ٚشلغ :و لٚء ،آل :ظذ افٍهؾ بلغ ٓم آل يوشغ :ؿِٝ

ٌّٚس ريض اهلل ظْف ّٕف افٌْلّل إفٔلٚس وأهّنلٚ تٍِلظ  ،ـام روي ظـ احلز ابـ ظ ومـ ؿٚل بٖ

َٓ ـَِتٍٚب ُمِْرٍ  اهللِ :د ـ: ؾَد جٚدل ذم  ظذ افق ؾ: إفٔٚشغ  َٓ ُهًدى َو ٍؿ َو ِْ ْرِ ِظ ٌَ  .(5)  بِ

د  ّّ ّٜٔ أّن ادَهقد هؿ آل حم ٜ ؿرادـ ؿىً ّّ  :ؾٓٚـٓٚ :ؾ 

                                                 
 افَّراء افًًٌٜ، هؿ:  (1)

هلل(. وظٚ لؿ بلـ أيب افْجلقد افُلقذم 120اهلل بلـ ـ لر افدمنلَل )هلل(. وظٌلد 118ظٌد اهلل بـ ظٚمر افٔحهٌل )

هلل(. وٕلٚؾع بلـ ظٌلد 155هل(. ومحلزة بلـ حٌٔلٛ افزّ لٚت افُلقذم )155هل(. وأبق ظّرو بـ افًالء ادٚز  )128)

 هل(.189هل(. وظع بـ محزة افًُٚدل )167افرمحـ ادد  )

افَلّراء ادنلٓقرة ذم إظهلٚر، جمزدلٜ ذم افهلالة وذم ؽلر وؿلد أمجلع أهلؾ افٌَِلٜ، شلّْٜ وصلًٜٔ أّن ؿلراءات هلٗٓء 

 افهالة.

 . دار ادًٚر ، مك.  549افًًٌٜ ذم افَراءات )صقؿل ؤػ(:  (2)

 .  جٚمًٜ أّم افَرى، افًًقدّ ٜ.248: 2)ت: بْدو ش(:  تًٍر ابـ ؾقرك (3)

 رآن، دمنؼ.  . مٗشًٜ ظِقم اف92َمٍحامت إؿران ذم مٌٓامت افَرآن )ت: افٌٌٚ(:  (4)

 .  20شقرة فَامن:  (5)
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 آْل َيوِشَغ ؿرائن رجحون ؿرائي 

وؿلد ورد ذم  ،وهلق تًيلٔؿ س لح َشلاَلٌم َظلَذ آْل َ ِٚشلغَ  :أ ٜ افؼل ٍٜ تَلقل

ّٜٔ ادتقاترة ،افَرآن افُر ؿ أّن اهلل تًٚػ ظّيؿ  ،ادٍٔدة فًِِؿ وافيورة ،وافًّْٜ افَىً

 ..بٚفًالم وافهالة ظِٔٓؿ أهؾ افٌٔٝ 

ُٝ اهللِ :ؿٚل تًٚػ :أوًٓ  ٔدٌ  َرمْحَ ُف مَحٌِٔد جَمِ ٕد ِٝ إِ ْٔ ٌَ ْؿ َأْهَؾ اْف ُُ ْٔ َِ ُٚتُف َظ ـَ  .(1)َوَبَر

َلٚ  إِند اهللَ :ؿٚل تًٚػ :ؿٚل افٌخٚري  حٔحف :وثوكقوً  ِيقَن َظَذ افْدٌِل  َ ٚ َأهيي َتُف ُ َه َُ
َوَماَلدِ

ِِٔامً  ًْ قا َت ُّ  ِ ِْٔف َوَش َِ ِيقا َظ ُْقا َ  ـَ آَم ِذ  شًٔد بـ حئك بـ شلًٔد، حلديفْٚ أيب،  . حّديفْل(2) افد

حديفْٚ مًًر، ظـ احلُؿ، ظـ ابـ أيب فٔذ، ظـ ـًٛ بـ ظجرة ريض اهلل ظْف، ؿٔلؾ: 

 ؾَد ظرؾْٚه، ؾُٔػ افهالة ظِٔؽ؟!. ،، أّمٚ افًالم ظِٔؽ ٚ رشقل اهلل

آل   ـام صاؾقً ظاذ وظاذ آل َمؿادؿوفوا: افؾفم صل ظذ َمؿاد  » :ؿٚل افٌّْل 

آل   ـام بورـاً ظاذ وظذ آل َمؿدافؾفم بورك ظذ َمؿد      إّكك محقد َمقدإبراهقم

 اهل..(3)ش   إّكك محقد َمقدإبراهقم

 دّل  :بٚفهالة ظِٔٓؿ وهق ٕصٌّ س ح أّن اهلل تًٚػ ظّيؿ أهؾ افٌٔٝ  :ؿِٝ

ّٔلٜ افهلالة  ،إمجٚع أهؾ افًّْٜ ظـ بُرة أبٔٓؿ ،ظِٔف ؿىًًٚ  أّن إخٌلٚر ادتلقاترة ذم ـٍٔ

 مٚ هل إّٓ تًٍر فم ٜ افؼ ٍٜ أظاله.. ،ظذ افٌّْل وأهؾ بٔتف 

حديفْٚ ؿٔس بـ حٍص، ومقشك بـ  :مٚ أخرجف افٌخٚري ؿٚل ،ٚ  ّّزق افٍٗادمو

إشامظٔؾ، ؿٚٓ: حديفْٚ ظٌد افقاحد بـ ز ٚد، حديفْٚ أبق ؾروة مًِؿ بـ شٚ  اهلّلدا ، 

                                                 
 .73هقد: شقرة  (1)

 . مٗشًٜ ظِقم افَرآن، دمنؼ.  92مٍحامت إؿران ذم مٌٓامت افَرآن )ت: افٌٌٚ(:  (2)

 . دار ضقق افْجٚة.  4797، رؿؿ: 120: 6 حٔح افٌخٚري )ت: زهر افّْٚس(  (3)
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ؿٚل: حديفْل ظٌد اهلل بـ ظًٔك، شّع ظٌد افرمحـ بـ أيب فٔذ، ؿٚل: فَْٔل ـًٛ بلـ 

 ؟!.صذ اهلل ظؾقه وشؾمظجرة، ؾَٚل: أٓ أهدي فؽ هد ٜ شًّتٓٚ مـ افٌْل 

ؾَِْلٚ:  لٚ   لذ اهلل ظِٔلف وشلِؿشٖفْٚ رشلقل اهلل  :ذ، ؾٖهدهٚ يل. ؾَٚلؾَِٝ: ب

ؾللّ٘ن اهلل ؿللد ظِّْللٚ ـٔللػ ًٕللِؿ  :افصااالة ظؾااقؽم أهاال افبقااًـٔللػ  ،رشللقل اهلل

 ظُِٔؿ؟!. 

 .(1)...ش افؾفم صل ظذ َمؿد وظذ آل َمؿد: ؿوفوا»  :ؿٚل افٌّْل 

 .صاّذ اهلل ظؾقاه وشاّؾمشلٖفْٚ رشلقل اهلل  :ؾٍٔف :ٓحظ آشتٓتٚر وافًْٚد :ؿِٝ

 .اهلل ادًتًٚنش افؾفم صل ظذ َمؿد وظذ آل َمؿد :ؿقفقا» :افٌّْل ؿٚلظِّٓؿ أّن مع 

ًٚ ـٚن ًٚ أو مًْلك ،وأ  لٚه أهلؾ افٌَِلٜ بلٚفٌَقل ،ؾحد ٞ افٌخٚري متقاتر فٍيل َّ  ،تِ

 ،أهلؾ افٌٔلٝ اهلل تًلٚػ أهلؾ افٌٔلٝ ، ملـ ؾلقق شلٌع شلّقات تًيلٔؿ ذم وهق ّٕص 

 .ظِٔٓؿوافرمحٜ هالة بٚفًالم واف

ُٝ اهللِ :ادجّقع مـ إ ؾ افَرآ  ٔلدٌ  َرمْحَ لُف مَحِٔلٌد جَمِ ٕد ِٝ إِ ْٔل ٌَ ْؿ َأْهلَؾ اْف ُُ ْٔ َِ ُٚتُف َظ ـَ  ،َوَبَر

لِِٔاًم  إِند اهللَو:  ًْ قا َت ُّ  ِ ِْٔف َوَش َِ ِيقا َظ ُْقا َ  ـَ آَم ِذ  َٚ افد ِيقَن َظَذ افْدٌِل  َ ٚ َأهيي َتُف ُ َه َُ
. وافًلّْٜ َوَماَلدِ

لُد هللِِ  :ٕٚهٔؽ ظـ ؿقفف تًٚػ ،ادتقاترة أظاله ذم تًئؿ آل افٌٔٝ  ّْ َوَشلاَلٌم ُؿلِؾ احْلَ

ـَ  ِذ  ٌَِٚدِه افد كَظَذ ِظ ٍَ آْل  :ذم تًٔلّغ ادَهلقد ملـ، افَىع  بّجّقظٓٚ ؿرادـ تٍٔد  اْ َى

د  َيوِشغَ  ّّ  .، ؾٚحٍظ ادجّقعوأهّنؿ آل حم

َشااَلٌم َظاَذ آْل  :بٚفًالم ذم ؿقفلف تًلٚػ ؾتًئؿ اهلل تًٚػ أهؾ افٌٔٝ  :افزبدة

 لدل ظلذ افًهلّٜ وأهّنلؿ ملـ جلْس  ،ذم شٔٚق تًئّلف فألٌٕٔلٚء وادرشلِغ َيوِشغَ 

 .وإْن    ُقٕقا إٌٔٔٚء ،إٌٕٔٚء

                                                 
 . دار ضقق افْجٚة.  3370، رؿؿ: 146: 4 حٔح افٌخٚري )ت: زهر افّْٚس(  (1)
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 بؿعـى إفقوس  إل يوشغ :بطالن ؿرائي

مرّدهلٚ إػ افًْلٚد  ،جمّقع أمقر ،وممّٚ  دّل ظذ بىالن هذه افَرادٜ بٚدًْك إٔػ

د  ّّ   :وآشتٓتٚر ذم رّد ؾوٚدؾ آل حم

فهلٚر  ،وفلق شلِّْٚهٚ ،بىالن دظقى دخقل إفػ وافلالم ظلذ إفٔلٚس :إوّل 

 .إل+ ٚس = إفٔٚس :ادجّقع

إذ إفػ وافالم مٍهقٓن ظـ  ٚشغ ذم مهٚحػ افهلحٚبٜ  :وهق بٚضؾ ؿىًًٚ 

 .ؽر متهِغ ،وافتٚبًغ إمجٚظًٚ 

 آل يوشااغوز للد بللـ ظللّع  ،و ًَللقب ،وابللـ ظللٚمر ،ؿللرأ ٕللٚؾع :ؿللٚل أفللقد

 .(1)ؾٍٔف ٕقع تٖ ٔد هلذه افَراءة  :مٍْهالّ بٚإلوٚؾٜ، وـتٛ ذم ادهحػ افً ام  

ؿرأ ٕلٚؾع وابلـ ظلٚمر و ًَلقب:  :هل( ذم افتحٌر833وؿٚل اإلمٚم ابـ الزري )

 :وافٌلٚؿقن ،وـابا رشام يف مجقاع ادصاوحف ،آل حمّد :م ؾ مٍْهالً  ظذ آل  ٚشغ

 .(2) متهالً  ،وإشُٚن افالم ،بُن اهلّزة

ًٚ ذم ـتٚبف افْنل ؾَلرأ ٕلٚؾع  إل  ٚشلغواختٍِلقا ذم:  :رلوؿٚل ابـ الزري أ و

 ،وؿىع افالم مـ افٔلٚء وحلدهٚبٍتح اهلّزة ومد،  آل  ٚشغوابـ ظٚمر و ًَقب: 

 ،. وؿللرأ افٌللٚؿقن بُنلل اهلّللزةوـللذا رشللّٝ ذم مجٔللع ادهللٚحػم للؾ آل  ًَللقب، 

 .(3)ذم احلٚفغ  واحدةوو ِٓٚ بٚفٔٚء ـِّٜ  ،وإشُٚن افالم بًدهٚ

                                                 
(1)  )ّٜٔ ّٜٔ، بروت.135: 12تًٍر أفقد )ت: ظّع ظى  . دار افُتٛ افًِّ

ٌّٚع(   افْؼ ذم افَراءات افًؼ (2)  . ادىًٌٜ افتجٚرّ ٜ افُزى، مك. 360: 2)ت: ظّع افو

ٌّٚع(  )ت افْؼ ذم افَراءات افًؼ (3)  . ادىًٌٜ افتجٚرّ ٜ افُزى، مك. 360: 2: ظّع افو
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   للرد ذم افًِللٚن افًللريب وافًللزي وافًللر ٚ  وافالتْٔللل وؽرهللٚ مللـ  :افثااوين

 ؾّـ أ ـ جٚؤوا بف؟!. ،أّن إفٔٚشغ هق اشؿ افٌْل إفٔٚس ،افٌِٚت

 ٕر د دفٔاًل ظذ هذا ، وفـ ادوه حتك  ِٟ الّؾ شّؿ اخلٔٚط .

 :وافًلدول ظْلف إػ إِْفَقاوَس  :اشّف ادَّدس ظِٔف افًالم بلّْص افَلرآن :افثوفٌ

ًٚ إّٓ بّْص يفٚبٝ ،إفٔٚشغ  !.؟إذن مٚ دفِٔٓؿ :وٓ وجقد فف ،ٓ  ًقغ ذظ

وفَد ؿلٚل افٌْلّل  ،وافتحقرب ذم رّد إمر افٍهٔح ،ٓ دفٔؾ شقى افرأي افٌَٔح

 .(1)شمن ؿول يف افؼرآن بغر ظؾم ؾؾقتبوأ مؼعده من افـّور» : حمّد

 .(2)هذا حد ٞ حًـ  :ؿٚل افسمذي

ظّلؾ بلف ـلّؾ أهلؾ ادًَلقل وادَْلقل  ،تَِٝ إّمٜ هذا احللد ٞ بلٚفٌَقل :ؿِٝ

  .ؾٚحٍظ ،بؾ افيورّ ٚت ،ؾٓق مـ جْس مَىقظٚت افهدور ،وافٍَف وافتًٍر

  

                                                 
 افٌرب اإلشالمل، بروت. .  دار2950، رؿؿ: 49: 5شْـ افسمذي )ت: بنٚر ظّقاد(  (1)

 افٌرب اإلشالمل، بروت. .  دار2950، رؿؿ: 49: 5شْـ افسمذي )ت: بنٚر ظّقاد(  (2)
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 برهون امتـوع تعظقم ؽر ادصطػغ

و   َلع هلذا  : لدور ملع ملـ ا لىٍٚهؿ اهلل تًلٚػ ٓ ؽلر ،ـلام اّتولح ،افتًئؿ

ًٚ ذم ؽرهؿ ،بنٓٚدة افَرآن وافًّْٜ افٌْقّ ٜ ادتقاترة ذم ؽر ادًهقم  .بؾ  ّتْع ذات

ًٚ أن  ًّيللؿ اهلل تًللٚػ مللـ فللٔس أهللاًل فِتًيللٔؿ مللـ افًللٚؾِغ ـللٖن  ،ؾّّتْللٌع ذاتلل

ؾٓللذا ـللٚؾساض  : هللىٍل ادجللرمغ والٚحللد ـ بللؾ ظّٚمللٜ أهللؾ افًللٔئٚت ادللذٌٕغ

ًٚ. :مـ دون طر  - ق ميرو بام ه –وجقد اديرو    ؾٓذا مًْك ادّتْع ذات

ّٜٔ تًئؿ افقجلقد افًلٚؾؾ اخلًلٔس ،وظذ شٌٔؾ افتقؤح بلام  ،ؾٚؾساض إمُٕٚ

ًٚ ملـ جلْس افقجلقد إذ  :هق وجقٌد شلٚؾؾ خًلٔس ٕيلر جًلؾ  ،فُٔلقن ظٚفٔل

وفَلد أمجلع افًِلامء  ،ذم افٌٔولٜ بلام هلل بٔولٜ  لٌرة  -بام هق ـٌلر –الٌؾ افٌُر 

ًٚ  :احلُامء أّن هذا ممتٌْع ذاتًٚ و ِّؼ بام ـٚن ممتْع ذات  .ضورة أّن افَدرة ٓ تتً

ًٚ أ وًٚ  ،وأّن رمحٜ اهلل تًٚػ فِّذٌٕغ ،وٓ  رد إصُٚل افرمحٜ  !.!ممتًْٜ ذات

ًٚ إذا اؾسوْٚ ٕزول رمحٜ اهلل تًٚػ ظلذ ادلذٌٕغ :ؿِْٚ بلام  ،ربام  ُقن اإلصُٚل تٚم

ًٚ ظذ ادحتّؾ ،هؿ مذٌٕقن مّكون ظذ افذٕٛ وأّمٚ إذا اؾسوْٚ  ،ؾٓذا هق ادّتْع ذات

ًٚ  ،ٕزول افرمحٜ ظِٔٓؿ بام هؿ تٚدٌقن ٕٚدمقن م الً   .ؾال إصُٚل إضالؿ

ٌّف أّن افتًيلٔؿ ادَهلقد هبلذا افلدفٔؾ ملٚ ـلٚن ذم أظلذ  ،بنلٓٚدة ـلّؾ افَلرآن ،وْٕ

ًٚ فًِهّٜ ،درجٚتف ًٚ  ،درجٚتف افّْص ظذ مـ ا ىٍٚه تٌجلٔالً  إذ أظذ :مًٚوؿ مكلح

و   َلع هلذا ذم افَلرآن  ،ؾٓذا هق ادَهقد بٚفتًئؿ ادهىِح ،بٚشّف شٌحٕٚف تقؿراً 

 .ظذ مٚ بٚن واّتوح ،فٌر مًهقم
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 زبدة دفقل افتعظقم

ًٚ بٖشللامدٓؿ لمهلل :خهللقص ظٌللٚده إخٔللٚر ،اّتوللح أّن اهلل تًللٚػ ا للىٍك ّرح

لؼ فٌلر  ،دون واشلىٜ ،مًّياًم هلؿ بٚفهلالة وافًلالم مٌلٚذة ،ادَّدشٜ َّ وهلذا    تح

 . .ادًهقم ظِٔف افًالم

إذ    لرد ؾٔٓلٚ هلذا  :جمّلقع افَلرآن وافًلّْٜ ادتلقاترة ،وبًض افلدفٔؾ ظلذ هلذا

 ..افيب مـ افتًئؿ إّٓ ودار ظذ ظهّٜ

 .لواوح جّدًا ٓ حيتٚج إػ اشتدٓ ،ؾيوريٌّ  ،ؾّٖمٚ إٌٕٔٚء

َِْ  :ؾَقفلف تًلٚػ :ؾِِّالزملٜ :وأّمٚ إو ٔٚء َظاَذ ِظَباوِدِه افااِبيَن  َوَشااَلمٌ  ْؿاُد هللُِِؿاِل ا

ٚهُ   ِند اهللَإ :بؤّّٜ ؿقفف تًٚػ ذم ضلٚفقت مل الً  ،اْصَطَػى ٍَ ًٜ ذِم  اْ لَى لَى ًْ ْؿ َوَزاَدُه َب ُُ ْٔ ل َِ َظ

للؿِ  ًْ
للِؿ َواْلِ ِْ ًِ ًٚ أّن افتًيللٔؿ  تًللدى إٌٕٔللٚء فٌللرهؿ مللـ إو للٔٚء اْف  ، ّتوللح جِٔلل

ًٚ ؾٔام هق مًِقم ضورة  .ؾِؿ تٌؼ إّٓ افًهّٜ ،وضٚفقت فٔس ٌٕٔ

ًٚ  ،وافُالم هق افُالم ذم أهلؾ افٌٔلٝ وملر ؿ  و ّتولح  ،ظلذ ملٚ اّتولح إٍٓل

 .ٓحًَٚ 

ؾللّ٘ن افَللقل بًهللّٜ أهللؾ افٌٔللٝ وضللٚفقت ومللر ؿ وذي افَللرٕغ  ،واإلٕهللٚ 

ّٜٔ أخرى ظدا مٚ ذـرٕٚ ،واخلي   .حمٍق  بَرادـ ؿىً

 :وؽللر ذفللؽ ممّللٚ هللق دفٔللؾ افًهللّٜ ،وادًجللزة ،ؾٓللق حمٍللق  بللٚفًِؿ افِللدّ  

ّٜٔ روقان اهلل ظِٔٓؿ ٓ  ٍَقن ظْد افتًئؿ بًّْٚه افًٌلٔط فَِلقل  ،ؾٖ حٚبْٚ إمٚم

ّٔداً  :وإن ـٚن فف وجف ،بٚفًهّٜ  .ؾتّٖمؾ ج

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 رابع افدفقل اف
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َْرِض َخؾِقَػيً  :ؿٚل تًٚػ ْٕ َك فِْؾَؿاَلئَِؽِي إيِنِّ َجوِظٌل يِف ا  ..وهذه ـزى .(1) َوإِْذ َؿوَل َربُّ

َْرِض َؾاوْحُؽْم َباْغَ افـااوِس  َيو :ـام ؿد ؿٚل شٌحٕٚف وتًٚػ ْٕ و َجَعْؾـَوَك َخؾِقَػاًي يِف ا َداُووُد إِكا

قِّ  َِْ  ..وهذه  ٌرى .(2) بِو

إذ    لرد  :وجمّقظٓٚ ٌٕص طٚهٌر أّن إرض ٓ ختِق مـ خٍِٜٔ مًهقم هلل تًلٚػ

 :ذم ـّؾ افَرآن وافًّْٜ اف ٚبتٜ فٍظ اخلٍِٜٔ مع افتًٔلغ بٚٓشلؿ إّٓ ودار ظلذ افًهلّٜ

 ..ـآ ٜ داود ظِٔف افًالم إٍٜٔ

 ْىٌؼ ظِٔف ادًٔلٚر أظاله، مـ جمّقع أ تغ  ،وادٓدّي ادْتير  ِقات اهلل ظِٔف

 :ـقٕف :دجّقع إمر ـ :إٔػ 

ًٚ افّْص اف ٚبٝ ذم ذفؽ ،خؾقػي اهلل تعوػ :أوًٓ   .وشٖٔا ؿر ٌ

تلف  وشلٖٔا افلّْص اف ٚبلٝ  افترصيح بؽوكه من أهل افبقاً  :ثوكقوً  َّ افلذي تِ

 .بؾ ادًِقم ضورة ،بؾ ادتقاتر ،مجٚهر أهؾ افٌَِٜ بٚفٌَقل

 ًٚ ًٚ وظدًٓ ـام مِئٝ طِاًم وجقراً  :يفٚف  وشٖٔا افلّْص ادتلقاتر  ، ِّٗ إرض ؿًى

 .ذم هذا

 ٌٛ ظْللٚد ؽللر واحللد مللـ أهللؾ افًللّْٜ ذم تًٍللر أ للٜ أظللاله بللام اصللتٓٝ وظجٔلل

 .!! اهلل ادًتًٚن؟تٚرـغ ادتقاترات ومٚ تَِتف إّمٜ بٚفٌَقل ،إًٍٔٓؿ

  

                                                 
 .30شقرة افٌَرة:  (1)

 .26شقرة ص:  (2)
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 خؾقػي اهلل تعوػ افـّص أّن ادفدي 

حديفْٚ حمّد بـ حئك، وأمحلد  :هل( ذم شْْف ؿٚل273أخرج ابـ مٚجٜ افَزو ْل )

ظٌد افرزاق ظـ شٍٔٚن اف قري، ظـ خٚفلد احللذاء، ظلـ أيب  بـ  قشػ، ؿٚٓ: حديفْٚ

 : لذ اهلل ظِٔلف وشلِؿ ؿالبٜ، ظـ أيب أشامء افرحٌل ظـ يفقبٚن، ؿٚل: ؿٚل رشلقل اهلل

ُِلُع » ْؿ، يُفلؿد َتْى ُٓ َٓ َ ِهلُر إَِػ َواِحلٍد ِملْْ ، يُفلؿد 
ٍٜ ل ٍَ ـُ َخِِٔ ْؿ اْب ُٓ ِي ـُ  ، ٌٜ ْؿ يَفاَليَف ـُ ِْْز ـَ َتتُِؾ ِظَْْد  َْ  َ

ٌَلِؾ ادَْ افرد  ـْ ِؿ لقُد ِمل ًي ْؿ َؿلْتالً اَ ُٚت اف ُُ َٕ ُِلق ُت َْ َٔ لِق، َؾ لُف َؿلْقٌم  ْؼِ ِْ َت َْ ًٚ ٓ ش. َ ْ ُ  يفلّؿ ذـلر صلٔئ

ٕدُف »أحٍيف ؾَٚل:  ، َؾِ٘ ِٟ ِْ ًٌْقا َظَذ اف د قُه َوَفْق َح ًُ  ٌَِٚ قُه َؾ ُّ  .(1)ش   ادَْْفِديُّ َخؾِقَػُي اهللَِؾَِ٘ذا َرَأْ ُت

أخزٕلٚ أبلق ظٌلد اهلل افهلٍٚر، يفْلٚ حمّلد بلـ إبلراهٔؿ بلـ  :وأخرجف احللٚـؿ ؿلٚل

 .أرومٜ، يفْٚ احلًغ بـ حٍص، يفْٚ شٍٔٚن بف م ِف

 .(2)، وواؾَف افذهٌل إشْٚده  حٔح ظذ ذط افنٔخغ :ؿٚل احلٚـؿ

 . (3): إشْٚده إشْٚد  حٔح هل( 292)وؿٚل اإلمٚم افٌزار 

 .(4)رجٚفف يفَٚت هذا إشْٚد  حٔح :هل( 840ري )لوؿٚل اإلمٚم افٌق ه

ًٚ ـلٚن أم  ،مـ فف اإلمٚمٜ افًاموّ ٜ ادىَِٜ ظلذ افّْلٚس ،خٍِٜٔ اهلل تًٚػ :ؿِٝ ٌٕٔل

 ًٚ  .ظذ مٚ جٚء ذم افَرآن إّٓ مًهقمًٚ  - مع افتك ح بٚٓشؿ –وٓ  ُقن  ،و ٔ

ّٕف إملٚم ،وإحٚد ٞ ذم ادٓدي  ًٚ وظلدًٓ ـلام مِئلٝ  ،وأ  ّلأل إرض ؿًلى

هلٚك  ،ٓ  ًًٓٚ مٚ ٕحـ ؾٔف ،بؾ متقاترة ،مَىقظٜ افهدور ،ـ رٌة جّداً  ،طِاًم وجقراً 

 ..بًوٓٚ فِتذـرة

                                                 
ّٜٔ.4084، رؿؿ: 209: 5شْـ ابـ مٚجٜ )ت: إرٕٗوط(   (1)  . دار افرشٚفٜ افًٚد

 . افًِّٜٔ، بروت.8432، رؿؿ: 510: 4مًتدرك احلٚـؿ وتِخٔهف )ت: مهىٍك ظٌد افَٚدر ظىٚ(   (2)

 . مُتٌٜ افًِقم واحلُؿ ، ادد ْٜ ادْقرة .4163رؿؿ :  .100: 10مًْد افٌزار   (3)

ّٜٔ، بروت.4084 ، رؿؿ:204: 4ت: حمّد افُنْٚوي( ) مهٌٚح افزجٚجٜ  (4)  . دار افًرب
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 افـّص أّكه من أهل افبقً يؿؾمهو ظدًٓ 

حديفْٚ افنٔخ أبق بُر بـ إشحٚق، وظع بلـ محنلٚذ افًلدل،  :أخرج احلٚـؿ ؿٚل

هلقذة بلـ وأبق بُر حمّد بـ أمحد بـ بٚفق ف، ؿٚفقا: يفْٚ بؼ بـ مقشلك إشلدي، يفْلٚ 

خٍِٜٔ، يفْٚ ظلق  بلـ أيب مجِٔلٜ، وحلديفْل احلًلغ بلـ ظلع افلدارمل، يفْلٚ حمّلد بلـ 

إشحٚق اإلمٚم، يفْٚ حمّد بـ بنٚر، يفْلٚ ابلـ أيب ظلدي، ظلـ ظلق ، يفْلٚ أبلق افهلد ؼ 

افْٚجل، ظـ أيب شًٔد اخلدري ريض اهلل ظْلف، ؿلٚل: ؿلٚل رشلقل اهلل  لذ اهلل ظِٔلف 

 وشِؿ: 

وظادواكًو  ثاّم خيارج مان أهال   إرض طؾاًم وجاوراً ٓ تؼوم افسوظي حتاى ُماأل»

 .شمن يؿؾمهو ؿسطًو وظدًٓ ـم مؾئً طؾًم وظدواكوً   بقتي

 .هذا حد ٞ  حٔح ظذ ذط افنٔخغ و  تخرجٚه :ؿٚل احلٚـؿ

 .(1) ظذ ذط افٌخٚري ومًِؿ :وؿٚل افذهٌل

بـ بز ع، حلديفْٚ حديفْٚ شٓؾ بـ ثٚم  :وؿد تقبع بام أخرجف أبق داود ذم شْْف ؿٚل

ظّران افَىٚن، ظـ ؿتٚدة، ظـ أيب ٕية، ظـ أيب شًٔد اخللدري، ؿلٚل: ؿلٚل رشلقل 

ادفادي مـّاي  أجاذ اجلبفاي  أؿـاى إكاف  يؿاأل إرض »اهلل  ذ اهلل ظِٔلف وشلِؿ: 

 .شيؿؾك شبع شـغ  ؿسطًو وظدًٓ  ـم مؾئً جورًا وطؾمً 

 .(2)إشْٚده حًـ :ؿٚل اإلمٚم إفٌٚ 

حديفْٚ ظ امن بـ أيب صٌٜٔ، حديفْٚ افٍولؾ  :أبق داود مـ ضر ؼ آخر ؿٚل وأخرجف

بـ دـغ، حديفْٚ ؾىر، ظـ افَٚشؿ بـ أيب بزة، ظلـ أيب افىٍٔلؾ ظلـ ظلّع، ظلـ افٌْلل 

                                                 
 . افًِّٜٔ، بروت.8669، رؿؿ: 600: 4مًتدرك احلٚـؿ وتِخٔهف )ت: مهىٍك ظٌد افَٚدر ظىٚ(   (1)

 . ادُتٌٜ افًكّ ٜ،  ٔدا، بروت.4285، رؿؿ: 107: 4شْـ أيب داود )مذ ؾ بٖحُٚم إفٌٚ (   (2)
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فبعٌ اهلل ظز وجل رجاًل مان   فو م يبق من افدهر إّٓ يوم» ذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل: 

 .(1)ش أهل بقتي يؿؾمهو ظدًٓ ـم مؾئً جوراً 

 .إشْٚده  حٔح :ؿٚل صًٔٛ إرٕٗوط

 ٌْل أن  ُقن مـ افيورّ ٚت  ،وـقٕف ظِٔف افًالم  ِّٗهٚ ؿًىٚ وظدًٓ  :ؿِٝ

ٓشلتحٚفٜ ذفلؽ ملع  :وهق س ٌح طلٚهٌر ذم افًهلّٜ ،ـام هق ظْدٕٚ ،ظْد أهؾ افًّْٜ

 .ظدم افًهّٜ

مًْلك ذظلل ٓ  ِتلئؿ إّٓ ملع مًهلقم ، فلٔس ش يؿؾك شبع شـغ»:  ؿقفف 

ّٔلٜ ظلذ افْلٚس ذم إًٍٔلٓؿ  ّٕف شٔٚدة إهل ًٚ : ؾَِد مٙ ذم ضٚفقت مًْك ادِؽ ، وأ ظرؾٔ

د . ّّ  وأمقاهلؿ وأظراوٓؿ ظذ مٚ ؿٙ اهلل تًٚػ وظذ مٚ جٚء بف حم

وإذن ؾٚدِللؽ دفٔللؾ افًهللّٜ ، ـللام ذم ضللٚفقت وذي افَللرٕغ ظِللٔٓام افًللالم ، 

 .مٚهٔٚت افؼع وحَٚدؼ افد ـ ؾٚحٍظ 

  

                                                 
ّٜٔ.4283، رؿؿ: 340: 6ت: صًٔٛ إرٕٗوط( شْـ أيب داود )  (1)  . دار افرشٚفٜ افًٚد
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 ظؾقفم افسالم  عقسىف إمومٌ ادفدي 

وؿٚل أبق احلًـ اخلًلًل أبلري ذم مْٚؿلٛ افنلٚؾًل  :ؿٚل ابـ حجر ذم افٍتح

 .(1)وأّن ظًٔك  هّع خٍِف  ،تقاترت إخٌٚر بٖن ادٓدي مـ هذه إّمٜ

حللديفْٚ ابلـ بُلر، حلديفْٚ افِٔللٞ، ظلـ  لقٕس، ظلـ ابللـ  :أخلرج افٌخلٚري ؿلٚل

صٓٚب، ظـ ٕٚؾع، مقػ أيب ؿتلٚدة إٕهلٚري، أّن أبلٚ هر لرة، ؿلٚل: ؿلٚل رشلقل اهلل: 

 .(2)شـقف أكتم إذا كزل ابن مريم ؾقؽم  وإمومؽم مـؽم»

، فلٔس اتٍؼ افنًٜٔ وافًْٜ أّن ادٓدي ملـ آل بٔلٝ رشلقل اهلل حمّلد  :أؿقل

وظًٔلك هلق ادلٖمقم  ،وادِلؽ  اإلملٚم وافَٚدلداخلٍِٔلٜ وهق بٌْلل وٓ رشلقل، فُّْلف 

 .بؾ جْدّي مـ جْقده  ،وادَقد

هل( ؿٚل: حديفْٚ حمّد بـ شلٚبؼ، حلديفْٚ إبلراهٔؿ بلـ ضٓلامن، 241أخرج أمحد )

تخلرج افلدجٚل ذم »ظـ أيب افزبر، ظـ جٚبر بلـ ظٌلد اهلل، إٔلف ؿلٚل: ؿلٚل رشلقل اهلل: 

ٜ مـ افد ـ، وإدبٚر مـ افًِؿ، ؾِف أربًقن فِٜٔ  ًلٔحٓٚ ذم إرض، افٔلقم مْٓلٚ خٍَ

ـٚفًْٜ، وافٔقم مْٓٚ ـٚفنٓر، وافٔقم مْٓٚ ـٚلًّلٜ، يفلؿ شلٚدر أ ٚملف ـٖ لٚمُؿ هلذه، 

ًٚ، ؾَٔلقل فِْلٚس: إٔلٚ ربُلؿ وهلق  وفف محٚر  رـٌف ظرض مٚ بلغ أذٕٔلف أربًلقن ذراظل

 َلرؤه  -ك ا   ر، مٓجلٚة  - ظْٔٔف ـلٚؾر أظقر، وإن ربُؿ فٔس بٖظقر، مُتقب بغ

ـؾ مٗمـ ـٚتٛ، وؽر ـٚتلٛ،  لرد ـلؾ ملٚء ومْٓلؾ إّٓ ادد ْلٜ ومُلٜ، حلرمٓام اهلل 

ظِٔف، وؿٚمٝ ادالدُٜ بٖبقاهبٚ، ومًف جٌٚل مـ خٌز، وافْٚس ذم جٓلد إّٓ ملـ تًٌلف، 

دخلؾ افلذي ومًف هنران إٔٚ أظِؿ هبام مْف، هنر  َقل الْلٜ، وهنلر  َلقل افْلٚر، ؾّلـ أ

                                                 
 . دار ادًرؾٜ بروت. ت: حمّد ؾٗاد ظٌد افٌٚؿل.494: 6ؾتح افٌٚري  (1)

 دار ضقق افْجٚة. ، حٔح افٌخٚري (2)
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 ًّٔف الْٜ، ؾٓق افْٚر، ومـ أدخؾ افذي  ًّٔف افْلٚر، ؾٓلق الْلٜ، و ًٌلٞ اهلل مًلف 

ِّؿ افْٚس، ومًف ؾتْٜ ظئّٜ،  ٖمر افًامء ؾتّىر ؾٔام  رى افْلٚس، و َتلؾ  صٔٚضغ تُ

ًٚ يفؿ حئٔٓٚ ؾٔام  رى افْٚس، ٓ  ًِط ظذ ؽرهٚ مـ افْٚس، و َلقل: أهّيلٚ افْلٚس  ًٍٕ

ا إّٓ افلرب؟! ؾٍٔلر ادًلِّقن إػ جٌلؾ افلدخٚن بٚفنلٚم ؾٔلٖتٔٓؿ، هؾ  ًٍؾ م لؾ هلذ

ؾٔحٚسهؿ، ؾٔنتد حهٚرهؿ وآلدهؿ جٓلدًا صلد دًا، يفلؿ  ْلزل ظًٔلك بلـ ملر ؿ 

ؾْٔللٚدي مللـ افًللحر، ؾَٔللقل:  للٚ أهيللٚ افْللٚس، مللٚ  ّللًُْؿ أن خترجللقا إػ افُللذاب 

 ؿ، ؾتَلٚم اخلٌٔٞ؟!. ؾَٔقفقن: هذا رجؾ جْل، ؾْٔىَِقن ؾل٘ذا هلؿ بًًٔلك ابلـ ملر

، ؾل٘ذا  لّذ فقتؼدم إمومؽم ؾؾقصل بؽامافهالة، ؾَٔٚل فف: تَدم  ٚ روح اهلل، ؾَٔقل: 

 الة افهٌح خرجلقا إفٔلف، ؾحلغ  لرى افُلذاب،  لْامث ـلام  لْامث ادِلح ذم ادلٚء، 

ؾّٔق إفٔف، ؾَٔتِف حتك إّن افنجرة واحلجر  ْلٚدي:  لٚ روح اهلل، هلذا هيلقدي، ؾلال 

  .شأحدًا إّٓ ؿتِف سك ممّـ ـٚن  تًٌف 

 .(1) إشْٚده ظذ ذط مًِؿ :ؿٚل إرٕٗوط

ٌّٚن ) أخزٕٚ أمحد بـ ظلع بلـ اد ْلك،  :هل( ؿٚل354وأخرج اإلمٚم افًّْل ابـ ح

ؿٚل: حديفْٚ أبق خٔ ّٜ، ؿٚل: حديفْٚ حئك بـ شًٔد، ؿٚل: حديفْٚ ظلق ، ؿلٚل: حلديفْٚ 

ٓ تؼاوم »ظِٔلف وشلِؿ ؿلٚل: أبق افهد ؼ ظـ أيب شًٔد اخلدري، ظـ افٌْل  لذ اهلل 

 - أو ظاسي -افسوظي حتى متعء إرض طؾًم وظدواكًو  ثّم خيرج رجل من أهل بقتي

 .ش ؾقؿؾمهو ؿسطًو وظدًٓ ـم مؾئً طؾًم وظدواكوً 

 .(2) إشْٚده  حٔح ظذ ذط افنٔخغ :ؿٚل صًٔٛ إرٕٗوط

                                                 
 . افرشٚفٜ.14954، رؿؿ: 210: 23مًْد أمحد )إرٕٗوط( (1) 

ٌّٚن )ت: صًٔٛ إرٕٗوط(  (2)  . افرشٚفٜ، بروت.6823، رؿؿ: 231: 15 حٔح ابـ ح
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وهلق طلٚهر ذم  ،ةبلؾ مًِلقم ضور ،تَِتف إّمٜ بٚفٌَقل ،احلد ٞ متقاتر :ؿِٝ

ؾٍٚؿلد افقلء  :ٓشتحٚل أن  ّألهٚ ظلدًٓ  ،ؾِق    ُـ ظِٔف افًالم ـذفؽ :افًهّٜ

 .ٓ  ًىٔف ـام هق بدهيل

ّٜٔ ادٓدي  :ؿِٝ ِّلد ولخؿ ،وإخٌٚر ـ رة جّدًا ذم ؿو وفْلٚ  ،ٓ  ْقء هبٚ جم

ّٜٔ مَٚرٕٜ َٜ..: ؾّام  ٗشػ فلف أّن جلّؾ ملـ ـتلٛ ذم  ،ؾٔٓٚ دراشٜ اشتدٓف َّ مقّشًٜ حم

ّٜٔ ادٓدي ظِٔف افًالم ّٞ وافًّغ ،ؿو بغ مٚ  ُّـ اظلتامده وٓ ملٚ ٓ  ،مجع بغ افٌ

تز لد جٓلؾ الٚهلؾ  ،ؾيٓلرت منلّقهٜ جلّداً  :مٚ الٛ اظتَلٚده وملٚ ٓ الٛ ، ُّـ

 .ٕجٚزهًٕٖٚل اهلل تًٚػ افًقن ظذ إ ،وتٔف افتٚدف حرة وتًٔٓٚ  ،جٓالً 
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 وأّكه اخلؾقػي حديٌ جومع يف ؾضوئل ظع 

حلديفْٚ أبلق بِلٟ،  ،حديفْٚ حئك بـ محلٚد، حلديفْٚ أبلق ظقإلٜ :هل(241ؿٚل أمحد )

حديفْٚ ظّرو بـ مّٔقن، ؿٚل: إّ  لٚفس إػ ابـ ظٌٚس، إذ أتٚه تًًٜ رهط، ؾَلٚفقا: 

 ٚ أبٚ ظٌٚس، إّمٚ أن تَقم مًْٚ، وإّمٚ أْن تخِقٕٚ هٗٓء، ؿٚل: ؾَٚل ابـ ظٌٚس: بؾ أؿقم 

مًُؿ، ؿٚل: وهق  قمئذ  حٔح ؿٌؾ أن  ًّك، ؿٚل: ؾٚبتدءوا ؾتحلديفقا، ؾلال ٕلدري 

ر، وؿًقا ل، ؿٚل: ؾجٚء  ٍْض يفقبف، و َقل: أ  وتػ، وؿًقا ذم رجؾ فف ظنمٚ ؿٚفقا

ؿلٚل: ش ٕبًل ـ رجلاًل ٓ تخز لف اهلل أبلدًا، حيلٛ اهلل ورشلقفف»ذم رجؾ ؿٚل فلف افٌْلل: 

؟!. ؿٚفقا: هق ذم افرحك  ىحـ، ؿلٚل: ش أ ـ ظعّ » ؾٚشتؼ  هلٚ مـ اشتؼ ، ؿٚل: 

د ٓ  ُٚد  ٌك، ؿٚل: ؾٍْٞ ذم ظْٔٔلف، ومٚ ـٚن أحدـؿ فٔىحـ، ؿٚل: ؾجٚء وهق أرم

ًٚ، ؾٖظىٚهٚ إ ٚه، ؾجٚء بهٍٜٔ بْٝ حٔل.   يفّؿ هز افرا ٜ يفاليف

ًٚ خٍِلف، ؾٖخلذهٚ مْلف،  ًٚ بًقرة افتقبٜ )=أبق بُر(، ؾًٌٞ ظِٔل ؿٚل: يفّؿ بًٞ ؾالٕ

لف: ش ٓ  ذهٛ هبٚ إّٓ رجؾ مّْل، وإٔٚ مْف» ؿٚل:  ّّ أّ ُلؿ  لقافْٔل » ؿٚل: وؿٚل فٌْلل ظ

إٔلٚ أوافٔلؽ ذم »؟!. ؿٚل: وظلّع مًلف جلٚفس، ؾلٖبقا، ؾَلٚل ظلع: شٚ وأخرة ذم افدٕٔ

ّٔلل ذم افلدٕٔٚ وأخلرة»ؿٚل: ش افدٕٔٚ وأخرة ، ؿلٚل: ؾسـلف، يفلؿ أؿٌلؾ ظلذ شإٔلٝ وف

إٔلٚ »ؾلٖبقا، ؿلٚل: ؾَلٚل ظلّع: ش أ ُؿ  لقافْٔل ذم افلدٕٔٚ وأخلرة»رجؾ مْٓؿ، ؾَٚل: 

ّٔل ذم افدٕٔٚ وأخلرةأ»ؾَٚل: ش. أوافٔؽ ذم افدٕٔٚ وأخرة ؿلٚل: وـلٚن أول ش. ٕٝ وف

 مـ أشِؿ مـ افْٚس بًد خداٜ. 

ؿٚل: وأخذ رشقل اهلل  ذ اهلل ظِٔلف وشلِؿ يفقبلف ؾقولًف ظلذ ظلع، وؾٚضّلٜ، 

إٕام  ر د اهلل فٔذهٛ ظُْؿ افرجس أهؾ افٌٔٝ و ىٓلرـؿ وحًـ، وحًغ، ؾَٚل: 

رـقن لم مُٕٚف، ؿلٚل: وـلٚن ادنل. وذى ظّع ًٍٕف، فٌس يفقب افٌْل، يفّؿ ٕٚتىٓراً 

ّٕف ٌٕل اهلل، ؿٚل:   رمقن رشقل اهلل، ؾجٚء أبق بُر، وظّع ٕٚدؿ، ؿٚل: وأبق بُر حيًٛ أ
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ؾَٚل:  ٚ ٌٕل اهلل. ؿٚل: ؾَٚل فف ظّع: إّن ٌٕل اهلل ؿد إىِؼ ٕحلق بئلر مّٔلقن، ؾٖدرـلف. 

رة ـلام ـلٚن ؿٚل: ؾٕٚىِؼ أبق بُر، ؾدخؾ مًف افٌٚر، ؿٚل: وجًؾ ظلع  رملك بٚحلجلٚ

 رمك ٌٕل اهلل، وهق  تولقر، ؿلد فلػ رأشلف ذم اف لقب، ٓ تخرجلف حتلك أ لٌح، يفلّؿ 

ّٕؽ فِئٔؿ، ـٚن  ٚحٌؽ ٕرمٔف ؾال  توقر، وإٔٝ تتوقر،  ـنػ ظـ رأشف، ؾَٚفقا: إ

 .وؿد اشتُْرٕٚ ذفؽ

!. ؿلٚل: ؟ؿٚل: وخرج بٚفْٚس ذم ؽزوة تٌقك، ؿٚل: ؾَٚل فلف ظلع: أخلرج مًلؽ

أمٚ ترى أن تُقن مْلل بّْزفلٜ هلٚرون »ؾٌُك ظّع، ؾَٚل فف: ش ٓ»ؾَٚل فف ٌٕل اهلل: 

ّٕلف ٓ  ٌٌْلل أْن أذهلٛ إّٓ  ّٕؽ فًٝ بٌْل، إ ، ؿلٚل: شوإٔلٝ خٍِٔتللمـ مقشك، إّٓ أ

وؿلٚل: وشلد أبلقاب ادًلجد ش. إٔٝ وفٔل ذم ـّؾ مٗمـ بًلدي»وؿٚل فف رشقل اهلل: 

ًٚ، وهق ضر َلف فل ٔس فلف ضر لؼ ؽلره، ؿلٚل: ؽر بٚب ظع، ؾَٚل: ؾٔدخؾ ادًجد جٌْ

 ش.مـ ـْٝ مقٓه، ؾّ٘ن مقٓه ظع»وؿٚل: 

ؿٚل أمحد حمّقد صلٚـر: إشلْٚده  لحٔح، أبلق بِلٟ، بٍلتح افٌلٚء وشلُقن افلالم 

وآخره جٔؿ: اشّف حئك بـ شِٔؿ و َٚل: حئك بـ إشقد افٍزاري، وهق يفَٜ، ويفَلف 

ٛ أّن افٌخلٚري ابـ مًلغ وابلـ شلًد وافًْلٚدل وافلدارؿىْل وؽلرهؿ، وذم افتٓلذ 

 ،ًٚ ّٕف ترمجف ذم افٌُر و   ذـر ؾٔلف جرحل ؿٚل: وؾٔف ٕير. ومٚ أدري أ ـ ؿٚل هذا؟!. ؾ٘

و   سمجف ذم افهٌر، وٓ ذـره هق وٓ افًْٚدل ذم افوًٍٚء، وؿلد روى ظْلف صلًٌٜ، 

 .اهل.(1)وهق ٓ  روي إّٓ ظـ يفَٜ

                                                 
، حتَٔؼ: أمحد حمّقد صٚـر. وٕؤػ أّن ؿقل افٌخٚري: ؾٔف ٕير. مـ اللرح 3062مًْد أمحد رؿؿ:  (1)

 .195، رؿؿ: 379: 1ادٌٓؿ ؽر ادٍّن، ؾال  ًٚرض افتقيفٔؼ، ـام جزم إفٌٚ  ذم شًِِتف افهحٔحٜ 
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ر لحئك بـ محٚد بف أؿهوأخرجف افًْٚدل ؿٚل: أخزٕٚ حمّد بـ اد ْك ؿٚل: حديفْٚ 

 .(1)مْف 

( ذم آشتًٔٚب خمتكًا ؿٚل: حلديفْٚ ظٌلد افلقارث 463وأخرجف ابـ ظٌد افز )

بـ شٍٔٚن، ؿٚل. حديفْٚ ؿٚشؿ بـ أ ٌغ، ؿٚل: حديفْٚ أمحد بـ زهر بلـ حلرب، ؿلٚل: 

حديفْٚ احلًـ بـ محٚد، حديفْٚ أبق ظقإٜ، ظـ أيب بِٟ، ظـ ظّرو بـ مّٔقن، ظـ ابـ 

: ـٚن ظع بـ أيب ضٚفٛ أول ملـ آملـ ملـ افْلٚس بًلد خدالٜ ريض اهلل ظٌٚس، ؿٚل

 ظْٓام. 

ابـ ظٌد افّز( رمحف اهلل: هذا إشْٚد ٓ مىًـ ؾٔف ٕحد: فهحتف، =ؿٚل أبق ظّر )

 .(2)ويفَٜ َِٕتف

أخرجٓام أمحد وافًْٚدل ورجٚهلام  وؿٚل اإلمٚم ابـ حجر ذم ؿؤٜ شد إبقاب:

 .(3)يفَٚت

 . (4) حٔح :مقوع: حد ٞ حًـ. وذم آخروؿٚل إفٌٚ  ذم 

 . (5)وم ِف ؿٚل أبق إشحٚق احلق ْل ذم الع

وهلق  ،ؽلر أيب بِلٟ ،وؿٚل اإلمٚم اهلٔ ّل: رواه أمحد، ورجُٚفف رجلٚل افهلحٔح

 .(6)يفَٜ ؾٔف فغ

                                                 
 . افرشٚفٜ. ت: حًـ صٌِل.8355، رؿؿ: 417: 7شْـ افًْٚدل افُزى )إذا  إرٕٗوط(   (1)

 . دار الٔؾ بروت. ت: ظع حمّد افٌجٚوي.1092: 3آشتًٔٚب ٓبـ ظٌد افز   (2)

 . دار ادًرؾٜ، بروت. ت: حمّد ؾٗاد ظٌد افٌٚؿل.14: 7ؾتح افٌٚري   (3)

، رؿلؿ: 263: 5 . افًًِِٜ افهلحٔح337ٜ: 2طالل الْٜ ذم ختر ٟ افًْٜ ٓبـ ايب ظٚ ؿ )آفٌٚ (   (4)

2223. 

 .23: رؿؿ 44الع بتخر ٟ خهٚدص ظع  (5)

 .120: 9جمّع افزوادد   (6)
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 .(1)وؿٚل حمَؼ ؾوٚدؾ أمحد و  اهلل بـ حمّد ظٌٚس: اشْٚده  حٔح  

ـام ؿد أخرجف احلٚـؿ ؿٚل: أخزٕٚ أبق بُر أمحد بـ جًٍلر بلـ محلدان افَىًٔلل، 

بٌٌداد مـ أ ؾ ـتٚبف، يفْٚ ظٌد اهلل بـ أمحد بـ حٌْؾ، حديفْل أيب، يفْٚ حئك بلـ محلٚد، 

يفْٚ أبق ظقإٜ، يفْٚ أبق بِٟ، يفْٚ ظّرو بـ مّٔقن، ؿٚل: إّ  لٚفس ظْد ابلـ ظٌلٚس، إذ 

ابـ ظٌٚس، إمٚ أن تَلقم مًْلٚ، وإملٚ أن ختِلق بْلٚ ملـ بلغ  أتٚه تًًٜ رهط، ؾَٚفقا:  ٚ

هٗٓء، ؿٚل: ؾَٚل ابـ ظٌٚس: بؾ إٔٚ أؿقم مًُؿ، ؿٚل: وهق  قمئلذ  لحٔح ؿٌلؾ أن 

 ًّك، ؿٚل: ؾٚبتدءوا ؾتحديفقا ؾال ٕدري مٚ ؿٚفقا: ؿلٚل: ؾجلٚء  لٍْض يفقبلف و َلقل: 

 م ِف.  أ  وتػ وؿًقا ذم رجؾ فف بوع ظؼة ؾوٚدؾ فًٔٝ ٕحد ؽره وشٚق

  حٔح اإلشْٚد و  تخرجٚه هبذه افًٔٚؿٜ. :ؿٚل احلٚـؿ افًْٔٚبقري

 .(2)وؿٚل افذهٌل:  حٔح  

وؿٚل إفٌٚ  ذم مقوع مـ افهحٔحٜ: ؿلٚل احللٚـؿ  لحٔح اإلشلْٚد، وواؾَلف 

 .(3)افذهٌل، وهق ـام ؿٚٓ 

حديفْٚ حمّد بـ اد ْلك، حلديفْٚ حئلك  :وؿٚل اإلمٚم ابـ أيب ظٚ ؿ ذم ـتٚب افًّْٜ

بـ محٚد، ظـ أيب ظقإٜ، ظـ حئك ابـ شِٔؿ أيب بِٟ، ظـ ظّرو بـ مّٔقن، ظلـ ابلـ 

ّٕؽ فًٝ  ظٌٚس، ؿٚل ؿٚل رشقل اهلل فًع: إٔٝ مْل بّْزفٜ هٚرون مـ مقشك، إّٓ أ

ّٕف ٓ  ٌٌْل أن أذهٛ إّٓ وإٔٝ خٍِٔتل ذم ـّؾ مٗمـ مـ بًدي ًٚ إ  ش. ٌٕٔ

 .(4)َؼ افُتٚب آشتٚذ ؾٔهؾ القابرة: إشْٚده حًـ ؿٚل حم

                                                 
 . ت: و  اهلل ظٌٚس.1168، رؿؿ:  751: 2ؾوٚدؾ افهحٚبٜ   (1)

 بروت. ، افًِّٜٔ،4652. 143: 3َٚدر ظىٚ( )ت: مهىٍك ظٌد اف ادًتدرك وتِخٔهف  (2)

 . مُتٌٜ ادًٚر ، افر ٚض.2223، رؿؿ: 263: 5افًًِِٜ افهحٔحٜ   (3)

 ، حتَٔؼ: ؾٔهؾ القابرة.1222. رؿؿ احلد ٞ: 799: 1افًْٜ ٓبـ ايب ظٚ ؿ   (4)
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 114   ...........................................ثوفٌ : ظصؿي أهل افبقً ظؾقفم افسالم ...افػصل اف

 

لـ  ،إّمٜمَهقدٕٚ مـ هذا افدفٔؾ وؿقع أ ؾ افًهّٜ ذم هذه  ّّ بٌض افْيلر ظ

أم مًهقم فٔس ب٘ملٚم  ،أهق إمٚم وّ  ـٕٚدّٜ مـ أهؾ افٌٔٝ  ، ُقن ادًهقم

 ..ؿد تَّدم تقؤح افٍرق مرارًا و ،ـٚفزهراء  ِقات اهلل ظِٔف

ًٚ ـٚن ؾَِد مٙ تقؤح أّن افًهّٜ تدور مدار آ ىٍٚء وافتًيلٔؿ ؾُلّؾ  :وأ 

وؿلد يفٌلٝ ذم افًلّْٜ  ،ؾٓلق مًهلقم ،ر حلمـ ظّيّف اهلل تًٚػ وا ىٍٚه بٚٓشؿ افهل

ّٔللٜ أّن ؾٚضّللٜ  للِقات اهلل ظِٔٓللٚ شااّقدة كسااوء »أو ش شااّقدة كسااوء أهاال اجلـّااي» :افَىً

 ..وٓ ـالم ذم هذاش افعودغ

ديفْٚ أبق ًٕٔؿ، حلديفْٚ زـر لٚء، ظلـ ؾلراس، ظلـ ظلٚمر حد :أخرج افٌخٚري ؿٚل

ل ـلٖن لظـ منوق، ظـ ظٚدنٜ ريض اهلل ظْٓٚ، ؿٚفٝ: أؿٌِلٝ ؾٚضّلٜ ثنل افنًٌل،

ًٚ »منٔتٓٚ مق افٌْل  ذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ؾَٚل افٌْلل  لذ اهلل ظِٔلف وشلِؿ:   مرحٌل

يفؿ أجًِٓٚ ظـ  ّْٔف، أو ظـ صامفف، يفؿ أه إفٔٓٚ حد  ٚ ؾٌُٝ، ؾَِٝ هلٚ:   ش بٚبْتل

ملٚ رأ لٝ ـلٚفٔقم ؾرحلٚ أؿلرب ملـ  تٌُغ؟ يفؿ أه إفٔٓٚ حلد  ٚ ؾولحُٝ، ؾَِلٝ:

حزن، ؾًٖفتٓٚ ظام ؿٚل: ؾَٚفٝ: مٚ ـْٝ ٕؾق ه رشقل اهلل  ذ اهلل ظِٔف وشلِؿ، 

إّن جز لؾ ـلٚن »حتك ؿٌض افٌْل  ذ اهلل ظِٔلف وشلِؿ، ؾًلٖفتٓٚ ؾَٚفلٝ: أّه إيل: 

ر أجع، ل ًٚروْل افَرآن ـؾ شْٜ مرة، وإٕف ظٚروْل افًٚم مرتغ، وٓ أراه إٓ حو

أماو ترَاغ أن تؽاوين شاقدة كساوء »ؾٌُٔلٝ، ؾَلٚل: ش. ٕؽ أول أهؾ بٔتل حلٚؿٚ يبوإ

 .(1)شأهل اجلـي

شاّقدة »: أو بٍِلظ  ششاّقدة كساوء افعاودغ» :أو بٍِلظ ،احلد ٞ هبذا افٍِلظ :ؿِٝ

بللؾ هللق ضورّي مللـ  ،تَِتللف إّمللٜ بللٚفٌَقل ،مَىللقع افهللدور ،شكسااوء ادااممـغ

 .أحد مـ أهؾ افٌَِٜ ٛ ؾٔفتَ    رْ  ،ضورّ ٚت اإلشالم

                                                 
 . دار ضقق افْجٚة. 3623، رؿؿ: 203: 4 حٔح افٌخٚري )ت: زهر افْٚس(  (1)



 ....................................اجلّع يف ظصؿي آل افـبّي ..............................  115

 

ْم َوَأكُػَسـَو وَأكُػَسُؽْم ُثما  :وأّمٚ ؿقفف تًٚػ ـُ ْم َوكَِسوءَكو َوكَِسوء ـُ  َُؿْل َتَعوَفْوْا َكْدُع َأْبـَوءَكو َوَأْبـَوء

 .(1) َكْبَتِفْل َؾـَْجَعل فاْعـََي اهللِّ َظَذ اْفَؽوِذبِغَ 

شّْٜ وصًٜٔ  ،افٍر َغافيوري ظْد ادقرث فًِِؿ  ،اإلمجٚع افَىًّل ؾَِد وؿع 

مْ  :أّن ادَهللقد بَقفللف تًللٚػ ـُ  نللٓد فللف مللـ  ،ؾٚضّللٜ ؾَللط ٓ ؽللر َوكَِسااوءَكو َوكَِسااوء

 .افْهقص اف ٚبتٜ ادنٍقظٜ بٚإلمجٚع افَىًّل 

-مٚ أخرجف مًِؿ ذم  حٔحف ؿلٚل: حلديفْٚ ؿتٌٔلٜ بلـ شلًٔد، وحمّلد بلـ ظٌلٚد 

ؿٚٓ: حديفْٚ حٚتؿ وهق ابـ إشلامظٔؾ، ظلـ بُلر بلـ مًلامر، ظلـ  -وتَٚربٚ ذم افٍِظ

ظٚمر بـ شًد بـ أيب وؿٚص، ظـ أبٔف، ؿٚل: أمر مًٚو ٜ بـ أيب شلٍٔٚن شلًدًا ؾَلٚل: 

رت يفاليفٚ ؿلٚهلـ فلف رشلقل اهلل ؾِلـ مٚ مًْؽ أن تًٛ أبٚ افساب؟!. ؾَٚل: أمٚ مٚ ذـ

أشٌف، ٕن تُقن يل واحدة مْٓـ أحٛ إيّل مـ محر افًْؿ، شلًّٝ رشلقل اهلل  َلقل 

فف، خٍِف ذم بًض مٌٚز ف، ؾَٚل فف ظع:  ٚ رشقل اهلل خٍِتْل مع افًْٚء وافهلٌٔٚن؟ 

ّٕلف ٓ »ؾَٚل فف رشقل اهلل:  أمٚ ترى أن تُقن مْلل بّْزفلٜ هلٚرون ملـ مقشلك إّٓ أ

ٕظىغ افرا ٜ رجلاًل حيلٛ اهلل ورشلقفف، »؟!. وشًّتف  َقل  قم خٔز: شٌٕقة بًدي

ًٚ »ؿٚل ؾتىٚوفْٚ هلٚ ؾَٚل: ش وحيٌف اهلل ورشقفف ؾلٖا بلف أرملد، ؾٌهلؼ ذم ش ادظقا يل ظِٔل

 َُؿْل َتَعوَفْوْا  ظْٔف ودؾع افرا ٜ إفٔف، ؾٍتح اهلل ظِٔف، ودٚ ٕزفٝ هذه أ ٜ مـ آل ظّران: 

ْم َكااْدُع أَ  ـُ ْم َوَأكُػَسااـَو وَأكُػَسااُؽْم ُثااما َكْبَتِفااْل َؾـَْجَعاال فاْعـَااَي اهللِّ َظااَذ  َوكَِسااوءَكوْبـَوءَكااو َوَأْبـَااوء ـُ َوكَِسااوء

ًٚ  اْفَؽااوِذبِغَ  ًٚ ؾَللٚل:  وؾوضؿاايدظللٚ رشللقل اهلل ظِٔلل ًٚ وحًللْٔ افؾفاام هاامٓء »وحًللْ

 .اهل. (2)شأهع

                                                 
 . 61آل ظّران: شقرة  (1)

 . إحٔٚء افساث، بروت، ت: حمّد ؾٗاد ظٌد افٌٚؿل.2404، 1871: 4 حٔح مًِؿ  (2)
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 .(1)أؿقل: أخرجف افسمذي وؿٚل: حًـ  حٔح

مْ  :ؾتخهلٔص ؿقفلف تًلٚػ :وهلذا ٕلّص ذم آ لىٍٚء :ؿِٝ ـُ  َوكَِساوءَكو َوكَِساوء

 :بٔٚن ذفؽ :ا ىٍٚء وأّي ا ىٍٚء ،بٍٚضّٜ ظِٔٓٚ افًالم دون شقاهٚ

ًٚ  و...، مـ ًٕلٚء افٌْلل  ،وحٍهٜ ،وأّم شِّٜ ،أّن ظٚدنٜ  عُ فُلـ    لدْ  ،ظرؾل

 ًٚ ًٚ ٓ ذظل ـّ ًٕلٚءه ظرؾل ـّ فٌِّٚهِٜ: وختراف مٚ ؿِْلٚه ملـ أهّنل  :افٌّْل وٓ واحدة مْٓ

ـّ  وإّٓ  ُقن افٌْل  ُٓ ّٕف  ْ  دُظ ٕ ًٚ  .وافَٚدؾ بذفؽ جٚهؾ أو ـٚؾر ،ظٚ ٔ

ّٔٚت ّٔٚت وافَىً ٌّف أّن آشتدٓل إٔػ مٌْل ظذ افَْٔٔ  :رورّ ٚتلبؾ افول ،وْٕ

ًٚ ؾَِد ظِؿ ضورًة ظْد أهؾ ا أّن افٌْلّل    ٖخلذ فٌِّٚهِلٜ ملـ ـلّؾ ًٕلٚء  ،فٌَِلٜ مجًٔل

ر هذا افيوري دادامً  ـّ ّٔدة ًٕٚء افًٚدغ..: تذ   .إرض إّٓ ؾٚضّٜ ش

ّٜٔ أهؾ افًُٚء ظِلٔٓؿ افهلالة وافًلالم حلذو افَلّذة  ،وافُالم هق افُالم ذم بَ

   .بٚفَّذة

                                                 
 .مٗشًٜ افرشٚفٜ، بروت. 3724، رؿؿ: 83: 6( ظقاد  بنٚرت: شْـ افسمذي ) (1)



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 سودس فدفقل افا

 آيي افتطفر
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ْم َتْطِفًراؿٚل تًٚػ :  ـُ َر  َوُيَطفِّ
ًِ ْجَس َأْهَل اْفَبْق َم ُيِريُد اهللاُ فُِقْبِهَى َظـُْؽُم افرِّ  .(1) إِكا

ٓ   -بام هق جمّقع-بّجّقع أمقر وتَر ٛ آشتدٓل هبذه أ ٜ ظذ افًهّٜ 

 بًٌوٓٚ دون آخر ـام  نتٓل ادتْىًقن : ـٚٔا : 

لر أهلؾ افٌٔلٝ ملـ افلرجس أوًٓ :  ّٓ ًٚ ، وٓ راّد فَوٚدف وإرادتف أن  ى أراد تُق ْ

 ًٚ ًٚ واخلٌٞ وأيفٚم تىٓرًا تٚم : وافَر ْٜ ظذ ذفلؽ افتَٔٔلد بٚدهلدر أو ادًٍلقل مىَِ

ْم تَ  أي : : ادىِؼ مٚ صئٝ ؾًّز  ـُ َر  .   ْطِفًراَوُيَطفِّ

ًٚ وتًللٚػ : ؾَِللد ذـللر شللٌحٕٚف  ثوكقااًو : افتعظااقم باابـرهم أهللؾ افٌٔللٝ ، مّكللح

ّٜٔ إّمٜ ؾَط .  بًْقاهنؿ وفٌَٓؿ ، دون شقاهؿ مـ بَ

وُتُه ر: ؿٚل تًٚػ :  ثوفثًو : افتعظقم بنكزال افرمحي افؾدكّقي ظؾقفم ـَ ًُ اهللاِ َوَبَر َظَؾْقُؽْم  َمْحَ

 ًِ ٔدٌ  َأْهَل اْفَبْق ُف مَحٌِٔد جَمِ ٕد  . إِ

وٓ  رد مٚ أصُؾ بف بًض أؽٌٔٚء احلَّك ؿٚل : أ ٜ ذم آل إبراهٔؿ ، ؾلام دخِٓلٚ 

د ّّ : ؾّحّلد وآل حمّلد ملـ آل إبلراهٔؿ  ذم دفٔلؾ افتًيلٔؿافٌٔٚن ؿد مٙ و !!بآل حم

 ظِٔٓؿ افًالم .

َشااَلٌم َظاَذ إِْل : : ؾَِلد مٙل افُلالم ذم ؿقفلف تًلٚػ  افتعظاقم بوفساالم:  رابعاوً 

ّٜٔ افهالة  َيوِشغَ   . ظْٔتٓؿ بآل حمّد ، وأّن افًّْٜ ادتقاترة ذم ـٍٔ

 خومسًو : افتعظقم بوٓصطػوء .

 . ذم افًْقان أاافَىًّل ظذ هذا وشٖٔا افّْص 

 . طٚهرة ذم افًهّٜ  -أو بًوٓٚإمقر هذه بّالحيٜ –افزبدة : أ ٜ 

                                                 
 . 61آل ظّران: شقرة  (1)
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 افـّص ظذ آصطػوء

حلديفْٚ أبلق بُلر بلـ أيب صلٌٜٔ، ؿٚل :  فذم  حٔحهل( 261)أخرج اإلمٚم مًِؿ 

ؿلٚٓ: حلديفْٚ حمّلد بلـ بؼل، ظلـ  -وافٍِلظ ٕيب بُلر  -وحمّد بـ ظٌد اهلل بـ ّٕر 

خارج »زـر ٚء، ظـ مهًٛ بـ صٌٜٔ، ظـ  ٍٜٔ بْلٝ صلٌٜٔ، ؿٚفلٝ: ؿٚفلٝ ظٚدنلٜ: 

اِسن بن افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم ؽداة وظؾقه مرط مرحل  من صعر أشود  ؾجوء 

 ظاعّ ؾلدخؾفاو  ثام جاوء  ؾوضؿايؾدخل معه  ثم جاوءت  اِسغؾلدخؾه  ثم جوء  ظع

ْم إؿٚل:  ، يفؿّ ؾلدخؾه ـُ َر  َوُيَطفِّ
ًِ ْجَس َأْهَل اْفَبْق َم ُيِريُد اهللاُ فُِقْبِهَى َظـُْؽُم افرِّ  . (1) َتْطِفًرا ِكا

 ؿِٝ : إشْٚده  حٔح ، ؿىًّل افهدور ، تَِٚه ؿٚضٌٜ أهؾ افٌَِٜ بٚفٌَقل. 

ديفْٚ ؿتٌٔللٜ ؿللٚل: حللديفْٚ حمّللد بللـ شللِٔامن بللـ حللدافسمللذي ؿللٚل : أخللرج و

إ ٌٓٚ ، ظـ حئك بـ ظٌٔد، ظـ ظىٚء بـ أيب ربٚح، ظـ ظّر بـ أيب شِّٜ، ربٔٛ 

افٌْل  ذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل: دٚ ٕزفٝ هذه أ ٜ ظلذ افٌْلل  لذ اهلل ظِٔلف وشلِؿ 

ْجَس َأْهَل ا َم ُيِريُد اهللاُ فُِقْبِهَى َظـُْؽُم افرِّ ْم َتْطِفاًراإِكا ـُ َر  َوُيَطفِّ
ًِ ذم بٔلٝ أم شلِّٜ، ؾلدظٚ  ْفَبْق

ًٚ  ؾٚضّٜ وحًًْٚ  ِلف بًُلٚء يفلؿ ؿلٚل: خِلػ طٓلره ؾجِّ  ِٓؿ بًُٚء، وظعّ ؾجِّ  وحًْٔ

ؿٚفلٝ أم شلِّٜ: ش. ؾلذهى ظـفم افرجس وضفارهم تطفارا افؾفم همٓء أهل بقتي»

 .ش إٔٝ ظذ مُٕٚؽ وإٔٝ ظذ خر»وإٔٚ مًٓؿ  ٚ ٌٕل اهلل، ؿٚل: 

 .(2)ؿٚل إفٌٚ  :  حٔح

 ؿِٝ : إخٌٚر ذم هذا آ ىٍٚء متقاترة ، ٓ  ًًْٚ هدهٚ أن .

                                                 
 فًريب ، بروت .دار إحٔٚء افساث ا . 2424، رؿؿ : 1883: 4 حٔح مًِؿ )ت: ظٌد افٌٚؿل(  (1)

 .3205، رؿؿ:  351: 5شْـ افسمذي مذ ؾ بٖحُٚم إفٌٚ  )ت: أمحد صٚـر(  (2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 رابع افػصل اف

 إوصقوء

 يف أخبور أهل افبقً 
  



 

  



 124   ....................................رابع : إوصقوء يف أخبور أهل افبقً ظؾقفم افسالم افػصل اف

 

مللـ اتٌللٚع مللذهٌْٚ ادرحللقم إٔللٚر اهلل تًللٚػ  ،رأ ْللٚ أّن أـ للر ادللقافغ افىللٚهر ـ

لتٓؿ ،برهٚهنؿ ّّ  ٓ إحٚضلٜ هللؿ بٖخٌلٚر أهلؾ افٌٔلٝ  ،وإٔلٚهلؿ شلٌحٕٚف صلٍٚظٜ أد

 ..افقاردة ذم إو ٔٚء افًٚبَغ ظذ اإلشالم ،افهحٔحٜ

هؾ ورد ذـرهؿ ظذ فًٚن أهؾ افٌٔٝ بٖشٕٚٔد مًتزة وضرق  ،بؾ بًوٓؿ  ًٖل

  حٔحٜ؟!!

 ،إّن ذم ـلالم أهلؾ افٌٔلٝ ٕلقر مرؽلقب :-وًٕلؿ ملٚ ؿلٚل –ظذ أّن بًوٓؿ ؿٚل 

وٓ  ٌٟٓ  ،ٓ  ًدل ظْف إػ مٚ شقاه ،ؾ٘ذا جّد الد ،وشُْٜٔ طٚهرة ،وهدى مىِقب

 .وهق حّؼ  ،مٚ ظداه

ّٔٚت ذم ظهلّٜ إو لٔٚء افًلٚبَغ  ٜ أشٚش ّّ  :ًٕلرض ٕمّهٓلٚ ،ظدا هذا ؾ 

 ..ـقهنٚ مىِقبٜ ذظًٚ 

ْٚ أخرجْلٚ هلذا افٍهلؾ ملقجزًا جلّداً  وٕنر إػ ّٕ ر ـ ؾٔلف ظلذ افروا لٜ لمَتهل ،أ

 ،وتلذـرة أهلؾ إؾٓلٚم ،فًلقامارة لفتٌهل :افقاحدة وافروا تغ فُّؾ مىِلٛ ومًلٖفٜ

ام ٕرجئف فُتٚبْٚ افَٚدم ذم تٚر خ إٌٕٔلٚء .فذفؽ أشًْٚ هذا افٍهؾ ّّ .، أّمٚ افتٍهٔؾ ؾ

 . .وإو ٔٚء

  :ـٚٔا ،ؾٓٚك مٚ هق آت
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 ظدد إكبقوء وإوصقوء!!

اظتَٚدٕٚ ذم ظددهؿ أهّنؿ مٚدٜ أفػ  :هل( ذم آظتَٚدات381) ؿٚل افهدوق 

 ،ومٚدلٜ أفلػ و  وأربًلٜ وظؼلون أفلػ و  ،ٌٕل وأربًٜ وظؼون أفلػ ٌٕلل

  .أوص إفٔف بٖمر اهلل تًٚػ ،فُّؾ ٌٕل مْٓؿ وّ  

 ،وأّن ؿللقهلؿ ؿللقل اهلل تًللٚػ ،وًٕتَللد ؾللٔٓؿ أهّنللؿ جللٚءوا بللٚحلؼ مللـ ظْللد احلللؼ

 ،ومًهللٔتٓؿ مًهللٜٔ اهلل تًللٚػ ،وضللٚظتٓؿ ضٚظللٜ اهلل تًللٚػ ،وأمللرهؿ أمللر اهلل تًللٚػ

 :وأّن شلٚدة إٌٕٔلٚء ةًلٜ ،وأهّنؿ ظِٔف افًالم    ْىَقا إّٓ ظـ اهلل تًٚػ وظـ وحٔف

 ،ٕللقح :وهللؿ أوفللق افًللزم ،وهللؿ أ للحٚب افؼللا ع ،افللذ ـ ظِللٔٓؿ دارت افرحللك

 وحمّد  ِقات اهلل ظِٔٓؿ أمجًغ. ،وظًٔك ،ومقشك ،إبراهٔؿ

ّٕف فلقٓهؿ دلٚ  ،فف وٕهؾ بٔتف  ،واظتَٚدٕٚ أّن اهلل تًٚػ خِؼ مجٔع مٚ خِؼ وأ

وٓ  ،وٓ ادالدُلٜ ،وٓ آدم وٓ حقاء ،وٓ الْٜ وٓ افْٚر ،خِؼ اهلل افًامء وإرض

ًٚ ممّٚ خِؼ  .( ِقات اهلل ظِٔٓؿ أمجًغ) ،صٔئ

اظتَٚدٕٚ أّن حجٟ اهلل تًٚػ ظذ خَِف بًد ٌٕٔف حمّد بـ ظٌد اهلل  ذ اهلل ظِٔلف و

ٜ آيفْٚ ظؼ ،وآفف وشِؿ ّّ يفؿ  ،يفؿ احلًـ ،أوهلؿ أمر ادٗمْغ ظع بـ أيب ضٚفٛ :إد

يفلؿ مقشلك بلـ  ،يفلؿ جًٍلر بلـ حمّلد ،يفؿ حمّد بـ ظلع ،يفؿ ظع بـ احلًغ ،احلًغ

يفلؿ  ،يفؿ احلًـ بـ ظع ،يفؿ ظع بـ حمّد ،د بـ ظعيفؿ حمّ ،يفؿ ظع بـ مقشك ،جًٍر

 لِقات اهلل ) ،حمّد بـ احلًـ احلجلٜ افَلٚدؿ  لٚحٛ افزملٚن خٍِٔلٜ اهلل ذم أرولف

 .(1) (ظِٔٓؿ أمجًغ

                                                 
 . دار ادٍٔد، بروت فٌْٚن. 92آظتَٚدات:  (1)
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 افـّص ظذ ظددهم 

ظـ ظع بـ  ،ظـ أمحد بـ حمّد ،أخرج افُِْٔل ريض اهلل ظْف ظـ حمّد بـ حئك

ؿلٚل رشلقل اهلل  :ظـ أيب جًٍلر ظِٔلف افًلالم ؿلٚل ،ظـ ظٌد افرمحـ بـ ـ ر ،احلُؿ

  : ذ اهلل ظِٔف وآفف

وملٚ ملـ ٌٕلّل مٙل إّٓ  ،هٌلٜ اهلل بلـ آدم ،إّن أول وّ  ـٚن ظذ وجف إرض»

ملْٓؿ ةًلٜ أوفلق  ،وـٚن مجٔع إٌٕٔٚء مٚدٜ أفػ ٌٕل وظؼ ـ أفلػ ٌٕلل ،وفف وّ  

وإّن ظع بـ أيب ضٚفلٛ ـلٚن هٌلٜ  ٕقح وإبراهٔؿ ومقشك وظًٔك وحمّد  :افًزم

أمٚ إّن حمّدًا ورث ظِلؿ ملـ  ،وظِؿ مـ ـٚن ؿٌِف ،وورث ظِؿ إو ٔٚء ،اهلل دحّد

محلزة أشلد اهلل وأشلد  :ظلذ ؿٚدّلٜ افًلرش مُتلقب ،ـٚن ؿٌِف مـ إٌٕٔٚء وادرشِغ

ؾٓذه حجتْلٚ ظلذ ملـ : ظع أمر ادٗمْغ :وذم ذؤابٜ افًرش ،رشقفف وشٔد افنٓداء

ؾلّٖي حّجلٜ تُلقن  ،ومٚ مًْْٚ مـ افُالم وأمٚمْلٚ افَٔلغ ،وجحد مرايفْٚ ،ر حَْٚإُٔ

 .(1)ش أبِغ مـ هذا 

ٚر ) ٍّ  ،اهلل بلـ جٌِلٜ ظـ ظٌد ،حديفْٚ حمّد بـ احلًغ :هل( ؿٚل290وأخرج افه

 :أمر ادٗمْغ ظِٔف افًالم :ظـ أيب احلجٚز ؿٚل ،ظـ أيب محزة اف اميل ،ظـ داود افرؿل

 ،ر ـ أفلػ ٌٕللل  ذ اهلل ظِٔف وآفف ختؿ مٚدٜ أفػ ٌٕلّل وأربًلٜ وظنلإّن رشقل اهلل»

ِّللػ  ،ر ـ أفللػ وّ  لوختّللٝ إٔللٚ مٚدللٜ افللػ وّ  وأربًللٜ وظنلل ٍِّللٝ مللٚ تُ ـُ و

 .(2)ش إو ٔٚء ؿٌع واهلل ادًتًٚن

 :وهللل مْجللزة بًّللؾ افًِللامء واإلمجللٚع ،وافىللرق ذم هللذا ادًْللك ـ للرة :ؿِللٝ

 .(روقان اهلل ظِٔٓؿ)ـٚفذي ذـره صٔخ منٚتخْٚ افهدوق وؽره 

                                                 
ّٜٔ، ضٓران.224: 1افُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري(  (1)  . دار افُتٛ اإلشالم

 . مىًٌٜ إمحدي، ضٓران.141بهٚدر افدرجٚت:  (2)
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 !!إوصقوء ظذ ؿسؿغ

 ، وّؿ ؿًّغ ملـ إو لٔٚءش  ومو من كبّي مه إّٓ وفه وّص » :ؿقل افٌّْل 

 :ـٚٔا

 أوصقوء إكبقوء ادبورشيغ. :افؼسم إّول

وـلذا آ لػ بلـ برخٔلٚ  ،: ؾٓق وّ  افٌّْل بًده مٌٚذةـٖمر ادٗمْغ ظّع 

 .وافٍتك  قصع وّ  مقشك  ،وّ  شِٔامن

 إوصقوء ؽر ادبورشيغ. :افؼسم افثوين

أّوهلؿ احلًـ ادجتٌك شٔد صٌٚب  ،بًد ادقػ ظع ظِٔف افًالم ـٖهؾ افٌٔٝ 

 .ؾَط ٓ ؽر ،وآخرهؿ إمٚمْٚ ادْتير بـ احلًـ افًًُري ،أهؾ الّْٜ

 ،إهادٔللؾ ذم افٍللسة مللٚ بللغ  قشللػ ومقشللك أو للٔٚء بْللل ،ومللـ هللذا افًَللؿ

 .ؾٚحٍظ ،ذم افٍسة مٚ بغ ظًٔك وحمّد  وأو ٔٚء إشامظٔؾ 

 ،ؾًلدد إو لٔٚء ادلذـقر ـ ذم ـلالم افنلٔخ افهلدوق إٔلػ ،إذا اّتوح هذا

ِّؼ بٚدٌٚذ غ مـ افًَؿ إّول  :ؾَِلد ؿلٚل  :أي مـ جٚء بًد افٌْل مٌٚذة :متً

 .وهق س ح ذم ادٌٚذة .ّل لفُّؾ ٌٕل مْٓؿ و 

أـ لر  ،ادٌٚذ غ وؽلرهؿ ،افًَّغجمّقع مـ  ،وٓزم ذفؽ أّن ظدد إو ٔٚء

 .ؾٚحٍظ ،مـ مٚدٜ أفػ وأربًٜ وظؼ ـ أفػ وّ  
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ظلـ  ،ظلـ أبٔلف ،مٚ رواه افُِْٔل ظـ ظع بلـ إبلراهٔؿ ،ممّٚ  دّل ظذ هذا افتًَٔؿ

ظلـ أيب جًٍلر ظِٔلف افًلالم ذم  ،ظـ بر د افًجلع ،ظـ ابـ أذ ْٜ ،حمّد بـ أيب ظّر

ًَ ُمـِْبٌر َوفُِؽلِّ َؿْوٍم َهودٍ  :ؿقل اهلل ظز وجؾ َم َأْك  !.؟(1)إِكا

ُّيادُّيم إػ ماو  9ادـبر وفؽّل زمون مـّاو هاود»ؾَٚل رشقل اهلل  ذ اهلل ظِٔف وآفف: 

ثاّم إوصاقوء واحاد بعاد   ثّم اهلداة من بعده ظاعّ   جوء به كبي اهلل صذ اهلل ظؾقه وآفه

 .(2)شواحد

 إشْٚده  حٔح. :ؿِٝ

ادٌللٚذ غ وؽللر  ،رلآيفْللل ظنلل وإخٌللٚر ذم إو للٔٚء مللـ أهللؾ افٌٔللٝ 

 .ٓ  ًًٓٚ هذا ادختك ،متقاترة تٍٔد افًِؿ ،ادٌٚذ غ

ًٚ ؾَط ٓ ؽلر :وهؿ ظِٔٓؿ افًالم ـام ؿِْٚ ّٔ أملر ادلٗمْغ  :أّوهللؿ ،ايفْٚ ظؼ و 

 .وهذا مًِقم ضورة ،وآخرهؿ ادٓدي ادْتير  ِقات اهلل ظِٔٓؿ ،ظعّ 

  

                                                 
 .7افرظد: شقرة  (1)

ّٜٔ، ضٓران.191: 1افُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري(  (2)  . دار افُتٛ اإلشالم
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 كٌص يف ذـر إوصقوء ادبورشيغ

ٚر ) ٍّ ظللـ ابللراهٔؿ بللـ  ،حللديفْٚ ابللراهٔؿ بللـ هٚصللؿ :هللل( ؿللٚل290أخللرج افهلل

ؿلٚل أبلق ظٌلد  :ظـ ظّرو بـ  ز د بٔٚع افًلٚبري ؿلٚل ،اهلل بـ محٚد ظـ ظٌد ،اشحٚق

  :اهلل ظِٔف افًالم

ّٕلف  ،اذ اتلٚه رجلؾ ضق لؾ ،رشقل اهلل  ذ اهلل ظِٔف وآفف ذات  لقم جلٚفسبْٔٚ  ـٖ

ـّ وـالمٓلؿؾًِؿ ظِٔف ؾرد ظِٔف افًالم ؾَلٚل  ،ٕخِٜ ؾّلـ إٔلٝ  لٚ  ،:  نلٌف الل

 إٔٚ اهلٚم بـ هٔؿ بـ ٓؿٔس بـ ابِٔس.  :ظٌداهلل؟!. ؾَٚل

؟!. ؾَلٚل شأباوينبغ إبؾاقس إّٓ و مو بقـك» :ؾَٚل رشقل اهلل  ذ اهلل ظِٔف وآفف

ِّلف..:  :؟!. ؿلٚلشؾؽم أتى فك: »رشقل اهلل. ؿٚل  ًٕؿ  ٚ أـِلٝ ظّلر افلدٕٔٚ إّٓ أؿ

 ،وأضق  أجٚم ،وأهنك ظـ آظتهٚم ،اؾٓؿ افُالم ،أّ ٚم ؿتؾ ؿٚبٔؾ هٚبٔؾ ؽالم إٔٚ

 .وأؾًد افىًٚم ،وآمر بَىًٜٔ إرحٚم

وافغاالم   ِ ادتلمالبائس شارة افهاق» :ؾَٚل فلف رشلقل اهلل  لذ اهلل ظِٔلف وآفلف

 إّ  تٚدٛ.  :رشقل اهلل  ذ اهلل ظِٔف وآفف ؾَٚل  ٚش. ادؼبل

وـْلٝ  ،ظذ  دي ٕلقح :؟! ؿٚلشظذ يد من جرى توبتك من إكبقوء» :ؿٚل 

ٓ َجلَرَم أّ   :وؿلٚل ،وظٚتٌتف ظذ دظٚدف ظذ ؿقمف حتك بُك وأبُلٚ  ،مًف ذم شٍْٔتف

يفلّؿ ـْلٝ ملع هلقد ذم  ،وأظلقذ بلٚهلل أن أـلقن ملـ اللٚهِغ ،ظذ ذفؽ مـ افْلٚدمغ

 :حتك بُك وأبُٚ  وؿٚل ،ؾًٚتٌتف ظذ دظٚدف ظذ ؿقمف ،مًجده مع افذ ـ آمْقا مًف

يفلّؿ ـْلٝ ملع  ،وأظقذ بٚهلل أن أـقن مـ اللٚهِغ ،ٓ َجَرَم أّ  ظذ ذفؽ مـ افْٚدمغ

يفّؿ ـْلٝ ملع  ، ظِٔف بردًا وشالمًٚ وجًِٓٚ اهلل ،إبراهٔؿ حغ ـٚده ؿقمف ؾٚفَقه ذم افْٚر

ًٚ  ،ؾٚفَقه ذم الٛ ، قشػ حغ حًده أخقتف ؾٌٚدرتف إػ ؿًر اللٛ ؾقولًتف وولً

يفّؿ ـْٝ ملع مقشلك  ،حتك أخرجف اهلل مْف ،ؤًٕف ؾٔفأيفّؿ ـْٝ مًف ذم افًجـ  ،رؾًَٔٚ 
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ِّّْ ؾَِٔتلف  ،افًلالم لدرـلٝ ظًٔلك ؾٚؿردلف مّْلأن : إوؿلٚل  ،شٍرًا مـ افتقر لٜ لوظ

ِّّْل شٍرًا مـ إٓجٔلؾ ،ف مـ مقشك افًالمأتاؿرو  ،إْن ادرـلٝ حمّلداً  :وؿلٚل ،وظ

 ظِٔؽ افًالم. أرشقل اهلل  َر ؾًًٔك  ٚ ،ؾٚؿرأه مّْك افًالم

وظذ ظقسى روح اهلل وـؾؿتاه ومجقاع أكبقاوء اهلل » : ذ اهلل ظِٔف وآفف ؾَٚل افٌْل

ؾاورؾع   بم بؾغً افساالمهوم  وظؾقك يو  ورشؾه مودامً افسؿوات وإرض افسالم

 ؟!.شإفقـو حوائجك

و للرزؿٓؿ آشللتَٚمٜ  ،و هللِحٓؿ فللؽ ،اهلل ّٕمتللؽ حللٚجتل أن  ٌَٔللؽ :ؿللٚل

ّٕام هُِ ،ؾ٘ند إمؿ افًٚفٍٜ :فق ٔؽ مـ بًدك  وحلٚجتل  لٚ ،بًهلٔٚن إو لٔٚء قاإ

ِّّْل شقرًا مـ افَرآن أ ّذ هبٚ  .رشقل اهلل أن تً

رشلقل اهلل  لذ اهلل   لٚ :ؾَٚل هٚم ،شاهلوم وارؾق بهيو ظّع ظّؾم » :فًعّ  ؾَٚل 

ؾنّكو معاورش اجلان ؿاد أِمركاو أن ٓ كؽّؾام إّٓ  من هبا افبي َؿؿتـي إفقه9» :ظِٔف وآفف

 ؟!.شكبقًو أو وّص كبيّ 

صلٔٞ بلـ  :؟! ؿٚلشهوم من وجدتم يف افؽتوب وص آدم يو» :ؾَٚل فف رشقل اهلل

ؾّلـ » :ؿلٚل  .شلٚم بلـ ٕلقح :. ؿلٚل؟!شؾّـ وجدتؿ وّ  ٕقح» :آدم. ؿٚل 

ؾّلـ ـلٚن وّ  : » قحْلٚ بلـ حْلٚن بلـ ظلؿ هلقد. ؿلٚل  :ؿلٚلش هلقد ـٚن و 

 قصع  :؟!. ؿٚلشؾّـ ـٚن وّ  مقشك» :إشحؼ بـ ابراهٔؿ. ؿٚل :؟!. ؿٚلشإبراهٔؿ

صًّقن بلـ محلقن افهلٍٚ ابلـ  :؟!. ؿٚلشؾّـ ـٚن وّ  ظًٔك: »بـ ٕقن. ؿٚل 

 :؟!. ؿلٚلشؾّـ وجدتؿ ذم افُتٚب وّ  حمّد  لذ اهلل ظِٔلف وآفلف» :ؿٚل .ظؿ مر ؿ

 ش.هق ظّع و ٔل ،هذا إفٔٚ» :ؿٚل رشقل اهلل  ذ اهلل ظِٔف وآفف .هق ذم افتقر ٜ إفٔٚ
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هق  ،ًٕؿ» :ؾِف اشؿ ؽر هذا؟!. ؿٚل ،رشقل اهلل  ذ اهلل ظِٔف وآفف  ٚ :ؿٚل اهلٚم

ّٕٚ  :؟!. ؿٚلشؾِؿ تًئِْل ظـ ذفؽ ،حٔدرة ّٕلف ذم اإلٕجٔلؾ إ وجدٕٚ ذم ـتٚب إٌٕٔلٚء أ

 .(1).. .شهق حٔدره: »ؿٚل  .هٔدارا

 .هلق ابلـ إشلحٚق بلـ أزور وهلق يفَلٜ ،وإبلراهٔؿ .إشْٚده حًـ  لحٔح :ؿِٝ

ّٜٔ يفَٚت ،وهق حًـ ،هق إٕهٚري ،ظٌد اهلل بـ مّحٚدو  .وافٌَ

ش كبقاًو أو وّص كبايّ ؾنّكو معورش اجلن ؿد أِمركو أن ٓ كؽّؾم إّٓ » ؿِٝ : ؿقل اهلٚم : 

ـّ ظذ أ ْٚ  ، هلؿ مراتٛ وجقدّ ٜ أظذ وأدٕك ، وٓ خمهقص بهْػ مْٓؿ ،  ؾٚل

  ًًْٚ افًٌط ذم هذا هْٔٓٚ .

ـّ ، ذم افَّهلٜ ادًروؾلٜ :  فُـ فتٍٓؿ ادَهلقد ٕلذـر فلؽ مَٚتِلٜ ادلقػ ظلّع الل

ـّ  ـّ –ؾٚل  افًالم ؟!!خِؼ فىٔػ ؽر مردل : ؾُٔػ ؿٚتِٓؿ ظّع ظِٔف  -بام هؿ ج

ّٕف  ٜ ، ؾُٔػ هذا؟! بؾ ؿد ورد ذم بًض إخٌٚر أ ُّ  سع ابِٔس ذم م

ّٔللٜ تدبرّ للٜ  دللٚ دوهنللٚ مللـ ؿِْللٚ : بللام فد للف  للِقات اهلل ظِٔللف مللـ ذات مُِقت

 .ادخِقؿٚت ظذ مٚ ؿٙ اهلل تًٚػ 

: إذ افٌْل وافق  ؾَط ، مـ فف افَدرة ظذ افتًٚمؾ ملع ؾام  َهده اهلٚم هق هذا 

 هذا افهْػ مـ الـ . م ؾ

 

  

                                                 
 . مىًٌٜ إمحدي، ضٓران.119بهٚدر افدرجٚت:  (1)
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 ؿول ٓبن ادريس يف ذـر إوصقوء 

 ،وهلق  لقم افٌلد ر ،و ًتحٛ افهٔٚم  قم اف ٚمـ ظؼ ملـ ذي احلجلٜ :ؿٚل 

ًٚ فألٕلٚم ًٚ أمر ادٗمْغ ظِٔف افًالم إمٚم  ،ّٕهٛ ؾٔف رشقل اهلل  ذ اهلل ظِٔف وآفف ظِٔ

ًٚ  ،وذم هذا افٔقم بًْٔف ؿتؾ ظ امن بلـ ظٍلٚن وبلٚ ع افْلٚس ادٓلٚجرون وإٕهلٚر ظِٔل

وحمّد بـ  ،مْٓؿ ظٌد اهلل بـ ظّر ،مٚ خال أربًٜ إٍٔس ،ظِٔف افًالم ضٚدًغ خمتٚر ـ

وذم هلذا افٔلقم ؾِلٟ مقشلك بلـ  ،وأشلٚمٜ بلـ ز لد ،وشلًد بلـ أيب وؿلٚص ،مًِّٜ

وؾٔف ٕجلك  ،وأخزى اهلل ظز وجؾ ؾرظقن وجْقده ،ظّران ظِٔف افًالم ظذ افًحرة

 ،وؾٔف ٕهلٛ مقشلك و لٔف  قصلع بلـ ٕلقن ، تًٚػ إبراهٔؿ ظِٔف افًالم مـ افْٚراهلل

وؾٔلف  ،وؾٔف أطٓر ظًٔك و لٔف صلًّقن افهلٍٚ ،وٕىؼ بٍوِف ظذ رؤوس إصٓٚد

ّٔف وهلق  لقم  ،أصٓد شِٔامن بـ داود شٚدر رظٔتف ظذ اشتخال  آ ػ بـ برخٔٚ و 

 .(1)ـ ر افزـٚت  ،ظئؿ

  

                                                 
 . افْؼ اإلشالمل، ؿؿ.418:  1افنادر  (1)
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 .ـالم فؾؿجؾيس يف ظصؿي إوصقوء 

  :ذم مرآة افًَقل ؿٚل 

ـٚن ؾٔف مُٚن  قصع  ٚحٛ مقشك، و بّـ  نٌٓقن،مّر ذم بٚب أّن إدّٜ 

وـقهنؿ مٗ لد ـ بلروح افَلدس مِّٓلغ مًهلقمغ، ؾٔلدل ظلذ  :أي ذم ظدم افٌْقة

ّٕلف   ت ٌلٝ ٌٕلقهتامو ظدم ٌٕقة  قصلع وآ لػ...،  ،خٌلٚربلؾ طلٚهر أـ لر إ ،احللؼ أ

إذ ؿد ورد ذم إخٌٚر افُ رة افقاردة ذم ظلدد إٌٕٔلٚء  :ظدم ٌٕقهتام ،وس ح بًوٓٚ

 وطٚهر ادَٚبِٜ ادٌٚ رة. ،مَٚبِتٓام ،وظدد إو ٔٚء

وأيب ظٌلد اهلل  ،ظـ أيب جًٍلر ،ظـ بر د ،وروي ذم ـتٚب افٌهٚدر بًْد  حٔح

 .(1)ش م يؽوكو كبقغو ـصوحى موشى وذي افؼركغ  ـوكو ظودغ» :ظِٔٓام افًالم

 .وشٖٔا ختراف ٓحًَٚ  ،إشْٚده  حٔح دون ـالم :ؿِٝ

  

                                                 
ّٜٔ، ضٓران.304: 4مرآة افًَقل  (1)  . دار افُتٛ اإلشالم
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 جومعي توّمي ـؾؿي ٕي افصالح اِؾبي 

ُده أ وٚ حهقل افَٔغ بيٓقر ادًجزات ظذ  :ذم ـٚؾٔف  هل(447) ؿٚل  ـّ و ٗ

ًِ َظَؾْقِه َؾَلْفِؼقاِه   :ؾّـ ذفؽ أم مقشك :مـ فٔس بٌْل ِعقِه َؾنَِذا ِخْػ َِ َوَأْوَحْقـَو إَِػ ُأمِّ ُموَشى َأْن َأْر

وُه إَِفْقِك َوَجوِظُؾوُه ِماَن ادُْْرَشاؾَِغ  و َرادُّ َزيِن إِكا َٓ َيْ ويِف َو َ َ َٓ وهلذا  ،ؾًٍِلٝ ملٚ أملرت بلف يِف اْفَقمِّ َو

  : َتي طٓقر ادًجز هلٚ مـ وجٓغ

  .وهو معجز  افوحي: أحدُهو 

 ،أهّنللٚ ظِٔٓللٚ افًللالم ٓ اللقز أن تَللدم ظللذ جًللؾ وفللدهٚ ذم افتللٚبقت :وافثااوين

وٓ شٌٔؾ إػ  ،إّٓ بًد افَٔغ بّٖن أمر هلٚ بذفؽ هق افَد ؿ شٌحٕٚف ،وضرحف ذم افٔؿ

وأّم  ،تًِؿ بف أّن اخلىٚب ادتوّـ فذفؽ وحٌل مْلف شلٌحٕٚف ،ذفؽ إّٓ بيٓقر مًجز

 .ٌْلمقشك فًٔٝ ب

مْٓٚ ٕزول افلرزق ظِٔٓلٚ  :ومـ ذفؽ طٓقره در ؿ ظِٔٓٚ افًالم ذم ظدة مقاوع

ِّام دخؾ ظِٔٓٚ زـر ٚ ادحلراب وجلد  :مـ افًامء حًٛ مٚ أخز بف شٌحٕٚف بَقفف ـ

 ٚ مر ؿ إٔك فؽ هذا ؿٚفٝ هق ملـ ظْلد اهلل إن اهلل  لرزق ملـ  نلٚء  :ظْدهٚ رزؿٚ ؿٚل

 .افرزق مـ افًامء مًجزة وٓ صٌٜٓ ذم أّن ٕزول بٌر حًٚب 

ؾـوداهو َمان يتفاو  :ـالم ادًٔح هلٚ مـ حتتٓٚ ذم حٚل افقٓدة ذم ؿقفف تًٚػ :ومْٓٚ

وـالم  أّٓ يزين ؿد جعل ربك يتك ٍيو وهزي إفقك بجبع افـخؾي تسوؿط ظؾقك رضبو جـقو 

 ،وتًٚؿط افرضٛ مـ افْخِٜ افٔٚبًٜ حًٛ مٚ ورد ذم افتًٍر مًجلز ،افىٍؾ مًجز

ؾلصورت إفقه  :تًٚػشٌحٕٚف وٕىؼ ادًٔح ظِٔف افًالم بزاءة شٚحتٓٚ ذم ؿقفف  :ومْٓٚ

وهق مًجلز   ؿوفوا ـقف كؽؾم من ـون يف ادفد صبقو ؿول إين ظبد اهلل آتوين افؽتوب وجعؾـي كبقو

ًٚ  :متُٚمللؾ افؼللوط ظَٔللٛ دظقاهللٚ بللراءة شللٚحتٓٚ مللـ ؾًِللف  ،فًِللٚدة فُقٕللف خٚرؿلل

 .شٌحٕٚف
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ؿول افبي ظـاده ظؾام مان افؽتاوب أكاو آتقاك باه ؿبال أن يرتاد  :ومـ ذفؽ ؿقفف شٌحٕٚف

 .وهذا مًجز بٚهر فق  شِٔامن ظِٔف افًالم ،ؾٖتك بف ـذفؽإفقك ضرؾك 

ٔلف ومـ ذفؽ مٚ أمجع ادًِّقن ظِٔف مـ طٓقر ادًجزات ظذ تالمٔذ ادًٔح ظِ

 .افًالم وفًٔقا بٌٖٕٔٚء

 :وافتالمٔلذ فًِّلٔح ،وٓ إٍهٚل مـ ذفؽ بَلقهلؿ: إّن مًجلز آ لػ فًلِٔامن

ًٚ هلللؿ ًٚ دآً ظللذ ظِللق لوتنلل ،ّٕن ادًِللقم ختهللٔص ادًجللز بّللـ ذـرٕللٚه تهللد َ ر ٍ

  .وٓ اقز افًدول بف ظْٓؿ ،مْٚزهلؿ ظْده شٌحٕٚف

ل ادْلع ملـ طٓلقره ل َتول، مـ طٓقر ادًجز ظذ مـ فٔس بٌْلل ٓؿ وبًد ؾًّْ

شلَط ، ؾ٘ذا يفٌلٝ طٓلقره ظلذ ملـ ذـرٕلٚ وفًٔلقا بٌٖٕٔلٚء  ،ظذ مـ إتٍٝ ظْف افٌْقة

 .مًتّدهؿ

وًٕلٌتف إػ  ،ظذ أهّنؿ إذا أجٚزوا طٓقر ادًجز ظذ ؽر افٌْل  ذ اهلل ظِٔف وآفف

وحٍيلٜ  ،فُقهنؿ أو ٔٚء رشقل اهلل :جٚز فْٚ م ؾ ذفؽ ذم أدّتْٚ ،ٌّٕل افقؿٝ أو ادِٜ

بؾ هلؿ أظلذ رتٌلٜ ظْلد اهلل تًلٚػ  ،وافتالمٔذ مـ ظًٔك ،ـآ ػ مـ شِٔامن ،ذظف

 .(1) وأجّؾ مْزفٜ

 .ؾٚؾٓؿ واحٍظ ،هذا ذم ؽٚ ٜ اإلتَٚن :ؿِٝ

                                                 
 ، أ ٍٓٚن.. مُتٌٜ أمر ادٗمْغ 101افُٚذم ذم افٍَف )ت: روٚ اشتٚدي(:  (1)



 

 

 

 

 

 

 

 اخلرض 

 يف أخبور أهل افبقً 
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 كبقًو  فقسافـّص أّن اخلرض 

 ،ظلـ ابلـ أذ ْلٜ ،ظـ ابـ أيب ظّر ،ظـ أبٔف ،روى افُِْٔل ظـ ظع بـ إبراهٔؿ

ؿِلٝ فلف ظِٔلف  :ظـ أيب جًٍر وأيب ظٌد اهلل ظِٔٓام افًلالم ؿلٚل ،ظـ بر د بـ مًٚو ٜ

 مٚ مْزفتُؿ ومـ تنٌٓقن ممّـ مٙ؟!!.: افًالم

 .(1)شـوكو ظودغ وم يؽوكو كبقغ 9وذو افؼركغ  صوحى موشى» :ؿٚل ظِٔف افًالم

وادًْللك مللـ ضورّ للٚت مللذهٌْٚ  ،إشللْٚده حًللـ  للحٔح دون ـللالم :ؿِللٝ

ًٚ .ش ـوكو ظودغ »:  وؿقفف  .ادرحقم   أي فدٕٔ

 للدل ظللذ ـللقن ادللراد بهللٚحٛ مقشللك اخليلل ظِٔللف  :ؿللٚل ادجِزلل ذم ادللرآة

مٚ رواه افهٍٚر ب٘شْٚده ظـ اف اميل ؿلٚل: ؿِلٝ ٕيب جًٍلر ظِٔلف افًلالم أي  ،افًالم

 رء ادحدث؟!. 

ًٚ ـىْغ افىًلٝ، أو  َلرع ظلذ  ، ُْٝ ذم أذٕف» :ؾَٚل ظِٔف افًالم ؾًّٔع ضْْٔ

ًٚ ـقؿع افًًِِٜ ظذ افىًٝ ،ؿٌِف  ؾَِٝ: ٌٕل؟!. .شؾًّٔع وؿً

 .(2)شافؼركغٓ مثل اخلرض  ومثل ذي » :ؿٚل ظِٔف افًالم

ًٚ أّن أهلؾ افٌٔلٝ  :ؿِٝ ّٜٔ افْهقص ؿر ٌل  ،فًٔلقا إٌٔٔلٚء وٓ رشلؾ شتٖا بَ

ّٕللام هللؿ م للؾ اخليلل  ، وآ للػ بللـ برخٔللٚ ، وضللٚفقت ، و قصللع ، وذي افَللرٕغ ، وإ

يفغ ظلٚدغ فلدٕٔغ  ،وؽرهؿ مـ إو ٔٚء أرواح افًلٚدغ هللؿ افٍلداء ذم ـلقهنؿ حمَلدد

 . وت درجٚهتؿ وٓ  ْٚذم هذا تٍٚ ،مًهقمغ

                                                 
ّٜٔ، ضٓران.269: 1افُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري(  (1)  . دار افُتٛ اإلشالم

 .156: 3مرآة افًَقل  (2)
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 كصوٌص يف ؿدشه افسموي 

ظلـ أيب هٚصلؿ  ،ظـ أمحد بـ حمّد افزؿلل ،روى افُِْٔل ظـ ظدة مـ أ حٚبْٚ

  :ظـ أيب جًٍر اف ٚ  ظِٔف افًالم ؿٚل ،داود بـ افَٚشؿ الًٍري

وهلق  ،ومًلف احلًلـ بلـ ظلع ظِٔلف افًلالم ،أؿٌؾ أملر ادلٗمْغ ظِٔلف افًلالم»

إذ أؿٌلؾ رجلٌؾ حًلـ اهلٔئلٜ  ،ؾدخؾ ادًلجد احللرام ؾجِلس ،مّتُكء ظذ  د شِٔامن

 ؾرد ظِٔف افًالم ؾجِس. ،ؾًِؿ ظذ أمر ادٗمْغ ،وافٌِٚس

ـد ظِّلٝ أند  ، ٚ أمر ادٗمْغ أشٖفؽ ظـ يفالث مًلٚدؾ :يفّؿ ؿٚل إْن أخزتْلل هبل

 ،وأهّنلؿ فًٔلقا بّلٖمقٕغ ذم دٕٔلٚهؿ وآخلرهتؿ ،افَقَم رـٌقا مـ أمرك مٚ ؿٙ ظِٔٓؿ

ّٕؽ وهؿ ذع شقاء   .وإن تُـ إخرى ظِّٝ أ

 ش.شِْل ظام بدافؽ» :ؾَٚل فف أمر ادٗمْغ ظِٔف افًالم

أخز  ظـ افرجؾ إذا ٕٚم أ ـ تذهٛ روحف؟! وظـ افرجلؾ ـٔلػ  لذـر » :ؿٚل

 ؟!.شو ًْك؟! وظـ افرجؾ ـٔػ  نٌف وفده إظامم وإخقال

 :ؿلٚل ، لٚ أبلٚ حمّلد أجٌلف» :ٚلؾٚفتٍٝ أمر ادٗمْغ ظِٔف افًلالم إػ احلًلـ ؾَل

  .ؾٖجٚبف احلًـ ظِٔف افًالم

وأصللٓد أّن حمّللدًا  ،و  أزل أصللٓد هبللٚ ،أصللٓد أن ٓ إفللف إّٓ اهلل» :ؾَللٚل افرجللؾ

ّٕؽ وّ  رشلقل اهلل  لذ اهلل ظِٔلف وآفلف  ،و  أزل أصٓد بذفؽ ،رشقل اهلل وأصٓد أ

وأصلٓد إٔلؽ و لٔف  ،و  أزل أصلٓد هبلٚ -وأصٚر إػ أمر ادلٗمْغ-وافَٚدؿ بحجتف 

وأصٓد أّن احلًغ بـ ظلّع و   - وأصٚر إػ احلًـ ظِٔف افًالم -وافَٚدؿ بحجتف 

ّٕلف افَلٚدؿ ،وافَٚدؿ بحجتف بًده ،أخٔف بلٖمر احلًلغ  وأصلٓد ظلذ ظلّع بلـ احلًلغ أ

ّٕف افَٚدؿ بٖمر ظع بـ احلًلغ ،بًده وأصلٓد ظلذ جًٍلر  ،وأصٓد ظذ حمّد بـ ظع أ
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ّٕف افَٚدؿ بٖمر حمّد ّٕف افَٚدؿ بلٖمر جًٍلر بلـ حمّلد ،بـ حمّد بٖ  ،وأصٓد ظذ مقشك أ

وأصٓد ظذ ظع بـ مقشك إٔف افَٚدؿ بٖمر مقشك بـ جًٍر وأصٓد ظذ حمّد بـ ظع 

ّٕلف افَلٚدؿ بلٖمر حمّلد بلـ  ،ّع بـ مقشكإٔف افَٚدؿ بٖمر ظ وأصٓد ظذ ظع بـ حمّلد بٖ

ّٕف افَٚدؿ بٖمر ظع بـ حمّد ،ظع وأصٓد ظذ رجؾ مـ  ،وأصٓد ظذ احلًـ بـ ظع بٖ

ك حتك  يٓر أملره ّّ  ،ؾِّٔٗهلٚ ظلدًٓ ـلام مِئلٝ جلقرا ،وفد احلًـ ٓ  ُّْك وٓ  ً

 .يفّؿ ؿٚم ؾّٙ ،تفوافًالم ظِٔؽ  ٚ أمر ادٗمْغ ورمحٜ اهلل وبرـٚ

اتًٌف ؾٕٚير أ لـ  َهلد ؾخلرج احلًلـ بلـ ظلع  ، ٚ أبٚ حمّد :ؾَٚل أمر ادٗمْغ

ًٚ ملـ ادًلجد ؾلام در لٝ أ لـ » :ظِٔٓام افًالم ؾَٚل مٚ ـٚن إّٓ أن ووع رجِف خٚرج

 .ؾرجًٝ إػ أمر ادٗمْغ ظِٔف افًالم ؾٖظِّتف ،أخذ مـ أرض اهلل

اهلل ورشقفف وأملر  : ٚ أبٚ حمّد أتًرؾف؟!. ؿِٝ :مؾَٚل أمر ادٗمْغ ظِٔف افًال

 .(1)ش هو اخلرض ظؾقه افسالم» :ؿٚلش. ادٗمْغ أظِؿ

  .إشْٚده  حٔح ظْد ؾحقل افَْد :ؿِٝ

ّٕام أوردٕٚه ًٚ ظلذ مًجلزة آشلتتٚر ظلـ أهلؾ افلدٕٔٚ :وإ ّٕلف ؾٔٓلٚ ،تٌْٔٓ ملـ  ،ملع أ

رجؾه خورجًو مان ادساجد  مو ـون إّٓ أن وَع» :وهق ؿقل إمٚمْٚ احلًـ  ،أهِٓٚ

 ؟!!. شؾم دريً أين أخب من أرض اهلل

 .ظروج مـ ظٚ  افدٕٔٚ إػ ظٚ  ادُِقت :-  ًْل ؾٔام  ًْل -وآشتتٚر 

ر مًهقم :ؿِٝ ّٓ ٓ  ،وبٔلٚن ضق لؾ ،وؾٔف برهلٚن جِٔلؾ ،وٓ  َتدر ظِٔف إّٓ مى

ر : ًًف خمتكٕٚ ّٓ  .واتٍٚق أهؾ افٌٔٚن ب٘مجٚع أهؾ افزهٚن ،إذ  ّتْع ظروج ؽر ادى
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وحمّلد بلـ  ،حلديفْٚ أيب: ؿلٚل :مـ ضر ؼ آخر ذم ـامل افد ـوؿد رواه افهدوق 

 ،حديفْٚ شًد بـ ظٌلد اهلل وظٌلد اهلل بلـ جًٍلر احلّلري :احلًـ ريض اهلل ظْٓام ؿٚٓ

حلديفْٚ أمحلد بلـ أيب ظٌلد اهلل  :وأمحد بـ إدر س مجًٔلٚ ؿلٚفقا ،وحمّد بـ حئك افًىٚر

ظلـ أيب جًٍلر اف لٚ  حمّلد  ،ْٚ أبق هٚصؿ داود بـ افَٚشؿ الًٍريحديف :افزؿل ؿٚل

 .(1)بـ ظع ظِٔٓام افًالم وشٚق م ِف 

 . إشْٚده  حٔح دون ـالم :ؿِٝ
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 اخلرض يعظ موشى ظؾقفم افسالم

ًٚ ظـ  ظـ  ،ظـ  قٕس ،ظـ حمّد بـ ظًٔك ،ظع بـ إبراهٔؿوروى افُِْٔل أ و

  :رجؾ ظـ أيب ظٌد اهلل ظِٔف افًالم ؿٚل

 ، ٚ مقشك إّن أ ِح  قمٔؽ افذي هق أمٚملؽ :ؿٚل اخلي دقشك ظِٔف افًالم»

ّٕلؽ مقؿلق  ومًلئقل :ؾٕٚير أيد  قم هق وأظد فف القاب وخلذ مقظيتلؽ ملـ  ،ؾ٘

ّٕؽ ترى يفقاب ظِّؽ ،ؾّ٘ن افدهر ضق ؾ ؿهر :افدهر فُٔقن أضّع فلؽ  :ؾٚظّؾ ـٖ

 .(1)ش ـام هق ؿد وػ مْٓٚ ،ؾّ٘ن مٚ هق آت مـ افدٕٔٚ :ةذم أخر

ؾٔقٕس مـ أ حٚب اإلمجٚع افلذ ـ أمجًلٝ  :إشْٚده  حٔح ظذ إرشٚفف :ؿِٝ

 .افًهٚبٜ ظذ تهحٔح مٚ  هّح ظْٓؿ

ّٜٔ ظئّلٜ بولّّٜٔ افٌحلٞ افَلرآ   ،بلؾ ؾٔٓلٚ ،وهذه فًّر اهلل تًٚػ مرتٌٜ ؿدش

ّٕلف أؾولؾ ملـ مقشلك  لِقات اهلل ظِلٔٓام وٓ أؿلؾ ملـ  ،ادتَّدم، دٓفلٜ ؿقّ لٜ ظلذ أ

ّٔداً  ،ادًٚواة  .ؾتّٖمؾ ج

شلْٜ  ،افلّْص افهلحٔح ملـ ضلرق افٍلر َغ ،ك ظّْلٚ ذم افٍهلؾ إّوللؾَِد مو

اهلل  ـلام أّن مقشلك خّهلف ،بلٖمر ٓ  ىَٔلف مقشلكاهلل تًلٚػ أّن اخلي خّص  ،وصًٜٔ

 .تًٚػ بٖمر ٓ  ىَٔف اخلي ؾهِقات اهلل ظِٔٓام
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  كٌص آخر يف ظؾؿه افؾدينّ 

حديفْٚ حمّلد بلـ احلًلـ بلـ أمحلد بلـ افقفٔلد  :وروى افهدوق ذم اخلهٚل ؿٚل

ظـ أمحد وظٌد اهلل ابْل حمّد بـ  ،حديفْٚ حمّد ابـ احلًـ افهٍٚر :ريض اهلل ظْف ؿٚل

ظلـ ظٌٔلد اهلل بلـ ظلع  ،ظلـ محلٚد بلـ ظل امن افْلٚب ،ظـ حمّد بـ أيب ظّلر ،ظًٔك

إّن ٕجلدة احللروري ـتلٛ إػ ابلـ ظٌلٚس  :ظـ أيب ظٌد اهلل ظِٔف افًالم ؿٚل ،احلٌِل

بٚفًْلٚء؟! وهلؾ  هؾ ـٚن رشقل اهلل  ذ اهلل ظِٔف وآفف  ٌزو : ًٖفف ظـ أربًٜ أصٔٚء

ًٚ وظـ مقوع اخلّلس؟! وظلـ افٔتلٔؿ متلك  َْىلع   ـّ صٔئ تّلف؟! وظلـ ـٚن  ًَؿ هل

 !. ؟ؿتؾ افذراري

ؾلّٚن رشلقل اهلل  لذ اهلل ظِٔلف وآفلف  ،ؾُتٛ إفٔف ابـ ظٌٚس أّمٚ ؿقفؽ ذم افًْٚء

ـّ ؿِٔالً  ًٚ  (ـٚن حيذهيـ )= ًىٔٓ ـّ صٔئ ّٕلف فْلٚ .وٓ  ًَؿ هل ّٕلٚ ٕلزظؿ أ  ،وأّمٚ اخلّلس ؾ٘

ّٕف فٔس فْٚ ه وهلق .ؾهزٕٚ ،وزظؿ ؿقم أ إّٓ  ،حلتالمآ :ؾّٖمٚ افٔتٔؿ ؾَٕٚىٚع  تّف أُصدد

ّٔلف ،أْن ٓ تٕٗس مْف رصلداً  ًٚ ؾًّٔلؽ ظِٔلف وف ًٚ أو ولًٍٔ وأّملٚ  .ؾُٔلقن ظْلدك شلٍٔٓ

ر ظِٔلف افًلالم  َتلؾ لوـٚن اخلو ،افذراري ؾِؿ  ُـ افٌْل  ذ اهلل ظِٔف وآفف  َتِٓٚ

 .(1) شؾٖٕٝ أظِؿ  ،ؾْٚن ـْٝ تًِؿ مْٓؿ مٚ  ًِؿ اخلي :ـٚؾرهؿ و سك مٗمْٓؿ

ر افِلدّ  وظهلّتف لوهق طٚهر ذم ظِلؿ اخلول .إشْٚده  حٔح دون ـالم :ؿِٝ

 . ِقات اهلل ظِٔف

 ،واؾساوف ذم ؽر ادًهقم ممتْلع ذم افزهلٚن ، بؾ هق ٌٕص ؾهٔح أّن ظِّف فد ٌّ 

 .ؽر واؿع ذم افٌٔٚن
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 ومعجزة ظغ اِقوةاخلرض 

 ،حديفْٚ شًد بـ ظٌد اهلل :حديفْٚ أيب ريض اهلل ظْف ؿٚل :ؿٚل روى افهدوق 

ظـ  ٚفح بلـ  ،ظـ احلُؿ بـ مًُغ اف ٍَل ،ظـ حمّد بـ احلًغ ابـ أيب اخلىٚب

  :ظـ جًٍر بـ حمّد ظِٔف افًالم ؿٚل ،ظٌَٜ

دٚ هِؽ أبقبُر واشتخِػ ظّر رجع ظّر إػ ادًجد ؾًَد ؾدخؾ ظِٔلف رجلؾ 

وؿد أردت أن أشلٖفؽ ظلـ  ،ؿادٗمْغ إّ  رجؾ مـ افٔٓقد وإٔٚ ظاّلَمُتٓ  ٚ أمر :ؾَٚل

 . !هل؟ مٚ :مًٚدؾ إن أجٌتْل ؾٔٓٚ أشِّٝ ؿٚل

وإن ـلٚن ذم افَلقم أحلد أظِلؿ  ،ؾ٘ن صئٝ شٖفتؽ ،يفالث ويفالث وواحدة :ؿٚل

ظِٔؽ بذفؽ افنٚب  ًْل ظلع بلـ أيب ضٚفلٛ ظِٔلف افًلالم  :مْؽ ؾٖرصد  إفٔف ؿٚل

ًٚ ظِٔف افًالم ؾًٖفف  .ؾٖتك ظِٔ

ًٚ وواحدة :ؾَٚل فف ظّع ظِٔف افًالم ًٚ ويفاليف  ؟شًًٌٚ  :أٓ ؿِٝ ،  ؿِٝ يفاليف

 إْن   دمٌْل ذم اف الث اـتٍٔٝ. :إّ  إذًا لٚهؾ :ؿٚل افٔٓقدي

 .ششؾ» :ؿٚل ظِٔف افًالم .ًٕؿ :؟ ؿٚلشؾ٘ن أجٌتؽ تًِؿ» :ؿٚل ظِٔف افًالم

وأول  ،وأول ظلغ ًٌٕلٝ ،أشٖفؽ ظـ أول حجر ووع ظذ وجلف إرض :ؿٚل

 صجرة ٌٕتٝ؟!. 

أول حجر وولع ظلذ وجلف إرض  : ٚ هيقدي إٔتؿ تَقفقن» :ظِٔف افًالمؿٚل 

 ش.افذي ٕزل بف آدم مـ الْٜ افذي ذم بٔٝ ادَدس وـذبتؿ..: هق احلجر

ّٕف فٌخط هٚرون وإمالء مقشك : دؿٝ :ؿٚل افٔٓقدي  .واهلل إ
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إّن أول ظغ ًٌٕلٝ ظلذ وجلف إرض افًلغ  :وإٔتؿ تَقفقن» :ؿٚل ظِٔف افًالم

افتللل بٌٔللٝ ادَللدس وـللذبتؿ..: هللل ظللغ احلٔللٚة افتللل ؽًللؾ ؾٔٓللٚ  قصللع بللـ ٕللقن 

 ش.وفٔس  ؼب مْٓٚ أحٌد إّٓ حٔل ،وهل افًغ افتل ذب مْٓٚ اخلي ،افًُّٜ

ّٕف فٌخط هٚرون وإمالء مقشك. : دؿٝ :ؿٚل  واهلل إ

صجرة ٌٕتٝ ظذ وجلف إرض افز تلقن  أول :وإٔتؿ تَقفقن» :ؿٚل ظِٔف افًالم

 لدؿٝ  :ؿلٚل ،.: هل افًجقة افتل ٕزل هبٚ آدم ظِٔف افًالم ملـ الْلٜ مًلف.وـذبتؿ

وافل الث إخلرى ـلؿ هللذه  :ؿلٚل افٔٓلقدي .واهلل إٕف فٌخط هٚرون وإملالء مقشلك

 إّمٜ مـ إمٚم هدى ٓ  يهؿ مـ خذهلؿ؟!.

ّٕف فٌخط هٚرون وإمالء  : دؿٝ :ؿٚل ،ايفْٚ ظؼ إمٚمًٚ » :ؿٚل ظِٔف افًالم واهلل إ

  ًُـ ٌُٕٔؿ مـ الْٜ؟!. ؾٖ ـ :ؿٚل افٔٓقدي .مقشك

ًٚ  ،ذم أظالهٚ درجٜ» :ؿٚل ظِٔف افًالم  ش.ذم جْٜ ظدن ،وأذؾٓٚ مُٕٚ

ّٕللف فللٌخط هللٚرون وإمللالء مقشللك : للدؿٝ :ؿللٚل افٔٓللقدي يفللؿ ؿللٚل  ،واهلل إ

 ؾّـ  ْزل بًده ذم مْزفف؟!. :افٔٓقدي

ًٚ » :مؿٚل ظِٔف افًلال ّٕلف فلٌخط  :ؿلٚل افٔٓلقديش. ايفْلٚ ظؼل إمٚمل  لدؿٝ واهلل إ

ـلؿ  ًلٔش و لٔف بًلده  :افًلٚبًٜ ؾٖشلِؿ :يفّؿ ؿلٚل افٔٓلقدي ،هٚرون وإمالء مقشك

 ش.يفاليفغ شْٜ :ؿٚل

 !. ؟ ّقت أو  َتؾ :يفّؿ مف :ؿٚل افٔٓقدي

 ش. َتؾ  يب ظذ ؿرٕف ؾتخوٛ حلٔتف» :ؿٚل ظِٔف افًالم

  دؿٝ واهلل إٕف فٌخط هٚرون وإمالء مقشك. :ؿٚل افٔٓقدي
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 .(1)وؿد أخرجٝ هذا احلد ٞ مـ ضرق ذم ـتٚب إوادؾ :ؿٚل افهدوق 

 ،ؾّختِلػ ؾٔلف :شقى  ٚفح بـ ظٌَٜ ،رجٚفف يفَٚت ،إشْٚده ؿقّي حًـ :ؿِٝ

 .و    ٌٝ ،وأّمٚ افتؤًػ ؾٕٚ ؾ ؾٔف تؤًػ افٌوٚدري ،وهق ممدوح

ر بٖمر ـّ ؾحقل افًِامء ذهٌقا إػ أّن ظلغ احلٔلٚة ملـ ظلٚ  ؾًٌض  ،وٓ بٖس أن ٕذ

ِّلٝ بل٘ذن  ،ؾٓل مـ الّْٜ ؿّدشٓٚ اهلل تًٚػ :ادُِقت افؼ ػ وإْن ربام تقاجدت ودم

 .اهلل تًٚػ ذم ظٚ  ادِؽ اخلًٔس

 ،وإن ملّروا مْٓلٚ ووؿٍلقا ظِٔٓلٚ ، سّتٛ ظِٔف أّن افٌؼل ٓ  لدرـقهنٚ وٓ  روهنلٚ

 .وشٖٔا افًٌط ذم ـتٚبْٚ تداخؾ افًقا 

ٌَ  ،وظٚ  ادُِقت بًْٚء ظذ ذفؽ  ،وٓ ُ لدرك إّٓ بًِلؿ فلدّ   ،ٚذ إّٓ بًّجزةٓ ُ 

فذفؽ هدٕٚ هلذا اخللز  :بؾ  ّتْع ذم ؽره ظِٔف افًالم ،ؾال  َػ ظِٔف ؽر ادًهقم

 .ؾٚؾٓؿ ،ذم ؿدس اخلي
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 وافتوبوتضوفوت 

 يف أخبور أهل افبقً 



 

  



 150   ....................................رابع : إوصقوء يف أخبور أهل افبقً ظؾقفم افسالم افػصل اف

 

 افتوبوت آيي افعصؿي واإلمومي

ؾُ لر ملـ افّْلٚس  :فًّلقم افٍٚدلدةًٕقق بًض افْهقص ظـ أهؾ افٌٔٝ 

ّٔللٜ بللغ افتللٚبقت : ًللٖل ظللـ هللذه افًالؿللٜ للٜ ظالؿللٜ تُق ْ ّّ  ،وافًللُْٜٔ ،وافًِللؿ ،ؾ 

ّٜٔ ،وافًهّٜ ،وافْك ًٚ  ،وافًٔٚدة اإلهل وـلام أخلز أهلؾ افٌٔلٝ  ،ـام جزم افَلرآن إٍٓل

 . .هٚك فسى :ظِٔٓؿ افًالم 

 :ؿلٚل ،ظلـ ابلـ أيب ٕكل ،ظـ أمحد بلـ حمّلد ،حمّد بـ حئكروى افُِْٔل ظـ 

 إذا مٚت اإلمٚم بَؿ  ًر  افذي بًده؟!!. :ؿِٝ ٕيب احلًـ افروٚ ظِٔف افًالم

و ُلقن ؾٔلف  ،أن  ُقن أـز وفد أبٔلف :فنمٚم ظالمٚت مْٓٚ» :َٚل ظِٔف افًالمؾ

 ،إػ ؾلالن :و َلدم افرـلٛ ؾَٔلقل إػ ملـ أوص ؾلالن؟!. ؾَٔلٚل ،افٍوؾ وافق ٜٔ

ؽااون اإلمومااي مااع افسااالح حقااثم ت 9وافسااالح ؾقـااو بؿـزفااي افتااوبوت يف بـااي إٍائقاال

 .(1)شـون

 .(2) حٔح :ؿٚل ادجِز ذم مرآة افًَقل

روري مَىللقع لوأّملٚ ادولّقن ؾول ،إشلْٚده  لحٔح ظْلد ؾحلقل افَْلد :ؿِلٝ

ًٚ بٚفٌَقل :افهدور ٚه أ حٚبْٚ مجًٔ َّ  .بؾ متقاتر ،تِ

ؾٚفًلالح آ لٜ  ،وهق ٕصٌّ س ح ذم اؿسان اإلمٚمٜ وافًهّٜ بٚفتٚبقت وافًالح

 .ـام أّن افتٚبقت ـذفؽ ذم بْل إهادٔؾ ،اإلمٚمٜ افًاموّ ٜ ذم هذه إّمٜ

للٛ ؾَٔللقل إػ مللـ أوص ؾللالن؟!. ؾَٔللٚل: »ومًْللك ؿقفللف  ـْ إػ  :و َللدم افّر

ّٔللٜ بّللـ هللق أهللؾ فنمٚمللٜش ؾللالن ـقٕللف حيّللؾ بًللض  :أي مًرؾللٜ افّْللٚس اإلمجٚف

                                                 
ّٜٔ، ضٓران.284: 1ظع ؽٍٚري( افُٚذم )ت:  (1)  . دار افُتٛ اإلشالم

ّٜٔ، ضٓران.204: 3مرآة افًَقل  (2)  . دار افُتٛ اإلشالم
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ّٜٔ ّٕف مـ أهؾ افٌٔٝ  :خهٚدهٓٚ افتُق ْ ظِلٔٓؿ ـٚفًِؿ واهلٌٜٔ وافقؿٚر وافنجٚظٜ وأ

  . و... افهالة وافًالم 

ٚر ؿٚل نٓد فف مٚ رواه  ٍّ ظلـ  ،ظـ حمّلد بلـ ظًٔلك ،حديفْٚ حمّد بـ أمحد :افه

 :ظـ أيب جًٍر ظِٔف افًلالم ؿلٚل ،ظـ احلًـ بـ أيب شٚرة ،ظـ أبٚن ،محٚد بـ ظًٔك

إذا وَع افتوبوت ظذ باوب رجال مان   افسالح ؾقـو بؿـزفي افتوبوت يف بـي إٍائقل»

دارت  افساالح حقاٌ ماو ؾؽابفك  بـي إٍائقل ظؾم بـو إٍائقل إّكه ؿاد أوَي ادؾاك

 .(1) ش دارت اإلمومي

  .إشْٚده  حٔح :ؿِٝ

ٚر ؿٚل ٍّ ًٚ مٚ رواه افه ظلـ  ،ظلـ ابلـ ؾولٚل ،حديفْٚ أمحد بـ حمّد : نٓد فف أ و

اإلملٚم  ًلر  »: ظلـ أيب ظٌلد اهلل ظِٔلف افًلالم ؿلٚل ،ظـ حمّد بـ احلٌِل ،أيب مجِٜٔ

ّٕف أوػ افْٚس بٚفذي ـٚن ؿٌِلف :ب الث خهٚل وظْلده شلالح رشلقل اهلل  لذ اهلل  ،إ

إن اهلل  للٖمرـؿ ان تللٗدوا  :وهللق افللذي ؿللٚل اهلل تًللٚػ ،وظْللده افق للٜٔ ،ظِٔللف وآفللف

وافًالح ؾْٔٚ بّْزفٜ افتٚبقت ذم بْل إهادٔؾ  دور ادِؽ حٔٞ  إمٕٚٚت إػ أهِٓٚ

 .(2)ش دار افًالح ـام ـٚن  دور حٔٞ دار افتٚبقت

رجٚفف يفَٚت شلقى  ،ٚد  حٔح ظذ إؿقىوهذا اإلشْ ،حد ٞ  حٔح :ؿِٝ

ِّؿ ؾٔف ؾَد روى ظْف مـ ٓ  :اجتٓٚد مرجقح، أي افُالم ؾٔف ، وهق  ،أيب مجِٜٔ، ؾّتُ

 . روي إّٓ ظـ يفَٜ

  

                                                 
 . مىًٌٜ إمحدي، ضٓران.202بهٚدر افدرجٚت )ت: حًـ ـقجٜ بٚؽل(:  (1)

 . مىًٌٜ إمحدي، ضٓران.200بهٚدر افدرجٚت )ت: حًـ ـقجٜ بٚؽل(:  (2)
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 افتوبوت يدور مع افعؾم افؾديّن حقثم دار

ظلـ  ،ظـ ابـ أيب ظّر ،ظـ أبٔف ، دّل ظِٔف مٚ رواه افُِْٔل ظـ ظع بـ إبراهٔؿ

شًّٝ أبٚ ظٌد  :ظـ ظٌد اهلل بـ أيب  ًٍقر ؿٚل ،ظـ ٕقح بـ دراج ،حمّد بـ افًُغ

حقاثم دار   إّكم مثل افسالح ؾقـو مثل افتوبوت يف بـي إٍائقل» :اهلل ظِٔف افًالم  َقل

 .(1)ش ؾليـم دار افسالح ؾقـو دار افعؾم  افتوبوت دار ادؾك

 .إشْٚده  حٔح :ؿِٝ

ـام  ،آ ٜ افًِؿ افِدّ  افذي ٓ  ىَٔف ؽر ادًهقم، وهق ّٕص س ح أّن افتٚبقت 

 .هق مًِقم ضورة

ظـ  لٍقان  ،ظـ حمّد بـ احلًغ ، نٓد فف مٚ رواه افُِْٔل ظـ حمّد بـ حئك

إّكم مثل » :ـٚن أبق جًٍر ظِٔف افًالم  َقل» :ظـ أيب احلًـ افروٚ ظِٔف افًالم ؿٚل

وحقاثم دار   حقثم دار افتوبوت أوتوا افـبوة  افتوبوت يف بـي إٍائقلافسالح ؾقـو مثل 

 ش.افسالح ؾقـو ؾَثما إمر

 فًِِؿ؟!!. ؾُٔقن افًالح مزادالً  :ؿِٝ

 .(2)ش ٓ» :ؿٚل افروٚ ظِٔف افًالم

للٚه أ للحٚبْٚ بللٚفٌَقل ،إشللْٚده  للحٔح دون أدٕللك ـللالم :ؿِللٝ َّ بللؾ هللق ذم  ،تِ

 .موّقٕف ضوري ـام ٓ تخٍك

بللغ افتللٚبقت وافًِللؿ افِللدّ  ذم بْللل  - أو افللذاا -ؾالحللظ افللتالزم افتُللق ْل 

 .مجًًٔٚ  وـذا افًالح وافًِؿ افِدّ  ذم آل حمّد  ،إهادٔؾ

                                                 
ّٜٔ، ضٓران.238: 1 افُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري( (1)  . دار افُتٛ اإلشالم

ّٜٔ، ضٓران.238: 1افُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري(  (2)  . دار افُتٛ اإلشالم
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 كٌص أّن افتوبوت معجزة إهلّقي

ظللـ حمّلد بللـ خٚفللد  ،ظللـ أمحلد بللـ حمّلد ،روى افُِْٔلل ظللـ حمّلد بللـ حئلك

 ،ظـ هٚرون بـ خٚرجلٜ ،ـ حئك احلٌِلظ ،ظـ افْي بـ شق د ،واحلًغ بـ شًٔد

ْؿ إِند َوَؿلَٚل  :ظـ أيب جًٍر ظِٔف افًالم ذم ؿلقل اهلل ظلز وجلؾ ،ظـ أيب بهر ُٓ ٔي ٌِل َٕ هَلُلْؿ 

ِِْؽ ِمْْفُ  اهللَ ـُ َأَحؼي بِْٚدُ ْح َٕ َْْٔٚ َو َِ ُِْؽ َظ قُن َفُف اْدُ ُُ ٕدك َ  ٚ َؿُٚفقا َأ ًُ
ْؿ َضُٚفقَت َمِِ ُُ َٞ َف ًَ  ؟!.... َؿْد َب

إِند  :ؿٚل تًٚػ ،وٓ مـ شٌط ادُِّٜ ،   ُـ مـ شٌط افٌْقة :ؿٚل ظِٔف افًالم 

ؿْ  اهللَ ُُ ْٔ َِ ُٚه َظ ٍَ ٌٜ مِمٚد َتلَرَك  :وؿٚل اْ َى ٔد
َِ ْؿ َوَب ُُ ـْ َرب  ٌٜ ِم َْٔ

ُؿ افتدُٚبقُت ؾِِٔف َشُِ ُُ َٔ
تِ ْٖ ُِِِْف َأْن َ  َٜ ُم إِند آَ 

ُٜ آُل ُمقَشك َوآُل َهُٚروَن حَتْ  َُ ُف اْدَاَلدِ ُِ  :وؿلٚل اهلل جلؾ ذـلره .ؾجٚءت بف ادالدُلٜ حتِّلف ِّ

ـِ اؽْ  ُف ِمْ ل إِٓد َم ٕد ُف َؾِ٘ ّْ ًَ ْ َ ْى َْٔس ِمْ ل َوَمـ  د َِ َب ِمُْْف َؾ ـ َذِ َّ ٍر َؾ َٓ ؿ بَِْ ُُ ٔ
ٌَْتِِ َِٔدِه إِند اهللَّ ُم ًٜ بِ َ  ُؽْرَؾ َسَ

ُبقْا ِمُْْف إِٓد َؿِِٔاًل  ؿْ َؾَؼِ ُٓ ْْ وملْٓؿ  ،ملْٓؿ ملـ اؽلس  ،ر رجلالً لإّٓ يفاليفامدٜ ويفاليفٜ ظن م 

َٔلْقَم بَِجلُٚفقَت َوُجْلقِدهِ  :ؾِام بلرزوا ؿلٚل افلذ ـ اؽسؾلقا ،مـ    ؼب َٜ َفَْلٚ اْف  ، َٓ َضَٚؿل

ـَ  :وؿٚل افذ ـ    ٌسؾقا  ًٜ ْٝ ؾَِئ ٌَ َِ  َؽ
ٍٜ َِ ٍٜ َؿِِٔ ـ ؾَِئ ؿ م  ـَ  هللُ َِرًة بِِْ٘ذِن اهللِّ َواـَ ٚبِِر   .(1) َمَع افهد

ًٚ. .إشْٚده  حٔح دون أدٕك ـالم :ؿِٝ  وهق طٚهر ذم ـ ر ممّٚ ؿِْٚه إٍٓ

ّٔلٜاؾّـ حٔٞ  ،وـقن افًالح آ ٜ اإلمٚمٜ وافًهّٜ  ،ٕىقادلف ظلذ ادًجلزة اإلهل

ّٔلٜ  ،ؾٍُٔل أّن ادالدُٜ حتِّلف بّلرأى ملـ افْلٚس ٕٚهٔلؽ ظلـ ـقٕلف  ولّؿ افًِلؿ وبَ

وـلذا افهلْدوق ظْلد  ،ٕٚهٔؽ ظـ افْك وافًلُْٜٔ ،مراث إٌٕٔٚء وادرشِغ 

 ..أهؾ افٌٔٝ  ِقات اهلل ظِٔٓؿ 

                                                 
ّٜٔ، ضٓران.316: 8افُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري(  (1)  . دار افُتٛ اإلشالم
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 كٌص آخر

حديفْٚ أمحد بـ  :حديفْٚ أمحد بـ حئك ادُتٛ ؿٚل :أخرج افهدوق ذم افًِؾ ؿٚل

حلديفْٚ ظلع بلـ  :حديفْٚ ظع بـ هٚرون احلّلري ؿلٚل :ؿٚل ،حمّد افقراق أبق افىٔٛ

ؿِٝ ٕيب احلًـ  :ظـ ظع بـ  َىغ ؿٚل ،حديفْل أيب :ؿٚل ،حمّد بـ شِٔامن افْقؾعّ 

 !؟أاقز أن  ُقن ٌٕل اهلل ظز وجؾ بخٔالً  :مقشك بـ جًٍر ظِٔف افًالم

 ش ٓ » :ؾَٚل ظِٔف افًالم

ََحاٍد ِماْن َربِّ اؽْ  :ؾَقل شِٔامن ظِٔف افًالم :ؾَِٝ فف ِٕ َٓ َيـَْبِغي  ِػْر يِل َوَهْى يِل ُمْؾًؽو 

 !.؟مٚ وجٓف ومٚ مًْٚه (1)َبْعِدي

  مؾك ملخوذ بوفغؾبي واجلاور وإجباور افـاوس :ادؾك مؾؽون» :ؾَٚل ظِٔف افًالم

ومؾاك   ومؾاك ضاوفوت  ـؿؾاك آل إباراهقم 9ومؾك ملخوذ من ؿبل اهلل تعوػ ذـره

 .(2)ش ذي افؼركغ

ٚة بلٚفٌَقل ،ادوّقن :ؿِٝ َّ  لدّل  ،بؤّّٜ مٚ مّر مـ افْهقص افهحٔحٜ ادتِ

ّٔلٜ :ظذ ظهّٜ ضٚفقت ّٔلٜ  ،ضورة أّن ادِؽ  دور مع اإلمٚملٜ اإلهل وافًهلّٜ افرّبٕٚ

 .حٔ ام دارت

ّٜٔ افىرق افهلحٔحٜ ذم ذي افَلرٕغ  لِقات اهلل ظِٔلف ،وشٖٔا ثٚم افُالم  وبَ

 .وظذ مجٔع إو ٔٚء

                                                 
 .85شقرة ص:  (1)

 . مْنقرات ادُتٌٜ احلٔدرّ ٜ، افْجػ.71ظِؾ افؼادع:  (2)
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 ذو افَرٕغ

 ذم أخٌٚر أهؾ افٌٔٝ 
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 ذو افؼركغ يف أخبور أهل افبقً 

حديفْٚ حمّد بـ احلًـ  :هل( ذم اخلهٚل ؿٚل381ومـ ضرؿْٚ مٚ رواه افهدوق )

ظلـ أمحلد بلـ  ،حديفْٚ حمّد بـ احلًـ افهلٍٚر :بـ أمحد بـ افقفٔد ريض اهلل ظْف ؿٚل

ظلـ أيب جًٍلر  ،ظّلـ ذـلره ،ظـ هنٚم بـ شٚ  ،ظـ احلًـ بـ حمٌقب ،أيب ظٌد اهلل

ًٚ ذم إرض إّٓ أربًلٜ » :ظِٔف افًالم ؿٚل إّن اهلل تٌٚرك وتًٚػ    ًٌٞ إٌٓٔلٚء مِقـل

ؾلّماو ظقاوش  9ويوشاف   وشاؾقمن  وداود  ذو افؼركغ واشؿه ظقوش» :بًد ٕقح

  وأّمو داود ؾؿؾك مو بغ افهاوموت إػ باالد اصاطخر  وادغربؾؿؾك مو بغ ادؼق 

م بووزهااو إػ و ر وبرارُّيااواوأّمااو يوشااف ؾؿؾااك مصاا  وـاابفك ـااون مؾااك شااؾقمن

 ش.ؽرهو

وٓ  ّي اإلرشٚل ؾٚحلًلـ ملـ أ لحٚب  ،رجٚفف يفَٚت ،إشْٚده  حٔح :ؿِٝ

   .اإلمجٚع

جلٚء هلذا  :ظْلف ؿٚل مهْػ هذا افُتٚب )= افنلٔخ افهلدوق( ريض اهلل تًلٚػ

ًٚ  ،اخلز هُذا ّٕلام ـلٚن ظٌلدًا  ،افهحٔح افذي أظتَده ذم ذي افَرٕغ إٔلف    ُلـ ٌٕٔل وإ

ٌدُف اهلُل ، ٚحلًٚ  ٛد اهللَ ؾَٖح  :ؿٚل أمر ادٗمْغ ظِٔلف افًلالم .ٕهح هللِ ؾْهحف اهلُل، وأح

ـلام ـلٚن ضلٚفقت  ،وفٔس برشقل وٓ ٌٕل ،وذو افَرٕغ مِؽ مًٌقثش وؾُٔؿ م ِف»

ًٚ ؿٚل اهلل ظز وجؾ ًٚ  :مُِ وؿلد  .وؿٚل هلؿ ٌٕٔٓؿ إن اهلل ؿد بًٞ فُلؿ ضلٚفقت مُِل

اقز أن  ذـر ذم مجِٜ إٌٕٔٚء مـ فٔس بٌْل ـلام القز أن  لذـر ذم مجِلٜ ادالدُلٜ ملـ 

َدَم َؾَسا :فٔس بِّؽ ؿٚل اهلل ظز وجؾ يفْٚؤه ِٔ ٓا إِْبؾِاقَس َوإِْذ ُؿْؾـَو فِْؾَؿاَلئَِؽاِي اْشاُجُدوا  َجُدوا إِ

نِّ  وَن ِمَن اجْلِ  .(1) (1) ـَ

                                                 
 .50شقرة افُٓػ:  (1)
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ِٜ اْشلُجُدوا  :ؾٓق مـ ؿٌٔؾ ،آشت ْٚء ذم ذي افَرٕغ مَْىع :ؿِٝ َُ اَلدِ َّ ِْ
َْٚ فِ ِْ َوإِْذ ُؿ

ـَ  ٚؾِِر  َُ ـَ اْف َٚن ِم ـَ َزَ َو ُْ َٔس َأَبك َواْشَت
ٓد إِْبِِ َجُدوا إِ ًَ َدَم َؾ

ِٔ(2). 

وفلٔس هلق  :وهق ٓ  ْٚذم أن  ُقن متهاًل ؾّٔـ ظداه ملـ إٌٕٔلٚء ظِلٔٓؿ 

ؾٖ ِف مع افتَد ر ذم ؿقفف إٔػ ظِٔف افًلالم  :مـ اشتًامل افٍِظ ذم أـ ر مـ مًْك

ًٚ ذم إرض إّٓ أربًٜ بًلد ٕلقح»  :ـٚٔا ذو افَلرٕغ واشلّف  :   ًٌٞ إٌٓٔٚء مِقـ

 .ؾال إصُٚل..ش .وإّٓ  قشػ ،وإّٓ شِٔامن ،وإّٓ داود ،ظٔٚش

حديفْٚ ظع بـ أمحلد بلـ ظٌلد اهلل بلـ  : نٓد فف مٚ رواه افهدوق ذم اخلهٚل ؿٚل

ظلـ أبٔلف حمّلد  ،ظـ أمحد بـ أيب ظٌد اهلل ،حديفْٚ أيب :أمحد بـ أيب ظٌد اهلل افزؿل ؿٚل

  :شْٚده رؾًف إػ أيب ظٌد اهلل ظِٔف افًالم ؿٚلب٘بـ خٚفد 

ؾلّماو ادممـاون ؾساؾقمن بان داود   مممـاون وـاوؾران :عايمؾك إرض ـّؾفاو أرب»

ظباد اهلل  :واشم ذي افؼركغ  وافؽوؾران كؿرود وبختـرص  ظؾقفم افسالم وذو افؼركغ

 .(3) شبن َحوك بن معد

ّٔلٜ  :وأ ؾ احلد ٞ مًتلز ؾلٔام اّتولح ،رجٚفف إػ ؿٚدِف يفَٚت :ؿِٝ ؾتٍُلل ؿر ْ

 ًٚ ّٔ ّٕف    ُـ ٌٕ  .اإلمجٚع ظذ أ

  

                                                                                                                        
 . مٗشًٜ افْؼ اإلشالمل، ؿؿ.248اخلهٚل )ت: ظع أـز ؽٍٚري(:  (1)

 .34شقرة افٌَرة:  (2)

 . مٗشًٜ افْؼ اإلشالمل، ؿؿ.255اخلهٚل )ت: ظع أـز ؽٍٚري(:  (3)
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 مّدة مؾك ذي افؼركغ 

ظلـ ظٌٔلد  ،حمّد بـ ظًٔلك افَٔىْٔللهل( ظـ 274وروى افزؿل ذم ادحٚشـ )

 ظـ إبراهٔؿ بلـ ظٌلد ،ظـ درشٝ بـ أيب مْهقر افقاشىل ،اهلل بـ ظٌد اهلل افدهَٚن

  :ظـ أيب احلًـ مقشك بـ جًٍر ظِٔف افًالم ؿٚل ،احلّٔد

وماو اشاتخؾف   وبعض افـبقغ أرجح من بعض  مو بعٌ اهلل كبقًو ؿط إّٓ ظوؿالً »

 .واشاتخؾف داود شاؾقمن وهاو ابان ثالثاي ظؼا شاـي  داود شؾقمن حتى اختز ظؼؾه

 .(1)ش ومؽٌ يف مؾؽه ثالثغ شـي  ومؾك ذو افؼركغ وهو ابن اثـتي ظؼة شـي

 .وأ ؾ موّقٕف مًتز ،إشْٚده فٔس بذاك :ؿِٝ

ؾلّ٘ن ذا افَلرٕغ و ٌّ فلٔس  :اشتئْٚ ش ومؾك ذو افؼركغ» :وافقاو ذم ؿقفف 

ًٚ ـام بّغ افنٔخ افهدوق  افْص افهلحٔح ظلـ أهلؾ ؿد مٙ و ،إًٍٓٚ ريض اهلل ظْف ٌٕٔ

 .اد ٌٝ فق ٚ تف وإمٚمتف وظهّتف  ِقات اهلل ظِٔف ،افْٚذم فٌْقتف افٌٔٝ 

 ٍٔللد  ،هبللذا افًّللر افهللٌر مِللؽ ظللـ أمللر اهلل تًللٚػ وـللقن ذي افَللرٕغ 

ّٔد احلهقر حئك  ،افًهّٜ َْْٔلُٚه حَيْ  َ ٚ :وؿد ؿٚل تًٚػ ذم افً ٍة َوآَت لقد َُ َتلَٚب بِ
َٔك ُخِذ اْفُِ

 ًّٚٔ َؿ َ ٌِ ُْ احْلُ
 .. ومٚ ٕحـ ؾٔف أوػ(2)

  

                                                 
ّٜٔ، ضٓران.193ادحٚشـ )ت: جالل افد ـ احلًْٔل(:  (1)  . دار افُتٛ اإلشالم

 .12شقرة مر ؿ:  (2)
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 كصوٌص ظذ ظصؿته 

ٚر  ،ظدا ملٚ تَلّدم ٍّ حلديفْٚ أمحلد بلـ  :هلل( ذم افٌهلٚدر ؿلٚل290) روى افهل

ؿِلٝ ٕيب ظٌلد اهلل  :ظـ ظامر ؿلٚل ،ظـ هنٚم بـ شٚ  ،ظـ احلًـ بـ حمٌقب ،حمّد

 ظِٔف افًالم: مٚ مْزفتٓؿ..: إٌٌٔٔٚء هؿ؟!! 

وـؿـزفاي   ـؿـزفاي ذي افؼاركغ يف ظؾؿاه  وفؽـّفم ظؾامء  ٓ» :ؿٚل ظِٔف افًالم

 .(1) شوـؿـزفي صوحى شؾقمن  صوحى موشى

 .إشْٚده  حٔح دون ـالم :ؿِٝ

ـّْزفلٜ  س ح أّن مْزفٜ أهلؾ افٌٔلٝ  - ٖامٙ وبؤّّٜ مٚ –واحلد ٞ 

ّٜٔ ،هٗٓء  ِقات اهلل ظِٔٓؿ ذم اإلمٚمٜ افًاموّ ٜ ّٔلٜ ،وافًٔٚدة اإلهل  ،وافًهلّٜ افرّبٕٚ

 .وإن تٍٚوتٝ مراتٌٓٚ بْٔٓؿ

ظلـ  ،ظـ حمّد بـ ظٌلد الٌلٚر ، نٓد فف مٚ رواه افُِْٔل ظـ أيب ظع إصًري

ؿِٝ ٕيب جًٍر ظِٔف افًلالم ملٚ مقولع  :ظـ محران بـ أظغ ؿٚل ، ٍقان بـ حئك

 افًِامء؟!!

وصاوحى موشاى ظؾقاه   وصوحى شؾقمن  مثل ذي افؼركغ» :ؿٚل ظِٔف افًالم

 .(2)ش افسالم

ًٚ مولّقٕف  ،إشْٚده حًـ  لحٔح دون أدٕلك ـلالم :ؿِٝ لك أ لحٚبْٚ مجًٔل َّ تِ

 :ٓؿ هلؿظذ مٚ أمجلع أ لحٚبْٚ ريض اهلل ظلْ ،وادَهقد بٚفًِامء ذم احلد ٞ ،بٚفٌَقل

 .أهؾ افٌٔٝ 

                                                 
 . مىًٌٜ إمحدي ضٓران.386بهٚدر افدرجٚت )ت: حًـ ـقجٜ بٚؽل(:  (1)

ّٜٔ، ضٓران.268: 1افُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري(  (2)  . دار افُتٛ اإلشالم
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 ،ظـ احلًغ بـ شلًٔد ،ظـ أمحد بـ حمّد ،ًدة اف نٓد فف مٚ رواه افُِْٔل ظـ 

ؿلٚل أبلق  :ؿلٚل ،ظـ احللٚرث بلـ ادٌلرة ،ظـ احلًغ بـ ادختٚر ،ظـ محٚد بـ ظًٔك

ثوً » :جًٍر ظِٔف افًالم  !!!.؟ٌٕل :ؾتَقل :ؾَِٝ ش.إّن ظؾقًو ظؾقه افسالم ـون َُمَدا

َأْو   أو ـصااوحى شااؾقمن» :بٔللده ظِٔللف افًللالم هُللذا يفللؿ ؿللٚلؿللٚل: ؾحللرك 

 .(1)ش وؾقؽم مثؾه» :َأَو مو بؾغؽم أّكه ؿول  أْو ـبي افؼركغ  ـصوحى موشى

ٜ اخلول .إشْٚده  لحٔح :ؿِٝ ّّ  ،ر  لٚحٛ مقشلكلوهلق ٕلصٌّ طلٚهٌر ذم ظهل

ّٜٔ مع أهؾ افٌٔٝ  :وذي افَرٕغ ،وآ ػ  ٚحٛ شِٔامن  .مجًًٔٚ فِّ ِ

حديفْٚ أبك رمحف  :ذم افًِؾ ؿٚل واحلد ٞ افذي بٌِٓؿ رواه افهدوق  :ؿِٝ

ظلـ حمّلد  ،اهلل ؿٚل: حديفْل حمّد بـ حئك افًىٚر، ظـ احلًغ بـ احلًـ ابلـ أبلٚن

ظلـ إ لٌغ بلـ ٌٕٚتلٜ  ،بـ أرومٜ ؿٚل: حديفْك افَٚشؿ بـ ظروة، ظلـ بر لد افًجلع

 ادْز ؾَٚل:ؿٚل: ؿٚم ابـ افُقاء إػ ظع ظِٔف افًالم وهق ظذ 

 ٚ أمر ادلٗمْغ أخلز  ظلـ ذي افَلرٕغ، إٌٔٔلٚ ـلٚن أم مُِلٚ؟!. وأخلز  ظلـ 

 أمـ ذهٛ ـٚن أم مـ ؾوٜ؟!. ،ؿرٕف

  وٓ ؾضي  م يؽن كبقًو وٓ مؾؽًو  وم يؽن ؿركوه من ذهى» :ؾَٚل ظِٔف افًالم فف

َي ذا افؼاركغوكصح هلل ؾـصحه اهلل    ؾلحباه اهلل  وفؽـّه ـون ظبدًا أحىا اهلل  9وإّكم ُشاؿِّ

ثاّم ظاود إفاقفم   ؾغوب ظـفم حقـوً   ؾرضبوه ظذ ؿركه  وجل ّٕكه دظو ؿومه إػ اهلل ظز

ب ظذ ؿركه أخر  وؾقؽم مثؾه  .(2)ش ؾرُضِ

 .إشْٚده مًتز :ؿِٝ

                                                 
ّٜٔ، ضٓران.269: 1افُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري(  (1)  . دار افُتٛ اإلشالم

 . مْنقرات ادُتٌٜ احلٔدرّ ٜ، افْجػ.40ظِؾ افؼادع:  (2)
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 ـون ظودًو فدّكقوً  افـّص أّكه 

 ،ظلـ ابلـ أذ ْلٜ ،ظـ ابـ أيب ظّر ،ظـ أبٔف ،روى افُِْٔل ظـ ظع بـ إبراهٔؿ

ؿِلٝ فلف ظِٔلف  :ظـ أيب جًٍر وأيب ظٌد اهلل ظِٔٓام افًلالم ؿلٚل ،ظـ بر د بـ مًٚو ٜ

 مٚ مْزفتُؿ ومـ تنٌٓقن ممّـ مٙ؟!!.: افًالم

ـوكاو ظاودغ  9وذو افؼاركغ  صوحى موشى» : -افًالم امأو أحدمهٚ ظِٔٓ-ؿٚٓ 

 .(1)ش وم يؽوكو كبّقغ 

  .مإشْٚده حًـ  حٔح دون ـال :ؿِٝ

ظلـ  ،ظـ حمّلد بلـ ظلع ، نٓد فف مٚ رواه افُِْٔل ظـ أمحد بـ مٓران رمحف اهلل

ؿِلٝ ٕيب ظٌلد اهلل ظِٔلف  :ؿلٚل ،ظـ ظامر افًلٚبٚضل ،ظـ هنٚم بـ شٚ  ،ابـ حمٌقب

 !!.؟مٚ مْزفٜ إدّٜ :افًالم

وـؿـزفااي آصااف   وـؿـزفااي يوصااع  ـؿـزفااي ذي افؼااركغ» :ؿللٚل ظِٔللف افًللالم

 ش.صوحى شؾقمن

 !!.؟ؿٚل ؾٌام حتُّقن

وحؽاام َمؿاد صااذ اهلل ظؾقااه   وحؽام آل داود  بحؽاام اهلل» :ؿلٚل ظِٔللف افًلالم

 .(2)ش يتؾؼوكو به روح افؼدس9 ووآفه

 .وهذا اإلشْٚد ؿقّي مًتز ،حد ٞ  حٔح :ؿِٝ

  

                                                 
ّٜٔ، ضٓران.269: 1ظع ؽٍٚري(  افُٚذم )ت: (1)  . دار افُتٛ اإلشالم

ّٜٔ، ضٓران.398: 1افُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري(  (2)  . دار افُتٛ اإلشالم
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 «مثؾه: »معـى ادثؾّقي يف ؿوفه 

ٚر ذم هذا ؿٚل ٍّ ظلـ  ،ظـ  ٍقان بلـ حئلك ،حديفْٚ حمّد بـ احلًغ :أخرج افه

َٝ حلديفتْل أند  :ؿِٝ ٕيب جًٍر ظِٔف افًلالم :ظـ محران بـ أظغ ؿٚل ،احلرث أفًل

ًٚ؟!!. ًٚ ظِٔف افًالم ـٚن حمديف  ظِٔ

 .شبذ» :ؿٚل ظِٔف افًالم

ّٕف ٌٕل أو رشقل؟!!..مـ حيديفف :ؿِٝ  .: ؾٖؿقل إ

 ،شلكوم لؾ  لٚحٛ مق ،بؾ م ِف م لؾ  لٚحٛ شلِٔامن ،ٓ» :ؿٚل ظِٔف افًالم

ًٚ شئؾ ظـ ذي افَرٕغ ؾَٚفقا ًٚ؟!. :وم ؾ ذي افَرٕغ..: أمٚ بٌِؽ أّن ظِٔ  ـٚن ٌٕٔ

ؾفابا  9وكوصح اهلل ؾـصحه  بل ـون ظبدًا أحىا اهلل ؾلحباه  ٓ» :ظِٔف افًالمؿٚل 

 .(1)ش مثؾه

  .إشْٚده  حٔح :ؿِٝ

ّٜٔ تًْل أّن أمر ادٗمْغ ظعّ  ّٔلٜ إو لٔٚء ،وذي افَلرٕغ ،ؾٚد ِ ملـ جلْس  ،وبَ

ٓد  ،واحد ث ادى ّٛ اهلل ،افًٚ  بٚفًِؿ افِلد ّ  ،ر ادهىٍكوهق جْس ادَحدد  ،افلذي أحل

ٌّف اهلل  .ؾْهحف اهلل ،وٕٚ ح اهلل ،ؾٖح

ـؿـزفااي ذي افؼااركغ يف   وفؽااـّفم ظؾاامء  ٓ» :وؿللد تَللّدم ؿللقل إمٚمْللٚ افهللٚدق

 أي بٚفًِؿ افِدّ . شوـؿـزفي صوحى شؾقمن  وـؿـزفي صوحى موشى  ظؾؿه

ّٜٔ هل يفقن أهّنلؿ  :ؾٚد ِ ًٚ حُملدد ًٚ  ،مجًٔل ٔ ّٕ ذم  ؿوهلق ٓ  ْلٚذم تٍلٚوهت ،ظلٚدقن فلد

 .حًٛ درجٚهتؿ  ، ٔٚءوإٌٔٔٚء وأ ،درجٜ افًهّٜ

                                                 
 . مىًٌٜ إمحدي ضٓران.387بهٚدر افدرجٚت )ت: حًـ ـقجٜ بٚؽل(:  (1)
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 ظذ شـّي ذي افؼركغ ظع 

ظلـ  ،ظـ شلًد بلـ ظٌلد اهلل ،ظـ أبٔف ،هل(329أخرج افهدوق ريض اهلل ظْف )

 ،ظـ أيب بهر ،ظـ هٚرون بـ خٚرجٜ ،ظـ ظع بـ افًْامن ،أمحد بـ حمّد بـ ظًٔك

  :ظـ أيب جًٍر ظِٔف افًالم ؿٚل

  ؾلحّبااه اهلل  أحااىا اهلل  وفؽـّااه ـااون ظباادًا صااوِوً   إّن ذا افؼااركغ م يؽاان كبقااوً »

  م زموكاوً ؾغوب ظـف  ؾرضبوه ظذ ؿركه  أمر ؿومه بتؼوى اهلل  وكوصح هلل ؾـوصحه اهلل

 .(1)شوؾقؽم من هو ظذ شـته  ؾرضبوه ظذ ؿركه أخر  ثّم رجع إفقفم

 .إشْٚده  حٔح :ؿِٝ

ظلذ شلّْٜ ذي افَلرٕغ ذم افلدظقة  ،وهق ؾهٔح س ح أّن أمر ادٗمْغ ظع 

ّٕلف جلّراء ذفلؽ ضب ظلذ  ،وظذ مْٓٚجلف ذم افٍُلٚح ظلـ رشلٚٓتف ،إػ اهلل تًٚػ وأ

 .ؿرٕٔف ـذي افَرٕغ  ِقات اهلل ظِٔٓام

 . ًْك الزم بًهّتف ظِٔٓام افًالم ،ؾُقن ظع ظذ شّْتف

  

                                                 
 ، ؿؿ ادَّدشٜ.. ٕؼ مدرشٜ اإلمٚم ادٓدي 121اإلمٚمٜ وافتٌكة:  (1)
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 ذو افؼركغ يّدثه ادالئؽي ظؾقفم افسالم

حديفْٚ حمّلد بلـ ظلع مٚجِٔق لف رمحلف  :هل( ذم إمٚيل ؿٚل381روى افهدوق )

حديفْٚ حمّد بـ أمحد بـ حئك بـ ظّران  :ؿٚل ،ًىٚرحديفْٚ حمّد بـ حئك اف :ؿٚل ،اهلل

ظلـ ظٌلد  ،ظـ ظٌد اهلل بـ ظّر ،ظـ ظع بـ مٓز ٚر ،ظـ ظًٔك بـ حمّد ،إصًري

  :ؿٚل ،ظـ أيب ظٌد اهلل افهٚدق جًٍر بـ حمّد ظِٔٓام افًالم ،اهلل بـ محٚد

ؾنذا هو بؿؾك ؿوئم   جووزه ؾدخل يف افظؾمت  إّن ذا افؼركغ دو اكتفى إػ افسد»

أمااو ـااون خؾػااك   يااو ذا افؼااركغ :ؾؼااول فااه ادؾااك  ظااذ جباال ضوفااه ذساامئي ذراع

 ؟! شمسؾك

 ؟!. شمـ إٔٝ» :ؾَٚل فف ذو افَرٕغ

ؾِٔس مـ جٌؾ خَِلف اهلل  ،مقـؾ هبذا الٌؾ ،إٔٚ مِؽ مـ مالدُٜ افرمحـ» :ؿٚل

جؾ أن  زفلزل مد ْلٜ أوحلك ؾ٘ذا أراد اهلل ظز و ،ظز وجؾ إّٓ وفف ظرق إػ هذا الٌؾ

 .(1)ش إيّل ؾزفزفتٓٚ

 .إشْٚده ؤًػ :ؿِٝ

وإْن  ، ًٕٚخ ادالدُٜ مـ هذه الٓلٜ ،ؾّ٘ن افًٚ  افِدّ  مـ ادًهقمغ :وٓ  ّي 

وـام ذـرٕلٚ ؾلّ٘ن فْلٚ  ،وٓ  ًًْٚ افًٌط ذم هذا هْٔٓٚ ،بٚ ْف ذم افٌؼّ ٜ مـ جٜٓ أخرى

ّٕف شّٔع جمٔٛ ،ًٕٖل اهلل تًٚػ افًقن ظذ إٕجٚزهٚ ،رشٚفٜ ذم هذا  .إ

                                                 
 . مٗشًٜ افًٌ ٜ، ؿؿ.551إمٚيل:  (1)



 

 

 

 

 

  ِقات اهلل ظِٔٓٚأّم موشى 

 ظِٔٓؿ افًالمذم أخٌٚر أهؾ افٌٔٝ 
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 رأي أصحوبـو اإلمومّقي يف وحي أّم موشى

ّٕلف مِلؽ ، جزادٔلؾ أو أ حٚبْٚ ـٖهؾ افًّْٜ ظذ يفاليفٜ أؿقال َقن ملْٓؿ أ َّ ، ادح

  :ؽره ظِٔٓؿ افًالم 

 ،أي أهلّْٚهلٚ َوَأْوَحْقـاو إِػ ُأمِّ ُموشاىؿٚل افىزد ؿدس هه ذم ؿقفف تًٚػ: 

ؿٔلؾ: أتٚهلٚ جزدٔلؾ بلذفؽ، . وؽلرهو ظـ ؿتٚدة ،وفٔس بقحل ٌٕقة ،وؿذؾْٚ ذم ؿٌِٓٚ

ظلز ظْٓلٚ ملـ ت لؼ بلف ملـ ظِلامء بْلل  ،ؿٔؾ: ـٚن هذا افقحل رؤ ٚ مْٚم. وظـ مَٚتؾ

 .(1)ظـ الٌٚدل ،إهادٔؾ

ّٔللٛ اهلل مرؿللده  :ؿِللٝ ّٕللف فٔنللتّد افًجللٛ مللـ تللردد افنللٔخ افىللزد ض واهلل إ

 مع وجقد افّْص افك ح افٍهٔح ظلـ أهلؾ افٌٔلٝ  ،إذ مٚ افداظل فف :افؼ ػ

لد ظِلٔٓؿ ـٕٚو ٔٚء مـ أهؾ بٔ :ُ قحك إفٔٓٚ ،تًّع ادالدُٜ ،ذم ـقهنٚ حمّديفٜ ّّ ٝ حم

 و ٌدو أّن افنٔخ    ّىِع ظذ افّْص افهحٔح ذم هذا .. ،افهالة وافًالم

 : هٚك افّْص افهحٔح فسى

  

                                                 
 .240: 7جمّع افٌٔٚن  (1)
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 افـّص أّن وحي أّم موشى مؾك

 ًٚ  : دّل ظِٔف ،ؾِٔس هق رؤ ٚ أو إهلٚم

ٚر ريض اهلل ظْف ) ٍّ حلديفْٚ أمحلد بلـ  :هلل( ؿلٚل290مٚ أخرجف صٔخ منٚتخْٚ افه

ظلـ احللٚرث بلـ ادٌلرة  ،ظـ محلٚد بلـ ظل امن ،ظـ أمحد بـ حمّد بـ أيب ٕك ،حمّد

 ، َلذ  ذم ؿٌِلف ،مٚ ظِؿ ظٚدُؿ مجِلٜ :اهلل ظِٔف افًالم افْكي ؿٚل: ؿِٝ ٕيب ظٌد

 و ُْٝ ذم أذٕف؟!!.

 .(1)ش وحٌي ـوحي أّم موشى» :ؾَٚل ظِٔف افًالم :ؿٚل

ًٚ ظـ أمحد بلـ حمّلد بلـ ظًٔلك  وأخرجف افنٔخ ادٍٔد  ذم آختهٚص جٚزم

 .(2) إصًري بف م ِف

ِّلٜ افىٚدٍلٜ ،إشْٚده  حٔح ذم أظذ درجٚت افهلّحٜ :ؿِٝ وظِلامء  ،ؾرواتلف أج

ِّٜ ،افٍرؿٜ  .ؾحقٌل أؾذاذ روقان اهلل تًٚػ ظِٔٓؿ ،وؾَٓٚء اد

وحلل  ،لس لح أّن افلقح ،أهّنؿ حمَّديفقن ،بًّقٕٜ مٚ تقاتر ظـ أهؾ افٌٔٝ ،وهق

ًٚ أو رؤ ٚ ،ومنٚؾٜٓ وشامع، ـالم وٕداء   .فٔس إهلٚم

لل ) ّّ حلديفْل أيب ظلـ احللس بلـ  :هلل( ذم تًٍلره ؿلٚل329 نٓد فف مٚ رواه افَ

 :ظلـ أيب جًٍلر ظِٔلف افًلالم ؿلٚل ،ظـ حمّد بـ مًِؿ ،ظـ افًال بـ رز ـ ،حمٌقب

لؾ  ،   يٓلر محِٓلٚ إّٓ ظْلد وولًف ،إّن مقشك دٚ محِٝ بف أّملف ـّ وـلٚن ؾرظلقن ؿلد و

ّٕف ـٚن دٚ بٌِف ظـ بْل إهادٔلؾ  :بًْٚء بْل إهادٔؾ ًًٕٚء مـ افٌَط حيٍيٓـ وذفؽ أ

                                                 
 . مىًٌٜ إمحدي، ضٓران.337بهٚدر افدرجٚت )ت: حًـ ـقجٜ بٚؽل(:  (1)

 آختهٚص. (2)
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ّٕف  قفد ؾْٔٚ رجؾ  َٚل فف :أهّنؿ  َقفقن  ُلقن هلالك ؾرظلقن  ،مقشلك بلـ ظّلران :إ

ـد ذـقر أوٓدهؿ حتك ٓ  ُقن ملٚ  :ؾَٚل ؾرظقن ظْد ذفؽ ،وأ حٚبف ظذ  ده ٕؿتِ

ؾِلام وولًٝ أم  ،رق بغ افرجٚل وافًْلٚء وحلٌس افرجلٚل ذم ادحلٚبسوؾ ، ر دون

 :وؿٚفلٝ ،مقشك بّقشك ظِٔف افًالم ٕيرت إفٔلف وحزٕلٝ ظِٔلف واؽتّلٝ وبُلٝ

مٚ فؽ ؿد ا لٍر  :ؾًىػ اهلل بَِٛ ادقـِٜ هبٚ ظِٔف ؾَٚفٝ ٕم مقشك ، ذبح افًٚظٜ

شلك ٓ  لراه وـلٚن مق ،ٓ ختلٚذم :أخٚ  أن  لذبح وفلدي. ؾَٚفلٝ :فقٕؽ؟!. ؾَٚفٝ

ٌدتلف افٌَىٔلٜ ادقـِلٜ بلف وأفؼقاً ظؾقاك َمّباًي مـّاي :وهق ؿلقل اهلل ،أحد إّٓ أحٌف  ،ؾٖح

،  َاعقه يف افتاوبوت ؾوؿبؾقاه يف افاقم وكوديً أماهوإٔزل اهلل ظذ مقشك افتٚبقت 

 .(1). وهق افٌحر...

 .إشْٚده  حٔح ذم أظذ درجٚت افهّحٜ :ؿِٝ

  .وفٔس رؤ ٚ أو إهلٚمًٚ  ،ـالم وٕداء وشامعأم مقشك وهق س ح ذم أّن وحل 

  

                                                 
ل  (1) ّّ  .135: 2تًٍر افَ
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 افوحي ظذ ؽر إكبقوء.معـى مـع ادػقد 

 ،افَقل ذم اإلحيٚء إػ إدّٜ :هل( ذم أوادؾ ادَٚٓت413) ؿٚل افنٔخ ادٍٔد 

 .وادًجزات ،وطٓقر آظالم ظِٔٓؿ

ؾَد  ،وإن ـٕٚقا أدّٜ ؽر إٌٔٔٚء ،إّن افًَؾ ٓ  ّْع مـ ٕزول افقحل إفٔٓؿ :أؿقل

ًِ َظَؾْقِه َؾَلْفِؼقِه  :أوحك اهلل ظز وجؾ إػ أم مقشك ِعقِه َؾنِذا ِخْػ َِ َوَأْوَحْقـو إِػ ُأمِّ ُموشى َأْن َأْر

وُه إَِفْقااِك َوجااوِظُؾوُه ِمااَن اْدُْرَشااؾِغَ  ااو َرادُّ ااَزيِن إِكا َرؾللٝ  لل، يِف اْفااَقمِّ َوٓ َ ااويِف َوٓ َيْ ًَ ّحٜ ذفللؽ َؾ

ًٚ، وفُّْٓٚ ـٕٚلٝ ملـ ظٌلٚد  ،وظِّٝ ظِٔف ،بٚفقحل ًٚ وٓ رشقًٓ وٓ إمٚم و  تُـ ٌٕٔ

 .(1)اهلل افهٚحلغ 

ٜ مـ أهؾ افٌٔلٝ بًلد افٌْلّل  :ؿِٝ ّّ ظِلٔٓؿ  مْع ادٍٔد مـ ٕزول افقحل ظذ إد

 :أي وحللل افؼلل ًٜ افْٚشللخ دللٚ ؿٌِللف :ومَهللقده افؼلل ػ وحللل افٌْللّقة ، افًللالم

وهلق ٓ  ْلٚذم  ،ـلذفؽ  وحراملف ضورة أّن حالل حمّلد حلالل إػ  لقم افَٔٚملٜ

ٜ ومىِؼ إو ٔٚء  ّّ ّْٔلٚ  ،بًّْك افتًد د وافتٖ ٔلد ٕزول ادالدُٜ ظذ إد وؿلد ب

 .ـ راً هذا ؾٔام شٌؼ 

ُٝ ملـ ٕلزول افلقحل ظِلٔٓؿ : دّل ظِٔف ؿقفف  ّٕام مًْ واإلحيلٚء بٕٚصلٔٚء  ،وإ

ّٕلف ملـ  لزظؿ أّن أحلدًا بًلد ٌْٕٔلٚ ،ادْع مـ ذفؽ مجٚع ظذفن :إفٔٓؿ  وآتٍلٚق ظلذ أ

ـلام أّن افًَلؾ    ،وحلهقل افًِؿ بذفؽ مـ د ـ افٌْلل: ؾَد أخىٖ وـٍر ، قحك إفٔف

ّٕلام  ،وًٕخ ذظف ـام ًٕخ مٚ ؿٌِف مـ ذادلع إٌٕٔلٚء ، ّْع مـ بً ٜ ٌٕل بًد ٌْٕٔٚ وإ

                                                 
 . دار ادٍٔد فِىٌٚظٜ وافْؼ، بروت.68أوادؾ ادَٚٓت:  (1)
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ّٕللف خللال  د للـ اف مللـ جٓللٜ افَٔللغ ومللٚ  َللٚرب  ،ٌْلللمْللع ذفللؽ اإلمجللٚع وافًِللؿ بٖ

ًٚ ظذ مٚ ذـرت فٔس بْٔٓٚ ؾٔف ظذ مٚ و ٍٝ خال   .آوىرار ّٜٔ مجًٔ  .(1)واإلمٚم

هلق وحلل افٌْلّقة  ،وهلق س لح ذم أّن افلقحّل ادَهلقد بلٚدْع ظْلده  :ؿِٝ

لد  :افْٚشخ دٚ ؿٌِف مـ افٌْلقات ّّ ، ؾٓلذا أي وحلل افؼل ًٜ افْٚشلخٜ فؼل ًٜ حم

وتٖ ٔلدًا  ،ٓ مىِؼ افقحل حتك فق ـٚن تًد دًا دٚ أمر بلف افٌْلّل  ،ذم ذفؽـٌٍر ٓ ـالم 

ٓ  ًلًْٚ هدهلٚ ملّر  ،بلؾ إخٌلٚر ؾٔلف متلقاترة ،ؾٓذا ٓ مٕٚع مْلف ،دٚ ٕىؼ بف افَرآن

 .بًوٓٚ

  

                                                 
 ىٌٚظٜ وافْؼ، بروت.. دار ادٍٔد ف68ِأوادؾ ادَٚٓت:  (1)
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 د أّن إوصقوء تؽّؾؿفم ادالئؽي.ترصيح ادػق

وإْن ـلٕٚقا ٓ  لرون  ،ـالم ادالدُٜ افُلرام ،افَقل ذم شامع إدّٜ  :ؿٚل 

 مْٓؿ إصخٚص.

ّٕف فٔس بّّتْع ذم افهّد َغ مـ  ،بجقاز هذا مـ جٜٓ افًَؾ :أؿقل )=ادٍٔد( وإ

وملـ  ،وؿلد جلٚءت بهلحتف وـقٕلف فألدّلٜ  ،ادًهلقمغ ملـ افولالل ،افنًٜٔ

وهلق  ،واولحٜ احلجلٜ وافزهلٚن ،أشّٔٝ مـ صلًٔتٓؿ افهلٚحلغ إبلرار إخٔلٚر

 .(1)ٜٔ وأ حٚب أيفٚر مْٓؿ مذهٛ ؾَٓٚء اإلمٚم

 زبدة رأي ادػقد 

ع احلجٟ بًلد ٌٕٔلف  لذ  :ضقاه ذم ـتٚبف افتهحٔح ؿٚل ِّ وظْدٕٚ أّن اهلل تًٚػ ُ ً

فُّْلف  ،ذم ظِؿ مٚ  ُقن ،إو ٔٚء  :أي : َِٔف إفٔٓؿ ،اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ ـالمًٚ 

ّٕلف ٓ وحلل :ٓ  ىِؼ ظِٔف اشؿ افقحل إػ أحلد  دٚ ؿدمْٚه مـ إمجلٚع ادًلِّغ ظلذ أ

 .(2)بًد ٌْٕٔٚ  ذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ

  

                                                 
 . دار ادٍٔد فِىٌٚظٜ وافْؼ، بروت.68أوادؾ ادَٚٓت:  (1)

ّٜٔ )ت: حًغ درـٚهل(: اتهحٔح  (2)  . دار ادٍٔد فِىٌٚظٜ، بروت.122ظتَٚدات اإلمٚم
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 افوحُي ظذ ؿسؿغ :مـوؿهي ادػقد 

ًٚ وضورةً  ؿقفللف تللٚم  :ؿِللٝ فُّْللف مللردوٌد مللـ جٓللٜ  :مللـ جٓللٜ ادًْللك إمجٚظلل

 :ضورة أّن افَرآن أضَِف ظذ مـ فلٔس بٌْلّل: ؿلٚل شلٌحٕٚف :آضالق وآ ىالح

 .َوَأْوَحْقـَو إَِػ ُأمِّ ُموَشى

 .ذم ؽٚ ٜ افًجٛ ،ٓ  ىِؼ ظِٔف اشؿ افقحل :ؾَقفف 

ًٚ ظذ ملٚ أوولحْٚ –إذا اّتوح هذا ؾٚفقحل  ظلذ  -تٖـٔلداً هْٔٓلٚ وٕقّولح شلٚبَ

ٕلّص افَلرآن افُلر ؿ  ،بلؾ وجلقب اظتَٚدمهلٚ ،وادقجٛ فَِلقل بٚفًَلّغ ،ؿًّغ

 :ـٚٔا ،ظِٔٓام

 .وحي إكبقوء  :افؼسم إّول

َم َأْوَحْقـَو إَِػ ُكوٍح َوافـابِقِّاَغ ِماْن  :ودفِٔف ذم افَرآن افُر ؿ ؿقفف تًٚػ ـَ و َأْوَحْقـَو إَِفْقَك  إِكا

ااوَب َوُيااوُكَس َبْعااِدِه َوَأْوَحْقـَااو إَِػ إِْبااَراِهقَم َوإِْشااَمِظقَل َوإِْشااَحوَق  َْشااَبوِط َوِظقَسااى َوَأيُّ ْٕ َوَيْعُؼااوَب َوا

 .(1) اً َن َوآَتْقـَو َداُووَد َزُبورَوَهوُروَن َوُشَؾْقَم 

وحللل تٖشللٔس  :وإن صللئٝ ؿِللٝ فِتقوللٔح .هللق وحللل افٌْللّقة ،وهللذا افللقحل

ؿ :ذم ذ ًتف الد دة ـَقل ظًٔك  :ذ ًٜ جد دة َاو َباْغَ َياَديا ِماَن افتااْوَراِة  وً ُمَصدِّ
دِ

َم َظَؾْقُؽمْ  ُِحلا َفُؽْم َبْعَض افاِبي ُحرِّ ِٕ  .(2) َو

 ،أّن هلذا افلقحل ،ٕٚهٔؽ ظـ اإلمجٚع ادحَؼ بغ أهؾ افٌَِلٜ ،وؿد ظَِؿ ضورةً 

ّٕف وحل ،ٓ  ْزل ،شقاء أـٚن جزادٔؾ أم إهاؾٔؾ أم ؽرمهٚ ظِٔٓام افًالم  :بًْقان أ

ًٚ فؼ ًٜ جد دةأي مٗ  .إّٓ ظذ إٌٕٔٚء  ،شً

                                                 
 .163افًْٚء: شقرة  (1)

 .50آل ظّران: شقرة  (2)
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 .وحي ادعصومغ وإوصقوء :افؼسم افثوين

ًٚ أم مقشك ظِٔٓٚ افًالم َْْٔٚ  :ودفِٔف ذم افَرآن افُر ؿ ؿقل اهلل تًٚػ خمٚضٌ َوَأْوَح

َك َمو ُيوَحى :وؿقفف شٌحٕٚف مقشك  .(1) ...إَِػ ُأم  ُمقَشك   .(2)  إِْذ َأْوَحْقـَو إَِػ ُأمِّ

وهلق افيلٚهر ملـ أ لٜ ظلذ ملٚ  ،خمٚضٌٜ مِؽ ومنلٚؾٓتف ،وافقحل هْٔٓٚ :ؿِٝ

ِّلػ  ،وافتٖو لؾ بٚإلهللٚم ـ٘هللٚم افْحلؾ ،جزم بف ؽر واحلد ملـ ـٌلٚر أهلؾ افًلّْٜ تُ

 وتٖو ؾ زادٌغ مٚدؾ.. ،بٚضؾ

اهلل  احلٚرث بـ ادٌرة افْكي ؿٚل: ؿِٝ ٕيب ظٌلد دّل ظِٔف مٚ مّر مـ  حٔح 

ؾَلٚل  :و ُْلٝ ذم أذٕلف؟!!. ؿلٚل ، َلذ  ذم ؿٌِلف ،مٚ ظِؿ ظٚدُؿ مجِٜ :افًالمظِٔف 

 .(3)ش وحٌي ـوحي أّم موشى» :ظِٔف افًالم

ّٕف ،وهق س ح ذم إضالق فٍظ افقحل ظذ ؽر إٌٕٔٚء بؤّّٜ افْهقص  ،ـام أ

يفقن ادتقاترة أهّنؿ  ذم  س لٌح  ، ًلًّقن  لقت ملـ حيلّديفٓؿ ملـ ادالدُلٜ ،حملدد

 .ادخٚضٌٜ وادنٚؾٜٓ

ٌّْٓٚ مرارًا أّن افٌرض مـ هذا افقحل ّٕام افتٖ ٔلد ،فٔس تٖشٔس ذ ًٜ ،وؿد ٕ  ،وإ

 .وافًِؿ افًتٔد ،وافتًد د

                                                 
 .38ضف: شقرة  (1)

 .38ضف: شقرة  (2)

 . مىًٌٜ إمحدي، ضٓران.337بهٚدر افدرجٚت )ت: حًـ ـقجٜ بٚؽل(:  (3)
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 يف أخبور أهل افبقً 
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ظلـ داود  ،ظـ ابلـ ؾولٚل ،ظـ أبٔف ،أخزٕٚ ظع بـ إبراهٔؿ :روى افُِْٔل ؿٚل

إّن اهلل ظلز وجلؾ » :ظـ أيب ظٌلد اهلل ظِٔلف افًلالم ؿلٚل ،ظـ أيب  ز د احلامر ،بـ ؾرؿد

 ،وـروبٔلؾ ،وإهاؾٔلؾ ،مُٔٚدٔلؾ، وجزدٔلؾ :بًٞ أربًٜ أمالك ذم إهالك ؿقم فقط

قن ،ؾّّروا ب٘براهٔؿ ظِٔف افًالم ّّ ِّّقا ظِ ،وهؿ مًت رأى هٔئلٜ ، وؾِؿ  ًرؾٓؿ ،ٔفؾً

ؾنقى هلؿ ظجلاًل  ،وـٚن  ٚحٛ ؤٚؾٜ ،ٓ تخدم هٗٓء إّٓ إٔٚ بٍْز :ؾَٚل ،حًْٜ

رأى أ لدهيؿ ٓ تهلؾ  ،ؾِام وولًف بلغ أ لدهيؿ ،يفّؿ ؿّرَبف إفٔٓؿ ،حتك إٔوجف ،شًّْٔٚ 

 ،ر افًاممٜ ظلـ وجٓلفلؾِام رأى ذفؽ جزدٔؾ حً ،ُٕرهؿ وأوجس مْٓؿ خٍٜٔ ،إفٔف

 إٔٝ هق؟!.  :ؾًرؾف إبراهٔؿ ؾَٚل

وملـ وراء إشلحٚق  ،َرهو بنشحوقاؾبّه  ،ومّرت شٚرة امرأتف .ًٕؿ :ؿٚل جزادٔؾ

 ....ؾلجوبوهو بم يف افؽتوب ،جؾو  ًَقب ؾَٚفٝ مٚ ؿٚل اهلل ظز

ّٕللف جمٓللقل بللٖيب  ز للد احلللامر ،إشللْٚده  للحٔح :ؿِللٝ  ،وؿللقل بًللض افًِللامء بٖ

ِّٜ ؾحص ادحّرؾلٜ  ،ادُّْك بٖيب  ز د افًّىٚر ،ْٔف ابـ ؾرؿدؾٚفرجؾ هق ظ :اشسواح وؿ

 ٓ  ًًْٚ هدهٚ أن.  ،إػ اخلامر أو احلامر وهلذا ؿرادـ

ّٔلٜ :هق جزادٔؾش ؾٌّؼهٚ ب٘شحٚق: » ادٌّؼ ذم ؿقفف  ؿقفلف  ،وافَر ْلٜ افداخِ

ر  إػ جمّلقع ادالدُلٜ إربًلٜ لوهلق  ْهل ،شؾٖجٚبقهٚ بام ذم افُتٚب»ظِٔف افًالم 

 .ظِٔٓؿ افًالم 

ـْ َأْمللِر اهللِأَ  َؿللُٚفقا :ومللٚ ذم افُتللٚب هللق ؿللقل جمّللقظٓؿ  َجٌِللَغ ِملل ًْ ُٝ اهللدِ  َت لل َرمْحَ

ٔدٌ  ُف مَحٌِٔد جَمِ ٕد ِٝ إِ ْٔ ٌَ ْؿ َأْهَؾ اْف ُُ ْٔ َِ ُٚتُف َظ ـَ  . َوَبَر
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 تـبقه !! 

ِّؽ تَلقل : ؿلٚل اهلل تًلٚػ :  اَبفَِك ُكاِري إِْباَراِهقَم  فً ـَ َْرِض َو ْٕ اَمَواِت َوا َمَؾُؽاوَت افسا

 !!  َوفَِقُؽوَن ِمَن اْدُوؿِـِغَ 

ؾًّْك أّن اهلل تًٚػ أراه ادُِقت ، أي : ـنلػ فلف شلٌحٕٚف ظلٚ  الّْلٜ وافْلٚر ، 

ّْٔٚ ذم ادًراج وؽلر  وادالدُٜ وإهار ، ذم هذه افدار وذم دار افَرار ، ـام ـنٍٓٚ فٌْ

ممّٚ أمجًٝ ظِٔف ضقادػ ادًِّغ ، شّْٜ وصًٜٔ ظـ بُلرة  -فذم مجِت–ادًراج ، وهذا 

 أبٔٓؿ ، ـام ربام ٓ تخٍك .

ْد وإذن ؾام تًٍر ؿقفف تًٚػ :  ََ لى َؿلُٚفقا َشلاَلًمٚ َؿلَٚل  َجاوَءْت ُرُشاُؾـَو إِْباَراِهقمَ َوَف ٌُْؼَ بِْٚف

ًِْجٍؾ َحِْٔلٍذ ) َٞ َأْن َجَٚء بِ ْٔلفِ 69َشاَلٌم َؾاَم َفٌِ َٓ َتِهلُؾ إَِف لامد َرَأى َأْ لِدهَيُْؿ  َِ َكؽِاَرُهْم َوَأْوَجاَس ِماـُْفْم  ( َؾ

َْٚ إَِػ َؿْقِم ُفقطٍ  ِخقَػيً  ِْ ٚ ُأْرِش ٕد َٓ خَتَْػ إِ  .  َؿُٚفقا 

ًٚ  ّْزه مل ِٓؿ  ؾُٔػ  ُْر إبراهٔؿ ًٚ بؼّ  ادالدُٜ وٓ  ًرؾٓؿ ، بؾ  َّدم هلؿ ضًٚم

 ظِٔٓؿ افًالم ظْف؟!!

ظِٔف افًالم ظذ ـّؾ أهار ؽٔٛ ؿِْٚ بًٌٚضٜ : ؾٓؾ اضِع اهلل تًٚػ أبٕٚٚ إبراهٔؿ 

 اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ؟!!

 : ّْٚٔ َٓ َخاَزائُِن اهللاِ  َٓ َأُؿاوُل َفُؽاْم ِظـْاِدي مـ ؿٚل : ًٕؿ ـٍر : وًٕؿ افَقل ، ؿقل ٌٕ َو

ٓا َمو ُيوَحى إيَِلا َأْظَؾُم اْفَغْقَى 
بُِع إِ َٓ َأُؿوُل َفُؽْم إيِنِّ َمَؾٌك إِْن َأتا  َو

ممّٚ رأ ْٚ ضورة ذم هده وبٕٔٚلف ملـ أخٌلٚر أهلؾ افٌٔلٝ  ،هذا مٚ تًْك فْٚ :ؿِٝ

 .و ذ اهلل ظذ حمّد وآفف افىٚهر ـ ،واحلّد هلل رّب افًٚدغ ،ظِٔٓؿ افًالم 
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 060 ................................................ ادًجزة افتل تالزم افًهّٜ؟!!!

 061 ................................................... ّد افنّس فًّع رمًجزة 

 180 ..................................................... آشتدٓل برّد افهؿس ظذ افعصؿي

 070................................................  افدفقل افثوين : فؽّل ؿوم هود



 184   ....................................ؾفرس ادحتويوت ........................................

 

ؾ  َؿْقٍم َهٚدٍ ؿٚل تًٚػ:  ُُ َٝ ُمِْْذٌر َوفِ ْٕ اَم َأ ٕد  072 ......................................  إِ

 183 ................................................................... .ؿوال يف معـى اهلودإ

 074 .............................................. اهلٚد مـ بْل هٚصؿ، وهق ظّع 

 081 ............................................. ظّع مع افَرآن وافَرآن مع ظعّ 

 080 ........................................................ احلّؼ مع ذا = ظّع 

ّٜٔ ّٜٔ وافًهّٜ افتٍهِٔ  192 .................................................... افًهّٜ اإلمجٚف

 183.............................................................  افدفقل افثوفٌ : افتعظقم

ّٜٔ وافًالم!!  196 .............................................................. افتًئؿ بٚفتح

 087 ............................................... آشتدٓل بٚفتًئؿ ظذ افًهّٜ

 111 ............................................... تًئؿ ضٚفقت دفٔؾ ظهّتف 

 110 ......................................... بٚفًالم وافهالةتًئؿ أهؾ افٌٔٝ 

 112 .............................................. آْل َ ِٚشَغ ؿرادـ رجحٚن ؿرادٜ 

 114 .................................... بًّْك إفٔٚس  إل  ٚشغبىالن ؿرادٜ: 

 207 ....................................................... برهٚن امتْٚع تًئؿ ؽر ادهىٍغ

 118افسموّيي ............................................. افدفقل افرابع : اخلالؾي 

 101 ........................................... خٍِٜٔ اهلل تًٚػ افّْص أّن ادٓدي 

ّٕف مـ أهؾ افٌٔٝ  ِّٗهٚ ظدًٓ   102 ........................................ افّْص ظذ أ

 104 ........................................................... إمٚم فًًٔكادٓدي 

ّٕف اخلٍِٜٔ حد ٞ جٚمع ذم ؾوٚدؾ ظع   107 .................................... وأ

 112افدفقل اخلومس : ظصؿي افزهراء ........................................... 

 118افدفقل افسودس : آيي افتطفر ............................................... 
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 121.........................................................  افـص ظذ آصطػوء

 122...افػصل افرابع ..

 125 ...................................................... ظدد إٌٕٔٚء وإو ٔٚء!!

 237 ................................................................ افّْص ظذ ظددهؿ 

 127 ........................................................ إو ٔٚء ظذ ؿًّغ!!

 240 ......................................................... ذـر إو ٔٚء ادٌٚذ غ ٌٕص ذم

 243 ................................................  ؿقل ٓبـ ادر س ذم ذـر إو ٔٚء

 244 .............................................. . ـالم فِّجِز ذم ظهّٜ إو ٔٚء

 245 ............................................... جٚمًٜ تّٚمٜ ـِّٜ ٕيب افهالح احلٌِل 

 136........................................... اخلرض يف أخبور أهل افبقً 

ًٚ افّْص أّن اخلي   138 .................................................. فٔس ٌٕٔ

 141 ................................................ ٕهقٌص ذم ؿدشف افًاموي 

 253 ........................................................ اخلي  ًظ مقشك ظِٔٓام افًالم

 254 ........................................................... كٌص آخر يف ظؾؿه افؾديّن 

 255 .......................................................... ومًجزة ظغ احلٔٚةاخلي 

 259.......................................   ضوفوت وافتوبوت يف أخبور أهل افبقً

 261 ............................................................ افتٚبقت آ ٜ افًهّٜ واإلمٚمٜ

 263 .................................................. افتٚبقت  دور مع افًِؿ افِدّ  حٔ ام دار

ّٜٔ  264 ............................................................. ٌٕص أّن افتٚبقت مًجزة إهل

 265 ................................................................................ ٌٕص آخر

 157 ........................................ ذو افؼركغ يف أخبور أهل افبقً 

 161 ..................................................... مّدة مِؽ ذي افَرٕغ 

 160 ..................................................... ٕهقٌص ظذ ظهّتف 
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ف  ّٕ ًٚ  افّْص أ ٔ ّٕ ًٚ فد  162 .................................................. ـٚن ظٚد

ّٜٔ ذم ؿقفف   163 ............................................... شم ِف: »مًْك اد ِ

 276 .................................................. ذو افَرٕغ حتّديفف ادالدُٜ ظِٔٓؿ افًالم

  166........................................  أّم موشى يف أخبور أهل افبقً 

 168........................................  رأي أ حٚبْٚ اإلمٚمٜٔ ذم وحل أم مقشك

 171 ..................................................افّْص أّن وحل أّم مقشك مِؽ

 171 ..................................... افقحل ظذ ؽر إٌٕٔٚء.مًْك مْع ادٍٔد 

ِّّٓؿ ادالدُٜ  173......................................  تك ح ادٍٔد أّن إو ٔٚء تُ

 174 ............................................ : افقحُل ظذ ؿًّغمْٚؿنٜ ادٍٔد 

 176.............................................  شورة يف أخبور أهل افبقً 

 180 ........................................................... ؾٓرشٝ ادحتق ٚت

 


