
 





 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 تقديم
منذ  بذغ    وآلهعىيههللاصلى كان شيخ البطحاء أبو طالب الدرع الواقية لرسول اهلل 

 هذ  الوذو  ذ  حيذ   قذك كال ذد اعنيذل بذول بذن الو نيذة،  مشس الرسالة إىل يوم قبضه اهلل إليه
أهذذذدا يفا أ  أل الرسذذذالة  بذذذن قويذذذ  ذ  العظمذذذل الذذذ  كاذذذذمت حينذذذ ا  ل ذذذ   وذذذدرا  العذذذام

 .ال ما ية  الدعا  إلييفا
،   إمجاهلذا باذاإ إىل كاذاف مفذرل،   له أ ه ا ال بيل مواقك مشيفور  تفوق االحصاء

 يكفيذ  أن تطذالل  يذه اذفحا  أيذام الضذ   ،   لكن هذ ا الاذيريخ بد ايذه مفاذو  بذن يذدي 
شذعب أ  »  حب ذيف  أ،  لة هلذ  ذ يذه  اعواطعذة الشذام وآلهعىيههللاصى علل رسذول اهلل 

 تكفذذذل ،  لذذذأن أن أبذذذا طالذذذب كذذذان الرذذذذل الوحيذذذد الذذذ   تعيفذذذد حفظيفذذذ   حراسذذذايف  «طالذذذب
 .أرزاقيف 

 كفذذا  شذذاهدا علذذل عظذذ  منغلاذذه عنذذد اهلل  رسذذوله أن الرسذذول ا عظذذ  الذذ   ال ينطذذ  
عذذام  مسذذل ذلذذ  ال،  اشذذاد  ذذذدا  هذذاإ حغذذذه بعذذد   ذذا  عمذذه  ذااذذرا أ  طالذذب،  عذذن اهلذذون
 . م ميكنه بعدها اعوام  كة  اضطر إىل اهلجر  إىل اعدينة اعنور ،  بعام احلغن
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أمذذذا أقذذذوال أ  طالذذذب  أشذذذعارا اعلباذذذة أ كاذذذب ال ذذذل  الاذذذواريخ  احلذذذدي   الذذذ  ير ييفذذذا 
 ذبوتذذه  أماذاذذه  وآلهعىيههللاصللى  يفذذ  اذذربة أ اعأا ذذه برسذذالة  مذذد ،  اعخذذالك  اعلالذذك

 تعذرف عذن كمذال إمياذذه  حويوذة إخ اذه ،   خامت ا ذبياء،   أذه يوحل إليه من ربه،   ادقه
 .لصاحب الشريعة  تفاذيه أ ذصر  االس م  محاية بيضاه

 ذذ ن م تكذذن هحالهذذا ماذذواتر   مجموعيفذذا ،   كذذل هذذ ا ا شذذعار قذذد ذذذاء   ذذ  الاذذواتر
كمذا أن    وآلهعىيههللاصى حمذد  هو إمياذه  تصذديوه  ،  ماواتر يدل علل أمر  احد ال غل
يفيذذدذا ،  الفرسذذان منوولذذة هحذذالا   موعيفذذا ماذذواتر السلل  عىيهكذذل  احذذد  مذذن قذذا   علذذ  

 ... ك ل  الوول  يما ير ن عن سخاء حامت  حل  ا حنك،  العل  الضر ر  بشجاعاه
من خااذذذة أمذذذل اعذذذلمنن علذذذ   أ اللا اععصذذذو ،   أمذذذا مذذذا يذذذر ن عذذذن هلذذذه  ذ يذذذه   لذذذدا

إميذذان » بذذل أكذذد ا أن،   م يذذل ر عذذنيف  مذذا  الفذذه،   صذذربة أ إ بذذا  إمياذذذه،  السلل  عىيهم
أ  طالذذب لذذذو  ضذذذل أ كفذذذة ميذذذغان ،  إميذذذان هذذ ا ا لذذذ  أ الكفذذذة ا خذذذرن ، لذذذرذ  إميذذذان أ  

إن شذككمت أ إميذان أ  طالذب كذان مصذل  »  كابوا إىل بعض  واهت   خااذايف  (1) «طالب
 . أهل البيمت ألرن  ا  يه،  (2) «إىل النار

 ممن  ذاهت  إيذ اء رسذول اهلل أ ،   رغ  كل ذل   ود حا ل بعض من أ قلوهب  مرض
 أن يووضوا لعامة من لعائ ،  حياته   اربة لعوته

__________________ 
 .85:  14، شر  هنج الب غة  58: احلبة علل ال اف إىل تكفل أ  طالب ( 1)
 .151:  1، كنغ الفوائد  52   77: ل ال اف إىل تكفل أ  طالب احلجة عل( 2)
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تلذ  ااا لذة الذ  بذاء  بالفشذل ،  من خذ ل تشذكيكيف  أ إميذان أ  طالذب،  االس م اعاينة
 ذايجذة لاصذد  مجاعذة مذن كبذار علمذاء االسذ م ،   ن ذور الشمس ال بجبه غربال،  ال ريل

 .  ض  أهدا يف  الدذيئة،  ائده  كشك لسائ يف   مك،   أع مه هل 
 إليذذ  سذذرلا  ذذا كابذذه هذذلالء ا عذذ م  محذذا  رذذذال االسذذ م أ سذذل  أ  طالذذب   ضذذله 

 :  إمياذه
طبذل ضذمن سل ذلة عظمذاء ،  امذد كامذل ح ذن االمذ :  أبو طالب ع  الرسذولذ  1

 .االس م ال  يصدرها اعكاب العاع  ببل  
سذذذااذ ا ليذذذب الشذذذيخ عبذذذد اهلل بذذذن علذذذ  ا نيذذذغ  لأل:  أبذذذو طالذذذب مذذذلمن قذذذري ذ  2

 .مطبوع عد  مرا ، ( هذ 1181) الوطيف  اعولول سنة
حكذذذ  عليذذذه مذذذن » :  قذذذال 1131:  4 «ذوبذذذاء البشذذذر» تذذذرذ  لذذذه الشذذذيخ الطيفذذذرا  أ

أذلذذه ذ أ  كاابذذه أبذذو طالذذب مذذلمن تذذري  ذ قضذذا  الشذذرع ال ذذعوليون باالعذذدام لذذوال أن أ اذذه 
 .«المت من البلدان اإلس مية  زعماء الدين من الشيعة من تنفي  ذل  بهالصرخا  ال  تو 

حكموا عليه باالعدام  ذه أ بمت أ كاابه ه ا بالرباهن ال اطعة إميذان عذ  النذ  ،  ذع 
  أ اعوابل م ينب وا ببنذمت شذفة عذن إهاذذا  اعرتذد مللذك،   كا له  ذاارا  مليدا أ  طالب

بذل اسذانكر ا ،   الرسذاال  ال ذما ية الس  عىيهمل اهلل  ا ذبيذاء لرسو  «اآليا  الشيطاذية»
 . ما عشمت أرا  الدهر عجبا ، اون اإلمام ا ميين قدس سرا ب هدار لمه 
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عوالذا  مذد معذن بذن  مذد أمذن بذن طالذب اهلل اهلنذد  :  إ با  إس م أ  طالبذ  1
حد العلمذاء اعذربزين أ احلذدي   الكذ م أ، ( هذ 1181) اعاوىف سنة،  ال ند  الااو  احلنف 

 «أهل البيمت أ اعكابذة العربيذة» ذكرا مساحة احلجة ال يد عبد العغيغ الطباطبائ  أ،   العربية
 (.11) رق 

للع مذذة احلذذا   أ  احل ذن علذذ  بذذن  مذد بذذن عبذذد اهلل :  أخبذذار أ  طالذذب   لذداذ  4
قذذال عنذذه الذذ ه  أ سذذل ، ( هذذذ 228يذذل  ق 218ذ  118) بذذن أ  سذذيك اعذذدائين ا خبذذار 

كذذان عجبذذا أ معر ذذة ال ذذل  اع ذذاز   ا ذ ذذاف  أيذذام العذذرف ، » : 411:  11أعذذ م النذذب ء 
 .«مصدقا  يما ينوله ، عايل االسنال

 يذذذذاقو  ،  145 : ص «الفيفرسذذذذمت» عذذذذد هذذذذ ا الكاذذذذاف مذذذذن تصذذذذاذيفه ابذذذذن النذذذذد  أ
 .111:  14 «معج  ا لباء» احلمو  أ
الفويذذه ا طيذذب ،  للع مذذة أمحذذد زيذذين لحذذ ن:  أسذذا اعطالذذب أ  ذذا  أ  طالذذبذ  8

 «ب يذذة الطالذذب إلميذذان أ  طالذذب» اخاصذذر  يذذه كاذذاف( هذذذ 1114ذ  1212) مفذذ  الشذذا عية
 طبذل  صذر سذنة،   أضاف عليه مطالب ميفمة،  للع مة  مد بن رسول الرب ز   اآليت ذكرا

 . بعدها مكررا، ( هذ 1118)
 ترمجذذه إىل الل ذذذة ا رل يذذذة اعولذذذو  احلكذذذي  موبذذذول أمحذذذد الذذذدهلو   طبذذذل أ لهلذذذ  سذذذنة  

 .75:  4ذكر الشيخ أ ال ريعة ، ( هذ 1111)
 قال عنه النجاش  أ،   محد بن الواس :  إميان أ  طالبذ  8
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 رذذذذل مذذذن أاذذذحابنا رأينذذذا بذذذ  احل ذذذن بذذذن عبيذذذد اهلل كاابذذذا لذذذه أ إميذذذان أ » : 38:  رذالذذذه
 .«طالب

 مذا  سذنة،   احل ن بن عبيد اهلل هو أبو عبد اهلل ال ضائر  شذيخ النجاشذ  باإلذذاز 
 (.هذ 411)

للشذذيخ أ  احل ذذن أمحذذد بذذن  مذذد بذذن أمحذذد ابذذن طرخذذان ا ذذر :  إميذذان أ  طالذذبذ  7
 وذذذذة ، اذذذذحي  ال ذذذذماع ،  كذذذذان » : 57:  قذذذذال عنذذذذه النجاشذذذذ  أ رذالذذذذه،  ذرائذذذذ  الكاتذذذذب

 .«اديونا
للشيخ الرذايل أ  علذ  أمحذد بذن  مذد بذن عمذار الكذوأ اعاذوىف :  ميان أ  طالبإذ  5

:  23:   الشذذيخ الطوسذذ  أ الفيفرسذذمت 38:   اذذفه النجاشذذ  أ رذالذذه، ( هذذذ 148) سذذنة
 .كلل احلدي   ا اول،   ذليل الودر،   وة،  شيخ من أاحابنا

،    ضذذائليف   إميذذاهن  وسللىموآلهعىيههللاصى أخبذذار هبذذاء النذذ  :   لذذه أيضذذا كاذذاف
 . كااف اعمد حن  اع مومن

للفويذه اعذاكل  ال ذيد ا ليذل أ  الفضذائل مجذال الذدين أمحذد بذن :  إميذان أ  طالذبذ  3
ذكذذرا هذذو أ  ، ( هذذذ 871) اعاذذوىف سذذنة،  موسذذل بذذن ذعفذذر ابذذن طذذا س العلذذو  احل ذذين احللذذ 

 .(1) «العلماذيةبناء اعوالة الفاطمية أ ذ ض الرسالة » كاابه
 للشيخ اادث ا ليل أ   مد سيفل بن:  إميان أ  طالبذ  11

__________________ 
 .151: أذظر بناء اعوالة الفاطمية ( 1)
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ذكذر كاابذه هذ ا ، ( هذذ 151ذ  258) أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن سيفل الذديباذ  الب ذدال 
 .158:  النجاش  أ رذاله

 178) اعاذوىف سذنة،     ذعي  علذ  بذن محذغ  البصذر  الل ذو :  إميان أ  طالبذ  11
 .(1) «أحد أعيان أهل الل ة الفض ء اعاحوون العار ن بصحيحيفا من سويميفا» (هذ

ذوذل مذن بعذض  صذوله » :  قذال 811:  2ذكر كاابه ه ا الشذيخ الطيفذرا  أ ال ريعذة 
 .(2) «ار  بكوذه را ضيااحلا   الع و   أ ترمجة أ  طالب أ اإلاابة ،   

بذاال ) ذللملزا   ن بن اعذلزا  مذد اععذر ف بذ:  إميان أ  طالب  أحواله  أشعاراذ  12
 .811:  2ذكرا أ ال ريعة ،  من أع م الورن اللال  عشر،  الورا لاغ  الاربيغ (  ايفد

 نعمذان اعفيذدللشذيخ ا ليذل أ  عبذد اهلل  مذد بذن  مذد ابذن ال:  إميذان أ  طالذبذ  11
 . سيييت احلدي  عنه،   هو ه ا الكااف، ( هذ 411) اعاوىف سنة، 

  قذال،  812:  2ذكذر الشذيخ هقذا بذغرط الطيفذرا  أ ال ريعذة :  إميذان أ  طالذبذ  14
اسذذذذذذذذذذذادل  يذذذذذذذذذذذذه علذذذذذذذذذذذل إمياذذذذذذذذذذذذذه بفعالذذذذذذذذذذذه  موالذذذذذذذذذذذذه   عذذذذذذذذذذذال النذذذذذذذذذذذذ  ،  لذذذذذذذذذذذبعض ا اذذذذذذذذذذذذحاف: 

كر بعذد بيذان أ عذال أ  طالذب أقوالذه اعنبئذة عذن  ذ  ،  به  موالذه  يذه وسىموآلهعىيههللاصى 
  أ رل كللا من أشعار،  إس مه  ح ن بصلته

__________________ 
 .215:  11معج  ا لباء ( 1)
 .118ذ  111:  7أذظر اإلاابة ( 2)
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 .مل الشر   البيان
 ةاعاذذذذوىف سذذذذن،   احامذذذذل أذذذذذه لل ذذذذيد ح ذذذذن ا ايفذذذذد اعفذذذذ  اعوسذذذذو  العذذذذامل  الكركذذذذ 

أن يللذك كاابذا  «ل ذل اعنذا ا  عذن الافضذيل  اع ذا ا »  ذه  عذد أ هخذر كاابذه، ( هذ 1111)
 .مفرلا أ إميان أ  طالب

ين ذذذب للحذذذا   ذذذذ ل الذذذدين عبذذذد الذذذرمحن :  ب يذذذة الطالذذذب إلميذذذان أ  طالذذذبذ  18
 ضذذمن،  توذذذد ذ ذذخاه أ مكابذذة قولذذه  صذذر، ( هذذذ 311) اعاذذوىف سذذنة،  ال ذذيوط  الشذذا ع 

:  ب يذذة الطالذذب أ إسذذ م أ  طالذذبذ  18 (1)(. هذذذ 1118) تار يفذذا، ( 18)  موعذذة بذذرق 
 للعذذذام ا ليذذذل اعفذذذ  ال ذذذيد  مذذذد عبذذذاس بذذذن ال ذذذيد علذذذ  أكذذذرب اعوسذذذو  الا ذذذأ  اللكيفنذذذو 

 1 الشذيخ الطيفذرا  أ ال ريعذة ،  ذكرا اللكيفنذو  أ كشذك احلجذب، ( هذ 1118ذ  1224)
 :114. 

لل ذيد :   إ بذا  إمياذذه  ح ذن عويدتذه،  طالب أ بيذان أحذوال أ  طالذبب ية الذ  17
، ( هذذ 1138)  ذر  منذه سذنة،   مد بن حيدر بذن ذذور الذدين علذ  اعوسذو  احل ذيين العذامل 

 .118:  1ذكرا أ ال ريعة 
للعام  مد بن عبذد الرسذول الذرب ز ذ  الشذا ع  :  ب ية الطالب إلميان أ  طالبذ  15
ال ذيد أمحذد زيذين لحذذ ن ذ  كمذا قذذدمناذ    صذه، ( هذذ 1111ذ  1141) ر  اعذد الشذيفر ز  

 أسا اعطالب أ»  مساا
__________________ 

 .811:  2رابل ال ريعة ( 1)
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 .« ا  أ  طالب
 وآلهعىيههللاصلللى البيذذان عذذذن خذذذل  الذذرمحن أ إميذذذان أ  طالذذذب  هبذذاء النذذذ  ذ  13

  اذفه النجاشذ  أ رذالذه،  بذ ل بذن أ  معا يذة اعيفلذ  ا زل  علييف     احل ن عل  بن 
ر ن النجاشذذذ  كابذذذه عذذذن  «شذذذي  أاذذذحابنا بالبصذذذر  ،  وذذذة ، مسذذذل احلذذذدي   ذذذيكلر» : 288: 

 .شيخه اعفيد  أمحد بن عل  بن ذو 
 .38:   ذكر كاابه ه ا أيضا الشيخ الطوس  أ الفيفرسمت

للعذام الفويذه ال ذيد مشذس الذدين أ  :  احلجة علل ال اهب إىل تكفل أ  طالذبذ  21
طبذل عذد  ،  كبذل الفائذد ،   كااف قي ،  ( هذ 811) اعاوىف سنة،  عل   خار بن معد اعوسو 

 .مرا 
   ذعذذذي  علذذذ  بذذذن محذذذغ  البصذذذر  الاميمذذذ  :  ليذذوان أ  طالذذذب  ذكذذذر إسذذذ مهذ  21

را هبذ ا العنذوان أ ال ريعذة ذكذ، ( 11) مذر ذكذرا قذمت الذرق ، ( هذذ 178) اعاوىف سنة،  الل و 
3  :42. 

للع مذة ال ذيد ميفذد  بذن علذ  ال ريفذ  البحذذرا  :  الرغائذب أ إميذان أ  طالذبذ  22
 .241:  11ذكرا أ ال ريعة ،  النجف 

لألليذذب الشذذاعر أ  هفذذان عبذذد اهلل :  شذذعر أ  طالذذب بذذن عبذذد اعطلذذب  أخبذذاراذ  21
، ( هذذذ 121) يوخ ابذذن لريذذد ا زل  اعاذذوىف سذذنةمذذن شذذ،  بذذن أمحذذد بذذن حذذرف اعيفغمذذ  العبذذد 

 طبذذذذذل أ اعطبعذذذذذة احليدريذذذذذة أ النجذذذذذك ا شذذذذذرف سذذذذذنة،  215:  ذكذذذذذرا النجاشذذذذذ  أ رذالذذذذذه
 عن الن خة ال ، ( هذ 132) بشر  الل و  ا ليب علمان بن ذين اعاوىف سنة( هذ 1188)
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بذن ذذين  عارضذيفا بذه عن ذ خة بذ  الشذيخ ا( هذ 151) كابيفا عفيك بن أسعد بب دال سنة
 . قرأها عليه
للع مة احلجة الشيخ اعلزا  ذ  الذدين :  الشيفاف اللاقب لرذ  مكفر أ  طالبذ  24

، ( هذذ 1138ذ  1111) ذعفذر الشذريك ابذن اعذلزا  مذد بذن رذذب علذ  الطيفذرا  الع ذكر 
 .خمطوط

عبذذذد  للع مذذذة الفاضذذذل ال ذذذيد  مذذذد علذذذ  بذذذن الع مذذذة احلجذذذة:  شذذذيخ ا بطذذذ ذ  28
كاذاف لطيذك أ إ بذا  إميذان أ  طالذب  بعذض ،   احل ن اعوسو  هل شرف الذدين اعوسذو 

:  14 ذكذذرا أ ال ريعذذة ، ( هذذذ 1143) طبذذل سذذنة،   الذذرل علذذل مذذن ذصذذب لذذه العذذدا  ،  شذعرا
288. 

، ( هذذذ 1171) طبذذل سذذنة،  للفاضذذل عبذذد العغيذذغ سذذيد ا هذذل:  شذذيخ بذذين هاشذذ ذ  28
 .288:  14 ذكرا أ ال ريعة 

لل ذذذيد الشذذذريك ااذذذدث أ   مذذذد احل ذذذن بذذذن علذذذ  بذذذن :   صذذذاحة أ  طالذذذبذ  27
ذكذذرا النجاشذذ  أ ،  احل ذذن بذذن عمذذر بذذن علذذ  بذذن احل ذذن بذذن علذذ  بذذن أ  طالذذب ا طذذر  

 .87:  رذاله
لشذذيخ الطائفذذة  وآلهعىيههللاصللى عبذذد اعطلذذب  أ  النذذ      ضذذل أ  طالذذبذ  25

( 233) اعاذذوىف سذذنة،  بذذن عبذذد اهلل بذذن أ  خلذذك ا شذذعر  الومذذ    وييفيفذذا أ  الواسذذ  سذذعد
 .177 : ذكرا النجاش  أ رذاله، ( هذ 111) أ 

للشذذيخ أمحذذد  يضذذ  ابذذن احلذذاإ علذذ  عذذارف :   ذذيض الواهذذب أ  ذذا  أ  طالذذبذ  23
 بن علمان بن مصطفل ا ور م  احلنف 
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 .138:  1ذكرا أ هدية العار ن ، ( هذ 1127ذ  1281)
للع مذة الشذيخ  مذد علذ  ابذن اعذلزا ذعفذر :  الوول الواذب أ إميذان أ  طالذبذ  11

ذكذذرا أ ، ( هذذذ 1233)  ذذر  منذذه أ مجذذالن ا  ىل سذذنة،  ذغيذذل مكذذة،  علذذ  الفصذذي  اهلنذذد 
 .218:  17ال ريعة 

 :  عمذذذه أ  طالذذذب وآلهعىيههللاصلللى موصذذذد الطالذذذب أ إميذذذان هبذذذاء النذذذ  ذ  11
طبذذل أ ،  س العلمذذاء  مذذد ح ذذن بذذن علذذ  رضذذا الربذذا  ا رذذذا  اعشذذيفور  نذذافللمذذلزا مشذذ
 .111:  22ذكرا أ ال ريعة ، ( هذ 1111) بومبا  سنة
للشذذيخ اعفيذذد أ  سذذعيد  مذذد بذذن أمحذذد بذذن :  مذذا الطالذذب أ إميذذان أ  طالذذبذ  12

مذذذن أعذذذ م ،    الذذذراز ذذذذد الشذذذيخ اعف ذذذر أ  الفاذذذو ،  احل ذذذن بذذذن أمحذذذد ا غاعذذذ  الني ذذذابور 
 احلذذذر ،  112:  ذكذذذرا الشذذذيخ مناجذذذب الذذذدين الذذذراز  أ الفيفرسذذذمت،  الوذذذرن ا ذذذامس اهلجذذذر 
 .241:  2العامل  أ أمل اآلمل 

،  للع مذة الشذيخ  مذد رضذا الطب ذ  النجفذ :  منية الراغب أ إميذان أ  طالذبذ  11
 للفاتذذذه اعطبذذذوع أ هخذذذر كاابذذذه ذكذذذر أ  يفذذذرس م،  183:  1 «ذرايذذذل البيذذذان» ذكذذذرا أ كاابذذذه

 .طبل   ث مرا  بالل ان العربية  الفارسية «منية الراغب» أن «ذرايل البيان»
لل ذذذيد ا ليذذذل ح ذذذن الطباطبذذذائ  اليذذذغل  :  منيذذذة الطالذذذب أ إميذذذان أ  طالذذذبذ  14

:  21ذكذرا أ ال ريعذة ،   ارس  مطبذوع، ( هذ 1117) اعاوىف سنة،  احلائر  الشيفل بالواع 
214. 
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لل ذيد ح ذذن بذن علذذ  بذن احل ذذن الوبذذا   :  منيذة الطالذذب أ حيذا  أ  طالذذبذ  18
رأياذذه بطذذه » :  قذذال 214:  21ذكذذرا أ ال ريعذذة ( هذذذ 1185) ألفذذه سذذنة،  احل ذذيين النجفذذ 

 .«افحة 52أ 
للع مذذة البذذارع الشذذيخ ذعفذذر بذذن  مذذد :  مواهذذب الواهذذب أ  ضذذائل أ  طالذذبذ  18
 طبذذذل أ النجذذذك ( هذذذذ 1122) ألفذذذه سذذذنة( هذذذذ 117 .ذ 1111)  ذذذأ  النجفذذذ النوذذذد  الا

 (.هذ 1141) ا شرف سنة
لل ذيد الفاضذل طالذب احل ذيين هل علذ  :  الياقوتة احلمراء أ إميان سيد البطحاءذ  17
 مذذذا يذذذغال ،   الكاذذذاف أ مودمذذذة  فاذيذذذة  صذذذول،  اععااذذذر،  الشذذذيفل با رسذذذان،  خذذذان اعذذذد 
 .خمطوطا عندا

،  كاذذمت هذذ ا قائمذة بيمسذذاء الكاذذب اعللفذة أ إميذذان أ  طالذذب   ضذائله  حياتذذه  شذذعرا
 يفذذو أقذذدم مصذذدر  اذذل ،   قذل كاذذاف الشذذيخ اعفيذذد أ اعرتبذة ا  ىل مذذن حيذذ  أةياذذه الاار يذة

 .إلينا أ ه ا اعضمار

 طبعات الكتاب
ا  إاذذذدارها الذذذ  قذذذام باحويويفذذذ «ذفذذذائس اعخطوطذذذا » طبذذذل أ العذذذراق ضذذذمن  موعذذذة
 (.هذ 1172) سنة،  الع مة الشيخ  مد ح ن هل ياسن

قذذ  ذ  إيذذرانذ  منشذذورا  مكابذذة اعفيذذد «عذذد  رسذذائل للشذذيخ اعفيذذد» كمذذا طبذذل ضذذمن
 .اعامالا علل   ث ذ خ خطية،  اعودسة
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 النسخ المعتمدة ومنهج التحقيق
 خغاذذذذة خمطوطذذذا  اعامذذذدذا أ قويذذذ  هذذذ ا الرسذذذالة علذذذل الن ذذذخة ا طيذذذة اافو ذذذة أ

 الذذ  قاذذو  علذذل ا ناذذن ، ( 5251) بذذرق ،  اعكابذذة اعركغيذذة العامذذة أ مدينذذة مشذذيفد اعودسذذة
 ذر  مذن كاابايفذا تذاإ الذدين ،  277ذ  285شذ لمت رسذالانا هذ ا الصذفحا  ،      ذن رسذالة

د بعذذد العصذذر مذذن يذذوم ا معذذة أ ل أ ل الذذربيعن سذذنة سذذمت  فذذاذن  ت ذذعمائة باع ذذج» اذذاعد
 .«ا امل الكبل ب افيفان

 .«أ» ذ رمغذا هلا أ الاعليوا  ب
م ذذاخدمن أ النيفايذذة هنذذذج ،   قمنذذا  وابلذذة ذ ذذخانا هذذ ا علذذل مطبوعذذذة مكابذذة اعفيذذد

كما قمنا باخريج  موابلة ا شعار علذل ليذوان أ  طالذب ،   الالفي  إل با  منت سلي  احي 
 علذل بعذض ،  د اعيفغمذ  العبذد   بشذر  ابذن ذذينرضوان اهلل عليه    هفان عبد اهلل بن أمح

 .كما ي ح  ذل  ذليا أ الاعليوا ،   اعصالر اععارب  ا خرن
معامذدين علذل ذ   هو كلذل قياسذا علذل حجذ  الرسذالةذ   شرحنا غريب الرسالة  ا شعار

 .أميفا  اععاذ  الل وية
إلخذو  ااووذن الذ ين سذاةوا  أ النيفاية ال ي عنا إال أن ذاودم  غيل شكرذا  توذديرذا ل
سذذائلن العلذذ  الوذذدير أن ،  أ إخذذراإ هذذ ا الرسذذالة يلذذة ذديذذد  تذذر ق أهذذل الاحويذذ   الفضذذل

 .إذه مسيل الدعاء،  ياوبل ه ا ا يفد بيح ن قبوله
 قسم الدراسات اإلسالمية 

 مؤسسة البعثة
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 (1) بسم اهلل الرحمن الرحيم
 سذذل   ،   مذد  هلذه،   اذ ته علذل خلتذه مذن خلوذه،  احلمذد هلل  يل احلمذد  م ذاحوه

 .كللا

 : وبعد
 ذ ذين ملبذمت ،   العلذو  الاميفيذد،   ألام لذه العذغ  الايييذد،  أطال اهلل بواء ا سااذ ا ليل

طر ذا مذن اعوذال أ اععذا الذ   كنذمت أذريذمت ،   ما ييفذب مذن الا ذديد،  باو ي  اهلل عغ  ذل
ا أ حيغا بيان الطرف  ا مل من الذدالئل علذل إميذان أ  طالذب  م،  منه مج  يضرته معاينة

،  اعواضذبة مذن موالذه   عالذه،  بن عبد اعطلب بن هاش  بن عبد مناف رض  اهلل عنه  أرضاا
 إن كنذذمت قذذد أشذذبعمت الكذذ م أ هذذ ا البذذاف أ مواضذذل مذذن  ،  الذ  ال ميكذذن ل عيفذذا إال بالعنذذال

 ، (2)  أمايل اعشيفورا ،  كا  اعصنفا 
__________________ 

 . الاحية  الا لي  الس  عىيهرف     ي   لي  الرضا :  «أ» زال ذاسخ( 1)
، أ ائذذل اعوذذاال   114   111: ، ا مذذايل  111: ، االرشذذال  241   145   147: أذظذذر االخاصذذاص ( 2)
 . ما بعدها 225 ما بعدها ،  ص  12: ، الفصول اعخاار   87: ، تصحي  االعاوال  12: 
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 أ ال ذذذرض ،   عذذذا أخذذذرب  عنذذذه بياذذذذا،  ليكذذذون مذذذا بصذذذل بذذذه الرسذذذ  أ هذذذ ا اعخاصذذذر تذذذ كارا
 . باهلل أساعن،  اعلامس منه كا يا

 مذن الذذدليل علذل إميذذان أ  طالذب رضذذ  اهلل عنذه مذذا اشذايفر عنذذه مذن الواليذذة لرسذذول اهلل 
 ال جيحذدا ،   ف ال يد عذه إال ذاهذل ذلذ   ذاهر معذر ،   اابة  النصر  وآلهعىيههللاصى 

 :  أ معناا يوول رض  اهلل تعاىل عنه أ ال مية ال ائر  اععر  ة،  إال هبا  معاذد
 لعمذذذذذذذذذذذذذر  لوذذذذذذذذذذذذذد كلفذذذذذذذذذذذذذمت  ذذذذذذذذذذذذذذدا بيمحذذذذذذذذذذذذذد

(1) أحبباذذذذذذذذذذذذذذه حذذذذذذذذذذذذذذب احلبيذذذذذذذذذذذذذذب اعوااذذذذذذذذذذذذذذل    
 

  
  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد  بنف ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه  محياذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه

(2) لارأ  عنذذذذذذذذذذذذذذذذذه بالذذذذذذذذذذذذذذذذذ رن  الك كذذذذذذذذذذذذذذذذذل    
 

  
 اال  هليفذذذذذذذذذذذذذذذذا مذذذذذذذذذذذذذذذذا زال أ الذذذذذذذذذذذذذذذذدذيا مجذذذذذذذذذذذذذذذذ

(1) شذذذذذذذذذذذذينا عذذذذذذذذذذذذن عذذذذذذذذذذذذالن  زيذذذذذذذذذذذذن ااا ذذذذذذذذذذذذل    
 

  
 حليمذذذذذذذذذذذذا رشذذذذذذذذذذذذيدا حازمذذذذذذذذذذذذا غذذذذذذذذذذذذل طذذذذذذذذذذذذائ 

(4)يذذذذذذذذذذذوايل إلذذذذذذذذذذذه ا لذذذذذذذذذذذ  لذذذذذذذذذذذيس  ذذذذذذذذذذذا حذذذذذذذذذذذل    
 

  
__________________ 

 . أخوته لأف ااب اعواال: أ الديوان  بعض اعصالر ( 1)
 . لا عمت عنه بالطل   الك كل: أ الديوان  بعض اعصالر ( 2)

 .«254:  14أذظر ل ان العرف ذ ذرا ذ » ل ذر   ،  ه  أعلل الش   أشر همج: ال رن 
 .«11:  18ل ان العرف ذ طلل ذ » .مجل الط   ،  ه  العن : الطلل 

 .«838:  11ل ان العرف ذ كلل ذ » مجل كلكل ،  هو الصدر من كل ش : الك كل 
 . زينا علل رغ  العد  اعخابل: أ الديوان  بعض اعصالر ( 1)
  يييت شرحيفا عن الشيخ اعفيد «1517:  8الصحا  ذ  ل ذ » اااال ، اعاكر: اعاحل ( 4)
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  ييذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدا رف العبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال بنصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرا

(1) أ يفذذذذذذذذذذذذذذر لينذذذذذذذذذذذذذذا حوذذذذذذذذذذذذذذه غذذذذذذذذذذذذذذل باطذذذذذذذذذذذذذذل    
 

  
،  وآلهعىيههللاصلى  من تيمل ه ا اعد  عرف منه اذدق  الء اذاحبه لرسذول اهلل 

 مذا ،   مذد ذذ  اذالق:  إذ ال  ذرق بذن أن يوذول،  ل به إقرارا يوه  يما أت،   اعأا ه بنبوته
 :  بن قوله،  لعا إليه ح  احي   اذب

  ييذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدا رف العبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال بنصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرا

  أ يفذذذذذذذذذذذذذذذذذر لينذذذذذذذذذذذذذذذذذا حوذذذذذذذذذذذذذذذذذه غذذذذذذذذذذذذذذذذذل باطذذذذذذذذذذذذذذذذذل   

  
 اعذذذذذذذذذذذذأاف لرسذذذذذذذذذذذذول اهلل ،  (2)  أ هذذذذذذذذذذذذ ا البيذذذذذذذذذذذذمت إقذذذذذذذذذذذذرار أيضذذذذذذذذذذذذا بالاوحيذذذذذذذذذذذذد اذذذذذذذذذذذذري 

 حي  يوول،  بله ملل ذل  أ ال   ق،  (1) بالنبو  احي  وسىموآلهعىيههللاصى 
__________________ 
 :قريبا ،  أ الديوان  بعض اعصالر 

  مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن مللذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه أ النذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاس أ  مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن ملمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل

 إذا قذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذايس احلكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذام أهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل الافاضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل   

  
 حلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي  رشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيد عذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالل غذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل طذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذائ 

 يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوايل إهلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيس عنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ اهل   

  
ل ،  شذذرحيفا مجاعذذة مذذن العلمذذاء كذذابن ذذذين هذذ ا الوصذذيد  مشذذيفور  معر  ذذة ، ر اهذذا أهذذل ا لف  الاذذاريخ  ال ذذ( 1)

هذذ ا قصذذيد  عظيمذذة بلي ذذة ذذذدا ، ال ي ذذاطيل أن يووهلذذا إال مذذن ذ ذذبمت إليذذه ، » : الب ذذدال  ،  قذذال  ييفذذا ابذذن كلذذل 
 . ه  مائة  أحد عشر بياا « ه  أ حل من اععلوا  ال بل ،  أبلغ أ تيلية اععا  ييفا مجيعيفا

ذ  113: ، احلجذة علذل الذ اهب  233ذ  231:  1، سذل  ابذن هشذام  12ذ  1: أذظذر ليذوان أ  طالذب 
،  88ذ  81:  1: ، البدايذة  النيفايذة  111: ، الطرائذك  73:  14شذر  هنذج الب غذة  ، 412: ، العمذد   141

 .281ذ  282 : 1، خغاذة ا لف  38: ال ل  النبوية لل ه  
 .بدهلا كلمة غل  اضحة «أ» من ط ،  أ( اري ( )2)
 .من ط( احي ( )1)
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 : وسىموآلهعىيههللاصى  هو يصك الن  
 حليمذذذذذذذذذذذذذا رشذذذذذذذذذذذذذيدا حازمذذذذذذذذذذذذذا غذذذذذذذذذذذذذل طذذذذذذذذذذذذذائ 

 يذذذذذذذذذذذذذوايل إلذذذذذذذذذذذذذه ا لذذذذذذذذذذذذذ  لذذذذذذذذذذذذذيس  ذذذذذذذذذذذذذا حذذذذذذذذذذذذذل   

  
 .ليس بكاذف ماوول للمحال:  يعين

 مذذا بعذذد هذذ ا الوذذول اععلذذوم مذذن أ  طالذذب رضذذ  اهلل تعذذاىل عنذذه اعاذذيون مذذن قبلذذه طريذذ  
 و طري  إىل الاي يل علذل محذغ   ذعفذر  غلةذا مذن  ذذوا اع ذلمنإال  ه،  إىل الاي يل أ كفرا

 بذذ ل ذيفذدا أ ذصذر  الرسذذول ،  حذ  ال يصذ  إميذان أحذذده   إن أ يفذر االقذرار بالشذيفالتن، 
 .وآلهعىيههللاصى 

 هذذو ،   ذذذه إن م يلبذذمت    طالذذب،  (1)  هذذو أ أمذذر أ  بكذذر  عمذذر  علمذذان أقذذرف
 ر ا  ،   يطبذ  علذل ر اياتذذه ذولذة ا خبذذار،     ي ذذل بذه عنذه الركبذذانموذر بذه أ ذلذذرا  ذظمذه الذ

 بذ ل ذف ذه   لذدا  أهلذه  مالذه ،  وآلهعىيههللاصلى مل  يفور ذصذرته للنذ  ،  ال ل  اآل ار
كذذان أ ىل أن ال يلبذمت للذذ ين ذكرذذذاه  ،    احلذذ  علذل اتباعذذه،   ر ذذل الصذو  باصذذديوه،  ل ذذه
،   شذذذيفرته يوذذذارف  يفذذذور إقذذذرار أ  طالذذذب رضذذذ  اهلل تعذذذاىل عنذذذه لذذذيس  يفذذذور إقذذذراره  ،  إميذذذان

  من خ الذذه،   هل  مل ذل  من الايخر عن ذصرا،   يدا  أ الوضو  اعأا ه بصدقه  ذبوته
ممذن مسذل ا خبذار  تصذف  اآل ذار  هذ ا الزم ال ،  (2)  الفرار عنه مذا ال  فذل علذل ذ  حجذا، 

 . صل منه
لوعيذذذذذذد  باصذذذذذذدي  النذذذذذذ  ،  اىل عنذذذذذذه يصذذذذذذر  أ هذذذذذذ امث إن أبذذذذذذا طالذذذذذذب رضذذذذذذ  اهلل تعذذذذذذ

 أ ذصذذذذذذذذرته (1) ينذذذذذذذال  بالو ذذذذذذذ ،  بذذذذذذذيخ  ألفذذذذذذذا  الاصذذذذذذذدي  وسلللللللىموآلهعىيههللاصى 
 : ب ل اعيفجة  ا هل ل ذه ، حي  يوول  وسىموآلهعىيههللاصى 

__________________ 
 . هو أ أمر أشيفر  طري  أقرف:  أ بعض الن خ ( 1)
 .«2113:  8الصحا  ذ حجا ذ » ولالع: احلجا ( 2)
 . يباه :  أ بعض الن خ ( 1)
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 أم تعلمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوا أن ابننذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ال مكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ف

(1)لذذذذذذذذذذذذذذذذدينا  ال يعبذذذذذذذذذذذذذذذذي بوذذذذذذذذذذذذذذذذول ا باطذذذذذذذذذذذذذذذذل    
 

  
  أبذذذذذذذذذذذذذذذذيض ي ا ذذذذذذذذذذذذذذذذول ال مذذذذذذذذذذذذذذذذام بوذيفذذذذذذذذذذذذذذذذه

 ربيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل الياذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذامل عصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمة لألرامذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل   

  
 اهلذذذذذذذذذ   مذذذذذذذذذن هل هاشذذذذذذذذذ  (2)يطذذذذذذذذذوف بذذذذذذذذذه 

  يفذذذذذذذذذذذذذذذذذ  عنذذذذذذذذذذذذذذذذذدا أ عصذذذذذذذذذذذذذذذذذمة   واضذذذذذذذذذذذذذذذذذل   

  
 : إىل حي  قال

 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذ با   بيذذذذذذذذذذذذذذذذذذمت اهلل ذ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذل  أمحذذذذذذذذذذذذذذذذذذدا

(1) عذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ذطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاعن ل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه  ذواتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل    
 

  
__________________ 

 :أ الديوان  بعض اعصالر ( 1)
 لوذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد علمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوا أن ابننذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ال مكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ف

 لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدينا  ال يعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا بوذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذول ا باطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل   

  
 .يلوذ به: أ الديوان  بعض اعصالر ( 2)
 :لفا ه ، منيفا ر   ه ا البيمت أ اعصالر باخا ف أ بعض أ( 1)

 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ با   بيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمت اهلل ذبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذغ   مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدا

 ذناضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل    عذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ذطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاعن ل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه   

  
ال يبذذذذذذغن ، : يبذذذذذذغن ، أ  يويفذذذذذذر  ي ذذذذذذا ل  ي لذذذذذذب ،  أرال :  71:  14،  الل ذذذذذذان  128:  أ النيفايذذذذذذة 

 .من ذواف الو   ،  اعرال أذه ال يويفر  م ذواتل عنه  ذدا ل( ال) ح ف 
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  ذ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلمه حذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ذصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرع حولذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه

(2( )1)عذذذذذذذذذذذذذن أبنائنذذذذذذذذذذذذذا  احل ئذذذذذذذذذذذذذذل   ذذذذذذذذذذذذذذ هل   
 

  
 أ هذذ ا ا بيذذا  أيضذذا بيذذان عذذن تيمليفذذا أ اذذحة مذذا ذكرذذذاا مذذن إخذذ ص أ  طالذذب 

،   بذذذ ل غايذذذذة النصذذذر  لذذذذه،  وسللللىموآلهعىيههللاصى  الذذذذوالء لرسذذذول اهلل ،  رضذذذ  اهلل عنذذذه
 . الشيفال  بنبوته  تصديوه ح ب ما ذكرذاا
أن قريشذذذا أمذذذر  ،  لذذذك  ييفذذذا مذذذن أهذذذل النوذذذل ا نذذذان قذذذد ذذذذاء  ا خبذذذار ماذذذواتر  ال  ا
الناقذة إذا ركذل أ  (1) سذلل وسىموآلهعىيههللاصى بعض ال فيفاء أن يلو  علل  يفر النذ  

 ذيمره  ،   معذه عبيذد لذه (4)  خذرإ م ذخطا،   بلغ احلدي  أبا طالب،   فعلوا ذل ،  ا ته
مث أمذره  أن ييخذ  ا  يمذر ا ،  ي  ذلوا   وسلىموآلهعىيههللاصى أن يلووا ال لل عذن  يفذرا 

 حلذذك بذذاهلل أن ال يذذرب  حذذ  يفعلذذوا هبذذ  ،   هذذ  إذ ذا   ذذذوا قذذري ،  الوذذوم (8) علذذل سذذبال
 .(8)  أذل مجاعايف  ب ل   أخغاه ،   ما امانل أحد منيف  عن طاعاه،  ذا 

__________________ 
 .«1871:  4ااا  ذ حلل ذ » مجل حليلة ،  ه  الغ ذة: احل ئل ( 1)
، لالئذذذل النبذذذو   182:  1ال ذذذنن الكذذذربن  78:  2اذذذحي  البخذذذار  : إضذذذا ة إىل اعصذذذالر اعاودمذذذة ، راذذذذل ( 2)

 .215 ص  148:  1، ا صائ  الكربن  141:  8: للبييفو  
 .«138:  4ل ان العرف ذ س  ذ » ا لد الرقي  ال    رإ  يه الولد من بطن أمه ملفو ا  يه: ال لل ( 1)
 .م ضبا: خ ل ( 4)
 .«1724:  8الصحا  ذ سبل ذ » مجل ال بلة ،  هو الشارف: ال بال ( 8)
 .418:  8، تف ل الورط   11/  171:  1الكاأ ( 8)
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 أذذه ،   عظذ   لذه  ذييف ،   أ ه ا احلدي  لليل علل رئاسذة أ  طالذب علذل ا ماعذة
غضبه هلل عذغ  ذذل  (1) ة علل شد  لالل،   جيوز أمرا  ييف   علييف ،  ممن جتب طاعاه عنده 

 الاصذمي  ،   تذر  اعداهنذة  الاويذة أ حوذه،   محياذه لذه  لدينذه،  وآلهعىيههللاصى  لرسذوله 
 . ال ذاله أحد بعدا،   البلو  أ ذل  إىل حي  م ي اطعه أحد قبله،  لنصرته

 وذذد النذذ    قذذد أمجذذل أهذذل ال ذذل أيضذذا  ذولذذة ا خبذذار أن أبذذا طالذذب رضذذ  اهلل عنذذه عذذا
،   سذذذل  إىل كذذل رذذذل مذذنيف  مديذذذة،  مجذذل  لذذدا  مواليذذه،  ليلذذة االسذذذراء وآلهعىيههللاصللى 

 ذذذيجلس كذذذل رذذذذل مذذذنيف  إىل ذاذذذذب رذذذذل مذذذن قذذذري  ممذذذن كذذذان ،   أمذذذره  أن يبذذذاكر ا الكعبذذذة
 ذذذذ ن أاذذذذب   م يعذذذذرف للنذذذذ  ،   هذذذذ  يومئذذذذ  سذذذذالا  أهذذذذل البطحذذذذاء،  جيلذذذذس بفنذذذذاء الكعبذذذذة

 . فعلوا ذل ،  أ مي إلييف  بوال الووم،  خربا أ  مسل  يه سوءا لهوآعىيههللاصى 
 لمذا رها ،  إىل اع ذجد مذل طلذوع الشذمس وسىموآلهعىيههللاصى  أقبل رسول اهلل 

:  مث قذذال،   محذذد اهلل عذذغ  ذذذل علذذل سذذ ماه،  أبذذو طالذذب قذذام إليذذه م ابشذذرا  وبذذل بذذن عينيذذه
 أ مذذي إىل ا ماعذذذة . ا تركذذمت مذذذن هذذلالء عينذذا تطذذذرفلذذو تذذيخر  عذذذين عذذ،  يذذا ابذذن أخذذذ ،   اهلل

 .ا لوس بفناء الكعبة من سالا  قري  ذل 
 لمذذذذا رأ  قذذذذري  ذلذذذذ  . أخرذذذذذوا أيذذذذديك  مذذذذن قذذذذمت  يذذذذابك :  مث قذذذذال لولذذذذدا  مواليذذذذه

  رذعمت علل أ  طالب بالعاب،  اذغعجمت له
__________________ 

 (. لاللة علل شد ) منيفا شد  بدل :  «أ» أ( 1)
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 .(1)  االساعطاف  ل  بفل هب 
مشذفوة علذل أذف ذيفا مذن أذن يلحذذ  ،   م تذغل قذري  بعذد ذلذ  خائفذة مذن أ  طالذب

 بذه  باذمت ،   هذ ا هذو النصذر احلويوذ  ذذابل عذن اذدق أ الواليذة،  وآلهعىيههللاصى النذ  
،  قامذذمت الذذدعو  لذذوالا مذا ،  مذن ألاء الرسذذالة وسللىموآلهعىيههللاصى  لكذذن النذ  ،  النبذو 

 .خرإ من حد اعكلفن،   من م يعرف باعابارا إميان ااحبه  عظ  عناا أ الدين
،  م يذذغل عغيذذغا مذذا كذذان أبذذو طالذذب حيذذا وسللىموآلهعىيههللاصى علذذل أن رسذذول اهلل 
 م ت ذاور ،  بذه مكذة (2)  نبذمت،  معصذوما حذ  تو ذاا اهلل تعذاىل،   م يغل بذه ممنوعذا مذن ا ذن

 وذذال لذذه ذربئيذذل ،  حذذ  ذذذاءا الذذوح  مذذن ربذذه،   أمجذذل الوذذوم علذذل الفاذذ  بذذه،  يفذذا لعذذو لذذه  ي
اخذذرإ عذذن مكذذة  وذذد مذذا  :   يوذذول لذذ ،  إن اهلل عذذغ  ذذذل يورئذذ  ال ذذ م:  السلل  عىيه
 .(4) ذاار 

 بيذذمت أمذذل اعذذلمنن بذذدال منذذه علذذل ،  هاربذذا م ذذاخفيا بر ذذذه:  السلل  عىيه خذذرإ 
،   سذالكا بذ ل  منيفذاإ أبيذه رضذ  اهلل عنذه أ  الياذه  ذصذرته،  ه بنف ذه با  موقيا ل،   راشه

 . ب ل النفس ل ذه
 وآلهعىيههللاصلى  شذراها اهلل تعذاىل أ طاعذة ذبيذه ،   ك  بن من أسذل  ذف ذه لنبيذه

  هو ال،  أ أمن  حرز وسىموآلهعىيههللاصى  بن من حصل مل الن  ، 
__________________ 

 .258: ، احلجة علل ال اهب  212:  1وا  الكربن الطب( 1)
 .زيال  يواضييفا ال اب ( 2)
 .«112:  18ل ان العرف ذ ذبا ذ » أ  م أذد هبا قرارا: ذبمت   تل  ا رض : يوال ( 1)
 .71:  4شر  هنج الب غة  231: احلجة علل ال اهب ( 4)
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شذذاكا أ خذذرب اهلل ،  (1) دن ا ذذور أبذذ،  قذذد أ يفذذر احلذذغن،   ال قلبذذه هلعذذا،  ميلذذ  ذف ذذه ذغعذذا
،  غذذل  ا ذذ  بنصذذر اهلل عذذغ  ذذذل،  مرتابذذا بوذذول رسذذول اهلل اذذلل اهلل عليذذه  اهلل  سذذل ،  تعذذاىل

أم كذذ  ،  وآلهعىيههللاصللى بنف ذذه عذذن الشذذيفال  مذذل ذذذ  اهلل  (2) ضذذيذا،  هي ذذا مذذن ر   اهلل
 قيامه بذيمرا حذ  بلذغ ليذن  وآلهعىيههللاصى بن ما ذكرذاا من ذصر أ  طالب لرسول اهلل 

اهلل  م ذذارعاه إىل اتباعذذه  معاضذذدته  ملازرتذذه  بذذن تذذيخر غذذلا عنذذه  اخ ئذذه مذذل أعدائذذه عليذذه 
يطع  منذه الذراحلن معذه ل ذف  لمذه حذ  إذا  فذرا اهلل تعذاىل بذه .........  حنرا أ ال فر إىل

 لمذذا أشذذرف ،  ذف ذذه  ذذامانل مويفذذورا  ذذذ  بذذه إليذذه أسذذلا لعذذاا إىل اإلميذذان  لجلذذج  أمذذرا بفذذداء
 .علل لمه أقر  اذوال للفداء ضر ر   أسل 

إن هذذذ ا لعجذذذب أ الويذذذاس  غفلذذذة خصذذذوم احلذذذ  عذذذن  صذذذل مذذذا بذذذن هذذذ ا ا مذذذور حذذذ  
 . عجب  اهلل ذ يل الاو ي ،   ركبوا العصبية  العنال،  عموا  ييفا عن الصواف

أذذه عذا قذبض ،  عنه  يغيدا بياذا  مما يليد ما ذكرذاا من إميان أ  طالب رض  اهلل تعاىل
،  وسللىموآلهعىيههللاصى هتذذل أمذذل اعذذلمنن عليذذه الصذذ    ال ذذ م رسذذول اهلل ،  رمحذذه اهلل

امذذض يذذا علذذ  ،  اذذول غ ذذله » :  قذذال وآلهعىيههللاصللى  آذذذذه  وتذذه  اوذذذل لذذ ل  النذذ  
 .« تكفينه  قنيطه ،   ذا ر عاه علل سريرا  يعلمين

ال ذذرير اعأضذذه النذذ    لمذذا ر عذذه علذذل،  مذذل اعذذلمنن عليذذه الصذذ    ال ذذ م فعذل ذلذذ  أ
 ة ، الا  رمح»: ،  رق له ،  قال  وسىموآلهعىيههللاصى 

__________________ 
 .«231:  1 مل البحرين ذ خور ذ » الضعك: ا ور ( 1)
 .«2188:  8الصحا  ذ ضنن ذ » بل به: ضن بالش  ( 2)
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 .« هزر   ذصر  كبلا،   لود ربيمت  كفلمت ا لا ،  ذغيمت خلا
أمذذذا  اهلل ،  شذذفعن لعمذذذ  شذذذفاعة يعجذذب منيفذذذا أهذذذل » :  وذذذال،  مث أقبذذل علذذذل النذذاس

 .(1) «اللولن
 :  أ ه ا احلدي  للي ن علل إميان أ  طالب رض  اهلل عنه

ن أمذذذذذر رسذذذذذول اهلل عليذذذذذا اذذذذذلوا  اهلل علييفمذذذذذا  ههلمذذذذذا ب  ذذذذذله  تكفينذذذذذه ل   : أحدددددد ما
،  إذ كذذان مذذن حضذذرا مذذنيف  سذذون أمذذل اعذذلمنن إذ ذا  علذذل ا اهليذذة،  احلاضذذرين مذذن أ اللا

 ةذذا يومئذذ  ،   كذذان عويذذل  طالذذب حاضذذرين،   ن ذعفذذرا رمحذذه اهلل كذذان يومئذذ  بذذب ل احلبشذذة
 أمذذذل اعذذذلمنن عليذذذه الصذذذ    ال ذذذ م ،  ال ي ذذذل   احذذذد منيفمذذذا بعذذذد،  علذذذل خذذذ ف االسذذذ م

إلمياذذذه ،   ذعلذذه أحذذ  بذذه منيفمذذا،   خذذ  اعذذلمن مذذنيف  بواليذذة أمذذرا،  اىل  رسذذولهمذذلمن بذذاهلل تعذذ
 .   اقه إياا أ لينه

كذذان عويذذل ،    لذذو كذذان أبذذو طالذذب رضذذ  اهلل عنذذه مذذا  علذذل مذذا يذذغع  النوااذذب كذذا را
 طالذذب أحذذ  باوليذذة أمذذرا مذذن علذذ  عليذذه الصذذ    ال ذذ م  عذذا ذذذاز للم ذذل  مذذن  لذذدا الويذذام 

 .طاع العصمة بينيفماالذو،  بيمرا
لعلذ  عليذه الصذ    ال ذ م بذه ل هنمذا  أمذرا  وآلهعىيههللاصى  أ حك  رسذول اهلل 

شذذاهد ،  إيذذاا بذذ ذراء أحكذذام اع ذذلمن عليذذه مذذن ال  ذذل  الاطيفذذل  الاحنذذي   الاكفذذن  اعذذوارا 
 .ادق أ إمياذه علل ما بيناا

   عدا،  با لا  (2)[ له] وآلهعىيههللاصى لعاء الن   : والدليل اآلخر
__________________ 

 .77:  14، شر  هنج الب غة  235: احلجة علل ال اهب ( 1)
 .زيال  يواضييفا ال ياق( 2)
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 هذذ ا هذذ  الصذذ   الذذ  كاذذذمت ،   اتباعذذه باللنذذاء  احلمذذد  الذذدعاء،  أماذذه  يذذه بالشذذفاعة إىل اهلل
ان أبو طالب ما  كا را عذا  سذل رسذول اهلل  لو ك،  مكاوبة إذ ذا  علل أموا  أهل االس م

بذل كذان جيذب عليذه ،   الدعاء له بشذ  مذن ا ذل،  اللناء عليه بعد اعو  وآلهعىيههللاصى 
كمذا  ذرض اهلل عذغ ،    اتباعه بال م  اللوم علل قب  ما أسلفه من ا  ف لذه أ لينذه،  اذانابه

على أحد منهم مدات أبددا وال تقدم علدى وال تصل ):  حي  يوول،   ذل ذل  عليه للكا رين
 .(1) (قبره

وما كان استغفار إبرا يم ألبيه إال عن موعدة وعد ا إيداه للمدا تبدين لده أ ده ):   أ قوله
 .(2) (عدو هلل تبرأ منه

،   بذذذمت أن أبذذذا طالذذذب رضذذذ  اهلل عنذذذه مذذذا  ملمنذذذا،   إذا كذذذان ا مذذذر علذذذل مذذذا  اذذذفناا
 .ح بما شرحناا،  به  مواله وآلهعىيههللاصى    عل ذ  اهلل،  بداللة  عله  مواله

 ر اا أاذذحاف احلذذدي  ،   يلكذذد ذلذذ  مذذا أمجذذل عليذذه أهذذل النوذذل مذذن العامذذة  ا ااذذة
مذا توذول أ :  سذئل  ويذل لذه وسلىموآلهعىيههللاصى عن رذاهل  اللوا  من أن رسول اهلل 

 .(1) «كل خل من ر أرذو له  » :  ترذو له؟ قال،  يا رسول اهلل،  عم  أ  طالب
  لوال أذه رمحة اهلل عليه ما  علل اإلميان عا ذاز من رسول

__________________ 
 .58:  3سور  الاوبة ( 1)
 .118:  3سور  الاوبة ( 2)
 .115:  1، تاريخ االس م لل ه   85:  14، شر  هنج الب غة  34: احلجة علل ال اهب ( 1)
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مل ما قطل له تعذاىل بذه أ ،  رذاء ا لا  له من اهلل عغ  ذل ىموسوآلهعىيههللاصى اهلل 
 حرمذذان اهلل ،  مذذن خلذذول الكفذذار أ النذذار وسللىموآلهعىيههللاصى الوذذرهن  علذذل ل ذذان ذبيذذه 

 .هل  سائر ا لا   تيبيده  أ الع اف علل  ذه االساحواق  اهلوان
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 لصل
  إمياذذه الذ   ذكرذذاا عنذه،   ح ن ذصرته  يما قوله م رض  اهلل عنه اعنبه علل إس مه

 سي رل منه ذذغءا يذدل علذل ،   يفو  اهر مشيفور أ ذظمه اعنوول عنه علل الاواتر  االمجاع، 
 .إن شاء اهلل تعاىل،  ما سواا

 :  من ذل  قوله أ قصيدته اعيمية ال  أ هلا
 أال مذذذذذذذذذذذذذذذذن هلذذذذذذذذذذذذذذذذ  هخذذذذذذذذذذذذذذذذر الليذذذذذذذذذذذذذذذذل موذذذذذذذذذذذذذذذذا 

(1)طذذذذذذذذذذوا   أخذذذذذذذذذذرن الذذذذذذذذذذنج  عذذذذذذذذذذا توحذذذذذذذذذذ ؟    
 

  
 : إىل قوله

 أترذذذذذذذذذذذذذذذذذذذون أن ذ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذخو بواذذذذذذذذذذذذذذذذذذل  مذذذذذذذذذذذذذذذذذذد

 مذذذذذذذذذن الذذذذذذذذذدم   (2) م ختاضذذذذذذذذذب مسذذذذذذذذذر العذذذذذذذذذوايل    

  
__________________ 

 .معا  بدل موا   ك ةا  عا  احد: أ الديوان ( 1)
 .«21:  18ل ان العرف ذ طون ذ » أقام عند : طوا  

 .«481:  12ل ان العرف ذ قح  ذ » غاف:  توح  النج  
:  18ل ذان العذرف ذ عذ  ذ » الونذا  اع ذاويمة: العاليذة :  ه  أعلل الرم   رأسذه ،  قيذل . مجل عالية: يل العوا( 2)

57». 
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(1)كذذذذذذذذذذذذذذذ با   بيذذذذذذذذذذذذذذذمت اهلل حذذذذذذذذذذذذذذذ  تفرقذذذذذذذذذذذذذذذوا 

 

 مجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاذ  تلوذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاحلطي   زمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذغم   

  
  توطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل أرحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذام  تن ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل حليلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة

 خلذذذذذذذذذذذذذذذي   ي شذذذذذذذذذذذذذذذل  ذذذذذذذذذذذذذذذرم بعذذذذذذذذذذذذذذذد  ذذذذذذذذذذذذذذذرم   

  
  يذذذذذذذذذذذذذذذذذذنيفض قذذذذذذذذذذذذذذذذذذوم أ احلديذذذذذذذذذذذذذذذذذذد إلذذذذذذذذذذذذذذذذذذيك 

  ن عذذذذذذذذذذذذذن أح ذذذذذذذذذذذذذاهب  كذذذذذذذذذذذذذل  ذذذذذذذذذذذذذرميذذذذذذذذذذذذذ  ل   

  
 علذذذذذذذذل مذذذذذذذذا أتذذذذذذذذل مذذذذذذذذن ب ذذذذذذذذيك   ضذذذذذذذذ لك 

(2) عصذذذذذذذذذذذذذياذك  أ كذذذذذذذذذذذذذل أمذذذذذذذذذذذذذر  مظلذذذذذذذذذذذذذ     
 

  
 بظلذذذذذذذذذذذذذ  ذذذذذذذذذذذذذذ  ذذذذذذذذذذذذذذاء يذذذذذذذذذذذذذدعو إىل اهلذذذذذذذذذذذذذدن

(1) أمذذذذذذر أتذذذذذذل مذذذذذذن عنذذذذذذد ذ  العذذذذذذر  مذذذذذذربم    
 

  
  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ق ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبوذا م ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلميه  مللذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه

(4)إذا كذذذذذذذذذذذذذذذان أ قذذذذذذذذذذذذذذذوم  لذذذذذذذذذذذذذذذيس   ذذذذذذذذذذذذذذذل     
 

  
ب رضذذذذذ  اهلل عنذذذذذه أ ذصذذذذذر  ذذذذذذ  اهلل أ ذذذذذ  تذذذذذرن ا صذذذذذوم إىل هذذذذذ ا ا ذذذذذد مذذذذذن أ  طالذذذذذ

،   االقذذذرار  ذذذا ذذذذاء مذذذن عنذذذد اهلل عذذذغ  ذذذذل،   الاصذذذري  بنبوتذذذه،  وسلللىموآلهعىيههللاصى 
 ! يادبر ن ذل  أم علل قلوف أقفاهلا؟،   الشيفال  يوه

__________________ 
 .تفلووا: تعر وا ،  أ شر  النيفج :  «أ» أ( 1)
 :أ الديوان ( 2)

 ل مذذذذذذذذذذذذذذن ب ذذذذذذذذذذذذذذيك   عوذذذذذذذذذذذذذذوقك علذذذذذذذذذذذذذذل مذذذذذذذذذذذذذذا مضذذذذذذذذذذذذذذ

  غشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذياذك  أ أمرذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيمث   

  
 .قي : أ الديوان  شر  النيفج ( 1)
 .71:  14شر  هنج الب غة . 11ذ  23: ليوان أ  طالب ( 4)
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 :  منه قوله رض  اهلل تعاىل عنه
 تطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ل ليلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  هبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ذصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب

(1) لمذذذذذذذذذذذذذذذذل ك ذذذذذذذذذذذذذذذذ  ال ذذذذذذذذذذذذذذذذواء ال ذذذذذذذذذذذذذذذذرف    
 

  
 للعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب قصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  بيح ميفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا

(2)  بعذذذذذذذذذذذذد اللعذذذذذذذذذذذذب  هذذذذذذذذذذذذل يرذذذذذذذذذذذذذل احللذذذذذذذذذذذذ   
 

  
 : إىل قوله رض  اهلل عنه

  قذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالوا  محذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد أذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمت امذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر 

 خلذذذذذذذذذذذذذذوف احلذذذذذذذذذذذذذذذدي  ضذذذذذذذذذذذذذذذعيك الن ذذذذذذذذذذذذذذذب   

  
 أال إن أمحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد قذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاءه 

(1)يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ،  م يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيهت  بالكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ف    
 

  
 .وآلهعىيههللاصى  أ ه ا البيمت ار  باإلميان برسول اهلل 

 :  منه قوله رض  اهلل تعاىل عنه
__________________ 

 .«171:  1الصحا  ذ سح  ذ » سال: س  ( 1)
 .«147:  1الصحا  ذ سرف ذ » ال   ي يل منه اعاء: ال رف 

 :هك ا ( أ) رل ه ا البيمت مصحفا أ ( 2)
 بل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمت قصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  بيك هبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا

 ! هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل يرذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل احلكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  بعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد اللعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب؟   
  

، شذر  هنذج الب غذة  248: ، احلجة علل الذ اهب  88:  1مناقب ابن شيفرهشوف . 28: ليوان أ  طالب ( 1)
14  :81. 
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 أخلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  بيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا م ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلمون  مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدا

(1) عذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ذوذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاذف ل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاعراذ     
 

  
 أمينذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا حبيبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا أ الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب ل م ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوما

(2)بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذامت رف قذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاهر للخذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوامت    
 

  
 يذذذذذذذذذذذذذذذرن النذذذذذذذذذذذذذذذاس برهاذذذذذذذذذذذذذذذذا عليذذذذذذذذذذذذذذذه  هيبذذذذذذذذذذذذذذذة

(1) مذذذذذذذذذذذا ذاهذذذذذذذذذذذل أ  ضذذذذذذذذذذذله ملذذذذذذذذذذذل عذذذذذذذذذذذام    
 

  
 ذبيذذذذذذذذذذذذذذا أتذذذذذذذذذذذذذذاا الذذذذذذذذذذذذذذوح  مذذذذذذذذذذذذذذن عنذذذذذذذذذذذذذذد ربذذذذذذذذذذذذذذه

(4)رع هبذذذذذذذذذا سذذذذذذذذن ذذذذذذذذذذالم  مذذذذذذذذن قذذذذذذذذذال ال يوذذذذذذذذ   
 

  
 هامشيذذذذذذذذذذذذذذة (8)تطيذذذذذذذذذذذذذذك بذذذذذذذذذذذذذذه ذذذذذذذذذذذذذذذر  ومذذذذذذذذذذذذذذة 

(8)تذذذذذذذذذذذذذذذ بب عنذذذذذذذذذذذذذذذه كذذذذذذذذذذذذذذذل بذذذذذذذذذذذذذذذا    ذذذذذذذذذذذذذذذام    
 

  
 :  منه قوله رض  اهلل تعاىل عنه

__________________ 
:  12ل ذذان العذذرف ذ رذذذ  ذ » قبذذي  الكذذ م ،  لعذذل اعذذرال هنذذا الاوذذاذف هبذذا يذذرذ  بذذه مذذن ال ذذ  : اعذذراذ  ( 1)

 . م يرل ه ا البيمت أ الديوان.   ذغاح:  أ شر  النيفج  «225
 .للجرامث:  «أ» أ( 2)
 . ما ذاهل أمرا كآخر عام: أ الديوان ( 1)

 . ما ذاهل أ قومه ملل عام:  أ شر  النيفج 
أذظذذر ل ذذان » قذذرع  ذذ ن أسذذناذه ذذذدما أ  حذذ  بعضذذيفا علذذل بعذذض حذذ  ي ذذمل هلذذا اذذو  غيظذذا  حنوذذا  ذذذدما( 4)

 .«44:  11حرق ذ   ذ  284:  5العرف ذ قرع ذ 
 .«38:  12ل ان العرف ذ ذرمث ذ » أاله   امعه: ذر ومة كل ش  ( 8)
 71:  14، شر  هنج الب غة  12: ليوان أ  طالب ( 8)
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 أال أبل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذا عذذذذذذذذذذذذذذذذذذين علذذذذذذذذذذذذذذذذذذل ذا  بينيفذذذذذذذذذذذذذذذذذذا

 لليذذذذذذذذذذذذا  خصذذذذذذذذذذذذا مذذذذذذذذذذذذن لذذذذذذذذذذذذل  بذذذذذذذذذذذذين كعذذذذذذذذذذذذب   

  
 أم تعلمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوا أذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدذا  مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدا

 ذبيذذذذذذذذذذذذذا كموسذذذذذذذذذذذذذذل خذذذذذذذذذذذذذذ  أ أ ل الكاذذذذذذذذذذذذذذب   

  
 يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه أ العبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال  بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة أن عل

(1) ال شذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذيمن خصذذذذذذذذذذه اهلل باحلذذذذذذذذذذب    
 

  
 وسللللىموآلهعىيههللاصى  أ هذذذذ ا الشذذذذعر  الذذذذ   قبلذذذذه  ذذذذض اإلقذذذذرار برسذذذذول اهلل 

 . اربه ب  ارتياف،   بالنبو 
 :  من ذل  قوله رض  اهلل عنه

 أال مذذذذذذذذذذذذذذن هلذذذذذذذذذذذذذذ  هخذذذذذذذذذذذذذذر الليذذذذذذذذذذذذذذل منصذذذذذذذذذذذذذذب

  شذذذذذذذذذذعب العصذذذذذذذذذذا مذذذذذذذذذذن قومذذذذذذذذذذ  اعشذذذذذذذذذذعب   

  
 : إىل قوله

 د كذذذذذذذذذذذذذان أ أمذذذذذذذذذذذذذر الصذذذذذذذذذذذذذحيفة عذذذذذذذذذذذذذرب  قذذذذذذذذذذذذذ

(2)مذذذذذذذ  مذذذذذذذا ختذذذذذذذرب غائذذذذذذذب الوذذذذذذذوم يعجذذذذذذذب    
 

  
  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا اهلل منيفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا كفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذره   عيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوهب 

(1) مذذذذذذذا ذومذذذذذذذوا مذذذذذذذن باطذذذذذذذل احلذذذذذذذ  موذذذذذذذرف    
 

  
__________________ 

 1، البدايذة  النيفايذة  72:  14، شذر  الذنيفج  177:  1، سذل  ابذن هشذام  81:  1مناقذب ابذن شيفرهشذوف ( 1)
 .281:  1ا لف ، خغاذة  54: 
 .أتا  هبا من غائب ماعصب: أ الديوان ( 2)
 :أ الديوان ( 1)

  عوذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوقيف ...................... 

 . مذذذذذذذذذذذذذا ذومذذذذذذذذذذذذذوا مذذذذذذذذذذذذذن اذذذذذذذذذذذذذالق الوذذذذذذذذذذذذذول منجذذذذذذذذذذذذذب   
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 مذذذذذذذذا قذذذذذذذذالوا مذذذذذذذذن ا مذذذذذذذذر بذذذذذذذذاط  (1) كذذذذذذذذ ف 

  مذذذذذذذذذن  الذذذذذذذذذ  مذذذذذذذذذا لذذذذذذذذذيس بذذذذذذذذذاحل  يكذذذذذذذذذ ف   

  
  أم ذذذذذذذذذذذذل ابذذذذذذذذذذذذن عبذذذذذذذذذذذذد اهلل  ينذذذذذذذذذذذذا مصذذذذذذذذذذذذدقا

 منذذذذذذذذذا غذذذذذذذذذل معاذذذذذذذذذبعلذذذذذذذذذل سذذذذذذذذذخ  مذذذذذذذذذن قو    

  
  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ق ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبوذا م ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلمن  مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدا

 لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   غربذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة منذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  ال ما ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرف   

  
 سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذامنعه منذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد هامشيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة

(1)مركذذذذذذذذذذذذذب  (2)مركبيفذذذذذذذذذذذذذا أ النذذذذذذذذذذذذذاس غذذذذذذذذذذذذذل    
 

  
 قال أيضا رض  اهلل عنذه بذض محذغ  بذن عبذد اعطلذب رضذ  اهلل عنذه علذل اتبذاع رسذول 

 : علل لينه  اللبا ،   الصرب علل طاعاه،  وآلهعىيههللاصى اهلل 
  صذذذذذذذذذذذربا أبذذذذذذذذذذذا يعلذذذذذذذذذذذل علذذذذذذذذذذذل ليذذذذذذذذذذذن أمحذذذذذذذذذذذد

  كذذذذذذذذذذذذذن مظيفذذذذذذذذذذذذذرا للذذذذذذذذذذذذذدين   وذذذذذذذذذذذذذمت اذذذذذذذذذذذذذابرا   

  
 ذذذذذذذذذذذذذذ  أتذذذذذذذذذذذذذذل بالذذذذذذذذذذذذذدين مذذذذذذذذذذذذذذن عنذذذذذذذذذذذذذد ربذذذذذذذذذذذذذذه

 بصذذذذذذذذذذذذذدق  حذذذذذذذذذذذذذ  ال تكذذذذذذذذذذذذذن محذذذذذذذذذذذذذغ كذذذذذذذذذذذذذا را   

  
 لبيذذذذذذذذذ  ، ملمنذذذذذذذذذا:  وذذذذذذذذذد سذذذذذذذذذر  إذ قلذذذذذذذذذمت 

  كذذذذذذذذذذذذذذذن لرسذذذذذذذذذذذذذذذول اهلل أ الذذذذذذذذذذذذذذذدين ذااذذذذذذذذذذذذذذذرا   

  
__________________ 

 . أاب : أ الديوان ( 1)
 .خل:  اعناقب أ الديوان ( 2)
 .84:  1، مناقب ابن شيفرهشوف  18: ليوان أ  طالب ( 1)
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  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذال قريشذذذذذذذذذذذذذذذذذا بالذذذذذذذذذذذذذذذذذ   قذذذذذذذذذذذذذذذذذد أتياذذذذذذذذذذذذذذذذذه

(1)مذذذذذا كذذذذذان أمحذذذذذد سذذذذذاحرا : ذيفذذذذارا ،  قذذذذذل    
 

  
 :  من ذل  قوله رض  اهلل تعاىل عنه
 إذا قيذذذذذذذذذذذذذذذذل مذذذذذذذذذذذذذذذذن خذذذذذذذذذذذذذذذذل هذذذذذذذذذذذذذذذذ ا الذذذذذذذذذذذذذذذذورن

 قبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي  ،  أكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرميف  أسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرا؟   

  
 أذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاف بعبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد منذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاف أ 

(2)هاشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ال ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرا أبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو ذضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلة    
 

  
  قذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد حذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذين هاشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 

(1)مكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذان النعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذائ   الغهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرا    
 

  
  خذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذين هاشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  أمحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد

(4)رسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذول اعليذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  علذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأا    
 

  
 .(8) (لترة من الرسل قد جاءكم رسولنا يبين لكم على):   ه ا مطاب  لووله تعاىل

 ،  ليس أبالنبو   وسىموآلهعىيههللاصى   ن م يكن أ ذل  شيفال  للن  
__________________ 

 .187:  7، ال دير  78:  14، شر  هنج الب غة  82:  1مناقب ابن شيفرهشوف ( 1)
 .«142:  3ل ان العرف ذ ذوف ذ »ارتفل  أشرف ، : أذاف ( 2)

 .«1511:  8الصحا  ذ ذضل ذ » كنية هاش  بن عبد مناف: أبو ذضلة 
 .«858:  12العرف ذ ذع  ذ  ل ان» منغل من منازل الومر: النعائ  ( 1)

 .«112:  4ل ان العرف ذ زهر ذ » كوكب معر ف: الغهر  
 .75:  14شر  هنج الب غة ( 4)
 .13:  8سور  اعائد  ( 8)
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 .له معر ة بيلىن معر ة أهل الل ان،   ه ا ما ال يرتكبه عاقل،   اهر اآلية شيفال 
 قذذذول يذذذلاء ،   لالئلذذذه وسلللىموآلهعىيههللاصى  منذذذه قولذذذه أ ذكذذذر اآليذذذا  للنذذذ  

 ذلذذذ  أن أبذذذا طالذذذب رضذذذ  اهلل عنذذذه عذذذا أرال ا ذذذر إ إىل الشذذذام تذذذر  رسذذذول اهلل ،  الراهذذذب  يذذذه
 لمذا ركذب أبذو طالذب ،   م يعمذل علذل اساصذحابه،  إشذفاقا عليذه وسىموآلهعىيههللاصى 

،  بالناقذة  بكذل وسلىموآلهعىيههللاصلى  اعل  رسول اهلل ،  رض  اهلل تعاىل عنه بل ه ذل 
 . رق له أبو طالب  أذابه إىل اساصحابه،   ذاشدا اهلل أ إخراذه معه

 21)  ذكذذذر هلذذذ ،   لويذذذه يذذذلاء الراهذذذب  ذذذيخربا بنبوتذذذه،   لمذذذا خذذذرإ معذذذه أ لاذذذه ال مامذذذة
 :  وال أبو طالب رض  اهلل تعاىل عنه،  البشار  أ الكاب ا  ىل

 إن ا مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن  مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدا أ قومذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه]

(2)يفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوق منذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذازل ا  الل  عنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد    
 

  
(1)عذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا تعلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  بالغمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذام ضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمماه 

 

(4) العذذذذذذذذذذذذذذذذذذيس قذذذذذذذذذذذذذذذذذذد قلصذذذذذذذذذذذذذذذذذذن بذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ز ال    
 

  
__________________ 

 .له:  «ط» أ( 1)
 :أ ال ل   تاريخ ابن ع اكر ( 2)

 إن ابذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن همنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة النذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدا

 عنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد   لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل منذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذازل ا  الل   

  
 .رمحاه: أ ال ل   تاريخ ابن ع اكر ( 1)
:  1الصذحا  ذ عذذيس ذ » .هذذ  كذذرائ  اإلبذذل:  ذذال  بياضذذيفا شذذ  مذن الشذذور   يوذذال . اإلبذذل البذذيض: لعذيس ا( 4)

384». 
 .«51:  7أذظر ل ان العرف ذ قل  ذ » ارتفعن  ذهنب ،  الاشديد للمبال ة:  قلصن 
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 حذذذذذذذذذذذذذ  إذا مذذذذذذذذذذذذذا الوذذذذذذذذذذذذذوم بصذذذذذذذذذذذذذرن عذذذذذذذذذذذذذاينوا

 مذذذذذذذذذذذذن اعراذذذذذذذذذذذذال (1)القذذذذذذذذذذذذوا علذذذذذذذذذذذذل شذذذذذذذذذذذذرف    

  
 اذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالقاحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذربا  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيخربه  حذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذديلا 

(2)عنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه  رل معاشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر احل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال    
 

  
 قذذذذذذذذذذذذذذد حضذذذذذذذذذذذذذذرته الو ذذذذذذذذذذذذذذا  أ  اذذذذذذذذذذذذذذياه لرسذذذذذذذذذذذذذذذول اهلل  (1) ل رضذذذذذذذذذذذذذذ  اهلل عنذذذذذذذذذذذذذذها قذذذذذذذذذذذذذذ

 وسىموآلهعىيههللاصى 
 أ اذذذذذذذذذذذذ  بنصذذذذذذذذذذذذر النذذذذذذذذذذذذ  ا ذذذذذذذذذذذذل مشذذذذذذذذذذذذيفدا

 عليذذذذذذذذذذذذذذذا ابذذذذذذذذذذذذذذذين  شذذذذذذذذذذذذذذذيخ الوذذذذذذذذذذذذذذذوم عباسذذذذذذذذذذذذذذذا   

  
  محذذذذذذذذذذذذذذذذذذذغ  ا سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد احلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذام  حويواذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه

(4) ذعفذذذذذذذذذذذذذذذذذرا ليذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ل ا ل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذه الباسذذذذذذذذذذذذذذذذذا    
 

  
 : رمحه اهلل تعاىل  من ذل  قوله

 أبيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمت يمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد اهلل تذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر   مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد

  كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة أسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلمه لشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر الوبائذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل   

  
 قاتذذذذذذذذذذذذذذذل عصذذذذذذذذذذذذذذذابة:  قذذذذذذذذذذذذذذذال يل ا عذذذذذذذذذذذذذذذداء 

 أطذذذذذذذذذذذذذذذذذاعوا ،  اب يفذذذذذذذذذذذذذذذذذ  مجيذذذذذذذذذذذذذذذذذل ال وائذذذذذذذذذذذذذذذذذل   

  
__________________ 

 .شر : أ ال ل   تاريخ ابن ع اكر ( 1)
:  7ال ذذذدير  .272:  1ع ذذذاكر  ، هتذذذ يب تذذذاريخ ابذذذن 78: ، سذذذل  ابذذذن إسذذذحاق  11: ليذذذوان أ  طالذذذب ( 2)

141. 
 .81   13:  1، مناقب ابن شيفرهشوف  88:  2ماشابه الورهن ( 1)
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 : إىل قوله
 أقذذذذذذذذذذذذذذذذذي  علذذذذذذذذذذذذذذذذذل ذصذذذذذذذذذذذذذذذذذر النذذذذذذذذذذذذذذذذذ   مذذذذذذذذذذذذذذذذذد

(1)أقاتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل عنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه بالونذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ابل    
 

  
 : وسىموآلهعىيههللاصى  منه أيضا قوله بض النجاش  علل ذصر الن  

 تعلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  مليذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  احلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب  أن  مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدا

 ذذذذذذذذذذذذذذذذ  كموسذذذذذذذذذذذذذذذل  اع ذذذذذذذذذذذذذذذي  بذذذذذذذذذذذذذذذن مذذذذذذذذذذذذذذذر    

  
 أتذذذذذذذذذذذذذل هبذذذذذذذذذذذذذدن ملذذذذذذذذذذذذذل الذذذذذذذذذذذذذ   أتيذذذذذذذذذذذذذا بذذذذذذذذذذذذذه

(2) كذذذذذذذذذذذذذذل بذذذذذذذذذذذذذذيمر اهلل ييفذذذذذذذذذذذذذذد   يعصذذذذذذذذذذذذذذذ     
 

  
  إذكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  تالوذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه أ كاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذابك 

(1)بصذذذذذذذذذدق حذذذذذذذذذدي  ال حذذذذذذذذذدي  اعذذذذذذذذذربذ     
 

  
  إذذذذذذذذذذذذذذذذذ  مذذذذذذذذذذذذذذذذذا تيتيذذذذذذذذذذذذذذذذ  منذذذذذذذذذذذذذذذذذا عصذذذذذذذذذذذذذذذذذابة

 بفضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل  إال عذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ل ا بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالاكرم   

  
__________________ 

 .«11: ال فر ال الس  .اعخص »   ليب يفا  لصوق ليطيفا ، يعين قشرهاأ  الرما  ال  ابل ، مسيمت ب ل( 1)
 .أ ه ا البيمت إقواء  اهر ، إذ أن حركة حرف الر   الك ر  ذاء  هنا مضمومة إقواء( 2)
 111:  1النيفاية ذ برذ  ذ »غل  الك م : من الربمجة  ه  ( 1)

 .«227:  12العرف ذ رذ  ذ  ل ان»  هو الوول بالظن  احلدس. من الرذ  «الأذ »  لعليفا



 13  .............................................................  ّمد اعفيد  للشيخ أ  عبداهلل  ّمد بن

 
  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  جتعلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوا هلل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدا  أسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلموا

(1) ذذذذذذذذذذذذذ ن طريذذذذذذذذذذذذذ  احلذذذذذذذذذذذذذ  لذذذذذذذذذذذذذيس  ظلذذذذذذذذذذذذذ     
 

  
 . أ ه ا الشعر من الاوحيد  االس م ما ال ميكن ل عه م لما

 مذذذذذذن ذلذذذذذذ  قولذذذذذذه رضذذذذذذ  اهلل تعذذذذذذاىل عنذذذذذذه  عفذذذذذذر ابنذذذذذذه  قذذذذذذد أمذذذذذذر بالصذذذذذذ   مذذذذذذل النذذذذذذ  
 لمذذا رأن إذاباذذه لذذه أذشذذي ،   عذذل. ن عمذذ ذنذذا  ابذذ،  يذذا بذذين،  اذذل:  وآلهعىيههللاصللى 
 : يوول

 إن عليذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  ذعفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرا  وذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 

 عنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد ملذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ا طذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوف  الكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرف   

  
  اهلل ال أخذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ل النذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ال

   لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذين ذ  ح ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب   

  
 ال ختذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ال  اذصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرا ابذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن عمكمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا

(2)أخذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   مذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  مذذذذذذذذذذذذذذذذذذن ل هنذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   أ     
 

  
 هذو  ذذض ،  ماذذه  حياتذذهز  (1)  يفذ ا الوذول أ خالذذة أمذرا   اقذا عذذا سذلك منذذه أ مضذ 

 . إمياذه باهلل تعاىل،   اري  االس م،  الاصدي  حويوة اإلميان
__________________ 

 .821:  2م ادر  احلاك  . 82:  1، مناقب ابن شيفرهشوف  88:  2ماشابه الورهن ( 1)
، احلجذذذذذة علذذذذذل  271:  1، كنذذذذذغ الفوائذذذذذد  78: ، ا  ائذذذذذل    هذذذذذ ل الع ذذذذذكر   18: ليذذذذذوان أ  طالذذذذذب ( 2)

 .58: ر ضة الواعظن . 78:  14، شر  هنج الب غة  281   243: ال اهب 
 . ق :  «ط» أ( 1)
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منيفذذا قولذذه أ قصذذيد  ،   لذذه مذذن بعذذد هذذ ا أبيذذا  أ اععذذا اعاوذذدم يطذذول هبذذا الاوصذذاص
 : وسىموآلهعىيههللاصى ميمية له  قد عدل هيا  الن  

  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ل  مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن أع مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه  بياذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه

 .(1)لذذذذذذذذذذذذذذذذذذيس هنذذذذذذذذذذذذذذذذذذار  اضذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  كظذذذذذذذذذذذذذذذذذذ م      
  

 :  قوله أ قصيدته الدالية
  مذذذذذذذذذذذذذذا يرذذذذذذذذذذذذذذذوا حذذذذذذذذذذذذذذ  ر  ا مذذذذذذذذذذذذذذن  مذذذذذذذذذذذذذذد

(2)أحاليذذذذذذذذذذذذذذ  جتلذذذذذذذذذذذذذذو غذذذذذذذذذذذذذذ  كذذذذذذذذذذذذذذل  ذذذذذذذذذذذذذذلال    
 

  
 يمذذذا لليذذذل توحيذذذدا هلل عذذذغ  ذذذذل  مذذذن ك مذذذه اعشذذذيفور  موالذذذه اععذذذر ف أكلذذذر مذذذن أن 

بيل االخاصذذار علذذل سذذ،  مذذا سذذنلحوه بيملالذذه لذذه أ معنذذاا،   قذذد توذذدم منذذه ممذذا كابنذذاا،  بصذذل
 .إن شاء اهلل

 :  من ذل  قوله أ قصيد  طويلة
 مليذذذذذذذذذذذذذذذذ  النذذذذذذذذذذذذذذذذاس لذذذذذذذذذذذذذذذذيس لذذذذذذذذذذذذذذذذه شذذذذذذذذذذذذذذذذري 

 هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو الوهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاف  اعبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد  اععيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد   

  
(1) مذذذذذذذذذذذذذذن  ذذذذذذذذذذذذذذوق ال ذذذذذذذذذذذذذذماء لذذذذذذذذذذذذذذه مذذذذذذذذذذذذذذ   

 

(4) مذذذذذذذذذذذذذذن قذذذذذذذذذذذذذذمت ال ذذذذذذذذذذذذذذماء لذذذذذذذذذذذذذذه عبيذذذذذذذذذذذذذذد    
 

  
 ينشذ  ،  (8)  أذذه يعيذد بعذد االبذداء،   خلل ا ذدال مذن ل ذذه،   يقر هلل تعاىل بالاوحيد

 هبذذ ا اععذذا  ذذارق اع ذذلمون أهذذل ا اهليذذة  بذذاينيف   يمذذا كذذاذوا عليذذه مذذن ،  ه ذشذذي  أخذذرنخلوذذ
 .خ ف الاوحيد  اعلة

__________________ 
:  7، ال ذذذدير  271:  1، هتذذذ يب تذذذاريخ ابذذذن ع ذذذاكر  77: ، سذذذل  ابذذذن إسذذذحاق  18: ليذذذوان أ  طالذذذب ( 1)

148. 
 .144:  1ا صائ  الكربن : دالية مل خترجياهتا ،  يضاف هلا تودممت أربعة أبيا  من ه ا الوصيد  ال( 2)
 .له  وم:  أ ماشابه الورهن . له حل :  «أ» أ( 1)
 .88:  2ماشابه الورهن ( 4)
 .«اعبدئ اععيد» االذ ار ، تصحيك ،  ما أ اعنت هو ا ذ ب لووله:  «أ» أ( 8)
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 :  له أيضا أ قصيد  بائية
 شذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  غذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلا  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذواهلل لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوال اهلل ال

  اذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبحا  ال للكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذون لنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا شذذذذذذذذذذذذذذذذذذذربا   

  
 أ  اذذاياا  سذذجعه أ خطبذذه ،   أشذذباا ذلذذ   ذظذذائرا ممذذا هذذو موذذذول أ ذظمذذه  ذلذذرا

 مذذن ،    يمذذا أ بانذذاا منذذه كفايذذة،   إيذذرال مجيعذذه يطذذول،   ك مذذه اعذذد ن لذذه أ الب غذذة  احلكمذذة
 . ب   كفاية  وسىموآلهعىيههللاصى لالئل إمياذه برسول اهلل 

 . الواته علل سيدذا  مد  هله الطاهرين،   احلمد هلل رف العاعن
* * * 

مذذن تيليفذذا  الشذذيخ اعوذذدم  اإلمذذام اعكذذرم الفويذذه اعفيذذد  مذذد بذذن  مذذد ،  لذذمت الرسذذالة
أ ل أ ل ،   كذذذذان ذلذذذذ  بعذذذذد العصذذذذر مذذذذن يذذذذوم ا معذذذذة،  بذذذذن النعمذذذذان رضذذذذوان اهلل تعذذذذاىل عليذذذذه

باو يذذذذ  اهلل ،  باع ذذذذجد ا ذذذذامل الكبذذذذل بياذذذذفيفان،  اذن  ت ذذذذعمائةسذذذذنة سذذذذمت  فذذذذ،  الذذذذربيعن
 .تعاىل
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 لهرس المصادر والمراجع
 :د القرآن الكريم  1
 :د االختصاص  2

( هذذ 411  )   عبد اهلل  مد بن  مد بن النعمان العكرب  الب دال  اععر ف بالشيخ اعفيد 
 .ل فار  ذ منشورا  مجاعة اعدرسن أ احلوز  العلمية ذ ق  اعودسةقوي  الشيخ عل  أكرب ا

 :د االرشاد لي معرلة حجج اهلل على العباد  3
ذذذذذ ( هذذذذذ 411  )   عبذذذذد اهلل  مذذذذد بذذذذن  مذذذذد بذذذذن النعمذذذذان احلذذذذار   ، اععذذذذر ف بالشذذذذيخ اعفيذذذذد 

 .منشورا  مكابة بصليت ذ ق  اعودسة
 :د اإلصابة لي تمييز الصحابة  4

مطبعذة ( هذ 582ذ  771)لشيفاف الدين أ  الفضل أمحد بن عل  ابن حجر الع و   الشا ع  
 .هذ 1121ال عال  مصر ذ 

 :د األمالي  5
ذذذذ ( هذذذذ 411  )   عبذذذد اهلل  مذذذد بذذذن  مذذذد بذذذن النعمذذذان احلذذذار   ، اععذذذر ف بذذذا لشذذذيخ اعفيذذذد 

 .هذ 1411ذ منشورا  مجاعة اعدرسن أ احلوز  العلمية ذ ق  اعودسة 
 :د األوائل  6

ذذذذ لار الكاذذذب ( هذذذذ 138اعاذذذوىف بعذذذد سذذذنة )   هذذذ ل احل ذذذن بذذذن عبذذذد اهلل بذذذن سذذذيفل الع ذذذكر  
 .م 1357/ هذ  1417العلمية ذ بل   ذ الطبعة ا  ىل سنة 
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 :د أوائل المقاالت لي المذا ب والمختارات  7
ذذ قويذ  ( هذذ 411  )ف بالشذيخ اعفيذد اععذر  .    عبد اهلل  مد بن  مد بن النعمان العكرب 

 .هذ 1171الشيخ  ضل اهلل الشيفل بشيخ االس م الغ ا  ذ مكابة الدا ر  ذ ق  اعودسة ذ الطبعة اللاذية ذ 
 :د البداية والنهاية  8

ذذ حووذه  موعذة مذن ا سذات   ذ لار الكاذب ( ل 774  )   الفذداء احلذا   ابذن كلذل الدمشذو  
 .م 1355/ هذ  1415   ذ الطبعة الرابعة ذ سنة العلمية ذ بل 
 :قسم المغازي / وليات المشا ير واألعالم و  د تاريخ االسالم 9

ذذ قويذ  الذدكاور عمذر عبذد ( هذذ 745  )للحا   مشس الدين  مذد بذن أمحذد بذن علمذان الذ ه  
 .م 1357 /هذ  1417ال  م تدمر  ذ لار الكااف العر  ذ بل   ذ الطبعة ا  ىل ذ سنة 

 :د تصحيح االعتقاد بصواب اال تقاد  11
ذذذذذ ( هذذذذذ 411  )اععذذذذر ف بالشذذذذيخ اعفيذذذذد .    عبذذذذد اهلل  مذذذذد بذذذذن  مذذذذد بذذذذن النعمذذذذان العكذذذذرب 

 .منشورا  الرض  ذ ق  اعودسة
 :د تفسير القرطبي ، الجامع ألحكام القرآن  11

 .لار إحياء الأاث العر  ذ بل   ذ( هذ 871  )   عبد اهلل  مد بن أمحد ا ذصار  الورط  
 :د تهذيب تاريخ دمشق الكبير  12

ذذ ه بذه ( هذذ 871  )   الواس  عل  بن احل ن بذن هبذة اهلل الشذا ع  ، اععذر ف بذابن ع ذاكر 
ذذ لار إحيذاء الذأاث العذر  ذ بذل   ذ الطبعذة اللاللذة ذ سذنة ( هذذ 1148  ) رتبذه الشذيخ عبذد الوذالر بذدران 

 .م 1357 /هذ  1417
 :د الحجة على الذا ب إلى تكفير أبي طالب ، إيمان أبي طالب  13

ذذ قويذ  ال ذيد  مذد يذر العلذوم ذ ( هذذ 811  )لشذمس الذدين أ  علذ   خذار بذن معذد اعوسذو  
 .هذ 1411اذاشارا  سيد الشيفداء ذ ق  اعودسة ذ الطبعة ا  ىل ذ سنة 

 :د خزا ة األدب ولب لباب لسان العرب  14
 .ذ لار االر ذ بل  ( هذ 1131ذ  1111)لشيخ عبد الوالر بن عمر الب دال  ل
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 :د الخصائص الكبرى  15
ذذ لار الكاذب العلميذة ذ بذل   ذ الطبعذة ( هذذ 311  )  ل الدين عبد الرمحن أ  بكذر ال ذيوط  

 .م 1358/ هذ  1418ا  ىل ذ سنة 
 :د دالئل النبوة ومعرلة أحوال صاحب الشريعة  16

قويذ  الذدكاور عبذد اععطذ  قلعجذ  ذ لار ( هذذ 485ذ  154)   بكذر أمحذد بذن احل ذن البييفوذ  
 .م 1358/ هذ  1418الكاب العلمية ذ بل   ذ الطبعة ا  ىل ذ سنة 

 :د ديوان شيخ األباطح أبي طالب  17
 .مجل أ  هفان عبد اهلل بن أمحد اعيفغم  العبد  ذ مكابة ذينون احلديلة ذ طيفران

 :د الذريعة إلى تصا يف الشيعة  18
لار ( هذ 1153ذ  1231)للشيخ  مد   ن بن  مد رضا الراز  ، اععر ف بآقا بغرط الطيفرا  

 .م 1351/ هذ  1411ا ضواء ذ بل   ذ الطبعة اللاذية ذ سنة 
 :د روضة الواعظين  19

 .اعودسة ذ منشورا  الرض  ذ ق ( 815  )للشيخ  مد بن الفاال الني ابور  
 :د السنن الكبرى  21

 .ذ لار اععر ة ذ بل  ( هذ 485ذ  154)   بكر أمحد بن احل ن بن عل  البييفو  
 :د سيرة ابن إسحاق ، كتاب السير والمغازي  21

ذذ قويذ  الذدكاور سذيفيل زكذار ذ لار ( هذذ 181  )امد بن إسحاق اعطل  الشذيفل بذابن ال ذحاق 
 .م 1375/ هذ  1135عة ا  ىل ذ سنة الفكر ذ بل   ذ الطب

 :د سيرة ابن  شام  22
ذذ مجاعذة مذن ااووذن ذ ( هذذ 215أ   211  )    مد عبد اعل  بن هشام بن أيوف احلمذل  

 .م 1318/ هذ  1188مطبعة مصطفل البا  احلل   أ اللا ذ ممر ذ سنة 
 :د السيرة النبوية  23

ذذذ قويذذ  ح ذذام الذذدين الودسذذ  ذ لار ( هذذذ 745  ) ه  للحذذا    مذذد بذذن أمحذذد بذذن علمذذان الذذ
 .م 1351/ هذ  1411الكاب العلمية ذ بل   ذ الطبعة ا  ىل ذ سنة 
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 :د شرح  هج البالغة  24
ذذذ ( هذذذ 888ذ  858)لعذذغ الذذدين أ  حامذذد بذذن هبذذة اهلل بذذن  مذذد ابذذن أ  احلديذذد اعذذدائين اععاذذغيل 

ر إحيذاء الكاذب العربيذة عي ذل البذا  احللذ   شذركاا ذ مصذر ذ الطبعذة قويذ   مذد أبذو الفضذل إبذراهي  ذ لا
 .م 1383/ هذ  1175ا  ىل ذ سنة 
 :د الصحاح  25

ذذ قويذ  أمحذد عبذد ال فذور العطذار ذ لار ( هذذ 131ذ  112)   ذصذر إمساعيذل بذن محذال ا ذوهر  
 .م 1357/ هذ  1417العل  للم ين ذ بل   ذ الطبعة الرابعة ذ سنة 

 :د الصحيح  26
ذذذ عذذام الكاذذب ذ بذذل   ذ الطبعذذة ( هذذذ 288ذ  134)   عبذذد اهلل  مذذد بذذن إمساعيذذل البخذذار  

 .م 1358/ هذ  1418ا ام ة ذ سنة 
 :د الطبقات الكبرى  27

ذذ لار اذالر ذ بذل   ذ ( هذذ 211ذ  185)   عبذد اهلل  مذد بذن سذعد بذن منيذل البصذر  الغهذر  
 .م 1358/ هذ  1418

 :د الطرائف لي معرلة مذا ب الطوائف  28
ذ  853)لل ذيد رضذ  الذدين أ  الواسذ  علذ  بذن موسذل بذن ذعفذر ابذن طذا  س احل ذين احل ذيين 

 .هذ 1411مطبعة ا يام ذ ق  اعودسة ذ ( هذ 884
 :د عمدة عيون صحاح األخبار لي مناقب إمام األبرار  29

ذذذ ملس ذذة ( هذذذ 811ذ  811)بذذابن البطريذذ  للحذذا   بذذ  بذذن احل ذذن ا سذذد  احللذذ  ، اععذذر ف 
 .هذ 1417النشر االس م   ماعة اعدرسن ذ ق  اعودسة ذ سنة 

 :د الغدير لي الكتاب والسنة واألدب  31
ذ لار الكاب اإلسذ مية ذ طيفذران ذ ( هذ 1131ذ  1121)للشيخ عبد احل ن أمحد ا ميين النجف  

 .هذ 1172
 :ون والمحاسن د الفصول المختارة من العي 31

ذذ لار ا ضذواء ذ بذل   ذ ( هذذ 418ذ  188)لل ذيد الشذريك أ  الواسذ  علذ  بذن احل ذن اعرتضذل 
 .م 1358/ هذ  1418الطبعة الرابعة ذ سنة 
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 :د الكالي  32
ذذذ قويذذ  علذذ  أكذذرب ال فذذار  ذ ( هذذذ 123أ   125)   ذعفذذر  مذذد بذذن يعوذذوف الكليذذين الذذراز  

 .هذ 1155يفران ذ سنة اعكابة اإلس مية ذ ط
 :د كنز الفوائد  33

ذذذ قويذذ  الشذذيخ عبذذد اهلل ( هذذذ 443  )للشذذيخ  مذذد بذذن علذذ  بذذن علمذذان الكراذكذذ  الطرابل ذذ  
 .م 13582هذ  1418ذعمة ذ لار ا ضواء ذ بل   ذ سنة 

 :د لسان العرب  34
ذذ ذشذذر ( هذذذ 711ذ  811)   الفضذل مجذال الذذدين  مذد بذذن مكذرم ابذذن منظذور ا  ريوذذ  اعصذر  

 .هذ 1418ألف احلوز  ذ ق  اعودسة ذ 
 :د متشابه القرآن ومختلفه  35

 .ذ اذاشارا  بيدار ذ إيران( هذ 855  )للشيخ أ  ذعفر  مد بن عل  بن شيفرهشوف اعازذدرا  
 :مجمع البحرين ومطلع النيرين د  36

ابة اعرتضوية ذ طيفران ذ الطبعة ذ اعك( هذ 1157ذ  373)للشيخ  خر الدين بن  مد عل  الطرب  
 . . هذ 1188اللاذية ذ سنة 
 :د المخصص  37

ذذ ( هذذ 485  . )   احل ن عل  بذن إمساعيذل النحذو  الل ذو  ا ذدل ذ  ، اععذر ف بذابن سذيدا
 .لار اآل اق ا ديد  ذ بل  

 :د المستدرك على الصحيحين  38
 .ذ طبل حيدر هبال ذ اهلند( هذ 418ذ  121)ور     عبد اهلل  مد بن عبد اهلل احلاك  الني اب

 :د معجم األدباء  39
ذذذذ مكابذذذة عي ذذذل البذذذا  احللذذذ  ( هذذذذ 828  )   عبذذذد اهلل يذذذاقو  بذذذن عبذذذد اهلل الر مذذذ  احلمذذذو  

 . شركاا ذ مصر
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 :د النهاية لي غريب الحديث  41
ذ قوي  ( هذ 818ذ  844)  ل  د الدين أ  ال عالا  اعبار  بن  مد ا غر  ، اععر ف بابن ا

 .طاهر أمحد الغا     مول  مد الطناح  ذ اعكابة اإلس مية بل  
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 استدراك
 ييفمذا ،  علل ذ ذخان خمطذوطان( إميان أ  طالب) حصلنا بعد الفرا  من طبل كااف

هذذذاتن ه رذذذذا اإلشذذذار  إىل أهذذذ  زيذذذالا  ،  مغيذذذد مذذذن االخا  ذذذا   الاوذذذد   الاذذذيخل  الغيذذذالا 
 : الن خان إللام الفائد   ه  كما يل 

 : بعد البيمت اللا  18ص ذ  1
  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذار ض مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن عيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذين لمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل ذارف

 ملذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل ا مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذان مفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرل ا  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرال   

  
 راعيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمت  يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه قرابذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة مواذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذولة

  حفظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمت  يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه  ريضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة ا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدال   

  
  أمرتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه بال ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن عمومذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة

 بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيض الوذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذول مصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالمت أ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال   

  
 سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذار ا  بعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد طيبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة معلومذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة

  لوذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد تباعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد طيبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة اعرتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال   

  
 : بعد البيمت اللا  17ص ذ  2

 قومذذذذذذذذذذذذذذا ييفذذذذذذذذذذذذذذولا قذذذذذذذذذذذذذذد رأ ا مذذذذذذذذذذذذذذا قذذذذذذذذذذذذذذد رأن

  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذل ال مذذذذذذذذذذذذذذذذذذام  عذذذذذذذذذذذذذذذذذذن ذ  ا كبذذذذذذذذذذذذذذذذذذال   

  
  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذار ا لواذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل  مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد  نيفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاه 

 عنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه  أذيفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد أح ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن اإلذيفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال   

  
 :  منه أيضا قوله

 منعنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا الرسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذول رسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذول اعليذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 

 ببذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيض تذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ال كلمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرب ق   

  
 لنيفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذافبضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرف يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ يب ل ن ا

 حذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ را النذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوالر  ا نفويذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    
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 أذف  أمحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  رسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذول اعليذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 

 محايذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة حذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذام عليذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه شذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذفي    

  
أم يوذدم علذل إكفذار مذل  يفذور هذ ا اعوذال ،  أ بعد ه ا ش  أ إميان قائل ه ا الشعر
 !عنه إال غ  ذاق  أ  كا ر معاذد ب  ارتياف

 :  له أيضا
 زعمذذذذذذذذذذذذذذذذذمت قذذذذذذذذذذذذذذذذذذري  أن أمحذذذذذذذذذذذذذذذذذد سذذذذذذذذذذذذذذذذذذاحر

 قصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  إىل احلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرمكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ بوا  رف الرا   

  
 مذذذذذذذذذذذذذذذا زلذذذذذذذذذذذذذذذمت أعر ذذذذذذذذذذذذذذذه بصذذذذذذذذذذذذذذذدق حديلذذذذذذذذذذذذذذذه

  هذذذذذذذذذذذذذذو ا مذذذذذذذذذذذذذذل علذذذذذذذذذذذذذذل احلرائذذذذذذذذذذذذذذر  احلذذذذذذذذذذذذذذرم   

  
 هباذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوا ال سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذعد ا بوطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر بعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدها

  مضذذذذذذذذذذذذذذذمت موذذذذذذذذذذذذذذذالايف  ت ذذذذذذذذذذذذذذذل إىل ا مذذذذذذذذذذذذذذذ    

  
 :  له أيضا

 يوولذذذذذذذذون يل لع ذصذذذذذذذذر مذذذذذذذذن ذذذذذذذذذاء باهلذذذذذذذذدن

  غالذذذذذذذذذذذذذذب لنذذذذذذذذذذذذذذا غذذذذذذذذذذذذذذ ف كذذذذذذذذذذذذذذل م الذذذذذذذذذذذذذذب   

  
  سذذذذذذذذذذذذذذذذل  إلينذذذذذذذذذذذذذذذذا أمحذذذذذذذذذذذذذذذذدا  اكفلذذذذذذذذذذذذذذذذن لنذذذذذذذذذذذذذذذذا

 وذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذول اععاتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذببنيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  ال قفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل ب   

  
  ولذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمت هلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  اهلل ر   ذااذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر 

 علذذذذذذذذل كذذذذذذذذذل بذذذذذذذذذا  مذذذذذذذذن لذذذذذذذذذل  بذذذذذذذذذن غالذذذذذذذذذب   

  
 : بعد البيمت الرابل 17ص ذ  1

 كوذذذذذذذذذذوا  ذذذذذذذذذدن لكذذذذذذذذذ  أمذذذذذذذذذ   مذذذذذذذذذا  لذذذذذذذذذد 

 أ ذصذذذذذذذذذذذذذذذر أمحذذذذذذذذذذذذذذذد ل ن النذذذذذذذذذذذذذذذاس أتراسذذذذذذذذذذذذذذذا   

  
 


