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 كلمة الناشر

 

 
 

عرررا احلرروار ًرردلاأ ًبرر  أد م ررن أًرردام ارنسرراد هررذك ايفر   حيرر  امل   رر    
السررماح حررانني مررن حرروي العرررم يسرربالود رتمررد رنررم ال يءرر ود  وع ررد مررا  رراح  

ق ارنسررراد  وإبا ببررراب احلررروار يءرررت   و مرررا ير ررر  هرررذا امل رررهد إرادة اهلل معرررال  لررر
 القرآين:
 وإب ًاي ربك للم    : إين جاع    ايفر   ليء .ر 

ر ًالوا: أجتع  نيها من يءسد نيها ويسءك الدماح  وحنرن نسرب  رتمردك ونقرد  
 لك؟

ر ًاي: إين أعلم ما ال معلمود
(2). 

وهرررو  مررر    دا لررر  أن ررراراأ وم ررراعر ويهررربىل إل ايفر    وخيلرررق اهلل آدم 
وحاجررا   و رريفاأ ن رريفاأ يرررداد ايفنررراد وم ررق ابتمعررا  ويقرره بعرر  أنرادهررا وجرر  

 لوج  يتقاملوا ويتالاربوا من أج  حتقيق باهتم ومصاحلهم.
وه ررررا نررررر  رمحرررر  اهلل جرررر  ج لرررر  متالررررء حيرررر  أر رررر  الر رررر  وايفنبيرررراح  دايرررر  

الضررر ل  إل حيررر  السرررعادة وال عررريم  وإبا نرررذا ارنسررراد وانت رررال  مرررن رترررر ا هررر  و 
ارنسرراد يقرره بوجرر  ايفنبيرراح والر رر  متمرررداأ ومررن دود أد  رراورهم علررء بصرررية  برر  
خيلق أجواح صا ب  اختذ  أ  االأ متعددة  م ها صم اآلباد وعدم اال تماع ورمي 

 احلاارة والسخري  وصد اآلباح لألب اح ومن أ دها القت  والءت  .

                                                           
 .33 ورة البقرة:  (1)
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ابررر  بلرررك نرررر  أ رررلوب ايفنبيررراح والر ررر : ال لمررر  ال يبررر  ومقابلررر  السررريف    مق
باحلسرر   وحتمرر  ايفب  إل غررري بلررك  ررا ألررر   نءرري بلررك ارنسرراد حيرر  انصرراع 

 مؤم اأ  رانضاأ لتلك ايف اليب الع يء .
وه رررذا ا رررتمر  مسررررية احلررروار إل أد جررراح ار ررر م ومرررن  ررر ي مرررا ر ررر  ل رررا 

اهد للالروار جرر     راله ايفنمراد  مرراك يردعو ارنسراد إل القرآد ال رمي من م ر
التء رررري واحلررروار ا رررادو وا رررادا ومرررن  ررر ي الرجررروع إل الء ررررة ونبرررذ الع ررره   

 م اً   القضايا اليت هتم .
وحنن نلالظ دوماأ   احلروار ه راك حرق أحرق أد يتبرل  وبلرك بعرد إيضرا  معاملر  

 ي  ل  من أج  الوصوي إل احلقيق  امل  ودة.وإنال  الغبش ع    وإع اح الصورة احل
إد للالوار آداباأ جيب مراعاهتا   ي امل اً ر   ر هرا ل را القررآد ال ررمي   آيرا  
م رررررر :  الرررررردعوة باحل مرررررر  واملوعظرررررر  احلسرررررر    وإراحة احلارررررر  والقاهررررررني الوا ررررررال   

 وار تماع ومن مث امباع أحسن ايفًواي و...
  املرجل الديين ايفعلء ارمام السيد حممرد احلسريين ومن هذا امل  لق انق   اح

ال ررريان) )دام هلرر ( املو رروعي   علمرر   والعرراملي   ن رررك وم ل عرر   وار رر مي   
حر  معررا الردنيا ماهرم القرومي ور رال   للتعريه مبذهب أه  البيرت… طرح  

 ار  م السمال  وما متضمن من  عادة الدنيا واآل رة.
حتررر  بن رررلوب بسررريىل و ررريق ومررر جم  تابامررر  إل عررردة لغرررا  ن ررراد ي ترررب  ا

عامليرر   ومررونع   أ ررق مررؤ ر إ رر مي أال وهررو مو ررم احلرر  ال ررريه.. وبلررك ًبرر  
لل  ًرد أو أ ثر  وير   احت  أد لو أجدنا ا تثمار هذا املؤ ر العراملي  مرا جيرب 

ابق عهردها مرن لقضي ا علء  ثري من م ا   العامل ار ر مي ولعراد  ايفمر  إل  ر
 العر وال رام  والتقدم.

  و انرررت  ررر  (1)ن ترررب  احتررر  الرررين ع رررر  را ررراأ  ررر ي موا رررم احلررر  املا ررري 
                                                           

 هر1331هر ح  احل  من عام 1332م ذ ح  عام  (2)
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ألرره نسررخ  ومررون ع وانررا  وهرري: )اعرررا  153إل  53واحرردة م هررا م بررل مررا بررني 
ال رررريع    ه ررررذا ال رررريع   أن ررررار ال رررريع   ال رررريع  وال ررررريع   ًصرررر  ال رررريع   ًضرررري  

يع   مررن هرررم ال رريع   نظرررة ال ررريع   مرر  ال ررريع   هويرر  ال ررريع  ال رريع   مقالرر  ال ررر
 وواًل ال يع (. 

ل  ا  َفُع النَّاَس فـََيْمُكُث و انت ال تيا  إجيابي  جداأ  و ما هو متًو َوَأمَّا َما يـَنـْ
ِفـــــر اأَلْر ِ 

  وبلرررررك مرررررن  ررررر ي الر رررررا   الررررريت  انرررررت معقرررررب مو رررررم احلررررر  (1) 
و رريعتهم  حيررر   رراعد  ملرررك  هرر  البيرررتا تءسرراراأ وا رررتءهاماأ عررن مرررذهب أ

ال تابررا    دحرر  ال ثررري مررن الءرر  وال رربها  الرريت  انررت م  ررر حرروي املررذهب  
 بعد ما عرنوا احلقيق   ما هي. وأد  إل اعت اق ال ثري ملذهب أه  البيت 

ولقرررد ب طبرررل هرررذك ال را رررا  بعرررد بلرررك طبعترررني:   برررريو  وال ويرررت  حترررت 
رد ارمني را ر عريرر) القرارو ر  عهرا    وي ايفعظرم إ رراا وحتقيرق مر رر الر ر   ًو

 ترراب واحررد بعررد مررا ب حررذا امل رررر م هررا ومبويبهررا مبويبرراأ جديررداأ  وبلررك معميمرراأ 
  نسرررني اهلل )الشـــيعة والتشـــيع(للءا ررردة  ننصرررب  هرررذا ال تررراب الرررذ) برررني يرررديك: 

احلمررد هلل  عروجرر  أد ي ءررل برر   مررا نءررل بسررابق   انرر   يررل ويررب  وآ ررر دعوانررا أد
 رب العاملني.

 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر                     
 شوران 21/  0000بيروت ـ لبنان  ص.ب:                      

 almojtaba@.comalshiraziالبريد اإللكترونر:                      

                                                           
 .11 ورة الرعد:  (3)

mailto:almojtaba@shiacenter
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 املقدم 

 الرحمن الرحيم بسم اهلل
 

 احلمد هلل رب العاملني والص ة والس م علء حممد وآل  ال اهرين.
لقرررد آد للمسرررلمني أد يتقرررارب بعضرررهم مرررن بعررر   وأد يضرررعوا عررر هم إصررررهم 
ررر  واالحن ررراط.. مث  رررانم م رررذ نمرررن التءًر رررت ًر وايفغررر ي الثقيلررر  والعصررربيا  الررريت طًو

 ق مسد(.. ا تغلها املستعمرود جرياأ علء ًاعدهتم )نر  
ناملسرررلمود ب عمررر  اهلل إ ررروة  والقررررآد ال رررررمي دعررراهم إل ايفلءررر  وارحتررراد: ًرررراي 

إنمــا المؤمنــون إفــوح ف صــلحوا بــين أفــويكم رربالان : 
رراي معررال: (2) إن   ًو

هذه أمتكم أمة واحدح
(5). 

واني ررر  و ررررا ع .. نقرررد جر بررروا  نصررر   املسرررلمني   الرجررروع إل نمظمرررم ار ررر م ًو
ي   أ ثرر مرن ًررد   نلرم جيردوا نيهمرا  احلضارة الغربي  وما مولد م هرا مرن حضرارة  رًر

 إال البؤ  والءقر والذي  واالحن اط والتن  ر.. 
 أال م ءي هذك التارب  املريرة ال ويل  ؟

إد ار رر م يرروم  رراد ًابضرراأ بالرمررام ون ررر للررب د اعا ررع  حل مرر  السررعادة والثررروة 
ن يرروم مرررك املسررلمود ار رر م وعملرروا مبررا ا ررتوردوك مررن والصررال  والرنرراك واحلريرر   ومرر

وانني مل يروا إال ال قاح والعبودي ..  أنظم  ًو
لذا جيب علي ا حنن املسلمني أد نرجل إل ار ر م  ونسرتعيد  رامت را ورناه را   

     ميادين احلياة:
                                                           

 . 13 ورة احلارا :  (4)
 .32 ورة ايفنبياح:  (5)
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ر  إد مررن أعظررم مررا مررين برر  املسررلمود ر ونءررب نيرر  الررذين ي بصررود نررم الرردوا ر
 ان قاق املسلمني إل نرق خمتلء  متباغض  ومت احرة  و يوع رو  ال مءاهم بي هم.

 نهلم وا أيها املسلمود إل مل  ال ع  ومنليه الءمًر .
خي ررب ني ررا: )صرر   با  البررني  ررري مررن عامرر  الصرر ة  pنمررا ناي ر رروي اهلل 

 .(0)والصيام(
 راد بررني طرا ءتني  بريمررني  نرذبا  رراد هرذا  ررند ارصر   بررني نرردين  ن يرره إبا  

   م هما يعتقرد براهلل واليروم اآل رر ويقريم الصر ة ويرؤة الر راة و ر   البيرت ويصروم 
  هر رمضاد..

و رررررررررر  طا ءرررررررررر  م ررررررررررو د نصرررررررررره املسررررررررررلمني مقريبرررررررررراأ وال يقرررررررررر  عررررررررررددهم عررررررررررن                      
 «.مفا  امل يني»

 رر م لرر  نقتلرر  جريرردة     (7)لقررد أ ررار الررر يي املصررر) السررابق )أنررور السررادا (
: )ا ت رررءت أد املسرررلمني ر وأنرررا  ررر رمري املرررؤ ر ار ررر مي ر  (0)ايفهررررام القاهريررر 

                                                           
  ونيررر : )صررر   با  البرررني أنضررر  مرررن عامررر  الصررر ة 53  127ب 251ص 42رترررار ايفنررروار:   (1)

يب مصررر  ونيرر : ط دار احيرراح الرر اع العررر  1133  334ص 2والصرريام( وراجررل )موطررن مالررك(  
)عن  ىي بن  عيد ان  ًاي:  عت  عيد ابن املسري ب يقروي: أال أ رق م مرري مرن  ثرري مرن الصر ة 

ط  2533  113ص 4والصدً   ًالوا: بلء  ًراي: صر   با  البرني(. و  صرالي  ال مرذ):  
 م بننضر  مرن : )أال أ رق دار إحياح ال اع العريب بريو   عن أيب الدرداح ًاي: ًاي ر روي اهلل 

 1درجرر  الصررريام والصررر ة والصررردً ؟ ًرررالوا: بلررء  ًررراي: صررر   با  البرررني(. و  املعارررم ال برررري:  
ًراي: )إد صر   با  البرني أعظرم مرن عامر   ط م تب  العلوم واحل م باملوصر : ع ر   131ص

بررررراب إصررررر   با  البرررررني  ط دار  142ص 1الصررررر ة والصررررريام(. انظرررررر أيضرررررا: ايفدب املءررررررد:  
ط دار ال ترررررب  3771  333ص 2 رررررا ر ار ررررر مي  برررررريو . والءرررررردو  مبرررررنلور اع ررررراب:  الب

 ط امل تب  التااري  ال ق  مصر.  131ص 3العلمي  بريو . وني  القدير:  
م(  لءراأ لعبرد 1373م(  رابىل و يا ري مصرر)  ر ريي ا مهورير  )1331ر  1313أنور السادا  ) (7)

 م(. 1331( اغتي  عام )1373أ توبر )ال اصر  ًاد احلرب املعرون  رترب 
 .5ص 21/12/1375ايفهرام: ماريب  (3)
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 نصءهم مقريباأ من ال يع  وال صه اآل ر من الس  (.
بالتعراود  وما أحرانا اليوم برند نلرن نرداح القررآد ال ررمي ونرن ار ر م العظريم

 مرا نالرت مقر  مضراجل ايفمر  ار ر مي  ونعرا بعض ا بعضاأ لردم هرذك ا ءروة الريت
وم خررررر    يامررررا.. ول توصرررر  إل احلقيقرررر  عررررق احلرررروار ا ررررادا واحل مرررر  واملوعظرررر  

ادع إلـــى ســـبيب ربـــ  بالحكمـــة والموع ـــة الحســـنة احلسررر     مرررا ًررراي معرررال: 
وجادلهم بالتر هر أحسن

(9). 
يت جتمع ا   بيت وما أحسن أد ي ود التعريه والتعارا   خمتله امل ا با  ال

  نرذد مو رم احلر  نرصر  متاحر  pاهلل احلرام ومهبىل الوحي ومهار الر وي ايفعظم 
 لتعارا املسلمني وإنقابهم من  وح الظن ببعضهم وو و   ال  وك نيما بي هم.. 

واعتصموا بحبب اهلل جميعاً وال تفّرقواًاي معال: 
(20). 

اي عر   نن  ر   أمر احل  ر  افع لهمليشهدوا منًو
(22). 

وأ) م ءع  أعظرم مرن م ءعر  التعرارا والترخله   صوصراأ   عصررت م البرت نير  
 ًو  ارحلاد والصهيوني  والصليبي .. ل سه ًواعد ار  م وإبادة املسلمني. 

إد علماح ار  م ايفع م ومء ر) ايفم  ًد م بهوا إل هذا اع ر و عروا نرذك 
را  ار رر مي  وعقررد اللقرراحا  الثقانيرر  املتواصررل  رنالرر  احلقيقرر   نررانقوا رًامرر  املررؤ 

الصدع ومل  ال ع   و عوا   التقريب بني املسلمني  وال أدي  علء بلك من جهرود 
 نعيمي املسلمني: 

 : )ارمام القوجرد)( نعيم احلونة العلمي    ًم املقد  .1
 : )ال يب ايف ق  لتو (  يب ا امل ايفنهر   مصر.2
  يي )دار التقريب(   القاهرة..لتن

                                                           
 .125 ورة ال ال :  (3)
 . 133 ورة آي عمراد:  (13)
 . 23 ورة احل :  (11)
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 مررا أنرر  ال رريب حممررود  ررلتو  علررء أد التعب ررد باملررذهب ال رريعي  مثرر  التعب ررد 
 .(21)بسا ر املذاهب ار  مي    جوان العم  وصال  ايف ذ ب  

لي لرل علير  « ال يع  والت ريل»وهذا ال تاب حماول  متوا ع  رلقاح الضوح علء 
جهر أ طبيعيراأ أو بسربب محر   الت روي  املقصرودة مرن الذين جيهلود حقيقتهم  إمرا 

 أنا  أً  ما يقاي نيهم إمم ال يتقود اهلل وال  سبود للتاريب حساب .. 
نرررذد ال ثرررريين مررررن أب ررراح ال ا ءرررر  ار ررر مي  السررر ي   ال يعرنررررود إال القليررر  عررررن 

 ال ا ء  ار  مي  ال يعي .
ق ا ًم ا بو ل هذك ال را را  لت روير وها حنن أداحأ  ذا الواجب امللقء علء عام

الررررأ) العرررام ار ررر مي حررروي )ال ررريع ( ول ررري ملقررري الضررروح علرررء بعررر  مرررا أ ءتررر  
الظرررروا مرررن أحررروا م   رررا انتهرهرررا املسرررتعمرود رلقررراح الءررر  واعررر ا بيررر هم وبرررني 
السرر ،   واهلل املسررؤوي أد جيمررل  لمرر  املسررلمني علررء التقررو   ويهررد) ا ميررل  ررواح 

 .السبي 
و ا  ءرنا علء بلك أد أيرام العصربيا  ًرد ول رت إل غرري رجعر   وأد اليروم يروم 
رررد اهرررتم ار ررر م نرررذك ال احيررر  أ رررق اهتمرررام حيررر  ًررراي معرررال:  احتررراد وا رررت ا. ًو

  واذكروا نعمـة اهلل علـيكم إذ كنـتم أعـداًأ فـ لَّف بـين قلـوبكم ف صـبحتم بنعمتـ
إفواناً 

(21) . 
اي  بالان :  وا كالذين تفرَّقواوال تكونًو

(22) . 
واملسلمود يوم  انوا  ادة العامل  انوا رتاج  إل التخله  ن يه نم اليوم الذ) 

د أحاط نم ايفعداح من اعار  ونر ًوا صءونهم من الدا  ؟   ًو

                                                           
 من هذا ال تاب حتت ع واد )الت يل وعلماح الس  (. 173أنظر الصءال  (12)
 . 133 ورة آي عمراد:  (13)
 . 135 ورة آي عمراد:  (14)
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برر    wنل قرر ب حنررن املسررلمود بعضرر ا مررن بعرر   ول تمسررك مبررا أمررر اهلل ور ررول 
 ختدم إال  ال ءار واملستعمرين.مار ني مح   الت وي  اليت ال 

ورتمرد اهلل معرال ًرد الحرت   ايفنرق ر م رذ  ر وا  ر بروادر الوحردة ار ر مي   
 ومقاربت الءفا  ار  مي  عق احلوار ا ادا واح ام اآل ر.. 

ول ررن ال ريررق الناي  رراًاأ وطرروي أ  نالواجررب علررء املسررلمني الررواعني أد ي ر  رروا 
 وبلك بر: أنءسهم ملتابع  السري 

 معمرررريم الثقانرررر  الدي يرررر  املوحرررردة الرررريت م بررررل مررررن القرررررآد احل رررريم والسرررر   الــــف: 
 امل هرة.
معمرريم الثقانرر  الدنيويرر  مررن علرروم االًتصرراد والسيا رر  والت  ولوجيررا وال ررب  ب:

وغريها  ليتم ن املسلمود من ال هض  أمام القو  العاملي   مضر  مر ء  عر هم غبرار 
احلضارة الريت   ر هم مرن ا رتعادة مر ررهم   ًيرادة العرامل  التخل ه  وملالقهم بر ب

 إل  ري الدنيا و عادة اآل رة.
نل ن  ل صال   )ارلاد( ونقو ) )الءضيل ( ونضاعه )العم  الصاحل( ل الظء ر 

   ألر بلك ر مب انل اآل رة.
لقد بً ا أله مرارة ومرارة  من جر اح مررك العمر  بار ر م  وال خيءرء علرء أحرد 
ما حنن ني  اآلد من املخ ري والروي  ..  مرا ال خيءرء علرء أ)  مسرلم طريرق ال اراة 
و رررربي  العرررر   أعررررين الرجرررروع إل ار رررر م   مررررا أنرلرررر  اهلل    تابرررر  ال رررررمي وبي  رررر  

 . وأه  بيت  ال اهرود  pالر وي
نل عرررراض أو رررراع ا الءرديرررر  واالجتماعيرررر  علررررء  رررروح ) ترررراب اهلل وعرررر ة ر ررررول ( 

  ايفمرر  حيرر  ًرراي: )إين مررارك نرري م الثقلررني  ترراب  pأودعهررا الر رروي حسررب مررا 
اهلل وع ة أه  بييت ما إد  س  تم نما لن مضل وا بعد) أبدا(
 (25). 

                                                           
د رويت بنلءاظ عديدة و را معر  حد (15) ي  الثقلني من ايفحادي  الصاليال  واملتوامرة ع د الءريقني  ًو

 3374  323ص 5مررك يفمتر  القررآد وأهر  بيتر   انظرر: صرالي  ال مرذ):   واحد وهو انر  
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 2ط م تبرررررررر  الصرررررررراو) مصرررررررررر  و  233و 133ص 13ط دار الء ررررررررر بررررررررريو   و  3371و  
 5  و 371و 311ص 4  و  53و 21و 17ص 3د:  ط برررروالق مصررررر. مسرررر د أمحرررر 333ص
 2ط امليم ي  مبصر. وصالي  مسلم   تراب الءضرا   براب نضرا   علري برن أيب طالرب:   131ص
ط مصررررر ب ررررر  ال رررروو).  173ص 15ط صرررربي   و  122ص 7ط عيسررررء احللررررن  و  312ص

ملرررودة ط م بعررر  القضررراح ال اررره. وي رررابيل ا 232و 231ونظرررم درر السرررم ني للررنرررد) احل ءررري ص
ط  373و 231و 131و 133و 41و 33و 31و 31و 33و 23للق ررررررررررررررررررررردون) احل ءررررررررررررررررررررري: ص

ط دار احيرراح ال تررب العربيرر  مصررر. ومصرربابي  السرر    113ص 4ا رر مبوي. ومءسررري ابررن  ثررري:  
 1ط صرربي   وجررامل ايفصرروي البررن ايفلررري:   273ص 2ط القرراهرة. و  231و 233للبغررو): ص

 3. وم رررررر اة املصررررررابي :  137بررررررري لل ررررررقاين: صط مصررررررر. واملعاررررررم ال  11و 15  137ص
ط  111و 114و 111ط دم ق. وإحياح امليت للسريوطي نرامش ارحتراا: ص 253و 255ص

ط دار ال ترررررررب  335ص 3و  533و  451و 252ص 1احللرررررررن. والءرررررررت  ال برررررررري لل بهررررررراين:  
ط  331أو  231ط مصرررر. وأرجررر  امل الرررب: ص 13العربيررر  مبصرررر. وال ررررا املؤبرررد لل بهررراين: ص

ط مصررررر. والسرررريه اليمرررراين املسررررلوي:  15و 11الهررررور. ورنررررل اللرررربي وال رررربها  ل دريسرررري: ص
ررررري بدم رررررق. والرررررردر امل ثرررررور للسررررريوطي:   13ص . وب ررررررا ر 331و 7ص 1  و 13ص 2ط الً 

ط امليم ير  مصرر. املعارم  33ط احملمدير   وص  221و 147. والصواعق احملًر : ص11العقىب ص
. 12ص 2. أ رد الغابر    معرنر  الصرالاب  البرن ايفلرري ال رانعي:  135ص 1الصغري لل رقاين:  
ط دهلي. م تخرب مراريب  214. علم ال تاب للسيد  واج  احل ءي: ص4ص 1ومءسري اعاند:  
. وميسررري الوصرروي 253ص 3ط دم ررق. م رر اة املصررابي  للعمررر):   431ص 5ابررن عسررا ر:  
ط القرراهرة. ومررل  333ص 3لألصرروي:   ط نررور   ررور. والتررا  ا ررامل 11ص 1البررن البررديل:  

ط مصرر. وأرجر   353ص 1. ا رامل الصرغري للسريوطي:  113و 112ص 3الروا د للهيثمري:  
البرررن املغررران   ط الهرررور. وم اًرررب علررري برررن أيب طالرررب  335امل الرررب لتمرمسرررر) احل ءررري: ص

. 223ط طهرررراد. وامل اًررب للخررروارنمي احل ءررري: ص 233  235وص 231  234ال ررانعي ص
. وإ رررعاا الرررراغبني للصرررباد ال رررانعي 33ب 143ص 2ونرا رررد السرررم ني للالمرررويين ال رررانعي:  

ط السرررعيدي   السررررية ال بويررر  لررررين دحررر د امل بررروع نرررامش السررررية  133نرررامش نرررور ايفبصرررار: ص
دار  134ص 2ط البهيرررر  مصررررر. ال بقررررا  ال ررررق  البررررن  ررررعد:   331و 333ص 3احللبيرررر :  

ط مصرررررر. رامرررررون ايفحاديررررر  لل ررررريب امحرررررد احل ءررررري:  7ص 7للدنيررررر :  صرررررادر برررررريو . املواهرررررب ا
 2ط ايفدبيررر  لب ررراد. نرا رررد السررررم ني:   435ط آ رررتان . ايفنررروار احملمديررر  لل هبرررراين: ص 144ص
. وأنسرراب ايف ررراا 545و 534  31ص 2. ومرراريب دم ررق البررن عسررا ر:  533  272ص
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ومن أهم ايفمور بادو ب) بردح  أد نوح رد صرءون ا ويتعررا بعضر ا علرء بعر    
وجعلناكم شعوباً وقبائب لتعارفوا ما ًاي  بالان : 

ك نسرري إل مث بعد بلر (20)
 ايفمام ونعيد ود ار  م من جديد.

ررد  لمرر  املسررلمني  ويعيررد إل ار رر م ورردك   واملسررؤوي مررن اهلل  رربالان  أد يوح 
 وأد يون ق ا  يعاأ ملا  ب  وير ء  إن  و   بلك وهو املستعاد.

 
  (17)كربالأ المقدسة / الكويت                                            

 محمد بن المهدي الحسينر الشيرازي                                           

                                                                                                                                                                      

 333  153ص 1لعمررررراي:  . و  ررررررر ا355ص 1. وحليررررر  ايفوليررررراح:  113ص 2للرررررب بر):  
. و ءايررررررررررر  ال الرررررررررررب لل  اررررررررررري 1113و 1153و 1151و 353و 353-353و 347-343و

 …  ط احليدري   و 53ال انعي: ص
 12ص    :2أمرررا احلررردي    مصرررادر ال ررريع  نرررن ثر مرررن بلرررك  راجرررل مرررث أ: عيرررود أ برررار الر رررا 

ا حر  يرردا : إين مارك ني م الثقلني  تاب اهلل وعوني : )ًاي ال ن  31ب 253   ة ولن يءً 
 .13234  43ب 374ص 11علي  احلو (. ومستدرك الو ا  :  

 . 13 ورة احلارا :  (11)
 ب منليه جرح من هذا ال تاب   العراق /  رب ح املقد    وا رح اآل ر   ال ويت. (17)



 

 13 
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 الشيعة فر سطور 
 

  ال ررررررررريع ( هرررررررررم املسرررررررررلمود الرررررررررذين  رررررررررايعوا عليررررررررراأ أمرررررررررري املرررررررررؤم ني وأوالدك( 
 .iال اهرين

   وهررم أ ثررر مررن  سررما   مليررود إنسرراد  م ت رررود    يررل الررب د ار رر مي
رد مرايردوا يومراأ بعرد يروم وي    لود أًل يا  خمتلءر  العردد    را ر بر د العرامل.. ًو

 و اصرررررر  مررررررل مبلررررررور ايفن ررررررار ار رررررر مي  ونررررررت  برررررراب احلرررررروار ونبررررررذ التعصررررررب 
 ايفعمء.

  وهرررم يعتقررردود بررراهلل رب ررراأ  ومبالمررردw   نبيرررا  وبار ررر م دي رررا  وبرررالقرآد  تابرررا
قررق  وباحلسرراب يرروم القيامرر   وبا  رر  وبال عبرر  ًبلرر   وبسررؤاي م  ررر ون ررري   ال

 من ع د رب . w وال ار  وبسا ر ما جاح ب  الر وي
   ما إمرم يقيمرود الصر ة  ويؤمرود اعمري والر راة  ويصرومود  رهر رمضراد 

و اود البيت احلرام  ويوجبرود ا هراد    ربي  إعر ح  لمر  ار ر م  ويرنمرود 
 لياح اهلل  ويعادود أعداح اهلل.باملعروا  وي هود عن امل  ر  ويوالود أو 

    و م القد  املعلء   اعريا  واملقا   واملواهب  علء امل دوبا  واملستالبا
 وااللترام بالءضا    واالجت اب عن احملرما  والربا  .

    وهم يرود أد ار  م دين  ام  نري من ع د اهلل لسعادة الب ر  ن ر  مرا
اال  احلياة  وأن  ال  رعادة للب رر إال بت بيرق ار  م جيب م بيق    خمتله و

ومـن يبتـ  ًوانني ار  م  واال تغ اح عرن ًروانني ال ررق والغررب  ًراي معرال: 
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غيــر اإلســالم دينــا فلــن يقبــب منــ  وهــو فــر ا فــرح مــن ال اســرين
  و  (20)

احلرردي  ال ررريه: )حرر ي حممررد حرر ي إل يرروم القيامرر   وحرامرر  حرررام إل يرروم 
 .(29) (القيام

  : وهررم يرررود وجرروب موحيررد املسررلمني حتررت لررواح واحررد   مررا أمررر اهلل  رربالان
واعتصــموا بحبــب اهلل جميعــاً وال تفرقــوا

رراي عروجرر : (10) وال تنــازعوا   ًو
فتفشلوا وتذهب ريحكم

(12). 
  ما يرود لروم ح  هذك اع نا  اليت  ببت الءًر  بني املسلمني علء  وح 

بعيررررداأ عرررن الءرررروارق املختلءررر  والعصرررربيا  املمقومرررر  ال تررراب والسرررر   الصررراليال   
 وايفحراب والت ت   غري الصاليال  بن) ا م  انت وبن) لود.

  وهرم يررود أد  ر  ًرانود خيراله ار ر م حررام باطر  ال جيرون العمر  بر    مرا
ومن لم يحكم بما أنزل اهلل ف ولئ  هم الكافرونًاي  بالان : 

(11). 
  ، ررررد أنرررر   بررررار علمرررراح السرررر   ومرررر هم (11)  جبرررروان ايف ررررذ باملررررذهب ال رررريعيًو

 )ال يب حممود  لتو (  يب ا امل ايفنهر ايف بق وغريك.
    و ترران ال رريع  بررالقوي بءررت  برراب االجتهرراد  وال  يررر علررء العقرر    ال ررريع

 مضاناأ إل ال تاب والس   وار اع.
 ر ال رريعي و ررم مرراريب م رررق  م ررذ ناررر الر ررال   إل هررذا اليرروم  و رراد الع صرر

 أن ىل الع اصر   من يي الء ر ار  مي وب اح احلضارة ار  مي .
                                                           

 . 35 ورة آي عمراد:  (13)
 .7  13ب 143بصا ر الدرجا : ص (13)
 . 133  ورة آي عمراد: (23)
 . 41 ورة ايفنءاي:  (21)
 .44 ورة املا دة:  (22)
 من هذا ال تاب حتت ع واد )الت يل وعلماح الس  (. 173راجل الصءال   (23)
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  ما ال يد   حتت العد  وارحصاح. (12)وع دهم من املؤلءا  واملص ءا 
  و م من املدار  واملعاهد وامل تبا  والعلماح واع باح ب ثرة ها ل     الرب د

 ار  مي  وغري ار  مي .
    د ًامت  م دوي  .(15)خمتله الب دًو
  رررررد بيضررررروا صرررررءالا  التررررراريب جبهرررررادهم ال ويررررر   رررررد ال ءرررررار والصرررررليبيني ًو

 وامللالدين والصهاي   واملستعمرين. 
  و انرت بير هم وبرني إ روامم السر   ر علرء طروي اعرىل ر أم رو ة وصرداً  ومبرادي

 ومخله.
  ويتواجرردود اليررروم   أ ثرررر برر د العرررامل بررر     يعهررا  ومرا رررر م رررالءهم هررري
لعررررررراق  وإيررررررراد  وبرررررر د اعلرررررري   والبا سررررررتاد  وا  ررررررد  وأنغانسررررررتاد  ولب رررررراد  ا

 وإندونيسيا.
  و م   احلاي احلا ر مرا ر علمي  ومعاهد لقاني  وعلمراح برارعني    ر  مرن

)ال اررررره ايف ررررررا( و) ررررررب ح املقد ررررر ( و)بغرررررداد( و)ال اهميررررر ( و) رررررامراح( 
د( و)طهرررررراد( و) رام ررررري( و)برررررريو ( و)القررررراهرة( و)ًرررررم املقد ررررر ( و) را رررررا

و)مببفررررررررررري( و)جا رمرررررررررررا( و)ال ويرررررررررررت( و)ً رررررررررررر( و)االحسررررررررررراح( و)الق يررررررررررره( 
و)أنغانستاد( و)دم ق( و)ليبيا( و)موني( و)ا را ر( و)ايفردد( و)ب د إنريقيا( 

 .(10)و)أوروبا( و)أمري ا( وغريها..

                                                           
 راجل )الذريع  إل مصانيه ال يع ( لل يب ال هراين.  (24)
 راجل )دوي ال يع    التاريب( لل يب مغ ي   و.. (25)
وعلمررررا هم    يررررل أحنرررراح العررررامل ول ررررن حتصرررري  الع رررراوين عررررق ل ررررن مراجعرررر  املؤ سررررا  ال رررريعي   (21)

 االن نيت أو ما أ ب .
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 بين الشيعة والسنة 

 
سررما   مليررود  و رر   هررم ي قسررم املسررلمود   العررامل إل  رريع  هررم أ ثررر مررن  

 بقي  املسلمني  وال نرق بني ال ا ءتني   ايفصوي الث ل  اليت هي: 
 : التوحيد 1
 : ال بوة 2
 : املعاد.3

ن رر  املسررلمني يعتقرردود بررند لل ررود إ رراأ واحررداأ  أنليرراأ أبرردياأ  عاملرراأ ًررادراأ  حي رراأ 
 ًي وماأ  ليي ل   ريك  ول     الصءا  احلس  .

ملسررلمني يعتقرردود بررند اهلل أر رر  إل الب ررر أنبيرراح هررداة مهررديني   مررا أد  رر  ا
  هررو رر ررادهم إل احلررق وإل  ررعادة الرردنيا واآل رررة  وبررند حممررد بررن عبررد اهلل 

  اب ايفنبياح ال نن بعدك.
و ذلك    املسلمني يعتقدود أد ارنسراد إبا مرا  يءر  جسردك ومبقرء روحر   

اد حمسر اأ   الردنيا  راد مرن أهر  ا  ر  وال عريم  ومرن  مث  ىي   يوم القيامر   نمرن  ر
  اد مسيفاأ   الدنيا  اد من أه  العقاب وا اليم. 

امرررا العررردي نال ررريع  معتقرررد: أد اهلل  ررربالان  ومعرررال عرررادي وأنررر  ال يظلرررم أحرررداأ 
 واليءع  عبثاأ. 

ين عررني  مررن بعرردك الرر pوأمررا ارمامرر  نرر   ال رريع  أيضرراأ: أد نررن ار رر م حممرردا 
اي: )اعلءاح بعد) ال ا ع ر(  . (17)ع ر  ليء   ًو

                                                           
 تررراب ارمرررارة بررراب ال رررا  مبرررل لقرررريش واع نررر      1453و 1452ص 3انظرررر صرررالي  مسرررلم:   (27)

مؤ سررررر  الر رررررال  برررررريو . املسرررررتدرك علرررررء  2ط 45-43ص 15ًرررررريش. صرررررالي  ابرررررن حبررررراد:  
ط دار ال تب العلمير  برريو . مسر د أيب عوانر :  541ص 4و  711-715ص 3الصاليالني:  
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اي   . (10): )من ما  ومل يعرا إمام نمان  ما  ميت أ جاهلي (pًو
                                                                                                                                                                      

 5. ومررل الروا ررد للهيثمرري:  1دار املعرنرر  بررريو  ط 373و 372و 371و 373و 313ص 4 
ط  131ص 4برراب اعلءرراح االلررين ع ررر ط دار الريرراد للرر اع القرراهرة.  رر ن أيب داود:   133ص

ر احلرررمني القرراهرة. مسرر د ط دا 213ص 1و  213ص 1دار الء ررر. املعاررم ايفو ررىل لل ررقاين:  
 131و 131و 133و 33و 33و 32و 33و 33و 33و 37و 31ص 5أمحررررررررد بررررررررن ح برررررررر :  

ط دار املعرنرررر  بررررريو .  133و 131ص 1ط مؤ سرررر  ًرطبرررر  مصررررر. مسرررر د ال يالسرررري:   137و
ط دار املنمود للر اع دم رق. اآلحراد واملثراين يفيب ب رر ال ريباين:  451ص 13مس د أيب يعلء:  

ط مؤ سررررر  نرررررادر  333ص 1ط دار الرايررررر  الريرررررا . مسررررر د ابرررررن ا عرررررد:   123و 121ص 3 
 214و 233و 231و 133و 137و 131و 135ص 2برررررررريو . املعارررررررم ال برررررررري لل رررررررقاين:  

ط  532ص 2ط م تبر  العلروم واحل رم املوصرر . السر   البرن أيب عاصررم:   255و 253و 232و
 2 عمرررو عثمرراد بررن  ررعيد املقرررح الررداين:  امل تررب ار رر مي بررريو . السرر ن الررواردة   الءرر  يفيب

ط م تبرررر   35ص 1ط دار العاصررررم  الريررررا . الءرررر  ل عرررريم بررررن محرررراد:   355ص 5و  432ص
ط دار ال تررب العلميرر   132ص 5التوحيررد القرراهرة. الءررردو  مبررنلور اع رراب ل ررريوي  الررديلمي:  

رنررررر  برررررريو . عرررررود ط دار املع 213و 211ص 13برررررريو . نرررررت  البرررررار) للعسرررررق ين ال رررررانعي:  
ط دار ال ترررررررررررب العلميررررررررررر  برررررررررررريو . حتءررررررررررر  ايفحررررررررررروب)  243و 241و 245ص 11املعبرررررررررررود:  

ط دار ال تررررب العلميرررر  بررررريو .  ررررر  ال رررروو) علررررء صررررالي   334و 331ص 1للمبررررار ءور):  
 3و  33ص 2دار احيرراح الرر اع العررريب بررريو . مءسررري ابررن  ثررري:   2ط 231ص 12مسررلم:  

 أما   مصادر ال يع  نورد  ثرياأ.ط دار الء ر بريو .  333ص
ط مؤ سر  ًرطبرر  مصررر  ونير : )مررن مرا  بغررري امررام مرا  ميترر  جاهليرر (.  31ص 4مسر د أمحررد:   (23)

ط مؤ سرررر  الر رررررال  بررررريو . ومثلرررر    مسررررر د  437ص 2ومثلرررر    مسرررر د ال ررررراميني لل ررررقاين:  
ط دار املررنمود  311ص 13ط دار املعرنرر  بررريو . ومسرر د أيب يعلررء:   253ص 1ال يالسرري:  

للرر اع دم ررق  ونيرر : )مررن مررا  ولرريي عليرر  إمررام مررا  ميترر  جاهليرر (. واملعاررم ال بررري لل ررقاين: 
ط امل تررررب  533ص 2ط م تبرررر  العلرررروم واحل ررررم املوصرررر . السرررر   يفيب عاصررررم:   333ص 13 

ط دار الء ررر بررريو   ونيرر : )مررن مررا  ولرريي  513ص 1ار رر مي بررريو . مءسررري ابررن  ثررري:  
ط مؤ سر  الر رال  برريو    434ص 13 ق  بيع  ما  ميت  ا اهلير (. وصرال  ابرن حبراد:    ع

 3ونيرر : )مررن مررا  ولرريي لرر  إمررام مررا  ميترر  جاهليرر (. وايفحاديرر  املختررارة للال بلرري املقد رري:  
ط م تبرر  ال هضرر  احلديثرر  م رر  امل رمرر   ونيرر : )مررن مررا  وليسررت عليرر  طاعرر  مررا  ميترر   133ص

  ط دار الريررررررراد للررررررر اع 225و 224و 223و 213و 213ص 5لروا ررررررد:  جاهليرررررر (. وومرررررررل ا
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   وهم بالتسلس : (19)بن ا هم وهؤالح اعلءاح   اهم الر وي 
 . t: ارمام أمري املؤم ني علي بن أيب طالب 1
 . t: ارمام ابتىب احلسن بن علي 2
 . tال هيد احلسني بن علي : ارمام 3
 . t: ارمام السااد علي بن احلسني 4
 . t: ارمام الباًر حممد بن علي 5
 . t: ارمام الصادق جعءر بن حممد 1
 . t: ارمام ال اهم مو ء بن جعءر 7
 . t: ارمام الر ا علي بن مو ء 3
 . t: ارمام ا واد حممد بن علي 3
 . t: ارمام ا اد) علي بن حممد 13
 . t: ارمام العس ر) احلسن بن علي 11
 .t: ارمام امل تظر املهد) بن احلسن 12

واعليء  ايف ري من هرؤالح ايفطهرار هرو ارمرام املهرد) امل تظرر )عار  اهلل نرجر ( 
حي    دار الدنيا  غا ب عن ايفنظار  و يظهر   آ ر الرماد ع دما ينبد اهلل ل   

ا ممِلَفْت هلماأ وجوراأ  ومتوح رد العبراد والرب د حترت لوا ر  ليمألها ًس اأ وعدالأ  بعد م
رد ورد الر م علير  متروامراأ مرن    ح وم  إ ر مي  واحردة مردهررة برذبد اهلل معرال  ًو

                                                                                                                                                                      

ط م تبرر  الر ررد الريررا . املعاررم  457ص 7القرراهرة  رواك بنلءرراظ خمتلءرر . مسرر د ابررن أيب  رريب :  
 3ط دار احلرررررررررمني القرررررررراهرة. حليرررررررر  ايفوليرررررررراح:   237ص 7و  73ص 1ايفو ررررررررىل لل ررررررررقاين:  

 .224ص
 البررراب السرررراد  والسررربعود   بيرررراد ايف مررر  االلررررين  523 ءرررري  صراجرررل ي رررابيل املررررودة للق ررردون) احل (23)

 743. وغايرررر  املرررررام : ص431احلرررردي   132ص 2ع ررررر بن ررررا هم. وأيضرررراأ نرا ررررد السررررم ني:  
 .57احلدي 
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pال ن
(10) . 

وال رريع  ًررد أًرراموا ايفدلرر  والقاهررني علررء هررذين ايفصررلني )العرردي وارمامرر ( مررن 
 العق  وال ق .

لعبادا  واملعام   و ا ر القوانني وايفح ام  نقد ًاي أما نروع ار  م أعين ا
 املسلمود ال يع  إد مصدرها أربع : 

القرررآد احل رريم  وهررو هررذا ال ترراب الررذ) بررني يررد) املسررلمني مل يرررد نيرر  ومل  أ:
 ي قم م    يح.

 .tوآل  ال اهرين  pالس   امل هرة الواردة عن ال ن  ب:
 إ اع املسلمني. ج:
 العق . د:
ررال وا إد برراب االجتهرراد مءتررو   نمررن ا ررت بىل ر ب رررا    ر مررن هررذك املصررادر ًو

 ايفربع  ح ماأ من ايفح ام ال رعي  نل  أد يعم  ب .

                                                           
 راجل  تاب )املهد)   الس  ( آلي  اهلل السيد صادق ال ريان). (33)
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 نص  

 التعريه بال يع 
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 من هم الشيعة؟

 
  « ال رررريع »ال ررريع : مررررن وبة مررررن )امل رررايع ( مبعرررر  املتابعرررر   وأطلقرررت  لمرررر  

وإن من شيعت  إلبراهيمعال: حي  ًاي م tالقرآد علء أمباع نو 
(12). 

و رررراهم نررررذا ار ررررم   مررررا رواك  tعلررررء أمبرررراع ارمررررام علرررري  wوأطلقهررررا ال ررررن 
يا علري أنرت و ريعتك »ًاي:  wاملؤر ود واحملدلود  يع  و       تبهم  أد ال ن 

 .(11)«الءا رود

                                                           
 . 33 ورة الصانا :  (31)
: )والررذ) نءسرري بيرردك اد هررذا و رريعت   ررم  ل علرري بررن أيب طالررب م رررياأ إ ًرراي ر رروي اهلل  (32)

 343  وص 351  442ص 2الءا رود يوم القيام ( راجل ماريب دم ق البن عسرا ر ال رانعي  
 2.  ررررواهد الت ريرررر  للالسرررر اين احل ءرررري:  12. امل اًررررب للخرررروارنمي احل ءرررري : ص351و 343 
. الرررررردر امل ثررررررور 314و 313و 245.  ءايرررررر  ال الررررررب لل  ارررررري ال ررررررانعي: ص1133  312ص

 .  151ص 1. نرا د السم ني:  373ص 1للسيوطي ال انعي:  
: )علررري و ررريعت  هرررم الءرررا رود يررروم القيامررر (. وا يثمررري     ونيررر  ع ررر 32وانظرررر:   رررون احلقرررا ق: ص

 2. ومذ رة اعواص للسبىل ابن ا رون) احل ءري: ب31. والصواعق احملًر : ص131ص 1ومع :  
ط دار ال ترررررب العلميررررر   11ص 3دو  مبرررررنلور اع ررررراب البرررررن  رررررريوي  الرررررديلمي:  . والءرررررر 51ص

 بريو .
: هرررم )السرررابقود إل هررر  العررررم يررروم القيامررر  طررروا  رررم  ًررراي مرررن هرررم؟ ًررراي  و  حررردي  ًررراي 

رراين:   ط دار ال تررب العلميرر  بررريو . و  حرردي   441ص 4 رريعتك يررا علرري وحمبرروك(  ررر  الرًر
ا علرري اد اهلل ًررد غءرلررك ولررذريتك ولولرردك ويفهلررك ول رريعتك ننب ررر : )يررآ ررر ًرراي ر رروي اهلل 

ط دار ال ترب  323ص 5نذنرك ايفنررع الب رني( الءرردو  مبرنلور اع راب البرن  رريوي  الرديلمي:  
 3: )نا رررتغءر  لعلررري و ررريعت ( ومرررل الروا رررد للهيثمررري:   العلميررر  برررريو . و  حررردي  ًررراي 

ط دار احلررررمني  212ص 4واملعارررم ايفو رررىل لل رررقاين:  ط دار الريررراد للررر اع القررراهرة.  172ص
 القاهرة. 
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ر روي   نالwيعرنود نرذا اال رم م رذ أيرام ر روي اهلل  tن اد أمباع ارمام علي 
 .هو أوي من أطلق عليهم هذا اال م عليهم 

وحرري مررن اهلل معررال إب ًرراي  رربالان    القرررآد p وحيرر  أد  رر م الر رروي
إن هـو إال وحـر يـوحى وما ينطق عـن الهـو احل يم: 

نتسرمي  ال ريع   (11)
 نذا اال م إمنا هو وحي من اهلل معال.

مررام أمررري املررؤم ني علرري بررن أيب و)ال رريع ( هررم املسررلمود الررذين  ررايعوا وامبعرروا ار
حير   p  إمباعاأ للر روي ايف ررم pبعد ر وي اهلل  وأوالدك ال اهرين طالب 

إين يو رررك أد أدعرررء ننجيرررب  وإين مررراركني نررري م الثقلرررني  مرررا إد »ًررراي ًبررر  ونامررر : 
 .(12)« س تم نما لن مضل وا من بعد) أبداأ   تاب اهلل وع ة أه  بييت

اي  .(15)«ق واحلق مل عليعلي مل احل: »ًو

                                                                                                                                                                      

. 131  41ب 234و 233ص 31أمرررررا مرررررا ورد   مصرررررادر ال ررررريع  ن ثرررررري  انظرررررر: رترررررار ايفنررررروار:  
 .53ص 1  و  ه الغم :  41ص 1االر اد:  

 . 4ر  3 ورة ال ام:  (33)
ط  312ص   2راجررررل صررررالي  مسررررلم   ترررراب الءضررررا    برررراب نضررررا   علرررري بررررن أيب طالررررب  (34)

ط مصر ب ر  ال وو)  وللتءصري  انظرر ا رامش   الصرءال   133-173ص 15عيسء احللن  و 
 من هذا ال تاب. 12

ررا  ورد  عردة أحادير  نرذا املعر   ًراي ر روي اهلل  (35) : )علرري مرل احلرق واحلرق مرل علري  ولرن يءً 
  مر ر  321ص 14غرداد):  ح  يردا علي احلو  يوم القيامر ( انظرر: مراريب بغرداد للخ يرب الب

. غاير  1112  113ص 3ارمام علي بن أيب طالب مرن مراريب دم رق البرن عسرا ر ال رانعي:  
ط مصرر  وم تخرب   رر العمراي  73ص 1. ارمامر  والسيا ر  البرن ًتيبر :  45ب 533املرام: ص

. ارجر  امل الررب لعبيررد 177ص 1  نرا ررد السرم ني للالمررويين:  33ص 5نرامش مسرر د أمحرد:  
ط احليدريررررررر . املعارررررررم الصرررررررغري  113ط الهرررررررور. امل اًرررررررب للخررررررروارنمي: ص 533اهلل احل ءررررررري: ص
ط احليدريررررر . ومرررررل الروا رررررد  333.  ءايررررر  ال الرررررب لل  اررررري ال رررررانعي ص55ص 1لل رررررقاين:  
ط امليم ي  مصر. مراريب اعلءراح  75و 74. الصواعق احملًر  البن حار: ص134ص 3للهيثمي:  

ط  157ادة مصرررررر. ا رررررعاا الرررررراغبني نرررررامش نرررررور ايفبصرررررار: ص. ط السرررررع173للسررررريوطي: ص
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اي ر وي اهلل  : ) ت ود من بعد) نت    نذبا  راد بلرك نرالرموا علري  برن ًو
أيب طالب  نذن   أو ي من يراين وأوي مرن يصرانالين يروم القيامر  وهرو معري   السرماح 

 . (31)ايفعلء وهو الءاروق بني احلق والباط ( 
اي ي  برن أيب طالرب نذنر  : ) ي ود بعد) نت    نذبا  اد بلك نرالرموا علرًو

                                                                                                                                                                      

 135و 33و 43. ي ررابيل املررودة للق رردون) احل ءرري: ص73السررعيدي . نررور ايفبصررار لل رربل اي: ص
 4. نررررري  القررررردير لل رررررو اين:  45ب  543ط ا ررررر مبوي. غايررررر  املررررررام:  235و 233و 237و
 177ص 1للالمرررررررويين:  . نرا رررررررد السرررررررم ني 51ص 2. ا رررررررامل الصرررررررغري للسررررررريوطي:  353ص
ط الهررور.  533و 537. أرجرر  امل الررب لعبيررد اهلل احل ءرري: ص131. أ رر  امل الررب: ص143 

 ط مصر.  242ص 2الءت  ال بري لل بهاين:  
ررراي ر ررروي اهلل  : )احلرررق مرررل با  احلرررق مرررل با( رواك أبرررو  رررعيد  م رررريا إل علررري برررن أيب طالرررب  ًو

 113ص 3 طالرررب مرررن مررراريب دم رررق البرررن عسرررا ر:  اعررردر)  انظرررر: مر ررر  ارمرررام علررري برررن أيب
 .35ص 7. ومل الروا د للهيثمي:  1111 
ررراي   133ص 5: )رحرررم اهلل عليرررا  اللهرررم أدر احلرررق معررر  حيررر  دار(  انظرررر: صرررالي  ال مرررذ):  ًو
 3ط دار إحياح ال اع العريب بريو . املستدرك علء الصراليالني للالرا م ال يسرابور):   3713 
. املعاررررم ايفو ررررىل 51تررررب العلميرررر  بررررريو . امل اًررررب للخرررروارنمي احل ءرررري: صط دار ال  134ص

ط دار احلرررمني القرراهرة. مر رر  ارمررام علرري بررن أيب طالررب مررن مرراريب دم رررق  35ص 1لل ررقاين:  
ط مؤ سررررر  علررررروم  52ص 3. مسررررر د البررررررار:  1113و 1153  117ص 3البرررررن عسرررررا ر:  

ط دار املنمود للر اع دم رق.  413ص 1لء:  . مس د أيب يع533القرآد بريو . غاي  املرام: ص
ط بررريو . م تخررب   ررر العمرراي نررامش مسرر د  572ص 2 ررر  مرر  الب غرر  البررن أيب احلديررد:  

  جررامل ايفصرروي البررن 131ص 2. ط امليم يرر  مصررر  الءررت  ال بررري لل بهرراين:  12ص 5أمحررد:  
ملسررررراوو للبيهقررررري: . احملا رررررن وا171ص 1. نرا رررررد السرررررم ني للالمرررررويين:  423ص 3ايفلرررررري:  

 133ص 2ط القرراهرة  مرراريب ار رر م للررذهن:   53ط بررريو   االنصرراا للبرراً ين: ص 41ص
 ط الهور. 533ط مصر. أرج  امل الب لل يب عبيد اهلل احل ءي: ص

ررررراي   177ص 1: )احلرررررق مرررررل علررررري برررررن أيب طالرررررب حيررررر  دار(  نرا رررررد السرررررم ني للالمرررررويين:  ًو
 133. 

م:  453ص 42ر  مر   ارمام علي بن أيب طالب:  ( ماريب دم ق البن عسا 31)  .3321الًر
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 .(37)الءاروق بني احلق والباط ( 
رراي  رر  وا ررت ا ني ررود هررذا رًو ررر  يعررين علي رراأ  : )م ررود بررني ال ررا  نًر

 .(33) وأصالاب  علء احلق(
ومسرررمء ال ررريع  برررر )ارماميررر ( أيضرررا  يفمرررم يعتقررردود بذمامررر  علررري أمرررري املرررؤم ني 

 .i وأوالدك ايفحد ع ر
  حيرر  اعهم   احلرر ي واحلرررام أ مرر  أهرر  البيررتومسررمء بررر )ا عءريرر ( المبرر

.. و اد هم ارمام جعءر برن pأعلم ب تاب اهلل  وأدر  مبا ًال  ر وي اهلل إمم
د    ن من ن ر العلوم ار  مي  أصوالأ ونروعاأ وآدابراأ وأ  ًراأ  tحممد الصادق  ًو

ا القررردر مرررن نررذ با ررتيعاب ولررروي أ ثررر  مبرررا مل مسرررم  الظررروا لسرررا ر ايف مررر  
أ ثر معامل الدين ولذا نسربوا إلير   وأمرا  را ر ايف مر   ال  ر  وال يع  أ ذوا م   

t  نلم متا   م الءرص  بذلك املقدار  ن انوا ي ًرود مرن اال ر راب  مرا   نمراد
أو ال برررت واررهررراب مرررن أيرررد) اعلءررراح  iأمرررري املرررؤم ني علررري واحلسرررن واحلسرررني 

عاصر ن ة أنوي دول  برين أمير  وههرور  tارمام الصادق  ايفمويني والعبا يني  ل ن
 دول  بين العبا  حي  اغت م الءرص  ل  ر حقا ق ار  م بصورة وا ع . 

 مررررا مسررررمء ال رررريع  بررررر )ارلررررين ع ررررري ( يفمررررم يعتقرررردود بذمامرررر  ايف مرررر  ارلررررين 
د ًاي ر وي اهلل  iع ر  .(19): )اعلءاح بعد) ال ا ع ر(  ًو

وأهررررر  بيتررررر   pعي : صررررريغ  عمليررررر  ل  ررررر م   مرررررا طرحررررر  ال رررررن نال ا ءررررر  ال ررررري
   وبقيرررررر  ال وا رررررره ار رررررر مي  صرررررري  عمليرررررر  ل  رررررر م  مررررررا طرحهررررررا iال رررررراهرود 
 أ متها.

                                                           

 .133احلدي   135( امل اًب للخوارنمي: ص37)
 .157ص 1(   ر العماي:  33)
 من هذا ال تاب 21-23انظر ا امش    الصءال   (33)
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 نص  

 ار  م   نظر ال يع 

 
 ار  م ر   نظر ال ا ء  ال يعي  ر : 

 « عقيدة»
 «  ريع »و
 «: نظام»و
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 . عقيدة ال يع 1

 
 باهلل رب اأ عادالأ ال  ريك ل  . معتقد ال يع 

 نبياأ. ومبالمدت 
 وبار  م دي اأ.
 وبالقرآد  تاباأ.
 وبال عب  ًبل أ.

 من ع د رب  حق . وأد  ما جاح ب  حممد 
 وأد اهلل يبع  من   القبور.

 وأد ا    وال ار حق.
وإد وأد ارنساد خمري    احلياة )بدود جق وال مءوي ( نذد أحسن نل  الثرواب 

 أ اح نعلي  العقاب.
ومعتقررد ال رريع  أد ار رر م  امرر  غررري م قرروص   مررا أنرلرر  اهلل وبل رر  ع رر  ر ررول  

 . و لءاؤك ال اهرين  wايفمني
وهررو الرردين الوحيررد الررذ) جيررب االلترررام برر  عقيرردةأ وعمرر أ  وأد أ) احنررراات ع رر  

 دنيا و ررررعادة يوجررررب برررر ح الرررردنيا وع رررراح اآل رررررة  وأد االلترررررام برررر  يوجررررب  رررريادة الرررر
 اآل رة. 

وهو دين  ام  يقي م ارنساد   ر   نيعرين ب بير  الررو   مرا يعر  ب بير  ا سرد  
 ويهتم بالقيم  ما يهتم بال ظم.

 ر ع د ال يع  ر  س :  وأصول الدين
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 : التوحيد1
 : العدي2
 : ال بوة3
 : ارمام 4
 : املعاد.5

قــب هــو    مررا ًرراي معررال: هرو أد اهلل واحررد ال  ررريك لرر  وال نظرريوالتوحيــد: 
ولم يكن ل  كفواً أحد لم يلد ولم يولد اهلل الصمد  اهلل أحد

(20). 
 هو أد اهلل عادي  ال يظلم وال يقر  الظلم.والعدل: 
هرري أد اهلل بل ءرر  أر رر  أنبيرراح إل ال ررا  ريضررا   رربي  اعررري وال ررر والنبــوح: 

 وموجي  ال ا  إل اعري وم عهم من ال ر.
نصرب ر برنمر مرن اهلل ر مرن بعردك  لءراحك االلرين  pهري أد ر روي اهلل امـة: واإلم

ع ررر  وعي رر هم
واحررداأ بعررد واحررد  ونررم علرريهم باال ررم واللقررب وأ رراح اآلبرراح  (22)

وايفمها    ما عني    إمام ارمام الذ) بعدك  نياب امباعهم وأ ذ معامل الدين 
د  بق أ اؤهم ال ريء   .(21)ع هم  ًو

أد اهلل معال يعيد اعلق يوم القيام  ليثيب احملسن ويعاًب املسريح  هووالمعاد: 
فمن يعمب مثقال ذرح فيراً يره ومن يعمب مثقال ذرح شراً يره

(21) . 
ومءصرررري  هررررذك ايفصرررروي اعمسرررر  مررررذ ورة    تررررب ومو رررروعا   رررريعي   مثرررر   

  تاب: 

                                                           
 .  4ر 1 ورة التوحيد:  (43)
 من هذا ال تاب. 22راجل ا امش   الصءال   (41)
 ن هذا ال تاب.م 22انظر الصءال   (42)
 .3و7 ورة الرلرل :  (43)
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 . (22)) ر  التاريد( 
 . (25)و )عبقا  ايفنوار( 

 .(20)و )الغدير( 
 . (27)و )الءصوي املهم ( 

 . (20)و )املراجعا ( 
 وغريها من ألوا ال تب اليت  تبها علماح ال يع  نذا الصدد.

                                                           
 هر(. 721ر  143للع م  احللي رمح  اهلل ) (44)
-1241عبقررررا  ايفنرررروار   إلبررررا  إمامرررر  ايف مرررر  ايفطهررررار  للع مرررر  مررررري حامررررد حسررررني ا  ررررد) ) (45)

ررد رمبرر  علررء 1333-1333هرر   1331 م( يقررل ال ترراب   ما رر  ولررد حسررب التار رر  ايف رررية  ًو
وي   البررررا  داللرررر  اآليررررا  القرآنيرررر  علررررء ارمامرررر   واملرررر ه  الثرررراين   البررررا  داللرررر  م هاررررني : ايف

 ايفحادي  االلين ع ر علء ارمام .
هررر( يقررل ال ترراب   أ ثررر مررن ع رررين ولررداأ طبررل م رر  أحررد 1333-1323للع مرر  ال رريب ايفميررين ) (41)

 ع ر ولدا. 
 م(.1357هر   1377-1233للع م  السيد عبد احلسني  را الدين ) (47)
 للع م  السيد  را الدين. (43)
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 : ال ريع  ع د ال يع 2

 
 ال ريع  ع د ال يع   هي:

العبرررررادا   وهررررري ايفعمررررراي الررررريت يمتقرررررر ب نرررررا إل اهلل  وم هرررررا: الصررررر ة   ألـــــف:
هرررررراد  وال هررررررارة  واالعت رررررراا  وايفمررررررر والصرررررروم  واعمرررررري  والر رررررراة  واحلرررررر   وا 

 باملعروا  وال هي عن امل  ر..
ه والرهن و.. ب:  املعام     البيل وارجارة والًو
 ايف  ق  وهي: ج:

الءضا   اليت ندب إليها ار  م وجوباأ أو ا تالباباأ  مث : الصدق  وايفمان   
 وال ااع   واملروحة  وال  اط  وأمثا ا..

الءضررا    وهرري الرريت نء ررر ع هررا ار رر م حرمرر  أو  راهرر   مثرر : والربا رر  مقابرر  
 اعيان   وال ذب  وا نب  واعموي  وارنساد  وغريها..

اآلداب  وهررري ايفعمررراي الررريت اعتقهرررا ار ررر م أدبررراأ   رررخداب ال ررروم  وآداب  د:
 اليقظ   وآداب الروا   وآداب ابلي  وآداب السءر  وغريها..

مل  علررء الواجبررا  واحملرمررا  واملسررتالبا  وامل روهررا  هررر: ايفح ررام وهرري م ررت
واملباحرررررا    مرررررا م قسرررررم إل الت ليءيررررر  والو رررررعي   مثررررر  أح رررررام الرررررروا  وال ررررر ق 

 واملواري  والقضاح واحلدود والديا .
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 األحكام ال مسة

 
 وايفح ام  س  أنواع  هي: 

 : الواجب.1
 : احلرام.2
 : املستالب.3
 : امل روك.4
 : املبا .5
الواجبررا : هرري ايفمررور الرريت نر ررها ار رر م  مثرر  الصرر ة  والصرروم  والر رراة  ن

 واحل   وا هاد.
واحملر مررررا : هرررري ايفمررررور الرررريت م عهررررا ار رررر م  مثرررر   رررررب اعمررررر  وأ رررر  حلررررم 

 اع رير  ولعب القمار  ومعاطي الربا  وارم اب الرنا.
لر ك  مثر  ال وانر  واملستالبا : هي ايفمور اليت نردب إليهرا ار ر م مرل جروان ا

ضاح حوا   ال ا .  اليومي   والصدً  املستالب   ًو
وامل روهررا : هرري ايفمررور الرريت  رههررا ار رر م مررل عرردم امل ررل عررن ال قرري   مثرر  

 ال  ق.
واملباحرررا : هررري ايفمرررور الررريت يتسررراو  نعلهرررا ومر هرررا   نظرررر ار ررر م    ررررب 

 املاح.



 

 32 

 
 مصادر الشريعة

 
الت رررريل الررريت جيرررب أ رررذ ايفح رررام ال ررررعي  ع هرررا ومعتقرررد ال ررريع  برررند مصرررادر 

 أربع   هي: 
 : القرآد احل يم.1
ونعلرر  ومقريرررك  و ررذلك ًرروي أهرر   : السرر   امل هرررة  وهرري ًرروي ر رروي اهلل 2

 ونعلهم ومقريرهم. بيت  املعصومني 
 .(29): ار اع3
: العق   حي  ورد: )إد هلل حاتني: حا  هاهرة هم ايفنبيراح  وحار  باط ر  4

 .(50)هي العق (
وأهررررر  بيتررررر   pنتن رررررذ ال ررررريع  م رررررريعها مرررررن القررررررآد ال ررررررمي وروايرررررا  الر ررررروي 

 . (52)عم  رتدي  الثقلني tال اهرين 
ومعتررق أد هررذك ايفربعرر  مصررادر الت ررريل ار رر مي  وال جيررون يف) نرررد أو  اعرر  

م يحكم ومن لأد ي ر ع ًانوناأ خيالءها  نن)  م ريل آ ر ي ود باط أ  ًاي معال:
بما أنزل اهلل ف ولئ  هم الكافرون

(51). 
ررررد ورد عررررن الر رررروي ايفعظررررم  مررررن التءسررررري والءقرررر   tوآي بيترررر  ايفطهررررار  pًو

                                                           
 .أ) إ اع املسلمني مبا نيهم املعصوم  (43)
  ونيرررر : )إد هلل علررررء 3  25ب 333ص 1  ورتررررار ايفنرررروار:  12  11ص 1راجررررل ال ررررا :   (53)

ال رررا  حاترررني حاررر  هررراهرة وحاررر  باط ررر  ننمرررا الظررراهرة: نالر ررروي وايفنبيررراح وايف مررر   وأمرررا الباط ررر  
 وي(.نالعق

 من هذا ال تاب. 12انظر ا امش   الصءال   (51)
 . 44 ورة املا دة:  (52)
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واحلدي   وأحواي املبدأ واملعاد  وايفصوي والءروع  و را ر أبرواب العلرم مراال  صرء  
   رل  لر  م هرا   أ ثرر مرن ما ر  ثرة من ايفحادي   حر  إد الع مر  ابلسري

ول ررد وأ رراك )رتررار ايفنرروار(.. و  هررذك ايفحاديرر  غرر أ و ءايرر  ر ررعاد املسررلمني برر  
 الب ر أ ل   الدنيا واآل رة.

 
 الحكم فر اإلسالم 

 
 ومعتقد ال يع  بند للال م   نظر ار  م جانباد:

 جانب لابت نيما يتعلق بر )احلا م( و بر )القانود(. :2
)مؤم ررراأ( )طررراهر املولرررد( )نقيهررراأ( ر بررراملع   نيارررب أد ي رررود احلرررا م )رجررر أ(

 املص ل  ل لم  الءقي  ر )ًادراأ علء إدارة ال ؤود امل وط  ب (. 
 مرا جيرب أد ي رود القرانود )مسرت َب اأ( ر براملع  املصر ل  ل لمر  اال رت باط ر 

 من مصادر ال ريع  ايفربع .
  .وجانب مت ور نيما يتعلق ب ريق  م ءيذ ايفح ام ال رعي :1

وهرذا ا انرب  ا ررل ل جتهراد  وللءقهرراح املراجرل إبرداح رأيهررم   بلرك حسررب 
 املوانين املقررة ال رعي . 
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 القوح اإلسالمية
 

 مررا معتقررد ال رريع : بررند ا هرراد واجررب  ءررا ي  والرردناع واجررب عيررين  نتاررب 
 علرررء الدولررر  ار ررر مي  معبفررر  العررردد ال رررا  مرررن املسرررلمني ر برررال رق املرررذ ورة   
الءق  ار  مي ر ح  م رود  رم أم رل ًروة مسرت يل محرايتهم ومحاير  مصراحلهم أي مرا  

  انوا. 
وليسررت القرروة الرريت جيررب مونريهررا هرري القرروة العسرر ري  نالسررب  وإمنررا هرري القرروة 
 العلميرر  واالًتصررادي  والصرر اعي  وغريهررا  ليتالقررق احلرردي  ال ررريه: )ار رر م يعلررو 

وال يمعلء علي (
(51). 

 
 روح العامةمصادر الث

 
ومعتقد ال يع  بند مصادر الثروة العام  هري: )اعمري( و )الر راة( و )ا رير ( و 

 )اعرا ( و )املقا  ( و )التاارة( وما إليها.
ومصرا   منمني )املصاحل العام ( و د  )العار الءرد)( ح  ال ي رود   هر  

 جام  الضروري .ح م ار  م مصلال  عام  مع ل  وال نقري يعاين نقصاأ   حا
ومعتقد بند ار  م يقر  )املل ير  الءردير ( ب ررط أد ي تسرب املراي مرن احلر ي  
وأد يررردنل املالرررك حرررق اهلل عليررر   نررر  جيرررون اال رررتي ح علرررء أمرررواي ال رررا  حترررت أ) 

  عار  اد. 

                                                           
 . 515  وم  احلق: ص 113   221ص  1غوا  اللفا :   (53)
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ت يصرود ار ر م حرق العامر  والءر   إل جانرب حرق صراحب  و  نءي الًو
ال ي رررود مضرررخم أو إً ررراع  وال م رررود  ررررخرة أو العمررر  وصررراحب ايفر   حررر  

 ا  هاد.
 الحرية اإلسالمية

 
ومعتقرد ال ريع  برند احلرير  مرن ايفهررداا ايف ا ري  ل  ر م  نقرد بعر  اهلل نبيرر  

يضع عنهم إصرهم واألغالل التر كانت عليهملر  wال رمي 
(52) . 

لماأ(.   نللمسلم احلري  ال امل    )إبداح رأي  لساناأ ًو
 ل  احلري  ال امل    )معام م ( و )أ ءارك( و )نواج ( و )جتارم (.  ما 

 مررا أد للمرررأة احلريرر  املت انفرر  مررل مر يبتهررا ا سرردي  وال ءسرري  حسررب مررا ًررررك 
ولهن مثب الذي عليهن بالمعروفال رع  حي  ًاي معال:  

(55) . 
ال ءسرري والعملرري وهررذك احلريرر  الوا ررع  الرريت م الهررا ار رر م ل ررعوب   هي ررن امل ررا  

 ل اا  جهودك الرامي  إل م مي  ابتمل ار  مي واندهارك. 
  ان  عوام  التخله ايفربع   وهي:ف واًل: 

ا ه   نقد عم  علء معمريم الثقانر  جبعر  التعلريم إجباريراأ   مرحلر  التءقر   :2
.. (50)  الرردين   مررا   احلرردي : )طلررب العلررم نريضرر  علررء  رر  مسررلم ومسررلم (

ت ررايل التو ررل   العلرروم املختلءرر   نءرري احلرردي : )لررو علررم ال ررا  مررا   طلررب وب
 . (57)العلم ل لبوك ولو مو  اللا  وبسءك امله (

                                                           
 .157 ورة ايفعراا:  (54)
 .223 ورة البقرة:  (55)
 . 137ص  2  رر الءوا د:    (51)
 . 3  11ص  4غوا  اللفا :   (57)
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  إل غريهررا مررن (50)و  احلرردي : )إد امل   رر  لتضررل أج التهررا ل الررب العلررم(
 الروايا  ال ثرية.

وألررررم الدولررر  الءقررر  حيررر  م رررل مررن الب الررر  و رررا ل القرررادرين علررء العمررر    :1
 ب ءال  العاجرين عن العم .

اي  من  ثرري مرن ايفمررا    :1 املر   حي  ًرر   صلب ال ريع  أح اماأ للًو
والعرررر   ل ثررررري مررررن ايفمرررررا   بار رررران  إل أنرررر  عمرررر  علررررء معمرررريم ال ررررب  نءرررري 

 . (59)احلدي : )العلم علماد: علم ايفدياد  وعلم ايفبداد(
ل ب ر   ال يضر ر  نير  أحرد إل اًر اا الربيلر   الربيل   حي  أ  ي ابتمر :2

 وجع  العقوبا  الرادع  ملرم بيها مل مونر ال روط املقررة.
عم  علرء إ راع  اال رتقرار والسر م  حر  يتهي رن ا رو الندهرار الصر اع  وثانياً: 

 والتاارة والرراع  والعمارة و...
  مي :  ما أد ار  م أطلق    ال اًا  لتساهم   م ايل الت

 ننطلق ال اً  الب ري   حي   ه   الروا  وم ل الرنا. 
وأر ء دعا م ايف رة  و ا ل م ثري ال س   لت ود ايفم  ار ر مي  أ رخم أمر   

  ما هي أًو  أم .
  واملرراح ملررن  رربق (00)وأطلررق طاًررا  ايفر  واملرراح  نررر )ايفر  هلل وملررن عمرهررا(

يعمررررر أو يررررررع مررررا ا ررررت اع مررررن  إل حيانمرررر  وا ررررته     و  و ررررل  رررر  مسررررلم أد
 ايفر .

عرر  ار رر مي   وأطلررق طاًرر  العمرر   إب ال حرردود بررني الررب د ار رر مي   ن رر  الًر
مرررن ايفر  وررراي نسررري  ل رررر  املسرررلمني  ومرررن حررررق أ) مسرررلم أد يسرررانر ويعمرررر  

                                                           
 . 1  34ص  1ال ا :   (53)
 . 52   1ب  223ص  1رتار ايفنوار:   (53)
 . 3  72ب 133ص 3اال تبصار:   (13)
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 ويس ن أي ما  اح م ها. 
 واملسلمود  لهم أ وة   اهلل. 
 ال ًومي  وال ع صري    ار  م.ن  طا ءي  وال إًليمي  وال ًبلي  و 

هذك هي اع وط العام  يفن ار ال يع    خمتله ابراال   وهرذك هري ايف ري 
اليت ارمءل عليها  ياد املسلمني يوم ارمءرل  راخماأ ي راط  السرالاب  ووا رعاأ ال جيترانك 

 السالاب.. 
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 : ال ظام ار  مي ع د ال يع 3

 
 رام الريت مقر  ن حيراة ارنسراد مرن ًبر  الروالدة معتقد ال يع  بند ال ظرام هرو ايفح

إل مررا بعررد الونرراة  ومرر ظم ابتمررل  ومسررعء لعمررارة ايفر   ومقرردم احليرراة  وموجررب 
إ عاد ارنساد   الدنيا واآل رة  مث  أح ام البيل  وارجارة  والتاارة  والسيا    

سءر  وارًام   وايفمن  واالًتصاد  وا يش  والدول   والرراع   والعمارة  والرهن  وال
 وال  ا   وال  ق  والقضاح  وال هادا   والديا   واملواري   وغريها..

وللتدلي  علء لولي  ار  م  وملبيت  ل   حاجرا  ارنسراد وابتمرل  نقت ره 
بعرر  نصرروص القرررآد والسرر   الرريت مضررل اع رروط العريضرر  للء ررر ار رر مي    رر  

 اباال  التالي :واال  احلياة  ول قتصر علء 

 : العقيدح2
قولــوا نمنــا بــاهلل ومــا أنــزل إلينــا ومــا أنــزل إلــى  ًرراي معررال   القرررآد احل رريم:

إبــراهيم وإســماعيب وإســحاق ويعقــوب واألســبا  ومــا أوتــر موســى وعيســى ومــا 
أوتر النبيون من ربهم

(02). 

                                                           
 . 131 ورة البقرة:  (11)
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 : العبادح 1
ــــــــًرررررررراي  رررررررربالان    القرررررررررآد احل رررررررريم:  س إال ومــــــــا فلقــــــــت الجــــــــن واإلن

ليعبدون
(01). 

 : الثقافة1
هــــــب يســــــتوي الــــــذين يعلمــــــون  والــــــذين  ًرررررراي معررررررال   القرررررررآد احل رررررريم:

اليعلمون
(01). 

 . (02)و  احلدي  ال ريه: )طلب العلم نريض  علء    مسلم ومسلم (

 : المساواح  فال تفرقة عنصرية 2
إن أكرمكم عند اهلل أتقاكمًاي  بالان    القرآد احل يم: 

(05). 
 . (00)و  احلدي : )ال ا   وا ي   ن  اد امل ىل(

 : السالم 5
 يــــا أيهــــا الــــذين نمنــــوا ادفلــــوا فــــر الّســــلم ًرررراي معررررال   القرررررآد احل رررريم: 

كافّة
(07). 

                                                           
 . 51 ورة الذاريا :  (12)
 . 3 ورة الرمر:  (13)
 . 21253  4ب 243ص  17مستدرك الو ا  :   (14)
 . 13 ورة احلارا :  (15)
    واح  ن  اد امل ىل(.  وني : )ال ا23ب 133  251ص 73راجل رتار ايفنوار:   (11)
 . 233 ورة البقرة:  (17)
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 : الكرامة0
ولقــد كّرمنــا بنــر ندم وحملنــاهم فــر البــّر ًرراي  رربالان    القرررآد احل رريم: 

والبحر ورزقناهم من الطّيبات
(00) . 

 ح: التجار 7
يـا أيهـا الـذين نمنـوا ال تـ كلوا أمـوالكم بيـنكم ًاي معال   القرآد احل ريم: 

بالباطب إال أن تكون تجارح عن ترا  منكم
(09) . 

 : السياسة0
وأمرهم شور  بينهمًاي  بالان    القرآد احل يم: 

(70). 
 . (72)و  احلدي : )جعل م...  ا   العباد(

 : الجيش والقوح9
وأعّدوا لهم ما استطعتم من قّوحرآد احل يم: ًاي معال   الق

(71) . 
 : غزو الفضاأ20

يـــا معشــر الجـــن واإلنــس إن اســـتطعتم أن ًرراي  رربالان    القررررآد احل رريم: 
تنفذوا من أقطار السماوات واألر  فانفذوا التنفذون إال بسلطان

(71) . 

                                                           
 .   73 ورة ار راح:  (13)
 .   23 ورة ال ساح:  (13)
 . 33 ورة ال ور :  (73)
   نيارة ا امع  ال برية.335الدعاح والريارة ص (71)
 . 13 ورة ايفنءاي:  (72)
 . 33 ورة الرمحن:  (73)
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 .(72)و  احلدي : )لو  اد العلم   الثريا ل ال  رجاي(
 .(75)آ ر: )إين أعلم ب رق السماح من طرق ايفر (و  حدي  

 : المحبة22
وجعب بينكم موّدح ورحمةًاي معال   القرآد احل يم: 

(70) . 

 : الحرية21
ويضـــع عـــنهم إصـــرهم p :ًررراي  ررربالان    القررررآد احل ررريم   وصررره ال رررن 

واألغالل التر كانت عليهم
(77). 

د جعلك اهلل  حر اأ(و  احلدي : )ال م ن عبد غريك ًو
(70) . 

 . (79)و  القاعدة ار  مي : )ال ا  مسل  ود علء أموا م وأنءسهم(

 : استئصال الجريمة21
وال تعتدواًاي معال   القرآد احل يم: 

(00). 
اي  بالان : فمن اعتد  بعد ذل  فل  عذاب أليمًو

(02) . 
رراي معررال:  ر  إنمــا جــزاأ الــذين يحــاربون اهلل ورســول  ويســعون فــر األًو

                                                           
 .52راجل ًرب اال  اد: ص (74)
 .71ب 13  133ص 33:  راجل رتار ايفنوار (75)
 . 21 ورة الروم:  (71)
 . 157 ورة ايفعراا:  (77)
     وصيت  الب   احلسن )عليهما الس م(. 33باب  3111  231ص 7مستدرك الو ا  :   (73)
 .143ر  135راجل مو وع  الءق   تاب القواعد الءقهي  : ص  (73)
 . 37  واملا دة: 133 ورة البقرة:  (33)
 . 34  واملا دة: 173:  ورة البقرة (31)
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فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم
(01). 

 : الن افة22
إن اهلل يحـــــــــّب التـــــــــوابين ويحـــــــــّب ًررررررررراي  ررررررررربالان    القررررررررررآد احل ررررررررريم: 

المتطّهرين
(01) . 

 . (02)و  احلدي : )ال ظان  من ارلاد(

 : الجمال25
فذوا زينتكم عند كب مسجدًاي معال   القرآد احل يم: 

(05) . 
 احلدي : )إد اهلل  ي   ب  ا ماي(و 

(00) . 

 : الصّحة20
وكلوا واشربوا وال تسرفواًاي  بالان    القرآد احل يم: 

(07) . 
و  احلدي : )صوموا مصال وا(
(00). 

و: )حا وا مصال وا(
(09). 
و: ) انروا مصال وا(
(90). 

                                                           
 . 33 ورة املا دة:  (32)
 .  222 ورة البقرة:  (33)
 .  عن ر وي اهلل 23311  313ص 32باب  11مستدرك الو ا  :   (34)
 .  31 ورة ايفعراا:  (35)
 .  عن أمري املؤم ني1  433ص 1ال ا :   (31)
 .  31 ورة ايفعراا:  (37)
 .  عن ال ن3744  532ص 1باب  7مستدرك الو ا  :   (33)
   وني : )حاوا واعتمروا مص  أجسام م(.14121  15ص 1ب 11راجل و ا   ال يع :   (33)
 .  عن ال ن 2باب  2337  215ص 2من ال  ضرك الءقي :   (33)
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 : االستفادح من طاقات الكون 27
كــم الشــمس والقمــر دائبــين وســّ ر وســّ ر لًرراي معررال   القرررآد احل رريم: 

ونتاكم من كّب ما س لتموه  لكم الليب والنهار 
(92) . 

 : الصلح واإلصالح20
والصلح فيرًاي  بالان    القرآد احل يم: 

(91). 
اي معال:  وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ف صلحوا بينهماًو

(91). 
اي  بالان :  هماإن يريدا إصالحاً يوّفق اهلل بينًو

(92). 

 : التعاون29
وتعاونوا على البّر والتقو ًاي معال   القرآد احل يم: 

(95). 

 : االتحاد10
وإن هذه أمتكم أمة واحدحًاي  بالان    القرآد احل يم: 

(90). 
اي معال:  وال تفّرقواًو

(97). 
اي  بالان :  وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكمًو

(90). 

                                                           
 . 34ر  33 ورة إبراهيم:  (31)
 . 123 ورة ال ساح:  (32)
 .  3 ورة احلارا :  (33)
 .   35 ورة ال ساح:  (34)
 .  2املا دة:  ورة  (35)
 .   52 ورة )املؤم ود(:  (31)
 .  133 ورة آي عمراد:  (37)
 . 41 ورة ايفنءاي:  (33)
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 : العمب12
وقب اعملواالقرآد احل يم:  ًاي معال  

(99). 
 . (200)و  احلدي : )ال اد  علء عيال   اباهد    بي  اهلل(

 : الفضيلة واألفالق الطيبة 11
ويـزّكيهم ويعّلمهـم الكتـاب p :ًاي  بالان    القرآد احل يم    رند ال رن 

والحكمة
(202). 

اي معال:  وإّن  لعلى فلق ع يمًو
(201). 

: )إمنرررررررررا بعثرررررررررت يف  رررررررررَم م رررررررررارم pيه عرررررررررن ر ررررررررروي اهلل و  احلررررررررردي  ال رررررررررر 
 . (201)ايف  ق(

 : االطمئنان وعدم القلق 11
أال بذكر اهلل تطمئّن القلوبًاي معال   القرآد احل يم: 

(202). 
اي  بالان :  ومن يؤمن باهلل يهِد قلب ًو

(205). 

 : العدالة 12
وإذا قلتم فاعدلواًاي معال   القرآد احل يم: 

(200). 
                                                           

 . 135 ورة التوب :  (33)
 .  عن ال ن 4ب 3412  373ص 7مستدرك الو ا  :   (133)
 . 2  وا مع : 114 ورة آي عمراد:  (131)
 . 4 ورة القلم:  (132)
 .  عن ال ن 12731  1ب 137ص 11مستدرك الو ا  :   (133)
 . 23 ورة الرعد:  (134)
 .  11 ورة التغابن:  (135)
 .   152 ورة ايفنعام:  (131)



 

 45 

كونوا قّوامين بالقسطًاي  بالان : و 
(207). 

اي معال:  إن اهلل ي مر بالعدل واإلحسانًو
(200). 

 : المسؤولية والرقابة االجتماعية15
ولتكن منكم أمة يدعون إلى ال ير وي مرون ًاي  بالان    القرآد احل يم: 

بالمعروف وينهون عن المنكر
(209). 

عن رعي ت (و  احلدي : ) ل  م راع و ل  م مسؤوي 
(220). 

 : التقدم10
فاستبقوا ال يراتًاي معال   القرآد احل يم: 

(222). 
 .(221)و  احلدي : )من مساو  يوماك نهو مغبود(

 : التوسط فر كب شرأ   فال إفرا  وال تفريط17
وكذل  جعلناكم أمة وسطاً ًاي  بالان    القرآد احل يم: 

(221). 

 : الغنى10
ولو أن أهب القر  نمنوا واتقـوا لفتحنـا علـيهم يم: ًاي معال   القرآد احل 

                                                           
 .135 ورة ال ساح:  (137)
 .  33 ورة ال ال :  (133)
 .  134 ورة آي عمراد:  (133)
 .  35ب 31  33ص 75رتار ايفنوار:   (113)
 . 43  واملا دة: 143 ورة البقرة:  (111)
   وني : )من ا تو  يوماك نهو مغبود(.333: صراجل أما  ال يب الصدوق (112)
 143 ورة البقرة:  (113)
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بركات من السماأ واألر 
(222). 

 . (225)و  احلدي : )نعم العود علء الدين الغ (

 : التكافب االجتماعر19
واعلمـــوا انمـــا غنمـــتم مـــن شـــرأ فـــ ن هلل ًررراي  ررربالان    القررررآد احل ررريم: 

فمس 
(220). 

اي معال:   اآلي . (227)…اكين إنما الصدقات للفقراأ والمسًو

 : اليسر والتسامح10
وأن تعفوا أقرب للتقو ًاي  بالان    القرآد احل يم: 

(220). 
اي معال:  يريد اهلل بكم اليسر وال يريد بكم العسرًو

(229). 

 : الحضارح12
هـــــو أنشـــــ كم مـــــن األر  واســـــتعمركم ًررررراي  ررررربالان    القررررررآد احل ررررريم: 

فيها
(210). 

اي معال:  وباً وقبائب لتعارفواوجعلناكم شعًو
(212). 

 .(211)«مءق هوا وإال    تم أعراباأ أج ناأ »و  احلدي : 
                                                           

 . 31 ورة ايفعراا:  (114)
 . وني : )نعم العود علء مقو  اهلل الغ (.1  7ب 155ص 74راجل رتار ايفنوار:   (115)
 . 41 ورة ايفنءاي:  (111)
 . 13 ورة التوب :  (117)
 . 237 ورة البقرة:  (113)
 .  135 ورة البقرة:  (113)
 .   11 ورة هود:  (123)
 .   13 ورة احلارا :  (121)
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 : الحياح.. بما فر الكلمة من معنى11
يـا أيهـا الـذين نمنـوا اسـتجيبوا هلل وللرسـول ًاي  ربالان    القررآد احل ريم: 

 .(211) إذا دعاكم لما يحييكم

 : الدنيا وا فرح11
ومــنهم مــن يقــول ربنــا نتنــا فــر الــدنيا حســنة م: ًرراي معررال   القرررآد احل رري

وفر ا فرح حسنة
(212). 

و  حرردي : )إعمرر  لرردنياك  نن ررك معرريش أبررداأ  واعمرر  آل رمررك  نن ررك  ررو  
 .(215) غداأ(

 : القانون لكب شرأ12
اليوم أكملت لكـم ديـنكم وأتممـت علـيكم ًاي  بالان    القرآد احل يم: 

نعمتر
(210). 

اي معال:  علي  الكتاب تبياناً لكب شرأونزلنا ًو
 (217). 

 

 : الصناعة 15
: )مث ا رررررتوص بالتارررررار وبو) tنءررررري مررررر  الب غررررر  عرررررن أمرررررري املرررررؤم ني علررررري 

                                                                                                                                                                      
   وني : ) مءقهوا وإال انتم أعراب(.21ب 4  341ص 73راجل رتار ايفنوار:   (122)
 .   24 ورة ايفنءاي:  (123)
 . 231 ورة البقرة:  (124)
 .2ب 3513  151ص 3من ال  ضرك الءقي  :   (125)
 .3 ورة املا دة:  (121)
 .33 ورة ال ال :  (127)
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 .(210) الص اعا  وأوص نم  رياأ(
اي   .(219): )وال ًوام  م ر للماتمل ر  يعاأ إال بالتاار وبو) الص اعا (tًو

 : الزراعة10
 .(210)  ايفر ( نءي احلدي : )الرارعود   ون اهلل

 : العمارح17
نءري مر  الب غر : )ولري ن نظررك ر اهتمامرك ر   عمرارة ايفر  أبلر  مرن نظررك 

 .(212)  ا تا ب اعرا (

 : الن م 10
 .(211)نءي احلدي : )اهلل اهلل   نظم أمر م(

 : التعاطف بين الحكومة )القيادح الشرعية( والشعب19
اهلل وأطيعــوا الرســول وأولــر األمـــر  أطيعــواًرراي  رربالان    القرررآد احل رريم: 

منكم
(211). 

 .(212)و  م  الب غ : )وأ عر ًلبك الرمح  للرعي (

                                                           
 .53الب غ : ال تابم   (123)
 .53م  الب غ : ال تاب (123)
   وني : )الرارعود   ون اهلل   أر  (.22ب 253  334ص 1راجل هتذيب ايفح ام :   (133)
 .15313  111ص 42باب  13مستدرك الو ا  :   (131)
   وني : )أوصي ما بتقو  اهلل ونظم أمر م(.47راجل م  الب غ : ال تاب  (132)
 . 53:  ورة ال ساح (133)
  ونير : )وأ ررعر ًلبررك الرمحر  للرعيرر  واحملبرر   رم والل رره نررم  وال م ررونن 53مر  الب غرر : ال ترراب  (134)

 عليهم  بعاأ  ارياأ مغت م أ لهم(.
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 : و أفيراً.. فر مجال الشمول العالمر 20
وما أرسلناك إال رحمًة للعالمينًاي معال   القرآد احل يم: 

 (215). 
اي  بالان :  وما أرسلناك إال كافة للناسًو

(210). 
امم ر ال ررا  ر صرر ءاد إمررا أ ني لررك   الرردين أو نظررري لررك   و  احلرردي : )نرر

 .(217)اعلق(
وأه   pوه ذا م ود ال يع  معبرياأ عملياأ أصي أ ل ه  ار  م  ما طرح  ال ن 

  وهررررم الصررررورة العمليرررر  ل رررر  مررررا ورد   القرررررآد ال رررررمي والسرررر   بيترررر  ال رررراهرود 
 امل هرة.

تمعررر  أد يسرررعء إل إنالررر  الءررروارق برررني نعلرررء  ررر  إنسررراد  رررب  اعرررري ل ءسررر  وب
ال وا رررره ار رررر مي   هيررررداأ رعررررادة ال ظررررام ار رررر مي إل واًررررل املمار رررر  احليرررر    

ت احلا ر.   الًو
  واهلل ا اد) إل  واح ال ريق.

 

 

 

 

 

 نص  
                                                           

 . 137 ورة ايفنبياح:  (135)
 .   23 ورة  بن:  (131)
 .53م  الب غ : ال تاب  (137)
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 املعتقدا  ال يعي 
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 عقائد الشيعة 
 

ب والسرررر    إد عقا ررررد ال رررريع  مسررررتقاة مررررن مصرررردرين أصررررليني ل  رررر م: ال تررررا
 ومتلخ م نيما يلي:

 التوحيد
حنن ال ريع  نعتقرد برند اهلل هرو رب را  وهرو  رالق هرذا ال رود الءسري   الرذ) نير  
م يني ابر ا  ..ني   وا ب أ ق من ال مي  تني مليود مرة  وال مي أ ق من 

 ايفر  آالا املرا .. 
  حري  أبرد)  عرامل اهلل الذ) ال  ريك ل   وهو عرادي   نعلر  وأمررك  دا رم ًرا م

 ًادر  حمي و يت  بيدك اعري وهو علء     يح ًدير.
 النبوح

نبي ا  وهو الذ) بعث  اهلل رمح أ للعراملني  وهرو آ رر ايفنبيراح  pونعتقد بند حممداأ 
و ررا هم  وهررو الررذ) جرراح إل العررامل برردين ار رر م لي ررود ديررن اهلل معررال املختررار  

دنيررررراهم و آ ررررررهتم  م رررررذ أد بمعررررر    م ررررر   املر رررررد للب رررررر إل مصررررراحل وهرررررو 
 امل رم   إل أد مقوم الساع   ودي   نا ب لألدياد.

 
 i األنبياأ

وايفنبيرررراح ر   عقيدم اررررر ر رررر  اهلل معررررال إل  لقرررر   الررررذين بعررررثهم إل ال ررررا  
 بنح ام   ووال هم ًيادة ال ا    دنياهم  وموجيههم إل ا      آ رهتم .. 

ربعر  وع ررود ألرره نرن ور روي  أو  رم آدم  وآ ررهم وأنضررلهم وعرددهم ما ر  وأ
 حممد بن عبد اهلل )عليهم  يعاأ صلوا  اهلل(.. 
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 سر  مر هم أولروا العررم ر أ) الرذين  انرت ر راالهتم عاملير  ر وهرم: نرو  وإبرراهيم 
ومو ررررء وعيسررررء وحممررررد )علرررريهم الصرررر ة والسرررر م(  وايفنبيرررراح  يعرررراأ إ رررروة   اهلل 

ال نفّرق بين أحٍد من رسل عاأ ونواليهم  يعاأ ونعظمهم  ي
(210). 

 اإلسالم
ونعتقرررد برررند ار ررر م هرررو ديرررن اهلل امل رررري مرررن السرررماح  رنقررراب الب رررر مرررن  يرررل 

 امل ا    ور عاد ال ا    الدنيا واآل رة.
ونررر  وجرروب العمرر  بار رر م    يررل  ررؤود احليرراة  مررن السيا رر  واالًتصرراد 

اع واحلررررب والسرررلم  و  البيرررت واملدر ررر  واملعمررر  والث  ررر  و رررا ر والثقانررر  واالجتمررر
 مرانق احلياة.

ونررر  ار رر م ديررن  امرر  واا جبميررل حاجيررا  الب ررر    رر  نمرراد وم رراد   
اليوم أكملت لكـم ديـنكم وأتممـت علـيكم نعمتـر ور ـيت نقد ًاي  بالان : 
لكم اإلسالم ديناً 

دياد واملبادو  وأد   ن  نقم   ار  م  وأن  أنض  ايف(219)
ألكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهمالب ر لو عملوا بار  م 

(220) . 
نار ررر م هرررو الررردين احلرررق الرررذ) ال يمقبررر  غرررريك  وال يسرررعد ارنسررراد   الررردنيا 

ومن يبتِ  غير اإلسـالم دينـاً فلـن يُقبـب منـ  والي او   اآل رة إال ب   ًاي معال:
وهو فر ا فرح من ال اسرين

(222). 
 وم بيق ار  م   العامل أمل ا  نذد ار  م يونر ل   انساد: 

 )صال  العقيدة(.. 
 و )حري  ايفنراد وا ماعا (.. 

                                                           
 .235 ورة البقرة:  (133)
 . 3 ورة املا دة:  (133)
 . 11ورة املا دة:   (143)
 . 35 ورة آي عمراد:  (141)
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 و ) عادة احلياة( م ص ارنساد من الءقر واملر  وا ه  وا رل .. 
 و )الس م ال ام  بني ايفً ار وايفنراد وال عوب(..

 رررر  حريررر  ال ررر م  حريررر  العمررر   حريررر  السرررءر إب أد  ررر  إنسررراد لررر : حريررر  الء
 وارًام   حري  ال تاب      بلك   إطار نظيه من ال ريع  ار  مي  السمال .

بررند ار رر م لرر  )أصرروي( و )نررروع( و )أح ررام( و)أ رر ق(.. وأد مررن ونعتقــد 
 ب  (221)أن ر ايفصوي  اد  انراأ جنساأ  ومن أن ر  يفاأ من ايفًسام الث ل  ايف ر 

جهرر  أو  رربه   رراد  ررانراأ  ويعررقود عررن بلررك بررر )امل  ررر للضرررور)(  ومررن مل يلترررم 
بنح رررام ار ررر م   والررر  ال خصررري مرررن دود ان ارهرررا نهرررو نا رررق   مرررا ًررراي اهلل 

ومن لم يحكم بما أنزل اهلل ف ولئ  هم الفاسقون بالان : 
(221) . 
ملعررراد(  ومرررن موابرررل وأد )أصررروي ار ررر م( عبرررارة عرررن: )التوحيرررد( و )ال بررروة( و)ا

 التوحيد )العدي(  ومن موابل ال بوة )ارمام (.
وأد )نرررروع ار ررر م( عبرررارة عرررن: )الصررر ة( و )الصررريام( و)اعمررري( و )الر ررراة( 
و)احل ( و )ا هاد( و )ايفمر باملعروا( و)ال هي عن امل  ر( و )الترو  هلل وأوليا ر ( 

ا يلالق بذلك مرن  را ر أًسرام العبرادا  و)التق ) من أعداح اهلل وأعداح أوليا  (  وم
 مث  )الو وح( و )الغس ( و )التيمم( و )االعت اا( وما أ ب .. 

 wوأد )أح ام ار  م( عبارة عن  ا ر ايفنظم  والقوانني اليت جاح نرا الر روي
من ع د اهلل معال   نح ام )البيل( و)ال راح( و)الررهن( و )ارجرارة( و)ال ر ق( و 

لقضررراح( و )ال رررهادا ( و )املواريررر ( و )القصررراص( و)الرررديا ( ومرررا )ال  رررا ( و)ا
 أ ب ..

 ما نعتقد بند ار ر م مل ير ك  ريفا إال بي  ر   نالسيا ر   واالًتصراد  والثقانر   
وال بيررر   واالجتمررراع  والسرررلم  واحلررررب  والرراعررر   والصررر اع   والعا لررر   واحل ومررر   

                                                           
 الضرور) م ها. (142)
 .47 ورة املا دة:  (143)
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دمرر  إل يرروم  امرر    لهررا مبي  رر    ار رر م  و ررا ر ال ررؤود املربوطرر  بارنسرراد مررن وال
و ا أنظم   اص   وأح ام عادل   لو أ ذ نا الب ر  عدوا   الدنيا واآل ررة  وأد 

 . (222)ح ي إل يوم القيام   وحرام  حرام إل يوم القيام ( w)ح ي حممد 
 القرنن

  وأطرراا ال هرار  ونعتقد: بند القرآد ال ررمي الرذ) يتلروك  انر  املسرلمني آنراح اللير
الرذ) لرو اجتمرل ا رن وارنري علرء أد يرنموا  p تاب ا  وهو معارة الر روي ايف ررم 

 مبث  أًصر  ورة م   ال يتم  ود من بلك  ولو  اد بعضهم لبع  ههرياأ. 
والقرررآد هررو هررذا ال ترراب املوجررود بررني الرردنتني  امل ت ررر    رر  الرردنيا مبختلرره 

ال هررار    البيررو  واملسرراجد وارباعررا  وغريهررا   اللغررا   يتلررء آنرراح الليرر  وأطررراا
ررد حءظرر  اهلل مررن حتريرره احملررر نني   الحتريرره نيرر  وال مبرردي   وال نيررادة وال نقيصرر   ًو

إنا نحن نما ا ت اعوا أد يريدوا ني  حرناأ أو ي قصوا م   حرناأ   ما ًاي  بالان : 
نّزلنا الذكر وإنا ل  لحاف ون

(225). 
ل نذا ايف لوب )أول   ورة الءاحت  وآ رك  ورة ال ا (   ونعتقد بند القرآد  م 

  برر  حتريرره وال مبرردي   بررنمر اهلل معررال وبذ ررراا ر ررول   عهررد ر رروي اهلل 
وال مقرردمي وال مررن ري نيرر   وال يصرر  مررا يرعمرر  الرربع  مررن انرر   ررل بعررد ونرراة ر رروي 

 .اهلل
 pمررررد بررررن عبررررد اهلل نرررالقرآد هررررو آ ررررر  ترررراب  رررراو) أنرلرررر  اهلل علررررء ر ررررول  حم

ر رررا  ال رررا  مررن هلمرررا  ا هررر  والءقررر وا رلررر  إل نرررور العلررم واحلرررق والسرررعادة  
 نختم ب  ال را ل  وجعل  د توراأ للب ري   عاح  إل يوم القيام .

و رراد القرررآد مصرردر عرررة املسررلمني ايفولررني و ررعادهتم حيرر  أ ررذوا برر  د ررتوراأ 

                                                           
 .7  13ب 143بصا ر الدرجا : ص (144)
 .3 ورة احلار:  (145)
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 للت ءيذ. 
رررري   رررراد عليهررررا نايفجيرررراي املسررررلم  املعاصررررر  ة والصرررراعدة إبا أراد  التقرررردم والًر

العمرر  بررالقرآد د ررتوراأ للت ءيررذ  وإبا مر ترر  متخرربىل   ال ررقاح والضرر ي  ًرراي معررال: 
 ومـــــن أعـــــر  عـــــن ذكـــــري فـــــين لـــــ  معيشـــــًة  ـــــنكا ونحشـــــره يـــــوم القيامـــــة

أعمى
(220). 

  وحءظا  وال يع  يعت ود بالقرآد احل يم أ ق اهتمام: درا    وجتويدا  ومءسريا
وعم   و س ر ا  واح امراأ.. و رم مردار   اصر  حلءرظ القررآد احل ريم  وم هراجهم 

 هو م بيق القرآد   احلياة  ودعوة العامل إلي .
 القبلة

 ونعتقرررد برررند القبلررر  هررري ال عبررر  امل رمررر  نادهرررا اهلل  ررررناأ  وال مصررر  الصررر ة إال 
 إليها.

 اإلمامة
 مرررر  ارلرررر  ع ررررر الررررذين نررررم علررررء هررررم ايف ونعتقررررد بررررند  لءرررراح الر رررروي 

 بنمر من اهلل معال.. (227)وعي هم من بعدك p  نتهم ر وي اهلل
اي  .(220) : )من ما  ومل يعرا إمام نمان  ما  ميت  جاهلي (ًو
اي  .(229) : ) ي ود بعد) ال ا ع ر  ليء (ًو
 وهم: 

                                                           
 .124 ورة ط :  (141)
البررراب السررراد  والسررربعود   بيررراد ايف مررر  االلرررين  523راجرررل ي رررابيل املرررودة للق ررردون) احل ءررري  ص (147)

 743. وغايرررر  املرررررام : ص431احلرررردي   132ص 2يضرررراأ نرا ررررد السررررم ني:  ع ررررر بن ررررا هم. وأ
 .111  41ب 273ص 31. وانظر أيضاأ رتار ايفنوار:  57احلدي  

 من هذا ال تاب. 22-21راجل ا امش   الصءال   (143)
 من هذا ال تاب. 21-23راجل ا امش   الصءال   (143)
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 .t: علي بن أيب طالب: أمري املؤم ني1
 .t : احلسن بن علي: ابتىب2
 .t احلسني بن علي:  يد ال هداح: 3
 .t : علي بن احلسني: نين العابدين4
 .t : حممد بن علي: الباًر5
 .t : جعءر بن حممد: الصادق1
 .t : مو ء بن جعءر: ال اهم7
 .t : علي بن مو ء: الر ا3
 .t : حممد بن علي: ا واد3
 .t : علي بن حممد: ا اد)13
 .t : احلسن بن علي: العس ر)11
 .t ملهد) بن احلسن: امل تظر: ا12

 اإلمام المهدي المنت ر 
ونعتقد بند ارمام الثاين ع ر املهرد) )عار  اهلل معرال نرجر  ال رريه( حري    
دار الرردنيا  وهررو غا ررب عررن ايفنظررار  بررنمر اهلل معررال  نررذبا أبد اهلل لرر  ههررر لرريمأل 

سرر اأ بعررد مررا ملفررت هلمرراأ وجرروراأ   مررا أ ررق ال   أحاديرر   p ررن ايفر  عرردالأ ًو
رواها علمراح املسرلمني أ رل   ريع  و ر       تربهم املعترقة  ومرن نظرر  (250)متوامرة

                                                           
  الر ررال  بررريو   برراب ب ررر البيرراد مؤ سرر 2ط  237و 231ص 15راجررل صررالي  ابررن حبرراد:   (153)

بررررند  رررررو  املهررررد) إمنررررا ي ررررود بعررررد ههررررور الظلررررم وا ررررور   الرررردنيا وغلبهمررررا علررررء احلررررق وا ررررد. 
ط دار ال تررررررب العلميرررررر  بررررررريو . وومررررررل  3113  133ص 4واملسررررررتدرك علررررررء الصرررررراليالني:  

. و رررر ن أيب و... برررراب مررررا جرررراح   املهررررد)  ط دار الريرررراد للرررر اع القرررراهرة 313ص 7الروا ررررد:  
بررراب  1311ص 2و...  تررراب املهرررد) ط دار الء رررر. و ررر ن ابرررن ماجررر :   131ص 4داود:  

ط م تبررررر   514و 513ص 7 رررررو  املهررررد) ط دار الء ررررر برررررريو . ومصرررر ه ابررررن أيب  رررريب :  
ط امل ترررب ار ررر مي برررريو .  373و 371ص 11الر رررد الريرررا . وا رررامل ملعمرررر برررن را رررد:  
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  علم ال ثرة ال الرة من (251)(  و تاب )املهد)(252)إل  تاب )م تخب ايفلر(
   هذا ال ند. وأه  بيت  ايفطهار  الروايا  الواردة عن الر وي ايف رم 

  (251)عررال هررو ههرورك ال ررريه   مررا ب ررر برر  ال ررنيت را وطلبت ررا مررن اهلل منبغ
نال نم علء املسلمني مرً ب ههورك  وانتظار نرجر   والردعاح لر  لير  مرار  نذنر  م قرذ 
ررررر  نرجررررر  و ررررره   خمرجررررر   واجعل رررررا مرررررن   العرررررامل مرررررن الررررردمار والءسررررراد  )اللهرررررم عا 
                                                                                                                                                                      

 52و 37و 21ص 3 سر  علروم القررآد برريو . مسر د أمحررد:  ط مؤ  251ص 3مسر د البررار:  
بررراب مرررا جررراح   املهرررد) ط مر رررر  دمررر   733ص 2ط مؤ سررر  ًرطبررر  مصرررر. مسررر د احلرررارع:  

ط دار العاصررررم   1332ص 5السرررر   والسرررررية ال بويرررر   املدي رررر  امل ررررورة. والسرررر ن الررررواردة   الءرررر :  
 1العلمير  برريو . حتءر  ايفحروب):   ط دار ال ترب 253و 247ص 11الريا . عود املعبود:  

 5و  212ص 5و  313ص 1ط دار ال ترررررررررب العلميررررررررر  برررررررررريو . نررررررررري  القررررررررردير:   433ص
املرررررودة  51ب 2. ط امل تبررررر  التااريررررر  ال رررررق  مصرررررر. وي رررررابيل املرررررودة:  273ص 1و  332ص

  154ص 2  ونررررررررررور ايفبصررررررررررار: ب214و 253و 253  133وص 317  313العا رررررررررررة ص
  وغرا رب القررآد:   مءسرري 137ص 2  وإ رعاا الرراغبني: ب23ص 1 وم تخب   رر العمراي: 

  وامل حرم 223ص 1  واال رتيعاب   أ راح ايفصرالاب:   الذين يؤمنون بالغيـبًول  معرال 
 نيما ب رك من  تاب الء  للسليلي و... 27والء : ب

  421  157ص 11ب 33  و 33  113ص 4ب 27و  مصرررررررررادر ال ررررررررريع : رترررررررررار ايفنررررررررروار:  
 233ص 31ب 12  ومسررررتدرك الو ررررا  : 21412  241ص 33ب 11وو ررررا   ال رررريع :  

  543  174ص 2ب 4  ومررررررن ال  ضرررررررك الءقيرررررر :  7  333ص 1  وال ررررررا :  14333 
   :2  وعيود أ برار الر را 2317رديه:  124  ومعاين ايف بار ص111وعل  ال را ل: ص

  وارر ررراد: 43ال ررريع : ص  وصرررءا  251  و مررراي الررردين: ص233  2742رديررره:  11ص
 . و...233  واال تصاص: صباب ب ر ارمام القا م  343ص 2 

 )م تخب ايفلر   ارمام الثاين ع ر( آلي  اهلل ال يب ل ه اهلل الصا  ال لباي اين. (151)
هررر(. وانظررر أيضررا  ترراب )املهررد)   السرر  ( 1373-)املهررد)( للسرريد صررد) الرردين الصرردر )...  (152)

 السيد صادق ال ريان).آلي  اهلل 
: املهرررد) مرررن ولرررد) ا ررر    ونيررر : )ًررراي ر ررروي اهلل 4  25ب 237راجرررل  مررراي الررردين: ص (153)

ا رري و  يترر    يرريت أ ررب  ال ررا  يب َ ْلقرراأ و مْلقرراأ م ررود لرر  غيبرر  وحيرردة حرر  مضرر  اعلررق عررن أديررامم 
 وجوراأ(.  نع د بلك يقب   ال هاب الثاًب نيمألها ًس اأ وعدالأ  ما ملفت هلماأ 
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 أنصارك(.
ررد أي ررد العلررم احلرردي  إم رراد بقرراح ارنسرراد ألرروا السرر وا    و  القرررآد هررذا ًو

فلبث فيهم ألف سنٍة إال فمسين عاماً t:احل يم    ند نو 
(252). 

 العصمة
 وايف مررررر  االلرررررين ع رررررر  وناطمرررر  الرهرررررراح  pونعتقررررد: برررررند ال رررررن ايف ررررررم 

معصومود عن الذنب واع ن وال سياد  عصمهم اهلل م ها  وعلء بلك دلت ايفدلر  
 العقلي  وال قلي .

ــــد اهلل ليــــذهب عــــنكم الــــرجس أهــــب البيــــت  إنمــــانقررررد ًرررراي  رررربالان :  يري
ويطهركم تطهيرا

 .(250)  غالب التءا ري i   ما جتد مءسري اآلي  نم(255)

                                                           
 . 14 ورة الع  بو :  (154)
 . 33 ورة ايفحراب:  (155)
 132ص 14. ط دار الء ررر بررريو . ومءسررري القرررطن:  3ر  1ص 22انظررر مءسررري ال ررق):   (151)

ط دار الء ررررر بررررريو .  437-434ص 3ط دار ال ررررعب القرررراهرة. ومءسررررري ابررررن  ثررررري:   133و
ط دار إحيررراح الررر اع العرررريب  بررراب نضرررا   أهررر  بيرررت ال رررن  1333ص 4وصرررالي  مسرررلم:  

ط مؤ سرررررر  الر ررررررال  بررررررريو . واملسررررررتدرك علررررررء  432ص 15بررررررريو . وصررررررالي  ابررررررن حبرررررراد:  
ط دار ال ترررب العلميررر  برررريو .  172و 153و 153و 143ص 3و  541ص 2الصررراليالني:  

بررررراب نضرررررا   أهررررر  البيرررررت ط دار ال ترررررب العلميررررر  برررررريو .  ررررر ن  555ص 1مررررروارد الظمرررررخد:  
 31ص 7ط دار إحيررراح الررر اع برررريو . وومرررل الروا رررد:   113و 352و 351ص 5ال مررذ):  

ط دار الريررررررررررررررررررررراد للررررررررررررررررررررر اع  172و 113و 113و 117و 121و 113ص 3و  215ص 3و 
ط م تبررر  دار البررران م ررر  امل رمررر .  152و 153و 143ص 2القررراهرة. و ررر ن البيهقررري ال رررق :  

 1. مسرر د ابررن أيب  رريب :  ط دار ال تررب العلميرر  بررريو  137ص 5والسرر ن ال ررق  لل سررا ي:  
 2ط م تبرررر  الر ررررد الريررررا . ومعتصررررر املختصررررر ليو رررره بررررن مو ررررء احل ءرررري:   333و 373ص
ط مؤ سررر  علررروم القررررآد  213ص 1ط عرررامل ال ترررب برررريو . ومسررر د البررررار:   217و 211ص

ط دار  112ص 3و  134ص 4و  333و 111ص 3برررررريو . واملعارررررم ايفو رررررىل لل رررررقاين:  
 1و  137ص 4و  235وص 253ص 3و  333ص 1سرررررررررر د أمحررررررررررد  احلرررررررررررمني القرررررررررراهرة. وم
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مضرررانا إل أد العقررر  ال جيرررو ن أد ي رررود مرجرررل ايفح رررام معر، رررا للخ رررن وارمث  
 وإال مل يولق بنًوال  وأنعال .

مرربعهم جنررا  ومررن ختل رره وهررؤالح املعصررومود ايفربعرر  ع ررر أوليرراح اهلل الررذين مررن أ
عرر هم هلررك  نياررب إمبرراعهم    رر  ًرروي ونعرر  ومقريررر  وهررذا هررو السرر   ر حسررب 

 اص    الءقهاح ر . 
د   ىل هؤالح ايفطهار للاليراة ال رلر  ر بتوجير  مرن اهلل عروجر  ر وهرم أنضر   ًو

 من  يل امل ت ءني والسيا يني والعلماح ومن أ ب .
 وعلم الغيب النبر 

يعلرررررم الغيرررررب برررررذبد اهلل معرررررال  ويعلرررررم املا ررررري واحلا رررررر  pل رررررن ونعتقرررررد أد ا
 فال ي هر علـى غيبـ  أحـداً واملستقب  بتعليم اهلل  بالان  ل    ما ًاي معال :

إال مــن ارتضــى مــن رســول
علررء غيبرر    p نرراهلل  رربالان  يظهررر الر رروي (257)

د عل م أه  بيت  pوالر وي   بلك.  يعل م بلك ملن ي اح بنمر اهلل معال  ًو
                                                                                                                                                                      

ط م تبرررر  ارلرررراد  173ص 3ط مؤ سرررر  ًرطبرررر  مصررررر. ومسرررر د إ ررررالاق بررررن راهويرررر :   232ص
ط امل ترررررب ار ررررر مي برررررريو . ومسررررر د  231ص 1املدي ررررر  امل رررررورة. املعارررررم الصرررررغري لل رررررقاين:  

 313ص 5ب رر ال رريباين:   ط دار املعرنر  بررريو . واآلحراد واملثرراين يفيب 274ص 1ال يالسري:  
ط م تبر  السر   القراهرة. املعاررم  317و 173ص 1ط دار الراير  الريرا . مسر د عبرد بررن محيرد:  

 22و  133ص 12و  25ص 3و  33و 51و 55و 53و 52ص 3ال بررررررررررررررررررررري لل ررررررررررررررررررررقاين:  
. والبيررررررررررررررررررررررررراد 357و 337و 333و 327و 231و 243ص 23و  432وص 233وص 11ص

ط دار املعرنرر   133ص 7اب العررريب برريو . ونررت  البرار):  ط دار ال تر 153ص 1والتعريره:  
ررررراين:    3ط دار ال ترررررب العلميررررر  برررررريو . وحتءررررر  ايفحررررروب):   343ص 1برررررريو . و رررررر  الرًر

 32-11ص 2ط دار ال تب العلمي  بريو . و واهد الت ررري  للالسر اين احل ءري:   43و 43ص
ريب دم ررررق البررررن . ومررررا113-113و 111-157و 153-143و 144و 141-137احلرررردي  

 2. واالصرررررررراب  البررررررررن حاررررررررر:  322و 321و 323و 272و 253   135ص 1عسررررررررا ر:  
 …. و533ص

 . 27ر  21 ورة ا ن:  (157)
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 التولر والتبري
مرررن « الترررق)»ويفوليا ررر   وجيرررب  هلل ولر رررول « الترررو   »ونعتقرررد: بننررر  جيرررب 

 أعداح اهلل وأعداح ر ول  وأعداح أوليا  .
 المعاد

ونعتقررد باملعرراد   يرروم القيامرر   وهررو اليرروم الررذ) ي اررو نيرر  املررؤمن امل يررل ويثرراب 
نر والعاصي ويعاًب ب ار جه م   جب  ت عر ها السماوا  وايفر   وخيسر ني  ال ا

 أ د  اآلالم ا سمي  وال ءسي .
 البداأ

يمحــو اهلل مــا يشــاأ ونعتقررد بررر )البررداح( برراملع  الصررالي   لقولرر  عررر مررن ًا رر :
ويثبت

(250) . 
ومعرر  البررداح )ارههررار بعررد ار ءرراح(  ولرريي )البررداح( مبعرر  أد اهلل  رربالان  مل 

 ال يقوي ب  مسلم.ي ن يعلم مث علم  نذن   ءر صري  
 الجبر والتفويض

 مرا ورد   احلردي    (259)ونعتقد بنن  )ال جق وال مءوي  ب  أمر بني ايفمررين(
ال ررريه  ومع رراك أد ارنسرراد لرريي وبرروراأ   أنعالرر   مررا أنرر  لرريي خمترراراأ م لقرراأ  برر  

اد.. ايفعضاح وا وار  والقو  من اهلل  بالان   وإرادة نع  اعري أو ال ر  مرن ارنسر
 نذد أحسن نبتونيق من اهلل معال  وإد أ اح نمن نءس .

 التقية
ونعتقررد بررر )التقيرر (   مواردهررا ال رررعي   نررذد التقيرر  مبع اهررا الصررالي  مررن معرراليم 
ار  م  ومع اها وجوب حءظ ارنساد ل ءس  ومالر  وعر ر  ولر ءي  را ر املرؤم ني 

                                                           
 . 33 ورة الرعد:  (153)
 .115  133ص 4. وغوا  اللفا :  154ص 1راجل ال ا :   (153)
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ررد أمررر بررذلك القرررآد احل رريم والر رروي  وأمرروا م وأعرا ررهم عررن ال ءررار والظرراملني  ًو
   نءي القرآد احل يم:وايف م  ال اهرود pالعظيم 
  ال يّت ـــذ المؤمنـــون الكـــافرين أوليـــاأ مـــن دون المـــؤمنين ومـــن يفعـــب ذلـــ

فليس من اهلل فر شئ إال أن تتقوا منهم تقاح
(200) . 

اي  بالان :  وما جعب عليكم فر الدين من حرجًو
(202). 

 (112)نكاح المتعة 
فمـــا اســـتمتعتم بـــ  قرررد مب رررروعي  ن رررا  املتعررر  الرررذ) ًررراي اهلل معرررال ع ررر : ونعت

منهّن فآتوهّن أجورهنّ 
(201)  

  حارررر  الرررروداع أصررررالاب .. مررررن  pوبررررند )متعرررر  احلرررر ( الرررريت أمررررر نررررا الر رررروي 
 ار  م. 

  نرذد )حر ي حممرد حر يني (202)وأد املتع   سا ر  را ل ار  م باًي  إل ايفبرد
                                                           

 . 23 ورة آي عمراد:  (113)
 . 73 ورة احل :  (111)
 املتع ( لتونيق الء ي ي.للتءصي  راجل  تاب ) (112)
 . 24 ورة ال ساح:  (113)
ط دار ال ررعب القرراهرة: مررا نصرر : مسررلم عررن عمررراد بررن حصررني  333ص 2  مءسررري ال ررق):   (114)

مث مل م رري آير  م سرب  ًاي: )نرلت آير  املتعر     تراب اهلل يعرين متعر  احلر  وأمرنرا نرا ر روي اهلل 
ح  ما   ًاي رج  برأي  بعد مرا  راح(  مث ًراي ال رق):  آي  متع  احل  ومل ي   ع ها ر وي اهلل

)ورو  ال مذ): حردل ا ًتيبر  برن  رعيد عرن مالرك برن أنري عرن ابرن  رهاب عرن حممرد برن عبرد اهلل 
ررراص والضرررالاك ابرررن ًررريي عرررام حررر  معاويررر  برررن أيب  برررن احلرررارع برررن نونررر  أنررر   رررل  رررعد برررن أيب ًو

نقراي الضرالاك برن ًريي: ال يصر ل بلرك إال مرن جهر   ءياد ومها يذ راد التمتل بالعمرة إل احل   
أمررر اهلل معررال  نقرراي  ررعد: بررفي مررا ًلررت يررا بررن أ رري  نقرراي الضررالاك: نررذد عمررر بررن اع رراب ًررد 

وصر ع اها معر ( هرذا حردي  صرالي   ورو   مء عن بلك  نقاي  عد: ًد صر عها ر روي اهلل 
  املسراد إب جراحك رجر  مرن أهر  ابن ا الاق عن الرهر) عن  امل ًاي: إين  الي مل ابرن عمرر 

ال ام نسنل  عن التمتل بالعمرة إل احلر   نقراي ابرن عمرر: حسرن  ير   ًراي: نرذد أبراك  راد ي هرء 
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ررد نعلرر  ر رروي اهلل  وأمررر برر  أنبقرروي أيب آ ررذ أم  ع هررا  نقرراي: ويلررك نررذد  رراد أيب مررء ع هررا ًو
ء ال مرذ) مرن حردي  صراحل برن ًرم عرين أ رجر  الرداًر ين  وأ رجر  أبرو عيسر بنمر ر روي اهلل 

  يساد عن ابن  هاب عن  امل.
ط دار إحيرراح الرر اع العررريب بررريو : )وحرردل ا حممررد بررن املثرر  حرردلين  333ص 2و  صررالي  مسررلم:  

عبرد الصرمد حرردل ا مهرام حردل ا ًتررادة عرن م رررا عرن عمرراد بررن حصرني ًراي:  تع ررا مرل ر رروي اهلل 
  اي: )حدل ي  حاا  بن ال راعر حردل ا عبيرد اهلل  ومل ي ري ني  القرآد ًاي رج  برأي ما  اح( ًو

بن عبد ابيد حدل ا إ اعي  بن مسلم حدلين حممرد برن وا رل عرن م ررا برن عبرد اهلل برن ال رخري 
رراي: )حرردل ا حامررد بررن  عررن عمررراد بررن حصررني نررذا احلرردي  ًرراي:  تررل نررن اهلل  و تع ررا معرر ( ًو

قرردمي ًرراال: حرردل ا ب ررر بررن املءضرر  حرردل ا عمررراد بررن مسررلم عمررر الب ررراو) وحممررد بررن أيب ب ررر امل
عن أيب رجاح ًاي: ًاي عمرراد برن حصرني: نرلرت آير  املتعر     تراب اهلل يعرين متعر  احلر  وأمرنرا نرا 

حرر  مررا  ًررراي  مث مل م ررري آيرر  م سررب آيررر  متعرر  احلرر  ومل ي رر  ع هرررا ر رروي اهلل  ر رروي اهلل 
رراي: )وح دل يرر  حممررد برن حرراب حرردل ا  ررىي بررن  ررعيد عررن عمررراد القصررري رجر  برأيرر  بعررد مررا  رراح( ًو

ومل يقر  وأمرنرا  حدل ا أبو رجاح عن عمراد بن حصني مبثل  غري أن  ًراي ونعل اهرا مرل ر روي اهلل 
 نا(.

ط دار ال تررب العلميرر : )حرردل ا حممررد بررن عبررد  11332   333ص 1و  السرر ن ال ررق  لل سررا ي:  
بن مسلم عن أيب رجاح عرن عمرراد ًراي: نرلرت آير  املتعر  ر يعرين متعر   ايفعلء حدل ا ب ر عن عمراد

مل م رري آيرر  م سرب آير  متعر  احلرر  ومل ي ر  ع هرا ر رروي  احلر  ر    تراب اهلل وأمررر نرا ر روي اهلل 
 ح  ما  ًاي رج  برأي  ما  اح ًول  معال ومرودوا نذد  ري الراد التقو (. اهلل 

ط م تب  العلوم واحل رم باملوصر : )حردل ا معراب برن  233  135ص 13:  و  املعام ال بري لل قاين
املث  حدل ا مسدد حدل ا ب رر برن املءضر  حردل ا عمرراد برن مسرلم عرن أيب رجراح ًراي: ًراي عمرراد 

ومل م رررري آيررر   برررن حصرررني: نرلرررت آيررر  املتعررر     تررراب اهلل يعرررين متعررر  احلررر  نرررنمر نرررا ر ررروي اهلل 
 ع ها ح  ما  ًاي رج  برأي  ما  اح(.  ي   ر وي اهلل م سب آي  متع  احل  ومل
ط دار ابرررن  ثرررري برررريو . ًررراي: )حررردل ا ًتيبررر  برررن  رررعيد  1434  513ص 2و  صرررالي  البخرررار):  

حرردل ا حاررا  بررن حممررد ايفعررور عررن  ررعب  عررن عمرررو بررن مرررة عررن  ررعيد بررن املسرريب ًرراي: ا تلرره 
نلمررا  ا مريرد إال أد م هررء عرن أمرر نعلر  ال رن علري وعثمراد ومهرا بعسرءاد   املتعرر  نقراي علري: مر

ًراي: )حردل ا مو رء برن إ اعير  حردل ا مهرام  1431رأ  بلك علي أه  نما  يعرا( و  احلردي  
ن ررري القرررآد ًرراي  عررن ًتررادة ًرراي حرردلين م رررا عررن عمررراد ًرراي:  تع ررا علررء عهررد ر رروي اهلل 

 م.رج  برأي  ما  اح(. إل غري بلك  ا ال يسع  املقا
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 .(205)وحرام حممد حرام إل يوم القيام ( إل يوم القيام  
 (111)السجود على التربة 

ونعتقررد بالسرراود علررء ايفر  أو مررا نبررت م هررا غررري املررن وي وامللبررو   حيرر  
  وحنرررتءظ غالبررراأ ( 207): )جعلرررت   ايفر  مسررراداأ ومرانرررا طهررروراأ(pًررراي الر ررروي 

رر ا  الصرر ة  علررء ً عرر  مررن ايفر  ال رراهرة ال ظيءرر  ل سرراد عليهررا هلل عروجرر  أًو
يفن  اليتيسر      م اد مراب نظيه  وال نساد علء    م اد ال نعلم ه  إن  

                                                           
  ونير : )حر ي حممرد حر ي إل يروم القيامر   وحرامر  7  13ب 143راجل بصا ر الدرجا : ص (115)

 حرام إل يوم القيام (. 
 للتءصي  راجل  تاب )الساود علء ال ب  وا مل بني الص مني( للسيد حممد إبراهيم املوحد. (111)
 ط دار ال عب القاهرة.  51ص 2مءسري القرطن:   (117)

ط دار الء رر برريو : )جعلرت ل را ايفر   لهرا مسراداأ وجعر  ل را مرانرا  3ص 4ابن  ثري:   و  مءسري
 .  25ص 4طهورا إبا مل جند املاح( وأيضا مءسري ابن  ثري:  

ط دار املعرن  بريو : )جعلرت ايفر  ل را مسرادا وجعلرت مرانرا ل را  333ص 1و  مس د أيب عوان :  
 طهورا(. 

ط امل تررررررب ار رررررر مي بررررررريو : )جعلررررررت   ايفر  مسررررررادا  32ص 1و  مصرررررر ه عبررررررد الرررررررناق:  
اا وال ؤود الدي ي  املغرب.  113ص 1وطهورا(. ومثل    التمهيد البن عبد الق:    ط ونارة ايفًو

ط دار إحيرراح الرر اع العررريب بررريو : )جعلررت   ايفر  طيبرر  طهررورا  373ص 1و  صررالي  مسررلم:  
 ر   لها مسادا وجعلت مربتها ل ا طهورا(. : )جعلت ل ا ايف371ص 1ومسادا( و   

ط مؤ سرر  ال ترراب الثقانيرر  بررريو : )جعلررت   ايفر  مسررادا  41ص 1و  امل تقررء البررن ا ررارود:  
 وطهوراأ( و)جعلت      ايفر  طيب  مسادا وطهورا(. 

 1ط دار ال تررراب العررريب برررريو . و رر ن البيهقررري ال رررق :   374ص 1وانظررر أيضررراأ  رر ن الررردارمي:  
برررراب ًرررروي  113ص 1  و 323  123ص 1ط م ررر  امل رمرررر . وصررررالي  البخرررار):   212ص
 )جعلت   ايفر  مساداأ وطهوراأ(  ط دار ابن  ثري بريو .  ال ن 

 وراجل أيضاأ   ن ال مذ)  و  ن ال سا ي  و  ن ابن ماج   ومس د أمحد وغريها.
  ومرن 2  7ب 313ص 2ا  :    والو ر5  1ب 423ص 3و  مصادر ال يع : و ا   ال يع :  

 . وغريها  ا هو  ثري.1  211  وأما  الصدوق: ص 724  243ص 1ال  ضرك الءقي :  
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 طاهر أو جني.
و ثريا ما ي رود بلرك الر اب مرن أر  ) ررب ح املقد ر ( م رهد ارمرام احلسرني 

نذنرررر  ًررررد ورد با ررررتالباب الصرررر ة علررررء أر   رررررب ح روايررررا  عررررن أهرررر   tالسرررربىل
ار رر م والتضررالي     رربي  الرردين   مررا لررار وهررو يررذ  ر بوجرروب نصرررة  البيررت

  د الظلم وال غياد. tارمام احلسني
 الجمع بين الصالتين

ونعتقررد جبرروان ا مررل بررني الصرر مني )الظهرررين والع ررا ني( وجنررو ن التءريررق بي همررا  
 .(200) اد   بع  ايفحياد جيمل بي هما  ما ورد بذلك ايفحادي   pنذد ال ن 

                                                           
 ًرراي: إد ر رروي اهلل    ونيرر : )عررن أيب عبررد اهلل 1  11ب 321راجررل علرر  ال رررا ل: ص (113)

م عليرر  صررلء الظهررر والعصررر   م رراد واحررد مررن غررري علرر  وال  رربب  نقرراي لرر  عمررر و رراد أجرررأ القررو 
 أحدع   الص ة  يح؟ ًاي: ال ول ن أرد  أد أو  ل علء أميت(. 

ط دار احيرراح الرر اع بررريو   برراب ا مررل بررني  432و 431و 433و 433ص 1و  صرالي  مسررلم:  
الص مني   احلضر  ًاي: حدل ا  ىي بن  ىي ًراي: ًررأ  علرء مالرك عرن أيب الرربري عرن  رعيد برن 

الظهررر والعصررر  يعررا واملغرررب والع رراح  يعررا    لء ر رروي اهلل جبررري عررن ابررن عبررا  ًرراي: )صرر
اي: حدل ا أمحرد برن يروني وعرود برن  ر م  يعرا عرن نهرري ًراي ابرن يروني  غري  وا وال ءر(. ًو

الظهرر  حدل ا نهري حردل ا أبرو الرربري عرن  رعيد برن جبرري عرن ابرن عبرا  ًراي: )صرلء ر روي اهلل
وال  ررءر  ًرراي أبررو الررربري نسررنلت  ررعيدا مل نعرر  بلررك نقرراي:  والعصررر  يعررا باملدي رر    غررري  رروا

راي: )وحردل ا أبرو ب رر بررن   رنلت ابرن عبرا   مرا  رنلتين نقراي: أراد أد ال  رر  أحردا مرن أمتر (. ًو
أيب  ررريب  وأبرررو  ريرررب ًررراال: حررردل ا أبرررو معاويررر  وحررردل ا أبرررو  ريرررب وأبرررو  رررعيد ايف ررر  واللءرررظ يفيب  

عن ايفعمش عن حبيب بن أيب لابرت عرن  رعيد برن جبرري عرن ابرن  ريب ًاال: حدل ا و يل   مها 
برررني الظهرررر والعصرررر واملغررررب والع ررراح باملدي ررر    غرررري  ررروا وال  عبررا  ًررراي: ) رررل ر ررروي اهلل

م رررر(    حررردي  و يرررل ًررراي: ًلرررت البرررن عبرررا : )مل نعررر  بلرررك  ًررراي:  ررري ال  رررر  أمتررر (  و  
راي: )حردل ا حدي  أيب معاوي  ًي  البن عبا : )مرا أراد إ ل بلرك  ًراي: أراد أد ال  رر  أمتر (. ًو

أبررو ب ررر بررن أيب  رريب  حرردل ا  ررءياد بررن عيي رر  عررن عمرررو عررن جررابر بررن نيررد عررن ابررن عبررا  ًرراي: 
مثانيا  يعا و بعا  يعا  ًلت: يا أبا ال عثاح أه   أ ر الظهرر وعار  العصرر  )صليت مل ال ن

اي: )حدل ا أبو الربيل الرهراين حدل ا محراد برن  وأ ر املغرب وعا  الع اح  ًاي: وأنا أهن باك(  ًو
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صررلء باملدي رر   رربعا  نيررد عررن عمرررو بررن دي ررار عررن جررابر بررن نيررد عررن ابررن عبررا  أد ر رروي اهلل
راي: )حردلين أبرو الربيرل الرهرراين حردل ا محراد عرن الرربري برن  ومثانيا الظهر والعصر واملغرب والع اح( ًو

ًاي:   ب ا ابن عبرا  يومرا بعرد العصرر حر  غربرت ال رمي وبرد  اعريت عن عبد اهلل بن  قيق 
ال اوم وجع  ال ا  يقولود الص ة الص ة  ًاي: نااحك رج  من بين  يم ال يء  وال ي ثرين الصر ة 

 رل برني الظهرر  الص ة  نقاي ابن عبا : أمعلمين بالسر   ال أم لرك  مث ًراي: رأيرت ر روي اهلل 
  ًاي عبد اهلل بن  قيق: نالاك   صدر) من بلك  يح ننميت أبرا هريررة والعصر واملغرب والع اح

رراي: )حرردل ا بررن أيب عمررر حرردل ا و يررل حرردل ا عمررراد بررن حرردير عررن عبررد  نسررنلت  نصرردق مقالترر (  ًو
اهلل بن  قيق العقيلري ًراي: ًراي رجر  البرن عبرا  الصر ة  نسر ت  مث ًراي: الصر ة  نسر ت  مث 

ال أم لرررك أمعلم رررا بالصررر ة و  رررا جنمرررل برررني الصررر مني علرررء عهرررد  ًررراي: الصررر ة  نسررر ت  مث ًررراي:
 (.ر وي اهلل

ط مؤ سرر  الر ررال  بررريو : )أ قنررا عمررر بررن  ررعيد بررن  1531  471ص 4و  صررالي  ابررن حبرراد:  
 رر اد ًرراي: أ قنررا أمحررد بررن أيب ب ررر عررن مالررك عررن أيب الررربري عررن  ررعيد بررن جبررري أد ابررن عبررا  

ر والعصررر  يعررا واملغرررب والع رراح  يعررا   غررري  رروا وال  ررءر(. الظهرر ًرراي: صررلء ر رروي اهلل
صرررلء باملدي ررر   ررربعا ومثانيرررا الظهرررر  )عرررن ابرررن عبرررا  أد ر ررروي اهلل 1537  474ص 4و   

 والعصر واملغرب والع اح(.
ط دار احيرررراح الرررر اع العررررريب بررررريو   برررراب مررررا جرررراح   ا مررررل بررررني  354ص 1و   رررر ن ال مررررذ):  
ضررر: )حرردل ا ه رراد حرردل ا أبررو معاويرر  عررن ايفعمررش عررن حبيررب بررن أيب لابررت عررن الصرر مني   احل

بررني الظهررر والعصررر وبررني املغرررب والع رراح   ررعيد بررن جبررري عررن ابررن عبررا  ًرراي:  ررل ر رروي اهلل
باملدي ررر  مرررن غرررري  ررروا والم رررر  ًررراي: نقيررر  البرررن عبرررا : مرررا أراد برررذلك  ًررراي: أراد أد ال  رررر  

اب عرن أيب هريررة ًراي: أبرو عيسرء حردي  ابرن عبرا  ًرد رو) ع ر  مرن غرري أمت (  مث ًاي: )و  البر
ررد رو) عررن ابررن عبررا  عررن  وجر  رواك جررابر بررن نيررد و ررعيد برن جبررري وعبررد اهلل بررن  ررءيق العقيلري ًو

 غري هذا(. ال ن 
ط دار الريررراد للررر اع القررراهرة. و ررر ن أيب داود:  111ص 2انظرررر أيضرررا: ومرررل الروا رررد لل رررقاين:  

ط دار ال تررررب العلميرررر  بررررريو . و رررر ن  431ص 1ط دار الء ررررر. والسرررر ن ال ررررق :   4ص 2 
برررراب ا مررررل بررررني الصرررر مني   احلضررررر ط م تررررب امل بوعررررا  ار رررر مي   233ص 1ال سررررا ي:  

ط مصرر  144ص 1ط دار املعرنر  برريو . وموطرن مالرك:   123ص 1حلب. والس ن املرنلورة:  
ط م تبررر  دار البررران  113ص 3ضرررر. و ررر ن البيهقررري:  بررراب ا مرررل برررني الصررر مني   السرررءر واحل

(. إل غررري م رر  امل رمرر   ونيرر  عررن ابررن عبررا : )  ررا جنمررل بررني الصرر مني   عهررد ر رروي اهلل 
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رررد ًررراي معرررال:  (209)ريو  ا مرررل معايررر  للخررر وســـارعوا إلـــى مغفـــرح مـــن   ًو
ربكم

اي  بالان :(270) فاستبقوا ال يرات  ًو
(272)  . 

يريـــد اهلل بكـــم اليســـر مضررراناأ إل  ونررر  مسرررهي  للعبررراد  حيررر  ًررراي معرررال: 
واليريد بكم العسر

(271). 
مررن )الو رروح بال يءيرر   (271) مررا ل ررا ايفدل رر  ال انيرر  علررء خمتلرره الءررروع الءقهيرر 

تعارنرر  ع رردنا( و)ايفباد( بءصررو ا املعتررادة لرردي ا و)ار ررباي   الصرر ة( ومررا أ ررب  امل
من ايفمور اليت نقوم نرا  نذن را مقيردود بن رذ أح ام را ال ررعي  صرغريها و بريهرا مرن 

 ال تاب أو الس   أو ما لبت بار اع أو العق .
 الشفاعة

 
 والسرررررررر   امل هرررررررررة ونعتقررررررررد بصررررررررال  )ال ررررررررءاع (  مررررررررا ورد   القرررررررررآد احل رررررررريم 

 .(272)املق وع 
                                                                                                                                                                      

 بلك.
رررد ورد   احلررردي  ال رررريه عرررن ارمرررام جعءرررر برررن حممرررد الصرررادق  (113) : وارمرررام العسررر ر)  ًو

  وهترررذيب 1  237ص 3. انظرررر ال رررا :  )ا رررل برررني الصررر مني الظهرررر والعصرررر مرررر  مرررا حترررب(
ط مؤ سرررر  أهرررر  البيررررت  223ص 4. وو ررررا   ال رررريع :  31  13ب 213ص 2ايفح ررررام:  

ا  الصلوا .  5ب 331ص 73.  ورتار ايفنوار:  4373   أًو
 .133 ورة آي عمراد:  (173)
 .43  و ورة املا دة: 143 ورة البقرة:  (171)
 .135 ورة البقرة:  (172)
الءقر ( ل مرام ال رريان)  حير  يقررل   أ ثرر مرن ما ر  و سرني ولرداأ و ترو) علررء راجرل مو روع  ) (173)

 خمتله الءروع الءقهي  مل ب ر أدلتها التءصيلي .
برراب البررا  ال ررءاع  ط دار احيرراح الرر اع  172ص 1انظررر مررن مصررادر السرر  : صررالي  مسررلم:   (174)

  ال رءاع  وي رءعود حر  وني : )مث حت 131  177ص 1العريب بريو . وصالي  مسلم أيضا:  
 1خيررر  مررن ال ررار مررن ًرراي ال إلرر  إال اهلل و رراد   ًلبرر  مررن اعررري...( احلرردي . وصررالي  مسررلم:  



 

 17 

ال يشفعون إال لمن ارتضىًاي اهلل معال:
(275). 

                                                                                                                                                                      

: )أنررررا أوي ال ررررا  ي ررررءل   ا  رررر   برررراب   ًرررروي ال ررررن  133ص  1. و   133  133ص
 وأنا أ ثر ايفنبياح مبعا(. 
ريو : )عرررررن جرررررابر برررررن عبرررررد اهلل أد ط دار ابرررررن  ثرررررري بررررر 323  123ص 1و  صرررررالي  البخرررررار):  

ًاي: أع يت  سا مل يع هن أحرد ًبلري نصرر  بالرعرب مسررية  رهر وجعلرت   ايفر   ال ن
مسررادا وطهررورا ننلررا رجرر  مررن أمرريت أدر ترر  الصرر ة نليصرر  وأحلررت   املغررا  ومل حترر  يفحررد ًبلرري 

 1امر (  والبخرار) أيضرا:  وأع يت ال ءاع  و اد ال ن يبع  إل ًوم   اص  وبعثت إل ال را  ع
و  ايف ررررررررري: )حرررررررردلين  4441  1743ص 4  و 3132  1221ص 3  و 427  113ص

إ اعيررر  برررن أبررراد حررردل ا أبرررو ايفحررروص عرررن آدم برررن علررري ًررراي  عرررت ابرررن عمرررر يقررروي: إد ال رررا  
  يصريود يوم القيام  جثا    أم  متبل نبيها يقولود يا ن د ا ءل يا ن د ا ءل ح  م تهري ال رءاع

 نذلك يوم يبعث  اهلل املقام احملمود(. إل ال ن
: )أ قنرررا أبررررو 4133ط دار ال ترررب العلميرررر    431ص 3و  ) رررعب ارلررراد( يفيب ب ررررر البيهقررري:  

احلسرررني برررن ب رررراد حررردل ا ابرررو علررري حممرررد برررن أمحرررد الصرررواا حررردل ا احلسرررن برررن علررري برررن الوليرررد 
ل ا ابررررو الصرررربا  عبررررد الغءررررور بررررن  ررررعيد الءار رررري حرررردل ا ابررررو احلسررررن  لرررره بررررن عبررررد احلميررررد حررررد

أنرر  ًرراي: مررن مررا    أحررد  ايفنصررار) عررن أيب ها ررم الرهرراد عررن ناباد عررن  ررلماد عررن ال ررن 
 احلرمني ا توجب  ءاعيت وجاح يوم القيام  من اآلم ني(.

 .23 ورة ايفنبياح:  (175)
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 التوسب بالنبر ونل  األطهار 

 
د ًاي اهلل ع هم: iوآل  ايفطهار  ونعتقد جبوان التو    بال ن  وابتغوا   ًو

إليــ  الوســيلة
  طلررب احلرروا   مررن اهلل عروجرر      وجبرروان اال ررتمداد نررم(270)

ررررررررود   مررررررررا ورد   اآليرررررررر  ال رلرررررررر  بال سررررررررب  إل  نررررررررذمم أحيرررررررراح ع ررررررررد رنررررررررم يرًن
 . (270)م رل  pالذين هم دود ال ن  (277)ال هداح

                                                           
:  ي أمرري املرؤم ني   ونير : ًرا75ص 3  وانظرر امل اًرب البرن  رهر آ روب : 35 ورة املا دة:  (171)

 )وابتغوا الي  الو يل   أنا و يلت   أنا وولد)(.
ـــد ربهـــم ًررراي اهلل جل،رررت ًدرمررر :  (177) ـــاأ عن ـــب أحي ـــاً ب ـــذين قتلـــوا فـــر ســـبيب اهلل أموات ال تحســـبن ال

اي معال: 113.  ورة آي عمراد: يرزقون وال تقولوا لمـن يقتـب فـر سـبيب اهلل أمـوات بـب . ًو
 .154 ورة البقرة:  نأحياأ ولكن التشعرو 

رررد صرررر  بعررر  علمررراح السررر   برررند ايفنبيررراح  (173) أحيررراح  واعترررق السررريوطي ال رررانعي اد ايفحاديررر   ًو
راي  الدال  علء حياة ايفنبياح  متوامرة  وأ ار إل حدي  إد ايفنبياح أحيراح و  ًبرورهم يصرلود  ًو

رواحهررررم نهررررم أحيرررراح ع ررررد رنررررم  البيهقرررري    ترررراب االعتقرررراد ايفنبيرررراح بعررررد مررررا ًبضرررروا رد  إلرررريهم أ
ًرراي: )مررا مررن أحررد يسررلم علرري إال رد اهلل علرري روحرري حرر  أرد    ال ررهداح  و  حرردي  ع رر  

 باب نيارة القبور  ط دار ال تب العلمي  بريو . 13ص 1علي  الس م(  انظر عود املعبود:  
 احلرررردي  مرررن غررررري : )ًرررراي اعءررراجي أًرررروي: الرررذ) يظهررررر   مءسرررري21ص 1و  عرررود املعبررررود أيضرررا:  

م لررره أد ايفنبيررراح وال رررهداح أحيررراح وحيررراة ايفنبيررراح أًرررو ( مث ًررراي: )وأ رررر  أبرررو ب رررر برررن أيب  ررريب  
مرن صررلء علري ع رد ًررق)  عتر  ومررن  والبيهقري   ال رعب عررن أيب هريررة ًراي: ًرراي ر روي اهلل 

رراي   ص لء علرري ع ررد مررن صرر : )عررن أيب هريرررة ًرراي: ًرراي ر رروي اهلل 22صرلء نا يررا بلغترر (. ًو
 ًق)  عت  ومن صلء علي من بعيد أبلغت (.

ط امل تبرررر  التااريرررر  ال ررررق  مصررررر: )ًرررراي السررررب ي: ًرررراي ابررررن ب ررررار:  473ص 2و  نرررري  القرررردير:  
نسلمت نسمعت من دا   احلارة ال رريء : وعليرك السر م( .و  نري   مقدمت إل ًق ال ن
اد برررن احل ررم نوجررد رجرر  وا ررعا وجهرر  علرررء : )ًرراي داود: أًبرر  مرررو  331ص 1القرردير أيضرراأ:  

القرق  أ) ًرق ال رن نقراي: أمردر) مرا مصر ل ننًبر  علير  نرذبا هرو أبرو أيروب نقراي: نعرم جفرت ر رروي 
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 وي لبود م   احلاج  حي ما  راد pن ما أد الصالاب   انوا يتو  لود بال ن 
حي رراأ   الرردنيا 
ررلوا برر  (279) وي لبرروا حرروا اهم  p   ررذلك جيررون للمسررلمني أد يتو  

 ني الذ) هو حي    دار اآل رة..  هذا احل
وجهرراح ع ررد اهلل معررال ن تو رر  إلرريهم ل رري  وأهرر  بيترر  ايفطهررار  نررال ن 

 يسنلوا البار) عروج    ًضاح حوا ا ا. 
د ًاي معال:  ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا اهلل واستغفر ًو

                                                                                                                                                                      

 ومل آ  احلار(. اهلل
 ط دار املعرن  بريو :  435و 434ص 2جاح   )نت  البار)( للعسق ين ال انعي:   (173)

سررقاح إبا ًال رروا... إد املصرر ه أورد   هررذا البرراب  ثرر  ابررن عمررر )ًولرر  برراب  ررؤاي ال ررا  ارمررام اال ت
وي أني إد عمر  اد إبا ًال روا ا تسرقء بالعبرا ... و  حردي  أنري برند    ب عر أيب طالب ًو
ًررروي عمرررر   رررا نتو ررر  إليرررك ب بيرررك  داللررر  علرررء أد لألمرررام مرررد     اال تسرررقاح... مث رو  مرررا 

 مسررلم امل  رري عررن أنرري ًرراي: جرراح رجرر  أعرررايب إل ال ررن أ رجرر  البيهقرري   الرردال   مررن روايرر 
نقراي يررا ر روي اهلل أمي رراك ومرا ل ررا بعرري يررفىل وال صرن يغررىل  مث أن ردك  ررعرا يقروي نيرر : ولريي ل ررا إال 
إليرررك نرارنرررا وأيرررن نررررار ال رررا  إال إل الر ررر   نقرررام جيرررر رداحك حررر  صرررعد امل رررق نقررراي اللهرررم ا رررق ا  

لو  اد أبو طالب حيرا لقرر  عي راك  مرن ي  ردنا ًولر   نقرام علرء نقراي:  احلدي . وني : مث ًاي
 يا ر وي اهلل  ننك أرد  ًول : وأبي  يستسقء الغمام بوجه   ايفبيا . 

ول : يفىل بءت  أول  و سرر ا مررة و رذا يغرىل  د ب رك بن ه ام   نوا دك   السرية معليقا عمن يثق ب  ًو ًو
ملثقرر  والغ رريىل صررو  ال ررا م  ررذلك و رر  بررذلك عررن  رردة ا رروع باملعامرر  وايفطرريىل صررو  البعررري ا

يفممررا إمنررا يقعرراد غالبررا ع ررد ال رربل... و  روايرر  حممررد بررن املثرر  عررن ايفنصررار) بذ رر اد البخررار) إل 
ا تسررقوا برر  نيستسررقء  ررم نيسررقود  نلمررا  رراد    أنرري ًرراي:  ررانوا إبا ًال رروا علررء عهررد ال ررن

رررد رو  عبرررد الررررناق مرررن حررردي  ابرررن عبرررا : أد عمرررر ا تسرررقء إمرررارة عمرررر  نرررذ ر احلررردي ...   ًو
باملصلء  نقاي للعبا : ًم نا تسق  نقام العبرا  نرذ ر احلردي   نتبرني نرذا أد   القصر  املرذ ورة 
أد العبررا   رراد مسررؤوال وأنرر  ي ررري م رلرر  ارمررام إبا أمرررك ارمررام بررذلك  ورو  ابررن أيب  رريب  بذ رر اد 

لسرماد عرن مالرك الردار) و راد  راند عمرر ًراي: أصراب ال را  ًالررىل صرالي  مرن رواير  أيب صراحل ا
نقرراي: يررا ر رروي اهلل ا تسررق المتررك  نررذمم ًررد هل رروا     نمررن عمررر نارراح رجرر  إل ًررق ال ررن 

 ننمء الرج    امل ام نقي  ل  ا ت عمر  احلدي .
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لهم الرسول لوجدوا اهلل تواباً رحيما
(200). 

إل اهلل  بالان  جباك صاحب القق من ايفنبياح وايفولياح جا ر  ملرا لبرت  نالتو   
مرررررن ايفدلررررر  الق عيررررر  مرررررن ال تررررراب والسررررر   وار ررررراع و ررررررية املسرررررلمني علرررررء بلرررررك  

 .(202) ل 
                                                           

 .14 ورة ال ساح:  (133)
  ا ن ري إل بع  ما ورد    تب الس  :ول  ه اك روايا   ثرية ورد  عن أ م  اه  البيت  (131)

بعرررد  ط دار ال تررراب العرررريب برررريو : )بررراب مرررا أ ررررم اهلل معرررال نبيررر   51ص 1   ررر ن الررردارمي:  
:حررردل ا أبرررو ال عمررراد حررردل ا  رررعيد برررن نيرررد حررردل ا عمررررو برررن مالرررك ال  رررر) حررردل ا أبرررو 32مومررر   

دا ن  وا إل عا     نقالت انظرروا ًرق ا وناح أو  بن عبد اهلل ًاي: ًالىل أه  املدي   ًال ا  دي
ناجعلوا م    ووا إل السماح ح  ال ي رود بي ر  وبرني السرماح  رقه  ًراي نءعلروا نم رنرا  ال ن 

 م را ح  نبت الع ب و  ت ارب  ح  مءتقت من ال الم نسمي عام الءتق(.
 ا أبررو معاويرر  عررن ط م تبرر  الر ررد الريررا : )حرردل 32332  351ص 1و  مصرر ه ابررن أيب  رريب :  

ايفعمررش عررن أيب صرراحل عررن مالررك الرردار ًرراي: و رراد  رراند عمررر علررء ال عررام ًرراي: أصرراب ال ررا  
نقرراي: يررا ر رروي اهلل ا تسررق يفمتررك نررذمم ًررد  ًالررىل   نمررن عمررر  نارراح رجرر  إل ًررق ال ررن 

ًر  لر : عليرك هل وا  ننة الرج    امل ام نقي  ل  ا ت عمر ننًر   الس م وأ قك أن م مسرقيود  و 
 ال يي عليك ال يي  ننمء عمر نن قك نب ء عمر  مث ًاي يا رب ال آلوا إال ما عار  ع  (.

ط دار ال تب العلمير  برريو : )وأ قنرا  4113  432ص 3و  ) عب ايفلاد( يفيب ب ر البيهقي:  
ن عثمراد حردل ا أبو  عيد حدل ا ابرو عبرد اهلل الصرءار حردل ا ابرو ب رر برن أيب الردنيا حردلين  رعيد بر

ابرررن أيب نرررديك أ رررقين عمرررر برررن حءرررم أد ابرررن أيب ملي ررر   ررراد يقررروي: مرررن أحرررب أد يقررروم وجررراك 
راي   احلردي   ال ن : )أ قنرا 4113نلياع  الق دي  الذ)   القبل  ع د القق علء رأ ر (. ًو

ل ا  ررعيد بررن ابررو  ررعيد بررن أيب عمرررو حرردل ا ابررو عبررد اهلل الصررءار حرردل ا ابررو ب ررر بررن ايب الرردنيا حررد
ره ع رد ًرق  أيب عثماد حدل ا ابن أيب نرديك ًراي:  عرت بعر  مرن أدر رت يقروي: بلغ را أنر  مرن ًو

إن اهلل ومالئكتــ  يصــلون علــى النبــر يــا أيهــا الــذين نمنــوا صــلوا عليــ  نررت  هررذك اآليرر   ال ررن
 مرررة  صررلء اهلل عليررك يررا حممررد  حرر  يقو ررا  رربعني ر 51ررر  ررورة ايفحررراب:   وســلموا تســليما

 ننجاب  ملك: صلء اهلل عليك يا ن د مل يسقىل لك حاج (.
: )أ قنررا ابررو عبررد اهلل احلررانظ أ ررقين ابررو حممررد بررن 4177  435ص 3و  ) ررعب ارلرراد( أيضرراأ:  

نيررراد حررردل ا حممرررد برررن إ رررالاق الثقءررري ًررراي:  عرررت أبرررا إ رررالاق القر ررري يقررروي:  ررراد ع ررردنا رجررر  
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 زيارح المشاهد والتبرك بها

وجروان الترقك نرا  مرا  iوايف م  ال راهرين  pونعتقد با تالباب نيارة ًق ال ن 
رررررود  ًررررراي معرررررال: (201)اديررررر  ال رررررريء ورد   ايفح   نرررررذمم أحيررررراح ع رررررد رنرررررم يرًن

                                                                                                                                                                      

أد يغرررريك أمررء القررق نقررراي: أيررا ًررق ال ررن وصررراحبي   أال يررا غول ررا لرررو  باملدي رر  إبا رأ  م  رررا ال ل  رر 
 معلمونا( 

ط دار الء رررر: )ويررررو  عرررن العترررن ًررراي:   رررت  233ص 3و   تررراب )املغرررين( يفيب حممرررد املقد ررري:  
ولـو ناراح أعررايب نقراي: السر م عليرك يرا ر روي اهلل  عرت اهلل يقروي:  جالسا ع رد ًرق ال رن 

ر  وا أنفسهم جاأوك فاستغفروا اهلل واستغفر لهم الرسـول لوجـدوا اهلل توابـا رحيمـاأنهم إذ ظلم
د جفتك مستغءرا لذنن مست ءعا بك إل ريب مث أن ن يقوي:  ر 14 ورة ال ساح:  ًو

 يــــــــــا فيــــــــــر مــــــــــن دفنــــــــــت بالقــــــــــاع أع مــــــــــ 
 

 فطـــــــــــاب مـــــــــــن طيـــــــــــبهن القـــــــــــاع واألكـــــــــــم 
 نفســـــــــــــر الفـــــــــــــداأ لقبـــــــــــــر أنـــــــــــــت ســـــــــــــاكن  

 
ـــــــــــ  ا  ـــــــــــ  العفـــــــــــاف وفي  لجـــــــــــود والكـــــــــــرمفي
  ال رروم نقررراي: يررا عترررن أحلررق ايفعررررايب  مث انصرررا ايفعرررايب نالملترررين عيررين ن مرررت نرأيررت ال رررن 

 نب رك أد اهلل ًد غءر ل (.
 .4173  435ص 3رو  مثل    ) عب ارلاد  
: )أ قنررا أبررو احلسررني بررن ب ررراد أ قنررا احلسررني بررن 13523  343ص 7و   ررعب ارلرراد أيضرراأ:  

حدل ا ابن أيب الدنيا حدل ا أبو  ريب حدل ا احملاريب عرن عاصرم ايفحروي ًراي: بلغرين أد ابرن صءواد 
وأيب ب رر وعمرر  عمر  ل رج  يقوي اين الراهدود   الدنيا الراغبود   اآل رة  نرنراك ًرق ال رن

 نقاي عن هؤالح نس ( والظاهر اد الرج   اد يست ءه. 
ط  رام ري )حردي  البيهقري وابرن أيب  33بد الغرين والردهلو): صو   ر    ن ابن ماج  للسيوطي وع

 ررريب  عرررن مالرررك الررردار ًررراي: أصررراب ال رررا  ًالرررىل   نمررراد عمرررر برررن اع ررراب ناررراح رجررر  إل ًرررق 
  م امرر   نقرراي: يررا ر رروي اهلل ا تسررق اهلل المتررك نررذمم ًررد هل رروا  ننمرراك ر رروي اهلل ال ررن

 تيعاب البن عبد الق(.نقاي: ا ت عمر... والقص  مذ ورة   اال 
  ا رتالباب نيرارة ًرق ال رن وايف مر  ال راهرين  ه اك أحادي   ثرية مروي  عن أ م  أه  البييرت  (132)

  :  ول  ا ن ري ه ا إل بع  ما ورد    تب الس   
حيرر  ًراي: )نذمرا مرن أنضرر   نقرد صرر  بعر  علمرراح السر   باال راع علرء م ررروعي  نيرارة ًرق ال رن 

اي وأج  القربا  املوصل  إل ب) ا  ي وأد م رروعيتها حمر  إ راع بر  نرراع واهلل ا راد) إل ايفعم
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 ط دار املعرن  بريو . 11ص 3الصواب( انظر )نت  البار)( للعسق ين ال انعي:  
    لقرق محررة  ريد ال رهداح  ما رو) من نيرارة ناطمر  الرهرراح  31و 35و 33و ينة   الصءال  

 رواك القرطن   مءسريك  وغريك   غريك.     ع .
ط دار الء ررر بررريو : عررن العتررن ًرراي:   ررت جالسررا ع ررد ًررق  521ص 1وجرراح   مءسررري ابررن  ثررري:  

ولــو أنهــم إذ ظلمــوا نارراح أعرررايب نقرراي: السرر م عليررك يررا ر رروي اهلل  عررت اهلل يقرروي  ال ررن 
رررد جفترررك  لوجـــدوا اهلل توابـــا رحيمـــاأنفســـهم جـــاؤوك فاســـتغفروا اهلل واســـتغفر لهـــم الرســـول  ًو

 .31مستغءرا لذنن مست ءعا بك إل ريب( إل آ ر ما  بق   الصءال  
ط دار العربي  برريو : براب مرن مرجرء لر   173ص 4و  مصبا  الرجاج  يفمحد بن أيب ب ر ال  اين:  

يومرا إل مسراد الس م  من الء  بس دك عن نيد بن أ لم عن أبي  عن عمر بن اع اب أن   رر  
يب ررري  نقررراي: مرررا يب يرررك؟ ًررراي:  نوجرررد معررراب برررن جبررر  ًاعررردا ع رررد ًرررق ال رررن  ر ررروي اهلل

يقررروي: إد يسرررري الريررراح  ررررك...(   عرررت ر ررروي اهلل  يب يرررين  ررريح  عتررر  مرررن ر ررروي اهلل 
 ط دار الء ر بريو . 1323ص 2احلدي  رواك أيضا: ابن ماج        :  

: )مررن صررلء علرري ع ررد ًررق)  عترر  ط دار الء ررر بررريو   ع رر   511ص 3و  مءسررري ابررن  ثررري:  
 ومن صلء علي من بعيد بلغت (.

بسر دك  ط م ر  امل رمر : )براب نيرارة ًرق ال رن  13353  241و 245ص 5و    ن البيهقي:  
ًراي: مرا مرن أحرد يسرلم علري إال رد اهلل إ  روحري حر  أرد علير   عن أيب هريررة: إد ر روي اهلل 

ررراي    ال بسررر دك عرررن أيررروب عرررن نرررانل: )أد ابرررن عمرررر  ررراد إبا ًررردم مرررن  رررءر  13351سررر م( ًو
ًاي: بسر دك عرن  13352د   املساد مث أمء القق نقاي الس م عليك يا ر وي اهلل ...(  و   

مث يسررلم  مالررك عررن عبررد اهلل بررن دي ررار أنرر  ًرراي: )رأيررت عبررد اهلل بررن عمررر يقرره علررء ًررق ال ررن 
ًرراي: بسرر دك عررن  رروار بررن ميمررود أيب ا رررا  العبررد)  13353ويرردعو...(. و    علررء ال ررن 

: يقرروي مررن نار ًررق) أو ًرراي ًرراي: حرردلين رجرر  مررن آي عمررر عررن عمررر ًرراي  عررت ر رروي اهلل 
ررراي     بسررر دك عرررن واهرررد عرررن عبرررد اهلل برررن  13354مرررن نارين   رررت لررر   رررءيعا أو  رررهيدا...( ًو

 ح  نرار ًق) بعد موة  اد  من نارين   حياة(. : )من عمر ًاي ًاي ر وي اهلل 
ط دار ا ير  برريو :  17ص 2و  نوادر ايفصوي   أحادي  الر وي يفيب عبد اهلل احل ريم ال مرذ):  

 : من نار ًق) وجبت ل   ءاعيت(.)عن ابن عمر ًاي: ًاي ر وي اهلل
ء ررر: )نصرر  ويسررتالب نيررارة ًررق ط دار ال 233و 237ص 3و   ترراب املغررين يفيب حممررد املقد رري:  

: مرن حر  نررار ًرق) بعرد  ملا رو  الداًر ين بذ  ادك عن ابن عمر ًاي ًاي ر وي اهلل ال ن
ونراة ن نمنرا نارين   حيرراة  و  رواير : مرن نار ًررق) وجبرت لر   ررءاعيت  رواك براللءظ ايفوي  ررعيد 
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 ــــــاأ عنــــــد ربهــــــم ــــــاً بــــــب أحي والتحســــــبّن الــــــذين قتلــــــوا فــــــر ســــــبيب اهلل أموات
يرزقــون

أنضرر  مررن ال ررهداح  مررا  وبويرر     ومررن املعلرروم أد الر رروي (201)
 مقدم.

ولررذا نذن ررا نرررور ًبررورهم  ونتررق ك بخلررارهم
هررار   ونقب رر  أ رررحتهم  وهررذا إه(202)

                                                                                                                                                                      

راي أ محرد   رواير  عبرد اهلل عرن يريرد حدل ا حءم بن  ليماد عرن لير  عرن واهرد عرن ابرن عمرر ًو
ًراي مرا مرن أحرد يسرلم علري ع رد ًرق) إال رد اهلل علري روحري  بن ًسيىل عن أيب هريرة أد ال رن

 ح  أرد علي  الس م(.
 ط امل ترب ار رر مي برريو : )برراب السر م علررء ًرق ال ررن  571ص  3و  مصر ه عبرد الرررناق  

نل ًرراي  رراد ابررن عمررر إبا ًرردم مررن  ررءر أمررء ًررق عبررد الرررناق عررن معمررر عررن أيرروب عررن نررا 1724 
السرر م عليررك يررا أبررا ب ررر السرر م عليررك يررا أبترراك  نقرراي السرر م عليررك يررا ر رروي اهلل  ال ررن 

 وأ قناك عبد اهلل بن عمر عن نانل عن ابن عمر.
 ط م تبررر  الر رررد الريرررا : بررراب مرررن  ررراد يرررنة ًرررق ال رررن  23ص 3و  مصررر ه ابرررن أيب  ررريب :  

: )حرردل ا أبررو معاويرر  عررن عبيررد اهلل عررن نررانل عررن ابررن عمررر أنرر   رراد إبا أراد أد 11733   نيسررلم
نقراي: السر م عليرك يرا ر روي اهلل  السر م عليرك  خير  د   املسراد نصرلء مث أمرء ًرق ال رن 

يا أبا ب ر السر م عليرك يرا أبتراك مث ين رذ وجهر  و راد إبا ًردم مرن  رءر يءعر  بلرك ًبر  اد يرد   
 .م رل (

د ورد  روايا    نيارة امل     لقق ال رن  ومرن املعلروم اد امل   ر  ال يعصرود اهلل مرا أمررهم  هذا ًو
ط دار ال ترراب العررريب بررريو : حرردل ا  34  57ص 1ويءعلررود مررا يررؤمرود.نءي  رر ن الرردارمي:  

نبير  برن  عبد اهلل بن صاحل حدلين اللي  حدلين  الد وهو بن يريد عن  عيد هو برن أيب هر ي عرن
نقررراي  عرررب: مرررا مرررن يررروم ي لرررل اال نرررري  وهرررب اد  عبرررا د ررر  علرررء عا  ررر  نرررذ روا ر ررروي اهلل 

يضرررربود بررنج التهم ويصررلود علررء ر ررروي اهلل   رربعود ألءررا مررن امل   رر  حررر   ءرروا بقررق ال ررن 
     حرر  إبا أمسرروا عرجرروا وهرربىل مررثلهم نصرر عوا مثرر  بلررك حرر  إبا ان ررقت ع رر  ايفر   ررر

 لءا من امل     يرنون (. بعني أ
 . 113 ورة آي عمراد:  (133)
: مثررر  مرررا جررراح    تررراب  ه ررراك عررردة روايرررا  يسرررتءاد م هرررا جررروان الترررقك مبرررا يتعلرررق برررال ن  (134)

ط دار الء ررر بررريو : )ورو) عررن علرري ر رري اهلل ع رر   213ص 2)املغررين( يفيب حممررد املقد رري:  
 نو عتها علء عي يها مث ًالت: ًق ال نأد ناطم  ر ي اهلل ع ها أ ذ  ًبض  من مراب 
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  وال ي رود عبررادةأ لغررري اهلل  برر   حرب و ررغه برراهلل  ربالان  وبنوليا رر  ال رراهرين 
هو اح ام لصاحب الضري    مرا  ر م ارنسراد جلرد املصراله ال رريه ويقبلر  ال 
يفن  جلرد  راة  بر  باعتبرار انتسراب  إل )القررآد ال ررمي(  و مرا أمرر ار ر م براح ام 

 ن  عا ر اهلل وليي بلك عبادة للالار.)احلار ايف ود( ومقبيل  يفن  م
ربر   مثلر  مثراي مقبير  احلارر ايف رود الرذ)  نتقبي  ايف رح  امل هرة نير  لرواب ًو

pًب ل  ر وي اهلل
(205). 

                                                                                                                                                                      

 مــــــــــاذا علــــــــــى مشــــــــــتم تربــــــــــة أحمــــــــــد
 

ــــــــــــــــا   أن ال يشــــــــــــــــم مــــــــــــــــد  الزمــــــــــــــــان غوالي
 صــــــــــبت علــــــــــر مصـــــــــــيبة لــــــــــو أنهـــــــــــا 

 
ــــــــــــــا  ــــــــــــــام عــــــــــــــدن ليالي ــــــــــــــى األي  صــــــــــــــبت عل
: )عررن إبررراهيم بررن عبررد الرررمحن بررن عبررد القررار ح أنرر  نظررر إل ابررن عمررر 233ص 3و  )املغررين( أيضرراأ:   

 من امل ق مث يضعها علء وجه (. د ال ن وهو يضل يدك علء مقع
ط دار ال تررب العلميرر  بررريو :  4173  433-432ص 3و  ) ررعب ارلرراد( يفيب ب ررر البيهقرري:  

)أ قنا ابو ب ر حدلين حممد بن احلسني حدل ا ًتيبر  برن  رعيد أ قنرا لير  برن  رعد عرن  الرد برن 
ار ًاي: ما مرن جنرم ي لرل إال نرري  ربعود يريد عن ابن ايب ه ي عن وهب بن م ب : أد  عب ايفحب

حر  إبا أمسروا عرجروا  ألءا من امل     ح   ءوا بالقق يضربود بنج التهم ويصلود علرء ال رن
رونرر (  وهربىل مرثلهم نصر عوا مثر  بلررك حر  إبا ان رقت ايفر  خيرر     رربعني ألءرا مرن امل   ر  يًو

 .1ويءعلود ما يؤمرود  ما    ورة التالرمي اآلي  ومن املعلوم أد امل     اليعصود اهلل ما أمرهم
ط دار إحيررراح الررر اع العرررريب برررريو   ونيررر : )بررراب ا رررتالباب  325ص 2انظرررر صرررالي  مسرررلم:   (135)

مقبي  احلار ايف ود   ال واا  بس دك عن  امل إد أباك حدل  ًاي: ًب  عمرر برن اع راب احلارر 
يقبلرررك مرررا ًبلترررك(  و    رأيرررت ر ررروي اهللمث ًررراي أم واهلل لقرررد علمرررت أنرررك حارررر ولررروال أين 

راي إين يفًبلرك وإين يفعلرم أنرك  حدي  آ ر بس دك عن نانل عن ابن عمرر: أد عمرر ًبر  احلارر ًو
يقبلررك( و  حرردي  آ ررر بسرر دك عررن عبررد اهلل بررن  رررجي ًرراي  حاررر ول ررين رأيررت ر رروي اهلل

ًبلررك وإين أعلررم أنررك حاررر رأيررت ايفصررلل يعررين عمررر بررن اع رراب يقبرر  احلاررر ويقرروي واهلل إين يف
ًبلك ما ًبلتك( و  حدي  آ رر بسر دك عرن  وأنك ال مضر وال م ءل ولوال أين رأيت ر وي اهلل

عابي بن ربيع  ًراي: رأيرت عمرر يقبر  احلارر ويقروي إين يفًبلرك وأعلرم أنرك حارر ولروال أين رأيرت 
 يقبلك مل أًبلك(.  ر وي اهلل

ك عن  رويد برن غءلر  ًراي: رأيرت عمرر ًبر  احلارر والترمر  : بس د321ص 2و  صالي  مسلم أيضاأ:  
اي رأيت ر وي اهلل بك حءيا  و  حدي  آ ر بس دك عن  ءياد نرذا ار ر اد ًراي: ول رين  ًو
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 بناأ األ رحة

ونعتقد جبوان ب اح القبور وا رتالباب ب راح املسراجد والقبراب وايف ررح  حروي ًرق 
ني وال خصرريا  ار رر مي   نذمررا مررن والصررالاب  املررؤم  tوايف مرر  ايفطهررار  pال رن 

ومــن يع ّــم شــعائر أنضر  القربررا  إل اهلل  رربالان  وهرري دا لرر    ًولرر   رربالان : 
اهلل فينها من تقو  القلوب

(200) . 
قال الذين غلبوا على أمرهم لنّت ذّن عليهم مسجداً ولقول  معال: 

(207) . 
 وملا ورد من ايفحادي  ال ريء .

سررلمني  لءرراأ عررن  ررله بالب رراح وار ررادة عليهررا م ررذ وعلررء بلررك جررر   رررية امل
ررق ال ررن  بررور ايف مرر   pأوي ار رر م  ًو والعلمرراح والصرراحلني    iباملدي رر  امل ررورة ًو

 .(200)خمتله الب د ار  مي  من أصدق ال واهد علء بلك
                                                                                                                                                                      

 بك حءيا ومل يق  والترم (. رأيت أبا القا م
. برراب مقبيرر  احلاررر ايف ررود ط امل تررب ار رر مي بررريو  212ص 4انظررر أيضرراأ صررالي  ابررن  رلرر :  

ط مؤ سررر  الر رررال  برررريو   والتهميرررد البرررن عبرررد الرررق:  132و 133ص 3وصرررالي  ابرررن حبررراد:  
رررراا املغرررررب. وصررررالي  البخررررار):   212ص 22  برررراب مررررا  1523  573ص 2ط ونارة ايفًو

ط دار  323ص 1ب ر   احلار ايف رود ط دار ابرن  ثرري برريو . واملسرتدرك علرء الصراليالني:  
 ال تب العلمي  بريو . 

 .32ة احل :  ور  (131)
 .21 ورة ال هه:  (137)
ه ررراك روايرررا  ورد     ترررب السررر   يسرررتءاد مرررن وموعهرررا جررروان االهتمرررام برررالقبور والب ررراح عليهرررا   (133)

 ن ري إل بعضها:
ط م رر  امل رمرر : ) أنبررنين أبررو عبررد اهلل احلررانظ إجررانة أنبننررا  1523  411ص 3نءرري  رر ن البيهقرري:  

حدل ا أمحد بن عبدة حدل ا عبد العريرر عرن جعءرر برن حممرد عرن أبو الوليد حدل ا حممد بن إ الاق 
رم علررء ًررقك ر أ) ًررق اب رر  إبررراهيم ر املرراح وو ررل عليرر  حصررباح مررن حصررباح  أبيرر : )أد ال ررن

: )براب إعر م القرق بصرخرة أو 412ص 3العرص  ورنل ًقك ًدر  رق(  و   ر ن البيهقري أيضرا:  
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بررن نيررد املرردين عررن امل لررب ًرراي: ملررا مررا  عثمرراد بررن  بسرر دك عررن  ثررري 1535ع مرر  مررا  انررت  
رجر  أد ينمير  رتارر نلرم يسرت ل محلر  نقرام إليهرا ر روي  مظعود أ ر  جب انم  ندنن  أمر ال رن 

 رنين   وحسر عن براعي   ًاي  ثري: ًاي امل لب ًاي الذ) خيقين بلك عن ر روي اهلل  اهلل 
راي لريعلم نرا  حرني حسرر أنظر إل بيا  براعي ر روي اهلل ع هرا مث محلهرا نو رعها ع رد رأ ر  ًو

براب مرن ًراي بتسر يم  3ص 4ًق أ ي وادنن إلي  من ما  من أهلي(. و   ر ن البيهقري أيضرا:  
  1552مسررر ما( و    : )بسررر دك عرررن  رررءياد التمرررار ًررراي: رأيرررت ًرررق ال رررن  1551القبرررور  

مسرر ما  ورواك  أنرر  رأ  ًررق ال ررن بسرر دك عررن أيب ب ررر بررن عيررام عررن  ررءياد التمررار أنرر  حدلرر  
البخار)   الصالي  عن حممد برن مقامر  عرن عبرد اهلل برن املبرارك ... مث ًراي: )نقرد  رقىل جردارك ر 

يرر    نمررن عمررر بررن عبررد العريررر مث أصررل ( مث  أ) ًررق ال ررن  ر   نمررن الوليررد بررن عبررد امللررك ًو
ا الرمررراد ل ونرر  جرررا را بار ررراع وأد ًرراي: )بعررر  أهرر  العلرررم مرررن أصررالاب ا ا رررتالب التسرر يم   هرررذ

التسرر ي  صررار  ررعارا يفهرر  البرردع نرر  ي ررود  ررببا رطالرر  ايفلسرر   نيرر  ورميرر  مبررا هررو م رررك ع رر  مررن 
 مذاهب أه  البدع وباهلل التونيق(.

ط دار املعرنررر  برررريو : )ًولررر  مسررر ما أ) مرمءعرررا   257ص 3و  )نرررت  البرررار)( للعسرررق ين ال رررانعي:  
ررق أيب ب ررر وعمررر  ررذلك وا ررتدي برر  علررء أد املسررتالب مسرر يم القبررور ناد أبررو نعرريم    املسررتخر  ًو

وهو ًوي أيب ح يء  ومالك وأمحد املرين و ثري من ال انعي  وادعء القا ي حسني امءراق ايفصرالاب 
 علي (.

حملمد لي احلرق العظريم آبراد) ط دار ال ترب العلمير  برريو : )وأ رر   23ص 3و  )عود املعبود(:  
مسرر ما انتهررء أ) مرمءعررا  ًرراي:    بخررار)   صرراليال  عررن  ررءياد التمررار أنرر  رأ  ًررق ال ررن ال

ررد ا تلرره أهرر  العلررم   ايفنضرر   رراي  رر ال   م عرر  بسرر    ًو القررامو  التسرر يم  ررد التسرر ي   ًو
 من التس يم والتس ي  بعد االمءاق علء جوان ال  (.

  برررريو : )ونقررر  القا ررري عيرررا  عرررن أ ثرررر ط دار ال ترررب العلميررر 133ص 4و  )حتءررر  ايفحررروب)(:  
العلمرراح أد ايفنضرر  ع رردهم مسرر يمها  وهررو مررذهب مالررك انتهررء  رر م ال رروو)  وأ ررر  البخررار)   

مسرر ما  ًرراي احلررانظ ًولرر  مسرر ما أ)  صرراليال  عررن  ررءياد التمررار أنرر  حدلرر  أنرر  رأ  ًررق ال ررن
ق أيب ب ر وعمر  ذلك  وا تدي ب  علرء أد املسرتالب مسر يم  مرمءعا  ناد أبو نعيم   املستخر  ًو

القبور  وهو ًوي أيب ح يء  ومالك وأمحرد واملررين و ثرري مرن ال رانعي   وأدعرء القا ري حسرني امءراق 
 ايفصالاب علي (.

ط م تبرر  الر ررد الريررا   ًرراي: )حرردل ا إ اعيرر  بررن  11331  23ص 3و  مصرر ه ابررن أيب  رريب :  
 ه  م ني القبور نقاي ال أعلم ب  بن ا(.علي  عن ابن عود ًاي  ف  حممد بن  ريين 
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ط دار اآلناق ا ديردة برريو : )بسر دك عرن عبرد الررمحن  134ص 5و  )احمللء( يفيب حممد الظاهر):  
نسرر  مث بررين  نقلررت للررذ)  رر ك  بررن القا ررم بررن حممررد ًرراي:  ررقىل احلررا ىل الررذ) علررء ًررق ال ررن

 علي  جبوب ورم   نن  من رم  العرص (.ارنل ناحي  الس  ح  أنظر إلي  ن ظر  إلي  نذبا 
ط دار ا يررر  برررريو : )وعرررن جعءرررر برررن حممرررد عرررن أبيررر  أد  132ص 4و  )نيررر  ايفوطرررار( لل رررو اين:  

رم علررء ًررق اب رر  إبررراهيم وو ررل عليرر  حصررباح( رواك ال ررانعي  وعررن أنرري أد ال ررن  ر رروي اهلل 
 .) أعلم ًق عثماد بن مظعود بصخرة  رواك ابن ماج 

رررد ط دار ال ترررب العلميررر  برررريو    524ص 1ب رررر احلرررا م    تابررر  )املسرررتدرك علرررء الصررراليالني(   ًو
بعد ما ب ر رواي  موهم ال هي عن ال تاب  علء القبور: )وليي العم  عليها  نرذد أ مر  املسرلمني مرن 

 ال رق إل الغرب م توب علء ًبورهم وهو عم  أ ذ ب  اعله عن السله(. 
راي ال مرذ)    رر   رد ر ررم بعر  أهرر  العلرم مرر هم  313ص 3 :  ًو ط دار إحيراح الرر اع العرريب: )ًو

اي ال انعي ال بن  أد ي ني القق(.  احلسن البصر)   م يني القبور  ًو
ط م   امل رم : بسر دك عرن  1343  باب ما رو)      القق بثوب  54ص 4و    ن البيهقي:  

 بثوب (.ًق  عد  ابن عبا   ًاي: )جل  ر وي اهلل 
ط الريررا : )حرردل ا  ررىي بررن آدم ًرراي حرردل ا محرراد بررن  11117 11ص 3و  مسرر د ابررن أيب  رريب :  

 د   ًق  عد نمد علي  لوبا(.  لم  عن أيب محرة عن إبراهيم أد ال ن 
ط مؤ س  نادر بريو : )ًراي وحردل ا أمحرد حردل ا وهرب  1231  131ص 1و  مس د ابن ا عد:  
رراي أبررو داود ووهررب   رررة عررن ابررن عبررا  ًرراي و يررل جعرر    ًررق ال ررن  حرردل ا  ررعب  عررن أيب ًو
 ً يء  محراح(. و ل   ًق ال ن 

ط م تبرر  العلرروم واحل ررم باملوصرر   بسرر دك عررن  12313  223ص 12و  املعاررم ال بررري لل ررقاين:  
 ً يء  محراح(. أيب  رة ًاي:  عت ابن عبا  يقوي: أد   ًق ال ن  

ط م رررر  امل رمرررر   برررراب مررررا ورد   ًررررراحة القرررررآد ع ررررد القررررق:  1313  51ص 4البيهقرررري:  و   رررر ن 
)أ قنرررا أبرررو عبرررد اهلل احلرررانظ حررردل ا أبرررو العبرررا  حممرررد برررن يعقررروب حررردل ا العبرررا  برررن حممرررد ًررراي: 
 نلت  ىي بن معني عرن القرراحة ع رد القرق  نقراي حردل ا مب رر برن إ اعير  احللرن عرن عبرد الررمحن 

ولروا با رم برن العر  ح برن اللار   عرن أبير  أنر  ًراي لب ير : إبا أد لتمروين ًرق) نضرعوين   اللالرد ًو
و رر وا علرري الرر اب  رر ا واًرررؤوا ع ررد رأ رري أوي البقرررة و ا تهررا نررذين  اهلل وعلررء  رر   ر رروي اهلل 

 رأيت ابن عمر يستالب بلك(.
 ررر ًرراي حرردل ا و يررل عررن ط الريررا : )حرردل ا أبررو ب 11721  22ص 3و  مصرر ه ابررن أيب  رريب :  

إ ررررا ي  عرررن أيب إ رررالاق عرررن ايب ميسررررة أنررر  أوصرررء ًررراي اجعلررروا علرررء ًرررق) ط رررا مرررن ًصرررب( و  
: )حرردل ا أبررو ب ررر ًرراي حرردل ا ًرررة بررن  ررليماد عررن ه ررام عررن احلسررن أنرر   رراد ال يررر  11727 
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ب ررراح( و  بن رررا بالسرررا  والقصرررب و ررررك اآلجرررر يعرررين   القرررق   اللرررنب ي تصرررب علرررء القرررق أو يبررر  
: )حدل ا أبو ب ر ًاي حردل ا و يرل عرن  رءياد عرن عبرد اهلل برن عيسرء عرن الرهرر) عرن 11723 

: )حردل ا أبرو ب رر ًراي 11723نصربا( و    علي بن حسني ًاي نصب اللرنب علرء ًرق ال رن 
حدل ا معتمر برن  رليماد عرن ه رام عرن احلسرن وحممرد ًراال: إد  رفت ب يرت القرق ب راح وإد  رفت 

: )حررردل ا أبرررو ب رررر ًررراي حررردل ا عبرررد ايفعلرررء عرررن معمرررر عرررن 11733اللرررنب نصررربا( و   نصررربت 
: 11731نصررربوا اللرررنب نصررربا( و    الرهرررر) عرررن علررري برررن حسرررني أمرررم علرررء ًرررق ر ررروي اهلل 

 )حدل ا أبو ب ر ًاي حدل ا  ريك عن جابر عن أيب جعءر و امل والقا م ًرالوا  راد ًرق ال رن 
 11732نصرررب  رررم اللرررنب نصررربا( مث ًررراي:  )مرررا ًرررالوا   القرررق يسررر م   وأيب ب رررر وعمرررر جثرررا ًبلررر 

 حدل ا أبو ب ر ًاي حدل ا  ريك عن جبار عن أيب جعءر و امل والقا م ًرالوا:  راد ًرق ال رن 
: )حررردل ا  ررريك عررن جررابر عرررن عررامر ًرراي رأيررت ًبرررور 11733وأيب ب ررر وعمررر جثررا ًبلرر ( و   
: )حرردل ا أبررو ب ررر ًرراي حرردل ا عيسررء بررن 11734صررباح( و    ررهداح أحررد ًبلرر  ًررد بررين عليهررا ال 

رق أيب  نرأيرت ًرق ال رن  يوني عن  ءياد التمار ًاي: د لت البيت الذ) نير  ًرق ال رن  ًو
: )حردل ا أبرو ب رر ًراي حردل ا ايف راعي عرن  رءياد عرن  رعب  11735ب ر وعمر مس م ( و   

: 11731نة نقراي جهرروا يعرين  ر موك( و   عن أيب نعام  ًاي:  هد  مل مو ء بن طلال  ج ا
)حدل ا أبو ب ر ًاي حدل ا  ىي بن  عيد عن  ءياد عن أيب حصرني عرن ال رعن ًراي: رأيرت ًبرور 

: )حرردل ا أبررو ب ررر ًرراي حرردل ا أبررو داود ال يالسرري عررن 11737 ررهداح أحررد جثررا مسرر م ( و   
 ن بنيام مس ما(. الد عن أيب عثماد عن رج  ًاي: رأيت ًق ابن عمر بعدما دن

: )حرردل ا أبررو ب ررر ًرراي حرردل ا ابررو ب ررر احل ءرري عررن  11743  23ص 3و  مصرر ه ابررن أيب  رريب :  
 ثري بن نيد عن امل لرب برن عبرد اهلل برن ح  رب ًراي: ملرا مرا  عثمراد برن مظعرود دن ر  ر روي اهلل 

 اي لرج  ابهب إل ملك الصخرة ننمين نا ح  أ عها ع د ًقك حر  ا عرنر  نرا( و  بالبقيل ًو
ًرراي: )حرردل ا أبررو ب ررر ًرراي حرردل ا أبررو  الررد ايفمحررر عررن حاررا  عررن محرراد عررن إبررراهيم  11745 

راي     ًاي أحلد لل ن  : )حردل ا أبرو ب رر ًراي حردل ا و يرل 11741ورنل ًقك ح  يعررا( ًو
ررا ي   عررن أ ررام  بررن نيررد عررن عبررد اهلل بررن أيب ب ررر ًرراي: رأيررت ًررق عثمرراد بررن مظعررود مرمءعررا( ًو

: )حررردل ا أبرررو ب رررر ًررراي حررردل ا يريرررد برررن هرررارود ًررراي أ قنرررا إبرررراهيم برررن ع ررراح برررن أيب 11747 
ميمونرر  عررن أبيرر  أد عمررراد بررن حصررني أوصررء أد جيعلرروا ًررقك مرمءعررا وأد يرنعرروك أربررل أصررابل أو حنررو 

 بلك(.
 : )حررردل ا أبرررو ب رررر ًررراي حررردل ا ه ررريم عرررن11753  24ص  3و  مصررر ه ابرررن أيب  ررريب  أيضرررا:  

راي  عمراد بن أيب ع اح ًاي:  هد  وناة ابن عبا  نولي  ابن احل ءير  نبر  علير  ب راح ل لر  أيرام( ًو
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أد يترررذ ر أو ونعتقررد جبررروان نيررارة القبرررور بررر  ا ررتالبانا  نرررذد نيررر  العررقة ملرررن أراد 
د ورد روايا   ريء    هذا الباب  .(209)خي ء  ًو

                                                                                                                                                                      

: )حرردل ا أبررو ب ررر ًرراي حرردل ا و يررل عررن أيب مع ررر عررن حممررد بررن امل  رردر أد عمررر 11751   
  رب علء ًق ني ب نس اطا(.
مي بررريو : )عبررد الرررناق ط امل تررب ار رر  1333  473ص 3و  مصرر ه عبررد الرررناق الصرر عاين:  

بررراب ا ررردع  532ص 3ً يءررر  ند يررر (. و    عرررن معمرررر ًررراي بلغرررين أنررر  نررررم   ًرررق ال رررن 
ًرراي: )عبررد الرررناق عررن ابررن جررري  ًرراي أ ررقين أبررو ب ررر عررن  ررري واحررد أد ًررق  1434والب يرراد  

ي: ًرا 1435  533ص 3رنل جدل   قا وجعلوا ههرك مس ما ليسرت لر  حدبر ( و    ال ن 
)ا قنررا عبررد الرررناق عررن معمررر عررن أيرروب عررن عبررد الرررمحن بررن القا ررم بررن حممررد ًرراي:  ررقىل احلررا ىل 

نس  مث ب   نقلت للذ)   ك ارنل ناحي  الس  ح  أنظرر إلير  نرذبا علير   الذ) علء ًق ال ن 
: )ًررراي الثرررور) وأ رررقين بعررر  534ص  3جبررروب وإبا عليررر  رمررر   ننررر  مرررن رمررر  العرصررر (. و   

 الاب ا عن ال عن ًاي:  اد ًبور أه  أحد جثء مس م (. أص
: )عبد الررناق عرن البالري عرن ال لرن عرن ايفصرب  برن نبامر  أد ناطمر  ب رت 1717  574ص 3و   

  انرت مرنة ًرق محررة و انرت ًرد و رعت علير  علمرا لتعرنر   وب رر أد ًرق ال رن   ر روي اهلل 
 ة صغارا(.وأيب ب ر وعمر  اد عليهم ال ق  يعين حاار 

 وهي  ثرية  نقد رو  علماح الس   بلك أيضا:  مضاناأ إل ما ورد   روايا  أه  البيت  (133)
ط امل تررب ار رر مي بررريو  )أ قنررا عبررد  1733  513ص 3نءرري مصرر ه عبررد الرررناق الصرر عاين:  

: ًراي ر روي الرناق عن معمر ًاي أ قنا ع اح اعرا اين ًاي حدلين عبد اهلل بن بريدة عن أبير  ًراي
 : إين   ت ميت م عن نيارة القبور نروروها نذما مذ ر اآل رة(. اهلل 
: )عبد الرناق عن عبد اهلل بن عمر عن نانل ًاي:  اد ابرن عمرر لرر 1733  571و 573ص 3و   

: )عبرد الررناق عرن معمرر عرن 1713علء ًق واًد أ ي  نيقه علي  نيدعو لر  ويصرلي علير ( و   
: )أ قنررا عبررد الرررناق ًرراي أ قنررا ابررن جررري  ًرراي 1711نل عررن ابررن عمررر مثلرر ( و   أيرروب عررن نررا

ًرراي ا ترروا مومررا م نسررلموا علرريهم وصررلوا علرريهم نررذد ل ررم نرريهم  أ قنررا ابررن أيب ملي رر  أد ال ررن 
رق  عقة  ًاي ابن أيب ملي   ورأيت عا    مرور ًق أ يها عبد الرمحن بن أيب ب ر وما  باحلب ي ًو

 (.  مب  
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: )أ قنا عبد الرناق ًاي أ قنا ابن جري  ًاي أ قنرا حممرد برن ًريي برن خمرمر  ًراي  عرت 1712و   
ًل رررا: بلرررء  ًالرررت: ملرررا  انرررت ليلررريت  مقررروي أال أ رررق م عرررين وعرررن ال رررن  عا  ررر  نو  ال رررن 

ريرر  انقلرب نو ررل نعليرر  ع رد رجليرر  وو ررل رداحك حرر  بسرىل طرررا إنارك علررء نرا ر  نلررم يلبرر  إال 
ررد  مث انتعرر  رويرردا وأ ررذ رداحك رويرردا ناعلررت درعرري   رأ رري وا تمررر  مث مق عررت  هررن أين ًررد ًر
بررذنار) نان لقررت   ألرررك حرر  جرراح البقيررل نرنررل يرردك لرر ع مرررا  وأطرراي القيررام مث احنرررا ناحنرنررت 
نن ررررع نا ررررعت وهرررروي نهرولرررت وأحضرررر ناحضرررر  نسررربقت  نرررد لت نلررريي إال أد ا ررر اعت  

مررا لررك يررا عا  رر  ح رريا رابيرر   ًلررت: ال  رريح  ًرراي: أختقي ررين أو ليخررقين الل يرره  نررد   نقرراي:
اعبررري  ًلررت: يررا ر رروي اهلل بررنيب أنررت وأمرري نن قمرر  اعررق  ًرراي أنررت السررواد الررذ) رأيررت أمررامي  
ًلررت: نعرررم  ًالرررت: نلهرررر   صرردر)  ررررة أوجعترررين  مث ًررراي: أه  ررت أد  يررره اهلل عليرررك ور رررول   

 ررتم ال ررا  نقررد علررم اهلل  نعررم ًرراي: نررذد جقيرر  أمرراين حررني رأيررت ومل ي ررن يررد   نقلررت: مهمررا ي
رررد   رررد و رررعت ليابرررك ن ررراداين وأ ءرررء م رررك ننجبتررر  وأ ءيتررر  م رررك وه  رررت أنرررك ًرررد ًر عليرررك ًو
ظررك و  رريت أد مستوح رري نررنمرين أد آة أهرر  البقيررل نن ررتغءر  ررم  ًالررت: ًلررت   و رهررت أد أًو

ء أهرر  الرديار مررن املرؤم ني واملسررلمني يررحم اهلل املسررتقدمني م ررا  يره أًرروي  ًراي: ًررو : السر م علرر
 واملستن رين وإنا إد  اح اهلل ل حقود(.

: )عبد الرناق عن ابن جري  ًراي حردلت عرن 1714  572ص 3و  مص ه عبد الرناق الص عاين:  
 ررا إل يومرا نخرج را معر  حر  انتهي مسرروق ابرن ايفجردع عرن ابرن مسرعود ًراي:  رر  ر روي اهلل 

املقررابر ننمرنررا نالسرر ا مث خت ي ررا القبررور حرر  انتهي ررا إل ًررق م هررا نالرري إليرر  ن اجرراك طرروي  مث ارمءررل 
أًبر  نلقير  عمرر برن اع راب نقراي: مرا  با يرا نب ي را لب ا ر   مث إد ال رن  حنيب ر روي اهلل 

مررن إلي ررا ننمي رراك نقرراي: ًرراي لقررد أب انررا وأنرع ررا نن ررذ بيررد عمررر مث أو  الررذ) أب رراك يررا ر رروي اهلل 
أنرررع م ب ررا ي  نقل ررا: نعررم يررا ر رروي اهلل  ًرراي: نررذد القررق الررذ) رأيتمرروين ع رردك ًررق أمرري آم رر  ب ررت 

 وهب وإين ا تنبنت ريب   نيارهتا ننبد  (.
: )أ قنررررا عبررررد الرررررناق ًرررراي أ قنررررا معمررررر عررررن 1713برررراب التسررررليم علررررء القبررررور   574ص 3و   

اهرد ًراي: التسرليم علرء القبرور السر م علرء املسرلمني واملسرلما  واملرؤم ني عبدال رمي ا ررر) عرن و
واملؤم رررا  مرررن أهررر  الرررديار ويررررحم اهلل املسرررتقدمني م رررا وإنرررا إد  ررراح اهلل ب رررم الحقرررود  ًررراي معمرررر 

 ن اد ًتادة يذ ر حنو هذا ويريد أنتم ل ا نرطا وحنن ل م مبل وإنا إد  اح اهلل ب م ل حقود(.
: )أ قنا عبد الرناق ًاي أ قنا مالك عن الع ح بن عبد الررمحن برن يعقروب 1713  575ص 3و   

مبقررقة أو ًرراي بررالبقيل  مث ًرراي: السرر م علررء أهرر   عررن أبيرر  عررن أيب هريرررة ًرراي: مررر ر رروي اهلل 
: 1723الديار نيها من املسرلمني دار ًروم ميترني وإنرا   آلرارهم أو ًراي   آلرار م ل حقرود( و   
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 راد ي  لررق ب وا ره مرن أصرالاب  إل دنرر    د الررناق عرن ابرن جررري  ًراي: حردلت أد ال رن )عبر
ررد نيقرروي: السرر م علرري م يررا أهرر  القبررور لررو معلمررود  ررا جنررا م اهلل  ررا هررو  ررا ن بعررد م مث  بقيررل الغًر
ا يلتءررت إل أصررالاب  ونرريهم يومفررذ ايفنا رر  نيقرروي أنررتم  ررري أم هررؤالح  نيقولررود نرجررو أد ال ي ونررو 
 ريا م ا هاجرنا  ما هراجروا وجاهردنا  مرا جاهردوا  نيقروي بر  هرم  رري مر  م ًرد مضروا ومل يرن لوا 
رد  رهد   رم وإين ال أدر) مرا  من أجورهم  يفا وإن م من لود من أجور م نذد هؤالح ًد مضروا ًو

 : )أ قنا عبرد الررناق ًراي أ قنرا ابرن جرري  عرن مو رء ابرن عقبر  عرن1721حتدلود بعد)( و   
  امل بن عبد اهلل أد ابن عمر  اد اللر بقق اال  لم(.

: )أ قنررا عبررد الرررناق ًرراي أ قنررا  ررىي بررن العرر ح عررن ابررن عارر د عررن نيررد 1723  571ص  3و   
بن أ لم ًاي: مرر أبرو هريررة وصراحب لر  علرء ًرق نقراي أبرو هريررة:  رلم  نقراي الرجر : أ رلم علرء 

 ك   الدنيا يوما ًىل إن  ليعرنك اآلد(.القق  نقاي أبو هريرة: إد  اد رآ
رررد حررردل ا  1373  521ص 1و  املسرررتدرك علرررء الصررراليالني:   ط دار ال ترررب العلميررر  برررريو : )ًو

أبو ب ر بن إ الاق الءقي  أنبن احلسرن برن علري برن نيراد حردل ا إبرراهيم برن مو رء حردل ا ه رام برن 
ول عثمررراد برررن عءررراد يقررروي:  ررراد يو ررره الصررر عاين حررردل ا عبرررد اهلل برررن رترررري ًررراي:  عرررت هررران  مررر

ه علء ًق ب ء ح  يب  حليت   نيقراي لر : ًرد مرذ ر ا  ر  وال رار نر  مب ري  عثماد بن عءاد إبا ًو
ًرراي: إد القررق أوي م رراني اآل رررة نررذد جنررا م رر  نمررا بعرردك  ومب رري مررن هررذا  نيقرروي إد ر رروي اهلل

راي ر روي ا مرا رأيرت م ظررا إال والقرق أنظرل  هلل أيسر م   وإد مل ي   م ر  نمرا بعردك أ رد م ر   ًو
 م  (.

ط دار إحيرراح الرر اع العررريب بررريو : )برراب مررا يقرروي الرجرر  إبا د رر   313ص 3و   رر ن ال مررذ):  
بقبرور املدي ر  ننًبر  علريهم بوجهر   بس دك عن ابن عبرا  ًراي: مرر ر روي اهلل  1353املقابر   

راي ال مرذ)   نقاي: الس م علري م يرا أهر  القبرور يغءرر اهلل ل  را ول رم أنرتم  رلء ا وحنرن برايفلر(. ًو
حرردل ا حممررد بررن  1354: )برراب مررا جرراح   الر صرر    نيررارة القبررور  371و 373ص 3 ر   :  

ب ررار وحممررود بررن غرري د واحلسررن بررن علرري اعرر ي ًررالوا حرردل ا أبررو عاصررم ال بيرر  حرردل ا  ررءياد عررن 
ًرد   رت ميرت م عرن نيرارة  : ًراي ر روي اهلل علقم  بن مرلد عن  ليماد بن بريدة عن أبي  ًراي

القبررور نقررد أبد حملمررد   نيررارة ًررق أمرر  نروروهررا نذمررا مررذ ر اآل رررة( ًرراي: و  البرراب عررن أيب  ررعيد 
وابررن مسررعود وأنرري وأيب هريرررة وأم  ررلم   ًرراي أبررو عيسررء: حرردي  بريرردة حرردي  حسررن صررالي  

برور بن را  وهرو ًروي ابرن املبرارك وال رانعي وأمحرد والعم  علء هذا ع د أهر  العلرم ال يررود بريرارة الق
 وإ الاق(.

: حرردل ا عثمرراد بررن 3212ط دار الء ررر: )برراب ا لررو  ع ررد القررق   213ص 3و   رر ن أيب داود:  



 

 32 

                                                                                                                                                                      

أيب  ررريب  حررردل ا جريرررر عرررن ايفعمرررش عرررن امل هررراي برررن عمررررو عرررن ناباد عرررن الرررقاح برررن عرررانب ًررراي: 
يفنصرار نانتهي را إل القرق ومل يلالرد بعرد نالري ال رن   ج انة رجر  مرن ا  رج ا مل ر وي اهلل 

 .) مستقب  القبل  وجلس ا مع 
: حرردل ا  رره  بررن ب ررار 3233: )برراب امل رري   ال عرر  بررني القبررور  217ص 3و   رر ن أيب داود:  

ل را ايف ررود بررن  رريباد عررن  الررد بررن  ررري السدو رري عررن ب ررري بررن ميررك عررن ب ررري مررول ر رروي اهلل 
   ا اهلي  نحم برن معبرد نهراجر إل ر روي اهلل  و اد ا     نقراي: مرا ا رك  ًراي: نحرم

مررر بقبررور امل ررر ني  نقرراي: لقررد  رربق  ًرراي: برر  أنررت ب ررري  ًرراي: بي مررا أنررا أما رري ر رروي اهلل 
هرؤالح  رريا  ثرريا ل لررا  مث مرر بقبرور املسرلمني نقرراي: لقرد أدرك هرؤالح  رريا  ثررريا وحانرت مرن ر رروي 

رة نرذبا رجر  ل ري   القبرور علير  نعر د نقراي: يرا صراحب السربتني و رك ألرق  ربتيك نظ اهلل 
  لعهما نرمء نما(. ن ظر الرج  نلما عرا ر وي اهلل 

: حررررردل ا حممرررررد برررررن 3234: )بررررراب   نيرررررارة القبرررررور  213و 213ص 3و   ررررر ن أيب داود أيضرررررا:  
عرن أيب حرانم عررن أيب هريررة ًراي: أمررء   رليماد ايفنبرار) حردل ا حممررد برن عبيرد عررن يريرد برن  يسرراد

: ا رتنبنت ريب معرال علرء أد ًق أم  نب رء وأب رء مرن حولر  نقراي ر روي اهلل  ر وي اهلل 
أ ررتغءر  ررا نلررم يررنبد    نا ررتنبنت أد أنور ًقهررا  نررنبد   نررروروا القبررور نذمررا مررذ ر برراملو ( و  

عرن حمرارب برن دلرار عرن ابرن بريردة عرن : )حدل ا أمحد بن يوني حدل ا معررا برن واصر  3235 
: ميرت م عرن نيرارة القبرور نروروهرا نرذد   نيارهترا مرذ رة(  مث ًراي ابرن  أبي  ًاي: ًاي ر روي اهلل 

: حرردل ا القع ررن عررن مالررك عررن العرر ح بررن 3237داود: )برراب مررا يقرروي إبا نار القبررور أو مررر نررا  
 رر  إل املقرقة نقراي: السر م علري م دار ًروم   عبد الرمحن عن أبي  عن أيب هريرة أد ر وي اهلل

 مؤم ني وإنا إد  اح اهلل ب م الحقود(.
ط م تبرر  الر ررد الريررا : )مررا ب ررر   التسررليم علررء القبررور  27ص 3وجرراح   مصرر ه ابررن أيب  رريب :  

حردل ا حممرد برن نضري  عرن عبرد امللرك برن أيب  رليماد  11732إبا مر نا مرن ر رم   بلرك   
إبا د رر  املقررابر ًرراي السرر م علررء مررن   هررذك  بررد الرررمحن عررن ناباد ًرراي:  رراد علرري عررن أيب ع

الرررديار مرررن املرررؤم ني واملسرررلمني أنرررتم ل رررا نررررط وحنرررن ل رررم مبرررل وإنرررا ب رررم ل حقرررود وانرررا هلل وإنرررا إليررر  
: )حدل ا ابن نضي  عن ايفجلر  عرن عبرد اهلل برن  رريك عرن ج ردب عرن 11733راجعود( و   
اي:  رج را مرل  رلماد إل احلررة حر  إبا انتهي را إل القبرور التءرت عرن لي ر  نقراي: ج دب ايفند) ً

السرر م علرري م يررا أهرر  الررديار مررن املررؤم ني واملؤم ررا  أنررتم ل ررا نرررط وحنررن ل ررم مبررل وإنررا علررء آلررار م 
: )حدل ا جري  بن عبد احلميد عن عبد ايفعلرء عرن  يثمر  واملسريب وعرن 11734واردود( و   

: )حدل ا  ه  بن يو ره عرن ابرن 11735واهد أمم  انوا يسلمود علء القبور( و   لي  عن 
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: )حردل ا  رىي 11731عود عرن حممرد ًراي: ال أعلرم بن را أد يرنة الرجر  القرق يسرلم علير ( و   
بن آدم عن نهري عن مو رء برن عقبر  أنر  رأ   رامل برن عبرد اهلل ال لرر بلير  وال مرار بقرق إال يسرلم 

حنررن مسررانرود معرر   يقرروي: السرر م علرري م  نقلررت لرر    بلررك  نن قنيرر  عررن أبيرر  أنرر   رراد عليرر  و 
: )حررردل ا معاويررر  بررن ه رررام حررردل ا  رررءياد عررن علقمررر  برررن مرلرررد عرررن 11737يصرر ل بلرررك( و   

يعلمهررم إبا  رجرروا إل املقررابر ن رراد ًررا لهم   ررليماد بررن بريرردة عررن أبيرر  ًرراي: ًرراي ر رروي اهلل 
 م يا أهر  الرديار مرن املرؤم ني واملسرلمني وإنرا إد  راح اهلل ب رم ل حقرود انرتم ل را يقوي: الس م علي

: )حردل ا عبيرد اهلل برن مو رء عرن 11733نرط وحنن ل م مبل ونسرني اهلل ل را ول رم العانير ( و   
ابرن أيب ب ررب عررن ًررة عررن عررامر برن  ررعد عررن أبير  أنرر   رراد يرجرل مررن  رريعت  نيمرر بقبررور ال ررهداح  

 م علررري م وانرررا ب رررم ل حقرررود  مث يقررروي يفصرررالاب  أال مسرررلمود علرررء ال رررهداح نرررريدود نيقررروي السررر
: )حدل ا  الد بن خملد عن عبد امللرك برن احلسرن ا رار) عرن عبرد اهلل برن 11733علي م( و   

 ررعد ا ررار) ًرراي: ًرراي   أبررو هريرررة: يررا عبررد اهلل إبا مرررر  بررالقبور ًررد   ررت معرررنهم نقرر : السرر م 
ب القبرررررررور  وإبا مررررررررر  برررررررالقبور المعررررررررنهم نقررررررر : السررررررر م علرررررررء املسرررررررلمني( و  علررررررري م أصرررررررالا

: )حدل ا ها م بن القا رم حردل ا احل رم برن نضري  عرن يعلرء برن ع راح عرن عتيرك برن 11733 
أد خيرررر  إل البقيرررل نيصرررلي  ًررراي: أمرررر ر ررروي اهلل  جبرررري عرررن أيب مويهبررر  مرررول ر ررروي اهلل 

 عليهم أو يسلم عليهم(.
: )حرردل ا حممررد بررن 11334: برراب مررن ر ررم   نيررارة القبررور  23ص 3ابررن أيب  رريب    و  مصرر ه

  ررت   نضرري  عررن أيب  رر اد عررن حمررارب بررن دلررار عررن ابررن بريرردة عررن أبيرر  ًرراي: ًرراي ر رروي اهلل 
: )حرردل ا عبررد الرررحيم بررن  ررليماد عررن  ررىي بررن 11335ميررت م عررن نيررارة القبررور نروروهررا( و   

عررن نيررارة القبررور مث ًرراي  ر عررن أنرري بررن مالررك ًرراي: مررء ر رروي اهلل احلررارع عررن عمرررو بررن عررام
: )حدل ا يريد بن هارود عن محاد برن  رلم  عرن علري برن 11331نوروها وال مقولوا هارا(  و   

عررن نيررارة القبررور مث ًرراي اين   نيررد عررن ربيعرر  بررن ال انعرر  عررن أبيرر  عررن علرري ًرراي: مررء ر رروي اهلل
: )حدل ا حممرد برن عبيرد ًراي 11337ر نروروها مذ ر م اآل رة( و     ت ميت م عن نيارة القبو 

ًرق أمر  نب رء وأب رء  حدل ا يريد بن  يساد عرن أيب حرانم عرن أيب هريررة  ًراي: نار ر روي اهلل 
من  اد حول   نقاي ا تنبنت ريب أد ا تغءر  را نلرم يرنبد   وا رتنبنت    أد أنور ًقهرا نرنبد   

: )حردل ا حممرد برن عبرد اهلل ايف رد) عرن  رءياد 11333ا مرذ ر م املرو ( و   نروروا القبرور نذمر
م ر  أمرء حررم ًرق  عن علقم  برن مرلرد عرن  رليماد برن بريردة عرن أبير  ًراي: ملرا نرت  ر روي اهلل

نالي إلي  ناع   هيف  املخاطب وجلي ال ا  حول  نقام وهو يب ي  نتلقراك عمرر و راد مرن أجررأ 
 أنررت وأمرري يررا ر رروي اهلل مررا الررذ) أب رراك  ًرراي: هررذا ًررق أمرري   ررنلت ريب ال ررا  عليرر  نقرراي: بررنيب
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الريررارة نررنبد   و ررنلت  اال ررتغءار نلررم يررنبد   نررذ رهتا نررذرنت نءسرري نب يررت  ًرراي: نلررم يررر يومررا  
ررد 11333 راد أ ثرر با يرا م ر  يومفرذ( و    : حردل ا يريرد بررن هرارود عرن محراد برن نيرد حردل ا نًر

: إين ميرت م عرن بن يريد حدل ا مسروق عن عبد اهلل ًاي: ًاي ر وي اهللالسبخي حدل ا جابر 
: )حرردل ا 11313نيررارة القبررور نذنرر  ًررد أبد حملمررد   نيررارة ًررق أمرر  نروروهررا مررذ ر م اآل رررة( و   

عيسء بن يوني عن أ ام  بن نيد عن نانل ًاي: مو  عاصرم برن عمرر وابرن عمرر غا رب نلمرا ًردم 
ه علي   اع  يدعو(.ًاي دلوين علء ًق   ك نًو

ررد مرررا  بعرر  ولررردك 33ص 3و  مصرر ه ابرررن أيب  رريب  أيضرررا:   : )عررن ابرررن عمررر أنررر   رراد إبا ًررردم ًو
: )حرردل ا عبيرردة 11313نقرراي دلرروين علررء ًررقك نيدلونرر  عليرر  ني  لررق نيقرروم عليرر  ويرردعو لرر ( و   
عرن أبير  ًراي: جالسرت ال رن بن محيد عن أيب نرروة ا مرداين عرن املغررية برن أيب  ربيل عرن ابرن بريردة 

  :ابلرري نرأيتررر  حري رررا  نقررراي لررر  رجرر  مرررن القررروم: مرررا لرررك يررا ر ررروي اهلل  ننرررك حررررين  ًررراي  
:   ررت ميررت م عررن حلرروم ايف رراحي أد من لوهررا إال ل لرر  ن لرروا ب ررر  أمرري مث ًرراي ر رروي اهلل

 ور ًق أم  نليررك(.وأطعموا واد روا ما بدا ل م  وميت م عن نيارة القبور نمن أراد أد ير 
: )أ قنررا 4137  434ص 3و  ) رعب ارلراد( يفيب ب ررر البيهقري ط دار ال ترب العلميرر  برريو :  

ابو عبد اهلل احلانظ ًاي  عت: أبا عبرد اهلل حممرد برن  ررياد الراهرد يقروي:  عرت أبرا  رعيد احلسرن 
  مواعظر  دعروة مر  نيهرا  بن امحد ايفص خر) ال انعي يقوي:  عت  ىي بن معراب الرران) يقروي:

 والص ة   مسادك و  مساد ًباح(. امل  إمياد املدي   ونيارة ًق ال ن
: )بسرر دك عررن عبررد اهلل بررن م يررب بررن عبررد اهلل بررن أيب امامرر  4114  431ص 3و   ررعب ارلرراد:  

ه نرنل يدي  ح  ه  ت أنر  انتر عن أبي  ًاي: رأيت أني بن مالك أمء ًق ال ن ت  الصر ة نًو
 (.نسلم علء ال ن 
اين:   ط دار ال تب العلمي  برريو : )عرن مالرك عرن عبرد اهلل برن دي رار ًراي:  477ص 1و   ر  الرًر

 نيصلي علء ال ن وعلء أيب ب ر وعمر(. رأيت عبد اهلل بن عمر يقه علء ًق ال ن 
رررررد ط م رررر  امل رمرررر : )بررررراب نيررررارة القبرررر 243ص 5و   رررر ن البيهقرررري ال ررررق :   ور الرررريت   بقيررررل الغًر

: أ قنا أبو عبد اهلل احلانظ حدل ا أبو ب ر برن إ رالاق أ قنرا إ اعير  برن ًتيبر  حردل ا 13377 
 ىي بن  ىي حدل ا إ اعي  بن جعءر املديين عن  ريك بن أيب منر عن ع اح بن يسار عرن عا  ر  

ر  مرن آ رر اللير  إل البقيرل خير  لمرا  راد ليلتهرا مرن ر روي اهلل   أما ًالرت:  راد ر روي اهلل
نيقررروي: السررر م علررري م دار ًررروم مرررؤم ني وآمرررا م مرررا موعررردود غررردا مؤجلرررود وإنرررا إد  ررراح اهلل ب رررم 

د(.  الحقود اللهم اغءر يفه  بقيل الغًر
 زيارح قبور الشهداأ
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يرررنة ًبرررور  ط دار الء رررر برررريو : بسررر دك ًررراي:  ررراد ال رررن 142ص 13وجررراح   مءسرررري ال رررق):  
 ح علء رأ     حوي نيقوي: الس م علي م مبا صقب ن عم عقىب الدار(.ال هدا

ررد جرراح   احلرردي  أد ر رروي اهلل  512ص 2و  مءسررري ابررن  ثررري:    رراد يرررور   ط دار الء ررر: )ًو
 ًبور ال هداح   رأ     حوي نيقوي  م:   م علي م مبا صقب ن عم عقىب الدار(.

: )حرررردل ا أبررررو 4323ط دار ال تررررب العلميرررر  برررريو    331ص 3و  املسرررتدرك علررررء الصررراليالني:  
ب ر إ اعي  بن حممد بن إ اعي  الءقي  برالر) حردل ا حممرد برن املغررية السر ر) حردل ا عبرد الررمحن 
بن علقم  املررون) حردل ا الع راا برن  الرد املخرومري حردلين عبرد ايفعلرء برن عبرد اهلل برن أيب نرروة 

 هداح بنحد نقاي: اللهم إد عبدك ونبيك ي رهد أد هرؤالح  رهداح نار ًبور ال عن أبي  أد ال ن
 وأن  من نارهم و لم عليهم إل يوم القيام  ردوا علي (.

ط م ررر  امل رمررر : )ًررراي   طلالررر   رج رررا مرررل  14ص 3و  )ايفحاديرر  املخترررارة( للال بلررري املقد ررري:  
مبال يرر  نقل ررا: يررا ر رروي اهلل  حرر  أ رررن ا علررء حرررة واًررم ًرراي: نرردنونا م هررا نررذبا ًبررور ر رروي اهلل

ًبررور إ وان ررا هررذك  ًرراي: ًبررور أصررالاب ا  مث  رج ررا حرر  إبا جف ررا ًبررور ال ررهداح ًرراي: ًرراي ر رروي 
هرررررذك ًبرررررور إ وان رررررا(  رو) عرررررن عثمررررراد  ءرررررظ ع ررررر  إال هرررررذا احلررررردي  عرررررن ربيعررررر  برررررن أيب  اهلل

أنرر  أمررء ًبررور  ال ررن  عبرردالرمحن عررن ربيعرر  بررن عبررداهلل ابررن ا رردير عررن طلالرر  بررن عبيررد اهلل عررن
 ال هداح(.

ط م   امل رم : )ًاي   طلال  برن عبيرد اهلل  رج را مرل ر روي  243ص 5و    ن البيهقي ال ق :  
نلمرررا أ ررررن ا علرررء حررررة واًرررم مررردلي ا م هرررا نرررذبا ًبرررور مبال يررر   نقل رررا يرررا ر ررروي اهلل هرررذك ًبرررور  اهلل

هرذك   را ًبرور ال رهداح  ًراي   ر روي اهللإ وان ا  نقراي هرذك ًبرور أصرالاب ا  مث  رج را نلمرا جف
 ًبور    إ وان ا(.

: )عبررد الرررناق عررن رجرر  1711ط امل تررب ار رر مي بررريو    573ص 3و  مصرر ه عبررد الرررناق:  
يرنة ًبرور  من أه  املدي   عن  هي  بن أيب صاحل عن حممد بن إبراهيم التيمي ًاي:  راد ال رن 

  م علي م مبا صقب ن عم عقىب الدار(.ال هداح ع د رأ  احلوي نيقوي: الس
ط عرررررررامل ال ترررررررب برررررررريو : )  ايف ررررررروة  343ص 2و  )خمتصرررررررر املختصرررررررر( يفيب احملا رررررررن احل ءررررررري:  

   ءر نلما أ رن ا علء حررة وأًرم إبا حنرن  والصالب   رو) عن طلال  ًاي:   ا مل ر وي اهلل 
ور أصرالاب ا  نلمرا جراح ًبرور ال رهداح ًراي: بقبور ًل ا يا ر وي اهلل هذك ًبرور إ وان را  ًراي: هرذك ًبر
 ر  إل املققة نقراي: السر م علري م  هذك ًبور أ وان ا( مث ًاي: )وعن أيب هريرة أد ر وي اهلل 

دار ًوم مؤم ني وإنرا إد  راح اهلل ب رم الحقرود ودد  أين ًرد رأيرت إ وان را ًرالوا يرا ر روي اهلل لسر ا 
 ين الذين ينمود من بعد) وأنا نرطهم علء احلو (.بذ وانك  ًاي ب  أنتم أصالايب  وأ وا

ط مؤ س  علروم القررآد برريو : )عرن طلالر  ًراي:  رج را مرل ر روي اهلل  113ص 3و  مس د البرار:  
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ونعتقرررررد بررررررند د رررررروي ال سررررراح   البقيررررررل  أو    ررررررا ر مراًرررررد ايفنبيرررررراح وايف مرررررر  
مسررتالب  رررعاأ  ال ررتواح الرجرراي وال سرراح   ايفح ررام ال رررعي  إال مررا  iوالصرراحلني

 ء عرررردم ا رررروان  برررر  الرررردلي  علررررء  ررررر  بالرررردلي  الق عرررري  وال دليرررر    املقررررام علرررر
 .(290)ا وان

                                                                                                                                                                      

  إل ًبررور ال ررهداح نلمررا نرل ررا مررن حرررة واًررم رأي ررا ًبررورا مبال يرر  ا برر  نقل ررا يررا ر رروي اهلل هررؤالح
: هررذك ًبررور   ررا حرر  جف ررا ًبررور ال ررهداح  نقرراي ر رروي اهللإ وان ررا  ًرراي هررؤالح أصررالاب ا مث  رج

ط مؤ سرر  ًرطبرر  مصررر. ورو)  1337  111ص 1إ وان ررا ودعررا  ررم( ورواك امحررد   مسرر دك:  
اا املغرب.  241و 245ص 23أيضا   التمهيد البن عبد الق:    ط ونارة ايفًو

يرررر : )عررررن أيب ب ررررر ايفلرررررم ًرررراي ط دار ال ررررعب القرررراهرة  ون 331ص 13انظررررر مءسررررري القرررررطن:   (133)
حدل ا مسدد حدل ا نو  بن درا  عن أباد بن مغلرب عرن جعءرر برن حممرد ًراي:  انرت ناطمر  ب رت 

 مرور ًق محرة بن عبد امل لب     ع  وعلمت  بصخرة  ب رك أبو عمر(. ر وي اهلل 
: )حررررردل ا ط دار إحيررررراح الررررر اع العرررررريب برررررريو   ًررررراي 1355  371ص 3ورو  ال مرررررذ)    ررررر     

احلسني بن حري  حدل ا عيسء بن يوني عن بن جري  عن عبد اهلل بن أيب ملي ر  ًراي: مرو  عبرد 
الرمحن بن أيب ب ر رتب ي ًاي نالم  إل م   ندنن نيها نلما ًدمت عا  ر  أمرت ًرق عبرد الررمحن 

 بن أيب ب ر نقالت:
 من الدهر ح  ًي  لن يتصدعا  و  ا   دماين جذل  حقب                                     
 نلما مءًر ا  نين ومال ا          ل وي اجتماع مل نبت ليل  معا(.                             
حررردل ا  1351)بررراب مرررا جررراح    راهيررر  نيرررارة القبرررور لل سررراح   371ص 3وال مررذ) أيضرررا    ررر   :  

لعرن نوارا   ن أيب هريررة أد ر روي اهلل ًتيب  حدل ا أبو عوان  عن عمر بن أيب  لم  عرن أبير  عر
القبور  ًاي و  الباب عن ابن عبا  وحساد بن لابت ًاي أبو عيسرء هرذا حردي  حسرن صرالي  

د رأ  بع  أه  العلم أد هرذا  راد ًبر  أد يرر م ال رن    نيرارة القبرور نلمرا ر رم د ر   ًو
اي بعضهم: إمنا  رك نيارة القبو   ر لل ساح لقل  صقهن و ثرة جرعهن(.  ر صت  الرجاي وال ساح  ًو

: )عبررد الرررناق عررن ابررن عيي رر  عررن جعءررر بررن 1713  572ص 3و  مصرر ه عبررد الرررناق الصرر عاين:  
 مرور ًق محرة     ع (. حممد عن أبي  ًاي:  انت ناطم  ب ت ر وي اهلل 

الررمحن برن أيب  : عن ابن أيب ملي   ًاي: )ورأيت عا    مرور ًق أ يها عبرد1711  571ص 3و   
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مسرتالب   iونعتقد أد الص ة   البقيل  أو   مراًد ايفنبياح وايف مر  والصراحلني
 ..(292) رعاأ  وال دلي  علء عدم ا وان

                                                                                                                                                                      

ق مب  (.  ب ر وما  باحلب ي ًو
: )عبرررد الررررناق عرررن ابرررن جرررري  عرررن حممرررد برررن ًررريي برررن خمرمررر  عرررن عا  ررر  1722  571ص  3و   

 يرره نقرروي   التسررليم علررء القبررور  نقرراي: ًررو  السرر م علررء أهرر    ًالررت   ررت  ررنلت ال ررن 
واملسرررررتن رين وإنرررررا إد  ررررراح اهلل ب رررررم الرررررديار مرررررن املرررررؤم ني واملسرررررلمني ويررررررحم اهلل املسرررررتقدمني م رررررا 

 ل حقود(.
ط م تبرر  الر ررد الريررا : )حرردل ا عيسررء بررن يرروني  11311  23ص 3و  مصرر ه ابررن أيب  رريب :  

عررن أ ررام  عررن ابررن جررري  عررن عبررد اهلل بررن أيب ملي رر  ًرراي: مررو  عبررد الرررمحن بررن أيب ب ررر باحلب رري 
     نلما ًدمت عا    أمت ًقك نقالت: ًاي ابن جري  احلب ي إلين ع ر مي  من م   ندنن مب

 و  ا   دماين جرل  حقب            من الدهر ح  ًي  لن يتصدعا                      
 نلما مءًر ا  نين ومال ا             ل وي اجتماع مل نبت ليل  معا(.                      

ط دار ا يرررر   121ص 1 احل ررريم ال مرررذ):  و  )نررروادر ايفصررروي   أحاديررر  الر ررروي( اليب عبرررد اهلل
بريو : )و رو) عن ناطم  ر ي اهلل ع ها أما  انت منة ًق محرة ر ري اهلل ع ر     ر  عرام ن مر  
 ومصلال ( مث ًاي: )ورو) عن غري واحدة من ال ساح أما  انت منة ًبور ال هداح نتسلم عليهم(.

: )... ًررررراي 4323ال ترررررب العلميررررر  برررررريو   ط دار  331ص 3و  املسرررررتدرك علرررررء الصررررراليالني:  
الع رراا: وحرردلتين  رراليت أمررا نار  ًبررور ال ررهداح  ًالررت: ولرريي معرري إال غ مرراد  ءظرراد علرري 
الداب   ًالت: نسلمت عليهم نسمعت رد السر م  ًرالوا واهلل إنرا نعررن م  مرا يعررا بعضر ا بعضرا  

   اد مدين صالي  ومل خيرجاك(.ًالت ناً عرر   نقلت يا غ م ادد بغليت نر بت  هذا إ
ط م رر  امل رمرر  بسرر دك عررن صرراحل  131ص 4جرراح   )ايفحاديرر  املختررارة( للال بلرري املقد رري:   (131)

(. و  مروارد بن  يساد عن عبيد اهلل ًراي: )رأيرت أ رام  ًراي ورأيتر  يصرلي ع رد ًرق ر روي اهلل 
يررد اهلل بررن عبررد اهلل ًرراي: ط دار ال تررب العلميرر  بررريو : )عررن عب 435ص 1الظمررخد للهيثمرري:  

 (.رأيت أ ام  بن نيد يصلي ع د ًق ال ن
ومن ه ا ًراي بعر  علمراح السر  : إد املقصرود بعردم اختراب القبرور مسراجد  مرا   بعر  روايراهتم مرا 
رد  د رووا ان  ملا ما  احلسن بن احلسرن وهرو مرن لقرا  الترابعني ًو إبا مرمب علء االختاب مءسدة  ًو
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د ًاي  بالان    ًص  أصالاب ال هه:   ًو
 ًلنت ذّن عليهم مسجدا

(291). 
 

  ام الحسينالبكاأ والعزاأ على اإلم
 iوآلررر  ايفطهرررار ونعتقرررد جبررروان الب ررراح بررر  ا رررتالباب  علرررء مصرررا ب ال رررن 

 iولذلك نعقد املخب و صوصاأ علء ارمام ال هيد احلسني بن علي بن أيب طالرب 
  وب رء علرء ارمرام (291)بالب راح علرء عمر  )محررة(  رهيد أحرد p  نقد أمر ال رن 

                                                                                                                                                                      

 ربت امرأمر  علرء ًرقك نسر اطاأ ننًامرت علير   ر    واملقريم   الءسر اط ال خيلرو  رو  ل  ال سا ي 
 .233ص 3من الص ة ه اك نيلرم اختاب املساد عن القق  انظر نت  البار):  

 .  21 ورة ال هه:  (132)
 4333ط دار ال تررب العلميرر  بررريو   ونيرر : )  213ص 3انظررر املسررتدرك علررء الصرراليالني:   (133)

بررن يعقرروب الثقءرري حرردل ا حممررد بررن عبررد الوهرراب احلضرررمي حرردل ا هررارود بررن إ ررالاق حرردل ا أمحررد 
ا مررداين حرردل ا عبررد اهلل بررن منررري عررن أيب محرراد احل ءرري عررن عبررد اهلل بررن حممررد بررن عقيرر  عررن جررابر 

 محرة ب ء  نلما رأ  إمثال   هق(. ر ي اهلل ع   ًاي: ملا جرد ر وي اهلل 
: )أ قنررررا أبررررو عمرررررو عثمرررراد بررررن أمحررررد 1437  537ص 1ا:  و  املسررررتدرك علررررء الصرررراليالني أيضرررر

السررماك حرردل ا احلسررن بررن م رررم حرردل ا عثمرراد بررن عمررر حرردل ا أ ررام  بررن يريررد حرردلين الرهررر) عررن 
مرن أحرد  رل نسراح ايفنصرار يب رني نقراي: ل رن محررة  أني برن مالرك ًراي: ملرا رجرل ر روي اهلل 

مرررة...( مث ًرراي: وهررو أ ررهر حرردي  باملدي رر  نررذد ال برروا ي لرر   نبلرر  بلررك نسرراح ايفنصررار نب ررني حل
نسرراح املدي رر  ال ي رردبن مومرراهن حرر  ي رردبن   محرررة وإل يوم ررا هررذا  مث أ ررار إل م رراهرة عبررد اهلل بررن 
و ا: واهلل ما ًراي ر روي  عمر وعبد اهلل بن العبا    الب اح علء امليت ورجوعهما ني  إل عا    ًو

ًرراي: إد ال ررانر يريرردك ع ررد اهلل ب رراح  أحررد ول ررن ر رروي اهلل إد امليررت يعررذب بب رراح  اهلل 
 أهل  عذابا  ديدا وأد اهلل هو أ الك وأب ء وال مرر وانرة ونر أ ر (. 

اي احلا م ال يسابور)   املستدرك علء الصراليالني:   : )حردل ا أبرو ب رر أمحرد 1431  537ص 1ًو
ن عبرررد اهلل احلضرررررمي حررردل ا هرررارود بررررن برررن إبرررراهيم الءقيررر  ار رررراعيلي حررردل ا أبرررو جعءررررر حممرررد بررر

إ الاق ا مداين حردل ا عبردة برن  رليماد عرن ه رام برن عرروة عرن وهرب برن  يسراد عرن حممرد برن 
علء ج انة ومع  عمر برن اع راب نسرمل نسراح  عمرو بن ع اح عن أيب هريرة ًاي:  ر  ال ن 
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عررررادة املسررررلمني م ررررذ صرررردر    مررررا جررررر  بررررذلك (292)ًبرررر  ا ت ررررهادك احلسررررني
                                                                                                                                                                      

  والرر ءي مصرراب  والعهررد يررا عمررر دعهررن نررذد العررني دامعرر يب ررني نربرررهن عمررر  نقرراي ر رروي اهلل 
 ًريب( هذا حدي  صالي  علء  رط ال يخني(.

يرروم  بسرر دك عررن جررابر بررن عبررد اهلل  ًرراي: )نقررد ر رروي اهلل  4333  213ص 3و  املسررتدرك:  
أحد محرة حني ناح ال ا  من القتاي  ًاي نقاي رج  رأيت  ع د ملك ال ارة وهو يقروي أنرا أ رد اهلل 

أ إليررك  ررا جرراح برر  هررؤالح يفيب  ررءياد وأصررالاب  وأعتررذر إليررك  ررا صرر ل وأ ررد ر ررول   اللهررم أين أبررر 
حنوك نلمرا رأ  جبهتر  ب رء وملرا رأ  مرا مثر  بر   رهق  مث  هؤالح من امرامهم  نسار ر وي اهلل 

 ريد ال رهداح ع رد  ًاي أال  ءن نقام رج  من ايفنصار نرمء بثوب ًاي جابر نقاي ر روي اهلل 
 محرة(  مث ًاي: هذا حدي  صالي  ار  اد. اهلل معال يوم القيام 
برررراب مقترررر  محرررررة ر رررري اهلل ع رررر   ط دار الريرررراد للرررر اع   113وص  113ص 1و  ومررررل الروا ررررد:  

ًت  محرة ب ء  نلما نظر الي   رهق( و)عرن جرابر ًراي:  القاهرة : )وعن جابر ًاي ملا بل  ال ن 
 ق(.محرة ب ء نلما رأ  مثال   ه  ملا جرد ر وي اهلل 

ط دار العربيررر  برررريو : )بررراب مرررا جرررراح    43و 47ص 2و  مصررربا  الرجاجررر   يفيب ب رررر ال  ررراين:  
الب ررراح علرررء امليرررت  حررردل ا  رررويد برررن  رررعيد حررردل ا  رررىي برررن  رررليم عرررن ابرررن  يرررثم عرررن  رررهر برررن 

نقراي  إبرراهيم ب رء ر روي اهلل  حو ب عرن أ راح ب رت يريرد ًالرت ملرا مرو  ابرن ر روي اهلل 
مرردمل العررني  ) إمررا أبررو ب ررر وإمررا عمررر: أنررت أحررق مررن عظررم اهلل حقرر   ًرراي ر رروي اهلل لرر  املعررر 

و رد القلب وال نقوي ما يسخىل الرب  لوال أنر  وعرد صرادق وموعرود جرامل وأد اآل رر مرابل ايفوي 
ررراي: )حررردل ا هرررارود برررن  رررعيد  لوجررردنا عليرررك يرررا إبرررراهيم أنضررر   رررا وجررردنا وإنرررا برررك حملرونرررود(. ًو

مرر   ا عبد اهلل بن وهب أنبننا أ ام  بن نيرد عرن نرانل عرن ابرن عمرر أد ر روي اهلل املصر) حدل
: ل ررن محرررة ال برروا ي لرر  نارراح ب سرراح عبررد ايف رره  يب ررني هل رراهن يرروم أحررد نقرراي ر رروي اهلل 
ط دار ال ترب العلمير   233ص 4نساح ايفنصار يب ني محررة(. انظرر أيضراأ ) رر  معراين اآللرار(:  

 3ط املدي ررررر  امل رررررورة  و)املعارررررم ال برررررري( لل رررررقاين:   413ص 2ال ا ررررري(:   برررررريو . و)مسررررر د
 ط املوص . 142ص

د  بق ًب  صءالا  ب اح ر وي اهلل   علء أم  آم  . هذا ًو
امرا مرا  ورد  عن أ م  أهر  البيرت  ه اك روايا   ثرية   نض  الب اح علء ارمام احلسني  (134)

 ورد    تب أه  الس    نم ها:
ط مؤ س  ًرطب  مصرر ونير : )حردل ا عبرد اهلل  143  31ص 1اح   )مس د امحد بن ح ب ( :  ما ج

حدلين أيب حدل ا حممد بن عبيد حردل ا  ررحبي  برن مردرك عرن عبرد اهلل برن جنرء عرن أبير : انر   رار 
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: و رراد صرراحب م هرمرر  نلمررا حرراب  ني ررو  وهررو م  لررق إل صررءني ن رراد  علرري  مررل علرري 
با     اصق أبا عبد اهلل ب رىل الءررا   ًلرت: ومرابا؟ ًراي: د لرت علرء ال رناصق أبا عبد اهلل

يرروم وعي رراك مءيضرراد  ًلررت: يررا نررن اهلل أغضرربك أحررد مررا  ررند عي يررك   مءيضرراد؟ ًرراي: برر  ًررام مررن 
ع ررد) جقيرر  ًبرر  نالرردلين اد احلسررني يقترر  ب ررىل الءرررا  ًرراي: نقرراي: هرر  لررك إل اد ألررك مررن 

 مد يدك نقب  ًبض  من مراب ننع انيها نلم أملك عيين أد نا تا(.مربت   ًاي: ًلت: نعم ن
بسررررر دك عرررررن  753  ط م ررررر  امل رمررررر :  375ص 2و  )ايفحاديررررر  املخترررررارة( للال بلررررري املقد ررررري:  
و ررراد صررراحب م هرمررر  نلمرررا حررراب  ني رررو  وهرررو  عبرررداهلل برررن جنررري عرررن أبيررر  أنررر   رررار مرررل علررري 
  اصق أبا عبداهلل ب ىل الءرا   ًلرت: ومرابا؟ ًراي: م  لق إل صءني ن اد  علي: اصق أبا عبداهلل

با  يرروم وعي رراك مءيضرراد  ًلررت: يررا نررن اهلل أغضرربك أحررد  مررا  ررند عي يررك  د لررت علررء ال ررن
مءيضاد؟ ًاي: ب  ًرام مرن ع رد) جقير  ًبر  نالردلين أد احلسرني يقتر  ب رىل الءررا   ًراي: نقراي: 

يرردك نقررب  ًبضرر  مررن مررراب ننع انيهررا نلررم هرر  لررك أد ألررك مررن مربترر ؟ ًرراي: ًلررت: نعررم  نمررد 
 أملك عيين أد نا تا( مث ًاي إ  ادك حسن.

ط دار الريرراد للرر اع القرراهرة  ونيرر  أيضرراأ: )عررن عا  رر  ًالررت:  137ص 3ومثلرر    )ومررل الروا ررد(  : 
وهرو م  رب  وهو يوحء إلير  ن ررا علرء ر روي اهلل علء ر وي اهلل د   احلسني بن علي

أحتبر  يرا حممرد  ًراي: يرا جقير  ومرا  ال أحرب ابرين   ًراي جقير  لر روي اهلل:  وهو علرء ههررك 
يرردك ننمرراك ب برر  بيضرراح نقرراي:   هررذك ايفر   ًرراي: نررذد أمتررك  ررتقتل  مررن بعرردك  نمررد جقيرر 
  رر  ر روي اهلل مرن ع رد ر روي اهلل  يقت  اب ك هذا وا ها ال ره  نلمرا بهرب جقير 

ي: يا عا    إد جقير  أ رقين أد ابرين حسرني مقتروي   أر  ال ره وأد والترم    يدك يب ي  نقا
أمريت  ررتء  بعررد) مث  ررر  إل أصررالاب  نرريهم علرري وأبرو ب ررر وعمررر وحذيءرر  وعمررار وأبررو بر  وهررو 

أد ابين احلسني يقتر  بعرد) برنر   يب ي  نقالوا: ما يب يك يا ر وي اهلل؟ نقاي: أ قين جقي 
وأ قين أد نيها مضاع ( رواك ال قاين   ال بري وايفو ىل با تصرار  ثرري  ال ه وجاحين نذك ال ب 
 أجلي حسي ا علء نخذك نااحك جقي (. وأول : )أد ر وي اهلل 
جالسررا با  يرروم    : )وعرن أم  ررلم  ًالررت:  راد ر رروي اهلل137ص  3و  ومرل الروا ررد أيضرراأ:  

يب رري   ني نسررمعت ن رري  ر رروي اهللبيرريت  ًرراي: ال يررد   علرري أحررد  نررانتظر  نررد   احلسرر
لسرر  جبي رر  وهررو يب رري  نقلررت: واهلل مررا علمررت حررني  ناطلعررت نررذبا حسررني   حارررك وال ررن

 راد مع را   البيرت  ًراي: أنتالبر ؟ ًلرت: أمرا   الردنيا نر عم  ًرراي: إد   د ر   نقراي: إد جقير 
نلمررا أحرريىل  نراهررا ال ررنأمتررك  ررتقت  هررذا بررنر  يقرراي  ررا  رررب ح  نت رراوي جقيرر  مررن مربتهررا ن

رتسررني حررني ًترر  ًرراي: مررا ا ررم هررذك ايفر ؟ ًررالوا:  رررب ح  نقرراي صرردق اهلل ور ررول   رررب وبرر ح  
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أر   رب وبر ح  رواك ال رقاين بن رانيد ورجراي أحردها لقرا   مث  و  رواي : صدق ر وي اهلل 
  بيرريت ن ررري    ًرراي: )وعررن أم  ررلم  ًالررت:  رراد احلسررن واحلسررني يلعبرراد بررني يررد) ر رروي اهلل

جقيرر  نقرراي: يررا حممررد إد أمتررك مقترر  اب ررك هررذا مررن بعرردك  وأومررن بيرردك إل احلسررني  نب ررء ر رروي 
يا أم  رلم  وديعر  ع ردك هرذك ال بر   ن رمها ر روي  و م  إل صدرك مث ًاي ر وي اهلل اهلل
رراي ر رروي اهلل اهلل رراي: ويرر  و رررب وبرر ح  ًالررت: ًو لررت هررذك ال برر  : يررا أم  ررلم  إبا حتو  ًو

دمرررا نررراعلمي أد ابرررين ًرررد ًتررر   ًررراي: ناعلتهرررا أم  رررلم    ًرررارورة مث جعلرررت م ظرررر إليهرررا  ررر  يررروم 
 ومقوي: إد يوما حتولني دما ليوم عظيم( رواك ال قاين.

)حردل ا يعلرء برن  37311ط م تب  الر د  الريا :   473-477ص 7و  مص ه ابن أيب  يب :  
 برررن أربرررد ال خعررري ًررراي: ًالرررت أم  رررلم : د ررر  احلسرررني علرررء عبيرررد عرررن مو رررء ا هرررين عرررن صررراحل

 يفا يقلب  وهو نرا م علرء ب  ر    وأنا جالس  علء الباب نت لعت نرأيت    ه ال ن ال ن
نقلرررت: يرررا ر ررروي اهلل م لعرررت نرأيترررك مقلرررب  ررريفا    ءرررك والصرررن نرررا م علرررء ب  رررك ودموعرررك 

رررررراي    مسرررررري   نقرررررراي: إد جقيرررررر  أمرررررراين بال برررررر  الرررررريت يقترررررر  عليهررررررا وأ ررررررقين أد أمرررررريت يقتلونرررررر ( ًو
: )حرردل ا حممررد بررن عبيررد ًرراي حرردلين  رررحبي  بررن مرردرك ا عءرري عررن عبررد اهلل بررن  ررىي 37317 

احلضرررمي عررن أبيرر  أنرر   ررانر مررل علرري و رراد صرراحب م هرمرر  حرر  حرراب  ني ررو  وهررو م  لررق إل 
أبرررا عبرررد اهلل  ًررراي: د لرررت علرررء  صرررءني ن ررراد  صرررقا أبرررا عبرررد اهلل صرررقا أبرررا عبرررد اهلل  نقلرررت: مرررابا

وعي اك مءيضاد  ًاي: ًلت: يا ر وي اهلل ما لعي يك مءيضاد أغضبك أحد  ًراي: ًرام مرن  ال ن
ع د) جقي  نن قين أد احلسني يقت  ب ىل الءرا  نلرم أملرك عيرين أد نا رتا(. انظرر أيضراأ مسر د 

ط دار  233ص 1ء:  ط مؤ سررررر  علررررروم القررررررآد برررررريو   ومسررررر د أيب يعلررررر 131ص 3البرررررار:  
 3ط دار الراير   الريرا . واملعارم ال برري:   333ص 1املنمود لل اع دم ق. واآلحاد واملثراين:  

 ط م تب  العلوم واحل م  املوص . 135ص
ط دار ال تب العلمي  بريو   )أ قنا أبرو عبرد  4313  134ص 3و  املستدرك علء الصاليالني:  

حرردل ا أبررو ايفحرروص حممررد بررن ا يررثم القا رري حرردل ا حممررد بررن  اهلل حممررد بررن علرري ا رروهر) ببغررداد
مصعب حدل ا ايفوناعي عن أيب عمرار  رداد برن عبرد اهلل عرن أم الءضر  ب رت احلرارع: أمرا د لرت 

نقالررت: يررا ر رروي اهلل إين رأيررت حلمررا م  رررا الليلرر   ًرراي: مررا هررو؟ ًالررت: إنرر   علررء ر رروي اهلل
 عررر  مرررن جسررردك ً عرررت وو رررعت   حارررر)  نقررراي  رررديد  ًررراي: مرررا هرررو؟ ًالرررت: رأيرررت  رررند ً

رأيت  ريا ملرد ناطمر  إد  راح اهلل غ مرا ني رود   حاررك  نولرد  ناطمر  احلسرني  ر وي اهلل
نو ررعت    حارررك مث  نررد لت يومررا إل ر رروي اهلل  ن رراد   حاررر)  مررا ًرراي ر رروي اهلل
الرت نقلرت: يرا نرن اهلل برنيب أنرت هتريقراد  مرن الردموع  ً حانت مين التءام  نذبا عي ا ر وي اهلل
نرررن قين أد أمررريت  ررتقت  ابرررين هرررذا  نقلرررت هرررذا  نقررراي: نعرررم  وأمرري مالرررك؟ ًررراي: أمررراين جقيررر  
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 ار  م.
 

 لماذا السباب والتكفير
 

ول رررا    ررر  بلرررك أدلررر   ررررعي  وعقليررر  مرررذ ورة   ال ترررب املءص رررل  وامل بوعررر   
امل ت رة      الب د ار  مي   نمرا هرذا السرباب والتءسريق والت ءرري الرذ) يصردر 

ر أو يءسررق أو يسررب  مررن الرربع  جترراك ال رريع  ارماميرر   نذنرر  ال  ررق  ملسررلم أد ي ءرر
 مسررلماأ  مبارررد اال ررت ا   االجتهرراد. برر  عليرر  أد يعرررا أدلرر  ال رررا ومصررادرك 

 الت ريعي .
ألررريي مرررن الررر نم أد يصررررا املسرررلمود طاًررراهتم    رررل ال لمررر  حملاربررر  أعرررداح 
ار رر م ورنقرراب ب دهررم مررن أيررد) ال رراهبني  برردي أد يصرررنوا ال اًررا    الت ءررري 

 باب؟.والتءسيق والس
 

 الفرائض واألحكام اإلسالمية
 

                                                                                                                                                                      

 وأماين ب ب  من مربت  محراح( هذا حدي  صالي  علء  رط ال يخني.
حررردل ا احلسرررني برررن إ رررالاق حررردل ا  137ط املوصررر : )  233ص 23و  املعارررم ال برررري لل رررقاين:  

ىي احلماين حدل ا  رليماد برن بر ي عرن  ثرري برن نيرد عرن امل لرب برن عبرد اهلل برن ح  رب عرن أم  
جالسرررا با  يررروم   بيررريت نقررراي: ال يرررد   علررري أحرررد نرررانتظر    رررلم  ًالرررت:  ررراد ر ررروي اهلل

يب رري ناطلعررت نررذبا احلسررني   حارررك أو إل ج برر   نررد   احلسررني نسررمعت ن رري  ر رروي اهلل
إد جقير   راد    ي  نقلت: واهلل ما علمتر  حرني د ر   نقراي: ر روي اهلللس  رأ   وهو يب 

البيت  نقاي: أحتب ؟ ًلت: أما   الردنيا نر عم  ًراي: إد أمترك  رتقت  هرذا برنر  يقراي  را  ررب ح  
  نلمرا أحريىل باحلسرني حرني ًتر  ًراي: مرا ا رم هرذك ايفر  نت اوي جقير  مرن مربتهرا نرنراك ال رن

 أر   رب وب ح(. إل غريها  ا هو  ثري. اي: صدق ر وي اهللًالوا:  رب ح ً
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ونعتقد بوجوب إًام  الص ة  والصيام  وإيتاح اعمي والر راة  واحلر   وا هراد  
وايفمرررر بررراملعروا  وال هررري عرررن امل  رررر  والترررو   يفوليررراح اهلل  والترررق ) مرررن أعرررداح اهلل  

 بالءضا  .وارمياد بالواجبا   ومرك احملرما   والتخل ي عن الربا    والتالل ي 
ونعتقرررد بوجررروب العمررر  ب انررر  أح رررام ار ررر م و   يرررل ايفبرررواب: مرررن العبرررادا   
واملعررام    والقضرراح  وال ررهادا   واحلرردود  والررد يا   و ررا ر القرروانني املدونرر    

 الءق  ار  مي واليت مقرب من ما   أله ًانود.
مرررل ار رررر م     مرررا نعتقرررد بلرررروم م ررررابق  يرررل ايفمرررور الءرديرررر  واالجتماعيررر  

السيا رررررر  واالًتصرررررراد  والدولرررررر  وايفمرررررر   وايف رررررر ق واآلداب  واملعاملرررررر  واملعا رررررررة  
 وال  ا  وال  ق  وا را م والعقوبا   وغريها.

 
 األفالق اإلسالمية

 
ونعتقرررد بلرررروم االلتررررام برررايف  ق الءا رررل  واآلداب ار ررر مي   واالجت ررراب عرررن 

 ي   نهي عادم ا  وعلي  عمل ا.ايف  ق الذميم  واحملرما  ال رع
 نرررايف  ق ار ررر مي  هررري الررريت نررردب ار ررر م إليهرررا  أو أوجبهرررا  مثررر : )الصررردق( 
 و )ايفمان ( و )احلياح( و )العء ( و)ال ااع ( و )السخاح( و )ال  اط( و )العم ( 
 و )حسرن اعلرق( و)إن راح السر م( و )إصر   با  البرني( و )ايفلءر ( و )ايف رو ة( 

 رهد( وما أ ب ..و )ال
وايف ررررر ق الذميمررررر  هررررري الررررريت حرررررذ ر ع هرررررا ار ررررر م   راهررررر  أو حترلررررراأ  مثررررر : 
)ال رررذب( و )الغيبررر ( و )اعيانررر ( و ) ررروح اعلرررق( و)ال سررر ( و ) ررررب اعمرررر( و 
)أ رر  احلرررام( و )الربررا( و )السررًر ( و)الرنررا( و )اللررواط( و )االحت ررار( و )ارنسرراد( 

سررررءور( و )الغ رررراح( و )ال ميمرررر ( و )الب الرررر ( ومررررا أ ررررب  و )البخرررر ( و)ا ررررنب( و )ال
 بلك..
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نرررررايف  ق هررررري نظررررررة معررررردي     رررررلوك ارنسررررراد  ًرررررررك ال رررررارع با رررررتالباب 
الصرررءا  الءا رررل   الصررردق والونررراح واال رررتقام   واالبتعررراد عرررن الصرررءا  الو ررريع   

  ال ذب واعيان  واالحنراا.
 

 األمة الواحدح
 

ا ررت ا مررذاهبهم ورغررم معرردد طرروا ءهم ر أمرر  ونعتقررد بررند املسررلمني ر علررء 
ــــر أمــــة أفرجــــت واحرررردة  وهررررم إ رررروة   الرررردين   مررررا ًرررراي  رررربالان : ــــتم في كن

للناس
(295). 

اي معال:  ف صبحتم بنعمت  إفواناًو
(290). 

اي عروج :  إنما المؤمنون إفوح ف صلحوا بين أفويكمًو
(297). 

  أو القوميا  أو ال ا ءيا  أو وأد أي   حماول  رلقاح التءًر  بي هم با م ايفًليا
 غريها  ال جيون  رعاأ وال عق أ.

ونعتقد بند اال رت ا   الءرروع برني ال وا ره ار ر مي  ر ال رابل عرن ا رت ا 
 االجتهادا   مل مراعاة ابتهد االلترام بال تاب والس   ر ال يوجب مءًر    ايفم .

مني حترت لرواح القررآد احل ريم  ما نر  وجوب مظانر ا هود لتوحيد  لم  املسل
والس   امل هرة  وأد أ) ح م أو ًانود ال يسرتمد  مرن هرذين املصردرين  نهرو باطر  

 جيب دحض .
وأد مررن الواجررب م ررريي ال اًررا  ل  ررر ار رر م   م ررارق ايفر  ومغارنررا  

 ومصعيدك إل مستو  احل م  و مقدم  لذلك جيب ما يلي:
                                                           

 . 113 ورة آي عمراد:  (135)
 . 133 ورة آي عمراد:  (131)
 . 13 ورة احلارا :  (137)
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يفمررور الرردين والرردنيا معرراأ  حرر  ي ررود لررد  : مثقيرره املسررلمني لقانرر   ررامل  1
 املسلمني وعي عام  يؤد) بدورك إل رأ) عام.

 : إجياد الذه يا  ار  مي  امل دنع  حنو العم  الب  اح املستمر   ن اق ايفم .2
: م سرريق ا هررود ار رر مي  املبذولرر  علررء خمتلرره الصررعد  لتتالررر ك حنررو هرردا 3

 واحد  و  ه  نظام واحد.
 رريي املؤ سرررا  ار ررر مي    أو ررل ن ررراق   رررن ومبختلرره ألوامرررا مرررن : من4

 لقاني  واجتماعي  ومربوي  وغريها  لت ود ًواعد إ عاع  ومرا ر جتم ل.
: مصررر يل الرررب د ار ررر مي   بالصررر اعا  اعءيءررر  والثقيلررر   حررر  ال حتترررا  إل 5

 ايفجانب  نتار ها احلاج  إل االنصياع واال تس م. 
وهلل العزح ولرسول  وللمؤمنين: ًاي معال

(290) . 
اي   .(299)«ار  م يعلو وال يعلء علي : »pًو
 

 تطهير البالد من المنكرات
 

ونعتقد بوجوب م هري الب د من امل  را  الريت حر مهرا ار ر م   راعمر والغ راح 
 والقمرررار والرنرررا والربرررا واالحت رررار والغرررش والسرررًر  والقتررر  ومرررا إل بلرررك مرررن امل ررراهي

 الواردة   ال تاب والس  ..
 ونررررر  لررررروم مظررررانر ا هررررود مررررن احل ررررام وال ررررعوب رنالرررر  هررررذك امل  رررررا    مررررا 

كنــتم فيــر أمــة أفرجــت للنــاس تــ مرون بــالمعروف وتنهــون عــن ًرراي  رربالان : 
المنكر

(100). 
                                                           

 .3 ورة )امل انقود(:  (133)
 32143  125ص 15ب 21و ا   ال يع :   (133)
 . 113 ورة آي عمراد:  (233)
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 إعادح مجد اإلسالم
برذلك  ونعتقد بلروم إعادة ود ار  م   الب د  وبلك   ن  ب  إد اهلل وعرد

وعــــــد اهلل الــــــذين نمنــــــوا مــــــنكم وعملــــــوا الصــــــالحات حيررررر  ًرررررراي  رررررربالان : 
ليســت لفّنهم فــر األر  كمــا اســت لف الــذين مــن قــبلهم وليمّكــنّن لهــم ديــنهم 
الـــذي ارتضـــى لهـــم وليبـــّدلّنهم مـــن بعـــد فـــوفهم أمنـــاً يعبـــدوننر ال يشـــركون بـــر 

شيئاً 
(102). 

ومررررن العمرررر  الصرررراحل ل ررررن بلررررك م ررررروط بارلرررراد الصررررالي  والعمرررر  الصرررراحل  
رر  والت ررت ت( و)ا هرراد    رربي  اهلل باملرراي واللسرراد واليررد( نذنرر   )ايفلءرر ( و)نبررذ التءًر
مهمررا مررون ر هررذاد ال رررطاد )ارلرراد والعمرر  الصرراحل( م ررود ال تيارر  الرريت وعرردها اهلل 

  بالان  حمتوم .
 الدعوح إلى اإلسالم

 
وغرنررا  مررا ًرراي  رربالان : ونعتقررد بوجرروب الرردعوة إل ار رر م    رررق ايفر  

 ولــتكن مــنكم أمــة يــدعون إلــى ال يــر ويــ مرون بــالمعروف وينهــون عــن المنكــر
وأولئ  هم المفلحون

(101). 
وإد هداي  إنساد واحد إل ار  م  ري ع د اهلل  ا طلعت علي  ال مي   ما 

pًال  الر وي ايفعظم 
(101).  

  املبل غني  ون رر ال ترب  نمن الضرور) م  ي  ا يفا   و ل التق عا   وبع
                                                           

 . 55 ورة ال ور:  (231)
 . 134د:  ورة آي عمرا (232)
: بعثررين ر رروي اهلل الءصرر  التا ررل   الرردين  ونيرر : )ًرراي علرري 137راجررل م رر اة ايفنرروار: ص (233)

  إل الرريمن نقرراي يررا علرري ال مقامرر  أحررداأ حرر  مرردعوك إل اهلل  لررفن يهررد) اهلل علررء يررديك رجرر أ
  ري  ا طلعت علي  ال مي أو غربت(.
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والتصرررد) للهامرررا  الررريت ي ررر ها ايفعرررداح علرررء ار ررر م   رررواح   دا ررر  الرررب د 
 ار  مي  أو  ارجها.

 إنها  المسلمين
: ) ل رم  pونعتقد بند من الواجب علء  ر  نررد مسرلم  حسرب ًروي الر روي

ًرادة السعي رما  املسلمني حر  ي ونروا هرم  (102)راع و ل م مسؤوي عن رعيت (
 العامل  ما  انوا من ب) ًب .

 وبلك أمر   ن ب  ميسور إبا مضانر  ا هود  نذد املسلمني لل ود:
  صوب  ال س 

 وامل  ق  اال  امياي 
 والثروة ال ا ل 
 وامل اه  احلي 

 والدين التقد مي الول اب ..
 نذبا  عوا  يعهم لر :

 معميم ارلاد.)الف(: 
 يت م ها القوانني غري ار  مي . وإنال  امل  را   ال )ب(:
 وإط ق احلريا .  )ج(:
ونت  باب االجتهاد من ال تاب والس   وار اع والعق   وجعلهرا املصردر  )د(:

 الوحيد للت ريل. 
وجعررر  أ رررا  احل رررم اال ت رررارة مرررل الءقهررراح بال رررريع  العررردوي العرررارنني  )هــــ(:

 باحلياة ومت ل با  الرمن. 
ار ررررر مي   بررررردي القوميرررررا  وال ا ءيرررررا  وارًليميرررررا  وإرجررررراع ايف ررررروة  )و(:

                                                           
 . 75الءص   113جامل ايف بار: ص (234)
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 وحنوها.. 
  اد رجوع السيادة إل املسلمني  لم  البصر بذبد اهلل  بالان . 

إن تنصــروا اهلل ينصــركم ويثبــت أقــدامكمًرراي اهلل معررال: 
وهررو املونررق  (105)

  املستعاد.
 

 
 

 نص  

 حضارة ال يع  

                                                           
 . 7رة حممد:  و  (235)
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 التعداد العام

 
بررررررند عرررررردد ال رررررريع  يربررررررو علررررررء  سررررررما   مليررررررود  مررررردي ارحصرررررراحا  ايف رررررررية

ها وغرنرا  وم ت ررود    انر  (100)نسم    وهم موجودود   أ ثر بر د العرامل   رًر
بررر د ار ررر م  و   ثرررري مرررن الرررب د غرررري ار ررر مي   و رررم حضرررارهتم املسرررتقاة مرررن 

 . القرآد ال رمي والس   ال بوي  امل هرة و رية أه  بيت  ايفطهار 
العررررراق وإيررررراد وا  ررررد والبا سررررتاد واعلرررري  ولب رررراد و رررروريا وأنغانسررررتاد  و ررررم  

ومر يررا وإندونيسرريا والسررعودي  والرريمن  وبعرر  برر د إنريقيررا وأوروبررا وأمري ررا وغريهررا.. 
ال ثررررررري مررررررن العلمرررررراح واملراجررررررل  واملرررررردار  الدي يرررررر   واملعاهررررررد العلميرررررر   واملسرررررراجد 

ا  واملرا رررررر  وخمتلررررره أنرررررواع ال ترررررب  واحلسررررري يا   واملؤ سرررررا  اعرييررررر   وامل تبررررر
ومدار  حءظ القرآد احل يم  و ا ر ال ؤود ار ر مي   حر  أد   ً رر إ ر مي 

 واحد يوجد  م ما يقارب ربل مليود عامل و  يب ومؤله وطالب علم.
و ررررررم   طرررررروي الترررررراريب ار رررررر مي: ح ومررررررا   وعلمرررررراح  و ت رررررراب  و ررررررعراح  

 لءا   وم تبا   و  باح ومر دود.ون  ء   ومء رود  ومدار   ومؤ 
وإل اليرروم  ومرن أحررب   pو رم مواًره دي يرر  م رر ن  م ررذ عهرد الر رروي ايفعظرم 

رررل   معررررنتهم نلرياجرررل أ)  بلرررد يتواجررردود نيررر   لي  لرررل علرررء   رررون مرررن املعرنررر   التو  
 وا هاد وار  ص.

                                                           
 ( علماأ بند ارحصاحا  ايف رية م ري إل أد نءو  املسلمني  يع  و    يقارب املليارين.231)
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 الشيعة والتاريخ اإلسالمر

 
 رر مي   وصررد ميررار ا امررا  علررء لل رريع  أنصررل الصررءالا    الءتوحررا  ار

ار ررر م واملسرررلمني  وإر ررراح دعرررا م ار ررر م   الرررب د  وبعررر  املب ررررين واملبل غرررني 
  داي  ال ا   وب   معاليم القرآد احل يم طيل  التاريب ار  مي:

 نملوك آي بوي   م اليد ال ول   ن ر ار  م   العراق وما واالها. أ:
  م ايفياد) البيضاح    وري  وأطرانها. وملوك آي محداد ب:
وملرررروك الصررررءويني  ررررم اعرررردما  ا ليلرررر  الباًيرررر  آلارهررررا إل اليرررروم   إيررررراد  ج:

 وأنغانستاد وملك ال واحي.
وملرررروك الق ررررب  رررراهي   ررررم املررررخلر ال ررررق    ا  ررررد ونواحيهررررا  إل غررررريهم  د:
 وغريهم.
جليررررر    صرررررد   (107):  مرررررا أد أيررررراد) آيررررر  اهلل نصرررررري الررررردين ال و ررررريهــــــ

 هاما  املغوي.
   حءرررررظ الرررررب د عرررررن االحنرررررراا   ًضررررري   (100)و ررررردما  الع مررررر  احللررررريو: 

 ) دا ب دك(.

                                                           
م( عرامل بالءلرك والريا ريا  وال ر م  أ ري مرصرداأ 1274-1231هر   173 -537ال و ي ) (237)

 رراع( و) ررر  م ررهوراأ وم تبرر   برررية   مراغرر   لرر  مؤلءررا   ثرررية م هررا )جتريررد االعتقرراد( و) رر   الق
 ار ارا ( و)التذ رة( و)حترير أصوي أًليد ( و)ملخيم احملص (.

الع مرر  احللرري: هررو احلسررن بررن يو رره بررن علرري بررن امل هررر احللرري املعررروا بالع مرر  علررء االطرر ق  (233)
 1صررررراحب املؤلءرررررا  املت وعررررر    الءقررررر   الترررررذ رة واملختلررررره ومايررررر  ايفح رررررام. )أعيررررراد ال ررررريع   

 (.145ص
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  د الصليبي  القيصري  الرو ي . (109)وجهاد السيد اباهدز: 
  د املستعمر الغريب   ًضي  التب  )الت باك( ال هرية. (120)و ءا  ابد دح: 
لت هررري أً ررار  رروريا ولب رراد عررن اال ررتعمار  (122)وواهرردا   رررا الرردين : 
 الءرنسي.
 لرررررررورة الع ررررررررين ر ررررررررا  املسرررررررتعمر عرررررررن  (121)وإ رررررررعاي ارمرررررررام ال رررررررريان) ي:
 العراق..

إل غريهررا وغريهررا..  رر  بلررك مررن أًررو  ال ررواهد  هررادهم املتواصرر  وحتءظهررم 
ررررروا والتضررررررالي  ورد   علرررررء الرررررب د واهتمرررررامهم ب  رررررر ار ررررر م وحءرررررظ  يانررررر  والًو

  اما .ا
أمرررا جهرررادهم   العصرررر احلا رررر نالرررد ع ع ررر  وال حرررر   وي ءيرررك أد معلرررم أد 
 لررر  مرررن علمررراح ال ررريع  والبرررارنين مررر هم مرررن أهررر  العلرررم ًضررروا أعمرررارهم   امل رررا  

 والساود واملعتق   دناعاأ عن ار  م وحءظاأ ل ياد املسلمني..
ل ررررريه و ررررا ر  مررررا أد مسررررامهاهتم   الرررردناع عررررن ًضرررري  نلسرررر ني والقررررد  ا

 ايفرا ي احملتل   يح غين عن البياد..

                                                           
هررررر( بررررن السرررريد علرررري )صرررراحب الريررررا ( 1242ر  1133د اباهررررد: هررررو السرررريد حممررررد )السرررري (233)

ال باطبرررا ي احلرررا ر)   ولرررد    ررررب ح املقد ررر . ولررر  مرررن املصررر ءا   مءرررامي  ايفصررروي  الو رررا     
 (.443ص 3ايفصوي  جامل العبا ر   الءق ... اخل  )أعياد ال يع :  

راح انتهررت إليررر  الر ا رر  االماميررر    عصرررك وهرررو الررذ) أنررر  املرررينا حممرررد حسررن ال رررريان) نريرر   رررام (213)
 (.147ص 1بتالرمي التب  )الت باك( وا  ر االن لير إل نسب االمتيان. )أعياد ال يع :  

(  ولر  مؤلءرا   ثررية 1377رر 1233السيد عبد احلسني بن السيد يو ره  ررا الردين املو رو) ) (211)
وي املهمرر    مررنليه ايفمرر   نلسررء  امليثرراق والواليرر ... اخل. وم هررا  تابرر  امل ررهور )املراجعررا (  الءصرر

 (.457ص 7)أعياد ال يع :  
املررررينا حممرررد مقررري ال رررريان) مرررن م ررراهري نقهررراح عصررررك انتهرررت إليررر  الر ا ررر  بعرررد ونررراة اليررررد) عرررام  (212)

 (.147ص 1هر )اعياد ال يع   1333
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ره علمراح ار ر م مرن  وي ءيك أد م الل  تب ) ءا  العلماح ايفع م( و)مًو
 ل طررررر ع علرررررء جانرررررب صرررررغري مرررررن  ءررررراحهم  (121)اليهرررررود( و)احلقرررررا ق ال اصرررررع (

 وجهادهم.
  أمررا  رردما  ال رريع  بال سررب  إل )الثقانرر ( و)االًتصرراد( و)السرر م( و)السيا رر

الرا ررردة( و)عمرررراد الرررب د( و)الصررر اع ( ومرررا أ رررب  ن ثررررية   رررا حتترررا  إل ولررردا  
رررد ب رنرررا  ررريفاأ يسررررياأ عرررن  ررردماهتم   وررراي الصررر اع     رررر ا  )واًرررل   رررخم   ًو

 .(122)ال يع (
 

 الشيعة والعلوم اإلسالمية
 

د و عت ال يع  أ ي العلوم ار  مي     وبلك مث : (125)ًو
ـــــدؤلر ـــــر األســـــود ال   أوي مرررررن  ترررررب   ال الرررررو بذر ررررراد ارمرررررام أمرررررري (120)أب

 .tاملؤم ني
   الذ) و ل علم )العرو (.(127)وال ليب بن أحمد
د ا ت ه:  t  ملميذ ارمام الصادق (120)وجابر بن حّيان  ًو

                                                           
 .هر1372لءريق املرهر آي نرعود حوي لورة الع رين طبل  (213)
 صءال  من احلام ا ين وطبل مرماد. 32يقل ال تاب    (214)
 راجل  تاب: )من يي ال يع  لعلوم ار  م( منليه الع م  السيد حسن الصدر. (215)
 م(. 133-135هر   43ق هر ر  35الدؤ  ) (211)
( م( مرن أهر  البصررة  معلرم  ريبوي  وايفصرمعي  لر   تراب )العرني731هرر   173اعلي  )ر   حنرو  (217)

 اوي معام عريب علء احلروا. 
م( عررررام   ال ونرررر   مررررن مؤلءامرررر  )ا رررررار ال يميرررراح( و)اصرررروي 137هررررر   73ابررررن حيرررراد )ررررر    (213)

ال يميررراح( و)علرررم ا يفرررر ( و)الرمحررر ( و)امل تسررررب( و)ومررروع ر رررا  ( مر ررررت مؤلءامررر  ال ال مي يرررر  
 واعتمد عليها علماح الغرب. امل اد   ايفع م.
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ال يميرررراح احلديثرررر   نقررررد م اولررررت  تابامرررر  الرررريت مربررررو علررررء السرررربعما  : الءلررررر ا  
وال قيتيررررررك واعليك  مررررررا عا ررررررت  وأ ا رررررريدها  وأم حهررررررا  وأمحررررررا  ال  يررررررك

القلويررا  حتضرررياأ وم قيرر  بررالبلورة والتق ررري وال  رري  والتصررعيد  وأد رر    ال يميرراح 
 ع صر) التارب  والعم   وبذلك يعتقك العامل )أباأ لل يمياح(.

  ايفجسرررام  نقرررد و رررع  بصرررورة  (Radioactive)وإ رررعاع راديرررو أ تيررره 
 املصر) ر.مبهم  ر  ما يقوي عبد الرمحن 

 ما ا ت ه وجود ع اصر أ رر  غرري الريت  انرت م رهورة ع رد القردماح  و راد 
يقررروي: لقرررد عرنرررت   جتررراريب أد ه ررراك ع اصرررر أ رررر    الررر اب غرررري أين ال أملرررك 

 الو ا   ال اني  ال تخراجها. 
والتلءررررود أو التلغررررراا حيرررر  يقرررروي املؤر  ررررود: إنرررر   رررراد  ررررابر بررررن حيرررراد  ررررب  

طرررا م رر  إل صرر دوق آ ررر بايف رر ك و رراد يررت لم برر  مررل  صرر دوق صررغري يتصرر 
 بع  ال ا  مل أد الءاصل  بي   وبني ال را اآل ر  انت  برية .

وا رر ع طررا رة صررغرية  رراد ) الررد القم رري( جيلرري نيهررا وي ررري   ا ررواح  و رراد 
 بو ررل هررذك ال ررا رة أد مسررتقر    ا ررواح مرردة مديرردة ورمبررا  انررت مررن نرروع ال ررا را  

 متي .الس
وا ررر ع أيضررراأ )حاجبررراأ( أومومامي يررراأ مرررن احلديرررد وو رررع  بو ابررراأ علرررء مقرررر  أحرررد 
الونراح  و اد هذا احلاجب يتالرك ول ي   ما  اد يقت  املتسل لني الذين ال يراعود 

 القواعد اليت و عها )جابر( للد وي علء الونير. 
ر اال  اعرا  احلديثر   وب لم : نذد  ابر بن حياد منلرياأ برال  ايفمهير  علرء أ ثر

 ول  الءض  ال بري علء هذا العصر  ل  بتن يس  علم ال يمياح.
د  اد: أوي مرن  (129)ونصير الدين الطوسر صاحب )مرصد مراغ ( ال هري ًو

                                                           
 .113ت  ص بقت مر  (213)
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أبد  آراحأ جديدة   الدوا ر الءل ي   وانتقد ا يف  الب ليمو ي  انتقاداأ علميراأ  وأوي 
ذلك يعتررقك الغرررب وا ررل أ رري علررم الصررواريب. مررن و ررل أصرروي علررم املثل ثررا   وبرر

و انررت لرر  آراح جديرردة ونانعرر    برراًي نررروع علررم الريا رريا .  مررا ا رر ع ايفدوا  
 ا ديدة اليت  انت مستعم    مرصدك و انت عظيم  الءا دة.

: ا ت رررره بعرررر  ًرررروانني مررررردد الصررررد   (110)والشــــيخ بهــــاأ الــــدين العــــاملر
  بعررر  مسررراجد أصرررءهاد   مرررا ا رررتءاد مرررن  واالنع ا رررا  الصرررومي  وا رررتعملها

ًوانني  غىل املاح ومساو)  ر وح    حديقر  نرني ب ا راد. وو رل ًواعرد جديردة 
   احلساب. 

 وغريهم من العلماح املء رين الذين ن ر  نم ال تب.

                                                           
م( ولررد   بعلبررك ومررو  باصررءهاد  أصررل  مررن جبرر  عامرر   لرر  1122هررر   1331العرراملي )ررر    (223)

مؤلءرررا  بالعربيررر  والءار ررري  م هرررا: )ال  ررر وي(  و)املخررر ة( و)ا ررررار الب غررر ( و)م رررري  ايفنررر ك( 
 و)  ص  احلساب( ومعق  تب    الريا يا  والءلك من املراجل ا ام .
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 فلفاأ الرسول
 

بعردك الرين ع رر  ليءر    عرني  مرن w )ال يع ( معتقد ر  مرا  ربق ر برند الر روي
  احلردي   pوأوجب علء ايفم  امباعهم وايف ذ ع هم والرجوع إلريهم  حير  ًراي

 ..(112)املتوامر ع د املسلمني: )اعلءاح بعد) ال ا ع ر(
راي : )إين مرارك نري م الثقلرني  تراب اهلل وعر ة أهر  بيريت مرا إد  س ر تم p ًو

 . (111)نما لن مضل وا بعد) أبدا(
: هرررم علرررء (112)وغرررريك (111)  حررردي  جرررابر pمرررا عي ررر هم الر ررروي واعلءررراح  

 مل ماريب والدهتم ووناهتم وحم  ًبورهم: (115)ال ميب املذ ور   هذا ا دوي أدناك

                                                           
 من هذا ال تاب. 21-23توامر  رواك الءريقاد  يع  و     انظر ا امش   الصءال   حدي  م (221)
 من هذا ال تاب. 12حدي  متوامر  رواك الءريقاد  يع  و     انظر ا امش   الصءال   (222)
البرراب السرراد  والسرربعود  231ص  3هررر( :  1234ررر 1223( ي ررابيل املررودة للق رردون) احل ءرري )223)

 132ص 2اللرررررين ع رررررر بن رررررا هم  ط دار ايف ررررروة. وأيضررررراأ نرا رررررد السرررررم ني:    بيررررراد ايف مررررر  ا
 .57احلدي  743. وغاي  املرام : ص431احلدي  

  م صرريم  172ص 1راجررل  ترراب دال رر  ارمامرر  حملمررد بررن جريررر ال ررق). و ترراب ال را رره:   (224)
ء ايف مرر    الرر م علرر 535ص 2علررء أ رراح ايف مرر  االلررين ع ررر.  و  رره الغمرر :   الر رروي

  . و)اال ت صار   ال م علء ايف م  ايفطهار( لل راج ي. االلين ع ر من آي حممد 
 مث ايف م  االلين ع ر. واب ت  ناطم  الرهراح   تو) هذا ا دوي   أول  علء ماريب الر وي  (225)
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 جدول أسماأ المعصومين واألئمة الطاهرين 

 
تاريخ  تاريخ الوالدح اسم المعصوم

 الوفاح
 محب الدفن

ال رررن ايف ررررم حممرررد برررن عبرررد 
 pاهلل 

ربيرررررررررررررررررررررررررررل  17
 ايفوي

 املدي   امل و رة صءر 23

ب رررت الر ررروي ناطمررر  الرهرررراح 
t 

 

 رررررررررررررراد   23
 الثاني 

 رررررررررررراد   3
 الثاني 

 املدي   امل ورة
 
 

تاريخ  تاريخ الوالدح األئمة األثنر عشر:
 الوفاح

 محب الدفن

ايفوي: ارمررررررررام علررررررررري أمرررررررررري 
 tاملؤم ني 

 ال اه ايف را رمضاد 21 رجب 13

سررررررن بررررررن الثرررررراين: ارمررررررام احل
 tعلي 

 املدي   امل ورة صءر 7 رمضاد 15

الثالررر : ارمرررام احلسرررني برررن 
 tعلي 

  رب ح املقد   حمرم 13  عباد 3

الرابررررررررل: ارمررررررررام علرررررررري بررررررررن 
 tاحلسني 

 رررررررررررررراد   15
 ايفول

 املدي   امل ورة حمرم 25

اعررررامي: ارمرررررام حممرررررد برررررن 
 tعلي الباًر 

ب)  7 صءر 3
 احلا 

 املدي   امل ورة
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ارمرررام جعءرررر برررن  السررراد :
 tحممد الصادق

ربيرررررررررررررررررررررررررررل  17
 ايفوي

 املدي   امل ورة  واي 25

السررررابل: ارمررررام مو ررررء بررررن 
 tجعءر ال اهم 

ال اهميرررررررررررررررررررررررررررررررررر   رجب 25 صءر 7
 امل رن 

الثرررررررامن: ارمرررررررام علررررررري برررررررن 
 tمو ء الر ا 

ب)  11
 القعدة

  را اد املقد   آ ر صءر

التا ررررررل: ارمررررررام حممررررررد بررررررن 
 tعلي ا واد 

) آ ررررررررررررررررر ب رحب 13
 القعدة

ال اهميرررررررررررررررررررررررررررررررررر  
 امل رن 

العا رررررررر: ارمرررررررام علررررررري برررررررن 
 tحممد ا اد) 

  امراح امل رن  رجب 3 رجب 2

احلاد) ع ر: ارمام احلسرن 
 tبن علي العس ر) 

ربيرررررررررررررررررررررررررررل  13
 الثاين

ربيرررررررررررررررررررررررررل  3
 ايفوي

  امراح امل رن 

الثررررررراين ع رررررررر: احلاررررررر  برررررررن 
 احلسن املهد) القا م

ررررر  اهلل معرررررال   عباد 15 حررررري  يررررررنق  عا 
 ج  ال ريهنر 

  iوهؤالح ايف م  االل ا ع ر وناطم  الرهراح  يدة نساح العاملني ب ت ر وي اهلل 
  العلررررررم واحللررررررم  والءضرررررريل  وايف رررررر ق  وال هررررررارة  p لهررررررم  الر رررررروي ايفعظررررررم 

والعصررم   و ررا ر الءضررا   ال ءسرري   وال مرراال  الروحيرر   با ررتث اح ال برروة الرريت هرري 
 ..p  اص  بالر وي
  (110)احررد  مرررن  سررك نرررم جنرررء ومررن ختل ررره عرر هم غررررق وهرررو و لهررم نرررور و 

                                                           
   مرن ر بهرا : )مثر  أهر  بير  مثر   رءي   نرو إ ارة إل احلدي  ال ريه املرو) عن ر وي اهلل  (221)

  113ص 3  وومررل الروا ررد:  331ص 4جنررء  ومررن ختلرره ع هررا غرررق( انظررر: حليرر  ايفوليرراح:  
 173ط امليم يرر  مبصررر  إل غريهررا  ررا  ررينة   الصررءال   132ص 2وا ررامل الصررغري للسرريوطي:  

 من هذا ال تاب.
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 نوج  ارمام وأم ايف م  امليامني وليست بذمام. tوناطم  الرهراح 
 

 م تصر فر تاريخ األئمة
 

الرذين  iواعلءاح االلين ع رر  tوب ت  الصديق  ال اهرة  pإد الر وي ايفعظم 
سعيدة خت ي اأ  ام أ  نهؤالح بذطاعتهم وإمباعهم  ًد     وا للالياة ال pأمر ال ن 

ردوة صراحل  ل ر   رؤود ارنسراد    يرل  ايفطهار د تورني  ام  للاليراة الءا رل   ًو
 ايفنماد. 

وهرررررم أ رررررروة للب رررررري    خمتلرررررره املراحرررررر     ال رررررؤود احل وميرررررر  واالًتصررررررادي  
ي   والسيا ي  والتاارير  وايف  ًير  والعسر ري  والرراعير  والصر اعي  والثقانير  والقضرا 

 والءردي  والعا لي  وغريها. 
ا ررد وج ررد)  iوبلررك يفمررم  ًرراموا مبختلرره ايفدوار احليويرر  مررن حررا م وونيررر ًو

ولررا ر ومعلررم ومرررب  ومعتررري ومرراجر ونارع وم رران  و رراني وم ررر،د وحمررارب ومسررامل 
 وغري بلك.

و  اليرروم الررذ) ا ررذ العررامل يتبررل م رراه  هررؤالح السررادة مصررب  الرردنيا ج رر  نعرريم   
 ملث  هذا اليوم. tًد اد  ر اهلل ارمام املهد)و 

؛ ونبردأ برنحواي iول ذ ر ه ا خمتصراأ من أحواي    واحد من ايف م  املعصرومني
 .نو  الوصي  pب ت ال ن أمهم: ناطم 

 

 بنت النبر 
 .uهي: ناطم  الرهراح
 حممد بن عبد اهلل. wأبوها: ر وي اهلل 
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 .u املؤم نيوأمها: السيدة العظيم  ) دجي ( أم 
 .tونوجها:  يد ايفوصياح علي أمري املؤم ني

 . iوأوالدها وأحءادها: ايف م  ال اهرود
 .wولد    يوم الع رين من  اد  اآل رة      ي وأربعني من مولد ال ن

ومونيت مظلوم أ يوم الث لاح لال   اد  اآل رة     إحد  ع رة من ا اررة  
 وعمرها مثاد ع رة    .

ودن هرررررررا   املدي ررررررر  وأ ءرررررررء ًقهرررررررا حسرررررررب         tبتاهيرهرررررررا أمرررررررري املرررررررؤم نيًرررررررام 
 وصيتها.

  نبيها   العبادة والرهد والءضيل .  uو انت 
د أنري اهلل نيها آيا  من القرآد احل يم  .(117)ًو

 رريدة نسرراح أهرر  »  و(110)« رريدة نسرراح العرراملني»لق بهررا بررر wو رراد ر رروي اهلل 

                                                           
ان)  حيرررر  ب ررررر مررررن   القرررررآد( آليرررر  اهلل السرررريد صررررادق ال ررررري  راجررررل  ترررراب )ناطمرررر  الرهررررراح  (227)

 .مصادر الس   ع را  اآليا  ال انل    حقها 
 4743ط دار ال تررب العلميرر  بررريو   ونيرر : )  173ص 3راجررل املسررتدرك علررء الصرراليالني:   (223)

ًرراي وهررو    أ قنررا ن ريررا بررن أيب نا ررد عررن نرررا  عررن ال ررعن عررن مسررروق عررن عا  رر  أد ال ررن
ر ررني أد م رروين  رريدة نسرراح العرراملني و رريدة نسرراح هررذك ايفمرر  مر رر  الررذ) مررو  نيرر : يررا ناطمرر  أال م

 و يدة نساح املؤم ني( هذا إ  اد صالي . 
ط دار ال تررررب  251ص 4ط دار ال ررررعب القرررراهرة. والسرررر ن ال ررررق :   33ص 4ومءسررررري القرررررطن:  

ط عرامل ال تررب  247ص 2. ومعتصرر املختصررر:  141ص 5العلمير  برريو   والسرر ن ال رق :  
ط  135ص 7ط دار املعرنررر  برررريو . ونرررت  البرررار):   131ص 1سررر د ال يالسررري:  برررريو . وم

ط  114ص 1. وعررود املعبررود:  324ص 3و   131ص 7دار املعرنرر  بررريو   ونررت  البررار):  
ط امل تبر  التاارير  ال رق  مصرر  ونري   137ص 3دارا ل تب العلمير  برريو . ونري  القردير:  

 .422ص 4و  124ص 4القدير:  
. براب ب رر م اًرب ناطمر  ب رت ر روي اهلل  114ص 3انظرر املسرتدرك:    ا ر نضرا لها  وملعرن 

ط دار احيرراح الرر اع العررريب  برراب نضررا   ناطمرر  ب ررت ال ررن  1334ص 4وصررالي  مسررلم:  
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 .(119)«ا   
رح ررب  wبهررا حب رراأ  ثرررياأ حرر  أمررا  انررت إبا د لررت عليرر   و رراد ر رروي اهلل

ام  ا وأجلسها   حمل   ورمبا ًب   يديها.  نا ًو
 .(110)«إد اهلل ير ء لر ا ناطم   ويغضب لغضبها»يقوي:  wو اد

 .(112)«ناطم  بضع  مين»ويقوي: 
                                                                                                                                                                      

  وم قبرر  ناطمرر   برراب م اًررب ًرابرر  ر رروي اهلل  1313ص 3بررريو . وصررالي  البخررار):  
بررررراب ب رررررر ناطمررررر  الرهرررررراح اب ررررر   431ص 15ن حبررررراد:  ط دار ابرررررن  ثرررررري برررررريو . وصرررررالي  ابررررر

برراب   نضرر  ناطمررر   543ص 1ط مؤ سرر  الر ررال  بررريو .  ومرروارد الظمررخد:   املصرر ءء 
برراب نضرر  ناطمرر   133 5ط دارال تررب العلميرر  بررريو . و رر ن ال مررذ):   ب ررت ر رروي اهلل 

 ط دار احياح ال اع العريب بريو . و... ب ت حممد 
 ط دار ابن  ثري بريو .  1374ص 3خار):  صالي  الب (223)
ط دار ال تررب العلميرر  بررريو   بسرر دك  4733  117ص 3انظررر املسررتدرك علررء الصرراليالني:   (233)

ان  ًاي لءاطم : )إد اهلل يغضب لغضبك وير ء لر اك( هرذا حردي  صرالي   عن ر وي اهلل 
 ار  اد. 

لريراد للرر اع القراهرة.  وأبررو ب رر ال رريباين   ط دار ا 233ص 3رواك أيضرا: ا يثمرري   ومرل الروا ررد:  
 22و  133ص 1ط الريررررررا . وال ررررررقاين   املعاررررررم ال بررررررري:   313ص 5اآلحرررررراد واملثرررررراين:  

 3  وابرررررن حارررررر   إصرررررابت :  522ص 2ط املوصررررر . وابرررررن االلرررررري   ا رررررد الغابررررر :   431ص
 1لعمررراي:    و  رررر ا11ص 7  و  رررر العمررراي:  441ص 12  و  هترررذيب التهرررذيب:  153ص
 .33وب ا ر العقن: ص 72ص 2  وميراد االعتداي للذهن:  213ص

: ط دار احيراح الر اع العرريب برريو  ونير  ع ر   1333و 1332ص 4انظر صالي  مسرلم:   (231)
)نذمنا اب يت بضع  مين  يريبين ما رانا ويؤبيين مرا آباهرا( و)إمنرا ناطمر    بضرع  مرين يرؤبيين مرا آباهرا( 

: )ناطمررر  بضرررع  مرررين نمرررن أغضررربها : ًررراي 3513  1311ص 3لبخرررار):  . و  صرررالي  ا
: )إد ناطمرررر  بضررررع  مررررين  وإين 3523  1314ص 3أغضرررربين( ط دار ابررررن  ثررررري بررررريو .  و   

: )ناطمرر  بضررع  مررين  نمررن أغضرربها أغضرربين( و  3551  1374ص 3أ رررك أد يسرروحها( و   
أرانررا ويررؤبيين مررا آباهررا(. وانظررر أيضررا : )نذمنررا هرري بضررع  مررين  يررريبين مررا 4332  2334ص 5 

ط مؤ سررر  الر رررال  برررريو . واملسرررتدرك  535وص 433وص 431ص 15صرررالي  ابرررن حبررراد:  
ط دار ال تررب العلميرر  بررريو   ونيرر : )ناطمرر  بضررع  مررين  يقبضررين 172ص 3علررء الصرراليالني:  
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ررد ولررد    t  واحملسررنo: ارمررام احلسررن وارمررام احلسررنيtيفمررري املررؤم ني ًو
   والسررررررررررررريدة   رررررررررررررقىل ملرررررررررررررا أصرررررررررررررانا مرررررررررررررن ايفب   والسررررررررررررريدة ني ررررررررررررربل  ررررررررررررر  
 .uأم  لثوم

 اإلمام األول
   وأم : ناطم  ب ت أ د.tهو: ارمام علي بن أيب طالب 
   ونو  اب ترررر   واعليءرررر  علررررء ال ررررا  مررررن بعرررردك  wوهررررو: ابررررن عررررم ر رررروي اهلل 

 .  iأمري املؤم ني  ووالد ايف م  ال اهرين
مب ر   يروم ا معر   ليلر  لالر  ع رر مرن رجرب بعرد   ال عبر  املعظمر   ولد 

 . wل لني     من والدة ر وي اهلل
وا ت هد ليل  ا مع    مساد ال ون    احملراب  بسيه ابن ملارم اعرارجي 
                                                                                                                                                                      

مضرررغ  مرررين ونيررر : )إمنرررا ناطمررر   173ص 3مرررا يقبضرررها ويبسررر ين مرررا يبسررر ها( واملسرررتدرك ايضررراأ:  
ط م تب  ال هض  احلديثر  م ر  امل رمر    315ص 3نمن آباها نقد آباين(. وايفحادي  املختارة:  

 وني : )امنا ناطم  بضع  مين  يؤبيين ماأباها وي صبين ما أنصبها(.
 5ط دار املعرن  بريو . و ر ن ال مرذ):   71و 73ص 3وأيضا بنلءاظ خمتلء :   مس د أيب عوان :  

ط دار  233ص 3و  255ص 4ر احيرراح الرر اع العررريب بررريو . وومررل الروا ررد:  ط دا 133ص
 233وص 231ص 13و  333و 337ص 7الريررراد للررر اع القررراهرة. و ررر ن البيهقررري ال رررق :  
ط دار الء ررر. و رر ن ابررن ماجرر :  221ص 2ط م تبرر  دار البرران م رر  امل رمرر . و رر ن أيب داود:  

ط م تبرررر   333ص 1ومسرررر د ابررررن أيب  رررريب :  ط دار الء ررررر بررررريو .  144و ص 143ص 1 
ط امل تررررررب ار رررررر مي بررررررريو .   332و 331ص 7الر ررررررد الريررررررا . ومصرررررر ه عبررررررد الرررررررناق:  

ط املدي ر   313ص 2ط عامل ال تب بريو . ومسر د احلرارع:   337ص 1ومعتصر املختصر:  
 5ثرررراين:  ط دار املررررنمود للرررر اع دم ررررق. واآلحرررراد وامل 134ص 13امل ررررورة. ومسرررر د أيب يعلررررء:  

ط  435و 434ص 22و  13و 13ص 23ط الريررررررررا . واملعاررررررررم ال بررررررررري:   312و 311ص
ط دار ا يررررررر  برررررررريو .  133و 132ص 3املوصررررررر . ونررررررروادر ايفصررررررروي   أحاديررررررر  الر ررررررروي:  

ط دار ال تررررب العلميرررر  بررررريو . والبيرررراد  142ص 3و  232ص 1والءررررردو  مبررررنلور اع رررراب:  
 ب العريب بريو . ط دار ال تا 271و 273ص 1والتعريه:  
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)لع رر  اهلل( ليلرر  التا ررل ع ررر مررن  ررهر رمضرراد املبررارك  وحلررق بررالرنيق ايفعلررء بعررد 
 ع و تود    . ل ل  أيام من  ربت   وعمرك ال ريه ل 
ودنررن   ال ارره ايف رررا حيرر  o ًررام بتاهيرررك ارمامرراد احلسررن واحلسررني

دك اآلد.  مًر

  tمن فضائب أمير المؤمنين 

 مرررررررن الءضرررررررا   وامل اًرررررررب  ول مرررررررام أمرررررررري املرررررررؤم ني علررررررري برررررررن أيب طالرررررررب 
 ما ال صء: 

w نذلان  باهلل عروج   حي   اد أوي من أ لم وآمن بر وي اهلل
(111).. 

 اد لص م ًىل.ومل يس
 وجهادك    بي  اهلل معال يوم:

 ..(111))بدر(

                                                           
ط  5313  523ص 3و  4113و 4112  147ص 3انظرررر املسرررتدرك علرررء الصررراليالني:   (232)

ط دار الريراد  247و 223و 113وص 132ص 3دار ال تب العلمي  برريو .  وومرل الروا رد:  
 3ط م ررر  امل رمررر . واملعارررم ايفو رررىل:   231ص 1للررر اع القررراهرة. و ررر ن البيهقررري ال رررق :  

ط مؤ سررر   13333  313ص 4رمني القررراهرة. ومسررر د امحرررد برررن ح بررر :  ط دار احلررر 111ص
ط الريا . ومسر د ابرن ا عرد:  334ص 5و  151و 143ص 1ًرطب  مصر. واآلحاد واملثاين:  

 33ص 12و  431ص 11و  25ص 11مؤ س  نادر برريو .  واملعارم ال برري:   37ص 1 
 ط م تب  العلوم واحل م  باملوص . 452ص 22و  231ص 13و 

ط دار ابرررن  ثرررري برررريو . و  إعررر م  3751و 3743  1453ص 4انظرررر صرررالي  البخرررار):   (233)
  غررروة برردر  ًرراي: )و م هررا أنرر     ب ررر مقامررا  ارمررام علرري بررن أيب طالررب  131الررور : ص

  بارنة الوليد ابن عتب  نقتل   وبارن عتب  محرة بن عبد امل لب نقتل  محرة  و بارن  ريب  عبيردة برن
رع نررا تله بي همررا  ررربتاد ً عررت إحرردامها نخررذ عبيرردة نا ررت قذك علرري بضرررب  برردر نررا  رريب  احلررا

نقتلرر   و ررر     بلررك محرررة  و رراد ًترر  هررؤالح أوي  رروا حلررق امل ررر ني وبلرر  د رر  علرريهم ونصرررة 
ترر  ح ظلرر  بررن أيب  ررءياد وطعيمرر   ترر  أيضررا بعرردك العرراص بررن  ررعيد بررن العرراص ًو وعرررا للمررؤم ني  ًو
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 ..(112)و )أحد(
                                                                                                                                                                      

نرر  بررن  ويلررد و رراد مررن  ررياطني ًررريش وملررا عرررا ال ررن حضررورك يرروم برردر ًرراي اللهررم بررن عررد) ونو 
يقترر  مرر هم واحرردا بعررد واحررد حرر  أمررء علررء  رر ر املقتررولني  ا ءررين نونرر  بررن  ويلررد  و مل يررري 

رراي  ررم  مرر هم و ررانوا  رربعني ًترري  و ررتم ايفمررر مب اولرر  ال ررن  ءررا مررن احلصررء نرمررء نررا   وجرروههم ًو
 نولوا علء أدبارهم م هرمني و ءء اهلل املؤم ني  رهم.   اهت الوجوك 

و    ونير : )الءصر  الثراين   ب رر مقامر    ا هراد مرل ر روي اهلل 133انظر إعر م الرور : ص (234)
مواًء  و م راهدك علرء  ربي  ا ملر   احل رم برن عتيبر  عرن مقسرم عرن ابرن عبرا  ًراي:  انرت راير  

 لهرا يرروم برردر و يرروم أحرد و يرروم ح ررني و يرروم ايفحررراب و   املواًرره   مررل علرري  ر روي اهلل 
  هرذك الغرراة      غرروة أحرد أد الءرت   راد لر   يوم نت  م  ( مث ًاي: )...و مرن مقامامر  

و ا تم رتسن الب ح نيها والصق  ًراي أبرو البخر ) القر ري:  انرت راير  ًرريش ولواؤهرا  يعرا بيرد 
يرد ولرد عبرد امل لرب  ملهرا مر هم مرن حضرر احلررب حر  بعر   ًصي بن  ر ب مث مل مرري الراير   

نصار  راي  ًريش و غرري بلرك إل ال رن ننًرهرا   برين ها رم وأع اهرا علري برن أيب  اهلل ر ول  
مث مل مررري معرر     طالررب   غررروة )وداد( وهرري أوي غررروة محرر  نيهررا رايرر    ار رر م مررل ال ررن 

و   يرروم أحررد و رراد يومفررذ   بررين عبررد الرردار ننع اهررا ر رروي  امل رراهد ببرردر و هرري الب  رر  ال ررق 
ررل اللررواح مررن يرردك نت ررونت  القبا رر  نن ررذك ر رروي اهلل  اهلل   مصررعب بررن عمررري نا ت ررهد وًو

نامررل لرر  الرايرر  واللررواح نهمررا إل اليرروم   بررين ها ررم و رراد لررواح  ودنعرر  إل علرري بررن أيب طالررب 
ومقاربررا نضرررب   د يرردعء  رربش ال تيبرر  نتقرردم ومقرردم علرري امل ررر ني مررل طلالرر  بررن أيب طلالرر  و ررا

علرري  رررب  علررء مقرردم رأ رر  نبرردر  عي رراك و صررا  صرريال  مل يصرر  مثلهررا و ررقىل اللررواح مررن يرردك  
نن ررذك أ  لرر  يقرراي لرر  مصررعب نرمرراك عاصررم بررن لابررت نقتلرر   مث أ ررذ اللررواح أ  لرر  يقرراي لرر  عثمرراد 

قراي لر  صررواب و  راد مرن أ ررد ال را  نضررب  علرري نرمراك عاصرم بسرهم أيضررا نقتلر  نن رذ عبررد  رم ي
نق ل لي   نن ذ اللواح بيدك اليسر  نضرب علي علء يردك نق عهرا نن رذ اللرواح علرء صردرك و  رل 
يدير  املق رروعتني علير  نضرررب  علري علررء أم رأ رر  نسرقىل صررريعا  وامررم القرروم وأ رب املسررلمود علررء 

ررد  رراد ر رروي اهلل   سررني رجرر  مررن ايفنصررار وأمررر علرريهم رجرر  أًررام علررء ال ررعب  الغ ررا م ًو
رراي  ررم ال مقحرروا م رران م وإد ًتل ررا عررن آ رنررا  نلمررا رأ  أصررالاب ال ررعب يغت مررود ًررالوا  مرر هم ًو
يفمريهم نريد أد نغت م  ما غ م ال ا   نقراي: إد ر روي اهلل ًرد أمررين أد ال أبرر  مرن مو رعي هرذا  

مررر يبلرر  إل مررا نررر  ومررالوا إل الغ ررا م ومر رروك  نالمرر  نقررالوا لرر  إنرر  أمرررك نررذا وهررو ال يرردر) أد ايف
تررر  مرررن أصرررالاب ر ررروي اهلل   عليررر   الرررد برررن الوليرررد نقتلررر  وجررراح مرررن ههرررر ر ررروي اهلل يريررردك ًو

 رربعود رجرر  وامرمرروا هرلرر  عرلرر  وأًبلرروا يصررعدود ا برراي و   رر  وجرر  ومل يبررق معرر  إال أبررو دجانرر  
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 نلمرررا محلرررت طا ءررر  علرررء ر ررروي اهلل  ؤم ني  ررراك برررن  ر ررر  و ررره  برررن ح يررره وأمرررري املررر
ا رلرر    رره  ا ررتقبلهم أمررري املررؤم ني ع نرردنعهم ع رر  حرر  انق ررل  رريء  نلمررا رأ  ر رروي اهلل 

اي إين أنا ر وي اهلل إل أين مءرود عن اهلل وعن ر رول   ولراب إلير  مرن أصرالاب   البيض  عن رأ   ًو
يرد اهلل وعاصرم برن لابرت وصرعد البراًود ا بر  وصرا  امل هرمني أربع  ع رر رجر  مر هم طلالر  برن عب

صا   باملدي   ًت  ر وي اهلل ناخنلعت القلوب لذلك و حتري امل هرمود نن رذوا لي را و لراال. و رو  
حلقرين مرن ا ررع علير   يقوي ملا امرم ال ا  يروم أحرد عرن ر روي اهلل ع رم  ًاي  عت عليا 

بسرريءي بررني يديرر  نرجعررت أطلبرر  نلررم أرك  نقلررت مررا  رراد مررا مل أملررك نءسرري و  ررت أمامرر  أ رررب 
لرررت   نءسررري  ر ررروي اهلل ليءرررر ومرررا رأيتررر    القتلرررء ننه ررر  رنرررل مرررن بي  رررا  ن سرررر  جءرررن  ررريءي ًو

رل علرء ايفر   يفًاملن ب  ع   ح  أًت  ومحلت علء القروم نرننرجوا نرذبا أنرا بر روي اهلل  رد ًو ًو
اي: مرا صر ل ال را  يرا علري  نقلرت:  ءرروا يرا ر روي اهلل مغ يا علي   نقمت علء رأ   ن ظر إ  نقر

: رد يا علري عرين هرذك ال تيبر   نالملرت عليهرا وولوا وأ لموك  ن ظر إل  تيب  ًد أًبلت نقاي 
بسيءي أ رنا لي ا ولاال ح  ولوا ايفدبار  نقاي   ال ن: أ ما مسرمل مرد ك   السرماح إد مل را 

إال بو الءقررار وال نرر  إال علرري  نب يررت  رررورا ومحررد  اهلل علررء  يقرراي لرر  ر ررواد ي رراد): ال  رريه
 نعم .

ومراجررررل امل هرمررررود مررررن املسررررلمني إل ال ررررن وانصرررررا امل ررررر ود إل م رررر  وانصرررررا ال ررررن إل املدي رررر  
رد  نا تقبلت ناطم   ومعها إناح ني  ماح نغسلت ب  وجهر  وحلقر  أمرري املرؤم ني ومعر  بو الءقرار ًو
اي:  ل  تء   نقاي لءاطم   ضب الدم يدك إ   ذ) هذا السيه ًد صدًين اليوم  ًو

 أ فــــاطم هــــاك الســــيف غيــــر ذمــــيم
 

 فلســـــــــــــــت برعديـــــــــــــــد وال بملـــــــــــــــيم 
لعمـــــري لقـــــد أعـــــذرت فـــــر نصـــــر   

 أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
 

 وطاعــــــــــــــــة رب بالعبــــــــــــــــاد علـــــــــــــــــيم 
اي ر وي اهلل      :  ذي  يا ناطم  نقد أد  بعلك ما علي  و ًد ًت  اهلل بسيء  ص اديد ًريش.  ًو

بسرر دك عررن  2431ط دار إحيرراح الرر اع العررريب بررريو : )  1372ص 4انظررر صررالي  مسررلم:   (235)
ًاي يوم  يق: يفع ني هذك الراي  رج  يءت  اهلل علي يدير   رب   ه  بن  عد أد ر وي اهلل 

اهلل ور ررول  و برر  اهلل ور ررول  ًرراي نبررا  ال ررا  يرردو ود ليلررتهم أيهررم يع اهررا ًرراي نلمررا أصررب  ال ررا  
 لهررم يرجررود أد يع اهررا نقرراي: أيررن علرري بررن أيب طالررب  نقررالوا هررو يررا   دوا علررء ر رروي اهلل غرر

  عي ي  ودعا ل  نقأ حر    ر وي اهلل ي ت ء عي ي   ًاي: ننر لوا إلي  ننمء ب  نبصق ر وي اهلل
انءررذ   ررند مل ي ررن برر  وجررل  ننع رراك الرايرر  نقرراي علرري يررا ر رروي اهلل أًرراملهم حرر  ي ونرروا مثل ررا نقرراي

علررء ر ررلك حرر  م ررري بسرراحتهم مث ادعهررم إل ار رر م وأ ررقهم مبررا جيررب علرريهم مررن حررق اهلل نيرر  
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)بسر دك  2437نواهلل يفد يهد  اهلل بك رج  واحدا  ري لك من أد ي ود لك محرر الر عم( و   
    يرق و راد رمردا نقراي أنرا أختلره عن  لم  بن ايف وع ًاي:  اد علي ًرد ختلره عرن ال رن 

نلمرا  راد مسراح الليلر  الريت نتالهرا اهلل   صرباحها  نخر  علي نلالرق برال ن عن ر وي اهلل 
يفع ررني الرايرر  أو لين ررذد بالرايرر  غرردا رجرر   برر  اهلل ور ررول   أو ًرراي  ررب اهلل  ًرراي ر رروي اهلل 

لراير  نءرت  ا ور ول  يءت  اهلل علي  نذبا حنن بعلي وما نرجوك نقرالوا هرذا علري ننع راك ر روي اهلل 
 اهلل علي (.

  غرروة ح رني أد املسرلمني امرمروا برن عهم    وني : )ومن مقامام  133انظر إع م الور : ص (231)
نلررم يبررق مررل ال ررن إال ع رررة أنءرري  مسررع  مررن بررين ها ررم  اصرر  وعا رررهم ألررن ابررن أم ألررن  نقترر  

رم و انرت ال ررة  رم علرء امل رر ني ألن ولبت التسع  ا اليود ح  لراب إل ر روي اهلل مرن  راد امر
ر يعرين  21ر  رورة التوبر :  ثُمَّ َأنـَْزَل اللَّـُ  َسـِكيَنَتُ  َعلـى َرُسـوِلِ  َوَعلَـى اْلُمـْؤِمِنينَ وبلك ًول  معرال 

ومررن لبررت معرر  مررن بررين ها ررم وهررم مثانيرر : العبررا  بررن عبررد امل لررب عررن لررني ر رروي اهلل  عليررا 
أبررو  ررءياد بررن احلررارع لسررك بسرررج  ع ررد نءررر بغلترر  وأمررري املررؤم ني والءضرر  بررن عبررا  عررن يسررارك و 

  بررني يديرر  بالسرريه ونونرر  بررن احلررارع وربيعرر  بررن احلررارع وعبررد اهلل بررن الررربري بررن عبررد امل لررب
هرلررر  القررروم ع ررر  ًررراي للعبرررا  و ررراد  ومعترررب وعتبررر  اب رررا أيب  رررب حولررر   وملرررا رأ  ر ررروي اهلل 

ب رررهم العهررد  ن رراد  العبررا  بررنعلء صرروم : يررا أهرر  بيعرر  ال ررارة يررا جهوريررا صرريتا: نرراد   القرروم و 
  نلررررم أصررررالاب  ررررورة البقرررررة إل أيررررن مءرررررود  اب ررررروا العهررررد الررررذ) عاهررررد م عليرررر  ر رررروي اهلل 

يسررمعها أحررد إال رمررء ب ءسرر  ايفر   واحنرردروا حرر  حلقرروا بالعرردو وأًبرر  رجرر  مررن بررين هررواند علررء 
 يرجتر:    ل  أمحر بيدك راي   وداح وهو
 أنـــــــــــــا أبـــــــــــــو جـــــــــــــرول ال بــــــــــــــراح

 
ــــــــــــوم أو نبــــــــــــاح  ــــــــــــيح الق ــــــــــــى نب  حت

نصعد إلي  أمري املؤم ني نضرب عار بعريك نصرع  مث  رب  نق رك و انت ا رل  بقتر  أيب جرروي وملرا  
يقرردمهم حرر  ًترر  أربعررني رجرر  مررن القرروم مث   ًتلرر  و ررل املسررلمود  رريونهم نرريهم وأمررري املررؤم ني 

  فذ. انت ا رل  وايف ر حي
  ونيرر : )و مررن مقامامرر  امل ررهورة   غررروة ايفحررراب ًترر  عمرررو 135-133انظررر إعرر م الررور : ص (237)

بن عبد ود  نررو  ربيعر  السرعد) ًراي أميرت حذيءر  برن اليمراد نقلرت: يرا أبرا عبرد اهلل إنرا ل تالردع 
 نهرر  أنررت حمرردلي رترردي  وم اًبرر  نيقرروي ل ررا أهرر  البصرررة إن ررم مءرطررود   علرري  عررن علرري 
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لرو و رل  يرل أعمراي أصرالاب حممرد    ءر   ني   نقاي حذيء : يا ربيع   والذ) بعر  حممردا 
إل يررروم القيامرر  وو رررل عمرر  علررري   ال ءررر  ايف ررر  لررررج  عمررر   امليررراد م رررذ بعرر  اهلل حممررردا

علء  يل أعما م  نقاي: ربيعر  هرذا الرذ) ال يقرام لر  وال يقعرد  نقراي حذيءر : و يره ال  علي 
رد دعرا  أين  اد أبو ب ر وعمر وحذيء  و يل أصرالاب حممرد  م  و  يروم عمررو برن عبرد ود ًو

إل املبارنة ننحام ال ا   لهم ما    علري  نذنر  بررن إلير  نقتلر  اهلل علرء يردك والرذ) نءري حذيءر  
بيرردك لعملرر  بلررك اليرروم أعظررم أجرررا مررن عمرر   يررل أصررالاب حممررد إل يرروم القيامرر . ورو  الواًررد) 

 ا عبد اهلل بن جعءر عن أيب عود عن الرهر) ًاي: جاح عمرو برن عبرد ود وع رمر  برن أيب ًاي حدل
جه  وهبرية بن أيب وهب ونون  بن عبد اهلل بن املغرية و رار برن اع راب الءهرر)   يروم ايفحرراب 
إل اع ررردق ناعلررروا ي يءرررود بررر  ي لبرررود مضررريقا م ررر  ليعرررقوا نرررانتهوا إل م ررراد أ رهررروا  يرررو م نيررر  
روا ال يقردم أحرد مر هم علريهم  نعق  وجعلوا جيولرود مريلهم نيمرا برني اع ردق و رلل واملسرلمود ًو

و لقـد بححـت مـن النـداأ بجمعهـم هـب مـن و جع  عمرو برن عبرد ود يردعو إل الرقان و يقروي:  
مررن بيرر هم ليبررارنك  نيررنمرك ر رروي اهلل  ايفبيررا      رر  بلررك يقرروم علرري بررن أيب طالررب مبــارز... 
  ا لو  انتظارا م   ليتالرك غريك واملسلمود  اد علء رحو هم ال ري مل اد عمرو برن عبرد ود ب

ومن مع  ووراحك و اد عمرو نار  ًريش و اد يعد بنله نار   نلما طاي نداح عمرو برالقان ومترابل 
: ادد مرررين  نررردنا م ررر  نرنرررل عمامتررر  عرررن رأ ررر  وعممررر  نرررا  ًررراي لررر  ر ررروي اهلل  ًيرررام علررري 

اي ل  ام  ل ننك  مث ًاي اللهم أع    نسرعء حنرو عمررو ومعر  جرابر برن وأع  اك  يء  با الءقار ًو
:  رر  ارلراد  را رك إل ال ءرر عبد اهلل لي ظر ما ي ود م   ومن عمرو وملا موج  إلي  ًراي ال رن 

علمررت أد  ررا رك... ًرراي جررابر بررن عبررد اهلل ولررار  بي همررا غررقة نمررا رأيتهمررا و عررت الت بررري حتتهررا ن
عليررا ًررد ًتلرر  وان  رره أصررالاب  حرر  طءررر   يررو م اع رردق ومبررادر املسررلمود حرر   عرروا الت بررري 
ي ظرود ما ص ل القوم نوجدوا نون  بن عبد العر  جوا اع ردق ناعلروا يرمونر  باحلارارة نقراي  رم 

 ربهت ًتر   ًتل  أ   من هذك ي ري إل بعض م أًاملر  ن رري علري نضررب  حر  ًتلر   ًراي جرابر نمرا
فـََهَزُمـوُهْم بِـِيْذِن اللَّـِ  َو قـَتَـَب علي عمررا إال مبرا ًرم اهلل معرال مرن ًصر  داود وجرالو  حير  ًراي 

ر  و ًراي ر روي اهلل ص بعرد ًتلر  اآلد نغرروهم وال يغرون را. و  251. ر  رورة البقررة: داُوُد جـاُلوتَ 
  اع ردق مر هم حري  اح ر روي اهلل من مواًء    بين ًريظ  أن   رب أع اق رؤ اح اليهود أعد

 .  بن أ  ب و  عب بن أ د بنمر ر وي اهلل 
  ونيررر : )ومرررن مقامامررر  امل رررهورة   غرررروة واد) الرمررر  131-135نمرررث أ انظرررر إعررر م الرررور : ص (233)

بعرد أد  رر  غرريك إلريهم ورجرل عر هم  ا برا  ويقاي إمما مسمء غرروة السلسرل  ومعر  لرواح ال رن 



 

 113 

 ومل ي هرم ًىل.     يل حروب  و اد ال صر معقوداأ برايت  
 .(119)ليل  ا ارة pومبيت  علء نرام الر وي 

  (120)ا دار احل مرررر  وعلرررري بانررررا(: )أنرررر pوعلمرررر  ال ثررررري حرررر  ًرررراي الر رررروي 

                                                                                                                                                                      

حرر  واا القرروم بسررالر وصررلء بنصررالاب     وعرراد مبررا عرراد برر  ايفوي نمضررء علرري مث  ررر  صرراحب
رراي: يررا هررؤالح أنررا ر رروي ر رروي  صرر ة الغررداة وصررءهم صررءونا وام ررن علررء  رريء  مقررب  علررء العرردو ًو

أد مقولوا ال إل  إال اهلل حممد ر وي اهلل  وإال  ربت م بالسيه  نقالوا لر : ارجرل  مرا رجرل  اهلل 
أنا أرجل ال واهلل ح  مسلموا أو يف رب  م بسيءي هذا  أنا علي برن أيب طالرب برن  صاحبك  ًاي:

عبرررد امل لرررب  نا ررر رب القررروم وواًعهرررم نرررامرموا وهءرررر املسرررلمود وحرررانوا الغ رررا م. نررررو  أم  رررلم  
ا رر    بيرريت إب انتبرر  نرعررا مررن م امرر  نقلررت: اهلل جررارك  ًرراي: صرردًت اهلل  ًالررت:  رراد نررن اهلل 

رررام جرررار) و  ل رررن هرررذا جق يررر  خيرررقين أد عليرررا ًرررادم مث  رررر  إل ال رررا  نرررنمرهم أد يسرررتقبلوا عليرررا ًو
نلمرررا بصرررر بررر  علررري مرجررر  مرررن نر ررر  وأهرررو  إل ًررررب ًدميررر   املسرررلمود صرررءني مرررل ر ررروي اهلل 

نرحررا وانصرررا  : ار ررب نررذد اهلل ور ررول  ع ررك را ررياد  نب ررء علرري يقبلهمررا  نقرراي لرر  ال ررن
رد ب ر ر  َواْلعاِديــاِت َ ـْبحاً ر بعر  أصرالاب السرري أد   هررذا الغرراة نرري علرء ال رن إل م رلر  ًو
 ر إل آ رها(. إل غري بلك  ا هو  ثري. 1 ورة العاديا : 

ط دار ال تررررب العلميرررر  بررررريو : )بسرررر دك عررررن ابررررن  4213  5ص 3نءرررري مسررررتدرك الو ررررا  :   (233)
م انر  و راد امل رر ود يرمرود ر روي  مث نرام نءس  ولربي لروب ال رن  عبا  ًاي:  ر  علي 

ررد  رراد ر رروي اهلل  اهلل ناعلرروا يرمررود  ألبسرر  بررردة و انررت ًررريش مريررد أد مقترر  ال ررن ًو
م  عليررا ويرونرر  ال ررن  ًرراي بسرر دك عررن ح رريم بررن جبررري عررن  4214( احلرردي   وأيضررا حتررت الررًر

راي علري ع رد علي بن احلسني ًاي: إد أوي من  ر  نءس  ابتغاح ر رواد اهلل علري برن  أيب طالرب ًو
  عر:مبيت  علء نرام ر وي اهلل 

 وقيــــــــت بنفســــــــر فيــــــــر مــــــــن وطــــــــئ الحصــــــــى
 

ـــــــالحجر  ـــــــق وب ـــــــت العتي  ومـــــــن طـــــــاف بالبي
ــــــــــــــ   ــــــــــــــ  فــــــــــــــاف أن يمكــــــــــــــروا ب  رســــــــــــــول إل

 
ــــــــن المكــــــــر  ــــــــ  م  فنجــــــــاه ذو الطــــــــول اإلل
 وبــــــــــــــات رســــــــــــــول اهلل فــــــــــــــر الغــــــــــــــار نمنــــــــــــــا 

 
 مــــــــوقى وفــــــــر حفــــــــ  اإللــــــــ  وفــــــــر ســــــــتر 
 ننروبــــــــــــــــــــت أراعــــــــــــــــــــيهم ولــــــــــــــــــــم يتهمــــــــــــــــــــو  

 
ــــب واألســــر  ــــى القت ــــت نفســــر عل  وقــــد وطن
  

ط دار إحيرراح الرر اع العررريب بررريو . وحتءرر  ايفحرروب):  3723  137ص 5صررالي  ال مررذ):   (243)
ط امل بعرررر  التااريرررر   41ص 3ط دار ال تررررب العلميرررر  بررررريو   ونرررري  القرررردير:   155ص 13 
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رراي   رواك  اعرر  مررن العلمرراح  مرر هم أمحررد (122)«أنررا مدي رر  العلررم وعلرري بانررا»: wًو
 بن ح ب    امل اًب.

د بل  من حسن ًضا   أن  ًاي ني  ر وي اهلل   .(121)«أًضا م علي»:  wًو
 . (121)«علي مل احلق واحلق مل علي»ني :  wومن م نم  احلق أد ًاي

ينة  دالأ   الرعي   ًا اأ بالسوي   ناهداأ   ح ام الدنيا  ن اد عا tو اد 
يررررا صررررءراح ويررررا بيضرررراح غررررر ) »إل بيررررت املرررراي وي ظررررر إل الررررذهب والءضرررر  ويقرررروي: 

ها علء ال ا ..(122)«غري)    مث يءًر

                                                                                                                                                                      

 .13ص 1. حلي  ايفولياح:  333  453ص 2ال ق   مصر. وماريب دم ق:  
ط دار ال تررررررب العلميرررررر   4133و 4137  133و 137ص 3املسررررررتدرك علررررررء الصرررررراليالني:   (241)

ط دار الريررراد للرررر اع القررراهرة. وابمررررل  بررراب   علمرررر   114ص 3برررريو . وومرررل الروا ررررد:  
ط م تبررر  العلررروم واحل رررم باملوصررر . والءرررردو  مبرررنلور اع ررراب:  11311  15ص 11ال برررري:  

ط امل تبررر   41ص 3و  31ص 1ميررر  برررريو .  ونررري  القررردير:  ط دار ال ترررب العل 44ص 1 
 4ط دار ال ترب العلمير  برريو   و  337  377ص 2التااري  ال ق   مصر. وماريب بغداد:  

  وجررررررررررراح   مررررررررررراريب بغرررررررررررداد: 53و 43ص 11  و 3113  172ص 7  و 2131  343ص
 بلءظ: )انا مدي   احل م  وعلي بانا(. 233ص 11 

 4ط دار ال رررررعب القررررراهرة. وارح رررررام لتمرررررد):   114وص 112ص 15:  مءسرررررري القررررررطن (242)
ط م ررر   213ص 13ط دار ال تررراب العرررريب برررريو .  وراجرررل  ررر ن البيهقررري ال رررق :   244ص

ط دار اآلنراق ا ديردة برريو .  231ص 3امل رم   وني : )إد علياأ  اد أًضاهم(. وانظر احمللء:  
دار ال تررب العلميرر  بررريو : )وإد أًضرراها علرري  ط 111ص 3و  املسررتدرك علررء الصرراليالني:  
ط دار  117ص 3. و  نررت  البررار) للعسررق ين:  231ص 3بررن أيب طالررب(. ومثلرر    احمللررء  

املعرنرر  بررريو : )أًضررء أمرريت علرري بررن أيب طالررب( ونيرر  عررن ابررن مسررعود: )  ررا نتالرردع اد أًضررء 
  وب ررررا ر العقررررن: 133ص 2:  أهرررر  املدي رررر  علرررري بررررن أيب طالررررب(  راجررررل أيضرررراأ الريررررا  ال ضرررررة

 …و  33ص
 من هذا ال تاب. 23-23انظر الصءال   (243)
ط م تبرررر  الر ررررد الريررررا .  453ص 1. وانظررررر مصرررر ه ابررررن أيب  رررريب :  257ص 3امل اًررررب:   (244)

 ط دار املعرن  بريو .  333ص 12ونت  البار):  
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يرررررحم املسرررر ني  وجيررررالي الءقررررراح  ويقضرررري احلرررروا    و  ررررم برررراحلق   tو رررراد 
 ويقضي بالعدي.
   يررررل الصررررءا   إال ال برررروة  حرررر  جعلرررر  اهلل  w ررررال ن  ..  رررراد وبا ملرررر 

wنءي ال ن (125)معال   آي  املباهل 
(120). 

 
 : ومن فضائل  

 حدي  )امل رل ( الذ) رواك  اع   برية من العلماح:
 ..(127) البخار)
 ..(120)ومسلم

                                                           
تعالوا ندع أبناأنا وأبنـاأكم فمن حاجَّ  في  من بعد ما جاأك من العلم فقب وهي ًول  معرال:  (245)

 رررورة آي  ونســـاأنا ونســـاأكم وأنفســـنا وأنفســـكم ثـــم نبتهـــب فنجعـــب لعنـــة اهلل علـــى الكـــاذبين
 .  11عمراد: 

رررراي أبررررو ب ررررر بررررن  372-371ص 1انظررررر مءسررررري ابررررن  ثررررري:   (241) ط دار الء ررررر بررررريو   ونيرررر : )ًو
ل ا ب رر برن مهرراد  حردل ا حممرد مردوي : حدل ا  ليماد بن أمحد  حدل ا أمحد برن داود امل ري  حرد

العاًرب وال يرب  بن دي ار  عن داود بن أيب ه د  عن ال عن  عن جرابر ًراي: ًردم علرء ال رن 
نن ررذ بيررد علرري  نرردعامها إل امل ع رر   نواعررداك علررء أد ي ع رراك الغررداة  ًرراي: نغرردا ر رروي اهلل 

 را لر  براعرا   ًراي: نقراي ر روي اهلل وناطم  واحلسن احلسني  مث أر   إليهما ننبيا أد جييبرا وأًر
تعــالوا نـــدع والررذ) بعثررين برراحلق لرررو ًرراي ال يفم ررر علرريهم الرررواد) نررارا  ًرراي جررابر: ونررريهم نرلررت 

ر رروي  أنفسـنا وأنفسـكمًراي جرابر:  أبناأنـا وأبنـاأكم ونسـاأنا ونسـاأكم وأنفسـنا وأنفسـكم
ناطمر   وه رذا رواك احلرا م  نسـاأناو احلسن واحلسني  وأبناأناوعلي بن أيب طالب  اهلل 

  مسررتدر   عررن علرري برررن عيسررء عررن أمحرررد بررن حممررد ايفنهررر) عرررن علرري بررن حارررر عررن علرري برررن 
مسررهر عررن داود بررن أيب ه ررد برر  مبع رراك  مث ًرراي صررالي  علررء  رررط مسررلم ومل خيرجرراك  ه ررذا ًرراي  

د رواك أبو داود ال يالسي عن  رعب  عرن املغررية عرن ال رعن مر ر  وهرذا  رد رو) عرن ابرن ًو أصر  ًو
 عبا  والقاح حنو بلك.

 ط دار ابن  ثري بريو . 4153  1132ص 4و  3533  1353ص 3صالي  البخار):   (247)
ط دار إحيرراح  برراب مررن نضررا   علرري بررن أيب طالررب  1371و 1373ص 4صررالي  مسررلم:   (243)
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 . (129)وغريمها 
                                                                                                                                                                      

 ال اع العريب.
رررد رواك  اعررر    (243)  بررررية مرررن الصرررالاب  وصرررر  العلمررراح مرررن هرررذا احلررردي  متررروامر برررني ال ررريع  والسررر    ًو

 الءريقني بصالت   انظر  مضاناأ إل صالي  البخار) ومسلم: 
ط مؤ سررررر  الر رررررال   1327و 1321و 1143   373و 313و 15ص 15صرررررالي  ابرررررن حيررررراد:  

 3و  4575  117ص 3و  3234  317ص 2برررررررريو   واملسرررررررتدرك علرررررررء الصررررررراليالني:  
 141و 143و 133ص 5و رر ن ال مررذ):   ط دار ال تررب العلميرر  بررريو . 4152  143ص

ط دار الء رررر برررريو    45و 42ص 1ط دار احيررراح الررر اع العرررريب برررريو   و ررر ن ابرررن ماجررر :  
 3  و 333و 135و 134و 132و 173و 177و 175و 174و 173ص 1ومسررر د امحرررد:  

 3ط مؤ سرررررررررر  ًرطبرررررررررر  مبصررررررررررر  وايفحاديرررررررررر  املختررررررررررارة:   433و 313ص 1و  333و 32ص
ط دار ال ترررب العلميررر  برررريو    543ص 1  امل رمررر   ومررروارد الظمرررخد:  ط م ررر 237و 151ص

ط دار الريررررررراد للررررررر اع القررررررراهرة. السررررررر ن ال رررررررق   111و 113و 133ص 3وومرررررررل الروا رررررررد:  
 124و 123و 122و 121و 123و 113و 113و 133و 137و 44ص 5لل سررررررررررررررررررررررررررررررا ي:  

ط م رررررر   43ص 3ط دار ال تررررررب العلميرررررر   و رررررر ن البيهقرررررري ال ررررررق :   243و 144و 125و
ط م تبرر  الر ررد الريررا   ومصرر ه  424ص 7و  311ص 1امل رمرر   ومصرر ه ابررن أيب  رريب :  

 37ص 1ط امل تررب ار رر مي بررريو . مسرر د ا ررالاق بررن راهويرر :   431ص 5عبررد الرررناق:  
ط مؤ سرر  علرروم القرررآد بررريو    33و 33ص 4ط م تبرر  ارلرراد املدي رر  امل ررورة  ومسرر د البرررار:  

ط املدي رررر   135و 133و 131و 111و 115و 111و 147و 127ص 1:  ومسرررر د ال ا رررري
 1و  237ص 5و  231ص 4و  133ص 3و  121ص 2امل رررررررررررورة  واملعارررررررررررم ايفو رررررررررررىل:   

 73ص 1ط دار احلررررمني القررراهرة. ومعارررم أيب يعلرررء:   43ص 3و  311ص 7و  33و 77ص
 171و 133و 131و 133و 51ص 1ط نيصررررر  آبررررراد  ومسررررر د  رررررعد:   214وص 117وص
ط دار ال ترررب العلميررر   33ص 1ط دار الب رررا ر ار ررر مي  برررريو   ومسررر د احلميرررد):   177و

ط امل ترررب ار ررر مي برررريو   ومسررر د ال يالسررري:  137و 34ص 2برررريو   واملعارررم الصرررغري:  
 57ص 2و  235وص 23ص 1ط دار املعرنرررر  برررررريو   ومسرررر د أيب يعلرررررء:   23و 23ص 1 
ر املررررنمود للرررر اع دم ررررق  اآلحرررراد واملثرررراين: ط دا 313ص 12و  132و 33و 31و 73و 11و
ط مؤ سر  نرادر برريو   واملعارم   331ط دار الراي  الريا   مس د ابرن ا عرد: ص 172ص 5 

 11و  221و 233ص 5و  134و 17ص 4و  247ص 2و  143و 141ص 1ال برررررررررري:  
ط م تبرررررررررررررر  العلرررررررررررررروم  147و 141ص 24و  231ص 13و  33و 13ص 12و  75و 74ص
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سررنل   نقرراي: : )أ ررر  أمحررد أد رجرر   ررني معاويرر  عررن م(150)ًرراي   الصررواعق
   ع ها علياأ نهو أعلم  ًاي: جوابك نيها أحب إ   من جواب علي  ًاي: برفي 

أنرت مرين »ما ًلت لقد  رهت رجر   راد ر روي اهلل يعررك برالعلم عرر اأ  ولقرد ًراي لر :
و اد عمر إبا أ    علي   يح أ ذ « مب رل  هارود من مو ء إال أن  ال نن بعد)

 م  ( .

 ألبواب(:ومنها: حديث )سّد ا
بنمر اهلل معال أبواب الدور اليت  انت م ررع  إل املسراد إال  pنقد  د  ال ن 
  مرررر هم: احلررررا م   (152)  نقررررد رو   ررررل مررررن العلمرررراح بلرررركtبرررراب بيررررت علرررري 

                                                                                                                                                                      

 133و 132و 131و 133و 511و 515ص 2  والسرررر   البررررن أيب عاصررررم:  واحل ررررم باملوصرررر 
ط  437و 347ص 2ط امل تررررب ار رررر مي بررررريو   والسرررر   للخرررر ي:   124و 113و 133و

ط دار ال ترب العلمير  برريو    327و 315ص 5دار الراي  الريا   والءرردو  مبرنلور اع راب:  
 22   والتمهيررررد البررررن عبررررد الررررق:  ط دار املعرنرررر  بررررريو  15ص 3و  47ص 7ونررررت  البررررار):  

ررراا وال رررؤود ار ررر مي  املغررررب  وحتءررر  ايفحررروب):   132ص  157ص 13ط ونارة عمررروم ايفًو
ط امل تبررر  التااريررر  ال رررق   353ص 4ط دار ال ترررب العلميررر  برررريو   ونررري  القررردير:   111و

 ط دار ال رررعب القررراهرة  إل 233ص 3و  277ص 7و  211ص 1مصرررر  ومءسرررري القررررطن:  
 غريها  ا هو  ثري.

ررررر :  (253) ط امل تبررررر  التااريررررر   41ص 3. ورواك أيضرررررا امل ررررراو)   نررررري  القررررردير:  137الصرررررواعق احملًر
د  هد ل  بايفعلمير  املوانرق واملخراله واملعراد) واحملراله   رر  ال  براب)  ال ق  مصر  وني : )ًو

ي: أريرد جوابرك  ًراي: و رك  أد رج   ني معاوي  عن مسنل   نقاي:    عليرا هرو أعلرم مرين  نقرا
ررد  رراد أ ررابر الصررالب يع نررود لرر  برررذلك    رهررت رجرر   رراد ر رروي اهلل   يعرررك بررالعلم عرررا ًو

و اد عمر يسنل  عما أ    علي  جاحك رج  نسنل  نقاي هه ا علري نا رنل  نقراي: أريرد أ رل م رك 
 .يا أمري املؤم ني  ًاي: ًم ال أًام اهلل رجليك وحمء ا   من الديواد(

 : )و ررد ر رروي اهلل ًرراي ابررن عبررا    حرردي  طويرر  ب ررر نيرر  ع رررة مررن  صررا م علرري  (251)
ط دار  3312  25ص 5(  انظررر مسررر د امحررد برررن ح بررر :  أبررواب املسررراد غررري بررراب علررري 

ط  14-11. و صررا م أمررري املررؤم ني لل سررا ي: ص123ص 3املعررارا مبصررر  وومررل الروا ررد:  
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 .(151)املستدرك
ح  أد عمر بن اع اب  اد يقوي: )لقد أمع ي علي بن أيب طالرب ل لرا يفد 

مرررن محرررر الررر عم: نوجتررر  ناطمررر  ب رررت ر ررروي اهلل  م رررود   واحررردة م هرررا أحرررب  إ   
 .(151) و   اك املساد مل ر وي اهلل    ل  ما    ل  ني   والراي  يوم  يق(

ررد أ ررل املءسرررود إنمــا ولــيكم اهلل ًولرر   رربالان :  tأنرر  نررري   علرري (152)ًو
                                                                                                                                                                      

ط احليدريررررر    243و ءايررررر  ال الرررررب لل  اررررري ال رررررانعي: ص  37احليدريررررر   وب رررررا ر العقرررررىب: ص
  وي رررررابيل املرررررودة 533ص 2  واالصررررراب  البرررررن حارررررر العسرررررق ين:  72وامل اًرررررب للخررررروارنمي: ص
  وأنسرررررررراب 273و 213ص 2ط ا رررررررر مبوي  والريررررررررا  ال ضرررررررررة:   34للق رررررررردون) احل ءرررررررري: ص
 .43  131ص 2ايف راا للب بر):  

ط  73لل سرررا ي: ص يفبرررواب  انظرررر  صرررا م أمرررري املرررؤم ني وه ررراك أحاديررر  أ رررر    ًصررر   رررد ا
  41  ومررررررذ رة اعررررررواص: ص257  وامل اًررررررب للمغررررران : ص233احليدريررررر   و ءايرررررر  ال الرررررب: ص

 .253ص 2والريا  ال ضرة:  
ط دار ال ترررب العلميرررر  برررريو : ونيررر : )وأ ررررر   121ص 3انظرررر املسرررتدرك علررررء الصررراليالني:   (252)

ك مررن املسرراد نقرراي لرر  العبررا : خترج ررا وحنررن عصرربتك وعمومتررك عمرر  العبررا  وغررري  ر رروي اهلل
 ومس ن عليا  نقاي: ما أنا أ رجت م وأ   ت  ول ن اهلل أ رج م وأ    (.

ط دار املعررررررارا مبصررررررر  وي ررررررابيل املررررررودة للق رررررردون):  4737  21ص 7انظررررررر مسرررررر د أمحررررررد:   (253)
ررررر : ط احليد 233ط ا ررررر مبوي  وامل اًرررررب للخررررروارنمي احل ءررررري: ص 213ص ريررررر   والصرررررواعق احملًر
  ونظررررم 172  ومرررراريب اعلءرررراح للسرررريوطي: ص123ص 3ط امليم يرررر   وومررررل الروا ررررد:   771ص

  والريرررا  2ط 231  131ص 15  و  ررررر العمررراي:  123درر السرررم ني للررنرررد) احل ءررري: ص
 .254ص 2ال ضرة:  

. وأ ررررباب 241-211احلرررردي   134-111ص 1انظرررر  ررررواهد الت ررررري  للالسرررر اين احل ءررري:   (254)
ط برررررريو .  143ص 1ط مصرررررر. وال  ررررراا للرخم رررررر):   114و 113ال ررررررروي للواحرررررد): ص

  و ءاير  ال الرب لل  اري: 353-354  311البن املغران : ص وم اًب علي بن أيب طالب 
  وامل اًررررررررب للخرررررررروارنمي: 132و 33ط احليدريرررررررر   وب ررررررررا ر العقررررررررىب: ص 251و 253و 223ص
 2  والرردر امل ثررور للسرريوطي:  133و 123صررباا املررال ي: ص  والءصرروي املهمرر  البررن ال137ص
  ومءسرررري 131ص 1  والتسرررهي  لعلررروم الت ريررر :  53ص 2  ونرررت  القررردير لل رررو اين:  233ص

  ومءسررري 333ص 2  وناد املسررري   علررم التءسررري البررن ا ررون):  233و 233ص 1ال ررق):  
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 ورســــــــــــــــول  والــــــــــــــــذين نمنــــــــــــــــوا الــــــــــــــــذين يقيمــــــــــــــــون الصــــــــــــــــالح ويؤتــــــــــــــــون 
اهلل ورسـول  والـذين نمنـوا فـين حـزب اهلل هـم  ومن يتـول الزكاح وهم راكعون 

الغالبون
 ر. (150)ر  ما     ر العماي  (155)

ررررد  تررررب  ثررررري مررررن علمرررراح السرررر    تبررررا   نضررررا   علرررري  مثرررر : )امل اًررررب(  tًو
 للخوارنمي احل ءي  و)ي ابيل املودة( للق دون) احل ءي و...

                                                                                                                                                                      

  ونررت  البيرراد 213ص 1  للارراو):    والتءسررري امل ررري ملعررامل الت ريرر223-213ص 1القرررطن:  
ط ال ارررررره  ونررررررور ايفبصررررررار  233و 13  ومررررررذ رة اعررررررواص: ص51ص 3  مقاصررررررد القرررررررآد:  

ط ا ررر مبوي  ومءسرررري الءخرررر الرررران):  115ط العثمانيررر   وي رررابيل املرررودة: ص 71لل ررربل اي: ص
ط دار احيررررراح ال ترررررب  وأح رررررام  71ص 2ط البهيررررر  مبصرررررر  ومءسرررررري ابرررررن  ثرررررري:   21ص 12 

-31  ونظررررم درر السررررم ني: ص17ص 7  وومررررل الروا ررررد:  132ص 4القرررررآد للاصرررراص:  
رر : ص 277ص 13  و ررر  مرر  الب غرر  البررن أيب احلديررد:  33 ط  24ط مصررر  والصررواعق احملًر

  143و 133ص 1  واحلررراو) للءتررراو) للسررريوطي:  153ص 2امليم يررر   وأنسررراب ايف رررراا:  
  وم الرررب السرررؤوي البرررن 332و 273ص 2رة:    والريرررا  ال ضررر473ص 3وجرررامل ايفصررروي:  
   و...153و 151و 153   133و 11ص 1  ونرا د السم ني:  31طلال  ال انعي: ص

 .  51و 55 ورة املا دة:  (255)
  وم تخرررررب   رررررر العمررررراي نرررررامش 2ط  213  35  وص411  141ص 15  ررررررر العمررررراي:    (251)

 .33ص 5مس د أمحد:  
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 اإلمام الثانر

  وهرو  w  الرهرراح ب رت حممرد  وأمر  ناطمرtهرو احلسرن برن علري برن أيب طالرب
 .tولاين  لءا    وارمام علء ال ا  بعد أبي  أمري املؤم ني w بىل ر وي اهلل

  املدي   امل ورة يروم الث لراح   م تصره  رهر رمضراد   السر   الثانير   وملد 
أو الثالث  من ا ارة  ومرو   رهيداأ بالسرم يروم اعمريي السرابل مرن  رهر صرءر  ر   

ام بتاهيرك أ وك ارمام احلسنيمسل وأربع   ودنن   البقيل   املدي ر  امل رورة tني  ًو
 حي  مضاع  اآلد.

   wأعبد ال ا    نمان   وأعلمهم  وأنضلهم  و اد أ ب  ال را  برال ن tو اد
 .(157)  نمان   وأحلم ال ا  iو اد أ رم أه  البيت
 : و اد من  رم  

ر رراد  نقرراي  ررا: أنررت حرررة لوجرر  اهلل  مث أد ًررد مت لرر  جاريرر  مررن جواريرر  طاًرر  
وإذا ُحيِّيــتم بتحيــة فحيّــوا ب حســن منهــا أو ًراي:  ررذا أدب ررا اهلل ..ًرراي اهلل معررال: 

رّدوها
(150))(159). 

 : ومن حلم 
ال يرد علي   نلما نررا  أًبر   tأد  امياأ رآك را باأ  ناع  يلع    وارمام احلسن

اي: أيهررررا ال رررريب أه ررررك غريبرررراأ ولعلررررك نسررررل م عليرررر  و ررررالك نقرررر tارمررررام احلسررررن
 بهت  نلو ا تعتبت ا أعتب اك  ولرو  رنلت ا أع ي راك  ولرو ا   ردم ا أر ردناك  ولرو 

                                                           
 .عسا ر  مر   ارمام احلسن للتءصي  انظر ماريب دم ق البن  (257)
 .31 ورة ال ساح:  (253)
 .31ص 2  وانظر   ه الغم :  13ص 4امل اًب البن  هر آ وب:   (253)
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ا تالملت ا محل اك  وإد   ت جا عا أ بع اك  وإد   ت عرياناأ  سوناك  وإد   رت 
 حمتاجاأ أغ ي اك  وإد   ت طريداأ آوي اك  وإد  انت لك حاج  ًضي اها لك.. 

ررراي: أ رررهد أنرررك  ليءررر  اهلل   أر ررر نلمررر اهلل   ا  رررل الرجررر    مررر  ب رررء  ًو
 . (100) )(102)أعلم حيث يجعب رسالت 

 

 اإلمام الثالث

  وهرو  w  وأمر  ناطمر  الرهرراح ب رت حممردtهو احلسني بن علي برن أيب طالرب
 بىل ر وي اهلل  ولال   لءا    وأبرو ايف مر  التسرع  مرن بعردك  وارمرام علرء ال را  

 . tأ ي  احلسنبعد 
باملدي رررررر  امل ررررررورة  لالرررررر   ررررررهر  ررررررعباد    السرررررر   الرررررريت ولررررررد نيهررررررا  وملررررررد 
tاحلسن

ت  هلماأ بالسيه هامفاأ    واًعر  عا روراح امل رهورة يروم السربت (101)   ًو
العا ر من حمرم احلرام     إحد  و تني من ا ارة  ًام بنمورك بعد ل ل  أيام ولدك 

 اك حي  ًقك اآلد    رب ح املقد    العراق.  ووار tارمام نين العابدين
 :wونضل  أ ثر من أد يذ ر  نهو ر ان  ر وي اهلل

 .(101):)حسني مين وأنا من حسني( wًاي

                                                           
 .124 ورة ايفنعام:  (213)
 .  13ص 4امل اًب البن  هر آ وب:   (211)
 .tأ) ًب  مرور      امل  علء والدة ارمام احلسن  (212)
 3الر رال  برريو   واملسرتدرك علرء الصراليالني:   ط مؤ سر  423ص 15صالي  ابن حبراد:   (213)

ط دار ال تررب العلميرر  بررريو    554ط دار ال تررب العلميرر  بررريو   ومرروارد الظمررخد: ص 134ص
 51ص 1ط دار إحيرراح الرر اع العررريب بررريو   و رر ن ابررن ماجرر :   554ص 5و رر ن ال مررذ):  

ومصرررر ه ابررررن أيب  ط مؤ سرررر  ًرطبرررر  مصررررر  172ص 4ط دار الء ررررر بررررريو   ومسرررر د أمحررررد:  
ط  274ص 22و  33ص 3ط م تبررر  الر ررررد الريرررا   واملعارررم ال بررررري:   333ص 1 ررريب :  
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اي   .(102): )مها ر انتا) من الدنيا(tني  و  أ ي  احلسن wًو
اي  . (105): )احلسن واحلسني  يدا  باب أه  ا   ( wًو
اي  .(100)ماد ًاما أو ًعدا(: )احلسن واحلسني إما wًو
أعلم ال ا   وأعبدهم  نقد  راد يصرلي  ر  ليلر  ألره ر عر   نبير  أمرري  tو اد 
  و اد  م     ثري من الليا  جرابا من ال عام إل الءقراح  حر   روهد tاملؤم ني

 ألرك بعد ًتل   و اد  رلاأ  عظيماأ  حليماأ  وإبا عصي اهلل معال  ديداأ.

                                                                                                                                                                      

  وأ ررد 137ص 7  و  ررر العمرراي:  221ص 1م تبرر  العلرروم واحل ررم باملوصرر   و  ررر العمرراي:  
  ورواك البخررررررار)   ايفدب املءرررررررد برررررراب معانقرررررر  133ص 5  و 13ص 2الغابررررر  البررررررن االلررررررري:  

 الصن.
 5ط دار ابرن  ثرري برريو   و ر ن ال مرذ):   2234ص 5و  1371ص 3ي  البخرار):  صال (214)

 213  ومسرر د ال يالسرري: ص131ص 3ط دار إحيرراح الرر اع العررريب  وومررل الروا ررد:   157ص
 4و  127ص 3  واملعاررررررم ال بررررررري:  131ص 13ط دار املعرنررررر  بررررررريو   مسرررررر د أيب يعلرررررء:  

   وانظر أيضاأ 155ص
  113ص 3  ورواك أبرو داود   مسرر دك:  153  114  33  35ص 2سر دك:  أمحرد برن ح بر    م

  ونررت  البررار)    ررر  37وال سررا ي   اعصررا م: ص 73ص 5وأبررو نعرريم   حليرر  ايفوليرراح :  
. وانظر أيضا ماريب دم ق البن عسا ر  مر   ارمام احلسرن ومر ر  ارمرام 133ص 3البخار):  

 .احلسني 
 132ص 3  واملسررتدرك علررء الصرراليالني:  413و 412و 411ص 15  صررالي  ابررن حبرراد: (215)

ط م   امل رمر   و ر ن ال مرذ):  33ص 1ط دار ال تب العلمي   وايفحادي  املختارة:   423و
 132وص 115ص 3ط دار احيرررررررراح الرررررررر اع العررررررررريب  وومررررررررل الروا ررررررررد:   113و 151ص 5 
 33و 53ص 5ل ررق  لل سررا ي:  ط دار الريرراد للرر اع القرراهرة  والسرر ن ا 231و 134و 133و
 44ص 1ط دار ال تررب العلميرر   و رر ن ابررن ماجرر :   153و 143و 143 141و 145و 35و

ط م تب  الر د الريرا   وانظرر أيضرا:  373ص 1ط دار الء ر بريو   ومص ه ابن أيب  يب :  
 .  ماريب دم ق البن عسا ر  مر   ارمام احلسن واحلسني 

  و  ررره الغمررر : 333. وانظرررر الءصررروي املخترررارة: ص334ص 3وب:  امل اًرررب البرررن  رررهر آ ررر (211)
 .31ص 2و  533ص 1 
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 أعرابياأ ًصدك مستع ياأ  وأن د ني : : أد ومن  رم  
 لــــم ي ــــب ا ن مــــن رجــــاك ومــــن

 
ــــــــ  الحلقــــــــة   حــــــــّرك مــــــــن دون باب
 أنــــــــــت جــــــــــواد وأنــــــــــت معتمــــــــــد 

 
 أبـــــــوك قــــــــد كـــــــان قاتــــــــب الفســــــــقة 
 لـــــوال الـــــذي كـــــان مـــــن أوائلكـــــم 

 
ـــــــة  ـــــــا الجحـــــــيم منطبق ـــــــت علين  كان
 أربع  آالا دي ار  واعتذر ًا  : tننع اك ارمام احلسني 

 يــــــــــ  معتــــــــــذرفــــــــــذها فــــــــــينر إل
 

 واعلــــــــم بــــــــ نر عليــــــــ  ذو شــــــــفقة 
 لـــو كـــان فـــر ســـيرنا الغـــداح عصـــى 

 
 أمســـــــت ســـــــمانا عليـــــــ  مندفقـــــــة 
ــــــــان ذو غيــــــــر  ــــــــب الزم  لكــــــــن ري

 
 (217)والكــــــف منــــــر قليلــــــة النفقــــــة 
د أحىي   ب هضت  ا بارة ر اليت مل يسبق  را   العرامل مثير  ر  رريع  ار ر م   tًو

 ررريد  tمل  لررر  إل يررروم القيامررر   نهرررو بررر  وأحرررىي العرررا   wوديرررن جررردك ر ررروي اهلل 
 ال هداح وأنض  ال ا  بعد أ ي .

 

 اإلمام الرابع
 و أم  ) اك نناد( ب ت امللك )يردجرد(  ولرد  tهو ارمام علي بن احلسني

باملدي   امل ورة يوم ال صه من  اد  ايفول      ت ول لني من ا ارة  يوم نرت  
مسموماأ يوم السبت اعامي والع رين من  هر البصرة  وما   tأمري املؤم ني علي

احملرررم  رر    رري ومسررعني  وعمرررك ال ررريه  رربل و سررود  رر    ومررول جتهيرررك ولرردك 
 ودنن   املدي   امل ورة بالبقيل. tالباًر

  العلم  والعبادة  والءضيل   والورع  وإغال  امللهونني.. أوحد) نمانر    tو اد
ررد رو  ع رر  الءقهرراح مررا ال   صررء  ثرررة وحءررظ ع رر  مررن املررواعظ وايفدعيرر   وغريهررا ًو

 ال يح ال ثري.
خيرررر    الليلررر  الظلمررراح نيالمررر  ا رررراب علرررء ههررررك ونيررر  الصررررر مرررن  tو ررراد

                                                           
 .15ص 4انظر امل اًب البن  هر آ وب:   (217)
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الردنانري والرردراهم  ورمبرا محرر  علرء ههرررك ال عرام أو احل ررب  حر  يررنة بابراأ بابرراأ مررن 
وجه  لف  يعرن  الءقري  نلما دور الءقراح نيقرع  مث ي اول  من خير  إلي   و اد يغ ي 

  اد صاحب ا راب.   tما  عرن  أه  املدي   أن 
 يعاب  أد  ضر طعام  اليتامء والرمن واملسا ني.  tو اد

  ويقرروي: مررن (100): أد يرردعو    رر   ررهر  دمرر و رراد مررن حسررن أ  ًرر  
 أراد م  ن التروي  نوجتها  أو البيل بعتها  أو العتق أعتقتها.

 أماك السا   يقوي: مرحباأ مبن  م  ناد) إل اآل رة.إبا  tو اد 
من  دة ورع  يصلي   اليوم والليلر  ألره ر عر   وإبا حضرر  الصر ة  tو اد 

اً عر جلدك  واصءر لون   وارمعد  السرعء   ومرن ألقابر  )بوالثء را ( يفلرر السراود 
   جبهت  و ءي  ور بتي .

د  تم  رجر  وأ عر  مرا ال  رب وهرو   ت اليرت لم  وبعرد مردة مضرء  را  tًو
والكـــاظمين t :نظرررن احلا ررررود أنررر  يريرررد أد يقابلررر  باملثررر   نقررررأ  tإليررر  ارمرررام

الغــي  والعــافين عــن النــاس واهلل يحــب المحســنين
رره علررء بلررك (109)   مث ًو

لررت  نرذد   رت ًررد  لرت ًو ءررت علري، آنءراأ ًو راي: يرا أ رري إنرك   رت ًرد ًو الرجر  ًو
  وإد   ت ًد ًلت ما ليي     نغءر اهلل لكًلت ما  ،  نننا أ تغءر اهلل

(170). 
 

 اإلمام ال امس
  ولرد يروم t  وأم  ناطمر  ب رت ارمرام احلسرنtهو ارمام حممد بن علي الباًر 

                                                           
)اعََدم(  ل ) ادم( للا سني  يقراي: هرو  رادم  وهري  رادم و ادمر .. راجرل لسراد العررب مرادة  (213)

 ) دم(.
 .134 ورة آي عمراد :  (213)
 اًررب( البررن  رررهر آ رروب  و)  رره الغمررر ( ل ربلرري  و)رتررار ايفنررروار( للتءصرري  راجررل  تررراب )امل (273)

 للمالسي.
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االل ني لالر   رهر صرءر  ويقراي: أوي رجرب  و راد بلرك عرام  ربل و سرني  وهرو 
ا      ما   وأربل أوي علو) بني علويني  وما  مسموما يوم االل ني  ابل ب) احل
ودنرررن برررالبقيل    tع ررررة  ولررر   ررربل و سرررود  ررر    ومرررول جتهيررررك ولررردك الصرررادق 

 املدي   امل ورة.
با نضرر  عظرريم  و ررؤدد  وديانرر   وعلررم غريررر  وحلررم وا ررل  وأ رر ق  tو رراد 

حسررر    وعبرررادة وموا ررررل  وجرررود و احرررر .. وبلررر  مررررن حسرررن أ  ًرررر   أد ًررراي لرررر  
 نصراين: أنت بقر! 

 ل : أنا باًر. tنقاي 
 ًاي: أنت ابن ال با  . 

 : باك حرنتها .tنقاي
 ًاي: أنت ابن السوداح الرجني  البذي . 

: إد   ت صدًت غءر اهلل  را  وإد   رت  رذبت غءرر اهلل لرك  نن رلم tنقاي
 .(172)ال صراين
ه. tو اد     العلم  البالر املوا   جييب علء    مسنل  يسني ع   بدود مًو

ررد ًرراي ابررن   ع ررا امل رري: مررا رأيررت العلمرراح ع ررد أحررد ًررىل  أصررغر مرر هم ع ررد ًو
د رأيرت احل رم برن عتيبر  ر مرل ج لتر    tأيب جعءر حممد بن علي بن احلسني   ًو

 .(171)القوم ر بني يدي   نن  صن بني يد) معلم 
رررراي حممررررد بررررن مسررررلم: مررررا  ررررارين   ًلررررن  رررريح ًررررىل إال  ررررنلت ع رررر  أبررررا  ًو

 .(171)أله حدي    ح   نلت  عن ل لنيtجعءر
لقررد   : ) رراد أيب  ثررري الررذ ر tدا ررم الررذ ر  حرر  ًرراي ارمررام الصررادق tو رراد 

                                                           
 .237ص 4امل اًب:   (271)
 . 113ص 2الءص  الرابل  وارر اد:   213إع م الور : ص (272)
 .  231اال تصاص: ص (273)
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  ت أم ي مع  وإن  ليذ ر اهلل  وآ   مع  ال عام وان  ليذ ر اهلل  ولو  اد  ردع 
 .(172)القوم وما ي غل  بلك عن ب ر اهلل(

  ثري التهاد والعبادة  غرير الدمل.  tو اد 
 

 اإلمام السادس
  وأم  ناطم  امللقب  بر )أم نروة(  ولد باملدي   يروم tءر بن حممد الصادقهو جع

ر و راد بلرك  ر    w االل رني  رابل ع رر مرن  رهر ربيرل ايفوي ر يروم مري د ال رن
لرر ع ومثرررانني  ومرررا  مسرررموماأ يرروم اعرررامي والع ررررين مرررن  ررواي  ررر   ما ررر  ومثررراد 

  ودنررن  tيرررك ولرردك ال رراهم وأربعررني  وعمرررك إب باك  رري و ررتود  رر    ومررول جته
 بالبقيل   املدي   امل ورة.

مرررن العلرررم والءضررر   واحل مررر  والءقررر   والرهرررد والرررورع  والصررردق والعررردي   tلررر 
 وال ب  والسؤدد  وال رم وال ااع .. و ا ر الءضا    ماال  صي  العاد ود.

   : )ومل ي قرر  عررن أحررد مررن أهرر  بيترر  العلمرراح مررا نقرر  ع رر ولقررد ًرراي املءيررد 
 وال لقي أحد م هم من أه  اآللار ونقلر  ايف برار وال نقلروا عر هم  مرا نقلروا عرن أيب 

ر نررذد أصررالاب احلرردي  ًررد  عرروا أ رراح الرررواة ع رر  مررن  tعبررد اهلل ر أ) الصررادق 
الثقررراة علرررء ا رررت نهم   اآلراح واملقررراال   ن رررانوا أربعررر  آالا رجررر ...( إل آ رررر  

 . (175)  م 
 مام احل ءي   و)مالك( إمام املال ي   من م مذم .و اد )أبو ح يء ( إ

 رراد ين رر  اعرر  والريررت  ويلرربي ًميصرراأ غليظرراأ   رر اأ   t: أنرر ومررن نهرردك 
 ورمبا لبي املرً ل  و اد يعم  ب ءس    بستان .

                                                           
 .5ب 243عدة الداعي: ص (274)
 .173ص 2االر اد:    (275)
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ررررد ومررررن عبادمرررر   : أنرررر   رررراد يصررررلي  ثرررررياأ  ورمبررررا غ رررري عليرررر    الصرررر ة  ًو
ًررراي اعرررادم: نصرررر  إل بابررر   نوجدمررر    دار ا رررتدعاك هرررارود العبا ررري   ليلررر .. 

  لوم  معءراأ  دي   مبته  بظهر يدي   ًد ألر ال اب   وجه  و دي .
 ثررررري الع رررراح  حسررررن اعلررررق  لررررني ال رررر م  طيررررب ابالسرررر   هريرررره   tو رررراد 
 املعا رة.
 

 اإلمام السابع
بررواح(   وأمرر  محيرردة املصررءاة  ولررد بررر )ايفtهررو ارمررام مو ررء بررن جعءررر ال رراهم

وهررو م رررري برررني م ررر  واملدي ررر   يررروم ايفحرررد السرررابل مرررن  رررهر صرررءر  ررر   ما ررر  ومثررراد 
وع رين  ومو  مسموماأ   حبي هارود العبا ي  بعد مرا طراي  را   أربعر  ع رر 
 رر   هلمرراأ واعتررداحأ  و رراد بلررك   اعررامي والع رررين مررن رجررب  رر   ما رر  ولرر ع 

دك ال رريه اآلد   ال اهمير      ودننtومثانني  ومول جتهيرك ولدك الر ا حي  مًر
 العراق.

أعلم أهر  نمانر   وأنضرلهم  وأ رخاهم  وأ راعهم  حسرن ايف ر ق   tو اد 
ل يرره ال ررما    هرراهر الءضرر  والعلررم   بررري القرردر  عظرريم ال ررند   ثررري العبررادة  
طويرر  السررادة.. ول ثرررة مررا  ظررم الغرريظ  رري بررر )ال رراهم(  ولعظررم صرر ح   رراد 

 عبد الصاحل(.يلقب بر )ال
ررد ههررر مررن علمرر  مبختلرره العلرروم مررا نررر ال ررا   ومررن بلررك حرردي  )بريهرر (   ًو

 .(170) بري ال صار  امل هور وملا أنالم  ارمام أ لم وحسن إ  م 
عررن مسررنل  ا تبرراراأ  أنرر   ررنل  نقررري ما رر  درهررم  نسررنل  ارمررام  tومررن جررودك 

                                                           
  وبصرررا ر 273والتوحيرررد لل ررريب الصررردوق: ص  1  11ب 235ص 13راجرررل رترررار ايفنررروار:   (271)

 .131الدرجا : ص
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 ملقدار معرنت   نلما أجاب أع اك ألءي درهم.
حسرررن ال رررا  صررروماأ برررالقرآد  وأ ثرررر ال رررا  عبرررادة ومررر وة  و أطرررو م أ tو ررراد

د مو     حاي السادة. t اوداأ  وأغررهم دموعا  ًو
 

 اإلمام الثامن
  حرراد) ع ررر  tوأمرر  السرريدة جنمرر   ولررد tهررو ارمررام علرري بررن مو ررء الر ررا

سررموما يرروم ب) القعرردة يرروم ا معرر   رر   ما رر  ومثرراد وأربعررني باملدي رر  امل ررورة  ومررو  م
  ودنن    را اد حي  tآ ر صءر     ما تني ول ع  ومول جتهيرك ولدك ا واد

دك اآلد.  مًر
ونضررل   ونبلرر   و ررخاؤك  وحسررن  لقرر   وموا ررع   وعبادمرر   أ ررهر  وعلمرر  
 من أد يذ ر.

رد طلرب املرنمود م ر   أد يترول أمرور اع نر  ار ر مي  ر م انر  ر ل  ر  نهرد  tًو
 tيقب   حي  علم ما   بلرك مرن الغردر   مرا أد جردك أمرري املرؤم ني   الدنيا ومل

مل يقبررر  اع نررر    ال رررور  حيررر   ررراد بلرررك رهرررن  رررذب واحرررد  وهرررو أد يقررروي: 
)اًبرر  بيعررت م علررء أد أعمرر  ب ترراب اهلل و رر   ر ررول  و رررية ال رريخني( بي مررا  رراد 

 ير  العم  حسب اجتهادك بعد ال تاب والس  . tارمام
اع نرر   أجررقك املررنمود علررء ًبرروي )واليرر  العهررد(   tقبرر  ارمررام الر رراوملررا مل ي

 .(177)نقب  ارمام بلك علء  رط أد اليتد     أ)  يح من  ؤود الدول 
د ههر مرن علومر  ال ثررية بال سرب  إل ايفديراد واملرذاهب واملبرادو ر   ولري   ًو

 د.امل اهرة الذ) هينك املنمود وغريك ر ما صار حدي  الر با
: أنر   راد  يري أ ثرر الليرا   وخيرتم القررآد   ل لر  أيرام  و ثررياأ ومن عبادمر 

                                                           
 وبلك لسلب ال رعي  عن املنمود. (277)
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مررا  رراد يصررلي   اليرروم والليلرر  ألرره ر عرر   و ثرررياأ مررا  رراد يسرراد  ررادا  طويلرر  
  ثري الصيام .  مستغرق  اعا   و اد 

 ثرررري املعرررروا   ثرررري الع ررراح  وأ ثرررر صررردًام    السرررر   صوصرررا     tو ررراد 
  املظلم  .الليا 

: أن  ما جءرا أحرداأ ب ر م ًرىل  وال أغلرظ   القروي  وال ام رن برني tومن آداب  
يرد) جلرريي  ومل يقهقر  أبررداأ  ومل يبصرق أمررام أحرد ًررىل  وإبا نصربت املا رردة أحضررر 

 وأ   معهم .  (170) يل أهل  و دم 
 

 اإلمام التاسع
يوم العا ر من  tد   وأم  السيدة  بي    ولoهو ارمام حممد بن علي ا واد 

 هر رجب     ما ر  و ري ومسرعني   املدي ر  امل رورة  ومرو  مسرموماأ   بغرداد   
آ ر ب) القعدة     ما تني والع رين  وعمررك ال رريه  ري وع ررود  ر    ومرول 

بال اهميرر  ر  tودنررن ع ررد ههررر جرردك مو ررء بررن جعءررر  tجتهيرررك ولرردك ا رراد) 
 العراق ر حي  ًقك اآلد.

أعلم أه  نمان   وأنضلهم  وأ خاهم  ءًّا  وأطيبهم ولساأ  وأحس هم  t و اد
 لقرررا  وأنصرررالهم لسرررانا  و ررراد إبا ر رررب  مررر  بهبرررا ونضررر  نررر  يسرررنل  أحرررد إال 
أع اك  و اد من يسنل  من عمومت  ال يع ي  أً  من  سني دي ارا  ومن  نلت  من 

 عمام  ال يع يها أً  من  س  وع رين دي اراأ.
علم  ال ثري الذ) ههر لل ا : أد مثانني من علماح ايفمصار اجتمعوا علي  ومن 

 بعد م صرنهم من احل  نسنلوك عن مسا   خمتلء  ننجانم  يعاأ.

                                                           
مءررردك: ) ررادم( للررذ ر وايفنثررء  نيقرراي: هررو  ررادم  وهرري  ررادم و ادمرر   راجررل لسرراد العرررب مررادة  (273)

 ) دم(.
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اجتمعرروا ع رردك و ررنلوك عررن  (179)أد  اعرر   ثرررية tومررن غريررب مررا   ررء ع رر 
ىل  و اد   ننجانم عليها  غري  ت ل وال غال(100)ل لني أله مسنل    ولي واحد

عمرك إب باك مسل   ني  ل ن مث  هرذا لريي غريبرا علرء أهر  بيرت الروحي والت رير  
. 

ونو ج  املنمود العبا ي اب ت   بعد ما امتال   مبسا   مهم  وأجاب علء ا ميل ر 
   ًص  م هورة ر .

 

 اإلمام العاشر
امل رورة باملدي ر   t  وأمر  السريدة  انر   ولرد oهو ارمام علي بن حممرد ا راد) 

 امي ع رر ب) احلار   أو لراين رجرب   ر   مرا تني وال ريت ع ررة  ومرو  مسرموماأ 
بسررامراح يرروم االل ررني لالرر   ررهر رجررب  رر   مررا تني وأربررل و سررني  وعمرررك ال ررريه 

  ودنررن حيرر  مضرراع  اآلد  tال رراد وأربعررود  رر    ومررول جتهيرررك ولرردك العسرر ر) 
    امراح ر العراق .

مانرررر   وأعلمهررررم  وأ عهررررم للءضررررا    وأ رررررمهم  ءررررا  أنضرررر  أهرررر  ن  tو رررراد 
 وألي هم لسانا  وأعبدهم هلل  وأطيبهم  ريرة  وأحس هم أ  ًا.

ومن  رم  ما رواك )االربلي( من أد اعليء  أر   إلي  ل لني أله درهم  نوهبهرا 
اي ل : إً  م   دي ك وانءق الباًي علء عيالك وأهلك   يفعرايب من أه  ال ون  ًو

ذرنا  نقاي ل  ايفعرايب: يا بن ر وي اهلل  واهلل إد أملي  اد يقصر عن لل  هذا واع
 . (102)ول ن اهلل أعلم حي  جيع  ر االم   وأ ذ املاي وانصرا

                                                           
 من  بار العلماح والسيا يني. (273)
 يوم.رمبا ا تمر عدة أيام   املؤ را    هذا ال (233)
 .375ص 2  ه الغم  )ل ربلي(:    (231)
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 اإلمام الحادي عشر
يررروم  t  وأمررر  السررريدة )جررردة(  ولررردtهرررو ارمرررام احلسرررن برررن علررري العسررر ر) 

ل لررني  ومررو  مسررموما يرروم ا معرر  االل ررني عا ررر ربيررل اآل ررر  رر   مررا تني وال تررني و 
لررامن  ررهر ربيررل ايفوي   رر   مررا تني و ررتني  وعمرررك ال ررريه مثانيرر  وع رررود  رر    

ررام بتاهيرررك ولرردك ارمرررام احلارر  ودنررن ع ررد أبيررر  بسررامراح حيرر  مرررارك ال رررريه  tًو
 اآلد.

وعلمرر   ونبلرر   و رررن   و ررؤددك  وعبادمرر   وموا ررع   و ررا ر م ررارم  ونضررل 
 خيءء علء أحد. أ  ً  ال 
حسررن القامرر    يرر  الوجرر   مت ا ررق ا سررم  لرر  مهابرر  وعظمرر  علررء  tو رراد 

   أ  ً . wصغر      و اد لث  بال ن
علرررء  t: مرررا رواك إ اعيررر   ًررراي: ًعرررد  يفيب حممرررد  ومرررن أحاديررر   رمررر 

ههررر ال ريررق  نل مررا مررر  يب  رر و  إليرر  احلاجرر  وحلءررت انرر  لرريي ع ررد) درهررم نمررا 
ررر  وال رررد دن رررت مرررا يت دي رررار؟! t غرررداح وال ع ررراح  نقررراينًو : )حتلررره بررراهلل  اببرررا ًو

وليي ًو  هذا دنعا لك عن الع ي   أع   يا غ م ما معك( ننع راين غ مر  ما ر  
 .(101)دي ار

صرردك رجرر  ر ملررا  ررل مررن  احرر  و رمرر  ر و رراد حمتاجررا إل  سررما   درهررم   ًو
  سما   درهم  ول مثا   درهم. tننع اك 
 .(101)مث  املسي    نضل  وعلم  وإعاانك tد  هد  ال صار  بنن ًو

  ثري العبادة  دا م التهاد  وا   الص     ثري ا يب .  tو اد

                                                           
 .332ص 2االر اد:   (232)
 .راجل رتار ايفنوار  ماريب ارمام احلسن العس ر)  (233)
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 اإلمام الثانر عشر
   وأمر  السريدة )نررجي(  ولردtهو ارمام احلار  املهرد)  حممرد برن احلسرن

 بسامراح ليل  ال صه من  عباد     ما تني و ي و سني.
  ا ارمرررام هرررو آ رررر حاررر  اهلل علرررء ايفر   و ررراب  لءررراح ر ررروي اهللوهرررذ

وآ ررر أ مرر  املسررلمني ارلرر  ع ررر   وهررو بعرردم   دار الرردنيا ًررد أطرراي اهلل معررال ر 
مب يفت  ر عمرك ال ريه  وهرو غا رب عرن ايفبصرار  و ريظهر   آ رر الرمراد بعرد مرا 

سرر ا  ن يملررك الرردنيا رتررذانريها ويبسررىل ملفررت الرردنيا هلمرراأ وجرروراأ  ليمألهررا عرردالأ ًو
لي هـــــره علـــــى الـــــدين كلـــــ  ولـــــو كـــــره العرررردي ويبيرررررد ا برررررابرة   مرررررا ًررررراي معرررررال:

المشركون
(102). 

رررد ورد برررذلك أحاديررر  متررروامرة عرررن ر ررروي اهلل   وعرررن ايف مررر  ال ررراهرين pًو
علمرراح ال رريع  والسرر     مررا جتررد ال رر م حرروي بلررك مءصرر     ترراب  (105)رواهررا 

                                                           
 .33 ورة التوب :  (234)
بررراب مرررا جررراح   املهرررد)  ط دار إحيررراح الررر اع العرررريب  و ررر ن أيب  535ص 4 ررر ن ال مرررذ):   (235)

برراب  رررو   1311ص 2  و رر ن ابررن ماجرر :   ترراب املهررد)  ط دار الء ررر  131ص 4داود:  
ط مؤ سرر  ًرطبرر    277ص 5و  37و 21و 21ص 3املهررد)  ط دار الء ررر  ومسرر د أمحررد:  

 15ط دار املررنمود للرر اع دم ررق  وصررالي  ابررن حبرراد:   353ص 1مصررر  ومسرر د أيب يعلررء:  
ط مؤ سر   باب ب ر البيراد برند  ررو  املهرد) ي رود بعرد ههرور الظلرم وا رور   الردنيا  231ص

ط دار ال تررررررب العلميرررررر   ومرررررروارد  133ص 4الر ررررررال  بررررررريو   واملسررررررتدرك علررررررء الصرررررراليالني:  
براب مررا جراح   املهررد)   313ص 7ط دار ال ترب العلميرر   وومرل الروا ررد:   413الظمرخد: ص

ط دار احلرمني القاهرة  نري  القردير: 173ص 3ط دار الرياد لل اع القاهرة  واملعام ايفو ىل:  
ط م تبرر  العلرروم واحل ررم باملوصرر   ومءسررري  51ص 13ط مصررر  واملعاررم ال بررري:   212ص 5 

 531ص 1ط دار ال رررعب القررراهرة  ومءسرررري ال رررق):    222ص 13و  122ص 3القررررطن:  
  253ص 2ط دار الء ررررر  وأ ررررد الغابرررر :   153ص 1ط دار الء ررررر  ومءسررررري ابررررن  ثررررري: جرررر 
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 . (100)لصدر)املهد)( للسيد ا
وهـو وال غراب    طوي العمر نذا املقدار  نذد ًردرة اهلل معرال معرم   ر   ريح 

علــى كــب شــرأ قــدير
فلبــث برر م ال ترراب ال رررمي:  t  ألرريي نررو  ال ررن (107)

فيهم ألف سنة إال فمسين عاماً 
(100). 

مث إد العلررم احلرردي  يؤ ررد هررذك احلقيقرر  ويقرروي بذم رراد طرروي العمررر إل آالا 
 علء مءصي  مذ ور   حمل . الس وا 

وحي  أد هذا ارمام العظيم  ا تءء عن ايفبصار بنمر اهلل معرال وهرو   دارك  
اخترذ املسررلمود احملرر  امل سرروب إليرر  ر    ررامراح ر امل ررتهر بررر: ) رررداب الغيبرر ( مررراراأ 

 ومعبداأ  الل هم عا   نرج   و ه   خمرج   واجعل ا من أنصارك وأعوان .
 

 ا    حق أ م  ال يع اع ان

وه ررا ن قرر  طا ءرر  مررن اع انررا  ال ررقاح والرعمرراح ر وحرر  بعرر  ايفعررداح ر رتررق 
لررررريعلم بعررررر  امل انررررر  الررررريت  تل هرررررا هرررررؤالح ايفطهرررررار   نءرررررو   iايف مررررر  ال ررررراهرين

املسلمني  بار ان  إل اآليا  وايفحادي  الواردة ب نمم ح  يتبني أد من  سرك 
وأ رذ برنًوا م وأنعرا م  راد مرن ال راجني السرعداح   الردنيا وامبرل آلرارهم  i نرم

 واآل رة:
 

                                                                                                                                                                      

 ا  ا هو  ثري جداأ.وغريه 177ص 3وحلي  ايفولياح يفيب نعيم:  
 و ذا    تاب )املهد)   الس  ( آلي  اهلل السيد صادق ال ريان). (231)
   رورة 1   رورة التغرابن: 2   رورة احلديرد: 53   رورة الرروم: 4   رورة هرود: 123 ورة املا دة:  (237)

 .  1امللك: 
 . 14 ورة الع  بو :  (233)
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 : اإلمام أمير المؤمنين علر بن أبر طالب2
  ًرراي أبررو ب ررر يفمررري املررؤم نيt أمسرريت يررا بررن أيب طالررب مررول  رر  مررؤمن( :

 .(109)ومؤم  (  راجل  تاب )الءتوحا  ار  مي (
 برررن أيب طالرررب(  راجرررل  تررراب ًررراي عمرررر برررن اع ررراب: )ال أبقررراين اهلل بعرررد ا

ررراي: )إنررر  مررروال)((190))مرررذ رة اعرررواص( ررراي: )برررب برررب لرررك يرررا برررن أيب  (192)   ًو ًو
 .(191) طالب أصبالت موال) ومول    مسلم(

                                                           
( نقرر أ عررن 1334 د امل رري ال ررانعي املترروا )يفمحررد نيررين دحرر 331ص 2الءتوحررا  ار رر مي :  (233)

ررررراي امل ررررراو) عرررررن حررررردي  الغررررردير    تابررررر  )نررررري  القررررردير( 233وص 232ص 1الغررررردير:   . ًو
: )ًاي ابن حار حدي   ثري ال ررق جردا ا رتوعبها ابرن عقردة    213ص 1للم او) ط مصر   

اد البررار   روايرر :  تراب مءررد م هرا صرالا  وم هرا حسراد و  بعضررها ًراي بلرك يروم غردير  رم  ون 
اللهررم واي مررن واالك وعرراد مررن عرراداك وأحررب مررن أحبرر  وأبغرر  مررن أبغضرر  وانصررر مررن نصرررك وا ررذي 
ررراص:  مرررن  ذلررر  وملرررا  رررل أبرررو ب رررر وعمرررر بلرررك ًررراال نيمرررا  رجررر  الرررداًر ين عرررن  رررعد برررن أيب ًو

 أمسيت يا ابن أيب طالب مول    مؤمن ومؤم  (.
 هررررر( نصرررر    ًرررروي عمررررر ابررررن اع رررراب...145ر  531ن)/ مررررذ رة اعررررواص )للسرررربىل ابررررن ا ررررو  (233)

 .133ر 137ص
 .213ص 1ني  القدير للم او) ط مصر    (231)
ط دار ال تررب العلميرر  بررريو   ونيرر : )عررن أيب هريرررة ًرراي:  4332  233ص 3مرراريب بغررداد:   (232)

ذ ال رن من صام يوم مثاد ع رة من ب) احلا   تب ل  صيام  تني  هرا وهرو يروم غردير  رم ملرا أ ر
  بيررد علرري بررن أيب طالررب نقرراي: ألسررت و  املررؤم ني  ًررالوا: بلررء يررا ر رروي اهلل  ًرراي: مررن   ررت

موالك نعلي موالك  نقاي عمر بن اع اب: بب بب لك يا بن أيب طالب أصربالت مروال) ومرول  ر  
برن أيب  ( و  رواير : )ه يفراأ لرك يرا3 رورة املا ردة:  اليـوم أكملـت لكـم ديـنكممسرلم نرننري اهلل:

طالب  أصبالت وأمسيت مول    مؤمن ومؤم  ( انظر مر   ارمرام علري برن أيب طالرب مرن مراريب 
  ومسرر د أمحررد: 34  وامل اًررب للخرروارنمي احل ءرري: ص553و 543و 543  53ص 2دم ررق:  

. واحلرررررراو) للءتررررررراو) 24ط امليم يرررررر   والءصررررررروي املهمرررررر  البرررررررن صررررررباا املرررررررال ي: ص 231ص 4 
 ط الدار العامرة مبصر   13ص 3ومءسري الءخر الران):    122ص 1للسيوطي:  
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 ) (191)ًاي عثماد بن عءاد: )لوال علي  لك عثماد(  راجل )نين الء . 
  ًالررررت عا  رررر : )مررررا رأيررررت رجرررر أ أحررررب  إل ر رررروي اهلل م رررر (  راجررررل )العقررررد

 . (192)الءريد(
  ًراي عبرد اهلل برن عمرر لرجر ت ر ًراي أبغر  عليراأ ر: )أبغضرك اهلل أمربغ  رجر أ

 .(195) ابق  من  وابق   ري من الدنيا وما نيها(  راجل )امل اًب(
  و اد معاوي  ي تب نيما ي رري بر  ليسرني لر  علري برن أيب طالربt  عرن بلرك

 أيب طالرررررب(  راجرررررل ًررررراي: )بهرررررب الءقررررر  والعلرررررم مبرررررو  ابرررررن  نلمرررررا بلغررررر  ًتلررررر  
 .(190))اال تيعاب(

  اي احلسن البصر): ) اد واهلل  هماأ صا باأ من مرامي اهلل علء عردوك  ًو
 .(197)ورباين هذك ايفم (  راجل )اال تيعاب(

 : اإلمام الحسن بن علر1
  ًررررراي أنررررري: )مل ي رررررن نررررريهم أحرررررد أ رررررب  بر ررررروي اهلل مرررررن احلسرررررن(  راجرررررل

 .(190))اال تيعاب(
 أناي أحررب  هررذا الرجرر  يعررين احلسررن بعررد مررا رأيررت ر رروي ًرراي أبررو هريرررة: )ال 

                                                           
نصررر   1هرررر ر ( :  373نيررن الءررر  ر    رررر   ررورة هررر  أمررء ر )يفمحررد برررن حممررد العاصرررمي/  (233)

 .224  313املرجوعا  ص
 .313  أ بار اعلءاح ص 3هر(:  327العقد الءريد )البن عبد رب   االندلسي/ ر  (234)
 .3ص 2امل اًب:   (235)
 .45ال تيعاب: صا (231)
 .  47اال تيعاب: ص (237)
رررم الءقررررة  323راجرررل ارصررراب : ص (233)   ونيررر : )عرررن أنررري ًررراي: مل ي رررن أ رررب  1713حررررا احلررراح ًر

 من احلسن(. بر وي اهلل 
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 .(199)اهلل يص ل ب  ما يص ل(  راجل )نور ايفبصار(
  ًراي عبرد اهلل برن الررربري: )أنرا أحرد ل م بن ررب  أهلر  بر  وأحررب هم إلير  احلسرن بررن

 .(100)علي(  راجل )ارصاب (
 )راجرل ًاي ابن  ريين: )رمبا أجان احلسن برن علري الرجر  الواحرد مبا ر  ألره  

 ) تاب احلسن بن علي(.
  ًررراي واصررر  برررن ع ررراح: ) ررراد احلسرررن برررن علررري عليررر   ررريماح ايفنبيررراح ونررراح

 .(102)امللوك(  راجل )امل اًب(
  ًاي أبو الءداح: )ولو  انوا يعلمود لعظموا ما أنعم اهلل ب  عليهم من مبايعتهم

آرا هم(   ابن ب ت ر وي اهلل  يد املسلمني وأحد علماح الصالاب  وحلما هم وبو)
 .(101)راجل )البداي  وال هاي (

 : اإلمام الحسين بن علر1
 ًاي عمر بن اع اب ل مام احلسني t نذمنا أنبت ما مرر    رؤو ر ا اهلل( :

 .(101)مث أنتم(  راجل )ارصاب (
   ) ًاي أبو هريرة: )د   احلسني بن علي وهو معتم نظ  ت أد ال ن ًد بعر

 .(102)راجل )البالار(
 ررد مررر  عليرر  ارمررام احلسررنيًرراي عبررد اهلل ررر: )مررن t بررن عمرررو بررن العرراص ر ًو

                                                           
 هر. 1317. ط مصر 131نور ايفبصار لل بل اي: ص (233)
 11القسم ايفوي: ص 2ارصاب  البن حار:   (333)
 .3ص 4امل اًب:   (331)
هررررر 43  أحررررداع  رررر    3هررررر(:  774ررررر731بدايرررر  وال هايرررر  )اليب الءررررداح ابررررن  ثررررري الدم ررررقي/ ال (332)

 .14ص tو  ن  احلسن بن علي
 .141ص 1ماريب بغداد للخ يب البغداد):   (333)
 .54  12ب 233ص 43رتار ايفنوار:   (334)
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أحب  أد ي ظر إل أحب  أه  ايفر  إل أه  السماح نلي ظر إل هذا ابتان( راجل 
 .(105))البالار(

   ًررررراي معاويررررر : )ومرررررا عسررررريت أد أعيرررررب حسررررري ا و واهلل مرررررا أر  للعيرررررب نيررررر
 .(100)مو عاأ(  راجل )ايفعياد(

 السرررماح علرررء أحرررد بعرررد  رررىي برررن ن ريرررا إال علرررء  ًررراي ابرررن  رررريين: )مل مبرررك
وملا ًتر  ا رود   السرماح وههرر  ال وا رب مراراأ و رق ت مرراب احرم(   tاحلسني

 راجل )ماريب ابن عسا ر(.
   ًرراي يريررد بررن مسررعود: )نررن رم برر  راعرري رعيرر  وإمررام ًرروم وجبررت هلل برر  احلارر

 .(107)وبلغت ب  املوعظ (  راجل )ايفعياد(

 الحسين زين العابدين  : اإلمام علر بن2
  ) ًرراي أبررو حررانم: )مررا رأيررت هاليرراأ أنضرر  مررن علرري بررن احلسررني وال أنقرر  م رر

 .(100)راجل )مذ رة اعواص(
  ًرراي الرهررر): )مررا رأيررت أحررداأ أنقرر  مررن نيررن العابرردين و رراد إبا ب ررر علرري بررن

 .(109)احلسني يب ي ويقوي: نين العابدين(  راجل )مذ رة اعواص(
 ال يرررر : )  رررري نيررررن العابرررردين ل ثرررررة عبادمرررر ( راجررررل )نررررور ًرررراي مالررررك إمررررام امل

 .(120)ايفبصار(
                                                           

 .53  12ب 237ص 43رتار ايفنوار:   (335)
 .533ص 1أعياد ال يع :   (331)
 .53ص 1ال يع :  أعياد  (337)
 هر. 1431ط  237مذ رة اعواص: ص (333)
  ونيرر : )ح ررء أبررو نعرريم أيضرراأ عررن الرهررر): ًرراي: مررا رأيررت هاليرراأ 237راجررل مررذ رة اعررواص: ص (333)

اي: ما رأيت أنق  م  (.  أنض  من علي بن احلسني و ذا ًاي أبو حانم ًو
 .153نور ايفبصار لل بل اي: ص (313)
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 د ًام من ع ردك علري برن احلسرني ر )مرن أ ررا  tًاي عمر بن عبد العرير ر ًو
ال ا ؟ نقالوا: أنتم  نقاي:    إد أ را ال ا  هذا القا م من ع د) آنءاأ(  راجل 

 )ايفعياد(.
  ًررراي نرررانل خماطبررراأ ل مرررام السررراادtررريد ال رررا  وأنضرررلهم(  راجرررل  : )أنرررت 

 .(122))  ه الغم (
 

 : اإلمام محمد الباقر 5
  ًراي ابرن عمرر ر وأ رار إل ارمرام  ر : )إمرم أهر  بيرت مءهمرود(  راجرل

 .(121))امل اًب(
  ًاي جابر ا عءي ر يريد الرواير  مرن ارمرام ر : )حردلين وصري ايفوصرياح ووارع

 .(121)جل )  ه الغم (علم ايفنبياح حممد بن علي بن احلسني(  را
  ًرراي ابررن أيب احلديررد: ) رراد حممررد بررن علرري بررن احلسررني  رريد نقهرراح احلارران

وم رررررررر  ومررررررررن اب رررررررر  جعءررررررررر معل ررررررررم ال ررررررررا  الءقرررررررر (  راجررررررررل )املررررررررد   إل مو رررررررروع  
 .(122)العتبا (

 : اإلمام جعفر الصادق0
   ًرراي نررؤاد  عرراد: ) رراد ارمررام جعءررر الصررادق أ ررتاباأ لبقيرر  رؤ رراح املررذاهب

برررن أنررري وأمحرررد برررن ح بررر  وأيب ح يءررر  وال رررانعي وغرررريهم مرررن أصرررالاب  مالرررك 
 (.الءرق(  راجل )أ ع  من حياة ارمام الصادق

                                                           
 .73  ه الغم : ص  (311)
 .137ص 4امل اًب:   (312)
 .125ص 2  ه الغم :    (313)
 .133راجل أيضاأ مذ رة اعواص: ص (314)
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  ًررررراي أبررررررو ح يءرررررر : )مررررررا رأيرررررت أنقرررررر  مررررررن جعءررررررر برررررن حممررررررد(  راجررررررل )نررررررور
 .(125)ايفبصار(

  ًاي حممد أبو نهرة: )أ م  الس   الذين عاصروك ملقوا ع   وأ ذوا م  (  راجرل
 .(120)(ق)ارمام الصاد

   ًاي ابن حار: ) نق  ال ا  ع   من العلوم ما  ار  ب  الر باد وانت ر صيت
 .(127)   يل البلداد(  راجل )الصواعق احملًر (

  (ًرراي الررد تور أمحررد أمررني: ) رراد ارمررام جعءررر مررن أعظررم ال خصرريا  بو
 .(120)ايفلر   عصرك وبعد عصرك(  راجل ) الء ار  م(

 : اإلمام موسى الكاظم7
  ًررراي هرررارود لولررردك: )هرررذا إمرررام ال رررا  وحاررر  اهلل علرررء  لقررر  و ليءتررر  علرررء

 عبادك(  راجل )ايفعياد(.
  ًرراي ابررن اعرر ي  رريب احل ابلرر : )مررا مهررين أمررر نقصررد  ًررق مو ررء بررن جعءررر

(  راجل )ماريب بغداد( نتو  لت ب  إال و ه   اهلل معال   ما أحب 
 (129). 

   يرررررررراق ابررررررررر ب(  راجررررررررل )حتءرررررررر       ًرررررررراي ال ررررررررانعي: )ًررررررررق مو ررررررررء ال رررررررراهم ال
 .(110)العامل(

 : اإلمام علر الر ا0
                                                           

 .413ص 5انظر مذ رة احلءاظ للذهن  وابالي الس ي :   (315)
 .11حملمد أيب نهرة: ص حياة ارمام الصادق  (311)
 .231الصواعق احملًر : ص (317)
 من الءص  الثاين. 215ص 3 الء ار  م:   (313)
 ط دار ال تب العلمي . 123ص 1ريب بغداد:  ما (313)
هرر(: 1377رر1231حتءر  العرامل ر    رر    بر  املعرامل ر )السريد جعءرر برن حممرد براًر رترر العلروم/  (323)

 .  22ص 2 



 

 145 

  ًاي أبو الصرلت: )مرا رأيرت أعلرم مرن علري برن مو رء الر را وال رآك عرامل إال
 .(112) هد ل  مبث   هادة(  راجل )ايفعياد(

 )(111)ًاي املنمود: )هذا أعلم هالي(  راجل )البالار. 
 أ  رراد أمقررء هلل م رر   وال أ ثررر ًرراي رجرراح بررن  ررالاك: )نررو اهلل مررا رأيررت رجرر 

ام  م    وال أ د   وناأ هلل عر وج  م  (  راجل )العيود( ب راأ هلل    يل أًو
(111). 

   ًرراي الصررو : )إين مررا رأيررت وال  عررت بنحررد أنضرر  مررن أيب احلسررن الر ررا
و هد  م   ما مل أ اهد من أحد ر إل أد ًاي: ر نمن نعم أن  رأ  مثل    نضرل  

 .(112)ًوك(  راجل )  ه الغم (ن  مصد  

 : اإلمام محمد الجواد9
  ًاي املنمود: )نقد ا  م  لتقيرك علء  انر  أهر  الءضر    العلرم والءضر  مرل

صغر     وايفعاوب  ني  بذلك وأنا أرجو أد يظهر لل را  مرا ًرد عرنتر  م ر (  راجرل 
 .(115))ايفعياد(

  مررن بريرر  نررن(  راجررل ًرراي ايف ررقه: )يو ررك أد ي ررود هررذا الرجرر  نبي رراأ أو
 .(110))امل اًب(

   )رراي ابررن ا ررون): )و رراد علررء م هررا  أبيرر    العلررم والتقررء والرهررد وا ررود ًو
 .(117)راجل )التذ رة(

                                                           
 .131ص 1أعياد ال يع :   (321)
 .2  13ب 337ص 13رتار ايفنوار:   (322)
 .5  44ب 133ص   :2عيود أ بار الر ا  (323)
 .311ص 2    ه الغم :  (324)
 .33ص 2أعياد ال يع :   (325)
 .333ص 4امل اًب:   (321)
 هر .1431ط بريو   321مذ رة اعواص: ص (327)
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  ًاي الصءد): )و اد من املوصرونني بالسرخاح ولرذلك لق رب ا رواد وهرو أحرد
 .(110)ايف م  ارل  ع ر(  راجل )الوا (

 

 : اإلمام علر الهادي20
  يررد): )واهلل معرال  ررو  ررري أهر  ايفر  وأنضرر  مرن بر رر  اهلل معررال(  ًراي ا 

 راجل )املخلر(.
  ًررررررررراي يررررررررررداد ال بيرررررررررب: )إبا  ررررررررراد خملررررررررروق يعلرررررررررم الغيرررررررررب نهرررررررررو(  راجرررررررررل 

 .(119))البالار(
 .)ًاي اليانعي: ) اد متعبداأ نقيهاأ إماماأ(  راجل )مرآة ا  اد 
 احأ(  راجررررررررل ًرررررررراي ابررررررررن حاررررررررر ا يتمرررررررري: )و رررررررراد وارع أبيرررررررر  علمرررررررراأ و ررررررررخ

 .(110))الصواعق(
   ًررررراي ابرررررن العمررررراد احل بلررررري: )و ررررراد نقيهررررراأ إمامررررراأ متعب رررررداأ(  راجرررررل ) رررررذرا

 .(112)الذهب(
 )(111)ًاي ال قاو) ال انعي: )و رامام   ثرية(  راجل )ارحتاا . 

 : اإلمام الحسن العسكري22
  العبرا  ًاي الونير ابن  اًاد الب  : )يا بين لو نالت ارمامر  عرن  لءا  را برين 

ما ا تالق ها أحد من بين ها م غريك لءضل  وعءانر  وهدير  وصريانت  ونهردك وعبادمر  

                                                           
م  135ص 4هر(  714ر  131الوا  بالونيا  )عيلي بن أيبك الصءد) / (323)  .1537الًر
 .53  3ب 111ص 53رتار ايفنوار:   (323)
 .237الصواعق احملًر : ص (333)
 هر .254حوادع      123ص 2هر(: 1333ن العماد احل بلي ر  ذرا  الذهب )الب (331)
 .  171ص 5هر(: ب1154ارحتاا رتب ايف راا )لل قاو) ال انعي / منليه ال تاب  (332)
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 .(111)و ي  أ  ً  وص ح (  راجل )ارر اد(
  ًاي متي وع ال بيب: )هو أعلم   يوم ا هذا  ن هرو حترت السرماح(  راجرل

 .(112))البالار(
 ًاي انوم  امب اعليء  خماطباأ ارمام  هذا ارجني  مث  : )إنا وجدنا م 

 املسي  عيسء بن مرمي ع د اهلل(  راجل )صاليء  ايفبرار(.
  ًاي ل  راهب دير العاًوي: )هذا نظريك ر أ) املسي  ر   آيام  وبراهي  (  راجل

 )صاليء  ايفبرار(.

 : اإلمام المهدي المنت ر21
   ًاي الرناعي: )احلسن العس ر) أعقرب صراحب السررداب احلار  امل تظرر و
  حممد املهد)(  راجل )صالا  ايف بار(.اهلل
 )(115)ًاي ا امي: )املهد) ًا د للعامل(  راجل )  ه ايف تار. 
  ًرراي ابررن حاررر: )أبررو القا ررم حممررد احلارر  وعمرررك بعررد ونرراة أبيرر   رري  رر ني

 .(110)ل ن آماك اهلل نيها احل م  ويسمء القا م امل تظر(  راجل )الصواعق(
  إد عيسرء يصررلي  لره املهررد)(  راجررل ًراي ابررن  ثرري ر   حردي  لرر  ر( :

 .(117))إر اد السار)(
  ًررررراي ابرررررن  ثرررررري: )رايرررررا   رررررود مرررررنة صرررررالب  املهرررررد)(  راجرررررل ) ررررر ن ابرررررن 

                                                           
 .323و322ص 2ارر اد:   (333)
 .132  54ب 132ص 53رتار ايفنوار:   (334)
ر  1254 ررور) ال رررق)/  رره ايف رررتار عرررن وجرر  الغا رررب عرررن ايفبصرررار )احملرردع املررررينا حسرررني ال  (335)

 .15هر( ص1323
 .  233الصواعق احملًر : ص (331)
 هر(.323ر  351إر اد السار) ر ل ر  صالي  البخار) ر )للقس  ين ال انعي /  (337)
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 .(110)ماج (
 اللهم عا   نرج  و ه   خمرج . 

 
 وشيعتهم  iدور األئمة الطاهرين

 
ًد  دموا ار ر م وايفمر  ار ر مي  أ رق  دمر    tأ م  أه  البيت ال اهرود

ال لعصءت بار  م نءي العواصه اليت عصرءت بايفديراد السرابق  وحر نتهرا عرن وإ
 واريها الصاليال . 

 مرررررا أد ال ررررريع    طررررروي التررررراريب ار ررررر مي جاهررررردوا    ررررربي  اهلل ونتالررررروا 
ءرروا أمررام التيررارا  الرريت لرروال  نتوحررا  عديرردة وأد لرروا ال ررا    ديررن اهلل أنواجرراأ  وًو

 ملسلمني  و   بلك مذ ور   التواريب املءص ل . ال يع  ال تسالت ار  م وا
و)الذريعرررررر  إل مصررررررانيه  (119) ونظرررررررة واحرررررردة إل مو رررررروع  )أعيرررررراد ال رررررريع (

 م ءي رلقاح الضوح علء هذك احلقيق . (120)ال يع (
رررد   مرررا أد احلضرررارة ارنسررراني  رهي ررر  عررردما  ال ررريع     ثرررري مرررن أبعادهرررا  ًو

قيقرر .. ولررذا و ررعوا ال رريع    مو ررعهم ال  ررق أدرك علمرراح الرردنيا والرردين هررذك احل
نم  ومن أولفرك العلمراح أ رق علمراح مصرر ال ريب حممرود  رلتو  وغرريك   نترواهم 

                                                           
:   وني : )عن لوباد ًراي: ًراي ر رو ي اهلل 4334  34راجل   ن ابن ماج   تاب الء  ب (333)

 ال يعيد إل واحد م هم مث م لل الرايا  السرود مرن ًبر  يقتت  ع د   ر م ل ل   لهم ابن  ليء  مث»
نرذبا رأيتمرروك نبرايعوك ولرو حبرروا »مث ب رر  رريفاأ ال أحءظر  نقراي:« امل ررق نيقتلرون م ًرت أ مل يقتلرر  ًروم
 «(.علء الثل  نذن   ليء  اهلل املهد)

أ ثرر مرن ع ررين  للسيد حمسن ايفمرني العراملي  ومبالر  عرن حيراة علمراح ورجراي ال ريع   ومقرل   (333)
 ولداأ  برياأ.

 ولداأ. 25لل يب آغا بررك ال هراين  ومبال  منليءا  ال يع   ومقل   أ ثر من  (343)
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 .(122)ال هرية علء ما  ينة
  

 

                                                           
 من هذا ال تاب. 177انظر الصءال  (341)
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 نص 

 ملابا الت يل؟
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 أدل  ال يع 

 
وهو مرن أعراهم  لل يع  أدل   ثرية   ا تيار الت يل  ح  أد الع م  احلل ي 

 ماح  ًد ب ر )ألءي دلي ( علء بلك    تاب ل  أ اك )ايفلءني(.. العل
و ثري من هذك ايفدل  من  تب إ وامم )الس  ( وصالاحهم  وه ا ن تءري برذ ر 

 :(121)بع  ملك ايفدل  بذ اي
 فالفة أمير المؤمنين علر

 
يلمر  وي رري  ويصرر  ويؤ رد مررة  pلقد  اد الر روي ايف ررم حممرد برن عبرد اهلل 

 علء   ن  ارمام أمري املؤم ني علي بن أيب طالب )علي  الص ة والس م(:  وأ ر 

 يوم اإلنذار
:  رررابن (121)ن ررراد مرررن بلرررك: يررروم )ارنرررذار(  مرررا رواك  ثرررري مرررن أعررر م السررر   

                                                           
للتءصرري  ل ررن مراجعرر   ترراب )املراجعررا ( للسرريد  رررا الرردين العرراملي  و ترراب )الغرردير( للع مرر   (342)

 ايفميين.
. ومءسرررررري 533  423  وص514  372ص 1لت ررررررري  للالسررررر اين احل ءررررري:  راجرررررل  رررررواهد ا (343)

 1  ومسررر د أمحرررد برررن ح بررر :  313ص 2ط بررروالق  ومررراريب ال رررق):   74ص 13ال رررق):  
. ومررذ رة اعررواص للسررربىل 231رررر234ط امليم يرر   و ءايرر  ال الرررب لل  ارري ال ررانعي: ص 111ص

. والررردر 12ص 2امررر  البرررن ايفلرررري:    وال 135. وي رررابيل املرررودة: ص33برررن ا رررون) احل ءررري: ص
. و  ررررر 143و 133  35ص 1. ومررراريب دم رررق البرررن عسرررا ر:  37ص 5امل ثرررور للسررريوطي:  

  ومررراريب 231ص 1ط حيررردر آبررراد   والسررررية احللبيررر :   334و 323  113ص 15العمررراي:  
 ط 213ص 13ط القس    ي   و ر  مر  الب غر  البرن أيب احلديرد:   113ص 1أيب الءداح:  



 

 152 

 إ ررالاق  وابرررن جريررر  وابرررن أيب حررراب  وال ررق)   ا ررررح الثررراين مررن )مررراريب ايفمرررم(

(122)  
 وغريهم.. 

الدعوة ار ر مي  ًبر  ههرور ار ر م مب ر  بعرد مرا أنرري اهلل و اد بلك   مبدأ 
وأنــذر عشــيرت  األقــربينمعررال عليرر : 

إل دار عمرر   p  نرردعاهم الر رروي (125)
وهررم يومفررذ أربعررود رجرر أ يريرردود رجرر أ أو ي قصررون  ونرريهم أعمامرر :  tأيب طالررب 

 )أبو طالب( و)محرة( و )العبا ( و )أبو  ب( .
يرررا برررين عبرررد امل لرررب إين واهلل مرررا أعلرررم  ررراباأ   »: pًررراي و  آ رررر احلررردي   

رد أمررين اهلل  العرب جاح ًوم  بننض   ا جفرت م بر   جفرت م مرري الردنيا واآل ررة  ًو
معال أد أدعو م إلي   نني م يؤانرين علرء أمرر) هرذا  علرء أد ي رود أ ري ووصريي 

 و ليءيت ني م؟
ب ًرررام نقررراي: أنرررا يرررا نرررن اهلل و ررراد أصرررغرهم إ tنرررنحام القررروم ع هرررا غرررري علررري 
راي: إد هرذا أ ري ووصريي و ليءريت  pأ ود ونيرك علي   نن رذ ر روي اهلل  بتر  ًو بًر

 .«ني م  نا عوا ل  وأطيعوا

                                                                                                                                                                      

ط دار املعرررارا مصرررر  التءسرررري امل رررري ملعرررامل الت ريررر :  321-313ص 2مصرررر  ومررراريب ال رررق):  
 …ط مصر  و 333و 371ص 3  مءسري اعاند لع ح الدين ال انعي:  113ص 2 

 .217ص 2ماريب ايفمم:   (344)
 . 214 ورة ال عراح:  (345)
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 يوم الغدير
  نقد رو  حدي  الغدير ما   وع رود مرن (120) )يوم الغدير( و اد من بلك: 

                                                           
مرن بعردك بنلءراظ  لري برن أيب طالرب م ن  أمري املرؤم ني ع انظر ًص  الغدير ومصري  ال ن  (341)

واليك بع  املصرادر: صرالي  ابرن حبراد:  خمتلء  و  أحادي  متوامرة رواها ايفميين   )الغدير( 
 121و 113ص 3ط مؤ سرررر  الر ررررال  بررررريو   واملسررررتدرك علررررء الصرررراليالني:   171ص 15 
 4و  152و 113و 113و 33و 34ص 1ط دار ال ترررررررب العلميررررررر   ومسررررررر د أمحرررررررد:   113و
ط دار املررنمود للرر اع  243ص 1ط مؤ سرر  ًرطبرر  مصررر  ومسرر د أيب يعلررء:   373و 313ص

 735و 132و 113و 531و 535و 572ص 2دم ررق  ونضررا   الصررالاب  المحررد بررن ح برر :  
ط دار ال ترب العلمير  برريو    15ص 1ط مؤ س  الر ال  بريو   ونضا   الصالاب  لل سا ي:  

ط دار  15ص 2ال تاب برريو   ومءسرري ابرن  ثرري:   ط عامل 313ص 1ومعام ما ا تعام:  
 3و  274و 174و 173و 131و 135و 37و 33ص 2الء رررررررررررر  وايفحاديررررررررررر  املخترررررررررررارة:  

ط دار ال تررب العلميرر   544ط م تبر  ال هضرر  احلديثرر  م رر  امل رمر   ومرروارد الظمررخد: ص 213ص
الريرررراد  ط دار 114و 137و 131و 135و 134ص 3و  14ص 5بررررريو   وومررررل الروا ررررد:  

 131و 135و 134و 132و 133و 45ص 5للرررررر اع القرررررراهرة  والسرررررر ن ال ررررررق  لل سررررررا ي:  
ط عررامل ال تررب بررريو    331ص 2ط دار ال تررب العلميرر  بررريو   ومعتصررر املختصررر:   154و

 313و 257ص 2ط املدي رر  امل ررورة  واملعاررم ايفو ررىل:   111و 127ص 1ومسرر د ال ا رري:  
ط مؤ سرر  علروم القرررآد  35ص 3و  235و 133ص 2 د البررار:  ط دار احلررمني القراهرة. ومسرر
 2ط امل ترررررب ار ررررر مي برررررريو   واملعارررررم ال بررررررري:   113ص 1برررررريو . واملعارررررم الصرررررغري:  

ط املوصررررررررر    234و 135و 132و 131و 171و 173و 111ص 5و  11ص 4و  357ص
 تررب ار رر مي ط امل 137ص 2ط ايفردد  والسرر   البررن أيب عاصررم:   112وأمررا  احملرراملي: ص

ط دار  133ص 4ط مصرررر  والتررراريب ال برررري للبخرررار):   213ص 1برررريو   ونررري  القررردير:  
ط دار الء ررر بررريو   وهتررذيب ال مرراي:  131ص 3و  231ص 7الء ررر  وهتررذيب التهررذيب:  

ط مؤ سرررررررررر  الر ررررررررررال  بررررررررررريو    233ص 33و  333ص 22و  434ص 23و  33ص 11 
ط  133ص 1العلميررر  برررريو   ومعارررم الصرررالاب :  ط دار ال ترررب  233ص 3ومررراريب بغرررداد:  

 1333ص 3ط دار املعرنرر  بررريو   واال ررتيعاب:   313ص 1املدي رر  امل ررورة  وصررءوة الصررءوة:  
ط دار  333ص 7و  323ص 4و  537و 532ص 3ط دار ا يررررررررررر  بررررررررررررريو   وارصرررررررررررراب :  

ملت ررررراب  ط مؤ سررررر  ال ترررررب الثقانيررررر  برررررريو   ومرررررا  م رررررخيم ا 132ا يررررر   ونرهررررر  احلءررررراظ: ص
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طبقرررا  روامررر  مرررن أ مررر  وأربعررر  ومثرررانود مرررن الترررابعني  وجتررراون  pأصرررالاب الر ررروي 
رد بلر  املؤلءرود   هرذا احلردي  مرن علمراح ال ريع   احلدي  ل مثا ر  و رتني راويراأ  ًو

 .(127)والس   أ ثر من  ت  وع رين
ملرا رجرل مررن حار  الروداع وصرر  إل مو رل يقرراي  pوومر  القصر : أد الر رروي 

ه ال ا  عن املسري وصعد امل ق   حرر  الظهررية و   رب   بر  ل  )غدير  م( ننًو
راي     بتر  وهرو آ رذ ب ره (120)طويل  مبالضر أ ثر مرن ما ر  ألره  رخم   ًو

: )يا أيها ال ا  إد اهلل موال) وأنا مول املؤم ني وأنا أول نرم مرن أنءسرهم  tعلي 
نمن   ت موالك نهذا ر يعين علياأ ر موالك  الل هم واي من واالك وعاد مرن عراداك  وإين 

ن الثقلني  يره ختلءروين نيهمرا  الثقر  ايف رق  تراب اهلل  ا ل م حني مردود علي، ع
عروجررر   رررببني طرنررر  بيرررد اهلل معرررال وطرنررر  بنيررردي م نا تمسررر وا بررر  ال مضرررلوا وال 
مبرردلوا  وعرر ة أهرر  بيرريت  نذنرر  ًررد نبررنين الل يرره اعبررري أممررا لررن ي قضرريا حرر  يررردا 

 .(129)علي احلو (   ما   الصواعق احملًر  البن حار
نقرراي:  tأ ررذ بيررد علرري  p: أد ال ررن (150)مررام أمحررد  مررا   املسرر دوب ررر ار

                                                                                                                                                                      

ط دار ال ترررررب  221ص 1ط الريرررررا   والعلررررر  املت اهيررررر :   133ص 1للخ يرررررب البغرررررداد):  
 14ط الريرررررا   و رررررري أعررررر م ال رررررب ح:   713ص 2العلميررررر  برررررريو   وانظرررررر مرررررذ رة احلءررررراظ:  

 ط مؤ س  الر ال  بريو   و... 277و 274وص 237ص
 هر. 1332  ط القاهرة     25الصواعق احملًر : ص  (347)
يرر  ما رر  وأربعرر  ع ررر  ا تلرره   عرردد مررن  رراد مررل ال ررن  (343)   غرردير  ررم  ًيرر  مسررعود ألءررا  ًو

يرر  أ ثررر مررن بلررك  أمررا الررذين  يرر  ما رر  وأربعرر  وع رررود الءررا  ًو يرر  ما رر  وع رررود ألءررا  ًو ألءررا  ًو
  والسررية 33نن ثر من بلك  راجل مذ رة اعواص للسبىل ابرن ا رون) احل ءري: ص حاوا مع  
  والغررردير: 3ص 3  والسررررية ال بويررر  لررررين دحررر د نرررامش السررررية احللبيررر :  257ص 3  احللبيررر :

 .3ص 1 
 .1315عام  2ط م تب  القاهرة ط 44-43الصواعق احملًر : ص (343)
 ط مؤ س  ًرطب  مصر. 13532  231  ص4مس د أمحد بن ح ب :   (353)
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)ألسررتم معلمررود أين أول برراملؤم ني مررن أنءسررهم ؟ ًررالوا: بلررء  ًرراي: ألسررتم معلمررود 
أين أول ب رر  مررؤمن مررن نءسرر  ؟ ًررالوا: بلررء  نقرراي: مررن   ررت مرروالك نعلرري مرروالك  

عرد بلرك نقراي لر : ه يفراأ يررا الل هرم واي مرن واالك وعراد مرن عراداك( ًراي: نلقيرر  عمرر ب
 بن أيب طالب أصبالت وأمسيت مول    مؤمن ومؤم  .

ررررد رو  ارمررررام ال ررررق)    تابرررر  )الواليرررر (: )أد الر رررروي  أمررررر بعررررد بلررررك  pًو
 tبذمرة املؤم ني(   ولذا  انت الصالاب  منة إلي   tأصالاب  أد يسلموا علء علي 

 . ويقولود ل : )الس م عليك يا أمري املؤم ني(
الررذ)  رراد أعقرر  ال ررا  وأ ثررر ال ررا  إح امرراأ يرر ك  pمث هرر  يعقرر  أد الر رروي 

ررد  رراد  يعررني   pأمترر   ررد  برر   ليءرر  وهررو يريررد أد يءررارق احليرراة إل لقرراح ربرر ؟ ًو
 ليء  ل ءس   لما أراد أد خير  من املدي   لبضع  أيام   ما جتدك   خمتله التواريب 

 .(152)والسري

 حديث المنزلة
ررد ب رررك ارمامرراد )أمحررد( و)ال سررا ي( وغريمهررا: أد الر رروي حرردي  امل  w رلرر  ًو
أما مر ء أد م ود مين مب رل  هارود من مو ء  إال أن  لريي بعرد) »:tًاي لعلي 

 .(151)«إن  ال ي بغي أد أبهب  إال  وأنت  ليءيت»  (151)«نن

                                                           
ررد ا ررتخله ر رروي اهلل  (351) رراي: )علرري مررين مب ررررل  هررارود   املدي رر  و ررر  ال مبرروك tعليرراأ  ًو   ًو

 ترراب املغررر   برراب غررروة مبرروك  ط دار الء ررر. 123ص 5مررن مو ررء( انظررر صررالي  البخررار):  
 تررراب الءضرررا   بررراب مرررن نضرررا   علررري برررن أيب طالرررب. وصرررالي    313ص 3وصرررالي  مسرررلم:  

. مرراريب ال ررق): 121و 115  42ص 1.  رر ن ابررن ماجرر :  3333  331ص 5ال مررذ):  
 …و 251و 153-143و 125و 33  1اريب دم ق:    م134ص 3 

 من هذا ال تاب. 131-133راجل الصءال   (352)
 3ط دار ال تررررب العلميرررر  بررررريو   وومررررل الروا ررررد:   143ص 3املسررررتدرك علررررء الصرررراليالني:   (353)

ط مؤ سررررر  ًرطبررررر  مصرررررر   333ص 1ط دار الريررررراد للررررر اع القررررراهرة  ومسررررر د امحرررررد:   123ص
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 إل غريها وغريها من ايفدل .
 من عترح الرسول  فالفة باقر األئمة 

 
 iأ ررق عررن اهلل  رربالان  م نرر  ايف مرر  ال رراهرين مررن بعرردك p إد ر رروي اهلل مث

 مرررا رواك )أبرررو داود( و )مسرررلم( و)أمحرررد(   (152)بقولررر : )اعلءررراح بعرررد) ال رررا ع رررر(
 وغريهم.

عرررن  (155) أ ررراحهم   مرررواطن عديررردة   مرررا   )ي رررابيل املرررود ة( pوعرررني  ال رررن 
ن بعررردك  نقرراي: أ رررقين عرررن   حررردي   ررنل   رررخم عررن ايفوصرررياح مرر pالر رروي 

 : wوصيك من هو؟ نقاي
)إد وصرريي علرري بررن أيب طالررب  وبعرردك  ررب ا) احلسررن واحلسررني  متلرروك مسررع  

: إبا مضرررء احلسرررني  wأ مررر  مرررن صرررلب احلسرررني  ًررراي: يرررا حممرررد نسرررم هم  ؟ ًررراي
ناب   علري  نرذبا مضرء علري ناب ر  حممرد  نرذبا مضرء حممرد ناب ر  جعءرر  نرذبا مضرء 

مو ء  نذبا مضء مو ء ناب   علي  نذبا مضرء علري ناب ر  حممرد  نرذبا جعءر ناب   
مضرررء حممرررد ناب ررر  علررري  نرررذبا مضرررء علررري ناب ررر  احلسرررن  نرررذبا مضرررء احلسرررن ناب ررر  

 احلا  حمم د املهد)(.

                                                                                                                                                                      

ط  511و 515ص 2ط املوصرررررر   والسرررررر   البررررررن أيب عاصررررررم:   33ص 12واملعاررررررم ال بررررررري:  
أمرا مر رء أد م رود مرين  pر نرن اهلل  t امل ترب ار ر مي برريو   ونيهرا: )نقراي لر  ر أ) لعلري

راي   pمب رل  هارود من مو ء إال أنك لست ب ن إن  ال ي بغري أد أبهرب إال وأنرت  ليءريت  ًراي ًو
 ل : أنت و     مؤمن بعد)(

 من هذا ال تاب.   21-23صءال راجل ال (354)
البرراب السرراد  والسرربعود   بيرراد ايف مرر  االلررين  523( راجررل ي ررابيل املررودة للق رردون) احل ءرري  ص355)

 743. وغايررررر  املررررررام : ص431احلررررردي   132ص2ع رررررر بن رررررا هم. وأيضررررراأ نرا رررررد السرررررم ني:  
 .57احلدي  
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 حديث الثقلين
ررد أوصررء الر رروي  بررالثقلني: ال ترراب والعرر ة وأمررر املسررلمني بامباعهمررا     pًو
: )إين مررارك نرري م الثقلررني:  ترراب اهلل يقرراد  حيرر  ًررايحرردي  مترروامر رواك الءر 

 . (150)وع ة أه  بييت  ما إد  س تم نما لن مضلوا بعد) أبدا(
: )إين مارك نري م  ليءترني  تراب اهلل حبر   ردود مرا و  حدي  آ ر ًاي 

برني السرماح وايفر  ر أو مرا برني السرماح إل ايفر  ر وعر ة أهر  بيريت وإممرا لررن 
 .(157)ا ح  يردا علي احلو (يتءًر

اي  ا حر  ًو : )إين مارك ني م  ليءتني  تاب اهلل وأه  بييت وإمما لن يتءًر
 .(150)يردا علي احلو   يعا(

اي  : )إين  لءت ني م ال ني لن مضلوا بعدمها أبدا  تاب اهلل ونسن ولن ًو
ا ح  يردا علي احلو (  .(159) يتءًر

اي  ت ني م الثقلني يعين  تاب اهلل وأه  بييت : )إين مقبو  وإين ًد مر ًو
 .(100) وإن م لن مضلوا بعدمها(

                                                           

 من هذا ال تاب. 12( للتءصي  راجل الصءال  351)
ط مؤ سرر  ًرطبرر  مبصررر. وومررل الروا ررد يفيب  21113  131ص 5د بررن ح برر :  ( مسرر د أمحرر357)

 2ط دار الريرراد للرر اع  القرراهرة. ونضررا   الصررالاب   البررن ح برر :    112ص 3ب ررر ا يثمرري:  
 ط مؤ س  الر ال  بريو . 133ص

 ط مؤ س  ًرطب  مبصر. 21137  133ص 5( مس د أمحد بن ح ب :  353)
 ط دار الرياد لل اع  القاهرة.  112ص 3 ر ا يثمي:  ( ومل الروا د يفيب ب353)
 ط دار الرياد لل اع  القاهرة.  112ص 3( ومل الروا د يفيب ب ر ا يثمي:  313)
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 حديث السفينة
 

د  ب  ر وي اهلل  اي  أه  بيت  ايفطهار بسءي   نو   ًو : )أال إد ًو
 .(102) مث  أه  بييت ني م مث   ءي   نو   من ر بها جنا ومن ختله ع ها غرق(

رراي  لغرررق  وأهرر  بيرريت أمرراد يفمرريت مررن : )ال ارروم أمرراد يفهرر  ايفر  مررن اًو
 .(101)اال ت ا  نذبا  الءتها ًبيل  من العرب ا تلءوا نصاروا حرب إبليي(

                                                           

ط دار ال ترب العلمير  بررريو .  113ص 3و  373ص 2( راجرل املسرتدرك علرء الصراليالني:  311)
 2واملعاررررررم الصررررررغري:   ط احليدريرررررر   373  و ءايرررررر  ال الررررررب: ص113ص 3وومررررررل الروا ررررررد:  

  132ص 2  وا رامل الصرغري:  331ص 4  وحلير  ايفوليراح:  73  ور ء  الصاد): ص22ص
. وعيرود ايف برار 177ر  174  132ط امليم ير   وامل اًرب للمغران : ص 134ونرور ايفبصرار: ص

  و ررر  مرر  الب غرر  البررن 113ص 2و  414ص 1  والءررت  ال بررري:  211ص 1البررن ًتيبرر :  
 ط مصر.  73ص 1حلديد:  أيب ا

رر  ص143ص 3( املسررتدرك علررء الصرراليالني:  312) ط امليم يررر    143و 31. وانظررر الصررواعق احملًر
 5  وم تخب   ر العماي نرامش مسر د أمحرد:  114وإحياح امليت للسيوطي نامش ارحتاا: ص

 .ط مصر 311ص 1ط ا  مبوي  وجواهر البالار لل بهاين:   233  وي ابيل املودة: ص33ص
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 نص 

 الت يل   نظر علماح الس  
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 التشيع و علماأ السنة 

 
إن هـــذه ار ررر م يررر م علرررء وجررروب وحررردة املسرررلمني   مرررا ًررراي  ررربالان : 

أمتكم أمة واحدح وأنا ربكم فاعبدون
 (101).  

نابتعرراد املسررلمني بعضررهم عررن بعرر    رر ا مررا أمررر برر  ار رر م  و رر ا مررا 
 صر  ب  علماح الس   العظام ًدلاأ وحديثاأ.. 

 وإليك  لما  بعضهم:

 العالمة الذهبر
نانظر إل   م الع م  الذهن الذ) هو من أعاهم العلماح   إب يقوي   ميراد 

 : (102)االعتداي
  الترابعني ومرابعيهم مرل الردين والرورع والصردق نلرو رد  )نهذا ر أ) الت يل ر  ثر 

 حدي  هؤالح ر أ) ال يع  ر لذهبت  ل  اآللار ال بوي (.
ررد ب ررر الع مرر  ايفجرر    رررا الرردين    تابرر  القرري م )املراجعررا ( ًو
أ رراح  (105) 

 ما   من رجاي ال يع  الذين أ ذ  ع هم العلماح    تب احلدي  وغريها. 

                                                           
 . 32 ورة ايفنبياح:  (313)
 .5ص 1ميراد االعتداي:   (314)
م  54املراجعا : ص (315)  ط دار العلوم بريو . 11املراجع  ًر
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 الشيخ شلتوت
د اًتءء آلار أولفك السابقني مرن العلمراح علمراؤهم احلا ررود   هرذا ايفمرر   ًو

 نهذا  يب ا امل ايفنهر السابق ايف ق ال يب حممود  لتو  أن  صر ا بند: 
)مذهب ا عءرير  املعرروا مبرذهب ال ريع  ارمامير  ارلر  ع رري   مرذهب جيرون 

لمني أد يعرنوا بلك وأد يتخلصوا مرن التعبد ب   رعاأ  سا ر املذاهب  ني بغي للمس
العصبي  بغري احلق ملذاهب معي   (
 (100). 

                                                           
رد أ رد علرء مرا أنتراك ال ريب ال رلتو   العديرد مرن علمراح السر    وإليرك بعر  أًروا م ر علرء مرا  (311) ًو

 ب رك مرواد  ليءا     تاب  )أ رمتين السماح( ر :
 نهر الد تور حممد حممد الءال ام:ًاي  يب ايف

ال ريب حممررود  ررلتو   أنررا   ررت مررن املعابررني برر  وملقر  وعلمرر  و ررع  اط عرر  و   رر  مررن اللغرر  العربيرر  «
د أن  بذلك ر أ) جوان التعبد مبذهب ال ريع  ارمامير   ومءسري القرآد ومن درا ت  يفصوي الءق   ًو

انظررر:  )   رربي  الوحرردة ار رر مي (  »اعتقرراد) ررر نرر  أ ررك أنرر  أنرر  نتررو  مب يرر  علررء أ ررا   
 .  3للر و): ص

اي:  ورحم اهلل ال يب  لتو  الرذ) التءرت إل هرذا املعر  ال ررمي  َنَخلمرد   نترواك الصرر   ال رااع   «ًو
 .53املصدر: « حي  ًاي ما مضمون : جبوان العم  مبذهب ال يع  ارمامي 

اي الداعي  ال يب حممد الغرا :  ًو
عتقرررررد أد  نترررررو  ايف رررررتاب ايف رررررق ال ررررريب حممرررررود  رررررلتو   ً عرررررت  ررررروطاأ وا رررررعاأ   هرررررذا السررررربي   وأ«

ود  مرن  عر  املست رًر وا تف اا  هد املخلصني من أه  السل   وأه  العلم  يعاأ  وم ذيب ملرا يتًو
أد ايفحقاد  وا من   ايفم   ًب  أد ملتقي صءونها حتت راي  واحدة... وهذك الءترو    نظرر)  

 ..»بداي  ال ريق وأوي العم 
إد  ال يع  يؤم ود بر ال  حممد  ويررود  ررا علري   انتما ر  إل هرذا الر روي  و  ا تمسرا   بسر ت   «

)دنرراع « وهررم  سررا ر املسررلمني  ال يرررود ب ررراأ   ايفولررني وال   اآل رررين أعظررم مررن الصررادق ايفمررني
 (.257عن العقيدة وال ريع : ص

اي عبد الرمحن ال   اار مدير املساجد   القاهرة:ًو
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نتررو  ال رريب  ررلتو  نءرريت نررا اآلد حي مررا نمسررني برر  مقييررد باملررذاهب ايفربعرر   وال رريب  ررلتو  إمررام «
وتهرررررد رأيررررر  صرررررادا عرررررني احلرررررق. ملرررررابا نقتصرررررر   مء رينرررررا ونتاوانرررررا علرررررء مرررررذاهب معي ررررر  و لهرررررم 

 (.11  )   بي  الوحدة ار  مي   للر و): ص«وتهدود
اي ا  لد تور مص ءء الرانعيًو

مهرا املرذهباد ر يقصرد ارمامير  والريدير  ر الوحيرداد مرن مرذاهب ال ريع  اللرذاد يلتقيراد مرل مرذاهب أهر  «
 .»الس   ويص  التعبد ونق أح امهما

  32)إ رر م ا:  ص« ولسررت أر  مررا ل ررل مررن اعتمرراد املررذهب ا عءررر)  إل جانررب املررذاهب ايفربعرر «
53.) 

اي حسن الب ا:  ًو
اعلموا أد  أه  الس   وال يع  مسرلمود  جتمعهرم  لمر  ال إلر  إال  اهلل وأد حممرداأ ر روي اهلل  وهرذا أصر  «

العقيرردة  والسرر   وال رريع  نيرر   ررواح وعليرر  التقرراؤهم  أم ررا اعرر ا بي همررا نهررو   أمررور مررن املم ررن 
:  513عررامل عرردد   ولرر  ال243التقريررب نيهررا بي همررا( )ب ريررا  ال مررذ را   عمررر التلمسرراين:  ص

 (.43ص
اي ايف تاب أمحد بك املصر) ر أ تاب  لتو  وأيب نهرة:  ًو

.. و  ال رريع  وال رريع  ارماميرر  مسررلمود  يؤم ررود برراهلل ور ررول  وبررالقرآد وب رر  مررا جرراح برر  حممررد «
ارماميرر  ًررردلاأ وحرررديثاأ نقهررراح عظررام جرررداأ وعلمررراح    ررر  علرررم ونررن  وهرررم عميقرررو التء رررري  وا رررعو 

د اطلعت علء ال ثري م هاارط   .»ع  ومؤلءاهتم معد مبفا  ايفلوا  ًو
اي  يب ايفنهر  يد حممد ط  او):  ًو

 »إد  املسلمني  ر   و ريع  مؤم رود براهلل ونبير   وإد ا رت ا اآلراح ال يقلر  مرن درجر  إلراد ايف رخاص«
 )ماريب الت ريل ار  مي(.

اي ايف تاب حممود السرطاو) عميد  لي  ال ريع      ا امع  ايفردني  وأحد  بار املءتني:ًو
إنين أًوي ما ًالر   رلء ا الصراحل: ال ريع  ارمامير  إ وان را   الردين   رم علي را حرق ايف رو ة  ول را علريهم «

ررا هرري   الءررروع املصرردر « مثرر  مررا م علي ررا  مررا يوجررد بي  ررا وبيرر هم مررن ا ررت ا وجهررا  نظررر  إمن 
 .33السابق: ص
اي ايف تاب عبد  الءتا  عبد املقصود: ًو

إد    عقيرررردة أد  ال رررريع  هررررم واجهرررر  ار رررر م الصرررراليال   ومرآمرررر  الصرررراني   ومررررن أراد أد ي ظررررر إل «
ار  م  علي  أد ي ظر إلي  من   ي عقا د ال يع  ومن   ي أعما م  والتاريب  رري  راهد علرء 

 قيدة ار  مي .ما ًد م  ال يع  من اعدما  ال برية   ميادين الدناع عن الع
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 وهذا نص فتواه:
 ًي  لءضيلت :

إد بعرر  ال ررا  يررر  أنرر  جيررب علررء املسررلم ل رري مقررل عبادامرر  ومعام مرر  علررء 
وج  صالي  أد يقل د أحد املذاهب ايفربع  املعرون   وليي من بي ها مرذهب ال ريع  

يع  الريديرر   نهرر  موانقررود نضرريلت م علررء هررذا الرررأ) علررء إط ًرر  ارماميرر  وال ال رر
 نتم عود مقليد مذهب ال يع  ارلين ع ري  مث ؟ 

 ننجاب نضيلت :
إد ار  م ال يوجب علرء أحرد مرن أمباعر   امبراع مرذهب معني بر  نقروي: : 2

إد ل رر  مسررلم احلررق   أد يقل ررد برراد) ب) برردح أ)  مررذهب مررن املررذاهب امل قولرر  
قرررر  صرررراليالا  واملدونرررر  أح امهررررا    تبهررررا اعاصرررر   وملررررن ًل ررررد مررررذهباأ مررررن هررررذك ن

 املذاهب أد ي تق  إل غريك  أ)  مذهب  اد  وال حر  علي     يح من بلك.
إد مذهب ا عءري  املعروا مبذهب ال يع  ارمامي  ارلرين ع رري   مرذهب  :1

غي للمسلمني أد يعرنوا بلك  جيون التعب د ب   رعا   سا ر مذاهب أه  الس    ني ب
وأد يتخلصرروا مررن العصرربي  بغررري احلررق ملررذاهب معي رر   نمررا  رراد ديررن اهلل ومررا  انررت 
 ررريعت  بتابعرر  ملررذهب أو مقصررورة علررء مررذهب  نال رر  وتهرردود مقبولررود ع ررد اهلل 
معال  جيون ملن ليي أه  لل ظر واالجتهاد مقليدهم  والعم  مبا يقررون    نقههم  

 ق   بلك بني العبادا  واملعام  .وال نر 
 التوقيع                                                           

 محمود شلتوت                                                           

                                                                                                                                                                      

واد  علماح ال يع  ايفنا   هم الذين لعبوا أدواراأ مل يلعبهرا غرريهم   امليرادين املختلءر   ن رانالوا ونا رلوا 
هم إل  رد موا أ رق التضراليا   مرن أجر  إعر ح ار ر م ون رر معاليمر  القيمر  وموعير  ال را  و رًو ًو

 )   بي  الوحدة ار  مي (.« القرآد
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 نص الفتو  
 

نررررم الءتررررو  الرررريت أصرررردرها صرررراحب الءضرررريل  ايف ررررتاب ايف ررررق ال رررريب حممررررود 
 ا امل ايفنهر    ند جوان التعبد مبذهب ال يع  ارمامي : لتو   يب 

 
 /// جيع  ه ا صورة الءتو  ///                    
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 شيخ األزهر
وهذا  يب ا امل ايفنهرر احلرا  يقروي   نترواك الريت ن ررهتا م بعر  )دار البصرر) 

 : هر(    تاب )املؤ ر ار  مي العراًي( ما نص  1335ببغداد(     )
)نقررد عملرررت م رررذ مقليرررد) م صرررن   العررام املا ررري علرررء  رررل  لمررر  املسرررلمني 

رررد  رررر ين أد يلرررن  الررردعوة )أ) دعررروة … وإنالررر  مرررا بيررر هم مرررن   نرررا  مذهبيررر  ًو
 املؤ ر( علماح  ي ول لني دول  إ  مي  و  مقدمتهم علماح العراق( .

نقهيررر  للمرررذاهب  مث ب رررر أنررر  م ررررا بر ا رررت  مو ررروع    الءقررر  معرررد  مو ررروع 
 ار  مي  مبا نيها املذاهب ايفربع  املعرون  ومذهب الريدي  وال يع  ارمامي . 

 مفتر األردن
رراي ال رريب عبررد اهلل القلقيلرري املءرريت العررام ململ رر  ايفردد    رر م لرر    نءرري  ًو

 املصدر السابق: 
رب برررني )وإد الرررذين ًررراموا   مصرررر مرررن العلمررراح والءضررر ح بترررنليه  عيررر  للتقرررا

 الءريقني  ًد  ل وا بذلك  بي  الر اد وماوا م  السداد( .
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 مصادر للتعرف على الشيعة
 

ومرن أراد التعررر ا علررء ال رريع  وعلررء أدلررتهم   ايفصرروي والءررروع  نه رراك  هرررة  
  برية من ال تب مبذول    ايف واق  ذك ال ؤود مث   تاب:

 . (107))املراجعا (
 . (100)و)الءصوي املهم (

 . (109)و)الغدير(
 . (170)و)الذريع (

 . (172)و) ر  التاريد(
 . (171)و)حق اليقني(

 . (171)و)و ا   ال يع (
 . (172)و)جواهر ال  م(

                                                           
 هر(.1377ر  1233لسيد عبد احلسني  را الدين )للمرحوم ا (317)
 هر(.1377ر  1233للمرحوم السيد عبد احلسني  را الدين ) (313)
هرر( ويقرل ال تراب   أ ثرر مرن ع ررين ولرداأ  طبرل م ر  أحرد 1333) ر  للع م  ال ريب ايفميرين  (313)

 ع ر ولداأ   حياة املؤله.
هررر( ويقررل ال ترراب    سرر  1333بررررك ال هررراين ) ر  )الذريعرر  إل مصررانيه ال رريع ( لل رريب آًررا (373)

 وع رين ولداأ.
للع مرر  احلل رري ) ررر  ا ررتدال  ل ترراب: جتريررد االعتقرراد للءيلسرروا واحل رريم اال رري  واجرر  نصررري  (371)

 الدين ال و ي(.
  ( . للسيد عبد اهلل  ق  )درا   ا تداللي  مسهب    اصوي الدين عق أ ونق أ عن ال تاب والس  (372)
 لل يب احلر العاملي ويقل   ع رين ولداأ )  احلدي  ال ريه(. (373)
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 . (175)و)املتع (
 . (170)و)أص  ال يع  وأصو ا(
 . (177)و)العقا د ار  مي (

 . (170)و)علي من املهد إل اللالد(
 . (179)و)أعياد ال يع (
 . (100)و)عقا د ارمامي (

 .(102)غريها من ال تب ال ثرية جداأ و 

                                                                                                                                                                      
 لل يب حممد حسن ال اءي  ويقل    ي وأربعني ولداأ )  الءق  اال تدال (. (374)
ت(. -هر 1321لتونيق الء ي ي ) (375)  ( )رت    م روعي  الروا  املًؤ
 هب ال يعي: نق أ وعق أ ومارخياأ(.لل يب حممد حسني  ا ه الغ اح )  حقيق  املذ (371)
 ل مام السيد حممد ال ريان) )رت  مبسىل   العقا د(  طبل عدة مرا . (377)
 (.للسيد حممد  اهم القرويين ) رية ارمام علي (373)
 للع م  السيد حمسن االمني العاملي    أ ثر من ع رين ولداأ )عن حياة علماح ورجاي ال يع (. (373)
 مد ر ا املظءر )عن املعتقدا  ايف ا ي  لد  ال يع (.لل يب حم (333)
ولرداأ  وهري درا ر  مءصريلي    الءقر   153 مو وع  الءق  ل مام ال ريان)  اليت مقل   أ ثر من   (331)

 ال يعي وأًواي علما هم.



 

 113 

 

 (332)نص 

 أ فل  وأجوب  

 حوي ال يع  والت يل

                                                           
هرررذا الءصررر  هرررو نرررم  تررراب )ه رررذا ال ررريع ( ل مرررام ال رررريان) )دام هلررر ( نقل ررراك برررال م متميمررراأ  (332)

 ءا دة.لل



 

 113 

 
 

 أسئلة وأجوبة
 
 ما مع   لم  )ال يع (؟ س:
 )ال يع ( من )امل ايع ( مبع  املتابع . ج:
 ملابا  يت )ال يع ( نذا اال م؟ س:
 .wوأه  بيت الر وي tيفمم ي ايعود علياأ  ج:
  يع (؟من  اهم بر )ال س:
 .(101)   ما ورد    تب )الس   وال يع (w اهم الر وي ايفعظم حممد ج:
  م هم ال يع ؟  س:
 أ ثر من  سما   مليود. ج:
   أ) ً ر يس  ود؟ س:
هم م ت ررود    ر  الرب د ار ر مي  وغرري ار ر مي   إال  أد معظمهرم   ج: 

و )أنغانسرررتاد( و)مر يرررا( وبررر د )العرررراق( و)إيرررراد( و)لب ررراد( و)ا  رررد( و)إندونيسررريا( 
 )ال ويت( و)مسقىل( و)البالرين( وغريها... :اعلي 
 ه   م ح وم  نع أ با هم؟ س:
 نعم.. ح وم  إيراد وغريها.. ج:
 ه   انت  م   التاريب املا ي ح وما ؟ س:
ح ومرررررررا   ثررررررررية جرررررررداأ مثررررررر  )الصرررررررءويني( و)البرررررررويهيني( و)احلمررررررردانيني( ج: 

                                                           
 من هذا ال تاب. 27راجل الصءال   (333)
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 وغريهم..  (102) لقاجار( و)الءاطميني(و)اردريسيني( و)ا
 ه  لل يع  علماح؟ س:
 .(105)نعم.. عدد جنوم السماح  ًدلاأ وحديثاأ ج: 
 ه  لل يع   تب م بوع ؟ س:
 .(100)نعم... عدد الرم  واحلصء وال اب ج: 

                                                           
م( مؤ سرها  راك إ اعير  1731رر1531الصءويود:   ل  إ  مي   يعي  نار ي  ح مرت ايرراد ) (334)

م( الررررذ) عرررررن 1123ررررر 1533م( ومررررن أعظررررم ملو هررررا  رررراك عبررررا  ايفو ي )1524ررررر1531ايفو ي )
  عهدك.التاارة ورعء الء ود نبلغت احلر   الء ي  الءار ي  أوجها  

م   (7771)مو وع  املورد: املو وع ًر
م(  ري ر  علرء ا ررح الغرريب مرن ايرراد وعلرء 1355رر332البويهيود: أ رة  يعي  نار ي  ح مت ) 

رر علري )امللقرب 1العراق  م سب إل )أيب  ااع بوير ( ول رن مؤ سريها احلقيقيرني هرم أب راؤك الث لر : 
 ر أمحد )امللقب مبعر الدول (. 3 ( ر احلسن )امللقب بر ن الدول2بعماد الدول ( 

م   ( 3333)مو وع  املورد: املو وع ًر
م( علرء 1334رر 335احلمدانيود: أ رة عربي  علوي  بسر ت  رل اما  ر ي القررد العا رر للمري د ) 

املوصرر  وحلررب وامل رراطق احملي رر  نمررا  مؤ سررها )أبررو ا ارراح بررن محررداد بررن محرردود( أبرررن أع مهررم: 
 ري حلب. ) يه الدول ( أم

م   (4323)مو وع  املورد: املو وع ًر
م( أوي ملو هرررا )آًرررا حممرررد  ررراد( وآ ررررهم 1325رررر 1734القاجرررار: أ ررررة مال ررر  ح مرررت ايرررراد ) 

)أمحرررد  ررراك(   عهررردها د لرررت ايرررراد   مررردار السيا ررر  ايفوروبيررر  و سرررر  برررا و وجورجيرررا ومعظرررم 
 رو يا.  أرمي يا الءار ي  بعد أد ا تولت عليها دول  القياصرة  

م:   (331)مو وع  املورد: املو وع ًر
م( ح مررت لرراي أنريقيررا ومصررر  أ سررها )عبيررد 1171ررر 333الءرراطميود:  رر ل  إ رر مي   رريعي  ) 

 اهلل املهد)(  انت املهدي    موني عاصم  الءاطميني مث أصبالت القاهرة. 
م:   (3313)مو وع  املورد: املو وع ًر

لل ررريب ال هرررراين  وع ررررا  ال ترررب ايف رررر    الرجررراي واالعررر م  راجرررل )طبقرررا  أعررر م ال ررريع ( (335)
 ال يعي .

 راجل )الذريع  إل مصانيه ال يع ( لل يب آغا بررك ال هراين  و.. (331)
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 ه  إمم يتم  ود من أد يعي وا مل  ا ر املسلمني    أ و،ة وألء  ووداد؟ س:
علرررررء بلرررررك  ثررررررية  نءررررري  ررررر  مرررررن )بغرررررداد( و)القررررراهرة(  نعرررررم.. وال رررررواهدج: 

و)دم رررق( و)برررريو ( وغريهرررا... مرررا ال  صرررء مرررن ال ررريع  والسررر    وهرررم يعي رررود 
 إ وة.

 ه  لل يع  مدار ؟ س:
نعررررم.. مبررررا ال  صررررء    )ال ارررره( و) رررررب ح( و)ال اهميرررر ( و) ررررامراح( ج: 

و)دم ررررررق(  و)ًررررررم( و) را رررررراد( و)طهررررررراد( و)اصررررررءهاد( و )بررررررريو ( و) ررررررريان(
 وغريها...
 ه  إمم ي ء رود املسلمني؟ س:
 هذا  ذب وان اح من الد  ا ني.ج: 
 ه  صالي  أمم ي ء رود الصالاب  ويلع ومم؟ س:
 هذا  ذب وان اح ود    وال يقول  إال من يريد التءًر .ج: 
 ه  صالي  أمم يسادود علء الص م؟ س:
)ايفر ( و)مررا ي بررت م هررا(  هررذا  ررذب وهتمرر   وإمنررا جيررو نود السرراود علررءج: 

 غري ما يؤ   أو يلبي.
   أ)  الب د م ود املدار  العلمي  الدي ي  لل يع  وأين ومل علما هم؟ س:
هرررري  ثرررررية جررررداأ  ومررررن أ ررررهرها: )ال ارررره ايف رررررا( و) رررررب ح املقد رررر ( ج: 

 .(107)و)ًم( و) را اد(
                                                           

 ال ارررره ايف رررررا: مدي رررر    و ررررىل العررررراق مقررررل غررررريب مررررر الءرررررا  مبا رررررة  ونيهررررا  ررررري  ارمررررام (337)
  العراق.ومن ه ا اعتق  أول العتبا  املقد    علي

 يلو مر اأ إل ا  روب الغرريب مرن العاصرم  بغرداد  33: مدي     و ىل العراق مقل علء كربالأ المقدسة
للهاررة )العا رر مرن  11  العا رر مرن حمررم  ر    ا ت هد نيها  يد ال هداح احلسرني برن علري

 .للمي د( ونا  ر  133ا توبر     
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  يه ل ن االمصاي بال يع  لتالصي  املعلوما  م هم؟  س:
 .(100)راجع  الب د املذ ورة  وغريها مب ج:

                                                                                                                                                                      

الغريب من و رىل ايرراد مقروم نيهرا و  جوارهرا ا رراح  أربعما ر  مرن مدي     ا رح ال ما   قم المقدسة:
 .ايفولياح وعلء رأ هم السيدة ناطم  املعصوم  ب ت ارمام مو ء بن جعءر 

 را رراد: مقاطعررر   ا ررع  أو واليررر   برررية مقرررل   آ رريا الصرررغر  مونعرر  علرررء ل لرر  دوي حسرررب  ري ررر  
ررد ي لررق عليهررا ر أيضرراأ ر  را رراد ام الر ررااليرروم    مر رهررا مدي رر  )طررو ( أو )م ررهد ارمرر ( ًو

 مسمي  ال   علء ا رح...
هررر( و انررت م ررذ القرردمي وال 233ررر 143) هررذك مضررم  ررري  ارمررام الر ررا ومدينــة )مشــهد المقدســة(

نالرت مر رراأ للتعلرريم وال بير  الدي ير  ونيهررا  ثررة مرن علمرراح الردين واملراجرل   مررا نيهرا املردار  ومعاهررد 
امل تبررا  واحلررونا  الدي يرر ... يؤمهررا  رر وياأ م يررني املسررلمني  رر   و رريع  مررن احنرراح العررامل التعلرريم و 

 ومراجع  علماح الدين    ؤومم الدي ي . لريارة ًق ارمام الر ا
وهررذك املرردد ايفربعرر   م ررتم  علررء ا ررخم احلررونا  العلميرر  ال رريعي  م ررذ مفررا  السرر ني وبعضررها ا ثررر مررن 

 أله    .
ءررء اد هررذك الع رراوين املررذ ورة ًدلرر  ورمبررا مغررري بعضررها أمررا اليرروم نرريم ن االمصرراي بررخالا برر  ال خي (333)

بع را  ايفلوا من املرا رر ال ريعي    خمتلره بقراع العرامل مرن دود ا رتث اح  وعرق االن نيرت أيضرا  
 م ها:

   م هد ايراد ر م تب  ارمام الر ا
 ر م تب  املرع ي ال اءي  ًم ايراد

 ة العلمي    م هد ايرادر احلون 
 ر احلونة العلمي    ًم املقد   ايراد
 ر احلونة العلمي    اصءهاد ايراد

 ر احلونة العلمي    ال اه ايف را العراق
 ر احلونة العلمي     رب ح املقد   العراق

 ر م امب العلماح ومراجل التقليد   ًم املقد   ايراد
 د   م هد ايرادر م امب العلماح ومراجل التقلي

 ر م امب العلماح ومراجل التقليد   لب اد 
 ر م امب العلماح ومراجل التقليد    وري  / السيدة ني ب 
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 ر احلونة العلمي  الري بي    دم ق 
 ر م امب العلماح ومراجل التقليد   ل دد

 ر م امب العلماح ومراجل التقليد   ال ويت
 ع       بقع  من بقاع العامل.ر مساجد وحسي يا  ومرا ر ال ي

 ول ن حتصي  هذك الع اوين وغريها عق االن نيت وما أ ب    ما ل ن مراجع  علماح ال يع    بلك.
 اما ما ب رك ارمام ال ريان) للمرا ل  ن التا : 

 العراق
 ال اه ايف را : م تب  ارمام احل يم

 ال اه ايف را : م تب  ارمام ال اهرود)
 ايف را : م تب  ارمام اعو ي ال اه

 ال اه ايف را : م تب  ارمام ال ريان)
 ال اه ايف را :  لي  الءق 

 tال اه ايف را : م تب  ارمام أمري املؤم ني 
 ال اه ايف را : جامع  ال اه

 ال اه ايف را : مدر   ارمام القوجرد)
  رب ح املقد   : راب   ال  ر ار  مي 

 : م تب م ابل الثقان  ار  مي   رب ح املقد   
  رب ح املقد   :     الثقان  الدي ي 

  رب ح املقد   : مدر   حء اظ القرآد احل يم 
  رب ح املقد   : مؤ س  ايفعلمي للم بوعا  ار  مي 

 بغداد : م تب  اع ين العام 
 ال اهمي  : م تب  ا وادين

  امراح : مدر   ارمام ال ريان)
 ايران

 ًم : م تب إ  م 
 ًم : م تب  ارمام ال ريعتمدار) 
 ًم : م تب  ارمام ال لباي اين 
 ًم : م تب  ارمام ال اءي 
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 ملابا مسمء )ال يع ( بر )ا عءري (؟ س:
 ( وهو  اد  أ مر  أهر  البيرت tيفد ارمام )جعءر بن حممد الصادق ج: 

مقررررداراأ  برررررياأ  حرررر  أد معظررررم ايفحاديرررر   wًررررد ن ررررر مررررن علرررروم القرررررآد والر رررروي
واملعررارا  ًررد ورد مررن هررذا املوجررودة ع ررد ال رريع    خمتلرره أبررواب الءقرر  والتءسررري 

 .(109)ارمام ا مام
 ما هي اعتقادا  ال يع ؟ س:
 معتقد ال يع  بنصوي ل ل . ج:
 ما هي ملك ايفصوي؟ س:

                                                                                                                                                                      

  را اد : م تب  ارمام املي ين 
  را اد : م تب  ارمام القمي 

 طهراد : م تب  ارمام اعونسار) 
 لبنان

 بريو  : م تب  احلا  ال يب حممد جواد مغ ي 
 تب  احلا  السيد مو ء الصدر صور : م 

 بعلبك : م تب  احلا  ال يب إبراهيم 
 مضافًا إلى:        

 دم ق  وريا : املدر   احملس ي .
 ل  هو ا  د: مدر   الواعظني.

  رام ي البا ستاد: م تب  احلا  ال يب حممد  ريعت
 القاهرة مصر: دار التقريب بني املذاهب ار  مي . 

 معد وال حتصء..إل غريها  ا ال 
: ًراي  ما أد بعضاأ مرن رؤ راح املرذاهب ار ر مي  ايف رر  متلمرذوا ع رد ارمرام جعءرر الصرادق  (333)

   تني. أبو ح يء : )لوال الس تاد  لك ال عماد(  ي ري ال ملمذم  علء ارمام الصادق
اي مالك بن أني: )ما رأ  عني وال  عت أبد وال   ر علرء ًلرب ب رر أنضر  مرن  جعءرر برن حممرد ًو

نض أ وعلماأ وعبادة وورعراأ و راد  ثرري احلردي  طيرب ابالسر    ثرري الءوا رد(. راجرل ابرالي السر ي : 
 .33: ص. نق أ عن حياة ارمام الصادق 413و412  ص5جرح 
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 هي : ج: 
 : املبدأ ولوانم  1
 : الر ال  وموابعها 2
 : املعاد و ؤون .3

 ما هو مءصي  اعتقاد ال يع  حوي املبدأ؟ س:
اأ  حميياأ   يتاأ  عاملاأ  ًادراأ  حي راأ  معتقد ال يع : بند لل ود إ ج:  اأ   القاأ  راًن

مريداأ  مدر اأ  ًردلاأ  أنليراأ  مت لمراأ  صرادًاأ  لريي مبر  رب  وال جبسرم  والمبر ري  وال 
ومــا مبالرر  للالرروادع  ال  ررريك لرر   وهررو عررادي   أنعالرر   و  أوامرررك  و   لقرر :

رب  ب اّلم للعبيد
(190). 

 تقاد ال يع  حوي الر ال ؟ما هو مءصي  اع س:
معتقد ال يع : بند اهلل معال أر   إل الب ر أنبياح لري دوهم مرن الضر ل   ج: 

وي قذوهم من ا هال  ويهدوهم إل احلق وإل صرراط مسرتقيم  وعرددهم  ثرري جرداأ  
(  وأد w  وآ رررررهم نررررن ار رررر م )حممررررد بررررن عبررررد اهلل tأو  ررررم )آدم( أبررررو الب ررررر 

ء( و)نرو ( و)إبرراهيم( وغرريهم مرن ايفنبيراح الرذين ب رروا   القرررآد )مو رء( و)عيسر
ال رررررمي  أو   السرررر   امل هرررررة   لهررررم مررررن ع ررررد اهلل  وأمررررم معصررررومود  وأمررررم أد وا 

 ر اال  رنم  امل  غري م قوص .
 ما هو عقيدة ال يع    )ارمام (؟ س:
ل ءسرر  الررين ع ررر عررني  ر بررنمر اهلل معررال ر  wمعتقررد ال رريع  بررند الر رروي ج: 

عررن  رر    ررن ونلرر    مررا ًرراي  w ليءرر   و  رراهم بن ررا هم  وهررم معصررومود  ررال ن 
إن هو إالّ وحر يوحى وما ينطق عن الهو  معال    ند نبي : 

(192). 
 من هم ايف م   لءاح الر وي؟ س:

                                                           
 .41 ورة نصلت:  (333)
 .4و3 ورة ال ام:  (331)
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 هم : ج: 
 t. علي أمري املؤم ني 1
 t. احلسن 2
  t . احلسني3
 t . علي بن احلسني4
 t . حممد الباًر5
 t . جعءر الصادق1
 t . مو ء ال اهم7
 t . علي الر ا3
 t . حممد ا واد3
 t . علي ا اد)13
 t . احلسن العس ر)11
 .t. حممد املهد) 12

  موجررودة      برر م مررن الر ررويوهررذك ايف رراح و ررومم  لءرراح الر رروي
 .(191)..  ما هي موجودة    تب )ال يع ((191)  تب )الس ًّ (

 أين مدنن هؤالح ايف م ؟ س:
   ال اه ر العراق.  tارمام علي  ج:

                                                           
 من هذا ال تاب. 22راجل الصءال   (332)
  144ص 2. والصرررررراط املسرررررتقيم:  131  41ب 233ص 31يفنررررروار:  نمرررررث أ انظرررررر رترررررار ا (333)

ونيرر : ًرراي ر رروي اهلل )ص(: )وصرريي علرري بررن أيب طالررب   وبعرردك  ررب ا) احلسررن واحلسررني  متلررو 
مسررع  مررن صررلب احلسررني ا مرر  ابرررار  نررابا مضررء احلسررني ناب رر  علرري  نررابا مضررء ناب رر  حممررد  نررابا 

نررابا مضررء ناب رر  علرري  نررابا مضررء ناب رر  حممررد  نررابا مضررء ناب رر  جعءررر  نررابا مضررء ناب رر  مو ررء  
 مضء ناب   علي  نابا مضء ناب   احلسن  نابا مضء ناحلا  بن احلسن(.
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: املدي رر  iارمررام احلسررن  وعلرري بررن احلسررني  وحممررد البرراًر  وجعءررر الصررادق 
 امل ورة ر احلاان.

 :  رب ح ر العراق. tارمام احلسني 
 : ال اهمي  ر العراق. oارمام  مو ء ال اهم وحممد ا واد

 را اد ر ايراد.:  tارمام علي الر ا 
 :  امراح ر العراق.oارمام علي ا اد)  واحلسن العس ر) 

د يرار؟ iه   ؤالح ايف م   س:  مًر
أ ررخم القبرراب وب رروا حرروي ًبررورهم أ ررخم  iنعررم.. رنررل املسررلمود لأل مرر ج: 

 ايفب ي   ويرارود بامل يني   وياأ.
 ؟ tما هو اعتقاد ال يع  حوي ارمام املهد)  س:
( يبقرء حي راأ حر  يظهرر ر بعرد غيبر  t أ رق برند )املهرد) wوي إد الر ر ج:

سر اأ بعرد أد ملفرت هلمراأ وجروراأ   مرا هرو موجرود     طويل  ر لريمأل ايفر  عردالأ ًو
 .(195) و تب )ال يع ( (192)  تب)الس  (

 ه  صالي  أد ال يع  مغلو   هؤالح ايف م ؟ س:
 و لءاح لر ول .     وإمنا معتقد ال يع : أمم عباد هلل  بالان  ج:
 ؟wما هو اعتقاد ال يع  حوي ناطم  الرهراح ب ت ر وي اهلل  س:
 اعتقرررادهم: أمرررا صرررديق  طررراهرة نرلرررت    رررنما و رررند أبيهرررا وبعلهرررا وب يهرررا  ج:

 .(190))آي  الت هري(
 ما هو اعتقاد ال يع  حوي القرآد؟ س:

                                                           
 من هذا ال تاب. 11-15راجل الصءال   (334)
 .راجل  تاب ) ماي الدين(  و)الغيب ( و)رتار ايفنوار(  ولد حياة ارمام احلا   (335)
إنمـا يريـد اهلل ليـذهب عـنكم الـرجس أهـب البيـت ويطهـركم  33اب: ًول  معال    ورة ايفحرر  (331)

 من هذا ال تاب. 13-17. للتءصي  راجل الصءال  تطهيرا



 

 173 

ارعاررررران اعتقررررراد ال ررررريع : أد القررررررآد  ررررر م اهلل امل رررررري علرررررء نبيررررر  بقصرررررد ج: 
والتالرد)  وأنرر  ال ترراب الررذ) ال ينميرر  الباطرر  مرن بررني يديرر  وال مررن  لءرر   ونعتقررد 

  (197)أن  مصدر ايفح ام  وأن  مل يرد ني  ومل ي قم أبدا وهو مصود مرن التالريره
 . (190)إنا نحن نزلنا الذكر وإنا ل  لحاف ونًاي معال: 
 ما هو اعتقاد ال يع  حوي ار  م؟ س:
 يع : أد ار  م هو ديرن ايفنبيراح  يعراأ  وإمنرا أ مر  الر رال  نرن اعتقاد الج: 

ــاً فلــن   وأنرر  برراق إل يرروم القيامرر  wار رر م حممررد  ومــن يبتــ  غيــر اإلســالم دين
 . (199)يقبب من   وهو فر ا فرح من ال اسرين

 ما هو اعتقاد ال يع  حوي ا ق والتءوي ؟ س:
لق ارنساد ور  ب ني  القو   وأر دك إل عتقاد ال يع : أد اهلل  بالان   ج: ا

اعري وبني  ل  السب   نمن عصء أو  ءر  راد مرن نءسر   ومرن آمرن واهترد  وأطراع  
ال جررق وال مءرروي   برر  » رراد بءضرر  اهلل وحسررن ا تيررارك   مررا ورد   احلرردي  : 

 .(200)«أمر بني ايفمرين 
 ما هو اعتقاد ال يع  حوي التقي ؟ س:
إالّ أن تتقــــوا مــــنهم      مررررا بي  رررر  القرررررآد احل رررريم بقولرررر  : اعتقرررراد ال رررريع  هرررروج: 

تقاح
ول  : (202) إالّ من ُأكره وقلب  مطمئن باإليمانًو

(201) . 
نعلرررء ارنسررراد أد يعمررر  حسرررب ًررروانني ار ررر م  إال إبا  ررراد ه ررراك  ررررر أو 

                                                           
 راجل  تاب )م   ل القرآد؟( ل مام املؤله. (337)
 .3 ورة احلار:  (333)
 35 ورة آي عمراد:  (333)
 .451االحتاا : ص (433)
 .23 ورة آي عمراد:  (431)
 .131 ورة ال ال :  (432)
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يريــد اهلل بكــم اليســر حررر    ررا أبررا  ال ررارع  رر ا بلررك   مررا ًرراي  رربالان  : 
بكـــــــم العســـــــر وال يريـــــــد

ررررررراي الر ررررررروي (201) ال  ررررررررر وال  ررررررررار   : » w  ًو
 .(202)«ار  م
 ما هو اعتقاد ال يع  حوي ال ءر وار  م؟ س:
 اعتقاد ال يع : ج: 

أشـهد » و «  أشـهد أن ال إلـ  إال اهلل» إد )املسلم( هو من  هد ال رهادمني:
مرن ع رد رب ر    wن والترم بنح ام ار  م اليت جاح نا ال «  أن محمداً رسول اهلل

وإد هذا ال خم حمقود دم   حمءوظ مال  وعر ر   طراهر  لر  مرا للمسرلمني وعلير  
 ما عليهم. 

وأد )ال رررررانر( هرررررو مرررررن أن رررررر إحرررررد  ال رررررهادمني  أو  ررررررورياأ مرررررن  رررررروريا  
 .wار  م   ا علم ان  من دين ال ن 

 ما مع  العصم ؟ س:
املعاصرررري  بريهررررا وصررررغريها  معرررر  العصررررم  أد ال ررررخم ي ررررود م ر هرررراأ مررررنج: 
 إط ًاأ.
 من هم املعصومود ع د ال يع ؟ س:
هم ايفنبياح  وايف م   والصرديق  ال راهرة ناطمر  الرهرراح  وامل   ر  )صرلوا  ج: 

ال يعصــــون اهلل مــــا اهلل علرررريهم أ عررررني(  مررررا ًرررراي  رررربالان  بال سررررب  إل امل   رررر  
 . (205) أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

 اعتقاد ال يع  حوي املعاد؟ ما هو مءصي  س:

                                                           
 .135 ورة البقرة:  (433)
 .1731  433ص 2دعا م ار  م:   (434)
 .1 ورة التالرمي:  (435)
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اعتقراد ال رريع   أد ارنسرراد إب  رجررت م رر  الررو  ال يب رر  وال يءرر  ر  مررا ج: 
يقوي بذلك الدهريود ر وإمنا ي تق  من هذا العامل إل عرامل آ رر يسرمء : )برن راأ(.. 
وأد القررق رو رر  مررن ريررا  ا  رر  ملررن آمررن وأطرراع  وحءرررة مررن حءررر ال رررياد ملررن  ءررر 

أد اهلل  ربالان  يعيرد هرذك ايفبرداد   يروم القيامر   و ا ربهم  نمرن  راد وعصء.. و 
حمسرررر اأ جررررراك جب  ررررا  ال عرررريم  ومررررن  رررراد مسرررريفاأ ألقرررراك   در ررررا  ا الرررريم  وه رررراك: 

 )الصراط( و)امليراد( و)ال تب( و)احلو ( و)ا   ( و)ال ار(..
 ؟(200)ما هو اعتقاد ال يع  حوي ال ءاع  س:
هلل  رربالان  يررنبد ملررن  رراح مررن ايفنبيرراح وايف مرر  والعلمرراح اعتقرراد ال رريع  أد اج: 

وال ررررررهداح والصررررررلالاح وغررررررريهم  لي ررررررءعوا بعرررررر  املررررررذنبني   مررررررا ًرررررراي  رررررربالان : 
واليشـــفعون إال لمـــن ارتضـــى

ررراي ال رررن  (207) اد رررر   رررءاعيت يفهررر  : » wًو
 .(200)«ال با ر من أم يت

 ما هي العبادا  اليت منة ال يع  نا؟ س:
وهرررررري: )ال هررررررارة(  tوايف مرررررر   wالرررررريت أمررررررر نررررررا الر رررررروي  هرررررري العبررررررادا ج: 

و)الصرررر ة( و)الر رررراة( و)الصرررروم( و)االعت رررراا( و)احلرررر ( و)ا هرررراد( و)اعمرررري( 
 و)ايفمر باملعروا( و)ال هي عن امل  ر(.

 هررررر  ه ررررراك ا ت نرررررا  جوهريرررررر  برررررني )ال ررررريع ( و )السررررر  (   أداح هررررررذك  س:
 العبادا ؟
 رررريع ( و)السرررر  (   هررررذك العبررررادا   وإمنررررا ال ا ت نررررا  جوهريرررر  بررررني )الج: 

اال ت نررررا  املوجررررودة إمنرررررا هرررري   مسررررا   نقهيررررر  نرعيرررر    مررررا يوجرررررد مثرررر  هرررررذك 

                                                           
 من هذا ال تاب. 71للتءصي  أنظر الصءال   (431)
 .23 ورة ايفنبياح:  (437)
 .  233ص 1نره  ال واهر وم بي  اعواطر:   (433)
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 اال ت نا  بني )احل ءي ( و)ال انعي ( و)احل بلي ( و)املال ي (.
 ه  مواهب ال يع  علء العبادا ؟ س:
   إد ال رررررررريع  مررررررررن أ ررررررررد املسررررررررلمني مواهبرررررررر  علررررررررء  يررررررررل أًسررررررررام ال اعررررررررج: 
 والعبادة: 

را   نمساجدهم مرن أهرم ايفب ير  وأنظءهرا  وصرلوا  ا ماعر  مقرام نيهرا   ايفًو
ا  الص ة..  اد ايفجواح   أًو  الث ل  جبمعيا  ها ل   وايفباد وارًام  خيً 

 ويواهبود علء الصيام    هر رمضاد أ د مواهب .
بتها إل ومرروعهم واحلر  يررنة إلير   رر  مسرت يل  ولررذا ي ر لود  ميرر   بررية  نسرر

 أ ثر من نسب  احلاا  من  ا ر املسلمني إل وموعهم.
أمررا اعمرري والر رراة نررنداؤهم إليهمررا ب سررب  عاليرر  جررداأ  حرر  أد علمرراح ال رريع   

ود من هذك احلقوق  ولرذا ال يقبلرود  وط نم الذين ي ونود علء مفا  ايفلوا يرمًر
  ا ر م اريعهم من املدار  الدي ي   الروامب من الدوي إط ًاأ  و ذلك بال سب  إل

واملسررراجد واحلسررري يا   وطبرررل ال ترررب  وا يفرررا  التبليغيررر   ومررردار  حءرررظ القررررآد 
 احل يم  وغريها.. 

أما ا هاد نصءال  ال يع  من أنصل الصرءالا    التراريب  نقرد جاهردوا طروي 
 رر مي   اعررىل وبررايف م مررل املسررتعمرين الررذين د لرروا الررب د بعررد  ررقوط الدولرر  ار

ح   رالوا ب ر  مرا لرديهم    ربي  اهلل  و ربي  إبقراح ار ر م    ًضرايا مءصرل  
 ب رهتا التواريب..

وأمررا ايفمررر برراملعروا وال هرري عررن امل  ررر  نهررم يواهبررود عليهمررا  ليرر  مررار  و  
 احملا ر  وعلء بروة امل ابر  و  الصاله وال تب  مبا ال يتصور نًو ..

   وصرررريام ايفيررررام امل رررردوب  واالعت رررراا  والصرررردًا   أمررررا السرررر ن مررررن ال وانرررر
اا  واملق ا   وال اعا   و ا ر العبادا   نالد ع ع ها وال حر .  وايفًو
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ما هي ايفح ام اليت معم  نا ال يع     ا ر أبواب املعرام   وا  ايرا   س:
 وغريها؟
 ررالءرق   الءرررق بررني )ال رريع ( و)السرر  (    ررا ر ايفح ررام الءقهيرر   إمنررا هرروج: 

برررني املرررذاهب املختلءررر  مرررن )السررر  (  نرررر )البيررررل( و)ال ررررراح( و)الرهرررررن( و)ارجرررارة( 
و)ال رر ق( و)ال  ررا ( و)املرارعرر ( و)املسرراًا ( و)الضررماد( و)الوديعرر ( و)العاريرر ( 
و)اعلررررل( و)املبررررارا ( و)العرررردة( و)الصرررريد( و)الذباحرررر ( و)ايفطعمرررر ( و)ايف رررررب ( 

ضررراح( و)ال رررهادة( و)احلررردود( و)القصررراص( و)الرررديا ( و)أح رررام ايفر رررني( و)الق
 وغريها...  لها من وبة عن ال تاب والس    ال جيون غري بلك ع دهم.

 ال  ا  امل ق ل ه  يص  ع د ال يع ؟ س:
نعررم يصرر   ودلرريلهم   بلررك ال ترراب والسرر     مررا هررو م رررو  مءصرر     ج: 

 .(209) تاب )املتع (
 ر احلادل    احلضارة ا ديدة؟ما هو رأ) ال يع    ايفمو  س:

وهررر  أد القررروانني ار ررر مي  متغرررري بال سرررب  إل الظررررا احلا رررر   رررياأ مرررل هرررذك 
 املدني  أم ال ؟ 

رأ) ال ررررريع  أد ار ررررر م لررررريي ب ررررراًم حررررر   ترررررا  إل ا رررررترياد ايفنظمررررر  ج: 
 بيرق    والقوانني مرن بر د الغررب أو ال ررق  وإمنرا القروانني ار ر مي  مرنر  ًابلر  للت

   نماد وم اد وأم   وجي   نهو الدين ال ام  الذ) ال  تا  إل غريك إل ايفبد  
ناالًتصاد  والسيا    واالجتماع  والثقان   والتاارة  والرراع   والعمارة  والص اع   
وا ررتخرا  املعررادد  وامل حرر  البالريرر  وا ويرر   والعا لرر   والبيررت  واملدر رر   واملعمرر   

                                                           
( لتونيرق الء ي ري    و تراب )املتعر 332رر211ص 15راجل أيضا مو وع  الءق   تاب ال  ا :   (433)

 ومؤلءا  أ ر    هذا املو وع. 
 .72-71وانظر أيضاأ ما مر   هذا ال تاب صءال  
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والسرررررلم  واملعاهررررردا  الدوليررررر   و رررررا ر ال رررررؤود الررررريت  ترررررا  إليهرررررا الءررررررد واحلررررررب  
وا ماعرررر   مررررن ابتررررداح وجررررودك إل أد يقررررق..  لهررررا مت املرررر    ار رررر م بنحسررررن 

 نظام.. 
 وأنرررررررررر  لررررررررررو أ ررررررررررذ  ايفمررررررررررم بار رررررررررر م    يررررررررررل  ررررررررررؤود حيرررررررررراهتم  ررررررررررعدوا 

 أ عني.. 
ة املتالضررررة الءعليررر    وال ترررب الررريت  تبرررت ال ررريع  لتالررري هرررذا ا انرررب مرررن احليرررا

  ثرية وم ت رة      م اد. 
وبا مل  إمم يرود وجوب م بيق ار  م    يل واال  احليراة   مرا برني  اهلل 

   و ما هو مذ ور   ال تاب والس  .ور ول  وايف م  
 ما هي الءضا   والربا   ع د ال يع ؟ س:
مرراي احلسرر     ررا نرردب إد الءضررا   هرري الصررءا  احلميرردة واملل ررا  وايفعج: 

 … إليها ار  م إجياباأ أو مرغيباأ  والربا   ع سها
نالءضررررا   هررررري: الصررررردق  ايفمانررررر   الونرررراح  صرررررل  الررررررحم  احليررررراح  ال رررررااع   
السخاح  الغرية  العدي  التقو   الرورع  الرهرد  ال ظانر   برر الوالردين  العلرم  احللرم  

الع رة  لني ال  م  العءو  ارغمرا   الصق  الق اع   ار  ص  املوا اة  حسن 
ايفلء   ارص    ارر اد  ارحساد  مءقد احملتاجني  املداوم  علء العم  الصاحل  

 وغريها..
احرر   ا ررنب  البخرر   عرردم الغرررية   والربا رر  هرري: ال ررذب  اعيانرر   ال  رر   الًو

 ررل  الريرراح  الظلررم  عرردم املبرراالة  الو ررا    ا هرر   العالرر   ال مررل  احلرررص  ا 
العاررب  السررمع   اال ررتيثار  اعرررق    ررون  ال رر م  االنتقررام  االنسرراد  السررًر   
التررق   السررءور  اع عرر   الءسرروق  الءت رر   الغرررور  السررب  ً يعرر  الرررحم  عقرروق 

 الوالدين  اريذاح  وغريها... 
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  ا  

 
روك عقيردةأ   إد ار  م نظام حياة  امر  و رام  أ رعد الب رري  ًرونراأ  مث حصر

ايفبهراد  ول ررن   الءرر ة ايف ررية موالررت ب ررا ر م ررري إل ًررب عررودة ار رر م نظررام 
ر  ال ا ءير   ومعبروا مرن جتربر  املبرادو وايفن رار   حياة  نقرد معرب املسرلمود مرن التءًر

 ومل يبق أمامهم إال:
 .«p تاب اهلل وع ة ر وي اهلل »موحيد ال وا ه ار  مي  حتت لواح  :2
 انت ار ار  م ر   صيغت  العملي  ر   ايفر .  :1

وع د ررذ ي ررود اعرر ص مررن احلررروب والقلررق والءررراا والب الرر  وي ررود التقررد م   
  يل اباال .

وحنررن اليرروم أحررو  مررا ن ررود إل ايفملءرر  والتءرراهم  نمررن الضرررور) ملررن يررؤمن برراهلل 
أد جياهد لرنل هرذك اع نرا   واليوم اآل ر  ويتخذ القرآد م هاا  والس   د توراأ  

لتار) املياك   واريها  وليعود إل املسلمني ما نقدوك من ا ت ا ووحدة  وإال   را 
كالتر نقضت غزلها من بعد قوح أنكاثا

(220). 
لقد ن ب ار  م ب  با  و اد ل  ال ءرار علرء طروي اعرىل  م رذ بعثر  الر روي 

 د ار  م.  ولع  من أعظمها غرو املغوي لب pايفعظم 
ل ن ار  م ح  م     يد وم ر وم ء إل ايفمرام وإل ايفمرام م روا   بررية 
ويت دول  ال ءر و عءت ًروة املسرلمني وإبا  ولابت  ح  صار هذا القرد املظلم.. ًو
بال ءررار يهررا ود برر د ار رر م مررن جديررد مها رر  ن ريرر  وماديرر  يريرردود ا تفصرراي 

   مي  إل أعقانم القهقر .جذور ار  م ورد  ايفم  ار
                                                           

 .32 ورة ال ال :  (413)
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وهرذك احملالءرر  الرريت جنردها بررني الصررليبي  والصررهيوني  ليسرت إال جرررحأ مررن املخ ررىل 
العرررام الرررذ)     ررر  ال ءرررار م رررذ ع ررررا  السررر وا  ل جهررران علرررء ار ررر م وبررر د 
ررردة طويلررر  ونررروم عميرررق  رررند  ايفمرررر ال يع ررريهم  املسرررلمني   ررر  بلرررك واملسرررلمود   ًر

ـــــو رررررنمم ليسررررروا ـــــالمعروف وتنهـــــون عـــــن في ـــــ مرون ب ر أمـــــة أفرجـــــت للنـــــاس ت
المنكر

(222) . 
نمرارة اغتصاب القد  ال ريه و ا ر الب د احملتل    أنواه ا  نل  ه  لتوحيد 

وال الصرررءوا ولررررم  ال رررع  و رررل ال لرررم ل ررررد  االعترررداح ونسررر د  ال رامررر  والسررريادة 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم

(221).. 
ر ررر مي  للتعرررارا والتعرررر ا ورمرررق الءترررق و رررعب الصررردع ومرررن أحسرررن الءررررص ا

ليشهدوا منافع لهموالتءاهم هو احل   
(221). 

ررره وي ءثررروا برررنً مهم وألسررر تهم   ررري ال يسرررتغ   املرررنجورود وعمررر ح ال ءرررار املًو
 .(222)امللتوي  ويسببوا التءًر  بني املسلمني مبا يلءقون  من ايف ابيب وايفباطي 

                                                           
 . 113 ورة آي عمراد:  (411)
 . 41 ورة ايفنءاي:  (412)
 . 23 ورة احل :  (413)
إل مرررا ي بغررري  ومبررا أد هرررذك ال را رررا   انرررت مررونع   احلررر   نقرررد أ رررار ارمررام املؤلررره   إحرررداها (414)

 االهتمام ب    ملك الب د املقد    وهذا نص : 
ويلرم علء  ان  املسلمني أد خيدموا مهابىل الروحي والت رير   ردما  مليرق نرا  وهري م قسرم إل اعردما  

 املع وي  واملادي  وهي:
 هرا السرما  أ: إع اح احلريا  ل ان  املسلمني ليؤدوا ال عا ر حسب اجتهراداهتم ار ر مي   والريت م

 رًام  ا ماع    احلرمني ال ريءني.
ايفًرربني وصرالابت   وأًربراح الر روي  ب: ب اح القباب الءخمر  علرء أ ررح  ايف مر  ال راهرين 

 ايف يار والذين امبعوهم بذحساد.
 : نصررب  ررءي   مررن نررور أو مررا أ ررب  نرروق ال عبرر  امل رررن  مبسرران  عاليرر  جررداأ م ررل  إل أ ررق دا رررة 

 لري  أه  البلداد م اد ال عب    اللي  من أبعد املسانا  املم   .     
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توا ررع  للتعريرره بار رر م مررن وجهرر  نظررر ال رريع   مررل وهررذا ال ترراب حماولرر  م
مقدمررر  ممعرررر ا ال ررريع  إل الررررأ) العرررام العررراملي   مسرررامه    مقريرررب وجهرررا  ال ظرررر 

 و هيداأ لعودة ار  م إل احلياة.
وهرو خمتصرر ومر    هرذا البراب  ومرن أراد التءصري  نلريجرل إل علمراح ال رريع  

 و تبهم  لري دوك إل بلك.
ا يبث   ا راهلود واملغر رود حروي )ال ريع ( نليسرت لر  ًيمر   بعرد أد عررا أما م

العامل نيء   وعرا أمم ال يريدود من وراح بلك إال إجياد الءًر  مل ءع  الذين أ سوا 
 حضارهتم علء ًاعدة )نر ق مسد(.. 

وإال نمرررررا املرررررق ر لتالريررررره ايفحاديررررر  الررررريت يروومرررررا عرررررن ال ررررريع ؟  ومرررررا املرررررق ر 
 ا  الوا ال ؟ ل هتام

ومررا املررق ر  عرر  بعرر  ال تررب وايفًررواي الضررعيء  حارر أ  واحلرراي أد ع ررد أولفررك 
ا هرراي واملغر ررني مررن أمثرراي هررذك ال تررب  وأب ررل مررن ايفًررواي امل سرروب  إل ال رريع   

 أ عاناأ مضاعء ؟ 
وإنررين اليرروم أ ررر ر نرردا ي إل  يررل املسررلمني بتوحيررد أمرررهم وإنالرر   رروح التءرراهم 
                                                                                                                                                                      

د: نررت  أبررواب الررب د طرروي السرر   ل رر  مررن يريررد احلرر  أو العمرررة أو الريررارة  والسررما  ل رر  مررن يريررد 
 الس ن   ملك الب د  واح العا ه ني  والباد.

لرررره اللغررررا  لتعريرررره العررررامل هررررر: ن ررررر م يررررني ال تررررب واعرررررا ىل وال  رررررا  والصررررور وايف رررررط  مبخت
 بار  م ودعوهتم إلي .

و: م ظرررريم املررررؤ را  الدا مرررر  ل انرررر  املسررررلمني والسررررما   ررررم ربررررداح آرا هررررم الخترررراب القرررررارا  حرررروي 
  ؤومم الدي ي  والدنيوي .. 

 وإل اعدما  املادي   اليت م ها: 
  واا والسعي والرمي. أ: ب اح طبقا  حوي ال عب  امل رن  واملسعء وا مرا  لتسهي  ال

 ب: ب اح الب ايا    عرنا  وامل عر وم  لس ن احلاا . 
  : م ظيم السري م ظيماأ دًيقاأ ومونري  ان  و ا   الراح  للالاا . 

 د: معليب حلوم ايف احي واال تءادة من  ا ر أجرا ها.
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عرررردم نبررررذ بعضررررهم بعضرررراأ وعرررردم ال ا ررررق بررررالتهم  مررررن أجرررر  ا ررررتعادة  رررر  بيرررر هم و 
ايفرا ررري ار ررر مي  املغتصرررب   مهمرررا  انرررت ايف رررباب والو رررا   الغتصرررانا  وب ررر  

 الو ا   امل روع  اليت ل ن ا تعادهتا نا.
 مررررا أهيررررب ب ررررباب املسررررلمني الررررذين مسررررتهويهم أنظمرررر  الغرررررب أو ال رررررق أد 

  م  وأمم إبا امبعوا الغرب أو ال رق ال ي ونود إال أيتامراأ يعلموا أد ودهم   ار
 علء موا د اللفام. 

نال رررق ال يع رري يفب ا رر  إال )نصرره اعبررر نقررىل(. وأد الغرررب ال يع رري يفب ا رر  
 إال )نصه اعبر ونصه احلري ( ن يه بغريهم ؟

و  ار ر م  وأما اعبر ال ام  واحلري  التام  وإنساني  ارنسراد نهري   ار ر م
 وحدك.

واهلل  ررربالان  املسرررؤوي أد يونق رررا  يعررراأ المبررراع احلرررق والصرررراط املسرررتقيم  وآ رررر 
 دعوانا أد احلمد هلل رب العاملني.

 
 (415)كربالأ المقدسة / الكويت                                               

هدي الحسينر محمد بن الم                                              
 الشيرازي

 
 

                                                           
  ر   ال ويت.ب منليه جرح من هذا ال تاب   العراق /  رب ح املقد    وا رح اآل (415)
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