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 اإلىداء
 

 تاػالى إلى كل مسلم حريص على إعػااز ديػن اهلل  
ونصرتو والدعوة إليو أىدي ىذا الكتاب سػاالال  المػولى عػا 
وجػػػل باسػػػماالو الحسػػػنى والػػػفاتو الاػػػال أف يكػػػوف خالصػػػا  

 لوجهو الكريم .
 
 

ِٔ  …قاؿ تاالى ))    َُ َْٝسُج٘ ىِقَبَء َزثِّ ِْ َمب ََ فَ

ا ِٔ أََددا ََل ُْٝشِسْك ثِِعجَبَدِح َزثِّ َٗ ب  ًلا َصبىِذا ََ ْو َع ََ  (( فَْيَْٞع
 (( .111)الكهف ، اآلية :                                 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

إف ا٢بمػػهلل ، حن ٫بمػػهللس عينػػونستغ عينػػونعوس حن عينػػشذ رػػن، نػػو نػػوعر  يعنػػتن عنػػو  ػػس نت 
 عمنلتن حن نو يههللس ا، فال ُنضػ  لػغ حن عنػو يضػال  فػال لػند  لػغ   ع نػههلل  ف   إلػغ ا، 

 لغ حن ع نههلل  ف ٧بمهللاً عبهللس عر شلغ   عحهللس   نويك
 
(( ٌْ ّْهزُ أَ َٗ َِّ َّلَِلَّ  ه٘رُ َُ ََل رَ َٗ  ِٔ َ َدقَّ رُقَبرِه ُْ٘ا ارَّقُ٘ا َّللاَّ ٍَ َِ آ َٖب اىَِّرٝ وف(( )آؿ عمػراف ، م  سػل  م   َٝب أَُّٝ

 ( .111اآلية : 
 
اِده)) َٗ ْْهطو  َّ ِْ ه ٍِ  ٌْ ٌُ اىَِّرٛ َخيَقَُن َٖب اىَّْبُض ارَّقُ٘ا َزثَُّن هب َٝب أَُّٝ ََ ُٖ ْْ ٍِ ثَهشَّ  َٗ َٖهب  َج ْٗ َٖهب َش ْْ ٍِ َخيَهَق  َٗ َدحو 

ْٞنُ  َُ َعيَهه َ َمههب َُّ َّللاَّ ًَ َّلِ َْزَدههب ِْ ا َٗ  ِٔ َُ ثِهه َ اىَّههِرٛ رََعهبَءىُ٘ ارَّقُهه٘ا َّللاَّ َٗ َِّعههبءا  َٗ ا  (( ٌْ َزقِٞجههبا ْ ِزَجهبَلا َمضِٞههسا
 ( .1)النساء ، اآلية : 

 
(( َ ُْهه٘ا ارَّقُهه٘ا َّللاَّ ٍَ َِ آ َٖههب اىَّههِرٝ َلا َٝههب أَُّٝ ْ٘ قُ٘ىُهه٘ا قَهه ػػ َٗ ٌْ يدا  * د  س  َْٝ ِْههْس ىَُنهه َٗ  ٌْ ههبىَُن ََ ٌْ أَْع ُْٝصههيِْخ ىَُنهه

ب َا ا َعِظٞ شا ْ٘ َزُظ٘ىَُٔ فَقَْد فَبَش فَ َٗ  َ ِْ ُِٝطِع َّللاَّ ٍَ َٗ  ٌْ  (71،  71(( )األحااب ، اآلية : ُذُّ٘ثَُن
 

ك ا٢بمػهلل إذا ين رب لك ا٢بمهلل كمن يتبنػ  ١بػالؿ عكهػك عع ػسط  ػال،نيك حن علػك ا٢بمػهلل حػٌب  و ػ  علػ
 ر ست حن علك ا٢بمهلل رنهلل الو     

 
  نن رنهلل :
لػاا التوػػنب انوػػهللاد لهللرا ػػل عهػهلل التبػػشة عا٣بالفػػل الوانػػهللة حن لمػهلل لػػهللرت ٦بمشعػػل نػػو التوػػ     

سق رنػّبة    رتػو ػالضػ عٙبالس   حهللاث حن ا يشػواح عرفػع لاا الشأف حن عل  : النّبة التبشيل حن عوض عقنئع 
 ػػّبة  نػػّب ا٤بػػمنتْب عمػػو رػػو ا٣ب،ػػنب حن ع سنػػّب التػػوري ا٤بتػػنف    ػػّبة  نػػّب   ا٣ب،ػػنب   صػػالصػػهلليق حن عف

ا٤بػػمنتْب عامػػنف رػػو ععػػنف حن ع ٠بػػ  ا٤ب،نلػػ     ػػّبة  نػػّب ا٤بػػمنتْب عالػػ  رػػو     نلػػ  حن لمػػهلل ٠بسػػت لػػاا 
التوػػنب حن مػػننل ا٣بالعػػنش الوانػػهلليو  نػػّب ا٤بػػمنتْب ا٢بنػػو رػػو عالػػ  رػػو     نلػػ  حن ن صػػسوغ ععصػػوس حن 

wاا التوػػنب عػػو  نػػّب ا٤بػػمنتْب ا٢بنػػو نػػو نشلػػهللس حػػٌب ا وشػػهندس حن فسبػػهلل  رن٢بػػهللي  عػػو إ٠بػػغ عيوحػػهللث لػػ
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عينػػػبغ عكتسوػػػغ علػػػعوغ علمبػػػغ حن ع نػػػمسل ر ػػػشؿ ا، لػػػغ حن ع ػػػأذيو ر ػػػشؿ ا،    ذيسػػػغ عحالػػػق نػػػنو ر  ػػػغ حن 
سػنف حمسمػل ععمسموغ حن عنو نوغ  ـ العض  ر   ا، عتهػن ععػو زعاكػغ عزعكن ػغ عالوعايػنت الػٍب حػش٥بو  حن عر

الوعايػػنت الػػٍب  ػػنعط رػػأف ا٢بنػػو ر ػػ  ا، عتػػغ كػػنف ننعاكػػنً ن،القػػنً حن كمػػن يوحػػهللث التوػػنب عػػو  ع دس حن 
و ػع مشايغ ع مشا غ حن ع عمننغ ععمن غ حن ع مشالغ عمن  غ حن ععو عالهلل ػغ النػسهللة فن مػل ر ػ  ا، عتهػن حن عػ

لػهلن حن ع٧ببػل ر ػشؿ ا، ٥بػن ع ّب ػغ عالسهػن نهولن عكهنزلن عزفنفهن حن ععلسمل عو هن حن عننسشػوهن عزلػهلللن ع 
علهللؽ ٥بجوهن ع سندهتن   الهلليسن عاآلموة حن عرْب التونب النالقل رْب الصػهلليق عالنػسهللة فن مػل حن عنػّباث 
التيب لال  ا، عالسغ ع الط   حمسمل عالقل النػسهللة فن مػل نػع    رتػو ر ػ  ا، عتػغ حن ععػو عفػنة النػسهللة 

التونب نتنيل النػسهلل ا٢بنػو عتػهلل كػهللس ا٢ببسػ  ا٤بصػ،ع  لػال  ا، عالسػغ  فن مل ر   ا، عتهن حن عفص 
ع الط حن فأننر إىل ٧ببل ر شؿ ا، عرٞبوغ رن٢بنو عنالعبوغ عالهللرعس ا٤بنوعندة نو لػهلل  التػيب   الونننػ  

 مػػهللـ نػػع اف عػػنؿ حن كومبػػسالهط عالو فػػل عالوٞبػػل رنف عػػنؿ عنػػهللاعبوهط ع٩بػػنزحوهط ع ٮبسػػل ا٥بػػهللاين عالن،نيػػن الػػٍب 
٥بػػط حن عحنػػو ا ػػومبن٥بط ع عمػػهلل  حػػشا٥بط عالنػػماؿ عػػتهط عالالنػػ  ننهػػط حن ع تالػػط التوػػنب عػػو افحنديػػ  
الٍب  ننرت إىل نبغ ا٢بنو رػو عالػ  ر ػ  ا، عتػغ رػنلتيب لػال  ا، عالسػغ ع ػالط حن عكػشف ا٢بنػو عا٢بنػْب 

حن ععػو إعػالف ر ػػشؿ ا،  ػسهللا نػبنب  لػ  ا١بتػل حن عقشلػغ لػال  ا، عالسػغ ع ػالط : ٮبػن رٰبنيوػن  نػو الػهلليسن 
لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط عالػػػ  ا٤بػػػل عػػػو كػػػشف ا٢بنػػػو النػػػسهلل علنػػػ  ا، يصػػػال  رػػػغ رػػػْب ف وػػػْب نػػػو ا٤بنػػػالمْب 
ع سموػػْب حن عذكػػوت افحنديػػ  الػػٍب رعالػػن ا٢بنػػو رػػو عالػػ  عػػو كػػهللس ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط حن 

الغ حن كآيػػػل الو،هػػػػّب عحػػػػهللي  عيمالػػػت علػػػػا ر ػػػشؿ ا، حن كمػػػػن رعاس ا٢بنػػػو حن عذكػػػػوت نػػػػن كػػػنش   فضػػػػنئ
التننش حن عينقشت آيل الو،هّب عنتنط ا موالؼ رْب  ل  النتل عالشػسنل   لػاس اآليػل حن عرستػت الوعنػّب 
الصحس  لآليل عال  نتهج عالمنش مّب الموعف عنو  نر عال  لػهلليهط حن عذكػوت آيػل ا٤ببنلالػل ععفػهلل يصػنر  

رسػػل اف ػػويل عالػػ  ا٢بنػػو رػػو عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ ٪بػػواف عرستػػت عالقػػل ذلػػك رن٢بنػػو حن ع نػػوت إىل   ػػو الَب 
ع  و الشاقع ا كومنع  عال   ورسوغ   ع فودت نبحانً ننومالً عو حسػنة ا٢بنػو   عهػهلل ا٣بالعػنش الوانػهلليو حن 
فوتالمػػػت عػػػو نتنيػػػل ا٢بنػػػو   عهػػػهلل الصػػػهلليق ع لػػػط افحػػػهللاث الػػػٍب   ػػػوت    منفوػػػغ   عصػػػو    رتػػػو 

حن عكػػػالك   عهػػػهلل عمػػػو ععامػػػنف ععالػػػ  ر ػػػ  ا، عػػػتهط ٝبسنػػػنً حن عنػػػنذا إ ػػػوعند نػػػو ذلػػػك النهػػػهلل النالػػػو 
عٙبهلل ت عو ا وسننب ا٢بنو لالعمغ الوانهلل    ي نـ ا٢بتط عنعػنلسط اس ػالـ ععالقوػغ ا٢بمسمػل رن٣بالعػنش 
الوانهلليو حن ع نو ت ٤بنوكل ا١بم  علعْب عنشقا ا٢بنو نتهن عٙبهلل ت عو ا وشػهند  نػّب ا٤بػمنتْب عالػ  

 نّب ا٤بمنتْب عال  لالحنو عا٢بنػْب ر ػ  ا، عتهمػن حن عأػ   نػّب ا٤بػمنتْب عالػ  عػو ر   ا، عتغ ععلسل 
هند  رسػػغ حن ععػػو ا ػػومبنؿ نننعيػػل ر ػػ  ا، عتػػغ مػػه نموػػ  عالػػ  شػػا٤باالػػل رمن الػػغ حن عم،بػػل ا٢بنػػو رنػػهلل ا و

افنػل  ر   ا، عتغ حن ععو رسنل ا٢بنو عنو غ   البسنل عر،الف قضسل التص عال  مالفوغ حن عإ٭بن امونر ػغ
عال  عفق ي نـ الششر  ا٤بنػوعؼ حن ع تالمػت عػو نػهللة مالفػل  نػّب ا٤بػمنتْب ا٢بنػو عننومػهلل  لػ  النػتل   

wمالفػػػل رانػػػهللة حمػػػل فف نهلل ػػػغ   ا٢بتػػػط كنيػػػت  ومػػػل ٤بػػػهللة ا٣بالفػػػل  تمالفوػػػغ ع  بػػػت رػػػأف مالفوػػػغ كنيػػػ
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 5 

تػػنً حن فمػػهلل رع  الَبنػػا  الوانػػهللة الػػٍب  مػػه التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط  ف نػػهللهتن  ال ػػشف  ػػتل    صػػّب نال
رإ ػػتندس إىل نػػػشىل ر ػػشؿ ا، لػػػال  ا، عالسػػغ ع ػػػالط قػػػنؿ : ر ػػشؿ ا، لػػػال  ا، عالسػػغ ع ػػػالط : ا٣بالفػػػل   

حن عقهلل عالق ارػو كاػّب عالػ  لػاا ا٢بػهللي  فمػنؿ : إ٭بػن كمالػت الاال ػشف  1 نٍب  ال شف  تل   نالك رنهلل ذلك
افعؿ    ػػػتل إحػػػهلل  ع ررنػػػْب حن عذلػػػك   عل   ررسػػٖبالفػػل ا٢بنػػػو رػػػو عالػػػ  حن فإيػػغ يػػػنؿ عػػػو ا٣بالفػػػل ٤بننعيػػػ

كمنؿ  ال ْب  تل نو نشت ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط حن فإيغ  ش    ررسع افعؿ  ػتل إحػهلل  عشػوة 
حن عرػػػالك يتػػػشف ا٢بنػػػو 2نػػػو ا٥بجػػػوة حن علػػػاا نػػػو د ئػػػ  التبػػػشة لػػػالشات ا، ع ػػػالنغ عالسػػػغ ع ػػػالط  نػػػالسمنً 

نػػنـ  ٞبػػهلل نػػو حػػهللي   ػػعستل  يضػػنً رالعػػن : ا٣بالفػػل  ال ػػشف  ػػتل   حن ععتػػهلل اس 3مػػننل ا٣بالعػػنش الوانػػهلليو
حن ععتهلل    داعد رالعن : مالفل التبشة  ال شف  تل   يم   ا، ا٤بالك نو يشػنش  ع  4يتشف رنهلل ذلك ا٤بالك

حن عمل يتو   الاال ْب رنهللس لال  ا، عالسػغ ع ػالط إ  ا٣بالعػنش افررنػل ع يػنـ ا٢بنػو حن عقػهلل  5نالتغ نو يشنش
ٝبػػػع نػػػو  لػػػ  النالػػػط عتػػػهلل نػػػوحهط لمشلػػػغ لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط ا٣بالفػػػل    نػػػٍب  ال ػػػشف  ػػػتل حن  ف  قػػػور
و الػػٍب  ػػشىل فسهػػن ا٢بنػػو رنػػهلل نػػشت  رسػػغ كنيػػت دامالػػل   مالفػػل التبػػشة عنتمالػػل ٥بػػن حن علػػاس رنػػ  هافنػػ

  قشؿ  ل  النالط : 
العػػنش الوانػػهللعف افررنػػل حن عافنػػهو  ػ قػػنؿ المن ػػ  عسػػنض : رٞبػػغ ا، : مل يتػػو   الاال ػػْب  ػػتل إ  ا٣ب 1

الٍب رشيع فسهن ا٢بنو رو عال  عا٤بواد   حهللي  : ا٣بالفل  ال شف  تل : مالفػل التبػشة فمػهلل كػنش نعنػواً   
   6رن  الوعاينت : مالفل التبشة رنهلل   ال شف  تل    تشف نالتنً 

حن نػػهو الصػػهلليق  ػػتوْب ع ال ػػل ػ عقػػنؿ    النػػن ا٢بتعػػ    نػػوح ال،حنعيػػل : عكنيػػت مالفػػل    رتػػو  2
عمالفل عمو عشوة  تْب عيصعنً عمالفل عامنف ا تٍب عشوة  تل عمالفل عال   ررنل  ػتْب ع نػنل  نػهو حن 

   7عمالفل ا٢بنو  ول  نهو
نػو  8ػ عقنؿ ارو كاػّب : عالػهلللس  عالػ   يػغ  حػهلل ا٣بالعػنش الوانػهلليو ا٢بػهللي  الػا   عرديػنس   د ئػ  التبػشة 3

 ػشؿ ا، قػنؿ : ا٣بالفػل رنػهلل   ال ػشف  ػتل حن عإ٭بػن كالمػت الاال ػشف ٖبالفػل ا٢بنػو رػو  ويق  ػعستل نػشىل ر 
   9عال 

ػ عقنؿ ارو حجو ا٥بسامػ  : لػش آمػو ا٣بالعػنش الوانػهلليو رػتص كػهللس لػال  ا، عالسػغ ع ػالط حن ع  ا٣بالفػل  4
علػهللؽ ٙبمسمػنً ٤بػن  رنهلل نمو   رسغ ٗببنينل  ل  التشفل فأقػنـ اػن  ػول  نػهو ع يننػنً حن مالسعػل حػق عإنػنـ عػهللؿ

                                                 
1
 ( كذ٣غ كغٖ .397ـ  6/395عٖ٘ حُظشٓز١ ٓغ ؽشكٜخ ، طللش ح٧كٞر١ ) 
2
 ( .11/134ح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش )حُزذ 
3
 . 155( ، ٓش٣ٝخص خ٬كش ٓؼخ٣ٝش ، خخُذ حُـ٤غ فـ 1/105ٓآػش ح٧ٗخكش ) 
4
 ( اع٘خدٙ كغٖ .2/744كنخثَ حُقلخرش ) 
5
 ( .2/515( ، عٖ٘ أر٢ دحٝد )3/779فل٤ق عٖ٘ أر٢ دحٝد ) 
6
 ( .12/201ؽشف ح١ُٝٞ٘ ػ٠ِ فل٤ق ٓغِْ ) 
7
 . 545ؽشف حُطلخ٣ٝش فـ  
8
 ( .11/134ٜ٘خ٣ش )حُزذح٣ش ٝحُ 
9
w ( .11/134حُٔقذس ٗلغٚ ) 
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حن فإف  الك النول  نػهو لػ  ا٤بتمالػل  1 مه رغ كهللس الصندؽ ا٤بصهللعؽ رمشلغ : ا٣بالفل رنهلل   ال شف  تل
حن فهػػاس رنػػ   قػػشاؿ  لػػ  النالػػط   كػػشف ا٢بنػػو  حػػهلل ا٣بالعػػنش الوانػػهلليو حن فألػػ   2ا٤بتمالػػل لوالػػك الاال ػػْب

الفػػل التبػػشة الػػٍب  مػػه التػػيب النػػتل ينومػػهللعف  ف مالفػػل ا٢بنػػو حن كنيػػت مالفػػل حمػػل ع أػػن كػػنش نتمػػ  ٣ب
   3لال  ا، عالسغ ع الط  ف نهللهتن  ال ْب  تل

  رنػ  التوػ  حن  ػلاا عقهلل رستت رأف لتنؾ م،بنً ينبت لالحنو    صال  حن عذكوت  قشاؿ  ل  النالػط فػ
كتوػػػنب اف ػػػنر ف  فػػػوج افلػػػعهنر حن عالػػػا  ينوػػػه نػػػو التوػػػ  الػػػٍب نػػػّشلت  ػػػنري  لػػػهللر اس ػػػالـ حن 

حن كوػػنب  دب ع٠بػػو ع تػػنش ع٦بػػشف علػػسل كوػػنب عالػػط ع ػػنري  عفمػػغ علػػغ  تػػْب عريػػْب   آذاف علػػاا التوػػنب 
 ل  افدب عالونري  حن عقهلل يمالت  قشاؿ  لػ  النالػط   افلػعهنر حن ععػهللـ  مػوهط فسػغ ع ضػنسعغ عاهتننػغ   

نالػػػط  ع يمالػػػغ حن ع  بػػػت رػػػن٢بجج عالهالػػػْب عالهللرا ػػػل النالمسػػػل  ف لػػػاا التوػػػنب   يصػػػال    ن ػػػنً كمصػػػهللر لال
نوكنػػػنً لالبحػػػ    افدب عالوػػػنري  حن علمػػػهلل كػػػنف ٥بػػػاا التوػػػنب   ػػػو كبػػػّب    شػػػشيغ  نرٱبتػػػن علػػػالك عكػػػ  
الوحايو نتػغ حن عنػو التوػ  الػٍب  ػنٮبت    شػشيغ  ػنري  الصػحنرل رنلبن ػ  حن كوػنب أػج البال ػل حن فهػاا 

تػػغ راال ػػل قػػوعف عيصػػا رػػال التوػنب ن،نػػشف    ػػتهللس عنوتػػغ فمػػهلل ٝبػػع رنػػهلل  نػػّب ا٤بػمنتْب عالػػ  ر ػػ  ا، ع
عتػهلل ادػهلل ْب لػش   ػتهلل   ػّب نمبػشؿ تهلل حن عقهلل ينبت الشسنل  ألسا أج البال ل إىل الشويا الو ػ  علػش 

مصشلنً فسمن يشافق رهللعوػغ فتسػا إذا مل ينػتهلل كمػن فنػ    الػتهج   ع نػن ا٤بػوهط رش ػع الػتهج فهػش  مػشس 
 عال  حن عقهلل رستت  قشاؿ النالمنش   أج البال ل  

كونب أج البال ل ٯب  ا٢بار نتػغ   ا٢بػهللي  عػو الصػحنرل عنػو  راد ا  ػوعندة نتػغ فنالسػغ  ف ينػوض   إف
ا٤بننئ  النمنئهلليل عافحتنـ الشوعسل حن عنن يونالق رنلصػحنرل التػواـ عالػ  كوػنب ا، ع ػتل ر ػشلغ لػال  ا، 

فػال نػنيع نػو ا  ػو تنس رػغ  عالسغ ع الط فمن عافق التونب عالنتل الصحسحل الانرول عتهلل عالمنش ا٤بنػالمْب حن
عنػػن مػػنلا فػػال يالوعػػت إلسػػغ حن فتوػػنب اف ػػنر عأػػج البال ػػل ع ّبلػػن نػػو التوػػ  الشالسػػل   ٲبتػػو ل،نلػػ  
عالػػط ٰبػػَـب ا٢بمسمػػل النالمسػػل عا٤بش ػػشعسل عا٢بسنديػػل  ف ينومػػهلل عالسهػػن   البحػػ  الوػػنرٱب  ا١بػػند الػػا  يػػواد رػػغ 

 عكغ ا،  ننىل  
ا٢بنػو عحسن ػغ   امومػػع ع  بوػت رػػأف ن صػسوغ  نوػه ن صػػسل قسنديػل فػػّاة لػاا عقػهلل  وبنػػت  لػط لػػعنت 

ع يػػػغ ر ػػػ  ا، عتػػػغ ا صػػػا رصػػػعنت المنئػػػهلل الورػػػنر حن فمػػػو  لػػػط الصػػػعنت الػػػٍب  نػػػوت إلسهػػػن رنػػػهلل ي ػػػوس حن 
عا وسننرغ للحهللاث ا١بنريل حشلغ حن عقهللر غ عال  قسندة ا١بمنلّب حن ععنٲبل قشيػل    تعسػا افلػهللاؼ ا٤بو ػشنل 

حػػهللياتن عػػو نشػػوععغ اسلػػالح  الن ػػسط رنس ػػنفل إىل رنػػ  الصػػعنت  هللا ضػػحت لػػاس الصػػعنت عتػػ عقػػهلل
افمػػو    كػػنلنالط رنلتوػػنب عالنػػتل حن عالنبػػندة ا٣بننػػنل حن عزلػػهللس التبػػّب   النػػال،ل ع نػػشر الػػهلليسن حن عإيعنقػػغ 

حن فمػػهلل كنيػػت  عكونػػغ عكػػشدس ع ػػ نيس الػػا    ٲبسػػن رػػْب  ػػِب عفمػػّب حن  ع لػػنّب عكبػػّب حن  ع قويػػ   ع رنسػػهلل
                                                 

1
 ( .2/397أَٛ حُشكل ٝحُن٬ٍ ٝحُضٗذهش ) ٠حُقٞحػن حُٔلشهش ػِ 
2
 ( .2/748ػو٤ذس أَٛ حُغ٘ش ك٢ حُقلخرش ) 
3
w ( .2/748ػو٤ذس أَٛ حُغ٘ش ك٢ حُقلخرش ) 
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يعنػػغ ٦ببشلػػل عالػػ  البػػاؿ عالن،ػػنش عالتػػـو عالنػػ نش   نو ػػنة ا،  نػػنىل حن عكػػأف لػػاس الش صػػسل الن سمػػل 
 نواد الشنعو :

  
 إر لُو،ورِب ا٣بػالؿ كوٲبل  
  وب النوي  رأعرل ع الؽِ       
 عيهنُّر ذكُو ا٤بوعشة عالتهلل    
 رْب الشمنئ  ِلػنَة ا٤بشونؽ      
 قَت مالسػمل ٧بمشدةفإذا ُرزِ    
 فمهلل ال،عنؾ نمنط افرزاؽ      
 فنلتنس لاا ح غ ننؿ حن عذا   
 عالط عذاؾ نتػنـر افمالؽ      

 
عنو لعن غ الٍب ٙبهلل ت عتهن حالمغ حن ع شا نغ حن ع سند غ عنوحت نعهـش لعل النسندة نو مػالؿ  ػّبة 

نػػػشاؿ عا٢بونػػػنت حن رػػػ  النػػػسندة اف را٢بنػػػو حن عرػػػأف النػػػسندة    تػػػشف رػػػنلمهو ع ػػػعك الػػػهللننش حن  ع إلػػػهللا
 لهللننش ا٤بنالمْب رالغ فسغ ر   ا، عتغ ذرعة النسندة   غعحمت غرصسنيوهن عإزالل البنضنش عالشحتنش حن فصالح

ععشػػػت نػػػع ا٢بنػػػو   حسن ػػػغ نػػػع امومػػػع حن عكسػػػا كػػػنف يػػػود عالػػػ  ا٤بنومػػػهللات العن ػػػهللة   عيهػػػوط رمضػػػنش 
عننننالوػػغ ٤بػو ينػي إلسػغ حن عحنػػو مالمػغ رػْب التػػنس حن حػشائج التػنس حن عينػنر عالػػ  ينػبغ التبػش  الشػويا حن 

عرنػػهللس عػػو فضػػشؿ التػػالـ حن عٙبػػهلل ت عػػو  تػػنش  ػػندة امومػػع اس ػػالن  عالسػػغ حن عٝبنػػت ٝبالػػل نػػو  قشالػػغ 
ينػػوعسهلل نتهػػن   حسن تػػن ا٤بننلػػوة ع فػػودت نبحاػػنً عػػو  لػػط الش صػػسنت   عم،بػػغ عنشاع ػػغ عنػػوحوهن لتػػ

عبػػندة ا٣بنركػػ  حن فهػػش  عؿ نػػن رػػنيع ا٢بنػػو علػػش نػػو دلػػنة  الػػٍب كنيػػت حشلػػغ عامػػَبت قػػسل رػػو  ػػنهلل رػػو
عصػػػوس حن عنػػػو  لػػػط المسػػػندات   كػػػسا ا٢بنػػػو حن ععبسػػػهلل ا، رػػػو عبػػػنس رػػػو عبػػػهلل ا٤ب،الػػػ  فهػػػش نػػػو قػػػندة 
كسشنغ عع ة  رسغ عقهلل  نوض   رن  كو  الونري  لالوششيغ رنلنعر عالبهونف علالك امَب ػغ عرستػت حمسمػل 

كنيػػت حػػشؿ ا٢بنػػو عينوػػه نػػو ننوشػػنريغ التبػػنر عبػػهلل ا، رػػو كنعػػو رػػو نشاقعػػغ حن عنػػو الش صػػسنت الػػٍب  
    نلػػ  فمػػهلل ا وشػػنرس ا٢بنػػو   الصػػال  نػػع نننعيػػل حن فشػػجنغ عدفنػػغ إىل ذلػػك حن فمػػهلل ر يػػت  ف   ػػوكط 
٥بػػػاس الش صػػػسنت ا٤بهمػػػػل حن علػػػاا يتنػػػجط نػػػػع نتهجػػػ    الهللرا ػػػػل الػػػا  يهػػػوط رنػػػػّبة ا٢بنػػػو ععصػػػػوس 

نػػو مػػالؿ درا ػػل لػػاس الش صػػسنت حن ٲبتتتػػن الشلػػشؿ إىل رنػػ  ننػػنمل رعح عالش صػػسنت ا٤بػػم وة فسػػغ حن ع 
 ذلك النصو  

ععقعػػت نػػع لػػال  ا٢بنػػو عاعوه ػػغ نشػػوععنً إلػػالحسنً ع سمػػنً علػػالك قمػػت ر،وحػػغ عفػػق لػػاس الوييػػل الػػٍب 
wع ػػنهن ا٢بنػػو عقػػنـ روتعسػػالن حن فػػاكوت  لػػط ا٤بواحػػ  الػػٍب نػػّو اػػن الصػػال  عنػػنذا حػػهللث   كػػ  نوحالػػل حن 
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   لػػػػط   ػػػػبنب الصػػػػال  عدعافنػػػػغ حن كو بػػػػل ا٢بنػػػػو فسمػػػػن عتػػػػهلل ا، حن عحولػػػػغ عالػػػػ  حمػػػػو دنػػػػنش  ع أنالػػػػت
ا٤بنالمْب ععحهللة افنل حن عٙبمسق يبشة ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط ع ّبلن نو الهللعافع عاف ػبنب حن عقػهلل 

مسػق ٤بمنلػهلل قمت روش س   قشاؿ ا٢بنو الٍب كنيت  ببنً عدافننً لغ عالػ  الصػال  عالػٍب  ػهللؿ عالػ  فهمػغ الن
الشػوينل النػواش   عٙبػهلل ت عػػو نػوعط الصػال  الػٍب ٛبػػت رػْب ا٢بنػو عنننعيػل حن عالتوػػنئج الػٍب  و بػت عالسػػغ حن 

كمػػن علػسل  عرولتػت رنفدلػل الونرٱبسػل  ف ا٢بنػو ر ػػ  ا، عتػغ  تػنزؿ عػو ا٣بالفػل ٤بننعيػػل نػو نشقػا قػشة حن 
ن غ عنشاقعغ   حسن غ عالٍب نػو  ٮبهػن ينعط رن  ا٤بمرمْب   ع  هو ع مل ا٢بنو رو عال  نو مالؿ  صوف

 صػػػشرس لالمشػػػوعع اسلػػػالح  عقهللر ػػػغ العػػػاة عالػػػ  الوتعسػػػا حن فتػػػط نػػػو التػػػنس ٲبالتػػػشف  صػػػشرات عي ويػػػنت 
 إلالحسل علتتهط ينجنعف عال  إ من هن   ديسن التنس  

   ط رنػػ  ا٤بػػمرمْب  ف الهللعلػػل افنشيػػلزعػػ  الونرٱبسػػل   لػػاا التوػػنب ناػػ  عقػػهلل ينقشػػت رنػػ  افكنذيػػ
عهػػهلل نننعيػػل عممػػت عالػػ  نتنرولػػن نػػوط  نػػّب ا٤بػػمنتْب عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ حن فأ بوػػت رػػنلهالْب عافدلػػػل حن 
عالشػػشالهلل الصػػػحسحل عالػػػ  ر،ػػػالف لػػػاس العويػػػل عالػػٍب الوم،هػػػن رنػػػ  كوػػػنب الوػػػنري  دعف إمضػػػنعهن لالتمػػػهلل 

  دعػػشة نعومػػوة إىل عالوحالسػػ  حػػٌب لػػنرت عتػػهلل رنػػ  ا٤بوػػأمويو نػػو ا٤بنػػالمنت الػػٍب   ٦بػػنؿ ٤بتنقشػػوهن علػػ
لحل التم  ع النل النتهلل نو ا١بػوح عا٤بػًب نػو ا عػَباض حن عننالػـش عزف ناػ  لػاس الػهللعش  عتػهلل ادممػْب 
عالبنحاْب ا١بنديو حن عالمنً رأف الونري  الصحس  يابت احَباـ ع مهلليو نننعيػل فنػّب ا٤بػمنتْب عالػ  ع لػ  رسوػغ 

نػػ  كوػػ  الوػػنري  ٗبننعيػػل عاهتننػػغ عارتػػغ رػػهللس النػػط اف هػػنر حن كمػػن رستػػت حمسمػػل الػػوهط الػػٍب  لصػػموهن  ر
لالحنو ع  بت رأف ذلك   يابت نو حس  النتهلل عا٤بًب نننً عنضست نع ا٢بنو رنػهلل ا ػوموارس   ا٤بهلليتػل 

 عرنهللنن  لب  إننـ  لعل افنل حن عق،  دائوهتن عزعسط عحهللهتن رهللعف نتنفل قنؿ الشنعو :
   رعض فن مل ٭بن  صتنف مل   
اف  شالنمل         يتجبهمن   التّبر
 فأنّب قنفالل ا١بهند عق،  دائوة   
 الشئػنـ عا ٙبػند  رتػنلن      
 حنو الا  لنف ا١بمنعل رنهللنن   
  نل  عوقهن ٰبػ ُّ عػوالن      
 نري وؾ اسنننل    لب    الهلل   
 إنػنـ  لعوهن عحنو ُعاللن      

 
تهمػػػن حن رنػػػهلل الصػػػال  حن عافيػػػنـ افمػػػّبة نػػػو حسن ػػػغ ععلػػػسوغ ع نػػػوت إىل لػػػالل ا٢بنػػػو ٗبننعيػػػل ر ػػػ  ا، ع

لالحنػػػْب ر ػػػ  ا، عتهمػػػن حن ع عتػػػوس   نالتػػػشت ا، حن عاحونػػػنرغ يعنػػػغ عتػػػهلل ا،   ا وشػػػهندس عدفتػػػغ   
w البمسع رن٤بهلليتل ر   ا، عتغ  
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عالػػ  لػػهللالن إف  ػػّبة ا٢بنػػو رػػو عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ  ش ػػ  لتػػن  ٮبسػػل انػػوالؾ المنئػػهلل لوييػػل ننػػومبالسل ينػػّب 
ننػػونستنً رػػن، حن فن٢بنػػو نالػػك الوييػػل اسلػػالحسل عالمػػهللرة عالػػ  الوتعسػػا حن نػػع ع ػػشح ا٤بواحػػ  حن عاف ػػبنب 
عالشػػػوعط عالتوػػػنئج عننوفػػػل النشائػػػق عكسعسػػػل الونننػػػ  ننهػػػن ع ػػػوؾ لتػػػن ننػػػنمل يػػػّبة   فمػػػغ ا٣بػػػالؼ حن عا٤بصػػػن  

شاش التعػشس ع نوا ػهن ارونػنش نػن عتػهلل ا، حن ػعا٤بعن هلل حن عنمنلػهلل الشػوينل حن عا٤بعنع ػنت حن عالونالػ  عالػ   لػ
فنف و ا٢بنكمل حن عافحناب التننػ،ل حن عا٤بم نػنت المنئمػل حن عا٢بوكػنت اس ػالنسل عا١بمنسػنت ا٥بندفػل   

   نػػهلل ا٢بنكػػل لعمػػغ نهللر ػػل ا٢بنػػو   ر ب الصػػهللع حنع شحسػػهلل الصػػا حن عحمػػو ػعن٤بتػػن اس ػػالن  التبػػّب فػػ
سعل رانهلل عا قوهللاش رغ عاسلومنـ رعمهغ  رنهللين إلسػغ ر ػشؿ ا، لػال  ا، الهللننش عٝبع التالمل حن فن٢بنو مال

   1نؿ : عالستط رنتٍب ع ّتل ا٣بالعنش الوانهلليو ا٤بههلليْب نو رنهلل ػعالسغ ع الط حس  ق
إف البنحػػ  لسنػػونوب نػػو  ػػنا عكػػشد فمػػغ ا٢بنػػو   ذاكػػوة افنػػل حن كمػػن  يػػغ يونجػػ  نػػو اموػػنؿ فمهػػغ 

 منفوتػػػن حن فتهضػػػل الشػػػنشب نػػػو عشانػػػ  ٪بنحهػػػن ا لوعػػػنؼ إىل نن ػػػسهن  عنشػػػوععغ اسلػػػالح  الن ػػػسط  
٣بهللنػػل حن ػػولن عا وشػػواؼ ننػػومبالهن حن فنلوػػنري  ػ كمػػن لػػش ننػػوعؼ ػ ذاكػػوة افنػػل حن عننػػوشدع ٘بنراػػن 
عنننرفهػػن علػػش عمالهػػن ال ػػنلو عالبػػن و عمنايػػل قسمهػػن عنآ ولػػن ع  ػػنس ن صػػسوهن النػػنئوة   المػػهللـ عا٤بموػػهللة 

لػال  ا، عالسػغ ع ػالط  ػّبة ٤بّػن  نوتشػا  عمنقهػن ع٣بالعنئػغ الوانػهلليو  ػنري  حنفػ  ع ػسط حن  نع الننو علػغ
عفنوػػػػغ  ػػػػنري  ينلػػػػش عالػػػػ   ػػػػنري  افنػػػػط عالشػػػػنشب عالػػػػهللعؿ حن فنالستػػػػن  ف ينػػػػوعسهلل نػػػػو لػػػػاا الوػػػػنري  النويػػػػق 
عينػػػو وج نتػػػغ الػػػهللرعس عالنػػػه عا٤بػػػشاعن عالنػػػتو حن عينػػػوشع  فمػػػغ ا٢بضػػػنرات حن عينػػػوالهط نػػػو المصػػػص 

لموآر حن عا٥بهلل  التبش  عالبنهلل الونرٱب  حن رييل نننالل لتهضل  نوتن ٗبن يوالشـ نع حن وين كػ   مػـش رػهللعرلن ا
ر  ا٤بتششد   لهللايل التػنس حن عيوأكػهلل لالمػوعف البنقسػل نػو عمػو الػهلليسن  ف ر ػنلل اس ػالـ ا٣بنلػهللة الػٍب نا٢بض

المػػوآف التػػوري لػػش كالمػػل ا٢بػػق البنقسػػل إىل  رنػػ  اػػن يبستػػن ٧بمػػهلل لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط مل  عػػو علػػو  عػػُب عإف
 رنسشيتن    نشرين قب   ف ٫بونج إلسهن لت  يبت  ان  شيالً   يت ويـش الهلليو حن ععالستن  ف 

لػػػاا عقػػػهلل حولػػػت رمػػػهللر ا  ػػػو،نعل عالػػػ   تػػػنعؿ ن صػػػسل  نػػػّب ا٤بػػػمنتْب ا٢بنػػػو نػػػو كشايبهػػػن ا٤بوتشعػػػل حن 
ئمػل الػايو يوأ ػ  التػنس اػهلليهط عرػأقشا٥بط ع فنػن٥بط   فحسن غ حن لعحل نشوقل    نري  افنل علػش نػو اف

لػػاس ا٢بسػػنة حن فنػػّب غ نػػو  قػػش  نصػػندر اسٲبػػنف عالنن عػػل اس ػػالنسل الصػػحسحل عالعهػػط النػػالسط ٥بػػاا الػػهلليو 
فتونالط نو  ّب غ حن فمغ ا٣بالؼ حن عا٤بصن  عا٤بعن هلل عنمنلهلل الشػوينل حن عا  ػونالش عالػ  ح ػشظ التعػشس 

مػػوآف التػوري حن عأوػهلل  اهلليػػغ عيموػهلل  رو ػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػغ ع ػالط حن عينمػػق   حن عكسػا ينػسا نػع ال
قالشرتػػن فمػػغ المػػهللـع عالػػ  ا، نػػو مػػالؿ  قشالػػغ ع فننلػػغ ع  ػػو لػػاس النالػػـش   حسػػنة افنػػل حن عأش ػػهن عقسننهػػن 
رػػهللعرلن ا٢بضػػنر  ا٤بتشػػشد حن فالػػالك اكوهػػهللت   درا ػػل ن صػػسوغ ععصػػوس حنػػ  ع ػػن  ع ػػنقٍب حن  ػػّب 

هللع عصػػمل حن ع  نوػػه  نػػو زلػػل حن ععكػػغ ا، التػػوري    ػػّبس قصػػهللت حن ع شارػػغ  ردت حن علػػش ا٤بنػػمعؿ   نػػ
 ا٤بنشيل عالسغ حن عا يوعنع رغ إيغ  س  اف٠بنش ع٠بسع الهللعنش  

                                                 
1
w ( كغٖ فل٤ق .5/44( ، عٖ٘ حُظشٓز١ )4/201عٖ٘ أر٢ دحٝد ) 
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ا٤بشافػػػػػػػػق  1425/لػػػػػػػػعو/21لػػػػػػػػاا عقػػػػػػػػهلل ايوهسػػػػػػػػت نػػػػػػػػو  النػػػػػػػػالل  ػػػػػػػػنري  عصػػػػػػػػو ا٣بالعػػػػػػػػنش الوانػػػػػػػػهلليو   
لسالً عالعضػ  ، نػو قبػ  عنػو رنػهلل ع  ػألغ الهكػل عالمبػشؿ حن ع ف  ـ الننعل النننوة إ  ررع11/4/2004

ههخو فَههًَل ىل : ))نيتونتػػن روفمػػل الت بسػػْب عالصرػػهلليمْب عالشػػههللاش عالصػػن٢بْب حن قػػنؿ  نػػ ََ ِْ َزْد هه ٍِ ُ ىِيَّْههبِض  ْْههزَِخ َّللاَّ ههب َٝ ٍَ

َ٘ اىْ  ُٕ َٗ  ِٓ ِْ ثَْعِد ٍِ ْسِظَو ىَُٔ  ٍُ ِعْل فًََل  َْ ب ُٝ ٍَ َٗ َٖب  ِعَل ىَ َْ ٍُ ٌُ  (  2(( )فن و حن اآليل : َعِصُٝص اْىَذِنٞ
عاػػػاا التوػػػنب   ػػػع  النػػػالل عصػػػو ا٣بالعػػػنش الوانػػػهلليو رػػػْب يػػػهلل  قنرئهػػػن حن ع   د عػػػ  التمػػػنؿ فسهػػػن حن قػػػنؿ 

 الت نظط :
 عنن ان نو م،أ عنو مال   
  ذيت   إلالحغ ٤بو فن      
 لتو رشوط النالط عاسيصنؼ  
 فاا عذا نو  ٝب  افعلنؼ     
  يههلل  ُ ػب  النػالـعا،  
  ػبحنيغ ٕببالغ اعوصػنن      

فالالػػغ ا٢بمػػهلل عالػػ  نػػن نػػو  رػػغ عالػػ    ع ً عآمػػواً حن ع  ػػألغ  ػػبحنيغ رأ٠بنئػػغ ا٢بنػػُب علػػعن غ النػػال  ف 
ٯبن  لاس النالنالل الونرٱبسل لشكهػغ منلصػل حن علنبػندس ينفنػل حن ع ف ياسبػِب عالػ  كػ  حػوؼ كوبوػغ عٯبنالػغ   

ياسػ  إمػشار الػايو  عػنيشر رتنف ػل نػن ٲبالتػشف نػو  كػ  إٛبػنـ لػاا ا١بهػهلل ا٤بوشا ػع حن نسػناف حنػتن، حن ع ف 
عيوكػػش نػػو المػػنر  التػػوري  ف   يتنػػ  النبػػهلل العمػػّب إىل ععػػش ررػػغ عننعو ػػغ عرٞبوػػغ عر ػػشايغ   لػػن  دعنئػػغ 

الػِب روٞبوػك ))رب  عزعِب  ف  نتو ينموك الٍب  ينمت عال   ععال  عالهلل   ع ف  عمػ  لػن٢بنً  و ػنس ع دم
 (  19  عبندؾ الصن٢بْب(( )التم  حن اآليل : 

علال  ا، عال   سهللين ٧بمهلل ععال  آلغ علحبغ ع الط حن  ػبحنيك الالهػط عٕبمػهللؾ حن  نػههلل  ف   
 إلغ إ   يت حن ا ونعوؾ ع  شب إلسك حن عآمو دعشاين  ف ا٢بمهلل ، رب النن٤بْب  

 
 العمّب إىل ععش ررغ عننعو غ      
 رٞبوغ عر شايغع              

 عال  ٧بمهلل ٧بمهلل الص ال  ر        
 لػ1425/لعو/21             

 
 االخوة : القراء الكراـ
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يسر المؤلف أف تصلو مالحظاتكم حوؿ ىذا الكتاب وغيره من كتبو مػن 
خػػػالؿ دور الن،ػػػر ، وي لػػػب مػػػن إخوانػػػو الػػػدعاء صػػػي  هػػػر ال يػػػب بػػػاإلخالص 

 تاريخ أمتنا . والصواب ، وموااللة المسيرة صي خدمة

 
 
 
 
 
 

 الفصل األوؿ
 

 : خالصتوالحسن بن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو منذ والدتو حتى 
 

 المبحث األوؿ : اسمو ونسبو وكنيتو والفتو وأسرتو صي عهد النبوة :
 

 أوال  : اسمو ونسبو وكنيتو :
نؼ ا٥بػػن   عبػػهلل ا٤ب،الػػ  رػػو لننػػط رػػو عبػػهلل نتػػرػػو لػػش  رػػش ٧بمػػهلل ا٢بنػػو رػػو عالػػ  رػػو     نلػػ  

علػػش  ػػسهلل  نسيحن فهػػش  ػػبو ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط عرٰبنيوػػغ نػػو الػػهلل 2حن ا٤بػػهللر الشػػهسهلل 1المونػػ 
فن مػػل رتػػت ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط حن ع رػػشس  نػػّب ا٤بػػمنتْب  ةنػػبنب  لػػ  ا١بتػػل حن فهػػش ارػػو النػػسهلل

 نهلليو  عال  رل  ا، عتغ حن عحعسهلل  ـ ا٤بمنتْب مهللٯبل عمننل ا٣بالعنش الوا
 

 وصقو النبي صي تسمية المواليد : ثانيا  : مولده وتسميتو ولقبو :
                                                 

1
 ( .3/246ع٤ش أػ٬ّ حُ٘ز٬ء ) 
2

w ( .3/246حُٔقذس ٗلغٚ ) 
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علهلل ر   ا، عتغ ع ر نس   رنضنف  تل  الث نو ا٥بجوة التبشيل عال  الصحس  حن عقسػ  : علػهلل   
ننبنف حن عقس  : علهلل رنهلل ذلك قنؿ الالس  رو  نهلل : علهللت فن مل رتت ر شؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط 

حن  1نػػو نػػنبنف  ػػتل  ررػػع فعالػػ    نػػهو رنضػػنف نػػو  ػػالث حن ععلػػهللت ا٢بنػػْب   لسػػنؿ مالػػش ا٢بنػػو رػػو 
عقػػنؿ  الهقػػػ   ٞبػػػهلل رػػػو عبػػهلل ا، رػػػو عبػػػهلل الػػػوحسط : علػػهلل ا٢بنػػػو   التصػػػا نػػػو رنضػػنف  ػػػتل  ػػػالث نػػػو 

حن عقػػنؿ عالػػ  رػػو     نلػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ حن ٤بػػن علػػهلل  3حن عناالػػغ قنلػػغ ارػػو  ػػنهلل    بمن ػػغ 2ا٥بجػػوة التبشيػػل
نو ٠بسوغ حورنً فجنش التيب لػال  ا، عالسػغ ع ػالط فمػنؿ  رعر ارػِب نػن ٠بسومػشس   قالتػن : حورػنً حن قػنؿ :   ا٢ب

حن ر  لش حنػو حن فالمػن علػهلل ا٢بنػْب ٠بسوػغ حورػنً حن فجػنش التػيب لػال  ا، عالسػغ ع ػالط فمػنؿ :  رعر ارػِب نػن 
سوػغ حورػنً حن فمػنؿ : رػ  لػش ٧بّنػو حن   ٠بسومشس   حن قالتن : حورنً قنؿ : ر  لش حنْب   فالمن علهلل الانلػ  ٠ب

حن عقػػهلل فػػوح ر ػػشؿ ا، اػػاا ا٤بشلػػشد ا١بهلليػػهلل ع ػػنرع  4عنػػبّب عنشػػّه  هقػػنؿ : إر ٠بسػػوهط رشلػػهلل لػػنرعف : نػػ
التػػػنس روهت ػػػل افرػػػشيو اػػػاا النػػػبو ا٤ببػػػنرؾ حن عقػػػهلل كػػػنف النػػػالا الصػػػن  ر ػػػ  ا، عػػػتهط ينػػػوعشف   زؼ 

و ا٢بنو البصو  هتت ل ل،سعل يمشؿ فسهن : رػشرؾ لػك   ا٤بشلػشب البشو  فل  ا٤بشلشد ا١بهلليهلل عقهلل  بت ع
عنػػػتوت الشالػػػ  عرزقػػػت رػػػوّس عرالػػػغ  نػػػهللس حن عيالحػػػن  ف ر ػػػشؿ ا، لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط عتػػػهللنن ٠بػػػ  
ا٢بنو عا٢بنْب ر   ا، عتهمن عهللؿ امن عو ننمسنت قب  اس الـ عنػن  ػهللؿ عالسػغ  ٠بنيلػن نػو الموػنؿ 

حن عقػهلل علػا ا٢بنػو ر ػ  ا، عتػغ رنلنػسهلل علمبػغ  5ن  كـو اف٠بنش ع ك  ا٤بنػنرع عك الهللننش فنمونر ٥بم
ااا الالم  كهللس الو شؿ التوري ٧بمهلل لال  ا، عالسغ ع الط كمن كػنش   ا٢بػهللي  الصػحس  : إف ارػِب لػاا 

ونالط نػػو لػػهلل  التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط قسمػػل يػػع  6 ػػسهلل علنػػ  ا،  ف يصػػال  رػػغ رػػْب ف وػػْب نػػو ا٤بنػػالمْب
 ٝبػػ  ع حنػػو اف٠بػػنش فرتنئتػػن علػػاا  شكسػػغ لآلرػػنش عافنهػػنت  موسػػنرهمػػل   حسن تػػن علػػ  ا٢بػػوص عالػػ  ان

عالػ  اموسػنر ا  ػط ا٢بنػػو   الالعػن عا٤بنػُب   قنلػػ  الت ػو الشػوع  عالالنػػنف النػو  حن فستػشف : حنػػتنً حن 
دقنً حن منلسػػنً ٩بػػن دلػػت عالسػػغ عػػارنً عالػػ  الالنػػنف حن نمبػػش ً لل٠بػػنع حن ٰبمػػ  ننػػُب نػػويعنً كوٲبػػنً حن ععلػػعنً لػػن

الشوينل عال  ٙبوٲبغ  ع كوالوغ حن نا  : نشائ  الوشبغ عا٤بننر الورمػشة عننػُب لػاا  ف   ٱبوػنر افب ا٤بنػالط 
نوغ الا٠بنً إ  عقهلل قال  الت و    النل لع ػغ عننتػنس عالػ  عالػط عععػ  عإدراؾ حن عإف ينوشػّب رصػّباً    ػ

عنػػو ا١بػػنر  قػػش٥بط : حػػق الشلػػهلل عالػػ  عالػػهللس  ف ٱبوػػنر لػػغ  نػػنً كوٲبػػل ع ف  ٩بّػػن ُٰبْػػَاُر حن فهػػش   ػػالط ع حتػػط حن
ينػػػمسغ ا٠بػػػنً حنػػػتنً حن ع ف يشر ػػػغ  درػػػنً حنػػػتنً عقػػػهلل رػػػْب النالمػػػنش  ف لل٠بػػػنش ا٤بشػػػوععل ر ػػػ  عنتػػػنزؿ علػػػ  

 ننوحبل عكنئنة عل  عال  الَب س  كنآل، :
 

                                                 
1

 . 71( حُذٝكش حُ٘ز٣ٞش فـ 1/23ٗغذ هش٣ؼ ) 
2

 . 69حُزس٣ش حُطخٛشس ُِذ٫ٝر٢ فـ  
3

 ( .1/226حُطزوخص ) 
4

 ( اع٘خد حُلذ٣غ فل٤ق .15/410( فل٤ق حرٖ كزخٕ )118،  1/98ٓغ٘ذ أكٔذ ) 
5

 . 16حُلغٖ رٖ ػ٢ِ ٝدٝسٙ حُغ٤خع٢ ، ك٤ظخخٕ ًشد١ فـ  
6

w ( .2/306)حُزخخس١  
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ٮبػػن  حػػ  اف٠بػػنش إىل عبػػهلل ا، ععبػػهلل الػػوٞبو ع اسػػتحباب التسػػمية بهػػذين األسػػمين :  11
ا،  ننىل حن كمن  بت ا٢بهللي  رالك عو التيب لػال  ا، عالسػغ ع ػالط  نػو اف٠بػنش ا٤بوضػمتل النبشديػل ،   
نننيسهػػن عنسػػػنة لػػػاس اف٠بػػػنش حن  أػػػن  لػػػهللؽ  نبػػػّب عالػػػ  حمسمػػػل عبشديػػػل اسينػػػنف لورػػػغ عفمػػػوس عذلػػػغ لػػػغ حن نػػػو 

حن  1   ٠بػػنئتط إىل ا، : عبػػهلل ا، ععبػػهلل الػػوٞبوحػػهللي  ارػػو عمػػو ر ػػ  ا، عتهمػػن حن حسػػ  قػػنؿ : إف  حػػ
عذلك  نومن٥بمن عالػ  علػا النبشديػل   عقػهلل مّصػهن ا،   المػوآف حن رإ ػنفل النبشديػل إلسهمػن دعف  ػنئو 

ػاد وا ي ك ون ػوف  ع ل ي ػو  ل ب ػ ٠بنئغ ا٢بنُب حن عذلك   قشلغ  ننىل : " ع وه  ك  ـ  ع ب ػد  اللَّػو  ي ػد  ػا ق ػا او أ نَّػو  ل مَّ ( 19" )ا١بػوحن آيػل : د 
م ن  عقشلػػغ  نػػنىل : " ق ػػل  اد ع ػػوا اللَّػػو  أ و  اد ع ػػوا ( حن عٝبػػع رستهمػػن   قشلػػغ  نػػنىل : "63العوقػػنف حن آيػػل : " )و ع ب ػػاد  الػػرَّح 

ػػن ى ػم اء  ال ح س  ع وا صػ ل ػػو  األ  س  م ن  أ ياػػا م ػا ت ػػد   عالسػغ ع ػػالط ارػػو (  عقػػهلل ٠بّػ  التػػيب لػػال  ا،110" )اس ػػواش حن آيػل : الػرَّح 
عّمػػغ النبػػنس : عبػػهلل ا، ر ػػ  ا، عتهمػػن ع  الصػػحنرل ر ػػ  ا، عػػتهط ٫بػػش  الٜبنئػػل ركػػ  كػػ  نػػتهط ا٠بػػغ 

   2عبهلل ا، حن عرغ ٠ُب   عؿ نشلشد لالمهنكويو رنهلل ا٥بجوة إىل ا٤بهلليتل حن عبهلل ا، رو النرّب
 
ـ ع مالقهػط  نػوؼ افمػالؽ حن ط  ػندات رػِب آدػفأػػ التسمية باسماء أنبياء اهلل ورسلو :  3

ع عمن٥بط  زك  افعمنؿ حن فنلونمسل رأ٠بنئهط  اكو اط عرأعلنفهط ع حشا٥بط عقهلل  ٝبع النالمنش عالػ  كػشاز 
الونمسل اط حن علتن   ر شؿ ا،   شة حنتل حس  ٠بػ  ارتػغ إرػوالسط حن ع فضػ   ٠بػنش افيبسػنش : ا ػط يبستػن 

   3سغ ع الط ععال  إمشايغ نو التبسْب عا٤بو الْب  ٝبنْبعر شلتن ٧بمهلل رو عبهلل ا، لال  ا، عال
 
علػحنرل ر ػشؿ ا، إىل يػـش الػهلليو عقػهلل  ػ التسػمية باسػماء الصػالحين مػن المسػلمين :  4

ينػػم   كػػنف لصػػحنرل ر ػػشؿ ا، ي ػػو ل،سػػا   ذلػػك حن فهػػاا الصػػحن  حن الػػنرّب رػػو النػػشاـ ر ػػ  ا، عتػػغ
هللر ر   ا، عػتهط حن علػط : عبػهلل ا، حن ا٤بتػار حن عػوعة حن ٞبػنة حن ػ علط  ننل ػ رأ٠بنش رن  نههللاش ر  ع دس

 كنعو حن نصن  حن عبسهللة عمنلهلل  
 
وع غ عآدارػغ عا ػط ا٤بشلػشد رشػػ ثم ياتي من األسماء ما كاف والػفا  الػادقا  لسنسػاف :  5

 يتون  الصعل الشوعسل نٌب  شفوت فسغ حن علاس نوعط نتغ :

                                                 
1

 2132ٓغِْ سهْ  
2

 . 33طغ٤ٔش حُُٔٞٞد ، رٌش ػزذ هللا أرٞ ص٣ذ  
3

w . 36،  35طغ٤ٔش حُُٔٞٞد فـ  
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حن عٱبػػوج اػػاا كػػ  ا ػػط ٧بػػـو  ع نتػػوعس إنػػن   لع ػػغ  ع ننتػػنس  ع  تػػشف حنػػو ا٤ببػػُب عا٤بنػػُب لنػػل عنػػوعنً ي ف 
فسهمػػن كالسهمػػػن عإف كػػػنف كنريػػػنً   ي ػػنـ النورسػػػل حن كنلونػػػم  ٗبػػػن ننتػػنس الونكسػػػل حن  ـ ا٤بانػػػل  ع النػػػ ُّ حن رػػػ  

 عقهلل قنـ ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط رالك   1ينم  ٗبن كنف لهللقنً عحمنً 
 سمية المولود صي واحد من الوجوه اآلتية :وقد دلت ال،رياة على تحريم ت

ػ ا عػق ا٤بنػالمشف عالػ   يّػغ حن ٰبػـو كػ  ا ػط ننبػهلل لنػّب ا، ناػ  عبػهلل الو ػشؿ حن عبػهلل التػيب حن عبػهلل عالػ ر حن  1
عبػهلل ا٢بنػْب حن عبػهلل افنػّب ػ ينػِب  نػّب ا٤بػمنتْب عالػ  رػو     نلػ  ر ػ  ا، عتػغ ػ عبػهلل الصػنح  حن 

من ػػػنشف ذلسالػػػشف فمػػػواش ، حن عا،  نػػػنىل لػػػش ا٤بنػػػوحق عحػػػهللس  فػػػن٣بالق كالهػػػط نهمػػػن عالػػػشا فهػػػط عبػػػند
 لالنبندة حن فال يتبن  الونمسل رنلونبسهلل لنّب ا، نو مالمغ  

ػ الونػػمسل رنف٠بػػنش افعجمسػػل ا٤بشلّػػهللة لالتػػنفويو ا٣بنلػػل اػػط عا٤بنػػالط ا٤ب،مػػ و رهلليتػػغ يبونػػهلل عتهػػن عيتعػػو  2
فو نػػػو  عررػػػن حن ع نويتػػػن نيتػػػن حن فسالػػػومو ا ػػػط التػػػنتهػػػن ع  ٰبػػػـش حش٥بػػػن عقػػػهلل ع مػػػت العوتػػػل اػػػن   زنن

ع ّبلن حن علػاا نػو  نػهلل نػشا و اس  ع  ػبنب ا٣بػا ف حن عنتهػن : ر،ػوس حن كػوكل حن كػشرج حن دينيػن 
كػػنف ٦بػػّود لػػش  عرػػالدة ذلػػو حن فهػػش تػػنفويو   الونػػمر  رأ٠بػػنئهط حن إف     ع ّبلػػن   علػػاا الومالسػػهلل لال

رػػو عبػػهلل ا،  رػػش زيػػهلل   كونرػػغ  نػػمسل ا٤بشلػػشد فمػػو  راد  الشػػس  رتػػو حن عقػػهلل فصػػ  2ننصػػسل كبػػّبة عإ 
   3النيندة عالوش ع فالّباكنغ

 
 ثالثا  : تاذين رسوؿ اهلل صي أذف الحسن :

حن عالنػو  4 رػش رافػععػو ٤بن علهلل ا٢بنو  ذف ر ػشؿ لػال  ا، عالسػغ ع ػالط    ذيسػغ رنلصػالة كمػن رع  ذلػك 
  ػ :  ذلك عحتموغ كمن قنؿ الهلللالش  : ػ رٞبغ ا،

 ػ افذاف نو نننئو اس الـ   1
 ػ إعالـ الهلليو اس الن    2
 ػ     رهلل نو ٚبصسص ا٤بشلشد رالك افذاف رأف يصشت    ذيغ   3
ػ عالمػػت  ف نػػو منلػػسل افذاف  ف يعػػو نتػػغ الشػػس،نف حن عالشػػس،نف يػػمذ  الشلػػهلل    عؿ يشػػأ غ حن فمػػهلل  4

نشلػهلل يشلػهلل إ  عالشػس،نف ٲبنػغ فسنػوه  لػنرمنً نػو  بت  ف التيب لال  ا، عالسغ ع الط قنؿ : نػن نػو 
حن ع بػػػػت قشلػػػػغ لػػػػال  ا، عالسػػػػغ ع ػػػػالط : إذا يػػػػشد  لالصػػػػالة  درػػػػو  6إ  نػػػػوري عارتهػػػػن 5نػػػػل الشػػػػس،نف

                                                 
1

 . 39حُٔقذ ٗلغٚ فـ  
2

  . 47طغ٤ٔش حُُٔٞٞد ، رٌش رٖ ػزذ هللا رٖ ص٣ذ فـ  
3

 . 47طغ٤ٔش حُُٔٞٞد ، رٌش رٖ ػزذ هللا رٖ ص٣ذ فـ  
4

 2530ػخفْ رٖ ػز٤ذ هللا ، مؼلٚ حرٖ ٓؼ٤ٖ ٝهخٍ حُزخخس١ : ٌٓ٘ش حُلذ٣غ ًٔخ ك٢ حٌُخؽق  ( اع٘خدٙ مؼ٤ق ك5105ٚ٤عٖ٘ أر٢ دحٝد ) 

. 
5

 ( .2/385كـش هللا حُزخُـش ) 
6

w  . 4548( سهْ 5/196حُزخخس١ ) 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 15 

  ع  ػنؼ ارػو المػسط ػ رٞبػغ ا، ػ   ػواراً  مػو  لالوػأذيو  1الشػس،نف علػغ  ػواط حػٌب   ينػمع الوػأذيو
 فمنؿ :

وػػغ عالشػػهندة الػػٍب  عؿ نػػن ينػػنف كالمن ػػغ ا٤بوضػػمتل لتهيػػنش الػػوب عع مػ  ف يتػػشف  عؿ نػػن يمػػوع ٠بػػع اس 5
ن   اس ػػػالـ حن فتػػػنف ذلػػػك كػػػنلوالمْب لػػػغ نػػػننر اس ػػػالـ عتػػػهلل دمشلػػػغ الػػػهلليسن حن كمػػػن يالمػػػو يػػػهللم  اػػػ

 الوشحسهلل عتهلل موعكغ نتهن  
ة  مػو  علػ  ػ ع ّب ننوتتو علشؿ   و الوأذيو إىل قالبغ ع أ ّبس رغ حن عإف مل يشنو نع نن   ذلك فنئػهلل 6

: 
ػ لػػوعب الشػس،نف نػػو كالمػنت افذاف حن علػػش كػػنف يولػهللس حػػٌب يشلػهلل حن فسمنريػػغ لالمحتػل الػػٍب قػػهللرلن ا،  7

 عننشلن حن فسنمع نس،نيغ نن يضنعغ عينس غ  عؿ  عقنت  نالمغ رغ  
ػ عفسػػغ ننػػُب آمػػو علػػش  ف  تػػشف دعش ػػغ إىل ا، عإىل ديتػػغ اس ػػالـ عإىل عبند ػػغ حن  ػػنرمل عالػػ  دعػػشة  8

لشػػس،نف كمػػن كنيػػت ف،ػػوة ا، الػػٍب ف،ػػو عالسهػػن عالػػ   نسػػّب الشػػس،نف ٥بػػن عيمالػػغ عتهػػن علنػػّب ذلػػك نػػو ا
ونالط نػػػو لػػػهلل  التػػػيب لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط حن ا ػػػوحبنب افذاف    ذف ا٤بشلػػػشد يػػػحن علتػػػاا  2ا٢بتػػػط

كو السمػػػُب    مػػػنـ الصػػػالة   افذف السنػػػو  حن عرػػػالك يتػػػشف  عؿ نػػػن يالنػػػل  ذيسػػػغ الػػػهللعشة إىل الػػػو 
   3الوكْب   لاا الهلليو رنهلل  شحسهلل رب النن٤بْب

 
 راباا  : تحنيك المولود :

حن  4ععو عنئشل ر   ا، عتهن  ف التيب لال  ا، عالسغ ع الط كنف يم، رنلصبسنف حن فسػهؾ عالػسهط عٰبػتتهط
 حن فمػػو رػػنب  عىل  ف يتػػشف لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط رػػوؾ عالػػ  ا٢بنػػو عحتتػػغ حن يمػػشؿ التػػشع  ػ رٞبػػغ ا، ػ
ننالمػػنً عالػػ  قػػشؿ عنئشػػل ر ػػ  ا، عتهػػن : فسػػهؾ عالػػسهط    يػػهللعش ٥بػػط عٲبنػػ  عالػػسهط ع لػػ  الهكػػل  بػػشت 
ا٣بػػّب عكاو ػػغ حن عقش٥بػػن : فسحػػتتهط : قػػنؿ  لػػ  الالنػػل الوحتسػػك  ف ٲبضػػغ الومػػو  ع ٫بػػشس   يػػهلللك رػػغ حتػػك 

وحتسػػػك ركػػػ  عالوحتػػػك يتػػػشف عمػػػ  الوػػػأذيو إف  نتػػػو ذلػػػك حن عيعضػػػ  إف  نتػػػو  ف يمػػػـش رنل 5الصػػػنّب
  ذلػػػك  أ ػػػ  رنلصػػػحنرل التػػػواـ حسػػػ  حولػػػشا عالػػػ  إر ػػػنؿ  رتػػػنئهط إىل التػػػيب لػػػال  ا، عالسػػػغ ع لػػػن  حن 

 ع الط لسحتتهط حن عينو هللـ   الوحتسك الومو حن فإف مل يشكهلل فشي حالش حن ع ب  ذلك :
 ػ فف الومو نا  حالس  افـ حن ٰبم  ٝبسع العسوننستنت الٍب ٰبونكهن كنط النالـ   1

                                                 
1

 . 608( سهْ 1/170حُزخخس١ ) 
2

حص أكٔذ صٓض٢ُ .طلو٤ن  54ٜٓ٘ؾ حُظشر٤ش حُ٘ز٣ٞش ُِطلَ ، ٓلٔذ ع٣ٞذ ٗو٬ً ػٖ طللش حُٔٞدٝد ٫رٖ حُو٤ْ فـ   ّٞ  ك
3

 . 66ٓٞعٞػش طشر٤ش ح٧ؿ٤خٍ حُٔغِٔش ، ٗقش حُؼ٘وش١ فـ  
4

 . 286( سهْ 1/237ٓغِْ )  
5

w ؽشف ح١ُٝٞ٘ ػ٠ِ فل٤ق ٓغِْ .  
w
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لنػػالـ الصػػنّب يشلػػهلل ٕبن ػػل الوػػاعؽ حن فػػإذا ا ػػو هللنت ننػػغ الومػػو  تبهػػت لػػاس ا٢بن ػػل عحػػوؾ لنػػنيغ ػ ا 2
 عفمغ حن فتنف رالك  قهللر عال  الومنـ  هلل   نغ عتهلل الو نع  

   1ػ ا٤بنهللة ٛبوص النتوينت رنوعل فنئمل حن عرالك   يشت  الوحتسك    نننينة ننشيل لالنالـ 3
(   نمنلوػػغ ٙبػػت عتػشاف ػ إلومػػنـ اس ػػالـ 50افنػػل الم،ويػل عػػهللد ) يمػشؿ الػػهللكوشر فػػنرعؽ ننػػنل  ػ ٦بالػػل

رونايل ال،ع  ننالمػنً عالػ  حػهللي  الوحتسػك نػن يصػغ ػ عالوحتسػك رتػ  ا٤بمػنيسل ننجػنة يبشيػل  بسػل نتاػت 
البشػػويل  ررنػػل عشػػو قويػػنً نػػو الننػػنف لتػػ   نػػوؼ ا٥بػػهللؼ عا٢بتمػػل نػػو عرائهػػن حن فالمػػهلل  بػػْب لل بػػنش  ف كػػ  

 نر عمنلل حهلليا  الش دة عالو ع ننو شف لالمشت لش حهللث  حهلل  نويو :اف عنؿ الصن
 ػ  إذا يمصت كمسل النتو   الهللـ رن١بشع  

 2ػ إذا ا٬بعضت دركل حوارة  كنننهط عتهلل الونوض لالجش البنرد ادسو اط
 

 خامسا  : حلق شار رأس الحسن رضي اهلل عنو :
تنً عحنستنً يـش  ػنرنمهن فشزيػت نػنوٮبن فوصػهللقت عو كنعو رو ٧بمهلل حن عو  رسغ :  ف فن مل حالمت حن

  عقػنؿ الشػس  الػهلللالش  ػ رٞبػغ ا، ػ  4حن عافحنديػ    لػاا البػنب لػحسحل ٗبجمػشع  وقهػن 3رشزيػغ فضػل
ننالمنً عال  ا٢بهللي  : النب    الوصهللؽ رنلعضػل حن  ف الشلػهلل ٤بػن ايومػ  نػو ا١بتستسػل إىل ال،عالسػل كػنف ذلػك 

 يغ عش غ     ع نن ٚبصسص العضػل فػلف الػال   5مع رغ الشتو نن يمذفينمل ٯب  نتولن ع حنو نن ي
   6الال    ال  ع  ٯبهللس إ   ِب ع نئو ا٤بونع لسل لغ رنؿ رنيل ننو ا٤بشلشد

 
 سادسا  : الاقيقة :

عػػو ارػػو عبػػنس ر ػػ  ا، عتهمػػن :  ف  ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط َعػػق  عػػو ا٢بنػػو عا٢بنػػْب كبشػػنً  
حن ععػػو    رافػػع :  ف حنػػو رػػو عالػػّ  ٤بّػػن علػػهلل  رادت  نُّػػغ  ف  َػنُػػق   8يػػل : كبشػػْب كبشػػْبحن ع  رعا 7كبشػػنً 

عتغ رتبشْب حن فمنؿ ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط :    ُنم  عتغ حن علتػو  ْحاِلمػ  نػنو ر  ػغ فوصػهللق  
النمسمػػل  عإ٭بػػن لػػوفهن لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط عػػو 9رشزيػػغ نػػو الػػشرؽ حن   علػػهلل ا٢بنػػْب حن فصػػتنت ناػػ  ذلػػك

ِّ لوحمُّالػػغ عتهػػن ذلػػك    وكػػنً رنفلػػنلل   يػػهللؿ عالسػػغ حػػهللي  عالػػ ّّ ر ػػ  ا، عتػػغ : عػػق  ر ػػشؿ ا، لػػال   ّ 

                                                 
1

 . 68ٓٞعٞػش طشر٤ش ح٧ؿ٤خٍ حُٔغِٔش فـ   
2

 . 64ٜٓ٘ؾ حُظشر٤ش حُ٘ز٣ٞش فـ   
3

 ( اع٘خدٙ ٓشعَ .1/231حُطزوخص ، حُطزوش حُخخٓغش ) 
4

 . 72ش طشر٤ش ح٧ؿ٤خٍ فـ ٓٞعٞػ 
5

 ٣ئرٕ : ٣ؾؼش . 
6

 ( .2/385كـش هللا حُزخُـش ) 
7

 ك٢ اع٘خدٙ مؼق . 2841عٖ٘ أر٢ دحٝد ك٢ ح٧مخك٢ سهْ  
8

 ( رخد ًْ ٣ؼن ػٖ حُـخس٣ش اع٘خدٙ فل٤ق .7/166عٖ٘ حُ٘غخث٢ ) 
9

w ( ك٢ اع٘خدٙ مؼق .6/392ٓغ٘ذ أكٔذ ) 
w
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ا، عالسػػغ ع ػػػالط عػػػو ا٢بنػػػو )رشػػػنة( عقػػنؿ : يػػػن فن مػػػل  ْحالمػػػ  ر  ػػػغ ع صػػهلل ق  رنيػػػل نػػػنوس فض ػػػل حن فشزيّػػػنس 
ػػػن عم ػػػت عتهمػػػن ع ع،ػػػت حن عقػػػهلل رع  عػػػو ف 1فتػػػنف عزيُػػػغ درٮبػػػنً  ع رنػػػ  درلػػػط مو كػػػغ الَبنػػػا  ن مػػػل  أ 

حن علن  فن مػل رننػوت اسع،ػنش حن عكػنف ٩بّػن عػق رػغ لػال  ا، عالسػغ ع ػالط  2المنرالل ف ا ننة عديتنراً عاحهللاً 
عػو ا٢بنػو يػـش  ػػنرنغ رتبشػْب  ْناَلَحػْب حن ع ع،ػػ  المنرالػل الع ػا حن عحالػق ر  ػػغ ع صػهلل ؽ رنيػل الشػػنو حن   

 قػػنؿ : يػػن  ٠بػػنش حن الػػهللـ ِنػػْو فنػػ  ا١بنلالسػػل   فالّمػػن كػػنف رنػػهلل حػػشؿ علػػهلل   3 الػػ  ر  ػػغ رسػػهللس ا٤ببنركػػل رػػن٣باَُلشؽ
  إف لالنمسمػػل فشائػػهلل ٝبػػل نتهػػن حن  أػػن قورػػنف عػػو ا٤بشلػػشد يمػػهللـ إىل ا، نػػع مػػوعج النػػالـ إىل الػػهلليسن  4ا٢بنػػْب

 ػ  مهللـ الشتو عال  نن  ينط ا، عالسك ع ّب ذلػك نػو العشائػهلل عقػهلل قػنؿ الشػس  الػهلللالش  ػ رٞبػغ ا، لكعرا
: ينػػػوح  ٤بػػػو عكػػػهلل الشػػػن ْب  ف يتنػػػك امػػػن عػػػو النػػػالـ عذلػػػك ٤بػػػن عتػػػهلللط  ف الػػػاكواف  يعػػػع ٥بػػػط نػػػو 
اسيػػنث فوتن ػػ  زيػػندة الشػػتو عزيػػندة الوتشيػػغ  نػػن  ػػب  افنػػو رنلنمسمػػل فهػػش  ف النػػوب كػػنيشا ينمػػشف عػػو 

ة راكنػػل إلسػػغ ا٤بصػػالحل  ع دلػػط حن عكنيػػت النمسمػػل  نػػواً  زنػػنً عتػػهلللط ع ػػتل نمكػػهللة عكػػنف فسهػػن نصػػن  كاػػّب 
ا٤بالسل عا٤بهلليسل عالتعنسل فأرمنلن الو شؿ ػ لال  ا، عالسػغ ع ػالط ػ ععمػ  اػن عر ػ  التػنس فسهػن إ   ف ر ػشؿ 
ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط ػ  ػّّب    منلسػهلللن حن فنػو رويػهللة ر ػ  ا، عتػغ قػنؿ : كتػن   ا١بنلالسػل إذا علػهلل لتػن 

نهن حن فالمن كنف اس الـ كتن إذا علهلل لتػن  ػالـ ذٕبتػن عتػغ نػنة عحالمتػن  الـ ذٕبتن عتغ ننة عل، تن ر  غ رهلل
علاا نػو العمػغ التبػش  فإيػغ ٤بػن ر   عػندة فسهػن نتعنػل لالتػنس نشػشرل رػبن   5ر  غ حن عل، تن ر  غ رنععواف

ا ٫بػواؼ ػ  ال،ػس  ر س ا٤بشلػشد رنلػهللـ ػ فالػط يبحهػن ن،المػنً رػهللعش  حنكػل التػنس إلسهػن ع  يعػل الشقػت مل 
تنهن ن،المنً رنب  نن فسهن نو ا٫بواؼ عإ٭بن حنفن عال  نػن ٰبمػق التػنس   لػاس النػندة ع كػهللس عأػ  عػو ٲب

 النندة ا١بنلالسل عحونهن علاس حتمل يبشيل كهلليوة رن لومنـ عالوأن   
 

 الحسن بن علي رضي اهلل عنو : 6ساباا  : ختاف
 7عو ا٢بنو عا٢بنػْب حن عموتهمػن لنػبنل  يػنـ عو كنرو ر   ا، عتغ :  ّف التيب لال  ا، عالسغ ع الط ّعق  

حن عا٣بوػػنف نػػو  8حن ععػػو ٧بمػػهلل رػػو ا٤بتتػػهللر  ف التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط مػػًب ا٢بنػػْب لنػػبنل  يػػنـ 7 يػػنـ
 نشر الع،وة حن فنو    لويوة ر   ا، عتغ قنؿحن قنؿ ر شؿ ا، لػال  ا، عالسػغ : الع،ػوة ٟبػل : ا٣بوػنف حن 

   9سط افظنفو حن عيوا افروعا  وحهللاد حن عقص الشنرب حن ع مال

                                                 
1

 ٓظقَ . كغٖ ؿش٣ذ اع٘خدٙ ٤ُظ 1519عٖ٘ حُظشٓز١ سهْ  
2

 ٫رٖ حُو٤ْ . 55طللش حُٔٞدٝد فـ  
3

 حُخِٞم : مشد ٖٓ حُط٤ذ . 
4

 . 207رخخثش حُؼوز٠ ك٢ ٓ٘خهذ ر١ٝ حُوشر٠ ، ٧ر٢ حُؼزخط حُطزش١ فـ  
5

 ( فل٤ق ػ٠ِ ؽشه حُؾ٤خ٤ٖ ٝأهشٙ حُزٛز٢ .4/238حُٔغظذسى ُِلخًْ ) 
6

 حُخظخٕ : ُـش هطغ حُوِلش أ١ حُـِذس حُظ٢ ػ٠ِ سأط حُزًش . 
7

 ( اع٘خدٙ مؼ٤ق .8/324ٖ حُز٤ٜو٢ )ع٘ 
8

 . 6297( سهْ 7/184حُزخخس١ ) 
9

w . 257ٓغِْ سهْ  
w
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عا٣بوػنف لػبنل ا٢بتسعسػل حن فهػػش لالحتعػنش ٗبتنلػل الصػػبغ عالونمسػهلل عتػهلل عبػند الصػػالس  حن فهػط ي،هػوعف  ع دلػػط 
رػػػنعمهط حػػػْب يصػػػبنشأط   نػػػنش ا٤بنمشديػػػل حن عيمشلػػػشف اآلف لػػػنر يصػػػوايسنً حن فشػػػوع ا،  ػػػبحنيغ لالحتعػػػنش 

ػن  ل ػو  عػن نػو قػنؿ : )) حن فمػنؿ 1لبنل ا٢بتسعسل حن عكن  نسنمهن ا٣بوػنف ػبػ   ة  و ن ح  س ػن  م ػن  اللَّػو  ال  ػبػ   ة  اللَّػو  و م ػن  أ ح  ال 

(( عا٤بمصشد  ف لػبنل ا، لػ  ا٢بتعسػل الػٍب لػبنت المالػشب ٗبنوفوػغ ع٧ببوػغ 138(( )البموة حن اآليل : ع اب د وف  
وػنف عا  ػوحهللاد عقػص عاسمالص لغ ععبند غ عحهللس   نويك لغ حن علبنل افرهللاف ٖبصػنؿ الع،ػوة نػو ا٣ب

الشنرب ع مالسط افظنفو عيوا اسرو عا٤بضمضل عا  وتشنؽ عالنشاؾ عا  وتجنش ف هػوت ف،ػوة ا، عالػ  
  نػػو ا٣بوػػنف نػػن ذكػػوس ا٣ب،ػػن  :  نػػن ا٣بوػػنف فإيػػغ عإف   حن عنػػو الال،ػػنئا العمهسػػل  2قالػػشب ا٢بتعػػنش ع رػػهللاأط

مػػنش عالػػ  الشكػػشب حن عذلػػك  يػػغ نػػننر الػػهلليو حن عرػػغ كػػنف نػػاكشراً   ٝبالػػل النػػتو فإيػػغ عتػػهلل كاػػّب نػػو النال
ينػػػوؼ ا٤بنػػػالط نػػػو التػػػنفو إذا عكػػػهلل ا٤ب وػػػشف رػػػْب ٝبنعػػػل قوالػػػ   ػػػّب ٨بوػػػشيْب لػػػال  عالسػػػغ عدفػػػو   نمػػػنرو 

   3ا٤بنالمْب
 

 ثامنا  : مرضاة الحسن بن علي أـ الفضل رضي اهلل عنهما :
اً نػػو  عضػػنئك   رسػػٍب  ع قنلػػت   عػػو  ـ العضػػ  قنلػػت : قالػػت يػػن ر ػػشؿ ا، ر يػػت   ا٤بتػػنـ كػػأف عضػػش 

حجػػو، فمػػنؿ :  الػػهلل فن مػػل  النػػنً إف نػػنش ا، فوتعالستػػغ قنلػػت : فج ػػت رػػغ يشنػػنً إىل التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ 
  ظهػػػػوس حن فمػػػنؿ التػػػػيب لػػػال  ا، عالسػػػػغ ع ػػػالط : نهػػػػالً يوٞبػػػػك ا،  4ع ػػػالط حن فبػػػػنؿ عالػػػ  ظهػػػػوس فػػػهللحست

غ فمػنؿ :   حن ُلػيبر عالسػغ ا٤بػنش فإي ػغ ُيَصػ ُّ عالػ  رػْشؿ النػالـ  عكنت ارِب   فمالػت : إدفػع إّ  إزارؾ فأ نػال
   5عينن  رشؿ ا١بنريل

ع ـ العضػػػ  لػػػ  انػػػو ة النبػػػنس رػػػو عبػػػهلل ا٤ب،الػػػ  ا٠بهػػػن لَُبنرَػػػل رتػػػت ا٢بػػػنرث ا٥باللسػػػل علػػػ  لبنرػػػل التػػػه  حن 
عػػػو التػػػيب    عرعتْ  7حن عقػػػنؿ ارػػػو  ػػػنهلل :  ـ العضػػػ   ّعُؿ انػػػو ة آنتػػػت رنػػػهلل مهللٯبػػػل 6  ػػػالمت قبػػػ  ا٥بجػػػوة

لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط حن عرع  عتهػػن  رَتنَلػػن عبػػهلل ا، عٛبػػنـ حن عُعمػػّب رػػو ا٢بػػنرث نش لػػن عُكويػػ  نػػشىل ارتهػػن 
ععبػػهلل ا، رػػو عبػػنس حن ععبػػهلل ا، رػػو ا٢بػػنرث رػػو يشفػػ  عآمػػوعف ع مػػوج الػػنرّب رػػو رتػػنر ع ػػّبس حن عػػو ارػػو 

ت :  ـ العضػػ  حن عنسمشيػػل حن علػػ  نػػمسمل افررػػع نمنتػػن تعبػػنس عػػو التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط : افمػػشا
ع ـ العضػ  منلػل منلػهلل رػو  8 ـ العض  حن ع نن  ٠بنش ع الم  فأمونٮبن نو  رسهمن عٮبن رتون ُعمػسل ا٣بانمسػل

                                                 
1

 . 153حُٔقذس ٗلغٚ فـ  
2

 . 75ٓٞعٞػش طشر٤ش ح٧ؿ٤خٍ فـ  
3

 . 69ٜٓ٘ؾ حُظشر٤ش حُ٘ز٣ٞش ُِطلَ  
4

 ُطٔظٚ ر٤ذٛخ ك٢ سٝح٣ش أخشٟ . 
5

 ( ٝفللٚ ٝٝحكوٚ حُزٛز٢ ، ٝٛ٘خى ٖٓ مؼلٚ .1/166حُٔغظذسى ) 
6

 ( .8/277ُطزوخص ٫رٖ عؼذ )ح 
7

 ( .8/277حُٔقذس ٗلغٚ ) 
8

w ( .3/2162ٓٞعٞػش ػظٔخء كٍٞ حُشعٍٞ ، خخُذ حُؼي ) 
w
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  عكػنف يمػنؿ عػو عالػهللة  ـ  2حن فأـ منلهلل ل  لبنرل الصػنو  رتػت ا٢بػنرث ا٥باللسػل 1رو الشلسهلل ر   ا، عتغ
شيػػػػل زعج التػػػػيب لػػػػال  ا، عالسػػػػغ ع ػػػػالط حن عالنبّػػػػنس  ػػػػنعج  موهػػػػن  ـ العضػػػػ  رأأػػػػن  كػػػػـو التػػػػنس  لػػػػهنر نسم

نمسموهن لُبنرل  ـ العضػ  حن عٞبػنة  ػنعج  موهػن  ػالم  حن عكنعػو رػو     نلػ  نػمسموهن  ٠بػنش حن    نعكهػن 
ر ػ  ا، عػتهط ٝبسنػػنً عقػهلل قػنؿ ارػو عمػػو :   3رنػهللس  رػش رتػو الصػػهلليق    نعكهػن رنػهللس عالػ  رػػو     نلػ 

حن ع  الصػػحس   ف التػػنس نػػتُّشا   لػػسنـ  4عكػػنف التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط ينعرلػػن كنيػػت نػػو ا٤بتجبػػنت
التيب لال  ا، عالسغ ع ػالط يػـش عوفػل حن فأر ػالت إلسػغ  ـ العضػ  رمػهللح لػه فشػوب علػش رػن٤بشقا فنوفػشا  يػغ 

عالسػغ  حن عٙبت  لتن  ـ العض  ر   ا، عتهن عو آمػو نػن ٠بنػت نػو ر ػشؿ ا، لػال  ا، 5مل يتو لنئمنً 
ت  ع ر ص ػػاعالسػػغ ع ػػالط ػ قػػو    ا٤بنػػوب رنػػشرة )) (   فمنلػػت : يػػن رػػِب لمػػهلل 1(( )ا٤بو ػػالت حن اآليػػل : و ال م ر س ػػال 

حن  6ذكػػو ِب رمواش ػػك لػػاس النػػشرة حن إأػػن آمػػو نػػن ٠بنػػت ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط يمػػو  اػػن ا٤بنػػوب
رنػػهللس ع    تػػنش مالفػػل عامػػنف رػػو  مالفػػل    رتػػو الصػػهلليق عمالفػػل العػػنرعؽ نػػوإىل ععننػػت  ـ العضػػ  

ر ػ  ا، عتهمػن عقػهلل علػهللت لالنبػنس  ػول ركػنؿ  7ععنف ر   ا، عتهط ٝبسننً  شفسػت قبػ  زعكهػن النبػنس
عيُْتػُب زعكهػن النبػنس  يضػًن ػ  رػش العضػ  ػ ععبػػهلل ا،  مل  الػهلل انػو ة نػاالهط علػط : العضػ  عرػغ كنيػت ُ تػُب

العضػػ  لػػاس يمػػشؿ  ـقُػػوط حن ععبػػهلل الػػوٞبو ع ـ حبسبػػل  ػػنرنل ػ ع   العمسػػغ حن ععبسػػهلل ا، العمسػػغ حن عننبػػهلل حن ع 
 عبهلل ا، رو ينيهلل ا٥بال  :

  نػن علػهللت ٪بسبل ِنْو فحػ  
 ْه ػغ ع َ ػٍ  ينالمػَٔبَب       
ـر العضػػ كنوٍل ن    و ر،و  
  ُكِوـْ ان نو كهالل عَكْه ِ        
 عط التيب ا٤بص،ع  ذ  العض   
 8مّب الو  عمنمت الو   ع        

 
 تاساا  : زواج الحسن وزوجاتو والروايات التي حولهن :

حن انمسػػل عقػػهلل ذكػػو ا٤بمرمػػشف  ف نػػو زعكن ػػغ حن مشلػػل العنازيػػل حن عكنػػهللة رتػػت افنػػن  حن ععنئشػػل ا٣ب
ع ـ ا حنؽ رتت  الحل رتت عبسػهلل ا، الومسمػ  حن  ـ رشػّب رتػت    ننػنشد افيصػنر  حن علتػهلل رتػت عبػهلل 

                                                 
1

 . 31ع٤شس آٍ ر٤ض حُ٘ز٢ ح٧هٜخس ، ٓـذ١ كظل٢ فـ  
2

 . 610ح٫عظ٤ؼخد سهْ حُظشؿٔش  
3

 ( .8/450ح٩فخرش ك٢ ط٤٤ٔض حُقلخرش ) 
4

 ( .4/1908ح٫عظ٤ؼخد ك٢ ٓؼشكش ح٧فلخد ) 
5

 . 1661حُزخخس١ ، ى حُلؾ سهْ  
6

 . 767حُزخخس١ سهْ  
7

 ( .8/451ح٩فخرش ك٢ ط٤٤ٔض حُقلخرش ) 
8

w ( .4/1908ح٫عظ٤ؼخد ك٢ ٓؼشكش ح٧فلخد ) 
w
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ع ـ عبهلل ا، عل  رتت الشػالس  رػو عبػهلل ا،  مػش كويػو البجالػ  عانػو ة نػو رػِب  مسػا  حنالوٞبو رو    رتو 
عانو ة نػو رػِب عمػوع رػو  لػسط ا٤بتمػو  حن عانػو ة نػو رػِب نػسبنف نػو آؿ ٮبػنـ رػو نػوة عرٗبػن ٘بػنعز لػاا النػهللد 

ة اف ػػو حن    ع نػػن نػػن رعاس رعارنػػوؼ ذلػػك النصػػو رمالسػػ  حن علػػش كمػػن  ػػو    ٲبػػت إىل التاػػوة ا٤بنعشنػػل رصػػالل 
كشيػػػغ  ػػػنعج  ػػػبنْب ع  رنػػػ  الوعايػػػنت  نػػػنْب عالػػػبن  اآلمػػػو نػػػنئوْب عٟبنػػػْب عالػػػبن  اآلمػػػو  الٜبنئػػػل 

 عرع   ّب لاا إ   يغ نو الشاعذ ٗبتنف علاس التاوة ا٤بنعشنل نش شعل :
 وأما الروايات صهي كالتالي :

مػاعلن عػو عالػ  رػو عبػهلل حن عقػهلل   1فمػهلل ذكولػن ارػو    ا٢بهلليػهلل ع ػّبسػ الروايػة األولػى :  1
لػ علش نو الضػنعنش الػايو   ينػشؿ عالػ   حػندياهط حن فمػهلل انوتػع 225ا، البصو  الشهّب رن٤بهللائو ا٤بوشىف 
حن ع ػنعغ ارػو عػهلل    التننػ  فمػنؿ فسػغ لػسل رػنلمش  ا٢بػهللي  علػش  2ننالط نو الوعايػل عتػغ   لػحسحغ

   3لنح  افمبنر ق  نن لغ نو الوعاينت ا٤بنتهللة
 
 عا٤بو   نو  يشاع الضنسا  واية الثانية صهي مرسلة : ػ الر  1
 
فمهلل ذكولن لػنح  قػشت المالػشب ف   نلػ  ا٤بتػ   ػ وأما الرواية الثالثة والراباة : 3

علػػش   ينػػشؿ عالػػ  نملعػػل ععالػػ  كػػ  حػػنؿ فػػنلوقط المسن ػػ  لتاػػوة  زعاج  نػػّب ا٤بػػمنتْب ا٢بنػػو ننػػوتهللة إلسػػغ 
حن عذكػػو     4  المػػشت  نػػسنش نتتػػوةػتػػ  رنلنلػػهلل عالػػشعن عذكػػو فػػعنػػأمشذة عتػػغ عقػػهلل انػػوهو  رػػش  نلػػ  ا٤ب

حن فمهلل كنش   كونرػغ قػشت المالػشب : ع ػنعج ا٢بنػو رػو عالػ  نػنئوْب عٟبنػْب  5كونرغ  حندي     ل  ٥بن
حن عقسػػػ   الٜبنئػػػل حن عكػػػنف عالػػػ  يضػػػجو نػػػو ذلػػػك عيتػػػوس حسػػػنًش نػػػو  لالهػػػو إذ  المهػػػو حن عكػػػنف يمػػػشؿ : إف 

فمػػنؿ لػػغ ركػػ  نػػو ٮبػػهللاف : عا، يػػن  نػػّب ا٤بػػمنتْب لتتتحتػػغ نػػن نػػنش حن فمػػػو حنػػتنً ن،الػػق فػػال  تتحػػشس حن 
  ح   ننك حن عنو كوس فنرؽ فنّو عال  رالك ع يشأ يمشؿ :

 لش كتت رشارنً عال  رنب كتل  
 لمالت ٥بمهللاف ادمالشا رنالـ       
 

                                                 
1

 ( .460ا٠ُ  2/445ك٤خس ح٩ٓخّ حُلغٖ رٖ ػ٢ِ ) 
2

 ( .٤ٓ3/138ضحٕ ح٫ػظذحٍ ) 
3

 ( .4/252ُغخٕ ح٤ُٔضحٕ ) 
4

 ( .5/339ُغخٕ ح٤ُٔضحٕ ) 
5

w ( .11/341ٝحُٜ٘خ٣ش ) حُزذح٣ش 
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بػت عرنلوػن    حن فهػاس رعايػنت    صػ  ع   ا 1    عكنف ا٢بنو رٗبن عمهلل لغ  ررنل عرٗبن  الق  ررنل
 ينشؿ عالسهن  

 وقد جاءت قصص صي أسانيدىا ضاف شديد تتالق باواج الحسن منها :
 عتهلل عبهلل الوٞبو رو  2  حن عو ارو  ّبيو قنؿ : كنيت لتهلل رتت  هس  رو عموعاػ عو ا٥ب 1

فتوػ  حن    المهػن حن  5حن ف،المهػن فونعكهػن عبػهلل ا، رػو عػننو رػو كويػن 4عكػنف  رػن عُػارهتن 3عونب رػو   ػسهلل
نننعيػػل إىل    لويػػوة  ف ٱب،بهػػن عالػػ  ينيػػهلل رػػو نننعيػػل حن فالمسػػغ ا٢بنػػو رػػو عالػػ  فمػػنؿ :  يػػو  ويػػهلل   قػػنؿ : 
 م،ػ  لتػػهلل رتػػت  ػػهس  رػػو عمػػوع عالػػ  ينيػػهلل رػػو نننعيػػل حن قػػنؿ  ذكػػور ٥بػػن حن فأ نلػػن  رػػش لويػػوة حن فأمهلػػن 

ا، رػػػو عػػػننو ا٤بهلليتػػػل حن فمػػػنؿ   حن قػػػنؿ :  موػػػنر لػػػك ا٢بنػػػو   فونعكهػػػن حن فمػػػهللـ عبػػػهلل وْ ا٣بػػػه فمنلػػػت : ِمػػػ
ن عا٢بنو ننغ عكالنت رْب يهلليغ فَػَوّؽ ارو عػننو فمػنؿ ا٢بنػو : ػلالحنو : إف   عتهلللن عدينل فهللم  إلسه
مػػػّباً لتمػػػن نػػػِب فمػػػنؿ : عدينػػػٍب حن فأموكػػػت  ػػػع،ْب فسهمػػػن  6    يػػػنؿ لػػػك عتهػػػن حن فػػػال  راؾ ٘بػػػهلل ٧بالػػػالً 

فتنيػػت  مػػشؿ :  ػػسهلللط ٝبسنػػنً ا٢بنػػو ع  ػػ نلط  كػشالو فعوحهمػػن حن فأمػػا نػػو عاحػػهلل قبضػػل ع ػػوؾ البػنق 
حن علػػاس المصػػل   إ ػػتندلن ا٥بػػا  علػػش  مبػػنر  نػػَبعؾ  7ارػػو عػػننو حن ع حػػبهط إّ  عبػػهلل الػػوٞبو رػػو عوػػنب

   8ا٢بهللي  عقنؿ الاليب ٦بمع عال   نعغ
ػ عػػو  ػػحسط رػػو حعػػص افيصػػنر  حن عػػو عسنػػ  رػػو    لػػنرعف ا٤بػػنر حن قػػنؿ  ػػنعج ا٢بنػػو رػػو  2

حن عكػػنف ا٤بتػػار رػػو الػنرّب َلِشيَهػػن حن فػػأرالغ ا٢بنػػو عتهػػن ف،المهػػن  9تػػت عبػػهلل الػػوٞبو رػو    رتػػوعالػ  حعصػػل ر
 10حن ف ،بهػػػن عنلػػػط رػػػػو عمػػػو رػػػو ا٣ب،ػػػػنبف ،بهػػػن ا٤بتػػػار فأرػػػػت  ف  نعكػػػغ عقنلػػػت : نػػػػهور  ا٢بنػػػو

نس  يػغ كػنف   ٥بػن :  نعكسػغ حن فػسنالط التػسػفونعكهن فوق  إلسغ ا٤بتار  يضنً نػس نً ف،المهػن حن   م،بهػن ا٤بتػار فم
حن فونعكوػػغ فنالػػط التػػنس  يػػغ كػػاب عالسهػػن حن فمػػػنؿ ا٢بنػػو لننلػػط رػػو عمػػو : اي،الػػق رتػػن حػػػٌب  11ينضػػهك

ينػوأذف ا٤بتػػار فتػهللم  عالسهػػن حن فػهللم  فتنيػػت إىل عنلػط  كاػػو ي ػواً نتهػػن إىل ا٢بنػو عكنيػػت إلسػغ  رنػػو 
وكػػن عكػػنف ا٢بنػػو   ا٢بػػهللي  حن فمػػنؿ ا٢بنػػو لالمتػػار مػػا رسػػهلللن فأمػػا رسػػهلللن حن عقػػنـ ا٢بنػػو ععنلػػط ف 

                                                 
1

 ( .1/246هٞص حُوِٞد ) 
2

ٛ٘ذ ر٘ض ع٤َٜ رٖ ػٔشٝ رٖ ػزذ ؽٔظ أعِْ أرٞٛخ ػخّ حُلظق ًٝخٗض ػ٘ذ كلـ رٖ ػزذ صٓؼش ُٝٝذص ُٚ ػْ خِق ػ٤ِٜخ ػزذ حُشكٖٔ  

 420رٖ ػظخد ػْ ػزذ هللا رٖ ػخٓش ػْ خِق ػ٤ِٜخ كغ٤ٖ رٖ ػ٢ِ ٌٛزح ك٢ ٗغذ هش٣ؼ فـ 
3

رٖ أع٤ذ ًخٕ ٝحُذٙ ٝح٢ُ ٌٓش ُشعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ًٝخٕ ػزذ حُشكٖٔ ٓغ ػ٢ِ ٣ّٞ حُـَٔ ٝهظَ ك٢ ػزذ حُشكٖٔ رٖ ػظخد  

 . 193حُٔؼشًش أٗظش أٗغخد هش٣ؼ فـ 
4

أرٞ  حُُؼزسس : حُزٌخسس ، ٝهخٍ حرٖ ح٧ػ٤ش : حُؼزسس ٓخ ُِزٌش ٖٓ ح٫ُظلخّ هزَ ح٫كظنخك ٝؿخس٣ش ػزسحء رٌش ُْ ٣ٔغٜخ سؿَ ، ٣ٝوخٍ : ك٬ٕ 

 ( .4/551ػزسطٜخ ارح ًخٕ أٍٝ ٖٓ حكظشػٜخ ٝحكظنٜخ ، ُغخٕ حُؼشد ٓخدس ػزس )
5

ػزذ هللا رٖ ػخٓش رٖ ًش٣ض رٖ سر٤ؼش ٖٓ ر٢٘ ػزذ ؽٔظ حرٖ خخٍ ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ ُٝذ ػ٠ِ ػٜذ حُ٘ز٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝؿضّ حرٖ  

 . 319ر٢ ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ فـ كزخٕ إٔ ُٚ سإ٣ش ُِ٘ز٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝهذ رًشص ع٤شطٚ ك٢ ػظخ
6

حُٔلَِ ٛٞ : حُز١ ٣ظضٝؽ حٓشأس هذ رخٗض ٖٓ صٝؿٜخ ح٧ٍٝ روقذ طل٤ِِٜخ ُِضٝؽ ح٧ٍٝ ٝهذ ؿخء ح٢ُٜ٘ ػٖ رُي ًٔخ ك٢ حُلذ٣غ : ُؼٖ هللا  

 . 1897هللا حُٔلَِ ٝحُٔلَِ ُٚ حٗظش : ح٩سٝحء سهْ 
7

 ( .1/303حُطزوخص حٌُزشٟ ، حُطزؼش حُخخٓغش ٖٓ حُقلخرش ) 
8

 . 352ٕ حُٔظش٤ًٖٝ ٝحُنؼلخء فـ د٣ٞح 
9

 كلقش ر٘ض ػزذ حُشكٖٔ رٖ أر٢ رٌش سٝص ػٖ ػٔظٜخ ػخثؾش ٝخخُظٜخ أّ عِٔش ، 
10

 ( .1/385ٛـ طوش٣ذ حُظٜز٣ذ )70ػخفْ رٖ ػٔش رٖ حُخطخد ٖٓ طخرؼ٢ أَٛ حُٔذ٣٘ش طٞك٢  
11

w حَُؼَنشُ ٝحُِؼَنشُ ٝحُؼن٤ٜش : حُز٤ٜظش ٢ٛٝ : ح٩كي ٝحُزٜظخٕ . 
w
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إلسػػغ ا٤بتػار حن فمػػنؿ ا٢بنػو يشنػػنً  رػو    عوسػػق علػش عبػػهلل ا، رػو ٧بمػػهلل رػو عبػػهلل  نيهشالػن عإ٭بػػن  المهػن ٤بػػن رقػ
  قػنؿ ينػط حن ف وكػن فمػوا عالػ  نتػنؿ حعصػل حن فػهللم  إلسهػن  2حن عحعصل عموغ ل  لك   النمسق 1الوٞبو

  لػػك   النمسػػق   ػرػػو    عوسػػق : لػػإلسهػػن ا٢بنػػو فوحػػهلل ن  ػػشيالً   مػػوج حن   قػػنؿ ا٢بنػػو نػػوة  مػػو   
   حن ع  إ تند لاا ا٢بهللي   3  لك   حعصلػفمنؿ : ين ارو  ـ     مشؿ ل

   4ركنؿ    شكهلل ٥بط  وٝبل   كو  ا١بوح عالونهللي  عيتع     نعغ يتنرة نوتغ
 ػ حػهلل تن حػنمت رػو إ٠بنعسػ  عػو كنعػو رػو ٧بمػهلل حن عػو  رسػغ حن قػنؿ : قػنؿ عالػ  : نػن زاؿ ا٢بنػو 3

   6حن علاا اف و نو    نسا 5يونعج عي،الق حٌب مشست  ف يشر تن عهللاعة المبنئ 
إف الوعايػػػنت الونرٱبسػػػل الػػػٍب  شػػػّب إىل افعػػػهللاد ا٣بسنلسػػػل   زعاج ا٢بنػػػو رػػػو عالػػػ  ر ػػػ  ا، عتػػػغ   
 ابػػت نػػػو حسػػػ  اس ػػػتند عرنلوػػػن     صػػػال  لًعومػػػند عالسهػػػن ي ػػػواً لالشػػػبغ عال،نػػػشف الػػػٍب حننػػػت حش٥بػػػن حن 

 يهلل افوننؿ  التط التاوة  نشر نتهن :عيم 
ػ إأػػن لػػش لػػحت لتػػنف لالحنػػو رػػو عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ نػػو افع د ٝبػػع  عػػّب يوتن ػػ  ننهػػن  1

عا٢بػػنؿ الػػا  ذكػػو ٥بػػن ا تػػنف ععشػػوعف علػػهللاً نػػن رػػْب ذكػػو ع ياػػ  حن علػػاا النػػهللد ينوػػه  بسنػػ  رنلتنػػبل لػػالك 
 رصالل  النصو عيوتنق  كالسنً نع  الك التاوة ع  يالوم  ننهن 

ػ ع٩بػػن يػػهللؿ عالػػ  ع ػػع ذلػػك ععػػهللـ لػحوغ نػػن رع   ف  نػػّب ا٤بػػمنتْب ر ػػ  ا، عتػػغ كػػنف يصػػنهلل  2
حن فتهػػػ   نػػػّب  7ا٤بتػػػه عيمػػػشؿ :    نعكػػػشا ا٢بنػػػو فإيػػػغ ن،ػػػالؽ حن كمػػػن ذكػػػو ذلػػػك لػػػنح  قػػػشت المالػػػشب

ينػوج  لػغ ا٤بمنتْب التنس عػو  ػنعيج علػهللس عالػ  ا٤بتػه   ٱبالػش إنػن  ف يتػشف قػهلل أػ  علػهللس عػو ذلػك فالػط 
حػػػٌب ا ػػػ،و إىل ا١بهػػػو رػػػغ عإىل أػػػ  التػػػنس عػػػو  نعٯبػػػغ حن عإنػػػن  ف يتػػػشف ذلػػػك التهػػػ  اروػػػهللاش نػػػو دعف  ف 

حن عكال افنويو رنسهللاف ك  البنػهلل  نػن افعؿ حن فهػش رنسػهلل  لالك  رسغل ينوؼ علهللس ا٢بنو رن  عالهللس عكوالس
نسػهلل  يضػنً فف افعىل بس حن ع نػن الاػنر حن ففف ا٢بنو ر   ا، عتغ كنف رػنراً رأرسػغ ع  ٱبنلعػغ ع  ينصػ   نػو 

رأنّب ا٤بمنتْب  ف ينّوؼ علهللس ربنضغ عكوالوغ لالك ع  ينالو ذلك عالػ  ا٤بتػه  نػنـ ا١بمػنلّب ا٢بننػهللة حن ٩بػن 
ينػػب  ا ػػ،واب   النالقػػنت اف ػػويل رػػْب الشالػػهلل ععلػػهللس عنضػػنفنً إىل ذلػػك  ف افنػػو إنػػن  ف يتػػشف  ػػنئننً 

كنف  نئننً فمن ننُب أ   نّب ا٤بمنتْب عالػ  ر ػ  ا، عتػغ حن عإف مل يتػو  ػنئننً   نوعنً  ع لسل رننئغ فإف
حن فتسا يو تبغ ا٢بنو   إيػن   نػك   افونػنؿ لػاا ا٢بػهللي  عع ػنغ نػو مصػـش ا٢بنػو رػو عالػ  ر ػ  

عالػػٍب  شكػػت ٗبنػنعسغ   عحػػهللة افنػػل حن علػاس عػػندة الػػوعاة التارػػل  8ا، عتػغ لسشػػشلشا رػػالك  ػّب غ النػػن وة

                                                 
1

 ( .13/515إٔ ٣وٍٞ ك٢ حُٔشء ٓخ ُْ ٣ٌٖ ك٤ٚ ُغخٕ حُؼشد )ٝح٤ُٔ٘ٔش ، ٝ 
2

 حُؼو٤ن : ٝحد١ ر٘خك٤ش حُٔذ٣٘ش ك٤ٚ ٓضحسع ٝرغخط٤ٖ . 
3

 ( .1/307حُطزوخص حٌُزشٟ حُطزوش حُخخٓغش ٖٓ حُقلخرش ) 
4

 ( .1/305حُٔقذس ٗلغٚ ) 
5

 ( .1/301حُٔقذس ٗلغٚ ) 
6

 ( .1/301حُٔقذس ٗلغٚ ) 
7

 ( .2/246هٞص حُوِٞد ) 
8

w ( .2/451خس ح٧ٓخّ حُلغٖ )ك٤ 
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   ششيغ  ػّبة ا٤بصػالحْب ع ػنري  افنػل عنػو لتػن  وضػ   ٮبسػل عالػط ا١بػوح عالونػهللي  عا٢بتػط عالػ  الوعايػنت 
عالػػهللعر الن ػػسط الػػا  قػػنـ رػػغ عالمػػنش ا٢بػػهللي    رسػػنف زيػػا ناػػ  لػػاس افمبػػنر علػػالك يتصػػ  البػػنحاْب   

سمهن فسمػػهللنشا للنػػل  ػنري  لػػهللر اس ػػالـ ا لومػػنـ رتمػػهلل ناػ  لػػاس الوعايػػنت حػػٌب ٲبسػػنعا لػحسحهن نػػو  ػػم
رنػ  النػندة الػايو   يشػك   يشايػنلط رنػب  اعومػندلط   نػن  ػشرط فسػغ مهللنل كالسالل ع  يوشر شا نا  

 ٕبش هط عال  الوعاينت الضنسعل عا٤بش شعل  
ػ ع٩بػػن يميػػهلل افونػػنؿ  الػػك التاػػوة فزعاكػػغ نػػن رع   ف ا٢بنػػو رػػو عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ ٤بػػن عافػػنس  3

هػػوة نػػو التنػػشة حنفسػػنت حن ػػوات مالػػا كتنز ػػغ علػػو يمالػػو ٫بػػو  زعاج اسنػػنـ افكػػ  ادوػػـش موكػػت ٝب
ا٢بنو   إف افوننؿ ذلك لوي  عا   حن فأين   يوصشر نػن يػهر مػوعج  الػك التشكبػل نػو التنػشة حنفسػنت 
حن وات حن علو يهوعو  ننـ ا١بمنلّب رػأأو زعكػنت ا٢بنػو حن فػإف كػنف ا٤بشكػ  ٣بػوعكهو إظهػنر اف ػ  

ا٤بشكػػ  ٥بػػاا الونويػػا عالنػػّب   ا٤بشكػػ  ا٤بػػندحط رنلوكػػنؿ نػػع  أػػو قػػهلل  نػػوف رنلونػػَب ععػػهللـ  عا٢بػػنف حن فمػػن
ا٣بوعج نو رسشهتو إف لاا اف و ع نانلغ   يص  ع  يابػت نػو حسػ  اس ػتند عنػو افمبػنر ا٤بش ػشعل الػٍب 

نػ  ٥بػن لػهللاقنً ننئػل  شنرغ  الك افمبنر نن رعاس ٧بمهلل رو  ّبيو حن  ف ا٢بنو ر   ا، عتغ  نعج رػننو ة فب
  عينػػػوبنهلل  ف ين،ػػػ  ا٢بنػػػو رػػػو عالػػػ  ر ػػػ  ا، عتػػػغ لػػػاس افنػػػشاؿ  1كنريػػػل نػػػع كػػػ  كنريػػػل  لػػػا درلػػػط

الض مل نهواً سحهلل  زعكن غ حن فإف ذلك لشف نو  لػشاف اس ػواؼ عالوبػايو علػش نتهػ  عتػغ   اس ػالـ حن 
 ال يتػشف فسػغ إرلػنؽ ععنػو عالػ  فمهلل  نو رن قوصنر عال  نهو النػتل حن ع ػب  ذلػك  نػهس   نػو الػنعاج لػ

التنس حن عنو ا٤بمكهلل  ف ا٢بنػو رػو عالػ  رػو     نلػ  ر ػ  ا، عتػغ   ٱبػنلا  ػتل كػهللس لػال  ا، عالسػغ 
ع الط ع  ينالك    ننالك يوتنىف نع نوينوغ حن إف لاا ا٢بهللي  ع نانلغ نو ا٤بش ػشعنت  ميػهلل ع ػع كاػوة 

   حػنؿ حن فالػسل لتػنؾ دلسػ  يابػت كاػوة  زعاج ا٢بنػو افزعاج حن ع نيهلل   ا فونػنؿ ع ػشحنً عكػالًش ععالػ  
 2 التط الوعاينت حن عي واً ٤بن عرد عالسهن نػو ال،نػشف فػال  صػال  دلػسالً لً بػنت  رو عال  ر   ا، عتغ  ش 

تمػ  نػن قنلػغ ا٤بنوشػوؽ  نػتل يحن ع٤بنوفل كسػا ينػوعسهلل افعػهللاش نػو الوعايػنت الضػنسعل عالبن الػل  2لً بنت
 عتػػغ حن ع لصػػق رػػغ الػػوهط ع نػػو روكنلػػغ عٞبن ػػغ عقػػهلل كوػػ  عػػو  زعاج عػػو زعاج ا٢بنػػو رػػو عالػػ  ر ػػ  ا،

ا٢بنو رػو عالػ  ر ػ  ا، عتػغ نػن يصػغ : ع٤بػن ٘بػنعز ػ ينػِب ا٢بنػو ػ الشػبنب حن عقػهلل  يعػق مػّب  ػِب نػبنرغ 
  الػػنعاج عال،ػػالؽ فأحصػػ  لػػغ حػػشا  ا٤بنئػػل زعكػػل حن ع لصػػمت رػػغ لػػاس افمػػالؽ النػػنئبل لمػػ  ا٤ب،ػػالؽ حن 

  مصػشننت عتسعػل ع  بػت ا٢بنػو كػالك  يػغ نبػار كاػّب النػوؼ حن عقػهلل مصػص لتػ  نػو ع عقنت عالسػنً 
   3زعكن غ ننتتنً ذا مهللـ عحشط حن علتاا يو  كسا يبناو ا٤بنؿ  ينـ مالفل عال  الٍب انوهلل عالسهن العمو

  

                                                 
1

 ( .11/197حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش ) 
2

 ( .2/452ك٤خس ح٩ٓخّ حُلغٖ رٖ ػ٢ِ ) 
3

w ( 7/400دحثشس حُٔؼخسف ) 
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لمهلل اعومهلل ا٤بنوشوؽ ا ٪بالسن   نتل   قشلغ : إف ا٢بنو رػو عالػ  رػو     نلػ  ر ػ  ا، عتػغ  
حن  نػػتل حن فػػاكو نػػو البهوػػنف  نّب الػػنعاج عال،ػػالؽ عالػػ  رعايػػنت نش ػػشعل عآ ػػنر عالسػػل عزاد عالسهػػكػػنف كاػػ

 عافكنذي  ٗبن مل يم  رغ  حهلل  ّبس فمهلل قنؿ :
ػ إيػغ  لمػػ   رػنس   مصػػشننت عتسعػل رنػػب  كاػوة زعاكػػغ ع القػغ عمل يشػػو  حػهلل ٩بػػو  ػوكط فنػػّب  1

 ا٣بصشننت النتسعل الٍب زعمهن ا٤بنوشوؽ  نتل   ا٤بمنتْب عال   ع ا٢بنو ر   ا، عتهمن إىل  الك
ػ عذكػػو  ف  نػػّب ا٤بػػمنتْب ا٢بنػػو رػػو عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ مصػػص لتػػ  نػػو زعكن ػػغ ننػػتتنً ذا  2

مػػهللـ عحشػػط حن نػػع  ف ٝبسػػع ا٤بػػمرمْب الػػايو ا النػػت عالػػسهط مل يتمالػػشا ذلػػك حن علػػاا نػػو التػػاب النػػنفو 
 عا فَباش اد   

ٍب حنررػػت اس ػػالـ عرنػػت عالسػػغ لػػ  الػػٍب  ػػهللفع لػػاس افقػػالـ ا٤بػػأكشرة إف ١بػػنف الوتصػػّب ا٤بنػػسح  الػػ
ع نج ان لالتس  نو اس الـ حن عإىل  شػشيغ عاقنػغ عا٢بػو نػو قػسط ركنلػغ ع عالنػغ الػايو  يػنرعا ال،ويػق لالوكػ  

   1اسيننر حن عرفنشا نتنر ا٢بضنرة   الننمل
 

 عاشرا  : أوالده :
عزيهلل حن ع الحل حن عالمن ط حن ع رش رتو حن ععبػهلل ا، حن عقػهلل قوػ   ع نن ذريوغ الشويعل حن فهط : ا٢بنو حن

لػػػم ش نػػػع عمهػػػط ا٢بنػػػْب الشػػػهسهلل رتػػػورالش حن ععمػػػوع حن ععبػػػهلل الػػػوٞبو حن عا٢بنػػػْب حن ع٧بمػػػهلل حن عينمػػػشب حن 
عإ٠بنعسػػ  حن عٞبػػنة حن عكنعػػو حن ععمسػػ  حن ع ـ ا٢بنػػْب حن عمل ينمػػ  نػػو ذريوػػغ إ  ا٢بنػػو حن عزيػػهلل حن فالالحنػػو 

اريػل حن علنيػهلل ارػو لػش ا٢بنػو رػو ن مبشا عفسػغ النػهللد عالبسػت حن ع نػغ مشلػل رتػت نت ػشر العا٤باُب ٟبنل  ع د  ع
هلل عىل إنػػوة ا٤بهلليتػػل ػزيػػهلل حن فػػال عمػػ  لػػغ إ  نتػػغ حن ع ـ زيػػهلل  ـ رشػػو رتػػت    ننػػنشد افيصػػنر  البػػهللر    عقػػ

رػوالسط حن عزيػهلل حن ف  كنعو ا٤بتصشر علػش عالػهلل النػسهللة يعسنػل حن علػغ : المن ػط حن عإ٠بنعسػ  حن ععبػهلل ا، حن عإ
 حن علاس  ّبة ٨بوصوة لبن   ع د ا٢بنو   2عإ حنؽ حن ععال  حن ر   ا، عتهط  ٝبنْب

 
ر ػ  ا، عتػغ :  نػغ  ـ رشػّب رتػت  ػ زيد بن الحسن بن علػي بػن أبػي طالػب : 1

 ركسل فشلهلل زيهلل رو حنو ٧بمهللاً لالك   رمسػل لػغ ع نػغ  ـ علػهللن    نننشد علش عمبل رو عموع رو  نالبل ا٣ب
حن عحنػو رػػو زيػػهلل ع  ا٤بهلليتػل ف  كنعػػو ا٤بتصػػشر ع نػػغ  ـ علػهلل حن عيعسنػػل رتػػت زيػػهلل  نعكهػن الشلسػػهلل رػػو عبػػهلل 

 ا٤بالك رو نوعاف فوشفست عتهللس ع نهن لُبنرل رتت عبهلل ا، رو النبنس رو عبهلل ا٤ب،ال  رو لننط  

                                                 
1

 ( .2/455ك٤خس ح٧ٓخّ حُلغٖ رٖ ػ٢ِ ) 
2

w . 100( حُذٝكش حُ٘ز٣ٞش حُؾش٣لش فـ 3/279، ٝع٤ش أػ٬ّ حُ٘ز٬ء ) 39،  98ؿٜٔشس أٗغخد حُؼشد ٫رٖ كضّ فـ  
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يت ػػػوعف إلسػػػغ  ع مهيػػن ٧بمػػػهلل رػػو عمػػػو قػػنؿ :  مهيػػػن عبػػهلل الػػػوٞبو رػػو    ا٤بػػػشاؿ قػػنؿ : ر يػػػت التػػنس
 عينجبشف نو ُعْ ط مالمغ عيمشلشف : كهللس ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط  

   يػػـش نػػنت زيػػهلل رػػو ع مهيػػن ٧بمػػهلل رػػو عمػػو قػػنؿ :  مػػهر عبػػهلل ا، رػػو    ُعبسػػهللة قػػنؿ : ردفػػت 
ل رػْب نش ارو  زلو عال   نسنؿ نو ا٤بهلليتػل فُحمػ  إىل ا٤بهلليتػل حن فمػن  عفستػن عالػ  ر س الاتسػحنو عننت رب،ح

ا٤بتنر ْب  الع رنيهلل رو حنو   قبل عال  رنّب نسوػنً ععبػهلل ا، رػو حنػو ٲبشػ   نننػغ قػهلل حػـن ع ػ،غ رودائػغ 
لػػسل عالػػ  ظهػػوس نػػي فمػػنؿ      : يػػن رُػػِب  يػػنؿ ع ننػػك رنلوكػػنب حن فػػشا، لػػ و ركبػػت ععبػػهلل ا، ٲبشػػ    

شػ  حػٌب  دمػ  زيػهللاً دارس ربػِب ُحهلليالػل حن رنلل  رهللاً حن فوكبػت ا٢بمػنر عيػنؿ    فمشػ  فمػن زاؿ ٲب س ُبالِب عتهلل
   1فنن     موج رغ عال  النويو إىل البمسع

 
 ػ حسن بن حسن بن علي بن أي طالب : 1

ع نػغ مشلػػل رتػت نت ػػشر العنازيػل حن ععلػػهلل حنػػو رػو حنػػو ٧بمػهللاً ع نػػغ رنالػػل رتػت  ػػنسهلل رػو زيػػهلل رػػو 
   كنعو حن عإروالسط رػو حنػو نػنت عموع رو يُعس  رو عبهلل الُنن  حن ععبهلل ا، رو حنو ننت    جو 

  النػػجو  يضػػنً نػػع  مسػػغ حن عزيتػػ  رتػػت حنػػو  نعكهػػن الشلسػػهلل رػػو عبػػهلل ا٤بالػػك رػػو نػػوعاف   فنرقهػػن حن ع ـ  
كالاـش رتت ا٢بنو ع نهط فن مل رتت حنْب رو عال  رو     نلػ  حن ع نهػن  ـ إ ػحنؽ رتػت  الحػل رػو 

المن ػػػط علػػػ  قنػػػسمل حن عُنالستػػػل ع نهػػػط  ـ علػػػهلل عبسػػػهلل ا، رػػػو  ػػػسط حن عكنعػػػو رػػػو حنػػػو عداعد عفن مػػػل ع ـ 
  2 هللع  حبسبل فنر سل كنيت آلؿ     رل نو كهلليالل حن ع ـ كالاـش رتت حنو فـ علهلل

عنو نشاقا ا٢بنػو رػو ا٢بنػو قشلػغ لوكػ  ٩بػو  الػش    لػ  البسػت : عٰبتػط  حبشيػن ، فػإف   نتػن 
: إيتط قوارػل ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط  ا، فأحبشين عإف عصستن ا، حن فأرنضشين   قنؿ فمنؿ لغ رك 

ع ل  رسوغ   فمنؿ : عٰبك لش كنف ا، ننيننً رموارل نو ر شؿ ا،  حهللاً رنّب  نعػل ا، لتعػع رػالك نػو لػش 
 قػوب إلسػغ نتػن  رػنً ع نػػنً حن عا، إر فمػنؼ  ف يضػنعا لالننلػ  نتػػن النػااب  ػنعْب عإر فركػش  ف يػػم، 

 ْب   عيالتػط ا مػشا ا، عقشلػشا فستػن ا٢بػق فإيػغ  رالػغ فسمػن  ويػهللعف ع٫بػو يو ػ  رػغ نػتتط   ادنو نتن  كػوس نػو 
  قنؿ : لمهلل   نش رتػن آرنييػن إف كػنف لػاا الػا   مشلػشف نػو ديػو ا،   مل يُ،النشيػن عالسػغ عمل يُو بشيػن فسػغ   

نش س   فمػنؿ  نػن عا،  ف لػش قنؿ فمنؿ لغ الوافض  :  مل يم  ر شؿ ا، عالسغ النالـ لنال  نو نش س فنال  
ينػػِب رػػالك اسنػػوة عالنػػال،نف ففصػػ  ٥بػػط رػػالك كمػػن  فصػػ  ٥بػػط رنلصػػالة عالنكػػنة علػػسنـ رنضػػنف عحػػج 
البسػػت علمػػنؿ ٥بػػط التػػنس لػػاا علػػستط نػػو رنػػهلل  حن فػػإف  يصػػ  التػػنس كػػنف لالتػػنس ر ػػشؿ ا، حن ػ لػػال  ا، 

عالسػػنً ٥بػػاا افنػػو عالمسػػنـ رنػػهلل التػػيب عالسػػغ  اموػػنرا مػػن  مشلػػشف إف ا، عر ػػشلغعالسػػغ ع ػػالط ػ علػػش كػػنف افنػػو ك

                                                 
1

 ( .319،  5/318هزوخص حرٖ ع٘ذ ) 
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النالـ إف كنف فع ط التنس   ذلك م، غ عُكونػنً إذ  ػوؾ نػن  نػوس رػغ ر ػشؿ ا، ػ لػال  ا، عالسػغ ع ػالط ػ 
 لالنالش    ٧بنرروهط  ل  البست علتاا يوبْب نشقا  1 ف يمـش فسغ كمن  نوس  ع ينار فسغ إىل التنس

 
 وأخواتو : الحادي ع،ر : إخوانو

 عيوحهللث عو  وٝبل ٨بوصوة عو  نمنئغ نو  ع د النسهللة فن مل ر   ا، عتهن :
 ػ الحسين بن علي رضي اهلل عنو : 1

لش  رش عبهلل ا، ا٢بنْب رو عال  رو     نل  حن  بو ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط حن عرٰبنيوػغ 
لػػ حن عقسػ   ػّب ذلػك عنػنت  4كػنف نشلػهللس  ػتل ع٧ببشرغ حن عارو رتت ر شؿ ا، حن فن مػل ر ػ  ا، عتهػن حن  

ر   ا، عتغ قوساًل نهسهللاً حن   يـش عننشراش نو نهو ادـو  تل إحهلل  ع وْب لجويل رتػورالش نػو  رض 
 قهلل عردت   نتنقبغ عفضنئالغ  حندي  كاّبة نتهن :ع حن  2النواؽ فو   ا، عتغ ع ر نس

ا، عتػغ  يػغ مػوج نػع ر ػشؿ ا، لػال  ا،    ػ نن رعاس  ٞبهلل رإ ػتندس إىل ينالػ  النػننو  ر ػ 
عالسػػغ ع ػػالط ينػػِب إىل  نػػنـ دعػػشا لػػغ قػػنؿ : فن ػػوما  ر ػػشؿ ا،  نػػنـ المػػـش حن عحنػػْب نػػع  المػػنف 
يالنػ  حن فػػأراد ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط  ف يأمػػاس ف،عػػق الصػػيب يعػػو لتػػن نػػوة علنلتػػن نػػوة حن 

قػػػنؿ : فش ػػػع إحػػػهلل  يهلليػػػغ ٙبػػػت قعػػػنس  فجنػػػ  التػػػيب لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط يضػػػنحتغ حػػػٌب  مػػػاس
عافمػػو  ٙبػػت ذقتػػغ عع ػػع فػػنس عقبالػػغ عقػػنؿ : حنػػْب نػػِب ع يػػن نػػو حنػػْب الالهػػط  حػػ  نػػو  حػػ  

حن ع  ذلك نتمبػل ظػنلوة لالحنػْب ر ػ  ا، عتػغ إذ حػ  عالػ   3حنستنً حنْب  بو نو اف بنط
مػػـش ف صػػغ رنلػػاكو ٧ببوػػغ عكأيػػغ لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط عالػػط رتػػشر الػػشح  نػػن  ػػسحهللث رستػػغ عرػػْب ال

ع كػػػهلل ذلػػػك رمشلػػػغ :  حػػػ  ا، نػػػو  حػػػ   وػػػغع٧بنرر لػػػغ ع كػػػهلل عالػػػ  عكػػػشب ادبػػػل عحونػػػل الونػػػوض
   4حنستنً حن فإف ٧ببوغ  مد  دبل ر شؿ ا، ع٧ببل الو شؿ  مد  إىل ٧ببل ا،

ب ػ عنتهن نن رعاس الب نر  رإ ػتندس إىل  يػل رػو ننلػك ر ػ  ا، عتػغ قػنؿ :   ػ  عبسػهلل ا، 
حن رو س ا٢بنْب عالسغ النػالـ فجنػ     نػت فجنػ  يتتػ  عقػنؿ   حنػتغ نػس نً فمػنؿ  5زيندرو 

   6 يل كنف  نبههط رو شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط عكنف ٨بضشرنً رنلش٠بل
 يػػل  يضػنً قػػنؿ : ٤بػن   ػػ  عبسػهلل ا، رػػو زيػند رػػو س ا٢بنػْب كنػػ   ت ػ ع  رعايػل  مػػو  عػو
كػػنف  حنػػبغ قػػنؿ ٝبػػسالً فمالػػت عا، ف ػػميك  إر ر يػػت ر ػػشؿ يتتػػ  رنلمضػػس   تنيػػنس يمػػشؿ لمػػهلل  

   1ا، يالاط حس  يمع قضسبك قنؿ فنيمب 
                                                 

1
 ( .320،  5/319هزوخص حرٖ عؼذ ) 
2

 ( .334،  1/331( ح٩فخرش )8/152حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش ) 
3

 اع٘خدٙ كغٖ . 1361كنخثَ حُقلخرش سهْ  
4

 ( .10/279طللش ح٧كٞر١ ) 
5

 ( .4/193ٛـ ح٩ػ٬ّ )76هظَ ػز٤ذ هللا ػخّ  
6

w . 3748حُٞعٔش : ؽـش رخ٤ُٖٔ ٣خنذ رٞسهٚ حُؾـش ، حُزخخس١ سهْ  
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 ػ م ح سَّن بن علي بن أبي طالب : 1

  ينوفغ إ    ا٢بهللي  الا  يوعيغ لنر رو لنر عو عال  رو     نلػ  ر ػ  ا، عتػغ قػنؿ : ٤ب ػن 
ع ػػالط فمػػنؿ :  رعر ارػػِب نػػن ٠بسومػػشس   قالػػت : ٠بّسوػػغ حورػػنً حن نش ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ػعلػػهلل ا٢بنػػو كػػ
ش حنو حن فالمن علهلل ا٢بنْب قنؿ :  رعر ارِب نػن ٠بسومػشس   قالػت ٠بسوػغ حورػنً حن قػنؿ : رػ  لػش ػقنؿ : ر  ل

حنػْب   فالمػن علػهلل الانلػ  كػنش التػيب لػال  ا، عالسػػغ ع ػالط فمػنؿ :  رعر ارػِب نػن ٠بسومػشس   قالػت حورػػنً حن 
  عال ػػنلو  يػػغ نػػنت  2لػػش ٧بن ػػو   قػػنؿ : إر ٠بّسػػوهط رأ٠بػػنش علػػهلل لػػنرعف نػػّه عُنػػبَػّْب عنشػػّه قػػنؿ : رػػ  

حن عيوبػْب لتػن نػو لػاس الوعايػل الصػحسحل  ف ٧بنػو نػنت   عهػهلل التػيب لػال  ا، عالسػغ ع ػالط علػػاا  3 عػالً 
 ل ع  مو ارتهن  يب،  نناعط النالة عالتاارْب   رعاينهتط التنذرل الايو ينعمشف  ف عمو  وب فن م

 
 ػ أـ كلثـو بنت علي بن أبي طالب رضي اهلل عنها : 3

زعج عالػػػ  رػػػو     نلػػػ  ر ػػػ  ا، عتػػػغ ارتوػػػغ نػػػو فن مػػػل رتػػػت التػػػيب لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط نػػػو 
العػػنرعؽ حستمػػن  ػػألغ زعاكهػػن نتػػغ ر ػػ  ا، عتػػغ ٗبػػن ي،الػػ  حن ع مػػل فسػػغ عإقػػواراً لعضػػالغ عنتنقبػػغ حن عاعَبافػػنً 

ؿ  ّب غ عإظهنراً رأف رستهط نو النالقنت الش سهللة ال،سبل عالصػالت ادتمػل ا٤ببنركػل نػن ٰبػوؽ ٗبحن تغ عٝبن
 ـ كالاػـش رتػت عالػ  نػو عمػو ر ػ   هلل علػهللتحن عقػ 4قالشب ا٢بنند نو  عهللاش افنل امسهللة حن عيو ط  يػشفهط

قػػـش نػػو رػػِب  ا، عتػػغ ارتػػل ٠بسػػت "رقسػػل" ععلػػهلل ٠بوػػغ زيػػهللاً حن عقػػهلل رع   ف زيػػهلل رػػو عمػػو حضػػو نشػػنكوة  
عهلل  رو كن  لػساًل ف ػوج إلػسهط زيػهلل رػو عمػو لسصػالحهط فألػنروغ  ػورل نػجت ر  ػغ عنػنت نػو فػشرس حن 
عحنيػت  نػغ لموالػغ ععقنػػت ننشػسنً عالسهػن نػػو ا٢بػنف فمن ػت نػػو  ػنعوهن حن عدفتػت  ـ كالاػػـش عارتهػن زيػهلل رػػو 

و عالػ  رػو     نلػ  عمو   عقت عاحهلل حن علال  عالسهط عبهلل ا، رو عمو رو ا٣ب،نب حن قهللنغ ا٢بنو رػ
 حن عقهلل فصالت  ّبهتن   كون  عو عمو رو ا٣ب،نب   5مالعغ  علالّ 

 
 ػ زينب بنت علي بن أبي طالب رضي اهلل عنهما : 4

علهللت   حسنة التيب لال  ا، عالسغ ع الط عكنيت عنقالل لبسبل كنلل زع كهن  رشلن ارػو  مسػغ عبػهلل ا، 
   6سهن ٤بن قو  حن فحمالت إىل دنشقرو كنعو حن فشلهللت لغ  ع داً حن عكنيت نع  م

                                                                                                                                            
1

 اع٘خدٙ كغٖ . 1197( سهْ 2/985كنخثَ حُقلخرش ) 
2

 ( اع٘خدٙ فل٤ق .1/98ٓغ٘ذ أكٔذ ) 
3

 . 133حُظز٤٤ٖ ك٢ أٗغخد حُوشؽ٤٤ٖ ٫رٖ هذحٓش حُٔوذع٢  
4

 . 105حُؾ٤ؼش ٝأَٛ حُز٤ض فـ  
5

 . 185( ٝٗغخء أَٛ حُز٤ض ٓ٘قٞس ػزذ حُل٤ٌْ فـ 7/425أعذ حُـخرش ) 
6

w ( .8/167ح٩فخرش ك٢ ط٤٤ٔض حُقلخرش ) 
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 عنو  نهو إمشايغ نو  رسغ :
 
 ػ محمد بن الحنفّية : 5

عكنيت  نغ نو  يب رِب حتسعل حن ا٠بهػن مشلػل رتػت كنعػو عكػنف فن ػالً عن٤بػنً ذا عالػط عديػو ععبػندة 
ٕبتػسط نػو حن عكنف حنن  رايل  رسغ يـش ا١بم  حن عكنف قشينً حن عحتسمنً ع٩بن رع  نو كالنػغ  يػغ قػنؿ : لػسل 

مل ينننو رن٤بنوعؼ نو   ٯبهلل نو ننننو غ رهللاً حٌب ٯبن  ا، لػغ فوكػنً ع٨بوكػنً عقػنؿ : إف ا،  نػنىل كنػ  
ا١بتل ٜبتنً فيعنتط حن فال  بسنشلن رنّبلن : عقنؿ نو كونت عالسغ يعنغ مل يتو لالهلليسن عتهللس قػهللر   عقػنؿ :  

   1ننْب لجويلرغ عكغ ا، يضمح   ش   تل  الث ع  يبون ك  نن  
 

 الثاني ع،ر : أعمامو وعماتو :
 علاس يباة ٨بوصوة عو  عمننغ ععمن غ :

ة رػهللر حن عقسػ  إيػغ ذلػ  فالػط يوكػع حن ع لالػك نشػوكنً رنػهلل  ػن  ػ طالب بػن أبػي طالػب : 1
عمل يُػػهلْلَر لػػػغ نش ػػػع ع  مػػػه حن علػػػش  حػػػهلل الػػػايو  ػػػنلشا   افرض حن عكػػػنف ٧ببػػػنً لو ػػػشؿ ا، لػػػال  ا، عالسػػػغ 

علػػغ فسػػغ نػػهللائ  عكػػنف مػػوج إىل رػػهللر كولػػنً حن عكػػوت رستػػغ عرػػْب قػػويا حػػْب موكػػشا إىل رػػهللر ٧بػػنعرة ع ػػالط حن 
فمنلشا : عا، ين رِب لننط لمهلل عوفتن ػ عإف موكوط ننتن ػ  ف لشاكط نػع ٧بمػهلل حن فوكػع  نلػ  إىل نتػل نػع 

   2قالس  رهللر نو ركع حن عقنؿ ننواً عقصسهللة  تنش عال  التيب لال  ا، عالسغ ع الط عرت  فسهن  لحنب
فتػنف يتػو  رػن ينيػهلل حن  ػأمو إ ػالنغ إىل عػنـ العػو  حن عقسػ  ػ عقيػل بػن أبػي طالػب :  1

  ػالط رنػهلل ا٢بهلليبسػل حن علػنكو    عؿ  ػتل ٜبػنف حن عكػنف   ػو يػـش رػهللر فعػهللاس عّمػغ النبػنس حن ععقػع ذكػػوس   
غ كػنف نويضػنً حن  نػنر الصحس    نشا ع كاّبة عنههلل  نعة نم ل عمل ينمع لغ ذكو   العو  عحتْب حن كأيػ

إىل ذلك ارو  نهلل لتو رع  الػنرّب رػو رتػنر رنػتهللس إىل ا٢بنػْب رػو عالػ  حن  ف عمػسالً كػنف ٩بػو  بػت يػـش 
حتػػْب عنػػنت   مالفػػل نننعيػػل ع   ػػنري  الب ػػنر  افلػػنو رنػػتهلل لػػحس   يػػغ نػػنت    عؿ مالفػػل ينيػػهلل 

   4حن ععموس  ت ع ننشف  تل 3قب  ا٢بوة
 

                                                 
1

 . 136حُظز٤٤ٖ ك٢ أٗغخد حُوشؽ٤٤ٖ فـ  
2

 . 23حُـٞٛشس ك٢ ٗغذ حُ٘ز٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝأفلخرٚ ٖٓ حُٔشطن٠ ُِ٘ذ١ٝ فـ  
3

 ( .2/494ح٩فخرش ك٢ ط٤٤ٔض حُقلخرش ) 
4

w . 24حُٔشطن٠ ُِ٘ذ١ٝ فـ  
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اس ػػالـ حن عكػػنف ٰبػػ  ا٤بنػػنكْب فهػػش  حػػهلل النػػنرمْب إىل  :ػ جافػػر بػػن أبػػي طالػػب  3
  ا٢ببشل حن فأ الط التجنن  عنػو  بنػغ عالػ  يهلليػغ حن ػل إلسهط عٱبهللنشيغ عٰبهلل هط عٰبهلل شيغ حن علنكو إلعٯبال

نػو  رض الشػنـ  ل ػم علمػهلل ٙبػهلل ت عتػغ   كوػن  النػّبة التبشيػل عػوض عقػنئع عٙبالسػ   حػهللاث ػ عا وشػههلل ٗب
   1نمباًل  ّب نهللرو

 
  ا٠بهػن فنموػل حن ػارتل عط التيب لال  ا، عالسغ ع ػالط فمسػ ػ أـ ىاني بنت أبي طالب : 4

عقسػػ  ا٠بهػػن فن مػػل عقسػػ  لتػػهلل حن عافعؿ  نػػهو عكنيػػت زعج لبػػّبة رػػو عمػػوع رػػو عنئػػا ا٤ب نعنػػ  عكػػنف لػػغ 
، نتهػػن عمػػوع حن عرػػغ كػػنف يتػػُب ع  فػػو  نتػػل  كػػنرت  ـ لػػنر ركالػػْب نػػو رػػِب ٨بػػنـع حن عقػػنؿ ٥بػػن ر ػػشؿ ا

لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط :  كويػػن نػػو  كػػوت يػػن  ـ لػػنر عرعت  ـ لػػنر عػػو التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط   
   3  ع ّبس : عننت رنهلل عال  ر   ا، عتغاحن قنؿ الَبن 2تو  النول ع ّبلنلا

 
لػػ   ـ عبػػهلل ا، رػػو     ػػعسنف رػػو ا٢بػػنرث رػػو عبػػهلل  ػ ج مانػػة بنػػت أبػػي طالػػب : 5

هلل    وٝبػل  نهػن فن مػل رتػت   ػهلل ع فودلػن   رػنب رتػنت عػط التػيب لػال  ا، عالسػغ ا٤ب،ال  ذكولن ارو  ػن
ع الط عقنؿ : علػهللت ف   ػعسنف رػو ا٢بػنرث ارتػل كنعػو رػو     ػعسنف رػو     نلػ  حن ع  نمهػن ر ػشؿ 

   4ا، لال  ا، عالسغ ع الط نو مسه  ال ْب ع منً 
 

 الثالث ع،ر : أخوالو وخاالتو :
 شا علط لػننر عمل يبالػغ  حػهلل نػتهط إىل  ػو البالػشغ حن علػط المن ػط حن عإرػوالسط عزاد  ـ  مشالغ فمهلل نن

ععالسػغ  كاػو عالمػنش التنػ  حن عقسػ   5النرّب رو رتنر عبهلل ا، ػ ع٠ب  رنل،ّس  عال،نلو ػ فيغ علهلل رنػهلل التبػشة
حن  6نع النالمػنش: إف ال،ّس  حن عال،نلو علهللاف آمواف   علتو عبهلل ا، عال،س  عال،نلو قػهلل نػن شا ٗبتػل رإٝبػ

حن عٝبسع  ع دس لالشات ا، ع النغ عالسغ نو مهللٯبل رتت مشيالهلل حن إ  إروالسط فإيغ نػو ننريػن المب،سػل الػٍب 
 لػػهللالن لػػغ نمػػشقل نصػػو حن عتػػػهللنن  ر ػػ  لػػغ الػػهللعشة إىل اس ػػالـ   النػػػتل النند ػػل نػػو ا٥بجػػوة حن عكػػػنف 

عؿ نػػػو  ط حن عقػػهلل قسػػ  :  يػػغ  كػػه  ع دس ع لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط يتػػُب  عالسػػغ الصػػالة عالنػػػالـ رػػأ  المن ػػ
ننت نتهط حن علهلل ٗبتل قب  التبػشة حن عنػنت لػنّباً حن عقسػ  : رػ  عػنش حػٌب رالػغ  ػو الومسسػن حن فمسػ  : إيػغ 
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 . 24حُٔشطن٠ فـ  
2

 . 25حُٔشطن٠ فـ 
3

 ( .318ـ  9/317ح٩فخرش ك٢ ط٤٤ٔض حُقلخرش ) 
4

 . 27( حُٔشطن٠ فـ 4/259/260ح٩فخرش ) 
5

 . 31حُذٝكش حُ٘ز٣ٞش حُؾش٣لش فـ  
6
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حن ع نػن من  ػغ فنيتػ  حن عرقسػل حن ع ـ كالاػـش  2حن عقس  : رالغ  ف يوك  الهللارل عينّب عال  التجسبػل 1رالغ ا٤بش 
 ر   ا، عتهو  

 
 نت رسوؿ اهلل اللى اهلل عليو وسلم :ػ زينب ب 1

ع دركػت اس ػالـ حن علػنكوت حن    نلػ  ر ػ  ا، عتػػغ زيتػ  كه من ت ا٢بنػو رػو عالػ  رػو   
عكنف ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط ٧ببنً ٥بن حن عقهلل كنيػت  عؿ رتن ػغ زعاكػنً حن فنػو عنئشػل ر ػ  ا، عتهػن 

ػ علػش ارػو  مػت مهللٯبػل ا٤بنػهللعديو ػ نػن ً ع٘بػنرة ع ننيػل  قنلت : كنف  رش الننص رو الورسػع نػو ركػنؿ نتػل
حن  نػػغ لنلػػل رتػػت مشيالػػهلل  مػػت مهللٯبػػل فنهػػن ع رسهػػن فمنلػػت مهللٯبػػل لو ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط حن 
عكػنف ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط   ٱبنلعهػن عذلػك قبػ   ف يتػنؿ عالسػغ الػشح  حن عكنيػت مهللٯبػل  نػػهللس 

ا،  نػنىل يبسػغ رتبش ػغ آنتػت مهللٯبػل عرتنهتػن ر ػ  ا، عػتهو حن فالمػن رػند  ر ػػشؿ  ٗبتنلػل علػهلللن حن فالمػن  كػـو
ا، لال  ا، عالسغ ع الط قويشػنً رػأنو ا،  نػنىل حن   ػشا رنلنػنص رػو الورسػع حن فمػنلشا : إيتػط قػهلل فػّو وط ٧بمػهللاً 

فػػػنرؽ لػػػنحبوك حن ع٫بػػػو نػػػو ٮبرػػػغ حن فػػػُوّدعا عالسػػػغ رتن ػػػغ حن فننػػػنالشس اػػػو  حن عقػػػنلشا ف  النػػػنص رػػػو الورسػػػع : 
ينعكػػك    انػػو ة نػػو قػػويا نػػ ت حن فمػػنؿ :  لػػن ا، إذا حن    فػػنرؽ لػػنحبٍب حن ع   حػػ   ف   رػػننو ، 

  عكػػنش عتػػغ  يػػغ  ػػاكو  3انػػو ة نػػو قػػويا   عكػػنف ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط ياػػِب عالػػ  لػػهوس مػػّباً 
 : 4زيت  علش   ٘بنر غ   الشنـ فمنؿ

 6إرنن 5عرّكتذكوت زيتػ  ٤بػن   
 الت :  مسن لش ص ينتو ا٢بوننفم        
 رتت افنْب كنالن ا، لن٢بل  
   7نػٍ   ػسُاِب رنلػا  عالمػ ُّ رنعك       
 

 أ ػ وصاء زينب لاوجها :
عكمن كنف  رش الننص رو الورسع عفسنً لنعكغ زيت  حن كنيت لاس كالك لػغ حن فمػهلل  أ  رػش النػنص  ف 

غ ننغ عال  إ النهن حن حػٌب كنيػت ننوكػل رػهللر حن فحضػولن  رػش النػنص   لػار  ينالط ٗبتل حن ع قننت زعك
 لػػ  نتػػل   فػػهللاش   ػػوالط رناػػت زيتػػ    فػػهللاش     حن فالمػػن رنػػ  كعػػنر قػػويا حن فأ ػػو فػػسمو   ػػو نػػتهط

                                                 
1

 . 42، حُزس٣ش حُطخٛشس ُِذٝح٤ُز٢ فـ  31حُذٝكش حُ٘ز٣ٞش حُؾش٣لش فـ  
2

 ٣31ش حُؾش٣لش فـ حُذٝكش حُ٘زٞ 
3

 ( .2/296ع٤شس حرٖ ٛؾخّ ) 
4

 ( .4/44( ، ٓغظذسى حُلخًْ )8/32حرٖ عؼذ ) هزوخص 
5

ًض : أ١ حمطـؼض ، ٣وخٍ: ٝسى ٣شى ٝسًٝخً : ارح حمطـغ ، أ١ ًؤٗٚ ٝمغ ٝسًٚ ك٢ ح٧سك .   ٝٝسَّ
6

 ح٩سّ : ح٧كـخس حُظ٢ ط٘قذ ػ٬ٓخص ك٢ حُطشم ٝحُٔلخٝص ٝحُـٔغ أسّ ٝاسّ . 
7
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النػػنص ٗبػػنؿ حن عكنيػػت فسػػغ قػػالدة ٥بػػن كنيػػت مهللٯبػػل  دمالوهػػن اػػن عالػػ     النػػنص حػػْب رػػُب اػػن حن قنلػػت 
تْب : فالمػػن رآلػػن ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط رؽ ٥بػػن رقػػل نػػهلليهللة حن عقػػنؿ لالمنػػالمْب : عنئشػػل  ـ ا٤بػػمن

وّدعا عالسهػػػن نن٥بػػن حن فػػػنفنالشا حن فمػػنلشا : ينػػط يػػػن ر ػػشؿ ا، حن فػػػأ المشس حن  ػػإف ر يػػوط  ف  ،المػػشا ٥بػػػن   ػػّبلن حن ع 
تغ نػػو ٠بػػش النبػػنرة   عٯبػػهللر رتػػن  ف يمػػا عقعػػل  أنػػ    م،نرػػغ فلػػحنرغ عنػػن  ضػػم 1عرّدعا عالسػػغ الػػا  لػػغ

عافدب الوفسػػع ٩بػػن يتبنػػ   ف يوحالػػ  رػػغ   حسن تػػن   عكػػنف ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط قػػهلل  مػػا عالسػػغ 
عههللاً حن رأف ٱبال  زيت  لوالحق رغ حن عكنيت نو ا٤بنوضػنعْب ٗبتػل نػو التنػنش عا ػوتومغ ر ػشؿ ا، لػال  

   2والش نهلليهلل    ويمهن إىل ا٤بهلليتلا، عالسغ ع الط ذلك علهللؽ   عههللس ع ر   زيت  ع نو ت  ر
 

 ب ػ إسالـ زوجها وأمانتو :
ع قػػنـ  رػػش النػػنص رػػو الورسػػع ٗبتػػل حن ع قننػػت زيتػػ  عتػػهلل ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط رن٤بهلليتػػل 
حػػْب فػػوؽ رستهمػػن اس ػػالـ حن حػػٌب إذا كػػنف قبسػػ  العػػو  مػػوج  رػػش النػػنص  ػػنكواً إىل الشػػنـ حن عكػػنف ركػػالً 

لغ حن ع نشاؿ لوكنؿ نو قويا  رضنشلن ننغ حن فالمػن فػوغ نػو ٘بنر ػغ ع قبػ  قػنفالً حن لمسوػغ  ػويل نأنشينً حن ٗبنؿ 
غ حن ع عجػػنلط لنررػػنً حن فالمػػن قػػهللنت النػػويل ٗبنلػػغ حن  قبػػ  ػلو ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط حن فألػػنرشا نػػن ننػػ

 ػػػوجنر اػػػن  رػػػش النػػػنص ٙبػػػت الالسػػػ  حػػػٌب دمػػػ  عالػػػ  زيتػػػ  رتػػػت ر ػػػشؿ ا، لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط حن فن
فأكنر ػػغ حن عكػػنش    الػػ  ننلػػغ حن فالمػػن مػػوج ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط إىل لػػالة الصػػب  حن فتػػّه 
التػنس عراشس لػػومت زيتػ  نػػو ُلػّعل التنػػنش :  يهػن التػػنس إر قػهلل  كػػوت  رػن النػػنص رػو الورسػػع فالمػن  ػػالط 

ن التػنس لػ  ٠بنػوط نػن ٠بنػت   ر شؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط نػو الصػالة  قبػ  عالػ  التػنس فمػنؿ :  يهػ
قػنلشا : ينػػط : قػػنؿ :  نػػن عالػػا  يعػػل ٧بمػػهلل رسػػهللس نػػن عالمػػت رشػػي نػػو ذلػػك حػػٌب ٠بنػػت نػػن ٠بنػػوط حن إيػػغ 
ٯبػػّب عالػػ  ا٤بنػػالمْب  ديػػنلط     ايصػػوؼ حن فػػهللم  عالػػ  ارتوػػغ حن فمػػنؿ :    رتسػػل  كونػػ  ناػػشاس ع  ٱبالػػص 

 عالسػغ ع ػالط إىل النػويل الػايو  لػنرشا ا٤بػنؿ حن فمػنؿ  لغ   عرن  ر شؿ ا، لال  ا،ْبإلسك حن فإيك   َٙبالر 
ودعا عالسػغ ننلػغ الػا  لػغ فإيػن  ػحن إف لاا الوك  نتن حسػ  قػهلل عالمػوط حن عقػهلل  لػبوط لػغ نػن ً حن فػإف ٙبنػتشا ع 

٫بػػ  ذلػػك حن عإف  رسػػوط فهػػش فػػي ا، الػػا   فػػنش عالػػستط حن فػػأيوط  حػػق رػػغ حن قػػنلشا : يػػن ر ػػشؿ ا، رػػ  يػػودس 
حػػػػٌب  ف  حػػػػهلللط لسػػػػأ،  4عاسداعة 3 إف الوكػػػػ  لسػػػػأ، رنلػػػػهلللش حن عالوكػػػػ  يػػػػأ، رنلشػػػػت لعالسػػػػغ فػػػػود عس حن حػػػػٌب

رنلش،نط حن   احوم  إىل نتل فأد  إىل ك  ذ  ننٍؿ نو قويا ننلػغ حن عنػو كػنف  رضػع ننػغ     قػنؿ : 
يػػن ننشػػو قػػويا حن لػػ  رمػػ  فحػػهلل نػػتتط عتػػهلل  نػػنؿ مل يأمػػاس   قػػنلشا : كػػال حن فجػػناؾ ا، مػػّباً حن فمػػهلل 

ر ػػشؿ ا، حن عا، نػػن نتنػػِب  اً عكػػهللينؾ عفسػػنً كوٲبػػنً حن قػػنؿ : فأيػػن  نػػههلل  ف   إلػػغ إ  ا، حن ع نػػههلل  ف ٧بمػػهلل
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دت  ف آكػ   نػشالتط حن فالمػن  د الػن ا، إلػستط حن عفو ػت ر   تػشا  ر إ٭بػن   فنو اس ػالـ عتػهللس إ  ٚبػشُّؼ  
عكػػنش عػػو عػننو الشػػنيب ع ػػّبس حن  ف  رػػن  حن 1نتهػن   ػػالمت حن   مػػوج فمػهللـ عالػػ  ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػغ

النػػػنص رػػػو الورسػػػع ٤بػػػن قػػػهللـ نػػػو الشػػػنـ عننػػػغ  نػػػشاؿ ا٤بشػػػوكْب حن قسػػػ  لػػػغ : لػػػ  لػػػك  ف ُ نػػػاِلط ع أمػػػا لػػػاس 
  عنػػو  2افنػػشاؿ حن فإأػػن  نػػشاؿ ا٤بشػػوكْب   فمػػنؿ  رػػش النػػنص : رػػأس نػػن  رػػهلل  رػػغ إ ػػالن   ف  مػػشف  نػػنيٍب

قسمل ع سمل عل  افننيػل عالوحالػ  ٗبتػنـر افمػالؽ حػٌب نػع  ػّب  ونالطي قشاؿ  رش الننص ر   ا، عتغ : 
 ا٤بنالمْب فال يتبن  لالمنالط  ف ٱبشف  ننيوغ ف   ب  كنف  

ع٤بػن قػهللـ  رػػش النػنص رػػو الورسػع عالػ  ر ػػشؿ ا، لػال  ا، عالسػػغ ع ػالط ننػالمنً رّد عالسػػغ زعكوػغ زيتػػ  
لوحنقهمن رػنلتيب لػال  ا، عالسػغ ع ػالط رن٤بهلليتػل حن عقهلل كنش   ا 3رنلتتنح افعؿ حن عمل ٰبهللث يتنحنً كهلليهللاً 

رعاينت  مو  إ   أن  وعق عال  عفنش    الننص رو الورسع لو شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط حن ع وعػق عالػ  
   4إيااش ا٤بشوكْب ٥بن   موعكهن نو نتل

 
 تها :ي  جػ ػ وصاتها وذر 

ركػػالف نػػو قػػويا حن ت ر ػػشؿ ا، فالحمػػغ ركػػالً  قبػػ  رنيتػػ  رتػػػفمػػهلل كػػنش عػػو عػػوعة رػػو الػػنرّب :  ف 
فمن الس حٌب  البنس عالسهن حن فهللفننلن حػٌب عقنػت عالػ  لػ وة حن فأ ػم،ت ع لويمػت دنػنً حن عذلبػشا اػن إىل 
    عسنف حن فجنش ػغ ينػنش رػِب لننػط فػهللفنهن إلػسهو   كػنشت رنػهلل ذلػك نهػنكوة حن فالػط  ػنؿ عكنػل حػٌب 

   5حن عكنيت عفنهتن    عؿ  تل ٜبنف نو ا٥بجوة التبشيلنن ت نو ذلك الشكع حن فتنيشا يوعف  أن نهسهللة 
 ـ ع،سػػل ر ػػ  ا، عتهػػن قنلػػت : ٤بػػن  نػػوععقػػا ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط عالػػ  ٘بهسنلػػن حن ف

نن ت زيت  رتت ر شؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط قػنؿ لتػن : ا نػالتهن ع ػواً حن  ال ػنً  ع ٟبنػنً حن عاكنالػو   
س نً نو كنفشر حن فإذا  نالوتهن فػأعالمتِب حن قنلػت : فأع،نيػن ِحْمػشة حن عقػنؿ :  نػنوأن ا٣بنننل كنفشراً حن  ع ن

  علتاا يو  حجط ا٤بصنئ  الٍب ٙبمالهن الو شؿ لػال  ا، عالسػغ ع ػالط حػٌب علػالت إىل رتن ػغ عقػهلل  6إينس
 ػونهللاد عقهلل ا ومو عال   ويق الهللعشة لنرواً ٧بونبنً عنتغ يػونالط  ف  ويػق إعػناز اس ػالـ ٰبوػنج إىل لػه عا

 لالوضحسل  
عقهلل  ٪ببػت زيتػ  ر ػ  ا، عتهػن نػو    النػنص رػو الورسػع حن  نننػل حن ععالسػنً حن  نػن عالػ  فمػهلل نػنت 
علش لنّب حن عقس  ننت   حسنة الو شؿ لال  ا، عالسغ ع الط حن عقػهلل يػنلن ا٢بالػط عدمػ  ر ػشؿ ا، لػال  

نػػل عتػػهلل ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ا، عالسػػغ ع ػػالط نتػػل يػػـش العػػو  حن علػػش نودفػػغ عالػػ  ينقوػػغ   عكنيػػت  نن
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ع الط رن٤بشقع التوري حن عاد  الن سط حن فمهلل كنف ٰبمالهػن عالػ  عن مػغ علػش يػـم التػنس   الصػالة حن فنػو    
قوػػندة افيصػػنر  قػػنؿ : ر يػػت ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط يصػػال  علػػش ٰبمػػ   نننػػل رتػػت    النػػنص 

حن ععػػػو عنئشػػػل ر ػػػ  ا، عتهػػػن  ف التجننػػػ   1إذا قػػػنـ ٞبالهػػػنارتػػػل ارتوػػػغ عالػػػ  عن مػػػغ حن فػػػإذا ركػػػع ع ػػػنهن ع 
 لػػهلل  لالتػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط ِحاْلسػػل فسهػػن مػػنمت نػػو ذلػػ  فصُّػػغ حبشػػ  فأمػػاس عإيػػغ ٤بنػػوض عتػػغ حن 

حن ع  رعايػل :  ف ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط  2فأر الغ إىل ارتل ارتوغ زيت  حن عقنؿ : َٙباّلْ  ااا يػن رتسػل
حن فمنؿ  ع،ست هن إىل  حػبتّو إ  حن فمالػو : يػهللفنهن إىل ارتػل    رتػو حن  3عننغ قالدة كنع دم  عال   لالغ

حن عكػنف عالػ  عستهػن َرَنػص حن فمنػحغ رسػهللس لػال  ا، عالسػغ  4فهللعن رنرتل    الننص نو زيتػ  فنمػهلللن رسػهللس
واش حن عكػنف  رػش ع الط   ع نن  نننل فمهلل عننت حن ع نعكهن عال  رو     نل  رنهلل عفنة منلوهن فن مل النلػ

الننص رو الورسع قهلل  عل  رنرتوغ  نننغ إىل النرّب رو النشاـ حن فنعكهن نو عالػ  رػو     نلػ  حن عا وشػههلل 
عال  ر   ا، عتغ عل  عتهللس حن    نعكػت رنػهللس ا٤بنػّبة رػو يشفػ   رػو ا٢بػنرث رػو عبػهلل ا٤ب،الػ  حن عنن ػت 

و يشف  عقسػ  : علػهللت لالمنػّبة علػهللاً ٠بػنس ٰبػ  عتهللس حن عمل  تج   نننل لنال  رو     نل  حن ع  لالمنّبة ر
 عننت حن فنيم،ع رالك ين  النسهللة زيت  عالسهن النالـ  

 
 رقيَّة بنت رسوؿ اهلل اللى اهلل عليو وسلم :

عقػػهلل علػػهللت عالػػ  افلػػ  رنػػهلل زيتػػ   ػػتل  ػػالث ع ال ػػْب نػػو عمػػو التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط حن 
نػغ التػنس حن عكنيػت قػهلل م،بهػن عوبػل رػو    ٥بػ  حن ع  المت حْب   المت  نهػن مهللٯبػل عرنينػت حػْب رني

ػػب  و ت ػػبَّ فالمػػن ينلػػت : )) ا أ ب ػػي ل ه  (( قػػنؿ لػػغ  رػػشس : ر  ػػ  نػػو ر  ػػك حػػواـ إف  ،الػػق ارتػػل ٧بمػػهلل حن ...تػ بَّػػت  ي ػػد 
ع أؿ ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط عوبل  القهن ع ألوغ ل  ذلك   عمل يتػو قػهلل دمػ  اػن ػ فمنلػت لػغ 

حن فإأػن قػهلل لػبأت فعنرقهػن حن فأموكهػن ا، نػو يػهللس كوانػل  ٞب نلل ا٢ب،  ػ  ال مهن ين ُرِبّ  عل  نغ  ـ ٝبس  ػ 
٥بن حن علشاينً لغ حن فونعكت عامنف رو ععنف ٗبتػل حن علػنكو اػن إىل ا٢ببشػل حن   إىل ا٤بهلليتػل ا٤بتػشرة فهػ  ٩بػو 

   5لنكو ا٥بجو ْب
ارػو نػهنب النلػو  قػنؿ : ٚبالّػا عامػنف رػو لاا عقهلل  شفست رن٤بهلليتل رنػهلل ايوهػنش  ػنعة رػهللر حن فنػو 

ععنف عو  نة رهللر عال  انو  غ رقسل رتت ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط حن عكنيػت قػهلل  لػنروهن ا٢بصػبل حن 
عكنش زيػهلل رػو حنر ػل رشػّباً رشقنػل رػهللر حن ععامػنف عالػ  قػه رقسػل حن قػنؿ  رػش عمػو رػو عبػهلل الػه :   مػالؼ 

  ا، عتػػغ إ٭بػػن ٚبال ػػا عػػو رػػهللر عالػػ  انو  ػػغ رقسػػل رػػأنو ر ػػشؿ ا، رػػْب  لػػ  النػػّب  ف عامػػنف رػػو ععػػنف ر ػػ
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حن عقػهلل علػهللت رقس ػل ر ػ  ا، عتهػن لنامػنف رن٢ببشػل  1لال  ا، عالسغ ع الط حن ع يغ  ػوب لػغ رنػهمغ ع كػوس
علهللاً ٠بنس عبهلل ا، حن عكنف يُتُب  رغ رالػغ  ػتوْب عقسػ  :  ػت  ػتْب حن فتمػو عستػغ ديػك فوػشـر عكهػغ عنػوض 

سػػ  :   ػػم،ت نػػو عامػػنف  ػػم،نً حن   علػػهللت عبػػهلل ا، حن فمػػنت حن عمل  الػػهلل لػػغ  ػػّبس حػػٌب  شفسػػت عنػػنت عق
حن قػنؿ ارػو  ػنهلل   ال،بمػنت : علػنكوت ننػغ ػ    عامػنف ػ إىل  رض ا٢ببشػل  2ر ػ  ا، عتهػن ع ر ػنلن

هلل ا٥بجػػو ْب ٝبسنػػنً    عكنيػػت   ا٥بجػػوة افعىل قػػهلل   ػػم،ت نػػو عامػػنف  ػػم،نً   علػػهللت لػػغ رنػػهلل ذلػػك علػػ
   4عااا يتشف ينبهن قهلل ايم،ع 3فنمنس عبهلل ا، عكنف عامنف يتُب رغ   اس الـ

 
 ػ أـ كلثـو بنت رسوؿ اهلل اللى اهلل عليو وسلم : 3

ع نػن منلػػل ا٢بنػػو ر ػػ  ا، عتػػغ الانلاػػل فهػػ   ـ كالاػـش حن فمػػهلل عوفػػت رتتسوهػػن حن ع  ينػػوؼ ٥بػػن ا ػػط 
حن  5ن  نسػػل علػػ   كػػه  ػػتنً نػػو فن مػػل ر ػػ  ا، عتهمػػنإ  نػػن ذكػػوس ا٢بػػنكط عػػو نصػػن  الػػنرّب   ف ا٠بهػػ

عكنيػت قػهلل  نعكهػن عوسبػل رػو    ٥بػ  حن  مػش عوبػل الػا   ػنعج  موهػن رقسػل ػ عمل يػهللمال امػن ػ فػأنوس  رػشس 
ع نغ  ف يعنرقهن كمن  نػوا  مػنس  ف يعػنرؽ  موهػن   عكػنش إىل التػيب لػال  ا، عالسػغ ع ػالط فمػنؿ لػغ : كعػوت 

رتوػػك   ٙببػػِب ع   حبػػك  حن    ػػ،ن عالسػغ فشػػق قمػػسص التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط حن رػهلليتك حن عفنرقػػُت ا
عكػنف منركػنً إىل الشػنـ حن فمػنؿ التػيب لػال  ا، عالسػغ ع ػالط :  نػن إر   ػأؿ ا،  ف ينػالو عالسػك كالبػنً نػو  

فأ ػنؼ اػط  كالرػغ ف ػوج   َ٘بْػو قػويا ػ    ٝبنعػل الوجػنر ػ ٫بػش الشػنـ حػٌب ينلػشا ٗبتػنف يمػنؿ لػغ النرقػنش
اف هلل    الك الالسالل حن فجن  عوسبل يمشؿ  يػن عيػ   نػ  لػش عا، آكالػ  كمػن دعػن عالػّ  ٧بمػهلل حن  قػن ال  ارػو 

حن  6   كبشل علش ٗبتل ع ين رنلشنـ حن فنهللا عالسغ اف هلل نو رْب المػـش حن فأمػا رو  ػغ فضػنمغ  ػنمل فموالػغ
  ا، عالسغ ع الط علػنكوت إىل ا٤بهلليتػل حػْب حن ع٤بن فنرقهن عوسبل رو    ٥ب  مل  نؿ ٗبتل نع ر شؿ ا، لال

   7لنكو ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط حن عموكت إلسهن نع عسنلغ
 

 أ ػ زواجها :
ػػػت  عقػػػنؿ  ػػػنسهلل رػػػو ا٤بنػػػس  :  ػػػأري  عامػػػنف نػػػو رقسػػػل رتػػػت ر ػػػشؿ ا، لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط ع أٲب 

حعصػػل حن عكػػنف عامػػنف قػػهلل ٠بػػع حعصػػل رتػػت عمػػو نػػو زعكهػػن حن فمػػو عمػػو رنامػػنف حن فمػػنؿ : لػػ  لػػك   
و لالتػيب لػال  ا، عالسػغ ع ػالط حن فمػنؿ : ػر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط ياكولن فالط ٯببغ حن عذكو ذلك عم

                                                 
1

 ( .4/1952ح٫عظ٤ؼخد ) 
2

 . 45حُذٝكش حُ٘ز٣ٞش حُؾش٣لش فـ  53حُزس٣ش حُطخٛشس ُِذٝح٤ُز٢ فـ  
3

 ( .8/36حُطزوخص ) 
4

 .  ٣45ش حُؾش٣لش فـ حُذٝكش حُ٘زٞ 
5

 .  46حُٔقذس ٗلغٚ فـ  
6

 . 76( ٝك٤ٚ ص٤ٛش رٖ حُؼ٬ء ٝٛٞ مؼ٤ق ، حُزس٣ش حُطخٛشس ُِذٝح٤ُز٢  سهْ 436،  22/435حُٔؼـْ حٌُز٤ش ُِطزشح٢ٗ ) 
7

w . 46حُذٝكش حُ٘ز٣ٞش حُؾش٣لش فـ  
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 35 

حن عكػنف زعاج  ـ كالاػـش نػو  1ل  لػك   مػّب نػو ذلػك     ػنعج حعصػل ع زعج عامػنف مػّباً نتهػن  ـ كالاػـش
ة التبشيػػل حن   ررسػػع افعؿ حن عرػػُب اػػن   ٝبػػند  عامػػنف رػػو ععػػنف ر ػػ  ا، عتهمػػن  ػػتل  ػػالث نػػو ا٥بجػػو 

  عكنش  ف ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط دمػ  عالػ  ارتوػغ علػ   ننػ  رػو س عامػنف ر ػ  ا،  2اآلموة
   3عتغ حن فمنؿ : ين رتس ل  حنِب إىل    عبهلل ا، حن فإيغ  نبغ  لحن  مالمنً 

 
 وصاتها :

نػػػو ا٥بجػػػوة  ععتهمػػػن إىل  ف  شفسػػػت   نػػػنبنف  ػػػتل  نػػػعمل  ػػػنؿ  ـ كالاػػػـش عتػػػهلل عامػػػنف ر ػػػ  ا، 
 يػػل رػػو  نػػوعلػػاّل  عالسهػػن ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط حن عكالػػل عالػػ  نػػعّب قهلػػن عالسهػػن النػػالـ حن ف

ننلك  يغ ر   التيب لال  ا، عالسغ ع الط كنلننً عال  قػه  ـ كالاػـش حن قػنؿ : فو يػت عستسػغ  ػهللنننف حن فمػنؿ 
 عقػػهلل  نػػالوهن  ٠بػػنش  4السالػػل   فمػػنؿ  رػػش  الحػػل  يػػن حن قػػنؿ : فػػنينؿ   قهلػػن: لػػ  نػػتتط ركػػ  مل يمػػنرؼ ال

رتػػت ُعمػػسل حن علػػعسل رتػػت عبػػهلل ا٤ب،الػػ  علػػ  الػػٍب نػػههللت  ـ ع،سػػل ُ نػػالهن حن عحتػػت قػػشؿ ر ػػشؿ ا، 
   5لال  ا، عالسغ ع الط :   نالتهن  ال نً حن  ع ٟبننً حن  ع  كاو نو ذلك

العضػ  رػػو النبػنسحن ع  ػننل رػػو زيػهلل حن قػهلل ينلػػشا   عكػنش عتػهلل ارػػو  ػنهلل  ف عالػ  رػػو     نلػ  حن ع 
   6حعوهتن نع     الحل حن ع ف الٍب  نالوهن ل   ٠بنش رتت عمسل حن علعسل رتت عبهلل ا٤ب،ال 

 
 ذريتها :

  عنػػػو النويػػػ   ف رنػػػ  الشػػػسنل الػػػوعاف   7ا عػػػق النالمػػػنش عالػػػ   ف  ـ كالاػػػـش حن مل  الػػػهلل عمل  نمػػػ 
السػػغ ع ػػالط عنػػع ذلػػك ينعمػػشف رػػأأط ٰببػػشف التػػيب لػػال  ا، ي،نتػػشف رصػػحل ينػػ  رتػػنت التػػيب لػػال  ا، ع

عالسغ ع الط ٨بنلعْب رالك الموآف التوري عالنػتل التبشيػل الشػويعل عالوػنري  عيتعػ    الػود عالػسهط قشلػغ  نػنىل 
ػػ)) ن ين  ع ل ػػي ه نَّ م  ن ين  ي ػػد  م  ػػاء  ال م ػػؤ  ػػك  و بػ ن ات ػػك  و ن س  ػػا النَّب ػػَي ق ػػل  أل  ز و اج  ػػاف  اللَّػػو  ي ػػا أ يَػه  ذ ي ن  و ك  ب يػػب ه نَّ ذ ل ػػك  أ د ن ػػى أ ف  يػ ا ػػر ص ن  ص ػػال  يػ ػػؤ  ن  ج ال 

 ( فاكو رتن غ رن١بمع  59(( )افحناب حن اآليل : غ ف ور ا
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المبحث الثاني : أـ الحسن بن علي بػن أبػي طالػب السػيدة صاطمػة الاىػراء 
 رضي اهلل عنهما :

دـ ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط ع نهػػن مهللٯبػػل رتػػت لػػ  فن مػػل رتػػت إنػػنـ ا٤بومػػْب  ػػسهلل علػػهلل آ
حن علػػهللت ر ػػ  ا، عتهػػن قبػػ  البناػػل  ػػتل ٟبػػل ع ال ػػْب نػػو نشلػػهلل التػػيب  1مشيالػػهلل حن كنيػػت  تػػُب رػػأـ  رسهػػن

حن زعكهػػن التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط عالػػ  رػػو     نلػػ   ػػتل ا توػػْب لالهجػػوة رنػػهلل  2لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط
٢بنْب ع ـ كالاـش حن عزيت  ع٧بنرو حن عكنيت عفنهتن رنهلل عفػنة التػيب لػال  ا، عقنل رهللر ععلهللت لغ ا٢بنو عا
   3ا، عتهن ع ر هن  عالسغ ع الط رنول  نهو فو 

 
 مهرىا وجهازىا :أوال  : 

قػػػنؿ عالػػػ  رػػػو     نلػػػ  ر ػػػ  ا، عتػػػغ : ُم،بػػػت فن مػػػل إىل ر ػػػشؿ ا، لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط 
هلل م،بت إىل ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع ػالط قالػت :   قنلػت فمنلت نش ة   : ل  عالمت  ف فن مل ق

: فمػػهلل م،بػػت حن فمػػن ٲبتنػػك  ف  ػػأ، ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط فسنعكػػك   فمالػػت : ععتػػهلل  نػػي 
  ػػػنعج رػػػغ فمنلػػػت : إيػػػك إف ك ػػػت ر ػػػشؿ ا، لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط زعكػػػك   قنلػػػت : فػػػشا، نػػػن زالػػػت 

 عالسػػغ ع ػػالط حن فالمػػن  ف قنػػهللت رػػْب يهلليػػغ  فحمػػت حن فػػشا، نػػن  ػػوكسِب حػػٌب دمالػػت عالػػ  ر ػػشؿ لػػال  ا،
ت ٚب،ػػ  فن مػػل   فمالػػت : ينػػط حن فمػػنؿ : علػػ  ػا ػػو،نت  ف   تالػػط كاللػػل علسبػػل   فمػػنؿ : لنالػػك ك ػػ

ن فنالػػت درع  ػػالحوتهن   فشالػػا  عتػػهللؾ نػػو نػػي  نػػوحالهن   فمالػػت :   عا، يػػن ر ػػشؿ ا،   فمػػنؿ : نػػ
سموهػن  ررنمنئػل درلػط فمالػت عتػهلل  فمػنؿ : قػهلل زعكوتهػن حن فنرنػ  إلسهػن عال  رسهللس إأن ٢ب،مسػل نػن ق يعل

عقػػهلل كهػػن ر ػػشؿ  4اػن فن ػػوحالهن اػػن حن فإأػػن كنيػػت لصػػهللاؽ فن مػػل رتػػت ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط
حن عقػػهلل كػػنش   رعايػػنت  7حشػػشلن إذمػػو 6حن عقورػػل عع ػػندة  دـ 5ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط فن مػػل   ٟبسػػ 

لنامنف رو ععنف ر   ا، عتغ   النعاج ا٤بسمشف حس  قنؿ : عالػ  ر ػ  ا، عتػغ رعاينت الشسنل نننٮبل 
ننئػػل درلػػط نػػو عامػػنف رػػو ععػػنف حن فالمػػن قبضػػت  ع: فأمػػات درعػػ  فني،المػػت رػػغ إىل النػػشؽ فبنوػػغ رػػأرر

الهللرالط نتغ عقب  الهللرع نِب قنؿ : ين  رػن ا٢بنػو حن  لنػت  عىل رنلػهللرع نتػك ع يػت  عىل رنلػهللرالط نػِب   
: ينػػط قػػنؿ : فػػإف لػػاا الػػهللرع لهلليػػل نػػِب إلسػػك حن فأمػػات الػػهللرع عالػػهللرالط ع قبالػػت إىل ر ػػشؿ ا،  فمالػػت
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لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط حن ف،وحػػت الػػهللرع عالػػهللرالط رػػْب رسهلليػػغ حن ع مه ػػغ ٗبػػن كػػنف نػػو  نػػو عامػػنف فػػهللعن لػػغ 
   1التيب لال  ا، عالسغ ع الط ٖبّب

 
 زصاصها :ثانيا  : 

زفػػنؼ فن مػػل رتػػت ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط حن فالمػػن  قنلػػت  ٠بػػنش رتػػت عمػػسل : كتػػت  
 لبحتن كنش التيب لال  ا، عالسغ ع ػالط إىل البػنب فمػنؿ : يػن  ـ  ٲبػو ادعػ     مػ  فمنلػت : لػش  مػشؾ 
ع تتحغ   قنؿ : ينط ين  ـ  ٲبو حن قنلت : فجنش عال  فتض  التيب لال  ا، عالسغ ع ػالط نػو ا٤بػنش عدعػن لػغ 

فن مػػل قنلػػت : فجػػنشت  ناػػو نػػو ا٢بسػػنش فمػػنؿ ٥بػػن ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط :    قػػنؿ :  دعػػش إ 
  ػػتٍب فمػػهلل  يتحوػػك  حػػ   لػػ  رسػػٍب إ  حن قنلػػت : عيضػػ  التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط عالسهػػن نػػو ا٤بػػنش 
عدعػػن ٥بػػن حن قنلػػت :   ركػػع ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط فػػو    ػػشاداً رػػْب يهلليػػغ حن فمػػنؿ : نػػو لػػاا   
فمنلػػت :  يػػن حن قػػنؿ :  ٠بػػنش   قالػػت : ينػػط حن قػػنؿ :  ٠بػػنش رتػػت عمػػسل   قالػػت : ينػػط حن قػػنؿ : ك ػػت   

حن ع  لػػاس المصػػل قسمػػل اكومنعسػػل  2زفػػنؼ رتػػت ر ػػشؿ ا،   تونػػغ لػػغ   قالػػت : ينػػط حن قنلػػت : فػػهللعن  
 رفسنل عل  الوننعف رْب  فواد امومع   ا٤بتن بنت ا كومنعسل ا٤ب والعل  

 
 وليمة الارس :: ثالثا  

٤بػػػن م،ػػػ  عالػػػ  فن مػػػػل حن قػػػنؿ ر ػػػشؿ ا، لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط : إيػػػغ   رػػػػهلل قػػػنؿ : عػػػو رويػػػهللة 
رة حن فالمػن كػنف ٝبع لغ رلو نو افيصنر آلنن نػو ذنو علسمل حن قنؿ : فمنؿ  نهلل عالّ  كبا حن ع  3لالُنوس

  ا، عالسػػغ ع ػػالط ٗبػػنش كػػنف لسالػػل البتػػنش حن قػػنؿ : يػػن عالػػ    ٙبػػهللث نػػس نً حػػٌب  المػػنر     فػػهللعن التػػيب لػػال
   4فوش أ نتغ    فو غ عال  عال  حن فمنؿ : الالهط رنرؾ فسهمن عرنرؾ عالسهمن حن عرنرؾ   نبالهمن

 
 ماي،ة علي وصاطمة رضي اهلل عنهما :راباا  : 

كنيػت ننسشػػل عالػ  عفن مػػل ر ػػ  ا، عتهمػن عٮبػػن نػو  حػػ  التػػنس إىل ر ػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ 
شػا حن علػه عكهػهلل حن فمػهلل  مػوج لتػند عػو ع،ػنش حن قػنؿ : يب ػت  ف عالسػنً ر ػ  ع الط حن ننسشل زلػهلل ع م

ا، عتغ قنؿ : نتاتن  ينننً لسل عتهللين ني حن ع  عتهلل يػيب ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط حن ف وكػت حن فػإذا  يػن 
رهلليتنر ن،وعح عال  ال،ويق فمتاػت لتسهػل  عانػو يعنػ     مػاس  ع  وكػغ حن    ما ػغ ٤بػن رتػن نػو ا١بهػهلل حن 

                                                 
1

 . 138،  137حُؾ٤ؼش ٝأَٛ حُز٤ض فـ  ( ٗو٬ً ػ1/359ًٖؾق حُـٔش ٨ُسر٢ِ ) 
2

 اع٘خدٙ فل٤ق . 342( سهْ 2/955كنخثَ حُقلخرش ) 
3

 ُِؼشط : أ١ ُِؼشٝط . 
4

w ( اع٘خدٙ فل٤ق .2/858، كنخثَ حُقلخرش ) 1153حُٔؼـْ حٌُز٤ش ُِطزشح٢ٗ  
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فننػػػَبيت رػػػغ دقسمػػػنً حن     سػػػت رػػػغ فن مػػػل فمالػػػت :  عجػػػِب ع مبػػػن  حن فجنالػػػت  1فأع،سػػػت رػػػغ الضػػػعن ْب
 نجو عإف قصوهن لوضوب حػوؼ ا١بعتػل نػو ا١بهػهلل الػا  اػن ػ   مبػنت حن فأ سػت يػيب ا، لػال  ا، عالسػغ 

قػنؿ عالػ  ر ػ  حن ععػو الشػنيب حن قػنؿ :  2ع الط حن فأمه غ حن فمنؿ : كالشا فإيغ رزؽ رزقتمشس ا، عن عكػ 
ا، عتػػغ :  نعكػػت فن مػػل رتػػت ٧بمػػهلل ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط عنػػن  ع٥بػػن فػػواش  ػػّب كالػػهلل كػػبا 

حن ععػو ٦بنلػهلل قػنؿ عالػ  : كنػت  3 تنـ عالسغ رنلالس  حن عينالا عالسغ ين حتن رنلتهػنر حن عنػن   مػندـ  ّبلػن
فػػإذا  يػػن رػػننو ة قػػهلل ٝبنػػت نػػهللراً حن  نػػوة رن٤بهلليتػػل كشعػػنً نػػهلليهللاً حن ف وكػػت   الػػ  النمػػ    عػػشا  ا٤بهلليتػػل حن

حن عالػ  ٛبػوة حن فمػهللدت  ػول عشػوة ذيشرػنً حن حػٌب ٦بالػت  6كّ  ذيػشب  5حن فأ سوهن فمن نوهن 4ف تتوهن  ويهلل رال غ
ت عشػػوة ػحن فنػػهللت    ػػ 8حن     سػػت ا٤بػػنش فألػػبت نتػػغ حن     سوهػػن فمالػػت يتعػػ  لػػاا رػػْب يػػهلليهن 7يػػهللا 

شػهللة ا٢بػنؿ لحن   لػاا ا٣بػه رسػنف  9فأمه ػغ حن فأكػ  ننػ  نتهػن ٛبوة حن فأ ست التيب لػال  ا، عالسػغ ع ػالط حن
الػػٍب نػػو اػػن عالػػهلل ا٢بنػػو   ا٤بهلليتػػل حن عيأمػػا نتهػػن لػػشرة نػػو النػػالشؾ ا٤بشػػوعع   نشاكهػػل الشػػهللائهلل حسػػ  
موج عالػ  لالنمػ  رسهلليػغ لالتنػ  ا٤بشػوعع حن عمل ٯبالػل نتو ػواً نػن ٘بػشد رػغ  يػهلل  ادنػتْب حن علػشرة  مػو  

  قػػنـ رػػالك النمػػ  الشػػنؽ علػػش ينػػنر نػػو نػػهللة ا١بػػشع نػػن يضػػنا قش ػػغ حن علػػشرة نػػو قػػشة الوحمػػ  حسػػ
 مو  نو إيانر افحبل عالشفنش ٥بط حن فهش عالػ  نػن رػغ نػو نػهللة ا١بػشع عرػنلو ط ٩بػن قػنـ رػغ نػو ذلػك النمػ  

حن إف نػػو  لػػط  10الشػػنؽ قػػهلل احػػوعن رأكو ػػغ نػػو الومػػو حػػٌب لمػػ  التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط فأكػػ  ننػػغ
نػػو ا، لالنبػػهلل لػػاس المصػػل لػػش  ف فمػػو اسينػػنف  ع  تػػنس ا٤بػػند    ينػػه رنلضػػوعرة عالػػ  حػػ   الػػهللرعس  

عهللنػػػغ لالنبػػػهلل عإ٭بػػػن ا٤بنسػػػنر ا٢بمسمػػػ  لػػػش  مػػػش  ا، عػػػن عكػػػ  عيتبنػػػ   ف يتػػػشف  مسسمتػػػن لالتػػػنس عالػػػ  لػػػاا 
 اف نس  
 

 زىد السيدة صاطمة والبرىا :خامسا  : 
 نيػل البنػن ل رنسػهللة عػو الونمسػهلل حن علػ  إىل نػ ا كنيت حسنة عالػهلل ا٢بنػو ر ػ  ا، عتهمػن   

حن علػػاس المصػػل  صػػشر لتػػن حػػنؿ النػػسهللة فن مػػل نػػو الونػػ  عنشقػػا ر ػػشؿ  11النػػسا  قػػوب نتهػػن إىل ر ػػهللس
نػػو النػػيب حن قػػنؿ عالػػ  لعن مػػل ذات مندنػػنً ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط نتهػػن عتػػهللنن  البػػت نتػػغ  ف ين،سهػػن 
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 حُنلخهٕٞ : حُلٔخُٕٞ ٝحٌُٔخسٕٝ حُز٣ٖ ٣ـِزٕٞ حُذه٤ن ٖٓ حُخخسؽ . 
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 . 41حُٔشطن٠ ُِ٘ذ١ٝ فـ  ( ،7/328ً٘ض حُؼٔخٍ ) 
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 . 41( حُٔشطن٢ ُِ٘ذ١ٝ فـ 7/133ً٘ض حُؼٔخٍ ) 
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 حُٔذس ، ٣ؼ٢٘ حُط٤ٖ ح٤ُخرظ ، طش٣ذ ُٚ ٣ؼ٢٘ حُٔخء . 
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 كوخهؼظٜخ : أ١ حطلوض ٓؼٜخ ػ٠ِ أؿشس 
6

 رٗٞد : دُٞ . 
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 ٓـِض : طٞسٓض ٖٓ حُؼَٔ . 
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 اع٘خدٙ مؼ٤ق ٫ٗوطخػٚ . 1135ؼ٤ش ، ٓغ٘ذ أكٔذ ( ، حُٔٞعٞػش حُلذ1/320٣فلش حُقلٞس ) 
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 ( .50،  19/49حُظخس٣خ ح٩ع٢ٓ٬ ُِل٤ٔذ١ ) 
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 2لػهللر  حن قػنؿ : عكػنش ا،  رػنؾ رنػيب فػنذليب حن فن ػو هللنسغ حن حٌب لمهلل انوتست 1يـش عا، لمهلل  تشت
يب لػال  ا، عالسػغ ع ػالط فمػنؿ ػحن فمنلت :  ين عا، قهلل  حتت حٌب ٦بالت يهللا  حن فأ سػت التػ 2فن و هللنسغ

فمنؿ : نن كنش رك    رتسل   قنلت : ك ت ف الط عالسك عا وحست  ف  نألغ عركنت فمنؿ عالػ  : نػن 
سنػػنً حن فمػػنؿ عالػػ  : يػػن ر ػػشؿ ا، عا، لمػػهلل  ػػتشت حػػٌب فنالػػت   قنلػػت : ا ػػوحست  ف   ػػألغ حن فأ ستػػن ٝب

حن عقػػػػهلل كػػػػنشؾ ا، رنػػػػيب ع ػػػػنل  3انػػػػوتست لػػػػهللر  حن عقنلػػػػت فن مػػػػل : قػػػػهلل  حتػػػػت حػػػػٌب ٦بالػػػػت يػػػػهللا 
ر،ػشأط حن  4  الصػعل  ،ػش ػفأمهللنتن حن فمنؿ ر شؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط : عا،    ع،ستمػن ع دع  لػ

ط ع يعػػق عالػسهط  ٜبػػنأط حن فوكنػن فأ نٮبػػن التػيب لػػال  ا، عالسػغ ع ػػالط    كػهلل نػن  يعػػق عالػسهط حن علتػػِب  رػسنه
عقػػػػػهلل دمػػػػػال   ق،سعوهمػػػػػن إذ  ،ػػػػػت ريع ػػػػػهمن  تشػػػػػا  قػػػػػهللانهمن حن عإذا  ،سػػػػػت  قػػػػػهللانهمن  تشػػػػػعت 
ريع ػػػهمن حن فاػػػنرا حن فمػػػنؿ نتنيتمػػػن حن   قػػػنؿ :     مهكمػػػن ٖبػػػّب ٩بػػػن  ػػػألومنر   قػػػن  : رػػػال   فمػػػنؿ :  

سػػغ النػػالـ حن فمػػنؿ :  نػػبحنف   درػػو كػػ  لػػالة عشػػواً حن عٙبمػػهللاف عشػػواً حن كالمػػنت عالمتػػسهو كهيػػ  عال
 5ع تهاف عشواً حن عإذا  عيومن إىل فوانػتمن فنػبحن  ال ػنً ع ال ػْب ع ٞبػهللا  ال ػنً ع ال ػْب عكػها  ررنػنً ع ال ػْب

 عالسػػغ حن ع  لػػاس المصػػل النػػنلعل رنػػ  المػػسط نتهػػن حن إف لػػاس ا٢بند ػػل  بػػْب لتػػن كسػػا  دار التػػيب لػػال  ا،
ع ػػالط افزنػػل ا قوصػػنديل الػػٍب نػػوت رهللعلػػل الو ػػشؿ لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط   ا٤بهلليتػػل حن عذلػػك نػػو مػػالؿ 
 و سبغ للعلشينت حن فنهلل كشع  ل  الصعل  وعرة نالحل ع نن حنكل عال  عفن مػل لال ػندـ حن فالسنػت ٗبو بػل 

ا،   حػػػػ  افزنػػػػل احوسػػػػنج  لػػػػ  الصػػػػعل حن فمػػػػهللـ ر ػػػػشؿ ا،  لػػػػ  الصػػػػعل عالػػػػسهط عكنيػػػػت ع ػػػػنئ  ر ػػػػشؿ 
ا قوصنديل كاّبة حن علمهلل  أ و عالهلل ا٢بنو رو عالػ  ر ػ  ا، عتهمػن اػاس الَبرسػل التبشيػل حن عٲبػو الػننو رػأنّب 
ا٤بمنتْب عال  فسصب  مالسعل ا٤بنالمْب حن فإذا رغ نو آ نر لاس الَبرسل يَبفع عػو الػهلليسن عزمنرفهػن عرسػهللس كتػشز 

البػػغ عينمػػو عكػػشدس حن علمػػهلل حػػنفن عالػػ  علػػسل ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، افرض عمّباهتػػن حن فف ذكػػو ا، ٲبػػل ق
عالسغ ع ػالط لػغ عقػهلل حػهلل تن عػو ذلػك فمػنؿ : فػشا، نػن  ػوكوهو نتػا عالمتػسهو حن فنػألغ  حػهلل  لػحنرغ : ع  

   6لسالل لعْب فمنؿ : ع  لسالل لعْب
 

 محبة رسوؿ اهلل للسيدة صاطمة وغيرتو عليها :سادسا  : 
قنؿ : كنف ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط إذا  ػنفو آمػو عهػهللس رن٤بهلليتػل عو  شرنف ر   ا، عتغ 

حن ع  رعايػل عػو     نالبػل ا٣بشػِب قػنؿ :   7إ سنف فن مػل حن ع عؿ نػو يػهللم  عالسػغ إذا قػهللـ نػو  ػعوس فن مػل

                                                 
1

 ع٘ٞص : حعظو٤ض . 
2

 أ١ أعؤ٤ُٚ خخدٓخً . 
3

٬َّر٢َّ ) 2727ٓغِْ سهْ    ( .2/99حُغ٤شس حُ٘ز٣ٞش ُِقَّ
4

 خثغ ُْ ٣ؤًَ .طط١ٞ : هٟٞ ٖٓ حُـٞع ، كٜٞ خخ٢ُ حُزطٖ ؿ 
5

 . 2727ٓغِْ سهْ  3705حُزخخس١ سهْ  
6

 ( .4/2092ٓغِْ ) 
7
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كنف ر   ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط إذا قػهللـ نػو  ػنع  ع  ػنفو رػهلل  رن٤بنػجهلل فصػال  فسػغ ركنوػْب حن   يػأ، 
حن ععو عنئشل ر   ا، عتهػن قنلػت : نػن ر يػت  حػهللاً  نػبغ ٠بوػنً ع  ّد  رو ػشؿ  1ل حن   يأ،  زعاكغفن م

ا، لال  ا، عالسغ ع الط   قسننغ عقنشدس نو فن مػل رتػت ر ػشؿ ا، حن عكنيػت إذا دمالػت عالسػغ قػنـ إلسهػن 
ن قننػػت نػػو ٦بالنػػهن فمبالوػػغ فمبالهػػن ع كالنػػهن   ٦بالنػػغ حن عكػػنف التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط إذا دمػػ  عالسهػػ

ر ػػػشؿ ا، قػػنؿ : حن ععػػو   ػػننل رػػػو زيػػهلل قػػنؿ  3حن ع  رعايػػل  أػػن كنيػػػت  مبػػ  يهلليػػغ 2ع كالنػػوغ   ٦بالنػػهن
حن عقػػهلل  راد عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ  ف يوػػنعج رتػػت     4لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط :  حػػ   لػػ  رسػػٍب إ   فن مػػل

التػػػػنس حن إف   رعايػػػػل النػػػػسهللة عنئشػػػػل  كهػػػػ  عالػػػػ  فن مػػػػل حن ف ،ػػػػ  ر ػػػػشؿ ا، لػػػػال  ا، عالسػػػػغ ع ػػػػالط
فن مػػل رضػػنل )حن فمػنؿ :  5لالحػهللي  دلسػػ  عالػ  حمسمػػل ادبػل رػػْب النػػسهلل ْب علسنػت كمػػن يػهللع  ا٤بنو ػػشف

حن ععػػو ا٤بنػػشر رػػو ٨بونػػل ر ػػ  ا، عتػػغ  يػػغ ٠بػػع ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ  (6نػػِب فمػػو   ضػػبهن   ضػػبِب
ا وأذيشر  ف يتتحشا ارتػوهط عالػ  رػو     نلػ  حن فػال آذف ع الط عال  ا٤بته يمشؿ : رِب لننط رو ا٤بنّبة 

٥بػػػط     آذف ٥بػػػط حن     آذف ٥بػػػط حن إ   ف ٰبػػػ  ارػػػو     نلػػػ   ف ي،الػػػق ارتػػػٍب عيػػػتت  ارتػػػوهط حن فإ٭بػػػن 
 عبػهلل ا، رػو الػنرّب ر ػ  ا، حن عرع  الَبنػا  رنػتهللس إىل 7ارتٍب رضنل نِب يورِب نن رااػن عيػمذيِب نػن آذالػن

عالسػػنً ذكػػو رتػػت    كهػػ  فبالػػغ ذلػػك التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط فمػػنؿ : إ٭بػػن فن مػػل رضػػنل نػػِب عتػػغ  ف 
حن عنػو نتنقػ  النػسهللة فن مػل نػن رعاس ا٢بػنكط  يضػنً رإ ػتندس إىل رويػهللة  8يمذيِب نن آذالػن عيونبػِب نػن   نبهػن

حن  9نػو الوكػنؿ عالػ ر   ا، عتغ قػنؿ : كػنف  حػ  التنػنش إىل ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط فن مػل ع 
ع  يعهط نو لػاا ا٢بػهللي  نننر ػوغ ٤بػن  بػت   الصػحس  نػو حػهللي  عمػوع رػو النػنص حن  يػغ  ػ   التػيب 

  فػػن٤بواد نػػو  10لسػػك   قػػنؿ عنئشػػل قػػنؿ نػػو الوكػػنؿ   قػػنؿ  رشلػػنإلػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط    التػػنس  حػػ  
ركن٥بط ع  ذلك يمشؿ ارػو النػو  لاا ا٢بهللي  عا،  عالط  ف فن مل  ح  التننش إلسغ نو  لالغ ععال  نو 

عتػػهلل لػػاا ا٢بػػهللي  : كػػنف  حػػ  التػػنس إىل ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط  رػػش رتػػو ع حػػ   زعاكػػغ إلسػػغ 
عنئشػػػػل حن ع حػػػػ   لالػػػػغ إلسػػػػغ فن مػػػػل ععالػػػػ  نػػػػو ركػػػػن٥بط عاػػػػاا الَب سػػػػ   ػػػػأ الا افحنديػػػػ  عيو عػػػػع عتهػػػػن 

   11الوننرض
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 الدؽ لهجتها :ساباا  : 
س إىل عنئشػل ر ػ  ا، عتهػن  أػن كنيػت إذا ذكػوت فن مػل رتػت التػيب لػال  ا، رع  ا٢بنكط رإ تند

   1عالسغ ع الط قنلت : نن ر يت  حهللاً كنف  لهللؽ ٥بجل نتهن     ف يتشف الا  علهلللن
ع  ذلػػك نتمبػػل ظػػنلوة ٥بػػن ر ػػ  ا، عتهػػن فمػػػهلل علػػعوهن  ـ ا٤بػػمنتْب عنئشػػل ر ػػ  ا، عتهػػن رأأػػػن  

 عالسػػغ ع ػػالط لس ػػل ع ويمػػل عحنػػو حػػنؿ كمػػن كػػنف الونانهػػن لالصػػهللؽ  نػػبغ لػػغ كنيػػت  شػػبغ التػػيب لػػال  ا،
   2فو   ا، عتهن ع ر نلن

 
 سيادتها صي الدنيا واآلخرة :ثامنا  : 

كػنشت افحنديػػ  الصػػحسحل عػو الصػػندؽ ا٤بصػػهللعؽ الػٍب دلػػت عالػػ   ػسندهتن   الػػهلليسن عاآلمػػوة حن 
  ا، عالسػغ ع ػالط قػنؿ : حنػبك نػو ينػنش النػن٤بْب التيب لال فرع  الَبنا  رإ تندس إىل  يل رو ننلك  

حن عرع  ا٢بػػنكط رإ ػػتندس  3نػػوري رتػػت عمػػواف عمهللٯبػػل رتػػت مشيالػػهلل عفن مػػل رتػػت ٧بمػػهلل عآ ػػسن انػػو ة فوعػػشف
   ػػنسهلل ا٣بػػهللر  ر ػػ  ا، عتػػغ قػػنؿ : قػػنؿ ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط : فن مػػل  ػػسهللة ينػػنش  إىل 

  عقػػنؿ الب ػػنر  : رػػنب نتنقػػ  فن مػػل ر ػػ  ا، عتهػػن حن  4عمػػواف  لػػ  ا١بتػػل إ  نػػو كػػنف نػػو نػػوري رتػػت
   5عقنؿ التيب لال  ا، عالسغ ع الط : فن مل  سهللة يننش  ل  ا١بتل

 
 الصديق والسيدة صاطمة وميراث النبي اللى اهلل عليو وسلم :تاساا  : 

 ػػ  ا، عتػػغ فن مػػل عالنبػػنس ر ػػ  ا، عتهمػػن   سػػن  رػػش رتػػو ر  فقنلػػت عنئشػػل ر ػػ  ا، عتهػػن : إ
يالومنػػنف نّبا همػػن نػػو ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط عٮبػػن حست ػػا ي،البػػنف  ر ػػغ نػػو فػػهللؾ ع ػػهمغ نػػو 
مسػه حن فمػػنؿ ٥بمػػن  رػػش رتػػو إر ٠بنػت ر ػػشؿ ا، يمػػشؿ :   يػػشرث نػػن  وكتػن لػػهللقل حن إ٭بػػن يأكػػ  آؿ ٧بمػػهلل 

 عتػػغ : لنػػت  نركػػنً نػػس نً كػػنف حن ع  رعايػػل قػػنؿ  رػػش رتػػو ر ػػ  ا، 6لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط نػػو لػػاا ا٤بػػنؿ
حن  7ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط ينم  رغ إ  عمالت رغ حن فإر  مش  إف  وكػت نػس نً نػو  نػوس  ف  زيػغ

حن ععػػو عنئشػػل ر ػػػ  ا، عتهػػن قنلػػػت : إف  زعاج التػػيب لػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػالط حن حسػػػ   ػػش  ر ػػػشؿ ا، حن 
   رتػػو حن لسنػػألتغ نػػّبا هو نػػو التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ   ردف  ف يبنػػاو عامػػنف رػػو ععػػنف ر ػػ  ا، عتػػغ إىل

ع الط حن فمنلت عنئشل ر   ا، عتهن ٥بو :  لسل قهلل قنؿ ر شؿ ا، لال  ا، عالسػغ ع ػالط :   يػشرث نػن 
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حن ععػػػو    لويػػػوة ر ػػػ  ا، عتػػػغ قػػػنؿ : قػػػنؿ ر ػػػشؿ ا، لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط :   يمونػػػط  1 وكتػػػن لػػػهللقل
حن علػػاا نػػن فنالػػغ  رػػش رتػػو الصػػهلليق  2ت رنػػهلل يعمػػل ينػػنئ  عنميػػل عػػننال  فهػػ  لػػهللقلعر ػػٍب ديتػػنراً حن نػػن  وكػػ

ر   ا، عتغ نػع فن مػل ر ػ  ا، عتهػن انواػن ً لمشلػغ لػال  ا، عالسػغ ع ػالط حن لػالك قػنؿ الصػهلليق لنػت 
ا، حن عقػػنؿ : عا،    دع  نػػواً ر يػػت ر ػػشؿ ا، لػػال   3 نركػػنً نػػس نً كػػنف ر ػػشؿ ا، ينمػػ  رػػغ إ  عمالػػت رػػغ

حن عقهلل  وكت  ـ ا٢بنو ر   ا، عتهن نتنزعوغ رنػهلل احوجنكػغ رن٢بػهللي   4عالسغ ع الط يضنغ فسغ إ  لتنوغ
 شػسنلرن٢بهللي  عرسنيغ ٥بن حن عفسػغ دلسػ  عالػ  قبش٥بػن ا٢بػق عإذعنأػن لمشلػغ لػال  ا، عالسػغ ع ػالط حن عقػهلل  ػال ال

اب حن عقػػهلل ينقشػػوهط   كوػػن    قصػػل نػػّباث التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط  الػػشاً نعو ػػنً ٦بػػنيبْب ا٢بػػق عالصػػش 
فسػػػغ حمسمػػػل نػػػن عقػػػع رػػػْب الصػػػهلليق حن عرستػػػت  5ا٤بػػػمنتْب عالػػػ  رػػػو     نلػػػ   ٠بػػػ  ا٤ب،نلػػػ     ػػػّبة  نػػػّب

  عالنسهللة فن مل   قضسل ا٤بّباث 
 

 تسامح السيدة صاطمة مع أبي بكر رضي اهلل عنو :عاشرا  : 
رنػهلل ذلػك حن عنن ػت علػ  را ػسل  عقهلل  بت عػو فن مػل ػ ر ػ  ا، عتهػن ػ  أػن ر ػست عػو    رتػو

عتػػغ حن عالػػ  نػػن رع  البسهمػػ  رنػػتهللس عػػو الشػػنيب ايػػغ قػػنؿ : ٤بػػن نو ػػت فن مػػل   نلػػن  رػػش رتػػو الصػػهلليق حن 
فن ػػوأذف عالسهػػن حن فمػػنؿ عالػػ  : يػػن فن مػػل لػػاا  رػػش رتػػو الصػػهلليق ينػػوأذف عالسػػك   فمنلػػت : :  ٙبػػ   ف 

مػػنؿ : عا، نػػن  وكػػت الػػهللار عا٤بػػنؿ حن عافلػػ  نؿ : ينػػط حن فأذيػػت لػػغ فػػهللم  عالسهػػن يَب ػػنلن حن فػآذف لػػغ   قػػ
حن  6عالنشػػّبة حن إ  ارونػػنش نو ػػنة ا، حن عنو ػػنة ر ػػشلغ حن عنو ػػن تط  لػػ  البسػػت حن    و ػػنلن حػػٌب ر ػػست

قػػػػنؿ ارػػػػو كاػػػػّب : علػػػػاا إ ػػػػتند كسػػػػهلل قػػػػش  عال ػػػػنلو  ف عػػػػننو الشػػػػنيب ٠بنػػػػغ نػػػػو عالػػػػ   ع ٩بػػػػو ٠بنػػػػغ نػػػػو 
رتػو الػػٍب ينالمشأػن عالػػ   ضػ  فن مػل عالسػػغ حن فالػ و كنيػػت  عالػ     شػػسنلاا  تػػهللح  ن،ػنعو الػعاػ7عالػ 

 ضػبت   رهللايػل افنػػو فمػهلل ر ػست رنػػهلل ذلػك عنن ػت علػػ  را ػسل عتػغ حن ع  ينػػع  حػهلل لػندؽ   ٧ببوػػغ 
حن ع  ينػػػنرض لػػػاا نػػػن  بػػػت   حػػػهللي  عنئشػػػل : إ٭بػػػن يأكػػػ  آؿ  ٥8بػػػن حن إ   ف يو ػػػ  عمػػػو ر ػػػست عتػػػغ

 ر عا،     ّب نس نً نو لػهللقل ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط ٧بمهلل لال  ا، عالسغ ع الط لاا ا٤بنؿ حن ع 
عو حن٥بن الٍب كنيػت عالسهػن   عهػهلل ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط حن عفعمالػو فسهػن ٗبػن عمػ  رػغ ر ػشؿ 
ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط فػػأأ  رػػش رتػػو  ف يػػهللفع لعن مػػل نتهػػن نػػس نً حن فشكػػهللت فن مػػل عالػػ     رتػػو   
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حن فػإف لػاا ٕبنػ  عالػط عنئشػل ػ ر ػ  ا، عتهػن حن رعايػل ا٢بػهللي   1فالػط  تالمػغ حػٌب  شفسػتذلك فهجو ػغ 
ع  حػػهللي  الشػػنيب زيػػندة عالػػط حن ع بػػشت زيػػندة    رتػػو ٥بػػن عكالنهػػن لػػغ عر ػػنلن عتػػغ حن فننئشػػل ر ػػ  ا، 

ومػنؿ عتهػن ػ يعػت عالشػنيب   بػت حن عننالػـش لػهلل  النالمػنش  ف قػشؿ ا٤بابػت نمػهللـ عالػ  قػشؿ التػن  حن فف اح
الابشت حص  رنػّب عالػط التػن  حن مصشلػنً   ناػ  لػاس ا٤بنػألل حن فػإف عسػندة    رتػو لعن مػل ػ ر ػ  ا، 
عتهػػن ػ لسنػػت نػػو افحػػهللاث التبػػّبة الػػٍب  شػػسع   التػػنس حن عي،الػػع عالسهػػن ا١بمسػػع حن عإ٭بػػن لػػ  نػػو افنػػشر 

ا٢بنكػػل لػػاكولن   عالػػ   ف الػػا  عالػػ  نػػو مل يشػػههلللن حن عالػػٍب   ينبػػأ رتمالهػػن لنػػهللـ  قػػهلل ٚبعػػ الننديػػل الػػٍب 
ذكػوس النالمػنش  ف فن مػل ػ ر ػ  ا، عتهػن ػ مل  ونمػهلل لجػو    رتػو ػ ر ػ  ا، عتػغ  الػك العػَبة  لػالً حن 
عناالهػػن يتػػػنس عػػػو ذلػػػك لتهػػ  التػػػيب لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػالط عػػػو ا٥بجػػػو فػػػشؽ  ػػالث حن عإ٭بػػػن مل  تالمػػػغ لنػػػهللـ 

نؽ نػػػوحغ ٢بػػػهللي  عنئشػػػل ا٤بومػػػهللـ :    أػػػن )   حن قػػػنؿ المػػػو يب لػػػنح  ا٤بعهػػػط    ػػػس 2ا٢بنكػػػل لػػػالك
فن مل( مل  الوق رػأ  رتػو لشػنالهن ٗبصػسبوهن رو ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط ع٤بالزنوهػن رسوهػن فنػه الػواع  

يهجػو  مػنس فػشؽ  فعو ذلك رن٥بجواف حن عإ  فمهلل قػنؿ ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط :   ٰبػ  ٤بنػالط  
ٗبػػن ٰبػػ  نػػو ذلػػك عٰبػػـو حن ع رنػػهلل التػػنس عػػو ٨بنلعػػل ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ حن علػػ   عالػػط التػػنس  3 ػػالث

   4ع الط كسا   يتشف كالك عل  رضنل نو ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط ع سهللة يننش  ل  ا١بتل
لمػهلل ايشػنالت فن مػػل ر ػ  ا، عتهػػن عػو كػ  نػػي ٕبنأػن لعمػػهلللن  كػـو ا٣بالػق حن علػػ  نصػسبل  ػػنر  

 أػن ايشػنالت ٗبو ػهن الػا   لننهػن العػواش عػو  يػل نشػنركل      نػأف نػو الشػ شف رت  ا٤بصنئ  حن كمػن 
نشؿ رت  ٢ب ل نو ٢ب ن ػغ حن رشػ شف افنػل حن عحػوعب الػودة ع ّبلػن حن  شفضاًل عو لمنش مالسعل ا٤بنالمْب ا٤ب

يالحػق ن  عؿ نػو أكمن  أن كنيت  نالط رموب ٢بشقهن رأرسهن فمهلل  مهلن ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط رأ
حن عنػو كػنف   ناػ  عالمهػن   ٱب،ػو ربنلػغ  نػشر الػهلليسن حن عنػن  حنػو قػشؿ ا٤بهالػ  الػا  يمالػغ  5رغ نو  لالػغ

 6النسِب حن عمل يوع  حهلل  أمن الومسن عانوتنن عو الونالسط عإ٭بن  زنت رسوهن حن فنه الػواع  عػو ذلػك رػن٥بجواف
 تن  حن عقهلل دؿ عال  ذلك زينرة    رتو ٥بن ع و سوغ ٥بن كمن نو نن 6رن٥بجواف
 

 وصاة السيدة صاطمة رضي اهلل عنها :الحادي ع،ر : 
ع٩بػػن يػػهللؿ عالػػ   ف النالقػػل كنيػػت ع سػػهللة رػػْب الصػػهلليق عالنػػسهللة فن مػػل إىل حػػهلل  ف زعكػػل    رتػػو 
 ٠بػػنش رتػػت عمػػسل لػػػ  الػػٍب كنيػػت ٛبػػوض فن مػػػل رتػػت التػػيب لػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػالط عر ػػ  ا، عتهػػػن   

افمّبة عننركت    نػالهن ع وحسالهػن إىل ناشالػن افمػّب حن عكػنف  نوض نشهتن حن عكنيت ننهن حٌب افيعنس
                                                 

1
 . 175، سهْ  4240حُزخخس١ سهْ  
2

  434ح٫ٗظقخس ُِقلذ ٝح٥ٍ فـ  
3

 . 6077حُزخخس١ سهْ  
4

 ( .12/73حُٔلْٜ ) 
5

 . 2450ٓغِْ سهْ  
6

w . 108طٔل٠ ٖٓ حُظخس٣خ فـ  أرخه٤َ ٣ـذ إٔ 
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عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ ٲبو ػػهن رتعنػػغ ع نستػػغ عالػػ  ذلػػك  ٠بػػنش رتػػت عمػػسل ر ػػ  ا، عتهػػن حن عقػػهلل علػػوهن 
حن فمػػهلل قنلػػت النػسهللة فن مػػل ف٠بػػنش إر قػػهلل  1رشلػنين   كعتهػػن عدفتهػػن ع شػسع كتنزهتػػن حن فنمالػػت  ٠بػػنش اػن

لتننش  يػغ ي،ػوح عالػ  ا٤بػو ة الاػشب فسصػعهن حن فمنلػت  ٠بػنش يػن رتػت ر ػشؿ ا، لػال  ا مبحت نن يصتع رن
ا، عالسغ ع ػالط :     ريػك نػس نً ر يوػغ رػأرض ا٢ببشػل فػهللعت ٔبوائػهلل ر بػل فحتوهػن    وحػت عالسهػن  شرػنً حن 

ر ػػ  حن ععػػو ارػو عبػػهلل الػه : فن مػػل  2فمنلػت فن مػػل نػن  حنػػو لػاا ع ٝبالػػغ حن رػغ  نػػوؼ ا٤بػو ة نػػو الوكػنؿ
ا، عتهػػن  عؿ نػػو  ،ػػ  ينشػػهن   اس ػػالـ حن   زيتػػ  رتػػت كحػػا عكػػنف الصػػهلليق دائػػط ا  صػػنؿ رنالػػ  
نػػو ينحسػػل لسنػػألغ عػػو  حػػشاؿ رتػػت التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط مػػالؼ نػػن ينعمػػغ المػػـش حن فمو ػػت حن    

رتػػػو  فن مػػػل ر ػػػ  ا، عتهػػػن عكػػػنف عالػػػ  يصػػػال    ا٤بنػػػجهلل الصػػػالشات ا٣بمػػػل حن فالمػػػن لػػػال  قػػػنؿ لػػػغ  رػػػش
ععمو : كسا رتػت ر ػشؿ ا،   عنػو ينحسػل  مػو  كػنف الصػهلليق ينػأؿ زعكوػغ  ٠بػنش رتػت عمػسل حسػ   
كنيػػت لػػ  ا٤بشػػوفل عا٤بمو ػػل ا٢بمسمسػػل ٥بػػن حن ع٤بػػن قبضػػت فن مػػل نػػو يشنهػػن حن فنر٘بػػت ا٤بهلليتػػل رنلبتػػنش نػػو 

 رػػش رتػػو ععمػػو  الوكػػنؿ عالتنػػنش عدلػػا التػػنس كسػػـش قػػب  فسػػغ ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط حن فأقبػػ 
حن عقػهلل  شفسػت لسالػل الاال ػنش  3يننينف عالسنً عيمش ف : ين  رن ا٢بنو حن    نبمتن رنلصالة عالػ  ارتػل ر ػشؿ ا،

لاالث مالشف نو رنضنف  تل إحهلل  عشوة حن عو ننلك رو كنعو رػو ٧بمػهلل عػو  رسػغ عػو كػهللس عالػ  رػو 
و ععمػو ععامػنف عالػنرّب ععبػهلل الػوٞبو ا٢بنْب حن قنؿ : نن ت فن مل رػْب ا٤بنػوب عالنشػنش فحضػولن  رػش رتػ

رو عشؼ ر   ا، عتهط حن فالمن ع نت لسصال  عالسهن حن قنؿ عال   مهللـ ين  رن رتو حن قنؿ  رش رتػو ر ػ  
حن فصػال  عالسهػن  رػش رتػو ر ػ  ا،  ؾا، عتغ : ع يت ين  رن ا٢بنو   قنؿ : ينط فشا،   يصال  عالسهن  ّب 

 رػػش رتػػو الصػػهلليق ر ػػ  ا، عتػػغ عالػػ  فن مػػل رتػػت ر ػػشؿ ا،  عتػػغ  عدفتػػت لػػسالً عكػػنش   رعايػػل : لػػال 
ع نػن نػن يشكػهلل  5حن ع  رعايل ننالط لال  عالسهن عال  رو     نل  عل  الوعايل الواكحل 4فته عالسهن  ررننً 

نو كشف النسهللة فن مل  علت عال  ر   ا، عتهمن حن رأف   يمػـش عالػ   شسنسليشكهلل   رن  التو  ال
ن عكحػػػهللعا حمهػػػن فأػػػط  عػػػهللايلن ع عػػػهللاش  رسهػػػن حن فهػػػاا نػػػو افرن سػػػ  حن ع  قهلػػػن  حػػػهلل نػػػو الػػػايو ظالمشلػػػ

   6ذكولن لنح  كونب حسنة اسننـ ا٢بنو رو عال نا  الٍب  ص  رعاين غ حن ر  ل  نش شعل حن 
علاس  رسنت رقسمل ععارل قن٥بن ٧بمػهلل إقبػنؿ   قصػسهلل غ النصػمنش   النػسهللة فن مػل ر ػ  ا، عتهػن 

: 
 ط  ػػّبة٤بويػ ُبين  ا٤بنس  رػ  
 شؿ ا٤بهلل  ذكولنػرمست عال          

                                                 
1

 . 77حُؾ٤ؼش ٝأَٛ حُز٤ض فـ  
2

 ( .4/378ح٫عظ٤ؼخد ) 
3

 . 255، ًظخد ع٤ِْ رٖ ه٤ظ فـ  77حُؾ٤ؼش ٝأَٛ حُز٤ض فـ  
4

 ك٢ ع٘ذٙ مؼق . 68حُٔخظقش ٖٓ ًظخد حُٔٞحكوش فـ  
5

 . 1759ٓغِْ سهْ  
6

w ( .1/164ك٤خس ح٩ٓخّ حُلغٖ رٖ ػ٢ِ ، رخهش حُوشؽ٢ ) 
w
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 عامػهلل يشػوؼ فػ   الث ن،نلع  
   نهػهلل فن مل فمػن  عػاللن       
 ل  رتت نو ل  زعج نو ل   ـ نو  
 ػ  الع ػنر  رنلننو ذا يهللار ف       
 و يشر عْب ا٤بص،ع ػل  عنضل ن  
 ند  الشنشب إذا  وـع لهللالنػل       
 نـ روعحػػغػو التسلع،ن انو  يم  
 غ رنػهلل البػال   حسػػنلن عكأي       
 ػهللةي  ا٢بسػنة كهللينر ع عػند  ػ  
   النوائل   كهلليهلل حاللنػنا       
 هللعةػػنت عقلػ    ػشة للنه  
 نلنػط الممػو ا٤بتّب م،يَب ػ       
 و الصه ا١بمس   ااشلنكنالت نػ  
 عر ت ر   النعج التوري ر نلن       

 
 ف قنؿ :إىل  

 لش  عقش  عتػهلل نوع ا٤بص،ع   
 هللعد نوعوغ ع٫بػػو فهللالنعح       
 ٤بضست لالو،شاؼ حشؿ  وٰبهن  
 ع موت رنلمبالت  س   والن       

 
 عقنؿ   قصسهللة   رسنف  ف النسهللة فن مل   شة لالتننش ا٤بنالمنت :

 عل   ـ الن سهلليِو افكونْب  
 حنٍو مِّب حالسط عحنْب       
 ج   ظالـ ا٢َبـوذا  وا   
 حنفن عحهللة مّب افنط       
 در  ا٤بالك اروننش افلعلز ا  
   عأ الترّباف رْب اسمشة       
w وار ربُّ الَناَلطِ ػػ  افرػذاؾ ف  
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   شُة افحوار   ا٣َبْ،  الَنم        
 ُع افنهػنتػّبُة افع د لت   
 عمالُؿ ا٣بّب  بػػع افن هنت       

  ل الصهللؽ البوشؿزلوٌة   رع 
   ػشة الترنشة   ا٢بق البوشؿ     
 ه عر ػػنن رْب لُيشر ت ن
   الَعِط الموآُف عالتا  الو َح      

 سل ا، كػو نهػن نو مشدن
 1  نصال لن يعػشؽ ا١بشلوا     

 
المبحػػث الثالػػث : مكانػػة الحسػػن عنػػد جػػده الحبيػػب المصػػ فى الػػلى اهلل 

 عليو وسلم :
ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط ٗبشلػػهلل ا٢بنػػو ع سمػػل حن عكػػنف لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط ٰبمالػػغ  كنيػػت رشػػو 

عيهللاعبغ حن عيػهللعشس لسونػالق لػهللرس عيالنػ  ننػغ حن ع وعػوع ا٢بنػو ر ػ  ا، عتػغ   حجػو التبػشة حن ع ح وػغ 
لػػال  ا، عالسػػغ عػػْب الوعنيػػل التبشيػػل حن عالنتنيػػل ا٤بصػػ،عشيل حن نػػو ع د ػػغ حػػٌب يعنعوػػغ حن   ػػسمن نػػبهغ رػػنلتيب 

ع الط ظنلو   ٧بس نس ع  نريوس حن عقهلل ٛبوع ا٢بنو ر   ا، عتغ ٗبتنيل كبّبة ع مهلليو عنؿ نو كػهللس الو ػشؿ 
التوري لال  ا، عالسغ ع الط حن علاا لسل لتشيغ  ب،غ فحن  حن ر  ٤بن ٙبمالغ يعل ا٢بنو ر   ا، عتػغ 

  عا٤بشاقػػا الػػٍب  بػػْب نتنيػػل ا٢بنػػو حن علػػاس رنػػ  افحنديػػ 2نػػو لػػعنت  سبػػل عمالػػق عػػنؿ ع شا ػػع كػػوري
 عتهلل كهللس لال  ا، عالسغ ع الط  

 
 أوال  : محبة رسوؿ اهلل اللى اهلل عليو وسلم ورحمتو بالحسن ومالعبتو لو :

ر ػ  ا، عتػغ قػنؿ : قػنؿ ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط : نػو  حػ  ا٢بنػو ػ عن أبػي ىريػرة  1
 3ضِبعا٢بنْب فمهلل  حب ِب عنو  رنضهمن فمهلل  رن

                                                 
1

 ( .236،  1/235ٔذ اهزخٍ ح٧ػٔخٍ حٌُخِٓش ، ع٤ذ ػزذ حُٔخؿذ ؿٞس١ )د٣ٞحٕ ٓل 
2

 . 72، حُذٝكش حُ٘ز٣ٞش حُؾش٣لش فـ  45حُلغٖ رٖ ػ٢ِ ع٤شطٚ ٝدٝسٙ حُغ٤خع٢ ٝح٩دحس١ ، كظ٤خخٕ ًشد١ فـ  
3

خُظٚ أكخد٣غ رؾؤٕ هخّ حُؾ٤خ ػؼٔخٕ حُخ٤ٔغ٢ رظخش٣ؾ حُلذ٣غ ٝكٌْ ػ٠ِ دسؿظٚ رؤٗٚ كغٖ ُزحطٚ ك٢ سع 8168عٖ٘ حُ٘غخث٢ سهْ  

w . 312حُغزط٤ٖ فـ 
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لػال  ا، عالسػغ ع ػالط ُيصػال  عا٢بنػو عا٢بنػْب تػيب قػنؿ : كػنف الػ وعن عبد اهلل بػن مسػاود  1
   1يابنف عال  ظهوس حن فسبنعهللٮبن التنس فمنؿ دعشٮبن حن رأ  ٮبن ع ن  حن نو  حبِب فالسح  لايو

بػغ حن التػيب لػال  ا، عالسػغ ع ػالط قػنؿ لالحنػو : الالهػط إر  ح فر   ا، عتػغ  ػ وعن أبي ىريرة  3
   3ويوة : فمن ر يوغ إ  دننت عستن ش لقنؿ  ر 2فأحبغ حن ع ح  نو ٰببغ

قػنؿ : ر يػت ا٢بنػو رػو عالػ  عالػ  عػن ق التػيب لػال  ا، عالسػغ ع ػالط ػ وعن البػراء بػن عػازب  4
   4علش يمشؿ : الالهط إر  حبغ فأحبغ

و عحنػْب عقػنؿ : ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط  مػا رسػهلل حنػ فر ػ  ا، عتػغ  ػ وعػن علػيَّ  5
نػػو  حب ػػِب ع حػػ   لػػايو ع رنٮبػػن ع ن همػػن كػػنف ننػػ    دركػػٍب يػػـش المسننػػل  موكػػغ  ٞبػػهلل عالَبنػػا  عقػػنؿ :  

 5كنف نن    ا١بت ل عقنؿ حهللي   وي 
قنؿ : كػنش ا٢بنػو عا٢بنػْب ينػوبمنف إىل ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط بن مرة  ػ وعن يالى 6

جنػػػ  يػػػهلَلس   عتمػػػغ فضػػػم غ إىل ر،تػػػغ عقب ػػػ  لػػػاا   قب ػػػ  لػػػاا   قػػػنؿ : إر فجػػػنش  حػػػهللٮبن قبػػػ  اآلمػػػو حن ف
 6 حبُّهمن حن فأحبشٮبن    يهن التنس : الشلهلل نب الل ٦ببتل

قنؿ : ٠بنػت ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط يمػشؿ : نػو  حػ   ا٢بنػو عا٢بنػْب ػ عن إسرااليل  7
   7فمهلل  حب ِب حن عنو  رنضهمن فمهلل  رنضِب

قػػنؿ : قػنؿ ركػ  نػػو افزد : ٠بنػت ر ػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػغ ع ػػالط زىيػػر بػػن األقمػر ػ عػن  8
ر ػشؿ ا، لػال   ليمشؿ لالحنو رو عال  : نو  حب ِب فالُسحبػغ حن فالسبالػغ الشػنلهلل نػتتط الننئػ    علػش  عننػ

 8ا، عالسغ ع الط نن حهلّل ْػُوتط
لػال  ا، عالسػغ ع ػالط يأمػار  ػ ر ػ  ا، عتهمػن ػ قػنؿ : كػنف ر ػشؿ ا، بػن زيػد ػ وعػن أسػامة 9

 9فسمنهللر عال  ف اس حن عيمنهلل ا٢بنو عال  ف اس افمو  عيمشؿ : الالهط  إر  رٞبهمن فْوٞبهمن

                                                 
1

 ػؼٔخٕ حُخ٤ٔظ ، كذ٣غ كغٖ . 293أكخد٣غ رؾؤٕ حُغزط٤ٖ فـ  
2

 ( ع٘ذٙ فل٤ق .331،  2/249ٓغ٘ذ أكٔذ ) 
3

 . 74حُذٝكش حُ٘ز٣ٞش حُؾش٣لش فـ  
4

 . 2422ٓغِْ سهْ  
5

اع٘خدٙ مؼ٤ق ، ٝحُٔظٖ ٌٓ٘ش ٝأٝسدٙ ك٢  ( ػْ هخٍ :3/254، ع٤ش أػ٬ّ حُ٘ز٬ء ) 3734( ، عٖ٘ حُظشٓز١ سهْ 1/77ٓغ٘ذ أكٔذ ) 

 ( .3/117ح٤ُٔضحٕ )
6

ك٢ ح٧دد ٝهخٍ حُزٞف٤ش١ ك٢ حُضٝحثذ : اع٘خدٙ فل٤ق ، سؿخُٚ ػوخص : أٗظش : ع٤ش  3666( ، عٖ٘ حرٖ ٓخؿش سهْ 4/172ٓغ٘ذ أكٔذ ) 

 ( .3/255أػ٬ّ حُ٘ز٬ء )
7

 ( .14/26، طخس٣خ دٓؾن )( 5/288، حُٔغ٘ذ ) 215رخخثش حُؼوز٠ ك٢ ٓ٘خهذ ر١ٝ حُوشر٠ فـ  
8

 ( ، اع٘خدٙ فل٤ق .254،  3/253( ، ع٤ش أػ٬ّ حُ٘ز٬ء )174ـ  3/173ٓغظذسى ) 
9

w . 216( رخخثش حُؼوز٠ ك٢ ٓ٘خهذ ر١ٝ حُوشر٠ فـ 15/415ح٩كغخٕ ك٢ طوش٣ذ فل٤ق حرٖ كزخٕ ) 
w
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نرل عالػ  التػيب لػال  ا، حػقػنؿ : دمػ  افقػوع رػو ػ وعن أبي ىريرة ػ رضي اهلل عنػو ػ  11
عشػوة نػو الشلػهلل نػن قب الػت عاحػهللاً نػتهط :  عالسغ ع الط فوآس يمبر  إنن حنتنً عإنن حنػستنً فمػنؿ :  مبرالػغ حن ع 
   1فمنؿ ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط : إيغ نو   يَػْوَحْط   يُػْوَحط

ر   ا، عتغ ػ قػنؿ : كػنف ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط ػ عن مااوية بن أبي سفياف ػ  11
  عرعايػػػل نننعيػػػل  2همن ر ػػػشؿ ا،ٲبػػػصُّ لنػػػنف ا٢بنػػػو  ع نػػػعوغ حن عإي ػػػغ لػػػو يُػَنػػػا َب لنػػػنٌف  ع نػػػعونف نص ػػػ

 لالحهللي  يهللؿ عال  ٧ببوغ لالحنو  
:  يغ لِمَ  ا٢بنو رو عال ر   رن   ػوؽ ا٤بهلليتػل فمػنؿ لػغ ػ عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو  11

حس  ر يػت ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط يمبػرالُػغ   قػنؿ  عو ر،تك ػ فهللاؾ    ػ حٌب  قبر :  كشا   
 3حن فمب    و غ : فتشا عو ر،تغ

كػنف التػيب لػال  ا، عالسػغ ع ػالط حػننالً ا٢بنػو رػو   ػ عن عكرمة عن أبي عباس قػاؿ : 13
عالػػ  ر ػػ  ا، عتهمػػن عالػػ  عن مػػغ حن فمػػنؿ ركػػ  : ينػػط ا٤بوكػػ  ركبػػت يػػن  ػػالـ فمػػنؿ التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ 

   4ع الط : عينط الواك  لش
تػيب لػال  ا، عالسػغ ع ػالط حن فػإذا لػش قػنؿ : دمالػت عالػ  ال ػ وعن أبي الابير ، عػن جػابر 14

عالػػ   ررػػع عا٢بنػػػو عا٢بنػػْب ر ػػػ  ا، عتهمػػن عالػػػ  ظهػػوس ٰببػػػش امػػن   البسػػػت علػػش يمػػػشؿ : ينػػط ا١بمػػػ  
   5ٝبالتمن حن عينط الِنهلْل ف  يومن

كتن يصال  نع التػيب لػال  ا، عالسػغ ع ػالط حن فػإذا   ػ عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ : 15
رفػع ر  ػغ  مػاٮبن فش ػنهمن عالػ  افرض  ار   ا، عتهمن عال  ظهوس حن فػإذ  جهلل ع   ا٢بنو عا٢بنْب

   6حن فإذا عند عندا حٌب يمض  لال غ
قػنؿ : رستمػن ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط ٱب،ػ  إذ  قبػ   ػ حػدثنا ابػن بريػدة عػن أبيػو 16

ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، ا٢بنػػو عا٢بنػػْب ر ػػ  ا، عتهمػػن عالسهمػػن قمسصػػنف  ٞبػػواف ٲبشػػسنف عيوناػػواف إذ يػػنؿ 

                                                 
1

 . 2318ٓغِْ سهْ  
2

 ( .3/259( ، اع٘خدٙ فل٤ق ، ع٤ش أػ٬ّ )4/93ٓغ٘ذ أكٔذ ) 
3

 ( ٝفللٚ حُلخًْ ٝٝحكوٚ حُزٛز٢ .3/163ُٔغظذسى )ح 
4

 (اع٘خدٙ مؼ٤ق52160حُؾش٣ؼش ٦ُؿش١ ) 
5

(اع٘خدٙ مؼ٤ق ك٤ٚ ٓغشٝف أرٞ ؽٜخد : طٌِْ ك٤ٚ ، هخٍ حُؼو٢ِ٤ : ٫ ٣ظخرغ ػ٤ِٚ ـ أ١ ٛزح حُلذ٣غ ٝهخٍ حرٖ 52160حُؾش٣ؼش ٦ُؿش١ ) 

: ٣لظخؽ ا٠ُ حُظٞرش ٖٓ كذ٣غ رخهَ سٝحٙ ػٖ حُؼٞس١ . ٝهخٍ حرٖ  أر٢ كخطْ : عؤُض أر٢ ػٖ ٓغشٝف ٝػشمض ػ٤ِٚ رؼل كذ٣ؼٚ كوخٍ

 ( .4/97( ، ح٤ُٔضحٕ )3/19كزخٕ ٫ ٣ـٞص ح٫كظـخؽ رخزشٙ ُٔخخُلظٚ ح٩ػزخص ك٢ ًَ ٓخ ٣ٞس١ . حُٔـشٝك٤ٖ )
6

w ( اع٘خدٙ مؼ٤ق ك٤ٚ ٓلٔذ رٖ ػ٤غ٠ رٖ ك٤خٕ حُٔذحث٢٘ . هخٍ حُذحسهط٢٘ : مؼ٤ق ٓظشٝى .5/2161حُؾش٣ؼش ) 
w
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ن ػة  عالسغ ع الط عو ا٤بته فوفنهمن إلسغ عقػنؿ : لػهللؽ ا، : )) د ك ػم  ص تػ  ػا أ م ػو ال ك م  و أ و ال  ( 15(( )الونػنرو حن آيػل : إ نَّم 
   1ي وت إىل لايو الصبسْب ٲبضسنف عيناواف فالط  له حٌب ق،نت حهلليا  عرفنوهمن

كت نع ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط   مو  ػ وعن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ : 17
فن مػػل  2 نئعػػل نػػو التهػػنر   يتالمػػِب ع   كالمػػغ حػػٌب كػػنش  ػػشؽ رػػِب قستمػػنع   ايصػػوؼ حػػٌب  ، مبػػنش

حن فالػػط  4   لتػػع ينػػِب ))حنػػتنً(( ف تتػػن  يػػغ إ٭بػػن ٙببنػػغ  نػػغ فف  ننػػالغ ع البنػػغ  ػػ نرن 3فمػػنؿ :    لتػػع
   5تهمن لنحبغيالب   ف كنش ينن  حٌب اعوتق ك  عاحهلل ن

قػنؿ :لمػهلل قُػهللت رتػيب ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط عا٢بنػو عا٢بنػْب  ػ وعن سلمة بن األكػوع 19
حن فمػػو لػػاا  6رنالوػػغ الشػػهبنش حػػٌب  دمالػػوهط حجػػوة التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط لػػاا قهللانػػغ حن علػػاا مالعػػغ

ن الشي التاّب نو لهلل  التػيب لػال  ا٤بنْب فالسونالط اآلرنش ادبل علسنَبفشا الن،ا عا٢بتنف عال  افرتنش حن عفسه
ا، عالسغ ع الط دبوغ لالحنو عرٞبوغ رغ عنالعبوغ عفسهن إرنند يبػش  لالمنػالمْب   كسعسػل رتػنش يعػل ال،عػ  

عن عػل ال،عػ    عيػمد  لػغ حمػغ لستػشف إينػنينً  ػشينً  يبػِبع تشيتغ حن عفسهن إكنرل ٥باا النماؿ ا٤بهػط كسػا 
التبشيل إىل ٦بمشعل نو اف ل الٍب رو،بسمهن ينػّب عالػ  لػهلل  عيػشر   ننومبالغ   فمهلل  ننرت افحندي  

 رّْب  
 

 أ ػ األساس الااطفي األوؿ : الق بلة والرأصة والرحمة لألطفاؿ :
إف لالمبالػػػػل دعراً فنػػػػن ً   ٙبويػػػػك نشػػػػنعو ال،عػػػػ  ععن عوػػػػغ حن كمػػػػن  ف ٥بػػػػن دعراً كبػػػػّباً    

ر بػنط الش سػق    شػػسسهلل عالقػل ا٢بػػ  رػْب التبػػّب  نػتْب  شرايػغ ع ضػػبغ حن رنس ػنفل إىل الشػػنشر رن 
عالصػػنّب حن علػػ  دلسػػ  رٞبػػل المالػػ  عالعػػماد ٥بػػاا ال،عػػ  التننػػي حن علػػ  رولػػنف عالػػ   شا ػػع التبػػّب 
لالصػػنّب حن علػػ  التػػشر النػػن ع الػػا  يبهػػو فػػماد ال،عػػ  حن عيشػػوح يعنػػغ عينيػػهلل نػػو  عنعالػػغ نػػع نػػو 

حن عإف  ٤7بصػػ،ع  لػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط ػ نػػع اف عػػنؿحشلػغ حن   لػػ   ع ً ع مػػّباً النػػتل الانروػػل   ا
الوٞبل رنف عػنؿ عالشػعمل عالػسهط لػعل نػو لػعنت التبػشة ادمهلليػل علػ   ويػق لػهللمشؿ ا١بتػل عالعػشز 

 رو شاف ا،  ننىل  
 ب ػ األساس الثاني ػ المداعبة والممازحة مع األطفاؿ :

                                                 
1

 ( .5/2162ؾش٣ؼش ٦ُؿش١ )حُ 
2

 خزخء كخهٔش : أ١ ر٤ظٜخ . 
3

 ٌُغ : ٣ش٣ذ رٚ حُقـ٤ش ، ٝارح ه٤َ ٌُِز٤ش ، كٔؼ٘خٙ ه٤َِ حُؼِْ . 
4

 حُغخخد : حُو٬دس ، ٝؿٔؼٚ ُعُخذ ، ٣ٝق٘غ ٖٓ حُوشٗلَ ٝحُؼٞد ٝحُغي ٝؿ٤ش رُي ، ٝه٤َ : خ٤و ك٤ٚ خشص . 
5

 ( .1883ـ  4/1882ٓغِْ ) 
6

 . 2423ٓغِْ سهْ  
7

w . 179ٜ٘ؾ حُظشر٤ش ح٩ع٤ٓ٬ش ُِطلَ ٓ 
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درعس ععه نو لػهلل  التػيب  عقهلل رستن رن  افحندي  التبشيل الٍب  هللؿ عال  ذلك عفسهن
لال  ا، عالسغ ع الط   نهللاعبل اف عنؿ حن  ػنرة رن٢بمػ  ع مػو  رن٤بضػنحتل    عإىل  ػّب ذلػك 
عقهلل اقوهلل  الصحنرل ر شاف ا، عالسهط رو شؿ ا، لال  ا، عالسػغ ع ػالط حن فنػنرعشا إىل ٩بنزحػل 

قػنؿ عمػو ر ػ  ا، عتػغ :  عنهللاعبل   عن٥بط عيتنلشف نتنز٥بط حن عيوصنرشف ٥بط عيالعبشأط حن عقػهلل
يتبنػػ  لالوكػػ   ف يتػػشف    لالػػغ كنلصػػيب ػ      افيػػل عالبشػػو ع ػػهشلل ا٣بالػػق عا٤بهللاعبػػل نػػع 

  ع دس   عكنف ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط يالع  ا٢بنو عا٢بنْب ر   ا، عتهمن  
اف عػػنؿ  عاػػاس ا٤بهللاعبػػل عا٤بالعبػػل حن كػػنف  نننػػ  ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط ػ نػػع

علػػش ينػػا  يعش ػػهط اػػاس النن عػػل الصػػندقل ال،سبػػل حن رنسػػهللاً عػػو ا١بعػػنش عالمنػػشة ععػػهللـ إع،ػػنش 
 1ال،ع  حمغ

 جػ ػ األساس الااطفي الثالث : الهدايا والا ايا :
لالهػػػهللاين   ػػػو  سػػػ    الػػػتعل البشػػػويل عننػػػل حن ع  يعػػػشس اف عػػػنؿ  كاػػػو  ػػػأ ّباً  

سغ ع ػالط ػ رػْب لتػن عمالسػل لػاا الػوكو المػش    رتػنش عن عػل ع كه عقننً حن عالو شؿ ػ لال  ا، عال
ال،ع  عٙبويتهن ع شكسههن عهتايبهن حن عقهلل رستن نن فنالغ ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط نع ارتػل 
منلل ا٢بنو رو عال  حن  نننل رتػت    النػنص نػو رتػت ر ػشؿ ا، زيتػ  حن فنػو عنئشػل ر ػ  

ا، عالسػػغ ِحاْلسػل فسهػػن مػػنمت نػػو ذلػػ  فّصػػغ حبشػػ  حن  ا، عتهػن  ف التجننػػ   لػػهلل  لالتػػيب لػػال 
   2فأماس حن عإيغ ٤بنوض عتغ حن فأر الغ إىل ارتل ارتوغ زيت  حن عقنؿ : َٙبالر  ااا ين رتسل

 ح ػ األساس الرابع : مسح رأس ال فل :
عكػػنف ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط حن يػػهللاع  عشا ػػا اف عػػنؿ ٗبنػػ  ريع ػػػهط 

عا٢بتػػػنف عا٢بػػػ  عالن،ػػػا افنػػػو الػػػا  يشػػػنو ال،عػػػ  رشكػػػشدس عحػػػ  فسشػػػنوعف رالػػػاة الوٞبػػػل 
التبػػػنر لػػػغ حن عالومػػػننهط رػػػغ ععػػػو نصػػػن  رػػػو عبػػػهلل ا، قػػػنؿ : عبػػػهلل ا، رػػػو  نالبػػػل علػػػهلل قبػػػ  
ا٥بجوة رأررع  تْب عٞبػ  إىل ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط فمنػ  عكهػغ عرػوؾ عالسػغ عػنـ 

   3ارو  ررع عشوة العو  ع ش  ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط علش
 خ ػ األساس الخامس ػ حسن استقباؿ ال فل :

إف الالمنش نع ال،ع    رهلل نتغ ع لػط نػن   الالمػنش الالح ػنت افعىل حن فػإذا كػنف الالمػنش 
 سبػػنً ا ػػو،نع ال،عػػ  نونرنػػل ا٢بػػهللي  عفػػو  ا٢بػػشار عالوجػػنعب نػػع ا٤بػػوتالط حن فسعػػو  قالبػػغ عنػػن 

 ننيسػػػػغ حن كػػػػ  ذلػػػػك ٰبصػػػػ  إذا  حنػػػػو  يػػػػهللعر   مػػػػن وس عينػػػػوض نشػػػػنكالغ عيوحػػػػهللث عػػػػو
                                                 

1
 . 184ٜٓ٘ؾ حُظشر٤ش حُ٘ز٣ٞش فـ  
2

 . 43، حُذٝكش حُ٘ز٣ٞش حُؾش٣لش فـ  3644عٖ٘ حرٖ ٓخؿش سهْ  
3

w ( .3/379ٓغظذسى حُلخًْ ) 
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حن ععػو عبػهلل ا، رػو كنعػو ر ػ  ا، عتػغ قػنؿ : كػنف  1ا ومبنؿ ال،ع  رعوح عحػ  عنهللاعبػل
و  عو  الم  الصبسنف نو  لػ  رسوػغ حن ع يػغ كػنش ػر شؿ ا، ػ لال  ا، عالسغ ع الط ػ إذا قهللـ ن

ا٢بنػػو عا٢بنػػْب نػػو  ػػعو حن فنػػبق   إلسػػغ حن فحمالػػِب رػػْب يهلليػػغ   كػػي رأحػػهلل ارػػِب فن مػػل 
   2ر   ا، عتهمن فأردفغ مالعغ فهللمالتن ا٤بهلليتل  ال ل عال  دارل

 :دس ػ تفقد حاؿ ال فل والسؤاؿ عنوس ػ األساس السا
فسضػػ  ال،ويػػق عيوسػػغ   الشػػنرع حن فػػإذا كػػنف الشالػػهللاف  سكاػػّباً نػػن ٲبشػػ  ال،عػػ  عحػػهلل

الناػشر عالسػغ رأ ػوع نػن ٲبتػو نهومْب ٕبنؿ ال،ع   تبهن  ويننً لشوعدس حن عمت  وبع   و ال،ع  ع 
عالنتػػل رػػنلنتل علػػاس النػػوعل  النػػ  دعراً كبػػّباً   يعػػل ال،عػػ  فنلوػػأمّب عالسػػغ ينيػػهلل نػػو 
٨بنعفػغ عآ نػغ عرتنئػػغ عيشػوهلل عاارػػغ التعنػ  كالمػػن زادت فػَبة  ػػأمو علػشؿ  حػػهلل عالهلليػغ إلسػػغ 

شنر   ال،وقػنت ٥باا  نرع ر شؿ ا، ػ لال  ا، عالسغ ع الط ػ ع نو  لحنرغ ٗبننعهلل غ عا يو
حن فمػهلل رع  ال،ػهار عػو  ػالمنف ر ػ  ا، عتػغ قػنؿ  3حٌب يوط الناشر عالػ  ا٢بنػو عا٢بنػْب

فمنلػت : يػن  : كتن حشؿ ر شؿ ا، ػ لال  ا، عالسغ ع الط ػ فجنشت  ـ  ٲبو ر   ا، عتهمػن
حن قػػػنؿ : عذاؾ ع د التهػػػنر ػ يمػػػشؿ  ر ػػشؿ ا، لمػػػهلل  ػػػ  ا٢بنػػو عا٢بنػػػْب ر ػػػ  ا، عتهمػػن

 عػنع التهػنر ػ فمػنؿ التػيب لػال  ا، عالسػغ ع ػالط ػ قشنػشا فػن البشا ارػِب ع مػا كػ  ركػ  عكهػل ار 
ع مػػات ٫بػػش التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط ػ فالػػط يػػنؿ حػػٌب  ػػع  كبػػ  عإذا ا٢بنػػو عا٢بنػػْب 

كػ  عاحػهلل نتهمػن لػنحبغ   عإذا نػجنع ػ    حسػل الػاكو عقسػ  ا٢بسػل   ونؽر   ا، عتهمن نال
يبػغ ٱبػػوج نػو فسػغ نػوار التػنر حن فأ ػػوع إلسػغ ر ػشؿ ا، ػ لػال  ا، عالسػػغ ن،المػًن ػ قػنئط عالػ  ذ

ع ػالط ػ فنلوعػت ٨بن بػنً لو ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط ػ   اينػنب ػ    كػو  ػ فػهللم  
رنػػػ  افحجػػػنر     نٮبػػػن حن فػػػأفوؽ رستهمػػػن   ننػػػ  عكشلهمػػػن عقػػػنؿ : رػػػأ  ع نػػػ   يومػػػن نػػػن 

  عن مػغ افٲبػو عاآلمػو عالػ  عن مػغ افينػو حن فمالػت :  كونتمن عال  ا،   ٞب   حهللٮبن عالػ
 شأ لتمن ينط ا٤ب،سل ن،سوتمن حن فمنؿ ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع ػالط ػ عينػط الواكبػنف ٮبػن 

كػ    الا  حص  لالحنو عا٢بنْب حس  الونؽنتهمن فأيت  الحن ا٣بشؼ  4حن ع رشٮبن مّب
لال  ا، عالسغ ع ػالط ػ لعػك لػاا ا٣بػشؼ عاحهلل رنآلمو منئعنً نو ا٢بس ل حن عنننرعل الو شؿ ػ 

  الوعويػػق رستهمػػن      ننػػ  عكههمػػن ػ   دعػػن ٥بمػػن    كونهمػػن ٕبمالهمػػن عالػػ  عن مػػغ   

                                                 
1

 . 185ٜٓ٘ؾ حُظشر٤ش حُ٘ز٣ٞش ُِطلَ فـ  
2

 ( .3/458، ع٤ش أػ٬ّ حُ٘ز٬ء ) 2428ٓغِْ سهْ  
3

 . 186ُِطلَ فـ ٜٓ٘ؾ حُظشر٤ش حُ٘ز٣ٞش  
4

( ٝك٤ٚ أكٔذ رٖ سحؽذ ح٢ُ٬ُٜ ٝٛٞ مؼ٤ق ، مؼلٚ حُزٛز٢ ك٢ حُٔـ٠٘ 9/182ٝك٢ حُٔـٔغ ) 2677( سهْ 3/65ٓؼـْ حُطزشح٢ٗ ) 
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نهللحهمن حن رمشلغ : عينط الواكبنف ٮبن عنن ذلك إ  نو نهللة حبػغ عحولػغ عالومننػغ رن٢بنػو 
 1عا٢بنْب

 :: لاب الكبار مع الص ار واألطفاؿ اس السابع ػش ػ األس
كنف التيب لال  ا، عالسغ ع الط ػ علش الو شؿ المنئػهلل ػ يالنػ  نػع ا٢بنػو عا٢بنػْب ػ  
كمػن نػّو ننتػن ػ عنػن لػاا إ  لػّب  الشالػهلليو عالتبػنر حن علسموػهللعا رػغ عيالنبػشا نػع   عػن٥بط حن عقػهلل 
رع   ف ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط كػػنف يشػػجع ا٢بنػػو عالػػ  ا٢بنػػْب فنػػو    عبػػنس 

ػػهلل اػقػ ٢بنػػو عا٢بنػػْب عتػهلل ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػالط حن فجنػػ  يمػػشؿ : لػػ  يػػن نؿ : اٙب 
حنػػو حن مػػا يػػن حنػػْب حن فمنلػػت عنئشػػل :  نػػْب التبػػّب   قػػنؿ إف كهيػػ  يمػػشؿ : مػػا يػػن 

حن عكنش   رعايل  ػنسعل عػو كنعػو رػو ٧بمػهلل عػو  رسػغ قػنؿ : قنػهلل ر ػشؿ ا، لػال   2حنْب
عا٢بنػْب فنعَبكػن حن فمػنؿ التػيب لػال  ا، عالسػغ ا، عالسغ ع الط نش ع ا١بتػنئن حن ف،الػع ا٢بنػو 

ع الط : إيهن حنو   فمنؿ عال ُّ : ين ر شؿ ا، :  عال  حنْب  شالسغ   فمػنؿ : لػاا كهيػ  
ػ لػال  ا، عالسػغ ع ػالط ػ نػع  ت نػنلهللت  يشاعػنً ٨بوالعػل نػو لنبػغحن فأيػ 3يمػشؿ : إيهػن حنػْب

ع ػالط ػ إىل فتػوة الوتػشع   الالنػ   ا٢بنو عا٢بنْب عنن ذاؾ إ  لسػهلللك التػيب لػال  ا، عالسػغ
نع اف عنؿ حن ع يت  ح ت  يضنً  تنشس عنهللحغ ٥بمن   الالنػ  عذلػك لسنيػهلل نػو يشػن همن 
التعن    الالن  فسنومواف رال كال  ع   ن  عيونرنػنف الالنػ  ٕبػ  عنػنا عذلػك لستػشف 

العشائػػػهلل  غ ٦بمشعػػػل نػػػوػحن كمػػػن  ف الالنػػػ  لل عػػػنؿ فسػػػ 4 ػػػااش كنػػػمسنً عيعنػػػسنً   آف عاحػػػهلل
   اخل   5عالمسط نتهن كنهلليل حن ع ورشيل حن عاكومنعسل حن عمالمسل حن عذا سل حن ععالكسل

 
 ثانيا  : شبو الحسن بن علي رضي اهلل عنو بالنبي اللى اهلل عليو وسلم :

َعػػل ر يػػت التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط   قػػنؿ : ينػػط : كػػنف ػ  1 عػػو    منلػػهلل حن قػػنؿ : قالػػت ف  ُكَحسػْ
   6رغ ا٢بنو رو عال  نبغ التنس 

عو عمبل رو ا٢بنرث حن قنؿ : إر ٤بع    رتو إذ نو  عال  ا٢بنو رو عال  فش ػنغ عالػ  عتمػغ   قػنؿ ػ  1
حن ع  رعايػل  مػو  عػو عمبػل رػو  7: رأ  ِنْبَغ التيب   نبسهنً رنال  قنؿ : ععالػ  ننػغ فجنػ  عالػ  يضػحك

                                                 
1

 . 187ٜٓ٘ؾ حُظشر٤ش حُ٘ز٣ٞش ُِطلَ فـ  
2

 ( اع٘خدٙ كغٖ .3/266ع٤ش أػ٬ّ حُ٘ز٬ء ) 
3

ُٞٚ : ا٣ٜخ ٓؼ٘خٙ حُظلش٣ل ٝحُظؾـ٤غ ٝح٫عظلغخٕ ٝح٧فَ ك٤ٜخ أٜٗخ ٌُِق أٗظش ع٤ش ع٤ش أػ٬ّ حُ٘ز٬ء ك٤ٚ حٗوطخع مؼ٤ق ؿذحً ٝه 

 ( .3/284أػ٬ّ حُ٘ز٬ء )
4

 . 216ا٠ُ  209ٜٓ٘ؾ حُظشر٤ش حُ٘ز٣ٞش ُِطلَ فـ  
5

 . 216حُٔقذس ٗلغٚ فـ  
6

 . اع٘خدٙ فل٤ق 3544( أخشؿٚ حُزخخس١ سهْ 1/245حُطزوخص حٌُزشٟ ، حُطزوش حُخخٓغش ٖٓ حُقلخرش ) 
7

w . 3750حُزخخس١ سهْ  
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نة التػيب لػال  ا، عالسػغ ع ػالط رالسػنؿ ععالػ  ا٢بنرث حن قنؿ : موكت نع    رتػو نػو لػالة النصػو رنػهلل عفػ
ٲبشػػ  إىل كتبػػغ فمػػو ٕبنػػو رػػو عالػػ  علػػش يالنػػ  نػػع  المػػنف فنحومالػػغ عالػػ  رقبوػػغ علػػش يمػػشؿ : عرػػأ  نػػبغ 

حن عيو  حمسمل ادبل عا ينجنـ رْب    رتو ععالػ  علػاا نػن  مكػهللس  1التيب لسل رشبغ رنال  ععال  يضحك
   لتنسرن  الاس الوعايل الصحسحل لسل كمن يهللع  

عو لنيي رػو لػنيي حن عػو عالػ  قػنؿ : ا٢بنػو  نػبغ ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط نػن رػْب الصػهللر ػ  3
   2إىل الو س عا٢بنْب  نبغ التيب لال  ا، عالسغ ع الط نن كنف   ع  ذلك

غ ٠بػع  رػن لويػوة يمػشؿ : قػنؿ ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ يعو عنلط رو كالس  حن قنؿ : حهلل ِب    حن  ػ  4
 الط : نو رآر   التػـش فمػهلل رآر فػإف الشػس،نف   يتوحالُػِب   قػنؿ    : فحهلل وػغ ارػو عبػنس ع مه ػغ  ر ع 

حن قػػنؿ : ر يوػػغ   قالػػت :    عا، لمػػهلل ر يوػػغ حن قػػنؿ : فػػاكوت ا٢بنػػو رػػو عالػػ    قػػنؿ إ  عا، حن  3قػػهلل ر يوػػغ
   6  قنؿ ارو عبنس : إيغ كنف ُيشبُهغُ  5  نشسوغ 4لمهلل ذكو غ ع َػَعّس غ

عػػو البهػػ  نػػشىل الػػنرّب قػػنؿ :  ػػااكوين نػػو  نػػبغ التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط نػػو  لػػ  رسوػػغ   فػػهللم  ػ  5
ن  حػػهلل تط رأنػػبغ  لالػػغ رػػغ حن حػػبهط إلسػػغ حن ا٢بنػػو رػػو عالػػ  حن ر يوػػغ ٯبػػي ستػػن عبػػهلل ا، رػػو الػػنرّب فمػػنؿ :  يػػعال

نؿ حن حن علمػهلل ر يوػغ ٯبػي علػش علش  نكهلل فّبك  رقبوغ حن  ع قػنؿ ظهػوس حن فمػن يتنلػغ حػٌب يتػشف لػش الػا  يتػ
 . 7راكع فسعوج لغ رْب ركالسغ حٌب ٱبوج نو ا١بني  اآلمو

قنؿ قنؿ عبهلل الوزاؽ  مهين ننمو عو النلو   مهر  يل قنؿ : مل يتػو  حػهلل  ْنػَبغ رػنلت يب لػال  ا، ػ  6
  ا، ععتػػغ قػػنؿ : كػػنف ا٢بنػػو رػػو عالػػ  نػػو  نػػبههط عكهػػنً رػػنلتيب لػػال 8عالسػػغ ع ػػالط نػػو ا٢بنػػو رػػو عالػػ 

   9عالسغ ع الط
عو فن مل رتت ر شؿ ا، ػ لال  ا، عالسغ ع الط ػ  أن   ػت رن٢بنػو عا٢بنػْب إىل ر ػشؿ ا، ػ لػال  ػ  7

ا، عالسغ ع الط ػ   نتشاس الا   ش ر فسغ حن فمنلػت : يػن ر ػشؿ ا، لػااف ارتػنؾ حن فشرر همػن نػس نً   فمػنؿ : 
   10ٌْب فالغ ُكو ، عُكشِد  نن ا٢بنو فالغ لسبٍب عُ مُدِد  ع ّنن ُحن

                                                 
1

 ( اع٘خدٙ فل٤ق .1/247حُطزوخص ، حُطزوش حُخخٓغش ٖٓ حُقلخرش ) 
2

 ( اع٘خدٙ مؼ٤ق .1/247حُطزوخص ، حُطزوش حُخخٓغش ) 
3

 أ١ سأ١ حُ٘ز٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ك٢ حُٔ٘خّ . 
4

 ( .1/125طل٤جٚ : أ١ طلشًٚ ٤ٔ٣٘خً ٝؽٔخ٫ً أٗظش : ُغخٕ حُؼشد ) 
5

 ( .1/248زوش حُخخٓغش )حُطزوخص ، حُط 
6

 ( اع٘خدٙ كغٖ .1/248حُٔقذس ٗلغٚ ) 
7

 ( اع٘خدٙ مؼ٤ق .1/249حُٔقذس ٗلغٚ ) 
8

 . 263حُقل٤ق حُٔغ٘ذ ٖٓ كنخثَ حُقلخرش ُِؼذ١ٝ فـ  
9

 . 221رخخثش ر١ٝ حُوشر٠ فـ  
10

ذ٣غ طز٤ٖ أٗٚ مؼ٤ق ؿذحً ٌُٔخٕ هخٍ حُؾ٤خ ػؼٔخٕ حُخ٤ٔظ : ك٢ مٞء دسحعش اع٘خد حُل 287ح٧كخد٣غ حُٞحسدس رؾؤٕ حُغزط٤ٖ فـ  

w . 289ٓلٔذ رٖ ك٤ٔذ ٝارشح٤ْٛ رٖ ػ٢ِ فـ 
w
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ععو    نالستل قنؿ كنيت فن مل ر   ا، عتهػن  تمػو ا٢بنػو ع مػشؿ رػِب نػبسغ ر ػشؿ ا، لػال  ا، ػ  8
 ر   ا، عتهمن   1عالسغ ع الط لسل رشبسغ عال 

ع٩بػػو يشػػبغ رو ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط : كنعػػو رػػو     نلػػ  حن عا٢بنػػو رػػو عالػػ  حن ع رػػش ػ  9
   ٢2بنرث حن عقاط رو النبنس حن عالننئ  رْب عبسهلل رو عبهلل ينيهلل رو لننط رو ا٤ب،ال  عسنف رو ا
يت ػو إىل  فعو    ا حنؽ  يغ ٠بػع لبػّبة رػو يَػوري  يػغ ٠بػع عالسػنً ر ػ  ا، عتػغ يمػشؿ : نػو  ػوس  ػ  11

و عالػػ   نػػبغ التػػنس رو ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط نػػن رػػْب عتمػػغ إىل عكهػػغ عنػػنوس فالست ػػو إىل ا٢بنػػو رػػ
عنو  وّس  ف يت و إىل  نبغ التنس رو شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط نن رْب عتمغ إىل كنبغ مالمػنً فالست ػو إىل 

   3ا٢بنْب رو عال  ر   ا، عتهمن
 

 ثالثا  : الحسن والحسين سيدا شباب أىل الجنة : 
: فمالػت ٥بػن : نتػا  ع الط   قنؿ يبر لال  ا، عالسغ عو حايعل قنؿ :  ألوِب  ُنر  نتا نٌب عههللؾ رنلت  ػ  1

كػاا عكػاا   قػنؿ : فتنلػت نػِبر ع ػب وِب   قػنؿ : فمالػت ٥بػن : َدعسػِب فػإرر آ، الت ػيب  لػال  ا، عالسػغ ع ػالط ػ 
فُألال  ننغ ا٤بنوب حن       دعغ حػٌّب ينػونعو   علػك حن قػنؿ فأ سػت التػيب لػال  ا، عالسػغ ع ػالط فصػالست 

النشػػػنش   ايعوػػػ  فوبنوػػػغ فنػػػوض لػػػغ عػػػنرض فتنكػػػنس   ذلػػػ  حن فن بنوػػػغ فنػػػمع ننػػػغ ا٤بنػػػوب حن فَصػػػال   التػػػيب 
  فحهلل وػػغ رػػنفنو حن فمػػنؿ :  عػػو ا، لػػك  ا   فمالػػت : حايعػػل   قػػنؿ : نػػن لػػكلػػش، : فمػػنؿ : : نػػو لػػا

عفُنرػك ػ   قػنؿ :  ّنػن ر يػت النػنرض الػا  عػوض   قُػْبسػُ    قػنؿ : قالػت : رالػٓب   قػنؿ : فهػش نالػك نػو 
ل مل يهبو افرض قب  لاس الالسالل حن فن وأذف رر غ  ف ُينػالط عالػ   عيبشػور  ف ا٢بنػو عا٢بنػْب  ػسرهللا ا٤بالئت

   4نبنب  ل  ا١بتل ع ف فن مل  سهللة يننش  ل  ا١بتل
عػو     ػنسهلل ا٣بػهللر  قػنؿ : قػنؿ ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط : ا٢بنػو عا٢بنػْب  ػسرهللا نػبنب ػ  1

   5 ل  ا١بتل
ط رػػو عبػػهلل الػػوٞبو عػػو  رسػػغ عػػو     ػػنسهلل ا٣بػػهللر  قػػنؿ : قػػنؿ ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ عػػو ا٢بتػػػ  3

حن  6و زكويػن عالسهمػن النػالـػع الط : ا٢بنو عا٢بنْب  سهللا نػبنب  لػ  ا١بتػل إ  ارػِب ا٣بنلػل عسنػ  عٰبػ  رػ
                                                 

1
 ( ٓشعَ ٝك٤ٚ صٓؼش رٖ فخُق ٝٛٞ ٤ُٖ .9/176ٓـٔغ حُضٝحثذ ) 
2

 . 102حُظز٤٤ٖ ك٢ أٗغخد حُوشؽ٤٤ٖ فـ  
3

 ( .5/2146حُؾش٣ؼش ٦ُؿش١ ) 
4

ؼزش ُٚ ٌُٝ٘ٚ ٓوزٍٞ حُلذ٣غ ػ٠ِ حُقل٤ق ػْ ٛٞ هذ طٞرغ ( حُلذ٣غ ك٤ٚ حُٜٔ٘خٍ رٖ ػٔشٝ طٌِْ ك٤ٚ رؼنْٜ ُظشى ؽ5/391ٓغ٘ذ أكٔذ ) 

ٖٓ هزَ ػذ١ رٖ ػخرض ٝػخفْ ٝٛٔخ ٝإ ًخٕ ك٢ حُطش٣و٤ٖ ػٜ٘ٔخ ٬ًّ ا٫ أٗٚ ٣ٌٖٔ إٔ ٣و١ٞ رؼنٜٔٔخ أٗظش : ح٧كخد٣غ حُٞحسدس رؾؤٕ 

 . 176حُغزط٤ٖ فـ 
5

 كغٖ ُـ٤شٙ . 182ح٧كخد٣غ حُٞحسدس رؾؤٕ حُغزط٤ٖ فـ  
6

w ( اع٘خدٙ كغٖ .5/2144حُؾش٣ؼش ٦ُؿش١ ) 
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قػنؿ حن ع  1عقهلل قنـ الشس  عامنف ا٣بمسل رهللرا ل  وؽ لاا ا٢بهللي  عرْب  يغ رع  عو  ػول عشػو لػحنرسنً 
و كاػػّب   البهللايػػل عالتهنيػػل حن عقػػنؿ :   حن عذكػػوس ارػػ 2عا٢بػػهللي   ػػ   عتػػغ  ٞبػػهلل رػػو حتبػػ  حن فمػػنؿ لػػحس 

    قػنؿ عامػنف ا٣بمػسل :  4حن عقػنؿ الػاليب : رِعَ  نػو عكػشس يُمػشر  رنضػهن رنضػنً  3  نيسهللس كالهن  نا
نفن ارػو كاػػّب :     ػػنيسهللس  عالػا  ي هػػو    يػغ ٲبتػػو ا١بمػع رػػْب  قػشاؿ لػػم ش افئمػػل حن فهػش كمػػن قػنؿ ا٢بػػ

كالهػػن  ػػنا   ايوهػػ  حن عرنضػػهن حنػػو عرنضػػهن حنػػو لنػػّبس حن فسمػػش ر رنضػػهن رنضػػنً حن كمػػن قػػنؿ ا٢بػػنفن 
 عا،  عالط   5الاليب عرنلون  فهش لحس  كمن قنؿ اسننـ  ٞبهلل علتو لنّبس

 
 راباا  : ىما ريحانتاي  من الدنيا :

ْحػوِـِ ػ قػنؿ نػنبغ  حنػبغ يموػ  الػارنب ػ فمػنؿ  عو    يُنسط حن قنؿ : ٠بنت عبهلل ا، رو
ُ
عمػو ع ػألغ عػو ا٤ب

 ل  النواؽ ينألشف عو الارنب عقهلل قوالشا ارو ارتػل ر ػ  ا، ػ لػال  ا، عالسػغ ع ػالط ػ عقػنؿ التػيب لػال  ا، 
حن ععو ا٢بنو حن عو    رتوة قنؿ : ر يػت ا٢بنػو عا٢بنػْب ر ػ   6عالسغ ع الط ػ : ٮبن رٰبنيونَ  نو الهلليسن

 عتهمػػن يابػػنف عالػػ  ظهػػو ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط علػػش يصػػال  فسمنػػتهمن رسػػهللس حػػٌب إذا ر ػػ  ا،
ا ومو عال  افرض  وكهمن حن فالمن لال   كالنهمن   حجوس   نن  ريع همن حن   قػنؿ : إف ارػِب  لػايو 

ن عكػ  رػغ رػْب رٰبنيون  نو الهلليسن    قب  عال  التػنس فمػنؿ : إف ارػِب لػاا  ػسهلل حن ع ركػش  ف يصػال  ا، عػ
حن ععػو  8حن قنؿ ٧بمهلل رو ا٢بنْب اآلكو  : ينِب رغ ا٢بنػو ر ػ  ا، عتػغ 7ف وْب ع سموْب   آمو النننف

ععػػو    رتػػوة قػػنؿ : كػػنف التػػيب يصػػال  حن  فتػػنف إذا  ػػجهلل كػػنش ا٢بنػػو فوكػػ  ظهػػوس حن فتػػنف التػػيب لػػال  
ذا  ػػجهلل ركػػ  ظهػػوس حن فالمػػن ا، عالسػػغ ع ػػالط  إذا رفػػع ر  ػػغ  مػػاس فش ػػنغ عالػػ  افرض ع ػػننً رفسمػػنً حن فػػإ

 مػنلال   ماس فش ػنغ   حجػوس حن فجنػ  يمبالػغ حن فمػنؿ لػغ ركػ  :   عنػ  اػاا الصػيب لتػاا   فمػنؿ : إأ
   9رٰبنيون  حن ععن  ا، عن عك   ف يصال  رغ رْب ف وْب نو ا٤بنالمْب

 
 خامسا  : سيادتو صي الدنيا واآلخرة :

نو رو عال  ر   ا، عتغ عرْب كاللل قهللرس حن عالػ  نػو    عالو ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط نتنيل ا٢ب
عننمع نو التنس    ّب نن نوة عقهلل  شا وت الوعاينت رمشلغ لػال  ا، عالسػغ ع ػالط عػو ا٢بنػو حن عإف ارػِب 

                                                 
1

 . 211ح٧كخد٣غ حُٞحسدس رؾؤٕ حُغزط٤ٖ فـ  
2

 حُٔ٘ظخذ ٖٓ حُؼَِ ُِخ٬ٍ ، ٫رٖ حُٔوذع٢ . 124حُغئحٍ سهْ  
3

 ( .8/208حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش ) 
4

 ( .3/283ع٤ش أػ٬ّ حُ٘ز٬ء ) 
5

 . 212ح٧كخد٣غ حُٞحسدس ؽؤٕ حُغزط٤ٖ فـ  
6

 . 3753حُزخخس١ سهْ  
7

 . 6964سهْ فل٤ق حرٖ كزخٕ  
8

 . 2157حُؾش٣ؼش ٦ُؿش١ فـ  
9

w اع٘خدٙ كغٖ . 2157حُؾش٣ؼش ٦ُؿش١ فـ  
w
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لاا  سهلل حن قنؿ رو عبهلل اله : ع شا وت اآل نر الصحنح عو التيب لال  ا، عالسػغ ع ػالط  يػغ قػنؿ   ا٢بنػو 
حن عرعاس  1لػاا  ػسهلل ععنػ  ا،  ف يبمسػغ حػٌب يصػال  رػْب ف وػْب ع سموػْب نػو ا٤بنػالمْبرو عالػ  : إف ارػِب 

ٝبنعل نو الصحنرل حن ع  حهللي     رتوة   ذلك : ع يغ رٰبػنيٍب نػو الػهلليسن حن ع    ػشد ٩بػو ٠بػنس ر ػشؿ 
حن  تػػه  ععػػو    رتػػوة قػػنؿ : ٠بنػػت التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط عالػػ  ا٤ب 2ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط  ػػسهللا

عا٢بنو إىل كتبػغ يت ػو إىل التػنس نػوة عإلسػغ نػوة عيمػشؿ : إف ارػِب لػاا  ػسهلل علنػ  ا،  ف يصػال  رسػغ ف وػْب 
حن فهاا ا٢بهللي  فسغ نتمبل لالحنو ر   ا، عتغ فمهلل  مػه التػيب لػال  ا، عالسػغ ع ػالط رأيػغ  3نو ا٤بنالمْب

نػل : عإف ا، يصػال  رػغ رػْب ف وػْب ع سموػْب رأيغ  سهلل   قنؿ ارو اف ّب : قس   راد رغ ا٢بالسط فيغ قنؿ   ٛبن
  عكنش   ٙبعل افحػشذ  " فسػغ  ف النػسندة   ٚبػوص رنففضػ  رػ  لػش الػوئسل عالػ  المػـش  4نو ا٤بنالمْب

عا١بمع  ندة علػش نشػوق نػو النػمدد عقسػ  نػو النػشاد لتشيػغ يػو س عالػ  النػشاد الن ػسط نػو التػنس :    
حن ععلػعغ عالسػغ الصػالة عالنػالـ  5غ رْب ف وْب  اتسغ ف ل عل  العوقلافن نص التاّبة علن  ا،  ف يصال  ر

حن فف ا٤بنػػالمْب كػػنيشا يشن ػػا فػػوقوْب فوقػػل نػػع  6عالنػػالـ لالع وػػْب رػػنلن سموْب حن كمػػن   راعيػػل عتػػهلل الب ػػنر 
ا٢بنػو ر ػػ  ا، عفوقػل نػػع نننعيػػل علػاس ننجػػنة ع سمػػل نػو التػػيب لػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط حسػ   مػػه اػػاا 

 حن ع لػػ  المضػػسل  ف عالػػّ  رػػو     نلػػ  ٤بػػن  ػػورغ عبػػهلل الػػوٞبو رػػو نالجػػط ا٤بػػواد  يػػـش فشقػػع ناػػ  نػػن  مػػه
ا١بمنل علسالل النبت ع ش  لسالل افحهلل سحهلل  عشوة لسالل رمست نو رنضنف  ػتل  ررنػْب نػو ا٥بجػوة عرشيػع 

امػػوالؼ   رتػغ ا٢بنػو رن٣بالفػل   نػػهو رنضػنف نػو لػػاس النػتل ع قػنـ ا٢بنػو  يننػػنً نعتػواً    نػوس   ر  
التنس فوقل نػو كهوػغ عفوقػل نػو كهػل نننعيػل ع  ينػومسط افنػو حن عر   الت ػو   إلػالح ا٤بنػالمْب عحمػو 
دننئهط  عىل نو الت و   حمغ  الط ا٣بالفل ٤بننعيل   ا٣بػننل نػو ررسػع افعؿ نػو  ػتل إحػهلل  ع ررنػْب حن 

نػهو إ   يننػنً ع٠بػ  لػاا النػنـ عػنـ عقس  نو ررسع اآلمو عقس     وة ٝبند  افعىل عكنيت مالفوػغ  ػول  
   7ا١بمنعػػل علػػاا الػػا   مػػه رػػغ التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط : لنػػ  ا،  ف يصػػال  رػػغ رػػْب ف وػػْب ع سموػػْب

فن٢بهللي  فسغ عالػط نػو  عػالـ التبػشة حن عنتمبػل لالحنػو رػو عالػ  فإيػغ  ػوؾ ا٤بالػك   قالػل ع  ذلػل ع  لنالػل رػ  
 نػو الػهلليو عنصػالحل افنػل ععػو  ػنسهلل رػو      حمػو دنػنش ا٤بنػالمْب فواعػلو بوغ فسمن عتهلل ا، ٤بن رآس نػو 

 نسهلل قنؿ : كتن نع    لويوة كالش نً حن فجنش ا٢بنو رو عال  رػو     نلػ  حن فنػالط عالستػن حن فودديػن عالسػغ 
حن ع رػػش لويػػوة   ينالػػط فمضػػ  حن فمالتػػن : يػػن  رػػن لويػػوة لػػاا حنػػو رػػو عالػػ  قػػهلل  ػػالط عالستػػن حن فمػػنـ فالحمػػغ حن 

ين  سهلل  حن فمالت لغ :  مشؿ ين  سهلل    قنؿ : إر ٠بنت ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط يمػشؿ فمنؿ : 

                                                 
1

 ( .3/244( ٝحُزخخس١ ر٘لٞٙ )5/51ٓغ٘ذ أكٔذ ) 
2

 ( .1/437ح٫عظ٤ؼخد ) 
3

 . 3746حُزخخس١ ، ـ كنخثَ حُقلخرش سهْ  
4

 ( .3/417حُٜ٘خ٣ش ك٢ ؿش٣ذ حُلذ٣غ ) 
5

 ( .1/277طللش ح٧كٞر١ ) 
6

 . 3746ثَ حُقلخرش سهْ حُزخخس١ ، كنخ 
7

w ( .13/66كظق حُزخس١ ) 
w
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حن ععػػو كػػنرو رػػو عبػػهلل ا،  يػػغ قػػنؿ : نػػو  ػػوّس  ف يت ػػو إىل  ػػسهلل نػػبنب  لػػ  ا١بتػػل حن فالست ػػو  1: إيػػغ لنػػسهلل
صػػحنرل حن عنػػن عقػػهلل يمػػ  إلستػػن مػػه  ػػسندة ا٢بنػػو عا٢بنػػْب   ا١بتػػل ٝبػػع  عػػّب نػػو ال 2إىل ا٢بنػػو رػػو عالػػ 

ة حن  ع   ٧بنفػػ  كنننػػل حن ع٩بػػو كػػنش نػػو  ذلػػك إ  سعػػالف ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط رػػالك نػػوة رنػػهلل
عػتهط حن عبػػهلل ا، رػو عمػػو حن ععبػػهلل ا، رػو ننػػنشد حن عكػنرو رػػو عبػػهلل ا، حن ععمػو رػػو ا٣ب،ػنب حن ععالػػ  رػػو 

عالػهاش رػو عػنزب حن ع رػش لويػوة ر ػ      نل  حن ع  ننل رو زيهلل حن عقوة رو إينس حن عننلك رو ا٢بشيوث حن 
   3ا، عتهط ع ّبلط

 
سادسا  : أعوذ بكلمات اهلل التامة من كل شي اف وىاّمة ومن كػل عػين الّمػة 

: 
عػػو ارػػو عبػػنس ر ػػ  ا، عتهمػػن قػػنؿ كػػنف التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط يُنِػػشرُذ ا٢بنػػو عا٢بنػػْب عيمػػشؿ إّف 

يُػَنػشرُذ اػن إ٠بنعسػ  عإ ػحنؽ حن  عػشذ رتالمػنت ا، الونّنػل نػو كػ    رنكمػن ػ    إرػوالسط عالسػغ النػالـ ػ كػنف
حن ععػػو ارػػو عبػػنس قػػنؿ كػػنف ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط يُػَنػػشرُذ  5عنػػو كػػ  عػػْب  ّنػػل 4نػػس،نف علنّنػػل

ا٢بنو عا٢بنْب يمشؿ  ُِعساُُكمن رتالمنت ا، الوننل نػو كػ  نػس،نف علنّنػل عنػو كػ  عػْب  ّنػٍل : عيمػشؿ : 
  علػػػػاا عػػػػالج يوعػػػػود رػػػػغ ال،ػػػػ  التبػػػػش   6اا كػػػػنف إرػػػػوالسط يُنػػػػشرُذ إ ػػػػحنؽ عإ٠بنعسػػػػ  عالسهمػػػػن النػػػػالـلتػػػػ

لل عنؿ حن علش ركو نو  ركنف ادنف ل عال  لحل ال،ع  عتهلل ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع ػالط حن علػاا نػن 
  رػْب ر ػشؿ ا، حن ع  لػاا ا٢بػهللي  قسمػل رفسنػل حسػ 7فنالػغ ػ لػال  ا، عالسػغ ع ػالط ػ نػع ا٢بنػو عا٢بنػْب

لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط  ٮبسػػػل دعػػػنش الشالػػػهلليو فرتػػػنئهط عنػػػن فسهػػػن نػػػو فشائػػػهلل ع سمػػػل نتهػػػن حن كالػػػ  الواحػػػل 
عال،مأيستػػل عا٢بعػػن عالهكػػل للرتػػنش عاآلرػػنش نػػو كهػػل حن عنػػو كنيػػ  آمػػو لػػوؼ الشػػو عػػتهط رػػإذف ا، نػػو 

النبندة كمن قػنؿ ر ػشؿ ا، لػال  ا، ا٢بنهلل عالشس،نف علشاـ افرض عفشؽ لاا كالغ حن فإف الهللعنش لش ن  
 عالسغ ع الط عفسغ ننشر رنلعمو عا لوجنش إىل ا، عحهللس علاا نو  لط نمنلهلل اس الـ  

 
سػػاباا  : األحاديػػث التػػي رواىػػا الحسػػن بػػن علػػي عػػن رسػػوؿ اهلل الػػلى اهلل 

 عليو وسلم :

                                                 
1

 ( سؿخُٚ ػوخص .9/178ٝهخٍ ح٤ُٜؼ٢ٔ ك٢ حُٔـٔغ ) 2596( ٝهخٍ : فل٤ق ، ٝأهّشٙ حُزٛز٢ ٝحُطزشح٢ٗ سهْ 3/169ٓغظذسى حُلخًْ ) 
2

 ٫ رؤط رٚ .( ٓ٘خهذ حُلغٖ ، ٝرًشٙ حرٖ ًؼ٤ش ك٢ حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش ٝرًش اع٘خدٙ ٝهخٍ 422،  15/421فل٤ق رٖ كزخٕ ) 
3

 . 81( حُذٝكش حُ٘ز٣ٞش حُؾش٣لش فـ 3/24( ٝحُٔؼـْ حٌُز٤ش )9/183سٝح٣خص ٛزٙ ح٧كخد٣غ ك٢ ٓـٔغ حُضٝحثذ ) 
4

ش : ًَ رحص عْ ٣وظَ ًخُل٤ش ٝؿ٤شٛخ .  ّٓ  ٛخ
5

ش : ٢ٛ حُظ٢ طق٤ذ ٓخ ٗظشص ا٤ُٚ رغٞء ، حُزخخس١ سهْ   ّٓ ٫3371 . 
6

 كذ٣غ كغٖ فل٤ق . 2060عٖ٘ حُظشٓز١ سهْ  
7

w . 248ٜ٘ؾ حُظشر٤ش حُ٘ز٣ٞش ُِطلَ فـ ٓ 
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 ػػنة ا٢بػػق  ػػبحنيغ ع نػػنىل المػػوآف إف ٩بػػن ا عػػق عالسػػغ ا٤بنػػالمشف  ف  لػػشؿ النالػػط عا٤بنوفػػل الػػٍب  شلػػ  إىل نو 
التوري عنن  بت نو  قشاؿ ع فننؿ ع مويوات ا٢ببس  ا٤بص،ع  لال  ا، عالسغ ع الط علػاا نػن ينػوؼ رنلنػتل 
التبشيػػل علػػ     ُػْنػػَوُؼ عػػه ا٢بمػػ  عافكسػػنؿ إ  رنلتمػػ  عالوعايػػل عافمبػػنر عقػػهلل ا٘بػػغ  لػػ  النالػػط عا٤بنوفػػل إىل 

  البحػػػ  عػػػو  ػػػّبلط ع حػػػشا٥بط حن لس الصػػػشا إىل الوأكػػػهلل نػػػو  نػػػويو ا تػػػْب  ػػػبو  ٠بػػػنش الػػػوعاة عننػػػوفوهط حن 
 عإع،نش ك  راٍع قهللرس   نسناأمن :

نؿ حن عالومصرػ  عػػو ادونػػنت رنػػهلل المسػػنـ رنلشاكبػػنت حن ػالنهللالػل حن علػػ  ا ػػومننل النػػّبة حن علػػالح ا٢بػػ ػ 1
   غعالوحال  رن٤بوعشة عار هللاش لبش هن الننر

ي  ا٤بػوع  عالػتص ا٤بتمػشؿ حن عالػشع  عا  ػوسننب لػغ حن حع ػنً  ع كونرػل  ع ٮبػن الضبو عاس مػنف لالحػهللػ  1
ننػػنً علػػاا الػػا   مػػهللـ حتػػط عػػنـ نػػنن  ١بمسػػع الػػوعاة عيمالػػل النػػتل التبشيػػل حن مػػال الصػػحنرل حن ر ػػشاف ا، 
 عالػسهط حن فأػػط ٞبالػل الو ػػنلل عػو ر ػػشؿ ا، لػال  ا، عالسػػغ ع ػالط حن عقػػهلل ررػنلط عالػػ  عستػغ عيشػػألط رتػػوري

 رعنيوغ ععمسق عتنيوغ  
علمػػػهلل كػػػنف افئمػػػل نػػػو  لػػػ  البسػػػت التػػػواـ حن ر ػػػشاف ا، عالػػػسهط ٧بػػػ   مػػػهلليو عالمػػػنش ا٢بػػػهللي  عالوعايػػػل حن   
افما عتهط نن رععس عو ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط حن ٤بن ٛبونػشا رػغ نػو عهللالػل عإ مػنف حن ع نػّب ا٤بػمنتْب 

كال ػػػل الصػػػحنرل فهػػػط فػػػشؽ الونػػػهللي  عالنػػػماؿ لتػػػشأط نػػػو عالػػػ  ر ػػػ  ا، عتػػػغ ع رتػػػنس ا٢بنػػػو عا٢بنػػػْب نػػػو 
 ػػندات الصػػحنرل ر ػػ  ا، عػػتهط   ع رػػش ا٢بنػػو حن  نػػّب ا٤بػػمنتْب عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ   رع  لػػغ رمػػ  رػػو 

لػ   ننتهللس ػ علش  ع ع ا٤بننيسهلل   اس الـ ػ ٟبنمنئل ع ول عٜبػنيْب حػهلليانً ٨276بالهلل افيهلللن  ا٤بوشىف 
لػػػ   ننػػتهللس ا٤بوػػهللاعؿ رػػْب  يػػهلليتن ٜبن٭بنئػػل ع نػػنل عشػػو 241هلل رػػو حتبػػ  ا٤بوػػشىف   عرع  لػػغ  ٞبػػ 1(586)

ع مػوج لػغ  لػحنب التوػ  النػول : الب ػنر  عننػالط ع رػش داعد عالتنػنئ   2(819حهلليانً روتوار ال،وؽ )
حن ا عػػق الب ػػنر  عننػػالط عالػػ  عشػػويو  3(322عالَبنػػا  عارػػو ننكػػل حن  الٜبنئػػل عا تػػْب ععشػػويو حػػهلليانً )

( ع  لػاس افحنديػ  15( حن عننالط ٖبمنػل عشػو حػهلليانً )9( عايعود الب نر  روننل )20نتهن ) حهلليانً 
   4نو ا٤بضننْب عا٤بننر نن يونالق ٔبمسع ع نئ  ا٢بسنة : النمنئهلل عافحتنـ عالوعنّب ع ّبلن

 ػالط حن علػاا عينوه  نػّب ا٤بػمنتْب عالػ   كاػو ا٣بالعػنش الوانػهلليو رعايػل فحنديػ  ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع 
راكػػع إىل  ػػأمو عفن ػػغ عػػو رمسػػل ا٣بالعػػنش حن عكاػػوة الػػوعاة عتػػغ حن عايوشػػنر  البػػل النالػػط نػػو الوػػنرنْب الػػايو كػػنيشا 

ع افحندث الٍب  موض  البالغ عالوعايل حن    نشر كاّبة فتمالشا عتغ نػن رالنهػط رأننيػل ش يتاوعف النماؿ حن ععق
 سمػػل  نػػن نػػو كػػهللس لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط حن فمػػهلل  ػػش  حن عقػػهلل ا ػػوعند ارتػػغ ا٢بنػػو نتػػغ ا ػػوعندة ع 5عينالػػل

                                                 
1

 . 80ٓوذٓش ٓغ٘ذ رو٢ رٖ ٓخِذ فـ  139حُذٝكش حُ٘ز٣ٞش حُؾش٣لش فـ  
2

 ( .1/164ٓغ٘ذ أكٔذ ) 
3

 ( .7/346طللش ح٩ؽشحف رٔؼشكش ح٧هشحف ُِٔض١ ) 
4

 . 140حُذٝكش حُ٘ز٣ٞش حُؾش٣لش فـ  
5
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لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط حن عا٢بنػػػو لػػػنّب كمػػػن لػػػش ننالػػػـش حن فنمػػػ  عػػػو ر ػػػشؿ ا، لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط حن 
 حندي  ع نشراً ذكولن نتنشرل لو شؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط حن كصػننر الصػحنرل اآلمػويو حن ارػو عبػنس 

عو كهللس ععو  رسػغ ع نػغ عحػهلل ث عتػغ ارتػغ ا٢بنػو رػو ا٢بنػو حن ع ػشيهلل ع٧بمشد الورسع حن فمهلل حعن ا٢بنو 
حن عقػػهلل  1رػػو  عالػػل ع رػػش ا٢بػػشراش النػػنهلل  حن عالشػػنيب حن علبػػّبة رػػو رَػػوري حن ع لػػبغ رػػو يُبن ػػغ عا٤بن ػػسُ  رػػو ٪ببػػل

حن عرع  لػػغ  ٞبػػهلل   ننػػتهللس  2(13رع  لػػغ رمػػ  رػػو ٨بالػػهلل   ننػػتهللس عػػو ر ػػشؿ ا،  ال ػػل عشػػو حػػهلليانً )
 علاس افحندي  نتهن : 3( حن علغ   النتو افررنل  ول  حندي 10ندي  )عشوة  ح

: عالمػػِب ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط  ػ عػػن أبػػي الحػػوراء عػػن الحسػػن بػػن علػػي قػػاؿ  1
هللر فسمو لهلليت ععنفِب فػسمو عنفسػت حن ع ػشلِب فػسمو  شلسػت حن ػكالمنت  قش٥بو   قتشت الش و : الالهط   ل

عقِب نو نن قضست حن فإيػك  مضػ  ع  يمضػ  عالسػك حن إيػغ   يػاؿ نػو عالسػت حن عرنرؾ   فسمو  ع،ست 
  عيػػو  لتػػن كسػػا حػػوص  ػػسهلل البشػػو عالػػ   نالػػسط ا٢بنػػو ٧ببػػل ا،  ػػبحنيغ ع نػػنىل  4 بنركػػت ررتػػن ع ننلسػػت

ٰبممػغ  ف ععبشديوغ عدعنيس عالونالق رن، عحهللس   نويك لغ علاس ل  حمسمل الوشحسػهلل ا٣بػنلص الػا  ٯبػ  
   حسن غ عيو  عالسغ  رتنئغ  ٤بنالط ا
فمػنؿ : لمػهلل فػنرقتط ركػ  رػنفنل مل  ػ عػن ىبيػرة قػاؿ : خ بنػا الحسػن بػن علػّي ، 1

  نالػػط حن ع  يهللركػػغ اآلمػػوعف حن كػػنف ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط يبناػػغ رنلوايػػل حن كهيػػرينػػبمغ افّعلػػشف 
   5عو ٲبستغ عنستنئس  عو  نلغ حن   يتصوؼ حٌب يُعو  لغ

رنػهلل قوػ  عالػ  فمػنؿ : لمػهلل  عن عمرو بن حب،ي قاؿ : خ بنا الحسػن بػن علػي ػ 3
فػنرقتط ركػػ  رػنفنل حن نػػن  ػػبمغ افّعلػشف رنالػػط حن ع   دركػغ اآلمػػوعف حن إف كػػنف ر ػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ 
ع الط لسبناغ عين،سغ الوايل حن فال يتصوؼ حٌب يعو  لغ حن عنن  وؾ نو لعواش ع  رسضػنش إ   ػبنمنئل درلػط 

   6نو ع،نئغ حن كنف يولهلللن ٣بندـ فلالغ
غ نػّو اػط كتػنزة حن فمػنـ المػـش عمل يَػُمػْط ػ يػ ػ عن محمد بن علي عن الحسن بن علػي : 4

   7حن فمنؿ ا٢بنو : نن لتنوط   إ٭بن قنـ ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط  أِذينً روي  السهشد   
نػن  ػاكو نػو ر ػشؿ  ػ عن أبػي الحػوراء السػادي قػاؿ : قلػت للحسػن بػن علػي 5

ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط   قػػنؿ :  ذكػػو إر  مػػات ٛبػػوة نػػو ٛبػػو الصػػهللقل حن فألمسوهػػن   فمػػ  حن فنيونعهػػن 

                                                 
1

 ( .3/246ع٤ش أػ٬ّ حُ٘ز٬ء ) 
2

 . 369َٛ ح٧ػش ك٢ ػ٤ٕٞ حُظخس٣خ ٝحُغ٤ش ٫رٖ حُـٞص١ فـ طِو٤ق أ 
3

 . 142، حُذٝكش حُ٘ز٣ٞش فـ  25( طلو٤ن أكٔذ ؽخًش ، ٓغ٘ذ أَٛ حُز٤ض طلو٤ن ػزذ هللا ح٤ُِؼ٢ ح٧ٗقخس١ فـ 3/167ٓغ٘ذ أكٔذ ) 
4

 ( هخٍ أكٔذ ؽخًش : اع٘خدٙ فل٤ق .3/168ٓغ٘ذ أكٔذ ) 
5

 . ( اع٘خدٙ فل٤ق168،  3/167ٓغ٘ذ أكٔذ ) 
6

 ( اع٘خدٙ فل٤ق .168،  3/167ٓغذ أكٔذ ) 
7
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ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط رالُننان فألمنلن   الومو حن فمنؿ لغ رك  : نن عالسك لش  ك  لػاس الومػوة   
نن يَوِيبػك إىل نػن   يَوِيبػك حن فػإف الصػهللؽ  ُمأيستػل حن  قنؿ : إين   يأك  الصهللقل حن قنؿ : عكنف يمشؿ : دع

عإف التػػاب ريبػػل حن قػػنؿ : عكػػنف ينالمتػػن لػػاا الػػهللعنش : الالهػػط  لػػهللر فػػسمو لػػهلليت حن ععػػنفِب فػػسمو عنفسػػت 
ع ػػشلِب فػػسمو  شلسػػت حن عرػػنرؾ   فسمػػن  ع،سػػت حن عقػػِب نػػوت نػػن قضػػست حن إيػػغ   يَػػِاّؿ نػػو عالسػػت حن عرٗبػػن 

   1نلستررتن ع ن تقنؿ :  بنرك
عنػو مػػالؿ حػػهللي  ر ػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػالط يوضػػ   ف آؿ رسػػت ر ػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط 
  ٙب  ٥بط الصهللقل حن عالصهللقل يشعنف حن لهللقل العوض حن عل  النكنة حن علهللقل الو،ػشع حن يمػشؿ ا،  نػنىل : 

ق ة  ت   ه ػر ى م  و تػ ػا ك يه م  ب  )) ػاخ ذ  م ن  أ م و ال ه م  ال د  ( قػنؿ ا٤بعنػوعف : لػ  النكػنة    الصػهللقل 103(( )الوشرػل حن اآليػل : ه 
ا٤بعوع ل حن علسل لتنؾ مالؼ    ف الصهللقل رتشعسهن   ٙب  لو ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط حن علػهللقل 
العوض حن كمن ٙبـو عالسغ لال  ا، عالسغ ع الط حن ٙبـو عالػ  آلػغ ر ػشاف ا، عالػسهط حن علتػو   حونػل لػهللقل 

لالشنفن  ر   ا، عتغ فسهن قش ف حن  لحهمن رن٢بونػل حن ع ػب  حونػل نعال  آؿ البست مالؼ حن فالو،شع 
الصػهللقل  ع النكػنة عالػػ  آؿ البسػت ال،ػنلويو  ع ػػحغ ا٢ببسػ  ا٤بصػ،ع  لػػال  ا، عالسػغ ع ػالط حن   حػػهللي  

   ع ػنخ نويا  شي  حن يأما نتػغ قشلػغ عالسػغ الصػالة عالنػالـ : إف الصػهللقل    تبنػ  آلؿ ٧بمػهلل حن إ٭بػن لػ
ا ا٢بػػهللي    لػػحس  ننػػالط : عننػػُب  ع ػػنخ التػػنس  أػػن  ،هػػّب ػاحن قػػنـ اسنػػنـ التػػشع    نػػوحغ ٥بػػ 2التػػنس

ػافنشا٥بط عيعش هط حن كمن قنؿ  ننىل : )) ق ة  ت   ه ر ى م  و تػ ػا ك يه م  ب ه  ( حن 103(( )الوشرػل حن اآليػل : خ ذ  م ن  أ م و ال ه م  ال د 
حن ر ػػ  ا، عػػتهط حن  3لػػاا  تنيػػغ ٥بػػط حن عإعػػالش ٤بتػػنيوهط حن عالوتشيػػغ ر،هػػنرهتط فهػػ  كننػػنلل افع ػػنخ   ع 

ع٥بػاا مل يتشيػػشا يأمػاعف نػػس نً نػو الصػػهللقنت   عهػهلل ر ػػشؿ ا، لػال  ا، عالسػػغ ع ػالط حن ع  رنػػهلل ذلػػك حن 
ػت م  عكنيشا يأماعف يصسبهط نو ٟبل النتنئط حن يمشؿ ا،  بنرؾ ععنىل )) ء  ص ػا فَّ ل لَّػو  خ م س ػو   و اع ل م وا أ نَّم ا غ ن م  م ػن  ش ػي 

    ػهط نػو ا٣بمػل  ((و ل لرَّس ػوؿ  (   قنؿ ا٤بعنوعف قشلغ  نػنىل ))41(( )افيعنؿ حن آيل : و ل لرَّس وؿ  و ل ذ ي ال ق ر ب ى
ين،  لو شؿ ا، لال  ا، عالسػغ ع ػالط حن علػا  المػوأ  عقػهلل اموالػا النالمػنش   ا٤بػواد رػنآلؿ   النكػنة ع  

 يهلللط إىل قشلْب :ٙبهلل
   ػ 

ذلػػػ   رػػػش حتسعػػػل عننلػػػك ع ٞبػػػهلل   رعايػػػل إىل  أػػػط رتػػػش لننػػػط فمػػػو علػػػط آؿ عالػػػ  حن عآؿ  
النبػػػنس حن عآؿ كنعػػػو حن عآؿ عمسػػػ  حن عآؿ ا٢بػػػنرث رػػػو عبػػػهلل ا٤ب،الػػػ  حن عمل يػػػهللم  فػػػسهط  رػػػش 
٥بػػػػ  فسجػػػػشز الػػػػهللفع إىل رتسػػػػغ حن فف حونػػػػل الصػػػػهللقل لبػػػػِب لننػػػػط كوانػػػػل نػػػػو ا،  نػػػػنىل ٥بػػػػط 

هط حس  يصوعا التيب لال  ا، عالسغ ع الط عآلغ ع ػالط   كػنلالسوهط عإ ػالنهط حن  نػن علاريو

                                                 
1

 ( اع٘خدٙ فل٤ق .169،  3/167أكٔذ )ٓغ٘ذ  
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 . 1072ٓغِْ سهْ  
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 رش ٥ب  فتنف حويصنً عال   ذ  ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط عآلػغ ع ػالط فالػط ينػوحمهن 
حن  2حن عقنؿ رن  عالمنش ا٢بتنرالػل : عيػهللم  فػسهط آؿ    ٥بػ  فأػط نػو  ػاللل لننػط 1رتشس

نو  رتنش    ٥ب  عوبل عننو  يـش العػو  ع ػو التػيب لػال  ا،  عكسا   يهللمالشف عقهلل   الط
عالسػػغ ع ػػالط عآلػػغ ع ػػالط رإ ػػالنهمن عدعػػن ٥بمػػن عنػػههللا ننػػغ حتستػػنً عال،ػػنئا ٥بػػط عمػػ  عتػػهلل 

   3 ل  التن 
 ب ػ عيو  الشنفن   أط رتش لننط عرتش ا٤ب،ال  :

  وهللؿ عال  ذلك ٗبن يال  :اع  
  ذع  المػػوأ نػػو ا٣بمػػل لبػػِب لننػػط عرػػِب  ف التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط  ع،ػػ   ػػهط

ا٤ب،الػػ  عمل ينػػو  حػػهللاً نػػو قبنئػػ  قػػويا  ػػّبلط كمػػن  مػػوج الب ػػنر  نػػو حػػهللي  كبػػّب 
رػػػو ن،نػػػط قػػػنؿ : نشػػػست  يػػػن ععامػػػنف رػػػو ععػػػنف إىل ر ػػػشؿ ا، فمالتػػػن : يػػػن ر ػػػشؿ ا، 
 ع،سػػت رػػِب عبػػهلل ا٤ب،الػػ  نػػو ٟبػػل مسػػه ع وكوتػػن ع٫بػػو علػػط ٗبتنلػػل عاحػػهللة فمػػنؿ التػػيب 

  ععكػػغ الهلل لػػل نػػو  4ا، عالسػػغ ع ػػالط : إ٭بػػن رتػػش لننػػط عرتػػش ا٤ب،الػػ  نػػي عاحػػهلل لػػال 
ا٢بهللي   ف رِب ا٤ب،ال  نع رِب لننط    ػهط ذع  المػوأ حن علػط آلػغ حن فػهللؿ عالػ   ف 
رػػػِب ا٤ب،الػػػ  آؿ لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط  يضػػػنً حن ععالػػػ   ف النكػػػنة ٙبػػػـو عالػػػسهط ع ف لػػػاس 

قل عرنلوػن  فػإف لػاا ا٢بتػط ))نتػع النكػنة(( الن،سل إ٭بن ل  عشض عمػن حونػشس نػو الصػهلل
حن  5يونالػػق رػػاع  المػػوأ حن كن ػػوحمنؽ ا٣بمػػل فشكػػ   ف ينػػوش  فسػػغ ا٥بػػن   عا٤ب،الػػيب

  ٞبهلل   رِب ا٤ب،ال  رعايونف : ععو اسننـ

ا٤ب،الػػػ  مل  تػػػيب لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط : إيػػػن عرتػػػش حػػػهللٮبن : ٙبػػػـو عالػػػسهط النكػػػنة لمػػػشؿ ال
    ننػتهللس : ن  ع  لعػن رعاس الشػنف 6ـ إ٭بن ٫بو ني عاحػهلليعَبؽ   كنلالسل ع  إ ال

حن عفأػط ينػوحمشف نػو  7))إ٭بن رتش لننط عرتػش ا٤ب،الػ  نػي عاحػهلل عنػبك رػْب  لػنرنغ
 ٟبل ا٣بمل فالط يتو ٥بط افما نو النكنة كبِب لننط  

  نيسهمن : ٥بط افما نتهن عفمنً ٤بال     حتسعل عننلػك لػهللمش٥بط   عمػـش قشلػغ  نػنىل
ػػاك ين  : )) ػػا الصَّػػد ق ات  ل ل ف ق ػػر اء  و ال م س  (   لتػػو مػػوج رتػػش لننػػط لمػػشؿ 6(( )الوشرػػل حن آيػػل : إ نَّم 

 9حن فس ػػوص ا٤بتػػع اػػط 8لػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط : إف الصػهللقل   ٙبػػ  دمػػهلل ع  آلؿ ٧بمػهلل
                                                 

1
 ( .274ـ  2/272ؽشف كظق حُوذ٣ش ٫رٖ حُٜٔخّ ) 

 ( .4/172( ، ٤َٗ ح٧ٝهخس )2/153حُٔ٘ظو٠ ُِزخؿ٢ )  
2

 ( .256ـ  3/255ح٩ٗقخف ُِٔشدح١ٝ ) 
3

 . 143حُظز٤٤ٖ ك٢ أٗغخد حُوشؽ٤٤ٖ فـ  
4

 . 3140حُزخخس١ ى كشك حُخٔظ سهْ  
5

 . 181( حُؼو٤ذس ك٢ أَٛ حُز٤ض فـ 6/244( حُٔـٔٞع ١ُِٝٞ٘ )2/69( ، ح٧ّ ُِؾخكؼ٢ )2/71ٓؼخُْ حُغٖ٘ ُِخطخر٢ ) 
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حن عقػػنلشا إف قسػػنس رػػِب ا٤ب،الػػ  عالػػ  رػػِب لننػػط  ػػّب لػػحس  فف رػػِب لننػػط  قػػوب  1اػط
لػػػػال  ا، عالسػػػػغ ع ػػػػالط ع نػػػػوؼ ع نػػػػن نشػػػػنركوهط ٥بػػػػط   ٟبػػػػل ا٣بمػػػػل فالػػػػط  إىل التػػػػيب

لو ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط عالتصػوة   لتصػوهتط ينوحمشا ذلك ٗبجود الموارل حن رػ  
   2 موض  ا٤بتع

عقػػهلل ٙبػػهللث العمهػػنش عػػو حتػػط دفػػع النكػػنة إلػػسهط   حػػنؿ نػػتنهط نػػو ٟبػػل ا٣بمػػل حن 
٣بالػػػػش رسػػػت ا٤بػػػػنؿ نػػػو العػػػػي  ع النتسمػػػػل حن  ع  فػػػإذا مل ين،ػػػػشا حمهػػػط نػػػػو ٟبػػػل ا٣بمػػػػل

  ػػوسالش ال المػػل عا ػػوبهللادلط امػػن حن فمػػهلل قػػنؿ رنػػ  النالمػػنش نػػو ا٤بومػػهللنْب عا٤بوػػأمويو 
 أط ين،ػشف نػو النكػنة حن فمػهلل رع  عػو اسنػنـ    حتسعػل  يػغ ٯبػشز الػهللفع إىل رػِب لننػط 

إلػػػسهط النػػػشض   زننيػػػغ حن فف عش ػػػهمن علػػػش ا٣بمػػػل مل يصػػػ  إلػػػسهط حن عإذا مل يصػػػ  
(( حن عقػػنؿ رنػػػ  ا٤بنلتسػػل : إذا حونػػػشا حمهػػػط 3))ا٣بمػػل(( عػػػندعا إىل ا٤بنػػشض ))النكػػػنة

 رػػش  ؿحن ع  ذلػػك يمػش  4نػو رسػت ا٤بػػنؿ علػنرعا فمػػواش كػنز  مػػالط عإع،ػنئهط نػػو النكػنة
حن عقػػػػػػنؿ  رػػػػػػش  ػػػػػػنسهلل  6: قػػػػػػهلل حالػػػػػػت ٥بػػػػػػط الصػػػػػػهللقنت فو ػػػػػػهن عيعالهػػػػػػن 5رتػػػػػػو افاػػػػػػو 

شا حمهػػط نػػو ا٣بمػػل كػػنز الػػهللفع إلػػسهط إ٭بػػن حونػػشا ا لػػ، و  نػػو الشػػنفنسل : إف نتنػػ
حن عذلػك ٢بػهللي   7النكنة ٢بمهط   ٟبل ا٣بمل حن فإذا نتنشا نتغ عك   ف يهللفع إلػسهط

حن فجنالػشا النػُب عػو النكػنة  8لتط   ٟبل ا٣بمػل نػن يتعػستط حن  ع ينتػستط ف٢بهللي  إ
هط ٖبمل ا٣بمل حن فإذا عهللـ زاؿ النػُب حن ف مػل ا٣بمػل عالػل   ػونتنئهط عنػوط ٤بػتن

حن فإذا زاؿ الشوط ايوع  ا٤بنيع حن عقنؿ رن  عالمنش ا٢بتنرالػل : ٯبػشز افمػا نػو النكػنة إذا 
   10حن عامونرس رو  سمسل 9نتنشا نو ٟبل ا٣بمل فيغ ٧ب  حنكل ع وعرة

نػن  ػاكو نػو ر ػشؿ ا، لػال   ػ حدثنا ربياة بن شيباف أنو قاؿ للحسن بػن علػي : 6
الصػػهللقل حن فأمػػات نتهػػن ٛبػػوة فألمسوهػػن   فمػػ  حن فمػػنؿ ر ػػشؿ  ا، عالسػػغ ع ػػالط   قػػنؿ "  دمالػػِب  وفػػل

لػػال  ا، عالسػػغ  11ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط : إلمهػػن فإأػػن   ٙبػػ  لو ػػشؿ ا، ع  فحػػهلل نػػو  لػػ  رسوػػغ
 ع الط  

                                                 
1
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 . 186( ، حُؼو٤ذس ك٢ أَٛ حُز٤ض فـ 104ظ٤خسحص )ح٫خ 
11

w ( اع٘خدٙ فل٤ق هخُٚ أكٔذ ؽخًش .3/170ٓغ٘ذ أكٔذ ) 
w
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قػنؿ : كتػن عتػهلل حنػو رػو عالػ  حن فُنػِ   راء ب ريدة بن أبي مريم عن أبي الحػو  ػ حدثنا 7
لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط    ع عػػو ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط قػػنؿ :   : نػػن َعماْلػػَت نػػو ر ػػشؿ ا،

كتت  نش  ننغ فم وعال  َكوِيو نو ٛبو الصهللقل حن فأمػات ٛبػوة فألسموهػن   فمػ  حن فأمػالن رالنػن  حن 
فمػػنؿ رنػػ  المػػـش : عنػػن عالسػػك لػػش  وكوهػػن   قػػنؿ : إيػػن آؿ ٧بمػػهلل   ٙبػػ ُّ لتػػن الصػػهللقل حن ععمالػػت نتػػغ 

   1الصالشات ا٣بمل
نػػو رػػو عالػ  عارػػو عبػػنس ر يػػن كتػػنزة حن فمػػنـ  حػػهللٮبن عَقنػػهلل  ف ا٢بػ عػػن أيػػوب بػػن محمػػد :  8

   2عقنهلل  اآلمو حن فمنؿ الا  قنـ :  مل يَمْط ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط   عقنؿ الا  قنهلل : رال
  

لػػاس رنػػ  افحنديػػ  الػػٍب رعالػػن ا٢بنػػو رػػو عالػػ  ر ػػ  ا، عتهمػػن عػػو كػػهللس لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط 
عينوه ا٢بنو رو عال  ر   ا، عتغ نو عالمنش الصحنرل ا٤بعوْب علش نػو  ػمو ال،بمػل الانلاػل حن فمػهلل 

 قالػل  ع كاػػوة فوػنعالط   قػنؿ ارػػو إىل  ػالث  بمػنت حن عذلػػك ي ػواً إىل قنػط ادػهللر شف عالمػنشَ  الصػػحنرل
 مسط رٞبغ ا، ػ : كنيشا رْب نتاو نتهن عنم  عنوش و  لا

عالػايو حع ػت عػتهط العوػش  نػو  لػحنب ر ػشؿ ا، لػال  ا،  تيػا :أ ػ المكثػروف مػن الف
عالسغ ع الط ن ل عيسا ع ال شف يعننً نن رْب رك  عانو ة حن عكػنف ا٤بتاػوعف نػتهط  ػبنل : عمػو رػو 

ععالػػ  رػػو     نلػػ  حن ععبػػهلل ا، رػػو ننػػنشد ععنئشػػل  ـ ا٤بػػمنتْب حن عزيػػهلل رػػو  نرػػت حن م،ػػنب حن 
عبػنس ر ػ  ا، عػتهط : قػنؿ  رػش ٧بمػهلل رػو حػـن : عٲبتػو  ف  ععبهلل ا، رػو عمػو حن ععبػهلل ا، رػو

ٯبمػػع   فوػػش  كػػ  عاحػػهلل نػػتهط  ػػعو  ػػ ط حن قػػنؿ : عقػػهلل ٝبػػع  رػػش رتػػو ٧بمػػهلل رػػو نش ػػ  رػػو 
ينمشب ارو  نّب ا٤بمنتْب ا٤بأنشف فوسن ارو عبنس ر   ا، عتغ   عشويو كونرنً حن ع رػش رتػو ٧بمػهلل 

 هللي   ا٤باكشر  حهلل  ئمل اس الـ   النالط عا٢ب
قنؿ  رش ٧بمهلل : عا٤بوش ،شف نتهط فسمػن رع  عػتهط نػو العوسػن  ب ػ المتوس وف صي الفتيا :

 رػػش رتػػو الصػػهلليق حن ع ـ  ػػالمل حن ع يػػل رػػو ننلػػك حن ع رػػش  ػػنسهلل ا٣بػػهللر  حن ع رػػش لويػػوة حن ععامػػنف 
 رو ععنف حن ععبهلل ا، رو عموع رو الننص حن ععبهلل ا، رو النرّب ر   ا، عتهط    اخل  

عالبػنقشف نػتهط نمالرػشف   العوسػن حن ع  يػوع  عػو الشاحػهلل نػتهط إ   المقل ػوف صػي الفتيػا :جػػ ػ 
ا٤بنػػألل عا٤بنػػػألونف عالنيػػندة السنػػػّبة عالػػ  ذلػػػك    علػػط  رػػػش الػػهللرداش حن ع رػػػش السنػػو حن ع رػػػش  ػػػالمل 
ا٤ب نعنػػ  حن ع رػػش عبسػػهللة رػػو ا١بػػواح حن عا٢بنػػو عا٢بنػػْب ارتػػن عالػػ  رػػو     نلػػ  حن عالتنمػػنف رػػو 

                                                 
1

 ( اع٘خدٙ فل٤ق هخُٚ أكٔذ ؽخًش .3/170ٓغ٘ذ أكٔذ ) 
2

w ( اع٘خدٙ فل٤ق هخُٚ أكٔذ ؽخًش .3/171ٓغ٘ذ أكٔذ ) 
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ـ ع،سػػل حن علػػعسل  ـ ا٤بػػمنتْب حن ش  يػػشب حن ع رػػش  الحػػل ع رػػش ذر حن ع رشػػّب حن ع   رػػو كنػػ  حن ع رػػ
   1عحعصل حن ع ـ حبسبل ر   ا، عتهط  ٝبنْب

 
ثامنا  : الفة رسوؿ اهلل اللى اهلل عليو وسػلم ، كمػا يرويهػا الحسػن بػن علػي 

: 
ا، لػال  ا، قػنؿ : كػنف ر ػشؿ  ػ عن الحسن بن علي عن خالو ىند بػن أبػي ىالػة 1

افحناف حن دائط العتوة لسنت لغ راحل حن  شيػ  النػتت   يػوتالط نػو  ػّب حنكػل حن  2عالسغ ع الط نوشال 
حن   فضػػشؿ ع   مصػػّب حن لػػسل  5حن كالنػػغ فصػػ  4حن عيػػوتالط ٔبشانػػع التالػػط 3يعوػػو  التػػالـ عٱبومػػغ رأنػػهللاقغ

حن ع   9حن  ػػّب  يػػغ مل يتػػو يػػاـ ذعاقػػنً حن   يػػاـ نتهػػن نػػس نً  8حن ين ػػط التنمػػل عإف دقػػت 7عا٤بهػػسمو 6رن١بػػن 
حن فػػإذا  نػػػهلل  ا٢بػػق مل يمػػط لنضػػبغ نػػي حػػٌب يتوصػػو لػػػغ حن    10ٲبهللحػػغ حن ع   نضػػبغ الػػهلليسن ع  نتػػنف ٥بػػن

ينض  لتعنغ حن ع  يتوصػو ٥بػن حن إذا  نػنر  نػنر رتعػغ كالهػن حن عإذا  نجػ  قالبهػن حن عإذا ٙبػهللث ا صػ  اػن 
 12حن عإذا فوح  ػ   وفػغ حن ُكػ  11عإذا  ض   عوض ع ننحع وب رواحوغ السمُب ر،و إاننغ السنو  حن 

عكهػغ  للػم الممػو  17يػولف 16نع مػنً  15حن عكنف ف مػنً  14عو نا  ح  النمنـ 13 حتغ الوبنط حن يعَب
حن عٲبشػ  لشيػنً ذريػع 21قالننً ٱب،ش  تعسػنً  20عتهمن ا٤بنش حن إذا زاؿ زاؿ 19المهللنْب يتبش 18لسالل البهللر حن ننس 

حن مػنف  ال،ػوؼ حن ي ػوس إىل  1حن عإذا الوعػت الوعػت ٝبسنػنً  23و لػب ػو نػحن إذا نش  كأ٭بن يتح 22ا٤بشسل
   3حن ينشؽ  لحنرغ حن يبهلل  نو لم  رنلنالـ 2افرض  كاو نو ي وس إىل النمنش حن ك  ي وس ا٤بالح ل

                                                 
1

 . 327( ، ع٤شس ػخثؾش ع٤ِٔخٕ حُ٘ذ١ٝ فـ 13،  1/12اػ٬ّ حُٔٞهؼ٤ٖ ) 
2

 أ١ ٫ ٣٘لي كضٕ ػٖ كضٕ ٣ؼوزٚ . 
3

 ؿٔغ ؽذم رخٌُغش هشف حُلْ أ١ أٗٚ ٣غظؼَٔ ؿٔغ كٔٚ ُِظٌِْ ٫ٝ ٣وظقش ػ٠ِ طلش٣ي حُؾلظ٤ٖ ًلؼَ حُٔظٌزش٣ٖ . 
4

ٍٕ ًؼ٤شس ٝه٤َ حُـٞحٓغ حُوٞحػذ ح٤ٌُِش حُٔلظ٣ٞش ػ٠ِ حُلشٝع حُٔظٌؼشس .   أ١ رٌِٔخص ه٤ِِش حُلشٝف ؿخٓؼش ُٔؼخ
5

 حُزخهَ .حُلخفَ ر٤ٖ حُلوَ ٝ 
6

 حُـخك٢ : حُـ٤ِع حُطزغ حُغت حُخِن حُؼذ٣ْ حُزش . 
7

 ح٤ُٜٖٔٔ : ُْ ٣ٌٖ ؿ٤ِع حُخِن ٫ٝ مؼ٤لٚ رَ ًخٕ ٓؼظذ٫ً ٖٓ أٗٞحع حُٜٔخرش ٝحُٞهخس ٝحُـ٬ُش . 
8

 فـشص ٝهِض . 
9

 حُٔؤًٍٞ ٝحُٔؾشٝد كؼخٍ رٔؼ٠٘ حُٔلؼٍٞ ٖٓ حُزٝم . 
10

 ذ٤ٗخأ١ ٫ٝ ٣ـنزٚ أ٣نخً ا٫ ٓخ ًخٕ ُٚ ػ٬هش رخُ 
11

 ؿذ ك٢ ح٩ػشحك ٝرخُؾ ك٤ٚ . 
12

 ٓؼظٔٚ أٝ أًؼشٙ . 
13

 ٖٓ حكظش ملي ملٌخً كغ٘خً كظ٠ رذص أع٘خٗٚ ٖٓ ؿ٤ش هٜوٜش . 
14

 أ١ حُزشد . 
15

 أ١ ػظ٤ٔخً ك٢ ٗلغٚ . 
16

 أ١ حُٔؼظْ ك٢ حُقذٝس ٝحُؼ٤ٕٞ . 
17

 ٣ظ٧٨ : أ١ ٣غظ٤٘ش . 
18

 ٓغ٤ق : أِٓغٜٔخ . 
19

 ٣٘زٞ : ٣ظزخػذ ٣ٝظـخك٠ . 
20

 ػٖ ح٧سك سكؼخً رخث٘خً روٞس ٫ ًٖٔ ٣ٔؾ٢ حخظ٤خ٫ً ٣ٝوخسد خطخٙ طزخظشحً . أ١ سكغ سؿِٚ 
21

 . ؿِٔش ٓئًذس ُٔخ هزِٜخ ٝٛٞ رٌغش حُلخء حُٔؾذدس رؼذٛخ ٣خء أ١ ٣ٔؾ٢ ٓخث٬ً ا٠ُ عٖ٘ حُٔؾ٢ ٫ ا٠ُ هشك٤ٚ ٣وخٍ ٣ظٌلؤ أ١ ٣ظٔخ٣َ ا٠ُ هذحّ 
22

 أ١ عش٣ؼٜخ . 
23

w أ١ ٓلَ ٓ٘لذس . 
w
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ػ وعػػن الحسػن بػػن علػػي عػن الحسػػين بػػن علػي عػػن علػػي بػن أبػػي طالػػب  1

 5ع  لػنمبنً  4حشػنً ع  نوعحشػنً مل يتػو فنرضي اهلل عػنهم جػاء والػف النبػي كالتػالي : 
ٯبنلػهلل    ف  نػن  ػوب رسػهللس نػس نً قػو إ    6  اف شاؽ حن ع  ٯبن  النس ل رنلنػس ل علتػو ينعػش عيصػع 

 ػػبس  ا، ع   ػػوب مندنػػنً حن ع  انػػو ة حن نػػن ر يوػػغ نتوصػػواً نػػو ن المػػل ظالمهػػن قػػو نػػن مل يتوهػػك نػػو ٧بػػنـر 
،  نػن  كػػنف نػو  نػػهلللط  ضػبنً حن عنػػن ُمػّبر رػػْب  نػويو إ  اموػػنر ا،  نػنىل نػػي حن فػإذا ايوهػػك نػو ٧بػػنـر ا

 شرغ عٰبال  نن غ عٱبهللـ يعنغ حن كػنف ٱبػنف لنػنيغ إ   7 ينوٮبن حن عإذا دم  رسوغ كنف رشواً نو البشو يعال 
فسمن ينتسغ عيملّعهط ع  يتعولط حن عيتـو كوري كػ  قػـش عيشلسػغ عالػسهط حن عٰبػار التػنس عٰبػَبس نػتهط نػو  ػّب 

 لػحنرغ عينػأؿ عمػن   التػنس حن عٰبنػو ا٢بنػو  9حن ع  مالمغ حن عيوعمػهلل 8 ف ي،ش  عال   حهلل نتهط رشوس
حن ننوػػهللؿ افنػػو  ػػّب ٨بوالػػا حن ع  ينعػػ  ٨بنفػػل  ف ينعالػػشا عٲبالػػشا حن لتػػ   10عيمشيػػغ حن عيمػػب  المبػػس  عيشلسػػغ

حن  فضػػالهط عتػػهللس مسػػنرلط  نسحن   يمصػػو عػػو ا٢بػػق ع  ٯبػػنعزس حن الػػايو يالشيػػغ نػػو التػػ 11حػػنؿ عتػػهللس عوػػند
حن   يمػـش ع  ٯبالػل إ  عالػ  ذكػو حن  13عنػمازرة 12 عمهط يصسحل ع ع مهط عتػهللس نتنلػل  حنػتهط نشا ػنة

عإذا ايوه  إىل قـش كالل حس  يتوهػ  رػغ امالػل عيػأنو رػالك حن ين،ػ  كػ  كالنػنئغ رتصػسبغ حن   ٰبنػ  
حػٌب يتػشف لػش ا٤بتصػوؼ حن حن   حنكػل لػنروس  14كالسنغ  ف  حهللاً  كـو عالسغ نتغ حن نو كنلنػغ  ع فنع ػغ

عنػػو  ػػألغ حنكوػػغ مل يػػودس إ  اػػن  ع ٗبسنػػشر نػػو المػػشؿ حن قػػهلل ع ػػع التػػنس رنػػ،غ عمالمػػغ فصػػنر ٥بػػط  رػػنً حن 
فسػغ  15علنرعا عتهللس   ا٢بق  شاش حن ٦بالنغ ٦بالل عالط عحسنش عله ع ننيل    وفع فسغ افلػشات ع   ػمرو

هػن رػنلومش  حن نوشا ػنْب يػشقوعف فسػغ التبػّب عيوٞبػشف يوعن الشف فس 18حن نونندلْب17حن فالون غ 16ا٢بـو ع   تا 
 19فسغ الصنّب عيم وعف ذا ا٢بنكل عٰبع شف النوي   

                                                                                                                                            
1

 ا١ ٫ ٣غخسم حُ٘ظش . 
2

 ٢ٛٝ ٓلخػِش ٖٓ حُِلع ٝٛٞ حُ٘ظش رخُِلخظ ٣وخٍ ُلظٚ ُٝلع ا٤ُٚ  
3

 . 13ٓخظخسحص ٖٓ أدد حُؼشد ٧ر٢ حُلغٖ ح١ُٝٞ٘ فـ  
4

 ا١ ٫ٝ حُٔظٌِق رٚ أ١ ُْ ٣ٌٖ حُللؼ ُٚ خِو٤خً ٫ٝ ًغز٤خً . 
5

 فخخزخً : ف٤َّخكخً . 
6

 فلق ػ٘ٚ : أػشك ػ٘ٚ ٝطشًٚ ، رخرٚ كظق . 
7

 رٚ : ٗوخٛٔخ ٖٓ حُؤَ .ك٬ ٣ل٢ِ ك٤ِخً سأعٚ أٝ ػٞ 
8

 رؾشٙ : رخٌُؾش ه٬هش حُٞؿٚ ٝرؾخؽظٚ . 
9

 ٣ظلوذ : ٣ظؼشف ٣ٝطِذ ٖٓ ؿخد ْٜٓ٘ . 
10

 ٤ٛٞ٣ٚ : ٣نؼلٚ . 
11

 حُؼظخد : ٛٞ حُؼذس ٝحُظؤٛذ ٓٔخ ٣قِق ٌَُ ٓخ ٣وغ أػظُذ ُٝػظُذ ٝأػظِذس . 
12

 حُٔذحسحس ٢ٛٝ اف٬ف أكٞحٍ حُ٘خس رخُٔخٍ ٝحُ٘لظ . 
13

 ٓئحصسس : حُٔؼخٝٗش . 
14

 كخٝمٚ : ػخِٓٚ ك٢ كخؿش أٝ خخُطٚ . 
15

 ٫ٝ طئرٖ : ٛٞ حُؼ٤ذ ٝحُظٜٔش أ١ ٫ طوزف ٫ٝ طؼخد . 
16

 ٫ٝ ط٘ؼ٠ : ٫ طؾخع ٫ٝ طزحع . 
17

 كِظخطٚ : ص٫طٚ ٝٓؼخثزٚ ػ٠ِ طوذ٣ش ٝؿٞد ٝهٞػٜخ ؿٔغ كِظش .  
18

 ٓظؼخد٤ُٖ : ٓظغخ٣ٖٝ . 
19

w . 15ٓخظخسحص ٖٓ أدد حُؼشد ٧ر٢ حُلغٖ حُ٘ذ١ٝ فـ  
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ػ عػن الحسػػن بػن علػي عػن الحسػين بػػن علػي عػن علػي رضػي اهلل عػػنهم  3

 2لػسل رعػن 1كنف دائط البشو  ه  ا٣بالق لْب ا١بني ملتق ا  من جاء ال،ماالل للترمذي : 
حن يوننفػػ  عمػػن   يشػػوه  ع  يػػميل نتػػغ  3نش ع  عسػػنب ع  نشػػنححن ع   الػػسن علػػ نب ع  فّحػػ 2رعػػن

  ينتسػغ حن ع ػوؾ التػنس نػو  ػالث كػنف نػن حن عاسكبػنر ع  5فسغ حن قهلل  وؾ يعنغ نػو  ػالث : ا٤بػواش 4ع  ٯبس 
كنف   ياـّ  حهللاً ع  ينسبغ ع  ي،ال  عشر غ   ع  يوتالط إ  فسمن ركن  شارػغ عإذا  تالػط   ػوؽ

حن كالنػنيس   6
  ريع ػػهط ال،ػػّب حن فػػإذا  ػػتت  تالمػػشا   يوتػػنزعشف عتػػهللس ا٢بػػهللي  حن عنػػو  تالػػط عتػػهللس كالنػػنيس كأ٭بػػن عالػػ

حن يضػػحك ٩بػػن يضػػحتشف عيونجػػ  ٩بّػػن يونجبػػشف  7 يصػػوشا لػػغ حػػٌب يعػػوغ حن حػػهللياهط عتػػهللس حػػهللي   ع٥بػػط
كػنف  لػحنرغ ينػوجالبشأط عيمػشؿ إذا ر يػوط  نلػ    فعيصه لالنوي  عال  ا١بعػشة   نت،مػغ عننػألوغ حػٌب إ

حن ع  يم،ع عال   حهلل حهللياغ حػٌب ٯبػشز فسم،نػغ  9حن ع  يمب  الاتنش إ  نو نتنفي 8هن فأرفهللعسحنكل ي،الب
حن ع كػونهط عشػّبة  11حن ع لسػتهط عويتػل 10فسم،نغ رته   ع قسنـ حن  كشد التػنس لػهللراً ع لػهللؽ التػنس ٥بجػل

 12عالسػغ ع ػالطنو رآس رهلليهل لنرغ عنو منل،غ ننوفل  حب غ عيمشؿ ينعوغ مل  َر قبالغ ع  رنهللس ناالػغ لػال  ا، 
  
 

 تاساا  : آية الت هير وحديث الكساء :
ل  ال بػ ي ت  و ي   ه ر ك م  ت   ه ير اآيل الو،هّب ل  قشؿ ا، عن عك  : )) ى ب  ع ن ك م  الر ج س  أ ى  (( )افحناب حن إ نَّم ا ي ر يد  اللَّو  ل ي ذ 

فمنلت : موج التيب لػال  ا، عالسػغ ( ع نن حهللي  التننش حن فمهلل رعت عنئشل ر   ا، عتهن حن 33آيل : 
ػا عفن مل عا٢بنو عا٢بنْب ر   ا، عتهط حن قػنؿ ": )) حن فأدم  عالسنً  13ع الط  هللاة ععالسغ نوط نوح  إ نَّم 

يػػر ا ػػر ك م  ت   ه  ػػل  ال بػ ي ػػت  و ي   ه  ى ب  ع ػػن ك م  الػػر ج س  أ ى  لالحػػهللي   ( عإف رعايػػل عنئشػػل33)افحػػناب حن آيػػل : (( ي ر يػػد  اللَّػػو  ل ي ػػذ 

                                                 
1

 عش٣غ حُؼطق ًؼ٤ش حُِطق ، ؿ٤َٔ حُقلق ، ٝه٤َ ه٤َِ حُخ٬ف ٝه٤َ ً٘خ٣ش ػٖ حُغٌٕٞ ٝحُٞهخس ٝحُخؾٞع ٝحُخنٞع .أ١  
2

 حُـ٤ِع حُغ٤ت حُخِن حُخؾٖ ح٬ٌُّ . 
3

 حعْ كخػَ ٖٓ رخد حُٔلخػِش ٖٓ حُؾق ٝٛٞ حُزخَ ٝه٤َ أؽذٙ . 
4

 أ١ ٫ ٣ـذ أكذحً ك٤ٔخ ٫ ٣ؾظ٢ٜ رَ ٣غٌض ػ٘ٚ ػلٞحً ٝطٌشٓخً . 
5

 حُـذحٍ . 
6

 أٓخُٞح سأعْٜ ٝأهزِٞح رزقشْٛ ا٠ُ فذٝسْٛ . 
7

 أ١ كذ٣غ أكنِْٜ أٝ ًؤٍٝ طٌِْٜٔ أ١ ٫ ػٖ ٬ُٓش ٝعآٓش . 
8

 ح٩سكخد ح٩ػطخء ٝح٩ػخٗش . 
9

 أ١ ٖٓ ٓوخسد ك٢ ٓذكٚ ؿ٤ش ٓـخٝص رٚ ػٖ كذ ٓؼِٚ ٫ٝ ٓوقش رٚ ػٔخ سكؼٚ هللا ا٤ُٚ ٖٓ ػِٞ ٓوخٓٚ . 
10

 حُِغخٕ . 
11

 حُطز٤ؼش . 
12

 ٗو٬ً ػٖ حُؾٔخثَ ُِظشٓز١ . 16خسحص ٖٓ أدد د حُلغٖ حُ٘ذ١ٝ فـ ٓخظ 
13

w ( ٝحُٔشكَ ٗوؼ ك٤ٚ  طق٣ٞش حُشكخٍ .7/401ًغخء ٖٓ خض أٝ فٞف أٝ ًظخٕ ُغخٕ حُؼشد ) 
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 ف الصػػحنرل يتومػشف فضػػنئ  عالػػ  حن فهػاس عنئشػػل الػػٍب يػهللعشف  أػػن  ػػبن  عالسػػنً  نػو يمػػشؿيبػْب لتػػن كػػاب 
 عا٢بنو عا٢بنْب ر   ا، عتهط   1ل  الٍب  وع  لاا العض  لنال  عفن مل

ىل إف ا٣ب،نب   اآلينت التوٲبل كالغ فزعاج التيب لال  ا، عالسغ ع ػالط حسػ  رػهلل  اػط عمػوط اػو قػنؿ  نػن
ي اة  الَدنػ ي ا و ز ين تػ ه ا صػ تػ ا ال ي ن  أ م تػ ا  : )) ك  إ ف  ك ن ت نَّ ت ر د ف  ال ح  ا النَّب َي ق ل  أل  ز و اج  و إ ف  ك ن ت نَّ ت ػر د ف  اللَّػو  ،  ا  جميال  ك نَّ و أ س ر ح ك نَّ س ر اح  ي ا أ يَػه 

ػػر ة  ص ػػَّ فَّ اللَّػػو   خ  ار  اآل  ػػا و ر س ػػول و  و الػػدَّ ػػر ا ع ظ يم  ػػن ك نَّ أ ج  ػػن ات  م  س  ػػا ،  أ ع ػػدَّ ل ل م ح  ػػة  م بػ يػ ن ػػة  ي ض ػػاع ف  ل ه   ، ػػن ك نَّ ب ف اح  ػػاء  النَّب ػػي  م ػػن  ي ػػا ت  م  ي ػػا ن س 
ا ف ي ن  و ك اف  ذ ل ػك  ع ل ػى اللَّػو   ػن ك نَّ ل لَّػو  و ر س ػول و  و تػ ا م ػل  ينػّباً حن  ال ا ذ اب  ض  ػا ر ز ق ػا   و م ػن  يػ ق ن ػت  م  ن ا ل ه  ػا م ػرَّتػ ي ن  و أ ع ت ػد  ر ى  ػا أ ج  ت ه  ا نػ ؤ  ال ػال ح 

ل  ال بػ ي ت  و ي   ه ر ك م  ت   ه ير ا))(( إىل قشلغ  ننىل : ))ك ر يم ا ى ب  ع ن ك م  الر ج س  أ ى  ل ى ص ػي بػ ي ػوت ك نَّ * إ نَّم ا ي ر يد  اللَّو  ل ي ذ  و اذ ك ر ف  م ا يػ تػ 

ب ير ام ن  آي ات  ا م ة  إ فَّ اللَّو  ك اف  ل   يف ا خ  ك  ( فن٣ب،نب كالػغ فزعاج التػيب لػال  34ػ  28(( )افحناب حن آيل : للَّو  و ال ح 
ا، عالسػػغ ع ػػالط عننهػػّو افنػػو عالتهػػ  عالشعػػهلل عالشعسػػهلل حن لتػػو ٤بػػن  بػػْب نػػن   لػػاا نػػو ا٤بتعنػػل الػػٍب  نمهػػو 

٤بػػاكو فيػػغ إذا اكومػػع ا٤بػػاكو عا٤بميػػ   الػػ  ا٤بػػاكو حن ع نػػط  ػػّبلو نػػو  لػػ  البسػػت كػػنش الو،هػػّب رضػػمّب ا
حس   تنعؿ  لػ  البسػت كالهػط ععالػ  عفن مػل عا٢بنػو عا٢بنػْب ر ػ  ا، عػتهط  مػص نػو  ػّبلط رػالك 
لػػالك مصػػهط التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط رنلػػهللعنش ٥بػػط حن كمػػن  ف  لػػ  رسػػت التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط 

إىل  ػّبلط كمػن   حػهللي  زيػهلل رػو  رقػط ع يػغ ٤بػن قسػ  لػغ ينػنيس نػو يونهلل  عالسػنً عا٢بنػو عا٢بنػْب عفن مػل 
 لػػ  رسوػػغ   قػػنؿ ينػػنيس علتػػو  لػػ  رسوػػغ الػػايو حونػػشا الصػػهللقل علػػط آؿ عالػػ  عآؿ كنعػػو عآؿ عمسػػ  عآؿ 

عقهلل  نمهلل عالمنش الشسنل اس ػِب عشػويل اقو،ػنع آيػل الو،هػّب نػو النػسنؽ المػوآر الػا  كػنشت فسػغ  2النبنس
رػػػغ ينػػػنش التػػػيب لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط إ عػػػن ً لتنػػػنش التػػػيب لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط نػػػو عالػػػا  من ػػػ  ا، 

ا٣ب،ػػػنب حن    ػػػمشا إىل ذلػػػك حػػػهللي  التنػػػنش الػػػا  رعاس ننػػػالط   لػػػحسحغ عػػػو  ـ ا٤بػػػمنتْب عنئشػػػل حن 
نو ننو   شد فجنش ا٢بنػو رػو عالػ   4ا٤بوح  3قنلت : موج التيب لال  ا، عالسغ ع الط  هللاة ععالسغ ا٤بوط

مالغ   كنش ا٢بنػْب حن فػهللم  ننػغ حن   كػنشت فن مػل فأدمالهػن   كػنش عالػ  فأدمالػغ   قػنؿ : عال  حن فأد
يػػر ا)) ػػر ك م  ت   ه  ػػل  ال بػ ي ػػت  و ي   ه  ى ب  ع ػػن ك م  الػػر ج س  أ ى  ػػا ي ر يػػد  اللَّػػو  ل ي ػػذ   ػػالمل ٤بػػن ينلػػت لػػاس  ـ (( حن عحػػهللي   ـ ا٤بػػمنتْب إ نَّم 

يػر االط : ))  التيب لال  ا، عالسػغ ع ػالاآليل ع ػل  ال بػ ي ػت  و ي   ه ػر ك م  ت   ه  ى ب  ع ػن ك م  الػر ج س  أ ى  ػا ي ر يػد  اللَّػو  ل ي ػذ   ـ  (( قالػتإ نَّم 
لوابسػت ا٤بنػُب الػا  يويهللعيػغ  5 المل : ع ين ننهط ين ييب ا،   قنؿ :  يت عالػ  نتنيػك حن ع يػت عالػ  مػّب

الشػسنل  ف   آيػل الو،هػّب د لػل عالػ  عصػمل  لػحنب حن عيػو  عالمػنش  6نو ا  وهلل ؿ اػاس اآليػل التوٲبػل
التنػػنش عالػػ  عفن مػػل عا٢بنػػو عا٢بنػػْب حن نػػو ا٣ب،نيػػن عالػػايشب لػػنّبلن عكبّبلػػن رػػ  عنػػو ا٣ب،ػػأ عالنػػهش 

 ا٢بنو رو عال  لش اسننـ الانر ا٤بنصـش عتهلللط   فحن عينومهللعف   7البشو 

                                                 
1

 . 187كوزش ٖٓ حُظخس٣خ فـ  
2

 . 107ٓغِْ سهْ  
3

 ٓشه : ٣ؼ٢٘ ًغخء .. 
4

 ٝٛٞ حُٔٞؽ٢ حُٔ٘وٞػ ػ٤ِٚ فٞس سؿخٍ ح٩رَ . 
5

 . 3788شٓز١ ، ى حُٔ٘خهذ سهْ : عٖ٘ حُظ 
6

 . 176ػْ أرقشص حُلو٤وش فـ  
7

w . 176حُٔقذس ٗلغٚ فـ  
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و ا٤ببػػػند  افعلسػػػل   كسػػػنأط ػ  نػػػػنننػػػل علػػػو نػػػوعط اسػهلل الشػػػسنل اسنننسػػػل نػػػوط نػػػػإف عصػػػمل اسنننػػػل عتػػػ
النمػػػهلل  ع٥بػػػن  ٮبسػػػل كػػػه  عتػػػهلللط عيوسجػػػل ٤بػػػن   ػػػعنس الشػػػسنل الوافضػػػل عالػػػ   ئمػػػوهط نػػػو لػػػعنت عقػػػهللرات 
عنشال  عالمسػل  ػّب ٧بػهللعدة حن ذلبػشا إىل  ف اسنػنـ لػسل ننػ ش ً  نػنـ  حػهلل نػو التػنس ع  ٦بػنؿ لال ،ػأ   

صػهلليمغ عاسٲبػنف رػأف كػ  نػن يعنالػغ نػو مػّب   نػو فسػغ فف عتػهللس  فننلغ نهمن   ػ  نػو  فنػنؿ حن رػ  ٯبػ   
و لتن قور الشسنل الوافضل لًننـ  مو نن قورعا النصػمل حن فػالبشا ػنو النالط عنن   قب  فحهلل ٗبنوفوغ حن عن

    ف افئمل ننصشنشف   ك  حسنهتط   يو تبشف لنّبة ع  كبّبة ع  يصهللر ػإل
حن عقػػهلل يمػػ  اسٝبػػنع عالػػ  ذلػػك نػػس هط ا٤بعسػػهلل حن  1سهط م،ػػأً ع  ينػػسنفعػػتهط    ننصػػسل حن ع  ٯبػػشز عالػػ

فمػػنؿ : إف افئمػػل المػػنئمْب نمػػنـ افيبسػػنش    تعسػػا افحتػػنـ عإقننػػل ا٢بػػهللعد عحعػػن الشػػوع ع أديػػ  افيػػنـ 
ننصشنشف حن كنصمل افيبسنش حن ع أط   ٯبشز نػتهط كبػّبة ع  لػنّبة ع يػغ   ٯبػشز نػتهط  ػشش   نػ ش نػو 

ع  يتنػػػشف نػػػس نً نػػػو افحتػػػنـ حن ععالػػػ  لػػػاا نػػػال   ػػػنئو اسنننسػػػل إ  نػػػو نػػػا نػػػتهط حن ع نالػػػق  الػػػهلليو
حن عقػػهلل ٙبػػهلل ت عػو لػػاس النمسػػهللة  2ر ػشالو رعايػػنت ٥بػن  ػػأعيالت عالػػ  مػالؼ ظتػػغ العن ػػهلل نػو لػػاا البػنب

ا٤بنيػػهلل حن فمػػو  راد  3رتػػشع نػػو الوعصػػس    كوػػن   ٠بػػ  ا٤ب،نلػػ     ػػّبة  نػػّب ا٤بػػمنتْب عالػػ  رػػو     نلػػ 
 فالّبكع إلسغ  

 ع نن حجل الشسنل اسنننسل   آيل الو،هّب فتمهلللن نو عكشس :
 أ ػ حديث أـ سلمة السابق ، صقد ورد بادة اليغ :

فػػػوع  عػػػو  ـ  ػػػالمل  أػػػن قنلػػػت : كػػػنف التػػػيب لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط عتػػػهلل  ععالػػػ  عفن مػػػل  
ط عبػنشة  ع ق،سعػل حن   عا٢بنػو عا٢بنػْب حن فجنالػت ٥بػط منيػوة حن فػأكالشا عيػننشا ع ،ػ  عالػسه

قنؿ : الالهط لم ش  ل  رسػٍب حن  ذلػ  عػتهط الػوكل ع هػولط  ،هػّباً حن ع  رعايػل  مػو   يػغ 
لال  ا، عالسغ ع ػالط  كالنػهط عالػ  كنػنش حن    مػا رأ وافػغ افررنػل رشػمنلغ حن فضػمغ فػشؽ 

كل ريع ػػهط حن ع عنػػػأ رسػػهللس السمػػػُب إىل ررػػغ حن فمػػػنؿ : لػػم ش  لػػػ  رسػػٍب حن فأذلػػػ  عػػتهط الػػػو 
 ،هّباً حن ع  رعايل  مو   يغ لػال  ا، عالسػغ ع ػالط  كالنػهط عالػ  كنػنش حن    مػا  لطع هو 

رأ وافػػغ افررنػػل رشػػمنلغ حن فضػػمغ فػػشؽ ريع ػػهط ع عنػػأ رسػػهللس السمػػُب إىل ررػػغ حن فمػػنؿ : لػػم ش 
 لػػػ  رسػػػٍب حن فأذلػػػ  عػػػتهط الػػػوكل ع هػػػولط  ،هػػػّباً حن علن ػػػنف الوعايوػػػنف  وعمػػػنف نػػػع رعايػػػل 

 4ة عنئشل   دمشؿ ا٣بمنل اآليل حن علتو لاا   ٰبوط عهللـ دمػشؿ  ػّبلطننالط عو النسهلل
يػػػػندات  شػػػػّب إىل عػػػػهللـ دمش٥بػػػػن  نػػػػع حن عقػػػػهلل عردت رعايػػػػنت عػػػػو  ـ  ػػػػالمل فسهػػػػن ز  4 ػػػػّبلط
التننش حن   ٱبالش  كاولن نو الضنا لتو ل  نتهن نو ٝبالوهن لػاس الوعايػل : ٤بػن   حندي 
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 . 203دسحعخص ػٖ حُلشم د. أكٔذ ؿ٢ِ فـ  
2

 . 35أٝحثَ حُٔوخ٫ص ُِٔل٤ذ فـ  
3
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ػل  ال بػ ي ػت  )ينلت لاس اآليل عال  التيب لال  ا، عالسغ ع الط : ) ى ب  ع ن ك م  الر ج س  أ ى  إ نَّم ا ي ر يد  اللَّو  ل ي ذ 

يػػػر ا ػػػر ك م  ت   ه    رسػػػت  ـ  ػػػالمل فػػػهللعن فن مػػػل عحنػػػتنً عحنػػػستنً حن فجالالهػػػط رتنػػػنش ععالػػػ  (( و ي   ه 
مالػػػػا ظهػػػػوس فجالالػػػػغ رتنػػػػنش حن   قػػػػنؿ : الالهػػػػط لػػػػم ش  لػػػػ  رسػػػػٍب فأذلػػػػ  عػػػػتهط الػػػػوكل 

ـ  المل : ع ين ننهط يػن يػيب ا،   قػنؿ :  يػت عالػ  نتنيػك ع يػت ع هولط  ،هّباً حن قنلت  
حن علتنؾ رعايل لننل كهللاً رعيت رإ تند حنػو  شػّب إىل  ف  ـ  ػالمل قػهلل دمالػت  1عال  مّب

حن علن  الونالس    ذلك  يػغ   يصػ   ف  ػهللم   ـ  2  التننش رنهلل موعج  ل  التننش نتغ
ك  دمالهػػن ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ  ػػالمل نػػع عالػػ  رػػو     نلػػ  ٙبػػت كنػػنش عاحػػهلل فالػػال

ع الط رنهلل موعج  ل  التننش نتغ حن فنػو نػهو قػنؿ : ٠بنػت  ـ  ػالمل زعج التػيب لػال  ا، 
عالسغ ع الط حْب كنش ين  ا٢بنْب رو عال  حن لنتت  ل  النواؽ حن فمنلػت : قوالػشس قػوالهط ا، 

كنش ػػغ فن مػػل  هلليػػل حن  ػػوعس عذلػػشس لنػػتهط ا، حن فػػإر ر يػػت ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط 
رهنػل  قػػهلل ع ػنت فسهػػن عصػػسهللة ٙبمالهػن    بػػق ٥بػػن حن حػٌب ع ػػنوهن رػػْب يهلليػغ حن فمػػنؿ ٥بػػن : 
 يو ارو عمك   قنلت : لش   البست حن قنؿ : اذليب فندعسغ عائوِب رنرتسغ حن قػنؿ : فجػنشت 
 مػػػشد ارتسهػػػن كػػػ  عاحػػػهلل نتهمػػػن رسػػػهلل حن ععالػػػ  ٲبشػػػ    إ وٮبػػػن حن حػػػٌب دمالػػػشا عالػػػ  ر ػػػشؿ ا، 
لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط حن فأكالنػػهمن   حجػػوس عكالػػل عالػػ  عالػػ  ٲبستػػغ عكالػػل فن مػػل عالػػ  
يننرس حن قنلت  ـ  المل : فنكوبا كننش مسهينً كنف رنن نً لتن عال  ا٤بتننل حن فالّعػغ ر ػشؿ ا، 
لال  ا، عالسغ ع الط ٝبسننً فأما رشمنلغ  و  التننش ع لش  رسهللس السمػُب إىل ررػغ عػن عكػ  

ط  ،هّباً حن قالت ين ر ػشؿ ا، :  لنػت ل ل  رسٍب  ذل  عتهط الوكل ع هو  : قنؿ : الالهط
نو  لالػك   قػنؿ رالػ  فػندمال    التنػنش حن فػهللمالت   التنػنش رنػهللنن قضػ  دعػنشس  رػو 

هلل ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط فـ  ػالمل  أػن نػو هحن فشػ 3عمغ عال  عارتسغ عارتوغ فن مػل
   4نئغ ٥بط ل  رسوغ ع دمالهن   التننش رنهلل دع

ب ػ وممػػا يػػدؿ علػػى أف اآليػػة ليسػػت دالػػة علػػى الاصػػمة واإلمامػػة أف 
الخ اب صي اآليات ألزواج النبي اللى اهلل عليو وسلم حيث بػدأ 

 بهن وختم بهّن :
ػقنؿ  ننىل ))  ي ػاة  الػَدنػ ي ا و ز ين تػ ه  ك  إ ف  ك ن ت نَّ ت ر د ف  ال ح  ا النَّب َي ق ل  أل  ز و اج  ا  ا صػ تػ ا ػال ي ن  أ م ػتػ ا ك نَّ و أ س ػر ح ك نَّ س ػر اح  ي ا أ يَػه 

ػر ا*  جميال   ػن ك نَّ أ ج  ػن ات  م  س  ر ة  ص ػَّ فَّ اللَّػو  أ ع ػدَّ ل ل م ح  خ  ار  اآل  ػا و إ ف  ك ن ت نَّ ت ر د ف  اللَّو  و ر س ول و  و الدَّ ي ػا ن س ػاء  النَّب ػي  ،  ع ظ يم 
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ػاف  ذ ل ػك  ع ل ػى اللَّػو  م ن  ي ا ت  م ن ك نَّ ب ف اح   ا ف ي ن  و ك  ا ال ا ذ اب  ض  ػن ك نَّ ل لَّػو  ينػّباً *  ، ة  م بػ يػ ن ة  ي ض اع ف  ل ه  و م ػن  يػ ق ن ػت  م 
ن ا ل ه ا ر ز ق ا ك ر يم ا ر ى ا م رَّتػ ي ن  و أ ع ت د  ت ه ا أ ج  ا نػ ؤ  ػد  م ػن  الن س ػاء  إ ف  اتػَّق ي ػت نَّ ي ا ن س اء  النَّب ي  ل س  * و ر س ول و  و تػ ا م ل  ال ال ح  ت نَّ ك ا ح 

ن  تػ بػ َرج  ال ج اى ل يَّػة  ماروصا  *  ص ال  ت خ ض ا ن  ب ال ق و ؿ  صػ ي   م ع  الَّذ ي ص ي قػ ل ب و  م ر ض  و قػ ل ن  قػ و ال   و قػ ر ف  ص ي بػ ي وت ك نَّ و ال  تػ بػ رَّج 
ة  وآت ين  ا ن  الصَّال  ػل  ال بػ ي ػت  و ي   ه ػر ك  األ  ول ى و أ ق م  ى ب  ع ػن ك م  الػر ج س  أ ى  ػا ي ر يػد  اللَّػو  ل ي ػذ  م  لاَّك اة  و أ ط ا ن  اللَّو  و ر س ول و  إ نَّم 

ب يػر ا* ت   ه ير ا ػاف  ل   يف ػا خ  ػة  إ فَّ اللَّػو  ك  م  ك  ل ػى ص ػي بػ ي ػوت ك نَّ م ػن  آي ػات  اللَّػو  و ال ح  )افحػناب حن آيػل :  ((و اذ ك ر ف  م ا يػ تػ 
 (  34ػ  28

فن٣ب،ػػػنب كالػػػغ فزعاج التػػػيب لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط عننهػػػو افنػػػو عالتهػػػ  عالشعػػػهلل عالشعسػػػهلل حن  
لتػػو ٤بػػن  بػػْب نػػن   لػػاا نػػو ا٤بتعنػػل الػػٍب  نمهػػو ع نػػط  ػػّبلو نػػو  لػػ  البسػػت كػػنش الو،هػػّب 

ؿ  لػػػ  البسػػػت  رضػػػمّب ا٤بػػػاكو حن فيػػػغ إذا اكومػػػع ا٤بػػػاكو عا٤بميػػػ   الػػػ  ا٤بػػػاكو حن حسػػػ   تػػػنع 
مل عا٢بنو عا٢بنػْب ر ػ  ا، عػتهط  مػص نػو  ػّبلط رػالك حن لػالك  كالهط حن ععال  عفن

ط حن كمػن  ف زعج الوكػ  نػو  لػ  رسوػغ حن علػاا ػمصهط التيب لال  ا، عالسغ ع ػالط رنلػهللعنش ٥بػ
نػػنئع   الالنػػل كمػػن يمػػشؿ الوكػػ  لصػػنحبغ : كسػػا  لالػػك      انو  ػػك عينػػنيؾ حن فسمػػشؿ : 

ػل  ال بػ ي ػت  قنؿ  ننىل : ))لط ٖبّب حن عقهلل  ات ػو  ع ل ػي ك م  أ ى  ػة  اللَّػو  و بػ ر ك  م  ب ين  م ن  أ م ػر  اللَّػو  ر ح  (( )لػشد ق ال وا أ تػ ا ج 
( عا٤ب ن ػػ  اػػاس اآليػػل رنسٝبػػنع لػػ   ػػنرة زعكػػل إرػػوالسط عالسػػغ النػػالـ حن علػػاا دلسػػ  73: 

   1عال   ف زعكل الوك  نو  ل  البست
ػت  صػ ل  عقشلغ  ننىل : ))  ل و  ام ك ث وا إ ن ي آن س  ل و  آن س  م ن  ج ان ب  الَ ور  ن ار ا ق اؿ  أل  ى  مَّا ق ض ى م وس ى األ  ج ل  و س ار  ب ا ى 

و ة  م ن  النَّار  ل ا لَّك م  ت ص   ل وف   ب ر  أ و  ج ذ  ه ا ب خ  نػ   (  29(( )المصص : ن ار ا ل ا ل ي آت يك م  م 
 عكل نش   عالسغ النالـ  عا٤ب ن   لتن  يضنً ز 

م اع يل  إ نَّو  ك اف  ال اد ؽ  ال و ع د  و ك اف  ر س وال  ن ب ياػاعقشلغ  ننىل : ))  ة  *  و اذ ك ر  ص ي ال ك ت اب  إ س  ل ػو  ب الصَّػال  ػاف  ي ػا م ر  أ ى  و ك 

ػػياا ػػاف  ع ن ػػد  ر ب ػػو  م ر ض  ػػاة  و ك  ايو كػػنف يػػأنولط رنلص ػػالة   (   فمػػو  لالػػغ الػػ55ػ  54(( )نػػوري : و الاَّك 
ػاعلاا كمشلغ  ننىل ٨بن بنً التيب لال  ا، عالسغ ع الط : )) ه  ة  و اال ػ  ب ر  ع ل يػ  ل ك  ب الصَّػال  ) ػغ (( و أ م ر  أ ى 

(   ع  نك   دمشؿ زعكن غ  ع مهللٯبل ر   ا، عتهن عال   ق   مػهلليو   افلػ  132: 
ا ل ػد   : ))حن عقنؿ  ننىل  2حن رنعوبنر  ف النشرة نتسل ت بػ ق ا ال ب اب  و ق دَّت  ق م يص و  م ن  د ب ر  و أ ل ف ي ا س ػي د ى  و اس 

ػػػج ن  أ و  ع ػػػذ اب  أ ل ػػػيم  ػال ب ػػػاب  ق ال ػػػت  م ػػػ ل ػػػك  س ػػػوء ا إ الَّ أ ف  ي س  ػػػا اء  م ػػػن  أ ر اد  ب ا ى  ( حن 25(( )يش ػػػا حن آيػػػل : ا ج 
 راد رألالػك  ػششاً      زعكوػك حن علػاا فن٤ب ن   لتػن عنيػن نصػو حن عقش٥بػن : نػن كػناش نػو 

   3رْب
 جػ ػ إذىاب الرجس ال ياني صي ل ة القرآف مانى الاصمة :
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 . 386ح٩ٓخٓش ٝحُ٘ـ ، ك٤قَ ٗٞس فـ  
2

 . 391حُٔقذس ٗلغٚ فـ  
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يمشؿ الوا   افلعهنر   نعودات  لعنظ الموآف نندة ركل حن الوكل الشي المار حن قػنؿ  
(    90 هللة :(( )ا٤بنئػر ج س  م ن  ع م ل  ال،َّي   اف  : رك  ركن  حن عركنؿ  ركنس حن قنؿ  ننىل : ))

مػػو عا٤بسنػػو    عكنػػ  التػػنفويو ركنػػنً نػػو حسػػ   ف الشػػوؾ عالػػوكل نػػو كهػػل الشػػوع عا٣ب
ػػه م  رنلنمػػ   قػػب  افنػػسنش حن قػػنؿ  نػػنىل : ))  س  ػػا إ ل ػػى ر ج  س  (( و أ مَّػػا الَّػػذ ين  ص ػػي قػ ل ػػوب ه م  م ػػر ض  صػ ػػا اد تػ ه م  ر ج 

ا ل  الر ج  نىل : ))ػ( عقشلغ  ن125)الوشرل :  ( 100)يشيل : حن آيل : (( س  ع ل ى الَّذ ين  ال  يػ ا ق ل وف  و ي ج 
  
ػر ك وف  ن ج ػس  قس  الوك  : التًب حن عقس  النااب حن عذلتط كمشلػغ : ))  ػا ال م ،  (( عقػنؿ :  ع ٢بػط إ نَّم 

متنيو فإيغ ركل عرن١بمالل لعن ))الوكل((  لالغ المار ي،الق عيػواد رػغ الشػوؾ كمػن   قشلػغ 
ت   نػػنىل : )) ت ن ب ػػوا قػ ػػو ؿ  الػػَاور  ص ػػاج  ث ػػاف  و اج  ػػن  األ  و  ( عي،الػػق عيػػواد رػػغ 30(( )ا٢بػػج حن آيػػل : ن ب وا الػػر ج س  م 

ػػي  إ ل ػػيَّ م ح رَّم ػػا ع ل ػػى ا٣ببنئػػ  ادونػػل كن٤ب،نشنػػنت عا٤بشػػوعرنت ع٫بػػش قشلػػغ : )) ػػد  ص ػػي م ػػا أ وح  ق ػػل  ال  أ ج 

ػػػوف  م ي ت ػػػة   ػػػو  إ الَّ أ ف  ي ك  ػػػق ا ط ػػػاع م  ي   ا م  ػػػس  أ و  ص س  ن ا يػػػر  ص َّ نَّػػػو  ر ج  ػػػم  خ  ػػػف وح ا أ و  ل ح  (( )افينػػػنـ حن آيػػػل : أ و  د م ػػػا م س 
ػػن  ع م ػل  ال،َّػي   اف  ( عقشلػغ  نػنىل : ))145 ػس  م  ـ  ر ج  ػر  و األ  ن ص ػاب  و األ  ز ال  ػػر  و ال م ي س  ػا ال خ م  (( )ا٤بنئػػهللة حن إ نَّم 
مػػػوآف لعػػػن ))الػػػوكل(( ٗبنػػػُب ن،الػػػق الػػػاي  ٕبسػػػ  ( حن عمل يابػػػت  ف ا ػػػو هللـ ال90آيػػػل : 

   1يتشف   إذلنف الوكل عو إ بنت لنصموغ
 د ػ الت هير من الرجس ال ياني إثبات الاصمة ألحد :

فتمػػن  ف كالمػػل ))الػػوكل((   يػػواد اػػن ذيػػشب اسينػػنف ع م،ػػنيس   ا كوهػػند عإ٭بػػن يُػػواد اػػن  
ف كالمػل الو،هػّب    نػِب النصػمل حن فػإف ا، عػن المار عالتًب عالتجن نت ا٤بنتشيػل عا٢بنػسل فػإ

عك  يويهلل  ،هّب ك  ا٤بمنتْب علسل  ل  البست فمو حن عإف كنف  لػ  البسػت لػط  عىل التػنس 
ػػن  ع حمهػػط رػػنلو،هّب حن فمػػهلل قػػنؿ ا،  نػػنىل عػػو لػػحنرل ر ػػشلغ : )) ا ػػل  ع ل ػػي ك م  م  م ػػا ي ر يػػد  اللَّػػو  ل ي ج 

ت و  ع ل ي ك م  ح ر ج  و ل ك ن  ي ر يد  ل ي     خ ػذ  م ػن  أ م ػو ال ه م  ( عقنؿ عن نػو قػنؿ : ))6(( )ا٤بنئهللة حن : ه ر ك م  و ل ي ت مَّ ن ا م 

ق ة  ت   ه ر ى م  و تػ ا ك يه م  ب ه ا ػر ين  ( عقنؿ ))103(( )الوشرل حن آيل : ال د  َب ال م ت   ه  َب التػَّوَّاب ين  و ي ح  (( إ فَّ اللَّو  ي ح 
( حن فتمن  مه ا، عن عك  رأيغ يويػهلل  ،هػّب  لػ  البسػت  مػه كػالك 222آيل :  )البموة حن

رأيػػغ يويػػهلل  ،هػػّب ا٤بػػمنتْب فػػإف كػػنف   إرادة الو،هػػّب عقػػشع لالنصػػمل ٢بصػػ  لػػاا لالصػػحنرل حن 
علنمـش ا٤بمنتْب الايو يصت اآلينت عال  إرادة ا، عن عك   ،هّبلط حن عقهلل قنؿ  ننىل عػو 

ػػر ين  حنرل : ))رعاد ننػػجهلل قبػػنش نػػو الصػػ ػػَب ال م  َّه  ػػر وا و اللَّػػو  ي ح  بَػػوف  أ ف  يػ ت   هَّ ػػاؿ  ي ح  (( )الوشرػػل حن ص يػػو  ر ج 
( حن عمل يتو لم ش ننصشنْب نو الايشب رن  عنؽ حن عقنؿ  نػنىل عػو  لػ  رػهللر 108آيل : 

ػػػن  السَّػػم اء  م ػػػاء  علػػش  الٜبنئػػػل ع ال ػػل عشػػػو ركػػالً : )) ػػػا ؿ  ع ل ػػي ك م  م  ػػػا   و يػ نػ  ى ب  ع ػػػن ك م  ر ج  ػػر ك م  ب ػػػو  و ي ػػذ  ل ي   ه 
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ػػي   اف   ( عمل يتػػو   لػػاا إ بػػنت لنصػػموغ نػػع  يػػغ   فػػوؽ يػػاكو   11(( )افيعػػنؿ حن آيػػل : ال،َّ
افلعػػػنظ رػػػْب قػػػشؿ ا،  نػػػنىل عػػػو  لػػػ  البسػػػت لسػػػال  عػػػتتط الوكػػػن  لػػػ  البسػػػت عي،هػػػوكط 

ى ب  ع ػػػ ،هػػػّباً عرػػػْب قشلػػػغ    لػػػ  رػػػهللر : )) ػػػي   اف  و ي ػػػذ  ػػػا  ال،َّ (( فػػػنلوكن عالػػػوكل نومنررػػػنف ن ك م  ر ج 
عي،هوكط   اآليوْب عاحهلل حن لتو ا٥بش  لش الا  كن  نو اآليل افعىل دلػسالً عالػ  النصػمل 
دعف افمػػػػو  عالنجسػػػػ    عالمػػػػنش الشػػػػسنل الوافضػػػػل  أػػػػط يومنػػػػتشف رنآليػػػػل عيصػػػػوفشأن إىل 

 إ بػػػػػنت عصػػػػػمل  لػػػػػحنب هػػػػػّب إىلوفشف ننتنلػػػػػن نػػػػػو إرادة الو، لػػػػػحنب التنػػػػػنش حن   يصػػػػػ
التنػػػػنش   يوتن ػػػػشف   الشقػػػػت يعنػػػػغ آيػػػػنت  مػػػػو  ينلػػػػت   إرادة ا، عػػػػن عكػػػػ  لو،هػػػػّب 
الصحنرل حن ر  لط رن٤بمنر  يمهللحشف فسهط حن عيمشلشف رػنيمالاط عالػ   عمػناط نػع  ف ا، عػن 

ا ل  اللَّو  ل و  حن )) 1عك  يص عال  إراد غ  ،هّبلط رتص اآليل  ((  ن ور ا ص م ا ل و  م ن  ن ور   و م ن  ل م  ي ج 
 اإلرادة صي اآلية إرادة شرعية ، وىي غير اإلرادة القدرية : ػ

ينػػػِب ٰبػػػ  ا،  ف يػػػال  عػػػتتط الػػػوكل حن عقػػػهلل ٙبػػػهللث عالمػػػنش  لػػػ  النػػػتل عػػػو اسراد ػػػْب  
 الشوعسل الهلليتسل حن عاسرادة المهللريل التشيسل حن فمنلشا :

ي ر يد  اللَّػو  ب ك ػم  ُب ادبل عالو   حن كمشلغ  ننىل : ))عل   وضمو نن إرادة شرعية دينية : ػ

ر   و اللَّو  ي ر يػد  أ ف  يػ ت ػوب  ع ل ػي ك م  و ي ر يػد  ( عقشلغ  ننىل : ))185(( )البموة حن آيل : ال ي س ر  و ال  ي ر يد  ب ك م  ال ا س 

يل وا م ي ال  ع ظ يم   ن س اف  ض ا يف ا*  االَّذ ين  يػ تَّب ا وف  ال،َّه و ات  أ ف  ت م  (( )التنػنش حن ي ر يد  اللَّو  أ ف  ي خ ف ف  ع ن ك م  و خ ل ق  اإل  
 (  28ػ  27آيل : 

علػػػ  ٗبنػػُب ا٤بشػػػس ل الشػػننالل ١بمسػػػع ا٤بشكػػشدات حن عذلػػػك ناػػػ   إرادة قدريػػة خلقيػػػة : ػ
َعُنُتْط ُيْصػِح  عقشلػغ : )) (153آية : (( )البقرة ، و ل ك نَّ اللَّو  يػ ف ا ل  م ا ي ر يد  اسرادة   قشلغ  ننىل : )) َعَ  يػَػتػْ

( حن فن٤بننلػػػ  إرادة كشيسػػػل 34(( )لػػػشد حن آيػػػل : ِإْف  ََرْدُت  َْف  َْيَصػػػَ  َلُتػػػْط ِإْف َكػػػنَف الال ػػػُغ يُوِيػػػهلُل  َْف يُػْنػػػِشَيُتطْ 
قهللريل فهش   ٰببهن ع  يو نلن ع  يأنو ان حن ر  يبنضهن عينػ ،هن حن عيتولهػن عأػ  عتهػن 

اا قشؿ النالا عافئمل قن بل حن فسعوقشف رْب إراد غ الٍب  وضمو ٧ببوغ عر نس عرػْب إراد ػغ حن ل
حن ع  نك  ف ا، عن عك   ذلػ   2عنشس وغ التشيسل المهللريل الٍب   يالـن نتهن ادبل عالو  

زعكػػنت التػػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط حن علتػػػو   الػػوكل عػػو فن مػػل عا٢بنػػػو عا٢بنػػْب ععالػػ
اآليػػل حن إرادة نػوعسل علػػالك كػػنش   ا٢بػهللي   ف التػػيب لػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط  اسرادة   لػاس

 ٤3بن كالالهط رنلتننش قنؿ : الالهط لم ش  ل  رسٍب الالهط  ذل  عتهط الوكل
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 ىػ ػ دعاء النبي اللى اهلل عليو وسلم يحسم القضية :
 ػشؿ ا، لػال  آيل الو،هّب لش كنف فسهػن نػن يػهللؿ عالػ  عقػشع الو،هػّب فلػ  التنػنش ٤بػن قػنـ ر  

ا، عالسػػغ ع ػػالط رون،سػػوهط رنلتنػػنش عالػػهللعنش ٥بػػط رمشلػػغ : الالهػػط إف لػػم ش  لػػ  رسػػٍب فأذلػػ  
حن رػػػ    لػػاا د لػػػل عا ػػػحل عالػػ   ف اآليػػػل ينلػػػت   ينػػنش التػػػيب لػػػال  ا،  1عػػتهط الػػػوكل

عالسغ ع الط حن ع ف ر شؿ ا، لال  ا، عالسػغ ع ػالط عالسػغ  راد  ف يتػنؿ  لػحنب التنػنش لػاا 
حن  2عػنشس ٥بػطدبنر الورنر عو الو،هّب حن فجمنهط عكالالهط رنلتننش عدعن ٥بػط فومبػ  ا، افم

   3ف،هولط كمن  هو ا، يننش التيب رتص اآليل
 ة والاصمة :آلية اإلمامو ػ من الردود الدالة على عدـ داللة ا

اآليػػػل عنتهػػن :  ف نػػػن امػػػوص رػػغ  نػػػّب ا٤بػػػمنتْب عالػػ  عا٢بنػػػو عا٢بنػػػْب ر ػػ  ا، عػػػتهط نػػػو  
رنعط المـش  بت لالنسهللة فن مل ر ػ  ا، عتهػن حن عمصػنئص اسنننػل    ابػت لالتنػنش حن فالػش  
كنف لاا دلساًل لتنف نو يوصا ٗبن   اآليل ينوحق النصػمل عاسنننػل حن عفن مػل ر ػ  ا، 
عتهػن كػػالك عرػاات ا عوبػػنر حن فػهللؿ عالػػ   ف اآليػل   يػػواد اػن اسنننػػل ع  النصػمل حن عنتهػػن 

 4ننل نو افئمل ا٤بنعشنْب لنهللـ  شؿ اآليل ٥بط حن حس  اموصت اآليل راال ػل نػتهطموعج  
 علط :

 عال  رو     نل  ر   ا، عتغ   ػ
 عا٢بنو رو عال  ر   ا، عتغ   ػ
 عا٢بنْب رو عال  ر   ا، عتغ   ػ
 

 عاشرا  : آية المباىلة ووصد نصار  نجراف :
عالسػػػغ ع ػػػالط    فمػػػنلشا لو ػػػشؿ ا، لػػػال  ا، عالسػػػغ  كػػػنش عفػػػهلل ٪بػػػواف إىل ر ػػػشؿ ا، لػػػال  ا، 

ع الط : كتن ننػالمْب قػبالتط فمػنؿ التػيب لػال  ا، عالسػغ ع ػالط ٲبػتنتط نػو اس ػالـ  ػالث : 
 غحن عكاػػو ا١بػػهللاؿ عا٢بجػػنج رستػػ 5عبػػند تط الصػػالس  حن ع كالتػػط ا٣بتنيػػو حن عزعمتػػط  ف ، علػػهللاً 

٢بجػل حن عكػنف ٩بػن قػنلشس لو ػشؿ ا، لػال  عرستهط حن عالتيب يوالش عالسهط الموآف عيمػوع رػن الهط رن
ا، عالسػػػغ ع ػػػالط ننلػػػك  شػػػوط لػػػنحبتن حن ع مػػػشؿ إيػػػغ عبػػػهلل ا، حن فمػػػنؿ :  كػػػ  إيػػػغ عبػػػهلل ا، 

البوػػشؿ حن فنضػػبشا عقػػنلشا : لػػ  ر يػػت إينػػنينً قػػو نػػو  اشعر ػػشلغ عكالموػػغ  لمنلػػن إىل نػػوري النػػار 
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إ فَّ م ث ػػل  الػػسهط قشلػػغ  ػػبحنيغ : )) ػػّب  ب حن فػػإف كتػػت لػػندقنً فػػأر ناالػػغ   فػػأينؿ ا،   الػػود ع

ـ  خ ل ق ػو  م ػن  تػ ػر اب  ث ػمَّ ق ػاؿ  ل ػو  ك ػن  صػ ي ك ػوف   ث ػل  آد  ػَق م ػن  ر ب ػك  ص ػال  *  ع يس ى ع ن د  اللَّو  ك م  ت ػر ين   ال ح  (( ت ك ػون نَّ م ػن  ال م م 
  ػػوب  (   فتنيػػت حجػػل داننػػل نػػّبغ فسهػػن النويػػ  ٗبػػن لػػش60ػ  59)آؿ عمػػواف حن آيػػل : 

حن انواػػن ً  2حن فالمػػن مل ٘بػػهلل ننهػػط امندلػػل رن٢بتمػػل عا٤بشع ػػل ا٢بنػػتل دعػػنلط إىل ا٤ببنلالػػل 1نتػػغ
ػػػاء ن  لمشلػػغ  نػػنىل : )) ا ن ػػد ع  أ بػ ن اء ن ػػػا و أ بػ ن ػػاء ك م  و ن س  ػػن  ال ا ل ػػػم  صػ ق ػػل  تػ ا ػػػال و  ػػػاء ؾ  م  ػػن  بػ ا ػػػد  م ػػا ج  ػػك  ص يػػػو  م  ػػػن  ح اجَّ ا ص م 

ػػاء ك م  و أ   ػػاذ ب ين  و ن س  ا ػػل  ل ا ن ػػة  اللَّػػو  ع ل ػػى ال ك  ػػل  صػ ن ج  ػػن ا و أ نػ ف س ػػك م  ث ػػمَّ نػ ب ت ه  (   61ل : ػ(( )آؿ عمػػواف حن آيػػنػ ف س 
عمػػوج التػػيب لػػػال  ا، عالسػػغ ع ػػػالط عننػػغ ا٢بنػػو عا٢بنػػػْب عفن مػػل عقػػػنؿ : عإذا  يػػن دعػػػشت 

حمػنً حن ع يػغ نػن رنلػ  قػـش يبسػنً  حن فنئوموعا فسمن رستهط حن ف نفشا ا٥بالؾ لنالمهط  يػغ يػيب 3فأنرتشا
إ  لالتػػشا حن فػػأرشا  ف يالعتػػشس عقػػنلشا :  حتػػط عالستػػن ٗبػػن  حببػػت فصػػن٢بهط عالػػ  العػػ  حالػػل حن 

  علتػػاا يوضػػ  ا٤بمصػػهلل ا٢بمسمػػ  لتػػنعؿ اآليػػل عنتن ػػبوهن  4 لػػا   ركػػ  حن ع لػػا   لػػعو
نننػل عالػ  رػو    عالػ  إ شسنلع يغ لسل ٥بن عالقل   نو قوي  ع  نو رنسهلل عال  نن ادعنس ال

نلػ     ػّبة  نػّب ، نل  ر   ا، عتغ رػنلتص عقػهلل رددت عالػ  زعمهػط   كوػن   ٠بػ  ا٤ب
 حن فمو  راد الوش ع فالّبكع إلسغ   5ا٤بمنتْب عال  رو     نل  ر   ا، عتغ

 
ة علػػى الحسػػن بػػن علػػي رضػػي اهلل ر التربيػػة األسػػريػالحػػادي ع،ػػر : أثػػ

 :عنو 
 عتػغ   رسػت التبػػشة ع ػوأ عالػػ  يػهلل  كػهللس ععالػػهللس عالػ  ع نػػغ يشػأ ا٢بنػو رػػو عالػ  ر ػػ  ا، 

بػّب كفن مل ر   ا، عتهمن حن فأمػا عػو كػهللس ععالهلليػغ نعػنلسط اس ػالـ ع٥بػاس التشػأة  ػأ ّب  
 ننلسمػػػغ حن عالػػػ  و اس ػػػالـ عا ػػػومننل ػ  رتػػػنش ع تػػػشيو ن صػػػسوغ المشيػػػل الػػػٍب الوننػػػت رأعانػػػ

ننػندف كمنػندف العضػل عالػال  حن مسػنرلط    فنلو شؿ لال  ا، عالسغ ع الط يمػشؿ : التػنس
حن فمنػػهللف ا٢بنػػو رػو عالػػ  يػػندر الشكػشد عمل يتشػػأ   ا١بنلالسػػل  6ا١بنلالسػل مسػػنرلط   اس ػالـ

عإ٭بػػػن يشػػػأ   رسػػػت التبػػػشة حن ٩بػػػن كنالػػػغ يتػػػشف  ػػػسهللاً ٗبػػػن  نػػػِب لػػػاس التالمػػػل نػػػو ننػػػُب حن عقػػػهلل 
  ٯبومع لنّبس نو التنس  اكومع لالحنو رو عال  نو  لنلل التن  عالَبرسل اف ويل نن مل

 فجهللس ا٢ببس  ا٤بص،ع  ػ لال  ا، عالسغ ع الط ػ  
 ع رشس عال  رو     نل  ر   ا، عتغ  
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4
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 ع نغ فن مل النلواش ر   ا، عتهن  
عكهلل غ فنغ النسهللة مهللٯبل رتت مشيالهلل ر   ا، عتهن عرنهلل عفنة ر شؿ ا، لػال  ا، عالسػغ 

ل ا٢بنػو عا٢بنػْب ع نػوؼ عالػسهط إنػوافنً نبننػواً حن عكنيػت ع الط  شىل  نّب ا٤بمنتْب عالػ   ورسػ
ن صػسل  نػػّب ا٤بػمنتْب  وػػشفو فسهػن نػػوعط افب ا٤بػػو  ع  نػك  يػػغ فهػط عا ػػوشع  قػػشؿ ا، 

ػا ننىل : )) ه  ػار ة  ع ل يػ  ج  ل يك م  ن ار ا و ق ود ى ا النَّاس  و ال ح  اد  ال   ي ا أ يَػه ا الَّذ ين  آم ن وا ق وا أ نػ ف س ك م  و أ ى  ػد  ظ  ش  ػة  غ ػال  ال ك  م ال 

ا ل وف  م ا ( عنػو الشػوعط الشاكػ   شافولػن 66يػمنوعف(( )الوحػوري حن آيػل :  يػ ا ص وف  اللَّو  م ا أ م ر ى م  و يػ ف 
   افب ا٤بو  ا٤بن شؿ ل  :

 ػ اإلخالص وال،اور باىمية القضية واالىتماـ بها : 1
الػػسط ا٢بنػػو عا٢بنػػْب  رتنئػػغ ع  ػػو عػػو  ػػنعهلل ا١بػػهلل حن فمػػهلل الػػوط  نػػّب ا٤بػػمنتْب عالػػ  رَبرسػػل ع ن 

ع نهػػهلللط رنلوعنيػػل عاسلومػػنـ عيتػػشف لهللفػػغ نػػو ذلػػك ر ػػنش ا، ع شارػػغ عالومػػوب إلسػػغ رَبرسػػل 
 عال   ع دس عال   نعل ا، علهلل  يبسغ لال  ا، عالسغ ع الط  

 ػ إع اء القدوة الحسنة لألبناء : 1
مل  تػػو لػػ   ٮبهػػن عالػػ  اس ػػالؽ حن عذلػػك لشكػػشد   ػػنئ  الَبرسػػل إفع  لػػط  و نوػػه المػػهللعة نػػ 

 الػػػك النويػػػنة الع،ويػػػل ا٤بالحػػػل   كسػػػنف اسينػػػنف الػػػٍب  هللفنػػػغ ٫بػػػش الومالسػػػهلل عادنكػػػنة حن منلػػػل 
يمػػػشؿ ارػػػو مالػػػهللعف : عيبػػػهلل  الومالسػػػهلل  نيوػػػغ    ػػػو ا٣بنننػػػل  ع النند ػػػل  1اف عػػػنؿ الصػػػننر

نتْب عالػ  قػهللعة ع سمػل  رتػغ ا٢بنػو حن عكنف  نّب ا٤بػم  2عينومو ننوهللً  حٌب ال،عشلل ا٤بوأموة
رنس ع نغ عػو  فهش نو  ندات الصحنرل عنو ا٣بالعنش الوانهلليو حن عكنف ا٢بنو رو عال  يمالهلل 

 ح  عمسق  
 ػ كاف أمير المؤمنين علي رحيما  رصيقا  لينا  صي تربيتو : 3

نػػْب    ػػورسوهط فمػػهلل كػػنف  نػػّب ا٤بػػمنتْب نوحالسػػنً رنلوٞبػػل عا٢بالػػط عكػػنف رفسمػػنً علستػػنً رن٢بنػػو عا٢ب 
عينػػوؼ ٥بػػط فضػػالهط عنتػػنيوهط نػػو ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط عالنػػسهللة فن مػػل ر ػػ  

 ا، عتهن  
 ػ التوسط صي المااملة والادؿ بين األبناء : 4

عي هػػػػو لػػػػػاا ا٣بالػػػػػق كالسػػػػػنً   علػػػػػسوغ لالحنػػػػػو عا٢بنػػػػػْب عتػػػػػهللنن  لػػػػػب  نػػػػػو الػػػػػهلليسن راحػػػػػالً  
حن عقػػػػػهلل ا بػػػػػع  نػػػػػّب ا٤بػػػػػمنتْب عالػػػػػ  ر ػػػػػ  ا، عتػػػػػغ  عفلػػػػػحنرغ نعنرقػػػػػنً علتػػػػػأس ا٤بتسػػػػػل نػػػػػنررنً 

ب ن ػو  الوشكسهنت الموآيسل    ورسوػغ ع نالسمػغ ع شكسهػغ فرتنئػغ ناػ  قشلػغ  نػنىل : )) ػاف  ال  و إ ذ  ق ػاؿ  ل ق م 
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 . 65ٓغج٤ُٞش ح٧د ، ػذٗخٕ رخ كخسع فـ  
2

w . 86ٓوذٓش حرٖ خِذٕٝ ٗو٬ً ػٖ ٓٞعٞػش طشر٤ش ح٧ؿ٤خٍ حُٔغِٔش ، ُ٘قش رٖ ٓلٔذ حُؼ٘وش١ فـ  
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 76 

ػر ؾ  ب اللَّػػو  إ فَّ ال، ػػر ؾ  ل ظ ل ػم   ػػاف  ع ػػسط * و ى ػو  ي ا ظ ػػو  ي ػا بػ ن ػػيَّ ال  ت ،  ن س  ن ا اإل   ػػن  و و الَّػيػ  ن ػا ع ل ػػى و ى  ي ػػو  ح م ل ت ػو  أ َمػػو  و ى  ب و ال د 

ير   ي ك  إ ل يَّ ال م ص   (  14حن  13(( )لممنف حن آيل : و ص ص ال و  ص ي ع ام ي ن  أ ف  اش ك ر  ل ي و ل و ال د 
عا٤بمصشد  ف ا٥بهلل  الموآر الوط رواكّب افيبسنش رَبرسل افرتنش عحسنة  نّب ا٤بمنتْب عال   ،بسػق  

  الصػػعنت ا٤بهمػػل   ن صػػسل  نػػّب كػػ  حن عارونػػند عػػو يشالسسػػغ حن لػػاس رنػػانػػو ا، عػػن ع فع 
 ا٤بمنتْب عال  عالٍب  نعهلل غ    ورسل ارتسغ ا٢بنو عا٢بنْب  

 
 الثاني ع،ر : أثر الواقع االجتماعي على تربية الحسن :

صػػسوهط حن فن٢بنػػو إف البس ػػل ا كومنعسػػل ادس،ػػل ٥بػػن دعر فنػػنؿ عنهػػط قػػ  لػػتنعل الوكػػنؿ عرتػػنش ن 
رو عال  ر   ا، عتغ عػنش   زنػو  ػند فسػغ الصػحنرل حن عالوعسػ  افعؿ الػا   ػوأ عالػ  يػهلل  ر ػشؿ ا، 
لال  ا، عالسغ ع الط حن فهسمتت العضسالل عالومش  عالصالح عال  ذلػك امومػع العويػهلل حن عكاػو اسقبػنؿ عالػ  

و عالػ  إىل ا  ػوعندة عا قوػهللاش رػنمومع  ال  النالط عالنم  رنلتونب عالنتل فهاس ا٢بنلػل دفنػت ا٢بنػو رػ
الا  ينسا فسػغ حن فتػنف عػهللد الصػحنرل الػايو ا ػوش تشا ا٤بهلليتػل   حسػنة الو ػشؿ كػط كبػّب حن عا ػومو عػهللد  
كبػّب   ا٤بهلليتػػل رنػهلل عفػػنة ر ػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػالط حن عإف ٦بومنػػنً عػنش فسػػغ الو ػشؿ لػػال  ا، عالسػػغ 

اة افعىل ٣بػّب  نػل  موكػت لالتػنس حن ٥بػش ٦بومػع   يهللايسػغ    ٦بومػع آمػو حن ع الط ع و  فسغ عالػ  يهلليػغ التػش 
فمػػهلل نػػنلهلل لػػاا امومػػع الػػشح  علػػنح  الػػهللعشة حن ع ـز ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط حن فتػػنف ٥بػػاس 

فتػػنف لػػاا امومػػع ٧بػػ  كػػاب التػػنس عالوػػأ ّب  1ا٤بالزنػػل عالصػػحبل آ ػػنر يعنػػسل عننػػنف إٲبنيسػػل ع نالػػق رعحػػ 
رنلنػػػالشؾ عالمػػػشؿ حن ع ف لػػػاا امومػػػع لػػػغ قػػػشة الوػػػأ ّب   لػػػسن ل ن صػػػسل ا٢بنػػػو رػػػو عالػػػ  الَبرشيػػػل فػػػسهط 

 عالنالمسل  
 

 المبحث الثالث : الحسن بن علي صي عهد الخلفاء الراشدين :
 

 أوال  : مكانة الحسن بن علي صي عهد الصديق رضي اهلل عنو :
ونشقػػل لػػهلل  الصػػهلليق حن ععمػػو ععامػػنف كػػنف لالحنػػو عا٢بنػػْب رػػو عالػػ  ر ػػ  ا، عتهمػػن نتنيػػل ن

كػػنف  رػػش رتػػو   بستمػػنععالػػ  ر ػػ  ا، عػػتهط ٝبسنػػنً حن فمػػهلل كػػنيشا ٰببػػشأط عيونػػننالشف ننهػػط رشػػت  مػػنص حن ف
ععالػػ  رػػو     نلػػػ  ر ػػ  ا، عتهمػػػن ٲبضػػسنف رنػػهلل لػػػالة النصػػو فػػػو    رػػش رتػػو ر ػػػ  ا، عتػػغ ا٢بنػػػو 

 قنؿ :يالن  نع النالمنف حن فأماس  رش رتو فحمالغ عال  عتمغ ع 
 رأ  نبسغ التيب   
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 لسل نبسهنً رنال       
هلل  رتنئػغ عالػ     رتػو حن ػ  عقهلل  أ و ا٢بنو رو عال  رنّبة الصهلليق حٌب  يغ ٠ّب   ح 1ععال  يبونط

ع  ينػػّم   حػػهلل نػػو التػػنس  ٠بػػنًش عالػػ  نػػ ص ننػػْب إ  يوسجػػل حػػ  عننوفػػل نعصػػالل رنػػّب غ حن عقػػهلل  نالػػط 
 حسن غ  ع رنهلل عفنة    رتو  نشراً نتهن : ا٢بنو رو عال  نو عههلل الصهلليق  شاش  

ػ ىػوؿ صاجاػة وصػاة الرسػوؿ الػلى اهلل عليػو وسػلم وموقػف أبػي بكػر  1
 منها :

: ٤بػػن  ػػش  ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط ا ػػوب ا٤بنػػالمشف حن فمػػتهط نػػو  قػػنؿ ارػػو ركػػ 
ـ حن عنػتهط نػو ُدلا ف شلو عنتهط نو  قنهلل فالط يُ،ق المسنـ حن عنو اعوم  لنػنيغ فالػط ي،ػق التػال

حن عقػػنؿ ارػػو إ ػػحنؽ : ع٤بػػن  ػػش  ر ػػشؿ ا، لػػالل ا، عالسػػغ ع ػػالط ع مػػت رػػغ  2 يتػػو نش ػػغ رنلتالسػػل
نصسبل ا٤بنالمْب فتنيت عنئشل فسمن رالنِب  مشؿ ٤بن  ش  التيب لػال  ا، عالسػغ ع ػالط ار ػهللت النػوب 

ّبة   الالسالػل الانيسػل لعمػهلل عانو رت السهشديل حن عالتصوايسل ع٪بط التعػنؽ حن علػنر ا٤بنػالمشف كػنلنتط ا٤ب،ػ
حن عقػػنؿ المن ػ   رػػش رتػو رػػو النػو  :    عا ػػ،ورت ا٢بػنؿ    فتػػنف نػشت التػػيب لػػال  ا،  3يبػسهط

و حن عنصػػسبل النمػػو حن فأنػػن عالػػ  فن ػػو ع    رسػػت فن مػػل حن ع نػػن عامػػنف ػعالسػػغ ع ػػالط قنلػػمل ال هػػ
رػػػغ كمػػػن عاعػػػهلل نش ػػػ  حن فنػػػتت حن ع نػػػن عمػػػو فػػػألجو حن عقػػػنؿ : نػػػن نػػػنت ر ػػػشؿ ا، عإ٭بػػػن عاعػػػهللس ر 

حن ع٤بػػن ٠بػػع  رػػش رتػػو ا٣بػػه  قبػػ  عالػػ  فػػوس  4علػػّبكنو ر ػػشؿ ا، حن فالػػسم،نو  يػػهلل  ركػػنؿ ع ركالهػػط
نػػو ننػػتتغ رنلنُّػػت  حن حػػٌب يػػنؿ حن فػػهللم  ا٤بنػػجهلل حن فالػػط يتالرػػط التػػنس حن حػػٌب دمػػ  عالػػ  عنئشػػل 

غ حن    كػػ   فوػػسم ط ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط علػػش ُننّشػػ  راػػشب حػػهة حن فتشػػا عػػو عكهػػ
عالسػػػغ فمبالػػػغ عرتػػػ  حن   قػػػنؿ : رػػػأ   يػػػت ع نػػػ  عا،   ٯبمػػػع ا، عالسػػػك نػػػش وْب حن  نػػػن ا٤بش ػػػل الػػػٍب 

حن عموج  رش رتو ععمو يوتالط فمنؿ :  كالل يػن عمػو حن علػش نن ػ    كالنػغ حن  5عالسك فمهلل نوهن
غ حن فمػنؿ :  نػن رنػهلل فػإف نـ  رش رتو   التنس م،سبنً رنهلل  ف ٞبهلل ا، ع  ُب عالسػع   شرة  ضبغ حن فم

نو كنف ينبهلل ٧بمهللاً فإف ٧بمهلل قػهلل نػنت حن عنػو كػنف ينبػهلل ا، فػإف ا، حػ    ٲبػشت حن    ػال لػاس 
ػػن  قػ ب ل ػػو  الَرس ػػل  أ ص ػػَّ ف  م ػػات  أ و  ق ت ػػل  انػ ق ل ب ػػت م  ع ل ػػى أ ع ق ػػاب ك  اآليػػل : )) ػػد  إ الَّ ر س ػػوؿ  ق ػػد  خ ل ػػت  م  ق ل ػػب  ع ل ػػى م  و م ػػن  و م ػػا م ح مَّ يػ نػ 

ا ي اللَّو  ال،َّاك ر ين      فتش  التنس يبتشف  (144(( )آؿ عمواف حن آيل : ع ق بػ ي و  صػ ل ن  ي ض رَّ اللَّو  ش ي ئ ا و س ي ج 
عاػػػاس التالمػػػنت المالئػػػػ  حن عا وشػػػهند الصػػػػهلليق رػػػنلموآف التػػػػوري مػػػوج التػػػػنس نػػػو ذلػػػػش٥بط 

 حن فػػن، لػػش ا٢بػػ  عحػػهللس الػػا    ٲبػػشت حن ع يػػغ عحػػّبهتط عركنػػشا إىل العهػػط الصػػحس  ركشعػػنً ٝبػػسالً 
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 ( .5/93( ، حُزخخس١ )1/23ٗغذ هش٣ؼ ) 
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 . 114ُطخثق حُٔؼخسف فـ  
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 ( .4/323حرٖ ٛؾخّ ) ع٤شس 
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 . 38حُوٞحفْ ٖٓ حُؼٞحفْ فـ  
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حن كمػػن  1عحػػهللس الػػا  ينػػوحق النبػػندة حن ع ف اس ػػالـ رػػنؽ رنػػهلل نػػشت ٧بمػػهلل لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط
و ا، قنئط حن عإف كالمػل ا،  ننػل عإف ا، ينلػو نػو يصػوس حن ػكنش   رعايل نو قشؿ الصهلليق : إف دي

ش التػػػشر عالشػػػعنش عرػػػغ لػػػهلل  ا، ٧بمػػػهلل لػػػال  ا، عالسػػػغ عننػػػن ديتػػػغ حن عإف كوػػػنب ا، رػػػْب  ظهويػػػن علػػػ
ع ػػػالط عفسػػػغ حػػػالؿ ا، عحوانػػػغ حن عا،   يبػػػن  نػػػػو  كالػػػ  عالستػػػن نػػػو مالػػػق ا، حن إف  ػػػػسشؼ ا، 
٤بنػػالشلل نػػن ع ػػنتنلن رنػػهلل حن علتجنلػػهللّف نػػو منلعتػػن كمػػن كنلػػهللين نػػع ر ػػشؿ ا، فػػال يبنػػْب  حػػهلل إ  

   2عال  يعنغ
ارػػػوالشاً نػػػهلليهللاً حن عنػػػو مال٥بػػػن ع سػػػغ ع ػػػالط نصػػػسبل ع سمػػػل حن كػػػنف نػػػشت ٧بمػػػهلل لػػػال  ا، عال

حن فمػػهلل  نػػوؽ السمػػْب    3عرنػػهلللن ظهػػوت ن صػػسل الصػػهلليق كمنئػػهلل للنػػل فػػا   ي ػػّب لػػغ ع  ناسػػ 
قالبػػغ ع٘بالػػ  ذلػػك   ر ػػشخ ا٢بمػػنئق فسػػغ حن فنػػوؼ حمسمسػػل النبشديػػل حن عالتبػػشة حن عا٤بػػشت حن ع  ذلػػك 

تػػغ حن فن٫بػػنز رنلتػػنس إىل الوشحسػػهلل )نػػو كػػنف ينبػػهلل ا، ا٤بشقػػا النصػػس  ظهػػوت حتموػػغ ر ػػ  ا، ع
فػػإف ا، حػػ    ٲبػػشت( عنػػن زاؿ الوشحسػػهلل   قالػػشاط  ضػػنً  ويػػنً حن فمػػن إف ٠بنػػشا  ػػاكّب الصػػهلليق ٥بػػط 

حن  مشؿ عنئشل ر   ا، عتهن : فشا، لتأف التػنس مل يتشيػشا ينالمػشف  ف ا،  4حٌب ركنشا إىل ا٢بق
 5 رش رتو ر   ا، عتغ فوالمنلن نتػغ التػنس حن فمػن ينػمع رشػو إ  يوالشلػن ينؿ لاس اآليل حٌب  اللن 

لػاس ا٢بند ػل  مػات نتنأػن ال،بسنػ    ذاكػوة ا٢بنػو رػو عالػ  ع لػبحت  ف  ع  نك    5يوالشلن
نو  مو  منفوػغ عننوفوػغ حن فمػهلل كػنف عمػو ا٢بنػو عتػهللنن نضػ  ر ػشؿ ا، إىل الوفسػق افعالػ   ػبع 

هللارؾ ال،عشلل حن ع تشف فسغ فتوة ال،ع  كنلنهلل ػل الالق،ػل  تمػ   ع ٜبنر  تْب علش  شر  تمش فسغ ن
إىل ذاكو ػػغ كاػػّباً نػػو ا٤بشػػنلهللات عالصػػشر حن عا٢بنػػو نػػو اف عػػنؿ افذكسػػنش علػػغ نػػو ا  ػػونهللاد فف 
ينػػػوشع  ٦بويػػػنت ذلػػػك النهػػػهلل عيعهػػػط الننيػػػنت النػػػننسل عافعمػػػنؿ الن سمػػػل حن عا٤بشاقػػػا ا٤بشػػػهشدة 

لصػػػهلليق حن علمػػػهلل   ػػػوت  الػػػك افعمػػػنؿ عا٤بشاقػػػا عالػػػ  يعنػػػسل ا٢بنػػػو المػػػسط التػػػه  الػػػٍب قػػػنـ اػػػن اع 
عٛبالك قالبغ ح  الصهلليق ع٠ّب   حهلل  رتنئغ عالسغ   عنػو  لػط الػهللرعس الػٍب  نالمهػن ا٢بنػو نػو عفػنة 
التػيب لػ   ف البمػػنش لالمبػند  علسنػػت للنػ نص ع ٮبسػػل الونالػق رػن، عحػػهللس فهػش البػػنق  علػش التػػنفع 

 عالضنر علش عال  ك  ني قهلليو  
 ػ سقيفة بني ساعدة : 1

٤بػػػن عالػػػط الصػػػحنرل ر ػػػ  ا، عػػػتهط رشفػػػنة ر ػػػشؿ ا، لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط حن اكومػػػع افيصػػػنر    
 ػػمسعل رػػِب  ػػنعهللة   السػػـش يعنػػغ علػػش يػػـش ا  تػػْب الاػػنر عشػػو نػػو نػػهو ررسػػع افعؿ نػػو النػػتل 

                                                 
1

 . 160حعظخ٬ف أرٞ رٌش حُقذ٣ن ـ ؿٔخٍ ػزذ حُٜخد١ فـ  
2

 ( .7/218د٫ثَ حُ٘زٞس ُِز٤ٜو٢ ) 
3

 . 26،  25دُٝش ـ ٓـذ١ كٔذ١ فـ  
4

 . 160حعظخ٬ف أرٞ رٌش حُقذ٣ن فـ  
5

w . 242،  1241حُزخخس١ ، سهْ  
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حن عالوػػػا  1فػػػل نػػػو رنػػػهللسا٢بنديػػػل عشػػػوة لالهجػػػوة حن ع ػػػهللاعلشا افنػػػو رسػػػتهط   اموسػػػنر نػػػو يالػػػ  ا٣بال
افيصػػػنر حػػػشؿ زعػػػسط ا٣بػػػنرج  ػػػنهلل رػػػو عبػػػندة ر ػػػ  ا، عتػػػغ حن ع٤بػػػن رالػػػغ مػػػه اكومػػػنع افيصػػػنر   

حن قػػػنؿ  2 ػػػمسعل رػػػِب  ػػػنعهللة إىل ا٤بهػػػنكويو علػػػط ٦بومنػػػشف نػػػع    رتػػػو لَبنػػػس  نػػػو يوػػػشىل ا٣بالفػػػل
حن     3اا ا٢بػػػق يصػػػسبنً  إمشايتػػػن نػػػو افيصػػنر حن فػػػإف ٥بػػػط   لػػػهػػنكوعف لبنضػػػهط : اي،المػػػشا رتػػػن إىلا٤ب

فني،المتن حٌب   ستنلط    مسعل رِب  نعهللة حن فإذا رك  نننر  رػْب ظهػوايسهط حن فمالػت : نػو لػاا   
فمنلشا : لاا  نهلل رو عبندة حن فمالت : نن لغ   قنلشا : يُشَعك حن فالمػن كالنػتن قالػسالً  شػه هلل م،سػبهط 

اس ػػػػالـ ع يػػػػوط ننشػػػػو ا، عكوسبػػػػل  ا، ٗبػػػػن لػػػػش  لالػػػػغ   قػػػػنؿ :  نػػػػن رنػػػػهلل فػػػػتحو  يصػػػػنرفػػػػأ ُب عالػػػػ  
حن فػػػػإذا لػػػط يويػػػهللعف  ف ٱبونلشيػػػػن نػػػو  لػػػػالتن ع ف  4ا٤بهػػػنكويو رلػػػو حن عقػػػػهلل دفػػػت دافػػػل نػػػػو قػػػشنتط

ٍب  عجبوػِب  ريػهلل  قػهلّلنهن لحن فالمن  تت  ردت  ف   تالط ػ عكتػت قػهلل زع رُت نمػن 5ٰبضتشين نو افنو
 ف   تالػػط قػػنؿ  رػػش رتػػو :   قػػهلّلنهن رػػْب يػػهلل     رتػػو عكتػػت  دار  نتػػغ رنػػ  ا٢بػػهللرة حن فالمػػن  ردتُ 

عالػػ  ر ػػالك   فتولػػت  ف   ضػػبغ حن فػػوتالط  رػػش رتػػو حن فتػػنف لػػش  حالػػط نػػِب ع عقػػو حن عا، نػػن  ػػوؾ 
نو كالمل  عجبوِب    نعيو  إ  قنؿ رهلليهوغ ناالهن  ع  فض  نتهػن حػٌب  ػتت حن فمػنؿ : نػن ذكػومت 

نػو قػويا حن لػط  ع ػو النػوب   فستط نو مّب فأيوط لغ  ل  حن علو يُنوؼ لاا افنو إ  ٥بػاا ا٢بػ ر 
ينػػبنً عداراً حن عقػػهلل ر ػػست لتػػط  حػػهلل لػػايو الػػوكالْب فبػػنينشا  يهمػػن نػػ وط ػ فأمػػا رسػػهلل  عرسػػهلل    
عبسػػهللة رػػو ا١بػػواح علػػش كػػنلل رستتػػن ػ فالػػط  كػػوس ٩بػػن قػػنؿ  ّبلػػن حن عا،  ف  قػػهلّلـ فوضػػوب عتمػػ    

رتػػػو حن الالهػػػط إ   ف ُ نػػػشرؿ إ    يُمػػػوررِب ذلػػػك نػػػو إ   حػػػ  إ   نػػػو  ف   ػػػأنو عالػػػ  قػػػـش فػػػسهط  رػػػش
يعن  عتهلل ا٤بشت نػس نً    كػهللس اآلف   فمػنؿ قنئػ  نػو افيصػنر :  يػن ُكػايالهن ادت ػك حن ععُػايُمهن 

حن نتن  نّب عنتتط  نّب ين ننشو قويا حن فتاو الالنػو حن عار عنػت افلػشات حن حػٌب فوقػت  6ا٤بوح  
نػو يػهللس حن فبنينوػغ عرنينػغ ا٤بهػنكوعف   فوقت نػو ا مػوالؼ فمالػت :  رنػو يػهللؾ يػن  رػن رتػو حن فب

  ع  رعايل  ٞبهلل    فوتالط  رػش رتػو ر ػ  ا، عتػغ فالػط يػَبؾ نػس نً   افيصػنر ع   7رنينوغ افيصنر
ط عإ  ذكػػوس حن عقػػنؿ : علمػػهلل عالمػػت  ف ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط نػػو نػػأأذكػػوس ر ػػشؿ ا، 

يػنً ع ػالتت افيصػنر عاديػنً  ػالتت عاد  افيصػنر لال  ا، عالسغ ع الط قػنؿ : لػش  ػالك التػنس عاد
حن  ف ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط قػنؿ ع يػت قنعػهلل : قػويا ع ة لػاا  8  علمهلل عالمت يػن  ػنهلل

                                                 
1

 ( .9/21حُظخس٣خ ح٩ع٢ٓ٬ ) 
2

 . 40ػقش حُخ٬كش حُشحؽذس ُِؼٔش١ فـ  
3

 . 40حُٔقذس ٗلغٚ فـ  
4

 أ١ ػذد ه٤َِ . 
5

 أ١ ٣خشؿٞٗ٘خ ٖٓ أٓش حُخ٬كش . 
6

ْشر٠َ ُظلظي رٚ ، ٝحُٔلٌي : حُز١ ٣لظي رٚ ًؼ٤شحً ، أسحد إٔ ٣غظؾل٢ رشأ٣ٚ ، ٝحُؼز٣ن حُ٘خ  ـَ ِش : أ١ حُز١ حُـض٣َ : ػٞد ٣٘قذ ُ٪رَ حُ

 ٣ؼظٔذ ػ٤ِٜخ .
7

 . 6830حُزخخس١ ، ى حُلذٝد ـ سهْ  
8

w ٣ؼ٢٘ عؼذ رٖ ػزخدس حُخضسؿ٢ سم٢ هللا ػ٘ٚ . 
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افنػػػو فَػبَػػػػوُّ التػػػنس  بػػػع لػػػهرلط حن عفػػػنكو التػػػنس  بػػػع لعػػػنكولط حن قػػػنؿ فمػػػنؿ لػػػغ  ػػػنهلل : لػػػهللقت ٫بػػػو 
   1 يوط افنواش  ع الشزراش 

لصػهلليق زالػهللاً   اسنػنرة عظهػو زلػهللس   م،بوػغ الػٍب اعوػار فسهػن نػو قبػشؿ ا٣بالفػل عكنف  رػش رتػو ا 
حس  قنؿ : عا، نن كتت حولنً عال  اسننرة يشننً ع  لسالل قو ع  كتت فسهن را بػنً ع   ػألوهن ا، 
عػػن  عكػػ     ػػو ععاليسػػل حن علتػػِب  نػػعمت نػػو العوتػػل حن عنػػن    اسنػػنرة نػػو راحػػل علتػػو قالػػهللت 

واً ع سمػػػنً نػػػن  رػػػغ  نقػػػل ع  يػػػهلل إ  رومشيػػػل ا، عػػػن عكػػػ  حن علػػػش عددت  ف  قػػػش  التػػػنس عالسهػػػن  نػػػ
حن عقهلل قنـ رإ وهاش يعشس ا٤بنػالمْب نػو    نننر ػل ٣بالفوػغ عا ػوحالعهط عالػ  ذلػك فمػنؿ  2نتنر

حن  ن ركػػ  يػهللـ عالػػ  رسنػٍب ٤بػن قػػنـ عالػ  ركالسػػغ حن فمػنؿ عالػػ  رػو     نلػػ ػ:  يهػن التػنس  ذكػػو ا،  ٲبػ
ر   ا، عتغ حن عننغ النسا حن فهللين نتغ حٌب ع ع رِكالً عال  عوبل ا٤بته حن عافمو  عالػ  ا٢بصػ  

حن لػػاس لػػ  ا٢بمػػنئق الػػٍب  3عقػػنؿ : عا،   يمسالػػك ع  ينػػومسالك قػػهلّلنك ر ػػشؿ ا، فمػػو ذا يػػمموؾ
رػش رتػو الوػنري  عمل يتػو   ععوفهن ع نالمهن ا٢بنو رو عال  عو حند ػل النػمسعل   كمػن يػهللع  نػنعر 

عحهللس النالهلل    نػو ا٣بالفػل عا٤بنػ شلسل حن رػ   أػن رعح النصػو ػ عٲبتػو الوكػشع إىل التصػشص الػٍب مّت 
حن عٲبتػو المػشؿ : إف ا٢بػشار  4ذكولن روش ع   كون  ا يشواح عرفع الضسق رنػّبة    رتػو الصػهلليق

يصػػنر عالػػ  ا٢بػػشار الػػا  دار    ػػمسعل رػػِب  ػػنعهللة   ٱبػػوج عػػو لػػاا ا ٘بػػنس حن رػػ  يمكػػهلل حػػوص اف
ا مػأيشا عالػ  ذلػك  ف ننومب  الهللعشة اس ػالنسل عا ػونهللادلط ا٤بنػومو لالوضػحسل    ػبسالهن حن فمػن 

حػػػٌب ا ػػػوجنرشا  ػػػواعنً لبسنػػػل    رتػػػو الػػػا  قبػػػ  البسنػػػل ٥بػػػاس اف ػػػبنب حن عإ  فػػػإف ي ػػػوة الصػػػحنرل 
ش ػػشعسل حن رػػ  كنيػػت ٨بنلعػػل لوييػػل التاػػّب ٩بػػن كػػنش رنػػهلللط ٩بػػو مػػنلعشا ا٤بػػتهج النالمػػ  حن عالهللرا ػػل ا٤ب

درا ػػػوهط نوتنقضػػػػل نػػػػع رعح ذلػػػك النصػػػػو حن عآنػػػػنؿ ع ،النػػػػنت  لػػػحنب ر ػػػػشؿ ا، نػػػػو افيصػػػػنر 
ع ػػػػػّبلط حن عإذا كػػػػػنف اكومػػػػػنع النػػػػػمسعل  د  إىل إيشػػػػػمنؽ رػػػػػْب ا٤بهػػػػػنكويو عافيصػػػػػنر كمػػػػػن زعمػػػػػغ 

حن فتسػػػا قبػػػ  افيصػػػنر روالػػػك التوسجػػػل علػػػط  لػػػ  الػػػهللينر ع لػػػ  النػػػهللد عالنػػػهللة   عكسػػػا  5رنضػػػهط
دعا ٣بالفل    رتو عيعوعا   كسشش ا٣بالفل نوقنً ع ورنً ٦بنلهلليو لوابست  ركنأن   لػش مل يتشيػشا ايمن

نوحمنػػْب لتصػػوهتن   فنلصػػشاب ا ضػػ  نػػو حػػوص افيصػػنر عالػػ   تعسػػا  سن ػػل ا٣بالفػػل عا يػػهللفنع 
٤بشاكهػػػل ا٤بو ػػػهلليو حن ع يػػػغ مل يو الػػػا  حػػػهلل نػػػو افيصػػػنر عػػػو رسنػػػل    رتػػػو فضػػػالً عػػػو  ػػػّبلط نػػػو 

٤بنالمْب ع ف  مشة ا٤بهنكويو عافيصنر  كه نػو ٚبػسالت الػايو  ػ،وعا ا٣بػالؼ رسػتهط   رعايػنهتط ا

                                                 
1

 ( ، فل٤ق ُـ٤شٙ .1/5ٓغ٘ذ أكٔذ ) 
2

 ( هخٍ حُلخًْ : كذ٣غ فل٤ق ٝأهشٙ حُزٛز٢ .3/66حُٔغظذسى ) 
3

 ( .1/216، حُش٣خك حُ٘نشس ) 108ح٧ٗقخس ك٢ حُؼقش حُشحؽذ١ فـ  
4

 . 187ا٠ُ  ٫136ٗؾشحف ٝسكغ حُن٤ن رغ٤شس أر٢ حُزٌش حُقذ٣ن فـ ح 
5

w . 74ا٠ُ  71أٗظش : ح٩ع٬ّ ٝأفٍٞ حُلٌْ ، ٓلٔذ ػٔخسس فـ  
w
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عالٍب زعمشا  ف حند ل النمسعل   وت   يعنسل ا٢بنػو رػو عالػ  ٤بػن ر   نػو الوػآنو عا٤بتػو  1ا٤بنو ل
   2عا٣بهللينل كمن زعط لنح  كونب حسنة اسننـ ا٢بنو رو عال 

٢بنو رو عال  ر   ا، عتغ  يغ مل ٰبهللث  زنػنت   رنػس،ل ع  م،ػّبة حن عمل فن٢بمسمل الٍب ينوفهن ا 
نػ  ي،مػع   ا٣بالفػل كمػن زعػط رنػ  كوػنب الوػنري  الػايو و يابت    ايمننـ  ع فوؽ لتػ  نتهػن ن

اعومػػػهللعا عالػػػ  رعايػػػنت الػػػوعاف  حن عكوػػػ  افدب حن ع كنذيػػػ  الوػػػنري  حن عمل يابػػػت التمػػػ  الصػػػحس  
ععمػػو ع   عبسػػهللة  حوتػػنر ا٢بتػػط رنػػهلل عفػػنة ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ  ػػآنواً حػػهللث رػػْب    رتػػو 

 حن فهط كنيشا  مش  ، ع  م  نو  ف يعنالشا ذلك   3ع الط
إف ا٢بنو ر   ا، عتغ حهلل تن رأيغ عم  الصالشات ا٣بمػل   عهػهلل الو ػشؿ لػال  ا، عالسػغ ع ػالط  

ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط يمػهللـ حن عكنف يػَبدد عالػ  ننػجهلل ر ػشؿ ا،  ع  نػك    يػغ ر   ر ػشؿ 
 رن رتو عال   ّبس   تنش نو غ لال  ا، عالسغ ع الط حن عقهلل عالط ربسنل ا٤بنػالمْب ف  رتػو رنػهلل كػهللس 
حن فمنومػهلل ا٢بنػو رػػو عالػ  ر ػ  ا، عتػػغ   مالفػل    رتػػو حن ننومػهلل  لػ  النػػتل عا١بمنعػل المنئػػ  

عالسػػغ ع ػػالط لعضػػالغ ع ػػنرموغ ع مػػهللري رصػػحل عنػػوعسل مالفػػل    رتػػو الصػػهلليق رنػػهلل التػػيب لػػال  ا، 
التيب لال  ا، عالسغ ع الط إينس   الصالشات عال  ٝبسع الصحنرل عقهلل فهط  لحنب التػيب لػال  ا، 
عالسػػغ ع ػػالط نػػواد ا٤بصػػ،ع  عالسػػغ الصػػالة عالنػػالـ نػػو  مهللٲبػػغ   الصػػالة حن فػػأٝبنشا عالػػ   مهللٲبػػغ   

 ععػػال لػػسجمنهط عالػػ   ػػاللل فبػػنينشس ا٣بالفػػل عنونرنوػػغ عمل ٱبوالػػا نػػتهط  حػػهلل عمل يتػػو الػػوب كػػال
حن فنتػػهللنن  ػػ    ػػنسهلل رػػو زيػػهلل نػػٌب رشيػػع  4 ػػنئنْب عكػػنيشا فعانػػوس ٩بواالػػْب عمل ينػػنرض  حػػهلل    مهللٲبػػغ

نؿ : يـش ننت ر شؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط : كولػشا  ف يبمػشا رنػ  يػـش علسنػشا   ػ رش رتو   ق
إٝبنع الصحنرل عنو كنش رنػهلللط نػو  لػ  النػتل  حن عقهلل يم  ٝبنعل نو  ل  النالط ا٤بنوهيو 5ٝبنعل

 7حن كن٣ب،سػ  البنػهللاد  6النتل عا١بمنعل عال   ف  رن رتو ر   ا، عتغ  عىل رن٣بالفل نو ك   حهلل
حن عقػػهلل ا ػػوشع   10ع   رتػػو الػػبمالر 9حن ععبػػهلل ا٤بالػػك ا١بػػشيِب 8ع   ا٢بنػػو افنػػنو  7البنػػهللاد 

أأن  مػـش عالػ  الشػشر  ا وشع  ا٢بنو رو عال  ر   ا، عتغ   ل ا٣بالفل اس النسل الوانهللة عر
حن عالبسنػػػل حن عقػػػهلل  ٝبػػػع ا٤بنػػػالمشف عالػػػ  عكػػػشب ا٣بالفػػػل حن ع ف  نسػػػْب ا٣بالسعػػػل فػػػوض عالػػػ  ا٤بنػػػالمْب 
يوعػػ  نػػ شف افنػػل عيمػػسط ا٢بػػهللعد عينمػػ  عالػػ  يشػػو الػػهللعشة اس ػػالنسل ععالػػ  ٞبنيػػل الػػهلليو عافنػػل 

                                                 
1

 ح٧ٗقخس ك٢ حُؼقش حُشحؽذ١ . 
2

 ( .139ا٠ُ  1/123أٗظش : ك٤خس حُلغٖ رٖ ػ٢ِ ، رخهش ؽش٣ق حُوشؽ٢ ) 
3

 . 53،  51،  50حعظخ٬ف أرٞ رٌش ، ؿٔخٍ ػزذ حُٜخد١ فـ  
4

 ( .2/550ػو٤ذس أَٛ حُغ٘ش ك٢ حُقلخرش ) 
5

 ( .3/207طخس٣خ حُطزش١ ) 
6

 ( .2/550ػو٤ذس أَٛ حُغ٘ش ٝحُـٔخػش ك٢ حُقلخرش ) 
7

 ( .131ـ  10/130طخس٣خ رـذحد ) 
8

 . 66ح٩رخٗش ػٖ أفٍٞ حُذ٣خٗش فـ  
9

 . 361ًظخد ح٩سؽخد فـ  
10

w . 65ح٩ٗقخف ك٤ٔخ ٣ـذ حػظوخدٙ ٫ٝ ٣ـٞص حُـَٜ رٚ فـ  
w
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نكػػنت الضػػوعريل لتػػ  رن١بهػػند ععالػػ   ،بسػػق الشػػوينل عٞبنيػػل حمػػشؽ التػػنس عرفػػع ا٤ب ػػنمل ع ػػشفّب ا٢ب
   1فود
لػػاا عقػػهلل قػػنـ  لػػ  ا٢بػػ  عالنمػػهلل    ػػمسعل رػػِب  ػػنعهللة ربسنػػل الصػػهلليق منلػػل   رنػػحشس لالتػػنس    

   2السـش الانر عرنينوغ افنل   ا٤بنجهلل البسنل النننل
عقهلل  نالط ا٢بنو ر   ا، عتغ ٩بن دار    ػمسعل رػِب  ػنعهللة ٦بمشعػل نػو ا٤ببػند  نتهػن حن  ف قسػندة  

نػػػل    مػػػنـ إ  رن موسػػػػنر حن ع ف البسنػػػل لػػػ   لػػػػ  نػػػو  لػػػشؿ ا موسػػػػنر عنػػػوعسل المسػػػػندة حن ع ف اف
ا٣بالفل   يوش لػن إ  افلػال  ديتػنً عافكعػأ إدارة حن فنموسػنر ا٣بالسعػل يتػشف عفػق نمشنػنت إ ػالنسل 

نػػو حن عن صػػسل حن ع مالقسػػل حن    ع ف ا٢بػػشار الػػا  دار    ػػمسعل رػػِب  ػػنعهللة قػػنـ عالػػ  قنعػػهللة اف
التعنػػػػػ  النػػػػػنئهلل رػػػػػْب ا٤بنػػػػػالمْب حسػػػػػ    لػػػػػوج ع  نػػػػػوج حن ع   تػػػػػاي  ع  نػػػػػمانوات ع  يمػػػػػ  

   3لال عنؽ حن علتو  نالسط لالتصشص الٍب ٙبتمهط حس  ا٤بوكنسل   ا٢بشار إىل التصشص الشوعسل
  
 ػ باض مالمح الحكم صي عهد الصديق : 3

ا، عالسػػغ ع ػػالط علػػهلل  ا٣بالعػػنش  إف ا٢بنػػو رػػو عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ قػػهلل ا ػػوشع  لػػهلل  التػػيب لػػال  
الوانػػهلليو حن علػػالك ٪بػػهللس عتػػهللنن  تػػنزؿ ٤بننعيػػل نػػوط عالسػػغ ا لوػػناـ رنلتوػػنب عالنػػتل عنػػتهج ا٣بالعػػنش 
الوانهلليو حن علاا يهلللتن عال   يغ عال  عالط عدرايل رنههلل الصػهلليق ر ػ  ا، عتهمػن حن عم،ػل الصػهلليق 

إٯبنزلػػن عقػػهلل قػػور فسهػػن قشاعػػهلل النػػهللؿ  عتػػهللنن  ػػشىل المسػػندة  نوػػه نػػو عسػػشف ا٣ب،ػػ  اس ػػالنسل عالػػ 
عالوٞبل   الوننن  رْب ا٢بنكط عادتـش عركن عال   ف  نعػل ع  افنػو نو بػل عالػ   نعػل ا، عر ػشلغ 
حن عيػػص عالػػ  ا١بهػػند    ػػبس  ا، فٮبسوػػغ   إعػػناز افنػػل حن ععالػػ  اكوتػػنب العنحشػػل فٮبسوػػغ ذلػػك 

و مػػػالؿ ا٣ب،بػػػل حن عافحػػػهللاث الػػػٍب ٛبػػػت رنػػػهلل عفػػػنة حن عنػػػ 4  ٞبنيػػػل امومػػػع نػػػو ا أسػػػنر عالعنػػػند
 ر شؿ حن  نالط ا٢بنو رو عال  نالن  ي نـ ا٢بتط   رهللايل عههلل ا٣بالفل الوانهللة عالٍب نو  ٮبهن :

 حن ا٤بوكنسل النالسن   دعلل الصهلليق ر   ا، عتغ : أ ػ القرآف الكريم والسنة النبوية :
ر نػػن   نػت ا، عر ػشلغ حن فػإف عصػػست ا، ر ػػ  ا، عتػغ   م،بوػغ :   سنػش  قػنؿ  رػش رتػو 

   5عر شلغ فال  نعل   عالستط
 ب ػ حق األمة صي مراقبة الحاكم ومحاسبتو :

 1عكنش   م،بوغ : فإف  حنتت فأعستشر عإف   أت فمشنشر 
                                                 

1
 . 163حُخ٬كش ٝحُخِلخء حُشحؽذٕٝ فـ  
2

 . 67،  66حُخ٬كش ٝحُخ٬كخء حُشحؽذٕٝ فـ  
3

 . 256دسحعخص ك٢ ػٜذ حُ٘زٞس ٝحُخ٬كش حُشحؽذس ، ُِؾـخع فـ  
4

 ( .9/28حُظخس٣خ ح٩ع٢ٓ٬ ) 
5

w ( .6/306حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش ) 
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 ت ػ إقرار مبدأ الادؿ والمساواة بين الناس :
ع عالسػػػغ حمػػػغ إف نػػػنش ا، عكػػػنش   م،بوػػػغ  يضػػػنً : الضػػػنسا فػػػستط قػػػش  عتػػػهلل  حػػػٌب  ركػػػ 

   2عالمش  فستط  نسا حٌب آما ا٢بق نتغ إف ننش ا،
 ث ػ الصدؽ أساس التاامل بين الحكم والمحكـو :

   ف الصهللؽ رْب ا٢بػنكط عافنػل لػش  3عكنش   م،بوغ  يضنً : الصهللؽ  ننيل عالتاب مسنيل 
   نس الوننن  حن   النههلل الوانهلل   

 وإعداد األمة لذلك :ج ػ إعالف التمسك بالجهاد 
حن  4قػػنؿ  رػػش رتػػو ر ػػ  ا، عتػػغ : عنػػن  ػػوؾ قػػـش ا١بهػػند    ػػبس  ا، إ  مػػا٥بط ا، رنلػػاؿ 

علػػػاا نػػػن فهمػػػغ الصػػػهلليق نػػػو قػػػشؿ ر ػػػشؿ ا، لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط : إذا  بػػػنينوط رنلنستػػػل حن 
  يتنعػػغ حن  حنامػػامت  ذيػػنب البمػػو حن عر ػػسوط رػػنلنرع حن ع ػػوكوط ا١بهػػند حن  ػػالو ا، عالػػستط ذ ً 

   5حٌب  وكنشا إىل ديتتط
 ح ػ ت هير المجتمع من الفواحش :

حن عالصػهلليق  6قنؿ  رش رتو ر   ا، عتغ : ع   شسع العنحشػل   قػـش إ  عمهػط ا، رػنلبالش 
لتن ياكو افنل رمشؿ التيب لال  ا، عالسغ ع الط : مل   هو العنحشل   قـش قػو حػٌب ينالتػشا 

   7ل،ػػػنعشف عافعكػػػنع الػػػٍب مل  تػػػو نضػػػت     ػػػالفهط الػػػايو نضػػػشااػػػن حن إ  فشػػػن فػػػسهط ا
لاس رن  افلهللاؼ الٍب رستهن الصػهلليق   م،نرػغ للنػل رنػهلل البسنػل النننػل عالػا  ر ػط فسػغ 
 سن ػػل الهللعلػػل فحػػهللد ننػػ شلسل ا٢بػػنكط عنػػهلل  النالقػػل رستػػغ عرػػْب ادتػػشنْب ع ػػّب ذلػػك نػػو 

   8نشبالمشاعهلل ا٤بهمل   رتنش الهللعلل ع ورسل الش
 ػ مباياة والد الحسن للصديق رضي اهلل عنهما : 4

كنشت رعاينت لحسحل النتهلل  عسهلل رأف عالسنً عالػنرّب ر ػ  ا، عتهمػن رنينػن الصػهلليق    عؿ افنػو  
حن عقػػهلل  9عقػػهلل ذكػػوت  عنلػػسالهن   كوػػن   ٠بػػ  ا٤ب،نلػػ     ػػّبة  نػػّب ا٤بػػمنتْب عالػػ  رػػو     نلػػ 

 نػػػّب ا٤بػػػمنتْب عالػػػ  ر ػػػ  ا، عتػػػغ   كػػػنف اعمػػػل لالصػػػهلليق حن فمػػػهلل  ر   ا٢بنػػػو عالػػػهللس   نشاقعػػػغ الهلل

                                                                                                                                            
1

 ( .6/305حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش ) 
2

  ( .6/305حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش ) 
3

 ( .6/305حُٔقذس ٗلغٚ ) 
4

 ( .6/305حُٔقذس ٗلغٚ ) 
5

 فللٚ ح٧ُزخ٢ٗ . 3462عٖ٘ أر٢ دحٝد سهْ  
6

 ( .6/305)حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش  
7

 . 4019فل٤ق حرٖ ٓخؿش ٨ُُزخ٢ٗ سهْ  
8

 . 183ح٩ٗؾشحف ٝسكغ حُن٤ن ك٢ ع٤شس أر٢ رٌش حُقذ٣ن فـ  
9

w ( .1/187هخُذ ) أع٠ٔ حُٔطخُذ ك٢ ع٤شس أ٤ٓش حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػ٢ِ رٖ أر٢ 
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يعػػنرؽ الصػػهلليق   عقػػت نػػو افعقػػنت عمل يتم،ػػع عتػػغ   ٝبنعػػل نػػو ا١بمنعػػنت حن عكػػنف يشػػنركغ   
لػغ نوكحػنً ٤بػن فسػغ  1ا٤بششرة حن ع   هللرّب  نػشر ا٤بنػالمْب حن عكػنف ر ػ  ا، عتػغ ف  رتػو عسبػل يصػ 

     نػي آمػو حن عنػو الػهلل ئ  النػن نل عالػ  إماللػغ ف  رتػػو نصػالحل لً ػالـ عا٤بنػالمْب عالػ
عيصحغ لً الـ عا٤بنالمْب عحولغ عال  ا حوعػنظ ربمػنش ا٣بالفػل عاكومػنع  ػ  ا٤بنػالمْب نػن كػنش 
  نشقعػػغ نػػو  شكػػغ    رتػػو ر ػػ  ا، عتػػغ رتعنػػغ إىل ذ  المصػػلحن ععننػػغ عالػػ  ٧بنررػػل ا٤بو ػػهلليو حن 

رتعنػػغ حن عنػػن كػػنف   ذلػػك نػػو ٨بػػن وة عم،ػػو عالػػ  الشكػػشد عقسند ػػغ لالوحوكػػنت الننػػتويل  ػػهلللط 
حن فنو ارو عمػو ر ػ  ا، عتهمػن قػنؿ : ٤بػن رػوز  رػش رتػو إىل ذ  المصػل عا ػوش  عالػ   2اس الن 

راحالوغ  ما عال  رو     نل  ر   ا، عتغ    قشؿ لك نػن قػنؿ ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط 
عاركػػع إىل ا٤بهلليتػػل حن فػػشا، لػػ و فجنتػػن رػػك   يتػػشف  يػػـش  حػػهلل : مل  ػػسعك ع   عجنتػػن رتعنػػك حن

حن فالش كنف عال  ر   ا، عتػغ ػ  عػنذس ا، نػو ذلػك ػ مل يتشػوح لػهللرس  3لً الـ ي نـ  رهللاً حن فوكع
لػػهللرس ف  رتػػو حن عقػػهلل رنينػػغ عالػػ  ر ػػط نػػو يعنػػغ حن فمػػهلل كنيػػت لػػاس فولػػل ذلبسػػل يتوهنلػػن عالػػ  حن 

سنَبي  نتغ عيصػعش لػغ ا١بػش حن عإذا كػنف فػشؽ ذلػك ػ فسَبؾ  رن رتو عنأيغ حن لنالغ ٰبهللث رغ حهللث ف
حننػػنس ا، ػ نػػػو كوالوػػغ لػػغ حن عحولػػغ عالػػ  الػػو الص نتػػػغ حن   ػػو  رػػغ  حػػهللاً ينونلػػغ حن كمػػن يعنػػػ  

حن عقهلل كنف ر   عالػ  ر ػ  ا، عتػغ نمنلوػل ا٤بو ػهلليو  4النسن سشف ا يوهنزيشف ٗبتنفنسهط حن ع عهللائهط
يػن  رػػن ا٢بنػو   قػنؿ  قػػشؿ : إيػك إف  وكػت نػػس نً  ا٤بو ػهلليو عقػنؿ ف  رتػو ٤بػػن قػنؿ لنالػ  حن نػػن  مػشؿ

٩بػػن كػػنف  مػػاس نػػتهط ر ػػشؿ ا، حن فأيػػت عالػػ  مػػالؼ  ػػتل الو ػػشؿ حن فمػػنؿ :  نػػن لػػ و قالػػت : ذاؾ 
حن ع  نك  ف ا٢بنو رػو عالػ  ٠بػع عالػهللس   نهللحػغ ف  رتػو ععمػو  5فقن التهط عإف نتنشر عمن ً 

حن عقشلػػػغ :      6  كالهلل ػػػغ حػػػهلل ا٤بعػػػَب ععمػػو ناػػػ  قشلػػػغ :   يعضػػػالِب  حػػػهلل عالػػػ     رتػػو ععمػػػو إ
حن عقػػهلل  ػػشا و عػػو  نػػّب ا٤بػػمنتْب عالػػ  رػػو     نلػػ   7 مػػهكط ٖبػػّب لػػاس افنػػل رنػػهلل    رتػػو ععمػػو

نؿ : مّب افنػل رنػهلل يبسهػن  رػش رتػو ععمػو   عقػهلل رع  لػاا عتػغ نػو  ػوؽ كاػّبة ػر   ا، عتغ  يغ ق
لنبنػػ  قػػنؿ : كػػنف  رػػش رتػػو إذا ذكػػو عتػػهلل عالػػ  حن ععػػو لػػالل رػػو زفػػو ا 8قسػػ   أػػن  بالػػغ ٜبػػنيْب  ويمػػنً 

حن عقػهلل   9 ػوبمتن إىل مػّب قػو إ   ػبمتن إلسػغ  رػش رتػواقنؿ : النبنؽ  اكوعف عالا  يعن  رسػهللس نػن 
كػػػنف عالػػػ  ر ػػػ  ا، عتػػػغ ٲبواػػػ   عانػػػو الصػػػهلليق فنتػػػهللنن كػػػنش عفػػػهلل نػػػو التعػػػنر إىل ا٤بهلليتػػػل حن عر عا 

 والعػػػل لالجهػػػند عا و صػػػنؿ نػػػأفل ا٤بو ػػػهلليو عالبنػػػنة رن٤بنػػػالمْب  ػػػنعنً عقالػػػل لػػػالناط إىل ا١بهػػػنت ا٤ب
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ال،ننة ع حل نتهط الصهلليق م،واً عال  عنلػمل اس ػالـ عا٤بنػالمْب حن  نػو الصػهلليق ٕبوا ػل ا٤بهلليتػل 
 رّب ع الحػػػل ععبػػػهلل ا، رػػػو ننػػػنشد  فعكنػػ  ا٢بػػػوس عالػػػ  ايمناػػػن يبسوػػشف رػػػن١بسشش حن ع نػػػو عالسػػػنً عالػػن 

حن علالونننػ  ا٤بشكػشد رسػتهط علالونػن ا عالوػشادد  1شا نػتهطيو  شا لم ش ا٢بواس حن عرمشا ذلك حػٌب آنتػ
عالشئنـ التننػ  كػنف عالػّ  علػش  ػسهلل  لػ  البسػت ععالػهلل  ػب،  الو ػشؿ لػالشات ا، ع ػالنغ عالسػغ حن 

نعريو نػػن رسػػتهط عا٤بوحػػنرْب كمػػن قبػػ  الصػػهبنش ا١بنريػػل الػػٍب ا٥بػػهللاين عالوحػػا داب افمػػشة ا٤بونػػ يومبػػ 
حن ع يضنً نتحغ الصػهلليق مشلػل رتػت كنعػو رػو  2علهللت لغ عمو عرقسل بست   ننوكل عْب الومو حن ع 

رو قسل الػٍب   ػوت نػع نػو   ػو   حػوب السمننػل ععلػهللت لػغ  فضػ   ع دس رنػهلل ا٢بنػو عا٢بنػْب 
علش ٧بمهلل رػو ا٢بتعسػل حن عكنيػت مشلػل نػو  ػيب  لػ  الػودة عاػن ينػوؼ ارتهػن عينػ  إلسهػن ٧بمػهلل رػو 

نل الصػحنرل ف  رتػو : عقػهلل ايػهللركشا ٙبػت ال،نعػل عػو رتػوة حن يمشؿ افننـ ا١بشيِب عو رس 3ا٢بتعسل
 رسهط ف  رتو ػ ر   ا، عتػغ ػ عكػنف عالػ  ر ػ  ا، عتػغ  ػننننً فنػوس حن عرػنيع  رػن رتػو عالػ  نػل 

حن ععردت رعايػػنت عهلليػػهللة   قبشلػػغ لػػش ع ع دس ا٥بػػهللاين  4نػػو افنػػهند حن عأػػ  إىل  ػػنع رػػِب حتسعػػل
ع نشاؿ العي نو الصهلليق ر   ا، عتهط  ٝبنْب عكػنف عالػّ  لػش المن ػط ا٤بنلسل عا٣بمل نو النتنئط 

عا٤بوػػش    عهػػهللس عالػػ  ا٣بمػػل عالعػػي عكنيػػت لػػاس افنػػشاؿ رسػػهلل عالػػ  حن   كنيػػت رسػػهلل ا٢بنػػو حن   
حن عكنف عال  ر ػ  ا، عتػغ يػمد  الصػالشات  5رسهلل ا٢بنْب حن   ا٢بنو رو ا٢بنو   زيهلل رو ا٢بنو

 6هلليق حن را ػسنً رإنننوػغ حن عن هػواً لالتػنس إ عنقػغ ععئننػغ ننػغالصالشات ا٣بمنل   ا٤بنجهلل مالا الص
علػػػاا نػػػن عوفػػػغ ا٢بنػػػو رػػػو عالػػػ    عالقػػػل عالػػػهللس رنلصػػػهلليق حن رنس ػػػنفل إىل ا٤بصػػػنلوات رػػػْب  6ننػػػغ

الصػػهلليق ع لػػ  البسػػت حن ع نػػمسل  لػػ  البسػػت رنػػ   ٠بػػنئهط رن ػػط    رتػػو حن فمػػهلل كنيػػت لػػالل    
ع الط رأعضنش  ل  البست حن لالل عديػل  مهلليويػل  السػق رتو الصهلليق مالسعل ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ 

رػػػغ عاػػػط حن عكنيػػػت لػػػاس ا٤بػػػشدة عالامػػػل نوبندلػػػل عكنيػػػت نػػػو ا٤بونيػػػل ٕبسػػػ    يوصػػػشر ننهػػػن الوبنعػػػهلل 
عا موالؼ نهمن ينج ا٤بنننوعف اف ن ّب عافرن سػ  حن فنلصػهلليمل عنئشػل رتػت الصػهلليق رتػت    

السػغ ع ػالط حن عنػو  حػ  التػنس إلسػغ نهمػن احػَبؽ رتو كنيت زعكل كهلل ا٢بنو رو عال  لال  ا، ع
ا٢بنػػػند عيمػػػط ا٤ب ػػػنلعشف حن فإأػػػن حمسمػػػل  نروػػػل علػػػ   ػػػنلوة ن،هػػػوة رشػػػهندة المػػػوآف نهمػػػن كحػػػهلللن 
ا٤بب،الػػشف ع يتولػػن ا٤بتتػػوعف حن    ٠بػػنش رتػػت عمػػسل الػػٍب كنيػػت زعكػػل ١بنعػػو رػػو     نلػػ  نػػمسق 

نس ٧بمػػهللاً الػػا  ع س عالػػ  نصػػو حن ع٤بػػػن عالػػ  حن فمػػنت عتهػػن ع نعكهػػن الصػػهلليق ععلػػهللت لػػغ علػػهللاً ٠بػػ
حن عكػنف نػو حػ   لػ  البسػت  7ننت  رش رتو  نعكهن عال  رو     نل  فشلهللت لغ علهللاً ٠بنس ٰب 

                                                 
1

 . 71( ، حُؾ٤ؼش ٝأَٛ حُز٤ض فـ 4/64طخس٣خ حُطزش١ ) 
2

 ( حُٔقذس ٗلغٚ .3/20حُطزوخص ) 
3

 ( .3/20حُطزوخص ) 
4

 ٗو٬ً ػٖ أفٍٞ ٓزٛذ حُؾ٤ؼش ُِـلخس١ . ٩428سؽخد ُِـ٢٘٣ٞ فـ ح 
5

 . 72حُؾ٤ؼش ٝأَٛ حُز٤ض فـ  
6

 . 72حُٔقذس ٗلغٚ فـ  
7
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البسػػػت لالصػػػهلليق عالوػػػشادد نػػػن رسػػػتهط  أػػػط ٠بػػػشا  رتػػػنئهط رأ٠بػػػنش    رتػػػو حن علػػػاا دلسػػػ  عالػػػ  حػػػ  
علػهلل لػغ لػاا الشلػهلل رنػهلل  شلسػل  عنمامنة عإع نـ عال  لالصػهلليق ر ػ  ا، عتهمػن حن عا١بػهلليو رنلػاكو  يػغ

الصػػهلليق ا٣بالفػػل عاسنننػػل حن رػػ  رنػػهلل عفن ػػغ كمػػن لػػش ننػػوعؼ رهللالػػل حن ععالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ مل ينػػط 
ارتغ رأ  رتو إ  نوسمتنً رنلصهلليق حن عإظهنراً لغ ادبل عالشفنش عحٌب رنهلل عفن ػغ عإ  فػال يشكػهلل   رػِب 

يموصػو عالػ  اػاا الوػسمو عالوػهؾ عإظهػنر ادبػل  لننط ركػ  قبػ  عالػ  ٠بػ  ارتػغ اػاا اس ػط حن   مل
ُّ نشػػشا نشػػسغ عأجػػشا أجػػغ حن فن٢بنػػو عا٢بنػػْب ٠بسػػن كػػ   ػعالصػػهللاقل لالصػػهلليق رػػ  رنػػهللس رتػػشس  يضػػًن

ذكػػو ذلػػك حن عٮبػػن نػػو نػػمرم   عاحػػهلل نػػتهط  حػػهلل  ع دٮبػػن رػػأ  رتػػو حن عحػػٌب السنمػػش  عا٤بنػػنشد 
دلػػط رػػأ  رتػػو حن ع  نػػك  ف النالقػػل ا٤بوستػػل حن عا ػػومو  لػػ  البسػػت ينػػمشف نػػو  ٠بػػنش  ع  1الشػػسنل

رْب    رتو ععال  ر   ا، عتهمن كنف ٥بن   ولن البنلغ   يعنسل عقال  ا٢بنو رػو عالػ  ٩بػن  و ػ  
 عالسغ  مهلليوس لالصهلليق عاحَبانغ عننوفل فضالغ عنتنيوغ   اس الـ  

 ػ إنفاذ الصديق جيش أسامة رضي اهلل عنهما : 5
ة   عهػػهلل الصػػهلليق عالػٍب ٥بػػن   ولػن ا٣بػػنص    منفػػل ا٢بنػو عكسالػػغ إيعػػنذ    عنػو افحػػهللاث ا٤بشػهشر  

رتو ١بسا   ننل رنهلل عفنة الو ػشؿ لػال  ا، عالسػغ ع ػالط عإلػوارس عالػ  ذلػك  تعسػااً لشلػسل ر ػشؿ 
ا، لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط حن فمػػػهلل اقػػػَبح رنػػػ  الصػػػحنرل عالػػػ  الصػػػهلليق ر ػػػ  ا، عتػػػغ رػػػأف يبمػػػ  

ش ك  ا٤بنالمْب حن عالنوب كمن  و  ػ قهلل ايومضت رك فالسل يتبنػ  لػك  ف ا١بسا فمنلشا : إف لم 
حن ع ر     ننل نو نننػتوس نػو ا١بػوؼ عمػو رػو ا٣ب،ػنب ر ػ  ا،  2 عوؽ عتك ٝبنعل ا٤بنالمْب

عتهمن إىل    رتو ينوأذيغ  ف يوكع رنلتنس حن عقنؿ : إف  نن  عكشس ا٤بنػالمْب عكالػوهط حن ع  آنػو 
حن عرنػػهلل نتنقشػػنت  3عحػػـو ر ػػشؿ ا، حن عا٤بنػػالمْب  ف يػػو ،عهط ا٤بشػػوكشف عالػػ  مالسعػػل ر ػػشؿ ا، حن

عنػػهللاع ت  نػػو الصػػهلليق رعػػ  ا كومػػنع افعؿ   دعػػنلط إىل اكومػػنع عػػنـ آمػػو   ا٤بنػػجهلل حن ع  
لػػاا ا كومػػنع  الػػ  نػػو الصػػحنرل  ف يتنػػشا فتػػوة إلنػػنش نشػػوعع ع ػػنغ ر ػػشؿ ا، رتعنػػغ ع رالنهػػط 

و قبػ  افعػواب ا٤بو ػهلليو حن فمػهلل ػلش  نب   تعسػاس   احػوالؿ ا٤بهلليتػل نػ يغ  ستعا لاا ا٤بشوعع حٌب 
قػػػػنئالً : عالػػػػا  يعػػػػل    رتػػػػو رسػػػػهللس حن لػػػػش ظتتػػػػت  ف النػػػػبنع  4عقػػػػا م،سبػػػػنً عمن ػػػػ  الصػػػػحنرل

ٚب،عػِب فيعػات رنػ    ػننل كمػن  نػو رػػغ ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط حن علػش مل يبػق   المػػو  
و ا١بػػسا ع ر ػػالشا عمػػو رػػو ػركػػالً  قػػهللـ  ػػتنً نػػو   ػػننل يوػػشىل  نػػع البػػت افيصػػنر  5 ػػّب  فيعا ػػغ

ا٣ب،ػنب لسحػهللث الصػهلليق   ذلػك حن فمػنؿ عمػو ر ػ  ا، عتػغ : فػإف افيصػنر  ،الػ  ركػالً  قػػهللـ 
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 تنً نو   ننل ر   ا، عتػغ فش ػ   رػش رتػو ر ػ  ا، عتػغ عكػنف كنلنػنً ع مػا رالحسػل عمػو ر ػ  
٣ب،نب : ا ونمالغ ر شؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط حن ع ػأنور ا، عتغ عقنؿ :  تالوك  نك ين ارو ا

حن      موج  رش رتو الصهلليق حٌب   نلط حن فأن صػهط حن عنػسنهط حن علػش نػنش راكػ   1 عنلغ ف 
حن ععبهلل الوٞبو رو عشؼ يمشد دارل    رتػو ر ػ  ا، عتهمػن حن فمػنؿ لػغ   ػننل ر ػ  ا، عتػغ : يػن 

ع فيػػػنلو   فمػػػنؿ : عا،    تػػػنؿ حن عا،    ركػػػ    عنػػػن عالػػػ    ف مالسعػػػل ر ػػػشؿ ا، : عا، لَبكػػػه  
    قنؿ الصهلليق ر   ا، عتغ ف ننل ر   ا، عتغ : إف ر يػت  نستػِب  2 ُ ه  قهللن      بس  ا،

     شكغ الصهلليق ر   ا، عتغ إىل ا١بػسا فمػنؿ : يػن  يهػن  3رنمو ر   ا، عتغ فنفن  حن فأذف لغ
حن ع   م،نػشا  4شا  علستط رنشػو حن فنحع شلػن عػِب   ٚبشيػشا ع   نالػشا حن ع نػهللرعا ع  ٛباالػشاالتنس قع

ٛبوعف رأقشاـ قهلل فوّ ػشا  يعنػهط  موة ع  رنّباً إ  ٤بأكالل حن ع شؼنجوة ناموة حن ع   إبشا ننة ع  ر
فسهػػن  لػػشاف   الصػػشانع فػػهللعشلط عنػػن فّو ػػشا  يعنػػهط لػػغ حن ع ػػشؼ  مػػهللنشف عالػػ  قػػـش يػػأ شيتط رآيسػػل 
 ع ػنط  5ال،ننـ فإذا  كالوط نتغ نس نً رنهلل نػي فػنذكوعا ا ػط ا، عالسهػن   ع المػشف  قشانػنً قػهلل فحصػشا

حن ع علػ   7رنلنػسا معمػنً   ايػهللفنشا رن ػط ا، 6ريع هط ع وكشا حش٥بن نا  النصنئ  حن فػأمعمشلط
 لػتع نػن  نػوؾ رػغ ع عل  الصهلليق   ننل ر   ا، عتهمن  ف يعن  نن  نػو رػغ التػيب التػوري قػنئالً : 

نػو  نػو ر ػشؿ  حن ع   مصرػوف   نػي 8ييب ا، لال  ا، عالسػغ ع ػالط  رػهلل  ربالػهلل قضػنعل   إيػت آرػ 
حن عنضػ    ػػننل ٔبسشػػغ عايوهػ  إىل نػػن  نػػو رػغ التػػيب لػػال   9ت عػػو عهػػهللسا، حن ع   نجالػو  ٤بػػن مال عػ

حن عكػػػنف  10فَنػػػاِلط ع ػػػتطا، عالسػػػغ ع ػػػالط نػػػو رػػػ  ا٣بسػػػشؿ نػػػو قبنئػػػ  قضػػػنعل حن عالنػػػنرة عالػػػ  آرػػػ  حن 
   11ننّبس ذالبنً عقنفالً  ررنْب يشننً 

عقهلل قهللـ رتن  ر شؿ ا، عال  ِلَوق  عإ نرة   ننل   ينحسل  ر ػغ مػهاً عاحػهللاً حن فمنلػت الػوـع : نػن  
حن عقػنؿ النػوب : لػش مل يتػو ٥بػط قػشة ٤بػن  ر ػالشا  12رنؿ لم ش ٲبػشت لػنحبهط     ػنرعا عالػ   ر ػتن

رنػ  الشػسنل الوافضػػل  علمػهلل اموالػق 14عػو كاػّب ٩بػن كػنيشا يويػهللعف  ف يعنالػشس حن فتعػشا 13لػاا ا١بػسا
شس لو ػشؿ ا، حن    لػػ  لػغ   كوػػ  النػػتل فمػنلشا : رػػأف ر ػشؿ ا، لنػػو نػو ٚبالػػا عػػو بحػهلليانً ينػػ
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كسا   ننل حن علاا ا٢بهللي  نتتػو    لػ  لػغ علػط نػن احوجػشا اػاا ا٢بػهللي  ا٤ب والػق إ  لسجنالػشا 
عؿ ا٤بالنشيْب   فمهلل قنلشا : عقهلل ٚبالا  رش رتو ععمو عو كسا   ػننل عمل ٯبػهلل نو    رتو ععمو  

الوافضػػل ا٢بػػهللي  ننػػتهللاً إ  نػػو  ويػػق نتبػػشذ ٦بهػػشؿ لػػهلل  الوافضػػل عالنػػتل لمػػهلل ا ػػوعند ا٢بنػػو رػػو 
 نو قصل ايعنذ كسا   ننل درع نً ععهاً نتهن   عال  ر   ا، عتغ عنبنب ذلك ا١بس 
وال،ػػداالد ال ت،ػػ ل أىػػل اإليمػػاف عػػن أمػػر  أ ػ األحػػواؿ تت يػػر وتتبػػدؿ

 الدين :
فمػػهلل عالّػػط الصػػػهلليق افنػػل إذا ينلػػت اػػػن الشػػهللة ع ٤بػػػت اػػن ا٤بصػػسبل  ف  صػػػه حن فنلتصػػو حن نػػػع  

ػن ين  الصه حن ع ف    سػأس ع   مػتو نػو رٞبػل ا، ))   س  ػة  اللَّػو  ق ر يػب  م ػن  ال م ح  م  (( )افعػواؼ إ فَّ ر ح 
ا٤بنػػالط دائمػػنً  ف الشػػهللة نهمػػن ع مػػت حن عا٤بصػػسبل نهمػػن انػػوهللت  (   علسوػػاكو56حن آيػػل : 

ػر اعكهت فإف نو  تو ا، الانرول حن )) ػر  ي س  ػر ا*    ص َّ فَّ م ع  ال ا س  ػر  ي س  (( )اسيشػواح حن آيػل : إ فَّ م ػع  ال ا س 
(   عإف ا٤بنالط فنوس عجس    لاس الهلليسن فمهلل رػْب ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط 6ػ  5
ذلػػػػك فحػػػػهلل إ  لالمػػػػمنو حن إف  قشلػػػػغ : عجػػػػنً فنػػػػو ا٤بػػػػمنو حن إف  نػػػػوس كالػػػػغ مػػػػّب حن علػػػػسل  

  فنلشػػهللائهلل  1 لػػنروغ  ػػواش نػػتو حن فتػػنف مػػّباً لػػغ حن عإف  لػػنروغ  ػػواش لػػه فتػػنف مػػّباً لػػغ
الو ػػػشؿ  ة   لػػػ  اسٲبػػػنف عػػػو  نػػػو الػػػهلليو حن فشفػػػننشػػػ عا٤بصػػػنئ  نهمػػػن ع مػػػت عكػػػهت   

  شن  الصهلليق عػو  نػو الػهلليو ع نػو ربنػ    ػننل   ظػوعؼ  التوري لال  ا، عالسغ ع الط مل
كن٢بل ن المل رنلتنبل لالمنالمْب علتو نن  نالمػغ الصػهلليق نػو ر ػشؿ ا، نػو ا لومػنـ رػأنو 

حن عقػهلل  نالػط ا٢بنػو  2الهلليو نمهللـ عال  ك  ني عرم  لاا افنػو حػٌب ارٙبػ  نػو لػاس الػهلليسن
   حسن غ  رو عال  ر   ا، عتغ لاا الهللرس عا وشعبغ ععنش رغ 

لػال  ا، عالسػغ  ب ػ المسيرة الدعوية ال ترتبط باحػد ، ووجػوب اتبػاع النبػي
ع ػػالط فمػػهلل  نالػػط ا٢بنػػو رػػو عالػػ  نػػو قصػػل إيعػػنذ كػػسا   ػػننل رػػأف ننػػّبة الػػهللعشة مل علػػو 

شت  ػػسهلل ا٣بالػػق حن عإنػػنـ افيبسػػنش عقنئػػهلل ا٤بنػػالمْب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط حن ػ وشقػػا حن حػػٌب ٗبػػ
 عتغ قب  ذلك قهلل رْب   م،بوغ الػٍب  لمنلػن إ ػو رسنوػغ عػو عننػغ عقهلل كنف الصهلليق ر   ا،

حن عقػػهلل كػػنش   رعايػػل قشلػػغ : فػػن مشا ا،  يهػػن  3عالػػ  نشالػػالل رػػاؿ ا١بهػػشد ٣بهللنػػل لػػاا الػػهلليو
التنس حن عاعوصمشا رهلليتتط ع شكالشا عال  ررتط فإف ديو ا، قنئط حن عإف كالمػل ا،  ننػل حن عإف 

غ عا،   يبػػن  نػػو  كالػػ  عالستػػن نػػو مالػػق ا، حن إف  ػػسشؼ ا، ينلػػو نػػو يصػػوس حن عننػػن ديتػػ
ا، ٤بنالشلل حن عنػن ع ػنتنلن رنػهلل حن علتجنلػهللف  نػو منلعتػن كمػن كنلػهللين نػع ر ػشؿ ا، لػال  
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  عنػو الػهللرعس الػٍب ا ػوعندلن ا٢بنػو رػو  1ا، عالسغ ع الط حن فال يبنْب  حػهلل إ  عالػ  يعنػغ
 عػػتهط  يػػغ ٯبػػ  عالػػ  ا٤بنػػالمْب ا بػػنع عالػػ  نػػو قصػػل  يعػػنذ الصػػهلليق كػػسا   ػػننل ر ػػ  ا،

 نو التيب لال  ا، عالسغ ع ػالط حن   النػواش عالضػواش حن فمػهلل رػْب الصػهلليق نػو فنالػغ  يػغ عػنض 
عالػػػ   عانػػػو التػػػيب لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط رنلتشاكػػػا عنتعرػػػالن نهمػػػن كاػػػوت ا٤ب ػػػنعؼ عنػػػهلّلت 

  رتػو رسػهللس لػش ظتتػت ا٤ب ن و فمو  قشاؿ الصهلليق ا٣بنلهللة    الك ا٢بند ل : عالا  يعل  
 ف النبنع ٚب،عتِب فيعات رن    ننل كمن  نو رػغ ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط حن علػش 

و م ػػا  حن عقػػهلل ـ ٗبشقعػػغ لػػاا لػػشرة  ،بسمسػػل لمػػشؿ ا،  نػػنىل : )) 2مل يبػػق   المػػو   ػػّب  فيعا ػػغ
ن ة  إ ذ ا ق ض ى اللَّو  و ر س ول و   م  م ن  و ال  م ؤ  يػ ر ة  م ن  أ م ر ى م  و م ن  يػ ا ص  اللَّو  و ر س ول و  صػ ق د  ض ػلَّ ك اف  ل م ؤ  أ م ر ا أ ف  ي ك وف  ل ه م  ال خ 

ال  م ب ين ػػا ( حن عقػػهلل  نالػػط ا٤بنػػالمشف  ف ا،  نػػنىل ررػػو يصػػو افنػػل 36(( )افحػػناب حن آيػػل : ض ػػال 
متػػْب حن عنػػو عصػػنس ععنلػػن رن بػػنع التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط حن فمػػو   نعػػغ فالػػغ التصػػو عالو

فالػػغ الػػاؿ عا٥بػػشاف حن فنػػو حسػػنة افنػػل    نعوهػػن لواػػن عاقوػػهللائهن رنػػت ل يبسهػػن لػػال  ا، عالسػػغ 
   3ع الط

 جػ ػ حدوث الخالؼ بين المؤمنين وردَّه إلى الكتاب والسنَّة:
ع٩بػػن إ ػػوعندس ا٢بنػػو رػػو عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ نػػو لػػاس المصػػل  يػػغ قػػهلل ٰبػػهللث ا٣بػػالؼ رػػْب  

صػػندقْب حػػشؿ رنػػ  افنػػشر فمػػهلل اموالعػػت اآلراش حػػشؿ  تعسػػا كػػسا   ػػننل ر ػػ  ا٤بػػمنتْب ال
ا، عتػػغ    الػػك ال ػػوعؼ الصػػنبل حن عقػػهلل  نػػهللدت افقػػشاؿ حػػشؿ إننر ػػغ عمل يصػػو  حػػهلل عالػػ  
ر   رنػػهلل ع ػػشح فنػػندس عر،اليػػغ حن ععتػػهللنن رّد الصػػهلليق ا٣بػػالؼ إىل نػػن  بػػت نػػو  نػػو التػػيب 

  ا، عتغ  يغ نن كػنف لسعػورط فسمػن  نػو رػغ ر ػشؿ لال  ا، عالسغ ع الط ربن    ننل عرْب ر 
ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط رنػػهللنن ع ػػحغ ٥بػػط الصػػهلليق حن عكمػػن  يػػغ   عػػهة لػػو   اف البسػػل إذا  
كػػنف ٨بنلعػػنً لالػػتص حن فمػػهلل ر   عنّنػػل الصػػحنرل حػػبل كػػسا   ػػننل حن عقػػنلشا لالصػػهلليق : إف 

حن فأعل ػػك التػػنس مل يتشيػػشا   4نً النػػوب قػػهلل ايومصػػت عالسػػك عإيػػك    صػػتع روعويػػق التػػنس نػػس 
كنننل التنس ر  كنيشا نػو الصػحنرل الػايو لػط مػّب البشػو عكػهللعا عالػ  افرض رنػهلل افيبسػنش 
عالو   عالسهط النػالـ حن لتػو الصػهلليق ر ػ  ا، عتػغ مل ينػوج  ٥بػط نبستػنً  ف  نػو الو ػشؿ 

حجػػو :  حن قػػنؿ ا٢بػػنفن رػػو 5لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط  كػػ  ع كػػـو حن ع عكػػ  نػػو ر يهػػط كالهػػط
 نالسمػػنً عالػػ  ر   افكاويػػل حن حػػشؿ عفن ػػغ لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط : فسممػػا نتػػغ  ف افقػػ  عػػهللداً 

                                                 
1

 ( .214،  5/213حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش ) 
2

 ( .4/45طخس٣خ حُطزش١ ) 
3

٬َّر٢ِّ    . 227، هقش ؿ٤ؼ أعخٓش فـ  227فـ  ح٫ٗؾشحف ٝسكغ حُن٤ن رغ٤شس أر٢ رٌش حُقذ٣ن ُِقَّ
4

 . 227طخس٣خ خ٤ِلش رٖ خ٤خه فـ  
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حن ف اللػػػػل  1  ا كوهػػػػند قػػػػهلل يصػػػػس  عٱب،ػػػػي افكاويػػػػل حن فػػػػال يونػػػػْب الَبكػػػػس  حن رػػػػنفكاو
التػػػالـ إف ٩بػػػن ينػػػوعسهللس نػػػو قصػػػل  تعسػػػا الصػػػهلليق كػػػسا   ػػػننل ر ػػػ  ا، عتهمػػػن  ف  أيسػػػهلل 

ند ا٤بػػػػمنتْب سػػػػحن ع٩بػػػػن ينػػػػوعند نػػػػو لػػػػاس المصػػػػل ايم 2دلػػػػسالً عالػػػػ  إلػػػػنروغ التاػػػػوة لػػػػو   لػػػػسل
عمضشعهط لالحق إذا ا ض  ٥بط حن فنتهللنن ذكولط الصهلليق  ف التيب لال  ا، عالسغ ع ػالط قػهلل 
 نػػو روتعسػػػا كػػسا   ػػػننل علػػش الػػػا  عػػْب   ػػػننل  نػػّباً عالػػػ  ا١بػػسا حن ايمػػػند  عل ػػك افرػػػوار 

   3للنو التبش  التوري
 وة مقرونة بالامل :س ػ جال الدع

فمهلل  نالػط ا٢بنػو رػو عالػ  ر ػ  ا، عتػغ نػو قصػل كػسا   ػننل  ٮبسػل كنػ  الػهللعشة نموعيػل  
رنلنم  حن فمهلل عالػط  ف الصػهلليق مل يموصػو عالػ  اسلػوار عالػ  إنػنرة   ػننل فحنػ  رػ  قػهللـ 

 اعَبافنً عمالسنً رإننر غ حن عقهلل ٘بال  ذلك    نويو :
  علػػش حن  رضػػي اهلل عنػػوم،ػػى أبػػو بكػػر رضػػي اهلل عنػػو مػػع أسػػامة

راك  عقهلل كنف ارو عشويو  تل نػو عمػوس ع لػو عالػ  ا٤بشػ  نػع   ػننل ر ػ  ا، عتػغ 
حن كمن  لو عال  رمنش   ننل راكبنً ٤بن  الػ  نتػغ   ػننل ر ػ  ا، عتػغ إنػن  ف يوكػ  لػش 
حن  ع يػػػأذف لػػػغ رػػػنلتنعؿ حن فالػػػط يشافػػػق ر ػػػ  ا، عتػػػغ   عالػػػ  لػػػاا ع  عالػػػ  ذاؾ حن عكػػػأف 

غ ذلػػك ٱبن ػػ  ا١بػػسا فسمػػشؿ : اي ػػوعا  يهػػن ا٤بنػػالمشف  يػػن  رػػش رتػػو ر ػػط  الصػػهلليق ٗبشػػس
كشر مالسعل ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط  نش  نع   ننل علش راك  إقػواراً ع مػهلليواً 

 سننر غ  
  ي ػػواً كػػاف أبػػو بكػػر الصػػديق يرغػػب صػػي بقػػاء عمػػر بػػن الخ ػػاب

نل    وكػغ إيػنس رن٤بهلليتػل إف ر   ٢بنكوغ إلسغ حن لتتغ مل يأنوس رالك حن ر  ا وأذف نو   ن
لػػػش ذلػػػك نتن ػػػبنً حن عاػػػاا قػػػهلل ـ الصػػػهلليق ر ػػػ  ا، عتػػػغ لػػػشرة  ،بسمسػػػل  مػػػو   عَبافػػػغ 
عاحَبانػػغ سنػػنرة   ػػننل ر ػػ  ا، عتػػغ حن عفسهػػن رػػال نػػك دعػػشة قشيػػل لالجػػسا إىل اسقػػوار 

موعيػػل عا يمسػػند سننر ػػغ علػػاا الػػا  الػػوط رػػغ الصػػهلليق ر ػػ  ا، عتػػغ نػػو كنػػ  دعش ػػغ ن
رنلنمػػ  لػػش الػػا   نػػو رػػغ اس ػػالـ ععرّػػ  الػػوب عػػن عكػػ   عل ػػك الػػايو يػػأنوعف التػػنس 

ل ػػػوف  حن قػػػنؿ  نػػػنىل : )) 4رػػػنله عيتنػػػشف  يعنػػػهط ػػػك م  و أ نػ ػػػت م  تػ تػ  ػػػو ف  أ نػ ف س  أ ت ػػػا م ر وف  النَّػػػاس  ب ػػػال ب ر  و تػ ن س 

 (  44(( )البموة حن آيل : ال ك ت اب  أ ص ال  تػ ا ق ل وف  
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 ( .8/146كظق حُزخس١ ) 
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 . 46هقش رؼغ أر٢ رٌش ؿ٤ؼ أعخٓش  
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 . 52حُٔقذس ٗلغٚ فـ  
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 مكانة ال،باب صي اإلسالـ :ش ػ 
ع٩بػػن يوجالػػ    لػػاس المصػػل كػػالك نتنلػػل الشػػبنب الن سمػػل   مهللنػػل اس ػػالـ حن فمػػهلل عػػْب  

ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط الشػػنب   ػػننل رػػو زيػػهلل ر ػػ  ا، عتهمػػن  نػػّباً عالػػ  ا١بػػسا 
يػااؾ عشػويو ا٤بنهلّل لمونؿ الوـع ػ المشة الن مػ    زعػط التػنس   ذلػك الشقػت ػ عكػنف عمػوس آ

 ػتل حن  ع ٜبػنر عشػوة  ػتل حن ع قػوس  رػش رتػو الصػهلليق ر ػ  ا، عتػغ عالػ  نتصػبغ ر ػط ايومػند 
التػػنس حن ععػػند افنػػّب الشػػنب رعضػػ  ا، نػػو نهموػػغ الػػٍب   ػػتهللت إلسػػغ  ن٭بػػنً ظػػنفواً ع  لػػاا 

  فنالػػ  الػػهللعنة عا٤بػػورْب إع،ػػنش لػػاا  1 شكسػػغ لالشػػبنب   ننوفػػل نتػػنيوهط   مهللنػػل اس ػػالـ
١بنيػػػ  حمػػػغ رنسلومػػػنـ حن عفػػػو  امػػػنؿ  نػػػنـ ال،نقػػػنت الشػػػنرل لتػػػ   بػػػهللع   مهللنػػػل ديتهػػػن ا

علػاس النػتل التبشيػػل ٘بػهللد ا٢بسشيػل عالتشػػنط   افنػل ع نػنلط    عجػػّب  نقػنت مال قػل  مػػـش 
 رنلهللعر ا٢بضنر  ا٤بتشط رن٤بنالمْب  

 ؿ ػ الورة م،رقة من آداب الجهاد صي اإلسالـ :
  ر ػ  ا، عتػغ نػو قصػل رنػ     رتػو ١بػسا   ػننل الصػشرة ا٤بشػػوفل ع نالػط ا٢بنػو رػو عالػ 

لالجهند اس الن  عقهلل ٘بالت  الك الصػشرة ا٤بشػوقل   علػسل    رتػو الصػهلليق ١بػسا   ػننل 
عتػػػهلل  ػػػشدينهط إيػػػنلط حن عمل يتػػػو    رتػػػو الصػػػهلليق ر ػػػ  ا، عتػػػغ   علػػػنينس لالجسػػػشش إ  

حس  كنف عالسػغ الصػالة عالنػالـ يشلػ  افنػواش ننوتنً رنت ل ا٤بص،ع  لال  ا، عالسغ ع الط 
حن عنػػػو مػػػالؿ الشلػػػسل الػػػٍب كػػػنشت   البحػػػ    هػػػو الننيػػػل نػػػو  2عا١بسػػػشش عتػػػهلل  ػػػشدينهط

حوعب ا٤بنالمْب فه  دعشة إىل اس الـ حن فػإذا نػن ر ت الشػنشب كسشػنً يالوػـن اػاس الشلػنين 
   3  ٲبالك إ  الهللمشؿ   ديو ا،  شاعسل عاموسنراً 

 ش أسامة على ىيبة الدولة اإلسالمية :ي ػ أثر جي
عػػند كػػسا   ػػننل ظػػنفواً  ن٭بػػنً رنػػهللنن  رلػػ  الػػوـع حػػٌب قػػنؿ ٥بػػط لوقػػ  علػػش ٕبمػػص رنػػهلل نػػن  

ٝبع ر،نرقوغ حن لاا الا  حار تط حن فأرسوط  ف  مبالشا نػِب !! قػهلل لػنرت النػوب  ػأ، ننػّبة 
النورسػػػل   الشػػػمنؿ حن ع لػػػنب المبنئػػػ   4نػػػهو فونػػػّب عالػػػستط   ٚبػػػوج نػػػو  ػػػنعوهن عمل  تالػػػط

الوعػػ  عالعػػنع نػػو  ػػ،شة الهللعلػػل اس ػػالنسل حن عكػػنف ٥بػػاس النػػنعة   ػػو   حسػػنة ا٤بنػػالمْب ع  
حسػػػػنة النػػػػوب الػػػػايو فتػػػػوعا   الاػػػػشرة عالػػػػسهط حن ع  حسػػػػنة الػػػػوـع الػػػػايو ٛبوػػػػهلل رالدلػػػػط عالػػػػ  

فمػػهلل فنػ  لػػاا ا١بػػسا رنػمنوغ نػػن مل يعنالػغ رمش ػػغ ععػػهللدس حن فػأحجط نػػو ا٤بو ػػهلليو  5حػهللعدلط
                                                 

1
 . 70حُٔقذس ٗلغٚ فـ  
2

 . 80حُٔقذس ٗلغٚ فـ  
3

 . 269طخس٣خ حُذػٞس ا٠ُ ح٩ع٬ّ فـ  
4

 ُْٝ طٌِْ : طقخد رخُـشٝف . 
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و  قػػهللـ حن ع عػػوؽ نػػو اكومػػع حن علػػندف ا٤بنػػالمْب نػػو  عنػػك  ف يتمالػػ  عالػػسهط حن علػػتنت نػػ
حن حمػنً لمػهلل كػنف إر ػنؿ لػاا  1ا٥بسبل لتسنهن قب   ف يصتع الوكنؿ حن عقب   ف يصتع النالح
نؿ   ػػنا ا١ببهػػنت حن علنػػ  ا١بػػسا ينمػػل عالػػ  ا٤بنػػالمْب حن إذ  ننػػت كبهػػل الػػودة   الشػػم

العوشحػػػنت كػػػنف كنػػػولن  لػػػشف عالػػػ  ا٤بنػػػالمْب نػػػو كنػػػو  لػػػاا  ف ا١ببهػػػل   عقػػػت نػػػو آ ػػػنر
كبهػػل النػػهللع   النػػواؽ حن كػػ  ذلػػك يمكػػهلل  ف  رػػن رتػػو ر ػػ  ا، عتػػغ كػػنف   افزنػػنت حن نػػو 

حن عقػهلل   بوػت افحػهللاث  ػأ و  2رْب ٝبسع البنحاْب عو ا٢ب  حن   مػبهط ي ػواً حن ع عممهػط فهمػنً 
ت حن فتنف   مالفوغ نو  عمػق التػنس ا٢بنو رو عال  حن رن٣بالعنش الوانهلليو   إدار غ للزنن

 فهمنً ع رنهلللط ي واً ع نهلللط حولنً عال  عحهللة ا٤بنالمْب  
 ػ حروب الردة : 7

كػػنف ر   الصػػهلليق   حػػوب ا٤بو ػػهلليو ر يػػنً نالهمػػنً حن علػػش الػػو   الػػا  ٛبالسػػغ  بسنػػل ا٤بشقػػا ٤بصػػالحل 
عالوكػشع إىل ا١بنلالسػل حن  اس الـ عا٤بنالمْب حن ع   نشقا  ّبس  ػستشف فسػغ العشػ  عالضػسنع عا٥بنٲبػل

علش  ا،   الموار ا٢بن ط نو    رتو ر   ا، عتغ   قونؿ  ل  الودة لونػّب عكػغ الوػنري  عٙبشلػت 
حن لمػػػهلل  3ننػػػّب غ حن عركنػػػت عمػػػنرب النػػػنعل إىل الػػػشراش علنػػػندت ا١بنلالسػػػل  نسػػػ    افرض فنػػػنداً 

شلػغ : قػهلل ايم،ػع الػشح  عمت الػهلليو حن ٘بال  فهمػغ الػهللقسق لً ػالـ عنػهللة  ّب ػغ عالػ  لػاا الػهلليو   ق
  لمػػهلل ٠بػػع  رػػش رتػػو عكهػػنت ي ػػو الصػػحنرل   حػػوب ا٤بو ػػهلليو حن عنػػن عػػـن عالػػ   4 يػتمص ع يػػن حػػ 

مشض ا٢بوب إ   يغ كنف  ويع الموار حن ط الو   فالط يَبدد ٢ب ل عاحػهللة رنػهلل ظهػشر الصػشاب لػغ 
حن علمػهلل اقوتػع  5لن ػسط ػ   حسن ػغ كالهػنععهللـ الَبدد كنف ٠بل رنرزة نو ٠بنت    رتو ػ لاا ا٣بالسعل ا

حن   6اقوتع ا٤بنالمشف رصحل ر يػغ عركنػشا إىل قشلػغ عا وصػشرشس حن ع لػب  قشلػغ : عا، لػش نتنػشر عمػن ً 
لتػػن الوػػنري  عمل  حع هػػنحن نػػو  قشالػػغ ا٣بنلػػهللة الػػٍب  7كػػنيشا يمدعيػػغ إىل ر ػػشؿ ا، لمػػن الوهط عالػػ  نتنػػغ

ع    ػشار المػػوعف علمػهلل ا ػو هللـ   كهػندس لالمو ػػهلليو  هتمالهػن الالسػن  عمل  عصػالهن عتػػن حػشاكن الػننو
دلنش عحتتل  سن سل عرييل ا َبا سجسل عا حل ٛباالت     ػنلس  عػهللة نتهػن حن التعنػسل عالهللعشيػل حن 
عاس ػو بنرا سل حن عاسعالنسػل  حن عالنالمسػػل حن ع شكهػن ٔبسشنػغ ا٤ب عػػوة الػٍب قضػت عالػػ  حوكػل الػػودة   

نػػػو فمػػػغ الصػػػهلليق   الونننػػػ  نػػػع ا٤بو ػػػهلليو ع٤بػػػل رنػػػ  فمػػػغ كنيػػػوة النػػػوب علمػػػهلل فهػػػط ع نالػػػط ا٢ب
 الومتْب   كهندس لالمو هلليو عالٍب نو  لط ننن٤بغ : 

                                                 
1

 . 107ػزوش٣ش حُقذ٣ن ـ ُِؼوخد فـ  
2

 . 168كشًش حُشدس د. ػ٢ِ حُؼظّٞ فـ  
3

 . 86حُؾٞسٟ ر٤ٖ ح٧فخُش ٝحُٔؼقخسس فـ  
4

 . 6034ق ٓؾٌخس حُٔقخر٤ 70حُٔشطن٠ ٧ر٢ حُلغٖ حُ٘ذ١ٝ فـ  
5

 . 87حُؾٞسٟ ر٤ٖ ح٧فخُش ٝحُٔؼخفشس فـ  
6

 حُؼوخٍ : ٛٞ حُلزَ حُز١ ٣ؼوَ رٚ حُزؼ٤ش . 
7

w . 6924حُزخخس١ سهْ  
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   1ػ ا وموار الوت سط اسدار    ا١بنيوة
ع  نػػك  ف حػػوعب الػػودة ع  ػػبنان حن عفمػػغ الصػػهلليق   المضػػنش عالسهػػن  مػػات رالبػػنب ا٢بنػػو رػػو 

 ق النمنع  ع ا٤بشنلهللة  عال  عنتالت كنشاً نو  منفوغ  شاش عو  وي
 رتػنش ذلػك ا١بسػ  الػا     حػلػ كمن  ف نننمل النسن ل ا٣بنركسل   دعلل الصػهلليق كنيػت عا ػحل 

ا٢بنو رو عال  ر   ا، عتغ حن فمهلل ر٠بػت مالفػل الصػهلليق ر ػ  ا، عتػغ  لػهللافنً     غرنانو يش 
 النسن ل ا٣بنركسل حن لالهللعلل اس النسل عالٍب كنف نو  ٮبهن :

 لسبل الهللعلل   يعشس افنط افمو   ػ رار 
 ػ النهللؿ رْب افنط ا٤بعوشحل عالوفق رألالهن  

 ػ رفع اسكواس عال  افنط ا٤بعوشحل  
 ػ نشالالل ا١بهند الا   نو رغ ا٤بشىل عن عك    الموآف  

ػػػ كمػػن  ف ننػػنمل الو ،ػػسو ا٢بػػو  عتػػهلل الصػػهلليق  لػػبحت نػػو  منفػػل ذلػػك ا١بسػػ  ع درسن ػػغ مصشلػػنً 
المسندة الشبنرسل ععال  ر  هط ا٢بنو رو عال  حن فمػهلل ع ػع الصػهلليق نػع ننوشػنريغ نػو  ال العل

الصحنرل م،ش نً رئسنسل لال ،ل ا٢بورسل الٍب  نر عالسهػن حن عقػهلل كنيػت لػاس ا٣ب،ػل ادتمػل عػننالً 
 نو عشان  ينعؿ التصو عالومتْب نو ا، عن عك  لالمنالمْب عنو لاس ا٣ب،شط :

 هللع حٌب  هلليو لالمنالمْب  ػ عهللـ اسيننؿ   رالد الن
 ػ الونب ل عحشهلل المشات  

 ػ  ت سط عمالسل اسنهللاد لالجسشش  
 ػ ٙبهلليهلل ا٥بهللؼ نو ا٢بوب  

 ضالسل ٤بننرح النمالسنت  فػ إع،نش اف
 ػ عنؿ نسهللاف ا٤بنوكل  

 ػ الو،شر     نلس  المونؿ  
 ػ  النل م،شط ا  صنؿ نع المندة  

ا٣ب،ػو ا٢بورسػل اس ػالنسل   رهللايػل العوشحػنت رشكػشد النمػػ     فمػهلل انوػنزت 2ػػ ذكػنش ا٣بالسعػل عف،توػغ
ا٤بهللرو حن ذ  الع،تػل عالػاكنش عالتسن ػل عالعوا ػل حن علػش الصػهلليق عقػهلل  ػنعهلل  رػش رتػو عالػ  فهمػغ 
الشا ػػػع لالو ،ػػػسو ا٢بػػػو   ػػػشؿ نالزنوػػػغ لالتػػػيب لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط حن فمػػػهلل  ػػػوأ عالػػػ   نالسمػػػغ 

 ع شكسهن غ  

                                                 
1
 . 365ا٠ُ  329ح٫ٗؾشحف ٝسكغ حُن٤ن ك٢ ع٤شس أرٞ رٌش  فـ  
2
w . 45ا٠ُ  454حُٔقذس ٗلغٚ فـ  
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نوتشعػػػل حن فمػػػنـ رنػػػهلل رحسػػػ  ر ػػػشؿ ا، لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط    فتنػػػ  عالشنػػػنً نػػػٌب حن عمػػػهات
مػػػػ  البصػػػػّبة الشاعسػػػػل حن عزعد ا١بسػػػػشش رنلتصػػػػنئ  الننلسػػػػل حن ع ر ػػػػ  حنمػػػػنـ ا٣بالفػػػػل مػػػػّب قسػػػػنـ حن ف

إف ا٢بنػػو رػػو عالػػ   1اسنػػهللادات    عقنهتػػن  نػػنا امنلػػهلليو حن عٛبػػهلللط رن٥بمػػل عالننٲبػػل ا٤بن ػػسل
 علػػػهلل  ر ػػػشلغ ع شػػػّوب لػػػهلل  ا٣بالعػػػنش الوانػػػهلليو ا٤بهػػػهلليْب   ا، عتػػػغ  ػػػوأ عالػػػ  كوػػػنب ا، ػػػر 

 عالايو   نمهللنوهط    رتو الصهلليق ر   ا، عتغ  
 

 ثانيا  : صي عهد عمر بن الخ اب رضي اهلل عنو :
غ نػهلليهلل اسكػواـ آلؿ ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط عإياػنرلط حػٌب عالػ   رتنئػغ حن ػكنف عمػو ر ػ  ا، عتػ

 نشاقا كاّبة نتهن :غ   ذلك لع  و غ ع 
 ػ أنت أحق باإلذف من عبد اهلل بن عمر : 1

كػػنش فسمػػن رعاس ا٢بنػػْب رػػو عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ : إف عمػػو قػػنؿ   ذات يػػـش : إ  رػػِب لػػش كنالػػت 
 أ ستػػن ع نشػػنين   فج ػػت يشنػػنً علػػش مػػنؿ ٗبننعيػػل حن عارػػو عمػػو رنلبػػنب مل يػػمذف لػػغ حن فوكنػػت فالمسػػِب 

 أ ستػػن   قالػػت : ك ػػػت ع يػػت مػػنؿ ٗبننعيػػل فو يػػػت ارػػو عمػػو ركػػػع حن  رنػػهلل حن فمػػنؿ : يػػن رػػػِب مل  راؾ
فوكنػػت فمػػنؿ :  يػػت  حػػق رػػنسذف نػػو عبػػهلل ا، رػػو عمػػو حن إ٭بػػن  يبػػت   ريع ػػتن نػػن  ػػو  : ا،   

   2 يوط حن عع ع يهللس عال  ر  غ
 ػ واهلل مهنا لي ما كسوتكم : 1

 حن قػنؿ : قػهللـ عالػ  عمػو حالػ  رع  ارو  ػنهلل عػو كنعػو رػو ٧بمػهلل البػنقو عػو  رسػغ عالػ  رػو ا٢بنػْب
نو السمو حن فتنن التنس فواحشا   ا٢بال  حن علػش رػْب المػه عا٤بتػه كػنلل حن عالتػنس يأ شيػغ فسنػالمشف 
عالسغ عيهللعشف لغ حن ف وج ا٢بنو عا٢بنْب نو رست  نهمن فن مػل ر ػ  ا، عتهػن يو ،سػنف التػنس حن 

 قػػػنؿ : عا، نػػػن لتػػػأ   نػػػن  لػػػسل عالسهمػػػن نػػػو  الػػػك ا٢بالػػػ  نػػػي حن ععمػػػو قن ػػػ  لػػػنر رػػػْب عستسػػػغ  
كنش تط حن قنلشا ين  نّب ا٤بمنتْب حن كنشت رعسوك فأحنػتت حن قػنؿ : نػو  كػ  النالنػْب يو ،سػنف 

نػػ  ٕبالوػػْب التػػنس علػػسل عالسهمػػن نػػو نػػي كػػهت عتهمػػن علػػنوا عتهػػن   كوػػ  إىل عا  الػػسمو  ف  ر
   3إلسغ ٕبالوْب فتننٮبن  ٢بنو عحنْب ععج  حن فبن

 والحسين وبني ىاشم صي الا اء :ػ تقديم الحسن  3

                                                 
1
 . 336طخس٣خ حُذػٟٞ ح٩ع٤ٓ٬ش فـ  
2
 ( .1/133( ح٩فخرش )7/105ٔخٍ )، ً٘ض حُؼ 11حُٔشطن٠ فـ  
3
w ( .1/106، ح٩فخرش ) 11حُٔشطن٠ فـ  
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عػػو    كنعػػو  يػػغ ٤بػػن  راد عمػػو  ف يعػػوض لالتػػنس رنػػهللنن فػػو  ا، عالسػػغ حن عٝبػػع يػػنس نػػو  لػػحنب 
التيب لال  ا، عالسغ ع الط حن فمنؿ عبهلل الوٞبو رو عشؼ ر ػ  ا، عتػغ :  رػهلل  رتعنػك حن فمػنؿ :   

لننػط رلػو ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ  عا، رنفقوب نو ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط حن عنو رػِب
ع الط حن عفوض لالنبنس حن   لنال  حن حػٌب عإىل نػن رػْب ٟبػل قبنئػ  حن حػٌب ايوهػ  إىل رػِب عػهلل  ارػو  

نههلل رهللراً نو رِب  نسػل رػو عبػهلل  ػل حن    وكن  حن فتو  : نو نههلل رهللراً نو رِب لننط حن   ن
نػػْب رعويضػػل  رسهمػػن نػػع  لػػ  رػػهللر حن ع ٢بػػق ا٢بنػػو عا٢ب 1افقػػوب حن فػػنفقوب فعػػوض ا ع،سػػنت ٥بػػط

  ع   2لمواروهمن نو ر شؿ ا، لال  ا، عالسػغ ع ػالط فعػوض لتػ  عاحػهلل نتهمػن ٟبنػل آ ؼ درلػط
لاس المصل   هو حمسمل ٧ببل عمو آلؿ البسػت عمشنػنً عا٢بنػو عا٢بنػْب مصشلػنً حن حسػ  مصػهط 

إ  ٧بػػػ  ادبػػػل ٥بمػػػن رػػػأف كنالهػػػط نػػػع ال،بمػػػل افعىل نػػػو  ػػػندات الصػػػحنرل   الن،ػػػنش عنػػػن ذلػػػك 
 ع مهلليواً ٥بمن نو نتنيوهمن نو ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط  

ػ مااملة عمر بن الخ اب للسيدة صاطمة والدة الحسػن رضػي اهلل عنهمػا  4
 باد وصاة رسوؿ اهلل اللى اهلل عليو وسلم :

عالػػ  عالػػنرّب رػػو  عػػو   ػػالط النػػهللع  قػػنؿ : ٤بػػن رشيػػع ف  رتػػو رنػػهلل التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط كػػنف
النشاـ يهللمالف عال  فن مل فسشنعراأن حن فبالغ عمو فهللم  عالػ  فن مػل حن فمػنؿ : يػن رتػت ر ػشؿ ا، 
نن  حهلل نو ا٣بالق  ح  إلستن نو  رسك عنن  حهلل نػو ا٣بالػق رنػهلل  رسػك  حػ  إلستػن نتػك حن عكالمهػن حن 

حن علػاا لػش  3ٌب رنينػنفهللم  عال  عالنرّب عال  فن مل فمنلت : ايصوفن رانهلليو حن فمن ركنن إلسهمن ح
الانرػػت الصػػحس  عالػػا  نػػع لػػحل  ػػتهللس يتنػػجط نػػع رعح ذلػػك ا١بسػػ  ع نكسػػل ا، لػػغ عقػػهلل زاد رعاة 
الشسنل الوافضػل   لػاس الوعايػل عاموالمػشا إفتػنً عاونيػنً عزعراً عقػنلشا رػأف عمػو قػنؿ : إذا اكومػع عتػهللؾ 

٤بنػػالمْب روػػػأمولط عػػو البسنػػػل   لػػم ش التعػػو  حػػػوؽ عالػػسهط لػػاا البسػػػت حن فأػػط  رادعا نػػػق عصػػ  ا
مػػوج عتهػػن حن فالػػط يالبػػ   ف عػػندعا إلسهػػن حن فمنلػػت ٥بػػط :  نالمػػشف  ف عمػػو كػػنشر عحالػػا رػػن، فف 

عالسػغ حن فنيصػوفشا عػِب فػال  حالػا يوط عهللمت إىل لاا البست لسحوقتغ عالستط عاري ا،  يغ لسصهللقو فسمن 
  علػػاس المصػػل البن الػػل مل  ابػػت عػػو  4ن رػػنينشا وكنػػشا إّ  حن فعنالػػشا ذلػػكحن عمل يوكنػػشا إلسهػػن إ  رنػػهللن

فن مػػػل حن نػػػو  كنذيػػػ  رسػػػت عمػػػو ر ػػػ  ا، عتػػػغ حن عدعػػػش   ف عمػػػو ر ػػػ  ا، عتػػػغ لػػػّط رػػػإحواؽ 
حن عػػو كػػنرو 5الوافضػػل حن عقػػهلل اعردلػػن نػػع  كنذيػػ   مػػو  ال،ػػه  ال،ه ػػ    كونرػػغ د ئػػ  اسنننػػل 

حن 1حن عهتػػاي  الوهػػاي  ٤6بسػػناف الػػاليبا١بنعػػ  حن علػػش رافضػػ  كػػااب رن عػػنؽ  ئمػػل ا٢بػػهللي  كمػػن   ا
                                                 

1
 . 118حُٔشطن٠ ؿ  35،  24حُخشحؽ ٧ر٢ ٣ٞعق فـ  
2
 ( .14/6طخس٣خ دٓؾن حٌُز٤ش ) 
3
 ( اع٘خدٙ فل٤ق .14/567أخشؿٚ حرٖ أر٢ ؽ٤زٚ : حُٔق٘ق ) 
4
 ( .1/140ػوخثذ حُؼ٬ػش ٝحُغزؼ٤ٖ كشهش ٧ر٢ ٓلٔذ ح٢٘ٔ٤ُ ) 
5
 ( 140/  1ٗو٬ ػٖ ػوخثذ حُؼ٬ػش ٝحُغزؼ٤ٖ )  26ثَ ح٩ٓخٓش ؿد٫ 
6
w ( 279/ 1ح٤ُٔضحٕ حُزٛز٢ )  
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عزعط رنػ  الػوعاف   ف عمػو   ػوب فن مػل حػٌب ا ػمو علػهلللن ٧بنػتن علػش   ر،تهػن حن علػاس نػو 
أػػط ي،نتػػشف   عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ إافكنذيػػ  الوافضػػسل الػػٍب     ػػنس ٥بػػن نػػو الصػػحل عنػػن عالمػػشا 

حن 2 لػال  ا، عالسػغ ع ػالط نػجع  لػحنب التػيب عذلك رنهتننغ رن١به عالنتشت عو عمو علػش نػو 
  عالمػػن رػأف ٧بنػػو علػػهلل   حسػػنة التػػيب 3رػ  إف رنػػ  عمػػالش الشػػسنل  يتػػو لػحل لػػاا ا٥بػػاينف عالػػنعر

 لال  ا، عالسغ ع الط كمن  بت ذلك رنلوعايل الصحسحل   ننتهلل اسننـ  ٞبهلل كمن  بق 
 ػ زواج عمر من أـ كلثـو بنت علي بن أبي طالب : 5

٧ببػػل منلػػل   يتتهػػن لنػػّبلط لمػػواروهط نػػو ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ تػػو فلػػ  البسػػت يكػػنف عمػػو 
فمػو  ع الط حن ع٤بن  عص رغ ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع ػالط نػو  كػـو  لػ  البسػت عرعنيػل حمػشقهط حن

لاا البنع  م،  عمو  ـ كالاـش ارتوغ عال  عفن مل ر شاف ا، عالػسهط ع ػشدد إلسػغ   ذلػك قػنئالً : 
رض رك  يولهلل نو حنو لحبوهن نن  رلهللس حن فمنؿ عال  : قهلل فنالػت حن فأقبػ  فشا ا، نن عال  اف

عمو إىل ا٤بهنكويو حنعلش ننوعر قػنئالً : رف ػشر      ذكػو  ف  ػب  زعاكػغ نتهػن نػن ٠بنػغ نػو التػيب 
لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط : كػػػ   ػػػب  عينػػػ  نتم،ػػػع يػػػـش المسننػػػل إ  نػػػن كػػػنف نػػػو  ػػػبيب عينػػػسيب حن 

حنعقػػهلل قػػنـ اف ػػونذ  رػػش ننػػنذ 4 ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط  ػػب فأحببػػت  ف يتػػشف رسػػِب عرػػْب
اس٠بػػنعسال     كونرػػغ زعاج عمػػو رػػو ا٣ب،ػػنب نػػو  ـ كالاػػـش رتػػت عالػػ  رػػو     نلػػ  حمسمػػل علػػسل 
افَباش رووبع نواكػع عنصػندر الشػسنل ع لػ  النػتل فسمػن يونالػق اػاا الػنعاج ا٤بسمػشف حن عقػهلل ذكػوت نػس نً 

 حسنهتن   عههلل العنرعؽ   كوػن  فصػ  ا٣ب،ػنب    ػّبة  نػّب ا٤بػمنتْب عمػو نو  ّبهتن عنشاقعهن  
 رو ا٣ب،نب حن ن صسوغ ععصوس  

 
 ػ صي غناالم المداالن : 6

لػػ كػنشت افنػشاؿ نتهػن فمػنـ عمػو ر ػ  ا، عتػغ رإع،ػنش ا٢بنػو 16حن عػنـ  5عتهللنن فوحت ا٤بهللائو
حن ع  لػاس  6ارتػغ عبػهلل ا، ٟبنػمنئل عا٢بنْب ر   ا، عتهمن  لا درلػط لتػ  عاحػهلل نػتهط ع ع،ػ 
 ا٢بند ل  أكسهلل عال  ٧ببل عمو لالحنو عا٢بنْب ع مهللٲبغ ٥بمن  

 : تاثر الحسن بن علي بالفقو الراشدي للفاروؽ 

                                                                                                                                            
1
 (2/47طٜز٣ذ حُظٜز٣ذ) 
2
 224ـف كوزٚ ٖٓ حُظخس٣خ 
3
  252ٓخظقش حُظللش ح٧ػ٢٘ ػؾش٣ش ؿ 
4
وزخً ٓ٘وطغ ٝأٝسدٙ ح٤ُٜؼ٢ٔ ك٢ ( فل٤ق ح٩ع٘خد ُْٝ ٣خشؿخٙ ٝهخٍ حُزٛز٢ : ٓظؼ 142/ 3حع٘خدٙ كغٖ أخشؿٚ حُلخًْ ك٢ حُٔغظذسى )  

 غٖ رٖ عَٜ ٝٛ٘خى ٖٓ مؼلٚ .   ل( ٝهخٍ أٝسدٙ حُطزشح٢ٗ ك٢ حٌُز٤ش ٝح٧ٝعو ٝسؿخُٚ سؿخٍ حُقل٤ق ؿ٤ش ح173ُ/ 3ٓـٔغ حُضٝحثذ )
5
 حُٔذحثٖ : رِذس ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ رـذحد عظش كشحعخ كظلض ػ٠ِ ٣ذ عؼذ رٖ أر٢ ٝهخؿ سم٢ هللا ػ٘ٚ . 
6
w . 161فـ ٓوخٓخص حُؼِٔخء ُِـضح٢ُ  
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قننػت دعلػل العػنرعؽ عالػ  فمػغ ا٣بالفػل الوانػهللة عكػنف ػ رنػهلل ا، ع شفسمػغ ػ لنبمويػل العػنرعؽ   ػو   
التػػشازؿ العمهسػػل حن عإدارة افزنػػنت حن ع٩بػػن  ػػنعهلل عالػػ   ػػأ و   ،ػػشيو نم نػػنت الهللعلػػل عا كوهػػند  

س  نػّب ا٤بػمنتْب عالػ  نػو العػنرعؽ فمػهلل  حن ع درسنت عههلل العػنرعؽ قػوب عالػهلل ا٢بنو رو عال  رامنفوغ
كنف عال  ر   ا، عتغ عضشاً رنرزاً   ٦بالل نشر  الهللعلل النمويػل رػ  كػنف لػش ا٤بنوشػنر افعؿ 

نػوؼ لنالػ  فضػالغ حن عفمهػغ حن عحتموػغ حن عكػنف ر يػغ فسػغ حنػتنً حن حن فمهلل كنف عمػو ر ػ  ا، عتػغ ي
حن عكػػػنف لنالػػػ  اكوهػػػندات   افنػػػشر المضػػػنئسل حن عا٤بنلسػػػل  1فمػػػهلل  بػػػت فسػػػغ قشلػػػغ فسػػػغ  قضػػػنين عالػػػ 

عاسداريػػل   عهػػهلل العػػنرعؽ  مػػا اػػن  نػػّب ا٤بػػمنتْب عمػػو حن عكػػنف العػػنرعؽ ينوشػػّب عالػػ    افنػػشر 
وشنرس حْب فو  ا٤بنالمشف رست ا٤بمهللس حن عحْب فوحػت ا٤بػهللائو حن التبّبة نتهن عالصنّبة حن عقهلل ا 
أنعيهلل عقونؿ العػوس حن عحػْب  راد  ف ٱبػوج لموػنؿ الػوـع حن ع  نش ػع  ععتهللنن  راد عمو الوشكغ إىل

حن عكػػنف عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ  سالػػل حسػػنة عمػػو ننوشػػنراً  2الومػػشري ا٥بجػػو  ع ػػّب ذلػػك نػػو افنػػشر
السغ حن عكنف عمو ٰب  عالسنً عكنيت رستهط نػشدة ع٧ببػل ع مػل نوبندلػل حن ينلحنً لنمو ٧ببنً لغ منئعنً ع

عنػػػع ذلػػػك يػػػػأأ  عػػػهللاش اس ػػػػالـ إ   ف يػػػنعرعا الوػػػنري  حن عيمصػػػػشا رنػػػ  الوعايػػػػنت الػػػٍب  تن ػػػػ  
 نػػػنكوهط عنشػػػنراط لسصػػػشرعا لتػػػن فػػػَبة ا٣بالعػػػنش الوانػػػهلليو عبػػػنرة عػػػو :  ف كػػػ  عاحػػػهلل نػػػتهط كػػػنف 

حن إف نػػو  3السػػغ حن عكػػ   نػػشرلط كنيػػت ٘بػػو  نػػو عراش التػػشالسليػػَبرص رػػنآلمو الػػهللعائو لسػػتمّ  ع
 روز نن يالح غ ا٤بوأن    مالفل عمو  الك ا٣بصشلسل   النالقػل عذلػك الونػنعف ا٤بومسػن الصػن  
حن رْب عمػو ععالػ  ر ػ  ا، عتهمػن حن فمػهلل كػنف عالػ  لػش ا٤بنوشػنر افعؿ لنمػو    ػنئو المضػنين 

عا٘بػػغ عمػػػو إىل  تعسػػػاس عػػو قتنعػػػل حن عكػػػنف عالػػػ  إ  ر يػػػنً عا٤بشػػتالت عنػػػن اقػػػَبح عالػػ  عالػػػ  عمػػػو 
حن فػػػال نػػػك  ف  الػػػك النالقػػػل رػػػْب عالػػػ   4ر ػػػ  ا، عتػػػغ ٲبحضػػػغ التصػػػ    كػػػ  نػػػ شيغ ع حشالػػػغ

ك ا١بسػػ  لػػععمػػو ر ػػ  ا، عتهمػػن ٥بػػن اينتن ػػنهتن الامنفسػػل عالنالمسػػل عالَبرشيػػل عالػػ  ا٢بنػػو ع رتػػنش ذ
 عمو ععال  كاّبة نتهن : ا٤بشاقا الٍب  هللؿ عال  قشة النالقل رْبع 
 : كساني ىذا الثوب أخي وخليلي 

مػػػوج عالػػػ  ععالسػػػغ رػػػود عػػػهللر فمػػػنؿ : كنػػػنر لػػػاا الاػػػشب  مػػػ  عمالسالػػػ  علػػػعس  علػػػهلليم   نػػػّب 
حن ع  رعايل عو    النعو قنؿ : ري  عال  عال  رو     نلػ  ر ػ  ا، عتػغ رػود   5ا٤بمنتْب عمو

إيك لوتاو لبل لػاا الػهد   فمػنؿ : ينػط حن إف  رود كنف يتاو لبنغ قنؿ : فمس  : ين  نّب ا٤بمنتْب

                                                 
1
 . 1102ح٫عظ٤ؼخد ك٢ ٓؼشكش ح٧فلخد فـ  
2
 . 99ػ٢ِ رٖ أر٢ هخُذ ٓغظؾخس أ٤ٖٓ ُِخِلخء حُشحؽذ٣ٖ فـ  
3
 . 99ػ٢ِ رٖ أر٢ هخُذ ٓغظؾخس أ٤ٖٓ ُِخِلخء حُشحؽذ٣ٖ فـ  
4
 . 529كوٚ حُغ٤شس حُ٘ز٣ٞش ُِزٞه٢ فـ  
5
w . 140حُٔخظقش ٖٓ ًظخد حُٔٞحكوش فـ  
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عنػو 1 لاا كننيسغ مالسال  علػعس  عمػو رػو ا٣ب،ػنب ر ػ  ا، عتػغ ينلػ  ا، فتصػحغ حن   رتػ
 لاس المصص ع نان٥بن عوؼ ا٢بنو حمسمل ٧ببغ عال  ع ل  البست لنمو ع٧ببل عمو ٥بط  

 : ما قالو علي صي عمر باد است،هاده 
غ التػػػنس يػػػػهللعشف تعػػػػلب ػػػنر  : علػػػػتع عمػػػو عالػػػػ   ػػػويوس فوتا رػػػو عبػػػػنس كمػػػن   لػػػػحس اقػػػنؿ 

ِب إ  ركػ   مػا نتتػيب حن إذا عالػ  رػو     نلػ  عفسهط حن فالط يو  ني عيصالشف حن قب   ف يوفع حن ع 
حن فػػَبحط عالػػ  عمػػو عقػػنؿ : نػػن مالعػػت  حػػهللاً  حػػ  إ    ف  لمػػ  ا، ٗباػػ  عمالػػغ نتػػك حن عاري ا، 

نػػن  ٠بػػع التػػيب لػػال  ا،  اً عحنػػبت  ر كتػػت كاػػّب إف كتػػت فظػػو  ف ٯبنالػػك ا، نػػع لػػنحبسك 
عالسػػغ ع ػػالط يمػػشؿ : ذلبػػت  يػػن ع رػػش رتػػو ععمػػو حن عدمالػػت  يػػن ع رػػش رتػػو ععمػػو حن عموكػػت  يػػن 

   2ع رش رتو ععمو
 : إف عمر بن الخ اب كاف يكره ناولو ، صانا أكرىو لذلك 

٤بػن  رادت الوكػػشع إىل ٤بػن فػوغ عالػ  نػػو عقنػغ ا١بمػ  حن عدمػػ  البصػوة حن عنػسع  ـ ا٤بػػمنتْب عنئشػل 
نتػػل حن  ػػنر نػػو البصػػوة إىل التشفػػل حن فػػهللمالهن يػػـش ا  تػػْب حن لاتػػٍب عشػػوة لسالػػل مالػػت نػػو ركػػ  
 ػػتل  ػػت ع ال ػػْب حن فمسػػ  لػػغ :  يػػنؿ رنلمصػػو افرػػس  حن فمػػنؿ :   إف عمػػو رػػو ا٣ب،ػػنب كػػنف 

 3يتوس ينعلغ فأين  كوس لالك حن فتنؿ   الوحبل علال    ا١بننع افع ط ركنوْب
 أىل البيت لامر رضي اهلل عنو : حب 

نً عإعجنرػنً رش صػسوغ ػإف نو د لل ٧ببل  ل  البسػت لنمػو ر ػ  ا، عتػغ  نػمسل  رتػنئهط رإ٠بػغ حبػ
حن ع مػػهلليواً ٤بػػن   ػػ  رػػغ نػػو اففنػػنؿ ال،سبػػل عا٤بتػػنـر الن سمػػل حن ع٤بػػن قػػهللـ إىل اس ػػالـ نػػو ا٣بػػهللننت 

  ور،ػػغ رألػػ  رسػػت التبػػشة عالػػوحط حن الصػػهو المػػنئط ا١بالسالػػل حن عإقػػواراً رنلصػػالت الشديػػل الش سػػهللة عالػػٍب
رستغ عرستهط حن فأعؿ نو ٠بػ  ارتػغ رن٠بػغ  نػّب ا٤بػمنتْب عالػ  رػو     نلػ  ٠بػ  ارتػغ نػو  ـ حبسػ  

حن عقهلل كنش   كوػنب لػنح  العصػشؿ حن ٙبػت ذكػو  ع د عالػ  رػو     4رتت ررسنل البتويل عمو
نػػل نػػو النػػيب الػػا    ػػنر عالػػسهط منلػػهلل رػػو  نلػػ  : ععمػػو نػػو الونالبسػػل علػػ  الصػػهبنش رتػػت ررس

الشلسهلل رنْب الومو حن ععّمو عمو لاا حٌب رالغ ٟبننً عٜبػنيْب  ػتل فحػنز يصػا نػّباث عالػ  ر ػ  
ا، عتػػغ حن عذلػػك  ف ٝبسػػع امش ػػغ ع نػػمنئغ علػػط عبػػهلل ا، عكنعػػو ععامػػنف قوالػػشا ٝبػػسنهط قبالػػغ نػػع 

حن لػاا ع بنػغ ا٢بنػو   ذلػك  5فػشر هط ا٢بنْب ر   ا، عتهط ػ ينِب ايغ مل يمو  ننهػط ػ رػنل،ا

                                                 
1
 ( 12/29حُٔق٘ق ٫رٖ أر٢ ؽ٤زش ) 
2
 . 3685حُزخخس١ سهْ  
3
 . 383طخس٣خ حُخ٬كش حُشحؽذس ، ٓلٔذ ً٘ؼخٕ فـ  
4
 . 133( حُؾ٤ؼش ٝأَٛ حُز٤ض فـ 2/213طخس٣خ ح٤ُؼوٞر٢ ) 
5
w . 133، حُؾ٤ؼش ٝأَٛ حُز٤ض فـ  143حُلقٍٞ حُٜٔٔش فـ  
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حن عكػالك ا٢بنػْب  1ذلك ا٢ب  لنمو رو ا٣ب،نب ر   ا، عتهط فنػّم   حػهلل  رتنئػغ عمػو  يضػنً 
٠بّػػ   حػػهلل  رتنئػػغ رن ػػط  رػػو عالػػ  ٠بّػػ  عمػػو حن عنػػو رنػػهلل ا٢بنػػْب ارتػػغ عالػػ  ا٤بالمػػ  رػػنيو الننرػػهلليو

حن فهػػم ش  3 ػػط عمػػوحن عكػػالك نش ػػ  رػػو الصػػندؽ ا٤بالمػػ  رنلتػػنظط ٠بػػ   ٞبػػهلل  رتنئػػغ رن 2عمػػو
افئمػػل نػػو  لػػ  البسػػت الػػايو  ػػنرعا عالػػ  لػػهلل  التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط عننػػنمل نػػتهج  لػػ  
النتل عا١بمنعل رنّب غ الن،وة ي هوعف لنمو العػنرعؽ نػن يتتشيػغ   لػهللعرلط نػو حػبهط عع ئهػط 

بسػػت ٩بػػو عكػػالك  رػػش رتػػو ععامػػنف   ذريػػل  لػػ  الاس ػػط لػػغ رنػػهلل عفن ػػغ ٗبػػهللة حن عقػػهلل كػػو  لػػاا 
 ػنرعا عالػ  نػػال  ا٢بػق علػش نػػتهج  لػ  النػتل عا١بمنعػػل إىل يشنتػن لػاا حن ع٪بػػهلل  ٠بػنش الصػػحنرل 
ع نهػػػنت ا٤بػػػمنتْب   البسػػػشت ا٥بن سػػػل الػػػٍب الوننػػػت رنلتوػػػنب عالنػػػتل حن فمػػػهلل ٠بػػػشا  الحػػػل حن ععبػػػهلل 
ئو الػػػوٞبو ععنئشػػػل ع ـ  ػػػالمل ع٫بػػػو يػػػهللعش الشػػػسنل السػػػـش حن ا قوػػػهللاش رنالػػػ  عا٢بنػػػو عا٢بنػػػْب ع ػػػن

افئمل نو آؿ البست فسحبشف  يصنر ديػو ا، ع لػحنب ر ػشلغ حن فسنػمشف رنػ   رتػنئهط عرتػنهتط 
 يوكش ذلك  4رأ٠بنش ا٣بالعنش الوانهلليو حن ع نهنت ا٤بمنتْب

  قػػوؿ عبػػد اهلل بػػن الحسػػن بػػن الحسػػن بػػن علػػي بػػن أبػػي طالػػب صػػي
 عمر :

 نؿػا٣بُع ػْب حن فمػنؿ حن فمػنػ  عالػ  عو حعص رو قسل حن قنؿ :  ألت عبهلل ا، رو ا٢بنو عػو ا٤ب
:  نن  حن فمهلل نن  عمػو رػو ا٣ب،ػنب ر ػ  ا، عتػغ حن قػنؿ : فمالػت : إ٭بػن   ػألك  يػت ٛبنػ  

لك حن  مهؾ عو عمو ع نػألِب عػو ر يػ  حن فنمػو كػنف مػّباً نػِب عنػو نػ ش ‘   قنؿ : ذاؾ  عجن
فمػنؿ   ػ ع٫بػو  افرض   فمالت : ين  رن ٧بمػهلل حن فػإف  ين ػنً ينعمػشف  ف لػاا نػتتط  مسػل حن قػنؿ :

رْب المه عا٤بته ػ : الالهػط إف لػاا قػش    النػو عالناليسػل حن فػال  نػمنّو عالػ   قػشؿ  حػهلل رنػهلل    
  قنؿ : نو لاا الا  ينعط  ف عالسنً ر   ا، عتغ كػنف نمهػشراً حن ع ف ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ 

نعط  ف ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، ع ػػالط  نػػوس رػػأنو عمل يتعػػاس   عكعػػ  رػػإزراش عالػػ  عالػػ  عنتمصػػل  ف يػػ
   5عالسغ ع الط  نوس رأنوس عمل يتعاس

 ثالثا  : صي عهد عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو :
ع سمل رنلهللعشة اس النسل نو  توهن افعىل حن فالط يعوغ نو  مبنر التُّبػش ة  لكنف ذع التشريو عال  لال

مل يعوغ ني رنػهلللن نػو  مبػنر ا٣بالفػل   ا٣بنل ل حن عالننن ل   حسنة التيب لال  ا، عالسغ ع الط حن ع 
نػػػػّمسغ السػػػػـش رأعمػػػػنؿ الوأ ػػػػسل   الهللعلػػػػل يحسػػػػنة الشػػػػس ْب حن عمل يعوػػػػغ رنبػػػػنرة  مػػػػو  نػػػػي ٩بػػػػن 

                                                 
1
 . 133حُؾ٤ؼش ٝأَٛ حُز٤ض فـ  
2
 . 134حُٔقذس ٗلغٚ فـ  
3
 . 135حُٔقذس ٗلغٚ فـ  
4
 . 230رٛزٞح كؤٗظْ حُشحكنش ، ػزذ حُؼض٣ض حُضر٤ش١ فـ ح 
5
w . 57ح٢ُٜ٘ ػٖ عذ ح٧فلخد ٝٓخ ك٤ٚ ٖٓ ح٩ػْ ٝحُؼوخد ُٔلٔذ ػزذ حُٞحكذ حُٔوذع٢ فـ  
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 عالسغ عامنف رو ععنف حن عكػ  الصػحنرل التػواـ المػوآف أاس النسل حن عكنف ا٤بتهج الَبرش  الا   و 
هلل المػػش  الػػا    ػػو   ن صػػسل عامػػنف رػػو التػػوري حن ا٤بتػػنؿ نػػو عتػػهلل رب النػػن٤بْب حن كمػػن  ف الوافػػ

ععػػنف حن علػػم  نشالبػػغ حن عفجػػو  نقوػػغ حن علػػاب يعنػػغ لػػش نصػػنحبوغ لو ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ 
ع ػػػالط حن ع والمػػػاس عالػػػ  يهلليػػػغ   نهللر ػػػل التبػػػشة حن ذلػػػك :  ف عامػػػنف ر ػػػ  ا، عتػػػغ  ـز الو ػػػشؿ 

نػػهلل لجو ػػغ حن فمػػهلل ي ػػط عامػػنف إ ػػالنغ كمػػن  زنػػغ   ا٤بهلليتػػل ر هلللػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط   نتػػل رنػػ
يعنػػغ حن عحػػوص عالػػ  الوالمػػاة   حالمػػنت نهللر ػػل التبػػشة   فػػوعع نػػٌب نػػو ا٤بنػػنرؼ عالنالػػـش عالػػ  
يػػهلل  ننالػػط البشػػويل حن علنديهػػن حن عالػػا   درػػغ ررُّػػغ حن فأحنػػو  أديبػػغ حن عمل يتػػو عامػػنف رػػو ععػػنف 

نعط  لػحنب افلػشاش ر   ا، عتغ ٩بو ٚبالعشا عو رهللر لومنعل نتغ حن  ع لوعب يتشهللس حن كمػن يػ
٩بػػو  نػػو عالسػػغ    نسبػػغ عػػو رػػهللر حن فهػػش مل يمصػػهلل ٨بنلعػػل الو ػػشؿ لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط حن فف 
العض  الا  حنزس  ل  رهللر   نهشد رهللر  نعل الو شؿ عنونرنوغ حن ععامنف ر   ا، عتػغ مػوج 

ارتوغ رقسل الػٍب فسمو موج نع الو شؿ لال  ا، عالسغ ع الط فودس لال  ا، عالسغ ع الط لالمسنـ عال  
انوهلل ان ا٤بوض عنن ت رنب  ذلك حن فتنف عامنف    كػ ر فػوض ل،نعوػغ لو ػشؿ ا، لػال  ا، 
عالسغ حن عٚبالعغ حن عقهلل  وب لغ رنهمغ حن ع كوس حن عنػنركهط   النتسمػل عالعضػ  حن عافكػو ل،نعوػغ 

وصػنص عامػنف رنػهللة   امن عك  عر شلغ حن عايمسندس ٥بمن حن ع  ا٢بهلليبسل ذكو اد  ال،ػه ػا٤بشىل ع
رإقننػػل يػػهلل التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط التوٲبػػل نمػػنـ يػػهلل عامػػنف ٤بػػن رػػنيع  غ: اموصنلػػ نػ نػػشر حن نتهػػ

الصػػحنرل حن ععامػػنف  نئػػ  حن عاموصنلػػغ روبالسػػغ ر ػػنلل ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط إىل نػػو 
شاؼ ٤بػن  ر ػالغ    الػك ٗبتل   ّباً نو ا٤بنالمْب عذكو نهندة التيب   عامػنف ٗبشافموػغ    ػوؾ ال،ػ

حن ع  فػػو  نتػػل قبػػ  ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط نػػعنعل عامػػنف رػػو ععػػنف   عبػػهلل  1الو ػػنلل
حن عنو حسنة عامنف ر   ا، عتغ ا كومنعسػل   ا٤بهلليتػل حن زعاكػغ 2ا، رو    النوح   فو  نتل

ت ر شؿ ا، حن ععفػنة عبػهلل ا، نو  ـ كالاـش رتت ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط رنهلل عفنة رقس ل رت
ـ  كالاػػـش ر ػ  ا، عتهػن حن عنػو ننػػنٮبوغ اسقوصػنديل   رتػنش الهللعلػل حن نػػواش  رػو عامػنف حن   عفػنة  
ر ػػػو رعنػػػل رنشػػػويو  لػػػا درلػػػط حن عكنالهػػػن عامػػػنف ر ػػػ  ا، عتػػػغ لالنػػػِب عالعمػػػّب عارػػػو النػػػبس  حن 

عقػػػهلل عردت  حنديػػػ  كاػػػّبة   ع ش ػػػنل ا٤بنػػػجهلل التبػػػش  حن عإيعنقػػػغ التبػػػّب عالػػػ  كػػػسا الننػػػوة حن 
فضالغ نع  ّبس حن عنتهػن نػن عرد   فضػالغ عحػهللس حن عقػهلل  مػه ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط عػو 
العوتػػػل الػػػٍب يموػػػ  فسهػػػن عامػػػنف حن عكػػػنف ر ػػػ  ا، عتػػػغ نػػػو الصػػػحنرل ع لػػػ  الشػػػشر  الػػػايو يممػػػا 

تػهلل الصػهلليق حن فنمػو ارػو ر يهط    نهنت ا٤بننئ    عههلل الصهلليق حن فهش  نر ا تْب   ا٢ب ػشة ع
ش ػػهللائهلل حن ععامػػنف لالورفػػق عافيػػنة حن عكػػنف عمػػو عزيػػو ا٣بالفػػل الصػػهلليمسل حن عكػػنف لا٣ب،ػػنب لالحػػـن عا

                                                 
1
 . 491،  490حُٔ٘خهذ حُ٘نشس ك٢ حُٔ٘خهذ حُؼؾشس فـ  
2
w . 79أمٞحء حُز٤خٕ ك٢ طخس٣خ حُوشإٓ ، ُقخرش أرٞ ع٤ِٔخٕ فـ  
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عامػػػنف  نستهػػػن النػػػنـ حن عكن بهػػػن افكػػػه حن عكػػػنف ر ػػػ  ا، عتػػػغ ذا نتنيػػػل عتػػػهلل عمػػػو حن فتػػػنيشا إذا 
حن عكػػػنف عامػػػنف ينػػػّم  نػػػشس  رنامػػػنف عرنبػػػهلل الػػػوٞبو رػػػو عػػػشؼ ر  رادعا  ف ينػػػألشا عمػػػو عػػػو نػػػي 

عالنػوب  مػشؿ ذلػك لالّوكػ  الػا   ػعالورديػا رالنػنف النػوب لػش الػا  يتػشف رنػهلل الّوكػ   ػالورديا 
   1يوكشيغ رنهلل رئسل حن عكنيشا إذا مل يمهللر لااف عال  عم  ني حن  الاشا رنلنب نس

   ػو عكنف ا٢بنو رو عال  ر   ا، عتغ   عههلل عامنف   عن الشػبنب ععتعشايػغ حن فمػهلل كػنف 
 ف ينػوشع  نػػن يػػهللعر حشلػغ عيػػونالط نػو افحػػهللاث عنػػو  سن ػل ا٣بالسعػػل الوانػػهلل  هن  لصػػنحبينػم

عامػػػنف عنػػػو حشلػػػغ نػػػو  لػػػحنب ر ػػػشؿ ا، لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط حن عنػػػو  لػػػط الػػػهللرعس الػػػٍب 
 ا وشعبهن ا٢بنو رو عال  ل  :

 ػ الفقو الامري صي االستخالؼ : 1
رشحهللة افنػل حن عننػومبالهن حػٌب  الالح ػنت افمػّبة نػو حسن ػغ حن غ ػا ومّو الومنـ العنرعؽ ر   ا، عت 

ر ػػػط نػػػن كػػػنف يننيسػػػغ نػػػو آ ـ كواحن ػػػغ البنلنػػػل حن علػػػ  رػػػال نػػػك ٢ب ػػػنت منلػػػهللة حن ٘بال ػػػ  فسهػػػن إٲبػػػنف 
حن عقػػهلل ا ػػو،نع العػػنرعؽ    الػػك الالح ػػنت ا٢بوكػػل  ف يبوتػػو  2العػػنرعؽ النمسػػق حن عإماللػػغ حن عإياػػنرس

ن   اموسنر ا٣بالسعل ا١بهلليهلل حن عكنيت دلسالً نالمش نً حن عنْنالمنً عا ػحنً عالػ   ويمل كهلليهللة مل ينبق إلسه
فمهػػغ    سن ػػل الهلّلعلػػل اس ػػالنسل حن لمػػهلل نضػػ  قبالػػغ الّو ػػشؿ لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط حن عمل ينػػو الا 
رنػػهللس  حػػهللاً رػػتص  لػػوي   حن علمػػهلل نضػػ   رػػش رتػػو الصرػػهللريق حن عا ػػو الا العػػنرعؽ رنػػهلل نشػػنعرة كبػػنر 

حن ع٤ب ن  الػ  نػو العػنرعؽ  ف ينػو الا علػش عالػ  فػواش ا٤بػشت حن فتػو   افنػو نالسّػنً حن عقػّور الص حنرل 
 ف ينػػالك ننػػالتنً آمػػو يوتن ػػ  نػػع ا٤بمػػنـ حن فو ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط  ػػوؾ التّػػنس حن عكالهػػط 

ال  ا، نموُّ رأفضالسل    رتو حن ع  بمسوغ عالػسهط فنحومػنؿ ا٣بػالؼ كػنف يػندراً حن عمصشلػنً  ف التػيب لػ
يق ٤بػن ا ػو الا عمػو حن   عالسغ ع الط عّكغ افنل قش ً عفنالً إىل  ف  رن رتو  عىل رنفنو نػو رنػهللس عالصرػهللر

كػػنف ينالػػط :  ّف عتػػهلل الصػػحنرل  ٝبنػػْب قتنعػػل رػػأّف عمػػو  قػػش  حن ع فضػػ  نػػو ٰبمػػ  ا٤بنػػ شلسل رنػػهللس حن 
صػػػ  اسٝبػػػنع عالػػػ  رسنػػػل فن ػػػو العغ رنػػػهلل نشػػػنعرة كبػػػنر الصػػػحنرل حن عمل ٱبػػػنلا ر يػػػغ  حػػػهلل نػػػتهط حن عح

حن ع نػػن  ويمػػػل ايو ػػنب ا٣بالسعػػل ا١بهلليػػػهلل حن فونومػػهلل عالػػػ  كنػػ  الشػػشر    عػػػهللد ٧بصػػشر حن عقػػػهلل  3عمػػو
حصػػػو  ػػػو ل نػػػو لػػػحنرل ر ػػػشؿ ا، لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط كالهػػػط يصػػػالحشف لوػػػشّ  افنػػػو حن علػػػش  أػػػط 

 يو نب ا٣بالسعػل حن عحػهلّلد  يوعنع شف حن عٰبهلّلد ٥بط  ويمل ا يو نب حن عنهلل  غ حن ععهللد افلشات التنفسل
ا٢بتػػػػػط   امالػػػػػل حن عا٤بػػػػػوكر  إف  نندلػػػػػت افلػػػػػشات حن ع نػػػػػو ٦بمشعػػػػػل نػػػػػو كتػػػػػشد ا، ٤بواقبػػػػػل  ػػػػػّب 

                                                 
٬ر٢ ؿط٤غ٤ش حٌُش٣ْ حُٔ 3   274٘خٕ ك٢ ع٤شس ػؼٔخٕ ُِقَّ
2
 . 161حُخ٤ِلش حُلخسٝم ػٔش رٖ حُخطخد ُِؼخ٢ٗ فـ  
3
w . 122أ٤ُٝخص حُلخسٝم ُِوشؽ٢ فـ  
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  ٕبسػ    ينػمحشف فحػهلل  ػا يو نرنت   امالل حن ععمنب نو ٱبػنلا  نػو ا١بمنعػل حن عنتػع العش 
 نن  ٝب    العموات الن نرمل  حن علاا رسنف  1يهللم  حن  ع ينمع نن يهللعر   ٦بالل  ل  ا٢ب ر عالنمهلل

 أ ػ الادد الذي حدده للَ،ور  ، وأسماؤىم :
 ّنػػػن النػػػهللد حن فهػػػش  ػػػول حن علػػػط : عالػػػ  رػػػو     نلػػػ  حن ععامػػػنف رػػػو ععػػػنف حن ععبػػػهلل الػػػوٞبو رػػػو  

عشؼ حن ع نهلل رو    عق نص حن عالنرّب رو النّشاـ حن ع الحل رو عبسهلل ا، ر   ا، عػتهط ٝبسنػنً حن 
حن  2الػل رػِب عػهلل ر سيو رن١بتػل حن علنالػغ  وكػغ فيػغ نػو قببش ػو نػو النشػوة ا٤ب زيهلل حن علػشوؾ  نسهلل رو  ع 

عكنف عمو ر   ا، عتغ حولػنً عالػ  إرنػند اسنػنرة عػو  قنررػغ حن نػع  ف  فػسهط نػو لػش  لػُ  ٥بػن حن 
   3فهش يُبنهلل قويبغ  نسهلل رو زيهلل عو قنئمل ا٤بون حْب لال الفل

 ب ػ طريقة اختيار الخليفة :
لط حن  ف ٯبومنشا   رست  حهلللط حن عيوشػنعرعا حن عفػسهط عبػهلل ا، رػو عمػو ٰبضػو ننهػط نشػّباً  نو  

فمػػو حن علػػسل لػػغ نػػو افنػػو نػػي حن عيصػػالر  رنلتػػنس   تػػنش الوشػػنعر لػػهس  الوُّعنػػ ُّ حن عقػػنؿ لػػغ : 
ػو ل حن فسصػب    يت  نّب الص الة   لػاس افيػنـ الاال ػل   حػٌب   يػش ر إنننػل الصػالة  حػهللاً نػو النر

حن ع نػػو ا٤بمػػهللاد رػػو اف ػػشد حن ع رػػن  الحػػل افيصػػنر    ف يوقبػػن  4لػػاا  ونػػسحنً نػػو عمػػو لػػغ رن٣بالفػػل
   5 ّب ا يو نرنت

 ت ػ مدَّة االنتخابات أو الم،اورة :
سهػػن حن فمنػػُب ذلػػك حػػهلل دلن العػػنرعؽ ر ػػ  ا، عتػػغ رػػاالث  يّػػنـ حن علػػ  فػػَبة كنفسػػل حن عإف زادعا عال 

   6و نع حن علالك قنؿ ٥بط :   يأ، السـش الوّارع إ  ععالستط  نّب و  ف نم ل ا٣بالؼ
 ث ػ عدد األالوات الكاصية الختيار الخليفة :

ر   ا، عتػغ قػنؿ لصػهس  : لػ ر رنلتػنس  ال ػنً  مو نهلل رإ تند ركنلغ  منت :  ف  ع  موج ارو 
حن  7هط فن ػػػورشا ر  ػػػغحن علس ػػػ  لػػػم ش الػػػو لو   رسػػػت حن فػػػإذا اكومنػػػشا عالػػػ  ركػػػ  حن فمػػػو مػػػنلع

فنمو ر   ا، عتػغ  نػو رموػ  نػو يويػهلل  ف ٱبػنلا لػم ش الػّولو عيشػق  عصػن ا٤بنػالمْب حن عيعػورؽ 
رسػػتهط حن عمػػالً رمشلػػغ لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط : نػػو   ػػنكط ع نػػوكط ٝبسػػع عالػػ  ركػػ  نػػتتط يويػػهلل  ف 

و  ف عمػو ر ػ  ا، حن عنػن كػنش   كوػ  الو ػنري  نػ 8يشق  عصنكط حن  ع يعػوؽ ٝبػنعوتط فػنقوالشس
                                                 

1
 . 124أ٤َُّٝخص حُلخسٝم ، فـ  
2
 ( .7/142حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش ) 
3

 . 98حُخِلخء حُشحؽذٕٝ ُِخخُذ١ فـ   
4
 . 213حُخ٬كش ٝحُخِلخء حُشحؽذٕٝ ُِزٜ٘غخ١ٝ فـ  
5
 . 648أؽٜش ٓؾخ٤ٛش ح٩ع٬ّ ك٢ حُلشد ٝحُغ٤خعش فـ  
6
 ( .3/364حُطزوخص ٫رٖ عؼذ ) 
7
 ( .3/364حُٔقذس حُغخرن ٗلغٚ ) 
8
w ( .3/1480ٓغِْ ) 
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عتػػػغ  نػػػولط رن كومػػػنع حن عالو شػػػنعر عحػػػهلّلد ٥بػػػط  يػػػغ إذا اكومػػػع ٟبنػػػل نػػػتهط عالػػػ  ركػػػ  حن ع أ 
ػػػػػسا حن عإف اكومػػػػػع  ررنػػػػػل حن عر ػػػػػشا ركػػػػػالً نػػػػػتهط حن ع أ ا تػػػػػنف   حػػػػػهلللط حن فالسضػػػػػوب ر  ػػػػػغ رنلن 

  ػػنقهن حن فهػػاس نػػو الورعيػػنت الػػٍب    صػػ   ػػتهللاً حن فهػػ  نػػو النوائػػ  حن الػػٍب   1فن ػػوب ريع ػػهمن
 رػػش ٨بتػػا ػ الو افضػػ  الشػػسن  ػ ٨بنلعػػنً فسهػػن التصػػشص الصػػحسحل عنػػن عػػوؼ نػػو  ػػّب الص ػػحنرل 
ر   ا، عتهط حن فمن ذكو  رش ٨بتػا نػو قػشؿ عمػو لصػهس  : عقػط عالػ  ريع ػهط ػ    :  لػ  
الشػشر  ػ فػػإف اكومػع ٟبنػل حن عر ػػشا ركػالً حن ع أ عاحػهلل حن فننػػهللخ ر  ػغ رنلن ػسا حن عإف ا  عػػق 

: فهػػػاا قػػشؿ نتتػػػوحن عكسػػا يمػػػشؿ  2رنػػل حن فو ػػػشا ركػػالً نػػػتهط حن ع أ ا تػػنف فن ػػػوب ريع ػػهمن ر 
ػط لػط الص ػعشة نػو  لػحنب ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ  عمو ر   ا، عتغ لاا حن علش ينالط :  أ 

حن عقػػهلل عرد عػػو ارػػو  ػػنهلل :  ف  3ع ػػالط حن علػػش الػػا  اموػػنرلط ٥بػػاا افنػػو لنالمػػغ رعضػػالغ عقػػهللرلط
يصػػػنر "  دمالػػػشلط رسوػػػنً  ال ػػػل  يػػػنـ حن فػػػإف ا ػػػومننشا عإ  فػػػندمالشا عالػػػسهط فن ػػػورشا و قػػػنؿ للػعمػػػ

حن علػػػاس الورعايػػل نتم،نػػػل حن ع  إ ػػتندلن "٠بػػػنؾ رػػو حػػػوب" علػػش  ػػػنسا حن عقػػهلل  نػػػّب  4 عتػػنقهط
   5رأموس

 جػ ػ الحكم صي حاؿ االختالؼ :
نػو افنػو نػي حن علتػو  لمهلل  عل  رأف ٰبضو عبهلل ا، رو عمو ننهػط   امالػل حن ع ف لػسل لػغ 

قنؿ ٥بط حن فإف ر    ال ل ركالً نتهط حن ع ال ل ركالً نتهط حن فحترمػشا عبػهلل ا، رػو عمػو حن فػأ ُّ 
العػػويمْب حتػػط لػػغ فالس وػػنرعا ركػػالً نػػتهط حن فػػإف مل يو ػػشا ٕبتػػط عبػػهلل ا، رػػو عمػػو حن فتشيػػشا نػػع 

غ ننػػهلل ٌد رنػػسهلٌل حن فمػػنؿ الػػايو فػػسهط عبػػهلل الػػو ٞبو رػػو عػػشؼ حن ععلػػا عبػػهلل الػػو ٞبو رػػو عػػشؼ رأيػػ
   6عتغ حن عينط ذع الو   عبهلل الو ٞبو رو عشؼ ننهلل ٌد رنسهلٌل حن لغ نو ا، حنفن حن فن٠بنشا نتغ

 ح ػ جماعة من جنود اهلل تراقب االختيار ، وتمنع الفوضى :
ـ  الػ  عمػو  رػن  الحػل افيصػنر   حن عقػنؿ لػغ : يػن  رػن  الحػل : إف ا، ػ عػّن عكػ   ػ  عػن  اس ػال 

   7رتط حن فنمَب ٟبنْب ركالً نو افيصنر حن فن وح   لم ش الو لو حن حٌّب ٱبوػنرعا ركػالً نػتهط
  عقػػػنؿ لالممػػػهللاد رػػػو اف ػػػشد : إذا ع ػػػنومشر   حعػػػو، حن فػػػنٝبع لػػػم ش الػػػو لو   رسػػػت حػػػٌب  

   8ٱبونرعا ركاًل نتهط

                                                 
1
 ( .5/226طخس٣خ حُطزش١ ) 
2
 حُٔقذس حُغخرن ٗلغٚ . 
3
 . ٢175 ٓخ٘ق ك٢ طخس٣خ حُطَّزش١ ، د . ٣ل٢ فـ رٓش٣ٝخص أ 
4
 ( .3/342حُطزوخص ٫رٖ عؼذ ) 
5
 . 176ٓش٣ٝخص أر٢ ٓخ٘ق ك٢ طخس٣خ حُطزش١ فـ  
6
 ( .5/325طخس٣خ حُطزش١ ) 
7
 ( .5/225طخس٣خ حُطزش١ ) 
8
w حُٔقذس حُغخرن . 
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 خ ػ جواز تولية المفضوؿ مع وجود األصضل :
كشاز  شلسل ا٤بعضشؿ نع عكشد اففضػ  حن فف  عمػو كنػ  الشُّػشر     ػول  عنو فشائهلل الشُّشر  : 

 يعػػػل نػػػع عالمػػػغ :  ف  رنضػػػهط كػػػنف  فضػػػ  نػػػو رنػػػ  حن عيممػػػا لػػػاا نػػػو  ػػػّبة عمػػػو    نوائػػػغ 
يو فمػو حن رػ  يضػطُّ إلسػغ ننيػهلل  الايو كنف يمنولط   البالد حن حس  كنف   يواع  العضػ    الػهللر

تػػنب نػػن ٱبػػنلا الش ػػوع نتهػػن حن فن ػػو الا نننعيػػل حن عا٤بنػػّبة رػػو نػػنبل حن ا٤بنوفػػل رنلنرسن ػػل نػػع اكو
ععموع رو الننص  نع عكشد نػو لػش  فضػ  نػو كػ ر نػتهط    نػو الػهللريو حن عالنالػط كػأ  الػهلّلرداش 

   1  الشرنـ حن عارو نننشد   التشفل
 ش ػ جمع عمر بين التايين ، وعدمو :

النػػػول فمػػػو حن عإ٭ّبػػػن  ػػػوتشف    مػػػا ر   التػػػنس   عػػػوؼ عمػػػو حن  ف الشُّػػػشر  لػػػو  تػػػشف رػػػْب  
ا٤بهلليتػػػل حن فػػػسمو يوػػػشىل  ا٣بالفػػػل حن حسػػػ  كنػػػ  ٥بػػػط  نػػػهلل  ال ػػػل  ي ػػػنـ حن فسمتػػػتهط نػػػو ا٤بشػػػػنعرة حن 
عا٤بتػػنظوة لومػػع ع يػػل نػػو يوػػشىل رنػػهللس عػػو ا رعػػنؽ نػػو نن ػػط ا٤بشكػػشديو حست ػػا ربالػػهللس الػػٍب لػػ  دار 

و كػػنف  ػػنكتنً   رالػػهلل  ّبلػػن كػػنف  بنػػنً ٥بػػط فسمػػن يو عمػػشف ا٥بجػػوة حن عاػػن نن ػػط الّصػػحنرل حن عكػػ ُّ نػػ
لػػػ ٦بمػػع الص ػػحنرل رػػ  فف  كبػػنر الص ػػحنرل فسهػػن حن حسػػ  23عالسػػغ حن فمػػن زالػػت ا٤بهلليتػػل حػػٌب  ػػتل 

   2ا وبمنلط عمو ٔبنيبغ حن عمل يأذف ٥بط رن٥بجوة إىل افقنلسط ا٤بعوشحل
 ؾ ػ أىل ال،ور  أعلى ىيئة أعلى ىيئة سياسية :

هلللط اموسػػنر ا٣بالسعػػل نػػو رسػػتهط حن عنػػو ا٤بهػػطر  ف حػػعمػػو ر ػػ  ا، عتػػغ  يػػنط رألػػ  الشُّػػشر  ع  إفّ  
و ػ حػهللاً نػيشّب إىل  ف   حهللاً نو  ل  الشُّشر  مل يننرض لاا الموار الا  اّٚبػاس عمػو حن كمػن  ف  

  يػػهلليتن حن و     اعػػَباض عالسػػغ حن ذلػػك نػػن  ػػهللؿُّ عالسػػغ التُّصػػشص الػػٍب رػػْبشػػالص ػػحنرل اآلمػػويو مل ي
ر ػل نفتحو   ينالط :  ف  اقَباحنً آمو قهلل لهللر عو  حهلل نو التّػنس   ذلػك النصػو حن  ع  ف  نن

 ػػنرت حػػشؿ  نػػو عمػػو مػػالؿ الن ػػنعنت افمػػّبة نػػو حسن ػػغ حن  ع رنػػهلل عفن ػػغ حن عإ٭ّبػػن ر ػػ  التػػنس  
إف عمػو قػهلل  كنفل عو لاا الوهللرّب حن عر عا فسغ نصالحل ١بمنعل ا٤بنالمْب حن ع  ع نتن  ف يمػشؿ :

 حػػػػهللث لس ػػػػل  سن ػػػػػسل عالسػػػػن حن نهم وهػػػػػن ايو ػػػػنب رئػػػػػسل الهلل علػػػػل حن  ع ا٣بالسعػػػػػل حن علػػػػاا الوت ػػػػػسط 
الهللُّ ػػػوشر  ا١بهلليػػػهلل حن الػػػا   رهللعوػػػغ عبمويػػػل عمػػػو   يونػػػنرض نػػػع ا٤ببػػػند  اف ن ػػػسل الػػػٍب  قو لػػػن 

ل الننن ػل الػٍب ٘بػو  اس الـ حن ع   س من فسمن يونالق رنلشُّشر  حن فف  النّبة نو حس  التوسجل لالبسن
  ا٤بنجهلل ا١بننع   ععال  لاا   يوشك غ النُّماؿ الا  قهلل يود عال  رن  افذلنف حن علػش : نػو 
 ع،ػػ  عمػػو لػػاا ا٢بػػق    نػػن لػػش ننػػوتهلل عمػػو   لػػاا الوػػهللرّب   عيتعػػ   ف ينالػػط  ف  ٝبنعػػل نػػو 

                                                 
1
 ( .2/97حُٔذ٣٘ش حُ٘ز٣ٞش كـش ح٩ع٬ّ ٝحُؼقش حُشحؽذ١ ) 
2
w حُٔقذس حُغخرن . 
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عالسػغ حن حػٌب يوأكػهلل : ا٤بنالمْب قهلل  قو ت لاا الوػهللرّب حن عر ػست رػغ حن عمل ُينػمع لػشت اعػَباض 
حن ع  يتنػ   ف عمػو  1 ف  اسٝبػنع ػ علػش نػو نصػندر الوشػويع ػ قػهلل اينمػهلل عالػ  لػحوغ حن عيعػنذس

مالسعل رانػهلل حن كمػن يتبنػ   ف يمكرػهلل :  ف  لػ  الشُّػشر   عالػ  لس ػل  سن ػسل قػهلل  قػو س ي ػنـ ا٢بتػط 
حن ٛبّونػػت ٗبنايػػن مل يوموػػع اػػن    اس ػػالـ   النهػػهلل الو انػػهلل  حن كمػػن :  ّف ا٥بس ػػل الػػٍب ٠بّنلػػن عمػػو

 هلل ّبلػن نػو ٝبنعػل ا٤بنػػالمْب حن علػاس ا٤بنايػن ُنتحػػت ٥بػن نػو ا، حن عرال نهػن الو ػػشؿ حن فػال ٲبتػو عتػػ
اا مػػوط تػػا٤بػػمنتْب  ف يبالػػغ  حػػهلل نػػو ا٤بنػػالمْب نبالػػغ لػػم ش النشػػوة حن نػػو الّومػػش  حن عافننيػػل   ل

بالش حن ع   ػتوات ا٤بػشت عػو  ػهللرّب  نػو عمو ر   ا، عتغ حسن غ حن عمل يشنالغ نن ينؿ رغ نػو الػ
ا٤بنػػالمْب حن ع ر ػػ  ي ننػػنً لػػن٢بنً لالّشػػشر  مل ينػػبمغ عالسػػغ  حػػهلل حن ع  ُيشػػُك :  ّف  لػػ  الشُّػػشر  

ػػّتل المشلسّػػل حن عالعنالسػػل حن عقػػهلل عمػػ  اػػن ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ  نمػػّوٌر   المػػوآف التػػوري حن حن عالنُّ
رنلتنػػبل لللػػ  حن علتػػو  الػػا  عمالػػغ عمػػو لػػش  نسػػْب  ع ػػالط ع رػػش رتػػو حن عمل يتػػو عمػػواً نبوػػهللعنً 

ال،ّويمػل الػٍب ٱبوػنر اػن ا٣بالسعػل حن عحصػو عػهللد ننػْب كنالهػن فػسهط حن علػاا مل يعنالػغ الّو ػشؿ لػػال  
ا، عالسػػغ ع ػػالط حن ع  الصرػػهللريق ر ػػ  ا، عتػػغ حن رػػ   ع ؿ نػػو فنػػ  ذلػػك عمػػو حن عيِْنػػَط نػػن فنػػ  حن 

حن ع  نػك رػأف لػاا الو،ػشيو  ٢2بػنؿ الص ػحنرل   ذلػك الشقػتفمهلل كنيت  فض  ال،ُّػوؽ ا٤بتن ػبل 
الوائع لعمغ ا٣بالفل عالشع  النسن ػ  عنػن  و،البػغ ا٤بوحالػل نػو اكوهػندات عمالسػل  ػنلط    امسػا 
ع نالسط ا٢بنو رو عال  ر   ا، عتغ ع ع،نس فهمنً عا ننً عي واً  نقبنً حن فسمن رنهلل ٩بػن كنالػغ ٱبوػنر 

ق إلسػػغ  ػػنلط    شحسػػهلل افنػػل رنػػهلل العوقػػل عا مػػوالؼ حن فنلش صػػسنت   ػػالشرنً كهلليػػهللاً حن مل ينػػب
العا ة حن عالنبموينت ا٤ببهللعل    أ، نو فواغ عإ٭بػن لػ  حصػسالل ٣بػهة عا ػنل حن عا ػوعندة كبػّبة نػو 

 كهشد نو  بمهن   البتنش ا٢بضنر  الورنر الوانهلل   
 ػ منهج عبد الرحمن بن عوؼ صي إدارة الَ،ور  : 1

نلػػوس ا٢بنػػو رػػو عالػػ     نػػو رسنػػل عامػػنف نػػتهج عبػػهلل الػػوٞبو رػػو عػػشؼ   إدارة الشػػشر  ع٩بػػن ع 
 عالا  ٛبا    ا٣ب،شات الونلسل :

 أ ػ اجتماع الّرىط للم،اورة :
مل يتهلل يعػوغ الت ػنس نػو دفػو عمػو رػو ا٣ب،ػنب ر ػ  ا، عتػغ حػٌب    ػوع حن رلػو الشُّػشر   

ـر ا٤بػػػمنتْب ر ػػػ  ا، عتهػػػن ا كومػػػن  ع عضػػػنش ٦بالػػػل الهلل علػػػل افعالػػػ  إىل ع   رسػػػت عنئشػػػل  
ػػػط اكومنػػػشا   رسػػػت فن مػػػل رتػػػت قػػػسل  يػػػل  مػػػت الضػػػحنؾ ارػػػو قػػػػسل حن العْهو عقسػػػ  : إأ 

نة ا٤بنػػالمْب ػ رنػػهلل عفػػنة عمػػو ػ عقػػهلل  تال ػػط المػػـش حن سػػلسمضػشا    ع ػػط قضػػس ل عو ػػت   ح

                                                 
1
 ( . 258،  1/227ٗظخّ حُلٌْ ك٢ حُؾش٣ؼش ٝحُظخس٣خ ُِوخع٢ٔ ) 
2
w . 127حُلخسٝم فـ أ٤َُّٝخص  
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نل ػػػػػل عالتنفػػػػػل نػػػػػو عرنػػػػػ،شا آراشلػػػػػط حن عالوػػػػػهللعا روشفسػػػػػق ا، إىل كالمػػػػػل  ػػػػػشاش حن ر ػػػػػسهن ا٣ب
   1ا٤بنالمْب

 ب ػ عبد الرحمن يدعو إلى التنازؿ :
عتهللنن اكومع  ل  الشُّشر  قنؿ ٥بط عبهلل الّوٞبو رو عػشؼ : اكنالػشا  نػوكط إىل  ال ػل نػتتط   

  عقػػنؿ  عقػػنؿ  الحػػل : كنالػػت  نػػو  إىل عامػػنفنؿ الػػنُّرّب : كنالػػت  نػػو  إىل عالػػ ر   ػ  فمػػ
و رػػو عػػشؼ   ع لػػب  ا٤بونػػحشف  ال ػػل حن عالػػ  رػػو    عبػػهلل الػػوٞب  ػػنهلل : كنالػػت  نػػو  إىل

 نلػػ  حن ععامػػنف رػػو ععػػنف حن ععبػػهلل الػػوٞبو رػػو عػػشؼ   فمػػنؿ عبػػهلل الػػوٞبو  يتمػػن  ػػه   نػػو 
لػػػػاا افنػػػػو حن فتجنالػػػػغ إلسػػػػغ حن عا، عالسػػػػغ عاس ػػػػالـ لست ػػػػوف   فضػػػػالهط   يعنػػػػغ حن فأ ػػػػتت 

 عالػػػػػ    ف   آلػػػػػش عػػػػػو الشػػػػػس نف حن فمػػػػػنؿ عبػػػػػهلل الػػػػػوٞبو رػػػػػو عػػػػػشؼ :  فوجنالشيػػػػػغ إ   عا،
   2 فضالتمن   قن  : ينط

 جػ ػ تفويض ابن عوؼ بَّدارة عمليَّة الَ،ور  :
رػػػػهلل  عبػػػػهلل الػػػػوٞبو رػػػػو عػػػػشؼ ر ػػػػ  ا، عتػػػػغ ا صػػػػن  غ حن عنشػػػػنعرا غ فػػػػشر ايوهػػػػنش اكومػػػػنع  

ػػو ل لػػبنح يػػـش افحػػ هلل حن عا ػػومو ت نشػػنعرا غ حن عا رصػػن  غ  ال ػػل  يػػنـ كننالػػل حن ػا٤بون ػػحْب النر
حٌب فجو يـش افررنػنش الو ارػع نػو ادػـو حن علػش نشعػهلل ايوهػنش ا٤بهالػل الػٍب حػهلّلدلن ٥بػط عمػو حن 
عرػػهلل  عبػػهلل الػػوٞبو رػػو عػػشؼ رنالػػ ر رػػو     نلػػ  حن فمػػنؿ لػػغ : إف مل  رنينػػك فأنػػو عالػػ   حن 
فمو  ون  لال الفل   فمنؿ عامنف : عال   رػو     نلػ     عذلػ  ارػو عػشؼ رنػهلل ذلػك 

مػػػويو حن عا وشػػػنرلط حن عكػػػنف يشػػػنعر كػػػ   نػػػو يالمػػػنس   ا٤بهلليتػػػل نػػػو كبػػػنر إىل الصػػػحنرل اآل
الص حنرل حن ع نوافهط حن عنو  نواش افكتػند حن عنػو يػأ، لالمهلليتػل حن ع الػت نشػنعرا غ الت نػنش 
  مهللعرلو  حن عقهلل  رهلليو ر يهو حن كمن  الت الصربسنف حن عالنبسهلل   ا٤بهلليتل عا٤بنػالمْب كػنيشا 

نف حن عنػتهط نػو كػنف يشػّب رنالػ ر رػو     نلػ  ر ػ  ا، عتهمػن حن يشّبعف رنامنف رػو عع ػ
ارػو  موػغ : ا٤بنػشر رػو  تلػ  عبػهلل الػوٞبو رػو عػشؼ إىل رسػع  نتوصا لسالػل افررنػنش حن ذ

٨بونػػل حن ف،ػػوؽ البسػػت حن فشكػػهلل ا٤بنػػشر ينئمػػنً حن فضػػوب البػػنب حػػٌب ا ػػوسمن حن فمػػنؿ :  راؾ 
ّب يػـش حن اي،الػق فػندع الػنرّب حن ع ػنهللاً   فػهللعشهتمن ينئمنً حن فشا، نن اكوحالت لػاس الالسالػل رتبػ

الالسػ    قػنـ  3لغ : فشنعرٮبن  ّ دعػنر حن فمػنؿ :  دع   عالسػنً حن فهللعش ػغ حن فتجػنس حػٌب   اػنر  

                                                 
1
 . 63،  62ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ ، ُقخدم ػشؿٕٞ فـ  
2
 . 2700حُزخخس١ ، ى كنخثَ أفلخد حَُّ٘ز٢ سهْ  
3
w أرٜخسَّ : أ١ : حٗظقق . 
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عالػػػػ   نػػػػو عتػػػػهللس      قػػػػنؿ : ادع   عامػػػػنف حن فهللعش ػػػػغ فتجػػػػنس حػػػػٌب فػػػػّوؽ رستهمػػػػن ا٤بػػػػمذرف 
   1رنلصُّب 

 : رضي اهلل عنو :بياة عثماف  ىح ػ االتفاؽ عل
ـ 644يػشفمه  6لػ/ 23عرنهلل لالة لب  يـش البسنل حن السـش افمّب نو نهو ذ  ا٢بجل  

عكػػنف لػػهس  الوُّعنػػ  اسنػػنـ حن إذ  قبػػ  عبػػهلل الػػو ٞبو رػػو عػػشؼ حن عقػػهلل اعػػوط  رنلنمننػػل الػػٍب 
حن عم مػػغ اػػن ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط حن عكػػنف قػػهلل اكومػػع ركػػنؿ الشػػشر  عتػػهلل ا٤بتػػه 

فأر ػػ  إىل نػػو كػػنف حن ػػواً نػػو ا٤بهػػنكويو حن عافيصػػنر حن ع نػػواش افكتػػند حن نػػتهط : نننعيػػل 
 نػػّب الش ػػنـ حن ععمػػّب رػػو  ػػنهلل  نػػّب ٞبػػص حن ععمػػوع رػػو النػػنص  نػػّب نصػػو حن عكػػنيشا عافػػشا 

ػػل نػػع عمػػو حن علػػنحبشس إىل ا٤بهلليتػػل ػػن لػػال    2 الػػك ا٢بج  حن عكػػنش   رعايػػل الب ػػنر  :    فالم 
ب  حن عاكومػػػػع  عل ػػػػك الػػػػّولو عتػػػػهلل ا٤بتػػػػه حن فأر ػػػػ  إىل نػػػػو كػػػػنف حن ػػػػواً نػػػػو لالت ػػػػنس الصُّػػػػ

ػػل نػػ ع عمػػو حن ػا٤بهػػنكويو حن عافيصػػنر حن ع ر ػػ  إىل  نػػواش افكتػػند حن عكػػنيشا عافػػشا  الػػك ا٢بج 
فالّمػػن اكومنػػشا حن  شػػه هلل عبػػهلل الػػوٞبو حن  ّ قػػنؿ :  ّنػػن رنػػهلل : يػػن عالػػ ُّ : إر قػػهلل ي ػػوت    نػػو 

ينػػهلللشف رنامػػنف حن فػػال ٘بنػػ  رتعنػػك  ػػبسالً   فمػػنؿ عبػػهلل الػػوٞبو ٨بن بػػنً  الت ػػنس حن فالػػط  رلػػط
:  رنينػػػك عالػػػ  ُ ػػػت ل ا، حن  عر ػػػشلغ حن حن عا٣بالسعوػػػْب نػػػو رنػػػهللس : فبنينػػػغ التػػػنس :  3عامػػػنف

  عكػػػنش   رعايػػػل لػػػنح  الّومهسػػػهلل حن  4ا٤بهػػػنكوعف حن عافيصػػػنر ع نػػػوا افكتػػػند حن عا٤بنػػػالمْب
   5   ع ؿ نو رنيع رنهلل عبهلل الّوٞبو رو عشؼعالبسنف :  ف عال   رو     نل

 
 س ػ حكمة عبد الرحمن بن عوؼ صي تنفيذ خ ة الَ،ور  :

يّعا عبهلل الوٞبو رػو عػشؼ م،ػل الشػشر  ٗبػن دؿ  عالػ  نػوؼ عمالػغ حن عيبػ  يعنػغ حن عإياػنرس  
عر ػػن  نصػػالحل ا٤بنػػالمْب النننػػل عالػػ  نصػػالحوغ ا٣بنل ػػل عيعنػػغ العػػود  حن ع ػػوؾ عػػو  شاعسػػل

  الػػهلليسن حن لسجمػػع كالمػػل ا٤بنػػالمْب حن عحمػػق  ّعؿ ن هػػو  تصػػ  ي،مػػ  إلسػػغ إينػػنف ع ػػط ن
نػػػو ن ػػػنلو الشػػػشر  ا٤بت مػػػل   اموسػػػنر نػػػو ٯبالػػػل عالػػػ  عػػػوش ا٣بالفػػػل حن عينػػػشس  نػػػشر 
ا٤بنػػػالمْب حن فهػػػش قػػػهلل الػػػ،تع نػػػو افيػػػنة حن عالصػػػه حن عا٢بػػػـن حن عحنػػػو الوػػػهللرّب نػػػن كعػػػ  لػػػغ 

 ا٣ب،شط الٍب اٚبالن كنآل، :التجنح    داش نهموغ الن م  حن عقهلل كنيت 

                                                 
1
 . 7207حُزخخس١ ، ى ح٧كٌخّ ، سهْ  
2
 ٝٛ٘خى خ٬كخً ك٢ طلذ٣ذ طخس٣خ حُز٤ؼش . 37ؽ٤ٜذ حُذَّحس فـ  
3
 ٔخٕ .كوخٍ : أ١ ػزذ حُشكٖٔ ٓخخهزخً ػؼ 
4
 . 7207حُزخخس١ ، ى ح٧كٌخّ سهْ  
5
w . 26حُظ٤ٜٔذ ٝحُز٤خٕ فـ  

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 108 

  دائػوة الػننو الػا  حػهلّلدس ٥بػط عمػػو حن ػرنػو روين٦بػغ    عؿ كالنػل عمػهلللن ٦بالػل الشػػشر  فػػػ  
عرالك  نتتغ  ف ٰبم  ٝبسع  عضنش ٦بالل الششر  عال   ف يهلللشا رو يهط حن فنػوؼ نػال  كػ  

 عاحهلل نتهط حن فننر    ويمغ عال  رستل نو  نوس حن
  غ   ا٣بالفل حن لسهللفع ال ُّتشف عينومنك رنوعة الارمل الش م   و حمػمالع يعنغ ع تنزؿ عػ 

 مػػا    نػػوُّؼ أنيػػل نػػن يصػػبش إلسػػغ كػػ  عاحػػهلل نػػو  لػػحنرغ حن عنػػوكنئغ   الشُّػػشر  حن فالػػط يػػنؿ  ػػػ 
يمالر  عكشس الو    ننهط حن حٌب ايوه  إىل نبغ ايو نب كنئ ر حن فنز فسغ عامنف رػو    ػنهلل رػو 

 رو النشاـ حن فالحت لغ   البسل آراش افعضنش ا٢بن ويو ننغ     عقنص حن عر   النرّب 
  ننوفػػل كػػ ر عاحػػهلل نػػو اسنػػننْب : عامػػنف حن ععالػػ ر   لػػنحبغ رنلترنػػبل إىل عزيػػغ نػػو  عمػػهلل إىلػػػ

 نئو الو لو الايو رن حهط عموحن فنوؼ نو ك  عاحهلل نتهمػن :  يػغ   ينػهللؿ لػنحبغ  حػهللاً إذا 
 فن غ افنو  

  َنػْو عراش ٦بالػل الشُّػشر  نػو منل ػل افن ػل حن عذع  ر يهػن حن    نػو عنّنوهػن  مػا    نػوُّؼ ر ػ   
 1حن ع نعنئهن حن فو    ف  نن ط الت نس   ينهلللشف  حهللاً رنامنف حن فبنيع لػغ حن عرنينػغ عنن ػل التػنس

  
و لمػهلل ٛبت ػو عبػػهلل الػوٞبو رػػو عػشؼ رتسن ػػوغ حن ع ننيوػغ حن عا ػػومننوغ حن عينػسنيغ يعنػػغ رػنلو الر  عػػ

الّ،مػػع   ا٣بالفػػل حن عالنُّلػػهلل رػػأعال  نتصػػ    الهللعلػػل  ف ٯبوػػنز لػػاس ادتػػل حن عقػػند ركػػ  الشُّػػشر  
   2ٗبهنرة حن ع٘بود ٩بن ينوحقُّ  ع ط الو مهلليو

قػػنؿ الػػا ليب : عنػػو  فضػػ   عمػػنؿ عبػػهلل الػػو ٞبو عنلػػغ يعنػػغ نػػو افنػػو عقػػت الشُّػػشر  حن عاموسػػنرس 
النمػهلل حن فػته    ذلػك  مت  أػشض عالػ  ٝبسػع افن ػل عالػ  عامػنف غ  لػ  ا٢بػ  ع ػننر رػن  للن ل ٩ب  

ػغ ع قػوب ا١بمنعػل إلسػغ  ػنهلل رػو     حن علش كنف ٧بنرسنً فسهػن حن فمػالن لتعنػغ حن  ع لش لػن ارػو عمر
حن عاػػػاا ٙبم مػػػت لػػػشرة  مػػػو  نػػػو لػػػشر الشُّػػػشر    عهػػػهلل ا٣بالعػػػنش الو انػػػهلليو : علػػػ   3عق ػػػنص

ػػػ شر  حن لسنسرتػػػشا  حػػػهلللط رنػػػهلل  مػػػا ا٤بشػػػشرة الننن ػػػل حن    البسنػػػل ا  ػػػو الؼ عػػػو  ويػػػق ٦بالػػػل الشُّ
حن فهػػاا لػػش الػػا  مت    عمالسػػل الشػػشر  عنػػن عصػػوس ا٢بنػػو رػػو عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ نػػو  4النننػػل

 حهللاث حن ع  يت و للرن س  الوافضػسل الػٍب د ػت   قصػل الشػشر  عنػشلت الوػنري  اس ػالن  
 حن عا٤بعتػػػويو ْبمر روش ػػػسع يشػػػولن حن ع ػػػأ و اػػػن التاػػػّب نػػػو ا٤بػػػم  عالػػػٍب  المعهػػػن ا٤بنوشػػػوقشف عقػػػننشا

                                                 
1
 . 71،  70ػؼٔخٕ رٖ ػلَّخٕ سم٢ هللا ػ٘ٚ ـ ُقخدم ػشؿٕٞ فـ  
2
 ( .255( فـ )10ٓـِش حُزلٞع ح٩ع٤ٓ٬ش ، حُؼذد ) 
3
 ( .1/86ع٤ش أػ٬ّ حُ٘ز٬ء ) 
4
w . 278دسحعخص ك٢ ػٜذ حُ٘زٞس ٝحُخ٬كش حُشحؽذس فـ  
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حن لمػهلل الػوط ادهلل ْب عمل ٲبحرصشا الورعاينت حن عٰبمرمشا    ػتهلللن عنوتهػن حن فنيوشػوت رػْب ا٤بنػالمْب 
ل رمصػػػل الشػػشر  ع شلسػػػل عامػػػنف رػػػو ععػػنف ا٣بالفػػػل عد ػػػشا فسهػػػن افرن سػػػ  نمرمػػش الشػػػسنل الوّافضػػػ

ل نػػتهط كوبػػنً منلػػل حن فمػػهلل  لػػا  رػػش ٨بتػػا كوػػنب الشػػشر  حن عكػػالك عافكنذيػػ  حن ع لػػا ٝبنعػػ
حن عيمػػ  ارػػو  ػػنهلل  نػػع رعايػػنت نػػو  ويػػق الشاقػػهلل    مػػه الشػػشر  1ارػػو عمػػهللة حن عارػػو رنرشيػػغ

حن عرعايػل نػو  ويػق عبسػهلل ا، رػو نش ػ   ضػمتت نموػ  عمػو  2عرسنل عامنف ع نري   شلسل ا٣بالفل
ػػو ل ععلػػسوغ ل تػػ   نػػو عالػػّ  حن ععامػػنف إذا  ػػشىل  حػػهللٮبن  نػػو ا٣بالفػػل حن حن عحصػػوس لالشػػشر    النر

   3ععلسوغ لصهس    لاا افنو
الوافضػ  ادػَبؽ حن ععػو لشػنـ  4عقهلل يمػ  الػبالذر  مػه الشػشر  حن عرسنػل عامػنف عػو    ٨بتػا

حن عيمػ  ارػو    ا٢بهلليػهلل رنػ   حػهللاث قص ػل الشػشر  نػو  5التاليب حن نتهن نن يمالغ عو    ٨بتا
هلل ػحن عقػػ 7حن ع نػػنر إىل يمالػػغ عػػو كوػػنب )الشُّػػشر ( لالشاقػػهلل  6رػػو عبػػهلل الننيػػن ا١بػػشلو  ويػػق  ٞبػػهلل 
 عاينت الشسنس ل عهلل ة  نشر نهلل ش ل حن لسل ٥بن دلسٌ  نو الصرح ل حن عل  :الور  ضم تت 

 : ػ اتهاـ الصَّحابة بالمحاباة صي أمر المسلمين 
ػػسنس ل الص ػػحنرل رندنرػػنة  مػػت الورعايػػنت الشر    نػػو ا٤بنػػالمْب حن ععػػهللـ ر ػػن عالػػّ  رػػأف يمػػـش عبػػهلل اهت 

الػػوٞبو رػػو عػػشؼ رنموسػػنر ا٣بالسعػػل حن فمػػهلل عرد عػػو    ٨بتػػا حن علشػػنـ التالػػيبر عػػو  رسػػغ حنع ٞبػػػهلل 
ا١بػػشلو ر :  ف  عمػػو كنػػ   ػػوكس  التع وػػْب إذا  نػػنع ن رنبػػهلل الػػوٞبو رػػو عػػشؼ حن ع ف  عالسػػنً  حػػل  

حن عقػهلل يعػ  ارػو  8ٞبو  سمهللرـ عامنف لالمصػنلوة الػٍب رستهمػنرأف ا٣بالفل ذلبت نتغ حن فف  عبهلل الو 
ارػػو  سمسػػل    ار بػػنط   الت نػػ  المويػػ  رػػْب عامػػنف حن ععبػػهلل الػػوٞبو رػػو عػػشؼ فمػػنؿ : فػػإف  عبػػهلل 
ػغ حن ع  نػو قبسالوػغ  لػالً حن رػ  لػاا نػو رػِب زلػوة علػاا نػو  الوٞبو لسل  مػن عامػنف حن ع  ارػو عمر

ط  كاػػو نػػسالً نػػتهط إىل رػػِب  نسرػػل حن فػػإف رػػِب زلػػوة  مػػشاؿ الت ػػيّب رػػِب  نسػػل حن عرتػػش زلػػوة إىل رػػِب لننػػ
لال  ا، عالسغ ع الط حن عنػتهط عبػهلل الػوٞبو رػو عػشؼ حن ع ػنهلل رػو    عقػنص الػا  قػنؿ لػغ التػيب 

حن فػػإف  التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط مل يػػماخ  9لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط : لػػاا مػػن  فالػػّبر انػػوي منلػػغ
حن ع  رْب  يصنر ر حن ع يصنر ر حن عإ٭بن آمػ  رػْب ا٤بهػنكويو عافيصػنر حن  رْب نهنكو ر حن عنهنكو   

                                                 
1
 ( .14/246ؼش ا٠ُ طقخ٤ٗق حُؾ٤ؼش )حُزس٣ 
2
 ( .3/67( )3/63حُطزوخص حٌُزشٟ ) 
3
 ( .3/340حُٔقذس حُغخرن ٗلغٚ ) 
4
 ( .19،  5/18أٗغخد ح٧ؽشحف ) 
5
 حُٔقذس ٗلغٚ . 
6
 (58،  50،  49/ 9ؽشف ٜٗؾ حُز٬ؿش ) 
7
٦َّر٢ّ فـ 9/15ؽشف حُز٬ؿش )   . 73( ، ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ ُِقَّ
8
 . 322ٝح٣خص حُظخس٣خ٤ش فـ أػش حُظؾ٤غ ػ٠ِ حُشِّ  
9
w ( .4018( سهْ )3/220فل٤ق عٖ٘ حُظشٓز١ ) 
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حن عحهللياػػػغ نشػػػهشر  نرػػػت    1فػػػآم  رػػػْب عبػػػهلل الػػػوٞبو رػػػو عػػػشؼ حن ع ػػػنهلل رػػػو الورسػػػع افيصػػػنر 
 2الصرحنح ع ّبلن حن ينوفغ  ل  النالط رالك

 ف  سليػت رستهمػن حن نوتن ػ٧بنرنة عبهلل الػوٞبو لنامػنف لالمصػنلوة الػٍب كن سنسلعقهلل رتت الورعاينت الش
 ا٤بػمنتْب   رػْبكهل  مػو   تن ػشا  بسنػل النالقػل  قشة الت ن   قش  نو نصنلوة نو كهل حن عنو

ا١بس  افّعؿ حن ع أن    مػـش عالػ  ينػ  ع  عالػ  نصػنلوة حن ع نػن كسعسػل ا٤بصػنلوة الػٍب كنيػت رػْب 
  3الشلسهلل متبل رو    ننسو  معبهلل الوٞبو ععامنف حن فه   ف  عبهلل الوٞبو  نعج  ـ كالاـش رتت ع

  3الشلسهلل
 : ػ حاب أموّ  ، وحاب ىاشمي 
 نػػنرت رعايػػل    ٨بتػػا الوافضػػ  إىل عقػػشع نشػػند ٍة رػػْب رػػِب لننػػط حن عرػػِب  نس ػػل    تػػنش ا٤ببنينػػل حن    

حن عقػهلل اينػنؽ رنػ  ا٤بػمر مْب مالػا  4علاا  ّب لحس  حن عمل يػود ذلػك روعايػل لػحسحل ع   ػنسعل
ػػسنس ل الو افضػػس ل حن عرتػػشا ٙبالػػسالهتط ا٣بن  ػػل عالػػ   الػػك الورعايػػنت حن فصػػش ر  شػػنعر  لػػحنب  الورعايػػنت الشر

النشػنئو ر حن ع ف  التػنس قػهلل  هلليػهلل ا٣بالسعػل ا١بهلليػهلل رصػشرة ا٣بػالؼالو  شؿ لػال  ا، عالسػغ ع ػالط نػو ٙب
دلسػػ  ايمنػػمشا إىل حػػنرْب : حػػنب  نػػش ر عحػػنٍب لػػن  ر علػػش  صػػشُّر نشلػػـش حن عا ػػوتونج نػػودعد ع  

عالسػػغ حن إذ  ي ػػغ لػػسل ينرنػػنً نػػو ذلػػك ا١بػػشر الػػا  كػػنف ينسشػػغ  لػػحنب ر ػػشؿ ا، حستمػػن كػػنف يمػػا 
ا٤بهنكو  نع افيصنر   هلل   رسغ حن ع مسغ حن عارو عمغ عرػِب عشػّب غ حن علػسل ينرنػنً نػو  صػشُّر لػم ش 

  نػو ا٤بنوفػل الص ح  علش يضػحُّشف رتػ ر نػي نػو ح،ػنـ الػهلليسن    ػبس   ف ينػالط ٥بػط ديػتهط حن ع 
الصحسحل ٥بم ش الت بل نو ا٤ببشويو رن١بتػل حن فنفحػهللاث التاػّبة الػٍب رعيػت عػو لػم ش  ابػت :  ف  
لم ش كنيشا  كه رتاّب نو  ف يت،المشا نو لاس الن اعيل الض ػسرمل   ننن١بػل  نػشرلط حن فالسنػت المضػس ل 

   5هط   اس الـقضس ل ٛباس  عنئال  حن  ع عشنئو  حن فهط  ل  نشر  ٤بتنيو
 : ػ أقواؿ نسبت زورا  وبهتانا  لوالد الحسن رضي اهلل عنهما 

ْب كػػنرو كويػػو حن ع ػػّبس عػػو ركػػنؿ   ينوفػػشف :  ف  عالسػػنً مر كاػػّب عػػو ا٤بػػم   قػػنؿ ارػػو كاػػّب : عنػػن يػػاكوس
ن علسوغ في غ لػهوؾ حن عيشػنعرؾ كػ   يػـش   نػ أيغ حن قنؿ لنبهلل الو ٞبو رو عشؼ : مهللعوِب حن عإيرك إ٭ب 

ِْ ََّنهَش نبهلل الوٞبو : ))ل ع يغ  الت أ حٌب قنؿ ه ََ ٌْ فَ ِٖ ْٝهِدٝ َْ أَ ْ٘ ِ فَه َ َٝهُد َّللاَّ َُ َّللاَّ هب ُٝجَهبُِٝع٘ ََ َِ ُٝجَبُِٝعَّ٘هَل َّلَِّّ َُّ اىَّهِرٝ َّلِ

ا َعظِ  ِٔ أَْجسا َ فََعُْٞؤرِٞ ُْٞٔ َّللاَّ ََٕد َعيَ ب َعب ََ فَٚ ثِ ْٗ ِْ أَ ٍَ َٗ  ِٔ ِْْع ُْْنُش َعيَٚ َّ ب َٝ ََ بفَإَِّّ َا ( حن إىل 10(( )العو  حن آيػل : ٞ
 ػػّب ذلػػك نػػو افمبػػنر ا٤ب نلعػػل ٤بػػن  بػػت   الصرػػحنح فهػػ  نػػودعدة عالػػ  قنئالسهػػن حن عينقالسهػػن حن عا، 

                                                 
1
 . 3780حُزخخس١ ، ى ٓ٘خهذ ح٧ٗقخس سهْ  

 ( 272،  271/  6ٜٓ٘خ ؽ حُغ٘ش حُ٘ز٣ٞش )  4
3
 (  127/  3حُطزوخص حٌُزشٟ )  
4
 . 178،  177ٓش٣ٝخص أر٢ ٓخ٘ق ك٢ طخس٣خ حُطزش١ فـ  
5
حؽذٕٝ ، أ٤ٖٓ حُ  w . 79،  78ونخس فـ حُخِلخء حُشَّ
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 عالط حن عا٤ب تشف نو الّصحنرل مالؼ نن يوشل ط كاّب نو الو افضػل حن ع  بسػنش المص ػنص الػايو   ٛبسسػن 
هػػػن حن ٲبحن عقش  ………ومسمهن حن ع ػػػمسمهن حن ععتػػػهلللط رػػػْب لػػػحس  افمبػػػنر حن ع ػػػنسعهن حن عننػػػ

   1عا، ا٤بشفق لالص شاب
  الهللرعس ا٤بهمل الٍب ا وعهللهتن نو درا ٍب ٤بوحالل النّبة التبشيل عا٣بالفل الوانػهللة  يػغ ٔبنيػ  الوعايػل 
الصػحسحل الػٍب   هػػو حمسمػل الصػػشرة ا٤بشػوقل لالصػحنرل   ديػػتهط علػعنئهط ع٧ببػػوهط لبنضػهط لتػػنؾ 

قضل ٥بن حوص  عهللاش اس الـ نو التػاارْب عالػ  يشػولن حمػهللاً عالػ  اس ػالـ عرع ج لشرة  مو  نتن
٥بػػػن ا٤بنوشػػػوقْب ع ذيػػػناط حن ع ػػػشرط فسهػػػن رنػػػ  العضػػػالش عػػػو كهػػػ  علػػػ  ر،بسنػػػل ا٢بػػػنؿ  نػػػنلط   

   ػالعهط الصػن  فسجػ  عالػ  النسػشريو نػو ٭بػشذج ا قوػهللاش إ ننؼ افّنػل عفمػهللاف افكسػنؿ الونلسػل 
اس افن ل كشا لاا النيػا عافرن سػ  عالوحػايو نػو التوػ  الػٍب  ػوّعج ٥بػن ع تشػولن حن البنحاْب   ل

دفنعنً عو الصحنرل التواـ عاروننش ٤بو ػنة ا،   وبتنلنعرسنف الوعاينت الصحسحل عالَبعيج لالتو  الٍب 
  ننىل  

 ػ ماتقد الحسن بن علي صي خالصة عثماف رضي اهلل عنهم : 3
    مالفػػل عامػػنف حن لػػش نػػن ذلػػ  إلسػػغ الصػػحنرل حن حسػػ   ٝبنػػشا عالػػ  إف ننومػػهلل ا٢بنػػو رػػو عالػػ

لػػحل مالفوػػغ رنػػهلل عمػػو رػػو ا٣ب،ػػنب ر ػػ  ا، عتػػغ حن عمل ٱبػػنلا حن  ع ينػػنرض   لػػاا  حػػهلل حن رػػ  
ا١بمسع  ال ط لغ رالك عقهلل قنؿ  رش ا٢بنو افننو  : ع بوت إنننل عامػنف ر ػ  ا، عتػغ رنمػهلل نػو 

ػػػ شر  حن الػػػايو يػػػص  عالػػػسهط عمػػػو حن فنموػػػنرعس عر ػػػشا رإنننوػػػغ حن عمػػػهلل لػػػغ اسنننػػػل نػػػو  لػػػحنب الشُّ
حن عقػنؿ عامػنف الص ػنرشر نبستػنً عمسػهللة  لػ  النػتل حن ع لػحنب ا٢بػهللي   2ع ٝبنشا عالػ  فضػالغ ععهلللػغ

ػػػط يمشلػػػشف  ّع ً ٖبالفػػػل الصرػػػهللريق حن  ّ عمػػػو حن قػػػنؿ :   مالفػػػل     و سػػػ  ا٣بالفػػػل رنػػػهلل  ف ذكػػػو :  أ 
رإٝبػػنع  لػ  الشػػشر    عإٝبػػنع الصػػحنرل حن كنفػل حن عر ػػنلط حػػٌب  كنػػ  افنػػو  عامػنف ر ػػ  ا، عتػػغ

   3إلسغ
 ػ الحسن بن علي صي صتح أصريقيا صي جيش الابادلة : 4

ورديو نػػو مػػكنيػػت م،ػػل عامػػنف   العوشحػػنت  ونػػط رن٢بنػػط عالنػػـن عٛبا الػػت   اآل، : إمضػػنع ا٤بو 
لػػاس الػػبالد حن عا ػػوموار ا١بهػػند عالعوشحػػنت فسهػػن عراش العػػوس حن عالػػوُّـع عإعػػندة  ػػال،نف اس ػػالـ إىل 

لاس البالد لم،ع ا٤بػهللد عػتهط حن عإقننػل قشاعػهلل  نروػل يػوارو فسهػن ا٤بنػالمشف ٢بمنيػل الػبالد اس ػالنسل حن 
عإيشػػػػنش قػػػػشة ٕبويػػػػل عنػػػػتويل  فومػػػػنر ا١بػػػػسا اس ػػػػالن  إىل ذلػػػػك حن عكنيػػػػت نننػػػػتوات اس ػػػػالـ 

الػػػػط  ق،ػػػػنرس التػػػػه  حن فمننػػػػتو النػػػػواؽ : التشفػػػػل حن عننػػػػنلتغ ) نػػػػشرس(   عهػػػػهلل عامػػػػنف لػػػػ  عش 

                                                 
1
 ( .7/152حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش ) 
2
 . 68ح٩رخٗش ػٖ أفٍٞ حُذ٣خٗش فـ  
3
w ( .1/139ػو٤ذس حُغَِّق ٝأفلخد حُلذ٣غ مٖٔ حُشعخثَ ح٤ُ٘ٔش٣ش ) 
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عالبصػػوة حن عنننػػتو الش ػػنـ   دنشػػق رنػػهلل  ف مالػػص الش ػػنـ كالػػغ ٤بننعيػػل رػػو     ػػعسنف حن عنننػػتو 
نصػػػو حن عكػػػنف نوكػػػنس العنػػػ،نط حن عكنيػػػت لػػػاس ا٤بننػػػتوات  مػػػـش ٕبمنيػػػل دعلػػػل اس ػػػالـ حن عنشالػػػالل 

: افحتػا  غػوشحنت   عهػهلل عامػنف ر ػ  ا، عتػالعوشحنت حن عيشو اس الـ حن عنو  نهو قندة الع
رػو قػسل حن ع ػالسمنف رػو ررسنػل حن ععبػهلل الػوٞبو ررسنػل حن عحبسػ  رػو ننػالمل حن عقػهلل ا ػوعند ا٤بنػػالمشف 
نػو  الػػك العوشحػػنت النامنيسػل درع ػػنً نتهػػن حن ٙبمػق ععػػهلل ا، لالمػػمنتْب رنلتصػو عالومتػػْب عالو،ػػشر   

نؿ البحػو  حن عٝبػع ا٤بنالشنػنت عالػ  افعػهللاش حن عا٢بػوص فتشف ا٢بوب عالنسن ل عركشب البحػو حن عالموػ
عالػػػ  عحػػػهللة التالمػػػل   نشاكهػػػل النػػػهللع ععتػػػهللنن  راد  نػػػّب ا٤بػػػمنتْب عامػػػنف ر ػػػ  ا، عتػػػغ  ف يعػػػو  
 فويمسػػػن ا وشػػػنر افكػػػنرو نػػػو  لػػػحنب ر ػػػشؿ ا، حن فمػػػهلل كػػػنش   ريػػػنض التعػػػشس  ف  نػػػّب ا٤بػػػمنتْب 

 ػػػنهلل حن  ف  ا٤بنػػػالمْب ينػػػّبعف عالػػػ    ػػػواؼ  فويمسػػػن  عامػػنف كػػػنشس نػػػو عالسػػػغ عالػػػ  نصػػػو عبػػػهلل ا، رػػػو
فسصػسبشف نػو عػػهللعلط ع أػط قويبػػشف نػو َحػػشز ا٤بنػالمْب حن فػػأعوب عامػنف رػػو ععػنف ر ػػ  ا، عتػغ ػ 
عال  إ و ذلك ػ لالمنشر رو ٨بونل عو ر بوغ   رن  ا١بسشش لنػنع  فويمسػن   كػنش   لػاا الصػهللد نػن 

نلط   قنؿ :  ٝبع السـش افكنرو نػو  لػحنب ر ػشؿ ا، يصغ : فمن ر يك ين ارو ٨بونل   قالت :   
حن عا وشػػّبلط حن فمػػن  ٝبنػػػشا عالسػػغ فنالوػػػغ حن  ع نػػن  ٝبػػػع عالسػػغ  كاػػػولط فنالوػػغ    ايػػػت عالسػػنً حن ع الحػػػل 

ن ً حن ف ػال رتػ  عاحػهلل نػتهط   ا٤بنػجهلل حن   دعػن  رػن افعػشر  ػنسهلل رػو ركػعالنرّب عالنبنس حن عذكػو 
ػ يػن  رػن افعػشر ػ نػو رناػل ا١بسػشش إىل  فويمسػن   فمػنؿ لػغ : ٠بنػت  زيهلل   فمنؿ لغ عامػنف : مل كولػت

عمػػو يمػػشؿ :     نيهػػن  حػػهللاً نػػو ا٤بنػػالمْب نػػن ٞبالػػت عستػػنَ  ا٤بػػنش   فػػال  ر  لػػك مػػالؼ عمػػو   
فمنؿ لػغ عامػنف :  عا، نػن ٬بػنفهط عإأػط لوا ػشف  ف يمػوعا   نشا ػنهط حن فػال ينػنعف حن فالػط ٱبوالػا 

 ػػػػّبس حن   م،ػػػػ  التػػػػنس حن عيػػػػهللاط إىل النػػػػنع إىل  فويمسػػػػن حن ف ػػػػوج رنػػػػ  عالسػػػػغ  حػػػػهلل ٩بػػػػو نػػػػنعرس 
حن ععبػهلل ا، رػو عبػنس حن ععبػهلل ا، رػو كنعػو  1الصحنرل حن نتهط عبػهلل ا، رػو الػنرّب ع رػش ذر النعػنر 

ع ػػػػّبلط كاػػػػّب حن عقػػػػهلل قػػػػهللـ ا٤بنػػػػالمشف النػػػػن  عالػػػػو مسص   فوشحػػػػنت  فويمسػػػػن حن  2عا٢بنػػػػو عا٢بنػػػػْب
ش ُذييػػ  ا٥بُػػا  عكػػنف نػػنعواً رػػع٩ب ػػو  ػػش  نػػتهط رأفويمسػػن   مالفػػل عامػػنف   عا وشػػههلل نػػتهط التاػػّب

 نشهشراً حن علش الا  قنؿ :
 عإذا ا٤بتسل  يشبت  ظعنرلن   
  لعست كػػ  ٛبسمل    تعع       
 ع٘بالػهلل  لالشننوْب  ُريهط     
  ر لوي  الهلللو     ضنضع       

                                                 
1
 ( .1/556( حُـٜخد ٝحُوظخٍ ٤ٌَُٜ )9ـ  1/8س٣خك حُ٘لٞط ) 
2
، حُؾشف ٝحُظغخ٢ٓ رلشًش حُلظق ح٩ع٢ٓ٬  41فخُق ٓقطل٠ فـ  ٤ُز٤خ ٖٓ حُلظق حُؼشر٢ كظ٠ حٗظوخٍ حُخ٬كش حُلخه٤ٔش ُِذًظٞس 
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غ ا٢بنو عننػغ  الػل نبنركػل نػو ا٤بنػالمْب إىل عنلػمل ا٣بالفػل عرنهلل ايوصنرلط التبّب عال   عهللائهط ا٘ب 
 عقالبغ نعنط رنلنوعر عا ر سنح لوش ع التعشذ اس الن  حن عايوشنر ديو رب النن٤بْب  

ػ موقف والد الحسن بن علػي والصػحابة صػي صتنػة مقتػل عثمػاف رضػي اهلل  5
 عنو :

امنف ر   ا، عتغ كنلومػنش ع  ػوس   كنيت لتنؾ   بنب نوتشعل عنوهللامالل  نٮبت   فوتل نمو  ع 
امومػػػع حن ع بسنػػػل الوحػػػشؿ ا كومػػػنع  حن ع٦بػػػي عامػػػنف رنػػػهلل عمػػػو ر ػػػ  ا، عتهمػػػن حن عمػػػوعج كبػػػنر 
الصػػحنرل نػػو ا٤بهلليتػػل حن عالنصػػبسل ا١بنلالسػػل حن ع ػػآنو ا٢بنقػػهلليو حن عالوػػهللرّب ادتػػط سنػػنرة ا٤بآمػػا  ػػهلل 

س حن ع  ػػػػو النػػػػب سل    حػػػػهللاث العوتػػػػل عقػػػػهلل عامػػػػنف حن عا ػػػػو هللاـ الش ػػػػنئ  عاف ػػػػنلس  ا٤بهسجػػػػل لالتػػػػن
فصالت عنوحت  الك اف بنب   كون  حن  سنّب التوري ا٤بتنف    ػّبة عامػنف رػو ععػنف ن صػسوغ 

 ععصوس  
علمهلل ا و هللـ  عهللاش اس الـ   فوتل نمو  عامنف اف نلس  عالش نئ  ا٤بهسجػل لالتػنس حن نػو إنػنعل  

 ـل كاػّباً حن عالوحػوي  عا٤بتػنظوة  عامندلػل لال السعػل  نػنافراكسا حس   وددت كالمل اسننعل عاسذاع
التنس عال،نو   الش ة عا و هللاـ  نعيػو التوػ  عاموالقهػن عالػ  لنػنف الصػحنرل ر ػ  ا، عػتهط حن 

رو     نل  ر   ا، عتػغ افحػق رن٣بالفػل ع يػغ  الحل عالنرّب حن عاسننعل رأف عال عنئشل ععال  ع 
 عالسغ ع الط حن ع ت سط فوؽ   ك  نو البصوة عالتشفل عنصػو حن  ررػع الشل  رنهلل ر شؿ ا، لال  ا،

فػػػوؽ نػػػو كػػػ  نصػػػو ٩بػػػن يػػػهللؿ عالػػػ  الوػػػهللرّب ا٤بنػػػبق حن ع عٮبػػػشا  لػػػ  ا٤بهلليتػػػل  أػػػط نػػػن كػػػنشعا إ  رػػػهللعشة 
حن عإىل كػػػشار لػػػاس الش ػػػنئ  حن ا ػػػو هللنشا  1إىل الموػػػ  تالصػػػحنرل حن علػػػنهللعا افحػػػهللاث حػػػٌب علػػػال

تبّب حن عنتهن  ف كهندلط لاا  هلل ا٤ب ػنمل عنتهػن  أػط   يمشنػشف إ  ٦بمشعل نو الشننرات نتهن الو
رنفنو رن٤بنوعؼ عالته  عو ا٤بتتو حن عنتهن ا٤ب،نلبل رن وبهللاؿ الش ة ععن٥بط حن    ،ػشرت ا٤ب،نلبػل إىل 
مالع عامنف حن إىل  ف ٛبندعا   كو هتط ع نلبشا رػ   ػنرعشا إىل نموػ  ا٣بالسعػل عمنلػل حستمػن علػالهط 

أف  لػػػ  افنصػػػنر قػػػندنشف لتصػػػوة ا٣بالسعػػػل حن فػػػنادلط ٞبن ػػػهط ادمػػػـش لوضػػػسسق ا٣بتػػػنؽ عالػػػ  ا٣بػػػه رػػػ
حن عكػػنف الوت ػػسط النػػب   رمسػػندة عبػػهلل ا، رػػو  ػػبأ السهػػشد   2ا٣بالسعػػل حن عالوشػػشؽ إىل قوالػػغ رأيػػل ع ػػسالل

هلل ٙبػػهلل تن عػػو حمسمػػل عبػػهلل ا، رػػو ػمالػػا  الػػك افحػػهللاث عالػػٍب رنػػهلللن كن١بمػػ  عالصػػعْب ع ّبلػػن عقػػ
  كون  عامنف رو ععنف حن عكون   ٠ب  ا٤ب،نل     ػّبة عالػ  رػو     نلػ  ر ػ  ا، عػتهط   بأ

فمػػو  راد ا٤بنيػػػهلل فالّبكػػػع إلسهمػػػن علمػػػهلل  نّو ػػػت   كوػػػن  عامػػػنف رػػػو ععػػػنف لالشػػػبهنت الػػػٍب  لصػػػمت 
كػنف   رونري  عامنف ر   ا، عتغ عرستت كاان عر،الأن حن رنفدلل الهللاننػل عالهالػْب النػن نل حن فمػهلل

                                                 
1
 . 401دسحعخص ك٢ ػٜذ حُ٘زٞس ٝحُخ٬كش حُشحؽذس فـ  
2
w . 402حُٔقذس ٗلغٚ فـ  
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عامنف ر   ا، عتغ ٕبق ا٣بالسعل ا٤ب الـش الا  افػَب  عالسػغ مصػشنغ افع لػشف حن عمل يتصػعغ ا٤بوػأمروعف 
  
 : ػ موقف علي رضي اهلل عنو صي بداية الفتنة 

ا ػػومو  عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ    ويموػػغ ا٤بنهػػشدة نػػع ا٣بالعػػنش علػػ  النػػمع عال،نعػػل عاسد ش رن٤بشػػشرة 
عػو نػػهلل   نعوػغ لال السعػل عامػنف عإلوػناـ  نػػوس علػش كػنف نػنقنً رمشلػغ : لػػش  عالتصػ  حن عقػهلل عػه رتعنػغ

حن ععتػهللنن يػنؿ ا٤بومػودعف   ذ  ا٤بػوعة قبػ  نموػ  عامػنف  1 ّبر عامنف إىل لوار لنمنت ع  نػت
ٗبن يمنرب نهواً عيصػعنً حن  ر ػ  إلػسهط عامػنف عالسػنً عركػالً آمػو مل  نػمغ الوعايػنت عالومػ  اػط عالػ  

حن  2منؿ ٥بط :  ن،شف كونب ا، حن ع نوبشف نػو كػ  نػن  ػ ،وط حن فشافمػشا عالػ  ذلػكر   ا، عتغ ف
ط ر ػشؿ ا، حن عر ػشؿ  نػّب ا٤بػمنتْب ػع  رعايل  أط نندُّعس عنندلط نو ْب  ع  ال نً حن   قنلشا : ارو ع

: عالػ   ف ا٤بتعػ  يمالػ  حن عادػوـع ين،ػ   حن فنلػ،الحشا عالػ  ٟبػل 3ينوض عالستط كونب ا، فمبالشا
حن عيػػشفو العػػي عينػػهللؿ   المنػػط عينػػونم  ذع افننيػػل عالمػػشة حن عكوبػػشا ذلػػك   كوػػنب حن  ف يػػود ارػػو 

علتػاا الػػ،ال  عامػنف ر ػػ  ا، عتػغ نػػع  4عػننو عالػػ  البصػوة حن ع ف يبمػػ   رػش نش ػػ  عالػ  التشفػػل
حن عرنػهلل لػاا الصػال  ععػشدة  لػ  افنصػنر ٝبسنػنً  5ك  عفهلل عال  حهللة   ايصوفت الشفشد إىل دينرلػن

را ػػْب  بػػْب ٤بشػػنال  العوتػػل  ف م،ػػوهط قػػهلل فشػػالت حن ع ف  لػػهللافهط الهلليس ػػل مل  وحمػػق حن لػػاا م،،ػػشا 
و لػػال  رػػْب  لػػ  افنصػػنر حن ععامػػنف ػٚب،س،ػػنً آمػػو يػػاك  العوتػػل عٰبسسهػػن يموضػػ   ػػهللنّب نػػن كػػو  نػػ

 ر   ا، عتغ عروز ذلك فسمن يال  :     تػنش  ويػق عػشدة  لػ  نصػو حن ر عا راكبػنً عالػ  ٝبػ  يونػوض
٥بط حن عيعنرقهط حن فتأيغ يمشؿ : ماعر فمبضشا عالسغ حن عقنلشا لغ : نن لك    يػن ر ػشؿ  نػّب ا٤بػمنتْب 
إىل عننالغ فوحشا التونب حن فإذا فسغ  نو رصػالبهط  ع قػوالهط  ع  م،سػع  يػهلليهط ع ركالهػط حن فوكنػشا إىل 

قػنؿ ٥بػط :  أمػن حن عيع  عامنف ر   ا، عتغ  ف يتشف كو  لاا التوػنب حنع  6ا٤بهلليتل حٌب علالشلن
  تونف :  ف  مسمشا ركالْب نو ا٤بنالمْب  ع ٲبْب رػن، الػا    إلػغ إ  لػش نػن كوبػت ع   نالالػت حن ع  

حن علػش الصػندؽ البػنر  7ط يصػهللقشسالػعالمت حن عقهلل يتو  التونب عالػ  لنػنف الوكػ  عيػتما ا٣بػنمت ف
تحوفػشف  يػغ نػو عامػنف ععالسػغ لننيل   يعش هط حن علاا التونب الا  زعط لم ش ا٤بومودعف البننة ا٤ب

منٛبػػغ ٰبمالػػغ  النػػػغ عالػػ  عاحػػػهلل نػػو إرػػ  الصػػػهللقل إىل عننالػػغ ٗبصػػػو ارػػو     ػػوح حن يػػػأنو فسػػغ رموػػػ  
: كسػا عالػط  8لم ش ا٣بنركْب لش كونب نػنعر نتػاعب عالػ  لنػنف عامػنف عذلػك لنػهللة  نػشر نتهػن

                                                 
1
 ( ع٘ذٙ فل٤ق .15/225ٓق٘ق حرٖ أر٢ ؽ٤زش ) 
2
 . 169، طخس٣خ خ٤ِلش فـ  328طخس٣خ دٓؾن طشؿٔش ػؼٔخٕ فـ  
3
 ( .1/129َ ػؼٔخٕ )كظ٘ش ٓوظ 
4
 ( .129/ 1حُٔقذس ٗلغٚ ) 
5
 ( .1/329حُٔقذس ٗلغٚ ) 
6
 ( .5/379طخس٣خ حُطزش١ ) 
7
 ( .7/191( )حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش )5/132كظ٘شٓوظَ ػؼٔخٕ ) 
8
٦َّر٢ِّ فـ   w . 410ط٤غ٤ش حٌُش٣ْ حُٔ٘خٕ ك٢ ع٤شس ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ ُِّقً
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ايو  ننػتشا رنلتوػنب ا٤بنعػـش النواقسشف رنفنو عقهلل ا٘بهشا إىل رالدلط حن عفصالوهط عػو ا٤بصػويْب حن الػ
ػ نننفل نن نل حن فػنلنواقسشف   الشػوؽ عا٤بصػويشف   النػوب حن عنػع ذلػك عػندعا ٝبسنػنً   آف عاحػهلل 
حن كأ٭بػػػن كػػػنيشا عالػػػ  نسنػػػند     ينمػػػ  لػػػاا إ  إذا كػػػنف الػػػايو زع رعا التوػػػنب عا ػػػوأكوعا راكبػػػنً آمػػػو 

عشا كونرػػػنً رنػػػ  فسػػػغ عامػػػنف لموػػػ  ا٤بتحػػػوفْب اي،الػػػق إىل النػػػواقسْب لس ػػػهلط رػػػأف ا٤بصػػػويْب قػػػهلل اكوشػػػ
ا٤بصويْب حن علاا نػن احػوج رػغ عالػ  رػو     نلػ  ر ػ  ا، عتػغ حن فمػهلل قػنؿ : كسػا عالمػوط يػن  لػ  

حن رػ   ف عالسػنً ٯبػـن :  1التشفل عين  ل  البصوة ٗبن لم   ل  نصو حن عقهلل  ومت نواح     ػشيوط ٫بشيػن
   2لاا عا،  نو  رـو رن٤بهلليتل

نً عالػػ  لنػػنف  نهػػنت لتوػػنب ا٤بشػػمـع لػسل  عؿ كوػػنب يػػنعررس لػم ش امونػػشف حن رػػ  زع رعا كوبػإف لػاا ا
عال  لننف عال  ع الحل عالنرّب حن فهاس عنئشل ر   ا، عتهن  ُوهط رأأػن كوبػت إىل  كا٤بمنتْب عكال

فوعف نػن  التنس  أنولط رن٣بوعج عال  عامنف فوتع  ع مشؿ :   عالػا  آنػو رػغ ا٤بمنتػشف عكعػو رػغ التػن
لاا عينم  افعمش  فسمشؿ : فتنيشا يوعف  يػغ   3كوبت ٥بط  شداش   رسضنش حٌب كالنت ٦بالن 

حن عيػػوهط الشافػػهللعف عالسػػنً رأيػػغ كوػػ  إلػػسهط  ف يمػػهللنشا عالسػػغ رن٤بهلليتػػل حن فستتػػو  4 يػػغ كوػػ  عالػػ  لنػػنأن
  إىل حن كمػػن يتنػػ  إىل الصػػحنرل رتونرػػل التوػػ 5ذلػػك عالػػسهط عيمنػػط : عا، نػػن كوبػػت إلػػستط كونرػػنً 

ا١بهػػػند   ا٤بهلليتػػػل مػػػّب نػػػو حن ع  لػػػ  افنصػػػنر يػػػأنوعأط رنلمػػػهللـع إلػػػسهط فػػػهلليو ٧بمػػػهلل قػػػهلل فنػػػهلل ع ػػػوؾ 
حن عينالػػق ارػػو كاػػّب عالػػ  لػػاا ا٣بػػه قػػنئالً : علػػاا كػػاب عالػػ  الصػػحنرل حن  6الورػػنط   الانػػشر البنسػػهللة

قوالػل عامػنف ػ  عإ٭بن كوبت كو  ننعرة عالسهط حن فمهلل كو  نو كهػل عالػ  ع الحػل عالػنرّب إىل ا٣بػشارج ػ 
ُكوُػٌ  نػنعرة عالػػسهط  يتوعلػن حن عكػػالك زع ر لػاا التوػػنب عالػ  عامػػنف  يضػنً حن فإيػػغ مل يػأنو رػػغ حن عمل 

حن عيمكهلل كالـ ارو كاّب نن رعاس ال،ه  عمالسعل نو ا ػوتتنر كبػنر الصػحنرل ػ عالػ  ععنئشػل  7ينالط رغ
   8ععنئشل عالنرّب ػ  يعنهط ٥باس التو     ل   الوعاينت

نل الٍب زع رت الو نئ  التنذرػل عالػ  لنػنف  عل ػك الصػحنرل لػ  يعنػهن الػٍب  عقػهللت و إف افيهلل  ام
يػػػنر العػػػًب نػػػو  ع٥بػػػن إىل آمولػػػن حن عر بػػػت ذلػػػك العنػػػند النػػػوي  حن علػػػ  الػػػٍب زعرت عرع كػػػت عالػػػ  
عامػنف  الػػك افرن سػػ  حن عإيػػغ فنػ  عفنػػ  علمتوهػػن لالتػػنس حن حػٌب قبالهػػن الوعػػنع حن   زع رت عالػػ  لنػػنف 

لك التونب حن لسال  عامنف  حسل إىل ررغ نػهسهللاً  ػنسهللاً عمل يتػو عامػنف الشػهسهلل امػِب عامنف ذ
عالسػػغ عحػػهللس   لػػاس ا٤بػػمانوة النػػب سل السهشديػػل حن رػػ  اس ػػالـ يعنػػغ كػػنف ٦بتسػػنً عالسػػغ قبػػ  ذلػػك حن   

                                                 
1
 ( .5/359طخس٣خ حُطزش١ ) 
2
 ( .5/359طخس٣خ حُطزش١ ) 
3
 ( .1/334طلو٤ن ٓٞحهق حُقلخرش ) 
4
 . 169طخس٣خ خ٤ِلش رٖ خ٤خه فـ  
5
 ( .7/191( حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش )1/335طلو٤ن ٓٞحهق حُقلخرش ) 
6
 ( .7/175( حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش )1/335طلو٤ن ٓٞحهق حُقلخرش ) 
7
 ( .7/175حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش ) 
8
w ( .1/335طلو٤ن ٓٞحهق حُقلخرش ) 
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ُب عالػسهط الونري  ا٤بشش س ادو ؼ حن عافكسنؿ اس النسل الٍب  المت  نرٱبهػن نشػش لنً لػ  كػالك ٩بػو كػ
و  لػػػػحنب ا٤ب،ػػػػننع عالشػػػػهشات عا٢بمػػػػهلل الػػػػهللفْب حن  نػػػػن آف للكسػػػػنؿ ػا٣ببسػػػػ  السهػػػػشد  ع عشايػػػػغ نػػػػ

اس النسل  ف  نػوؼ  نرٱبهػن ا٢بػق حن ع ػّب ركن هتػن الن ػنـ   رػ   مل يػأف ٤بػو يتوػ    لػاا النصػو 
  ينػمو كمػن  نو ا٤بنالمْب ػ  ف ٱبنؼ ا، ع  يوجو  عال  ٘بوي  افروينش قبػ   ف ٰبمػق عيػهللقق حػٌب

   1 مو  ّبس
 : موقف الحسن بن علي ووالده أثناء الحصار 

انػػػوهلل ا٢بصػػػنر عالػػػ  عامػػػنف ر ػػػ  ا، عتػػػغ حن حػػػٌب نتػػػع نػػػو  ف ٰبضػػػو لالصػػػالة   ا٤بنػػػجهلل حن عكػػػنف 
لنرواً عال  لاس البالش  الٍب  لنروغ كمن  نوس ر شؿ ا، لال  ا، عالسػغ ع ػالط رػالك عكػنف نػع إٲبنيػغ 

ر حن ٰبػػنعؿ  ف ٯبػػهلل حػػالً ٥بػػاس ا٤بصػػسبل حن فتػػواس  ػػنرة ٱب،ػػ  التػػنس عػػو حونػػل دـ المػػش  رنلمضػػنش عالمػػهلل
ا٤بنػػالط حن عإيػػغ   ٰبػػ   ػػعتغ إ  ٕبمػػغ ع ػػنرة يوحػػهللث   التػػنس عي هػػو فضػػنئالغ عمهللنن ػػغ ا١بالسالػػل   

حن عكأيػػػغ يمػػػشؿ حن نػػػو لػػػاا عمالػػػغ  2اس ػػػالـ عينوشػػػههلل عالػػػ  ذلػػػك ربمسػػػل النشػػػوة ر ػػػشاف ا، عالػػػسهط
تػػو  ف ي،مػػع رنلػػهلليسن عيمػػهللنهن عالػػ  اآلمػػوة علػػ  ينمػػ  ٱبػػشف افننيػػل عينبػػ  عفضػػالغ لػػ  نػػو ا٤بم

رػأنشاؿ افنػػل عدننئهػن علػػش ينػػوؼ عنقبػل حن ذلػػك عتػهلل ا، علػػش الػػا   ػوأ عالػػ  عػْب التػػيب لػػال  ا، 
النػػبنْب عقػػنرب  زحن عنػػٌب رنػػهلل نػػن ٘بػػنع  عالسػػغ ع ػػالط عالػػا  نػػههلل لػػغ عزكػػنس عكػػالك  فن ػػ  الصػػحنرل

وة ا٤بومػػػػودعف عالػػػػ  ا٤بهلليتػػػػل حػػػػٌب  أػػػػط ،تػػػػاا  تػػػػشف ننننالوػػػػغ   عانػػػوهللت  ػػػػسالامػػػنيْب نػػػػو عمػػػػوس  ل
حن عحستهػن  درؾ الصػحنرل  ف افنػو لػسل كمػن حنػبشا حن عمشػشا  3لسصالشف رنلتنس     الػ  افعقػنت

نو حهللعث نن   ٰبمهلل عمبنس حن عقػهلل رالنهػط  ف المػـش يويػهللعف قوالػغ حن فنو ػشا عالسػغ  ف يػهللافنشا عتػغ حن 
  ع ر ػػ  كبػػنر الصػػحنرل  رتػػنشلط  ٤4بهلليتػػل حن إ   يػػغ رفػػ   ف يػػواؽ دـ رنػػببغعٱبوكػػشا النش ػػنش عػػو ا

دعف ا وشنرة عامنف ر   ا، عتغ حن عنػو لػم ش ا٢بنػو رػو عالػ  ر ػ  ا، عتهمػن حن ععبػهلل ا، رػو 
النرّب حن فمهلل كنف عامنف ٰب  ا٢بنو عيتونغ حن فنتهللنن عقنػت العوتػل عحشلػو عامػنف ر ػ  ا، عتػغ 

حنعقػػهلل  5 ػػ  ا، عتػػغ رػػنلوكشع إىل نتنلػػغ عذلػػك مشػػسل عالسػػغ  ف يصػػنب ٗبتػػوعس قنػػط عالػػ  ا٢بنػػو ر 
حن عقػهلل لػحت رعايػنت  6قنؿ عامنف لالحنو ر   ا، عتغ :  ركع ين ارو  م  حػٌب يػأ، ا، رػأنوس

حن كمػػن كػػوح  ػػّب ا٢بنػػو حن عبػػهلل ا، رػػو الػػنرّب  7رعايػػنت  ف ا٢بنػػو ٞبػػ  كوٰبػػنً نػػو الػػهللار يػػـش الػػهللار
ا٢بتػػػط حن كمػػػن كػػػنف ننهػػػط ا٢بنػػػْب رػػػو عالػػػ  عارػػػو عمػػػو ر ػػػ  ا، ع٧بمػػػهلل رػػػو حن ػػػ  عنػػػوعاف رػػػو 

                                                 
1
 . 229،  238لخٕ حُخ٤ِلش حُؾخًش حُقخرش فـ ػؼٔخٕ رٖ ػ 
2
 . 85خ٬كش ػ٢ِ رٖ أر٢ هخُذ ، ػزذ حُل٤ٔذ ػ٢ِ فـ  
3
 ( .3/515ع٤ش أػ٬ّ حُ٘ز٬ء ) 
4
 ( أكٔذ ؽخًش .1/396( ، حُٔغ٘ذ )1/167كظ٘ش ٓوظَ ػؼٔخٕ ) 
5
 ( .4/1208طخس٣خ حُٔذ٣٘ش ٫رٖ ؽزش ) 
6
 . 46ُغ٤خع٢ فـ حُش٣خك حُ٘ظشس ٗو٬ً ػٖ حُلغٖ رٖ ػ٢ِ ٝدٝسٙ ح 
7
w ( رغ٘ذ فل٤ق .8/128حُطزوخص ٫رٖ عؼذ ) 
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  2عقهلل كنف عال  نو  دفع التنس عو عامنف ر   ا، عتغ عنههلل لغ رالك نوعاف رػو ا٢بتػط 1عتهمن
كمن  مػوج ارػو عنػنكو عػو كػنرو رػو عبػهلل ا، ر ػ  ا، عتػغ  ف عالسػنً  ر ػ  إىل عامػنف فمػنؿ : إف 

نك نو المـش فإيك مل ٙبهللث نػس نً ينػوح  رػغ دنػك حن فمػنؿ نن  ٟبنمنئل دارع حن فأذف   حن فأنت
حن عقػهلل عردت رعايػنت عهلليػهللة  عسػهلل عقشفػغ ٔبنيػ   3: كنيت مّباً حن نػن  حػ   ف يهػواؽ دـ    ػبيب

عامػػنف ر ػػ  ا، عتهمػػن حن   تػػنش ا٢بصػػنر فمػػو ذلػػك :  ف الاػػنئويو نتنػػشا عػػو عامػػنف ا٤بػػنش حػػٌب كػػند 
   ا، عتغ إلسغ  راالث قوب ٩بالمة ننش فمن كندت  صػ  إلسػغ  لالغ  ف ٲبش شا ع،شنً حن فأر   عال  ر 

حن علمػػػهلل  نػػػنرعت افحػػػهللاث 4رنػػػبهن عػػػهللة نػػػو نػػػشا  رػػػِب لننػػػط عرػػػِب  نسػػػل حػػػٌب علػػػالت  كػػػوححن ع 
فش   النش نش عال  عامنف عقوالشس ر   ا، عتػغ حن ع ر ػنس حن ععلػ  ا٣بػه إىل الصػحنرل ع كاػولط   

رتنئػغ ع  رتػنش  مسػغ كسػا قوػ  عامػنف ع يػوط عالػ  البػنب   نجهلل حن فالبت عمش٥بط حن عقنؿ عالػ  فا٤ب
حن ع ػػوب لػػهللر ا٢بنػػْب حن عنػػوط ارػػو الػػنرّب عارػػو  الحػػل حن عمػػوج 5عل،ػػط ا٢بنػػو حن عكػػنف قػػهلل كػػوح

 ضبنف إىل نتنلغ عيمشؿ :  بنً لتػط  ػنئو الػهلللو حن الالهػط  ر  رػو  إلػستط نػو دنػغ  ف يتػشف قوالػت  ع 
عقعػل ع ر ػ  ا، عتػغ حن يصػ  عنػشر  ٠بػع ع نعػل حن  حن علتاا كنف نشقػا عالػ  6قوالغ  نن فت عال

قشيل ٔبنيبغ   تنش العوتل حن عنو  دفع التنس عتغ حن عمل ياكوس رنشش قو حن ٰبػنعؿ اسلػالح ع ػهلل ا٣بػوؽ 
رػػْب ا٣بالسعػػل عا٣بػػػنركْب عالسػػغ لتػػػو افنػػو فػػػشؽ  نقوػػغ حن عمػػػنرج إراد ػػغ حن إأػػػن إرادة ا، عػػن عكػػػ   ف 

عيبػشش ا٤بعنػهلليو رػنس   ف  ……… 7نف ر   ا، عتغ رنلشهندةيعشز  نّب ا٤بمنتْب عامنف رو عع
 ف  نّب ا٤بمنتْب عال  ر ػ  ا، عتػغ  يتػو قوػ  عامػنف حن ع ػه  نػو دنػغ حن عكػنف يمنػط عالػ  ذلػك   
م،بػػػغ حن ع ّبلػػػن : إيػػػغ مل يموالػػػغ ع   نػػػو رموالػػػغ حن ع  نػػػنف عالسػػػغ حن ع  ر ػػػ  حن عقػػػهلل  بػػػت ذلػػػك عتػػػغ 

حن  9 نعمغ الوافضل نػو  يػغ كػنف را ػسنً رموػ  عامػنف ر ػ  ا، عتهمػنحن مالفنً ٤بن  8ر،وؽ  عسهلل الم،ع
حن عقنؿ ا٢بنكط رنهلل ذكػو رنػ  افمبػنر الػشاردة   نموالػغ ر ػ  ا، عتػغ : فأنػن الػا  ادعوػغ ا٤ببوهللعػل 
نػػػو ننشيػػػل  نػػػّب ا٤بػػػمنتْب عالػػػ  رػػػو     نلػػػ  ر ػػػ  ا، عتػػػغ حن فإيػػػغ كػػػاب حن عزعر حن فمػػػهلل  ػػػشا وت 

ارػػو  سمسػػغ : علػػاا كالػػغ كػػاب عالػػ  عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ حن عافػػَباش عالسػػغ حن   عقػػنؿ  10افمبػػنر ٖبالفػػغ
فنال  ر   ا، عتغ مل يشنرؾ   دـ عامنف ر ػ  ا، عتػغ ع   نػو ع  ر ػ  حن عقػهلل رع  عتػغ ذلػك 

  عقػهلل  1حن عقهلل قنؿ عال  ر   ا، عتغ : الالهط  ر  رو  إلسػك نػو دـ عامػنف 11ش الصندؽ البنرػحن عل
                                                 

1
 . 174طخس٣خ خ٤ِلش فـ  
2
 اع٘خدٙ ه١ٞ . 461ـ  46طخس٣خ ح٩ع٬ّ ُِزٛز٢ فـ  
3
 . 403طخس٣خ دٓؾن فـ  
4
 ( .    76/  5خد ح٧ؽشحف ُِز٬رس١ ) زأع 
5
 . 87( ٗو٬ً ػٖ خ٬كش ػ٢ِ فـ  125/  1حرٖ أر٢ ػخفْ ح٥كخد ٝحُؼٔخ٢ٗ  
6
 ( اع٘خد فل٤ق .15/209ٓق٘ق حرٖ أر٢ ؽ٤زٚ ) 
7
 ، ػ٠ِ ػزذ حُل٤ٔذ . 87خ٬كش ػ٢ِ رٖ أر٢ هخُذ فـ  
8
 ( .7/202حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش ) 
9
 . 189، كن ح٤ُو٤ٖ ، ػزذ هللا ؽزش فـ  129حُؼو٤ذس ك٢ أَٛ حُز٤ض ر٤ٖ ح٩كشحه ٝحُظلش٣و فـ  
10
 ( .3/103حُٔغظذسى ) 
11
w ( .4/406ٓ٘خٛؾ حُغ٘ش ) 
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ي  نشاقػا الصػحنرل نػو فوتػل نموػ  عامػنف حن عذلػك رنػب  الوعايػنت عقهلل نػشلت رنػ  كوػ  الوػنر 
الوافضػػػسل الػػػٍب ذكولػػػن كاػػػّب نػػػو ا٤بػػػمرمْب عا٤بووبػػػع فحػػػهللاث العوتػػػل    ػػػنري  اسنػػػنـ ال،ػػػه  حن عكوػػػ  
الوػػنري  افمػػو  نػػو مػػالؿ رعايػػنت    ٨بتػػا حن عالشاقػػهلل  حن عارػػو  عػػاط حن ع ّبلػػن نػػو افمبػػنر يبػػْب 

ايو كنيشا ٰبوكشف ا٤بمانوة حن عياّبعف العوتل حن فأ  ٨بتػا ذع ا٤بسػشؿ الشػسنسل عيشنو  ف الصحنرل لط ال
  يوػشرع   اهتػػنـ عامػػنف رأيػػغ ا٣بالسعػػل الػػا  كاػوت  ػػم،ن غ حن فن ػػوحق نػػن ا ػػوحق حن عي هػػو  الحػػل 

  نوعين ػػغ كشاحػػهلل نػػو الاػػنئويو عالػػ  عامػػنف حن عا٤بػػملبْب  ػػهللس حن ع  ٚبوالػػا رعايػػنت الشاقػػهلل  عػػو ػفػػ
تا حن عقهلل كاوت الوعاينت الوافضػسل الػٍب  ػوهط الصػحنرل رنلوػآنو  ػهلل عامػنف ر ػ  ا، رعينت    ٨ب

حن عمالفػػػنً لالوعايػػػنت  2عتػػػغ ع أػػػط لػػػط الػػػايو حوكػػػشا العوتػػػل حن ع  ػػػنرعا التػػػنس حن علػػػاا كالػػػغ كػػػاب عزعر
الوافضػػسل عا٤بش ػػشعل عالضػػنسعل فمػػػهلل حع ػػت لتػػن كوػػ  ادػػػهلل ْب ٕبمػػهلل ا، الوعايػػنت الصػػحسحل الػػػٍب 

سهن الصحنرل نو ا٤بمازريو لنامنف حن عا٤بتنفحْب عتػغ عا٤بوػه يو نػو قوالػغ حن عا٤ب،ػنلبْب رهللنػغ رنػهلل ي هو ف
حن إف الصػػحنرل ٝبسنػػنً ر ػػ  ا، 3نموالػػغ عرػػالك ينػػوبنهلل    انػػَباؾ ٥بػػط   ٙبويػػك العوتػػل حن  ع إ نرهتػػن

سع  ف عػػتهط  رويػػنش نػػو دـ عامػػنف ر ػػ  ا، عتػػغ عنػػو قػػنؿ مػػالؼ ذلػػك حن فتالنػػغ رن ػػ    ينػػو،
يمسط عالسغ    دلس  يػته  إىل نو بػل الصػحل حن علػالك  مػوج مالسعػل    نرٱبػغ عػو عبػهلل افعالػ  رػو 
ا٥بساط حن عو  رسغ حن قنؿ : قالت لالحنو :  كنف فسمو قو  عامنف  حػهلل نػو ا٤بهػنكويو حن عافيصػنر   

قوالػػغ  حػػهلل نػػو  نؿ اسنػػنـ الت ػػشع  حن : عمل يشػػنرؾ  ػحن نػػو  لػػ  نصػػو   عقػػ4قػػنؿ :   حن كػػنيشا  عالكػػنً 
الصحنرل حن عإ٭بػن قوالػغ ٮبػج حن عرعػنع نػو  ش ػنش المبنئػ   ػعالل اف ػواؼ عافراذؿ حن ٙبن رػشا حن عقصػهللعس 

حن عقػهلل  5نو نصو حن فنجنت الص حنرل ا٢بن ػوعف عػو دفنهػط حن فحصػوعس حػٌب  قوػ  حن ر ػ  ا، عتػغ
ط يػػػن اع  علػػػعهط الػػػنرّب ر ػػػ  ا، عتػػػغ رػػػأأط  ش ػػػنش نػػػو افنصػػػنر حن ععلػػػعوهط النػػػس هللة عنئشػػػل رػػػأأ 

حن ععلػػػعهط  7حن ععلػػػعهط ارػػػو  سمسػػػغ رػػػأأط مػػػشارج نعنػػػهللعف ع ػػػنلشف حن رػػػن شف ننوػػػهللعف 6المبنئػػػ 
ط  راذؿ نػػػو  8الػػاليبُّ رػػػأأط ريعس نػػور حن عكعػػػنش حن ععلػػػعهط ارػػو النمػػػند ا٢بتبالػػػ ُّ   الشػػارات رػػػأأ 

ا٢بصػػنر إىل قوػػػ  ا٣بالسعػػػل صػػوُّؼ لػػػم ش الوُّعػػنع نتػػػا  حن عيشػػههلل عالػػػ  لػػاا الشلػػػا  9 عرػػنش المبنئػػػ 
ر ػػ  ا، عتػػػغ ظالمػػػنً حنععػػػهللعاينً فتسػػػا ٲبتػػع ا٤بػػػنش عتػػػغ حن عال،ّنػػػنـ حن علػػػش الػػا   ن٤بػػػن دفػػػع نػػػو ننلػػػغ 

حن علش الا  يننلط رأنشاؿ كاّبة عتهللنن يالػطُّ رنلتػنس ٦بنعػل   10ا٣بنص نن يوع  ظمأ ا٤بنالمْب رنمّنف

                                                                                                                                            
1
 ( .3/3، اع٘خدٙ كغٖ حُطزوخص ) 130ؼو٤ذس ك٢ أَٛ حُز٤ض فـ حُ 
2
 ( .18ا٠ُ  2/14طلو٤ن ٓٞحهق حُقلخرش ) 
3
 حُٔقذس حُغخرن ٗلغٚ . 
4
 : ًَ ؿخف ؽذ٣ذ ٖٓ حُّشؿخٍ    ؼِؾحُ 
5
 . 148ؽ٤ٜذ حُذحس ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ فـ  
6
١ِّٝ ػ٠ِ فل٤ق ٓغِْ )   ( .15/148ؽشف حَُّ٘ٞ
7
 ( .206ـ  2/189ٜٓ٘خؽ حُغَّ٘ش ) 
8
 ( .1/12دٍٝ ح٩ع٬ّ ُِزٛز٢ ) 
9
 ( .1/40( ، ؽزسحص حُزٛذ )1/482طلو٤ن ٓٞحهق حُقلخرش ) 
10
٬َّر٢َّ فـ   w . 450ط٤غ٤ش حٌُش٣ْ حُٔ٘خٕ ك٢ ع٤شس ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ ُِقَّ
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حن حػػػٌب  ف   1مل حن  ع نػػهلل ة نػػو الشػػهللائهللحن  ع نتػػوعس علػػش الػػهللائط الن،ػػنش عتػػهللنن يصػػس  الت ػػنس  ػػنئ
عالسػػنً ر ػػ  ا، عتػػػغ يصػػا لػػاا ا٢بػػػنؿ حن علػػش يميػػ  ادنلػػػويو رمشلػػغ : يػػن  يُّهػػػن التػػنس : إف الػػػا  
 عنالشيػػغ   يشػػبغ  نػػو ا٤بػػمنتْب حن ع   نػػو التػػنفويو حن فػػال ٛبتنػػشا عػػو لػػاا الّوكػػ  ا٤بػػنش حن ع  ا٤بػػندة ػ 

حن لمػهلل لػح ت افمبػنر حن ع ك ػهللت حػشادث  2حن ع ،نػط حن ع نػم ال،ننـ ػ فإف الوُّـع حن عفنرس لوأ و 
حن عنػو  3حشادث الونري  عال  رواشة الص حنرل نو الو حػوي  عالػ  عامػنف  ع ا٤بشػنركل   العوتػل  ػهلّلس

   4عنو  راد الوعصس  فالّبكع إىل كون   سنّب التوري ا٤بتنف    ّبة عامنف رو ععنف
 

  عنهما :: الحسن بن علي صي عهد والده رضي اهللراباا  
ٛبت رسنػل عالػ  ر ػ  ا، عتػغ رن٣بالفػل ر،ويمػل ا موسػنر عذلػك رنػهلل  ف ا وشػههلل ا٣بالسعػل الوانػهلل عامػنف رػو 
ععنف ر   ا، عتغ عال   يػهلل  ا٣بػنركْب ا٤بػنرقْب الشػااذ الػايو كػنشعا نػو اآلفػنؽ حن عنػو  نصػنر ٨بوالعػل حن 

 ف قوالشس ر   ا، عتغ ظالمػنً عزعراً ععػهللعاينً يػـش  عقبنئ  نوبنيتل    نرمل ٥بط حن ع    و مّب   الهلليو حن فبنهلل
حن قػػػنـ كػػػ  نػػػو رمػػػ  رن٤بهلليتػػػل نػػػو  5ا١بمنػػػل لامػػػنر عشػػػوة لسالػػػل نضػػػت نػػػو ذ  ا٢بجػػػل  ػػػتل ٟبػػػل ع ال ػػػْب

 لحنب ر شؿ ا، ٗببنينل عال  ر   ا، عتغ رن٣بالفل عذلك فيغ مل يتػو  حػهلل  فضػ  نتػغ عالػ  اس ػالؽ 
ش النػب،ْب ر ػ  ا، رػلتعنػغ  حػهلل رنػهلل عامػنف ر ػ  ا، عتػغ عمل يتػو     ذلك الشقت حن فالط يهللع اسنننل

عتػػػغ حويصػػػنً عالسهػػػن حن علػػػالك مل يمبالهػػػن إ  رنػػػهلل إ٢بػػػنح نػػػهلليهلل ٩بػػػو رمػػػ  نػػػو الصػػػحنرل رن٤بهلليتػػػل عمشفػػػنً نػػػو 
ازديػػند العػػًب عايوشػػنرلن عنػػع ذلػػك مل ينػػالط نػػو يمػػهلل رنػػ  ا١بهػػنؿ   ػػو  الػػك العػػًب كمشقنػػل ا١بمػػ  علػػعْب 

شػػبهن ا٢بنقػػهللعف عالػػ  اس ػػالـ كػػنرو  ػػبأ ع  بنعػػغ الػػايو ا ػػو عهط حن فأ ػػنعشس لعنػػمهط ينرلػػن ع الػػٍب  عقػػهلل ي
التسعسػػل الػػٍب مت اػػن اموسػػنر عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ لال الفػػل رنػػ    قالػػشاط عػػو ا٢بػػق عا٥بػػهلل  حن عقػػهلل رع  علنيػػغ

٤بػمنتْب عالػ  رػو حن عقهلل ذكػوت  الػك الوعايػنت رنلوعصػس    كوػن   ٠بػ  ا٤ب،نلػ     ػّبة  نػّب ا 6 ل  النالط
    نلػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ عقػػهلل اينمػػهلل  ٝبػػنع  لػػ  النػػتل عا١بمنعػػل عالػػ   ف عالسػػنً ر ػػ  ا، عتػػغ كػػنف نونستػػنً 
لال الفل رنهلل عامنف ر   ا، عتغ لبسنل ا٤بهػنكويو عافيصػنر لػغ ٤بػن ر عا لعضػالغ عالػ  نػو رمػ  نػو الصػحنرل 

لتيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط ينػػبنً حن ع نػػجنهط يعنػػنً حن حن ع يػػغ  قػػهللنهط إ ػػالننً حن ع عفػػولط عالمػػنً حن ع قػػواط رػػن
شؿ ػبههط رو ػػع حػبهط إىل ا، عر ػػشلغ ع كاػولط نتنقػػ  ع فضػالهط  ػػشارق ع رفنهػػط دركػل ع نػػوفهط نتنلػل ع نػػ

الط لهللينً ع٠بونً فتنف ر   ا، عتغ نونستنً لال الفل دعف  ػّبس حن عقػهلل قػنـ نػو رمػ  نػو  ا، لال  ا، عالسغ ع 
ا، عالسػػػغ ع ػػػالط رن٤بهلليتػػل رنمػػػهلل البسنػػل رػػػغ رن٣بالفػػػل رنسٝبػػنع فتػػػنف حست ػػا إنننػػػنً حمػػػنً   لػػحنب التػػػيب لػػال 

                                                 
1
 . 424حُظ٤ٜٔذ ٝحُز٤خٕ فـ  
2
 ( .5/400طخس٣خ حُطزش١ ) 
3
 ( .2/18طلو٤ن ٓٞحهق حُقلخرش ) 
4
٬َّر٢َّ فـ ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ ُ   . 466ا٠ُ  451ِقَّ
5
 ( .3/31حُطزوخص ٫رٖ عؼذ ) 
6
w ( .2/677ػو٤ذس أَٛ حُغ٘ش ك٢ حُقلخرش حٌُشحّ ) 
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  ػعك  عال   نئ  التنس  نعوغ عحـو ا٣بوعج عالسغ ع٨بنلعوغ حن عقػهلل يمػ  اسٝبػنع عالػ  مالفوػغ كاػّب نػو  لػ
ع رػػش نتصػػشر حن  4حن ع رػػش ينػػسط افلػػبهنر3و نحن ع رػػش ا٢بنػػو افنػػ2حن عارػػو قهللانػػل 1و  ػػنهللػالنالػػط نػػتهط حن ارػػ

 10حنع رش رتو رػو النػو  9حن عالننا  8حن ع رش عبهلل ا، رو ر،ل 7حن ععبهلل ا٤بالك ا١بشيِب 6حن عالنلو  5البنهللاد 
مػػشؿ ا٤بومهللنػػل لًٝبػػنع  ف مالفػػل تحن عالػػا  ينػػوعسهللس نػػو لػػاس ال 12حن عارػػو حجػػو 11حن عارػػو  سمسػػل 10النػػو 

ك رنهلل قو  عامنف ر ػ  ا، عتػغ عال  ر   ا، عتغ ٧ب  إٝبنع عال   حمسوهن علحوهن   عقت زننأن عذل
ر ػػ  ا، عتػػغ عالػػ  قػػهللر   عالػػ  حسػػ  مل يبػػق عالػػ  افرض  حػػق اػػن نتػػغ ر ػػ  ا، عتػػغ حن فمػػهلل كػػنشت 

   13عقوهن ع٧بالهن
 

 إلى الكوصة :عنو ػ خروج أمير المؤمنين علي رضي اهلل  1
الػ  رػو     نلػ  مل يتو رن  الصػحنرل ر ػ  ا، عػتهط   ا٤بهلليتػل يميػهللعف مػوعج  نػّب ا٤بػمنتْب ع 

نػػو ا٤بهلليتػػل حن عقػػهلل  بػػْب ذلػػك حستمػػن لػػط  عالػػ   رػػنلتهشض إىل الشػػنـ لسػػنعر  لالهػػن عيت ػػو نػػن لػػش ر   
حن فمػػػهلل كػػػنف يػػػو   ف ا٤بهلليتػػػل مل  نػػػهلل ٛبوالػػػك ا٤بمشنػػػنت الػػػٍب ٛبالتهػػػن رنػػػ   14نننعيػػػل نػػػن لػػػش لػػػنيع

  يػػشب افيصػػػنر  حن فالمػػن عالػػط    15افنصػػنر    الػػك ا٤بوحالػػل فمػػنؿ : إف الوكػػ  عافنػػشاؿ رػػنلنواؽ
ر   ا، عتغ ااا ا٤بس  قنؿ لال السعل : ين  نّب ا٤بمنتْب حن لش  قمػت اػاس الػبالد فأػن الػهللرع ا٢بصػستل 
حن عنهػػػنكوة ر ػػػشؿ ا، لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط عاػػػن قػػػهس عنتػػػهس عنػػػندة اس ػػػالـ حن فػػػإف ا ػػػومننل لػػػك 

ف  ١ب ػػت حست ػػا إىل النػػّب النػػوب كتػػت كمػػو كػػنف حن عإف  شػػن  عالسػػك قػػـش رنسػػوهط رأعػػهللائهط عإ
 ػػػوت عقػػػهلل  عػػػارت    حن فأمػػػا ا٣بالسعػػػل ٗبػػػن  نػػػنر عالسػػػغ     يػػػشب   ععػػػـن ا٤بمننػػػل رن٤بهلليتػػػل عرنػػػ  

حن علتو حصالت كاّب نو ا٤بنوجهللات النسن سل الػٍب  ر مػت ا٣بالسعػل عالػ   16النمنؿ عال  افنصنر
حن ع  تػػنش ا ػػونهللادس  17  الشػػنـننػػندرة ا٤بهلليتػػل حن عقػػّور ا٣بػػوعج لالوشكػػغ إىل التشفػػل لستػػشف قويبػػنً نػػو  لػػ

لال ػػوعج حن رالنػػغ مػػوعج عنئشػػل ع الحػػل عالػػنرّب إىل البصػػوة فن ػػوتعو  لػػ  ا٤بهلليتػػل عدعػػنلط إىل يصػػو غ 
                                                 

1
 ( .3/31حُطزوخص حٌُزشٟ ) 
2
 ( .2/689ٗو٬ً ػٖ ػو٤ذس أَٛ حُغ٘ش ك٢ حُقلخرش )  78ـ  77ٜٓ٘خؽ حُوخفذ٣ٖ ك٢ كنَ حُخِلخء حُشحؽذ٣ٖ فـ  
3
 ( .1/346، ٓوخ٫ص ح٩ع٤٤ٓ٬ٖ ) 78ـ ح٩رخٗش ػٖ أفٍٞ حُذ٣خٗش ف 
4
 . 361ـ  360ًظخد ح٩ٓخٓش ٝحُشد ػ٠ِ حُشحكنش فـ  
5
 . 287ـ  286ًظخد أفٍٞ حُذ٣ٖ فـ  
6
 . 193ح٫ػظوخد فـ  
7
 . 363،  362ًظخد ح٩سؽخد ا٠ُ هٞحهغ ح٧دُش ك٢ أفٍٞ ح٫ػظوخد فـ  
8
 ( .2/692٘ش )( ، ػو٤ذس أَٛ حُغ2/246ُٞحٓغ ح٧ٗٞحس حُز٤ٜش ُِغلخس٣ظ٢ ) 
9
 . 154ح٫هظقخد ك٢ ح٫ػظوخد فـ  
10
 . 142حُؼٞحفْ ٖٓ حُوٞحفْ فـ  
11
 . 23حُٞف٤ش حٌُزشٟ فـ  
12
 ( .7/72كظق حُزخس١ ) 
13
 ( .2/693ػو٤ذس أَٛ حُغ٘ش ك٢ حُقلخرش حٌُشحّ ) 
14
 . 161( ، ح٧ٗقخس ك٢ حُؼقش حُشحؽذ١ فـ 2/283حُؼوخص ٫رٖ كزخٕ ) 
15
 . 161ٗقخس ك٢ حُؼقش حُشحؽذ١ فـ ( ، ح2/283٧حُٔقذس ٗلغٚ ) 
16
 . 161( ، ح٧ٗقخس ك٢ حُؼقش حُشحؽذ١ فـ 2/283حُؼوخص ٫رٖ كزخٕ ) 
17
w . 183حعظؾٜخد ػؼٔخٕ ٝٝهؼش حُـَٔ فـ  
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عحهللث  انق  نو رنػ   لػ  ا٤بهلليتػل رنػب  عكػشد النش ػنش   كػسا عالػ  حن ع ويمػل الونننػ  ننهػط 
نػو الػػَبع  حػٌب  وجالػػ  افنػػشر  حن فتاػّب نػػو  لػ  ا٤بهلليتػػل يػوعف  ف العوتػػل   زالػت ننػػوموة حن فػال رػػهلل

 كاو حن علط يمشلشف   عا، نن يهللر  كسا يصتع حن فإف لاا افنػو ٤بشػوبغ عالستػن ع٫بػو نمسمػشف حػٌب 
يضػػسي لتػػن عينػػعو حن عرع  ال،ػػه   ف عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ مػػوج    نب وػػغ الػػٍب كنيػػت  نبػػي اػػن إىل 

حن عافدلػل عالػ   انقػ   1 ػبنمنئل ركػ  الشنـ عموج ننغ التش،ل نو التػشفسْب عالبصػويْب نو عػْب  
التاّب نو  ل  ا٤بهلليتل عو إكنرل دعشة  نّب ا٤بمنتْب لال وعج كاػّب نػتهط حن م،ػ  ا٣بالسعػل الػٍب نػتن 

   2فسهن نو لاا الوانق 
 ػ نصيحة الحسن بن علي لوالده : 1

السػػغ عػػهللد نػػو عنػػتو فسهػػن ٗبػػو ننػػغ حن ععفػػهلل ع 3ةامػػوج  نػػّب ا٤بػػمنتْب نػػو ا٤بهلليتػػل حن ععتػػهللنن رالػػغ الورػػ 
ة قػنـ إلسػغ ارتػغ ا٢بنػو ر ػ  ا، عتهمػن علػش رػنؾ   ٱبعػ  حنيػغ احن ع  الورػ 4ا٤بنالمْب رالنػشا ا٤بػنئوْب

حن  كفنصػسو ِبنن  لنب ا٤بنػالمْب نػو  عػوؽ عامػوالؼ حن عقػنؿ ا٢بنػو لشالػهللس : قػهلل  نػو   ع أ وس عال
حن عنػن الػا   نو ػغ  5نريػلفومو   هللاً ٗبضسنل   ينلو لػك حن فمػنؿ عالػ  : إيػك    ػناؿ ٚبػو متػْب ا١ب

فنصسوغ   حن قنؿ :  نو ك يـش  حسو رنامنف ر   ا، عتػغ  ف ٚبػوج نػو ا٤بهلليتػل حن فسموػ  علنػت اػن 
حن    نو ػػػك يػػػـش قوػػػ   ف    بػػػنيع حػػػٌب يأ سػػػك عفػػػشد  لػػػ  افنصػػػنر عالنػػػوب عرسنػػػل كػػػ  نصػػػو حن   

حشا حن فػإف كػنف العنػند   نو ػك حػْب فنػال لػااف الػوكالف حن نػن فنػال  ف ٘بالػل   رسوػك حػٌب يصػ،ال
كػػػنف عالػػػ  يػػػهلل   ػػػّبؾ حن فنصػػػسوِب   ذلػػػك كالػػػغ   قػػػنؿ :    رػػػِب حن  نػػػن قشلػػػك : لػػػش موكػػػت نػػػو 
ا٤بهلليتل حْب  حسو رنامنف حن فشا ا، لمهلل  حسو رتن كمن  حسو رػغ حن ع نػن قشلػك :    بػنيع حػٌب  ػأ، 

حن ع نػػن قشلػػك حػػْب مػػوج رسنػػل افنصػػنر حن فػػإف افنػػو  نػػو  لػػ  ا٤بهلليتػػل عكولتػػن  ف يضػػسع لػػاا افنػػو 
علسػت حن نتمشلػنً  ا الحل ع النرّب حن فإف ذلك كنف علتنً عال   ل  اس الـ حن عا، نن زلت نمهػشراً نػ

   ل  إىل ني ٩بن يتبن  حن ع نن قشلك : اكالػل   رسوػك فتسػا   ٗبػن قػهلل لػننِب  ع ِنػُو  ويػهللر   
حن لسنػػػت لنلتػػن حػػٌب ٰبػػػ  6رػػنب   ويػػهللر  ف  كػػشف ناػػ  الضػػػبع الػػٍب ٰبػػنط اػػػن حن عيمػػنؿ : درػػنب د

مو يت ػو فسػغ حن فتػا عتػك    من لننِب نو لاا افنو عينتسِب فعوقشرنلن   ٬بوج حن عإذا مل  ي و فس
رِب   عنو لاس ا٢بند ل يالحن حنو  ورسل  نّب ا٤بمنتْب عال  فرتػغ حن عكسػا  ع،ػنس ٦بػن ً لسنػه عػو 

عػػَباض حن كمػػن  بػػْب نسػػ  ا٢بنػػو ر ػػ  ا، نػػن   يعنػػغ رػػهللعف  ػػنشط   رد  نػػّب ا٤بػػمنتْب عالػػ  كػػ  ا
عتغ ا٤ببتو لالنالط عا رونند عو ا و هللاـ المشة نهمن كالا افنو حن  نن  نّب ا٤بمنتْب عالػ  حنفمػهلل كػنف 

                                                 
1
 ( .5/481حُٔقذس ٗلغٚ ) 
2
 . 163( ، ح٧ٗقخس ك٢ حُؼقش حُشحؽذٟ فـ 3/237حُطزوخص ) 
3
 ًْ . 240ؽشم حُٔذ٣٘ش حُٔ٘ٞسس طزؼذ  
4
 . 143( خ٬كش ػ٢ِ رٖ أر٢ هخُذ فـ 2/45ؽشحف )أٗغخد ح٧ 
5
 ( : خٖ : أخشؽ حُقٞص ٖٓ خ٤خؽ٤ٔٚ .5/482طخس٣خ حُطزش١ ) 
6
w درخد ، ًوطخّ : دػخء حُنزغ ُِنزغ . 
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حنزنػًن ػ عا٢بػق ننػغ ػ   لػاس ا٤بشػتالل ععا ػ  عمل ينػو،سع  حػهلل  ف ياتسػغ عػو عننػغ عكػنف نَبياػنً   
و ػػو حػػٌب ينػػوو  لػػغ افنػػو حن   يت ػػو   نػػأف قوالػػل  تعسػػا المصػػنص عالػػ  قوالػػل عامػػنف فمػػهلل كػػنف يت

عامػػنف فحػػْب  نلػػ  الػػنرّب ع الحػػل عنػػو ننهػػط رإقننػػل حػػهلل المصػػنص عالػػسهط اعوػػار ٥بػػط رػػأأط كاػػّب 
حػػٌب  نػػومو افع ػػنع عهتػػهلل  افنػػشر حن فوممػػا  صػػهعاع أػػط قػػشة   ينػػوهنف اػػن حن ع الػػ  نػػتهط  ف ي

ن  عقػهلل  ٤بػ   نػّب ا٤بػمنتْب عالػ  ر ػ  ا، عتػغ ا٢بمشؽ حنل و ال وعؼ مل  تػو نشا سػل نػو كالػ  ا٤بصػ
إىل اموسنر  لشف الشويو حْب قنؿ : لاا الػا  يػهللعشكط إلسػغ نػو إقػوار ػ قوالػل عامػنف ػ علػش مػّب نػو 

حن لمػػهلل ر    نػػّب ا٤بػػمنتْب  ف ا٤بصػػالحل  موضػػ   ػػأمّب المصػػنص    وكػػغ حن 1نػػو نتػػغ ػ الموػػنؿ عالعوقػػل 
، عتػػغ يتو ػػو رموالػػل عامػػنف  ف ينػػوش ق افنػػو ع٘بومػػع فػػأمو المصػػنص نػػو  كػػ  لػػاا حنعكػػنف ر ػػ  ا

التالمػػػل عيوفػػػع ال،الػػػ  نػػػو  علسػػػنش الػػػهللـ حن فسحضػػػو ال،نلػػػ  لالػػػهللـ عا٤ب،الػػػشب حن ع مػػػع الػػػهللعشة عيتػػػشف 
حنع  مػػػالؼ رػػػْب افنػػػل  يػػػغ ٯبػػػشز لًنػػػنـ 2ا١بػػػشاب حن ع مػػػـش البستػػػل عٯبػػػو  المضػػػنش   ٦بالػػػل ا٢بتػػػط 

  ػػػّب عػػػو عكػػػشد قوالػػػل  نحن ع نػػػن نػػػ3وتػػػل ع شػػػوست التالمػػػل  ػػػأمّب المصػػػنص إذا  د  ذلػػػك إىل إ ػػػنرة الع
عامػػنف   كػػسا  نػػّب ا٤بػػمنتْب عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ عكسػػا يو ػػ   ف يتػػشف لػػم ش   كسشػػغ حن فمػػهلل 
 كػػنب اسنػػنـ ال،حػػنع  عػػو ذلػػك رمشلػػغ : عكػػنف   عنػػتو عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ نػػو  عل ػػك ال،نػػنة 

 توصو لغ قبسالوغ عنػو مل  مػط عالسػغ حجػل ٗبػن فنالػغ  ا٣بشارج الايو قوالشا عامنف نو مل ينوؼ رنستغ عنو
حن ععالػػػ  كػػػ  حػػػنؿ حن كػػػنف نشقعػػػغ نػػػتهط نشقػػػا 4حن عنػػػو   قالبػػػغ يعػػػنؽ مل يػػػومتو نػػػو إظهػػػنرس كالػػػغ 

كػػهلل ع  ادوػنط نػتهط حنا٤بوػه  نػو فنالهػػط حن عكػنف را بػنً   اس ػونتنش عػتهط رػػ  اسقوصػنص نػتهط حن لػش
 ا٤ب،نل     ّبة  نّب ا٤بمنتْب عال  رو     نل  الت ذلك   كون   ٠ب  صإىل ذلك  بسالً عقهلل ف

 استنفار أىل الكوصة :صي أثر الحسن بن علي ػ  3
كنف  نّب ا٤بمنتْب عال  ر   ا، عتغ ٲبنرس لالحسن غ ك السعػل عكػنف فسػغ نػو النػـن عا٢بػـن ٕبسػ    

التشفػػػل  لػػػ   وتعوينػػػو،سع  حػػػهلل  ف ياتسػػػغ عػػػو عننػػػغ حن فأر ػػػ  عالػػػ  ر ػػػ  ا، عتػػػغ نػػػو الورػػػاة ينػػػ
عيػػهللعشلط إىل يصػػو غ حن عكػػنف الو ػػش ف ٧بمػػهلل رػػو    رتػػو الصػػهلليق حن ع٧بمػػهلل رػػو كنعػػو علتتهمػػن مل 

  عالػػ  حن  ػػبو التػػنس عأػػنلط بػػن نش ػػ  افنػػنو  عاىل التشفػػل نػػو قيتجحػػن   نهموهمػػن حن إذ  ف  رػػ
وحػايو نػو عو ا٣بوعج عالمونؿ   العوتل ع ٠بنهط نن ٠بنغ نو ر شؿ ا، لال  ا، عالسػغ ع ػالط نػو ال

حنفأر   عال  رنهلل ذلك لننط رو عوبل رو    عقنص حنفعشػ    نهموػغ حنلوػأ ّب 5اسنَباؾ   العوتل 
حن فبن  عبهلل ا، رو عبنس فأر،شا عالسغ حن فأ بنغ رنمنر رػو ين ػو عا٢بنػو 6حنلوأ ّب    نش   عالسهط 

                                                 
1
 ( 5/460حُٔقذس حُغخرن )  
2
 (  156/  2طلو٤ن ٓٞحهق حُقلخرش )  
3
 (  1718/ 2أكٌخّ حُوشإٓ ٧رٖ حُؼشر٢ )  
4
  546ؽشف حُطلخ٣ٝش ؿ  
5
 (حع٘خدٙ كغٖ   12/  15( ٓق٘ق حرٖ أر٢ ؽ٤زش ) 514/  5طخس٣خ حُطزش١ )  
6
w (  486/  3ػزذ حُل٤ٔذ ، ع٤ش أػ٬ّ حُ٘ز٬ء )  44خ٬كش ػ٢ِ رٖ أر٢ هخُذ ؿ  
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عكػنف لالمنمػنع رػو  1عا٢بنو رو عال  حن ععنؿ  رن نشس افنػنو  عا ػونم  قوظػل رػو كنػ  رػهلل  نتػغ
نػعسق حن ع حػ   طوع دعر كبػّب   إقتػنع  لػ  التشفػل حن قػنـ فػسهط عقػنؿ :  ر لتػط ينلػ  ععالػستعم

عالمػػشؿ الػا  لػػش المػػشؿ إيػغ   رػػهلل نػو إنػػنرة  ػػت ط  … ف  ونػهللعا حن عفقػػشلو لتػط قػػش  لػػش ا٢بػق حن 
شا ن يػهللعالتنس ع تنع ال ػنمل حن ع نػن ا٤ب الػـش حن علػاا عالػ  يالػ  نػن ع  حن عقػهلل  يصػا   الػهللعنش حن عإ٭بػ

حن عكػػنف لالحنػػو رػػو عالػػ    ػػو  2يػػشا   لػػاا افنػػو ٗبػػو  عننػػمع ع ننػػمعش إىل اسلػػالح حنفػػنيعوعا عك
عا   حن فمهلل قنـ م،سبنً   التنس عقنؿ :  يهن التنس حن  كسبػشا دعػشة   نػّبكط حن ع ػّبعا إىل إمػشايتط 

لننكالػػل عمػػّب   حن  ناػػ    ا 3إلسػػغ حن عا، فف يالسػػغ  علػػش التهػػ  عػػوحن فإيػػغ  ػػسشكهلل ٥بػػاا افنػػو نػػو يت
موكشا نع ع حن علىب كاّب نو  ل  التشفل  4عستشين عال  نن اروالستن رغ عاروالسوط الننقبل حن فأكسبشا دعش تن ع 

نػػع عمػػنر عا٢بنػػػو إىل عالػػ  نػػػن رػػْب  ػػػول إىل  ػػبنل  لػػػا ركػػ  حن   ايضػػػط إلػػسهط نػػػو  لػػ  البصػػػوة 
ث ا٤بنوكػػل ا ػػِب عشػػو  لعػػنف نػػو عبػػهلل المػػسل    شافػػهللت عالسػػغ المبنئػػ  إىل  ف رالػػغ كسشػػغ عتػػهلل حػػهللع 

 ا٤بػػمنتْب عالػػ  رػػا  قػػنر قػػنؿ ٥بػػط : يػػن  لػػ  ّبن الومػػ   لػػ  التشفػػل رػػأننحن ععتػػهلل 5 لػػا ركػػ   مويبػػنً 
التشفػػل حن  يػػوط علسػػوط نػػشكل النجػػط عنالػػشكهط عفضضػػوط ٝبػػشعهط حن حػػٌب لػػنرت إلػػستط نػػشارياهط حن 

نو  ل  البصػوة فػإف فأعتوط حشز تط عا وتط التنس عال  عشدلط عقهلل دعش تط لوشههللعا ننتن إمشايتن 
يوكنػشا فػػالك نػػن يويػػهلل ع ف يالجػػشا داعيتػػنلط رػػنلوفق عرنيتػػنلط حػػٌب يبػػهلليعين ر الػػط حن علػػو يػػهللع  نػػواً فسػػغ 

   6لالح إ  آ وينس عال  نن فسغ العنند إف ننش ا، ع  قشة إ  رن،
 ػ محاوالت الصلح : 4

وتػػػل رنلش ػػػنئ  النػػػالمسل كػػػنف عالػػػ  ر ػػػ  ا، عتػػػغ حويصػػػنً عالػػػ   ف يمضػػػ  عالػػػ  لػػػاس العوقػػػل عالع
رتػ  نػن  ع، نػو قػشة عكهػهلل حن عكػالك ا٢بػنؿ رنلتنػبل   ٤بنالمْب نو المونؿ عالصهللاـ ا٤بنالع٘بتس  ا

ل،الحػػػل عالػػػنرّب حن عقػػػهلل انػػػَبؾ   ٧بػػػنع ت الصػػػال  عػػػهللد نػػػو الصػػػحنرل عكبػػػنر الوػػػنرنْب حن عكػػػنف نػػػو 
شػػل حن عقػػهلل  ػػأ وعا ٗبػػن  ػػوح حن فمػػهلل حػػنعر  الحػػل عالػػنرّب عالنػػسهللة عنئ ع نػػهولن ٧بنعلػػل المنمػػنع رػػو عمػػو 

ع ػػألت النػػسهللة عنئشػػل المنمػػنع عػػو ر يػػغ    نػػو قوالػػل عامػػنف حن فمػػنؿ : لػػاا  نػػو دعاشس الونػػتْب حن 
عا عمػػوط ننػػغ حن كػػنف لػػاا  7ع  رػػهلل نػػو الوػػأر   ا قوصػػنص نػػو قوالػػل عامػػنف حن عإف  يػػوط رػػنينوط عالسػػنً 

عإف  يػوط  رسػوط ذلػك حن ع لػورمت عالػ  عالنل مّب حن ع بننّب رٞبل حن عقهللرة عال  افما راأر عامػنف حن 
رنً ٥باا ا٤بالك حن فآ وعا الننفسل  وزقشأن عكشيػشا نعػن س  مػّب  نا٤بتنروة عالمونؿ كنف لاا عالنل نو حن عذل

                                                 
1
 (  109/ 1( ، حُظخس٣خ حُقـ٤ش )  25/ 13كظق حُزخس١ )  
2
 (  516/ 5طخس٣خ حُطزش١ )  
3
 أُٝٞ ح٠ُٜ٘ : أفلخد حُؼوٍٞ . 
4
 ( .5/516س٣خ حُطزش١ )طخ 
5
 ( رغ٘ذ فل٤ق ا٠ُ حُضٛش١ .457ـ  5/456ٓق٘ق ػزذ حُشصحم ) 
6
 ( .5/519طخس٣خ حُطزش١ ) 
7
w حُٔوقٞد : ح٫ٗو٤خد حُظخّ ُغ٤خعش أ٤ٓش حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػ٢ِ ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ هظِش ػؼٔخٕ . 
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كمػػن كتػػوط  ع ً حن ع   نو ػػشين لالػػبالش حن فوونو ػػشا لػػغ حن فسصػػوعتن ا، عإيػػنكط ع ري عا، إر فقػػشؿ لػػاا 
  يوط حن حػٌب يأمػا ا، حجوػغ نػو لػاس افنػل الػٍب قػ  نونعهػن حن عيػنؿ ع دعشكط إلسغ حن عإر ٣بنئا  

ان نن ينؿ حن فإف نن ينؿ ان  نػو ع ػسط حن علػسل كموػ  الوكػ  الوكػ  ع  قوػ  التعػو الوكػ  حن ع  قوػ  
المبسالػػل المبسالػػل حن اقوتنػػشا رتػػالـ المنمػػنع ا٤بمتػػع الصػػندؽ ا٤ب الػػص حن ععافمػػشا عالػػ  دعش ػػغ إىل الصػػال حن 

 حنتت ع لبت ا٤بمنلل حن فنركع فػإف قػهللـ عالػ  علػش عالػ  ناػ  ر يػك لػال  لػاا افنػو إف عقنلشا لغ 
ننش ا، حن ععند المنمنع إىل عال    "ذ  قنر" حن عقهلل ٪ب    نهموػغ حن ع مػه عالسػنً ٗبػن كػو  ننهػط 

     1حن فأعج  عال  رالك حن ع عنك المـش عال  الصال  حن كولغ نو كولغ عر سغ نو ر سغ
 
 صي ن،وب القتاؿ صي ماركة الجمل :ػ دور السباالية  5

إىل عنئشػػل  ٤2بػػن عػػند المنمػػنع ع مػػه  نػػّب ا٤بػػمنتْب عالػػ  ٗبػػن فنػػ  حن  ر ػػ  عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ ر ػػشلْب 
حن فجػػنشا عالسػػنً حن رأيػػغ عالػػ  نػػن فنرقتػػن عالسػػغ  ععالػػنرّب عنػػو ننػػغ ينػػوش ق فسػػغ ٩بػػن كػػنش رػػغ المنمػػنع رػػو عمػػو 

٥بط حن فتنلت المبنئػ  إىل قبػنئالهط نضػو إىل نضػو عررسنػل إىل المنمنع فأقهللـ حن فنرٙب  عال  حٌب ينؿ ٕبسن
ررسنل حن عالسمو إىل السمو حن علط   يشتشف   الصال  حن فتنف رنضهط ٕبسنؿ رنػ  حن عرنضػهط ٱبػوج 

  عكػػػنف  نػػػّب ا٤بػػػمنتْب عالػػػ  ر ػػػ  ا، عتػػػغ ٤بػػػن يػػػش   3إىل رنػػػ  حن ع  يػػػاكوعف ع  يتػػػشعف إ  الصػػػال 
:    ع ر راحػػ   ػػهللاً فػػنرٙبالشا يمصػػهلل إىل البصػػوة حن    ع  يػػوٙبالو  ػػهللاً  الوحسػػ  قػػهلل  عالػػو قػػوارس ا٣ب،ػػّب

حن عكػػنف   نننػػتو عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ نػػو  4نػػي نػػو  نػػشر التػػنس  نف عالػػ  عامػػنف رشػػي عػػ حػػهلٌل  
 مػط عالسػغ   عل ك ال،ننة عا٣بشارج الا  قوالشا عامنف نو مل ينوؼ رنستغ عنو  توصو لغ قبسالوغ حن عنو مل

حن عحػػوص   بػػنع ارػػو  ػػبأ عالػػ  إنػػننؿ  5قالبػػغ يعػػنؽ مل يػػومتو نػػو إظهػػنرس حن عنػػو   حجػػل ٗبػػن فنالػػغ
حن فالمػن يػنؿ التػنس نتػنز٥بط عا مػأيشا مػوج عالػ  عمػوج  6العوتل ع أكسج يّباأن حٌب يعالوشا نػو المصػنص

 الحػػػل عالػػػنرّب حن فوشافمػػػشا ع تالمػػػشا فسمػػػن اموالعػػػشا فسػػػغ حن فالػػػط ٯبػػػهللعا  نػػػواً لػػػش  ناػػػ  نػػػو الصػػػال  حن ع ػػػوؾ 
وب حػْب ر عا  ف افنػو  مػا   ا يمشػنع حن فػنفَبقشا عالػ  ذلػك حن عركػع عالػ  إىل عنػتوس حن عركػػع ا٢بػ

 الحػػػل عالػػػنرّب إىل عنػػػتوٮبن حن ع ر ػػػ   الحػػػل عالػػػنرّب إىل ري ػػػنش  لػػػحنامن ع ر ػػػ  عالػػػ  إىل ري ػػػنش 
  لػحنرغ نػن عػهللا  عل ػك الػايو حنلػوعا عامػنف ر ػ  ا، عتػغ ػ فبػنت التػنس عالػ  يسػل الصػال  عالننفسػل
علػػط   يشػػتشف   الصػػال  حن فتػػنف رنضػػهط ٕبسػػنؿ رنػػ  عرنضػػهط ٱبػػوج إىل رنػػ  حن ع  يتػػشعف إ  

الػل رن شلػن قػو حن إذ  نػوفشا عالػ  ا٥بػالؾ حن عكنالػشا يوشػنعرعف سو لػعا العوتػل رشػر ن ػنت الايو  عرالصال  حن 
                                                 

1
 ( .5/521( ، طخس٣خ حُطزش١ )7/739حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش ) 
2
 ( .5/525طخس٣خ حُطزش١ ) 
3
 ( .5/539حُٔقذس ٗلغٚ ) 
4
 ( .5/525حُٔقذس ٗلغٚ ) 
5
 ( .5/526حُٔقذس ٗلغٚ ) 
6
w ( .2/120( ، طلو٤ن ٓٞحهق حُقلخرش )5/527حُٔقذس ٗلغٚ ) 
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ؼ  نػػوس حػػٌب  لسالػػوهط كالهػػط حن عقػػنؿ قػػنئالهط :  نػػن  الحػػل عالػػنرّب فمػػهلل عوفتػػن  نوٮبػػن حن ع نػػن عالػػ  فالػػط ينػػو 
كػػنف السػػـش عذلػػك حػػْب  الػػ  نػػو التػػنس  ف يوٙبالػػشا   النػػهلل ع  يوٙبػػ  ننػػغ  حػػهلل  عػػنف عالػػ  عامػػنف 

حن ع تالػط ارػو النػشداش ػ  1نالػ  دننشيػنفرشػي ػ عر   التػنس فستػن عا، عاحػهلل حن ع ف يصػ،الحشا نػع عالػ  
عإذا الومػػ  التػػنس عبػػهلل ا، رػػو  ػػبأ علػػش ا٤بشػػّب فػػسهط ػ فمػػنؿ : إف عػػنكط   مال،ػػل التػػنس فصػػنينشلط 

شلط لالت ػو حن عإذا  يػوط ننػغ   ٯبػهلل رػهللاً نػو  ف ٲبوتػع حن عيشػن  ا، عالسػنً  ػ هللاً فنيشبشا المونؿ حن ع   عو 
 2عالتػػػنس   يشػػػػنوعف شف حن فنرصػػػوعا الػػػو   ع عوقػػػشا عالسػػػغع الحػػػل عالػػػنرّب عنػػػو ر   ر يهػػػط عمػػػن  تولػػػ

النالل ععالػسهط ظالمػل حن عنػن يشػنو اػط  فنكومنشا عال  لاا الو   رإيشنب ا٢بوب   النو حن فنهللعا  
كػػػػّباأط ف ػػػػوج نضػػػػويهط إىل نضػػػػويهط عررسنػػػػسهط إىل ررسنػػػػسهط حن عٲبػػػػنيسهط إىل ٲبػػػػنيسهط فش ػػػػنشا فػػػػسهط 
النسشؼ حن فانر  ل  البصوة حن ع نر كػ  قػـش   عكػشس الػايو رػن وشلط حن ف ػوج الػنرّب ع الحػل   عكػشس 

ل ا١بمػ  رنلوعصػس    كوػن   ٠بػ  ا٤ب،نلػ    حن عقػهلل ٙبػهلل ت عػو كػش ت ننوكػ 3التنس عايهلللع الموػنؿ
سل   ننوكػػل ا١بمػػ  ٩بػػن يتػػند ٯبمػػع عالسػػغ  رػػو     نلػػ  حن فمػػهلل كػػنف   ػػو النػػب ػػّبة  نػػّب ا٤بػػمنتْب عالػػ  

النالمػػػػنش حن  ػػػػش   ٠بػػػػشلط رن٤بعنػػػػهلليو  ع رأعرػػػػنش ال،ػػػػنئعوْب  ع  ٠بػػػػنلط الػػػػبن  رموالػػػػل حن  ع يبػػػػاعلط 
   اس رن  التصشص الٍب  مكهلل ذلكػعل 4سل هط لواحل النبنش حن  ع   المشا عالسرنلنعهنش حن  ع رنلنش 

  
 ف الػا  ينػ  إلػسهط قوػ  عامػنف مشػشا  ف  أ ػ جاء صػي أخبػار البصػرة لامػر بػن شػبة

   5يص،ال  العويمنف عال  قوالهط حن فنيشبشا ا٢بوب رستهط حٌب كنف نن كنف
و  الحػل فجػوت فوتػل ا١بمػ  عالػ   ػّب اموسػنر نػو عالػ  ع  نػ ب ػ قاؿ اإلماـ ال حػاوي :

   6عإ٭بن   نرلن ا٤بعنهللعف رنّب اموسنر الننرمْب
   عمت الصػال  عالوعػوؽ عالػ  الو ػن حن ف ػنؼ قوالػل عامػنف نػو الػومتو  ت ػ وقػاؿ البػاقالني :

نػػػتهط حن عاسحن ػػػل اػػػط حن فػػػنكومنشا حن ع شػػػنعرعا عاموالعػػػشا حن   ا عمػػػت آرايلػػػط عالػػػ   ف يعَبقػػػشا 
عٱبوال،ػشا حن عيصػس  العويػق الػا    نننػتو عالػ  :  فوقوْب عيبهلل عا رن٢بوب  حوة   ا٤بننػتويو

 هللر  الحل عالنرّب حن عيصس  العويق الا     الحل عالنرّب :  هللر عال  حن فوط ٥بػط ذلػك عالػ  نػن 
دروعس عيش  ا٢بوب حن فتنف ك  فويق نتهط دافننً ٤بتوعس عو يعنغ عننينػنً نػو اسنػن ل رهللنػغ حن 

                                                 
1
 ( .5/526طخس٣خ حُطزش١ ) 
2
 ( .5/527حُٔقذس ٗلغٚ ) 
3
 ( .5/541حُٔقذس ٗلغٚ ) 
4
 . 194ـ ػزذ هللا رٖ عزؤ ٝأػشٙ ك٢ أكذحع حُلظ٘ش ك٢ فذس ح٩ع٬ّ ف 
5
 ( .13/56كظق حُزخس١ ) 
6
w . 546ؽشف حُؼو٤ذس حُطلخ٣ٝش فـ  
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عقػػع حن عا نوتػػنع نػػتهط عالػػ  لػػاا النػػبس  حن فهػػاا علػػاا لػػشاب نػػو العػػويمْب ع نعػػل ،  نػػنىل إذا 
   1لش الصحس  ا٤بشهشر حن عإلسغ ٛبس  حن عرغ يمشؿ
 قػػشاؿ النالمػػنش حن رن عػػنؽ ر   عالػػ  ع الحػػل عالػػنرّب  ث ػ ونقػػل القاضػػي عبػػد الجبػػار :

ععنئشل ػ ر شاف ا، عالػسهط ػ عالػ  الصػال  حن ع ػوؾ ا٢بػوب حن عا ػومبنؿ الت ػو   افنػو حن ع ف  نػو  
ا٤بننػػػتو نػػػو  عػػػهللاش عامػػػنف كولػػػشا ذلػػػك حن عمػػػنفشا  ف  وعػػػوغ ا١بمنعػػػل ٥بػػػط حن فػػػهللرّوعا    كػػػنف  

   2إلمنش نن لش ننوعؼ حن عمّت ذلك
عقػهللـ عالػّ  عالػ  البصػوة حن ع ػهللايشا لسػَباشعا حن  جػ ػ ويقوؿ القاضي أبو بكػر بػن الاربػي :

النش ػػػنش عالػػػ   فالػػػط يػػػَبكهط  لػػػحنب افلػػػشاش عرػػػندرعا رإراقػػػل الػػػهللننش عانػػػوجو ا٢بػػػوب حن عكاػػػوت
البش نش حن ك  ذلك حٌب   يمع رولػنف حن ع  يمػا ا٢بػنؿ عالػ  رسػنف حن عٱبعػ  قوالػل عامػنف حن عإّف 

   3عاحهللاً   ا١بسا يعنهلل  هللرّبس حن فتسا رألا
عرولنف ذلك  أط اكومنشا عمل يمووالشا ع  ٙبنررشا حن فالمن كػنف الالسػ   … ػ ويقوؿ ابن حـا :ح 

لوػهللرّب عالػسهط حن فبسوػشا عنػتو  الحػل عالػنرّب عرػالشا النػسا فػسهط عوؼ قوالل عامنف  ف اسرا ػل عا
حن فهللفع المـش عو  يعنهط حٌب منل،شا عنتو عالّ  حن فهللفع  لالػغ عػو  يعنػهط كػ   نئعػل   ػو 
ع  نػػػك  ف افمػػػو  رػػػهلل هتن الموػػػنؿ حن عامػػػوالو افنػػػو اموال ػػػنً حن مل يمػػػهللر  حػػػهلل عالػػػ   كاػػػو نػػػو 

  يعػػػَبعف نػػػو نػػػّو ا٢بػػػوب عا ػػػوانهن حن فتالوػػػن  الػػػهللفنع عػػػو يعنػػػغ حن عالعنػػػمل نػػػو قوالػػػل عامػػػنف
ال،نئعوْب نصسبل    و هن عنمصهلللن حن نهللافنل عو يعنهن حن عركػع الػنرّب ع ػوؾ ا٢بػوب ٕبن٥بػن حن 
ع  ػػ   الحػػػل  ػػػهط  ػػػنرب حن علػػش قػػػنئط   يػػػهللر  حمسمػػػل ذلػػك ا مػػػوالط حن فصػػػندؼ كوحػػػنً   

ع ػػالط ػ فنيصػوؼ عنػنت نػػو   ػنقغ كػنف  لػنرغ يػػـش  حػهلل رػْب يػهلل  ر ػػشؿ ا، ػ لػال  ا، عالسػغ
نػو عقوغ ػ ر   ا، عتغ ػ عقو  النرّب رشاد  النبنع ػ رنهلل اينحنرغ نو ا٤بنوكل ػ عال   ق  نو يػـش 

   4البصوة حن فهتاا كنف افنو
  عيمػػشؿ : إف العػػويمْب  5كػػنف عقنػػل ا١بمػػ    نرلػػن  ػػعهنش العػػويمْب  .خ ػ ويقػػوؿ الػػذىبي .

موػػػنؿ حن رػػػ  حن لسوتالمػػػشا   اكومػػػنع التالمػػػل حن فَبانػػػ  الػػػ،الحن علػػػسل لنالػػػ  ع  ل،الحػػػل قصػػػهلل ال
  ع  دعؿ اس ػػػالـ : عالػػػوحط  6 عرػػػنش ال،ػػػنئعوْب رنلتسػػػ  عنػػػبت يػػػنر ا٢بػػػوب حن ع ػػػنرت التعػػػشس

                                                 
1
 . 233حُظ٤ٜٔذ فـ  
2
 . 299طؼز٤ض د٫ثَ حُ٘زٞس ُِٜٔزح٢ٗ فـ  
3
 . 157،  156حُؼٞحفْ ٖٓ حُوٞحفْ فـ  
4
 ( .158،  4/157حُلقَ ك٢ حَُِٔ ٝحُ٘لَ ) 
5
 . 195( ، ػزذ هللا رٖ عزؤ ُِؼٞدس فـ 1/37حُؼزش ) 
6
w . 195( ، ػزذ هللا رٖ عزؤ ُِؼٞدس فـ 1/15ع٬ّ )طخس٣خ ح٩ 
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  يمػػشؿ الػػهللكوشر  ػػالسمنف رػػو ٞبػػهلل  1الموػػنؿ نػػو النش ػػنش : عمػػوج افنػػو عػػو عالػػ  ع الحػػل عالػػنرّب
 تػشف رعايػل ال،ػػه  ا٤بصػّوحل رػهللعر النػػب سل   النػشدة : علتػن رنػهلل ذلػػك  ف يمػشؿ : عنػن ا٤بػػنيع  ف 

ا١بمػػ  حن  عنػػػو لػػػاا الونمػػػسط عٙبػػػهللد  الػػػك ا٤بنػػػمسنت الػػػٍب عردت   يمػػػش ت لػػػم يش النالمػػػنش   
عحػػػٌب علػػػش مل  تػػػو لػػػاس ال،شائػػػا النش نئسػػػل ذات لػػػالل نبننػػػوة رنلنػػػب سل عمل  تػػػو ٥بػػػن  لػػػهللاؼ  

نالهن ارػو  ػػبأ ع عشايػغ "النػػب سل"  كألػهللافهط حن فػأ  نػػنيع ٲبتػع المػػشؿ  ف لػاس نػػتالت  ر ػسل ا ػػو
   2كمن ل  النندة   رن  ا٢بوكنت النش نئسل الٍب  نون  نو قب  ا٤بعنهلليو

ا٢بنػػو ر ػػ  ا، عتػػغ يػػـش ا١بمػػ  عالػػ  ا٤بسمتػػل عقسػػ  عالػػ  ا٤بسنػػوة حن عكػػنف يتػػوس الموػػنؿ  عقػػهلل كػػنف 
   3عيشّب عال   رسغ رَبكغ

 ػ عدد القتلى صي الجمل : 6
وعس عػػػػو عػػػػهللد نػػػػو الموالػػػػ  اموالػػػػا    مػػػػهلليوس الوعايػػػػنت حن عذكػػػػو   ػػػػعوت لػػػػاس ا٢بػػػػوب الضػػػػ 

حن عقػهلل  عرد مالسعػل  4ا٤بننشد    ف لاا ا موالؼ    مهلليو عهللد الموال  نوكنغ إىل  لػشاش الػوعاة
حن فالػػش  5مالسعػػل رػػو مسػػنط رسنيػػنً رأ٠بػػنش نػػو حعػػن نػػو قوالػػ  يػػـش ا١بمػػ  حن فتػػنيشا قويبػػنً نػػو ا٤بنئػػل

حن فػػػإف لػػػاا ينػػػِب  ف قوالػػػ  ننوكػػػل ا١بمػػػ    يوجػػػنعز و ػػػتن  ف عػػػهللدلط كػػػنف نػػػنئوْب علػػػسل ننئػػػل ف
لهلل  الهللكوشر منلهلل رو ٧بمهلل النس    ر ػنلوغ ا وشػهند   حن الا   وك ا٤بنئوْب   علاا لش الوقط

ذكػوس نػن حن ع نػن  6عامنف ععقنل ا١بم    نوعينت  سا رو عمو    ػنري  ال،ػه  درا ػل يمهلليػل
حن فهػاا نبػػنلغ  7عػهللدلط إىل عشػويو  لعػنً ش ٨بتػا الوافضػ  الشػسن    كػشف الموالػػ  يصػ  رػذكػوس  

فسػػغ حن عقػػهلل   ػػنش لػػاا التػػّااب نػػو حسػػ  ي ػػو  يػػغ  حنػػو حن إذ ذكػػو  ف النشػػويو  لعػػنً نػػو  لػػ  
حن ع نن  سا فساكو   أػط عشػوة آ ؼ يصػعهط نػو  لػحنب عالػ  ر ػ  ا، عتػغ  8البصوة فمو

ٟبنػػػل عشػػػوة  عيصػػػعهط نػػػو  لػػػحنب عنئشػػػل ر ػػػ  ا، عتهػػػن حن ع  رعايػػػل  مػػػو  قػػػنؿ : عقسػػػ 
آ ؼ حن ٟبنل آ ؼ نو  ل  التشفل حن ععشوة آ ؼ نو  ل  البصوة حن يصػعهط قوػ    ا٤بنوكػل 

حن عالوعايوػػنف  ػػنسعونف لاليم،ػػنع  ػػّبس حن عفسهػػن نبنلنػػل  يضػػنً حن  9افعىل عيصػػعهط   ا١بشلػػل الانيسػػل
حن ع نػن  10اً عياكو عمو رػو نػبغ  ف الموالػ  ينيػهللعف عالػ   ػول آ ؼ حن إ   ف الوعايػل  ػنسعل  ػتهلل

                                                 
1
 . 195( ، ػزذ هللا رٖ عزؤ ُِؼٞدس فـ 1/15دٍٝ ح٩ع٬ّ ) 
2
 . 196حُٔقذس ٗلغٚ فـ  
3
 ( .12/109حُٞحك٢ رخُٞك٤خص ُِقذك٢ ) 
4
 ( .3/367ٓشٝؽ حُزٛذ ) 
5
 . 190،  187طخس٣خ خ٤ِلش فـ  
6
 . 215حعظؾٜخد ػؼٔخٕ ٝٝهؼش حُـَٔ فـ  
7
 رغ٘ذ ٓشعَ . 86خ خ٤ِلش فـ طخس٣ 
8
 . 186حُٔقذس ٗلغٚ فـ  
9
 ( .555ا٠ُ  5/542طخس٣خ حُطزش١ ) 
10
w اع٘خدٙ ٓ٘وطغ ٝٛٞ كغٖ ا٫ هظخدس . 186طخس٣خ خ٤ِلش رٖ خ٤خه فـ  
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حن علػػاس افرقػػنـ  1السنمػػش  حن فمػػهلل كػػنعز لػػم ش ٝبسنػػنً حن إذ ع ػػع عػػهللد الموالػػ  يسعػػنً ع ال ػػْب  لعػػنً 
نبنلنػنً فسهػػن كػػهللاً عقػػهلل ذكػػوت   كوػػن   ٠بػػ  ا٤ب،نلػ     ػػّبة  نػػّب ا٤بػػمنتْب عالػػ  رػػو     نلػػ  

   بنب ا٤ببنلنل  
 ػ نداء أمير المؤمنين باد الحرب : 7

 ضػػع  عزارلػػن حن حػػٌب يػػند  نتػػند  عالػػ  :  ف   ٯبهػػنعا عالػػ  كػػوي  حن ع   نػػن إف رػػهلل ت ا٢بػػوب 
يوبنػػشا نػػهللرواً حن ع  يػػهللمالشف داراً عنػػو  لمػػ  النػػالح فهػػش آنػػو عنػػو   الػػق رنرػػغ فهػػش آنػػو علػػسل 
١بسشػػغ نػػو  تسمػػل إ  نػػن ٞبػػ  إىل نسػػهللاف ا٤بنوكػػل نػػو  ػػالح عكػػواع علػػسل ٥بػػط نػػن عراش ذلػػك نػػو 

نتْب فػسمو حنررػغ نػو  لػ  البصػوة نػو عكػهلل نػس نً نػو نونعػغ عتػهلل ني حن عيػند  نتػند   نػّب ا٤بػم 
   2 حهلل نو كتهللس حن فالغ  ف يأماس

 عليهم : ومحػ تفقده للقتلى وتر  8
يعػػو نػػو  لػػحنرغ حن   رنػػهلل ايوهػػنش ا٤بنوكػػل مػػوج  نػػّب ا٤بػػمنتْب عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ يوعمػػهلل الموالػػ   

هلل كػػنف نػػنرنً مػػغ راكنػػشف حن  نػػن عا، لفأرصػػو ٧بمػػهلل رػػو  الحػػل النػػجند حن فمػػنؿ : إيػػن ، عإيػػن إلسػػ
لن٢بنً حن   قنهلل ك سبنً حنيتنً    عدعن لالموالػ  رػن٤بنعوة ع ػوحط عالػسهط ع  ػُب عالػ  عػهللد نػتهط رػن٣بّب 

   3عالصالح
 من مقتل طلحة رضي اهلل عنو : هتاثر ػ  9

ؿ : عنيػن   قػن 4   عإف عالسنً ٤بن دار رْب الموال  ر    الحل نموش ً فجن  ٲبن  عو عكهغ الػَباب
ع ػوحط  5عنين عالػّ   رػن ٧بمػهلل  ف  راؾ ٦ُبتػهلل ً   افعديػل حن   قػنؿ : إىل ا،  نػتش ُعجػو  عُٔبػو 

   6عالسغ عقنؿ : لسوِب نت قب  لاا رنشويو  تل
 وقفو من قاتل الابير رضي اهلل عنو : ػ 11

صػ  لػغ رػغ غ إىل عال  عر    ف ذلك ٰبػ٤بن  هللر عموع رو كونشز رنلنرّب عقوالغ إحون ر  غ عذل  ر
ح شة عتهللس فن وأذف فمنؿ عال  : رشّو قن   ارو لعسل رنلتنر حن   قػنؿ عالػ  : ٠بنػت ر ػشؿ ا، 

حن ع٤بػن ر   عالػ   ػسا الػنرّب قػنؿ : إف لػاا النػسا  ن٤بػن  7يمشؿ لت  ييب حشار  عحػشارّ  الػنرّب
عالسػغ حن عقػنؿ ع  رعايل : نتع  نّب ا٤بمنتْب ارو كونشز رنلهللمشؿ  8فوج التوب عو عكغ ر شؿ ا،

                                                 
1
 ( .13/62( كظق حُزخس١ )7/546ٓق٘ق حرٖ أر٢ ؽ٤زش ) 
2
 . 202حعظؾٜخد ػؼٔخٕ ٝٝهؼش حُـَٔ فـ  
3
 . 169( ٝح٩ع٘خد كغٖ ُـ٤شٙ ، خ٬كش ػ٢ِ رٖ أر٢ هخُذ فـ 104،  375،  3/103( حُٔغظذسى )15/261ٓق٘ق حرٖ أر٢ ؽ٤زش ) 
4
 ( .7/258حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش ) 
5
 عشحثش١ ٝأكضح٢ٗ حُظ٢ طٔٞؽ ك٢ ؿٞك٢ . 
6
 . 528طخس٣خ ح٩ع٬ّ ، ػٜذ حُخِلخء حُشحؽذ٣ٖ فـ  
7
 ( .2/920كنخثَ حُقلخرش ) 
8
w ( .7/261حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش ) 
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حن عيمنؿ ارو عموع رو كونشز قوػ  يعنػغ   عهػهلل عالػ   1عقنؿ لآلذاف رشو قن   ارو لعسل رنلتنر
حن عقسػػ  رػػ  عػػنش إىل  ف  ػػأنو نصػػن  رػػو الػػنرّب عالػػ  النػػواؽ فػػنموع  نتػػغ حن فمسػػ  ٤بصػػن  : إف 

غ   فمػػنؿ : نػػوعس فالس هػػو فهػػش آنػػو حن عا، نػػن  ػعمػػوع رػػو كونػػشز لنلتػػن علػػش ٨بوػػا حن فهػػ  لػػك فسػػ
حن عكػػنف  نػػّب ا٤بػػمنتْب قػػهلل ع ػػع  3لالػػنرّب نتػػغ فهػػش  حمػػو نػػو  ف  كنالػػغ عػػهلل ً لالػػنرّب 2تػػت فقسػػهللك

اف ػػو    ننػػنش يػػـش ا١بمػػ    نش ػػع مػػنص حن فالمػػن لػػال  النػػهللاة  الػػ  نش ػػ  رػػو  الحػػل رػػو 
عبسهلل ا، حن فمورغ عرح  رغ ع كالنغ ٔبشارس ع ألغ عو  حشالػغ ع حػشاؿ  مش ػغ حن   قػنؿ لػغ : إيػن مل 

أمالن إ٭بن  ماينلن ٨بنفػل  ف يتوهبهػن التػنس حن عدفػع لػغ  الوهػن ي تط لاس ع٫بو يويهلل  ف يمب   ر 
عقػػػنؿ : يػػػن ارػػػو  مػػػ  ع يتػػػن   ا٢بنكػػػل إذا كنيػػػت لػػػك عكػػػالك فنػػػ  نػػػع  مسػػػغ عمػػػواف رػػػو  الحػػػل 
فبنينػػػنس حن فالمػػػن ر   اف ػػػنر  ذلػػػك دمالػػػشا عالػػػ  عالػػػ  ر ػػػ  ا، عتػػػغ يبنينشيػػػغ حن فبػػػنينهط عرػػػنيع 

حن كمػػن  ػػأؿ عػػو نػػوعاف رػػو ا٢بتػػط عقػػنؿ : ين،عػػِب عالسػػغ رحػػط  4نهتط قبسالػػل قبسالػػلاآلمػػويو عالػػ  رايػػ
نن ل علش نع ذلك  سهلل نػو نػبنب قػويا حن عقػهلل  ر ػ  نػوعاف إىل ا٢بنػو عا٢بنػْب عارػو عبػنس 
ر ػػ  ا، عػػتهط لستالمػػشا عالسػػن فمػػنؿ عالػػ  لػػش آنػػو فالسوشكػػغ حسػػ  نػػنش حن علتػػو نػػوعاف إزاش لػػاا 

حن كمػػن  ف نػػوعاف رػػو ا٢بتػػط   ػػُب عالػػ  5غ  ف يػػال  حػػٌب رنينػػغ التػػـو عالتبػػ  حن مل  ،نععػػغ يعنػػ
فننؿ  نّب ا٤بمنتْب عال  عقنؿ فرتغ ا٢بنو : نن ر يت  كـو  البل نػو  رسػك حن نػن كػنف إ   ف علستػن 

 6يـش ا١بم  حٌب يند نتنديغ :    يوبع نهللرو حن ع  يافا عال  كوي  
   
 ازة مكرمة : ػ أمير المؤمنين علي يرد عاال،ة إلى مامنها ما 11

كهن  نّب ا٤بمنتْب عال  عنئشل رت  ني يتبن  لػهن نو نوكػ  عزاد  ع نوػنع حن ع مػوج ننهػن نػو ٪بػن 
٩بو موج ننهن إ  نو  ح  ا٤بمنـ حن عامَب ٥بن  ررنْب انو ة نو يننش  ل  البصػوة ا٤بنوعفػنت عقػنؿ : 

غ كنشلػػػن حػػػٌب عقػػػا ٥بػػػن حن ٘بهػػػن يػػػن ٧بمػػػهلل ارػػػو ا٢بتعسػػػل : فبالنهػػػن حن فالمػػػن كػػػنف السػػػـش الػػػا   وٙبػػػ  فسػػػ
عحضو التنس حن ف وكت عال  التنس حن ععدعشلن ععدعوهط عقنلت : ين رِب  نو  رنضتن عالػ  رنػ  
ا وب،نش عا ونادة ع  ينوهللف  حهللاً نتك عال   حهلل رشي رالنغ نو ذلك حن إيغ عا، نن كػنف رسػِب عرػْب 

بػٍب نػو افمسػنر حن عقػنؿ عالػ  : عال    المهللري إ  نن يتشف رْب ا٤بو ة ع ٞبنئهػن عإيػغ عتػهلل  عالػ  ننو
يػػن  يهػػن التػػنس حن لػػهللقت عا، عرػػوت نػػن كػػنف رسػػِب عرستهػػن إ  ذلػػك حن عإأػػن لنعكػػل يبػػستط لػػال  ا، 

                                                 
1
 ػزذ حُل٤ٔذ . 164( اع٘خدٙ كغٖ خ٬كش ػ٢ِ فـ 3/105ُطزوخص )ح 
2
 أه٤ذ : هٞد : حُوظَ رخُوخطَ . 
3
 ( .7/261حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش ) 
4
 ( .377ـ  3/376( رغ٘ذ كغٖ ، حُٔغظذسى )3/224حُطزوخص ) 

 ( رغ٘ذ كغٖ  337/  2عٖ٘ عؼ٤ذ حرٖ ٓ٘قٞس )  2
6
w        111ؿ ٝسد١ خًظخد أَٛ حُزـ٢ ٖٓ حُلخ١ٝ حٌُز٤ش ُِٔ 
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عالسغ ع الط   الهلليسن عاآلمػوة حن عموكػت يػـش النػبت لنػوة ركػ   ػتل  ػول ع ال ػْب حن عنػسنهن عالػ  
   1 نسنً  ع وح رتسغ ننهن يشننً 

 هم :ػ ندمهم على ما حصل من 11
قػػنؿ ارػػو  سمسػػغ :    علتػػاا عننػػل النػػنرمْب حن يػػهللنشا عالػػ  نػػن دمالػػشا فسػػغ نػػو الموػػنؿ حن فتػػهللـ  الحػػل عالػػنرّب 

   2ععال  ع ّبلط حن عمل يتو يـش ا١بم  ٥بم ش قصهلل   المونؿ حن علتو عقع ا قوونؿ رنّب اموسنرلط
نػو الوكػنؿ فمػػنؿ : هللنن ي ػو عقػػهلل  مػات النػسشؼ نأمػالن ػفػػأنّب ا٤بػمنتْب عالػ  عرد عتػغ حن عتػأ ػ 

   3لشددت  ر نت قب  لاا رنشويو  تل
عرع  ينسط رو ٞبند حن رنتهللس إىل ا٢بنػو رػو عالػ  حن إيػغ قػنؿ لنػالسمنف رػو لػود حن لمػهلل ر يػت ب ػ 

   4عالسنً حْب انوهلل المونؿ علش يالشذ   حن عيمشؿ : ين حنو : لشددت نت قب  لاا رنشويو  تل
 5منتْب عالػ   نػواً حن فوونرنػت افنػشر حن فالػط ٯبػهلل نتنعػنً ععو حنو رو عالػ  قػنؿ :  راد  نػّب ا٤بػت ػ 

  
٠بػع عالػ  يمػشؿ : ػ حػْب ي ػو إىل النػسشؼ قػهلل  عالػ  حن عػو حنػو رػو   السمنف رو لود ععو ث ػ

   6 مات المـش ػ ين حنو  ك  لاا فستن   لسوِب نت قب  لاا رنشويو  ع  ررنْب  تل
ج لموػػنؿ عإ٭بػػن موكػػت رمصػػهلل اسلػػالح رػػْب قػػنؿ ارػػو  سمسػػل : فػػإف عنئشػػل مل  من ػػ  حن عمل ٚبػػو  خ ػ

ا٤بنالمْب حن عظتت  ف موعكهن نصالحل لالمنالمْب حن    بْب ٥بػن فسمػن رنػهلل  ف  ػوؾ ا٣بػوعج كػنف  عىل 
النػنرمْب يػهللنشا عالػ  نػن دمالػشا  نّنػلحن فتنيت إذا موكت موعكهن  بت  حٌب  ب  ٟبنرلن علتاا ع

مل يتػػو يػػـش ا١بمػػ  ٥بػػم ش قصػػهلل   الموػػنؿ حن ّب ععالػػ  ع ػػّبلط حن ع رفسػػغ نػػو الموػػنؿ حن فتػػهللـ  الحػػل عالػػن 
   7علتو عقع المونؿ رنّب اموسنرلط

قػػنؿ الػػاليب ع  ريػػ   ف عنئشػػل يػػهللنت يهللنػػل كالسػػل عالػػ  ننػػّبلن إىل البصػػوة عحضػػشرلن يػػـش  د ػ
حن عنػو  راد الوش ػع عا٤بنيػهلل نػو ننوكػل ا١بمػ  الػٍب حضػولن  8ا١بم  حن عنن ظتت  ف افنو يبالغ نن رالغ

ر ػػػ  ا، عتػػػغ فالّباكػػػع كوػػػن   ٠بػػػ  ا٤ب،نلػػػ     ػػػّبة  نػػػّب ا٤بػػػمنتْب عالػػػ  رػػػو     ا٢بنػػػو رػػػو عالػػػ 
  نل   

                                                 
1
 ( .5/581طخس٣خ حُطزش١ ) 
2
 . 222حُٔ٘ظو٠ ٖٓ ٜٓ٘خؽ ح٫ػظذحٍ فـ  
3
 ( .1/80ْ رٖ كٔخد )٤حُلظٖ ٗؼ 
4
 ( .1/80حُٔقذس حُغخرن ) 
5
 ( ٗؼ٤ْ رٖ كٔخد .1/81حُلظٖ ) 
6
 . 217أكذحع ٝأكخد٣غ كظ٘ش حُٜشؽ فـ  
7
 . 223،  222ٖٓ ٜٓ٘خؽ ح٫ػظذحٍ فـ  ٠حُٔ٘ظو 
8
w ( .2/177ء )ع٤ش أػ٬ّ حُ٘ز٬ 
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قبػ   ف يػشدع افحػهللاث ا٤بم٤بػل   ا١بمػ  يمػا عتػهلل درس نهػط ينو الصػغ نتهػن : علػش  يتػن و س ػ
  رػػهلل  ف ينمػػ  حنػػنب لتسػػهلل افعػػهللاش عنتػػولط    ػػبس  إفشػػنؿ إ  كهػػهلل ٨بالػػص لوشحسػػهلل الصػػا 

صػػن٢بهط حن فسجػػ    ناػػ  لػػاس ا٢بنلػػل إيتػػن إذا ا عمتػػن عالػػ  اففتػػنر النننػػل  ف  ع فسػػغ م،ػػو عالػػ  ن
يو ػػػط ا٣ب،ػػػو عيضػػػع الوػػػهللارّب الالزنػػػل حن لوتعسػػػا نػػػن ا عمتػػػن عالسػػػغ ع عشيػػػت العولػػػل عالػػػ  افعػػػهللاش   
إفشػػػنلغ عإ   ػػػَبؾ العوحػػػل ٔبمػػػع التالمػػػل  تنػػػستن م،ػػػو افعػػػهللاش عنػػػن ٲبتػػػو  ف يمشنػػػشا رػػػغ رنس ػػػوار 

المْب حن عقػػػهلل ا ػػػوعند ا٢بنػػػو نػػػو لػػػاا الػػػهللرس ع بمػػػغ   نشػػػوععغ اسلػػػالح الػػػا  رنس ػػػالـ عا٤بنػػػ
  سأ،  عصسالغ رإذف ا،  

 : ػ ماركة الفين 
عنو افحهللاث التبّبة الػٍب نػنلهلللن ا٢بنػو رػو عالػ    عهػهلل عالػهللس ننوكػل لػعْب حن كمػن كػنف عالػ  

مػهلل كػنف نننعيػل ر ػ  ا،   رنلنالقل رْب  نّب ا٤بمنتْب عال  عنننعيل ر   ا، عتهط حن فصا الع نع
عتػػغ عالسػػن عالػػ  الشػػنـ   عهػػهلل  عمػػو ععامػػنف ر ػػ  ا، عتهمػػن حن ع٤بػػن  ػػشىل عالػػ  ا٣بالفػػل  راد عنلػػغ 

السػػغ عبػػهلل ا، رػػو عمػػو قبػػشؿ ع يػػل الشػػنـ عاعوػػار   ذلػػك عذكػػو لػػغ فػػأأ عع شلسػػل عبػػهلل ا، رػػو عمػػو 
عقبػ  نتػغ  البػغ رنػهللـ الػالنب إىل الشػنـ   الػحن عمل يالننغ  نػّب ا٤بػمنتْب ع1الموارل عا٤بصنلوة الٍب رستهط 

حن ع نن الوعاينت الٍب  نعط  ف عالسن قنـ رنلوهجط عال  عبهلل ا، رو عمػو ر ػ  ا، عتػغ  عونالػغ ععػهللـ 
حن ع قصػػ  نػػن علػػ  إلسػػغ افنػػو   قضػػسل عبػػهلل ا، 2الشقػػشؼ ٔبنيبػػغ حن فعػػ  ذلػػك ا٣بػػه ٙبويػػا عكػػاب 

ويػق  ػعسنف رػو عسستػل حن عػو عمػو رػو يػنفع عػو  رسػغ عػو رو عمو عع يل الشنـ نػن رعاس الػاليب نػو  
ارو عمو قنؿ : رن  إ  عال  قنؿ : ين  رن عبهلل الوٞبو إيك ركػ  ن،ػنع    لػ  الشػنـ حن فنػو فمػهلل 
 نو ػػك عالػػسهط حن فمالػػت :  ذكػػو ا، عقػػوارٍب نػػو ر ػػشؿ ا، علػػحبٍب إيػػنس إ  نػػن  ععسوػػِب فػػأأ عالػػ  

  علػػاا دلسػػ  قػػن ع عالػػ  نبنينػػل ارػػو عمػػو حن 3إىل نتػػل  فن ػػونتت ٕبعصػػل  حن فػػأأ حن ف وكػػت لػػسالً 
عدمشلػػغ   ال،نعػػل حن إذ كسػػػا يشلسػػغ عالػػ  علػػػش مل يبػػنيع حن عرنػػهلل اعوػػػاار ارػػو عمػػو نػػػو قبػػشؿ ع يػػػل 
الشػػنـ  ر ػػ   نػػّب ا٤بػػمنتْب عالػػ   ػػه  رػػو حتسػػا رػػهلل  نتػػغ حن إ   يػػغ نػػن كػػند يصػػ  نشػػنرؼ الشػػنـ 

رناك عامنف فحػسهال رػك عإف كػنف رناػك  ػّبس فػنركع حٌب  ما غ مس  نننعيل عقنلشا لغ : إف كنف 
عكنيػػػت رػػػالد الشػػػنـ  نالػػػ   ضػػػبنً عالػػػ  نموػػػ  عامػػػنف ظالمػػػن ععػػػهللعاين فمػػػهلل علػػػالهط قمسصػػػغ ٨بضػػػبنً 4

رهللننئغ حن رألنرع ينئالل زعكغ الٍب ق،نػت  لػنرنهن علػ   ػهللافع عتػغ حن عكنيػت قصػل ا وشػهندس  لسمػل 
عذرفػػػت نتهػػػن الػػػهللنشع حن كمػػػن علػػػالوهط  مبػػػنر  ف سنػػػل  لوػػػنت ٥بػػػن ا٤بشػػػنعو حن ع ػػػأ وت اػػػن المالػػػشب حن

                                                 
1
 ( حع٘خدٙ فل٤ق  472/  7حُٔق٘ق ٫رٖ أر٢ ؽ٤زش )  
2
  160حعظؾٜخد ػؼٔخٕ ٝٝهؼض حُـَٔ ، خخُذ حُـ٤غ ؿ  
3
 ( سؿخُٚ ػوخص 224/  3ع٤ش أػ٬ّ حُ٘ز٬ء )  
4
w  110( خ٬كش ػ٢ِ رٖ أر٢ هخُذ ، ػزذ حُل٤ٔذ ؿ  39/  4طٜز٣ذ طخس٣خ دٓؾن )  
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ا٤بهلليتل ع س،وة النش نش عالسهن حن علػوعب رػِب  نسػل إىل نتػل حن كػ  لػاس افنػشر ع ّبلػن نػو افحػهللاث 
عالنشان  كنف ٥بن  أ ّب عال   ل  الشنـ ععال  ر  هط نننعيل ر   ا، عتغ حن فمػهلل كػنف يػو   ف عالسػغ 

فهػش ع  دنػغ عا، عػن عكػ  يمػشؿ )) عنػو قوػ  ن الشنػنً  ننمعلسل اسيوصنر لنامنف عالمشد نػو قن السػغ
( علػػالك ٝبػػع 33فمػػهلل كنالتػػن لشلسػػغ  ػػال،نين فػػال ينػػوؼ   الموػػ  إيػػغ كػػنف نتصػػشرا (( ) اس ػػواش :
نتػػنفمْب مل يمػػهللرعا  شنننعيػل التػػنس حن عم،ػػبهط رشػػأف عامػػنف ع يػػغ قوػػ  ظالمػػنً ععػػهللعاين عالػػ  يػػهلل  ػػعهن

ـ   البالػػهلل ا٢بػػواـ حن فاػػنر التػػنس حن عا ػػواكوعا ععالػػت افلػػشات الػػهللـ ا٢بػػواـ إذ  ػػعتشس   الشػػهو ا٢بػػوا
عكػػنف نػػتهط عػػهللد نػػو  لػػحنب ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط فمػػنـ  حػػهلللط عا٠بػػغ نػػوة رػػو كنػػ  
فمنؿ : لػش  حػهللي  ٠بنوػغ نػو ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط نػن  تالمػت حن عذكػو العػًب فمواػن حن 

يشن ػػا عالػػ  ا٥بػػهلل  حن فممػػت إلسػػغ حن فػػإذا لػػش عامػػنف رػػو فمػػو ركػػ  نومتػػع    ػػشب حن فمػػنؿ : لػػاا 
علتػػنؾ حػػهللي  آمػػو لػػغ  ػػأ ّبس    الػػ  1ععػػنف حن فأقبالػػت عالسػػغ رشكهػػغ فمالػػت : لػػاا   قػػنؿ : ينػػط 

نننعيل المشد نو قوالل عامنف عنتش،نً عدافننً قشينً لالوصمسط عال  ٙبمسق ا٥بهللؼ علش عػو التنمػنف رػو 
 ػ  ر ػػشؿ ا، لػال  ا، عالسػػغ ع ػالط حن فتػػنف نػو آمػػو  رشػّب عػػو عنئشػل ر ػػ  ا، عتهػن قنلػػت :  ر 

كالمل  ف  وب نتتبغ فمنؿ : ين عامنف إف ا، عن   ف يالبنػك قمسصػنً فػإف  رادؾ ا٤بتػنفمشف عالػ  
مالنػػغ فػػال ٚبالنػػغ حػػٌب  المػػنر  ػػالث حن فمالػػت ٥بػػن : يػػن  ـ ا٤بػػمنتْب حن فػػأيو كػػنف لػػاا عتػػك   قنلػػت : 

 ػعسنف فالػط يو ػ  رنلػا   مه ػغ حػٌب كوػ  إىل  نعيػل رػو   ينسوغ عا، نن ذكو غ قػنؿ : فأمه ػغ نن
حن فمػهلل كػنف ا٢بػوص الشػهلليهلل عالػ   تعسػا حتػط  2 ـ ا٤بمنتْب  ف  كويب إّ  رغ حن فتوبت إلسغ رػغ كوػنب

ا،   الموالػػل النػػب  الوئسنػػ    رفػػ   لػػ  الشػػنـ رنعننػػل نننعيػػل رػػو     ػػعسنف رسنػػل عالػػ  رػػو    
ع نننعيػػل   ع يػػل الشػػنـ حن  ع  البػػغ نػػن لػػسل ٕبػػق إذ كػػنف يػػهللرؾ  نلػػ  رن٣بالفػػل حن علسنػػت ف مػػن 

عدلسػ   3إدراكنً  نننً  ف لاا افنو   رمسػل النػول نػو  لػ  الشػشر  ع ف عالسػنً  فضػ  نتػغ ع عىل رػنفنو
ذلػػك نػػن  موكػػغ ٰبػػ  رػػو  ػػالسمنف ا١بنعػػ  رنػػتهلل كسػػهلل حن عػػو    ننػػالط ا٣بػػش ر  يػػغ قػػنؿ ٤بننعيػػل : 

 يػػت ناالػػغ   فمػػنؿ :   عا، إر فعالػػط  يػػغ فعالػػط نػػِب حن ع حػػق رػػنفنو نػػِب حن  يػػت  تػػنزع عالسػػنً حن  ـ 
علتو  لنوط  نالمشف  ف عامنف قو  ن الشننً حن ع ين ارو عمػغ حن عال،نلػ  رهللنػغ حن فػأ شس حن فمشلػشا لػغ : 

حن ع  رعايػػل : فػػػأ شس  4فالسػػهللفع إ   قوالػػل عامػػنف ع  ػػػالط ٥بػػط حن ع  ػػشا عالسػػػنً فتالمػػشس حن فالػػط يػػػهللفنهط إلسػػغ
   5فننوتع نننعيل فتالمشس فمنؿ : يهللم    البسنل عٰبنكمهط إ   

                                                 
1

 (   24/  1فل٤ق عٖ٘ حرٖ ٓخؿٚ ) 
2
 كذ٣غ فل٤ق . 24045ٓغ٘ذ أكٔذ رخه٢ ٓغ٘ذ ح٧ٗقخس سهْ  
3
 . 112خ٬كش ػ٢ِ رٖ أر٢ هخُذ ، ػزذ حُل٤ٔذ فـ  
4
 ( .8/129( ، حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش )13/92كظق حُزخس١ ) 
5
w . 160( حعظؾٜخد ػؼٔخٕ فـ 13/92كظق حُزخس١ ) 
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 اوية على علي رضي اهلل عنهما بسبب أطماع دنيوية ؟ػػ ىل خروج ما 1
إف الوعايػػنت الػػٍب  صػػشر نننعيػػل   موعكػػغ عػػو  نعػػل عالػػ  رنػػ    مػػنع ذا سػػل ع  مػػنع ديسشيػػل حن  

عرػػػػِب  نسػػػػل ع ػػػػّب ذلػػػػك نػػػػو المػػػػاؼ رنػػػػب  الوتػػػػنفل عالنػػػػهللاش ا١بػػػػنلال  المػػػػهللري رػػػػْب رػػػػِب لننػػػػط 
عا فػػػَباشات عال،نػػػو عالػػػ   لػػػحنب ر ػػػشؿ ا، لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط ٩بػػػن  عومػػػهلل عالسهػػػن التوػػػنب 
ا٤بننلػػويو ػ كنلنمػػند   عبمويػػل عالػػ  حن ععبػػهلل الننيػػن الػػهللعر    نمهللنوػػغ    ػػنري  لػػهللر اس ػػالـ 

حن ٩بػن قػهلل نػنع  1هتػن عػهلل ً ع ػب،نً عرتشا عالسهن ٙبالسالهتط البن الل حن ل  رعاينت نَبعكل ن،نػشف   رعا
رْب التػنس قػهللٲبنً عحػهلليانً  ف ا٣بػالؼ رػْب عالػ  عنننعيػل ر ػ  ا، عتهمػن ػ كػنف  ػببغ  مػع نننعيػل 

عالّ  عانوتنعغ عو رسنوغ كػنف رنػب  عنلػغ عػو ع يػل الشػنـ     ا٣بالفل ع ف موعج لاا افمّب عال
ن ػػػسل ا٤بتنػػػػشب زعراً عاوػػػنً  رػػػػو قوسبػػػػل حن ذكولػػػن نمرمػػػػش الشػػػسنل الػػػػوعاف   ع كوػػػنب اسنننػػػػل عالنس

تشر  حن فهاا التونب   يابت  رو قوسبل عإ٭بن كن بغ رافض  ٧بػَبؽ حن علػاس ٦بمشعػل نػو افدلػل يالهلل
  هلو عال   ف التونب ا٤باكشر نتنشب إىل اسننـ ارو قوسبل كارنً عزعراً عنو لاس افدلل :

تهط  يػػػػغ  لػػػػا كونرػػػػنً   الوػػػػنري  يػػػػهللع  اسنننػػػػل ػػػػػ إف الػػػػايو  وٝبػػػػشا  رػػػػو قوسبػػػػل مل يػػػػاكو عاحػػػػهلل نػػػػ 
 عالنسن ل حن ع  ينوؼ نو نملعن غ الونرٱبسل إ  كونب ا٤بننرؼ  

ػ إف ا٤بوصع  لالتوػنب يشػنو  ف ارػو قوسبػل  قػنـ   دنشػق عا٤بنػوب   حػْب  يػغ مل ٱبػوج نػو رنػهللاد  
 إّ  إىل الهلليتشر  

نننػػػػل عالنسن ػػػػل" ٱبوالػػػا ٛبننػػػػنً عػػػػو نػػػػتهج ػػػػ إف ا٤بػػػػتهج عاف ػػػػالشب الػػػا   ػػػػنر عالسػػػػغ ا٤بملػػػا "اس 
ع  ػػالشب ارػػو قوسبػػل   كوبػػغ الػػٍب رػػْب  يػػهلليتن   نػػتهج ارػػو قوسبػػل  ف يمػػهللـ ٤بملعن ػػغ ٗبمػػهللننت  شيالػػل 
يبػػْب فسهػػن نتهجػػغ عالنػػوض نػػو نملعػػغ حن ععالػػ  مػػالؼ ذلػػك ينػػّب لػػنح  اسنننػػل عالنسن ػػل حن 

  ا مػػوالؼ   اف ػػالشب حن عناػػ  فممهللنوػػغ قصػػّبة كػػهللاً    نيػػهلل عػػو  ال ػػل   ػػ،و لػػاا إىل كنيػػ
 لاا التهج مل ينههللس   نملعنت ارو قوسبل  

ػ يوع  نملا التونب عو    لسال  رشت  يشنو رنلوالم  عتػغ حن عارػو    لسالػ  لػاا لػش ٧بمػهلل رػو  
لػػػ عا٤بنػػوعؼ  ف ارػػو قوسبػػل مل 148عبػػهلل الػػوٞبو رػػو    لسالػػ  العمسػػغ : قن ػػ  التشفػػل حن  ػػش   ػػتل 

 لػ    رنهلل عفنة ارو    لسال  ٖبمنل ع وْب عنننً  213يشلهلل إ   تل 
ػػػػ إف قنػػػمنً كبػػػّباً نػػػو رعاين ػػػغ كػػػنشت رصػػػسنل الومػػػوي  حن فتاػػػّباً نػػػن ٯبػػػي فسػػػغ : ذكػػػوعا عػػػو رنػػػ   

ا٤بصػػػويْب حن عذكػػػوعا عػػػو ٧بمػػػهلل رػػػو  ػػػالسمنف عػػػو نشػػػني   لػػػ  نصػػػو عحػػػهلل تن رنػػػ  نشػػػني   لػػػ  
س ل   عناػػ  لػػاس الَباكسػػ  رنسػػهللة كػػ  ا٤بنػػوب حن عذكػػوعا عػػو رنػػ  ا٤بشػػس ل حن عحػػهلل تن رنػػ  ا٤بشػػ

   2البنهلل عو   الشب ععبنرات ارو قوسبل عمل  ود   كوبغ
                                                 

1
 112خ٬كش ػ٢ِ رٖ أر٢ هخُذ ، ػزذ حُل٤ٔذ ػ٢ِ فـ  
2
w . 90رٖ هظ٤زش ، ػ٢ِ حُؼ٤ِخ٢ٗ فـ ػو٤ذس ح٩ٓخّ ح 
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ػ ارو قوسبل ٰبو  نتنلل عنلسل لهلل  النالمنش فهش عتهلللط نو  لػ  النػتل ع مػل   عالمػغ عديتػغ حن يمػشؿ  
غ ععالمػغ حن : الن الع  : كنف ارو قوسبل نو الامنت ع ل  النتل حن عيمشؿ ارو حـن : كػنف  مػل   ديتػ

ع بنغ   ذلك ا٣ب،س  البنهللاد  حن عيمػشؿ عتػغ ارػو  سمسػل : عإف ارػو قوسبػل نػو ا٤بتونػبْب إىل  ٞبػهلل 
  عرك  لاس نتنلوػغ لػهلل  ركػنؿ النالػط ادممػْب  1ةعإ حنؽ عا٤بتوصويو ٤باال   ل  النتل ا٤بشهشر 

ق رنلصػػحنرل لػػ  نػػو ا٤بنمػػشؿ  ف يتػػشف نملػػا كوػػنب اسنننػػل عالنسن ػػل الػػا  نػػشس الوػػنري  ع لصػػ
   2التواـ نن لسل فسهط

إف نملػػا اسنننػػل عالنسن ػػل قػػهللح   لػػحنرل ر ػػشؿ ا، قػػهللحنً ع سمػػنً فصػػشر ارػػو عمػػو ر ػػ  ا،  
عتػػغ كبنيػػنً ع ػػنهلل رػػو    عقػػنص حنػػشداً عذكػػو ٧بمػػهلل رػػو ننػػالمل رأيػػغ  ضػػ  عالػػ  عالػػ  رػػو    

حن عالمػهللح  3نػوت رموػ  عامػنف نل  فيغ قو  نوحبن السهشد  ٖبسه حن عإف عنئشل ر   ا، عتهػن  
  الصػػػػحنرل نػػػػو  ظهػػػػو مصػػػػنئص الوافضػػػػل ع ف نػػػػنركهط ا٣بػػػػشارج إ ّ  ّف ا٣بػػػػشارج   يمػػػػهللحشف   

   4عمـش الصحنرل
ػػػ إف نملػػا اسنننػػل عالنسن ػػل كوػػ  عػػو ا٣بالعػػنش الاال ػػل    رتػػو ععمػػو ععامػػنف ٟبنػػنً ععشػػويو  

وْب لػػعحل حن فمػػنـ ا٤بملػػا الوافضػػ  لػػعحل فمػػو عكوػػ  عػػو العوتػػل الػػٍب عقنػػت رػػْب الصػػحنرل نػػنئ
رنموصنر الونري  التنلع ا٤بشوؽ ع ّشد الصحنئا رونري  زائا مل يابػت نتػغ إ  المالسػ  علػاس نػو 

  مالؽ الوعاف  ا٤بنهشدة ينشذ رن، نو الضالؿ عا٣با ف  
ط ػػػ يمػػشؿ ٧بمػػشد نػػتو  افلش ػػ    ٨بوصػػو اف تػػن عشػػويل : عنػػو نتنيػػهلللط ػ ينػػِب الوافضػػل ػ  أػػ 

يت ػػػوعف    ٠بػػػنش الوكػػػنؿ ا٤بنوػػػهيو عتػػػهلل  لػػػ  النػػػتل فمػػػو عكػػػهللعس نشافمػػػنً فحػػػهلل نػػػتهط   ا  ػػػط 
عالالم    تهللعا رعايل حهللي  ذلػك الشػسن  إلسػغ فمػو   عقػشؼ لػغ نػو  لػ  النػتل ينومػهلل  يػغ إنػنـ 
نػػػو  ئمػػػوهط فسنوػػػه رمشلػػػغ عينوػػػهلل روعايوػػػغ كنلنػػػهلل  فإأمػػػن ركػػػالف  حػػػهللٮبن النػػػهلل  التبػػػّب عالاػػػنر 

لنػػهلل  الصػػنّب حن فػػنلتبّب نػػو  مػػنت  لػػ  النػػتل عالصػػنّب نػػو الش ػػنعْب التػػاارْب علػػش رافضػػ  ا
 ػػنؿ   ععبػػهلل ا، رػػو قوسبػػل رافػػ   ػػنؿ ععبػػهلل ا، رػػو ننػػالط رػػو قوسبػػل نػػو  مػػنت  لػػ  النػػتل عقػػهلل 

حن  5لػػتا كونرػػنً ٠بػػنس رن٤بنػػنرؼ فصػػتا ذلػػك الوافضػػ  كونرػػنً ٠بػػنس رن٤بنػػنرؼ  يضػػنً قصػػهللاً لً ػػالؿ
يػػوك   ف كوػػنب اسنننػػل عالنسن ػػل  رػػو قوسبػػل الوافضػػ  علػػسل  رػػو قوسبػػل النػػِب الامػػل حن علػػاا نػػن 

حن عقػػهلل اعومػػػهلل كاػػّب نػػػو ا٤بننلػػويو عالػػػ  لػػاا التوػػػنب  6رستهمػػػن لوشػػنرغ اف٠بػػػنش نسعإ٭بػػن مالػػػو التػػ
ع نٮبشا    ششيغ كاّب نو الصحنرل التواـ علالك عك  الوحايو نتغ ر،ويمػل عالمسػل  نومػهلل عالػ  

                                                 
1
 ( .2/144( ، طلو٤ن ٓٞحهق حُقلخرش )3/357ُغخٕ ح٤ُٔضحٕ ) 
2
 . 2/144طلو٤ن ٓٞحهق حُقلخرش ) 
3
 ( .55ـ  1/54ح٩ٓخٓش ٝحُغ٤خعش ) 
4
 ُِؼ٤ِخ٢ٗ . 91ػو٤ذس ح٩ٓخّ حرٖ هظ٤زش فـ  
5
 . 32ٓخظقش حُظللش ح٩ػ٘خ ػؾش٣ش ٨ُُٞع٢ فـ  
6
w . 93هظ٤زش فـ ػو٤ذس ح٩ٓخّ حرٖ  
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عالوش سػػػق عالػػػهلللس  عالهلػػػنف حن عقػػػهلل ذكػػػو لػػػنح  كوػػػنب اسنننػػػل عالنسن ػػػل :  ف نننعيػػػل الوحمسػػػق 
اّدعػػ  ا٣بالفػػل عذلػػك نػػو مػػالؿ الوعايػػل الػػٍب عرد فسهػػن نػػن قنلػػغ ارػػو التػػشاش ف  نش ػػ  افنػػنو  
ر   ا، عتغ :  عالط  ف نننعيل  السق اس الـ حن ع ف  رنس ر س افحناب حن ع يغ  دعػ  ا٣بالفػل نػو 

حن علػاا كػػالـ    1شػشرة فػإف لػهللقك فمػهلل حػّ  مالنػغ حن عإف كػارك فمػهلل حػـو عالسػك كالنػغ ػّبس ن
يابت عو  نّب ا٤بمنتْب عال  عإ٭بن نو كالـ الوعاف  عقػهلل انػولت كوػ  الوػنري  عافدب رنلوعايػنت 
 2ا٤بش ػػػشعل عالضػػػنسعل الػػػٍب  ػػػنعط  ف نننعيػػػل اموالػػػا نػػػع عالػػػ  نػػػو  كػػػ  ا٤بالػػػك عالنعننػػػل عاسنػػػنرة

٣بػػالؼ رػػْب عالػػّ  عنننعيػػل ر ػػ  ا، عتهمػػن كػػنف حػػشؿ نػػهلل  عكػػشب رسنػػل نننعيػػل عالصػػحس   ف ا
ع لػػحنرغ لنالػػ  قبػػ   شقسػػع المصػػنص عالػػ  قوالػػل عامػػنف  ع رنػػهللس حن علػػسل لػػاا نػػو  نػػو ا٣بالفػػل   
ني فمهلل كنف ر   نننعيل ػ ر ػ  ا، عتػغ ػ عنػو حشلػغ نػو  لػ  الشػنـ  ف يمػوص عالػّ  ػ ر ػ  ا، 

عيمػشؿ المن ػػ  ارػػو النػػو   ف  ػػب  الموػػنؿ  3يػػهللمالشف رنػػهلل ذلػػك البسنػػل عتػغ ػ نػػو قوالػػل عامػنف  
رػْب  لػ  الشػنـ ع لػ  النػواؽ يوكػع إىل  بػنيو ا٤بشاقػا رستهمػن : فهػم ش ػ     لػ  النػواؽ ػ يػهللعشف 

كنػشف إىل الومتػْب نػو و إىل عالػّ  رنلبسنػل ع ػألسا التالمػل عالػ  اسنػنـ علػم ش ػ     لػ  الشػنـ ػ ي
  عيمشؿ إنػنـ ا٢بػونْب ا١بػشيِب   ٤بػع افّدلػل :  ف  4ف :   يبنيع نو يأع  المواللقوالل عامنف عيمشلش 

 ف نننعيل عإف قن   عالسنً حن فإيغ   يتتو إنننوغ ع  يػهللعسهن لتعنػغ حن عإ٭بػن كػنف ي،الػ  قوالػل عامػنف 
مػػ  : عنػػو اعومػػند  لػػ  النػػتل عا١بمنعػػل  ّف نػػن وحن عيمػػشؿ ا٥بس 5ظنيػػنً نتػػغ  ف نصػػس  حن عكػػنف ٨ب، ػػنً 

و  رػػْب نننعيػػل ععالػػّ  ػ ر ػػ  ا، عتهمػػن ػ نػػو ا٢بػػوعب حن فالػػط يتػػو ٤بتنزعػػل نننعيػػل لنالػػّ    كػػ
ا٣بالفػػل لًٝبػػنع عالػػ   حمسوهػػن لنالػػّ     فالػػط هتػػج العوتػػل رنػػببهن حن عإ٭بػػن لنكػػت رنػػب   ف نننعيػػل 

 الوعايػػنت ع نػػنرت إىل  ّف نننعيػػل ػ ر ػػ  ا، عتػػغ ػ اٚبػػا تحن لمػػهلل  ضػػنفو  6ارػػو عّمػػغ فػػننوتع عالػػ 
نشقعغ لالم،نلبل رهللـ عامنف حن ع يغ لوح رهللمشلغ    نعل عال  ر ػ  ا، عتػغ ػ إذا  قػسط ا٢بػهلل عالػ  
قوالػػػل عامػػػنف   علػػػش افػػػَبض إيػػػغ اٚبػػػا قضػػػسل المصػػػنص عالاػػػأر لنامػػػنف ذرينػػػل لموػػػنؿ عالػػػ   منػػػنً   
النػػػال،نف حن فمػػػنذا  ػػػسحهللث لػػػش ٛبتػػػو عالػػػ  نػػػو إقننػػػل ا٢بػػػهلل عالػػػ  قوالػػػل عامػػػنف حن حومػػػنً  ػػػوتشف 

مضػػشع نننعيػػل لنالػػ  عنبنينوػػغ لػػغ حن فيػػغ الوػػـن رػػالك   نشقعػػغ نػػو  الػػك العوتػػل حن كمػػن  ف   التوسجػػل
كػ  نػن حػنرب ننػغ كػػنيشا يمػن الشف عالػ    ػنس إقننػل ا٢بػػهلل عالػ  قوالػل عامػنف حن عالػ   ف نننعيػػل إذا 
كنف ٱبع    يعنغ نس نً آمػو مل ينالػو عتػغ حن  ػستشف لػاا ا٤بشقػا رنلوػن  ننػننوة حن ع  ٲبتػو  ف 

  إف نننعيػػل ر ػػػ  ا، عتػػػغ كػػػنف نػػو كوّػػػنب الػػػشح  عنػػػو  ػػػندة  7عالسهػػػن إذا كػػػنف ذا   مػػػنعيمػػهللـ 
                                                 

1
 ( .1/113ح٩ٓخٓش ٝحُغ٤خع٤ش ) 
2
 ( .2/145طلو٤ن ٓٞحهق حُقلخرش ك٢ حُلظ٘ش ) 
3
 . 162ٞحفْ ٖٓ حُؼٞحفْ فـ ؼحُ 
4
 . 162حُؼٞحفْ ٖٓ حُوٞحفْ فـ  
5
 . 115ُٔغ ح٧دُش ك٢ ػوخثذ أَٛ حُغ٘ش ٝحُـٔخػش فـ  
6
 ( .2/622حُقٞحػن حُٔلشهش ) 
7
w ( .2/150طلو٤ن ٓٞحهق حُقلخرش ) 
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ا٤بنػػػالمْب ا٤بشػػػهشريو رػػػن٢بالط عيتعسػػػغ نػػػوؼ الصػػػحبل حن فتسػػػا ينومػػػهلل  ف يمن ػػػ  ا٣بالسعػػػل الشػػػوع  
عيهوؽ دننش ا٤بنالمْب نو  ك  ُناْلك زائ  حن علش المنئ  : عا،    مّب رْب  نػويو حن رػْب ا، عرػْب 

حن عقهلل  بت عو ر شؿ ا، ػ لال  ا، عالسغ ع الط ػ  يغ قػنؿ فسػغ  1إ  امَبت ا، عال  نن  شاس ّبس 
   نػػن عكػػغ  3حنعقػػنؿ : الالهػػط عالمػػغ التوػػنب عقسػػغ النػػااب 2 كنالػػغ لنديػػنً نهػػهللينً ع لػػهلل رػػغ ط: الالهػػ

 عتػغ ػ ا٣ب،أ   نشقعغ   نمو  عامنف ػ ر   ا، عتغ ػ فس هػو   رفضػغ  ف يبػنيع لنالػّ  ػ ر ػ  ا،
قبػػ  نبندر ػػغ إىل ا قوصػػنص نػػو قوالػػل عامػػنف عيضػػنؼ إىل ذلػػك مػػشؼ نننعيػػل عالػػ  يعنػػغ ٤بشاقعػػغ 
النػػنرمل نػػو لػػم ش النش ػػنش عحولػػهط عالػػ  قوالػػغ رػػ  عيالػػومل نتػػغ  ف ٲبتتػػغ نػػتهط حن نػػع النالػػط  ف 
 ال،نل  لالهللـ   يص   ف ٰبتط حن ر  يهللم    ال،نعل حن عيوفع دعشاس إىل ا٢بػنكط حن عي،الػ  ا٢بػق

حن عقػػهلل ا عػػق  ئمػػل العوػػش  عالػػ   يػػغ   ٯبػػشز فحػػهلل  ف يمػػوّص نػػو  حػػهلل عيأمػػا حمػػغ دعف  4عتػػهللس
حن  5ل عإنػػنعل العش ػػ تػػالنػػال،نف حن  ع نػػو يصػػبغ النػػال،نف ٥بػػاا افنػػو حن فف ذلػػك يعضػػ  إىل العو

عٲبتػػو المػػشؿ إف نننعيػػل ػ ر ػػ  ا، عتػػغ ػ كػػنف ٦بوهػػهللاً نوػػأع ً ينالػػ  ظتػػغ  ف ا٢بػػق ننػػغ فمػػهلل قػػنـ 
نً    ل  الشنـ رنهلل  ف ٝبنهػط عذّكػولط  يػغ ع  عامػنف ػ ارػو عمػغ ػ عقػهلل قوػ  ن الشنػنً حن عقػو  م،سب

ر ؼ  ص ي ال ق ت ل  إ نَّو  ك اف  م ن ص ور ا)) عالسهط اآليل التوٲبل  ((و م ن  ق ت ل  م ظ ل وم ا صػ ق د  ج ا ل ن ا ل و ل ي و  س ل   ان ا ص ال  ي س 
ذات  يعنػتط   قوػ  عامػنف حن فمػنـ  لػ   (     قػنؿ  يػن  حػ   ف  نالمػشر33)اس واش حن آيل : 

الشػػنـ ٝبػػػسنهط ع كػػػنرشا إىل ال،الػػػ  رػػػهللـ عامػػػنف حن عرػػػنينشس عالػػػ  ذلػػػك حن ع ع،ػػػشس النهػػػشد عا٤بشا سػػػق 
  لػػػػاس افحػػػػهللاث  6عالػػػػ   ف يبػػػػالشا  يعنػػػػهط ع نػػػػشا٥بط حػػػػٌب يػػػػهللركشا  ػػػػأرلط  ع يعػػػػِب ا،  رعاحهػػػػط

ننـ عنلولن ا٢بنو رو عال  ععوؼ نشقا ك  لػحن  نػو العوتػل عكػنف نسػن ً لالصػال  عالنػالط ا١ب
 نن عكهلل إىل ذلك  بسالً  

ػ نهػي أميػر المػؤمنين علػي عػن شػتم مااويػة ولاػن أىػل ال،ػاـ باػد ماركػة  1
 الفين :

يشػػ  ا٢بػػوب رػػْب عالػػ  عنننعيػػل ر ػػ  ا، عتهمػػن   لػػعْب عقػػهلل فصػػالتن  الػػك افحػػهللاث   كوػػن  
المونؿ ع شّكغ التصػو فسهػن فلػ   نوهلل  ا٤ب،نل     ّبة  نّب ا٤بمنتْب عال  رو     نل  عقهلل ا ٠ب

النػػواؽ عالػػ   لػػ  الشػػػنـ حن ع عوقػػت لػػعشفهط حن عكػػػندعا  ف يتهننػػشا حن فنتػػهلل ذلػػػك رفػػع  لػػ  الشػػػنـ 
  ا٤بصنحا فشؽ الوننح عقنلشا : لاا رستتن عرستتط قهلل فِب التػنس حن فمػو لانػشر  لػ  الشػنـ رنػهلل  لػ

الشنـ حن عنو لانشر  ل  النواؽ رنهلل  ل  النواؽ   فالمػن ر   التػنس ا٤بصػنحا قػهلل رفنػت حن قػنلشا : 
                                                 

1
 ( .3/151ع٤ش أػ٬ّ حُ٘ز٬ء ) 
2
 ( .3/236) 3018فل٤ق عٖ٘ حُظشٓز١ ٨ُُزخ٢ٗ سهْ  
3
 ( اع٘خدٙ فل٤ق .2/913كنخثَ حُقلخرش ) 
4
 ( .2/151طلو٤ن ٓٞحهق حُقلخرش ) 
5
 ( .2/256طلغ٤ش حُوشهز٢ ) 
6
w ( .2/152، طلو٤ن ٓٞحهق حُقلخرش ) 32فل٤ٖ ٫رٖ ٓضحكْ فـ  
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حن فنلػػػهللعشة إىل ٙبتػػػسط كوػػػنب ا، دعف الوأكسػػػهلل عالػػػ   1إىل كوػػػنب ا، عػػػن عكػػػ  عيتسػػػ  إلسػػػغ ٪بسػػػ 
 نػػالسط قوالػػل عامػػنف إىل نننعيػػل عقبػػشؿ الوحتػػسط دعف الوأكسػػهلل عالػػ  دمػػشؿ نننعيػػل    نعػػل عالػػ  

البسنػػػػل لػػػػغ حن  ،ػػػػشر فو ػػػػوغ  حػػػػهللاث حػػػػوب لػػػػعْب حن إذ  ف ا٢بػػػػوب الػػػػٍب  عدت ٕبسػػػػنة التاػػػػّب نػػػػو ع 
ا٤بنالمْب حن  روزت ا٘بنلػن ٝبنعسػن ر    ف عقػا الموػنؿ عحمػو الػهللننش  ػوعرة  موضػسهن ٞبنيػل نػشكل 

حن 2عععسهػن ع  ولػن   اٚبػنذ المػواراتافنل علسنيل قشهتن  ننـ عهللعلن حن علػش دلسػ  عالػ  حسشيػل افنػل 
مهلل قب   نّب ا٤بمنتْب عال  ر   ا، عتغ عقا المونؿ   لعْب عر   الوحتسط ععهلل ذلػك فوحػن ف

عركػػع إىل التشفػػل حن ععالػػق عالػػ  الوحتػػسط آنػػن ً   إزالػػل ا٣بػػالؼ عٝبػػع التالمػػل ععحػػهللة الصػػا حن 
 ل ا١بػش ت ا٢بورسػل  يػكهلليهلل عكنف  نػّب ا٤بػمنتْب رنػهلل أنع مشيت الهللعلل حن عإعندة حوكل العوشح نو 

حن  عػو ا، لتػط حن لعْب يوعمهلل الموال  حن عقهلل عقا عال  قوالس عقوال  نننعيل فمنؿ :  عو ا، لتط 
حن ععػػو ينيػػهلل رػػو افلػػط قػػنؿ : ٤بػػن عقػػع الصػػال  رػػْب عالػػ  عنننعيػػل حن مػػوج عالػػ   3لالعػػويمْب ٞبسنػػنً 

لسصػّب فمش    قوالس فمنؿ : لم ش   ا١بتل   موج إىل قوالػ  نننعيػل فمػنؿ : لػم ش   ا١بتػل حن ع 
حن عقشلػػػغ ر ػػػ  ا، عتػػػغ   لػػػعْب    5عكػػػنف يمػػػشؿ عػػػتهط لػػػط : ا٤بػػػمنتْب 4افنػػػو إ  عإىل نننعيػػػل

ر ػػػػ  ا، عتػػػػغ ٤بّػػػػن رالنػػػػغ  ف   تػػػػْب نػػػػو  حن عرع   ف عالسػػػػنً 6يتػػػػند ٱبوالػػػػا عػػػػو قشلػػػػغ    لػػػػ  ا١بمػػػػ 
: يػن   لحنرغ ي هواف نوط علنو  ل  الشنـ  ر   إلسهمن  ف كعن عمػن يبالنػِب عتتمػن حن فأ سػن فمػن 

 نّب ا٤بمنتْب  لنتن عال  ا٢بق علط عال  البن ػ    قػنؿ : رالػ  عرب التنبػل ا٤بنػهلليل  حن قػن  : فالمػن 
ٛبتنتػػن نػػو نػػومهط علنػػتهط   قػػنؿ : كولػػت لتػػط  ف  تشيػػشا لنػػنيْب حن علتػػو قشلػػشا : الالهػػط  حمػػو 

كهالػغ  دننشين عدننشلط حن ع لال  ذات رستتن عرستهط حن ع رنهلللط نو  اللوهط حٌب ينػوؼ ا٢بػق نػو
حن ع نن نػن قسػ  نػو  ف عالسػنً كػنف يالنػو   قتش ػغ نننعيػل ع لػحنرغ  7حن عيوعش  عو الن  نو ١بج رغ

حن ع ف نننعيػػل إذا قتػػت لنػػو عالسػػنً عارػػو عبػػنس عا٢بنػػو عا٢بنػػْب    ابػػت نػػو ينحسػػل النػػتهلل حسػػ  
كوػػػ  فسهػػن    ٨بتػػا لػػشط رػػو ٰبػػػٓب الوافضػػ  ادػػَبؽ الػػا    يش ػػػق   رعاين ػػغ كمػػن  ف    لػػ   

الشسنل عتهلللط كنش الته  عو    الصحنرل حن فمهلل  يتو عال  نو ينػ  نننعيػل عنػو ننػغ فمػنؿ 
: إر  كوس لتط  ف يتشيشا  بنرْب علتتتط لش علعوط  عمن٥بط حن عذكومت حػن٥بط حن كػنف  لػشب   

ال  ذات ػدنػنشلط حن ع لػر حن عقالوط نتنف  بتط  ينلط الالهط  حمو دننشيػن ع ناالمشؿ حن ع رالغ   ال
النب  عالوتعّب مل يتو نو لػهلل   نػّب ا٤بػمنتْب عالػ  رػنعَباؼ  لػ  كوػنب حن فهاا  8تتن عرستهطرس

                                                 
1

.ٗو٬ ػٖ طخس٣خ حُطزش١  36فـ  ط٘ض٣ٚ خخٍ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٓؼخ٣ٝش 
 

 
2

  38دسحعش ك٢ طخس٣خ حُخِلخء ح٤٣ٞٓ٧ٖ فـ  
3

 . 250خ٬كش ػ٢ِ رٖ أر٢ هخُذ ، ػزذ حُل٤ٔذ فـ  
4

 .( ع٘ذ كغٖ 303/  15ٓق٘ق حرٖ أر٢ ؽ٤زش )  
5

 . 251( خ٬كش ػ٢ِ فـ  329،  331/  1طخس٣خ دٓؾن )  
6

 . 169ٔئ٤ٖ٘ٓ فـ ، ط٘ض٣ٚ خخٍ حُ 251خ٬كش ػ٢ِ ، ػزذ حُل٤ٔذ فـ  
7

 
7
 ( .2/232ٗو٬ً ػٖ طلو٤ن ٓٞحهق حُقلخرش )  165ح٩خزخس حُطٞحٍ فـ  

8
w  323ٜٗؾ حُز٬ؿش فـ  
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حن كمػػػػن  ف ا٢بنػػػػو ر ػػػػ  ا، عتػػػػغ كػػػػنف نننلػػػػواً للحػػػػهللاث ع٠بػػػػع عر    1كوػػػػنب   ي ػػػػو الشػػػػسنل
نشقا عالهللس نو  لػ  الشػنـ حن علػاس الت ػوة النػالسمل فلػحنب نننعيػل  ػنعهللت ا٢بنػو رػو عالػ  

الح الا   مهللـ رغ لشحهللة افنل عالػا  ٙبمػق رعضػ  ا،   فمهػغ النمسػق   لتهلل وغ ٤بشوعع اسل
 ٤بمنلهلل اس الـ عننوفوغ الهللقسمل لنالط ا٤بصن  عا٤بعن هلل  

 ػ مقتل عّمار بن ياسر رضي اهلل عنو بصفين وأثره على المسلمين : 3
 ينهلل حهللي  ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط لنّمنر ر   ا، عتغ :

نػػو افحنديػػ  الصػػحسحل الانروػػل عػػو التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط عقػػهلل كػػنف  2لبن سػػل موالػػك الع ػػل ا
٤بموػػ  عّمػػػنر ر ػػ  ا، عتػػػغ   ػػػو   ننوكػػل لػػػعْب حن فمػػهلل كػػػنف عالمػػػنً فلػػحنب ر ػػػشؿ ا، يوبنشيػػػغ 
حسػػ   ػػنر عكػػنف منٲبػػل رػػو  نرػػت حضػػو لػػعْب عكػػنف كنفػػنً  ػػالحغ حن فالمػػن ر   نموػػ  عمػػنر  ػػ  

 3لػػػك فيػػػغ ٠بػػػع حػػػهللي  ر ػػػشؿ ا، عػػػو عمػػػنر :  موالػػػغ الع ػػػل البن سػػػل ػػػسعغ عقن ػػػ   لػػػ  الشػػػنـ عذ
عكنف ٤بمو  عّمنر   و   قػندة نننػتو نننعيػل ناػ  عمػوع رػو النػنص  4عا ومو   المونؿ حٌب قو 

النػػنص عارتػػػغ عبػػهلل ا، رػػػو عمػػوع حن ع رػػػش افعػػشر النػػػالم  حن عتػػهلل نػػػوعل ا٤بػػنش ينػػػمشف عكنيػػت لػػػ  
العويمػػنف حن عكػػنف حػػهللياهط عػػو نموػػ  عّمػػنر رػػو ين ػػو حن إذ نػػوينل ا٤بػػنش الشحسػػهللة الػػٍب ينػػوم  نتهػػن 

قنؿ عبهلل ا، رو عموع لشالهللس : لمهلل قوالتن لاا الوك  عقهلل قنؿ فسغ ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط 
 موالػػغ الع ػػل البن سػػل   فمػػنؿ عمػػوع ٤بننعيػػل لمػػهلل قوالتػػن الوكػػ  عقػػهلل قػػنؿ فسػػغ ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ 

  رشلػػك  ٫بػػو قوالتػػنس   إ٭بػػن قوالػػغ نػػو  5  ػػتت فػػشا، نػػن  ػػناؿ  ػػهللح  ع ػالط نػػن قػػنؿ فمػػنؿ نننعيػػل
حن فنيوشو  أعي  نننعيل رْب  ل  الشنـ ايوشنر التنر   ا٥بشسط حن عكػنش   رعايػل لػحسحل  6كنش رغ

لػحسحل  ف عمػػوع رػو حػػـن دمػ  عالػػ  عمػوع رػػو النػنص فمػػنؿ : قوػ  عّمػػنر عقػهلل قػػنؿ فسػغ ر ػػشؿ 
ع ػػل البن سػػل   فمػػنـ عمػػوع رػػو النػػنص فنعػػنً يوّكػػع حػػٌب دمػػ  ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط :  موالػػغ ال

نننعيل فمنؿ لغ نننعيل نن نأيك فمنؿ : قو  عمنر فمػنذا   قػنؿ عمػوع : ٠بنػت ر ػشؿ ا، لػال  
دحضػػت   رشلػػك حن  ع ٫بػػػو ا، عالسػػغ ع ػػالط يمػػشؿ لػػغ :  موالػػك الع ػػل البن سػػػل فمػػنؿ لػػغ نننعيػػل : 

حن ع   7شعا رػغ حػٌب  لمػشس رػْب رننحتػن حن  ع قػنؿ رػْب  ػسشفتن قوالتنس حن إ٭بن قوالػغ عالػ  ع لػحنرغ حن كػن
رعايل لحسحل  يضنً : كنش ركالف عتهلل نننعيل ٱبوصػمنف   ر س عمػنر يمػشؿ كػ  عاحػهلل نتهمػن : 
 ين قوالوغ حن فمنؿ عبػهلل ا، رػو عمػوع رػو النػنص : لس،ػ  رػغ  حػهللكمن يعنػنً لصػنحبغ حن فػإر ٠بنػت 

:  موالػغ الع ػل البن سػل قػنؿ نننعيػل : فمػن رنلػك ننتػن   قػنؿ :  ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط يمشؿ
                                                 

1
 ( .2/934أفٍٞ ٓزٛذ حُؾ٤ؼش ) 
2

 . 2916ٓغِْ سهْ  
3

 حُٔقذس ٗلغٚ . 
4

 ( ٝهخٍ ك٤ٚ : ٝسٝحٙ حُطزشح٢ٗ ٝك٤ٚ ٓؼؾش ٝٛٞ ٤ُٖ .7242ٓـٔغ حُضٝحثذ ) 211خ٬كش ػ٢ِ فـ  
5

 ذكل : حُضُن ٝحُذحكل ٖٓ ٫ ػزخص ُٚ ٫ٝ ػض٣ٔش ك٢ ح٧ٓٞس .حُ 
6

 ( رغ٘ذ فل٤ق .11/240ٓق٘ق ػزذ حُشصحم ) 
7
w ( رغ٘ذ فل٤ق  240/ 11ٓق٘ق ػزذ حُشصحم )  
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  نػو 1إف    نتنر إىل ر شؿ ا، :   ع  رنؾ ننداـ حسنً ع   نصػغ حن فأيػن ننتػط علنػت  قن ػ  
الوعايػػنت النػػنرمل يالحػػن  ف الصػػحن  العمسػػغ عبػػهلل ا، رػػو عمػػوع ر ػػ  ا، عتهمػػن حػػويص عالػػ  

ف نننعيػػل عكتػػهللس لػػط العوقػػل البن سػػل لمػػوالهط عمػػنراً حن فمػػهلل  تػػور قػػشؿ ا٢بػػق حن عالتصػػ  حن فمػػهلل ر    
نتغ لاا ا  وتتنر   نتن بنت ٨بوالعػل حن ع  نػك  ف نموػ  عمػنر ر ػ  ا، عتػغ قػهلل   ػو    لػ  
الشػػنـ رنػػب  لػػاا ا٢بػػهللي  حن إ   ف نننعيػػل ر ػػ  ا، عتػػغ  عؿ ا٢بػػهللي   ػػأعيالً  ػػّب ننونػػنغ ع  

عقػهلل رد عالػ  ر ػ  ا، عتػغ عالػ   حن 2لط الايو كنشعا رغ إىل الموػنؿ يص     ف الايو قوالشا عمنراً 
قػػشؿ نننعيػػل رػػأف قػػنؿ : فو ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط إذف قوػػ  ٞبػػنة حػػْب  موكػػغ حن علػػاا نػػو 

عقهلل   و عال  نمو  عمنر كػالك عالػ  عمػوع  3عال  إلناـ   كشاب عتغ حن عحجل   اعَباض عالسهن
عقػػهلل  4ر دافنػػنً لنمػوع رػػو النػنص لالنػػن  سأػنش ا٢بػػوبعمػوع رػػو النػنص حن رػػ  كػنف ا وشػػهند عمػن

حن عقػػهلل كػػنش   الب ػػنر  عػػو  5قػػنؿ ر ػػ  ا، عتػػغ : عددت  ر نػػت قبػػ  لػػاا السػػـش رنشػػويو  ػػتل
    نسهلل ا٣بػهللر  ر ػ  ا، عتػغ قػنؿ : كتػن ٫بمػ  لبتػل لبتػل ععمػنر لبتوػْب لبوػْب حن فػواس التػيب لػال  

: عيػػػ  عمػػػنر  موالػػػغ الع ػػػل البن سػػػل يػػػهللعشلط إىل ا١بتػػػل  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط فسػػػتع  الػػػَباب عتػػػغ عيمػػػشؿ
حن عقػػنؿ ارػػو عبػػهلل الػػه :  ػػشا وت اآل ػػنر عػػو 6 قػػنؿ عمػػنر :  عػػشذ رػػن، نػػو العػػًبعيهللعشيػػغ إىل التػػنر 

التيب لال  ا، عالسػغ ع ػالط  يػغ قػنؿ :  موػ  عمػنر الع ػل البن سػل حن علػاا نػو إمبػنرس رنلنسػ  ع عػالـ 
حن عقػنؿ الػػاليب رنػهلل نػػن ذكػو ا٢بػػهللي  :  7لػػش نػو  لػػ  افحنديػ يبش ػغ لػال  ا، عالسػػغ ع ػالط حن ع 

 8ع  البنب عو عهللة نو الصحنرل حن فهش نوشا و
 9صهم الالماء لحديث رسوؿ اهلل صي عمار : تقتلك الفئة الباغيةػ  4

حن عرد  لتبػشة حن عفضػسالل ظػنلوة لنالػ  ععمػنرقنؿ ارو حجػو : ع  لػاا ا٢بػهللي  عالػط نػو  عػالـ اأ ػ  
حن عقػنؿ  يضػنً : دؿ ا٢بػهللي  11مل يتػو نصػسبنً   حوعرػغ الػناعمْب  ف عالسػنً 10 عال  التشالػ 

:  موػػ  عمػػنراً الع ػػل البن سػػل حن عالػػ   ف عالسػػن كػػنف ا٤بصػػس     الػػك ا٢بػػوعب حن فف  لػػحنب 
   12نننعيل قوالشس

                                                 
1
 (  139ـ  138/  11ٓغ٘ذ أكٔذ )  
2
  325خ٬كش ػ٢ِ رٖ أر٢ هخُذ ، ػزذ حُل٤ٔذ فـ  
3

 ( .2/223حُظزًشس ) 
4
  215حُـنزخٕ فـ  ٓؼخ٣ٝش رٖ أر٢ عل٤خٕ ، 
5
  603( ، ػٔشٝ رٖ حُؼخؿ ُِـنزخٕ فـ  170/ 1أعزخد ح٧ؽشحف )  
6
  447حُزخخس١ سهْ  
7
 (  1140/ 3ح٫عظ٤ؼخد )  
8
 (  421/ 1ع٤ش أػ٬ّ حُ٘ز٬ء )  
9

 . 5916ٓغِْ سهْ  
10
حُغذ٣ذ  ك٢ حُقلخرش ، كوذ ص٣ٖ ُْٜ  رؼذّ حُظٞك٤ن ُ٪ػظوخد ٓؼظوذٛخٝحُٔوقٞد رخُ٘ٞحفذ ٢ٛ حكذ هٞحثق أَٛ حُزذع حُظ٢ أف٤زض ك٢  

حُؾ٤طخٕ حػظوخد ػذّ ٓلزش سحرغ حُخِلخء حُشحؽذ٣ٖ ٝأكذ ح٧ثٔش حُٜٔذ٤٣ٖ ػ٢ِ رٖ أر٢ هخُذ سم٢ هللا ػ٘ٚ ٝكِْٜٔ ػ٠ِ حُظذ٣ٖ رزـنٚ 

 ٝػذحٝطٚ ٝحُوٍٞ ك٤ٚ رٔخ ٛٞ رشة ٓ٘ٚ ًٔخ طؼذٟ رـنْٜ ا٠ُ ؿ٤شٙ ٖٓ أَٛ حُز٤ض ًخر٘ٚ حُلغ٤ٖ رٖ ػ٢ِ ٝؿ٤شٙ  
11
 .(  646/ 1ظق حُزخس١ )ك 
12
w .(  92/  13حُٔقذس ٗلغٚ )  
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عكنيت الصحنرل يـش لعْب يوبنشيغ حسػ   شكػغ لنالمهػط رأيػغ نػع الع ػل  ب ػ يقوؿ النووي :
 ٢1بهللي  النندلل ٥باا ا

كػنف عالػ  ع لػحنرغ  دل ال،ػنئعوْب إىل ا٢بػق نػو  لػحنب نننعيػل حن   جػػ ػ قػاؿ ابػن كثيػر :
ع لػحنب نننعيػل كػنيشا رػن ْب عالػػسهط حن كمػن  بػت   لػحس  ننػػالط نػو حػهللي  نػنبل عػػو 
ن ػ    ػػالمل عػػو    يضػػوة عػػو     ػػنسهلل ا٣بػػهللر  حن قػػنؿ حػػهلل ِب نػػو لػػش مػػّب نػػِب ػ ينػػِب  رػػ

حن عقػنؿ  يضػنً  2لػال  ا، عالسػغ ع ػالط قػنؿ لنمػنر :  موالػك الع ػل البن سػلقوندة ػ  ف ر ػشؿ ا، 
: علػػاا نموػػ  عمػػنر رػػو ين ػػو ر ػػ  ا، عتهمػػن نػػع  نػػّب ا٤بػػمنتْب عالػػ   رػػو     نلػػ  قوالػػغ 
 ل  الشنـ حن عرنف عظهو رالك  و نن  مػه رػغ الو ػشؿ لػال  ا، عالسػغ ع ػالط نػو  يػغ  موالػغ 

 3نً ٧بق حن ع ف نننعيل رنغ حن عنن   ذلك نو د ئ  التبشةالع ل البن سل حن عرنف رالك  ف عالس
لػ   نئعػل نػو ا٤بػمنتْب حن رنػت عالػ  اسنػنـ عالػ  حن عذلػك رػتص قػشؿ  حػػ ػ وقػاؿ الػذىبي :

   4ا٤بص،ع  لالشات ا، عالسغ لنمنر :  موالك الع ل البن سل
( لاس اآليل  لػ    (و إ ف  ط اال ف ت اف    قشلغ  ننىل : )) جػ ػ قاؿ القاضي أبو بكر الاربي :

قوػنؿ ا٤بنػالمْب حن عالنمػػهللة   حػوب ا٤بوػأعلْب حن ععالسهػػن عػشؿ الصػحنرل إلسهػػن ١بػأ افعسػنف نػػو 
   5لاس افنل حن عإينلن عِب التيب لال  ا، عالسغ ع الط رمشلغ :  مو  عمنر الع ل البن سل

 نعوػغ  ب  نعوػغ ع ف الػهللاع  إىلش علاا يهللؿ لصحل إنننل عال  ععك خ ػ وقاؿ ابن تيمية :
داع  إىل ا١بتل حن عالهللاع  إىل نمن الوغ داع إىل التنر ػ عإف كنف نوأعً  ػ علش دلسػ  عالػ   يػغ مل 
يتػو ٯبػشز قوػنؿ عالػ  حن ععالػ  لػاا فممن الػغ ٨ب،ػي ػ عإف كػنف نوػأعً  ػ  ع رػنغ ػ رػال  أعيػ  ػ 
 علػػش  لػػ  المػػشلْب فلػػحنرتن حن علػػش ا٢بتػػط رو ، ػػل نػػو قن ػػ  عالسػػنً حن علػػش نػػال  افئمػػل
فلػحنرتن حن علػػش ا٢بتػػط رو ، ػل نػػو قن ػػ  عالسػنً حن علػػش نػػال  افئمػل العمهػػنش الػػايو فوعػػشا 

حن عقنؿ  يضنً : نػع  ف عالسػنً  عىل رػن٢بق ٩بػو فنرقػغ حن عنػع  ف  6عال  ذلك قونؿ البننة ا٤بوأعلْب
 ف عمػنر قوالوػغ الع ػل البن سػل ػ كمػن كػنشت رػغ التصػشص ػ ععالستػن  ف يػمنو رتػ  نػن كػنش نػو 

يمػػو رػػن٢بق كالػػغ حن ع  يتػػشف لتػػن لػػش  حن ع  يػػوتالط رنػػّب عالػػط حن رػػ  ينػػالك  ػػػب  عتػػهلل ا، ع 

                                                 
1
 .(  38/  2طٜز٣ذ ح٧عٔخء ٝحُِـخص )  
2
 .(  220/  6حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش )  
3
 .(  277/  7حُٔقذس ٗلغٚ )  
4
 ( .8/209ع٤ش أػ٬ّ حُ٘ز٬ء ) 
5
 ( .4/1717أكٌخّ حُوشإٓ ) 
6
w ( .4/437ٓـٔٞع حُلظخٟٝ ) 
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النالط عالنهللؿ حن ذلك لش ا بنع التوػنب عالنػتل حن ع نػن نػو ٛبنػك رػبن  ا٢بػق دعف رنػ  حن 
   1علاا نتشأ العوقل عا موالؼ

عقػنؿ : لػال  ا، عالسػغ ع ػالط   حػهللي  عمػنر :  موػ   س ػ وقاؿ عبد الاايا بػن بػاز :
لع ػػل البن سػػل   فموالػػغ نننعيػػل ع لػػحنرغ   نشقنػػل لػػعْب حن فمننعيػػل ع لػػحنرغ رنػػنة حن عمػػنر ا

   2لتو ٦بوههللعف ظتشا  أط نصسبشف   ا٤ب،نلبل رهللـ عامنف
رنػهلل  ف قوػ  عمػنر الػا  عردت التصػشص نبستػل  يػغ  موالػغ الع ػل  ش ػ وقػاؿ سػايد حػو  :

وػػنؿ ننػػغ كػػنف عاكبػػنً علػػاا عػػه ارػػو البن سػػل حن  بػػْب لالمػػَبدديو  ف عالسػػنً كػػنف عالػػ  حػػق ع ف الم
  لػػاا الو الػػا حن عنػػن ذلػػك إ   يػػغ  ػػوؾ عاكبػػنً علػػش يصػػوة برنػػ  عمػػو عػػو ٚبالعػػغ رأيػػغ يأ ػػ

ا٢بنػو رػو كػنف حن لمػهلل   3اسننـ ا٢بق عال  ا٣بنركْب عالسغ رنّب حق حن كمن  فٌب رالك العمهنش
 ق  عال  ر   ا، عتغ عال  يمْب را   عننوفل نوستل رأف عالهللس كنف عال  ا٢ب

 ػ موقف الحسن بن علي من تلك الحروب : 5
كػػنف نشقػػا ا٢بنػػو رػػو عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ لػػش نشقػػا  لػػ  النػػتل عا١بمنعػػل نػػو ا٢بػػوب الػػٍب عقنػػت  

رػػْب الصػػحنرل التػػواـ ر ػػ  ا، عػػتهط علػػش اسننػػنؾ عمػػن نػػجو رسػػتهط إ  فسمػػن يالسػػق اػػط ر ػػ  ا، 
ا٢بمػػهلل عالػػبن  فحػػهلل ال،ػػوفْب عقػػنلشا : إيػػغ ٯبػػ  عػػتهط ٤بػػن ينػػببغ ا٣بػػشض   ذلػػك نػػو  شلسػػهلل النػػهللاعة ع 

عالػػ  كػػ  ننػػالط  ف ٰبػػ  ا١بمسػػع عيَب ػػ  عػػتهط عيػػَبحط عالػػسهط عٰبعػػن ٥بػػط فضػػنئالهط حن عينػػَبؼ ٥بػػط 
رنػػشارمهط حن عيتشػػو نتػػنقبهط ع ف الػػا  حصػػ  رسػػتهط إ٭بػػن كػػنف عػػو اكوهػػند عا١بمسػػع ناػػنرشف   حػػنلٍب 

ا٤ب ،ػػي   اكوهػػندس ع ف المن ػػ  عا٤بموػػشؿ نػػو الصػشاب عا٣ب،ػػأ حن  ػػّب  ف  ػػشاب ا٤بصػػس   ػػنا  ػشاب 
الصػحنرل   ا١بتػػل حن عمل ٯبػػشز  لػ  النػػتل عا١بمنعػػل ا٣بػشض فسمػػن نػػجو رسػتهط حن عقبػػ   ف  ذكػػو  نئعػػل  

التصػػشص الػػٍب فسهػػن  فسمػػن نػػجو رػػْب الصػػحنرل  ذكػػو رنػػ  نػػو  قػػشاؿ  لػػ  النػػتل الػػٍب  بػػْب نػػشقعهط
 4عٗبن علعشا رغ فسهن ع الك التصشص ل   اسننرة إىل نن عقع رْب الصحنرل نو ا قوونؿ

ُْخهَسٙ فَقَه)): قنؿ  ننىل أ ػ  ِْ ب َعيَهٚ ا ََ ُٕ ُْ ثََ هْذ َّلِْدهَدا هب فَهإِ ََ ُٖ َْْٞ َِ اْقزَزَيُ٘ا فَأَْصهيُِذ٘ا ثَ ِْٞ ٍِ ْؤ َُ َِ اْى ٍِ  ُِ ُْ طَبئَِْزَب َّلِ برِيُ٘ا َٗ

ُْ فَهبَءْد فَ  ِ فَهإِ هِس َّللاَّ ٍْ َِ اىَّزِٜ رَْجِ ٜ َدزَّٚ رَِْهَٜء َّلِىَهٚ أَ ْقِعهِطٞ َُ َ ُِٝذهتُّ اْى َُّ َّللاَّ أَْقِعهطُ٘ا َّلِ َٗ هب ثِبْىَعهْدِه  ََ ُٖ َْْٞ (( أَْصهيُِذ٘ا ثَ
فعػػ  لػػاس اآليػػل  نػػو ا،  نػػنىل رنسلػػالح رػػْب ا٤بػػمنتْب إذا نػػن كػػو  رسػػتهط    (9 ا٢بجػػوات حن آيػػل :)

عمػػػـش  قوػػنؿ فأػػػط إمػػػشة علػػػاا ا قووػػػنؿ   ٱبػػػوكهط عػػػو علػػا اسٲبػػػنف عإذا كػػػنف حصػػػ  اقووػػػنؿ رػػػْب
حٌ فَأَْصهيُِذ٘ا يل الٍب رنػهلللن ))اآلا٤بمنتْب عمل ٱبوكهط ذلك نو اسٲبنف فف ا، ذكو    َ٘ َُ َّلِْخ ُْ٘ ٍِ ْؤ َُ ب اْى ََ َّلَِّّ

                                                 
1
 ( .450ـ  4/449حُٔقذس ٗلغٚ ) 
2
 ( .6/87كظخٟٝ ٝٓوخ٫ص ٓظ٘ٞػش ) 
3
 ( .4/1710ح٧عخط ك٢ حُغ٘ش ) 
4
w (  727/  2ػو٤ذس أَٛ حُغ٘ش ك٢ حُقلخرش )  
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 ٌْ ُْٝن َ٘ َِ أََخ ْٞ  ػط ل ا١بمػ  عرنػهلللن  عؿ نػو يػهللم    ا(( حن فألحنب الو شؿ ا، الػايو اقووالػشا   نشقنػثَ
ينالػػشف عتػػهلل راػػط نػػمنتْب إٲبػػنف حمسمسػػنً عمل يػػم و نػػن حصػػ   اسٲبػػنف الػػا  ذكػػو   لػػاس اآليػػل فهػػط  

 1رستهط نو نجنر   إٲبنأط ٕبنؿ فيغ كنف عو اكوهند 
قػػنؿ ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ  ب ػ وعػػن أبػػي سػػايد الخػػدري رضػػي اهلل عنػػو قػػاؿ :

شػػنر إلسهػػن     عالعوقػػل ا٤ب2ٛبػػوؽ ننرقػػل عتػػهلل فوقػػل نػػو ا٤بنػػالمْب  مػػوالهط  عىل ال،ػػنئعوْب رػػن٢بق ع ػػالط : 
ا٢بهللي  نن كنف نو ا موالؼ رْب عال  عنننعيػل ر ػ  ا، عتهمػن عقػهلل علػا لػال  ا، عالسػغ ع ػالط 

حن عا٢بػػػهللي  عالػػػط نػػػو  عػػػالـ التبػػػشة : إذ عقػػػع  قال،ػػػنئعوْب ننػػػنً رأأمػػػن ننػػػالمونف ع أمػػػن نونالموػػػنف رػػػن٢ب
وْب :  لػػ  الشػػنـ ع لػػ  افنػػو  بػػق نػػن  مػػه رػػغ عالسػػغ الصػػالة عالنػػالـ حن عفسػػغ ا٢بتػػط رإ ػػالـ ال،ػػنئع

النػػواؽ حن   كمػػن ينعمػػغ فوقػػل الوافضػػل حن عا١بهالػػل ال،نػػنـ نػػو  تعػػّبلط  لػػ  الشػػنـ حن عفسػػغ  ف  لػػحنب 
لػا  عالسػغ ا٢بنػو رػو عالػ  رػو اعال   دل ال،نئعوْب إىل ا٢بق علاا لش نال   ل  النتل عا١بمنعػل ع 

هػهللاً علػش نػأكشر إف نػنش ا، علتػو     نل  ر   ا، عتغ  ف عالسنً لش ا٤بصس  ع ف كنف نننعيػل ٦بو
عالػػ  لػػش اسنػػنـ فالػػغ  كػػواف كمػػن  بػػت   لػػحس  الب ػػنر  : إذا اكوهػػهلل ا٢بػػنكط فألػػنب فالػػغ  كػػواف 

   3عإذا اكوههلل فأم،أ فالغ  كوس
رستمن التيب لال  ا، عالسغ ع ػالط ٱب،ػ  كػنش ا٢بنػو فمػنؿ التػيب لػال   جػ ػ وعن أبي بكرة قاؿ :
  فعػ  لػاا ا٢بػهللي   4سهلل علن  ا،  ف يصال  رػغ رػْب ف وػْب نػو ا٤بنػالمْبا، عالسغ ع الط : ارِب لاا  

نهندة التيب لال  ا، عالسغ ع الط رإ الـ ال،ػنئعوْب  لػ  النػواؽ ع لػ  الشػنـ عا٢بػهللي  فسػغ رد عا ػ  
عال  ا٣بشارج الػايو كعػوعا عالسػنً عنػو ننػغ عنننعيػل عنػو ننػغ ٗبػن  ضػمتغ ا٢بػهللي  نػو الشػهندة لالجمسػع 

مْب ينجبتػن كػهللاً   قػنؿ البسهمػ  : الو ا٤بنػػكػنف يمػشؿ  ػعسنف ارػو عسستػل : قشلػغ ف وػْب نػ  رنس الـ علاا
عإ٭بن  عجبهط فف التيب لال  ا، عالسغ ع الط ٠بنلط ٝبسننً ننػالمْب علػاا مػه نػو ر ػشؿ ا، ٗبػن كػنف 

  حن فهػػاس افحنديػػ 5نػػو ا٢بنػػو رػػو عالػػ  رنػػهلل عفػػنة عالػػ     نػػالسمغ افنػػو إىل نننعيػػل رػػو     ػػعسنف
ا٤بومػػهللـ ذكولػػن فسهػػن اسنػػنرة إىل  لػػ  النػػواؽ الػػايو كػػنيشا نػػع عالػػ  عإىل  لػػ  الشػػنـ الػػايو كػػنيشا نػػع 

حن كمػن علػعهط رػأأط  6نننعيل رو     عسنف حن عقهلل علعهط التيب لال  ا، عالسغ ع الط رأأط نو  نوغ
نػوموعف عالػ  رأأط ٝبسننً نونالمػشف رػن٢بق مل ٱبوكػشا عتػغ كمػن نػههلل ٥بػط لػال  ا، عالسػغ ع ػالط رػأأط ن

و إ ف  اسٲبػنف عمل ٱبوكػػشا عتػػغ رنػػب  الموػػنؿ الػػا  حصػػ  رسػتهط عقػػهلل دمالػػشا ٙبػػت عمػػـش قشلػػغ  نػػنىل : ))

ػػػا نػ ه م  ػػػل ح وا بػ يػ  ت تػ ل ػػػوا ص ا ال  ن ين  اقػ  م  ػػػؤ  ػػػن  ال م  ( حن عقػػػهلل قػػػهللنتن  ف نػػػهلللشؿ اآليػػػل 90(( )ا٢بجػػػوات حن آيػػػل : ط اال ف ت ػػػاف  م 
                                                 

1
 (  1717/  4أكٌخّ حُوشحٕ )  170ـ  169حُؼٞحفْ ٖٓ حُوٞحفْ فـ  
2
 (  745/  2ٓغِْ )  
3
 ( .13/318حُزخخس١ ٓغ ؽشكٚ ك٢ كظق حُزخس١ ) 
4
 . 7109حُزخخس١ ، ى حُلظٖ سهْ  
5
 ( .13/66كظق حُزخس١ ) 198ح٫ػظوخد ُِز٤ٜو٢ فـ  
6
w ( .2/746ٓغِْ ) 
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تعوعا عمل يعنمشا رموػن٥بط رػ  لػط نوػأعلشف ٦بوهػهللعف   عقػهلل رػْب يتو مهط ر   ا، عتهط  ٝبنْب فالط ي
ا٢بتط   قون٥بط ذلك عال  رو     نل  ر   ا، عتغ كمن نو ننتن حن فنلشاكػ  عالػ  ا٤بنػالط حن عنػو 
زعػػط  يػػغ ٧بػػ  فلػػ  البسػػت  ف ينػػالك   اعومػػندس فسمػػن حصػػ  رػػْب الصػػحنرل التػػواـ ننػػالك العوقػػل 

الػػ  عارتسػػغ ا٢بنػػو عا٢بنػػْب لػػايو نػػو  ئمػػوهط ع ػػندهتط  نػػّب ا٤بػػمنتْب عالتنكسػػل  لػػ  النػػتل عا١بمنعػػل عا
 مننهط  ٗبعمن حص  رستهط ر   ا، عتغ ع  ٱبشض فسغ إ  ٗبن لش  ئق  ؾنننعلش اس

 ػ است،هاد أمير المؤمنين علي رضي اهلل عنو : 6
  إ  إيالنػنً عحنػوة حن فػن عق  وكت ننوكل التهػوعاف   يعػشس ا٣بػشارج كوحػنً  ػنئواً مل  ػندس افيػنـ عالالسػن 

يعػػو نػػتهط عالػػ   ف يعوتػػشا رنالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ عياػػأرعا ٤بػػو قوػػ  نػػو  مػػشاأط   التهػػوعاف حن عا ػػو،نع 
عبهلل الوٞبو رو نالجط  ف يمو   نّب ا٤بمنتْب عالػ  رنلنػهللر علػاا ٧بمػهلل رػو ا٢بتعسػل يػوع  لتػن قصػل نموػ  

 الك الالسالل الٍب  وب فسهن عالػ    ا٤بنػجهلل افع ػط  نّب ا٤بمنتْب حن فمهلل قنؿ : كتت عا، إر فلال  
ركػػػنؿ كاػػػّب نػػػو  لػػػ  ا٤بصػػػو حن يصػػػالشف قويبػػػنً نػػػو النػػػهللة حن نػػػن لػػػط إ  قسػػػنـ عركػػػشع ع ػػػجشد حن عنػػػن   

ينػػػػأنشف نػػػػو  عؿ الالسػػػػ  إىل آمػػػػوس حن إذ مػػػػوج عالػػػػ  لصػػػػالة النػػػػهللاة حن فجنػػػػ  يتػػػػند  :  يهػػػػن التػػػػنس حن 
وتالط اػػاس التالمػػنت  ـ     حن فت ػػوت إىل رويػػق حن الصػػالة الصػػالة حن فمػػن  در   مػػوج نػػو النػػهللة حن فػػ

ع٠بنػػت : ا٢بتػػط ، يػػن عالػػ    لػػك ع  فلػػحنرك حن فو يػػت  ػػسعنً حن   ر يػػت  نيسػػنً حن   ٠بنػػت عالسػػنً 
يمشؿ :   يعػش تتط الوكػ  عنػهلل التػنس عالسػغ نػو كػ  كنيػ  حن قػنؿ : فالػط  رػوح حػٌب  مػا ارػو نالجػط 

تػنس حن فنػمنت عالسػنً يمػشؿ : الػتعل رػنلتعل حن  يػن إف ن دمػ  نػو الػع دم  عال  عال  حن فهللمالت فسم
دمالػشا عالػ  ا٢بنػو فػنعْب ٤بػن  سنحن عذكػو  ف التػ 1نت فنقوالشس كمن قوالػِب حن عإف رمسػت ر يػت فسػغ ر يػ 

ط عتهللس عارو نالجػط نتوػشؼ رػْب يهلليػغ حن إذ يند ػغ  ـ كالاػـش رتػت عالػ  ػحهللث نو  نو عال  حن فبستمن ل
   حن عا، ٨بنيػػػك حن قػػػنؿ : فنالػػػ  نػػػو  بتػػػْب   عا، لمػػػهلل  هللع ا،   رػػػأس عالػػػ ػعلػػػ   بتػػػ  :    عػػػ

حن  2انَبيوغ رألا حن ع٠بموغ رألا حن علش كنيت لاس الضػورل عالػ  ٝبسػع  لػ  ا٤بصػو نػن رمػ  نػتهط  حػهلل
عقهلل ٝبع اف بنش لنال  ر   ا، عتغ يػـش كػوح عكػنف  رصػولط رنل،ػ    ػّب رػو عمػو النػتشر حن عكػنف 

نػػػنس حػػػنرة حن فووبػػػع عوقػػػنً نتهػػػن حن فن ػػػو وكغ حن فأدمالػػػغ    لػػػنح  كنػػػو  يو،بػػػ  فأمػػػا   ػػػّب رئػػػل
كواحل عال  حن   يع  النوؽ عا ػو وكغ فػإذا عالسػغ رسػنض الػهللننغ عإذا الضػورل قػهلل علػالت إىل  ـ ر  ػغ 

كتهللب رػو عبػهلل ا، دمػ  عالػ  عالػ   فحن عذكو   3حن فمنؿ : ين  نّب ا٤بمنتْب  عههلل عههللؾ فإيك نست
يع ا٢بنػو   قػنؿ نػن آنػوكط ع   أػنكط تبػنإف فمػهللينؾ ػ ع  يعمػهللؾ ػ ف تْبفنػألغ حن فمػنؿ : يػن  نػّب ا٤بػمن

 حن عنو لاا اف و ي هو إٲبنف  نّب ا٤بمنتْب عال  ٕبق افنل   اموسنر مالسعوهن   4 يوط  رصو
                                                 

1
 ( .6/62طخس٣خ حُطزش١ ) 
2
 ( .6/62حُٔقذس ٗلغٚ ) 
3
 ( .3/1128ح٫عظ٤ؼخد ) 
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 والية أمير المؤمنين علي للحسن والحسين رضي اهلل عنهم :ػ  7
مػش  ا، حن ع    بنسػن الػهلليسن عإف رنوتمػن حن ع  دعن  نّب ا٤بمنتْب حنو عحنػستنً حن فمػنؿ :  علػستمن رو

 بتسػػن عالػػ  نػػي ُزِع  عتتمػػن  حن عقػػش  ا٢بػػق حن ع رٞبػػن السوػػسط ع  ساػػن ا٤بالهػػشؼ حن عالػػتنن لآلمػػوة عكشيػػن 
لال نمل مصمنً علالم الـش ينلػواً حن عاعمػال ٗبػن   التوػنب ع   أمػاكمن   ا، لشنػل  ئػط حن   ي ػو إىل 

حن قػنؿ : ينػط حن قػنؿ : فػإر  علػسك  1: ل  حع ػت نػن  علػست رػغ  مشيػك٧بمهلل رو ا٢بتعسل حن فمنؿ 
نؿ : ػٗباالغ ع علسك روشقّب  مشيك حن لن سط حمهمن عالسك حن فن بع  نوٮبن حن فال  م،ع  نػواً دعأمػن   قػ

 علػػستمن رػػغ حن فإيػػغ ارػػو  رستمػػن حن عقػػهلل عالمومػػن  ف  رستمػػن كػػنف ٰببػػغ حن عقػػنؿ لالحنػػو :  علػػسك    
قػػػنـ الصػػػالة لشقوهػػػن حن عإيوػػػنش النكػػػنة عتػػػهلل ٧بالهػػػن حن عحنػػػو الش ػػػشش فإيػػػغ   لػػػالة إ  رػػػِب رومػػػش  ا، عا

ر،هػػشر حن ع   مبػػ  لػػالة نػػػو نػػنيع زكػػنة حن ع علػػػسك رنعػػو الػػاي  حن عك ػػػط النػػسن حن علػػالل الػػػوحط حن 
عا٢بالط عتهلل ا١به  حن عالوعمغ   الهلليو حن عالوابػت   افنػو حن عالونهػهلل لالمػوآف حن عحنػو ا١بػشار حن عافنػو 

حن فالمن حضو غ الشفنة  علػ  فتنيػت علػسوغ : رنػط  2نوعؼ عالته  عو ا٤بتتو عاكوتنب العشاحارن٤ب
ا، الوٞبو الوحسط حن لاا نن  عل  رغ عال  رو     نلػ  حن  علػ   يػغ يشػههلل  ف   إلػغ إ  ا، عحػهللس 

حن علػش كػوس    نويك لغ حن ع ف ٧بمهللاً عبهللس عر شلغ حن  ر الغ رن٥بهلل  عديو ا٢بق لس هوس عال  الػهلليو كالػغ
ا٤بشػػوكشف      ف لػػال، عينػػت  ع٧بسػػن  ع٩بػػن، ، رب النػػن٤بْب   نػػويك لػػغ حن عرػػالك  نػػوت ع يػػن 
نو ا٤بنالمْب حن    علسك يػن حنػو عٝبسػع  لالػ  ععلػهلل  ع لالػ  رومػش  ا، ررتػط ع  ٛبػش و إ  ع يػوط 

يمػػشؿ : إف لػػالح ذات  ننػػالمشف فنعوصػػمشا ٕببػػ  ا، ٝبسنػػنً حن ع   عوقػػشا حن فػػإر ٠بنػػت  رػػن المن ػػط
  ذع   رحػننتط فصػالشلط يهػشف ا، عالػستط ا٢بنػنب ػالبْب  فض  نو عننل الصالة عالصسنـ اي وعا إل

حن ا، ا،   افيونـ حن فال  نتشا  فشالهط ع  يضسنو ٕبضو تط ا، ا،   كػّبايتط فػإأط علػسل يبػستط 
شر غ حن ا، ا،   المػوآف حن فػال ينػبمتتط إىل لال  ا، عالسغ ع الط نػن زاؿ يشلػ  رػغ حػٌب ظتتػن  يػغ  ػس

النمػػػ  رػػػغ  ػػػّبكط حن عا، ا،   الصػػػالة فإأػػػن عمػػػشد ديػػػتتط حن عا، ا،   رسػػػت ررتػػػط فػػػال ٚبالّػػػشس نػػػن 
رمسػػوط حن فإيػػغ إف  ػػوؾ مل يتػػنظو حن عا، ا،   ا١بهػػند    ػػبس  ا، رػػأنشالتط ع يعنػػتط حن عا،   النكػػنة 

وب حن عا، ا،   ذنػػل يبػػستط فػػال ي المػػو رػػْب  ظهػػوكط حن عا، ا،    لػػحنب فإأػػن  ،عػػي  ضػػ  الػػ
يبػػػػستط فػػػػإف ا،  علػػػػ  اػػػػط حن عا، ا،   العمػػػػواش عا٤بنػػػػنكْب فأنػػػػوكشلط   نننيشػػػػتط حن عا،   نػػػػن 

عالػػػستط   نالتػػػت  ٲبػػػنيتط   الصػػػالة الصػػػالة   ٚبػػػنفو   ا، لشنػػػل  ئػػػط حن يتعػػػستط نػػػو  رادكػػػط عرنػػػ
، حنػػتنً كمػػن  نػػوكط ا، حن ع   َبكػػشا افنػػو رػن٤بنوعؼ عالتهػػ  عػػو ا٤بتتػػو فسػػشىل افنػػو نػػواركط حن  عقشلػشا

   ػػػهللعشف فػػػال ينػػػوجنب لتػػػط   ععالػػػستط رنلوشالػػػ  عالوبػػػنذؿ حن عإيػػػنكط عالوػػػهللارو عالومػػػن ع عالوعػػػوؽ حن 
نػهلليهلل النمػنب حن حع تػط  ع ننعيشا عال  اله عالومش  ع   ننعيشا عال  اس  عالنهللعاف عا مشا ا، إف ا،
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 ( .6/63حُٔقذس ٗلغٚ ) 
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ا، نو  ل  رست عحعن فستط يبستط   ا وشدعتط ا، ع قو  عالستط النالـ عرٞبػل ا،   مل يت،ػق إ  
حن عكػنش   رعايػل  مػو  :    يػن رػَػِب  :  علػستط رومػش  ا،  1غػرال إلػغ إ  ا، حػٌب قػب  ر ػ  ا، عتػ

عالمصػهلل   النػُب عالعمػو عالنػهللؿ عالػ  الصػهلليق    النس  عالشػهندة عكالمػل ا٢بػق   الو ػن عالنضػ  حن
عالنهللع حن عالنم    التشػنط عالتنػ  حن عالو ػ  عػو ا،   الشػهللة عالومػنش يػن رػِب نػن نػو رنػهللس ا١بتػل 

رػِب نػو عكػ  رػالش دعف التػنر عنفسػل حن يػن  رشو حن ع  مّب رنهللس ينر ٖبّب حن عك  ينسط دعف ا١بتل حمػّب حن
و  ػ   ػسا ػحن عنو ر   رمنط ا، مل ٰبنف عال  نن فن ػغ عنػ رصو عس  يعنغ نن  عو عس   ّبس 

رنػػ  قوػػ  رػػغ حن عنػػو حعػػو فمسػػغ ر ػػواً عقػػع فسهػػن حن عنػػو لوػػك حجػػنب  مسػػغ كشػػا عػػشرات يعنػػغ حن 
عين  م،س وغ ا ون ط م،س ػل  ػّبس حن عنػو  عجػ  رو يػغ  ػ  حن عنػو ا ػونُب رنمالػغ زؿ حن عنػو  تػه 

دمػػ  نػػهللام  النػػشش اهتػػط حن عنػػو كػػنلل النالمػػنش عالػػ  التػػنس ذؿ عنػػو مػػنلو افيػػااؿ احومػػو حن عنػػو 
عوؼ رػغ حن عنػو كاػو كالنػغ كاػو م،ػأس حن عنػو كاػو  يعّقو حن عنو ننح ا و ا رغ حن عنو  كاو نو ن

م،أس ق  حسنيس حن عنو قّ  حسنيس قّ  عرعػغ حن عنػو قػّ  عرعػغ نػنت قالبػغ حن عنػو نػنت قالبػغ دمػ  التػنر 
ويو حن ين رِب الننفسل عشوة  كػناش :  نػنل نتهػن     ين رِب حن افدب مّب نّباث حن عحنو ا٣بالق مّب ق

الصػػمت إ  نػػو ذكػػو ا، حن ععاحػػهللة    ػػوؾ ٦بنلنػػل النػػعهنش يػػن رػػِب زيتػػل العمػػو الصػػه حن عزيتػػل النػػُب 
الشػتو حن يػػن رػػِب   نػػوؼ  عالػػ  نػػو اس ػػالـ حن ع  كػـو  عػػن نػػو الومػػش  حن ع  ننمػػ   حػػوز نػػو الػػشرع 

بنس  ٝب  نو الننفسل حن ا٢بػوص نعوػنح الونػ  عن،سػل التصػ  الوػهللرّب ع  نعسع  ٪ب  نو الوشرل حن ع  ل
قبػػ  النمػػ  يمنتػػك التػػهللـ حن فبػػ ل الػػناد إىل ا٤بنػػند النػػهللعاف عالػػ  النبػػند حن  ػػشأ ٤بػػو  مالػػص ، عالمػػغ 

   2ععمالغ عحبغ عرنضغ ع ماس ع وكغ حن عكالنغ علموغ عقشلغ عفنالغ
 ػ نهي أمير المؤمنين علي عن المثلة بقاتلو : 8

 3نؿ  نّب ا٤بمنتْب عالػ  ر ػ  ا، عتػغ : احبنػشا الوكػ  فػإف نػت فػنقوالشس عإف  عػا فػن١بوعح قصػنصق 
  ع  رعايػػل  مػػو  قػػنؿ :   نمػػشس ع  ػػمشس ع حنػػتشا إ ػػنرس حن فػػإف لػػححت فأيػػن ع  دنػػ   ععػػش إف 

 حن ع  رعايل  مو  زيندة حن عل  قشلػغ إف نػت فػنقوالشس قوالػٍب ع   نوػهللعا إف 4ن ت عإف ن ت ا ومهللت
ْاالل حن عقنؿ ين رِب عبهلل ا٤ب،الػ  حن    لعسػوتط  5ا،   ٰب  ا٤بنوهلليو

ُ
حن عقهلل كنف عال  أ  ا٢بنو عو ا٤ب

ٚبش ػػشف دنػػنش ا٤بنػػالمْب حن  مشلػػشف : قوػػ   نػػّب ا٤بػػمنتْب حن قوػػ   نػػّب ا٤بػػمنتْب حن      يُمػػَوالو     ي ػػو يػػن 
فػػإر ٠بنػػت ر ػػشؿ ا، لػػال  حنػػو حن إف نػػو  ػػوروغ لػػاس فن ػػورغ  ػػورل رضػػورل حن ع  ٛباػػ  رنلوكػػ  حن 

  عقهلل كنش   نأف علسل  نػّب ا٤بػمنتْب  6ا، عالسغ ع الط يمشؿ : إينكط عا٤باالل علش  أن رنلتال  النمشر
                                                 

1
 ( .6/64طخس٣خ حُطزش١ ) 
2
 . 633،  632غ٤خعش حُ٘خكؼش ٫رٖ سمٞحٕ فـ حُُؾٜذ ح٬ُٓؼش ك٢ حُ 
3
 ( رغ٘ذ كغٖ .2/560كنخثَ حُقلخرش ) 
4
 ػزذ حُل٤ٔذ . 439، خ٬كش ػ٢ِ فـ  94حُٔلٖ ٫رٖ أر٢ حُؼشد فـ  
5
 ( .3/35حُطزوخص ) 
6
w ( .6/64طخس٣خ حُطزش١ ) 
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رػػأنو قن الػػغ رعايػػنت كاػػّبة  وعػػنعت نتهػػن الصػػحس  عنتهػػن الضػػنسا حن فنلوعايػػل الػػٍب فسهػػن  نػػو عالػػ  ر ػػ  
الوعايػػنت افمػػو   نػػّب   إ٘بػػنس عاحػػهلل فتالهػػن  ػػنسا حن ع  نا، عتػػغ رػػإحواؽ الشػػم  رنػػهلل قوالػػغ إ ػػتندل

فسهػػػن  نػػػو عالػػػ  ر ػػػ  ا، عتػػػغ رموػػػ  الوكػػػ  إف نػػػنت نػػػو  ػػػوروغ عأػػػنلط عمػػػن  ػػػش  ذلػػػك حن فهػػػاس 
الوعاينت ينضهلل رنضهن حن ع ته  لالحوجنج ان لاا نو كهل حن كمن  ف  نػّب ا٤بػمنتْب مل ٯبنالػغ نو ػهللاً 

٤بنالمْب رموالػغ عقػنؿ :    موالػشا الوكػ  حن فػإف روئػت حن فسأنو رموالغ حن ر  أنلط عو ذلك ٤بن لّط رن  ا
حن ع ػػاكو الوعايػػل الونرٱبسػػل ا٤بشػػهشرة : فالمػػن قػػب  عالػػ  ر ػػ  ا،  1فػػن١بوعح قصػػنص حن عإف نػػت فػػنقوالشس

عتػػػغ رنػػػ  ا٢بنػػػو إىل ارػػػو نالجػػػط حن فمػػػنؿ لالحنػػػو حن لػػػ  لػػػك   مصػػػالل   إر عا، نػػػن  ع،سػػػت ا، 
ا، عهػػهللاً عتػػهلل ا٢ب،ػػسط  ف  قوػػ  عالسػػنً عنننعيػػل  ع  نػػشت  عهػػهللاً إ  عفسػػت رػػغ حن إر كتػػت قػػهلل  ع،سػػت

دعأمػػن حن فػػإف نػػ ت مالسػػت رسػػِب عرستػػغ حن علػػك ا، عالػػ  إف مل  قوالػػغ ػ  ع قوالوػػغ   رمسػػت حن  ف آ سػػك 
  إف التػػنس  2حػػٌب   ػػع يػػهلل    يػػهللؾ   فمػػنؿ لػػغ ا٢بنػػو :  نػػن عا، حػػٌب  نػػنيو التػػنر   قهللنػػغ فموالػػغ

حن عالصحس  نو الوعايػنت عالػا  يالسػق رن٢بنػو  3اس الوعايل نتم،نلػعلتو ل  ماعس حن فأحوقشس رنلتنر حن
عا٢بنػػْب ع رتػػنش  لػػ  البسػػت  أػػط الوننػػشا رشلػػسل  نػػّب ا٤بػػمنتْب عالػػ    ننننالػػل عبػػهلل الػػوٞبو رػػو ُناْلجػػط 
عفسهػػن ي هػػو مالػػق اس ػػالـ الن ػػسط   التهػػ    ا٤باالػػل عا لوػػناـ رنلمصػػنص الشػػوع    ع   ابػػت الوعايػػل 

  مشؿ : فالمن دفو ا وعا ارو نالجط حن فنكومع التػنس حن عكػنشعا رػنلتعو عالبػشار  حن فمػنؿ ٧بمػهلل رػو الٍب
هلل ا، يهلليػػغ ػا٢بتعسػػل حن عا٢بنػػْب حن ععبػػهلل ا، رػػو كنعػػو رػػو     نلػػ  حن دُعشيػػن يشػػوّا نتػػغ حن فم،ػػع عبػػ
عسػػِب عّمػػك  عركالسػػغ حن فالػػط ٯبػػنع عمل يػػوتاّلط حن فتَحػػَ  عستسػػغ حن فالػػط ٯبػػنع حن عكنػػ  يمػػشؿ إيػػك لوتُحػػ 

( حػػٌب مومهػػن حن عإف عستسػػغ لونػػسالف   1عكنػ  يمػػو  ))إقػػو  رنػػط ررػػك الػػا  مالػق(( )النالػػق حن آيػػل : 
 نو رغ فنشجل عو لننيغ لسُػْم،ع فجنع حن فمس  لغ   ذلك   فمنؿ : نن ذاؾ ٔبػنع علتػِّب  كػوس  ف  رمػ  

و الشكغ حن  فالػج حن نػنوس نػو ػ٠بو حن حن  الهلليسن ُفشاقنً    ذكو ا، فم،نشا لننيغ حن  ّ  حوقشس حن عكنف  
   4نحمل  ذيسغ حن ع  كبهوغ   و النجشد

عارو نالجط عتهلل الوعاف   نم  ا٣بالق   اآلموة حن علش عتهللين  لػ  النػتل ٩بػو يوكػش لػغ التّػنر حن ع٪بػشرز  
حن  ف ا، يوجنعز عتغ حن   كمن يمشؿ ا٣بشارج عالوعاف  فسغ حن عحتمغ حتػط قن ػ  عامػنف عقن ػ  الػنرّب 

ن   عّمنر عقن   منركل حن عقن   ا٢بنْب حن فت  لػم ش يػه  ػعقن    الحل حن عقن    نسهلل رو كبّب حن عق
   5نتهط عيبنضهط   ا، حن عيت   نشرلط إىل ا، عن عك 

 ػ خ بة الحسن بن علي رضي اهلل عنهما باد مقتل أبيو : 9

                                                 
1
 ( .5/245ٜٓ٘خؽ حُغ٘ش ) 
2
 ( .6/64طخس٣خ حُطزش١ ) 
3
 . 440حُل٤ٔذ فـ  خ٬كش ػ٢ِ رٖ أر٢ هخُذ ، ػزذ 
4
 . 215( ح٧خزخس حُطٞحٍ فـ 3/39هزوخص حرٖ عؼذ ) 
5
w . 654طخس٣خ ح٩ع٬ّ ، ػٜذ حُخِلخء حُشحؽذ٣ٖ فـ  
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  ا، عتػػػغ حن فمػػػنؿ : لمػػػهلل عػػػو عمػػػو رػػػو ُحبشػػػ  قػػػنؿ : م،بتػػػن ا٢بنػػػو رػػػو عالػػػ  رنػػػهلل قوػػػ  عالػػػ  ر ػػػ 
فػػنرقتط ركػػ   نػػل نػػن  ػػبمغ افعلػػشف رنالػػط ع   دركػػغ اآلمػػوعف حن إف كػػنف ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ 

حن حػػٌب يُعػػو  لػػغ نػػن  ػػوؾ نػػو لػػعواش ع  رسضػػنش إ   ػػبنمنئل  1ع ػػالط لسبناػػغ عين،سػػغ الوايػػل فػػال يتصػػوؼ
   2درلط نو ع،نئغ كنف يولهلللن ٣بندـ  لالغ

 وية خبر مقتل علي رضي اهلل عنهما :ػ استقباؿ ماا 11
ع٤بػػن كػػنش مػػه قوػػ  عالػػػ  إىل نننعيػػل كنػػ  يبتػػ  حن فمنلػػت لػػػغ انو  ػػغ :   بتسػػغ عقػػهلل قن الوػػغ   فمػػػنؿ :  

حن عكػػنف نننعيػػل يتوػػ  فسمػػن يتػػنؿ رػػغ  3عٰبػػك إيػػك    ػػهللريو نػػن فمػػهلل التػػنس نػػو العضػػ  عالعمػػغ عالنالػػط
فالمػػن رالنػػغ قوالػػغ قػػنؿ : ذلػػ  العمػػغ عالنالػػط ينػػأؿ لػػغ عالػػ  رػػو     نلػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ عػػو ذلػػك حن 

شت ارػػػو     نلػػػ  حن فمػػػنؿ لػػػغ  مػػػشس عوبػػػل :   ينػػػمع لػػػاا نتػػػك  لػػػ  الشػػػنـ حن فمػػػنؿ لػػػغ : دعػػػِب ٗبػػػ
حن علتونػػػوؼ عالػػػ  ن صػػػسل عالػػػ  عتػػػهللنن  الػػػ  نننعيػػػل ر ػػػ  ا، عتػػػغ   مالفوػػػغ نػػػو  ػػػوار  4عتػػػك

ؿ : لوصػػعت غ حن قػػنؿ :  نػػن إذ   رػػهلل نػػو الصُّػػهللائ   ف يصػػا لػػغ عالسػػنً حن فمػػنؿ  ععػػِب يػػن  نػػّب ا٤بػػمنتْب قػػن
عٰبتط عػهلل ً يوعّجػو النالػط نػو كشايبػغ حن  5علعغ فتنف عا، رنسهلل ا٤بهلل  حن نهلليهلل الُمش  حن يمشؿ ُفصالً 

حن ع ت،ػػق ا٢بتمػػل نػػو يشاحسػػغ عينػػوشحا نػػو الػػهلليسن عزلوهتػػن حن عينػػوأيل رنلالسػػ  ععحشػػوغ عكػػنف  نيػػو 
صو عنو ال،ننـ نن مشو حن عكنف فستػن كأَحػهلِلين حن ٯبسبتػن النهة حن  شي  العتوة حن ينجبغ نو الالبنس نن قُ 

إذا  ألتنس عيتب تن إذا ا وتبأينس ع٫بو عا، ػ نػع  مويبػغ إينيػن عقورػغ نتػن ػ   يتػند يتالمػغ لسبػل لػغ حن ين رػط 
  عهلللػػغ حن ع نػػههلل ػ لػػ  الػػهلليو عيُمػػورب ا٤بنػػنكْب حن ع  ي،مػػع المػػش    رن الػػغ حن ع  يسػػأس الضػػنسا فػػ

ع ػػنرت ٪بشنػغ حن قنرضػػنً عالػ  ٢بسوػػغ حن يومالمػػ   6وػغ   رنػػ  نشاقعػغ عقػػهلل  رمػ  الالسػػ  ُ ػهلُلعَلغ يػغ قػػهلل ر ي
حن عيبت  رتنش ا٢بػنيو حن عيمػشؿ : يػن ديسػن  ُػور   ػّب  حن إّ   نّو ػت  ـ إىل  شػش فِت :  7ٛبالم  النالسط

الػناد عرُنػهلل  لسهنت لسهنت حن قهلل رنيتوك  ال نً   ركع فسهن فنموؾ قصّب حن عم،وؾ قالس  حن آس نو قالػل
النػػعو حن ععحشػػل ال،ويػػق حن فبتػػػ  نننعيػػل عقػػنؿ : رحػػط ا،  رػػػن ا٢بنػػو حن كػػنف عا، كػػالك حن فتسػػػا 

حن ععو عمػو رػو عبػهلل الننيػن قػنؿ :  8حنيك عالسغ ين  وار   قنؿ حنف نو ذر  علهلللن علش   حجولن
نػػالمت عالسػػغ : ر يػػت ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط   ا٤بتػػنـ ع رػػش رتػػو ععمػػو كنلنػػنف عتػػهللس حن ف

البػنب ع يػن  ي ػو حن فمػن كػنف  9عكالنت حن فبستمن  ين كنلل إذ     رنال  عنننعيل فػأدمال رسوػنً ع كسػا

                                                 
1
 ( اع٘خدٙ فل٤ق : ك٬ ٣٘قشف : ٣شؿغ .2/737كنخثَ حُقلخرش ) 
2
 ( اع٘خدٙ فل٤ق .2/737كنخثَ حُقلخرش ) 
3
 ( .8/133حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش ) 
4
 . (3/1108ح٫عظ٤ؼخد ) 
5
 ( .3/1107حُٔقذس ٗلغٚ ) 
6
 عذُٝٚ : عذُظٚ . 
7
 طَِٔٔ حُغ٤ِْ : ٣ؼ٢٘ حُِٔذٝؽ ًخٗض حُؼشد طغ٤ٔٚ ًزُي ُِظلخإٍ رزشثٚ . 
8
 ( .3/1108ح٫عظ٤ؼخد ) 
9
w أؿ٤ق حُزخد : ُسد ٝأؿِن . 
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مػػوج عالػػ  علػػش يمػػشؿ : قضػػ    عرب التنبػػل حن   نػػن كػػنف رأ ػػوع نػػو مػػوج نننعيػػل  ف رأ ػػوع نػػو 
غ ركػػ  : إر   عرع  ارػػو عنػػنكو عػو    زرعػػل الػػواز   يػػغ قػػنؿ لػػ 1عػػو   عرب التنبػػل علػش يمػػشؿ : 

 رن  نننعيل فمنؿ لغ عمل   قنؿ : فيغ قن ػ  عالسػنً حن فمػنؿ لػغ  رػش زرعػل : عٰبػك إف رب نننعيػل رحػسط 
   2حن عمصط نننعيل مصط كوري حن فنيا دمشلك  يت رستهمن   ر   ا، عتهمن

 
 الفصل الثاني

 
بياة الحسن بن علي بػن أبػي طالػب وأىػم الػفاتو وباػض مواقفػو صػي الحيػاة 

 عية وم،روعو اإلالالحي الذي تّوج بوحدة األمة :االجتما
 

 المبحث األوؿ : بياة الحسن بن علي رضي اهلل عنهما :
لػػ عذلػك رنػهلل ا وشػهند  نػّب 40كنيت رسنل ا٢بنو رو عالػ  ر ػ  ا، عتهمػن   نػهو رنضػنف نػو  ػتل 

حن عقػهلل اموػنر  3واد ا٤بمنتْب عال  رو     نل  ر   ا، عتغ عالػ  يػهلل ا٣بػنرك  عبػهلل الػوٞبو رػو نالجػط ا٤بػ
التنس ا٢بنو رنهلل عالهللس عمل ينْب  نّب ا٤بمنتْب  حهللاً نو رنػهللس حن فنػو عبػهلل ا، رػو  ػبع قػنؿ : ٠بنػت عالسػنً 

 6  قنلشا : ين  نّب ا٤بػمنتْب حن فأمهيػن رػغ يبػّب عَب ػغ 5فمن يتو و   افنم  4يمشؿ : لو ضه لاس نو لاا
نلشا : فن و الا عالستن قػنؿ :   حن علتػو   ػوكتط إىل نػن    ّب قن ال    ق  موالشفحن قنؿ : إذف  ن،  6عَب غ

نػػوة : إذا  7نػػن  ػػوكتط إلسػػغ ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط قػػنلشا : فمػػن  مػػشؿ لورػػك إذا   سوػػغ حن قػػنؿ عكسػػع
لمسوغ قنؿ :  قشؿ : الالهط  وكوِب فسهط نن رهللا لك  حن   قبضػوِب إلسػك ع يػت فػسهط حن فػإف نػ ت  لػالحوهط 

حن ع  رعايػػل :  قػػػشؿ : الالهػػط ا ػػػو العوِب فػػسهط نػػػن رػػهللا لػػػك حن   قبضػػوِب ع وكوػػػك  8حن عإف نػػ ت  فنػػػهللهتط
حن عرنػػهلل نموػػ  عالػػ  لػػال  عالسػػغ ا٢بنػػو رػػو عالػػ  عكػػه عالسػػغ  ررػػع  تبػػّبات حن عدفػػو رنلتشفػػل حن عكػػنف  9فػػسهط

كوػػنب ا، عػػن عكػػ  حن ع ػػتل يبسػػغ حن   عؿ نػػن رنينػػغ قػػسل رػػو  ػػنهلل حن قػػنؿ لػػغ :  رنػػو يػػهللؾ  رنينػػك عالػػ 
 
ُ
حالرْب حن فمنؿ لغ ا٢بنو ر   ا، عتغ : عال  كونب ا، ع ػتل يبسػغ حن فػإف ذلػك يػأ، نػو عراش كػ  عقونؿ ا٤ب

                                                 
1
 ( .8/133حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش ) 
2
 ( .8/133حُٔقذس ٗلغٚ ) 
3
 خط .( طلو٤ن د. اكغخٕ ػز38ـ  3/35حُطزوخص ) 
4
 أ١ ُظخنزٖ ُل٤ظٚ ٖٓ دّ سأعٚ . 
5
 ( كغٖ ُـ٤شٙ .2/325( ٓغ٘ذ أكٔذ )9/139ٓـٔغ حُضٝحثذ ) 
6
 ( .4/538( )4/5ٗز٤ش ُػظشطَٚ : ِٜٗي أهشرخءٙ ُغخٕ حُؼشد ) 
7
 . ٤ًٝ581غ رٖ حُـشحف ، ػوش كخكع ػخرذ ، حُظوش٣ذ  
8
 ( كغٖ ُـ٤شٙ حُٔٞعؼش حُلذ٣ؼش .2/325ٓغ٘ذ أكٔذ ) 
9
w ( .3/204ػٖ صٝحثذ حُزضحس ) ًؾق ح٧عظخس 
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حن عقػػهلل انػػَبط ا٢بنػػو رػػو عالػػ  عالػػ   لػػ  النػػواؽ عتػػهللنن  رادعا  1نػػوط : فبنينػػغ ع ػػتت حن عرنينػػغ التػػنس
 رعايػل قػنؿ حن ع  2رسنوغ فمنؿ ٥بط : إيتط  نننشف ن،سنشف حن  نن٤بشف نػو  ػن٤بت حن عٙبػنررشف نػو حنررػت

قنؿ ٥بط : عا،    رنينتط إ  عال  نػن  قػشؿ لتػط قػنلشا : نػن لػش   قػنؿ :  نػن٤بشف نػو  ػن٤بت حن عٙبػنررشف 
هلل عال  عالػ  رسنوػْب ػحن ع  رعايل ارو  نهلل : إف ا٢بنو رو عال      نل  رنيع  ل  النواؽ رن3نو حنررت

حن عينػوعند 4عيو ػشا ٗبػن ر ػ  رػغ رسنوْب حن رنينهط عال  اسنوة حن عرنينهط عال   ف يهللمالشا فسمن دمػ  فسػغ حن 
عينػػػوعند نػػػو الوعايػػػنت النػػػنرمل اروػػػهللاش ا٢بنػػػو ر ػػػ  ا، عتػػػغ   الومهسػػػهلل لالصػػػال  فػػػشر ا ػػػو الفغ عالػػػا  

  سأ،  عصسالغ  حمنً رإذف ا،  نن  حن عنو درا وتن لبسنل ا٢بنو ينوتبو درع نً ععهاً عفشائهلل نتهن :
 أوال  : ب الف قضية النص على خالصة الحسن : 

رمػشة    علػ  اسنننسػل حهللياتن عو رسنل ا٢بنو ر ػ  ا، عتػغ  ػهز  نننتػن قضػسل يػوعج ٥بػن الشػسنل عتهلل  
قضػػػسل الػػػتص عالػػػ  مالفػػػل ا٢بنػػػو ر ػػػ  ا، عتػػػغ نػػػو قبػػػ  عالػػػهللس عالػػػ  رػػػو     نلػػػ  ر ػػػ  ا، عتػػػغ 

الك علاا افنو ينهلل نو ا٤بعَبينت عال   نّب ا٤بمنتْب عال  ر   ا، عتغ حس  مل يص  التم  عتػغ رػ5
الك حن إف الشػػسنل الوافضػػل ينومػػهللعف  ف اسنننػػل كػػنلتبشة    تػػشف إ  رػػنلتص نػػو ا، عػػن عكػػ  عالػػ  رػػ

لننف ر شلغ لال  ا، عالسغ ع ػالط ع أػن ناالهػن ل،ػا نػو ا، عػن عكػ  حن ع  ٯبػ   ف ٱبالػش عصػو نػو 
ستػغ حن النصشر نو إننـ نعوعض ال،نعل نتصػشب نػو ا،  نػنىل حن علػسل لالبشػو حػق اموسػنر اسنػنـ ع نس

ر  علسل لًننـ يعنغ حق  نسْب نػو يػأ، رنػهللس حن عقػهلل ع ػنشا عالػ  لنػنف  ئمػوهط عشػوات الوعايػنت 
  ذلػػك حن نتهػػن نػػن ينػػبشس إىل اسنػػنـ ٧بمػػهلل البػػنقو رٞبػػغ ا،  يػػغ قػػنؿ :   ػػوعف  ف لػػاا افنػػو إلستػػن ٪بنالػػغ 

حن 6هػ  إىل لػنحبهن حس  يشنش     عا، نن لش إ  عههلل نو ر شؿ ا، رك  فوكػ  ننػم  حػٌب  تو
حن عينومػػهلل الشػػسنل الوافضػػل  ف الو ػػشؿ لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط قػػهلل يػػص عالػػ  افئمػػل نػػو رنػػهللس ععسػػتهط 6

 رأ٠بنئهط علط ا تن عشو إننننً   يتمصشف ع  ينيهللعف علط : 
 لػ  40ػ عال  رو     نل  ر   ا، عتغ ا٤بو ض   ش  1
 لػ  50ك   ش  ن ػ ا٢بنو رو عال  ر   ا، عتغ ال 2
 لػ ر   ا، عتغ  61ػ ا٢بنْب رو عال   سهلل الشههللاش  ش   3
 لػ  95ػ عال  رو ا٢بنْب ػ زيو الننرهلليو ػ  ش   4
 لػ  114ػ ٧بمهلل رو عال  البنقو  ش   5
 لػ  148ػ كنعو رو ٧بمهلل الصندؽ  ش   6

                                                 
1
 ( .6/73طخس٣خ حُطزش١ ) 
2
 ( .6/77حُٔقذس ٗلغٚ ) 
3
 ( 1/286،287حُطزوخص طلو٤ن د . ٓلٔذ حُغ٢ِٔ ) 
4
 ( 1/316،317حُٔقذس ٗلغٚ ) 
5
 ، ٓش٣ٝخص خ٬كش ٓؼخ٣ٝش  34كشم حُؾ٤ؼش ُِ٘ٞرخظ٢ فـ  
6
w  8ح٩ٓخٓش ٝحُ٘ـ ، ك٤قَ ٗٞس فـ  
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 لػ  183ػ نش   رو كنعو التنظط  ش   7
 لػ  203 ش   ػ عال  رو نش   الو ن 8
 لػ  220رو عال  ا١بشاد  ش   ػ ٧بمهلل 9

 لػ  254ػ عال  رو ٧بمهلل ا٥بند   ش  10
 لػ  260ػ ا٢بنو رو عال  الننتو   ش  11
 لػ  256ػ ٧بمهلل رو ا٢بنو ا٤بههلل   ش  12

عمسػػهللة الشلػػسل لػػش ارػػو  ػػبأ عكػػنف يتوهػػ  رػػأنو الشلػػسل عتػػهلل عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ علتػػو كػػنش  نسع  ػػ
 دس حن عكنيػت ا٣باليػن الشػسنسل الوافضػسل  نمػ  رصػمت ع ػويل فسمو رنهلل نو عممهن   ٦بمشعل نػو  ع 

حن فستعشف ذلك يعسنً قن ننً حن كمػن فنػ  كػهلللط  نػّب ا٤بػمنتْب عالػ  ر ػ  ا، عتػغ علػالك امػَبع  عل ػك 
التاارشف عال   لػ  البسػت "عمسػهللة الومسػل" حػٌب ينػه  يشػو  فتػنرلط علػط   نػأنو نػو  ػأ و اف بػنع 

حن إف نو  م،ػو افنػشر الػٍب اروػهللعهن الشػسنل الشلػسل علػ   1عا٤بنالتل لالتنسٗبشاقا  ل  البست الصندقل 
 ف ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط  علػػ  رن٣بالفػػل رنػػهلل عفن ػػغ نبننػػوة إىل عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ حن ع ف 
نو  بمغ ننوصبْب ٢بمغ كمن كنش   كوناط "التن " : نو ننت عمل ينوؼ إنننػغ نػنت نسوػل كنلالسػل 

حن علتػػو ا  ػػومواش الوػػنرٱب  لوػػنري   2ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط عكػػنف عالسػػنً عالسػػغ النػػالـ حن عكػػنف ر ػػشؿ
ا٣بالعنش الوانػهلليو حن   ٪بػهلل لالشلػسل ذكػواً   مالفػل    رتػو ع    عمػو ر ػ  ا، عتهمػن حن عإ٭بػن ٪بػهلل 

ل حن عقػػهلل رهللايػػل ظهشرلػػن   النػػتشات افمػػّبة نػػو مالفػػل عامػػنف ر ػػ  ا، عتػػغ حن عتػػهلل رػػنعغ قػػوف العوتػػ
ا وتتو الصحنرل لاا المشؿ حن عتػهللنن علػ  إىل  ٠بػنعهط حن عرستػشا كارػغ حن عنػو  نػهو لػم ش عالػ  رػو 
    نلػػػ  حن ع ـ ا٤بػػػمنتْب عنئشػػػل ر ػػػ  ا، عتهمػػػن حن   يػػػو  لػػػاا المػػػشؿ يوبالػػػشر   فتػػػوة نشكهػػػل حن 

حن علػػاس الشلػػسل  ععمسػػهللة  ػػهللعش إىل اسٲبػػنف اػػن عالػػهللعشة إلسهػػن حن عذلػػك   مالفػػل عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ
الػػٍب  ػػهللعسهن الوافضػػل فمػػهلل   بػػت عالمػػػنيلط  أػػن نػػو ع ػػع عبػػهلل ا، رػػػو  ػػبأ كمػػن ذكػػو ذلػػك التػػػشٖبٍب 
عالتش  حن عقهلل فصالت ذلك   كون   ٠ب  ا٤ب،نل     ّبة  نػّب ا٤بػمنتْب عالػ  رػو     نلػ  ر ػ  

نػو الصػحنرل ػ ر ػ   ا، عتغ حن عيتع    الود عال  زعمهط البن   نن عرد رنلتمػ  الصػحس  عػو عػهللد
 ا، عتهط ػ عنتهط عال  ر   ا، عتغ يعنغ عافدلل كاّبة نتهن :

 علػ  إىل عالػ  حن فمنلػت  ػ ذكر عند عاال،ة أف النبي الل اللى اهلل عليػو وسػلم 1
: نػػػو قنلػػػغ   لمػػػهلل ر يػػػت التػػػيب لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط عإر ٤بنػػػتهلل غ إىل لػػػهللر  حن فػػػهللعن رنل،نػػػت حن 

حن ع صػػوي  عنئشػػل ر ػػ  ا، عتهػػن  ف التػػيب  3ت فتسػػا  علػػ  إىل عالػػ فن٬بتػػ  حن فمػػنت حن فمػػن نػػنو 

                                                 
1

 ( .2/800أفٍٞ حُؾ٤ؼش ح٩ٓخ٤ٓش ) 
2

 ( .17ـ  2/16أفٍٞ حٌُخك٢ ) 
3

w ، ى حُٞفخ٣خ . 1471حُزخخس١ سهْ  
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لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط مل يػػشص لنالػػ  نػػو  ع ػػط افدلػػل عالػػ  عػػهللـ الشلػػسل حن فػػإف التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ 
   1ع الط  ش    حجولن علش كنيت لتنؾ علسل لتنيت ل   در  التنس ان

   ا، عتػغ مػوج نػو عتػهلل ر ػشؿ ا، لػال  إف عالسنً رو     نل  ر  ػ وعن ابن عباس قاؿ : 1
ا، عالسػغ ع ػالط   عكنػغ الػا   ػش  فسػغ حن فمػنؿ التػنس يػن  رػن ا٢بنػو حن كسػا  لػب  ر ػشؿ ا، لػال  
ا، عالسغ ع الط   فمنؿ :  لب  ٕبمػهلل ا، رنرئػنً حن فأمػا رسػهللس عبػنس رػو عبػهلل ا٤ب،الػ  فمػنؿ لػغ :  يػت 

ر  ر ػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػغ ع ػالط  ػػشؼ يوػشىف   عكنػػغ عا، رنػهلل  ػالث عبػػهلل النصػن حن عإر عا، ف
لػػاا حن عإر فعػػوؼ عكػػشس رػػِب عبػػهلل ا٤ب،الػػ  عتػػهلل ا٤بػػشت حن اذلػػ  رتػػن إىل ر ػػشؿ ا، حن فالتنػػألغ فػػسمو 
لػاا افنػػو حن إف كػػنف فستػػن عالمتػػن ذلػػك حن عإف كػػنف    ّبيػػن عالمتػػن فأعلػػ  رتػػن حن فمػػنؿ عالػػ  : إيػػن عا، 

نلن حن   ين،ستنلن التنس نػو رنػهللس حن عإر عا،     ػأ٥بن ر ػشؿ ا، لػال  ل و  ألتنلن ر شؿ ا، فمتنت
حن ع  قشلػغ ر ػ  ا، عتػغ نػهندة لالصػحنرل ر ػشاف ا، عالػسهط ػ عالػ  نػهلل  الوػنانهط  2ا، عالسػغ ع ػالط

روتعسا  نو ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط حن فالش كنيت لتػنؾ علػسل ٤بػن ٚبالػا  حػهلل عتػغ حن ع٤بػن عػهت 
حن علبػػنينشا نػػو عهػػهلل  3عػػو ر يهػػن   النػػمسعل ٕبويػػل عنػػجنعل علػػهللؽ : نتػػن  نػػّب عنػػتتط  نػػّب افيصػػنر

إلسػػغ الشلػػسل حن  ع عالػػ  افقػػ   ػػساكو رنضػػهط حن علػػش كػػنف لتػػنؾ يػػص قبػػ  ذلػػك لمػػنؿ عالػػ  لالنبػػنس :  
كسا ينألغ عو لاا افنو فسمو يتػشف علػش قػهلل  علػ    رن٣بالفػل حن عقػهلل  ػش  ر ػشؿ ا، لػال  ا، 

 الط   يعػل السػـش حن فالمػن مل يشكػهلل نػي نػو ذلػك  بػْب نػن يػهللع  نػو الػتص دعػش      ػنس عالسغ ع 
٥بػػن نػػػو الصػػحل حن عكػػػ  نػػػن  عردعس نػػو ذلػػػك نػػو الوتصػػػسص عالػػػ  عالػػ  نػػػودعد حن ٤ب نلعوػػغ لػػػاا الػػػتص 
الصػػػوي  نػػػو عالػػػ  ر ػػػ  ا، عتػػػغ حن فف كػػػ   دلػػػوهط النػػػمنسل إنػػػن  أػػػن    ػػػهللؿ عالػػػ  ا٤بػػػهللع  ػ عإنػػػن 

   4لك علتتهن نش شعليصشص  هللؿ عال  ذ
نػن مصػتن ر ػشؿ  ػ سئل علي رضػي اهلل عنػو أخصػكم رسػوؿ اهلل ب،ػل صقػاؿ : 3

ا، رشػي مل ينػط رػغ التػنس كنفػػل حن إ  نػن كػنف   قػواب  ػسع  لػػاا حن قػنؿ : فػأموج لػحسعل نتوػػشب 
علنػػو  و لنػػو عالػػهللس حنػفسهػػن : لنػػو ا، نػػو ذرػػ  لنػػّب ا، حن علنػػو نػػو  ػػوؽ نتػػنر افرض حن علنػػو ا، نػػ

  قػػنؿ ارػػو كاػػّب : علػػاا ا٢بػػهللي  الانرػػت   الصػػحسحْب ع ّبٮبػػن عػػو عالػػ  ر ػػ   5ا، نػػو آع  ٧بػػهلل نً 
ا، عتػػغ يػػود عالػػ  فوقػػل الوافضػػل نػػو زعمهػػط  ف ر ػػشؿ ا،  علػػ  إلسػػغ رن٣بالفػػل حن علػػش كػػنف افنػػو كمػػن 

عرنػػهلل عفن ػػغ نػػو  ف  زعمػػشا ٤بػػن رد ذلػػك  حػػهلل نػػو الصػػحنرل حن فػػإأط كػػنيشا   ػػشع ، عر ػػشلغ   حسن ػػغ حن
يعوأ شا عالػسهط فسمػهللنشا  ػّب نػو قهللنػغ حن عيػمموعا نػو قهللنػغ رتصػغ حن حننػن عكػال ! عنػو ظػو رنلصػحنرل 

                                                 
1

 ( .1/190رزٍ حُٔـٜٞد ك٢ اػزخص ٓؾخرٜش حُشحكنش ٤ُِٜٞد ) 
2

 . 4447حُزخخس١ ، ى حُٔـخص١ سهْ :  
3

 . 6830حُزخخس١ ، ى حُلذٝد سهْ  
4

 . 238ح٩ٓخٓش ٝحُشد ػ٠ِ حُشحكنش ، طلو٤ن ػ٢ِ ٗخفش كو٢ٜ٤ فـ  
5

w . 1978( سهْ 3/1567) ٓغِْ 
w
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ر ػػشاف ا، عالػػسهط ذلػػك فمػػهلل ينػػبهط رػػأٝبنهط إىل العجػػشر عالوػػشا ي عالػػ  نننيػػهللة الو ػػشؿ لػػال  ا، 
نلموآف حن عنػػو علػػ  نػػو عالسػػغ ع ػػالط حن عنضػػندهتط ٢بتمػػغ عيصػػغ حن نػػع نػػن  يػػنؿ ا، نػػو  تػػنش عالػػسهط رػػ

حن قػػػنؿ التػػشع  : فسػػػغ  1التػػنس إىل لػػاا ا٤بمػػػنـ فمػػهلل مالػػػع ررمػػل اس ػػػالـ حن عكعػػو رإٝبػػنع افئمػػػل افعػػالـ
   2إر،نؿ نن  نعمغ الوافضل عالشسنل اسنننسل رنلشلسل لنال  ع ّب ذلك نو امَباعنهتط

إف ر ػشؿ ا،  ٤بػن ظهػو عالػ  يػـش ا١بمػ  قػنؿ :  يهػن التػنس ػ وعػن عمػرو بػن سػفياف قػاؿ : 4
لال  ا، عالسغ ع الط مل ينههلل إلستن نو لاس اسننرة نس نً حٌب ر يتن نػو الػو    ف ينػو الا  رػن رتػو حن 

   3فأقنـ عا ومنـ حٌب نض  لنبسالغ
قسػ  لنالػ  رػو  ػ رو  أبو بكر البيهقػي بَّسػناده إلػى شػقيق ابػن سػلمة ، قػاؿ : 5

: نػػػن ا ػػػو الا ر ػػػشؿ ا، لػػػال  ا، عالسػػػغ      نلػػػ  ر ػػػ  ا، عتػػػغ :     نػػػو الا عالستػػػن   فمػػػنؿ
ع الط فأ و الا حن علتو إف يود ا، رنلتنس مّباً فنسجمنهط رنهلل  عال  مػّبلط حن كمػن ٝبنهػط رنػهلل 

فهػػػاا دلسػػػ  عا ػػػ  نػػػو  ف دعػػػش  الػػػتص عالسػػػغ ر ػػػ  ا، عتػػػغ إ٭بػػػن نػػػو امػػػوالؽ  4يبػػػسهط عالػػػ  مػػػّبلط
، لال  ا، عالسغ ع ػالط ٗبػن فػسهط عالػ  الوافضل الايو نال ت قالشاط رنلبن  عا٢بمهلل فلحنب ر شؿ ا

   5ع ل  رسوغ حن عإ٭بن يهللعشف حبهط  نَباً لسونو ٥بط التسهلل لً الـ ع لالغ
اػاس التصػػشص : الم،نسػػل يوضػػ  ٔبػػالش  ف    لػػ  لالشلػسل ا٤بنعشنػػل ع ف نػػن اعومػػهلل عالسػػغ الوافضػػل  

هلل ذلػػك   ػػنيسهلل لػػش نػػو ع ػػع عبػػهلل ا، رػػو  ػػبأ الػػا  لػػش  عؿ نػػو  حػػهللث الشلػػسل حن   ع ػػنت رنػػ
عركبػػػػت نوػػػػشف ينػػػػبشلن زعراً عاونيػػػػنً إىل التػػػػيب لػػػػال  ا، عالسػػػػغ ع ػػػػالط علػػػػهللفهط نػػػػو ذلػػػػك ال،نػػػػو   
الصحنرل ر شاف ا، عالسهط ٤ب نلعوهط  نو الو شؿ لال  ا، عالسغ ع الط عإٝبنعهط عال  ذلػك عنػو   

ػ رٞبػغ ا، ػ عػػو ردس حن قػػنؿ ارػػو  سمسػل  6ال،نػو عرد نػػن يمالػػشس إىل  كسػنؿ ا٤بنػػالمْب نػػو قػػوآف عحػهللي 
عالػػ  ا٢بالػػ  : ع نػػن الػػتص عالػػ  عالػػ  فالػػسل   نػػي نػػو كوػػ   لػػ  ا٢بػػهللي  ا٤بنومػػهللة حن ع ٝبػػع  لػػ  
ا٢بػػهللي  عالػػ  ر،اليػػغ حن حػػٌب قػػنؿ  رػػش ٧بمػػهلل رػػو حػػـن حن نػػن عكػػهللين قػػو رعايػػل عتػػهلل  حػػهلل   لػػاا الػػتص 

حن عقػنؿ   نش ػع آمػو :  7ا٤بهللع  إ  رعايل إىل ٦بهشؿ يتُب  رن ا٢بمواش   ينوؼ نو لش   مالق ا،
: فنالط  ف نن  هللعسغ الوافضل نو التص لش ٩بن مل ينمنغ  حػهلل نػو  لػ  النالػط رػأقشاؿ ر ػشؿ ا، لػال  
ا، عالسػػغ ع ػػالط قػػهللٲبنً ع  حػػهلليانً ع٥بػػاا كػػنف  لػػ  النالػػط رن٢بػػهللي  ينالمػػشف رنلضػػوعرة كػػاب لػػاا التمػػ   

ن رنػهلل نػو  حسػن ي ويػل ارػو  ػبأ   حن عقػهلل كػنش نػو النػالة فسمػ 8كمن ينالمشف كاب  ّبس نو ا٤بتمش ت
                                                 

1
 ( .5/221حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش ) 
2

 ( .13/151ؽشف فل٤ق ٓغِْ ) 
3

 ، ٝهخٍ حُز٤ٜو٢ ك٢ د٫ثَ حُ٘زٞس ع٘ذٙ كغٖ . 184ح٫ػظوخد فـ  
4

 ، اع٘خدٙ ؿ٤ذ . 184ح٫ػظوخد فـ  
5

 ( .2/620ػو٤ذس أَٛ حُغ٘ش ك٢ حُقلخرش ) 
6

 . 65خ٬كش ػ٢ِ رٖ أر٢ هخُذ ، ػ٢ِ ػزذ حُل٤ٔذ فـ  
7

 ( .4/161( )حُلقَ 8/362حُٜٔ٘خؽ ) 
8

w ( .7/50حُٜٔ٘خؽ ) 
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 نّب ا٤بمنتْب عال    عممشلن عال  آمويو نو  اللل عال  عا٢بنْب   إ نرة نشػنعو التػنس ععػشا عهط 
حن عالهللمشؿ إىل قالشاط حن لوحمسق   وا هط  هلل الهللعلل اس ػالنسل   ظػ  لػاا النػونر حن ع عؿ نػو رػهلل  

آؿ البست حن نػس،نف ال،ػنؽ الػا   المبػغ الشػسنل يشسع المشؿ رأف اسنننل ٧بصشرة رأينس ٨بصشلْب   
غ حستمن عالط رالك زيػهلل رػو عالػ  رٞبػغ ا، رنػ  إلسػغ لسمػا عالػ  حمسمػل اسنػنعل حن ع ي 1نمنو ال،نؽ

حن فمنؿ لغ زيهلل : رالنِب  يػك  ػنعط  ف   آؿ ٧بمػهلل إنننػنً نعػَبض ال،نعػل   قػنؿ نػس،نف ال،ػنؽ : ينػط 
: عكسا عقػهلل كػنف يػم، رالممػل علػ  حػنرة فسهدلػن رسػهللس حن عكنف  رشؾ عال  رو ا٢بنْب  حهلللط حن فمنؿ 

  يالممتسهػػػن  حن  فػػػَب   يػػػغ كػػػنف يشػػػعق عالػػػ  نػػػو حػػػو الالممػػػل حن ع  يشػػػعق عالػػػ  نػػػو حػػػو التػػػنر   قػػػنؿ 
حن علػػػاس المصػػػل  2نػػػس،نف ال،ػػػنؽ : قالػػػت لػػػغ : كػػػوس  ف ٱبػػػهؾ حن فوتعػػػو حن فػػػال يتػػػشف لػػػغ فسػػػك نػػػعنعل

اس الت ويػػل كنيػػت  ػػويل الوػػهللاعؿ لهللركػػل  أػػن معسػػت ا٤بوعيػػل    ع ػػق كوػػ  الوكػػنؿ عتػػهلللط  بػػْب  ف لػػ
عال  إننـ نو  ئمل  ل  البست علش اسننـ زيهلل حن عقهلل رْب ٧ب  الػهلليو ا٣ب،سػ   ف نػس،نف ال،ػنؽ لػش 

ع عادعػػ  النصػػمل فيػػنس ٨بصشلػػْب نػػو  عؿ نػػو امػػَبع لػػاس النمسػػهللة الضػػنلل عحصػػو اسنننػػل عالوشػػوي
حن عيبػهللع  ف  4لػػ179لش لشنـ رػو ا٢بتػط ا٤بوػش   حن عقهلل ننرؾ نس،نف ال،نؽ رك  آمو 3آؿ البست

حن رنػن  ٦بمشعػل نػو   بػنع لشػنـ عنػس،نف  5 ف عمسهللة حصو اسنننل رأينس ننستػْب  ػوت   التشفػل
ال،ػػنؽ حن فعتػػوة حصػػو افئمػػل رنػػهللد ننػػْب قػػهلل ع ػػع كػػاعرلن   المػػوف الاػػنر زنػػوة ٩بػػو يػػهللع  الصػػالل 

حن علمػهلل اموالعػت ا٘بنلػنت الشػسنل ع بنيتػت  7حن  ناػنؿ نػس،نف ال،ػنؽ علشػنـ رػو ا٢بتػط 6رأل  البسػت
ع بنيتت ناالبهط   عهللد افئمل قنؿ   ٨بوصو الوحعل :  عالط  ف اسنننسػل قػنئالشف رن٫بصػنر افئمػل حن 
علتتهط ٨بوالعشف   نمهللارلط حن فمنؿ رنضهط : ٟبنل حن عرنضهط  ػبنل حن عرنضػهط ٜبنيسػل حن عرنضػهط 

نئالْب رت ويػػل اسنننػػل اس٥بسػػل ايمنػػمشا إىل عػػهللة حن عالنويػػ   ف المػػ 8: ا تػػن عشػػو حن عرنضػػهط  ال ػػل عشػػو
فػوؽ كػػ  فويػػق نػػتهط يتمػػ  رعايػنت نتنقضػػل لآلمػػو   إنننػػل نػػو يػواس   يتنػػبشف ذلػػك لنالػػ  ر ػػ  ا، 
عتػػغ   عكوػػ  الشػػسنل الوافضػػل يمالػػت لػػشرة لػػاا الوبػػنيو عالوتػػنق   ػػشاش كنيػػت نػػو كوػػ  اس٠بنعسالسػػل 

تػػػل ف  حػػػنمت الػػػواز  حن  ع نػػػو كوػػػ  ا  ػػػِب عشػػػويل ناػػػ  حن ٗبنػػػنئ  اسنننػػػل لالتننػػػي افكػػػه حن  ع الني
ا٤بمػػن ت عالعػػوؽ للنػػنو  الممػػ  حن عفػػوؽ الشػػسنل لالتبػػشمٍب حن عقضػػسل اسنننػػل عتػػهلللط لسنػػت رػػنفنو 
العوعػػ  الػػا  يتػػشف فسػػػغ ا٣بػػالؼ  نػػواً عنديػػػنً حن رػػ  لػػ    ػػنس الػػػهلليو ع لػػالغ ا٤بوػػْب حن ع  ديػػػو مل مل 

حن إنن ا  تن عشويل فمهلل ا ػومو قش٥بػن ػ فسمػن  9عيالنو رنضهط رنضنً  يمنو رإنننهط علالك يتعو رنضهط
                                                 

1
 ( .2/800أفٍٞ حُؾ٤ؼش ح٩ٓخ٤ٓش ) 
2

 . 186سؿخٍ حٌُؾ٢ فـ  
3

 ٛـ .1367ػخّ  862، حُؼذد  5ٓـِش حُلظق فـ  
4

 ( .2/803أفٍٞ حُؾ٤ؼش ح٩ٓخ٤ٓش ) 
5

 ( .2/805( ، أفٍٞ حُؾ٤ؼش ح٩ٓخ٤ٓش )1/259رلخس ح٧ٗٞحس ) 
6

 ( .2/806)أفٍٞ حُؾ٤ؼش  
7

 ( .2/806حُٔقذس ٗلغٚ ) 
8

 . 193ٓخظقش حُظللش فـ  
9

w ( .2/807أفٍٞ حُؾ٤ؼش ح٩ٓخ٤ٓش ) 
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فسمن رنهلل ػ ٕبصو اسنننػل   ا ػِب عشػو إنننػنً حن عمل يتػو   النػَبة التبشيػل رػِب لننػط عالػ  عهػهلل ر ػشؿ 
ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط ع   رتػػو ععمػػو ععامػػنف ععالػػ  ر ػػ  ا، عػػتهط نػػو يمػػشؿ حن رإنننػػل ا  ػػُب 

صػو افئمػل رنػهللد ححن إف  2 عومػند رػإ ِب عشػو إنننػنً رنػهلل عفػنة ا٢بنػو الننػتو حن إ٭بن عوؼ ا 1عشوة
رنهللد ننْب عمسهللة فن هللة رن الل حن ع نّب ا٤بمنتْب عالػ  ع ع دس ع حعػندس رػواش نتهػن حن فعػ  كوػ  الشػسنل 
ا٤بنومهللة   أج البال ل حن عو عال  ر   ا، عتغ قنؿ : دعشر عالومنػشا  ػّب  حن فإيػن ننػومبالشف  نػواً 

حن عادجػل  4حن عإف اآلفػنؽ قػهلل   ننػت 3شس ع لػشاف حن    مػـش لػغ المالػشب حن ع   ابػت عالسػغ النمػشؿلغ عك
عادجل قهلل  تتوت حن عاعالمشا  ر إف  حببوتط ركبػت لتػط نػن  عالػط حن عمل  لػغ إىل قػشؿ المنئػ  ععوػ  
اً النن ػػ  حن عإف  وكومػػشر فأيػػن كأحػػهللكط علنالػػ   ٠بنتػػط ع  ػػشعتط ٤بػػو علسومػػشس  نػػوكط حن ع يػػن لتػػط عزيػػو 

حن فالػش كنيػت إنننػل عالػ  نتصشلػنً عالسهػن نػو ا، عػن عكػ  ٤بػن كػنز لنالػ  رػو     5مّب لتط نِب  نّباً 
 نلػػ  ٙبػػت إ  ظػػوؼ نػػو ال ػػوعؼ  ف يمػػشؿ لالتػػنس : دعػػشر عالومنػػشا  ػػّب  عيمػػشؿ  يػػن لتػػط عزيػػواً 

احل ع نػهلل   عيمشؿ   الػتهج كالنػنً  كاػو لػو  6مّب لتط نِب  نّب" كسا عالتنس  ويهللس عكنشت  بنينغ
ع نػػهلل ع ػػشحنً حػػْب يمػػشؿ حن إيػػغ رػػنينِب المػػـش الػػايو رػػنينشا  رػػن رتػػو ععمػػو ععامػػنف عالػػ  نػػن رػػنينشلط 
عالسػػػغ حن فالػػػط يتػػػو لالشػػػنلهلل  ف ٱبوػػػنر ع  لالننئػػػ   ف يػػػود عإ٭بػػػن الشػػػشر  لالمهػػػنكويو عافيصػػػنر حن فػػػإف 

رهللعػل رّدعس اكومنشا عال  رك  ٠بّػشس إنننػنً كػنف ذلػك ، ر ػن حن فػإف مػوج عػو  نػولط مػنرج ر،نػو  ع 
حن عقػهلل  نػنر  نػّب  7 بنعػغ  ػّب  ػبس  ا٤بػمنتْب عع س ا، نػن  ػشىلإإىل نن موج نتغ حن فإف    قن الشس عال  

 ا٤بمنتْب ااس النبنرة حمنئق كهلليوة رنسلومنـ حس  كن  :
 غ ع الط عرسهلللط ا٢ب  عالنمهلل  ػػ الششر  لالمهنكويو عافيصنر نو  لحنب ر شؿ ا، لال  ا، عالس

 قهط عال  ن ص  ب  ٤بو نت ا، ععالنل ٤بشافموغ  بحنيغ ع ننىل إينلط  ػ ا عن
 ػ    تنمهلل اسنننل   زننأط دعأط عرنّب اموسنرلط  

ػ   يود قش٥بط ع  ٱبوج عو حتمهط إ  ا٤ببوهللع البن   ا٤بوبع  ػّب  ػبس  ا٤بػمنتْب حن فػأيو لػط الشػسنل اف ػِب 
   8عشويل عو لاس الوصوٰبنت ا٥بننل

نػػػػألل الػػػػتص    ابػػػػت رػػػػأ  عكػػػػغ نػػػػو الشكػػػػشس حن عننػػػػألل حصػػػػو افئمػػػػل رنػػػػهللد ننػػػػْب نػػػػودعدس إف ن
رنلتوػػنب عالنػػتل حن كمػػن  يػػغ   يمبالهػػن النمػػ  عنت،ػػق الشاقػػع حن إذ رنػػهلل إيوهػػنش النػػهللد ا٤بنػػْب لػػ    ػػ  افنػػل 

 علػط إ  قالػسالً  رهللعف إننـ   علالك فإف عصو افئمل ال نلويو عتهلل اس ِب عشويل   يونهلل  قويْب عيصػا

                                                 
1

 ( .2/11ٜٓ٘خؽ حُغ٘ش ) 
2

 ( .2/808أفٍٞ حُؾ٤ؼش ح٩ٓخ٤ٓش ) 
3

 ٫ طقزش ُٚ ٫ٝ طط٤ن حكظٔخُٚ . 
4

 أؿخٓض : ؿط٤ض رخُـ٤ْ . 
5

 . 236فـ  92ٜٗؾ حُز٬ؿش خطزش سهْ  
6

 . 158فـ  ػْ أرقشص حُلو٤وش 
7

 . 526فـ  6ٜٗؾ حُز٬ؿش ، ى ا٠ُ ٓؼخ٣ٝش سهْ  
8

w . 161ػْ أرقشص حُلو٤وش فـ  
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اآلف رػػهللعف إنػػنـ رشػػت  فنالػػ  ععاقنػػ  ٩بػػن  و ػػ  عالػػ  ع ػػنهط لػػاا فمػػهللاأط كػػ  نػػن  نػػو ذلػػك الشقػػت إىل
ينعمػػشف نػػو نػػهر  ػػوعر   ع نصػػالحل  ػػوعريل نػػو عكػػشد إنػػنـ ننصػػـش علػػاا  تػػنق  ظػػنلو حن عقػػهلل ا ػػ،و 

د التسنرػػل ع  الشػػسنل لال ػػوعج عػػو حصػػو افئمػػل ٗبنػػألل يسنرػػل اموهػػهلل عػػو اسنػػنـ حن عاموالػػا قػػش٥بط   حػػهللع 
لػػاا النصػػو ا ػػ،وعا لال ػػوعج أنئسػػنً عػػو لػػاا افلػػ  الػػا  لػػش قنعػػهللة ديػػتهط حن فجنالػػشا رئن ػػل الهللعلػػل  ػػوط 
عو  ويق ا يو نب علتػتهط موكػشا عػو حصػو النػهللد إىل حصػو التػشع فمصػوعا رئن ػل الهللعلػل عالػ  العمسػغ 

نننػػل علػػط اػػاا افنػػو ينػػ شا فنالسػػنً حن علػػش فنالسػػنً  ػػّب ننصػػـش رن  عػػنؽ ع  عتػػهللس يػػص ٱبشرلػػغ لً 1الشػػسن 
ي ويل اسنننل الػٍب نػمشا اػن لػعشؼ افنػل حن فألػب  اسينػنف النػند  حػٌب علػش كػنف نػو  ػّب  لػ  البسػت 
ينو،سع  ف ٰبتط عيمشد ٕبجل  يغ فمسغ حن عقهلل فّص  اف ونذ  ٞبهلل التن    ،شر العتو النسن ػ  الشػسن  

ا٤بػػػمنتْب ا٢بنػػػو رػػػو عالػػػ  ر ػػػ  ا، عتػػػغ عالشػػػشر  عرػػػْب  نػػو الشػػػشر  إىل ع يػػػل العمسػػػغ عٙبػػػهللث عػػػو  نػػػّب
رش ػػشح  ف ا٢بنػػو رػػو عالػػ  مل ينومػػهلل   دعػػشة التػػنس لبسنوػػغ عالػػ  ذكػػو    يػػص حشلػػغ نػػو الو ػػشؿ لػػال  
ا، عالسػػغ ع ػػالط  ع نػػو  رسػػغ  نػػّب ا٤بػػمنتْب عالػػ  حن عٙبػػهللث عػػو إٲبػػنف ا٢بنػػو رػػو عالػػ  رت ػػنـ الشػػشر  عحػػق 

الػ  لػاا اسٲبػنف نػوة  مػو  عتػهلل  تنزلػغ عػو ا٣بالفػل إىل نننعيػل عانػَبا غ افنل   ايو ػنب إنننهػن حن عقػهلل ٘ب
عالسػػغ النػػشدة إىل ي ػػنـ الشػػشر  رػػْب ا٤بنػػالمْب حن علػػش كنيػػت ا٣بالفػػل رػػنلتص نػػو ا، عالونسػػْب نػػو الو ػػشؿ حن  
كمػن  مػشؿ الت ويػل اسنننسػل حن مل يتػو ٯبػشز لًنػنـ ا٢بنػو  ف يوتػنزؿ عتهػن ف   حػهلل ٙبػت    ظػوؼ نػو 

ؼ حن عمل يتػػو ٯبػػشز لػػغ رنػػهلل ذلػػك  ف يبػػنيع نننعيػػل  ع  ف يػػهللعش  لػػحنرغ عنػػسنوغ لبسنوػػغ حن عمل يتػػو ال ػػوع 
ٯبشز لغ  ف يهم  اسننـ ا٢بنْب عفننر إىل  وعرة  نسستغ نو رنهلِلس علتو اسننـ ا٢بنو مل يعنػ     نػي 

شػشر  عقػهلل ظػػ  نػو ذلػك ع ػػالك ننػالتنً يػشح  رنلونانػػغ ٕبػق ا٤بنػالمْب   ايو ػػنب مالسعػوهط عػه ي ػػنـ ال
الشهسهلل ا٢بنْب ر   ا، عتغ نالونننً ربسنل نننعيل إىل آمو يـش نو حسنة افمّب حن عرف  عو نً نػو نػسنل 
التشفػػل رنػػهلل عفػػنة  نػػّب ا٤بػػمنتْب ا٢بنػػو رػػنلاشرة عالػػ  نننعيػػل حن عذكػػو إف رستػػغ عرػػْب نننعيػػل عهػػهللاً ععمػػهللاً   

ل الػػا  عهػػهلل إىل ارتػػغ ينيػػهلل رن٣بالفػػل رنػػهللس حن حسػػ  ٯبػػشز لػػغ يمضػػغ حن عمل يػػهللع إىل يعنػػغ إ  رنػػهلل عفػػنة نننعيػػ
   2لػ61رف  ا٢بنْب البسنل لغ ع لو  عال  ا٣بوعج إىل النواؽ حس  ا وشههلل   كورالش عنـ 

 
ثانيا  : ما يحتج بو ال،ياة االثنا ع،رية صي أمر تحديد عدد األالمة بمػا 

 جاء صي كتب السنة :
ن عشو  نػّباً   فمػنؿ كالمػل مل  ٠بنهػن حن فمػنؿ    : إيػغ عو كنرو يو ٠بوة قنؿ ر شؿ ا، : يتشف إ ت

غ ع ػالط يمػشؿ :   ػ  ع  ننػالط عػو كػنرو قػنؿ : ٠بنػت ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػ 3قنؿ : كالهػط   قػويا

                                                 
1

 ( .2/814، أفٍٞ حُؾ٤ؼش ) 248حُلٌٞٓش ح٩ع٤ٓ٬ش ُِخ٢٘٤ٔ فـ  
2

 . 18،  17ططٞس حُلٌش حُغ٤خع٢ حُؾ٤ؼ٢ ٖٓ حُؾٞسٟ ا٠ُ ٣٫ٝش حُلو٤ٚ فـ  
3

w ( .8/127حُزخخس١ ، ى ح٧كٌخّ ، رخد ح٫عظخ٬ف ) 
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ط  فهمهػػن   فمالػػت ف  : نػػن قػػنؿ   فمػػنؿ :  ػيػػناؿ اس ػػالـ عنيػػناً إىل ا ػػِب عشػػوة مالسعػػل     قػػنؿ كالمػػل لػػ
حن ع  لعػن آمػػو :  2لعػػن :   يػناؿ لػػاا الػهلليو عنيػػناً نتسنػنً إىل ا ػػِب عشػو مالسعػػل   ع  1كالهػط نػػو قػويا

حن ععتػػهلل    داعد :   يػػناؿ لػػاا الػػهلليو قنئمػػنً حػػٌب  3  يػػناؿ  نػػو التػػنس نن ػػسنً نػػن علػػسهط ا تػػن عشػػو ركػػالً 
   4يتشف عالستط إ تن عشو مالسعل حن كالهط ٘بومع عالسهط افنل

اف شد رو  نسهلل عو كنرو رتحش نن نض  قنؿ : عزاد فالمػن ركػع ع موكغ  رش داعد  يضنً نو  ويق 
  يونالػػػػق الشػػػػسنل ا  ػػػػِب عشػػػػويل ٥بػػػػاا الػػػػتص  5إىل نتنلػػػػغ   وػػػػغ قػػػػويا فمػػػػنلشا :   يتػػػػشف نػػػػنذا قػػػػنؿ : ا٥بػػػػوج

حن علتػػػػو لالحوجػػػػنج عالػػػػسهط ٗبػػػػن  6عٰبوجػػػشف رػػػػغ عالػػػػ   لػػػػ  النػػػػتل حن   سٲبػػػػنأط ٗبػػػػن كػػػنش   كوػػػػ  النػػػػتل
  الػػتص رتػػ  حسػػهللة عنش ػػشعسل ٪بػػهلل  ف لػػم ش ا  ػػِب عشػػو علػػعشا رػػأأط يوشلػػشف ينػػالمشف رػػغ حن عرنلوأنػػ  

ا٣بالفػػل حن ع ف اس ػػػالـ   عهػػهلللط يتػػػشف   عػػنة عنتنػػػل حن ع ف التػػػنس ٘بومػػع عالػػػسهط ع  يػػناؿ  نػػػو التػػػنس 
و  ػهللع  ا  تػن عشػويل فػسهط اسنننػل حن ػنن سنً علن٢بنً   عههلللط حن عك  لػاس افعلػنؼ    ت،بػق عالػ  نػ

يوػػشؿ ا٣بالفػػل نػػتهط إ   نػػّب ا٤بػػمنتْب عالػػ  عا٢بنػػو حن كمػػن مل يمػػط  نػػو افنػػل   نػػهللة  حػػهلل نػػو لػػم ش  فالػػط
ا  ػػِب عشػػػو ػ   ي ػػػو الشػػػسنل  يعنػػػهط ػ رػػػ  نػػػن زاؿ  نػػػو افنػػػل فن ػػػهللاً    عيوػػػشىل عالػػػسهط ال ػػػن٤بشف رػػػ  

نػّب ا٤بػمنتْب عالػ  علػش حن ع ف عهػهلل   8ع ف افئمػل  يعنػهط كػنف يونػَبعف    نػشر ديػتهط رنلومسػل 7التنفوعف
حن فالػط ينػو،ع  ف ي هػو المػوآف حن  9علش عال  كو   ا٣بالفل عهػهلل  مسػل حن كمػن لػوح رػالك نػس هط ا٤بعسػهلل

حن عا ػػػ،و إىل ٩بػػػنفة  10ع   ف ٰبتػػػط ٔبمالػػػل نػػػو  حتػػػنـ اس ػػػالـ حن كمػػػن لػػػوح رػػػالك نػػػس هط ا١بنائػػػو 
  فن٢بػػػهللي    كنيػػػ    11الصػػػحنرل ع٦بػػػنراهتط عالػػػ  حنػػػنب الػػػهلليو حن كمػػػن  قػػػو  رػػػالك نػػػس هط ا٤بو ضػػػ 

عنػػناعط لػػم ش   كنيػػ  آمػػو حن    يػػغ لػػسل   ا٢بػػهللي  حصػػو للئمػػل اػػاا النػػهللد حن رػػ  يبػػشة نتػػغ حن رػػأف 
حن  12اس ػػالـ   يػػناؿ عنيػػناً   عصػػشر لػػم ش حن عكػػنف عصػػو ا٣بالعػػنش الوانػػهلليو عرػػِب  نسػػغ عصػػو عػػنة عنتنػػل

و ع ع ػػػع ٩بػػػن كػػػنف رنػػػهلللط حن   ا وشػػػههلل ع٥بػػػاا قػػػنؿ ارػػػو  سمسػػػل : إف اس ػػػالـ عنػػػوائنغ   رػػػِب  نسػػػل  ظهػػػ
و قػويا     قػنؿ : علتػاا كػنف حن فتػنف ػٕبهللي  :   يناؿ لاا افنو عنيناً إىل ا ػِب عشػو مالسعػل كالهػط نػ

عػن عنتنػل نننعيػل عارتػغ  غاكومػع التػنس عالسػغ علػنر لػ وا٣بالعنش  رػش رتػو ععمػو ععامػنف ععالػ  حن    ػشىل نػ
هلل ذلػك حصػ  نػو الػتمص نػن لػش رػنؽ رسػتهط عمػو رػو عبػهلل الننيػن عرنػينيهلل   عبػهلل ا٤بالػك ع ع دس افررنػل ع 

                                                 
1

 ( .2/1453ٓغِْ ، ى ح٩ٓخسس ، رخد حُ٘خط ) 
2

 ( .2/1453حُٔقذس ٗلغٚ ) 
3

 ( .1453/ 2حُٔقذس ٗلغٚ ) 
4

 ( .4/471عٖ٘ أر٢ دحٝد ، ى حُٜٔذ١ ) 
5

 ( .13/211( ، كظق حُزخس١ )4/472عٖ٘ أر٢ دحٝد ) 
6

 ( .2/815أفٍٞ حُؾ٤ؼش ح٩ٓخ٤ٓش ) 
7

 . 533( حُٔ٘ظو٠ فـ 4/210ٜٓ٘خؽ حُغّ٘ش ) 
8

 ( .2/816حُؾ٤ؼش ح٩ٓخ٤ٓش ) أفٍٞ 
9

 ( .2/816حُٔقذس ٗلغٚ ) 
10

 ( .2/816حُٔقذس ٗلغٚ ) 
11

 ( .2/816حُٔقذس ٗلغٚ ) 
12

w ( .2/816أفٍٞ حُؾ٤ؼش ) 
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حن علػػػاا ينػػػِب  أػػػط   ٱبوصػػػشف  2حن    يػػػغ قػػػنؿ   ا٢بػػػهللي  : كالهػػػط نػػػو قػػػويا 1اآلف     نػػػوح ذلػػػك إىل
رنال  ع ع دس : علش كنيشا ٨بوصْب رنالػ  ع ع دس لػاكو نػن ٲبسػنعف رػغ حن     ػو   يػغ مل يمػ  : كالهػط نػو علػهلل 

و النػػوب حن فالػػش انوػػنزعا رتػػشأط نػػو رػػِب لننػػط حن  ع نػػو قبسػػ  عالػػ  لػػاكوعا رػػالك حن فالمػػن إ٠بنعسػػ  ع  نػػ
كنالهػػط نػػو قػػويا ن،المػػنً عالػػط  أػػط نػػو قػػويا حن رػػ    ٱبوصػػشف رمبسالػػل حن رػػ  رتػػش  ػػسط عرتػػش عػػهلل  حن عرتػػش 

حن فػػإذف مل يبػػق نػػو افعلػػنؼ  3عبػػهلل  ػػل حن عرتػػش لننػػط حن فػػإف ا٣بالعػػنش الوانػػهلليو كػػنيشا نػػو لػػاس المبنئػػ 
   4الٍب  ت،بق عال  نن يويهللعف إ  ٦بود النهللد حن عالنهللد   يهللؿ عال  ني

 
ثالثػػػا  : مػػػدة خالصػػػة أميػػػر المػػػؤمنين الحسػػػن وماتقػػػد أىػػػل السػػػنة صػػػي 

 خالصتو :
ا ومو  نّب ا٤بمنتْب ا٢بنو رو عال  رنهلل رسنوػغ مالسعػل عالػ  ا٢بجػنز عالػسمو عالنػواؽ ع ػّب ذلػك ٫بػش 

سػػ   ػػول  نػػهو عكنيػػت مالفوػػغ لػػاس ا٤بػػهللة مالفػػل رانػػهللة حمػػل فف  ػػبنل  نػػهو حن عقسػػ  ٜبنيسػػل  نػػهو حن عق
٤بهللة ا٣بالفل الوانهللة الػٍب  مػه التػيب لػال  ا، عالسػغ ع ػالط  ف نػهللهتن  ال ػشف  ػتل    ومل  الك ا٤بهللة كنيت 

حن فمهلل رع  الَبنا  رإ تندس إىل نشىل ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع ػالط قػنؿ : قػنؿ ر ػشؿ ا،  5 صّب نالتنً 
حن عقػػهلل عالػػق ارػػو كاػػّب عالػػ   6 عالسػػغ ع ػػالط : ا٣بالفػػل    نػػٍب  ال ػػشف  ػػتل   نالػػك رنػػهلل ذلػػكا، لػػال  ا،

لاا ا٢بهللي  فمنؿ : عإ٭بن كمالت الاال ػشف ٖبالفػل ا٢بنػو رػو عالػ  حن فإيػغ يػنؿ عػو ا٣بالفػل ٤بننعيػل   ررسػع 
ع ػالط فإيػغ  افعؿ نو  تل إحهلل  ع ررنْب حن عذلك كمنؿ  ال ْب  تل نػو نػشت ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ

 ػػػش    ررسػػػع افعؿ  ػػػتل إحػػػهلل  عشػػػوة نػػػو ا٥بجػػػوة حن علػػػاا نػػػو د ئػػػ  التبػػػشة لػػػالشات ا، ع ػػػالنغ عالسػػػغ 
ععتػػهلل اسنػػنـ  8حن عرػػالك يتػػشف ا٢بنػػو رػػو عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ مػػننل ا٣بالعػػنش الوانػػهلليو 7ع ػػالط  نػػالسمن

  ععتػػهلل    داعد  9ا٤بالػػك ٞبػهلل نػػو حػػهللي   ػػعستل  يضػنً رالعػػن : ا٣بالفػػل  ال ػػشف عننػػنً   يتػشف رنػػهلل ذلػػك 
حن عمل يتػو   الاال ػْب  10رالعن : مالفل التبشة  ال شف  تل   يػم، ا، ا٤بالػك نػو يشػنش  ع نالتػغ نػن يشػنش

رنػػهللس لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط إ  ا٣بالعػػنش افررنػػل ع يػػنـ ا٢بنػػو عقػػهلل قػػور ٝبػػع نػػو  لػػ  النالػػط عتػػهلل نػػوحهط 
شف  ػتل    ف افنػهو الػٍب  ػشىل فسهػن ا٢بنػو رػو عالػ  رنػهلل لمشلغ لال  ا، عالسغ ع الط ا٣بالفل    نٍب  ال 

 نشت  رسغ كنيت دامالل   مالفل التبشة عنتمالل ٥بن فمهلل قنؿ ك  نو :
                                                 

1
 ( .4/206ٜٓ٘خؽ حُغ٘ش ) 
2

 ( .2/1453ٓغِْ ) 
3

 ( .4/211ٜٓ٘خؽ حُغ٘ش ) 
4

 ( .2/818أفٍٞ حُؾ٤ؼش ) 
5

 ( .2/743ػو٤ذس أَٛ حُغ٘ش ٝحُـٔخػش ك٢ حُقلخرش ) 
6

 ( كذ٣غ كغٖ .397ـ  6/395عٖ٘ حُظشٓز١ ٓغ ؽشكٜخ طللش ح٧كٞر١ ) 
7

 ( .11/134حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش ) 
8

 . 155( ، ٓش٣ٝخص خ٬كش ٓؼخ٣ٝش ، خخُذ حُـ٤غ فـ 1/105ٓآػش ح٧ٗخكش ) 
9

 ( اع٘خدٙ كغٖ .2/744كنخثَ حُقلخرش ) 
10

w ( .2/515( ، عٖ٘ أر٢ دحٝد )3/879فل٤ق عٖ٘ أر٢ دحٝد ) 
w
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فتعا الشعهلل الصندؽ   قشلغ لال  ا، عالسغ ع ػالط  ػ أبو بكر بن الاربي رحمو اهلل : 1
مػػو ععامػػنف ععالػػ  علالحنػػو نتهػػن ع نػػشد نالتػػنً   فتنيػػت ف  رتػػو ع  ػػػ : ا٣بالفػػل    نػػٍب  ال ػػشف  ػػتل  

   1ٜبنيسل  نهو    نيهلل ع   تمص يشننً فنبحنف ادسو   رب  ّبس
رٞبغ ا، مل يتو    ال ْب  تل إ  ا٣بالعنش الوانػهللعف افررنػل  ػ وقاؿ القاضي عياض : 1

ل التبػػشة فمػػهلل عافنػهو الػػٍب رشيػػع فسهػن ا٢بنػػو رػػو عالػػ     عا٤بػواد   حػػهللي  : ا٣بالفػػل  ال ػػشف  ػتل   مالفػػ
   2كنش نعنواً   رن  الوعاينت : مالفل التبشة رنهلل   ال شف  تل    تشف نالتنً 

عالػهلللس  عالػ   يػغ  حػهلل ا٣بالعػنش الوانػهلليو  ػ وقاؿ الحاصظ بػن كثيػر ػ رحمػو اهلل ػ : 3
 نؿ :ػنػػو  ويػػق  ػػعستل نػػشىل ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط قػػ 3ا٢بػػهللي  الػػا   عرديػػنس   د ئػػ  التبػػشة

   4ا٣بالفل رنهلل   ال شف  تل    تشف نالتنً حن عإ٭بن كمالت الاال شف ٖبالفل ا٢بنو رو عال 
الفل    رتػػو الصػػهلليق  ػػتوْب ع ال ػػل  نػػهو حن ػعكنيػػت مػػ ػ وقػػاؿ شػػارح ال حاويػػة : 4

عمالفل عمو عشو  تْب عيصعنً حن عمالفل عامنف ا تٍب عشوة  ػتل عمالفػل عالػ   ررػع  ػتْب ع نػنل  نػهو 
   ٢5بنو  ول  نهوحن عمالفل ا
رنهلل ذكػوس لمشلػغ لػال  ا، عالسػغ ع ػالط : ارػِب لػاا  ػسهلل حن علنػ  ا،  ف  ػ وقاؿ المناوي : 5

حن قػنؿ : عكػنف ذلػك فالمػن رشيػع لػغ رنػهلل  رسػغ علػنر لػش اسنػنـ  6يصال  رغ رْب ف وْب ع سموْب نو ا٤بنالمْب
عالسػػغ ع ػػالط إأػػن نػػهللة ا٣بالفػػل  ا٢بػػق نػػهللة  ػػول  نػػهو  تمالػػل لالاال ػػْب  ػػتل الػػٍب  مػػه ا٤بصػػ،ع  لػػال  ا،

   7عرنهلللن يتشف نالتنً          
حجو ا٥بسام  : لش آمو ا٣بالعػنش الوانػهلليو رػتصر َكػهللرس لػال  ا، عالسػغ ع ػالط حن ػ وقاؿ ابن  6

ع  ا٣بالفػػػل رنػػػهلل قوػػػ   رسػػػغ ٗببنينػػػل  لػػػ  التشفػػػل حن فأقػػػنـ اػػػن  ػػػول  نػػػهو ع يننػػػنً حن مالسعػػػل حػػػق عإنػػػنـ عػػػهللؿ 
حن فػإف  الػك النػول  8مه رغ كهللس الصندؽ ا٤بصهللعؽ رمشلغ : ا٣بالفل رنػهلل   ال ػشف  ػتلعلهللؽ ٙبمسمنً ٤بن  

نـ عالسهػن إٝبػنع نػو ذكػو حن ػالنول افنهو ل  ا٤بتمالل لوالك الاال ْب حن فتنيت مالفوغ نتصشلػنً عالسهػن عقػ
   9فال نويل   َحمرسوهن

                                                 
1

 ( .4/1720كٌخّ حُوشإٓ ٫رٖ حُؼشر٢ )أ 
2

 ( .12/201ؽشف ح١ُٝٞ٘ ػ٢ِ فل٤ق ٓغِْ ) 
3

 ( .11/134حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش ) 
4

 ( .11/134حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش ) 
5

 . 545ؽشف حُطلخ٣ٝش فـ  
6

 ( .7/94حُزخخس١ ) 
7

 ( .2/409ك٤ل حُوذ٣ش ) 
8

 .( 2/397حُقٞحػن حُٔلشهش ػ٠ِ أَٛ حُشكل ٝحُن٬ٍ ٝحُضٗذهش ) 
9

w ( .2/397حُٔقذس ٗلغٚ ) 
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 أػن كػنش نتمػ  إف  ل  النتل عا١بمنعل ينومػهللعف  ف مالفػل ا٢بنػو رػو عالػ  كنيػت مالفػل حمػل ع 
 ٣1بالفل التبشة الٍب  مه التيب لال  ا، عالسغ ع الط  ف نهللهتن  وتشف  ال ْب  تل

 راباا  : خ ب ال تصح للحسن باد مقتل والده :
 عيشرد لاا ا٤ببح  ٤بنوفل البن   عالوحايو نتغ كمن قنؿ الشنعو :

 عوفت الشو   لالشو علتو لوشقسغ  
  يمع فسغعنو   ينوؼ الشو نو ا٣بّب      
 

عقهلل امَبع الشسنل الوافضل التاّب نو ا٣ب،  عينبشلن كارنً عاونينً لالحنو رو عال  ر ػ  ا، عتػغ 
عإلسػػك ٭بػػنذج نػػو ذلػػك نتهػػن :     يهػػن التػػنس : نػػو عػػوفِب فمػػهلل عػػوفِب حن عنػػو مل ينػػوفِب حن فأيػػن ا٢بنػػو رػػو 

عك  رإذيغ ع ين ارو النواج ا٤بتػّب حن ع يػن نػو  عال     ين البشّب حن  ين ارو التايو حن  ين ارو الهللاع  إىل ا، عن
 لػػ  البسػػت الػػايو  ذلػػ  ا، عػػتهط الػػوكل ع هػػولط  ،هػػّباً حن عالػػايو حن افػػَبض ا، نػػشدهتط   كونرػػغ إذ 

ػػن ايمػػشؿ : )) ػػا ح س  ػػن ة  ن ػػا د  ل ػػو  ص يه  ت ػػر ؼ  ح س  (   فػػنقَباؼ ا٢بنػػتل نشد تػػن  لػػ  22(( )الشػػشر  حن آيػػل : و م ػػن  يػ ق 
  عينػػجشا م،بػل ف  اف ػػشد الػهللي  إىل  ف قػػنلشا :      رتػ  حػػٌب اموالعػت   ػػالعغ   قػػنؿ :  2البسػت

عقهلل  عل  رنسنننل رنهللس إىل ارو ر شؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط عارتػغ ع ػالسالغ ععنػبسهغ   مالمػغ علهلليػغ 
رػغ يػّباف العوتػل فبػنينشس  حن عإر فركش  ف ٯبه ا، رغ نن عل  حن عينهلل رغ نن اياالط عٯبمع رغ الشػم  عي،عػي

حن عذكػػػوعا  3 ونػػػهللعا حن فبنينػػػت الشػػػسنل كالهػػػن عٚبالػػػا يػػػنس ٩بػػػو كػػػنف يػػػو  ر   النامنيسػػػل علورػػػشا إىل نننعيػػػل
ر نئ  ن،شلل نػو ا٢بنػو إىل نننعيػل يػهللعشس لبسنوػغ عيػهلل  ٕبجوػغ ع حمسوػغ علػ     ابػت نػو حسػ  النػتهلل 

و اف ػػنيسهلل الصػػحسحل حن ا٤بوننر ػػل نػػع نػػن  بػػت عػػو عا٤بػػًب عإ٭بػػن ذكػػوت   كوػػ  الشػػسنل الوافضػػل الننريػػل نػػ
حن عيتعػػػ   ف  الػػػك ا٤بواكػػػع ٙبػػػهللث فسهػػػن عالمػػػنش ع لػػػ  النػػػتل عرستػػػشا زيعهػػػن  4ا٢بنػػػو رػػػو عالػػػ    مالفوػػػغ

عر،الأػػػن ع أػػػن لسنػػػت ٕبجػػػل   ٦بػػػنؿ ا عومػػػند عافحتػػػنـ عالنالقػػػل رػػػْب الصػػػحنرل التػػػواـ حن عيتعػػػ   ف 
ال،ػػنلبسْب عاف ػػنر لللػػعهنر عنػػو كوػػنب أػػج البال ػػل عقػػهلل التصػػشص النػػنلعل الػػاكو نػػو كوػػنب نمن ػػ  

 ٙبهللث النالمنش عو افلعهنر عكونرغ عكالك أج البال ل فمنلشا :
 ػ األالفهاني الاحب كتاب األغاني : 1

ينوه كوػنب اف ػنر ف  فػوج افلػعهنر كوػنب  دب ع٠بػو ع تػنش ع٦بػشف علػسل كوػنب عالػط 
 آذاف  ل  افدب عالونري  علمهلل ٙبهللث النالمنش فسغ قهللٲبنً فمنلشا :ع نري  عفمغ علغ  تْب عريْب   

                                                 
1

 ( .2/748ػو٤ذس أَٛ حُغ٘ش ك٢ حُقلخرش ) 
2

 . 52ـ  51ٓوخطَ حُطخُز٤٤ٖ ٧ر٢ حُلشؽ ح٧فلٜخ٢ٗ فـ  
3

 ( .1/121ح٧ؿخ٢ٗ ٧ر٢ كشؽ ح٧فلٜخ٢ٗ ) 
4

w . 95ا٠ُ  90حُٞػخثن حُغ٤خع٤ش ٝح٩دحس٣ش حُؼخثذس ُِؼقش ح١ٞٓ٧ ٓلٔذ ٓخٛش كٔخدس فـ  
w
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 : كػػنف  رػػش العػػوج افلػػعهنر  كػػاب التػػنس   قػػاؿ الخ يػػب الب ػػدادي
 كنف يشَب  نس نً كاّباً نو الصحا حن    تشف ك  رعاين غ نتهن  

 : عناالػغ   يش ػق روعايوػغ حن يّصػ  فسػغ كوبػغ ٗبػن يشكػ   قاؿ ابن الجػوزي    
ق حن عيهػػّشف نػػوب ا٣بمػػو حن عرٗبػػن حتػػ  ذلػػك عػػو يعنػػغ حن عنػػو  أن ػػ   عالسػػغ العنػػ

   1كونب اف نر حن ر   ك  قبس  عنتتو

 : ر يت نس تن  مػّ  الػهلليو ارػو  سمسػل يضػّنعغ عيوهمػغ   يمالػغ حن  قاؿ الذىبي
   2عينوْهشؿ نن يأ، رغ

 عقهلل ٙبهللث عتغ رن  ا٤بننلويو فمنلشا :

   صػندر فسالسػ  حػٌب    كونرػغ ن قاؿ األسػتاذ شػوقي أبػو خليػل مقومػا
 ػػنري  النػػوب ا٤ب،ػػّشؿ نػػن يصػػغ : عاعومػػهلل حػػٌب كوػػنب اف ػػنر لللػػعهنر حن علػػش 
لػػسل كوػػنب  ػػنري  ينومػػهلل  يضػػنً حن إيّػػغ كوػػنب  دب حن علػػاا   ينػػِب ن،المػػنً  ف كػػ   
كوػػنب  دب   يممػػا رػػغ حن رػػ  ينومػػهلل إف كػػنف لػػنحبغ  مػػل حن ننوعفػػنً عتػػغ افننيػػل 

  إف كوػػنب اف ػػنر الػػا  كنالػػغ حػػٌب  نوكنػػنً  نرٱبسػػنً ننومػػهللاً حن   التمػػ  عالورعايػػل 
لنحبغ نو هط    ننيوغ افدرس ل عالونرٱبسل حن كنش   نسناف ا عوهللاؿ   يمػهلل الّوكػنؿ 

هلل تن ع مهيػػػن   عنػػػو ٕبػػػنف يػػػأ، رنفعنكسػػػ  ػ:  ف افلػػػعهنر   كونرػػػغ اف ػػػنر كػػػ
شينً ع تنش عنوارنً    علاا يتن   ا٤بملرػا يمو  اف نر يو  حسنة النبن سْب ٥بشاً ع٦ب

عمسنلػػغ عحسن ػػغ حن عنػػو يوكػػع إىل كوػػ  الوػػنري  الصػػحسحل ٯبػػهلل لػػشرة  مػػو  فسهػػن 
   3عالط عكهند ع دب حن فتونب اف نر لسل كونب  نري  ٰبوج رغ

  : رػهلل نػو وقاؿ أبو عبيدة م،هور بن حسػن آؿ م،ػهور     
ش  ف  لػشاش عنسػشؿ    فػوج الشػسنسل ٥بػن لنـ  ع،و إلسغ رن  البنحاْب عل وذكو  ن

دعر رػػنرز ظهػػو فسمػػن دّعيػػغ   كونرػػغ لػػاا حن قػػنؿ الػػهللكوشر ٧بمػػهلل  ٞبػػهلل مالػػا ا،   
منٛبػػل كونرػػغ  رػػش العػػوج افلػػعهنر نػػن يصػػغ : علمػػهلل عقعتػػن عالػػ  نػػن ف  فػػوج نػػو 
نسػػشؿ ع لػػشاش حن فسجػػ   ف ٫بػػار لػػاس ا٤بسػػشؿ علػػاس افلػػشاش كالمػػن حنعلتػػن ا عومػػند 

ن مال ػػػا الوكػػػ  نػػػو نوعي ػػػنت حن فمػػػهلل يتػػػشف الوكػػػ  نضػػػالالً حن عقػػػهلل يتػػػشف ػنػػػ عالػػػ 
لنح   وض علش  حن علسل ٱبع   ف  لللشاش حتمهن   الونري  حن علش حتػط 
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ع مػػّباً ٤بػػنذا  1قػػهلل ٲبالػػ  ر بوػػغ     ذكػػو افمبػػنر فحنػػ  عإ٭بػػن  يضػػنً   التومػػنف
  الوحػػايو نػػو لػػاا لػػاا الوحػػايو   عقػػهلل يونػػنشؿ الػػبن  : ٤بػػنذا لػػاا الوعصػػس  
 التونب   عا١بشاب : كنف لاا الوحايو ف بنب كاّبة ل  :

 لشهوة لاا التونب علسوغ الاائع  أ ػ 

  عومند كاّب نو  ل  الونوي  عالسغ  ب ػ 

 ٤بن حشاس نو  مبنر فسهن قهللح   اس الـ عالصحنرل عا٣بالعنش عالش ة الصن٢بْب النندلْب  جػ ػ 

ا٤بننلػػويو عالػػ  إظهػػنر نػػن فسػػغ عالػػ   يػػغ حػػق علػػهللؽ حن عقػػهلل كوػػ    ٢بػػوص  ػػّب عاحػػهلل نػػو د ػ 
ذلػػك عحػػوص عالسػػغ نػػعسق كػػه    كوػػنب درا ػػل اف ػػنر الػػا  ع ػػنغ روشػػجسع نػػو  ػػغ حنػػْب 
ػػنذ حن إ   ف  مبػػنرس  عا٣باللػػل  ف لػػاا التوػػنب عالػػ  الػػو ط نػػو قسموػػغ افدرسػػل ع  ػػالشرغ المػػش  افم 

   2عنند غ ٙبونج إىل عقعنت عيمهللات
ؿ األسػػػتاذ وليػػػد األعظمػػػي صػػػي كتابػػػو السػػػيف اليمػػػاني صػػػي نحػػػر * قػػػا

هلل كالـ : نو لتن رهلل ت  ي و إىل كوػنب اف ػنر ي ػوة كهلليػهللة حن ػ  نمهللنل كونرغ رن األالفهاني
عركنت إىل كو  الوضنسا حن عالوش سق عا١بوح عالونهللي  حن فشكػهللت افلػعهنرر ركػالً  ػّب نػأنشف حن 

ْب نوعو ػنً ش ا٤بػهللقرمْب ا٤بمحرصػْب ع ػال ت نػو عمػو   ػتوْب كػننالوع  يش ق رغ عتهلل عالمنئتػن افكػال  
هلل كػػ  مػػه نػػو  مبػػنرس حن حػػٌب فال سػػت  ػػ،شرس ػيصشلػػغ حن ع قشالػػغ حن ع قػػا عتػػ لتوػػنب اف ػػنر  ٛبػػ   

عكالمن ػػغ حن عا ػػو وكت َقْمالَػػغ نػػو رػػْب نػػنوا غحن عالػػ،هت عالسػػغ الػػ،بنر امنلػػهلليو ا٤بػػوار،ْب عالػػ  
شرسل عا٢بمػػػػهلل علػػػػ   نالػػػ    الصػػػػهللعر كنالػػػػ  المػػػػهللعر حن عنػػػػنوت رتبػػػػنؿ الانػػػشر حن فو يػػػػت يػػػػّباف الشػػػػن

 افعهللاش  وشك غ إلستن حن ع هننهط  تانؿ عالستن حن عرددت قشؿ الشنعو :
 لش كنف  همنً عاحهللاً   ػ َمْسُوغُ   
 علتتغ  هط ع نٍف ع نل       

ص ركػنؿ النػتهلل ا٥بنؿ نو ا١بهلّل عالنط  نو الشههلل حن    عرحت  فحػ فشموت عو  نعهلل ا١بهلل فنسن
الػػػايو رع  عػػػتهط افلػػػعهنر حن عٕباػػػت عػػػتهط   كوػػػ  يمػػػهلل الوكػػػنؿ حن عقػػػو ت نػػػن كػػػنش فػػػسهط نػػػو 
 قػػشاؿ حن فشكػػهللت فػػسهط كػػ  دالسػػل دلسػػنش حن عرالسػػل  ػػشداش عمسػػنش نػػو التػػاارْب عامػػوعحْب عا٤ب،نػػشف 

احػهلل عالسهط حن فننلت  عل ك التاارْب ععوّفت اط حن   رحت  حص  رعاينت افلعهنر عو كػ  ع 
نػػو لػػم ش حن علػػنلِب نػػن ر يػػت نػػو ا عومػػند عالػػ   عل ػػك التػػاارْب عالوعايػػل عػػتهط حن عا  ػػومنش نػػو 
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د ئهػػػط حن عا  وضػػػنشة رتػػػنرلط عر يػػػت يعنػػػ    عاٍد  ػػػحسق رلسػػػ  حن عدمالػػػت   كهػػػا ن الػػػػط  
ك سػػ  عإذا كػػنف  عل ػػك الػػوعاة يتػػارشف   رعايػػل ا٢بػػهللي  التبػػش  الشػػويا حن فتسػػا اػػط    مبػػنر 

عقػػهلل  شر عػػشا إىل نػػاال  عفػػوؽ ع شائػػا حن  وجػػنذاط افلػػشاش عا٤بشػػنرب عا٤بتػػنفع حن ع ومػػنذؼ التػػنس 
اػػػط ا٤بمنلػػػهلل عافلػػػهللاؼ   عإذا كػػػنف اف تػػػنر كوػػػنب  دب ع٠بػػػو ع تػػػنش علػػػسل كوػػػنب عالػػػط ع ػػػنري  
عفمغ حن فالسل ننُب ذلك  ف ينتت عّمن عرد فسغ نػو الػهللس عالتػاب العن ػ  عال،نػو عا٤بننيػ  حن 

غ افلػػعهنر كاػػّب نػػو  مبػػنر النػػّبة عالوعنػػّب عالعمػػغ عافدب إىل  ف قػػنؿ    عاحوػػش  عقػػهلل ٝبػػع فسػػ
العصػػ  الاػػنر  مبػػنراً عحتنيػػنت  عردلػػن افلػػعهنر عػػو آؿ البسػػت التبػػش ر الشػػويا حن علػػ   مبػػنر 
 نػػػي إلػػػسهط حن ع٘بػػػوح  ػػػّبهتط حن ع شػػػشرس  ػػػالشكهط حن ع ػػػشلرو  نػػػولط ٗبػػػن يشافػػػق لػػػش  آؿ رشيػػػغ الػػػايو 

الػػش ش آلؿ البسػػت كػػارنً عزعراً حن عقػػهلل ينقشػػت  الػػك افمبػػنر ععال مػػت عالػػ  كػػ  حتنيػػل ٗبػػن ينعمػػشف 
يتن بهن    عكنالػت العصػ  الوارػع للمبػنر عا٢بتنيػنت ا٤بوعوقػل الػٍب  نػو فسهػن افلػعهنر رنلنمنئػهلل 
اس النسل حن علْنػو ديػو اس ػالـ ع عضػس  ا١بنلالسػل عالػ  اس ػالـ حن نػع التعػو البػشاح عا  ػو عنؼ 
رنلصػػػالة عا٢بػػػج عيػػػـش المسننػػػل حن نػػػع دفػػػنع عػػػو الهانتػػػل عإنػػػندة رػػػنلعوس حن ع نػػػشف ٨بوالعػػػل رػػػأعالـ 

  إىل  ف قػػنؿ  1النػػوب عا٤بنػػالمْب حن عينقشػػت كػػ   الػػك افمبػػنر حن ععال مػػت عالسهػػن ٗبػػن يتن ػػ   يضػػنً 
 مبػنرس   ا٣بنٛبل : رنهلل لاس ا١بشلل الشا نل   كونب اف نر ف  فوج افلػعهنر حن عالشقػشؼ عتػهلل 

عنتنقشػػوهن عالونالسػػق عالسهػػن حن  ركػػش  ف يتػػشف المػػو  التػػوري قػػهلل  بػػْب  نمنلػػهلل لػػاا الشػػنش  ا٢بنقػػهلل 
تسنل   يتوبهػػن  نػػهللُّ التػػنس ػالال ػػسط حن عقػػهلل  ضضػػت علػػوفت المالػػط عػػو  مبػػنر ف سنػػل عحتنيػػنت نػػ

ئهط رنلنػحنؽ عهللاعة عرنضنً لالنوب عا٤بنػالمْب حن فمػهلل اهّتػط كاػّباً نػو  عالنهػط رنلالشا ػل حن عكػوري ينػن
حن ع لصق اط الن نئط نػو ذنػسط ا٣بصػنؿ عقبػس  العنػنؿ حن نونػَباً ر ػالؿ افدب عالنػمو عا٤بػااكوة 

   2عا٤بماينل حن كأف ذلك   ٰبص  إ  رشوط  الا لاس افنل امسهللة    نرٱبهن عُماُلمهن
 : ركػػػن الونويػػػ  عالنػػػنع الامػػػن  عالػػػ  كوػػػن  اف ػػػنر  وقػػػاؿ أنػػػور الجنػػػدي

وكسػػػناً نػػهلليهللاً اػػػهللؼ رفنهمػػػن إىل نو بػػػل ا٤بواكػػع اف ن ػػػسل الػػػٍب ينومػػػهلل ع لػػا لسالػػػل  
عالسهن    صػشيو امومػع اس ػالن  حن نػع ٘بنلػ  عسػشب التوػنرسْب الػٍب ٙبػشؿ دعف 
اعومندلػػن   ا٤بصػػندر ا٤بش ػػشؽ اػػن  نػػن افعؿ حن فتن بػػغ نػػنش  عػػهللع لً ػػالـ ع نػػن 

 ػػػنر حن فهػػش نش ػػػشعل   الاػػنر حن فهػػش كوػػػنب لمػػسو لػػػسل نملػػا حن  نػػػن كوػػنب اف
رضػػع ععشػػويو ٦بالػػهللاً حن ع ػػنهن  رػػش فػػوج افلػػعهنر لسنػػننو اػػن افنػػواش عالعػػنر ْب 
نػػػػػػػو ا٤بَبفػػػػػػػْب    ٠بػػػػػػػنر الالسػػػػػػػ  حن عمل يمصػػػػػػػهلل اػػػػػػػن إىل النالػػػػػػػط  ع الوػػػػػػػنري  حن عكػػػػػػػنف 
افلػػػعهنر   يعنػػػغ إينػػػنينً رافضػػػنً مومػػػع ا٤بنػػػالمْب عالنػػػوب حن علػػػغ ع ش رن٤بشلػػػهلل 
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مصػػـش ا٤بنػػالمْب عالبن تسػػل عالوافضػػل ع ػػّبلط حن عمل يتػػو عمالػػغ  عالعتػػو ٝبسنػػنً إىل
لػػاا إ  يشعػػنً نػػو ا٢بػػوب النتسعػػل الػػٍب نػػتوهن الشػػنشرسل عالػػ  اس ػػالـ عا٤بنػػالمْب حن 
ر بػػل   لػػهللـ فتػػولط كش ػػسالل إىل لػػهللـ ٦بػػومنهط عقػػهلل حػػوص الونويػػ  ع لػػحنرغ 

عالػ  لػاا التوػنب ي ويل التمهلل افد  النو  الشافػهللة عالػ  إلمػنش اف ػشاش النػن نل 
عإحسنئػػػػػػػغ حن عاعوبػػػػػػػنرس نوكنػػػػػػػنً   الهللرا ػػػػػػػنت افدرسػػػػػػػل عنصػػػػػػػهللراً لوصػػػػػػػشيو امومػػػػػػػع 

ش  لالغ نو  روز نػو دعػشا إىل ػاس الن  حن عكنف الهللكوشر  غ حنْب كناس ا، ٗبن ل
ذلك ع ٢بشا عالسغ حن فمهلل عمهلل إىل اف نر يعنهن حن فألػهللر اعومػنداً عالػ  قصصػهن 

نػالمْب ع ػنرٱبهط  راد اػن ا٤بنػنٮبل   عمالسػل الونويػ   حتننػنً زائعػل عالػ  ٦بومػع ا٤ب
عقػػنؿ : عالػػ   ف  قػػ   1الضػػ مل عالػػٍب كنيػػت ٘بػػو    الاال ستسػػنت نػػو لػػاا المػػوف

نشاكهػػػل لنػػػّبة افلػػػعهنر  تشػػػا عػػػو  يػػػغ كػػػنف نػػػو الشػػػنشرسْب حن عقػػػهلل عػػػوؼ 
رنلوحنيػػػػ  عاس ػػػػواؽ حن ع  بػػػػت كاػػػػّب نػػػػو البػػػػنحاْب عا٤بػػػػمرمْب  يػػػػغ مل يتػػػػو نمرمػػػػنً 

كػػػػهللعا  ف كونرػػػػغ   يصػػػػال  فف يتػػػػشف نػػػػندة  ػػػػنري  حن عإ٭بػػػػن لػػػػش ٝبػػػػنع لمصػػػػص ع 
عكهلللن   التو  عاف شاؽ ع راد اػن  ف ينػج  لل ػنر عا٤بنتسػْب حن علػش كنيػ  
عاحهلل   حسنة امومع اس الن  ا٢بنف  رن١بشاي  النسن سل عا كومنعسل عالعمهسػل 

مسػغ رػنس٫بواؼ عدننػغ ا٤بػمرخ عالصشفسل حن عقهلل نههلل عالسغ التاّب نػو نننلػويغ عنمر 
 السش ػػػع  رشػػػهندة لػػػػ    ي ػػػو النالمػػػػنش كمصػػػهللر نش ػػػػشؽ رػػػغ حن إذ قػػػػنؿ : إف   
العػػوج  كػػاب التػػنس حن فيػػغ كػػنف يػػهللم   ػػشؽ الػػشرقْب علػػ  عػػهللة نػػو الػػهللكنكْب 
٩بالػػػششة رنلتوػػػػ  حن فسشػػػػَب  نتهػػػػن نػػػس نً كاػػػػّباً   الصػػػػحا عٰبمالهػػػػن إىل رسوػػػػغ حن   

عذكػو عتػػغ لػػنح  ننجػػط افدرػنش قشلػػغ : كػػنف نػػأيغ حن  2 تػشف رعاين ػػغ كالهػػن نتهػػن
  نننقوة ا٣بمو حن عحػ  النالمػنف حن ععلػا التنػنش نػأف الشػنواش عافدرػنش الػايو  

مػػنريو حن عكالهػػط نػػو التصػػنر  كػػنيشا   عصػػوس  ع قبالػػغ حن حسػػ  يمػػهللـ دلػػنقْب ا٣ب
 عالسهشد عالصنر ْب عامشس حن عقهلل عوؼ ٗبننقو غ لال مو عمل  تو لغ عتنيل روت سػا

     قػػػنؿ  يػػػشر ا١بتػػػهلل  : علنػػػت  در  كسػػػا يصػػػال  ناػػػ  لػػػاا  3كنػػػمغ ع سنرػػػغ
و عالػػػ  ر    ع قػػػشؿ حن علمػػػهلل ػالتوػػػنب نوكنػػػنً   ي ػػػو البػػػنحاْب  ع ٲبتػػػو  ف يمٛبػػػ

عشد تػػػن نتػػػػنلج العتػػػػو اس ػػػػالن   ف  ت ػػػػو إىل كن بػػػغ حن فػػػػإف عكػػػػهللينس كوٲبػػػػنً  نستػػػػنً 
رفضػتن نػن يمهللنػغ علػش كػنف  نش ع  مػهلليو التػنس رنلصػهللؽ عا٢بػق حن قبالتػن نتػغ حن عإ 

                                                 
1

 ( .2/38، ًظذ كزس حُؼِٔخء ٜٓ٘خ ) ٤ُٔ100ضحٕ فـ ٓئُلخص ك٢ ح 
2

 ( .2/38ًظذ كزس حُؼِٔخء ٜٓ٘خ ) 
3
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  قنؿ ٙبت عتشاف حن كونب ٦بتشف عمالعل نن يصػغ : فمػهلل كػنف  1لندقنً   رنضغ
افلػػعهنر ننػػوفنً حن  نػػػتع   اس ػػواؼ   ا٤بالػػػاات عالشػػهشات حن عقػػػهلل كػػنف ٥بػػػاا 
ا١بنيػ     تشيتػػغ ا٣بالمػػ    ػػو ظػػنلو   كونرػغ حن فػػإف كوػػنب اف ػػنر  حعػػ  كوػػنب 

ف حن علش حْب ينوض لالتونب عالشنواش يهػوط رنػود ا١بشايػ  رأمبنر ا٣بالعل عامش 
الضػػنسعل    مالقهػػط الش صػػسل عيهمػػ  ا١بشايػػ  ا١بهلليػػل إٮبػػن ً ظػػنلواً يػػهللؿ عالػػ  
 يػػػغ كػػػنف قالسػػػ  النتنيػػػل روػػػهللعيو  مبػػػنر ا١بػػػهلل عالوزايػػػل عالوجمػػػ  عا  ونػػػنؿ حن علػػػاس 

هللعا عالسػػػغ حن التنحسػػػل نػػػو افلػػػعهنر  فنػػػهللت كاػػػّباً نػػػو آراش ا٤بػػػملعْب الػػػايو اعومػػػ
عي وة فسمػن كوبػغ كوكػ  زيػهللاف   كونرػغ  ػنري  آداب الالنػل النورسػل حن عنػن كوبػغ  ػغ 
حنْب   حهللي  افررننش  تع  لالقوتػنع رػأف ا عومػند عالػ  كوػنب اف ػنر كػو 
لايو البنحاْب إىل ا٢بو نو  مالؽ ا١بمنلّب   عصػو الهللعلػل النبن ػسل حن عٞبالهػن 

عصػػو فنػق عنػػك ع٦بػشف ع  نػػك  ف إكاػػنر عالػ  ا٢بتػػط رػأف ذلػػك النصػو كػػنف 
افلػػعهنر نػػو  وبػػع  ػػػم،نت الشػػنواش ع المػػل لعػػػشات التوػػنب كنػػ    كونرػػػغ 
كػػػػّشاً نشػػػػبننً رػػػػأعزار اس  حن عالنشايػػػػل حن ع ذاع   التػػػػنس فتػػػػوة من  ػػػػل لػػػػ  اقػػػػَباف 

  إف ا٣ب،ػػػػو كػػػػ  ا٣ب،ػػػػو  ف ي،مػػػػ و البػػػػنحاشف إىل  ف  2النبمويػػػػل رػػػػنلَبؼ عال،ػػػػسا
 قسمػػػل  نرٱبسػػػل حن ع ف يبتػػػشا عالػػػ    ن ػػػهن نػػػن ياػػػّبعف نػػػو حمػػػنئق لوعايػػػنت اف ػػػنر

الوػػػنري  حن علمػػػهلل كػػػنف نػػػو  م،ػػػو  عمػػػنؿ الونويػػػ  لػػػش  شكسػػػغ البػػػنحاْب إىل اٚبػػػنذ 
اف ػػػنر نصػػػهللراً لهللرا ػػػل امومػػػع اس ػػػالن  حن رستمػػػن قصػػػو عتػػػهلل كنيػػػ  عاحػػػهلل لػػػش 

نػػػهللدة حن كنيػػ  الالهػػش حن عمل يونػػػوض لالجشايػػ  افمػػػو  ا١بػػندة   امومػػػع علػػ  نو
عنو لتن يشح  حػْب ا عومػند عالسػغ كمصػهللر  ف ا٢بسػنة اس ػالنسل   المػوف الاػنر 
ا٥بجو  كنيت ٥بشاً حن علش نػن لػوح رػغ  ػغ حنػْب عردس التاػّبعف عكشػعشا زيعػغ     
كػػالك اعومػػهلل ا٤بنوشػػوؽ  نػػتل عالػػ  كوػػنب اف ػػنر   كونرػػغ  ػػنري  رػػِب  نسػػل حن 

نرػغ ))الهللعلػل النورسػل ع ػمش هن(( عٰبػنعؿ عكالك نن  عردس ا٤بنوشػوؽ فالهػشزف   كو
كبشر عبهلل التشر  ف يهللافع عو افلعهنر فسنأؿ :  فمو الضوعر  إف كػنف ا٤بػمرخ 

مػػػنً ع   ر فن ػػمنً  ع ننػػوفنً يووبػػػع اس ػػواؼ   الالػػاات عالشػػػهشات  ف   يتػػشف نم 
يتػػشف لػػندقنً فسمػػن يػػوع   ع يمػػشؿ  ع يتوػػ    ع٫بػػو يمػػشؿ لػػغ : ينػػط حن   فتويػػن 

 ػػالن  حن فػػإف مل يتػػو   العتػػو النػػو  كػػالك حن فهػػاا  نػػو آمػػو حن إف فتويػػن اس
اس ػػالن  ع ػػع قشاعػػهلل البحػػ  عالتمػػهلل عالنالػػط عالػػ    ػػنس ا ر بػػنط ا١بػػار  رػػْب 
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 . 103ا٠ُ  100ٓئُلخص ك٢ ح٤ُٔضحٕ فـ  
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عالػػط البنحػػ  عن صػػسوغ حن فػػإف كػػنف نتحوفػػنً   حسن ػػغ حن نضػػ،ورنً   ن صػػسوغ حن 
 يمبػػ  لػػغ نػػهندة حن رنسػػهللاً عػػو افمػػالؽ عالػػهلليو حن فػػتحو يوفضػػغ نصػػهللراً عالمسػػنً ع 

عافلػػػعهنر رشػػػهندة ا١بمسػػػع نػػػو  يصػػػنرس عمصػػػشنغ عالػػػ  النػػػشاش نهػػػهللعر الػػػو   
 نقو الشهندة حن عإف فنمغ الش ص  قػهلل  دمػ  كاػّباً نػو لػشاس عالػ  نػن  عردس حن 
فضػػػػالً عػػػػو ا٫بوافػػػػغ العتػػػػو  عالنمنئػػػػهلل  عا كومػػػػنع  ٩بػػػػن يعنػػػػهلل آراشس إفنػػػػنداً حن 

وكنػػػنً عالمسػػػنً حن علتتػػػغ نػػػو كوػػػ  الونػػػالسل ب اف ػػػنر لػػػسل ننرنس ػػػنفل إىل  ف كوػػػ
عالنػػمو الػػٍب كوبػػت لونكسػػل فػػواغ رنػػ  ا٤بَبفػػْب حن عنػػو لتػػن فإيػػغ   يصػػال    ن ػػنً  

  علمػهلل كػنف ٥بػاا التوػػنب  1كمصػهللر لالنالػط  ع نوكنػنً لالبحػ    افدب عالوػػنري 
   و كبّب    ششيغ  نرٱبتن علالك عك  الوحايو نتغ  

 ػ نهج البالغة : 1
الػػٍب  ػػنٮبت    شػػشيغ  ػػنري  الصػػحنرل رنلبن ػػ  كوػػنب أػػج البال ػػل حن فهػػاا التوػػنب نػػو التوػػ   

ن،نػشف    ػتهللس عنوتػغ حن فمػهلل ٝبػع رنػهلل  نػّب ا٤بػمنتْب راال ػل قػوعف عيصػا رػال  ػتهلل حن عقػهلل ينػبت 
الشػػسنل الوافضػػل  ػػألسا أػػج البال ػػل إىل الشػػويا الو ػػ  علػػش  ػػّب نمبػػشؿ عتػػهلل ادػػهلل ْب لػػش   ػػتهلل 

افػق رهللعوػغ فتسػا إذا مل ينػتهلل كمػن فنػ    الػتهج   ع نػن ا٤بػوهط ػ عتػهلل ادػهلل ْب ػ مصشلػنً فسمػن يش 
 حن فمهلل ٙبهللث النالمنش فسغ فمنلشا : 2رش ع التهج فهش  مشس عال 

 الشػويا ا٤بو ضػ  : عقػهلل اموالػا التػنس     قاؿ ابن خلكاف صػي ترجمػة
عتػػغ كوػػنب أػػج البال ػػل اممػػشع نػػو كػػالـ اسنػػنـ عالػػ  رػػو     نلػػ  ر ػػ  ا، 

 مسػػغ الو ػػ    عقػػهلل قسػػ  : إيػػغ لػػسل نػػو كػػالـ عالػػ  حن عإ٭بػػن  ٝبػػعلػػ  ٝبنػػغ    ـ 
 عا،  عالط   3الا  ٝبنغ عينبغ إلسغ لش الا  ع نغ

  و وقػػػاؿ الػػػذىبي
ُ
ضػػػ      نلػػػ  عالػػػ  رػػػو حنػػػْب رػػػو نش ػػػ      وٝبػػػل ا٤ب

لػ : لػش كػننع كوػنب أػج البال ػل ا٤بتنػشرل  لعنظػغ إىل 436ا٤بش ش  ا٤بوشىف  تل 
نـ عال  ر   ا، عتغ حن ع    ػنيسهلل لػالك حن عرنضػهن رن ػ  عفسػغ حػق حن لتػو اسن

ن حن علتػو حن  يػو ا٤بتصػا   عقسػ  : رػ  ػفسغ نش شعنت حننن اسننـ نو الت،ػق اػ
عقػػنؿ  يضػػنً : ع   شالسعػػغ  ػػ ُّ  لػػحنب ر ػػشؿ ا،  4َٝبْػػُع  مسػػغ الشػػويا الو  ػػ 

حن عقػػنؿ  يضػػنً    وٝبوػػغ :  5علػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط حن فتنػػشذ رػػن، نػػو عالػػط   يتعػػ
                                                 

1
 . 103ا٠ُ  100ٓئُلخص ك٢ ح٤ُٔضحٕ فـ  
2

 . 53ع٢ٓ٬ ، ٗخ٣ق ٓؼشٝف فـ ح٧دد ح٩ 
3

 ( .3/134حُٞك٤خص ) 
4

 ( .1/200( ، ح٤ُٔضحٕ )2/250ًظذ كزس ٜٓ٘خ حُؼِٔخء ) 
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علػػش ا٤بػػوهط رش ػػع كوػػنب أػػج البال ػػل حن علػػغ نشػػنركل قشيّػػل   النالػػـش حن عنػػو  ػػنلع  
كونرغ أػج البال ػل حن كػـن رأيػغ نتػاعب عالػ   نػّب ا٤بػمنتْب عالػّ  ر ػ  ا، عتػغ حن 
فعسغ الّن ُّ الّصواح عا٢بو عال  النسهلليو    رتػو ععمػو ر ػ  ا، عتهمػن حن عفسػغ 

ق  عافنػػػػسنش الوكستػػػػل عالنبػػػػنرات الػػػػٍب نػػػػو لػػػػغ ننوفػػػػل رػػػػتعل المونػػػػسْب نػػػػو الوتػػػػن
الصػػحنرل حن عرػػتعل  ػػّبلط ٩بّػػو رنػػهلللط نػػو ا٤بوػػأمويو حن كػػـن رػػأف التوػػنب  كاػػوس 

   1رن  

 ع يضػػػنً حن فػػػأكاو ا٣ب،ػػػ  الػػػٍب يتمالهػػػن لػػػنح  أػػػج  وقػػػاؿ ابػػػن تيميػػػة    :
ن نػػهللح حن فػػال البال ػػل حن رػػالك التػػالـ حن علتػػو لػػم ش ع ػػنشا  كنذيػػ  عظتػػشا  أػػ

ل  لهللؽ ع  ل  نهللح حن عنو قنؿ : إف كػالـ عالػ  ع ػّبس نػو البشػو فػشؽ كػالـ 
ا٤ب الػػشؽ حن فمػػهلل  م،ػػأ حن عكػػالـ التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط فػػشؽ كالنػػغ حن عكالٮبػػن 
٨بالػػشؽ    ع يضػػػنً فن٤بنػػنر الصػػػحسحل الػػٍب  شكػػػهلل   كػػالـ عالػػػّ  نشكػػشدة   كػػػالـ 

غ  ماعا كاّباً نو كػالـ التػنس فجنالػشس نػو   ّبس حن لتو لنح  أج البال ل ع نانل
كالـ عال  حن عنتغ نن ُٰبت  عو عالّ   يغ  تال ػط رػغ حن عنتػغ نػن لػش كػالـ حػقُّ يالسػق 
رػػغ  ف يػػوتالط رػػغ حن علتػػو لػػش   يعػػل افنػػو نػػو كػػالـ  ػػّبس حن ع٥بػػاا حن يشكػػهلل    
كػػالـ "البسػػنف عالوبسػػْب" لالجػػنحن ع ػػّبس نػػو التوػػ  كػػالـ نتمػػشؿ عػػو  ػػّب عالػػّ  حن 

ح  "أػػج البال ػػل" ٯبنالػػغ عػػو عالػػ  حن علػػاس ا٣ب،ػػ  نتمشلػػل   كوػػنب أػػج علػػن
البال ل لش كنيػت كالهػن عػو عالػ  نػو كالنػغ حن لتنيػت نشكػشدة قبػ  لػاا ا٤بصػت ا 
حن نتمشلػػػل عػػػو عالػػػّ  رنف ػػػنيسهلل عرنّبلػػػن حن فػػػإذا َعػػػوؼ نػػػو لػػػغ مػػػهة رػػػن٤بتمش ت  ف  

كػػاب حن عإ  فالسبػػْبر   كاػػّباً نتهػػن ))رػػ   كاولػػن((   يُنػػوؼ قبػػ  لػػاا عالػػط  ف لػػاا
التنقػػ  ٥بػػن      كوػػنب ذكػػو ذلػػك حن عنػػو الػػا  يمالػػغ عػػو عالػػّ  حن عنػػن   ػػتندس   
عإ  فنلػػهللعشة امػػودة   ينجػػن عتهػػن  حػػهلل حن عنػػو كػػنف لػػغ مػػهة ٗبنوفػػل  ويمػػل  لػػ  
ا٢بػػػهللي  عننوفػػػل اآل ػػػنر عا٤بتمػػػشؿ رنف ػػػنيسهلل ع بػػػّْب لػػػهللقهن نػػػو كػػػاان حن َعالِػػػط  ف 

اػ  لػاا عػو عالػّ  نػو  رنػهلل التػنس عػو ا٤بتمػش ت حن عالومسسػن لم ش الايو يتمالشف ن
   2رْب لهللقهن عكاان

  موج الب نر  عو عال  ر   ا، عتغ  يغ قػنؿ :  :وقاؿ الاالمة المقبلي 
اقضشا كمن كتوط  مضشف حن فإر  كػوس ا٣بػالؼ حػٌب يتػشف التػنس ٝبنعػل  ع  نػشت 

                                                 
1

 ( .4/223( ، ُغخٕ ح٤ُٔضحٕ )٤ٓ3/124ضحٕ ح٫ػظذحٍ ) 
2

w ( .2/256( ًظذ كزس حُؼِٔخء ٜٓ٘خ )56ـ  8/55ٜٓ٘خؽ حُغ٘ش ) 
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ن يػوعف عػو عالػ  ر ػ  كمن ننت  لحن    قنؿ : عكنف ارو  ػّبيو يػو  عننػل نػ
ا، عتػغ كػػارنً حن علػػهللؽ ارػػو  ػػّبيو رٞبػػغ ا، حن فػإف كػػ  قالػػ   ػػالسط حن ععمػػ   ػػّب 
زائػػػغ عػػػو ال،ويػػػق المػػػشري حن علػػػ   ػػػهللرب   نمنلػػػهلل  ػػػنلت  الصػػػواط ا٤بنػػػومسط حن 
يشػههلل رتػاب كاػػّب ٩بػن   أػػج البال ػل الػا  لػػنر عتػهلل الشػػسنل عػهللي  كوػػنب ا، 

ط عنعصػػػ  حن علسػػػوهط  ػػػالتشا ننػػػالك ٗبجػػػود ا٥بػػػش  الػػػا   لػػػنب كػػػ  عػػػوؽ نػػػته
كالنسػهلل التػػنس حن ع علػػالشا ذلػػك إىل عالػػ  روعايػػل  نػػشغ عتػػهلل التػػنس حن عكػػندلشا عػػو 

   1رعاهتن حن علتو حن مل يبالنشا ان نصتعهن
عٲبتػػو  ال ػػسص  لػػط نػػن  ح ػػغ المػػهللان  عادػػهلل شف عالػػ  أػػج البال ػػل لالوشػػتسك 

 رصحل ينبوغ لًننـ عال  ٗبن يال  :

  الوش سمسل الٍب  ننز ينبل التػالـ إىل لػنحبغ نوتػنً عرعايػل ع ػتهللاً مالش س نو اف نيسهلل
  

  كاػػوة ا٣ب،ػػ  ع ش٥بػػن حن فف لػػاس التاػػوة علػػاا الو،شيػػ  ٩بّػػن يونػػار حع ػػغ ع ػػب،غ
 قب  عصو الوهللعيو  

  ،رلػػهلل النهلليػػهلل نػػو افقػػشاؿ عا٣ب،ػػ    نصػػندر ع سمػػل نتنػػشرل لنػػّب عالػػ  ر ػػ  ا
 عتغ حن علنح  التهج يابوهن لغ  

 ؿ لاا التوػنب عالػ   قػشاؿ  وتػنعؿ ا٣بالعػنش الوانػهلليو قبالػغ ٗبػن   يالسػق رػغ ع  انومن
امػػػن حن ع تػػػن  نػػػن عُػػػوؼ عتػػػغ نػػػو  ػػػشقّبس ٥بمػػػن رنف ػػػنيسهلل الصػػػحسحل حن عنػػػو  ناالػػػل 
ذلػك نػػن كػنش ٖب،بوػػغ ا٤بنوعفػل رػػػ"الشمشمسل" الػٍب ي هػػو فسهػن حولػػغ الشػهلليهلل عالػػ  

   ُنهو عتغ نو الومّشا عالنلهللنن ا٣بالفل حن ر ط 

  نػػسشع النػػجع فسػػغ حن إذ ر   عػػهللد نػػو افدرػػنش  ف لػػاس التاػػوة    ّوعػػق نػػع البنػػهلل
عػػو الوتالّػػا الػػا  عُػػوؼ رػػغ عصػػو اسنػػنـ عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ حن نػػع  ف النػػجع 

 رعحغ عنبتنس   والنعش  ا١بمس  مل يتو رنسهللاً ع

 ن ػ  التالـ ا٤بتمق الا    هو فسغ الصتنعل افدرسل الٍب ل  نو َعْن  النصو النب
عزموُفػػػػغ حن نػػػػػن ٪بػػػػػهلل   علػػػػػا ال،ػػػػنيعس عا٣بّعػػػػػنش  حن عالتحػػػػػ  عالتمػػػػػ  حن عالػػػػػنرع 

 عالنحنب ع نان٥بن  

  الصػػسغ العالنػػعسل عا٤بمػػن ت التالنسػػل الػػٍب عردت    تنيػػنس حن عالػػٍب مل  ُنػػوؼ عتػػهلل
ا٤بنػػالمْب إ    المػػوف الانلػػ  ا٥بجػػو  حن حػػْب  وٝبػػت التوػػ  السشينيسػػل عالعنر ػػسل 
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بغ نػػن  تػػشف رتػػالـ ا٤بتن مػػل عا٤بوتالمػػْب نتػػغ رتػػالـ الصػػحنرل عا٥بتهلليػػل حن علػػ   نػػ
  1عالوانهلليو

اد ا  ػػوعندة نتػػغ   ا٢بػػهللي  عػػو الصػػحنرل عنػػو  ر  إف لػػاا التوػػنب ٯبػػ  ا٢بػػار
نتػػغ فنالسػػغ  ف ينػػوض ا٤بنػػنئ  النمنئهلليػػل عحهللياػػغ عػػو الصػػحنرل عافحتػػنـ الػػٍب فسػػغ 

ن عافق التوػنب عالنػتل حن ػمعال  كونب ا، ع تل ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط ف
 فال ننيع نو ا  و تنس رغ عنن منلا فال يالوعت إلسغ  

لمػػػػهلل يمػػػػ  لػػػػنح  كوػػػػنب الش ػػػػنئق النسن ػػػػسل عاسداريػػػػل الننئػػػػهللة لالنصػػػػو افنػػػػش  
م،بنً عر نئ  عحشارات لالحنو رو عال  رو     نل  نع نننعيػل ر ػ  ا، عتػغ 

مػهلل عالػ  نصػندر  ػنسعل عالسػل حن حن عاعو 2عا٤بونالمل ٖبالفوغ ععههللس  كاولن   يص 
كنف ػػػػنر عأػػػػج البال ػػػػل ع ّبلػػػػن نػػػػو التوػػػػ  الػػػػٍب   ٲبتػػػػو ل،نلػػػػ  عالػػػػط ٰبػػػػَـب 
ا٢بمسمػػل النالمسػػل عا٤بش ػػشعسل عا٢بسنديػػل  ف ينومػػهلل عالسهػػن   البحػػ  الوػػنرٱب  ا١بػػند 

 الا  يواد رغ عكغ ا،  ننىل  
 

 المبحث الثاني : أىم الفاتو وحياتو صي المجتمع :
 الفاتو : أوال  أىم
إف ن صػػسل ا٢بنػػو رػػو عالػػ  رػػو     نلػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ  نوػػه ن صػػسل قسنديّػػل حن عقػػهلل ا صػػا  

ر   ا، عتغ رصعنت المنئهلل الوّرنر حن فمو  لط لاس الصرعنت : إٲبنيغ الن ػسط رػن، عالسػـش اآلمػو حن عالنالػط 
عل حن عا٤بوعشة حن عالنُّلػهلل حن عحػ  الوضػحسل الشوع ُّ حن عالامل رن، حن عالمهللعة حن عالصرهللؽ حن عالتعنشة حن عالش جن

حن عالّوشا ع حن عقبشؿ التصسحل حن عا٢بالط عالص ه حن ععالش ا٥بم ل حن عا٢بـن حن عاسدارة المشي ػل حن عالنػهللؿ حن عالمػهللرة 
عالػػ  حػػ ر ا٤بشػػتالت حن ع ػػّب ذلػػك نػػو الصرػػعنت  حن عرنػػب  نػػن  عدع ا، فسػػغ نػػو لػػعنت المسػػندة الورنيسػػل 

شػػوععغ اسلػػالح  نػػع قهللر ػػغ عالػػ  الوتعسػػا عالونالػػ  عالػػ  النشائػػق   ال،ويػػق ع ّشكػػت ا ػػو،نع  ف يمػػهللـ ن
 كهشدس العاة رشحهللة افنل عنو  لط  الك الصرعنت الٍّب ٫بنعؿ  نالسو اف شاش عالسهن ل  :

 ػ الالم : 1
 ػػوأ ا٢بنػػو   رسػػت التبػػشة حن فوػػأ و ٔبػػهللس لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط ععالهلل ػػغ النػػسهللة فن مػػل    عشلوػػغ  

عا ػػوعند نػػو عالػػهللس النالػػط الننيػػو حن فمػػهلل الػػوط رػػغ الومننػػنً كبػػّباً حن عكػػنف  نػػّب ا٤بػػمنتْب عالػػ  ر ػػ  ا، 
عتػػػغ ينالػػػط التػػػنس كوػػػنب ا، عنػػػو رسػػػتهط  رتنئػػػغ عنػػػتهط  نػػػّب ا٤بػػػمنتْب ا٢بنػػػو عا٢بنػػػْب فونالمػػػشا نتػػػغ 

                                                 
1

 . 55،  54ح٧دد ح٩ع٢ٓ٬ فـ  
2

w . 100ا٠ُ  76حُٞػخثن حُغ٤خع٤ش ٝح٩دحس٣ش حُؼخثذس ُِؼقش ح١ٞٓ٧ فـ  
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ـ ر ػػنلو المػػوآف نتهجػػغ لبسػػنف ا٢بتػػط الشػػوع  ع ويموػػغ   ا  ػػوتبنط عالػػٍب كنيػػت نال٧بهػػن حن ا لوػػنا
التػوري حن ٞبػ  ا٤ب،الػق عالػ  ا٤بمسػػهلل حن عٞبػ  اممػ  عالػ  ا٤بعنػػو حن عالنالػط رنلتن ػ  عا٤بتنػشخ حن عالت ػػو 

و حن عالنػػػػماؿ عػػػػو نشػػػػتالغ حن عالنالػػػػط ٗبتن ػػػػبل اآليػػػػنت حن ػ  لنػػػػل النػػػػوب حن عفهػػػػط الػػػػتص رػػػػتص آمػػػػ
عكػػػنف المػػػوآف عٚبصػػػسص النػػػنـ حن عننوفػػػل عػػػندات النػػػوب ع حػػػشا٥بط حن عقػػػشة العهػػػط ع ػػػنل اسدراؾ حن 

التػػوري لػػالك ا١بسػػ  عنػػتهط ا٢بنػػو رػػو عالػػ  لػػش ا٤بػػتهج الَبرػػش  عنػػع لػػهلل  التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ 
ع ػػػالط فتنيػػػت لآليػػػنت الموآيسػػػل التوٲبػػػل الػػػٍب ٠بنهػػػن نػػػو عالػػػهللس  نػػػّب ا٤بػػػمنتْب عالػػػ    ولػػػن   عالمػػػغ 

التػه   علسن ل ن صسوغ حن فمهلل  ،هو قالبغ عزكػت يعنػغ حن ع عنعالػت ننػغ رعحػغ حن فأرصػو ا٢بمػنئق
ل نػ  عنمل الشكشد حن عكنف نو نسشمغ الايو حعن عالسهط المػوآف التػوري عبػهلل ا، رػو حبسػ  رػو ررس

 رش عبهلل الوٞبو النالُّم  حن نمو  التشفل عكنف فرسػغ لػحبل رع  عػو عالػ  ر ػ  ا، عتػغ ععبػهلل ا، 
ا،  رػػو ننػػنشد ععامػػػنف رػػو ععػػػنف عقػػهلل  مػػػا المػػواشة عتػػغ عنلػػػط عع،ػػنش عا٢بنػػػو عا٢بنػػْب ر ػػػ 

عتهط عكنف يمو  عشويو آيل رنلنهللاة ععشػويو آيػل رنلنشػ  عكػنف فمسهػنً ع ػش    التشفػل   مالفػل 
حن ععػػو عبػػهلل ا، رػػو ا٤ببػػنرؾ عػػو ع،ػػنش رػػو النػػنئ   1عبػػهلل ا٤بالػػك رػػو نػػوعاف عكػػنف  مػػل كاػػّب ا٢بػػهللي 

لػػغ : لػػش قػػنؿ : دمالتػػن عالػػ     عبػػهلل الػػوٞبو النُّػػالم  ػ علػػش يمضػػ     يتػػنع   ا٤بنػػجهلل حن فمالتػػن 
نؿ :   يػػناؿ ػ  قػػنؿ : حػػهلل ِب فػػالف  ف التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط قػػ 2ٙبشلػػت إىل العػػوش فإيػػغ  ع ػػو

حن ع  رعايػل ارػو  ػنهلل : ا٤بالئتػل  مػشؿ : الالهػط  3 حهللكط   لالة نن داـ   نصآلّس يتو ػو الصػالة
حن عكػنف  4يػن   ننػجهلل  ف  نػشت ع  هللا عو لغ حن الالهط  رٞبغ   قنؿ  رش عبهلل الوٞبو النُّالم  : فأري

نتهجغ رٞبغ ا،    نالسط الموآف التوري نتهج الصحنرل التواـ حن فنػو    عبػهلل الػوٞبو النُّػالم  قػنؿ 
ػػط   : حػػهلّل تن الػػايو كػػنيشا يموئشيتػػن المػػوآف ػ كنامػػنف رػػو عّعػػنف حن ععبػػهلل ا، رػػو ننػػنشد حن ع ّبٮبػػن :  أ 

ط يوجنعزلػػن حػػٌب يونالمػػشا نػػن فسهػػن ػشػػو آيػػنت حن لػػكػػنيشا إذا  نال مػػشا نػػو التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط ع
نػػو النالػػط حن عالنمػػ  حن قػػنلشا : فونال متػػن المػػوآف عالنالػػط حن عالنمػػ  ٝبسنػػنً حن ع٥بػػاا كػػنيشا يبمػػشف نػػهلّلة   

حن عينوه  رش عبهلل الوٞبو النُّػالم  نػس  ا٢بنػو رػو عالػ    المػوآف التػوري نػو  نػهو  5حعن النُّشرة
عقػػهلل  ػػنر ا٢بنػػو رػػو عالػػ  عالػػ  يعػػل ال،ويمػػل   حعػػن  6 عتػػغ النسػػا عامػػنف رػػو ععػػنف ر ػػ  ا،

 عفهط عالنم  رنلموآف التوري  
  نظػػػرة أميػػػر المػػػؤمنين الحسػػػن هلل والكػػػوف والحيػػػاة والجنػػػة

 والنار :
                                                 

1
 ( .2/173( ، حُطزوخص )184ـ  5/183طٜز٣ذ حُظٜز٣ذ ) 
2

 أٝػش : أٝهؤ . 
3

 . 142ـ  141فـ  420ًظخد حُضٛذ ، سهْ  
4

 ( .6/174/175) حُطزوخص حٌُزش 
5

 ( .13/177حُلظخٟٝ ) 
6

w . 25ط٤غ٤ش حٌُش٣ْ حُّٔ٘خٕ ك٢ ع٤شس ػؼٔخٕ رٖ ػلخٕ فـ  
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قػهلل عػػوؼ ا٢بنػو نػػو مػالؿ المػػوآف التػوري ع ورسػػل عالػهللس  نػػّب ا٤بػميْب عالػػ  نػو لػػش 
و عالػػ  إىل ا، عػػن عكػػ  ػ اسلػػغ الػػا  ٯبػػ   ف ينبػػػهللس حن فألػػبحت ي ػػوة ا٢بنػػو رػػػ

عالتشف حن عا٢بسػنة حن عا١بتّػل عالت ػنر حن عالمضػنش عالمػهللر حن عحمسمػل اسينػنف حن علػواعغ نػع 
 و الموآف التوري علهلل  التيب لال  ا، عالسغ ع الط  ػالشس،نف ننومهللة ن

  فػن،  ػبحنيغ ع نػػنىل نت ػنُس عػو التمػػنئص حن نشلػشؼ رنلتمػن ت الػػٍب  وتػنل  فهػػش
   نويك لغ حن عمل يو ا لنحبل ع  علهللاً   بحنيغ عاحهلل 

 1ع ي غ  بحنيغ حهلّلد نضمشف لاس النبشديل حن علاا الّوشحسهلل   الموآف التوري   

 (( : ف ػػػر وف  ع نػػػن ي و ػػػغ لالتػػػشف حن فمػػػهلل ا ػػػومهلّللن نػػػو قػػػشؿ ا،  نػػػنىل ق ػػػل  أ ال ػػػنَّك م  ل ت ك 
ا ل ػػوف  ل ػػ م ي ن  و ت ج  ل ػػق  األ  ر ض  ص ػػي يػ ػػو  اد ا ذ ل ػػك  ر َب ال ا ػػال م ين  ب الَّػػذ ي خ  ػػا *  و  أ ن ػػد  و ج ا ػػل  ص يه 

ػا ص ػػي أ ر بػ ا ػػة  أ يَّػاـ  س ػػو اء  ل لسَّػػاال ل ين   ػػا أ قػ و اتػ ه  ػػا و ق ػػدَّر  ص يه  ػػا و ب ػار ؾ  ص يه  ق ه  ػػن  صػ و  ػي  م  ث ػػمَّ *  ر و اس 
ػػػا و ل ػػػأل  ر ض  ا ػػػاف  صػ ق ػػػاؿ  ل ه  ػػػي  د خ  ػػػتػ و   إ ل ػػػى السَّػػػم اء  و ى  ن ػػػا اس  ػػػا ق ال ت ػػػا أ تػ يػ  ع ػػػا أ و  ك ر ى  ال ت ي ػػػا ط و 

ػا و ز يػَّنَّػا السَّػم اء  *  ط اال ا ين   م ي ن  و أ و ح ى ص ي ك ل  س ػم اء  أ م ر ى  صػ ق ض اى نَّ س ب ع  س م او ات  ص ي يػ و 
ف ظ ا ذ ل ك  تػ ق د ير  ال ا ا يا  ال ا ل يم    (  12ػ  9 (( )فصالت حن آيل :الَدنػ ي ا ب م ص اب يح  و ح 

  ع نػػن لػػاس ا٢بسػػنة نهمػػن  نلػػت حن فهػػ  إىل زعاؿ حن ع ّف نونعهػػن نهمػػن ع ػػط حن فإيػػغ
تػ ل ط  قالس  حمّب حن قنؿ  ننىل : )) إ نَّم ا م ث ل  ال ح ي اة  الَدنػ ي ا ك م اء  أ نػ ا ل ن ػاه  م ػن  السَّػم اء  ص ػاخ 

ػػا ي ا ك ػػل  النَّػػاس  و األ  نػ ا ػػا ػػا و ازَّيػَّن ػػت  ب ػػو  نػ ب ػػات  األ  ر ض  م مَّ ر صػ ه  ػػذ ت  األ  ر ض  ز خ  تَّػػى إ ذ ا أ خ  ـ  ح 
ػا ف  ل ػم   ا ك  ػيد  ه ا أ ت اى ا أ م ر ن ا ل ي ال  أ و  نػ ه ار ا ص ج ا ل ن اى ا ح ص  ل ه ا أ نػَّه م  ق اد ر وف  ع ل يػ  تػ   ػن   و   نَّ أ ى 

ـ  يػ تػ ف كَّر و  ي ات  ل ق و  ل ك  نػ ف ص ل  اآل   (  24(( )يشيل حن آيل : ف  ب األ  م س  ك ذ 

  ع نػػػن ي و ػػػغ إىل ا١بتػػػل حن فمػػػهلل ا ػػػومهلللن نػػػو مػػػالؿ اآليػػػنت التوٲبػػػل فألػػػب  لػػػاا
الوصػػشر نهسمتػػنً عالػػ  يعنػػغ حن فػػّب  ا٤بووبرػػع لنػػّبة ا٢بنػػو رػػو عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ 
عمػػق ا ػػوسننرغ لعمػػغ المػػهللـع عالػػ  ا، عػػن عكػػ  حن عنػػهلّلة مشفػػغ نػػو عػػااب ا، حن 

ضػػنش عالمػػهللر فمػػهلل ا ػػومهلل س نػػو كوػػنب ا، حن ع نالػػسط ر ػػشؿ ععمنرػػغ ع نػػن نعهػػـش الم
ر   قالبػغ كمػن قػنؿ هللا، لال  ا، عالسغ ع الط لػغ حن فمػهلل ر ػ  نعهػـش المضػنش عالمػ

م ن وف   ننىل : )) ن ا و ع ل ى اللَّو  صػ ل ي تػ و كَّل  ال م ؤ  يبػ ن ا إ الَّ م ا ك ت ب  اللَّو  ل ن ا ى و  م و ال  (( ق ل  ل ن  ي ص 
 (  51شرل حن آيل )الو

  ععوؼ ا٢بنو رو عال  ر   ا، عتغ نو مالؿ الموآف التوري حمسمل الصرػواع رػْب
اسيننف عالشػس،نف حن ع ف لػاا النػهللّع يػأ، لًينػنف نػو رػْب يهلليػغ حن عنػو مالعػغ حن 
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ععػػو ٲبستػػغ حن ععػػو  نلػػغ يش ػػشس لػػغ رن٤بنصػػسل حن عينػػواّب فسػػغ كػػشانو الشػػهشات حن 
 عرس إرالسل عايوصو عالسغ   حسن غ  فتنف ننونستنً رن، عال  عهلل

  ع ناّلط نػو م، سػل آدـ  ػوعرة  شكُّػ  ا٤بنػالط عالػ  رررػغ حن ع ٮبسػل الوشرػل حن عا  ػونعنر
  حسػػػػنة ا٤بػػػػمنو حن ع ػػػػوعرة ا حػػػػَباز نػػػػو ا٢بنػػػػهلل حن عالتػػػػه حن ع ٮبسػػػػل الو ن ػػػػ  

ػػػي  و ق ػػػل  ل ا ب ػػػاد ي يػ ق ول ػػػوا ارأحنػػػو التػػػالـ نػػػع الص ػػػحنرل لمػػػشؿ ا،  نػػػنىل : )) لَّت ػػػي ى 
ػاف  ل س  ن س ػاف  ع ػد واا م ب ين ػا ػنػ ه م  إ فَّ ال،َّػػي   اف  ك  ػا غ  بػ يػ  س ػن  إ فَّ ال،َّػي   اف  يػ نػ  (( )ا  ػػواش حن أ ح 

 (  53آيل : 

لمػهلل  كػػـو ا٤بػشىل ػ عػػن عكػ  ػ ا٢بنػو رػػو عالػػ  ر ػ  ا، عتػػغ رػنلنسا نػػع المػػوآف 
كوػنب ا، حن علػهلل  ر ػشؿ ا، التوري حن فنػنش رػغ حن عا ػومهلل  لػشلغ حن عفوععػغ نػو  

و   ػّبلط مػلال  ا، عالسغ ع الط ع لب  نو  ئمل ا٥بػهلل  حن الػايو يو٠بػشف لالت ػنس 
حن عيوأ    الت نس رأقشا٥بط حن ع فنن٥بط   لاس ا٢بسنة حن عكنف ر   ا، عتػغ نػو  لػ  

عنػػػو  رويكانػػػت خ بػػػو بػػػالقرآف الكػػػريم صقػػػد المػػػوآف علػػػالك 
الجماػػة صقػػرأ سػػورة إبػػراىيم رضػي اهلل عنػػو بانػػو خ ػػب يػـو 

عقػػهلل كػػنف نػػو لػػهلل  الو ػػشؿ لػػال  ا، عالسػػغ  1علػػى المنبػػر حتػػى ختمهػػا
ع الط فمهلل قو   شرة ؽ حٌب مومهن حن  فمهلل رع  ننالط عو  ـ لشنـ رتػت حنر ػل 
قنلت : نن  مات "ؽ حن عالمػوآف امسػهلل" إ  نػو لنػنف ر ػشؿ ا، يمويلػن كػ  يػـش 

رع  عو ارػو ننكػل عػو    رػو كنػ  قػنؿ حن ع  2ٝبنل عال  ا٤بته إذا م،  التنس
: قػػػو  ر ػػػشؿ ا، لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط يػػػـش ا١بمنػػػل " بػػػنرؾ" علػػػش قػػػنئط حن فػػػاكوين 
رأينـ ا، حن ع رش الهللرداش  ع  رػش ذر ينمػنر فمػنؿ : نػٌب  ينلػت لػاس النػشرة   فػإر 

غ حن ع٥بػػاا قػػنؿ اسنػػنـ ارػػو المػػسط رٞبػػ 3مل  ٠بنهػػن إىل اآلف حن فأنػػنر إلسػػغ  ف  ػػتت
ا،   رسػػنف لػػػهلل  التػػػيب لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػالط   م،بوػػػغ : كػػػنف التػػػيب لػػػال  ا، 

حن علػػالك كػػنف ا٢بنػػو رػػو عالػػ  ر ػػ  ا،  4عالسػػغ ع ػػالط كاػػّباً نػػن ٱب،ػػ  رػػنلموآف
ػػغ التػػنس رآيػػنت المػػوآف التػػوري عيوالشلػػن عالػػسهط حن نالوننػػنً رػػن٤بتهج التبػػش     عتػػغ يشكر

مششع حن عٙبنْب لالصشت حن فوهون ٥بن المالػشب قواش غ لالموآف رإ منف ع وكسن ع هللرو ع 

                                                 
1

 ( ٢ِٔ  ( اع٘خدٙ مؼ٤ق .1/278حُطزوخص ، طلو٤ن حُغُّ
2

 . 873ٓغِْ سهْ  
3

 اع٘خدٙ كغٖ . 1111عٖ٘ حرٖ ٓخؿش سهْ  
4

w ( .1/43) صحد حُٔؼخد 
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ع ػػػارؼ ٥بػػػن الػػػهللنشع   عإذا حنعلتػػػن  ف يوأنػػػ     ػػػشرة إرػػػوالسط عالسػػػغ النػػػالـ الػػػٍب 
 قو لن عال  ا٤بته كننالل يالحن رأف  لط نشا سنهن ل  :

غ ػ إ بنت  لشؿ النمسهللة نػو اسٲبػنف رػن، عرنلو ػ  عرنلبنػ  عا١بػناش عإقػوار الوشحسػهلل حن عالونويػا رنسلػ
ا٢بق منلق الن منعات عافرض حن عرسنف ا٥بػهللؼ نػو إيػناؿ المػوآف التػوري حن علػش إمػواج التػنس نػو 
ػػػند نهمػػػل الوُّ ػػػ  عدعػػػشهتط    لػػػشؿ ا عومػػػند عالعضػػػنئ  ععبػػػندة ا،  ال المػػػنت إىل التُّػػػشر حن عاٙب 

 عاسيمنذ نو الضالؿ  
ـ  التنفويو عععسهلللط عال  كعولط عهتهلليػهللل ط رنلنػااب الشػهلليهلل حن عععػهلل ا٤بػمنتْب ػ الشعهلل عالشعسهلل : ذ

 (  31ػ  28حن عاآلينت  23حن عاآليل  2عال   عمن٥بط ال،رسربل رن١بتنف )اآليل 
 (  4ػ ا٢بهللي  عو إر نؿ الوُّ   رالننت  قشانهط حن لونهس  البسنف عالوعنلط )اآليل : 
انهط : قـش يػشح ععػند ػ  نالسل الّو شؿ لال  ا، عالسغ ع الط ربسنف نن حهللث لالوُّ   الننرمْب نع  قش 

( 18ػ  13( عاآليػنت )12ػ  9عٜبشد عالػايو نػو رنػهلللط حن عالوػاكّب رنمػناط حن كمػن   اآليػنت )
  

ػ اروهللاش نو رْب قصص رن  افيبسنش ا٤بومهللنْب عالسهط الّنالـ ٗبحػنعرة نش ػ  لمشنػغ عدعش ػغ إي ػنلط 
 (  8ػ  5لنبندة ا،  ننىل )اآلينت 

افيبسنش ا٤بومهللنْب عالسهط الّنالـ ٗبحػنعرة نش ػ  لمشنػغ عدعش ػغ إي ػنلط ػ اروهللاش نو رْب قصص رن  
 (  8ػ  5لنبندة ا،  ننىل )اآلينت 

الُّػػق المالػػشب نػػػ دعػػشات إرػػوالسط عالسػػغ الن ػػالـ رنػػهلل رتػػنش البسػػت ا٢بػػواـ فلػػ  نتػػل رنفنػػنف عالػػّوزؽ ع 
نن علبغ نو افع د رنػهلل التػه حن  رنلبست ا٢بواـ حن ع٘بتسبغ عذري وغ عبندة افلتنـ حن عنتوس ررغ عال 

 (  41ػ  53ع شفسمغ عذريّوغ سقننل الص الة حن ع البغ ا٤بنعوة لغ علشالهلليغ علالممنتْب )اآلينت 
 (  23ػ  19ػ رسنف نشههلل نو نشنلهلل ا٢بشار رْب  ل  التنر   عنمل اآلموة )اآلينت 

لشػػػجوة ال،سبػػػل عالش ػػػجوة ا٣ببساػػػل ػػػػ  ػػػوب افناػػػنؿ لتالمػػػل ا٢بػػػق عاسٲبػػػنف عكالمػػػل البن ػػػ  عالض ػػػالؿ رن
 (   27ػ  24)اآلينت 

 (  52ػ  42ػ الواكّب رألشاؿ المسننل عهتهلليهلل ال ن٤بْب عرسنف  لشاف عاااط )اآلينت : 
( 52ػ  51)اآليػنت :  1ػ رسنف ا٢بتمل نو  أمّب النااب لسـش المسننل حن علش نن مومت رػغ النػشرة

  
 شرة إروالسط عالسغ النالـ عالػٍب م،ػ  اػن ا٢بنػو رػو عالػ  لاس  لط ا٤بشا سع الٍب انومالت عالسهن 

كمػػا كػػاف الحسػػن بػػن علػػي رضػػي اهلل ر ػػ  ا، عتػػغ عالػػ  ا٤بتػػه ٣ب،بػػل ا١بمنػػل حن 
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حن عقػهلل ا ػوهالت النػشرة ربسػنف علػا  عنو إذا أو  إلى صراشو قػرأ سػورة الكهػف
كػنش لالوبشػّب   لعػت  الموآف رأيغ قسط ننومسط   اموالؼ فسغ ع   تنق    لع ػغ عننتػنس حن ع يػغ

الت ػػػو إىل نػػػن   افرض نػػػو زيتػػػل عٝبػػػنؿ ععجنئػػػ   ػػػهللؿ د لػػػل عا ػػػحل عالػػػ  قػػػهللرة ا،  نػػػنىل حن 
عٙبهلل ت النشرة عو  الث قصص نو رعائع قصػص المػوآف التػوري علػ  قصػل  لػحنب التهػا 

( فهػ  ناػنؿ 26ػ  9حن عقصل نش   نع ا٣بضو حن عقصل ذ  المويْب حن  نػن قصػل  ػشرة التهػا )
حن عرنػػػن  ػػػنـ لالوضػػػحسل رػػػنلش و عافلػػػ  عافقػػػنرب عافلػػػهللقنش عافنػػػشاؿ    ػػػبس  النمسػػػهللة  عػػػنؿٍ 

رػهلليتهط نػو ر،ػا ا٤بالػك الػش ِب  تػشفالصحسحل عإ بنع ا٥بهلل  حن فمهلل فّو لم ش الشػبنب العوسػل ا٤بمن
عاحومػػشا    ػػػنر   ا١ببػػ  حن فأيػػػننهط ا،  ال ػػل ننئػػػل ع نػػػع  ػػتْب  ػػػتل قمويػػل حن   رنػػػاهط لسمػػػسط 

 حنػػػسنً لالتػػػنس عالػػػ  قهللر ػػػغ عالػػػ  البنػػػ  عا بػػػع ا،  نػػػنىل المصػػػل رػػػأنو التػػػيب لػػػال  ا، عالسػػػغ دلػػػسالً 
ع ػػالط رنلوشا ػػع ع٦بنلنػػل العمػػواش ا٤بػػمنتْب ععػػهللـ العػػوار إىل ٦بنلنػػل اف تسػػنش لػػهللعشهتط إىل الػػهلليو : 

ع وف  ر بػَّه ػػم  )) ػػب ر  نػ ف س ػػك  م ػػع  الَّػػذ ين  ي ػػد   لػػهللد ا،  نػػنىل التعػػنر (    28(( )التهػػا حن اآليػػل : و اال 
ػػن  ر ب ك ػػم  رنػػهلل إظهػػنر ا٢بػػق حن عذكػػو نػػن  عػػهللس ٥بػػط نػػو النػػااب الشػػهلليهلل   اآلمػػوة )) ػػَق م   ((و ق ػػل  ال ح 

( عقػػػنرف ذلػػػك ٗبػػػن  عػػػهللس  ػػبحنيغ نػػػو كتػػػنت عػػػهللف لالمػػػمنتْب الصػػػن٢بْب 29)التهػػا حن اآليػػػل : 
 (  31ػ  30)
يػػت نػػاالً لالنالمػػنش   الوشا ػػع   تػػنش ( فتن78ػ  60ع نػػن قصػػل نش ػػ  نػػع ا٣بضػػو   اآليػػنت ) 

 ال  النالط حن ع يغ قهلل يتشف عتػهلل النبػهلل الصػن  نػو النالػـش    ػّب  لػشؿ الػهلليو عفوععػغ نػن لػسل 
عتػػهلل افيبسػػنش حن رػػهلللس  قصػػل مػػوؽ النػػعستل حن عحند ػػل قوػػ  النػػالـ حن عرتػػنش ا١بػػهللار حن ع نػػن قصػػل ذ  

 حن إذ  ف لػػاا ا٤بالػػك ٛبتػػو نػػو ( فهػػ  عػػهة لالحتػػنـ عالنػػال ْب99ػ  83المػػويْب   اآليػػنت )
النس،وة عال  الننمل حن عنشػنرؽ افرض عنننراػن حن عرتنئػغ النػهلل الن ػسط رنػب  نػن ا صػا رػغ نػو 
الومػػش  عالنػػهللؿ عالصػػالح   عٚبالالػػت لػػاس المصػػل  ناالػػل  ال ػػل رػػنرزة رائنػػل ننػػومهللة نػػو الشاقػػع حن 

حن ع عؿ لػػػػاس افناالػػػػل قصػػػػل  سظهػػػػنر  ف ا٢بػػػػق   يمػػػػَبف رنلنػػػػال،ل عالنػػػػُب حن عإ٭بػػػػن يػػػػو بو رنسٲبػػػػنف
( لالممنريل رْب النِب ا٤بنػَب ٗبنلػغ حن عالعمػّب ا٤بنوػن رإٲبنيػغ حن لبسػنف حػنؿ 44ػ  32 لحنب ا١بتوْب )

( سيػػاار التػػنس 46ػ  45فمػػواش ا٤بػػمنتْب عحػػنؿ   تسػػنش ا٤بشػػوكْب   ع نيسهػػن : ناػػ  ا٢بسػػنة الػػهلليسن )
نػػل الولسبػػػل نػػو  نػػسّب ا١ببػػنؿ حن عحشػػػو رعتنئهػػن عزعا٥بػػن   ع ردؼ ذلػػك رػػػإيواد رنػػ  نشػػنلهلل المسن

( ع نلاهػن : قصػل إرالػسل 49ػ  47التػنس   لػنسهلل عاحػهلل حن عنعجػأة التػنس رصػحنئا  عمػن٥بط )
( لالمشازيػل رػْب الوتػه عالنػوعر حن عنػن  د  إلسػغ نػو  ػود عحونػنف 53ػ  50عإرنئػغ النػجشد آلدـ )

عنػن حمػق نػو ر ػشاف ا،  نػنىل حن  عٙبايو التنس نو نو الشس،نف حن عرْب النبشديل ، عالوشا ع حن
wع ردؼ ذلػػػػك رسػػػػنف عتنيػػػػل المػػػػوآف رضػػػػوب افناػػػػنؿ لالتػػػػنس لالن ػػػػل عالػػػػاكو عإيضػػػػنح نهػػػػنـ الو ػػػػ  
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( عمومػت النػشرة ٗبش ػشعنت 57ػ  54لالوبشّب عاسياار عالوحايو نو افعواض عو آينت ا، )
( ع نيسهػن ػ 106ػ  100 ال ػل :  ع٥بػن ػ إعػالف  بهلليػهلل  عمػنؿ التعػنر ع ػسنع ٜبوهتػن   اآلمػوة )

( ع نلاهػػن ػ  ف عالػػط ا، 108ػ  107 بشػػّب ا٤بػػمنتْب الػػايو عمالػػشا الصػػن٢بنت رػػنلتنسط افرػػهلل  )
رػْب ا٤بػشىل  نن( عكنيػت آمػو آيػل   النػشرة عرنػهلل110ػ  109) 1 نػنىل   ٰبػهللس حػهللعد ع  أنيػل

ػا أ ن ػا ب ، ػر  منؿ ))عن عك  كمنؿ كالنغ حن  نو  ننىل ٧بمهللاً لال  ا، عالسغ ع الط رنلوشا ع ف ق ػل  إ نَّم 
د  ص م ن  ك اف  يػ ر ج و ل ق اء  ر ب و  صػ ل يػ ا م ل  ع م ال  ال ال ح   ثػ ل ك م  ي وح ى إ ل يَّ أ نَّم ا إ ل ه ك م  إ ل و  و اح  ر ؾ  ب ا ب اد ة  م  ا و ال  ي ، 

ا رشػو نػاالتط   البشػويل حن  (    قػ  يػن ٧بمػهلل ٥بػط : نػن  يػن إ 110(( )التهػا حن آيػل : ر ب و  أ ح د 
لػػسل   لػػعل ا٤باَلتسػػل  ع افلشلسػػل حن ع  عالػػط   إ  نػػن عالمػػِب ا، حن إ   ف ا،  نػػنىل  عحػػ  إ  
 يػػغ   إلػػغ إ  ا، الشاحػػهلل افحػػهلل الصػػمهلل حن فػػال نػػويك لػػغ    لشلسوػػغ حن فمنبػػشدكط الػػا  ٯبػػ   ف 

د  ص م ػن    ق ل  إ نَّم ا أ ن ا نبهللعس لش ننبشد عاحهلل   نويك لغ )) ثػ ل ك م  ي وح ى إ ل يَّ أ نَّم ا إ ل ه ك م  إ ل و  و اح  ب ، ر  م 
ا ػػد  ػػر ؾ  ب ا ب ػػاد ة  ر ب ػػو  أ ح  ػػال  ال ػػال ح ا و ال  ي ،  ػػل  ع م  ػػاف  يػ ر ج ػػو ل ق ػػاء  ر ب ػػو  صػ ل يػ ا م  ((    فمػػو آنػػو رالمػػنش ا، حن ك 

عمػػػػنؿ حن علػػػػس الص لػػػػغ النبػػػػندة حن ع مػػػػع    ػػػػشاب ا، عالػػػػ   نعوػػػػغ حن فالسومػػػػوب إلسػػػػغ رصػػػػن  اف
علسجوتػػػ  الشػػػوؾ رنبػػػندة ا،  حػػػهللاً نػػػو ٨بالشقن ػػػغ حن  ػػػشاش  كػػػنف نػػػوكنً ظػػػنلواً كنبػػػندة افع ػػػنف  ع 
إدعنش  ّب ا،  ننىل  ع التار لالم الشقْب  ع اعومند  ف ا٣بالق يتعنػشف  ع ينػّبعف ٗبػن   يمػهللر عالسػغ 

حػػ  لنػػّب ا، ٩بػػن   يتبنػػ  إ  ، حن  ـ  إ  ا،  ع لػػوؼ  يػػشاع النبشديػػل نػػو مػػشؼ  ع ركػػنش  ع
حن عالويػنش لػش الشػوؾ افلػنو حن فمػهلل قػنؿ ر ػشؿ ا،  2نوكنً معسنً كعنػ  نػي ريػنش  ع ٠بنػل عنػهوة

لال  ا، عالسغ ع الط : إف  مػشؼ نػن  مػنؼ عالػستط الشػوؾ افلػنو قػنلشا : عنػن الشػوؾ افلػنو 
ذلبػشا إىل الػايو  انػل إذا كػن  التػنس رأعمػن٥بط : ين ر شؿ ا،   قنؿ : الوينش حن يمشؿ ا، يػـش المسن

عقهلل ٝبنت اآليل التوٲبػل نػو   قبػشؿ  3كتوط  وايعف   الهلليسن حن فني وعا ل  ٘بهللعف عتهلللط كناش
(( واإلخالص هلل صػ ل يػ ا م ل  ع م ال  ال ال ح اافعمنؿ حن إ بنع الو شؿ لال  ا، عالسغ ع الط علش قشلغ : ))

ر   وىو قولو : )) او ال  ي ،     ((ؾ  ب ا ب اد ة  ر ب و  أ ح د 
إف لػػػاس ا٤بنػػػنر التوٲبػػػل عاآليػػػنت الننيػػػنة كػػػنف ا٢بنػػػو رػػػو عالػػػ  يمو لػػػن كػػػ  يػػػـش رػػػومنو ع ػػػهللرو حن  

فتنيػػت ٥بػػن  أ ّبلػػن عالػػ  يعنػػغ ع  حسن ػػغ حن كمػػن كػػنف لالحنػػو رػػو عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ الومػػنـ 
نالػػػط النػػػّبة التبشيػػػل حن فمػػػهلل قػػػنؿ رنلنػػػّبة التبشيػػػل الشػػػويعل حن فمػػػهلل كنيػػػت نػػػو  منفػػػل ذلػػػك ا١بسػػػ   

: كػػنف    ينالمتػػن ننػػنز  ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ  صإ٠بنعسػػ  رػػو ٧بمػػهلل رػػو  ػػنهلل رػػو    عقػػن
عقػػنؿ عالػػ  رػػو ا٢بنػػو : كتػػن  4ع ػػالط ينػػهلللن عالستػػن عيمػػشؿ لػػاس نػػآ و آرػػنئتط فػػال  ضػػسنشا ذكولػػن
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 ( .199،  198،  197/ 16حُظلغ٤ش ح٤ُ٘ٔش ) 
2

 ( .16/43حُظلغ٤ش ح٤ُ٘ٔش ) 
3

 ( اع٘خدٙ كغٖ .429ـ  5/428ٓغ٘ذ أكٔذ ) 
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w ( .2/242حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش ) 
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تبشيػل حن فمػهلل كػنف عالػهللس  نػّب حن ع نػن النػتل ال 1يُنالط نننز  ر شؿ ا، كمػن ينالػط النػشرة نػو المػوآف
ا٤بػػمنتْب عالػػ   كاػػو ا٣بالعػػنش الوانػػهلليو رعايػػل فحنديػػ  ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط حن علػػاا 
راكع إىل  أمو عفن غ عو رمسل ا٣بالعنش حن عكاوة الوعاة عتغ حن عايوشنر  البل النالط نو الوػنرنْب الػايو  

بالغ عالوعايػػل حن    نػػشر  مػػو  فتمالػػشا كػػنيشا يتاػػوعف النػػماؿ حن ععقػػشع افحنديػػ  الػػٍب  موضػػ  الػػ
و كػهللس لػال  ا، ػعتغ نن رالنهط رأننيغ عينالل عقهلل ا وعند نتغ ارتػغ ا٢بنػو ا ػوعندة ع سمػل  نػن نػ

عالسغ ع ػالط فمػهلل  ػش  لػال  ا، عالسػغ ع ػالط حن عا٢بنػو لػنّب كمػن لػش ننالػـش حن فنمػ  عػو ر ػشؿ 
عالسغ ع الط قهلل رستوهػن فسمػن نضػ    عكػنف  ا،  حندي  ع نشراً ذكولن نتنشرل لو شؿ ا، لال  ا،

ا٢بنػػو ر ػػ  ا، عتػػغ ٰبػػ   ع دس عالػػ   الػػ  النالػػط حن فمػػهلل دعػػن رتسػػغ عرػػِب  مسػػغ فمػػنؿ : يػػن رػػِب  
عرِب  م  إيتػط لػننر قػـش يشنػك  ف  تشيػشا كبػنر آمػويو فوناّلمػشا النالػط فمػو مل ينػو،ع نػتتط 

 نػّب قػنؿ ا، عتغ م،سبنً نعشلػنً حن فمػهلل  حن عكنف ر   2 ف يوعيغ  ع ٰبع غ فالستوبغ علسضنغ   رسوغ
ا٤بػػػمنتْب عالػػػ  ر ػػػ  ا، عتػػػغ لالحنػػػو ذات يػػػػـش : قػػػط فنم،ػػػ  التػػػنس يػػػن حنػػػو   قػػػػنؿ : إر 
 لنرػػك  ف  م،ػػ  ع يػػن  راؾ فونسػػ  عتػػغ حسػػ  ينػػمع كالنػػغ ع  يػػواس حن فمػػنـ ا٢بنػػو فحمػػهلل ا، 

(( )آؿ عمػواف م ن  بػ ا ض  و اللَّو  س ػم يع  ع ل ػيم   ذ ر يَّة  بػ ا ض ه احن   ينؿ فمنؿ عال  : )) 3ع  ُب عالسغ ع تالط
(   عقػػػػهلل عرث ا٢بنػػػػو نػػػػو كػػػػهللس لػػػػال  ا، عالسػػػػغ ع ػػػػالط ععالػػػػهللس ر ػػػػ  ا، عػػػػتهط 34حن آيػػػػل : 

ا٣ب،نرل عالعصنحل عالبال ل عقشة البسنف حن عقهلل ذكوت كو  الونري  :  ف عالسنً ر   ا، عتغ  ػأؿ 
ػوعشة 

ُ
حن فمػنؿ : يػن رُػِّب نػن الن ػهللاُد   قػنؿ : يػن  رػٍب الن ػهللاُد ارتػغ ػ ينػِب ا٢بنػو ػ عػو  نػسنش عػو ا٤ب

دفػع ا٤بتتػػو رػن٤بنوعؼ   قػػنؿ : فمػن الشػػوؼ   قػنؿ : الػػ،تنع النشػّبة عٞبػػ  ا١بويػوة   قػػنؿ : فمػػن 
ق ػػلُ    قػػنؿ : الت ػػو   السنػػّب عنتػػع  4ا٤بػوعشة   قػػنؿ : النعػػنؼ عإلػػالح ا٤بػػوِش ننلَػػغ   قػنؿ : فمػػن الهللر

من الالُّْمـ   قنؿ : إحػواز ا٤بػوِش يعنػغ عرالػغ ْٰبوَ ػغ قػنؿ : فمػن النػمنحل   قػنؿ :   قنؿ : ف 5ا٢بمّب
الباؿ   الننو عالسنو   قنؿ : فمن الشُّ    قنؿ :  ف  و  نن   يهلليك نػوفنً عنػن  يعموػغ  العػنً   
 قػػػنؿ : فمػػػن اسمػػػنش   قػػػنؿ : الشفػػػنش   الشػػػهللة عالومػػػنش   قػػػنؿ : فمػػػن ا١بُػػػه   قػػػنؿ : ا١بػػػو ة عالػػػ 
الصهلليق عالّتتشؿ عال  النهللع   قنؿ : فمن النتسمل   قنؿ : الو بػل   الومػش  حن عالنلػندة   الػهلليسن 
ل  النتسمل البنردة قنؿ : فمن ا٢بالط   قنؿ : ك ط النسن عَناْلُك التعل   قنؿ فمن النػُب   قػنؿ : 

عمػػو   قػػنؿ : نػػوس ر ػػن الػػتعل ٗبػػن قنػػط ا، ٥بػػن عإف قػػ   حن فإ٭بػػن النػػُب  ػػُب الػػتعل قػػنؿ : فمػػن ال
  قػنؿ فمػن ا١بػو ة   قػنؿ :  6ن الػاؿُّ   قػنؿ : العػنع عتػهلل ا٤بصػهللعقلػالتعل   ك  ني   قػنؿ : فمػ

                                                 
1

٬َّر٢ِّ )   ( .1/6حُٔقذس ٗلغٚ ، حُغ٤شس حُ٘ز٣ٞش ُِقَّ
2

٢ِٔ .( اع٘خد1/292حُطزوخص )   ٙ كغٖ طلو٤ن حُغُّ
3

 ( اع٘خدٙ مؼ٤ق ٓشعَ .1/276حُطزوخص ) 
4

 ( .2/127حُذهش : حُلوخسس حُٜ٘خ٣ش ) 
5

 حُلو٤ش ٛ٘خ : حُؾت ح٤ُغ٤ش . 
6

w حُٔقذٝهش : حُلِٔش حُقخدهش ٤ُظ ُٜخ ٌٓزٝرش . 
w
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نشافمل افقواف   قنؿ فمن الُتاْلعل   قنؿ : كالنك فسمػن   يَػْنِتسػك   قػنؿ : فمػن امػهلل   قػنؿ :  ف 
قػػػنؿ : حعػػػن المالػػػ  كػػػ   نػػػن  ن،ػػػ    النُػػػـو ع ف  نعػػػش عػػػو ا١بُػػػـو   قػػػنؿ فمػػػن النمػػػ    قػػػنؿ : 

  قنؿ : ننندا ك إنننك عرفنك عالسغ كالنػك   قػنؿ : فمػن الاتػنش  1ا َبعسوغ   قنؿ : فمن ا٣بُوؽُ 
  قػػػنؿ : إ سػػػنف ا١بمسػػػ  ع ػػػوؾ المبػػػس    قػػػنؿ : فمػػػن ا٢بػػػـن   قػػػنؿ :  ػػػشؿ افيػػػنة عالوفػػػق رػػػنلش ة حن 

قػنؿ : قػنؿ : نشافمػل افمػشاف حن  عا حَباس نو التنس رنشش ال و لش ا٢بـن   قػنؿ فمػن الش ػوؼ  
ينة حن عنصنحبل الُنشاة   قػنؿ : فمػن النعالػل   قػنؿ  عحعن ا١بّباف قنؿ : فمن الن َعُغ   قنؿ ا بنُع الهللُّ
:  وُكك ا٤بنجهلل ع نعوك ا٤بعنهلل   قنؿ فمن ا٢بوننف   قنؿ :  وكك ح  ػك عقػهلل عُػوض عالسػك   

ػػِسهلُل   قػػنؿ : افٞبػػق   ا٤بػػنؿ حن  ا٤بوهػػنعف رنو ػػغ حن ُيْشػػَوُط فػػال ٯبسػػ  حن ادوػػنف رػػأنو قػػنؿ : فمػػن الن 
لػػش النػػسهلل     قػػنؿ عالػػ ُّ : يػػن رػػِب ٠بنػػت ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط يمػػشؿ :    2النشػػّبة

فمػػو  نػػهلل نػػو ا١بهػػ  حن ع  نػػنؿ  عػػشد نػػو النمػػ  حن ع  عحػػهللة  عحػػا نػػو النجػػ  حن ع  ن ػػنلوة 
 حنػػػػ  كحنػػػو ا٣بالػػػػق حن ع  عرع كػػػػنلتار حن ع   ع ػػػق نػػػػو ا٤بشػػػنعرة حن ع  عمػػػػ  كنلوػػػهللرّب حن ع 

  التػػاب حن عآفػػل النالػػط ػنش حن عر س اسٲبػػنف الصػػه حن عآفػػل ا٢بهلليػػعبػػندة كػػنلوعتو حن ع  إٲبػػنف كن٢بسػػ
التنسنف حن عآفل ا٢بالط النعغ حن عآفل النبػندة العػَبة حن عآفػل ال  ػوؼ الص ػالا حن عآفػل الشػجنعل البنػ  

ا٣بػػػسالش عآفػػػل ا٢بػػػ ر الع ػػػو     قػػػنؿ عالػػػ  : يػػػن رُػػػِب  حن   حن عآفػػػل النػػػمنحل ا٤بػػػو حن عآفػػػل ا١بمػػػنؿ 
نف ناالػك فهػش  مػشؾ حن عإف  ػ نو ع و  روك   واس  رهللاً فإف كنف  كػه نتػك فنُػهلل   يػغ  رػشؾ حن عإف كػ

كنف  لػنو نتػك حن فنحنػ   يػغ ارتػك   فهػاا نػن  ػنشؿ عالػ ُّ ارتػغ عػو  نػسنش نػو ا٤بػوعشة   قػنؿ 
ا٣بػػه نػػو ا٢بتمػػل عكنيػػ  العنئػػهللة نػػن يتوعػػع رػػغ نػػو راعػػنس عحع ػػغ المن ػػ   رػػش العػػوج   فعػػ  لػػاا 

عععنس حن ععمػ  رػغ حن ع ّدب يعنػغ رنلنمػ  عالسػغ حن علػاان رػنلوكشع إلسػغ حن ع وػشفو فنئهلل ػغ رػنلشقشؼ 
عتػػهللس حن عفسمػػن رعاس  نػػّب ا٤بػػمنتْب ع  ػػننفغ عػػو التػػيبر لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط نػػن    ػػُب لتػػ  لبسػػ  

نػو عفػق  نوانلػغ  4غ ع أنُّالػغ حن عا٤بنػنشد نػو ُلػهلل  لومبُّالػغ عامػهللعدحتػسط عػو حع ػ 3عالسط عنػهللرس
  عقهلل عالق ارو كاّب عال  لاا اف و فمنؿ : علتو  لاا اف و عنن فسغ نو ا٢بػهللي  ا٤بوفػشع  5ع مبالغ

ا٤بوفػػشع  ػػنسا عناػػ  لػػاس افلعػػنظ   عبنرهتػػن نػػن يػػهللؿ نػػن   رنضػػهن نػػو الّتتػػنرة عالػػ   يػػغ لػػسل 
دانػػت افنػػشر الػػٍب ذكوهتػػن نػػع التوػػنب عالنػػتل    ونػػنرض ع   بػػُب    عنػػن 6ٗبحعػػشظ عا،  عالػػط

عالسهػػػن عمسػػػهللة  ع عبػػػندة عإ٭بػػػن  ػػػهللعش إىل نتػػػنـر افمػػػالؽ حن فػػػال نػػػنيع نػػػو ا  ػػػو تنس اػػػن   عقػػػهلل 
 أؿ  نّب ا٤بمنتْب عال  ارتغ ا٢بنو كػط رػْب اسٲبػنف عالسمػْب   فمػنؿ ا٢بنػو ر ػ  ا، عتػغ :  ررػع 

                                                 
1

 حُخشم : حُـَٜ ٝحُلٔن . 
2

 حُٔظلضٕ رؤٓش حُؼؾ٤شس : حُٜٔظْ رؤٓشْٛ . 
3

 ّ ٝخط٤زْٜ ٝحُٔظٌِْ ػْٜ٘ .حُٔذسس : صػ٤ْ حُوٞ 
4

 حُٔـذٝد : حُٔلظٞظ . 
5

 ( .11/202حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش ) 
6

w ( حُطزشح٢ٗ حٌُز٤ش ، كذ٣غ ٓٞمٞع .11/202حُٔقذس ٗلغٚ ) 
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نتْب عالػػ  عكسػػا   فمػػنؿ ا٢بنػػو : اسٲبػػنف كػػ  نػػن ٠بنوػػغ  ذيػػنؾ علػػهللقغ  لػػنرع   فمػػنؿ  نػػّب ا٤بػػم 
  عنػو  1قالبك   عالسمْب نن ر  غ عستنؾ حن فأيمو رغ قالبك علسل رْب النػْب عافذف إ   ررػع  لػنرع

حن ع ػػػ   عػػػو الصػػػمت فمػػػنؿ : لػػػش  ػػػَب النػػػْب  ع زيػػػو  2 قشالػػػغ : حنػػػو النػػػماؿ يصػػػا النالػػػط
ع أكسػهللس  4حن عنػو عالمػغ  يػغ  علػ  رػونالط الالنػل النورسػل 3نػنفالنوض عفنعالغ   راحل عكالسنػغ    

عال   نالط الالنل النورسل  أكسهلل عال   وعرة  ،بسق المشاعهلل النالمسل   المواشة عمنلل قػواشة اآليػنت 
الموآيسػػل حن فف الالنػػل النورسػػل لػػ  الالنػػل الػػٍب  يػػنؿ ا، اػػن المػػوآف كونرػػل علع ػػنً عمن ػػ  اػػن نػػوائع 

اػن رالػغ الو ػػشؿ لػال  ا، عالسػغ ع ػػالط ر ػنلوغ ععالػط اػػن  ػتوغ التبشيػل الشػػويعل ديتػغ عفػوائ  نالوػػغ ع 
ال رهلل لالتننػي نػو  نالمهػن حن ػا٤ب،هوة عان  لعت التو  الهلليتسل عالتو  النالمسل عكو  ا٢بتمل   ف

عإ  كػػػنف كػػػنلالً رنلػػػهلليو نتمشلػػػنً   النالػػػط حن إ ػػػنفل إىل نػػػن ٛبوػػػنز رػػػغ لػػػاس الالنػػػل نػػػو العصػػػنحل 
  عنو افنشر الٍب  مكهلل ٛبتػو ا٢بنػو  5العة عال  الالننف عا٢بالعة   اس٠بنع عاآلذافعالبسنف عال،

ا٢بنو رو عال  نو الالنل النورسل حن فمهلل كنف ينهلل نو فصحنش النوب حن فمػهلل قػنؿ عمػوع رػو النػالش 
حن عقػػهلل كػػنف لالحنػػو رػػو عالػػ   النسػػا  6: نػػن ر يػػت  فصػػ  نػػو ا٢بنػػو رػػو عالػػ  ر ػػ  ا، عتهمػػن

حن عا٤بنػػػس  رػػػو ٪ببػػػل حن ع ػػػشيهلل رػػػو  عالػػػل حن عالنػػػالش رػػػو عبػػػهلل الػػػوٞبو حن ٪ببػػػنش نػػػتهط ارتػػػغ ا٢بنػػػو 
و منلػػػهلل حن ع رػػػش ا٢بػػػشراش حن ععسنػػػ  رػػػو ػعالشػػػنيب حن علبػػػّبة رػػػو يػػػوري عافلػػػبغ رػػػو يبن ػػػغ حن عكػػػنرو رػػػ

نأنشف رو زرارة عيمنؿ ارػو ا٤بػأنـش ع رػش ٰبػ  عمػّب رػو  ػنسهلل الّت نػ  حن ع رػش نػوري قػسل الامعػ  حن 
و ينػػنر عالػػهلل ٧بمػػهلل رػػو إ ػػحنؽ ع ػػعسنف رػػو الالسػػ  حن ععمػػو رػػو ع حػػوب النجالػػ  حن عإ ػػحنؽ رػػ

  عي هػو  ػنارة عالمػغ حن عدقػل فمهػغ   عالػط ا٤بصػن  عا٤بعن ػهلل حن عننوفوػغ النمسمػل  7قسل التشفسػشف
ل ا٣بنلػػػل نػػو نالػػك الػػػهلليسن هللة افنػػل عحعػػن الػػػهللننش عالػػ  ا٤بصػػالحٗبمنلػػهلل الشػػوينل    مهللٲبػػغ عحػػػ

 عتهللنن  تنزؿ ٤بننعيل  
 ػ عبادتو : 1

كػػنف ا٢بنػػو رػػو عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ نػػو اموهػػهلليو   النبػػندة عنػػنرس نعهػػـش النبػػندة الشػػػنن     
حسن غ حن فمهلل ر ع لبنف النبندة نع نن ر نغ نو ننهللف التبػشة حن ع ورسػل النلػواش الػٍب كػنشت إىل  رسهػن 
عالسػػػغ الصػػػػالة عالنػػػالـ لو،الػػػػ  مندنػػػنً حن فػػػػهلل٥بن عالػػػ  نػػػػن لػػػش  فضػػػػ  نػػػو ذلػػػػك    علػػػش الونػػػػبس  

  ن   العػػواش :     مشنػػنف  صػػػالسنفالوحمسػػهلل عالوهالسػػ  عالوتبػػّب حن عقػػنؿ ٥بػػن علنعكهػػػن   الالسػػ  عٮبػػع 

                                                 
1

 . 127حُظز٤٤ٖ ك٢ أٗغخد حُوشؽ٤٤ٖ فـ  
2

 . 38، حُلغٖ رٖ ػ٢ِ سعخُش ٓخؿغظ٤ش فـ  122ٗٞس ح٧رقخس ُِؾزِ٘ـ٢ فـ  
3

 . 38ٗو٬ً ػٖ حُلغٖ رٖ ػ٢ِ سعخُش ٓخؿغظ٤ش فـ  67ـ ٖٓ أهٞحٍ حُقلخرش ف 
4

 ( ٗو٬ً ػٖ حُلغٖ رٖ ػ٢ِ .2/82ٓلظخف حُغؼخدس ، أكٔذ ٓقطل٠ ) 
5

 ُِٔخٝسد١ . 350ٗق٤لش حُِٔٞى فـ  
6

 ( ٗو٬ً ػٖ .4/132حٌُخَٓ ك٢ حُظخس٣خ ) 
7

w ( .14/5طخس٣خ دٓؾن ) 
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فأ ػػػ  عالػػػ  ا٢بسػػػنة   رسػػػت النلػػػهلل عالنبػػػندة حن عالػػػشرع عالومػػػ  حن عا٢بالػػػط عالصػػػه حن عاينمػػػل   لػػػاس 
لك نننلػوعس ا٤بعنلسط عا٤با  عا٤ببند  حٌب  ػهللا ناػن ً نػو ناالهػن حن عناػن ً اػن يضػوب حن يشػههلل لػغ رػا

 نو الصحنرل افروار  
  ًػ عنو عننوس نو افمسنر حن فمهلل كنف عنرهللاً ٗبنوفل حن نمبالً عالػ  ا، رسمػْب حن نػهللروا

عػػو الػػهلليسن عنػػشا الهن رو ػػ  عا م تػػنف حن ع٥بػػػاا كػػنف إذا  ش ػػأ عفػػوغ نػػو الش ػػػشش 
 نّب لشيغ حن فمس  لغ   ذلػك فمػنؿ : حػق نػو  راد  ف يػهللم  عالػ  ذ  النػوش  ف 

حن عقػػهلل ذكػػو ارػػو  ػػنهلل قشلػػغ : نػػن ر يػػت  مػػشؼ نػػو ا٢بنػػو رػػو عالػػ   1لشيػػغيونػػّب 
حن فتالمػن اقػَبب النبػهلل نػو نػش س  2ععمو رو عبهلل الننين كأف التنر مل ٚبالق إ  ٥بمػن

حن ع نػػوؼ عالػػ   ٠بنئػػغ علػػعن غ حن عينػػشت كمنلػػغ حن ازدادت لسبوػػغ عإكاللػػغ عمشفػػغ 
ق ػػل  اللَّه ػػمَّ م ال ػػك  نىل : ))نتػػغ فهػػش  ػػبحنيغ ع نػػنىل يػػهللاعؿ افيػػنـ رػػْب التػػنس قػػنؿ  نػػ

ت ي ال م ل ك  م ن  ت ، اء  و تػ ن ا ع  ال م ل ك  م مَّن  ت ، اء  و ت ا َا م ن  ت ، اء  و ت ػذ َؿ م ػن  ت ، ػاء   ال م ل ك  تػ ؤ 
ء  ق د ير   ر  إ نَّك  ع ل ى ك ل  ش ي  يػ  (   يمال  الهللعؿ حن 26(( )آؿ عمواف حن آيل : ب ي د ؾ  ال خ 

هللعلػل حن عيػأ، رػأمو  عالو ػ  نػو ا٤بالئتػل ػ عالػسهط النػالـ ػ رػْب لػنعهلل فسػال  ر
إلسػػغ رػػنفنو حن عيػػنزؿ نػػو عتػػهللس رػػغ حن ع عانػػوس نوننقبػػل عالػػ   ننقػػ  اآليػػنت حن ينفػػاة 
ٕبن  إراد غ حن فمن ننش كنف كمن يشنش   الشقت الػا  يشػنش عالػ  الشكػغ الػا  

ع نػػوس ع ػػال،نيغ ينفػػا    يشػػنش نػػو  ػػّب زيػػندة ع  يمصػػنف حن ع   مػػهللـ ع   ػػأمو حن
النػػػمنعات ع ق،نرلػػػن حن ع  افرض عنػػػن عالسهػػػن ع  البحػػػنر حن ع  ا١بػػػش ع   ػػػنئو 

حن قػػنؿ  نػػنىل :  3 كػػناش النػػنمل عذرا ػػغ حن يمالبهػػن حن عيصػػوفهن عٰبػػهللث فسهػػن نػػن يشػػنش
ـ   )) بػ ر  األ  م ر  م ن  السَّم اء  إ ل ى األ  ر ض  ث مَّ يػ ا ر ج  إ ل ي و  ص ي يػ ػو  ار ه  أ ل ػف  س ػن ة  م مَّػا ي د  ػد  ػاف  م ق  ك 

(   فهػػػػػش  ػػػػػبحنيغ   ينػػػػنب عتػػػػػغ نامػػػػػنؿ ذرة   5(( )النػػػػػجهللة حن آيػػػػل : تػ ا ػػػػَدوف  
افرض ع    النػػمنعات حن ع    قػػوار البحػػنر حن ع  ٙبػػت   بػػنؽ ا١ببػػنؿ حن قػػنؿ 

ه  م ف ات ح  ال   ي ب  ال  يػ ا ل م ه ا إ الَّ ى و  و يػ ا   ننىل : )) ػق ط  و ع ن د  ػر  و م ػا ت س  ل م  م ا ص ي ال بػ ر  و ال ب ح 
ػػات  األ  ر ض  و ال  ر ط ػػػب  و ال  ي ػػاب س  إ الَّ ص ػػي ك ت ػػػاب   بَّػػػة  ص ػػي   ل م  ػػا و ال  ح  ػػن  و ر ق ػػة  إ الَّ يػ ا ل م ه  م 

( حن فن وشػػػننر ع مػػػل ا، عكاللػػػغ حن عننوفػػػل  ٠بنئػػػغ 59(( )افينػػػنـ حن آيػػػل : م ب ػػػين  
النبػهلل مشػسل عمشفػنً عنهنرػل نػو لػاا اسلػغ الن ػسط الػا  ٱبضػع  علعن غ  شلهلل عتهلل

                                                 
1

 ( .2/69ٝك٤خص ح٧ػ٤خٕ ) 
2

 ( .5/398حُطزوخص حٌُزشٟ ) 
3

w ح٣٩ٔخٕ أ٫ًٝ ك٤ٌق ٗزذأ رٚ ، ٓـذ١ ح٢ُ٬ُٜ فـ 
w
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ل ه ػم  ب ال   ػد و  )) 1لغ ك  ني ػا و   ال  ع ػا و ك ر ى  ػج د  م ػن  ص ػي السَّػم او ات  و األ  ر ض  ط و  و ل لَّو  ي س 
ال اؿ    (  15(( )الوعهلل حن آيل : و اآل 

 ننػػجهلل إذا َلػػال   النَػػهللاَة    وكػػاف الحسػػن بػػن علػػي رضػػي اهلل عنػػو
  نصال س ياكو ا، حٌب  و عػع الشػمل حن  اللالط ٯبػر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع 

عٯبالل إلسغ نو ٯبالل نو  ػندات التػنس يوحػهلّل شف عتػهللس حن   يمػـش فسػهللم  عالػ  
   2 نهنت ا٤بمنتْب فُسنالرط عالسهو حن عرٗبن  ٙبعتغ حن   يتصوؼ إىل نتنلغ

ل  عل ػػػك الػػػايو ٯبالنػػػشف رنػػػهلل  داش إف نػػػو النػػػنهللاش الػػػايو  صػػػالر  عالػػػسهط ا٤بالئتػػػ
الصػػالة   نصػػال لط حن ع٩بػػن يػػهللؿ عالػػ  ذلػػك نػػن يالػػ  : رع  اسنػػنـ  ٞبػػهلل عػػو    
لويوة ر   ا، عتغ قنؿ : قنؿ ر شؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط : ا٤بالئتػل  صػالر  

  الالهػط   عػو لػغ  3عال   حهللكط نن داـ   نصآل س الا  لػاّل  فسػغ حن نػن مل ٰبػهللث
حن عإف كالل يتو و الصالة لػاّلت عالسػغ ا٤بالئتػل حن علػالهتط عالسػغ  4 رٞبغحن الالهط 

  عرع  اسنػنـ  ٞبػهلل عػو ع،ػنش رػو النػنئ  قػنؿ  5: الالهط   عو لغ حن الالهػط  رٞبػغ
: دمالػػػت عالػػػ     عبػػػهلل الػػػوٞبو النػػػالم  حن عقػػػهلل لػػػاّل  العجػػػو حن علػػػش كػػػنلل حن 

 ػ  ا، عتػغ فمالت : لش قمت إىل فوانك كنف  ع أ لك   فمػنؿ : ٠بنػت عالسػنً ر 
يمشؿ : ٠بنت ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط يمشؿ : نو لاّل  العجو   كالػل 

  عو لغ حن الالهػط  رٞبػغ    ط    ُنصالّس لالت عالسغ ا٤بالئتل حن علالهتط عالسغ : الاله
عنػػػو يتو ػػػو الصػػػالة لػػػاّلت عالسػػػغ ا٤بالئتػػػل حن علػػػالهتط عالسػػػغ : الالهػػػط   عػػػو لػػػغ حن 

عبػهلل الننيػن رػو رػنز رٞبػغ ا، : ػ لػ  ا٤بتػشث      عقػهلل  ػ   الشػس  6الالهػط  رٞبػغ
ا٤بتػػػنؿ رنػػػهلل لػػػالة العجػػػو لمػػػواشة المػػػوآف حػػػٌب  ،الػػػع الشػػػمل حن   يصػػػاّل  ركنػػػٍب 
الشػػوعؽ حن لػػغ يعػػل افكػػو الػػا  ٰبصػػ  رػػن٤بتشث   ا٤بنػػجهلل   فأكػػنب : لػػػاا 
النم  فسغ مّب كاّب ع كػو ع ػسط حن لتػو ظػنلو افحنديػ  الػشاردة   ذلػك  يػغ   

يعل افكو الا  ععهلل رغ إ  نػو كالػل   نصػالّس   ا٤بنػجهلل حن لتػو  ٰبص  لغ
لش لاّل    رسوغ لالة العجػو ٤بػوض  ع مػشؼ حن   كالػل   نصػالّس حن يػاكو ا، 
 ع يمػػو  المػػوآف حػػٌب  و عػػع الشػػمل حن   يصػػال  ركنوػػْب فإيػػغ ٰبصػػ  لػػغ نػػن عرد   

إذا كالنػػػػت   افحنديػػػػ  لتشيػػػػغ ننػػػػاعراً حػػػػْب لػػػػاّل    رسوػػػػغ حن علتػػػػاا ا٤بػػػػو ة 
                                                 

1
 . 76حُٔقذس ٗلغٚ فـ  
2

 ( .194،  11/193حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش ) 
3

 أ١ : كذػخً كو٤وخً ، أ١ : ٓخ ُْ ٣زطَ ٝمٞءٙ . 
4

 فللٚ أكٔذ ؽخًش . 8106ٓغ٘ذ أكٔذ سهْ  
5

 كغ٘ٚ أكٔذ ؽخًش . 1218ٓغ٘ذ أكٔذ سهْ  
6

w اع٘خدٙ أكٔذ ؽخًش . ( كّغ306ٖـ  2/305ٓغ٘ذ أكٔذ ) 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 180 

نصػػػاّللن رنػػػهلل لػػػالة العجػػػو  ػػػاكو ا،  ع  مػػػو  المػػػوآف حػػػٌب  و عػػػع الشػػػمل حن   
  إف  1 صػػػال  ركنوػػػْب فإيػػػغ ٰبصػػػ  ٥بػػػن ذلػػػك افكػػػو الػػػا  كػػػنشت رػػػغ افحنديػػػ 

ا٢بنػػو رػػػو عالػػػ  ر ػػػ  ا، عتػػػغ ينالمتػػن  ٮبسػػػل الػػػاكو   البتػػػشر حن عيو بتػػػن    ػػػوؾ 
سػػل علمػػهلل ٙبػػهللث ارػػو المػػسط عػػو  ٮبسػػل التػػـش   ذلػػك الشقػػت نػػو مػػالؿ  ػػّب غ الورني

الػػاكو   البتػػشر فمػػنؿ : عنػػو ا٤بتػػوعس عتػػهلللط : التػػـش رػػْب لػػالة الصػػب  ع الػػشع 
الشمل حن فإيغ عقت  تسمل حن علالنّب   ذلك الشقت عتهلل الننلتْب ننيػل ع سمػل 
حٌب لش  نرعا  شؿ لسالهط مل ينمحشا رنلمنشد ذلك الشقت حٌب  ،الػع الشػمل حن 

نعونحػػػػغ حن ععقػػػػت يػػػػنعؿ افرزاؽ حن عحصػػػػشؿ المنػػػػط حن عحالػػػػشؿ فإيػػػػغ  عؿ التهػػػػنر ع 
الهكػػل حن عنتػػغ يتشػػأ التهػػنر حن عيتنػػح  حتػػط ٝبسنػػغ عالػػ  حتػػط  الػػك ا٢بصػػل حن 

حن علشوؼ لاا الشقػت حن عفٮبسوػغ   النػّب  2فسج   ف يتشف يشنهن كتـش ا٤بض،و
ػ إىل ا، حن ٪بػهلل الَب سػػ  الشػهلليهلل   إحسنئػػغ رنلػػاكو حن فنػو  يػػل ػ ر ػػ  ا، عتػغ 
قػػنؿ : قػػنؿ : ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط : نػػو لػػال  العجػػو   ٝبنعػػل حن   

ط لػػػال  ركنوػػػْب كنيػػػت كػػػأكو حجػػػل ػقنػػػهلل يػػػاكو ا،  نػػػنىل حػػػٌب  ،الػػػع الشػػػمل  ػػػ
  قػػػنؿ ارػػػو ركػػػ  : ٤بػػػن كػػػنف ا٢بػػػج نػػػو  فضػػػ  افعمػػػنؿ  3ععمػػػوة  ننػػػل  ننػػػل  ننػػػل

 ذلػػػك البسػػت ا٤بن ػػػط عالتعػػشس  وػػشؽ إلسػػػغ ٤بػػن ع ػػػع ا،   المالػػشب نػػػو ا٢بتػػْب إىل
عكنف كاّباً نو التنس ينجن عتغ ع   سمن كػ  عػنـ حن نػوع ا، لنبػندس  عمػن ً يبالػغ 

   4 كولن  كو ا٢بج حن فسونشض رالك الننكنعف   الو،شع
عيمػػشؿ اف ػػونذ البتػػن :  يهػػن افخ الننيػػن حن  نننػػك كػػ  يػػـش ٢ب ػػل رنلنػػهللاة حن ع٢ب ػػل 

ف  نػمش فسهػػن كالهػن روعحػػك ال،هػػشر إىل رنلنشػ  حن ع٢ب ػػل   النػحو حن  نػػو،سع  
 افعالػػػػ  حن فو عػػػػو ٖبػػػػّب الػػػػهلليسن عاآلمػػػػوة ع نننػػػػك نشا ػػػػط ال،نعػػػػنت حن ع يػػػػنـ لا٤بػػػػ

ن كونرػك التػوري حن عر ػشلك الن ػسط حن ػالنبندات حن علسن  المورنت الٍب عكهػك إلسهػ
فػػػػػأحوص  ف  تػػػػػشف فسهػػػػػن نػػػػػو الػػػػػااكويو   نػػػػػو النػػػػػنفالْب عنػػػػػو النػػػػػننالْب   نػػػػػو 

   5 وتط الشقت حن فنلشقت كنلنسا حن عدع الونشيا فال   و نتغا٣بننالْب حن عا
 يمػػشؿ إذا  النػػت الشػػمل:  وكػػاف الحسػػن بػػن علػػي رضػػي اهلل عنػػو

٠بع  ننع ٕبمهلل ا، افع ط   نويك لغ لغ ا٤بالك علغ ا٢بمػهلل علػش عالػ  كػ  نػي 

                                                 
1

 ( .404ـ 11/403ٓـٔٞػش كظخٟٝ ٝٓوخ٫ص ٓظ٘ٞػش ، حرٖ رخص ) 
2

 . 248طٜز٣ذ ٓذحسؽ حُغخ٤ٌُٖ فـ  
3

 . 586عٖ٘ حُظشٓز١ ٝهخٍ حُظشٓز١ كذ٣غ كغٖ فل٤ق سهْ  
4

 . 86، حُزذس ك٢ حُلغ ػ٠ِ ف٬س حُلـش حُذًظٞس ػٔخد ػ٢ِ فـ  351ُطخثق حُٔؼخسف فـ  
5

w . 248، ح٣٩ٔخٕ أ٫ًٝ فـ  1951ع٘ش  ٬8ً ػٖ ٓـِش ٓـِش حُذػٟٞ حُؼذد ٗو 18حُشهخثن فـ  
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قػػهلليو حن ٠بػػع  ػػننع ٕبمػػهلل ا، اف٦بػػهلل   نػػويك لػػغ لػػغ ا٤بالػػك علػػغ ا٢بمػػهلل علػػش عالػػ   
حن عقػػػهلل  ـز ا٢بنػػو رػػػو عالػػ  نػػػن  بػػت عػػػو ر ػػشؿ ا، نػػػو  عراد  1هلليوكػػ  نػػػي قػػ

ع ذكػػنر ع دعسػػل حن عكػػنف ٰبػػ  التػػنس عالػػ  الصػػالشات   ا٤بنػػنكهلل عكػػنف يمػػشؿ نػػو 
 دنػػػو ا مػػػػوالؼ إىل ا٤بنػػػنكهلل رزقػػػػغ ا، احػػػهلل  مصػػػػنؿ :  مػػػنً ننػػػػوعنداً عرٞبػػػػل 

َّ ننػو،وفنً  ع كالمػل  ػهللؿ عالػ  لػهلل   ع يػَبؾ الػايشب مشػسل  ننػوَبة لػغ  ع عالمػًن
حن عكػنف ر ػ  ا، عتػػغ نػو  لػ  المسػنـ حن فمػػهلل كػنف ر ػ  ا، عتػغ يأمػػا  2 ع حسػنش

يصػػػسبغ نػػػو المسػػػنـ    عؿ الالسػػػ  عكػػػنف ا٢بنػػػػْب ر ػػػ  ا، عتػػػغ يأمػػػاس نػػػو آمػػػػو 
حن فمسػػػنـ الالسػػػ  نػػػو الش ػػػنئ  ا٤بهمػػػل   إيمػػػنظ اسٲبػػػنف حن كواػػػن الصػػػن٢بشف  3الالسػػػ 

نؿ ارػو ا٢بػنج   ا٤بػهللم  : ع  قسػنـ ػعقػ فشكهللعا ٥بن  رالػغ اف ػو   إحسػنش المالػشب حن
الالسػػػ  نػػػو العشائػػػهلل ٝبالػػػل حن فمتهػػػن :  يػػػغ ٰبػػػو الػػػايشب كمػػػن ٰبػػػو الػػػوي  الننلػػػا 
الػػػػشرؽ السػػػػنرل نػػػػو الشػػػػجوة حن عنتهػػػػن  يػػػػغ يتػػػػشر المالػػػػ  حن عنتهػػػػن  ف نش ػػػػنغ  ػػػػواس 
ا٤بالئتػػػل نػػػو النػػػمنش يػػػَباش  ناػػػ  التشكػػػ  الػػػهللر  فلػػػ  افرض حن عيعحػػػغ نػػػو 

 نػػػشد عالػػػ  لػػػنحبهن رنلهكػػػنت عافيػػػشار عالوحػػػا الػػػٍب ينجػػػن يعحػػػنت قسػػػنـ الالسػػػ  
4عتهن الشلا

 

إف قسػػػنـ الالسػػػ  نػػػوؼ ا٤بػػػمنو كمػػػن قػػػنؿ ر ػػػشؿ ا، لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط نػػػوؼ 
حن عنهمػن كاػوت دعػنع   5ا٤بمنو لال غ رنلالس  حن ععنس ا ونتنيس عمن    يػهلل التػنس

حن فنلبستػل دعنع  ادبل  شل   لحنان رنلػهلللس  حن عنػههللت عالػسهط  ػنعنت الالسػ  
عال  نػو ادعػ  حن فألػ  المسػنـ لػط افنػواؼ رػْب التػنس حن  نػن  لػ  التػـش عالنعالػل ػ 
 6نو  نانلتن ػ فمهلل فضحوهط  الك الننعنت حن فأ ػم،ت ذكػولط حن ع ديػت نػوفهط

حن عنو  ّبة ا٢بنو رو عال  يػونالط  ٮبسػل قسػنـ الالسػ  حن فبنلالسػ  يػوط النػوس  6نوفهط
ك  ػستشف ا٣بػّب   قالبػك حن حن  وس راعر اسمالص عالصهللؽ حن ععال  قػهللر  و ػ

إ ف  يػ ا ل ػػم  اللَّػػو  عكالمػػن ازدادت ننػػنحوغ حن ازداد  ػػشا  ا٥بػػهللاين عالسػػغ نػػو كػػ  كنيػػ  ))
ر ا يػ  ت ك م  خ  ر ا يػ ؤ  يػ   (  70(( )افيعنؿ حن آيل : ص ي قػ ل وب ك م  خ 

إف قسػنـ الالسػ  نػو  لػط لػشر الشػتو الػػٍب كػنف ٲبنر ػهن ا٢بنػو رػو عالػ  ر ػػ  ا، 
، ػ عػن عكػ  ػ عالػ  ينمػغ الػٍب    نػهلل ع  ٙبصػ   نيػل نػو  نيػنت عتغ حن فشتو ا

                                                 
1

 ( طلو٤ن حُغ٢ِٔ اع٘خدٙ فل٤ق .1/291حُطزوخص ) 
2

 . 27( حُلغٖ رٖ ػ٢ِ فـ 3/5ػ٤ٕٞ ح٧خزخس ) 
3

 ( ُِؼلخ٢ٗ .1/403، سٛزخٕ ح٤َُِ ) 171حُضٛذ ٫رٖ ك٘زَ فـ  
4

 . 172ح٣٩ٔخٕ أ٫ًٝ فـ  
5

 . 1903حُغِغِش حُقل٤لش سهْ  3701فل٤ق حُـخٓغ سهْ  
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النبشديػػػل حن عالشػػػتو عمػػػ  حن عالنبػػػهلل الشػػػتشر لػػػش الػػػا  ي هػػػو عالسػػػغ   ػػػو التنمػػػل حن 
ع رالغ   و لالتنمػل يتبنػ   ف ي هػو عالػ  النبػهلل لػش زيػندة الػاؿ عا يتنػنر عالون ػسط 

ن س اف  حن يمشؿ  ننىل : )) 1لش  التنط ض رٌّ د ع ا ر بَّو  م ن يب ػا إ ل ي ػو  ث ػمَّ إ ذ ا خ وَّل ػو   و إ ذ ا م سَّ اإل  
ػلَّ ع ػن  س ػب يل و  ق ػل  ت م تَّػ اد ا ل ي ض  ع و إ ل ي و  م ن  قػ ب ل  و ج ا ػل  ل لَّػو  أ ن ػد  ي  م ا ك اف  ي د  ع  ن ا م ة  م ن و  ن س 

ػػح اب  النَّػػار   ػػن  أ ال  ػػر ؾ  ق ل ػػيال  إ نَّػػك  م  ـ  م ػػن  *  ب ك ف  ػػا أ  ا و ق اال م  د  ػػاج  ى ػػو  ق ان ػػت  آن ػػاء  اللَّي ػػل  س 
ػا ػت و ي الَّػذ ين  يػ ا ل م ػوف  و الَّػذ ين  ال  يػ ا ل م ػوف  إ نَّم  م ة  ر ب ػو  ق ػل  ى ػل  ي س  ر ة  و يػ ر ج و ر ح  خ  ذ ر  اآل   ي ح 

 (  9ػ  8(( )الننو حن آيل : األلباب يػ ت ذ كَّر  أ ول و
عْب نو التنس حن  ينط ا، عالسهمػن رتنمػل    افعؿ فنآلينت التوٲبل  وحهللث عو لت

نو  روجورل نهلليهللة حن عكنف    سق علط فػهللع ا، رصػهللؽ فعػوج ٮبػغ حن عكشػا كورػغ 
حن لتتغ  عػوض عػو نػتوس حن ععػند إىل  سرػغ حن  نػن اآلمػو فمػهلل  ػنر    ويػق الشػتو 

ا٢بػػنلوْب ر،ػػشؿ المتػػشت رنلالسػػ  حن عػػػ عالوضػػوع ، ػ عػػن عكػػ  عيُػَنمرػػ  المػػػوآف عالػػ  
َُ رمشلغ  ننىل : )) ه٘ َُ َِ ََل َْٝعيَ اىَّهِرٝ َٗ  َُ ٘ َُ َِ َْٝعيَ ِ٘ٛ اىَِّرٝ َْٕو َْٝعزَ ( 9(( )الننػو حن آيػل : قُْو 

قػػػػنؿ  2حن   ينػػػػوش  الػػػػايو ينالمػػػػشف حػػػػق الشػػػػتو الػػػػتنط عالػػػػايو   ينالمػػػػشف ذلػػػػك
 الشنعو :

 المنيوػشف ا٤ب بوػشف لواػط  
 التن مشف رألػهللؽ افقشاؿ      
 لسالهػط ر،ػنعل راػطٰبسشف   
 روالعة ع ضػوع حن ع ماؿ      
 ععسشأط ٘بو  رعس  دنشعهط  
 ناػ  اأمنؿ الشار  ا٥ب،ّنؿ      
   الالس  رلبنف ععتهلل كهندلط  
 لنهللعلط نو  نجع افر،نؿ      
 رشكهط   ػو النجػشد لواط  
 3عاػن  نػنل يشرس ا٤بوال       

 
 كاّب ا٢بج حن فمهلل قنؿ عبػهلل ا، رػو عبػنس ر ػ  ا،   ووكاف الحسن بن علي رضي اهلل عن

عتػػغ : نػػن يػػهللنت عالػػ  نػػي فػػن ِب   نػػبن  إ  إر مل  حػػج نننػػسنً حن علمػػهلل حػػج ا٢بنػػو رػػو عالػػ  
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ٟبنػنً ععشويل حجل نننسنً حن عإف التجنئ  لُومند ننغ حن علمهلل قن ط ا، ننلغ  الث نػوات حن حػٌب 
نػو لػنـع نػن   يالػـن نػوعنً يمػـش رػغ ا٢بنػو رػو عالػ  حن فهػاا ناػ   1 يغ ين،  ا٣با عٲُبنػك التنػ 

ر   ا، عتهمن حن حس   ـز ا٢بج نننسنً ٟبننً ععشويو حج ػل حن علػاا يػهللؿ عالػ  فضػسالل ا٤بشػ  
  ا٢بػػج حن كمػػن يميػػهلل ذلػػك يػػهللـ ارػػو عبػػنس ر ػػ  ا، عتهمػػن عالػػ  عػػهللـ قسننػػغ رػػالك  يػػنـ نػػبنرغ 

عالػ  قػشة إٲبنيػغ عر بوػغ الصػندقل   ا٤بنيػهلل عنهللاعنل ا٢بنو عال  ذلك عالػ  نػن فسػغ نػو نشػمل  ػهللؿ 
نػػو افعمػػنؿ الصػػن٢بل حن عا٤بمصػػشد رن٤بشػػ  نػػو ا٢بػػج نػػو نتػػل إىل عوفػػل   نػػو عوفػػل إىل نتػػل حن 

حن عنو  ػّبة ا٢بنػو رػو عالػ  ر ػ  ا، عتػغ يػونالط  2علسل ا٤بمصشد  ف ٰبج ا٢بنج نننسنً نو رالهللس
ع سنػو حنلتػن قػنؿ لػال  ا، عالسػغ ع ػالط :   ٮبسل النسنحل إىل البست ا٢بواـ حن كالمػن ٠بحػت ظوعفتػن

 3 نرنشا رْب ا٢بج عالنموة حن فإف نونرنل رستهمن  تع  العمو عالايشب كمن يتع  التّب مب  ا٢بهلليػهلل
عقػنؿ  4حن علالك حج ا٢بنو نننسنً ع٪بنئبغ  مند إىل كنيبغ ٟبننً ععشويو نػوة   رنػ  الوعايػنت

حن عكػػػػنف ر ػػػػ  ا، عتػػػػغ كاػػػػّب  5شػػػػ  إىل رسوػػػػغ: إر ا ػػػػوحس  نػػػػو ر  عػػػػن عكػػػػ   ف  لمػػػػنس عمل  ن
 الصمت حن نونبهللاً عال  نتهج كهللس لال  ا، عالسغ ع الط  

 ػ زىده : 3
فهط ا٢بنو ر ػ  ا، عتػغ نػو مػالؿ نننيشػوغ لالمػوآف التػوري عنالزنوػغ لشالػهللس  نػّب ا٤بػمنتْب عالػ   

حن فمػهلل  ػوأ عالػ  كوػنب ر   ا، عتغ حن عنو  عتوس   لاس ا٢بسنة رػأف الػهلليسن دار ارػوالش عاموبػنر 
عهػػن ع ػػوعل فتنئهػػن ،نا، عا ػػوشع  اآليػػنت الػػٍب ٙبػػهلل ت عػػو الػػهلليسن ع مه تػػن ٖبنػػوهن عقالوهػػن عايم
ضَههَو عكػػنف ر ػػ  ا، عتػػغ يمػػو  كػػ  يػػـش  ػػشرة التهػػا عٲبػػو عالػػ  قشلػػغ  نػػنىل : )) ٍَ  ٌْ ُٖهه اْضههِسْة ىَ َٗ

بِء  ََ ه َِ اىعَّ هه ٍِ َّْصْىَْهبُٓ  ههبءو أَ ََ َّْٞب َم ب رَههْرُزُٗٓ اْىَذَٞهبِح اىهدُّ َا َِٕشهٞ َِ فَأَْصههجََخ  َْز ِْ ِٔ َّجَهبُد ا فَهبْخزَيَظَ ثِهه

ا ْقزَهِدزا ٍُ ءو  ْٜ ه َْ ُ َعيَهٚ ُمهوِّ  َُ َّللاَّ َمهب َٗ َٝبُح  اْىجَبقَِٞهبُد *  اىسِّ َٗ َّْٞب  َُ ِشَْٝهخُ اْىَذَٞهبِح اىهدُّ اْىجَُْه٘ َٗ هبُه  ََ اْى

هًلا  ٍَ ْٞهٌس أَ َخ َٗ اثاب  َ٘ َْْد َزثَِّل صَ ٌْٞس ِع بىَِذبُد َخ ( فهػاا ا٤باػ  يػهللؿ 46حن  45)التهػا حن آيػل :  ((اىصَّ
حن ع٤بػن رػْب  نػنىل  ف  رمنئهن حن عنصّب نن فسهن نو التنسط عالَبؼ إىل ا٥بالؾ عال  حمنرة الهلليسن عقالل

الهلليسن  وينل ا يمواض عالنعاؿ حن رْب  ف ا٤بنؿ عالبتْب زيتل ا٢بسػنة الػهلليسن   عػوؼ التػنس حن عكػ  نػن  
 يمضػػػنش عا يمػػػواض حن فسمػػػب  رنلننقػػػ  ا فو ػػػنر رػػػغ  ع العػػػوح كػػػنف نػػػو زيتػػػل الػػػهلليسن فهػػػش  ػػػويع ا

هًلا أٍب َ ٗ)) 6رنػببغ ٍَ ْٞهٌس أَ َخ َٗ اثاهب  َ٘ ْْهَد َزثِّهَل صَ ْٞهٌس ِع هبىَِذبُد َخ ((     ف  عمػنؿ ا٣بػّب اْىجَبقَِٞبُد اىصَّ
ع فننؿ ال،نعنت حن كنلصالشات عالصهللقنت حن عا١بهند فػ   ػبس  ا، حن عننػنعهللة العمػواش عافذكػنر 

                                                 
1
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 شارػػػنً حن ع ع ػػػط قورػػػل عتػػػهلل ا، حن ع رمػػػ    ػػػواً حن إذ  شااػػػن عنئػػػهلل عالػػػ  لػػػنحبهن حن عمػػػّب  نػػػالً   فضػػػ 
حن ع وأ ا٢بنو رو عال  عالػ  نػتهج  1حس  يتنؿ لنحبهن   اآلموة ك  نن كنف يمنالغ فػ  الهلليسن

كػػهللس لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط الػػا  كػػنف  عػػوؼ ا٣بالػػق رنلػػهلليسن عنمػػهللارلن حن إذ لػػش المنئػػ  لػػال  ا، 
حن عقػػنؿ  2غ ع ػػالط حن لػػش كنيػػت الػػهلليسن  نػػهللؿ عتػػهلل ا، كتػػنح رنش ػػل نػػن  ػػم  كػػنفواً نػػورل نػػنشعالسػػ

لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط : نػػن الػػهلليسن   اآلمػػوة إ  ناػػ  نػػن ٯبنػػ   حػػهللكط  لػػبنغ   الػػسطر فالست ػػو ٗبػػن 
حن عقػػػهلل  ػػػأ و  نػػػّب  4حن عقػػػنؿ لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط حن الػػػهلليسن  ػػػجو ا٤بػػػمنو عكتػػػل التػػػنفو 3 وكػػػع
تْب ا٢بنػػػو رػػػو عالػػػ  ر ػػػ  ا، عتػػػغ رنلَبرسػػػل الموآيسػػػل عالتبشيػػػل حن فتػػػنف نػػػو  لػػػهللؽ الت مػػػنذج ا٤بػػػمن

 اس النسل   النلهلل حن فمهلل  وب لتن  رعع افناالل   النلهلل عإلسك الوعصس   
إف حػػػوص ا٤بػػػوش عالػػػ  الشػػػوؼ عا٤بالػػػك  نػػػهلل نػػػو حولػػػغ عالػػػ  ا٤بػػػنؿ كمػػػن  ف  الػػػ  نػػػوؼ الػػػهلليسن 

لتنس حن عالنالش   افرض   ػوُّ عالػ  النبػهلل نػو  الػ  ا٤بػنؿ حن ع ػورس عالوفنل فسهن حن عالوين ل عال  ا
 ع ػػط عالنلػػهلل فسػػغ  لػػن  حن فػػإف ا٤بػػنؿ يبػػاؿ    الػػ  الوين ػػل عالشػػوؼ حن عا٢بػػوص عالػػ  الشػػوؼ 

 عال  قنمْب :
 حهللاٮبن :  ال  الشوؼ رنلش يل النػال،نف عا٤بػنؿ حن علػاا م،ػو كػهلّلاً حن علػش   الننلػ  ٲبتػع مػّب 

ا فِهٜ وهن ععّنلن   قنؿ  ننىل : ))اآلموة عنوفهن عكوان ّ٘ا َُ ُعيُه َِ ََل ُِٝسٝهُدٗ َٖهب ىِيَّهِرٝ ِخَسحُ َّْجَعيُ ْٟ اُز ا رِْيَل اىدَّ

 َِ زَّقِٞ َُ اْىَعبقِجَخُ ىِْي َٗ ا  ََل فََعبدا َٗ  َِ َْز ِْ (   عقػ   نػو ٰبػوص عالػ  رين ػل الػهلليسن 83(( )المصص حن آيل : ا
حن كمػػن قػػنؿ : لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط لنبػػهلل الػػوٞبو  5يعنػػغ ر،الػػ  الش يػػنت فَػسُػَشف ػػُق حن رػػ  يُػشَكػػُ  إىل

رػػو ٠بُػػوة ر ػػ  ا، عتػػغ : يػػن عبػػهلل الػػوٞبو    نػػأؿ اسنػػنرة فإيػػك إف  ع،سوهػػن عػػو ننػػألل عكالػػت 
حن ععػو    لويػوة ر ػ  ا، عتػغ قػنؿ : إيتػػط  6إلسهػن حن عإف  ُع،سوهػن عػو  ػّب ننػألل  عتػت عالسهػػن

إف  8حن عر نػػت العن مػػل 7المسننػػل فتنمػػت ا٤بو ػػنل  وحولػػشف عالػػ  اسنػػنرة ع ػػوتشف يهللانػػل يػػـش
ح   ا٤بنؿ عالوين ل عا٢بوص عالسهمن يعنهلل ديو ا٤بوش حن حٌب   يبم  نتغ إ  نن نػنش ا، فمػهلل قػنؿ 
لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط حن نػػن ذئبػػنف كنئنػػنف  ُر ػػال    ػػتط رأفنػػهلل ٥بػػن نػػو حػػوص ا٤بػػوش عالػػ  ا٤بػػنؿ 

حن  10ؼ حػػ ُّ الػػهلليسن حن ع لػػ  حػػ   الػػهلليسن إ بػػنع ا٥بػػش   ع لػػ  ٧ببػػل ا٤بػػنؿ عالشػػو  9عالشػػوؼ لهلليتػػغ
قػنؿ علػػ  رػػو ُنتبرػغ : نػػو إ بػػنع ا٥بػػش  الو بػل   الػػهلليسن حن عنػػو الو بػػل فسهػن حػػ ُّ ا٤بػػنؿ عالشػػوؼ حن 

                                                 
1

 ( .15/261حُظلغ٤ش ح٤ُ٘ٔش ) 
2

 فل٤ق ؿش٣ذ . 4110عٖ٘ حُظشٓز١ سهْ  
3

 . 2858ٓغِْ سهْ  
4

 . 2856ٓغِْ سهْ  
5

 . 33ٓخ رثزخٕ ؿخثؼخٕ ٫رٖ سؿذ فـ  
6

 . 6622حُزخخس١ سهْ  
7

 ٓؼَ مشرٚ ُ٪ٓخسس ٝٓخ ٣قَ ا٠ُ حُشؿَ ٖٓ حُٔ٘خكغ ك٤ٜخ ٝحُِزحص . 
8

 . 7148ٓؼَ مشرٚ ُِٔٞص حُز١ ٣ٜذّ ػ٤ِٚ طِي حُِزحص ٣ٝوطغ ٓ٘خكؼٜخ ػ٘ٚ ، حُزخخس١ سهْ  
9

 كغٖ فل٤ق . 3218ح٩كغخٕ ك٢ طوش٣ذ فل٤ق حرٖ كزخٕ سهْ  
10

w . 71ؽشف كذ٣غ ٓخ رثزخٕ ؿخثؼخٕ ٫رٖ سؿذ فـ  
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ِْ طََ ههٚعلػالك قػػنؿ  نػنىل : )) 1عنػو حػ  ا٤بػػنؿ عالشػوؼ ا ػوحالؿ ادػػنـر ه ٍَ ههب  ٍَّ َ آصَههَس اْىَذَٞههبحَ *  فَأ َٗ

َّْٞب َُّ *  اىدُّ ِ ٙ فَإ َٗ أْ ََ َٜ اْى ِٕ  ٌَ َ٘ٙ*  اْىَجِذٞ َٖ ِِ اْى َْْط َع َٖٚ اىَّْ َّ َٗ  ِٔ ًَ َزثِّ قَب ٍَ ِْ َخبَف  ٍَ ب  ٍَّ أَ َٗ  * َٜ ه ِٕ َُّ اْىَجَّْهخَ  فَهإِ

ٙ َٗ أْ ََ (   كمن  ف الػتعل ٙبػ  الوفنػل عالُنالُػش  عالػ   رتػنش كتنػهن 41ػ  37(( )التنزعنت حن آيل : اْى
نقػ  يتػنفل   النالػش الػهللائط البػنق  الػا  فسػغ ر ػشاف ا، عنو لتػن يشػأ التػُه عا٢بنػهلل حن علتػو  الن

عقورػػػغ عكػػػشارس حن عيو ػػػ  عػػػو النالػػػشر الاػػػنر الػػػا  العػػػنر النائػػػ  الػػػا  ينمبػػػغ  ضػػػ  ا، ع ػػػ ،غ 
ُـّ علػػػش النوػػػش  عا٫ب،ػػػنط النبػػػهلل ع ػػػعشلغ عرنػػػهللس عػػػو ا، ع ػػػودس عتػػػغ حن فهػػػاا النالػػػش الاػػػنر الػػػا  يُػػػَا

ع نػػػن النالػػػشُّ افعؿ عا٢بػػػوص عالسػػػغ حن فهػػػش ٧بمػػػشد قػػػنؿ ا،  نػػػنىل : عالوتػػػه   افرض رنػػػّب ا٢بػػػقر   
(( َُ زََْبفُِعهه٘ َُ فِههٜ َذىِههَل فَْيَٞزََْههبفَِط اْى (   عقػػنؿ ا٢بنػػو : إذا ر يػػت الو ُكػػ  26(( )ا٤ب،ععػػْب حن آيػػل : َٗ

يتنفنك فػ  الػهلليسن فتنفنػغ   اآلمػوة حن عقػنؿ علسػ  رػو الػشرد : إف ا ػو،نت  ف   ينػبمك إىل 
  فعػػ  دركػػنت اآلمػػوة البنقسػػل ُيشػػوُع الوتػػنفل ع الػػ  النالػػشر   نتنز٥بػػن عا٢بػػوص  2حػػهلل فنفنػػ ا،  

ػػن      ػػبنرغ حن ع ف   يمتػػع اسينػػنف نتهػػن رنلػػهللعف نػػع قهللر ػػغ عالػػ  النالػػشر حنػػػ ع نػػن  عالػػ  ذلػػك رنلنر
الػػا   النالػػشُّ العػػنر حن ا٤بتم،ػػع الػػا  يُنمػػ  لػػنحبغ  ػػهللاً حنػػوة عيهللانػػل عذلػػل علشايػػنً علػػننراً فهػػش

حن علاا العمغ الن سط عالعهط النمسػق يونالمػغ نػو  ػّبة ا٢بنػو رػو  3يُػْتَشُو النلهلل فسغ عاسعواض عتغ
رػػو عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ فمػػهلل  ػػوؾ ا٤بالػػك عالنػػال،نف ر بػػل فسمػػن عتػػػهلل ا، عحمتػػنً لػػهللننش ا٤بنػػالمْب حن 

ت فمػػػهلل  وكهػػػن علػػػش   قػػػشة عنتنػػػل فمػػػهلل قػػػنؿ : كنيػػػت ٝبػػػنكط النػػػوب رسػػػهلل  حن ينػػػن٤بشف نػػػو  ػػػن٤ب
  عقػػنؿ   رعايػػل  مػػو  :    علتػػو مشػػػست  ف  4عٰبػػنررشف نػػو حنررػػت فَبكوهػػن ارونػػنش عكػػػغ ا،

ٯبػػي يػػـش المسننػػل  ػػبنشف  لعػػنً  ع ٜبػػنيشف  لعػػػنً حن  ع  كاػػو  ع  قػػ ُّ حن كالهػػط  تضػػ   عداكهػػط دنػػػنً حن  
حن  6حن لمػهلل رػػنيع ا٢بنػو رػػو عالػػ  رنػهلل عفػػنة عالػ   نػػنشف  لعػػنً  5كالهػط ينػػونهلل  ا، فػسط ُلوِيػػق دنػػغ

  عقػنؿ    7فنلهلل   ا٣بالفل حن فالط يُودلن ع اّلمهن ٤بننعيػل عقػنؿ :   يهػوؽ عالػ  يػهلل  ٧بجمػل دـ
  رعايل : نن  حببَت  ف    نو  نل ٧بمهلل نامنؿ حبل نو مودؿ يهواؽ فسػغ ٧بجمػل نػو دـ حن قػهلل 

   8عالمت نن يتعنِب ٩بّن يضور حن فن٢بمشا ر،س وتط
 ػ إنفاقو وكرمو وجوده : 4

ؽ الموآيسػل عالػٍب  وصػػا اػن التعػشس التوٲبػل الػٍب ٘بنػػهللت   ن صػسل ا٢بنػو رػو عالػػ  نػو افمػال 
ر   ا، عتغ حن مالق التـو عا١بشد حن عكاػوة اسيعػنؽ    ػبس  ا،  نػنىل حن عكػنف  تشيػغ المػوآف التػوري 
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 . 71حُٔقذس ٗلغٚ فـ  
2

 . 72حُٔقذس ٗلغٚ فـ  
3

 . 73حُٔقذس ٗلغٚ فـ  
4

 ( .11/206ٜ٘خ٣ش )حُزذح٣ش ٝحُ 
5

 ( .14/104طخس٣خ دٓؾن ) 
6

 ( .14/98حُٔقذس ٗلغٚ ) 
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 ( .14/98حُٔقذس ٗلغٚ ) 
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رأل  التـو ع سمنً حن عقهلل كنف لػاا الوتشيػغ نػو  عؿ المػوآف التػوري حسػ  يمػشؿ  ػبحنيغ   ننػوه  
َِ نر  ػػشرة رنػػهلل البنػػمالل : )) مل *  ػػ زَّقِههٞ َُ ُٕههداٙ ىِْي  ِٔ ْٝههَت فِٞهه ْٞهه*  َذىِههَل اْىِنزَههبُة ََل َز َُ ثِبْىَ  ُْهه٘ ٍِ َِ ُْٝؤ ت اىَّههِرٝ

 )) َُ ٌْ ُِْْٝقُ٘ ُٕ ب َزَشْقَْب ََّ ٍِ َٗ ًَلحَ  َُ اىصَّ ٘ َُ ُٝقِٞ ٌُ   علعهط رمشلغ : ))َٗ ُٕه أُٗىَئِهَل  َٗ  ٌْ ه ِٖ ِْ َزثِّ ه ٍِ ُٕهداٙ  أُٗىَئَِل َعيَهٚ 

َُ ا ْْيُِذهه٘ َُ ( عقػػهلل  ػػأ و  نػػّب ا٤بػمنتْب ا٢بنػػو رػػنلمسط الموآيسػػل عالتبشيػػل عالَبرسػػل 5ػ  1(( )البمػػوة حن آيػػل : ْى
النمالسػػل   حضػػو  نػػّب ا٤بػػمنتْب عالػػ  عاينتػػل ذلػػك عالػػ  يعنػػسوغ ع ػػوؾ لتػػن آ ػػنراً رػػنرزة دالػػل عالػػ  

ع ػػػسط نػػػو  ألػػػ  مالػػػق ا١بػػػشد عالتػػػـو عاسيعػػػنؽ   ن صػػػسوغ الن سمػػػل حن فمػػػهلل كػػػنف عالػػػ  كنيػػػ  
النػ نش عا١بػػشد حن عكسػػا   يتػػشف كػػالك عقػػهلل نػ   عكػػه   رسػػت  كػػـو التونػػنش  ػػسهللين ر ػػشؿ ا، 
لال  ا، عالسغ ع الط الا  كػنف ين،ػ  ع،ػنش نػو   ٱبشػ  العمػو حن عقػهلل  نالنػالت إلسػغ لػاس ا٣بالػل 
التوٲبػػػػل ع شػػػػوروهن يعنػػػػغ    عشلوػػػػغ حن ع مبػػػػنر كونػػػػغ عكػػػػشدس  لػػػػبحت نضػػػػوب افناػػػػنؿ حن عقػػػػهللعة 

   1ن منش نو الوكنؿال
حن عقػنؿ  ػنسهلل  2نتهن : قنؿ ٧بمهلل رػو  ػّبيو : رٗبػن  كػنز ا٢بنػو رػو عالػ  الوكػ  الشاحػهلل ٗبنئػل  لػا 

رو عبهلل الننين حن ٠بع ا٢بنو ركالً إىل كنيبغ يهللعش ا،  ف ٲبالتػغ عشػوة آ ؼ درلػط فمػنـ إىل نتنلػغ 
يأكػ  نػو ر سػا لممػل حن عي،نػط   حن عذكوعا  يغ ر    الننً   حنئو نو حػشائو ا٤بهلليتػل 3فبن  إلسغ

عي،نػػط كالبػػنً لتػػنؾ لممػػل حن فمػػنؿ لػػغ : نػػن ٞبالػػك عالػػ  لػػاا   فمػػنؿ : إر ا ػػوحس  نػػو  ف آكػػ  ع  
  نمغ حن فمنؿ لغ ا٢بنو :    هح نتنيك حٌب آ سك فال  إىل  سهللس فننػَباس حن عانػَب  ا٢بػنئو 

علبت ا٢بنئو لالػا  علبوػِب  الا  لش فسغ حن فأعومغ عنال تغ ا٢بنئو حن فمنؿ لغ النالـ : ين نش   قهلل
حن عقنؿ  رش لنرعف النبهلل  : اي،المتن حجنكنً فهللمالتن ا٤بهلليتػل حن فػهللمالتن عالػ  ا٢بنػو رػو عالػ  حن  4لغ

حن فحػهلل تنس ٗبنػّب تن حن عحنلتػن حن فالمػػن موكتػن رنػ  إىل كػ  عاحػػهلل نتػن رأررنمنئػل حن فوكنتػن حن فأمهيػػنس 
س ا٢بػػنؿ لتػػنف لػػاا لتػػط ينػػّباً حن  نػػن رسنػػنرين حن فمػػنؿ :    ػػودعا عالػػ  ننػػوع  فالػػش كتػػت    ػػّب لػػا

حن فهػػاا ا٢بنػػو رػػو عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ قػػهلل  5إر نػػنعدكط حن إف ا، يبػػنل  نالئتوػػغ رنبػػندس يػػـش عوفػػل
 ع،ػػ   عل ػػك ا٢بجػػنج ذلػػك ا٤بػػنؿ نػػع ظهػػشر ينػػنرلط حن فتسػػا ا٢بػػنؿ لػػش كػػنيشا ٧بوػػنكْب حن عحستمػػن 

ا دلسػ  عالػ  قػشة الػهللافع   يعنػغ ٫بػػش  ظهػوعا لػغ عػهللـ حػنكوهط مل يمبػ  نػتهط رد ذلػك ا٤بػنؿ حن علػا
الن نش عا١بشد حن عمل يػتل  ف يػنعدلط ٗبػن لػش مػّب نػو ذلػك حسػ  ذّكػولط رعضػ  يػـش عوفػل الػا  

حن ععو عبهلل ا، رػو عبسػهلل ا، رػو عمػّب قػنؿ قػنؿ : ارػو  6يبنل  ا،  ننىل رغ نالئتوغ عالسهط النالـ
نػػػوات حن حػػػٌب إيػػػغ ين،ػػػ  ا٣بػػػا  ارػػػو عبػػػنس عػػػو ا٢بنػػػو رػػػو عالػػػ  : علمػػػػهلل قن ػػػط ا، ننلػػػغ  ػػػالث
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 . 84حُذٝكش حُ٘ز٣ٞش حُؾش٣لش فـ  
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  علػػػاا ناػػػنؿ عنيػػن   التػػػـو حن حسػػػ  قنػػػط ا٢بنػػػو رػػو عالػػػ  ر ػػػ  ا، عتػػػغ ننلػػػغ  1عٲبنػػك التنػػػ 
قنػػػمْب  ػػػالث نػػػوات حن فتػػػنف يوصػػػهللؽ رتصػػػا ننلػػػغ حن علمػػػهلل كػػػنف دقسمػػػنً   ٧بن ػػػبوغ يعنػػػغ عكأيػػػغ 

ينػػِب عػػو  يػػمد  عاكبػػنً نػػو الشاكبػػنت حن حسػػ  كػػنف ين،ػػ  ا٣بػػا عٲبنػػك التنػػ  نػػع  ف  حػػهللٮبن  
  فمػػهلل   2اآلمػو ع يػغ   عمالػػغ لػاا قػهلل كنػػ  نػو يعنػغ قػػهللعة لالمنػالمْب    عمػنؿ ا٣بػػّب عاسحنػنف

حن عنو  مبػنر كػشدس  4حن ععهلل ر   ا، عتغ نو افكشاد 3كنف ر   ا، عتغ نو       ل  زننيغ
كػػشدس  ف نننعيػػل رػػو     ػػعسنف رنػػ  إلسػػغ ٗبنئػػل  لػػا فمنػػمهن رػػْب كالنػػنئغ حن فألػػنب كػػ  عاحػػهلل 

حن عنػػو  مبػػنر كونػػغ  يػػغ دمػػ  عالػػ    ػػننل رػػو زيػػهلل علػػش ٯبػػشد رتعنػػغ عيمػػشؿ  5عشػػوة آ ؼ نػػتهط
عاكورنس عاحنينس فمنؿ لغ ا٢بنو حن عنن الا   حنيك ين عط حن فمػنؿ لػغ    ارػو ر ػشؿ ا، عالػ   ديػو 
نمهللارس  وشف  لا درلط ع   ٛبتو نو ردس فمنؿ ا٢بنو ر   ا، عتغ حن  ػأردلن عتػك حن فمػنؿ لػغ 

  عكػػػنف التػػػنس يشػػػههللعف  6فػػػك ا، رلنيػػػك يػػػن ارػػػو التػػػيب  ف ا،  عالػػػط حسػػػ  ٯبنػػػ  ر ػػػنلوغ  ػػػننل 
لالحنو ر   ا، عتغ رتونغ عدلس  ذلك  ف إعوارسنً قهللـ إىل ا٤بهلليتل ينون،  التنس فمس  لػغ عالسػك 
رن٢بنػو رػو عالػػ  رػو     نلػػ  ر ػ  ا، عتػػغ  ع عبػهلل ا، رػو كنعػػو  ع  ػنسهلل رػػو النػنص حن فالمػػ  

حن عنػػػو كػػػـو ا٢بنػػػو ر ػػػ  ا، عتػػػغ  يػػػغ قسػػػ  لػػػغ نػػػو  7النػػػنص حن فأكونػػػغ ع ع،ػػػنس نػػػن  راد  ػػػنسهلل رػػػو
 حنػػو التػػنس عسشػػنً   فمػػنؿ نػػو  نػػوؾ التػػنس   عسشػػغ عقسػػ  لػػغ نػػو نػػو التػػنس   فمػػنؿ : نػػو   

علمهلل     ا٢بنػو رػو عالػ  ر ػ  ا، عتػغ ف  نػي يػواؾ    ػود  ػنئالً عإف  8ينسا   عسشغ  حهلل
نؿ : إر ،  نئالً عفسغ را   عإف ا،  نػنىل عػشدر عػندة حن عػشدر  ف يعػس  كتت عال  فنقل حن فم

حن  9ينمػػغ عالػػّ  ععشد ػػغ  ف  فػػس  ينمػػغ عالػػ  التػػنس حن فأمشػػ   ف ق،نػػت عػػند،  ف ٲبتنػػِب عند ػػغ
عكنف ا٢بنػو ر ػ  ا، عتػغ    ػ نشس عإياػنرس   ٲبسػن رػْب  ػِب عفمػّب حن  ع لػنّب عكبػّب حن  ع قويػ  

تعل الػػػٍب  و ػػػنح لالبػػػاؿ عالن،ػػػنش حن عكبالػػػت عالػػػ  التػػػـو عالنػػػ نش لػػػاهتن   إ ػػػنند  ع رنسػػػهلل فف الػػػ
ارونػػػنش نو ػػػنة ا، ع البػػػنً لالماشرػػػل عافكػػػو ٘بػػػهلل راحوهػػػن   ذلػػػك   عكػػػأف الشػػػنعو حػػػنفن  10التػػػنس

 إروالسط كنف ينِب ا٢بنو عتهللنن قنؿ :
 إر لو،ورِب ا٣بػالُؿ كوٲبلً     
  وب النوي  رأعرل ع الؽ        

                                                 
1

 ( .3/260ع٤ش أػ٬ّ حُ٘ز٬ء ) 
2

 ( .17/137حُظخس٣خ ح٩ع٢ٓ٬ ) 
3

 . 32، حُلغٖ رٖ ػ٢ِ فـ  55حُٔلخعٖ ٝحُٔغخ١ٝ فـ  
4

 ُْ ط٘ؾش . 32حُلغٖ رٖ ػ٢ِ ، سعخُش ٓخؿغظ٤ش فـ  
5

 . 32ٖ رٖ ػ٢ِ فـ حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش ٗو٬ً ػٖ حُلغ 
6

 . 57حُٔلخعٖ ٝحُٔغخٝة فـ  
7

 ( .1/95ؿخ٣ش حُٔشحّ ، ػض حُذ٣ٖ حُوش٣ؾ٢ ) 
8

 ( .227،  2/226طخس٣خ ح٤ُؼوٞر٢ ) 
9

 ُِٔخٝسد١ . 438ٗق٤لش حُِٔٞى فـ  
10

w . 84حُذٝكش حُ٘ز٣ٞش حُؾش٣لش فـ  
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 عيهنُّر ذكُو ا٤بوعشة عالتهلل     
 رْب الشمنئ  ِلػنة ا٤بشونؽ        
 فإذا ُرزِقَت مالسػمل ٧بمشدة    
 فمهلل ال،عنؾ نمنرط افرزاؽ        
 فنلتنس لاا ح غ ننؿ حن عذا    
 عالط حن عذاؾ نتنـر افمالؽ        

مػػستط ا٢بنػػو رػػو ععػػو عالػػ  رػػو     نلػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ حن  يػػغ م،ػػ  التػػنس   قػػنؿ : إف ارػػو  
عالػػ  قػػهلل ٝبػػع نػػن ً حن علػػش يويػػهلل  ف يمنػػمغ رسػػتتط حن فحضػػو التػػنس فمػػنـ ا٢بنػػو فمػػنؿ : إ٭بػػن ٝبنوػػغ 

حن عنػػو  ػػّبة ا٢بنػػو  1لالعمػػواش حن فمػػنـ يصػػا التػػنس حن   كػػنف  عؿ نػػو  مػػا نتػػغ افنػػن  رػػو قػػسل
حن ع ،هّبلػن رو عال  يػونالط  ف رهللايػل اي،ػالؽ الػتعل إىل ر ػنش ا، حن عٚبالُّصػهن نػو كػشاذب افرض 

نو الش  رهللعاـ اسيعنؽ    بس  ا، حٌب يصّب  جسل نو  ػجنينلن حن فونلػهلل   ا٤بػنؿ عٱبػوج حبػغ 
ا نػػو المالػػشب فػػال يعػػوح لػػنحبغ رنيند ػػغ ع  ٰبػػنف عالػػ  يمصػػنيغ نصػػهللاقنً لمشلػػغ  نػػنىل : )) ْ٘ ًَْٞل رَأَْظهه ىَِنهه

 ُ َّللاَّ َٗ  ٌْ هب آرَهبُم ََ َْْسُد٘ا ثِ ََل رَ َٗ  ٌْ ب فَبرَُن ٍَ ْتزَهبهو فَُته٘زو  َعيَٚ  ٍُ (   كمػن  ف 23(( )ا٢بهلليػهلل حن آيػل : ََل ُِٝذهتُّ ُمهوَّ 
 لالصهللقل   و ع سط    نكسل التعشس فإف ٥بن فشائهلل  مو  ع سمل   الهلليسن عاآلموة نتهن :

 : صهي أصضل استثمار للماؿ 

ة نػو  عو    لويوة ػ ر   ا، عتغ ػ قػنؿ ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط : نػو  صػهللؽ رنػهللؿ ٛبػو 
كنػػ   سػػ  حن ع  يمبػػ  ا، إ  ال،سػػ  حن فػػإف ا، يمبالهػػن رسمستػػغ حن   يورسهػػن لصػػنحبهن كمػػن يػػو  

   2 حهللكط فُػال شس حٌب يتشف نا  ا١بب 
 : وىي حجاب من النار 

عػو عنئشػل ػ ر ػ  ا، عتهػن ػ قنلػت : قػنؿ ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط : يػن عنئشػل ا ػوَب  
3حن فإأن  نهلل نو ا١بنئع ننهلللن نو الشبننفنو التنر علش رشق ٛبوة 

 

 : وىي  ل لصاحبها يـو القيامة 

عػو عمبػل رػو عػننو ػ ر ػ  ا، عتػغ ػ قػنؿ : ٠بنػت ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط : يمػشؿ كػ  
   4انو    ظ  لهللقوغ حٌب يُمض  رْب التنس

 : والصدقة تدصع الاذاب وقد ترد الحقوؽ بين الناس 

                                                 
1

 ( اع٘خدٙ فل٤ق .1/278حُطزوخص ) 
2

 خ ٣ُٞذ .فل٤ق ٓظلن ػ٤ِٚ ، ٝحُلِٞ : حُلشط أٍٝ ٓ 
3

 . 855فل٤ق حُظشؿ٤ذ ٝحُظش٤ٛذ ٨ُُزخ٢ٗ  
4

w . 822فل٤ق حُظشؿ٤ذ ٝحُظش٤ٛذ سهْ  
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  ػ ر ػ  ا، عتػغ ػ قػنؿ : قػنؿ ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط : يػن ننشػو عػو     ػنسهلل ا٣بػهللر 
التننش  صهللقو ع كاوف ا  ونعنر حن فإر ر يوتو  كاو  ل  التنر حن إيتػو  تاػوف الالنػو حن ع تعػوف 

  قنؿ ارو حجػو : ع  لػاا ا٢بػهللي  :  ف الصػهللقل  ػهللفع النػااب حن ع أػن  تعػو الػايشب  1النشّب
   2رْب ا٤ب الشقْب

 نػػػن   الػػػهلليسن فعشائػػػهلللن كاػػػّبة ع٦بنيػػػل عكػػػنشت افحنديػػػ  الػػػٍب  ميػػػهلل  الػػػك العشائػػػهلل حن فهػػػ  دعاش ع 
لالمو ػ  حن ع ػػهللفع الػػبالش حن ع سنػػو افنػشر حن ٘بالػػ  الػػوزؽ حن  مػػ  نصػنرع النػػشش حن ع ،عػػي  ضػػ  

   3الوب حن ع ني    و الايشب
وة  نيػػل الوػػأ ّب كمػػن  يػػغ نػػو إف لًيعػػنؽ    ػػبس  ا، عالقػػل ع سمػػل رنلنػػّب إىل ا، فهػػش ع ػػسالل نػػم 

الش ػػنئ  ادشريػػل   إحسػػنش المالػػ  عإيمػػنظ اسٲبػػنف حن علتػػن   كػػشد عكػػـو عإيعػػنؽ ا٢بنػػو رػػو عالػػ  
  ػػشة عقػػهللعة حنػػتل   فػػإف اسيعػػنؽ    ػػبس  ا، نػػو  ع ػػط  رػػشاب ا١بتػػل علػػش نعوػػشح لالمم ػػويو 

بػػهلل الػػوٞبو رػػو عػػشؼ  كاػػو نػػو  ػػّبلط حن دمػػ  نػػو ماللػػغ  ػػندات افنػػل ا١بتػػل حن ناػػ  عامػػنف عع
عا٢بنػػو ع ػػػّبلط حن فنالػػػ    تسػػنش ا٤بنػػػالمْب   النصػػػو ا٢بػػػهللي   ف يموحمػػشا لػػػاا البػػػنب فسػػػهللعمشا 
قضػػػنين اس ػػػالـ النندلػػػل عنشػػػنريع الػػػهللعشة إلسػػػغ ٗبػػػن ينػػػو،سنشف فستنػػػبشف ر ػػػن ا، عدمػػػشؿ ا١بتػػػل 

 عا٤بننٮبل   يصوة ديو ا، عإ ن ل ادونكْب ع  يب الشا فسضسق ا، عالسهط  
 ػ حلمو : 5

كنف رػْب ا٢بنػو رػو عالػ  عنػوعاف رػو ا٢بتػط كػالـ حن فأقبػ  عالسػغ نػوعاف فجنػ  ينالػن لػغ حن عا٢بنػو 
 ػػػنكت حن فػػػننو و نػػػوعاف رسمستػػػغ حن فمػػػنؿ ا٢بنػػػو ر ػػػ  ا، عتػػػغ : عٰبػػػك  نػػػن عالمػػػت  ف السمػػػْب 

عنػػن  ػػتشف ا٢بنػػو ر ػػ  ا، عتػػغ حن إ  ٤بػػن   4لالشكػػغ عالشػػمنؿ لالعػػوج حن  ؼ لػػك حن فنػػتت نػػوعاف
حن ع٤بػػن  5ف ٢بػػق يعنػػغ حن فالمػػن مػػنلا نػػوعاف النػػتل حن  ضػػ  ، علالنػػتل ع رػػنف لػػغ الصػػشاب فسهػػنكػػن

نػػنت ر ػػ  ا، عتػػغ حن رتػػ  نػػوعاف رػػو ا٢بتػػط   كتنز ػػغ حن فمػػنؿ لػػغ ا٢بنػػْب :   بتسػػغ عقػػهلل كتػػت 
حن عذكػػو ارػػو  6٘بورعػػغ نػػن ٘بورعػػغ   فمػػنؿ : إر كتػػت  فنػػ  ذلػػك إىل  حالػػط نػػو لػػاا ع نػػنر إىل ا١ببػػ 

ل  ف ركػػالً نػػو  لػػ  الشػػنـ حن قػػنؿ : دمالػػت ا٤بهلليتػػل عالػػ   ػػنكتهن  فضػػ  الصػػالة عالنػػالـ حن عنئشػػ
فو يت ركاًل راكبػنً عالػ  رنالػل حن مل  َر  حنػو عكهػنً ع  ٠بوػنً حن ع   شرػنً حن ع  دارػل نتػغ حن فمػنؿ قالػيب 
 إلسػػغ فنػػألت عتػػغ حن فمسػػ  : لػػاا ا٢بنػػو رػػو عالػػ  رػػو     نلػػ  فػػننول قالػػيب رنضػػنً لػػغ حن عحنػػهللت
عالسنً  ف يتشف لغ ارو ناالغ حن فصوت إلسغ حن فمالت :   يت ارػو عالػ  رػو     نلػ    قػنؿ :  يػن ارتػغ 

                                                 
1

 ٓظلن ػ٤ِٚ . 
2

 ( .1/536كظق حُزخس١ ) 
3

 . 189ا٠ُ  188ح٣٩ٔخٕ أ٫ًٝ ٤ًق ٗزذأ رٚ فـ  
4

 ( .3/260ع٤ش أػ٬ّ حُ٘ز٬ء ) 
5

 . 87حُذٝكش حُ٘ز٣ٞش حُؾش٣لش فـ  
6

w ( .6/235طٜز٣ذ حٌُٔخٍ ) 
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حن قالػت : فنػ  رػػك عرأرسػك حن   ػبهمن حن فالمػػن ايمضػ  كالنػ  حن قػػنؿ   :  حنػبك  ويبػنً حن قالػػت : 
 كػػ  حن قػػػنؿ : نػػػو رتػػػن فػػإف احوجػػػت إىل نتػػػنؿ  ينلتػػػنؾ حن عإف احوجػػت إلػػػػ  نػػػنؿ آ ػػػستنؾ حن  ع إىل 

نكػل عنعيػنؾ حن قػػنؿ : فنيصػوفت عتػغ حن عنػػن عالػ  افرض  حػػ  إ   نتػغ عنػن فتػػوت فسمػن لػػتع حن ح
حن علػػػاس ا٤بشاقػػػا التوٲبػػػل الػػػٍب يػػػونالط نتهػػػن ا٢بالػػػط نػػػو  ػػػّبة  1علػػػتنت إ  نػػػتو غ عمنيػػػت يعنػػػ 

ا٢بنو رو عال  ر   ا، عتغ عكسعسل كن  ا٤ب نلعْب حن رنسحننف إلسهط عالَبفػق اػط عالصػه عالػ  
٧ببػػل ا٣بػػّب ٥بػػط عقػػهلل ينالػػ  عالػػ  كاػػّب نػػتهط ا١بهػػ  ععػػهللـ ننوفػػل ا٢بمػػنئق حن  ،بسػػق لمػػشؿ ا، آذالػػط ع 

َِ  ننىل : )) ِٕيِٞ ِِ اْىَجهب َْ َعه أَْعهِس َٗ ْس ثِهبْىُعْسِف  ٍُ ْأ َٗ  َ٘ ْْ (عاقوػهللاش ٔبػهللس 199افعػواؼ حن اآليػل : (( )ُخِر اْىَع
يل   حالمػغ عععػشس ع ػبو يعنػغ لال  ا، عالسغ ع الط حن فمهلل رالغ عالسغ الصالة عالنالـ الارعة عالنن

إزاش الو ولػػنت عا٤بعَبيػػنت الػػٍب ُيِنػػبت إلسػػغ حن إ ػػنفل إىل اسيػػااش نػػو نشػػوكْب النػػوب : كػػننو ة    
حن ععلػعت النػسهللة عنئشػل ر ػ   ٥2ب  حن ع   كهػ  حن ع   رػو مالػا حن ع ػّبلط نػو  ػعهنش نتػل

نلنػػػػس ل النػػػػس ل علتػػػػو ينعػػػػش ا، عتهػػػػن ُمالُػػػػق ر ػػػػشؿ ا، لػػػػال  ا، عالسػػػػغ ع ػػػػالط فمنلػػػػت ع  ٯبػػػػن  ر
حن ععتهػػن  يضػػنً قنلػػت : نػػن  ػػوب ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط نػػس نً قػػو ػ رسػػهللس ع   3عيصػػع 

انػو ة ع  مندنػنً إ   ف ٯبنلػهلل    ػبس  ا، حن عنػػن يسػ  نتػغ نػي ػ قػو فستػومط نػو لػػنحبغ حن إ   ف 
   4يتوهك نس نً نو ٧بنـر ا، فستومط ، عن عك 

 يل ر   ا، عتغ  ف ر شؿ ا، لػال  الػغ عالسػغ ع ػالط قػنؿ : نػو ك ػط  س ػًن ػ علػش  ععو نننذ رو
 6دعػػنس ا، يػػػـش المسننػػل عالػػ  ريعس ا٣بالئػػق حػػػٌب ٱُبػػّب  نػػو    ا٢بػػشر النػػػْب 5قػػندر عالػػ   ف يتعػػاس

 ع  لعل ا٢بالط يمشؿ الشنعو : 7ننش
 ع  ا٢بالط ردع لالنعسغ عو افذ    
  الك  موقن إ واش فال 8ع  ا٣بوؽ       
 فوتػػهللـ إذ    تعنػك يهللانػل   
 9كمن يػهللـ ا٤بنبػشف ٤بّػن  عو قن       

 
 ػ تواضاو : 6

                                                 
1

 ( .68،  ٤2/67خص ح٧ػ٤خٕ )ٝك 
2

 . 139ح٧خ٬م ر٤ٖ حُطزغ ٝحُظطزغ ، ك٤قَ حُلخؽذ١ فـ  
3

 . 1640ٝفللٚ ح٧ُزخ٢ٗ ك٢ فل٤ق عٖ٘ حُظشٓز١ سهْ  2016سٝحٙ حُظشٓز١ سهْ  
4

 . 2328ٓغِْ سهْ  
5

 ٝٓ٘ٚ حُؼلٞ ػ٘ذ حُٔوذسس . 
6

 حُلٞس : ٗغخء ؽذ٣ذحص عٞحد حُؼ٤ٕٞ ٝر٤خمٜخ . 
7

 ( .2/6518كّغ٘ٚ ح٧ُزخ٢ٗ فل٤ق حُـخٓغ ) 4777عٖ٘ حُظشٓز١ سهْ  
8

كن .   حُخشم : حُـَٜ مذُّ حُشِّ
9

w . 151ح٧خ٬م ر٤ٖ حُطزغ ٝحُظطزغ فـ  
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نػػّو ا٢بنػػو رػػو عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ عالػػ  ٝبنعػػل نػػو العمػػواش قػػهلل ع ػػنشا عالػػ  عكػػغ افرض كنػػّبات 
ط إىل نػػو ا٣ببػػن كػػنيشا قػػهلل الوم،شلػػن نػػو ال،ويػػق حن علػػط يػػأكالشف نتهػػن فػػهللعشس إىل نشػػنركوهط فأكػػنا

ذلػػػك علػػػش يمػػػشؿ : إف ا،   ٰبػػػ  ا٤بوتػػػهيو   ع٤بػػػن فػػػوغ نػػػو  تػػػنعؿ ال،نػػػنـ دعػػػنلط إىل  ػػػسنفوغ حن 
حن عنػػػو نشاقػػػا  شا ػػػنغ حن  يػػػغ نػػػّو عالػػػ  لػػػبسنف  1فػػػأ نمهط عكَنػػػنلط ع  ػػػهللؽ عالػػػسهط نػػػو إحنػػػنيغ

عفػػغ يوتػػنعلشف ال،نػػنـ فػػهللعشس ٤بشػػنركوهط حن فأكػػناط إىل ذلػػك   ٞبالهػػط إىل نتنلػػغ فمػػتحهط رػػهس عننو 
حن فصػػعل الوشا ػػع نػػو  2عقػػنؿ : السػػهلل ٥بػػط فأػػط مل ٯبػػهللعا  ػػّب نػػن   نمػػشر ع٫بػػو ٪بػػهلل ٩بػػن  ع،ستػػنلط

ّاهبلعنت عبند الػوٞبو حن قػنؿ ا،  نػنىل ع بػنرؾ : )) ْ٘ َٕ  َِ َْز ِْ َُ َعيَهٚ ا ُشه٘ َْ َٝ َِ ِِ اىَّهِرٝ ََ ْد ِعجَهبُد اىهسَّ َٗ ))
ههب ا، لالنبػػهلل حن قػػنؿ  نػػنىل : )) ( حن عالوشا ػػع عالنػػل نػػو عالنػػنت حػػ 63)العوقػػنف حن اآليػػل :  َٖ َٝههب أَُّٝ

َُّٔ أَِذىَّخو  ُِٝذجُّ٘ َٗ  ٌْ ُٖ ًو ُِٝذجُّ ْ٘ ُ ثِقَ َف َٝأْرِٜ َّللاَّ ْ٘ ِٔ فََع ِْ ِدِْٝ ٌْ َع ُْْن ٍِ ِْ َْٝسرَدَّ  ٍَ ُْ٘ا  ٍَ َِ آ حو َعيَهٚ  اىَِّرٝ َِ أَِعهصَّ ِْٞ ٍِ ْؤ َُ َعيَٚ اْى

ََل  َٗ  ِ َُ فِٜ َظجِِٞو َّللاَّ ُِٕدٗ َِ َُٝجب اِظهعٌ  اْىَنبفِِسٝ َٗ  ُ َّللاَّ َٗ ِْ ََٝشبُء  ٍَ  ِٔ ِ ُْٝؤرِٞ ٌو َذىَِل فَْضُو َّللاَّ خَ ََلئِ ٍَ ْ٘ َُ ىَ َعالِػسط((  ََٝتبفُ٘
( فمو  ّبة ا٢بنو رو عالػ  ر ػ  ا، عتػغ يػونالط لػعل الوشا ػع قػنؿ الشػنعو 54)ا٤بنئهللة حن اآليل : 

: 
 لتنظو 3 شا ع كنلتجط  ح   
 عال  لعحنت ا٤بنش علش رفسع       
 ك كنلهللمنف ينالش رتعنغعفي   
 4عال   بمنت ا١بش علش ع سع       

 
 ػ سيادتو : 7

علمهلل  عالو ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط نتنيػل لػاا اسنػنـ ع ػسند غ عكاللػل قػهللرس حن عالػ  نػو   
عننمع نو التنس    ّب نوة حن عقهلل  شا وت الوعاينت رمشلغ لال  ا، عالسغ ع ػالط عػو ا٢بنػو حن إف 

قػػنؿ ارػػو عبػػهلل الػػه : ع ػػشا وت اآل ػػنر الصػػحنح عػػو التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط  يػػغ ارػػِب لػػاا  ػػسهلل حن 
قػنؿ   ا٢بنػو رػػو عالػ  : إف ارػِب لػػاا  ػسهلل ععنػ  ا،  ف يبمسػػغ حػٌب يصػال  رػػْب ف وػْب ع سموػػْب 

حن عكػػنش نػػو حػػهللي  كػػنرو رػػو عبػػهلل ا، قػػنؿ ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط : إف  5نػػو ا٤بنػػالمْب
حن ععػو  ػنسهلل رػو     6ا٢بنػو ػ  ػسرهلل حن علسصػالحو  ا، رػغ رػْب ف وػْب نػو ا٤بنػالمْبارػِب لػاا ػ ينػِب 

 نسهلل قنؿ : كتن نع    لويوة كالش ػنً حن فجػنش حنػو رػو عالػ  رػو     نلػ  فنػالط عالستػن حن فودديػن 

                                                 
1

 ( .1/291ك٤خس ح٩ٓخّ حُلغٖ رٖ ػ٢ِ ) 
2

 ( .5/437ف٬ف ح٧ٓش ك٢ ػِٞ حُٜٔش ) 
3

 : ٫ف : ظٜش ٝرشص . 128ح٧خ٬م ر٤ٖ حُطزغ ٝحُظطزغ فـ  
4

 . 128حُٔقذس ٗلغٚ فـ  
5

 ( .7/94حُزخخس١ ، كنخثَ حُقلخرش ) 
6

w . 2597حُطزشح٢ٗ ك٢ حٌُز٤ش سهْ  
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عالسغ حن ع رش لويوة   ينالط فمض  حن فمالتن : ين  رػن لويػوة لػاا حنػو رػو عالػ  قػهلل  ػالط عالستػن حن فمػنـ 
فمنؿ : ين  ػسهلل  حن فمالػت لػغ :  مػشؿ يػن  ػسهلل    قػنؿ : إر ٠بنػت ر ػشؿ ا، لػال  ا،  فالحمغ حن

حن ععػػو كػػنرو رػػو عبػػهلل ا،  يػػػغ قػػنؿ : نػػو  ػػو س  ف يت ػػو إىل  ػػػسهلل  1عالسػػغ ع ػػالط يمػػشؿ : إيػػغ لنػػػسهلل
حن ععػػو     ػػنسهلل ا٣بػػهللر  قػػنؿ حن قػػنؿ ر ػػشؿ ا،  2نػػبنب  لػػ  ا١بتػػل فالست ػػو إىل ا٢بنػػو رػػو عالػػ 

عقهلل يم  إلستػن مػه  ػسندة ا٢بنػو  3غ ع الط : ا٢بنو عا٢بنْب  سهللا نبنب  ل  ا١بتللال  ا، عالس
عا٢بنْب   ا١بتل ٝبع  عّب نػو الصػحنرل حن عنػن ذلػك إ  سعػالف ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط 

حن عقهلل   بوػت افيػنـ عنػوعر الشػهشر عافعػشاـ عالػ  ر ػشخ  4رالك نوة رنهلل نوة حن  ع   ٧بنف  كنننل
سندة   ا٢بنػػو عقػػهلل رالنػػت ذرعهتػػن    شفسػػق ا، لػػغ   عمػػهلل الصػػال  نػػع نننعيػػل حن ر ػػشخ لػػعل النػػ

عٝبػػع افنػػل عالػػ  كالمػػػل  ػػشاش حن فمػػػهلل كػػػنف ا٢بنػػو  ػػسهللاً كالػػسالً حن عينالمتػػػن ا٢بنػػو رػػأف النػػػسندة   
 تشف رنلمهو ع ػعك الػهللننش حن  ع  لػهللار افنػشاؿ عا٢بونػنت حن رػ  النػسندة رصػسنيوهن عإزالػل البنضػنش 

حن فصالحغ عحمتغ لهللننش ا٤بنالمْب رالغ فسغ ذرعة النسندة الٍب   ينو،سنهن نو فتػو رػنلمشة عالشحتنش 
علػػش ٲبالػػك  وفػػنً نتهػػن حن عقػػهلل لػػن  ا٢بنػػو نننعيػػل عحشلػػغ افلػػشؼ فػػسهط نػػو لػػش  ػػننع نهلل ػػشس 
علتػػو فػػسهط التاػػّب التاػػّب نػػو ا٤ب الصػػْب افعفسػػنش حن فمػػن  راد  ف  ػػواؽ رنػػببغ ق،ػػوة دـ حن  ع ٱبػػهللش 

لػػاا النػبس  حن عإف الوئن ػػل للقػشاـ إف مل  تػػو لصػسنيوهن عحسن وهػػن عحع هػن حن ع وقسوهػػن حن ننػالط   
فهػػػ  يػػػشع نػػػو ال،ػػػن شت افعمػػػ  عالوهػػػشر افٞبػػػق حن عا٤بنػػػننوة عا٤بمػػػننوة الػػػٍب ٘بالػػػ  ننهػػػن الػػػهللننر 
 عا٣بواب حن عاسذ ؿ عالسبنب حن عيتوه   لحنان إىل  ض  ا، حن علنتل الونري  حن عل   هللافع  نػشاج
 5الهللننش البشويل عه النصشر عالموعف إ  نػو ا٢بػوص عالػ  الوئن ػل عالنػال،نف عالوتنلػ  عالػ  الػهلليسن

  
 
 ػ الفاتو الخ ل قية : 8

كػػنف ا٢بنػػو رػػو عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ  ػػسهللاً ع ػػسمنً ٝبػػسالً  رػػس  الالػػشف نشػػورنً ٕبمػػوة  دعػػج النستسػػْب 
يل رنسػػهلل نػػن رػػْب ا٤بتتبػػْب لػػسل  ػػه  ا٣بػػهلليو كػػ  الالحسػػل كػػأف عتمػػغ  رويػػق فضػػل حن ع ػػسط التػػواد

حن عنػػػػو روكػػػػنت ا،  6رنل،شيػػػػ  ع  رنلمصػػػػّب نػػػػو  حنػػػػو التػػػػنس عكهػػػػنً كنػػػػهلل الشػػػػنو حنػػػػو البػػػػهللف
   7 بحنيغ ع ننىل عال  ا٢بنو  يغ كنف  نبغ التنس ٔبهللس لال  ا، عالسغ ع الط

 
                                                 

1
ٙ حُزٛز٢ .3/169حُٔغظذسى )   ( ٝهخٍ حُلخًْ فل٤ق ٝأهشَّ
2

 ( .9/178( ، ٓـٔغ حُضٝحثذ )422،  15/421فل٤ق حرٖ كزخٕ ) 
3

 ( ٝهذ فق ٛزح حُلذ٣غ ٖٓ أٝؿٚ ًؼ٤شس .3/166ٓغظذسى حُلخًْ ) 
4

 . 81ُؾش٣لش فـ حُذٝكش حُ٘ز٣ٞش ح 
5

 . 94حُٔقذس ٗلغٚ فـ  
6

 . 105( ، أخزخس حُذٍٝ فـ 3/49ع٤ش أػ٬ّ حُ٘ز٬ء ) 
7
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 ثانيا  : من حياة الحسن بن علي صي المجتمع :
حسن ػػػغ   امومػػػع اس ػػػالن  الوانػػػهلل  حن فمػػػهلل كػػػنف   ػػػوؾ لتػػػن ا٢بنػػػو رػػػو عالػػػ  نشاقػػػا نومسػػػنة نػػػو

حويصنً عال   صحس  ا٤بعنلسط عقضػنش حشائج التػنس حن ع٨بػنل،وهط رن٢بنػُب حن عإرنػندلط رػن٤بشاعن حن 
 عا٢بتط التندرة ع ّب ذلك عإلسك  عصس  نن  ٝبالت :

 ػ تفنيده لماتقد الرجاة : 1
عالسػنً نبنػشث قبػ  يػـش المسننػل حن قػنؿ :   عو عموع رو افلطر حن قالػت لالحنػو : إف الشػسنل  ػنعط  ف

حن  1كػػارشا عا، حن نػػن لػػم ش رنلشػػسنل حن لػػش عالمتػػن  يػػغ نبنػػشث نػػن زع كتػػن ينػػنشس حن ع  اقونػػمتن ننلػػغ
عكػػنف  عؿ نػػو قػػنؿ رنلوكنػػل ارػػو  ػػبأ حن إ   يػػغ قػػنؿ رأيػػغ  ػػنب ع ػػّبكع عمل يصػػهللؽ ٗبش ػػغ حن عكنيػػت 

التسنػػنيسل ع ّبلػػن حن علتتهػػن لػػنرت عتػػهلل ا  ػػِب عمسػػهللة الوكنػػل منلػػل روكنػػل اسنػػنـ عتػػهلل النػػب سل 
عشويل عننل لًننـ عكاّب نو التنس حن عيشّب افلش   إىل ٙبشؿ نعهـش الوكنل عتػهلل الشػسنل الوافضػل 

حن ع نػن ا٤بعهػـش النػنـ ٤ببػهلل  الوكنػل  2نو ركنل اسننـ فمو إىل ذلك ا٤بنُب الننـ كنف   المػوف الانلػ 
  ل  لتنؼ :عتهلل ا  ِب عشويل فهش يشم   ال

  افئمػػل اف ػػِب عشػػو حن حسػػ  ٱبػػوج ا٤بهػػهلل  نػػو ٨بب ػػغ حن عيوكػػع نػػو  سبوػػغ حن عرػػنق  افئمػػل ٰبسػػشف ػػػ
 رنهلل نشهتط عيوكنشف ٥باس الهلليسن  

  ع ة ا٤بنػػالمْب الػػايو ا وصػػبشا ا٣بالفػػل ػ   زعمهػػط البن ػػ  ػ نػػو  لػػحنان الشػػوعسْب "افئمػػل ػػػ
نوهط  رػػش رتػػو ععمػػو ععامػػنف    عنػػو قبػػشرلط ا  ػػِب عشػػويل" فسبنػػ  مالعػػنش ا٤بنػػالمْب ع  نمػػهلل

يوكنػػشف ٥بػػاس الػػهلليسن كمػػن يػػنعط الشػػسنل الوافضػػل ػ لالقوصػػنص نػػتهط رأمػػالط ا٣بالفػػل نػػو  لالهػػن 
 فوجو  عالسهط عمالسنت الوناي  عالمو  عالصال   

  ػ عننل التنس حن عٱبص نتهط : نو ٧ب  اسٲبنف ٧بضنً حن علػط الشػسنل عمشنػنً ػ عالػ  حػهلل زعمهػط ػ
سٲبػػنف مػػنص رنلشػػسنل كمػػن  وعػػق عالػػ  ذلػػك رعايػػنهتط ع قػػشاؿ نػػسشمهط عنػػو ٧بػػ  التعػػو عفف ا

  ع٥بػػاا قػػنلشا    نويػػا الوكنػػل إأػػن ركنػػل كاػػّب نػػو  ٧3بضػػنً علػػط كػػ  التػػنس نػػن عػػهللا ا٤بنوضػػنعْب
حن ععػػػشدهتط إىل ا٢بسػػػنة رنػػػهلل ا٤بػػػشت   لػػػشرلط الػػػٍب كػػػنيشا  4افنػػػشات إىل الػػػهلليسن قبػػػ  يػػػـش المسننػػػل

قهلل منلا الشسنل الوافضػل عالمػنش  لػ  البسػت ٩بػو  ػنرع عالػ  ا٥بػهلل  عا٢بػق كوػنب ا،   ع  5عالسهن
ع ػػػتل ر ػػػشلغ   ننومػػػهلل الوكنػػػل ععالػػػ  ر  ػػػهط ا٢بنػػػو رػػػو عالػػػ  رػػػو     نلػػػ  ر ػػػ  ا، عتػػػغ حن 
عكنالػػشا الوكنػػل نػػو  لػػشؿ ا٤بػػال  الشػػسن  الوافضػػ  حن فمػػو رعايػػنهتط اموالقهػػن الػػوعاة التارػػل : 

                                                 
1

 ( .3/263ع٤ش أػ٬ّ حُ٘ز٬ء ) 
2

 ( أكٔذ أ٤ٖٓ .3/237( مل٠ ح٩ع٬ّ )5/27سٝف حُٔؼخ٢ٗ ) 
3

 ( .2/1105أفٍٞ حُؾ٤ؼش ح٩ٓخ٤ٓش ) 
4

 ( ٝمغ ػ٘ٞحٕ ك٢ أػ٠ِ حُقللش أػظْ د٤َُ ػ٠ِ حُشؿؼش .2/76طلغ٤ش حُو٢ٔ ) 
5

w . 95أٝحثَ حُٔوخ٫ص فـ  
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 2حن عقنؿ ارو رنرشيغ   ا عومػندات : عاعومنديػن   الوكنػل  أػن حػق 1تو تنلسل نتن نو مل يمنو ر
حن عقػنؿ ال،ه ػ  عا٢بػو  3حن عقنؿ ا٤بعسػهلل : عا عمػت اسنننسػل عالػ  عكػشب ركنػل كاػّب نػو افنػشات
حن ع أػن نػو  ػوعرينت  4النننال  حن ع ّبٮبن نو نسشخ الشسنل : رأأن نش ع إٝبػنع الشػسنل اسنننسػل

   5: نأنشرعف رنسقوار رنلوشحسهلل عالتبشة عاسنننل عالمسننل نالبهط حن ع أط

إف فتوة الوكنل عو الشسنل الوفضل رنهلل ا٤بشت ٨بنلعل لوٰبل لػتص المػوآف التػوري حن عرن الػل رهلل لػل 
ُِ آيػػنت عهلليػػػهللة نػػػو كوػػػنب ا،  ػػبحنيغ ع نػػػنىل حن قػػػنىل  نػػػنىل : )) هههُو *  قَهههبَه َزةِّ اْزِجُعههه٘ ََ ىََعيِّهههٜ أَْع

ب فِ  َُ َصبىِذا ًِ ُْٝجَعضُه٘ ْ٘ ٌْ ثَهْسَشٌر َّلِىَهٚ َٝه ِٖ َزائِ َٗ  ِْ ٍِ َٗ َٖب  َ٘ قَبئِيُ ُٕ خٌ  ََ َٖب َميِ ب رََسْمُذ َمًلَّ َّلَِّّ ََ (( )ا٤بمنتػشف حن اآليػل : ٞ
َُ (   فمشلػػغ  ػػبحنيغ ))100حن  99 ًِ ُْٝجَعضُهه٘ ْ٘ ٌْ ثَههْسَشٌر َّلِىَههٚ َٝهه هه ِٖ َزائِ َٗ  ِْ هه ٍِ (( لػػوي    يعػػ  الوكنػػل َٗ

َههب حن عقػػنؿ  نػػنىل : )) 6ن،المػػنً  َة ثِ َٝههبِد َزثِّْ ََل َُّنههرِّ َٗ ْٞزََْههب ُّههَسدُّ  قُِْهه٘ا َعيَههٚ اىَّْههبِز فَقَههبىُ٘ا َٝههب ىَ ُٗ ْ٘ رَههَسٙ َّلِْذ  ىَهه َٗ

 َِ هه ٍِ  َُ َُّنهه٘ ػػْمِنتْب *  َٗ
ُ
ٌْ ا٤ب ُٖهه َّلَِّّ َٗ ْْههُٔ  ُٖهه٘ا َع ههب ُّ ََ ٗا ىََعههبُدٗا ىِ ْ٘ ُزدُّ ىَهه َٗ ِْ قَْجههُو  هه ٍِ  َُ ههب َمههبُّ٘ا ُْٝتُْهه٘ ٍَ  ٌْ ُٖهه ثَههْو ثَههَدا ىَ

(   فهػػم ش ٝبسنػػنً ينػػألشف الوكػػشع عتػػهلل ا٤بػػشت حن ععتػػهلل 28حن  27(( )افينػػنـ حن اآليػػل : َُ ىََنههبِذثُ٘
النػػوض عالػػ  ا١ببػػنر كػػال عػػالس حن ععتػػهلل رييػػل التػػنر ٯبػػنرشف حن ٤بػػن  ػػبق نػػو قضػػنئغ  أػػط   يوكنػػشف 
علػػػالك عػػػهلل  لػػػ  النالػػػط المػػػشؿ رنلوكنػػػل إىل الػػػهلليسن رنػػػهلل ا٤بػػػشت نػػػو  نػػػهلل نواحػػػ  النالػػػش   رهللعػػػل 

عقػػهلل نػػّو ننتػػن نشقػػا ا٢بنػػو رػػو عالػػ  نػػو رعايػػل عمػػوع رػػو افلػػطر عقػػهلل كػػنش   ننػػتهلل حن  7الوشػػسع
 ٞبهلل  ف عنلط رػو  ػموة : عكػنف نػو  لػحنب عالػ  ر ػ  ا، عتػغ قػنؿ لالحنػو رػو عالػ  : إف 
الشسنل ينعمشف  ف عالسنً يوكػع   قػنؿ ا٢بنػو : كػاب  عل ػك التػاارشف علػش عالمتػن ذلػك نػن  ػنعج 

عالمػشؿ رنلوكنػل رنػهلل ا٤بػشت عالػ  الػهلليسن مػنزة ا٤بنػس ْب عإ نرػل ادنػتْب  حن 8يننيس ع  قنمتن نّبا ػغ
ِْ يون   بسنل لاس الهلليسن ع أن لسنت دار كناش قنؿ  ننىل : )) ه ََ ِخ فَ ٍَ ًَ اْىقَِٞب ْ٘ َٝ ٌْ َُ أُُجَ٘زُم ْ٘ فَّ َ٘ ب رُ ََ َّلَِّّ َٗ

ههب اْىذَ  ٍَ َٗ أُْدِخههَو اْىَجَّْههخَ فَقَههْد فَههبَش  َٗ ِِ اىَّْههبِز  زَههبُغ اْىُ ههُسٗزِ ُشْدههِصَح َعهه ٍَ َّْٞب َّلَِلَّ  )آؿ عمػػواف حن اآليػػل : (( َٞههبحُ اىههدُّ
(   عقػػهلل كػػنف  رػػو  ػػبأ السهػػشد  دعر الوأ ػػسل ٤ببػػهلل  الوكنػػل حن إ   أػػن ركنػػل منلػػل رنالػػ   185

كمن  يغ يتع  عقشع ا٤بشت عالسغ  لاًل كحػنؿ ا  ػِب عشػويل نػع نهػهلليهط الػا  ينعمػشف عكػشدس حن 
اسنننسػػل مػػالؼ نػػن عالػػط نػػو الػػهلليو رنلضػػوعرة نػػو  يػػغ   حشػػو قبػػ   ععمسػػهللة الوكنػػل عتػػهلل الشػػسنل

يـش المسننػل ع ف ا، كالمػن  شعػهلل كػنفواً  ع ظن٤بػنً إ٭بػن  شعػهللس رسػـش المسننػل حن كمػن  أػن مػالؼ اآليػنت 
  لػاا نػو حسػ  التمػ  حن  9عافحندي  ا٤بوشا وة ا٤بصوحل رأيػغ   ركػشع إىل الػهلليسن قبػ  يػـش المسننػل

                                                 
1

 ( .2/1103أفٍٞ حُؾ٤ؼش ح٩ٓخ٤ٓش ) 
2

 . 90ح٫ػظوخدحص فـ  
3

 . 51أٝحثَ حُٔوخ٫ص فـ  
4

 ( .5/52ٓـٔغ حُز٤خٕ ) 
5

 ( .4/334( ٓـٔغ حُزلش٣ٖ )3/28حُوخٓٞط ) 
6

 . 201ٓخظقش حُظللش فـ  
7

 ( .2/1124ش ح٩ٓخ٤ٓش )أفٍٞ حُؾ٤ؼ 
8

 ( هخٍ أكٔذ ؽخًش اع٘خدٙ فل٤ق .2/312ٓغ٘ذ أكٔذ ) 
9
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لنمػ  حن فػػإف ا، كنػػ  الػهلليسن دار ارػػوالش عكنػػ  اآلمػوة دار كػػناش فالمػػنذا يػػوكنهط ع نػن نػػو حسػػ  ا
لالهلليسن لسحن بهط فسهن عنع عكشد اآلموة حن عالمنً رػأف عػااب اآلمػوة  ع ػط ع نػهلل ٤بػو ا٫بػوؼ عػو 

 ديتغ حن عمل ٰبهللث  ف  ركع ا،  حهللاً نو افنشات لسحن بغ   الهلليسن    نري  البشويل كالهن  
 االج الناس :ػ قضاء حو  1

كنش رك  إىل ا٢بنو رو عال  ر   ا، عتغ فػاكو لػغ حنكوػغ ف ػوج ننػغ ٢بنكوػغ حن فمػنؿ :  نػن إر 
قػػهلل كولػػت  ف  عستػػك   حػػنكٍب علمػػهلل رػػهلل ت ٕبنػػْب فمػػنؿ : لػػش  اعوتػػن  ٣بوكػػت ننػػك   فمػػنؿ 

يػػغ حن عكػػنش   رعايػػل  مػػو    1ا٢بنػػو : لمضػػنش حنكػػل  خ     ا،  حػػّ  إّ  نػػو اعوتػػنؼ نػػهو
حن عكػنش نػو كػالـ ا٢بنػو عذكػو  2 وؾ ال،شاؼ عموج   حنكل إيننف لغ حنكل عتهلل ن ص ننْب

عذكػػو رنػػ  التوّػػنب  يػػغ نػػو كػػالـ ا٢بنػػْب ر ػػ  ا، عتهمػػن : إف حػػشائج التػػنس إلػػستط حن نػػو ينػػط 
يممنً حن عاعالمشا  ف ا٤بنوعؼ نتن  ٞبهللاً عننمػ   كػواً حن فالػش  3ا، عالستط حن فال ٛبالشا التنط فوحشر

ا٤بنوعؼ ركػالً حن ر يومػشس حنػتنً ٝبػسالً ينػو التػنظويو عيعػشؽ النػن٤بْب حن علػش ر يومػشس حنػتنً  فالش ر يوط
نشػشلنً حن  تعػو عتػغ المالػشب  4ٝبساًل ينو التنظويو عيعشؽ النػن٤بْب حن علػش ر يػوط الالػـم حن ر يومػشس ٠بجػنً 

إىل ا٢بنػو حن عذكو لنح  كونب الشػه  الالننػل   النسن ػل التنفنػل :  ف ركػالً رفػع  5عافرصنر
ا٢بنػػو رػػو عالػػ  ر ػػ  ا، عتهمػػن رقنػػل فمػػنؿ : قػػهلل قو هتػػن حن حنكوػػك نمضػػسل حن فمسػػ  لػػغ : يػػن ارػػو 
رتت ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط حن لش ي وت إىل رقنوغ عراكنوغ عال  حن  نن فسهػن حن فمػنؿ : 

حن علػاس ا٤بشاقػا  ػهللؿ عالػ  حنػو  مالقػغ   6 منؼ  ف   أؿ عو ذؿ نمننػغ رػْب يػهلل  حػٌب  قو لػن
موهػػن نػػع  شا ػػع كبػػّب ع  ينػػونوب ذاؾ نػػو  ػػسهللين ا٢بنػػو حن فهػػش المنئػػ  : نتػػنـر افمػػالؽ عع 

عشػػوة حن لػػهللؽ الالنػػنف حن علػػهللؽ البػػأس حن عإع،ػػنش النػػنئ  عحنػػو ا٣بالػػق حن عا٤بتنفػػأة رنلصػػتنئع حن 
حن  7علػػالل الػػوحط حن عالػػَبحط عالػػ  ا١بػػنر حن عننوفػػل ا٢بػػق لالصػػنح  عقػػو  الضػػنسا حن عر  ػػهو ا٢بسػػنش

حن علػاس ا٤بشاقػا التوٲبػل لالحنػو ر ػ  ا، عتػغ  ،بسػق  8 نػهلل نػو ا٤بصػسبل  ػشش ا٣بالػقع يضنً قشلغ : 
لوشكهنت ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط حن فنو عبهلل ا، رو ديتػنر عػو رنػ   لػحنب ر ػشؿ ا، 
لػال  ا، عالسػغ ع ػػالط قػنؿ : قسػػ  يػن ر ػػشؿ ا، حن نػو  حػ  التػػنس إلػػ  ا،   قػػنؿ  يعنهػط لالتػػنس   

عمػػنؿ إىل ا،  ػػوعر  هللمالػػغ عالػػ  نػػمنو حن  تشػػا عتػػغ كْورػػنً  ع  مضػػ  عتػػغ ديتػػنً  ع عإف  حػػ  اف
 ،ػػود عتػػغ كشعػػنً عفْف  نشػػ  نػػع  مػػ  ا٤بنػػالط   حنكػػل حن  حػػ ُّ إ   ٍنػػْو  ف  عوتػػا نػػهويو   

                                                 
1

 ( .14/76طخس٣خ دٓؾن حٌُز٤ش ) 
2

 ( .14/76حُٔقذس ٗلغٚ ) 
3

 كظلٞس : طشؿغ . 
4

 ( عٔؾ .2/197عٔؾ : هزق ، ُغخٕ حُؼشد ) 
5

 . 441حُؾٜذ ح٬ُٓؼش ك٢ حُغ٤خعش حُ٘خكؼش فـ  
6

 . 439حُؾٜذ ح٬ُٓؼش ك٢ حُغ٤خعش حُ٘خكؼش فـ  
7

 . 31، حُلغٖ رٖ ػ٢ِ فـ  68ٖٓ أهٞحٍ حُقلخرش ، ٓلٔذ خٞسؽ٤ذ فـ  
8
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ننػػػجهلل    عنػػػو نشػػػ  نػػػع  مسػػػغ ا٤بنػػػالط   حنكػػػل حػػػٌب يُابَوهػػػن لػػػغ حن  ب ػػػت ا، قهللنػػػغ يػػػـش  ػػػنؿ فسػػػغ 
  ععػو ننػالمل رػو ٨بالػهلل حن  ف  1ف   شش ا٣بالُػِق لسُػْعِنػهلُل النمػ  حن كمػن يعنػهلل ا٣بػ ُّ الننػ افقهللاـ حن عإ

التيب لال  ا، عالسغ ع الط قنؿ : نو  ػَب ننػالمنً   الػهلليسن  ػَبس ا،   الػهلليسن عاآلمػوة حن عنػو ٪بّػ  
   2حنكوغ نتوعرنً  فك ا، عتغ ُكورٌل نو كوب يـش المسننل عنو كنف   حنكل  مسغ كنف ا،  

 ػ زواجو من بنت طلحة بن عبيد اهلل رضي اهلل عنهم : 3
حن فمػػنؿ : قػػهلل   سوػػك  3عػػو نػػنس  رػػو ينػػنر حن  ف ا٢بنػػو رػػو عالػػ    ػػ  ارتػػنً ل،الحػػل رػػو عبسػػهلل ا،

حن قػنؿ : إف نننعيػل كوػ  إ  ٱب،بهػن  ٢4بنكل علسل   نود قنؿ : عنن ل    قػنؿ :  ػنعكِب  موػك
إذ   سوػػك فنعكهػن إيػن    قػنؿ : دمػ  رألالػك حن فبنػ  إلسهػػن ٱب،بهػن عالػ  ينيػهلل حن قػنؿ : نػن  نػودُّ 

ٕبالل   دم  ان حن فبالغ ذلك نننعيل حن فتو  إىل نوعاف  ْف مّّبلػن ف ّّبلػن فنموػنرت حنػتنً فأقّولػن 
   5  مالا عالسهن رنهللس حنْب

 ػ زواجو من خّولة بنت منظور : 4
 6ت ػشر فبػنت لسالػل عالػ   ػ،   كػطعػو ارو    نالستل حن قنؿ :  نعج ا٢بنو رو عال  مشلػل رتػت ن

حن فشػهللت ٟبنرلػن روكالػغ عال،ػوؼ اآلمػو ٖبال ن٥بػن فمػنـ نػو الالسػ  فمػنؿ : نػن لػاا   قنلػت : معػت 
عالػ  النػوب حن فأحبهػن حن فأقػنـ عتػهلللن  8فونػمو حن فػأكشف  نػأـ  ػ الل 7 ف  مـش نو الالسػ  رش ػتك

رتن إلسغ حن فػأ شس فمنلػت لػغ   فمنؿ ارو عمو : مل يو  رن ٧بمهلل نتا  ينـ   فني،المشا  9عتهلللن  بنل  ينـ
لغ مشلل :  ٙببنهط حٌب أسػي ٥بػط  ػهللاشاً قػنؿ : ينػط حن قػنؿ ارػو عمػو : فنروػهلل  ا٢بنػو حػهلليانً  ٥بنيػن 

   10رن  ومنع إعجنرنً رغ حٌب كنشين ال،ننـ
 ػ ال ير  أمهات المؤمنين : 5

الؿ ٥بمػن ععالػق كنف ا٢بنػو عا٢بنػْب   يويػنف  نهػنت ا٤بػمنتْب   فمػنؿ ارػو عبػنس : إف  رييػوهو حػ
   علاا يهللؿ عال  نهللة حسنشس   11الاليب فمنؿ : ا٢ب  نوسمو

 ػ ال يرة صي النسب النبوي : 6
                                                 

1
 ٝكغٖ ح٧ُزخ٢ٗ اع٘خد ك٢ حُقل٤ق حُـخٓغ . 906عِغِش ح٧كخد٣غ حُقل٤لش سهْ  
2

 ، كذ٣غ فل٤ق . 18936ٓق٘ق ػزذ حُشصحم سهْ  
3

 لخم رٖ هِلش .ٛٞ اع 
4

 ٢ٛ أّ اعلخم . 
5

 ( ٢ِٔ  ( اع٘خدٙ ٫ رؤط رٚ .1/292حُطزوخص ، طلو٤ن حُغُّ
6

 ( .1/307حُٔقذس ٗلغٚ ) 
7

 حُٞعٖ : ه٤َ حُّ٘ٞ حُؼو٤َ ٝه٤َ أٍٝ حُّ٘ٞ . 
8

 ؽؤّ حٓشأس .عخِش : حُغخِش : ُٝذ حُؾخٙ ٖٓ حُٔؼض ٝحُنؤٕ رًشحً ًخٕ أٝ أٗؼ٠ ٣ٝطِن ػ٠ِ حُُٔٞٞد حُٔلزذ ُٞحُذ٣ٚ ٝحُٔشحد أ 
9

ػ٠ِ صٝؿظٚ كبٗٚ ٣و٤ْ ػ٘ذٛخ عزؼش أ٣خّ ٓظٞحفِش ارح ًخٗض رٌشحً ٝػ٬ػش أ٣خّ ارح ًخٗض ػ٤زخً ػْ ’ حُٔؼِّٞ ٖٓ حُغ٘ش إٔ حُشؿَ ارح طضٝؽ حٓشأ 

أٗغخد  ػْ ٣ؼٞد ا٠ُ حُوغْ ر٤ٜٖ٘ ٝخُٞش ػ٘ذٓخ طضٝؿٜخ حُلغٖ ُْ طٌٖ رٌشحً ك٤غ عزوٜخ ػ٤ِٚ ٓلٔذ رٖ هِلش رٖ ػز٤ذ هللا ًٔخ ك٢ ؿٜٔشس

ٝكوٜخ ػ٬ع ٤ُخٍ ٫ عزؼخً . ٝكوٜخ ػ٬ع ٤ُخٍ ٫ عزؼخً ٝٛزح ٓخ ٣ئًذ مؼق حُشٝح٣ش كبٕ اع٘خدٛخ مؼ٤ق ؿذحً  258حُؼشد ٫رٖ كضّ فـ 

 ٝٛزٙ ٌٗخسس ك٢ حُٔظٖ طئًذ حُنؼق .
10

 ( ٢ِٔ  ( اع٘خدٙ مؼ٤ق .308،  1/307حُطزوخص ، طلو٤ن حُغُّ
11

w ( .3/265ع٤ش أػ٬ّ حُ٘ز٬ء ) 
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دمػػ   ػػسهللين ا٢بنػػو رػػو عالػػ  ر ػػ  ا، عتهمػػن النُّػػشؽ ٢بنكػػل يمضػػسهن فنػػنـع لػػنح  دكػػنف   
لػال   النل حن فأمهس رنلننو الننـ حن   عالط  يغ ا٢بنو رػو عالػ  ر ػ  ا، عتهمػن  ػبو ر ػشؿ ا، 

ا، عالسغ ع الط حن فتمص   الننو إكال ً لغ عإكواننً حن علتػو ا٢بنػو رػو عالػ  ر ػ  ا، عتهمػن مل 
يمبػػ  نتػػغ ذلػػك حن ع ػػوؾ ا٢بنكػػل حن عقػػنؿ : إيػػِب    ر ػػ   ف ا ػػوعسهلل نػػو نتػػنيٍب نػػو ر ػػشؿ ا،   

غ لػال    علػاا ا٢بػنؿ كػنف نصػنحبنً فلػ  البسػت ٩بػو  ػنرعا عالػ  كوػنب ا، ع ػتل ر ػشل 1ني  نفػغ
ا، عالسػػغ ع ػػالط فهػػاا زيػػو الننرػػهلليو رػػو عالػػ  رػػو ا٢بنػػْب حن يمػػشؿ عػػو كشيويػػل رػػو  ٠بػػنش ػ علػػش نػػو 

حن  2 مص مهللنغ حن نن  ك  عال  رو ا٢بنْب رمواروػغ نػو ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط درٮبػنً قػو
ا، عالسػغ عكنف إذا  نفو كوط يعنغ حن فمس  لغ   ذلك حن فمنؿ :  ين  كوس  ف آما رو شؿ ا، لػال  

  عكػالك رع  عػو    ا٢بنػو عالػ  الو ػن رػو نش ػ  التػنظط فمػهلل قسػ  إيػغ   3ع الط نن   ع،  رػغ
كنف إذا  نفو كوط يعنغ حن فمس  لغ   ذلك حن فمنؿ :  ين  كوس  ف آمػا رو ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ 

حط الػٍب كنيػت فهم ش النندة نو  لػ  البسػت كػنيشا  سػنَر   نػهلل النػّبة   الػو  4ع الط نن   ع،  رغ
 صالهط رو شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط فمن كنيشا ينونالشف لاس التنػبل ٤بصػن  ديشيػل حن نػأف  رتػنش 
  ػو النعمػػنش الػػهلليتسْب   الػهللينينت افمػػو  ٩بػػو يتػنلشف  مهللينػػنً زائػػهللاً   كػ  حػػنؿ حن عينػػننالشف نػػو 

أ٠بنئهط حن عرتنش قصػشر   بنعهط كش صسنت  عشؽ البشو حن عكنيشا رنسهلليو عو كن  ح،نـ الهلليسن ر
الع و عال  ع ننهط عا ونتنئهط ععػنّة يعنػهط حن  صػشر  ػّبهتط ع ػالشكهط  صػشيواً ٱبوالػا ٛبننػنً عػو 
 ػػػّبة ال،بمػػػل ادَبفػػػل رنلػػػهلليو نػػػو الهاٮبػػػل عالتهتػػػل   الػػػهللينينت عا٤بالػػػ  افمػػػو  حن فإأػػػن  نوػػػه ذات 

مسػق حنكػنت ا٢بسػنة إىل رػاؿ قهلل سل عع مل عو  ويق الش دة حن فهػ    ٙبوػنج لتنػ  ا٤بنػنش عٙب
   5ني نػو ا١ُبههلل عالنن 

 ػ الالتو على األشاث بن قيس : 7
 6ننت افنن  رو قسل رنػهلل نمو   نّب ا٤بمنتْب عالػ  رػأررنْب لسالػل حن علػال  عالسػغ ا٢بنػو رػو عالػ 

حن عقهلل ذلبت رن  الوعاينت الضػنسعل إىل  ػشرط افنػن  رػو  7حن علش زعج رتت افنن  رو قسل
نّب ا٤بمنتْب علاا لػسل عالسػغ دلسػ  حن عذلػك فف افنػن  رػو قػسل عتػهلل ا ػونواض رو قسل   دـ  

دعرس   مالفػػػل عالػػػ  ر ػػػ  ا، عتػػػغ ٪بػػػهللس ٨بالصػػػنً ععفسػػػنً حن فهػػػش  عؿ نػػػو حػػػنرب  لػػػ  الشػػػنـ   تػػػنش 
الموػػنؿ عالػػػ  ا٤بػػنش حن ع ظهػػػو النػػهللاعة لال ػػػشارج نتػػػا يشػػأهتط فهػػػش الػػا   رالػػػغ عالسػػنً ر ػػػ  ا، عتػػػغ  ف 

: إف عالسػنً  ػنب نػو م،س وػغ عركػع عػو الوحتػسط عقن ػ  عالػ  ا٣بػشارج   التهػوعاف حن ا٣بشارج يمشلشف 
                                                 

1
 . 228ُِ٘ذ١ٝ فـ حُٔشطن٠  
2

 . 228حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش ٗو٬ً ػٖ حُٔشطن٠ ُِ٘ذ١ٝ فـ  
3

 ( .2/434ٝك٤خص ح٧ػ٤خٕ ) 
4

 . 2/434حُٔقذس ٗلغٚ ) 
5

 . 228حُٔشطن٠ ُِ٘ذ١ٝ فـ  
6

 ( .3/444حٌُخَٓ ك٢ حُظخس٣خ ) 
7

w ( .2/300طٜز٣ذ حُظٜز٣ذ ) 
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عقهلل حوص ك  ا٢بوص عال   ف يش هلل عالقوغ رنال  عآؿ رسوغ فػنعج ارتوػغ نػو ا٢بنػو رػو عالػ  ر ػ  
 1ا، حن ععتهللنن  راد ا٢بو  ف يبِب ان قننت كتهللة عكنالت  رديوهن رن،نً نو رنرػغ إىل رػنب افنػن 

نن  رنهلل نمو  عال  علال  عالسغ ا٢بنو رو عال  كمن نػّو حن عمل يتمػ  عػو  ؿ عالػ  حن عقهلل ننت اف
رو     نل  ر   ا، عتهط  أط اهتمشا افنن  ااس الوهمل حن  ع كشعشا  حهللاً نػو آؿ افنػن  

   2ااا النب  حن عي   قو  عال  عماًل نو  هللرّب ا٣بشارج كنش   افرك   أراً لموال  التهوعاف
 لمن يسل إليو :ػ مااملتو  8

قهللـ رك  نو ا٤بهلليتل عكنف يبن  عالسػنً فم،ػع رػغ فالػط يتػو لػغ زاد ع  راحالػل فشػتن ذلػك إىل رنػ  
 ل  ا٤بهلليتل حن فمنؿ لغ عالسك رن٢بنو رو عال  حن فمنؿ لغ الوك  : نػن لمسػت لػاا إ ّ   حنػو ع   

رػػناد عراحالػػل حن فمػػنؿ حنػػو   فمسػػ  لػػغ : فإيػػك   ٘بػػهلل مػػّباً إ  نتػػغ فأ ػػنس فشػػت  إلسػػغ حن فػػأنو لػػغ 
الوك  : ا،  عالط حس  ٯبن  ر ن  غ فمس  لالحنو :   نؾ رك  يبنضك عيبن   رػنؾ فػأنوت لػغ 

   3رناد عراحالل قنؿ :  فال  نَب  عو   نتغ رناد عراحالل
 ػ من أدبو صي المجالس : 9

لػػغ :  كػػنف ذات يػػـش كنلنػػنً   نتػػنف حن فػػأراد ا يصػػواؼ حن فجػػنشس فمػػّب فوحػػ  رػػغ ع  عػػغ عقػػنؿ
إيك كالنت عال  حْب قسنـ نتن  فوػأذف   رن يصػواؼ   قػنؿ : ينػط يػن ارػو رتػت ر ػشؿ ا، لػال  

    4ا، عالسغ ع الط  
 ػ حسن خلقو بين الناس : 11

عو عمّبرو إ حنؽ قنؿ : نن  تالػط عتػهلل   حػهلل كػنف  حػ   إ   إذا  تال ػط    ينػتت نػو ا٢بنػو 
 نوة حن فإيغ كنف رْب ا٢بنْب رو عال  عرػْب عمػوع رػو رو عال  حن عنن ٠بنت نتغ كالمل فحا قو إ 

عامنف مصشنل حن فمنؿ ا٢بنو : لسل لغ عتهللين إ  نػن َرِ ػط  يعػغ   فهػاس  نػهلل كالمػل فحػا ٠بنوهػن 
   5نتغ قو

 : 6ػ مالعبتو بالمداحي 11
قػػػنؿ  ػػػالسمنف رػػػو نػػػهلليهلل : كتػػػت   عػػػ  ا٢بنػػػو عا٢بنػػػْب رن٤بػػػهللاح  فتتػػػت إذا  لػػػبت نهللحن ػػػغ 

: ٰبػػػ  لػػػك  ف  وكػػػ  رضػػػنل نػػػو ر ػػػشؿ ا، لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط   عإذا  لػػػنب فتػػػنف يمػػػشؿ   
   1نهللحن، قنؿ :  نن ٙبمهلل ررك  ف يوكبك رضنل نو ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط

                                                 
1

 ( .6/23( حُطزوخص )394ـ  3/393طٜز٣ذ حٌُٔخٍ ) 
2

 . 52طخس٣خ حُخِلخء ح٤٣ٞٓ٧ٖ رطخ٣٘ش فـ دسحعش ك٢  
3

 ( . 14/76طخس٣خ حرٖ ػغخًش ) 
4

٢ِٔ اع٘خدٙ مؼ٤ق ، طخس٣خ حُخِلخء فـ 1/281حُطزوخص )   . 73( طلو٤ن حُغُّ
5

 ( .11/198حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش ) 
6

حُلـش ك٤ٜخ ؿِذ فخكزٜخ ٝإ ُْ ٣وغ . حُٔذحك٢ : ٢ٛ أكـخس أٓؼخٍ حُوَِشَفش ًخٗٞح ٣للشٕٝ كلشس ٣ٝذكٕٞ ك٤ٜخ رظِي ح٧كـخس ، كبٕ ٝهغ  

w . ُؿِذ : ٢ٛٝ ُؼزش ٣ِؼذ رٜخ أَٛ ٌٓش ٝهذ عجَ حرٖ حُٔغ٤ذ ػٖ حُٔشحٓخس ٝحُٔغخروش رٜخ كوخٍ : ٫ رؤط رٚ .
w
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 ػ باده عن صضوؿ الكالـ : 11
 كػػنف ا٢بنػػو رػػو عالػػ   كاػػو دلػػوس لػػننونً حن فػػإذا قػػنؿ رػػا  المػػنئالْب فن٢بنػػو رػػو عالػػ  ينالمتػػن ا رونػػند
عو فضشؿ التالـ علػاا عػو لػهلل  التػيب لػال  ا، عالسػغ ع ػالط حن فمػهلل قػنؿ :   ينػومسط إٲبػنف عبػهلل 

حن عقػػنؿ لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط نػػو كػػنف  2حػػٌب ينػػومسط قالبػػغ حن ع  ينػػومسط قالبػػغ حػػٌب ينػػومسط لنػػنيغ
حن ع ػ   الو ػشؿ  4حن عكػنش عتػغ : نػو لػمت ٪بػن 3يمنو رن، عالسـش اآلمػو فالسمػ  مػّباً  ع لسصػمت

حن عقػػهلل  ػػ   ننػػنذ  5ال  ا، عالسػػغ ع ػػالط عػػو  كاػػو نػػن يػػهللم  التػػنس التػػنر   فمػػنؿ : العػػط عالعػػوجلػػ
التيب لال  ا، عالسغ ع الط عو النم  الا  يهللمالغ ا١بتل عيبنعهللس نو التنر حن فػأمهس رو  ػغ ععمػشدس 

ف يعنػغ عذرعة  تننغ   قنؿ :     مهؾ ٗبالؾ ذلك كالرغ   قػنؿ : رالػ  يػن ر ػشؿ ا، حن فأمػا رالنػن
حن   قنؿ : ُكا  عالسك لاا   فمنؿ : عإيّػن ٤بمامػاعف ٗبػن يػوتالط رػغ   فمػنؿ :  تالوػك  نػك يػن ننػنذ 

عيمػشؿ رػو عبسػهلل 6عل  يُُتُ  التنس   التػنر عالػ  عكشلػغ ػ  ع عالػ  نتػنمولط ػ إ  حصػنئهلل  لنػتوهط
حن عكػػنف  7غ: نػػن نػػو التػػنس  حػػهلل يتػػشف لنػػنيغ نتػػغ عالػػ  رػػنؿ إ  ر يػػت ذلػػك لػػالحنً    ػػنئو عمالػػ

حن عقػنؿ افعزاعػ  :   8ارو التن   يمشؿ : إذا  تو ا٣بشؼ   المال  مل يت،ق الالننف إ  ٗبػن ينتسػغ
كو  إلستن عمو رو عبهلل الننيػن ر ػنلل  نػن رنػهلل : فإيػغ نػو  كاػو ذكػو ا٤بػشت ر ػ  رنلػهلليسن رنلسنػّب حن 

عالػ  كػنف ينػهلل كالنػغ   فن٢بنو رػو  9عنو عهلل كالنغ نو عمالغ ق  كالنغ إ  فسمن يتعنغ حن عالنالـ
 نو عمالغ علالك  كاو الصمت  

 : أسامة بن زيد رضي اهلل عنهماالحسن بن علي إكراـ ػ  13
عػو حونالػل ػ نػشىل   ػننل ػ قػنؿ :  ر ػالِب رػو زيػهلل إىل عالػ ر رػو     نلػ  ر ػ  ا، عتػغ عقػنؿ   : 

ؽ اف ػػهلل إيػػغ  سنػػألك عيمػػشؿ لػػك : نػػن مال ػػا لػػنحبك فمػػ  لػػغ : يمػػشؿ لػػك : لػػش كتػػت   نػػهللْ 
فحببت  ف  كشف ننك فسغ حن علتو لاا  نو مل  رَس قنؿ : فأ ست عالسػنً فالػط ين،ػِب نػس نً حن فػالبت 

   10إىل حنو عحنْب ععبهلل ا، رو كنعو ر   ا، عتهط ػ فأعقوعا   راحالٍب
 ػ الحسن بن علي واليهودي الفقير : 14

السػػػػغ حالػػػػل فػػػنموة ععفػػػػوة ظػػػػنلوة ا ونػػػ  ا٢بنػػػػو ر ػػػ  ا، عتػػػػغ عمػػػػوج نػػػو دارس   رنػػػػ  افيػػػنـ عع
ع٧بن و  نفوة فنوض لغ    ويمغ ن ص نػو ٧بػنعيج السهػشد ععالسػغ ننػ  نػو كالػشد حن قػهلل  أتوػغ 
                                                                                                                                            

1
 ( ٢ِٔ  ( .1/294حُطزوخص ، طلو٤ن حُغُّ
2

 . 2841حُغِغِش حُقل٤لش سهْ  
3

 . 6136حُزخخس١ سهْ  
4

 . 6367فل٤ق حُـخٓغ سهْ  
5

 . 669قل٤لش سهْ حُغِغِش حُ 
6

 عٖ٘ حُظشٓز١ ٝهخٍ كذ٣غ فل٤ق . 
7

 ( .3/372فلش حُقلٞس ) 
8

 ( .4/323حُٔقذس ٗلغٚ ) 
9

 ( .5/133ع٤ش أػ٬ّ حُ٘ز٬ء ) 
10

w . 237رخخثش حُؼوز٠ فـ  
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النالػػػل حن عركبوػػػغ المالػػػل عالالػػػل حن ع ػػػل ال هػػػّبة قػػػهلل نػػػشت نػػػشاس علػػػش حننػػػ  كػػػوة نػػػنش عالػػػ  قعػػػنس حن 
نػن لػش   قػنؿ : كػهللؾ  فن وشقا ا٢بنو ر   ا، عتػغ عقػنؿ : يػن ارػو ر ػشؿ ا، حن  ػماؿ حن قػػنؿ :

  ع يػت نػمنو ع يػن كػنفو   فمػن  ر  الػهلليسن إ  كتػل لػك  1يمشؿ : الػهلليسن  ػجو ا٤بػمنو عكتػل التػنفو
 وتنط ان حن عنػن  رالػن إ   ػجتنً عالػّ  قػهلل  لالتػِب  ػولن ع كهػهللر فمولػن حن فالمػن ٠بػع ا٢بنػو كالنػغ 

ر   لػاس ا٢بنلػل رنلتنػبل إىل  الػك قنؿ لغ : ين لاا لش ي وف إىل نن  عهلل ا،     اآلمػوة لنالمػت  
   جو حن علش ي وت إىل نن  عػهلل ا، لػك   اآلمػوة نػو النػااب افلػسط لو يػت  يػك اآلف   كتػل 

  لمهلل كنف ا٢بنو رو عال  حن و البهلليهل حن فأكنب ٔبشاب نمتػع نعحػط حسػ   ع ػ  لػغ  2عا نل
مػػوة الػػا   عػػهلل لالتػػنفويو ع ف لػػغ  ف حنلوػػغ الػػٍب يشػػتش نتهػػن إ٭بػػن لػػ  كن١بتػػل رنلتنػػبل إىل عػػااب اآل

   3حنلل ا٢بنو الٍب ظتهن ينسمنً إ٭بن ل  كنلنجو رنلتنبل إىل ينسط ا١بتل الا   عهلل لالمومْب
 ػ احتراـ وتقدير ابن عباس للحسن والحسين رضي اهلل عنهم : 15

قػػػنؿ نػػػهللرؾ  رػػػش زيػػػند : كتػػػن   حس،ػػػنف ارػػػو عبػػػنس فجػػػنش ارػػػو عبػػػنس عحنػػػو عحنػػػْب ف،ػػػنفشا   
فت وعا   كنشعا إىل  نقسل فجالنشا عال  نػن  هن فمػنؿ   حنػو : يػن ُنػهللرؾ  عتػهللؾ  ػهللاش البنونف 

  قالت : قهلل مبنين حن قنؿ : إئت رغ   قنؿ : فج وغ ٖببن عني نو نالػ  كػويا ع ػنقٍب رمػ  فأكػ  
  قػػنؿ : يػػن ُنػػهللرؾ نػػن   سػػ  لػػاا        ػػ  رنهللائػػغ حن عكػػنف كاػػّب ال،نػػنـ  ّسبػػغ ػ فمػػنؿ : يػػن ُنػػهللرؾ 

   المػػػنف البنػػػونف قػػػنؿ : فمػػػهللـ إلػػػسهط فػػػأكالشا عمل يأكػػػ  فمالػػػت :     أكػػػ    فمػػػنؿ : ذاؾ اٝبػػػع 
 نػػه  عتػػهلل  نػػو لػػاا حن   قػػننشا فوش ػػأعا   قػػهلّلنت دارػػل ا٢بنػػو فأننػػك لػػغ ارػػو عبػػنس رنلوكػػنب 
ع ش   عالسغ حن   كي رهللارّل ا٢بنْب فأننك لغ ارو عبنس رنلوكنب ع ش   عالسغ حن فالمن نضسن قالػت 

كػػه نتهمػػن ٛبنػػك ٥بمػػن ع نػػّش  عالسهمػػن   فمػػنؿ : يػػن ُلتػػع   ػػهللر  نػػو لػػااف   لػػااف ارتػػن :  يػػت  
  علػاا  4ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط لاا ٩بن  ينط ا، عالّ  رػغ  ف  ننػك ٥بمػن ع  ػّش  عالسهمػن

علػػاا ا حػػَباـ عالومػػهلليو نػػو ارػػو عبػػنس لالحنػػو عا٢بنػػْب دلسػػ  عالػػ  ٧ببوػػغ ٥بمػػن عننوفػػل فضػػالهمن حن  
ال  فض  ارو عبنس فال ينوؼ العضػ  فلػ  العضػ  إ   لالػغ   عقػهلل كػنف  نػّب ا٤بػمنتْب كمن يهللؿ ع

عالػػػ  ينننػػػ  عمػػػغ النبػػػنس عالػػػهلل عبػػػهلل ا، ننننالػػػل قػػػّ  ي ّبلػػػن   ا حػػػَباـ عالومػػػهلليو فنػػػو ارػػػو عبػػػنس 
ر ػػ  ا، عتهمػػن ػ قػػنؿ : اعوػػ      النبػػنس حن فنػػندس عالػػ ُّ حن فشكػػهللر   ػػبو ركالسػػغ حن فأمػػاٮبن نػػو 

ػػ  نتػػك حن إف كػػنف ا، عػػن عكػػ  قػػهلل  ػػش ىف ر ػػشؿ ا، يػػهلل  حن  عكالػػل نش ػػن  عقػػنؿ :  يػػن  حػػقُّ رنمر

                                                 
1

 . 4113ٓغِْ ٝحرٖ ٓخؿش سهْ  
2

 . 32حُلغٖ ٝحُلغ٤ٖ ، ٓلٔذ سؽ٤ذ سمخ فـ  
3

 . 33حُلغٖ ٝحُلغ٤ٖ سم٢ هللا ػٜ٘ٔخ فـ  
4
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ُش  رسػغ حن عرُّػوس  لال  ا، عالسغ ع الط ععمر  ٞبنة ع م  كنعواً فمهلل  رمػ    النبػنس   عػطُّ الوكػ  ِلػتػْ
   1سرْبرغ ِكهرس رأرسغ حن الالُهط  لػ  لنمر  عنفسوك عارفع لغ دركوغ حن عاكالنغ عتهللؾ   عالر 

 عن الحسن : ػ ثناء عبد اهلل بن الابير رضي اهلل عنهما 16
قنؿ عبهلل ا، رو عوعة : ر يت عبهلل ا، رو النرّب قنهلل إىل ا٢بنو رو عال     ػهللاة نػو الشػونش رػنردة 
قنؿ : فشا، نن قنـ حٌب  عّن  كبستغ عوقنً فنػنظِب ذلػك حن فممػت إلسػغ فمالػت : يػن عػط ! قػنؿ : نػن 

ؿ : قالت ر يوك قنهللت إىل ا٢بنو رو عال  حن فأقمت إلسغ حٌب  عن  كبستك عوقػنً قػنؿ  شنش   قن
   2: ين ارو  م  إيغ ارو فن مل حن   عا، نن قننت التننش عو ناالغ

 ػ بين الحسن والحسين رضي اهلل عنهما : 17
الحنػْب ذكو ارو مالتنف )رصسنل الوموي ( عقس  : دار رْب ا٢بنػو عا٢بنػْب كػالـ فومن نػن فمسػ  ل

حن لش   ْب  منؾ فهػش  كػه نتػك  ػتنً نتػك حن فمػنؿ : فػإف العضػ  لالمبوػهلل  ع يػن  كػوس  ف يتػشف   
   3العض  عال   م  حن فبالغ ذلك ا٢بنو فأ نس

 ػ أكـر الناس أبا  وأما  وجدا  وجدة وخاال  وخالة وعما  وعمة : 18
التػنس  رػنً ع نػنً عكػهللاً عكػهلّلة ػ ععتهللس عمػوع رػو النػنص عٝبنعػل نػو افنػواؼ ػ نػو  كػـو  قنؿ نننعيل

عمػػن ً عمنلػػل ععمػػنً ععّمػػل   فمػػنـ التنمػػنف رػػو النجػػالف الُنرقػػنر حن فأمػػا رسػػػهلل ا٢بنػػو فمػػنؿ : لػػاا 
 رػػشس عالػػ  ع نػػغ فن مػػل عكػػهللس ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط حن عكهلل ػػغ مهللٯبػػل حن ععّمػػغ كنعػػو حن 

ـّ لنر رتت     نل  حن عمنلغ المن ط حن عمنلوغ زي    4ت ععموغ  
 ػ محبة الناس لو وألخيو الحسين وازدحامهم عليهما صي البيت الحراـ : 19

قػػنؿ  رػػش  ػػنسهلل : ر يػػت ا٢بنػػو عا٢بنػػْب لػػالسن نػػع اسنػػنـ النصػػو     سػػن ا٢بجػػو فن ػػوالمنس    نفػػن 
  ػػبشعنً علػػالسن ركنوػػْب حن فمػػنؿ التػػنس : لػػااف ارتػػن رتػػت ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط حن قػػنؿ : 

 5لتنس حٌب مل ينو،سنن  ف عٲبضسن ننهمن رك  نو الوكنيػنت ع مػا ا٢بنػْب رسػهلل الوكػنرفح،مهمن ا
حن عرّد التنس عو ا٢بنو ػ عكنف ٯبالغ عنن ر يوهمن نوّا رنلوكو الا  يالػ  ا٢بجػو نػو كنيػ  ا٢بجػو إ  

حن فالنالػػغ رمػػ  عالسهمػػن رمسػػغ نػػو ُ ػػُبشع ق،نوػػغ الصػػالة   قػػنؿ :    6ا ػػوالمنس قػػنؿ : قالػػت ف   ػػنسهلل
   7   نفن   ُبشعنً  نننً ر

                                                 
1

 . 337رخخثش حُُؼوز٠ فـ  
2

 ( .14/70طخس٣خ حرٖ ػغخًش ) 
3

 ( .2/69ٝك٤خص ح٧ػ٤خٕ ) 
4

 ( .14/70طخس٣خ حرٖ ػغخًش ) 
5

ًؤٗٚ ٓ٘غٞد ا٠ُ سًخٗٚ رٖ ػزذ ٣ض٣ذ رٖ ٛخؽْ رٖ ػزذ حُٔطِذ رٖ ػزذ ٓ٘خف حُٔطِذ حُز١ فخسػٚ حُ٘ز٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٓشط٤ٖ ،  

 ك٢ ٓخدس سًٖ ٖٓ حُوخٓٞط ٝؽشكٚ . ًٔخ
6

 حُوخثَ حُشح١ٝ ٝٛٞ ػٔخسس رٖ ٓؼخ٣ٝش حُّذ٢٘ٛ . 
7
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 ثالثا  : من أقوالو وخ بو ومواعظو التي حفظها عنو الناس :

ػ قػػاؿ الحسػػن بػػن علػػي : ىػػالؾ النػػاس صػػي ثػػالث : الكبػػر والحػػرص والحسػػد ،  1
صػالكبر ىػػالؾ الػػدين ، وبػػو ل اػن إبلػػيس ، والحػػرص عػػدو الػنفس وبػػو أخػػرج آدـ مػػن 

 1ل ىابيلالجنة ، والحسد راالد السؤ ومنو قتل قابي
فهػػػاس افنػػػواض المالبسػػػل حػػػار نتهػػػن ا٢بنػػػو رػػػو عالػػػ  ر ػػػ  ا، عتػػػغ علػػػ  نػػػو  نػػػهلل افنػػػواض عالػػػل 

 عإلسك رن  البسنف :
 ين وبو لان إبلس :ىالؾ الدأ ػ مرض الكبر : قوؿ الحسن : صالكبر 

التػػه يمػػس  الوشا ػػع حن علػػش ا ػػون نـ الػػتعل عا ػػوتبنر حنلػػل يعنػػغ حن عالت ػػو إىل اآلمػػويو 
ومػػنر علػػش نػو ع ػػسط اآلفػػنت حن ععتػغ  وشػػن   كاػػو البالسػنت ينػػوشك  رػػغ نػػو ا، رنػْب ا ح

عػػن عكػػ   ػػوعل النمشرػػل عالنضػػ  فف التػػه   ٰبػػق إ  ، عػػن عكػػ  حن ع  يالسػػق ع  يصػػال  
٤بػػو دعيػػغ حن إذ كػػ  نػػو  ػػشاس عبػػهلل ٩بالػػشؾ حن علػػش ا٤بالسػػك اسلػػغ المػػندر حن فسنػػوحق ا٤بوتػػه  ف 

   2نوس حن إذ  نهلل  قهللرس حن ع نن   نن   يصال  ٤ب الشؽيمصمغ ا، عن عك  عٰبموس عيص
حن علالتػه عالنػنت   ال ػنلو  ػهللؿ عالسػغ حن فمتهػن : حػ  الومػهللـ عالػ  ػ عالمػات الكبػر 

التػػػػػػػنس حن عإظهػػػػػػػنر الَبفػػػػػػػع عالػػػػػػػسهط حن عحػػػػػػػ  الوصػػػػػػػهللر   امػػػػػػػنلل عالوب ػػػػػػػَب   ا٤بشػػػػػػػػسل حن 
و قبشلػغ حن عا  ػو عنؼ عا  ػوتتنؼ نػو  ف يػود عالسػغ كالنػغ عإف كػنف رػن الً حن عا نوتػنع نػ

رضنعنش ا٤بنالمْب عنننكستهط حن عنتهن  نكسوغ لتعنغ عالاتنش عالسهػن حن عالع ػو رنآلرػنش عالوػبج  
رنلتن  حن عالوته رن٤بنؿ عالنالػط حن عالنمػ  عالنبػندة عا١بمػنؿ عالمػشة حن عكاػوة اف بػنع عافيصػنر 

   3عالنشّبة ع٫بش ذلك
 الوقاية والاالج من ىذا المرض :

  نئ  ا٤بنػػالط يعنػػغ ع ف يواقػػ  قالبػػغ حن لػػ  لػػش نوتػػه   لػػ  ٲبسػػ  إىل الوتػػه   فػػإف عكػػهلل ُينػػ  فػػػ
يعنػػغ نسػػن ً إىل الوشا ػػع كنرلػػنً الوتػػه ع لالػػغ حن فالسحمػػهلل ا، عػػن عكػػ  عالػػ  نػػن  ينػػط عالسػػغ ع فضػػ  
عإ  عن ػػػػػ  يعنػػػػػغ حن عحن ػػػػػبهن عكنلػػػػػهلللن حن ععنقبهػػػػػن رتاػػػػػوة الػػػػػاكو عالنبػػػػػندة عالصػػػػػسنـ عال،نعػػػػػل 

كاػّب نػو الواحػل عالالهػش عالو بػنت ا٤ببنحػل حػٌب  نػشد إىل رنػهلللن حن ع بونػهلل عػو  ويػق عحوننأن نو  
  سهن حن ع شع  نو نو هن  
                                                 

1
 . 31ػِٔٞح أ٫ٝدّ كذ فـ  
2

 . 342ٜٓ٘ؾ ح٩ع٬ّ ك٢ طض٤ًش حُ٘لظ  
3

w . 342حُٔقذس ٗلغٚ فـ  
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 يص  عستغ حمسمل لاا ا٤بوض عيونئجػغ   الػهلليسن عاآلمػوة حن عحتمػغ   الشػوينل  ع ف يضع ا٤بنالط
حسػػنهتط حن فهػػاا حن ععمنرػػغ   الػػهلليسن عاآلمػػوة حن عنػػو المػػوآف عالنػػتل عالشاقػػع حن عقصػػص الصػػن٢بْب ع 

َّلِْذ قُْيَْهههب المػػوآف التػػوري ي هػػو  ف التػػه نػػو لػػعنت الشػػػس،نف قػػنؿ  نػػنىل فػػػ  إرالػػسل الالنػػْب : )) َٗ

 َِ َِ اْىَنبفِِسٝ ٍِ  َُ َمب َٗ اْظزَْنجََس  َٗ ًَ فََعَجُدٗا َّلَِلَّ َّلِْثيَِٞط أَثَٚ  َد ِٟ ًَلئَِنِخ اْظُجُدٗا  ََ  (  34(( )البموة حن اآليل : ىِْي

َُ َّلَِّّهُٔ ََل ُِٝذهتُّ ا، حن كمن قنؿ  ننىل : ))عا٤بوته   ٰببغ  ب ُْٝعيُِْه٘ ٍَ َٗ  َُ ٗ ب ُِٝعسُّ ٍَ  ٌُ َ َْٝعيَ َُّ َّللاَّ ًَ أَ ََل َجَس

 َِ ْعزَْنجِِسٝ َُ  (  23(( )التح  حن اآليل : اْى
َ ََل )عقنؿ  ػبحنيغ : ) َُّ َّللاَّ هب َّلِ َسدا ٍَ  َِ َْز ِْ ِش فِٜ ا َْ ََل رَ َٗ ََل رَُصعِّْس َخدََّك ىِيَّْبِض  ْتزَهبهو َٗ ٍُ  ُِٝذهتُّ ُمهوَّ 

 (  18(( )لممنف حن اآليل : فَُت٘زو 
عا٣بسالش عالع و نو  علنؼ ا٤بوته حن عا٤بوته نونوض فف ي،بع ا، عال  قالبغ حن كمػن قػنؿ  نػنىل 

(( : َٗ  ِ َْْد َّللاَّ ْقزاب ِع ٍَ ٌْ َمجَُس  ُٕ ُو أَرَب ِْٞس ُظْيطَب ِ ثَِ  َُ فِٜ آَٝبِد َّللاَّ َِ َُٝجبِدىُ٘ ُ اىَِّرٝ ُْه٘ا َمهَرىَِل َْٝطجَهُع َّللاَّ ٍَ َِ آ ْْهَد اىَّهِرٝ ِع

زََنجِّسو َججَّبزو  ٍُ  (  35(( ) نفو حن اآليل : َعيَٚ ُموِّ قَْيِت 
فإف  ته رنلنالط عالنبندة علش  ع ط آفنت الوتػه حن فنالسػغ  ف ينالػط  ف حجػل ا، عالػ   لػ  النالػط 

عرػنلوته ينصػ  ا، عػن عكػ  عػو عالػط        حن ع يغ ٰبوم  نو ا١بنل  نن  ٰبوم  نػو النػنمل حن 
فجتنيوغ  فحػا عم،ػوس  ع ػط حن ع ف  تػه نػو كهػل التنػ  حن فالػسنالط  ف لػاا  نػنز رتمػنؿ  ػّبس 
  ينالط  رنس عكهلّلس حن فإف  رنس الموي  ي،عل قارة حن ع رنس البنسهلل  واب حن عنو اعػَباس التػه رن١بمػنؿ 

ي ػو البهػنئط حن عنػو اعػَباس نػو كهػل المػشة حن  حن فالست و إىل رن تغ ي و النمػالش ع  يت ػو إىل ظػنلوس
فالسنالط  يغ لش آ٤بغ عوؽ عند  عجن نو عػنكن حن عنػو  تػه رنػب  النػُب فالست ػو ٤بػو لػش   ػُب نتػغ 
قػػنرعف علننػػنف عنػػن حػػ  امػػن حن نػػو كػػ  ذلػػك ٯبػػهلل يعنػػغ  لػػنو نػػو  ف يوتػػه حن عنػػن عالسػػغ إ   ف 

عتػغ   الػهلليسن عاآلمػوة ع ف ينوػه رػنآلمويو ٩بػو يوشا ع فّبفنغ ا، عيننس حن عينالش نأيغ عيو   ا، 
ذكوعا   الموآف التوري  ع النتل الشويعل حن  ع نػو قصػص افقػهللنْب عا٢بن ػويو ٩بػو  تػهعا حن فمػن  
كػنف نصػػّبلط عنػػآ٥بط عمػػنيهط   الػػهلليسن عاآلمػػوة   ينوػػه نػػتهط فسومػػ  يعنػػغ نػػو الوتػػه عينن١بهػػن 

ن٢بْب لستوعػػػػع نػػػػتهط عيتنػػػػ  نػػػػو  مالقهػػػػػط إف نو ػػػػت حن ع ف يصػػػػنح  ا٤بوشا ػػػػنْب نػػػػو الصػػػػػ
ع قشا٥بط ع ويمل ننننالوهط لآلمويو عيبونهلل عو ا٤بوتهيو ع  ٯبنلنهط حن حٌب   يتن  نػتهط نػن 

   1يضوس   الهلليسن عاآلموة حن  ع يوأ و اط فستننؽ    لشائهط ع ال هتط
أخػػرج آدـ مػػن  فس وبػػوب ػ الحػػرص : قػػوؿ الحسػػن : والحػػرص عػػدو الػػن

 الجنة :

                                                 
1

w . 346ٜٓ٘ؾ ح٩ع٬ّ ك٢ طض٤ًش ح٩ع٬ّ فـ  
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قػػنؿ ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط : نػػن ذئبػػنف كنئنػػنف  ُر ػػال    ػػتط رأفنػػهلل ٥بػػن نػػو  
حن فهاا نا  ع سط كػهللاَ  ػورغ التػيب لػال  ا، عالسػغ  1حوص ا٤بوش عال  ا٤بنؿ عالشوؼ لهلليتغ

ع الط لعنند ديو ا٤بنالط رن٢بوص عال  ا٤بػنؿ عالشػوؼ   الػهلليسن حن ع ف  فنػند الػهلليو رػالك 
تط رائبْب كنئنْب  نريْب رن ن   النتط قهلل  نب عتهػن رِعنيلػن لػسالً حن لسل رهللعف فنند الن

فهمن يأكالف   النتط عيعَب نف فسهن حن عننالـش  يغ   يتجالش نو النػتط نػو إفنػند الػائبْب 
ا٤بػػاكشريو عا٢بنلػػل لػػاس إ  قالسػػ  حن فػػأمه التػػيبُّ لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط  ف  حػػوص ا٤بػػوش عالػػ  

يتػػغ لػػسل رأقػػ   نػػو إفنػػند الػػائبْب ٥بػػاس النػػتط حن رػػ  إنػػن  ف يتػػشف ا٤بػػػنؿ عالشػػوؼ إفنػػند لهلل
نننعينً عإنن  كاو   يشّب إىل  يغ   ينالط نو ديو ا٤بنالط نػع حولػغ عالػ  ا٤بػنؿ عالشػوؼ 
  الهلليسن إ  المالس  حن فهاا ا٤با  الن سط يوضمو  نيػل الوحػايو نػو نػور ا٢بػوص عالػ  ا٤بػنؿ 

 ا٤بنؿ فهش عال  يشعْب :عالشوؼ   الهلليسن فأنن ا٢بوص عال  
 ػ حاؿ من حرص على جمع الماؿ : 
عا٤ببنلنػل * أحدىما شدة محبة الماؿ مع شػدة طلبػو مػن وجوىػو المباحػة  

   البػػغ حن عا١بػػهللُّ   ٙبصػػسالغ عاكونػػنرغ نػػو عكشلػػغ نػػع ا١بهػػهلل عا٤بشػػمل عقػػهلل عرد  ف  ػػب  
هللي  عنلػط رػو نػو حػ 2ا٢بهللي  كنف عقشع رن   فواد لػاا التػشع حن كمػن  موكػغ ال،ػهار

عهللّ  ر   ا، عتغ قنؿ : انَبيت ننئل  ػهط نػو  ػهنـ مسػه فبالػغ ذلػك التػيب  لػاّل  ا، 
ػػن رأفنػػهلل    الػػ  ا٤بنػػالط  عالسػغ ع ػػالط فمػػنؿ : نػػن ذئبػػنف  ػػنرينف َ ػال     ػػتط   ػػنعهن راُّ

  عقػػػهلل عالػػق ارػػو ركػػ  ػ رٞبػػغ ا، ػ عالػػ  ا٢بػػهللي  فمػػنؿ : علػػش مل  3ا٤بػػنؿ عالشػػوؼ لهلليتػػغ
ػػػو يتػػػو    ا٢بػػػوص عالػػػ  ا٤بػػػنؿ إ   ضػػػسسع النمػػػو الشػػػويا الػػػا    قسمػػػل لػػػغ حن عقػػػهلل ٲُبتر

لػػػنحبغ فسػػػغ اكونػػػنب الػػػهللركنت النالػػػ  عالتنػػػسط ا٤بمػػػسط حن فضػػػس نغ رػػػن٢بوص    الػػػ  رزؽ 
نضمشف نمنـش   يأ، نتغ إ  نن ُقهللرر عُقنط حن      يتوعع رػغ حن رػ  يَبكػغ لنػّبس حن عيوٙبػ  

يعنػػغ لنػػػّبس فسجمػػع ٤بػػػو   ٰبمػػهللس حن عيمػػهلل ـ عالػػػ  َنػػْو   ينػػػارس عتػػغ فسبمػػ  حنػػػنرغ عالسػػغ ع 
لتعنس رالك ذننً لالحوص حن فن٢بويص يضسع زننيػغ الشػويا حن عٱبػن و رتعنػغ الػٍب   قسمػل 

 ٥بن   اف عنر عركشب افم،نر ١بمع ننؿ يتوعع رغ  ّبس حن كمن قس  :
 عنو يتعق افينـ   ٝبع ننلغ   
 4  العمونلا  فنف٨بنفل فمو        

                                                 
1

 كغٖ فل٤ق . 3218حرٖ كزخٕ سهْ ح٩كغخٕ ك٢ طوش٣ذ فل٤ق  
2

 . 855( سهْ 1/470حُطزشح٢ٗ ك٢ ح٧ٝعو ) 
3

 كغٖ فل٤ق . 3218ح٩كغخٕ ك٢ طوش٣ذ فل٤ق حرٖ كزخٕ سهْ  
4

w . 23ٓخ رثزخٕ ؿخثؼخٕ ٫رٖ سؿذ فـ  
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عقػػػنؿ ارػػػو ننػػػنشد ر ػػػ  ا، عتػػػغ : السمػػػْب  ف    و ػػػ  التػػػنس رنػػػ و ا، ع  ٙبنػػػهللف   
 حػػهللاً عالػػ  رزؽ ا، حن ع   الػػـش  حػػهللاً عالػػ  نػػن مل يم ػػك ا، حن فػػإّف الػػوزؽ   ينػػشقغ ِحػػوُص 

كنػػ  الػػوعح عالعػػوح   السمػػْب عالور ػػن   حػػويٍص حن ع   ػػودس كوالػػل كػػنرس حن فػػإف ا، رمنػػ،غ 
حن عكػػنف عبػػهلل الشاحػػهلل رػػو زيػػهلل ٰبالػػا رػػن، ٢بػػوص  1  ا٥بػػط  عا٢بػػنف   الشػػك عالن ػػ وعكنػػ

و  ْعػػػهلَل   عهللائػػػغ   عكػػػنف يمػػػشؿ : يػػػن  مش ػػػنس   ػا٤بػػػوش عالػػػ  الػػػهلليسن  مػػػشؼ عالسػػػغ عتػػػهلل  نػػػ
حويصػػػػنً عالػػػ   وع ػػػػغ ع ػػػنوغ   نتنػػػػ  ع  نػػػػنؿ عاي ػػػوعا لػػػػغ رنػػػْب ا٤بمػػػػت لػػػػغ    نب،ػػػشا 

 ا٤بنػػػند    يوتػػػه  عكػػػنف يمػػػشؿ : ا٢بػػػوص حولػػػنف : حػػػوص انػػػوننلغ السػػػـش ٗبػػػن يوديػػػغ  ػػػهللاً  
فنكع حن عحوص ينفع حن فأنن التػنفع فحػوص ا٤بػوش عالػ   نعػل ا،  حن ع نػن ا٢بػوص العػنكع حن 

  عكوػػ  رنػػ  ا٢بتمػػنش إىل  خ لػػغ كػػنف حويصػػنً عالػػ  الػػهلليسن :  2فحػػوص ا٤بػػوش عالػػ  الػػهلليسن
ٚبوُكػك نػو يعنػهن رػنفعواض   نن رنهلل : فإيك  لبحت حويصنً عال  الهلليسن ٚبهللنهن علػ 

عافنػػػواض عاآلفػػػنت عالنالػػػ  حن كأيػػػك مل  ػػػو حويصػػػنً ٧بوعنػػػنً ع  زالػػػهللاً نوزعقػػػنً عقػػػنؿ رنػػػ  
ا٢بتمػػػػنش :   ػػػػشؿ التػػػػنس ٮبػػػػنً ا٢بنػػػػشد حن ع لتػػػػملط عسشػػػػنً المتػػػػشع ع لػػػػهلط عالػػػػ  افذ  

 و :  قنؿ الشنع 3ا٢بويص حن ع معضهط عسشنً  رفضهط لالهلليسن ع ع ط يهللانل الننمل ا٤بعوِط
 ا٢بوص داش قهلل   ػو      
 ٗبو  ػو  إ   قالسػال       
 كط نو حويص  ننع    
ُس ذلسالً          4عا٢بوص لّب 

 
 
 

 عقنؿ الشنعو ٧بمشد الشراؽ : 
 عينزح الػهللار   يتعك ننَبرنً     
 عػو افحبػل   يهللرعف رن٢بنؿ       
 ٗبشوؽ افرض  شراً   ننوان    
 شت نو حوص عال  رنؿ  ٱب،و ا٤ب       
 علش قتنت   نؾ الوزؽ   دعل    

                                                 
1

 . 26حُٔقذس ٗلغٚ فـ  
2

 . 26ٓخ رثزخٕ ؿخثؼخٕ فـ  
3

 . 27حُٔقذس ٗلغٚ فـ  
4
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 إف  المتػشع الِنَُب   كاوة ا٤بػنؿ       
 

 عقنؿ  يضنً : 
  يهػن ا٤بون  كهػهللاً يعنغ    
 ي،الػ  الهلليسػن حويصنً كنلهللاً        
   لك الهلليسن ع   يَت ٥بػن    
 1فنكنػِ  ا٥بمِْب ٮبػنً عاحػهللاً        

 
ني : من الحػرص علػى المػاؿ أف يايػد علػى مػا سػبق ذكػره صػي وأما النوع الثا

حػػٌب ي،الػػ  ا٤بػػنؿ نػػو الشكػػشس ادّونػػل عٲبتػػع ا٢بمػػشؽ الشاكبػػل حن فهػػاا نػػو  النػػوع األوؿ ،
َُ الش ر ا٤بانـش حن قنؿ ا،  ننىل : )) ْْيُِذه٘ َُ ٌُ اْى ُٕه ِٔ فَأُٗىَئِهَل  ِْْعه هخَّ َّ ُْ  َْ ُ٘ٝ ِْ ٍَ (( )الونػنرو حن َٗ

 ػػتو    داعد عػػو عبػػهلل ا، رػػو عمػػوع ر ػػ  ا، عتػػغ عػػو التػػيب لػػال   (   ع 16اآليػػل : 
ا، عالسػػػغ ع ػػػالط قػػػنؿ : ا مػػػشا الشػػػ   فػػػإف  الشػػػ    لالػػػك نػػػو كػػػنف قػػػبالتط  نػػػولط رنلم،سنػػػل 

حن عقػنؿ  نئعػل نػو النالمػنش :  2فم،نشا حن ع نولط رنلب   فب الشا حن ع نولط رنلعجشر فعجػوعا
لػػنِحَبُغ عالػػ   ف يأمػػا افنػػسنش نػػو  ػػّب ِحالرهػػن حن الشُّػػ ُّ لػػش ا٢بػػوص الشػػهلليهلل الػػا  ٰبمػػ  

حن عالب ػػ  لػػش إننػػنؾ اسينػػنف نػػن   يػػهللس   عالّشػػُ   تػػنعؿ نػػن لػػسل لػػغ  3عٲبتنهػػن حمشقهػػن
ػػَو ارػػو  ظالمػػنً ععُػػهلْلعاينً نػػو نػػنؿ  ع  ػػّبس   حػػٌب قسػػ  : إيػػغ ر س ا٤بننلػػ  كالرهػػن حن عاػػاا فن 

حن عقػػػهلل ينػػػونم  الشُّػػػ  ٗبنػػػُب  4 ننػػػنشد ر ػػػ  ا، عتػػػغ ع ػػػّبس نػػػو النػػػالا الشػػػ   عالب ػػػ
الب ػ  عرػػنلنتل حن علتػو  افلػػ  لػش الوعويػػق رستهمػن عالػػ  نػن ذكويػػنس عنػٌب علػػ  ا٢بػػوص 
عالػػ  ا٤بػػنؿ إىل لػػاس الهللركػػل يمػػص رػػالك الػػهلليو عاسٲبػػنف يمصػػنً رسرتػػنً حن فػػإف نتػػع الشاكبػػنت 

وأمػا حن  5المالس ع تنعؿ ادوننت يتمص امن الهلليو عاسٲبنف رال ري  حٌب   يبم  نتغ إ  
نو ا٢بوص عال  ا٤بنؿ حن فإف  الػ   حرص المرء على ال،رؼ صهو أشد إىالكا  

نػوؼ الػهلليسن عالوفنػل فسهػن حن عالوين ػل عالػ  التػنس حن عالُنالُػشر   افرض   ػوُّ عالػ  النبػهلل نػو 
 الػػػ  ا٤بػػػنؿ حن ع ػػػورس  ع ػػػط حن عالنلػػػهلل فسػػػغ  لػػػن  حن فػػػإف ا٤بػػػنؿ يبػػػاؿ    الػػػ  الوين ػػػل 

الشػػػوؼ قنػػػمْب :  حػػػهللٮبن :  الػػػ  الشػػػوؼ رنلش يػػػل عالنػػػال،نف  عالشػػػوؼ عا٢بػػػوص عالػػػ 
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اً علػش   الننلػ  ٲبتػع مػّب اآلمػوة عنػوفهن عكوانوهػن ععن لػن حن قػنؿ  عا٤بنؿ حن علاا م،و ِكػهلل 
اىْ  نػػنىل : )) َٗ ا  ََل فََعههبدا َٗ  َِ َْز ِْ ا فِههٜ ا ّ٘ا َُ ُعيُهه َِ ََل ُِٝسٝههُدٗ ههب ىِيَّههِرٝ َٖ ِخههَسحُ َّْجَعيُ ْٟ اُز ا َعبقِجَههخُ رِْيههَل اىههدَّ

 َِ زَّقِٞ َُ ( حن عق   نو ٰبػوص عالػ  رين ػل الػهلليسن ر،الػ  الش يػنت 83(( )المصص حن اآليل : ىِْي
فُسشف ُق حن ر  يُشَكػُ  إىل يعنػغ حن كمػن قػنؿ لػال  ا، عالسػغ ع ػالط لنبػهلل الػوٞبو رػو ٠بػوة ر ػ  
حن  ا، عتػػغ : يػػن عبػػهلل الػػوٞبو    نػػأؿ اسنػػنرة فإيػػك إف  ع،سوهػػن عػػو ننػػألل عكالػػت إلسهػػن

  عاعالط  ف  ا٢بوص عالػ  الشػوؼ ينػوالـن  ػوراً  1عإف  ُع،سوهن نو  ّب ننألل  ُعتت عالسهن
ع سمػػنً قبػػػ  عقشعػػغ   الّنػػػن      ػػبنرغ حن عرنػػػهلل عقشعػػػغ رػػن٢بوص الن ػػػسط الػػا  يمػػػع فسػػػغ 

  ع نػػن المنػط الاػػنر حن  الػػ   2لػنح  الش يػػل نػو ال ُّالػػط عالوتػه ع ػػّب ذلػك نػػو ا٤بعن ػهلل
ال  التنس رنفنشر الهلليتسل كنلنالط عالنم  عالنلهلل حن فهاا  فحػا نػو افعؿ الشوؼ عالنالشر ع

حن ع قب  فننداً عم،واً حن فإف النالط عالنم  عالنلهلل إ٭بن ي،ال  رػغ نػن عتػهلل ا، نػو الػهللركنت 
حن ع نػػػػن  ويمػػػل النػػػػالج نػػػو ا٢بػػػػوص  3الُنالػػػ  عالتنػػػػسط ا٤بمػػػسط حن الُمػػػػوب نتػػػغ حن عالنُّلعػػػػ  لهلليػػػغ

 عفسغ   بنب عهلليهللة نتهن :ا٤بانـش حن فستشف رنلنلهلل 
ػػػػ ي ػػػو النبػػػهلل إىل  ػػػشش عنقبػػػل الشػػػوؼ   الػػػهلليسن رنلش يػػػل عاسنػػػنرة ٤بػػػو   يػػػمد  حمهػػػن   

 اآلموة  
 ػ ي و النبهلل إىل عمشرل ال ن٤بْب عا٤بوتهيو حن عنو يتنزع ا، رداش التهينش  

ف نػو  شا ػع ، رفنػغ ػ ي و النبهلل إىل  شاب ا٤بوشا نْب ،   الهلليسن رنلوفنػل   اآلمػوة حن فػإ
 ا،  

ػػػ علػػسل لػػش   قػػهللرة النبػػهلل علتتػػغ نػػو فضػػ  ا، عرٞبوػػغ نػػن ينػػشرض ا، عبػػندس النػػنرفْب رػػغ 
الُػُغ ا، ٥بػط   الػهلليسن نػو نػوؼ الومػش  علسبػل  النالهلليو فسمن ينػِب ا٤بػنؿ عالشػوؼ ٩بػن ينجر

بػػػن و حن علػػ  ا٢بسػػػنة ا٣بالػػق ٥بػػط   ال ػػػنلو حن عنػػو حػػالعة ا٤بنوفػػػل عاسٲبػػنف عال،نعػػل   ال
ال،سبل الٍب ععهلللن ا، ٤بو عم  لن٢بنً نو ذكو  ع  ياػ  علػش نػمنو علػاس ا٢بسػنة ال،سبػل 
يسن ع   لػػ  الوين ػػنت حن عا٢بػػوص عالػػ  الشػػوؼ كمػػن قػػنؿ إرػػوالسط  مل يػػاقهن ا٤بالػػشؾ   الػػهللُّ

نػسشؼ   رو  دلط رٞبغ ا، : لش ينالط ا٤بالػشؾ ع رتػنش ا٤بالػشؾ نػن ٫بػو فسػغ ١بندلشيػن عالسػغ رنل
حن قػنؿ  نػنىل : 4عنو رزقغ ا، ذلك انون  رغ عو  ال  الشوؼ النائ  حن عالوين ل العنيسل

ْٞسٌ )) ٙ َذىَِل َخ َ٘ ىِجَبُض اىزَّْق ِٔ ( عقػنؿ : ))26(( )افعواؼ حن اآليل : َٗ حَ فَيِيَّه َُ ُِٝسُٝد اْىِعهصَّ ِْ َمب ٍَ
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هههب ٞعا َِ حُ َج ر ػػػ  ا، عتػػػغ ٰبػػػارين نػػػو (   فن٢بنػػػو رػػػو عالػػػ  10(( )فػػػن و حن اآليػػػل : اْىِعهههصَّ
   1ا٢بوص ا٤بانـش علالك قنؿ : ا٢بوص عهللع التعل عرغ  موج آدـ نو ا١بتل

 كػ ػ ا٢بنهلل : قنؿ ا٢بنو : عا٢بنهلل رائهلل النشش عنتغ قو  قنرس  لنرس  :
ا٢بنهلل يمس  ا٢ب  الػا  لػش ٛبػِب ا٣بػّب لآلمػويو حن فهػش ٛبػِب زعاؿ التنمػل عػو ادنػشد حن  

قبس  حن  نو ا، عن عك  يبسغ لػال  ا، عالسػغ ع ػالط رن  ػوننذة علش نوض نهالك نانـش ع 
هسِّ َدبِظهدو نو نو ا٢بن هلل كمن  نوس رن  ػوننذة نػو نػو الشػس،نف حن فمػنؿ  نػنىل : )) َْ  ِْ ه ٍِ َٗ

( حن عقػهلل قػنؿ لػال  ا، عالسػغ ع ػالط   ٙبن ػهللعا ع   مػن نشا 5(( )العالػق حن اآليػل : َّلَِذا َدَعدَ 
حن عقػػػنؿ  يػػػل : كتػػػن يشنػػػنً كالش ػػػنً عتػػػهلل  2شيػػػشا عبػػػند ا، إمشايػػػنً ع   بن ضػػػشا ع   ػػػهللاروعا عك

ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط فمػػنؿ : ي،الػػع عالػػستط اآلف نػػو لػػاا العػػج ركػػ  نػػو  لػػ  
ا١بتل قنؿ ف،الع عالستن رك  نػو افيصػنر يػتع  ٢بسوػغ نػو ع ػشئغ حن قػهلل عالّػق ينالسػغ   يػهللس 

السغ ع الط ناػ  ذلػك ف،الػع ذلػك الوكػ  الشمنؿ حن فنالط حن فالمن كنف النهلل قنؿ لال  ا، ع
حن عقنلغ   السـش الانل  ف،الع ذلك الوك  حن فالمن قنـ التيب لال  ا، عالسغ ع الط  بنػغ عبػهلل 
ا، رػػو عمػػوع رػػو النػػنص فمػػنؿ لػػغ : إر آلحسػػت    فأقنػػمت  ف    دمػػ  عالسػػغ  ال ػػنً حن 

عتػػهللس  ػػالث  فػػإف ر يػػت  ف  ػػأعيِب إلسػػك حػػٌب ٛبضػػ  الػػاالث فنالػػت حن فمػػنؿ : ينػػط فبػػنت
لسنؿ حن فالط يوس يمـش نو الالس  نس نً  ّب  يغ إذا ايمال  عػو فوانػغ ذكػو ا،  نػنىل حن عمل يمػط 
إ  لصالة العجو حن قنؿ :  ػّب  ر نػن ٠بنوػغ يمػشؿ إ  مػّباً فالمػن نضػت الػاالث حن عكػهللت 
 ف  حومو عمالغ فمالت : يػن عبػهلل ا، مل يتػو رسػِب عرػْب عالػهلل   ضػ  ع  َلْجػو حن علتػِب 

نػػت ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط يمػػشؿ كػػاا عكػػاا حن فػػأردت  ف  عػػوؼ عمالػػك فالػػط ٠ب
 رؾ  نم  عماًل كاّباً حن فمن الا  رالغ رك ذاؾ   فمنؿ : نن لػش إ  نػن ر يػت فالمػن علسػت 
دعػػنر فمػػنؿ : نػػن لػػش إ  نػػن ر يػػت حن  ػػّب  ر    كػػهلل عالػػ   حػػهلل نػػو ا٤بنػػالمْب   يعنػػ  

س ا، إيػنس   قػنؿ عبػهلل ا، فمالػت لػغ لػ  الػٍب رالنػت رػك حن  شنً ع  حنهللاً عال  مّب  ع،ن
حن عا٢بنػػهلل لػػغ   ػػبنب كاػػّبة نتهػػن النػػهللاعة عالبنضػػنش عالنجػػ  عحػػ   3علػػ  الػػٍب   ي،سػػق

الوين ػػػػل حن عمبػػػػ  الػػػػتعل عٖبالهػػػػن ع ّبلػػػػن نػػػػو  نػػػػواض المالػػػػ  افمػػػػو حن فن٢بنػػػػهلل كػػػػننع 
عاسمنش حن علػش نعنػهللة  اآلفنت عافنواض حن علش نو  نهلللن نالبنً لالهلليو عاسٲبنف عا٢ب 

ع   نعنػػهللة عيتاػػػو ا٢بنػػػهلل رػػْب  قػػػشاـ  تاػػػو رسػػتهط اف ػػػبنب الػػػٍب ذكوينلػػن حن عيمػػػع ذلػػػك 
 نلبػػػنً رػػػْب افقػػػواف حن عافناػػػنؿ عاسمػػػشة عرػػػِب النػػػط حن ع لػػػحنب ا٤بهػػػو عافعمػػػنؿ حن عرػػػْب 
النالمػػنش عالوجػػػنر حن فف  ػػػب  الوحن ػػػهلل  ػػػشارد اف ػػػواض عالػػػ  نمنلػػػهلل ٰبصػػػ  فسهػػػن فساػػػشر 
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عالوبػػػن   حن فألػػػ  ا٢بنػػػهلل الوػػػناحط عالػػػ   ػػػوض عاحػػػهلل عنتشػػػأ ٝبسػػػع ذلػػػك حػػػ   الوتػػػنفو
   1الهلليسن حن عالهلليسن ل  الٍب  ضسق عال  ا٤بوناٞبْب

 : ػ عالج مرض الحسد 
 ىناؾ عدة أدوية تقي وتاالج من مرض الحسد منها :

 ػػور عالػػ  ا٢بن ػػهلل   الػػهلليو عالػػهلليسن حن ع يػػغ   يضػػو ادنػػشد   ػػػ النالػػط رػػأف نػػوض ا٢بنػػهلل 
هلليو ع    الػػهلليسن حن ع ف التنمػػل    ػػنعؿ عػػو ادنػػشد ٕبنػػهلل ا٢بن ػػهلل حن فمػػنذا ينػػوعسهلل الػػ

ا٢بن هلل نو حنهللس إ  البن  عافمل عا٢بنوة عا يعننؿ عذلنب الهلليو عالػهلليسن حن فتسػا 
يويػهلل ا٢بن ػػهلل زعاؿ ينمػػل  ينمهػػن ا، عػن عكػػ  عالػػ  ادنػػشد حن فػن،  حػػ   ف يػػتنط عالػػ  

فمػػهلل  حػػ  نػػن كػػوس ا، عكػػوس نػػن  حػػ  ا، علػػاا داش ننيػػ   عبػػهللس حن عا٢بن ػػهلل ٰبػػ  زعا٥بػػن
 لًٲبنف حن فف لنحبغ مل ٰب  فمسغ نن ٰب  لتعنغ نو ا٣بّب  

ػػػ الوػػاكو الػػهللائط ٤بنػػنع  لػػاا ا٤بػػوض   الػػهلليو عالػػهلليسن حن عرنػػ  ا، عػػن عكػػ  لػػغ عكوالسػػل 
عاآلمػػػػوة كػػػػ   التػػػيب لػػػػال  ا، عالسػػػػغ ع ػػػالط لػػػػغ حن عالتوسجػػػػل الػػػٍب يتن٥بػػػػن ا٢بن ػػػػهلل   الػػػهلليسن
 يننعهلل عال  فهط حمسمل ا٢بنهلل حن عالشقنيل نتغ عالبنهلل عتغ ع ال  النالج  

ػ النهة نو اآلينت عافحندي  عالمصص ععاقع ا٢بن ػهلليو حن عيوػنئج حنػهلللط حن كػ  ذلػك 
 يننعهلل عال  الشقنيل عالنالج نو لاا ا٤بوض ا٣ب،ّب  

نعلوػػغ كػػا يعنػػغ عػػو ػػػ ٧بن ػػبل الػػتعل عننن بوهػػن عتػػهلل كػػ  فتػػوة حنػػهلل  نػػوض عالسػػغ حن ع٧ب
ادنػػػشد حن رػػػ  الاتػػػنش عالسػػػغ حن عالػػػهللعنش لػػػغ حن رػػػن٢بعن عالنيػػػندة حن ع  نػػػنيع نػػػو  ف يومػػػُب 

 لتعنغ نا  ذلك دعف حنهلل اآلمويو  
ػ الو ن رن،نش ا، عنتحغ حن عالمتنعػل رػالك حن عاسٲبػنف رػأف الػوزؽ عالن،ػنش عالعضػ  نػو ا، 

 ف ينيػػ  ينمػػل  ينمهػػن ا، عالػػ  عبػػهلل  يم سػػغ نػػو يشػػنش عكسعمػػن يشػػنش حن ع   حػػهلل ينػػو،سع
نػػو عبػػندس حن ع يػػغ   يتػػنؿ ع،ػػنش ا، إ  رعضػػ  ا، عإراد ػػغ حن ع  ٲبالػػك النبػػهلل إ  الو ػػن 
عالػهللعنش عا لوجػنش حن فالِػَط   يمػا النبػهلل عالػػ  البػنب الػا  ٯبالػ  ا٣بػّب   عمِلَ يبونػهلل عػػو 

نػو ا٢بنػهلل علػالك    فن٢بنو رػو عالػ  ر ػ  ا، عتػغ ٰبػارين 2ا٤بوض الا  ٯبال  الشو
حن عتػهللنن حنػهلل  مسػغ عالػ   مبػ  ا،  3قنؿ : عا٢بنهلل رائػهلل النػشش عنتػغ قوػ  قنرسػ  لنرسػ 

 نتغ عمل يومب  نتغ لش  
 ػ مقاـ الرضا بين الحسن وأبي ذر : 1

                                                 
1

 . 340ٜٓ٘ؾ ح٩ع٬ّ ك٢ طض٤ًش حُ٘لظ فـ  
2

 . 341ٜٓ٘ؾ ح٩ع٬ّ ك٢ طض٤ًش حُ٘لظ فـ  
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قػػنؿ  رػػش النبػػنس ٧بمػػهلل رػػو ينيػػهلل ا٤ببّػػػورُد : قسػػ  لالحنػػو رػػو عالػػ ر : إف  رػػن ذرر يمػػشؿ : العمػػو 
ُب حن عالن ػػمط  حػػُ  إ   نػػو الصػػحل حن فمػػنؿ : رحػػط ا،  رػػن ذر  حن  نػػن  يػػن  حػػ ُّ إ   نػػو النػػ

فأقشؿ : نو ا  ت  عالػ  حنػو اموسػنر ا، لػغ مل يػومو   ف يتػشف    ػّب ا٢بنلػل الػٍب اموػنر 
  إف ا٢بنػو رػو عالػ  ر ػ   1ا، لغ علاا حهلل الشقػشؼ عالػ  الور ػن ٗبػن  صػو ؼ رػغ المضػنش

يصػػا لتػػن نػػس نً نػػو  عمػػنؿ المالػػشب علػػاا دلسػػ  عالػػ  ننوفوػػغ اػػاا ا، عتػػغ   حهللياػػغ لػػاا 
النمػػ  الننيػػن حن فنلو ػػن نػػو  عمػػنؿ المالػػشب حن ي ػػّب ا١بهػػند نػػو  عمػػنؿ ا١بػػشارح حن فػػإف  كػػ  

حن فنلو ػن ٜبػوة نػو ٜبػنر ادبػل ػ ، عػن عكػ  ػ علػػش  عالػ   2عاحػهلل نتهمػن ذرعة  ػتنـ اسٲبػنف
افكاػػويو   علػػش رػػنب ا، افع ػػط حن عننػػَباح  نمننػػنت ا٤بمػػوّرْب حن عحمسموػػغ  ننضػػل عالػػ 

النػػنرفْب حن عكتػػل الػػهلليسن حن فجػػهلليو ٗبػػو يصػػ  يعنػػغ  ف  شػػوهلل ر بوػػغ فسػػغ حن ع ف   ينػػوبهللؿ 
رنّبس نتغ عر ن ا، عال  النبهلل  كه نو ا١بتل عنن فسهػن حن فف الو ػن لػعل ا، عا١بتػل مالمػغ 

ِ أَْمجَههسُ قػػنؿ  نػػنىل : )) َِ َّللاَّ هه ٍِ  ٌُ ا َ٘ ِزْضهه ُ ( حن رنػػهلل قشلػػغ : )72)الوشرػػل حن اآليػػل : (( َٗ َعههَد َّللاَّ َٗ

َِ طَِّٞجَخا فِٜ َجَّْ  َعبِم ٍَ َٗ َٖب  َِ فِٞ َٖبُز َخبىِِدٝ ّْ َ ِْ َٖب ا ِْ رَْذزِ ٍِ َْبِد َجَّْبدو رَْجِسٛ  ٍِ ْؤ َُ اْى َٗ  َِ ِْٞ ٍِ ْؤ َُ ُو اْى بِد َعْد

 ٌُ ُش اْىَعِظهٞ ْ٘ َ٘ اْىَْه ُٕه ِ أَْمجَهُس َذىِهَل  َِ َّللاَّ ه ٍِ  ٌُ ا َ٘ ِزْض (   علػاا الو ػن كػناش 72)الوشرػل حن اآليػل :  ((َٗ
نػػػػو ر ػػػػنلط عتػػػػغ   الػػػػهلليسن حن ع٤بػػػػن كػػػػنف لػػػػاا ا١بػػػػناش  فضػػػػ  ا١بػػػػناش حن كػػػػػنف  ػػػػبُبغ  فضػػػػنؿ 
افعمػػنؿ حن عالنػػ و رػػػنب ا٥بػػطر عالنػػطر عنػػػونت المالػػ  حن عَكْنػػا البػػػنؿ حن عُ ػػشش ا٢بػػػنؿ حن 

عيعػػو  لػػغ رػػنب كتػػل عال ػػو  رػػن، مػػالؼ نػػن لػػش  لالػػغ حن عالو ػػن ٱباّلصػػغ نػػو ذلػػك كالّػػغ حن 
الػػػػهلليسن قبػػػػ  كتػػػػل اآلمػػػػوة حن فنلو ػػػػن يشكػػػػ  لػػػػغ ال،مأيستػػػػل عرَػػػػود المالػػػػ  ع ػػػػتشيغ عقػػػػوارس حن 
عالنُّ و يُشك  ا ،واب قالبغ حن عريبوػغ عاينعنكػغ حن ععػهللـ قػوارس حن عالنُّػ و يشكػ   الػشف 

و  النبػػهلل حن ععػػهللـ  بن ػػغ نػػع ا، حن فإيػػغ   يو ػػ  إ   ٗبػػن يالئػػط  بنػػغ عيعنػػغ حن عا٤بمػػنديو ٘بػػ
دائمنً ٗبػن يالئمػغ عنػن   يالئمػغ حن عكاّلهػن كػو  عالسهػن نتػغ نػن   يالئمػغ   ػ ،غ فػال  ابػت 
لػػػغ قػػػهللـ عالػػػ  النبشديػػػل حن فػػػإذا ر ػػػ  عػػػو ررػػػغ   ٝبسػػػع ا٢بػػػن ت ا ػػػوموت قهللنػػػغ   نمػػػنـ 
النبشديل حن فال يُني  الوالشُّف عو النبهلل نٌي نا  الو ن حن عالو ػن يعػورغ المالػ  ، حن عالنُّػ و 

غ المال  نو ا، حن فإّف نو نل قالبغ نو الو ن حن نل ا، لهللرس  ًُب ع نتػنً عقتنعػل عفػوّغ يُعور 
قالبػػغ دّبوػػغ عاسينرػػل إلسػػغ عالوشكػػ  عالسػػغ حن عنػػو فن ػػغ ح ُّػػغ نػػو الو ػػن انػػول قالبػػغ رضػػهلّل ذلػػك 
عانون  عّمن فسغ  نند غ عفالحغ حن عرهللايل الو ن نتونبل لالنبهلل عل  نو ٝبالػل ا٤بمننػنت حن 

يوػػغ نػػو ٝبالػػل  افحػػشاؿ علػػسل نتونػػبل حن فأع لػػغ نمػػنـ عأنيوػػغ حػػنؿ عقػػهلل نػػهللح ا،  لالػػغ عأن
ع  ُب عالسهط عيهللاط إلسغ حن فهللّؿ ذلك عال   يّغ نمهللعر ٥بط   عقػهلل قػنؿ ر ػشؿ ا، لػال  ا، 
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حن  1عالسػػغ ع ػػالط : ذاؽ  نػػط اسٲبػػنف نػػو ر ػػ  رػػن، ررػػن عرنس ػػالـ ديتػػنً حن عٗبحمػػهلل ر ػػش ً 
لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط : نػػو قػػنؿ حػػْب ينػػمع ا٤بػػمذف : ع يػػن  نػػههلل  ف   عقػػنؿ ر ػػشؿ ا، 

إلػػػغ إ  ا، عحػػػػهللس   نػػػػويك لػػػغ حن ع نػػػػههلل  ف ٧بمػػػػهلل عبػػػػهللس عر ػػػشلغ حن ر ػػػػست رػػػػن، ررػػػػنً حن 
  قػػنؿ ارػػو المػػسط :  2عٗبحمػػهلل ر ػػش ً حن عرنس ػػالـ ديتػػنً    عػػو ا، لػػغ نػػن  مػػهللـ نػػو ذيشرػػغ

لػػػػهلليو حن عإلسهمػػػػن يتوهػػػػ    عقػػػػهلل  ضػػػػّمتن الو ػػػػن علػػػػااف ا٢بػػػػهلليانف عالسهمػػػػن نػػػػهللار نمننػػػػنت ا
رورشرسوػػغ  ػػبحنيغ ع لشلسوػػغ حن عالو ػػن رو ػػشلغ حن عا يمسػػند لػػػغ عالو ػػن رهلليتػػغ حن عالونػػالسط لػػغ   
عنػػو اكومنػػت لػػغ لػػاس افررنػػل حن فهػػش الصػػهلليق حّمػػنً حن علػػ   ػػهالل رنلػػهللعش  عالالنػػنف حن 

نش نػػػن ٱبػػػنلا لػػػش  علػػػ  نػػػو  لػػػن  افنػػػشر عتػػػهلل ا٢بمسمػػػل عا نوحػػػنف حن ع  ػػػسمن إذا كػػػ
التعل عنواّدلن حن نو ذلك  بّْب  ف الو ن كنف لننيغ رػغ ين مػنً حن فهػش عالػ  لنػنيغ   عالػ  

 حنلغ  
يضمو الو ن ٗبحبوغ عحهللس عمشفغ حن عركنئغ عاسينرػل إلسػغ حن عالوبوُّػ  إلسػغ  ػ صارضا بَّلهيتو :

الو ػػػن حن عذلػػػك حن عا٪بػػػااب قػػػش  اسرادة عا٢بػػػّ  كالهػػػن إلسػػػغ حن فنػػػ  الوا ػػػ  ٗبحبشرػػػغ كػػػّ  
 يوضّمو عبند غ عاسمالص لغ  

يوضػػػّمو الو ػػػن روػػػهللرّبس لنبػػػهللس حن عيوضػػػّمو إفػػػوادس رنلوشكػػػ  عالسػػػغ حن  ػػػػ والرضػػػا بربوبّيتػػػو :
عا  وننيل رغ حن عالامل رغ حن عا عومند عالسغ حن ع ف يتشف را سنً لت  نػن يعنػ  رػغ حن فػنفعؿ 

 ن يُمهللرر عالسغ  حن يوضمو ر نس ٗبن يمنو رغ حن عالانر : يوضّمو ر نس ٗب
فسوضػػمو كمػػنؿ ا يمسػػند لػػغ حن عالونػػالسط ا٤ب،الػػق إلسػػغ ٕبسػػ   ػػػ وأمػػا الرضػػا بنبيّػػو رسػػوال  :

يتػشف  عىل رػػغ نػػو يعنػػغ ع ف يتػػشف نومسػػناً ٗبتنيوػػغ عػػو  ػػّبس نػػو البشػػو فػػال يشػػنركغ  حػػهللاً 
غ حن نتنيوػػغ ع  مصشلػػسوغ حن فػػال يوالّمػػ  ا٥بػػهلل  إ  نػػو نشاقػػع كالمن ػػغ حن ع  ٰبػػنكط إ  إلسػػ

ع  ٰبّتط عالسغ  ّبس حن ع  يو ػ  ٕبتػط  ػّبس البوػل حن ع    نػي نػو  ٠بػنش الػوّب  علػعن غ 
ع فننلغ حن ع    ني نػو  ذعاؽ حمػنئق اسٲبػنف عنمننن ػغ حن ع    نػي نػو  حتػنـ ظػنلوس 
عرن تػػغ حن ع  يو ػػ    ذلػػك ٕبتػػط  ػػّبس حن ع  يو ػػ  إ  ٕبتمػػغ حن فػػإف عجػػن عتػػغ كػػػنف 

نب  ػػااش ا٤بضػػ،و إذا مل ٯبػػهلل نػػن ينستُػػُغ إ  نػػو ا٤بسوػػل عالػػهللـ حن ع حنػػو ٙبتسمػػغ  ػػَّبس نػػو رػػ
 حشالػغ :  ف يتػشف نػو رػػنب الػَباب حن الػا  إ٭بػػن يُوػسم ط رػغ عتػهلل النجػػن عػو ا ػونمنؿ ا٤بػػنش 
ال،هػشر حن ع نػػن الو ػػن رهلليتػػغ حن فػػإذا قػػنؿ حن  ع حتػط  ع  نػػو حن  ع أػػ  : ر ػػ  كػػ  الو ػػن حن 

عَ ال ط لغ  نالسمنً حن علش كنف ٨بنلعنً ٤بواد يعنػغ  ع لشالػن عمل يبق   قالبغ حوج نو حتمغ حن 
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   عقنؿ :    فإف الو ػن آمػو الوشّكػ  حن فمػو ر ػ  قهللنػغ  1 ع قْشؿ ُنمالرهللس عنس غ ع نئعوغ
  الوشكػػ  عالونػػػالسط عالوعػػػشي  حصػػػ  لػػغ الو ػػػن ع رػػػهلّل حن علتػػػو لنن  ػػغ ععػػػهللـ إكنرػػػل  كاػػػو 

ا، عال  مالمغ حن رٞبل اط حن عٚبعسعنً عػتهط حن لتػو التعشس لغ حن علنشروغ عالسهن ػ مل يُشكبغ 
يػػػهللاط إلسػػػغ حن ع  ػػػُب عالػػػ   لالػػػغ حن ع مػػػه  ف  شارػػػغ ر ػػػنس عػػػتهط حن الػػػا  لػػػش  ع ػػػط ع كػػػه 
ع كػػ  نػػو ا١بتػػنف عنػػن فسهػػن حن فمػػو ر ػػ  عػػو رررػػغ ر ػػ  ا، عتػػغ حن رػػ  ر ػػن النبػػهلل عػػو ا، 

هللس حن ر ػن قالبػغ حن  عكػ  نػو يوػنئج ر ػن ا، عتػغ حن فهػش ٧بعػشؼ رتػشعْب نػو ر ػنس عػو عبػ
لغ  ف يو   عتغ حن عر نً رنهللس علش ٜبوة ر نس عتػغ حن علػالك كػنف الو ػن رػنب ا، افع ػط 
حن عكتػػػػػل الػػػػػهلليسن حن عننػػػػػَباح النػػػػػنرفْب حن عحسػػػػػنة ادبّػػػػػْب حن عينػػػػػسط الننرػػػػػهلليو حن عقُػػػػػػوّة عسػػػػػشف 

 ا٤بشونقْب  
 كيف تحقق الرضا ؟ :

  ا، ر ػػنس فسػػغ حن فإيػػغ يشلػػالغ إىل إف نػػو  ع ػػط   ػػبنب حصػػشؿ الو ػػن :  ف يالػػـن نػػن كنػػ
نمػػنـ الو ػػن ع رػػهلل   قسػػ  لسحػػ  رػػو ننػػنذ : نػػٌب يبالػػغ النبػػهلل نمػػنـ الو ػػن   فمػػنؿ : إذا  قػػنـ 
يعنػػغ عالػػ   ررنػػل  لػػشؿ فسمػػن يُنننػػ  رػػغ رر ػػغ حن فسمػػشؿ : إف  ع،سوػػِب قبالػػت حن عإف نتنوػػِب 

ن لػش لػحل النالػط ر ست حن عإف  وكوِب عبهللت حن عإف دعش ِب  كبت   عقنؿ ا١بتسهلل : الو 
الشالػػػ  إىل المالػػػ  حن فػػػإذا رننػػػو المالػػػ  حمسمػػػل النالػػػط حن  ّداس إىل الو ػػػن حن علػػػسل "الو ػػػن 
عادبػػل" كنلوكػػنش عا٣بػػشؼ حن فػػإّف الو ػػن عادبػػل حػػن ف نػػو  حػػشاؿ  لػػ  ا١بتػػل حن   يعنرقػػنف 

فإأمػػن  ا٤بوالػػبرل اػػن   الػػهلليسن حن ع    الػػهزخ حن ع    اآلمػػوة حن ٖبػػالؼ ا٣بػػشؼ عالوكػػنش حن
يعنرقنف  ل  ا١بتل ٕبصشؿ نن كنيشا يوكشيغ حن ع ّنػتهط ٩بػن كػنيشا ٱبنفشيػغ حن عإف كػنف ركػنيلط 
٤بػػػن يتػػػنلشف نػػػو كوانوػػػغ دائمػػػنً لتتّػػػغ لػػػسل ركػػنًش نشػػػشرنً رشػػػك  حن رػػػ  لػػػش ركػػػنش عا ػػػق رشعػػػهلل 
لندؽ حن نو حبس  قندر حن فهاا لشف عركػنيلط   الػهلليسن لػشف   عقػنؿ ارػو ع،ػنش : الو ػن 

  عقػػػنؿ  2المالػػػ  إىل قػػػهللري اموسػػػنر ا، لالنبػػػهلل  ي ػػػغ اموػػػنر لػػػغ اففضػػػ  حن فّب ػػػ  رػػػغ ػػػتشف 
رنػ  النػػنرفْب : نػػو يوشكػ  عالػػ  ا، حن عيو ػػ  رمػهللر ا، حن فمػػهلل  قػػنـ اسٲبػنف حن عفػػوغ يهلليػػغ 
عركالسغ لتن  ا٣بػّب حن ع قػنـ افمػالؽ الصػن٢بل الػٍب ُ صػال  لالنبػهلل  نػوس عالو ػن يعػو  رػنب 

نػػنىل عنػػع التػػنس حن فػػإف حنػػو ا٣بالػػق نػػو الو ػػن حن ع ػػشش ا٣بالػػق نػػو ُحنػػو ا٣بالػػق نػػع ا،  
النػػػػػ و حن عحنػػػػػو ا٣بالػػػػػق يبالػػػػػغ رصػػػػػنحبغ دركػػػػػل الصػػػػػنئط المػػػػػنئط حن ع ػػػػػشش ا٣بالػػػػػق يأكػػػػػ  
ا٢بنػػتنت كمػػػن  أكػػ  التػػػنر ا٢ب،ػػ  عالو ػػػن يُامػػو  ػػػوعر المالػػ  رن٤بمػػػهللعر   ٝبسػػع افنػػػشر 

 الو ػػن : حنػػو ا٣بالػػق ع سػػ  الػػتعل ع ػػتشأن   كػػ  حػػنؿ    ع٥بػػاا ٠ب ػػ  رنػػ  النػػنرفْب
                                                 

1
ش )173ـ  2/172ٓذحسؽ حُغخ٤ٌُٖ )  ّٔ  ( .492،  4/491( ف٬ف ح٧ٓش ك٢ ػِٞ حُٜ
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نػػع ا، حن فإيػػغ يشكػػ   ػػوؾ ا عػػَباض عالسػػغ   نالتػػغ حن عحػػاؼ فضػػشؿ التػػالـ الػػٍب  مػػهللح 
   1  حنو ُمالمغ
 قنؿ الشنعو :

 النبهلل ذع  جو عالوب ذع قهللر  
 عالهلللو ذع دعؿ عالوزؽ نمنـش      
 عا٣بّب  ٝبع   نن امونر منلمتن  
 شـُ ع  اموسنرس  شاس الال ْشـُ عالشُّ       

 عقنؿ الشنعو :
 إذا ارٙب  التواـ إلسػك يشننً   
 لسالومنشؾ حنً  رنػهلل حػنؿ      

 فإف  رحنلتن ح،ػت لَب ػ  
 ٕبالمك عػو حػالشؿ عارٙبنؿ    

  ٬بتن فػ  فتنيػك ين إ٥بػ 
 إلسػك ُنَنو  ْب رػال اعوالؿ    

 فُنْنَتن كسا ن ت ع   تالتن
 2إلػ   هللرّبين ين ذا ا٤بنن     

س رن  ا٤بننر   نمنـ الو ن  ش   قشؿ  نّب ا٤بمنتْب ا٢بنو رػو عالػ  ر ػ  ا، عتػغ فها
عتهللنن قنؿ : نو ا ت  عال  حنو اموسػنر ا، لػغ حن مل يومػُب   ف يتػشف    ػّب ا٢بنلػل الػٍب 

   3امونر ا، لغ علاا حهلل الشقشؼ عال  الو ن ٗبن  صو ؼ رغ المضنش
ي رضي اهلل عنو : إني أخبركم عن أخ لي كاف ػ قاؿ أمير المؤمنين الحسن بن عل 3

ػ ر  الػدنيا صػي  من أعظػم النػاس صػي عينػي ، وكػاف عظػيم مػا عظَّمػو صػي عينػي ال 
ال يجػػد ، وال يكثػػر إذا اعينػػو ، كػػاف خارجػػا  عػػن سػػل اف ب نػػو ، صػػال ي،ػػتهي مػػ

وجد ، وكاف خارجا  من سل اف صرجو ، صال يسػتخف لػو عقلػو وال رأيػو ، وكػاف 
ا٤بتعنػل حن كػنف   ينػ و ع   ل اف الجهلػة ، صػال يمػد يػدا  إال علػى ثقػةخارجا  من س

يوـه حن كنف إذا كننع النالمػنش يتػشف عالػ   ف ينػمع  حػوص نتػغ عالػ   ف يػوتالط حن عكػنف إذا ُ الِػ  
عالػػ  التػػالـ مل يُنالَػػ  عالػػ  الصػػمت حن كػػنف  كاػػو دلػػوس لػػننونً حن فػػإذا قػػنؿ رػػا  المػػنئالْب حن كػػنف   

                                                 
1

 ( ٗو٬ً ػٖ ٓذحسؽ حُغخ4/512ٖ٤ٌُف٬ف ح٧ٓش ) 
2
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 يػهللم    نػواش حن ع  يػهلل  ٕبجػل حػٌب يُػو  قن ػسنً يمػشؿ نػن يعنػ  حن عيعنػ  يشنرؾ   دعػش  حن ع 
نن   يمشؿ  عضػالً ع تونػنً حن كػنف   ينعػ  عػو  مشايػغ حن ع  ينػو ص رشػي دعأػط حن كػنف   يالػـش 
 حػػهللاً فسمػػن يمػػع النُػػار ٗباالػػغ حن كػػنف إذا اروػػهلل س  نػػواف   يَػػو   يهمػػن  قػػوب إىل ا٢بػػقر حن ي ػػو فسمػػن لػػش 

  فع  لاا اف و  ونسهلل ع ش س  ع نالسط لالتػنس ٫بػش لػعنت كوٲبػل ع مػالؽ  1 لشاس ف نلعغ قوب إىل
ٞبسهللة حن علاا نتهج  الشك  رفسع يتبن   ف يو  عالسغ  يعنتن ع رتنئتن حػٌب يوحػشؿ إىل عاقػع نالمػشس 

   ا٢بسنة حن عينوعسهلل نو ذلك اف و درع نً ععه نتهن :
ما عظمو صي عينػي الػ ر الػدنيا صػي  ػ قوؿ الحسن رضي اهلل عنو : وكاف عظيم

: ع   صنو الهلليسن إ    عْب نو عوؼ حمنئق افنشر عا ػومو الوصػشر الصػحس  عػو ا،  2عينو
عا٢بسنة عالتشف عا١بتل عالتنر حن عالمضنش عالمهللر عا وشع  رنمق فمغ المهللـع عال  ا،  نػنىل فنمػ  

عارػػػوالش ععالسػػػغ حن فإيػػػغ ننرعػػػل لآلمػػػوة حن  لالبػػػنق  ع وفػػػع عػػػو العػػػنر حن ع يمػػػو  ف الػػػهلليسن دار اموبػػػنر
علػػالك ٙبػػػّور نػػػو  ػػس،وة الػػػهلليسن رنمنرفهػػػن حن عزيتوهػػن حن عرويمهػػػن عمضػػػع عايمػػند ع  ػػػالط يعنػػػغ لورػػػغ 
ظػػنلواً عرن تػػنً حن عكػػنف علػػ  إىل حمػػنئق ا ػػوموت   قالبػػغ  ػػنعهلل غ عالػػ  النلػػهلل   لػػاس الػػهلليسن حن 

 عنو لاس ا٢بمنئق  
سن  نػػبغ رنلنورػػنش  ع عػػنرو   ػػبس  حن كمػػن قػػنؿ التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ * السمػػْب الوػػنـ رأيتػػن   لػػاس الػػهللي

   3ع الط : كو   الهلليسن كأيك  وي   ع عنرو  بس 
* إف لػػاس الػػهلليسن   عزف ٥بػػن ع  قسمػػل عتػػهلل رب النػػنة إ  نػػن كػػنف نتهػػن  نعػػل ،  بػػنرؾ ع نػػنىل حن إذ 

، كتػنح رنش ػل نػن  ػم  كػنفواً يمػشؿ التػيب لػال  ا، عالسػغ ع ػالط : لػش كنيػت الػهلليسن  نػهللؿ عتػهلل ا
حن عقػنؿ لػال  ا، عالسػغ ع ػالط : الػهلليسن نالنشيػل حن نالنػشف نػن فسهػن إ  ذكػو ا، عنػن  4نتهن نورل ننش

   5عا س  ع عن٤بنً  ع نونالمنً 
* إف عمولن قهلل قنرب عالػ  ا يوهػنش حن إذ يمػشؿ لػال  ا، عالسػغ ع ػالط : رناػت  يػن عالنػنعل كهػن ْب 

ع بػػهلل  قسننػػل اسينػػنف ٗبش ػػغ عالنمػػو قصػػّب حن فػػإذا ا ػػواتستن نتػػغ فػػَبة ال،عشلػػل  حن 6رنلنػػّبنرل عالش ػػ، 
 عالتـش عالتهللر فتط يصع  لتن نتغ  

ِٓ اْىَذَٞهبحُ * إف اآلموة ل  البنقسل حن عل  دار المػوار حن كمػن قػنؿ نػمنو آؿ فوعػشف : )) هِر َٕ هب  ََ ًِ َّلَِّّ ْ٘ َٝهب قَه

َٜ دَ  ِٕ ِخَسحَ  ْٟ َُّ ا َّلِ َٗ زَبٌغ  ٍَ َّْٞب  ِْ َذَمهسو المػوَار *  ازُ اىدُّ ٍِ ب  َو َصبىِذا َِ ِْ َع ٍَ َٗ َٖب  ْضيَ ٍِ َو َظِّٞئَخا فًََل ُْٝجَصٙ َّلَِلَّ  َِ ِْ َع ٍَ
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 ( .11/199حُٔقذس ٗلغٚ ) 
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 ( .11/199حُٔقذس ٗلغٚ ) 
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 ٝٛٞ كذ٣غ فل٤ق . 2333حُظشٓز١ ، ى حُضٛذ سهْ  
4

 . 2320حُظشٓز١ ، ى حُضٛذ سهْ  
5

 ٝهخٍ : كغٖ ؿش٣ذ . 2322حُظشٓز١ ، ى حُضٛذ سهْ  
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ِْٞس ِدَعهبةو  َٖب ثَِ  َُ فِٞ َُ اْىَجَّْخَ ُْٝسَشقُ٘ ٌِ فَأُٗىَئَِل َْٝدُخيُ٘ ٍِ ْؤ ٍُ  َ٘ ُٕ َٗ ّْضَٚ  ْٗ أُ ( 40حن  39(( ) ػنفو حن اآليػل : أَ
 قال  افخ ا٤بنالط  صنو الهلليسن   عستغ  فإذا ا وموت لاس ا٢بمنئق   

ال اػ قوؿ الحسػن رضػي اهلل عنػو : كػاف خارجػا  مػن سػل اف ب نػو صػال ي،ػتهي مػ
حن فعػ  لػاا الوشكسػغ دعػشة إىل  ػوؾ فضػشؿ ال،نػنـ حن فيػغ داع إىل  1يجد وال يكثر إذا وجػد

عحنػبك اػايو   يشاع كاػّبة نػو الشػوب حن فإيػغ ٰبػوؾ ا١بػشارح إىل ا٤بننلػ  عيامالهػن عػو ال،نعػنت
نػػواً حن فتػػط نػػو ننصػػسل كالبهػػن الشػػبع عفضػػشؿ ال،نػػنـ حن عكػػط نػػو  نعػػل حػػنؿ دعأػػن حن فمػػو ع  
نػػػو ر،تػػػغ فمػػػهلل ع  نػػػواً ع سمػػػنً عالشػػػس،نف  ع ػػػط نػػػن يػػػوحتط نػػػو اسينػػػنف إذا نػػػل ر،تػػػغ نػػػو 

حن علالك حػارين ررتػن  ػبحنيغ نػو إ بػنع ع نع ػغ عنتنئػهللس الػٍب  ػمد  إىل  نسػنف نػهشة  2ال،ننـ
ََل ،نف ععهللـ ا كوعنش رن٢بالؿ حن فمنؿ  نػنىل : ))الب َٗ َِ َدهًَلَلا طَِّٞجاهب  َْز ِْ ب فِٜ ا ََّ ٍِ َٖب اىَّْبُض ُميُ٘ا  َٝب أَُّٝ

  ٗ ٌْ َعههُد ُِ َّلَِّّههُٔ ىَُنهه ْٞطَب هه اِد اىشَّ َ٘  ػػبحنيغ إىل  ( حن كمػػن  رنػػهلل168ُنبِػػْب(( )البمػػوة حن اآليػل :  رَزَّجُِعهه٘ا ُخطُهه
لػػػ ال يػػػمد  ذلػػػك إىل  نػػػالو نػػػهشة الػػػب،و عا٫بوافهػػػن قػػػنؿ  نػػػنىل ا عوػػػهللاؿ   ال،نػػػنـ عالشػػػواب 

ُ ََل ُِٝذهتُّ )) ََل رُْعِسفُ٘ا َّلَِّّٔ َٗ َسثُ٘ا  ْْ ا َٗ ُميُ٘ا  ْعهِسَ فِٞ َٗ َُ (   فػنفنو الػٍب  31: حن اآليػل (( ) افعػواؼ اى
و ال،نػنـ عالشػواب فػشؽ ا٢بنكػل حن عيبػنلغ   ػ هللؿ عالػ   نػالو نػهشة الػب،و  ف يُتاػو لػنحبهن نػ

عيعػػوط فسػػغ عقػػهلل  نػػنر التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط إىل  م،ػػنر لػػاا اس ػػواؼ ع ػػورس عالػػ  الشػػبع 
ا١بنػػهلل عالػػتعل حن عذلػػػك فسمػػن رعاس الَبنػػػا  عػػو نمػػػهللاـ رػػو ننػػػهلل  كػػوب ر ػػػ  ا، عتػػغ قػػػنؿ : 

حن ٕبنػ  ارػو  غ٠بنت ر شؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط يمػشؿ : نػن نػل آدنػ  ععػنش نػواً نػو ر،تػ
   3حن فػػإف كػػنف   ٧بنلػػل فاالػػ  ل،نننػػغ حن ع الػػ  لشػػوارغ حن ع الػػ  لتعنػػغ آدـ  كػػالت يُممػػو لػػالبغ

ع  لػػاا ا٢بػػهللي  التبػػش  رسػػنف لالمػػتهج النػػش  الػػا  يتبنػػ  الومنػػك رػػغ   اسقػػالؿ نػػو ال،نػػنـ 
عالشػػواب ععػػهللـ اس ػػواؼ   نػػهشة الػػب،و فف لػػاا اس ػػواؼ يػػمد  إىل الشػػو التبػػّب حن علػػػسل 

ا  يصػػس  ا٤بنػػهللة فحنػػ  حن عإ٭بػػن ا٤بمصػػشد  يضػػنً الشػػو الػػ ا٤بمصػػشد رنلشػػو لتػػن نػػن يونالػػق رػػأنواض
  ال،نػػػنـ عالشػػػواب عنػػػهللة الونالػػػق امػػػن فسوحػػػشؿ ال،نػػػنـ نػػػو ع ػػػسالل  سَ الػػػتعل حستمػػػن  نوػػػند الشػػػو 

لالنػػػااش ع مشيػػػل البػػػهللف إىل  نيػػػل علػػػهللؼ ينػػػن  لػػػنحبغ نػػػو  كالػػػغ عيصػػػب  ذلػػػك النػػػن  نػػػنالغ 
تػػػغ    شػػػبع يعنػػػغ حن فف نػػػهشة نت ر،بالشػػػن   حػػػٌب  صػػػب  ٮبوػػػغ نصػػػوعفل إلسهػػػن حن فمهمػػػن نػػػ

حن ف،نسنف نػهشة الػب،و   ينػِب كاػوة افكػ  فحنػ  فف  4الب،و   حت عتهللس نمسنس الننندة 
فف كاوة افك  عوض ظنلو  ٥باا ا٤بوض حن عإ٭بن حمسمل ا٤بوض   َنػوَس الػتعل عنػن دريوهػن عٙبػشؿ 

لن  نػػهشاهتن ع  ذلػػك يمػػشؿ ال،نػػنـ نػػو ع ػػسالل إىل  نيػػل حػػٌب يصػػب  اسينػػنف كنلبهػػنئط الػػٍب  نػػّبر
                                                 

1
 ( .11/199ش ٝحُٜ٘خ٣ش )حُزذح٣ 
2

 . 93ؿٜخد حُ٘لظ / ػ٠ِ حُذٛخ٢ٓ فـ  
3
 ، كذ٣غ كغٖ فل٤ق  380حُظشٓز١ ، ى حُضٛذ ، سهْ  
4
w  109أٓشحك حُ٘لظ ، ٝ . أٗظ ًشُصٕٝ فـ  

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 216 

ٌْ ا، عن عك  : )) ُٖ ٙ ىَ ٘ا ْض ٍَ اىَّْبُز  َٗ  ًُ َّْعب َ ِْ ب رَأُْمُو ا ََ َُ َم َٝأُْميُ٘ َٗ  َُ زَُّع٘ ََ َِ َمَُْسٗا َٝزَ اىَِّرٝ حن اآليػل (( )٧بمهلل َٗ
( حن عقهلل رع  الشس نف عو ارو عمو ر   ا، عتهمن عو التيب لال  ا، عالسػغ ع ػالط قػنؿ 12: 

لػاا ا٢بػهللي   ف نػو نػأف    عننػُب1 بنل  نننش عا٤بمنو يأك    نن  عاحهلل : التنفو يأك    
النػػػوننؿ رأ ػػبنب النبػػػندة حن عالتػػنفو ٖبػػػالؼ ذلػػػك كالػػغ فيػػػغ  ػػػنرع ل  نػػو افكػػػ  سػػػا٤بػػمنتْب الومال

نلػهللس   للشهشة يعنغ ننَب   فسهن  ّب منئا نو  بننت ا٢بواـ حن عإف  ك  قالسال فالسل ذلػك 
حل عرين ل ا١بنط حن فهش لشهللة حولغ عال  الهلليسن عٛبنػتغ اػن كأيػغ يأكػ  الهلليسن عإ٭بن ٤بواعنة الص

   ػػبنل  ننػػػنش كمػػػن  مػػػشؿ : فػػػالف يأكػػػ  الػػػهلليسن  كػػالً ع نػػػن ا٤بػػػمنو فإيػػػغ يأكػػػ    ننػػػ  عاحػػػهلل حن 
فنلو ػػشؿ لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط يضػػوب ا٤باػػ    لػػاا ا٢بػػهللي  لالمػػمنو عزلػػهللس   الػػهلليسن علالتػػنفو 

تػشع  ػ رٞبػغ ا، ػ  شكسهػنً آمػو ٥بػاا ا٢بػهللي  فمػنؿ : قسػ  : ا٤بػػواد حن عقػهلل ذكػو ال2عحولػغ عالسهػن 
رنلنػػػبنل  ػػػبع لػػػعنت حن ا٢بػػػوص عالشػػػوس حن ع ػػػشؿ افنػػػ  حن عال،مػػػع حن ع ػػػشش ال،بػػػع حن عا٢بنػػػهلل حن 

  عقػهلل قػنؿ : ارػو المػسط ػ رٞبػغ ا، ػ : لنستػغ عذا ػغ كندونػنت عالاػنر : نػن يعنػهللس رمػهللر 3عالنمو 
وط حن فإيػػغ يامالػػغ عػػو ال،نعػػنت حن عيشػػنالغ ٗبناعلػػل عػػ٢بػػالؿ عالشػػبع ا٤بع نػػهلل  حػػهللس كنس ػػواؼ   ا

نميػل الب،تػل ع٧بنعلوػغ حػٌب ي عػو اػن حن فػإذا ظعػو اػن نػنالغ ٗبناعلػل  صػوفهن ععقنيػل  ػورلن عالوػػأذ  
رامالهػػن حن عقػػش  عالسػػغ نػػشاد الشػػهشة حن ع ػػوؽ ٦بػػنر  الشػػس،نف عع ػػنهن حن فإيػػغ ٯبػػو  نػػو ارػػو آدـ 

٦بنريػل عينػػهلل عالسػغ  وقػػغ عالشػبع ي،وقهػػن عيش ػنهن حن عنػػو  كػ  كاػػّباً  ٦بػو  الػػهللـ حن فنلصػـش يضػػسق
 4نوب كاّباً فتنـ كاّباً ف نو كاّباً 

قوؿ الحسن رضي اهلل عنو : وكاف خارجا  من سل اف صرجو ، صال يسػتخف لػو عقلػو 
نػػوّع فن٢بنػػو ر ػػ  ا، عتػػغ يػػهللعش إىل الػػوحتط   نػػهشة العػػوج ع  يتػػشف إنػػبنعنً إ  ٗبػػن ،  5وال رأيػػو

ا٤بشىل عن عك  حن اآلف  نسنأن يَب   عالسغ يونئج م،ػّبة حن كمنػشة المالػ  ع ػنا اسٲبػنف حن فتالمػن ٛبػندت 
نهشة العوج   ال،نسنت ازداد المال  قنشة عظالمل ععحشػل اروػهللاش نػو الت ػو إىل نػن حػـو ا،   ا مػوالط 

تػغ نػو هتػشيو  نػو العنحشػل عالومهسػهلل رْب ا١بتنْب عنن يوبنغ نو ركُّػ  التنػنش عٚبتػ  الوكػنؿ حن عنػن يتػوج ع
٥بػػن حػػٌب يمػػع فسهػػن ععتػػهلللن يػػومتو ا٤بػػوض نػػو المالػػ  حن ع بونػػهلل عتػػغ حمسمػػل اسٲبػػنف حن عنصػػهللاؽ ذلػػك قػػشؿ 

   6ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط :   ينر النار علش نمنو حن ع  يشوب ا٣بمو حْب يشػوان علػش نػمنو
اا ا٢بػػهللي  :      يتػػشف لػػاا نمنتػػنً  ننػػنً ع  يتػػشف لػػغ يػػشر   قػػنؿ الب ػػنر  ػ رٞبػػغ ا، ػ عتػػهلل رعايوػػغ ٥بػػ

اسٲبػػنف حن ععػػو    لويػػوة ر ػػ  ا، عتػػغ قػػنؿ : قػػنؿ ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط : إذا زل النبػػهلل مػػوج 
                                                 

1
  2060ٓغِْ سهْ  
2
 (  539ـ  538/  9كظق حُزخس١ ؽشف حُزخخس١ )  
3
 (  23/  14ؽشف ح١ُٝٞ٘ ػ٠ِ فل٤ق ٓغِْ )  
4
 ( 459ـ٤ٌُ1/458ٖ )ٓذحسؽ حُغخ 
5
 (11/199حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش ) 
6
w . 57( ٓغِْ سهْ 8/13حُزخخس١ ، ى حُلذٝد ) 
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  فألػػػحنب  1نتػػػغ اسٲبػػػنف حن فتػػػنف فػػػشؽ ر  ػػػغ كنل الػػػل حن فػػػإذا  مػػػوج نػػػو ذلػػػك النمػػػ  ركػػػع إلسػػػغ اسٲبػػػنف
شر اسٲبػػػنف عيضػػػنا  ن ػػػسط الػػػوب  ػػػبحنيغ نػػػو قالػػػشاط حن إذ لػػػش ا وشػػػنوعا نػػػو   ػػػ  ػط يػػػالتبػػػنئو يتػػػنع نػػػته

ل س ف يػال  نػن   قالبػغ نػو  الػك ا٣بشػ التبنئو نا  النل  ع النوقل  ع نػوب ا٣بمػو ع ػّب ذلػك حن فػال رػهلل 
 2ةعا٣بشػشع عالتػػشر حن عإف رمػ   لػػ  الوصػهلليق   قالبػػغ حن علػاا نػػو اسٲبػنف الػػا  يتػنع نتػػغ عتػهلل فنػػ  التبػػّب 

عنػػػو يوػػػنئج  نسػػػنف نػػػهشة العػػػوج حن كاػػػوة الشقػػػشع   ا٤بننلػػػ  حن فن٤بنصػػػسل علػػػش كنيػػػت لػػػنّبة ٛبهػػػهلل ال،ويػػػق 
فموهػن حػػٌب  وػػنرع ا٤بننلػػ  عيهػشف  نولػػن ع  يػػهللرؾ لػػنحبهن م،ولػن حن فػػنلت وة  ػػمد  إىل العتػػوة   يوشلػػهلل 

حشػل حن فػإف  سنػوت   ػبنان ا٣بن و   المال  ع وحوؾ الشهشة عقهلل يمد  ذلػك إىل النػـن عالػ  اقػَباؼ العن
عقع فسهن ع٥باا كنيت الت وة نمهللنل نو نمهللننت النل حن عرنرنً نو افرػشاب ا٤بشلػالل إلسػغ حن رع  ننػالط عػو 
   لويوة ر   ا، عتغ عو التيب لال  ا، عالسغ ع الط قنؿ : ُكو  عال  ارو آدـ يصسبغ نػو الػنل حن نػهللرؾ 

افذيػػػنف زينٮبػػن ا  ػػػومنع حن عالالنػػػنف زيػػػنس التػػػالـ حن عالسػػػهلل زينلػػػن ذلػػك   ٧بنلػػػل حن فنلنستػػػنف زينٮبػػػن الت ػػػو حن ع 
حن علتػػػاا  3الػػػب،ا حن حن عالوكػػػ  زينلػػػن ا٣بُ،ػػػن حن عالمالػػػ  يهػػػش  عيومػػػُب حن عيصػػػهللؽ ذلػػػك العػػػوج  ع يتارػػػغ

 وهللرج ا٤بننلػ     نػوان إىل قالػ  النبػهلل ع أ ّبلػن عالسػغ حػٌب   يبػن  اػن ع  يمػهللر عالػ  نعنرقوهػن عي،الػ  
حن ع  ذلك يمشؿ ارو اقسط ػ رٞبغ ا، ػ : إف ا٤بننل   نرع  نان٥بػن حن عيشلػهلل رنضػهن رنضػنً  4تهننن لش  كاو ن

رنضنً حٌب ينن عالػ  النبػهلل نعنرقوهػن عا٣بػوعج نتهػن    حػٌب  صػّب لس ػنت را ػ ل علػعنت  زنػل عنالتػنت 
دلػػن حن  نروػػل حن علػػش ع،ػػ  امػػـو ا٤بنصػػسل ع قبػػ  عالػػ  ال،نعػػل لضػػنقت عالسػػغ يعنػػغ حن ع ػػنؽ لػػهللرس حػػٌب يننع 

ػػػنؽ لسشاقػػػع ا٤بنصػػػسل نػػػو  ػػػّب لػػػاة ٯبػػػهلللن حن ع  داعسػػػل إلسهػػػن إ  ٤بػػػن ٯبػػػهللس نػػػو افمل نػػػو حػػػٌب إف كاػػػّباً  العن 
  عنػػو يوػػنئج  نسػػنف نػػهشة العػػوج حن ذلػػنب ا٢بسػػنش حن فػػإذا اعوػػند النبػػهلل عالػػ  نمنرفػػل اآل ػػنـ يوسجػػل  5ٗبعنرقوهػػن

الػػػ   فننلػػػغ المبسحػػػل حن رػػػ   ف كاػػػّباً نػػػو ل،نسػػػنف نػػػهش غ حن  سصػػػ  إىل حػػػنؿ   يبػػػن  فسػػػغ رػػػن الع التػػػنس ع
   6لم ش ٱبهعف التنس ٗبن يعنالشيغ عيوبنلشف رغ فأط اينال شا نو ا٢بسنش

علتػػاا ٪بػػهلل  ف الوهػػنعف   عقنيػػل نػػهشة العػػوج نػػو ا ٫بػػواؼ علػػش كػػنف ينػػّباً حن  ػػسمد  نػػس نً فشػػس نً إىل نػػن 
الػو الص نػو نػوعدلن حن ع ػمد    التهنيػل  حٌب   يمع ا٤بوش فوينل  نسنف الشهشة الٍب يصػن ع لش  م،و 

إىل  مػل قالػػ  لػػنحبهن عاينػػالمغ نػػو افمػػالؽ العن ػػالل رنس ػػنفل إىل نػػن يصػػسبغ نػػو افنػػواض التعنػػسل 
 العوج نتهن : ةمهلل نوع اس الـ  هللارّب عقنئسل نو  نسنف نهش فحن  7عا١بنهلليل

 : غض البصر وستر الاورة 

                                                 
1
 ( ٝٝحكوٚ حُزٛز٢ .1/22فللٚ حُلخًْ ك٢ حُٔغظذسى ) 
2
 . 29ًظخد ح٣٩ٔخٕ ، ٫رٖ ط٤ٔ٤ش فـ  
3
 . 2657ٓغِْ سهْ  
4
 . 121أٓشحك حُ٘لظ فـ  
5
 . 60ـ  59حُـٞحد حٌُخك٢ فـ  
6
 . 122فـ  أٓشحك حُ٘لظ 
7
w . 123أٓشحك حُ٘لظ فـ  
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 المالػػ  لػػش البصػػو علػػالك  نػػو ا، عبػػندس رنػػ  البصػػو فف ال،ويػػق الػػا   تعػػا نتػػغ  ػػهنـ الشػػهشة إىل
ٌْ عّمػػن حػػوـّ عالػػسهط ع ػػَب عػػشاراهتط عمػػو   ٰبػػ  ٥بػػط قػػنؿ  نػػنىل : )) ِٕ ِْ أَْثَصههبِز هه ٍِ هه٘ا  َِ َُٝ ضُّ ِْٞ ٍِ ههْؤ َُ قُههْو ىِْي

 َُ ههب َْٝصههَُْع٘ ََ َ َخجِٞههٌس ثِ َُّ َّللاَّ ٌْ َّلِ ُٖهه ٌْ َذىِههَل أَْشَمههٚ ىَ ُٖ َْٝذَْظُهه٘ا فُههُسَٗج ( عقػػنؿ ر ػػشؿ ا،  30يػػل : آلا(( )التػػشر حن َٗ
لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط :   يت ػػو الوكػػ  إىل عػػشرة الوكػػ  ع  ا٤بػػو ة إىل عػػشرة ا٤بػػو ة حن ع  يعضػػ  الوكػػ  

  يمػشؿ ارػو المػسط ػ رٞبػغ ا، : 1إىل الوك     شب عاحهلل حن ع   عض  ا٤بو ة إىل ا٤بو ة   الاشب الشاحهلل
إذا  ػػ  النبػػهلل رصػػوس  ػػ  المالػػ  نػػهش غ عإراد ػػغ حن عإذا قػػهلل كنػػ  ا،  ػػبحنيغ النػػْب نػػوآة المالػػ  فػػ

عيمػشؿ  يضػنً : الت ػوة  عنػ    المالػ  نػن يعنػ  النػهط   الوّنسػل حن فػإف مل 2  الق رصػوس   الػق نػهش غ 
 موالػػغ كوحوػػغ حن علػػ  ٗبتنلػػل الشػػوارة نػػو التػػنر  ُونػػ    ا٢بشػػسا السػػنرل حن فػػإف مل ُٙبوقػػغ كال ػػغ  حوقػػت 

 رنضغ عقهلل قس  :
 ث نبهللالن نػو الت و ك  ا٢بشاد

 عنن ط التنر نو ُننوصنو الشور                                   
 كط ي وة فوتت   قال  لنحبهن 

 فوػك النهنـ رال قشس ع  َع و                                    
 عا٤بوش نػن داـ ذا عسػو يُمالبرػهن 

    عْب النسهلل نشقشؼ عال  ا٣ب،و                  
 ُنػوُّ نمالوػغ نػن  ػّو نهجوغ يَ 

 3  نوحبنً رنوعر عػند رنلضور
 
 : ػ تحريم االختالط واألمر بحجاب النساء 

ُّٜ قُهْو عقهلل عرد   رسنف ذلك آينت قوآيسل ع حندي  يبشيل عهلليػهللة عنتهػن : قشلػغ  نػنىل : )) َٖهب اىَّْجِه َٝهب أَُّٝ

َِ ُٝه ِْٞ ٍِ ْؤ َُ َِّعبِء اْى َٗ ثََْبرَِل  َٗ اِجَل  َٗ َْش ِِ ُ َُ َّللاَّ َمهب َٗ  َِ ْٝ َِ فَهًَل ُٝهْؤَذ ُْ ُْٝعهَسْف َِّ َذىِهَل أَْدَّهٚ أَ ِٖ ِْ َجًَلثِٞهجِ ه ٍِ  َِّ ِٖ ْٞ َِ َعيَه ْدِّٞ

ا ِْ (   عقشلػػغ  نػػنىل : ))59سمػػنً(( )افحػػناب حن اآليػػل : حِ رَ  َغُْهه٘زا هه ٍِ  َِّ ُٕ ههب فَبْظههأَىُ٘ زَبعا ٍَ  َِّ ُٕ ٘ َُ َّلَِذا َظههأَْىزُ َٗ

ههُس  َٖ ٌْ أَْط َزاِء ِدَجههبةو َذىُِنهه َٗ َِّ ِٖ قُيُهه٘ثِ َٗ  ٌْ ( عرع  الب ػػنر  عننػػالط عػػو 153(( افحػػناب حن اآليػػل : ىِقُيُهه٘ثُِن
عمبػػل رػػو عػػننو ر ػػ  ا، عتػػغ  ف ر ػػشؿ ا، قػػنؿ : إيػػنكط عالػػهللمشؿ عالػػ  التنػػنش   فمػػنؿ ركػػ  نػػو 

  عا٢بمش :  مش النعج عنن  نبهغ نو  قػنرب الػنعج  4افيصنر :  فو يت ا٢بمش   قنؿ : ا٢بمش ا٤بشت
 عالسػػغ ع ػػالط ا٢بمػػش ا٤بػػشت   و لػػسل ٗبحػػـو عقشلػػغ لػػال  ا،ػع٫بػػشلط ٩بػػ غفخ عالنػػط عارتػػالػػنعج كػػنرو ا

                                                 
1

  338ٓغِْ سهْ 
2
  109سٝمش حُٔلز٤ٖ فـ  
3
  114حُٔشؿغ ٗلغٚ فـ  
4
w . 2172ٓغِْ سهْ  
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ننتػػنس  ف ا٣بػػشؼ نتػػغ  كاػػو نػػو  ػػّبس لومتتػػغ نػػو الشلػػشؿ إىل ا٤بػػو ة عا٣بالػػشة نػػو  ػػّب  ف يتتػػو عالسػػغ 
و ارػو عبػنس ر ػ  ا، عتهمػن  ف ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط قػنؿ :   ػحن ععػ 1ٖبالؼ افكتيب

كمػن عرد الوشػهلليهلل عالشعسػهلل   2ف  رك  رننو ة إ  عننهن ذع ٧بـو حن ع   ننفو ا٤بو ة إ  نع ذ  ٧بػـوٱبالش 
   حنديػ  عهلليػهللة نػػو  شػبغ الوكػنؿ رنلتنػػنش ع شػبغ التنػػنش رنلوكػنؿ   الالػبل عا٢بوكػػل ٤بػن   ذلػػك 

و ر ػشؿ ا، نو إ نرة الشهشات عا٫بوافهن حن رع  الب نر  عو ارو عبػنس ر ػ  ا، عتهمػن قػنؿ : لنػ
   3لال  ا، عالسغ ع الط ا٤بوشبهْب نو الوكنؿ رنلتننش عا٤بوشبهنت نو التننش رنلوكنؿ

 : ػ الترغيب صي الصياـ لتسكين ال،هو 
إذا مل يوسنو النعاج عمل ٯبهلل ا٤بوش ا٤بمهللرة عالسغ لنب  نػو اف ػبنب فنالسػغ  ف يمػ  يعنػغ نػو  نػالو 

نػػػو  نػػػتْب الشػػػهشة عٚبعسػػػا ع أهتػػػن حن عقػػػهلل عرد   الشػػػهشة عذلػػػك رن٤ببػػػندرة إىل الصػػػسنـ ٤بػػػن فسػػػغ 
اسرنند إىل ذلك ا٢بهللي  الا  رعاس الشس نف عو عبهلل ا، رػو ننػنشد ر ػ  ا، عتػغ قػنؿ : قػنؿ 
ر ػػػشؿ ا، لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط : يػػػن ننشػػػو الشػػػبنب نػػػو ا ػػػو،نع نػػػتتط البػػػنشة فالسوػػػنعج حن فإيػػػغ 

حن    :  ف الصػػـش  4رنلصػـش فإيػغ لػغ عكػنش  ػ  لالبصػو حن ع حصػو لالعػوج حن عنػو مل ينػو،ع فنالسػغ 
يم،ػػػػع الشػػػػهشة حن عيالحػػػػق رػػػػالك الومالسػػػػ  نػػػػو اف ايػػػػل ادوكػػػػل لالشػػػػهشة لتػػػػ  يتنػػػػو نػػػػو حػػػػهللهتن 
عيضنا  أ ّبلن حن فإذا مل ٰبوص ا٤بوش عال  لاس الوػهللارّب الشقنئسػل عمل يالوػـن اػن حن فػإف  ػهنـ الشػهشة 

ا  ػػونهللاد لمبػػشؿ لػػاا ا ٫بػػواؼ حن ععتػػهلللن ع٠بشنهػػن   رػػهلل  ف  تعػػا إىل المالػػ  نػػن داـ عالػػ   لبػػل 
 5 سومند    نو غ ع ومند  الشهشة    نسنأن يشنػنً رنػهلل يػـش حػٌب يمػع لػنحبغ   ٞبػأة الوذيالػل

حن فمػشؿ ا٢بنػو رػو عالػ  ر ػػ  ا، عتػغ : كػنف منركػنً نػو  ػػال،نف فوكػغ حن فػال ينػو اُّ لػغ عمالػػغ 
 حن دعشة لوٰبل إىل كب   نسنف نهشة العوج   6ع  ر يغ

ػ قوؿ الحسن بن علي رضي اهلل عنو : كاف إذا جػامع الالمػاء يكػوف علػى أف 
ع  لػػاا احػػَباـ لالنالمػػنش ع مػػهلليولط عا  ػػوعندة نػػتهط حن    7يسػػمع أحػػرص منػػو أف يػػتكلم

فوػػشقّبلط عاحػػَبانهط نػػو النػػتل حن يمػػشؿ ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط : لػػسل نتػػن نػػو مل يػػوحط 
 ػالا لػاس  كنف    لمهلل 8رن٤بنوعؼ عيتغ عو ا٤بتتو عينوؼ لنن٤بتن حمغ لنّبين عيشقو كبّبين حن عيأنو

لاس افنل ٰبَبنػشف عالمػنشلط احَبانػنً كبػّباً عيوػأدرشف ننهػط علمػهلل  كاػو  لػ  النالػط نػو التػالـ عػو 
  ػػػالشب الونننػػػ  نػػػع النػػػنمل   ٦بالنػػػغ حن ع  ػػػالشب ا٢بػػػهللي  ننػػػغ ٩بػػػن لػػػش نػػػاكشر روش ػػػع   كوػػػ  

                                                 
1
 ( .14/153ؽشف ح١ُٝٞ٘ ػ٠ِ فل٤ق ٓغِْ ) 
2
 . 1341ٓغِْ سهْ  
3
 ( .7/55حُزخخس١ ، ى حُِزخط ) 
4
 . 400ٓغِْ سهْ  
5
 . 126أٓشحك حُ٘لظ فـ  
6
 ( .11/199)حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش  
7
 ( .11/199حُٔقذس ٗلغٚ ) 
8
w . 1913فللٚ حرٖ كزخٕ سهْ  1986عٖ٘ حُظشٓز١ سهْ  
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ع نن ُرع    ذلػك نػن قنلػغ عالػ  رػو     نلػ  ػ ر ػ  ا، عتػغ ػ : آداب الننمل عا٤بونالط حن عنو  ٝب
ع   حن ع ف    الِػَ  عالسػغ إذا كنػ  ػ إف نو حق الننمل   ّ  تاو عالسغ النػماؿ حن ع   نتوػغ   ا١بػشاب

  حن ع   عشػػػػّْب لػػػػغ  ػػػػواً ع   نوػػػػنرو عتػػػػهللس  حػػػػهللاً حن عإف زؿ  قبالػػػػت ننار ػػػػغ حن ػ أمػػػػا راشرػػػػغ إذا أػػػػ
س ع ن مغ ، نن داـ ٰبعن  نو ا، ع  ٘بالل  نننػغ حن عإف كنيػت لػغ حنكػل  ػبمت ععالسك  ف  شقو 
  عقػػنؿ : نػػو حػػق النػػنمل عالسػػك  ف   سوػػغ  ف  نػػالرط عالسػػغ منلػػل حن ععالػػ  المػػـش  1المػػـش إىل مهللنوػػغ

  مػػ  قػنؿ فػػالف مػػالؼ قشلػػك عننػل حن ع٘بالػػل قهللانػػغ حن ع   شػػو رسػهلليك حن ع   نمػػن رنستسػػك حن ع 
ن ػحن ع   الػػ  عالسػػغ   النػػماؿ فإيػػغ ٗبتنلػػل الت الػػل ا٤بو بػػل   يػػناؿ ينػػمو عالسػػك نتهػػمػػا راشرػػغ  أع  
عقنؿ عبهلل الوٞبو رو نهػهلل  ػ رٞبػغ ا، ػ : كػنف الوكػ  نػو  لػ  النالػط إذا لمػ  نػو لػش فشقػغ  2ني

  النالط فهش يـش  تسمل  ألغ ع نالط نتػغ عإذا لمػ  نػو لػش دعيػغ   النالػط عال مػغ ع شا ػع لػغ حن عإذا 
   3نو لش قويتغ   النالط ذاكوس عدار غ لم 

ال،الػػػ  حن عالنػػػن    افمػػػا عػػػو  لػػػ   علمػػػهلل  ػػػوب النػػػالا الصػػػن   رالػػػغ ا٤باػػػ    ا٢بػػػوص عالػػػ 
النالط عا  ومنع إلسهط عاحَبانهط ع مهلليولط  شههلل لالك قصصهط الٍب  ػنقهن ا٣ب،سػ  البنػهللاد  

 ع ّبس   لاا امنؿ  
 ذَّ اف أكثر دىػره الػامتا  ، صػَّذا قػاؿ بػػ قوؿ الحسن بن علي رضي اهلل عنو : ك

فن٢بنػػو رػػو عالػػ     4القػػااللين ، كػػاف ال ي،ػػارؾ صػػي دعػػو  ، وال يػػدخل صػػي مػػراء
إف ػر   ا، عتغ يهللعش إىل الومالس  نو التالـ حن عنتنرػاة ا٤بػواش حن ع  ا٢بػهللي  : إذا  لػب  النبػهلل فػ

ن ٫بػػو رػػك حن فػػإذا ا ػػوممت ا ػػوممتن حن افعضػػنش ُكالهػػن ُ تعرػػُو الالنػػنف حن  مػػشؿ : ا رػػق ا، فستػػن حن فإ٭بػػ
حن عقػػػهلل كػػػنف النػػػالا ٰبن ػػػ   حػػػهلللط يعنػػػغ   كالنػػػغ حن لػػػ و الالنػػػنف 5عإف  عشكجػػػت  عشكجتػػػن

 ينػػػو حوكػػػنت ا١بػػػشارح علػػػ    ػػػوُّلن عالػػػ  النبػػػهلل حن عكػػػنف الصػػػهلليق ر ػػػ  ا، عتػػػغ ٲبنػػػك رالنػػػنيغ 
 يػت   ػّبس عا، عتػهلل حن عالتالـ   ػّبُؾ حن فػإذا امػوج نػو فسػك لػوت 6عيمشؿ : لاا  عردر ا٤بشارد 

ِٔ َزقِٞهٌت َعزِٞهدٌ   قنئ  ))ػلننف ك ْٝ هو َّلَِلَّ ىََد ْ٘ ِْ قَ ٍِ ب َْٝيِْظُ  (   ع  الالنػنف آفوػنف  18: حن اآليػل  (( ) ؽٍَ
ط ٱبالػػص نػػو افمػػو  : آفػػل التػػالـ حن عآفػػل النػػتشت حن عقػػهلل ػع سموػػنف إف مالػػص نػػو إحػػهللاٮبن لػػ

فنلنػنكت عػو ا٢بػق نػس،نف  مػوس حن عػنص  يتشف ك  نتهمػن  ع ػط إٜبػنً نػو افمػو    عقوهػن حن
، حن نػػػواش حن نػػػهللالو مل إذا مل ٱبػػػا عالػػػ  يعنػػػغ حن عا٤بػػػوتالط رنلبن ػػػ  نػػػس،نف يػػػن ق حن عػػػنص ، حن 
ع كاػػو ا٣بالػػق نتحػػوؼ   كالنػػغ ع ػػتش غ مل فهػػط رػػْب لػػايو التػػشعْبحن ع لػػ  الش ػػو ػ علػػط  لػػ  

                                                 
1
 ( .1/129ؿخٓغ ر٤خٕ حُؼِْ ٝكنِٚ ) 
2
 ( .1/146حُٔقذس ٗلغٚ ) 
3
 . 86، هٞحػذ ك٢ حُظؼخَٓ ٓغ حُؼ٬ّء ، ػزذ حُشكٖٔ رٖ ٓؼ٬ ح٣ُِٞلن فـ  206حُٔلذع حُلخفَ ُِشحٜٓشٓض١ فـ  
4
 ( .11/199ٜ٘خ٣ش )حُزذح٣ش ٝحُ 
5
 ( .1/5136كغ٘ٚ ح٧ُزخ٢ٗ ك٢ حُقل٤ق حُـخٓغ ) 2407حُظشٓز١ سهْ  
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نػشد عالػسهط يعنػغ   اآلمػوة حن فػال الصػواط ا٤بنػومسط ػ كعُّػشا  لنػتوهط عػو البن ػ  حن ع  المشلػن فسمػن ي
 و   حهلللط يػوتالط رتالمػل  ػال  عالسػغ  ػنئنل رػال نتعنػل حن فضػال عػو  ف يضػوس   آمو ػغ حن عإف 
النبػػػهلل لسػػػأ، يػػػـش المسننػػػل ٕبنػػػتنت  ناػػػنؿ ا١ببػػػنؿ حن فسجػػػهلل لنػػػنيغ قػػػهلل لػػػهللنهن عالسػػػغ كال هػػػن حن عيػػػأ، 

حن فالػسل التػالـ 1عنػن ا  صػ  رػغ رنس نت  نانؿ ا١ببػنؿ حن فسجػهلل لنػنيغ قػهلل لػهللنهن نػو كاػوة ذكػو ا،
نػػأنشرا رػػغ عالػػ  اس ػػالؽ حن ع  النػػتشت كػػالك حن رػػ    رػػهلل نػػو التػػالـ رػػن٣بّب عالنػػتشت عػػو 
الشػػػو حن عكػػػنف النػػػالا كاػػػّباً ٲبػػػهللحشف الصػػػمت عػػػو الشػػػو حن ععمػػػن   ينػػػِب لشػػػهلل غ عالػػػ  الػػػتعل حن 

لنػػػتشت عمػػػن   علػػػالك يمػػػع فسػػػغ التػػػنس كاػػػّباً حن فتػػػنيشا ينػػػن١بشف  يعنػػػهط حن عٯبنلػػػهللعأن عالػػػ  ا
حن قػػنؿ العضػػس  رػػو عسػػنض ػ رٞبػػغ ا، ػ : نػػن حػػج ع  ررػػنط حن ع  كهػػند  نػػهلل نػػو حػػبل 2ينتػػسهط

الالننف حن علش  لبحت يهمك لننيك حن  لػبحت    ػط نػهلليهلل   عقػنؿ :  ػجو الالنػنف  ػجو 
 3ا٤بمنو حن علش  لبحت يهمك لننيك حن  لبحت    ط نهلليهلل

ال يػر  أيهمػا  4إذا ابتػدأه أمػرافػ قوؿ الحسن بن  علي رضػي اهلل عنػو : كػاف 
 :أقرب إلى الحق  ، نظر صيما ىو أقرب إلى ىواه صخالفو 

٨بنلعػػل ا٥بػػش  حن عا٥بػػش  حن نػػسالف الػػتعل إىل نػػن  نػػوالاس نػػو  الػػ   عٰبػػفن٢بنػػو ر ػػ  ا، عتػػغ حن 
حن عينوه ا٥بش  نو اف بنب الٍب فكالهن منلعت كاّب نػو افنػط  5الشهشات نو  ّب داعسل الشوع

سنئهن فن وتهعا عمل يمبالشا ا٢بق عا٥بهلل  عالتشر الػا  كػنشهتط رػغ  يبسػنيلط حن عالػسهط النػالـ افنط  يب
َْ ثَِْههٜ َّلِْظههَسائَِٞو   قػنؿ  نػػنىل : )) ٞضَههب ٍِ  ُ ىَقَههْد أََخههَر َّللاَّ ههب ََل  َٗ ََ ٌْ َزُظههٌ٘ه ثِ ُٕ ههب َجههبَء ََ ٌْ ُزُظههًلا ُميَّ ِٖ ْٞ أَْزَظههْيَْب َّلِىَهه َٗ

 ٙ َ٘ ْٖ َُّْْعٌٖ َ رَ َُ فَِسٝقاب َمرَّ أ فَِسٝقاب رَْقزُيُه٘ َٗ  ٌْ ( كمػن  ف ا،  نػنىل  نػو يبسػغ داعد 10)ا٤بنئػهللة حن اآليػل :  ((ْثزُ
َِ اىَّْهبِض عالسغ النالـ ٗب نلعل ا٥بش  حن قنؿ  ننىل : )) ْٞ ٌْ ثَه َِ فَهبْدُن َْز ِْ ُد َّلَِّّب َجَعْيَْهبَك َخيَِْٞهخا فِهٜ ا ُٗ َٝب َدا

ٙ فَُِٞضيَّ  َ٘ َٖ ََل رَزَّجِِع اْى َٗ هب َُّعه٘ا ثِبْىَذقِّ  ََ هِدٌٝد ثِ َْ ٌْ َعهَراٌة  ُٖه ِ ىَ ِْ َظجِِٞو َّللاَّ َُ َع َِ َِٝضيُّ٘ َُّ اىَِّرٝ ِ َّلِ ِْ َظجِِٞو َّللاَّ َل َع

 ًَ ْ٘ (   عيمػػشؿ ارػػو  سمسػػل ػ رٞبػػغ ا، ػ : عيعػػل ا٥بػػش  ػ لػػش 26نب(( )ص حن اآليػل : َنػػا٢بِ  شـُ يَػػ َٝهه
 6ٲبالػك حن عإ٭بػن يػالـ عالػ  ا بنعػغا٢ب  عالػبن  الػا    الػتعل ػ   يػالـ عالسػغ حن فػإف ذلػك قػهلل   

حنعقنؿ   نش ع آمو : ع٦بود ا٢ب  عالبن  لش  حن لتو ادـو ا بنع حّبغ عرنضغ رنػّب لػهلل  نػو 
حن إف النػػػالج التػػػنكع عالبالنػػػط الشػػػن  ٤بػػػو اروالػػػ  رشػػػي نػػػو ا٥بػػػش  حن إلػػػناـ الػػػتعل رنلتوػػػنب  7ا،

الػ  الومػش  عا٣بشػسل نػو ا،  نػنىل عالنتل حن عا بنع نتهج النالا الصػن  ع ورسػل الػتعل رن ػوموار ع
حن عاهتػػنـ الػػتعل ع٧بن ػػبوهن دائمػػنً فسمػػن يصػػهللر نتهػػن ععػػهللـ ا  ػػَبار رألشائهػػن ع نيستنهتػػن عمػػهللاعهن حن 

                                                 
1
  379حُذحء ٝحُذٝحء ٫رٖ حُو٤ْ فـ  
2
  77ؿٜخد حُ٘لظ فـ  
3
 ؿخٓغ حُؼِّٞ ٝحُلٌْ  
4
  199/  11حُزذح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش )  
5
 . 257حُظؼش٣لخص ُِـشؿخ٢ٗ ؿ  
6
 ( .28/131حُو٘خ١ٝ ) 
7
w ( .28/133حُٔقذس ٗلغٚ ) 
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عاسكاػػػنر نػػػو إ وشػػػنرة  لػػػ  النالػػػط عاسٲبػػػنف عا ػػػوجالش آرائهػػػط حػػػشؿ نػػػن يويػػػهلل  ف يمشلػػػغ عيعنالػػػغ حن 
اش الصػحسحل الصػنئبل عإف كنيػت ٨بنلعػل عكالك  وعي  التعل عال  ا وتصنح اآلمويو ع مبػ  اآلر 

٤بػػن   الػػتعل حن ع نشيػػهلللن عالػػ  الَبيػػ  ععػػهللـ ا  ػػونجنؿ   إلػػهللار افحتػػنـ عإنضػػنش افعمػػنؿ 
عا٢بػػػار نػػػو ردعد اففنػػػنؿ الػػػٍب قػػػهلل يتػػػشف فسهػػػن إفػػػواط ع عػػػويو ع الػػػش  ع  مصػػػّب حن عكهػػػ  عرنػػػ  

ٯبتبػػغ ا بػػنع ا٥بػػش  عنضػػالت العػػًب ععػػهللعاف حن عإكاػػنر ا٤بػػوش نػػو الػػهللعنش عالوضػػوع إىل ا،  نػػنىل رػػأف 
عينألغ  ننىل  ف يشفمغ لمػشؿ كالمػل ا٢بػق   النضػ  عالو ػن عيتاػو الػهللعنش الػا  عالمػغ ر ػشؿ ا، 

  عقشلػػغ لػػال  ا، عالسػػغ  1لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط فنوػػغ : ع  ػػألك كالمػػل ا٢بػػق   الو ػػن عالنضػػ 
   2لشاشع الط : الالهط إر  عشذ رك نو نتتوات افمالؽ عافعمنؿ عاف

 
ػ قاؿ الحسن رضي اهلل عنو : يجوز أف يظن السوء بمن علم السوء منو وبدت عليػو أدلتػو ولػيس  4

  عنعهػـش لػاس ا٢بتمػل ا٢بنػتسل  ف ا٤بػمنو  3النشش ٗبجود ال ػو فػإف ال ػو يتػاب كاػّباً  ينب ي أف يظن بو
نشاقعػغ ع قشالػغ نػن يشػّب إىل التسل الع،و ٯبشز لغ ظو النػشش ٗبػو عالػط نػو  حشالػغ حن ع صػوفن غ حن ع ػالشكغ ع 

النشش رغ حن فػإف اسينػنف ي هػو رنػ  نػن   يعنػغ عالػ  لػعحنت عكػغ عفالوػنت لنػنيغ حن عرنػ  نشاقعػغ حن 
عالسغ عمنب  ع كناًش عال  الش ص ا٤بشتشؾ فسغ ر،بسنل ا٢بنؿ علتػو ا٤بمصػهلل نػو قػشؿ  يبِبعلاا ال و   

لػم ش حػٌب   يمػع اسينػنف ا٤بنػالط   نصػنئ  ا٢بنو ر ػ  ا، عتػغ ا حػَباز عا٢بػار عا٢بس،ػل نػو  ناػنؿ 
ععيالت رنب  حنو ال و رأنانؿ لم ش عنو عننو التنس عالط م،ػشرة الامػل   نػو لػغ  ػشارق نػو  ػشش 
ال و عقوائو  هللؿ عال  ذلك ع نػن ٦بػود ظػو النػشش رن٤بنػالط رػال د ئػ  ع  قػوائو قشيػل فػال يتبنػ  لالمنػالط حن 

ههب اىَّههفمػػهلل قػػنؿ  نػػنىل : )) َٖ ٌٌ َٝههب أَُّٝ ِِّ َّلِْصهه َُّ ثَْعههَث اىظَّهه ِِّ َّلِ َِ اىظَّهه هه ٍِ ا  ُْهه٘ا اْجزَِْجُهه٘ا َمضِٞههسا ٍَ َِ آ (( )ا٢بجػػوات حن اآليػػل : ِرٝ
ٌٌ (   قػػنؿ رنػػ  النالمػػنش   قشلػػغ  نػػنىل ))12 ِِّ َّلِْصهه َُّ ثَْعههَث اىظَّهه ((   لػػش  ف   ػػو  رألػػ  ا٣بػػّب  ػػششاً حن فأّنػػن َّلِ

حن عقػػنؿ ر ػػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط :  4لتػػن لػػ  النػػشش عالعنػػشؽ فالتػػن  ف ي ػػو اػػط ناػػ  الػػا  ظهػػو 
  ععػػػهلل ارػػػو حجػػػو  ػػػشش ال ػػو رن٤بنػػػالط نػػػو التبػػػنئو البن تػػػل  5إيػػنكط عال ػػػو حن فػػػإف ال ػػػو  كػػػاب ا٢بػػهللي 

احومػنرس حن ععػهللـ المسػنـ  حس  قنؿ    عذلك  ّف نو حتط رشور عال   ّبس ٗبجود ال و ٞبالغ الشس،نف عالػ 
لػػػل الالنػػػػنف   عو ػػػغ حن عكػػػ  لػػػاا نهالتػػػػنت حن عكػػػ  نػػػو ر يوػػػغ ينػػػػي ٕبمشقػػػغ حن عالوّػػػشار   إكوانػػػغ حن عإ ن

ف  رنلتػنس حن  نلبػنً سظهػنرس ننػنيبهط ػ فػنعالط  ّف ذ ّّ ك ٣ببػ  رن تػغ ع ػشش  شيّوػغ حن فػإف ا٤بػمنو ي،الػ  لػالّن
   6ا٤بننذيو لنالنل رن تغ حن عا٤بتنفق ي،ال  النسشب ٣بُب  رن تغ

                                                 
1
 ( فللٚ ح٧ُزخ٢ٗ .3/55حُ٘غخث٢ ، ى حُغٜٞ ، رخد حُذػخء رؼذ حُزًش ) 
2
 ( .3/183عٖ٘ حُظشٓز١ ٝفللٚ ح٧ُزخ٢ٗ ، ًٔخ ك٢ فل٤ق عٖ٘ حُظشٓز١ ) 
3
 . 173حُؾٜذ ح٬ُٓؼش ك٢ حُغ٤خعش حُ٘خكؼش ُِٔخُو٢ فـ  
4
 . 243ح٧خ٬م ر٤ٖ حُطزغ ٝحُظطزغ فـ  
5
 .  2563، ٓغِْ سهْ  5143هْ حُزخخس١ س 
6
w . 114حُضٝحؿش فـ  
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هلل عنػػػو : يجػػػوز أف يظػػػن صهػػذه إطاللػػػة مػػػوجاة علػػػى قػػوؿ الحسػػػن بػػػن علػػػي رضػػي ا
السوء بمن علم السوء منو وبدت عليو أدلتو وليس ينب ي أف يظن بػو السػوء بمجػرد 

 كثيرا  .  1الظن ، صَّف الظن يكذب
ػ قػػوؿ الحسػػن بػن علػػي رضػػي اهلل عنػػو : واهلل مػا ت،ػػاور قػػـو قػػط إال ىػػداىم اهلل  5

رضوعرة الوشنعر فسمن رسػتهط   فن٢بنو ر   ا، عتغ ٰب  التنس عيشلسهط  ، 2ألصضل ما يحضرىم
ٝبسع  نشرلط حن عقهلل ننرس الوعس  افعؿ الششر  ع نالمهن نو لهلل  الو شؿ لال  ا، عالسغ ع ػالط عا٣بالعػنش 
الوانػػػهلليو حن عقػػػهلل نػػػنعر ا٢بنػػػو  مسػػػغ ا٢بنػػػْب عارػػػو عمػػػغ عبػػػهلل ا، رػػػو كنعػػػو ع ػػػّبلط نػػػو قػػػندة دعلوػػػغ   

حن ع نوػه الشػشر  نػو قشاعػهلل الشػوينل ععػنائط افحتػنـ الصال  نع نننعيل ر   ا، عػتهط كمػن  ػسأ، رسنيػغ 
  عقػػنؿ 3غػحن عنػػو   ينوشػػّب  لػػ  النالػػط عالػػهلليو ػ نػػو افحتػػنـ ػ فننلػػغ عاكػػ  حن لػػاا نػػن   مػػالؼ فسػػ

ٌْ موآف ننمبنً عال  قشلػغ  نػنىل : ))ا٢بتع  ػ رٞبغ ا، ػ    عنّبس رأحتنـ ال ا١بصنص ُٖ ْٞهَْ هَ٘زٙ ثَ ُْ  ٌْ ُٕ هُس ٍْ أَ َٗ ))
عالػػ  كاللػػل نشقػػع الشػشر  لػػاكولن نػػع اسٲبػػنف حن عإقننػػل الصػالة حن عيػػهللؿ عالػػ   يتػػن نػػأنشرعف اػػن علػاا يػػهللؿ 

حن عقػػػنؿ 5كشاػػػنحن قػػػنؿ ال،ػػػنلو رػػػو عننػػػشر : ٦بمػػػشع كػػػالـ ا١بصػػػنص يػػػهللؿ عالػػػ   ف نػػػال     حتسعػػػل ع 4
الط  ـ  التشع  ػ رٞبغ ا، ػ : عاموالا  لحنرتن ل  كنيت الششر  عاكبل عال  ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػ

ٌْ علش ا٤ب ونر قػنؿ ا،  نػنىل : ))كنيت  تل   حمغ كمن   حمتن حن عالصحس  عتهلللط عكشان حن  ُٕ ْز ِٗ هب َْ َٗ

ههسِ  ٍْ َ ِْ   عقػػنؿ ارػػو  سمسػػغ 6(( حن عا٤ب وػػنر الػػا  عالسػػغ ٝبهػػشر العمهػػنش ع٧بممػػش افلػػشؿ  ف افنػػو لالشكػػشبفِههٜ ا
ا، عالسػغ ع ػالط فمػنؿ  نػنىل :  ىل  نػو اػن يبسػغ لػال رٞبغ ا، :    ػُب لػش  افنػو عػو ا٤بشػنعرة فػإف ا،  نػن

(( ُٝ َ َُّ َّللاَّ ِ َّلِ ههْو َعيَههٚ َّللاَّ مَّ َ٘ ههَذ فَزَ ٍْ ههِس فَههإَِذا َعَص ٍْ َ ِْ ٌْ فِههٜ ا ُٕ ْز ِٗ ههب َْ َٗ  ٌْ ُٖهه اْظههزَْ ِْْس ىَ َٗ  ٌْ ُٖ ْْ َِ فَههبْعُ  َعهه يِٞ مِّ َ٘ زَهه َُ (( )آؿ ِذههتُّ اْى
 ػالن  الػٍب  نػنلط   إقننػل امومػع ا٤بنػالط حن (   إف الشػشر  نػو قشاعػهلل الت ػنـ اس 159عمواف حن آيػل : 

السالػل الػٍب عقهلل نوع ي نـ الششر  ٢بتط رنلنل عنمنلهلل ع سمل حن ع٤بن فسهن نو ا٤بصػن  التبػّبة حن عالعشائػهلل ا١ب
  نشد عال  افنل عالهللعلل عامومع رن٣بّب عالهكل عنو ذلك :

الو   الننـ ع تشيوس حن ع ننين عشانػ  ا٢بػ   ػ الششر  يشع نو ا٢بشار ا٤بعوشح حن عنو  حنو اف نلس  لوشعسل
عالامػػل رػػْب ا٢بػػنكط عادتػػشنْب حن عالمنئػػهلل عا٤بمػػشديو حن عالػػوئسل عا٤بوشع ػػْب حن علػػش مػػّب   ػػالشب   ا٢بتػػط 
لننؿ الشتشؾ حن عيع  ا٥بشاكل حن عإزالل افعلنـ حن ععقػا اسنػنعنت الػٍب  تمػش عػندة   ظػ  ا  ػوبهللاد حن 

 ع تشو   عومل النش نئسل 
                                                 

1
 . 173حُؾٜذ ح٬ُٓؼش ك٢ حُغ٤خعش ح٬ُٓؼش فـ  
2
 . 183طٜز٣ذ حُش٣خعش ، ٝطشط٤ذ حُغ٤خعش ُِوِؼ٢ فـ  
3
 ( .3/379حُٔلشس حُٞؿ٤ض ك٢ طلغ٤ش حٌُظخد حُؼض٣ض ) 
4
 (  386/  3أكٌخّ حُوشإٓ ُِـقخؿ )  
5
 (   149/  4حُظلش٣ش ٝحُظ٣ٞ٘ش )  
6
 (    76/ 4ؽشف ح١ُٝٞ٘ ػ٠ِ ٓغِْ )  
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 مض  نبند  اس الـ رأف يشنو كػ  فػود  ف لػغ دعراً   حسػنة امومػع عا١بمنعػل حن عالشػشر   وػس  العولػل ػ 
 نػػنـ كػػ  فػػود لتػػ  يمػػهللـ نػػن ينػػو،سع نػػو كهػػشد ع فتػػنر عآراش عنهػػنرات ٣بػػّب امومػػع حن كمػػن  وػػس  العولػػل 

  ننـ ك  فود لسنه عو ر يغ   الش شف النننل  
ن ع  حنعالومن ك العتو  ففواد افنػل حن عفسهػن إنػننر العػود رمسموػغ الاا سػل حن ػ إف الششر  ٛبت  الهللؼش الن

عقسموغ العتويل حن عقسموغ اسيننيسل حن ع هللفع  فواد امومع ٫بػش ا كوهػند عاسرػهللاع عالو ػ  ع وعجػو ال،نقػنت 
 ع تتشا ا٤بشال  ا٤بنمشرة   افنل   

كػػشانو افحمػػند الهللفستػػل حن ع ،ػػس  رتاػػّب نػػو لشػػشر   نػػنلط   عػػالج  ػػوعب التبػػت الضػػن ،ل حن ع اػػػ إف 
 الت ـش ا٣بعسل حن  هللفع رعنين الهللعلل لالن،نش عا٢بوص عال   و س  الت نـ حن علهللؽ الش ش   
عتهػػػن    عكسػػػ ػػػػ ع  ي ػػػنـ الشػػػشر   ػػػاكّب للنػػػل رأأػػػن لػػػ  لػػػنحبل النػػػال،نف ع ػػػاكّب لػػػوئسل الهللعلػػػل رأيػػػغ 

 نبننوة ا٢بتط عالنال،نف   
نؿ فنػػػو ا، اػػػن حن عاقوػػػهللاش رو ػػػشؿ ا، لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط علػػػاس ا٤بنيػػػل  ركػػػ  ا٤بنايػػػن ػػػػ ع  ا٤بشػػػنعرة انواػػػ

  فن٢بنػػو رػو عالػػ  ر ػ  ا، عتػغ ٰبػػ  التػنس عالػػ  1ا٤بومهللنػل حن علػاا  لػػط النشانػ    ٪بػػنح ي ػنـ الشػشر 
 ففضػػ  نػػن ا لومػػنـ رنلشػػشر  ع٩بنر ػػوهن ع ،بسمهػػن علػػالك قػػنؿ : عا، نػػن  شػػنعر قػػـش قػػو إ  لػػهللالط ا،

 2ٰبضولط
ػ قاؿ الحسن بن علي رضي اهلل عنػو صػي باػض مواعظػو للمسػلمين : يػا ابػن آدـ  6

عػػف عػػن محػػاـر اهلل تكػػن عابػػدا  وارض بمػػا قسػػم اهلل لػػك تكػػن غنيػػا  واحسػػن 
ن مسػػلما  ، والػػاحب النػػاس بمثػػل مػػا تحػػب أف يصػػاحبوؾ ػجػوار مػػن جػػاورؾ تكػػ

ـو يجماػػػوف كثيػػػرا  ويبنػػػوف م،ػػػيدا  بمثلػػػو تكػػػن عػػػادال  . أنػػػو كػػػاف بػػػين أيػػػديكم قػػػ
وياملوف بايدا  أالبح جماهم بورا  وعملهػم غػرورا  ومسػاكنهم قبػورا  . يػا ابػن آدـ 
انك لم تاؿ صي ىدـ عمرؾ منذ سق ت من ب ن أمك ، صجد بما صي يػدؾ لمػا 

َُّ ، وتال ىػذه اآليػة : )) 3بين يديك صَّف المؤمن يتاود والكاصر يتمتع ُدٗا فَهإِ َّٗ رَهَص َٗ

ٙخَ  َ٘ اِد اىزَّْق  .  (197: آية ، البقرة )(( َْٞس اىصَّ
وىػػذا شػػرح مػػوجا لهػػذه الخ بػػة الحسػػنية يػػا ابػػن آدـ عػػف عػػن محػػاـر اهلل أ ػ 

فهاا  شكسغ نو ا٢بنو رو عال  ٰب  فسغ التنس عال  ا رونػند نػو ادونػنت حن  ،4تكن عابدا  

                                                 
1
  34،  33حُؾٞسٟ ر٤ٖ ح٧فخُش ٝحُٔؼخفشس ُؼض حُذ٣ٖ حُظ٢ٔ٤ٔ فـ  
2
  183طٜز٣ذ حُش٣خعش ٝطشط٤ذ حُغ٤خعش فـ  
3
  28، حُلغٖ رٖ ػ٢ِ فـ  121ٗٞس ح٧رقخس ، حُؾزِ٘ـ٢ فـ  
4
w  121حُٔقذس ٗلغٚ فـ  
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ادونػػنت  شقػع اسينػػنف   حن عينوػه ا٢بنػو رػػو عالػ  نػو  ػػوؾ ادونػنت فهػػش الننرػهلل فػنلشقشع   
النعالل ع نو غ لن و ا، ععمنرغ ع ضبغ حن كمن  ف الشقػشع   ادونػنت عالنعالػل عػو  نعػل ا، 
 ببنف ٤بعن هلل كاّبة ع  وار رالسنل   الهلليسن عاآلموة يمشؿ ارو المسط : قالػل الوشفسػق عفنػند الػو   

ت حن عيضػػوة ا٣بالػػق حن عالشحشػػل حن عمعػػنش ا٢بػػق حن عفنػػند المالػػ  حن عٟبػػشؿ الػػاكو حن عإ ػػنعل الشقػػ
رػػْب النبػػهلل عرػػْب ررػػغ حن عنتػػع إكنرػػل الػػهللعنش حن عقنػػشة المالػػ  حن ع٧بػػق الهكػػل   الػػوزؽ عالنمػػو حن 
عحونػػنف النالػػط علبػػنس الػػاؿ حن عإلنيػػل النػػهللع حن ع ػػسق الصػػهللر حن عا رػػوالش رمويػػنش النػػشش الػػايو 

عكنػا البػنؿ حن كػ   ط عالنط ع تك ا٤بنسشػل حنػيعنهللعف المال  حن عيضسنشف الشقت حن ع شؿ ا٥ب
لاس افنسنش  وشلهلل نو ا٤بنصسل عالنعالل عػو ذكػو ا، كمػن يوشلػهلل الػنرع نػو ا٤بػنش حن عاسحػواؽ نػو 

حن فنلبنػهلل عػو ادونػنت  ويػق لال،نعػنت حن فسصػب  ا٤بنػالط 1التنر حنع  هللاد لاس  وشلهلل نو ال،نعل
  2عنرهللاً حن علالك قنؿ ا٢بنو عا عو ٧بنـر ا،  تو عنرهللاً 

 :  3قسم اهلل لك تكن غنيا  ب ػ وأرض بما 
يوحهللث ا٢بنو ر   ا، عتغ عو الو ػ  ٗبػن كوبػغ ا، عالػ  النبػهلل حن ع ف الو ػ  يػمد  إىل النػُب رػن، 
 بحنيغ ع ننىل حن عالو ػن عػو ا،  ػبحنيغ ع نػنىل ننتػنس :  ف   يتػوس النبػهلل نػن ٯبػو  رػغ قضػنش 

قضنش ا، عقػهللرس مػّبس عنػوس عاسٲبػنف   ع عالس :  وعر المال  حن ع تستل التعل إىل 4ا،  ننىل 
  افمػالؽ ػرنلمضنش عالمهللر  حهلل افركنف النول حن حالشس عنوس حن علػاا المنػط نػو الو ػن نػو  كػ

اسٲبنيسػػل فيػػغ : آمػػا رننػػنـ نمننػػنت الػػهلليو كالهػػن حن إذ لػػش رعحهػػن عحسنهتػػن حن فإيػػغ رعح الوشكػػ  
حن علػػش 5دػػ  حن عرعح الشػػتو عدلسالػػغل عدلسػػ  لػػحل ٧ببػػل اػعحمسموػػغ حن عرعح السمػػْب حن عرعح ادبػػ

ع ا،  ننىل عنػع التػنس حن فػإف حنػو ا٣بالػق نػو الو ػن حن ع ػشش ػ يضنً يعو  رنب حنو ا٣بالق ن
ا٣بالػػػق نػػػو النػػػ و حن رػػػ  إف رنػػػ  النالمػػػنش عػػػوؼ الو ػػػن ٕبنػػػو ا٣بالػػػق نػػػع ا، حن قػػػنؿ حن فيػػػغ 

مالمػػغ  يشكػػ   ػػوؾ ا عػػَباض عالسػػغ   نالتػػغ حن عحػػاؼ فضػػشؿ التػػالـ الػػا  يمػػهللح   حنػػو
فػال ينػػم  نػس نً قػػو قضػنس ا،  نػػنىل عقػػهللرس رن ػط نػػانـش حن إذا مل يانػغ ا،  نػػنىل حن فيػػغ  …

حن علػػالك كػػػنف لػػاا التػػشع نػػػو الو ػػن ٧بػػ  عتنيػػل المػػػوآف التػػوري   الوحػػهللث عتػػػغ 6يتػػن  الو ػػن
ْْهُٔ هن عن عك  : ))ػرآينت كاّبة يمشؿ فس َزُضه٘ا َع َٗ  ٌْ ُٖ ْْ ُ َعه َٜ َّللاَّ ( 100حن اآليػل : (( )الوشرػل َزِضه

٩بػػن يػػهللؿ عالػػ   يػػغ نػػو  عالػػ  نمننػػنت اسٲبػػنف ٤بػػن ينستػػغ نػػو كمػػنؿ ا٣بالػػق نػػع ا٣بػػنلق كػػال ععػػال 
لتػػ  نػػن يمضػػسغ ا، عػػن عكػػ    مالمػػغ عكشيػػغ ع شػػوينغ حن فسمبالػػغ النبػػهلل رتػػ   ػػوعر عا م تػػنف 

                                                 
1
  32حُلٞحثذ فـ  
2
  121ح٧رقخس فـ ، ٗٞس  28حُلغٖ رٖ ػ٢ِ فـ  
3
  28حُٔقذس ٗلغٚ فـ  

  197حُٔلشدحص ُِشحؿذ فـ 1

 
5
 ( 2/218ٓذحسؽ حُغخ٤ٌُٖ ) 
6
w (2/220ٓذحسؽ حُغخ٤ٌُٖ ) 
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يو ػ  ٗبػُو ػ رػ   قضنس ا،  ننىل لغ نو مّب  ع نوعايشواح يعل حن فال ٯبهلل   يعنغ حوكنً ٩بّن 
المضنش الا  قهللرس لغ ػ ع  عال  نن قضنس   التشف نػو  ػهللرّب عمالػق عفتػنش رهللايػل ٤بػن ينالمػغ نػو 
حتموػػغ  ػػبحنيغ    ػػهللرّبس ا٤بالتػػشت كالػػغ حن ع  عالػػ  نػػن نػػوعغ لنبػػندس نػػو  شػػويع عالػػ   لنػػتل 
ر ػالغ حن ع  ٧بتػط كونرػػغ حن فيػغ كالػغ لػػش ا٢بػق عا٥بػػهلل  ػ فصػػنح  لػاا ا٣بالػق يوالمػػ  كػ  ذلػػك 

دبػػل عالنػػوعر عالػػ  نػػواد ا، الػػا  قضػػنس   كػػ  ذلػػك حن لنالمػػغ  ف ا، عػػن عكػػ  حتػػػسط   رن
 1فنالغ ع هللرّبس عقضنئغ عدعد نع عبندس   يعنػ  ٥بػط إ  ٧بػ  ا٣بػّب نهمػن رػهللا فيعنػهط مالفػغ

حن عقػػهلل كػػنف كػػهلّل ا٢بنػػو لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط المػػهللعة ا٤باالػػ  عاف ػػشة ا٢بنػػُب حن فمػػهلل رػػْب لتػػن 
سػػغ ع ػػالط كسػػا كػػنف ر ػػنس عػػو ا،  نػػنىل فسمػػن يبوالسػػغ رػػغ   ا٢بسػػنة نػػو نونعػػ    لػػال  ا، عال

الػػتعل  ع ا٤بػػنؿ  ع البتػػْب  ع افقػػنرب   حن فتػػنف لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط عالػػ  ذلػػك التحػػش نػػو 
الو ن كمنً  عٛبنننً  ػشاش فسمػن ينلػغ نػو افذيػل   يعنػغ نػو كػواش دعش ػغ إىل ا،  نػنىل   نتػل 

 ع   ا٤بهلليتل حن علمهلل رالنت رغ افذيّلحن  ف كوت عالسػغ عػهللة ٧بػنع ت ا وسػنؿ فالػط  ع   ال،نئا 
 عالػػ حن فالػػط يػػند عالػػ   مويػػو ادػػنعلْب نػػن  رادعس حن   النعػػش عػػتهط حن ع نػػن ر ػػنس ٗبػػن كػػنف عالسػػغ نػػو 
المالػػل   ا٤بػػنؿ حن فالػػط  نػػوؼ البشػػويل ر ػػنً ناالػػغ حن حسػػ  رالػػغ رػػغ   حنلػػغ ذاؾ حن  ف كنػػ  يػػهللعش 

حن ع نػػن   فمػػهلل افع د فالمػػن نػػنت مػػنؿ  2يمػػشؿ : الالهػػط  كنػػ  رزؽ آؿ ٧بمػػهللاً قش ػػنً ا،  نػػنىل ع 
ا٢بنػػو علػػهلل التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط الو ػػسع إرػػوالسط عالسػػغ النػػالـ عػػو ٜبنيسػػل عشػػواً نػػهواً حن 
عقػػػهلل رزؽ رػػػغ عالػػػ  الِتػػػَه عرنػػػهلل نػػػشت  رتنئػػػغ الػػػاكشر نػػػو قبػػػ  حن مل يونعػػػنع ر ػػػنس عالسػػػغ الصػػػالة 

ا، عقػػهللرس حن رػػ   عالػػو ر ػػنس رػػالك حن عقػػنؿ فسمػػن رعاس عتػػغ  يػػل رػػو ننلػػك ػ عالنػػالـ لمضػػنش 
ر   ا، عتػغ ػ : إف النػْب  ػهللنع حن عالمالػ  ٰبػنف حن ع  يمػشؿ إ  ٗبػن يو ػ  ررتػن حن عإيػن رعواقػك 

ع نن  قنررغ لال  ا، عالسغ ع الط فمهلل ُلورعشا حشلغ رْب يهلليغ   الػهللفنع عتػغ  3ين إروالسط دنعيشف
حن فالػط يوػـه لػالك حن رػ  كػنش  يػغ قػنؿ   حػق عمػغ   ػهلل ا، ع  ػهلل ر ػشلغ ٞبػنةرو  ععو دعش ػغ
ػن ٛباسػ  : فت ػو إىل نت ػو مل  4عبػهلل ا٤ب،الػ  ر ػ  ا، عتػغ ػ الػا  ا وشػههلل رأحػهلل حن عُنارػَ  رػغ  ٲب 

غ حن ي و إلسػغ حن عقػهلل ُنارػ  رػغ حن فمػن زاد عالػ   ف قػنؿ : رٞبػل ا، ػيت و إىل نت و  عكع لالمال  نت
حن إف كتػػت نػػن عالموػػك إ  علػػش ً لالػػوحط حن فنػػش ً لال ػػّبات حن عا، لػػش  حػػنف نػػو رنػػهللؾ  عالسػػك

عنػع نػػن كػػنف عالسػغ لػػال  ا، عالسػػغ  5عالسػك لنػػور  ف   وكػك حػػٌب ٰبشػػوؾ ا،   ر،ػشف النػػبنع
ع ػػالط نػػو كمػػنؿ الو ػػن عػػو ا،  نػػنىل   كػػ   حشالػػغ حن فمػػهلل كػػنف دائػػ  الػػهللعنش  ف يوزقػػغ ا، 

                                                 
1
 ( .1/96أخ٬م حُ٘ز٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ك٢ حُوشإٓ ٝحُغ٘ش ) 
2
 . 1055حُزخخس١ ، حُشهخثن سهْ  
3
 . 2315ٓغِْ سهْ  
4
 ( .3/8هزوخص رٖ عؼذ ) 
5
( ػضحٙ حرٖ ًؼ٤ش ا٠ُ حُزضحس ٝهخٍ ػ٘ٚ رؼذ ا٣شحدٙ ُٚ رغ٘ذٙ : ٛزح اع٘خدٙ ك٤ٚ مؼق ، ٝرًشٙ ر٘لٞٙ حرٖ ٛؾخّ ك٢ 2/592ًؼ٤ش ) طلغ٤ش حرٖ 

w ( ػٖ حرٖ اعلخم ٓشع٬ً .3/171ك٢ ع٤شطٚ )
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 …حن فتػػنف نػػو دعنئػػغ لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط : 1الو ػػن عالابػػنت الػػهللائط عالسػػغ  نػػنىل ا٤بنيػػهلل نػػو
ع  ػػألك الو ػػن رنػػهلل المضػػنش عرػػود النػػسا رنػػهلل ا٤بػػشت حن علػػاة الت ػػو إىل عكهػػك حن عالشػػشؽ إىل 
لمنئك حن ع عػشذ رػك نػو  ػواش نضػوة حن عفوتػل نضػالل حن الالهػط زيتػن رنيتػل اسٲبػنف حن عاكنالتػن لػهللاة 

لال  ا، عالسغ ع الط   الو ن عال  نن كنف ينػه رػغ عػو يعنػغ نػو  حن عمل  موصو  قشالغ2نهوهلليو
ذلك ا٣بالػق الن ػسط حن رػ  كػالك كػنف يتػشس اػاا ا٣بالػق الن ػسط حن عيبػْب نػن لػغ نػو ع ػسط افكػو 
عالاػػشاب عتػػهلل ا، حن لػػسح   نوػػغ عالسػػغ حن عذلػػك كمػػن   قشلػػغ لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط : نػػو قػػنؿ 

إلػغ إ  ا، عحػهللس   نػويك لػغ ع ف ٧بمػهلل عبػهللس عر ػشلغ حْب ينمع ا٤بػمذف : ع يػن  نػههلل  ف   
حن ر ػػست رػػن، ررػػن حن عٗبحمػػهلل لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط يبسػػنً عر ػػش ً حن عرنس ػػالـ ديتػػن حن  عػػو لػػغ 

  عيالحن لتن كسا ررو التيب لال  ا، عالسغ ع الط لاا الهللعنش رأنو يوتػور يشنسػنً ٟبػل 3ذيبغ
را ػ نً   يعػل ا٤بػمنتْب عا٤بمنتػنت حن عقشلػغ لػال   نوات حن لسصب  لاا الهللعنش عنضػمشيغ نػس نً 

ا، عالسػػغ ع ػػػالط : ذاؽ  نػػػط اسٲبػػنف نػػػو ر ػػػ  رػػن، ررػػػن حن عرنس ػػػالـ ديتػػن عٗبحمػػػهلل لػػػال  ا، 
  فمػهلل رػْب   لػايو ا٢بػهللياْب ع ػسط مالػق الو ػن عػو ا،  نػنىل حسػ   رػنف 4عالسغ ع الط ر ش 

هللي  اآلمػو  يػغ ٩بػن يشكػهلل حػالعة اسٲبػنف  ف لاا ا٣بالق  ب  ٤بنعوة الايشب حن عنههلل لغ   ا٢ب
حن عذلػػك فف لػػنح  لػػاا ا٣بالػػق ينالػػط  يػػغ نػػن  لػػنرغ مل يتػػو لس ، ػػغ حن عنػػن  م،ػػأس مل يتػػو 
لسصسبغ حن ع ف  هللرّب ا،  نػنىل لػغ مػّب نػو  ػهللرّبس لتعنػغ حن فسنػسا قويػو النػْب   لػاس ا٢بسػنة   

ف ذلػك كالػغ فنػ  ا،  نػنىل ع صػوفغ   النػواش عالضػواش حن ٰبمػهلل ا،  نػنىل عالػ  ا٣بػّب ع ػّبس حن ف
  حن فن٢بنػو رػو  5نالتغ حن ع   راحل لالموش  كاو نو  ف ينػسا   لػاس ا٢بسػنة عالػ  لػاا التحػش

رػو عالػػ  ر ػ  ا، عتػػغ حػػّ  عالػ  لػػاا ا٣بالػق رالنػػنف ا٢بػػنؿ علنػنف ا٤بمػػنؿ فمػهلل قػػنؿ : ع ر ػػ  
 6ٗبن قنط ا، لك  تو  تسن

                                                 
1
 ( 1/100أخ٬م حُ٘ز٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ك٢ حُوشإٓ ٝحُغ٘ش ) 
2
 ٖ ٣خعش حع٘خدٙ كغٖ ( ٖٓ كذ٣غ ػٔخس ر3/55عٖ٘ حُ٘غخث٢ ، ك٢ حُغٜٞ ) 
3
  386ٓغِْ سهْ  
4
  2758ٓغِْ سهْ  
5

 . ( 101/ 1أخ٬م حُ٘ز٢ ك٢ حُوشإٓ ٝحُغ٘ش ) 
6
w . 121، ٗٞس ح٧رقخس  28حُلغٖ رٖ ػ٢ِ فـ  
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 : 1سلما  جػ ػ قولو : واحسن جوار من جاورؾ تكن م

ا١بػنر عالػ  كػنرس نػو  ع ػط ا٢بمػشؽ حن قػنؿ  فحػقفن٢بنو ر   ا، عتغ ٰب  ا٤بنالمْب عال  حنػو ا١بػشار 
التنػنش حن (( )َعرِنْلَشاِلهلَلْيِو ِإْحَننيًن َعِرِا  اْلُمْوَأ َعاْلَسَونَن  َعاْلَمَننِكِْب َعا١ْبَػنِر ِذ  اْلُمػْوَأ َعا١ْبَػنِر ا١ْبُتُػ ِ  ننىل ))
 2غقػػنؿ التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط : نػػن زاؿ كهيػػ  يشلػػسِب رن١بػػنر حػػٌب ظتتػػت  يػػغ  ػػسشر ( حن ع  63آيػػل :

 عذلك لشهللة الشلسل رغ ع أكسهلللن عنو حمشؽ ا١بشار عآدارغ   اس الـ  نو نتهن :

عػػهللـ إياائػػغ رػػأ  نػػي نػػو قػػشؿ  ع عمػػ  : فمػػهلل قػػنؿ لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط : نػػو كػػنف يػػمنو رػػن، عالسػػـش ػػػ 
  فسجػ  عالػ  اسينػنف  ف يتػا اذاس عػو كػنرس حن ع ػشاش كػنف رػنلمشؿ حن  ع رنلعنػ   3كػنرس اآلمو فال يمذ

 حن  ع رنسننرة فأذيل ا١بنر ٧بونل عال  ك  حنؿ 

اسحننف إلسغ دائمنً : عرت  لشرة ٩بتتغ حن كمن قنؿ لال  ا، عالسغ ع الط : نو كنف يػمنو عالسػـش اآلمػو ػ 
لسػـش اآلمػو فالستػـو  ػسعغ حن عنػو كػنف يػمنو رػن، عالسػـش اآلمػو فالسحنو إىل كنرس حن عنو كنف يمنو رن، عا

للٮبسػػل التػػه  الػػٍب ين،سهػػن اس ػػالـ لالجػػنر ررػػو الو ػػشؿ لػػال  ا،  عي ػػواً  4حن فالسمػػ  مػػّباً حن  ع لسنػػتت
عالسػػغ ع ػػالط رػػْب لػػهللؽ اسٲبػػنف رػػن، عالسػػـش اآلمػػو عاسحنػػنف لالجػػنر علػػش  بمتػػن لػػاا الوشكسػػغ التبػػش  نػػع 

  ومنن تن لوحشلت لاس امومننت إىل ٦بومننت نوننعيل عنوتن عل علننش  لالهن حسنة  سبل كّبايتن   ٦ب

ٙبم   ذ  ا١بنر عالصه عالسغ : عكمن قس  : لسل حنو ا١بشار رتا افذ  عال  ا١بػنر حن علتػو روحمػ  ػ 
اا ينالػػق  ذاس   فستبنػػ  لالمنػػالط  ف يصػػه عالػػ   ذ  كػػنرس حن ع ف يوحمالػػغ حن ع ف يمنرالػػغ رنسحنػػنف   فػػإف اػػ

 البنب  ننـ ينغ الشس،نف 

 نشا ن غ رنل،ننـ ع   سمن إذا كنف فمّباً :ػ 
: حن عقػنؿ لػال  ا، عالسػغ ع ػالط 5قنؿ لال  ا، عالسػغ ع ػالط : لػسل ا٤بػمنو رنلػا  يشػبع عكػنرس كػنئع كتبػغ

نػػػنش حن عقػػػنؿ لػػػال  ا، عالسػػػغ ع ػػػالط : يػػػن ي 6عؿ كػػػنرس نتهػػػنكط قػػػهللراً فالستاػػػو نوقهػػػن حن   لستػػػنإذا  ػػػب   حػػػهلل 
   فستبن  لت   7ا٤بنالمنت   ٙبموف كنرة ١بنرهتن علش فو و ننة

                                                 
1
 .  28حُٔقذس ٗلغٚ فـ  
2

 . 6015ُزخخس١ ، سهْ ح 
3

 . 6018ُزخخس١ ، سهْ ح 
4

 . 48ٓغِْ ، سهْ  

 
5

 . 148لش سهْ ( حُغِغِش حُقل4/167٤حُٔغظذسى ) 
6

  676( ، فل٤ق حُـخٓغ ٨ُُزخ٢ٗ سهْ  165/  8ٓـٔغ حُلٞحثذ )  
7

w  1030ٓغِْ سهْ  
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واً ع سًمػػػن عالػػػ  ا١بػػػنر حن علػػػش دلسػػػ  عالػػػ   ػػػننػػػالط  ف يوتبػػػغ إىل لػػػاا افدب الوفسػػػع حن ع   يهمالػػػغ حن فػػػإف لػػػغ  
 ا صنؼ امومع ا٤بنالط رنلَباحط حن 
نكػػنت ا١بػػنر نػػن  نتػػو نػػو احوس نػػو ا٢بػػهللي  ا٢بػػوص عالػػ   ػػهلل يعهػػطع  1سعالونػػن ا حن عالوتنفػػ  رػػْب  فػػواد

  ّبلن ع نالرل ع دعيل 
 نشنركوغ العوح عا٢بنف :ػ 

فإذا كنف عتهلل كػنرس نتن ػبل  ػنرة فستبنػ  لػغ  ف يػال  إلسػغ حن ع ف يشػنركغ عيمن٠بػغ فوحػغ حن نػن مل يتػو فسػغ 
 الت رغ  حننصسل عإذا  

صن٢بل حن عيشهلل نػو  زرس   عكػ  نيغ حن عيشا سغ رنلتالمل الػينزلل فستبن  لغ  ف ٰبضوس حن ع ف يشنركغ عيمن٠بغ ح
 لاا نو حق ا٤بنالط  لال عال   مسغ ا٤بنالط حن عا١بنر  عىل ااس ا٢بمشؽ نو  ّبس   

  ف ينوض عالسغ البست قب   ّبس إذا  راد الوحشؿ عتغ : ػ 
فإذا  راد  ف يتوم  نو دارس فالسنو هن عال  كػنرس قبػ   ػّبس حن فمػهلل يو ػ    نػوائهن حن عكػالك     رض  ع 

  علػػاا 2قػػهلل قػػنؿ لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط : نػػو كنيػػت لػػغ  رض فػػأراد رسنهػػن فالسنو ػػهن عالػػ  كػػنرسعمػػنر حن ع 
  سػػػػ  ٣بػػػػػن وس علمالبػػػػغ حن عإذا فػػػػػوط التػػػػنس   لػػػػػاا افنػػػػو فػػػػػإأط يعوحػػػػشف رنرػػػػػن لالمشػػػػنحتنت عا٤بتنزعػػػػػنت 

 عالنهللاعات حن فن، ا٤بنوننف   
ذلػك حن فستبنػ   ف ينػم  لػغ رنػوس لػاس     ٲبتع كنرس نو  وس مشبغ   كهللارس : إذا احوػنج ا١بػنر إىلػ 

ا٣بشبل حن ع  ٲبتنغ نو ا يوعنع ان حن فمهلل قػنؿ لػال  ا، عالسػغ ع ػالط :   ٲبتػع كػنر كػنرس  ف ينػوس مشػبغ 
    قنؿ  رش لويوة : نن   راكػط عتهػن ننو ػْب   عا، فرنػْب اػن رػْب  كوػنفتط      فلػوحو 3  كهللارس

عيعهػػط نػػو ا٢بػػهللي  كػػ  ننػػنعهللة ٰبونكهػػن 4لػػك ع عكنتػػطفلػػوحو عفحػػهلل و اػػن رسػػتتط نهمػػن  ػػنشكط ذ
 ا١بنر ع  يَب   عالسهن  ور ١بنرس حن فنس الـ ٰب  عال   مهللٲبهن   

ػػػ  ن ػػسط حونػػل ا١بػػنر ععػػهللـ مسنيوػػغ :   رإفشػػنش  ػػوس حن ع  اوػػك عو ػػغ حن ع  رػػنلعجشر رألالػػغ حن فإيػػغ نػػو 
ع ػػط   قػػنؿ :  ف  موػػ  علػػهللؾ مشػػسل  ف  قػػب  التبػػنئو قػػنؿ لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط ٤بػػن  ػػ   :    الػػاي   

حن رػ  يتبنػ   ف ٰبع ػغ   يعنػغ عننلػغ ععو ػغ حن 5ي،نط ننك   قس         قػنؿ :  ف  ػنار حالسالػل كػنرؾ
     6حٌب يأنتغ كنرس حن فمهلل قنؿ لال  ا، عالسغ ع الط : عا،   يمنو ػ  ال نً ػ الا    يػأنو كػنرس رشائمػغ

                                                 
1

 (  299/  1ٓٞعٞػش ح٥دحد ح٩ع٤ٓ٬ش )  
2
  2022، فل٤ق حرٖ ٓخؿش  2493عٖ٘ حرٖ ٓخؿش سهْ  
3
  2463حُزخخس١ سهْ  
4
 ( 1/301ٓٞعٞػش ح٥دحد ح٩ع٤ٓ٬ش ) 
5
  86ٓغِْ سهْ  
6
w 6016ْ حُزخخس١ سه 
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رػػو عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ يشلػػ  التػػنس   نشاع ػػغ عم،بػػغ ٕبنػػو   علػػالك كػػنف ا٢بنػػو 1    ػػهللرس عمسنيوػػغ
    2ا١بشار عاسحننف إىل ا١بنر فمهلل قنؿ : عاحنو كشار نو كنعرؾ  تو ننالمنً 

فن٢بنػو  ح ػ قولو : والاحب الناس بمثل ما تحػب أف يصػاحبوؾ بمثلػو تكػن عػادال  :
ـ ظالمهػػػط حن فنسيصػػػػنؼ ر ػػػ  ا، عتػػػغ ٰبػػػ  ا٤بنػػػػالمْب عالػػػ  إيصػػػنؼ التػػػنس عنصػػػػنحبوهط رنلنػػػهللؿ ععػػػهلل

مصػػالل نػػويعل حن عمالػػل كوٲبػػل حن يػػهللؿ عالػػ  يعػػل ن،م تػػل حن ع فػػق عا ػػع حن عي ػػو   النشاقػػ  رنسػػهلل حن عينػػوؼ 
حن عقػنؿ ارػو المػسط   4حن عا ػو واكهن رنفيػهلل  النندلػل حن عالنسن ػل العن ػالل3رأيغ حن ا وسعنش ا٢بمشؽ فررناػن

ل لػػػك حن ع   ٙبمالهػػػط فػػػشؽ ع ػػػنهط حن  ف   إيصػػػنؼ التػػػنس :  ف  ػػػمد  حمػػػشقهط حن ع    ،ػػػنلبهط ٗبػػػن لػػػس
ينش ػشؾ نتػغ حن ع ف ٙبتػط ٥بػط  ع عالػسهط ٗبػن  ف نننالهط ٗبن ٙب   ف ينننالشؾ رغ حن ع ف  نش ػهط ٩بّػن ٙبػ   

ن ػػػل رنكونػػػنب 5ٙبتػػػط رػػػغ لتعنػػػك  ع عالسهػػػن ػػػل حنعرػػػواشة الار   اسيصػػػنؼ عالنػػػهللؿ  منػػػنف يوسجوهمػػػن ُعالُػػػشُّ ا٥بم 
ٰبمالتػن رنضػتن لالُتع ػنر  فقػهلل  نويػن ا،  ػبحنيغ ع نػنىل رنفيصػنؼ حن عأػ   حن ع 6العضنئ  حن عاكوتنب الو ذائػ 

ٌْ عال  عهللـ افيصنؼ حنفمنؿ عّن عكػ   : )) َُّْن ٍَ ََل َْٝجهِس َٗ ََٖداَء ثِبْىقِْعهِظ  ه ُْ  ِ َِ ِشَّ ٞ ٍِ ا َّ٘ ُْه٘ا ُمُّ٘ه٘ا قَه ٍَ َِ آ َٖهب اىَّهِرٝ َٝب أَُّٝ

ًو َعيَهٚ أََلَّ رَْعهِدىُ٘ا اْعهِدىُ٘ ْ٘ ُُ قَه هَْ  هبَْ ََ َ َخجِٞهٌس ثِ َُّ َّللاَّ َ َّلِ ارَّقُه٘ا َّللاَّ َٗ  ٙ َ٘ َ٘ أَْقهَسُة ىِيزَّْقه ُٕه (    8شف (( ) ا٤بنئػهللة : الُػمَ  نْ ا 
نف ػقػنؿ ارػو  سمسػغ ػ رٞبػغ ا، ػ : فتهػ   ف ٰبمػ  ا٤بػمنتْب رنضػهط لالتعػنر عالػ      ينػهلللشا حن فتسػا إذا كػػ

عالسػغ     ٰبمالػغ ذلػك عالػ       ٯبػ فهش  عىل  ف البن  لعن ق حن  ع نبوهللع حن  ع نوأعرؿ نو  ل  اسٲبنف   
  عقػنؿ ارػو كاػّب ػ رٞبػغ ا، ػ :      ٰبمالػتتط رنػ  قػـش عالػ   ػوؾ 7ينهللؿ عال  نمنو حن عإف كنف ظن٤بنً لغ

الػػت مالنػهللؿ حن فػإف النػهللؿ عاكػ  عالػ  كػ ر  حػهلل   كػػ   حػهلل   كػ  حػنؿ حن عقػنؿ لػبن  النػالا : نػن ع
ِِ نؿ  بحنيغ ع نػنىل : ))ق  ع 8، فسغع اسنو عص ا، فسك ٗبا   ف  ، ٌْ َع ُٗم ُْ َصدُّ ًو أَ ْ٘ ُُ قَ  َْ َْ  ٌْ َُّْن ٍَ ََل َْٝجِس َٗ

ُْ رَْعزَُدٗا ًِ أَ ْعِجِد اْىَذَسا ََ ِِ اْى ـش  ف ػ  قػػواش :      يتنػبتتط رنػػ(   قنؿ  رش عبسهللة عالعػ 2(( ) ا٤بنئهللة : َع
  ػهللؿ إلػؿ حن عالن  البنػق إلػا٢ب 9 نوهللعا

 
   11   ف يوحال  ا٤بوش رنسيصنؼ حن فهش نو لعنت الورنيسْب الايو   يوكشف إ  ا٢بقفمن  ٝب 10ال الط

 :ػ قنؿ ارو المسط ػ رٞبغ ا، 
 ع نو نو  شرْب نو يالبنهمن                          

                                                 
1
 ( 1/301ٓٞعٞػش ح٥دحد ح٩ع٤ٓ٬ش ) 
2
  121ٗٞس ح٧رقخس فـ  28حُلغٖ رٖ ػ٢ِ فـ  
3
 أسرخد : أفلخد ، ٓلشد سد  
4
  228ح٧خ٬م ر٤ٖ حُطزغ ٝحُظطزغ فـ  
5
 ( رظقشف  407/  2صحد حُٔؼخد ) 
6
خص حُظؼش٣ق ُِٔ٘خ١ٝ فـ   ك٤ن ػ٠ِ َّٜٓٔ   64حُظَّٞ
7
 ( 38/  1ح٫عظوخٓش )  
8
 (  7/  2رٖ ًؼ٤ش ) طلغ٤ش ح 
9
 طؼظذٝح : طظـخٝصح  
10
 ( 6/45طلغ٤ش حُوشهز٢ ) 
11
w  229ح٧خ٬م ر٤ٖ حُطزغ ٝحُظطزغ فـ  
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 1يالق الود  ٗبانل علشاف                                                     
  شب نو ا١به  ا٤بوك  فشقغ                         

  شب الونص  ر نت الاشرنف                                                    
 عٙب  رنسيصنؼ  ف و حالل                      

   2زيتت ان افع،نؼ عالتوعنف                                                 
 عقنؿ ا٤بوتيب : 
 عمل  نؿ قالل اسيصنؼ قن نل                    

 رْب الوكنؿ علش كنف ذع  رحط                                               
عنػو إيصػنؼ النبػػند إيصػنفهط   افنػشاؿ عا٤بنػػننالت حن عا٢بجػج عا٤بمػن ت عقػػهلل عػنب ا،  ػبحنيغ ع نػػنىل 

َِ نؿ  بحنيغ ع نػنىل : ))الايو يب نشف التنس  نسنشلط حن ع ععهلللط رن٣بننرة عا٥بالؾ حن فم ِهٞ طَِّْْ َُ ْٝهٌو ىِْي َٗ * 
 َُ فُ٘ ْ٘ َِ َّلَِذا اْمزَبىُ٘ا َعيَٚ اىَّْهبِض َْٝعهزَ َُ  * اىَِّرٝ ٌْ ُْٝتِعهُسٗ ُٕ َشُّه٘ َٗ  ْٗ ٌْ أَ ُٕ َّلَِذا َمهبىُ٘ (   قػنؿ  3ػ  1(( ) ا٤ب،ععػْب :  َٗ

نس الػا  لػغ حن ٯبػ  عالسػغ ارو  نهلل  ػ رٞبغ ا، ػ : دلت اآليل التوٲبل عال   ف اسيننف كمػن يأمػا نػو التػ
 ف ين،سهط كػ  نػن ٥بػط نػو افنػشاؿ عا٤بنػننالت حن رػ  يػهللم    عمػـش لػاس ا٢بجػج عا٤بمػن ت حن فإيػغ كمػن 
 ف ا٤بوتػنظويو قػهلل كػوت النػندة  ف عاحػهلل نتهمػن ٰبػوص عالػ  نػن لػغ نػو ا٢بجػج حن فسجػ  عالسػغ ػ  يضػًن ػ  ف 

 دلػل مصػمغ كمػن يت ػو    دلوػغ لػش حن ع  لػاا يبْب نن ٣بصمغ نو ا٢بجج الػٍب   ينالمهػن حن ع ف يت ػو   
  فمػػن  4حن ع شا ػػنغ نػػو كػػهس حن ععمالػػغ نػػو  ػػعهغ 3ا٤بش ػػع ينػػوؼ إيصػػنؼ اسينػػنف نػػو  نصػػبغ عاعونػػنفغ

   5 ٝب  قشؿ ا٢بنو رو عال  ر   ا، عتغ : علنح  التنس ٗبا  نن ٙب   ف يصنحبشؾ ٗباالغ  تو عند ً 
   5عند ً 

ين أيػػديكم قػػـو يجماػػوف كثيػػرا  ويبنػػوف خ ػ قػػوؿ الحسػن رضػػي اهلل عنػػو : إنػػو كػػاف بػػ
م،يدا  وياملوف بايدا  أالبح جماهم بورا  وعملهم غرورا  ومساكنهم قبورا  يا ابػن آدـ 
إنك لم تاؿ صي ىدـ عمرؾ منذ سق ت من ب ن أمك ، صجد بما صي يدؾ لما بػين 

َُّ يػػديك صػػَّف المػػؤمن يتػػاود والكػػاصر يتمتػػع وتػػال ىػػذه اآليػػة )) ُدٗا فَههإِ َّٗ رَههَص اِد  َٗ ْٞههَس اىههصَّ َخ

ٙ َ٘ (   فن٢بنػو ر ػ  ا، عتػغ يصػا لػتعنً نػو التػنس نتنمنػنً   الػهلليسن  197يل : حن اآل)البموة (( اىزَّْق
عزيتوهػػن حن نشػػنش ً رػػن١بمع عالبتػػنش عنصػػنرنً ٗبػػوض  ػػشؿ افنػػ  فهػػاا حػػنؿ   الػػ  التػػنس إ  نػػو رحػػط ر  حن 

لػػبحت  عمػػن٥بط  ػػنئنل حن عننػػنكتهط منلسػػل حن فن٢بنػػو فػإذا ا٤بػػشت يػػأ، رنوػػل حن فالػػط يتوعنػػشا ٗبػػن ٝبنػشا حن فأ
                                                 

1
 حُٜٞحٕ : حُخض١ ٝحُؼخس  
2
 ح٧ػطخف : ؿٔغ ػطق ، ٝٛٞ حُـخٗذ  
3
 ح٩ػظغخف : أؽذ حُظِْ  
4
  915طلغ٤ش حرٖ عؼذ١ فـ  
5
w  28حُلغٖ رٖ ػ٢ِ فـ  
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رػػو عالػػ  ر ػػ  ا، عتػػغ ٰبػػار التػػنس نػػو اس ػػَبار اػػػاس الػػهلليسن عٰبػػاهط عالػػ  النلػػهلل فسهػػن عإ٭بػػن يتشػػأ النلػػػهلل 
َٗ لالسمْب رنلوعنعت رْب الهلليسن عاآلموة حن قنؿ  ننىل )) ِِ ارَّقَهٚ  ه ََ ْٞهٌس ىِ ِخهَسحُ َخ ْٟ ا َٗ َّْٞب قَيِٞهٌو  زَهبُغ اىهدُّ ٍَ َُ قُهْو  ه٘ َُ ََل رُْظيَ

(   عالمػػوآف يػػو  ا٤بػػمنو عالػػ  النلػػهلل   الػػهلليسن عالو بػػل   اآلمػػوة حن عقػػهلل رػػْب  77آيػػل : حن (( ) التنػػنش فَزِههًٞلا 
َِ َمَْههُسٗا ا،  ػبحنيغ ع نػنىل  ف التعػنر لػط الػايو ينػَبعف رنيتػل الػهلليسن عزموفهػػن حن فمػنؿ  نػنىل : )) َِ ىِيَّهِرٝ ُشِّٝه

 َٝ َٗ َّْٞب  ْٞهسِ اْىَذَٞبحُ اىدُّ ِْ ََٝشهبُء ثَِ  ه ٍَ  ُْ ُ َٝهْسُش َّللاَّ َٗ هِخ  ٍَ ًَ اْىقَِٞب ْ٘ ٌْ َٝه ُٖ قَ ْ٘ ا فَه ْ٘ َِ ارَّقَه اىَّهِرٝ َٗ ُْه٘ا  ٍَ َِ آ َِ اىَّهِرٝ ٍِ  َُ ((  ِدَعهبةو ْعَتُسٗ
   (212: حن اآليل البموة )

تهػن  الػ  اآلمػوة نعقهلل رْب الموآف التوري   كاّب نو ا٤بشا ع  ف الهلليسن حمّبة   ٯب   ف  شػن  ا٤بػوش عػو 
ٌُ اىزََّنههبصُسُ قشلػػغ  نػػنىل : )) ههبُم َٖ قَههبثِسَ  * أَْى ََ ٌُ اْى َُ  * َدزَّههٚ ُشْزرُهه هه٘ َُ َف رَْعيَ ْ٘ َُ * ُ    َمههًلَّ َظهه هه٘ َُ َف رَْعيَ ْ٘ ْ٘  * َمههًلَّ َظهه َمههًلَّ ىَهه

 ِِ ٌَ اْىَٞقِهٞ َُ ِعْيه ٘ َُ ٌَ  * رَْعيَ َُّ اْىَجِذهٞ ُٗ ِِ  * ىَزَهَس َِ اْىَٞقِهٞ ْٞ َٖهب َعه َّّ ُٗ ٌَّ ىَزََس ٌَّ ىَ  * صُه ٌِ صُه ِِ اىَِّْعهٞ ئِهرو َعه ٍَ ْ٘ َٝ َِّ حن الوتػن و )(( زُْعهأَىُ
    نػػنالتط حػػ  الػػهلليسن عينسمهػػن عزلوهتػػن عػػو  الػػ  اآلمػػوة عاروننئهػػن حن عٛبػػند  رتػػط  ( حن 8ػػػ 1: اآليػػل 

  عرع  اسنػػنـ  ٞبػػهلل حن عػػو عبػػهلل ا، رػػو الشػػ ّب 1ذلػػك حػػٌب كػػنشكط ا٤بػػشت عزرمت ا٤بمػػنرو علػػومت نػػو  لالهػػن
ٌُ اىزََّنههبصُسُ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط علػػش يمػػشؿ : )) قػػنؿ : ايوهسػػت إىل ر ػػشؿ ههبُم َٖ (( يمػػشؿ ارػػو آدـ نػػن  أَْى

  عقػنؿ  2نن  حن علش لك نو ننلك إ  نن  كالت فأفتسػت حن  ع لبنػت فأرالسػت حن  ع  صػهللقت حن فأنضػست
فُب حن  ع ر ػشؿ ا، لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط يمػػشؿ النبػػهلل : نػػن  نػػن  حن عإ٭بػن لػػغ نػػو ننلػػغ  ػػالث حن نػػن  كػػ  فػػأ

حن ععػو  يػل رػو ننلػك ر ػ   3لبل حن فأرال  حن  ع  صهللؽ فأنض  حن عنن  ش  ذلك فاال  ع نركغ لالتنس
ا، عتػغ قػػنؿ : قػنؿ ر ػػشؿ ا، لػال  ا، عالسػػغ ع ػالط : يوبػػع ا٤بسػت  ػػالث فّبكػع ا تػػنف عيبمػ  ننػػغ عاحػػهلل : 

ا، عتػغ  ف التػيب لػال  ا، حن ععػو  يػل ر ػ   4يوبنغ  لالػغ عننلػغ ععمالػغ حن فّبكػع  لالػغ عننلػغ عيبمػ  عمالػغ
حن عقػنؿ افحتػا رػو قػسل ٤بػن ر      5عالسغ ع الط قنؿ : يهـو ارو آدـ ع بم  ننغ ا تونف : ا٢بوص عافن 

  يػػهلل ركػػ  درٮبػػنً : ٤بػػو لػػاا الػػهللرلط   فمػػنؿ الوكػػ  :   حن فمػػنؿ : إ٭بػػن لػػش لػػك إذا  يعموػػغ    كػػو حن  ع 
 نعو : نومااًل قشؿ الش حتااروننش نتو حن    يشهلل اف

  يت لالمنؿ إذا  ننتوغ                                
   6فإذا  يعموغ فن٤بنؿ لك                                                      

ِِ اىَِّْعهٌٞع  قشلغ  ننىل : )) ئِهرو َعه ٍَ ْ٘ َٝ َِّ ٌَّ ىَزُْعأَىُ ((    :   لونػألو يشن ػا عػو نػتو نػن  ينػط ا، رػغ عالػستط صُ
ََل   عقػػنؿ  نػػنىل : ))7و الصػػحل عافنػػو عالػػوزؽ ع ػػّب ذلػػك حن نػػن إذا قػػنرالوط رػػغ ينمػػل نػػو نػػتوس ععبند ػػغنػػ َٗ

 ِٔ زَّْعَْب ثِ ٍَ ب  ٍَ َْٞل َّلِىَٚ  َْْٞ َُّ َع دَّ َُ ٌُٖ رَ ْْ أَْثقَهٚأْشٗاجبا ٍ َٗ ْٞهٌس  ُْ َزثِّهَل َخ ِزْش َٗ  ِٔ ٌْ فِٞه ُٖ ْْزِهَْ َّْٞب ىَِْ َسحَ اْىَذَٞبِح اىهدُّ ْٕ هْس أَ  * َش ٍُ ْأ يَهَل َٗ ْٕ

                                                 
1
  9حُضحٛذ٣ٖ ٧ر٢ عؼ٤ذ حُزؼش١ فـ  ٓؼ٠٘ حُضٛذ ٝحُٔوخ٫ص ٝفلش 
2
  2958ٓغِْ سهْ  
3
  2959ٓغِْ  
4
  6514حُزخخس١ سهْ  
5
  1047ٓغِْ سهْ  
6
  10ٓؼ٠٘ حُضٛذ ٝحُٔوخ٫ص ٝفلش حُضحٛذ٣ٖ فـ  
7
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َٙ٘ اْىَعبقِجَهخُ ىِيزَّْقه َٗ ُِ َّْسُشقُهَل  َٖهب ََل َّْعهأَىَُل ِزْشقاهب َّْذه ْٞ اْصهطَجِْس َعيَ َٗ ًَلِح  (  قػنؿ ارػو   132حن  131(( )  ػغ : ثِبىصَّ
كاػّب ػ رٞبػغ ا، ػ : يمػشؿ  نػنىل لتبسػغ ٧بمػهلل لػال  ا، عالسػغ ع ػالط :    ت ػو إىل لػم ش ا٤بَبفػْب ع نػبنلهط 

غ نو التنسط حن فإ٭بن لش زلوة زائالل عينمل حنئالل لت وهلط رالك عقالس  نو عبػند  الشػتشر عي وائهط عنن فس
ٌْ حن عقنؿ ٦بنلهلل : )) ُٖ ْْ ه ٍِ هب  اجا َٗ ُْ (( ينػِب : اف تسػنش حن فمػهلل آ ػنؾ ا، مػّباً ٩بػن آ ػنلط   ع٥بػاا قػنؿ : ))أَْش ِزْش َٗ

أَْثقَههٚ َٗ ْٞههٌس    الػػهلليسن نػػع المػػهللرة عالسهػػن إذا حصػػالت لػػغ (( فتػػنف لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط  زلػػهلل التػػنس َزثِّههَل َخ
يتعمهػػن لتػػاا علتػػاا   عبػػند ا، حن عمل يػػهللمو لتعنػػغ نػػس نً قػػنؿ : إف  مػػشؼ نػػن  مػػنؼ عالػػستط نػػن يعػػو  

عقػنؿ قوػندة عالنػهلل   1ا، لتط نو زلوة الهلليسن قنلشا : عنن زلوة الهلليسن ين ر شؿ ا،   قػنؿ : روكػنت افرض
ِٔ )ل ا٢بسنة الهلليسن   عقنؿ قوػندة : ): ) زلوة ا٢بسنة ( ينِب : زيت ٌْ فِٞ ُٖ ْْزَِْ يَهَل )( لتبوالػسهط   عقشلػغ : )(ىَِْ ْٕ هْس أَ ٍُ ْأ َٗ

هب َٖ ْٞ اْصههطَجِْس َعيَ َٗ هًَلِح  (    : ا ػػوتمالط نػو عػااب ا، رإقػػنـ الصػالة حن عالػه  يػػت عالػ  فنالهػن حن كمػػن (ثِبىصَّ
ُّْْ قنؿ  نػنىل : )) ُْه٘ا قُه٘ا أَ ٍَ َِ آ َٖهب اىَّهِرٝ اَٝب أَُّٝ ٌْ َّهبزا يِهُٞن ْٕ أَ َٗ  ٌْ ََل َّْعهأَىَُل (   عقشلػغ : ))6: حن اآليػل لوحػوري ا(( )َعهُن

ُِ َّْسُشقُلَ  ِْ     ٙبونػ    كمػن قػنؿ  نػنىل : ))(( ينِب : إذا  قمت الصالة   نؾ الػوزؽ نػو حسػِزْشقاب َّْذ ه ٍَ َٗ

ب ْتَسجا ٍَ َ َْٝجَعْو ىَُٔ  ُْٞش ََل َٝ  * َٝزَِّق َّللاَّ ِْ َد ٍِ َْٝسُشْقُٔ  ََل َّْعأَىَُل ِزْشقاهب ( ع٥باا قنؿ : )) 3حن  2(( ) ال،الؽ : ْذزَِعتُ َٗ

ُِ َّْسُشقُههلَ  ((   عقػػنؿ الاػػشر  :   ينػػألك رزقػػنً :      يتالعػػك ال،الػػ    عقػػنؿ  نرػػت : عكنيػػت افيبسػػنش َّْذهه
  ا،   ععػو زيػهلل ارػو  نرػت ر ػ  ا، عتػغ قػنؿ : ٠بنػت ر ػشؿ ا، لػال2إذا ينؿ اط  نو فنعشا إىل الصالة

عالسغ ع الط يمشؿ : نو كنيت الهلليسن ٮبغ فوؽ ا، عالسغ  نوس عكن  فمػوس رػْب عستسػغ حن عمل يأ سػغ نػو الػهلليسن إ  
  عقشلػغ : 3نن كو  لغ حن عنػو كنيػت اآلمػوة يسوػغ ٝبػع لػغ  نػوس عكنػ   تػنس   قالبػغ ع  وػغ الػهلليسن علػ  را مػل

((َٙ٘ اْىَعبقِجَههخُ ىِيزَّْقهه   ععػػو ارػػو 4الػػهلليسن عاآلمػػوة علػػ  ا١بتػػل ٤بػػو   مػػ     ايوهػػ ((    : عحنػػو الننقبػػل   َٗ
ننػنشد ر ػ  ا، عتػغ قػنؿ : ا ػ،جع ر ػشؿ ا، لػال  ا، عالسػغ ع ػالط عالػ  حصػّب حن فػأ و   كتبػغ فالمػػن 
ا ػػوسمن كنالػػت اننػػ  عتػػغ حن فمالػػت : يػػن ر ػػشؿ ا، حن    آذيوتػػن فبنػػ،تن نػػس نً يمسػػك نتػػغ حن فوتػػنـ عالسػػغ حن 

  عقػهلل  5نن  ين عالهلليسن إ  كواك   نر   يـش لنئا حن فمنؿ ٙبت نػجوة حن    وكهػن فمنؿ : نن  علالهلليسن حن
عقػػهلل كػػنف الصػػحنرل ر ػػ  ا، عػػتهط  ػػنئويو عالػػ  أػػج التػػيب لػػال  ا، عالسػػغ ع ػػالط فمػػهلل كػػنيشا  زلػػهلل التػػنس 

يسن زاد ن فنيسػػػل عإىل اآلمػػػوة  أػػػن رنقسػػػل حن فوػػػنعدعا نػػػو الػػػهللػع ر ػػػبهط   اآلمػػػوة حن فت ػػػوعا إىل الػػػهلليسن رنػػػْب  أػػػ
الواك  عي وعا إىل اآلموة رمالشاط حن فنالمشا  أط  ست وعف إلسهن رمالشاط ع عستهط ع٤ب ن عالمػشا  أػط  ػّبٙبالشف 

  ذلك روشفسق نش لط التوري حن فأحبشا نن  ح   ٥بػط حن عكولػشا ػنتهن رأرهللاأط  نبشا قالسالً حن ع تنمشا كاّباً حن ك
غ لالوػػنرنْب : فيػػوط  كاػػو عمػػالً نػػو  لػػحنب ر ػػشؿ ا، لػػال  نػػن كػػوس ٥بػػط حن قػػنؿ ارػػو ننػػنشد ر ػػ  ا، عتػػ

ا، عالسػغ ع ػػالط حن علتػتهط كػػنيشا مػّباً نػػتتط حن كػنيشا  زلػػهلل   الػهلليسن ع ر ػػ    اآلمػوة حن فتػػنف   الوػػنرنْب 
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و الصػحنرل ر ػ  ا، عػتهط  ػبمشا تػنو لش  كاو قسنننً علسنننً ععبندة نو الصحنرل ر ػ  ا، عػتهط حن عل
ٲبنيسػػل نػػو النلػػهلل عالسمػػْب حن علػػهللؽ الوشكػػ  عالػػ  ا، عػػن عكػػ  ع  نػػك    ف الصػػحنرل ر ػػ  رػػأحشا٥بط اس

ا، عتهط  نالمشا النلهلل نو ر شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط حن فمهلل كنف التيب لال  ا، عالسغ ع ػالط ٲبػو عالسػغ 
وأما قػوؿ الحسػن    1ينر هلل   رسوغ نو  رسن غشقا٥بالؿ   ا٥بالؿ   ا٥بالؿ حن  الث  لالل   نهويو حن ع  يُ 

ْٞههَس بػن علػي رضػػي اهلل عنهمػا : صػَّف المػػؤمن يتػاود والكػاصر يتمتػػع وتػال ىػػذه اآليػة : )) َُّ َخ ُدٗا فَههإِ َّٗ رَهَص َٗ

ٙ َ٘ اِد اىزَّْقهه فعسهػػن دعػػشة لالومػػش  حن عا لوػػناـ اػػن حن عالومػػش   ف  نمػػ  ر،نعػػل  ( .197البمػػوة حن اآليػػل : (( )اىههصَّ
 ػشاب ا، حن ع ف  ػَبؾ ننصػسل ا، عالػ  يػشر نػو ا،  وكػش  ػشاب ا، حن ع ف  ػَبؾ  ا، عال  يشر نو ا،  وكػش

ننصػػػسل ا، عالػػػ  يػػػشر نػػػو ا، ٚبػػػنؼ عمػػػنب ا، عا٤ب،الػػػشب نػػػو النبػػػهلل  ف يونالػػػق قالبػػػغ رػػػن، عحػػػهللس ٧ببػػػل لػػػغ 
غ   عإماللػػنً لػػغ   عبند ػػغ عر بػػل فسمػػن عتػػهللس نػػو ينػػسط  عػػهللس لالمومػػْب حن ف شفػػنً نػػو  ػػ ،غ ععمنرػػغ ععاارػػ

علالومش  ٜبنر ٰبونج إلسهن ك  ننالط نتهن حن ا٤ب وج نو ك   سق عالوزؽ نو حس    ٰبونػ  النبػهلل حن قػنؿ 
هب ننىل : )) ْتَسجا ٍَ َ َْٝجَعْو ىَُٔ  ِْ َٝزَِّق َّللاَّ ٍَ ْٞهُش ََل َْٝذزَِعهتُ  * َٗ ِْ َد ه ٍِ َْٝسُشْقهُٔ  (   عنتهػن حن 4(( )ال،ػالؽ حن اآليػل : َٗ

ُ )) ىل : سنػػّب النالػػط التػػنفع حن قػػنؿ  نػػن ٌُ َّللاَّ ُنهه َُ َُٝعيِّ َٗ  َ ارَّقُهه٘ا َّللاَّ (   عنتهػػن حن إ ػػالؽ 282(( )البمػػوة حن اآليػػل : َٗ
ٌْ فُْسقَبّاهبيشر البصػّبة حن قػنؿ  نػنىل )) َ َْٝجَعهْو ىَُنه ُْ رَزَّقُه٘ا َّللاَّ ( حن عنتهػن حن ٧ببػل ا، عػن 29(( افيعػنؿ حن اآليػل : َّلِ

َِ نػنىل : ))عك  ع٧ببل نالئتوغ عالمبشؿ   افرض حن قنؿ   زَّقِهٞ َُ َ ُِٝذهتُّ اْى َُّ َّللاَّ ارَّقَهٚ فَهإِ َٗ  ِٓ ِد ْٖ فَٚ ثَِع ْٗ ِْ أَ ٍَ (( ثَيَٚ 
( ، وعػن أبػي ىريػرة رضػي اهلل عنػو عػن رسػوؿ اهلل الػلى اهلل عليػو وسػلم أنػو 76)آؿ عمواف حن اآليل : 

السػػالـ ثػػم  قػػاؿ : إذا أحػػب اهلل الابػػد قػػاؿ لجبريػػل : قػػد أحببػػت صالنػػا  صاحبػػو . صيحبػػو جبريػػل عليػػو
ينادي صي أىل السػماء ، إف اهلل قػد أحػب صالنػا  صػاحبوه ، صيحبػو أىػل السػماء ثػم يوضػع لػو القبػوؿ 

ا وجل وتاييػده وتسػديده : وىػي المايػة المقصػودة بقػوؿ اهلل عػا ػ. ومنها ، نصرة اهلل ع 2صي األرض
زَّقِهوجػل : )) َُ هَع اْى ٍَ  َ َُّ َّللاَّ ه٘ا أَ َُ اْعيَ َٗ  َ ارَّقُه٘ا َّللاَّ َٗ َِ ( فهػاس ا٤بنسػل لػ  ننسػل الوأيسػهلل 194(( )البقػرة ، اآليػة : ٞ

عالتصوة عالونػهلليهلل علػ  ننسػل ا، عػن عكػ  فيبسنئػغ ع علسنئػغ عننسوػغ لالمومػْب عالصػنرويو علػ   موعػ  الوأيسػهلل 
َٗ عا٢بعػن عاسعنيػل كمػػن قػنؿ  نػنىل ٤بش ػػ  عالسػغ النػالـ علػػنرعف )) ُع  ََ ههب أَْظه ََ َعُن ٍَ ِههٜ  (( ) ػػغ حن أََزََٙل رََتبفَهب َّلَِّّْ

ٌْ ( ع نن ا٤بنسل النننل نانؿ قشلغ  نػنىل : ))46اآليل :  ْْهزُ هب ُم ٍَ  َِ ْٝ ٌْ أَ َعُن ٍَ  َ٘ ُٕ ( عقشلػغ: 4(( )ا٢بهلليػهلل حن اآليػل : َٗ
هِ )) ْ٘ َِ اْىقَهه هه ٍِ ههب ََل َْٝسَضههٚ  ٍَ  َُ ٌْ َّلِْذ ُٝجَِّٞزُهه٘ ُٖهه َع ٍَ  َ٘ ُٕهه َٗ  ِ َِ َّللاَّ هه ٍِ  َُ ََل َْٝعههزَْتُْ٘ ل النننػػل (   عا٤بنسػػ108(( )التنػػنش : َٗ

 نػػػوشك  نػػػو النبػػػهلل ا٢بػػػار عا٣بػػػشؼ عنواقبػػػل ا، عػػػن عكػػػ    عنتهػػػن حن الهكػػػنت نػػػو النػػػمنش عافرض قػػػنؿ 
َِ  ننىل : )) َْز ِْ ا َٗ بِء  ََ ه َِ اىعَّ ه ٍِ ٌْ ثََسَمهبدو  ِٖ ْٞ ا ىََْزَْذَْهب َعيَه ْ٘ ارَّقَه َٗ ُْه٘ا  ٍَ هَو اْىقُهَسٙ آ ْٕ َُّ أَ ْ٘ أَ ىَ (( )افعػواؼ حن اآليػل : َٗ

َُّ   ا٢بسػنة الػػهلليسن حن علػ  الوييػن الصػن٢بل ع تػػنش ا٣بالػق ع٧ببػوهط حن قػنؿ  نػػنىل : )) (   عنتهػن البشػو 96 أَََل َّلِ

 ِ ىَِٞبَء َّللاَّ ْٗ َُ  أَ ٌْ َْٝذَصُّ٘ ُٕ ََل  َٗ  ٌْ ِٖ ْٞ ٌف َعيَ ْ٘ َُ  * َ ََل َخ َمبُّ٘ا َٝزَّقُه٘ َٗ ُْ٘ا  ٍَ َِ آ فِهٜ *  اىَِّرٝ َٗ َّْٞب  ٌُ اْىجُْشهَسٙ فِهٜ اْىَذَٞهبِح اىهدُّ ُٖه ىَ
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 . 2972ٓغِْ سهْ  6567حُزخخس١ سهْ  
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ِخهَسحِ  ْٟ ( عالبشػو    ا٢بسػنة نػن رشػو ا، : ا٤بػمنتْب ا٤بومػْب      ػّب نتػنف 64ػ  62(( )يػشيل حن اآليػل : ا
  ععتغ لال  ا، عالسػغ ع ػالط : مل يبػق  1نو كونرغ ععو التيب لال  ا، عالسغ ع الط : الويين الصن٢بل نو ا،

  ععػو    ذر ر ػ  ا، عتػغ قػنؿ :  2نو التبشة إ  ا٤ببشوات   قػنلشا : عنػن ا٤ببشػوات قػنؿ : الوييػن الصػن٢بل
قالت لو شؿ ا، لال  ا، عالسغ ع الط : الوك  ينمػ  النمػ  ، عٰببػغ التػنس حن فمػنؿ :  الػك عنكػ  رشػو  

  عقػػػهلل ر يتػػػن نػػػو ا٤بػػػشفمْب  تػػػنش التػػػنس عالػػػ   عمػػػن٥بط   الػػػهلليسن   عنتهػػػن ا٢بعػػػن نػػػو كسػػػهلل افعػػػهللاش  3ا٤بػػػمنو
ُْ رَْصجِسُ عنتولط قنؿ  نػنىل : )) َّلِ ِذهٞظٌ َٗ ٍُ  َُ يُه٘ ََ هب َْٝع ََ َ ثِ َُّ َّللاَّ ْٞئاب َّلِ ه َْ  ٌْ ُٕ ُْٞد ٌْ َم ُم رَزَّقُ٘ا ََل َُٝضسُّ َٗ (( )آؿ عمػواف حن ٗا 

إىل النػػػالنل نػػػو نػػػو افنػػػوار عكسػػػهلل العجػػػنر رن ػػػونمنؿ الصػػػه عالومػػػش  (   يونػػػهلللط  نػػػنىل 120اآليػػػل : 
 رػغ حن علػش الػا  نػن نػنش كػنف عنػن عالوشك  عال  ا، الػا  لػش ٧بػسو رأعػهللائهط حن فػال حػشؿ ع  قػشة ٥بػط إ 

ْىههَْٞتَش   عنتهػػن حن حعػػن الاريػػل الضػػننؼ رنتنيػػل ا،  نػػنىل عػػن عكػػ  حن قػػنؿ  نػػنىل : )) 4مل يشػػنش مل يتػػو َٗ

َلا َظه ْ٘ ْىَٞقُ٘ىُ٘ا قَ َٗ  َ ٌْ فَْيَٞزَّقُ٘ا َّللاَّ ِٖ ْٞ َّٝخا ِضَعبفاب َخبفُ٘ا َعيَ ٌْ ُذزِّ ِٖ ِْ َخْيِْ ٍِ ْ٘ رََسُم٘ا  َِ ىَ (   9(( )التنػنش حن اآليػل : اِدٝدا اىَِّرٝ
ع  اآليل إننرة إىل إرنند ا٤بنالمْب الايو ٱبششف  ػوؾ ذريػل  ػننؼ رػنلومش     ػنئو نػ شأط حػٌب ٙبعػن 
 رتنيلط عيهللمالشف ٙبت حعن ا، ععتنيوغ حن عيتشف   إنننرلن هتهلليهلل رضسنع  ع دلط إف فمػهللعا  مػش  ا، 

حن ع ف الوكػػنؿ الصػػن٢بْب ٰبع ػػشف   ذريػػوهط الضػػننؼ كمػػن حن عإنػػنرة إىل  ف  مػػش  افلػػشؿ ٙبعػػن العػػوعع 
ب َصهباآليػل : )) ََ ُٕ َُ أَثُ٘ َمب َٗ ب  ََ ُٖ ٌْْص ىَ َُ رَْذزَُٔ َم َمب َٗ ِدَِْٝخ  ََ ِِ فِٜ اْى ْٞ ََ ِِ َٝزِٞ ْٞ ٍَ َُ ىُِ ًَل ب اْىِجَداُز فََنب ٍَّ أَ بَٗ (( )التهػا حن ىِذا
حن عنتهػػن حن  ػػب  قبػػشؿ افعمػػنؿ  5ن عنن٥بمػػن(   فػػإف النالنػػْب حع ػػن رهكػػل  رسهمػػن    يعنػػهم82اآليػػل : 

َِ الػػٍب اػػن  ػػنندة النبػػند   الػػهلليسن عاآلمػػوة حن قػػنؿ  نػػنىل : )) زَّقِههٞ َُ َِ اْى هه ٍِ  ُ ههب َٝزَقَجَّههُو َّللاَّ ََ )ا٤بنئػػهللة حن اآليػػل :  ((َّلَِّّ
ٌْ فَبْظه(   عنتهن حن  ب  التجنة نو عااب الهلليسن حن قنؿ  ننىل : ))27 ُٕ َْْٝب هَد َٖ هُ٘د فَ َُ ب صَ ٍَّ أَ هٚ َعيَهٚ َٗ ََ ا اْىَع زََذجُّ٘

 َُ ههب َمههبُّ٘ا َْٝنِعههجُ٘ ََ ُِ ثِ ُٖهه٘ ٌْ َصههبِعقَخُ اْىَعههَراِة اْى ُٖ ُٖههَدٙ فَأََخههَرْر َُ *  اْى َمههبُّ٘ا َٝزَّقُهه٘ َٗ ُْهه٘ا  ٍَ َِ آ َْْٞههب اىَّههِرٝ َّجَّ (( )فصػػالت حن َٗ
  (   عنتهػن حن  تعػّب النػس نت علػش  ػب  التجػنة نػو التػنر حن عع ػط افكػو حن علػش  ػب19ػ  18اآليػل : 

االعشز رهللركل ا١بتل حن قنؿ  ننىل : )) ٌْ ىَهُٔ أَْجهسا ُْٝعِظه َٗ  ِٔ ُْْٔ َظهِّٞئَبرِ َ َُٝنِّْْس َع ِْ َٝزَِّق َّللاَّ ٍَ ( 5)ال،ػالؽ حن اآليػل :  ((َٗ
  عنتهن نّباث ا١بتل حن فهط  حق التنس ان ع لالهػن حن رػ  نػن  عػهلل ا، ا١بتػل إ  سلػحنب لػاس الو بػل النالسػل 

َُ رَقِّٞاب ننىل : )) عا١بشلوة البهسل   قنؿ ِْ َمب ٍَ ِْ ِعجَبِدَّب  ٍِ (   فهػط 63)نػوري حن اآليػل : (( رِْيَل اْىَجَّْخُ اىَّزِٜ ُِّ٘زُس 
الشر ل الشوعسشف ١بتل ا، عن عك  حن علط   يالبشف إىل ا١بتل  ػّباً عالػ   قػهللانهط رػ  ٰبشػوعف إلسهػن ركبنيػنً 

َِ فنػنً ٤بشػموهط كمػن قػنؿ  نػنىل : ))نع  ف ا، عن عك  يموب إلػسهط ا١بتػل ٙبسػل ٥بػط عد زَّقِهٞ َُ أُْشىَِْهِذ اْىَجَّْهخُ ىِْي َٗ

َْٞس ثَِعٞدو  ا( عقنؿ  ننىل ))31ؽ حن اآليل : (( )َغ ْفهدا َٗ  ِِ ََ ْد َِ َّلِىَٚ اىسَّ زَّقِٞ َُ ًَ َّْذُشُس اْى ْ٘ (   85(( )نػوري حن اآليػل : َٝ
ف يتػػػنؿ ا٤بنػػػالمْب لػػػاس الامػػػنر   فن٢بنػػو ر ػػػ  ا، عتػػػغ ٰبػػػ  ا٤بنػػػالمْب عالػػػ  الومػػػش  حولػػػنً نتػػػغ عالػػػ   
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اِد الهلليسن عاآلموة علالك قػنؿ : فػإف ا٤بػمنو يوػنعد عالتػنفو يوموػع ع ػال لػاس اآليػل : )) ْٞهَس اىهصَّ َُّ َخ ُدٗا فَهإِ َّٗ رَهَص َٗ

ٙ َ٘ ((اىزَّْق
1
 ( .197)اىجقسح ، اٟٝخ :  
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