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 .١٥٦ص ،باملقبور، ابن تيمية

 . ٨٧) مرمي: ٢(
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 )١().ِضّداً 

 �|	 �� U�4	=; 2��	 ,=E�$ =�� ,2��MWC� 2��	 B>� J�I�L ,
 �Ae µ/�  �|�$ ����Mb ,�P0V	 X=¶ �? ,=!E� �!� sMW/� U��- B>

0- A4 ,U��/Mb� W�	 HC�� �*- �!O� *� ,�	 �? �O�4 2��M <�!]� 
 ��#? �?R�7·] ¡ 

ُ الـر�ْ�ُن َوَر6َِ ( `=��:!  �
َ

ِذَن 8
َ
فاَعُة إال� َمْن أ يَْوَمئٍِذ ال َيْنَفُع الش�

ُ قَْوالً 
َ

8( )٢( ,:x��7 ��=` ^ .��3�ُ الـر�ْ�ُن َوَر6َِ ( 	*&
َ

ِذَن 8
َ
إال� َمْن أ

ُ قَْوالً 
َ

8(  �F��  
!�L .��M!W�	 Z!M�4 2!#�C��? r(!E�	 ^ 2!�����	 ,
*  �� o=MW�	 ^ 2��MW�	 ut6�4)٣(R 

4 <	��	�! �V	,I=� � V	 ��=` ���/�� %e 2��MWC� r(E�	 ^ ,I
B��4 ) ًقَْوال ُ

َ
�J�CE �=?¸<\ �$ )َوَر6َِ 8�	 , x�!�7 �0I�4 �=�?; :F�!` 

ُم َغْفٌس إال� بـِإذ(
�
ِت ال تََكل

ْ
ُمـوَن إال� ( �����:, )٤()نِهِ يَْوَم يَأ

�
Iَال َفَت

 
ً
ُ الر�ْ�ُن َوقاَل َصوابا

َ
ِذَن 8

َ
 )٥()َمْن أ

َفُهْم َوال يَْشَفُعوَن إال� لَِمـِن ( :`=��!  ¥
ْ
يِْديِهْم َوما َخل

َ
َفْعلَُم ما َنOَْ أ

 �{!	�w7!��	��	> ?� `=�� , )٦()اْرتUَ َوُهْم ِمْن َخْشيَتِِه ُمْشِفُقونَ 
                                                 

 . ٨٢ـ  ٨١) مرمي: ١(

 .١٠٩) طه: ٢(

 . ٨٩ص ، ٣ج  ،) الكشاف، الزخمشري٣(

 .١٠٥) هود: ٤(

 .٣٨) النبأ: ٥(

 .٢٨ياء: ب) األن٦(
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 �L���< .�w7�	, :x��7 ��=#� ) َك بـِِه َويَْغِفُر َXُْْن ي
َ
إن� اَهللا ال َفْغِفُر أ

  )١(R)ما ُدوَن ذلَِك لَِمْن يَشاءُ 
ْم مِْن ( `=��:!  �

َ
ماواِت َو]

�
ٍك ِ� الس

َ
ل
َ
 إال� م

ً
ال ُيْغِ[ َشـفاَقتُُهْم َشـيْئا

َذَن اُهللا لَِمـْن يَشـاُء َويَـْر^
ْ
ْن يَأ

َ
2 ��L Z!M, , )٢()مِْن َنْعِد أ`=!P? 2!��	

��� 2��MW�	 2EY(�	 HC JOPM064 �0���!& �	 �!� H�I ^ ���P?
 �,�!$ ,r��!�1	 a��� �/�- r��� %e  x�!�7 �	 x- U�!#C�? �!?1	 %!�0-�

R�� B�~�� 2��MW�	 ^ �� x��7 �0I- ��4 JO�? sMW� �? sMW� 

ِيَن يَْدُعوَن ( `=��:!  ¹
�

ـفاَعَة إال� َمـْن َوال َفْملُِك ا_ ِمْن ُدونِـِه الش�

َ̀ق َوُهْم َفْعلَُمونَ  ْb4!, )٣()َشِهَد بـِا <	���!$ ,r=!���	 i�/!& i�/P�	! 
ِيَن يَْدُعونَ (

�
� ������Ae ,�0�< �? J  )ا_L  �? x��7 BuK <=��?

 <	�!�	� ,J�uK� @��	� �y	� 2EY(�	!!4 ) ـّقbا(  =!� �f!�	 
 �>�	Z��� �/]=��	,  �4 a<�OW�	� Z��7 ,�!e 	I-� ,�!4 '	_�*	

 .��MW�	 F�] J �L J!� %!$ ,f��!4 a<�O!W�	 ��4 �*- �=EC�� *
�!!/]=��	 A!!�1 *- �$�!!W4, :F�!!` %!!e ) َوال يَْشــَفُعوَن إال� لَِمــِن

[ <=;=4 2	� ^ 2��MW	2C�y )ىـاْرتَض �́ ? 2��	�R)٤( 

$  ���	 B>O 
� �±�7	 r=!� .��Mb <=;� ,=�M!W� 2!?�/#�
 ��º f$�2 ���)-� , �, Rx��7 �0I�4 2k�@? JO���Mb 

                                                 
 .٤٨) النساء: ١(

 .٢٦) النجم: ٢(

 . ٨٦) الزخرف: ٣(

 .١٢٧ص ، ١٨ ج ،) امليزان يف تفسري القرآن٤(
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  ���� ���رض ا�ی�ت ا��ا�� � ا����� ا����ی���

- �, !W��	 2��MW�	 x-  ��bL Z��	 J/E�	 �e>�	  ���! 2/���
 a��7��tL2��MW�	 B>� " u�� �	  x��7 ��º f$� ���)2  ��? %e

e ,x�!�7 ��!4 2!��m �! �L 
!� "! ��0 X�)N	 a��7� ,U�M0�#=!�� 
:x��7) َْشeُ ْن

َ
ِيَن gَافُوَن أ

�
نِْذْر بـِِه ا_

َ
ِهْم لَـيَْس لَُهـْم ِمـْن ُروا إi َرب̀ ـوَأ

ُهْم َفت�ُقـونَ 
�
ِيـَن ( :� �x�!�7!=�`, )١()ُدونِِه َوklِ َوال َشِفيٌع لََعل

�
َوَذرِ ا_

 َ
�

ْن تُبَْسَل َغْفٌس ا�
َ
ْر بـِِه أ

`
نْيا َوَذك qrَياةُ ا ْbْيُهُم ا  َولَْهواً َوَغر�

ً
ُذوا ِديَنُهْم لَِعبا

ا ِمْن ُدوِن اهللاِ َوklِ َوال َشِفيٌع َوvْن َيْعِدْل �uُ َعـْدٍل 
َ
w بـِما َكَسَبْت لَيَْس

بِْسلُوا بـِما َكَسـبُ 
ُ
ِيَن أ

�
وzَِك ا_

ُ
وا لَُهـْم َ{اٌب ِمـْن َ�ِـيٍم ال يُْؤَخذ ِمْنها أ

ِ*ــٌم بـــِما ~نُــوا يَْكُفــُرونَ 
َ
ــْل ( :� �x�!!�7!!=�`, )٢()َوَعــذاٌب أ  هللاِ قُ

ِْه تُرَْجُعونَ  ماواِت وَاألْرِض ُعم� إ*َ ُك الس�
ْ
ُ ُمل

َ
8 

ً
فاَعُة َ�ِيعا  )٣().الش�

� ��>!� 4 s�y	 �E�� Q/e :F»�P��	 	>� ���� ��� �?
 ���	 �? M���	? 

  ا��ّد � ا�����

:¼�%4 a��tV	 B>� 
� �<��	 �E�� 
� !  �!? �A!e �,64 <�#��*	 Z��� �>�	 ©��$1	 �/]=��	 ½�#?

  ����P�	� ���&1	�  *=C��	� AC��	 �? 8���	 ^ <=;=? =�
                                                 

 .٥١) األنعام: ١(

 .٧٠) األنعام: ٢(

 .٤٤) الزمر: ٣(
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 �!Y�#4� �!t��] ^ �!7<	��4 s!#� ,�!O`=$ �!?� 2!/�/���	 2��01	
 =�� �4 JY�` .¾ �AE$ ,But67� a �=` *� F=] *� ,fC��	 r=�/#�	

�!!0I�4� �!!4 �*- ut6!!7 *�)١( �	 *- ,=!!E�	 8�!!� ^ ��t�!!? * �!!�0L ;
 �Y�!& ut6!7 �,L� ,B	=!& �A#�!P? ��t�? �;=� * ��0L �L ,�0���&
 ,��¸/!W?� �!7<	�V 2!/����	 �!;� 
!� =!� %�0- �Y�&=�	� AC��	

^�!�� * 2!�4���	 A!C��	 B>!� A3�4 '	_�*	�  ut6!��	 ��!��0	
Rx��7 �	 ^ ©(#�&*	 

 �!? 2C{ ^ J��E�	 ,��#�	 B����	 �>�	 �=C&1	 =� 	>��
 x�!�7 BuK �� F%e �Ae ZM�� �/] ,2�6P�	 B>� 2y���  ���	
 s!/{ �,L �L ,��¸/!W?� �!0I�4 Bu�� ���3� Jt ,�0���& �4 B´¿�

C�À �!!?  *%!!E�	 B>!!� �!!? H!!C�À *  �!!�Y�E�	 �O!!PM�4 �!!E
R����- �	 H/C��4 �OEC�À %�0-� ,��(#�&	�)٢( 

 �!? ? ��!#��	 M���	 2y��? �E�� 2#/#�	 B>� .=~ ^�
 ,�!��; �!� a���� "0�e 	I- � ��$ ,2/��@��	 2��MW�	 ^  ���	
 �!? JO�/C|� �=0>�	 �? J�uO��� B<��� 
� Z�V	 c/M�	

 �±�m A�$ ZO$ ,Á���	 DY	=b �!/C� ��!#� * �0���!& ��!4
                                                 

انظر يف تفصيل ذلـك: التوحيـد حبـوث يف مراتبـه ومعطياتـه، السـيد كمـال        ) ١(
 .٩، ص ٢احليدري، تقرير: جواد علي كسار، ج 

ــرازي، ج ) ٢( ــري ال ــني   ٢٧، ص ٣١تفس ــد حس ــة حمم ــة، العالّم ــة احلكم ؛ اي
 .١٧٦الطباطبائي، ص 
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 �0���!& �	 x- �O��!P0 ��!�7 H�>!4� ,�!0I-� B�	��`�4 *- �]L
R��P��	 4 a�$��? *� ,2/�����4 BuK x-� 2���1�4)١( 

� ! ��!&L 
!� 2�Y�` 2�»� �? �	=y	 	>� fC��� L �,  2�!P0
 �/�- H�I =�0� 27�?V	� .�/]V	� a �=#�	� }���	� u4���	� fC+	
 Bu4�!7� �	 2!/#��+  �!���  �!/�CÂ� ���!�? Z!� %!�0- ,x��7

R�0���& ���*�� ����?�� 
�4 c$�7 2y���	 B>�! �L 2!�*�  �!�Y�EC� ,=E� ,L 2]	�

 �!Y�/]-� �!7 �G�� �	 2!�*� A!4�#? 2!7�?- �L .�/]- �L a �=` �L a �G�
!W�	 �!? 	>� �,1 ,��7�?-�! 2!�*=�	 �,L ��!~�$ 	I�!$ , �¼!y	 g�

 ,X�)1	 A4�#7 ��	�]- �,L� BuK 2�*�� �	 2�*� �� ,,���*�
W�	 �? 	>O$! �!]��? ^ U(#0� U(#� �0(�4 "�t �>�	 �¼y	 g�

R©��$1	 �/]=��	 
 ��p� 2!�*=�	 B>!� ,=!E7 ,L 2!y���	 B>!� c$�7 %e
 Z!O��7 �>!�	 =���	 
� �	 2�*� D0�; x- ,X�)1	 ' �́ ��	

�	 2�*�  Z!O��7 �L ,i=!Cv�	 2�*� L���� ��? ��] ��� �0���&
 Z!O��7 �L ,i=!Cv�	 a �G!� L�!��� 2!��/�? a�Y	< ��� �A;� �G� �7 �G�
 u!EM��	 �!? ���!�	 	>!� �,1 ,	>!E�� i=!Cv�	 a �=` L���� �7 �=`

                                                 
، اجلـزء  ١٦٠، ص ٥ج  جممع البيـان يف تفسـري القـرآن، الشـيخ الطربسـي،     ) ١(

، ١الثالــث والعشــرون والرابــع والعشــرون؛ امليــزان يف تفســري القــرآن، ج  
  .١٥٧ص
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 2�<��� :	_$	 x-� �ZM+	 g@�	 x- s;�� <�#��*	� JOM�	�
�? �!?L =!�� ,��(; �A; �	 U(/!�M7� U2!C{ :=!$)١(; 1 �,  �	

 a�=!O#? �!7�]� "!0�E� *-� B�!�� ZO��� ��] �� µ/� �0���&
* ,��#�	 ��� �,1 ,a���` L 
� � �e�� �, :a���!` �7�]� ) َومـا

ــارُ  َقه�
ْ
واِحــُد ال

ْ
ِم اُهللا ( )٢()ِمــْن �ٍ إال� اُهللا ال

َ
ــوَن َخــْ�ٌ أ ْربــاٌب ُمَتَف̀رقُ

َ
أ
َ
أ

َقه� 
ْ
واِحُد ال

ْ
!��� �!¼� )٣()ارُ ال �]=�	 r�!?- �/�- ��bL �? 	>�� ,7  ^

:F�` �/] ,���) �? s~	=? ² ��� � ��� �	
 ,� ��� ��� ��
 �	

���� ���� ��� � ��� �	
 ,� ����)٤(, ��	 ���� ������ ���  !
 "
#

"$%&	�)٥(, � ��'� (%) *
 ��+� �,-. *Ã)٦(R 
 B>� ,=E7 ,L c$�7 2y���	 B>� ,,I- u4�!7 �!? ! �=!?1	
�7� �	 u4�7 F=k ^ ! ��=�0� ' �́ 7� ��! ,L �!� U(!w$ ,�$

R%O~�� ^ ,=E7 
 a��#�	� a �G��	� 2�*=�	� 2/#��+	 �? =�0 g��� ,�e 	I- ,J�0
 =!� �L , �¼��!�	� �=!O��	 =!��4 =O$ ,H�I �4�b �?� 2/�e��	�

!  2!/���	 =!��4 ! 2K�/!��	 ^ �?�P7 
� ¯��#�	 u���C� U	<���&	
                                                 

 .٧٢، ص ١التوحيد حبوث يف مراتبه ومعطياته، ج ) ١(

 .٦٥ص: ) ٢(

 .٣٩يوسف: ) ٣(

 .٥٢ج البالغة، اخلطبة ) ٤(

 .١٦٣، اخلطبة املصدر نفسه) ٥(

  .١٨٦، اخلطبة املصدر نفسه) ٦(
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:x��7 ��=` �? 2 �#�W�	 ) َْغُفِسـِهْم َحـ�� س
َ
ُ�ِيِهْم آياتِنا ِ� اآلفاِق َوِ� أ

 qَق ْbن�ُه ا
َ
َ لَُهْم ك �O١().يَتََب( 

  ب ـ الروايات

 o=��	 	>� 
� 2�/���	 2�=���	 ��<�]1	 �? u3E�	 " ��0
	 �?:�O�? 2C�y a´�m a��b- H/�- ,2��MW� 

  ا��وای	ت ا������

 ,2��M!W�	 ^ au!3e  �!�	�� J�=t�!�� 2�/W�	 .%C� X��
:�O�? 2C{ H/�- 

�!M�; ¡L ���] ! L7 ��!&���	� ^ Z!`n�	 X�� �!#$ :
x- B��P4 ¡L aGÄ, �M�;=!4L F�!` :F�`7: ²�� �����	 
�9 

��� � �����Ã)٢(
 �:�!)� ÅMC4� ²�����	9  ���	� ,���� � ������

����  !� � ����� ��"�#	� ,��"�� � �����Ã)٣(R   
 Z�#�	 �u��	 X��� �������   � x- B��P4 �!4 a��!P?

�`��, �!/4L �!� ,�!�� �!4 �!M�; Z�t�!] :F�`, :F�!` � ���$
���%  �������� ��	
 �� �� :& 
�'��� :������ )*���+ , 
����-

                                                 
  .٥٣فصلت: ) ١(
 ٤٥، بـاب  ١٨٨، ح١٨٤ص، ١ج ،أمحد بن حممد بـن خالـد الربقـي    ،) احملاسن٢(

 .الشفاعة

 .املصدر نفسه) ٣(
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 ,.�/� 0�#1 2��1� 34�5 ,� 67�+ 81 ��� 9%�� :;<	� �=ÃR)١( 
�	 �!!�� ¡L ���!!] ! �7 ^ Z!!�/CE�	 [/!!W�	 X�� :

 x- B��P4 �^�E�	��	 ��� ¡L �� ,J&�#�	 �4 ±/�7, :F�!` 
² >
�  ?���5� �� ����% ���+� ����! ��� :�9  ���@"�/; 
� A�	B�/C  

D��E� F�$<- G�, ���"H IJ�	� ���/	� �J�! ���	 
��K; :��	��$�  
���� L�� :M���C ������� N�����"�	 ��, ����% ����OC�� �9: &���;  

6�'E� <�� ���,  >
� �K	 ,� P  Q , �$<R	�, �>�K	� F<��� <�$ �
����#	�S= ,<����� ��$ �T ��7 :U�!<�� <O	 ���9 , �; �K�V )C

���W� X��� �O�M� FJY� �Z� 6�'E� <�� ���  ?��T[�� \���+�  �K����
]81�SR)٢( 

 x- B��P4 X����	 ��� ¡L �� ,u�4 ¡L7, :F�!` ² ���$
�� ���%9 :&�+^R� _`�� :� ����� ���; ,=ÃR)٣( 

!!!`n�	 B	���Z  x- B��!!!P4 �!!!&���	 ^ �!!!� ,u!!!�4 ¡L
¡L �M�;7 ,B=�0)٤( ^ a��p * au!3e ��<�]L ����	 ^� ,

 �=~=� ;�OC#0"/��	 A�L D�>? o��7	 ��� 2�6P�	:R 
                                                 

 .٢٠٤، ح٦٤، صالعباس عبداهللا بن جعفر احلمريي ، أبو) قرب االسناد١(

الصدقة لبىن هاشم ومـواليهم  ، باب ١، ح٥٨، ص٤الكايف، الشيخ الكليين، ج) ٢(
 .وصلتهم

 .شارب اخلمر، باب ١٩، ح٤٠٠، ص٦، جنفسهاملصدر ) ٣(

عقاب مـن ـاون   ، ٥، ح٨٠، ص١ج ،أمحد بن حممد بن خالد الربقي ،) احملاسن٤(
 .بالوضوء
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  ا��وای	ت ا�����

 ,2��M!W�	 ^ au!3e  �!�	�� JOÆ�!M]� 2�P�	 =t�� ��)L
:�O�? 2C{ H/�- 

L  ���!v��	 ��)L �#$ :����0*	 �	 ��� �4 �4�; ���] !
 ,����01	 �	 ��� �4 �4�; x- %¶��P4 ,%O/�/�� ^ JCP?�

r�e1	 Z���	 �,L9 F�` ,:����!v�C� Å!MC�	� ² ?��/a b��'��  c
 d%e� P b��"H� ,���� f8/� 6��	�� Fg5 :h�$ <i� :�'";

 ?�<j/�  ?�%��k�,  b�i�� , R��C f^R	� �]%l� ��� :�  H% );BC
 L� m"�; ���	� 
�]� ,����#	� b�'��� ,h�$ <ie  Q c� �5�nE� P

���� o��	� L� bp"�� �-�Y ���$SR)١( 
 ��)L��	 F=!&� �,L ,�/�- B��P4 ��/�� ^ ���v��	9 ,

:F�` ² :q�<��	� r@�/; Ni ��$ :�& ����	� f��<�	� AJ�! X% ����	�
 ?�<@s Ft �@7�O	� f^R	��  ?����O� ��p"��� ����u�	�� �����	�  ?�l��@s 

�+<�� IJ	�=����O	� 0�; ����� �	 b�i ,ÃR)٢( 
 s�!& �!�0L u4G!�	 ¡L f!��k �!? ��/�� ^ JCP? ��)L�

                                                 
ـْم (، كتاب التيمم، قول اهللا تعاىل ٣٢٨، ح١٢٨، ص١صحيح البخاري، ج) ١(

َ
ل
َ
ف

اْمَسُحوا بِوُُجوِهُكمْ 
َ
 ف

ً
 َطي�با

ً
ُموا َصِعيدا �َتَيم

َ
ُِدوا ماًء ف

َ
يِْديُكْم ِمْنـهُ  #

َ
، ١٦٨، ص١. ج)َو أ

جعلـت يل األرض مسـجدا   : « (صـلى اهللا عليـه وسـلم)   ، باب (قـول الـنيب   ٤٢٧ح
، كتاب املساجد ومواضع ٥٢١٥، ح٣٧٠، ص١صحيح مسلم، ج». وطهورا
 الصالة.

ــاب١٥٢، ص١صــحيح البخــاري، ج) ٢( ــادى  ، ب ــول إذا مســع املن ــا يق ، ٥. جم
 .ك مقاما حمموداقوله عسى ان يبعثك رب، باب ٢٢٨ص
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�4�;  Z���	 �� F=#� �	 ��� �4:������ 	�
�� � ��� ² ���5  �K	
 ?����� v��l FB�Y� ,��� � �w ��l <$ f��l ����O	� 0�; ��eÃR)١( 

 r�!?V	 f!��k �? ,B��& � �P]� ���& ^ �>?_�	 �;�)L�
4�!; �!� ,�!/4L �!� ,��� �4 �M�; :F�!` ,�	 �!�� �!4 � ���$

���%  ������� 	
�� � ��� :U��� :� �7��K	�  !e �����SR)٢( 
 ^ JC!P?� ���!v��	 ��!)L :H!��? �!4 µ0L ���] ! �
 Å!!MC�	� F�!!` �!!�0L H!!��? �!!4 µ!!0L x- %¶��!!P4 ,%O/�/�!!�

 :����v�C� <@s ��T<i������ 	�
�� � ���� :���$ ,U 0��; 
��] �Z�
 ����O	� L� ��	 r��� :
�	�O�C 0lt 
�+B�C ,x"� � ��u"� o��	� y��

�>5zC ��!���z�� �K��� :K	� ,�* b/	 :��O�C ,{�% ,:|��	�  ���Y �
 >5zC }��@� �K��� :K	� �* b/	 :��O�C ,��!���� 
�+B�C ,�� ���] �

�>5zC }�/�"� �K���� :K	� �* b/	 :��O�C ,}��� 
�+B�C �� ~�% �

�+B�C ,�@�]�  <@M@� �K��� :K	� �* b/	 :��O�C ,}/��� ���

���� 	
�� ��;  P 
Z[��C �% G�� 
ZB��BC ,��* �5� :��$BC ,��5�+B�C
uQ , � �w A<|� <��s ��@��;�� � 
�� \�  ,<���ME� {��� A<�|BC

 >�Y��  ?�<H�� �	 �$� {��% rC%� ,<@s �; :��O�C , �;  � ��� {�	 r@/  
 �+ �+ r���� �" >�# >X% �; :��$BC ,r y�YB�C ���'5� :��O�C ,��� ��� ,

                                                 
 (صـلى اهللا عليـه وسـلم)   (الـنيب   ٨٦، بـاب  ٢٠١، ح١٨٨، ص١صحيح مسـلم، ج ) ١(

 ألمته) . الشفاعةدعوة 

 ) .الشفاعة(ما جاء يف  ١، باب١، ح ٢٤٣٦، ص٤سنن الترمذي، ج) ٢(
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 l���� ��T , "CBC ��'5BC ,
);� :� f8"� ��Op� ���$ � 
�] :� ����
 >�Y� �T ,<��ME� {�� A<|BC  ?�<H�� �	 {��% rC%� ,<@s �; :��O�C ,

 �$� �;   ��� {	 r@/ �+   �+ r���� �" >�# >X% �; :��$BC ,r ,���� ��� ,
C ��'5� :��O�C :�� ��	l�Y �� f%Z ���Op� ����$ � 
�] :� ���� y�YB

 >��Y� ��T ,<���ME� {��� A<�|BC l���� �T , "CBC ��'5BC ,
);�  ��	
 ?�<H��� �$� {���% rC%� ,<@s �; :��O�C , �;  � ��� {�	 r@�/ �+   ��"

 �+ r���� >�# >X% �; :��$BC ,r :�� y�YB�C ��'5� :��O�C ,��� ��� ,
� }5l� }5l� }5l� ���$ � 
�] :�� ��H�YBC 
)�;� :� �l�Y ��i ��Op

��� "CBC ��'5BC ,%��	�S )١(  R 
 �!4 µ!0L �!� ,i�!k a ��!� �!? ��/�� ^ JCP? ��)L�

 �	 Z�0 �,L ,U�w�L H��?����� 	
�� � ��� :F�` ² f���l ���5  �K	
 ?����� v��l FB�Y� \�� ,��e �!��l ����O	� 0�; ��eÃ)٢( R 

 ���& ^ �>?_�	 ��)L� ,"!4�t f!��k �? ,B��& � ����
F�` ,µ0L �� : �� ���% ��$����� 	
�� � ��� :U  �!e �����
��� :� �7��K	�S�)٣( 

                                                 
(كالم الرب عز وجـل   ٣٦، باب ٧٠٧٢، ح٢٧٢٧، ص٦صحيح البخاري، ج) ١(

، ١٩٣، ح١٨٢، ص١. صـحيح مسـلم، ج   يوم القيامة مع األنبياء وغريهـم) 
 (أدىن أهل اجلنة مرتلة فيها) . ٨٤باب 

دعـوة   (صلى اهللا عليه وسلم)(اختباء النيب  ٨٦، باب ١٩٠، ص ١صحيح مسلم، ج) ٢(
 ألمته) . الشفاعة

 ) .الشفاعة(ما جاء يف  ١، باب ٢٤٣٥، ح٦٢٢، ص ٤سنن الترمذي، ج) ٣(
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�  x- B��P4 ,��/�� ^ ���v��	 ��)L :a���� ¡L ���] !
 :F�` ,a���� ¡L ���	� }+������ 	
�� � ���  ?���;  :��OC �M��U >
�  ��

 ���<�	� ��"@�/�C ,<i�� <�"- � :;�Y��� N	�e� ����O	� 0�; r@�
R�	� �!J��;������ �@#	� �5<+� �S, �������#	� m;<i �]JC �)١( 

 �,L a�!��� ¡L �!� ,i�!k a ��!�4 ��/�� ^ JCP? ��)L�
 �	 F=&� ����� 	
�� � ���:F�` ² <�;%BC �!��<�; f��l ��5  K	

 v��l ��Y� 
� ?����� ����O	� 0�; ��eÃR)٢( 
f!��k �? B��& � �P]� ���& ^ �>?_�	 ��)L�  �!4 �!�G�

 �	 F=!&� �,L ,a�!��� ¡L �� ,��$�KG�	 �	 ���� 	�
�� � ���

 ( قال يف قوله تعاىل: �����
ً
ُمودا

ْ َ

 

ً
َك َرب�َك َمقاما

َ
َعث

ْ
ْن َفب

َ
 :)َع� أ

²����#	� �!ÃR)٣( 
 F�!` ,¼!� �!4 r<� f!��k �!? ��/�� ^ ���v��	 ��)L�

 "��&	:F=#� ��� �4 ² >
�  ?�pH ����O	� 0�; 
�8R; o��	�,  ����  ]
 �����#	� ����+ }�i ,r��� 
^C �; ,r��� 
^C �; :
�	�O; ,����5 r�+

 ���	� L������ 	
�� � ���l�@ME� 0�OE� �� �p"�; 0�; {	JC ,Ã)٤(  R 
                                                 

 النسالن يف املشي) . )زفوني(، باب (١٢٢٦، ص٣صحيح البخاري، ج) ١(

صلى اهللا عليـه  (اختباء النيب ( ٨٦، باب ١٩٩و  ١٩٨، ص، ح١صحيح مسلم، ج) ٢(

 ألمته) . الشفاعةدعوة  وسلم)

 (ومن سورة بين إسرائيل). ٨، باب ٣١٣٧، ح٣٠٣، ص٥سنن الترمذي، ج) ٣(

ـَك ـَعسـ(، بـاب ( ٤٤٤١، ح١٧٢٨، ص٤صحيح البخاري، ج) ٤(
َ
ْن َفْبَعث

َ
َرب�ـَك ى أ

 
ً
ُمودا

ْ َ
� 

ً
 ) .) َمقاما
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���] ! <  JC!P?� ���!v��	 ��)L �#$ :���+	 �/�& ¡L
 ���!!] =!�0 ,���!+	 �/�!& ¡L x- %¶��!P4 ,%O�/�!� ^

:����v�C� ÅMC�	� �/$ <	 � ,µ0L ² {��� A<�|BC �"���	� l��� �T
 ?�<H�� �	 �Y� �T ,<��ME� r@�/;  �$� {��% rC%� ,<@s �; :��O�C ,

 >X% �; :��$BC ,r�#+ r���� �'"+  ��P 
J7� , ,� ��	� , ��$ :@�C 
 >:H�Ye �@��� �7�;�]� P^H� v��� :��O�C ,��  ��$ :� ����

�� ,� �	� ,Ã)١(  R 
f��k �? B��& � �P]� ���& ^ �>?_�	 ��)L�  �� ,2/��

 �	 F=&� �,L ,�/�& ¡L����� 	
�� � ��� :F�` ² >
�  >�� :� :�� �
 r�#; :� ����� ,0����	 r�#; ,���R"�	 r��#; :�� ������ ,�����O�	

��W� ���Y<; }i , H��	 r�#; :� �����Ã)٢(  R 
�    ^ JC!P? ��!)L :£�!��	 �4 ���� �4 �	 ��� ���] !

 Z���	 s�& ��0L ,£���	 �4 ���� �4 �	 ��� x- B��P4 ��/��
����� ���	 
� �� :F=#� ² �T ,��O; ��  p� ��	�OC 
Z[E� �"@� �Z�

���-  ?��� �w ���� �� G- f^- h� G- :� �5zC ; >h� ����� ��T ,
 >�zC ;�����	� P �� ,�� l���� :�� <��"	 ,� ��n��+ , ���W� � ��	��� �

                                                 
، باب كالم الرب عز وجـل يـوم   ٧٠٧٢، ح٢٧٢٧، ص٦صحيح البخاري، ج) ١(

، ١٧٠ـ   ١٦٧صصـ ، ١القيامـة مـع األنبيـاء وغريهـم. صـحيح مسـلم، ج      
 باب إثبات رؤية املؤمنني يف اآلخرة رم سبحانه وتعاىل. ٨٠، ١٨٣ح

 .الشفاعة، باب ما جاء يف ٢٤٤٠، ح٦٢٢، ص٤سنن الترمذي، ج) ٢(
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����#	� �	 b�i �����	� P �B� :@C ,�! �5� 
�]� 
� �H%��Ã)١( R 
�  �! �P]� ���!& ^ �>!?_�	 ��)L  :D�e �4 ¡NL ���] !

f��k �? B��&  �	 F=!&� �,L ,�/4L �� ,D�e �4 ¡NL �4 A/M��	
��JC&� �/C� �	 
� :F�` ² N����	� 0���� b�] ����O	� 0�; 
�] �Z�

�`C 81 ������ 6i�-� ����'Y�RÃ)٢( 
 }!!&=? ¡L� !!�] �!!4 ,	�!!�� �!!� U�!!w�L ��!!��	 ^�

� 2����?� ���b1	,�!M� �4 ,%3�  .���!y	 ¡L �!4 �	 �!���
���? �4 '=� Z��!b1	 H �!E� ,Z!�Oy	 �?�!�� 2!?�?L ¡L�
*  R���e>� F���	 sP� 

  حقيقة فعل الشفيع

:s$�W�	 A�$ 2#/#] ,�/4 ^ ,�����0 g��� 
 2!�=�=? A!��� ,L U(3!? x=!�	 �!? DC�� * s/MW�	 :x�1	
 �!� �/�	 s$�� ,L ��? DC�� *� ,��`��� ($ B��� 2�<=��� �PM0

!!P0 �L F=!!���	 �!!M/CE7� �!!�E] £=!!�) ^ �L U�!!?=�� �v
 U�?=�� a	 ���	 ,=0�` A��� ,L ��? DC�� *� ,��`��� ($ 2�`	=�	
 ($ ,2�`	=�	 £=�) ^ �L U�&L� H�>� D`��� ($ U��=�) �L

                                                 
، بـاب اسـتحباب القـول مثـل قـول      ٣٨٤، ح٢٨٨، ص١صحيح مسـلم، ج ) ١(

 مث يسأل اهللا له الوسيلة.(صلى اهللا عليه وسلم) املؤذن ملن مسعه مث يصلي على النيب 

، كتاب املناقب عن رسول اهللا (صـلى  ٣٦١٣، ح٥٨٦، ص٥سنن الترمذي، ج) ٢(
 . (صلى اهللا عليه وسلم)هللا عليه وسلم) ، باب يف فضل النيب ا



 الشفاعة في نظام التشريع                                     � � �       ٢٨ 

 22/12/92، 92060پالتويي عربي، آرايي، عجمي،  گيري و صفحه ، غلط7پرينت 

 ^ *� J!E] ^ *� 2!�<=��� 2!�=�=? ^ s/MWC� ut67 *� I=M0
 �0- a�=e>�	 �(3�	  �Oy	 s/{ J�CP� �?��4 s/MW�	 A4 ,.	G; %

 ,�M!��	� =!M��	 D!;=7 Je�!�	 x=�	 ^ \ �M�4 � �?- HP���
 �!���	 ^ \ �M!�4 �! �?-� ,B�� 2$	º� �Y�v&� �?�e� B<<�Pe
 ���E!P?� �!� ��>�e ,a�M��	 A?	=� u37� ,���	� 2$L��	 Z���P7
 s/MW�	 µM0 Z��L ,�PM0 ^ \ �M�4 � �?-� ,���] .=&� �7��#]�

� �!�?	�e� x=!�	 x- �4�` �? �!?� :F=!#/$ ,B�!�� �!��G�? �=!C�
 ,L *� H!�E] A��7 ,L *� ,�� ��<=��� H���=�=? F��4- H�6&L
 U2!$L�� U	<<�!& H!� �,6!4 �!�� �M!��	 H�6&L A4 ,.	Gy	 A��7
 A��; ��064 �L ,��0I �� �M��	 g �·� *� �4�#�4 sM��7 * U�?�e�

 �,6!4 �L ,B�?6!4 �J�!¶ *� �06!W4 HC3? Z���� * EP? u#]  ©
 �!�/C| ^ Z�;�] '��&- D;=� �? 2?	�E�	� 2�G��	 �? g���

R���� =M��	�)١( 
2/0�3�	 : �0- s/MW�	 ut67 �J�� % #��!k F(!) �!? :��	�!]- ,

 �G� x=�	  �M�4 H �P���	 ��&	 :X�)1	� ,  �M!�4 H �P���	
����	 ,!�0L uK �A!E� �f!¿ * �  \�!]L  x�!�7� g��!�7 �	 F6!P� ,L

�0���!& �!C�` �!? 2!0�I6? 2!#��4 �±�m =� A4 ,Bu�� 2��MW�	 
x��7�V	 ��MC&L %e , �>�	 ���3�	 f����	 µ/C$ ,I- R�/�- a��b

 x�1	 2!!�����	 ^ �!!eI ! µ!!M0  �M!!�4 H!!P���	 �!!4 Z!!��L�
                                                 

 .١٥٩، ص ١امليزان يف تفسري القرآن، ج ) ١(
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s/MW�	 � ! ���  �)� U�#��k s? :�����¯�3�	� F�1	 f����	,  A4
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ُكْم ذ
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 ,I-�EZ  2��M!W�	 �!� �f¿ �? 2��MW� U*=�W? ����	 ,=E�
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ْسَتْغِفُر لَ ... اْسَتْغِفْر "
َ
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َغُفوُر الـر�ِحيمُ 
ْ
ْغُفَسـُهْم وَ ( , �`=�!� x�!�7:)١()ال

َ
غ�ُهـْم إذ َظلَُمـوا أ

َ
لَـْو ك

ــا  ُءوج
ً
ــا ــُدوا اَهللا تَو�اب ــوُل لَوََج ــُم الر�ُس ــَتْغَفَر لَُه ــَتْغَفُروا اَهللا َواْس َك فَاْس

 
ً
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َفْغِفُر أ
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ْ\َ يَ  ْل قُ (
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ِيَن أ
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Nْغُفِسهْم ال َيْقَنُطوا ِمـْن رَْ�َـِة اهللاِ إن� ا ِعباِدَي ا
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فُوا bَ أ
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r ال ِعـَوَج َtِا �uيَْوَمئِـٍذ يَت�بــُِعوَن ا

  وََخَشَعِت األْصواُت لِلـر�ْ�ِن فَـال تَْسـَمُع إال� 
ً
يَْوَمئِـٍذ ال َيْنَفـُع  ٭َهْمسـا

                                                 
 .٥٤ و ٥٣) الزمر: ١(

 .١٠٠ص ، ١٠ج  الرازي،تفسري ؛ ٣٧٠ص ، ٤ج  ،امليزان يف تفسري القرآن) ٢(

 ٢٦النجم: ) ٣(

 .٢٨) األنبياء: ٤(
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ُ قَْوالً 
َ

r َ{ِالر�ْ�ُن َوَر ُ
َ

r ِذَن
َ
فاَعُة إال� َمْن أ  R)١()الش�

 ���?L� 2��	 B>� ���]* 	I�$ 2!�Ce ^ ����	 �²>!¸?=� Ã�	!� Z
 �,L 
!� Q#0 , ���	 ^ a� ��E?  <��  2��M!W�	 F%!�- '�!Æ

 �#¢� �0- �O�Y��0 �=OÆ� �O# ^ =� % r=!/�	 Z��L ,2���)1	 a6W��	
����	 s/�y �	 B��� �اِس Sَِـْوٍم ال ( 	�=�=> 	�< إن�َك جـاِمُع ا"ـ�

�< B	� u!K Z!� 2��MW	� �?�  2��M!W	�=	L �~,� , )٢()َرْيَب فِيهِ 
 �#¢ ,=E� Z��	 ^ �!���t�� �!O�Y��0 �!O�7� �/0�!�	 a�!/�	 ^ �O#

 ���� Q/E$ ,X�)1	 a�/�	  uPM7-	 X�]RX�)1�4 ���MW� 

 au3e ZO$  ��	���	 �?L�O�? 2C�y a��bV	 "?�#7R 

  ـ زيادة الثواب ال اسقاط العقاب ٣

2�G���	 o��7L �? �=OW�	 �Â	  �,64 F=#�	 x-  2��M!W�	 ! Z!��	
 �?1	 �O/C� "�{L 2!  ��m �!��tL ,=!E/$ ,�?��	 �? �Y����4 2�

�	 ^ �	=!3�	 a<�� � r�#�	 s/$�7V	 * a�!) �	>!��	 �!? I�!#0
��? ���+	�)٣(R 

�< �>�	 D�P�	��  �,6!4 F=#�	 x- .*��  2��M!W�	-! �0 Z!� %
 2$���? 2�6P? ^ B����)	 �? =� ,��#��	 s$�� * �	=3�	 a<��G�

                                                 
 .١٠٩ و ١٠٨) طه: ١(

 .٩) آل عمران: ٢(

ذيـل   ٢٣٠ص ، ١ج  الطربسـي،  ع البيان،جمم؛ ٥٢ص ، ٣ج الرازي، ) تفسري ٣(
 من سورة البقرة. ٤٨اآلية 
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 ,2/?(E�	 ��	��	 4 �O/$ '(+	 s`�� �!�Cm f&�M�	 A� Z�
L �	>��	 ^� ?* 

 �!!/$ D!!�� * �!!³L �,  x�!!�7 �	7!! ��= ^ �!!/Cv��	 ?�!!��	 �
 �±�m 	>� AO$ ,�	>��	  D!E7�? �J!�� rL #$�!��	� e@��4

 U�w�L au�E�	?  ��� �? ,�O?=�� x- 2�G���	 r(�L �? 2C{ D�I
 a ��!��	  %!P�	 �? �Y��E�	 Z�E7�� ����	 ^ <=C+�4 F=#�	 ���

 ,Bu!K �� F	G��*	 D�>? G�/À Z��	$Q��!v  2!�G���	 H!�I ^
�CP�	 �=O{R)١( 

 *�0 ��<1	 ^ F=)��	 ��� ���V 2!�G���	 �O`�& Z��	 2  �!�t
 :=!#��	 �!?  **��&*	 B>� 
� <�� ,L �E�� �?� J�	=�<

V	� *�Eb,  �012&	���	 B>� uK x- F=e=? ��4 �)٢( , �!E�
V	 �E�� a��b-	 c!�4 x� �F�!7 Z!��	  �!�  
!�L �, ?� D!E7

	 �Cm uK au�E�� ����	 ^ �-:�O�? D�� 8 , 

L  :x��7 ��=` ! ) َِي َفْقَبُل ا��ْوَبَة َقْن ِعبـاِدهِ َويَْعُفـو َعـِن و
�

Nُهَو ا

                                                 
راد يف شرح جتريد االعتقاد، العالمة احللّي، كشف امل؛ ١٤ص  ،) أوائل املقاالت١(

) جتريد االعتقاد(شرح ؛ املسألة الثامنة من املقصد السادس يف املعاد ٤١٤ص 
 ،عالء الدين علي بن حممد القوشـجي ، لنصري الدين حممد بن حممد الطوسي

 .١٣٢ص ، ٣ج الرازي، تفسري ؛ ٣٨٦ص 

 ٣٤٦ صصـ ، ٣ج ،امللل والنحلوث يف حب: يف ) ميكن مراجعة كلمات الطرفني٢(
مـن سـورة    ٨١يـة  آليف ا ١٤٨ ـ  ١٣٣صصـ  ،٣ج الـرازي، تفسـري  ؛ ٣٥١ـ 

 البقرة.
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ي-ئاِت َويَْعلَُم مـا َيْفَعلُـونَ  َويَْعُفـو َعـِن ( ��!Q `=�!� ,� �$!, )١()الس�

ي-ئاتِ  
  �!��  �F	���Q!�	� � !4! )َفْقَبُل ا��ْوَبةَ ( ��`=�
  )الس�!�
����	�� �C�y	 4 �L� 2!4=���4 ��7�!� * =!M��	 	>� ,-*  ,�!e

R.�M��4 �M�� r (�	 

�	 F�`:x��7 ��=` :�ي-ئاتِ ( �	  , ��L ,=!E -?�  )َويَْعُفو َعِن الس�
�	� ��? <	LE�	 �� =M�� ,��Y � ,L �!�? <	��	 �L 24=���4 ,�/7V	 ��4

 �Y��E�	 �� =M�� A!�`� A!k�4 F�1	� ,2!4=��	-* :�!�=` ��!�� 

ــي-ئات( ــةَ وَ ( �!! `=�!!�: )َويَْعُفــو َعــِن الس� ِي َفْقَبــُل ا��ْوَب
�

Nُهــَو ا( 

�E��	��	 	 '()1 }!���	 ,=!E/$ ¯�3�	 JP#�	 Z#�$ ,A�L!�0 �
7��a  =M��4�&	=2 � 24=��	 F=�`7 Ua��  =M���4		� U. 24=7 uK �?�)٢( 

�  :x��7 ��=` ! )َك بـِِه َويَْغِفـُر مـا ُدوَن إ َXُْْن ي
َ
ن� اَهللا ال َفْغِفُر أ

 
ً
 َعِظيمـا

ً
�ى إثمـاَ

ْ
�;!� , )٣()ذلَِك لَِمْن يَشاُء َوَمْن يXُِْْك بـِاهللاِ َفَقِد اف

	 2!�*<� 
!� 2!!�L �, Ä�!!� B=!M�� � ,(�!!W���	 u!K� �!!? D!!Y
�=0>�	, L �0 ,�=0>!�	 �? BuK ,�< g@�	 ,	�MK }M0 �0���& �

� %4L �,  N� g@�	7 %e 24=��	 s? �M�# ��!? r� U	�	, �y	 ,=!E�$!�C ,�
�Æ�!!07 -�	 u!!K x�� D!!Y Z!!E�!!M��	 ,=!!E�Z 	��!!�tVO/!!$  % 

 O;=�?-¾ x \.  \�]	�R 
                                                 

 .٢٥) الشورى: ١(

 .١٤٥ص  ،٢٧ج  الرازي،) تفسري ٢(

 .٤٨) النساء: ٣(
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$:��=` }�َك بـِهِ  ال( �� َXُْْن ي
َ
I	 L �0* �  �M��- (!4  �? )َفْغِفُر أ

24=7,  %eL �, :��=` }�� ��L �0 �!M )ذلَِك لَِمْن يَشاءُ  َويَْغِفُر ما ُدونَ ( ?�
 ,�< �?�0>!�	 �? .�W� �� 24=7 u�4 �=0>�	 �? g@�	,  =!��

 a�=M�? uK g@�	 A3? �=0>�	 �Y�& "0�e-* �� 24=���4  �P]
�	� A/�M4	 2�*< �=~� s? %O�/�RA/�M��	 
� 2� 

� �����Æ 
� 2��	 AÄ �? rGC� *�-!W�	 ,�< �!? F�)<! g�
 ^	 ,	�M��	V �,1 ,2/����4 U.	�K-  Z�  .	�KV	- �0 s�#��!4 A�¿ %

 �?L� ,,	�M��	 
�	�!K- (!$ 2¸/W��4 U�#�C��? ,	�M��	 ,�e 	I- �$ .!/� ,
 Z!��	 2M!��	 
!� .�!;��	� '=!+	 !4 U�M`	� �4 ����	 ,=E� A4

��=` ^ w7��	 B<��� �� �	 Q�� x��7: ) ْيَـْدُعوَن َرب�ُهـْم َخو 
ً
فـا

 
ً
 R)٢()َ�َْذُر اآلِخَرةَ َويَرُْجو رَْ�ََة َرب-هِ ( , �`=��:)١()َوَطَمعا

:x�!�7 ��=` ! � ) صـابَُكْم ِمـْن ُمِصـيَبٍة فَبــِما َكَسـَبْت
َ
َومـا أ

يِْديُكْم َويَْعُفو َقْن َكثِ�ٍ 
َ
��  D!Y	��� 2	��f] ^ a<  $�,� , )٣()أ�	 uK

 �,�$ *-�  U�!�/{ D!Y���	 �=!0I �!M�� �0���& �	 ) إن� اَهللا َفْغِفـُر

 
ً
نُوَب cَِيعـا ON٤()ا( , �0L s? ,�#$ ��u3e *F=!#� �0���& � ) َويَْعُفـو

 ).َقْن َكثِ�ٍ 
 �,-  �0L 
� 2 ��	< 2��	  	���!W��	 B>!� �? u3E�	 g_� x��7 �

                                                 
 .١٦) السجدة: ١(

 .٩) الزمر: ٢(

 .٣٠) الشورى: ٣(

 .٥٣) الزمر: ٤(
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¼� r�?V	 �� ���� R��Ä�� �CwM47 L �Z���	 ,9 B>!� L�!` 
 :F�`� 2��	��� ���  � 	
�� ��
�� �� �
� ��
��� ��
�� �
�� 	
�� ��

 	
� � !�"
��� #��� �� �� ���� ��� ��$#�� � 	� � %&�� ��� ,(�)*�

(�)*� �+�)١( 

 �7�7 �#$ ,�e %M/e� c!�4 B��!�)	 �>�	 A�1	 	>� 
� D
 2�G���	 r(�L� �?L �,  24=7 (4 	=7�? 	I- �=0>�	 ^_#?� a����	

 ��$����	 ^ ,���Cm J� L  �!�	���	�  �!��	 �/;=7 x- 	=OÂ	 ,
 J��!�	=` s? J�P�� %4 ��#��	 s$�� 2��MW�	  ��t- 
� 2 ��	��	

 ����&�$ ,2�6P�	 HC7 ^ J�	=�<  ��t* 	==!E4 Z!� 2��M!W�	 ,
V * �	=3�	 a<��G���#��	 ��#& ,B=!;=4  �!�� F�!��	 s!P� *
R�O�W`��?� ���e>� 

 A!!���	�L �,  �C!!P�	 .%!!C� �!!? !!##��	 !!4 �=O!!W�	L �, 
��� C&��	� .�/�01	 �/P� 2�4�3�	 2��MW�	9  �?L ^ J!?1	 ^ A4 ��

 2M��P�	J�u!K� .�!/��1	� 2!EY(�	� 2�Y1	� .�/�01	 �Y�P��, %!e 
� �L V �	=3�	 a<��  ^ ,=E7��#&  ,�CP�	 i� �P$ �� ��#��	-! �? �

��!��	 	=C)�� * }�] 2?�/#�	 2��� ^ J� 	=�MW� ,64,  	=!C)< ,-�
��	=!vC� U�!$() ,2!�y	 	=C)�!�� �O�? 	=;�T }�] J� 	=�MW/$ 

 ��) �!!/] 2!!�G���	 r(!!�L c!!�4�!!� s$�!!��	 a<�!!�  D!!C�� ��=
 �#��P�	 �?��C� R�	=3C� 

                                                 
 .١٤٩ص ، ٢٧ج  ،التفسري الكبري) رواه الواحدي يف البسيط نقالً عن ١(



 الشفاعة في نظام التشريع                                     � � �       ٤٢ 

 22/12/92، 92060پالتويي عربي، آرايي، عجمي،  گيري و صفحه ، غلط7پرينت 

  شرائط الشفاعة

 2�4�w�	 ,- ,��!#�	 ,L �!�� �!O/�-  �M��*	 D� Z��	 2�/CE�	
 �C�!W7 U���/�? U��0I �L 2��/�? 2��{ �L U���/�? U��vb < ��¿ 8 J��E�	
 c!#0 =!� H!�I A!3? r * �,1 ,�!�����	 =!�0 
!� 2��MW�	
 A!&��	� .�!/�01	 �O��C4� sY	@�	 "�G0L �C;L �? �>�	 :���	

!�	 ,�!P0V	  �]L =� *-� ,����	 x- 2!��7� .	G!y	 �!? ±�Cv�
 L�!��	 	>!� ,=!E� ,L rG!C� ��uK �L 2��MW4 ,�/���	� 2M��v�	

R ��? %e 2/0��C� U	�)�?� 2/0�P0Ç� U�?<�� 
 2/�/!P�	 x- DP�� �>�	 }����4 2��MW�	 "�3� * r(&V�$
 ,=!CE��� �!���76$ ��C!�4 JO/���? ^ ����	 X�$ �/P�	 �,L �?

�� �? JO�/C| ^ �/C�  Z!��	 2��M!W�	 *� ,2?�/#�	 r=� .�w#�	
R�� B=��  �>�	 �t1	 ��t�7 �O��3� 

 �?�!�	 �,L =!�� }!���	 	>� 2��MW�	 �? ,��#�	 "�tL ,J�0
* W4 2?�/#�	 r=� ����	 ^ ,��CT! ,%�V�!4 J! ��� 	=!`(� ,L ��

 f!�0 Jt ,U�k�@? ,��#�	 B��� ��� =O$ ,f�	 ����	� �É��	
V	 �,64 *� �=0>�	 2O; �? J/�� ��) 
� �Y�#4 �/] �? ,%�

 g(!�	 '�!; �M!b 
!� ,�!P0V	 �,L �? * 	>�� ,�Y��E�	 %/&
 HC!P�� ,g(!�	 '=)� a����	 .�;� A���� H�>4� ,JY	��	

 �!�4� �!��/$ .�;��	� '=+	 4 �?��	 ^ u!P�� 2!���� 2!�K�
 U	u!& �7�/] �	 <=!Ì x- * '�!��? u!K U*�!��?�=!�#  x- *�
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Ri=t=�	 APe 

 �,�$ 2#/#�	 B>� .=~ ^  2��M!W�	 JOC�W7 �? ' �� h� ,��#�	
M���7 U� =CT * V	 �?V	� r��!W�	 ,�!/4 F(!) �!? F�{! ���

(¸!� JO/C� f���7 Z��	 �4	=w�	�  �!? �!?1	 x- H!�I �<�!�
 �#��P� Z��	 24=#��	� .	Gy	RD0>�	 �O 

 ��E�W�	!®�&1	 ��  �/4 �>�	 �f��!P� J��!E�	 ,��!#�	 �!� 
�!!�=` ^ <�� �!!? =!!� 2��M!!W�	  :x�!!�7 ) ــِن ــَفُعوَن إال� لَِم َوال يَْش

7��2��Mb F ,)١()ىـاْرتَض ($  �	 B�!w7�	 �!? *- U	�]L �$�W�	
�0���&,  �É��	 =� ��$ ?U�#] �	 ��� 

�:x��7 F�` ) ِيَن آَمُنوا ِمـْنُكْم َوَعِملُـوا
�

Nـاِ�َاِت َوَعَد اُهللا ا الص�

َ�� لَُهْم 
-
َُمك

َ
Sِيَن ِمْن َقْبلِِهْم َو

�
Nاألْرِض َكَما اْسَتْخلََف ا fِ لَيَْسَتْخلَِفن�ُهْم

ِي اْرتََ� لَُهمْ 
�

N٢()ِديَنُهُم ا( , �,L �!4 �/]  �	 B�!w7�	 U�!��< g�!��
 �,L �4 Jt ,B<���� =� ����	 H�I r(!&V	; :x�!�7 F�!` ) َـْوَم

ْ
Sا

 
َ
ْيَمْمــُت َعلَـْيُكْم نِْعَمــِ� َوَرِضــيُت لَُكــُم أ

َ
ـُت لَُكــْم ِديــَنُكْم وَأ

ْ
َمل

ْ
ك

 
ً
�#� 	>� ,�P0V	 	���� 	���É  ,)٣( )اإلْسالَم ِدينا�	 	I�$ �!��  �	

 x��7 �/~�? ,=E�P� RU�w�L B��� U���  ��4 ^ F=)��	 <��4 �!?
,�e 	I- r(&V	   �É��	 �	 ���  2!?�?V�4 r �=!#�� Z!��	 2!�*=�	�

                                                 
 .٢٨) األنبياء: ١(

 .٥٥) النور:٢(

 .٣) املائدة: ٣(
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"/��	 A�L 2&��? �� "��` :  2!e����	 2!��	 �!�� =!� %!e
 �É��	 ����	 "C�; �/] F%e- ��4  ! �01 ,2����	 r�À-� ����	 �

2&	���	 B>� uK x- F=e=? Z?(e ��4R 

  أقسام الشفعاء

 �J�L x- J��E�	 ,��#�	 ��bL * �!E� ,a�)�	 ^ .��MW�	  ��!4
 �,L x-  �!!M��*	 �!!?   �=!!�+	 x- *- :�!!��� * a<�!!� ,��!!#�	

,�!!������ Z!!��	  ��=!!~=�C� 2!!/CE�	� 2!!?���	  �=!!?1	 �!!?L�
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B�!eI f�!& �!? 
!� �/0�!�	 ^ 2��M!b U��/{ .�/�0Ë�,  J!��
,U�w�L a�)�	 ^ 2��Mb   �!�	���	 �4 "] �� �? 	>�� a<�	=!�	

#��M�	 �� [/!W�	 X��� ,�O�? 2C{ x- a��bV	 "?�#7 �`� ,
 x- B��!!P4 �F�!!�+	� ^ i��!!��	 �!!� ,2`�!!� �!!4 a��!!P?

�M�; ¼!� �!� ,�!Y�4� �!� ,�!/4L �!� ,��� �47,  �!�0L:F�!`  
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 T	1$	 U�Q��,  R�V C	�� :�	
 /� ,�;'� /0 ,	W :8�"X "
� ,�	0 Y

�� ���� �	
 :�	
 ,H$	? /0 Z)6 /� ,S	8($� M0	�9 :� :�() ��[$

 RS�� ,��	�<��?	�A$� K��� :�Q?6 /�? F\	�([$� �.* :Q�	�< B](9 ^, 

%#8? ��_6 ` Ua�6b)٢( 
 x- B��P4 B��P? ^ �ÄL ��)L�¡L a�E4,  Z!���	 �!�� ���

 �	
� � ��� ��
���,� F�!`: ² R�� !�"#��$�� O��(8$�� ��[\�;'$ �c4�� 

������� ������Ã)٣(R 
 :��#� F�` �/] ,�� ���� �Y	�G�	 ^ Z�3/�	 ��� B	�� +���

                                                 
، كتـاب  ٣٤ص ،٨ج  ،حبار األنوار؛ انظر: ١٥٦اخلصال، الشيخ الصدوق، ص) ١(

 .٢الشفاعة، احلديث   العدل واملعاد، باب

، ٤٠ص ، ٨ج  ،حبــار األنــوار؛  انظــر: ٣٨٠األمــايل، الشــيخ الطوســي، ص) ٢(

 .٢١احلديث 

حديث أيب بكـرة نفيـع بـن احلـرث بـن      ، ٤٣، ص٥مسند أمحد بن حنبل، ج) ٣(

 .كلدة
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 x- B��P4 ���& ^ ZY�P��	 ��)L���G� �4 .���, F�`:  M8_

 T	1$	 56� IF�F. 56 �� "����,  ��	���$� g�"�X 	h"�X6 i"�e�

Mf8? F9J��, �	
: ���F$� j���k� j���Q� ��[\�l� m]Q�,  F�_c�

n�o$�, �	
:  �� ���� �	
��
��� �	
� � ���: � R�6 ��_]�� /�? �

��p,  R�� �� qF� �cr�  R��  /�? �	8$� /? sF96� @A'9 O0 !	tA$� /?

j��k �6 ��F$�� �[\�l� �� F?6 sFu �6 "�F�^b)٢( 

 صىل هللا عليه وآله وسلم األكرم النبيّ ب ـ 

�!? 2C{  <��   �!�	���	2�/�!��	  #��!M�	 �!� Z!��	
c�4 �� "MWe 2��MW4 2#�C���	 A/��M��	  �Z���	 r�!e1	9  ^

2?�/#�	 r=� ���] ZM$ ,�M�; ¡L7: ² R�� �� ���F$9  ��	�<

@Q?6 GÃ:���!�0*	 �	 �!�� �!4 �4�!; ���!] ^� , ² vM��w�6 

��	����$�^,  :H!!��? �!!4 µ!!0L ���!!] ^��� ��	����$� :��#Q8k  

 :(8$���
�� �	
� � ���,��;el� K	�Al� �� @�x�(� K��� H$D� ,,  ^�
:D!!�e �!!4 ¡NL ���!] ² K	��?� M��8_ ���?	�A$� K���� �	��_ �c� O���(8$�

%#Q�	�< PX	y� %#(�w9�Ã ,H!�I x- a��!bV	 "?�!#7 �`� ,
RÅ]($ 

                                                 
بـاب مـا جـاء يف امليـزان والصـراط      ، ٣٥٩، ص١٠جممع الزوائد، اهليثمي، ج) ١(

 .الورود

 ، باب موضع السجود.٢٢٩، ص ٢سنن النسائي ،ج ) ٢(



 ٤٧           � � �  الشفاعة في نظام التشريع

 7/12/92، 92060آرايي، عجمي، پالتويي عربي،  گيري و صفحه ، غلط6پرينت 

 f��k �? ��/�� ^ JCP? ��)L�A!MC$ �4 ���v�	,  �!�
H��? �4 µ0L, F�`:  �� ���� �	
��
��� ��	
� � ���: � R�6 	�)� �

�8z� G j��� 3	8$�, 	��(k !	��()*� F�x_6 	�)��Ã)١( ^ �!�<�]*	� ,
 ��/�0 2��MbJ��E�	9 R2w/M�P? 

 )عليهم السالم(أهل البيت ج ـ 

V r�#�	 ^ a<�	=�	  ��	���	  �$�w7 2!�Y1 2��M!W�	  ��t
"!!/��	 A!!�L: x- B��!!P4 �!!&���	 ^ Z!!`n�	 X�� �!!#$ ,

¡L �	���7 �=` ^x��7 �: ) َا ِمْن شـافِِع�
َ

ما 
َ
َو ال َصـِديٍق  * ف

  )٢(O8?4l� /?ÃR )صديق( ���$ ,�*\;� )الشافعون(F�` ²: ,)َ�ِيم
x- B��P4 U�w�L �&���	 ^ X��� D!�� �!4 2����? , :F�!`

�� "(� 	06 M$]�7 :�	�k� {�	(k �� ��
 َمْن ( �/ 
�
ُموَن إال

�
ال َفَتَ!

 
ً
ُ الر�ْ�ُن َوقاَل َصوابا

َ
ِذَن (

َ

	�:  ,)أ� K��$� H$c G %= ��c]l� ��� /e)

 T	0��y ��'\	A$��^ ,{�"� M'� :M'
,  :�	
 ?%Q;'_ �c� ��$�Ak 	?�

�	80� "};), 	80� 	),F� �� 	8Q���$ j��)� 	8�() 7� Nf)�^b)٣( 
 �/] ,��P�	 µM�4 U�w�L �&���	 ^ X���:F�` � 5* M'


�� "(�7: @$�
ُم مـا َنـْ�َ ( : 
َ
نِِه َفْعل

ْ
 بِإِذ

�
ِي يَْشَفُع ِعْنَدهُ إِال

�
ا ا8

َ
َمْن ذ

                                                 
 .١٣٠، ص ١صحيح مسلم، ج ) ١(

 .١٨٤، ص١لربقي، جاحملاسن، أمحد بن حممد بن خالد ا) ٢(

، بـاب  ٤٣٥، ص١؛ الكايف، الشيخ الكليين، ج١٨٣، ص١احملاسن، الربقي، ج) ٣(

 .يه نكت ونتف من الترتيل يف الواليةف
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ــم َفُه
ْ
ــا َخل ــِديِهْم َو م يْ

َ

��	�:  ��� C6 ?��/ .��%? ��� ) ¦أ� H��~$�6 /��e)

����	�$�^)١(� 
 x- B��P4 U�w�L �&���	 ^ X���¡L aG!Ä,  �!�0L F�!` :F�!`

�M�;=4L7: ²:�(8'$9  ,	8Q���< G ��	��< 	�8$� ,@�Q?6 G ��	��<

%#Q�0 �.6 G ��	�< 	8Q���$�ÃR)٢(  2!w/M�P?� au!3e  �!�	���	�
"/��	 A�L 2��Mb ^ 2�/W�	 i�k �?:R 

O/C� F*��&*	 �E��� �?�!�	 2��M!b �!�<�]L r=��4 �
V"!/��	 A!�	 2�YL �,L ������4 J	=):  f�<�!�? �!OÆL �!?

 x- B��!!P4 ��/�!!� ^ ���!!v��	 ��!!)L �!!#$ ,�?�!!�	 r=!!OM?
.��� ��P� �4, ���+	 �/�& ¡L �� F=&� �,L ,�	e  ^ F�!`
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 /? �	8�, �	Ax? @('
 G %k"� /;��+�F9]� �&�^)٣( R 
 f!��k �? ,B��& � �P]� ���& ^ �>?_�	 ��)L� �	 �!��

	f/#b �4,  :F�`%#8�? ��� �	A� ,!	�'�r0 �.� j? M8_:  M�;��

 �� ���������� �	�
 �� ��  :��A�� /�? �� ��	��0 �8z� �9"�

%�� >80 /? Fx_6 :Q?6^, �� ���� 	� :��
,  :�	�
 ?{����C����^, 

                                                 
 .١٨٣، ص ١احملاسن، ج) ١(

 .١٨٤، ص املصدر نفسه) ٢(

 ، كتاب التوحيد.١٨٢، ص٨صحيح البخاري، ج ) ٣(
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�8z� ��'9"� >QX �F'$ j��� /? %#8?� ,�(f�'$Ã)٢(R 
x- B��P4 B��P? ^ �ÄL ��)L� ¡L µ/!` �!4 a �!4, F�!`: 

 �� ���� M�;������� �	�
 �� �� ��A�: � R��  j���� /l :Q?6 /?
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  شبهة حرمة طلب الشفاعة يف الدنيا من الشفعاء

 �` ���N� L �,  �Z����!4 o�M!W�&*	 �!? 2/�<1	 ^ <�� �?  �!���
?=���	:, �? �#�4 x��7 ���6P �!OC/�#7� J��=�` a��� � JO

J���t� J/��7� JO�4_4 g �n��	�, W�	 �?! =!�� �!�� Z!O��	 g�
 �Z�t=�	 g@�	!4 U� ���� ,6 �,  ^ �<�!���	 �! �;=��	 �!? o=!��	 	>!�

���-.  �¡=4� ut67 x��7 Bu�� �0- ,�t�1	 ����L� ,gº =��  %
                                                 

 .٢٥٥٥، ح٤٦، ص٤سنن الترمذي، ج) ١(

 .٢٥٥٦، حنفسهاملصدر ) ٢(

 .حديث احلرث بن قيس، ٢١٢، ص٤مسند أمحد بن حنبل، ج) ٣(

 ، باب شفاعة الصاحلني.٣٨١، ص١٠جممع الزوائد، ج) ٤(
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 J�t�L ^ J�=#� 	=eºL- �,  J�=!`� ,�	 �!�� �0»��M!b .*��
- �0 �	 u!K a<�!�� ^ i�!$ *� ,}!M�  �	 x- �!0=4 ��#/� J����0 %

 a�4��y	 �? U	����; �L U��/�� �L U��/�0 u��	 H�I ,=E� ,L 4 �0���&
 g@�	 �? s/�y�$ ,J�uK �L �ZO��	 ���R 

  الشبهةالرد على 

 Jj=!? �!�4 o�M!W��4 o�M!W�&*	  	=!; r�!� ^ �;=�	 �,-
:¼��? 

 Z!M0 ��!����4 �L ,,=��P� *  	=?L J �L ������4 ut6��	 s��4 � �?-
1 µ/C$ ,U�#C�? ut6��	¾ � .  ut67�	 F��` ^ x��7  U�!�/] ,�e .	=&

 �!? =��!� �? x��7 ��� �`� ,U��/? �L �!4	 F�!` R�!� D/��!P� *
 �!� D/��!P�* �!? =��!� �!? �4��e ^ ��� �` �0���& �	 :2/�/7

:x��7 F�#$ ,B.��< ) ِيَن تَـْدُعوَن ِمـْن
�

ُك َو ا�
ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
ُ َرب�ُكْم � ذلُِكُم اب�

ْو إِْن تَـْدُعوُهْم ال يَْسـَمُعوا ُد,َءُكـْم َو لَـ * ُدونِِه ما فَْملُِكوَن ِمـْن قِْطِمـ!ٍ 

ِقياَمِة يَْكُفُروَن بِشِ 
ْ
ْركُِكْم َو ال يُنَب@ُئـَك ـَسِمُعوا َما اْستَجابُوا لَُكْم َو يَوَْم ال

��L �!O/$ ,=E� ,�e� a<=;=? r[/�0!�  ,)١()مِْثُل َخبِ!ٍ �1	 �,L s? 	>�
 �!���] "!0�e U�?��!�? Dk�) �?� ,JO�k�|� J� X.	_7 k�/b

 U	<�{ ,�e ,-� U	<=;=? Dk�) �? F�] �? L=&L)٢(R 
                                                 

 .١٤ و١٣فاطر:  )١(

 .٤٧ و٤٦ص ص، ١منهاج السنة، ج ) ٢(
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:����)*	 a��	�? s? 2/����	 ��#��	 ��~ �(�4 

  ا���ة ا	ربز���  ـ ١

  �!!�	���	 �!!��� ,2!!���E�	  �!!��	 c!!�4 ���!!Æ �,-
 o=!0  ��t	 =� ,2w/M�P�	 �!�4 ,�!P0Ç� a�!/�	� g	�<V	 �!?

 �C�!�� �!? =!�� ! 2���)N*	 a�/�	 uK ! �/0��	 B>� �� �C/]�
 2!!���E�	  �!!��	 B>!!� ,�!!/4 H!!/�-� ,2!!/) n�	 a�!!/��4 �!!/C�

 :´�m AEW4 ��<�]1	� 
:x��7 ��=` ! L ) ْمـوَاٌت بَـْل

َ
 لَِمْن ُفْقَتـُل Mِ َسـبيِل اهللاِ أ

ْ
َوالَ َيُقولُوا

ْحَياء 
َ
 R)١()َولَِكن ال� تَْشُعُرونَ أ

 2��	 ^ a�/��4 <	��	 =� �!`� ,2����#��	 ,�< 2/#/#�	 a�/�	
�	 ��  U�!e(� �7=? ��4 �$�E�	 a�/] �0���&  U	�	=!4�  s!~	=? ^

:x�!�7 ��=#e ,�?(e �? )َـوَارِ أ
ْ

Qـوا قَـْوَمُهْم َداَر ا
�
, -u!K x )٢()َحل

                                                 
 .١٥٤البقرة: ) ١(

 .٢٨ :) إبراهيم٢(
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 ���	 �? H�IR 
a�/] a�/��$ 1	� ,a<��P�	a�!/�	 B>!� .�!/] J!�  ,=!�?��	

2��), F�!` %e x�!�7: ) نُـواSَ ََيـَواُن لَـْو ْTا َUِِخـَرةَ لَـ
ْ

اَر اآل �Xِن� اYَو


 ,� % �C�� 8=	 1, �	�0 )١()َفْعلَُمونَ !� a�=!�#? JO!&	=] - g	�<
 �?L� ,2�=/0��	 a<��	 ^ a�/�	 £	=) B=e��!� 8 	I�!$ �!OY	�� �? �

8 M���/4 	=`� �!�$ B=!�=�$ .�!�M�	 4� U. !4 g_!W? J�=!�	� ,
,�/0��	 ^ �$�E�	� �?��	 F�` H�>C$ 2!��	 B>� ^: ) ْحَيـاء

َ
بَـْل أ

)َولَِكن ال� تَْشُعُرونَ 
)٢( ^ F�` %e ,JE&	=�4 :�L :X�)1	 2��	 

ََيَواُن لَْو Sَنُوا َفْعلَُمونَ ( ْTا َUَِ٣()ل( F�` %e #/��4 �L ,:x�!�7 ) 
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 ١٤٧البقرة: ) ١(

 .٣٤٧ـ  ٣٤٥ص، ص١تفسري امليزان، العالمة الطباطبائي، ج ) ٢(
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 .١٧١ـ  ١٦٩: ) آل عمران١(
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 .٦١ و ٦٠صص، ٤تفسري امليزان، العالمة الطباطبائي، ج) ١(
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: تعـاىل  اهللا قول فضل( ١٩، باب ٢٦٥٩، ح١٠٣٦، ص٣صحيح البخاري، ج) ١(

ِيَن {
�

َْسَ	� ا�
َ

� 
َ
 َوال

ً
ْموَاتـا

َ
� َسبِيِل اب� أِ 

ْ
وا

ُ
تِل

ُ
 ،١٥٠٢، ص٣صحيح مسلم، ج. )}...ق

 رـم  عنـد  أحيـاء  وأـم  اجلنة يف الشهداء أرواح أن بيان( ٣٣، باب ١٨٨٧ح

ــون ــذي، ج يرزق ــنن الترم ، ٣٠١١، ح٢٣١، ص٣٠١٠، ح٢٣٠، ص٥)؛ س

، ٢٠٤، ص٤، جبــن أيب شــيبةامصــنف )؛ عمــران آل ســورة ومــن( ٤بــاب

، ١، جأمحد بن حنبل، ما ذكر يف فضل اجلهاد واحلث عليه؛ مسند ١٩٣٣٢ح

األحاديـث مذيلـة بأحكـام    ؛ مسند عبـد اهللا بـن عبـاس،    ٢٣٨٨، ح٢٦٥ص

، بـاب فيمـا انكـرت    ٦٨، ص١. سنن ابـن ماجـة، ج  شعيب األرنؤوط عليها

 وعـال  جـل  اهللا بـأن  ذكرالبيـان ، ٤٩٠، ص١٥اجلهمية؛ صحيح ابن حبان، ج

 ،٣ج، تفسـري الـثعليب  ؛ كفاحـا  أحياه أن بعد حرام بن وعمر بن اهللا عبد كلم

، ٤؛ تفسـري ابـن كـثري، ج   ٥٦ص ،٢، جابـن اجلـوزي   ،زاد املسـري ؛ ٢٠٣ص

 .٢٦٠ص

 { :باب فضل قول اهللا تعـاىل ، ٢٠٨ و ٢٠٧صص ،٣ج ، ) صحيح البخاري٢(
َ
َوال

ْحَياء
َ
 أ

ْ
 بَل

ً
ْموَاتا

َ
� َسبِيِل اب� أِ 

ْ
وا

ُ
تِل

ُ
ِيَن ق

�
َْسَ	� ا�

َ
�...{. 

 املصدر نفسه.) ٣(
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ـوا

ُ
تِل

ُ
ِيـَن ق

�
َْسـَ�� ا� َ� 

َ
َوال

                                                 
 الشـهداء  أرواح أن بيـان  ٣٣، باب ١٨٨٧، ح١٥٠٢، ص٣صحيح مسلم، ج) ١(

 .يرزقون رم عند أحياء هموأن اجلنة يف
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ً
ْموَاتا

َ
 ِ� َسبِيِل اهللاِ أ

ْ
وا

ُ
تِل

ُ
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، مـا ذكـر يف فضـل اجلهـاد     ١٩٣٣٢، ح٢٠٤، ص٤، جبن أيب شيبةا ) مصنف١(
، مســند ٢٣٨٨، ح٢٦٥، ص١، جأمحــد بــن حنبــلواحلــث عليــه. مســند 

 .األحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط عليها بن العباس  عبداهللا

(ومـن سـورة آل عمـران)؛ سـنن ابـن       ٤، باب ٢٠٣، ص٥سنن الترمذي، ج) ٢(
، ١٥، باب فيما انكرت اجلهمية. صـحيح ابـن حبـان، ج   ٦٨، ص١ماجة، ج

 بعـد  حـرام  بـن  عمرو بن اهللا عبد كلم وعال جل اهللا بأن ذكرالبيان، ٤٩٠ص
 .كفاحاً أحياه أن
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 U�!!¸�m .	�O!!W�	 .*�!!� �!!?L ^ ,J!!O$ 1�4 ,=!!` �� .�!!/]L A!!e
W�	�!  ������	 �Y�&� ��!  µ�	 �� ,=�Y�K J��!  �!��0 �!?�

µ!!�	  µ!!�	 �=#!!&� .�!!w�1	 s!!�`� A!!�#��4 J��!!?L �!!?
H�I ^ 6�)L �#$ D/e_�	 F(�0	� �L� �?R 

 �E�  �; =�¾ ^ D/�/$ �(K1	 B>� F�3?L µ�	 
�. 
�? �)� ^ �C���  ��m uK \±, i(k*	 
� �4 i=t=�	 A�4R 

! ��v�	 ,�!e =����!�]	 2!/�V	 a<	�V	 =!� ±  x- �!O#C�7
 ��m \±  F�Eb*	� ,�)�! g	�<*�!4 i=!t=�	 r�!� =�� !  
!�
���] ,�? ,�E$  U�!�`	� s!`	=4 µ/!� �? ��0 ,L GY�y	, s!`	=�	� 

 \s`	=4 µ/�R 
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?� ^ .*�� HCP�	 	>!� F=!#=!�  �,L  �!� 2!�Y���	 �=!?1	
 ,2�!P�	� ��!�E�	 �!? 2!/����	 ��	=!��	 �!/C� F�!� �³ ��&	=]

2!!EY(��e �L�!!&� �?�!!�	 �	��YA!!/�#�	 	>!!� �!!? =!!� �!!? �, 
2M/�� r�P;L� 2/�/�k 2�<�?  	<=;=?  ^ I=!M��	� F=C�	 A�#7

 a�=!� 
!� ,2!M/3E�	 r�P;1	 s!/{ A!�M� ,B=!�0� ,�!P0*	
F��$1	  U(3? 2/0�P0*	�!�� Z!��	 X=!#�	 F�!3?L �!�� ,, ! �L u!K �

r�E]64 2?=E� "P/�  D!/e_�	� F�!���	� u!���	 �!? 2�/���	
	I�$ ,/�/���	  =�	� a�/�	� ,��(�0	�  ���=OÆ x��7 �	 .�b

 .�b �L 6W� 8 	I-� ,��&	=�  �OÆL* , ,�!O�7 8 �O�7 /!W?¸2 
 ��m uK �? 2���)R.�/b1	 HC7 �L ,�	=�	 2/]�0 ^ ± 

 
!� Z!��? JO�? F=#�	 	>��- !4 2!/�=C��	� 2!/C��	 ��!E0
.�/b1	,  ��� =�� H�I �2/C#��	 fY�#�	 s/{ "C�� 1	� r�!E]

 U(w$ 2/�C��	 '����	 �� 2/����	,  JO?�P;L x- 24=��	 A�7 8�
!�7 * Z!��	 2?�E�	 2M/�C�	ut6!��	 �!� �!O/�- A  �<�!�	 �t6!��	�

RZ�/���	 
 ��7 �#$��	 ,L �!? %!4 ����!E�	 !� !7�,*  a�!/�	 
!�

,n!#�	 8�!�4 a%!P�	 Z!�� ,2/) n�	   =!�	 !4 �!&=�? 8�!�
/#�	��/#�	 r=!#7 }!�] �>�� �L "/�	 �/$ J��� ,2?�2!? g�!��� ,

� * �E� a�/�	 B>� 
� F�7 X�)N	 au3e  ������ ���e>� F�R 
 n!#�	 �	>!� �!�<�]L ! 2/) n�	 a�/�	 Z��L ! H�I �����
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 ��/�!� ^ ���v��	 ��)L �#$ ,Bn#4 � �>��� J��� "�/�	 �,L�
 x- B��P4� �� �4 .	n�	 ,���	 ��Z r�e1	9, F�`: ² �6P� �V9

 ���>W O% �� &9 219 & O ��X 4K Y QZ� [ :�\]�  E1R, �� ����
���^1� ��01�� ����_ :�R1� �� �A^� 21��Ã)١(R 

 x- B��!P4 U�!w�L ��/�!� ^ ��!)L�2!WY�� ,� ���� ��	�
 

 �� �
���� �� ��	
 ���� ���� ���� ��, ���: ²4PJ,  <�R(
Z01��,  I�`�( �1������ �� ���: .,  �� ���� ���� ���� �� ��

��	
� Z01� <�R( :� V�P$ &9 a+b 3b �P�U)٢( 
 x- B��!P4 U�!w�L ��/�� ^ ��)L�a<�!�`,  �!4 µ!0L �!�

H��? , �0L ��] �JOt  ��� �
�  �����	
 ��� �� ��� ��: � CO9  �AP1�
2��cb 2�( d�$% QZ� [ ef% �V9, 6 CJ9%2 4g�6PJ h�6� e>6i'1,  Q�6$

2J��P0', O����, O&�0',: !��1� �RS [ ��0$ ��5 ��  �6>c]� ���

��	
 ��� ���? ��0', :�\]� ��H,:  CJ ��X21�6��% �� �A( 2 , ��60',
21:  ���P0� 2� �� E1�� �� ���1� :� 
�P0� d9 �jJ� I�k� :�, �6l�m, 

 ��P'n� ,a)��� ���:  CJ ��1 �5V%QZ6� [ oi?� 2,  p��6# d9 e6�� 46K
qJ, ���* : ��%261 ��60', �,�6�1�% M,��]�:  �R6S [ ��60$ �6�5 �6�

!66��1�? ��660',: @�) & ,r�66�1� 2661�0� �66� ��66� �66�5, ��660',: 
& �'�$ &% ���), 6s�%6:6� t��6F>� <�  o'6u', I6�v �6��#

                                                 
 ...باب ما جاء يف عذاب القرب، ١٠١ص ،٢ج، البخاري ) صحيح١(

 .١٠٢املصدر نفسه، ص) ٢(
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w�0^1� mx 2'�� :� ��P>i� Ic'bÃ)١(R  
 x- B��P4 U�w�L ��/�� ^ ��)L�¡L ���+	 �/�& ,`�F: 

 �� ���� �������	
 ��� �� ���: * �6��>�#�, ay�6�k� �P6f% �V9
3( ����1� �61�� Iz�b �J�5 O{, 4����(: |���6� |���6�,  O9%

�1�� Iz�b mx �J�5 :�} O�ASR� :� ����% ��,  C!65 �~�6b e>i� 
�; �� &9O�iJ, �� ��P>� �1%O�iJ Pu1MÃ)٢(R 

� ���!v��	 ��)L� JC!P? ^�/�!� a ��!� �!? %O/ i�!k
B�;�)L �? �O�? ,Í�M�L a ���4� L x- %¶��P4H!��? �!4 µ!0, L �, 

2e��? ^ e@�	 
�`  N; ��4�¸4 ^ 	=C�, �	 F=&� fC�0�$e 
JO/�- }O�0	 }�], F�#$ :�JC!P� ÅMC�	� O+6, :6� O+6, �6�,  �6�%

O+, O+, :�, 4$�6�% !S  ��60# 21�6��% �� 45�6(% �6� 6,{|  �6�

 ��0# �� |�(% �� ���%,? �6>( ��6�: �� ��6�� �6�  46��$ �6'5

 ��)�i� ��', ��%� &? ���* :4��� ��� �] e>�H� 4�J ��, 6 CN m6x4 

 O�P'F�i� & CD( �%)�� O  ���'XÃR)٣( 
 .��M!W�	 A/]� <�� �,L r ��#7 �? F() �? �w�7	 �#$ �/C��

J� o�MW�&*	 A��� * �/0��	 B>� �� J �L ������4 ut6��	 s��4 ,
 J! �L� 2!�/) �4 a�!/] g�!�� �,L "!�t �` I- ;,=��P� *  	=?L

                                                 
 .١٠٢ص ،٢ج، )صحيح البخاري١(

 .باب كالم امليت على اجلنازة ،١٠٣املصدر نفسه، ص) ٢(

 .٩ص ،٥ج، صحيح البخاري؛ ١٦٣ص ،٨ج، ) صحيح مسلم٣(
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 ���$�!!E�	 �,L %!!e �!!O/$ ,=!!���� �?�!!�	 �,L� ,�!!O/$ ,=��!!P�
 2!?	�e� F%e o=0 a�/�	 B>� "0�e 	I�$ ,�O/$ ,=4 �>�� ����	�

R�� x�L .�/��1	� A&��	� .�/�01�$ 

  �	�� مل����ت ا� ��ىلـ ا
	��ري �ري امل ٢

 �,- ut6��	 ! �<�? ,�e .	=& �<�!? u!K �L U�!�� !  x�!�7 Bu!K ^
 ����p  ut6!��	 �!?(e ^ x�!�7 ��&L �`� ,B��E0- x- A/�& *

BuK x- ��	=0L s/��4,  u4�!7 2�!P0 H�I f�<��? �~�L �?�
V	 8���	 ,��b2EY(�C� ¯�E?; :x��7 F�` ) ِازِ�ت   وَا	ـ�

ً
 * َغْرقـا

 
ً
ــطا   * وَا	�اِشــطاِت نَْش

ً
ــْبحا ـــِحاِت َس اب   * وَالس�

ً
ــْبقا ـــِقاِت َس اب  * فَالس�

ْمراً 
َ
ُمَدب راِت أ

ْ
 R)١()فَال

 �,-  ^ µ!!�+	  �!!��	 B>!!� ^ a�=e>!!�	  �M!!��	 �!!OÆL
:��=` 2EY(�	 
� i���0*	 ) ًْمرا

َ
ُمَدب راِت أ

ْ
��L u4�`�  ,)فَال�	 fCk

W4 ��/#� 8�!Z  .¾ ,�<  ,�!`(k�4 Z��!��	 u4�!��	 �!4 <	���$ ,.
2EY(�	 fC�? ,6b u4���	 fC�? ,=E/$ , �Y�&� JO�C�; �/]

 U.�4 .�/b1	 4� x��7 ��/4	  ,J��!E�	 ,��#�	 �/��� �? 
� U	<=��
 �L }���4 z���&L J  �<��	 ���!&1	 i=!$ �<	=!�C� 8�!��	 ^ 2!�

F�#�0*	�  =�	 F=C] A�` <=OW�	 RB��4� a�)�	 a6W0 x- 

 �?L ���!�	 c�!`�  =!�	  �!�� �=OÆ F�] Z��L <=��	 ^ �
                                                 

 .٥ـ  ١ ) النازعات:١(
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�- �AE�	 27�?-� �4	>�� n#�	 �	=t� F	�P�	 .	�;  �=!��	 [M�!4
!W�	� H�>!4 JOY�/]-�! �� 	=!�	 s!~�� ��!�E�	 .�!��-� �

!/�K �!O/$ JO�k�!&=$ ,����	� 2�y	 x- i ¦=P�	� ��P�	� z2  �!�
 zau!3e H!�I 
!� 2 ��	��	  ���	� ,,�/��	  ,�!�<	��- x- 2!;�] *

 �Z���	 �� a�=t6�	 ���)1	�9 "!/��	 A�L 2�YL�:  ��!] i=!$ 
V	.�!�], !!W��	 2!C]�? ^ JO�k�!!&� 	>!e�! F�G!!��	 �!? s��

 �Z!���	 ���P7� �/$ 2C)	��	 �� k�/W�	 s$<� Z]=��4  �!/�67�
R��M��&*�4 J�uO�7� �?��	 

� �F�/$ a6W��	 B>� ^ �=?1	 u4�7 ^ JO�k�&� �?L  �!? �O/C�
/�!b =!� �!?� a�=!P�	 B>!� ���M? ^O a�=!& ��!�M? ^ %!e �O

 وَ ( 	��!!�$� :
ً
ــّفا اِت َص

�
ــاف ــراً  * الص� ــالز�اِجراِت زَْج ــاِت  *فَ فَا+�اِ*

راً 
ْ
�� &!=�a 	��&!) :, )١()ِذك�M?  ��� H�>e� ) ُمْرَسـالِت

ْ
وَال

 
ً
  *ُعْرفا

ً
عاِصفاِت َعْصفا

ْ
  *راً ـْ وَا	�ا2ِاِت نَش *فَال

ً
فارِقـاِت فَْرقـا

ْ
 *فَال

راً 
ْ
ِقياِت ِذك

ْ
ُمل

ْ
ْو نُذراً  *فَال

َ
 )٢(R)ُعذراً أ

 ^ � 	��	 F�` ,�/4��=` :x�!�7 ) ًْمـرا
َ
ُمـَدب راِت أ

ْ
 �A!e  : -,� )فَال

 �!? �!]	� u4�!7 x- : �=!M? ¼M!P�	 8�!��	 F	=!]L �!? F�]
��>�	 2EY(�	  	=�P�	 o�#4 ,� �E&� �=C��	 8���	 J�R)٣( 

                                                 
 .٣ـ  ١ ) الصافّات:١(

 .٦ـ  ١) املرسالت: ٢(

 .٢٨ص ، ٣١ ج الرازي،) تفسري ٣(
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J�0,  �ZM��	  ^ F(#�!&*	 =!� x�!�7 Bu!K �!� ut6!��	 �?
ut6��	, �/$ �]1 r(e *� ,ut6��	 fC�? ZM0 �?L�,  ��!E0- �!/M$

 �01 ,2/0�P0V	 a��M�	 �� ���+	� A#��	 2¶�4 F�!�4- rGC�!P� �
=!� �>!�	 r�!��	 2!/�=C��	� 2/ �C��	 ,=0�` ! ��<L s!/{ ^ �e�!�	 2

R�/]=��	 
 ^ �	 J��!eI ��>!�	 2��M!W�	 A�64 o�MW�&*�$ 	>� 
��

��=` A3? :x��7 ) َفاَعَة إال� َمْن و ِيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه الش�
�

Bال َفْملُِك ا

َق  َوُهْم َفْعلَُمونَ  ْH١()َشِهَد بـِا( , JO��!�4 x�!�7 �	 �!? F	�P�	 �L
 hP#�	��/C� J :�!�=` A!3�4 �!/C� J� �C�; �>�	 JO لََقـْد وَ ( 4�#�

 َJُِمْرَسل
ْ
َمْنُصوُرونَ إ * َسَبَقْت Mََِمُتنا لِِعباِدنَا ال

ْ
َوPن� ُجْنَدنا  * غ�ُهْم لَُهُم ال

غاQُِونَ 
ْ
J��=!�` a��!�G4 JO�!] ��!OÆ-� JO�/!��7 �L , )٢()لَُهُم ال

 �L %4 JO�4_4 g �n��	� �OC/�#7�� �	  ��� J A!3�4 U�E �PÀ B�Y��b
:x�!!�7 �!!�=` ) ــَوى ــْن َيْق ــا ِم ــعائَِر اهللاِ فَإن�ه ــْم َش ــْن ُفَعظ  ِــَك َوَم ذل

ُقلُــوِب 
ْ
ْســ( �`=�!!�:, )٣()ال

َ
 قُــْل ال أ

َ
ةَ ِ\ أ َمــَود�

ْ
ْجــراً إال� ال

َ
لُُكْم َعلَْيــِه أ

ُقْر_
ْ
��2, )٤()ال&� ���e �? H�I uK� ,$� Z!���0 H�I s/{ ^ �0

 x- 2C/&=�	 J��	, :x��7 F�` �`� )ِيَن آَمُنوا اي�ُقـوا اَهللا  يا
�

Bَها اaف
َ
ك
                                                 

 .٨٦) الزخرف: ١(

 .١٧٣ـ  ١٧١) الصافات: ٢(

 .٣٢) احلج: ٣(

 .٢٣) الشورى: ٤(
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َوِسيلَةَ 
ْ
ِْه ال 4��JOC , )١()وَاْنَتُغوا إ*َ ! ��] �? o �º %4!�G�7� JO� J�
 JO�/��7� ! �D] ���V }��? *� ,�/�- AY�&� ¾  ��/��7� .

 ��!�4 �	 x- � ��!#��	 �? s0�? ($ ,H�I ��t� J��¢�J/!��7� JO 
!! �&=��	 �!!;� 
!!� ,�!!e 	I- ��!!t�	 �!!? H�>!!� �!!?� J��!!?L A

o�MW�&*	�, R�` a<����	� ut6��	 F(#�&	 	=��� ,L uK �? 

 :BuPM7 ^ ®=��	 F�`L �&=��	 ^ U�&64 X�L * �0 x�!�7 �	 x- A
 �Z���	 B��4 ����� �� 	
 ����  �/?� U��/] x��7 �	 ��� �!? <	�! N�� ,U�!�

 2! �?���	 2!����	 �!4 <	�!� ,L A3? �7�M� �? 2M� x- s;�� U}��? B�y	
 :AY�#�	 F=` }��? ,=E/$ ,����Mb F=�`� B�<� r�� 2/���P�	� Z!�-

 �&=7L �/�0 B��4 A H ����� �� 	
 ���� Z�;�!] © �#7 ,L:�  Z!�-
 ��� A�;	>� 4 i�$ *� ,Z�;�] .�w` ^ 2C/&� �� H� :H�=`� 	

� �&=7L Z�-	>e A�M7 ,L H�Ä�4 A� U�w�L B���? I- ,:  H!�Ä� A!�;	
 x�!�7 �	 
!� r�!P`V�4 U�!w�L U�&64 X�L * A4 ,	>e A�$ ^ 2C/&�

 ����4 ����� �� 	
 ���� , Jt- �,  �&=��	 �Z���	 uK B��4 A  � �� 	�


���� ���� ! �&=��	 ,�e ,- U�w�L �4 �64 *!³ �!���4 A �,L J!C� �  �!�
�	 ��� U���;; ](�4 o=�#��e�  �?L� ,���*��! �#] ^ s�` * �? � �

����4 A �&=�� ($ H�>4;  �Z��w�	 JE�	 �? �/$ ��  %!4 x��7 �	 
�
�? �# �#¢ JC�� *� �06b �G�R)٢( 

                                                 
 .٣٥ ) املائدة:١(

 .الد الرابع، ١٨٧ص ، ٦ ج ،) روح املعاين، اآللوسي٢(
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 �;�)L �? H�I ������>?_�	  f!��k �!? ,B��!& � ����
Q/�] �4 ,%3�:F�` , � ��  ��� �	
� �� ����� ��	�
 � ���� �� 	


���� ������ �� ���� �� ���� :�� �,  :��" �# ��$ %&"'� ()*"+ ��

,
 -./ &0� %12 ()*+3,  �'��� :��4" �5&6 �� 7�89"� ,:";<�� 9= 

 :>�'?
� �@A &'?$ >&5&
�# �B� C0D
�E� 9 ,"�	�F : ��&��$ ,
� 	�


���� �� ����  ��	G H"I�
�, �"  �B� �� �&"E� �J� �� ,"F )"0 ��&�  K 

L 6
 7@M �6��N  �K :� �OP� C0D
� ,Q3R)١( 

$ �L �	 �!�� sM!W� ,L .�!;� �	 u!K �!��� ,L 4 i�$ g��O
 � ��!#��	� o�M!W�&*	 s!? B�]� �	 ���� ,L 4� ,�	 x- � ��#�

()-� F(#�&*	 .���- x�1	 a�=��	 ZM$ ,�/�- J� a<�!���	 £
W�	 =�� x��7 Bu��! ����� 2/0�3�	 a�=��	 ^� ,2�<=���	 ^ g� c

� x��7 � F(#�&*	|R�� H�º * B�]� �4 a<����	 �±� 
 �0-� �rI % �	e@�	 x��7; :J�=#� ) ُبونـا ما َغْعُبُدُهْم إال� ِ*َُقر 

e
ْ
 اهللاِ ُزل

َ
fإ(  a<�!����4 J���!�`� F(#�!&*	 J�=!��L �/]

 �0- :	=��` =�� ,�0���& �	 ,�< H!�I s? =;�0� B�]� �	 ���0 %
 �	 x- A! �&=�0 �L ,�!0I�4 B»�/��L� �C&� �L ��EY(? ��� sMW� ,L

 �D!]� B�Y��!b J/���4   <�!� A!4 ,H�>!4 	��!Me �!� �!Y�/��L
�� 2O;� Z� r(&V	 ^ 2��E�	 A3�e J�»�eº a<=!���4 "P/

 �0-� ���� % �	�O/�- � �;=���4R 
                                                 

  .١٨٤ ص، ٦ج  ،) روح املعاين١(
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$ �? r(&V	 ^ oº �?� <=&1	 ���	 ^ .*�� F=#� 	I%
	2��E�	 ^ 	>e� �C/�#7� �?(�&!? !�Ce H�I AO$!W�	 �!? �! g�

?2?��	 JE] �? }�3�P�	 ! ����p JE] JE��$  �¼#�  A�#�*
�|/ U.��3�&	 *� U��R 
Lr � �	 a<��� �? H�I ,2!Oy	� f����	 JE] ���C�� U�w

 \>¸�/]�  �!;� 
!� �!�/��7 �!E� 8 	I- BuK 4� ��/4 i�M�	 %$
a<����	 c/�À� F(#�&*	 .���-,  �	 �Y��b J/��7  �#C�?�

�G�7��  �Z���	9,  ��]� �D]� �7 �<=?� �  u!K� Jj�<=!?� ��/4 A�L
 �C� ^ H�IR�O 

 �#$ �/C�� �7	 �wL �,  F(#�&*	 .���- ��1 ¾  \.  �	 F��` ^
 �0L <�#��	� U	p �L U��M0 BuK �L �PM�� HC�� �  �L a�!/] �L U�7=? �L

 z�	�)- U	�=W0  ,2!/�=�1	 au!�] ^ �!� F�!)<-� 2�� �0=e �� ��
RJ/���	 ��4 gº =�� 

  	��دةوا����ع  ��� ا�
	�ءـ ���  ٣

 �,L JCP? �/$ ��7�� * �³  ��6��	 }���4 a<����	 �!  ,=E� ,L �L
 U��- <=���	!  �±�| �0���& ��4  B�!]�:x�!�7 F�!` , )ْل إن�مـا قُـ

2َِْك بـــِهِ 
ُ
ْقُبــَد اَهللا َوال أ

َ
ْن أ

َ
ِمــْرُت أ

ُ
� ,)١()أ>!!�	 =!!� }!!���	 	>!!��  

V	 ��� 2#/#] a<����	 ÅM� �/�- '´��2!���` ,�< �!? i(!k ,
                                                 

 .٣٦) الرعد: ١(
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 Z� �? �E� a<����	 2#/#]	 U�](�� ?�!�	 f!C�? Z!� A!�.�� 
?* rL 2;��	 DCk� o=w+	� 

 �,-a<�!���	 2�MC� 24��#�? Q����7 2/4���	 2�C�	 2�Y1,  J!O$
 Ua��!7 �� �°M� A��>!��	� o=!w+�4)١(,  �A!��� :x�!�7 �!�=` �!�? 

ـا �بــُِدونَ (
َ

ْيِن ِمْثلِنـا َوقَْوُمُهمـا 	 َkََنُْؤِمُن لِب
َ
�L(!�X , )٢()فَقالُوا أ
2�����4)٣( , �!�=` ��?�:x�!�7 ) ْن

َ
ُْكـْم يـا بَـoِ آَدَم أ ْقَهـْد إ*َ

َ
ألَـْم أ

ْيطاَن إن�ُه لَُكْم َعُدوq ُمبـJٌِ  ال  R)٤()َيْعُبُدوا الش�

 �,L �/4  �P$ ,-� a<����	! �L A��>!��	� o=!w+	� 2�����4 ����
B>� s/{ �E� ,A��>��	 2�� ��OÆ-   o=!0 *- Z!� �!?  	������	

J!�1	 }����!4 Q!�����	 �?;  �,1  ��!OÆ-� o=!w+	� 2!����	
A��>��	   ,=!E� ,L rG!� *-� ,a<�!�� i(!kV	 �!;� 
!� "P/�

J�C��!�	� B��/!P� r<�+	� B��	=� ��=�	 o=w)   �C�� ��!�y	� �!�
a<��� B�Y�` r�?L, �CP�	 �? �]L �4 A#� 8�R 

���!!b u!!) 2!!/0��#�	  �!!��	�  �,L 
!!� o=!!w+	 2!!��K  
fC�? �� U(w$ A��>��	� a<�!�� "!P/� o=!w+	 H!�I �!�$ ,

r<� 2!!EY(�	 <=�!!&7; :x�!!�7 F�!!` ) ِــة َمالئَِك
ْ
ــا لِل ن

ْ
  َوPذ قُل

                                                 
، يف غريــب القــرآن  املفــردات)؛ عبــد( ، مــادة١٠ص ، ٩ج  ،) لســان العــرب١(

 ).عبد(، مادة ٣١٩ص

 .٤٧) املؤمنون: ٢(

 .١٢ص ، ٩ج  ،) لسان العرب٣(

 .٦٠) يس: ٤(
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2 �
 L,�  ,)١()اْسُجُدوا آلَِدمَ ��	 "��< �/] r<�7  U	<=�!P? s`�
 �,L �~	=�	 �?� ,2EY(�C�  (�L �? <=�P�	  o=!w+	 ���!�?

A��>��	�,  N¿ 8 H�I s?�u!�� a<�!��� U�eº J�<=�& DP  ,�	
 �0L 
� A/�< u) 	>�� �Ae µ/� � R�� a<��� �	 uK r�?L J/��7 

:x��7 ��=` ^ <�� �? H�>e� ) وا aَعْرِش وََخـر
ْ
بََوْيِه vََ ال

َ
َوَرَفَع أ

وِيـُل رُ 
ْ
بَِت هـذا تَأ

َ
داً َوقاَل يا أ ُ ُسج�

َ
يـاَي ِمـْن َقْبـُل قَـْد َجَعلَهـا َر{  ؤْ }

ا �Z , ��٢)َحق��	 B��»��7!W2!��	 �!O/�- u  s!C�? ^ .�!; �!? Z!�
:a�=P�	 ) 

َ
َحَد َعـإذ قاَل يُوُسُف ِأل

َ
يُْت أ

َ
 َرأ

 
بَِت إ�

َ
 ـبـِيِه يا أ

ً
kََ َكْوَكبـا

ْفُتُهْم ِ� ساِجِدينَ 
َ
َقَمَر َرأ

ْ
ْمَس وَال ��	~� ?� 	��L 2, ��>  ,��٣)وَالش�

%4 �]1 <=�P�	  =� ,s$	��!�	� JY%!w�	 �!� ����	 s�` s?, 
Ra<��� µ/� 

� X�)N*	 ��	=W�	 �? �,L 
�  U(!w$ A��>��	� o=w+	 2��K
a<��� "P/� o=w+	 fC�? ��L Z� , �,  ,=$=�� �CP�	 s/{

,=�P�� U��/k� U	��] *- ,=E� * �>�	 "/���4 d�	 H&��? ^  
F�!` �!/] H�>!4 J��!E�	 ,��!#�	 �?L �`� ,a���	� �M��	 4 

x��7: )و�فُـ َط� َعتِيـقِ َو*ْ
ْ
َْيِت ال

ْ
Q٤()وا بــِا(:x�!�7 F�!`� , ) ـفا إن� الص�

ْن 
َ
وِ اْقَتَمَر فَال ُجنـاَح َعلَْيـِه أ

َ
َْيَت أ

ْ
Qَمْرَوةَ ِمْن َشعائِِر اهللاِ َفَمْن َحج� ا

ْ
وَال

                                                 
 .٣٤ ) البقرة:١(

 .١٠٠) يوسف: ٢(

 .٤) يوسف: ٣(

 .٢٩) احلج: ٤(
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 بـِِهما
َ

و�ف �!� �	AO$  A!�y ,)١()َفط��	� �	4!��_ '	=��	 ,=E�
a<��� ��!? a<�!�� o=w+	 fC�? ,�e =��  s!/{ ,=!E7 ,L rG!�

 ���	 g@�	 �? U�4p F%�1	 B>�  �!� �	 x�!�7 ,�4 �=�P�	
RU	u�e U	 �=C� H�I 

 ,L A���	� 2/0��#�	 ��	=W�	 B>� o=��!  u!3e �!�uK�! 
 �F�7  �,L 
� �L A��>��	� o=w+	 fC�?  µ/!� r	_]*	� J��E��	

!$ 2!�C�	 2!�YL ���L� �? 	I-� ,a<���! 	� �°! �64 a<�!���	 o=!w+	 �
=O$ A�>��	� s&�1	 }����4 uPM��	 �?)٢(R 

E���f�<��? G//À � a<����	 ��   J��!E��	� J/����	 f�<��?
2�=O&� °/4,  �!�4 �!�n` �	�!7 �L ��`=W�? �	< fb���	 A/�#�$

�j=?  �,L %!e ,a<�!����4 Q!�=� *  �!? a��!�  x- ��!��	 ��!�I
x- <=$=�	�  �/�vW�	 �? JO/���   �!O?�?L '=!`=�	 �L J��4�!#?

* U�?	_]	  qC4 �? o=w+	 �? qC4 ,-� a<��� ����,  �E�� H�I s?
$� �0!!��  a<�!!���	 f�<�!!�? G!!//��� 2!!/Ce 2�4�!!~ ,�!!/4 x- 2!!;��4

��uK �� 2�C���	 ���e>� ��� F���	 sP� * �/]R 


ىلـ ��� ا�  ٤�� 
�� �� �ري ا�  

 �F��&	  .��M!W�	 �!? 2��M!W�	 D!Ck  	=!; r��4 ,=CY�#�	
 ,=E4 U.��< H�I x��7 �	 u��,  U��º r	�] =��; �!�=#� x�!�7: 

                                                 
 .١٥٨) البقرة: ١(

 . ه١٣٤٣طبع يف  ،٢٤ص  ،) منهج الرشاد، الشيخ األكرب جعفر كاشف الغطاء٢(
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  اهللاِ  عَ وا مَ عُ دْ تَ  الَ فَ (
َ
�  Z	� �?2���E	���  H�I uK � ,)١()داً حَ أ�	

�0���!!& �	 u!!K a=!!�< �!!� "!!, "!!0�e 	I-�   2!!�4�t 2��M!!W�	
 �Y�/��1�<���B  ��#�	 ,U�!?	�] Bu!K �!? 2!;��	 DCk ,�e� 4

 4 s�y�$L���?   �#��� �0���!& �	 �? �O�Ck  	=; ����0�4 f
2 ���))٢(R 

 =!� 2!��EM�	 2!�»��	 B>!� ���!�L �!/$ s`� �>�	 6�+	�
� �=�7J� L �, $<	_? a<����	� .����	�,  e_W?��? ^ ,=�!w ,%

 �0L *- F=�` �E�� * �;H�I  �,1 .����	 ÅM�  ^�	2�C � .	���	 Z��
 �#��� ($ ,2;��	 DC��=�� ,2;��	 DC�4 *- a=���	 r=OM? f 

 \<�=? ^ "C���&	 �?  2!;�] DCk ��? �E� 8� .	���	 fC�? ^
 �0�$ �,L A;1 =� % <���	� DC��  �PM0 x- X<���	 � �;=7)٣(R 

 Z!��7 %�!/4 a<�!!���	 U}!��?=!�� �!!)�  �!!? s4�!��	 o=!!w+	
 �/4=4��	� 2/�=�1�4 <�#��*	R�0�/4 ��? �? 
� 2 

au!3e 2!/0��` ��	=!b g����  a=��!�	 Å!M� �!O/$ A���!&	
a<����	 �O/$ <	��	 ,=E� ,L �E�� * .����	�, ��=#e x��7: ) قاَل

ــالً َونَهــاراً  ْ  َدَعــْوُت قَــْوِ� *َ
 

�!!� [�x�!!�7 U�!!/e �`=�!!�  ,)٤()َرب  إ�
:,��/!!W�	 ) ــْوتُُكْم ْن َدَع

َ
طان إال� أ

ْ
ــل ــْن ُس ــْيُكْم ِم ــا �َن ِ� َعلَ َوم

                                                 
 .١٨) اجلن: ١(

 .٩ص ، حممد بن عبد الوهاب،) كشف الشبهات٢(

 ) .دعا( ، مادة١٦٩ص  ،) املفردات يف غريب القرآن٣(

 .٥) نوح: ٤(
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 ���E� ,L A=, 	�!�	> ?!� ,)١()فَاْسَتَجْبُتْم ِ¿ AO$   %O/!$ .���!�	
?a<����	   

J�0,  �!#$ ,�!;� �!? £=!�+	� r=���	 Z� %O�/4 2�P��	
^ %e .����	 i��� *� a<����	 i��7   2/C�M�	 a<����	  a< ��!��	

�e>�	 ��, <=�P�	� o=e���e;  �1 2/�=�64 <�#��*	 s? ,_#7 �
<=�P�	 ��, Z!�MC�	 �e>!�	 �� B �=C+ .����	 i��� *� , �!`�

a<����	 i��7 *� .����	 i���, �< =� %e �  �L U�/�0 �L U�/�� �]L
 uK �? U���� U(;�	/�=�64 <�#���!�  �/4=4���!�=�0� �!�,  �!`�

(e i��� a(��	 ��eIL ^ %e U��? ���?1	;  �1 F=#��!4 a=�< �
 2¸b�0?R �=���	 2/�=�64 <�#��*	 � 

 �7	 	I- 2? ��#�	 B>� "�w 2O�!W�	 �!� �	=y	 ���#7 �E�/$
:/����	 O;=�	 ��~ 

�  ! Z!��	  �!��	 o=!�� ^ .����	 �? <=�#�	 �!� F��!&	
2O�W�	 B>� ����L f!C�? =� µ/�  !4 ,.	�!��	 �£�!) .	�!0 A 

 ,=E� ,L �E�� ! U*¨? ! �,1 ,a<�!���	 ÅMC� U�$<	�?  B>!� o=!��
 <��  ���	   �/�t=�	 F=] �,64 ,��#��� 	=0�e ��>�	   JO?���L

r�!!#�	 ,��!!b c!!�4 �!!O/�- : �=!!$ �!!` ���!!� 2!!��   Z�=!!�1	
!��	 ^ F(#�&*	 �? U��=0 �6b ^ ,=~_M��!A!�M�	� ' �́;  

��=#e x��7: ) ِيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ال يَْسـَتِجيُبوَن
�

Bَق  وَا ْHَدْعَوةُ ا ُ
َ

{

                                                 
 .٢٢) إبراهيم: ١(
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ءٍ  ـــَِ�ْ ــْم ب ِــِه ال ( :x�!!�7 �`=�!!�, )١()لَُه ــْن ُدون ــْدُعوَن ِم ــَن تَ ِي
�

Bوَا

ْغُفَسُهْم َفْنُص ـيَْسَتِطيُعوَن نَْص 
َ
ْم َوال أ

ُ
إن� ( :x�!�7 �`=�!� ,)٢()ُرونَ ـَر�

ِيَن تَْدُعوَن ِمـنْ 
�

Bْمثـالُُكمْ  ا
َ
, �H!�I u!K ?!� )٣()ُدوِن اهللاِ ِعبـاٌد أ

2���E�	  ���	R 

 �,L r=C�?�  ��L �L A��>��	� o=w+	  A!���	� F=!#�	 �? o=0
 �0L <�#���4 i=Cm r�?L��- �L u�e ��- �  ! �4� �!0=E� u�� U�!E��?� U�

2/�V	 ,��W�	 c���, a<�!�� ,=!E� ,*�  �H!b  ^ �,L  o=!w)
 �/�t=�	  ��<�.� �,L Q!�=4 "!0�e J�!t�L r�?L JO�t���&	� J 

4�4�L �L 2�� r���1	 B>� U� f� 2E��? �L    ! �L <�!#���4� 2��M!W�	 �
 �C#�!!P? 2!!��!!��	 ^ 2! Z¶�!!��	 �!!?� ,' �́L �, !! ��L B>!!� a=!!�< 2
 	<=;=�	  R2��� * a<��� ���� <�#��*	 	>� A3�4 ��uK� 

 �,L 
!�  �!��	 �? 2MY�k "��< �`�  �/�t=!�	 a=!�< "!0�e 
�L r���1	 2/�=�64 <�#��*�4 24=��?  2��M!W�	 r�!#� �!O�/E��?

a�M��	�; :x��7 F�` ) َْغُفَسـُهْم فَمـا و
َ
ما َظلَْمنـاُهْم َولِكـْن َظلَُمـوا أ

ْمـُر 
َ
ا جـاَء أ ٍء لَم� ِ� يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللاِ ِمْن َ�ْ

�
ْلَنْت َقْنُهْم آلَِهُتُهُم ال

َ
أ

��=�   [/� >��" ,)٤()َك َرب  ? ������ 	=0�e J64 ���!#��?� ���
 �64¾ �? JO/��7 � ,L Z#/#�	 ��Ç� �E�� %e .  H�I A�M�R 

                                                 
 .١٤) الرعد: ١(

 .١٩٧ ) األعراف:٢(

 .١٩٤) األعراف: ٣(

 .١٠١) هود: ٤(
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:x��7 ��=` H�>e� ) ِيـَن زََقْمـتُْم ِمـْن ُدونِـِه فَـال
�

Bقُـِل اْدُعـوا ا

ـ aْـِويالً ـَفْملُِكوَن َكْشَف الض
َ

ِيـَن يَـْدُعوَن  *ر  َقـْنُكْم َوال �
�

Bأو�ِـَك ا

َرُب َويَرُْجوَن رَْ�َتَُه َوَ�افُوَن َعذابَـُه إن� 
ْ
ق
َ
فaُهْم أ

َ
وَِسيلََة ك

ْ
يَبَْتُغوَن إf َرب ِهُم ال

� �d	�2���E ���2 $ ,)١()َعذاَب َرب َك �َن َ�ُْذوراً ¢  2!/�=�L Z!M0 
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 A ��=��	� ��#��	� ! :x��7 ��=` ^ %e �4 �=?6�	 A4 ) ِيـَن

�
Bَها اaف

َ
ياك

َوِسيلَةَ 
ْ
ِْه ال ! ,)٣( )آَمُنوا اي�ُقوا اَهللا وَاْنَتُغوا إ*َ �&=��	 !4� � ��!#��	� A

^ %e ��� ZO��	 r=?>�	  ��=` x��7: ) 
َ

fُبونـا إ ما َغْعُبـُدُهْم إال� ِ*َُقر 

                                                 
 .٥٧ ـ ٥٦) اإلسراء: ١(

 .١٢٧ص ، ١٣ج  ،) امليزان يف تفسري القرآن٢(

 .٣٥املائدة: ) ٣(
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e
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 R)١()اهللاِ ُزل
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�#��k �� �	 	���`,  �f] ^ <�� %e   �Z���	 J!��1	9: ) َولَـْو

غ�ُهْم إذ َظلَُموا 
َ
ْغُفَسُهْم َجاك

َ
َك فَاْسَتْغَفُروا اَهللا َواْسـَتْغَفَر لَُهـُم الر�ُسـوُل وءُ أ

 
ً
 رَِحيما

ً
 R)٢()لَوََجُدوا اَهللا تَو�ابا

!! �&=�� 	=0�!!e J�!!$ ¯�!!3�	 '(!!v4 ,=!!4 ��#��� �	 x- ,=C
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!! �L }!!���4 A!!4 , U.	�!!�4	 a<�!!���	 r=!!OM? ^ A���!!P? 2C���!!P? �
                                                 

 .٣) الزمر: ١(

 .٦٤) النساء: ٢(
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2!�M� X�!)1	 2!��	 ^  <��� a=��!�	 2�M� �]	� ,=�w? 
:��=` A3? .����	 ) َيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللاِ ما ال

َ
َفْملُِك لَُكْم َ��ا قُْل أ

 
ً
�% �#=F , )١()َوال َغْفعا/4 x��7:Z�� X�)1	 2��	 ^ ) نَْدُعوا

َ
قُْل أ

ناـِمْن ُدوِن اهللاِ ما ال َفْنَفُعنـا َوال يَـ a�ُ( )٢(,  F=!#�� x�!�7:U�!w�L 

ِيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ما َفْملُِكوَن ِمْن قِْطِم�ٍ (
�

B٣()وَا( , u��#�	� =�
WC� A3? H�I� a	=��	 �L� 
� �t1	!Z . Q/M��	)٤( , �!? u�0�

 ��=` f�&x��7: ) ِيَن َيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللاِ ال َفْملُِكوَن لَُكْم
�

Bإن� ا

 
ً
 R)٥()رِْزقا

                                                 
 .٧٦) املائدة: ١(

 .٧١) األنعام:٢(

 .١٣) فاطر: ٣(

، كتاب القاف وما يتصل ٤٠٨األصفهاين، ص بمفردات غريب القرآن، الراغ) ٤(
 ا.

 .١٧بوت: ك) العن٥(
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َ
 نُِهيُت أ

 
ِيَن تَْدُعوَن ِمْن قُْل إ�

�
Bْقُبَد ا

َ
ْن أ

ْسَتِجْب لَُكْم إن� َوقَاَل َربaُكُم ( :x��7 �`=�� ,)١()ُدوِن اهللاِ 
َ
اْدُعوِ  أ

بـُِروَن َقْن ِعباَدِ¡ َسَيْدُخلُوَن َجَهن�َم داِخِرينَ 
ْ
ِيَن يَْسَتك

�
B2  ,)٢()ا��	�
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Bْسَتِجْب لَُكـْم إن� ا

َ
اْدُعوِ  أ

بـُِروَن َقْن ِعباَدِ¡ َسَيْدُخلُوَن َجَهن�َم داِخِرينَ 
ْ
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 U.��< A4 U���` .����	 fC�? �4 <	��  ���!P�	 .���!�	 =�� U� ���)

 �,L <�#���4 x��7 �	 .����  �=���	  � \��!P? ��!�m �<�!` x�!�7 ^
H!!�I, %!!e  �!!O�/54 ^ H!!�I A!!�M7 X��!!���	� <=!!O/�	 "!!0�e

�	 }! �? .��< �L ,�OPY��e� x�!�7 �!? �!Y��< �!�   r��!�1	
7*� s�P7 *� A#�7 * ���bL� ���]L Z� Z��	 ,�t�1	�! �·

                                                 
 .٥٦) األنعام: ١(

 .٦٠) غافر: ٢(

 .٥١٤ص  ،التوحيد  ) معامل٣(

حتقيق: عبد الرحيم أفشاري ، ٢٢٥و ٢٢٤صص، السجادية الكاملة) الصحيفة ٤(
 .زجناين
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 .٢٨٣ص ،العاملياألمني لسيد حمسن ، ااالرتياب  ) كشف١(
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  المصادر

حتقيـق: قسـم   ، جعفر حممد بن احلسـن الطوسـي   وأب ،األمايل .١

سـنة الطبـع :   ، ١ط، مؤسسـة البعثـة   -الدراسات اإلسـالمية  

 .قم ـالناشر: دار الثقافة ، ١٤١٤

حممـد   العالمـة ، اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهارحبار األنوار  .٢

،   ه١٤٠٣سنة الطبع: ، الطبعة: الثانية املصححة، السي باقر

  .بريوت ـالناشر: مؤسسة الوفاء 

تصـحيح   و حتقيقبصائر الدرجات، حممد بن احلسن الصفار،  .٣

سنة الطبـع :  ، وتعليق وتقدمي: احلاج مريزا حسن كوچه باغي

  طهران ـر: األعلمي الناش،   ه١٤٠٤

شرح أصول الكـايف  على  املريزا أبو احلسن الشعراين تعليقات .٤

ضبط وتصحيح املطبوع امشه،  حممد صاحل املازندراين موىللل

،   ه١٤٢١سنة الطبع : ، الطبعة : األوىل، : السيد علي عاشور

 ـالناشر: دار إحياء التراث العريب للطباعـة والنشـر والتوزيـع     

  .بريوت
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احلافظ عماد الدين أبو الفـداء إمساعيـل    ،تفسري القران العظيم .٥
حتقيـق يوسـف عبـد الـرمحن     ، بن كـثري القرشـي الدمشـقي   ا

الناشر: دار املعرفة للطباعة ،   ه١٤١٢سنة الطبع : ، املرعشلي
  .بريوت ـوالنشر والتوزيع 

حتقيق اإلمام أيب حممد بـن عاشـور ، مراجعـة    ، تفسري الثعليب .٦
سنة الطبـع :  ، الطبعة : األوىل، اذ نظري الساعديوتدقيق األست

   .بريوتـ : دار إحياء التراث العريب ، الناشر  ه١٤٢٢
 ،ن العظيم املعروف بتفسري املنار، حممـد رشـيد رضـا   آتفسري القر .٧

 اث العريب.ترحياء الإدار  ،بابر صحيح مسري مصطفىوتتعليق 

احليـدري،  التوحيد، حبوث يف مراتبه ومعطياته: السـيد كمـال    .٨
 تقرير جواد علي كسار، دار األضواء ـ بريوت.

اجلواهر يف تفسري القرآن الكـرمي املشـتمل علـى عجائـب بـدائع       .٩
الشيخ طنطاوي جوهري، دار  املكونات وغرائب اآليات الباهرات،

 م.١٩٩١ ،الطبعة الرابعة ،لبنان ـإحياء التراث العريب، بريوت 

حلسـني بـن بابويـه    جعفر حممد بن علـي بـن ا   وأباخلصال،  .١٠
، حتقيق علي أكـرب الغفـاري  املشهور بالشيخ الصدوق،  القمي

ــع :   ــنة الطب ــرام   ١٨س ــدة احل ــر: ،   ه١٤٠٣ذي القع الناش
  .قم ـمنشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية 

روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثـاين، شـهاب    .١١
شراف هيئة البحـوث  إ الدين السيد حممود اآللوسي البغدادي،

ــرأه    ــع، ق ــة والنشــر والتوزي والدراســات، دار الفكــر للطباع
 .حممد حسني العرب :وصححه
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الفرج مجال الدين عبد الرمحن بـن علـي بـن     وبأ ،زاد املسري .١٢
حتقيق: حممد بن عبد الرمحن ، حممد اجلوزي القرشي البغدادي

،   ه١٤٠٧سنة الطبـع: مجـادى األوىل   ، الطبعة األوىل، عبد اهللا
  ـ بريوت.الناشر : دار الفكر 

أمحد بن عبـد احللـيم بـن     زيارة القبور واالستنجاد باملقبور، .١٣
 ـتيميـة احلـراين، دار النشـر: اإلدارة العامـة للطبـع والترمجـة        

  .١، ط  ه١٤١٠ ،الرياض
حتقيـق  ، اهللا القـزويين  حممد بن يزيد أبو عبد سنن ابن ماجة، .١٤

  .بريوت ـحممد فؤاد عبد الباقي، دار النشر: دار الفكر 
اجلامع الصحيح سنن الترمذي، حممد بن عيسى أبو عيسـى   .١٥

دار ، نيالترمذي السلمي،  حتقيـق أمحـد حممـد شـاكر وآخـر     
 .بريوت ـالنشر: دار إحياء التراث العريب 

أبـو عبـد    ، أمحد بن شعيب(سنن النسائي) اتىب من السنن .١٦
غـدة،   ، حتقيق عبـدالفتاح أيب ٢، ط  ه١٤٠٦ ،النسائي الرمحن

  .حلب ـدار النشر: مكتب املطبوعات اإلسالمية 
لنصـري امللـة والـدين حممـد بـن حممـد        شرح جتريد االعتقاد .١٧

الطبعـة  ، عـالء الـدين علـي بـن حممـد القوشـجي      ، الطوسي
  احلجرية.

صحيح مسلم بشرح النووي، أبو زكريا حيىي بن شـرف بـن    .١٨
، دار النشـر: دار إحيـاء التـراث    ٢ط،   ه١٣٩٢ ،مري النووي

 .بريوتـ العريب 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، حممد بن حبان بن أمحـد   .١٩
، حتقيـق شـعيب   ٢، ط  ه١٤١٤، أبو حـامت التميمـي البسـيت   
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  .بريوت ـاألرنؤوط، دار النشر: مؤسسة الرسالة 
 اهللا اجلامع الصحيح املختصر، حممد بـن إمساعيـل أبـو عبـد     .٢٠

، حتقيـق د. مصـطفى ديـب    ٣، ط  ه١٤٠٧، البخاري اجلعفي
 .بريوت ـالبغا، دار النشر: دار ابن كثري , اليمامة 

صحيح مسلم، مسلم بـن احلجـاج أبـو احلسـني القشـريي       .٢١
ر: دار ـالنيسابوري، حتقيق حممد فـؤاد عبـد البـاقي، دار النشـ    

 .بريوت ـإحياء التراث العريب 

حتقيـق عبـد الـرحيم أفشـاري     ، الصحيفة السجادية الكاملة .٢٢
ــع : ، زجنــاين ر ـالناشــر: مؤسســة النشــ،   ه١٤٠٤ســنة الطب

 .قمـ اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني 

 ،العبـاس عبـد اهللا بـن جعفـر احلمـريي      ، أبوقرب االسناد ���
، الطبعـة : األوىل ، إلحياء التراث :حتقيق: مؤسسة آل البيت

إلحيـاء   :يـت الناشـر: مؤسسـة آل الب  ، ١٤١٣سنة الطبع : 
 .قم ـالتراث 

جعفر حممـد بـن يعقـوب بـن إسـحاق       وثقة االسالم أبالكايف،  .٢٤
، الطبعـة : اخلامسـة  ، حتقيق علي أكـرب الغفـاري  ، الكليين الرازي
 .طهران ـالناشر : دار الكتب اإلسالمية ، ش ١٣٦٣سنة الطبع : 

الكشاف عن حقائق غـوامض الترتيـل وعيـون األقاويـل يف      .٢٥
الناشر: دار ، اهللا حممود بن عمر الزخمشري رجاوجوه التأويل، 
 .بريوت ـ الكتاب العريب

لسـيد  يف اتبـاع حممـد بـن عبـد الوهـاب، ا      االرتياب  كشف .٢٦
،   ه ١٣٨٢ ،٢، طحتقيق حسن األمـني ، العاملياألمني حمسن 

 .قم ـالناشر: مكتبة احلرمني 

ر: مطـابع  ـحممد بن عبد الوهاب، دار النش، كشف الشبهات .٢٧
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، حتقيق ناصـر بـن عبـد اهللا الطـرمي ،     ١الرياض، ط ـالرياض  
  .سعود بن حممد البشر، عبد الكرمي الالحم

كشــف املــراد يف شــرح جتريــد االعتقــاد، العالمــة احللّــي،  .٢٨
 ،حسن حسن زادة اآلملي العالمةصححه وقدم له وعلّق عليه 

  .ي، قم ـ إيرانمؤسسة النشر اإلسالم
ار إحياء التراث العـريب،  د، لعالّمة ابن منظورا لسان العرب، .٢٩

  .بريوت
جممع البيان يف تفسري القرآن، الشيخ أبـو علـي الفضـل بـن      .٣٠

  احلسن الطربسي، منشورات دار مكتبة احلياة. 
جممع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أيب بكـر اهليثمـي، دار    .٣١

القـاهرة ,   ـ  دار الكتـاب العـريب    النشـر: دار الريـان للتـراث/   
 .١٤٠٧ ،بريوت

حتقيق السيد جـالل   ،أمحد بن حممد بن خالد الربقي ،احملاسن .٣٢
الناشـر: دار  ،   ه١٣٧٠سـنة الطبـع:   ، الدين احلسيين (احملدث)

 .طهران ـالكتب اإلسالمية 

اهللا  اهللا أبـو عبـد   املستدرك على الصحيحني، حممد بن عبـد  .٣٣
 ،بـريوت ـ احلاكم النيسابوري، دار النشر: دار الكتب العلمية  

 .، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا١، ط  ه١٤١١

أمحد بن حنبـل  ، اهللا الشيباين أمحد بن حنبل أبو عبداملسند،  .٣٤
  . مصر ـاهللا الشيباين، دار النشر: مؤسسة قرطبة  أبوعبد

أبو بكـر عبـد اهللا بـن    ، احلافظ املصنف يف األحاديث واآلثار .٣٥
، الرياض ـدار النشر: مكتبة الرشد  ، حممد بن أيب شيبة الكويف

  . ، حتقيق: كمال يوسف احلوت١، ط ه١٤٠٩
سـليمان بـن أمحـد بـن أيـوب أبـو القاسـم        املعجم األوسط،  .٣٦
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، حتقيـق:   ه١٤١٥ ،القـاهرة  ـدار النشر: دار احلـرمني   ، الطرباين
  .عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، طارق بن عوض اهللا بن حممد

سـليمان بـن أمحـد بـن أيـوب أبـو القاسـم        املعجم الكبري،  .٣٧
، ٢، ط ه١٤٠٤  ،املوصل ـالطرباين، دار النشر: مكتبة الزهراء  

  .ايد السلفي حتقيق: محدي بن عبد
التفسري الكبري ، فخر الدين الرازي املعروف بمفاتيح الغيب  .٣٨

منشورات حممد علـي بيضـون لنشـر كتـب السـنة      ، الشافعي
لبنان، الطبعـة األوىل  ـ ، بريوت   واجلماعة، دار الكتب العلمية

 .م٢٠٠٠

ـ  .٣٩ القاسـم احلسـني بـن حممـد      واملفردات يف غريب القرآن، أب
 .دار املعرفة، بريوت ،املعروف بالراغب األصفهاين

جعفر حممد بن علي بن احلسني بن  وأب، من ال حيضره الفقيه .٤٠
  املشهور بالشيخ الصدوق، بابويه القمي

بد احلليم بن تيميـة احلـراين   النبوية، أمحد بن ع منهاج السنة .٤١
ــة  ــو العبــاس، دار النشــر: مؤسســة قرطب ، ١، ط  ه١٤٠٦ ،أب

  .حتقيق: د. حممد رشاد سامل
  جعفر كاشف الغطاء العالمة منهج الرشاد، الشيخ .٤٢
، العالمة حممـد حسـني الطباطبـائي،    امليزان يف تفسري القرآن .٤٣

  .قم ـلناشر : منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية 
ايـة احلكمـة، العالّمــة السـيد حممــد حسـني الطباطبــائي،      .٤٤

 مؤسسة النشر اإلسالمي.

شـرح:  وحتقيـق  ، 7ج البالغة، خطب أمـري املـؤمنني   ���
 .قم ـالناشر: دار الذخائر ،   ه١٤١٢، ١، طالشيخ حممد عبده
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