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 ركزكلمة الم

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
ددهلل ال ا بيهددن ال ي ددل ال ددو ر ن    ّ ا الملددوال الالوددسال الالسددسد ا ددّ  دديهللبو هما احلمددهلل هلل 

 البملهلل:
ّئ الملز ز حيهوي ا ّ أ ئ ة اومة ل سوئل األخ )ا ي( الدذي  الكهو  الذي بل  هللي القو

األا دددّ   دددة اهلل  مل حنودددل ا دددّ اادددن الكومدددلح ال دددومس حدددهلل جرحادددو ا دددّ اوحدددة اار ددد  الدددهلل ي
ّ وتن(الملظمّ السيهلل همهلل احلسيي الشريازي  ّ خ ) )أا ّ اهلل د  د 1931/ذي القملهللال/11بهو

ّاو ددددة 19/1/1311ااوافدددد  لددددد  د(ح الحددددهلل أ ددددو  ا ياددددو اوحهددددن بة وبددددة مق ملددددة الافيددددةح مدددد  
ال ا من الاجسان الوا   يف المل ود ااخه فة   االخهووّح ممو  هللا ا ّ غزا

كومس شدةمس ا موئ دو األادسد الملدوم ل   فو  دسد امومدوفح الالفقدن الشديملي ال كذا جيب أمس  
خووصدددوفح أ دددر  الأغدددا مدددن أي حدددوبومس شكدددن أمس   دددملن ال شدددر ألبفسدددام   الحدددهلل بقدددي الفقدددن 
الشيملي مفهدو  األبدوا  أمدود  دل أبدوائ األ دئ ة الا شدكوالال الحدي االفها،دية م ادوح أال ت د  

و ال    ال قوط ا ّ احلرالفح ال قدوا   مهدن الفودل الديت اليت   هللال أهنو مسهحي ةح ليجيب ا ا
  ي   مة ا  سد احملمهللي 

الم ذ زمن جو ل  ومس الفكر الشيملي   ظر ال فيت يف مسوئل مثل الوسال ا ّ   ح القمرح 
أال ت هلل ل أا وء ا بسومس بةا وء من غريهح أال  ح أال  ح بي مو  وبت فين  دذه األفكدوّ هرةمدة 

 حي ة ا هحولة ح ملية ا هلل غري م ا هلل بملض ال وسح المسه
الحددل  ددومس الدد ملض  فدديت بهكفددري ال ددوسح ال ددةمر بقهددل لولفيددنح بددل ال شدده ل بولفهدد  الالقهددل 
ّ  الالسددسد الالسا دد ح  الا فسددودح  ددومس مرا دد  الشدديملة  فهددومس بو ددو  الوحددهللال الاألخددوال الالشددو

 البشر الرمحة الالملهللا ا  سميل 
الاد  دددرالء اارا ددد  الملظدددود اوحددد ة ا مدددود اارلددد    دددة اهلل الملظمدددّ السددديهلل همدددهلل    المدددن 

ّ وتدددن(احلسددديي الشدددريازي     اللددديذ  دددذا األمدددر ب ر دددب ا دددّ اوحهدددن   فادددو ابدددن )أا دددّ اهلل د
أصلها ثابت وفرعها في السماءالشجرال احملمهلل ة ال و قة اليت 

ح ال و حر ب الملاهلل جبهلله (4)
ال اله  ددو  ال ا مددود الشددريازي ا ددهللد ددر  ددو ال الصددحوال الددذي فجة شدداريالح فهفجددرال بددذل   ددو

                                                           

ال إبرا يم: 1)   22(  و
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ّمدددة الحفدددت  دددهللاف م يملدددوف بو دددن هدددوالالال اال دددهملموّ ااسدددهمرال ل سدددي رال ا دددّ بدددسد  إ دددسمية او
 ااس مل  

 مددو أمس اوحهددن حر ددب الملاددهلل أ  ددوف بةبيددن اوحددة   ددة اهلل الملظمددّ السدديهلل ماددهللي احلسدديي 
لن فياو ال دوس مدن  دل حدهلل  الذي ا ه م اار ملية الهلل  ية لفهال جو  ة اله  حو  الشريازي
 الصو   

 ومس ال  هواىن يف إ وبة  وئ ينح ال ومس ال  )أا ّ اهلل مقومن(الهلذا فإمس اوحة ا مود اارل  
 دددهللخر  ادددهللاف مدددو داد بإمكوبدددن أمس  قدددهللد خهللمدددة ل مل دددم الالدددهلل نح اللدددذل  بدددراه جييدددب ادددن أ دددئ ة 

 أصد ح لهلل دن مدن ح حديال ا همدهلل ال وس مبو ش ين ا يدن ا مدن الت حدره يف ا دود همدهلل
  ذه األ وبة اشراال الكهب الاارلفوال  

الحهلل مت فملسف بشر اهللد   ري م او ممو فين الفوئهللال لملومة ال وسح الممو حيهوي ا دّ أ دئ ة مامدة 
 جواو تهدد ا ّ ألس هامح ال ومس اوحهن  هوهلل  هلو ال ز ل ا او غ وّ الشكو  أال اجلال 

ّأ  دو أمس مدن البظراف لهشملب األ ئ ة الاحهوائاو ا ّ م وم ل ا مية دحيقة الذاال فوئهللال اومة 
ّئ الكددر   ّاب بملددض الهو،دديحوال الالهمل يقددوال إاومددو ل فوئددهللال اللكددي ال   دد ر القددو اا و ددب إد

 إىل الر وئ إىل موودّ ال حث 
ّ وتن(الحهلل أفرزبو و هبذه الملسمة )*( بملهلل  وا  ا مود الشريازي   م وشرال  )أا ّ اهلل د

ّد أحود ددددث التو،دددديحوال التمل يقددددوال بشددددكل  ددددذا الحددددهلل احه ددددت بملددددض ا   وبددددوال أمس بددددو
م واح بي مو احه ت غري و من ا  وبوال تو،ديحوال أحدلح اليف   ادو توخةي دو أمس ال عدرب ادن 

ّاده ا مود الشريازي من خسا أ وبهن   ااو،وئ الذي أ
ّف ا  ددددسمية الا ددددود  ا  بسددددةا اهلل المل ددددي القددددهلل ر أمس  وفق ددددو نيملددددوف لس ددددهفودال مددددن ااملددددو

ّد يف  ددذا الكهددو  القدديمح الأمس  وفق ددو نيملددوف يف  دد يل إاددسء   مهددن إبددن ايدد   مددهلله الممددو ال
 جميب 
 

 للتحقيق والنشر مركز الرسول األعظم 
 لبنان -بيروت 
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 هل هناك أعضاء زائدة؟

ر ددلح البملددض   ددو  يف  سددم ا بسددومس أا ددوءح  ولزائددهللال الهللالد ددةح الالثددهلل ل ا ددهلل ال :4س
 ال هللد اليت مل  سهفهلل م او ا بسومسح بل حهلل تكومس

ّ دددة حدددهلل تدددودي ،يوتدددن أحيوبدددوح المبدددو أمس اهلل  ددد حوبن مل   ددد  الكدددومس الشو ددد    م دددرال إىل د
ال دهلل   مبدو فيددنح ا ثدوف بدل حلكمددة مملي دةح فمدو تفسددريبو لو دود  دذه األا ددوء الديت ليسدت هلددو أي 

 م احلهلل ث؟!فوئهللال يف  سم ا بسومس؟  مو أ  هاو المل 
ّدا ا مدددوء  :4ج ح المدددن   دددو  بدددولملكذح فقدددهلل أ  دددت المل دددم احلدددهلل ث فملدددسف فوائدددهلل  دددذه األمدددّو

ّائن  المس يف    ال ر  ا ّ دا
* الحددا المل مددوء حددهلل ثوف أمس )ل زائددهللال الهللالد ددة( امددسف مفيددهللاف تقهللمددن ل جسددم ال ددو أهنددو تقددود 

بذل  بقية أا وء اجلسم من بوخهزامس األال وخ الااواد الزائهللال اليت ال حيهو او اجلسمح فهحفا 
الدددهملفن الالهفسدددخح إذ لدددو بقيدددت  دددذه األال دددوخ داخدددل الشدددرا ل أل،دددرال هبدددو الاف هادددوح اللكدددن 
اخلددول  تملددوىل  ملددل  ددذه الزائددهللال لهملمددل  حوال ددة ألال ددوخ ال ددهللمسح الغول ددو مددو ت قددّ  ددذه الزائددهللال 

اومدددو أال التملمدددل بوظيفهادددو دالمس أي إشدددكواح إال أهندددو أحيوبدددو الا دددهلل بملدددض ال دددوس إذا امددده ال 
تملف دددت ،يدددث ال  وددد ح بقوا دددو داخدددل اجلسدددمح ا دددهلل ذلددد    دددذّ اجلسدددم ال مل دددن ادددن اخل دددر 
ال اجلسددددم  ّتفددددوئ حددددرا ّاال خوصددددة تظاددددر ا ددددّ بددددهللمس ا بسددددومسح مثددددل ا بوا دددد ة اسمددددوال الإشددددو
الالشدددددملّو بدددددةمل يف اجلوبدددددب األشدددددن مدددددن الددددد  ن  رافقدددددن أحيوبدددددو ا دددددهفرا  شدددددهلل هلل ممدددددو  سدددددهو ب 

 ا هئووهلو 
مس:  ددومس  ددزام الدد ملض بملددهللد فوئددهللومو الأهنمددو الالزائددهللال الهللالد ددة بقو ددو ألدالاّ * ال ددذل  ال وزتددو

 وبقة يف حيوابية ا بسومس!! ال لزالد هلو يف اجلسمح فكومس ال ملض يف إبك ها  سهةصدل ال دوزتل 
مدن األجفدواح اللكد ام البملدهلل مدراّل زمدن ابه ادوا إىل خ دة م ا دهللمو الحظدوا يف  درالء األجفددوا 

ألمددراا الدديت تهملددرا هلددو احل جددرال الجمددر  الهدد فذح فكددوبوا  وددوبومس هبددو ،ددمل  مقددوالمهام أمددود ا
ّاف  ومدددوف يف ت قيدددة الدددهللد فإهنمدددو حيوفظدددومس ا دددّ  أ ثدددر مدددن غدددري مح الااملدددرالف ا مس أمس ل دددوزتل دال
ال البملدض  صحة اجلسم ال سمهن بهوفية السوئل ال يمفوالي من السمود الاأل سود ال ر  ة ال و

 اجلرا يم 
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سدم ف كددل م ادو الظيفددة خوصدة تقددود هبدو خلهللمددة اجلسدم اددن جر د  إفددراز * الأمدو ال ددهللد يف اجل
 مواد ممليا ةح بذ ر م او:

 * ال هللال ال ملوبية: اليت بإفراز و ال ملو  تسواهلل ا ّ اهل م الترجيب داخل الفم الال سومس 
* ال هللال الملرحية: اليت تفرز الملرق التسواهلل بذل  الك يهل يف جر  الف سال الااوء الخت دي  

ّتن  اجلسم من  اومن الموئن الزائهللح  مو تسواهلل ا ّ ترب هلل اجلسم الت ظيم حرا
 * غهللال اا يض: اليت  هكومس فياو ال يض ااملهللُّ ل ه و ل 

 * ال هللال الهللمملية: اليت مامهاو الهللفوئ ان الملل الت ظيفاو من األال وخ الاجلرا يم  
  (9)ال كذا بقية ال هللد لكل م او حكمة الفوئهللال ال هللف

المس: ) ّلز دا د(ح ادددومل بول  يملدددةح إبك يددزي األصدددلح صدددوحب بظر دددة 1882-1813* تشددو
ال  يددةح ال ددو مددن إبك ددهاح لددن  هددو  )أصددل األبددوائ( بشددره اددود  ح أال ال ظر ددة ااملرالفددة بولهللا اله ددّو

د( اس  فين ب ظر هن ااشرالمة اليت مردا و إىل الوهللفة يف ال ود األشيوء الإبكدوّ فكدرال 1853)
ة بمل ددداو ادددن بملدددضح ف دددوئ ا بسدددومس م حدددهللّ ادددن األبدددوائ اخل ددد ح فادددو  دددر  أمس األبدددوائ   شددد

احليوابيدة )القدردال المل يدو( اللك ددن ت دّو ادرب األزمدومس الالصددل إىل مدو  دو ا يدن ا مسح إال أمس بظر هددن 
ّداال مدن ح دل ا مدوء  ثدري ن مدن  دود   ذه  وهبت بواها،دوال شدهلل هللال ال وندت يف صد  اوح ال

ّ سددداو التدددهللاالهل و يف مدددهللاّس الال دددوال  ثدددريال مدددن الوال دددوال برالز دددو إىل اودددربو احلو،دددرح الم ددد  تهلل
ّ دو تفسددهلل الملقدوا التهملددوّا مدد  تملدوليم الددهلل ن الالف درالح المددن ال ر دد   ااهحدهللال األمر كيددة بواه و

 أبن حي اا حهلل ن الاا كر ن لو ود اهلل تملوىل مل  ق  وا فكرال الوهللفة يف اخل  ح م ام:
ن الف ددوء(  ددواهلله يف د( بو ددم )اله ددّو مدد1881 ددري فر ددهلل  يددل الددذي بشددر  هوبددو اددود )

ال  ح البدددو  ملهفدددومس يف ذلددد  الكهدددو   ذلددد  أ دددهوذ   دددهللي  دددهللّس الر و،ددديوال يف  ومملدددة  دددو
بةهنمدددددو م حدددددهللامس الال   هميدددددومس ألي د دددددن أال اقيدددددهللال الأهنمدددددو  ملوجلدددددومس أمدددددّو الف دددددوء الحر دددددوال 
الكوا ددب بة ددد و  ا مددي ،دددت مددن زاال دددة اقسبيددة خولودددة ال خت دد  الال تهدددة ر بددةي موحددد  

ّ ددة اددن د دديح الالكهددو    ه ددوالا بول حددث الددهللحي  الفكددرال الدديت  ددودال يف بملددض الكهوبددوال اله و
ظاددّو احليددوال ت قوئيددو مددن الوحددل األالع بهيجددة لدد ملض الظددرالف الاله يددرياال ال يئيددةح اللكددن ) ددو 
ّ و،ية مملقدهللال الجو  دة الدحيقدة أبدن ال تكدود تو دهلل فرصدة لظادّو احليدوال   ل(  ر  بملهلل حسوبوال 

                                                           

ّا    هو  )الههللاال 9) الحيةح ال هو  )مظو ر الملظمة الا بهللائ يف خ   ا بسومس(: ب(   ل  هوذ ل يب بي ومس  2ي بس دالاء( ل هلل هّو أمل 
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مددن  ددذا ال ددلح البولهددوع فددإمس احليددوال ال شكددن أمس تكددومس حددهلل بشددةال  اددن جر دد  الهوالددهلل اله قددوئي
   (1)ان جر   الوهللفة ال حهة الأبن البهلل من ال ود اقل مهللبر  فكر ال  هللئ هلهللف مملل

 

 معصومون؟ هل األنبياء 

 
مملوددددومومس؟ح الإمس  ددددوبوا مملوددددومل ف مددددوذا أبددددزا اهلل تملددددوىل   ددددل إمس األب يددددوء :4س
يف ب دن احلدوال  الادوذا  دجن اهلل  د حوبن التملدوىل  دوبذ ح(5)من اجل دة لملوديوبن؟  دد

ح الإذا  وبوا مملوومل فمو  و تفسريبو لقولن تملدوىل ح ال ذل  بوحي األب يوء(0)بهيجة لذب ن
ــا :ل  يددن همددهلل ليغفــر لــ  اهلل مــا تقــدم مــ  ذنبــ  ومــا  إنــا فتحنــا لــ  فتحــا مبين

تأخر
(9)  

ووجدك ضاال فهدىاليف   ة أخر : 
 ؟(0)

ّا ملددددوا  هددددو  )ت ز ددددن األب يددددوء( ل سدددديهلل اارت ددددّ :4ج ح الإنددددوال فددددإمس املرفدددة الهفودددديل 
أي ذبوبددن  األب يددوء صددهللّ مدد ام تددر  األالىل المل  وددهللّ الملودديومس  الااددراد: مددن غفددرامس ذبوبددن

أي فدهح  إنا فتحنا ل  فتحا مبينـاا هلل حر ش إذ ليذ لن ذبو  ا هلل اهللح اللذا حوا تملوىل: 
فدإمس  د  ة ا بسدومس ا دّ حومدن مو  دة  ما تقـدم مـ  ذنبـ  ومـا تـأخرليغفر ل  اهلل مكدة 

 ل سيومس ذبوبن ا هلل مح الغفراهنم هلو 
*  هدددددو  ت ز دددددن األب يدددددوء: أل  القو دددددم ا دددددي بدددددن احلسدددددل ااو دددددوي ااملدددددرالف بولشدددددر   

ّ ددب  ددد ة ) اارت ددّ  25د( يف ب دددهللاد الااهددويف هبدددو يف 366 ددد /  955ااولددود يف شدددار 
إىل مسدددددةلة  د(ح اليف  دددددذا الكهدددددو   هملدددددرا السددددديهلل1122 دددددد  296)ّبيددددد  األالا ادددددود 

ّاء   اقوئهلل ة  ومة ال ي اومة األب يوء اليت اخه   ااسد مومس حوهلدوح الهلدم فيادو أحدواا ال 

                                                           

  282( جم ة الملر : الملهللد 2)

فأزلَُّهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنـا اهبطـوا بعمـلم لـبعو عـدو وللـم فـي األر  مسـتقر (  مو حوا اهلل تملوىل: 5)
ال ال قرال: ى حي ومتاع إل   96ح  و

ال حي  للبــف فــي بطنــه إلــى يــوم يبعثــونفالتقمــه الحــوت وهــو ملــيم فلــوال أنــه كــان مــ  المســب  (  مددو حددوا  دد حوبن التملددوىل: 6) ح  ددو
  122-122الووفوال: 

ال الفهح: 1)   2ال1(  و

ال ال حّ: 8)   1(  و
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يف مقهللمدددة الكهدددو ح إذ  قدددوا الشددديملة ا موميدددة: بملدددهللد  دددواز صدددهللاّل   ثددريال ذ ر دددو السددديهلل
 ذ ر أدلة  ثريال ا دّ ال دو  اودمة  م  قوفح الالسيهلل الذبو  الااملوصي من األب يوء

 ح فمن األدلة الملق ية مو ذ ره:األب يوء
إمس من توهللّ م ن الك وئر الال  رمن م ن ا حدهللاد ا دّ الدذبو  فدس شد  أمس الد فذ ال شدر ة 
ّاغ ة إىل ح وا حولن أال ا هموئ الاظن  رغ هاو إىل من ال  وهللّ م ن شيء من ذل ح  ال تكومس 

ن ا  دددومسح فكيدددد  شكدددن أمس بق دددل ممدددن  ةمربدددو بولودددهللق ال ددددو ال دددذا أمدددر ف دددري ال  ه ددد  ا يددد
 كدذ ح أال الدذي  شدر  اخلمدر مدثس ال  ادّ ا خددر ن ادن شدربنح الال فدرق يف ذلد   دواء ح  ددو 
جبواز صهللاّل ااملوصي الالذبو  من ال يب ح ل ال  وال أالحوهلوح فإمس الد فذ تكدومس مه فدرال م دن الإمس 

بسددومس اارتكددب ل خ ددوء الااملوصددي ال تددو  بملددهلل ذلدد  اددن  ددل األخ ددوء فمددن ال  يملددي أمس ا 
ال     ظر إلين ال وس إال  وبن مرتك وف ل مملوصي الاألخ وء الال  ملاهلل م ن ال زا ة الال او

 يف الكهو  بولهفويل فاي  مو   ي: الأمو ااوا،ي  اليت   حثاو السيهلل
اددن  وفددة الودد وئر  اددن الددذبو ح ت ز ددن األب يددوء بيددومس اخلددسف يف بزا ددة األب يددوء

ح ت ز دددن ال ددديب ح ت ز دددن ال ددديب إبدددرا يمح ت ز دددن ال ددديب بدددو  لك دددوئرح ت ز دددن ال ددديب  ددالا
ح ت ز دن ح ت ز ن ال ديب شدمليب ح ت ز ن ال يب أ و ح ت ز ن ال يب  و    ملقو  

ح ح ت ز دن ال ديب  دوبذ ح ت ز دن ال ديب  د يمومس ح ت ز دن ال ديب داالد ال يب مو ّ 
ح ح ت ز دن األمدود ا دي ح ت ز دن األئمدة ل يب همدهلل ح ت ز ن ات ز ن ال يب ايسّ 

ح ت ز ددن ا مددود ح ت ز ددن ا مددود الر،ددو ح ت ز ددن ا مددود احلسددل ت ز ددن ا مددود احلسددن 
 )ابهاّ(  اااهللي

* الملوددديومس:  دددو تدددر  ال وادددة الادددهللد االبقيدددود ألالامدددر اادددوىلح اودددّ  ددديهلله: أي خدددرب ادددن 
إذاف  دي لولفدة أالامدره الق مليدة التدر  الوا دب الإتيدومس  جواهن الخول  أمدره الاوبدهللهح فمملودية اهلل

 احلراد مثل الشر  بوهلل تملوىل الالكفر الالظ م التر  الوسال الالوود 
أمو تر  األالىل فاو: أمس  قود ا بسدومس بملمدل م دو  غدري حدراد إال أمس  دذا الملمدل ممدو ال   يد  

  ادود مدزدحم بول دوس أمدر مبقومن الال   و ب شةبن الشخويهنح مثس: إمس ت والا ال ملدود يف جر د
ّ ددل د ددن هددهد  ملددهلل مملوددية هبددذا ااملددا إال أبددن  كددومس  م ددو  لكوفددة األفددراد اللك ددن بول سدد ة إىل 
مملودية بسد ية أي بول سد ة إىل مقومدن الشخودديهنح فمدن األالىل الاألف دل لدن أمس ال  فملدل ذلدد ح 
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 الإمس فمل ن فإبن حهلل تر  األالىل ال غري 
ّ وا اهلل  »السوق دبوءالاأل ل يف «:  مو حوا 

(3)  
ممددددو  هوددددّو مددددن مملددددور فإبددددن مددددن ح يددددل تددددر  األالىلح  فكددددل مددددو صددددهللّ مددددن األب يددددوء 

 ددومس مددن األف ددل لددن أمس ال  ة ددل مددن ت دد  الشددجرال اللك ددن أ ددل م اددو فدده  األالىلح   فددمدد
ألمس األ ددل م اددو مل  كددن هرمددوح المدد  ذلدد  ف ولقيددوس إىل مقومددن المكوبهددن فددإمس  ددذا الملمددل م ددن 

 )الملويومس الالذبب( الهلذا ا هح  أمس  ملوتب        ا ين لفا
يف  هوبدددن الدددذي  ددد   ذ دددره )ت ز دددن األب يدددوء( مدددو  اليف  دددذا ا دددوا  قدددوا السددديهلل اارت دددّ

 بون:
ااملوية  ي: لولفة األمرح الاألمر من احلكيم تملوىل حهلل  كومس بولوا ب البول هلل  مملدوفح فدس 

ا مدن الشدجرال ال كدومس مبواحملهادو توّ دوف م دهللالبوف إىل تدر  اله دوال  شه   ا دّ  دذا أمس  كدومس  دد
ّ  ال فدل اوصديوف  مدو ُ سدماّ بدذل   بفسف الف سفح الغري فوال ح يحوفح الليذ شه   أمس ُ سدماّ تدو

دد ّ  الوا ددبح فددإمس تسددمية مددن خددول  مددو أُم  بةبددن اددور  - ددواء  ددومس الا  ددوف أال بفددسف  -َر بددن تددو
فملودو  الخدولفي الإمس مل  كدن مدو أمدره ظو رالح الهلذا  قولومس: أمرال فسبوف بكذا ال ذا مدن اخلدري 

  (40)بن الا  وف 
ّ م ا دّ الكفدر البقدوئام ا دّ تكذ  دن  أمو ال يب  وبذ  الذي غ ب ا ّ حومن  صرا
يف  ددهللا هام الداددووم إىل احلدد ح البملددهلل  ة ددن مدد ام الا مددن بقددر  بددزالا  بملددهلل جددوا ا وئددن 

ام بدل  دومس مدن األف ددل الملدذا  ا ديام  دومس مدن األالىل ا يدن أمس ال  سدهملجل بددوخلرالب مدن بيد 
أمس   قددّ بيدد امح إىل ال حظددة األخددريال الدديت  كددومس بملددهلل و م وشددرال بددزالا الملددذا ح اللك ددن بسدد ب 
  ذا اال هملجوا التر  األالىل الذي ال   و ب مقومن الشخويهن ا هح  ت   ااراخذال ا هلية 

ّ دوهلم   ا هلل الكفدوّ  دي: أبدن  ال وبت ذبو  ال يب همهلل   دومس حدهلل خدولفام الحهدل 
ب  هلدددهام ح دددل الفدددهحح الادددو ابهودددر ا ددديام بملدددهلل الفدددهح ت و دددوا ذبوبدددن  مدددو  دددي الملدددودال أمس ال ددد

  (44)ا بسومس إذا تس ط غفر ال وس لن مو  زامومس من ذبو 
* ادددن ا دددي بدددن همدددهلل بدددن اجلادددم حدددوا: ح دددرال جم دددذ اادددةمومس الا دددهلله الر،دددو ا دددي بدددن 

                                                           

  91622  918ر 22( ال وئل الشيملة: ب3)

  3( ت دز ن األب يوء: ر11)

ّا   تقر ب القر مس إىل األذ ومس لسموحة ا مود الشريازي 11) ّ وتن((  ال الفهح  85ر 26: ب)أا ّ اهلل د   و
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ّ دددوا اهلل أ لددديذ مدددن حولددد  إمس األ مو دددّ ب يدددوء مملودددومومس؟ فقدددوا لدددن اادددةمومس:  دددو بدددن 
ح فسدةلن ادن   دوال مدن القدر مس فكدومس فيمدو  دةا أمس حدوا لدن: فمدو مملدا حدوا »ب ّ«: حوا

ــه قــال رب أرنــي أنظــر إليــ  قــال لــ  اهلل ازال ددل:  ولمــا جــاء موســى لميقاتنــا وكلمــه رب
ترانـي

ال  مل دم أمس اهلل تملدوىل  ا  ةح  ي  جيوز أمس  كومس   يم اهلل مو ّ بدن امدرامس (44)
إمس   يم اهلل مو ّ «: وز ا ين الرا ة حي  سةلن ان  ذا السراا؟ فقوا الر،وذ ره ال جي
ا م أمس اهلل تملوىل ان أمس  ر  بوألبووّ اللك ن او   من اهلل ازال ل الحربن جنيو  بن امرامس 

ّ د  إىل حومدن فددةخرب م أمس اهلل ازال دل   مددن الحربدن البو ددوه فقدولوا: لددن بدرمن لدد  حدي بسددم   
ّ دل فوخهدوّ مدد ام  د ملل ألفدو ه اخهدوّ مدد ام  سمدن  مدو املدت ال د ومس القددود  د ملموئة ألد  

ّبدن فخدرب هبدم إىل  ّ سف ايقدوال    ملة  الف ه اخهوّ م ام   ملة موئة ه اخهوّ م ام   ملل 
ّ  التملدوىل أمس  جّو  ي وء فةحومام يف  دفح اجل دل الصدملهلل مو دّ إىل ال دّو ال دةا اهلل ت دو

ملددوىل ذ ددره الاملددوا  سمددن مددن فددوق الأ ددفل الشددل ال ددوا  ك مددن ال سددمملام  سمددن فك مددن اهلل ت
ّاء الأمدددود ألمس اهلل ازال دددل أحهلل دددن يف الشدددجرال ه  مل دددن م  ملثدددو م ادددو حدددي املدددوه مدددن نيددد   الال
الو ددوه فقددولوا: لددن بددرمن لدد  بددةمس  ددذا الددذي امل ددوه  ددسد اهلل حددي بددر  اهلل  اددرال ف مددو حددولوا 

ازال دل ا ديام صدواقة فةخدذوم بظ مادم فمدوتوا  ذا القوا الملظيم الا هكربالا الاهوا بملدث اهلل 
ّ ملدددت إلددديام الحدددولوا إبددد  ذ  دددت هبدددم فقدددوا مو دددّ ّ  مدددو أحدددوا ل دددي إ دددرائيل إذا  :  دددو 

فقه ددهام ألبدد  مل تكددن صددودحو فيمددو ادايددت مددن م و ددوال اهلل إ ددو  فةحيددو م اهلل البملددثام مملددن 
 يدد   ددو ف ملرفددن حدد    فقددولوا: إبدد  لددو  ددةلت اهلل أمس  ر دد  ت ظددر إليددن أل وبدد  ال  ددت خترببددو

 : مملرفهن فقوا مو ّ 
 ددو حددود إمس اهلل ال  ددر  بوألبوددوّ الال  يفيددة لددن الإتددو  ملددرف بم وتددن ال مل ددم بإاسمددن فقددولوا: لددن 

ّ  إب  حهلل املت مقولة بي إ رائيل الأبت أا دم برمن ل  حي تسةلن فقوا مو ّ :  و 
و  ف دن أااخدذ  جبا ادم فمل دهلل بوسحام فةالحّ اهلل  ل  سلن إلين  و مو ّ ا ةلي مو  دةل

رب أرِني أنظـر إليـ  قـال لـ  ترانِـي وللـ  انظـر إلـى ال بـل فـ ن  :ذل  حوا مو ّ
جعلــه اكــا  بم وتددن  فســوت ترانِــي فلمــا ت لــى ربــه لل بــلال ددو  اددو ي  اســتقر ملانــه

ّ ملت إىل مملرفيت ب  ادن  وخرَّ موسى صعقا  فلمَّا أفاق قال سبحان  تبُت إلي   قوا: 

                                                           

ال األاراف: 12)   129(  و
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وأنــا أول المــنمني حددومي   اددل
ّ   ددو أبددو  »مدد ام بةبدد  ال تُددر  (42) فقددوا ااددةمومس: هلل د

ليغفــــر لــــ  اهلل مــــا تقــــدم مــــ  ذنبــــ  ومــــا احلسددددن    فددددةخرب  اددددن حددددوا اهلل اددددز ال ددددل: 
تأخر

(41)  
ّ ددوا اهلل : «حددوا ا مددود الر،ددو مل  كددن أحددهلل ا ددهلل مشددر ي أ ددل مكددة أاظددم ذب ددوف مددن 

  دالمس اهلل  سمثوئددة ال ددهل صدد موف ف مددو  ددوء مألهنددم  ددوبوا  مل ددهللالمس مددن   بولددهللاوال إىل
أجعـل اللهـة إلهـا  واحـدا  إن هـيا لشـيء   مة ا خسر  رب ذلد  ا ديام الاظدم الحدولوا: 

 ء يـراا  وانطلق المأل منهم أن امشـوا واصـبروا علـى آلهـتلم إن هـيا لشـي ع اب 
مــا ســمعنا بهـــيا فــي الملــة الخـــرة إن هــيا إال اخــتالق

ف مدددو فددهح اهلل ازال ددل ا دددّ  (45)
ليغفر ل  اهلل مـا تقـدم   إنا فتحنا ل  ملة فتحا  مبينا  مكة حوا لن:  و همهلل  ب ين

ا دهلل مشدر ي أ دل مكدة بدهللاوئ  إىل توحيدهلل اهلل فيمدو تقدهللد المدو تدةخرح  م  ذنب  ومـا تـأخر
كدوّ ألمس مشر ي مكة أ  م بمل ام الخرب بمل ام ان مكةح المن بقي م ام مل  قهللّ ا ّ إب
ّه ا دديام ّاف بظاددو فقددوا » الهوحيددهلل ا يددن إذا داددو ال ددوس إليددن فوددوّ ذب ددن ا ددهلل م يف ذلدد  م فددو

ّ   و أبو احلسن    (40)ااةمومس: هلل د
ال ددسلة ا ددّ ال ددوه: فم ددن همددودح الم ددن مددذمودح الم ددن مددو «حددوا:  * اددن أمددري ااددرم ل

د ال ددو اا سددو  إىل اهلل لدديذ مبحمددود الال مددذمودح الم ددن ،ددسا ال سدديومسح فةمددو ال ددسا احملمددو 
يمـل اهلل مـ  يشـاءتملدوىل  قولدن: 

 دو ،دسهلم ادن جر د  اجل دة بفمل ادمح الاادذمود  ددو  (49)
وأضــلهم الســامريحولدن تملددوىل: 

وأضــل فرعــون قومــه ومــا هــدىالحولددن:  (40)
المثددل  (43)

واجنبنـي وبنـي  :ذل   ثدريح الأمدو ال دسا اا سدو  إىل األصد ود فقولدن يف حودة إبدرا يم
ــرا مــ  النــاس نعبــد األصــنام  أن ح الاألصدد ود ال   دد  ن (40)ا  ددة رب إنهــ  أضــلل  كثي

                                                           

ال األاراف: 19)   129(  و

ال الفهح: 12)   2(  و

ال ر: 15)   1 - 5(  و

  8  18ر11( ،وّ األبواّ: ب16)

ال ااهلل ر: 11)   91(  و

ال جن: 18)   85(  و

  13ال جن: (  وّ 13)

ال ابرا يم: 21)   96ال 95(  و
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أحهللاف ا ّ احلقيقة إتو ،ل ال وس هبو ال فرالا حل ا هللال و من دالمس اهلل ازال دلح الأمدو ال دسا 
أن تمــل إحــداهما فتــيكر إحــداهما األخــرىالددذي  ددو ال سدديومس فاددو حولددن تملددوىل:  

ح (44)
ا ددّ ظددو ر  سا يف موا،دد  مددن  هوبددنح فم اددو مددو بسدد ن إىل ب يددنالحددهلل ذ ددر اهلل تملددوىل ال دد
ووجدك ضاال فهـدىال فا  قولن   حوبن: 

ممل دوه ال دهللبو  يف حدود ال  ملرفدومس ب وتد   (44)
فاهلل  و م ب ح الأمو ال سا اا سو  إىل اهلل تملوىل الذي  و ،هلل اهلهلل ح الاهلهلل   و ال يومسح 

أو لـم يهــد لهـمفادو مملدا حولددن  د حوبن: 
ممل ددوه أاَل مل أبدل هلدمح المث ددن حولدن  دد حوبن:  (42)

فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى
وما كان اهلل أي بي و هلمح ال و حولن تملوىل:  (41)

ليمل قوما بعد إذ هداهم حتى يبي  لهم ما يتقون
ح الأمو مملدا اهلدهلل  فقولدن ازال دل: (45)

إنما أنت منير وللل قوم هاا
(40)«(49)  

                                                           

ال ال قرال: 21)   282(  و

ال ال حّ: 22)   1(  و

ال السجهللال: 29)   26(  و

ال فو ت: 22)   11(  و

ال الهوبة: 25)   115(  و

ال الراهلل: 26)   1(  و

  28  218ر 5( ،وّ األبواّ: ب21)
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 األئمة الوحي وعصمة 

يوحى إليهم بواسطة المالئلة؟ وما هو الدليل على  واألئمة  هل أن النبي  :9س
 ؟عصمة األئمة 

فدددددس  دددددوحّ إلددددديام  مدددددو  دددددومس  دددددوحّ   دددددوحّ إليدددددنح أمدددددو األئمدددددة  ال ددددديب  :2ج
ال اجلومملدة: ل  يب ال  دو   ثدري مدن األدلدة ا دّ » أشداهلل أبكدم األئمدة ااملودومومس«ح اليف ز دو

ال  يف  هب الكسد  الملومة مذ و
ال حددوا:  ددةلت أبددو  ملفددر ّا اددن حددوا اهلل اددز ال ددل:  * ال ددوء يف بملددض الرالا ددوال اددن ز

  وكان رسوال نبيا
ال يب: الدذي  در  يف م ومدن ال سدم  «: مو الر وا المو ال يب؟ حوا (40)

ح »الودددوال الال  ملدددو ن اا ددد ح الالر دددوا: الدددذي  سدددم  الودددوال ال دددر  يف اا دددود ال ملدددو ن اا ددد 
 سددم  الوددوال الال  ددر  الال  ملددو ن اا دد ح ه تددس  ددذه : «ود مددو م زلهددن؟ حددواح ددت: ا مدد

وما أرسلنا م  قبل  م  رسول وال نبيا  ة: 
  (20)»الال ههللث (43)

* الادددن ا دددي بدددن إبدددرا يم ادددن أبيدددن ادددن إاوايدددل بدددن مدددراّ حدددوا:  هدددب احلسدددن بدددن المل دددوس 
ر دددوا الال ددديب الا مدددود؟ حدددوا: :  مل دددت فدددهللا  أخدددرب  مدددو الفدددرق بدددل الااملدددراليف إىل الر،دددو 
الفدددرق بدددل الر دددوا الال ددديب الا مدددودح أمس الر دددوا  دددو الدددذي   دددزا ا يدددن : «فكهددب أال حدددوا 

ّا دددو إبدددرا يم ّأ  يف م ومدددن حندددو  مبدددو  ح  ربائيدددل فدددرياه ال سدددم   سمدددن ال  دددزا ا يدددن الدددوحي ال
ّأ  الشدخ  المل  سدم ح الا مدود:  دو الدذي  سدم   مبدو  مبو اد  الكدسد ال الكدسد الال الال يب: 

  (24)» ر  الشخ 
ال الددديت  رال ادددو الشددديخ الودددهللالق ال اجلومملدددة:  دددي الز دددو يف  هوبدددن: )مدددن ال حي دددره  (24)* الز دددو

                                                           

ال مر : 28)   52(  و

ال احلج: 23)   52(  و

  1  116ر 1( الكويف: ب91)

  2  116ر 1لكويف: ب( ا91)

ّئدديذ احملدهلل لح الالودهللالق فيمددو 92) ددهلل بدن ا دي بددن احلسدل بدن مو دّ بددن بوبو دن القمديح شدديخ احلفظدة الال دن ال وئفدةح  (  دو أبدو  ملفدر هما
ف دوا بدذل  اظديم الف دل الالفخدرح فملمدت بر هدن األبدود البقيدت  ح اللدهلل بدهللاوء موالبدو صدوحب األمدر رال ن ادن األئمدة ال دو ر ن

ّه المو ف ّد ب دهللاد  د ة )  و  دد(ح الاد  م دن شديوخ ال وئفدة ال دو حدهللث السدنح تدويف 955وتن مهلل  األ دودح لدن حندو مدن  سمثوئدة مود  ح ال
ال،ة موبقةح من أ م مو فوتن  هو  )من ال حي ره الفقين( الدذي 981  ة )  د( يف ب هللال الري الحربه   و  مزاّ مملرالف يف بقملة اولية ال
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ال  الفقيدن( ال ددي: أمس مو ددّ بدن ا ددهلل اهلل ال خملددي  دةا ا مددود ا ددي اهلدودي بددةمس  مل همددن ز ددو
ال اليت تسمّ بد ح فمل من ا مود اهلودي زاّل هبو ني  األئمة ال اجلومملدة  ذه الز و )الز و

مددن ،ددم او )الملوددمة(ح  جممواددة مددن صددفوال األئمددة الك ددريال(ح الفياددو  ددذ ر ا مددود
ال:  السدسد ا ديكم  دو أ دل بيدت ال  دوال المو،د  الر دولة الله د  ااسئكدة الماد ط «الم    الز دو

: الأشداهلل أبكدم األئمدة الوحي المملهللمس الرمحة الخدزامس المل دم الم هادّ احل دم    إىل أمس  قدوا 
هللالمس ااادددهلل اومس ااملودددومومس ااكرمدددومس ااقرابدددومس ااهاقدددومس الودددودحومس ااوددد فومس اا يملدددومس هلل الراشددد

ّادتدددن    اودددمكم اهلل مدددن الزلدددل ال مددد كم مدددن الفددد  الجادددر م مدددن  القواامدددومس بدددةمره الملدددوم ومس بإ
  (22)»الهللبذ الأذ ب ا كم الر ذ أ ل ال يت الجار م ت ارياف   

 :* المن األدلة ا ّ اومة األئمة
 بن لو مل  كن ا مود مملووموف مل حيول الو وق بكسمن : أ1
 : ا مود حوفا ل شرئ اللو مل  كن مملوومو جلوز ا ين اخل ة فس  كومس حوفظو ل شرئ 2
: الألبن لو مل  كن ا مود مملووموف لزد الهس سل الالهوع بوجل فواقهللاد مث نح بيومس ااسزمة: 9

مة ف و  دومس ا مدود  دوئز اخل دة احهدوب إىل إمدود إمس ااو ب ل وب ا مود  واز اخل ة ا ّ األ
 خددر ال كددذا   فةمددو أمس   هاددي األمددر إىل إمددود مملوددود ال ددو اا  ددو ح أالالح في ددزد الهس سددلح 

 الامه وئ الهس سل  و ب اومهن 
: الإذا مل  كن ا مود مملووموف فةتّ بذبب   زد الهربهي من ام ن الحترد إجواهنح في زد أمس 2

بدوحل ح الأمس  همك دوا مدن الهمييدز بي دن البدل ال وجدلح حدي إذا أصدهللّ ا مدود   كومس ال وس اوال
حكمددوف دحقددوا فيددن فددإذا  ددومس م وبقددو ل حدد  الالشددرئ أجددواوه فيددن الإال اوددوهح ال ددذا ممل ددوه بفددي 

 ا مومة من األ وس 
: الاهلددهللف مددن بوددب ا مددود  ددو: م دد  اا كددراال الت  يدد  أحكددود اهلل تملددوىلح فو مددود إذا  5

مل جتب جواهنح فكي   ردئ ال دوس ادن ااملوصدي؟ح ال يد  لدن أمس    د  أحكدود اهلل  ومس   ئ 
 تملوىل؟ 
: الإذا اوّ ا مود  كومس مقومن أخذ الأدىن مدن بقيدة الملودوالح ألمس مملرفهدن بدوهلل الالشدرئ 6

                                                                                                                                                                      

 ا مومية   ملهلل الاحهللاف من أ م مو فوال الشيملة

  9219  613ر 2( من ال حي ره الفقين: ب99)
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  (21)أف ل الأ ثرح الاق ن أ ملح فيكومس اقوبن أشهلل

                                                           

ّا   القوا السهلل هلل يف شر  الهجر هلل: ر92)  ط داّ ا شومس حم  226-228( 
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 إحياء الشعائر واستهزاء الناس

 
ااسدد مل جتمل اددم مو،دد  اال ددهازاء الالسددخر ةح  ولهشددوبين الدديت  إمس  ثددرياف مددن أامددوا :1س

برا و بةد أاي  و يف األ ود الملشرال األالائل من شار هرد احلدراد البملدض اا و د وال األخدر ح فادل 
ّحدة ال،در  الظادر   ذه   او صحيحة؟ أد أهنو تملهرب بهللاة؟ ف سف ان ا دهملموا األدالاال اجلو

ّأ كددم يف مثددل بولسس ددل الااشددي ا ددّ ال ددوّ    أ  ّ ددة اددن ب ددوق الددهلل ن؟ المددو  ددو  ليسددت خو
  ذه ااوا،ي ؟

يا حسـرة علـى اال هازاء ال  و ب تر  األاموا ا  سميةح ففي القر مس احلكيم:  :1ج
العباا ما يأتيهم م  رسول إال كانوا به يستهزؤون

ح التفوديل اجلدوا  مدذ ّو يف  هدو  (25)
 )الشملوئر احلسي ية( فرا ملوا 

ملوئر احلسي ية( ل شايهلل   ة اهلل السديهلل حسدن الشدريازي*  هو  )الش
شدقي  ا مدود  (20)

ّ وتددن(الشددريازي  ّ حددومس )أا ددّ اهلل د ح   حددث الشددايهلل يف  ددذا الكهددو  اددن ااسددوئل الهوليددة: 
الشدددددملوئر احلسدددددي يةح ال كدددددوءح اله دددددو يح اادددددةمتح لددددد ذ السدددددوادح شددددد  اجليدددددبح ال  دددددمح ،دددددر  

 السس لح الهمثيلح اله  ري 
هلل هلذه المل وال ن مبقهللمة  ومة احه ف و م او مو  همل   مبو،دوئ السدرااح  قدوا الشدايهلل الحهلل ما
 :الشريازي 

ال ا مددود احلسددل  ال شكددن أمس  كددومس إال مبجمددوئ مددو  فمل ددن  إمس االمهددهللاد احلقيقددي لثددو
                                                           

ال  ذ: 95)   91(  و

ال بولمل م الالف ي ة الالهقو  المكوفحدة اال دهملموّ  (   ة اهلل السيهلل حسن بن السيهلل مريزا ماهللي الشريازي96) ح   حهللّ من أ رال مشاو
 ددد(ح دّس السدد و  المل يددو ا ددّ  ددهلل ا مددوء   ددوّ أمثددوا الالددهلله   ددة اهلل الملظمددّ السدديهلل مددريزا 1952مهلل  ددة ال جدد  األشددرف اددود ) اللددهلل يف

ال  دة  الأخين األ رب   ة اهلل الملظمدّ السديهلل همدهلل الشدريازي ال  ة اهلل الملظمّ السيهلل همهلل  ودي اايسبدي ماهللي الشريازي
ّ،و األصف ّبل ل حكوموال اجلوئرال اليت تملوح دت ا دّ حكدم الملدراق بفكدره الح مدن او اهلل الملظمّ الشيخ همهلل  ح  ومس يف ج يملة احملو

ّ و ادددود ) ّاف  تدددر  الملدددراق مادددو راف إىل ل  دددومس ال دددو  دددد( الا دددهمر يف بشدددوجن السيو دددي 1983اللسدددوبنح لدددذا تملدددرةا لساهقدددوا الالهملدددذ ب مدددرا
ّ و اددود )الالمل مدديح فة ددذ ااددهللاّس الاارا ددز الاحلسددي يوالح الأ ددذ احلددو  د( ال ددومس  ددهللّهس فياددو 1315 ددد   1935زال المل ميددة الز   يددة يف  ددو
ّبح أ ذ مكهب نواة المل موء يف ل  ومس اود )   د(  1211 د(ح اغهيل برصوصوال الملفولقة يف ل  ومس اود )1931ال حث اخلو

ّبمللح م او: )  مة اهلل(ح ال)  مة ا  سد(ح ال)  مة الر و  ّاف م  واة حرابة األ (ح (حال)  مة ا مدود ااادهلليا األاظمخ     و
ال)خواجري ان القر مس(ح ال)األد  ااو ةن(ح ال)الململ األد (ح ال)االحهوود ا  سمي(ح ال)الشملوئر احلسي ية( الذي ج ملت اهللال ج ملوالح  

  دح الحهلل تر م الكهو  إىل اهللال ل وال 1985 وبت األالىل   ة 
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الشدديملة يف بسد ددم أ ددود الملشددرال األالىل مددن شددار هددرد احلددراد مددن ااددممت الكثددريال اخلوصددة الالملومددة 
ّفدة ال  ل ذ السواد التسيري موا دب ال  دم الالسس دل الاله  دري الالهمثيدلح الإمس  دذه ا موادة ااهملو

ال  ّاال  ي اليت تسه ي  بق  و مدن أ وائ دو ااخه فدة إىل  دو الثدو من ااظو ر الالهظو راال الالشملو
 يف مملر ة  ربسء ااقهلل ة   اليت اوشاو ا مود احلسل 
ال ا مود احلسل  ال بو إمس  و ال امهدوزال هبدو األمدة ا  دسمية دالمس  دوئر األمدمح اللدو   و د

ال م اددددو جوحددددوال تر  اددددو ل سددددي رال ا ددددّ األّاح اللكددددن األمددددة   وبددددت ل قيددددة األمددددم ال ددددههلل
ا  سمية ت خساو حقاو هل وط مسهو  الواي يف حيودووح فس تسهفيهلل م او بواقهللاّ اامكدنح 

ّغم أمس من ال  ال حية جر ة يف الاحملاو  الوهللّ  ذه ال وحوال اامل و ة اهلوئ ةح   ا  او إبقوء  ذه الثو
اللكن ااسهملمر ن بدهللءالا   حثدومس ادن  دس   هلل دهلل  ادهللد  دذه القوادهللال الديت مل  در ر فيادو 

ّ م ا دددّ األحدددزا  اا حرفدددة الددديت تكوبدددت  ال أي  دددس ح الأخدددرياف الحددد  اخهيدددو م دددذ ال هللا دددة بإشدددو
ال احلسدل اال هملموّح ه مل ختهللد  و  ااسدهملمر نح الدذ ن حر و دو ل در  ح فاو دت    دو

ال  ّ  األمة الا  سد يف حواهللومو األخريال ال ي  و األحزا  مرال الاحهللال ال ةهنو ا ّ ميملود لهحو
ال احلسددل احلسددل   ددي الملددوئ  الوحيددهلل يف  دد يل  ح فددإذا هبددذه األحددزا  تددهللاي أمس  ددو

ال احلسل  ا   احنسوّ  ي الق ملة الوحيهللال الوومهللال اليت  تقهللد ا  سدح ال ي تمل م بةمس  و
 ا  سد الت   ل اال هملموّ 

الإذا مددو تر ددت الشددملوئر ل ددح  األاددهللاء م اددو فاددذا  كشدد  اددن اهنزاميددة بول ددة يف بفددوس 
 ددرالء احلددزبيلح فاددل ،ددح  األاددهللاء  ددربّ الهخ دد  يف د   ددو الشددملوئربو؟ اللقددهلل  ددومس اجلددو  ومس 

  ملدر  دخر هام مدن مل الاا وفقومس ألذئ  خر ة الأ ثر ،دحكوف ا دّ ا  دسدح غدري أمس ال ديب
اال همددود مددو  ددومس  ملددريه ل  ددل الددذبو ح فم ددّ يف  دد ي ن ال   و ددن شدديء حددي ابهوددرح الألقددّ 

وإذا لقـوا الـيي  آمنـوا قـالوا آمنـا وإذا خلـوا إلـى القر مس ،وءاف ا ّ الاحملام ااهفسخ بقولدن:
شياطينهم قالوا إنا معلم إنما نح  مستهزؤون

(29)  
خر ااشددر ومس بولسددجود ف ددم تددثن ازشددة ااسدد مل شدديئوفح بددل اللقددهلل  ددخر الياددود بددوألذامس ال دد

،ربوا ا ّ ذل  ال اج ااسهقيم غري م ولل بملثراال غري م حي ادخرالا ل و الهشدي  ادرب الزالابد  
 اهلو وء  

ّبدة الهشدي   الحيث أمس أاهللاء الهشي  مل ش كوا م ذ اليود األالا  سحوف من الملقدل الالدهلل ن حملو
                                                           

ال ال قرال: 91)   12(  و
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اف مددن اله ّدال الهشددي ح غددري أمس  -الددذي  ددو  ددس  اا   ددل  -و ددل بوال ددهازاء مل جيددهللالا بددهللا ا ددو
احل  الذي مثا ن الهشدي  أ مدل اثيدل أحدو  مدن أمس  ازمدن اال دهازاءح ال دومس الشديملة أصد ب مدن 
أمس   دوا مدد ام احلهلل دهلل الال ددوّ فكيد  اال ددهازاءح ال ددومس أئمدهام  شددجملوهنم ا دّ  ددذا الوددمودح 

ال ام إمس أاهللاءبو اوبوا ا يام خبدرال ام ف دم  د اام «لن: بقو  الحهلل داو هلم ا مود الوودق
ّحم ت ددد  الو دددوه الددديت غريودددو  ذلددد  ادددن الشدددخور إلي دددو خسفدددوف مددد ام ا دددّ مدددن خولف دددوح فدددو

ّحم ت   اخلهللالد اليت تهق ب ا ّ ح رال أ  ا هلل اهلل احلسل  ّحدم ت د  الشمذح الا ح الا
ّحددم ت دد  الق ددو  ا محددة ل ددوح الا ّحددم األاددل الدديت  ددرال دموااددو  لدديت  زاددت الاحهحددت ل ددوح الا

  (20)»ت   الورخة اليت  وبت ل و
اللكن مو ،ر الذ ن  قيمومس شدملوئر د د ام أمس  سدخر مد ام اجلدو  ومس مدوداموا  مل مدومس أهندم 

ا ددهازاء األاددهللاء  ا ددّ حدد  الأمس أاددهللاء م ا ددّ بوجددلح اللقددهلل شددكوا ا ددهلل ا مددود الوددودق
الاادددم:  هبدددمح فقدددوا  ئوف  اح الادددن  دددوا  اهلل زاغدددواح الادددن  دددواّ الاهلل حلظادددم أخ دددةال «مادددهلله

  (23)»ت واهللالا همهلل 
المو حيمة اال هازاء حي شيل ا بسدومس ادن هنجدن الودوئب مدن أ  دن؟ المدو حيمدة ااسدهازئل 
أبفسام حي  ملري هلم ا بسومس ا هموموف؟ اللو  وبت هلم حيمدة لملم دوا مدو  د فملام ال  فد  ال دوسح 

ا،دددملوا بةبفسدددام فر،دددوا أمس  كوبدددوا مسدددهازئلح اللكددن حيدددث ال حيمدددة هلدددم الال  دددهللف تدددرا م تو 
 فحس ام  ذا االاهاف الملم ي بفش ام الب سمس اجتو ام 

بو ،دددوفة إىل أمس موحف دددو مدددن الشدددملوئر احلسدددي ية  ه دددز ا دددّ حوادددهللال فكر دددة الجيدددهللال لددديذ ل دددو 
االحنراف ا او الإمس تظو رال حو  الملدومل ،دهلل وح صدحيح أمس ا ي دو أمس بكد  ،دح  األادهللاء 

ذا جيددددب أمس بكددد  ،ددددحكام ا ددددو؟  ددددل بدددولهخ ي اددددن الاحمل ددددو؟ أال بو ددددهملراا ا دددو اللكددددن مبددددو
ف ددوئحام حددي   كمشددوا ا ددّ لددوز ام الال  ه ددواللوا ا ددّ مقهلل ددوت و؟ ال ددل ل ددو أمس بةخددذ مبددو 
 ر ددهلله األاددهللاء أال مبددو ش يددن ا ي ددو الاحمل ددو؟ ه  ددل األاددهللاء أحددو  أد أب ددوا ا  ددسد؟ الإذا  وبددت 

ة لودددول الشدددملوئر احلسدددي ية ف مدددوذا   ددد ر  موحف دددو مبجدددرد األ وبدددة ا دددّ  دددذه األ دددئ ة إجيوبيددد
فمل ي ددددو أمس ب  ددددذ  ،ددددح  األاددددهللاء؟ الإذا  وبددددت  قه ددددو بوألاددددهللاء أ ثددددر مددددن  قه ددددو بةئمه ددددو

أ ثر من أاهللائ و ف مدوذا به د   ا  سد   ن البمله   م ودئ األاهللاء! الإمس   و برمن بةئمه و
                                                           

ّاال: ر98)   2 111(  ومل الز و

ّاال: ر93)   11  235(  ومل الز و
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 ؟ أفملوا أاهللائ و؟ الاوذا ال بهمس  بهملوليم أئمه و
البملهلل  ذا الذا  ا ي و أمس بمل م أمس األاهللاء  هبوومس ب دو فيشدجملومس الهوافدن ال  دحكومس ا دّ 
الملظددددوئم حددددي بدددده  الملظددددوئم البملدددديش الهوافددددنح الاألاددددهللاء ا ددددهللمو   ددددحكومس مددددن شدددديء فإتددددو 
  ددحكومس بملقددوهلم ال بملددواجفامح فددس   ددحكومس أبددهللاف ا ددّ بقددوط ال ددمل  ألهنددم ال  ددوفومس 

مددو ا دّ بقدوط القددوال ألهندم  اوبوهندو فيحددواللومس الق دوء ا يادوح فمل ي ددو م ادوح الإتدو   دحكومس دائ
ّدبو السيودال أمس بسه ام الاحمل و ب ظدرال مسدهق ة تملدي مكو د او الخسدوئر و الال ب هفدت م  قدوف  إمس أ

 إىل مو  فمل ن األاهللاء 
ال احلسدددددل  ال وددددددهللد موددددددول  الالواحددددد  إمس الشددددددملوئر احلسدددددي ية الدددددديت اثددددددل امهدددددهللاداف لثددددددو

يف بسدبو فحسب الإتو وهللد مسهق ل ااسهملمر ن أبفسام اليف بسد م أ  وح فمن  ااسهملمر ن
ّاء ألدد   ال  يملددي أمس حيددواللوا إل وء ددو بددةل  جر قددة الجر قددة الخ دد  ألدد  الا اددة الالا اددة المددن ال
ّ ة حو ددة فددس  فددها ا ي ددو أمس بقدد  مكهددويف  ّادال اال ددهملمو مددربّ المددربّح المامددو  وبددت  ددذه ا 

ّادال أحدو  الأصد ب م ادو حدي هنزمادو الال ب جدرف األ هللي إزاء وح بل ا ي  دو أمس بقد  أمومادو بدإ
 مملاو 

ّي الا  ل:  إمس ا ي و إزاء  ذا ااوح  اال هملمو
ال احلسل  -  ألهنو اثل حمة الاحمل و  الا ب االحهفوظ بثو
ال احلسل  - ّادت و ااسهق ة   الا ب االحهفوظ بثو  ألهنو اثل إ

أمس بكدومس ب ةدوئل ال  دهللااملح ف  دي جوابد   هلل دهللال فدوق   مو إمس ا ي دو يف مثدل  دذا ااوحد 
ّاف بولسرا  الذي حيس ن الظمدممس مدوء حدي  جمهللبو الذي ب وه  بوابو الال هنهللد صرح و ااشيهلل اغها

  (10)إذا  وءه مل جيهلله شيئو الال هلل اهلل ا هلله فوفوه حسوبن
 

 

 

 

 

 
                                                           

ال إىل حولن تملوىل: 21) اليي  كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتـى إذا جـاءه لـم ي ـده شـيوا  ووجـد اهلل عنـده ( إشو
: فوفاه حسابه واهلل سريع الحساب ال ال ّو   93ح  و
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 االنتماء إلى األحزاب

  حيودوو جماولة؟ الاوذا؟ ل جيوز االبهموء إىل األحزا  اليت :5س
اافادود ال ددر  ل حدز  غددري اافادود ا  ددسمي لدذل  فددإذا  وبدت   ددو  نوادة تملمددل  :5ج

ّا ددة ا  ددسد ال وبددت حيودوددو بيددهلل مددن اي ددن الر ددوا ّفدد    ددوز الملمددل  الاألئمددة أل ددل 
 مملاو بل ال ب  

و دددية الددديت تر دددهلل * حددهلل  كدددومس اافادددود ال دددر  ل حددز   دددو مدددو بدددراه اليدددود مددن اجلممليدددوال السي
الوصدوا إىل احلكدم مددن أي جر د   دومسح فوهلددهللف مدن تشددكيل احلدز   دو الهسدد ط ا دّ ال ددوس 
بة ة ال ي ة  وبت الليذ يف ذ  ام أ ة خهللمة  قهللموهنو ل شملبح فول و دة القودو  ا دهلل م  دي 
ااددودال فقددطح فكددل مددو جي ددب ااددودال  ددو أمددر حددوبو  ا ددهلل مح الإمس  ددومس بسدد ب احملرمددوال  ولربددو 

ال األفيدومس الاال دهملموّ الا بدودال اجلموايدة ل شدملو  الغدري ذلد  مدن جدرق الشدر الاالحه كوّ الجتدو
 الالفسود 

ّ وتن(الأمو ال اة بظر ا  سد بول س ة إىل أصل احلز  فيقوا ا مود الشريازي  )أا ّ اهلل د
 :(14)يف مو واة الفقن:  هو  السيو ة 

الاادومس بز ادومس  هكه دومس ل  دوء  إب و ال  ام دو ا دم احلدز ح بدل ااادم أمس  كدومس   دو  نوادة
)األفكددوّ( ال)األشدديوء( يف ،ددوء ا  ددسد مدد   زئيوتددن مدد  الملوددر احلددهلل ث  خددراب الدد سد اددن 
ّ وف إ ددسميوف  وبيددوفح الجيملددل زمددود الملددومل يف  ددهلل  اال ددهملموّ أالالفح الل  ددوء بددسد ا  ددسد ب ددوءف ح ددو

 دددو ل  دددوء األفكدددوّ الاألشددديوء ألمس الملدددومل ا  دددسد ليقدددود الملدددومل إىل الرفدددوه الالسدددسد  ولثدددوفح الإتدددو ح 
ا  سمي خت   ان الملور احلهلل ث فكر و الشيئيوح الموداد ب هلل ا  دسد مل  دهب هبدذ ن ال  دوئل 
ف ن  همكن من اخلرالب ان ح وئل اال دهملموّ فكيد  بدوارح هل الهدوليهل؟ح أمدو احلدز  بدواملا 

 دددهللف تقدددهلل  األمدددة إىل األمدددود السيو دددي الودددحيح هلدددذه الك مدددة فادددو:  دددزء مدددن األمدددةح لدددن 
ّء األخ ددوّ فاددو  ددزء مددن األمددة شهددوز ا اددو بددوله ظيم ال ثددرال الددهفام ل واحدد   الإصددس  اافو ددهلل الد
ال ثدددرال الملمدددل فيكدددومس مدددن األمدددة الإىل األمدددة الإذا الصدددل إىل احلكدددم ال ددد  خهللموتدددن الإصدددسحوتن 

الح الحيث أمس احلدز   دزء مدن األمدة  ر دهلل خ هللمدة  دل األمدةح حيث  همه  حي ذا  بواوا الالقهلل
فاددو  ددهك م اددن األمددة  كددل ال  و،ددل أل ددل الوصددوا إىل احلكددم أل ددل الكددلح اللددذا  ملددهلل مددن 

                                                           

ّا   مو واة الفقنح  هو  السيو ة: ب21)  األحزا   ح ،وث يف128 - 38ر 116( 
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  ولفن لولفو ل مة 
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 ما يعمله العلماء

 
اددوذا ال  ملمددل المل مددوء لو ددسد؟ الإذا  ددوبوا  ملم ددومس ف مددوذا ال بددر  بهددوب  اددود م؟  :0س

 وفارالمسح حي ش الا الفراغوال الشوغرال ا مس؟الإذا  ومس الس ب ح ة اهللد المل موءح ف موذا ال  ُ 
إذا مل  كن ل مل موء امل فمن أ ن  ذه ا  وّ اليت برا و يف  دل بدسد ا  دسد؟ مد   :0ج

المل م أمس أاهللاء ا  سد  ملم ومس ليل هنوّ أل ل بس  ا  سد الإبودال ااس ملح المملام ت د  
 القو  اهلوئ ة من ااودال الالهفكري الالر وا 

ّ وتدددن(ن الفوئدددهللال ب قدددل  دددسد ا مدددود الشدددريازي* از دددهلل مددد مدددن  هوبدددن )الوددديوغة  )أا ّ اهلل د
ّ خ حفدا  (14) اجلهلل هللال( ّ دوا اهلل  -حيدث  قدوا اوحهدن: إمس الهدو الإىل اليدود  م دذ زمدن 

ّبومس ال ددسا الاجلاددل الالكفددر الالفسدد ح  - أمس أ ثددر المل مددوء  ددوبوا جيو ددهللالمس يف  دد يل اهلل الحيددو
ّق  هبو بةلس هام الأحسمام ال  و امح الأهنم ،حوا أل ل ال  شرالمس الهلل ن يف مشو األّا الم و

ا  سدح فكم من اومل ُ فهر الأبملهلل ان الج ن؟! ال دم مدن ادومل أالذي ال دجن؟! ال دم مدن ادومل 
 ُأحرق الجرد؟! ال م من اومل حُهل الُص ب الدس لن السم؟! ال كذا   

  سء م ام: أاوء بملض  رالء المل موء األ )أا ّ اهلل مقومن(ه  ذ ر اوحهن 
   (12): بهلل   الزمومس اهلمذا 1
   (11): أبو فراس احلمهللا 2
  (15) : أمل ا  سد ال رب ي صوحب تفسري )جمم  ال يومس(9
   (10) : الشايهلل األالا همهلل بن مكي الملوم ي صوحب )ال مملة الهللمشقية(2

                                                           

ّا   مو واة الفقنح  هو  الويوغة اجلهلل هللال: ر22)  )111  

 د(ح أد ب الشوارح تدويف مسدموموف هبدراالح 938 - 958( أبو الف ل أمحهلل بن احلسل بن حيىي بن  مليهلل ااملرالف بة  الزمومس اهلمذا  )29)
ّه الر وئل الااقوموال   من   و

ّث بن أ  الملسء  مليهلل بن محهللا22) مس بن محهللالمس احلمهللا  اله  يبح أمري محهللا ح أ رتن الرالد مرتلح ال و شوار ال  شد  لدن ( أبو فراس احلو
  د( 951 د(ح الحهل اود )921غ وّح اللهلل اود )

(  ددو أبددو ا ددي بددن الف ددل بددن احلسددن بددن الف ددل ال رب دديح فخددر المل مددوء األاددسد الأمددل اا ددة الا  ددسدح ابهقددل مددن ااشدداهلل الر،ددوي 25)
 د(ح البقل إىل ااشاهلل الر،وي حيث دفن يف م هسل ا مود الر،و) الحدربه   دو  528 د( التويف فياو   ة )529 ة )ااقهللس إىل   زالاّ  
 ا مس مزاّ مملرالف 
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  (19) : الشايهلل الثو  ز ن الهلل ن الملوم ي صوحب )شر  ال مملة الهللمشقية(5
  (10)احملق  الكر ي :6
  (13): القو،ي بّو اهلل الهسهي1
  (50): ا هلل الومهلل اهلمذا 8
ّي3   (54): الشيخ ف ل اهلل ال و
: ا دددددهللد الك دددددري السددددديهلل مدددددريزا همدددددهلل حسدددددن الشدددددريازي صدددددوحب فهدددددو  حتدددددر  اله  دددددو  11
  (54)ااملرالفة
  (52): ا خوبهلل اخلرا و 11
  (51): الشيخ همهلل تقي الشريازي12

                                                                                                                                                                      

 دددد(ح التدددويف شدددايهللاف يف دمشددد  ادددود 192( همدددهلل بدددن مكدددي بدددن همدددهلل الملدددوم ي ااملدددرالف بدددد)الشايهلل األالا(ح اللدددهلل يف   دددل اومدددل ادددود )26)
 دددد اض مبشددددرالئ تددددهللال ن القوااددددهلل الفقايددددة يف  هوبددددن القدددديم اجل يددددل )القوااددددهلل الالفوائددددهلل( ال هوبددددن )ال مملددددة   دددد(ح ال ددددو أالا فقيددددن إمددددومي186)

 الهللمشقية( 

 د(ح ال و أالا 365 د(ح التويف شايهللاف يف إ    وا اود )311( ز ن الهلل ن الملوم ي ااملرالف بد)الشايهلل الثو (ح اللهلل يف   ل اومل اود )21)
ّا ة من فقاوء ا   موميةح لن  هو  )الرال،ة ال اية يف شر  هنج ال سغة: ال مملة الهللمشقية( من ألة  يف الهلل

( الشددديخ أبدددو احلسدددن بدددّو الدددهلل ن ا دددي بدددن احلسدددل بدددن ا دددهلل الملدددوع الكر دددي الملدددوم يح جمهادددهلل أصدددوع إمدددوميح اللدددهلل يف   دددل اومدددل ادددود 28)
ال م كدنح  د(ح الّحل إىل مور ه إىل الملراق ه ا هقر يف بسد الملجدمح فة رمدن الشدوه ج868) امو دب الودفوي ال ملدل لدن الك مدة يف إدا

ح الظدل الشديخ  دذل  حدي تدويف يف الكوفدة ال هب إىل ني  بدسده بومهثدوا مدو  دةمر بدن الشديخ الكر دي بواه دوّ أبدن بوئدب ا مدود احلجدة
  د( 321  ة )

ادهلل مدن ا مدوء ا موميدةح تدوىل ح دوء ال دّو ا دّ  دد(ح جمه356( بّو اهلل بن ا هلل اهلل بن بّو اهلل بدن همدهلل ااراشدي الهسدهيح اللدهلل ادود )23)
ّبملدةح فو دهمر إىل أمس أظادر غدري ذلد  فقهدل حتدت السديوط يف مهلل  دة  ااهلل الس  ومس أ رب شوه الذي اشهط ا ين أال  رب ان ااذا ب األ

  د( 1113أ رب  بود اود )

ّف( 1216) ( ا هلل الومهلل اهلمهللا : فقين الل ويح  كن احلوئر احلسيي الحهل الدفن فين   ة51)   د(ح من مرلفوتن  هو  )،ر ااملو

ّي51) ّامس اددود )( الشدديخ ف ددل اهلل ال ددو ( مددن مدددهللمس موزبددهلل  ددد(ح  ددو ر إىل ال جددد  1253ح اللددهلل يف حر ددة )الشددد ( مددن توابدد  ) جددّو
حتدل الدذي غدودّ ال جد  األشدرف إىل  دومراء فوّ  األشرف الته مذ ا ّ اهللد من   وّ ا موئاو الم ام السديهلل همدهلل حسدن الشدريازي

الحددي الأ ددهوذ   ددري المر دد  ا مدديح ا هشدداهلل يف حددوادث 1919مملددن الشدديخ ف ددل اهللح اليف  دد ة )  ددد( غددودّ  ددومراء إىل جاددرامس  قوئددهلل 
  د( 1921اال ه هللاد الااشرالجة   ة )

نددود  األالىل  15 ( ااددريزا السدديهلل همددهلل حسددن الشددريازي ااملددرالف بددد)ااريزا الشددريازي الك ددري( أال)ا ددهللد(ح اميددهلل أ ددرال الشددريازي اللددهلل يف52)
ّيح الالسدديهلل حسددن ااددهللّس 1815بيسددومس ) 26 ددد( 1291) د (ح ته مددذ ا ددهلل المل مددوء األاددسد أمثددوا: صددوحب اجلددوا ر الالشدديخ األبوددو

ّبملوء من شار شدمل ومس 1281التوىل اار ملية الملومة   ة ) ّيح اشهار بفهو  حتر  اله  و ح تويف لي ة األ  د( بملهلل الفوال أ هوذه الشيخ األبوو
  د( يف مهلل  ة  ومراء ااقهلل ة 1912)   ة

ّي ه ا ددهلل ااددريزا 1255( ا خوبددهلل مددس همددهلل  ددوظم اخلرا ددو ح اللددهلل اددود )59) الح دّس  دد هل ا ددهلل الشدديخ األبوددو  ددد( يف اوئ ددة غددري مشدداو
  د( 1923همهلل حسن الشريازيح  ملهلل من أاوظم المل موءح لن  هو  ) فو ة األصوا(ح تويف   ة )

ال الملراحيدة اددود  (  دو الشديخ مدريزا52) همدهلل تقدي بددن اادريزا هدب ا دي بدن ااددريزا همدهلل ا دي ااشداّو بدد)  شن( الشددريازي احلدوئريح زاديم الثدو
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  (55)خ ال راحي: الشي19
    (50): السيهلل ا هلل احلسل شرف الهلل ن12

 الغري م من المل موء الكثري ن  وبقوف الالحقوف 
   (59) مو شكن املرفة تفويل داّل المل موء مرا ملة  هو  )احلو ة إىل ا موء الهلل ن(

 

 مكانة العلماء

 
ّادال الشملب الاحلون اا ي  :9س هلدمح ف مدوذا  إذا  ومس المل موء  م ااملربالمس احلقيقيومس ان إ

                                                                                                                                                                      

ّد وبددي 1321 د   1998) د(ح اللهلل يف شرياز البشة هبدو حدي  دو ر إىل الملدراق ليقديم يف  دربسء ااقهلل دةح ته مدذ ا دّ الشديخ حسدل األ
ئري يف  دددربسء ااقهلل دددةح الا دددّ ا دددهللد السددديهلل الشدددريازي يف  دددومراءح الختدددرب ا يدددن نوادددة مدددن المل مدددوء الالسددديهلل ا دددي بقدددي ال  وج دددوئي احلدددو

ّه فهواه اخل ريال اليت أحومت الملدراق الأحملهللتدن ادو  دو ال الملراحيةح الإصهللا ال موحفن اجل يل يف الثو ّ لح من أامولن اجل و مس هلدو مدن الاألاوظم الااهلل
فدهلل  ا دهقسا الملدراق ب فسدن  : )إمس ااس م ال جيوز لن أمس  هوّ غري ااس م حو موف ا ين(ح فادوالح  اظيم يف ال فوس الاليت حوا فياو

ّأ دددنح ال وبدددت ا هموادددووم تملقدددهلل يف بيهدددن يف  دددربسء ااقهلل دددة مدددراال ادددهللال  اللدددن  المس إال ادددن  ّادتدددن ال  ودددهلل الأالالده  ال دددومس الملراحيدددومس جدددوئ إ
ّ دولة  ّ دولة يف صدسال اجلمملدةح الشدر  م ظومدة السديهلل صدهللّ الدهلل ن مرلفوال م او: حوشدية ا دّ ااكو دب يف الفقدنح ال يف أحكدود اخل دلح ال

ّ ددددية الالملربيدددددة  تددددويف ّبملدددددوء ) الملددددوم ي يف الر،ددددوئح  مدددددو أمس لددددن شدددددملراف  ثددددرياف بولفو ذي احلجددددة  ددددد ة  19يف  دددددربسء ااقهلل ددددة لي ددددة األ
ّ،ددددو  د(ح الصددددوّ لوفوتددددن دالي  وئددددل يف الملددددراق الالملدددومل ا  ددددسمي 1321    دددد ة 19 دددد/1998 أاقددددب أالالدافح مدددد ام: الشدددديخ همددددهلل 

 الشريازي الالشيخ ا هلل احلسل الشريازي 

 د يف حر ة )براق( ال ي حر ة مدن حدر   وشدومس يف إ درامسح 1128(  و الشيخ اجل يل ااوىل همهلل ماهللي بن أ  ذّ ال راحيح اللهلل تقر  وف اود 55)
 إصدددفاومسح ه ابهقدددل إىل  دددربسء ااقهلل دددة الدّس ا دددهلل الوحيدددهلل ال ا ادددو  ته مددذ يف بشدددةتن األالىل ا دددّ اادددوىل الشددديخ إاوايدددل اخلدددو وئي يف

الالشدديخ  و دد  ال حددرا  الاحملقدد  اجل يددل الشدديخ ماددهللي الفهددويح ه اددود إىل  وشددومس لير ددذ فياددو مر ددزاف ا ميددوف تشددهلل إليددن الرحددوا بملددهلل أمس  
إىل  وم و  دذاح ه ادود شديخ و ال راحدي إىل الملدراق ال دكن   وبت مقفرال من المل م الالمل موءح الا همرال بملهلله مر زا من مرا ز المل م يف إ رامس

( مرلفددوف ،ددخموف يف الفقددن الاألصددوا الاحلكمددة الالكددسد الالر و،دديوال 92 دددح لددن أ ثددر مددن )1213ال جدد  األشددرف حددي تددويف   ددو   دد ة 
 الغري و من ااوا،ي   الاألخسق المووئب  ا ال يت 

 ددد(ح أ مددل 1231الشددر    ددواد بددن الشددر   إاوايددلح اللددهلل بولكوظميددة اددود ) ( السدديهلل ا ددهلل احلسددل بددن السدديهلل الشددر    و دد  بددن56)
ّب ا ّ اسمة اوره الشيخ همهلل  وظم اخلرا و ح اليف اود ) ّا هن يف الكوظمية الال ج  ااقهلل هلح ح ر دّس اخلو  دد( ادود 1922د

وز بإمومدة اجلموادة يف ااسدجهلل احلدراد الاخل  ددة  دد(   ةفدن اا د  حسدل م د  احلجد1921إىل   دل اومدل م  دت  بوئدن الأ دهللادهح اليف ادود )
فين فكومس أالا إمود شيملي  رد احلجيج يف ااسجهلل احلرادح لن اهللال مرلفوال مامةح م او:  هو  )اارا ملدوال(ح ال هدو  )أبدو ر رال(ح ال هدو  

  91 دد   1911ندودي الثوبيدة  8)الفووا ااامة يف تملي  األمة(ح ال هو  )أ وبة مسوئل مو ّ  وّ اهلل(ح تويف السديهلل  دود )ا   دل 
 يف ال ج  األشرف  د( الدفن جبواّ  هلله أمري اارم ل 1351 وبومس األالا 

 ددد( الج دد  يف بفددذ 1931يف  ددربسء ااقهلل ددة اددود ) )حددهللس اهلل  ددره(( صددفحة الحددهلل  ه ددن اوحددة ا مددود الشددريازي 59(  قدد  الكهددو  يف )51)
ال الس ة يف م  ملة ال ري يف ال ج  األشرفح ه ج   أ ّ وا الدهلل ن ال،درال  ثر من مرال التر م إىل اهللال ل والح ال هحهللث فين اوحهن ان 

ال ود م يف ا همملوالح من خسا اله رق إىل أاموهلم الماومام المو  هو دب أمس  قومدوا بدن المسدرالليووم الديت ختد   دل صد ريال ال  دريال يف 
ّ ل الهلل ن مو ح مبو يف  الك مة من مملا ال ملة الام  ال وا  حيوال ال وسح ال هوصل اوحهن إىل بهيجة مفود و أمس 
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 ال  س هللالمس األحزا  ا  سمية؟ الال  هجوالبومس مملاو؟ ا مو بةهنو تململ لوول ا هم ؟
ّادال من  واهح الالفقين اجلوم  ل شرائط  و الدذي  :9ج ّادال اهلل ال إ ااام يف بظر ا  سد إ

ّ د  األمدّو إليدنح حدوا ا جيب أمس  ُه   ال أمس  ه  ح ألمس ا مود صوحب األمر الالزمومس  مدود أ
الاال حدهلل ث و: «اااهللي ّ ملوا فياو إىل  ح فدإذا  دومس خدسف بدل (50)»الأمو احلوادث الواحملة فو

الملدومل البدل فئدة أال شدخ    دزد أمس  قددوا له د  الفئدة أال الشدخ : ادوذا ال ته د  الملددومل؟ ال أمس 
  قوا: اوذا ال  ه   الملومل ت   الفئة أال ذل  الشخ  

ّ ددوا اهلل إمس ال ددو: «* حددوا أمددري ااددرم ل  إىل  س ددة:  لددوا إىل اددومل  س  لددوا بملددهلل 
ا ّ  هلل  من اهلل حهلل أغ وه اهلل مبو ا م ان ا م غريهح ال و ل مهللئ ل مل م ال ا دم لدن مملجدب 
مبو ا هلله حهلل فه هن الهللبيو الف  غريهح المهمل م من اومل ا ّ   يل  دهلل  مدن اهلل الجندوالح ه   د  

  (53)»من اداّ الخو  من افه 
فةمددو مددن  ددومس مددن الفقاددوء صددوئ وف ل فسددنح حوفظددوف : «حلسددن الملسددكري* اددن ا مددود ا

  (00)»لهلل  نح لولفوف ا ّ  واهح م يملوف ألمر موالهح ف  ملواد أمس  ق هللاله
اليف » المل مددوء أم ددوءح الاألتقيددوء حوددومسح الاألالصدديوء  ددودال«حددوا:  * اددن أ  ا ددهلل اهلل 

  (04)» ودال المل موء م وّح الاألتقيوء حوومسح الاألالصيوء«الا ة أخر : 
ّ وتددن(* ال قددوا ا مددود الشددريازي : ل مل مددوء مكوبددة خوصددة يف الق ددو  الاحددهاد   ددري )أا ّ اهلل د

من ال وسح فولسزد ا ّ اا ظموال الاألحدزا  الاهليئدوال ا  دسمية الديت تر دهلل الوصدوا إىل األ دهللاف 
ّ،دوا المل مدوءح ال مليهللال من ت  ي  حكم اهلل الإبقوذ ال شر ة من ظ مدوال اجلادل الااشدو لح أمس ال   ملو

ّ،دددددل ّ،دددددهام تملدددددي  دددددقوط ااملو ح  مدددددو شكدددددن مرا ملدددددة  هدددددو  )حت دددددم احلكومدددددوال (04)ألمس مملو
ّبة المل موء(   لومود الشريازي (02)ا  سمية مبحو

                                                           

إىل إ حوق بن  ملقو   وابوف امو  ه دن إليدن بوا د ة همدهلل بدن اثمدومس الملمدري ال وئدب الثدو   سدةلن ادن  ( من توحي  لومود اااهللي 58)
الاال حهلل ث و «: بملض ااسوئلح فة و   ّ ملوا فياو إىل  ّشهلل  اهلل    الأمو احلوادث الواحملة فو فإهنم حجديت ا ديكم أمو مو  ةلت ا ن أ
  2  289ر 2ح  موا الهلل ن: ب»الأبو حجة اهلل ا يام

  1  99ر 1( الكويف: ب53)

  21  191ر 21( ال وئل الشيملة: ب61)

  5  99ر 1( الكويف: ب61)

  636( الويوغة اجلهلل هللال: ر62)

اوحدة ا مدود الشدريازي ح ال هحدهللث فيدن  دد مدن ح دل مر دز الر دوا األاظدم 1213( صفحةح الحهلل ج     ة 28(  ق  الكهو  يف )69)
ّ وتن(  ان مكوبة ا موء الهلل ن الاسحهام بوحلكود الاحلكوموال  )أا ّ اهلل د
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 ما يستنبط من األدلة الشرعية

 
ا ادددوح ف مدددوذا ال  قدددود  إذا  ددومس المل مدددوء  ادددونومس األحدددزا  ا  ددسمية الال  دددهللافملومس :0س

 المل موء حر ةف مسهق ة تململ ال هملودال ا  سد الا ّ ،وء الهملوليم ا  سمية؟
الفقيددن اجلددوم  ل شددرائط  ملمددل يف إجددوّ مددو فامددن الا دده   ن مددن األحكددود ا  ددسميةح  :0ج

اللذا حهلل  قودالمس حر ةح الحهلل  سكهومسح الحهلل  اونومسح حسب الظرالف اليت ت   د  ا يادو ت د  
ّزالمسح الحدهلل  دوبوا حيو دهللالمسح د الثس ة ا  سميةح  وألئمة ال و ر ناألحكو ح فقهلل  دوبوا   دو

 الحهلل  وبوا جيوم ومس 
صرب مدهللال خسفدة اخل فدوء الثس دةح ال دومس  كهفدي بولهو يدن الال ودحح  * إمس أمري اارم ل 

ّ  حددل  ه هنددض بددوألمر بملددهلل أمس بو دد  بوخلسفددةح ال ددذل  اللددهلله احلسددن ّاد أمس حيددو الددذي أ
هلل ال وصددر نح ه صددول البقددي صددوبراف ههسدد و بملددهلل أمس خذلددن أ ثددر بوصددر نح ال ددذل  احلسددل ال دد
 الدددذي بقدددي اشدددر  ددد ل بملدددهلل الفدددوال أخيدددن احلسدددن  صدددوبرا ههسددد وح ه هندددض هن دددهن

ح ال دذل   وبدت أحدواا األئمدة الملظمّ  ود ال   فقهدل  دو الأ دل بيهدن الأصدحوبن   ادم
 سكهومس الحهلل  ق  ومس بوال ة الملادهلل الغدري ذلد  ح حهلل   ا ومس الحهلل الهسملة من اللهلل احلسل 

 من األمّو ممو فين مو حة الهلل ن الال وس 
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 العمل السري

 
الاألئمدة األجادوّ  اوذا ال  ملهف ا  سد بولململ السري؟ الحهلل أ هلل ا مود ا دي :3س
  مسددةلة الكهمددومس الحددوا ا مددود أبددو ا ددهلل اهلل» :ح ال ددذل   (01)» همددومس  ددربو  اددود

 دددر ة يف بدددودئ األمدددرح  مدددو أمس الملمدددل إذا مل  كدددن  دددر و فإبدددن   همدددهلل وبدددت دادددوال ال ددديب
  ي اوّ إىل احل يض من دالمس حتقي  أ ة بهيجة 

ّ  أمس ت دددي السدددر ة لددديذ يف  :3ج فدددرق بدددل ت دددي السدددر ةح البدددل الملمدددل السدددريح الالدددذي أ
 دددومس ا  دددسد ألبدددن  ثدددرياف مدددو  و دددب االلهدددواء الدددذي  سددد ب احندددراف الملدددوم ل الالملمدددل مملدددوفح ال 

  وبت م  ية ا ّ ت ي السر ةح ال  هللامن شو هلل   االداوء حوا داوال ال يب 
* ت ي السر ة:  و إا وء الشراية ل ملمدل السدري يف  دل األالحدوال اليف أي جمدوا الحتدت أي 
ظددرف ال مل ددن غو ددةف ال ددهللفوفح الأمددو الملمددل السددري: فاددو اال ددهفودال مددن  ددذا الملمددل الال جددوء إليددن 

الا هللمو  هوح  جنو  الململ ا يدنح اللديذ  واحد  شدراي  رخدذ بدن ا هللمو تقه ي ااو حة ذل  
إتددو بددهللأ داوتددن  ددراف اودد حة مامددة احه ددت ذلدد   يف نيدد  األالحددوال الاحلددوالالح فولر ددوا

حيث  وبت الهللاوال ا  سمية يف بهللا هاو الالفكرال الملومة السدوئهللال حي دذا  يف مكدة غدري مايدةال 
اف الاددهللال  ددسث  دد واالح ه بملددهلل أمس ويددة اجلددو أمس   ددهللأ داوتددن  ددر  لهق  اددو ممددو حددهللا بولر ددوا
 بإ اوّ داوتن الإاسهنو  أُمر -اللو ب س ة  -الأص ح الو،  مسئموف 

السيو دة( مدو  -يف  هو  )الفقدن  )حهللس اهلل بفسن(* اليف  ذا ا وا  قوا ا مود الشريازي 
ّاء دو أل هندو ليسدت يف بون: ج يملة ال وس اخلوف من األامدوا السدر ة حيدث ال  مل مدومس مدوذا ال

ّي يف احلدز  السدري أمس  كدومس  هللفدن ممل ومدوف ل  دوسح  ال ّو حي  رالهندوح اللدذا  كدومس مدن ال درال
الإتو الذي  فّ ا يام  و أفرادهح الإذا ا م ال وس بوهلهللف البولو ي ة اليت  سد كاو احلدز  يف 

د إتدو  دومس الوصوا إىل ذل  اهلدهللفح الإمس  دومس ا ادوا األفدراد فقدط الاحه ملدوا بدةمس اخهفدوء األفدرا
خوفوف من ب ش الس  ةح ال قوا بوحلز  الالهفوا حولن الحفظوه من حمد  السد  ةح فدإمس مثدل  دذا 
احلددز  الوددحيح السددري يف ال ددوس مثددل السددمكة يف ااددوءح فددإذا ب ددب ااددوء ظاددرال السددمكة 

                                                           

  9  21ا  ذ  998( األموع ل شيخ اافيهلل: ر62)
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الموتددت  ددذل  إذا احنسددر ال ددوس اددن أجددراف احلددز  مل  قددهللّ ا ددّ الهحددر  الا ددّ االزد ددود يف 
   (05)هوواهلل الفكري الإا وء فكرتن ل  وس( البذل    محل الشوالالكي  )بول

الا م امدو ا دّ غدري شديء: : «* حوا أبو ا هلل اهلل  أُمدَر ال دوس خبود هل ف ديملوبو فودو
   (00)»الورب ال الكهمومس

 ددو  دد يمومس إبكددم ا ددّ د ددن مددن  : «* اددن  دد يمومس بددن خولددهلل حددوا: حددوا أبددو ا ددهلل اهلل 
   (09)»ن اهلل همن أازه اهلل المن أذاان أذل

 دو ممل دّ ا دهم أمربدو الال تذادن فإبدن : «* ان ممل ّ بن خ يذ حدوا: حدوا أبدو ا دهلل اهلل 
ّا بل اي ين يف ا خرال  قوده إىل اجل ة  و  من  هم أمربو المل  ذان أازه اهلل بن يف الهللبيو ال مل ن بو

ي ين يف ا خدرال ال مل دن ممل ّ من أذائ أمربو المل  كهمن أذلن اهلل بن يف الهللبيو البزئ ال ّو من بل ا
ظ مة تقوده إىل ال وّ  و ممل ّ إمس الهقية من د ي الد ن  بدوئي الال د دن ادن ال تقيدة لدن  دو ممل دّ 
إمس اهلل حيددددب أمس  مل ددددهلل يف السددددر  مددددو حيددددب أمس  مل ددددهلل يف الملسبيددددة  ددددو ممل ددددّ إمس ااددددذ   ألمربددددو  

   (00)» وجلوحهلل لن
   (03)»الكهمومس مس  ال جو «حوا:  * ان ا مود ا ي 

ّ «حوا:  * الا ن  ّ  إمس  همهن ال إمس أذاهن  ومس   و    (90)» ر   رال
   (94)» ر  أ ري  فإمس أفشيهن صرال أ ريه«حوا:  * الا ن 
ّ  خبيسح الال تذئ  را أالداهن فإمس ا ذااة خيوبة«حوا:  * الا ن     (94)» ن بة را
  (92)»  مو  ثر خزامس األ راّ  ثر ،يوااو«حوا:  * الا ن 

 

 

                                                           

  115( مو واة الفقن:  هو  السيو ة: ر65)

  2  222ر 2( الكويف: ب66)

  9  222ر 2( الكويف: ب61)

  8  229ر 2( الكويف: ب68)

ّّ الك م: ر( غّر احل63)   1211  921كم الد

ّّ الك م: ر11)   1212  921( غّر احلكم الد

ّّ الك م:  ر11)   1215  921( غّر احلكم الد

ّّ الك م: ر12)   1211  921( غّر احلكم الد

ّّ الك م: ر19)   1218  921( غّر احلكم الد
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 المسلمون رواد النهضة الحديثة

 
الال الهقدهللد الاالزد دوّح الااسد مومس أمسدو مهدةخر ن؟ أ لديذ  :40س اوذا الصل ال در  إىل ذ

 ذا دليسف ا ّ اجز ال ظود ا  سمي الاهللد صسحيهن يف الوحدت احلو،در؟ المدو  دو اادوب  مدن 
  ر ؟أمس بةخذ بوا ودئ ااو،واة ل هقهللد  مو تقهللد ال

الددددذ ن أخددددذالا بولزمددددود المل  ملم ددددوا بقولددددن  (91) ددددومس  ددددذا دلدددديسف ا ددددّ اجددددز األتددددرا   :40ج
وأعــــدوا لهــــم مــــا اســــتطعتم مــــ  قــــوة ددد حوبن تملددددوىل: 

ثــــم أتبــــع ح الحولددددن ازال دددل: (95)
سـببا

ح التدةخُّر ااسدد مل اليدود لديذ ممل ددوه تدةخر م إىل األبدهللح  مددو أمس احن دوجام يف زمددن (90)
 أهنم ال  ر ملومس إىل السيودال بملهلل ذل  اا وا مل  كن ممل وه 

* ممددو الشدد  فيددن أمس الملددومل ااهقددهللد اليددود مددهلل ن يف تقهللمددن ل مسدد ملح فواسدد مومس بو ،ددوفة 
إىل حفوظام ا دّ مدو الصدل إليدن األحدهللمومس مدن أفكدوّ البظر دوالح ابهكدرالا الأ،دوفوا إليادو أشديوء  

ّاف الإبهللااوال نة يف شي المل ود الالف دومس  الحدهللمو و إىل الملدوملح اللدو  د حت  ثريال  هلل هللال الأفكو
اللددوتر  هلددم ا ددوا لكددومس ل هقددهللد المل مددي الالودد واي الددذي بددراه  الفرصددة ألئمه ددو األجاددوّ

اليددود اوددر أ دد   مددن  ددذا الملوددر ااهددةخرح فددوألمو ومس الددذ ن  ددي رالا ا ددّ احلكددم اددهللال حددرمس 
ا ددّ أئمددة  البودد  المددن بملددهلل م ب ددو المل ددوس أ،ددواوا ا ددّ األمددة فرصددوف  ثددريال الذلدد  به ددييقام

الحدده ام التشددر هلل م البفدديام الهوصددروم الوهلل ددهلل مح الأبقددوا بددذل  األمددة الالملددومل يف  اهلددهلل 
بوبشد وا  ظسد الهخ   الاجلال اللكن ا هللمو ويةال بملض الفرر لومود  ملفر الودودق

ّه  بدددي أميدددة مددد  بدددي المل دددوس يف ال دددزائ ا دددّ السددد  ة ابهادددز ا مدددود  دددذه الفرصدددة فحدددوا دا
ّف  ومملة   ريال تشد  بدول ّو الاحلكمدةح الحدود  دواا وّ ة إىل   ّ ذ له د  المل دود الااملدو بهدهلل

ّبملة  الف جولبح الحيل: اشرالمس ألفوف ا همملوا ا هلله من له د  ال  دهللامس الاألمودوّح الاكدن  أل
إىل األ يددوا القودمددةح المدد   ددل   ددرالء الهسمددذال مددن إ وددوا بملددض مددو أخددذاله اددن ا مددود

                                                           

ّا ددد  )مدددو ز ادددن الهللاللدددة (  ددد ةح المل  ملرفدددوا مدددن ا  ددد611( أي الهللاللددة الملثموبيدددة الددديت حكمدددت بو دددم ا  دددسد )12) سد شددديئوح ل هفوصددديل 
  الملثموبية( لومود الشريازي

ال األبفوا: 15)   61(  و

ال الكا : 16)   32ال 83(  و



 

 92 

 ملم ال سد  -اللو ب س ة  -فقهلل  ومس بّو ا  سد   يت ذه اا و قوال ا ّ أئمة أ ل ال
ا  ددسمية ال ةخددذ هبددو إىل الهقددهللد المل مددي الالودد واي حددي أج دد  ا ددّ ااسدد مل تسددمية ) بددوء 

  (99)المل م احلهلل ث(
بو ،دددوفة إىل بشدددر الشدددر ملة احملمهلل دددة بشدددر المل دددود ا  دددسمية ال دددومس  فو مدددود الودددودق

الالوا،دد  أ سدداو  ال  ددو   ثددري مددن المل مددوء صددرحوا بددذل  اار ددذ لكثددري مددن المل ددود احلهلل ثددة 
م ام اجلومو  حيث  قوا: الا هخراب ا اوا من اامل دودح لدن ا دم خدور ادوه ا مدوء ال در  

ح ألبددن أالا مددن ال،دد   ددذا المل ددم بقددسف اددن (90))ا ددم اجلددرب( اشددهقوه مددن ا ددم  ددوبر بددن حيددومس
حكدددّ ا دددن: )الإمس أاجدددب  ح ال قدددوا  دددوّ ي ز دددهللامس فيمدددوممل مدددن ا مدددود  ملفدددر الودددودق

ّبيدل ا همدوا بدةمره أ ثدر مدن ااسد مل الالملدر ح ال ه دوا  شيء اثرال ا يدن يف أمدر الر دل أمس األال
فيددن اليف مودد فوتن تفوصدديلح الحددولوا إبددن أالا مددن ال،دد  أ ددوس ا ددم الكيميددوء احلهلل ثددةح ال ه ددن يف 

 مكوت ام  ثريالح ال و حجة الشرحي ا ّ ال ر (  
ال الديت مت الكشد  ا ادو يف اودربو الدرا ن مل تكدن الليدهللال  دذا الملادهلل الاقولدنح إتدو  دي  الالذ

ال مرال هبو حرالمس اهلل هللال ال ي ت حدث ا ادوح ال دوبوا حدهللشو    قدومس ا يادو ا دم  الليهللال اقوا   و
)اجلو ر الفرد( ال)اجلزء الذي ال  هجزأ( ا ّ أمس ا موء اليدود  دومس أ ثدر ااهمدود م يف الوصدوا 

ّاء الدديت حشددهلل و  ددو ال ا ددّ ا  ّمددوزه الدديت حددريال ا مددوء ال ددر  لددهلل  إىل الددذ بر بددن حيددومس يف 
 ا هخرا او الالهمكن م او 
ف سف امةو   قين ا ّ جسبن يف الفقن الاحلدهلل ث الالهفسدريح  د   ال ومس ا مود الوودق

يف ت ميددددذه  دددوبر بددددن حيددددومس  مدددن جيددددهلل فيدددن القوب يددددة بهمل يمددددن المل دددود احلهلل ثددددةح ف قدددهلل ال ددددهلل
حددت  مل امددن الكيميددوء الغري دو مددن المل ددود حددي  هددب  ددوبر مددن ا دهملهللاداف الليوحددةح فةخددذ  وددن بو 

ّ دولة م ادو يف أاوبيدو ح دل ) هو،راال ا مود ( 911مئوال الر دوئل الحدهلل ج ملدت اسدموئة 
ّ ذ( الب  دت مرلفدوال  دوبر    ة أال أ ثر ال ي مو ودال يف مكه ة الهللاللدة بدد)برلل( المكه دة )بدو

                                                           

ّ خ ا  سد( لومود الشريازي11) ّا    هو  )مو ز تو ال الملر ( ل هلل هّو غو هوف لوبومس  ( ل هفويل   ال هو  )ح و

ملفي الوويف ال رجو يح  ومس اواوف بولف ومس ال ر  دةح ال دو مدن تسمدذال ا مدود  ملفدر الودودق (  و أبو مو ّ  وبر بن حيومس بن  ز هلل اجل18)
( المسح ال ددومس 121ح اللددهلل ب ددوس أال خبرا ددومس  دد ة  ددد(ح ابهقددل إىل الملددراق التقددر  مددن الربامكددةح الدخددل الدد سط المل و ددي يف ااددهلل  ددو

  األ هوّ( ال)جممواة أحهلل اشر  هوبوف يف ا م ا  سري األاظم( أ ثر مقومن يف الكوفةح من تمليفن الكثريال  هو : ) ش  األ راّ ال ه
ّ ددوئل  ملفددر الوددودق  ال ااك وبددة( ال)  ددد 161( ال)احلددهللالد( الغري ددو  اخه دد  يف  دد ة الفوتددن بددل األاددواد )ال)اخلددوار الك ددري( ال)الددهلل

  د( 211ال
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ّ ولة9311)  )(93)  
 مومس ااكدددومس األالاح فكدددوبوا  دددودال الملدددومل يف ال دددب اليف جمدددوا ال دددب  دددذل  شددد ل ااسددد

 خسا اسة حرالمسح فمن المل موء األج وء الك وّ بذ ر: 
ّي الاحلود ة الأالا مدن 325 د /919أبو بكر الرازي: )ال  - د( ال و أالا من الص  اجلدهلل

ّد يف احلميوال ااسهمرالح الت سدب إليدن خيوجدة  ّا ية الأالا من ا هخهللد ااوء ال و حوا بولملهللال  الو
جلرال  ال   ية بةالتوّ ال هللد الا هخهللاد أمملوء احليدوامس يف الهق يدبح الألد   هوبدوف يف ال دب اادن ا

ّاءف Liber Continent)احلدددوالي( تدددر م إىل الستي يدددة الادددي بدددد ) ( اليف  دددذا الكهدددو   دددذ ر  
 هلل ددهللال اددن احلميددوال الالفهدد  الاحلجومددة الأاودددو  الا ددسال م  قددة احل جددرالح ال ددو أالا مدددن 

بدديض يف ااددرا م الأدخددل الزئ دد  يف ااسددالح  مددو أبددن فددرق مددرا ال قددرس ا ددهخهللد الرصددور األ
 ان الرالموتيزد 

د(  و أ رب اجلراحل ااس مل الأ دهوذ ا دم اجلراحدة يف 1196 د/221الز راالي: )ال  -
البيددة حددي القددرمس السددوب  اشددرح ال ددو أالا مددن  البددو يف الملوددّو الو دد ّ الاوددر ال ا ددة األال أال

ال يف ا ددددهخراب الزالائددددهلل الصدددد  ام يددددة تفهيددددت احلوددددوال  يف ااثوبددددةح الأالا مددددن ا ددددهململ السدددد و
ّأس الر  ةح أي  ال حمية من األب  الأالا من أ هةصل الر،فة )ال ي الملظم ااهللاّل ااهحر  يف 
صددوبوبة الر  ددة( الأالا مددن الصدد  ال ددواّو ال ددو مددرا  ددرخر فيددن ختثددر الددهللدح  مددو أبددن أالا مددن 

راحيددة الدديت تق ددي جبملددل الددرأس م خف ددوف أ ثددر اددرف ،سدد وال الوصددفة ااوئ ددة يف الملم يددوال اجل
مددن األجددراف الحددهلل از ددت مملرفهاددو إىل )تربددهلل   رب ( اجلددرا  األاددو  الشدداري مدد  أهنددو مددن الصددو و 
 راح دددو ااسددد مح  مدددو أمس الز دددراالي  دددو أالا مدددن الفددد  يف إ قدددوف بز ددد  الدددهللد بدددربط الشدددرا ل 

اداددّ حتقيقددن ألالا مددرال اجلددرا   الك ددريال هسدد و بددذل  ام يوتددن اجلراحيددة ال ددو فددهح ا مددي   ددري
ّي( ادددود ) د( يف حدددل أمس الز دددراالي ااسددد م حدددهلل حققدددن ح دددل 1552الفربسدددي الشددداري )امربالازبدددو

 دد ة(ح لددن  هددو  بو ددم )الهوددر   اددن اجددز اددن الهددةلي ( ذ ددر فيددن حنددو مددوئيت  611ذلدد  بددد)
ال تر م إىل الستي ية  ال ام ية ل جراحة ااوو  صو

د(  دو أشدار األج دوء ااسد ملح لدن  هدو  )القدوبومس( 1191 دد / 228ابن  دي و: )ال  -
البيددومس خددري مددو أبهجهددن القرحيددة ا  ددسميةح فاددو حددوموس يف ال ددب الالودديهلللةح  الددذي ااهددربه األال

                                                           

ّا    هو  )أئمه و(: ب13)   يف حيوال ا مود الوودق 1( 
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الابددن  ددي و  ددو أالا مددن  شدد  ال في يددة ااو ددودال يف ا بسددومس ااسددموال بوالبك سددهوموح ال ددذل  
 ددت  ه ددن إىل أ ثددر ل ددوال الملددومل الظ ددت مر ملددوف ااددرا ال وشددئ ا اددو ااسددمّ بولر قددومسح الحددهلل بق

اومددوف ألج ددوء الملددومل الأ و ددوف ل م وحثددوال ال  يددة يف  ومملددوال فربسددو الإ  وليددو لسددهة حددرالمسح ال ددو 
أالا مددددن الصدددد  الهاددددو  السددددحو و األالىل الصددددفوف صددددحيحوفح الالصدددد  أ دددد و  الريحددددومس الصددددفوف 

أاددراا حوددّ ااثوبددةح  مسددهوفيوفح الالصدد  السددكهة الهللموغيددة الال وجتددة مددن  ثددرال الددهللدح الالصدد 
 الابه ن إىل أ ر ااملوجلة ال فسية المسواهللوو ل ملقوحريح الغري و من اال هشوفوال ال  ية اهلومة 

ال الهللمو دة الرئو دة الأشدوّ 1288 د/681ابن ال فيذ: )ال  - د( ال دو أالا مدن الصد  الدهللال
ال الهللمو ددة الودد ر ح اللددن ف ددل السدد    إذ إىل احلو وددسال الرئو ددةح ال ددو أالا مددن ا هشدد  الددهللال

يف( ا بك يزي بثس دة حدرالمسح الابدن ال فديذ  دو أالا  ارف ذل  ح ل ) رفيهوس( ا   وع ال) و
مدددن ف دددن إىل ال دددود أالايدددة داخدددل ا ددد ة الق دددب ت دددذ اوح  مدددو أبدددن أالا مدددن الصددد  الشدددر ومس 

  (00)ا   ي ي الفرالان
ال الإىل غدددري م مدددن األج دددوء الك دددوّ الدددذ ن بدددرزالا مدددن بدددل األمدددة ا  دددسمية الخدددهللموا احل ددد و

ا بسدوبية خددهللموال اظميدةح مدد  أمس  ثددرياف مدن الثددرالال الملق يدة اهلوئ ددة الدديت  مل ادو ا موابددو الك ددوّ 
،دددمن مرلفدددووم ال دددج و و يف  هدددب  ثدددريال له قددددّ التسدددهفيهلل م ادددو األ يدددوا القودمدددة تملر،ددددت 
ل حرق الالهدهللمري ادرب الملودّو ااهملوح دة أمدو خدسا الفد  السيو دية الال وئفيدة الديت  وبدت تشدهملل 

أحندددوء له فدددة مدددن الملدددومل ا  دددسمي اليف أالحدددوال له فدددةح أاليف أ  دددوء غدددزالاال الههدددوّ )اا دددوا( يف 
ّمياددو يف ميددوه ال اددرح أال أ  ددوء ،دديوئ األبددهلللذ الصددق ية  الا هيددوحام ل  ددهللاد الحددرق مكه ووددو أال 
ّاف  ذل  من مح دة ا ودر ة د  يدة حوحدهللال ،دهلل  دل مدو  دو إ دسمي ذ  دت بدة ثر  المول ة المو 

هلل مدددن مثدددراال الفكدددر ا  دددسمي يف مهلل  دددة غربوجدددة الحدددهلل وح ه يف غمدددرال  دددي رال مدددن م يدددومس جم ددد
الملثمدددوبيل ا دددّ الملدددومل ا  دددسمي يف القدددرالمس ااهدددةخرال الالددديت أفقدددهللال اومدددة ال دددوس إحسو دددام 
بولهاث ا  سمي التقهلل ر م لن فجر  ا ين مو  ر  من دموّ الخرا ح فةمحهلل بوشو اجلزاّ  و 

ال مكه ددوال   ددل ا ومددل الخزائ اددو احلوف ددة ب ددوادّ ااخ وجددوال يف أالاخددر القددرمس مددن حددود مبوددود
 الثومن اشر اايسدي ال مل او الحوداف ألفرامس اكو جي ة أ  وئ تقر  وف  

 الم   ل  ذا الذا  فإمس مو بقي أال أتيحت ل و مملرفهن  ملهلل مفخرال ل مة ا  سمية 

                                                           

ّا   جم ة الثقوفة ا 81)   12 سمية: الملهللد ( 
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ّ وتن(ال ذ ر ا مود الشريازي ااهافوال ا موء  (04)هللال(يف  هوبن )الويوغة اجلهلل  )أا ّ اهلل د
 ال ر  يف  ذا ا واح بذ ر م او حوا بمل ام:

ّفملدوا  ال الملوايدة يف  دذا اليدود: )ا ال ا  سمية ا دّ احل دو  قوا ليربي: يف صهللد تة ري احل و
البو حرالبوف اهللال(  ّ خ تهةخر ال ا ة يف أال  الملر  من الهو

ّ ومس: ) دومس ل ملدر  اودر جميدهلل ارفدوا فيدن بوبك دوهب م ا دّ الدهللّس ال دمليام إىل ال قوا  د و
البو مهللابة هلم خبهللمووم المل ميةح ت   اخلدهللموال الديت   ترحية المل م الالفنح الال ب ول  إذا ح  و أمس أال

  وبت الملومل األالا الاأل رب يف هن ة القربل الثولث اشر الالراب  اشر ل ميسد( 
المس: )إمس الرالمومس مل حيس وا القيود بوارياث الذي تر ن ال يوبومسح الإمس الملر   وبوا ال قوا ال و

ا ّ خسف ذل  فقهلل حفظدوه الأتق دوه المل  قفدوا ا دهلل  دذا احلدهللح بدل تملدهللاله إىل ترحيهدن الج قدوه 
 بوذلل اجلاهلل يف حتسي ن الإتوئن حي   موه ل ملوّو احلهلل ثة( 

ال قوا  يهلل وامس: )إبهوب أفكوّ الملر  ال ز درال اللهادووم ال فسدية تشداهلل بدةهنم أ دوتذال أ دل 
البو يف   ني  األشيوء( أال

                                                           

  221( الويوغة اجلهلل هللال: ر81)
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 رزق العلماء

 
 ومس  ململ لكي حيول ا ّ حوتنح بولرغم من أبدن  دومس   إمس أمري اارم ل ا يوف  :44س

حوئدهللاف ل مسدد ملح ف مدوذا ال  ملمددل المل مددوء الحيود ومس ا ددّ حدووم مددن اددرق   يد امح  مددو  ددومس 
 ؟ أمل  كن أحسن هلم من أمس  مليشوا ا ّ صهللحوال ال وس؟الاألئمة  ال يب 
 ومس  ململ  ود مل  كن  قدود األمدةح  مدو يف مكدة البملدض أحدواا   ا مود ا ي  :44ج

ااهلل  ددةح أمددو حيددث حددود األمددة يف الكوفددة ف ددم  كددن  ملمددلح فددإمس القيددودال الاال ددهمراّ يف الهمل دديم 
الالدددهمل م ال  ددددهللاومس الحهددددوف ل ملمددددلح فاددددل مدددن الوددددحيح أمس بقددددوا: اددددوذا )احملددددوفا( ال)اامل ددددم( ال 

  (04) ملمسمس
أ ادددو « قدددوا:  إ دددحوق السددد يملي امدددن حهلل دددن حدددوا: املدددت أمدددري اادددرم ل * ادددن أ  

ال وس اا موا أمس  مدوا الدهلل ن ج دب المل دم الالملمدل بدن أال الإمس ج دب المل دم أال دب ا ديكم مدن 
ج ب ااوا إمس ااوا مقسود م مومس لكم حهلل حسمن اودا بي كم ال،دم ن الَ دَيفي لكدم الالمل دم 

   (02)»ن فوج  وهلزالمس ا هلل أ  ن الحهلل أمرمت ب   ن من أ  
إمس الددذي  مل ددم المل ددم مدد كم لددن أ ددر مثددل أ ددر ااددهمل م اللددن «حددوا:  * اددن أ   ملفددر 

  (01)»الف ل ا ينح فهمل موا المل م من مح ة المل مح الا موه إخوابكم  مو ا مكموه المل موء
الي اددن أمددري ااددرم ل   *  أبددن اددو  ددومس  فددر  مددن اجلاددود  هفددر  لهمل دديم ال ددوس الالق ددوء

  (05)إذا فر  من ذل  اشه ل يف حوئط لن  ململ فين بيهلل ن ال و م  ذل  ذا ر هللبي ام ف
 

 قضية فدك

 
حندددن «بدددد)فهلل (؟ المدددوذا  ملدددي احلدددهلل ث القوئدددل:  ادددوذا جول دددت فوجمدددة الز دددراء :44س

                                                           

ّا    هو  )احلو ة إىل ا موء الهلل ن( ال)إىل احلوزاال المل مية( ال)إىل الو سء يف ال سد( لومود اارل  82)   ( ل هفويل األ ثر 

  2  91ر 1( الكويف: ب89)

  2  95ر 1( الكويف: ب82)

ّ  الو وئل: ب85)   12696  25ر 19( مسههلل
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ّث »مملوشر األب يوء ال بو
 ؟(00)

ّث«ح اللدذا جول دت هبدوح أمدو مملدا فهلل   وبت م كو ل ز راء :44ج إبدن لديذ  »ال بدو
ّ ثح مثل  وئر أصحو  األموااح اللديذ ممل دوه أمس مدو به دن لديذ  من شةب و ن  األمواا الالهو

ّ وفح فقهلل حوا   حوبن:  وورث سليمان ااواإ
 إىل غري و من ا  وال الالرالا وال  (09)

ال )  ددم( تقر  ددوف ال ددي أّا  ددومس   121* )فددهلل (: حر ددة يف احلجددوزح بي اددو البددل ااهلل  ددة اا ددو
ادود ف ددم  زالدوا ا ددّ ذلد  حدي السدد ة السدوبملة ل اجددرال حيدث حددذف اهلل  سدك او جوئفدة مددن الي

ّ ددددوا اهلل  ا ياددددو   اددددوح الحيددددل ا ددددّ ال ودددد  م اددددوح  الراددددب يف ح ددددو  أ  اددددو فوددددوحلوا 
ألهنددو ممددو مل  و دد  ا ياددو خبيددل الال ّ ددو  ال ددل أّا  ددذل   فكوبددت م كددوف لر ددوا اهلل 

 مس الكددددر  إىل  ددددذا ااو،ددددوئ بقولددددن خولوددددةح الحددددهلل أشددددوّ اهلل تملددددوىل يف القددددر  فاددددي ل  دددديب 
وما أفاء اهلل على رسوله منهم فما أوجفتم عليه م  خيل وال ركـاب وللـ  اهلل   حوبن: 

يسلط رسله على م  يشاء واهلل على كل شـيء قـدير
الب هدن  ح ه حدهللماو الر دوا (00)

فددهلل  توددهللق هبددو أال أالحفاددوح البقيددت  بددةمر مددن اهلل ازال ددل المل  ث ددت أبددن  الز ددراء 
 فوبهزااو أبو بكر م او  حي تويف أبو و ا هلل فوجمة الز راء

ّث« الالظو ر أمس صهللّ احلهلل ث  صدحيح اللكدن مدو بملدهلله )المدو » حندن مملوشدر األب يدوء ال بدو
ّ دوا اهلل  ّدال ا دّ  دذا  تر  وه صهللحة(  ذ  الافدهاء ا دّ  اخولفهدن لد   القدر مسح الحدهلل 

 ددو ابددن أ  ححوفددة أ يف  «ة يف ااسددجهلل بقوهلددو: يف خ  هاددو ااملرالفدد االفددهاء فوجمددة الز ددراء
ّث أ ؟ لقددهلل  ئددت شدديئوف فر ددوفح أ فمل ددّ امددهلل تددر هم  هددو  اهلل   هددو  اهلل أمس تددرث أبددو  الال أ

ّاء ظادددوّ م؟ إذ  قدددوا:  وورث ســـليمان ااواالب ددذاوه ال
ح الحدددوا فيمدددو احددده  مدددن خدددرب (03)

يعقـوبفهب لي م  لدن  وليا  يرثني ويرث م  آل حيىي بن ز ر و: 
أولـوا ح الحدوا: (30)

األرحــام بعمــهم أولــى بــبعو فــي كتــاب اهلل
ح أفخوددكم اهلل بم ددة أخددرب م اددو أ ؟ أد (34)

ّ دددومس أال لسدددت أبدددو الأ  مدددن أ دددل م دددة الاحدددهللال؟ أد أبدددهم أا دددم   دددل تقولدددومس أ دددل م هدددل ال  هوا
                                                           

  33ئل الووغوبية: ر( ااسو86)

ال ال مل: 81)   16(  و

ال احلشر: 88)   6(  و

ال ال مل: 83)   16(  و

ال مر : 31)   6ال 5(  و

ال األبفوا: 31)   15(  و
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  (34)؟»خبوور القر مس الامومن من أ  الابن امي
ّبددوف إمس المل مدد«حددوا:  * اددن أ  ا ددهلل اهلل  ّ ددوا د ّ ددة األب يددوء الذا  أمس األب يددوء مل  و وء ال

ّ ددوا أحود ددث مددن أحددود ثام فمددن أخددذ بشددي ّاف الإتددو أال ء م اددو فقددهلل أخددذ حظددوف الافددرافح  الال د  ددو
فدددوبظرالا ا مكدددم  دددذا امدددن تةخذالبدددن فدددإمس في دددو أ دددل ال يدددت يف  دددل خ ددد  ادددهللالالف   فدددومس ا دددن 

  (32)»حتر   ال ولل الابهحوا اا   ل التةال ل اجلو  ل
 

 من يحيي العظام وهي رميم

 
ّ  التملددددوىل  ر ددد  بفددددذ الملظدددود األصدددد ية  :42س مدددو  دددو الددددهللليل القدددوج  ا ددددّ أمس اهلل ت دددو

 لوبسومس حل بملثن؟ جواو أمس الملظود تهفسخح التو ح  سمود ل   وال؟
قـــل يحييهـــا الـــيي   مـــ  يحـــي العظـــام وهـــي رمـــيم حدددوا  ددد حوبن التملدددوىل:  :42ج

خلق عليم أنشأها أول مرة وهو بلل
(31)  

ّ سف مدن ااشدر ل ال دو  * إمس   ب بزالا  ذه ا  ة الكرشة حسب أغ ب الهفو ري  و أمس 
ّ ددوا اهلل ففر ددن الحددوا مسددهازئوف:  ددو همددهلل  )أ  بددن خ دد  اجلمحددي(  ددوء بملظددم عددر إىل 

ّميم؟ فجوء اجلوا  القوج  من اهلل  د حوبن:  قـل يحييهـا الـيي من حييي  ذه الملظود ال ي 
 ح فوبورف مذلوالف م اوتوف  أول مرة وهو بلل خلق عليم أنشأها

 ددذا اجلدددوا  الودددر ح ال  يددد  الددذي  دددوحا يف  دددذا ا بسدددومس ااهمددرد ف رتدددن اامل  دددة بدددول راّل 
الاألبوبيةح ال ذ ر و بةمس اهلل  د حوبن التملدوىل الدذي خ د  ا بسدومس مدن الملدهللد حدل مل  كدن شديئوف 

ّاف حودّ ا ّ إاودال احليوال إىل شيء  مو ود  ولملظود أال الها  الأبن ألمر أ ال بكثري مدن مذ و
 خ    ذا الشيء أالا مرال 

ّ ل إىل ا مود الوودق  الحوا م كراف ال ملث: الأىن لن بول ملث الال دهللمس حدهلل ب دي  * ال وء 
الاألا ددوء حددهلل تفرحددتح فمل ددو ب  ددهللال  ة  اددو  دد وااو الا ددو بددةخر  ازحددن  واماددو الا ددو حددهلل 

إمس الذي أبشةه من غدري شديء «جمي وف:  حوئط فقوا ا مود صوّ ترابوف   ا بن م  ال ل يف

                                                           

ّا   من فقن الز راء 32)  )   لومود اارلح خ  هاو يف ااسجهلل 2: ب 

  2  92ر 1( الكويف: ب39)

ال  ذ: 32)   13ال 18(  و
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ّه ا ّ غري مثوا  ومس     إلين حودّ أمس  مليهلله  مو بهللأه   (35)»الصو
أو كاليي مر على قرية وهي خاويـة يف حوا اهلل:  * ان أ  بوري ان أ  ا هلل اهلل

ــى يحيــي هــيه اهلل بعــد موتهــا بددي  إمس اهلل بملددث ا ددّ: « فقددواعلــى عروشــها قــال أن
ّميدوح فقدوا: حدل هلدم: مدو ب دهلل ت قايهدن مدن  درائم ال  دهللامس الغر دت فيدن مدن   إ رائيل ب يدو  قدوا لدن إ
 ددرائم ال دددرس البقايهدددن مددن  دددل غر  دددة فددةخ   فةب دددت خربوبدددوف؟ حددوا: ف دددحكوا الا دددهازءالا بدددنح 
فشددددكو م إىل اهللح حددددوا: فددددةالحّ اهلل إليددددن أمس حددددل هلددددم: إمس ال  ددددهلل بيددددت ااقددددهللس الال ددددرس ب ددددو 

يلح ت قايهدن مدن  دل غر  دة الحنيدت اد ام  دل   دوّ فدةخ فوا فملم دوا مبملوصدي اهلل ف  د  ن إ درائ
ّحددم بكددوء م الإمس  ا دديام يف ب ددهلل م مددن  سددف  دمددوء م ال ةخددذ أمددواهلم فددإمس بكددوا إعا ف ددم أ
داددوا مل أ ددهجب داددوء م ه ألخرب اددو موئددة اددود ه ألامرهنددوح ف مددو حددهلل ام  زاددت المل مددوء 

ّ وا اهلل  ّب ح فوود   ملوف ف م  دو  فقولوا:  و  مو ذب  و حنن المل بكن بململ بملم ام فملوالد ل و 
ء فة دل أ  ددة ه صدود  د ملوف ف مددو أمس   ء فة دل أ  ددة مدن صدود  دد ملوف ف دم  دو  إليددن شدي إليدن شدي

 ددومس  ددود الواحددهلل الالملشددر ن أالحددّ اهلل إليددن: لدده ملن امددو تودد  ح أ تددرا ملي يف أمددر ح دديهن أال 
ّدامسا ال ا  ا ّ دبر ح ه ّأ هم اا كدر ف دم ت كدرالهح فسد ط اهلل أل  أالحّ إلين: حل هلم: ألبكم 

بودر إىل ال ديب فقدوا: إبد  حدهلل ب ئدت   بودر فود   هبدم مدو حدهلل ب  كدمح بملدث خبدت ا يام خبت 
ّبدد  الحددهلل هام مبددو أصدد   هبددم فددإمس شددئت فددةحم ا ددهللي فدديمن شددئت الإمس شددئت فددوخربح  اددن 

مددو أمس  ددومس مددهلل ال وددر الهفددت إلياددو فقددوا: فقددوا: ال بددل أخددربح فهددزالد اوددرياف ال تي ددوف الخددرب ف 
أنــى يحيــي هــيه اهلل بعــد موتهــا فأماتــه اهلل مائــة عــام ح أموتددن غددهللالال البملثددن اشددية ح ددل أمس

كـم لبثـت ء خ   م ن اي وه يف مثل غرحئ ال يض ه حيدل لدن:  ت يب الشمذح ال ومس أالا شي
قـال بـل لبثـت مائـة أو بعـو يـوم ح ف مدو بظدر إىل الشدمذ مل ت دب حدوا: قال لبثت يوما  

عام فانظر إلى طعام  وشراب  لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولن عل  آية للناس وانظـر 
ح حددوا: فجملددل   ظددر إىل اظومددن  يدد   وددل إلــى العظــام كيــف ننشــزها ثــم نلســوها لحمــا

أعلـم أن اهلل علـى كـل بمل او إىل بملض ال ر  الملرالق  ي  جيدري ف مدو ا دهو  حوئمدو حدوا: 
ء قدير شي

(30)«(39)  
                                                           

  935ر 2( بّو الثق ل: ب35)

ال ال قرال: 36)   253(  و

  12  919ر 12( ،وّ األبواّ: ب31)
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 معرفة المرجع

 
  ي   ملرف اار  ؟  :41س
 أمو بوالخه وّح أال بشاودال اهللللح أال بولشيوئح أال بشاودال الثقة  :41ج

ّ وتددن(*  قددوا ا مددود الشددريازي يف  هددو  ااسددوئل ا  ددسمية: ) ملددرف ا هاددهلل  )أا ّ اهلل د
 بإحهلل  جرق  سث:

مس بفسن بذل  بةمس  كومس الشخ  بفسن مدن أ دل المل دم ال دهمكن مدن : أمس  هيقن ا بسو1
 مملرفة ا هاهلل 

: أمس  ددددرب بددددذل  اواددددومس اددددودالمس شك امددددو مملرفددددة ا هاددددهلل بشددددرط أمس ال  ددددول  خرببددددو 2
 اودالمس  خرامس 

المس ا دّ تشدخي  ا هادهلل ال و د  هبدمح 9 : أمس  شاهلل نواة من أ ل المل م الاخلربال ممن  قهلل
  (30)بذل ( -إذا  ومس  قة  - ر  فو ة إخ وّ شخ  الاحهلل بو هاود أحهللح الالظو

: أال أخدددرب م بولفقيدددن حدددوا أمدددري اادددرم ل «حدددوا:  * اددن احل ددديب ادددن أ  ا دددهلل اهلل 
محدة اهللح المل  ددرم ام مدن اددذا  اهللح المل  درخ  هلددم يف  حد  الفقيدنح مددن مل  ُقد اط ال ددوس مدن 

ّغ ددة ا ددن إىل غددريه ح أال ال خددري يف ا ددم لدديذ فيددن تفاددمح أال ال مملوصددي اهللح المل  دده  القددر مس 
  (33)»خري يف حراءال ليذ فياو تهللبرح أال ال خري يف ا ودال ليذ فياو تفكر

 

 

 أسماء األشهر واأليام

 
 من أ ن  وءت و أاوء األشار الاأل ودح ال ل  وبت  ذه األاوء يف ااو،ي؟: 45س
وء ااددهللمس الاألهنددوّ الاجل ددواح  ددذه أاددوء اربيددةح  وبددت ح ددل ا  ددسدح فاددي مثددل أادد :45ج

 ال وئر األاوء 
*  قدوا: إمس أادوء األشدار ال،ددملت يف اادهلل  دس  بددن مدرال ال دو اجلددهلل اخلدومذ ل  ي دو همددهلل 

                                                           

ّ وتن(( ااسوئل ا  سمية ل مرل  38)   9: ااسولة )أا ّ اهلل د

  9  96ر 1( الكويف: ب33)
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  الحددهلل  مل ددوا فياددو اسددة أشددار تددهللا أاوا ددو ا ددّ الفوددوا الدديت شدداهللوو الحددت الهسددمية
ّبملة أشار احلرد ال س ة ل هللاللة ا ّ اا و  وال اليت حتهللث فياو:  الأ

 : احملردح ألبن أحهلل األشار احلرد اليت حرد فياو القهوا 1
ّ م  وبت خت و فين من أ  او خبرال ام إىل احلر  بملهلل احملرد 2  : صفرح ألمس د و
ّت دددوئ ال دددوس 2ال9 ّبيددد  الثدددو ح ألهنمدددو الحملدددو يف الربيددد  الحدددت الهسدددميةح أال ال ّبيددد  األالا ال  :

 الااقود فيامو 
ألهنمدددو الحملدددو ا دددهلل الهسدددمية يف الشدددهوء حيدددث جيمدددهلل  : ندددود  األالىل الندددود  الثوبيدددةح6ال5
 ااوء 
ّ بح ألهنم  ملظموبن به  القهوا فين )الّ ب  ملي اظم( 1  : 
ّ ب 8 ّاال بملهلل حملود م ا او يف   : شمل ومسح لهشملب الق وئل فين لوغو
ّم ومسح من الرم وءح ألبن الحت الهسمية الح  ا هلل اشههللاد احلر  3  : 
 ا فين بةذبوهبوح أي ترفملاو ج  و ل ه قيح : شوااح ألمس ا بل  وبت تشو 11
 : ذالالقملهللالح لقملود م فين ان القهوا لكوبن أالا األشار احلرد 11
 : ذالاحلجةح  حومهام احلج فين 12

ح ال)ااشداّو  مدو (400)الأمو أ ود األ  وئ: فس  ملدرف بول د ط مدي أال  يد  بشدة ا دهملموهلو
ومس( فكوبددت األ ددود مددن بملددهلله مهس سدد ة  ددوء يف القددر مس أمس الياددود  مل  ددومس  ددود السدد ت ) سدد ه

ّبملوءح اخلمديذح الاجلمملدة اجلومملدةح فيملدود اليادود لسد ووم يف اليدود  األحهللح ا   لح الثس وءح األ
 السوب  )الس ت( 

ّفملددددن إىل أ  ا ددددهلل اهلل  إن عــــدة يف حددددوا اهلل ازال ددددل:  * اددددن همددددهلل بددددن أ  امددددري 
يوم خلـق السـماوات واألر  الشهور عند اهلل اثنا عشر شهرا  في كتاب اهلل

ح حدوا (404)
» : دبح ّ ّبي  ا خرح الندود  األالىلح الندود  ا خدرالح ال ّبي  األالاح ال احملردح الصفرح ال

ّم ومسح الشوااح الذال القملهللالح الذال احلجة   (404)»الشمل ومسح الشار 
ّ دددب حدددوا * ادددن أ  بودددري ادددن أ  ا دددهلل اهلل  ذلددد  شدددار  : «حدددوا:  دددةلهن ادددن 

                                                           

ّا   جم ة هنج ا  سد: اهللد 111)   182ر 95( 

ال الهوبة: 111)   96(  و

  62  281ر 2( اخلووا ل وهللالق: ب112)
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تشددمل ت : «ح ح ددت: شددمل ومس؟ حددوا»بوا  سددموبن الشددار األصددم وبددت اجلو  يددة تملظمددن ال ددو
ّم دومس؟ حدوا»فيدن األمدّو شددار اهلل تملدوىل الفيدن   ددود  بو دم صدوح كم الا ددم : «ح ح ددت: 

: ح ح ددت: فددذال القملددهللال؟ حددوا »فيددن  شددوا أمددر القددود: «ح ح ددت: فشددواا؟ حددوا»أبيددن
: رد؟ حدواح ح دت: فدوحمل»ذلد  شدار الدهللد: «ح ح ت: فذال احلجة؟ حوا» قملهللالمس فين«
ّبيدد ؟ حدوا »حيدرد فيدن احلددسا الحيدل فيدن احلددراد« فيادو خددزي فظيد  الأمددر : «ح ح دت: صدفر ال

  (402)»فياو الفهح من أالهلو إىل  خر و: «ح ح ت: نود ؟ حوا»اظيم
ّ ددس  ددةلن اددن األ ددود المددو  * اددن الر،ددو اددن  بوئددن اددن أمددري ااددرم ل  يف حددهلل ث: أمس 

 دود السد ت  دود مكدر الخهلل ملدة ال دود األحدهلل : «اادرم ل جيوز فياو مدن الملمدلح فقدوا أمدري 
ّبملدوء  دود   ود غرس الب دوء ال دود اال  دل  دود  دفر الج دب ال دود الثس دوء  دود حدر  الدد ال دود األ
شرد  ه ري فين ال وس ال ود اخلميذ  ود الهللخوا ا ّ األمراء الح دوء احلدوائج ال دود اجلمملدة  دود 

   (401)»خ  ة البكو 
السد ت ل دو الاألحدهلل لشديمله و : «وا: حوا  ملفدر بدن همدهللح * ان الر،و ان أبين

ّبملدوء ل دي المل دوس الاخلمديذ لشديملهام الاجلمملدة لسدوئر  الاال  ل ل ي أميدة الالثس دوء لشديملهام الاأل
فــ ذا قمــيت الصــالة فانتشــروا فــي األر  ال ددوس نيملددوف اللدديذ فيددن  ددفرح حددوا اهلل تملددوىل: 

وابتغوا م  فمل اهلل
  (400)»ح  ملي  ود الس ت(405)
ّ ددوا اهلل «حددوا:  * اددن أ  ا ددهلل اهلل  :  ددود اجلمملددة  ددود ا ددودال فهمل ددهللالا اهلل حددوا 

ح ال دود األحدهلل لشديملهامح ال دود اال  دل  دود بدي أميدةح ازال ل فينح ال ود الس ت  ا همدهلل
  ّ ّ  بددو ّبملددوء ل ددي المل ددوس الفددهحامح ال ددود اخلمدديذ  ددود م ددو ال ددود الثس ددوء  ددود لددلح ال ددود األ

ّ و فينألميت يف    (409)»بكو
 : * يف الهلل وامس اا سو  إىل أمري اارم ل  

 لنعم اليوم يوم السبت حقا  
 

ـــراء  ـــال امت  لصـــيد إن أرات ب
 وفــي األحــد البنــاء ألن فيــه 

 
 تبــدى اهلل فــي خلــق الســماء 

                                                            

  165  212ر 52( ،وّ األبواّ: ب119)

  15119  956ر 11( ال وئل الشيملة: ب112)

ال اجلمملة: 115)   11(  و

  15112  956ر 11( ال وئل الشيملة: ب116)

  15115  951ر 11( ال وئل الشيملة: ب111)
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وفــــي االثنـــــي  إن ســـــافرت 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  في

 

 ســــــتظفر بالن ــــــا  وبــــــالثراء 
 ومــ  يــرا الح امــة فالثالثــا 

 
 هــــرق الــــدماء ففــــي ســــاعاته 

 وإن شــرب امــرؤ يومــا  اواء 
 

 فـــــنعم اليــــــوم يـــــوم األربعــــــاء 
وفـــي يـــوم الخمـــي  قمـــاء  

 حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج
 

ــــــــدعاء  ــــــــأذن بال ــــــــه اهلل ي  ففي
ـــــــزوي    وفـــــــي ال معـــــــات ت

 وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس
 

 ولـــيات الرجـــال مـــع النســـاء 
 وهـــيا العلـــم لـــم يعلمـــه إال 

 
 (118)نبــــي أو وصــــي األنبيــــاء 

  
 

 الصوم قبل اإلسالم

 
فر،ددوف مددن الوا  ددوال ح ددل جمدديء ا  ددسدح الإذا  ددومس  ددذل  فاددل   ددل  ددومس الوددود :40س

  و مشوبن ل ويود الذي برد ن اليود؟
كتــب علـــيلم الصـــيام كمــا كتـــب علـــى بملددم  ددومس فر،دددوفح اليف القددر مس احلكددديم:  :40ج

اليي  م  قبللم لعللم تتقون
ح الصومام  ومس ش ياوف بويوم و يف اجلم ةح ال يف نيد  (403)

 اخلووصيوال 
مبو ّاال الا جنيدل أمس الودود  دومس مو دوداف بدل اليادود  * ال  ظار من ال وور ااو ودال يف الهدو

ّد يف حدددوموس الكهدددو   ّ  ال وبدددت األمدددم األخدددر  تودددود يف أحزاهندددو المم دددياوح فقدددهلل ال الال ودددو
ااقددهللس أمس الوددود بشددكل اددود اليف نيدد  األالحددوال  ددومس مهددهللاالالف يف أالحددوال األحددزامس بددل نيدد  

  (440) بال وائ  الاا ل الااذا
ّاال أمس مو ددّ  ّبملددل  ومددوف فقددهلل  ددوء فياددو: أحمددت يف اجل ددل  * ال ظاددر مددن الهددو صددود أ

ّبملل لي ة ال   ل خ دزاف الال أشدر  مدوءفح ال دومس اليادود  ودومومس لدهلل  الهوبدة الاله درئ إىل اهللح  أ
الحي مو تهو  هلم الفرصة لوارا  ان اجدز م التوا،دملام أمدود اهلل ليملهفدوا بدذبوهبم ادن جر د  

ّ،و ح رال القهللس ا هلي الو  ود الالهوبة ليحو وا ا ّ 
ًف  مو  ظار من ا جنيل ه أصملهلل  سوئ إىل الرب ة  * الالسيهلل ااسيح  ّبملل  وموف صود أ

                                                           

ّ  الو وئل: ب118)   3218  113ر 8( مسههلل

ال ال قرال: 113)   189(  و

  221( حوموس الكهو  ااقهللس: ر111)
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ّبملل لي ة  وئ أخرياف  ّاف الأ ّبملل هنو   (444)من الرال  ليار  من إب يذ ف ملهللمو صود أ
ّ دوا اهلل  دوء بفدر مدن «أبدن حدوا:  * ان احلسدن بدن ا دي بدن أ  جولدب  اليادود إىل 

 ء فدرا اهلل ازال ددل  فسدةلن أا مادم اددن مسدوئل فكددومس فيمدو  ددةلن أبدن حددوا لدن: ألي شددي
الوود ا ّ أمه  بول اوّ  س ل  وموف الفرا ا دّ األمدم السدولفة أ ثدر مدن ذلد ؟ فقدوا ال ديب 

 إمس  دد :  هدددن ّ ادددو أ دددل مدددن الشدددجرال بقدددي يف ب  دددن  س دددل  ومدددوف ففدددرا اهلل ا دددّ ذ
تف ل مدن اهلل ازال دل ا ديام ال دذل    –بول يل  – ل  وموف اجلوئ الالمل ش الالذي  ة  وبن  س

ّ ددوا اهلل   ددومس ا ددّ  دد  كتــب  ددذه ا  ددة:  ففددرا اهلل ذلدد  ا ددّ أمدديت ه تددس 
»  أيامـا  معــدواات  علـيلم الصـيام كمــا كتـب علـى الــيي  مـ  قـبللم لعللــم تتقـون 

مدو مدن مدرمن  ودود : «زاء من صوماو؟ فقوا ال ديبحوا الياودي: صهللحت  و همهلل فمو  
ّ  التملددوىل لددن  دد   خوددوا: أالهلددو  ددذال  احلددراد مددن  ّم ددومس احهسددوبو إال أال ددب اهلل ت ددو شددار 

محة اهلل ازال ل الالثولثة  كومس حهلل  فر خ يئة أبيدن  دد الالرابملدة   سهلله الالثوبية  قر  من 
الالمل ش  ود القيومة الالسود دة  مل يدن   اومس اهلل ا ين  كراال ااوال الاخلومسة أمومس من اجلوئ

حدددددوا: صدددددهللحت  دددددو » اهلل بدددددراءال مدددددن ال دددددوّ الالسدددددوبملة   ملمدددددن اهلل ازال دددددل مدددددن جي دددددوال اجل دددددة
  (444)همهلل

كتب عليلم الصيام كما كتب علـى الـيي  مـ  : يف حولن تملوىل: * الحوا الوودق 
ّم ومس  مو  و الظو ر أالا مو فرا اهلل الوود مل  فر،ن : «قبللم لعللم تتقون يف شار 

ّم دومس  إال ا ّ األب يوء المل  فر،دن ا دّ األمدم ف مدو بملدث اهلل ب يدن خودن بف دل )شدار( 
ّم ومس الدذي  ّم ومس  وود ال وس أ ومو ه بزا شار   و الأمهن ال ومس الوود ح ل أمس   زا شار 

  (442)»أبزا فين القر مس

                                                           

ّا   تفسري األمثل: ب111)   189ال ال قرال: ح  وّ 253ر 1( 

  1  918ر 2( ا ل الشرائ : ب112)

ّ  الو وئل: ب119)   8513  938ر 1( مسههلل
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 ما ورد في بعض التفاسير

 
ال تهق ا ادو بملدض الملقدواح ففدي تفسدري الودويف بملض  هب الهفو ري فياو أشيوء حهلل  :49س

ّي  دل أمس بديب اهلل  ددمثس أبيوال شملر ل  ي دو  دد  دومس شدواراف ال يد  اك دوا   ح الال أد
وفــــديناه بــــيب  مدددن حدددراءال  ددددذه األبيدددوال الترنهاددددو؟  مدددو حددددولوا: بدددةمس تةال دددل ا  ددددة الكرشدددة: 

عظـــيم
وف   دددل حيددديط بدددولكرال ح الحدددولوا أمس حدددح الدددذبح الملظددديم  دددو ا مدددود احلسدددل (441)

ّ،ية  مو يف تفسري ال رب يح الحذ ا ّ ذل ح فمو  و تفسريبو لذل ؟  األ
وعلـــم آام شدددواراف أ  دددوف؟ الحدددهلل حدددوا  ددد حوبن: أي مدددوب  مدددن أمس  كدددومس  دد :49ج

األسماء كلها
؟ الالهةال ل غري الهفسريح فولهفسدري  دو ااملدا الظدو ري ل  دةح الالهةال دل مدو (445)

 ددذل  ا مدددود    يددنح ال مددو أمس الكددد ش صددوّ  دد  وف خلدددسر إاوايددلشكددن اب  ددوق ا  دددة ا
 د ش الفدهللاءح اليف مو،دوئ   ح فادوصدوّ  د  وف خلدسر د دن  دهلله همدهلل احلسل 

ّد يف تفسري ال رب ي  ّا ملوا )اهليئة الا  سد( حي ترالا صحة مو ال  )القوف( 
كوفدة بول  دومس ا دي بدن أ  جولدب«حدوا:  * ان احلسدل بدن ا دي بدن أ  جولدب

ّ دددل مددن أ دددل الشدددود فقددوا:  دددو أمددري اادددرم ل إ  أ ددةل  ادددن أشددديوءح  يف اجلددوم  إذ حدددود إليددن 
:  ل تفقاو الال تسةا تمل هدوف فسدةلن ادن أشديوء فكدومس فيمدو  دةلن أمس حدوا لدن: أخدرب  فقوا

: ادو أبدزا إىل :  ددح فقدوا: المدو  دومس مدن شدملره؟ حدواان أالا من حوا الشدملر؟ فقدوا
 : ء فرأ  تربهاو ال ملهاو ال واء و الحهل حوبيل  وبيل فقوا  دداألّا من السمو

 تغيــــرت الــــبالا ومــــ  عليهــــا
 

  فوجـــــه األر  مغبـــــر قبـــــي  
 تغيـــــر كـــــل ذي لـــــون وطعـــــم 

 
 وقــل بشاشــة الوجــه الملــي  

 فة وبن إب يذ:  
 تــــن  عــــ  الــــبالا وســــاكنيها

 
فبــي فــي الخلــد ضــاق بــ   

  الفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 

 وكنت بها وزوجـ  فـي قـرار
 

ـــــــدنيا وقلبـــــــ  مـــــــ    أذى ال
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري 

 
                                                           

ال الووفوال: 112)   111(  و

ال ال قرال: 115)   91(  و
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فلـــــــم تنفـــــــ  مـــــــ  كيـــــــدي 
 وملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري

 

  إلــى أن فاتــ  الــثم  الــربي  
 فلوال رحمة ال بـار أضـحت 

 
بلفـــــــ  مـــــــ  جنـــــــان الخلــــــــد  

 (116)ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

ح  هحددهللث اوحهددن (449)*  هددو  )اهليئددة الا  ددسد( ل سدديهلل   ددة الددهلل ن احلسدديي الشار ددهو 
هليئدددوالح مثدددل  يئدددة دشقدددراجيذ يف  دددذا الكهدددو  ادددن الكدددومس الاألفدددس  الالكوا دددب الا دددراال الا

ّاال الال ظددددود الشمسددددي  س الغري ددددوح ال هحددددهللث اددددن األّا الالسدددديو ال يئددددة ب  يمددددوس الفيثددددوغّو
ّ ولة ان   ل حوف احه ف و م او مو   ي:  الالقمر الالشابح اليف هنو ة الكهو   و  

   (440)* يف ال حوّ ان ابن ا وس حوا: خ   اهلل   س  قوا لن )ق( هيط بولملومل
السددديهلل الشار دددهو : )إمس ااقودددود مدددن   دددل )حدددوف(  دددو : لدددرالط ظدددل األّا ه  قدددوا 

الشدد ين بوجل ددل الملظدديمح إبدد  لددو توددوال  ددرال األّا مدد  ظ اددو احلددودث مددن ا ددههوّ الشددمذ 
خ فادددو لو دددهللال الظدددل شددد حوف مظ مدددوف ا دددّ شدددك ن ااخرالجددديح حواهللتدددن الو ددديملة ا دددهلل األّا 

ّأ ددن الددهللحي  حنددو السددموالاال ا ددّ  يئددة   ددل اظدديم الشددكلح أ فددس جيددوز لدد  إجددسق ا ددم  ال
اجل ددل ا ددّ  ددذا الشددكل ااخرالجددي الملظدديم ا ددّ  دد يل ا ددوز الالهشدد ين لهمددود الشدد ن بددل  ددذا 
الظددل البددل اجل ددل يف الشددكل؟ ب ددّ ال شدد  مددن م ودد  يف  ددوازه خووصددوف إذا حومددت   ددو  

األّا يف  حر  ددة لفظيددة أال اق يددةح فيوددح ب ددوء ا يددن أمس  كددومس إجددسق اجل ددل ا ددّ لددرالط ظددل
 ااقوالال ا  سمية من  ذا الق يل( 

* أمو   ل )حوف( هديط بدوألّاح أال هديط بولدهللبيو أال الملدومل الحندو لح فممل دود أمس مدراد م 
مددن الددهللبيو الالملددومل الاخلسئدد   ددو  ددذه األّا المددو ا ياددو الأمس ظددل األّا هدديط هبددو المبددو ا ياددو 

الا دددة ا دددّ الهدددواع  إحوجدددة بيدددوا الملدددل بسدددواد وح فمدددو أل ددد   ّد يف بددد    دددذا الهشددد ين الدددوا
ال حوّح يف حل أبن ال  و هلل   دل مدن الودخر حيديط بدوألّا أال بدوخلسئ ح ففدي ال حدوّ ادن 

  (443)»  ل حوف هيط بوألّا  إحوجة بيوا الملل بسواد و«حوا:  ا مود الوودق
اددهللاد  عســق« حددوا: املهددن  قددوا: * اددن حيددىي بددن مسددريال اخلثملمددي اددن أ   ملفددر

ح الحدوف   ددل هديط بولدهللبيو مددن زمدرد أخ درح فخ درال السددموء مدن ذلد  اجل ددل لقدوئم دي ا

                                                           

  91  218ر 1( اخلووا ل وهللالق: ب116)

  دد( 1986شواا )25 د( التويف يف 1911ّ ب )29( اللهلل يف 111)

  18  121ر 51( ،وّ األبواّ: ب118)

  19  122ر 51: ب( ،وّ األبوا113ّ)
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   «(440)عسقالا م ا ي   ن يف 
* مملا )حوف(: ا م حوف ليذ ا مو شخويو لشديء بدل ا دم  د ذ مهكثدر األفدرادح يف 
جمم  ال حر ن مودال )حوف(: فإمس حوف مبملا ت   الجيوز أخذه مدن حفدّ  قفدو حدوف مبملدا مه د  

يف ااسريح الظل األّا  ه   أ ر بّو الشمذ بكل  راة الا دّ الدهللالادح الالشدمذ تر دل األ ر 
ّ،دية  ّاال فيسه ري هبو بو  الكدرال األ ّ، و ال  و  بقية السيو ا ّ الهللالاد أشملهاو إىل   ح أ
ااوا ددن ل شددمذ ال  قددّ ال ودد  ا خددر يف ظددسدح فددإذا  ددومس ال ددّو الواحدد  ا ددّ بودد  األّا 

م ددن يف ال ودد  ا خددر أ  ددوف مهحر ددوف ا ددّ أ ددره المه ملددو لددن يف  ددريه مهحر ددو  ددومس الظددل احلددودث 
 الصهللق ا ّ  ذا الظل أبن حوف ل  ّو يف  ريه المه   أل ره 

 

 

 تسمية األديان

 
ح ال)ااسدديحية( اددوذا أج دد  ا ددم )الياود ددة( ا ددّ الددهلل ن الددذي  ددوء بددن مو ددّ :40س

 ي ددددو همددددهلل بددددن ا ددددهلل ح ال)ا  ددددسد( ا ددددّ الددددذي  ددددوء بددددن با ددددّ الددددذي  ددددوء بددددن ااسدددديح 
 ؟اهلل

 دومس شسدح األّا   ح الااسديحالياود بس ة إىل ) اودا( أ درب اللدهلل  ملقدو  :40ج
 يف ت وافن حل اله  ي ح الا  سد تس يم هلل تملوىل 

ّاال: )ال ومس ب و  ملقو  ا ي اشر اللهللاف:  * تقوا الهو
ّاالبل بكر  ملقو ح ال ملومسح الالاليح ال اوداح ال سو رح الزبولو   مسحب و ليئو: 

ّاحيل:  و  ح الب يوملح   الاب و 
ّاحيل(: دامسح البفهوعح  ّ ة   الاب و ب اة ) و

ّ ة ليئة(:  ودح الأشري    الاب و زلفة ) و
ّاد(   (444) رالء ب و  ملقو  الذ ن اللهللالا يف فهللامس أ

                                                           

  6  916ر 83( ،وّ األبواّ: ب121)

 من  فر الهكو ن  95( ا صحو  121)
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ألبسددهب ا  ددسد بسدد ة ال   سدد او أحددهلل «حددوا:  * المددن الك مددوال القوددوّ لومددود ا ددي
إال مبثدددل ذلددد ح إمس ا  دددسد  دددو الهسددد يم الالهسددد يم  دددو اليقدددل ح  دددي الال   سددد او أحدددهلل بملدددهللي 

  (444)»الاليقل  و الهوهلل   الالهوهلل    و ا حراّ الا حراّ  و الململ الالململ  و األداء
 

 

 الصالة والصيام في القطبين

 
مدددو  دددو حكدددم الودددوئم الااوددد ي يف اا دددوج  ااهجمدددهللالح الددديت  هملوحدددب فيادددو ال يدددل  :43س

 ؟الال اوّ  ل  هة أشار
 ذ ربوه يف  هو  ااسوئل احلهلل ثة   :43ج

يف ) هدو  ااسدوئل احلهلل ثدة(: يف ا فدوق الرحو دة الديت  سدهمر  *  قوا ا مدود الشدريازي
ّبدوح اليف ا فدوق شد ن الرحو دة حيدث   دوا ال يدل أال  فياو ال يل مهللال مهلل هللال  دولق  ل المدو  وال

ّبملوف الاشر ن  واة أال أ ثرح جيدب ا تيدومس بولودس ال الالوديود البسدوئر المل دوداال ااوحوتدة ال اوّ أ
ّف   (442)حسب ااهملو

ّبد  الاشدر ن  دواة أال أ ثدرح  دل جيدب  اليف  ذه ا فوق اليت  ودل فيادو ال يدل الال ادوّ إىل أ
توحيت الوسال الغري و من المل وداال ااوحوتدة بهوحيدت مكدة ااكرمدةح أال بهوحيدت خدط اال دهواءح 

ت دد  ا فدددوقح أال بهوحيددت أحدددر  ب ددهلل ج يملدددي  أال بهوحيددت ال  دددهلل الددذي  دددوفر م ددن الشدددخ  إىل
  (441)إلين؟ احهموالال الال   ملهلل االحهموا األخري

 

 الصالة على سطح القمر

 
 يدددد  الوددددسال ا ددددّ  دددد ح القمددددر؟ ال يدددد  حيكددددم بددددهللخوا الوحددددت جواددددو    ددددث   :40س

 ا بسومس اهللال أ ود   و ؟
 ذ ربو حكمن يف  هو  )ااسوئل احلهلل ثة(  :40ج

                                                           

  1  25ر 2( الكويف: ب122)

  8ح ااسةلة 12: ر( ااسوئل احلهلل ثة ل مرل 129)

  3ح ااسةلة 19 -12: ر( ااسوئل احلهلل ثة ل مرل 122)
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ن يف  دددوئر الكوا دددب  حكدددم السدددو ن يف األّا بول سددد ة إىل * الظدددو ر أمس حكدددم السدددو 
نيد  األحكدود ااوحوتددة بولشدرالق الال ددرال  ال ملهدرب الشددرالق الال درال ح يف مكددومس  دك وه ال ملمددل 

ّف فيكومس حكمن حكم ا فوق الرحو ة ّ وف ان ااهملو   (445)حسب أفقن إال إذا  ومس خو

                                                           

  19ح ااسةلة 12: ر( ااسوئل احلهلل ثة ل مرل 125)
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 من فلسفة األحكام

 
 مو ا ة األشيوء الهولية:  :44س
 : ا هح و  اشيط الشملر الأبن   يل يف الملمر؟1
ّبب؟2  : حرمة حلم األ
 : حرمة ل ذ الذ ب الاحلر ر ل ر وا ال وازبو ل  سوء؟9
 : حرمة خوية ال  م بولرغم من ال ود اا وف ؟2
 اب هن أل  الملور بولرغم من أبن  ومس مشر و؟ : تزال ج ال يب 5
 : ال و  ت سيل اايت بثس ة أغسوا؟6
 مس صسال ااو ي إذا  ومس يف  وبن شملر  رال أال مقهللاّ مملل من الهللد؟: ب س1
 : ال و  ال،  الكوفّو يف ااسو هلل الس ملة ل ميت؟8
 ّبن لكي  راهح أال   ر  ذا مبقود الملومة؟ :  ي   ةا مو ّ 3
 : حرمة ال  وء الحهلل   ت ا ميو بةبن  ر ح أاوو  ا بسومس؟11
 : تق يل أ هللي المل موء؟11
 ال حية؟: حرمة ح   12
: ال دددددو  اجلادددددر يف صدددددسال الوددددد ح الاا دددددر  الالملشدددددوء الا خفدددددوال يف صدددددس  الظادددددر 19

 الالملور؟
 : ا هح و  السجود ا ّ الهبة احلسي ية؟12
ح م  إمكومس إبفوق  ذه األمواا اليت تودرف يف  دذا ال دو  : تز ل مراحهلل األئمة 15

 يف   يل الفقراء الااملوز ن؟
 : ا هح و  اخل و ؟16
ّبملل نملة حيفا  سهلله حل موتن دالمس أمس تة  ن الهلل هللامس أال الها ؟: من ا11   هحم أ
 : ل ذ السواد يف شار هرد احلراد؟18
 : اخل ود يف  ل من اجل ة الال وّ؟13
إبدددو ال بمل دددم بولمل دددل  وم دددةح الإتدددو مدددن احملهمدددل أمس تكدددومس المل دددة أال احلكمدددة يف  دددذه  :44ج
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 األمّو مو   ي:
 

 تمشيط الشعر

 
شددملر: فوئهللتددن إخددراب األخبددرال احمله سددة يف الددرأس الالو ددنح فيسدد ب ذلدد  ت شدديط : اشدديط ال1

 الهللمو ح فس تهخثر فين ااواد ااو  ة لوحفن ان احلر ة ه ااوال 
*  قدددوا أحدددهلل األج دددوء ااهخوودددل بدددوألمراا اجل هلل دددة حدددوا اشددديط الشدددملر: )إمس ام يدددة 

 فيدهللامس الشدملرح إذ أهندو تدردي إىل ت شديط  اشيط الرأس ال دذل  ا دهملموا الفرشدوال يف احلدهللالد ااملقولدة
 الهللالال الهللمو ة بفرالال الرأس ممو  ز هلل من فرصة الصوا ااواد ال ذائية إىل الشملر( 

البول سددد ة إىل أبيدددة احملوفظدددة ا دددّ بظوفدددة الشدددملر  قدددوا: غسدددل الشدددملر مدددن األشددديوء اهلومدددة 
 ددومس إذا تر ددت دالمس ل محوفظددة ا ددّ  ددسمهنح الذلدد  ألمس إفددرازاال فددرالال الددرأس مبددو حتو ددن مددن د

ّا الددرأس( ممددو  إزالددة فإهنددو تددردي إىل تددرا م األتربددة اددسالال ا ددّ ز ددودال تددو ال كهري ددو ااملو شددة )ف ددو
 سدددواهلل و ا دددّ ماوندددة فدددرالال الدددرأس الددديت تكدددومس حدددهلل أصدددي ت بدددولهايج بهيجدددة تدددرا م ا فدددرازاال 

ذه تملهرب اا فدذ الهلل  ية الاألتربة ممو  ردي إىل حكة ت هاي ،هللالث  رال  أال خهللالش بولرأس ال 
  (440)الذي وو م م ن ال كه و   هلل فرالال الرأس

ح »ااشط  ذ ب بولوبوء« قوا:  * ان اموّ ال وف ي ان أبين حوا: املت أبو احلسن
   (449)مشط يف ااسجهلل  همشط بن إذا فر  من صستن ال ومس أل  ا هلل اهلل 

مســـ دخـــيوا زينـــتلم عنـــد كـــل يف حدددوا اهلل ازال دددل:  * ادددن أ  احلسدددن 
(440) 

  (443)»من ذل  الهمشط ا هلل  ل صسال«حوا: 
   (420)»ااشط  ذ ب بولوبوء ال و احلمّ: «* حوا الوودق 

ّث الفقر«حوا:  * ان ا ي أمري اارم ل     (424)»الهمشط من حيود  و

                                                           

 د( 1312 وبومس األالا اود )  25ر 12اخلور(: الملهللد  ( جم ة )ج ي  126)

  2  288ر 6( الكويف: ب121)

ال األاراف: 128)   91(  و

  1  283ر 6( الكويف: ب123)

  1611  121ر 2( ال وئل الشيملة: ب191)

  1681  125ر 2( ال وئل الشيملة: ب191)
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ّث ال ددمل  يف الق ددب «حددوا:  * اددن أ  احلسددن مو ددّ  ال اهشددط مددن حيددود فإبددن  ددو
  (424)»ي الق ب الشخخ اجل هللالامهشط الأبت  ولذ فإبن  قو 

ااشدط «حدوا:  خيوا زينتلم عنـد كـل مسـ ديف حولن تملوىل:  * ان أ  ا هلل اهلل 
فدددددإمس ااشدددددط جي دددددب الدددددرزق الحيسدددددن الشدددددملر ال  جدددددز احلو دددددة ال ز دددددهلل يف مدددددوء الوددددد ب ال ق ددددد  

  (422)»ال   م
 

 لحم األرنب

 
ّبددب: اددو فيددن مددن اا ددوّ الدديت م اددو اخل ددوئ ال سددوئي2 ّبددب حتدديض  : حرمددة حلددم األ ح فددإمس األ

  مو حتيض اارأال 
ّببح ال قوا: إمس الك  ة أ  و   ّبملة: اارأال الال    الاخلفوش الاأل * الالذي حييض من احليوامس أ
ّبدددب تة دددل ال حدددم الغدددريه الجتددده الت ملدددر اليف بدددوجن أشدددهللاحاو شدددملر ال دددذل  حتدددت   دددذل ح الاأل

  (421)ّ  ياو
الحدراد «وئ ن يف المل دل: فيمو  هب إلين مدن  دوا  مسد * ان همهلل بن   ومس ان الر،و

ّبددب ألهنددو مب زلددة السدد ّو الهلددو لوليددب  مخوليددب السدد ّو ال دد وئ الددوحش فجددرال جمرا ددو مدد   األ
ّ و يف بفساو المو  كومس م او من الهللد  مو  كومس من ال سوء ألهنو مسخ   (425)»حذ

الفيددل مسددخح  ددومس م كددو زبددوءح الالددذئب مسددخح  ددومس «حددوا:  * اددن أ  احلسددن الر،ددو 
ّبب مسخح  وبت امرأال ختومس زال او الال ت هسل من حي او   أارابيو د و    (420) » وفح الاأل

 

 

 

 

                                                           

  1683  125ر 2( ال وئل الشيملة: ب192)

  1612  121ر 2( ال وئل الشيملة: ب199)

ّا 192)   92ر 1  حيوال احليوامس الكرب : ب( 

  91133  113ر 22( ال وئل الشيملة: ب195)

  12  226ر 6( الكويف: ب196)
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 الذهب والحرير

 
ّاد 9 : حرمددة لدد ذ الددذ ب الاحلر ددر ل ر ددوا ال وازبددو ل  سددوء: بددو ل ددوس الددهفح الا  ددسد أ

ل ر وا الر ولية الكوم ةح بو ،دوفة إىل أمس الدذ ب  قهدل الكر دوال احلمدر يف الدهللد ا دهلل الدذ ّو 
 ا بوثح  مو   ت ذل  يف المل م احلهلل ثح فاو ،وّ ل ر وا دالمس 

ّ دددوا اهلل  ال تشدددربوا بمبيدددة الدددذ ب الالف دددة الال ت  سدددوا احلر دددر الال الدددهلل  وب : «* حدددوا 
  (429)»فإهنو هلم يف الهللبيو الل و يف ا خرال

 دددددذامس هرمدددددومس ا دددددّ ذ دددددّو أمددددديت دالمس «مشدددددرياف إىل الدددددذ ب الاحلر دددددر:  * حدددددوا ال ددددديب 
  (420)»إبو ام
إبددن ح يددة أ ددل ال ددوّ الالددذ ب ح يددة أ ددل اجل ددة «حددوا يف احلهلل ددهلل:  اددن أ  ا ددهلل اهلل  *

  (423) »ال ملل اهلل الذ ب يف الهللبيو ز  ة ال سوء فحرد ا ّ الر وا ل سن الالوسال فين   
ال   ددد ذ الر دددل الدددذ ب الال  وددد ي فيدددن ألبدددن مدددن ل دددوس أ دددل «يف حدددهلل ث:  * الحدددوا 

  (410)»اجل ة
حدوا:  دةلهن ادن الر دل  دل  ود ح  أخيدن مو دّ بدن  ملفدر* ان ا ي بن  ملفدر ادن 

   (414)»ال: «لن اخلومت الذ ب؟ حوا
 

 ما يحرم من الغنم

 
ال 2 : حرمددة خوددية ال دد م: ألهنددو مر ددز ال ددواح المددن اامل ددود مددو يف ال ددوا مددن السددمود ال ددو

 بوجلسم 
 ددددو ا ددددي حددددرد مددددن الشددددوال  دددد ملة أشدددديوء الددددهللد «حددددوا:  لمل ددددي  * يف الصددددية ال دددديب 

                                                           

ّ  الو وئل: ب191)   2893  538ر 2( مسههلل

ّ  الو وئل: ب198)   9982  213ر 9( مسههلل

  112  221ر 2( وذ ب األحكود: ب193)

  81  912ر 2( وذ ب األحكود: ب121)

  5512  215ر 2( ال وئل الشيملة: ب121)
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الالاا   (414)»ذا ري الااثوبة الال خوئ الال هللد الال حوا الاارا
ُحرهد من الشوال   ملة أشيوء: الهللد الاخلويهومس الالق يب الااثوبة : «* حوا ا مود الر،و 

ال      (412)»الال هللد الال حوا الاارا
:  ي  صدوّ ال حدوا حرامدو ال دو مدن * ان أبومس بن اثمومس حوا: ح ت أل  ا هلل اهلل 

 دد ط ا يددن الكدد ش مددن   ددري ال ددو   ددل مبكددة ليذ،ددنح  إمس إبددرا يم « :الذبيحددة؟ فقددوا
أتددوه إب دديذ فقددوا لددن: أا ددي بوددييب مددن  ددذا الكدد ش فقددوا: أي بودديب لدد  ال ددو حربددومس لددر  
الفددهللاء البددي فددةالحّ اهلل إليددن أمس لددن فيددن بوددي و ال ددو ال حددوا ألبددن جممدد  الددهللد الحددرد اخلودديهومس 

ح حدوا: »وه إبرا يم ال حدوا الاألبثيدل البدو اخلوديهومسألهنمو مو،  ل  كو  الجمر  ل   فة فةا 
ألبن مو،  ااوء الهللاف  مدن  دل ذ در الأبثدّ ال دو اادخ :«فق ت: فكي  حرد ال خوئ؟ حوا
 كره من الذبيحة : «حوا أبومس: ه حوا أبو ا هلل اهلل » ال و ل الذي  كومس يف فقوّ الظار

الاجل ددهلل الالملظددم الالقددرمس الالظ دد  الال ددهللد اشددرال أشدديوء م اددو: ال حددوا الاألبثيددومس الال خددوئ الالددهللد 
الااددددذا ري الأج دددد  يف اايهددددة اشددددرال أشدددديوء: الوددددوف الالشددددملر الالددددر ش الال ي ددددة الال ددددو  الالقددددرمس 

  (411)»الالظ   الا بفحة الا  و  الال هب الذل  إذا  ومس حوئمو يف ال رئ
 

 تزويج بنات النبي 

 
المل   زا بملهلل حولدن تملدوىل: أ  الملور من اب هن:  ومس ذل  ح ل ا  سد  : تزال ج ال يب5
 وال تنلحـــــــوا المشـــــــركي

ال يف (415) ح  دددددددذا بو ،دددددددوفة إىل الوصدددددددوالال األخدددددددر  اادددددددذ و
 اافوسال 

ال ادددن أ  ا دددهلل اهلل  ّا ّد ادددن ز إمس ذلددد  فدددرب «حدددوا:  يف تدددزال ج أد   ثدددود أبدددن * ال
»ُغو  وه

(410)  
هـــــر هـــــنالء بنــــاتي هـــــ  أط :* حددددوا احلسددددن الحهدددددودال يف حولددددن تملدددددوىل يف حوددددة لدددددوط

                                                           

  5162  968ر 2( من ال حي ره الفقين: ب122)

  1  259ر 1( الكويف: ب129)

  91215  115ر 22( ال وئل الشيملة: ب122)

ال ال قرال: 125)   221(  و

  1  926ر 5( الكويف: ب126)
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للــــم
: ااملددددا أحددددل لكددددم ا ددددّ الهددددزال ج ال ددددومس ااشددددر ومس  هزال ددددومس يف صددددهللّ ا  ددددسد (419)

ب هدن مدن أ  الملدور بدن الربيد  الاألخدر  مدن اه دة بدن أ  هلدب  ااس موالح  مو زالب ال يب
الحوا الز وب: إمس ذلد   وال تنلحوا المشركي  حتى ينمنواح ل أمس  س مو ه بسخ بقولن: 

مو  و شدرط ال كدو  الودحيح الحدوا جمو دهلل:  دل بديب  ر دل إىل حدود ارا بشرط أمس  س موا  
فاو أبو الذ ن  ر دل إلديام فيكدومس ااملدا يف  درالء ب دو ح ب دوال أمهدنح  قدوا: تزال دوا بسدوء م 

  (410)»أبو الا ي أبوا  ذه األمة: «ال ذا  قوا ال يب
 

 تغسيل الميت

 
 دددّو يف ه دددر اهلل تملدددوىل  : ت سددديل اايدددت بثس دددة أغسدددوا: ل ه ظيددد  الكومدددل ويئدددو ل ح6

  ه اري ا بسومس  سمن البفسنح ل هاير ل وسال 
إغس ن مبوء «حوا:  ةلهن ان غسل اايت فقوا:  * ان ابن مسكومس ان أ  ا هلل اهلل 

ّ ددرال إمس  وبددت الاغسدد ن  ولثددة مبددوء  ال ددهللّ ه اغسدد ن ا ددّ أ ددر ذلدد  غسدد ة أخددر  مبددوء ال ددوفّو الذ
  (413)»بملم: «قواح ح ت:  سث غسسال جلسهلله   ن؟ ف»حرا 

 هدب إليدن يف  دوا  مسدوئ ن   * يف المل ل بة وبيهلل تة  ادن همدهلل بدن  د ومس: أمس الر،دو
أبدن   سدل ألبدن   ادر ال  ظد  مدن أدبدوس أمرا،دن المدو أصدوبن مدن صد وف «ا ة غسل اايدت: 

ّد ا ددّ اهلل ازال ددل اللقددي أ ددل  ا  ددن ألبددن   قددّ ااسئكددة ال  وشددر أ ددل ا خددرال فيسددهحب إذا ال
ال ال  شو ددوبن الشو ددام أمس  كددومس جددو را بظيفددو مو اددو بددن إىل اهلل اددز ال ددل لي  ددب ال اددن ال اددو

  (450)»الليشف  لن الا ة أخر  أبن  رب م ن ااي الذي م ن خ   فيج ب فيكومس غس ن لن
 

 

 

 

                                                           

ال  ود: 121)   18(  و

  223ر 1( مهشوبن القر مس: ب128)

  2632  213ر 2( ال وئل الشيملة: ب123)

  2632  218ر 2( ال وئل الشيملة: ب151)
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 ثوب المصلي

 
: ب سمس صسال ااو ي إذا  ومس يف  وبن شملر  رال أال مقهللاّ مملل من الهللد: الهج دب ادن 1

ّ م( فمجدوز أ زاء مو ال   ر ل حلمنح الالهج ب ان الشديء الد جذ أمدو الدهللد الق يدل )دالمس الدهلل
 ل ملسر الاحلرب 

ّ م فددس «حددوا يف الددهللد  كددومس يف الثددو :  * اددن أ   ملفددر  إمس  ددومس أحددل مددن حددهللّ الددهلل
ّ ه ف ددم   سدد ن حددي صدد ّ ف يملددهلل صددستن  ّ م ال ددومس   مليددهلل الوددسال الإمس  ددومس أ ثددر مددن حددهللّ الددهلل

ّ ه حي ص ّ    (454)»فس  مليهلل الوسالالإمس مل  كن 
صددل يف شددملر الالبددر  ددل مددو أ  ددت حلمددنح المددو مل تة ددل حلمددن فددس : «* حددوا الوددودق 
  (454)»تول يف شملره الالبره

إمس أصو   وبد  دد فدس بدةس بولودسال فيدن مدو مل  كدن مقدهللاّ : «* حوا ا مود الر،و 
ّ م الدد ّبددوف ال  ثددوفح المددو  ددومس دالمس الددهلل ّ ددم الافح الالددوايف مددو  كددومس الزبددن د وايف فددس جيددب ا يدد  د

  (452)»غس ن الال بةس بولوسال فين

                                                           

  26  255ر 1( وذ ب األحكود: ب151)

ّ  الو وئل: ب152)   9922  136ر 9( مسههلل

ّ  الو وئل: ب159)   1293  565ر 2( مسههلل
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 وضع الكافور

 
: ال،  الكوفّو يف ااسدو هلل السد ملة ل ميدت: ت ي دو هبدذه ااوا،د  الديت  دجهللال هلل تملدوىل 8

 فإمس الكوفّو حسم من ال يب 
ّدال أمس حتدد ط اايددت فوامددهلل إىل الكددوفّو فومسددح بددن   ددوّ : «* حددوا أبددو ا ددهلل اهلل إذا أ

ّأ نالسجود م ن  ّأ ن الحليهن الا ّ    (451)»المفوص ن   او ال
إذا  ففدددددت اايدددددت امدددددهللال إىل الكدددددوفّو «حدددددوال:  * ادددددن أ   ملفدددددر الأ  ا دددددهلل اهلل

ّأ ددن الحليهددن شدديئو مددن  فمسددحت بددن   ددوّ السددجود المفوصدد ن   اددو الا ملددل يف فيددن المسددومملن ال
ّه الفر ن    (455)»ح وط الر ل الاارأال  واء«: الحوا »احل وط الا ّ صهلل

:  يدد  أصدد   بددوحل وط؟ حددوا  اهلل بددن  دد ومس حددوا: ح ددت أل  ا ددهلل اهلل* اددن ا ددهلل 
   (450)»ت   يف فمن المسومملن ال  وّ السجود من ال ان ال هلل ن الّ  هين«

 و،  الكوفّو مدن اايدت ا دّ مو،د  ااسدو هلل الا دّ ال  دة «حوا:  * ان أ  ا هلل اهلل
  (459)»ل الاجل اة الال  ةالبوجن القهللمل المو،  الشرا  من القهللمل الا ّ الر  هل الالراحه

 
 سؤال موسى 

 
 إ وبة ل  ب حومن   :  ومس  راا مو ّ 3

ل  ننم  لـ  ّا ة اهلل تملوىل بهللليل حوهلم لدن:  * حود مو ّ  م الذ ن  ةلوا مو ّ 
حتــى نــرى اهلل جهــرة

أ تهللنــا بمــا فعــل الســفهاء فيمددو بملددهلل:  ح الحددوا مو ددّ (450)
ّبن ذل  ح الحهلل  ةا مو ّ (453)منا ليملرفام اجلوا  من ح  ن   حوبن الليظار هلم  من 

                                                           

  2  129ر 9( الكويف: ب152)

  28  296ر 1( وذ ب األحكود: ب155)

  53  911ر 1( وذ ب األحكود: ب156)

  61  911ر 1( وذ ب األحكود: ب151)

ال ال قرال: 158)   55(  و

ال ا153)   155ألاراف: (  و
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ّ  بوحلواس    فو هام الأبن تملوىل ال تهللّ ن األبووّ الال  هلل
إ دو م الالهفكددر يف اهلل فدإمس الهفكددر يف اهلل ال  ز دهلل إال تياددوفح إمس : «* حدوا أبدو ا ددهلل اهلل 

  (400)»اهلل ال تهللّ ن األبووّ الال  وص  مبقهللاّ
ّبددددو  ا * يف احهجددددوب الر،ددددو  إمس مو ددددّ بددددن امددددرامس الأصددددحوبن «ا ددددل حددددوا: ا ددددّ أ

ّبدوه  مدو  ّأ ت اهلل  د حوبن فة الا مملن إىل اجل ل فقولوا لن: إب  حهلل  ّ م صو الس ملل الذ ن اخهو
ّهح فقددولوا:  ّأ هددن فقددوا  لـــ  نــنم  لـــ  حتـــى نــرى اهلل جهـــرة فأخـــيتهم هلدددم: إ  مل أ
ّ فوحهحوا ان  خر م البقي مو ّ الحيهللا فقوا  الصاعقة ّ دس  :  و  اخدهال  د ملل 

ّ   الحهللي فكيد   ودهللحي حدومي مبدو أخدرب م بدن:  لـو شـوت من بي إ رائيل فجئت هبم الأ
فةحيددو م اهلل ازال ددل مددن بملددهلل  أهللــتهم مــ  قبــل وايــاي أ تهللنــا بمــا فعــل الســفهاء منــا

  (404)»مووم
 

 حرمة الغناء

 
 المل ددم احلددهلل ث( : حرمددة ال  ددوء: إمس ال  ددوء  ددر ر ا ددّ األاوددو   دد  يوف ) مددو   ددت يف11

 التوتر األاوو  م ملث  ل مرا البسء 
بيدددت ال  دددوء ال تدددرمن فيدددن الفجيملدددة الال جتدددو  فيدددن الدددهللاوال الال : «* حدددوا أبدددو ا دددهلل اهلل 

  (404)» هللخ ن اا  
  (402)»ا هموئ ال  وء الال او    ت ال فوق يف الق ب  مو    ت ااوء الزّئ: «* الحوا 
   (401)»ال  وء اش ال فوق«أ  وف:  * الحوا 

المس حددوا املددت أبددو ا ددهلل اهلل  ال  ددوء جم ددذ ال   ظددر اهلل « قددوا:  * اددن احلسددن بددن  ددو
ومــ  النــاس مــ  يشــتري لهــو الحــديف ليمــل عــ  إىل أ  ددن ال ددو ممددو حددوا اهلل اددز ال ددل: 

                                                           

  21992  131ر 16( ال وئل الشيملة: ب161)

  22  226ر 19( ،وّ األبواّ: ب161)

  15  299ر 6( الكويف: ب162)

  29  299ر 6( الكويف: ب169)

  2  291ر 6( الكويف: ب162)
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سبيل اهلل
(405)« (400)  

مدددن بدددزاه بفسدددن ادددن ال  دددوء فدددإمس يف اجل دددة شدددجرال  دددةمر اهلل «حدددوا:  * ادددن أ  احلسدددن 
   (409)»الر و  أمس حتر او فيسم  هلو صوتو مل  سم  مبث ن المن مل  ه زه ا ن مل  سمملنازال ل 

 :(400)*   و  أمراا  ثريال تة  من اال هموئ إىل ال  وءح بشري إىل بمل او 
: مددن أ ددم أ دد و  أمددراا ،دد ط الددهللد  ددو اال ددهموئ إىل ال  ددوء الااو دديقّح الذلدد  ألمس 1

 ال  ددوء الااو دديقّح ال  مددو  ددومس ال  ددوء حددودا  ددومس ،دد ط الددهللد  ددزداد   مددو ا ددهم  ا بسددومس إىل
ّ ة الأ ثر خ راف   ال  ط أا ّ د

: إمس الددربامج ااو دديقية تملمددل ا ددّ إ،ددملوف أاوددو  ا بسددومسح التددهلل ّو صددحهنح التملمدد  2
 فين اارا 

: إمس ال  ددوء  ددر ر ا ددّ  ر ددومس الددهللد يف الملددرالق الا ددّ الددرئهل اليف بملددض احلددوالال  ملكددذ 9
ّاال  الحية الفو  بفسية ت جم ا او أمراا خ ريال حتوالال 

:  قدددوا الددددهلل هّو )لددددوتر(: إمس مفملددددوا ال  ددددوء الااو ددديقّ يف ختددددهلل ر األاوددددو  أحددددو  مددددن 2
ّاال   مفملوا ااخهلل

 : إمس ال  وء الااو يقّ  اهللدامس ااسهم  إليامو بوجل ومس 5
الحدهلل بشدرال جم ددة  و سدر ة مقدوال بمل ددوامس )  دومس ااو ديقّ( ابهقددهللال فيدن ااو ديقّ الال  ددوء 

ال إىل اافو ددهلل الاأل،دراّ ال ونددة ا ادوح الحدهلل  ددومس السد ب يف بشددر  دذه ااقولددة أمس بشدهلل ال الأشدو
ّ ذ الا ددهمملوا إىل أحلددومس مو دديقية 151111) ( شددو  ا همملددوا يف  ددوحة )البو دديومس( يف بددو

ال أبفسدام ال و دت غرائدز مح فقدوموا فجدةال ال جمدوا ا دّ احملدسال ال سدرالا   وحرال الا هلل و  و
ّاحددوا الددهللموء الصدد ملوا مددو صدد ملوا مددن الز ددوب الهن ددوا ال  ددوئ   الاألمهملددة ال رحددوا  ثددريا مددن ال ددوس الأ

ّوم ا دّ ،د ط أاودوهبم ا دّ  ّادودم ال فسدية الادهللد حدهلل اافو هللح  ل ذل  بسد ب فقدهللاهنم  
 أ ر ا همواام ل   وء الااو يقّ 

البرال( ااهخو  يف ا م ال فذ ل جفوا: لقهلل   ت ا ميوف  * ال قوا الهلل هّو الرب  و  )

                                                           

ال لقمومس: 165)   6(  و

  16  299ر 6( الكويف: ب166)

  13  292ر 6( الكويف: ب161)

ّا    هو  )ال  وء يف ا  سد(168)  الملسي ي الملوم ي  ( 
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اجل دل   ددزاج مددن ااو دديقّ ال دو يف ب ددن أمددن الا ددهللمو تسدهم  األد احلومددل إىل ال  ددوء  فدد  أمس 
 ح ب اجل ل ال   ر  ال و يف الرحم التظار  ذه احلولة بملهلل  هة أشار من احلمل 

ّئيذ شرالمس الش و  يف  ومملة  ّا وس( اخل ري يف  يئة األمم ااهحهللال ال * ال هب )الليود  و
ّد( بةمري ددو الااملددل  مددن ح ددل م ظمددة اليوبسددكو  صددهللاّ جم ددة شددار ة ت حددث اددن شددرالمس )مددهللفو

الشددد و  الاوامدددل فسدددود م الاحندددرافامح  هدددب يف إحدددهلل  بشدددراتن مقدددوال ادددن ال  دددوء الابهقدددهلل فيدددن 
ال شددهلل هللال الا يفددة الحددوا بقددس اددن أحددهلل األج ددوء: إمس مددن أ ددم اوامددل  ااو دديقّ الالسددي مو بوددو

 ااو يقّ الال  وء الالسي مو الفسود الاألمراا ال فسية الاجل سية يف الش و   و 
 

 احترام العلماء

 
: تق يل أ هللي المل موء:  و إظاوّ الحهاد ا موء الهلل ن الذ ن   هس ومس إلينح  مدو بق دل 11

   هلل القر مس احهاموف ل قر مس الذي  كومس اجل هلل مرت  و بن 
ّ وا اهلل    (403)»ا موء أميت  وب يوء بي إ رائيل: «* حوا 

ّأ ت اواو فكن لن خودمو: «ا مود ا ي  *  قوا أمري اارم ل    (490)»إذا 
ّبان: «* الحوا    (494)»من الحر اواوف فقهلل الحر 

 

 حلق اللحية

 
: حرمددة ح دد  ال حيددة: ألبددن  ددر ر ا ددّ أاوددو  الو ددنح ال ملددرا الو ددن الاحل جددرال الالملددل 12

 سو ة الالفم ل ،راّ ال ول ة ال وشئة من  راة بفوذ احلر الالربد إىل  ذه اارا ز احل
ّ وا اهلل  ّ  البملفدي : «* حوا  هبمح الإبو جنز الشوا إمس ا وس  زالا حلو م الالفرالا شوا
  (494)»ال حّح ال ي الف رال

                                                           

ّ  الو وئل: ب163)   21268  921ر 11( مسههلل

ّّ الك م: ر111)   211  21( غّر احلكم الد

ّّ الك م: ر111)   218  21( غّر احلكم الد

  991  191ر 1( من ال حي ره الفقين: ب112)
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  (492)»ح   ال حية من ااث ةح المن مثال فمل ين لمل ة اهلل«أ  وف:  * الحوا 
ّ ددوا اهلل    (491)»لدديذ م ددو مددن  دد   الال خددرق الال ح دد : «* اددن  ددوبر حددوا: حددوا 

  و: ح   ال حية ال)احل  ( 
اشدر خودوا ام ادو حدود لدوط هبدو «أبدن حدوا:  ادن ال ديب  * ان احلسن بن ا دي 

الحدددددددد  ال حيددددددددة الجددددددددوا  -إىل أمس حددددددددوا  -أ  كددددددددواح التز ددددددددهلل و أمدددددددديت خب ددددددددة: إتيددددددددومس الر ددددددددوا 
 ّ   (495)»الشو

* ان ا ي بن ازا  حوا: حهلل ي خري اجلملوفر  ملفر بن همهلل ان أبين ان  هلله ان أبين 
 ددددددددد ّ ّ  الاافدددددددددوا ال حدددددددددّ الال تهشددددددددد ااو ا : «وا اهلل حدددددددددوا: حدددددددددوا  حفدددددددددوا الشدددددددددوا
  (490)»بو وس

ّ وا اهلل  * ان همهلل بن ا ي بن احلسل  ّ  الأافدوا : «حوا: حوا  حفوا الشدوا
  (499)»ال حّ الال تش اوا بولياود

 

 الجهر واإلخفات في الصالة

 
ادددر الالملودددر: : اجلادددر يف صدددسال الوددد ح الاا دددر  الالملشدددوءح الا خفدددوال يف صدددس  الظ19

حيددث إبددن يف ال ولددب ال  ددر  ااودد ي يف الودد ح الاا ددر  الالملشددوء ل ظددسد  ددذل  أمددر بددوجلار 
 إاسمو ،ولة ااو يح خبسف الظار ن ألهنمو يف الحت ال يوء ال ذه بملض احلكمة 

يف حددهلل ث أبددن ذ ددر المل ددة الدديت مددن أ  اددو  * اددن الف ددل بددن شددوذامس اددن ا مددود الر،ددو
إمس الودد واال الدديت جياددر فياددو إتددو  ددي يف «ودد واال دالمس بملددض حددوا:  ملددل اجلاددر يف بملددض ال

ّاد أمس  ود ي صد ّ ألبدن  أالحوال مظ مة فو ب أمس جيار فياو ليمل م ااوّ أمس   و  نواة فدإمس أ
إمس مل  َر نواة ا م ذل  من  اة السموئح الالوستومس ال هدومس ال جيادر فيامدو إتدو بدو بول ادوّ 

                                                           

ّ  الو وئل: ب119)   1119  216ر 1( مسههلل

ّ  الو وئل: ب112)   1112  216ر 1( مسههلل
ّ  الو وئل: ب115)   1115  211ر 1( مسههلل

  11 111ر 19( ،وّ األبواّ: ب116)

  923  191ر 1( من ال حي ره الفقين: ب111)
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  (490)» ة ال حيهوب فياو إىل السموئيف أالحوال م يئة فاي من  اة الرا 
ّ ددوء بددن ال ددحو  اددن ا مددود الر،ددو أبددن  ددومس جياددر بددولقراءال يف اا ددر  : «* اليف خددرب 

  (493)»الالملشوء ا خرال ال في القراءال يف الظار الالملور
ألي ا دددة جيادددر يف صدددسال اجلمملدددة  * ادددن همدددهلل بدددن محدددرامس حدددوا  دددةلت أبدددو ا دددهلل اهلل 

ا خددرال الصددسال ال ددهللاء ال ددوئر الودد واال مثددل الظاددر الالملوددر ال الصددسال اا ددر  الصددسال الملشددوء 
اددو أ دري بددن إىل السددموء  وبدت أالا صددسال فددرا اهلل  ألمس ال دديب: «جيادر فياددو؟ فقدوا

أمس جيادر  ا ين صسال الظار  ود اجلمملة فة،وف اهلل إلين ااسئكة  و ومس خ فن الأمر  ب يدن
مل     إلين أحهللا مدن ااسئكدة فدةمره أمس  فدي بولقراءال لي ل هلم ف  ن ه فرا ا ين الملور ال 

ّاءه أحددهلل ه فددرا ا يددن اا ددر  الأ،ددوف إليددن ااسئكددة فددةمره بو  اددوّ  القددراءال ألبددن مل  كددن ال
ال ذل  الملشوء ا خرال ف مو  ومس حر  الفجر بزا ففرا اهلل ا ين الفجر الأمره بو  اوّ لي دل 

  (400)»فياو ل  وس ف  ن  مو بل ل مسئكة ف اذه المل ة جيار
 

 التربة الحسينية

 
: السجود ا ّ الهبة احلسدي ية: إهندو تربدة جدو رال بظيفدةح  سدجهلل ا يادو تقدهلل راف ل ه دحية 12

 يف   يل ا  سدح التذ رياف بو و  اجلاود يف   يل إاسء   مة اهلل 
إمس السدددجود ا دددّ الهبدددة احلسدددي ية «حدددوا:  * ادددن  ددد مومس احملمدددهللي ادددن أمدددري اادددرم ل 

  (404)»الوسال الإمس  وبت غري مق ولة لوال السجود ا ياو تق ل بن
ّ،دددل  السدددجود ا دددّ جدددل حدددرب احلسدددل : «* حدددوا ا مدددود الودددودق    دددّو إىل األ

 هددددب مسدددد حوف الإمس مل  سدددد ح   السدددد ملة المددددن  وبددددت مملددددن  دددد حة مددددن جددددل حددددرب احلسددددل 
  (404)»هبو

ّشود حوا:  هلل إال ا دّ تربدة ال  سدج  دومس الودودق«* احلسن بن همهلل الهلل  مي يف ا 
                                                           

  1216  82ر 6( ال وئل الشيملة: ب118)

  961ر 3(  وا ر الكسد: ب113)

ّ  الو وئل: ب181)   2268  139ر 2( مسههلل

ّ  الو وئل: ب181)   5228  282ر 2( مسههلل

  6816  965ر 5( ال وئل الشيملة: ب182)
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   (402)»تذلس هلل الا هكوبة الين احلسل 
محن اهلل:  أمس السجود ا ّ الهبدة احلسدي ية تق دل بدن «* ان أ   ي  احلو ي ان الشايهلل 
  (401)»الوسال الإمس  وبت غري مق ولة لوال السجود ا ياو

جدل  ئل ان ا دهملموا الهبهدل مدن  * اليف  هو  احلسن بن ه و ح أمس أبو ا هلل اهلل 
السدد حة الدديت  ددي مددن جددل حددرب : «الالهفو،ددل بي امددو؟ فقددوا حددرب محددزال الحددرب احلسددل 

ّأ ددت أبددو ا ددهلل اهلل»تسدد ح بيددهلل الر ددل مددن غددري أمس  سدد ح احلسددل  اليف  ددهلله  ح الحددوا: 
   (405)»أمو إهنو أاود ا ي أال حوا: أخ  ا ي: «الس حة م او الحيل لن يف ذل ح فقوا

                                                           

  6813  966ر 5لشيملة: ب( ال وئل ا189)

ّ  الو وئل: ب182)   2155  12ر 2( مسههلل

ّ  الو وئل: ب185)   2158  19ر 2( مسههلل
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 مراقد األئمة 

 
ّ دوا اهلل مراحهلل األئمة: تز ل 15 مدن الدذ بح  : إمس بو  الكمل ة  ومس يف زمن 

لسدهلل حو دوال ااسد ملح الأي مدوب   الااس مومس ،و ة شهلل هللال المد  ذلد  مل   ملدن الر دوا
ومـ  يعظـم من إ هللاء ال وس الذ ب الالز  ة هلذه ااراحدهلل تملظيمدو لشدملوئر اهلل تملدوىل  مدو حدوا: 

شـــعائر اهلل ف نهـــا مـــ  تقـــوى القلـــوب
ح أمدددو الفقدددراء ف ادددم الز دددوالح جيدددب ا دددّ الهللاللدددة (400)

حددوا:  ا  دسمية أخددذ و مددن ال ددوس ال ددهلل حو ددوال الفقددراء هبدوح  مددو اددن ا ددي بددن مو ددّ
  (409)»إمس ا ة الز وال من أ ل حوال الفقراء الحتول أمواا األغ يوء«

يــا بنِــي آام خــيوا زينــتلم عنــد كــل مســ د وكلــوا واشــربوا وال *  قددوا  ددل الاددس: 
قل م  حرم زينة اهلل التي أخرج لعبااه والطيبات م    ِإنه ال يحب المسرفي  تسرفوا 

الــرزق قــل هــي للــيي  آمنــوا ِفــي الحيــاة الــدنيا خالصــة يــوم القيامــة كــيل  نفصــل اليــات 
لقوم يعلمون

(400)  
 * ان أ  اومٍر السو ي الااا أ ل احلجدوز حدوا: أتيدت أبدو ا دهلل اهلل  ملفدر بدن همدهللٍ 

ددر تربهددن؟ حددواّ ددوا اهلل مددو اددن زاّ حددربه ) ملددي أمددري ااددرم ل  فق ددت لددن:  ددوبن : ( الامة
حدوا  أمس ال ديب   و أبو اومٍر حهلل ي أ  ان أبين ان  هلله احلسل بن ا ي ان ا دي«

ّبدددو الامر دددو  ّ دددوا اهلل مدددو ادددن زاّ ح و لدددن: الاهلل لهقددده ن بدددةّا الملدددراق التدددهللفن هبدددوح ح دددت:  دددو 
احلسددن إمس اهلل  ملددل حددرب  الحددرب اللددهلل  بقواددو مددن بقددوئ اجل ددة ع:  ددو أبددو  التملو ددهلل و؟ فقددوا

الارصدددة مدددن ارصدددووو الإمس اهلل  ملدددل ح دددو  جن دددوء مدددن خ قدددن الصدددفوتن مدددن ا دددوده حتدددن إلددديكم 
ّوددو تقربددو مدد ام إىل اهلل مددودال مدد ام  الحتهمددل ااذلددة الاألذ  فدديكم فيملمددرالمس ح ددوّ م ال كثددرالمس ز و

ّي غدهللا يف اجل دةح  دو لر ولن أاللئ   و ا دي ااخووصدومس بشدفوايت الالد ّدالمس حو،دي ال دم زالا وا
ا ددّ ب ددوء بيددت ااقددهللس  ا ددي مددن امددر ح ددوّ م التملو ددهلل و فكةتددو أاددومس  دد يمومس بددن داالد 

المن زاّ ح وّ م ادهللا ذلد  لدن  دوا   د ملل حجدة بملدهلل حجدة ا  دسد الخدرب مدن ذبوبدن حدي 

                                                           

ال احلج: 186)   92(  و

  261ر 2( اا وحب: ب181)

ال األاراف: 188)   92ال 91(  و
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ّتكم  يددود اللهللتدن أمددن فةبشدر البشددر أالليدوء  اله يدد  مدن ال ملدديم الحدرال الملددل مبددو ال   ر د  مددن ز دو
ّأال الال أذمس املدددت الال خ دددر ا دددّ ح دددب بشدددٍر اللكدددن حثولدددة مدددن ال دددوس  ملدددريالمس زالاّ  ادددل 
ّتكم  مددددو تملددددري الزابيددددة بزبو ددددو أاللئدددد  شددددراّ أمدددديت ال بددددولهام شددددفوايت الال  ددددردالمس  ح ددددوّ م بز ددددو

»حو،ي
(183)   

ّ ددوا اهلل  وددة ح يف حددهلل ٍث جو ددٍل الفيددن: أبددن ذ ددر لددن  ربئيددل * اددن أد أشددن اددن 
ه   ملددث اهلل حومدددو مددن أمهددد  ال  ملددرفام الكفدددوّ المل «إىل أمس حدددوا:  شدداودال أ  ا ددهلل اهلل 

ّادددو لقدددرب  ددديهلل  المس أ سدددومام ال قيمدددومس   شدددر وا يف ت ددد  الدددهللموء بقدددوٍا الال فملدددٍل الال بيدددٍة فيدددوا
»به   ال  حوء  كومس ا مو أل ل احل  ال   و ل مرم ل إىل الفوز الشاهللاء

(131)  

                                                           

  1  22ر 6( وذ ب األحكود: ب183)

ّ  الو وئل: ب131)   11883  216ر 11( مسههلل
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 الخضاب

 
 ددو : لددن فوائددهلل  ثددريالح  هقو ددة أاوددو  اجلسددمح الحتسددل اجل ددهللح الجتميددل اجلسددهلل : اخل16

 الغري ذل  
ّ ددم يف  دد يل اهلل إمس فيددن : «* حددوا ال دديب  ّ ددم يف اخل ددو  أف ددل مددن بفقددة د بفقددة د

ّبددد  اشدددرال خوددد ة:   دددرد الدددر ح مدددن األذبدددلح الجي دددو ال شدددوء ادددن ال ودددرح ال  دددل اخليوشددديمح  أ
ال ذ ب بول شيومسح ال قل ال و دة الشدي ومسح التفدر  بدن ااسئكدةح ال  يب ال كاةح ال شهلل ال ثةح 

ال سه شر بن اارمنح ال  ديا بدن الكدوفرح ال دو ز  دةح ال دو جيدبح البدراءال يف حدربهح ال سدهحيي م دن 
  (131)»م كر البكري

  (132)»ال و من الس ة اخل و   هللي همهلل: «* حوا أمري اارم ل 
ّ ددل إىل ال دديب«حددوا:  * ادن أ  ا ددهلل اهلل  ف ظددر إىل الشدديب يف حليهددن فقددوا   ددوء 

ح ه حددواال دديب  ّاف  ددود القيومددةح حددوا : بددّو : مددن شددو  شددي ة يف ا  ددسد  وبددت لددن بددو
فخ ددددب الر ددددل بوحل ددددوء ه  ددددوء إىل ال دددديب :  ّأ  اخل ددددو  حددددوا : بددددّو ف مددددو 

: بدددّو الإ دددسد الإشدددومس اله دددة إىل بسدددوئكم الإ دددسدح فخ دددب الر دددل بولسدددواد فقدددوا ال ددديب 
ّ  ة    (432)»يف ح و  اهللال م ال

يف اخل دددو   دددسث خودددوا: ماي دددة يف احلدددر ح اله دددة إىل «حدددوا:  * ادددن أ  احلسدددن 
  (431)»ال سوءح ال ز هلل يف ال وه

 

 ُغسل الجمعة

 
: غسدل اجلمملدة:  دذا إتدو  كدومس يف أالليددوء اهلل تملدوىلح ال دم ح ي دومس  دهللاح ال يف  دل مددن 11

                                                           

  12  282ر 6( الكويف: ب131)

  212  122ر 1ال حي ره الفقين: ب( من 132)

  2  281ر 6( الكويف: ب139)

  6  281ر 6( الكويف: ب132)
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  (435)الشرائطداالد ا ّ  ذا الململ إال إذا ا همملت فين ني  
 و ا دي ا دّ ال دوس يف  دل  د ملة أ دود «يف الصية لن:  أبن حوا لمل ي  * ان ال يب 

ء مدن  ال سلح فوغهسل  ود اجلمملة اللدو أبد  تشدهي اادوء بقدوال  ومد  الت و دن فإبدن لديذ شدي
   (430)»اله وئ أاظم م ن

   (439)»من اغهسل  ود اجلمملة هيت ذبوبن الخ و وه«حوا:  * الا ن 
إمس هلل مهلل  ددة يف اهلددواء  قشددر ال دديض هلددو  دد ملومس ألدد  بددو  ا ددّ  ددل «حددوا:  * الا ددن 

بدو  م اددو مسئكددة مثدل اللددهلل  دد ألدد   ددزء فدإذا  ددومس  ددود اجلمملددة ال دود الملرالبددة ا همملددوا   اددم 
   (430)»ال قولومس ال ام اغفر ان اغهسل  ود اجلمملة

 دو ا دّ :  يد  صدوّ غسدل  دود اجلمملدة الا * ان احلسل بن خولهلل  حدوا ح دت ل ر،دو
ّ  التملدوىل ادم صد واال الفدرائض بود واال «:  ل حر الا هلل الذ ر الأبثّ؟ فقوا إمس اهلل ت دو

ّم ومس بويود ال وافلح الام احلج بولملمرالح الام الز وال بولوهللحةح الادم  ال وافلح الام صيود شار 
»الو،وء ب سل  ود اجلمملة

(433)  
 

 لبس السواد على اإلمام الحسين 

 
 هددرد احلددراد: اسمددة ا ددّ احلددزمسح فقددهلل لدد ذ ا مددود احلسددن: لدد ذ السددواد يف شددار 18

السددددوادح ا ددددهلل  الل سددددت اوئ ددددة ا مددددود احلسددددل  السددددواد يف ا هشدددداود أمددددري ااددددرم ل 
 ال كذا   ا هشاوده 

ّ خ  ّد يف )بو خ الهوا (: ادو دفدن أمدري اادرم ل ا  هلل اخلور ،يدوال ا مدود احلسدن -* ال
 إىل ال دوس فقدوا: إمس أمدري اادرم ل  الحهل ابن م جم خرب ابدن ا دوس   تدويف الحدهلل تدر

لكددم خ فددوف فددإمس أح  ددهم خددرب إلدديكم الإمس  ددر هم فددس أحددهلل ا ددّ أحددهللح ف كددّ ال ددوس الحولوا:بددل 

                                                           

 (  و حسب ااو  ح المل مي: من بو  االحه وء ال المل ة الهومة 135)

ّ  الو وئل: ب136)   2562  512ر 2( مسههلل

ّ  الو وئل: ب131)   2568  512ر 2( مسههلل

ّ  الو وئل: ب138)   2511  512ر 2( مسههلل

ّ  ا133)   2562  512ر 2لو وئل: ب( مسههلل
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  (400)اخل إىل ااسجهلل بثو  أ ود فمَلس اا رب الحوا:     رب إلي و فخرب ا مود احلسن
ّااة  وداء  * ان ا ي بن احلسل  ّئي الا ين د ّقأبن     (404)الجي سومس أز

دخدددل ااسدددجهلل الا يدددن  * ادددن ا دددهلل اهلل بدددن  ددد يمومس ادددن أبيدددن: أمس ا دددي بدددن احلسدددل 
ّ ل جرفياو من  هفين   (404)امومة  وداء الحهلل أ

لد ذ بسدوء بدي  وشدم  * ان امر بن ا ي بن احلسل حوا: ادو حهدل احلسدل بدن ا دي
 ملمددل هلددن  احلسددل  السددواد الااسددو ح ال ددن ال  شددهكل مددن حددر الال بددردح ال ددومس ا ددي بددن

   (402)ال ملود ل مةمت
ّ خ ال ددربي: أمس إبددرا يم ا مددود أبفدددذ إىل أ  مسدد م لددواء ال وددرال الظددل السدددحو   * اددن تددو

ّااو مكهو  ا ياو بدوحلرب  ّبملة اشر ذ أذن للـيي  يقـاتلون بـأنهم ولمـوا ال ومس أبيض جولن أ
وإن اهلل علــى نصــرهم لقــدير

ّحددم أمس  (401) هحددوا بكددل لددومس مددن ح فددةمر أبددو مسدد م غسمددن أ
ّه خسفدو ل دي أميدة ال ي دة ل  دوظر ال دوبوا  قولدومس  الثيو  ف مو ل ذ السواد حدوا: مملدن  ي دة فوخهدو

   (405)الشاهللاء  ربسء الز هلل الحيىي  ذا السواد حهللاد  ا همهلل
ّ دددوا اهلل   * ادددن  شدددود بدددن  دددملهلل ادددن ااشددديخة يف خدددرب: إمس اا ددد  الدددذي  دددوء إىل 

 ددومس م دد  ال حددوّ الذلدد  أمس م كددوف مددن مسئكددة الفددردالس   الأخددربه بقهددل احلسددل بددن ا ددي 
بزا ا ّ ال حر ف شر أ  حهن ا ياو ه صو  صيحة الحوا:  و أ ل ال حوّ ال سوا أ وا  احلزمس 

مذبو  ه محل من تربهن يف أ  حهدن إىل السدموالاال ف دم   د  م د  فيادو  فإمس فرخ الر وا 
   (400)م الأت واامإالا  او الصوّ ا هلله هلو أ ر اللملن حه هن الأشيواا

ّ ددوا اهلل  * فخددر الددهلل ن ال رحيددي يف اا هخددب الغددريه: أمس  ز ددهلل لمل ددن اهلل ا ددههللاّ ،ددرد 
فقدوا هلدن: أشدو أحددب إلديكنح ااقدود ا ددهللي أال الر دوئ إىل ااهلل  دة اللكددم اجلدوئزال السد ية؟ حددولوا: 

الال يدوال حوا: افمل وا مو بدهللا لكدم ه أخ يدت هلدن احلجدر  حنب أالالف أمس ب و  ا ّ احلسل 

                                                           

ّا   أ  وف الفيوال األئمة: ر211)   86( ال

ّ  الو وئل: ب211)   516  161ر 2ح الداوئم ا  سد: ب9981 211ر 9( مسههلل

  5835  51ر 5( ال وئل الشيملة: ب212)

  9518  298ر 9( ال وئل الشيملة: ب219)

ال احلج: 212)   93(  و

ّ  الو وئل: ب215)   928ر 9( مسههلل

ّاال: ر216)   9  61(  ومل الز و
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البددهللبوه ا ددّ مددو  يف دمشدد  ف ددم ت دد   و يددة الال حرشددية إال الل سددت السددواد ا ددّ احلسددل
   (409)بقل   ملة أ ودح اخلرب

ّا دددو  * الفيدددن أ  دددوف بقدددل: أمس  دددكي ة ب دددت احلسدددل  ّحدددة  ّأ دددت ال و حولدددت:  دددو  ز دددهلل 
ّ ن  البيدد ان الذ ددرال الرا ددو إىل أمس حولددت: فددإذا خبمددذ بسددوال حددهلل اظددم اهلل خ قددهان الزاد يف بددو

امدددرأال اظيمدددة اخل قدددة بوشدددرال شدددملر و الا يادددو  يدددو   دددود البيدددهلل و حمدددي  م دددمخ بولدددهللد إىل أمس 
  (400)اخلرب ذ رال أهنو  وبت فوجمة الز راء

 

 الخلود في الجنة أوفي النار

 
:  ملدل اهلل اخل دود يف  دل مدن اجل دة الال دوّ: ألمس أ دل اجل دة بيدهام أمس   يملدوا اهلل أبدهللاح 13

مس بيدددهام أمس  ملودددوا اهلل أبدددهللاح فادددو  هخ يدددهلل ا دددرد ااودددر ا دددّ اجلرشدددة يف الأ دددل ال دددوّ ااملوبدددهللال 
 السجن مهلل  احليوال 

إتدو : «ان اخل ود يف اجل دة الال دوّ؟ حدوا * ان أ   وشم حوا  ةلت أبو ا هلل اهلل 
خ هلل أ ل ال وّ يف ال وّ ألمس بيووم  وبت يف الهللبيو أمس لو خ دهللالا فيادو أمس  ملودوا اهلل أبدهللاف الإتدو 

هلل أ ل اجل ة يف اجل ة ألمس بيووم  وبت يف الهللبيو أمس لوبقوا فياو أمس   يملوا اهلل أبهللاف ف ول يوال خ 
قـل كــل يعمــل علـى شــاكلتهُخ هدهلل  درالء ال ددرالء ه تدس حولددن تملدوىل: 

: ا ددّ حدوا (403)
  (440)»بيهن

 

 االنتماء إلى منظمات فدائية

 
ال ل   و  شرالط يف االبهموء إذا   ل جيوز االبهموء إىل إحهلل  اجل اوال الفهللائية؟  :44س

  ومس ذل   وئزاف؟ ال ل ا بسومس الذي  قهل حيشر م  الشاهللاء؟
ّا ددة ا  ددسد ال وبددت القيددودال إ ددسمية مبددو  :44ج إذا  وبددت اجل اددة الفهللائيددة تقوتددل أل ددل 

                                                           

ّ  الو وئل: ب211)   9112  921ر 9( مسههلل

ّ  الو وئل: ب218)   9119  921ر 9( مسههلل

ال ا  راء: 213)   82(  و

  5  85ر 2( الكويف: ب211)
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ّ وبيددة تشددوه املددة ا  ددسد الااسدد ملح  ددوز االبهمددوءح اليف  ل ك مددة مددن مملددا المل تكددن   اددة إ
 وا إذا حهل ا بسومس  ومس يف حكم الشايهلل  ذا ا 

ال  ددرب ااسدد م يف اجلاددود مدد  مددن ال  ددرمن ا ددّ احلكددمح الال «: * حددوا أمددري ااددرم ل 
  فددذ يف الفدديء أمددر اهلل ازال ددلح فإبددن إمس مددوال يف ذلدد  ااكددومس  ددومس مملي ددوف لملددهللالبو يف حدد ذ 

»حق و الا شوجة بهللموئ وح الميههن ميهة  و  ية
(444)   

يف جر دد  مكددة فقددوا لددن:  ددو ا ددي بددن  ل وددري أبددن لقددي ا ددي بددن احلسددل * اددن ا ددود ا
إن اهلل احلسدددل تر دددت اجلادددود الصدددملوبهن الأح  دددت ا دددّ احلدددج اللي دددن الإمس اهلل ازال دددل  قدددوا: 

اشــترى مــ  المــنمني  أنفســهم وأمــوالهم بــأن لهــم ال نــة يقــاتلون فــي ســبيل اهلل في قتلــون 
وبشر المنمني إىل حولن:  ويُقتلون

ّأ  دو  درالء «: ؟ فقوا ا ي بن احلسل (444) إذا 
»الذ ن  ذه صفهام فوجلاود مملام أف ل من احلج

(442)  
ّد اددن الوددودق  اجلاددود الا ددب مدد  إمددود اددوداح المددن حهددل دالمس مولددن «أبددن حددوا:  * الال

فاو شايهللح الال حيل حهل أحهلل من الكفوّ الال وو  يف داّ الهقيةح إال حوتل أال  وئ يف فسودح 
»خت  ا ّ بفس  الال ا ّ أصحوب الذل  إذا مل 

(441)   
 

 تسلط الشيطان على اإلنسان

 
  ل إمس الشي ومس  هللخل يف بهللمس ا بسومس ال ي ؟ :42س
مبدددو  :42ج الشدددي ومس  دددوهلواء أال  دددولرال  فرمبدددو  كدددومس دخولدددن  دددهللخوا اهلدددواء يف اجلسدددمح ال

  كومس ااراد دخوا مو  و و ن 
ّ ددوا اهلل  الي اددن   *  :اسددة أصدد وف: صدد    ددولر ح يف خ دد  اهلل اجلددن «أبددن حددوا

ّ  الصددد   حشدددراال األّا الصددد     دددي  دد ا دددديام  اهلدددواء الصددد   حيدددوال الصددد   اقدددو
  (445)»احلسو  الالملقو 

                                                           

  13361  23ر 15( ال وئل الشيملة: ب211)

ال الهوبة: 212)   111(  و

  1  22ر 5( الكويف: ب219)

  18  29ر 31( ،وّ األبواّ: ب212)

  261ر 61( ،وّ األبواّ: ب215)
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ّ ن بوجلوئ: «* الحوا  الحولوا »  إمس الشي ومس ليجري من ابن  دد جمر  الهللد ف يقوا جمو
  (440): إمس اجلوئ  كسر الشاوالحالجمر  الشي ومس الشاوااليف تو،يح حولن 

  (449)»مو من أحهلل إال اللن شي ومس: «الحوا * 
 

 حديث الكساء

 
 مو حولكم يف حهلل ث الكسوء المو الهللليل ا ّ صحهن؟ :41س
ال يف مظوهنو  :41ج الي بة وبيهلل مملهربال مذ و  حهلل ث صحيح ال

ّ وتدددددن(* لومدددددود الشدددددريازي ممل مل دددددو ادددددن فوجمدددددة   ددددد هلل  رال دددددن ادددددن الالدددددهلله )أا ّ اهلل د
(  مدو  دوء يف اهلدومش  هوبدن القديم )مدن فقدن الز دراءالحهلل أشوّ إىل ذلد  يف   الز راء

ّف الاألحدواا( حتقيد  الج د  مر سدة ا مدود  بملض ا   ود بقس ان  هو  )ادوامل المل دود الااملدو
 حمح ب ق او بول  :  - اااهللي 

ّأ ت خبط الشيخ اجل يل السيهلل  وشمح ان شديخن السديهلل مو دهلل ال حدرا ح ادن احلسدن بدن 
ّدبي ددديح ادددن شددديخن ا دددي بدددن ا دددهلل الملدددوع ز دددن الدددهلل ن الشدددايهلل الثدددو  ح ادددن شددديخن ااقدددهللس األ

الكر دديح اددن الشدديخ ا ددي بددن  ددسا اجلزائددريح اددن الشدديخ أمحددهلل بددن فاددهلل احل دديح اددن الشدديخ 
ا ي بن اخلدوزمس احلدوئريح ادن الشديخ ،ديوء الدهلل ن ا دي بدن الشدايهلل األالاح ادن أبيدن ادن فخدر 

قد ح ادن شديخن ابدن تدو احل ديح ادن شديخن احملققلح ان شيخن الملسمة احل يح ادن شديخن احمل
ّ ذ احل ديح ادن ابدن محدزال ال و دي )صدوحب  وحدب اا وحدب(ح ادن شديخن اجل يدل  همهلل بن إد
احلسن بن همهلل بن احلسن ال و يح ان الشيخ اجل يل همهلل بن شار  شو ح ان ال رب ي 

و دددن )صدددوحب االحهجدددوب(ح ادددن أبيدددن شددديخ ال وئفدددةح ادددن شددديخن اافيدددهللح ادددن شددديخن ابدددن حول
القميح ان شيخن الك ييح ان ا ي بن إبدرا يم )ادن أبيدن إبدرا يم( بدن  وشدمح ادن أمحدهلل بدن 
همددهلل بددن أ  بوددر ال زب دديح اددن حو ددم بددن حيددىي اجلددسء الكددويفح اددن أ  بوددريح اددن أبددومس بددن 
ّيح اددن فوجمددة  ت  ددب ال كددريح اددن  ددوبر بددن  ز ددهلل اجلملفدديح اددن  ددوبر بددن ا ددهلل اهلل األبوددو

ّ ددو  الز ددراء ّ ولددن مددن   ددوّ المشددو ري ا اهللب ددت  ح ال ددذا السدد هلل يف م هاددّ اجلسلددة ال
                                                           

  11ال 52ر 5( احملجة ال ي وء: ب216)

  21ر 61( ،وّ األبواّ: ب211)
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 المل موء 
أمدددو القو دددم بدددن حيدددىي فولودددحيح ا دددهللبو ت ملدددوف جلمددد  مددد ام صدددوحب اجلدددوا ر الالملهلل دددهلل غدددريه 
ّهح إذ  ددو مددن شدديوخ ال زب دديح الال زب ددي صددح أبددن ال  ددرالي إال اددن  قددةح الأمددو  ددوبر ففيددن  ااه ددو

 ح  حوالمس الحهلل ااهربه ن  ال و األص
الحددهلل بقددل مدد  حددهلل ث الكسددوء أ  ددو الملسمددة الثقددة فخددر الددهلل ن ال رحيددي األ ددهللي صددوحب 
)جممدددد  ال حددددر ن( يف  هوبددددن )اا هخددددب الك ددددري( ال ددددذل  بقددددل مددددو  قددددر  مددددن بوددددفن الددددهلل  مي 
ّّ( ال ددددذل  بق ددددن   ددددن احلسددددل المل ددددوي الهللمشددددقي  ّشددددود( يف  هوبددددن )ال ددددّر الالددددهلل صددددوحب )ا 

   (440)الشهاوّ ،يث   ي ان ته   الس هللاحل فيح ال ذل   خرالمس ال و من ا
 

 تعاريف ومصطلحات

 
 يدد  بملددرف مددو   ددي: اا  دد ح الالف سددفةح الالفقددنح الالشددر ملةح الالددهلل نح الا  ددسدح   :45س

 الالمل موبيةح الالملقيهللالح الاا هللأح الال ظودح الالملوامل الستح الالرتل اخلومذح الالكوادّ؟
 وي ن ان اخل ة اا   :  و المل م ااو ب لهقو ة الفكر الحت :45ج

 الف سفة:  ي المل م ااو ب املرفة حقوئ  األشيوء الاأل  و  الااس  وال 
 الفقن:  و المل م ااو ب املرفة أحكود اهلل تملوىل 

 الهلل ن: مبملا الشر ملة 
 الشر ملة:  ي ال ر قة اليت  س كاو ا بسومس يف جممواة حيوتن 

إن  قدوا ازال دل:  أب يوئدن همدهلل ا  سد:  و الهلل ن الذي أبزلن اهلل تملوىل ا دّ خدومت
الدي  عند اهلل اإلسالم

(443)  
 المل موبية: اهللد تقيهلل الهللاللة بولهلل نح )أال فول الهلل ن ان السيو ة( 
 الملقيهللال: مو اقهلل ا ين ال مريح الصوّ ب وء ا بسومس مرتكزاف ا ين 

 اا هللأ: الذي  كوامس أالا الكومسح الاالاهقود بذل  
  الحوااهلل مملي ة  واء األمّو الفرد ة أال ا  همواية ال ظود: بظم األمّو الف  حوابل

                                                           

  59ر 1: بل مرل   ( من فقن الز راء 218)

ال  ا امرامس: 213)   13(  و
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ّحودح الالهللبيوح الالربزخح الالقيومةح الاجل ة أال ال وّ   الملوامل الست: األصس ح الاأل
الرتدددل اخلدددومذ:  دددي اجلممليدددة ااملدددهللال لهح يدددب احلكومدددة إىل ال دددوس التقو دددة احلكومدددة بسددد ب 

 الهللاو ة 
 اجلمواة الكوادّ: اخل ية اليت ت ظم من ح ل احلز  أال 

 

 بين الجبر والتفويض

 
ّأي الشيملة ا مومية يف: اجلرب الالهفو ض؟ :40س  مو  و 
)ال  رب الال تفو ض بل أمر بدل أمدر ن(  مدو حدوا ا مدود أبدو ا دهلل اهلل  :40ج

(440)  
ّادال   الالململ  سبو من ا بسومس  -حنو اخلري أال الشر  -فو الال من اهلل تملوىلح الا 

 مملرالفة بول س ة إىل صهللاّل األفملوا من ا بسومس ال ي: *   ول  مذا ب  س ة 
 : اجلرب 1
 : الهفو ض 2
 : األمر بل األمر ن 9

أمدددو اجلدددرب: فممل دددوه أمس األفملدددوا الددديت تودددهللّ مدددن ا بسدددومس إتدددو  دددي مدددن اهلل تملدددوىل الال دخدددل 
ّادتن فياوح فو بسدومس ا دّ  دذا اادذ ب  شد ن ا لدة الديت ال اخهيدوّ هلدو يف ال ا بسومس الإ  مدو لقهلل

 وددهللّ م اددوح مددن أامددواح البددذل   كددومس ا بسددومس جمددرباف يف فمل ددن ألمس ا ددم اهلل تملددوىل مددن األزا 
  (444)تمل   هبذا الفملل الالبهلل أمس  وهللّح  ذا ممو  قوا بن األشوارال

ال اهلل  ّادتدنح الال دخدل لقدهلل ّتدن الإ ّه الحهلل أمو الهفو ض: فممل وه أمس أفملدوا ا بسدومس  دي بوخهيدو
التملدوىل حدهلل فدوا التدر  أمدر األفملدوا إىل المل دود الال  هدهللخل يف ذلد ح  تملوىل فياوح فوهلل  د حوبن

  (444)ال ذا ممو  ذ ب إلين بملض ااملهزلة
ّد ادن أ دل ال يدت حادن مف دل بدن أمو األمر بل األمر ن: ال و ااذ ب الوحيح الدوا

                                                           

ّا   الكويف: ب221)   19  161ر 1( 

األشيوء تودهللّ ادن  د(ح ال وبوا  قولومس بوجلرب ال زامومس أمس  ل 992( األشوارال:  م أصحو  ا ي بن إاوايل األشملري ااهويف   ة )221)
 اهلل  ل الاس 

 د(ح ال وبوا  قولومس بولهفو ض ال زامومس أمس اهلل 191 د( الااهويف   ة )81( ااملهزلة:  م أصحو  الاصل بن ا وء ااولود بواهلل  ة   ة )222)
 ازال ل فوةا إىل المل ود اخهيوّ أمره الهنين الأب امح تملوىل اهلل امو  قولومس ا واف   رياف 
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ح حوا ح ت: المدو »ال  رب الال تفو ض اللكن أمر بل أمر ن«حوا:  امر ان أ  ا هلل اهلل 
ّأ هددن ا ددّ مملوددية ف ايهددن ف ددم   هددن فه هددن : «أمددر ن؟ حددوا  أمددر بددل ّ ددل  مثددل ذلدد  مثددل 

أبدددددت الدددددذي أمرتدددددن  -  دددددت   -ففملددددل ت ددددد  ااملوددددديةح ف ددددديذ حيدددددث مل  ق دددددل م ددددد  فه هدددددنح 
  (442)»بواملوية

ّ  التملدددوىل أ دددرد مددن أمس  ك ددد  ال دددوس مدددو ال «حددوا:  * الاددن ا مدددود الودددودق  اهلل ت دددو
  (441)»ومس يف    وبن مو ال  ر هلل  يقوبنح الاهلل أاز من أمس  ك

ّ ددددل  ددددزام أمس اهلل «حددددوا:  الا ددددن *  إمس ال ددددوس يف القددددهللّ ا ددددّ  س ددددة اال ددددن: 
ّ دددل  ازال ددل أ ددرب ال ددوس ا ددّ ااملوصددي فاددذا حددهلل ظ ددم اهلل يف حكمددن فاددو  ددوفرح ال
ّ ددل  ددزام   ددزام أمس األمددر مفددوا إلدديام فاددذا حددهلل أال ددن اهلل يف  دد  وبن فاددو  ددوفرح ال

مددو   يقددومس المل  ك فاددم مددو ال   يقددومس الإذا أحسددن محددهلل اهلل الإذا أمس اهلل   دد  المل ددود 
  (445)»أ وء ا ه فر اهلل فاذا مس م بول 

 

 القضاء والقدر

 
ّأي الشيملة ا مومية يف الق وء الالقهللّ؟ :49س  مو  و 
وقمـــــى ربـــــ  أن ال تعبـــــدوا إال )الق دددددوء(  دددددو األمدددددر الال اددددديح حدددددوا تملدددددوىل: : 49ج
إياه

(440)  
كل ح  خ   السموالاال الاألّا الاجل وا الاألهنوّ الغري وح حوا تملدوىل: ال)القهللّ(  و اخل  
شيء خلقناه بقدر

(449)  
ال  كدددومس شددديء يف السدددموالاال الال يف «حدددوا:  * ادددن أ  احلسدددن مو دددّ بدددن  ملفدددر 

ّادال المشدديئة ال هددو  الأ ددل الإذمسح فمددن زاددم غددري  ددذا فقددهلل   األّا إال بسدد  : بق ددوء الحددهللّ الإ

                                                           

  8  962هللالق: ر( الهوحيهلل ل و229)

  2  961( الهوحيهلل ل وهللالق: ر222)

  5  961( الهوحيهلل ل وهللالق: ر225)

ال ا  راء: 226)   29(  و

ال القمر: 221)   23(  و
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ّد ا ّ اهلل »ازال ل  ذ  ا ّ اهلل أال 
(440)  

 

 الشفاعة من ضروريات المذهب

 
ّأي الشيملة ا مومية يف الشفواة؟: 40س  مو  و 
ال ددددوئر ا ددددود اهلل الوددددوحلل  شددددفملومسح لدددد ملض  األب يددددوء الاألئمددددة ااملوددددومومس: 40ج

ال من اهلل تملوىلح  مو حدوا  ااذب ل الذ ن  ر هلل اهلل إبقوذ م الالملفو ا امح الالشفواة تكومس بإشو
يشفعون إال لم  ارتمى وال  حوبن: 

(443)  
 س دة  شدفملومس إىل «حدوا:  ان ال ديب * يف احلهلل ث ان ا مود الوودق ان  بوئن

  (420)»اهلل ازال ل فُيشفامُلومس: األب يوء ه المل موء ه الشاهللاء
ّ ددوا اهلل  * الاددن ا مددود الر،ددو اددن  بوئددن  مددن مل  ددرمن ،و،دديح «حددوا:  اددن 
ّده اهلل حو،دددي المدددن مل  دددر  إتدددو «: ح ه حدددوا»من بشدددفوايت فدددس أبولدددن اهلل شدددفوايتفدددس أال

ح حددوا الددراالي: فق ددت »شددفوايت أل ددل الك ددوئر مددن أمدديتح فةمددو احملسدد ومس فمددو ا دديام مددن  دد يل
ّ ددددوا اهلل فمددددو مملددددا حولددددن اددددز ال ددددل: لومددددود الر،ددددو وال يشــــفعون إال لمــــ  :  ددددو بددددن 

ارتمى
ّت ّ اهلل د  ن: «؟ حوا (424)   (424)»ال  شفملومس إال ان ا

ال شددددددفي  أجنددددددح مددددددن الهوبددددددةح الالشددددددفواة ل ب يددددددوء الاألالصدددددديوء الااددددددرم ل : «* الحددددددوا 
ّبيملدددة الم دددرح الأحدددل اادددرم ل شدددفواة مدددن  شدددف   الااسئكدددةح اليف اادددرم ل مدددن  شدددف  يف مثدددل 
لثس ل إبسوبوفح الالشفواة ال تكومس أل ل الش  الالشر  الال أل ل الكفر الاجلحدودح بدل تكدومس 

  (422)»الهوحيهللل مرم ل من أ ل 
الألصددحوبن اا هج ددل الاألئمددة مددن  : الشددفواة  وبهددة ا ددهللبو ل  دديب * الحدوا ال رب ددي 
اللودددددددوحلي اادددددددرم ل ال  جدددددددي اهلل تملدددددددوىل بشدددددددفواهام  ثدددددددرياف مدددددددن  أ دددددددل بيهدددددددن ال دددددددو ر ن

                                                           

  2  123ر 1( الكويف: ب228)

ال األب يوء: 223)   28(  و

  131  156( اخلووا ل وهللالق: ر291)

ال األب يوء: 291)   28(  و

  95  196ر 1: ب( ايومس أخ وّ الر،و292)

  15  58ر 8وّ األبواّ: ب( ،299)
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   (421)اخلوجئل
ّت ّ د  ن من أ ل الك وئر  * حوا الوهللالق يف الملقوئهلل: ااهقودبو يف الشفواة أهنو ان ا

  (425)الالو وئر فةمو الهوئ ومس من الذبو  ف ري ههو ل إىل الشفواة

                                                           

  23ر 8( ،وّ األبواّ: ب292)

  58ر 8( ،وّ األبواّ: ب295)
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 إرث الخنثى

 
  ي   قسم موا ميت ا ّ نواة إذا  ومس من بي ام خ ثّ؟  :43س
اخل ثّ ااشكل تةخذ بو  حوة الذ ر البو  حوة األبثدّح مدثس )الولدهلل( لدن  :43ج

ّبو   ئ الهلل  وّ د  وّ ال)ال  ت( هلو بو  د  وّح ال)اخل ثّ( هلو  س ة أ
: ااولددود  ولددهلل لددن مددو ل ر ددوا اللددن مددو * اددن  شددود بددن  ددومل حددوا: ح ددت أل  ا ددهلل اهلل 

 وّاث من حيث     بولنح فإمس خرب م امو  واء فمن حيث    ملثح : «ل  سوء؟ فقوا 
  (420)»فإمس  وبو  واء الّهث مرياث الر وا الال سوء

اخل ثددّ  ددوّاث مددن حيددث « ددومس  قدوا:   أمس ا يددوف  * ادن  ملفددر بددن همددهلل ادن أبيددن
ّث م نح فإمس مدوال المل   دل ف ود  اقدل    واح فإمس بوا م امو نيملوف فمن أ امو     ال وا ال

  (429)»الر ل البو  اقل اارأال
 ددومس  ددوّاث اخل ثددّ   أمس ا ددي بددن أ  جولددب: «* اددن  ملفددر بددن همددهلل اددن أبيددن 

مددرياث الر ددل ألمس  فيملددهللا أ،ددسان فددإمس  وبددت أ،ددسان بوحوددة مددن أ،ددسئ ال سددوء ب دد   الّاث
القودو   الر ل ت ق  أ،سان ان ،   ال سدوء ب د   ألمس حدواء خ قدت مدن ،د    دد

  (420)»اليسر  ف ق  من أ،سان ،   الاحهلل

                                                           

  9  151ر 1( الكويف: ب296)

  5111  926ر 2( من ال حي ره الفقين: ب291)

  5112  926ر 2( من ال حي ره الفقين: ب298)
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 صالة الجمعة في عصر الغيبة

 
 دل أمس صددسال اجلمملدة الا  ددة أد مسددهح ة يف  دذا الوحددتح الاددوذا  دذا اخلددسف بددل  :20س

كددم بو وهبددو بظددرا اددو فياددو مددن الفوائددهلل اجلسدديمة المددو  ددو تفسددريبو المل مددوء بشددةهنو؟ الاددوذا ال حن
إذا نواي للصالة م  يوم ال معةلقولن تملوىل: 

 ؟(423)
 المو المل ة يف اهللد إحومهكم لوسال اجلمملة بولرغم من ال ود اا وف ؟

ّ  أمس ا بسومس لري بي ادو البدل صدسال الظادرح  :20ج صسال اجلمملة له   فياوح الالذي أ
اا سوط  أال ا مود    وف ختيري وفح أمو ال وهبو المليي فاو مشرالط بو ود ال يبفيكومس الا

الدذ ن مل  كوبدوا م سدوجي  البملض األئمدة ا خدر ن  اليهللح اللذا فإمس ا مود الوودق 
اليهلل مل  قيمو وح الا  ة الكرشة مشرالجةح  مو أمس اجلاود الاحلدج الغريبدو مشدرالجة بشدرالطح اليف 

ح المدن فوائدهلل فدهح بدو  اال هادود أمس لكدل ادومل (410)»و الاجلمواة لشيمله واجلمملة ل «احلهلل ث: 
ّأ ددن البظددره ااسددهفود مددن الكهددو  الالسدد ةح الذ ربددو أمس اجلمملددة الا  ددة ختيري ددةح الإذا  وبددت   ددو  

 مفو هلل فوألف ل تر او 
من ااو دواة الفقدن  * بذ ر بملض الرالا وال الهللالة ا ّ أمس اجلمملة من م وصب ا مود 

ّ وتن(ريازيلومود الش  :(414)ح  هو  الوسال)أا ّ اهلل د
ّب  إىل الوالال الفيء الاحلهللالد الاجلمملة الالوهللحوال: «* ان ال يب    (414)»أ

  (412)»إمس اجلمملة الاحلكومة  مود ااس مل: «* الا ن 
ال  وددددد ح احلكدددددم الال احلدددددهللالد الال اجلمملدددددة إال بإمدددددود «حدددددوا:  * ادددددن أمدددددري اادددددرم ل 

  (411)»اهللا

                                                           

ال اجلمملة: 293)   3(  و

  2احلوشية  212ر 1( من ال حي ره الفقين: ب221)

ّا   مو واة الفقن ل مرل ( از هلل من ال221) ّ وتن(هفويل   ط داّ المل ود بريالال  961ر 26: ب)أا ّ اهلل د

  158ر 11(  وا ر الكسد: ب222)

  158ر 11(  وا ر الكسد: ب229)

ّ  الو وئل: ب222)   6916  19ر 6( مسههلل
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  (415)»ال نملة إال م  إمود اودا تقي«حوا:  ر * الان ا مود  ملف
الي ادددن أ دددل ال يدددت  ل دددو اخلمدددذ الل دددو األبفدددوا الل دددو اجلمملدددة الل دددو صدددفو : «* المدددو 

  (410)»ااوا
 

 نزول القرآن على سبعة أحرف

 
 مو مملا احلهلل ث القوئل: احرأالا القر مس ا ّ   ملة أحرف؟ :24س
ح أي )أجدراف( األمدر (419)»فإمس القدر مس ا دّ  د ملة أحدر «أصل احلهلل ث  كذا:  :24ج

الا وال  ثريال   …الال اي الالقوة ال كذا ّد يف    مو ال
ّ وا اهلل  أتو   ال من اهلل فقوا: إمس اهلل  ةمر  أمس تقرأ القر مس ا ّ حرف : «* حوا 

ّ  ال دد  ا ددّ أمدديت فقددوا: إمس اهلل  ددةمر  أمس تقددرأ القددر مس ا ددّ حددرف الاحددهلل  الاحددهلل فق ددت:  ددو 
ّ  ال   ا ّ أميت فقو    (410)»ا: إمس اهلل  ةمر  أمس تقرأ القر مس ا ّ   ملة أحرففق ت:  و 

: إمس األحود دث خته د  اد كم حدوا: * ان محود بدن اثمدومس حدوا: ح دت أل  ا دهلل اهلل 
إمس القر مس بزا ا ّ   ملة أحرفح الأدىن مو لومود أمس  فيت ا دّ  د ملة ال دوه ه : «فقوا 
هيا عطاؤنا فامن  أو أمس  بغير حساب :حوا 

(413)«(450)   
ّ ددوا اهلل   ددو  ربئيددل إ  بملثددت إىل أمددة أميددل « ربئيددلح فقددوا:  * حددوا الددراالي: لقددي 

ّ ددة الالر ددل الددذي ال  قددرأ  هوبددو حددطح فقددوا ع:  ددو  مدد ام الملجددوز الالشدديخ الك ددري الال ددسد الاجلو
  (454)»همهلل إمس القر مس أبزا ا ّ   ملة أحرف

ال ان أ   ملفر  ّا أال ن م ن مو  ومس الم ن مدو تفسري القر مس ا ّ   ملة «حوا:  * ان ز
   «(454)مل  كن بملهلل تملرفن األئمة

                                                           

ّ  الو وئل: ب225)   6916  19ر 6( مسههلل

  158ر 11(  وا ر الكسد: ب226)

ّ  الو وئل: ب221)   21213  915ر 11( مسههلل

  1695  162ر 6( ال وئل الشيملة: ب228)

ال ر: 223)   92(  و

ّ  الو وئل: ب251)   21213  915ر 11( مسههلل

  911ر 91( ،وّ األبواّ: ب251)

  99581  131ر 21( ال وئل الشيملة: ب252)
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أبددزا القددر مس ا ددّ  دد ملة أحددرف  : «حددوا: حددوا أمددري ااددرم ل  * اددن أ  ا ددهلل اهلل 
   (452)»  او شوف  وف: أمر الز ر الترغيب التر يب ال هللا الحو  المثل

ب دن الإمس * ان ابن مسملود حوا: إمس القر مس أبزا ا ّ   ملة أحرف مو م او إال اللدن ظادر ال 
  (451)ا م الظو ر الال وجن ا ي بن أ  جولب 

* الحهلل اداّ بمل ام تواتر أصل  ذا احلهلل ث إال أهنم اخه فوا يف ممل وه ا ّ مدو  قدر  مدن 
ال إىل: أحسومن الأبواان الب وبن التةال ستن  ّبملل حوالفحفوألحرف إشو  أ

الالا يف بملض ألفدوظ  دذا احلدهلل ث:  حدرف فدوحرأالا مدو أمس  دذا القدر مس أبدزا ا دّ  د ملة أ«* ال
  (455)»تيسر م ن

مبو  سهفود من  دذه الرالا دوال أمس اادراد بسد ملة أحدرف اخدهسف ال  دوال مثدل ل دة حدر ش  * ال
 الل ة  ذ ل الاهلوازمس الاليمن 

* اليف )جممددد  ال يدددومس( أمس حومدددوف حدددولوا: إمس اادددراد بدددوألحرف ال  دددوال ممدددو ال   دددري حكمدددوف يف 
حددولوا: ال ددوبوا لددري ن يف م هددهللأ ا  ددسد يف أمس  قددرأالا حت يددل الال حتددر  مثددل: )  ددم الأح ددل التملددوا( 

مبو شواالا م او ه أنملوا ا ّ أحهلل و الإنواام حجدة فودوّ مدو أنملدوا ا يدن موبملدو ممدو أار،دوا 
 ا ن 

* اللكددن الهوفيدد  بددل الرالا ددوال   اددو أمس  قددوا: إمس ل قددر مس  دد ملة أحسددود مددن ا  ددوال ال دد ملة 
  (450)ب ومس لكل   ة البزا ا ّ     ل وال

 

 تبديل الرأس

 
ّأس إبسدددومس مدددن  سدددهللهح الادددوا بدددرأس ابسدددومس  خدددرح فادددل ا بسدددومس  :24س إذا احه ددد  
 حتل لن زال هن؟ -ذا اجلسهلل القهلل   -اجلهلل هلل 
 ال حتلح الحهلل ذ ربو  ذه ااسةلة يف ااسوئل احلهلل ثة  :24ج

                                                           

  31ر 31( ،وّ األبواّ: ب259)

  29ر 2( اا وحب: ب252)

  218ر 91( ،وّ األبواّ: ب255)

ّا   تفسري الوو256)  ط مر سة األا مي بريالال  51ر 1يف: ب( 
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ّ وتددددددددن(*  قددددددددوا ا مددددددددود الشددددددددريازي يف  هوبددددددددن: )ااسددددددددوئل احلهلل ثددددددددة( ااسددددددددولة  )أا ّ اهلل د
 (:26ال25)

ّأس هه در الزّئ ا ددّ  سدهلل إبسددومس  شدكو مددن  ّأس إبسدومس إىل غددريه  دةمس ح دد   إذا بقدل 
ّأ ن مثسح فولظدو ر أبدن  ود ح إبسدوبوف  هلل دهللاف ال حيكدم ا يدن ،كدم صدوحب الدرأس الال ،كدم 
صددوحب اجلسددهللح ف ددو  ددومس أحددهللبو زال ددوف أال مددهلل وبوف أال حو ددوف أال مملددومسف أال حو،دديوف صدديومن أال 

 ن ا خر  ذل  فس حيكم ا ين ،كمنح اليف ااسةلة فرالئ الاحهموالال  ثريال مه اراف المل  ك
ّ ددومسح  ّ دوف مددن امدرال ه مدوال ااو ّ دوف مدن ز ددهلل الصدوحب اجلسدهلل الا لدو  دومس صدوحب الددرأس الا
ّ امددو مملددو أالال  ددرث أال  ددرث مددن صددوحب الددرأس أال  ددرث  فاددل  ددرث ا بسددومس اار ددب م امددو إ

ّد مددن صددوحب اجلسددهللح احهمددوالال الالظددو ر أمس  مثددل  ددذا ا بسددومس ال جيددوز لددن الددزالاب مددن هددو
أحهلل األص لح فس  وح زالا ن من أخت صوحب الرأس الال من أخدت صدوحب اجلسدهلل  مدو 

ّأ او أال  سهلل و من أخهن مثسف   ال جيوز الملكذح فس  وح ل ر ل أمس  هزالب من امرأال 
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 اعرف الحق تعرف أهله

 
حهلل  كومس   و  من ال  مل دم أ امدو أحد  أمس اوذا  ذا اخلسف بل الس ة الالشيملة ال  :22س
  ه  ؟
جيددب أمس   ظددر يف أدلهامددوح حددي  ملددرف احلدد  مددن ال وجددل ال ددذا االخددهسف لدديذ  :22ج

 اجي و فكل ال شر له فومس يف األمّو الهلل  ية الالسيو ية الاالحهوود ة الغري و 
»احل  ال  ملرف بولر واح اارف احل  تملرف أ  ن«: * حوا أمري اارم ل 

(459)  
اددن اال دده واة الحددوا ال ددوسح فقددوا  *  الاددن أ  ا يددهللال احلددذاء حددوا  ددةلت أبددو  ملفددر

إال م  رحم رب  وليل  خلقهـم  وال يزالون مختلفي  التس  ذه ا  ة:  
 دو «: (450)

إال مــ  رحــم حددوا: ح ددت: حولددن:  »أبددو ا يددهللال ال ددوس له فددومس يف إصددوبة القددوا ال  اددم  ولدد 
ولـــيل  م شددديمله وح اللرمحهدددن خ قادددمح ال دددو حولدددن:  ددد«: ؟ حدددوا ربـــ  ولـــيل  خلقهـــم

» قوا: ل واة ا مود خلقهم
(453)  

 

 نكاح الزنوج

 
إ و م البكو  الزبجح فإبدن « قوا:  يف حهلل ث مرالي ان ا مود أمري اارم ل  :21س

 ح مي حيل  ذا احلهلل ث؟ الاوذا؟ أ حي ذ ا  سد الهفرحة؟(400)»خ   مشوه
ّشدددود إىل أمدددر ج يملدددي ال دددو أمس ا بسدددومس لدددو  دددومس  دددذا احلدددهلل ث صدددحيحوف  :21ج ح فادددو إ

األبدددديض لددددو أخددددذ الزجنيددددةح مل  سددددهقر حولددددن مملاددددوح ألهنددددو ال تسئمددددن شددددكسفح فيكثددددر اخلوددددود 
ّشدددهلل إىل  دددذا األمدددرح الإال فمدددن لدددن أحدددل إادددود بولهملدددوليم ا  ددددسمية  الال دددسقح فو مدددود  أ
ّ ددوا اهلل  ل ملددر  ا ددّ الملجمددي الال ال ف ددل «لملددرف أبددن:  الأمددري ااددرم ل  البسددريال 

                                                           

ال،ة الوااظل: ب251)   91ر 1( 

ال  ود: 258)   113ال 118(  و

  1  135ر 5( ،وّ األبواّ: ب253)

  1  952ر 5( الكويف: ب261)



 

 81 

»ل محددر ا ددّ األ ددود إال بددولهقو 
إن ح حددوا تملددوىل:  مددو  قددوا الر ددوا األاظددم   (404)

أكرملم عند اهلل أتقاكم
(404)  

ّ دوا اهلل  ّد ادن  حثدن ا دّ الهدزالب بدوارأال الولدود اللدو  وبدت  دوداء فقدهلل  *  ذا الحهلل ال
وء اجلمي ة الملوحرح فإ  أبو ي بكم تزال وا السوداء الولود الودالد الال تزال وا احلس «: حوا 

»األمم  ود القيومة
(402)  

ّد هنيددن : ادددن تدددزالب ااددرأال اوهلدددو أال جلموهلدددو دالمس ال ظددر إىل د  ادددو الخ قادددو فقدددوا الال
من تزالب امرأال ال  هزال او إال جلموهلو مل  ر فياو مدو حيدبح المدن تزال ادو اوهلدو ال  هزال ادو إال «

»الهلل نلن ال  ن اهلل إلينح فمل يكم بذاال 
(401)  

ال دذا إمس  دومس  ملدي شديئو فإبدن  ملددي أمس اخهيدوّ الزال دة ال  كدومس بدول ظر إىل لوهندو أال شددك او 
الد حددهلل ث ال اددي اددن بكددو   أال موهلددوح بددل بددول ظر أالال إىل د  اددو الافهاددو الأخسحاددوح اللكددن ال

ّأفهددن بددوارم لح فإبددن  الددزبج اددن أمددري ااددرم ل   ددومس  ر ددهلل هلددم أمس  مليشددوا    ددهللا ا ددّ 
 يوال مسهقرال  وبئة يف بيووم م  أزالاب من   سام ح

 

 عدد األنبياء 

 
( أل  بيبح ال و اهللد خيوع ال  وهللحن  ل إبسومسح 122) إمس اهللد األب يوء :25س

 فإذا  ومس  ذا الملهللد صحيحوفح فة ن  ه ام؟ الاوذا مل  ذ رالا يف القر مس احلكيم؟
ال ثدددرال الددد سد التملوحدددب األزمدددومسح الملدددهللد لددديذ خيوليدددوفح إذا بظربدددو إىل  دددملة األّاح  :25ج

ّاد القدر مس احلكديم ذ در م لكدومس ت دو سف  خووصو الأمس بمل ام  دوبوا أب يدوء لقدر هام فقدط اللدو أ
بدددس فوئدددهللالح ه القدددر مس مل  دددذ ر إال ن دددة مملرالفدددة لدددهلل  ا همددد  مددد ام الذلددد  ألمس غو دددة القدددر مس 

ّشود الالهللاللة ا ّ مواجن الملربالح ال تملهللاد األاوء الذ ر الهو  ّ خ ا   ا
ّ وا اهلل  ّبملدة الاشدر ن ألد  بديب أبدو  ديهلل م : «* حوا  إمس هلل تملوىل موئدة ألد  بديب الأ

                                                           

ّ  الو وئل: ب261)   19538  83ر 12( مسههلل

ال احلجراال: 262)    19(  و

  99  291ر 111( ،وّ األبواّ: ب269)

  1  933ر 1( وذ ب األحكود: ب262)
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الأف  ام الأ رمام ا ّ اهلل از ال لح اللكل بيب الصي أالصدّ إليدن بدةمر اهلل تملدوىل ذ درهح الإمس 
  (405)»الصيي ا ي بن أ  جولب لسيهلل م الأف  ام الأ رمام ا ّ اهلل ازال ل

 

 ض زوجاتهمن بع فلسفة زواج الرسول 

 
مددن بملددض زال وتددن أمل  كددن  مل ددم بةهنددو  ددوف تشدد   اددوذا تددزالب ال دديب همددهلل  :20س

 ال واة ا ّ إمود زموهنو الحتهللث الف  الكثريال؟
ا  ددددسد  رشددددهلل ال ددددوس الجيمملاددددم حسددددب ا مكددددومسح أمددددو مددددن  شددددذ ال ددددرب ف دددديذ  :20ج

ّ دددة مددد  أهندددو تمل دددم  أمس بملدددض ال دددس  ا  دددسد مسدددرالالف ا دددنح أال تدددر  أمس السددد  ة تفدددهح ااهلل
مبو   هحرالمسح فال احلكومة مسراللة ان فهح ااهللاّس    ر  ومس ال

ال حوا: ح ت أل   ملفر  ّا : مو تقوا يف م و حة ال وس فإ  حهلل ب  ت مو تراه * ان ز
؟ فق دت: مدو ش ملدي إال أبدي أخشدّ أمس »المو ش مل  من ذلد «: المو تزال ت حط؟ فقوا 

؟ ح دت: »فكي  تود   الأبدت شدو  أ تودرب«: قوا ال حتل ع م و حهام فمو تةمر ؟ ف
ّيح حوا  ّي«: أختذ اجلوا ؟ ح ت: إمس األَمدَة ليسدت مب زلدة »فاوال ا مس ف مو تسهحل اجلوا

ّابهدي بشديء بملهادو الااهزلهادوح حدوا ؟ حدوا: ف دم  كدن »فحدهلل ي مبدو ا دهح  هاو«: احلدرال إمس 
ّأ ددت  »مس تفملددلمددو أبددوع أ«: ا ددهللي  ددوا  فق ددت لددن: فمددو تددر  أتددزالب؟ فقددوا  ح ددت: أ 

حولدد  مددو أبددوع أمس تفملددل فددإمس ذلدد  ا ددّ  اهددل تقددوا لسددت أبددوع أمس تددةه مددن غددري أمس  مددر  
ّ وا اهلل «ع:  فمو تةمر  أفملل ذل  بةمر  فقوا تزالب الحدهلل  دومس مدن أمدر  حهلل  ومس 

إنهمــــــا قــــــد كانتــــــا تحــــــت عبــــــدي  مــــــ  عباانــــــا امددددددرأال بددددددو  الامددددددرأال لددددددوط مددددددو حددددددهلل  ددددددومس 
صــالحي 

(400)
ّ ددوا اهلل فق دد » لدديذ يف ذلدد  مب ددزليت إتددو  ددي حتددت  ددهلله ال ددي  ت: إمس 

مدددددو تددددر  مدددددن اخليوبدددددة يف حددددوا اهلل ادددددز ال دددددل: «ع:  مقددددرال ،كمدددددن مقدددددرال بهلل  ددددنح فقدددددوا 
فخانتاهما  وا اهلل ّ »فسبو مو  ملي بذل  إال الفوحشة الحهلل زالب 

(409)  

 

                                                           

  5211  181ر 2( من ال حي ره الفقين: ب265)

ال الهحر : 266)   11(  و

  2  212ر 2( الكويف: ب261)



 

 83 

 طول عمر اإلمام المهدي 

 
ّا ددة ا مدد :29س ؟  دديمو الأمس امددره الشددر   ود اااددهللي اا هظددر مددو  ددو السددر يف اددهللد 

(  دد ة تقر  ددوفح الإب ددو مل بسددم  مددن الوددح  الال ددوئل ا اددسد اددن 1168حلددهلل ا مس حددهلل ب دد : )
  كذا إبسومس امار يف  ذه احليوال؟

ح فدةي مدوب  مدن أمس تكدومس (400)المل م احلهلل ث جيدهللا حثيثدوف يف ت و دل امدر ا بسدومس :29ج
ال األزلية أبقت ا مود اا حدوا تملدوىل:   مدو أبقدت ح دل ا مدودح بديب اهلل بدو    اهللي القهلل

فلبف فيهم ألف سـنة إال خمسـي  عامـا
ال مدو أمس اهلل  د حوبن التملدوىل خ د  ال دهالا  (403)

الال م وحشددددة يف  -حتددددت األّا ح ددددل ألددددوف السدددد واال لفوئددددهللال ال شددددر يف  ددددذا القددددرمسح  ددددذل  
ّا حس وف الاهللالف  ذا بو ،وفة إىل  خر الزمومسح ليم  األ خ   ا مود اااهللي -األمثوا 

 يف زمن ال ي ة   وئر فوائهلله
الإمس المل دددم احلدددهلل ث ال ش ددد  مدددن جدددوا حيدددوال ا بسدددومس مدددو دامدددت خس دددو ال  دددوء مسدددهمرال يف 

 ام او الامس ام ية ال  وء أ رب من ام ية اهلهللد ال ذا ممكن احلهللالث ا ميوف 
 ددر فددإمس اهلل ازال ددل مددو جددوا أمددو المل ددهلل الوددول أاددي اخل«حددوا:  * اددن أ  ا ددهلل اهلل 

ّ و لددن الال لكهددو    ددزا ا يددن الال لشددر ملة   سددخ هبددو شددر ملة مددن  ددومس ح  ددن مددن  امددره ل  ددوال حددهلل
األب يددوء الال  مومددة   ددزد ا ددوده االحهددهللاء هبددو الال ل واددة فر،دداو لددنح بددل إمس اهلل تملددوىل اددو  ددومس يف 

مدو  كدومس مدن إبكدوّ األمدة   وب  ا من أمس  قهللّ من امدر القدوئم يف أ دود غي هدن مدو  قدهللّ الا دم
ّاد أمس   دوا امدره ذلد  ال دوا جدوا امدر ا دهلله الودول مدن غدري  د ب أال دب ذلد  إال  لن أ
أل دددل اال دددههللالا بدددن ا دددّ امدددر القدددوئمح الليق ددد  بدددذل  حجدددة ااملوبدددهلل ن لدددئس  كدددومس ل  دددوس 

»حجة
(490)  

 

 

 

                                                           

( إمس المل م احلهلل ث ال ش   من جوا حيوال ا بسدومس مدو دامدت خس دو ال  دوء مسدهمرال يف ام ادو الامس ام يدة ال  دوء أ درب مدن ام يدة اهلدهللد 268)
 ال ذا ممكن احلهللالث ا ميوف 

ال المل ك وال:263)   12 (  و

ّ : ر ( أاسد 211)   292الو
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 عبس وتولى

 
ـــولى أن جـــاءه األعمـــىا دددّ مدددن بزلدددت ا  دددة الكرشدددة: : 20س عـــب  وت

ح المدددو (494)
 الهللليل ا ّ ذل ؟

ّ خح البسدد هاو إىل ال دديب همددهلل :20ج  ددذ ح   بزلددت يف اثمددومس بددهللليل الهفو ددري الالهددوا
وإنــ  لعلــى خلــق عظــيمالددذي  وددفن القددر مس:  فاددل ال دديب 

 ملدد ذ ال هددوىل اددن  (494)
 أامّ؟! 

بزلدت يف اثمدومس الابدن أد  عب  وتولى* يف تفسري الوويف بقس ان القمي أبن حوا: إمس 
ّ دددوا اهلل هدددودح ال دددومس ابدددن أد مكهدددود مرذبدددو لر دددوا اهللمك  ال دددومس أامدددّ ال دددوء إىل 

ّ وا اهلل  ا دّ اثمدومس فملد ذ اثمدومس ال ادن التدوىل  الا هلله أصحوبن الاثمومس ا هلله فقهللمن 
أن جاءه األعمى ملي اثمومس  عب  وتولىا ن فةبزا اهلل 

(492)  
الي ادددن الودددودق  ّ دددل مدددن بدددي أميددد: «* الحدددهلل   ة  دددومس ا دددهلل ال ددديبأهندددو بزلدددت يف 

ّ ه تقددذاّ م ددن الندد  بفسددن الادد ذ الأاددرا بو اددن ا ددن فحكددّ اهلل  فجددوء ابددن أد مكهددود ف مددو 
  (491)»  حوبن ذل  الأبكره ا ين

 

 العفو عند المقدرة

 
 مملرالف بشجواهن الب ولهنح ف موذا مل   هقم من أاهللائن؟ إمس ا يوف  :23س
خــــــــي العفــــــــوحددددددددوا تملددددددددوىل:  :23ج

تعفــــــــوا أقـــــــــرب  وأنالحددددددددوا  دددددددد حوبن:  (495)
للتقوى

مل   دهقم مدن أاهللائدن أ دل مكدة حدل  ح الالر دواح ف مدوذا   دهقم ا مدود(490)

                                                           

ال ا ذ: 211)   2ال1(  و

ال الق م: 212)   2(  و

ال ا ذ: 219)   2ال1(  و

  115ر 91( ،وّ األبواّ: ب212)

ال األاراف: 215)   133(  و

ال ال قرال: 216)   291(  و
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  (499)ظفر هبم
ّ ددوا اهلل  أال بددئذ  دريامس ال دديب   ددهمح لقددهلل  « ددود فددهح مكدة يف خ  ددة جو  ددة:  * حدوا 

ّ،يهم حي  ئهمو  يف بسدي تقدوت وبيح إذ  دوا فدةب هم  ذبهم الجردمت الأخر هم ال ذ هم ه مو 
  (490) »ال  قوء   

حهدل  : إمس ال دوس  درالالمس أمس ا يدو* ا دهلل اهلل بدن  د يمومس حدوا: ح دت أل  ا دهلل اهلل 
أ دددل ال ودددرال التدددر  أمدددواهلمح فقدددوا: إمس داّ الشدددر  حيدددل مدددو فيادددو الإمس داّ ا  دددسد ال حيدددل مدددو 

ّ ددوا اهلل  إمس ا يددو «: فياددوح فقددوا ا ددّ أ ددل مكددةح  إتددو مددنة ا دديام  مددو مددن 
ألبددن  ددومس  مل ددم أبددن  دديكومس لددن شدديملة الأمس داللددة ال وجددل  ددهظار ا دديامح  ر  ا ددي الإتددو تدد

ّأ ددهم   ددوّ ذلدد   ددو ذا  سددوّ يف ال ددوس بسددريال ا ددي  ّاد أمس  قهددهلل  بددن يف شدديملهنح الحددهلل   فددة
أ ددل ال وددرال نيملددو الاختددذ أمددواهلم لكددومس ذلدد  لددن حددسال لك ددن مددنة ا دديام  اللددو حهددل ا ددي 

»ليمنة ا ّ شيملهن من بملهلله
(493)   

المس بيددوئ األتددوط حددوا:   ددت ا ددهلل أ  ا ددهلل اهلل   ولسددو فسددةلن  * اددن احلسددن بددن  ددو
بملدددددم الذلددددد  أمس «؟ حددددوا: خبددددسف  دددددريال ا دددددي  ممل ددددّ بدددددن خ دددديذ: أ  سدددددري ا مدددددود 

إذا حدود  ددوّ   دوّ بدوان الالكد  ألبدن ا دم أمس شديملهن  ديظار ا ديامح الأمس القدوئم ا يدوف 
»ن لن  ظار ا يام من بملهلله أبهللافيام بولسي  الالسيب ألبن  مل م أمس شيمله

(400)  
 

 ِمن عْلِم اإلمام

 
ح أبن ا م مل  هوصدل إليدن أحدهللح ف مدوذا مل ااة ّو ان ا ود ا ي أمري اارم ل  :10س

: ا دّ حيدهلل احليدوال ؟ ليث دت ل  دوس بدةمس لهلل دن ا مدوف ندوف لقولدن    دل ا مدن حي مدو  دومس
ّ وا اهلل أل  بو  من المل م الفهح ع من  «   (404)» ل بو  أل  بو ا مي 

َ  ثرياف من ا من اللك ن ،وئ المل  ول إلي وح المو الصل ليذ بق يلح  ا مود  :10ج بلا
                                                           

ّ خ الملومل(: ر211) ّا    هو  )الألالا مرال يف تو ّ وتن(لومود اارل  89-81( ل هفويل    )أا ّ اهلل د

  115ر 21وّ األبواّ: ب( ،218)

  21122  13ر 15( ال وئل الشيملة: ب213)

  21111  11ر 15( ال وئل الشيملة: ب281)

  291ر 1( اا وحب: ب281)
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  (404)يف اشر ن جم هللا ،خمو فاو  و  هو  )هنج السملودال( من   موال ا مود
يف اخلسفة البو ملن ال وس خرب إىل ااسجهلل  * ان األص   بن ب وتة حوا: او   ذ ا ي

ّ وا اهلل مهملمموف بملمو ّ وا اهلل  مة  ّ وا اهلل البسوف بردال  مهق هللاف  مه ملسف بملل 
ّ وا اهلل  فوملهلل اا رب فج ذ ا ين مهمك وف ه شد   بدل أصدوبملن فو،دملاو أ دفل   ي  

 دددو مملوشددر ال ددوس  ددد و  ح ددل أمس تفقدددهللال   ددذا  ددفط المل دددم  ددذا لملدددو  : «ب  ددن ه حددوا
ّ ددددوا اهلل ّ ددددوا اهلل  زحددددوف زحددددوفح  دددد و  فددددإمس ا ددددهللي ا ددددم األاللددددل  ح  ددددذا مددددو زحددددي 

ّاوم حدي ت  د   ّاال بهدو الا خر ن أمو الاهلل لو   يت ع ال ودال فج ست ا ياو ألفهيدت أ دل الهدو
ّاال فهقدددوا: صدددهللق ا ددديد مدددو  دددذ ح لقدددهلل أفهدددو م مبدددو أبدددزا اهلل يفةح الأفهيدددت أ دددل ا جنيدددل  الهدددو

ح لقدددهلل أفهدددو م مبدددو أبدددزا اهلل يفةح بدددإجني ام حدددي    ددد  ا جنيدددل فيقدددوا: صدددهللق ا ددديد مدددو  دددذ 
الأفهيت أ ل القدر مس بقدر هنم حدي    د  القدر مس فيقدوا: صدهللق ا ديد مدو  دذ ح لقدهلل أفهدو م مبدو 
ّاف فاددل فدديكم أحددهلل  مل ددم مددو بددزا فيددن؟ اللددوال   ددة يف   أبددزا اهلل يفةح الأبددهم ته ددومس القددر مس لدديسف الهنددو

 وئن إىل  ود القيومة ال ي  ذه ا  ة:    هو  اهلل ازال ل ألخربتكم مبو  ومس المو  كومس المبو  و
يمحوا اهلل ما يشـاء ويثبـت وعنـده أم الِلتـاب  ً(402)

 د و  ح دل أمس «: ه حدوا  ح»
تفقهللال  فو الذي ف د  احل دة البدرأ ال سدمة لدو  دةلهمو  ادن أ دة   دةح يف ليدل أبزلدت أال يف هندوّ 

ماددددو المهشددددوهباوح أبزلددددت؟ مكياددددو المددددهللبياوح  ددددفر او الح ددددر اوح بو ددددخاو الم سددددوخاوح الهك
ّ  ال سدومس ب ي دوف يف »التةال  او الت ز  اوح ألخربتكم ّ دل  قدوا لدن: ذا دبح ال دومس ذ ح فقود إليدن 

ّتقددّ ابددن أ  جولددب مرحددوال صددمل ة ألخج  ددن اليددود لكددم يف  اخل ددب شددجوئ الق ددب فقددوا: لقددهلل ا
ّبدد ؟ فقددوا ّأ ددت  ال  دد   ددو ذا ددب مل أ ددن «: مسددةليت إ ددوه فقددوا:  ددو أمددري ااددرم ل  ددل 

ّهبو ّبوف مل أ ّأ هن صفن ل و؟ حوا »لذي أا هلل  ال    مل تره المليومس مبشو هللال «: حوا: فكي  
ّأتددن الق دددو  ،قددوئ  ا شدددومسح ال  دد   دددو ذا ددب إمس ّ  ال  وصددد  بول ملدددهلل الال  األبوددوّ اللكدددن 
بوحلر ة الال بولسكومس الال بقيود حيود ابهوو  الال جبيئة الال بدذ و ح ل يد  ال  وفدة ال  وصد  

م الملظمدة ال  وصد  بولملظمدةح   دري الكرب دوء ال  وصد  بدولكربح   يدل اجلسلدة بول   ح اظدي

                                                           

ّّ الك دم( ال)الدهلل وامس اا سدو  إىل ا مدود   (   و   هب  ثريال احهوال ا ّ بملض ا ود ا مدود 282)  دد)هنج ال سغدة( ال)غدّر احلكدم الد
 ئددة برالا وتددن يف له دد  المل ددود مددن الفقددن الالهفسددري الالكددسد الال حددو الالق ددوء الاالحهوددود الالسيو ددة (  مددو أمس  هددب احلددهلل ث ممها ددي 

 اخل  …الاال هموئ

ال الراهلل: 289)   93(  و
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ّ  ال مبجسدةح حوئدل  ّاالف الرمحدة ال  وصد  بولرحدةح مدرمن ال بمل دودهح مدهلل ال  وص  بدول  اح 
ّب م اددو ا دّ غددري م و  دةح فددوق  دل شدديء الال  ال ب فداح  ددو يف األشديوء ا ددّ غدري مموز ددةح خدو

الال  قددوا لددن أمدددودح داخددل يف األشدديوء ال  شدديء يف شددديء  قددوا شدديء فوحددنح أمددود  دددل شدديء 
ّب ّب م اددو ال  شدديء مددن شدديء خددو ح فخددر ذا ددب م شدديو ا يددن فقددوا: تددوهلل مددو »داخددلح الخددو

ح » دد و  ح ددل أمس تفقددهللال «: املددت مبثددل  ددذا اجلددوا  الاهلل ال اددهللال إىل مث اددوح ه حددوا
مددن ا ددوس اجلز ددة المل   ددزا  فقددود إليددن األشددملث بددن حدديذ فقددوا:  ددو أمددري ااددرم ل  يدد  ترخددذ

ب ّ  و أشملث حهلل أبزا اهلل تملوىل ا ديام  هوبدوف «: ا يام  هو  المل   ملث إليام بيب؟ فقوا
ّتك ادو ف مدو أصد ح  البملث إليام ب يوف ال دومس هلدم م د   دكر ذاال لي دة فدهللاو بوب هدن إىل فراشدن فو

د   دددو فة  كهدددن فدددوخرب تسدددوم  بدددن حومدددن فدددو همملوا إىل بوبدددن فقدددولوا: أ ادددو اا ددد  دبسدددت ا ي دددو 
ّتك دت  ب ار  البقم ا يد  احلدهللح فقدوا هلدم: ا همملدوا الااملدوا  سمدي فدإمس  كدن ع لدرب ممدو ا
الإال فشددةبكم فددو همملواح فقددوا هلددم:  ددل ا مددهم أمس اهلل ازال ددل مل   دد  خ قددو أ ددرد ا يددن مددن 

ن الب وتددن مددن أبي ددو  دد الأم ددو حددواء؟ حددولوا: صددهللحت أ اددو اا دد ح حددوا: أ ف دديذ حددهلل زالب ب يددن ب وتدد
ّ م مددن المل ددم  ب يدن؟ حددولوا: صددهللحت  ددذا  ددو الددهلل ن فهملوحددهللالا ا دّ ذلدد  فمحددو اهلل مددو يف صددهللال

ّفدد  ادد ام الكهددو  فاددم الكفددرال  ددهللخ ومس ال ددوّ بددس حسددو  الاا ددوفقومس أشددهلل حددوال مدد ام ح »ال
: فقدوا األشدملث: الاهلل مدو املدت مبثدل  ددذا اجلدوا  الاهلل ال ادهللال إىل مث ادو أبدهللافح ه حددوا

ّ ددل مددن أحوددّ ااسددجهلل مهو يددو ا ددّ اكددوزال ف ددم  ددزا  » ح ددل أمس تفقددهللال  دد و « فقددود إليددن 
 هخ ّ ال وس حي دبو م ن فقوا:  و أمري اارم ل دلي ا ّ امل إذا أبو ام هدن جندو  اهلل مدن 

ااددد   دددو  دددذا ه افادددم ه ا دددهيقن حومدددت الدددهللبيو بثس دددة: بملدددومل بدددوج  «لدددن:  ال دددوّح فقدددوا
ي ال   خددل مبولددن ا ددّ أ ددل د ددن اهلل ازال ددلح البفقددري صددوبرح فددإذا  ددهم مسددهململ لمل مددنح الب دد

ّفومس اهلل إمس  الملددومل ا مددن الخبددل ال ددي المل  وددرب الفقددري فمل ددهلل و الو ددل الالث ددّو الا ددهلل و  ملددرف الملددو
ّ ملددت إىل بدهللئاو أي إىل الكفدر بملددهلل ا شدومس أ اددو السدوئل فدس ت ددهمس بكثدرال ااسددو هلل  الدهللاّ حدهلل 

ّاغدددب النوادددة أحدددواد أ سدددود  م جمهمملدددة الح دددوهبم شددديح أ ادددو ال دددوس إتدددو ال دددوس  س دددة: زا دددهلل ال
الصوبر فةمو الزا هلل فس  فر  بشيء من الهللبيو أتوه الال حيزمس ا ّ شيء م او فوتدنح الأمدو الودوبر 
ّ  م او شيئو صرف ا او بفسن او  مل م مدن  دوء اوح هادوح الأمدو الراغدب  فيهم و و بق  ن فإمس أد

ح حددوا:  ددو أمددري ااددرم ل فمددو اسمددة ااددرمن يف ذلدد  »أد مددن حددراد فددس   ددوع مددن حددل أصددوهبو
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  ظر إىل مو أال دب اهلل ا يدن مدن حد  فيهدوالهح ال  ظدر إىل مدو خولفدن فيهدربأ «: الزمومس؟ حوا
ح حددوا: صددهللحت الاهلل  ددو أمددري ااددرم لح ه غددو  الر ددل ف ددم بددرهح »م ددنح الإمس  ددومس ح ي ددو حر  ددو

 مدو لكدم  دذا أخدي اخل در«ا ّ اا رب ه حوا:  ي ف   ن ال وس ف م جيهللاله فه سم ا 
ف م  قم إلين أحهللح فحمهلل اهلل الأ ا ا يدن الصد ّ  »  و  ح ل أمس تفقهللال «: ح ه حوا »

 دددو حسدددن حدددم فوصدددملهلل اا دددرب فدددهك م بكدددسد ال «: ل حسدددن  ه حدددوا  ا دددّ ب يدددن
 دو أبدن  يد  «: ح حدوا احلسدن»جيا   حر ش مدن بملدهللي فيقولدومس: احلسدن ال حيسدن شديئوف 

ّي بفسددي ا دد  «لددن:  حددوا »أصدملهلل الأتك ددم الأبددت يف ال ددوس تسدم  التددر ؟ بدة  الأمددي أالا
ّ  الال ترا  اا درب فحمدهلل اهلل مبحومدهلل ب ي دة شدر فة الصد ّ ا دّ  فوملهلل احلسن  »الأا  الأ

ّ ددوا اهلل «: ال دديب ال لددن صددسال مددو زال ه حددوا  قددوا: أبددو  أ اددو ال ددوس املددت  ددهللي 
 ه بددزا فو ددب إليددن ا دددي  »وهبددوح ال ددل تددهللخل ااهلل  دددة إال مددن بوهبددو؟مهلل  ددة المل ددم الا ددي ب

ّه ه حددوا  ددو بددي حددم فوصددملهلل فددهك م بكددسد ال «: ل حسددل  فهحم ددن ال،ددمن إىل صددهلل
ال   وددر شدديئو اللدديكن  سمدد   جيا دد  حددر ش مددن بملددهللي فيقولددومس: إمس احلسددل بددن ا ددي

الصد ّ ا دّ ب يدن ال لدن صدسال فحمدهلل اهلل الأ دا ا يدن  ح فوملهلل احلسل »ت ملو لكسد أخي 
ّ دوا اهلل «: مدو زال ه حدوا مهلل  ددة  ال دو  قددوا: إمس ا يدو  مملوشددر ال دوس املددت 

ّه الح  ن  ح فو ب إلين ا ي » هلل  فمن دخ او جنو المن خت   ا او     ف من إىل صهلل
ّ ددوا اهلل «: ه حددوا  الالد ملهددن الدديت ا ددهودا ياوح  مملوشددر ال ددوس اشدداهللالا أهنمددو فرخددو 
ّ وا اهلل  وئ كم ا اموالأبو أ هو    (401)»داكمو و مملوشر ال وس ال

أ او ال وس   و  «فقوا فيمو  قوا:  حوا: خ ب أمري اارم ل  * ان الوودق 
ح ل أمس تفقهللال ح أ او ال وس أبو ح ب اهلل الوااي اللسوبن ال وج  الأمي ن ا ّ  دره الحجهدن ا دّ 

هلله اا سدوجة بولرأفدة الالرمحدة الد  دن الدذي ال خ قن الخ يفهن ا ّ ا وده الاي ن ال دوظرال يف بر هدن ال د
   (405)» وهللحي إال من هض ا شومس ه و الال  كذبي إال من هض الكفر ه و

ّبملدي حدوا: املدت ا يدو  د و  ح دل أمس تفقدهللال  أال تسدةلومس « قدوا:  * ان ا و دة بدن 
   (400)»من ا هلله ا م اا و و الال س و الاألبسو 

                                                           

  1  921( األموع ل وهللالق: ر282)

  228( االخهوور: ر285)

ّ وال: ر286)   1  266( بووئر الهلل
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   (409)»من أّا لو ة الال األّا جمهللبة إال الأبو أا ماو مو: «* حوا أمري اارم ل 
 دددد و  ح ددددل أمس تفقددددهللال  فددددإ  ب ددددرق السددددموء أخددددرب مدددد كم ب ددددرق «حددددوا:  * الا ددددن 

  (400)»األّا
 دد و  ح ددل أمس تفقددهللال  فددو اهلل مددو يف القددر مس   ددة إال الأبددو أا ددم فدديمن «حددوا:  * الا ددن 

  (403)»وال اللسوبو بوجقوبزلتح يف  ال أال يف   ل الإمس ّ  ال ب ع ح  و اق
  و  ح ل أمس تفقهللال  فدو «فقوا:  حوا: خ ب أمري اارم ل  * ان أىب  ملفر 

اهلل ال تسةلوبي ان فه ة   ل فياو موئة ال اههللي فياو موئة إال أخربتكم بسدوئقاو البواقادو إىل 
رم ل حددوا: فو ددب إليددن بملددض احلو،ددر ن فقددوا:  ددو أمددري اادد»  ددود القيومددة حددي فددر  مددن خ  هددن
ّ دددوا اهلل : «أخدددرب   دددم شدددملرال يف حليددديت فقدددوا إبددد   أمدددو إبدددن حدددهلل أا مدددي خ ي دددي 

ّأ دد  شددملرال إال الحتهاددو م دد    مل دد  الال يف  سددهلل  شددملرال إال  تسددةلي اددن  ددذا فددو اهلل مددو يف 
ّ دوا اهلل حدوا أبدو  ملفدر »  الفياو شي ومس  ادز  الإمس يف بيهد  لسدخس  قهدل احلسدل بدن 

» : (430)»اهلل  ومئذ حي والامر بن  ملهلل لمل ن   

                                                           

ّ وال: ر281)   12  233( بووئر الهلل

ّّ الك م:288)   2181  113ر ( غّر احلكم الد

ّّ الك م: ر283)   2182  113( غّر احلكم الد

  62( خووئ  األئمة: ر231)
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 في الحياة أساليب األئمة 

 
 يف بشر ا  سد؟ اوذا تملهللدال أ وليب األئمة األجاوّ  :14س
 ألمس  ل إمود امل حسدب مقه ديوال زموبدنح  مدو تملدهللدال أ دوليب األب يدوء :14ج

 حسب مقه يوال أزم هامح الالكل امل مبو أمره اهلل تملوىل 
ّ دددوا اهلل  ا  ربئيدددل بدددز «حدددوا:  * ادددن أ  ا دددهلل اهلل  بودددحيفة مدددن  ا دددّ 

السموء مل   زا اهلل تملوىل  هوبو ح  ن الال بملهلله الفين خواتيم من الذ بح فقوا لن:  و همهلل  دذه 
الصيه  إىل ال جيب مدن أ  د ح فقدوا لدن:  دو  ربئيدل مدن ال جيدب مدن أ  ديح حدوا: ا دي بدن 

ّ وا اهللأ  جولب مره إذا توفيت أمس  ف  خوااو ال ململ مبو فينح ف  ف  ا دي  مو ح ض 
 خواو ه امل مبدو فيدن المدو تملدهللاهح ه دفملادو إىل احلسدن بدن ا دي  ففد  خوادو الامدل

ففدد  خواددو فو ددهلل فيددن اخددرب بقددود إىل  مبددو فيددن المددو تملددهللاهح ه دفملاددو إىل احلسددل بددن ا ددي
ّ ددل بملددهلله ففدد   الشدداودال هلددم مملدد  الاشددر بفسدد  هلل فملمددل مبددو فيددن المددو تملددهللاهح ه دفملاددو إىل 

ّبدد  حددي  ةتيدد  اليقددلح ه دفملاددو إىل  خواددو فو ددهلل فيددن أجددرق الاصددمت الالددزد م زلدد  الاا ددهلل 
ّ ل بملهلله فف  خواو فو هلل فين أمس حهللث ال وس الأفهام الابشر ا م  بوئ  فململ مبدو فيدن المدو 
ّ ل بملهلله فف  خواو فو هلل فيدن أمس حدهللث ال دوس الأفدهام الصدهللق  بدوء   تملهللاهح ه دفملاو إىل 

ّ ددل بملددهللهح ال ددهللفملاو مددن الال ختددوفن إال  اهلل فإبدد  يف حددرز مددن اهلل ال،ددمومس ال ددو  ددهللفملاو إىل 
»بملهلله إىل من بملهلله إىل  ود القيومة

(434)  
 

 

 قصة المعراج

 
ارب بن إىل السموء  مو  ي الهللالئل القوجملة اليت تر هلل صحة القوا: بةمس ال يب :14س

أصددوبت  سددمو  مل هددن ا ددّ ظاددر حيددوامس ااددن الددرباق؟ ه  يدد  خت ددّ  ددذه الشدداب الدديت لددو 
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ّا؟ ال ي  دخل ال يب ادرب بدن  يف الرباق  مو يف الرالا دوال؟ ال يد  أمس ال ديب    وءف م ثو
ّد يف الددهللاوء:  ار ددت برالحددن «إىل السددموالاال السدد   مبقددهللاّ   ددث ال يددل؟ المددو  ددو تفسددري مددو ال

»إىل اوئ 
 ارب برالحن أد جبسمن؟ فال ال يب  (434)

ااملددراب الذ ددر فياددو: أحددهللث األدلددة المل ميددة    ددو   هددب اهلل ددهللال ألفددت يف تفودديل :14ج
الحددن( يف الدددهللاوء فاددو ا دددّ  الالهمثدديسال الف سددفية حدددوا حوددة ااملدددراب فرا ملو ددوح أمددو   مدددة )
بملدددض ال سدددخح اليف أصدددحاو )الادددرب بدددن( إ،دددوفة إىل أمس اادددراد بدددولرال    دددو: اجلسدددم  مدددو تقدددوا 

الحدددد ( أي  سددددم ح الذلدددد  بملسحددددة )السدددد ب الااسدددد  ب( أال)اجلددددزء الملددددر  ا مس )ال تددددذ  
 الالكل( يف اص س  أ ل ال سغة 

ّح ددددة يف امدددد  الف ددددوء الالددددزمن( لف ددددي ة الملسمددددة السدددديهلل  ددددودي  ّا دددد   هددددو  )ااملددددراب   *
ّئيسية:  ّ ي فاو حيهوي ا ّ  س ة فووا   ااهلل

 األالا: ان ااملجزال الااملراب  
ّ خ ااملرابح الفين بقرأ  ذه ااوا،ي : مي  ومس ااملراب؟   ي   ومس ااملراب؟ فهال الثو : ان تو

يف ااملرابح  ي  ت قدّ  ااملرابح اهلهللف من ااملرابح اوذا إىل ااسجهلل األحوّ؟ مر  ة ال يب
ّ ه ال ديب ال وس ب ة ااملراب؟ مو اود بدن ال ديب ّح دة ااملدراب  مدن ااملدراب؟ مدو  يف ااملدراب؟ 

ّ ولة ااملراب؟     وبت داخل اا ظومةح المو  ي 
ّح دددة اا ملدددراب الا دددود الف دددوءح الفيدددن جندددهلل المل دددوال ن الهوليدددة: مشدددو ل يف جر ددد  الثولدددث: ادددن 

الح المشدددك ة الدددهخ   مدددن اجلوذبيدددةح المشدددك ة ابملدددهللاد الدددوزمسح المشدددك ة  ااملدددرابح مشدددك ة احلدددرا
خت دددددي ال دددددسف اجلدددددويح المشدددددك ة الدددددهخ   مدددددن الشدددددابح المشدددددك ة ابملدددددهللاد األال سدددددجلح 

ك ة األشددددملة الكوبيددددةح المشددددك ة المشددددك ة األشددددملة فددددوق ال  فسددددجية الاألشددددملة السددددي يةح المشدددد
 السراةح المشك ة الزمومسح الاخلهود 

يف  مددن الفوددل الثددو  اخهبددو ال حددث الددذي  همل دد  بولسددراا ال ددو بمل ددوامس: )مر  ددة ال دديب
ااملراب(  قوا اارل  يف  ذا ال حث مو لفظن: تملر،ت اشراال من األحود ث لوص  مر  دة 

ّح ة ااملرابح الحهلل أن ال يب   ملت ا ّ أهنو  وبت حتمل ااواصفوال الهولية: اليت مح هن يف 
 دددو الدددذي خ ددد  ا دددّ  إمس ااادددو  دددومس )الدددرباق(ح ال ظادددر مدددن األحود دددث أمس ال ددديب :4

                                                           

  235( ا ح وا: ر232)
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( الحددهلل  اار  ددة ا ددم )الددرباق( ال ملهقددهلل بملددض المل مددوء بددةمس الك مددة مشددهقة مددن الددربق ال ددو )ال ددّو
 مس  وبت أ رئ الاحملو  كومس القوهلل من ذل  أمس  راة اار  ة  وبت  سراة ال وءح تش ياو الإ

 إمس خ و و  ومس مهلل بوره  :4
 إمس حجماو مل  كن أص ر من احلموّ الال أ رب من ال  ل  :2
إهنو  وبت تهمهد  جب دوحل )حيفزاهندو مدن اخل د ( اللك مدة )حيفزاهندو( داللدة خوصدة ألهندو  :1

 تملي الهللف ح  مو تهللف  احملر وال ال فو ة مثس ال وئرال إىل األمود 
 مددو  وددر    دخددل فياددو المل  ر ددب ا ياددو ال وبددت بول سدد ة إىل ال دديب إمس ال دديب  :5

 بذل  )مثل ال ر ال ري( 
إهنو  وبدت مزمومدة بسد ملل ألد  زمدودح الحدهلل  ملدي الزمدود   دو )السد  ( إذ مدن ااسده ملهلل  :0

 هللا أمس تكومس )الرباق( حيوابوف ذا   ملل أل  زمودح ألبو إذا فر، و الزمود الواحهلل ،جم اخلديط 
إمس   ملل أل  م ن البهلل الأمس  سوالي حهمو حجدم ال خ دة ال دل   دو  أي دائ لو،د  الملودي ف

 زمود ع ي ا ّ حيوامس ال      حجمن حجم ال  ل؟
إمس  دددراهاو  وبدددت )،يدددث لدددو أذمس اهلل هلدددو جلولدددت الدددهللبيو الا خدددرال يف  ر دددهللال الاحدددهللال(  :9

 الاجلر هللال تملي اخل وال 
 وبت مر  ة ذاال أ ازال دحيقدة مدن ح يدل  ذه األالصوف تشري بو،و  إىل أمس مر  ة ااملراب  

اار  وال الف دوئية الإمس  وبدت أاظدم م ادو بكثدريح حيدث أمس صدوبملاو  دو اهلل بي مدو صدوب   دذه 
اار  ددوال  ددو ل ددوق هللح الحددهلل تكددومس ال سدد ة بي امددو  ول سدد ة بددل إبسددومس حددي الاثددوا إبسددومس أال 

 ا بسومس ا ع أال ااسه سخح ابهاّ 
 دددذا المل دددوامس )مشدددك ة الدددهخ   مدددن الشددداب( حيدددث  قدددوا  المدددن الفودددل الثولدددث اخهبدددو

اارل : الشاو  ح ملة ص ريال ص  ة من اادودال الكوبيدة تدهللخل ال دسف اجلدوي لد ّا بسدراة  
ّبملددل مدديسف يف الثوبيددة فهحددهق بسدد ب االحهكددو  الشددهلل هلل مدد     ددريال حددهلل توددل إىل أ ثددر مددن أ

ب    وامس المهو ط  راة الشداو   ال سف اجلوي الت هللال خ وف المملوف  ومض حلظة ال  قّ أ ره
 ددم( يف الثوبيددة فددإذا  وبددت  دددراهاو ب يئددة الصدد ت م اددو أ ددزاء إىل األّا الايدددت 21   دد  )

ال إف وئيددة  بيددوز  الالشدداو  الإمس  ددومس صدد رياف  ددهللاف التوفاددوف  ددهللاف اللكددن  ددراهن الفوئقددة تمل يددن حددهلل
ال ج قددوال ال  هللحيدةح المددن   ددو ااهددربال الشدداب م شددك ة  ددرب  يف أ ثدر مددن تسددملل مددرال مددن حددهلل
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جر   اارا ب الف دوئية الل حي ولدة دالمس ادزق اار  دوال الف دوئية البدهلل مدن صد   غدسف خدور 
ال  هحددن الرصددور الالشدداو  ال ددذا أمددر ممكددنح المشددك ة الشدداو  إذاف مشددك ة تق ددل احلددل الال 

 الديت خ د  ا يادو ال ديب  تسهملوي ا يدنح ال مدو ذ ربدو فدإمس مدن احملهمدل أمس  دفي ة ال ديب
 لرباق(  وبت ذاال غسف الاحي فواشك ة إذاف ه ولة ا م )ا

 أمو مشك ة الزمومس )مبقهللاّ   ثي ال يل( فهحل  مو   ي:
إمس الزمومس ليذ  و  حيوس حر وال اادودال بدوحلوادث ال  يمليدة    دوئ الشدمذ الغرالهبدو  :4

تدن المو شوبن ذل ح المقو يذ الثوبيةح السواةح الشارح الس ةح ال تملدي  دو  الو،د  الدذي اختذ
ّ يدددة  ولشدددمذ إزاء الشددديء يف فدددهال مدددوح فواسدددوفة الددديت تق ملادددو الشدددمذ يف فدددهال  األشددديوء اخلو
مملي ددددة مددددثس تملهددددرب مقيو ددددو لملمددددر ال شددددر الاألشددددجوّ الاألحددددهللاث ا ددددّ ال ددددن األّا المبددددو أب ددددو 
مهقوحملددومس داخددل م ظومه ددو الشمسددية المبددو أمس القددوابل الدديت حتكم ددو ليسددت إال حددوابل  رب و ددو 

ّب اا ظومددة بزمددومس داخددل اا ظومددة ف دديذ داخددل  ددذه ا ا ظومددة فددس جيددوز أمس بقدديذ الزمددومس خددو
 حهميوف أمس تكومس بفذ  ذه القوابل حو مة 

ّب اا ظومدة  ّب اا ظومة الشمسيةح إمس من احملهمل حر  و أمس  كومس شار  ومدل بق دين خدو خو
 توحيت األّا   الشمسية أال بظن أب و ح ي وه   و  ال  سوالي إال بو   وبية بول س ة إىل

لقدددهلل أ  دددت المل دددم احلدددهلل ث أمس لكدددل  دددرال مدددن  دددراال اا ظومدددة الشمسدددية أال،دددواوف الحدددوابل 
خوصة ف يذ حهميوف أمس تكومس حوابل األّا مثسف حو مة ا ّ القمرح إمس ا بسدومس مل  سده   

 بملهلل أمس  رب من اا ظومة الشمسيةح حي  ملرف موذا ال ي  الو،    و  
ّه ال ي  احملهللالدح الا دّ ،دوء ذلد  ال جيدوز أمس  ملهدرب زمدومس الال حي  لن أمس حيكم ا ي ن مب ظو

ااملراب مشك ة يف جر   ا شومس بن مو دم و ال بملرف بول  ط أال،دوئ الكدومس   ادوح فقدهلل  كدومس 
ح دددّ شددداراف  دددومسف يف الف دددوء اللك دددن بولقيدددوس إىل توحيدددت األّا مل  سددده رق إال  ال ددديب 

  وامس حسئل 
ّح ة ااملراب  مو :4     احلهلل ث ا او مل تكن خوصة بولف وء الكو  بل إمس حسموف  إمس 

م او  ومس يف ام  الزمومس الحسموف  خر م او يف ام  ا خدرالح الال،د  ا خدرال غدري مملدرالف  مدو 
 أمس ااسهق ل زموبن اكسي 

ّ دددوا اهلل  يف ح دددية االتودددوا بولسدددموء البدددزالا الدددوحي    مدددة اخلهدددود: إب دددو إذا صدددهللح و 
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مب او ن فإمس ا شدومس مبملرا دن لديذ مشدك ة مدوداد الفملدل م سدوبوف إىل اهلل  ا ين ال م و بهيجة ذل 
ااايمن القودّ الال،مل و يف ذل   ش ن ال،  من  ودهللق صدملود جفدل إىل حمدة   دل ادن جر د  

ال اهلل تملددوىل  محددل أبيددن لددنح إمس ال دديب  ّتددن ال شددر ة اددرب إىل السددموء بددل بقددهلل مل  ددهللائ أبددن بقهلل
سبحان اليي أسرى بعبده

(432)  
الحيدة فقدطح ففدي ا  دة الديت ا هملر،د و و  ّح ة  ال  و  اهللال أدلة تور  بةمس ااملراب مل  كن 

ال ا  راء جنهلل   مة  ال و ظو ر يف اجلسهلل الالرال   مو أمس تقدهلل  ا  دة بك مدة  بعبدهمن  و
سبحان دليل ا ّ أبية الرح ةح الأ ة أبية لرا و  را و ال يب  يف م ومن  المن الوا،ح أبن

 مملددراب الرالحددي أي تفسدري غددري الرا ددو الوددودحةح إذ لديذ ل ددرال  توددرفوال مسددهق ة إال يف لديذ ل
ال )ال جم( شوا هلل أخر  ا ّ ذل :  حوليت ال ود أال ااوالح  ذا الجنهلل يف   وال  و

ثـم انـا فتــدلىإىل  ربائيدل بقولددن تملدوىل:  أالالف: حيدث تملدرب ادن احدها  ال ديب 
(431) 

ال ددذا ظددو ر يف اجلسددهلل إذ   ملددهلل الهمل ددري اددن  ر ددوا اهلل أي فهمل دد  بددن ال ددو اثيددل لملرال ددن ب
 الهمل   الرالحي )بولههللع( 

 ددددومس  ددددر    ددددوال اهلل بملي ددددن اجلسددددهلل هل لقولددددن    وبيددددوف: حيددددث توددددر  ا  ددددة بددددةمس ال دددديب 
ما زاغ البصر وما طغىتملوىل:

ح الالا،دح أمس اجلسدهلل  دو الدذي  در  ادن جر د  ال ودرح (435)
 ا  ة ) لة(  ولملل مثسف أمو الرال  فاي تر  األشيوء بس ال 

ولقـــد رآه ولثدددو: تقدددوا ا  دددة: 
ّأ  ال ددديب  (430) ّتن احلقيقيدددة  أي   ربائيدددل ا دددّ صدددو

مرة أخرى  ال وبت اارال األالىل يف غوّ حراء يف أالا اتووا  ر  بدل ال ديب  البدل اهللح
  (439)الالا،ح أمس اارال األالىل  وبت بولملل ال بولرال  ال كذا جيب أمس تكومس يف الثوبية

 

 

 

 

                                                           

ال ا  راء: 239)   1(  و

ال ال جم: 232)   8(  و

ال ال جم: 235)   11(  و

ال ال جم: 236) ال الهكو ر: 19(  و   29ح ال و

ّح231) ّ ي ( ابهاّ مو بق  وه ان  هو  ااملراب    ة يف ام  الف وء الالزمن ل سيهلل  ودي ااهلل
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 الشهادة الثالثة

 
مو  و اجلوا  حي مو  قولومس: إمس الشاودال الثولثة بهللاة ابهدهللااو الشديملة يف الوحدت  :12س

 ؟الال األئمة األجاوّ احلو،رح ألهنو مل تكن يف ااهلل الر وا
ّ ددوا اهلل  :12ج الا ددوال تددهللا ا ددّ أهنددو مددن حددوا إهنددو مل تكددن يف زمددن  ؟! بددل   ددو  

ّ ددوا اهلل الالظددو ر أ (430)مددن األذامس بددةمر مددن اهلل  مل اددو مددن فوددوا األذامس يف  ددود  مس 
  (433)ال هلل ر بملهللمو بوب ا يوف أمرياف ل مرم ل الخ يفة من بملهلله ا ّ ااس مل

بولوال دددة الإمدددرال اادددرم ل  دددزء مدددن األذامس الا حومدددة  سدددوئر  * الظددو ر إمس الشددداودال لمل دددي
ّد ذل  يف ن ة من ا لرالا وال اليت ليست  ي أحل شدةبوف مدن الفوواح الأمو ال ن اجلزئية ف بن ال

الا ددوال  ثددريال يف ااسددهح والح الاددهللد ذ ر ددو يف الرالا ددوال السددوبقة ال   ددرح  يدد  ال ددل األمددّو 
الا ة إال شوذافح فادل  يكدل الودسال بوا  وودو المسدهح ووو  اار  ة الشراية ال جتهلل و جممواة يف 

الا ة الاحهللال؟ البواح اوح أال مف راال الويود أال أحكود احلج أال غري و مذ  ال الجممواة يف    و
ال  الشيخ ا هلل الملظيم يف  هوبن )السيو ة احلسي ية( يف ل وط بواكه دة  أمو الرالا وال فقهلل 
الظو ر ة بهللمش   سدمّ بدد)السسفة يف أمدر اخلسفدة( تدةلي  الشديخ ا دهلل اهلل ااراغدي مدن أادسد 

الا هددومس م ددمومس أحددهللب و أبددن أذمس  دد مومس احملمددهللي السدد ة يف القددرمس السددوب  اهلجددري حددوا: الفيددن 
 أبن زاد يف األذامس )أشاهلل أمس ا يدوف الع اهلل( فجد اام ال ديب فرف  الوحوبة لر وا اهلل 

بدددولهوبيخ الالهةبيدددب الدددسذئ الأحدددر لسددد مومس  دددذه الز دددودالح الم دددمومس األخدددر  أهندددم املدددوا أبدددوذّ 
ّي بملهلل بيملة ال هلل ر  اهد  هبدو يف األذامسح فرفملدوا ذلد  إىل ال ديب  أمدو الايدهم «فقدوا:  ال فو

خ  دديت  ددود ال ددهلل ر لمل ددي بولوال ددةح أمددو املددهم حددوع يف أ  ذّ: مددو أظ ددت اخل ددراء المددو أح ددت 
ّيح إبكددم ا ق  ددومس بملددهللي ا ددّ أاقددوبكم     ال ددرباء ا ددّ ذي هلجددة أصددهللق مددن أ  ذّ ال فددو

«(200)  
 

 
                                                           

ّا   االحهجوب: ب238) فدإذا حدوا أحدهلل م ال «حدوا:   دح الفين: ان أ  ا هلل اهلل 1986ط ال ملمومسح ال ج  األشرف  291ر 1( 
  »إلن إال اهلل     ف يقل ا ي أمري اارم ل

ّ خ الملومل(: ب233) ّا    هو  )الألالا مرال يف تو  ر وال ال هلل ر حتت ا وامس: من ذ  2( 

  991ر 13:  هو  الوسالح ب( مو واة الفقن ل مرل  911)
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 كان هللا غفوراً رحيما

 
ّحيمدوف يف ااو :11س ّاف  ،دي حسدب مدهلللوا ا  دة الكرشدةح حدوا  ل إمس اهلل تملدوىل  دومس غفدو

  (204)؟كان اهلل غفورا رحيما  حوبن: 
) ومس(   دو  درد الدربط  مدو ذ در يف ال حدو ال أبدن مبملدا الفملدل ااو،دي فدواملا )إمس  :11ج

ّحيم(   اهلل غفّو 
* ذ در ال حدوال أبددن حدهلل  ددراد مدن الددزمن يف الفملل) دومس( الددهللالاد الاال دهمراّ الددذي  ملدم األزم ددة 

ة بشددرط ال ددود حر  ددة تددهللا ا ددّ  ددذا الشددمواح فهكددومس ) ددومس( مبملددا: )بقددي ا ددّ حولددن الثس دد
كــــان اهلل غفــــورا الا ددددهمر شددددةبن ال يسددددهمر مددددن غددددري ابق ددددوئ الال تقيددددهلل بددددزمن مملددددل( حنددددو: 

رحيما
(204)  

 

 ال تناقض في القرآن الكريم

 
 حهلل  هوّو ال ملض اله وحض يف القر مس احلكيم مثس حوا تملوىل:: 15س
1 :ي الصورونفخ ف

يوم ينفخ في الصوراليف جموا  خر:  (202)
(201)  

2 :ــد ربــ  كــألف ســنة ممــا تعــدون وإن يومــا عن
ــوم كــان ال (205) ــه فــي ي يعــرج إلي

مقداره ألف سنة
(200)  

9 : قل أئنلم لتلفرون باليي خلق األر  في يومي  وت علـون لـه أنـدااا ذلـ  رب
العالمي 

رك فيهـا وقـدر فيهـا أقواتهـا فـي وجعل فيها رواسي مـ  فوقهـا وبـاالحدوا:  (209)

                                                           

ال ال سدددددددددددددددددددوء: 911) ال الفرحدددددددددددددددددددومس: 152ح ال111ح 36(  دددددددددددددددددددو ال األحدددددددددددددددددددزا : 11ح ال دددددددددددددددددددو ال 19ح ال51ح 22ح 5ح ال دددددددددددددددددددو  ح ال دددددددددددددددددددو
  12الفهح: 

  523الر 55ر 1( ال حو الوايف: ب912)

ال الكا : 919) ال  ذ: 33(  و ال الزمر: 51ح ال و ال ق: 68ح ال و   21ح ال و

ال األبملود: 912) ال جن: 19(  و ال ال مل: 112ح ال و ال ال  ة: 81ح ال و   18ح ال و

ال احلج: 915)   21(  و

ال السجهللال: 916)   5(  و

ال فو ت: 911)   3(  و
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أربعة أيام سواء  للسائلي 
فقماه  سبع سـماوات فـي يـومي الحوا:  (200)

الحدوا:  (203)
  اليي خلق السماوات واألر  وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الـرحم

فاسأل به خبيرا
(240)  

 فمو  و الهفسري لذل ؟
 ال ت وحض يف القر مس إجسحوف: :15ج
 ددددل ال سغددددة  قولددددومس: ااسددددهق ل احملقدددد  الوحددددوئ يف حكددددم ااو،دددديح اللددددذا حددددوا تملددددوىل: : أ1
نفخ  

 : اسل أل    ة  و  ود القيومةح الأل    ة مقهللاّ ااسوفة بل األّا الالسموء 2
: إمس اهلل تملدددوىل خ ددد  األّا يف  دددومل الخ ددد  مدددو يف األّا يف  دددومل  خدددر ن  مدددو حدددوا 9

  فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتهـا فـي أربعـة أيـاموجعل فيها رواسي متملوىل: 
(244) 

فقمــاه  أي بو ،ددوفة إىل اليددومل األاللددلح الخ دد  السددموالاال يف  ددومل  مددو  قددوا تملددوىل: 
الـيي خلـق فاذه  دهة أ دود فدس ت دوحض بي ادو البدل حولدن تملدوىل:  سبع سماوات في يومي 

  السماوات واألر  وما بينهما في ستة أيام

                                                           

ال فو ت: 918)   11(  و

ال فو ت: 913)   12(  و

ال الفرحومس: 911)   53(  و

ال فو ت: 911)   3(  و
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 الصالة على النبي وآله

 
 مو  و ااملا من حوا )ال ام صل ا ّ همهلل ال ا همهلل(؟ :10س
محهن الف  ن  :10ج  الوسال )المل  ( أي اا   ا يامح الا فن   حوبن: 

: ااشدداّو أمس الوددسال مددن اهلل تملددوىل * الوددسال نملاددو صدد واالح  قددوا الملسمددة ا  سددي
 وء محة المن ااسئكة ا ه فوّ المن المل ود دا

ال ددوءال الوددسال مبملددا الهملظدديم أ  ددوح حيددل الم ددن: )ال اددم صددل ا ددّ همددهلل ال ا همددهلل( أي 
اظمدددن يف الدددهللبيو بدددإاسء ذ دددره الإظادددوّ داوتدددن الإبقدددوء شدددر ملهنح اليف ا خدددرال بهشدددفيملن يف أمهدددن 

  (244)الت ملي  أ ره المثوبهن
فدوء فممل دوه: إ  ا دّ اايثدوق الالو  من صد ّ ا دّ ال ديب : «* حوا ا مود الوودق 
أ لست بربلم قالوا بلىالذي ح  ت حل حولن: 

(242)«(241)  
 

 تلقين الميت

 
مددو  ددو اجلددوا  حي مددو  قددوا أحددهلل الكهددو  مددن إخواب ددو السدد ة: بددةمس ت قددل اايددت  :19س

 ؟ بهللاة الأهنو مل تكن يف زمن ال يب 
ّدال أحود ددث بو دددود اله قددل يف زمدددن ال ددديب  :19ج ال

 مددو أمس   دددو  أحود دددث   (245)
بوت ددددواامح دلددددت ا ددددّ ا ددددهح و   ح الددددذ ن أمددددر الر ددددوا الوددددودحل  اددددن األئمددددة

  (240)اله قل
ّد ان همهلل بن احلسن ادن اافيدهلل ادن حيدىي بدن ا دهلل اهلل حدوا: املدت أبدو ا دهلل اهلل  * ال

                                                           

 مودال )ص ّ(  268ر 1( جمم  ال حر ن: ب912)

ال 919)   112األاراف: (  و

  116( مملو  األخ وّ: ر912)

ّ  الو ددوئل: ب915) ّا دد  مسددههلل لق ددوا موتددو م شدداودال أمس ال إلددن إال اهلل فمددن حوهلددو «حددوا:  الفيددن: اددن ال دديب  1613  125ر 2( 
 اخلرب  »ا هلل موتن ال  ت لن اجل ة

ّا   مو واة الفقن ل مرل  916)  )ط داّ المل ود بريالال  111ر 15: ب 
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  :ّأالا ان ميهام لقوء م كر البكري« قوا ح حوا: ح ت:  »مو ا ّ أ ل اايت م كم أمس  هلل
ت ف يسددهخ   ا ددهلله أالىل ال ددوس بددن في دد  فمددن ا ددهلل إذا أفددرد اايدد: « يدد  بودد  ؟ حددوا 

ّأ ن ه   ودي بةا ّ صوتن:  و فسمس ابن فسمسح أال دو فسبدة ب دت فدسمسح  دل أبدت ا دّ الملادهلل 
ّ دولن  ّحه و ا ين من شاودال أمس ال إلن إال اهللح الحهلله ال شدر   لدنح الأمس همدهللا ا دهلله ال الذي فو

حدد ح الأمس  صدديلح الأمس مددو  ددوء بددن همددهلل  دديهلل ال  يددلح الأمس ا يددوف أمددري ااددرم ل ال دديهلل الو 
ح حوا: فيقوا م كر ل كري: ابودرف ب دو  ااوال ح ح الال ملث ح ح الأمس اهلل   ملث من يف الق ّو

  (249)»ان  ذا فقهلل لقن حجهن
    دددي أمس  هخ ددد  ا دددهلل حدددرب اايدددت أالىل ال دددوس بدددن بملدددهلل «حدددوا:  * الادددن أ  ا دددهلل اهلل 

ال  ق ن برفي  صوتنح فإذا فملل ذل   فّ اايدت ابوراف ال وس ا ن ال ق ض ا ّ الها  بكفين 
  (240)»ااسةلة يف حربه

 

 الجمع بين الصالتين

 
اددوذا جتمدد  الشدديملة بددل الوددستل: الظاددر الالملوددرح الاا ددر  الالملشددوء؟ ال ددل   ددو  : 10س

 فوئهللال يف ذل ؟ ال ل  وبوا يف صهللّ ا  سد جيمملومس بي امو؟
ح اللددذا (243)ح الأحيوبددو  فددرق بي امددو ددومس جيمدد  أحيوبددو بددل الوددستل  الر ددوا  :10ج

ســارعوا إلــى مغفــرة مــ  أ ددوز الشدديملة  ددس األمددر ن الإتددو جيمملددومس تسددايس اليف ا  ددة الكرشددة: 
ربلم

(240)  
مبددو تددهللا  ددذه ا  ددة ا ددّ ذلدد  حددوا  * ال  ددو  أدلددة  ثددريال يف  ددواز اجلمدد  بددل الوددستلح ال

الف ـر إن قـرآن الف ـر كـان أقم الصالة لدلوك الشم  إلى غسق الليـل وقـرآن تملوىل: 
مشـــهواا  

ح فدددإمس ااقودددود مدددن الودددسال يف ا  دددة  دددو الوددد واال اخلمدددذ اليوميدددة )الظادددر (244)
 الالملورح الاا ر  الالملشوءح الالو ح( الحهلل حهللدال ا  ة أالحووو: 

                                                           

  9219  211ر 9ة: ب( ال وئل الشيمل911)

  9  95  869ر 2( ال وئل الشيملة: ب918)

ّا    وا ر الكسد: ب913)  ط داّ الكهب ا  سمية  91ر 3( 

ال  ا امرامس: 921)   199(  و

ال ا  راء: 921)   18(  و
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1: لدلوك الشم و الحدت صدسال الظادرح ألمس دلدو  الشدمذ مبملدا زالاهلدو ادن دائدرال  :
أمس الحت الزالاا  و الحدت مشده  بدل الظادر الالملودر إىل اا در  بو  ال اوّح المن   و  مل م 

 إال أمس صسال الظار تكومس ح ل صسال الملور 
2:إلى غسق الليـل ال ادن تدرا م :  دو هنو دة الحدت صدسال اا در  الالملشدوءح الال سد  ا دو

الظ مددة الشددهللوو يف م هودد  ال يددلح فدديمل م أمس الحددت صددسال اا ددر  الالملشددوء   هاددي يف م هودد  
 ح ل ذل  الحت مشه  بي اموح اللكن اا ر   كومس ح ل الملشوء  ال يل المو
9 :وقرآن الف ر و الحت صسال الو ح  : 

ّا مل ددو القددر مس الكددر  مددن أاللددن إىل  خددره اددو ال ددهللبو   ددة الاحددهللال تددذ ر اسددة أالحددوال  * اللددو 
ل ودد واال اخلمددذح بددل  ددل ا  ددوال الدديت تددذ ر األالحددوال تددذ ر  س ددة أالحددوال ل ودد واالح ال ددي 

ّد و فيمو   ي: أحهلل اشر    ة يف   ملة  ّو من القر مس الكر ح بو
وأقــم الصــالة طرفــي النهــار وزلفــا مــ  الليــل إن الحســنات يــيهب  : حولددن تملددوىل: 1

السيوات ذل  ذكرى للياكري 
(244)  

أقم الصالة لدلوك الشم  إلى غسق الليل وقـرآن الف ـر إن قـرآن : حولن تملوىل: 2
الف ر كان مشهواا

(242)  
فاصبر على ما يقولون وسب  بحمد رب  قبـل طلـوع الشـم  وقبـل ن تملدوىل: : حول9

غروبها وم  آناء الليل فسب  وأطرات النهار لعل  ترضى
(241)  

ولـــه الحمـــد فـــي   فســـبحان اهلل حـــي  تمســـون وحـــي  تصـــبحون : حولدددن تملدددوىل: 2
السماوات واألر  وعشيا وحي  تظهرون

(245)  
ولون وسب  بحمد رب  قبـل طلـوع الشـم  وقبـل فاصبر على ما يق: حولن تملدوىل: 5

وم  الليل فسبحه وأابار الس وا  الغروب 
(240)  

ومـ   واصبر لحلم رب  ف ن  بأعيننا وسب  بحمد ربـ  حـي  تقـوم حولن تملدوىل: 

                                                           

ال  ود: 922)   112(  و

ال ا  راء: 929)   18(  و

ال جن: 922)   191(  و

ال الرالد: ( 925)   18ال 11 و

ال 926)   21ال 93ق: (  و
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الليل فسبحه وإابار الن وم
(249)  

 ومـ  الليـل فاسـ د لـه وسـبحه لـيال  واذكر اسم ربـ  بلـرة وأصـيال حولن تملوىل: 
طويال

  فاذه أحهلل اشر   ة يف      دّو مدن القدر مس الكدر  تدذ ر  دسث أالحدوال فقدط (240)
 ل و واال اليومية اخلمذ 

يف غدري  دفر  -أحيوبو  - ومس جيم  بل الوستل   * ال  و  أحود ث تور  بةمس ال يب
ان الس ب؟ حوا: لكي أال د  ا دّ أمديتح اللكدي ال أحدرب  الال حر  الال م رح الاو  ئل

 مو  ظار من الرالا وال الهولية:أميتح  
ّ دوا اهلل «حددوا:  * ادن أ  ا دهلل اهلل  صدد ّ الظادر الالملوددر يف مكدومس الاحددهلل  إمس 

من غري ا ة الال   ب فقدوا لدن امدر: ال دومس أ درأ القدود ا يدنح أحدهللث يف الودسال شديء؟ حدوا 
ّدال أمس أال   ا ّ أميت   (243)»: ال اللكن أ

ّ ددوا اهلل «حددوا:  * الاددن ا ددهلل اهلل بددن  دد ومس اددن الوددودق ندد  بددل الظاددر  أمس 
الالملوددددر بددددةذامس الإحددددومهل الندددد  بددددل اا ددددر  الالملشددددوء يف احل ددددر مددددن غددددري ا ددددة بددددةذامس الاحددددهلل 

  (220)»الإحومهل
ّ ددوا اهلل  بدل الظاددر الالملوددر مدن غددري خددوف الال  ددفر  * ادن ابددن ا ددوس حدوا: ندد  

ّاد أمس ال حيرب أحهللاف من أمهن   (224)فقوا: أ
الي ا ن أ  و أبن حوا:  ّ دوا اهلل * ال الظادر الالملودرح نيملدو الاا در  الالملشدوء  صد ّ 

ّاد أمس ال حيرب أمهن   (224)نيملوف يف غري خوف الال  فرح حوا ابن ا وس: أ
 

 

 

 

 
                                                           

ال 921) : (  و   23ال 28ال ّو

ال 928)   26ال 25ا بسومس: (  و

  1  921( ا ل الشرائ : ر923)

  886  281ر 1( من ال حي ره الفقين: ب991)

  2312  221ر 2( ال وئل الشيملة: ب991)

  231ر 9( الوراط ااسهقيم: ب992)
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 لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان

 
ّد يف الكويفح ان ا مدود أ  ا دهلل اهلل  :13س لدو «القوئدل:  مو مملا احلهلل ث الذي ال

ّ دددوا اهلل بي امدددوح فمدددو ظددد كم بسدددوئر ا دددم أبدددو ذّ مدددو يف ح دددب  ددد مو مس لقه دددنح اللقدددهلل  خدددّ 
  (222)»اخل  
ّحددّ مددن أ  ذّ ال ددذا   و ددة اددن اددهللد حتمددل أ  ذّ لمل ددم   :13ج ّ ددة أ  ددومس  دد مومس يف د

   مومسح  مو أمس ال ولب االبههللائي ال  هحمل ا م ال ولب الثوبوي 
ّ،ي  اهلل ا امو(: * الال بةس   و من إ راد بملض األحود ث يف ف ل   مومس الأ  ذّ )

ال اددم أج دد  «: فقددوا ال دديب *  ددومس ال ددوس حيفددرالمس اخل ددهللق ال  شددهللالمس  ددو   دد مومس
 :ح فةبشة   مومس»لسومس   مومس اللو ا ّ بيهل من الشملر
 ما لي لسان فأقول شعرا

 
 أسأل ربي قوة ونصرا 

 على عدوي وعدو الطهرا 
 

 محمد المختار حاز الفخرا 
 حتى أنال في ال نان قصرا 

 
 كل حوراء تحاكي البدرا  مع 

 دد مومس م ددو أ ددل «: ف ددج ااسدد مومس ال ملددل  ددل ح ي ددة  قددوا:  دد مومس م ددوح فقددوا ال دديب 
»ال يت

(221)  
ّ وا اهلل  الي ان   *  :لو  ومس الهلل ن يف الثر و ل ولن   مومس«أبن حوا«

(225)  
 ددددومس الاهلل ا دددديد هددددهلل وح ال ددددومس  دددد مومس «حددددوا:  * اددددن أ  بوددددري اددددن أ  ا ددددهلل اهلل 

  ملددددث اهلل إليددددن م كددددو   قددددر يف أذبيددددنح  قددددوا  يددددت «: ح ح ددددت: اشددددر  عح حددددوا »هددددهلل و
»ال يت

(220)    
ترالي مدو  درالي ال دوس أمس ا يدو «حوا: حوا ع:  * ان الف يل بن  سوّ ان أ   ملفر

 ا دم األالا الا دم ا خدر  ّ ّي «: ؟ ح دت: بملدمح حدوا »حوا يف   مومس: أد فادل تدهلل
لديذ  كدذاح اللكدن «: ح فقدوا ئيل الا دم ال ديب ؟ ح دت:  ملدي ا دم بدي إ درا»مو اا

                                                           

  2  211ر 1( الكويف: ب999)

  13ر 18( ،وّ األبواّ: ب992)

  931ر 22( ،وّ األبواّ: ب995)

  12  951ر 22( ،وّ األبواّ: ب996)
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»ح الأمر ال يبه الأمر ا يا ص واال اهلل ا ياموالا م ا ي  ا م ال يب 
(229)  

ّ وا اهلل «حوا:  * ان أ  ا هلل اهلل  لس مومس:  و   مومس لو ارا ا م   حوا 
»ا ّ مقهللاد لكفرح  و مقهللاد لو ارا صرب  ا ّ   مومس لكفر

(220)  
 الددهللاع حددوا: حددهللمت الربددذال فددهللخ ت ا ددّ أ  ذّ   ددهلل  بددن   ددودال* اددن أ  األ ددود 

ّ دوا اهلل  ّه ا دّ  يف مسدجهلله  ا ن فحهلل ي أبدو ذّ حدوا: دخ دت ذاال  دود يف صدهللّ هندو
ّ دددددوا اهلل  إىل  وب دددددن  دددددولذح  الا دددددي ف دددددم أّ يف ااسدددددجهلل أحدددددهللا مدددددن ال دددددوس إال 

ّ ددوا اهلل بددة  أبددت الأمددي أالصددي  بوصددية   فملددي اهلل هبددوح فوغه مددت خ ددوال ااسددجهلل فق ددت:  ددو 
الالوصدية جو  دة  دهللاح ال دي  »بملم الأ رد ب   دو أبدو ذّح إبد  م دو أ دل ال يدت  «: فقوا 

  (223)ح التو ح أمس تكومس بذاوو مو،واو مسهقس  هللّسمن اظيم  سمن 
ّ ددل الاددّ ا مددو اجددز ا ددن ال ددوسح ه أال ددة «اددن أ  ذّ فقددوا:  *  ددئل ا ددي  ذلدد  

»ا ين المل  رب شيئو م ن
(210)   
الي ادددن ال ددديب  ح »أبدددو ذّ يف أمددديت شددد ين ايسدددّ ابدددن مدددر  يف ز دددهلله«أبدددن حدددوا:  * ال

»من  ره أمس   ظر إىل توا،  ايسّ ابن مر  ف ي ظر إىل أ  ذّ«البمل ام  رال ن: 
(214)  

ّي «: * ان  ملفر بن همهلل ان  بوئن ا ن املة  فر دن ذاال  دود  أمس أبو ذّ ال فو
 دددي حسددد   ا مس فقدددهلل ا دددهجيب لددد ح فو ددده   القدددود  فحمحدددم يف املكدددنح فقدددوا أبدددو ذّ:

الحددولوا: خددولط أبددو ذّح فقددوا ل قددود: مددو لكددم؟ حددولوا: تك ددم هبيمددة مددن ال اددوئم؟ فقددوا أبددو ذّ 
 وا اهلل ّ  قوا إذا امل  الفرس داو بهللاوتل فيسدهجو  لدنح  قدوا: ال ادم  : املت 

ّزحدددددن ا دددددّ  ظادددددري الشددددداودالح الداوتدددددوه ا مل دددددي أحدددددب مولدددددن إليدددددنح الالدددددهللاوال الثوبيدددددة ال ادددددم ا
»مسهجوبهومس

(214)  
ّ ددوا اهلل  يف غددزالال ت ددو   س ددة أ ددود الذلدد  أمس ن ددن  ددومس  *  ددومس أبددو ذّ خت دد  اددن 

أاجدد  ف حدد  بملددهلل  س ددة أ ددودح الالحدد  ا يددن ن ددن يف بملددض ال ر دد  فه ددنح المحددل  يوبددن ا ددّ 
                                                           

  19  951ر 22( ،وّ األبواّ: ب991)

  89  959ر 22( ،وّ األبواّ: ب998)

  9  15ر 12( ،وّ األبواّ: ب993)

  221ر 22( ،وّ األبواّ: ب921)

  221ر 22( ،وّ األبواّ: ب921)

  91  221ر 22( ،وّ األبواّ: ب922)
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ّ ددوا اهلل ّتفد  ال اددوّ بظدر ااسدد مومس إىل شدخ  مق ددلح فقدوا   دةمس أبددو «: ظادرهح ف مددو ا
ّ وا اهلل  »ذّ فدةدّ وه بوادوءح  »أدّ دوه بوادوء فإبدن ا شدومس«: فقولوا:  و أبو ذّح فقوا 

ّ ددوا اهلل  ّ ددوا اهلل  الالايف أبددو ذّ   ددو أبددو ذّ مملدد  «: المملددن إداالال فياددو مددوءح فقددوا 
ّ ددوا اهلل بددة  أبددت الأمدديح ابهايددت إىل صددخرال الا ياددو مددوء  »مددوء الا شددت؟ فقددوا: بملددم  ددو 

ّ وا اهلل السموء  ّدح فق ت: ال أشربن حي  شربن ح ييب  ح فقدوا فذحهن فإذا  و اذ  بو
محددد  اهلل تملددديشح الحدددهلل ح الادددوال الحدددهلل ح الت ملدددث الحددددهلل ح «: ّ دددوا اهلل   دددو أبدددو ذّ 

التهللخل اجل ة الحهلل ح  سملهلل ب  حود من أ ل الملراق  هولدومس غسد   الجتايدز  الالودسال ا يد  
محد  اهلل  ح ف مو  ري بن اثمومس إىل الربذال»الدف   فموال هبو اب ن ذّح الح  ا ّ حدربه فقدوا: 

ّا بولوالدهلل نح المدو ا دي يف موتد  مدن غ و،دةح المدو ع إىل غدري   و ذّ لقدهلل   دت  در  اخل د  بدو
اهلل مددن حو ددةح الحددهلل شدد  ي اال همددود لدد  اددن االغهمددود بدد ح اللددوال  ددوا اا  دد  ألح  ددت أمس 

ح ه حدوا: ال ادم إبد  فر،دت لد  أ ومس مكوبد ح ف يدت شدملري مدو حدولوا لد ؟ المدو ح دت هلدم؟
ا ين حقوحوح الفر،ت ع ا ين حقوحوح فإ  حهلل ال  دت لدن مدو فر،دت ا يدن مدن حقدوحيح فادب 
لدددن مدددو فر،دددت ا يدددن مدددن حقوحددد ح فإبددد  أالىل بدددوحل  الأ دددرد مددديح ال وبدددت أل  ذّ غ يمدددوال 
هددن  ملدديش  ددو الايولددن م اددو فةصددوهبو داء  قددوا هلددو ال قددو ح فموتددت   اددوح فةصددو  أبددو ذّ الاب 

اجلوئ الموتت أ  نح فقولدت اب هدن: أصدوب و اجلدوئ البقي دو  س دة أ دود مل بة دل شديئو فقدوا ع أ : 
 و ب ية حومي ب و إىل الرمل ب  ب القت )ال و ب دت لدن حدب(ح فودربو إىل الرمدل ف دم جندهلل شديئو 
ّأ ددت اي يددن حددهلل ابق  هددوح ف كيددت فق ددت لددن:  ددو أبددة  يدد   ّأ ددن ا يددنح ال ّمددس الال،دد   فجمدد  أ  

   بددد  الأبدددو الحيدددهللال؟ فقدددوا:  دددو ب ددديت ال ختدددويف فدددإ  إذا مدددت  دددوء  مدددن أ دددل الملدددراق مدددن أصددد
ّ وا اهلل   دو أبدو ذّ تملديش «يف غدزالال ت دو  فقدوا ع:   كفي  أمريح فإ  أخرب  ح ييب 

الحددهلل ح الاددوال الحددهلل ح ال ت ملددث الحددهلل ح التددهللخل اجل ددة الحددهلل ح  سددملهلل بدد  أحددواد مددن أ ددل 
ح فإذا أبو مت فمدهللي الكسدوء ا دّ ال ادي ه احملدهللي » الملراق  هولومس غس   الجتايز  الدف 

ّ دوا اهلل   ا ّ جر   الملراق فدإذا أح دل ّ دب فقدومي إلديام الحدوع:  دذا أبدو ذّ صدوحب 
حدهلل تددويفح حولدت: فددهللخل إليددن حدود مددن أ ددل الربدذال فقددولوا:  دو أبددو ذّ مددو تشدهكي؟ حددوا: ذبددو ح 

محددة ّ ح حددولوا:  ددل لدد  ب  يدد ب؟ حددوا: ال  يددب أمر،دديح حولددت حددولوا: فمددو تشددهاي؟ حددوا: 
اب هددن: ف مددو اددو ن املهددن  قددوا مرح ددو ، يددب أتددّ ا ددّ فوحددةح ال أف ددح مددن بددهللدح ال اددم خ قددي 
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خ وح ح فو حق  إب  لهمل م أ  أحب لقوء ح حولت اب هن: ف مو موال مهللدال الكسدوء ا دّ 
أبددو ذّ ال اددن ه حملددهللال ا ددّ جر دد  الملددراقح فجددوء بفددر فق ددت هلددم:  ددو مملشددر ااسدد مل  ددذا 

ّ وا اهلل  حدهلل تدويفح ف زلدوا المشدوا   كدومس فجدوءالا ف سد وه ال ف دوه الدف دوهح ال دومس  صوحب 
ّ ددمح فقولددت  ّبملددة  الف د فدديام األشدده فددرالي أبددن حددوا:  ف هددن يف ح ددة  وبددت مملددي حيمهاددو أ
اب هن: فك ت أص ي بوستن الأصود بويومن ف ي و أبو ذاال لي ة بوئمة ا هلل حربه إذ املهن  هاجهلل 

ّبد ؟ حدوا:  دو بولقر  مس يف بومي  مو  ومس  هاجهلل بن يف حيوتدنح فق دت:  دو أبدة مدو ذا فملدل بد  
ّ،يت ا ن الأ رمي الحيو  فوام ي الال ت هي ّ،ي اي ال ّ   ر     (212)ب يت حهللمت ا ّ 

محدة اهلل ا يدن مدن خشدية اهلل «حدوا:  ادن أبيدن  * ان أ  ا دهلل اهلل  بكدّ أبدو ذّ 
:  ددو أبددو ذّ لددو داددوال اهلل أمس  شددفي بوددر ح فقددوا: إ  ازال ددل حددي اشددهكّ بوددرهح فقيددل لددن

ا ددددن اشدددد واح المددددو  ددددو مددددن أ ددددرب بدددديح حددددولوا: المددددو  شدددد    ا ددددن؟ حددددوا: الملظيمهددددومس اجل ددددة 
»الال وّ

(211)  
ّ ددوا اهلل  الادد  أبددو ذّ «حددوا:  * اددن أمددري ااددرم ل  فق ددت  ددو  ا ددن فةتيددت 

ده فم ددي و إليددن نيملددوح ف مددو   سدد و ّ ددوا اهلل إمس أبددو ذّ حددهلل الادد ح فقددوا: امددض ب ددو إليددن بملددو 
ّ ددوا اهلل  ّ ددوا اهللح فقددوا حددوا  :  يدد  أصدد حت  ددو أبددو ذّ؟ حددوا: أصدد حت الاكددو  ددو 

 وا اجل ة حهلل اب مست يف موء احليدوامسح الحدهلل غفدر اهلل لد  مدو ّ ال،ة من  : أص حت يف 
» قهلل  يف د    فةبشر  و أبو ذّ

(215)  

 

 أصحاب الرس

 
 ذ ر م اهلل تملوىل يف القر مس احلكيم؟ من  م أصحو  الرس الذ ن :50س
ال ددديو( حيدددث ا مس  -حدددود دف دددوا ب ددديام يف بئدددرح اللمل ادددم  دددوبوا يف حدددهللالد )إ دددرامس  :50ج

  و هلل هنر   و   سمّ )أّس( أال)ّس( 

                                                           

  91  223ر 22( ،وّ األبواّ: ب929)

  21  291ر 22بواّ: ب( ،وّ األ922)

ّ  الو وئل: ب925)   1938  51ر 2( مسههلل



 

 112 

كــيبت قــبلهم قــوم نــو  وأصــحاب الــرس وثمــوا* حددوا تملددوىل: 
ح الددرس: ال ئددر (210)

ال   اا و ة بوحلجو
أصددحو  الددرس( أهنددم بسدد وا إىل هنددر  قددوا لددن الددرس مددن بددسد  * اليف مملددو  األخ ددوّ: )مملددا

ّ ددوا ب ددديام بملددهلل  ددد يمومس بدددن داالد  ااشددرقح الحدددهلل حيددل: أمس الدددرس  ددو ال ئدددر الأمس أصدددحوبن 
ّخددت(  ددومس غر دداو  وفددث بددن بددو   ال ددوبوا حومددوف  مل ددهللالمس شددجرال صدد وبر  قددوا هلددو )شددوه د

ادددن الر دددوا فملدددذهبم اهلل  بملدددهلل ال وفدددومس ال وبدددت بسدددوا م  شددده  ن بول سدددوء فةب هدددت ل دددو  
ازال ل بر ح اوصد  شدهلل هللال احلمدرال ال ملدل األّا مدن حتدهام حجدر  رب دت تهوحدهللح الأظ دهام 
 دددحوبة  دددوداء مظ مدددة فوبكفدددت ا ددديام  ولق دددة ندددرال ت هادددبح فدددذابت أبدددهللاهنم  مدددو  دددذال  

  (219)الرصور يف ال وّ
 مددددود : ادددن أ  الودددد ت اهلدددرالي اددددن ا* اليف تفسدددري اايددددزامس ادددن ايددددومس أخ دددوّ الر،ددددو

يف حددهلل ث جو ددل  ددذ ر فيددن حوددة أصددحو  الددرس  اددن ا مددود أمددري ااددرم ل  الر،ددو
ّخدت(  دومس  وفدث بدن بدو   م خون: أهنم  وبوا حومو  مل هللالمس شجرال صد وبرال  قدوا هلدو: )شدوه د
الشددن   ( ال ددومس هلددم ا  هددو اشددرال حر ددة  حددهلل غر دداو بملددهلل ال وفددومس ا ددّ شددفري اددل  قددوا هلددو )

ال ا دددّ شدددوجئ هندددر  قدددو ا لدددن )الدددرس(ح ال دددوبوا  سدددمومس  دددذه القدددر  بدددد) بومسح  ذّح ديح مملمدددو
( الم اددو اشددده   ّدي هبشدددتح خددردادح مددردادح تددريح مادددرح شددار ّو ّد نح أ هبمددنح ا ددف هللاّح فددرال

 الملجم أاوء أشار م 
الحدهلل غر دوا يف  ددل حر دة م ادو مددن ج د  ت دد  الود وبرال ح دة أ ددرالا ا يادو هندراف مددن الملدل الدديت 

  موئاو ا ّ أبفسام الأبملومام المدن شدر  م دن حه دوهح ال قولدومس: إمس ا هلل الو وبرال الحرموا شر 
حيوال ا هلة ال     ي ألحهلل أمس   ق  حيوووح الحهلل  مل وا يف  ل شار من السد ة  ومدوف اليف  دل 
ّب القر دة  قربدومس إليادو القدرابل ال دذ،ومس الدذبوئح ه  حر ة ايهللاف  ر ومس فين إىل الو وبرال اليت خو

ّتفوئ دخوهنو يف السموء ال  كومس ال ه راومس حيرحوهنو يف بوّ أ،رم و و فيسجهللالمس ل شجرال ا هلل ا
 الالشي ومس  ك مام من الشجرال 

ّ دوالف مدن بدي إ درائيل مدن اللدهلل  الاو جوا م ام الكفر بوهلل الا ودال الشجرال بملدث اهلل إلديام 
ّأالا   اددودا فددهللاو م إىل ا ددودال اهلل التددر  الشددر  ف ددم  رم ددوا فددهللاو ا ددّ الشددجرال في سددتح ف مددو 

                                                           

ال ق: 926)   12(  و

  1  28( مملو  األخ وّ: ر921)
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ّأ داو ف دم  ّاا م ا ّ حه ن فحفرالا بئدرا اميقدو الألقدوه فيادو الشدهللالا  ذل   وء م   فو همملت  
  (210) زالوا ا ياو  سمملومس أبي ن حي موال فةت ملام اهلل بملذا  شهلل هلل أ  كام ان  خر م

 

 

 وعلم الغيب المعصومون 

 
  مل مومس ال يب؟  ل أمس األب يوء الاألئمة :54س
إال مـ    فال يظهر علـى غيبـه أحـدا ففي ا  ة الكرشة: بملم بهمل يم اهلل هلمح  :54ج

ارتمى م  رسول
(213)  

ادن تفسدري بملدض  * ان  هلل ر الورييف حوا: املت محرامس بن أادل  سدةا أبدو  ملفدر
ّأ دت حولدن  دل ذ دره: -إىل أمس حدوا: -  وال القر مس الكر ح عـالم الغيـب فـال يظهـر علـى أ 

ممدن  ال دومس الاهلل همدهلل  م  ارتمى م  رسولإال  »:ح فقوا أبو  ملفرغيبه أحدا  
ّت وهح الأمو حولن:  فإمس اهلل از ال ل اومل مبدو غدو  ادن خ قدن فيمدو  قدهللّ مدن  عالم الغيبا

شددديء ال ق دددين يف ا مدددن ح دددل أمس   قدددن الح دددل أمس  ف دددين إىل ااسئكدددةح فدددذل   دددو محدددرامس ا دددم 
ّاد ال  هللال لن فين ّه  موحوف ا هلله إلين فين ااشيئة فيق ين إذا أ فس ش ينح فةمو المل دم الدذي  قدهلل

ّ وا اهلل    (250)»ه إلي و اهلل از ال ل فيق ين الش ين فاو المل م الذي ابهاّ إىل 
ّ ل من أ ل فوّس فقوا لن: أتمل مومس  * الان مملمر بن خسد حوا:  ةا أبو احلسن 

حددوا:   سددط ل ددو المل ددم فدد مل م ال قدد ض ا ددو فددس بمل ددمح ال : «ال يددب؟ فقددوا: حددوا أبددو  ملفددر 
إىل  الأ دره همدهلل  الأ ره  ربائيل إىل همهلل   ر اهلل از ال ل أ ره إىل  ربائيل 

  (254)»من شوء اهلل
 

 

 

                                                           

 ط مر سة األا مي بريالال  213ر 13( تفسري اايزامس: ب928)

ال اجلن: 923)   21ال26(  و

  2  256ر 1( الكويف: ب951)

  1  256ر 1( الكويف: ب951)
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 دعم المقاومة

 
 ددل جيددوز إا ددوء بملددض مددن اخلمدددذ الالز ددوال ل مقددوالمل ،ددهلل االحددهسا األ  ددديبح : 54س
 الاوذا؟
 حيهوب إىل إ وزال ا هاهلل اجلوم  ل شرائط  :54ج

شدددراية م دددوط بو مدددود ااملودددود أالالفح أمدددو يف اودددر ال ي دددة فادددو م دددوط * تقسددديم احلقدددوق ال
 بولفقين ا هاهلل اجلوم  ل شرائط 

ّ ل من جتوّ فوّس مدن بملدض مدواع أ   الي ان همهلل بن  ز هلل ال ربي حوا:  هب إعة   *
بسدم اهلل الدرمحن الددرحيم إمس «إليدن:   سدةلن ا ذمس يف اخلمدذح فكهدب  احلسدن الر،دو 

 ددر  ،ددمن ا ددّ الملمددل الثددوا ح الا ددّ اخلددسف الملقددو ح مل حيددل مددوا إال مددن ال ددن   اهلل الا دد 
أح ددن اهللح إمس اخلمددذ اوب ددو ا ددّ د   ددو الا ددّ ايوالت ددو الا ددّ موالي ددو المددو بفدد  البشددهي مددن 
مت ا يددنح فددإمس  أارا،دد و ممددن عددوف  دد وتنح فددس تددزالاله ا ددوح الال حترمددوا أبفسددكم داوءبددو مددو حددهلل

ّزحكددمح الا حددي  ذبددوبكمح المددو ااددهللالمس ألبفسددكم ليددود فددوحهكمح الااسدد م مددن إخرا ددن مفهددو  
» في هلل مبو او هلل ا ينح الليذ ااس م من أ و  بول سومس الخول  بولق ب الالسسد

(254)  
ّد اددن احلجددة ّد يف الهوحيدد  الشددر   الددوا ّ ملوا فياددو «: * الحددهلل ال الأمددو احلددوادث الواحملددة فددو
الاال حددهلل ث و فددإهنم حجددديت ا دديكم الأبددو حجدددة  »اهللإىل 

  اللددذل  فددإمس أمدددر داددم ااقوالمدددة (252)
بهخوي   زء من احلقوق الشراية هلدوح  دو أمدر مدهال  ل فقادوء يف اودر ال ي دةح ال دم الدذ ن 

الا ت   احلو ة    سه يملومس أمس  قهلل

                                                           

  25  521ر 1( الكويف: ب952)

  99222  121ر 21يملة: ب( ال وئل الش959)
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 وظيفة المسلمين في الوضع الراهن

 
رح  دل يف  ذه الظرالف احلر ة اليت شر هبو الملومل ا  سميح حيث الهمزق الالهةخ :52س

  دددو  مدددن مسدددرالليوال تقددد  ا دددّ ادددوت   دددل مدددن الشدددو  الالشدددوبة ااسددد مل؟ المدددو  دددي  دددذه 
 ااسرالليوال؟

ااسدددراللية: الملمددددل بو  ددددسدح الالدددهللاوال إىل اخلددددريح الاألمددددر بدددواملرالفح الال اددددي اددددن  :52ج
  (251)اا كرح  ل ذل  بوأل  و  ااسئم احلوزد

الحنددن نواددة بملددهلل مددو ح ددي و  * اددن  ددوبر حددوا: دخ  ددو ا ددّ أ   ملفددر همددهلل بددن ا ددي
ّ دددوا اهللح فقدددوا لددديملن حدددو كم ،دددمليفكمح «: بسدددك و فودا دددوه الح  دددو لدددن: أالصددد و  دددو ابدددن 

ّبوح الال  الليمل ددد  غ ددديكم ا دددّ فقدددري مح اللي ودددح الر دددل أخدددوه   ودددحن ل فسدددنح الا همدددوا أ دددرا
فقدو فخدذالا حتم وا ال وس ا ّ أا وح وح الابظرالا أمربو المو  وء م ا و فدإمس ال دهللاوه يف القدر مس موا

ّداله إلي ددو حددي بشددر   بددنح الإمس مل جتددهللاله موافقددو فددردالهح الإمس اشدده ن األمددر ا دديكم فقفددوا ا ددهلله ال
لكددم مددن ذلدد  مددو شددر  ل ددوح فددإذا   ددهم  مددو أالصددي و م المل تملددهللالا إىل غددريه فمددوال مدد كم ميددت 
ّ  حوئم و فهقهل مملن  ومس لن أ ر شايهلل نح المن حهدل  ح ل أمس  رب حوئم و  ومس شايهللاح المن أد

»بل  هلل ن اهللالا ل و  ومس لن أ ر اشر ن شايهللا
(255)  

ال  اهللح فددإمس أحددب األامددوا «: * حددوا أمددري ااددرم ل  ابهظددرالا الفددربح الال تية ددوا مددن 
»إىل اهلل ازال ل ابهظوّ الفرب

(250)  
ّ دوا اهلل  * ان أ  ا هلل اهلل  ّ  حدوئم أ دل بيديت ال دو «: حوا: حوا  جدوىب ادن أد
ّفقدوئي مقههلل بن ح دل حيومدنح  هدو  ىل الليدن ال هدربأ مدن ادهللاله ال هدوىل األئمدة اهلود دة مدن ح  دنح أاللئد  

»الذالال الدي المود  الأ رد أميت ا ية 
(259)  

 

                                                           

ّا    هو  )الش و ( لومود اارل 952) ّ وتن((    )أا ّ اهلل د

  21  295ر 2( ،وّ األبواّ: ب955)

  1  129ر 52( ،وّ األبواّ: ب956)

  15  12 51( ،وّ األبواّ: ب951)
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 طواف النساء

 
مو ا ة ال و  جدواف ال سدوء الادوذا تقدوا بدن الشديملة ؟ الا دهللمو مل  درده الشدخ   :51س

 اوذا حترد ا ين زال هن؟
إهنم حولوا بهحر  الزال ة ح دل ا تيدومس ح فأمر بنح ال ذل  األئمة   ال يب   :51ج

  (250)هبذا ال واف
وليطوفوا بالبيت العتيقيف حوا اهلل از ال ل:  * ان أ  احلسن 

: حدوا (253)
  (200)»جواف الفر  ة جواف ال سوء«

لدددوال مددو مدددنة اهلل ازال ددل ا دددّ ال ددوس مدددن جددواف ال سدددوء «حددوا:  * اددن أ  ا دددهلل اهلل 
»ل لن أ  نلر   الر ل إىل أ  ن الليذ حي

(204)   
ال إىل  دود ال فدر؟ حدوا * ان احل يب حوا:  ةلت أبو ا هلل اهلل  ّ ل أخةر الز و : ان 

»ال بةس الال حتل لن ال سوء حي  زاّل ال يت ال  وف جواف ال سوء«
(204)  

: اددن الر ددل بسددي جددواف ال سددوء حددي  ر دد  إىل أ  ددن؟ حددوا * الا ددن حددوا:  ددةلهن
» ل أمس   وف ا ن جوف ا ن اللين ر ل ال ُ وف ا ن فإمس تويف ح«

(202)  

 

 علة غسل الجنابة

 
اوذا ال  كفي يف ال سدل أصدل اله ظيد  يف احلمدود؟ المدو ا دة  دقوط الو،دوء ادن  :55س

 إبسومس اغهسل غسل اجل وبة؟
غسل اجل وبة: ت ظي  البيةح الال ظوفة الحدهلل و ليسدت فيادو ال يدة اللدذا ال تكفدي ادن  :55ج

ن الو،ددوء مودد حة الهسددايل فددإمس اجل وبددة  ثددريال االبددهسءح ال سددلح اللملددل  دد ب  فو ددة ال سددل ادد

                                                           

ّا   مو واة الفقن ل مرل  958)  )223ر 25:  هو  احلج: ب   

ال احلج: 953)   23(  و

  11139  233ر 19يملة: ب( ال وئل الش961)

  9  519ر 2( الكويف: ب961)

  1  219ر 36( ،وّ األبواّ: ب962)

  2  219ر 36( ،وّ األبواّ: ب969)
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ّئ ب س او ان الو،وء   اللذا ا هفّ الشو
إىل همددهلل بددن  دد ومس فيمددو  هددب مددن  ددوا  مسددوئ ن ا ددة غسددل  *  هددب ا مددود الر،ددو 

ّ دة «اجل وبة:  ال ظوفة له اري ا بسومس ممو أصو  من أذاه الت اري  وئر  سهلله ألمس اجل وبة خو
ل  ال ددب ا يددن ت اددري  سددهلله   ددن الا ددة الهخفيدد  يف ال ددوا الال ددوئط أبددن مددن  ددل  سددهلله ف ددذ

ّادال م ددن الال شدداوال  أ ثددر الأدالد مددن اجل وبددة فر،ددي فيددن بولو،ددوء لكثرتددن المشددقهن الجميئددن ب ددري إ
  (201)»الاجل وبة ال تكومس إال بوال ه ذاذ م ام الا  راه ألبفسام

اجل وبدة فيدن ال،دوء أد حدوا:  دةلهن ادن غسدل  * ان  ملقو  بن  ق دل ادن أ  احلسدن
اجل دب   هسدلح   دهللأ في سدل  هلل دن إىل اادرفقل ح دل : «؟ فقدواال فيمو بزا بن  ربئيدل

ّأ ددن الا ددّ ال اددن الا ددّ  أمس   مسددامو يف ااددوء ه   سددل مددو أصددوبن مددن أذ  ه  وددب ا ددّ 
  (205)» سهلله   ن ه حهلل ح ّ ال سل الال ال،وء ا ين

  (200)»ء إال اجل وبةيف  ل غسل ال،و «حوا:  * ان أ  ا هلل اهلل 
الو،ددوء يف  ددل غسددل مددو خددس غسددل اجل وبددة ألمس غسددل اجل وبددة : «* اددن فقددن الر،ددو 

فر  ة جتز ن ان الفرا الثو  الال جتز ن  وئر األغسوا ادن الو،دوء ألمس ال سدل  د ة الالو،دوء 
فر  ة الال جتزي  د ة ادن فدرا الغسدل اجل وبدة الالو،دوء فر  دهومس فدإذا ا همملدو فة رببدو جيدزي 

أص ربو الإذا اغهس ت ل ري   وبة فوبهللأ بولو،وء ه اغهسل الال جيز   ال سل ان الو،دوء  ان
   (209)»فإمس اغهس ت البسيت الو،وء فهو،ة الأاهلل الوسال
 

 بناء القبلتين

مدددن الدددذي بدددا ااسدددجهلل احلدددراد الااسدددجهلل األحودددّ الألي  ددد ب؟ المدددن أ دددن  ددديء  :50س
 بوحلجر األ ود؟

ح الااسدددددددددجهلل األحودددددددددّ ب دددددددددوه  دد لخ دددددددددط ااسدددددددددجهلل احلدددددددددراد  ربائيددددددددد :50ج
 الاحلجر األ ود  يء بن من اجل ة    يمومس

                                                           

  111  16ر 1( من ال حي ره الفقين: ب962)

  39  122ر 1( وذ ب األحكود: ب965)

  23  919ر 1( وذ ب األحكود: ب966)

ّ  الو وئل: ب961)   1211  216ر 1( مسههلل
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ف مدددو ب ددد  إاوايدددل م  ددد  : «-إىل أمس حدددوا  -يف حدددهلل ث جو دددل  * ادددن أ  ا دددهلل اهلل 
ّ  يف أي بقملدة؟ حدوا ازال دل: أمس   دي ال يدتح فقدوا  الر وا أمدر اهلل إبدرا يم  :  دو 

،ددوء هلددو احلددرد ف ددم تددزا الق ددة الدديت أبزهلددو اهلل تملددوىل ا ددّ يف ال قملددة الدديت أبزلددت ا ددّ  دد الق ددة فة
ّفد  اهلل ت د  الق دة الغرحدت   دد حوئمة حي  ومس أ ود ال وفومس أ ود بو  ف مو غرحدت الدهللبيو 

الدددهللبيو إال مو،ددد  ال يدددت فسدددميت ال يدددت الملهيددد  ألبدددن أاهددد  مدددن ال دددرق ف مدددو أمدددر اهلل ازال دددل 
كدددومس    يدددن ف ملدددث اهلل تملدددوىل  ربئيدددل فخدددط لدددن أمس   دددي ال يدددت مل  دددهللّ يف أي م إبدددرا يم 

مو،دد  ال يددت فددةبزا اهلل تملددوىل ا يددن القوااددهلل مددن اجل ددة ال ددومس احلجددر الددذي أبزلددن اهلل ا ددّ  دد 
ال يددت البقدل إاوايددل  أشدهلل بيو،ددوف مدن الددث ج ف مدو مسددهن أ دهللي الكفددوّ ا دود ف ددا إبدرا يم

  ّئ ه دلن ا ّ مو،  احلجدر فو دهخر ن احلجر من ذي جو  فرفملن يف السموء تسملة أذ
الال،ددملن يف مو،ددملن الددذي  ددو فيددن ا مس ف مددو بددا  ملددل لددن بددوبل بوبددوف إىل ااشددرق  إبددرا يم 

البوبدددوف إىل اا دددر  الال دددو  الدددذي إىل اا دددر   سدددمّ ااسدددهجوّ ه ألقدددّ ا يدددن الشدددجر الا ذخدددر 
   (200)اخلرب» الا قت  و ر ا ّ بوبن  سوء  ومس مملاو ال ومس  كوبومس حتهن

 دددو الدددذي بدددا  دددذا ال يدددت الال،ددد  أ و دددن  إمس  دد «حدددوا:    ا دددهلل اهلل * ادددن أ
األب دددوئح ه  سدددوه  الأالا مدددن  سدددوه الشدددملر الأالا مدددن حدددج إليدددنح ه  سدددوه تُدددد ة  بملدددهلل  دد

   (203)» سوه الق وجي  اخلو ح الأالا من  سوه الثيو    يمومس بن داالد إبرا يم 
الي أمس داالد   * همدن فةحدب  د يمومساو شدرئ يف ب دوء بيدت ااقدهللس مل    أمس  همدن

ّ ل اجلن الالشيوجل يف حتوديل الرخدود  بملهلله فجم  اجلن الالشيوجل فقسم ا يام األاموا فة
الاااددو األبدديض الوددويف مددن مملودبددن الأمددر ب  ددوء ااهلل  ددة مددن الرخددود الالوددفو  ال مل اددو ا ددي اشددر 

ّبض م او    و من األ  وطح ف مو فر  من ب وء ااهلل   ة ابههللأ يف ب وء ااسدجهلل ّب وف الأبزا  ل 
فو ددن الشدديوجل فرحددة فرحددة  سددهخر ومس الددذ ب الاليواحيددت مددن مملودهنددو الفرحددة  مل هقددومس اجلددوا ر 
الاألحجدددوّ مدددن أمو  ادددو الفرحدددة  ةتوبدددن بواسددد  الالمل دددرب ال دددوئر ال يدددب الفرحدددة  ةتوبدددن بولدددهللّ مدددن 

ب حدددت ت ددد  ال حدددوّح فدددةال  بشددديء مدددن ذلددد  ال حيودددين إال اهللح ه أح دددر الوددد وئ الأمدددر م 
ااسددجهلل  األحجددوّ حددي  وددري و ألواحددوح المملوجلددة ت دد  اجلددوا ر الال لددئ  البددا  دد يمومس 

بولرخدددود األبددديض الاألصدددفر الاألخ دددر الامدددهلله بة دددوجل ااادددو الودددويف ال دددقفن بدددةلوا  اجلدددوا ر 
                                                           

ّ  ا968)   11111  929ر 3لو وئل: ب( مسههلل

  11518  218ر 19( ال وئل الشيملة: ب963)
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ّ،دن بدةلوا  الفدريالزب ف دم  كدن يف األّا  الف ض  قوفن الحي وبن بول لئ الاليواحيت البسط أ
 أبّو م ن  ومس   يء يف الظ مة  ولقمر لي ة ال هللّح ف مو فر  م ن ن  إليدن خيدوّ بيت أهبّ الال

بي إ رائيل فةا مام أبدن ب دوه اهلل تملدوىل الاختدذ ذلد  اليدود الدذي فدر  م دن ايدهللافح ف دم  دزا بيدت 
حددي غددزا خبددت بوددر بددي إ ددرائيل فخددر  ااهلل  ددة ال ددهللماو  ااقددهللس ا ددّ مددو بددا  دد يمومس

و يف  قوفن الحي وبن من الذ ب الالهللّ الاليوحوال الاجلدو ر فحم ادو إىل البقض ااسجهلل الأخذ م
  (290)داّ مم كهن من أّا الملراق

* الإتدددو ادددي بواسدددجهلل األحودددّ ل ملدددهلل ااسدددوفة بي دددن البدددل ااسدددجهلل احلدددراد الحيدددل ل ملدددهلله ادددن 
 األحذاّ الاخل وئث 

 ددإمس اهلل ازال دددل أبدددزا احلجدددر األ دددود مدددن اجل دددة  «حدددوا:  * ادددن أ  ا دددهلل اهلل 
ال بي دددوء فرفملدددن اهلل إىل السدددموء البقدددي أ و دددن فادددو حيدددوا  دددذا ال يدددت الحدددوا:  ال دددومس ال يدددت د

أمس    يدو   هللخ ن  ل  ود   ملومس أل  م   ال  ر ملومس إلين أبهللاف فةمر اهلل إبرا يم الإاوايل
   (294)»ال يت ا ّ القوااهلل

ّي ان أ   ملفر ت  س دة بزلد: «حدوا:  دةلهن ادن احلجدرح فقدوا * ان اا ذّ الثو
ح الحجدددر بدددي ح المقدددود إبدددرا يمأحجدددوّ مدددن اجل دددة: احلجدددر األ دددود ا دددهودان إبدددرا يم

احلجدددر األبدددديض ال دددومس أشددددهلل بيو،دددوف مددددن  : إمس اهلل ا دددهودئ إبددددرا يم إ دددرائيلح الحددددوا 
  (294)»القراجيذ فو ود من خ و و بي  دد

 

 تاريخ حياة األئمة 

الال  دديمو مددن  م حيددوال األئمددةمددو المل ددة يف ح ددة الكهددب الدديت ت حددث اددن تددرا  :59س
 ؟ا مود الثومن حي الثو  اشر

الكهددب القهللشددة  ثددريالح أمددو الكهددب احلهلل ثددة فق ي ددة لق ددة ا همددود ااسدد مل يف اوددربو  :59ج
  ذاح الاهلل ااوف  

                                                           

  962( القو  ل جزائري: ر911)

ّ  الو وئل: ب911)   11118  922ر 3( مسههلل

ّ  الو وئل: ب912)   11211  291ر 3( مسههلل
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 األخالق أساس الحياة

 
ّد األخددسق  ددل أمس ال دديب :50س : ح  مددو يف صددر ح حولددن ددوء فقددط  اددود مكددو

ّد األخسق«   (292)»إتو بملثت ألام مكو
ل خدددسق ممل يدددومس: األخدددسق بدددواملا األادددم الاألخدددسق بدددواملا األخددد ح النيددد   :50ج

ّد األخدددسق بةحسدددن ال دددن مدددن  الشدددرالمس احليوتيدددة تدددرت ط بدددوألخسق بدددواملا األادددمح الإادددود مكدددو
 و،وئ يف بملض الكهب أاظم شرالمس احليوالح الحهلل فو  و الكسد حوا  ذا اا

ّ وتدددن(*  قدددوا ا مدددود الشدددريازي  يف مقهللمدددة  هوبدددن )مدددن أخدددسق المل مدددوء( مدددو  )أا دددّ اهلل د
بودددن: إمس أ دددم مدددو حيهدددوب إليدددن ا بسدددومس لي دددوا بدددن  دددملودال الدددهللبيو الا خدددرال ال رامهامدددو  دددو اخل ددد  
احلسدددنح الا بسدددومس  مدددو  رتفددد  ال  دددهاج بدددوألخسق الفو،ددد ة  دددذل    دددهكذ ال هملدددذ  برذائدددل 
األخددسقح أال تددر  أبددن لددو غفددل ا بسددومس اددن بفسددن الت فددا بكددسد غددري الئدد  بددن  يدد    ددهللد 
ال هملدددذ  بفسددديو ا دددهللمو   هفدددت إىل خ دددةه  ال ملدددود إىل بفسدددنح ال دددذل  احلسدددود أال تدددراه  يددد  
 ددرذي بفسددن ال ملددذ  ،ددمريه حددل حيسددهلل ا خددر ن الال حيددذ بولراحددة إال إذا خت ددّ مددن احلسددهلل 

بفسددنح الا يددن فمددن اخل ددة أمس  هوددّو ا بسددومس أبددن لددو خت ددّ اددن  الأزا   ددذه الوددفة السدديئة اددن
الف ددوئل الهو ددن األخددسق  ددوف حيوددل ا ددّ الهحددّر مددن اددذا  ال ددمري التةبيددب الو ددهللامس 
الأبن  يمليش برغهلل أ ثر الحر ة  رب  ال دملودال حودو  بدل بدولملكذ مدن ذلد  اومدوفح الهلدذا بدر  

ّ دددوا اهلل  ّ دددولهن يف حولدددن:  أمس  ّد األخدددسقإتدددو بملثدددت ألاددد«خلددد   الذلددد   يف » م مكدددو
ّاحة ال هللامس ال ملودال أبهلل ة    ظسا األخسق من حيوال  رشة ال

ّ ددوا اهلل  ّ ددوا اهلل المددن أاللددو ال اددّ؟ » إمس خيددوّ م أاللددو ال اددّ: «* حددوا  فقيددل:  ددو 
ال بوألماددوال الا بددوء «فقددوا:  ّحددود الالددرب  ددم أاللددو األخددسق احلسدد ة الاألحددسد الرز  ددة الصدد ُة األ

ل فقدددراء الاجلدددريامس الاليهدددومّ ال  ملمدددومس ال ملدددود ال فشدددومس السدددسد يف الملدددومل ال وددد ُّومس الااهملو دددهللالمس 
  (291)»الال وس بيود غوف ومس

ّ ددوا اهلل  * اددن أ  ا ددهلل اهلل  إمس صددوحب اخل دد  احلسددن لددن مثددل «: حددوا: حددوا 

                                                           

ّ  الو وئل: ب919)   12111 181ر 11( مسههلل

  92  221ر 2( الكويف: ب912)
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»أ ر الووئم القوئم
(295)  
ّ وا اهلل  * ان أ  ا هلل اهلل   ة تقو  اهلل أ ثر مو ت ج بن أميت اجل«: حوا: حوا 

»الحسن اخل  
(290)  

: * ان أ  احلسن ان أ  احلسن ان أ  احلسن ان احلسدن ادن احلسدن ادن احلسدن
»إمس أحسن احلسن اخل   احلسن«

(299)  
 * حوا الشوار:

 وإنّما األمُم األخالُق ما بِقيت  
 

وإن  ُهــــــــُم ذهبــــــــت  أخالقـُُهــــــــم   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا  ذهُب

 
 

 مؤمن قريش

 
بدد)أ  جولدب(ح المدو اادددددددددن؟ ال دل مدوال  دوفراف  مدو  ود ا دياوذا اُهي الالهلل ا م :53س

  زام بملض احلوحهلل ن؟ المو الهللليل القوج  بةمس )أبو جولب( موال مس موف؟
ألبن  دومس لدن اللدهلل  سدمّ )جولدب( الاادن احلقيقدي )ا دهلل م دوف( ال)امدرامس( الاألدلدة  :53ج

ال يف ه ادو الن د ة م ادو يف  هدو  )أبدو جولدب ا ّ أمس أبو جولب موال مرم وفح  ثريال  هللا مذ و
  (290)مرمن حر ش(

* أبددو جولددب: ااددن ا ددهلل م ددوف الحيددل امددرامسح الألقوبددن  ثددريال م اددو )شدديخ األب ددح( ال) دديهلل 
ال  حوء( ال  يهن )أبو جولب(ح الهبو اشهارح فاو أبو جولب بن ا هلل اا  ب بن  وشم بن ا هلل 

 م وف بن حوي بن  س  بن مرال بن  ملب 
خبمدددددذ ال س دددددل  ددددد ة أي يف ادددددود  رمدددددة ح دددددل الالدال ال ددددديبالالدتدددددن: اللدددددهلل يف مكدددددة ااك

 د( البشة يف حجر الالهلله ا هلل اا  ب الخترب ا ّ  هلله 595)
الأد  دو  الالكدل مدن السديهللال فوجمدة ب دت أ دهللح  أالالده: جولب الاقيل ال ملفدر الا دي 

                                                           

  5  111ر 2( الكويف: ب915)

  6  111ر 2( الكويف: ب916)

ح الأبددو احلسددن األالا همددهلل بددن ا ددهلل الددرحيم الهسددهي الأبددو احلسددن الثددو  ا ددي بددن أمحددهلل 15323  159ر 12الشدديملة: ب ( ال ددوئل 911)
ال وري الأبو احلسن الثولث ا ي بن همهلل الواحهللي الاحلسن األالا احلسن بن ارفة المل هللي الاحلسن الثو  احلسن ال وري الاحلسن الثولث 

  احلسن بن ا ي

 ( ل  هوذ الشيخ ا هلل اهلل اخل يزي 918)
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إذ ذا  مثدومس  دد لح ابفددرد  د( الامدر ال دديب518يف)  الادو تددويف ا دهلل اا  ددب  دهلل ال دديب
ال،دددمن إىل   فدددن الحهللمدددن يف  دددوئر الشدددرالمس ا دددّ  وفدددة أالالدهح  يف  فولدددة ال ددديب أبدددو جولدددب

الالقيددددود  المل و ددددة الهومددددة خبهللمهددددن ال وبددددت مامهددددن الوحيددددهللال حي مددددو ابفددددرد بكفولددددة ال دددديب
بوا  او أحسن حيودح الممو ال شد  فيدن  دو أمس أبدو جولدب دخدل يف ا  دسدح المدن األدلدة ا دّ 

ّه الدديت  ظاددر هبددو إشوبدد ح اللكددن أبددو جولددب تسدده يف إ ددسمن ن يف داددوال الر ددوا ذلدد  أشددملو
اددن حددر ش اودد حة ا  ددسد الل قيددود خبددهللموال  دديهلل األبددود اللددو أبددن  ددو ر مبملهقددهلله أمددود اهددوال 

ّه مد  ال ديب  ح اللرمدوه ادن حدوس الاحدهلل حر ش هلوبت ا يام بفسن الأح وا دمدن يف نيد  أدالا
ّمددوا همددهللاف  بفو ددام ح ددل إظاددوّ الددهللاوالح ال ددومس  ددذا  الحددهلل  وبددت لددن اا زلددة السددومية يف اددو 

ّ  الزم يدددة الح كهدددن ا دددّ الملدددرب المملرفهدددن  الهسددده مدددن شدددخ  أ  جولدددب الدددذي ا امهدددن الهجدددو
 لسيو ة الملر  أفامهن  ل  ذه من أ ن تر ل الكه ح ال ذا  ره يف  هموبن لو سد 

ّ وا اهلل  ّه الهللالة ا ّ إشوبن فم او حولن يف   :الأمو أشملو
ــــــر حليمــــــا  رشــــــيدا   ــــــا  غي حازم

 طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِئ   
 

 يُــواِلي إلــه الحــِق لــي  بماِحــل 
 فأيّـــــــــدُه رّب الِعبـــــــــاِا بِنصـــــــــرِهِ  

 
ـــــــــُه غيـــــــــُر   وأوهـــــــــر ِاينـــــــــا  حق 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ   (293)باِط
 

 ال قوا يف حويهللال أخر :
 واهلل ل  يصُلوا إلي  ِب معهم  

 
 حّتى أوّسـد فـي الت ـراِب افينـا 

 فاصــدع  بِــأمرِك مــا عليــ  غماضــة   
 

 ن ـ  ُعيونـاوابشر  بِـياك وقـّر م 
 واعوتني وزعمت أّن  ناصـ  

 
فلقــــد صــــدق ت وُكنــــت قــــدما   

 أمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

 وعرضت ِاينا  قـد عرفـت بأنّـهُ 
 

 ِمــــ  خيــــر أايــــاِن البرِيّــــِة ِاينــــا 
 لــــوال مخافــــة أن يلــــون معــــرة 

 
لوجــــــــــدتني ســــــــــمحا  بــــــــــياك  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  (981)مبين
 

امدض  دو : «فدةخربه فقدوا  ّ وا اهلل  الاو تويف أبو جولب أتّ أمري اارم ل 
ّفملهدن ا دّ  در ره فدةا مي ح ففملدل ذلد  أمدري اادرم ل »ا ي فهوا غس ن التكفي ن الحت ي ن فإذا 

 ّفملن ا ّ السر ر ااه،ن ال يب ّحدم ال ز دت : «فرقا لن الحدوا  ح ف مو  الصد ه  
ّبيت ال ف ت ص ريا ال زال البورال   ريا أمدو : «ح ه أح دل ا دّ ال دوس فقدوا »خرياف ف قهلل 

                                                           

  9ر 13( ،وّ األبواّ: ب913)

  81ر 95( ،وّ األبواّ: ب981)
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  (204)»ملمي شفواة  ملجب م او أ ل الثق لالاهلل ألشفملن ل
ّ و لن  ل خري مدن : «: مو تقوا يف ام  أ  جولب ؟ حوا * ال ئل الر وا  أ

 ّ«(204)  
 

 أبو تراب

 
 بد)أ  ترا (؟ اوذا اي ا ي أمري اارم ل  :00س
  (202)ألبن  ومس  سزد اجل وس الال ود ا ّ الها  :00ج

 ملشريال الواحملة يف الس ة الثوبية اهلجر ة *  ذا الهكي إتو  ومس يف غزالال ال
ّفيقددل يف غددزاال ذي الملشددريال ف مددو بزهلددو  * اددن امددوّ بددن  و ددر حددوا:   ددت أبددو الا ددي

ّأ  دو بو دوف مدن بدي مدذحج  ملم دومس يف ادل هلدم يف عدل فقدوا ا ددي ال ديب  : فةحدود هبدو 
 ظربددو إىل ام اددم ؟ فجئ ددو م ف» ددو أبددو اليقظددومس  ددل لدد  أمس بددة   ددرالء ف  ظددر  يدد   ملم ددومس«

فو، جمل و يف صّو ال خل ه نمل دو مدن الدها    واة ه غشي و ال ود فوب  قت أبو الا ي
ّ وا اهلل  ّ دوا اهلل  ف م و فو اهلل مو أ   و إال  حير  و ال رب  و من ت   الهللحملوء فيومئذ حدوا 

 لمل ي» : ادو ا يدن مدن الدها  حدوا»  و أبدو تدرا» :س أال أحدهلل كمو بةشدقّ ال دو
ّ وا اهلل حدوا»ّ  ل  -أي بوحدة صدول  -أخدو مثدود الدذي اقدر ال وحدة : «؟ ح  و: ب ّ  و 

   (201)»الالذي   رب   و ا ي ا ّ  ذه  ملي حربن حي ت ل م ن  ذه  ملي حليهن
ّ وا اهلل  بل أصحوبن البل اااو ر ن الاألبووّ ف م  * ان ابن ا وس حوا: او  خّ 

البددل أحددهلل مدد امح خددرب ا ددي م  دد وف )م   ددوف( حددي أتددّ   ددراخ بددل ا ددي بددن أ  جولددب
ّاادن فهسدفي الدر ح ا يدن ف   دن ال ديب حدي ال دهلله فدو زه الحدوا   هللالالف مدن األّا التو دهلل ذ

  :حم فمو ص حت أمس تكومس إال أبو ترا  أغ د ت ا ديا حدل  خيدت بدل ااادو ر ن «لن
المس مدن مو دّ الاألبووّ المل أااخ بي   البدل أحدهلل مد ام؟ أ مدو تر،دّ أمس تكدومس مد ي مب زلدة  دو

                                                           

  2 261ر 22( ،وّ األبواّ: ب981)

ّاال الذ  ية( ال هو  )شيخ األب ح( 982) ّا    هو  )إشومس أ  جولب الالشذ  ) 

ّا   مو واة ال هلل ر ل ميي: ب989)   992ر 6( 

  12  62ر 95( ،وّ األبواّ: ب982)
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إال أبددن لدديذ بملددهللي بدديبح أال مددن أح دد  حدد  بددوألمن الا شددومس المددن أب  دد  أموتددن اهلل ميهددة 
  (205)» و  ية الحو ب بملم ن يف ا  سد

ّ دوا اهلل  ّبملي حوا: ح ت لمل هلل اهلل بن ا دوس: مل  دا  أبدو  ا يدوف  * ان ا و ة بن 
أ  او بملدهلله البدن بقوا دو الإليدن  دكوهنو اللقدهلل ترا ؟ حوا: ألبن صوحب األّا الحجة اهلل ا ّ 

ّ ددوا اهلل  ّ  التملددوىل « قددوا:  املددت  ّأ  الكددوفر مددو أاددهلل اهلل ت ددو إذا  ددومس  ددود القيومددة ال
مدن الثدوا  الالزلفدّ الالكرامدة حدوا:  دو ليهدي   دت ترابدوف أي  دو ليهدي   دت مددن  لشديملة ا دي
كنت ترابا  ويقول اللافر يا ليتنيالذل  حوا اهلل ازال ل:  شيملة ا ي

(200)«(209)  
الا دددة أبدددن  دددو ا دددي أالا مدددن  ددد فض «حدددوا:   دددي بدددة  تدددرا  ألمس ال ددديب  *  دددوء يف 
ّأ ن أبت    (200)»الها  من 
الي ان ال يب  *  :(203)»إبو   و تهلل  ا يوف إذا ح  و لن أبو ترا «أبن  ومس  قوا  

ّ دددوا اهلل « * أبدددن حدددوا: ادددن ا دددي ن ا دددم ادددوه بدددة  تدددرا  المل  كدددن لددد الاهلل إمس 
   (230)»أحب إلين م ن

يــوم ينظــر المــرء مــا قــدمت يــداه ويقــول حددوا: يف حولددن تملددوىل:  * اددن أ  ا ددهلل اهلل 
اللافر يا ليتني كنت ترابا  

   (234)» ملي ا و وف  واع أبو ترا « (234)
 حوا الشوار:

 لــم أحــ  إال مـــا روتـــه نواصــب
 

 عااتـــــ  فهـــــي مباحـــــة األســـــالب 
 عوملـــت يـــا تلـــو النبـــي وصـــنوه 

 
 بأوابــــــد جــــــاءت بلـــــــل ع ـــــــاب 

ـــا تـــراب بعــــد مـــا  ـــد لقبـــوك أب  ق
 

 (939)بـــــــاعوا شـــــــريعتهم بلـــــــف تـــــــراب 
 حوا الشوار ا هلل ال وحي أف هللي الملمري: 

                                                           

  66ر 1(  ش  ال مة: ب985)

ال ال  ة: 986)   21(  و

  1  121( مملو  األخ وّ: ر981)

  61ر 95( ،وّ األبواّ: ب988)

  112ر 9( اا وحب: ب983)

  222ر 2(  ش  ال مة: ب931)

ال ال  ة: 931)   21(  و

  13  262ر 22( ،وّ األبواّ: ب932)

  282ر 25( ،وّ األبواّ: ب939)
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ـــــت ِلطـــــه ـــــياِء أن ـــــا األوِص ـــــا أب  ي
 

 ِصـــــــــهره وابـــــــــ  عمـــــــــِه وأُخـــــــــوهُ  
 إّن هلل فـــــــــــي معانيـــــــــــ  ســـــــــــّرا   

 
 أكثـــــــــُر العـــــــــالمي  مـــــــــا علمـــــــــوه 

أنــــت ثــــاني البــــاِء فــــي ُمن تهــــى  
 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدوا

 

ـــــــــــــــــــوه   ِر وآبـــــــــــــــــــاؤُه تعـــــــــــــــــــّد بُن
ُـــــــراب     خلـــــــق اهلل آامـــــــا  مـــــــ   ت

 
 (932)فهـــــو إبـــــ   لـــــُه وأنـــــت أبـــــوهُ  

  
 قول آمين بعد الحمد

 
ّ  الملدددوال( بملدددهلل  :04س ادددوذا ت  دددل الودددسال بقدددوا ) مدددل( الال ت  دددل بقدددوا )احلمدددهلل هلل 

ال الفوحتة؟   و
ّ  ا :04ج ّد )احلمهلل هلل   لملوال( ألمس ) مل( مل  رد يف الشرئح الحهلل ال

إذا   ددت خ دد  إمددود فَدَقددرَأ احلمددهلل الفَدددرََ  مددن حراءوددو فقددل «حددوا:  * اددن أ  ا ددهلل اهلل 
ّ  الملوال   (235)»أبت: احلمهلل هلل 

ددة  الك هددو   * اددن همددهلٍل احل دديب  حددوا:  ددةلت أبددو ا ددهلل اهلل  ددن فوحت  ً  أحددوا إ ذا فرغددت م 
   (230)»ال: « م ل؟ حوا 

دئت ح ددت الال ت«حددوا:  * ادن أ    ملفدٍر  دن ح راءت دد  ) م دل(ح فددإ مس ش  قدولن إ ذا فرغددت م 
ّ  الملوا ل(    (239) »)احلمهلل ل  ن  

من حوا  مل يف صستن فقهلل أفسدهلل صدستن «أهنم حولوا:  * ان األئمة من أ ل ال يت
الا يددن ا اددودالح ألهنددو ا ددهلل م   مددة  ددر وبية ممل و ددو بولملربيددة: )افملددل(  سدد يل مددن  ددهللاو بددهللاوء 

ّه برالا وال مهخرصة أمس الر وا فيقوا يف  خر   دومس  قدوا   ه: )ال ام افملل(ح ه ا   أبوو
  (230)» ذه الرالا وال ذل  بةا ّ صوتنح الأبكر أ ل ال يت

  هدددددهللأ بملدددددهلل بسدددددم اهلل الدددددرمحن الدددددرحيم يف  دددددل ّ ملدددددة بفوحتدددددة «أهندددددم حدددددولوا:  * اددددد ام 
مدو تقدوا الملومدة حدوا الحرمدوا أمس  قدوا بملدهلل حدراءال فوحتدة الكهدو   مدل  «إىل أمس حدوا: »الكهو 

                                                           

  998ر 6( مو واة ال هلل ر ل ميي: ب932)

  1  918ر 1( اال ه ووّ: ب235)

  22  12ر 2( وذ ب األحكود: ب230)

  1965  68ر 6( ال وئل الشيملة: ب239)

ّ  الو وئل: ب230)   2218  115ر 2( مسههلل
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ّ  تقوهلو ملفر بن همهلل    (233)»: إتو  وبت ال وو
ال ان أ   ملفر ّا ا ي  بو ح وا ا ّ صست  فإتو حيسب ل  م ادو «حوا:  * ان ز

مو أح  ت ا ين م او بق    الال تمل ث فياو بيهلل   الال برأ   الال ب حيهد  الال حتدهللث بفسد  
ل ذل  ا وس الال تقولن إذا فرغت من حراءت   مل الال تهثوء  الال تهمط الال تكفر فإتو  فمل
ّ  الملوال   (100)»فإمس شئت ح ت: احلمهلل هلل 

 

 معاني مصطلحات

 
 مو الفرق بل الكوفر الالفو   الاا وف  الاجلوحهلل؟ :04س
 الكوفر: من ال  ملهقهلل بةحهلل أصوا الهلل ن  :04ج

 الفو  :  و الملوصي 
 اا وف : من أظار ا  سد الأب ن الكفر 

 وحهلل: من أبكر احل  اجل
وم  لم يحلم بما أنزل اهلل فأولو  هم اللافرون*  قوا  ل الاس: 

(104)  
ال بفساو:  وم  لم يحلم بما أنزل اهلل فأولو  هم الظالمون* ال قوا يف السو

(104)  
ال بفساو:  وم  لم يحلم بما أنزل اهلل فأولو  هم الفاسقون* ال قوا يف السو

(102)  
ال اددن أ   ّا » الاهلل إمس الكفددر ألحددهللد مددن الشددر  الأخ ددث الأاظددم«حددوا:   ملفددر* ادن ز

فددولكفر أاظددم مددن «حددوا: ه ذ ددر  فددر إب دديذ حددل حددوا اهلل لددن: ا ددجهلل  دد فددةىب أمس  سددجهلل 
الشددر  فمددن اخهددوّ ا ددّ اهلل اددز ال ددل الأىب ال واددة الأحددود ا ددّ الك ددوئر فاددو  ددوفر المددن بوددب 

   (101)»د  و غري د ن اارم ل فاو مشر 
من زام أمس اهلل  فملل أفملول و ه  ملدذب و ا يادو فقدهلل حدوا «يف حهلل ث حوا:  ر،و* ان ال

                                                           

ّ  الو وئل: ب233)   2216  115ر 2( مسههلل

  2  211ر 81( ،وّ األبواّ: ب100)

ال ااوئهللال: 104)   22(  و

ال ااوئهللال: 104)   25(  و

ال ااوئهلل102)   21ال: (  و

  2  989ر 2( الكويف: ب101)
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بوجلرب المن زام أمس اهلل فوا أمر اخل   الالرزق إىل حججن فقهلل حوا بدولهفو ض الالقوئدل بدوجلرب  
  (105)» وفر الالقوئل بولهفو ض مشر 

ّ ولن فاو  وفر«حوا:  * ان أ  ا هلل اهلل     (100)»من ش  يف اهلل اليف 
ّ ددل مددن  وبددب ال ددوس  اددو بزلددت الوال ددة لمل ددي«حددوا:  ن أ  ا ددهلل اهلل * ادد حددود 

فقدددوا  -إىل أمس حددوا  -» فقددوا: لقدددهلل اقددهلل  دددذا الر ددوا هلدددذا الر ددل اقدددهللال ال حي اددو إال  دددوفر
  (109)… » ذا  ربئيل: «ّ وا اهلل 

األئمدة بملدهللي ا  دو اشدر أالهلدم «حدوا:  ان ال يب * ان  ملفر بن همهلل ان  بوئن
   (100)»ااقر هبم مرمن الاا كر هلم  وفر« إىل أمس حوا » ن أ  جولب ال خر م القوئما ي ب

اسدددة مدددن اسدددة هدددوا: احلرمدددة مدددن الفو ددد  هدددوا الالشدددفقة مدددن : «* حدددوا الودددودق 
   (103)»الملهللال هوا الال ويحة من احلو هلل هوا الالوفوء من اارأال هوا الاهلي ة من الفقري هوا

إمس اا دوف    ادّ الال   هادي ال دةمر مبدو ال  دة  الإذا حدود إىل : «* ال قوا ا مود السجود 
ّ ددوا اهلل المدو االاددهاا؟ حدوا» الودسال ااددها االلهفددوالح الإذا ّ دد  : «فقيدل لددن:  دو بددن 

ّبضح شسي البن الملشوء ال دو مف درح ال ود ح البدن ال دود المل  سدارح إمس حدهللا    دذب ح الإمس 
  (140)»خ ف ائهم هن خوب ح الإمس غ ت اغهوب  الإمس الاهلل  أ

إ دددو م الاادددراء الاخلودددومة فإهنمدددو : «حدددوا: حدددوا أمدددري ااددرم ل  * اددن أ  ا دددهلل اهلل 
   (144)»شر،ومس الق و  ا ّ ا خوامس ال   ت ا يامو ال فوق

ّث ال فوق«حوا:  * ان أ  ا هلل اهلل     (144)»أ ل ال ل  و
   (142)»ال  وء اش ال فوق«حوا:  * ان أ  ا هلل اهلل 
ا ددهموئ ال  ددوء الال اددو    ددت ال فددوق يف الق ددب  مددو    ددت «حددوا:  هلل * اددن أ  ا ددهلل ا

                                                           

  92311  921ر 28( ال وئل الشيملة: ب105)

  11  986ر 2( الكويف: ب100)

  92328  926ر 28( ال وئل الشيملة: ب109)

  92391  921ر 28( ال وئل الشيملة: ب100)

  5132  52ر 2( من ال حي ره الفقين: ب103)

  9  936ر 2( الكويف: ب140)

  1  911ر 2( الكويف: ب144)

  2  265ر 6: ب( الكويف144)

  2  291ر 6( الكويف: ب142)
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   (141)»ااوء الزّئ
ّ ددوا اهلل  * اددن أ  ا ددهلل اهلل  مددو زاد خشددوئ اجلسددهلل ا ددّ مددو يف : «حددوا: حددوا 
   (145)»الق ب فاو ا هللبو بفوق
مددو ا همدد   س ددة مددن اجلوحددهلل ن إال ح ددر م «يف حددهلل ث حددوا:  * اددن أ  ا ددهلل اهلل 

،دددملوفام مددددن الشددديوجل فددددإمس تك مدددوا تك ددددم الشددديوجل ب حددددو  سمادددم الإذا ،ددددحكوا اشدددرال أ
،حكوا مملام الإذا بولوا من أالليوء اهلل بولوا مملام فمن ابه ي مدن اادرم ل هبدم فدإذا خو،دوا يف 

ء اللمل هدددن ال  ذلدد  ف ددديقم الال  كدددن شدددر  شدددي ومس الال   يسدددن فددإمس غ دددب اهلل ال  قدددود لدددن شدددي
مل  سدددده   ف ي كددددر بق  ددددن اللدددديقم اللددددو ح ددددب شددددوال أال فُددددواق : فددددإمس ء ه حددددوا  رد ددددو شددددي

   (140)»بوحة
 س دة ال  ك مادم اهلل  ددود « قدوا:  * ادن أ  مولد  اجلادي حدوا: املدت أبدو ا دهلل اهلل 

القيومددة الال   ظددر إلدديام الال  ددز يام الهلددم اددذا  ألدديم: مددن اداددّ إمومددو ليسددت إمومهددن مددن اهللح 
   (149)»المن زام أمس هلمو يف ا  سد بوي و المن  حهلل إمومو إمومهن من ا هلل اهللح

: أخدرب  امدن اوبدهلل  المل  ملدرف * ان أمحهلل بن امدر احلدسا حدوا: ح دت أل  احلسدن
 ومس ا ي بدن احلسدل : «حق  من اللهلل فوجمة  و ال وئر ال وس  واء يف الملقو ؟ فقوا

  (140)» قوا: ا يام ،ملفو الملقو   
ّ دددوا اهلل حدددهلل  فدددر* ادددن  دددوبر بدددن  ز دددهلل حدددوا: دخ دددت ا دددّ أ   مل فق دددت:  دددو بدددن 

ّم ي اخهسف الشديملة يف مدذا  اوح فقدوا  دو  دوبر أ مل أحفد  ا دّ مملدا اخدهسفام : «أ
ّ وا اهلل حدوا» من أ ن اخه فوا المن أي  اة تفرحوا فدس خته د  إذا : «ح ت: ب ّ  و بن 

  (143)»يف أ ومن اخه فوا  و  وبر إمس اجلوحهلل لووحب الزمومس  وجلوحهلل لر وا اهلل 
ف مددو صددربو يف بملددض ال ر دد  صددملهلل  * اددن ابددن  ثددري حددوا: حججددت مدد  أ  ا ددهلل اهلل 

فقددوا لددن داالد » مددو أ ثددر ال ددجيج الأحددل احلجدديج«ا ددّ   ددل فةشددرف ف ظددر إىل ال ددوس فقددوا: 
                                                           

  29  292ر 6( الكويف: ب141)

  6  936ر 2( الكويف: ب145)

  21521  269ر 16( ال وئل الشيملة: ب140)

  2  919ر 1( الكويف: ب149)

  2  911ر 1( الكويف: ب140)

ّم ي أي أحرحي 2  18ر 8( الكويف: ب143)  ح أ
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ّ  حدوا ّ دوا اهلل  دل  سدهجيب اهلل دادوء  دذا اجلمد  الدذي أ الحيد   دو : «الرحي:  دو بدن 
  (140)اخلرب»  ملوبهلل الو ن  مس  شر  بن اجلوحهلل لوال ة ا يأبو   يمومس إمس اهلل ال   فر أ

 

 الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر

 
 مو الفرق بل ااملجزال الالكرامة الالسحر؟ :02س
ّق( إذا صهللّ ان ال يب :02ج اي )مملجزال( الإذا صدهللّ ادن ا دود  الا مود )اخلو

 اهلل الووحلل اي ) رامة( 
ّحوف   الاو اوفح بوأل  و  الشي وبية  ال)السحر(  و الذي  وهللّ خو

ّحدة ل ملدودال ال  درمر  ال ان حولة توهللّ لدذي الهك يد  خو * حوا ابن ج حة: إمس الكرامة ا و
ّ دو لكوهندو دليدل  ّ و الهبذا القيهلل  ظار الفرق بي او البل ااملجز فإمس ااملجدزال مدةمّو بإظاو بإظاو

إذ البدهلل لددن م ادو فدس بدديب إال  يف دادواه ال  ددوال فدواملجزال لهودة بددول يب الزمدة لدن صدهللق ال ديب
اللدن مملجددزالح الالكرامددة لهوددة بددولوع إ رامددوف لددن لكدن ليسددت الزمددة لددن إذ تو ددهلل الوال ددة مددن غددري  

ّق إذا ارفدددت  دددذه ااقهللمدددة فقدددهلل  دددومس   رامدددة فكدددم مدددن الع مل  ودددهللف ا دددن شدددي ء مدددن اخلدددوا
ّحددة ل ملددودال أ رمددن اهلل  مددن أالليددوء اهلل تملددوىل ال ددومس لددن ا ددي ال خو  هبددوح  رامددوال صددهلل

ّه ّحل الأمس اهلل تملوىل أج ملن ا ّ أمر م فةخرب بن ح ل الحوادن  فم او: إخ و ّب ااو ،وا اخلوا
الذلدد  أهنددم اددو ا همملددوا الأنملددوا ا ددّ حهولددن الّ ددب إلدديام  الخددرق بددن الملددودال ال ددومس  رامددة لددن

لح فقدوا لقين فوّس  ر ض فقوا لن:  و أمري اارم ل إهنم املوا مبكوبد  فملدربالا ال ادرالامس م ادزم
ّأ دهام ادربالا: «لن ال  ملدربالمس  الالدذي بملدث همدهللا: «؟ فقدوا: بملدمح فقدوا»أبدت 

الال     ومس حور ب ت  سر  حي تقهل مقوت هام ا ّ  هللي فس   قّ م ام إال أحل من اشرال 
الّ ددب الحددوت ام  مددو تقددهللد ال ددر  األمددر ا ددّ مددو » الال  قهددل مددن أصددحو  إال أحددل مددن اشددرال

ال يف  راموتنأخرب يف اجلمي  المل   ملربالا ال ار ال ي مس و
(144)   

ّده ابددن شددار  شددو  يف  هوبددن أمس ا يددو اددو حددهللد الكوفددة الفددهلل ا يددن ال ددوس  الم اددو مددو أال
 قوتل بل  هلل ن يف مواحفن فخ ب امدرأال مدن حدود فزال دوه  ال ومس فيام في فووّ من شيملهن

                                                           

ّ  الو وئل: ب140)   221  151ر 1( مسههلل

  219ر 1 مة: ب(  ش  ال144)
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مو،دد   ددذا جتددهلل اذ ددب إىل « ومددو الودد ح الحددوا لدد ملض مددن ا ددهلله:  فودد ّ أمددري ااددرم ل 
ّ دل الامدرأال  هشدو رامس فةح دربو إع فم دّ الادود البدو » مسجهللا إىل  وب ن بيدت فيدن صدوال 

؟ فقوا الفي:  و أمري اادرم ل إمس  دذه اادرأال »فيم جوا تشو ر مو ال ي ة«هلمو:  مملن فقوا
خ  هاددددو التزال هاددددو ف مددددو خ ددددوال هبددددو ال ددددهللال يف بفسددددي م اددددو بفددددرال م ملهددددي أمس أمل هبددددو اللددددو 

ّد أمدر  ا ده مل ت إخرا ادو لديس ألخر هادو ح دل ال ادوّ ف قمدت ا دّ ذلد  التشدو ربو إىل أمس ال
» ّ  حددهلل ث ال  ددر ر مددن  وجددب بددن أمس  سددمملن غددريه«اددن ح ددره:  فوددربو إليدد  فقددوا

؟ »أ تملدددرفل  دددذا الفدددي: «فقدددود مدددن  دددومس حو،دددرا المل   ددد  ا دددهلله غريبدددوح فقدددوا هلدددو ا دددي
حولدددت: ال  دددو أمدددري » ولدددة تمل مي ادددو فدددس ت كر ادددوإذا أبدددو أخربتددد  ،: «فقولدددت: الح فقدددوا

أ مل  كدن لد  ابدن : «؟ حولت: ب ّح حدوا»أ لست فسبة ب ت فسمس: «اارم لح حوا
ّاغددب يف صددوح ن أ لدديذ أمس أبددو  م ملدد  ا ددن : «؟ حولددت: ب ددّح حددوا »اددم ال ددل م كمددو 

ّه لددذل  يذ حددهلل أ لد: «؟ حولدت: ب دّح حددوا»الم ملدن ا د  المل  زال ددن بد  الأخر دن مددن  دوا
خر دددت لي دددة لق دددوء احلو دددة فوغهولددد  الأ ر ددد  الالجئددد  فحم دددت ال همدددت أمدددر  ادددن أبيددد  
الأا مت أم  ف مو  مس الو،  أخر ه  أمد  لديس فو،دملت اللدهللا ف ففهدن يف خرحدة الألقيهدن مدن 
ّامس حيدددث ح دددوء احلدددوائج فجدددوء   دددب  شدددمن فخشددديت أمس  ة  دددن فرميهدددن ،جدددر  ّب اجلدددهلل خدددو

ّأ ن فشجهن فملدهللال إليدن أبد ّأ دن أمد  خبرحدة مدن  وبدب مرجادو فوحملت يف  ت الأمد  فشدهللال 
فقولدت: ب دّ » تك مدي ،د «هلدو:  ؟ فسكهتح فقدوا»ه تر هموه الم يهمو المل تمل مو حولن

حدهلل أج ملدي اهلل ا يددنح : «الاهلل  دو أمدري اادرم ل إمس  ددذا األمدر مدو ا مددن مدي غدري أمدي فقددوا
ه » لكوفددة الخ  دد  ال ددو اب دد فةصدد ح فةخددذه ب ددو فددسمس فددر  فدديام إىل أمس  ددرب الحددهللد مملاددم ا

ّأ دد «ل فددي:  حددوا  ددذا اب دد  حددهلل : «فكشددفن فو ددهلل أ ددر الشددجةح فقددوا» ا شدد  
   (144)»اومن اهلل تملوىل ممو حرمن ا ين فخذي اللهلل  الابوريف فس بكو  بي كمو

ّ د ن * ان أ  بوري حوا: ح ت أل  ا هلل اهلل  : ألي ا ة أا ّ اهلل ازال دل أب يدوءه ال
ليكددومس دلدديس ا ددّ صددهللق مددن أتددّ بددن الااملجددزال اسمددة هلل ال : «فقددواالأا ددو م ااملجددزال؟ 

ّ  ن الحججن ليملرف بن صهللق الوودق من  ذ  الكوذ     (142)» مل ياو إال أب يوءه ال
حدوا:  يف حهلل ث جو دل يف مملجدزاال ال ديب * ان الر،و ان أبين مو ّ بن  ملفر

                                                           

  212ر 1(  ش  ال مة: ب144)

  1  122ر 1( ا ل الشرائ : ب142)
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الا ه شديئو إال  دةلهن ا دن  المن ذل  أمس الابودة بدن ممل دهلل األ دهللي أتدوه فقدوا: ال أدئ مدن الدرب
: ؟ حددوا: أخددرب ح حددوا »أ تسددةا امددو  ئددت لددن أال أخددرب : «ف مددو أتددوه حددوا لددن ال دديب

ّه ه حدددوا » ئدددت تسدددةلي ادددن الدددرب الا ه«  دددو : «؟ حدددوا: بملدددمح ف دددر  بيدددهلله ا دددّ صدددهلل
وا الابوة الرب مو اجمةبت إلين ال فذ الالرب مدو اجمدةمس بدن الودهللّ الا ه مدو تدردد يف الودهللّ ال د

   (141)»يف الق ب الإمس أفهو  ال وس الأفهو 
حددوا يف  ددوا  الياددودي  أمس أمددري ااددرم ل  * اددن مو ددّ بددن  ملفددر اددن  بوئددن
أ ددري بددن مددن ااسددجهلل احلددراد إىل ااسددجهلل  أبددن: «الددذي  ددةا اددن مملجددزاال الر ددوا 

األحوددّ مسددريال شددار الاددرب بددن يف م كددوال السددموالاال مسددريال اسددل ألدد  اددود يف أحددل مددن 
ّفددرف أخ ددر   ددث  لي ددة حددي ابهاددّ إىل  ددوق الملددرش فددهللبو بددولمل م فهددهللىل فددهللىل لددن مددن اجل ددة 

ّبددن بفددراده المل  ر دو بملي ددن فكددومس  قدو  حو ددل بي اددو البي ددن أال  الغشدّ ال ددّو بوددره فدرأ  اظمددة 
   (145)اخلرب» أدىن

اددددن  يف خددددرب الياددددودي الددددذي  ددددةا أمددددري ااددددرم ل  * اددددن مو ددددّ بددددن  ملفددددر 
: فإمس  ذا ايسّ ابن مر   زامومس أبن تك م يف اااهلل ص يو حوا لن حوا مملجزاال الر وا 

 دددقط مدددن ب دددن أمدددن الا،دددملو  دددهلله اليسدددر  ا دددّ  لقدددهلل  دددومس  دددذل  الهمدددهلل : «ا دددي 
ّأ  أ دل مكدة  ّافملوف  هلله اليمدا إىل السدموء الحيدر  شدفهين بولهوحيدهلل البدهللا مدن فيدن بدّو  األّا ال

ر مددن أّا الدديمن المددو   ياددو الالقوددّو م ددن حوددّو بوددر  مددن الشددود المددو   ياددو الالقوددّو احلمدد
حدددي فزادددت اجلدددن  ال ددديض مدددن إصددد خر المدددو   يادددو اللقدددهلل أ،دددوءال الدددهللبيو لي دددة اللدددهلل ال ددديب

ّأال ااسئكة لي دة اللدهلل تودملهلل الت دزا  الا بذ الالشيوجل الحولوا: حيهللث يف األّا حهللث اللقهلل 
بدولظملن  التس ح التقهللس الت  ر  ال جود التهسدوحط ال جدود اسمدوال اديسده اللقدهلل  دم إب ديذ

ّأ  مدن األاو يدب يف ت د  ال ي دة ال دومس لدن مقملدهلل يف السدموء الثولثدة الالشديوجل  يف السموء ادو 
ّادالا أمس  سددددهحوا السددددم  فددددإذا  ددددم حددددهلل حج ددددوا مددددن  ّأالا األاو يددددب أ  سددددهحومس السددددم  ف مددددو 

ّموا بولشاب داللة ل  وتن    «(140)السموالاال   او ال
الالكدددو ن  ولسدددوحر الالسدددوحر  ولكدددوفر ااددد جم  ولكدددو ن : «* حدددوا ا مدددود الودددودق 

                                                           

  99512  166ر 21( ال وئل الشيملة: ب141)

  16 921ر 9( ،وّ األبواّ: ب145)

  11  261ر 15( ،وّ األبواّ: ب140)
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   (149)»الالكوفر يف ال وّ
فيمددو  ددةلن فقددوا: أخددرب  اددن السددحر مددو أصدد ن ال يدد   *  ددةا الزبددهلل   أبددو ا ددهلل اهلل 

إمس السددحر ا ددّ ال ددوه : « قددهللّ السددوحر ا ددّ مددو  وصدد  مددن اجوئ ددن المددو  فملددل؟ حددوا
فكدددذل  ا دددم السدددحر  شدددي ال دددن م ادددو مب زلدددة ال دددب  مدددو أمس األج دددوء ال،دددملوا لكدددل داء دالاء

احهددولوا لكددل صددحة  فددة اللكددل اوفيددة او ددة اللكددل مملددا حي ددةح البددوئ م ددن  خددر خ فددة ال ددراة 
ّ   الخفددةح البددوئ م ددن مددو  ةخددذ أالليددوء الشدديوجل ادد ام حددوا: فمددن أ ددن ا ددم الشدديوجل » اللددو

حدوا: فمدو » من حيث ارف األج وء ال ب البمل ن جتربدة البمل دن ادسب: «السحر؟ حوا 
الال المدو  قدوا ال دوس بةهنمدو  مل مدومس ال دوس السدحر؟ حدوا تقوا يف اا  الال المدو : كل  دو

إهنمو مو،  ابهسء الموح  فه دة تسد يحامو اليدود لدو فملدل ا بسدومس  دذا ال دذا لكدومس  دذا اللدو «
 ملدو  بكدذا ال ددذا لودوّ  دذا أصدد وف  دحر فيهمل مدومس م امددو مدو  درب ا امددو فيقدوالمس هلدم إتددو 

حددوا: أ فيقددهللّ السددوحر أمس جيملددل ا بسددومس »   ددر م الال  دد فملكمحنددن فه ددة فددس تةخددذالا ا ددو مددو 
ال الك ددب أال احلمددوّ أال غددري ذلدد ؟ حدوا  ددو أاجددز مددن ذلدد  الأ،ددمل  : «بسدحره يف صددو

ّه غريه فاو شدر   هلل يف خ قدن تملدوىل ادن  من أمس   ري خ   اهلل إمس من أب ل مو ّ  ن اهلل الصو
ن بفسن اهلدرد الا فدة الاألمدراا الل فدّ ذل  ا وا   ريا لو حهللّ السوحر ا ّ مو الصفت لهللف  ا

ّأ ددن الالفقددر اددن  ددوحهن الإمس مددن أ ددرب السددحر ال ميمددة  فددرق هبددو بددل ااهحددوبل  ال يددوا اددن 
الجي دددب الملدددهللاالال ا دددّ ااهودددوفيل ال سدددف  هبدددو الدددهللموء ال ادددهللد هبدددو الدددهللاّل ال كشددد  هبدددو السدددهّو 

أبدن مب زلدة ال دبح  الال مود أشر من الجئ ا ّ األّا بقهللد فةحر  أحوال ل السحر مدن الودوا 
إمس السددوحر اددو  الر ددل فددومه   مددن جمومملددة ال سددوء فجددوء ال  يددب فملوجلددن ب ددري ذلدد  الملددسب 

  (140)»فةبرئ
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 بين الشيعة والسنة

 
 مو الفرق بل الس ة الالشيملة؟ المو  و الفرق بل الشيملة الاجلملفر ة؟ :01س
 ددم خ فددوء  ملوددومل إمس الشدديملة  ملهقددهللالمس بددةمس ا يددوف الأالالده األحددهلل اشددر اا :01ج

  ّ وا اهلل 
  الالس ة تملهقهلل أمس الثس ة  م اخل فوء ح ل ا ي بن أ  جولب

 الالشيملة الاجلملفر ة مبمل وبو الوحيح مهادفومس 
ّدال اددن جر دد  أ ددل  * بكهفددي يف ذ ددر ف ددل ا ددي الشدديملهن بدد ملض األحود ددث الدديت ال

 السُّ ةة:
 دحو  ادن ابدن ا دوس حدوا:  دةلت * ان احلو م احلسكو  ان مقوتل بن   يمومس ان ال

ـــون  الســـابقون الســـابقون ادددن حدددوا اهلل تملدددوىل:  ّ دددوا اهلل أولوـــ  المقرب
ح (143)

   (120)»حهلل ي  ربئيل بهفسري وح حوا: ذا  ا يد الشيملهن إىل اجل ة: «حوا
إن الــيي  آمنــوا * اددن احلددو م احلسددكو  اددن أ  صددول اددن ابددن ا ددوس يف حولددن تملددوىل: 

ات أولو  هم خير البريةوعملوا الصالح
  (124)حوا:  م ا يد الشيملهن (124)

  (122)»: أبت الشيمله  يف اجل ةحوا ع ال يب «حوا:  * ان ا ي 
* ان احلو م احلسكو  حوا: حهلل  و احلو م أبدو ا دهلل اهلل احلدوفا حدراءال الإمدسءح أخرببدو أبدو 

ّد احلدددوفا بولكوفدددةح أخرببدددو اا دددذّ بدددن همدددهلل اا دددذّح  حدددوا: حدددهلل ي أ  حدددوا: بكدددر بدددن أ  دا
حددهلل ي امددي احلسددل بددن  ددمليهلل اددن أبيددن اددن إاوايددل بددن ز ددود ال ددزاز اددن إبددرا يم بددن ماددو ر 

ّي  وتدب ا دي حدوا: املدت ا يدو  موىل  ا شخربال حوا: حهلل ي  ز دهلل بدن شدراحيل األبودو
  :وا اهلل « قوا ّ ّي فقدوا:  دو ا دي أمدو تسدم  حدوا  حهلل ي  الأبو مسد هلله إىل صدهلل

ـــة: اهلل ازال دددل ـــر البري ـــ  هـــم خي ـــوا الصـــالحات أولو ـــوا وعمل ـــيي  آمن  دددم أبدددت  إن ال
                                                           

ال الواحملة: 143)   11ال11(  و

  321  235ر 2( شوا هلل اله دز ل: ب120)

ال ال ي ة: 124)   1(  و

  1125  212ر 2( شوا هلل اله دز ل: ب124)
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الشدددددددديمله  المواددددددددهللي المواددددددددهلل م احلددددددددوا إذا ا همملددددددددت األمددددددددم ل حسددددددددو  تددددددددهللاومس غددددددددراف 
  (121)»هج ل

  (125)»ا يد خري الرب ة«* أخرب ابن اهللي الابن اسو ر ان أ   مليهلل مرفواوف: 
ي  آمنـوا وعملـوا الصـالحات إن الـي* أخرب ابن اهللي ان ابن ا دوس حدوا: ادو بزلدت: 

ّ ددوا اهلل  أولوــ  هــم خيــر البريــة  ددو أبددت الشدديمله   ددود القيومددة : «لمل ددي  حددوا 
  (120)»ّا،ل مر،يل

ّ دوا اهلل «حدوا:  * ان همدهلل بدن  حدودال ادن الشدمليب ادن ا دي : أبدت حدوا ع 
  (129)»الشيمله  يف اجل ة

 ّ ّي حوا:   و   و وف ا هلل  إذ أح دل ا دي بدن  وا اهلل * ان  وبر بن ا هلل اهلل األبوو
ه الهفت إىل الكمل ة فقوا: » حهلل أتو م أخي«حوا:  ف مو بظر إلين ال يب  أ  جولب 

ّ   ذه ال  ية إمس  ذا الشيملهن  م الفوئزالمس  ود القيومة«   (120)»ال
فقدوا  فةح دل ا دي * أخرب ابن اسو ر ان  وبر بن ا هلل اهلل حوا:   دو ا دهلل ال ديب

إن البزلدددت: » بيدددهلله إمس  دددذا الشددديملهن هلدددم الفدددوئزالمس  دددود القيومدددة الالدددذي بفسدددي: «ال ددديب 
إذا  ح فكددومس أصددحو  ال دديب الــيي  آمنــوا وعملــوا الصــالحات أولوــ  هــم خيــر البريــة

  (123)حولوا:  وء خري الرب ة أح ل ا ي 
ّ دوا اهلل  ّي حوا: حوا  إمس ادن شدل الملدرش  را دي مدن بدّو : «* ان أ   مليهلل اخلهلل

ّاف ا ياددو أحددواد تدد  أبددت ا ددّ : «ح فقددوا بملددض: أبددو مدد ام  ددو بدديب اهلل؟ حددوا»أل ال ددو ام بددو
مثددل ذلدد ح اللكدد ام حددود : «حددوا: فقددوا بملددض  خددر:  ددو بدديب اهلل أبددو مدد ام؟ فقددوا» خددري

ح الأشوّ بيهلله إىل ا ي بن أ  جولب»حتوبوا من أ  ي ال م  ذا الشيملهن
(110)  

فةح ددددل ا ددددي بددددن أ   ال دددديب* اددددن أ  الددددزبري اددددن  ددددوبر بددددن ا ددددهلل اهلل حددددوا:   ددددو ا ددددهلل 
                                                           

  1125  253ر 2( شوا هلل اله دز ل: ب121)

: ب125)   913ر 6( الهللّ اا ثّو

: ب120)   913ر 6( الهللّ اا ثّو

ّ خ مهلل  ة دمش : ب129)   992ر 22( تو

  1193  261ر 2 دز ل: ب( شوا هلل اله120)

: ب123)   913ر 6( الهللّ اا ثّو

ّ خ مهلل  ة دمش : ب110)   999ر 22( تو
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ه الهفددت إىل الكمل ددة ف ددرهبو بيددهلله ه حددوا: » حددهلل أتددو م أخددي: «فقددوا ال دديب جولددب
إبددن أاللكددم إشوبدددوف «ه حدددوا: » الالددذي بفسددي بيددهلله إمس  دددذا الشدديملهن هلددم الفدددوئزالمس  ددود القيومددة«

و ةح مملددددديح الأالفدددددو م بملادددددهلل اهللح الأحدددددومكم بدددددةمر اهللح الأادددددهلللكم يف الرايدددددةح الأحسدددددمكم بولسددددد
إن الــيي  آمنــوا وعملــوا الصــالحات أولوــ  هــم حددوا: البزلددت: » الأاظمكددم ا ددهلل اهلل مز ددة

حددددولوا: حددددهلل  ددددوء خددددري  إذا أح ددددل ا ددددي ح حددددوا: فكددددومس أصددددحو  همددددهللخيــــر البريــــة
  (114)الرب ة

 

 اإلمام يتكلم بكل لغة

 
  هك مومس؟ بكم ل ة  ومس األئمة :05س
المس ا ّ الهك م بكل ال  وال  وبو   ال بمل م ذل ح لكن اامل ود أهنم :05ج  ا  قهلل

إمس هلل مددهلل  هل إحددهللابو بواشددرق : «حددوا: حددوا ا مددود احلسددن *اددن أ  ا ددهلل اهلل 
الاألخددر  بددوا ر  ا يامددو  ددّو مددن حهلل ددهلل الا ددّ  ددل الاحددهلل م امددو ألدد  ألدد  موددرائ الفياددو 
 دد ملومس ألدد  ألدد  ل ددة  ددهك م  ددل ل ددة خبددسف ل ددة صددوح او الأبددو أاددرف نيدد  ال  ددوالح المددو 

  (114)»فيامو المو بي امو المو ا يامو حجة غريي الغري احلسل أخي
غدري مدرال  ك دم غ موبدن ب  دووم تدر   * ان أ  محزال بوري اخلودد حوا: املت أبو همهلل

الد الصددقول ة فهملج ددت مددن ذلدد  الح ددت:  ددذا اللددهلل بواهلل  ددة المل  ظاددر ألحددهلل حددي م ددّ أبددو  ال
ّ ه أحهلل فكي   ذا أحهللث بفسي بذل   احلسن  ّ  «فةح دل ا دية فقدوا: الال  إمس اهلل ت دو

التملدددوىل بدددل حجهدددن مدددن  دددوئر خ قدددن بكدددل شددديء ال مل يدددن ال  دددوال المملرفدددة األبسدددو  الا  دددوا 
   (112)»الاحلوادث اللوال ذل  مل  كن بل احلجة الاحملجوب فرق

ّ دد ت إىل أ  احلسددن الثولدددث غسمددي ال ددومس صدددقسبيوف  * اددن ا ددي بددن ماز دددوّ حددوا: أ
فق ددت لددن: مددو لدد   ددو بددي؟ حددوا: ال يدد  ال أتملجددب مددو زاا  ك مددي  فر دد  ال ددسد إع مهملج ددو

ّاد هبذا ال سومس  يس  سم  بملض ال  مومس مدو داّ  بولوقسبية  ةبن الاحهلل م وح فظ  ت أبن إتو أ

                                                           

ّ خ مهلل  ة دمش : ب114)   911ر 22( تو

  5  262ر 1( الكويف: ب114)

  11  513ر 1( الكويف: ب112)
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   (111)بي ام
 ك دددم ال دددوس ب  دددووم ال دددومس الاهلل أفودددح  * ادددن أ  الوددد ت اهلدددرالي حدددوا:  دددومس الر،دددو

ّ ددوا اهلل إ  ألاجددب مددن مملرفهدد  ال ددوس الأا ماددم بكددل لسددومس الل ددة  فق ددت لددن  ومددوف:  ددو بددن 
 و أبو الو ت أبدو حجدة اهلل ا دّ خ قدن المدو  دومس اهلل : «هبذه ال  وال ا ّ اخهسفاو فقوا

: أالتي دو فودل ليهخذ حجة ا ّ حود ال و ال  ملرف ل ووم أ اَل مو ب    حوا أمدري اادرم ل
   (115)»اخل و  المو  ومس فول اخل و  إال مملرفة ال  وال

إذ دخدل ا يدن  س دومس  * ان ابن أ  محزال حوا:   و ا دهلل أ  احلسدن مو دّ بدن  ملفدر
غسمددوف مم و ددوف مددن احل شددة حددهلل اشددهالا لددن فددهك م غددسد مدد ام ال ددومس ندديس بكددسد فة وبددن مو ددّ 

  ّب  هن فهملجدب ال دسد التملج دوا نيملدوف الظ دوا أبدن ال  فادم  سمادم فقدوا لدن مو د :
ّبوإ  أدف  إلي  م« فخر وا البمل ام  قوا ل ملض: » والف فودف  إىل  ل الاحهلل م ام  س ل د

إبن أفوح م و ب  ه و ال دذه بملمدة مدن اهلل ا ي دوح حدوا ا دي بدن أ  محدزال: ف مدو خر دوا ح دت:  دو 
ّأ هدد  تك ددم  ددرالء احل شدديل ب  ددوومح حددوا ّ ددوا اهلل  ح ح ددت: الأمددرال ذلدد  »بملددم: «بددن 

بملم أمرتن أمس  سهوصي بةصدحوبن خدرياف الأمس  مل دي : «حوا ء دالهنم؟ ال سد من بي ام بشي
ّبدو ألبدن ادو تك دم  دومس أا مادم فإبدن مدن أب دوء م دو ام   ل الاحهلل م ام يف  دل شدار  س دل د

لمل دد  : «ه حددوا» فجمل هددن ا دديام الأالصدديهن مبددو حيهددو ومس إليددن ال ددو مدد  ذلدد  غددسد صددهللق
ال تملجب فمو خفي ا يد  : «؟ ح ت: إي الاهلل حوا»اج ت من  سمي إ و م بوحل شية

ّه مدن  من أمري أاجب الأاجب من  سمي إ و م المدو الدذي املهدن مدي إال   دوئر أخدذ مب قدو
ّه  د ق  مدن ال حدر الا مدود مب زلدة ال حدر ال   فدهلل مدو  ال حر ح رال أ فه   ذا الذي  ةخذه مب قو

   (110)»ا هلله الاجوئ ن أ ثر من اجوئب ال حر
  ددحوق بددن امددوّ دخددل ا ددّ مو ددّ بددن  ملفددر : إمس إ* حددوا بددهللّ مددوىل الر،ددو 

ّ دددل خرا ددو  فك مدددن بكددسد مل  سدددم  مث ددن حدددط  ةبددن  دددسد  فج ددذ ا ددهلله إذ ا دددهةذمس ا يددن 
مبث ن الب  هن إىل أمس ح ّ الجدره مدن مسدةلهن فخدرب مدن  ال ري حوا إ حوق: فة وبن مو ّ

اللديذ    دذا  دسد حدود مدن أ دل الودل: «ا هلله فق دت: مدو املدت مبثدل  دذا الكدسدح حدوا
                                                           

  283( االخهوور: ر111)

  923ر 2(  ش  ال مة: ب115)

  912ر 1( اخلرائج الاجلرائح: ب110)
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؟ ح ددت:  ددو مو،دد  »أ تملجددب مددن  سمددي ب  هددن: «ه حددوا»  ددل  ددسد أ ددل الوددل مث ددن
أخرب  مبو  و أاجب م نح اا م أمس ا مود  مل م م    ال ري الب د   دل : «الهملجب حوا 

ال  خ قن اهلل تملوىل المو  فّ ا ّ ا مود شيء   (119)»ذي 
 

 سورة الحمد في الصالة

 
يف حدل أمس الر دوئ الاحدهلل؟ الادوذا ال شكدن اال هملو،دة  مو احلكمة من السدجهللتلح :00س

ال مدن  دّو القددر مس احلكديمح بي مددو  كدومس ا بسدومس حي مددو   هادي مددن  ال احلمددهلل بة دة  ددو ادن  دو
ال من  ّو القر مس؟ ّاف يف حراءال أ ة  و  حراءال احلمهلل لهو

ال ني دددة  دددهللاف بدددوخهسف  يئوودددو  :00ج ال الودددسال صدددو مدددن أ ددد و  احليدددوال اله دددوئح الصدددو
ال خوصةح ه أمر هبو   الأ  وهبوح ال ل ا ودالح اخهري هلو صو
أمددر ال ددوس بددولقراءال يف «أبددن حددوا:  * الفيمددو ذ ددره الف ددل مددن المل ددل اددن ا مددود الر،ددو

ال ددوف فددس   ددمحل الال جياددلح  ّاف م دديملو الليكددومس هفوظددوف مهلل الوددسال لددئس  كددومس القددر مس ماجددو
ء مدن القدر مس الالكدسد ند  فيدن مدن  وامد  الإتو بهللئ بوحلمهلل دالمس  دوئر السدّو ألبدن لديذ شدي

ال احلمهلل   (110)»اخلري الاحلكمة مو ن  يف  و
ّ وا اهلل     (113)» ل صسال ال  قرأ فياو بفوحتة الكهو  فاي خهللاب: «* حوا 

الي ب فا  خر ال و حولن   (150)» ل صسال ال حراءال فياو فاي خهللاب: «* ال
ّ ددوا اهلل ّأ    * الحددولوا أ  ددو يف ا ددة السددجود مددرتل: أمس  اددو أ ددري بددن إىل السددموء ال

ّأ  فسدددجهلل أ  دددو فودددوّ  ّأ  م دددن )أي مدددن اظمهدددن( مدددو  ّأ دددن  ّفددد   ّبدددن  دددجهلل ف مدددو  اظمدددة 
  (154) جهللتل

الاه مدن المل دل ادن الر،دو فدإمس حدوا «حدوا:  * الان همهلل بن ا هللالس ان الف ل فيمدو 
قملدود الصدسال ف م  ملل ّ ملة ال جهللتل؟ حيل: ألمس الر وئ من فملل القيود الالسدجود مدن فملدل ال

                                                           

  919ر 1ح: ب( اخلرائج الاجلرائ119)

  326  911ر 1( من ال حي ره الفقين: ب110)

 ح خهللاب: أي بق  1285  93ر 6( ال وئل الشيملة: ب113)

  1522 121ر 6( ال وئل الشيملة: ب150)

ّ  الو وئل: ب154)   5222  282ر 2( مسههلل
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القواددهلل ا ددّ ال ودد  مددن صددسال القددوئم ف ددوا  السددجود ليسددهوي بددولر وئ فددس  كددومس بي امددو 
  (154)»تفوالال ألمس الوسال إتو  ي ّ وئ ال جود

 

 والقراءة والكتابة الرسول 

ّ وا اهلل : 09س   ومس  قرأ ال كهب؟ المو الهللليل ا ّ ذل ؟   ل أمس 
 ليل  و األحود ث ااهواترال أال ش ااو بملمح  ومس  ملرف القراءال الالكهوبةح الالهلل :09ج

الي ادددن  دددملهلل ادددن ابدددن ايسدددّ ادددن همدددهلل الربحدددي ادددن  ملفدددر بدددن همدددهلل الودددويف حدددوا:   *
ّ دوا اهلل مل  اُهدي ال ديب  ةلت أبو  ملفر همهلل بن ا دي الر،دو األمدي  فق دت:  دو بدن 

 كهدبح ؟ فق ت:  زامومس أبن إتو اي األمي ألبن مل حيسن أمس »مو تقوا ال وس: «فقوا 
هــو الــيي بعــف  ددذبوا ا ديام لمل ددة اهلل أىن ذلدد ح الاهلل  قدوا يف هكددم  هوبددن: : «فقدوا

فــي األميــي  رســوال مــنهم يتلــو علــيهم آياتــه ويــزكيهم ويعلمهــم اللتــاب والحلمــة
ح (152)

ّ وا اهلل   قرأ ال كهب بدو  ل ال د مللح  فكي   ومس  مل مام مو ال حيسن! الاهلل لقهلل  ومس 
 ملل لسددوبوف الإتددو اددي األمددي ألبددن  ددومس مددن أ ددل مكددة المكددة مددن أماددوال أال حددوا: بثس ددة ال دد

لتنير أم القرى وم  حولهاالقر  الذل  حوا اهلل از ال ل: 
(151)«(155)  

 دومس  ملدرف القدراءال الالكهوبدة البمل داو تدهللا   * ال  و  أحود ث  ثريال تهللا ا دّ أمس ال ديب
 ا ّ أبن  ومس  قرأ الال  كهب او حة 

 ىل أماة  ملي نواة اومة الالملومة ال تمل م الكهوبة * الحيل: )أمي( م سو  إ
 * ال قوا: اي بذل  ألبن من الملر  التهللاّ الملر  األميومس 

 حيل: ألبن  قوا  ود القيومة: أميت أميت  هو اليي بعف في األميي * الحولن تملوىل: 
 * الحيل: ألبن مب زلة األد اليت  ر   األالالد إلياو الم ن أد القر   

يـوم يفـر المـرء بن ألمهن مب زلة الوالهللال الشدفيقة بولدهلل وح فدإذا بدودي يف القيومدة: * الحيل: أل
م  أخيه

 اس  بةمهن  (150)
                                                           

  111ر 2( ايومس األخ وّ: ب154)

ال اجلمملة: 152)   2(  و

(151 : ّ ال الشو   1(  و

  11  192ر 16( ،وّ األبواّ: ب155)

ال ا ذ: 150)   92(  و
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ومـا كنـت تتلـو مـ  قبلـه مـ  كتـاب* الحيل يف حولدن تملدوىل: 
: ظدو ر ا  دة  قه دي (159)

ال فدي بفي الكهوبة الالقراءال ح ل ال  وال دالمس مو بملهلل وح الألمس الهمل يل يف ا  ة  قه دي اخهودور 
مبددو ح ددل ال  ددوال ألهنددم إتددو  رتددوبومس يف ب وتددن لددو  ددومس حيسدد او ح ددل ال  ددوال فةمددو بملددهلل و فددس تمل ادد  لددن 

  (150)بولر  ة فيجوز أمس  كومس تمل ماو من  ربئيل بملهلل ال  والح الجيوز أمس  همل م فس  مل م
ّ وا اهلل    (153)حي  هب الحرأ * الحوا نواة من أ ل المل م: مو موال 

 

 أم القرى

 
 اوذا ايت مكة بةد القر ؟ :00س
 يف األحود ث ألمس ال سد دحيت من حتهاوح يف أالا اخل قة  :00ج

* حهلل  و أبو احلسن همهلل بن امر بن ا ي بن ا دهلل اهلل ال ودري حدوا: حدهلل  و أبدو ا دهلل اهلل 
همددهلل بددن ا ددهلل اهلل بددن أمحددهلل بددن    ددة الددوااا حددوا: حددهلل  و أبددو القو ددم ا ددهلل اهلل بددن أمحددهلل بددن 

 حوا: حهلل  و أ ح مو ّ بن  ملفدر  ي حوا: حهلل  و ا ي بن مو ّ الر،واومر ال وئ
بولكوفدددة يف   دددومس ا دددي بدددن أ  جولدددب«حدددوا:  حدددوا: حدددهلل  و أ ح احلسدددل بدددن ا دددي

ّ ددل مددن أ ددل الشددود فقددوا:  ددو أمددري ااددرم ل إ  أ ددةل  اددن أشدديوءح فقددوا  اجلددوم  إذ حددود إليددن 
م    حدددوا: فَ  دددَم ايدددت مكدددة أد  :  دددل تفقادددوف الال تسدددةا تمل هدددوف فةحدددهللق ال دددوس ّ بةبودددو

  (100)»: ألمس األّا دحيت من حتهاوالقر ؟ حوا 
* يف تفسري ا ي بدن إبدرا يمح ايدت مكدة أد القدر  ألهندو أالا بقملدة خ قادو اهلل مدن األّا 

إن أول بيت وضع للناس لليي ببلة مباركالقولن: 
(104)« (104)  

اددهللال أ ددئ ة م اددو: ف ددم ايددت مكددة أد   * يف  هددو  المل ددل  ددةا الشددومي أمددري ااددرم ل
ح ال ددددةا اددددن أالا بقملددددة بسدددد ت مددددن »ألمس األّا دحيددددت مددددن حتهاددددو: «القددددر ؟ حددددوا 

                                                           

ال المل ك وال: 159)   28(  و

  292ر 1( اا وحب: ب150)

  192ر 16( ،وّ األبواّ: ب153)

  22  539( ا ل الشرائ : ر100)

ال  ا امرامس: 104)   36(  و

  92  62ر 52( ،وّ األبواّ: ب104)
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  (102)»مو،  الكمل ة ال وبت زبر هللال خ راء«لن:  األّا أ ود ال وفومس؟ فقوا
 * حوا بف و ن: ايت بذل  ألهنو أصل األّا الم او دحيت 

ال الملدددر  الأاظماددو خ دددراف إمددو ال همدددوئ أ ددل ت ددد  * حيددل: ألهنددو أحدددهللد القددر  الددديت يف  ز ددر 
محددة اهلل  القددر  فياددو  ددل  دد ة أال ابكفددوئام إلياددو التملددو  ام ا ددّ االاهوددود هبددو اددو  ر وبددن مددن 

 تملوىل 
ّ هلل: ألهنو تو  ت األّا   * حوا ابن د

 * حيل: ألمس جمم  القر  إلياو 
 * حيل: ألهنو ال ط الهللبيو فكةمس القر  جمهمملة ا ياو 

  يث:  ل مهلل  ة  ي أد مو حوهلو من القر  * حوا ال
  (101)* حيل: ألهنو تقوهلل من  ل أّا الحر ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  22  532ر 2( ا ل الشرائ : ب102)

  255 - 252ر 1( مملجم ال  هللامس: ب101)
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 تقسيم األحاديث

 
 إىل  م حسم تقسم األحود ث؟ الأ او أح  أمس ته  ؟ :03س
 األحسود الرئيسية:  :03ج
  د احلجة: ال ململ بن 1
 د غري احلجة: الال  ململ بن 2

ّبملة الهولية:*  مو ت قسم األحود ث حسب   الهقسيموال األخر  إىل األحسود األ
بددةمس   ق ددن شددخ  اددودا إمددومي اددن  : الوددحيح:  ددو مددو اتوددل  دد هلله إىل ااملوددود1

  خر مث ن( 
بإمومي ممهللال  من غدري بد  ا دّ اهللالهدن  : احلسن:  و مو اتول   هلله إىل ااملوود2

  مدد   ددومس ال ددوحي مددن مد  حتقدد  ذلدد  يف بمل دداو بددةمس  دومس فدديام الاحددهلل إمددومي ممددهللال  غدري مو دد
ّ وا الوحيح فيوص  ال ر   بوحلسن أل ل ذل  الواحهلل   ال ر   من 

ّاال دددن  قدددة الإمس  دددومس لولفدددو بدددةمس  دددومس مدددن إحدددهلل  الفدددرق ااخولفدددة 9 : ااو ددد :  دددو مدددو  دددومس 
 لومومية الإمس  ومس من الشيملة م  ب  األصحو  ا ّ تو يقن 

ة ااهقهللمدة بدةمس  شدهمل جر قدن ا دّ : ال ملي : ال و مو ال جيهم  فين أحهلل الشدرالط الثس د2
 جمرال  بفسقن الحنو ل أال جماوا احلوا أال مو دالمس ذل   ولو،وئ 

 أمو أبوائ الفرالئ فاي  ت الاشرالمس بواوف:
ّاال ن إىل م هاوه إىل ااملوود1   : ااس هلل:  و مو اتول   هلله مرفواوف من 
الاتددن حددهلل أال غددريه ال ددومس  ددل الاحدد : ااهودل:  ددو مددو اتوددل إ دد وده إىل ااملوددود2 هلل مددن 

 املن ممن فوحن أال مو  و يف مملا السموئ  و  وزال الاا واللة 
مدن حدوا أال فملدل أال تقر در  دواءف  دومس إ د وده  : اارفوئ: ال و مو أ،دي  إىل ااملودود9

ّ ددوا  دد هلله امددن مل  الا ددة بملددض  مهوددسف بواملوددود أال م ق ملددوف بدده  بملددض الددرالاال أال إهبومددن أال 
   قن 
 قدددوا يف  ددد هلله فدددسمس ادددن فدددسمس مدددن غدددري بيدددومس ل هحدددهلل ث الا خ دددوّ  : ااملددد ملن: ال دددو مدددو2

 الالسموئ 
 : اامل  : ال و مو حذف من م هللأ إ  وده الاحهلل فة ثر 5
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 : اافرد: ال و ا ّ حسمل: 6
ّاال ن ان ني  الرالاال   أد االبفراد اا   :  و أمس   فرد بن 

مملددل  مكددة الال وددرال   د ال سدديب: ال ددو أمس   فددرد بددن بول سدد ة إىل  اددة  هفددرد أ ددل ب ددهلل 
 الالكوفة أال تفرد الاحهلل من أ  او بن 

ّب فيددن  ددسد بملددض الددرالاال فدديظن لددذل  أبددن مددن احلددهلل ث أال  كددومس 1 ّب: ال ددو مددو أد : ااددهلل
ّ امو يف أحددهللبو أال  سددم  حددهلل ث الاحددهلل مددن نواددة له فددل يف  ا ددهلله مه ددومس بإ دد ود ن فيددهلل

ال  ّب  ا دهام نيملدو ا دّ االتفدوق يف ااد    هلله أال له فل يف مه دن مد  اتفدوحام ا دّ  د هلله فيدهلل
 أال الس هلل الال  ذ ر االخهسف 

: ال دددو مدددو شدددوئ ا دددهلل أ دددل احلدددهلل ث خوصدددة أال ا دددهلل م الا دددهلل غدددري م أال ا دددهلل 8 : ااشددداّو
 غري م 
: ال ر دب: ال ددو إمددو غر ددب إ د وداف المه ددوف مملددوف ال ددو مددو تفدرد برالا ددة مه ددن الاحددهللح أال غر ددب 3

خوصددة بددومس اشددهار احلددهلل ث اافددرد فددرالاه امددن تفددرد بددن  إ دد وداف خوصددة ال مه ددوفح أال غر ددب مه ددوف 
نواددة  ثددريالح أال غر ددب مه ددوف ال إ دد وداف بول سدد ة إىل أحددهلل جددريف ا  دد ود فددإمس إ دد وده مهودد  

 بول رابة يف جرفن األالا البولشارال يف جرفن ا خر 
 : ااوح : ال و ا ّ حسمل:11
 أد لفظي: ال و مو الح  الهوحي  يف ال فا  

 مو الح  الهوحي  يف ااملا    د اامل وي:
  : الملوع   هللاف:  و ح يل الوا  ة م  اتوولن بواملوود11
الاه اجلماددّو    ال قددوا ل  ددرف الددرا ح 12 الاه الددراالي الثقددة لولفددوف اددو  : الشددوذ: ال ددو مددو 
 احملفوظ 
ّ دوا ا  د ود ا دّ صدفة  ولهشد ي  بوألصدوب  أال حولدة 19 : ااس سل: ال و مدو تهدوب  فيدن 
 راالي ل حهلل ث يف ال

: ااز هلل: ال و مو الحملت الز دودال يف ااد  أاليف ا  د ود ا دّ غدريه مدن األحود دث اارال دة 12
 يف ممل وه أاليف إ  وده 

 : ااخه  : ال و أمس  و هلل حهلل ثومس مه ودامس يف ااملا ظو راف 15
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ّف  حكم شراي  وب ح 16  : ال و خ:  و حهلل ث دا ا ّ 
ّف  حكمن            الشراي بهللليل شراي مهةخر ا ن اا سوخ:  و مو 

: ال ر ب لفظوف:  دو مدو اشدهمل مه دن ا دّ لفدا غدومض بمليدهلل ادن الفادم لق دة ا دهملمولن 11
 يف الشوئ  من ال  ة 

 : ااق وا:  و مو ت قوه بولق وا الالململ بوا مومس 18
ّبملدددددة الرئيسددددديةح أمدددددو األبدددددوائ الهوليدددددة فادددددي لهودددددة   دددددذه األبدددددوائ مشددددده  فيادددددو األحسدددددود األ

 ل ملي :بو
 : ااوحوف ال و ا ّ حسمل: 13

الي اددن موددوحب ااملوددود مددن بدديب أال إمددود مددن حددوا أال فملددل أال  أددد م  دد : ال ددو مددو 
 غريبو مهوس  ومس   هلله أد م ق ملو  

الي ان غري مووحب ل مملوود     د ااقيهلل: ال و مو 
 : ااق وئ: ال و مو  وء ان الهوبملل المن يف حكمام ال و تدوب  مودوحب ا مدود21

 ال قوا لن اا ق   أ  وف 
الاه ان ااملوود21 ّ  ااملوود : اار ل: ال و مو    من مل  هلل
: اامل ل: ال و مو فين من أ  و  خفية غوم ة حودحدة يف بفدذ األمدر الظدو رال السدسمة 22
 م او 
 : ااهلللذ: ال و أمس الراالي مل  ور  مبن حهلل ن الأال م اوان ل حهلل ث ممن مل حيهلل ن 29
ّاال ن يف احلهلل ث مه وف أال إ  وداف : اا  ر  من 22  احلهلل ث: ال و مو اخه   
ّ ولددن 25 ّد ب ر دد  فددريال  ب ددريه أمددو مبجمددوئ ال ر دد  أال بدد ملض  : ااق ددو : ال ددو حددهلل ث ال

ّ ولن خوصة ،يث  كومس أ ود فين لريغب فين   بةمس  ق ب بملض 
  (105): ااو،وئ: ال و ااكذال  ااخه   ااو وئ مبملا أمس الاصفن اخه قن الص ملن26

 

 

 

 

                                                           

ّا ة: ر ( شر  ال هللا ة105)   156- 13يف ا م الهلل
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 والشرك النبي إبراهيم 

 
 ال ومس الالهلله مشر وف؟  ي  ا همملت شرالط ال  وال يف إبرا يم اخل يل  :90س
( مشدر وف الإجدسق األ  ا يدن  مل  كن الالهلل إبرا يم :90ج مشر وف الإتدو  دومس امدن ) ّز
 اريف 

 وإذ قـــال إبـــراهيم ألبيـــه*  دددوء يف  هدددو  )،دددوّ األبدددواّ( يف الكدددسد ادددن حولدددن تملدددوىل: 
آزر

ح المد ام مدن حدوا  : )ظو ر  دذه ا  دة  دهللا ا دّ أمس ا دم الالدهلل إبدرا يم(100)  دو  ّز
ّخح المدن اا حدهللال مدن  ملدل  دذا  ّخح الحوا الز وب: ال خسف بل ال سدوبل أمس اادن تدو اان تو

ّخح ال ّز  ددومس امددوف لددنح الالملددم حددهلل    دد    جمل ددوف يف القددر مسح أحددوا: إمس الالددهلل إبددرا يم  ددومس تددو
نعبد إلهـ  وإلـه آبائـ  و حكّ اهلل تملوىل ان أالالد  ملقو  أهنم حدولوا: ا ين لفا األ   م

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق
الممل دود أمس إاوايدل  دومس امدوف ليملقدو  الحدهلل أج قدوا ا يدن  (109)

  (100) لفا األ  فكذا  و  و(
اافهخدر ب فسدن أشدرف مدن اافهخدر «أبدن حدوا:  * ان أمري اارم ل ا ي بن أ  جولدب

ّخ أشددرف مددن أبيددن الإبددرا يم أشددرف مددن أ  الال دديب بةبيددن أل  ح حيددل: »أشددرف مددن تددو
ّئح الص واة ال  سدهحيي اادرء : «المب االفهخوّ؟ حوا بإحهلل   سث: موا ظو رح الأد  بو

  (103)»م او
 

 أي الفريقين أحق باالتباع؟

 
 اوذا اخه فت الشيملة الالس ة يف الو،وء؟ الأ امو أح  بوالت وئ؟ :94س
ن الكهدددو  الالسددد ةح تر دددهلل مدددذ ب الشددديملةح الاالخهسفدددوال الفقايدددة  ثدددريال األدلدددة مددد :94ج

ّ وا اهلل   المن أ ل ال يت بي اموح فإمس الشيملة أخذالا مذ  ام من 
                                                           

ال األبملود: 100)   12(  و

ال ال قرال: 109)   199(  و

  21ر 12( ،وّ األبواّ: ب100)

ّ  الو وئل: ب103)   19615  32ر 12( مسههلل
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يا أيها الـيي  آمنـوا إذا قمـتم إلـى الصـالة فاغسـلوا وجـوهلم وأيـديلم * حوا تملوىل: 
إلى المرافق وامسحوا برؤوسلم وأرجللم إلى اللعبي 

(190)   
ّدال ان أئمدة أ دل ال يدت*  الا وال الا ال مفود ة جر قدة الو،دوء  ال  و   حدهلل بي دت بودو

  ململ هبو  اليت  ومس ال يب 
ال بددن أاددل أبددن حددوا أل   ملفددر همددهلل ال ددوحر ّا : أخددرب  اددن حددهلل الو ددن الددذي * اددن ز

الو ددن الددذي حددوا اهلل الأمددر اهلل اددز : «    ددي أمس  و،ددةح الالددذي حددوا اهلل اددز ال ددلح فقددوا
ب سدد ن الددذي ال     ددي ألحددهلل أمس  ز ددهلل ا يددن الال  دد ق  م ددنح إمس زاد ا يددن مل  ددر ر الإمس ال ددل 

ال ا يدن الو د ّ الا هبدود مدن حودور شدملر الدرأس إىل الدذحن المدو  درال  بق  م ن أه: مدو دا
ح فقدوا لدن: الودهلل  »ا ين ا ص ملومس مسههلل راف فاو من الو دن المدو  دو  ذلد  ف ديذ مدن الو دن

  (194)»ال:«من الو نح حوا
ال حدددوا:  دددةلت أبدددو  ملفدددر ّا ح دددت: إمس أبو دددوف  قولدددومس: إمس ب دددن األذبدددل مدددن  * ادددن ز

  (194)»ليذ ا يامو غسل الال مسح: «الو ن الظاربو من الرأسح فقوا
* الهمددهلل بددن احلسددن الغددريه اددن  ددال بددن ز ددود اددن ا ددي بددن احلكددم اددن اهليددثم بددن اددرالال 

فاغســــلوا وجــــوهلم : اددددن حددددوا اهلل اددددز ال ددددل الهميمددددي حددددوا:  ددددةلت أبددددو ا ددددهلل اهلل 
وأيديلم إلى المرافق

: فق ت:  كدذاح المسدحت مدن ظادر  فدي إىل اارفد  فقدوا (192)
فوغسد وا ال ددو كم الأ دهلل كم مدن اارافدد  ه أمدر  ددهلله مدن مرفقددن  لديذ  كدذا ت ز  اددوح إتدو  ددي:«

  (191)»إىل أصوبملن
ّدال يف ا  ددة  ددي  ددرد بيددومس حددهلل ال سددل الليسددت ل  إلــىفيه ددل أمس   مددة  يددومس أ دد وبن  الددوا

 مو اله ذ ا ّ ال ملض حيث ظ وا أمس ااقودود يف ا  دة  دو غسدل اليدهلل ن ابهدهللاءف مدن أجدراف 
 األصوب  حي اارفقل 

ال ددذا أمددر اددريف أ  ددوف  مددو تقددوا ل ودد و : اصدد   اجلددهللاّ إىل مدده الاحددهلل مددثسفح فددواراد بيددومس 

                                                           

ال ااوئهللال: 190)   6(  و

   الوهلل : أي  وبب الو ن من الملل إىل األذمس 1128  219ر 1( ال وئل الشيملة: ب194)

  1151  212ر 1( ال وئل الشيملة: ب194)

ال ااوئهللال: 192)   6(  و

   5  28ر 9( الكويف: ب191)



 

 121 

وّ ة بي ت حهللالد ال سلح الأمدو احلهللالد الااسوحة ااراد ص  او ال أمس   هللأ من األّاح فو  ة اا 
ّ وا اهلل    الاألئمة ال و رالمس األ  و  الالكيفية فقهلل بي او 

 * الحوا ابن  شود يف  هوبن م ي ال  يب مو   ي: 
فإمس ااه ودّ تمل    فاغسلوا وجوهلم وأيديلم إلى المرافقاحلودي اشر: حولن تملوىل: 

إلى  بدفاغسلوا ّده بمل ام بةمس مو ح ل ال  و دة البدهلل أمس  هكدّر ح دل الوصدوا إليادوح الحهلل 
تقوا: ،ربهن إىل أمس مدوالح الشه د  حه هدن إىل أمس مدوالح الغسدل اليدهلل ال  هكدّر ح دل الوصدوا إىل 

بددد  إلــىاارفدد ح ألمس اليددهلل شددوم ة لددراالس األبومددل الاا و ددب المددو بي امددوح حددوا: فولوددوا  تمل دد 
فاغســلوا سددل ألمس ا  ددقوط حددود ا نددوئ هددذالفوفح ال سددهفود مددن ذلدد  دخددوا اارافدد  يف ال 

 إلـىا ّ أبن ليذ مدن األبومدل بدل مدن اا و دب الحدهلل ابهادّ إىل اارافد  الال ولدب أمس مدو بملدهلل 
 كدددددومس غدددددري داخدددددلح خبدددددسف )حدددددي( الإذا مل  دددددهللخل يف ا  دددددقوط بقدددددي داخدددددسف يف اادددددةمّو 

 حابهاّ (195)ب س ن
  (190)»حهللامنمسح الرأس ا ّ «حوا:  * ان همهلل بن مس م ان أ  ا هلل اهلل 

عينـا  يشـرب بهـا ل ه ملديض المثدل لدذل :  برؤوسـلمالااهرب الفريالز  بدودي أمس ال دوء يف 
عباا اهلل

امسحوا برؤوسلمال (199)
(190)  

ال حوا:ح ت أل   ملفر ّا : أال خترب  من أ ن ا مت الح ت: إمس ااسح بد ملض * ان ز
ّ دوا اهلل«ه حوا:  الرأس البملض الر  لح ف ح  ال حدوا  ّا : البدزا بدن الكهدو   و ز
فملرف دو أمس الو دن   دن     دي أمس   سدل  فاغسلوا وجوهلممن اهلل ألمس اهلل از ال ل  قدوا: 

فملرف دو  وامسـحوا برؤوسـلمه فول بل الكسد فقدوا:  وأيديلم إلى المرافقه حوا: 
أمس ااسددح بدد ملض الددرأس اكددومس ال ددوء ه الصددل الددر  ل بددولرأس  مددو  برؤوســلمحددل حددوا: 

فملرف دو حدل الصد او بدولرأس أمس ااسدح  وأرجللم إلى اللعبـي صل اليهلل ن بولو نح فقوا: ال 
ّ وا اهلل    (193)اخلرب» ل  وس ف يملوه ا ّ بمل او ه فسر ذل  

                                                           

  19  293ر 11( ،وّ األبواّ: ب195)

  19  229ر 11( ،وّ األبواّ: ب190)

ال ا بسومس: 199)   6(  و

ال ااوئهللال: 190)   6(  و

  2  91ر 9( الكويف: ب193)
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 * ال  و بملض الرالا وال ان الملومة تر هلل ظو ر ا  ة 
* اددن محددرامس حدددوا: داددو اثمددومس مبدددوء فهو،ددة ه ،ددح  فقدددوا: أال تسددةلو  مددم أ،دددح ؟ 

ّ ددددوا اهلل حددددو ّأ ددددت  تو،ددددة  مددددو تو،ددددةالح  لوا:  ددددو أمددددري ااددددرم ل مددددو أ،ددددحك ؟ حددددوا: 
  (100)فم مض الا ه ش  الغسل ال ان  س وف ال هلل ن  س وف المسح برأ ن الظار حهللمين

* يف مسدد هلل أمحددهلل بددن ح  ددل: حددهلل  و  ا ددهلل اهللح حددهلل  و أ ح حددهلل  و ابددن األشددجمليح حددهلل  و 
 ددمليهلل حددوا: أتددّ اثمددومس ااقواددهلل فددهللاو بو،ددوء أ   ددفيومسح اددن  ددومل أ  ال  ددر اددن بسددر بددن 

ّ  ين  س وف  س وفح  فهم مض الا ه ش  ه غسل ال ان  س وف ال هلل ن  س وف  س وف ه مسح برأ ن ال
ّ دوا اهلل  ّأ دت   كدذا  هو،دة  دو  درالء أ دذا ؟ حدولوا بملدمح ل فدر مدن أصدحو   ه حوا: 

  (104)ا هلله ّ وا اهلل 
 بددن أ  ج حددةح اددن ا ددي بددن حيددىي ابددن خددسدح اددن * اددن بددودح اددن إ ددحوق بددن ا ددهلل اهلل

ّ ددوا اهلل  ّافدد  حددوا: فقددوا  ّفواددة بددن  : أهنددو ال تددهم صددسال أحددهلل م حددي أبيددنح اددن امددن 
ّ  يدن  ّأ دن ال  س   الو،وء  مو أمدره اهلل ازال دلح ه   سدل ال ادن ال هلل دن إىل اادرفقلح الشسدح 

  (104)إىل الكمل ل
ا  حهلل  و األامش ان أ  ا دحوق ادن ا دهلل خدري * حهلل  و أبو خيثمة حهلل  و ال ي  بن اجلر 

ّ  أمس بددوجن القددهللمل أحدد  بواسددح مددن ظو ربددو  اددن ا ددي بددن أ  جولددب  حددوا:   ددت أ
ّ وا اهلل  ّأ ت    (102)شسح ظو ربو حي 

  (101)* الحهلل اشهار حوا ابن ا وس الأبذ: الو،وء غس هومس المسحهومس
 

 

 

 

 

                                                           

ّا    هو  ااو   البن أ  شي ة الكويف: ب26869  296ر 3(   دز الملموا: ب100)   9  18ر 1ح ال

  61ر 1( مس هلل أمحهلل: ب104)

   858  131ر 1(   ن أ  داالد: ب104)

  926  281ر 1( مس هلل أ   مل ّ ااوص ي: ب102)

  18ر 1( فقن القر مس: ب101)
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 نقل األموات إلى المشاهد المشرفة

 
ّأي :94س الشدددديملة ا موميددددة يف بقددددل ااددددوتّ مددددن ب ددددهلل م إىل ااراحددددهلل ااقهلل ددددة؟ ال ددددل  مددددو 

ّصيهلل من الوحة؟ الأهنو ا   احلسو ؟  ل   ة القرب 
إمس ال قل إىل  ذه ااشو هلل اا وّ ة  وئزح بل مسهحبح ال،  ة القدرب دلدت ا يادو  :94ج

  هدو   ع ا   من ،  ة القربح الالسدرااح الغريبدوح  مدو يف الرالا والح المشو هلل األئمة
 األخ وّ 

: أ  ف دددت مدددن ،ددد  ة القدددرب أحدددهلل؟ حدددوا: * ادددن أ  بودددري حدددوا: ح دددت أل  ا دددهلل اهلل 
ّحيددة اددو حه اددو اثمددومس : «فقددوا  بملددوذ بددوهلل م اددو مددو أحددل مددن  ف ددت مددن ،دد  ة القددربح إمس 

ّ وا اهلل  ّأ دن إىل السدموء فدهللمملت اي دوه الحدوا الح   ل  دوس: إ   ا ّ حرب و فرفد  
: ال ادم  دب ع المو لقيت فرحقت هلو الا هو  هاو من ،مة القربح حوا: فقواذ رال  ذه 

  (105)»ّحية من ،مة القرب فو  او اهلل لن
ّ  األّا : «ان ااو و   ودي ن ادذا  القدرب؟ فقدوا *  ئل أبو ا هلل اهلل  إمس 

ّ  اهلواء فيوحي اهلل ازال ل إىل اهلواء في   ن ،  ة أشهلل من ،  ة القرب    (100)» و 
لي ة اجلمملة لي ة غدراء ال ومادو  دود أز درح مدن مدوال لي دة «أبن حوا:  ن أمري اارم ل * ا

اجلمملدددة  هدددب اهلل لدددن بدددراءال مدددن ،ددد  ة القدددرب المدددن مدددوال  دددود اجلمملدددة  هدددب اهلل لدددن بدددراءال مدددن 
   (109)»ال وّ

ال ال سددددوء يف  ددددل نملددددة أمددددن مددددن ،دددد  ة «حددددوا:  * اددددن ا مددددود ا ددددي مددددن حددددرأ  ددددو
   (100)»القرب

ّبدد  ّ ملددوال  قددرأ يف  «حددوا:  ن بددن ا ددي الملسددكري* اددن احلسدد مددن صدد ّ  ددود اجلمملددة أ
ّ  الددذي بيددهلله اا دد  الحددم السددجهللال أدخ ددن اهلل   هددن الشددفملن يف   ددل ّ ملددة فوحتددة الكهددو  الت ددو

يف  حوا الراالي: فق دت ل حسدن بدن ا دي» أ ل بيهن الالحوه ،  ة القرب الأ واا  ود القيومة

                                                           

  91ال 23ر 5( ال ع األخ وّ: ب105)

  11  221ر 9( الكويف: ب100)

  1226  229ر 1( من ال حي ره الفقين: ب109)

  3112  213ر 1( ال وئل الشيملة: ب100)
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   (103)»بل ج وئ الشمذ إىل زالاهلومو : «أي الحت تو ّ  ذه الوسال؟ فقوا
ّ ة حوا: املت أبو ا هلل اهلل  المس بن خو من دفن يف احلدرد أمدن مدن « قوا:  * ان  و

   (130)»من بَدرا ال وس الفو ر م: «فق ت لن: من بر ال وس الفو ر م؟ حوا» الفزئ األ رب
ّخوة يف بقل اايت إىل بملض  * حوا اافيهلل يف ااسوئل ال ر ة: الحهلل  وء حهلل ث  هللا ا ّ 

   (134)إمس أالصّ اايت بذل  مشو هلل  ا الر وا 
مح ددن  اددو مددوال  ملقددو «يف حددهلل ث حددوا:  * اددن همددهلل بددن مسدد م اددن أ   ملفددر

   (134)»يف توبوال إىل أّا الشود فهللف ن يف بيت ااقهللس  و   
( أ ددةلن اددن اايددت * اددن ا ددي بددن  دد يمومس حددوا:  ه ددت إليددن )أي إىل ا مددود الوددودق

حيمدل إىل احلدرد : « هللفن بملرفدوال أال   قدل إىل احلدرد فة امدو أف دل؟ فكهدب شوال بملرفوال
  (132)»ال هللفن فاو أف ل

 
 يوم الخندق ضربة علي 

 
ّ ددوا اهلل  :92س  ددود اخل ددهللق أف ددل مددن  ،ددربة ا ددي: «مددو ااقوددود مددن حددوا 

 ؟(131)»ا ودال الثق ل
لددددذا  وبددددت ح الهنددددزد ااسدددد مومس الابهوددددر الكددددوفرالمسح ال لددددو مل تكددددن ،ددددربة ا ددددي :92ج

 ال ربة من الف ي ة ،يث تفوق ا ودال الثق ل 
ّزال أحجدم ااسد مومس  وفدة مدو ادهللا ا يدوف فإبدن بدرز إليدن  * حوا حذ فة: ادو دادو امدرال إىل اا دو
فقه ددن اهلل ا ددّ  هلل ددنح الالددذي بفددذ حذ فددة بيددهلله لملم ددن يف ذلدد  اليددود أاظددم أ ددراف مددن امددل 

الحدوا ال ديب   ذلد  اليدود ا دّ  دهلل ا ديإىل  دود القيومدة ال دومس الفدهح يف أصحو  همدهلل

                                                           

  11962  181ر 8( ال وئل الشيملة: ب103)

  26  258ر 2( الكويف: ب130)

  9235  169ر 9( ال وئل الشيملة: ب134)

ّ  الو وئل: ب134)   2155  911ر 2( مسههلل

  12  529ر 2( الكويف: ب132)

  261( ا ح وا: ر131)
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» :(135)»ل ربة ا ي خري من ا ودال الثق ل  
ّ وا اهلل    »،ربة ا ي  ود اخل هللق أف ل من ا ودال الثق ل: «* الحوا 

ّ  اله ز ل:  الا ة احلو م احلسكو  يف مسههلل ّزال ا ي بدن أ  جولدب«* اليف  لملمدرال  ا و
  (130)» إىل  ود القيومةبن ا هللالد  ود اخل هللق أف ل من أاموا أميت

 

 التجحيش

 

 مو  و الهجحيش؟ الاوذا اخه فت فين الس ة الالشيملةح الأ امو صحيح؟ :91س
 سدددمّ يف الشدددرئ بدددد)احمل ل( ال دددو الدددذي  هدددزالب اادددرأال بملدددهلل  دددسث ت  يقدددوالح الحدددهلل  :91ج

ّدال األدلة الشراية ا ّ ذل    (139)ال
زوجا  غيرهف ن طلقها فال تحل له م  بعد حتى تنل  * حوا تملوىل: 

(130)  
ال  ا ّ بن احلسن بن ا ي بن ف وا ان أبين حوا:  دةلت الر،دو  *  ادن المل دة الديت
إمس اهلل ازال دل : «من أ  او ال حتدل اا  قدة ل ملدهللال لزال ادو حدي تد كح زال دوف غدريهح فقدوا

ــان ف مســاك بمعــروت أو تســري  إتددو أذمس يف ال ددسق مددرتل فقددوا اددز ال ددل:  الطــالق مرت
ب حسان

 ملي يف اله  يقة الثولثة اللهللخولن فيمو  ره اهلل ازال ل لن من ال دسق الثولدث ح (133)
حراماددو ا يددن فددس حتددل لددن حددي تدد كح زال ددوف غددريه لددئس  وحدد  ال ددوس اال ددهخفوف بددول سق الال 
ّأال أالا ح رال من الهللد الثولدث بوبدت مدن زال ادو المل حتدل لدن    وّاالا ال سوء الاا  قة ل ملهللال إذا 

  (500)»غريهحي ت كح زال وف 
ّفوادددة ادددن أ  ا دددهلل اهلل  ّ دددل ج ددد  امرأتدددن حدددي بوبدددت م دددن  * ادددن  حدددوا:  دددةلهن ادددن 

الابق ددت اددهللوو ه تزال ددت زال ددو  خددر ف  قاددو أ  ددو ه تزال ددت زال اددو األالا أ  اددهللد ذلدد  
   (504)»بملم: «ال سق األالا؟ حوا

                                                           

  1  2ر 93( ،وّ األبواّ ب135)

ّ  اله دز ل: ب130)   12ر 2( مسههلل

ّا   مو واة الفقن لوم139)   921ر 63:  هو  ال سق: بود اارل ( 

ال ال قرال: 130)   291(  و

ال ال قرال: 133)   223(  و

  2162  512ر 9( من ال حي ره الفقين: ب500)

 28111  6125ر 22الشيملة: ب ( ال وئل 504)
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ّ ل ج   امرأتن ت  يقهل * ان اموّ السوبوجي حوا:  ةلت أبو ا هلل اهلل   ل ملهللال ان 
   (504)»ال حي تزالب بهوتوف : «ه تزال ت مهملة  ل حتل لزال او األالا بملهلل ذل ؟ حوا

ّ ل ج د  امرأتدن جسحدو ال حتدل لدن  * ان احلسن الويقل ان أ  ا هلل اهلل  حوا: ح ت 
ّ ل مهملة أ حتدل لد الا؟ حدوا فـ ن ال ألمس اهلل  قدوا: : «حي ت كح زال و غريه فهزال او 

ح فدددإمس ج قادددو الااهملدددة لددديذ فيادددو   بعـــد حتـــى تـــنل  زوجـــا غيـــرهطلقهـــا فـــال تحـــل لـــه مـــ
   (502)»جسق
 

 عالم البرزخ

 
 مو حقيقة اومل الربزخ؟ الموذا جيري ا ّ ا بسومس يف اومل الربزخ؟ :95س
اومل الربزخ:  و الملومل بملهلل ااوال الح دل القيومدةح الا بسدومس يف  دذا الملدومل إمدو مد ملام : 95ج

 يف األحود ث  أال مملذا ح أال م اّ ا نح  مو
وم  ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون* حوا تملوىل: 

(501)  
 ومــ  ورائهــم بــرزخ إلــى يــوم يبعثــونحي مددو تددس ا  ددة:  * حددوا ا ددي بددن احلسددل 

ّ دوا اجل دة أال حفدرال مدن «حوا:   و القرب الإمس هلم فين امليشة ، كو الاهلل إمس القدرب لرال،دة مدن 
  (505)»حفر ال ريامس

أشهلل  واوال ابن  دد  سث  دواوال: السدواة الديت  ملدو ن : « * حوا ا ي بن احلسل
  ّ فياو م   ااوال الالسواة اليت  قود فياو من حربه الالسدواة الديت  قد  فيادو بدل  دهللي اهلل ت دو

إمس جنددوال  ددو بددن  دد ا ددهلل ااددوال فةبددت : «ه حددوا» التملددوىل فإمددو إىل اجل ددة الإمددو إىل ال ددوّ
ل تو،دد  يف حددرب  فةبددت أبددت الإال   كددت الإمس أبددت الإال   كددت الإمس جنددوال  ددو بددن  دد حدد

يقـوم النـاس جنوال حل حيمل ال وس ا ّ الوراط فةبت أبت الإال   كت الإمس جنوال حل 

                                                           

  21  99ر 8( وذ ب األحكود: ب504)

  28133  192ر 22الشيملة: ب  ( ال وئل502)

ال اارم ومس: 501)   111(  و

  215ر 6بواّ: ب( ،وّ األ505)
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ـــرب العـــالمي  ومـــ  ورائهـــم بـــرزخ إلـــى يـــوم فةبدددت أبدددت الإال   كدددت ه تدددس:   ًَ(500)ل
معيشة ضنلاحوا:  و القرب الإمس هلم فين لد  يبعثون

ّ دوا الاهلل إمس القدرب لرال،د (509) ة مدن 
ّ ل من   سوئن فقوا لن:  ه أح ل» اجل ة أال حفرال من حفر ال وّ حهلل ا دم  دو ن «ا ّ 

 ّ ّ ن دا   (500)»السموءح  و ن اجل ة من  و ن ال وّ فةي الر  ل أبت الأي الهللا
 

 سورة التوبة

 
ال الرباءال؟ :90س  مو المل ة يف اهللد ال ود ال سم ة يف بهللا ة  و
 ل رمحة الاخلري  بسم اهلل الرحم  الرحيمربئةح الألهنو إاسمس ال  ب الاله :90ج

ال الهوبة بولرباءال ألهنو ت ههللئ هبذه الك مة  مدو تسدمّ بولهوبدة لكثدرال اشدهموهلو  * التسمّ  و
ال بول سدم ة ألهندو بزلدت  ادسمس احلدر  ا دّ  ا ّ مشهقوال  ذه الك مة المل ت هدهللئ  دذه السدو

ـــرحيمبســـم اهلل الـــرحمالكفدددوّ الاا دددوفقل الذلددد    دددويف  الدددذي حيمدددل يف ممل دددوه الرمحدددة    ال
ال  ال األبفدوا بملسحدة ااسد مل بمل دام مد  بملدض ابهدهللأال  دذه السددو الالسدسد الادو اخههمدت  دو

  (503)بملسحة ااس مل بولكوفر ن
* اددن  هددو  المل ددل حملمددهلل بددن ا ددي بددن إبددرا يم حددوا: أحددل مددو جيددب يف الوددسال مددن القددر مس 

ال  سث   دوال الحدوا: ا دة إ د ال بدراءالح  بسـم اهلل الـرحم  الـرحيمقوط احلمهلل ال و مدن  دو
  (540)أمس ال سم ة أمومس الالرباءال  وبت إىل ااشر ل فة قط م او األمومس

يم  مددن «أبددن حددوا:  *   ددوء اددن أ  ا ددهلل اهلل  ن  الددرةح  ددم  ال ةددن  الددرةمحل حددوا ا ددة إ ددقوط ب سل
ال براءال أمس ال سم ة أمومس الالرباءال  وبت إىل ااشر ل فة ق »ط م او األمومس و

(544)  
 

 

                                                           

  215ر 6( ،وّ األبواّ: ب500)

  215ر 6( ،وّ األبواّ: ب509)

  13  115ر 1( ،وّ األبواّ: ب500)

  د( 1211ط مر سة الوفوء بريالال ) 21ر 11: ب( تفسري تقر ب القر مس لومود اارل 503)

ّ  الو وئل: ب540)   2569  223ر 2( مسههلل

  59ر 82( ،وّ األبواّ: ب544)
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 المعجزة حسب الظروف

 
مبملدو ز لكدي  ث هدوا  ؟ المل مل  دةال األئمدةاوذا اخه فدت مملدو ز األب يدوء :99س

 إمومهام ل  وس؟
 حسب اخهسف الظرالف الحهلل  وبدت ل ئمدة اخه فت مملو ز األب يوء :99ج

  أ  و مملو زح  مو  و مذ ّو يف  هو  )مهلل  ة ااملو ز( ل سيهلل ال حرا 
*  هددو  مهلل  ددة ااملددو ز: ل مرلدد  المل ددم الملسمددة السدديهلل  وشددم ال حددرا  الهددوب ي الكهكددو  

ّبد  1111ااهويف   ة )  د(ح لن مرلفوال اهلل هللال ت    الثموبل مرلفوف م او: )تفسدري الرب دومس يف أ
جم هللاال(ح ال)ح ية األبراّ يف أحواا همهلل ال لدن األجادوّ(ح أمدو  هوبدن )مهلل  دة ااملدو ز( فيقد  يف 

( مملجددددزال ل ئمددددة اال ددددي اشددددرح الحددددهلل ج ملددددت  ددددذا 2166مثددددو  جم ددددهللاال ،ددددخمة ندددد  فيددددن )
ّف ا  دددسمية يف حدددم ااقهلل دددة بهحقيددد  الشددديخ ادددزال اهلل اادددوالئي ادددود  الكهدددو  مر سدددة ااملدددو

  د( 1219)
بقددس اددن  هددو  )الوددراط ااسددهقيم( ارلفددن ا ددي بددن  * البدذ ر بملددض مملجددزاال أئمه ددو

 دح الالذي ذ در 811 د يف   ل اوملح الااهويف   ة 812ولود   ة  وبذ ال  وجي ال يو،ي اا
ّق الملوداال اليت  رال ا ّ أ هلل امح الحهلل بق  دو بمل داو   دو ال  فين مملجزاال األئمة الخوا

   او:
 :* ح ذ  شود بن ا هلل اا   الفرزدق او حوا يف ز ن الملوبهلل ن

ـــــيي تعـــــرت البطحـــــاء  هـــــيا ال
 وطأتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 

 والبيـــت يعرفـــه والحـــل والحـــرم 
ال مملرالفة   …إىل  خر القويهللالح ال ي مشاو

فدددهللاو لددن فخ ددد  فقدددوا: إبددن هدددو اادددي مدددن  ف مددو جدددوا ح سدددن شددكو ذلددد  إىل ا مدددود
ّبملددل  دد ة الحددوا:  الددهلل وامسح فةا ددوه ا مددود  لددو ا مددت أبدد  حتهددوب إىل أ ثددر مددن «ّزق أ

ّبملل     »ذل  ألا يه  فموال بملهلل األ
 دددّ اهلل أمس لددددو حدددوا ااددددرمن ل خ دددة أح  ددددي مددددن حددد  ااددددرمن ا«: * حدددوا ا مددددود ال دددوحر 

  »حري مو ا يه «ح فهحر ت ع ة فقوا هلو: »ألح  ت
بيددهلله ا ددّ ال ددن أ  بوددري ال ددو أامددّ فةبوددر السددال الاجل ددل  * مسددح  ا مددود ال ددوحر 

ال   ددب الخ ز ددر الحددردح فقددوا ّأ  مددو اددهللا الشدديملة يف صددو إمس أح  ددت أمس تكددومس  كددذا «: ال
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 ح حوا: اجل ةح فمسح ا ّ ال ان فملمي »ت فثواب  اجل ةالحسوب  ا ّ اهلل أال  مو   
ّج دددت الأ   دددو مدددن  * حدددوا ا دددي بدددن أ  محدددزال دادددو ا مدددود الودددودق  ب خ دددة  وبسدددة فة

ّ ددة األب يددوء بددهللاو ف جددو  إمس أح  ددت «: ّج اددوح فقددوا أاددرا :  ددذا  ددحرح فقددوا  حنددن ال
سدخ    دوفح فدذ ب فم ح حدوا األادرا  جلا دن: ب دّح فدهللاو»أمس اسخ    و ت و   أل  د 

ال دددو   كدددي ال همدددر  يف  إىل أ  دددن   وددد   فه ملدددوه الأخدددذالا لدددن الملوددديح فر ددد  إىل ا مدددود
 فقوا: ألفو الألفو  » م ت؟«: الها  ال ملوي فرمحن فهللاو اهلل لن فملود إبسوبوف فقوا

ّاف ال  ذ يف ال  او  واة  يف ا مومةح فة،رد  * بوزئ األف ح ا مود الكوظم  بو
الا دة  »إمس   ت إمومو فوفملل ذل «:  حواحيهللث ال وسح ه الخرب المل  فملل األف دحح اليف 

أدخددل  ددهلله ف ددم  ر اددو حددي احددهق احل ددب بملددهلل أمس أمددر ا ددهلل اهلل األف ددح  أخددر : أبددن
 بذل  ف م  فملل 

خبرا ومس ال ةلوه اا ر فهللاو اهلل فةح  ت ال يود إىل ال سد  * ا هم  ال وس لومود الر،و
 ددذه «فجددوءال احلود ددة اشددر فقددوا:  » ددذه ل  ددهلل  ددذا«:  قددواال ددل مددو  ددوءال  ددحوبة 

فسددقواح فهحددهللث ال ددوس بف دد ن فقددوا خدددوارُّ ااددةمومس:  ئددت هبددذا السددوحر الحددهلل مددد   »لكددم
ّتلح الأشددوّ  الددهللبيو لرحددةح الحددوا حو  ددن محيددهلل بددن ماددرامس: إمس   ددت صددودحوف فددةحي  ددوتل الوددو

 »دالبكمدددددو الفدددددو ر«: هبمدددددو فقومدددددوح فقدددددوا إىل أ دددددهلل ن يف مسددددد هلل اادددددةمومسح فودددددو 
ّ،ن أمس ب ح  ااةمومس بودوح نح فقدوا ال بدل «: فوفه وه الحوال: أ تةذمس ل و  و الع اهلل يف أ

  »اودالا إىل مكوبكمو
اكددة اصدد ود و بددوز الا ددهخربه ا اددو فقددوا ال ددو صدديب:  * خ ددة ااددةمومس لومددود اجلددواد 

ّا تويهلل و بوزاال اخل فوء  « ّتن اكو ص و   »هربالمس هبو  سلة األب يوءخ   اهلل يف ،ر حهلل
* ح دددر ا دددهلل ااهو دددل مشدددمل ذ فقدددوا: إمس أخج دددت ا دددي بدددن همدددهلل اهلدددودي أا يهددد  ألددد  
ّاد ا مدددود ت دددوالا الاحدددهللال ف ري دددو  ّحوحدددو فةح دددر و الأح دددرهح ففملدددل فدددة د  دددوّح فقدددوا: اخ دددز ع 

ّاد  ولثدة ف ري دوح ف دح  ال دوس ف در  ّاد  وبيدة ف ري دو فدة ىل بيدهلله إ ااشمل ذ يف اهلواء فدة
ال أ هلل الحوا:  ّده فقدوا»خذه«صو ال فسدةا ااهو دل  ال «: ح فوبه ملت الر ل الاودال صو

  » ر  بملهلل و تس ط أاهللاء اهلل ا ّ أالليوء اهلل ف م  ر بملهلل و
ال ددو جفددل يف بئددر الأبددوه  ودد ي فوددو  ال سددوامس ف مددو فددر  مددن  * الحدد  ا مددود الملسددكري
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ّتف  ااوء »ال بةس ا ين«صستن حوا:  ّأس ال ئر ح فرأاله الحهلل ا  بن إىل 
الحدت الالدتدن الهوحيدهلل الالقدهللّ ال  دة  * حولت حكيمة: حرأال ا ّ بر ذ أد ا مود احلجة

الكر دددي فة دددوبي مدددن ب  ادددو بقدددراء ح ه ال،دددملهن أمدددن  دددو هللا إىل الق  دددةح فةخدددذه أبدددوه الحدددوا: 
ـــــيي  استمـــــعفوا فـــــي فهملدددددوذ الادددددّ الحدددددرأ:  »اب ددددد  بدددددإذمس اهلل« ـــــد أن نمـــــ  علـــــى ال ونري

األر 
  هددددل الصدددد ّ ا ددددّ همددددهلل الا ددددي الفوجمددددة الاألئمددددة الاحددددهللا الاحددددهللاف بواددددن إىل ا (512)

ّااددددن األشددددن  جــــاء الحــــق وزهــــق الباطــــل إن الباطــــل كــــان  خددددر مح ال ددددومس مكهوبددددو ا ددددّ ذ
زهوقا

ّبملل  ومدو فدإذا  دو ششدي ف دم أّ أفودح (519) ح حولدت حكيمدة: دخ دت بملدهلل الالدتدن بدة
 من ل هن 

ّه المدددن لقدددوه فيادددو  ةتوبدددن بملدددث اامله دددهلل  س * اددو مدددوال الملسدددكري  دددة بفدددر ليك سدددوا دا
ّ دس ا دّ اادوء  ود ي ا دّ  برأ نح ففمل وا فهللخ وا الهللاّ فرأالا  ردابو اليف ذل  السدردا  مدوء ال
حوددري المل   هفددت إلدديام فسدد   أمحددهلل بددن ا ددهلل اهلل ف فددر إليددن فاددمة أمس   ددرق فخ وددوهح الجفددر 

  (512)و هكهمام خر فكومس  ذل  فخ ووه فوبهارالا الاودالا إىل اامله هلل ف
 

 العزل

 مو مملا الملزا الالوأد الاخلفي؟ :90س
ّادال بدددزالا ااددديح ال دددذا مثدددل  :90ج الملدددزا:  دددو أمس  دددرب الر دددل  لهدددن مدددن ااو،ددد  ا دددهلل إ

 )الوأد( يف  ومس   يامو    و لملهللد تكو ر بي ا بسومسح إذ أمس ااي م شة ل دمي 
اادرأال فدإذا أحدذ اادوء بزادن م ادو الدوأد اخلفدي أمس جيدوم  الر دل : «* حوا أمدري اادرم ل 

ّ وا اهلل  من أمس  ملدزا ادن احلدرال إال بإذهندو  فةبزلن فيمو  وا وح فس تفمل وا ذل  فقهلل هنّ 
  (545)»الان األمة إال بإذمس  يهلل و

ااددوء ل ر ددل  وددرفن حيددث : «ادن الملددزا؟ حددوا *  دةا همددهلل بددن مسدد م أبددو  ملفددر
   (540)» شوء

                                                           

ال القو :544)   5 (  و

ال ا  راء: 542)   81(  و

ّا    هو  الوراط ااسهقيم: ب541)   218-111ر 2( 

  111  212ر 2( داوئم ا  سد: ب545)

  2232  292ر 9( من ال حي ره الفقين: ب540)



 

 151 

ال بدةس بدولملزا ادن اادرأال احلدرال إمس أحدب «حدوا:  * ان همهلل بن مس م ان أ   ملفر
  (549)»صوح او الإمس  ر ت ف يذ هلو من األمر شيء

أمدو األمدة فدس : «أبدن  دئل ادن الملدزا؟ فقدوا * ان همهلل بن مس م ان أحدهللبو
   (540)»بةس الأمو احلرال فإ  أ ره ذل  إال أمس  شهط ا ياو حل  هزال او

  (543)»إبن الوأد اخلفي«يف الملزا:  * حوا ال يب 

                                                           

  2  512ر 5( الكويف: ب549)

  29  211ر 1( وذ ب األحكود: ب540)

  512ر 12(  وم  ااقوصهلل: ب543)
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 تشريح الجثث

 
  ل جيوز تشر ح اايتح الاوذا؟ :93س
ّئ لق دد   ددل  ددزء مددن أ ددزاء  :93ج ال جيددوز إجسحددوفح ألبددن إ وبددة لوبسددومسح الحددهلل حددّر الشددو

  (540)اايت )د ة( خوصة  مو يف  هو  الهلل وال
: ال جيدوز م  قدوف تشدر ح 96( ااسوئل احلهلل ثدة ااسدةلة 181* اليف ااسوئل ا  سمية ر)

 سددددهلل اايددددت احملددددهد الشكددددن ل ولددددب ال ددددب أمس  قددددود بهشددددر ح أ سددددود احليوابددددوال الالهمو يددددل 
ااودد واة ا ددّ  يئددة ا بسددومس مددن اا ددوط الحنددو ل  اليف حددوا اال،دد راّ  قددهللد الهشددر ح جلسددم 

ال  -الكوفر ا ّ  سم ااس م    -بقهللّ ال رال
 

 اإلسالم ناسخ لألديان األخرى

 
ا  وبدددت أ دددذ الدددهلل ن ااسددديحي  دددي بفسددداو يف ا  دددسدح الأمس شخودددوف ال دددهلل إذ: 00س

بسخة ا جنيل الوحيح أي غدري احملدراف مدثسف فادل حيد  لدن تدر  الدهلل ن ا  دسمي الأخدذ الدهلل ن 
 ااسيحي ألهنو بوبملة من موهللّ الاحهللح الاوذا؟

األ ددددذ  ددددي األ ددددذح لكددددن   ددددو  اخهسفددددوال  ثددددريال يف الكيفيددددة الاهليئددددةح اللددددذا  :00ج
  ددسد بو ددخ ل ددهلل ن ااسدديحي الوددحيح يف زموبددنح أمددو ااسدديحية احملرفددة فاددي ليسددت بددهلل ن فو

 أصسف 
وم  يبتغ غير اإلسالم اينا  فل  يقبل منه* حوا تملوىل: 

(544)  
إمس  ذا ا  سد د دن اهلل الدذي اصد فوه ل فسدنح «يف هنج ال سغة:  * حوا ا مود ا ي

ح الأحود داوئمن ا ّ ه هنح أذا األد ومس بملزتنح الال،  الاص  ملن ا ّ اي نح الأصفوه خريال خ قن
اا ل برفملنح الأ ومس أاهللاءه بكرامهنح الخدذا هوده دن ب ودرهح ال دهللد أّ دومس ال دسلة بر  دنح ال دقّ 
مددن ا ددش مددن حيو،ددنح الأتددةق احليددوا مبواحتددنح ه  مل ددن ال ابفوددود لملرالتددنح الال فدد  حل قهددنح 

                                                           

ّا   مو واة الفقن ل مرل  540)  )ط داّ المل ود بريالال  221-292ر 31: ب 

ال  ا امرامس: 544)   85(  و
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 ابقددددسئ لشددددجرتنح الال ابق ددددوئ اهللتددددنح الال افددددوء الال اهنددددهللاد أل و ددددنح الال زالاا لهللاوئمددددنح الال
لشرائملنح الال  ذ لفرالانح الال ،   ل رحنح الال الاو ة لسداولهنح الال  دواد لو،دحنح الال ادوب 
ال حلسالتنح فاو  البهووبنح الال اول يف اودهح الال الاث لفجنح الال اب فوء اووبيحنح الال مرا

ال  ددوبي  غددزال ايوهنددوح الموددوبيح شدد ت داددوئم أ ددوخ يف احلدد  أ دد وخاوح ال  ددت هلددو   و دداوح 
ّاد دوح  ملدل  الي هبدو ال ّ وح الأادسد حودهلل هبدو فجو ادوح الم و دل  برياهنوح الم دوّ احهدهلل  هبدو  دفو
ّفيدددد   الال داوئمددددنح ال دددد ود جواهددددنح فاددددو ا ددددهلل اهلل ال يدددد  األّ ددددومسح  ّ،ددددوابنح الذ اهلل فيددددن م هاددددّ 

 دددوّح مملدددوذ ااثدددوّح فشدددرفوه ال  يدددومسح م دددري الرب دددومسح م ددديء ال دددريامسح از دددز السددد  ومسح مشدددرف اا
  (544)»الات ملوهح الأدالا إلين حقنح ال،ملوه موا،ملن

)ال ددومس فيمددو  ددةا(:  ددو مددوالي  * اددن ااف ددل بددن امددر حددوا:  ددةلت  دديهللي الوددودق
ليظهره على الـدي  كلـه ولـو كـره المشـركونفمو تةال ل حولن تملوىل: 

:  دو ح حدوا(542)
الـدي  كلـه هللوقـاتلوهم حتـى ال تلـون فتنـة ويلـون حولن تملدوىل 

ح فدو اهلل  دو مف دل (541)
إن الـدي  لريف  ان اا ل الاألد ومس االخهسف ال كومس الهلل ن   ن الاحهللا  مو حدوا  دل ذ دره: 

عند اهلل اإلسالم
ومـ  يبتـغ غيـر اإلسـالم اينـا فلـ  يقبـل منـه وهـو فـي الحدوا اهلل:  (545)

ذي يف  بوئدن إبدرا يم حوا ااف دل: ح دت  دو  ديهللي المدوالي الالدهلل ن الد الخرة م  الخاسري 
: بملددم  ددو مف ددل  ددو ا  ددسد ال  ددو ا  ددسد؟ حددوا البددو  المو ددّ الايسددّ الهمددهلل

: بملم من أاللن إىل  خره الم ن  ذه ا  دة: غريح ح ت:  و موالي أ جتهلله يف  هو  اهلل؟ حوا
ــــــد اهلل اإلســــــالم ــــــدي  عن ــــــراهيم هــــــو ســــــماكم الحولددددددن تملددددددوىل:  إن ال ــــــيلم إب ملــــــة أب

المسلمي 
واجعلنـا مسـلمي  لـ  ومـ  ن حولدن تملدوىل يف حودة إبدرا يم الإاوايدل: الم  (540)

ذريتنــا أمــة مســلمة لــ 
حتــى إذا أاركــه الغــرق قــال الحولددن تملددوىل يف حوددة فراددومس:  (549)

ــا مــ  المســلمي  ــه بنــوا إســرائيل وأن ــه ال إلــه إال الــيي آمنــت ب آمنــت أن
اليف حوددة  (540)

                                                           

 )ف ل ا  سد(  919( هنج ال سغة: ر544)

ال الهوبة: 542)   99(  و

ال األبفوا: 541)   93(  و

ال  ا امرامس: 545)   13(  و

ال احلج: 540)   18(  و

ال ال قرال: 549)   128(  و

ال  وبذ: 540)   31(  و
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قبـل أن يـأتوني مسـلمي   يمومس الب قديذ: 
أسـلمت مـع سـليمان هلل رب و: الحوهلد (543)

العالمي 
م  أنصاري إلى اهلل قـال الحواريـون نحـ  أنصـار اهلل  :الحوا ايسدّ (520)

آمنـــا بـــاهلل واشـــهد بأنـــا مســـلمون
ولـــه أســـلم مـــ  فـــي الســـماوات الحولدددن ازال دددل:  (524)

واألر  طوعــا وكرهــا
فمــا وجــدنا فيهــا غيــر بيــت مــ   :الحولددن يف حوددة لددوط (524)

المســلمي 
ال نفــرق بــي  أحــد إىل حولددن:  قولــوا آمنــا بــاهلل ومــا أنــزل إلينــاولددن: الح (522)

منهم ونح  له مسلمون
 أم كنـتم شـهداء إذ حمـر يعقـوب المـوتالحولن تملوىل:  (521)

ونح  له مسلمونإىل حولن: 
(525)  

حددوا:  ددةلهن اددن حددوا اهلل ازال ددل:  * اددن همددهلل بددن الف دديل اددن أ  احلسددن ااو،ددي
ور اهلل بــأفواههميريــدون ليطفــنا نــ  حددوا» : ر ددهللالمس لي فئددوا الال ددة أمددري ااددرم ل  

واهلل مـــتم نـــورهح ح دددت: »بدددةفوا ام
الاهلل مدددهم ا مومدددة لقولدددن ازال دددل: : «حدددوا  (520)

فآمنوا باهلل ورسوله والنور اليي أنزلنا
هو اليي أرسل ح ح ت: »فول ّو  و ا مود (529)

ّ دولن بولوال دة لوصدين الالوال دة  دي  دو ا: «حدوا  رسوله بالهدى واي  الحـق لدذي أمدر 
ليظهــره علــى الــدي  كلــهح ددت: » د ددن احلدد 

 ظاددره ا ددّ نيدد  األد ددومس : «حددوا  (520)
ولـــــو كـــــره الال دددددة القدددددوئمح  واهلل مـــــتم نـــــوره قدددددوا اهلل: : «حدددددوا» ا دددددهلل حيدددددود القدددددوئم

اللافرون
   «(510)بوال ة ا ي  (523)

 

 

                                                           

ال ال مل: 543)   98(  و

ال ال مل:520)   22 (  و

ال  ا امرامس: 524)   52(  و

ال  ا امرامس: 524)   89(  و

ّ وال: 522) ال الذا   96(  و

ال ال قرال: 521)   196(  و

ال ال قرال: 525)   199(  و

ال الو : 520)   8(  و

ال اله وبن: 529)   8(  و

ال الهوبة: 520)   99(  و

ال الو : 523)   8(  و

  31  292ر 1( الكويف: ب510)
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 شك المصلي

 
ّبدد ح فمددوذا حكمددنح إذا شدد  ااودد ي يف صدد :04س سال الظاددرح بددل ا   ددل الالددثسث الاأل

 ا موف بةمس الوحت  ومس ،يقوف؟
ّب  ال هم الوسال ه  ة  بر ملهل من حيودح الّ ملهل من   وس :04ج   (514)  ا ا ّ األ

ّي أ   هدل صد ّ أد  س دو أد * ان أ  إبرا يم حدوا: ح دت أل  ا دهلل اهلل  ّ دل ال  دهلل  :
ّبملو؟ فقوا »ّ ملهل من حيود ه  س م ه  و ي ّ ملهل ال و  ولذ و ي «: أ

(514)   
ّبملددوح حددوا * اددن أ  ا ددهلل اهلل  ّ ددل صدد ّ المل  ددهللّ ا  هددل صدد ّ أد  س ددو أد أ : يف 

ّبدد  « فيقددود فيودد ي ّ ملهددل مددن حيددود ال سدد م ه  ودد ي ّ ملهددل مددن   ددوس ال سدد م فددإمس  وبددت أ
ّب  »ّ ملوال  وبت الر ملهومس بوف ة الإال ات األ

(512)  
ّبملددو الالبددن يف ذلدد   ددواءح  أ  ا ددهلل اهلل  * اددن ّي أ  س ددو صدد ّ أد أ حددوا فدديمن ال  ددهلل

ّبد  فادو بوخليدوّ إمس شدوء صد ّ ّ ملدة ال دو حدوئمح «: حوا  إذا ااههللا الو م يف الدثسث الاأل
ّب   جهللاال »الإمس شوء ص ّ ّ ملهل الأ

(511)   
ّأ د «حوا:  * ان أ  ا هلل اهلل  ّبملدو الالحد   ا دّ الدثسث  إذا مل تهللّ  س و صد يت أال أ

ّبدد  فسدد م الابوددرف الإمس ااهددهللا البدد  فوبوددرف  ّأ دد  ا ددّ األ فددوبن ا ددّ الددثسث الإمس الحدد  
»الصل ّ ملهل الأبت  ولذ

(515)  
 

 تسمية اإلنس والجن والملك

 
ّفددة ا ياددو ا ددهلل ال ددوس؟ ا بسددومسح اجلددنح  :04س اددوذا اددي  ددل ممددو   ددي هبددذه األاددوء ااهملو

األّا الالثددو  حتددت األّا الالثولددث يف السددموالاال ااسئكددة  الاددوذا  ملددل األالا  ملدديش ا ددّ 
 المُلس؟ المو  ي حقيقة  ل من الثو  الالثولث؟

                                                           

ّا   ااسوئل ا  سمية ل مرل 514)  ): 921ر  

  1121  951ر 1( من ال حي ره الفقين: ب514)

  6  959ر 9( الكويف: ب512)

  3  959ر 9( الكويف: ب511)

  1  959ر 9( الكويف: ب515)
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  (510)ا بسومس: ألبن  ةبذح من )أبذ( :04ج
اجلن: ألبن  سههح من ) نا( إذا  ه
(519)  
  (510)اا  : من )األلو ة( مبملا )الر ولة(

ثس دددة   و دددب  دددذه ااوا،ددد  أمددو بول سددد ة إىل أمدددو ن ممليشدددهام فدددذا  ألمس  دددل الاحددهلل مدددن ال
ّي  ّيح الاجلن بو ّ،يح الاا   بو  الثس ةح فو بسومس أ

يف أ وبهن ان مسدوئل جدوالالس اليمدو  حدوا: ف دم ادي  * ان أ  بوري ان أ   ملفر
   (513)»ألهنم ا هج وا ف م  رالا: «اجلن   و؟ حوا

أهنم خ قدوا مدن ال دوّ * ان همهلل بن ا ي بن إبرا يم: المل ة يف اجلن أهنم ال  هللخ ومس اجل ة 
ح ال ئل الملدومل ح فس جتهم  ال وّ الال ّو فقيدل لدن: فدإذا مل  دهللخ وا اجل دة فدة ن  الاجل ة  ي بّو

إمس اهلل  ملددل حظددوئر بددل اجل ددة الال ددوّ  كددومس فياددو مرم ددو اجلددن الفسددوق : « كوبددومس؟ فقددوا
   (550)»الشيملة

إمس اهلل «حدددوا:  * ادددن اامل دددّ بدددن همدددهلل ادددن بملدددض أصدددحوب و  رفملدددن إىل أ  ا دددهلل اهلل 
ازال ددل خ دد  ااسئكددة مددن أبددواّ الخ دد  اجلددومس مددن بددوّ الخ دد  اجلددن صدد فو مددن اجلددومس مددن الددر ح 

   (554)»الخ   اجلن ص فو من اجلن من ااوء
اددددي ا بسددددومس إبسددددوبو ألبددددن   سددددّح الحددددوا اهلل ازال ددددل: «حددددوا:  * اددددن أ  ا ددددهلل اهلل 

ولقد عهدنا إلى آام م  قبل فنسي
(554)«(552)  

 هددو  )مملددو  األخ ددوّ( مر ددس: مملددا ا بسددومس أبددن   سددّ المملددا ال سددوء أهنددن   * ال ددوء يف
  (551)أبذ ل ر وا المملا اارأال أهنو خ قت من اارء

* ان ابن ا وس حدوا: خ د  اهلل  دد مدن أد  األّا  دود اجلمملدة بملدهلل الملودر فسدموه  ددح 
                                                           

  12ر 3( لسومس الملر : ب510)

  32ر 19( لسومس الملر : ب519)

  56ر 5( جمم  ال حر ن: ب510)

  55  35ر 61( ،وّ األبواّ: ب513)

  59  35ر 61( ،وّ األبواّ: ب550)

  51  32ر 61( ،وّ األبواّ: ب554)

ال جن: 554)   115(  و

  1  15ر 1( ا ل الشرائ : ب552)

  1  28( مملو  األخ وّ: ر551)
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لشدمذ مدن ذلد  اليدود ه ااهلل إلين ف سي فسموه ا بسومسح حوا ابدن ا دوس: ف دوهلل مدو غوبدت ا
  (555)حي أ  ط من اجل ة

 

 تحديد النسل

  ل جيوز حتهلل هلل ال سلح الاوذا؟: 02س
إ ددددقوط حددددوال الددددرحم اددددن حوب يددددة تكددددو ن ال يددددوا أال إ ددددراء ام يددددة إزالددددة الددددرحم أال  :02ج

إ دقوط حدوال ااددي ال مل دن ادو زاف اددن ا خودو  حدرادح أمددو االمه دوئ ادن ا جنددو  ف ديذ ،ددرادح 
 الإتو مكراله 

ّ وتدن(* بملم فكرال حتهلل هلل ال سدل فكدرال غربيدةح الحدهلل ذ در ا مدود همدهلل الشدريازي  )أا ّ اهلل د
 يف  هو  )الملوئ ة( تفويل ذل  الب ق ن   و بووف لههميم الفوئهللال: 

ال جيوز م   احلمل بشكل دائم بإحهللاث ش ل يف بملض أ ازال اله و دل مدن  وبدب الر دل 
ال اا و دددة يف الر دددل أال اادددرأالح بملدددم جيدددوز م ددد  احلمدددل أال اادددرأال أال بإجيدددود اا وادددة ،دددهلل احليوابدددو

  (550)اارحت
 حيرا ا ّ تكثري ال سل  مو يف الرالا وال  *  ذا الإمس الر وا 
ّ دوا اهلل  * ان أ  ا دهلل اهلل  تزال دوا األبكدوّ فدإهنن أجيدب شديء «: حدوا: حدوا 

ّحومددو أ مددو ا مدده م أ  أبددو ي أفوا ددو الأدّ شدديء أخسفددو الأحسددن شدديء أخسحددو الأفددهح شدديء أ
ا ّ بو  اجل ة فيقوا اهلل ازال ل لدن:  (559)بكم األمم  ود القيومة حي بولسقط  ظل ه   ئو

ادخدددل اجل دددة فيقدددوا: ال حدددي  دددهللخل أبدددواي ح  دددي فيقدددوا اهلل تملدددوىل ا ددد  مدددن ااسئكدددة: ائهدددي 
محيت ل  »بةبو ن فيةمر هبمو إىل اجل ة فيقوا:  ذا بف ل 

(550)   
ت ددو حوا ت و دد وا تكثددرالا فددإ  أبددو ي بكددم األمددم  ددود القيومددة «ا: أبددن حددو * الاددن ال دديب 

»اللو بولسقط
(553)   

                                                           

  2  265ر 51( ،وّ األبواّ: ب555)

  28ااسةلة:  181: ر( ااسوئل احلهلل ثة لومود اارل 550)

ّا   لسومس الملر : ب( احمل   ئ: الملظيم ال  ن اا هفخح الحيل يف ال فل إبن ه   ئ: أي ممه559)  بو  )ح  ة(  51ر 1    

  1  211ر 1( وذ ب األحكود: ب550)

   111(  وم  األخ وّ: ر553)
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»الاولود يف أميت أحب إع ممو ج ملت ا ين الشمذ«أبن حوا:  * الا ن 
(500)   

الا احلسددد وء الملقددديم ال ا ددديكم بولسدددوداء الولدددود فدددإ  مكدددو ر بكدددم األمدددم «: * الا دددن  ذ
»حي بولسقط

(504)  

ّ وا اهلل حو * الان أ   ملفر تزال وا بكرا اللوداح الال تزال وا حسد وء «: ا: حوا 
»ني ة اوحراح فإ  أبو ي بكم األمم  ود القيومة

(504)   
 

 المراد من الراقصات

 
ّدال يف خ  ددددددددة ا مددددددددود ا ددددددددي بددددددددن : 01س مدددددددو ااقوددددددددود بك مددددددددة )الراحوددددددددوال( الددددددديت ال
 (502)؟احلسن
 هحر ة  ملي )الكوا ب( ألهنو تهحر ح فش ات بولراحوة اا: 01ج

أالمة إىل ال وس أمس ا كهوا فسدكهوا فقدود حوئمدوفح فحمدهلل  * يف احلهلل ث إمس ز ن الملوبهلل ن
أ او ال وس من ادرفي فقدهلل ادرفي المدن مل «الص ّ ا ين ه حوا:  اهلل الأ ا ا ين الذ ر ال يب

 ملدددرفي فةبدددو ا دددي بدددن احلسدددل بدددن ا دددي بدددن أ  جولدددب صددد واال اهلل ا ددديام أبدددو اادددذبو  بشدددط 
مددن غددري ذحددل الال تددراالح أبددو ابددن مددن ابهادد  حرشددنح ال دد ب بمليمددنح الابهاددب مولددنح الفددراال 

ال يب ايولنح أبو ابن من حهل صربافح ال فّ بذل  فخراح أ او ال وس بوشهللتكم بوهلل  دل تمل مدومس 
أبكدددم  ه دددهم إىل أ  الخدددهللاهموهح الأا يهمدددوه مدددن أبفسدددكم الملادددهلل الاايثدددوق الال يملدددة الحدددوت هموه 

ّ دوا اهلل  الخذلهموهح فه وف او إذ  حهللمهم ألبفسكمح ال وءال لرأ كمح بة ة ال ت ظرالمس إىل 
ّتفملدت أصدواال ال دوس مدن    قوا لكم: حه هم اه  الابهاكهم حدرميت ف سدهم مدن أمديتح حدوا: فو

ّحدم اهلل امدرأ ح دل بوديحيت  ل بوحية ال قوا بمل ام ل ملض:   كهم المو تمل مومس فقدوا  :
ّ دددولن  ّ دددوا اهلل  بيهدددن  الأ دددل الحفدددا الصدددييت يف اهلل اليف  أ دددوال  فدددإمس ل دددو يف 

ّ ددوا اهلل  دددومملومس م يملددومس حددوفظومس لددذموم  غدددري  حسدد ة فقددولوا بددةنملام: حندددن    ددو  ددوبن 

                                                           

ّ  الو وئل: ب500)   16928  159ر 12( مسههلل

ّ  الو وئل: ب504)   16291  116ر 12( مسههلل

  2  999ر 5( الكويف: ب504)

ّ  الراحووال إىل ما     أتر هللالمس أمس تةتوا إعا  مو أتي«ح الفين: 916ر 2( االحهجوب: ب502)   »هم إىل  بوئي من ح ل؟  س ال
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ّاغ دددل ا ددد  فمربدددو بدددةمر   رمحددد  اهلل فإبدددو حدددر  حلربددد  ال ددد م لسددد م   زا دددهلل ن فيددد  الال 
ال اال ةخددذمس  ز ددهلل البددربأ ممددن ظ مدد  الظ م ددو فقددوا كددرال حيددل :  ياددوال  ياددوال أ اددو ال ددهلل

  ّ بيدد كم البددل شدداواال أبفسددكم أ تر ددهللالمس أمس تددةتوا إع  مددو أتيددهم إىل  بددوئي مددن ح ددل  ددس ال
الراحوددوال فددإمس اجلددر  اددو   ددهللمل حهددل أ  صدد واال اهلل ا يددن بددوألمذ الأ ددل بيهددن مملددن المل   سددي 

ّ وا اهلل  ّتن بل ح دو ري الح قدي  ال كل أ    كل  البي أ  الال هلله بل هلو  المرا
ّي المسةليت أمس ال تكوبوا ل و الال ا ي والغوون    (501)»جيري يف فراش صهلل

 

 معتقدات وطوائف

ال وبيددددةح الالوددددوئ ةح الال اوئيددددةح الالو ود ددددةح الااو ددددوبية مددددن  ددددمح المددددو  ددددو مددددو ز  :05س
 مملهقهللاوم؟

اللدددن الألت وادددن  ( بدددو  ا مدددود احلجدددةال وبيدددة:  ملهقدددهللالمس بدددد)أمس ا مدددوء همدددهلل :05ج
 ا  سد  تشر ملوال لولفة لهشر ملوال

 ّ   (505)الووئ ة:  ملهقهللالمس بولكوا بح الحوا بملض أهنم من ال وو
 ال اوئية:  م ال وبية 

  (500)الو ود ة:  قولومس: بةمس ال ود   ل شيء فوفملل مو تشوء
ااو ددددوبية: م ظمددددة  اود ددددة أل ددددل ترفيدددد  مسددددهو  الياددددود يف الملددددومل ا ددددّ حسددددو  حت دددديم 

 ا خر ن 
 بملددض أصددحوب و إىل أ  احلسددن الملسددكري* اددن  ددال بددن ز ددود ا دمددي حددوا:  هددب 

 مل ت فهللا   و  يهللي إمس ا ي بن حسكة  هللاي أبدن مدن أالليوئد  الأبد  أبدت األالا القدهلل ح 
الأبن بوب  الب ي ح أمرتن أمس  هللاو إىل ذل  ال زام أمس الودسال الالز دوال الاحلدج الالودود  دل ذلد  

الال  دوالح فادو مدرمن   مملرفه  المملرفة من  ومس فين مثل حوا ابدن حسدكة فيمدو  دهللاي مدن ال وبيدة
 ومل  دقط ا دن اال دهمل ود بولودسال الالودود الاحلدجح الذ در نيد  شدرائ  الدهلل ن أمس مملدا ذلد   

                                                           

  112ر 25( ،وّ األبواّ: ب501)

ّا دد   هددو : )الوددوئ ة يف اقيددهللوم الشددر ملهام( لومددود اارلدد  505)  )   ال)مو ددواة الفقددن ل مرلددط داّ المل ددود  21ر 28: ب
 بريالال( 

  د 1218الالثقوفة  ( ابظر  هو  اا ية الاألمل يف شر  اا ل الال حل: ط مر سة الكهو 500)
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ّأ ددت أمس اددن ا ددّ مواليدد  جبددوا  يف ذلدد     ددن مددو   ددت لدد ح المددوا ال ددوس إليددن  ثددريافح فددإمس 
 ذ  ابن حسدكة ا يدن لمل دة اهلل ال،سد   أ  ال أارفدن   ت جيام من اهل كةح حوا: فكهب

مدواع مدو لدن لمل دن اهلل فدو اهلل مدو بملدث اهلل همدهللا الاألب يدوء ح  دن إال بوحل يفيدة الالودسال الالز دوال  يف
إال إىل اهلل الحددهلله ال شدددر   لددنح ال ددذل  حندددن  الالودديود الاحلددج الالوال ددةح المدددو داددي همددهلل

مح ددو الإمس اوددي وه اددذب وح مددو ل ددو  األالصدديوء مددن اللددهلله ا يددهلل اهلل ال بشددر  بددن شدديئوح إمس أجمل ددوه 
ا ّ اهلل من حجة بل احلجة هلل ازال ل ا ي و الا ّ ني  خ قدنح أبدرأ إىل اهلل ممدن  قدوا ذلد  
الأبهفي إىل اهلل مدن  دذا القدواح فدو جرال م لملد ام اهلل الأجلئدو م إىل ،دي  ال ر د  فدإمس ال دهللال 

ّأ ن بولوخر    (509)من أحهلل م ام خ وال فوشهللخ 
 

 الهدف من خلق اإلنسان

 اوذا خ ق و؟ :00س
ومـــا خلقـــت ال ـــ  بسدددهفيهلل مدددن ف دددل اهلل  ددد حوبنح اليف ا  دددة الكرشدددة:  لكدددي :00ج

واإلن  إال ليعبدون
 ح الا ودال ا بسومس تكوم نح  مو  و الا،ح (500)
إىل أصددحوبن  ومددوف فقددوا: أ اددو ال ددوس إمس  خددرب احلسددل«حددوا: * اددن أ  ا ددهلل اهلل

ا ا ددهللاله ا ده  وا بمل ودتددن اددن اهلل  دل ذ ددره مدو خ دد  المل دود إال ليملرفددوهح فددإذا ارفدوه ا ددهللالهح فدإذ
  (503)»ا ودال مو  واه

ّ  التملددوىل مل : «فقيددل لددن: مل خ دد  اهلل اخل دد ؟ فقددوا * ال ددئل الوددودق إمس اهلل ت ددو
ّتدددن اللددديك فام جواهدددن فيسدددهو  وا    ددد  خ قدددن ا ثدددوف المل  ددده ام  دددهلل  بدددل خ قادددم  ظادددوّ حهلل

ّ،ددوابنح المدددو خ قاددم ليج دددب مدد ام م فملدددة الال  ددهللف  هبدددم م ددرال بدددل خ قاددم ليددد فملام  بددذل  
  (590)»ال وص ام إىل بمليم األبهلل

إمس اهلل ازال ددل اددو أخددرب « قددوا:  * اددن ح يددب السجسددهو  حددوا: املددت أبددو  ملفددر
ّ ددة  دد  مددن ظاددره ليةخددذ ا دديام اايثددوق بولربوبيددة لددن البددول  وال لكددل بدديب فكددومس أالا مددن  ذ

                                                           

ّ وا الكشي: ر509)  )518  331  

ّ وال: 500) ال الذا   56(  و

  1  912ر 5( ،وّ األبواّ: ب503)

  2  919ر 5( ،وّ األبواّ: ب590)
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ازال ددل  دد: ابظددر مددو ذا ه حددوا اهلل  أخددذ لددن ا دديام اايثددوق ب  وتددن همددهلل بددن ا ددهلل اهلل 
ّ هن ال م ذّ حهلل م ئوا السموء حوا  دد : ف ظر  دد تر ؟ حوا  ّ  مدو إىل ذ :  و 

ّ يت الألمر مو خ قهام فمو تر هلل م ام بةخذ  اايثوق ا يام حوا اهلل ازال دل:  مل دهللالبي  أ ثر ذ
ّ  بملددضال  شددر ومس   شدديئو ال رم ددومس بر دد ي ال ه ملددوهنم حددوا  دد ّ  فمددو ع أ الددذّ  :  ددو 

؟ فقدوا اهلل  أاظم من بملض البمل ام لن بّو  ثري البمل دام لدن بدّو ح يدل البمل دام لديذ لدن بدّو
ّ  فهدةذمس ع يف الكدسد ازال ل:  ذل  خ قهام ألب و م يف  ل حوالوم حدوا  دد  :  دو 

الحدي الج يملهد  )مدن( خدسف  ي دوبيت حدوا  الحد  مدن  فةتك م؟ حوا اهلل ازال ل: تك م فإمس 
ّ  ف و    دد ت خ قهام ا ّ مثوا الاحهلل الحهللّ الاحهلل الج يملة الاحهللال ال   ة الاحهللال :  و 

ّزاق  ددواء مل   دد  بمل ددام ا ددّ بملددض المل  كددن بيدد ام حتو ددهلل  الألددوامس الاحددهللال الأامددوّ الاحددهللال الأ
الال ت ددددوغض الال اخددددهسف يف شدددديء مددددن األشدددديوء حددددوا اهلل ازال ددددل:  ددددو  دد برالحددددي ب قددددت 

الملددومل بمل مددي خولفددت بددل خ قاددم  الب ددمل  ج يملهدد  تك فددت مددو ال ا ددم لدد  بددن الأبددو اخلددول 
المبشديئيت ش ددي فديام أمددري الإىل تدهللبريي التقددهلل ري صددوئرالمس ال ت دهلل ل خل قددي إتدو خ قددت اجلددن 
ّ د ي الال أبدوع الخ قدت ال دوّ  الا بذ ليمل هللالمس الخ قت اجل ة ان أجدواي الا دهلل  مد ام الات د  

ّ هد  مد ّ  ي الال أبدوع الخ قهد  الخ قدت ذ ن غدري فوحدة   إليد  ان  فر   الاوو  المل  ه   
الإلدديام الإتددو خ قهدد  الخ قددهام ألب ددو  الأب ددو م أ كددم أحسددن امددس يف داّ الددهللبيو يف حيددوتكم 
الح دددل ممدددوتكم ف دددذل  خ قدددت الدددهللبيو الا خدددرال الاحليدددوال الاادددوال الال وادددة الااملودددية الاجل دددة الال دددوّ 
ّ م الأ سدددومام ّدال يف تقدددهلل ري التدددهللبريي البمل مدددي ال وفدددذ فددديام خولفدددت بدددل صدددو  ال دددذل  أ
ّزاحادددم الجدددواهام المملوددديهام فجمل دددت مددد ام الشدددقي الالسدددمليهلل الال ودددري  ّ م الأ الألدددواهنم الأامدددو
الاألامددّ الالقوددري الال و ددل الاجلميددل الالددهللميم الالملددومل الاجلو ددل الال ددي الالفقددري الاا يدد  الالملوصددي 
الالودددحيح الالسدددقيم المدددن بدددن الزموبدددة المدددن ال او دددة بدددن في ظدددر الودددحيح إىل الدددذي بدددن الملو دددة 

وفيهن ال  ظر الذي بن الملو ة إىل الودحيح فيدهللاو  ال سدةلي أمس أاوفيدن ال ودرب فيحمهلل  ا ّ ا
ا دّ بسئدي فة ي دن  ز دل ا دوئي ال  ظددر ال دي إىل الفقدري فيحمدهلل  ال شدكر  ال  ظدر الفقددري إىل 
ال ددي فيددهللاو  ال سددةلي ال  ظددر ااددرمن إىل الكددوفر فيحمددهلل  ا ددّ مددو  هلل هددن ف ددذل  خ قددهام 

راء الفيمو أادوفيام الفيمدو أبه ديام الفيمدو أا ديام الفيمدو أمد ملام الأبدو اهلل ألب و م يف السراء الال 
ال ا ّ مو دبرال الع أمس أغري من ذل  مو شئت إىل  اا   القودّ الع أمس أم ي ني  مو حهلل
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ّ ددهلل ال  مددو شددئت الأحددهللد مددن ذلدد  مددو أخددرال الأاخددر مددن ذلدد  مددو حددهللمت الأبددو اهلل الفملددوا اددو أ
»مو  م فوا ومسأ ةا امو أفملل الأبو أ ةا خ قي ا

(594)   
ومــا خلقــت ال ــ  اددن حولددن ازال ددل:  * اددن أ  بوددري حددوا:  ددةلت أبددو ا ددهلل اهلل 

واإلنــ  إال ليعبــدون
خ قاددم ليددةمر م بولمل ددودالح حددوا: ال ددةلهن اددن حولددن «: حددوا  ح(594)

إال مــ  رحــم ربــ  ولــيل  خلقهــم  وال يزالــون مختلفــي  ازال دل: 
: حددوا ح(592)

محهن فريمحامخ قام ليفمل وا مو  سهو  و  »مس بن 
(591)   

ال ادددن أبيدددن حدددوا:  دددةلت الودددودق  ملفدددر بدددن همدددهلل  * ادددن  ملفدددر بدددن همدددهلل بدددن امدددو
ّ  التملوىل مل     خ قن ا ثو المل  ه ام «: فق ت لن: مل خ   اهلل اخل  ؟ فقوا إمس اهلل ت و

ّ،دددوابن المدددو خ قادددم  ّتدددن اللددديك فام جواهدددن فيسدددهو  وا بدددذل    دددهلل  بدددل خ قادددم  ظادددوّ حهلل
مدددددد ام م فملددددددة الال ليددددددهللف  هبددددددم م ددددددرال بددددددل خ قاددددددم ليدددددد فملام ال وصدددددد ام إىل بملدددددديم ليج ددددددب 
»األبهللي

(595)  
 

 يأجوج ومأجوج

 
 من بو  ة وب المة وب؟ :09س
ـــــأجوج ومـــــأجوج مفســـــدون فـــــي ح ي هدددددومسح اللدددددذا  دددددوء يف ا  دددددة الكرشدددددة:  :09ج إن ي
األر 

 ح ال ظارالمس يف  خر الزمومس ل فسود (590)
ّد يف اخلددددرب اددددن حذ فددددة حددددوا:  دددد ّ ددددوا اهلل * ال اددددن  ددددة وب المددددة وب فقددددوا:  ةلت 

ّبملموئددة أمدةح ال شددوال الر ددل مد ام حددي   ظددر إىل ألدد  «  دة وب أمددة المددة وب أمدةح  ددل أمددة أ
ّ وا اهلل صفام ل وح فقوا»ذ ر من ص  ن  ل حهلل محل السس   دم  س دة : «ح ح ت:  و 
ّز ّز؟ حدوا»أص وف ص   م ام أمثوا ا  ّ دوا اهلل المدو ا  شدجر بولشدم : «ح ح ت:  دو 
                                                           

  2  8ر 2( الكويف: ب594)

ّ وال: 594) ال الذا    56(  و

ال  ود: 592)   13ال 18(  و

  131  82ر 1( ال وئل الشيملة: ب591)

  2  3ر 1( ا ل الشرائ : ب595)

ال الكا : 590)   32(  و
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جو دددلح الصددد   مددد ام جدددوهلم الار،دددام  دددواء ال دددرالء الدددذ ن ال  قدددود هلدددم   دددل الال حهلل دددهللح 
الص   م ام  فهش أحهلل م إحهلل  أذبيدن ال  هحد  بدوألخر ح الال شدرالمس بفيدل الال الحدش الال 
ندددل الال خ ز دددر إال أ  دددوهح المدددن مدددوال مددد ام أ  دددوهح مقدددهللمهام بولشدددود ال دددوحهام خبرا دددومسح 

  (599)»رق ال،ريال جرب ة شربومس أهنوّ ااش
خ دد  اهلل ألفددو «: اددن اخل دد ؟ فقددوا * اددن ابددن ا ددوس حددوا:  ددئل أمددري ااددرم ل 

المددوئهل يف الددرب الألفددو المددوئهل يف ال حددر الأ  ددوس بددي  دد  دد ملومس   سددو الال ددوس اللددهلل  دد مددو 
»خس  ة وب المة وب

(590)   
إمس القددود «: اددن أ ددل  ددة وب المددة وبح حددوا * اددن حذ فددة بددن اليمددومس اددن ال دديب

لي قدرالمس مبملددوالهلم دائ ددلح فدإذا  ددومس ال يددل حددولوا غدهللا بفددر ح فيودد حومس ال دو أحددو  م ددن بددوألمذح 
ّ ددل حددل  ر ددهلل اهلل أمس    دد  أمددرهح فيقددوا ااددرمن غددهللا بفهحددن إمس شددوء اهللح  حددي  سدد م مدد ام 
فيو حومس ه   هللالمس ا ين فيفهحن اهللح فدو الدذي بفسدي بيدهلله ليمدرمس الر دل مد ام ا دّ شدوجئ 
ّأ ت  ذا الوادي مرالح الإمس ااوء  الوادي الذي بكوفومس الحهلل شربوه حي بزحوهح فيقوا الاهلل لقهلل 

ّ وا اهلل المي  ذا؟ حوا»ليجري يف ار،ن حل ال   قّ من الهللبيو إال مثدل «: ح حيل  و 
»ص وبة ا بوء

(593)   
 

 الحديث القدسي

ّدال اددددددن ال دددددديب  :00س الاحلددددددهلل ث  الاألئمددددددة  مدددددو الفددددددرق بددددددل األحود ددددددث الددددددوا
 القهلل ي؟

ّدال اددددن اهلل تملددددوىل ال بو ددددم القددددر مسح الاألحود ددددث  :00ج احلددددهلل ث القهلل ددددي: أحود ددددث الا
ّدال ان ال يب   حجة الال تسمّ بوحلهلل ث القهلل ي  الاألئمة  الوا

* الحدددهلل  دددومس أالا مدددن جيمددد  األحود دددث القهلل دددية يف  هدددو  مسدددهقل  دددو الشددديخ همدددهلل بدددن 
 د( يف  هو  أاوه )اجلوا ر الس ية 1112ويف   ة )احلسن بن ا ي بن همهلل احلر الملوم ي ااه

 يف األحود ث القهلل ية( 

                                                           

  219ر 12( ،وّ األبواّ: ب599)

  212  221ر 8( الكويف: ب590)

  119  926( األموع ل  و ي: ر593)
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ّد   و بملض األحود ث القهلل ية لههميم  الفوئهللال    * البو
أشددددو ا ددددهلل اج ملددددت ا ددددّ ح  ددددن فرأ ددددت ال ولددددب ا يددددن «* يف بملددددض األحود ددددث القهلل ددددية: 

»الهمس  بذ ري توليت  يو هن ال  ت   يسن الهود ن الأبيسن
(500)   

ّادددة مدددن فقدددر يف دبيدددوه «و  أدايدددة السدددر القهلل دددية: * اليف  هددد  دددو همدددهللح المدددن بزلدددت بدددن حو
فةحب الملوفية م او ف ي زا   فياو الليقل  و هل   وز أ ل ال ا ال و م ي أ ل الفوحة من  ملة 
ت ددد  الك دددوز بولملوئدددهللال إلددديام الال ظدددر هلدددم  دددو اهلل ال  سدددمّ غدددري  إهلدددو إتدددو ا هلدددة   ادددو ممل دددودال 

ّحددم دالبدد  بولفر ددة ال  الكددذ  ال إلددن إال أبددت  ددو  ددود الفقددر ال ددو  ددوبر ال ددر ال ددو اددومل السددرائر ا
 ر  إلي  من فقري أ ةل  بوا  احلوا يف غ و  الذي ال  فهقدر ذا دره أبدهللا أمس تمليدذ  مدن 
لددزالد فقددر أبسددّ بددن الددهلل ن أال بسددوء غددا أفدد  )أفهدد ( بددن اددن ال واددة ،دد  بددّو أاوئدد    اددو 

ّزحدد   فوفددو ّزاق ا ددهلل   أج دب إليدد  مدن  ل دهللبيو تملوددم بدن الددهلل ن ال أ ددهلل ع غدري  مقددود ر األ
ّت  فياو مبو ت زئ بن مو بزا   من الفقر  و غي فإبن إذا حوا ذل  بزات الفقر  فوبفملي من حهلل

»من ح  ن الغشيهن ال ا ال مل هن من أ ل الق واة
(504)   

  در شديئو إال بدإذ   و همدهلل إمس السدحر مل  دزا حدهللشو اللديذ «* اليف أداية السر القهلل ية: 
ّ  مو ددّ الخوصددة  سمددن  فمددن أحددب أمس  كددومس مددن أ ددل اددوفييت مددن السددحر ف يقددل ال اددم 
ال ددوزد مددن  ددوده بسددحره بملوددوه الممليددهلل و بملددهلل الملددود  مل وبددو الم قفاددو إفدد  أ ددل ا فدد  المفسددهلل 
امل السوحر ن الم  ل  يهلل أ ل الفسود من  ود  بسحر أال ب ر اومهللا أال غري اومهلل أا من 

 من أخوفن أال ال أخوفن فوح   من أ  و  السموالاال ام ن حي تر ملن ادي غدري بوفدذ أال ال أا
ّأ بملظمهدددد  يف حندددّو األاددددهللاء فكدددن ع مدددد ام مدددهللافملو أحسددددن  الال ،دددوّ الال شدددومت   إ  أد

»مهللافملة الأوو  و  ر  فإبن إذا حوا ذل  مل   ره  حر  وحر  ي الال إبسي أبهللا
(504)   

 ددو مو ددّ  دد ي  ددل مددو حتهددوب إليددن حددي « ث القهلل ددي: * اددن اددهللال الددهللااي حددوا يف احلددهلل
»ا   شوت  الم ح اجي  

(502)    
ال حيجددددب ادددي داددددوال إال داددددوال   ددددل «* ادددن اددددهللال الددددهللااي حدددوا يف احلددددهلل ث القهلل ددددي: 

                                                           

  223( اهللال الهللااي: ر500)

  112( مو و  الكفملمي: ر504)

  228( مو و  الكفملمي: ر504)

  8692  92ر 1( ال وئل الشيملة: ب502)
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»احلراد
(501)    

ّأال الال أذمس املددت الال «* اليف احلدهلل ث القهلل ددي:  أادهللدال لمل ددودي الودوحلل مددو ال ادل 
»خ ر ا ّ ح ب بشر

(505)  
 

 سخالتنا

 مو  و مذ ب اله و خح الاسد  سه هلل؟ :03س
اله و خ:  و أمس ا بسومس إذا موال حتوا إىل إبسومس  خرح أال حيوامسح أال مو أشد نح  :03ج

 الال  سه هلل إىل دليل مق وا 
:  دددددو أبدددددو احلسدددددن مدددددو تقدددددوا يف القدددددوئ ل بوله و دددددخ؟ * حدددددوا اادددددةمومس المل و دددددي ل ر،دددددو

  (500)»الملظيم  كذ  بوجل ة الال وّ من حوا بوله و خ فاو  وفر بوهلل: «فقوا
»فمدن بسدخ األالا؟«حل  دئل ادن اله و دخ حدوا:  * ان أ  ا هلل اهلل 

ح الهبدذه (509)
دابدددر القدددوئ ل بوله و دددخ البقدددض حدددوهلم مدددن  الك مدددوال الدددو يزال ح ددد  ا مدددود أبدددو ا دددهلل اهلل 

 أص ن 
و خ فاو من حوا بوله «: * ان احلسل بن خولهلل الورييف حوا: حوا أبو احلسن الر،و

ّ ح أال «: ه حوا  » وفر لملن اهلل ال سال أال  وبوا  اوداح أال  وبوا جمو وح أال  دوبوا بودو
ّ دة ّ ةح أال  دوبوا مر ئدةح أال  دوبوا حرال ال تقوادهللال م الال تودودحو م «: ه حدوا » وبوا حهلل

»الابرءالا م ام برئ اهلل م ام
(500)   

مسوئل  ثدريال أبدن حدوا: أخدرب  امدن  ان * من  راا الزبهلل   الذي  ةا أبو ا هلل اهلل 
الا ح مددن أي شدديء حددولوا ذلدد  البددةي حجددة حددوموا ا ددّ مددذا  ام؟ حددوا : حددوا به و ددخ األ

ّاء دم م ادوب الدهلل نح الز  دوا ألبفسدام ال دسالالح الأمر دوا « إمس أصحو  اله و خ حهلل خ فدوا ال
هللبر  ددذا أبفسددام يف الشدداواالح الزامددوا أمس السددموء خوال ددة مددو فياددو شدديء ممددو  وصدد ح الأمس مدد

ّتنح الأبدن ال   دة  ال  أمس اهلل ازال ل خ    دد ا دّ صدو ال ااخ وحلح ،جة من  الملومل يف صو
                                                           

  8362  125ر 1( ال وئل الشيملة: ب501)

  128  111ر 2: ب( غواع ال ع505)

  1  921ر 2( ،وّ األبواّ: ب500)

  2  921ر 2( ،وّ األبواّ: ب509)

  2  212ر 2: ب( ايومس أخ وّ الر،و 500)
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ح الالقيومددة ا ددهلل م خددرالب الددرال  مددن حول ددن الاللو ددن يف حولددب  خددرح  الال بددوّ الال بملددث الال بشددّو
ّ دة مدن الدهللبيوح  فإمس  ومس هس و يف القولب األالا أايهلل يف حولب أف ل م ن حسد وح يف أا دّ د

ّف صوّ يف بملض الهللالا  ااهمل ة يف الهللبيو أال  واد مشدو ة اخل قدةح الإ مس  ومس مسيئو أال غري او
اللديذ ا ديام صددود الال صدسال الال شديء مددن المل دودال أ ثدر مددن مملرفدة مدن جتددب ا ديام مملرفهددنح 
ال ددل شدديء مددن شدداواال الددهللبيو م ددو  هلددم مددن فددرالب ال سددوء الغددري ذلدد  مددن األخددواال الال  ددوال 

لددةح ال ددذل  اايهددة الاخلمددر الالددهللدح فو ددهق ح مقددولهام  ددل الفددرقح اللملدد ام  الاخلددوالال الذالاال ال ملو 
ّاالح اللملد ام الفرحدومسح الزامدوا   ل األممح ف مو  ئ وا احلجة زاغوا الحودالاح فكذ  مقدولهام الهدو
الا  األزليددة  ددي الدديت  وبددت يف  دد ه  مدد  ذلدد  أمس إهلاددم   هقددل مددن حولددب إىل حولددبح الأمس األ

ال ااخ ددوق ف مددو    ددم  ددراح جتددري إىل  وم ددو  ددذا يف الاحددهلل بملددهلل  خددرح فددإذا  ددومس اخلددول  يف صددو
 سدددههللا ا دددّ أمس أحدددهللبو خدددول  صدددوح نح الحدددولوا إمس ااسئكدددة مدددن اللدددهلل  ددح  دددل مدددن صدددوّ يف 
  ّ ّا ختدوهلم بوددو ّ دة مدن د د ام خدرب مدن م زلدة االمهحدومس الالهودفيةح فادو م د ح ف دو أا دّ د

ّا د ر ددة  قولددومس إمس األشدديوء ا دد ّ غددري احلقيقددةح فقددهلل  ددومس جيددب ا دديام أمس ال يف أشدديوءح الجددو
ّ مح فس جيوز  ّاال ا هلل م   او من اللهلل  دد حولوا من صو  ة  وا شيئو من ال حمومسح ألمس الذ

المددن زاددم أمس اهلل مل  ددزا المملددن جي ددة موذ ددةح ف ددم  سدده   «: حددوا  »أ ددل حلددود القربددوال
خ   األشيوءح حوا   حومس  م او إال بومهزا ن هبو الدخولن فياوح فمن ت   ال ي ة (583)الهفوي

ال ال  سه ي  الهفوي من ال ي ةح إمس  وبت ال ي ة حيدة  اهلل تملوىل: مو أاجز إهلوف  وص  بولقهلل
أزليددة فكوبددو إهلددل حددهللشل فومهز ددو الدبددرا الملددومل مددن أبفسدداموح فددإمس  ددومس ذلدد   ددذل  فمددن أ ددن 

 القدهلل  الاايدت ال جيديء  وء ااوال الالف وءح الإمس  وبت ال ي ة ميهدة فدس بقدوء ل ميدت مد  األزع
م ن حيح ال ذه مقولة الهلل ووبية أشهلل الزبودحة حوالح الأما ام مثسح بظرالا يف  هب حدهلل صد فهاو 
أالائ امح الحربال و بةلفوظ مزخرفة من غري أصل  وبتح الال حجة تو دب إ  دوال مدو ادادواح  دل 

ّ  ن مبو  وءالا ان اهللح فةمو من زام أمس األب الا  ذل  خسفو ا ّ اهلل الا ّ  هللامس ظ مدةح الاأل
ح الأمس ال ّو ال  ململ الشرح الالظ مة ال تململ اخلريح فدس جيدب ا ديام أمس   ومدوا أحدهللا ا دّ  بّو
مملويةح الال ّ دو  حرمدةح الال إتيدومس فوحشدةح الإمس ذلد  ادن الظ مدة غدري مسده كرح ألمس ذلد  

ّبوح الال  ه رئ إلينح ألمس ال ّو الدر ح الالدر  ال  ه درئ إ ىل بفسدنح الال فمل اوح الال لن أمس  هللاو 

                                                           

ّا   لسومس الملر : ب503)  بو  )فوي(  156ر 15(  قوا: تفوّ ال حم من الملظم الابفوّ: أي ابفسخ  
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 سددهمل هلل ب ددريهح الال ألحددهلل مددن أ ددل  ددذه ااقولددة أمس  قددوا أحسدد ت  ددو هسددنح أال أ ددةالح ألمس 
ح الال  قدوا ال دّو ل فسدن أحسد ت  ا  وءال من فملل الظ مةح الذل  فمل اوح الا حسومس مدن ال دّو
 ددو هسددنح اللدديذ   ددو   ولددثح ال وبددت الظ مددة ا ددّ حيددوس حددوهلم أحكددم فملددسح الأتقددن تددهللبرياح 

ال الاحدهللال ا دّ بملدوال الأاز أ ح ألمس األبدهللامس هكمدةح فمدن صدّو  دذا اخل د  صدو ّ وبوح من ال دّو
له فددةح ال ددل شدديء  ددر  ظددو را مددن الز ددر الاألشددجوّ الالثمددوّ الال ددري الالددهللالا  جيددب أمس  كددومس 
ح  إهلوح ه ح ست ال ّو يف ح ساوح الالهللاللدة هلدوح الأمدو مدو ادادوا بدةمس الملوح دة  دوف تكدومس ل  دّو

يددوس حددوهلم أمس ال  كددومس ل  ددّو فملددل ألبددن أ ددريح اللدديذ لددن  دد  ومسح فددس فددهللاو  ال    ددي ا ددّ ح
فملددل لددن الال تددهللبريح الإمس  ددومس لددن مدد  الظ مددة تددهللبري فمددو  ددو بة ددري بددل  ددو م  دد  از ددزح فددإمس مل 
 كددن  ددذل  ال ددومس أ ددري الظ مددة فإبددن  ظاددر يف  ددذا الملددومل إحسددومس ال ددوم  فسددود الشددرح فاددذا 

ال مو حتسن الشر التفمل نح فإمس حولوا هوا ذلد ح فدس   هللا ا ّ أمس الظ مة حتسن اخلري التفمل نح
ّ د  األمدر إىل أمس اهلل الاحدهللح المدو  دواه بوجدلح فادذه  بّو  ث ت الال ظ مةح الب  ت داوا مح ال
مقولة مو  الزبهلل   الأصحوبنح الأمو من حوا ال ّو الالظ مة بي امو حكمح فدس بدهلل مدن أمس  كدومس 

 مح إال م  دو  أال  و دل أال مظ دودح ال دذه مقولدة أ رب الثس ة احلكدمح ألبدن ال حيهدوب إىل احلدو 
»ااوبو ةح الاحلكو ة ا ام ت وا

(531)   

 

 تاريخ الشيعة

 
 مو مملا الهشي ح المي ال هللح ال ل  و احل  م  دليل بسيط؟ :30س
الحدددددهلل ال دددددهلل يف زمدددددن  الأالالده ال دددددو ر ن الهشدددددي : مبملدددددا مشدددددو ملة ا دددددي :30ج
ال يف  هددو  )ال ددهلل ر(البددةمره ال ددو احلدد  ل دلددة الق مليددةح الن الر ددوا  (534) ددة م اددو مددذ و

  (534)ال)اارا ملوال(
ّ ددوا اهلل  الا ددوال تددهللا ا ددّ أمس   مددة )الشدديملة( ا ددهملم او  يف الصدد  أت ددوئ  *   ددو  

ّ دددوا اهلل  ا ددي   ددو ا دددي أبددت الشددديمله  ا ددّ احلدددوا تسددقومس مدددن : «فمدددثسف حددوا 

                                                           

  922ر 2( االحهجوب: ب530)

 جم هللاف  11 ( ال هلل ر: ل ملسمة األمييح ال ق  يف534)

 ( اارا ملوال: ل ملسمة السيهلل ا هلل احلسل شرف الهلل نح ج   اهللال مراال 534)
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  (539)»…أح  هم
 ّد بملض  ذه الرالا وال:* أمو مو  هللا ا ّ أحقية الشيملة فةدلة  ثريال ال  و بو 

ّ دوا اهلل  * ان ا مدود السد ط الشدايهلل الزمدوا مودت دو أ دل «أبدن حدوا:  ادن  دهلله 
ال يدت فإبددن مدن لقددي اهلل ازال دل ال ددو  ودبددو دخدل اجل ددة بشدفواه و الالددذي بفسدي بيددهلله ال   فدد  

  (532)»ا هللاف ام ن إال مبملرفة حق و
ّ ددوا  لددو أمس ا ددهللاف ا ددهلل اهلل : «اهلل * الأخددرب احلددوفا السددمومس يف أموليددن بإ دد وده اددن 

  ملة  الف   ة ال و امر الهللبيو ه أتّ اهلل ازال ل    ض ا دي بدن أ  جولدب  وحدهللاف حلقدن 
  (535)»بو ثوف لوال هن ألتملذ اهلل خربه ال هللئ أبفن
ّ دوا اهلل  * الممو  ةخذ بوألا وق إىل أ دل ال يدت أال إمس مثدل أ دل بيديت : «حدوا 

   (530)»و جنو المن خت   ا او غرقفيكم مثل  في ة بو  من ّ  ا
إتددو مثددل أ ددل بيدديت فدديكم مثددل بددو  ح ددة يف بددي إ ددرائيل مددن دخ ددن غفددر : «* الحولددن 

ال جدددددود أمدددددومس أل دددددل األّا مدددددن ال دددددرق الأ دددددل بيددددديت أمدددددومس ألمددددديت مدددددن : «الحولدددددن »  لدددددن
   (539)»االخهسف يف الهلل ن

 

 ما وراء الموت..؟

ّ و  :34س ال،ة من   ا اجل ة أال حفرال من حفر ال ريامس؟ ي  بث ت بةمس القرب أمو 
ّدال اددن ال دديب  :34ج ح ال ددذل  بو هح ددوّ الاألئمددة ال ددو ر ن بوألحود ددث الددوا

الا  الذي   ت يف المل م احلهلل ث   األ
 دو ا دود اهلل مدو بملدهلل اادوال ادن ال   فدر لدن «حملمهلل بدن أ  بكدر:  *  هب أمري اارم ل 

الا ،يقن ال، كنح ظ  مهن الغربهنح إمس القرب  ل  دود  قدوا: أبدو بيدت أشهلل من ااوالح القرب احذ
ّ وا اجل ة  ال،ة من  ال ربةح أبو بيت الها ح أبو بيت الوحشةح أبو بيت الهللالد الاهلوادح الالقرب 

                                                           

  11 113ر 1( ،وّ األبواّ: ب532)

ح الابن حجدر يف الودواا  احملرحدةح الهمدهلل  د يمومس هفدوظ يف )أاجدب 112ر 3ح الذ ره اهليهمي يف ا م  ب911ر 2( ال هلل ر: ب531)
ّأ ت( ب ّشفة الوودي( ر36ربهلل( رح الال  او  يف )الشرف اا8ر 1مو    29ح الاحل رمي يف )

  21 دح الذ ره القرشي يف ) ذ األخ وّ( ر 1912ط داّ الكهب ا  سمية جارامس  911ر 2( ال هلل ر: ب535)

  151ر 9 دح الأخر ن احلو م بو   ود إىل أ  ذّ ب1933ط م  ملة الكيس  القو رال  11( اارا ملوال: ر530)

ّبملل حهلل ثوف ل   او  ر 18ال ربا  يف األال ط ان أ   مليهللح ال و احلهلل ثح الأخر ن 11( اارا ملوال: ر539)   216من الكهو  األ
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  (530)»أال حفرال من حفر ال وّ
ّ ددذ اددن أمحددهلل بددن همددهلل اددن ابددن أ  امددري اددن إ ددحوق بددن ا ددهلل  ال  أمحددهلل بددن إد  *

فأمــا إن كــان مــ  المقــربي  «  قددوا: بددو ا ددهلل اهلل الملز ددز اددن أ  بوددري حددوا: املددت أ
  فــرو  وريحــان

وجنــة نعــيمح حددوا: يف حددربه (533)
وأمــا إن  ح حددوا: يف ا خددرال (000)

فنـــــــزل مــــــ  حمــــــيم  كــــــان مــــــ  الملــــــيبي  المــــــالي  
وتصــــــلية ح يف القددددددرب (004)

جحيم
  (002)»يف ا خرال (004)

 
 الزمهرير والجحيم

 يم؟ الان خ قهو؟مو الفرق بل الزمار ر الاجلح :34س
 الزمار ر: الربد الشهلل هلل  :34ج
  (001)اجلحيم: احلر الشهلل هلل الال وّ 

 *  وء يف لسومس الملر : الزمار ر: الربد الشهلل هللح حوا األاشّ:
مــــــــ  القاصــــــــرات ســــــــ وت 
 الح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

ــم تــر شمســا وال زمهريــرا   ل ل
فــألقوه فــي قــالوا ابنــوا لــه بنيانــا  * ال ددل بددوّ اظيمددة يف ماددواال فاددي  حدديمح حددوا تملددوىل:  

ال حيم
(005)  

 

 إثبات وجود هللا

ّاء ااودال )األشيوء غري اا مو ة(؟  :32س   ي  بث ت ال ود اهلل  بسومس ال  رمن مبو ال
 ل أ ر  هللا ا ّ اار رح ال ل مو وئ  دهللا ا دّ الودوب ح فدولكومس الدذي  دو أ درب   :32ج

 أ ر الأاظم مو وئ  هللا ا ّ ال ود اار ر الالووب  

                                                           

  د 1219مر سة الوفوء بريالال  218ر 6( ،وّ األبواّ: ب530)

ال الواحملة: 533)   83ال 88(  و

ال الواحملة: 000)   83(  و

ال الواحملة: 004)   39ال 32(  و

ال الواحملة: 004)   35(  و

  11  211ر 6( ،وّ األبواّ: ب002)

  82ر 12( لسومس الملر : ب001)

ال الووفوال: 005)   31(  و
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فقددوا لددن:  ددو  ملفددر بددن  وددو  ال ددو زبددهلل   ا ددّ أ  ا ددهلل اهلل * دخددل أبددو شددو ر الهلل 
فدإذا غدسد صد ري يف  فدن بي دة » ا  دذ: «همهلل دلدي ا دّ ممل دودي فقدوا أبدو ا دهلل اهلل 

ف واللدن إ و دوح فقدوا أبدو ا دهلل اهلل » بدواللي  دو غدسد ال ي دة: «  ملب هبو فقوا أبو ا دهلل اهلل 
» :ّحيد ح الحتدت   و د وو   ذا حون مك ومس لن   هلل غ ياح الحتت اجل هلل ال  يا   دهلل 

اجل ددهلل الرحيقددة ذ  ددة موئملددة الف ددة ذائ ددةح فددس الذ  ددة ااوئملددة ختدده ط بولف ددة الذائ ددةح الال الف ددة 
ّب موددد حح فيخددددرب اددددن  الذائ دددة ختدددده ط بولذ  دددة ااوئملددددةح فادددي ا ددددّ حوهلدددو مل  ددددرب م ادددو خددددو

ّ  ل ددذ ر خ قدددت أد إصددسحاوح المل  ددهللخل فياددو داخدددل مفسددهللح فيخددرب اددن إفسدددود وح ال  دد هلل
حدوا: أجدرق م يدوفح ه حدوا: أشداهلل أمس » ل بثّح ت ف   ان مثل ألوامس ال واال ذح أتر  لدن مدهللبراف 

ّ ددولنح الأبدد  إمدود الحجددة مددن اهلل  ال إلدن إال اهلل الحددهلله ال شددر   لدن الأشدداهلل أمس همددهللاف ا دهلله ال
  (000)ا ّ خ قن الأبو توئب ممو   ت فين

 

 الخمر والتدخين

الم دددوّ الل هدددهللخل أ،دددراّح ف مدددوذا حدددرد ا  دددسد اخلمدددرال المل حيدددرد  ل خمدددرال م دددوف  :31س
 الههللخل؟

أ،راّ اخلمرال  ثريالح اللذا حرماو ا  سدح أمو أ،راّ الههللخل فق ي ة بس يوف اللدذا مل  :31ج
 حيرماو ا  سد 

ال  * إمس المل وصر األ و ية اليت تدهللخل يف تر يدب اخلمدر  دي:  دكار   مدوء   ادريال   حدرا
( ال دددي C2H5OHولهدددوع حتودددل بهيجدددة الهفوادددل الكيمدددوالي مدددودال إ ثيدددل الكحدددوا )مملههلللدددةح الب

مودال  ومة  وئ ة ال لومس هلو حوب ة لسشهملوا تذال  يف ااوء الااواد الهللاة ال ي ااودال األ و ية 
 يف تشكيل اخلمر 

 أمو م وّ اخلمر:
ال اومة من )1   (009)(   ة12-11د   ق  مهو ط امر ا بسومس بوو
الك ددهلل:  ددو ت يادد  أبسددجة الك ددهلل بملددهلل مرح ددة مددن حتددوا خس ددوه إىل شدد ن  ددد مددرا تشددم 2

                                                           

  92ر 9( ،وّ األبواّ: ب000)

ّ خ: 009)  د 21/11/1318( تقر ر ااهلل ر الملود ا ظمة الوحة الملواية بهو
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  (000)أالاية ل مواد الهلل  ية
  (003)د الهاو  ااملهللال الالقرحة ا  ي اشر ة9
  (040) د الهاو  ااملثك ة )ال وبكر وس(2
  (044)د أمراا الق ب5
  (044)د مرا السل6
  (042)د الهاو  أاوو  األجراف1
 د مرا الوراة 8
 اا كرال د الشيخوخة 3
  (041)د الهخ   يف ال مو الملق ي ل جفوا ااولود ن من أد مهللم ة ا ّ اخلمر11
  (045)د ااوال اافو ئ11
  (040)د ،مل  مقوالمة اجلسم ل مراا12
ّابو دددو: حيدددذ اادددهللمن أمس الملدددومل   دددن ،دددهلله الاجل دددومس 19 دددد األمدددراا الملق يدددة مثدددل مدددرا ال و

ال ا ّ احملو مة الالهقهلل ر اا  قي ل ملدومل مدن  الكحوع من أارا،ن ازق الشخوية الفقهللامس القهلل
  (049)حولن

ّا دة أمس حدوادث 12 د ااهللمن ا دّ الكحدوا  قدهللد ا دّ االبهحدوّ حيدث ظادر مدن خدسا د
االبهحددوّ بددل السددكاري ن  ددي أا ددّ بثمددوبل ،ددملفوف مددن مثيسوددو بددل ال ددوس الملددود ل الددذ ن ال 

  (040) سكرالمس
                                                           

ّ خ: 000)  د 21/11/1318( تقر ر ااهلل ر الملود ا ظمة الوحة الملواية بهو

(003)Alcohol Related Disablities Who Offer Publication No: 32 \1977. 

 د( من م ظمة الوحة الملواية 1311ح ال1366ح 1369ح 1353( ا حووءاال اليت بشرال أاواد )040)

 د( من م ظمة الوحة الملواية 1366( ا حووء اليت بشرال اود )044)

 ( 1319ح ال1311ح 1362ح 1369( ا حووءاال اليت بشرال اود )044)

ّا ددة حددهللمت  ةجرالحددة بددوا ا يادد042) ّاه ( مددن د ّا ددوال المل يددو جبومملددة اخلرجددود  MDو الددهلل هّو امددر ال ددوحر صددول شدداودال الددهلل هو مددن   يددة الهلل
 د( 1313)

 د( 12/1/1313( جم ة بيوزال   األمر كية )041)

 د( 1313( أجرالحة الهلل هّو امر ال وحر صول اود )045)

 د( 1313( أجرالحة الهلل هّو امر ال وحر صول اود )040)

 د( 1313وحر صول اود )( أجرالحة الهلل هّو امر ال 049)

(040 )W.H.O. Chronicle Vol 33 No: 10\1979 Page 364. 
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  (043)ال سوء الالقهل الالقسوال م  األجفواد ااهللمن ا ّ الكحوا:  قهللد ا ّ اغهوو  15
د إمس حوادث ال رق ااس  ة ل وفدوال بسد ب اخلمدر  دوازي اسدة أ،دملوف جممدوئ الوفيدوال 16

ّ ة   (040)ال وجتة ان  ل األمراا السو
ال الالشدددجوّ الال دددسق 11 ددد الهشدددهت الملددوئ ي الاالهنيدددوّ اخل قدددي الالفسددود اال همدددواي الالددهللاو

 الاحنراف اارا قل 
ال18 االحهوود ة ال و ظدة بهيجدة ا دمدومس ا دّ الكحدوا الإح دوا اادهللم ل ا دّ شدراء  د اخلسو

  (044)الكحوا الالهمل ل ان الململ
 أمو الههللخل:

ّح ددددددة  ولدددددددوم ذ 1232فيقددددددوا: إبددددددن مت ا هشددددددوف الهددددددهللخل م دددددددذ اددددددود ) د( الذلدددددد  يف 
 اال هكشوفية 

ّاتيددددة )2-1تر يددددب اله دددد   مددددو   ددددي: بيكددددوتل ب سدددد ة ) %(ح 21-2%(ح المددددواد  ربو يهلل
ال )1-5%(ح أمحوا ا و ة )19-1البرالتي وال )  %( 1ح1-11%(ح الز وال جيو

ال فيهكددومس: مددن بيكددوتل الأالا أال سدديهلل الكربددومسح ال ددو   أمددو الددهللخومس ااهوددواهلل مددن السددجو
الح الأمحددوا ا ددو ة مثددل حددومض اخل يدد ح الحددومض  أال سدديهلل الكربددومسح الأموبيددوح الز ددوال جيددو

ال نح الالشددح وّ المددواد مشددملة مثددل: اليولوبيددود ال م يدد ح الحددومض الكربوبيدد ح  رب هيددهلل اهليدد هلل
 الاليت  ر   هلو الهة ري السرجو  ا ّ اجلسم 

 أمو أ،راّ الههللخل فإبن  س ب:
 د  رجومس الرئهل الاحل   الالشفهل 1
 د الهاو  القو وال اهلوائية اازمن 2
 د تو ب الشرا ل بشكل اود الشرا ل الق ب بشكل خور 9
 اشر  د حرحة ااملهللال الاال  و2
 د أ  وء احلمل: ز ودال بس ة ا  اواح  ذل  اعفوا الزمس األجفوا ان ااملهللا ال  يملي 5
 د تسوس األ  ومس الغري و من األمراا 6

                                                           

 د( 12/1/1313( جم ة بيوزال   األمر كية )043)

ال يف ل هللمس اهللد040)  د( 1313شار أ  وا ) 2(  ر هللال الشرق األال ط اليومية السملود ة الوود

  د( 1211ط مر سة الر ولة / بريالال ) 81-11( بقسف ان  هو  اخلمر الا دمومس الكحوع مشك ة الملور اخل ريال ر044)
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ّ دددوق الدددذ ي الادددهللد اله يدددز الالهدددوتر 1 دددد يف اجلادددوز الملوددديب  شدددملر ا بسدددومس بولدددهللالخومس الا 
 الملويب الالوهللائح ال،مل  السم  الال ور الالذالق 

 الق ب د ز ودال ،ربوال 8
ّتفوئ ، ط الهللدح اهللد ابهظود ،ربوال الق ب 3  د ا

 د  شكو ااهللخن من ،مل    سي 11
ال الشار ة ا هلل ال سوء الاهللد ابهظوماو11   (044)د ز ودال الهللال

 المن خسا بيومس م راال اخلمر الالههللخل بسحا مو   ي:
 د ،ّر اخلمر أ ثر بكثري من الههللخل ا ّ صمليهلل الفرد 1
ّ  اخلمدر ا دّ احملي دل بدن حيدث  دردي اخلمدر د ،ّر الههللخل أحل بكث2 ري من ،دّر شدو

 إىل االغهوو  الالفسود اال همواي اودال 
ددد  ثددرال شددر  اخلمددر تددردي إىل اهل و ددة ممددو جتملددل الشددخ  مامددسف ا هموايددوفح بي مددو  ثددرال 9

الهددهللخل ال جتملددل ا بسددومس مامددسف ا هموايددوفح الإىل غددري ذلدد  مثددل م ددوّ ت ددذ ر األمددواا فددإمس 
   سها   احهوود الصحة ا هم  ااس م فوألحسن تر ن الههللخل
ّد الد   يف اخلمدر دالمس الهدهللخلح 2 د إمس احلرمة حكم شراي جيب أمس  رد فيدن بد ح الحدهلل ال

ّدال فهددو  ل سدديهلل ا ددهللد )ح ددل موئددة اددود تقر  ددوف( تدد   ا ددّ حتددر  )اله  ددو ( أي  (042)إال أبددن ال
ّااددددة اله دددد  يف إ ددددرامس لوددددول شددددر وال )الهددددهللخل( الم دددد  الشددددر وال ا بك يز ددددة مددددن ا ددددهثموّ ز 

ّي له دد  الفهددو ح  السددكوئر األ   يددةح حيددث أذاددن  ددلد مددن السدد  ومس الملثمددو  الالشددوه القو ددو
ّ ة بوغهيوا اار   ا هللد الشريازي   ة    (041) د1912فقومت القو  اال هملمو

                                                           

  129 -121د( ر1385 وليو ) 921( جم ة الملر : الملهللد 044)

 د(ح  و ددر 1291نود  األالىل ) 15(   ة اهلل الملظمّ السيهلل همهلل حسن الشريازيح ااشاّو بو هللدح اميهلل ُأ رال الشريازيح اللهلل يف 042)
 دددد( ته مدددذ ا دددهلل المل مدددوء األادددسد أمثدددوا السددديهلل حسدددن اادددهللّس الاحملقاددد  1231اء )ه إىل  دددومر    دددد(1253إلددددّ ال جددد  األشدددرف  ددد ة )

ّي  لت إلين اار مليدة  د ة ) ّئ اال دهملموّ    دد(1281الك  و ي الصوحب اجلوا ر الالشيخ األبوو ّي  حدو بملدهلل الفدوال أ دهوذه الشديخ األبودو
ّتدددن ااملرالفدددة  ّ دددن احلددهلل ثح فقدددهلل ت  دددن ااسددد مومس الالددديت أ قظدددت الملددومل ا  دددسمي الأ« اله  ددو »الرب  ددو  يف  و ا هدددن الددواي السيو دددي يف تو

بف  او إىل األخ وّ اليت  س  او ال فوذ األ  يب يف بسد م  الالح   ذل  بو ن الفه ة ال وئفية اليت أحهلل او م   أف وبسهومس ا هلل الرمحن 
ّخدومس ّاال دام م دوئر يف  دل مكدومس  الحدهلل تسدومل اار ا دّ الصدفن بقدوهلم:  دومس إمومدوف اوادوف فقيادو  خومس حيث أخذ  قهل الشديملة الجيملدل مدن 

ّاددوف بقيددوفح  وحددب الفكددرح بمليددهلل ال ظددرح مودديب الددرأيح صددوئب الفرا ددةح  ددوحهر الك ددري الحي ددو ا ددّ الودد ّئيسددوف د  يددوف اومددوف الال  ريح مددو راف هقاقددو 
 ال رف  بول ملي ح أاجوبة يف أحود ثن ال ملة مودتن ال ودال حرحيهن 

ّ ملدددة إىل 041) ّا ددد   هدددو  الذ ّ خ  دددومراء )ادددن حيدددوال اار ددد  ا دددهللد (  ّ  ال ادددرا ح أال مدددم ر الك دددوّ يف تدددو توددد ي  الشددديملة: ل مدددريزا أغدددو بدددز
 الشريازي( ل مريزا ذبيح اهلل هس  
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 المواساة ال االشتراكية

 
ح  مل ي دددو مفادددود االشدددها يةح  خدددّ بدددل ااادددو ر ن الاألبودددوّ حول دددو: إمس ال ددديب :35س

الإذا مل  كدددددن ذلددددد  فمدددددو  دددددو مفادددددود ا شدددددها ية؟ ال دددددل ا  دددددسد ا دددددّ جدددددرف بقددددديض مددددد  
 االشها ية؟

مدن األبودوّ أمس  درالال مح الادو  اااو رالمس مل  كن هلم مكومسح اللذا ج ب ال ديب :35ج
 صوّ ل ماو ر ن ااواح خر وا من بيوال األبووّ 

ادو  دو ر إىل  إمس ال ديب«ومس ال و دخ الاا سدوخ حدوا: يف بيد * ان أمري اارم ل ا ي
ّ ددث ا ددّ األخددوال يف الددهلل ن ال يف  ااهلل  ددة  خددّ بددل أصددحوبن اااددو ر ن الاألبوددوّح ال ملددل ااوا

ّحودح الذل  حولن تملوىل:  اليي  آمنوا وهاجروا وجاهدوا بـأموالهم وأنفسـهم فـي مرياث األ
ياء بعـو والـيي  آمنـوا ولـم يهـاجروا مـا سبيل اهلل واليي  آووا ونصروا أولو  بعمهم أول

للــم مــ  واليــتهم مــ  شــيء حتــى يهــاجروا
ّ  مددن ااددرياث الأ  هددن أل ددل  (045) فددةخرب األحددو

النبي أولى بالمنمني  م  أنفسهم اهلجرال الأ ل الهلل ن خوصةح ف مو حوي ا  سد أبدزا اهلل: 
  المــــنمني  وأزواجــــه أمهــــاتهم وأولــــوا األرحــــام بعمــــهم أولــــى بــــبعو فــــي كتــــاب اهلل مــــ

والمهاجري  إال أن تفعلوا إلى أوليائلم معروفا
»فاذا مملا بسخ اارياث (040)

(049)  
* مفاددددود االشددددها ية:  ددددي إل ددددوء اا كيددددة الفرد ددددة الابه ددددوء اا كيددددة اجلموايددددةح فقددددولوا: لددددوال 
ّا،ي الاا دو ح الخ دوئ األمدة المس من األ  احلر وال اا  قة ل فراد يف ال،  أ هلل ام ا ّ مو  هو
ل دددوموس اازامحدددوال الاا وفسدددوالح  ا األمدددر إىل الحدددوئ الثدددرالال بيدددهلل أفدددراد  ملدددهللالمس ا دددّ األصدددوب  
الحرمومس ال قيدة فو،د رالا لهشد يل ال سدوء الاألجفدوا لسدهلل احلو دة فههادهللد األ درال ف دو أب دل  دذا 
ال ظود ااردي ل فسود النملت الثرالال الملومدة إىل مودهللّ مشده  الالزئ ا دّ  دل فدرد مد ام بقدهللّ 

  (040)فو هن ل   ت اازامحوال الاا وفسوال الأص حت اجلمملية ال شر ة  مليهللالام ن ال 

                                                           

ال األبفوا: 045)   12(  و

ال األحزا : 040)   6(  و

  92231  62ر 26( ال وئل الشيملة: ب049)

ّف القرمس الملشر ن: ب040)  د( 1311ملرفة بريالال )ط داّ اا 981ر 5( دائرال مملو
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واهلل فمَّل بعملم على بعـو فـي الـرزق فمـا الـيي  اللكن اهلل   حوبن التملوىل  قوا: 
ــــــلوا بــــــرااي رزقهــــــم علــــــى مــــــا مللــــــت أيمــــــانهم فهــــــم فيــــــه ســــــواء أ فبنعمــــــة اهلل  فم 

ي حدون
(043)  

  نحـــ  قســـمنا بيـــنهم معيشـــتهم فـــي أ هـــم يقســـمون رحمـــت ربـــ* ال قدددوا ازال دددل: 
الحيــاة الــدنيا ورفعنــا بعمــهم فــوق بعــو ارجــات ليتخــي بعمــهم بعمــا  ســخريا ورحمــت 

رب  خير مما ي معون
(020)  

                                                           

ال ال حل: 043)   11(  و

ال الزخرف: 020)   92(  و
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 بين االشتراكية والخمس والزكاة

 
 إذا حيل: إمس أمواا ال وس ،جة اخلمذ الالز وال تملهرب اشها يةح فمو  و اجلوا ؟ :30س
قددهللاّ هددهللالد ممل ددودح اللددو  ددومس مثددل  ددذا مددن االشددها ية لكوبددت  اخلمددذ الالز ددوال م :30ج

  ل حكوموال الملومل اشها ية ألهنو تفرا ال رائب ا ّ أمواا الهجوّ المو  ا إليام 
 الاألئمدة مدن بملدهلله * المن  اة أخر  فدإمس اخلمدذ  دو حد  مدن حقدوق الر دوا

ح ال ذل  الز دوال فإهندو حد  الليذ ،ر  ة  هللفملاو ااس م   قية ال رائب اليت   هاو حوابل الهللالا
 من حقوق الفقراء ا ّ األغ يوء الليست ،ر  ة ل هللاللة أال ل حكومة 

ّد ان أمري اارم ل  إمس اهلل فرا يف أمواا األغ يوء أحدواال الفقدراء «أبن حوا:  * الحهلل ال
»فمو  وئ فقري إال مبو مه  بن غي الاهلل تملوىل  وئ ام ان ذل 

(024)  
ّ  التملدددددوىل أشدددددر  بدددددل األغ يدددددوء الالفقدددددراء يف «حدددددوا:  * اددددن أ  ا دددددهلل اهلل  إمس اهلل ت دددددو

»األمواا ف يذ هلم أمس  ورفوا إىل غري شر وئام
(024)  

ّ م الإ  « قدوا:  * ان ابن بكري حوا: املت أبو ا دهلل اهلل إ   خدذ مدن أحدهلل م الدهلل
ّ هلل بذل  إال أمس ت ارالا »ان أ ثر أ ل ااهلل  ة موالف مو أ

(022)  
من زام أمس ا مود حيهوب إىل مو يف أ هللي ال وس فاو  وفرح إتو «: * حوا أبو ا هلل اهلل 

خـي مـ  أمـوالهم صـدقة تطهـرهم ال وس حيهدو ومس أمس  ق دل مد ام ا مدودح حدوا اهلل ازال دل: 
وتزكيهم بها

(021)
«
(025)  

الي ادددن أ  بودددري حدددوا: ح دددت أل  ا دددهلل اهلل   * مدددو ا دددّ ا مدددود مدددن الز دددوال؟ فقدددوا :
 :»ت أمس الهللبيو لومود   ملاو حيث  شوء ال  دهللفملاو إىل مدن  شدوء  و أبو همهلل أ مو ا م

 وئز مدن اهلل ازال دل لدن ذلد ح إمس ا مدود ال   يدت لي دة أبدهللا الهلل ازال دل يف ا قدن حد   سدةلن 

                                                           

  11222  23ر 3( ال وئل الشيملة: ب024)

  9  525ر 9( الكويف: ب024)

  1658  22ر 2( من ال حي ره الفقين: ب022)

ال الهوبة: 021)   119(  و

  1  591ر 1( الكويف: ب025)



 

 189 

»ا ن
(020)  

 

 كالم هللا مع النبي محمد 

 
  يموف؟ ال مدو  دو مملدرالف إمس ال ديب   خ يسف المو ّ  اوذا اختذ اهلل إبرا يم :39س
ّ ل إلين الوحي؟ همهلل   خومت ال  يلح ف موذا مل  ك من اهللح بل أ
 مددو يف حدهلل ث لي دة ااملدرابح أمددو اختدوذ اهلل  دل  سلددن   اهلل تملدوىل   دم همدهللاف  :39ج

  يمددددوف ف هشددددر فامح ال فاددددم هبددددذه ااقومددددوال الرفيملددددة  ددددزاء   خ دددديسف المو ددددّ  إبددددرا يم 
 خهللمووم يف   يل إاسء   مة اهلل 

تملددوىل يف احلددهلل ث القهلل ددي: )بملددم  ددو همددهلل خ قددت  دد بيددهللي البفخددت فيددن مددن  * حددوا اهلل
الحي الأ جهللال لن مسئكيت الزالا هن حدوااء أمديت الأ دك هن   ديت الداّ  دراميت فملودو  فةبملهللتدن 
ّي الاختذال إبرا يم خ يسف الاختدذت  ح ي دوف الاحل يدب أف دل مدن اخل يدلح ال ه دت ااد   ان  وا

ّاال همددددهلل ح يددددب اهلل الأ ّ  يف الهددددو ّ دددد ه  إىل اخل دددد   وفددددة بشددددرياف البددددذ راف الشددددرحت لدددد  صددددهلل
ّفملددت لددد  ذ ددر ح  مل دددت أمهددد  خددري األمدددم ال مل هدد   ددديهلل األب يدددوء  ّ  ال الال،ددملت ا ددد  الز
ال مل ه  الأ ل بيهد  شداهللاء ا دّ أمهد  ال مل دت أمهد  الشداهللاء ا دّ  دوئر األمدمح ال  مدت 

ّفملدديت ال ددو يف األّا ال  مهدد   ددو همددهلل ال  أبددت ا ددّ بسددوجي ب يددي مو ددّ الأبددو يف ا ددو شددة  ال
  (029)أخوج   الختوج ي المل  ر أحهلل غري  ال و بمليهلل مي  قو  حو ل أال أدىن(

 

 ميزات النبي 

 
؟ المبددددوذا شهددددوز اددددن األئمددددة اددددن بددددوحي األب يددددوء مبددددوذا شهددددوز ال دددديب همددددهلل: 30س

 ؟ال و ر ن
تلـ  اليف القدر مس احلكديم:  بةبدن أف دل مدن  دوئر األب يدوء الاألئمدة شهوز :30ج

                                                           

  1629  93ر 2( من ال حي ره الفقين: ب020)

  د 1219ط مر سة ال س  بريالال  25ال 22: ر( مملراب ال يب 029)
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سل فملنا بعمهم على بعوالر 
(020)  

الا دددوال تددددهللا ا دددّ  ددددذا ااملددداح الم اددددو مدددو  ددددوء يف  هدددو  اا وحددددب البدددن شددددار  * ال  دددو  
 : (023) شو 

 ددجود ااسئكددة مددرال ف محمددهلل صدد واال اهلل الااسئكددة الال ددوس أنملددل   * إمس  ددومس  دد 
إمود األب يدوء    ل  واة إىل  ود القيومةح الإمس  ومس  دد ح  ة ااسئكة فقهلل  ملل اهلل همهللاف 

خ دد  مددن ال ددّو حددوا  مددن جددل فإبددن ح الإمس خ دد   ددلي ددة ااملددراب فوددوّ إمددود  دد
» :ح الإمس  ددومس  دد »إمس اهلل خ قددي مددن بددّو الخ دد  ذلدد  ال ددّو ح ددل  دد بددةل   دد ة 

ح »  ت ب يوف ال دد بل اادوء الال دل: «ح  ن اليف ذل  حوا أالا اخل   فقهلل صوّ همهلل
 دد المدن دالبدن حتدت لدوائي : « ديهلل ال دذّ حدوا و ال شدر فمحمدهللأبد الإمس  ومس  دد
  ددت : «أحددهللد م ددن حددوا  أالا األب يددوء ف  ددوال همددهلل ح الإمس  ددومس  دد» ددود القيومددة
فقدددهلل أا دددي همدددهلل  ح الإمس اجدددزال ااسئكدددة ادددن  دد »م خدددوا يف جي هدددن ب يدددو ال دد 
  القدر مس الدذي اجدز ا دن األاللدومس الا خددرالمسح الإمس حيدل  دد :تلقـى آام مـ  ربــه  ف

كلمات فتاب عليه
ليغفـر لـ  اهلل :فقدهلل حدوا تملدوىل حملمدهلل  (010)

ح الإمس دخدل (014)
 إىل حو  حو ل أال أدىن   يف اجل ة فقهلل ارب مبحمهلل  دد

ّ ددذ  ورفعنــاه ملانــا عليــافقددهلل حددوا تملددوىل فيددن:  الإد
أي: إىل السددموءح الل  دديب  (014)

  :حدددواورفعنـــا لـــ  ذكـــرك
ّ دددذ(012) : ّبدددن البدددود  اهلل همدددهللاف    البدددو ّ إد

فأوحى إلى عبده ما أوحى
ّ ذ (011) بملهلل الفوتن الحدهلل أجملدم اهلل همدهللاف يف  ح الأجملم إد

 »  إ  لست  ةحهلل مح إ  أبيت ا هلل ّ  ال  ملمي ال سقيي« قوا:  حوا حيوتنح ال و
فقدددهلل   دددرال لدددن السدددفي ة ا دددّ اادددوء ال دددي جتدددري ل كدددوفر الاادددرمن أمدددو حملمدددهلل البدددو  

ّاء ال دهلل ر تدل اظديم فقدوا اكرمدة   ر  احلجر ا ّ ااوءح الذل  أبن  ومس ا ّ شدفري غدهلل ر الال
                                                           

ال ال قرال: 020)   259(  و

 المو بملهلل و  219ر 1( م وحب  ا أ  جولب: ب023)

ال ال قرال: 010)   91(  و

ال الفهح: 014)   2(  و

ال مر : 014)   51(  و

ال الشر : 012)   2(  و

ال ال جم: 011)   11(  و
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بن أ   ال:  و همهلل إمس   ت ب يوف فودئ من صخّو ذل  الهل حي  وا ااوء فيملربح فهللاو 
بولوددخرال فجمل ددت تددة  ا ددّ ال ددن ااددوء حددي مث ددت بددل  هلل ددن فةمر ددو بددولر وئ فر ملددت  مددو 

ـــير علـــى األر حومدددن:  ا دددّ  دددوءال  الأ ي دددت دادددوال بدددو   ال ت
فا  دددت لدددن  (015)

 ح ف و  »حوالي و الال ا ي و: «بولرمحة حيث حوا السموء بولملقوبة الأ ي ت حملمهلل
ومـا أرسـلناك إال رحمـةّ دوا الرمحدة:  ّ وا الملقوبدة الهمدهلل 

 ح الدادو بدو  (010)
رب اغفــر لــي ولوالــديل فسددن الل فددر  سددري: 

م داددو ألمهددن َمددن اللددهلل مدد ا الهمددهلل (019)
واعف عناالَمن مل  ولهلل: 

وجعلنا ذريته هم الباقي  :ح الحوا تملوىل ل و (010)
(013) 

ذرية بعمـها مـ  بعـو :الحوا حملمهلل
 د ب ال جدوال يف  ح  وبدت  دفي ة بدو  (050)

ّ ة همدهلل مثدل أ دل بيديت  سدفي ة : « د ب ال جدوال يف الملقدوح الذلد  حولدن  الهللبيوح الذ
ــــي مــــ :اخلددددربح الحددددوا بددددو  » بددددو  ــــيإن ابن   أهل

ــــي  مــــ  فقيددددل لددددن:  (054) ــــه ل إن
أهلــ 

اددو ا ددت مددن حومدددن ااملوبددهللال شددار ا دديام  ددي  ال قمددة المل   ظدددر  الهمددهلل  (054)
 إليام بملل ااقةح حوا حسومس: 

 وإن كـــــان نـــــو  ن ـــــا ســـــالما
 

 علــى الفلــ  بــالقوم لمــا ن ــا 
ــــــــي ن ــــــــا ســــــــالما   فــــــــ ن النب

 
 إلى الغار في الليل لما اجى 

وفـــي عـــاا إذ أرســـلنا علـــيهمن بددولر ح حولدددن تملددوىل: ابهودددر مددن أاهللائددد ال ددود  
(052) 

ب نـــوا لـــم بودددره اهلل  دددود األحدددزا  الاخل دددهللق بدددولر ح الااسئكدددة حولدددن ازال دددل:  الهمدددهلل 
تروها

 بثس ة  الف م د ح الف د ن ا دّ  دود ا ّ  ود  فزاد اهلل همهللاف  (051)
ّ ددح همددهلل  ّ ددح  ددخط ال ّ ددح اددودح  محددة حولددن تملددوىل:  بددةمس  ــا ّ ددح  أيهــا الــيي  آمنــوا ي

                                                           

ال بو : 015)   26(  و

ال األب يوء: 010)   111(  و

ال بو 019)   28: (  و

ال ال قرال: 010)   286(  و

ال الووفوال: 013)   11(  و

ال  ا امرامس: 050)   92(  و

ال  ود: 054)   25(  و

ال  ود: 054)   26(  و

ّ وال: 052) ال الذا   21(  و

ال الهوبة: 051)   21(  و
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اذكروا نعمة اهلل عليلم إذ جاءتلم
يف ذاال اهلل الأادذّ حومدن  ا  ةح الصرب  ود  (055)

صددرب يف ذاال اهلل الأاددذّ حومددن إذ  ددذ  الشددرد الحوددب بوحلوددّ الاددسه  إذ ُ ددذ  الال دديب
أبو  ال بس ّ شوال فةالحّ اهلل إىل  و وئيل م   اجل وا أمس ش  اجل وا الابهن إىل أمدر همدهلل 

 وه فقددوا لددن: حددهلل أمددرال لدد  بول واددة فددإمس أمددرال أج قددت ا دديام اجل ددوا فددة  كهام هبددو فةتد
محة ا هلل حومي فإهنم ال  مل مومس: «حوا  »  إتو بملثت 

ّ ددل مددن  خر ددت لددن بوحددة اشددراء مددن بددل صددخرال صددموء الأخددرب ل  ي ددو  الصددول 
ّف  لن ذ راف ال ام أال ب لن أ راف ال  ّافح ال ط اجل ل  هللاو لن ال قوا: ال ام ا ام اح دط ا دن الز

المل تشدددداهلل لددددن  ح الال وحددددة مل ت وجقددددن بوحهددددن الاقددددر أالالد همددددهلل  الاقددددرال لوددددول 
 بوق  ثريال  بول  وال الحهلل تك مت م  ال يب

 ح حوا حسومس بن  وبت: اللوط 
 وإن كـــــــان لـــــــو  اعـــــــا ربـــــــه

 
علــــــــى القــــــــوم فاستنصــــــــلوا  

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبالء
 

ـــــــــدر اعـــــــــا ـــــــــي بب  فـــــــــ ن النب
 

علــــــــى المشــــــــركي  بســــــــيف  
 الفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

 
 فنــــــاااه جبريــــــل مــــــ  فوقـــــــه

 
 بلبيـــ  لبيـــ  ســـل مـــا تشـــاء 

وكـــيل  نـــري إبــراهيمبظددر مدددن اا دد  إىل اا دد :  الإبددرا يم  
 الاحل يدددب  (050)

أ لـم تـر إلـى ربـ  كيـف مـد الظـلبظر من اا   إىل اا  : 
جولدب  ح الاخل يدل (059)

إني ذاهب إلى ربيحوا: 
أسرى بعبده ليالم  و :  الاحل يب  (050)

وا ح الح(053)
والـــــيي أطمــــع أن يغفـــــر لــــي :اخل يددددل 

ليغفـــــر لـــــ   :الحيدددددل ل ح يددددب  (000)
اهلل

وال تخزنـــــــي :ح الحددددددوا اخل يددددددل (004)
يــــــوم ال يخــــــزي  :الل ح يددددددب  (004)

اهلل
يــا أيهــا النبــي  :ال ددط ال ددوّ: حسدديب اهلل الحيددل ل ح يددب  ح الحددوا اخل يددل (002)

                                                           

ال األحزا : 055)   3(  و

ال األبملود: 050)   15(  و

ال الفرحومس: 059)   25(  و

ال الووفوال: 050)   33(  و

ال ا  راء053)   1: (  و

ال الشملراء: 000)   82(  و

ال الفهح: 004)   2(  و

ال الشملراء: 004)   81(  و

ال الهحر : 002)   8(  و
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حســـــــب  اهلل
واجعـــــــل لـــــــي لســـــــان صـــــــدق :ح الحدددددددوا اخل يدددددددل (001)

الحيدددددددل  (005)
ورفعنا ل  ذكرك :ل ح يب

وأرنـا مناسـلنا :ح الحدوا اخل يدل (000)
الحيدل  (009)

لنريــه :ل ح يددب 
واجعلنــي مــ  ورثــة جنــة النعــيم :ح الحددوا اخل يددل (000)

(003) 
ولآلخـــــرة خيـــــر لـــــ  :الحيدددددل ل ح يدددددب 

والـــــيي هـــــو  :ح الحدددددوا اخل يدددددل (090)
يطعمنــي

أطعمهــم مــ  جــوع :الحيددل ل ح يددب  (094)
خبددل ا ددّ   يددل ح الاخل(094)

وارزق أهله م  الثمراتأاهللائن بولرزق: 
 خو هبو ا دّ األادهللاء حدي  الاحل يب  (092)

وال تبســــطها كــــل البســــطاوتددددب: 
وتــــاهلل ألكيــــدن أحسددددم بددددوهلل:  ح الاخل يددددل (091)

أصـناملم
لعمـرك إنهـم :الأحسدم اهلل بوحل يدب  (095)

 ح الاختدذ مقدود اخل يدل (090)
اهيمواتخــيوا مــ  مقــام إبــر ح  ددة: 

الأفملولددن الأحوالددن ح  ددة:  ال ملددل أحددواا احل يددب  (099)
لقد كان للم في رسول اهلل أسوة

 سدر أصد ود حدود بوخلفيدة غ د وف هلل   ح اخل يدل (090)
 سر ان الكمل ة  سمثوئة ال هل ص موف الأذا من ا هلل و بولسي ح الاص فّ اهلل   الاحل يب 
ولقــد اصــطفيناهبملددهلل االبددهسء:  اخل يددل 

ح ددل االبددهسء:  احل يددب  ح الاصدد فّ(093)
اهلل يصــطفي

بددذا مولددن أل ددل اجل يددلح الحددهلل خ دد  اجل يددل الملددومل أل ددل  ح اخل يددل(000)

                                                           

ال األبفوا: 001)   62(  و

ال الشملراء: 005)   82(  و

ال الشر : 000)   2(  و

ال ال قرال: 009)   128(  و

ال ا  راء: 000)   1(  و

ال الشملراء: 003)   85(  و

ال ال حّ: 090)   2(  و

ال الشملراء: 094)   13(  و

ال حر ش: 094)   2(  و

ال ال قرال: 092)   126(  و

ال ا  راء: 091)   23(  و

ال األب يوء: 095)   51(  و

ال احلجر: 090)   12(  و

ال ال قرال: 099)   125(  و

ال األحزا : 090)   21(  و

ال ال قرال: 093)   191(  و

ال احلج: 000)   15(  و
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واتخـــيوا مـــ  مقـــام إبـــراهيممقدددود اخلهللمددة:  ح مقدددود اخل يدددلاحل يددب
ح المقدددود (004)

ــــــ مقددددددود الشددددددفواة:  احل يددددددب عســــــى أن يبعث
الالشددددددفي  أف ددددددل مددددددن اخلددددددوددح  (004)

هـيا ربـيص ة حوا: ج ب ابههللاء الو  الاخل يل
ج دب بقدوء الوصد ة:  ح الاحل يدب(002)

 وأمرت أن أكـون مـ  المسـلمي
ح الل  قدوء ف دل ا دّ االبهدهللاءح الصدري اهلل حدر ال دوّ (001)

 دسموف حدل اةهدن اخليرب دةح  برداف ال سموفح الصري السدم يف  دوف احل يدب ا ّ اخل يل
م ود دوف بدوحلج   ادوح ال دومس اخل يدل ه  خر لن بوّ  ا م اليت  وبت بدوّ الدهللبيو   ادو  دزء م

وأذن في الناس بـالح الالقربومس: 
مناايـا  م ود دوف بو  دسد الا شدومس:  ح الاحل يدب(005)

ينــااي لميمــان أن آمنــوا بــربلم
أ و لــم تــنم  :ح الحددوا تملددوىل ل خ يددل(000)

ح (009)
آمــ  الرســول :الحددوا ل ح يددب

فــ نهم عــدو لــي :ح الحددوا اخل يددل (000)
ح (003)

وفــــديناه  :: )لددددوال  اددددو خ قددددت األفددددس (ح الحددددوا تملددددوىل ل خ يددددلل ح يددددبالحيددددل 
بــيب 

ّ  يف أالالد اخل يددل ح الاحل يددب(030) حددي  فددهللي أبددوه ا ددهلل اهلل مبوئددة بوحددةح البددو
يف أ ومن بإحووئام فملجزالا ان ذل  فةالحّ اهلل تملدوىل إليدن: )ادو أجدواي  افوا فةمر داالد

ّ هددن(ح الاحل يددب  ثددر أالالدهح   و ابه ددي أ  ددوف بددذبح اب ددن احلسددل ادد بددذبح اللددهلله  ثددرال ذ
ّاد اخل يل  ّف  الكمل ة:  أ وإذ يرفع إبـراهيم القواعـد مـ  البيـتّ،و اا   يف 

ح (034)
ّ،دددددو احل يدددددب ّاد اهلل الق  دددددة يف  فلنولينـــــ  قبلـــــة ترضـــــاها :الأ

ح  دددددومس االبدددددهسء (034)
 ح الاحل يددب (032)توإذ ابتلــى إبــراهيم ربــه بللمــاأالالف الاال ه ددوء  خددر:  ل خ يددل

                                                           

ال ال قرال: 004)   125(  و

ال ا  راء: 004)   13(  و

ال األبملود: 002)   18(  و

ال  وبذ: 001) ال ال مل: 12(  و   31ح ال و

ال احلج: 005)   21(  و

ال  ا امرامس: 000)   139(  و

ال ال قرال: 009)   261(  و

ال ال قرال: 000)   285(  و

ال الشملراء: 003)   61(  و

ال الووفوال: 030)   111(  و

ال ال قرال: 034)   121(  و

ال ال قرال: 034)   122(  و

ال ال قرال: 032)   122(  و
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ال:  ليظهــره علــى الــدي  كلــهابهددهللااه بشددو
واجنبنــي وبنــي أن  :ح  ددةا اخل يددل (031)

نعبد األصنام
إنما يريـد اهلل ليـيهب عـنلم الـرج  :ح الحوا ل ح يب (035)

ح (030)
ّ ددومسح حددوا صددوحب الملددل: لددرب احلددوء  اخل يددل اار ددهلل الاحل يددب ااددرادح اخل يددل ا شددومس الاحل يددب 

ّ ة فإمس اخلدوء مدن احل د  الاحلدوء مدن الفدراد فدإذا ذ درال اخل يدل مل اد  أحوّ من لر  ب اخلوء بهلل
فددو  ألبددن مددن احل دد  الإذا ذ ددرال احل يددب مدد ال فددو  الح  دد  ألبددن مددن الفددرادح حددولوا: أظاددر اهلل 

إن  ح اجلددوا  أبددن أظاددر احمل ددة اه مليددن فكيدد  ااه ددوئ حولددن:المل  ظاددر احل يددب اخل يددل
بعوني يحببلم اهللكنتم تحبون اهلل فات

(039)   
 دومس لدن ا  دو اشدر الصديوفح ال ملدل األ د وط    دومس لدن ا  دو اشدر اب دوف الهمدهلل   ملقو  

ّ هددن الذلدد  يف حولددن  مددن  ددسلة صدد ب  ملقددو  المددر  ب ددت امددرامس مددن ب وتددن الاهلددهللاال يف ذ
ووهبنــا لــه إســحاق ويعقــوب وجعلنــا فــي ذريتهمــا النبــوة واللتــابتملددوىل: 

الهمددهلل  (030)
  ّف  ذ ر  يهللال بسوء الملوال من ب وتدن الاحلسدن الاحلسدل  اف من ذل   مل ت فوجمةأ
   هددنح ال تددوه الكهددو  احملفددوظ ال   ددهللا الال   ددريح الصددرب  ملقددو ّ ا ددّ فددراق  مددن ذ

ا ّ الفوال إبرا يم الا ّ مو ا م من فحو  مدو جيدري  اللهلله حي  ود حيراح الصرب همهلل 
ّ هن    ا ّ ذ
 ددومس « قددوا:  مسحددة ال مددواح ال ددو  إمس  ددومس لددن نددواح ف محمددهلل  و دد  
ّابيوفح فمحمدهلل ح الإمس  ومس  و   »أحسن اللك ي أم ح  و    يف  يف ال يل بو

ّا ح ففددددددي الددددددهللبيو:  يهــــــدي اهلل لنــــــورهالددددددهللبيو الالملقددددددو بددددددو
انظرونــــــا ح اليف الملقددددددو: (033)

ــــب  نقت
: داددددو اولدددد  بددددن ذاددددر ليكثددددر مولددددن الاللددددهلله الحددددوا ال دددديب  ح ال و دددد (900)

ّ  اللهللاف « ال ادم أجدل «ألبدذ:  ح الحوا»ع  سمّ ال وحر فإذا لقيهن فةحرئن مي السسد  ههلل
ح ف قدي إىل أ دود امدر بدن ا دهلل الملز دز اللدن اشدرالمس مدن الدذ ّو المثدوبومس »امره الأ ثر مولن الاللهلله

                                                           

ال الهوبة: 031) ال الفهح:  ح99(  و ال الو : 28ال و   3ح ال و

ال إبرا يم: 035)   95(  و

ال األحزا : 030)   99(  و

ال  ا امرامس: 039)   91(  و

ال المل ك وال: 030)   21(  و

(033 : ال ال ّو   95(  و

ال احلهلل هلل: 900)   19(  و
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يف اجلدددب الاحلددد ذ  مدددن ا بدددوث ال وبدددت شدددجراتن  دددل حدددوا ذالاال مثدددرتلح صدددرب  و ددد  
ن  ثددرال ال ربددة الالفرحددة الحدد ذ يف الشددملب  ددسث  دد ل حو ددّ مدد الالفرحددة الااملودديةح الهمددهلل 

لقـــد صـــدق اهلل رســـوله  :ّا دددوهح الحملمدددهلل  اليف ال دددوّ  دددسث ليدددواح ال دددومس ليو ددد 
الرؤيا بالحق لتدخل  المس د الحرام

(904)   
فانف رت منه اثنتا عشرة أا وه اهلل ا  يت اشرال اي وف الذل  يف حولن تملدوىل:  مو ّ 

عينــا
الددرباء بددن اددوز  ب ددرس  ددامن  ددود ااي ددوال بوحلهلل  يددة يف ح يددب  أمددر ح الهمددهلل (904)

ّ دلح ال دومس او دّ ابفجدوّ اادوء   وفة فهفجرال ا  هو اشرال اي دوف حدي  فدت مثوبيدة  الف 
 ابفجددوّ اادوء مدن بدل أصددوبملن ال دذا أاجدبح الأبدزا اهلل او ددّ  مدن احلجدرح الحملمدهلل 

ّ دوا اهلل ء هلدم لي دهام ال رتفد  هندوّ  اموداف من السموء   ي أا دّ بملدض أصدحوبن   مح ال
ء أمومدن  ء أمومن البدل  هلل دن الأا دّ حهدودال بدن ال ملمدومس ار وبدوف فكدومس الملر دومس   دي اووف ت ي

ولقــد آتينــا موسـى تســع آيــات بينــات :اشدرافح الحدوا تملددوىل او دّ
ال دي: اليددهللح  (902)
 ال رال  أمس ال ديب الالملووح الاحلجرح الال حرح الال وفومسح الاجلرادح الالقملح الال فودئح الالهللدح

ّ  ن  ّه إىل الشود فةحوط بن الياود بولسيوف فة وّ اهلل من حتت  ا هه ل و،وء يف بملض أ فو
إمس : « راداف فوحهوشهام ال مل ت تة  ام حي أتت ا ّ ن هام ال وبوا موئيت بفدرح الحدوا

ومدوف خوليددوفح ح الت ملدن حددود  »بدل الدر ن الالوددفو ح دّو  دد ملل ب يدوف مددو مدوتوا إال ب ددر اجلدوئ الالقمددل
ف ظددر أحددهلل م إىل  يددو  بفسددن الفياددو حمددل ه  ملددل بهللبددن حيكددن فددةب  مددن أصددحوبن الابسددلح 
الأبوددر  خددر ال خددر مثددل ذلدد  حددي ال ددهلل   اددم مددن بفسددنح ه زاد ذلدد  ا دديام حددي ا ددهوىل 
ا يام فموتوا   ام من اسة أ ود إىل شار نح ال مة نواة بقه ن فخر وا حنو ااهلل  دة مدن مكدة 

الا دو م ال د وئحام اجلددرذامس فخرحهادو البق هادو ال دوا ميو ادوح ف مددو فسد ط اهلل  ا دّ مدزاالد م ال
ا شوا شملرالا فر ملدوا القاقدر  إىل احليدوا الديت  دوبوا تدزالدالا م ادو ت د  اايدوه الإذا اجلدرذامس حدهلل 
 دد قهام إلياددو ف ق ددت أصددوهلو ال ددوا يف احلددرال ميو اددوح فهمددوالتوا المل   ف ددت مدد ام إال الاحددهلل ال 

ّدال  زاا  قوا:   ّ  همهلل ال ا همهلل حهلل ت ت من أذاه ففرب اي جبوه همهلل ال ا همدهللح فدو و 
ّ دددوا اهلل  ا يدددن حوف دددة فسدددقوه المح دددوه الأمهملدددة القدددودح فدددممن بدددول يب لدددن ت ددد   فجملدددل 

                                                           

ال الفهح: 904)   21(  و

ال ال قرال: 904)   61(  و

ال ا  راء: 902)   111(  و
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ّي الحدوا:  اجلموا الاألموااح الاحهجم ال يب  ّب م دن إىل أ   دمليهلل اخلدهلل مرال فهللف  الهللد اخلو
أال مل أحدل : «؟ حوا: شربهنح حوا»و ذا ص ملت بنم: «ح فذ ب فشربنح فقوا»غي ن«

إ ددو  الأمس تملددود اثدل  ددذاح ه اا ددم : «؟ فقدوا: حددهلل غي هددن يف الادوء حر ددزح فقدوا»لد  غي ددن
ّبملددومس بفددراف »أمس اهلل حددهلل حددرد ا ددّ ال ددوّ حلمدد  الدمدد  اددو اخدده ط بددهللمي الحلمددي ح الا ددهازأ بددن أ

ادم الرادوف الدهللائم ال ديسمس الدهللموء ف حق» أمدو إمس اهلل  ملدذهبم بولدهللد: «من اا وفقل فقدوا
ّبملدل صد وحوف ه   كدوا   من أ،را ام فكومس جملومام الشراهبم  ه ط بهللموئامح ف قوا  دذل  أ

اسل  يدك في جيب  تخرج بيماء :الحولن تملوىل او ّ 
 ح الأا ي همدهلل(901)

ّاف  دومس ادن شي دن حيدث مدو   دذح ال دومس  دراه ال دوس   ادمح ال  قدّ ذلد   أف ل م دن ال دو أمس بدو
فيقدد سمس »   مددو إع«في ود امددو:  ال ددّو إىل حيددود السددواةح ال ددومس حيددب أمس  ةتيددن احلسدد ومس

ء هلمدددو  حندددوه مدددن ال ملدددهلل حدددهلل ب  امدددو صدددوتنح فيقدددوا بسددد وبهن  كدددذا  ر امدددو مدددن ال دددو  فه دددي
أحسن من ،وء القمر الالشمذ فيةتيومس ه تملود ا ص    مو  وبت التفملل يف ابورافامو مثل 

وأن ألـــق عصـــاك :او دددّذلددد ح الحدددوا تملدددوىل 
الي أمس الدددزبري بدددن  اللدددن  (905) مدددو 

ال  الملواد ابكسر  يفن يف بملض ال زالاال فةخدذ ال ديب خشد ة فمسدحاو مدن  وب يادو فودو
 يفوف أ ود مو  كومس الأ،ربن فكومس  قوتل بنح الإمس اهلل تملوىل ح ب  ذالئ  قوف  ادود بدوزاوه 

ّبملددة أفددواي ال ددي أ ثددر مددن موئددة  ددذئ الحوددهللال حنددو م الالهقمددت م هددوئ بيددهام فمددوال مدد ام أ
الددذي  الددذي اصدد فيهن الا ددي  الخ ددل نواددة الأ دد م  خددرالمس الحددولوا: ال اددم جبددوه همددهلل

ّبملدددددةح الحدددددوا تملدددددوىل  ّت دددديهن الأالليوئامدددددو الدددددذ ن مدددددن  ددددد ةم هلدددددم أمدددددر م ا ه يهدددددن فةبشدددددر اهلل األ ا
أن اضرب بعصاك البحر :او ّ

خر  دو مملدن ) ملدي : «ح حوا أمري اادرم ل(900)
ّ دوا يبال  ّبد  اشدرال حومدة فقدولوا:  دو  ّبوه فإذا  و أ ( إىل خيرب فإذا حنن بواد  شخب فقهلل

ّائ ددو الالددوادي أموم ددو  مددو حددوا أصددحو  مو ددّ  إنــا لمــدركون :اهلل الملددهللال مددن ال
(909) 

ّ دوا اهلل  ّت ح الّ ددبح «ه حدوا:  ف ددزا  ّ  حدهلل ال اددم إبد   مل دت لكدل مر ددل داللدة فدة
الا ددة » ددو الا بددل ال ت ددهلل  أخفوفاددوح فر مل ددو فكددومس فهحاددوفملددربال اخليددل ال ت ددهلل  حوافر  ح اليف 

                                                           

ال القو : 901)   92(  و

ال905)   91القو :  (  و

ال الشملراء: 900)   69(  و

ال الشملراء: 909)   61(  و
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ّ ددوا اهلل  ددوا اظدديمح  أبددذ إبددن أم ددرال السددموء  س ددة أ ددود الليولياددو بددوادي اخلددزامس فقددولوا:  ددو 
ّأ ددت ااددوء مددو بددل أخفددوف ا بددلح » أ اددو ال ددوس ات ملددو : «فقددوا ال  ددت  خددر ال ددوس اللقددهلل 

عـون بالسـني ولقد أخـينا آل فر  :الحوا تملوىل او ّ
الي أمس ال ديب (900) حدوا:  ال

ّادددس الذ دددوامسح ال ادددم اشدددهللد الجةتددد  ا دددّ م دددرح ال ادددم ا ملدددل  ددد يام  سدددي « ال ادددم الملدددن 
الحهلل  وء يف اخلرب أمس الر ل  ومس م ام   ح  صوح ن فدس شك دن الدهللبوح فدإذا دبدو م دن »  و  

هاله الح  دوه مل ال   ودرهح مدن شدهللال دخدومس اجلدوئح ال دومس جي دب إلديام مدن  دل بوحيدةح فدإذا اشد
 و وا بن إىل بيووم حي  هسوس ال  د ح فدة  وا الكدس  اايهدة الاجليد  الاجل دود الب شدوا الق دّو 
الأحرحددددوا اظددددود ااددددوتّ فة  و ددددو الأ  ددددت ااددددرأال جف اددددوح ال ددددومس الددددهللخومس مها مددددو بددددل السددددموء 

فارتقب يـوم تـأتي السـماء بـدخان مبـي  يغشـى النـاس هـيا عـياب الاألّاح الذل  حولن: 
ليمأ

ّ  حومد  فقدهلل  (903) ّا وء حدر ش:  دو همدهلل أ تةمربدو بود ة الدرحم فدةد فقوا أبو  فيومس ال
ربنا اكشف عنا العياب إنا منمنون  كواح فهللاو هلم الذل  حولن: 

فقدوا اهلل تملدوىل:  (940)
إنــا كاشــفوا العــياب قلــيال إنلــم عائــدون

ح فملددود إلدديام اخلوددب الالهللاددة ال ددو حولددن: (944)
يـــــتفليعبـــــدوا رب هـــــيا الب

مدددددن فرادددددومسح الابدددددهقم  ا  دددددة  الابدددددهقم اهلل او دددددّ  (944)
ســـيهزم ال مــــع ويولـــون الـــدبرمدددن الفراا دددة:  حملمدددهلل

اوددددوفح   دددومس او دددّ  (942)
المس ذال الفقدددوّح الخ ددد  مو دددّ الحملمدددهلل ا يدددوف  يف حومدددنح الخ ددد  همدددهلل  دددو
  :المس مددن مو ددّ«يف حومددن ابفددسق ال حددر يف  ح ال ددومس او ددّ »أبددت مددي مب دددزلة  ددو
فـــانفلق فلـــان كـــل فـــرقّا األ

ابشدددقوق القمدددر يف السدددموء الذلددد   ح الحملمدددهلل (941)
اقتربـــت الســـاعة وانشـــق القمـــرأاجدددب: 

ـــي  :ح الحدددوا مو دددّ (945) رب اشـــر  ل
صدري

أ لم نشر  ل  صدركح الحوا اهلل لن: (940)
المس(949) : ح الحوا او ّ ال دو

                                                           

ال األاراف: 900)   191(  و

ال الهللخومس: 903)   11(  و

ال الهللخومس: 940)   12(  و

ال الهللخومس: 944)   15(  و

ال حر ش: 944)   9(  و

ال القمر: 942)   25(  و

ال الشملراء: 941)   69(  و

ال القمر: 945)   1(  و

ال جن: 940)   25(  و
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فقوال له قوال لينا
واغلظ عليهم :ح الحوا حملمهلل (940)

وال تطع كـل ا: الحو (943)
حــالت

الألمهددن المل  ااددن الالسدد و ح الأحددل ال  ددوئم حملمددهلل ح الأا ددّ اهلل مو ددّ(940)
ووللنــــا علــــيهم الغمــــامحيددددل ألحددددهلل ح  ددددنح الحددددوا يف حدددد  مو ددددّ: 

 ملددددي يف الهيددددنح  (944)
وكلــم اهلل موســى تلليمــا ددومس  سددري ال مددود فوحددنح الحددهلل   الال دديب

ا ددّ جددّو  ددي وء  (944)
ســدرة المنتهــى عنــدالبددو ّ اهلل همددهللا: 

 ح ال ددومس الا دد ة بددل احلدد  البددل مو ددّ (942)
ّبن أحهلل:  المل  كن بل همهلل فأوحى إلى عبدهال

ح الليذ مدن مشدّ بر  يدن  مدن (941)
أ دددري بسدددره اللددديذ مدددن بدددوداه  مدددن بو دددوه ألمس مدددن بملدددهلل بدددودي المدددن حدددر  بدددو يح المل  ك دددم 

ّبملددل لي ددةح الهمددهلل مو ددّ ملددرب بددنح المملددراب  ددومس بوئمددو يف بيددت أد  ددو  ف  إال بملددهلل أ
واختــــار موســــى قومــــه ســــبعي  بددددس الاددددهلل:  بملددددهلل ااواددددودح المملددددراب همددددهلل  مو ددددّ
رجـــال

ّ ه  ال دددو فر دددهللح المل حيهمدددل مو دددّ ح الاخهدددري همدددهلل (945) وخـــر موســـى مدددو 
صــعقا

لقــد رأى مــ  آيــات ربــهذلدد :  الاحهمددل همددهلل  (940)
ح مملددراب مو ددّ (949)

  ّاف المملدددراب همدددهلل  ا دددّ األّاح المملدددراب همدددهلل  لددديسفح مملدددراب مو دددّ  هندددو
ولما جاء موسى بقولن:  فوق السموالاال الس  ح الأخرب تملوىل مبو  ر  بي ن البل مو ّ

لميقاتنـــــا
فـــــأوحى إلـــــى عبـــــده مـــــا  :ا  دددددةح ال دددددهم مدددددو  دددددر  بي دددددن البدددددل همدددددهلل (940)

أوحــى
ــوءا لقوملمــا بمصــر  :ح الحددوا او ددّ(943) ــه أن تب ــا إلــى موســى وأخي وأوحين

                                                                                                                                                                      

ال الشر : 949)   1(  و

ال جن: 940)   22(  و
ال الهوبة: 943) ال الهحر : 19(  و   3ح ال و

ال الق م: 940)   11(  و

ال األاراف: 944)   161(  و

ال ال سوء: 944)   162(  و

ال ال جم: 942)   12(  و

ال ال جم: 941)   11(  و

ال األاراف: 945)   155(  و

ال األاراف: 940)   129(  و

ال ال جم: 949)   18(  و

ال األاراف: 940)   129(  و

ال ال جم: (  943)   11و
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بيوتا
أبدت : «مدن مسدجهلله مدو خدس الملدهال اليف  دذا ت يدومس حولدن ال ديب  ح الأخدرب(920)

المس من مو ّ  ح أبشهلل حسومس بن  وبت: »مي مب دزلة  و
 لـــــو  كلـــــم اهلل موســـــى علـــــى

 
ــوم النــدا   شــريف مــ  الطــور ي

ــــــــــا قاســــــــــم  ــــــــــي أب  فــــــــــ ن النب
 

 حبــــي بالرســــالة فــــوق الســــما 
 وقــــد صــــار بــــالقرب مــــ  ربــــه 

 
ـــا   علـــى قـــاب قوســـي  لمـــا ان

 ر المـــاء موســـى للـــموإن ف ـــ 
 

عيونـــــا مـــــ  الصـــــخر ضـــــرب  
 العصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 
 فمــ  كــف أحمــد قــد ف ــرت

 
 عيـــون مـــ  المـــاء يـــوم الظمـــا 

 وإن كـــــان هـــــارون مـــــ  بعـــــده 
 

ــــــوم المــــــال  ــــــالوزارة ي ــــــي ب  حب
ـــــــــد نالهـــــــــا  ـــــــــوزارة ق ـــــــــ ن ال  ف

 
 علـــــي بـــــال شـــــ  يـــــوم النـــــدا 

ّي:    الأبشهلل  ملب بن مول  األبوو
 ف ن ي  موسى كلم اهلل جهرة

 
ــــف علــــى جبــــل ال  طــــور المني

 المعظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
 

 فقــــد كلــــم اهلل النبــــي محمــــدا 
 

على الموضع األعلـى الرفيـع  
 المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

 
ما فرطنا القدر مس:   ومس لن   س ة احلكومة ليميز احل  من ال وجلح الحملمهلل  داالد 

الليسددت الس سدد ة  ولكهددو  الالس سدد ة حددهلل ف يددت الالقددر مس بقددي  (924)ء فــي اللتــاب مــ  شــي
وإذا ســمعوا مــا أنــزل إلــى احلددسالال:  ال  مددةح الحملمددهلل إىل  خددر الددهلل رح ال ددومس لددهللاالد

الرسول
 و اهلل تملوىل:   س ومس أل  حرسح ال ومس حوّس همهلل ح ال ومس لهللاالد (924)

واهلل يعصم  م  الناس
الوحدوش الال يدّو الاجل دواح فدوهلل  ح الإمس  د حت لدهللاالد (922)

ح الحددوا (921)هللوكفــى بــاهلل شــهيدا محمــد رســول ا :تملددوىل المسئكهددن  شدداهللالمس حملمددهلل
وألنا له الحديد :تملوىل لهللاالد

فبمـا بولرمحة الالشدفواة:  ح الأالمس ح ب همهلل(925)
رحمة م  اهلل لنت لهم

ّا ال دومس حي دب  (920) الأالمس هلم الودم الودخّو الودس  ال مل ادو غدو
اجل دددوا فكدددن  الشدددوال ا ادددودال الشسدددح ،دددرااو فيح دددب م ادددو  يددد  شدددوءح ال دددخر لدددهللاالد 

                                                           

ال  وبذ: 920)   81(  و

ال األبملود: 924)   98(  و

ال ااوئهللال: 924)   89(  و

ال ااوئهللال: 922)   61(  و

ال الفهح: 921)   23-28(  و

ال   ة: 925)   11(  و

ال  ا امرامس: 920)   153(  و
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ّا فةمسدددددكاو فسددددد حن يف  فدددددنح اللدددددهللاالد  سددددد حنح الأخدددددذ ال ددددديب  الطيـــــر  :أحجدددددو
ــــه أواب محشــــورة كــــل ل

وشــــدانا  :الددددرباقح الحددددوا تملددددوىل لددددهللاالد ح الحملمددددهلل(929)
مللـه

: حدي بسددخ بشددر ملهن  دوئر الشددرائ ح الحددوا لددهللاالد ح الشددهللد م دد  همددهلل (920)
وال تتبع الهـوى

مـا ضـل صـاحبلم :ح الحدوا حملمدهلل (923)
ح أبشدهلل حسدومس بدن (910)

  وبت: 
ـــــــتو  ـــــــد أوب  إن كـــــــان ااوا ق
 

 جبـــــــال لديـــــــه وطيـــــــر الهـــــــوا 
 ففــي كــف أحمــد قــد ســبحت 

 
 بتقــدي  ربــي صــغار الحصــى 

غدوها شهر ورواحها شهر خرال لن الر ح:  ال  يمومس  
 قوا: إبن غهللا مدن  (914)

بددولرباق خ وتددن مددهلل ال وددرح الحددوا  الملددراق الحيددل مبددرال الأمسددّ بدد  خ الأ ددرد اهلل تملددوىل همددهللا
منطق الطير علمنا :  يمومس

الي أمس احلمرال فجملت بةحهلل اللهلل و فجدوءال إىل  (914) ال
ّ وا اهلل  ال يب ّأس  ّ ل »أ كم فج   ذه«فقوا:  الحهلل  مل ت ترف ا ّ  ؟ فقوا 

ّدد دددو: «مدددن القدددود: أبدددو أخدددذال بي ددداوح فقدددوا ال ددديب ح الم دددن  دددسد ال ملدددريح الالملجدددلح »ا
لشدددديوجل الحددددوا ل  دددديب اجلددددن الا الال دددديبح الالشددددوالح الالددددذئبح الالددددهلل ح ال ددددخرال لسدددد يمومس

 : أوحـي إلـي أنـه اســتمع نفـر مـ  ال ـ
وإذ صـرفنا إليـ  نفــرا الحددوا تملدوىل:  (912)

مــ  ال ــ 
ال ددم الهسددملة مددن أشددراف اجلددن ب وددي ل الالدديمن مددن بددي امددرال بددن اددومرح  (911)

مدد ام: شوددوهح الموددوهح الاهلم كددومسح الاارزبددومسح الااوزمددومسح الب ددوهح ال و،ددبح الامددرالح البددو ملوه 
الا بةهنم حولوا ا ّ اهلل ش  وح ال  يمومسا ّ المل ودا  ومس  وفهلل م لملوديوهنمح   الح الااهذ

ّاغ لح ال دةا  د يمومس  الب ي و وهـب لـي مللـام د  الدهللبيو:  أتوه جوئملل 
ح (915)

فرد وح فةا وه اهلل الكو ر الالشفواة الااقود  الارا تملوىل مفوتيح خزائن الهللبيو ا ّ همهلل
                                                           

ال ر: 929)   13(  و

ال ر: 920)   21(  و

ال ر: 923)   26(  و

ال ال جم: 910)   2(  و

ال   ة: 914)   12(  و

  16ال ال مل: (  و 914)

ال اجلن: 912)   1(  و

ال األحقوف: 911)   23(  و

ال ر: 915)   95(  و
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ولســوت يعطيــ  ربــ  فترضــىاحملمددود: 
فــامن  أو أمســ   :ح الحددوا لسدد يمومس(910)

بغيــــر حســــاب
ــــه  :الحددددوا ل  ي ددددو (919) ــــاكم الرســــول فخــــيوه ومــــا نهــــاكم عن مــــا آت

فانتهوا
(910)  

 حوا حسومس بن  وبت: 
 وإن كانــت ال ــ  قــد ساســها

 
 ســـليمان والـــري  ت ـــري رخـــا 

 فشـــــــــهر غـــــــــدو بـــــــــه اائبـــــــــا 
 

 وشــــــــهر روا  بــــــــه إن يشــــــــأ 
ـــــــــي ســـــــــرى ليلـــــــــة   فـــــــــ ن النب

 
   إلـى المرتقـىم  المسـ دي 

 الحوا  ملب بن مول : 
وإن تــــ  نمــــل البــــر بــــالوهم  
 كلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 

ــــي    ســــليمان ذا الملــــ  الــــيي ل
 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعمي

 
 فهــيا نبــي اهلل أحمــد ســبحت

 
صــــــغار الحصــــــى فــــــي كفــــــه  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالترنم  ب
 

وآتيناه الحلم صبياحوا اهلل تملوىل لن:  حيىي 
ال ومس يف اور ال  و  ية فيدنح  (913)

  يو بددل ا ددهللال األال ددومس الحددز  الشددي ومسح ال ددومس حيددىي أال  احلكددم الالفاددم صدد الهمددهلل 
مـــا   طـــه أز دددهلل اخلسئددد  الأا دددهلل م حدددي حيدددل:  أا دددهلل أ دددل زموبدددن الأز دددهلل مح الهمدددهلل 

أنزلنا
(950)  

 حوا حسومس بن  وبت:
 وإن كـــان يحيـــى بلـــت عينـــه

 
 صـــــغيرا وطهـــــره فـــــي الصـــــبا 

 فــــــــ ن النبــــــــي بلــــــــى قائمــــــــا 
 

حزينـــــا علـــــى الرجـــــل خـــــوت  
 الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 
 طـــــــه أبـــــــا قاســـــــمفنـــــــاااه أن 

 
ــــى  ــــالوحي لمــــا أت  وال تشــــق ب

وأبـر  األكمـه واألبـرص :الايسّ 
أتدوه مملدوذ بدن افدرا فقدوا:  دو  ح الب ي دو(954)

: ّ ددوا اهلل إ  حددهلل تزال ددت الحددولوا ل زال ددة إمس جب دديب بيو،ددوف فكر ددت أمس تددزف إعح فقددوا
فكشدد  لددن اددن    ددنح فمسددحن بملددودح فددذ ب مددو بددن مددن الددربرح » ا شدد  ع اددن    دد «

                                                           

ال ال حّ: 910)   5(  و

ال ر: 919)   93(  و

ال احلشر: 910)   1(  و

ال مر : 913)   12(  و

ال جن: 950)   2ال 1(  و

ال  ا امرامس: 954)   23(  و
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لقددهلل أتددوه مددن  اي ددة أ ددذد  هق دد  مددن اجلددذاد فشددكو إليددن فةخددذ حددهللحو مددن مددوء فهفددل فيددن ه ال 
صدوحب السد ملةح الأتهدن امدرأال فقولدت:  دو  ففملل فربأح الأبدرأ» امسح بن  سهلل : «حوا

ّ ددوا اهلل إمس ابددي حددهلل أشددرف ا ددّ حيددوا ااددوال   مددو أتيهددن ب ملددود الحدد  ا يددن الهثددوا ح فقددود 
 حوا لن الحم و مملن ف مو أتي وه» :دوا اهلل ّ فجوب دن »  وبب  و اهللال اهلل الع اهلل فةبو 

ال ا ملددي مددن اله اددري  ال اظيمددة فقددوا:  ددذه األد ّ ددل البددن أد الشددي ومس فقددود صددحيحوح الأتددوه 
الالو،ددوءح فددهللاو مبددوء فددرب  فيددن الداددوه التفددل فيددن ه أمددره أمس  فدديض ا يددن ففملددل الر ددل الأغفددّ 

ءال امددرأال المملادددو اكدددة ادددن الأحدددط المملادددو اب دددة هلدددو إغفددوءال الابه دددن فدددإذا  دددي حدددهلل تق ودددتح ال دددو
ّ دددوا اهلل  ّ دددوا اهلل اللدددهللال  دددذه  مادددوءح فةخدددذ  ادددوداف فمسدددح بدددن اي يادددو  فقولدددت:  دددو 

ّبملدي الهمددهلل بددن مسد مة الا ددهلل اهلل بدن أبدديذ حولددن:  وأحيــي فةبودرتوح الم ددن حدهلل ث حهددودال بددن 
المــوتى بــ ذن اهلل

) ددو حددي  ددو حيددود( حييددي األمددواال بددد:  حددوا الك دديب  ددومس ايسددّ  (954)
ّبملدددة أبفدددذ ال دددم ادددوذّ الابددددن الملجدددوز الاب دددة الملوشدددر ال دددود بدددن بدددو ح حددددوا  الحيدددل: إبدددن أحيدددو أ

ّ دددوا اهلل : «الر،دددو فسدددةلوه أمس حييدددي هلدددم موتدددو م فو دددن  لقدددهلل ا همملدددت حدددر ش إىل 
فقدددوا: اذ ددددب إىل اجل وبددددة ف دددود بو ددددم  دددرالء الددددر ط الددددذ ن  مملادددم ا ددددي بدددن أ  جولددددب

ّ ددوا اهلل: حومددوا بددإذمس  سددةلومس ادد ام بددةا ّ  صددوت   ددو فددسمس ال ددو فددسمس ال ددو فددسمس  قددوا لكددم 
ّ م ه أخددربال م أمس  ّاال ددامح فةح  دت حددر ش تسددةهلم ادن أمددو اهللح فقدوموا   ف ددومس الدها  اددن 

ال فددر الددذ ن حه ددوا  ح الأحيددو»حددهلل بملددث ب يددوف فقددولوا: الددبددو أبددو أدّ  ددوه ف ددرمن بددن همددهللاف 
وأنبـــولم بمـــا  :بكفدددر مح الحدددوا تملدددوىل يف ايسدددّ  دددود بدددهللّ فخدددوج ام ال  مادددم الادددري م

تأكلون وما تدخرون
 ومس    ئ بةشيوء  ثريالح م او حوة حوجب بدن أ    ح الهمهلل (952)

: ب هملة الإبفدوذ  هوبدن إىل مكدةح الم ادو حودة ا دوس ال د ب إ دسمنح الحدوا تملدوىل يف ايسدّ
ويعلمـــه اللتـــاب والحلمـــة

شددديوء مدددن تسدددملة أ أي أمس اهلل تملدددوىل أا دددّ ايسدددّ (951)
الي ان ال يب   »أالتيت القر مس المث ين«: احلا اللسوئر ال وس أا ّ  زءح ال

 أبشهلل حسومس بن  وبت: 
 وإن كان مـ  مـات يحيـا للـم

 
ـــــرب العـــــال  ـــــه عيســـــى ب  ينااي

                                                            

  23(  ا امرامس: 954)

ال  ا امرامس: 952)   23(  و

ال  ا امرامس: 951)   28(  و
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 فــــــــ ن الــــــــيراع لقــــــــد ســــــــمها
 

 يهــــــوا ألحمــــــد يــــــوم القــــــرى 
 فنااتـــــــــــه أنـــــــــــي لمســـــــــــمومة  

 
ــــــت األذى  ــــــي وقي  فــــــال تقربن

  

 

 مة بين األنبياء واألئ

 
ح الادوذا اهللا همهلل بن ا هلل اهلل  البل األب يوء مو الفرق بل األئمة :33س

 أف ل من أب يوء بي إ رائيل؟  ملل اهلل ا موء أمة همهلل
ّد يف احلهلل ث ان أ  ا هلل اهلل  ااراد بمل موء األمة األئمة :33ج حدوا:  ح مو ال

بو دهث وء ال ديب  من األب يدوءأف ل  ح الاألئمة(955)»حنن المل موء الشيمله و ااهمل مومس«
  ح فإمس اهلل   حوبن ف  ام ا ّ األب يوءهمهلل

مدددن ادددزا البودددب ال ددد  ومس الشدددةمس  -فيمدددو  دددومس ل ر دددوا  -* ا مدددود:  دددو خ يفدددة الر دددوا 
ال الحهللا ددةح م هاددّ األمددر أمس الر ددوا  ددرب اددن اهلل تملددوىل  الحفددا ل ددهلل ن الت  يدد  ل حكددود الجاددو

الا مود  رب ان الر وا
(950)  

ا ي بن إبرا يم ان أبين ان إاوايل بن مرااّ حوا:  هب احلسن بن المل وس ااملراليف  * ان
:  مل ددت فددهللا  أخددرب : مددو الفددرق   الر ددوا الال دديب الا مددودح حددوا: فكهددب أال إىل الر،ددو

الفدددرق بدددل الر دددوا الال ددديب الا مدددود: إمس الر دددوا الدددذي   دددزا ا يدددن  ربائيدددل فدددرياه : «حدددوا
ّا ددو إبددرا يمال سددم   سمددن ال  ددزا ا يدد ّأ  يف م ومددن حنددو  مبددو  مبددو ادد   ن الددوحي ال الال دديب 

ّأ  الشدددددددخ  المل  سدددددددم ح الا مدددددددود  دددددددو الدددددددذي  سدددددددم  الكدددددددسد الال  دددددددر   مبدددددددو  الكدددددددسد ال
  (959)»الشخ 

فيملدرف  بدةنملام بو دهث وء ال ديب همدهلل  ا دّ األب يدوء * الأمو ف ل األئمدة 
 ذل  من الرالا ة ا تية:

ادو  اف إىل صملوملة بدن صدوحومس أبدن دخدل ا دّ أمدري اادرم ل * يف  هو  اا وحب مس هلل

                                                           

ّا 955)   2  92ر 1  الكويف: ب( 

  د 1981ط داّ اجلمي  ل  شر  199: ر( الملقوئهلل ا  سمية لومود اارل  950)

  228ر 1( الكويف: ب959)
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تز يدة اادرء «: ؟ حدوا ا ديُ،ر  فقوا:  و أمري اارم ل أبت أف دل أد  دد أبدو ال شدر
يــا آام اســل  أنــت وزوجــ  ال نــةبفسددن ح دديحح حددوا اهلل تملددوىل  دد: 

الإمس أ ثددر  (950) 
ّبهاو ؟ ح ه حوا صملوملة: أبدت أف دل أد بدو  »األشيوء أبوح ياو اهلل تملوىل التر هاو المو حو

: إمس بوحددو دادو ا ددّ حومددن الأبدو مددو داددوال ا دّ ظددواي حقدديح الابدن بددو   ددومس  فقدوا ا ددي 
إمس اهلل «: ؟ حوا ح حوا: أبت أف ل أد مو ّ» وفرا الاب وي  يهللا ش و  أ ل اجل ة

ّ دددددل مو دددددّ إىل فرادددددومس فقدددددوا:  إنـــــي أخـــــات أن يلـــــيبونتملدددددوىل أ
حدددددي حدددددوا اهلل  (953)

ال تخف إني ال يخات لدي المرسلونىل:تملو
رب إني قتلت مـنهم نفسـا ح الحوا:(900)

فأخات أن يقتلـون
ّ دوا اهلل  (904) ّ د ي  ال بدراءال أمس  الأبدو مدو خفدت حدل أ به  يد   دو

أحرأ ددو ا ددّ حددر ش يف ااو ددمح مدد  أ    ددت حه ددت  ثددريا مددن صدد ود هلل مح فددذ  ت هبددو إلدديام 
ايسدّ  «: ؟ فقدوات أف دل أد ايسدّ بدن مدر   حدوا: أبد»الحرأوو ا يام المدو خفدهام

 وبددت أمددن يف بيددت ااقددهللسحف مو  ددوء الحددت الالدوددو املددت حددوئس  قددوا: اخر دديح  ددذا بيددت 
المل ددودال ال بيدددت الددوالدالح الأبدددو أمددي فوجمدددة ب ددت أ دددهلل اددو حدددر  ال،دد  مح ادددو  وبددت يف احلدددردح 

 يددت الأبددو اللددهللال فوبشدد  حددوئط الكمل ددة الاملددت حددوئس  قددوا هلددو: ادخ دديح فددهللخ ت يف ال ددط ال
»بنح الليذ ألحهلل  ذه الف ي ة ال ح  ي الال بملهللي

(904)  
 ددم المل مدوء فملددن ا دي بددن إبدرا يم اددن همدهلل بددن ايسدّ بددن  دوبذ اددن  * الأمدو أهندم 

ال ددوس ا ددّ  ددسث أصدد وف: اددومل المددهمل م «حددوا: املهددن  قددوا:  نيددل اددن أ  ا ددهلل اهلل 
  (902)»س غثوءالغثوءح ف حن المل موء الشيمله و ااهمل مومس ال وئر ال و

  ددهللال ال ددوس ا ددّ  س ددة «حددوا:  * البو  دد ود اددن  ددوبذ اددن نيددل اددن أ  ا ددهلل اهلل 
  (901)»أص وف: اومل المهمل م الغثوءح ف حن المل موءح الشيمله و ااهمل مومسح ال وئر ال وس غثوء

 

                                                           

ال ال قرال: 950)   95(  و

ال الشملراء: 953)   12(  و

ال ال مل: 900)   11(  و

ال القو : 904)   99(  و

  221( ال مملة ال ي وء: ر904)

  99132 18ر 21( ال وئل الشيملة: ب902)

  99221  68ر 21( ال وئل الشيملة ب901)
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 من اختالقات األعداء

 
ّصديهلل مدن ل ل حهلل ث اارالي ان ا مود أ  احلسن ا ي بن أ  جولب :400س  ح 

 الإمس صح فمو  و تفسريبو لذل ؟  …؟»ال تزال وا حس وف فإبن م سق«الوحة: 
   هلل احلهلل ث ،ملي  اللمل ن جماوا  :400ج

ّادددددددن الز دددددددهلله  * البدددددددذ ر حدددددددهلل ثوف الاحدددددددهللاف يف ف دددددددل ا مدددددددود احلسدددددددن ل هملدددددددرف ا دددددددّ ال
 : الاظمهن

أمس احلسدن بدن ا دي بدن أ  جولدب  حدهلل ي أ  ادن أبيدن «: حوا ا مدود الودودق 
  مبدو مشددّ  دومس أا  دهلل ال ددوس يف زموبدنح الأز ددهلل م الأف د امح ال دومس إذا حددج حدجة موشدديوح ال

حوفيوح ال ومس إذا ذ ر ااوال بكّح الإذا ذ ر القرب بكّح الإذا ذ ر ال ملدث الال شدّو بكدّح الإذا 
ذ ر اامر ا ّ الوراط بكّح الإذا ذ ر الملرا ا ّ اهلل تملوىل ذ ره شا  شداقة   شدّ ا يدن 

ّبدن ازال دلح ال دومس إذا ذ در اجل دة الال دوّ م اوح ال ومس إذا حود يف  صستن ترتملهلل فرائون بدل  دهللي 
ال  قدرأ مدن  هدو   ا، ر  ا،د را  السد يم ال دةا اهلل اجل دة التملدوذ بدن مدن ال دوّح ال دومس 

يــا أيهــا الــيي  آمنــوااهلل ازال ددل: 
ء مددن  إال حددوا: ل يدد  ال اددم ل يدد ح المل  ددر يف شددي (905)

أصدهللق ال دوس هلجدةح الأفودحام م  قدوح اللقدهلل حيدل املوال دة  أحوالن إال ذا را هلل  د حوبنح ال دومس
ذاال  ود: لو أمرال احلسن بن ا ي بدن أ  جولدب فودملهلل اا درب فخ دب ليه دل ل  دوس بقودنح 

فوملهلل اا رب فحمدهلل اهلل الأ دا  فهللاوه فقوا لن: اصملهلل اا رب التك م بك موال تملظ و هبوح حود
المددن مل  ملددرفي فةبددو احلسددن بددن ا ددي بددن أ  ا يددنح ه حددوا: أ اددو ال ددوس مددن اددرفي فقددهلل اددرفي 
ّ دوا اهلل ّ دوا جولب الابن  ديهللال ال سدوء فوجمدة ب دت  ح أبدو ابدن خدري خ د  اهللح أبدو ابدن 

ح أبددددو ابددددن صددددوحب الف ددددوئلح أبددددو ابددددن صددددوحب ااملجددددزاال الالددددهللالئلح أبددددو ابددددن أمددددري اهلل
ةح أبددو ابددن الددر ن ااددرم لح أبددو ااددهللفوئ اددن حقدديح أبددو الأخددي احلسددل  دديهللا شدد و  أ ددل اجل دد

الااقودح أبو ابن مكة الماح أبو ابن ااشملر الارفوالح فقوا لن مملوال ة:  و أبو همهلل خذ يف بملدت 
يف   : الدددر ح ت فخدددن الاحلدددراّل    دددجن الالدددربد   ي دددنح ه ادددودالرجدددب الدئ  دددذا!ح فقدددوا

ّ وا اهللح فخشي مملوال ة أمس  هك م بملهلل  ذل  مبو  سمن فقوا: أبو إمود خ   اهللح الابن همهلل 

                                                           

ّد يف تس  المثوبل   ة من   وال القر مس الكر   905)  (  ذا ال   ال
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» فه  بن ال وس فقوا:  و أبو همهلل ابزا فقهلل  فّ مو  ر  ف زا
(900)  

                                                           

  1  991ر 29( ،وّ األبواّ: ب900)
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 في اإلنجيل اسم الرسول 

 
ّ دددددوا اهلل: 404س ّاد مسددددديحي أمس  دددددهللخل يف  إمس ا دددددم  يف ا جنيدددددل أمحدددددهللح الإذا أ

ّ ددددوا اهللح فا ددددو  ملددددها ال قددددوا: إ  ال أامددددن ب  ددددوال  ا  ددددسد ا يددددن أمس  شدددداهلل بددددةمس همددددهللاف 
 ب  وال أمحهللح فمو  و اجلوا ؟الإتو  همهلل
ّح ي و( الممل وه )أمحهلل الهمهلل( مو يف تفو ري  إمس ا م الر وا: 404ج يف ا جنيل )فو

 ا جنيل 
ّح يط( الترنددت مبملددا ااملدددزهيح ال ددذا الهمل ددري مو دددود يف  ّدال يف إجنيددل  وح ددو   مددة )فدددو * ال

 د( م  ملة ال  يود الجسذ 1851إجنيل ار  ج   يف ل هللمس اود )
ّد يف إجنيددل أمددو يف ا ّح يط فقددهلل ال ا  واددوال احلهلل ثددة فقددهلل  ه ددت   مددة ااملددزهي بددهللالف مددن فددو

ّاال داّ ااشدددرق ب دددريالال ) 16 وح دددو الفودددل الرابددد  اشدددر ا  دددة  د( مدددو 1/3/1386ط م شدددو
   ي: )الأبو أ ةا األ  فيمل يكم مملزه وف  خر ليقيم مملكم إىل األبهلل( 

ّد يف اا  السر و  ل بو يل ااةخوذال من ّح ي دو( التدر م إىل )ااسد اي(  ال األصل اليوبدو  )ا
  

ال ددوء يف اادد  اليوبددو  )بري  هددوس( مبملددا الشددخ  اامهددهلل  التملددودا   مددة )همددهللح أمحددهلل( 
ف مدو شدملر أ ديود ااملوبدهلل الالك يسدة أمس  دذه ال فظدة تو ادن ،دربة حو،دية إىل  يدوهنم المر سدووم  

ّا  هوس( بهللا )بدري  هوس( التر م إىل )   (909) ااس هي( ه وا )بو
 

 اإلسرائيليات

 
 مو  ي ا  رائي يوالح الاوذا ايت هبذا اال م؟ :404س
 ددي األخ ددوّ اارال ددة اددن ا مددوء الياددودح الال سدد ة إىل إ ددرائيل ) ددهلل الياددود( فددإمس  :404ج

  ومس  سمّ )إ رائيل(    ملقو  
 

 البسملة

                                                           

ّف الك ريال الفربسية: ب909)   2116ر 29( دائرال ااملو
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ال مددد :402س ن  دددّو القدددر مس ادددوذا بدددهللأال ال سدددم ة ،دددرف ال دددوءح الادددوذا ابهدددهللأال  دددل  دددو

 بول سم ة؟
)ال وء( مبملا ااسبسة أي إ  أشرئ يف األمر مسبسوف بو م اهلل تملوىلح الال سم ة  :402ج

ال   ل رمحةح الا ين ابههللاء السو
 بسـم اهلل الـرحم  الـرحيمادن  * ان ا هلل اهلل بن  د ومس حدوا:  دةلت أبدو ا دهلل اهلل

ال  بمل ددام م دد  اهللح الاهلل إلددن  ال ددوء هبددوء اهلل الالسدل  دد وء اهلل الااددي: «فقدوا م جمدهلل اهلل ال
  (900)» ل شيءح الرمحن جبمي  خ قن الالرحيم بوارم ل خوصة

ددُم بفسدددي اددة مدددن «حددوا:  * اددن ا مددود الر،دددو مملدددا حددوا القوئددل )بسدددم اهلل( أي: أ  
  (903)» ي الملسمة: «فقيل لن: مو السمة؟ فقوا» اوال اهلل از ال ل ال ي المل ودال

 

 نهلك قرية إذا أردنا أن

 
إذا أرانـا أن نهلـ  قريـة أمرنـا مترفيهـا ففسـقوا فيهــا مدو  دو تفسدريبو ل  دة:  :401س

فحق عليها القول فدّمرناها تدميرا  
ح ال ل ااملا احلوصل من صر ح ا  ة الكرشة   دويف (990)

 اهللالة اهلل تملوىل 
ّاد اهلل إ س ادوح لكد :401ج ن ا  دس  ال  كدومس او خول  أ ل القر ة األالامر الملق يةح ا

إال بملهلل لولفدة األالامدر الشدرايةح فدةمر اهلل تملدوىل ااهفدل بول وادة الادو اودوا ا دهحقوا الملقدو ح 
 فهللمار اهلل القر ة تهللمرياف 
أ رفت ألهنو  وإذا أرانا أن نهل  قريةيف تفسري  ذه ا  ة:  * ذ ر ا مود اارل 

بةالامربدوح الإتدو خد  ااهفدل  أمرنـا مترفيهـاجدة بدل يف الكفر الالفسود المل هن كادو بدهللالمس إادود احل
مدد  أمس األمددر اددود لكددل ال ددوس ألهنددم  ددم الددذ ن إمس أجددواوا أجددوئ ال ددوس الإمس اوددوا بددودئ ذي بددهللء 

أي خر ددوا اددن ال واددة يف  ففســقوا فيهــااودّد ال ددوسح فددإمس ال ددوس ا دّد د ددن م و اددو ال ربائاددو 
                                                           

  2  291( الهوحيهلل ل وهللالق: ر900)

  1  9( مملو  األخ وّ: ر903)

ال ا  راء: 990)   16(  و
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ةالامري فملودو  المل شهثدلح ال  دو  حيدث خدولفوا أالامدر ت   القر ةح تقوا: أمرتن فملودو  أي أمرتدن بد
أي   ت ا ّ ت د  القر دة حول دو بدوهلس  الالدهللموّ  فحق عليها القولالر ل الات ا يام احلجة 

  فدّمرناها تدميرا  (994)أي أ  ك و و إ س وف  
ّادال ممل يل:  * ال هلل اافسرالمس هلذه ا 

ّدبو أمس هن   حر ة: أي إذ  ا دبو الحت  س  أ ل القر ة ااملا األالا: إذا أ
ّادال الفمل يدة الحقيقهادو توافد  األ د و  ااقه دية ل شديء الحتقد  مدو هلس ادم  ااملا الثو : ا 

  (994)من األ  و  ال و  فرامس ال ملمة الال  يومس بواملوية
ّادال مدددن اهلل المدددن * ادددن صدددفوامس بدددن حيدددىي حدددوا: ح دددت أل  احلسدددن : أخدددرب  ادددن ا 

ّادال: «اخل  ح فقوا ّادال  ا  من اخل   ال مري المو   هللال هلم بملهلل ذل  مدن الفملدلح الأمدو ا 
ددرح ال ددذه الوددفوال  ّادتددن إحهللا ددن ال غددري ذلدد  ألبددن ال  ُددرالهي الال  ُاددمُّ الال  هفكا مددن اهلل تملددوىل فإ
ّادال اهلل الفملدل ال غدري ذلد   قدوا لدن  دن فيكدومس بدس لفدا  م فيدة ا دنح ال دي صدفوال اخل د ح فدإ

  (992)»ال تفكر الال  ي  لذل   مو أبن ال  ي  لنالال ب   ب سومس الال بة ال 
 

 إن هللا يتوفى األنفس

 
يتوفى األنف  حي  موتهامو مملا ا  ة الكرشة: : 405س

(991)  
 أي حهللاّ هلو ااوالح فوهلل   حوبن  ق ض الرال  : 405ج
 * اهلل يتــوفى األنفــ أي شيهاددو التــوّفى هلل مهملددهللو اللددذا فددواهويفه بوددي ة الفواددل  ددو ا

أي حدددل اادددوال ااقدددهللاّ لدددن الابق دددوء  حـــي  موتهـــاالااهدددويفا بودددي ة اافملدددوا  دددو ا بسدددومسح 
الحدن  -  وهلوح الااراد بوألبفذ  ي ا بسومس ال بفذ ا بسومس  حدي  قدوا: إمس الدرال   -مبملا 

  (995)ال شوال
ال  احليدوامس بوحيدة يف ال دهللمس الالدذي  در : «* حوا أبو احلسن ب م دن إمس اارء إذا بود فإمس 

                                                           

ّ وتن(تقر ب القر مس إىل األذ ومس ل مرل  ( تفسري994)   د( 1211ط مر سة الوفوء بريالال ) 23ر 15: ب)أا ّ اهلل د

  د(  1932ال  ملة الثوبية ) 61ر 15( تفسري اايزامس: ب994)

  9  113ر 1( الكويف: ب992)

ال الزمر: 991)   22(  و

  16ر 22: ب( تفسري تقر ب القر مس إىل األذ ومس ل مرل 995)
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إلـى إىل حولن:  اهلل يتوفى األنف  حي  موتهافقيل لن:  قوا اهلل از ال ل: » ال  الملقل
الا    ادددددو تودددددري إليدددددن ا دددددهلل م ومادددددو فيمسددددد  مدددددو  شدددددوء؟  أجـــــل مســـــمى أ ف ددددديذ تدددددر  األ

الا  احليددددوال فإهنددددو يف األبددددهللامس ال  ددددرب إال : «فقددددوا الا  الملقددددوا فةمددددو أ إتددددو  وددددري إليددددن أ
ال  احليوال بواوالح اللك ن  إذا ح ّ ا ّ بفذ ااوال ح ض الرال  الذي فين الملقلح اللو  وبت 

ّ ددة لكددومس بددهللبوف م قددّ ال  هحددر ح اللقددهلل ،ددر  اهلل هلددذا مددثسف يف أصددحو  الكادد  حيددث  خو
ونقلـــــــبهم ذات اليمـــــــي  وذات الشـــــــمالحددددددوا: 

الاحادددددددم فددددددديام  (990) أ فدددددددس تددددددر  أمس أ
  (999)»بوحلر وال

 
 رفع بعضكم فوق بعض

 
ورفع بعملم فوق بعو ارجاتسريبو لقولن تملوىل: مو تف :400س

(990)  
أي: بملددضذ ذ دديح البملددض غدديبح البملددض ،ددملي ح البملددض حددويح البملددض نيددلح  :400ج

 البملض ح يح   إىل  خره 
 *ورفــع بعمــلم فــوق بعــو ارجــات  ذ ددوءف الا مددوف المددوالف الم ودد وف المددن  ددوئر اجلاددوال

  (993)لن فإمس األمّو الهكو  ية الالهقهلل ر ة   او بيهلله ال شر  
ّبدو ح «يف الصيهن لكميل بن ز ود ال خملي:  *  قوا أمري اارم ل  ال دوس  س دة: فملدومل 

ّ دحح مل  سه ديئوا ب دّو  ّادوئ أت دوئ  دل بدوا ح شي دومس مد   دل  المهمل م ا دّ  د يل جندوالح البدج 
»المل مح المل   جئوا إىل ّ ن ال ي   

 (900)  
 

 

 

 

                                                           

ال الكا :990)   11 (  و

  13  29ر 58( ،وّ األبواّ: ب999)

ال األبملود: 990)   165(  و

  52ر 8: ب( تفسري تقر ب القر مس إىل األذ ومس ل مرل  993)

  121برحم  ح من  سد لن 235( هنج ال سغة: ر900)
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 لن يصيبنا إال ما كتب هللا

 
قل ل  يصيبنا إال ما كتب اهلل لناو لقولن تملوىل: مو تفسريب :409س

(904)  
اهلل  ددددد حوبن  مل دددددم مسدددددهق ل ا بسدددددومسح ال ه دددددن يف ال دددددو  احملفدددددوظ فمدددددو أصدددددو   :409ج

 ا بسومسح  ومس مكهوبوف من ذي ح ل 
 *قل  :وا اهلل هلدرالء ّ ف دم  كدن مدو أصدوب و شدراف  ل  يصيبنا إال ما كتب اهلل لنـا و 

ّ وت ددو يف ا خددرال ال  وددربو ا ددّ أاددهللائ و يف  ل ددو  مددو زامددهم بددل إمس اهلل  هددب ل ددو ال س ددو لرفدد  د
ّادتن   (904)ال او ةح الحنن مس مومس ألمر اهلل م قودالمس  

ال  كدددومس شددديء يف األّا الال يف السدددموء إال هبدددذه اخلودددوا : «* حدددوا أبدددو ا دددهلل اهلل 
ّادال الحهللّ الح وء الإذمس ال هو  الأ لح فمن زام أبن  قهللّ ا ّ بقض الاحهللال  الس  : مبشيئة الإ

  (902)»فقهلل  فر
ّادال اددزدح   اددّ ال ددو  * اددن أ  احلسددن ّادال حددهم الإ ّادتددل المشدديئهلح إ حددوا: إمس هلل إ

ّأ ت أبن هنّ  دد الزال هن أمس  ة س مدن الشدجرال الشدوء ذلد    شوء ال ةمر ال و ال  شوءح أ المو 
ا يم أمس  ذبح اب ن المل  شة اللو مل  شة أمس  ة س او غ  ت مشيئهامو مشيئة اهلل تملوىلح الأمر إبر 

»أمس  ذ،ن اللو شوء او غ  ت مشيئة إبرا يم مشيئة اهلل تملوىل
(901)   

حدددوا اهلل:  دددو ابدددن  دد مبشددديئيت   دددت أبدددت الدددذي تشدددوء «: * حدددوا أبدددو احلسدددن الر،دددو 
ل فس  مو تشوءح البقو  أد ت فرائ يح الب ملمديت حو دت ا دّ مملودييتح  مل هد  ايملدو بودريا 

ن حسدد ة فمدددن اهللح المددو أصددوب  مدددن  دديئة فمددن بفسددد ح الذا  أ  أالىل حو ددوح مددو أصدددوب  مدد
،سدددددددد وت  م دددددددد ح الأبددددددددت أالىل بسدددددددديئوت  مدددددددديح الذا  أبددددددددي ال أ ددددددددةا امددددددددو أفملددددددددل ال ددددددددم 

» سةلومس
(905)   

المل دم ا مدومسح فمل دم ا دهلل اهلل « قدوا:  * ان الف يل بن  سوّ حوا: املدت أبدو  ملفدر

                                                           

ال الهوبة: 904)   51(  و

  111ر 11: ب( تفسري تقر ب القر مس إىل األذ ومس ل مرل  904)

  1 123ر 1( الكويف: ب902)

  2  151ر 1( الكويف: ب901)

  6  152ر 1( الكويف: ب905)
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ّ د ن لزالمس مل      ا ين أحهللا من خ قدنح الا دم ا مدن  ّ د نح فمدو ا مدن مسئكهدن ال مسئكهدن ال
ّ دد نح الا ددم ا ددهلله لددزالمس  قددهللد م ددن مددو  شددوء  فإبددن  دديكومس ال  كددذ  بفسددن الال مسئكهددن الال 

»ال رخر م ن مو  شوء ال ث ت مو  شوء
(900)  

 

 وإنا لموسعون

 
والسماء بنيناها بأيد  وإنا لموسعونمو تفسريبو لقولن تملوىل: : 400س

(909)  
 دد  أ  ددت أمس ا ددراال ت هملددهلل بمل دداو اددن بملددض يف  ددل  وبيددة الذلدد  إمس ا ددم الف :400ج

  و ب  ملة الف وء الذي بل ت   ا راال 
 *والسماء بنيناها  لو،دو  -فإمسا  مللل األجنم ال ملل ال ظود يف الكومس من أ دل األب يدة

بقددوال مددن  د  ئيددهللح فددإمس حددوال اا ددا  بأيــد -أمس ال  ددوء لدديذ خوصددوف بول  ددوء احلجددري الحنددو ل 
ـــا لموســـعونالإتقوبدددن تدددهللا ا دددّ حدددوال ال دددو  الحدددوال ب وئدددنح  السدددموء الحدددهلل دا ا دددم الف ددد   وإن

  (900)احلهلل ث ا ّ أمس الكومس يف تو   دائم
ال اخلدددول   * ف  دددوء السدددموء لددديذ    دددوء األّا ااملهمدددهلل ا دددّ احلجدددر الإتدددو تملهمدددهلل ا دددّ حدددهلل

ّادتن   له ظيم الكومس المو فين من جمراال الأفس   وئرال بإ
  وّب  وموف يف  هوبن )ح قة الملومل( مو   ي: * حوا الملومل

إمس السدموء يف حولددة امهدهللاد دائددم ال ةهنددو  وبدت يف  ددوٍد مدو ُ ددرال الاحددهللال الحدهللث فياددو ابفجددوّ 
ال م هظمدة ال در ملة 15اظيم ح ل  م يوّ   ة ه بهللأال تهمهللد التهسد  الفجدوال بدل أ رامادو بودو

( ألدد   ي ددومه 66الدد ملض بددد)الحدهلل حددهللد الدد ملض  ددراة اب سددوط األ ددراد الت وادهلل و اددن بمل دداو 
  (903)يف الثوبية الالملجيب أهنو   مو ابهملهللال ان بمل او ازدادال  راهاو

 

 

 

                                                           

  6  121ر 1( الكويف: ب900)

ّ وال: 909) ال الذا   21(  و

  16ر 21: ب( تفسري تقر ب القر مس إىل األذ ومس ل مرل  900)

ّ ي: ب903)   د( 1213ط إ رامس فم ) 62ر 12( تفسري من  هللي القر مس ل مهلل
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 قصة يوسف 

 
إنــــي رأيـــت أحـــد عشـــر كوكبـــا  والشـــم  والقمـــر مدددو تفسدددريبو لقولدددن تملدددوىل:  :403س

رأيتهم لي ساجدي 
(930)  

 الحهلل خ ملت لن  ّ  و  و   :403ج
 *إذ قال يوسف ألبيه  إ حوق بن اخل يدل ملقو  بن :يـا أبـت إنـي رأيـت  يف
إتو أتدّ بدوجلم  الملوحدل ألمس  أحد عشر كوكبا  والشم  والقمر رأيتهم لي ساجدي اا ود 

الي ادن ال دوحر إمس تةال دل  دذه الرا دو أبدن  ديم   مودر : «السجود من صفوال الملقدسءح 
الأمددو  قددو  ّاحيددل الالقمددر  مل ال ددهللخل ا يددن أبددواه الإخوتددن الأمددو الشددمذ فددةد  و دد 

األحددهلل اشددر  و  ددوف فإخوتددن ف مددو دخ ددوا ا يددن  ددجهللالا شددكراف هلل الحددهلله حددل بظددرالا إليددن ال ددومس 
  (934)»ذل  السجود هلل تملوىل

 دومس لدن أحدهلل اشدر أخدوف ال دومس لدن مدن أمدن أخ الاحدهلل : «* اليف تفسري القمي ان ال وحر
  (934)» سمّ ب يومل

                                                           

ال  و  : 930)   2(  و

  112ر 12: باألذ ومس ل مرل  ( تفسري تقر ب القر مس إىل934)

  993ر 1( تفسري القمي: ب934)
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 إنا عرضنا األمانة

 
إنــا عرضــنا األمانــة علــى الســماوات واألر  الكرشددة: مددو  ددو تفسددريبو ل  ددة  :440س

وال بال فأبي  أن يحملنها وأشفق  منها وحملهـا اإلنسـان
؟ مدو  دذه األموبدة؟ الادوذا (932)

 مح او ا بسومس المل حتم او السموالاال الاألّا؟
األموبدة:  دي الهكددولي ح الالسدموء الاألّا الاجل دوا ال اقددل هلدوح اللدذا مل تهحمددل  :440ج

إذ ال تك يددد  ا يادددوح الإتدددو مح ادددو ا بسدددومس ألبدددن ذال اقدددلح  دددذا أحدددهلل تفو دددري ا  دددة األموبدددةح 
 الكرشة 

* إمس ا شددومس أموبددة يف ا دد  ا بسددومس جيددب ا يددن أمس  ددرد  ددذه األموبددة  ددواة دالمس أمس  شددوهبو 
خبيوبة الكفر الالملويومسح اللقهلل  وبت  ذه األموبة  قي ة ،يث أمس أ،خم ااخ وحوال ال تهحمل 

 إنـا عرضـنا األمانـةو أمو ا بسومس ال ملي  فقهلل ح  او لك ن  وهنو لظ مدن ال ا دنح أمس تهق  ا
 فأبي لهو،  ا هلل ن فيحوفظن ا ياو  على السماوات واألر  وال بالأموبة ا شومس 

   (931)أي حيم ن األموبة ال ق   او أن يحملنهاالامه ملن 
   ا  دةح مدو  نـا عرضـنا األمانـةإأبن ُ دئل ادن حدوا اهلل تملدوىل:  * ان أ  ا هلل اهلل 

ًا : «الددذي اددرا ا دديان المددو الدددذي محددل ا بسددومس المددو  دددومس  ددذا؟ فقددوا اددرا ا ددديانا
  (935)»األموبة بل ال وس الذل  حل خ   اخل  

ه أداء األموبدة فقدهلل خدو  مدن لديذ مدن «يف خ  ة جو  ة حوا:  * الان أمري اارم ل 
ّ،ل ااهللحوال الاجل وا ذاال ال وا اا ووبة فدس أ  اوح إهنو ار،ت ا ّ السموالاال اا  ية  الاأل

أجدددوا الال أادددرا الال أا دددّ الال أاظدددم م ادددو اللدددو امه ددد  شددديء ب دددوا أال ادددرا أال حدددوال أالادددز 
المهدددددد ملن اللكددددددن أشددددددفقن مددددددن الملقوبددددددة الاق ددددددن مددددددو  اددددددل مددددددن  ددددددو أ،ددددددمل  مدددددد ان ال ددددددو 

  (930)»ا بسومس
 

 
                                                           

ال األحزا : 932)   12(  و

  51ر 22: ب( تفسري تقر ب القر مس إىل األذ ومس ل مرل  931)

ّ  الو وئل: ب935)   15321  1ر 12( مسههلل

ّ  الو وئل: ب930)   15393  6ر 12( مسههلل
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 اآليات المقطعة

 
 القر مس احلكيم؟مو  و تفسريبو ل  وال ااهق ملة يف  :444س
ّموز بل اهلل البدل الر دوا :444ج  فياو احهموالالح الأحر  ت   االحهموالالح إهنو 

  ال مل ماو الرا خومس يف المل م  وألئمة 
)أمل( ال دددل حدددرف يف القدددر مس مق ملدددة مدددن حدددرالف ا دددم اهلل «حدددوا:  * ادددن أ   ملفدددر 

  (939)»األاظم الذي  رلفن الر وا الا مود فيهللاو بن فيجو 
ّد ت ذلــــ  اللتــــاب ال ريــــب فيــــه هــــدى   الــــم  :فسددددري ا مددددود الملسددددكري* ال
للمتقــي 

 ددذبت حددر ش الالياددود بددولقر مس الحددولوا:  ددحر م ددل تقوةلددُنح «: حددوا ا مددود (930)
أي:  دو همدهلل  دذا الكهدو  الدذي أبزلهدن ا يد  ال دو  ذلـ  اللتـاب الم فقوا ازال ل: 

  ددهكم الحددرالف  جددوئكمح فددةتوا مبث ددن إمس  بددوحلرالف ااق ملددة الدديت م اددو ألدد  الالد المدديمح ال ددو ب
المس ا يددن بقولددن:    ددهم صددودحلح فو ددهملي وا ا ددّ ذلدد  بسددوئر شدداهللائكمح ه بددلة أهنددم ال  قددهلل

 قل لو  اجتمعت اإلن  وال   على أن يأتوا بمثل هيا القرآن ال يأتون بمثله ولو كـان
بعمــهم لــبعو وهيــرا

 ددو  الــمافهددهح بددد ددو القددر مس الددذي  الــمح الحددوا اهلل تملددوىل: (933)
ذلدد  الكهددو  الددذي أخددرب بددن مو ددّح المددن بملددهلله مددن األب يددوء أخددربالا بددي إ ددرائيل أ   ددةبزلن 
ا ي   و همهلل  هوبوف اربيدوف از دزاف ال  ةتيدن ال وجدل مدن بدل  هلل دن الال مدن خ فدن ت ز دل مدن حكديم 

ّه ا هلل م  مو أخرب م أب يوا م أمس همدهللاف  ال ريب فيهمحيهللح    ددزا   ال ش  فين لظاو
»ا ين الكهو   قراه  و الأمهن ا ّ  وئر أحواهلم

(000)   
إمس حيي بن أخ ب الأبدو  و در بدن أخ دب البفدراف مدن اليادود «حوا:  * ان أ   ملفر 

ّ دوا اهلل  حدوا  الـمفقدولوا لدن: أ لديذ فيمدو تدذ ر فيمدو أبدزا إليد   من أ ل جندرامس أتدوا 
ب ّح حولوا: أتو  هبو  ربئيل : ؟ حدوامن ا دهلل اهلل بملدمح حدولوا: لقدهلل بملدث أب يدوء :

ح    مو بمل م ب يو م ام أخرببو مهللال م كن المو أ دل أمهدن غدري ح فةح دل حيدي بدن أخ دب ا دّ 

                                                           

  63  951ر 22( ،وّ األبواّ: ب939)

ال ال قرال: 930)   2ال 1(  و

ال ا  راء: 933)   88(  و

  1  119ر 3( ،وّ األبواّ: ب000)
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ّبملدددومس فادددذه إحدددهلل  ال ددد ملومس  ددد ة  أصدددحوبن فقدددوا هلدددم: األلددد  الاحدددهلل الالدددسد  س دددومس الااددديم أ
ّ دوا فملجب ممدن  دهللخل يف د دن مدهللال م كدن الأ دل أمهدن إحدهلل  ال د ملومس  د ةح ه أح د ل ا دّ 

: : بملددددمح حددددوا:  وتددددنح حددددوافقدددوا لددددن:  ددددو همددددهلل  ددددل مدددد   دددذا غددددريه؟ حددددوا اهلل 
المــص

ّبملددومس الالوددود  (004) حددوا:  ددذا أ قددل الأجددواح األلدد  الاحددهلل الالددسد  س ددومس الاادديم أ
:  دل مد   دذه غدريه؟ حددوا: تسدملومس فادذه موئدة الإحدهلل  ال دهومس  د ةح ه حدوا لر دوا اهلل 

الر :بملمح حوا:  والح حوا
حوا:  ذا أ قل الأجواح األلد  الاحدهلل الالدسد  س دومس  (004)

: : بملدددددمح حدددددوا:  دددددوالح حدددددواالالدددددراء موئهدددددومسح ه حدددددوا: فادددددل مددددد   دددددذا غدددددريه؟ حدددددوا
المر

ّبملدومس الالدراء موئهدومسح  (002) حوا:  ذا أ قل الأجواح األل  الاحهلل الالسد  س ومس الااديم أ
ّي مدددو : بملدددمح حدددولوا: لقدددهلل الهددد ذ اه حدددوا:  دددل مددد   دددذا غدددريه؟ حدددوا  ي دددو أمدددر  فمدددو بدددهلل

ّ  لملدل همدهللاف حدهلل ند  لدن فديام  أا يتح ه حدوموا ا دنح ه حدوا أبدو  و در حليدي أخيدن: المدو  دهلل
منـــه آيـــات إمس  دددذه ا  دددوال أبزلدددت فددديام «: ح فقدددوا أبدددو  ملفدددر» دددذا   دددن الأ ثدددر م دددن

محلمات ه  أم اللتاب وأخر متشابهات
ح ال دي جتدري يف ال دوه أخدر ا دّ غدري مدو (001)

اتبعـوا مـا أنـزل إلـيلم يي بن أخ ب الأخوه الأصحوبنح ه خوجب اهلل اخل د  فقدوا: تةالةا ح
قليال ما تيكرونغري همهلل  م  ربلم وال تتبعوا م  اونه أولياء

(005)
«
(000)  

ّي حدددددددوا ح دددددددت ل ودددددددودق ّ دددددددوا اهلل مدددددددو مملدددددددا حدددددددوا * ادددددددن  دددددددفيومس الثدددددددو  :  دددددددوبن 
الــــــــماهلل ازال ددددددددل: 

المــــــــصال:  (009)
الــــــــرال:  (000)

المــــــــرال:  (003)
ال:  (040)

كهـــــــــيعص
طـــــــــهال (044)

طـــــــــ ال (044)
طســـــــــمال (042)

يـــــــــ ال (041)
(045) 

                                                           

ال األاراف: 004)   1(  و

ال  وبذ: 004) ال  ود: 1(  و ال  و  : 1ح ال و ال إبرا يم: 1ح ال و ال احلجر: 1ح ال و   1ح ال و

ال الراهلل: 002)   1(  و

ال  ا امرامس: 001)   1(  و

ال األاراف: 005)   9(  و

  13  213ر 3( ،وّ األبواّ: ب000)

ال ا009)   1ح السجهللال: 1ح لقمومس: 1ح الرالد: 1ح المل ك وال: 1ح  ا امرامس: 1ل قرال: (  و

ال األاراف: 000)   1(  و

ال:  وبذ: 003)   1ح احلجر: 1ح إبرا يم: 1ح  و  : 1ح  ود: 1(  و

ال الراهلل: 040)   1(  و

ال مر : 044)   1(  و
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عسـق حم ال (049)حمال (040)صال
: ؟ حدوا(040)نال (043)قال (040)

يف أالا  ا امدرامس فممل دوه: أبدو  الـميف أالا ال قدرال فممل دوه: أبدو اهلل اا د ح الأمدو  المأمدو «
ممل ددددوه: أبددددو اهلل الددددراالفح  الــــرالممل ددددوه: أبددددو اهلل ااقهددددهللّ الودددودقح  المــــصاهلل ا يدددهللح ال

ممل دوه: أبددو الكددويف اهلددودي الددوع  كهــيعصممل دوه: أبددو اهلل احمليددي ااميددت الددرازقح ال المــرال
الممل دوه:  دو جولدب احلد  اهلدودي  فو دم مدن أادوء ال ديب طـهالملومل الوودق الوادهللح الأمدو 

ه: أبدو ال ولدب السدمي ح فممل دو طـ إلين مو أبزا ا ي  القدر مس لهشدقّ بدل لهسدملهلل بدنح الأمدو 
فو دددم مدددن أادددوء  يـــ فممل دددوه: أبدددو ال ولدددب السدددمي  اا دددهللئ اامليدددهللح الأمدددو  طســـمالأمدددو 
والقـــرآن الحلـــيم إنـــ  لمـــ  المرســـلي  علـــى الممل دددوه:  دددو أ ادددو السدددوم  لدددوحيي  ال ددديب

ادو  فملل ت    من حتت الملرش ال دي الديت تو،دة م ادو ال ديب صح الأمو صرا  مستقيم
 ددل  ددود دخ ددة في ددهمذ فياددو ه  ددرب فيدد فض أ  حهددن ف دديذ   هللخ او  ربئيددل اددرب بددن ال دد

ّ  التملددوىل م ادو م كددو  سد ح اهلل ال قهلل ددن ال كددربه  مدن ح ددرال تق در مددن أ  حهدن إال خ دد  اهلل ت دو
فممل دددوه:  حـــم عســـقفممل دددوه: احلميدددهلل ا يدددهللح الأمدددو  حـــمالحيمدددهلله إىل  دددود القيومدددةح الأمدددو 
فادددو اجل دددل احملددديط بدددوألّا الخ دددرال  قلقدددودّ القدددويح الأمدددو احل ددديم ااثيدددب الملدددومل السدددمي  ا

فادددو هندددر يف اجل دددة حدددوا اهلل  نالسدددموء م دددن البدددن شسددد  اهلل األّا أمس ايدددهلل بة  ادددوح الأمدددو 
ازال ل اندهلل فجمدهلل فودوّ مدهللادا ه حدوا ازال دل ل ق دم ا هدب فسد ر الق دم يف ال دو  احملفدوظ 

مهللاد من بدّو الالق دم ح دم مدن بدّو الال دو  لدو  مدن مو  ومس المو  و  وئن إىل  ود القيومة فواهللاد 
ّ ددوا اهلل بددله ع أمددر ال ددو  الالق ددم الااددهللاد ف ددل بيددومس »بددّو ح حددوا  ددفيومس: فق ددت لددن:  ددو ابددن 

 دددو ابدددن  دددمليهلل لدددوال أبددد  أ دددل ل جدددوا  مدددو أ  هددد ح «: الا مدددي ممدددو ا مددد  اهللح فقدددوا
                                                                                                                                                                      

ال جن: 044)   1(  و

ال ال مل: 042)   1(  و

ال الشملراء: 041) ال القو : 1(  و   1ح ال و

ال  ذ: 045)   1(  و

ال ر: 040)   1(  و

ال غدددوفر: 049) ال فوددد ت: 1(  دددو ّ : 1ح ال ددددو ال الشددددو ال الزخددددرف: 1ح ال دددو ال الدددهللخومس: 1ح ال دددو ال اجلو يدددة: 1ح ال دددو ال: 1ح ال ددددو ح ال ددددو
  1األحقوف: 

(040 : ّ ال الشو   2ال 1(  و

ال ق: 043)   1(  و

ال الق م: 040)   1(  و
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و  ال دو م د  الال دو   دردي إىل فد)بومس( م د   دردي إىل الق دم ال دو م د  الالق دم  دردي إىل ال د
إ رافيل الإ رافيل  دردي إىل ميكوئيدل الميكوئيدل  دردي إىل  ربئيدل ال ربئيدل  دردي إىل األب يدوء 

»حم  و  فيومس فس  من ا ي «ع:  ح حوا: ه حوا»الالر ل ص واال اهلل ا يام
(044)  

 

 بين المحو والنسيان

 
ا يشـــــاء ويثبـــــت وعنـــــده أم يمحـــــو اهلل مـــــمدددددو تفسدددددريبو ل  هدددددل اا دددددوّ هل:  :444س

اللتاب
قال فما بال القرون األولـى قـال علمهـا عنـد ربـي فـي كتـاب ال يمـل ح ال(044)

ربي وال ينسى
 ح المو  و بوئ  ذا الكهو ؟(042)

ال دددسا الال سددديومسح غدددري احملدددو الا   دددوال فدددإمس اهلل  ددد حوبن حدددهلل شحدددو أمدددراف ليث دددت : 444ج
حددهلل   سددخ د ددن الياددود ليث ددت مكوبددن د ددن  مكوبددن أمددراف  خددرح حسددب موددول الظددرالفح فمددثسف 

 ح ال كذا ااسيح 
 *عنده أم اللتاب  ّأي أصل الكهو  الذي فين مو شحّ المو  ث ت الإىل أي حهللّ   ق

مدددددو شحدددددّ  دددددذا حسدددددب مدددددو  همل ددددد  بولسددددديوقح الإال فولظدددددو ر أمس ا  دددددة أادددددم مدددددن األحكدددددودح 
ّدال أحود ددددث يف بددددو  احملددددو فولهقددددهلل راال م اددددو مددددو  ق ددددل اله يددددري الم اددددو مددددو ال  ق ددددلح الحددددهلل ال 

الا   وال الأد الكهو  اللملدل خسصدة القدوا يف ت د    ادو أمس   دو  ا مدوف خوصدوف بدوهلل  د حوبن 
 مل م األشيوء اليت تق  إىل األبهلل الال ت يري يف ذل  الال حتر ر ال  و  لدو   ث دت فيدن األشديوءح ه 

إمس : «ّ وا اهللمبو تقه ي ااو حة فيمحّ ذل  ااث ت ليكهب مكوبن شيء  خر حوا 
محدن المدو بقدي مدن امددره إال  دسث  د ل فيمدهلل و اهلل إىل  دسث ال س دل  دد ة الإمس  اادرء ليودل 
محن الحهلل بقي من امره  سث ال س ومس   ة في قون اهلل إىل  سث   ل أال أدىن » اارء ليق   

 مــا يمحــو اهللاددو حددهللث هبددذا احلددهلل ث حددرأ  ددذه ا  ددة  حددوا الددراالي: إمس ا مددود الوددودق
 ح ال  و  راالمس: يشاء

األالا:  دددل إمس اهلل  مل دددم أمس الشدددخ  الفدددس  شدددوال يف أد الكهدددو  أد ال؟ فدددإمس ا دددم أبدددن 
                                                           

  1  919ر 83( ،وّ األبواّ: ب044)

ال الراهلل: 044)   93(  و

ال جن: 042)   52ال 51(  و
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 شوال فمو فوئهللال الوهللحة الالهللاوء الإمس ا م بةبن ال شوال فولوهللحة الالهللاوء ااه وط؟ 
المل ددم  الاجلددوا : إمس اهلل  مل ددم بةبددن  هوددهللق فددس شددوالح  مددو أبددن  دد حوبن  مل ددم أمس ز ددهللاف  قددرأ

فيو ح اواوف فس  وح أمس  قوا اجلو ل إمس  ومس يف ا م اهلل أبو أص ح اواوف فمو فوئهللال تملديب ادو 
 ةتيي بس تملب الإمس  دومس يف ا دم اهلل أبدو ال أصد ح اوادوف  دومس تملديب يف حتوديل المل دم   دوءف فدإمس 

 ّداه الا،ح إبن يف ا م اهلل أب  تهملب حي تكومس اواوف 
ّب إال ا ّ ج   أد الكهو ؟ الثو : مو فوئهللال لو     احملو الا   وال بي مو ال  وري يف اخلو

اجلددوا : إمس ذلدد  ليددهمل م األب يددوء الااسئكددة المددن إلدديام فإبددن  ددومس  كهددب يف ال ددو  أمس امددر 
ّأ  ااسئكدة المدن لدن اتودوا بدذل  ال دو  أمس الدثسث هيدت ال هدب  ز هلل  سث   واالح ه إذا 

بح الصوّ ذل  هفزاف ل ف وئل الزا دراف ادن الرذائدل ادن ا دمح  مكوهنو  سث ال س ومس ارفوا الس 
ّاتددب أحددهلل ااددوظفل حددهلل ت ددريا إىل  ّأ  أحددهلل مددوظفي الهللاللددة يف  ددجسال الرالاتددب أمس   مددو لددو 

  (041)أ ثر أال أحل خلهللمة أال  سولةح حفزه ذل  ا ّ ا ه و  اا قوة الالململ بوا ق ة
 

 اقتربت الساعة

 
اقتربت الساعة وانشق القمر: مو تفسريبو ل  ة الكرشة :442س

 ؟(045)
ّ وا اهلل :442ج   السواة: تملي  ود القيومة احهبتح الابش  القمر:إاجوز 
 *اقتربت الساعة :القيومة الفياو  س ة احهموالال : 

القيومةح اليت حر  ة ان  وء لهللاّ الهللبيو فإمس  ل إبسدومس خ د   سدمن مدن الدها  ح دل مئدوال 
الا  ح دل األ سدود بدةلفي ادود فدإذا  دوء إىل داّ الدهللبيو األلوف من الس واال الحهلل  خ د  اهلل األ

ّ دددوا اهلل  مدددن مدددوال فقدددهلل حومدددت : «حدددر  موتدددن الإذا مدددوال ا بسدددومس حومدددت حيومهدددن حوا 
  (040)»حيومهن

أال ااراد بولقيومة احلقيقية ألمس أ ثر امر الهللبيو حهلل ابق ّ  مو دا ا ّ ذل  ا  وّ الالمل م 

                                                           

  113ر 19: ب( تفسري تقر ب القر مس إىل األذ ومس ل مرل  041)

ال القمر: 045)   1(  و

  1ر 58( ،وّ األبواّ: ب040)



 

 215 

  (049)احلهلل ث
ّ وا اهلل أال ااراد أب   ليذ إال القيومة الحهلل ابهات ب واال السموء بن ن بملهلل 

انشق القمر  الدذي  دو مدن اسمدوال احدها  السدواة الحدهلل  دومس ذلد  مملجدزال لر دوا اهلل
  ّا ة ال وس ّ خ ال وبرال  يف حوة جو  ة الحهلل بقل  هو  )ا  سد  هحهلل ( ذ ر بملض الهوا

ّا ددهام  -بملددهلل بددزالا ال ددربيل ا ددّ القمددر -هيددة هلددذا االبشددقوقح  مددو ذ ددر بملددض اجلرائددهلل الكو 
 (مكومس االبشقوق  ةبن صوّ بوفل ه الهحم )م  أهنم مسديحيومس ال  رم دومس ب  دوال همدهلل

(040)  
ّ ددوا اهلل  حددولوا: إمس   ددت صددودحوف فشدد  ل ددو  * حددوا ابددن ا ددوس: ا همدد  ااشددر ومس إىل 

ّ وا اهلل  ولوا: بملدمح ال وبدت لي دة بدهللّ ؟ حد»إمس فمل دت ترم دومس: «القمر ف قهل؟ فقوا هلم 
ّ وا اهلل  ّ دوا اهلل فسةا   دو « قدوا:  ّبان أمس  مل ين مو حولوا فوبش  القمر ف قهدل ال

  (043)»فسمسح  و فسمس اشاهللالا
ّ دوا «حدوا:  * ان ا مود الر،و ان  بوئن ان ا ي ابشد  القمدر مبكدة ف قهدل فقدوا 

  (020)»: اشاهللالا اشاهللالااهلل 
 

 وليحكم أهل اإلنجيل

 
وليحلم أهل اإلن يل بما أنزل اهلل فيهمو تفسريبو ل  ة الكرشة:  :441س

(024)  
ّي أمس  ددرمن أ ددل ا جنيدددل  أبددزا اهلل يف ا جنيددل ا شددومس مبحمددهلل :441ج فمدددن ال ددرال
  مبحمهلل
 *ـــيحلم ـــهأي جيدددب أمس حيكدددم  ول ـــزل اهلل في ـــل بمـــا أن مدددن األحكدددود  أهـــل اإلن ي

  (024)الال و  ات وان  يبالالهللالالال اليت م او اله شري بول
                                                           

  61ر 21: ب( تفسري تقر ب القر مس إىل األذ ومس ل مرل  049)

  65ر 21: ب( تفسري تقر ب القر مس إىل األذ ومس ل مرل  040)

  921ر 11( ،وّ األبواّ: ب043)

  959ر11( ،وّ األبواّ: ب020)

ال ااوئهللال: 024)   21(  و

  31ر 6: ب( تفسري تقر ب القر مس إىل األذ ومس ل مرل 024)
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ّاال الأ ل ا جنيدل  هحدو مومس إليدن  «حوا:  * ان أ   ملفر  إمس احلو م إذا أتوه أ ل الهو
» ومس ذل  إلينح إمس شوء حكم بي ام الإمس شوء تر ام

(022)   
ّ ددوا اهلل اددن أمددري ااددرم ل اددن  بوئددن * اددن أ  ا ددهلل اهلل   حددوا: حددوا 

ّاال الذ ددر شدد«حددوا:  يمله  ح ددل أمس   قددوا بكددل خددري ال ددذل  يف ا جنيددل  ددو ا ددي ذ ددر  يف الهددو
ّاال الا جنيل المدو أا دو  اهلل  فو ةا أ ل ا جنيل الأ ل الكهو   ربال  ان إليو م  ا م  بولهو
از ال ل من ا دم الكهدو  الإمس أ دل ا جنيدل ليهملدوظمومس إليدو المدو  ملرفدومس شديملهن الإتدو  ملرفدوهنم 

  (021)مبو جيهللالبن يف  ه ام
 

 أمّتنا اثنتين

ربنا أمّتنا اثنتي  وأحييتنا اثنتي مو تفسريبو لقولن تملوىل:  :445س
(025)  

 موتوف يف حولة اجلمود الموتوف بملهلل احليوال الحيوال من اجلمود ن الحيوال من ااوال  :445ج
ّب دو أمه دو ا  هدل موتدوف حدل   دو  ّفد  ادن أايد ام ال شدوء  دو  * حولوا: ال دم مملهفدومس أذالء حدهلل 

ال الهللبيو ددةح الا موتددة بول سدد ة إىل ااددوال الددها  الإمس  ددومس خددسف اا وددرف ترابددوف الموتددوف بملددهلل احليددو
ّد يف أحدددواا ا بسدددومس حيدددث ال مدددوال  هلل دددهلل بملدددهلل اادددوال  إال أبدددن غدددري بمليدددهلل بول سددد ة إىل مدددو ال
ّد أبن بول س ة إىل الر ملة فولظو ر أبن من بو  ااوهللاقح الإال فولكفوّ   ادم ال  الهللبيوي المو ال

أي حيدوتل: حيدوال  وأحييتنـا اثنتـي ر ا  دة أبدن بول سد ة إىل الك ديح حييومس يف الر ملةح الظو 
بولهولدددهلل يف الدددهللبيوح الحيدددوال بملدددهلل اادددوال يف القيومدددة  الإتدددو  قدددوا الكفدددوّ ذلددد  خشدددواوف الخت دددملوف  
 ددددو رد الددددذي  ملددددهف بذب ددددن ختشددددملوف  ر ددددهللالمس بددددذل  ااددددهافام بددددةمس أزمددددة األمددددّو بة ددددهللي اهلل 

  (020)  حوبن
 

 

 

 

                                                           

  26  911ر 6( وذ ب األحكود: ب022)

  122  918ر 93( ،وّ األبواّ: ب021)

ال غوفر: 025)   11(  و

  28ر 22: ب( تفسري تقر ب القر مس إىل األذ ومس ل مرل 020)



 

 211 

 مةومن يؤت الحك

 
ومــ  يــنت الحلمــة فقــد أوتــي خيــرا   مددو ااقوددود بوحلكمددة يف حولددن تملددوىل:  :440س
كثيرا  

(029)  
 احلكمة: ا م الشر ملة ااو ب لو،   ل شيء مو،ملن  :440ج
 *  ومــ  يــنت الحلمــة فقــد أوتــي خيــرا  أي: خددرياف أاظددم مددن أمس  ملمددر ا بسددومس دبيددوه

  (020) اوب ااسهقيم ااو ب لسملودال ال شةتلالاق وه بةخذه بةالامر اهلل   حوبن الابهاو ن اا
إمس اهلل خ دددد  ح ددددو  ااددددرم ل م و ددددة م امددددة ا ددددّ «حددددوا:  * اددددن أ  احلسددددن مو ددددّ

  ّ ّااددو الالقدديم ا ياددو  ّااددو بددولمل مح الزا ال مددو فياددو ب ددحاو بوحلكمددة الز ّاد ا دده و ا شددومس فددإذا أ
  (023)»الملوال

ـــرا  ومـــ  يف حدددوا اهلل ازال دددل:  * ادددن أ  ا دددهلل اهلل  يـــنت الحلمـــة فقـــد أوتـــي خي
»جواة اهلل المملرفة ا مود«: حوا  كثيرا

(010)    
وم  ينت الحلمـة ان حدوا اهلل  * ان   يمومس بن خولهلل حوا:  ةلت أبو ا هلل اهلل 

إمس احلكمددة ااملرفددة الالهفقددن يف الددهلل نح فمددن فقددن مدد كم «: فقددوا  فقــد أوتــي خيــرا كثيــرا
»أحب إىل إب يذ من فقين فاو حكيمح المو أحهلل شوال من اارم ل

(014)   
احلكمددة ،دديوء ااملرفددةح المددرياث الهقددو ح المثددرال الوددهللقح المددو أبملددم «: * حددوا الوددودق 

ّف  الأ دزا الأهبدّ مدن احلكمدةح حدوا اهلل ازال دل:  اهلل ا ّ ا هلل من ا وده بملمة أبملم الأاظم الأ
 أولــوا يــنتي الحلمــة مــ  يشــاء ومــ  يــنت الحلمــة فقــد أوتــي خيــرا كثيــرا ومــا يــيكر إال

أي ال  مل ددم مددو أالداددت ال يددةال يف احلكمددة إال مددن ا هخ وددهن ل فسددي الخووددهن  األلبــاب
هبددوح الاحلكمددة  ددي الث ددوالح الصددفة احلكدديم الث ددوال ا ددهلل أالائددل األمددّو الالوحددوف ا ددهلل اواح اددوح 

»ال و  ودي خ   اهلل إىل اهلل تملوىل
(014)  

                                                           

ال ال قر 029)   263ال: (  و

  21ر 9: ب)أا ّ اهلل مقومن(( تفسري تقر ب القر مس إىل األذ ومس ل مرل  020)

  2  221ر 2( الكويف: ب023)

  11  185ر 1( الكويف: ب010)

  25  215ر 1( ،وّ األبواّ: ب014)

  26  215ر 1( ،وّ األبواّ: ب014)
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 الغاوين

 
ّدال يف القر مس :449س  احلكيم؟ مو تفسري   مة ال وال ن اليت ال
 مبملا )،لا( أي أ ل ال سا  (012) )ال وال ن( من )غو ( :449ج

* ال ددددوال ن: مددددن غددددو  مبملددددا ،ددددلا أي ال ددددولل الددددذ ن أغددددوا م الشددددي ومس فملم ددددوا الكفددددر 
  (011)الالملويومس

 م حدود الصدفوا ادهللالف بةلسد هام ه خدولفوه «يف مملا )ال والالمس(:  * حوا ا مود  ملفر 
إذا الصدد  ا بسددومس اددهللالف ه خولفددن إىل : «ذلدد  فقددوا  فسددئل اددن مملددا (015)»إىل غددريه

   (010)»غريه فرأ   ود القيومة الثوا  الذي  و الاصفن ل ريه اظمت حسرتن
والشــعراء يتــبعهم الغــاوون* ا ددي بددن إبددرا يم يف تفسددريه ا ددهلل حولددن تملددوىل: 

حددوا:  (019)
ّأ ددهم بزلددت يف الددذ ن غددريالا د ددن اهلل التر ددوا مددو أمددر اهلل«: حددوا أبددو ا ددهلل اهلل  ح اللكددن  ددل 

ّائام فه ملام ال وس ا ّ ذل ح إىل أمس  شوارا حط ت ملن أحهلل؟ إتو اا هبم الذ ن ال،ملوا د  و بم
ـــوا وعملـــوا الصـــالحاتحدددوا تملدددوىل:  ـــيي  آمن إال ال

الاللدددهلله  ال دددم أمدددري اادددرم ل (010)
 «

(013)    
ــبعهم الغــاوونيف حولددن ازال ددل:  اددن أ  ا ددهلل اهلل  مددن «: حددوا  والشــعراء يت

ّأ ددهم مددن الشددملراء؟ إتددو اددا هبددذا الفقاددوء الددذ ن  شددملرالمس ح ددو  ال ددوس ال وجددلح ال ددم الشددملراء 
»الذ ن  ه ملومس

(050)  
 

 

                                                           

 ( غو  بولفهح غياوف الَغو َي: ،لا 012)

ّ وتن(مس ل مرل  ( تفسري تقر ب القر مس إىل األذ و011)   11ر 13: ب)أا ّ اهلل د

  2  21ر 1( الكويف: ب015)

ّ  الو وئل: ب010)   19881  921ر 11( مسههلل

ال الشملراء: 019)   222(  و

ال الشملراء: 010)   221(  و

  99212  192ر 21( ال وئل الشيملة: ب013)

ّ  الو وئل: ب050)   21296  911ر 11( مسههلل
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 يهدي من يشاء ويضل من يشاء

وللــــ  يمــــل مـــ  يشــــاء ويهــــدي مــــ   قدددوا اهلل تملدددوىل يف القددددر مس احلكددديم:  :440س
يشاء

اجل دة مدن  شدوء ال دهللخل ح الحدهلل بسده هج مدن مدهلللوا ا  دة: أمس اهلل تملدوىل  دهللخل يف (054)
 ال وّ من  شوءح فال  ذا صحيح؟ أمل  كن  ذا خسف اهللالهن 

الإبدددزاا الكهدددو  ) هللا دددة( التدددر  أ دددل  ويئدددة أ ددد و  اهلهللا دددة ب ملدددث الر دددوا :440ج
ال دسا  فمل دومس مددو  شدوءالمس )إ،ددسا(  مدو  قدوا: فساددهلل األ  اللدهلله إذا تر ددن ليفسدهللح فددإمس اهلل 

ّأ  ا ود اا حرفل  ه ام   لي  وا الال  اهلل ام إذا 
 *ولل  يمل مـ  يشـاء   ّاه ال ر د  ف دم  سد كن  وا د أي  ه دن حدي   دل بملدهلل أمس أ

الذي  ده  ااهلل  دة الملوصدية حدي تفملدل مدو تشدوء مدن األ دراد الالقهدل الالسدف  بملدهلل أمس بدلا هلدم 
ّا دددددم ال ر دددددد   ويهــــــدي مـــــ  يشــــــاءالقدددددوابل ف دددددم  ه ملو ددددددو  بوألل ددددددوف اخلفيدددددة بملددددددهلل أمس أ

  (054)وفس كو 
 

 ووجدك ضاالً فهدى

 
ووجـدك ضـاال  فهـدىمو  و تفسريبو ل  ة الكرشة:  :443س

؟ ا مدوف بةهندو بدهللاء (052)
  مو ان ل  يب همهلل

يف صددد ره ذاال مدددرال ،دددل يف الودددحراء ممدددو  دددومس مظ دددة اهلدددس  لملدددهللد  ال ددديب  :443ج
 ال ود ااوء الال ملود فاهللاه اهلل إىل ال ر   

 *ووجدك  وا اهلل ّ حدهلل تفدردال يف أبدوس  دو  يل  ولشديء الثمدل الدذي  ال  ضـا و 
ال وس إلي  فةخر   من الوحشة الالهفرد حيث ال  اهدهللي إليد   فهدىيف صحراء مقفرال 

  (051)ال وس
 يف  ذه ا  ة احهموالال له فة: * الحهلل ذ ر الملسمة ا  سي 

                                                           

ال ال حل: 054)   39(  و

ّ وتن( مس إىل األذ ومس ل مرل ( تفسري تقر ب القر 054)   122ر 12: ب)أا ّ اهلل د

ال ال حّ: 052)   1(  و

  111ر 91: ب( تفسري تقر ب القر مس إىل األذ ومس ل مرل  051)
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فسف ا ادو فادهللا  أحهلل و: ال هلل  ،والف امو أبت ا ين ا مس من ال  دوال الشدر فة أي   دت غدو
 إلياو 

 وبياددو: إمس ااملددا ال ددهلل  مهحدددرياف ال تملددرف ال ددوه مملوشدد  فادددهللا  إلياددو فددإمس الر دددل إذا مل 
  اههلل إىل جر   مكس ن  قوا: إبن ،وا 

 ولثادو: إمس ااملدا ال دهلل  ال تملدرف احلد  فادهللا  إليدن بإادود الملقدل البودب األدلدة الاألل ددوف 
 ل حي ارفت اهلل بوفوتن بل حود ،سا مشر 

الي اددن ابددن  ّابملاددو: ال ددهلل  ،ددوالف يف شددملو  مكددة فاددهللا  إىل  ددهلل  ا ددهلل اا  ددبح فقددهلل 
ّداه إىل  ددهللاه ا ددهلل اا  ددب  ا ددوس أبددن  ،ددل يف شددملو  مكددة ال ددو صدد ري فددر ه أبددو  اددل ال

ّداه إىل  هللاه ا ّ  هللي اهللاله   فمنا اهلل   حوبن بذل  ا ين إذ 
ّ،دددملهن  الي أمس ح يمدددة ب دددت أ  ذا دددب ادددو أ مدددهللال الح دددت حددد  الر،دددوئ ه خومسددداو: مدددو 

ّداه إىل  ددهلله  ددوءال بددن حددي حربددت مددن مكددة ف ددلا يف ال ر دد  ف   هددن  زاددة ال وبددت  ّادال  أ
ّمددلا بفسددي اددن شددو   ال مل ددت تودديح الا همددهللاهح حولددت: فددهللخ ت مكددة  ّه أل تقددوا لددئن مل أ
ّف فسدةلي ادن حدوع فةخربتدن فقدوا: ال ت كدي  ا ّ ت د  احلدوا فرأ دت شديخوف مهو ئدوف ا دّ اود

و أدلدد  ا ددّ مددن  ددرداه ا يدد  فةشددوّ إىل   ددل صدد مام األاظددم الدخددل ال يددت الجددوف هب ددل فةبدد
ّد همدددهللاف ا دددّ ح يمدددة السدددملهلل ة حدددوا:  ّأ دددن الحدددوا:  دددو  ددديهللاه مل تدددزا م هددد   سددديمة  الح ادددل 

الا  صوال: إمس  س  دو ا دّ  دهللي همدهلل فخدرب  فهسوح ت األص ود او تفراد بو م همهلل
 ددب الأخربتددن بوحلددوا فخددرب الجددوف بول يددت الداددو اهلل الأ دد وبن تودد   الخر ددت إىل ا ددهلل اا 

ّحدة بدن بوفدل يف ال ر د  ف ي دو    حوبن التملوىل ف ودي الأشملر مبكوبدن فةح دل ا دهلل اا  دب فه قدوه ال
ّق فقددددوا ا ددددهلل  بددددو  سددددريامس إذا ال دددديب حددددوئم حتددددت شددددجرال جيددددذ  األغوددددومس ال  ملددددب بددددولو

ّداه إىل مكة   اا  ب: فهللا  بفسيح المح ن ال
الي خددرب مدد  امددن أ  جولددب يف حوف ددة ميسددرال غددسد خهللجيددة ف ي ددو  أبددن   ود دداو: مددو 

ّا دددب ذاال لي دددة ظ مدددوء إذ  دددوء إب ددديذ فةخدددذ بزمدددود بوحهدددن فملدددهللا بدددن ادددن ال ر ددد  فجدددوء   دددو 
ّداه إىل القوف ة فمنا اهلل ا ين بذل    ربائيل   ف فخ إب يذ بفخة الح  م او إىل احل شة ال

 حدددود ال  ملرفدددومس حقددد  فادددهللا م إىل مملرفهددد   دددوبملاو: إمس ااملدددا ال دددهلل  م ددد والف ا ددد  يف
ّشهلل م إىل ف    الاالاهاف بوهللح  الااراد أب    ت خدومسف ال تدذ ر الال تملدرف فملرافد   الأ
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اهلل إىل ال وس حي ارافو  الاظمو 
(055)  

 

 وعلّم آدم األسماء

 
وعلّــم آام األســماء كلهــا قددوا اهلل تملددوىل يف  هوبددن الملز ددز: : 440س

فمددو  ددي  (050)
 اوء؟ ذه األ
 دومس مثدل إبسدومس  دهللخل ااهلل  دة ال    ي أاوء  ل شيء يف الكومسح ألمس  دد :440ج

  ملرف ل ة أ  اوح فمل امن اهلل   حوبن ال  وال الغري و 
ّفد  مد ام ا ادم  دد  ّاد اهلل تملوىل إاسد ااسئكة ب ملض مزا و ال شر الأبن من  د ذ أ * الإذا أ

  قدهللّ ااسئكدة ا دّ ذلد  ه حدوا تملدوىل ا وموف  همكن  و مدن فامادو ال  دماو بي مدو ال 
ال ااهفدوا  ّأالا مدن  دد الهحمدل الالقدهلل ل مسئكة:  ل تهحم ومس مثل ذل ؟ فةبهللالا اجز مح الإذ 

 بولهفوق الأبن أح  بوخلسفة 
ادو أمس خ د  اهلل  دد أمدر ااسئكدة أمس  سدجهللالا لدنح فقولدت «حدوا:  * ان أ  ا دهلل اهلل 

مس اهلل خ د  خ قدوف أ درد ا يدن م دو فد حن  ريابدن الحندن أحدر  ااسئكة يف أبفسداو: مدو   دو بظدن أ
أ لـ م أ قـل للـم إنـ ي أعلـم مـا تبـدون ومـا كنـتم تلتمـونخ قن إلينح فقوا اهلل: 

فيمدو  (059)
أبدددددهللالا مدددددن أمدددددر بدددددي اجلدددددومس ال همدددددوا مدددددو يف أبفسدددددام فدددددسذال ااسئكدددددة الدددددذ ن حدددددولوا مدددددو حدددددولوا 

»بولملرش
(050)   

وعلــم حددوا:  ددةلهن اددن حددوا اهلل ازال ددل  هلل اهلل * ادن الف ددل بددن ا ددوس اددن أ  ا دد
أاددددوء األالد ددددة الال  ددددوال الالشددددجر الاجل ددددوا مددددن «: مددددو  ددددي؟ حددددوا  آام األســــماء كلهــــا

»األّا
(053)   

 وعلم آام األسماء كلهـا ةلهن ان حدوا اهلل:  * ان أ  المل وس ان أ  ا هلل اهلل 
ّ،ددل الاجل ددوا الالشددملو  الاألالد دد«: مددوذا ا مددن؟ حددوا  ةح ه بظددر إىل بسددوط حتهددن فقددوا األ

                                                           

  198ال 191ر 16( ،وّ األبواّ: ب055)

ال ال قرال: 050)   91(  و

ال ال قرال: 059)   99(  و

  21  128ر 11( ،وّ األبواّ: ب050)

  13  121ر 11( ،وّ األبواّ: ب053)
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»ال ذا ال سوط ممو ا من
(000)   

فدهللاو بدوخلوامس فه دهلل  و ه  * ان داالد بن  رحومس المل وّ حوا:   دت ا دهلل أ  ا دهلل اهلل 
 وعلــم آام األســماء كلهــا ددوءالا بول شددت الالهلل ددت  دد وبنح فق ددت:  مل ددت فددهللا  حولددن: 

» و  بيهلله  ذا ال ذاالفجوب الاألالد ة الأ«ال ست الالهلل ت   وبن م ن؟ فقوا: 
(004)  

  (004)الااراد بوألاوء: أاوء األشيوء الا وماو
 

 والقمر قّدرناه منازل

 
والقمــــر قـــّدرناه منــــازل حتـــى عــــاا كــــالعرجون مدددو ااقودددود بو  ددددة الكرشدددة:  :444س
القديم

(002)  
ّاف(ح  :444ج ّبوه أمس  سددددري يف م ددددوزا الف ددددوء حددددي صددددوّ القمددددر بملددددهلل  وبددددن )بددددهلل أي حددددهللا

 مثل الملود الذي  ههللىل بن الهمر يف االحن وء الالهقواس ) سالف( 
 *والقمــر قــّدرناه  ّبو لددن ففددي  ددل  ددود م ددزاح فددإمس ل قمددر يف  ددل  ددود  منــازلأي حددهللا

م زالف  مدو ذ در ا مدوء الف د  أال اادراد اا دوزا اارئيدة مدن  دسا الحمدر البدهللّ يف أحوالدن ااخه فدة 
 ددو الملددذق اليددوبذ  كــالعرجون القــديملشددار القمددر يف  خددر ا حتــى عــااز ددودال البقيوددة 

ااقوس فإمس القمر يف  خر الشار  ملود  مو بهللأ  سالف ،مليفوف مقوا وف 
(001)  

يف  بظددر ا ددي بددن احلسددل «حددوا:  * اددن مو ددّ بددن  ملفددر اددن أبيددن اددن  ددهلله
ّم دومس فوحد  فقدوا: أ ادو اخل د  اا يد  الدهللائب السدر   اادهدد يف  جر قن  ومو إىل  دسا شدار 

 دد  الهقددهلل رح ااهوددرف يف م ددوزا الهددهللبريح  م ددت مبدددن بددوةّ بدد  الظ ددمح الأال،ددح بدد  الددد امح ف
ال مل ددد    دددة مدددن   دددوال م كدددنح الاسمدددة مدددن اسمدددوال  ددد  وبنح فحدددهلل بددد  الزمدددومسح الامها ددد  
ال الالكسددوفح يف  ددل ذلدد  أبددت لددن م يدد ح الإىل  بولز ددودال الال قوددومسح الال  ددوئ الاألفددواح الا بددو

                                                           

  18  121ر 11( ،وّ األبواّ: ب000)

  21  121ر 11( ،وّ األبواّ: ب004)

ّ وتن(( تفسري تقر ب القر مس إىل األذ ومس ل مرل 004)   51ر 1: ب)أا ّ اهلل د

ال  ذ: 002)    الملر ومس: الملذق الذي ااوبة 93(  و

ّ وتن(( تفسري تقر ب القر مس إىل األذ ومس ل مرل  001)   16ر 29: ب)أا ّ اهلل د
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ّادتن  ر   »إ
(005)  

 لقناكممنها خ

 
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجلم تارة مو ااقوود يف حولن تملوىل:  :444س
أخرى

(000)  
الدددها   وددد ح ب وتدددوفح الال  دددوال  وددد ح حيوابدددوفح الاحليدددوامس  ة  دددن ا بسدددومس فيودددري  :444ج

  م يددوفح فإبسددوبوفح فو بسددومس خ دد  مددن الددها ح ه شددوال ال  ق ددب إىل الددها ح ه  ددرب مددن الددها
 أل ل احلسو  يف ا خرال 

إمس ال  فة تق  من السموء إىل األّا ا دّ ال  دوال الالثمدر «حوا:  * ان أ  ا هلل اهلل 
»الالشجر فهة ل ال وس م ن الال اوئم فيجري فيام

(009)  
ّاد أمس   دد  «حددوا:  * اددن أ  ا ددهلل اهلل اددن أبيددن إمس اهلل ازال ددل خ دد  خسةحددلح فددإذا أ
ِمنهـــا خلقنـــاكم وفيهـــا نعيـــدكم ومنهـــا ة الددديت حدددوا يف  هوبدددن خ قدددو أمدددر م فةخدددذالا مدددن الهبددد

فملجدددن ال  فدددة به ددد  الهبدددة الددديت   ددد  م ادددو بملدددهلل أمس أ دددك او الدددرحم  نخـــرجلم تـــارة أخـــرى
ّ  خت دد  مددوذا؟ فيددةمر م مبددو  ر ددهلل مددن ذ ددر  ّبملددة أشددارح حددولوا:  ددو  ّبملددل لي ددةح فددإذا اددت لددن أ أ

ال دهللمس خر دت  دذه ال  فدة بملي ادو م دنح  وئ دو الأبثّح أبيض أال أ دودح فدإذا خر دت الدرال  مدن 
»مو  ومسح ص رياف أال   ريافح ذ راف أال أبثّح ف ذل    سل اايت غسل اجل وبة

(000)   
فق ددت: ألي ا ددة  ولددهلل ا بسددومس  * اددن أ  ا ددهلل اهلل القددزال ي حددوا:  ددةلت أبددو  ملفددر

ّ  التملددوىل اددو خ دد  خ قددن«:  و  ددو الشددوال يف مو،دد   خددر؟ حددوا خ قاددم مددن  ألمس اهلل ت ددو
»أد  األّا فمر    ل إبسومس إىل تربهن

(003)   
حددوا:  ولقــد خلقنــا اإلنســان مــ  ســاللة مــ  طــي *  ددوء يف تفسددري ا ددي بددن إبددرا يم: 

السسلة الوفوال من ال ملود الالشرا  الذي  وري ب فةح الال  فة أص او من السسلةح الالسدسلة 

                                                           

ّ  الو وئل: ب005)   8615  221ر 1( مسههلل

ال جن: 000)   55(  و

  11  968ر 51( ،وّ األبواّ: ب009)

  19  991ر 51( ،وّ األبواّ: ب000)

  25  958ر 51( ،وّ األبواّ: ب003)
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مـ  سـاللة مـ  ح فادذا مملدا حولدن:  و من صفوال ال ملود الالشرا ح الال ملدود مدن أصدل ال دل
ثــم خلقنــا النطفــة أي يف األبثيددلح ه يف الددرحمح  طــي  ثــم جعلنــاه نطفــة ِفــي قــرار ملــي 

أحســـ  الخـــالقي إىل حولدددن  علقـــة
ال دددذه ا دددهحولة أمدددر إىل أمدددرح فحدددهلل ال  فدددة إذا  (090)
ّبملل  ومو ه  وري ا قة »الحملت يف الرحم أ

(094)   
 

 رضوجنة عرضها السماوات واأل

وجنـــة عرضـــها الســـماوات واألر  قددوا اهلل تملددوىل يف القدددر مس الكددر :  :442س
(094) 

 فة ن ال،  اهلل  ا م اليت  ي مثو  الكوفر ن؟ 
 السموالاال الاألّا  زء ص ري من ف وء الكومس ال ا م  زءف  خر م ن  :442ج

ّ دوا  رحددل  ددةا ال دديب الي أمس   *  فقددوا: إبدد  تددهللاو إىل جنــة عرضــها الســماوات
»  حومس اهلل فة ن ال يل إذا  وء ال اوّ«: فة ن ال وّ؟ فقوا ال يب ر واأل

(092)  
* ان أبذ بن مول  أبن حوا: الفدهلل األ دق  ال جدرا  ا دّ امدر بدن اخل دو  أل دل أدائدن 

عرضـها السـماوات اجلز ةح فهللاوه إىل ا  سدح فقوا لن األ دق : أبدهم تقولدومس إمس هلل   دة 
ا: فسددددكت امددددر المل  دددرد  وابددددوفح حددددوا: فقدددوا لددددن اجلمواددددة فدددة ن تكددددومس ال ددددوّ؟ حدددو واألر 

احلو،رالمس: أ  ن  و أمري اارم ل حي ال   ملن يف ا  سدح حدوا: فدةجرق خجدس مدن اجلموادة 
ّ ل حهلل  دهلله مب ك يدنح فهدةم وه الإذا بدن اي دة  احلو،ر ن  واة ال  رد  وابوح فإذا ب و  ااسجهلل 

ّا هدنح حدوا: فقدود امدر حدهلل دخدلح حدو ا م ال  وال ا ي بن أ  جولب ا: ف دج ال دوس ا دهلل 
بن اخل و  الاجلمواة ا ّ أحهللامامح الحدوا:  دو مدوالي أ دن   دت ادن  دذا األ دق  الدذي حدهلل 
اسبدددو م دددن الكدددسد أخدددربه  دددو مدددوالي بولملجدددل إبدددن  ر دددهلل ا  دددسد فةبدددت ال دددهللّ الهمدددود الموددد و  

ّ ددوا األبددودح فقددوا ا مددود حددوا:  ددو فددي أبددهم  »مددو تقددوا  ددو أ ددق ؟«: الظددسد الابددن اددم 
إذا «: فة ن تكدومس ال دوّ؟ حدوا لدن ا مدود عرضها السماوات واألر تقولومس إمس اجل ة 

» وء ال يل أ ن  كومس ال اوّ؟
 (091)  

                                                           

ال اارم ومس: 090)   12(  و

  19  963ر 51( ،وّ األبواّ: ب094)

ال  ا امرامس: 094)   199(  و

  82ر 8( ،وّ األبواّ: ب092)

  9  58ر 11( ،وّ األبواّ: ب091)
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 ال للتجسيم

 
يـــد اهلل فـــوق أيـــديهم قدددوا اهلل تملدددوىل يف القدددر مس احلكددديم:  :441س

اليف جمدددوا  (095)
وجــاء ربــ  والملــ  صــفا  صــفا   خددر: 

 ددو مددن ا  ددوال فإهنددو تددهللا ا ددّ أمس اهلل ح الغري (090)
  سم فمو  و الهللليل القوج  بةمس اهلل ليذ جبسم  مو  قوا بملهللد الهجسيم الشيملة ا مومية؟

  و ددة   يـد اهلل  دو  أدلدة  ثدريال اق يددة البق يدة تدهللا ا دّ أمس اهلل لدديذ جبسدمح ال :441ج
فسبيدة الملدراق مدثسف  مدو  قدوا: فهحدت الهللاللدة ال  رب أي أمر  جاءان حوتن ال   وبنح ال

 أي فر،ت  ي روو ا ّ الملراق الإمس مل  كن يف الملراق من أفراد و أحهلل 
 * وجاء رب  ّب   مو  ظار م و  الهللبيو يف  ي دة ال دساح فدإمس اهلي دة الاجلدسا أي أمر 

اليت تظار  ود القيومة هلل   حوبن تكومس مبثوبة جميء اهلل   حوبنح لك ن  دومس م ز دوف ادن اجلسدم 
  (099)من فهجيء   وّ  سلناللواز 

ّي تملددوىل  سددموف لكددومس مر  ددوف ال ددل مر ددب حيهددوب إىل أحددهلل  رلافددن ال ر ا ددن الاهلل  * لددو  ددومس ال ددو
ّ  التملوىل ليذ جبسم   (090)ليذ ح  ن أحهلل حي  كومس  و اار هب لولن فاذا  ملي أبن ت و

ال  همددهلل بددن أ  ا ددهلل اهلل اددن همددهلل بددن إاوايددل اددن احلسددن بددن احلسددن اددن ب كددر بددن * 
صول ان احلسل بن  مليهلل بن ا هلل اهلل بدن اا دريال ادن همدهلل بدن ز دود حدوا: املدت  دوبذ بدن 

فق دددت لدددن: إمس  شدددود بدددن احلكدددم  قدددوا حدددوالف  ظ يدددومس  قدددوا: دخ دددت ا دددّ أ  ا دددهلل اهلل 
اظيمدوف إال إ  أخهودر لدد  م دن أحرفددوفح فدزام أمس اهلل  سددم ألمس األشديوء شدديئومس:  سدم الفملددل 

مس  كومس الووب  مبملا الفملل الجيوز أمس  كومس مبملا الفوال فقوا أبدو ا دهلل اهلل اجلسم فس جيوز أ
» : ال هدددهللالدال مه و يدددة فدددإذا احهمدددل احلدددهلل الحيدددن أمدددو ا دددم أمس اجلسدددم هدددهللالد مه دددوه الالودددو

ح حدوا: فق دت: فمدو أحدوا؟ »احهمل الز ودال الال قوومس الإذا احهمل الز ودال الال قوومس  ومس ل وحدوف 
ال: «حدددوا دددم األ سدددود المودددوهّ الودددّو مل  هجدددزاأ المل  ه دددوه المل  ال  سدددم الال صدددو ال دددو جمسه

                                                           

ال الفهح: 095)   11(  و

ال الفجر: 090)   22(  و

  198ر 91: ب( تفسري تقر ب القر مس إىل األذ ومس ل مرل  099)

  د 1981ط داّ اجلمي  ل  شر بيوال  51: ر( الملقوئهلل ا  سمية لومود اارل  090)
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دددئ   هزا دددهلل المل  ه دددوح  لدددو  دددومس  مدددو  قولدددومس مل  كدددن بدددل اخلدددول  الااخ دددوق فدددرق الال بدددل اا ش 
ّه الأبشدةه إذ  دومس ال  شد ان شديء الال  شد ن  ئ فرق بل من  سامن الصوا الاا شة لكن  و اا ش 

  (093)» و شيئوف 
ّي ا  ز ال ل  سموف لو ب أمس حيهلله حهلل تملوىل اهلل ان ذل  ا واف   ريا  * اللو  ومس ال و

ال أحددوا إبددن حددوئم فةز  ددن اددن مكوبددنح الال أحددهللُّه مبكددومس : «* حددوا ا مددود أبددو إبددرا يم 
ّ ح الال أحهللُّه ب فا  ش ه فمح اللكن  مو حدوا   كومس فينح الال أحهلله يف شيء من األّ ومس الاجلوا

ّ  التملددوىل:  مبشدديئهن مددن غددري تددردد يف بفددذح صددمهللاف فددرداف مل حيددهج إىل  حكــ  فيلــوناهلل ت ددو
  (000)»شر    ذ ر لن م كن الال  فهح لن أبوا  ا من

 

 أولو األمر

 
أطيعــوا اهلل وأطيعــوا الرســول وأولــي األمــر  قددوا اهلل تملددوىل يف  هوبددن الكددر : : 445س
مــنلم

ّ ددو (004) ه ا فاددو  لنح مددن  ددم أالع األمددر؟ الاددوذا حددرمس اهلل تملددوىل جواهددن ب واددة 
 ا ّ أالع األمر 

ّد يف تفسددري ا  ددة يف  هددب الشدديملة الالسدد ة   ددم األئمددة ال ددو رالمس :445ج ح  مددو ال
ألبدن مملودود م ادر ال  دةمر مبملودية ال دذل  األئمدة  الإمس اهلل تملوىل إتو أمر ب وادة الر دوا

  
أولـي وأطيعـوا اهلل وأطيعـوا الرسـول و ادن حدوا اهلل تملدوىل:  *  ئل  ملفدر بدن همدهلل 

:  قددوا الددراالي: أ خددور أد اددود؟ فقددوا » أالع الفقددن الالمل ددم: «حددوا  األمــر مــنلم
  (004)»بل خور ل و«

وأطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأولـي األمـر يف حوا اهلل از ال ل:  * ان أ   ملفر 
  (002)»إىل أمس تقود السواة األئمة من اللهلل ا ي الفوجمة: «حوا  منلم

                                                           

  122ر 1( الكويف: ب093)

  2  125ر 1( الكويف: ب000)

ال ال س004)   53وء: (  و

  99229  16ر 21( ال وئل الشيملة: ب004)

  8  222ر 1(  موا الهلل ن: ب002)
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ّي  يــا أيهــا الــيي  آمنــوا أطيعــوا اهلل اددن حولدن  حددوا  ددةلت ال ديب* ادن  ددوبر األبودو
ّ ولن فمن أالع األمر؟ حوا وأطيعوا الرسول  م خ فدوئي  دو  دوبر الأئمدة «: ارف و اهلل ال

ه احلسددن ه احلسددل ه ا ددي بددن احلسددل ه  ااسدد مل بملددهللي أالهلددم ا ددي بددن أ  جولددب
ّاال بول ددوحر ال دده هللّ ن  ددو  ددوبر فددإذا لقيهددن فةحرئددن مددي السددسد ه همددهلل بددن ا ددي ااملددرالف يف الهددو

الوودق  ملفر بن همهلل ه مو ّ بن  ملفر ه ا ي بن مو دّ ه همدهلل بدن ا دي ه ا دي بدن 
ّ،ددن البقيهددن يف ا ددوده ابددن احلسددن بددن  همددهلل ه احلسددن بددن ا ددي ه ايددي ال  يددي حجددة اهلل يف أ

هبددو ذا  الدد ّق األّا الم و ذي   يددب اددن شدديملهن غي ددة ال ا دي الددذي  فددهح اهلل ا ددّ  ددهلله مشددو
» ث ت ا ّ القوا يف إمومهن إال من امهحن اهلل ح  ن بو شومس

(001)   

ّ دوا اهلل« قوا:  * ان   يم بن حيذ اهلسع حوا: املت ا يو  مدو بزلدت ا دّ 
  ددة مددن القددر مس إال أحرأبياددو الأمس ددو ا ددي فكه هاددو خب ددي الا مددي تةال  اددو التفسددري و البو ددخاو 

ماددو المهشددوهباو الداددو اهلل اددز ال ددل أمس  مل مددي فاماددو الحفظاددوح فمددو بسدديت الم سددوخاو الهك
  ة من  هو  اهلل ازال لح الال ا مو أمدسه ا دي فكه هدنح المدو تدر  شديئو ا مدن اهلل ازال دل مدن 
حسا الال حراد الال أمدر الال هندي المدو  دومس أال  كدومس مدن جوادة أال مملودية إال ا م يدن الحفظهدن 

ّ  التملددوىل بددةمس شدد  ح دديب المل أبددذ م ددن حرفددو الاحددهللاح ه ال  ّي الداددو اهلل ت ددو ،دد   ددهلله ا ددّ صددهلل
ّاح المل أبدددذ مدددن ذلددد  شددديئوح المل  فهدددي مدددن ذلددد  شددديء مل أ ه دددنح  ا مدددو الفامدددو الحكمدددة البدددو

ّ ددوا اهلل أ تهخددوف ا ددية ال سدديومس فيمددو بملددهلل؟ فقددوا  : لسددت أختددوف ا يدد  فق ددت:  ددو 
ع فيدددد  اليف شددددر وئ  الددددذ ن بسددديوبوف الال  اددددسف الحددددهلل أخدددرب  ّ  ازال ددددل أبددددن حددددهلل ا دددهجو  

ّ دددوا اهلل المدددن شدددر وئي مدددن بملدددهللي؟ حدددوا: الدددذ ن حدددرهنم اهلل   كوبدددومس مدددن بملدددهلل ح فق دددت:  دددو 
فق ددت:  ددو  أ طيعــوا اللَّــه وأ طيعــوا الرَّســول وأولــي األ مــر مــنلمازال ددل ب فسددن ال  فقددوا: 

ماهددهللح ال  ّ ددوا اهلل المددن  ددم؟ فقددوا: األالصدديوء مددي إىل أمس  ددردالا ا ددية احلددواح   اددم  ددود
ّحوبنح فد ام ت ودر أمديتح  ّحام الال  فو   ر م من خذهلمح  م م  القر مس الالقر مس مملامح ال  فو
ّ ددوا اهلل ااددم  الهبدم ش ددرالمسح الهبدم  ددهللف  اد ام الدد سءح الهبدم  سددهجو  دادوا مح فق ددت:  دو 
ّأس  ّأس احلسدددنح ه ابدددي  دددذاح الال،ددد   دددهلله ا دددّ  عح فقدددوا: ابدددي  دددذاح الال،ددد   دددهلله ا دددّ 

ه ابن لدن  قدوا لدن ا دي  ديولهلل يف حيوتد ح فةحرئدن مدي السدسدح ه تكم دة ا دي اشدر احلسلح 

                                                           

  16  283ر 29( ،وّ األبواّ: ب001)
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ّ سف َّ دسفح فقدوا: فديام الاهلل  دو أخدو بدي  إموموح فق ت: بة  أبت الأمي فسمام ع فسمو م 
ّا الاهلل إ    دددسا مادددهللي أمدددة همدددهلل الدددذي شددد  األّا حسددد و الادددهللال  مدددو م ئدددت ظ مدددو ال دددو

»الر ن الااقود الأارف أاوء  بوئام الح وئ امألارف من   و ملن بل 
(005)  

إىل ا ددي  أالصددّ ال دديب «حددوا:  اددن أ  همددهلل الملسددكري اددن  بوئددن اددن ال ددوحر* 
ـــوا أطيعـــوا اهلل وأطيعـــوا ه حدددوا يف حدددوا اهلل:  الاحلسدددن الاحلسدددل  ـــيي  آمن ـــا أيهـــا ال ي

مس تقدددددود : األئمدددددة مدددددن اللدددددهلل ا دددددي الفوجمدددددة إىل أحدددددوا  الرســـــول وأولـــــي األمـــــر مـــــنلم
»السواة

(000)    

يـــا أيهـــا حدددوا: فسددةلهن ادددن حدددوا اهلل:  * اددن أبدددومس أبددن دخدددل ا دددّ أ  احلسددن الر،دددو
ذلد  ا دي بدن «: فقدوا  اليي  آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأولـي األمـر مـنلم

ه «: ح ه  دددكت ف مدددو جدددوا  دددكوتن ح دددت: ه مدددن؟ حدددوا»أ  جولدددب صددد واال اهلل ا يدددن
ح دت: ه  »احلسدل«: كت ف مدو جدوا  دكوتن ح دت: ه مدن؟ حدواح ه  د» احلسن 

ح ال دددكت ف دددم  دددزا  سدددكت ادددن  دددل الاحدددهلل حدددي أايدددهلل »ه ا دددي بدددن احلسدددل«مدددن؟ حدددوا: 
   (009)ااسةلةح حي اةو م إىل  خر م

إبكددم أخددذمت  ددذا األمددر مددن « قددوا:  * اددن امددرامس احل دديب حددوا: املددت أبددو ا ددهلل اهلل 
 أطيعــوا اهلل وأطيعــوا الرســول وأولــي األمــر مــنلماهلل:   ددذالال ) ملددي مددن أصدد ن( اددن حددوا

ّ دددوا اهلل  : مدددو إمس اسدددكهم بدددن لدددن ت ددد واح ال مدددن حدددوا فدددسمس الال مدددن حدددوا المدددن حدددوا 
»فسمس

(000)  
 

 

 

 

 

 

                                                           

  12ر 1( تفسري المليوشي: ب005)

  9  286ر 29( ،وّ األبواّ: ب000)

  26  232ر 29( ،وّ األبواّ: ب009)

  21  239ر 29( ،وّ األبواّ: ب000)
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 البعوضة مثال

 
إن اهلل ال يستحي أن يمرب مثال ما بعوضـة فمـا مو تفسريبو ل  ة الكرشدة: : 440س
فوقها

 ؟(003)
مامددو  ددومس صدد رياف فإبددن  و ددب تو،دديح اا  ددبح فددوهلل  دد حوبن التملددوىل ال ااثددل  :440ج

  سهحي أمس  ة  بواثل مامو  ومس ص رياف 
إن اهلل ال يســــتحيي أن يمــــرب مــــثال مــــا بعوضــــة فمــــا  *  ددددوء يف تفسددددري ا مددددود

الذ در الدذبو   يا أيها الناس ضـرب مثـلف مو حدوا اهلل: «: ا  ةح حوا ال وحر  فوقها
ــا: يف حولددن ــ  يخلقــوا ذباب مثــل الاددو حددوا:  (030)ا  ددة إن الــيي  تــدعون مــ  اون اهلل ل

ح ال،دددر  مدددثس يف  دددذه (034)ا  دددة الـــيي  اتخـــيوا مـــ  اون اهلل أوليـــاء كمثـــل العنلبـــوت
ّا ال بولذي ا هوحهلل بو حولت الكفوّ الال واصب: المو  ذا  (032)البولويب من السموء (034)السو

ّ دوا اهلل من األمثوا في ر ح  ر هللالمس بن ال ملد ال ح فقدوا اهلل:  دو همدهلل إمس اهلل ن ا دّ 
مـــا أي ال  ددده  حيدددوء أمس   دددر  مدددثس ل حددد   و،دددحن بدددن ا دددهلل ا دددوده اادددرم ل  يســـتحيي
مو  و بملو،ة ااثل فمو فوحاوح فوق ال ملو،ةح ال و الدذبو    در  بدن ااثدل إذا ا دم  بعوضة

بوال ة همدهلل الا دي ال هلمدو ال ي دل ال د م أمس فين صس  ا وده البفملامح فةمو الذ ن  م وا بوهلل ال 
ّ مح المل  الل ئمدددة لر دددوا اهلل  ّ م الأحدددواهلمح المل  قدددوب ام يف أمدددو أحكدددومام الأخ دددو

ّ مح المل  فدددش شدديئو ممدددو  قددد  ا يدددن م اددو إال بدددإذهنمح فيمل مدددومس  مل دددم   هملددوط الدددهللخوا يف أ دددرا
هبدددم  ّاد بدددن احلددد  الإبوبهدددن  دددرالء اارم دددومس الدددذ ن  دددذه صدددفهام أبدددن ااثدددل اا دددرال  احلددد  مدددن  أ

ّ،دهام لدن يف ا دي ب دم ال يد ح التدر ام  الالكش  ا ن الإ  وحنح الأمو الذ ن  فرالا مبحمدهلل مبملو
ما ذا أراا اهلل بهيا مثال يمل به كثيرا ويهـدي بـه  االبقيود لن يف  وئر مو أمر بن فيقولومس: 

                                                           

ال ال قرال: 003)   22(  و

ال احل030)   19ج: (  و

ال المل ك وال: 034)   21(  و

ال  ال قرال: مثلهم كمثل اليي استوقد نارا(  قوا تملوىل: 034)   11   و

أو كصيب م  السماء فيه ولمـات ورعـد وبـرق ي علـون أصـابعهم فـي آذانهـم مـ  الصـواعق حـير المـوت واهلل (  قوا تملدوىل: 032)
ال ال قرال: محيط باللافري    13   و
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أي فدس مملدا ل مثدلح   قوا الدذ ن  فدرالا إمس اهلل   دل هبدذا ااثدل  ثدريا ال ادهللي بدن  ثدريا كثيرا
ومـا ألبن الإمس بف  بن من  اهلل دن فادو   در بدن مدن   د نح فدرد اهلل تملدوىل ا ديام حدي ام فقدوا: 

ــه أي المددو   ددل اهلل بواثددل إال الفو ددقل اجلددوبل ا ددّ أبفسددام بدده  تةم ددن البو،ددملن  يمــل ب
»ا ّ خسف مو أمر اهلل بو،ملن ا ين

(031)  
 

 كتبكم ومؤلفاتكم

 
ب ااخ وجددة الدديت مددن تددةلي  اددوحهكم؟ الإمس أمكددن ذ ددر أاددوء مددو اددهللد الكهدد: 449س

 بملض  ذه ااخ وجوال  الشكراف 
ال يف هدددل اال دددهفودالح أمدددو ال دددي بملدددهلل مل ت  ددد ح : 449ج ااخ وجدددوال إذا ج ملدددت صدددو

  (035)ف ر و اهلل تملوىل أمس  وفق و ل  ملاو
 

 ليست هكذا

 إيــاكم؟ ا مددوف أمس وإيــاكم أن تنمنـوا بــاهلل ربلــممدو تفسددريبو لقولدن تملددوىل: : 440س
 أداال حتذ ر؟

يخرجـون الرسـول وإيـاكم أن ليست ا  ة الكرشة  كذاح بل  ي حولن تملدوىل: : 440ج
تنمنوا بـاهلل ربلـم

أي: مدن  يخرجـون الرسـول وإيـاكمح الحدهلل  دوء يف تفسدري ا  دة: (030)
ح (039)ا بدنألمس ترم دو  أن تنمنوا باهلل ربلـممكةح ال و حوا من  فرالاح أال ا هئ وف ل يوبن: 

  دو لديذ الهحدذ ر بدل  دي ،دمري بودب ممل دوف ا دّ حولدن:  إيـاكمالبذل   كدومس مملدا: 
                                                           

  5  111ر 3( ،وّ األبواّ: ب031)

(  هوبددوف ال را دددوف يف 1251أمس  رلدد  أ ثدددر مددن ) ( لقددهلل الفدد  اهلل  دد حوبن التملدددوىل اوحددة ا مددود السدديهلل همدددهلل احلسدديي الشددريازي 835)
ّ ذح اومددوف  مددو  رلدد  ااو ددواوال ال ددخمة مثددل  الملددراق الالكو ددت الا ددرامس  ال ددومس  ال  هوابدددّ اددن تددةلي  الكهددب الالكهي ددوال الالكددرا

أل  صفحة( يف له   موا،ي  الفقن ا  دسمي بدهللءف  11جم هللا( الجتوالز اهللد صفحووو ) 161ليت ب   اهللد جم هللاوو )مو واة )الفقن( ا
ال: ) جم ددهللاف(ح الالز ددوال: ) ددسث جم ددهللاال(ح الغري ددو مددن مسددوئل  11جم ددهللاف(ح الالوددسال: ) 15مددن ا  هاددود الالهق يددهلل: )جم ددهلل الاحددهلل(ح الال اددو

ّ سن الفقن ممو ال  هس  ا وا لذ ر و  أ فإهنو بوائوال اليف له   ااوا،ي  الديت حتدوالا أمس ودهللي ال دوس إىل  دواء السد يل  مو  ه ن ال را
 ممو مل  زا ل وجوف أال حتت ال      ل  وء إبسومس الجمهم  إ سمي حقيقي  ف س ان ال ود اهللد   ري من مرلفوال السيهلل 

ال الهةلي  يف ال ال ان فار ة إنولية ارلفوال ا مود السيهلل الشريازي الحهلل صهللّ مرخراف  هو  )ا مود الشريازي بود ّ خ( ال و ا و   هو
ال اامهح ة: 030)   1(  و

  35ر 21( ،وّ األبواّ: ب039)
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الرسول   أي  ر ومس الر وا ال ر وبكم من مكةح ه ا هةب    حوبن التملوىل ممل سف ذلد
ال ح فهددهللبر ا  ددة الافاددم الال تقرأ ددو  مددو حددرأ أحددهلل م حولددن: أن تنمنــوا بــاهلل ربلــمبقولددن: 

وأنتم سلارىال كت ان اود ا  ة الكرشة:  ةتقربوا الصال
(030)  

 

 اإلمام المنتظر 

 
ّ  ال قهدل الكدوفر ن حدي  سدههب األمدر لدن  حل  ظار ا مود اا هظر: 443س  ل حيو

ال ي ية المو شوبن ذل ؟  ّبل فال  سهململ الق وبل اهليهلل ّ ح الإذا  ومس من احملو  أد ال حيو
ّ ح بو ي ة  : إمس ا مود 443ج  ه  ب هبو ا ّ أ ل الملدوملح أمدو  دل إمس األ د حة حيو

احلهلل ثددة مو ددودال يف ذلدد  الوحددت أد ُدمددرال   اددو مددن  اددة حددر  إبددودال تقددهللمت ظاددّو ا مددود 
 ؟ فذل  ممو ال شكن الهكان بن 

مل  كدددن بي دددن البدددل الملدددر   إذا خدددرب القدددوئم «حدددوا:  * ادددن أ  ا دددهلل اهلل الودددودق
فددو اهلل مددو   السددي ح المددو  سددهملج ومس خبددرالب القددوئمالحددر ش إال السددي ح مددو  ةخددذ م اددو إال

  (033)»جملومن إال الشملري اجلشب الال ل و ن إال ال  يا
   دو حدوئم بدةمر «: أبن  دئل ادن القدوئم فقدوا * ان أ  خهللجية ان أ  ا هلل اهلل 

ء صددوحب السددي  فددإذا  ددوء صددوحب السددي   ددوء بددةمر غددري  اهلل الاحددهلل بملددهلل الاحددهلل حددي جيددي
»الذي  ومس

(311)  
 دددوّ إىل الكوفدددة  إذا حدددود القدددوئم «يف حدددهلل ث جو دددل إبدددن حدددوا:  * ادددن أ   ملفدددر 

ّ دد  مددن  فيخددرب م اددو ب ددملة اشددر  الف أبفددذ  ددهللاومس ال ه ددة ا دديام السددس  فيقولددومس لددن: ا
حيدددث  ئدددت فدددس حو دددة ل دددو يف بدددي فوجمدددة في ددد  فددديام السدددي  حدددي  دددة  ا دددّ  خدددر م ه 

ّ و ال قهددل مقوت ياددو حددي  ر،ددّ اهلل  ددهللخل الكوفددة فيقهددل هبددو  ددل م ددوف  مرتددو   ال اددهللد حوددو
»ازال ل

(311)   

                                                           

ال ال سوء: 030)   29(  و

ّ  الو وئل: ب033)   9565  212ر 9( مسههلل

  2  596ر 1( الكويف: ب311)

ّ : ر311)   261( أاسد الو
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ّا دددة الل دددري م «: * اددن  دددوبر حددوا: حدددوا ع همدددهلل بددن ا دددي  ددو  دددوبر إمس ل دددي المل ددوس 
ّ دسف مدن اللدهلل احلسدل    دو   لدن بدل الدر ن  ّا وال فإ دو  ه إ دو  ه إ دو   س دوف حدي تدر  

ّ وا اهلل  ّ وا اهلل الااقود مملن  س   ّ وا اهلل  الم فر  ّئ  ّ وا  الد ال ي  
» اهلل 

(312)  
ّااي ال يب  ّ دوا اهلل  * ان  وبر حوا: املت أبو   مّ   قدوا:   قوا: املدت 

ح ح دت: آم  الرسول بما أنزل إليه م  ربـهلي ة أ ري   إىل السموء حوا الر  ازال ل:«
والمنمنون

ح حوا: ا ي ح حوا: صهللحت  و همهلل من خ فت ا ّ أمه ؟ ح ت: خري و(319)
ّ ح فقدوا:  دو همدهلل إ  اج ملدت إىل األّا اجسادة فوخهتد   بدن أ  جولدب؟ ح دت: بملدم  دو 
م اددو فشددققت لدد  ااددوف مددن أاددوئي فددس أذ ددر يف مو،دد  إال ذ ددرال مملددي فةبددو احملمددود الأبددت 
همددهلل ه اج ملددت  وبيددة فددوخهال ا يددوف فشددققت لددن ااددوف مددن أاددوئي فةبددو األا ددّ ال ددو ا دديح  ددو 

ّيح همهلل إ   خ قه  الخ قت ا يوف الفوجمة الاحلسن الاحلسل الاألئمة مدن اللدهلل احلسدل مدن بدو
ّ،دددل فمدددن ح  ادددو  دددومس ا دددهللي مدددن   دددو همدددهلل إ  ار،دددت الال دددهكم ا دددّ أ دددل السدددموالاال الاأل
ّ ح  اادرم ل المدن  حدهلل و  دومس ا ددهللي مدن الظدوال  دو همدهلل حتددب أمس تدرا م؟ ح دت: بملدم  ددو 

فددإذا أبددو بو ددم ا ددي الفوجمددة الاحلسددن الاحلسددل الا ددي  حددوا: الهفددتح فولهفددت اددن شددل الملددرش
ّيح  الهمددهلل ال ملفددر المو ددّ الا ددي الهمددهلل الا ددي الاحلسددن الاااددهللي يف ال دد ام  ةبددن  و ددب د
فقدددوا:  دددو همدددهلل  دددرالء حججدددي ا دددّ خ قدددي ال دددذا القدددوئم مدددن اللدددهلل  بولسدددي  الاا دددهقم مدددن 

»أاهللائ 
(312)    

يـات ربـ  ال ينفـع نفسـا يوم يأتي بعـو آان  ذه ا  ة:  *  ئل ا مود الوودق 
إيمانهـــــا لـــــم تلـــــ  آمنـــــت مـــــ  قبـــــل أو كســـــبت فـــــي ايمانهـــــا خيـــــرا  قـــــل انتظـــــروا إنـــــا 

منتظــرون
فددإذا  ا  ددوال  ددم األئمددة الا  ددة اا هظددرال  ددو القددوئم اااددهللي«: ح فقددوا (315)

حدددود ال   فددد  بفسدددو إشوهندددو مل تكدددن  م دددت مدددن ح دددل حيومدددن بولسدددي  الإمس  م دددت مبدددن تقدددهللد مدددن 

                                                           

ّ  الو وئل: ب312)   12916  98ر 11( مسههلل

ال ال قرال: 319)   285(  و

  112( تةال ل  ا  وال: ر312)

ال األبملود: 315)   158(  و
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»  بوئن
(316)  

                                                           

  91ر 1(  موا الهلل ن: ب316)
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 تفرق العلماء

 
مددو  كددومس اجلددوا  إذا حددوا أحددهلل اا ر،ددل بددإمس المل مددوء مهفرحددومسح الالملددهللاء بيدد ام : 420س

 الا،حح المبو أهنم امود األمة ال ملم ومس  كذا فكي  بةفراد ااس مل؟
إذا حوهلل تفرق اارا   فذل  ممو ال ا م ع بنح بل الملكذ فإبي مل أ هلل مر ملوف  :420ج

مدن  خدرح أمدو إذا حودهلل تفدرق بملدض أ دل المل دم فدإمس اامل دود أمس أ دل   او م مر ملدوف أال   دهق 
 المل م ليسوا نيملوف ذالي اومة 

 دل المل مددوء مدو  ا دت الإ دو  أمس تسدةهلم تمل ُّهدوف الجتربددة «حدوا:  * ادن ا مدود الودودق 
ّ  مددو جتددهلل إليددن  دد يسف الا ددر  مددن  الإ ددو  أمس تملمددل برأ دد  شدديئوف الخددذ بوالحهيددوط يف نيدد  أمددو

ّح ه  اه ة ل  وسالفهيو     (309)»رب  من األ هلل الال جتملل 
  وس  واة ا هلل المل موء أحب إىل اهلل من ا ودال أل    ةح : «* حوا أمري اارم ل 

  (300)»الال ظر إىل الملومل أحب إىل اهلل من ااهكوف   ة يف ال يت
 

                                                           

  9522 112ر 21( ال وئل الشيملة: ب309)

ّ  الو وئل: ب300)   11591  159ر 3( مسههلل
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 المغبون والمغبوط والملعون

 
مددوه فاددو م  ددومس المددن  ددومس مددن ا ددهو   و : «مددو مملددا حددوا ا مددود الوددودق: 424س

 ؟(303)» خر  ومين خريبو فاو م  وط المن  ومس  خر  ومين شربو فاو م ملومس
ممل وه أمس  هقهللد ا بسومس إىل أمود  دل  دودح مدثس  دومس يف األمدذ ذا د  دوّح فدإمس : 424ج

ّ ن  دددومس مهقدددهللموح الإمس بقدددي ذا د  دددوّ  دددومس م  وبدددوح الإمس صدددوّ ذا  صدددوّ يف اليدددود الهدددوع ذا د  دددو
وّ فاددو مهددةخر  ال ددذل  يف  ددل األمددّو ااود ددة الاامل و ددةح الإمس الهقددهللد  كددومس بز ددودال بودد  د  دد

 المل م الالململ الااوا 
الملوحدل مدن  دومس  ومدن خدرياف مدن أمسدن الاقدل الدذد ادن «أبدن حدوا:  * ان أمري اارم ل 

»بفسن
(311)  

 إمس الملوحل مدن بظدر يف  ومدن ل دهلله ال دملّ يف فكدو  بفسدن الامدل ادو ال بدهلل«: * الحوا 
»لن م ن الال هي  لن ا ن

(311)   
»ال ترخر امل  ود إىل غهلل الامض لكل  ود ام ن«: * الحوا 

(312)  
مدن ا ددهو   ومدوه فاددو م  دومس المددن  دومس  ومددن الدذي  ددو « قددوا:  * ادن أ  ا دهلل اهلل 

حتل ا ن فاو م  وط »فين خرياف من أمسن الذي ا
(319)   

 ود الم  وط هسود من  ومس  ومن  م ملومس م  ومس من غهب امره  ومو بملهلل«حوا:  * الا ن 
حتل ا ن »الذي  و فين خرياف من أمسن الذي ا

(312)   
»اا  ومس من غهب امره  واة بملهلل  واة«أبن حوا:  * ان أ  ا هلل اهلل 

(315)   
الإمس «: إىل أمس حددوا  »أظاددر اليددةس مددن ال ددوس« قددوا:  *  ددومس ا ددي بددن احلسددل 

                                                           

  21119  32ر 16( ال وئل الشيملة: ب303)

ّ  الو وئل: ب340)   19159  151ر 12( مسههلل

ّّ الك 344)   2112  123م: ر( غّر احلكم الد

ّّ الك م: ر344)       566  51( غّر احلكم الد

ّ  الو وئل: ب342)   19128  128ر 12( مسههلل

ّ  الو وئل: ب341)   19128  128ر 12( مسههلل

  21112  32ر 16( ال وئل الشيملة: ب345)
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»خرياف م   اليود فوفمللا ه ملت أمس تكومس اليود خرياف م   أمذ الغهللا 
(316)    

مدو اا  دوط إال مدن  وبدت بهدن بفسدن «: * ان أمري اارم ل ا مود ا ي بن أ  جولب
»ال    او ان هو  هاو الم ول هاو الجمو هللوو

(311)  
 

 

 الرضا والسخط

ّ،ددي مل : «مددو تفسددريبو ل قددوا ااددة ّو اددن ا مددود ال ددوحر:424س إتددو ااددرمن الددذي إذا 
ّ،وه  يف إه الال بوجلح الإذا  خط مل  ر ن  خ ن من حوا احل ح الالذي إذا حدهللّ مل  هللخ ن 

ّتن إىل الهملهللي إىل مو ليذ لن ،   ؟(340)»ختر ن حهلل
ّ،ددي أا ددّ المددهلل  مددو لدديذ ،دد ح الإذا  :424ج احلددهلل ث الا،ددحح فددإمس مددن ال ددوس إذا مددو 

ّاف بددد راه  مل دددي  دددخط م ددد  الذد مدددو لددديذ ،ددد ح المدددثس إذا  دددومس الدددسزد أمس  مل دددي  دددل فقدددري د  دددو
ّ ن اددن  ر،ددينح فددإذا غ ددب ا يددن م ملددن حددي مددن الددهلل  وّح ال ددذل  بملددض ال ددوس إذا  ددومس  د  ددو
ّ،وه فس ش ملن أحهلل من مسواهللال احملهوب اللو  ومس ذلد  احملهدوب ادهللالاف لدنح  مدو     ه ي ال ن اهلل ال

  قوبل ا  وءال بو حسومس   ومس ال يب
ّ وا اهلل  لسديئة احلسد ة احادوح الخدول  ال دوس ات  اهلل حيثمو   تح الأت د  ا«: * حوا 

»خب   حسن
(343)  

ّفملن حوا املت أبو  ملفدر اارم دومس  ي دومس لي دومس  وجلمدل « قدوا:  * ان أ  ال خهي 
»األب  إذا حيهلل ابقود الإمس أبيخ ا ّ صخرال ا ه وخ

(340)  
ااددرمن ح دديم ال جياددلح الإمس ُ اددل ا يددن حي ددمح الال  ظ ددم «حددوا:  * اددن أ  ا ددهلل اهلل 

»َم غفرح الال   خل الإمس خبل ا ين صربالإمس ظُ   
(344)  

»من  رتن حس هن ال وءتن  يئهن فاو مرمن«: * حوا أبو ا هلل اهلل 
(344)  

                                                           

ّ  الو وئل: ب340)   19123  128ر 12( مسههلل

ّّ الك م: ر349)   2151  296( غّر احلكم الد

  19  292ر 2( الكويف: ب340)

ّ  الو وئل: ب343)  3266  218ر 8( مسههلل

  12  292ر 2( الكويف: ب340)

  11  295ر 2( الكويف: ب344)

  6  292ر 2( الكويف: ب344)
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اارمن  ومت ليس مح ال     لي  مح ال حيهللث أموبهدن «حوا:  * ان ا ي بن احلسل 
ّ دوءح الال  ه دن حيد وءح إمس األصهللحوءح الال  كهم شاودتن من ال ملهللاءح الال  ملمدل شديئو مدن اخلدري 

ز ي خدوف ممدو  قولدومسح ال سده فر اهلل ادو ال  مل مدومسح ال   دره حدوا مدن  ا دنح ال دوف إحودوء 
»مو ام ن

(342)  
ّ ددوا اهلل    مهددومس غر  هددومس فوحهم وبددو:   مددة حكمددة مددن  ددفين فوح  و ددوح «: * حددوا 

»ال  مة  فن من حكيم فوغفرال و
(341)  

ي  اائوبةح  يهلل الههللبري امليشهنح اارمن حسن ااملوبةح خف«حوا:  * ان أ  ا هلل اهلل 
»الال   س  من  حر مرتل

(345)  
: الددذ ن إذا اددن خيددوّ المل ددود؟ح فقددوا  ددئل ال دديب «حددوا:  * اددن أ   ملفددر 

أحسدد وا ا ه شددرالاح الإذا أ ددوءالا ا دده فرالاح الإذا أا ددوا شددكرالاح الإذا ابه ددوا صددربالاح الإذا غ دد وا 
»غفرالا

(340)  

 

 قوة اإلمام علي 

 
 بو  خيرب؟ حوال ح   ا مود ا يبة ة : 422س
 بقوال إاجوز ة )إهلية( : 422ج

ّ دددولهن إىل  دددال بدددن ح يددد :  * حدددوا أمدددري اادددرم ل  الاهلل مدددو ح ملدددت بدددو  خيدددرب «يف 
ّاادددوف بقدددوال  سدددهلل ة الال حر دددة غذائيدددة اللك دددي أ دددهللال بقدددوال  ّبملدددل ذ ّميدددت بدددن خ ددد  ظادددري أ ال

هبو م يئة   (349)»م كوتية البفذ ب ّو 
ّبوبية« أ  وف: * الحوا    (340)»الاهلل مو ح ملت بو  خيرب بقوال  سموبية اللكن بقوال 

»الاهلل مو ح ملت بو  خيرب بقوال  سموبية لكن بقوال إهلية«: * حوا ا ي 
(343)  

                                                           

  9  291ر 2( الكويف: ب342)

  5813  216ر 2( من ال حي ره الفقين: ب341)

  21255  139ر 15( ال وئل الشيملة: ب345)

  91  221ر 2( الكويف: ب340)

  11  519ر ( األموع ل وهللالق:349)

  121(  ش  اليقل: ر340)
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ّ دددوا اهلل  :  دددود خيدددرب الاممدددن بيدددهلله الأل سدددن  يوبدددن الأّ  دددن ب  هدددن ه حدددوا * أّ  دددن 
ّ  الازّ « ّاء  امددض  ددو ا ددي ال ربئيددل اددن شي دد  الميكوئيددل اددن  سددو ائيددل أمومدد  الإ ددرافيل ال

ّاادو فقدوا  الخرب ال يب  »البور اهلل فوح  الداوئي خ ف  ّبملدل ذ : ّمين بو  خيرب أ
ّبملومس م كو« »الالذي بفسي بيهلله لقهلل أاوبن ا ين أ

(320)   
ّ ددوا اهلل  أبددن اددو فهحددت خيددرب حددولوا لددن: إمس هبددو حددرباف حددهلل  * ا ددهلل اهلل بددن أ  أاليف اددن 

ّاال فةح ددر بددل  هلل ددن الحددوام ددّ لددن مددن الملمددر موئددة  دد اصددهللحي «لددن:   ة الا ددهلله ا ددم الهددو
ّاال الإال ،ددددربت ا قددد  ال ذ ددددري يف الهدددو حددددوا: فوهنم دددت اي ددددوه بولدددهللموئ الحددددوا لددددن: إمس  »بودددو
حددوا لددن  »حددل الأبددت يف أمددومس اهلل الأمددو «لددن:  صددهللحه  حه هددي حددومي الإمس  ددذبه  حه هددي حددوا

ّ هلل اخل وال ب ح حدوا  ّ دهلل أمس تقدو  احلرب: أ ّاال  »ا  ادرالدن: أ حدوا: إمس يف  دفر مدن أ دفوّ الهدو
ّامس ال  دود  بد  بواد  ا دّ  دل م درب فرأ دت  اا  البمله  الأت واد  الأبد  ختدرب مدن   دل فدو
يف اسمهدد  بددل  هفيدد  خواددو ختددهم بددن ال  ددوال أي ال بدديب بملددهلل  المددن اللددهلل  أحددهلل اشددر  دد  و 

رب التق دد  بوهبددو ه  ر ددومس مددن ابددن امدد  الااددن ا ددي ال   دد  م كدد  ااشددرق الاا ددر  التفددهح خيدد
تملرب اجليش ا ّ الكد  الالزبدهلل فدإمس  دومس فيد   دذه الودفوال  م دت بد  الأ د مت ا دّ  دهلل  

ّ ددوا اهلل  أ اددو احلددرب أمددو الشددومة فاددي ع الأمددو الملسمددة فاددي ل وصددري ا ددي بددن أ  «: حددوا 
الحوا: أبت حوتدل مرحدب األاظدم حدوا ا دي  حوا: فولهفت إلين احلرب الإىل ا ي  » جولب
 األحقددر أبددو  هلللهددن بقددوال اهلل الحولددن الأبددو مملددرب اجلدديش ا ددّ زبددهللي ال فددي فمل ددهلل ذلدد ح : بددل

ّ وا اهلل الأب  مملجدزال الأبدن  درب م د   حوا: مهلل  هلل  فةبو أشاهلل أمس ال إلن إال اهلل الأمس همهللا 
فكهددب لددن  أحددهلل اشددر بقي ددو فو هددب ع ااددهللا لقددومي فددإهنم   ق ددوء بددي إ ددرائيل أب ددوء داالد

  (324)بذل  ااهللا

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

   513ر 2( ال رائ : ب343)

  293ر 2( اا وحب: ب320)

  12  212ر 96( ،وّ األبواّ: ب324)
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 اللوح المحفوظ

 مو  و ال و  احملفوظح المو  ي مميزاتن؟ :421س
ّاال الكومسح الال      ا ين أحهلل إال اهلل  د حوبن التملدوىل  :421ج  و لو   كهب فين مقهلل

 المن شوء من ا وده الووحلل 
إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون* ان ابن ا وس أبن  ئل ان  ذه ا  ة 

فقوا:  (324)
الق ددمح ه خ دد  ال ددومسح ال ددي الددهللالاالح ه خ دد  األلددوا  فكهددب الددهللبيوح المددو  إمس أالا مددو خ دد  اهلل

ّزقح  ح المدو  دومس مدن   كومس فياو حي تفاح من خ   ل وقح الامل مملمواح من بدر أال فجدّو
ّجددب ال ددوبذح ه ألددزد  ددل شدديء مددن ذلدد  شددةبنح دخولددن يف  حددسا أال حددرادح المددو  ددومس مددن 

ح ه ال ددل بددذل  الكهددو  ااسئكددةح الال ددل بددوخل   الددهللبيو مدديح البقددواه فياددو  ددمح الإىل  ددم  فددا
مسئكةح فهة  مسئكة اخل   إىل مسئكدة ذلد  الكهدو  في سدخومس مدو  كدومس يف  دل  دود اللي دة 
مقسدددود ا دددّ مدددو ال  دددوا بدددنح ه  دددةتومس إىل ال دددوس فيحفظدددوهنم بدددةمر اهلل ال سددده قوهنم إىل مدددو يف 

ّ ل فقوا:  و ابن ا وس م و   دو بدر   دذا أ تكهدب ااسئكدة يف  أ هلل ام من ت   ال سخ  فقود 
 دل  إنا كنا نستنسـخ مـا كنـتم تعملـون ل  ود اللي ة؟ فقوا ابن ا وس: أ لسهم حومو اربو 

  (322) سه سخ الشيء إال من  هو ؟
ن حددددوا:  ددددةلهن ادددددن  اددددن ا ددددهلل الددددرمحن )ا ددددهلل الددددرحيم( القودددددري اددددن أ  ا ددددهلل اهلل 

والقلــم
ال يف اجل ددة  قدددوا هلددو اخل دددهللح ه حدددوا إمس اهلل خ دد  الق دددم مددن شدددجر «: حدددوا  (321)

ل ار يف اجل ة  ن مهللادا فجمهلل ال ارح ال ومس أشهلل بيو،و من الث جح الأح ّ مدن الشداهللح ه حدوا 
ّ ؟ حددوا: ا هدب مددو  ددومس المددو  دو  ددوئن إىل  ددود القيومددةح  ل ق دم: ا هددبح حددوا: المدو أ هددب  ددو 

ّق أشددهلل بيو،ددوف مددن الف ددةح الأصددفّ مددن اليددوحوالح ه  جددواه فجمل ددن يف ّ ددن فكهددب الق ددم يف 
الملرشح ه خهم ا ّ فم الق م ف م      بملهلل الال      أبدهللاح فادو الكهدو  ااك دومس الدذي م دن 
ال سخ   اوح أ اَللسدهم اربدوف؟ فكيد  ال تملرفدومس مملدا الكدسدح الأحدهلل م  قدوا لودوح ن: ابسدخ 

خ ما  إنا كنا نستنسذل  الكهو  أ الليذ إتو   سخ من  هو  أخذ من األصل؟ ال و حولن: 

                                                           

ال اجلو ية: 324)   23(  و

  18  912ر 52( ،وّ األبواّ: ب322)

ال الق م: 321)   1(  و
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» كنتم تعملون
(325)  

                                                           

  9  966ر 52( ،وّ األبواّ: ب325)
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 حكم الكتابي وغير الكتابي

 
 مو حكم الكهو  الغري الكهو ؟ ه مو حكم األشيوء اليت  و ملاو  ل م امو؟: 425س
غددري الكهددو  جنددذ حددوالف الاحددهللافح أمددو الكهددو  فواشدداّو فيددن ال جو ددة  الإذا صدد ملو : 425ج

الإذا مل بمل دددم اسدددن أد ال فوألصدددل  شددديئوف دالمس أمس   مسدددوه برجوبدددة فادددو جدددو ر الإال فادددو جندددذح
ال   ال او

ّ  الال تة دددددددل يف : «* حدددددددوا أبدددددددو ا دددددددهلل اهلل  ال تة دددددددل مدددددددن ذبدددددددوئح اليادددددددود الال ودددددددو
  (320)» بيهام

ّ سف جمو ديوف حدوا:  * ان همهلل بن مس م ان أ   ملفر ّ ل صوفح    سدل  دهلله «يف 
»ال ال  هو،ة

(329)  
قددددددّ الددددددذمي فيوددددددوفحي؟ح : أل* اددددددن خولددددددهلل القسبسددددددي حددددددوا: ح ددددددت أل  ا ددددددهلل اهلل 

  ال دددذا »اغسددد او«: ح ح دددت: فول وصدددب؟ حدددوا»امسدددحاو بدددولها  البوحلدددوئط«: حدددوا
  (320)هموا ا ّ اهللد الرجوبةح الااسح الال سل ا ّ اال هح و 

مددن «يف موددوفحة ااسدد م الياددودي الال وددرا ح حددوا:  * اددن أ  بوددري اددن أحددهللبو
ّاء الثو ح فإمس صوفح  بيهلله فوغسل  هلل  »ال

(323)   
  الّخودوا »ال«: ان  يو  ااشر ل أ  ود ّ فيادو؟ حدوا *  ئل  ملفر بن همهلل

 (310)يف الوسال يف الثيو  اليت  ملم او ااشر ومس مو مل    سو و أال  ظار فين جنو ة  
 

 اإلذن بالحرب

 
 مي  ةذمس ا  سد بوحلر ؟ ال ل   و  شرالط يف ذل ؟: 420س

                                                           

  11  221ر 6( الكويف: ب320)

  12  651ر 2( الكويف: ب329)

  2129  221ر 9( ال وئل الشيملة: ب320)

  11  651ر 2( الكويف: ب323)

ّ  الو وئل: ب310)   2128  562ر 2( مسههلل
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ال يف  هو  اجل :420ج اود من )أحكدود ا  دسد(ح فرا ملدوه هبدذا احلر  ا  سمية مذ و
 الشةمس 

ّد يف الصددية أمددري ااددرم ل  اهلَل اهلل يف اجلاددود «أبددن حددوا:  الب ددن احلسددن ا هددو * ال
ّ دددسمس: إمدددود  دددهلل ف أال م يددد  لدددن مقهدددهلل  بدددةموالكم الأبفسدددكم الألسددد هكمح فإتدددو جيو دددهلل يف اهلل 

»هبهللاه
(314)  

كتـب را ا ّ نيد  ااسد ملح لقدوا اهلل: اجلاود ف«أبن حوا:  * ان أمري اارم ل 
عليلم القتال

فإمس حومت بوجلاود جوئفة من ااس مل ال    دوئر م الهخ د  ا دنح مدو  (314)
مل حيهج الذ ن   ومس اجلاود إىل ااهللدح فإمس احهدو وا لدزد اجلميد  أمس شدهللالا حدي  كهفدواح حدوا اهلل 

وما كان المنمنون لينفـروا كافـةازال ل 
مدر حيهدوب فيدن إىل ندواهام بفدرالا  الإمس د دم أ (312)

ــأمواللم وأنفســلم فــي ســبيل   اددمح حددوا اهلل ازال ددل:  انفــروا خفافــا وثقــاال وجاهــدوا ب
اهلل

(311)
«
(315)  

شددد وبو «حدددوا:  انفـــروا خفافـــا وثقـــاالأبدددن حدددوا يف حدددوا اهلل  * ادددن  ملفدددر بدددن همدددهلل
»الشيوخو

(310)  
ّ دةح الالقهدوا القهل حهسمس: حهل  «حوا:  * ان  ملفر بن همهلل ان أبين ال الحهدل د  فدو

»حهوالمس: حهوا الفئة الكوفرال حي  س موا الحهوا الفئة ال وغية حي  فيئوا
(319)   

»الاجلاود الا ب م  إمود اودا«يف حهلل ث حوا:  * ان  ملفر بن همهلل
(310)  

اددددن اجلاددددود  دددد ة أد فر  ددددة؟  * اددددن ف دددديل بددددن ايددددوا حددددوا:  ددددةلت أبددددو ا ددددهلل اهلل 
ّبملة «: فقوا أال ن فجاودامس فرا ال اود   ة ال  قود إال م  الفراح فةمو اجلاود ا ّ أ

أحدددهلل الفر،دددل فمجو دددهللال الر دددل بفسدددن ادددن مملوصدددي اهلل ازال دددلح ال دددو مدددن أاظدددم اجلادددودح 

                                                           

  1  51ر 1( الكويف: ب314)

ال ال قرال: 314)   226ال 216(  و

ال الهوبة: 312)   122(  و

ال الهوبة: 311)   21(  و

ّ  الو وئل: ب315)   12231  12ر 11( مسههلل

ّ  الو وئل: ب310)   12238  12ر 11( مسههلل

  13321  28ر 15( ال وئل الشيملة: ب319)

  13362  23ر 15( ال وئل الشيملة: ب310)
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الجمو هللال الذ ن   وبكم من الكفوّ فرا الأمو اجلاود الذي  و   ة ال  قدود إال مد  فدرا فدإمس 
ألتدو م الملدذا ح ال دذا  دو مدن ادذا   جمو هللال الملهللال فدرا ا دّ نيد  األمدة اللدو تر دوا اجلادود

األمةح ال و   ة ا ّ ا مود الحهلله أمس  ة  الملهللال م  األمة فيجو هلل مح الأمو اجلاود الذي  دو 
 دد ة فكددل  دد ة أحوماددو الر ددل ال و ددهلل يف إحومهاددو الب وغاددو الإحيوئاددو فولملمددل الالسددملي فياددو مددن 

ّ ددوا اهلل حسدد ة ف ددن أ ر ددو : مددن  ددن  دد ة أف ددل األامددوا ألهنددو إحيددوء  دد ة الحددهلل حددوا 
ّ م شي »ء الأ ر من امل هبو إىل  ود القيومة من غري أمس   ق  من أ و

(313)   
ّ ددل أ  * اددن أ  ا ددهلل اهلل  ال  ددومس  اددن حددرال  أمددري ااددرم ل  حددوا  ددةا 

خبمسددة أ دديوفح  س ددة  بملددث اهلل همددهللا «: السددوئل مددن ه ي ددوح فقددوا لددن أبددو  ملفددر
ّ دو حدي ت  د  الشدمذ م او شو رال فس ت مهلل حي ت   احلر  ّ وح اللن ت   احلر  أالزا   أالزا

فيوموي ال ينفع من م رهبوح فإذا ج ملت الشمذ من م رهبو  من ال وس   ام يف ذل  اليدودح 
نفســا  إيمانهــا لــم تلــ  آمنــت مــ  قبــل أو كســبت فــي إيمانهــا خيــرا

ح ال ددي  م اددو (350)
أمدددو السدديوف الثس ددة الشدددو رال مكفددوفح ال ددي  م ادددو م مددود  دد ُُّن إىل غريبدددو الحكمددن إلي ددوح ال 

فــــاقتلوا المشــــركي  حيــــف وجــــدتموهم فسدددي  ا ددددّ مشددددر ي الملددددر ح حددددوا اهلل ازال ددددل: 
وخيوهم واحصـروهم واقعـدوا لهـم كـل مرصـد فـ ن تـابوا

 ملدي  م دوا الأحدوموا الودسال  (354)
ال تددددوا الز ددددوال فددددإخوابكم يف الددددهلل ن فاددددرالء ال  ق ددددل مدددد ام إال القهددددل أال الددددهللخوا يف ا  ددددسدح 

ّ وا اهلل ال  ّ ام  يب ا ّ مو  ن  ّا فإبدن  دو ال افدو الح دل الفدهللاءح الالسدي   أمواهلم ال ذ
وقولــوا للنــاس حســناالثددو  ا ددّ أ ددل الذمددةح حددوا اهلل تملددوىل: 

ح بزلددت  ددذه ا  ددة يف (354)
قــاتلوا الــيي  ال ينمنــون بــاهلل وال بــاليوم الخــر وال أ ددل الذمددة ه بسددخاو حولددن ازال ددل: 

هلل ورسوله وال يـدينون ايـ  الحـق مـ  الـيي  أوتـوا اللتـاب حتـى يعطـوا يحرمون ما حرم ا
ال زيــة عــ  يــد وهــم صــاغرون

فمددن  ددومس مدد ام يف داّ ا  ددسد ف ددن  ق ددل مدد ام إال  (352)
ّ ام  يبح الإذا ح  وا اجلز ة ا ّ أبفسام حرد ا ي و  د يامح  اجلز ة أال القهلح الموهلم يف ّا ءح الذ

                                                           

  1  3ر 5( الكويف: ب313)

ال األبملود: 350)   158(  و

ال الهوبة: 354)   5(  و

ال ال قرال: 354)   89(  و

ال الهوبة: 352)   23(  و
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هامح المددددن  دددومس مددد ام يف داّ احلددددر  حدددل ل دددو  دددد يام الحرمدددت أمدددواهلمح الح ددددت ل دددو م دددو ح
الأمدددواهلمح المل حتدددل ل دددو م دددو حهامح المل  ق دددل مددد ام إال الدددهللخوا يف داّ ا  دددسد أال اجلز دددة أال 
( حدددوا اهلل  القهدددلح الالسدددي  الثولدددث  دددي  ا دددّ مشدددر ي الملجدددم ) ملدددي الددده  الالدددهلل  م الاخلدددّز

ال اليت  دذ ر فيادو الدذ ن  فدرالا فقد فمـرب الرقـاب   حودهام ه حدوا: ازال ل يف أالا السو
حتــــى إذا أثخنتمــــوهم فشــــدوا الوثــــاق ف مــــا منــــا بعــــد وإمــــا فــــداء حتــــى تمــــع الحــــرب 

أوزارها
 ملدي اافدوداال  وإمـا فـداء ملي بملهلل السيب مد امح  ف ما منا بعدفةمو حولن:  (351)

ح الال حيددل بيدد ام البددل أ ددل ا  ددسدح فاددرالء لددن  ق ددل مدد ام إال القهددل أال الددهللخوا يف ا  ددسد
ل دددو م دددو حهام مدددو دامدددوا يف داّ احلدددر ح ال أمدددو السدددي  ااكفدددوف فسدددي  ا دددّ أ دددل ال  دددي 

وإن طائفتـان مـ  المـنمني  اقتتلـوا فأصـلحوا بينهمـا فـ ن بغـت الالهةال ل حوا اهلل ازال دل: 
ء إلى أمر اهلل إحداهما على األخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي

(355)
«
(350)  

 

 التأمين والتأميم

 
 مو حولكم يف الهةمل الالهةميم؟: 429س
الهدددةمل حدددساح إذا مل  كدددن مشدددهمسف ا دددّ مدددو  دددول  الشدددرئ  الالهدددةميم بر،دددّ : 429ج

ّ،و م حراد   أصحو  اا   حساح البس 
ّدي حوا:  ةلت أبو ا هلل اهلل  ّاال ّ،دو ب دري  * ان ا هلل الملز ز بن همهلل الهلل امن أخدذ أ

 م الهبدددددة إىل صدددددوح او لددددديذ لملدددددرق ظدددددومل  رفددددد  ب دددددواه التسددددد«: حقادددددو البدددددا فيادددددو؟ حدددددوا
»ح 

(359)   
ّ ددوا اهلل «: * ه حددوا ّ،ددوف ب ددري حدد    دد  أمس حيمددل تراهبددو إىل  حددوا  مددن أخددذ أ

»احملشر
(350)  

ال حيددل ألحددهلل أمس  هوددرف يف مددوا غددريه «حددوا:  * ال يف حددهلل ث اددن صددوحب الزمددومس 
                                                           

ال همهلل: 351)   2(  و

ال احلجراال: 355)   3(  و

  1  3ر 5( الكويف: ب350)

  92132  988ر 25الشيملة: ب( ال وئل 359)

  92135  988ر 25( ال وئل الشيملة: ب350)
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»ب ري إذبن
(353)  

ّاادو ب دري  ان * ان اق ة بن خولهلل حوا:  ةلت أبو ا هلل اهلل  ّ دل فز ّ ل أتّ أّا 
ّادد  ع الا ددية مددو  ّاددت ب ددري إذ  فز إذبددن حددي إذا ب دد  الددزّئ  ددوء صددوحب األّا فقددوا: ز

ّ،ن«: أبفقتح أ لن ذل  أد ال؟ فقوا ّان اللووحب األّا  راء أ ّئ ز »ل زا
(300)  

 

 راكب السفينة الفضائية

 
ّا  دددوف يف السدددفي ة الف ددوئي: 420س ةح ا مدددوف بدددةمس  سدددمن  يدد   دددردي الودددسال مددن  دددومس 

مددرت ط بددة ازال دحيقددة ال شكددن الهساددب هبددو؟ اللددو فر،دد و أبددن  ددهمكن مددن أداء الوددسال فكيدد  
  هو،ة م  دحة األ ازال ااربوجة بن؟

 ود ي  يفمددو  دهمكنح الإذا اكددن مددن الو،دوء ف اددو الإال فيهديممح فددإمس مل  ددهمكن : 420ج
ال ه  ق ياو بملهلل ذل    من الهيمم  و ي بس جاو

ُ سدددةا ادددن الودددسال يف السدددفي ةح  محدددود بدددن ايسدددّ حدددوا: املدددت أبدددو ا دددهلل اهلل * ادددن 
الا فودد وا حيومددوفح فددإمس «فيقدوا لسددوئ ن:  إمس ا دده ملهم أمس ختر دوا إىل اجلددهللد فددوخر وا فددإمس مل تقدهلل

الا فو وا حملوداح الحترالا الق  ة   (304)»مل تقهلل
 

 حكم البنوك

 
ّبو  ا: 423س  ليت حتول ا ياو؟مو حكم ال  و  يف ا  سد؟ المو حكم األ
ال  و  ا  سمية حساح أمو الربو ة فس جيوز الهملومل مملاو أخذاف الا وءف ادو فيادو : 423ج

 من الربوح ال وئر مملومسوو ال وحية حساح إال إذا  وبت ختول  الشر ملة 
ّ وا اهلل   (304)»شر ااكو ب  سب الربو: «* حوا 

يكم بملددهلل اخلمسددل الااوئددة أمددراء  فددرال  ددةت«أبددن حدوا:  * ادن األصدد   بددن ب وتددة اددن ا ددي
                                                           

  92131  986ر 25( ال وئل الشيملة: ب353)

  92132  981ر 25( ال وئل الشيملة: ب300)

  1  221ر 9( الكويف: ب304)

  5115  911ر 2( من ال حي ره الفقين: ب304)
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ّبو  ال فشو الربو »الأم وء خوبة الارفوء فسقة فهكثر الهجوّ التقل األ
(302)  

»أخ ث ااكو ب  سب الربو«حوا:  * ان أ   ملفر
(301)   

ّ وا اهلل  * ان أ  ا هلل اهلل  إمس أخوف مو أخوف ا دّ أمديت مدن «: حوا: حوا 
»خلفية الالربوبملهللي  ذه ااكو ب احلراد الالشاوال ا

(305)   
إذا ا هسب الر ل موال من غدري ح دن ه حدج ف دوح بدودي «حوا:  * ان أ  ا هلل اهلل 

»ال ل ي  الال  ملهلل   الإمس  ومس من ح ن ف وح بودي ل ي  ال ملهلل  
(300)   

ّ ة«حوا:  * ان أ  ا هلل اهلل  » سب احلراد   ل يف الذ
(309)   

ال دل الربدو لكديس شه د  ال دوس مدن اصد  وئ إتدو حدرد اهلل از «حدوا:  * ان أ  ا دهلل اهلل 
»ااملرالف

(300)   
 

 اإلسالم والحضارة

ّي؟ م  األدلة اليت تث ت  ذا : 410س   ل ا  سد  سو ر الهقهللد الالر ب احل و
ّيح إال أمس ا  ددسد  مددو يف القددر مس احلكدديم: : 410ج ا  ددسد  هقددهللد ا ددّ الر ددب احل ددو
وإن إلى رب  المنتهى

  (390)»هو   وموه فاو م  ومسمن ا : «ح الحوا(303)
أخددرب اددن الحددوئ  مل تقدد  يف  الأالصدديوئن مددن بملددهلله * الا  ددسد مهمددثسف بر ددوا اهلل 

ّه هبو بل الحملت ا ّ مهلل  اوّو توليةح بل إمس   و  الحدوئ  أخدرب هبدو المل تقد  حدي  الحت إخ و
ا دددوال ا مسح اللك  دددو ب هظدددر الحواادددو  دددوزمل بةهندددو  دددهق  ال هولدددةح المدددن ذلددد  األحود دددث الالرال 

 الهولية:
»ا  سد  مل و الال  مل ّ ا ين«: * حوا ال يب 

(394)  
                                                           

  9  228( غي ة ال ملمو : ر302)

  12  121ر 5( الكويف: ب301)

  1  122ر 5: ب( الكويف305)

   185  968ر 6( وذ ب األحكود: ب300)

  2  122ر 5( الكويف: ب309)

  29219  118ر 18( ال وئل الشيملة: ب300)

ال ال جم: 303)   22(  و

ّشود الق و : ب390)   81ر 1( إ

ّ  الو وئل: ب394)   21385  122ر 11( مسههلل
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»ا  سد  ز هلل الال   ق «: * الحوا 
(394)  

ّ ددوا اهلل  إمس اهلل حددهلل ال،دد  بو  ددسد مددن  ددومس يف اجلو  يددة شددر فوفح الشددراف : «* حددوا 
  (392)»بو  سد من  ومس يف اجلو  ية ال،يملوفح الأاز بو  سد من  ومس يف اجلو  ية ذليسف 

 ة  ا ّ ال وس زمومس من  ةا ال وس ادوشح المدن  دكت «حوا:  * ان أ  ا هلل اهلل 
تمليد ام مبدو ا دهلل ح فدإمس مل جتدهلل «: ح ت: فمو أصد   إمس أدّ دت ذلد  الزمدومس؟ حدوا »موال

»فهجو هلل
(391)    

ّ ددوا اهلل  * اددن أ   ملفددر   ددة  ا ددّ ال ددوس زمددومس  شددكومس فيددن «: حددوا: حددوا 
ّ،ددت شدديئو م ددذ  «: هبددم؟ حددوا  ح ددت: ال يدد   شددكومس فيددن »هبددم  قددوا الر ددل: الاهلل مددو 

التددن إال مددن  ّأس مددوعح الحيدد  ال ددل أصددل مولدد  الذ  ددذا ال ددذاح الال   ددل الال أشددر  إال مددن 
»ّب 

(395)  
ّ دوا اهلل  * ان الر،و ان أبيدن ادن  بوئدن  دة  ا دّ ال دوس زمدومس «: حدوا: حدوا 

وّ ) ملدي الرصدور(ح المدو ذا  إال ادو  ذال  فين ح ب اارمن يف  وفن  مو  ذال  ا ب  يف ال د
» ر  من ال سء الاألحهللاث يف د  امح الال  سه يملومس لن غريا

(390)   
ح الا مدوا م ا دّ ال مد ح «: * حوا   ة  زمومس ا ّ أميت أمراا م  كوبومس ا دّ اجلدّو

ّ م ا دددّ أ دددل الربدددوح البسدددوا م ا دددّ ز  دددة الدددهللبيوح الغ مدددوهنم يف  الا ادددود م ا دددّ الر دددوءح الجتدددو
جح فمل دددهلل ذلددد   سدددود أمددديت  كسدددود األ دددواق اللددديذ فيادددو مسدددهودح أمدددواوم   سدددومس يف الهدددزال 

ّ م مدددددن خددددددري مح الال  ملددددديش األخيدددددوّ فدددددديامح فدددددإمس يف ذلددددد  الزمددددددومس اهلدددددر  خدددددري مددددددن  ح دددددو
»القيود

(399)    
ّادنح الال مدن ا  دسد «: * حدوا ا دي   دة  ا دّ ال دوس زمدومس ال   قدّ مدن القدر مس إال 

»ومرال من ال ا خولية ان اهلهلل إال اانح مسو هلل م  ومئذ ا
(390)  

                                                           

  92981  12ر 26( ال وئل الشيملة: ب394)

  1  921ر 5( الكويف: ب392)

  1  26ر 2يف: ب( الكو391)

  91  912ر 5( الكويف: ب395)

  21182  121ر 16( ال وئل الشيملة: ب390)

ّ  الو وئل: ب399)   19912  916ر 11( مسههلل

ّّ الك م: ر390)   1381  111( غّر احلكم الد
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 حكمة األحكام الشرعية

 
ال الهولية: )اللقهلل أنملت الشيملة بملدرا مدن مودودّ الشدر ملة : 414س الر وء تو،يح المل و

ول  ت د لسـّنة اهلل أمس ليذ   و  حكم شراي إال ال ملرب من مو حة الاحملياة ال  اة ج يمليدةح 
تبديال

(393)   
لددن حكمددة المودد حةح مددثسف: حكمددة الو،ددوء ال ظوفددة  ملددي أمس  ددل حكددم شددراي : 414ج

ّ ددوا اهلل  لددو  ددومس ا ددّ بددو  أحددهلل م هنددر فوغهسددل يف  ددل  ددود م ددن اددذ : «اللددذا  قددوا 
مس شديء ح الحكمدة الز دوال الق دوء ا دّ الفقدر  مدو (300)»مراال أ  ومس   قّ يف  سهلله مدن الدهلل

وء فر  دة ال حيمدهللالمس إمس اهلل ادز ال دل فدرا ل فقدراء يف أمدواا األغ يد: «حوا أبو ا هلل اهلل 
ّ ددددوا اهلل (304)»إال بةدائاددددو ال ددددي الز ددددوال : ح الحكمددددة الودددديود صددددحة ال ددددهللمس  مددددو حددددوا 

ليشــهدوا منــافع ح الحكمددة احلددج ابهفددوئ ااسدد مل بمل ددام بدد ملضح (304)»صددوموا توددحوا«
لهــــــم ويــــــيكروا اســــــم اهلل فــــــي أيــــــام معلومــــــات

ّ ددددددوا اهلل (302) حجددددددوا : «حالحددددددوا 
  (301)»تسه  وا

 

 

 والسجن  اإلمام الكاظم

 
الوا دب اا قدّ ا دّ اوتقدن الشدر   جوادو  دومس   ي  أد  ا مدود الكدوظم: 414س

ّ ولهن؟  جي وف؟ الحذ ا ّ ذل  بوحي األئمة  إال الق يل م ام ممن أد  
السجن حهلل  كومس أداء ل ر ولةح الحهلل  كومس أداء السجل ل ر ولة أ رب مدن أداء : 414ج

                                                           

ال األحزا : 393)   62(  و

  1  291ر 2( وذ ب األحكود: ب300)

  8  238ر 2( الكويف: ب304)

ّ  الو وئل: ب304)   8122  512ر 1( مسههلل

ال احلج: 302)   28(  و

  12113  12ر 11( ال وئل الشيملة: ب301)
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حهلل تكومس الشاودال أداء ل ر ولة أ ثر من بقوء الذي   قدّ غريهح إذ  كومس هفزاف ل خر نح  مو 
 ليخ ب ال رشهلل 

اهلل أعلم حيف ي عل رسالته* حوا اهلل   حوبن التملوىل: 
(305)  

ال ددو يف احلد ذ  هوبددو أ ددةلن  * ادن ا ددي بدن  ددو هلل حدوا:  ه ددت إىل أ  احلسددن مو دّ
ح ه أ دوبي جبدوا  ب سدم  « دذه بسدخهن:  ان حولن الادن مسدوئل  ثدريالح فدوحه ذ اجلدوا  ا دية

ّه أبوددددر ح ددددو  ااددددرم لح  ح احلمددددهلل هلل المل ددددي الملظدددديم الددددذي بملظمهددددن البددددو يم  ال ةددددن  الددددرمحن الددددرح 
ّه ابه ددّ مدن يف السددموالاال المدن يف األّا إليددن  ّه اددوداه اجلدو  ومسح البملظمهددن البدو البملظمهدن البدو

هدددهللح الايددد  الو دددي ةح بوألامدددوا ااخه فدددةح الاألد دددومس ااه دددودالح فموددديب الل دددئح ال،دددوا الما
ح أمددو بملددهلل الأصددمح البوددري الأامددّ حددريامسح فوحلمددهلل هلل الددذي اددرف الالصدد  د  ددن همددهللاف 

فإبددد  امدددرا أبزلددد  اهلل مدددن  ا همدددهلل مب زلدددة خوصدددةح الحفدددا مدددودال مدددو ا دددهاو  مدددن د  دددن المدددو 
ّشدددهلل ح البودددر  مدددن أمدددر د  ددد ح البهف دددي   إ دددو م البدددرد  األمدددّو إلددديام  ه دددت  أهلمددد  مدددن 

و يف تقيةدة المدن  هموهندو يف  دملة ف مدو ابق دّ  د  ومس اجل دوبرال ال دوء تسةلي ان أمّو   ت م ا
ّأ دت أمس     ومس ذي الس  ومس الملظيم بفراق الهللبيو ااذمومة إىل أ  ادوح الملهدوال ا دّ خدولقامح 
أفسر ل  مو  ةلهي ا ن لوفدة أمس  دهللخل احلدريال ا دّ ،دملفوء شديمله و مدن ح دل  ادولهامح فدوت  

ّشددو اهلل  ددل ذ ددره الخدد  بددذل  األمددر أ   ددنح الاحددذّ أمس تكددومس  دد ب ب يددة األالصدديوءح أال حو
ا يام بإفشوء مو ا هوداه  الإظاوّ مو ا هكهمه ح اللن تفملل إمس شوء اهللح إمس أالا مدو أهندي 
إلي  أ  أبملّ إلي  بفسي يف ليدوعة  دذهح غدري  دوزئح الال بدوددح الال شدو  فيمدو  دو  دوئن ممدو 

 ن  ا همدهللح الالملدرالال الدو قّ الوصدي بملدهلل حهلل ح ّ اهلل  ل الاز الحدهمح فو همسد  بملدرالال الدهلل
الوصددديح الااسدددواة هلدددمح الالر،دددو مبدددو حدددولواح الال ت دددهمذ د دددن مدددن لددديذ مدددن شددديمله ح الال حتدددهب 
ّي مدو خدوبوا؟ أموبدوومح  ّ دولنح الخدوبوا أموبدوومح التدهلل د  امح فإهنم اخلوئ ومس الدذ ن خدوبوا اهلل ال

ال األمددددر مدددد ام فوبوددددرفوا ادددد امح فددددد ائهم ددددوا ا ددددّ  هددددو  اهلل فحرفددددوه البددددهلللوهح الدلددددوا ا ددددّ الال
أذاقهم اهلل لباس ال وع والخوت بما كانوا يصنعون

ح (309)اخلرب »…ال ةلت ان (300)
يف  فكددومس ا مددود صدد واال اهلل ال ددسمن ا يددن  وصددي مه مليددن الجييددب اددن أ ددئ هام الإمس  ددومس

                                                           

ال األبملود: 305)   122(  و

ال ال حل: 300)   112(  و

  35  122ر 8( الكويف: ب309)
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 السجن 

 

 لماذا خلق هللا الحشرات

ال : 412س  هللاح اللمل ادو يف بملدض األحيدومس تدودي اوذا خ   اهلل احلشراالح جواو  ي ،و
 ،يوال ا بسومس؟

احلشراال جملود لقسم   ري مدن احليوابدوال  دول يّو الاألادو  الغري دوح  مدو ذ درالا : 412ج
يف  هددب احليددوامس  الإذا  ددومس اهلل  دد حوبن التملددوىل ال   دد  الشدديء ال ددوّ فددإمس مملددا ذلدد  أمس ال 

الا  الغري وح الاحلوصل أمس ااو حة  يف اخل   أحو  من اافسهللال      أ ثر ذالاال األ
* ه إمس   دددو  حكمدددة أخدددر  يف خ ددد  اهلل ل حشدددراال الوددد ريال  ولدددذبو  الغدددريه   ي ادددو ل دددو 

 احلهلل ث ا  : 
الحهلل الح  ا ّ اا وّو ذبو  فذبن ا ن ه  * حوا اا وّو الهللالابيقي  وموف أل  ا هلل اهلل 

اهلل ألي شديء خ د  اهلل ادز ال دل  الح  ا ين فذبن ا ن ه الح  ا ين فذبن ا ن فقوا:  و أبدو ا دهلل
ّ ن: «الذبو ؟ فقوا   (300)»ليذا بن اجل و

الي اددن أ  ا ددهلل اهلل  أبددن حددوا:  * ال  ددو  حكددم اهلل ددهللال أخددر ح مثددل احلددهلل ث الددذي 
  (303)»لوال مو  ق  من الذبو  ا ّ جملود ال وس مو ال هلل فيام إال جمذالمو«

 

 

 سيف هللا المسلول

سدد وا(ح المددن  ددوء هبددوح ه  ددل مددن الوددحيح أمس مددو مملددا   مددة ) ددي  اهلل اا: 411س
 خ   ذه الك مة خبولهلل بن الوليهلل؟ م  الهللليل إمس أمكن  ّ وا اهلل 

 مدو يف األحود دثح أمدو    ذه الك مة مدن صدفوال أمدري اادرم ل ا مدود ا دي: 411ج
خولددهلل بددن الوليددهلل فف ددوئحن ح ددل ا  ددسد البملددهلله  ثددريال ال ددو ال  سددهح  ال ددود )ااددرمن( بو يدد  

) ددي  اهلل ااسدد وا(ح الحددهلل أشددوّ امددر بددن اخل ددو  ا ددّ أ  بكددر بقه ددن الازلددن حددل حهددل اددن 
مول  بن بو رال ال،و   امرأتن من لي هنح الحدوا امدر لوج دوف خولدهلل بدن الوليدهلل: لدئن الليدُت األمدر 

                                                           

  6  166ر 21( ،وّ األبواّ: ب300)

  2  236ر 2( ا ل الشرائ : ب303)
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ّ خ (330)ألحيهللب  لن ال يف الهو ّتك ن من ف وئ  مذ و  ح المو ا
  (334)»هللائن المحهن ا ّ أالليوئنأبو  ي  اهلل ا ّ أا«* حوا أمري اارم ل: 

ّ دددوا «حدددوا:  * ادددن همدددهلل بدددن ا دددي ادددن أبيدددن ادددن احلسدددل بدددن ا دددي ادددن أبيدددن حدددوا 
: ا ددي بددن أ  جولددب خ يفددة اهلل الخ يفدديت حجددة اهلل الحجدديت البددو  اهلل البددو  الصددفي اهلل

اهلل الصددفيي الح يددب اهلل الح يدديب الخ يددل اهلل الخ ي ددي ال ددي  اهلل ال دديفي ال ددو أخددي الصددوحيب 
ي الالصيي حجهن حجيت الم   ن م   ي الاللين الليي الادهللاله ادهللالي الزال هدن اب ديت الاللدهلله الالز ر 

  (334)»اللهللي الحربن حر  الحولن حوع الأمره أمري ال و  يهلل الوصيل الخري أميت
ّ ددوا اهلل  ااخددول  ا ددّ ا ددي بددن أ  جولددب بملددهللي  : «* اددن ابددن ا ددوس حددوا: حددوا 

ّ  لدن  وفر الااشر  بدن مشدر  الاحملدب لدن مدرمن الااد  ض لد ن م دوف  الااقهفدي أل دره الحد  الاحملدو
ّق الالراد ا ين زا   ا ي بّو اهلل يف بسده الحجهن ا ّ ا ودهح ا ي  ي  اهلل ا ّ أاهللائن  مو
ّث ا ددم أب يوئددن ا ددي   مددة اهلل المل يددو ال  مددة أاهللائددن السددف ّ ا ددي  دديهلل األالصدديوء الالصددي  الالا

الإمددود ااسدد مل ال  ق ددل اهلل ا شددومس إال   دديهلل األب يددوء ا ددي أمددري ااددرم ل الحوئددهلل ال ددر احملج ددل
  (332)»بوال هن الجواهن

ّ وا اهلل  ال ام  بذ الحشيت الاا   «ذاال  ود فقوا:  * ان ابن ا وس حوا: داو 
الحدوا:  ددو همددهلل إمس اهلل  قرئدد  السددسد ال قددوا لدد :  ف ددزا  ربئيددل  »ا دّ ابددن امددي ا ددي

هللائي ال دي    د  د  مدو    د  ال يدل حهلل فمل ت مدو  دةلت الأ دهللت  بمل دي ال دو  دي  اهلل ا دّ أاد
  (331)الال اوّ
 

 التقية

مدددو مملدددا الهقيدددةح ال دددل  دددي الا  دددة يف مثدددل  دددذه األ دددود الملودددي ةح الإذا مل تكدددن : 415س
 الا  ة فمي تكومس الا  ة؟

                                                           

ّا   ،وّ األبواّ: ب330)   211ر 91( 

  119ر 9( اا وحب: ب334)

  12ر 2ائهلل: ب(   دز الفو 334)

  6  11( األموع ل وهللالق: ر332)

  22ر 21( ،وّ األبواّ: ب331)
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إال أن تتقــوا مــنهم تقــاةحددوا اهلل تملددوىل: : 415ج
ح الالهقيددة  ددوءال حلفددا الدد فذ (335)

ال دددهللال شدددرائ اوح الحدددهلل فوددد  و الكدددسد حوهلدددو يف بملدددض  أال اادددوا أال الملدددراح ال دددي الا  دددة إذا 
  ه  و 

 دو ممل دّ أ دهم أمربدو ال : «* ان اامل ّ بن خ يذ حدوا: حدوا ع أبدو ا دهلل اهلل الودودق
ّا بدل اي يدن  قدوده إىل اجل دةح  دو  تذان فإبن من  هم أمربو المل  ذان أازه اهلل يف الدهللبيو ال مل دن بدو

د دن ادن ال تقيدة لدنح  دو ممل دّ إمس اهلل حيدب أمس  مل ددهلل يف  ممل دّ إمس الهقيدة د دي الد دن  بدوئيح الال
  (330)»السر  مو حيب أمس  مل هلل يف الملسبيةح الااذ   ألمربو  وجلوحهلل لن

أولوــــــ  ينتــــــون أجــــــرهم مــــــرتي  بمــــــا يف حددددددوا اهلل تملددددددوىل:  * حددددددوا أبددددددو ا ددددددهلل اهلل
صبروا

يدرؤون بالحسنة السـيوةح ال»مبو صربالا ا ّ الهقية«حوا:  (339)
: حدوا  (330)

  (333)»احلس ة الهقية الالسيئة ا ذااة«
الهقيددددددددة تُددددددددرس ااددددددددرمن الالهقيددددددددة حددددددددرز ااددددددددرمن الال إشددددددددومس اددددددددن ال            «أ  ددددددددوف:  * الحددددددددوا 

  (4000)»تقية لن
 دو أبدو امدر إمس تسدملة أاشدوّ «: * ان أ  امر األاجمي حدوا: حدوا ع أبدو ا دهلل اهلل 

ء إال يف ال  يددددذ الااسددددح ا ددددّ  يف  ددددل شددددي الددددهلل ن يف الهقيددددة الال د ددددن اددددن ال تقيددددة لددددن الالهقيددددة
»اخلفل

(4004)    
 اتقوا ا ّ د  كم فوحج وه بولهقية فإبن ال إشومس ان «حوا:  * ان أ  ا هلل اهلل 

ال تقية لن إتو أبهم يف ال وس  ول حل يف ال ري لو أمس ال ري تمل م مو يف أ واف ال حل مو بقي 
يف أ وافكم أبكم حت وبو أ ل ال يت أل  و م  ء إال أ  هن اللو أمس ال وس ا موا مو م او شي

ّحم اهلل ا هللا م كم  ومس ا ّ الال ه و »بةلس هام الل ح و م يف السر الالملسبية 
(4004)  

                                                           

ال  ا امرامس: 335)   28(  و

  21913  211ر 16( ال وئل الشيملة: ب330)

ال القو : 339)   52(  و

ال الراهلل: 330)   22(  و

  1  211ر 1( الكويف: ب333)

  29  221ر 1( الكويف: ب4000)

  2  211ر 2( الكويف: ب4004)

  5  218ر 2( الكويف: ب4004)
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 كيفية تزويج ابني آدم 

الر ددددوء مددددن ادددددوحهكم ذ ددددر الرالا دددددة الوددددحيحة الددددديت ت ددددل  يفيدددددة تددددزال ج ابدددددي : 410س
   دد

مدن  دد الحددواءح فهددزالب هبمدو  وبيددل الحوبيددل فوددوّ  إمس اهلل تملدوىل خ دد  امددرأتلح ال: 410ج
 أالالد م أب وء امح فهزالب بمل ام ب ملض 

:  يد  زالاب  دد اُللدهلله؟ حدوا * ان امرال بن أ  ااقهللاد حوا:  ةلت موالي أبو  ملفر
» :؟ ح ت:  قولومس إبن إذا  ومس اللدهلل  دد اللدهللاف  ملدل »أي شيء  قوا  ذا اخل   اا كوس

 ددذبوا  ددذه ا و ددية ه ددوفح : « ددزالب ب  ددن مددن الدد  ن ا خددر  فقددوابي امددو ب  ددوف ب  ددوف ه 
ّاء ن: بوامدة  أخرب  أ  ان  دهلله  حدوا: ادو اُل دب  دُد  وبيدل ال  دة اهلل بملدث إليامدو حدو

الُمهلل دةح الأمدره أمس  دزالب بوامدة مدن  وبيدل المهلل دة مدن   دة اهللح فزال امدو إ وبدو فهزاال دو فكوبدت 
  (4002)»تزال ج ب وال الملم
ادن  دد أ  ال شدر أ  دومس زالةب اب هدن   ة بن اموّ حوا:  دةلت أبدو ا دهلل اهلل * ان مملوال 
ّ دوا اهلل مملدوذ اهلل الاهلل لدو فملدل ذلد   دد «: من اب دن؟ فقدوا  ّغدب ا دن  ح ادو 

ّ ددوا اهلل  فق ددت: ال ددذا اخل دد  مددن اللددهلل مددن  ددم المل  كددن  » المددو  ددومس  دد إال ا ددّ د ددن 
يــا أيهــا النــاس اتقــوا ربلــم الــيي خلقلــم مــ  نفــ   إال  دد الحددواء ألمس اهلل تملددوىل  قددوا:

واحدة وخلق منها زوجها وبف منهما رجاال كثيرا  ونساء  
فةخرببو أمس  ذا اخل   من  (4001)

ّ ددد ن الأبدددو ا دددّ ذلددد  مدددن الشدددو هلل ن«: ؟ فقدددوا  دد الحدددواء  »صدددهللق اهلل الب  دددت 
ّ وا اهللح فقوا ّ  التملوىل او«: فق ت: ففسر ع  و ابن  أ د ط  دد الحدواء إىل  إمس اهلل ت و

األّا الن  بي امو اللدهللال حدواء ب هدوف فسدمو و ا وحدو فكوبدت أالا مدن ب دّ ا دّ ال دن األّا 
فس ط اهلل ا ياو ذئ و  ولفيل البسرا  وحلموّ فقهس وح ه اللهلل لن أ ر ا وق حوبيل بدن  ددح ف مدو 

ّ  الر ل أظار اهلل ازال ل   ية من اللهلل اجلومس  قدوا هلدو ) ّ  حوبيل مو  هلل ال أد  اوبدة( يف صدو

                                                           

ّ  الو وئل: ب4002)   16365  962ر 12( مسههلل

ال ال سوء: 4001)    1(  و
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ّ  دددو حوبيدددل المقادددوح فدددةالحّ اهلل إىل  دد أمس زالب  اوبدددة مدددن حوبيدددل فزال ادددو مدددن  إبسددديةح ف مدددو 
ّاء الااادو  ّ  الر دل أ د ط اهلل إىل  دد حدو ّ   وبيدل مدو  دهلل حوبيلح ه اللهلل  دد  وبيلح ف مو أد

ّ  دددو  وبيدددل المقادددوح فدددةالحّ اهلل إىل  دد أمس زالب تر دددو مدددن  و ّاء( ف مدددو  بيدددلح ففملدددل )تدددر  احلدددو
ّاء زال ن  وبيل بن  دد     (4005)اخلرب »ذل  فكوبت تر  احلو

 

 المحيبس والمنضدة

 
 مو حولكم ب مل ة )احملي ذ( ال ذل  لمل ة )اا  هللال(؟: 419س
ّ ومس فامو حراد : 419ج ّ ومس فامو مكرال ومسح الإذا  ومس فيامو   إذا مل  كن فيامو 

»ال ةل  اجلهلل اارمن  ملوف ال او«أبن حوا:  * ان أمري اارم ل 
(4000)   

»أف ل الملقل جموب ة ال او«حوا:  * الا ن 
(4009)    

ّف ددددوا ال ف ددددة الال اددددو الالزمددددوا اال هاددددود «حددددوا:  * الا ددددن  إمس   ددددهم ل  جددددوال جددددول ل فو
»الاجلهلل

(4000)    
»ا جر ال او فإب  مل خت   ا ثو فه او المل ته   هلل  فه  و«حوا:  * الا ن 

(4003)   
» او ب ل  هللهمن غ ب ا ين ال«حوا:  * الا ن 

(4040)   
»أالا ال او لملب ال خره حر «حوا:  * الا ن 

(4044)   
»جمولذ ال او تفسهلل ا شومس«حوا:  * الا ن 

(4044)   
ال ت ربدددد  الملو  ددددة بددددزاّل ااس ددددي فددددإمس ال اددددو   ق دددد  ال  زمدددد  مدددددو «حددددوا:  * الا ددددن 

»ا هس ت من اامه
(4042)  

                                                           

  6  226ر 11( ،وّ األبواّ: ب4005)

ّّ الك م: ر4000)   1521  83( غّر احلكم الد

ّّ الك م: ر4009)   912  52( غّر احلكم الد

ّّ الك م: ر4000)   5123  266( غّر احلكم الد

ّّ الك م: ر4003)   11521  261( غّر احلكم الد

ّّ الك م: ر( غّر احل4040)   11552  261كم الد

ّّ الك م: ر4044)   11552  261( غّر احلكم الد

ّّ الك م: ر4044)   11561  261( غّر احلكم الد

ّّ الك م: ر4042)   11569  261( غّر احلكم الد
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ّ ددو : «* حددوا ا مددود أبددو  ملفددر  إنمــا الخمــر  :لناددو أبددزا اهلل اددز ال ددل ا ددّ 
والميســر واألنصــاب واألزالم رجــ  مــ  عمــل الشــيطان فــاجتنبوه

ّ ددوا  (4041) حيددل:  ددو 
  (4045)»:  ل مو تقومر بن حي الكملو  الاجلوزاهلل مو اايسر؟ حوا 
إمس ااسئكة له فر ا هلل الر ومس الت ملن صوح ن مو خس احلوفر الاخل  «: * حوا الوودق 

»الالر ش الال ول
(4040)  

 

 التجسس

 
 ل جيوز الهجسدذ إذا  دومس يف صدول ا  دسدح اللدو أمس الفدرد ااهجسدذ الحدّ : 410س
ّا؟  أ،را
الفحددد  ادددن األمدددّو ل فددد  ا  دددسد الااسددد مل  دددوئزح ال  دددزد أمس  سحدددا  دددل : 410ج

؟ فيقهللد األ م ا ّ ااام  ّئ أد اهللد اله ّر  الفح  أ م يف بظر الشو
والعاايــــــات  ازال ددددددل: اددددددن حددددددوا اهلل * اددددددن احل دددددديب حددددددوا:  ددددددةلت أبددددددو ا ددددددهلل اهلل 

ضــبحا
ّ ددوا اهلل : «حددوا  (4049) امددر بددن اخل ددو  يف  ددر ة فر دد  م ازمددو  ال ددن 

: أبدت صددوحب القددود حددوا لمل ددي جيدهب أصددحوبن الجي  ددن أصدحوبن ف مددو ابهاددّ إىل ال ديب
ّ دوا اهلل  فقدوا لدن: ا مدن  فهاية أبت المن تر هلل من فر ومس اااو ر ن الاألبووّح فو ان 

ّح  المللال اوّ ال ر ال  ّ دوا اهلل  فوبهاّ ا ي «: حوا »يل الال تفو إىل مدو أمدره بدن 
  فسدددددوّ إلددددديام ف مدددددو  دددددومس ا دددددهلل ال دددددن الوددددد ح أغدددددوّ ا ددددديام فدددددةبزا اهلل ا دددددّ ب يدددددن 
والعاايات ضبحا (4040)»إىل  خر و   

 بيان )ال يفارق  العي (: أي ليل  مع  جواسي  ينظرون لوال يلم  ل  العدو.

                                                           

ال ااوئهللال: 4041)   31(  و

  2  122ر 5( الكويف: ب4045)

  5132  53ر 2( من ال حي ره الفقين: ب4040)

ال الملود وال: 4049)   1(  و

ّ خ مهلل  ددددة دمشدددد : ب319  211األمددددوع ل وددددهللالق: ر( 4040) ّا دددد  تددددو ّا دددد  أ  ددددوف   دددددز الملمددددوا: ب31ر 22ح ال  269ر 11ح ال
 91121  
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ّأ  بملثدددة المليدددومس الال سئددد  بددل  دددهللي اجليدددوشح الحدددوا  * اددن أمدددري اادددرم ل : أبددن 
ّ وا اهلل « »بملث اود احلهلل  ية بل  هلل ن اي و لن من خزااة إمس 

(4043)  
 

 الصالة في المدارس الحكومية

مدن صد ّ يف اادهللاّس احلكوميدة ال دو ال  مل ددم حرمدة الودسال فيادوح مدو حكمكددم : 413س
 يف الوسال اليت صس و يف ااو،ي؟

صددددستن صددددحيحة الليسددددت الوددددسال يف ااددددهللاّس احلكوميددددة بوج ددددة إال إذا  وبددددت  :413ج
 م ووبة أال حنو ذل  
لددو أمس ال ددوس أخددذالا مددو أمددر م اهلل بددن فددةبفقوه فيمددو هنددو م ا ددن مددو «: * حددوا الوددودق 

ح  ن م ام اللو أخذالا مو هنو م اهلل ا ن فةبفقوه فيمدو أمدر م اهلل بدن مدو ح  دن مد ام حدي  ةخدذاله 
»ال  فقوه يف ح  من ح 

(4040)   
 ددو  ميددل ابظددر يف مددو تودد ي الا ددّ مددو «يف الصدديهن لكميددل حددوا:  * اددن أمددري ااددرم ل 

»تو ي إمس مل  كن من ال ان الح ن فس ح وا
(4044)   

ّ وا اهلل   أ او ال وس إتو اارم ومس إخوال «أبن حوا يف خ  ة الودائ:  * ان 
»الال حيل ارمن موا أخين إال ان جيب بفذ م ن

(4044)  

 

 سبب عدم جواز الصالة في المدارس والدوائر الحكومية

 
ّ ددو مددن اددوحهكم بيددومس السدد ب يف اددهللد  ددواز الوددسال يف ااددهللاّس الالددهللالائر  :450س أ

ّ  الصوام  الياود بهللالمس إذمس من اار  ؟  احلكومية إال بإذمس اار  ح ال واز و يف   وئذ ال وو
فهحهددددوب إىل ا ذمسح أمددددو الك ددددوئذ إذا  وبددددت ااددددهللاّس الالددددهللالائر جماولددددة ااولدددد  : 450ج

ّا،ومس بولوسال فياو   الالووام  فةصحوهبو ممل ومومسح ال م 
 

                                                           

ّ  الو وئل: ب4043)   12616  121ر 11( مسههلل

  2  92ر 2( الكويف: ب4040)

  6188  113ر 5( ال وئل الشيملة: ب4044)

  6131  121ر 5( ال وئل الشيملة: ب4044)
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 اإلذن بالصالة في المدارس والدوائر الحكومية

 
ّ ددددو مددددن  دددديودتكم الهف ددددل بإا ددددوء إذمس يف الو،ددددوء الالوددددسال يف ااددددهللاّس : 454س أ

 احلكومية الالهللالائر الراية 
 ال بةس بذل ح الاهلل ااوف  : 454ج

 

 األدوية

 
 مو حكمكم يف الهللالاء الذي جي ب من بسد الكفر؟ :454س
 ال بةس بن إالا إذا ا م و بةبن حراد : 454ج

مدن أح   دو لدن شديئو أصدوبن «حدوا: املهدن  قدوا:  * ان أ  محزال الثموع ان أ   ملفدر
»من أاموا الظوال فاو لن حسا المو حرم وه من ذل  فاو حراد

(4042)   
ّ دددددددددوا اهلل «: مدددددددددهلل * حدددددددددوا  ملفدددددددددر بدددددددددن ه  ادددددددددن الدددددددددهللالاء اخل يدددددددددث أمس  هندددددددددّ 

» ههللاال  بن
(4041)   

ال الاهلل مو «: ان دالاء اجن بوخلمر؟ فقوا * ان احل يب حوا:  ةلت أبو ا هلل اهلل 
أحب أمس أبظر إلين فكي  أتهللاال  بن إبن مب زلة شحم اخل ز ر أال حلم اخل ز ر الإمس أبو وف 

»ليههللاالالمس بن
(4045)   

: اددن ال  يددذ جيملددل يف الددهللالاء؟ حددوا بددن  ددةا أبددو ا ددهلل اهلل * اددن حوئددهلل بددن ج حددة أ
»ال     ي ألحهلل أمس  سهشفي بوحلراد«

(4040)  
مدو أحددب «: ادن دالاء اجددن خبمدر؟ فقدوا * ادن احل ديب حدوا:  ددئل أبدو ا دهلل اهلل 
»أمس أبظر إلين الال أ ن فكي  أتهللاال  بن

(4049)  

 

                                                           

  6  53ر 2( ا  ه ووّ: ب4042)

  92183  926ر 25( ال وئل الشيملة: ب4041)

  2  212ر 6( الكويف: ب4045)

  8  212ر 6( الكويف: ب4040)

  92186  925ر 25( ال وئل الشيملة: ب4049)
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 المرطبات التي ال تذوب إال بالكحول

 
 اارج وال )السوئ ة( اليت ال تذال  إال بولكحوا؟ مو حكمكم يف: 452س
 إذا مل بمل م ،رمة الكحواح ال بةس بوارج وال : 452ج

ء  كدومس فيدن حدسا الحدراد فادو لد  حدسا أبدهللا حدي   دل شدي«: * حوا أبو ا دهلل اهلل 
»تملرف احلراد م ن بملي ن فههللان

(4040)   
إ  أصد   األشدربة مدن  فق دت لدن: * ان مدوىل حدر بدن  ز دهلل حدوا:  دةلت أبدو ا دهلل اهلل 

اصد ملاو الادفملادو إلديام ال دي «: الملسل الغريه فإهنم  ك فوبي ص ملهاو فةص ملاو هلمح فقوا
»حسا من ح ل أمس توري مسكرا

(4043)    
 

 األناشيد الوطنية

ّأ كم يف األبوشيهلل الوج ية الاحلمو ية ااسمواة مدن اادذ وئ؟ح ال  ديمو الأمس : 451س مو 
ّ ددده و  -فدددرئ  دددربسء ااقهلل دددة  -ق االحتدددود الدددوجي ل   دددة الملدددرا حدددّر أمس  قددديم إذاادددة خوصدددة مبهلل

ّتيو  ال فسي ل فرادح الخ    و د ي( أ دوال بوادهللاّس ال موذ يدة يف  وهللف إىل مو أاوه بد)اال
 ب هللاد 
 إذا مل تكن غ وء الال  اة أخر  هرمة فياو فس بةس هبو  :451ج

فـاجتنبوا الـرج  اهلل ازال دل: ادن حدوا  * ان أ  بوري حدوا:  دةلت أبدو ا دهلل اهلل 
م  األوثان واجتنبوا قول الزور

»ال  وء«: ح حوا(1191)
(1191)  

حددوا:  ددئل اددن ال  ددوء الأبددو حو،ددر  * اددن إبددرا يم بددن همددهلل ااددهلل  اددن أ  ا ددهلل اهلل 
»ال تهللخ وا بيوتوفح اهلل مملرا ان أ  او«: فقوا 

(1192)  
يف اجل دددة شدددجرال  دددةمر اهلل  مدددن بدددزه بفسدددن ادددن ال  دددوء فدددإمس«حدددوا:  * ادددن أ  احلسدددن 

                                                           

  2218  921ر 9( من ال حي ره الفقين: ب4040)

  289  121ر 3( وذ ب األحكود: ب4043)

ال احلج: 4020)   91(  و

  1  291ر 6( الكويف: ب4024)

  22615  916ر 11( ال وئل الشيملة: ب4024)
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»ازال ل الر و  أمس حتر او فيسم  هلو صوتوف مل  سم  مبث ن المن مل  ه زه ا ن مل  سمملن
(1199)  

ا ددهموئ ال  ددوء الال اددو    ددت ال فددوق يف الق ددب  مددو    ددت «حددوا:  * اددن أ  ا ددهلل اهلل 
»ااوء الزّئ

(1192)  
الال جتدددو  فيدددن الدددهللاوال الال  بيدددت ال  دددوء ال تدددرمن فيدددن الفجيملدددة«: * حدددوا أبدددو ا دددهلل اهلل 

» هللخ ن اا  
(1195)  

 

 الغفران.. لمن؟

 
إن اهلل ال يغفــر أن يشــرك بــه ويغفــر مــا اون مددو ااقوددود مددن ا  ددة الكرشددة: : 455س

ذل  لم  يشاء
 ؟(4020)

إمس ا بسومس إذا موال مشر وف ال   فدر لدنح أمدو إذا مدوال اوصديوفح فدإمس اهلل  د حوبن : 455ج
   فر ان  شوء 
  (4029)»أ رب الك وئر أمس جتمل وا هلل بهللا ال و خ قكم«حوا:  يب * ان ال 

مــ  يشــرك أ ددرب الك ددوئر ا شددرا  بددوهللح  قددوا اهلل: : «* اددن أ  ا ددهلل اهلل الوددودق 
باهلل فقد حرم اهلل عليه ال نة

  (4023)اخلرب» (4020)
إن اهلل ال يغفـر أن يشـرك بـه ويغفـر مـا ان حدوا اهلل ادز ال  دل:  *  ئل الوودق 

بملدم ذا  إليدن ازال دل «:  ل تدهللخل الك دوئر يف مشديئة اهلل؟ حدوا ذل  لم  يشاءاون 
»إمس شوء اذ  ا ياو الإمس شوء افو

(4010)   
أ جيدددوز ل مسددد م أمس  ملهددد  مم و دددو  * ادددن  دددي  بدددن امدددريال حدددوا:  دددةلت أبدددو ا دددهلل اهلل 

                                                           

  13  292ر 6( الكويف: ب4022)

  29  292ر 6( الكويف: ب4021)

  22532  919ر 11( ال وئل الشيملة: ب4025)

ال ال سوء: 4020)   28(  و

ّ  الو وئل: ب4029)   19262  961ر 11( مسههلل

ال ااوئهللال: 4020)   12(  و

  21623  918ر 15( ال وئل الشيملة: ب4023)

  2366  512ر 9( من ال حي ره الفقين: ب4010)
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»ال«: مشر و؟ حوا 
(4014)    

 ّ دددس أتدددّ ال ددديبإمس « قدددوا:  * اددن همدددهلل بدددن مدددرالامس حدددوا: املدددت أبدددو ا دددهلل اهلل 
ّ ددوا اهلل أالصددي فقددوا ال تشددر  بددوهلل شدديئو الإمس حرحددت بول ددوّ الاددذبت إال «: فقددوا:  ددو 

»الح    م مئن بو شومس
(4014)  

 

 ومكروا ومكر هللا

وملروا وملر اهلل واهلل خير الماكري مو تفسري حولن تملوىل: : 450س
 ل اهلل  (4012)

 مو ر حقاوف؟
بواملوجلددة اخلفيددة الدديت ال تظاددرح الال مددوب   -ب األمددر اددس -ااكددر ممل ددوه الملددسب : 450ج

 من أمس اهلل   حوبن التملوىل  ا   الملهوال ال سهةص ام بوأل  و  اخلفية 
  (4011)»من أمن مكر اهلل    : «* حوا أمري اارم ل ا مود ا ي 

  (4015)» -إشوبن  -من أمن مكر اهلل ب ل أموبن «أ  وف:  * الحوا 
إمس من الك وئر اقدوق الوالدهلل نح الاليدةس مدن َّال  اهللح الاألمدن « :* الحوا أبو ا هلل اهلل 

»من مكر اهلل
(4010)  

 

 دفن القرآن الكريم مع الميت

 مو المل ة يف دفن القر مس الكر  م  اايت؟: 459س
 ل رب ة الدف  الملذا  ا ن : 459ج

 فددن   * اددن احلسددن بددن ا ددهلل اهلل الوددرييف اددن أبيددن يف حددهلل ث: أمس مو ددّ بددن  ملفددر
   (1121)ن حربال ا هملم ت لن بةلفل الاسموئة د  وّ ا ياو القر مس   نبكفن في

* ادن ا ددي بددن أمحددهلل الددهللالا القمددي حددوا: دخ ددت ا ددّ أ   ملفددر همددهلل بددن اثمددومس ) ملددي 
                                                           

  15  218ر 8 ب األحكود: ب( وذ4014)

  2  158ر 2( الكويف: ب4014)

ال األبفوا: 4012)   23(  و

ّّ الك م: ر4011)   1113  111( غّر احلكم الد

ّّ الك م: ر4015)   9315  211( غّر احلكم الد

  21692  922ر 15( ال وئل الشيملة: ب4010)

  9116  59ر 9( ال وئل الشيملة: ب4019)
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( أل د م ا يدن فو هللتدن البدل  هلل دن  دو ة البقةدوش  د قش ا يادو ال كهدب ال يل موالبو ااادهللي
اب اوح فق ت لن:  و  يهللي مو  ذه السدو ة؟ ا ّ  و  ا ياو   وف من القر مس الأاوء األئمة

فقوا ع:  ذه لقدربي تكدومس فيدن أال،د  ا يادو )أال حدوا: أ د هلل إليادو( الحدهلل فرغدت م دن الأبدو  دل 
  (1128) ود أبزا إلين الأحرأ أ زاء من القر مس فين الأصملهلل

 

 المعلبات المستوردة

ّد مددن بددسد الكفددرح مددن بوحيددة جاو: 450س ّأ كددم يف اامل  ددوال الدديت تسددهو ّوددو ال ددواز مددو 
 أ  او؟
جو ر حسا إال إذا  وبت من ال حودح أال ا م و بول جو ة الاحلرمة  دةمس لدو  دومس : 450ج

 فياو اخلمر مثس 
اددن جملددود أ ددل الكهددو  المددو حيددل م ددنح فقددوا  * اددن اواددة حددوا:  ددةلت أبددو ا ددهلل اهلل 

» : (4013)»احل و  
حددوا:  »بيحددة ا و دديال تة ددل مددن ذ«: * اددن أ  بوددري حددوا: حددوا ع أبددو ا ددهلل اهلل 

ّ  ت  بح فإهنم مشر و الملر «: الحوا  »ال تة ل من ذبيحة بوو
(4050)   

ال «: ان  بية أ ل الذمة الا وس فقوا * ان همهلل بن مس م حوا:  ةلت أبو  ملفر
تة  وا يف  بيهام الال من جملومام الذي    خومس الال يف  بيهام اليت  شربومس فياو 

»اخلمر
(4054)  

ّخةدد  يف جملددود أ ددل ال يددت الغددري م مددن الفددرق إذا  ددومس  مددهلل * اددن  ملفددر بددن ه أبددن 
   (4054)ال ملود ليذ فين ذبيحة
ذبيحددددة الياددددودي الال وددددرا  الا و ددددي الأ ددددل اخلددددسف «أبددددن حددددوا:  * اددددن أ   ملفددددر

»حراد
(4052)    

                                                           

ّ  الو وئل: ب4010)   2115  992ر 2( مسههلل

  1  269ر 6ويف: ب( الك4013)

  11  65ر 3( وذ ب األحكود: ب4050)

  5  262ر 6( الكويف: ب4054)

ّ  الو وئل: ب4054)   13291  123ر 29( مسههلل

ّ  الو وئل: ب4052)   13299  151ر 16( مسههلل
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 مصير الحيوانات

 : مو موري احليوابوال يف  ود القيومةح المو  يفية  زائاو الحسوهبو؟153س
وإذا الوحــوش حشــرتتملددوىل: حددوا : 453ج

ح فاددي حتشددر الحتو ددب ه تفدداح (4051)
 الحسم م او   قّ م ملموح  مو يف األحود ث 

ال ب ملددم بددن بددواّو البوحددة «: * حددوا الوددودق  ال  كددومس يف اجل ددة مددن ال اددوئم  ددو  محددو
»صول الذئب  و   ال  ب أ ل الكا 

(4055)  
الي ادددن ال ددديب   *  :ّاف ا ثدددوف  دددوء «أبدددن حدددوا  دددود القيومدددة  ملدددج إىل اهلل مدددن حهدددل اودددفو

ّ  إمس  ددددددذا حه ددددددي ا ثدددددددوف مل   هفدددددد    المل  ددددددهللاي فم دددددددل مددددددن خشدددددددوش  تملددددددوىل  قددددددوا:  دددددددو 
»األّا

(4050)  
* حددوا ا ددهلل اهلل بددن امددر: إذا  ددومس  ددود القيومددة مددهللال األّا مددهلل األد ح الحشددر الددهللالا  

شدددوال الال ادددوئم الالوحدددوشح ه جيملدددل القودددور بدددل الدددهللالا ح حدددي  قددده  ل شدددوال اجلمدددوء مدددن ال
 القربوء اليت ب حهاو  

 * الحوا جمو هلل:  قود  ود القيومة ل م  وحة من ال وجحة  
* الحوا مقوتل: إمس اهلل جيمد  الوحدوش الاهلدواد الال دري ال دل شديء غدري الثق دلح فيقدوا: مدن 
ّبكم؟ فيقولومس: الدرمحن الدرحيمح فيقدوا هلدم الدر  بملدهلل مدو  ق دي بيد ام: حدي  قده  ل جمدوء 

ّ ملوا إىل الدذي  من القربوء: إبدو خ  ق دو م ال دخربو م ل دي  دد ال  دهم م يملدل أ دود حيدوتكم فدو
  (4059)  همح  وبوا ترابو فهكومس ترابوف 

 

 التيمم بدل غسل الجنابة

 
ّ ل بهللا غسل اجل وبدة : 400س فادل جيدب ا يدن بملدهلل ذلد   -لملدذّ شدراي  -إذا تيمم 

 الو،وء؟
 ل ال جيب الإتو حوا الهيمم يف  ذا احلوا حوا ال س: 400ج

                                                           

ال الهكو ر: 4051)   2(  و

  181  135ر 8( ،وّ األبواّ: ب4055)

ّ  الو وئل: ب4050)   3512  919ر 8( مسههلل

  31ر 1( ،وّ األبواّ: ب4059)
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: إمددود حددود أصددوبهن   وبددة يف * اددن همددهلل بددن محددرامس النيددل حددوال: ح  ددو أل  ا ددهلل اهلل 
ال اللكن  هديمم «: السفر الليذ مملن موء  كفين ل  سل أ  هو،ة بمل ام ال و ي هبم؟ حوا

ّا »ال و ي هبم فإمس اهلل ازال ل حهلل  ملل الها  جاو
(4050)   

ادن الر دل جي دب المملدن حدهللّ مدو   * ان ا يهلل اهلل بن ا ي احل يب أبن  ةا أبو ا هلل اهلل
ال بدل  هديمم أال تدر  أبدن «:  كفين من اادوء لو،دوء الودسال أ  هو،دة بوادوء أال  هديمم؟ حدوا

»إتو  ملل ا ين بو  الو،وء
(4053)  

ّ دددل أ  دددب يف  دددفر المملدددن مدددوء حدددهللّ مدددو  * ادددن همدددهلل بدددن مسددد م ادددن أحدددهللبو يف 
» هيمم الال  هو،ة«:  هو،ة بن؟ حوا

(4000)  

 

 

 قيام المنتظرعالمات 

ح ال دل ل خ دوّ الديت تقدوا بقيدود مو  ي الملسموال اخلفية لقيود ا مود اا هظدر: 404س
 ّصيهلل من الوحة؟ داللة إ سمية حتكم بولقر مس احلكيم ح ل حيود ا مود اا هظر

ال يف  هدو  )م هخدب األ در(ح أمدو ااو،دوئ الثدو  : 404ج الملسئم  ثريالح ن ة م او مدذ و
ّ ن( فمذ ّو يف     هو  )ج وشري احملرال

إذا الحملددددت ال ددددوّ يف «حددددوا:  حددددوا: إمس ا يددددوف  * اددددن ا مددددود الوددددودق اددددن  بوئددددن
  «(4004)حجوز م ال ر  ااوء يف جنفكم فهوحملوا ظاّو حوئمكم

من اللدهلله ال  ظادر  البشره بةمس القوئم * ان حذ فة ال وبر:   ط  ربئيل ا ّ ال يب
ح ال يحومسح الالفدراتلح الال يدلح في ودر اهلل أ دل بيهدن حي ش   الكفوّ األهنر اخلمسة:  يحومس
ّا ة إىل القيومة   (4004)ا ّ ال سا فس ترف  هلم 

ّ ددددددددوا اهلل   مددددددددن اللددددددددهلليح  ال تقددددددددود السددددددددواة حددددددددي  ددددددددرب اااددددددددهللي«: * حددددددددوا 
»حي  رب  هومس  ذابو   ام  قوا: أبو بيب الال  رب اااهللي

(4002)   
                                                           

  9  66ر 9( الكويف: ب4050)

  212  115ر 1( من ال حي ره الفقين: ب4053)

  9329  981ر 9( ال وئل الشيملة: ب4000)

  258ر 2( الوراط ااسهقيم: ب4004)

  258ر 2( الوراط ااسهقيم: ب4004)

ّشود: ب4002)   911ر 2( ا 
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مدوال أمحدر المدوال أبديض ال دراد يف حي دن  بدل  دهللي القدوئم«: * حوا أمري اادرم ل 
ال ددددراد يف غددددري حي ددددن أمددددر  ددددةلوامس الددددهللدح فةمددددو ااددددوال األمحددددر فولسددددي ح الأمددددو ااددددوال األبدددديض 

»فول واومس
(4001)    

ّبملو الاشدر ن  * ان  مليهلل بن   ري حوا: إمس الس ة اليت  قود فياو اااهللي ا ر األّا أ
ّ و البر ووو    (4005)م رال تر    و
  هددومس «: فقددوا األزدي حددوا:   ددت  ولسددوف ا ددهلل أ   ملفددر * اددن بددهللّ بددن اخل يددل

إىل األّا: ت كس  الشدمذ يف ال ود   مل تكوبو م ذ   ط  دد تكوبومس ح ل القوئم
ّم ومسح الالقمر يف  خره ّ وا اهلل ت كسد  الشدمذ يف  خدر »من شار  ّ ل:  و بن  ح فقوا 

ا اللك امدو   هدومس مل تكوبدو أبو أا م مو تقو «: الشار الالقمر يف ال و ؟ فقوا أبو  ملفر
» م ذ   ط  دد

(4000)    
الحهددل  لديذ بددل حيدود القددوئم« قددوا:  * ادن صددول بدن ميددثم حدوا: املددت أبددو  ملفدر

»ال فذ الز ية أ ثر من اذ اشرال لي ة
(4009)   

إذا  ددهللد حددوئط مسددجهلل الكوفددة ممددو   ددي داّ ا ددهلل اهلل بددن «حددوا:  * اددن أ  ا ددهلل اهلل 
» القود الا هلل زالالن خرالب القوئممسملود فمل هلل ذل  زالاا م   

(4000)   
ال  كومس مو اهللالمس إلين أا دوحكم حدي ايدزالا الاحودوا «حوا:  * ان أ  احلسن الر،و 
الـم أ حسـب النـاس أن يتركـوا أن يقولـوا آمنـا :» ه حدرأ  »فس   قدّ مد كم إال الق يدل

وهم ال يفتنون
ل ااسجهلل ن إمس من اسموال الفرب حهلل وف  كومس ب«: ه حوا  » (4003)

»ال قهل فسمس من اللهلل فسمس اسة اشر   شو من الملر 
(4090)  

 ة  برا وال من مور مق سال خ در مود  وال حدي تدة  «حوا:  * ان أ  احلسن 

                                                           

  53  211ر 52( ،وّ األبواّ: ب4001)

ّشود: ب4005)   919ر 2( ا 

  258  212ر 8( الكويف: ب4000)

ّشود: ب4009)   912ر 2( ا 

  261ر 2(  ش  ال مة: ب4000)

ال المل ك وال: 4003)   2(  و

ّشود: ب4090)   915ر 2( ا 
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»الشوموال فهاهلل  إىل ابن صوحب الوصيوال
(4094)   

ّ ددل أبددو احلسددن  تر ددهلل «: اددن الفددربح فقددوا * اددن احلسددن بددن اجلاددم حددوا  ددةا 
ّا دوال «: ؟ حوا: بل جتمل عح حوا »ل ا  ثوّ أد أنل  ّا دوال حديذ مبودر ال إذا ّ زال 
»  هللال خبرا ومس

(4094)   
لسد ة غيهللاحدة  فسدهلل فيادو الثمدر يف ال خدل  حوا: إمس حهللاد القوئم * ان أ  ا هلل اهلل 
»فس تشكوا يف ذل 

(4092)    
 دددددد ة الفددددددهح    ثدددددد  الفددددددراال حددددددي  ددددددهللخل ا ددددددّ أزحددددددة «حددددددوا:  * اددددددن أ  ا ددددددهلل اهلل 

»الكوفة
(4091)   

ب دو  مدن  إمس حدهللاد القدوئم« قدوا:  * ان همهلل بن مس م حوا املت أبدو ا دهلل اهلل 
ولنبلـونلم بشـيء  مـ  الخـوت وال ـوع ونقـص مـ  اهللح ح ت مو  و  مل دت فدهللا ؟ فقدرأ: 

األمـوال واألنفــ  والثمــرات وبشــر الصــابرِي 
اخلدوف مددن م ددو  «: ح ه حددوا» (4095)

ّاالح الح دة الف دل  بي فسمسح الاجلدوئ مدن غدسء األ دملوّح البقد  مدن األمدواا مدن  سدود الهجدو
ّ دد  الددزّئ الح ددة بر ددة الثمددوّ ّ  ح البقدد  الثمددراال بق ددة  ح ه »فياددوح البقدد  األبفددذ بددواوال الددذ

» البشر الووبر ن ا هلل ذل  بهملجيل خرالب القوئم«: حوا
(4090)   

د  ز دددر ال دددوس ح دددل حيدددو«حدددوا: املهدددن  قدددوا:  * ادددن م دددذّ اخلدددوزي ادددن أ  ا دددهلل اهلل 
اددددن مملوصدددديام ب ددددوّ تظاددددر يف السددددموءح المحددددرال جت ددددل السددددموءح الخسدددد  ب  ددددهللادح  القددددوئم

ّ ددوح الف ددوء  قدد  يف أ  اددوح ال ددوا أ ددل  الخسدد  ب  ددهلل ال وددرالح الدمددوء تسددف  هبددوح الخددرا  دال
»الملراق خوف ال  كومس هلم مملن حراّ

(4099)  
 

 آية الشورى

                                                           

  261ر 2(  ش  ال مة: ب4094)

ّشود: ب4094)     916ر 2( ا 

ّ : ر4092)   258( إاسد الو

ّشود: ب4091)   911ر 2( ا 

ال ال قرال: 4095)   155(  و

ّشود:  ب4090)   911ر 2( ا 

  262ر 2(  ش  ال مة: ب4099)
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وأمرهم شورى بينهمحوا تملوىل: : 404س
(4090): 

: احلكمددددة الدددديت   ددددزد أخددددذ و مددددن ا  ددددة 9:  دددد ب بزالهلددددوح 2ا  ددددةح : ا ددددّ مددددن بزلددددت 1
 الشر فة 
ّ ددددوا اهلل : 404ج أل ددددل ت  يددددن ااسدددد مل إىل ف ددددي ة  بزلددددت ا  ددددة الشددددر فة ا ددددّ 

ّئح فمددثسف ال حيدد   ال إتددو تكددومس يف األمددّو الدديت مل حيددهللد و الشددو ح لكددن ااشددو ال يف األمددّو ااشددو
رح أالتر  الوسالح أال أخدذ الربدوح أال مدو أشد نح الإتدو حيد  لدن لوبسومس أمس  سهشري يف إبوحة اخلم

ال الالسفر الال  وء المو أش ااو   أمس  سهشري يف الزالاب الالهجو
ّ دددوا اهلل مدددو احلدددزد؟ حدددوا«حدددوا:  * ادددن  ملفدددر بدددن همدددهلل ادددن  بوئدددن : حيدددل  دددو 

ال ذالي الرأي الات واام   (4093)»مشوال
لوددوا  مودحددوف الا ددهلل اخل ددة مددن ا هشددوّ مل  ملددهللد ا ددهلل ا: «* حددوا مو ددّ بددن  ملفددر 

ّا   (4000)»اوذ
الا فددددددددددول جح يف : «* الحددددددددددوا ا مددددددددددود ا ددددددددددي  بددددددددددو رالا فولرب ددددددددددة يف اا ددددددددددو رالح الشددددددددددوال

ال   (4004)»ااشوال
  (4004)»من ا ه هلل برأ ن     المن شواّل الر وا شوّ او يف اقوهلو«أ  و:  * الحوا 
ال ال اهلهللا ة«أ  و:  * الحوا    (4002)»اال هشو
  (4001)»ذالي الملقوا ا ه وء بةبواّ الملقوا من شواّل«أ  و:  * الحوا 
ّأي مشري«أ  و:  * الحوا  ّأ وف من ال  سه ي ان    (4005)»أف ل ال وس 
  (4000)»ا،ربوا بملض الرأي ب ملض  هولهلل م ن الووا «أ  و:  * الحوا 

 كربالء المقدسة
                                                           

(4090 : ّ ال الشو   96(  و

  15582  93ر 12( ال وئل الشيملة: ب4093)

ّ  الو وئل: ب4000)   3611  922ر 8( مسههلل

ّّ الك م: ر4004)   11152  221( غّر احلكم الد

  161  511( هنج ال سغة: ر4004)

  15588  21ر 12( ال وئل الشيملة: ب4002)

ّّ الك م: ر4001)   11181  222( غّر احلكم الد

ّّ الك م: ر4005)   11128  221( غّر احلكم الد

ّّ الك م: ر4000)   11169  222( غّر احلكم الد
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 هـ4230/محرم/40
 محمد ب  المهدي الحسيني الشيرازي
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 51                                    الذ ب الاحلر ر
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 61                                       و  ااو ي
 61                                     ال،  الكوفّو
                                  61 راا مو ّ

 62                                         وءحرمة ال
 62                                     احهاد المل موء

 62                                      ل حيةح   ا
 65                         اجلار الا خفوال يف الوسال
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 11                                         اخل و 
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 36                                       حوة ااملراب
 111                                   ةالشاودال الثولث
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 119                     الا م ال يب ااملوومومس
 112                                     دام ااقوالمة

 115                   الظيفة ااس مل يف الو،  الرا ن
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ّ خ حيوال األئمة  113                                تو
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 169                                     حتهلل هلل ال سل

 162                               ااراد من الراحووال
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 112                                  إ  وال ال ود اهلل
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 216                         لن  وي  و إال مو  هب اهلل

 211                                     الإبو او ملومس
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 215                             الليحكم أ ل ا جنيل
 216                                       أمها و ا  هل

 211                                رال احلكمةالمن  
 218                                          ال وال ن

 213                    اهللي من  شوء ال  ل من  شوء
 213                              الال هلل  ،والف فاهلل 
 221                                 الا ام  دد األاوء

ّب  222                              وه م وزاالالقمر حهللا
 229                                    م او خ ق و م

 222                   ال  ة ار،او السموالاال الاألّا
 225                                      ال ل هجسيم
 226                                       أاللو األمر
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 223                                    ال ملو،ة مثس
 291                                 ه كم المرلفوتكم

 223                                    ليست  كذا
                                  291ا مود اا هظر
 292                                     تفرق المل موء

 299                           اا  ومس الاا  وط الاا ملومس
 292                                   الر،و الالسخط
                               295حوال ا مود ا ي
 293                                    ال و  احملفوظ

 221                        حكم الكهو  الغري الكهو 
 221                                    ا ذمس بوحلر 
 222                                   الهةمل الالهةميم

 225                           ّا ب السفي ة الف وئية
 225                                     حكم ال  و 

ال  226                                ا  سد الاحل و
 226                          حكمة األحكود الشراية

 226                      الالسجن ا مود الكوظم
 228                            اوذا خ   اهلل احلشراال

 228                                 ي  اهلل ااس وا
 223                                           الهقية

                         251 يفية تزال ج ابي  دد
 252                                 احملي ذ الاا  هللال

 259                                        الهجسذ
 252                       الوسال يف ااهللاّس احلكومية

 252  ب اهللد  واز الوسال يف ااهللاّس الالهللالائر احلكومية
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 252         ا ذمس بولوسال يف ااهللاّس الالهللالائر احلكومية
 255                                          األدال ة

 255               اارج وال اليت ال تذال  إال بولكحوا
 256                                  األبوشيهلل الوج ية
 251                                   ال فرامس   ان؟

 258                                 المكرالا المكر اهلل
 258                       دفن القر مس الكر  م  اايت

ّدالاامل  وال اا  253                                سهو
 253                                  موري احليوابوال

 261                          الهيمم بهللا غسل اجل وبة
                            261اسموال حيود اا هظر

 ّ  269                                        ة الشو
 265                                         الفارس

 


