سمٓم٤مىم٦م ومٝمرؾم٦م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُمّمدر اًمٗمٝمرؾم٦م:

IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rda

رىمؿ شمّمٜمٞمػ: LC

BP41.76 .W34 2018

اعم١مًمػ اًمِمخيص:

اًمقطمٞمد اخلراؾم٤مين ،طمًلمً 24:: ،مٚمٝمجرة ـ ُ ،م١مًمػ-

اًمٕمٜمقان:

ُمّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

سمٞم٤من اعمً١موًمٞم٦م:

شم٠مًمٞمػ آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك اًمِمٞمخ طمًلم اًمقطمٞمد اخلراؾم٤مين ; شمرمج٦م رقمد احلج٤مج-
اًمٓمٌٕم٦م إُومم-

سمٞم٤مٟم٤مت اًمٓمٌع:

اًمقصػ اعم٤مدي:

ُم١مؾمً٦م وارث إٟمٌٞم٤مء ًمٚمدراؾم٤مت
اًمٜمجػ ،اًمٕمراق :اًمٕمتٌ٦م احلًٞمٜمٞم٦م اعم٘مدؾم٦م،
ّ
اًمتخّمّمٞم٦م ذم اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦مً 254: . 3729 ،مٚمٝمجرة-
 735صٗمح٦م ;  35ؾمؿ-

ؾمٚمًٚم٦م اًمٜمنم:

(اًمٕمتٌ٦م احلًٞمٜمٞم٦م اعم٘مدؾم٦م ; -)557

ؾمٚمًٚم٦م اًمٜمنم:

ُم١مؾمً٦م وارث إٟمٌٞم٤مء ًمٚمدراؾم٤مت اًمتخّمّمٞم٦م ذم اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م;)-
( ّ

سمٞم٤مٟم٤مت اًمٜمنم:

شمٌٍمة سمٌٚمٞمقضمراومٞم٦م:

يتْمٛمـ هقاُمشٓ ،ئح٦م اعمّم٤مدر (اًمّمٗمح٤مت -)698,674

ُمقوقع ؿمخيص:

احلًلم سمـ قمكم اًمِمٝمٞمد× ،اإلُم٤مم اًمث٤مًم٨م 5 ،ـً 72مٚمٝمجرة ـ شم٠مصمػم-

ُمقوقع ؿمخيص:

احلًلم سمـ قمكم اًمِمٝمٞمد× ،اإلُم٤مم اًمث٤مًم٨م 5 ،ـً 72مٚمٝمجرة ـ ومْم٤مئؾ ـ أطم٤مدي٨م-

ُمقوقع ؿمخيص:

احلًلم سمـ قمكم اًمِمٝمٞمد× ،اإلُم٤مم اًمث٤مًم٨م 5 ،ـً 72مٚمٝمجرة ـ اًمٌٙم٤مء ـ أطم٤مدي٨م-

ُمقوقع ؿمخيص:

احلًلم سمـ قمكم اًمِمٝمٞمد× ،اإلُم٤مم اًمث٤مًم٨م 5 ،ـً 72مٚمٝمجرة ـ إصح٤مب-

ُمقوقع ؿمخيص:

احلًلم سمـ قمكم اًمِمٝمٞمد× ،اإلُم٤مم اًمث٤مًم٨م5 ،ـً 72مٚمٝمجرة ـ يمراُم٤مت ـ أطم٤مدي٨م-

ُمّمٓمٚمح ُمقوققمل:

واىمٕم٦م يمرسمالءً 72 ،مٚمٝمجرة ـ شم٠مصمػم-

ُمّمٓمٚمح ُمقوققمل:

اًمؽمسم٦م احلًٞمٜمٞم٦م ـ ومْم٤مئؾ ـ أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م-

ُمّمٓمٚمح ُمقوققمل:

قم٤مؿمقراء ـ ؿمٕم٤مئر وُمراؾمٞمؿ ُمذهٌٞم٦م ـ أطم٤مدي٨م-

ُمّمٓمٚمح ُمقوققمل:

اًمققمظ واإلرؿم٤مد (اًمِمٞمٕم٦م آُم٤مُمٞم٦م)-

ُم١مًمػ او٤مذم:

احلج٤مج ،رقمدُ ،مؽمضمؿ-
(ُم١مؾمً٦م وارث إٟمٌٞم٤مء ًمٚمدراؾم٤مت
اًمٕمتٌ٦م احلًٞمٜمٞم٦م اعم٘مدؾم٦م (اًمٜمجػ ،اًمٕمراق)-
ّ
اًمتخّمّمٞم٦م ذم اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م)-

اؾمؿ هٞمئ٦م او٤مذم:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مت٧م اًمٗمٝمرؾم٦م ىمٌؾ اًمٜمنم ذم ُمٙمتٌ٦م اًمٕمتٌ٦م احلًٞمٜمٞم٦م اعم٘مدؾم٦م
رىمؿ اإليداع ذم دار اًمٙمت٥م واًمقصم٤مئؼ سمٌٖمداد (ً )3784مًٜم٦م (3729م)

ايطبع ١األٚىل
ٖ 4114ـ ـ ّ 1449

هقي ٜافُتٚب
قمٜمقان اًمٙمت٤مب

ُمّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

اعم١مًمػ

آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ طمًلم اًمقطمٞمد اخلراؾم٤مين

اعمؽمضمؿ

رقمد احلج٤مج

اإلظمراج اًمٗمٜمل
اًمٓمٌٕم٦م

اعمٓمٌٕم٦م
ؾمٜم٦م اًمٓمٌع
قمدد اًمٜمًخ

طمًلم اعم٤مًمٙمل

إُومم
دار اعم١مُمـ.ىمؿ اعم٘مدّ ؾم٦م
2557هـ 372: .م
2777
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مقدمة املؤضطة

َكدَّ ١املؤضّط١

ﭑﭒﭓ
حمٛمد وقمغم آًمف
احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم أذف إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم ّ
اًمٓمٞمٌلم اًمٓم٤مهريـ-
ّ
إن اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ُمّمدر اإلؿمٕم٤مع اًمذي هيدي اإلٟمً٤من إمم اًمٓمريؼ اًم٘مقيؿ ،وُمـ
ظمالهلام يٛمٙمٜمف أن يّمؾ إمم هم٤ميتف احل٘مٞم٘مٞم٦م وؾمٕم٤مدشمف إسمدي٦م اعمٜمِمقدة ،ومٌٝمام يتٛم ّٞمز
احلؼ ُمـ اًمٌ٤مـمؾ ،وهبام ُُتدد اظمتٞم٤مرات اإلٟمً٤من اًمّمحٞمح٦م ،وقمغم وقئٝمام يًػم ذم
ّ
ؾمٌؾ اهلداي٦م وـمريؼ اًمرؿم٤مد اًمذي ُظمٚمؼ ُمـ أضمٚمف ،سمؾ قمغم أؾم٤مس اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م
ومْمٚمف اهلل قمز وضمؾ قمغم ؾم٤مئر اعمخٚمقىم٤مت ،واطمت٩م قمٚمٞمٝمؿ سم٘مقًمف( :ﭰ ﭱ
ّ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ)(،)2
ٟمقرش( ،)3يمام سم٤مًمٕمٚمؿ
اًمٕمٚمؿ ٌ
ومٌ٤مًمٕمٚمؿ يرشم٘مل اعمرء وسم٤مجلٝمؾ يتً٤مومؾ ،وىمد ضم٤مء ذم إصمر « ُ
ويتٗمقق سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض قمٜمد اهلل قمز وضمؾ ،إذ
واعمٕمروم٦م شمتٗم٤موت ُم٘م٤مُم٤مت اًمٌنم
ّ
(ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ)( ،)4وهبام شمًٕمد اعمجتٛمٕم٤مت،
( )2اًمٌ٘مرة :آي٦م-42
حمٛمد ،اًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ٦م :صٟ ،47م٘م ً
ىمرة اًمٕمٞمقن ًمٚمٗمٞمض
ال قمـ ّ
( )3اًمريِمٝمريّ ،
اًمٙم٤مؿم٤مين :ص -549
( )4اعمج٤مدًم٦م :آي٦م-22
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وهبام اإلقمامر وآزده٤مر ،وهبام اخلػم ّ
يمؾ اخلػم-
وُمـ أضمؾ اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م يم٤مٟم٧م اًمتْمحٞم٤مت اًمٙمٌػمة اًمتل ىمدّ ُمٝم٤م إٟمٌٞم٤مء وإئٛم٦م
وإوًمٞم٤مء^ ،شمْمحٞم٤مت ضمً٤مم يم٤من هدومٝم٤م ُمٜمع اجلٝمؾ واًمٔمالم وآٟمحراف،
شمْمحٞم٤مت يم٤مٟم٧م هم٤ميتٝم٤م إيّم٤مل اعمجتٛمع اإلٟمً٤مين إمم ُمٌتٖم٤مه وهدومف ،إمم يمامًمف ،إمم
طمٞم٨م جي٥م أن يّمؾ ويٙمقن ،ومٙم٤من اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م هدف إٟمٌٞم٤مء اعمٜمِمقد
وشمقؾمٚمقا إمم اهلل قمز وضمؾ سمٖمٞم٦م إرؾم٤مل اًمرؾمؾ اًمتل شمٕم ّٚمؿ اعمجتٛمٕم٤مت
عمجتٛمٕم٤مهتؿ،
ّ
وم٘م٤مًمقا( :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ)( ،)2و(ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ)(ُ ،)3م٤م يٕمٜمل ّ
أن دون اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م هق اًمْمالل اعمٌلم
واخلنان اًمٕمٔمٞمؿ-
سمؾ هق دقم٤مؤهؿ^ وُمٌتٖم٤مهؿ ُمـ اهلل قمز وضمؾ ٕٟمٗمًٝمؿ أيْم ً٤م ،إذ ـمٚمٌقا ُمٜمف
شمٕم٤ممم سم٘مقهلؿَ « :وامأل ُؿ ُِق َبْ ٚبِْ ٚف ًِ ِْ ِؿ َوا َد ًْر َؾ ِٜش(-)4
ثٛمـ شمٚمؽ اًمتْمحٞم٤مت ،و ُشم٘مدّ س شمٚمؽ اًمِمخّمٞم٤مت
وسم٤مًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ٓ سمدّ أن ُشم ّ
وح٧م ّ
احلؼ واحل٘مٞم٘م٦مُ ،مـ أضمؾ أن ٟمٙمقن قمغم قمٚمؿ
اًمتل
سمٙمؾ رء ُمـ أضمؾ ّ
ّ
وسمّمػمةُ ،مـ أضمؾ أن يّمؾ إًمٞمٜم٤م اًمٜمقر اإلهللُ ،مـ أضمؾ أن ٓ يًقد اجلٝمؾ واًمٔمالم-
ومٝمذه هل ؾمػمة إٟمٌٞم٤مء وإئٛم٦م^ ؾمػمة اجلٝم٤مد واًمٜمْم٤مل واًمتْمحٞم٦م واإليث٤مر
ٕضمؾ ٟمِمـر اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ذم جمتٛمٕم٤مهتؿ ،شمٚمؽ اًمًػمة احل٤مومٚم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ذم ّ
يمؾ
ضم٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟمٌٝم٤م ،واًمتل يٜمٝمؾ ُمٜمٝم٤م قمٚمامؤٟم٤م ذم اًمتّمدّ ي ّ
حلؾ ُمِم٤ميمؾ جمتٛمٕم٤مهتؿ
( )2اًمٌ٘مرة :آي٦م-23:
( )3آل قمٛمران :آي٦م-275
( )4اًمٙمٗمٕمٛمل ،إسمراهٞمؿ ،اعمّمٌ٤مح :ص-397

مَدم ٜادٗشً: ............................................................................... ٜ

قمغم ُم ّر اًمٕمّمقر وإزُمٜم٦م وإُمٙمٜم٦م ،وذم يم٤م ّوم٦م اعمج٤مٓت وؿم١مون اًمٌنم-
أي ٟمٌل أو ويصّ ،
ومٚمٙمؾ ُمٜمٝمؿ^
وهذه اًم٘م٤مقمدة اًمتل أؾمًٜم٤م هل٤م ٓ ُيًتثٜمك ُمٜمٝم٤م ّ
ؾمػمشمف اًمٕمٓمرة اًمتل يٜمٝمؾ ُمٜمٝم٤م اًمٌنم ًمٚمٝمداي٦م واًمّمالحّ ،إٓ أ ّٟمف يتٗم٤موت إُمر سملم
أومرادهؿ ُمـ طمٞم٨م اًمِمدّ ة واًمْمٕمػ ،وهق أُمر قم٤مئد إمم اعمٝم٤مم اًمتل أٟمٞمٓم٧م هبؿ^ ،يمام
أظمؼم قمز وضمؾ سمذًمؽ ذم ىمقًمف( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ)( ،)2ومًػمة اًمٜمٌل إيمرم’ ًمٞمً٧م يمٌ٘مٞم٦م ؾمػم إٟمٌٞم٤مء ،يمام ّ
أن ؾمػمة
إئٛم٦م^ ًمٞمً٧م يمٌ٘مٞم٦م ؾمػم إوصٞم٤مء اًمً٤مسم٘ملم ،يمام ّ
أن اًمتٗم٤موت ذم ؾمػم إئٛم٦م^
ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ مم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف ،يمام ذم شمٗمْمٞمؾ أصح٤مب اًمٙمً٤مء قمغم سم٘مٞم٦م إئٛم٦م^-
اًم٘مٛم٦م ذم اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م واجلٝم٤مد واًمتْمحٞم٦م
واإلُم٤مم احلًلم× شمٚمؽ اًمِمخّمٞم٦م ّ
واإليث٤مر ،أطمد أصح٤مب اًمٙمً٤مء اخلٛمً٦م اًمتل د ًّم٧م اًمٜمّمقص قمغم ومْمٚمٝمؿ وُمٜمزًمتٝمؿ
قمغم ؾم٤مئر اعمخٚمقىم٤مت ،اإلُم٤مم احلًلم× اًمذي ىمدّ م ّ
يمؾ رء ُمـ أضمؾ سم٘م٤مء اًمٜمقر
اًمرسم٤مين ،اًمذي ي٠مسمك اهلل أن يٜمٓمٗمئ ،اإلُم٤مم احلًلم× اًمذي سمتْمحٞمتف شمٕم ّٚمٛمٜم٤م وقمرومٜم٤م،
ومٌ٘مٞمٜم٤م-
ومٛمـ ؾمػمة هذه اًمِمخّمٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل ُمألت أريم٤من اًمقضمقد شمٕم َّٚمؿ اإلٟمً٤من
واًمتحٛمؾ واًمّمؼم ذم ؾمٌٞمؾ اًمقىمقف
اًم٘مٞمؿ اعمثغم اًمتل هب٤م طمٞم٤مشمف اًمٙمريٛم٦م ،يم٤مإلسم٤مء
ّ
يمرس قمٚمامؤٟم٤م إقمالم
سمقضمف اًمٔمٚمؿ ،وهمػمه٤م ُمـ اًم٘مٞمؿ اعمٕمرومٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م ،اًمتل َّ
ضمٝمقدهؿ وأومٜمقا أقمامرهؿ ُمـ أضمؾ إيّم٤مهل٤م إمم جمتٛمٕم٤مت يم٤مٟم٧م وٓ زاًم٧م سم٠مُمس
احل٤مضم٦م إمم هذه اًم٘مٞمؿ ،وشمٚمؽ اجلٝمقد اًمتل ُسمذًم٧م ُمـ ىمٌؾ إقمالم ضمديرة سم٤مًمثٜم٤مء
واًمت٘مدير; إذ سمذًمقا ُم٤م سمقؾمٕمٝمؿ وأومٜمقا أهمغم أوىم٤مهتؿ وزهرة أقمامرهؿ ٕضمؾ هذا
اهلدف اًمٜمٌٞمؾ-
( )2اًمٌ٘مرة :آي٦م-364
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ّإٓ ّ
أن هذا ٓ يٕمٜمل ؾمدّ أسمقاب اًمٌح٨م واًمتٜم٘مٞم٥م ذم اًمٙمٜمقز اعمٕمرومٞم٦م اًمتل
شمريمٝم٤م× ًمألضمٞم٤مل اًمالطم٘م٦م ـ ومْم ً
ال قمـ اجلقاٟم٥م اعمٕمرومٞم٦م ذم طمٞم٤مة ؾم٤مئر
اعمٕمّمقُملم^ ـ إذ سم٘مل ُمٜمٝم٤م ُمـ اجلقاٟم٥م ُم٤م مل ُيً ّٚمط اًمْمقء قمٚمٞمف سم٤معم٘مدار
اعمٓمٚمقب ،وهل ًمٞمً٧م سم٤مًم٘مٚمٞمؾ ،سمؾ ٓ ٟمج٤مٟم٥م احل٘مٞم٘م٦م ومٞمام ًمق ىمٚمٜم٤م :سمؾ هل أيمثر مم٤م
ٕمرف ،سمؾ ٓ سمدّ ُمـ اًمٕمٛمؾ قمغم
ٕمرف ًم ُٞم َّ
شمٜم٤موًمتف أىمالم قمٚمامئٜم٤م سمٙمثػم ،ومال سمدّ هل٤م أن ُشم َ
اًمٌح٨م ومٞمٝم٤م ودراؾمتٝم٤م ُمـ زواي٤م ُمتٕمددةً ،متٙمقن ُمٜمٝمج ً٤م ًمٚمحٞم٤مة ،وهذا ُم٤م يزيد ُمـ
اعمٝمٛم٦م
ُتٛمؾ أقمٌ٤مء اًمتّمدّ ي هلذه ّ
ُمً١موًمٞم٦م اعمٝمتٛملم سم٤مًمِم٠من اًمديٜمل ،وحي ّتؿ قمٚمٞمٝمؿ ّ
اجلًٞمٛم٦م; اؾمتٙمامًٓ ًمٚمجٝمقد اعمٌ٤مريم٦م اًمتل ىمدّ ُمٝم٤م قمٚمامء اًمديـ وُمراضمع اًمٓم٤مئٗم٦م احل ّ٘م٦م-

وُمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ; سم٤مدرت إُم٤مٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٕمتٌ٦م احلًٞمٜمٞم٦م اعم٘مدّ ؾم٦م ًمتخّمٞمص
ؾمٝمؿ واومر ُمـ ضمٝمقده٤م وُمِم٤مريٕمٝم٤م اًمٗمٙمري٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م طمقل ؿمخّمٞم٦م اإلُم٤مم
احلًلم× وهنْمتف اعمٌ٤مريم٦م; إذ ّإهن٤م اعمٕمٜم ّٞم٦م سم٤مًمدرضم٦م إومم وإؾم٤مس سمٛمًؽ هذا
اعمٚمػ اًمتخّميص ،ومٕمٛمدت إمم زرع سمذرة وٛمـ أروىمتٝم٤م اًم٘مدؾمٞم٦م ،ومٙم٤مٟم٧م ٟمتٞمج٦م
اًمتخّمّمٞم٦م ذم اًمٜمٝمْم٦م
ُم١مؾمً٦م وارث إٟمٌٞم٤مء ًمٚمدراؾم٤مت
ّ
هذه اًمٌذرة اعمٌ٤مريم٦م إٟمِم٤مء ّ
ُمٝمٛم٦م شمًٚمٞمط
احلًٞمٜمٞم٦م ،اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمٕمتٌ٦م احلًٞمٜمٞم٦م اعم٘مدّ ؾم٦م ،طمٞم٨م أظمذت قمغم قم٤مشم٘مٝم٤م ّ
اًمْمقء ـ سم٤مًمٌح٨م واًمتح٘مٞمؼ اًمٕمٚمٛمٞملم ـ قمغم ؿمخّمٞم٦م اإلُم٤مم احلًلم× وهنْمتف
اعمٌ٤مريم٦م وؾمػمشمف اًمٕمٓمرة ،ويمٚمامشمف اهل٤مدي٦م ،وومؼ ظمٓم٦م ُمؼمجم٦م وآًمٞم٦م ُمت٘مٜم٦م ،مت ّ٧م دراؾمتٝم٤م
ًمٞمتؿ اقمتامده٤م واًمٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م وٛمـ جمٛمققم٦م
وقمروٝم٤م قمغم اعمختّملم ذم هذا اًمِم٠من; ّ
ُمـ اعمِم٤مريع اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتخّمّمٞم٦م ،ومٙم٤من ّ
يمؾ ُمنموع ُمـ شمٚمؽ اعمِم٤مريع ُمتٙم ّٗم ً
ال
اعمٝمٛم٦م ذم اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م اعم٘مدّ ؾم٦م-
سمج٤مٟم٥م ُمـ اجلقاٟم٥م ّ
يمام ًمٞمس ًمٜم٤م أن ٟمدّ قمل ـ ومل يدّ ِع همػمٟم٤م ُمـ ىمٌؾ ـ اإلعم٤مم واإلطم٤مـم٦م سمتامم ضمقاٟم٥م
ؿمخّمٞم٦م اإلُم٤مم اًمٕمٔمٞمؿ وهنْمتف اعمٌ٤مريم٦مّ ،إٓ أ ّٟمٜم٤م ىمد أظمذٟم٤م قمغم أٟمٗمًٜم٤م سمذل ىمّم٤مرى
ضمٝمدٟم٤م ،وشم٘مديؿ ُم٤م سمقؾمٕمٜم٤م ُمـ إُمٙم٤مٟم٤مت ذم ؾمٌٞمؾ ظمدُم٦م ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× ،وإيّم٤مل
أهداومف اًمً٤مُمٞم٦م إمم إضمٞم٤مل اًمالطم٘م٦م-
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ادنٚريع افًِّٔ ٜيف ادٗشًٜ
ُم١مؾمً٦م وارث إٟمٌٞم٤مء طمقل اعمِم٤مريع
سمٕمد اًمدراؾم٦م اعمتقاصٚم٦م اًمتل ىم٤مُم٧م هب٤م َّ
شمؿ اًمقىمقف قمغم جمٛمققم٦م يمٌػمة ُمـ اعمِم٤مريع اًمتل مل
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اعمج٤مل احلًٞمٜملّ ،
ٍّ
وًمٙمؾ
ُيً َّٚمط اًمْمقء قمٚمٞمٝم٤م يمام ُيراد هل٤م ،وهل ُمِم٤مريع يمثػمة ويمٌػمة ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م،
شمؿ اظمتٞم٤مر
ُمٜمٝم٤م أمهٞمتف اًم٘مّمقى ،وووم٘م ً٤م جلدول إوًمقي٤مت اعمٕمتٛمد ذم
اعم١مؾمً٦م ّ
َّ
اعمِم٤مريع اًمٕمٚمٛم ّٞم٦م إيمثر أمه ّٞم٦م ،واًمتل ُيٕمتؼم اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م إؾمٝم٤مُم ً٤م ذم ُت٘مٞمؼ ٟم٘مٚم٦م ٟمققمٞم٦م
ًمٚمؽماث واًمٗمٙمر احلًٞمٜمل ،وهذه اعمِم٤مريع هل:
إول :ؿًؿ افتٖفٔػ وافتحَٔؼ
ّ
ّ
إن اًمٕمٛمؾ ذم هذا اًم٘مًؿ قمغم ُمًتقيلم:
أ ـ افتٖفٔػ
يتؿ شمٜم٤موهل٤م سم٤مًمٌح٨م
و ُيٕمٜمَك هذا اًم٘مًؿ سم٤مًمٙمت٤مسم٦م ذم اًمٕمٜم٤مويـ احلًٞمٜمٞم٦م اًمتل مل ّ
واًمتٜم٘مٞم٥م ،أو اًمتل مل ُشم َ
يتؿ اؾمت٘مٌ٤مل اًمٜمت٤مضم٤مت اًم٘م ِّٞمٛم٦م اًمتل
ٕمط طم ّ٘مٝم٤م ُمـ ذًمؽ -يمام ُّ
ًمٞمتؿ إظمْم٤مقمٝم٤م ًمٚمتحٙمٞمؿ اًمٕمٚمٛمل،
ُأ ًِّمٗم٧م ُمـ ىمٌؾ اًمٕمٚمامء واًمٌ٤مطمثلم ذم هذا اًم٘مًؿ; َّ
يتؿ
وسمٕمد إسمداء اعمالطمٔم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإضمراء اًمتٕمديالت اًمالزُم٦م سم٤مًمتقاومؼ ُمع ُم١م ًِّمٗمٞمٝم٤م ّ
ـمٌ٤مقمتٝم٤م وٟمنمه٤م-
ب ـ افتحَٔؼ
واًمٕمٛمؾ ومٞمف ىم٤مئؿ قمغم مجع وُت٘مٞمؼ وشمٜمٔمٞمؿ اًمؽماث اعمٙمتقب قمـ ُم٘متؾ اإلُم٤مم
ٍ
ٍّ
ُمًت٘مؾ
سمٙمت٤مب
احلًلم× ،ويِمٛمؾ مجٞمع اًمٙمت٥م ذم هذا اعمج٤مل ،ؾمقاء اًمتل يم٤مٟم٧م
أو وٛمـ يمت٤مبُ ،ت٧م قمٜمقانُ( :مقؾمققم٦م اعم٘م٤مشمؾ احلًٞمٜم ّٞم٦م) -ويمذا اًمٕمٛمؾ ٍ
ضم٤مر ذم هذا
اًم٘مًؿ قمغم رصد اعمخٓمقـم٤مت احلًٞمٜمٞم٦م اًمتل مل ُشمٓمٌع إمم أن; ًمٞمت َّؿ مجٕمٝم٤م وُت٘مٞم٘مٝم٤م،
اعم١مؾمً٦م،
شمؿ ُت٘مٞم٘مٝم٤م ظم٤مرج
صمؿ ـمٌ٤مقمتٝم٤م وٟمنمه٤م -يمام
َّ
ويتؿ اؾمت٘مٌ٤مل اًمٙمت٥م اًمتل ّ
ُّ
ّ
ًمٖمرض ـمٌ٤مقمتٝم٤م وٟمنمه٤م ،وذًمؽ سمٕمد إظمْم٤مقمٝم٤م ًمٚمت٘مٞمٞمؿ اًمٕمٚمٛمل ُمـ ىمٌؾ اًمٚمجٜم٦م
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اعم١مؾمً٦م ،وسمٕمد إدظم٤مل اًمتٕمديالت اًمالزُم٦م قمٚمٞمٝم٤م وشم٠ميٞمد صالطمٞمتٝم٤م ًمٚمٜمنم
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم َّ
اعم١مؾمً٦م سمٓمٌ٤مقمتٝم٤م-
شم٘مقم َّ
افثٚين :جم ِّ ٜاإلصالح احلًْٔل
هتتؿ سمٜمِمـر ُمٕم٤ممل وآوم٤مق اًمٗمٙمر
وهل جم ّٚم٦م ومّمٚمٞم٦م
ّ
ُمتخّمّم٦م ذم اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦مّ ،
احلًٞمٜمل ،وشمً ِّٚمط اًمْمقء قمغم شم٤مريخ اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م وشمراصمٝم٤م ،ويمذًمؽ إسمراز
اجلقاٟم٥م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،وآضمتامقمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م وإدسمٞم٦م ذم شمٚمؽ اًمٜمٝمْم٦م اعمٌ٤مريم٦م ،وىمد
ىمٓمٕم٧م ؿمقـم ً٤م يمٌػم ًا ذم جم٤مهل٤م ،واطمت ّٚم٧م اًمّمدارة سملم اعمجالت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمرصٞمٜم٦م ذم
جم٤مهل٤م ،وأؾمٝمٛم٧م ذم إصمراء واىمٕمٜم٤م اًمٗمٙمري سم٤مًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمرصٞمٜم٦م-
افثٚف :ٞؿًؿ ر ّد افن ٌُٓٚت ظـ افْٓو ٜاحلًْٜٔٔ
ّ
إن اًمٕمٛمؾ ذم هذا اًم٘مًؿ ىم٤مئؿ قمغم مجع ُّ
اًمِم ٌُٝم٤مت اعمث٤مرة طمقل اإلُم٤مم احلًلم×
ّ
ُمٔم٤من شمٚمؽ ُّ
اًمِم ٌُٝم٤مت ُمـ يمت٥م ىمديٛم٦م أو
وهنْمتف اعمٌ٤مريم٦م ،وذًمؽ ُمـ ظمالل شمتٌع
يتؿ ومرزه٤م
طمديث٦م ،وُم٘م٤مٓت وسمحقث وٟمدوات وسمراُم٩م شمٚمٗمزيقٟمٞم٦م وُم٤م إمم ذًمؽُ ،صم َّؿ ُّ
قمٚمٛمل
يتؿ اًمر ُّد قمٚمٞمٝم٤م سم ُ٠مؾمٚمقب
ّ
صمؿ ُّ
وشمٌقيٌٝم٤م وقمٜمقٟمتٝم٤م وٛمـ ضمدول ُمقوققملّ ،
ُت٘مٞم٘مل ذم قمدَّ ة ُمًتقي٤مت-
افرابع :ادقشقظ ٜافًِّٔ ٜمـ ـِامت اإلمٚم احلًغ×
ُمًتخرضم٦م ُمـ يمٚمامت اإلُم٤مم احلًلم× ذم
وهل ُمقؾمققم٦م قمٚمٛمٞم٦م ختّمّمٞم٦م
َ
خمتٚمػ اًمٕمٚمقم وومروع اعمٕمروم٦م ،ويٙمقن ذًمؽ ُمـ ظمالل مجع يمٚمامت اإلُم٤مم
اًمتخّمّم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمع سمٞم٤من
صمؿ شمٌقيٌٝم٤م طمً٥م
ّ
احلًلم× ُمـ اعمّم٤مدر اعمٕمتؼمةّ ،
صمؿ ووٕمٝم٤م سملم يدي ذوي آظمتّم٤مص; ًمٞمًتخرضمقا ٟمٔمري٤مت
ًمتٚمؽ اًمٙمٚمامتّ ،
قمٚمٛم ّٞم٦م مم٤مزضم٦م سملم يمٚمامت اإلُم٤مم× واًمقاىمع اًمٕمٚمٛمل-
اخلٚمس :ؿًؿ دائرة مًٚرف اإلمٚم احلًغ× أو (ادقشقظ ٜإفٌٍٚئٔ ٜاحلًْٔٔ)ٜ
وهل ُمقؾمققم٦م شمِمتٛمؾ قمغم ّ
يمؾ ُم٤م يرشمٌط سم٤مإلُم٤مم احلًلم× وهنْمتف اعمٌ٤مريم٦م ُمـ
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أطمداث ،ووىم٤مئع ،وُمٗم٤مهٞمؿ ،ورؤى ،وأقمالم وسمٚمدان وأُم٤ميمـ ،ويمت٥م ،وهمػم ذًمؽ،
ُمرشمٌّ٦م طمً٥م طمروف إًمػ سم٤مء ،يمام هق ُمٕمٛمقل سمف ذم دوائر اعمٕم٤مرف واعمقؾمققم٤مت،
وقمغم ؿمٙمؾ ُم٘م٤مٓت قمٚمٛم ّٞم٦م رصٞمٜم٦مُ ،شمرا َقمك ومٞمٝم٤م ّ
يمؾ ذوط اعم٘م٤مًم٦م اًمٕمٚمٛم ّٞم٦مُ ،مٙمتقسم٦م
ٍ
ٍ
ؾمٚمقب طمدي٨م-
سمٚمٖم٦م قمّمـري٦م و ُأ
افًٚدس :ؿًؿ افرشٚئؾ وإضٚريح اجلٚمًٜٔ
ّ
إول :إطمّم٤مء اًمرؾم٤مئؾ
إن اًمٕمٛمؾ ذم هذا اًم٘مًؿ يتٛمحقر طمقل أُمريـّ :
تٌ٧م طمقل اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م ،وُمت٤مسمٕمتٝم٤م ُمـ ىمٌؾ جلٜم٦م
وإـم٤مريح اجل٤مُمٕمٞم٦م اًمتل ُيم ْ
ُمتخّمّم٦م; ًمرومع اًمٜمقاىمص اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،وهتٞمئتٝم٤م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم ،افثٚين :إقمداد
قمٚمٛمٞم٦م
ّ
ُمقوققم٤مت طمًٞمٜم ّٞم٦م ُمـ ىمٌؾ اًمٚمجٜم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم هذا اًم٘مًؿ ،شمّمٚمح ًمٙمت٤مسم٦م رؾم٤مئؾ
وأـم٤مريح ضم٤مُمٕمٞم٦م ،شمٙمقن سمٛمتٜم٤مول ّ
ـمالب اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م-
افًٚبع :ؿًؿ افسمجٜ
ي٘مقم هذا اًم٘مًؿ سمٛمت٤مسمٕم٦م اًمؽماث اعمٙمتقب طمقل اإلُم٤مم احلًلم× وهنْمتف
اعمٌ٤مريم٦م سم٤مًمٚمٖم٤مت همػم اًمٕمرسمٞم٦م ًمٜم٘مٚمف إمم اًمٕمرسمٞم٦م ،ويٙمقن ذًمؽ ُمـ ظمالل شم٠ميٞمد
صمؿ شمرمجتف أو اإلذاف قمغم شمرمجتف إذا يم٤مٟم٧م اًمؽممج٦م ظم٤مرج
صالطمٞمتف ًمٚمؽممج٦مَّ ،
اًم٘مًؿ-
افثٚمـ :ؿًؿ افر َصد واإلحهٚء
يتؿ ذم هذا اًم٘مًؿ رصد مجٞمع اًم٘مْم٤مي٤م احلًٞمٜم ّٞم٦م اعمٓمروطم٦م ذم مجٞمع اًمقؾم٤مئؾ اعمتٌّٕم٦م
ُّ
ذم ٟمنم اًمٕمٚمؿ واًمث٘م٤موم٦م ،يم٤مًمٗمْم٤مئٞم٤مت ،واعمقاىمع اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ،واًمٙمت٥م ،واعمجالت
أهؿ إُُمقر اعمرشمٌٓم٦م سم٤مًم٘مْمٞم٦م
واًمٜمنمي٤مت ،وهمػمه٤م; ممّ٤م يٕمٓمل رؤي٦م واوح٦م طمقل ّ
احلًٞمٜمٞم٦م سمٛمختٚمػ أسمٕم٤مده٤م ،وهذا سمدوره يٙمقن ُم١م ّصمر ًا ضمدّ ًا ذم رؾمؿ اًمًٞم٤مؾم٤مت
اعم١مؾمً٤مت واعمرايمز اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم
اًمٕم٤م ُّم٦م
ًمٚمٛم١مؾمً٦م ،ورومد سم٘م ّٞم٦م إىمً٤مم ومٞمٝم٤م ،ويمذا سم٘مٞم٦م ّ
ّ
ؿم ّتك اعمج٤مٓت-
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افتٚشع :ؿًؿ ادٗمترات وافْدوات افًِّٜٔ
ويتؿ اًمٕمٛمؾ ذم هذا اًم٘مًؿ قمغم إىم٤مُم٦م ُم١ممترات وُمٚمت٘مٞم٤مت وٟمدوات قمٚمٛم ّٞم٦م ومٙمري٦م
ّ
ُمتخّمّم٦م ذم اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦مً ،مٖمرض اإلوم٤مدة ُمـ إىمالم اًمرائدة واإلُمٙم٤مٟم٤مت
ّ
قمٚمٛمل سمٛمحي إؾم٤مشمذة واًمٌ٤مطمثلم واعمح ّ٘م٘ملم ُمـ
ضمق
ًمٞمتؿ ـمرطمٝم٤م ذم ٍّ
ّ
اًمقاقمدةّ ،
شمتؿ دقمقة اًمٕمٚمامء واعمٗمٙمِّريـ; ًمٓمرح أومٙم٤مرهؿ ورؤاهؿ اًم٘م ِّٞمٛم٦م
ذوي آظمتّم٤مص ،يمام ّ
اعم١مؾمً٦م ،ويمذا ؾم٤مئر اًمٌ٤مطمثلم واعمح٘م٘ملم ّ
ويمؾ ُمـ ًمديف
قمغم اًمٙمقادر اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم
َّ
اهتامم سم٤مًمِم٠من احلًٞمٜملً ،مالؾمتٗم٤مدة ُمـ ـمرق ىمراءهتؿ ًمٚمٜمّمقص احلًٞمٜمٞم٦م وومؼ
اعمٕمتٛمدة ًمدهيؿ-
إدوات آؾمتٜمٌ٤مـمٞم٦م
َ
افًٚذ :ؿًؿ ادُتٌ ٜاحلًْٔٔ ٜافتخههٜٔ
ختّمّمٞم٦م دمٛمع اًمؽماث احلًٞمٜمل اعمخٓمقط واعمٓمٌقع ،أٟمِم٠مهت٤م
وهل ُمٙمتٌ٦م طمًٞمٜمٞم٦م ّ
ختّمّمٝم٤م-
اعمٝمٛم٦م ذم جم٤مل ُّ
ُم١مؾمً٦م وارث إٟمٌٞم٤مء ،وهل دمٛمع آٓف اًمٙمت٥م ّ
َّ
احلٚدي ظؼ :ؿًؿ ادقؿع اإلفُسوين
ُم١مؾمً٦م وارث إٟمٌٞم٤مء،
وهق ُمقىمع إًمٙمؽموين
ِّ
ُمتخّمص سمٜمنم ٟمت٤مضم٤مت وومٕم٤مًمٞم٤مت َّ
ي٘مقم سمٜمـنم وقمرض يمتٌٝم٤م وجمالهت٤م اًمتل شمّمدره٤م ،ويمذا اًمٜمدوات واعم١ممترات اًمتل
اعم١مؾمً٦م ،وجمٛمؾ ومٕم٤مًمٞم٤مهت٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م
شم٘مٞمٛمٝم٤م ،ويمذا يً ِّٚمط اًمْمقء قمغم أظمٌ٤مر
َّ
واإلقمالُمٞم٦م-
افثٚين ظؼ :افًَؿ افًْقي
يٕمٛمؾ هذا اًم٘مًؿ ُمـ ظمالل يم٤مدر قمٚمٛمل ُمتخّمص وسم٠مىمالم قمٚمٛمٞم٦م ٟمًقي٦م ذم
اجل٤مٟم٥م اًمديٜمل وإيم٤مديٛمل قمغم شمٗمٕمٞمؾ دور اعمرأة اعمًٚمٛم٦م ذم اًمٗمٙمر احلًٞمٜمل ،يمام
ي٘مقم سمت٠مهٞمؾ اًمٌ٤مطمث٤مت واًمٙم٤مشمٌ٤مت وٛمـ ورؿم٤مت قمٛمؾ شمدريٌٞم٦م ،وومؼ إؾم٤مًمٞم٥م
اعمٕم٤مسة ذم اًمت٠مًمٞمػ واًمٙمت٤مسم٦م-
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افثٚف ٞظؼ :افًَؿ افٍْل
ّ
إن اًمٕمٛمؾ ذم هذا اًم٘مًؿ ىم٤مئؿ قمغم ـمٌ٤مقم٦م وإظمراج اًمٜمت٤مضم٤مت احلًٞمٜمٞم٦م اًمتل شمّمدر
ومٜمل
اعم١مؾمً٦مُ ،مـ ظمالل سمراُم٩م إًمٙمؽموٟمٞم٦م
قمـ
ِّ
ُمتٓمقرة ُينمف قمٚمٞمٝم٤م يم٤مدر ّ
َّ
ُمتخّمص ،يٕمٛمؾ قمغم شمّمٛمٞمؿ إهمٚمٗم٦م وواضمٝم٤مت اًمّمٗمح٤مت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ،وسمرجم٦م
ِّ
اإلقمالٟم٤مت اعمرئٞم٦م واعمًٛمققم٦م وهمػممه٤م ،وؾم٤مئر إُمقر اًمٗمٜم ّٞم٦م إظمرى اًمتل ُتت٤مضمٝم٤م
يم٤م ّوم٦م إىمً٤مم-
ؾمٞمتؿ اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم-
وهٜم٤مك ُمِم٤مريع ُأظمرى
ّ
مهٌٚح اهلدى وشٍْٔ ٜافْجٚة:
هذا اًمٙمت٤مب قمٌ٤مرة قمـ جمٛمققم٦م حم٤مضات أًم٘م٤مه٤م أطمد أقمالم اعمذه٥م احلؼ،
وُمرضمع ُمـ ُمراضمٕمٝم٤م اًمٕمٔم٤مم ،أؾمت٤مذ اًمٗم٘مٝم٤مء واعمجتٝمديـ آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك اًمِمٞمخ
اًمقطمٞمد اخلراؾم٤مين (دام فمٚمف)-
وىمد شمٜم٤مول ذم هذه اعمجٛمققم٦م ُمٓم٤مًم٥م قمٚمٛمٞم٦م دىمٞم٘م٦م وطم٘م٤مئؼ قم٘م٤مئدي٦م وإصم٤مرات
ومٙمري٦م قمٛمٞم٘م٦م ،ؾمٚمط اًمْمقء ومٞمٝم٤م قمغم خمتٚمػ أسمٕم٤مد اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م وقمغم ُم٘م٤مم
وُمٜمزًم٦م وقمٔمٛم٦م اإلُم٤مم احلًلم × ،ويمذا اًمِمخّمٞم٤مت اًمٗمذة اًمتل ظمٚمده٤م اًمت٤مريخ،
ُمٝمٛم٦م وحمقري٦م ودىمٞم٘م٦مُ ،مـ ىمٌٞمؾ:
وم٘مد شمٜم٤مول هذا اًمٙمت٤مب أسمح٤مصم ً٤م ّ
شم٠مصمر اًمٕمرش ومجٞمع اخلالئؼ هلقل اعمّمٞمٌ٦م ،احل٘مٞم٘م٦م احلًٞمٜمٞم٦م واحل٘مٞم٘م٦م اعمحٛمدي٦م،
ُمٕمروم٦م قم٤مؿمقراء احل٘مٞم٘مٞم٦م وحمقريتٝم٤م ذم اًمٙمقنُ ،مٕمروم٦م اإلُم٤مم احلًلم × وُمراشم٥م
اًمتقطمٞمد ،قمٚمؿ اإلُم٤مم احلًلم × وإيمًػم وضمقده ،اًمديـ رهـ اإلُم٤مم احلًلم ×،
اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم٦م ،وفم٤مئػ اًمدقم٤مة واعمٌٚمٖملمُ ،مٜمزًم٦م ىمٛمر سمٜمل ه٤مؿمؿ ذم ُم٘م٤مم قمٜمدي٦م
اهلل ،يمرسمالء قمرش اهلل ،أصح٤مب اإلُم٤مم احلًلم × ،وهمػمه٤م اًمٙمثػم ُمـ
اعمقوققم٤مت اًمٙمٚمٞم٦م واجلزئٞم٦م اًمتل شمٜم٤موًمتٝم٤م شمٚمؽ اعمح٤مضات-
وىمد أظمذت ُم١مؾمً٦م وارث إٟمٌٞم٤مء ًمٚمدراؾم٤مت اًمتخّمّمٞم٦م ذم اًمٜمٝمْم٦م احلًٞمٜمٞم٦م
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ُمٝمٛم٦م شمرمج٦م ٟمت٤مضم٤مت يمٌ٤مر اًمٕمٚمامء ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م إمم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ
قمغم قم٤مشم٘مٝم٤م ّ
ظمالل اظمتٞم٤مر اعمؽمضمؿ اًمٙمٗمقء ُمع اإلذاف اًمدىمٞمؼ قمغم قمٛمؾ اًمؽممج٦م ذم ىمًؿ اًمؽممج٦م
داظمؾ اعم١مؾمً٦مً ،مذا ٟمت٘مدم سم٤مًمِمٙمر اجلزيؾ ًمألخ اًمديمتقر رقمد احلج٤مج اًمذي أظمذ
قمغم قم٤مشم٘مف شمرمج٦م اًمٙمت٤مب ،ويمذا اًمِمٙمر ًمألخ اًمديمتقر ُمٞمثؿ اًمرسمٞمٕمل قمغم ُمراضمٕمتف
ًمٚمؽممج٦م وإسمداء سمٕمض اعمالطمٔم٤مت واًمتٕمديالت ،ويمذا اًمِمٙمر ًمألخ اًمِمٞمخ اًمديمتقر
حمٛمد احلٚمٗمل ُمً١مول ىمًؿ اًمؽممج٦م ذم اعم١مؾمً٦م ،ويمذا اًمِمٙمر ًمٙمؾ ُمـ ؾم٤مهؿ ذم
إٟمج٤مز هذا اًمٕمٛمؾ اًمٕمٚمٛمل اًم٘مٞمؿ-
واًمِمٙمر اخل٤مص وآُمتٜم٤من اًمٙمثػم ًمًامطم٦م ّ
اًمٕمالُم٦م احلج٦م اًمِمٞمخ حمًـ اًمقطمٞمد
اخلراؾم٤مين ٟمجؾ آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك اًمِمٞمخ طمًلم اًمقطمٞمد اخلراؾم٤مين (دام فمٚمف) قمغم
إذاومف وُمت٤مسمٕمتف ًمٚمٕمٛمؾ وإسمدائف اعمالطمٔم٤مت اًم٘م ّٞمٛم٦م-
ٟمً٠مل اهلل أن يٌ٤مرك ًمٜم٤م ذم أقمامًمٜم٤م إ ّٟمف ؾمٛمٞمع جمٞم٥م-
اللجنةالعلميةيف
مؤسسةوارثاألنبياء
للدراساتالتخصصيةيفالنهضةاحلسينية

املقدمة

املكدَّ١

ﭑﭒﭓ
احلٛمد هلل محد ًا ٓ طمدّ ًمف ،وصمٜم٤م ًء ٓ قمدّ ًمف ،اًمقاطمد إطمد ،اًمذي ظمٚمع قمغم اإلٟمً٤من
رداء أطمًـ ظمٚم٘مف ،واصٓمٗمك إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء عمٜمّم٥م رؾم٤مًمتف ،وسمٚمغ اًمٖم٤مي٦م ُمـ اخلٚمؼ
سمتْمحٞم٦م ؾمٚمٞمؾ أذف أٟمٌٞم٤مئف ،وؾمٌل قمؽمة اخل٤مُمس ُمـ أصح٤مب يمً٤مئف-
وصٚمقات اهلل اًمزايمٞم٤مت ،وُتٞم٤مشمف اًمٓمٞمٌ٤مت ،وشمًٚمٞمامشمف اًمٜم٤مُمٞم٤مت ،قمغم ىمٓم٥م قم٤ممل
اًمقضمقد ،وأذف اعمٛمٙمٜم٤متُ ،مٔمٝمر اًمٜمقر إطمدي ،وُمٜمٌع اًمٙمامل اًمنُمدي ،قمٜمقان
حمٛمد اعمّمٓمٗمك’ ،وقمغم أهؾ سمٞمتف اًمٓمٞمٌلم
صحٞمٗم٦م اًمقضمقد ،وظم٤مشمؿ طمٚم٘م٤مت اًمٜمٌقةّ ،
اًمٓم٤مهريـ ،أريم٤من اًمتقطمٞمد ،وأٟمقار اًمٕمرش اعمجٞمد ،ظمزائـ احلٙمٛم٦م ،وُمٕم٤مدن اًمرمح٦م،
وإؾمامء اإلهلٞم٦م احلًٜمك ،ووؾم٤مئط اًمٗمٞمقو٤مت اًمرسم٤مٟمٞم٦م ،وٓ ؾم ّٞمام يمقصمر ؾمامء
اًمرؾم٤مًم٦م ،وأىمامر ومٚمؽ اإلُم٤مُم٦م ،اسمتداء ُمـ ظم٤مشمؿ أوصٞم٤مء اًمٜمٌٞملم ،أُمػم اعم١مُمٜملم × إمم
اعمحٛمديلم ،سم٘مٞم٦م اهلل ذم إرولم-
ظم٤مشمؿ إوصٞم٤مء
ّ

يٛم ّثؾ هذا اًمٙمت٤مب اعمًٓمقر واًمًٗمر اعمٜمِمقر ىمٓمرة ُمـ سمحر اًمٗمْم٤مئؾ اًمالُمتٜم٤مهٞم٦م

ًمّم٤مطم٥م اعم٘م٤مم إقمغم ،وُمـ سمٚمغ ىم٤مب ىمقؾملم أو أدٟمك ،قملم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،وإٟمً٤من
قمٞمٜمٝم٤م ،ؿمٛمس اعمنمىملم ،وىمٓم٥م اًمٜمػميـ ،وٟمقر اجلٜمتلم ،وُمقمم اًمث٘مٚملم ،ووزم
اًمٜمِم٠مشملم ،وإُم٤مم اًمٙمقٟملم ،اإلُم٤مم أيب قمٌداهلل احلًلم×-
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ّ
إن هذه اعمج٤مًمس ُم٠مظمقذة قمـ سمٞم٤مٟم٤مت أطمد أؾم٤مـملم ؾمامء اًمٗم٘م٤مه٦م واعمرضمٕمٞم٦م،
وأريم٤من احلٙمٛم٦م واعمٕمروم٦م ،اًمٗم٘مٞمف اجل٤مُمع ،وإصقزم اًمٌ٤مرع ،احلٙمٞمؿ ص٤مطم٥م
اًمؼمه٤من ،واعمٗمن ًمرُمقز اًم٘مرآنُ ،مـ أدرك أهار اًمٙمت٤مب واًمٕمؽمة ،قمغم هدي سمٞم٤من
إٟمقار اإلهلٞم٦م ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمرؾم٤مًم٦م^ ،وأزاح اًمًت٤مر قمـ وضمف احل٘م٤مئؼ ،وأُم٤مط
اًمٚمث٤مم قمـ شم٠مويؾ أي٤مت وإطم٤مدي٨م ،اًمٜمّمقص ُمٜمٝم٤م واًمٔمقاهر ،سمٌٞم٤من ُمًدّ د
سم٤مًمت٠ميٞمد اإلهللُ - -مـ و ّفمػ ّ
يمؾ ُم٤م يٛمٚمؽ ُمـ قمٚمقم قم٘مٚمٞم٦م وٟم٘مٚمٞم٦م ،وطمٙمٛم٦م قمٚمٛمٞم٦م
وقمٛمٚمٞم٦م ،ذم ظمدُم٦م أقمالم اًمقٓي٦م واإلُم٤مُم٦م^ ،وُمزج اًمٗم٘مف إيمؼم سم٤مًمٗم٘مف إصٖمر
ذم أروىم٦م اًمٌح٨م واًمتح٘مٞمؼ ،وقمغم يمرد اًمتدريس ،واًمذي صٝمر يم ً
ال ُمـ ضمقهريت
اًمٗم٘مف واعمٕمروم٦م ـ ذم سمقشم٘م٦م ؾمػمشمف اًمٕمٛمٚمٞم٦م ـ سم٤مًمٕمٌ٤مدة اًمٕمٔمٛمك ،اعمتٛمثٚم٦م سم٢مىم٤مُم٦م جم٤مًمس
اًمٕمزاء قمغم ُمّم٤مئ٥م آل اهلل^ ،وٓؾمٞمام اًمٕمّمٛم٦م اًمٙمؼمى ،واإلٟمًٞم٦م احلقراء ،وم٤مـمٛم٦م
اًمزهراء‘ ،وإُم٤مم اعمقطمديـ ،أُمػم اعم١مُمٜملم× ،وٟمقر قمٞمٜمٞمٝمام إُم٤مم إوًمٞم٤مء،
وُمّمٌ٤مح اهلدى ،وُمٔمٚمقم يمرسمالء ،ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء×ُ ،مٕمتؼم ًا اعمِم٤مريم٦م ذم ُمراؾمؿ
اًمٕمزاء سم٠مىمدام طم٤مومٞم٦م أىمرب اًمٓمرق إمم اهلل ،ومً٤مر ؾمٜملم قمغم اًمِمقارع اعمٗمروؿم٦م
سم٤محلَم ،سم٘مدُملم طم٤مومٞمتلمُ ،مٌدي ً٤م وٓءه ضمٜمٌ ً٤م إمم ضمٜم٥م احلِمقد ُمـ اًمٕم٤مؿم٘ملم-
ّ
إن طمٙم٤مي٦م يمرسمالء وهمرسم٦م ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× ،يم٤مٟم٧م وٓ شمزال ،يم٤مُمٜم٦م ذم اًم٘مٚمقب
احلزيٜم٦م ًمٚمِمٞمٕم٦م وحمٌل احلًلم× ،وُم٤م زاًم٧م أٟمقار ُمٕمرومتف شمٜمػم أومئدة اعم١مُمٜملم
إن فِحًغ يف بقاضـ ادٗمْغ مًرؾ ٜمُتقمٜش(-)2
سمٛم٘مت٣مّ « :
ومال دمد ٟمٌٞم ً٤م ُمـ أٟمٌٞم٤مء اهلل اًمٕمٔم٤مم مل شمذرف قمٞمٜم٤مه اًمدُمقع طمرىم٦م وًمققم٦م ذم هذه
اعمّمٞمٌ٦م ،ومٝمذا اًمٜمٌل إسمراهٞمؿ× ،وهق ُمـ أوزم اًمٕمزم ،وىمد سمٚمغ درضم٦م (ﮭ ﮮ
( )2ىمٓم٥م اًمديـ اًمراوٟمدي ،اخلرائ٩م واجلرائح :ج ،3صّ -953
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار:
ج ،54ص ،383وج ،27:ص -84اًمِمٞمخ قمٌداهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل (اإلُم٤مم احلًلم×):
ص-22

اعم٘مدُم٦م 2: .....................................................................................

ﮯ ﮰ)( )2سمٕمد أن ـمقى ُم٘م٤مم اًمٕمٌقدي٦م واًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م واخل ّٚم٦مُ---م٤م إن
ؿم٤مهد× أٟمقار آل اهلل وؿمٞمٕمتٝمؿ ُتقم طمقل اًمٕمرش طم ّتك اٟمٗمرضم٧م ؿمٗمت٤مه سم٤مًمتٛمٜمّل
واًمً١مال« :افِٓؿ اجًِْل مـ صًٔ ٜأمر ادٗمْغشً ،مٞمٜم٤مل سمٕمد ذًمؽ سمٗمخر واقمتزاز
()4
()3
صمؿ يتذيمر ُمّم٤مئ٥م إُم٤مم
وؾم٤مم اخلٓم٤مب اإلهلل ( :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ) ّ ،

اًمٙمقٟملم أيب قمٌداهلل احلًلم× ومٞمتٛمٚمٛمؾ ُمـ ؿمدّ ة احلزن واجلزع ىم٤مئالًّ « :إين شَٔؿ دٚ

حيؾ بٚحلًغش(-)5
( )2اًمٌ٘مرة :آي٦م -235
حمٛمد اًمّم٤مدق× قمـ شمٗمًػم هذه أي٦م  :ﭰ ﭱ ﭲ
( )3ؾم٠مل ضم٤مسمر سمـ يزيد اجلٕمٗمل ضمٕمٗمر سمـ ّ
ﭳ) ،وم٘م٤مل×ّ « :
إن اهلل ؾمٌح٤مٟمف عم٤م ظمٚمؼ إسمراهٞمؿ× يمِمػ ًمف قمـ سمٍمه ،ومٜمٔمر ،ومرأى ٟمقر ًا
حمٛمد صٗمقيت ُمـ ظمٚم٘مل -ورأى
إمم ضمٜم٥م اًمٕمرش ،وم٘م٤مل :إهللُ ،م٤م هذا اًمٜمقر؟ وم٘مٞمؾ ًمف :هذا ٟمقر ّ
ٟمقر ًا إمم ضمٜمٌف ،وم٘م٤مل :إهلل ،وُم٤م هذا اًمٜمقر؟ وم٘مٞمؾ ًمف :هذا ٟمقر قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ٟم٤مس ديٜمل-
ورأى إمم ضمٜمٌٝمام صمالصم٦م أٟمقار ،وم٘م٤مل :إهلل ،وُم٤م هذه إٟمقار؟ وم٘مٞمؾ ًمف :هذا ٟمقر وم٤مـمٛم٦م ،ومٓمٛم٧م
حمٌٞمٝم٤م ُمـ اًمٜم٤مر ،وٟمقر وًمدهي٤م :احلًـ ،واحلًلم -ورأى شمًٕم٦م أٟمقار ىمد طمٗمقا هبؿ؟ وم٘م٤مل :إهلل،
وُم٤م هذه إٟمقار اًمتًٕم٦م؟ ىمٞمؾ :ي٤م إسمراهٞمؿ ،ه١مٓء إئٛم٦م ُمـ وًمد قمكم ووم٤مـمٛم٦م-
وم٘م٤مل إسمراهٞمؿ :إهلل ،سمحؼ ه١مٓء اخلٛمً٦مّ ،إٓ ُم٤م قمرومتٜمل ُمـ اًمتًٕم٦م؟ وم٘مٞمؾ :ي٤م إسمراهٞمؿّ ،أوهلؿ قمكم
حمٛمد ،واسمٜمف قمكم ،واسمٜمف
حمٛمد ،واسمٜمف ضمٕمٗمر ،واسمٜمف ُمقؾمك ،واسمٜمف قمكم ،واسمٜمف ّ
سمـ احلًلم ،واسمٜمف ّ
احلًـ ،واحلج٦م اًم٘م٤مئؿ اسمٜمف-
وم٘م٤مل إسمراهٞمؿ :إهلل وؾم ّٞمدي ،أرى أٟمقار ًا ىمد أطمدىمقا هبؿ ٓ ،حييص قمددهؿ ّإٓ أٟم٧م؟ ىمٞمؾ :ي٤م
إسمراهٞمؿ ،ه١مٓء ؿمٞمٕمتٝمؿ ،ؿمٞمٕم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م -وم٘م٤مل إسمراهٞمؿ :وسمؿ شمٕمرف
ؿمٞمٕمتف؟ وم٘م٤مل :سمّمالة إطمدى ومخًلم ،واجلٝمر سمًٌؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،واًم٘مٜمقت ىمٌؾ اًمريمقع،
واًمتختؿ ذم اًمٞمٛملم -ومٕمٜمد ذًمؽ ىم٤مل إسمراهٞمؿ :اًمٚمٝمؿ ،اضمٕمٚمٜمل ُمـ ؿمٞمٕم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم  -ىم٤مل :وم٠مظمؼم
اهلل ذم يمت٤مسمف ،وم٘م٤مل : :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ)ش-
اًمً ّٞمد إؾمؽماسم٤مدي ،شم٠مويؾ أي٤مت اًمٔم٤مهرة ذم ومْم٤مئؾ اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة :ص -596اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ
اًمٌحراين ،اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :ج ،5ص-777
( -)4اًمّم٤موم٤مت :آي٦م -94
(« )5قمـ أيب قمٌد اهلل× ذم ىمقل اهلل( :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ* ﮒ ﮓ ﮔ)  ،ىم٤مل :طمً٥م
ومرأى ُم٤م حيؾ سم٤محلًلم× ،وم٘م٤ملّ :إين ؾم٘مٞمؿ عم٤م حيؾ سم٤محلًلم×ش -اًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج،2
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ويتذوىمقا
اًمٙمٛمؾ ذم اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ُمـ سمحر ُمٕم٤مرف اًمٕمؽمة هذا،
ًمرسمام يرشمقي
ّ
ّ
طمالوة اًمِمٝمد ذم شمرسم٦م يمرسمالء ،ويٜم٤مًمقا اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمرزق اعمٕمٜمقي اًمقاؾمع ،ويٌٚمٖمقا
مجٞمع ُمراشم٥م اًمتقطمٞمد سمٕمد ظمرق احلج٥م اًمًٌٕم٦م-
ُمقضمٝم٦م إمم قمٚمامء
ُمٕمٔمؿ هذه اعمج٤مًمس ىمد ُأًم٘مٞم٧م ذم ُمًجد أقمٔمؿ سم٘مؿ اعم٘مدّ ؾم٦مّ ،
احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م وومْمالئٝم٤م ،سمام ومٞمٝمؿ أؾم٤مشمذة اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م واًمٗم٘مٝم٤مء واعمجتٝمدون،
ُمـ هٜم٤م ضم٤مءت سمٕمض اعمٓم٤مًم٥م ُمتٜم٤مؾمٌ٦م ذم سمٞم٤مهن٤م ُمع هذا اعمًتقى ُمـ اعمخ٤مـمٌلم-
قمٚم ًام ّ
سم٠من هذه اعمجٛمققم٦م ُمـ اعمح٤مضات مت ّثؾ صم٤مًم٨م يمت٤مب ٟمْمٕمف سملم يدي
اًمٔم٤مُمئلم عمٕمروم٦م هذه اًمذوات اعم٘مدّ ؾم٦م ،سمٕمد يمت٤مب (طمٚم٘مف وصؾ رؾم٤مًم٧م واُم٤مُم٧م)
ويمت٤مب (ٟمٗمس ٟمٗمٞمس ظم٤ممتٞم٧م)-
قمغم أُمؾ أن ُتٔمك هذه اًمّمحٞمٗم٦م اجل٤مُمٕم٦م ًمٚمٛمٜم٤مىم٥م واعم٘م٤مُم٤مت احلًٞمٜمٞم٦م سم٘مٌقل
ص٤مطم٥م قم٤ممل اإلُمٙم٤من ،وأن شم٠مظمذ سمٞمدٟم٤م إمم ؾم٤مطمتف اعم٘مدّ ؾم٦م-
«افِٓؿ اجًِْل ظْدك وجٔٓ ً ٚبٚحلًغ× يف افدٕٔ ٚوأخرةش-

صّ -576
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،55ص -337اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،اًمؼمه٤من ذم
شمٗمًػم اًم٘مرآن :ج ،5ص-779

اعمح٤مضة إومم :أفم ّٚم٦مرش شم٘مِمٕمر ومجٞمع اخلالئؼ شمٌٙمل 32 ......................................

احملاضسة األوىل :أظلّةزش تقػعس ومجيع اخلالئق تبكي

احملاقس ٠األٚىل
أظًٓ ١ايعسؽ تكػعس
ٚمجٝع اخلال٥ل تبهٞ
احلج٦م 2526هـ
2::6.6.35م= 35ذو ّ
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ضّٝد ايػٗدا ×٤ؾٛم ايتعسٜـ

ـمٚم٥م إ ّزم سمٕمض اعم١مُمٜملم أن أُتدّ ث سمْمع يمٚمامت سمٛمٜم٤مؾمٌ٦م قم٤مؿمقراء اإلُم٤مم
شمدون أؾمامؤيمؿ ذم
احلج٦م ،وو ّوم٘متؿ ٕن ّ
احلًلم× ،ومٚمق همٛمرشمٙمؿ أًمٓم٤مف اإلُم٤مم ّ
ّ
ّ
اًمِمؽ ذم أ ّٟمٙمؿ ؾمتحٔمقن سمٗمقز
ؾمجؾ ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× ذم هذه اًمٕمنمة ،ومال يٜمت٤مسمٜمل
ومقز ،وشمٙمقٟمقن ىمد هنْمتؿ سمٛمً١موًم ّٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م وقمٛمؾ ظمٓمػم ،أٓ
ٓ يداٟمٞمف ذم اًمٕمٔمٛم٦م ٌ
وهق اًمتٕمريػ سم٤مإلُم٤مم احلًلم× وطم٤مدصم٦م قم٤مؿمقراء ذم ُمقؾمؿ حمرم احلرام ،وإُمر
اعمٝمؿ هق أٟمّف يٜمٌٖمل أن ُيٗمٝمؿ سم٤مًمؼمه٤من ّ
أن ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× ومقق ُمًتقى اًمتٕمريػ،
ّ
وأن قمٛمٚمف سمٛمٜم٠مى قمـ اًمقصػ ،وذًمؽ ؿم٠من ظمٓمػم يٜمٌٖمل أن ُيدرك-
ّ
إن مجٞمع احل٤مضيـ ذم هذا اعمجٚمس هؿ أرومع ؿم٠مٟم ً٤م ُمـ أن ٟمٚم٘مل ومٞمٝمؿ يمٚمٛم٦م ،ومٝمؿ
ُمـ اًمٕمٚمامء وأهؾ اًمتد ّسمر ،وًمٙمـ سمام ّ
أن اعمقوقع ُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من ،وهق أسمٕمد أوم٘م ً٤م
ُمـ أن شمٜم٤مًمف يمٚمامشمٜم٤مٟ ،مرى أٟمٗمًٜم٤م ُمٚمزُملم أن ٟمٚمٗم٧م أٟمٔم٤مر احلْمقر إمم ُمرشمٌ٦م ُمـ
ُمراشم٥م اًمد ّىم٦م ذم يمٚمامت أهؾ اًمٌٞم٧م^ ،وهذا هق اعمٝمؿ ذم إُمر-
ايتعسٜـ بطّٝد ايػٗدا ×٤يف شٜازت٘

حمٛمد اًمّم٤مدق× ذم رواي٦م يقٟمس سمـ فمٌٞم٤من
أُمر اإلُم٤مم أسمق قمٌد اهلل ضمٕمٗمر سمـ ّ
وؾمٜمٌلم ًمٙمؿ وم٘مف احلدي٨م واًمدراي٦م ذم هذه اًمرواي٦م اًمنميٗم٦م،
سم٠مُمر ،ؾمٜمذيمره إمج٤مًٓ،
ّ
وذًمؽ سمام يتٜم٤مؾم٥م وضمٝمقديمؿ اعمٌذوًم٦م ذم ومٝمؿ اعمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م; ّ
وم٢من ُمٜم٤مزل إومراد
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سم٘مدر درايتٝمؿ ٓ يمثرة روايتٝمؿ(-)2
احلًغ×،
أذـر
َ
ىم٤مل يقٟمس سمـ فمٌٞم٤من ًمإلُم٤مم×ُ « :جًِ ٝؾداكّ ،إين ـثر ًا مُ ٚ
ؾٖي ٍ
رء ُ
أؿقل؟
ّ
ؾِام إٓس مْف اإلمٚم× هذا آشتًداد ،ؿٚل« :ؿؾَ :صذ اَللَُ َظ َِ ْٔ َؽ َيَ ٚأ َبَ ٚظ ٌْ ِد اَلل،

تًٔدُ ذفؽ ثالث ًٚش-
ثؿ ؿٚل يقٕسُ « :جًِ ٝؾداكّ ،إين ُأريد أن أزوره ،ؾُٔػ أؿقل؟ وـٔػ أصْع؟
ّ
َ ٝأب ٚظٌ ِد اَلل× َؾْ ٚؽت ًَِ ْؾ ظ َذ َصٚضِ ِئ اف ٍُر ِ
اتُ ،ثؿ اف ٌَ ْس ثِ ََٔ ٚب َؽ
َ
ؿٚل× :إِ َذا َأ َت ْٔ َ َ َ ْ
َ
ِ
ٚهر َةُ ،ثؿ ام ِ ِ
ِ
وح َر ِم َر ُشقفِف ،و َظ َِ ْٔ َؽ بِٚفت ٌُِْ ِر
ش َحٚؾٔ ًٚ؛ َؾِٕ٘ َؽ ِيف َح َر ٍم م ْـ َح َر ِم اَلل َ
ْ
افى َ
ٔؾ وافتًٌِٔحِ وافتح ِّ ِ
ُمّ ٍد َ
وافت ِِْٓ ِ
وأ ْه ِؾ َب ْٔتِفش.
ٔد وافت ًْئِ ِؿ َلل ـَثِر ًا ،وافه َال ِة َظ َذ ُ َ
ْ
ْ
ِ
ِ ِ ِ
واعمٝمؿ هٜم٤م :ىمقًمف ًمفُ « :ثؿ ْام ِ
ٚش َت ٌَِْ ْؾ َو ْج َٓ َؽ
ش إِ َف ْٔف َحتك ت َْٖت َٔف م ْـ ؿ ٌَ ِؾ َو ْج ِٓفَ ،ؾ ْ
ِ
غ ـَتِ ٍَ ْٔ َؽُ ،ثؿ ُؿ ِؾ :افً َال ُم َظ َِ ْٔ َؽ َيُ ٚحج َ ٜاَلل وا ْب َـ ُحجتِ ِف،
بِ َق ْج ِٓ ِفْ َ ،
وَت ًَ ُؾ ا ْفَ ٌْ َِ ََ ٜب ْ َ
ٔؾ اَلل وا ْب َـ َؿتِِِٔ ِف ،افً َال ُم َظ َِ ْٔ َؽ َيَ ٚث َٚر اَلل وا ْب َـ َث ِ
افً َال ُم َظ َِ ْٔ َؽ َيَ ٚؿتِ َ
ٚر ِه ،افً َال ُم َظ َِ ْٔ َؽ
ي ٚوتْر اَلل ا َدقتُقر ِيف افًامو ِ
ات وإَ ْر ِ
ض ش-
َ َ
ْ َ
َ َ َ
صمؿ شماله ؾمالم ظم٤مص-
صمٛم٦م ضسم٤من ُمـ اًمًالمّ :
إول ؾمالم قم٤ممّ ،
شم٠م ُّمٚمقا ضم ّٞمد ًاّ ،
َٓؿب خاف بطّٝد ايػٗدا×٤

ظم٤مص٦م - -وُمـ هٜم٤م ّ
وم٢من احلٙمٛم٦م
إول هق ؾمالم قم٤مم ،واًمثالصم٦م إُظمرى ّ
اًمًالم ّ

سمٜمل ،اقمرف ُمٜم٤مزل اًمِمٞمٕم٦م قمغم ىمدر روايتٝمؿ
( )2قمـ سمريد ّ
اًمرزاز ،قمـ أيب قمٌد اهلل× ،ىم٤مل« :ي٤م ّ
وُمٕمرومتٝمؿ; ّ
وم٢من اعمٕمروم٦م هل اًمدراي٦م ًمٚمرواي٦م ،وسم٤مًمدراي٤مت ًمٚمرواي٤مت يٕمٚمق اعم١مُمـ إمم أىمَم
أن :ىمٞمٛم٦م ّ
ًمٕمكم× ومقضمدت ذم اًمٙمت٤مب ّ
يمؾ اُمرئ وىمدره
درضم٤مت اإليامنّ -إين ٟمٔمرت ذم يمت٤مب ّ
ُمٕمرومتفّ ،
إن اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم حي٤مؾم٥م اًمٜم٤مس قمغم ىمدر ُم٤م آشم٤مهؿ ُمـ اًمٕم٘مقل ذم دار اًمدٟمٞم٤مش( -اًمِمٞمخ
اًمّمدوقُ ،مٕم٤مين إظمٌ٤مر :صّ ;2
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج  ،2ص ;277قمدّ ة حمدّ صملم
(ٟمخٌ٦م ُمـ اًمرواة) ،إُصقل اًمًتّ٦م قمنم :ص-)4
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أئٛم٦م اًمديـ^ ،وٓ يًتٓمٞمع اًمٕم٘مؾ اًمٌنمي أن
واعمٕمروم٦م وًمٌ٤مب اًمٕمٚمؿ يم٤مُمٜم٦م ذم يمالم ّ
يٜم٤مل ىمًٌ ً٤م ُمـ ؿمٛمس شمٚمٙمؿ اًمٙمٚمامت ،طم ّتك شمًٕمٗمف اًمٜمٔمرة اإلهل ّٞم٦م ،ومتتد إًمٞمف يد اًمٕمقن
ُمٜمف شمٕم٤ممم-

إول هقَ « :يُ ٚحج َ ٜاَلل وا ْب َـ ُحجتِفش ،وهق يٛم ّثؾ صٗم٦م قم٤م ُّم٦م شمٜمًح٥م قمغم
اًمًالم ّ

إئٛم٦م^ ،أ ُّم٤م ُم٤م سمٕمده ،ومٝمق ُمٜمّم٥م ظم٤مص ٓ ،يِم٤مريمف ومٞمف أطمد ،طمتّك
ؾم٤مئر
ّ
أسمقه× ،ومام هق ذًمؽ اعمٜمّم٥م؟
إٟمّفَ « :ؿتِ ُٔؾ اَلل وا ْب ُـ َؿتِِِٔفش- -
ومٚمٞمس ذم قم٤ممل اخلٚم٘م٦م ُمـ حيٛمؾ هق وأسمقه ُمثؾ هذا اًمٕمٜمقان ُمـ قم٤ممل اًمٖمٞم٥م :ىمتٞمؾ
ومتتجًد ًمٓم٤موم٦م اًمتٕمٌػم ذم ىمقًمف« :افً َال ُم َظ َِ ْٔ َؽ َيَ ٚؿتِ َ
ٔؾ
اهلل ،وأسمقه يمذًمؽ ىمتٞمؾ اهلل،
ّ
اَلل وا ْب َـ َؿتِِِٔفش - -وُم٤م يْمٗمل قمغم هذا اًمًالم ظمّمقصٞم٦م هقّ :
أن ًمٚمحًلم×
ؾمٛمتلم مل دمتٛمٕم٤م ٕسمٞمف ُمـ ىمٌؾ ،مه٤م :أٟمّف× ىمتٞمؾ اهلل واسمـ ىمتٞمٚمف ،وأٟمّف صم٤مر اهلل واسمـ
صم٤مره أيْم ً٤م ،يمام أٟمّف وشمر اهلل اعمقشمقر ذم اًمًاموات وإرض-
َطهٔ دّ اإلَاّ احلطني×

ه٤مهٜم٤م ُمقوع ُحي٤مر ومٞمف اًم ُٙم َّٛمؾ; ومٌٕمدُم٤م ضم٤مء اإلُم٤مم× قمغم ذيمر شمٚمؽ اعمٜم٤مص٥م
اخل ِْ ِد ،وا ْؿ َن ًَر ْت َفف َأطِِ ُ ٜاف ًَ ْر ِ
اًمثالصم٦م ،أردف ىم٤مئالًَ « :أ ْص َٓدُ َأن َد َم َؽ َشُ ََـ ِيف ُ
ش،
ِ
ٔع َْ
اخل َالئِ ِؼش - -ومٞمٜمٌٖمل ًمٙمؿ اًمتٕمريػ سمف×ُ ،مـ هق اإلُم٤مم احلًلم×؟
و َبَُك َفف َمج ُ
وُم٤مذا يم٤من؟ وُم٤مذا ومٕمؾ؟ ًمٞمٕمل اًمٜم٤مس ّ
أن هذا اًمِمخص اًمذي يٛم ّثؾ ضمقهر ؾمامء
ال -وذم ّ
اًمقضمقد ،ومريد ُمـ ٟمققمف وضمقد ًا وقمٛم ً
يمؾ ضمٝم٦م ُمـ هذه اجلٝم٤مت سمح٨م
يتٓمٚم٥م حم٤مضات ودروؾم ً٤م ُمتٕمدّ دة ،ويًتدقمل اًمد ّىم٦م واًمت٠م ُّمؾ-
اعمٝمؿ أن ٟمٕمل ّأوًٓ ُم٤م اًمذي طمدث ًمٞمًٙمـ دم اإلُم٤مم× اخلٚمد؟ ّ
إن اخلٚمد ُمقوع
اًمتجرد ،ومٚمق ؾمٙمٜم٧م اًمروح اخلٚمد ومذًمؽ قمغم وومؼ إصؾ ،وأ ُّم٤م ًمق اٟم٘مٚمٌ٧م احل٤مل
ّ
وص٤مرت اًمروح أؾمٛمك ُمـ اخلٚمد سمٞمٜمام ص٤مر اخلٚمد ُمًٙمٜم ً٤م ًمٚمدمّ ،
وم٢من ذًمؽ ومقق إدراك
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اًمٌنم وقم٘مقهلؿ ،وُمٕمٜمك هذا اًمٙمالمّ :
أن احلًلم× سمٚمغ ُمـ اعمٜمزًم٦م ُمقوٕم ً٤م سمحٞم٨م ٓ
يًع اخلٚمد ؾمقى أن يٙمقن ُمًٙمٜم ً٤م ًمدُمف اًمٓم٤مهرً ،مٞم٧م ؿمٕمري وم٠ميـ شمًٙمـ روطمف؟
ذًمؽ ُم٤م يٜمٌٖمل أن ٟمٌح٨م قمٜمف-
« َأ ْصٓدُ َأن دم َؽ شَُـ ِيف ُْ ِ
وأي ىمِمٕمريرة
َ
ََ َ َ
اخل ِْدش - -وشمتٚمق شمٚمؽ اًمًٙمٜمك ىمِمٕمريرةّ ،
هل؟ «وا ْؿ َن ًَر ْت َف ُف َأطِِ ُ ٜاف ًَ ْر ِ
شش ; ّ
إن دُمؽ ي٤م طمًلم ىمد ؾمٙمـ اخلٚمقد ،وًمٙمـ
اىمِمٕمرت ًمف أفم ّٚم٦م اًمٕمرش ،وٓ خيٗمك ّ
أن ٟمًٌ٦م اًمًٙمـ إمم اًمدم ،واًم٘مِمٕمريرة إمم أفم ّٚم٦م
ّ
اًمٕمرش ،ممّ٤م حيتقي قمغم أسمح٤مث ص٤مظمٌ٦م-

ِ
ٔع َْ
اخل َالئِ ِؼش( - -)2وم٠ميـ اعمٗمٙمّرون؟
صمؿ يكم ه٤مشملم اًمٕمٌ٤مرشملم ىمقًمف×« :و َبَُك َفف َمج ُ
ّ

احلُ ًَ ْ ِ
(َ )2قم ِـ ْ
لم ْسم ِـ ُصم َق ْي ٍرَ ،ىم َ٤ملُ :يمٜم ُْ٧م َأٟمَ٤م و ُيق ُٟم ُس ْسم ُـ َفم ٌْ َٞم َ
اج
اًمن ُ
٤من واعمُْ َٗم َّْم ُؾ ْسم ُـ ُقم َٛم َر و َأ ُسمق َؾم َٚم َٛم َ٦م َّ َّ
ْؼمٟمَ٤م ِؾمٜمّ ً٤مَ ،وم َ٘م َ٤مل ًَمفُ :ضم ِٕم ْٚم ُ٧م ومِدَ َ
َ٤من اعمُْ َت َٙم ِّٚم ُؿ ُِمٜمَّ٤م ُيق ُٟم َس ،ويم َ
ُضم ُٚمقؾم ً٤م ِقمٜمْدَ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل× ،ويم َ
اك
َ٤من َأيم َ َ
ِ
ِ
ي َجم ْ ِٚم َس َه ُ١م َٓ ِء ا ًْم َ٘م ْق ِمَ ،ي ْٕمٜمِلُ :و ًْمدَ ا ًْم َٕم ٌَّ ِ
٤مسَ ،وم َام َأ ُىم ُ
ي َت َوم َذيم َْر َشمٜمَ٤م َوم ُ٘م ِؾ:
قل؟ َوم َ٘م َ٤مل :إ َذا َطم َ ْ
إ ِّين َأ ْطم ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ور; َوم٢مِٟم ََّؽ َشم ْ٠م ِيت َقم َغم َُم٤م ُشم ِريدُ َ -وم ُ٘م ْٚم ُ٧مُ :ضمٕم ْٚم ُ٧م ومدَ َ
اك! إِ ِّين يمَثػم ًا َُم٤م َأ ْذ ُيم ُر
واًمن َ
اًم َٚم ُٝم َّؿ َأ ِرٟمَ٤م َّ
اًمر َظم٤م َء ُّ ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
رء َأ ُىم ُ
ْ
قل؟ َوم َ٘م َ٤ملُ :ىم ْؾَ :ص َّغم اهلل َقم َٚم ْٞم َؽ َي٤م َأ َسم٤م َقم ٌْد اهللُ ،شمٕمٞمدُ َذًم َؽ َصم َالصم ً٤مَ ،وم٢مِ َّن
احلُ ًَ ْ َ
لم×َ ،وم َ٠م َّي َ ْ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
اًمً َال َم َيّم ُؾ إ ًَم ْٞمف ُم ْـ َىمري٥م وُم ْـ َسمٕمٞمدُ -صم َّؿ َىم َ٤مل :إ َّن أ َسم٤م َقم ٌْد اهلل ْ
َ٧م َقم َٚم ْٞمف
لم× عمََّ٤م َىم َ٣م َسمٙم ْ
احلُ ًَ ْ َ
َّ
قن اًمًٌع ،وُم٤م ومِ
ِ
ِ
اجلٜم َِّ٦م واًمٜم َِّ٤مر ُِم ْـ َظم ْٚمؼِ
ِ
َ
٥م ذم َْ
َ
َ
ٚم
٘م
ٜم
ي
ـ
ُم
و
،
ـ
َٝم
ٜم
ٞم
سم
٤م
ُم
و
ـ
ٞمٝم
و
ر
ٕ
وا
،
ع
ٌ
اًمً
ات
و
ام
اًمً
ْ
ُ
ُ
َّ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ ُ
َّ ْ ُ
َّ َ َ
َّ ْ ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
َّ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َر ِّسمٜمَ٤م ،و َُم٤م ُي َرى و َُم٤م ٓ ُي َرىَ ،سمٙمَك َقمغم أيب َقم ٌْد اهلل احلُ ًَ ْلم× إٓ صمالصم٦م أؿم َٞم٤م َء مل ْ َشم ٌْؽ َقمٚم ْٞمف -ىمٚم ُ٧م:
ِ
ِ
ِ
ُضم ِٕم ْٚم ُ٧م ومِدَ َ
وٓ ِد َُم ِْم ُؼ َ
ٍم ُة َ
وٓ ُآل ُقم ْث َام َن
اك! و َُم٤م َهذه اًم َّث َال َصم ُ٦م إَ ْؿم َٞم٤مء؟ َىم َ٤ملَ :مل ْ َشم ٌْؽ َقم َٚم ْٞمف ا ًْم ٌَ ْ َ
( َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ ًَم ْٕمٜمَ ُ٦م اهللَ)ُ -ىم ْٚم ُ٧مُ :ضم ِٕم ْٚم ُ٧م ومِدَ َ
ػ َأ ُىم ُ
ػ َأ ْصٜم َُع؟ َىم َ٤مل :إِ َذا
قل؟ و َيم ْٞم َ
ورهَ ،وم َٙم ْٞم َ
اك إِ ِّين ُأ ِريدُ َأ ْن َأ ُز َ
َأ َشمٞم َ٧م َأسم٤م َقمٌ ِد اهلل× َوم٤م ْهمت ًَِ ْؾ َقم َغم َؿم٤مـمِ ِئ ا ًْم ُٗمر ِ
اتُ ،صمؿ ا ًْمٌس صمِٞم٤مسم َؽ اًم َّٓم ِ
٤مه َرةَُ ،صم َّؿ ا ُْم ِ
ش َطم٤مومِٞم ً٤م; َوم٢مِ َّٟم َؽ
َّ َ ْ َ َ
ْ َ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
َ
ِ
وطم َرم َر ُؾمقًمف ،و َقمٚم ْٞمؽ سم٤مًم َّتٙمٌْػم واًمت َّْٝمٚمٞمؾ واًمت ًٌَّْٞمح واًمت َّْحٛمٞمد واًم َّت ْٕمٔمٞمؿ
ِذم َطم َر ٍم ُم ْـ َطم َرم اهلل َ
ِ
واًمّم َال ِة َقم َغم ُحم َ َّٛم ٍد و َأ ْه ِؾ َسم ْٞمتِف َطمتَّك شم َِّم َػم إِ َمم َسم ِ
احلَ ْ ِػمُ ،صم َّؿ َشم ُ٘م ُ
٤مب ْ
اًمً َال ُم َقم َٚم ْٞم َؽ َي٤م
هلل يمَثػم ًاَّ ،
قلَّ :
ِ
وز َّو َار َىم ْ ِؼم ا ْسم ِـ ٟمٌَِ ِّل اهللُ -صم َّؿ ْ
نم
اًمً َال ُم َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿ َي٤م َُم َال ِئ َٙم َ٦م اهلل ُ
ُطم َّج َ٦م اهلل وا ْسم َـ ُطم َّجتفَّ ،
اظم ُط َقم ْ َ
ِ ِ ِ
ُظم ُٓمق ٍ
لم َشمٙمٌِْ َػمةًُ ،صم َّؿ ا ُْم ِ
٤مؾم َت ْ٘مٌِ ْؾ َو ْضم َٝم َؽ
اتُ ،صم َّؿ ِىم ْ
َؼم َصم َالصمِ َ
َ
ش إِ ًَم ْٞمف َطمتَّك شم َْ٠مشم َٞمف ُم ْـ ىم ٌَ ِؾ َو ْضم ِٝمفَ ،وم ْ
ػ ويم ِّ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
اًمً َال ُم َقم َٚم ْٞمؽَ
َ
َ
ودم َٕمؾ اًم٘م ٌْٚم٦م َسم ْ َ
سمِ َق ْضمٝمفْ ،
اًمًال ُم َقمٚم ْٞمؽ َي٤م ُطم َّج٦م اهلل وا ْسم َـ ُطم َّجتفَّ ،
لم يمَتٗم ْٞمؽ ،صم َّؿ ىمؾَّ :
ِ
ِ
ِ
قر ِذم
اًمً َال ُم َقم َٚم ْٞم َؽ َي٤م َوشم َْر اهلل اعمَْ ْق ُشم َ
اًمً َال ُم َقم َٚم ْٞم َؽ َي٤م َصم َ٤مر اهلل وا ْسم َـ َصم ِ٤مرهَّ ،
َي٤م َىمت َٞمؾ اهلل وا ْسم َـ َىمتٞمٚمفَّ ،
اًمًامو ِ
ات وإَ ْر ِ
اخلُ ْٚم ِد ،وا ْىم َِم َٕم َّر ْت ًَمف َأفمِ َّٚم ُ٦م ا ًْم َٕم ْر ِ
ضَ ،أ ْؿم َٝمدُ َأ َّن َد َُم َؽ َؾم َٙم َـ ِذم ْ
ش ،و َسمٙمَك ًَمف َمجِٞم ُع
َّ َ َ
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أيـ اعمت٠م ُّمٚمقن؟ أيـ ذووا إٟمٔم٤مر اًمدىمٞم٘م٦م؟ ًمٞمٚمتٗمتقا إمم ّ
أن اإلُم٤مم أو٤مف يمٚمٛم٦م:
«مجٔعش قمغم يمٚمٛم٦م «اخلالئؼشُ ،مع ّ
أن اخلالئؼ مجع ّ
ومّمؾ هذا
صمؿ ّ
حمغم سم٤مًٕمػ واًمالمّ ،
اإلمج٤مل ىم٤مئالً :سمٙم٧م ًمذًمؽ اًمدم اًمًاموات اًمًٌع وإروقن اًمًٌع---وم٠ميـ حمؾ
اإلُم٤مم ٟمٗمًف؟ وم٤محلدي٨م يم ّٚمف يم٤من قمـ اًمدم ،وهق ُم٤م جيري ذم اًمٕمروق ،أ ُّم٤م اًمروح
اعمتٕم ّٚم٘م٦م هبذا اًمٌدن ،ومٝمل رء آظمر ،وهل٤م سمحثٝم٤م اخل٤مص-
أظًٓ ١ايعسؽ تكػعس ٚمجٝع اخلال٥ل تبهٞ

اىمِمٕمرت ًمف أفم ّٚم٦م اًمٕمرش ،وسمٙم٧م ًمف مجٞمع اخلالئؼ ،يمام سمٙمتف ـ
ّعم٤م ؾمٙمـ دُمؽ هٜم٤مك
ّ

سمحً٥م شمٕمٌػم اإلُم٤مم× ـ اًمًاموات وأهٚمٝم٤م وإروقن وأهٚمٝم٤م ،واعمٝمؿ أن ٟمٕمرف ُمـ
أيـ سمدأ اًمت٠مصمػم واًمت٠م ّصمر ذم حمقري اًمّمٕمقد واًمٜمزول؟ وأيـ اٟمتٝمك؟ طمٞم٨م أفمٝمر اإلُم٤مم×
ؿمؼ اًم٘مٛمر ذم جم٤مل اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ًمذوي اًمٗم٘مف إيمؼم ،طمٞم٨م ّ
إن اإلُم٤مم
ُم٤م يِمٌف ُمٕمجزة ّ
قمرومف سمدُمف; ًمٞمٗمٝمؿ ُمـ هق أهؾ اًمٗمٝمؿ
يٕمرف أسم٤م قمٌد اهلل× سمٜمٗمًف ،سمؾ ّ
اًمّم٤مدق× مل ّ
ّ
سم٠من اًمدم إن قمال طمدَّ اًمقصػ وم٠ميـ شمٙمقن طمدود ص٤مطمٌف ورشمٌتف؟
اْكالب قٛض ٞايٓصٚ ٍٚايؿعٛد

ًم٘مد أطمدث هذا اًمدم اٟم٘مالسم ً٤م ،اسمتداء ُمـ ىمقس اًمّمٕمقد ،واٟمتٝم٤مء إمم ىمقس

ِ
ْ
اًمً ٌْ ُع وإَ َر ُو َ
٥م ِذم
اًمً َام َو ُ
اخلَ َال ِئ ِؼ ،و َسمٙم ْ
اًمً ٌْ ُع ،و َُم٤م وم ِٞمٝم َّـ و َُم٤م َسم ْٞمٜم َُٝم َّـ ،و َُم ْـ َي َت َ٘م َّٚم ُ
قن َّ
ات َّ
َ٧م ًَمف َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجلٜمَّ٦م واًمٜمَّ٤مر ُم ْـ َظم ْٚمؼ َر ِّسمٜمَ٤م ،و َُم٤م ُي َرى و َُم٤م َٓ ُي َرىَ ،أ ْؿم َٝمدُ َأٟم ََّؽ ُطم َّج ُ٦م اهلل وا ْسم ُـ ُطم َّجتف ،و َأ ْؿم َٝمدُ َأٟم ََّؽ
َْ
َىمتِ ُٞمؾ اهلل واسمـ َىمتِ ِٞمٚمف ،و َأ ْؿمٝمدُ َأٟم ََّؽ َصم ِ٤مئر اهلل واسمـ َصم ِ٤مئ ِره ،و َأ ْؿمٝمدُ َأٟم ََّؽ وشمْر اهلل اعمَْق ُشمقر ِذم اًمًامواتِ
َّ َ َ
َ
ْ ُ
َ
ْ ُ
ْ ُ
َ ُ
ُ
وإَ ْر ِ
ض---ش-
(اًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،5ص ;686اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ;474اًمِمٞمخ
اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج ،7صّ ;66
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)262
إول ُمـ اًمرواي٦م; ُاٟمٔمر :اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،اعم٘مٜمٕم٦م :ص;5:2
ومل ُيٜم٘مؾ ذم سمٕمض اعمّم٤مدر ّإٓ اجلزء ّ
اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،اعمزار :ص-325

ُ ---------------------------------------------------------------- 17مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

اًمٜمزول ،راضمٕمقا يمت٤مب «افُٚيفش سمٕملم اًمد ّىم٦م واًمتح٘مٞمؼ ،وُمـ اًمزاوي٦م اًمتل أذت
إًمٞمٝم٤م - -ي٘مقل ّ
حمٛمـد اًمّم٤مدق× ذم ُم٘م٤مم اًمتٗمّمٞمؾ
قمالُم٦م اًمقضمقد اإلُم٤مم ضمٕمٗمر سمـ ّ
ِ
ِ ٛيف َ
اجلْ ِٜ
ََ ٝظ َِ ْٔف افً َام َو ُ
سمٕمد اإلمج٤مل هذه اًمٙمٚمامتَ « :دَ ٚؿ ََ ٙبُ ْ
وم ْـ َيْْ ََِ ُ
اتَ ...
وافْ ِٚر ِم ْـ َخ ِْ ِؼ َر ِّبَْٚشّ ،
إن آٟم٘مالب ىمد ـم٤مل يم ً
ال ُمـ ىمقد اًمّمٕمقد واًمٜمزول ُمٕم ً٤م،
ومٛمـ أقمغم درضم٦م ذم ىمقس اًمّمٕمقد ،إمم أدٟمك ٟم٘مٓم٦م ُمـ ىمقس اًمٜمزول ،مل يتامًمؽ أطمدٌ
وج٦م!
ٟمٗمًف إزاء هذا اًمدم ،ومٞم٤م هل٤م ُمـ ّ
ِ
يٙمتػ اإلُم٤مم× هبذه اًمٙمٚمامت ،سمؾ أردومٝم٤م سمٙمٚمٛم٦م جي٥م أن يٗمٝمؿ ُّ
طمل
ومل
يمؾ ّ
ومُ َٓ ٚي َرى
ومُ ٚي َرى َ
ُيرزق ُم٤م ُيراد ُمٜمٝم٤مً ،مٞمٕمرف طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م طمدث ،ومٝمق ي٘مقل×َ :
سمٙم٧م قمغم دُمؽ ،ومام شم٘مع قمٚمٞمف اًمٕملم وُم٤م ٓ شم٘مع ىمد سمٙمك قمغم دم احلًلم×-
وم٠مي واىمٕم٦م هل واىمٕم٦م قم٤مؿمقراء؟ ًم٘مد سمٚمٖم٧م ىمْمٞم٦م اإلُم٤مم احلًلم× ُمـ اعمٙم٤مٟم٦م
ّ
سمحٞم٨م ٓ يذيمر اؾمٛمف× شم٠م ّدسم ً٤م ّإٓ ُم٘مروٟم ً٤م سم٠مطمد إًم٘م٤مب ،ومٛمتك ُم٤م أردشمؿ أن شمذيمروا
قمكم سمـ أيب
اؾمٛمف× وم٘مقًمقا :ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء ،إُم٤مم إوًمٞم٤مء ،أسمق قمٌد اهلل احلًلم سمـ ّ
ـم٤مًم٥م×:
ُمرة سمامء اًمزهر
ًمق ُـم ِّٝمر اًمٗمؿ أًمػ ّ
يٌ٘مك ذيمره ٓؾمٛمؽ جمرد ًا ُمٜمتٝمك اًمقىم٤مطم٦م

()1

إقاؾ ١ايؿاْ ٞإىل املؿينّ ؾ٘ٝ

إذا شمًٜمّك زم ومً٠مزيح اًمًت٤مر سمٛم٘مدار ُم٤م يتٞمن قمـ هذه اًمٙمٚمٛم٦مَ « :أ ْص َٓدُ َأن َد َم َؽ
َشُ ََـ ِيف ُْ
اخل ِْ ِدش ،ويٜمٌٖمل أن يٙمقن ذًمؽ وٛمـ ؾمٞم٤مق سمره٤مين ،ومٚمٞمس اعم٘م٤مم هٜم٤م ُم٘م٤مم

ظمٓم٤مسم٦م-
( )2اًمٌٞم٧م سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م:
هزار ُمرشمٌف ؿمًتـ ده٤من سمف قمٓمر وگالب

هٜمقز ٟم٤مم شمق سمردن يمامل سمك ادسمك اؾم٧م
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ّ
وم٢مهن٤م شمٙمتً٥م اًمتٕمريػ ُمـ
شمٖمػم طم٤مل اًمٜمٙمرةّ ،
إن إو٤موم٦م اًمٜمٙمرة إمم اعمٕمروم٦م ّ
اعمْم٤مف إًمٞمف ،وشمٚمؽ هل اعمٞمزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمإلو٤موم٦م ،وم٢من يم٤من اعمْم٤مف إًمٞمف ومقق ُمًتقى
اًمتٕمريػ ،ومٛمثؾ هذه اإلو٤موم٦م دمٕمؾ ُمـ اعمْم٤مف ومقق ُمًتقى اًمتٕمريػ يمذًمؽ-
واًمٙمٚمٛم٦م إومم اًمتل ذيمرهت٤م ـ ُمـ ّ
أن احلًلم سمـ قمكم× ومقق ُمًتقى اًمتٕمريػ
ـ يمٚمٛم٦م سمره٤مٟمٞم٦م ،واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ّ
أن اإلو٤موم٦م متٜمح اًمٜمٙمرة اًمتٕمريػ ُمـ ضمٝم٦م
اؾمتدًٓمٞم٦م ،ومتٙمتً٥م اًمٜمٙمرة ّ
يمؾ ُم٤م ًمٚمٛمْم٤مف إًمٞمف ُمـ ظمّمقصٞم٤مت ،وم٢من يم٤من ـمرف
اإلو٤موم٦م (اعمْم٤مف إًمٞمف) ومقق ُمًتقى اًمتٕمريػ يٙمقن اعمْم٤مف يمذًمؽ ،شمٚمؽ هل ُمٞمزة
اإلو٤موم٦م-
اعمٗمٜمل ومٞمف،
أطمٞم٤مٟم ً٤م شمٙمقن اإلو٤موم٦م ومٜم٤مئٞم٦م ،وم٢من يم٤مٟم٧م ُمـ ىمٌٞمؾ إو٤موم٦م اًمٗم٤مين إمم
ّ
اعمٗمٜمل إمم اًمٗم٤مين ،وشمٔمٝمر قمٚمٞمف آصم٤مره ،وهذه هل ٟمتٞمج٦م اإلو٤موم٦م
شمٜمت٘مؾ طمٞمٜمٝم٤م أطمٙم٤مم
ّ
اًمٗمٜم٤مئٞم٦م-
قت ٌٝايًٓ٘

يٜمٌٖمل ًمٜم٤م أن ٟمٕمرف أن ُم٤م هق ٟمقع اإلو٤موم٦م اًمتل شمتْمٛمٜمٝم٤م إو٤موم٦م احلًلم سمـ
قمكم× إمم ًمٗمظ اجلالًم٦مً ،مٜمٙمتِمػ ؾمٌ٥م ىمقًمف×« :افً َال ُم َظ َِ ْٔ َؽ َيَ ٚؿتِ َ
ٔؾ اَلل وا ْب َـ
ّ
ِ
َؿتِِٔفش؟ ومٛمـ هق ذًمؽ اًم٘متٞمؾ ي٤م ُشمرى؟
راضمٕمقا دقم٤مء قمٚم٘مٛم٦م ،ؾمتجدون هٜم٤مك مجٚم٦م شمْم٩م سم٤معمٕم٤مرف ،طمٞم٨م ي٘مقل سمٕمدُم٤م
وبٚشّؽ افذي جًِ َتف ظْدَ هؿِ ،
أىمًؿ قمغم اهلل ّ
َ
وبف
ضمؾ وقمال سمخٛمً٦م أؿمخ٤مص« :
َ ُ
ُ ْ
افًٚدغش(ّ ،)2
وم٢من ذًمؽ اًمدم ييب سمجذوره إمم هذه اًمؽمسم٦م!
دون
َخههت َُٓ ْؿ َ
َ
ٌّٞملم ،وقمكم ِ
َ
أُمػم
(ُ )2مـ دقم٤مء قمٚم٘مٛم٦م اعم٠مصمقر قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق×« :
أؾم٠مًمؽ ِّ
حمٛم ٍد ظم٤مشم ِؿ اًمٜم َ
سمحؼ ّ
ٍّ
وم٤مـمٛم٦م ِ
ِ
ِ
َ
أشمقضم ُف َ
إًمٞمؽ ذم ُم٘م٤مُمل هذا،
وسمحؼ
سمٜم٧م ٟمٌ ّٞم َؽ،
وسمحؼ
اعم١مُمٜملم،
ِّ
ِّ
احلًـ واحلًلمّ ،
َ
وم٢مين هبؿ ّ
ِ
َ
َ
ّ
وسم٤مًمِم٠من اًمذي هلؿ
قمٚمٞمؽ،
وأىمًؿ وأقمز ُم
أؾم٠مًمؽ
أشمقؾمؾ ،وهبؿ أشمِم ّٗمع إًمٞمؽ ،وسمح ّ٘مٝمؿ
ُ
وهبؿ ّ
ِ
َ
َ
َ
وسم٤مؾمٛمؽ اًمذي ضمٕمٚم َت ُف قمٜمدَ ُهؿ،
اًمٕم٤معملم،
ومْمٚمت َُٝمؿ قمغم
وسم٤مًم٘مدر اًمذي هلؿ
قمٜمدك،
َ
قمٜمدك ،وسم٤م ًّمذي ّ
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حاٌَ االضِ األععِ

إن اًمدم اعمراق إٟمّام أريؼ ُمـ ٍ
ّ
سمدن يم٤من حيٛمؾ اؾمؿ اهلل إقمٔمؿ ،وًمٙمٜمٜم٤م ٟمتً٤مءل :إمم

وسم٠مي ُم٘مدار؟ ّ
وم٢من هلذا آؾمؿ صمالصم٦م وؾمٌٕملم طمروم ً٤مُ ،مٜمٝم٤م طمرف واطمد
أي ُمدى؟
ّ
ّ
خمتص سمٛم٘م٤مم (هق)ُ ،م٘م٤مم اًمذات اإلهلٞم٦م ٓ ،يِم٤مريمف ومٞمف ؾمقاه ،يٌ٘مك ُمٜمٝم٤م اصمٜم٤من
وؾمٌٕمقن طمروم ً٤مُ ،أقمٓمل ُمٜمٝم٤م اًمٜمٌل قمٞمًك× طمروم٤من وم٘مط ،ومٙم٤من حيٞمل هبام اعمقشمك
ويؼمئ إيمٛمف وإسمرص ،وخيٚمؼ اًمٓمػم سم٢مذن اهلل-
وقمٜمدُم٤م وصٚم٧م اًمٜمقسم٦م إمم إسمراهٞمؿ× ُأقمٓمل ُمٜمٝم٤م صمامٟمٞم٦م أطمرف ،ومل يزد قمغم
اًمثامٟمٞم٦م( ،)2أ ُّم٤م ىمٚم٥م احلًلم× وم٘مد اؾمتققم٥م مجٞمع إطمرف آصمٜملم واًمًٌٕملم-
ايدّ املطؿٛى

يم٤من ذًمؽ اًمدم حيٛمؾ ُمثؾ هذه اجلقهرة ،ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٕمرف ّأوًٓ ُمـ هل شمٚمؽ

اًمِمخّمٞم٦م؟ ويمٞمػ أريؼ ذًمؽ اًمدم اًمذي راومؼ ضمً ًام حيٛمؾ آؾمؿ إقمٔمؿ؟ هٜم٤مك
أي ُمٜمٝمؾ
ومثٛم٦م طمً٤مسم٤مت ًمٚمدم اعمراق ،دم ُمـ هق؟ ُمـ ّ
ضمٝم٤مت ضمديرة سم٤مٓهتاممّ ،
اًمٕم٤معملمِ ،
ِ
ِ
اًمٕم٤معملم ،طمتّك َ
وسمف ظمّمّمتٝمؿ َ
وم٤مق ومْم ُٚم ُٝمؿ
ومْمؾ
وأسمٜم٧م ومْم َٚم ُٝمؿ ُمـ
وسمف أسمٜمْت َُٝمؿ
دون
َ
َ
َ
َ
اًمٕم٤معملم مجٞمٕم ً٤م---ش-
ومْمؾ
َ
إول ،اعمزار:
(اًمِمٞمخ اًمٓمقدُ ،مّمٌ٤مح
اعمتٝمجد :ص ;889اعمِمٝمدي ،اعمزار :ص ;334اًمِمٝمٞمد ّ
ّ
ص ;66اًمٙمٗمٕمٛمل ،اعمّمٌ٤مح :صّ ;597
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:8ص-)479
( )2قمـ أيب قمٌد اهلل× ،ىم٤ملّ « :
إن اهلل ضمٕمؾ اؾمٛمف إقمٔمؿ قمغم صمالصم٦م وؾمٌٕملم طمروم ً٤م ،وم٠مقمٓمك آدم
ُمٜمٝم٤م مخً٦م وقمنميـ طمروم ً٤م ،وأقمٓمك ٟمقطم ً٤م ُمٜمٝم٤م مخً٦م قمنم طمروم ً٤م ،وأقمٓمك ُمٜمٝم٤م إسمراهٞمؿ صمامٟمٞم٦م
أطمرف ،وأقمٓمك ُمقؾمك ُمٜمٝم٤م أرسمٕم٦م أطمرف ،وأقمٓمك قمٞمًك ُمٜمٝم٤م طمروملم ،ويم٤من حيٞمل هبام اعمقشمك
حمٛمد ًا اصمٜملم وؾمٌٕملم طمروم ً٤م ،واطمتج٥م طمروم ً٤م; ًمئال ُيٕمٚمؿ ُم٤م
ويؼمئ هبام إيمٛمف وإسمرص ،وأقمٓمك ّ
ذم ٟمٗمًف ويٕمٚمؿ ُم٤م [ذم] ٟمٗمس اًمٕمٌ٤مدش-
(حمٛمد سمـ احلًـ اًمّم ّٗم٤مر ،سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت :ص ;33: , 339طمًـ سمـ ؾمٚمٞمامن احلكم ،خمتٍم
ّ
سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت :ص ;236اًمٙمٗمٕمٛمل ،اعمّمٌ٤مح :ص ;423اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،5
صّ ;329
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج  ،5ص-)322
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وٕي ؾمٌ٥م ُأريؼ؟ ويمٞمػ ُأريؼ؟
أي ُمٚمٙم٤مت يّمدر؟
ّ
ًمٚمٛمٕم٤مرف يٖمؽمف؟ وقمـ ّ
ويمؿ ضمرطم ً٤م ضمرح؟ ومٛمثؾ هذه إُمقر ًمٞمً٧م مم٤م يٜم٤مًمف يمالم أو سمٞم٤من ،إ ّٟمام اًمٖمرض أن
ٟمٙمِمػ ؿمٞمئ ً٤م ُمـ اًمًت٤مر قمـ ىمقل اإلُم٤مم×َ « :أ ْص َٓدُ َأن َد َم َؽ َشُ ََـ ِيف ُْ
اخل ِْ ِدش-
سمٕمد ّ
يمؾ شمٚمؽ اجلراطم٤مت ذم ذًمؽ اًمٌدن ،وىمػ «يًسيح شٚظٜش ،هٙمذا يم٤من طم٤مل

أي ُمدى سمٚمغ سمف اًمتٕم٥م ذم ُمثؾ شمٚمؽ اًمٚمحٔم٤مت ،وذم ُمثؾ ذًمؽ
اإلُم٤مم× ،وم٢ممم ّ
احل٤مل ،إٟمّف سمنم قمغم ّ
يمؾ طم٤مل ،وٓ سمدّ أن يٙمتٛمؾ ذًمؽ آُمتح٤من اإلهلل ذم ُأومؼ
ُمر سمجقار ضمًد أيب اًمٗمْمؾ اًمٕمٌ٤مس× ،وقمغم ٟمٕمش قمكم سمـ
سمنميتف ،وىمد ّ
َ
يًسيح شٚظ ًٜش( ،)2شم٠م ُّمٚمقا
ؾقؿػ
احلًلم× ،وأىم٤مم شمٚمؽ اًمْمج٦م ذم ؾم٤مطم٦م اًم٘مت٤مل« ،
ُ
( ---« )2ومقىمػ يًؽميح ؾم٤مقم ً٦م ،وىمد وٕمػ قمـ اًم٘مت٤مل ،ومٌٞمٜم٤م هق واىمػ إذ أشم٤مه طمجر ومقىمع قمغم
ضمٌٝمتف ،وم٠مظمذ اًمثقب ًمٞمٛمًح اًمدم قمـ ضمٌٝمتف ،وم٠مشم٤مه ؾمٝمؿ ُمًٛمقم ًمف صمالث ؿمٕم٥م ،ومقىمع قمغم ىمٚمٌف،
صمؿ رومع رأؾمف إمم اًمًامء وىم٤مل :إهلل أٟم٧م شمٕمٚمؿ ّإهنؿ
وم٘م٤مل :سمًؿ اهلل وسم٤مهلل وقمغم ُم ّٚم٦م رؾمقل اهلل’ّ ،
ي٘متٚمقن رضم ً
صمؿ أظمذ اًمًٝمؿ ،وم٠مظمرضمف ُمـ وراء
ٟمٌل همػمهّ ،
ال ًمٞمس قمغم وضمف إرض اسمـ سمٜم٧م ّ
فمٝمره ،وم٤مٟمٌٕم٨م اًمدم يم٠مٟمّف ُمٞمزاب ،ومْمٕمػ قمـ اًم٘مت٤مل ووىمػش-
(اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،اًمٚمٝمقف ذم ىمتغم اًمٓمٗمقف :ص ;82اسمـ ٟمام احلكمُ ،مثػم إطمزان :ص66
(ُمع اظمتالف يًػم); ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص ;64اًمِمٞمخ اًمٌحراين ،اًمٕمقامل:
اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)3:6
وورد يمذًمؽ« :ومقىمػ× يًؽميح ؾم٤مقم ً٦م وىمد وٕمػ قمـ اًم٘مت٤مل ،ومٌٞمٜمام هق واىمػ إذ أشم٤مه طمجر
ومقىمع قمغم ضمٌٝمتف ،ومً٤مًم٧م اًمدُم٤مء ُمـ ضمٌٝمتف ،وم٠مظمذ اًمثقب ًمٞمٛمًح اًمدم قمـ وضمٝمف ،وم٠مشم٤مه ؾمٝمؿ
حمدد ُمًٛمقم ًمف صمالث ؿمٕم٥م ،ومقىمع اًمًٝمؿ ذم صدره  ,وذم سمٕمض اًمرواي٤مت :قمغم ىمٚمٌف  ,وم٘م٤مل
احلًلم× :سمًؿ اهلل وسم٤مهلل وقمغم ُم ّٚم٦م رؾمقل اهلل ،ورومع رأؾمف إمم اًمًامء ،وىم٤مل :إهلل إٟمّؽ شمٕمٚمؿ
ّأهنؿ ي٘متٚمقن رضم ً
صمؿ أظمذ اًمًٝمؿ ،وم٠مظمرضمف ُمـ ىمٗم٤مه،
ٟمٌل همػمهّ ،
ال ًمٞمس قمغم وضمف إرض اسمـ ّ
ومٚمام اُمتألت رُمك سمف إمم اًمًامء ،ومام رضمع ُمـ ذًمؽ
وم٤مٟمٌٕم٨م اًمدم يم٤معمٞمزاب ،ومقوع يده قمغم اجلرحّ ،
صمؿ ووع يده قمغم
اًمدم ىمٓمرة ،وُم٤م ُقمروم٧م احلٛمرة ذم اًمًامء طم ّتك رُمك احلًلم× سمدُمف إمم اًمًامءّ ،
ومٚمام اُمتألت ًمٓمخ هب٤م رأؾمف وحلٞمتف ،وىم٤مل :هٙمذا أيمقن طم ّتك أًم٘مك ضمدّ ي رؾمقل اهلل
اجلرح صم٤مٟمٞم ً٤مّ ،
وأٟم٤م خمْمقب سمدُمل وأىمقل :ي٤م رؾمقل اهلل ،ىمتٚمٜمل ومالن وومالنش-
ّ
حمٛمد سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،شمًٚمٞم٦م اعمج٤مًمس :ج ،3
(اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56صّ ;64
ص ;437اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل ،اإلُم٤مم احلًلم× :ص)3:6
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صمؿ ُم٤مذا
ضم ّٞمد ًا ،ومٗمل شمٚمؽ اًمٚمحٔم٤مت أص٤مب احلجر ضمٌٝمتف ،ومرومع صمقسمف ًمٞمٛمًح اًمدمّ ،
طمدث سمٕمد ذًمؽ؟ أُمقر ٓ شمقصػ-
شم٠م ُّمٚمقا ذم هذه اًمٜم٘مٓم٦م أيْم ً٤مً :م٘مد ووع اإلُم٤مم× يده قمغم اجلرح اًمذي أص٤مب
ىمٚمٌف---عم٤مذا ومٕمؾ ذًمؽ؟ وُم٤م هق اًمداقمل؟ ًمق ُىمدّ ر هلذا اًمدم أن يً٘مط قمغم إرضَ ،عم٤م
افقاشًٜش( ،)2و«بٚب ٕ ِ
ِ
سم٘مٞم٧م أرض َ
َجٚة إُ ّم ِٜش(-)3
وٓ أهٚمٝم٤م! هذا هق ُمٕمٜمك« :رمح ُ ٜاَللِ
ُ
وم٘مد ووع× يده قمغم اجلرح ًمئال يً٘مط ذًمؽ اًمدم قمغم إرض-
أي دم يم٤من؟!
حمٛمد÷ ،أٟم٧م اًمذي يٜمٌٖمل أن حيدّ صمٜم٤م قمـ هذا اًمدمّ ،
ومٞم٤م ضمٕمٗمر سمـ ّ
ِ
رشقل اَللِش- -
ّعم٤م اؾمت٘مر اًمًٝمؿ ذم ىمٚمٌف اًمٓم٤مهر ىم٤مل×« :بًِ ِؿ اَللِ وبَٚللِ وظذ ِم ِّ ِٜ
صمؿ اهمؽمف اًمدم سمٞمده ،ورُم٘مف سمٌٍمه ،ورُمك سمف إمم اًمًامء; ومــ(ﯦ ﯧ ﯨ
ّ

ﯩ) ( -)4وم٘م٤مُم٧م اًم٘مٞم٤مُم٦م سمًٌ٥م ذًمؽ; ومل شمً٘مط ُمٜمف ىمٓمرة قمغم إرض - -هذا هق
اًمدم اًمذي « َشُ ََـ ِيف ْ
اخلـُ ِْ ِدش(-)5

وُمـ ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اخلقارزُملُ ،م٘متؾ احلًلم :ج  ،3ص-4:
َ
اعمّمٌقب،
اعمٜمّمقب ،واًمٕم ْٚم ُؿ
قمٚمٞمؽ ّأهي٤م اًمٕم َٚم ُؿ
( )2هذه اًمٕمٌ٤مرة ُم٘متًٌ٦م ُمـ زي٤مرة آل ي٤مؾملم« :اًمًال ُم
ُ
ُ
ٍ
ُ
ُمٙمذوبش-
همػم
واًمٖمقث واًمرمح ُ٦م اًمقاؾمٕم ُ٦م ،وقمد ًا َ
اًمٜمٌل اًمٙمريؿ’ أٟمّف ىم٤مل ---« :وأ ُّم٤م احلًلم ،وم٢مٟمّف ُمٜمّل ،وهق اسمٜمل ووًمدي،
( )3روى اسمـ قم ٌّ٤مس قمـ ّ
رب اًمٕم٤معملم ،وهمٞم٤مث
وظمػم اخلٚمؼ سمٕمد أظمٞمف ،وهق إُم٤مم اعمًٚمٛملم ،وُمقمم اعم١مُمٜملم ،وظمٚمٞمٗم٦م ّ
وطمج٦م اهلل قمغم ظمٚم٘مف أمجٕملم ،وهق ؾم ّٞمد ؿمٌ٤مب أهؾ اجلٜمّ٦م ،وسم٤مب
اعمًتٖمٞمثلم ،ويمٝمػ اعمًتجػميـ،
ّ
ٟمج٤مة إُ ُّم٦م ،أُمره أُمري ،وـم٤مقمتف ـم٤مقمتلُ ،مـ شمٌٕمف وم٢مٟمّف ُمٜمّل ،وُمـ قمّم٤مه ومٚمٞمس ُمٜمّلش-
حمٛمد سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼمي ،سمِم٤مرة اعمّمٓمٗمك :ص;479
(اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم :صّ ;288
اسمـ ؿم٤مذان ،اًمٗمْم٤مئؾ :ص ;27طمًـ سمـ ؾمٚمٞمامن احلكم ،اعمحتي :ص ;2:9اًمديٚمٛمل ،إرؿم٤مد
اًم٘مٚمقب :ج  ،3صّ ;3:7
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج  ،39ص-)4:
( )4وم٤مـمر :أي٦م -27
(ُ )5اٟمٔمر :ص ،37اهل٤مُمش رىمؿ -2

اعمح٤مضة إومم :أفم ّٚم٦مرش شم٘مِمٕمر ومجٞمع اخلالئؼ شمٌٙمل 44 ......................................

زؤٜا ابٔ عبّـاع

ومٞم٤م أمحد سمـ طمٜمٌؾ ًم٘مد يمتٌ٧م ذم ُمًٜمدك ،وي٤مسمـ قمٌد اًمؼم ًم٘مد يمتٌ٧م ذم اؾمتٞمٕم٤مسمؽ،
وي٤مسمـ طمجر ًم٘مد يمتٌ٧م ذم إص٤مسمتؽّ ،أهي٤م اًمؽمُمذي ًم٘مد يمتٌ٧م ذم ؾمٜمٜمؽ ،وي٤م ضمالل
اًمديـ اًمًٞمقـمل ًم٘مد يمتٌ٧م ذم شمٗمًػمك وشم٤مرخيؽ ،وي٤م سمٞمٝم٘مل ًم٘مد يمتٌ٧م ذم شم٤مرخيؽ،
ّأهي٤م اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ًم٘مد يمتٌ٧م ذم شم٤مرخيؽ ،وي٤م أئٛم٦م اًمتٗمًػم واحلدي٨م ،إ ّٟمٙمؿ
مجٞمٕم ً٤م يمتٌتؿ ّ
َ
أؽز،
افٌْل’ يف ادْٚم بْهػ افْٓٚر،
أن اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل« :
ُ
رأيـّ ٝ
أصًَ ٞ

ؿِ :ٝي ٚرشقل اَلل ،م ٚهذا؟ ؿٚل:
مًف ؿٚرورة ؾٔٓ ٚدم يِتَىف ،أو يتت ٌّع ؾٔٓ ٚصٔئ ً .ٚؿٚلُ :

ظامر :ؾحٍيْ ٚذفؽ افٔقم ،ؾقجدٕٚ
دم احلًغ وأصحٚبف ،مل أزل أتت ًٌّف مْذ افٔقم .ؿٚل ّ

ُؿتؾ ذفؽ افٔقمش - -وذم رواي٦م ىم٤مل« :وهذا دمف ودمٚء أصحٚبف أرؾًٓام إػ اَلل تًٚػش(-)2
( )2وردت هذه احلٙم٤مي٦م قمـ اسمـ قمٌ٤مس هبذا اعمْمٛمقنُ ،مع اظمتالف سمًٞمط ذم اًمٕمٌ٤مرات ،وذًمؽ ذم
اعمّم٤مدر اًمت٤مًمٞم٦م:
اًم٘م٤ميض ٟمٕمامن اعمٖمريب ،ذح إظمٌ٤مر :ج  ،4ص ;279اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،اعمالطمؿ واًمٗمتـ:
ص-445
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :أمحد سمـ طمٜمٌؾُ ،مًٜمد أمحد :ج  ،2ص ;353اسمـ ؾمٕمد ،شمرمج٦م اإلُم٤مم احلًلم
(ُمـ ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد) :ص ;58قمٌد سمـ محٞمد سمـ ٟمٍمُ ،مًٜمد قمٌد سمـ محٞمد :ص ;346اًمٓمؼماين،
اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم :ج  ،4ص 227وج  ،23ص ;254احل٤ميمؿ اًمٜمٞمً٤مسمقري ،اعمًتدرك :ج ،5
ؼم،
ص( 4:9ىم٤مل احل٤ميمؿ :هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ ومل خيرضم٤مه); اسمـ قمٌد اًم ّ
آؾمتٞمٕم٤مب :ج  ،2ص ;4:7اًمٌٞمٝم٘مل ،دٓئؾ اًمٜمٌقة :ج  ،7ص 582وج  ،8ص ;59اسمـ اعمٖم٤مززم
قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م :ص ;428اسمـ محدون ،اًمتذيمرة احلٛمدوٟمٞم٦م :ج  ،:ص;356
اًمِم٤مومٕملُ ،مٜم٤مىم٥م ّ
اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ،شم٤مريخ سمٖمداد :ج  ،2ص ;263اخلقارزُملُ ،م٘متؾ احلًلم :ج  ،3ص;278
اسمـ قمً٤ميمر ،شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ :ج  ،25ص ;348اسمـ قمً٤ميمر ،شمرمج٦م اإلُم٤مم احلًلم :ص;497
اسمـ اًمٕمديؿ ،سمٖمٞم٦م اًمٓمٚم٥م ذم شم٤مريخ طمٚم٥م :ج  ،7ص ;3746أمحد سمـ قمٌد اهلل اًمٓمؼمي ،ذظم٤مئر
اًمٕم٘مٌك :ص ;259اسمـ إصمػم ،أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م :ج  ،3ص ;33اًمذهٌل ،ؾمػم أقمالم
اًمٜمٌالء :ج ،4ص ;426اًمذهٌل ،شم٤مريخ اإلؾمالم :ج ،6ص ;28اًمؼمي ،اجلقهرة ذم ٟمً٥م اإلُم٤مم
قمكم وآًمف :ص ;57اسمـ يمثػم ،اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م :ج ،7ص 369وج  ،9ص( 329ىم٤مل اسمـ يمثػم:
ّ
ىمقي); اًمزرٟمدي احلٜمٗملٟ ،مٔمؿ درر اًمًٛمٓملم :ص ;329اعمزي ،هتذي٥م اًمٙمامل :ج ،7
إؾمٜم٤مده ّ
ص ;54:اسمـ طمجر ،هتذي٥م اًمتٝمذي٥م :ج  ،3ص ;477اسمـ طمجر ،اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م :ج
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قمروم٧م ُم٤مذا شمٕمٜمل هذه اًمٙمٚمٛم٦م؟
ومٝمٛم٧م ُمٕمٜمك ذًمؽ؟ هؾ
ومٞم٤م أمحد سمـ طمٜمٌؾ! هؾ
َ
َ
ًمٞمس دم احلًلم× يرومع إمم اًمًامء ومحً٥م ،سمؾ دُم٤مء أصح٤مسمف يمذًمؽ ،ومام ُمٕمٜمك أن
شمرومع شمٚمؽ اًمدُم٤مء إمم اًمٕمرش؟
ّ
إن ذًمؽ يٕمٜمل أ ّٟمٜمل أٟم٤م اجلٜم٤مئٜمل حلدي٘م٦م اًمٌنمي٦م ،شمٕمٝمدهت٤م طم ّتك أيٜمٕم٧م صمامره٤م ،وىمد
طم٤من وىم٧م ىمٓم٤مف إزه٤مر ،ومجٛمٕم٧م ُم٤مء اًمزهر ٔظمذه ُمٕمل (ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ) (-)2
وأووح َ
 ٛاَللُ َ
افُتٚبش(-)3
بؽ
اب
بؽ ّ
َ
َ
افس َ
«أصٓدُ فَدْ ض ّٔ َ

 ،3ص ;82اهلٞمثٛمل ،جمٛمع اًمزوائد :ج  ،:ص( 2:5ىم٤مل اهلٞمثٛمل :رواه أمحد واًمٓمؼماين ورضم٤مل
أمحد رضم٤مل اًمّمحٞمح); اعم٘مريزي ،إُمت٤مع إؾمامع :ج  ،23ص ;352اًمًٞمقـمل :شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء:
ص ;338اًمًٞمقـمل ،اخلّم٤مئص اًمٙمؼمى :ج  ،3ص ;237اهلٞمتٛمل ،اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م ذم اًمر ّد
قمغم أهؾ اًمٌدع واًمزٟمدىم٦م :ص ;2:4اعمٜم٤موي ،ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم :ج  ،2ص-376
وطمقل رومع دم اإلُم٤مم× إمم اًمٕمرش ورد:
«اؾمتٞم٘مظ اسمـ قم ٌّـ٤مس ُمـ ٟمقُمف ،وم٤مؾمؽمضمع ،وىم٤ملُ :ىمتؾ احلًلم واهلل! وم٘م٤مل ًمف أصح٤مسمف :طمالء [يمال]
رأي٧م رؾمقل اهلل’ ذم اًمٜمقم ،وُمٕمف زضم٤مضم٦م ُمـ دم -وم٘م٤مل :أٓ شمٕمٚمؿ ُم٤م
[ملَ] ي٤م سمـ قم ٌّـ٤مس -ىم٤مل:
ُ
ٜمٕم٧م ُأ ُّمتل ُمـ سمٕمدي ،ىمتٚمقا اسمٜمل احلًلم ،وهذا دُمف ودُم٤مء أصح٤مسمف أرومٕمف إمم اهلل شمٕم٤مممش-
ص ْ
وردت هذه اًمرواي٦م هبذا اعمْمٛمقن ُمع اظمتالف يًػم ذم اًمٕمٌ٤مرة ،وذًمؽ ذم اعمّم٤مدر اًمت٤مًمٞم٦م :يقؾمػ
اًمدر اًمٜمٔمٞمؿ :ص-678
سمـ طم٤مشمؿ اًمِم٤مُمل اًمٕم٤مُمكمّ ،
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اًمٖمزازم ،إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ :ج ،27ص ;29اسمـ قمً٤ميمر ،شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ:
ج  ،25ص ;348اسمـ يمثػم ،اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م :ج ،9ص ;329اًمدُمِم٘مل اًمٌ٤مقمقين اًمِم٤مومٕمل،
قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م :ج  ،3ص ;3:9اًمّم٤محلل اًمِم٤مُمل ،ؾمٌؾ
ضمقاهر اعمٓم٤مًم٥م ذم ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم ّ
اهلدى واًمرؿم٤مد :ج  ،22ص-86
( )2اًم٘مٛمر :أي٦م -66
ِ
ِ
ْ
َ
سمقضمٝمؽ،
قمكم÷
اًمييح
صمؿ ىم ٌّـِؾ
َ
واؾمت٘مٌؾ ىم َ
( )3ىم٤مل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق×َّ ---« :
ؼم احلًلم سمـ ٍّ
ِ
٥م اهللُ َ
َ
اب
اًمًال ُم
سمؽ ّ
واضمٕمؾ اًم٘مٌٚم َ٦م َ
اًمؽم َ
قمٚمٞمؽ ي٤م أسم٤م قمٌد اهللِ ---أؿمٝمدُ ًم٘مدْ ـم ّٞم َ
سملم يمتٗم ْٞم َؽ ،و ُىمؾَّ :
إول ،اعمزار :صّ ;57 ,56
وأووح َ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج
سمؽ
اًمٙمت٤مبش( -اًمِمٝمٞمد ّ
َ
َ
 ،:8ص)398
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املًخل
افٌْل’ افِِٔ ٜافتل ُؿتؾ ؾٔٓ ٚاحلًغ× وبٔده ؿٚرورة،
* ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مسُ « :
رأيّ ٝ
َ
رشقل اَلل’ ،م ٚهذا؟ ؿٚل :هذه دمٚء احلًغ×
وهق جيّع ؾٔٓ ٚدم ً .ٚؾَِ :ٝيٚ

وأصحٚبف أرؾًٓ ٚإػ اَلل تًٚػ...ش( -اسمـ إصمػم ،اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ :ج ،5ص;:4
اًمٜمقيري ،هن٤مي٦م إرب :ج ،37ص-)585

ِ
ِ
وهق
إن ابـ ظٌٚس رأى
وورد أيْم ً٤مّ « :
افٌْل’ يف مْٚمف يقم ً ٚبْهػ افّْٓٚرَ ،
ّ
أصً ٞأؽز ،يف ي ِ
رشقل اَلل ،م ٚهذا افد ُم؟ َ
َ
ُ
ؿٚل :د ُم
ده ؿٚرور ٌة ؾٔٓ ٚدم .ؾَٚل :يٚ
ُ
ُ
ِ
احلًغ× مل ْ
أزل أفتَى ُف ُ
ؾقجد [أ ّٕ ُف] ُؿتؾ يف ذفؽ
حيص ذفؽ افٔق ُمُ ،
مْذ افٔقم .ؾٖ َ
افٔقمش( -اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد ،إقمالم اًمقرى سم٠مقمالم اهلدى :ج ،2ص ;547يقؾمػ سمـ

اًمدر اًمٜمٔمٞمؿ :صّ ;678
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،56
طم٤مشمؿ اًمٕم٤مُمكمّ ،
ص ;342اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× ،ص -627وهبذا
اعمْمٛمقن ورد ذم :اسمـ ٟمام ّ
احلكمُ ،مثػم إطمزان :ص-)73
افٌْل ؾٔام يرى افْٚئؿ يف ٕهػ افْٓٚر
وورد أيْم ً٤م« :أن ابـ ظ ٌّـٚس ؿٚل:
ُ
رأيّ ٝ
ؾَِ :ٝبٖيب إُٔ ٝ
َ
وأ ّمل ي ٚرشقل اَلل ،م ٚهذه
أؽز ،وبٔده ؿٚرورة ؾٔٓ ٚد ٌم.
ُ
أصًَ ٞ
َ
افٔقم ؾ٘ذا هق يقم
ؾحٍظ
افَٚرورة؟ ؿٚل :دم احلًغ× ،مل أزل أفتَىف مْذ افٔقم.
َ

ؿتِفش( -اسمـ ٟمام ّ
احلكمُ ،مثػم إطمزان :ص-)73
رأي ٝرشقل اَلل وإٔ ٚؿٚئؾ ،ؾرأيتُف أص ًَ َ
ٞ
وورد يمذًمؽ« :ظـ ابـ ظ ٌّٚس ،ؿٚل:
ُ
دم
أؽز ،بٔده ؿٚرور ٌة ؾَٔٓ ٚد ٌم.
ُ
ؾَِ ٝفف :بٖيب إٔ ٝي ٚرشقل اَلل! م ٚهذا؟ ؿٚل :هذا ُ
ََ
احلًغ وأصحٚبف مل أزل أ ِ
فتَ ُىف ُم ُْذ افٔقم .ؾٖحهْٔ ٚذفؽ افٔقم ؾقجدٕٚه ُؿتؾ ذفؽ

قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م :ص 428ـ -)429
افٔقمش( -اسمـ اعمٖم٤مززم اًمِم٤مومٕملُ ،مٜم٤مىم٥م ّ

ُ ---------------------------------------------------------------- 25مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

افٌْل يف مْٚمف بًد ؿتؾ احلًغ× ،وهق
وورد أيْم ً٤م« :يف أثر ابـ ظ ٌّٚس :رأى ّ
وؿ َح ْج َز ؿّٔهف إػ ًٍٕف ،وهق يَرأ
مٌز افقجف ،حٚيف افَدمغ ،بٚـل افًْٔغ ،وؿد ّ
هذه أي([ :ٜﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ)] ،وؿٚلّ :إين
ٍ
مٚض
وافتَى ٝدم احلًغ مـ إرض ،وهق ذا يف حجري ،وإٔٚ
مؤ ٝإػ ـربالء،
ُ
ُ

ريبش( -اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج ،4ص 347ـ
ُأخٚصّٓؿ بغ يدي ّ
-)348
َ
أؽز،
رأي ٝرشقل اَلل يف افْقم
وورد يمذًمؽ« :ظـ ابـ ظ ٌّـٚس ،ؿٚل:
ُ
أصًَ ٞ
مًف ؿٚرورتٚن ؾٔٓام دم .ؾَِ :ٝي ٚرشقل اَلل ،م ٚهذا؟ ؾَٚل :د ُم احلًغ وأصحٚبف ،مل

اًمٖمٛم٦م :ج ،3ص-)378
أزل أفتَىف مْذ افٔقمش( -إرسمكم ،يمِمػ ّ
ـْٕٚ ٝئ ًام يف مْزيل يف ادديْ ٜؿٚئِ َ ٜافيٓر،
وورد أيْم ً٤م« :روي ظـ ابـ ظ ٌّـٚس ،ؿٚلُ :
ؾرأي ٝرشقل اَلل ،وهق ٌ
ُ
أؽز ،وافساب ظذ
مٌَؾ مـ ٕحق ـربالء ،وهق
ُ
أصًُ ٞ
ؾَِ ٝفف :يٚ
صٌٔف ،وهق بٚـل افًغ ،حزيـ افَِ ،ٛومًف ؿٚرورتٚن ممِقءتٚن دم ً.ٚ
ُ

رشقل اَلل ،م ٚهذه افَٚرورتٚن ادِّقءتٚن دم ًٚ؟ ؾَٚل :هذه ؾٔٓ ٚمـ دم احلًغ ،وهذه
إُخرى مـ دم أهؾ بٔتف وأصحٚبفش( -اًمٓمرحيل ،اعمٜمتخ٥م ذم مجع اعمراصمل واخلٓم٥م:

ص-)56:
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ّ

احملاضسة الجاىية :احلقيقة احلطيييّة عني احلقيقة احملنّديّة

احملاقس ٠ايجاْ١ٝ
احلكٝك ١احلط ١ّٝٓٝعني احلكٝك ١احملُّد١ّٜ
احلج٦م 2527هـ
2::7.6.24م= 35ذو ّ
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اعمحٛمد ّي٦م 4: ......................................
اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م :احل٘مٞم٘م٦م احلًٞمٜم ّٞم٦م قملم احل٘مٞم٘م٦م
ّ

أُّٖ ١ّٝايدعٚ ٠ٛايتبًٝؼٚ ،نؿاي ١أٜتاّ آٍ ذلُّد^

ممّ٤م جي٥م أن ٟمذيمّر سمف اًمٞمقم هق ّ
أن أُم٤مُمٙمؿ ـ ّأهي٤م اًمً٤مدة ـ ومرص٦م دم٤مري٦م ُمرسمح٦م ذم

ينه٤م ًمٙمؿ ر ّسمٙمؿ! ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمٕمٚمامء واًمٗمْمالء احلْمقر ذم هذا
أي٤مم قم٤مؿمقراءّ ،
اعمجٚمس أن يٚمتٗمتقا إمم أمهٞم٦م هذا اعمٜمّم٥م ،وٕهؾ اًمٌٞم٧م^ يمام ًمٚم٘مرآن قمٌ٤مرات
صمؿ ّ
إن يمٗم٤مًم٦م اًمٞمتٞمؿ
وإؿم٤مرات( ،)2اًمٕمٌ٤مرات ُمٜمٝم٤م ّ
ُمقضمٝم٦م ًمٚمٕمقام ،واإلؿم٤مرات ًمٚمٕمٚمامءّ ،
ُتٔمك ذم اًمديـ سم٠ممهٞم٦م سم٤مًمٖم٦مُ( ،مٚمحؼ )2:يمٗمك ذم ذًمؽ أن ي٘مقل اًمٜمٌل’« :إٔٚ
وـٚؾِ ُؾ اف َٔتٔ ٍؿ ـ ْ ِ
َٓٚتغش( ،)3هذا ومٞمام خيص اًمٞمتٞمؿ سمِمٙمؾ قم٤مم ،ومام هل اإلؿم٤مرة اًمتل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(َ )2
ُ
واحل٘م٤مئؼ،
واًمٚمٓم٤مئػ
واإلؿم٤مرة
اًمٕمٌ٤مرة
أرسمٕم٦م أؿمٞم٤م َء ،قمغم
هلل قمغم
يمت٤مب ا ِ
ىم٤مل
اًمّم٤مدق×ُ « :
ِ
ِ
واحل٘م٤مئؼ ًمألٟمٌٞم٤مءشُ( -مّمٌ٤مح اًمنميٕم٦م
واًمٚمٓم٤مئػ ًمألوًمٞم٤مء
ًمٚمخقاص
وم٤مًمٕمٌ٤مر ُة ًمٚمٕمقا ِم واإلؿم٤مر ُة
ُ
ُ
ِّ
اعمٜمًقب إمم اإلُم٤مم اًمّم٤مدق× :ص ;56:اًمٓمؼمد ،شمٗمًػم ضمقاُمع اجل٤مُمع :ج  ،2ص ;6اسمـ
أيب مجٝمقر إطمً٤مئل :قمقازم اًمٚمئ٤مزم :ج ،5ص ;276اًمديٚمٛمل ،أقمالم اًمديـ :صّ ;474
اًمٕمالُم٦م
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج  ،86ص-)389
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :احلٚمقاينٟ ،مزه٦م اًمٜم٤مفمر وشمٜمٌٞمف اخلقاـمر :ص-227
ٍ
ي٨م ِ
٥مَٓ ،
وىم٤مل اإلُم٤مم أسمق ضمٕمٗمر اًمٌ٤مىمر×َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهلل’« :إِ َّن َطم ِد َ
٥م ُُم ًْت َّْم َٕم ٌ
آل ُحم َ َّٛمد َص ْٕم ٌ
ِ
ِ
ِ
ُي ْ١م ُِم ُـ سمِف إِ َّٓ َُم َٚم ٌؽ ُُم َ٘م َّر ٌب َأ ْو ٟمٌَِ ٌّل ُُم ْر َؾم ٌؾَ ،أ ْو َقم ٌْدٌ ا ُْمت ََح َـ اهلل َىم ْٚم ٌَف ًم ِ
إل َيامنَ ،وم َام َو َر َد َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿ ُم ْـ
طم ِد ِ
ي٨م ِ
َ٧م ًَمف ُىم ُٚمق ُسم ُٙم ْؿ و َقم َر ْوم ُت ُٛمقهَ ،وم٤م ْىم ٌَ ُٚمقه ،و َُم٤م ْاؿم َٛم َ٠م َّز ْت ُِمٜمْف ُىم ُٚمق ُسم ُٙم ْؿ و َأ ْٟم َٙم ْر ُمتُقه،
آل ُحم َ َّٛم ٍد’ َوم َالٟم ْ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ٌم ٍء ُِمٜمْف َٓ
ْ
َ
ْ
ْ
اًمر ُؾمقل ،وإ َمم اًم َٕم٤مملِ ُم ْـ آل ُحم َ َّٛمد ،وإٟم ََّام اهلَ٤مًم ُؽ أن ُ َ
َوم ُر ُّدوه إ َمم اهلل وإ َمم َّ
حيدَّ ث أ َطمدُ ُيم ْؿ سم َ ْ
َ٤من َه َذا ،وا ِ
حيت َِٛم ُٚمفَ ،وم َٞم ُ٘م َ
َ٤من َه َذا ،واهلل َُم٤م يم َ
قل :واهلل َُم٤م يم َ
َ٤مر ُه َق ا ًْم ُٙم ْٗم ُرش( -اًمّم ّٗم٤مر ،سمّم٤مئر
إل ْٟمٙم ُ
َْ
اًمدرضم٤مت :ص ;52اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج  ،2ص ;572ىمٓم٥م اًمديـ اًمراوٟمدي ،اخلرائ٩م
احلكم ،خمتٍم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت :صّ ;234
واجلرائح :ج  ،3ص ;8:4طمًـ سمـ ؾمٚمٞمامن ّ
اًمٕمالُم٦م
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج  ،3ص-)29:
ِ
ِ
ِ
ِ
( )3ىم٤مل رؾمقل اهلل’« :أٟم٤م َويم ُ
اًمقؾمٓمكش-
يمٝم٤مشملم ذم اجلٜمّ٦م,
٤مومؾ اًمٞمتٞم ِؿ
وأؿم٤مر سم٢مصٌٕم ْٞمف اًمً ٌّ٤مسم٦م َو ْ
َ
ْ
(اًمٓمؼمد ،شمٗمًػم جمٛمع اًمٌٞم٤من :ج  ،27ص ;463قمكم سمـ يقٟمس اًمٕم٤مُمكم ،اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ :ج
 ،2صّ ;447
اعمال ومتح اهلل اًمٙم٤مؿم٤مين ،شمٗمًػم ُمٜمٝم٩م اًمّم٤مدىملم :ص ;353احلقيزي ،شمٗمًػم ٟمقر
اًمث٘مٚملم :ج  ،6ص-)6:8


ُ ---------------------------------------------------------------- 31مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

شمتْمٛمٜمٝم٤م اًمرواي٤مت؟
شمٚمؽ اإلؿم٤مرة ضم٤مءت قمغم ًمً٤من اإلُم٤مم اًمٕمًٙمري× ،وم٤مًمٕمٌ٤مرة شمْمٛمٜمٝم٤م طمدي٨م
ٟمٌقي ،أ ُّم٤م اإلؿم٤مرة وم٘مد شمْمٛمٜمٝم٤م طمدي٨م قمٚمقي ،ومٗمل شمٚمؽ اًمرواي٦م ي٘مقل اإلُم٤مم
بٔف يتْؿ يتٔ ٍؿ إَىع ظـ ِ
ِ
إمٚم ِفش(،)2
احل٤مدي قمنم×« :أصد ِمـ ُي ْت ِؿ يتٔ ٍؿ
َ
َ
إَىع ظـ أ ُ ُ
وم٤مًمٞمتٞمؿ احل٘مٞم٘مل هق ُمـ طمرم ُمـ إُم٤مُمف ،واعمٕمٜمك ذاشمف ٟمجده يمذًمؽ ذم طمدي٨م ٟمٌقي،
وم٤مًمٞمتؿ ضمًامين شم٤مرة ،وروطم٤مين شم٤مرة ُأظمرى ،وًمٙمٚمامت اًم٘مرآن ورواي٤مت أهؾ
اًمٌٞم٧م^ فم٤مهر وسم٤مـمـ(ُ( )3مٚمحؼ ،)3:وصمٛم٦م أن ذم ُمٜم٤مـمؼ ُمـ هذا اًمٌٚمد أٟم٤مس
يٕم٤مٟمقن احلرُم٤من ُمـ أسمجدي٤مت ُمٕم٤ممل اًمديـ ومٝم ًام وإدرايم ً٤م وشمٕم ّٚم ًام ،وجيٝمٚمقن ُمً٤مئؾ

ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :أمحد سمـ طمٜمٌؾُ ،مًٜمد أمحد :ج  ،6ص ;444اًمًجًت٤مين ،ؾمٜمـ أيب داوود :ج
ؼم ،آؾمتٞمٕم٤مب :ج ،4
 ،3ص ;679اًمٌٞمٝم٘ملُ ،ؿمٕم٥م اإليامن :ج  ،8ص ;587اسمـ قمٌد اًم ّ
ص ;2493اسمـ طمجر ،ومتح اًمٌ٤مري :ج  ،6ص-3:5
( )2قمـ اإلُم٤مم احلًـ
اًمٕمًٙمري× ،ىم٤مل :طمدّ صمٜمل أيب قمـ آسم٤مئف^ ،قمـ رؾمقل اهلل’ ،ىم٤مل« :أؿمدُّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ي٘مدر َقمغم
اٟم٘مٓمع َقمـ إُم٤مُمفَ ،وٓ
تؿ َيتٞمؿ
ُمـ ُيت ِؿ [هذا] اًمٞمتٞمؿ اًمذي
َ
َ
ُ
اٟم٘مٓمع َقمـ [أ ُّمف و] أسمٞمفُ ،ي ُ
يم٤من ُِمـ ؿمٞمٕمتِٜم٤م قم٤معم ً٤مِ
ِ
اًمقصقل ِ
ِ
يمٞمػ ُطمٙمٛم َف ومٞمام ُيٌتغم ُمـ ذائ ِع ديٜمف -أٓ َومٛمـ َ
إًمٞمفَ ،وٓ َيدري َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
تٞمؿ ذم طم ْج ِره -أٓ َومٛمـ هدا ُه وأرؿمدَ ُه
اجل٤مهؾ سمنميٕمتٜم٤م،
سمٕمٚمقُمٜم٤م ،وهذا
ُ
اعمٜم٘مٓمع َقمـ ُُمِم٤مهدشمٜم٤مَ ،ي ٌ
اًمر ِ
و َقم ّٚمٛم ُف ذيٕمتٜم٤مَ ،
َ
إقمغمش( -اًمتٗمًػم اعمٜمًقب إمم اإلُم٤مم احلًـ اًمٕمًٙمري×:
ومٞمؼ
يم٤من ُم َٕمٜم٤م ذم َّ
ص ;44:اًمٓمؼمد ،آطمتج٤مج :ج  ،2ص ;8قمكم سمـ يقٟمس اًمٕم٤مُمكم ،اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ :ج ،4
ص ;66اسمـ أيب مجٝمقر إطمً٤مئل ،قمقازم اًمٚمئ٤مزم :ج  ،2ص ;27اًمً ّٞمد ذف اًمديـ
إؾمؽمآسم٤مدي ،شم٠مويؾ أي٤مت اًمٔم٤مهرة ذم ومْم٤مئؾ اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة :ص ;85اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين ،طم٘م٤مئؼ
اإليامن :صّ ;379
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج  ،3ص 3وج  ،276ص-)282
ِ
ِ
ِ
( )3ضم٤مء ذم رواي٦م قمـ اإلُم٤مم أيب قمٌد اهلل اًمّم٤مدق×« :إِ َّن ًم ْٚم ُ٘مرآن َفم ِ
٤مهر ًا و َسم٤مـمٜم ً٤مش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم:
ْ
ج  ،5ص ;65:اًمِمٞمخ اًمّمدوقُ ،مـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف :ج  ،3صّ ;597
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
إٟمقار :ج  ،35ص-)472
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وىم٤مل رؾمقل اهلل’ أيْم ً٤مَّ « :
أسمٓمـش( -اًمً ّٞمد طمٞمدر
إن ًمٚم ُ٘مرآن َفمٝمر ًا وسمٓمٜم ً٤م ،وًمٌٓمٜمف سمٓم ٌـ إمم ؾمٌٕم٦م
أُمكم ،شمٗمًػم اعمحٞمط إقمٔمؿ :ص ;22اسمـ أيب مجٝمقر إطمً٤مئل ،قمقازم اًمٚمئ٤مزم :ج ،5
ص ;278اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،شمٗمًػم اًمّم٤مذم :ج  ،2ص-)42

اعمحٛمد ّي٦م 52 ......................................
اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م :احل٘مٞم٘م٦م احلًٞمٜم ّٞم٦م قملم احل٘مٞم٘م٦م
ّ

احلالل واحلرام ،ومل ي٘مٗمقا سمٕمد قمغم أرض صٚمٌ٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕم٘م٤مئدي٦م ،وىمد شمًٚمح٧م
اًمقه٤مسمٞم٦م ّ
ىمقة ٓصٓمٞم٤مد أُمث٤مل ه١مٓء ،وهٜم٤م أُمقر وشمٗم٤مصٞمؾ ٟمحـ ذم
سمٙمؾ ُم٤م متٚمٙمف ُمـ ّ
همٜمك قمـ ذيمره٤م ،واعمً١موًمٞم٦م ذم ُمثؾ هذا اًمقىم٧م ُتتؿ قمغم ّ
يمؾ ُمـ يتٞمن ًمف أن
حمٛمد^ ،وسمٛمٜم٤مؾمٌ٦م أي٤مم قم٤مؿمقراء اًمتل ٟمٕمٞمش
يتّمدّ ى ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم أيت٤مم آل ّ
ذيمراه٤م ؾمٜمٙمتٗمل هبذه اًمٙمٚمامت ًمً ّٞمد اًمِمٝمداء×َ « :م ْـ َـ ٍَ َؾ َفََْ ٚيتِٔ ًام َؿ َى ًَ ْت ُف َظُْ ٚم َْ ُتَْٚ
َٚرََٕ ،ٚؾقاشٚه ِمـ ظ ُِ ِ
ٚشتِت ِ
 ٝإِ َف ْٔ ِفَ ،حتك َأ ْر َصدَ ُه َو َهدَ ا ُهَ ،ؿ َٚل اَللَُ :يَ ٚأ َُّيٚ
قمَْ ٚافتِل َش ََ َى ْ
َ َ ُ ْ ُ
بِ ْ
ِ
ِ
اجلْ ِ
اج ًَ ُِقا َف ُف َيَ ٚم َالئَُِتِل ِيف ْ ِ
َٚن بِ ًَدَ ِد ـ ُِّؾ
يؿ ا ُْد َقادَ ،إََٔ ٚأ ْو َػ بِْ ٚفُ ََر ِم مْ َْؽْ ،
ا ْف ًَ ٌْدُ ا ْفُ َِر ُ
ػ َأ ْف ِ
حر ٍ
ػ َؿ ْ ٍ
ف َظِ َّ ُف َأ ْف َ
كَ ،و ُوّقا إِ َف ْٔ ََٓ ٚمَ ٚيِِ ُٔؼ ِ َِبِ ٚم ْـ َشٚئِ ِر افِّْ ًَؿش(-)2
َْ
ٟمص احلدي٨م قمغم حمٜم٦م
شم٠م ُّمٚمقا اًمرواي٦م ضم ّٞمد ًاّ ،إهن٤م يمٚمامت ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× ،وىمد ّ
آؾمتت٤مرٟ ،مٕمؿ هٜم٤مك ٟمًخ٦م أظمرى شمْمٛمٜم٧م يمٚمٛم٦م (حمٌتٜم٤م) سمدًٓ ُمـ (حمٜمتٜم٤م) ،وإفمٝمر
ّ
شمقرط ذم حمٜمتٜم٤م ،وهل حمٜم٦م آؾمتت٤مر ،واًمٞمقم
أن اًمٙمٚمٛم٦م اًمّمحٞمح٦م هل(حمٜمتٜم٤م) ،أي ّ
هق يقم آؾمتت٤مر ،ومٙمالم ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× يً ّٚمط اًمْمقء قمغم ووع اجلٛمٞمع طم٤مًمٞم ً٤م،
َٚرََٕ ،ٚؾقاشٚه ِمـ ظ ُِ ِ
ِ
ٚشتِت ِ
 ٝإِ َف ْٔ ِفش،
قمَْ ٚافتِل َش ََ َى ْ
َ َ ُ ْ ُ
« َم ْـ َـ ٍَ َؾ َف ََْ ٚيتٔ ًام َؿ َى ًَ ْت ُف َظُْ ٚمَْ ُتَْ ٚبِ ْ
وأن ّ
واجلٛمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمإلُم٤مم× شم ٌّلم ُمً١موًمٞمتٙمؿ اإلقمالُمٞم٦م قمغم اعمٜم٤مسمرّ ،
يمؾ ُم٤م شمٚم٘مقٟمف
قمغم ُمً٤مُمع اًمٜم٤مس ُمـ طمدي٨مّ ،
ويمؾ ُم٤م شم٘مدّ ُمقٟمف هلؿ ُمـ صمامر ،يٜمٌٖمل أن يٙمقن ُمـ
اًم٘مٓم٤مف اًمٓمٞمٌ٦م ًمدوطم٦م اًمقطمل ،هذا هق سمرٟم٤مجمٙمؿ اإلقمالُمل ،وهق همٜمل قمـ اًمٌٞم٤من
واًمتقوٞمح; ٕ ّٟمٙمؿ ممـ شمٖمٜمٞمٝمؿ اإلؿم٤مرة قمـ اًمتٍميح ،وم٢من ىمٛمتؿ سم٠مُمر اًمٙمٗم٤مًم٦م وضم٥م
قمكم×َُ « :مـ يم َ
َٗمؾ ًمٜم٤م يتٞم ًام
قمكم
ّ
( )2قمـ أيب ّ
اًمٕمًٙمري× ،ىم٤مل :ىم٤مل احلًلم سمـ ّ
حمٛمد احلًـ سمـ ّ
ىمٓم َٕم ْت ُف قمٜمّ٤م حمٜم ُتٜم٤م [حم ٌّتٜم٤م]---ش( -اًمتٗمًػم اعمٜمًقب ًمإلُم٤مم احلًـ اًمٕمًٙمري× :ص;452
اًمٓمؼمد ،آطمتج٤مج :ج  ،2ص ;9قمكم سمـ يقٟمس اًمٕم٤مُمكم ،اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ :ج  ،4ص;66
اعمٝمٛم٦م ذم أصقل إئٛم٦م :ج  ،2صّ ;772
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار:
احلر اًمٕم٤مُمكم ،اًمٗمّمقل ّ
ّ
ج  ،3ص-)5
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أن شمٙمقن سمحٞم٨م ٓ ُتدّ صمقهؿ سمٙمالم زيد أو قمٛمرو ،سمؾ طمدّ صمقهؿ سمٙمالم اهلل ويمالم
ٟمٌ ّٞمف| ،ويمالم اًمٌ٤مىمر واًمّم٤مدق÷ ،شمٚمؽ اًمِمجرة اًمٓمٞمٌ٦م (ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ* ﭑﭒﭓﭔ

ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ)(ُ( )2مٚمحؼ ،)4:اىمتٓمٗمقا
صمؿ ُم٤م
ُمـ صمامره٤م
ّ
وشمٗمْمٚمقا هب٤م قمغم إيت٤مم ،هذا هق اًمٌٞم٤من اًمث٤مين ًمً ّٞمد اًمِمٝمداء×ّ ،
هق إضمر اًمذي يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ؟
إذا أردٟم٤م أن ٟمتٜم٤مول طمدي٨م ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م وم٘مف احلدي٨م،
ال قمـ ىمّمقري ؾمٞمٙمقن همػم ٍ
ّ
وم٢من طمديثل ومْم ً
يتْمٛمٜمف احلدي٨م ُمـ
واف سمنمح ُم٤م
ّ
ًمٓم٤مئػ ،ي٘مقل اإلُم٤مم×ُ :مـ واؾمك يت٤مُم٤مٟم٤م ذم زُمـ اؾمتت٤مرٟم٤م سمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ قمٚمقُمٜم٤مّ ،
وم٢من
صمؿ ي٠مُمر اعمالئٙم٦م أن يٕمٓمقا
اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل ًمذًمؽ اًمٕمٌد اعمقاد :أٟم٤م أومم سم٤معمقاؾم٤مةّ ،
يم٤مومؾ اًمٞمتٞمؿ ّ
سمٙمؾ طمرف ُمـ قمٚمقم أهؾ اًمٌٞم٧م^ ،يٕمٚمٛمف اجل٤مهؾ اعمٜم٘مٓمع قمـ
ٙمؾ ىمٍم ُم٤م يٚمٞمؼ سمف ُمـ اًمٜمِّٕمؿّ ،
اإلُم٤مم ،أًمػ أًمػ ىمٍم ،وأن ُهي ّٞمئ ًم ّ
يمؾ ذًمؽ أضمر
حمٛمد^ ذم هذا اًمٕمٍم-
طمرف واطمد ،وهذا هق ضمزاء يمٗم٤مًم٦م أيت٤مم آل ّ
ايعكا٥د ايػٝع ١ٝاألؾ١ًٝ

ُم٤م أرسمحٝم٤م ُمـ دم٤مرة يٛمٙمٜمٙمؿ أن شمٔمٗمروا هب٤م ذم ُمثؾ هذه إي٤مم اًم٘مٞمٛم٦م
( )2إسمراهٞمؿ :أيت٤من -36 ,35
ِ
ٍ
ِ
َ
َ
ـ َىم ْقل اهلل( :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
َقم ْـ َقم ْٛم ِرو ْسم ِـ ُطم َر ْي٨مَ ،ىم َ٤ملَ :ؾم٠م ًْم ُ٧م أ َسم٤م َقم ٌْد اهلل× َقم ْ
ﯾ ﯿ ﰀ) َىم َ٤ملَ :وم َ٘م َ٤ملَ « :ر ُؾم ُ
لم× َوم ْر ُقم َٝم٤م ،وإَ ِئ َّٛم ُ٦م ُِم ْـ
قل اهلل’ َأ ْص ُٚم َٝم٤م ،و َأ ُِم ُػم اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
ِ
ِ
ِ
ُذريتِ ِٝمام َأهمّْم٤مهن٤مِ ،
وقم ْٚم ُؿ إَ ِئ َّٛم ِ٦م َصم َٛم َر ُ َهت٤م ،وؿمٞم َٕم ُت ُٝم ُؿ اعمُْ ْ١مُمٜمُ َ
ٞمٝم٤م َوم ْْم ٌؾ؟ َىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ٧مَٓ :
قن َو َر ُىم َٝم٤مَ ،ه ْؾ وم َ
ِّ َّ َ
َ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
ٌ
َ
ُ
ُ
َ
َّ
ٌ
َ
ُ
َ
َّ
َ
قت ومت ًَْ٘مط َو َرىم٦م ُمٜم َْٝم٤مش-
ٞمٝم٤م ،وإن اعم ْ١مُم َـ ًم َٞم ُٛم ُ
قرق َو َرىم٦م وم َ
واهلل -ىم٤مل :واهلل إن اعم ْ١مُم َـ ًم ُٞمقًمدُ وم ُت َ
(اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج  ،2ص ;539اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،شمٗمًػم اًمّم٤مذم :ج  ،4ص ;96اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ
اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج  ،4صّ ;3:8
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج  ،35ص-)254

اعمحٛمد ّي٦م 54 ......................................
اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م :احل٘مٞم٘م٦م احلًٞمٜم ّٞم٦م قملم احل٘مٞم٘م٦م
ّ

إن ّ
(ُمٚمحؼّ ،)5:
يمؾ هذا اًمت٠ميمٞمد واًمؽمهمٞم٥م إ ّٟمام هق عمثؾ هذا اًمقىم٧مُ ،تًٌ ً٤م ُمـ أن
شمقضمف أيدي اًمًٜم٦م واعمت٠مصمريـ سم٠مومٙم٤مرهؿ ضسم٦م ًمتٚمؽ إومٙم٤مر اًمٜمقراٟمٞم٦م واًمٕم٘م٤مئد
ّ
اعم٘مدّ ؾم٦م ،اًمتل وصٚمتٜم٤م سمٗمْمؾ ضمٝمقد اًمًٚمػ اًمّم٤مًمحُ ،مـ قمٝمد أوشم٤مد إرض
وحمٛمد سمـ ُمًٚمؿ ،وأيب سمّمػم ،وزرارة ،إمم يقُمٜم٤م
وإقمالم إرسمٕم٦م :سمريد سمـ ُمٕم٤موي٦مّ ،
هذا(ّ ،)2
وم٢من ه١مٓء إوشم٤مد إرسمٕم٦م ىمد ص٤مٟمقا إريم٤من اًمٕم٘مدي٦م ًمٚمتِم ّٞمع ،ومحذار أن
شمتٕمرض هذه اًمٕم٘م٤مئد ٟٓمتٙم٤مؾم٦م ُمـ ىمٌِٚمٜم٤م أو ذم زُمٜمٜم٤مّ ،
إن أهؿ ُمً١موًمٞم٦م يٜمٌٖمل أن
شمق ّفمٗمقا هل٤م ّ
يمؾ ُم٤م ًمديٙمؿ ُمـ ـم٤مىم٦م شمتجًد ذم اًمٜم٘مٓمتلم اًمت٤مًمٞمتلم :احلٗم٤مظ قمغم قم٘م٤مئد
اًمٜم٤مس ،وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ ُمً٤مئؾ احلالل واحلرام-
قمٚمٞمٙمؿ أن شمٕمٚمٛمقا ّ
أن احلٗم٤مظ قمغم اإلؾمالم ٓ يتًٜمّك ّإٓ قمـ ـمريؼ اًمتِم ّٞمع ،سمؾ ٓ
ديـ ذم اًمٕم٤ممل أؾم٤مؾم ً٤م ؾمقى اإلؾمالم ،وٓ إؾمالم ّإٓ ذم ُمذه٥م اًمتِم ّٞمع ،وم٤مًمديـ
واإلؾمالم حمّمقران ذم ُمذه٥م اًمتِم ّٞمع ومحً٥م (ُمٚمحؼ-)6:
ّ
أئٛم٦م اًمنمك سمحٙمؿ اًمؼمه٤من،
إن ه١مٓء اعمٜم٤مديـ سم٤مًمتقطمٞمد ذم قمٍمٟم٤م احل٤مزم هؿ ّ
وهؿ محٚم٦م راي٦م اًمتِمٌٞمف واًمتجًٞمؿ هلل ّ
ضمؾ وقمال(ُ( )3مٚمحؼ ،)7:ومٕم٘مٞمدة اإلؾمالم

إرض وأقمال ُم اًمدّ ِ
ِ
حمٛمدُ سم ُـ ُمًٚمؿ وسمريدُ سم ُـ ُمٕم٤موي َ٦م
( )2قمـ اًمّم٤مدق× أٟمّف ىم٤مل« :أوشم٤م ُد
يـ أرسمٕم ٌ٦مّ :
ُ
اًمٙمٌم :ج  ،3ص;678
خؽمي
وًمٞم٨م سم ُـ اًم ٌَ
ّ
ّ
اعمرادي وزرار ُة سم ُـ أقملمش( -اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،رضم٤مل ّ ّ
اًم٘مٛمل ،اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب :ج  ،3ص;557
اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،اًمقاذم :ج  ،2ص ;37اعمحدّ ث ّ
اعمح ّ٘مؼ اخلقئلُ ،مٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م :ج  ،5ص ;2:7اًمتًؽمي ،ىم٤مُمقس اًمرضم٤مل :ج ،:
ص ;684اسمـ طمجرً ،مً٤من اعمٞمزان :ج  ،3ص-)27
ّ
اعمتقرم قم٤مم 839هـ ،وهق ُمـ يمٌ٤مر ؿمٞمقخ اًمقه٤مسمٞم٦م وزقمامئٝم٤م،
(ُ )3مـ اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًمتجًٞمؿ ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م،
ُ
أظمذ هذه اًمٕم٘مٞمدة قمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،أؾمت٤مذ اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ; وُمـ إُمثٚم٦م قمغم ىمقًمف سم٤مًمتجًٞمؿ
أٟمّف ىم٤مل:
ِ
ِ
ِ
ِ
مج َٚم ُ٦م َىم ْقًمٜمَ٤مَ :أٟمَّ٤م ُٟم٘م ُّر سمِ َ٤مهللَ ---و َأ َّن اهللَ ُُم ًْت ٍَق َقم َغم َقم ْرؿمف يم ََام َىم َ٤مل( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ)،
« َو ُ ْ
َو َأ َّن ًَم ُف َو ْضمٝم ً٤م يم ََام َىم َ٤مل( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ)َ ،و َأ َّن ًَم ُف َيدَ ْي ِـ يم ََام َىم َ٤مل( :ﯯ ﯰ
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احلؼً ،مٞمس هذا يمالُم ً٤م
اًمّم٤مئٌ٦م ذم اعمٌدأ واعمٕم٤مد واًمٜمٌقة حمّمقرة ذم اعمذه٥م اجلٕمٗمري ّ
اًمتٚمقث سم٤مٕومٙم٤مر اًمٌ٤مـمٚم٦م ّإٓ
ظمٓم٤مسمٞم ً٤م ،سمؾ هق أُمر سمره٤مين ،ومال شمقضمد ُأ ُّم٦م سمٛمٜم٠مى قمـ ّ
مـ
اعمٕم٤مرف اعمٜمٌث٘م٦م ُمـ هذا اًمٌٞم٧م اًمٓم٤مهر ،وًمٜمٕمؿ احلدي٨م اًم٘م٤مئؾُ « :ـؾ م ٚمل ْ ََي ُر ْج ْ
ِ
ٓق بٚضِ ٌؾش(ُ( )2مٚمحؼ ،)8:وؾمتثٌ٧م هذه اًمدقمقى اًمٞمقم سم٤مًمؼمه٤من-
َهذا اف ٌََٔ ٝؾ َ
َؿباح اهلدا١ٜ

ٓ يٜمٌٖمل أن شمٖمٞم٥م هذه اًمٜم٘مٓم٦م قمـ أذه٤مٟمٙمؿ :إذا أردشمؿ أن هتدوا اًمٜم٤مس وم٤مقمٚمٛمقا
احلًغ ِمهٌٚح ُاهلدى وشٍَْٔ ُ ٜافْ ِ
جٚةش ،ومام مل ُتٛمٚمقا هذا اعمّمٌ٤مح ٓ يٛمٙمٜمٙمؿ أن
«إن ُ َ ْ َ
ُ
َ َ
شمٙمقٟمقا هداة ًمٚمٜم٤مس ،وم٢م ّٟمف هق ُمّمٌ٤مح اهلدى ،وي٤م هل٤م ُمـ يمٚمٛم٦م!
َلم سمِ َال َيمٞم ٍ
ﯱ)َ ،و َىم َ٤مل( :ﯢ ﯣ ﯤ)َ ،و َأ َّن ًَم ُف َقم ْٞمٜم ْ ِ
ػ يم ََام َىم َ٤مل( :ﮋ ﮌ)---ش-
ْ
(اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى :ج  ،7ص-)767 ,766
ِ
ِ
ِ
وىم٤مل أيْم ً٤مَ « :ىمدْ َذيمَر ا ًْم َ٘م ِ
َ٤مب َأ ْسم َٓم ِ
٤ميض َأ ُسمق َي ْٕم َغم ِذم ِيمت ِ
اًمّم َٗم٤مت َُم٤م َر َوا ُه َقم ٌْدُ
٤مل اًم َّت ْ٠م ِو َيالت َٕ ْظم ٌَ ِ٤مر ِّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
َ
َ
اهللَ ْسم ُـ َأ ْمحَدَ ْسم ِـ َطمٜمْ ٌَ ٍؾَ ،طمدَّ َصمٜمل أيبَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م أ ُسمق اعمُْٖم َػمة ْ
حي َٞمك ْسم ُـ
اخلَ ْق َٓ ُّينَ ،طمدَّ َصمٜمَ٤م ْإ ْو َزاقم ُّلَ ،طمدَّ َصمٜمل َ ْ
ف ِقم ٌَ٤م َد ُه َأ ْسمدَ ى َقم ْـ َسم ْٕم ِْم ِف َإمم ْإَ ْر ِ
َأ ِيب يمَثِ ٍػمَ ،قم ْـ ِقمٙم ِْر َُم َ٦مَ ،ىم َ٤ملَّ :
ض َوم ِٕمٜمْدَ َذًمِ َؽ
إن اهللَ إ َذا َأ َرا َد َأ ْن ُخي َِّق َ
ُشم َز ًْم َز ُلَ ،وإِ َذا َأ َرا َد َأ ْن ُيدَ ُِّم َر َقم َغم َىم ْق ٍم َ َدم َّغم َهلَ٤مُ ---صم َّؿ َىم َ٤ملَ :أ َُّم٤م َىم ْق ًُم ُفَ :أ ْسمدَ ى َقم ْـ َسم ْٕم ِْم ِفَ ،وم ُٝم َق َقم َغم
َفم ِ
٤مه ِر ِهش( -اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى :ج  ،7ص-)524
٤مب ْ ِ ِ
٥م َأ ِئ َّٛم ِ٦م ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ َو َأ ْص َح ِ
لم ِ َهب٤مَ ،و ُه َق
اًمًٜم َِّ٦م اعمَْ ْٕم ُروومِ َ
وىم٤مل أيْم ً٤مَ « :ه َذا َُم ْذ َه ُ
احلَدي٨م َو ْإَ َصم ِر َو َأ ْه ِؾ ُّ
هلل يٜم ِْز ُل ُيم َّؾ ًَمٞم َٚم٦مٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ٤من َىم ْق ُهل ُ ْؿَّ :
٤مق ْسمـ َرا َه َق ْيف واحلٛمٞمدي َوهم َْػمه ْؿ -يم َ
محد ْسم ِـ َطمٜمْ ٌَ ٍؾ َوإ ْؾم َح َ
٥م َأ ْ َ
ْ
إن ا َ َ
َُم ْذ َه ُ
ِ
ػ َؿم٤م َء َويم ََام َؿم٤م َءش( -جمٛمققم٦م اًمٗمت٤موى :ج  ،6ص-)4:4
اًمً َامء اًمدُّ ْٟم َٞم٤م َيم ْٞم َ
َإمم َّ
وىم٤مل ّ
اًمٕمالُم٦م ّ
وم٢مهنؿ ىم٤مًمقا :إٟمّف شمٕم٤ممم ضمًؿ ،جيٚمس قمغم
احلكم ذم هذا اًمّمدد« :واحلٜم٤مسمٚم٦م يم٤موم٦مّ ،
يمؾ ًمٞمٚم٦م مجٕم٦م قمغم ٍ
يمؾ ضم٤مٟم٥م ؾمتّ٦م أؿمٌ٤مر سمِمؼمه ،وأٟمّف يٜمزل ذم ّ
اًمٕمرش ،ويٗمْمؾ قمٜمف ُمـ ّ
مح٤مر،
ٍ
ّ
(اًمٕمالُم٦م ّ
احلؼ ويمِمػ اًمّمدق :ص-)66
ويٜم٤مدي إمم اًمّمٌ٤مح :هؾ ُمـ شم٤مئ٥م---ش-
احلكم ،هن٩م ّ
ِ
سمـ َي ٍ
ٍ
ٞمؾ ِ
(َ )2قمـ ُوم َْم ِ
ٝمق ٌ
ضمٕمٗمر× ُ
ً٤مرَ ،
سم٤مـمؾش-
ؾمٛمٕم٧م أسم٤م
ىم٤مل
ُ
خيرج ُم ْـ هذا اًم ٌَٞم٧م َوم َ
ي٘مقلُ « :يم ُّؾ ُم٤م مل ْ ْ
(حمٛمد سمـ احلًـ اًمّمٗم٤مر ،سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت :ص ;642اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،آظمتّم٤مص :ص42
ّ
ومٝمق َو ٌ
احلكم ،اعمحتي :صّ ;26
سم٤مل); طمًـ سمـ ؾمٚمٞمامن ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
(ًمٙمـ ورد ومٞمفَ :
إٟمقار :ج  ،3ص-):5
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ذم ًمٞمٚم٦م اإلهاء عم٤م ُقمرج سم٤مًمٜمٌل’ إمم اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي ،اضمت٤مز اًمًامء إومم واًمًامء
اًمث٤مٟمٞم٦م ،طم ّتك سمٚمغ اًمٚمقح ،وم٤مضمت٤مزه يمام اضمت٤مز اًم٘مٚمؿ واًمٙمرد وىمقائؿ اًمٕمرش اًمًٌٕملم
ومٚمام سمٚمغ إمم ُمٜمتٝمك اعمٓم٤مًم٥م واعم٘م٤مصد ،رأى ُمٙمتقسم ً٤م هٜم٤مك« :إن ُ
هٌٚح
غ ِم
احل ًَ ْ َ
ُ
أًمٗم ً٤مّ ،
ُاهلدى وشٍَْٔ ُ ٜافْ ِ
جٚةش(ُ( -)2مٚمحؼ)9:
َ َ
ومال سمدّ ُمـ اعمح٤مومٔم٦م قمغم قمٔمٛم٦م ُمراؾمؿ اًمٕمزاء ،وٓ يٜمٌٖمل أن شمؽمك أومٙم٤مر اعمت٠مصمريـ
ّ
احلط ُمـ قمٔمٛم٦م هذه
أي شم٠مصمػم ،مم٤م ي١م ّدي إمم
سم٤مًمًٜمّ٦م اعمٕمِمِم٦م ذم ىمٚمقب اًمًٗمٝم٤مءّ ،
َ
يب سمـ يمٕم٥م
رؾمقل اهللِ’،
أشمٞم٧م يقُم ً٤م ضمدّ ي
ُ
( )2روي قمـ أيب قمٌد اهلل احلًلم× أٟمّف ىم٤ملُ « :
ومرأي٧م ُأ ّ
ِ
ِ
َ
ضم٤مًمً ً٤م قمٜمدَ ُهَ ،
وم٘م٤مل ضمدّ يُ :مرطمٌ ً٤م َ
رؾمقل اهلل! وهؾ
يب :ي٤م
زيـ اًمًاموات
وإرض -وم٘م٤مل ُأ ّ
سمؽ ي٤م َ
ِ
ِ
َ
سم٤محلؼ ٟمٌ ّٞم ً٤م،
يب سمـ يمٕم٥م! واًمذي سمٕمثٜمل
اًمًاموات
ؾمقاك زي ُـ
ّ
أطمدٌ
اًمٜمٌل’ :ي٤م ُأ ّ
وإرض؟ وم٘م٤مل ّ
ِ
ُمٙمتقب قمـ ِ
ِ
ِ
اًمٕمرشّ :
ّ
إن
يٛملم
واؾمٛم ُف
إرض،
هق ذم
قمكم ذم اًمًاموات
إن
َ
ٌ
أقمٔمؿ ممّ٤م َ
ُ
ُ
احلًلم سم َـ ٍّ
احلًلم ُمّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم ُ٦م اًمٜم ِ
َّج٤مةش( -اًمٓمرحيل ،اعمٜمتخ٥م ذم مجع اعمراصمل واخلٓم٥م :ص;2:9
َ
َ
ُ ُ
اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراينُ ،مديٜم٦م اعمٕم٤مضمز :ج  ،5ص-)62
سمـ قمكم ،قمـ أسمٞمفِ
ِ
ِ
ٍ
ضمٕمٗمر ،قمـ ِ
ِ
ٍ
وروي يمذًمؽ :قمـ ُمقؾمك ِ
أسمٞمف
سمـ
حمٛمد ،قمـ أسمٞمف ّ
ضمٕمٗمر سم ِـ ّ
حمٛمد ِ ٍّ
احلًلم ،قمـ ِ
ِ
ِ
قمكم ِ
احلًلم ِ
قمكم ِ
ٍ
ـم٤مًم٥م^َ ،
دظمٚم٧م قمغم رؾمقل اهلل’
ىم٤مل« :
سمـ أيب
أسمٞمف
سمـ
ُ
سمـ ّ
ّ
يب سمـ يمٕم٥م ،وم٘م٤مل زم رؾمقل اهلل’ُ :مرطمٌ ً٤م سمؽ ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ي٤م زي َـ اًمًاموات
وقمٜمد ُه ُأ ُّ
يب :ويمٞمػ يٙمقن ي٤م رؾمقل اهلل’ زيـ اًمًاموات وإرولم أطمدٌ همػمك؟
وإرولم! ىم٤مل ًمف ُأ ّ

سم٤محلؼ ٟمٌٞم ً٤مّ ،
قمكم ذم اًمًامء أيمؼم ُمٜمف ذم إرض ،وإٟمّف
يب! واًمذي سمٕمثٜمل
ّ
ىم٤مل :ي٤م ُأ ّ
إن احلًلم سمـ ّ
ٍ
يب! ـمقسمك عمـ ًم٘مٞمف ،وـمقسمك
عمٙمتقب قمـ يٛملم قمرش اهلل:
ُمّمٌ٤مح هدى وؾمٗمٞمٜم ُ٦م ٟمج٤مة ---ي٤م ُأ ّ
ُ
ٜمجٞمٝمؿ اهلل سمف ُمـ اهلٚمٙم٦م ،وسم٤مإلىمرار سم٤مهلل وسمرؾمقًمف وسمجٛمٞمع إئٛم٦م
عمـ أطم ٌّف ،وـمقسمك عمـ ىم٤مل سمف ،ي ّ
يتٖمػم أسمد ًا ،وُم َث ُٚمٝمؿ ذم
يٗمتح اهلل هلؿ اجلٜمّ٦مُ ،م َث ُٚمٝمؿ ذم إرض يمٛم َثؾ اعمًؽ اًمذي يًٓمع رحيف وٓ ّ
اًمًامء يمٛم َثؾ اًم٘مٛمر اعمٜمػم اًمذي ٓ ُيٓمٗمك ٟمقره أسمد ًاش (اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٞمقن أظمٌ٤مر اًمرو٤م :ج ،2
ّ
ص ;73اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،يمامل اًمديـ ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م :ص ;376اًمٓمؼمد ،إقمالم اًمقرى سم٠مقمالم
اهلدى :ج  ،3ص ;297ىمٓم٥م اًمديـ اًمراوٟمدي ،اخلرائ٩م واجلرائح :ج  ،3ص 662وج ،4
ص ;2277ىمٓم٥م اًمديـ اًمراوٟمدي ،ىمّمص إٟمٌٞم٤مء :ص ;46:اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،هم٤مي٦م
اعمرام :ص 267و 374وّ ;376
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج  ،47ص 376و 523وج
 ،:2ص-)295
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اعمراؾمؿ ًمدى اًمٜم٤مس-
املُخبّ يطّٝد ايػٗدا ×٤حبٝب يًٓ٘

أوضمٝمف إمم أقمٞم٤من قمٚمامء اًمٕم٤مُم٦م ،ؾم٠مسم ّٞمٜمف هٜم٤م سم٤مظمتّم٤مر ،ومٗمل ّ
يمؾ ىمقم
ًمدي يمالم ّ
ّ

ومج٤مقم٦م حم ّ٘م٘مقن وسم٤مطمثقن ،وٓ ّ
ؿمؽ ذم وضمقد ُمـ يٕمتٛمد آؾمتدٓٓت اًمٕم٘مٚمٞم٦م
ُمقضمف إًمٞمٝمؿ وم٘مط ،أ ُّم٤م
ويت٘مـ اًمٕمٚمقم اًمٜم٘مٚمٞم٦م سملم قمٚمامء اًمٕم٤مُم٦م أيْم ً٤م ،ويمالُمل هٜم٤م ّ
اعم٘م ّٚمدون ومال ُيٕمٌ٠م هبؿ قم٤مدةً; ّ
وم٢من سم٤مطمث ً٤م واطمد ًا ُمـ ذوي اًمد ّىم٦م واإلُمٕم٤من ٓ ي٘م٤مرن
سمٛماليلم ُمـ ه١مٓء اعم٘م ّٚمديـ-

ِ
مـ ُح ٍ
ًغ ،أح ٛاَللُ َم ْـ أحٛ
ٟمّم٧م قمغم ُم٤م يكمُ « :ح ٌ
ًغ مّْل وإْٔ ٚ
هٜم٤مك رواي٦م ّ

ُحًْٔ ًٚش ،واًمٌح٨م ومٞمٝم٤م ُمـ ضمٝمتلم :ضمٝم٦م اًمًٜمد ،وضمٝم٦م اًمدًٓم٦م ،ومٛمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمًٜمد
يٜمٌٖمل أن يٚمتٗم٧م اًمٌ٤مطمثقن ُمـ أهؾ اًمًٜمّ٦م إمم ّ
أن هذه اًمرواي٦م ،سمرهمؿ اؾمتٖمٜم٤مئٝم٤م قمـ
اًمٌح٨م اًمًٜمدي سمٛمًتقى اًمت٠ميمٞمد اًمذي ىمٛم٧م سمف ،وًمٙمـ ٓ سمدّ ُمـ اًمٌح٨م اًمًٜمدي
ًمًٌ٥م آظمر-
ًم٘مد أظمرج هذا احلدي٨م ٌّ
يمؾ ُمـ :اسمـ إصمػم ص٤مطم٥م يمت٤مب « ُأشد افٌٚبٜش(،)2
واإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞمٌ٤مين( ،)3وإُم٤مم اعمحدّ صملم اًمؽمُمذي( ،)4وإُم٤مم اعمحدّ صملم اسمـ
ُم٤مضم٦م ( ،)5واحل٤ميمؿ اًمٜمٞمً٤مسمقري( ،)2واًمٌخ٤مري( ،)3وؾم٤مئر أقمالم أهؾ اًمًٜمّ٦م ،وقمغم
( )2اسمـ إصمػم ،أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م :ج  ،3ص-2:
( )3أمحد سمـ طمٜمٌؾُ ،مًٜمد أمحد :ج  ،5ص-283
ِ
ٍ
أطم٥م ُطمًٞمٜم ً٤مش ،أمحد سمـ
٥م َُم ْـ
ًلم ُِمٜمّل وأٟم٤م ُم ْـ ُطمًلم،
يمذًمؽ أظمرضمف سمٚمٗمظُ « :طم ٌ
َّ
اًمٚمٝمؿ أطم َّ
َّ
طمٜمٌؾ ،ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م :ح -2472
( )4اًمؽمُمذي ،ؾمٜمـ اًمؽمُمذي :ج  ،6ص( -435ىم٤مل اًمؽمُمذي ذيؾ احلدي٨م :هذا طمدي٨م طمًـ)-
حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل ،ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م :ج  ،2ص( -62ىم٤مل اسمـ ُم٤مضم٦م ذيؾ احلدي٨م :إؾمٜم٤مده
(ّ )5
طمًـ ،رضم٤مًمف صم٘م٤مت)-
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ّ

رأؾمٝمؿ ؿمٛمس اًمديـ اًمذهٌل رأس اعمٜمت٘مديـ اًمذي مل ُ
ي٠مل ضمٝمد ًا ذم ٟم٘مد مجٞمع
اًمٜمّمقص اًمقاردة ذم هذا اعمْمامر ،عم٤م وصؾ إمم هذا احلدي٨م ىم٤مل« :هذا صحٔحش(،)4
يتٌلم ّ
أن هذه اًمرواي٦م ُتٔمك هبذه اًم٘مٞمٛم٦م ُمـ آقمتٌ٤مر ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمًٜمدي٦م-
وهبذا ّ
أ ُّم٤م ٟمص احلدي٨م ومٝمقّ :
صٌل،
احلًلم× يقُم ً٤م وهق
ًم٘مل
َ
ّ
أن اًمرؾمقل اًمٙمريؿ’ َ
ومْمٛمف إمم صدره ،ومقوع إطمدى ِ
وووع
ُت٧م ىمٗم٤مئف،
ُت٧م ذىمٜمف وإُظمرى َ
يديف َ
َ
ّ
ِ
ِ
مـ ُح ٍ
ًغ ،أح ٛاَللُ َم ْـ
صمؿ ىم٤ملُ « :ح ٌ
ًغ مِّْل وإْٔ ٚ
ؿمٗم٤مهف اعمٌ٤مريم٦م قمغم ؿمٗمتف وىم ٌَّٚمفّ ،
أحُ ٛحًْٔ ًٚش(ُ( -)5مٚمحؼ)::
( )2احل٤ميمؿ اًمٜمٞمً٤مسمقري ،اعمًتدرك :ج  ،4ص( -288ىم٤مل احل٤ميمؿ ذم ذيؾ هذا احلدي٨م :هذا طمدي٨م
صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ،ومل خيرضم٤مه)-
( )3اًمٌخ٤مري ،إدب اعمٗمرد :ص ;96اًمٌخ٤مري ،اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم :ج  ،9ص-526
( )4اًمذهٌل ،شم٤مريخ اإلؾمالم :ج  ،6ص( -:8ىم٤مل اًمذهٌل ذيؾ هذا احلدي٨م :ىم٤مل اًمؽمُمذي :هذا
طمدي٨م طمًـ)-
قمكم سمـ زيمري٤م اًمٕمدوي
( )5طمدّ صمٜمل ّ
حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر احلٛمػمي ،قمـ أيب ؾمٕمٞمد احلًـ سمـ ّ
مح٤مد اًمؼمد ،ىم٤مل :طمدّ صمٜم٤م وه٥م ،قمـ قمٌد اهلل سمـ
اًمٌٍمي ،ىم٤مل :طمدّ صمٜم٤م قمٌد إقمغم [قمٌد اهلل] سمـ ّ
ِ
ِ
قمثامن ،قمـ ؾمٕمٞمد اسمـ أيب راؿمد ،قمـ َ
ظمرج ُمـ قمٜمد رؾمقل اهللِ’ إمم ـمٕم٤م ٍم
يٕمغم اًمٕم٤مُمري ،أ ّٟم ُف
َ
سمًط يديفِ
ِ
ٍ
صمؿ َ
سمحًلم×
هق
ُ
قمل إًمٞمف ،وم٢مذا َ
اًمٜمٌل’ أُم٤م َم اًم٘مق ِمّ ،
يٚمٕم٥م ُمع اًمّمٌٞم٤من ،وم٤مؾمت٘مٌٚم ُف ّ
ُد َ
َ
ُ
َ
ومجٕمؾ إطمدى
رؾمقل اهلل’ يْم٤مطم ُٙم ُف طمتّك أظمذ ُه
وضمٕمؾ
ُمرةً،
ومٓمٗمر
ُمر ًة وه٤مهٜم٤م ّ
اًمّمٌل ه٤مهٜم٤م ّ
ُّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
طمًلم ُمٜمّل َوأٟم٤م ُم ْـ
صمؿ ىم٤مل« :
ُت٧م ىمٗم٤مئف،
ُت٧م ذىمٜمف وإظمرى َ
يديف َ
ٌ
َ
وووع وم٤م ُه قمغم ومٞمف وىم ٌّٚم ُفّ ،
ِ
ٍ
إؾمٌ٤مطش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات:
طمًلم ؾم ٌْ ٌط ُم َـ
أطم٥م طمًٞمٜم ً٤م،
هلل َُم ْـ
أطم٥م ا ُ
طمًلم،
ٌ
َّ
َّ
ص ;228اًمنميػ اعمرشم٣م ،إُم٤مزم :ج ،2ص ;268اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م:
اًمٖمٛم٦م ذم ُمٕمروم٦م إئٛم٦م :ج ،3صّ ;384
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
ج ،4ص ;337إرسمكم ،يمِمػ ّ
إٟمقار :ج ،54ص ;382اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)44
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م اًمٙمقذم ،اعمّمٜمّػ :ج ،8ص ;626اسمـ طمٌ٤من ،صحٞمح اسمـ طمٌ٤من:
ج ،26ص ;539اًمٓمؼماين ،اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم :ج ،4ص ;44اسمـ قمً٤ميمر ،شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ:
ج ،25ص ;25:أمحد سمـ قمٌد اهلل اًمٓمؼمي ،ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك :ص ;244اهلٞمثٛملُ ،مقارد اًمٔمٛمآن:
ج ،8ص ;2:7اعمزي ،هتذي٥م اًمٙمامل :ج ،7ص ;573اًمزرٟمدي احلٜمٗملُ ،مٕم٤مرج اًمقصقل إمم
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ِ
مـ
شمْمٛمـ هذا اًمٙمالم صمالث مجؾ :إُوممُ « :ح ٌ
ًغ مّْلش ،واجلٛمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦مَ « :وإْٔ ٚ
ّ
ُح ٍ
ًغش ،واجلٛمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م« :أح ٛاَللُ َم ْـ أحُ ٛحًْٔ ًٚش ،وهذه اجلٛمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م شمْم٩م

سم٤مًمدىم٦م واحلٙمٛم٦م; ومٝمل إ ُّم٤م مجٚم٦م ظمؼمي٦م ،أو إٟمِم٤مء سمٛمٕمٜمك اإلظمٌ٤مر ،وُمٕمٜم٤مه٤م واوح

وضمكم ،وهقّ :
أطم٥م احلًلم× أطم ٌّف اهلل ،وي٤م ًَم ُف ُمـ أُمر قمٔمٞمؿ! ومام اًمذي
أن ُمـ
ّ
ّ

حم٥م احلًلم× حمٌقسم ً٤م هلل شمٕم٤ممم؟
طمدث ًمٞمّمٌح ّ
احلكٝك ١احلط ١ٝٓٝعني احلكٝك ١احملُّد١ٜ

ّ
إن وم٘مف هذا احلدي٨م ذم هم٤مي٦م اًمّمٕمقسم٦مً ،مٙمٜمّٜم٤م ؾمٜمتٜم٤موًمف سم٤مًمٌٞم٤من سم٘مدر اعمًتٓم٤مع،

ويٜمٌٖمل ًمٚمٌ٤مطمثلم واعمح ّ٘م٘ملم ُمت٤مسمٕم٦م دراؾم٦م هذا اعمقوقع ٓطم٘م ً٤م -قمغم قمٚمامء أهؾ
ًغ ِمّْلش؟
اًمًٜمّ٦م وُمٗمٙمّرهيؿ اًمتٛم ّٕمـ ذم هذه اًمرواي٦م واًمت٠م ُّمؾ ذم ُمٕمٜم٤مه٤م ،ومام ُمٕمٜمك « ُح ٌ
اجلر « ِمّْلش ،طمٞم٨م وردت ذم اجلٛمٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م سمّمقرة
وُم٤م هق ٟمقع اًمٞم٤مء اعمتّمٚم٦م سمحرف ّ
شمٕمؼم؟ قمغم قمٚمامء أهؾ اًمًٜمّ٦م ـ ممـ هلؿ
وٛمػم ُمٜمٗمّمؾ « َوإٔ ٚمـ...ش؟ وقمـ ّ
أي ُمٕمٜمك ّ
سم٤مع ذم إُُمقر اًمٕم٘مٚمٞم٦م سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ إُُمقر اًمٜم٘مٚمٞم٦م ـ آًمتٗم٤مت إمم ّ
اجلر
أن طمرف ّ
يٕمؼم قمـ ضمزء ُمـ هذا اجلًؿ ،سمٛمٕمٜمك ّ
أن هذه قمٞمٜمل أو رأد وىمدُمل،
«مـش ٓ ّ

وضمًٛمل ،سمؾ ّ
إن «مـش هذه سمٛمث٤مسم٦م اعمْم٤مف إًمٞمف اؾمتٞمٕم٤مسم ً٤م جلٛمٞمع إقمْم٤مء واًم٘مقى،
ًغ ِمّْلش مت ّثؾ آٟمٌث٤مق ُمـ طم٘مٞم٘م٦م احل٘م٤مئؼ ورىمٞم٘م٦م اًمرىم٤مئؼ-
ومجٛمٚم٦م « ُح ٌ
وإن مل يٙمقٟمقا ُمـ أهؾ اًمٙمامٓت اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ،ومٕمٚمٞمٝمؿ ـ قمغم إىمؾ ـ أن
يرضمٕمقا إمم اًمٜمٛمط اًمث٤مًم٨م ُمـ أٟمامط اًمٜمٗمس إروٞم٦م واًمًاموي٦م ًمدى اًمِمٞمخ اًمرئٞمس
إول ُمـ
وتٖمؾش( -)2ومٚمٞم٘مرؤوا هذا اًمتٜمٌٞمف ّ
اسمـ ؾمٞمٜم٤م ،طمٞم٨م ي٘مقل« :ارجع إػ ًٍٕؽ ّ
ُمٕمروم٦م ومْمؾ آل اًمرؾمقل :ص ;99اًمّم٤محلل اًمِم٤مُمل ،ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد :ج ،22ص;83
اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل ،يٜم٤مسمٞمع اعمق ّدة ًمذوي اًم٘مرسمك :ج ،3ص-378
( )2ىم٤مل« :شمٜمٌٞمف :سمؾ ارضمع إمم ٟمٗمًؽ وشم٠م ُّمؾ ،هؾ إذا يمٜم٧م صحٞمح ً٤م سمؾ وقمغم سمٕمض أطمقاًمؽ همػمه٤م،
سمحٞم٨م شمٗمٓمـ ًمٚمٌمء ومٓمٜم ً٦م صحٞمح ً٦م ،هؾ شمٖمٗمؾ قمـ وضمقد ذاشمؽ وٓ شمثٌ٧م ٟمٗمًؽ؟ ُم٤م قمٜمدي ّ
أن


اعمحٛمد ّي٦م 5: ......................................
اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م :احل٘مٞم٘م٦م احلًٞمٜم ّٞم٦م قملم احل٘مٞم٘م٦م
ّ

ٍ
قمٜمدئذ ؾمٞمٜمتٝمقن إمم طم٘مٞم٘م٦م إ ّٟم ّٞم٦م
إؿم٤مرات اًمِمٞمخ ذم سمح٨م اًمٜمٗمس إمم آظمر مجٚم٦م ومٞمف;
اإلٟمً٤من اًمتل شمٕمدّ ُمٌدأ ًمإلدراك واحلريم٦م ومجٞمع إومٕم٤مل وآٟمٗمٕم٤مٓت ،ومٕمٌ٤مرة
ًغ ِمّْلش شمٕمٜمل ّ
أن احلًلم× ومرع ُمـ ضمقهر اًمٜمٌقة اًمٚمٓمٞمػ ،ومٚمٚمٜمٌل’ طم ّتك
« ُح ٌ
ذم سمدٟمف اعمث٤مزم يد ورضمؾ وقملم و ُأذن ،وًمٙمـ ٓ ىمٞمٛم٦م جلٛمٞمع ذًمؽ إزاء إ ّٟم ّٞم٦م اإلٟمً٤من-
ًغ ِمّْلش ُمرشمٌ٦م ومقق ُمرشمٌ٦م اجلًؿ ذم هذه اًمٜمِم٠مة ،وشمٚمؽ اًمٜمِم٠مة ،وىمد
ومـ« ُح ٌ
أن وم٘مف احلدي٨م ذم هم٤مي٦م اًمّمٕمقسم٦مٟ -مٕمؿ ،ىمد شمّمدّ ى إلظمراج احلدي٨م ّ
ذيمرت ّ
يمؾ ُمـ
احل٤ميمؿ واًمذهٌل واسمـ ُم٤مضم٦م واًمؽمُمذي واًمٌخ٤مريً ،مٙمٜمٜم٤م ٟمتً٤مءلُ :م٤مذا ومٕمٚمتؿ ذم
ِ
صمؿ شمٌحثقن قمـ
جم٤مل وم٘مف احلدي٨م؟ طم ٌّذا ًمق يمٜمتؿ شمًتققمٌقن ُمٕمٜمك « ُح ٌ
ًغ مّْلشّ ،
ُمً٠مًم٦م ّ
شمٗمرع
صمؿ قمـ ُمرضمع اًمْمٛمػم ذم «مّْلشُ ،مـ أيـ ّ
أن احلًلم× ُمٜمف ومم ّـ هق؟ ّ
ُمتٗمرع ُمـ ُمقوع شمٙمنت قمٜمده مجٞمع إىمالم ،وشمٕمٓمٚم٧م قمٜمده
واٟمٌثؼ؟ ًمقضمدشمؿ أٟمّف ّ
مجٞمع اًمٙمٚمامت; ٕٟمّف ُمٜمٌثؼ ُمـ ٟمقر اًمٕمٔمٛم٦م اإلهلٞم٦م(ُ( -)2مٚمحؼ )27:قمٜمده٤م ؾمتتْمح
اعمحٛمدي٦م ٟمٗمًٝم٤مُ( ،مٚمحؼ ،)22:و ّ
ّ
أن احل٘مٞم٘م٦م
أن احل٘مٞم٘م٦م احلًٞمٜمٞم٦م هل احل٘مٞم٘م٦م
ّ
اعمحٛمدي٦م هل شمٚمؽ اًمٜم٘مٓم٦م إومم ذم ُمًتٝمؾ ىمقس اًمقضمقد اًمٜمزوزم ،وُمٜمتٝمك ىمقؾمف
ّ
اًمّمٕمقدي ،وذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف يٗمٝمؿ ذًمؽ اًمٕم٤ممل واعمٗمٙمر اًمًٜمّل ُمـ هذا احلدي٨م ُم٤م
هذا يٙمقن ًمٚمٛمًتٌٍم ،طم ّتك ّ
أن اًمٜم٤مئؿ ذم ٟمقُمف واًمًٙمران ذم ؾمٙمره ٓ يٕمرف ذاشمف قمـ ذاشمف ،وإن مل
شمقمه٧م ّ
يثٌ٧م مت ّثٚمف ًمذاشمف ذم ذيمره ،وًمق ّ
أن ذاشمؽ ىمد ُظمٚم٘م٧م ّأول ظمٚم٘مٝم٤م صحٞمح٦م اًمٕم٘مؾ واهلٞمئ٦م،
و ُومرض ّأهن٤م قمغم مجٚم٦م ُمـ اًمقوع واهلٞمئ٦م ٓ شمٌٍم أضمزاءه٤م وٓ شمتالُمس أقمْم٤مؤه٤م ،سمؾ هل
ُمٜمٗمرضم٦م وُمٕم ّٚم٘م٦م حلٔم ً٦م ُم٤م ذم هقاء ـمٚمؼ ،وضمدهت٤م ىمد همٗمٚم٧م قمـ ّ
يمؾ رء ّإٓ قمـ صمٌقت إ ّٟم ّٞمتٝم٤مش-
(اسمـ ؾمٞمٜم٤م ،اإلؿم٤مرات واًمتٜمٌٞمٝم٤مت :ج ،3ص-)3:3
ِ
ِ
احلُ ًَ ْ ِ
لم× َي ُ٘م ُ ِ
مح َز َة َىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َقم ِ َّكم ْسم َـ ْ
نم ُم ْـ
(َ )2قم ْـ َأ ِيب َ ْ
قل« :إ َّن اهللَ َظم َٚم َؼ ُحم َ َّٛمد ًا و َقمٚم ّٞم ً٤م و َأ َطمدَ َقم َ َ
ِ
قر َقم َٔم َٛمتِفَ ،وم َ٠م َىم٤م َُم ُٝم ْؿ َأ ْؿم ٌَ٤مطم ً٤م ِذم ِو َٞم٤مء ُٟم ِ
ُو ًْم ِده ُِم ْـ ُٟم ِ
قرهَ ،ي ْٕم ٌُدُ وٟمَف َىم ٌْ َؾ َظم ْٚم ِؼ ْ
اخلَ ْٚم ِؼُ ،ي ًَ ٌِّ ُح َ
قن اهللَ
وهؿ إَ ِئٛم ُ٦م ُِم ْـ ُو ًْم ِد رؾم ِ
قل اهلل’ش( -أسمق محزة اًمثامزم ،شمٗمًػم أيب محزة اًمثامزم:
َ ُ
َّ
و ُي َ٘مدِّ ُؾمقٟمَفُ ُ ،
ص ;97اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،2صٟ ;642 ,647مخٌ٦م ُمـ اًمرواة ،إصقل اًمًت٦م قمنم:
ص-)26
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شمٕمٜمٞمف أي٦م اعمٌ٤مريم٦م( :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴
﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂   
           ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀ) (-)2
طمؾ هبذا اًمٌدن يقم قم٤مؿمقراء ىمد ّ
وم٢من صمٌ٧م ذًمؽ سم٤مًمؼمه٤من ،ومام ّ
سم٤مًمٜمٌل
طمؾ
ّ
اًمٜمٌل’ ىمد ٟمزل سمٜمقر اًمٕمٔمٛم٦م اإلهلٞم٦م ،ي٤م هل٤م ُمـ
اًمٙمريؿ’ ،وُم٤م ٟمزل سمِمخص
ّ
ُمّمٞمٌ٦م يمؼمى ورزي٦م قمٔمٛمك ،طمٞم٨م ّإهن٤م( :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ)( ،)3وي٘م٤مل ومٞمٝم٤م
أرـٚن ُاهلدىش(ُ( -)4مٚمحؼّ )23:إهن٤م
م ٝواَللِ
ُم٤م ي٘م٤مل ذم ُمّمٞمٌ٦م أُمػم اعم١مُمٜملم×« :هتدّ ْ
ُ
اعمّمٞمٌ٦م اًمتل شمريم٧م سمّمامهت٤م قمغم ٟمِم٠مة اًمٙمقن سمر ُّمتف(ُ( -)5مٚمحؼ)24:
( )2اًمٜمقر ،آي٦م-46
(( )3ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ) (إقمراف ،آي٦م-)298
* صحٞمح ّ
أن أي٦م اًمنميٗم٦م شمتحدث فم٤مهر ًا قمـ اًم٘مٞم٤مُم٦مً ،مٙمٜمّٝم٤م شمتجغم ذم ُمّمٞمٌ٦م أيب قمٌد اهلل احلًلم× ،يمام
يٜمٓمٌؼ «اًمٜمٌ٠م اًمٕمٔمٞمؿش اًمذي يٕمٜمل اًم٘مٞم٤مُم٦م قمغم اًمقضمقد اعم٘مدّ س ُٕمػم اعم١مُمٜملم×-
قمٔمٛم٧م اًمرزي ُ٦م وضم ّٚم ِ
ِ
وورد ومٞمٝم٤م يمذًمؽ« :ي٤م أسم٤م ِ
سمؽ َقمٚمٞمٜم٤م و َقمغم مجٞم ِع ِ
٧م اعمّمٞمٌ ُ٦م َ
أهؾ
قمٌد اهللِ! ًم٘مدْ
ّ َ
اًمً ِ
ِ
وإرض---ش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ;439اًمِمٞمخ اًمٓمقدُ ،مّمٌ٤مح اعمتٝمجد:
اموات
َّ
حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اعمِمٝمدي ،اعمزار:
ص ;885اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،اًمٚمٝمقف ذم ىمتغم اًمٓمٗمقف :صّ ;2
إول ،اعمزار :ص ;28:اًمٙمٗمٕمٛمل ،اعمّمٌ٤مح :ص ;594اًمٙمٗمٕمٛمل ،اًمٌٚمد إُملم:
ص ;592اًمِمٝمٞمد ّ
ص ;387ا ّ
ًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)3:5
ٍ
ٍ
ًمًامء وإرض سمّمقت يًٛمٕمف ّ
ُ
أريم٤من اهلدى،
ُم٧م واهللِ
يمؾ ُمًتٞم٘مظ :هتدّ ْ
(ٟ« )4م٤مدى َضمؼمئ ُٞمؾ× سملم ا ّ
ِ
ٟمٗمّمٛم٧م واهللِ اًم ُٕمرو ُة ا ًُمقصم٘مك---ش( -ا ّ
ًمٕمالُم٦م اعمجٚمز،
ًمًامء وأقمال ُم اًمتُّ٘مك ،وا
َ
ٟمٓمٛمً٧م واهللِ ُٟمجق ُم ا َّ
وا َ
سمح٤مر إٟمقار :ج ،53ص ;393اًمً ّٞمد ذف اًمديـ ،اعمج٤مًمس اًمٗم٤مظمرة :ص-)439
ِ
ِ
َ٧م َقم َغم ْ
لم َص ٌَ٤مطم ً٤م
اًمً َام َء َسمٙم ْ
احلُ ًَ ْلم َأ ْر َسمٕم َ
( )5روي قمـ زرارة ىم٤مل :ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل×َ « :ي٤م ُز َر َار ُة! إِ َّن َّ
لم صٌ٤مطم ً٤م سمِ٤م ًْم ُٙمًقفِ
ِ
لم صٌ٤مطم ً٤م سمِ٤مًمًق ِ
ِ
ادَ ،وإِ َّن َّ
اًمِم ْٛم َس َسمٙم ْ
سمِ٤مًمدَّ ِمَ ،وإِ َّن ْإَ ْر َض َسمٙم ْ
َ٧م َأ ْر َسمٕم َ َ َ
َّ َ
َ٧م َأ ْر َسمٕم َ َ َ
ُ
ِ
ِ
احلُ ْٛم َر ِةَ ،وإِ َّن ِْ
َو ْ
لم َص ٌَ٤مطم ً٤م
اجل ٌَ َ٤مل َشم َ٘م َّٓم َٕم ْ٧م َوا ْٟم َت َث َر ْتَ ،وإِ َّن ا ًْمٌِ َح َ٤مر َشم َٗم َّج َر ْتَ ،وإِ َّن اعمَْ َالئ َٙم َ٦م َسمٙم ْ
َ٧م َأ ْر َسمٕم َ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َقم َغم ْ
احلُ ًَ ْلم×َ ،و َُم٤م ْ
اظمت ََْم ٌَ ْ٧م ُمٜمَّ٤م ا ُْم َرأ ٌة َو َٓ ا َّد َهٜم َْ٧م َو َٓ ا ْيمت ََح َٚم ْ٧م َو َٓ َر َّضم َٚم ْ٧م َطمتَّك أشمَ٤مٟمَ٤م َرأ ُس
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وأيؿ اهلل شمٕم٤ممم! ًمق أصٖمك قمٚمامء أهؾ اًمًٜمّ٦م إمم طمديثل سمٕملم اإلٟمّم٤مف ،وشمت ٌّٕمقا
ُم٤م ذيمرشمف هلؿ وذيمّرهتؿ سمفٕ ،دريمقا ـ ؿم٤مؤوا أم أسمقا ـ أٟمّف جي٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمٌٙم٤مء طمٗم٤م ًة
طم٤مهيـ ذم يقم قم٤مؿمقراء ،وٕي٘مٜمقا أٟمّف يٜمٌٖمل هلؿ أن يقصقا إ ُّم٦م اإلؾمالُمٞم٦م
سم٠مي ُمٜم٤مؾمٌ٦م ُأظمرى-
سم٠مهه٤م سم٢مىم٤مُم٦م اًمٕمزاء سمحٞم٨م ٓ شم٘م٤مرن ّ
صمؿ راضمٕمقا يمالم اسمـ طمجر
وهٜم٤م أؾم٠مل قمٚمامء اًمٕم٤مُم٦م :اىمرؤوا هذه اًمرواي٦مّ ،
اًمٕمً٘مالين( ،)2واسمـ طمجر اهلٞمتٛمل( ،)3وضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل( ،)4وؾم٤مئر أئٛم٦م أهؾ
ِ
اًمًٜمّ٦مً ،مؽموا ّأهنؿ مجٞمٕم ً٤م ىم٤مًمقاّ « :دُ ٚؿ َ
ّس ـًٍَ ً ٜحتّك
تؾ
ُ
ظع ـًٍُ ٝافن ُ
احلًغ ُ
بـ ٍّ
ب ِ
هػ افْ ِ
افُقاـَ ِٕ ٛ
ٓٚر...ش(ُ( -)5مٚمحؼ)25:
دت
ُ
َ
ُمّمٞمٌ٦م أصم٤مرت ّ
يمؾ هذه اًمْمج٦م ذم اعمأل إقمغمُ ،م٤مذا قمً٤مه٤م أن شمٗمٕمؾ ذم هذا اًمٕم٤ممل؟

ُقم ٌَ ْٞمد اهلل ْسم ِـ ِز َي٤مدش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ;279 ,278اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين،
ُمديٜم٦م اعمٕم٤مضمز :ج ،5ص ;278اًم ّ
ٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص ;377اًمِمٞمخ قمٌد اهلل
اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)573
( )2اسمـ طمجر ،شمٚمخٞمص احلٌػم :ج ،6ص-95
( )3اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل اعمٙمّل ،اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م :ص-2:5
( )4اًمًٞمقـمل ،اعمح٤مضات واعمح٤مورات :ص-576
ِ
احلًلم سمـ قمكم ُيم ِ
ًٗم٧م [اٟمٙمًَٗم٧م] َّ
اًمٙمقايم٥م
ٛمس يمًَٗم ً٦م [طمتّك] سمدت
( )5ىم٤مل أسمق ُىم ٌَ ْٞمؾ« :عم٤م ُىم َتؾ
ُ
اًمِم ُ
ُ ُ ٍّ
ٟمّمػ اًمٜم ِ
َّٝم٤مر---ش( -اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج ،4ص ;324 ,323يقؾمػ سمـ
َ
إول ،اًمذيمرى :ج ،5صّ ;336
اًمٕمالُم٦م
اًمدر اًمٜمٔمٞمؿ :ص ;678اًمِمٝمٞمد ّ
طم٤مشمؿ اًمِم٤مُمل اًمٕم٤مُمكمّ ،
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص ;327اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم×:
ص-)578
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اًمٓمؼماين ،اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم :ج ،4ص ;225اًمٌٞمٝم٘مل ،اًمًٜمـ اًمٙمؼمى :ج،4
ص ;448اسمـ قمً٤ميمر ،شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ :ج ،25ص ;339اعمزي ،هتذي٥م اًمٙمامل :ج،7
ص ;544اهلٞمثٛمل ،جمٛمع اًمزوائد :ج ،:ص( 2:8ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم ذيؾ هذا احلدي٨م :رواه
اًمٓمؼماين وإؾمٜم٤مده صحٞمح); اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل ،يٜم٤مسمٞمع اعمق ّدة ًمذوي اًم٘مرسمك :ج ،4ص-2:

ُ ---------------------------------------------------------------- 41مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

 ّٜٛاحلطني×

أوضمف ًمٙمؿ ـ ُّأهي٤م احل٤مضون ـ سمْمع يمٚمامت أيْم ً٤م-
ّ

إن ّـمريؼ قمٚمامء أهؾ اًمًٜمّ٦م هق ُم٤م ذيمرشمف ،أ ُّم٤م أٟمتؿ ومٗمٙمّروا ذم ه٤مشملم اًمٙمٚمٛمتلم ،روي
ظع‘
ـر
ُ
احلًغ ُ
حمٛمد اًمّم٤مدق× أٟمّف« :مُ ٚذ َ
ذم ؾمػمة اإلُم٤مم اًمً٤مدس ضمٕمٗمر سمـ ّ
بـ ٍّ

ذفؽ افٔق ِم إػ افِ ِ
ظْدَ أيب ظٌد اَلل× يف يق ٍم ّ
تًٌ ًام يف َ
ٔؾش(-)2
ئل أبق ظٌد اَلل× ُم ّ
ؿطُ ،ؾر َ

(ُمٚمحؼ )26:ومام اًمذي طمدث؟ وُمـ هق اإلُم٤مم احلًلم×؟ وُم٤م اًمذي ومٕمٚمف؟!
هذا هق اًمٗم٘مٞمف -ىم٤مل سمٕمض إقم٤مفمؿ :يم٤من قمدد ُمـ إقمالم إذا رأوا صمالصم٦م
أؿمخ٤مص ىمد ا ّشمٗم٘مقا قمغم ُمً٠مًم٦م ُمٕم ّٞمٜم٦م يٗمتقن قمغم ـمٌ٘مٝم٤م ،ؾم٠مىمقل ًمٙمؿ يمٚمٛم٦م سمِم٠من
اعمػمزا اًمِمػمازيّ ،
حمٛمد شم٘مل اًمِمػمازي ،+أقمجقسم٦م اًمٗمٙمر ُمـ
اًمٙمؾ يٕمرف اعمػمزا ّ
ىمقة اًمِمخّمٞم٦م وصالسم٦م اًمٕمزيٛم٦م ،وهق اًمذي شمّمدّ ى سمٛمٗمرده
طمٞم٨م د ّىم٦م اًمرأي و ّ
ًمٚمحٙمقُم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م ،وىم٤مد صمقرة اًمٕمنميـ ذم اًمٕمراقً ،م٘مد ؿمقهد ُمثؾ هذا اًمرضمؾ
اًمٕمٔمٞمؿ يقم قم٤مؿمقراء طم٤مذم اًم٘مدُملم ،طم٤مه اًمرأس ،يٚمٓمؿ قمغم صدره ورأؾمف ذم
وم٠مي ُأؾمقة هذا
وم٠مي قمٛمؾ هذا؟ إٟمّف زقمٞمؿ اًمِمٞمٕم٦م و ُأؾمقهتؿّ ،
ُمقيم٥م قمزاء ـمقيري٩مّ ،
اًمذي يِم٤مرك ذم اًمٕمزاء احلًٞمٜمل طم٤مذم اًم٘مدُملم ،طم٤مه اًمرأس؟! إن ّ
دل هذا قمغم
رء وم٢مٟمّام ّ
يدل قمغم قمٚمٛمف ووم٘م٤مهتف ،واًمقضمف ذم ذًمؽ أٟمّف ـ سمال ري٥م ـ ُم١مُمـ ّ
سم٠من اإلُم٤مم
ِ
َ
وأشٌؾ ُدمق َظْٚش(-)3
أؿرح ُجٍقَْٕٚ
قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م× ىم٤مل« :إن يق َم
احلًغ َ
ّ
قمكم÷ قمٜمد أيب قمٌد اهلل× ذم يق ٍم ّ
ئل أسمق
( )2قمـ أيب قمامرة اعمٜمِمد ،ىم٤ملُ« :م٤م ُذيمر
ُ
ىمطُ ،ومر َ
احلًلم سم ُـ ٍّ
ٍ
ذًمؽ اًمٞمق ِم إمم اًم ّٚم ِ
احلًلم× َقمؼم ُة ّ
ويم٤من ُ
َ
ُمتًٌ ًام ذم َ
ُم١مُمـش( -اسمـ
يمؾ
ي٘مقل:
ٞمؾ،
ُ
قمٌد اهلل× ّ
ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :صّ ;325
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،55ص ;397اًمِمٞمخ
قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)648
٤مه ِٚمٞم ِ٦م ُحيرُم َ ِ ِ ِ
َ٤من َأ ْه ُؾ ْ ِ
إن ا ْعمُ َح َّر َم َؿم ْٝم ٌر يم َ
( )3ىم٤مل اًمرو٤م×َّ « :
٤مؤٟمَ٤م،
٤مؾم ُت ِح َّٚم ْ٧م ومِ ِٞمف ِد َُم ُ
قن ومٞمف ا ًْم٘مت ََ٤ملَ ،وم ْ
اجل َّ َ ِّ ُ
َ
ِ
ضُم ِ
٧م اًمٜم َِّػم ُ
ٞمٝم٤م
َو ُهتِ َؽ ومِ ِٞمف ُطم ْر َُم ُتٜمَ٤مَ ،و ُؾمٌِ َل ومِ ِٞمف َذ َر ِار ُّيٜمَ٤م َوٟمِ ًَ ُ
٥م َُم٤م وم َ
ان ِذم َُم َْم ِ٤مرسمِٜمَ٤مَ ،وا ْٟم ُت ِٝم َ
٤مؤٟمَ٤مَ ،و ُأ ْ ِ َ
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اًمٕملم هل ّ
وم٠مي ُمّمٞمٌ٦م شمٚمؽ اًمتل أىمرطم٧م ضمٗمقن
أرق قمْمق ذم سمدن اإلٟمً٤منّ ،
إن اعمػمزا اًمِمػمازي وم٘مٞمف يٕمل ّ
اإلُم٤مم اًمث٤مُمـ×؟ ّ
أن اعمّمٞمٌ٦م اًمتل أىمرطم٧م ضمٗمقن
قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م× ُم٤مذا يٜمٌٖمل هل٤م أن شمٜمزل سمرأؾمف وصدره؟ هذه هل
اإلُم٤مم ّ
واىمٕم٦م قم٤مؿمقراء ،وىمد سمٚمٖم٧م قمٔمٛم٦م هذه اعمّمٞمٌ٦م هذا احلدّ ! وم٤معمػمزا سمٛمٙم٤مٟم٦م دمٕمٚمف ذم
همٜمك ُمـ شمٕمريٗمل ،وُم٤م ىم٤مم سمف أضمؾ ؿم٠مٟم ً٤م ُمـ أن يّمٗمف ُمثكم-
وًمٙمٜمّل ؾم٠مظمتؿ يمالُمل سمجٛمٚم٦م واطمدة ُم٠مصمقرة قمـ اإلُم٤مم اًمً٤مدس×ً ،مٞمٙمقن
اومتت٤مح طمديثٜم٤م سمٙمالم ًمرئٞمس اًمديـ وظمت٤مُمف سمٙمالم ًمرئٞمس اعمذه٥م ،ومٝمق اًمذي يٜمٌٖمل
أن ي٘مقل ًمٜم٤مُ :مـ هق احلًلم×-
ذهٌ٧م ًمزي٤مرشمف وم٘مػ
عم٤م ؾمئؾ× قمـ يمٞمٗمٞم٦م زي٤مرة اإلُم٤مم احلًلم× ،ىم٤مل :إذا
َ
أُم٤مم ىمؼمه اًمنميػ وىمؾ« :افً َال ُم َظ َِ ْٔ َؽ َيُ ٚحج َ ٜاَللش ،وسمٕمد اًمًالم قمٚمٞمف سمٕمٌ٤مرات
ّ
أن ٓ إف َف ّإٓ اَللُ وحد ُه ٓ
يتِمٝمد
اعمّمكم ىم٤مئالً« :أصٓدُ ْ
خمتٚمٗم٦م ي٠ميت دور اًمِمٝم٤مدة ،ومٙمام ّ
َ
َلل
ُقر ا ِ
ذيؽ ف ُفش ،ىم٤مل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق× :ي٘مقل اًمزائر ًمٚمحًلم×« :أصٓدُ إٔ َؽ ٕ ُ

ُِم ْـ َصم َ٘م ِٚمٜمَ٤مَ ،و َمل ُشمر َع ًمِرؾم ِ
احلُ ًَ ْ ِ
قل اهلل’ ُطم ْر َُم ٌ٦م ِذم َأ ُْم ِرٟمَ٤م -إِ َّن َي ْق َم ْ
لم َأ ْىم َر َح ُضم ُٗمق َٟمٜمَ٤مَ ،و َأ ْؾم ٌَ َؾ ُد ُُمق َقمٜمَ٤م،
ْ ْ َ ُ
ٍ
ٍ
ِ
ب و َسم َالءَ ،و َأ ْو َر َصم ْتٜمَ٤م [ َي٤م َأ ْر َض يم َْر ٍ
ض يم َْر ٍ
َو َأ َذ َّل َقم ِز َيزٟمَ٤م ،سمِ َ٠م ْر ِ
[و] ا ًْم ٌَ َال َء إِ َمم
ب و َسم َالء َأ ْو َر ْصمتٜمَ٤م] ا ًْمٙم َْر َب َ
آٟم ِْ٘مْم ِ
احلُ ًَ ْ ِ
٤مءَ ،وم َٕم َغم ُِم ْث ِؾ ْ
حي ُّط ُّ
لم َوم ْٚم َٞم ٌْ ِؽ ا ًْم ٌَ٤م ُيم َ
قب ا ًْم ِٕم َٔم٤م َمُ -صم َّؿ َىم َ٤مل×:
َي ْق ِم ِ َ
اًمذ ُٟم َ
قنَ ،وم٢مِ َّن ا ًْم ٌُٙمَ٤م َء َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم َ
ِض ُِمٜمْ ُف
َ٤من َأ ِيب× إِ َذا َد َظم َؾ َؿم ْٝم ُر اعمُْ َح َّر ِم َٓ ُي َرى َو٤مطمٙم ً٤مَ ،ويمَ٤مٟمَ٧م ا ًْمٙمآ َسم ُ٦م َشمٖمْٚم ُ
٥م َقم َٚم ْٞمف َطمتَّك َي ْٛم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ٤من َي ْق ُم ا ًْم َٕم ِ
َ٤من َذًم َؽ ا ًْم َٞم ْق ُم َي ْق َم ُُمّمٞم ٌَتف َو ُطم ْزٟمف َو ُسمٙمَ٤مئفَ ،و َي ُ٘م ُ
٤مذ يم َ
نم ُة َأ َّي٤م ٍمَ ،وم٢مِ َذا يم َ
قلُ :ه َق ا ًْم َٞم ْق ُم
َقم َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
لم (صٚمقات اهلل قمٚمٞمف)ش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم :ص ;2:2 ,2:7اسمـ
احل ًَ ْ ُ
ا ًَّمذي ُىمت َؾ ومٞمف ْ ُ
ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج ،4ص ;349اًمٗمت٤مل اًمٜمٞمً٤مسمقري ،روو٦م اًمقاقمٔملم:
ص ;27:اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،إىمٌ٤مل إقمامل :ج ،4صّ ;39
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار:
ج ،55ص ;395اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)649
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ىٍٖ وٓ ُي ُ
افذي مل ُي ْ
ِؽ وٓ َُّي ُ
ّؽ َوج ُف اَللِ افذي مل َُّي ْ
ىٍٖ أ َبد ًا ،وإٔ َ
ِؽ أبد ًاش(،)2

يٜمٌٖمل ًمٙمؿ أن شمت٠م ُّمٚمقا ذم هذه اجلٛمؾ-

اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ،
(ُ« )2م٤م روي قمـ اًمّم٤مدق× ـ سمٕمد اًمٖمًؾ وآؾمتئذان واًمتٙمٌػم ُمئ٦م ـ احلٛمد هلل
ّ
شم٘مرسمٜمل إًمٞمؽ ذم
واًمًالم قمٚمٞمؽ ّأهي٤م اًمٕمٌد اًمّم٤مًمح
اًمزيمل ،أو ّدقمؽ (أودقمؽ) ؿمٝم٤مد ًة ُمٜمّل ًمؽّ ،
ّ
ّ
ُ
طمٞمٞم٧م (طم ّٞم ْ٧م) ىمٚمقب ؿمٞمٕمتؽ،
طمٞم٤مشمؽ
سمرضم٤مء
سمؾ
مت٧م،
ومل
تٚم٧م
ىم
ّؽ
ٟم
أ
أؿمٝمد
ؿمٗم٤مقمتؽ-
يقم
ْ
َ
وسمْمٞم٤مء ٟمقرك اهتدى اًمٓم٤مًمٌقن إًمٞمؽ -وأؿمٝمد أٟمّؽ ٟمقر اهلل اًمذي مل ُيٓمٗم٠م وٓ ُيٓمٗم٠م أسمد ًا ،وأٟمّؽ
وضمف اهلل اًمذي مل َهيٚمؽ وٓ َهيٚمؽ (مل ُهيٚمؽ وٓ ُهيٚمؽ) أسمد ًا -وأؿمٝمد ّ
أن هذه اًمؽمسم٦م شمرسمتؽ ،وهذا
ُمٕمزك ،وٓ ُمٖمٚمقب واهلل ٟم٤مسك -هذه
احلرم طمرُمؽ ،وهذا اعمٍمع ُمٍمع سمدٟمؽ ٓ ،ذًمٞمؾ واهلل ّ
صمؿ ىمؾُ :م٤م
ؿمٝم٤مدة زم قمٜمدك إمم يقم ىمٌض روطمل سمحيشمؽ ،واًمًالم قمٚمٞمؽ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمفّ -
طمج٦م اهلل ذم أروف وؿم٤مهده
روي قمـ اهل٤مدي× :اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ،اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م ّ
قمكم اعمرشم٣م ،اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م سمـ
قمغم ظمٚم٘مف ،اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م سمـ رؾمقل اهلل ،اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م سمـ ّ
وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء ،أؿمٝمد أٟمّؽ ىمد أىمٛم٧م اًمّمالة ،وآشمٞم٧م اًمزيم٤مة ،وأُمرت سم٤معمٕمروف ،وهنٞم٧م قمـ
ّ
صمؿ وع ظمدّ ك
اعمٜمٙمر ،وضم٤مهدت ذم ؾمٌٞمؾ اهلل طم ّتك أشم٤مك اًمٞم٘ملم،
ومّمغم اهلل قمٚمٞمؽ طم ّٞم ً٤م وُم ّٞمت ً٤مّ -
ٍ
ُم٘مر ًا سم٤مًمذٟمقب ًمتِمٗمع زم قمٜمد ر ّسمؽ
إيٛمـ قمغم اًم٘مؼم وىمؾ :أؿمٝمد أٟمّؽ قمغم سم ّٞمٜم٦م ُمـ ر ّسمؽ ،ضمئتؽ ّ
طمج٦م اهلل،
صمؿ ؾم ّٚمؿ قمغم
إئٛم٦م^ سم٠مؾمامئٝمؿ واطمد ًا واطمد ًا وىمؾ :أؿمٝمد أٟمّٙمؿ ّ
ّ
ي٤م سمـ رؾمقل اهللّ -
وم٤ميمت٥م زم ي٤م ُمقٓي قمٜمدك ُمٞمث٤مىم ً٤م وقمٝمد ًا ّأين أشمٞمتؽ أضمدّ د اعمٞمث٤مق ،وم٤مؿمٝمد زم قمٜمد ر ّسمؽ أٟمّؽ أٟم٧م
اًمِم٤مهد---ش( -اًمٙمٗمٕمٛمل ،اعمّمٌ٤مح :صّ ;5:: ,5:9
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،:9
ص-)453
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املالحل
(املًخل)4:

روي قمـ اإلُم٤مم احلًـ اًمٕمًٙمري× أٟمّف ىم٤ملَ « :ؾ ْو ُؾ ـَٚؾِ ِؾ يتِٔ ِؿ ِ
ُمّ ٍد،
آل ُ َ
َ
َي ِرجف ِمـ جِِٓ ِف ،وي ِ
ا ُْدْْ ََىِ ِع ظـ مقافِ ِٔف ،افْ ِ
ٚص ِ
ِ ٛيف تِ ِٔف َْ
قو ُح َف ُف َمْ ٚاص َت ٌَ َف َظ َِ ْٔ ِف ـ
َ ْ ََ
اجل ْٓ ِؾ ـ ُ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ
َظ َذ َؾ ْو ِؾ ـَٚؾِ ِؾ َيتِٔ ٍؿ ُي ْى ًِ ُّ ُف َو َي ًْ َِ ِٔف َـ ٍَ ْو ِؾ افن ّْ ِ
س َظ َذ افً َٓٚش( -اًمتٗمًػم اعمٜمًقب

قمكم سمـ
ًمإلُم٤مم احلًـ اًمٕمًٙمري× :ص ;452اًمٓمؼمد ،آطمتج٤مج :ج ،2صّ ;8
يقٟمس اًمٕم٤مُمكم ،اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ :ج ،4ص ;66اًمِمٝمٞمد اًمث٤مينُ ،مٜمٞم٦م اعمريد:
صّ ;227
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،3ص-)4
قمكم سمـ أيب
وروي قمـ اإلُم٤مم احلًـ اًمٕمًٙمري× أيْم ً٤م أٟمّف ىم٤مل :ىم٤مل ّ
َٚن ِمـ ِصًٔتَِْ ٚظٚد ِ ً ٚبِ َ ِ ِ
ٚء ِصٔ ًَتَِِْ ٚم ْـ ُط ِْ َّ ِٜ
َ َ
ـم٤مًم٥م×َ « :م ْـ ـ َ ْ
ؼي ًَتََْ ،ٚؾ َٖ ْخ َر َج ُو ًَ ٍَ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
جِِٓ ِٓؿ إِ َػ ٕ ِ ِ
َٚج ِم ْـ ٕ ٍ
ُقر ُي ِض ُء
ٚء َي ْق َم ا ْفَ َٔ َٚمَ ٜظ َذ َر ْأشف ت ٌ
َ ْ ْ
ُقر ا ْفً ِْ ِؿ افذي َح ٌَ ْقَُٕ ٚه بِفَ ،ج َ
ٚت ،وحِ ٌَ َٓ ٜت َُقم َِٕ َؿ ِّؾ ِش ِْ ٍؽ ِمْْٓ ٚافد ْٕٔ ٚبِح َذاؾِ ِرهُ ،ٚثؿ يْ ِ
َ ِجل ِّٔ ِع َأه ِؾ ا ْفًرص ِ
َٚدي
َ
َ
َ َ
َ ُ
ََ َ
ْ
ُ
ُ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
ض ُظ َِام ِء ِ
ُمّ ٍدَ ،أ َٓ َؾ َّ ْـ َأ ْخ َر َج ُف ِيف افد ْٕ َٔٚ
آل ُ َ
ُمَْٚدَ :ي ٚظ ٌََ ٚد اَلل! َه َذا َظٚمل ٌ م ْـ ت ََالم َذة َب ًْ ِ َ
ُقر ِه فِٔخْ ِرجف ِمـ حر ِة ُط ِّْ ِ ٜه ِذ ِه ا ْفًرص ِ
 ٞبِْ ِ
ِم ْـ َح ْ َر ِة َج ِِْٓ ِف َؾ ِْ َٔت ََنٌ ْ
ٚت إِ َػ ُٕ ْز َه ِٜ
ََ َ
َ َ
ُ َ ُ ْ َ َْ
اجلْ ِ
ِْ
َٚن َظِ َّ ُف ِيف افد ْٕ ََٔ ٚخ ْر ًاَ ،أ ْو َؾ َت َح َظ ْـ َؿ ٌِِْ ِف ِم َـ َْ
اجل ْٓ ِؾ ُؿ ٍْ ً
الَ ،أ ْو
َٚنَ ،ؾ ُٔ ْخ ِر ُج ـُؾ َم ْـ ـ َ
قمكم سمـ يقٟمس اًمٕم٤مُمكم،
َأ ْو َو َح َف ُف َظ ْـ ُص ٌْ َٜٓش( -اًمٓمؼمد ،آطمتج٤مج :ج ،2صّ ;8

اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ :ج ،4ص ;66اسمـ أيب مجٝمقر إطمً٤مئل ،قمقازم اًمٚمئ٤مزم :ج،2
صّ ;28
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،3ص-)3
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(املًخل)1:

ٍ
رء ُمـ
قمـ ضم٤مسمر سمـ يزيد اجلٕمٗمل ،ىم٤مل :ؾم٠مًم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر اًمٌ٤مىمر× قمـ
ٍ
يمٜم٧م أضمٌتٜمل ذم
سمجقاب آظمر-
صمؿ ؾم٠مًمتف قمٜمف صم٤مٟمٞم ً٦م وم٠مضم٤مسمٜمل
وم٘مٚم٧مَ :
ُ
اًمتٗمًػم وم٠مضم٤مسمٜملّ ،
سمجقاب همػم هذا ىمٌؾ اًمٞمقم! وم٘م٤ملَ « :يَ ٚجٚبِ ُر! إِن فِ ِْ َُ ْر ِ
ٍ
آن َب ْىْ ًَ ،ٚوفِ ِْ ٌَ ْى ِـ
هذه اعمً٠مًم٦م
قل افر َج ِ
َب ْىْ ًَ ،ٚو َف ُف َط ْٓرَ ،وفِِي ْٓ ِر َط ْٓر .يَ ٚجٚبِر! َفٔ َس َرء َأ ْب ًَدَ ِم ْـ ُظ َُ ِ
ٚل ِم ْـ َت ٍْ ًِ ِر
ِّ
ُ ْ
ٌ َ
ٌ
ْ ٌ
ُقن َأو َُهلِ ٚيف َ ٍ ِ
ا ْف َُ ْر ِ
ِ
ر ٍءَ ،و ُه َق ـ ََال ٌم ُمت ِه ٌؾ ُمْ َ ِ
ف َظ َذ
ْك ٌ
آن .إِن ْأ َي ََ ٜيُ ُ
رء َوآخ ُر َه ٚيف َ ْ
ْ
حمٛمد سمـ ُمًٕمقد اًمٕمٞم٤مر ،شمٗمًػم
ُو ُجقهش( -اًمؼمىمل ،اعمح٤مؾمـ :ج ،3صّ ;477
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،38صّ ;2:3
اًمٕمالُم٦م
اًمٕمٞم٤مر :ج ،2صّ ;23
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،9:ص-):2
ِ
وروي قمـ اإلُم٤مم اًمٌ٤مىمر× أيْم ً٤م أٟمّف ىم٤مل« :إِن فِ ِْ َُر ِ ِ
ٚين
آن َطٚهر ًا و َبٚضْ ً ،ٚو َم ًَ ِ َ
ْ
وٕ ِ
ُم َُ ًام َو ُمت ََن ِ
ال َو َو ْص ً
ِٚب ًَ ،ٚو ُشَْْ ًَ ٚو َأ ْم َثَ ،ًٓٚو َؾ ْه ً
الَ ،و َأ ْح ُرؾ ًٚ
َٚشخ ًَ ٚو َمْ ًُْقخ ًَ ،ٚو ُ ْ
َ
ِ
َوت ْ ِ
َٚب ُم ٌْ َٓ ٌؿ َؾ ََدْ َه َِ َؽ َو َأ ْه َِؽش( -اًمؼمىمل ،اعمح٤مؾمـ :ج،2
َكيٍ ًَ ،ٚؾ َّ ْـ َز َظ َؿ َأن ا ْفُت َ
صّ ;387
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،9:ص-):7
آن ُإٔ ِْز َل ظ َذ شًٌ َِ ٜأحر ٍ
ف َمِ ٚمْ َْٓ ٚإِٓ
وروي يمذًمؽ :قمـ اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل« :إِن ا ْف َُ ْر َ
َ َ َْ ُْ
ِ ٛظْدَ ه ظِؿ افي ِ
َو َف ُف َط ْٓ ٌر َو َب ْى ٌـَ ،وإِن َظ ِع ْب َـ َأ ِيب َضٚفِ ٍ
ٚه ِر َوا ْف ٌَٚضِـش( -اًمٓمؼمد ،شمٗمًػم
ُ َ ُ
جمٛمع اًمٌٞم٤من :ج ،2ص ;38واًمد اًمٌٝم٤مئل اًمٕم٤مُمكم ،وصقل إظمٞم٤مر إمم أصقل
إظمٌ٤مر :ص ;5اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،شمٗمًػم اًمّم٤مذم :ج ،2ص ;2اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ
اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،2ص-)58
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اًمثٕم٤مًمٌل ،شمٗمًػم اًمثٕم٤مًمٌل :ج ،2ص ;64اًمًٞمقـمل ،اإلشم٘م٤من
ذم قمٚمقم اًم٘مرآن :ج ،3ص ;5:4ومتح اًمديـ احلٜمٗمل ،ومٚمؽ اًمٜمج٤مة :ص-285
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ّ

(املًخل)3:

روي قمـ زرارة ومحران ،قمـ أيب ضمٕمٗمر اًمٌ٤مىمر وأسمك قمٌد اهلل اًمّم٤مدق÷ ذم
ىمقل اهلل( :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ)[ إسمراهٞمؿ ،أي٦م َ ،]35
ىم٤ملَ « :ي ًِْْل افٌِْل’ َو ْإَئِّ َِ ٜم ْـ َب ًْ ِد ِه ُه ُؿ ْإَ ْص ُؾ

افثٚبِ َُ ،ٝوا ْف ٍَ ْر ُع ا ْف َق َٓ َي َُ ٜد ِ ْـ َد َخ َؾ ؾِ َٔٓٚش( -حم ّٛمد سمـ ُمًٕمقد اًمٕمٞم٤مر ،شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر:

حمٛمد سمـ احلًـ اًمّمٗم٤مر ،سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت :ص ;97اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ
ج ،3صّ ;335
اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،4صّ ;3:8
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،35
ص-)252
قمكم اًمٌ٤مىمر÷،
وروي أيْم ً٤م قمـ ضم٤مسمر اجلٕمٗمل ،ىم٤مل :ؾم٠مًم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر ّ
حمٛمد سمـ ّ

قمـ ىمقل اهلل( :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ* ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ)  ،ىم٤ملَ « :أم ٚافن َج َر ُة َؾ َر ُش ُ
قل اَلل’َ ،و َؾ ْر ُظ ََٓ ٚظ ِ يع×َ ،و ُؽ ْه ُـ
ِ ِ
ْ ٝرش ِ
قل اَلل’َ ،و َث َّ ُر َهَ ٚأ ْو َٓ ُد َهَ ،^ٚو َو َر ُؿ َِٓ ٚصٔ ًَ ُتَُْ .ٚثؿ َؿ َٚل×:
افن َج َرة َؾٚض َّ ُ ٜبِْ ُ َ ُ
قت َؾ َٔ ًْ َُ ُط ِم َـ افن َج َر ِة َو َر َؿ ٌَ ،ٜوإِن ا َْد ْق ُفق َد ِم ْـ ِصٔ ًَتََِْ ٚف ُٔق َفدُ
إِن ا ُْد ْٗ ِم َـ ِم ْـ ِصٔ ًَتََِْ ٚف َٔ ُّ ُ
ِ
قمكم سمـ
َؾتُقر ُق افن َج َر ُة َو َر َؿ ًٜش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوقُ ،مٕم٤مين إظمٌ٤مر :ص 577ـ ّ ;572
اًم٘مٛمل :ج ،2صُ[ 47:مع اظمتالف يًػم]; اًمٗمٞمض
اًم٘مٛمل ،شمٗمًػم
إسمراهٞمؿ
ّ
ّ

اًمٙم٤مؿم٤مين ،شمٗمًػم اًمّم٤مذم :ج ،4ص ;96اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من:
ج ،4صّ ;3:9
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،27ص-)474
اًمٜمٌل’ أٟمّف ىم٤ملَ « :م َث ِع َم َث ُؾ َص َج َر ٍة َإََٔ ٚأ ْص ُِ ََٓ ،ٚو َظ ِ يع َؾ ْر ُظ َٓ،ٚ
وروي يمذًمؽ :قمـ ّ
َي ُر َج ِم َـ افى ِّٔ ِ
احل ًَ ُـ َو ُْ
َو َْ
افنٔ ًَ َُ ٜو َر ُؿ ََٓ ،ٚؾ َٖ َبك َأ ْن َ ْ
غ َث َّ ُر َهَ ،ٚو ِّ
 ٛإِٓ افى ِّٔٛش( -اسمـ
احل ًَ ْ ُ
قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م :ص ;37:اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،إُم٤مزم:
ُمردويف إصٗمٝم٤مينُ ،مٜم٤مىم٥م ّ

صّ ;464
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،48ص-)54

قمكم×
وروي أيْم ً٤م :قمـ ؾمالم اخلثٕمٛمل ىم٤مل:
ُ
دظمٚم٧م قمغم أيب ضمٕمٗمر ّ
حمٛمد سمـ ّ

ُ ---------------------------------------------------------------- 47مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

وم٘مٚم٧م :ي٤م سمـ رؾمقل اهلل! ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ( :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) ؟ ىم٤مل:
ُ
ِِ
ِ
احل ًَ ُـ و ُْ
غَ ،وافث َّ ُر َْ
غَ ،وا ْفٌ ُْه ُـ
« َيَ ٚشال ُم! افن َج َر ُة ُ َ
احل ًَ ْ ُ
ُمّدٌ َ ،وا ْف ٍَ ْر ُع َظ ِ يع َأم ُر ا ْدـ ُْٗمْ َ
ِ
َ ٛذفِ َؽ ا ْفٌ ُْه ِـ ْإَئِّ ُِ ٜم ْـ ُو ْف ِد َؾٚضِ َّ ََ ،^ٜوا ْف َق َر ُق ِصٔ ًَ ُتََْ ٚو ُ ُِمٌقََٕ ٚأ ْه َؾ
َؾٚض َّ َُ ،ٜو ُص ًَ ُ
ٚت ِمـ ِصًٔتَِْ ٚرج ٌؾ َتََْ ٚثر ِمـ افنجر ِة ور َؿ ٌ ،ٜوإِ َذا وفِدَ ُد ِ ِ
ِ
ح ٌََِّْٔ ٚم ْق ُفق ٌد
َ ُ
َ َ
َ َ ُ
ا ْف ٌَ َْٔ ،ٝؾِ٘ َذا َم َ ْ
َ َ ََ
وم٘مٚم٧م :ي٤م سمـ رؾمقل اهلل! ىمقل اهلل شمٕم٤ممم( :ﭑ
َٚن تِ ِْ َؽ ا ْف َق َر َؿ َِ ٜو َر َؿٜش-
ْ
ُ
اخ َي َمُ َ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) ُم٤م يٕمٜمل؟ ىم٤ملَ « :ي ًِْْل ْإَئِّ َُ ٜت ٍْتِل ِصٔ ًَت َُٓ ْؿ ِيف َْ
احل َال ِل
َو َْ
احل َرا ِم ِيف ـ ُِّؾ َح ٍّ ٟو ُظ ّْ َرةش( -احل٤ميمؿ احلًٙم٤مين ،ؿمقاهد اًمتٜمزيؾ ًم٘مقاقمد اًمتٗمْمٞمؾ:

ج ،2ص-)577
(املًخل)1:

روي قمـ أيب قمٌد اهلل اًمّم٤مدق× ىم٤مل :ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم (صٚمقات اهلل قمٚمٞمف):
« َإَٔ ٚافت َِّج َٚر ُة ا ُْد ْربِ َح ُ ٜا ُْدْ ِ
ْج َٔ ُِ ٜم َـ ا ْف ًَ َذ ِ
اب ْإَفِٔ ِؿ افتِل َدل اَللَُ َظ َِ ْٔ َِٓ ٚيف ـِتَٚبِ ِف َؾ ََٚل( :ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) [ افهػ ،أي]11 ٜش( -إؾمؽمآسم٤مدي ،شم٠مويؾ أي٤مت
اًمٔم٤مهرة :ج ،3ص ;79:اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،6ص;479
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،35ص-)447
(املًخل)5:

حمٛمد سمـ ُمقؾمك سمـ اعمتقيمّؾ& ،ىم٤مل:
حمٛمد سمـ احلًلم ،ىم٤مل :طمدّ صمٜم٤م ّ
طمدّ صمٜم٤م ّ
حمٛمد سمـ أيب قمٌد اهلل اًمٙمقذم ،ىم٤مل :طمدّ صمٜم٤م ُمقؾمك سمـ قمٛمران اًمٜمخٕمل ،قمـ
طمدّ صمٜم٤م ّ
قمكم سمـ أيب محزة ،قمـ أسمٞمف ،قمـ
ّ
قمٛمف احلًلم سمـ يزيد اًمٜمقومكم ،قمـ احلًـ سمـ ّ
قمكم ،قمـ
حمٛمد ،قمـ أسمٞمف ّ
اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر سمـ ّ
قمكم ،قمـ أسمٞمف ،قمـ احلًلم سمـ ّ
حمٛمد سمـ ّ
رب افً ّزة
قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م^ ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل’« :حدّ ثْل جزئٔؾ ظـ ّ
أسمٞمف ّ

ّ
وأن
ُمّد ًا ظٌدي ورشقيلّ ،
جؾ جالفف إّٔف ؿٚلَ :مـ ظِؿ أن ٓ إفف ّإٓ إٔ ٚوحديّ ،
وأن ّ

اعمحٛمد ّي٦م 6: ......................................
اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م :احل٘مٞم٘م٦م احلًٞمٜم ّٞم٦م قملم احل٘مٞم٘م٦م
ّ

وٕجٔتف
ظع بـ أيب ضٚف ٛخٍِٔتلّ ،
إئّ ٜمـ وفده حججل ،أدخِتف اجلّْ ٜبرمحتلّ ،
وأن ّ
ّ
ٍ
مـ افْٚر بًٍقي ،وأبح ٝفف جقاري ،وأوجٌ ٝفف ّ
رء ،وأمتّ ٝظِٔف ًّٕتل،
ـؾ
خٚصتل وخٚفهتل ،إن ٕٚداين ف ٌّٔتف ،وإن دظٚين أجٌتف ،وإن شٖفْل أظىٔتف،
وجًِتف مـ ّ
إيل ؿٌِتف ،وإن ؿرع
وإن شُ ٝابتدأتف ،وإن أشٚء رمحتف ،وإن ّؾر مّْل دظقتف ،وإن رجع ّ
ُمّد ًا
بٚيب ؾتحتف .ومـ مل ينٓد أن ٓ إفف ّإٓ إٔ ٚوحدي ،أو صٓد بذفؽ ومل ينٓد ّ
أن ّ

ظع بـ أيب ضٚف ٛخٍِٔتل ،أو صٓد بذفؽ
ظٌدي ورشقيل ،أو صٓد بذفؽ ومل ينٓد ّ
أن ّ
إئّ ٜمـ وفده حججل ،ؾَد جحد ًّٕتل ،وصٌّر ظيّتل ،وـٍر بآيٚيت
ومل ينٓد ّ
أن ّ
وـتٌل ،إن ؿهدين حجٌتف ،وإن شٖفْل حرمتف ،وإن ٕٚداين مل أشّع ٕداءه ،وإن دظٚين مل
أشتج ٛدظٚءه ،وإن رجٚين خ ٌّٔتف ،وذفؽ جزاؤه مّْل وم ٚإّٔ ٚ
بيالم فًٌِٔد .ؿٚل :ؾَٚم
ظع بـ أيب ضٚفٛ؟ ؾَٚل:
جٚبر بـ ظٌد اَلل ؾَٚل :ي ٚرشقل اَلل! ومـ إئّ ٜمـ وفد ّ
ثؿ
ظع بـ احلًغّ ،
احلًـ واحلًغ ش ّٔدا صٌٚب أهؾ اجلّّْ ،ٜ
ثؿ ش ّٔد افًٚبديـ يف زمٕٚف ّ
ثؿ افهٚدق
افًالمّ ،
ظع ،وشتدرـف ي ٚجٚبر ،ؾ٘ذا أدرـتف ؾٚؿرأه مّْل ّ
افٌٚؿر ّ
ُمّد بـ ّ
ُمّد
ثؿ
افتَل ّ
ّ
ثؿ افرو ٚظ ّع بـ مقشكّ ،
ثؿ افُٚطؿ مقشك بـ جًٍرّ ،
ُمّدّ ،
جًٍر بـ ّ
مٓدي
بٚحلؼ
ثؿ ابْف افَٚئؿ
ثؿ
ثؿ
ّ
ّ
ظعّ ،
ّ
ُمّدّ ،
ظع بـ ّ
ّ
ظعّ ،
افزـل احلًـ بـ ّ
افَْل ّ
بـ ّ
ّأمتل افذي يّأل إرض ؿًى ً ٚوظدًٓ ـام ُمِئ ٝطِ ًام وجقر ًا .هٗٓء ي ٚجٚبر خٍِٚئل
وأوصٔٚئل وأوٓدي وظسيت ،مـ أضٚظٓؿ ؾَد أضٚظْل ،ومـ ظهٚهؿ ؾَد ظهٚين،
ومـ إُٔرهؿ أو إُٔر واحد ًا مْٓؿ ؾَد إُٔرين ،وِبؿ يًّؽ اَلل افًامء أن تَع ظذ

إرض ّإٓ ب٘ذٕف ،وِبؿ حيٍظ اَلل إرض أن متٔد بٖهِٓٚش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،يمامل
اًمديـ ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م :ص ;36:اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد ،آطمتج٤مج :ج ،2ص ;99اًمِمٞمخ
اًمٓمؼمد ،إقمالم اًمقرى سم٠مقمالم اهلدى :ج ،3ص ;295ىمٓم٥م اًمديـ اًمراوٟمدي،
اًمٖمٛم٦م ذم ُمٕمروم٦م إئٛم٦م :ج ،4ص;427
ىمّمص إٟمٌٞم٤مء :ص ;477إرسمكم ،يمِمػ ّ
اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،شمٗمًػم اًمّم٤مذم :ج ،4ص ;49:اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،هم٤مي٦م

ُ ---------------------------------------------------------------- 51مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

اعمرام :ج ،2صّ ;274
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،38ص-)237
(املًخل)6:

احل ِد ِ
ِ
يَ ٞو َأ ْه ُؾ افًْ ِِ ْ ٜ
ٚب َْ
اإل ْؿ َر ُار
مج َِ َُ ٜمَ ٚظ َِ ْٔف َأ ْص َح ُ
ومٛمـ ذًمؽ :ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦مْ ُ « :
بِ ََٚللَِ...و َأن اَللَ ظ َذ ظر ِص ِف ـَام َؿ َٚل( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) ،و َأن َفف يدَ ي ِـ بِ َال َـٔ ٍ
ػ
َ
ْ
َ ُ َ ْ
َ َْ
َ
ٍ
ـَام َؿ َٚل( :ﯣ ﯤ)َ ،وـَام َؿ َٚل( :ﯯ ﯰ ﯱ)َ ،و َأن َف ُف َظ َْْٔ ْ ِ
غ بِ َال َـ ْٔػ ـ ََام
َ
َ
َؿ َٚل( :ﮋ ﮌ)َ ،و َأن َف ُف َو ْجٓ ً ٚـ ََام َؿ َٚل( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ)...ش-
(اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى :ج ،7ص 549ـ  ;54:واٟمٔمر يمذًمؽ :اًمِمٜم٘مٞمٓمل،

أوقاء اًمٌٞم٤من :ج ،8ص-)393
وأن فف ئّْ ً ٚبَقفف:
وأن فف يديـ بَقفف( :ﯯ ﯰ ﯱ)،
ّ
وُمٜمفّ « :
وأن فف وجٓ ً ٚبَقفف( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
( ﯰ ﯱ ﯲ) ّ ،

(حمٛمد سمـ أيب يٕمغم ،ـمٌ٘م٤مت
ﮚﮛ) ،وؿقفف( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾شّ -
احلٜم٤مسمٚم٦م :ج ،2ص-)395
ٚنَ ،و َإٔ ُف ُش ٌْ َحُ َٕ ٚف َي ْٖ ِيت ِيف ُط َِ ٍؾ
وُمٜمفَ ...« :و َإٔ ُف ُش ٌْ َحُ َٕ ٚف ْاشت ََقى َإػ افً َام ِء َو ِه َل ُد َخ ٌ
ِم ْـ ا ْفٌ ََام ِم َوا َْد َالئُِ َِ ،ٜـ ََام َؿ َٚل( :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ)ش( .اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،اًمٗمت٤موى
اًمٙمؼمى :ج ،6ص-)57
ٍ
مًتق ظذ ظرصف ـام ؿٚل( :ﮉ ﮊ ﮋ
وأن اَلل
وُمٜمف« :ومجِ ٜؿقفّْ ...:ٚ
وأن فف وجٓ ً ٚـام ؿٚل( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ش( -اسمـ اًمٕمامد
ﮌ) ّ ،
احلٜمٌكم ،ؿمذرات اًمذه٥م ذم أظمٌ٤مر ُمـ ذه٥م :ج ،3ص-)475
[ـؾ ٍ
إن اَلل يْزل إػ افًامء افدّٕٔ ٚ
فِٔ...]ٜش( -اًمٌٞمٝم٘مل ،دٓئؾ اًمٜمٌقة :ج،7
وُمٜمفّ « :
ص ;3:5اًمٜمقوي ،ذح صحٞمح ُمًٚمؿ :ج ،:ص ;228اًمٗمخر اًمرازي ،شمٗمًػم
اًمرازي :ج ،36ص ;45اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،جمٛمققم٦م اًمٗمت٤موى :ج ،38ص 23:وج ،6
صُ[ 485مع اظمتالف يًػم]; اًمذهٌل ،ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء :ج ،9ص ;379اعمت٘مل
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ٕمامل :ج ،9ص-)275
اهلٜمدي ،يمٜمز اًم ّ
(املًخل)7:

اًمٌ٤مىمر× ًمِ ًَ َٚم َٛم َ٦م ْسم ِـ ُيم َٝم ْٞم ٍؾ ْ
ذ َؿ ٚوؽ َِّر َبَ ٚؾ َال
َىم َ٤مل َأ ُسمق َضم ْٕم َٗم ٍر
ُ
واحلَ َٙم ِؿ ْسم ِـ ُقم َت ْٞم ٌَ َ٦مِّ َ « :
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َتدَ ِ ِ
َِ
(حمٛمد سمـ احلًـ اًمّمٗم٤مر،
ان ظ ِْ ًام َصحٔح ً ٚإِٓ َص ْٔئ ًَ ٚخ َر َج م ْـ ظْْدََٕ ٚأ ْه َؾ ا ْف ٌَ ْٔٝشّ -
سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت :ص ;47اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،2صّ ;4::
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز،
سمح٤مر إٟمقار :ج ،3ص-):3

(املًخل)8:
تِ ٝومل
ورد ذم زي٤مرة اإلُم٤مم احلًلم× ذم اًمٜمّمػ ُمـ ؿمٕمٌ٤من« :أصٓد إّٔؽ ُؿ َ

حٔٔ ٝؿِقب صًٔتؽ ،وبؤٚء ٕقرك اهتدى افىٚفٌقن إفٔؽش-
مت ،ٝبؾ برجٚء حٔٚتؽ
ْ
ْ
(اًمٙمٗمٕمٛمل ،اعمّمٌ٤مح :صّ ;5:9
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)453
(املًخل)9:

طمدّ صمٜم٤م احلًـ سمـ قمروم٦م ،أظمؼمٟم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞم٤مش ،قمـ قمٌد اهلل سمـ قمثامن سمـ
ُمرة ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل’ ي٘مقل:
ظمثٞمؿ ،قمـ ؾمٕمٞمد سمـ راؿمد ،قمـ يٕمغم سمـ ّ
ٍ
حًغ ٌ
شٌط مـ إشٌٚطش-
أح ٛحًْٔ ً،ٚ
أح ٛاَلل مـ
حًغ،
حًغ مّْل وإٔ ٚمـ
«
ٌ
ٌ
ّ
ّ
(اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ;227اًم٘م٤ميض اًمٜمٕمامن اعمٖمريب ،ذح إظمٌ٤مر:
ج ،4ص ;223اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،اإلرؿم٤مد :ج ،3ص ;238اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد ،إقمالم
اًمقرى سم٠مقمالم اهلدى :ج ،2ص ;536إرسمكم ،يمِمػ اًمٖمٛم٦م ذم ُمٕمروم٦م إئٛم٦م :ج،3
اًمدر اًمٜمٔمٞمؿ :صّ ;647
اًمٕمالُم٦م ّ
احلكم ،يمِمػ اًمٞم٘ملم:
ص ;327اسمـ طم٤مشمؿ اًمِم٤مُملّ ،
صّ ;476
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،48ص-)85
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اسمـ ـمٚمح٦م اًمِم٤مومٕملُ ،مٓم٤مًم٥م اًمً١مول ذم ُمٜم٤مىم٥م آل اًمرؾمقل:
ص ;488اًمّمٗمدي ،اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت :ج ،23ص ;373اسمـ يمثػم ،اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م:
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ج ،9ص ;335اسمـ طمجر ،هتذي٥م اًمتٝمذي٥م :ج ،3ص ;3::اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل،
يٜم٤مسمٞمع اعمق ّدة ًمذوي اًم٘مرسمك :ج ،3ص-45
(املًخل)44:

قمكم اًمٌ٤مىمر÷:
روي قمـ ضم٤مسمر سمـ يزيد اجلٕمٗمل ،ىم٤مل :ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر ّ
حمٛمد سمـ ّ
ُمّد ًا’َ ،و َخ َِ ََََْ ٚأ ْه َؾ
ر َء ؽَ ْ ُر ُهَ ،ؾ َٖو ُل َم ٚا ْبتَدَ َأ ِم ْـ َخ ِْ ٍؼ َخ َِ ََ ُف َأ ْن َخ َِ َؼ ُ َ
«ـ َ
َٚن اَللَُ َو َٓ َ ْ
َ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِِ َ
غ َيدَ ْي ِفَ ،ح ْٔ ُ
َ َٓ ٞش َام َء َو َٓ َأ ْر َض
ي َاء َب ْ َ
ا ْف ٌَ َْٔ ٝم ًَ ُف م ْـ ُٕقره َو َظ َي َّتفَ ،ؾٖ ْو َؿ ٍََْ ٚأطِ ًَ ٜخ ْ َ
َٚن َو َٓ َف ْٔ َؾ َو َٓ ََنَ َٚر َو َٓ َص ّْ َس َو َٓ َؿ َّ َر...ش( -اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،طمٚمٞم٦م
َو َٓ َمُ َ
إسمرار :ج ،2ص ;24اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراينُ ،مديٜم٦م اعمٕم٤مضمز :ج ،3ص;482
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،4ص 478وج  ،26ص 34وج ،65
ص-)27:
(املًخل)44:

اًمِمح٤مم ،ىم٤مل :ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اهلل×ّ :أهيام
حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من ،قمـ زيد
ّ
روي قمـ ّ
آخ ِرَٕ ٚو َؾ ْو َؾ ِ
أومْمؾ احلًـ أو احلًلم؟ ىم٤مل« :إِن َؾ ْو َؾ َأوفَِْ ٚي ِْح ُؼ َؾ ْو َؾ ِ
آخ ِرَٕٚ
َ َ
اجل َق ِ
اك َو ِّش ْع َظ َع ِيف َْ
 ٝؾِدَ َ
اب واَلل
َ ٝف ُفُ :ج ًِ ِْ ُ
َي ِْ َح ُؼ َؾ ْو َؾ َأوفََِْ ٚؾُ يُؾ َف ُف َؾ ْو ٌؾ َؿ َٚلَ :ؾ َُ ِْ ُ
مَ ٚأش َٖ ُف َؽ إِٓ مرتَٚد ًا َؾ ََ َٚلَٕ :حـ ِمـ َصجر ٍة بر َإَٔ ٚاَللَُ ِمـ ضِْٔ ٍَ ٜو ِ
احدَ ٍة َؾ ْو َُِِْ ٚم َـ اَلل
َ
ْ
ْ ُ ْ َ َ ََ
ُْ
َ ْ
احلج ِ
ِ ِِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
غ
ٚب ؾ َٔام َب َْْٔ ُف و َب ْ َ
َٚء اَلل َظ َذ َخ َِْف وافد َظُ ٚة إِ َػ ديْف و ُْ ُ
وظ ِْ َُّْ ٚم ْـ ظْْد اَلل وٕ َْح ُـ ُأ َمْ ُ
احدٌ و َؾ ْو َُِْ ٚو ِ
احدٌ و ِظ َِّْْ ٚو ِ
ًَٕ :ٝؿَ ،ؾ ََ َٚلَ :خ ِْ ََُْ ٚو ِ
ِِ
احدٌ
َ
ُ َ
َ
َخ َِْفَ ،أ ِزيدُ َك َيَ ٚز ْيدُ ؟ ُؿ ِْ ُ َ ْ
َ :ٝأ ْخ ِ ِ ِ ِ
وـَُِْ ٚو ِ
ؼ َهُ ََذا َح ْق َل
احدٌ ِظْْدَ اَللَ ؾ َُ ِْ ُ
َ
زين بًِدتُ ُْؿ؟ َؾ ََ َٚلَْ ٕ :ح ُـ ا ْثََْ ٚظ َ َ
ْ
َِْ ،ٚأو ُفُُْ ٚمّدٌ  ،وأوش ُىُُْ ٚمّدٌ  ،و ِ
ش ربَْ ٚجؾ وظ ّز يف مٌتدأِ َخ ِ
آخ ُرُُٕ ٚمّدٌ ش-
َ
َ
َظ ْر ِ َ ِّ َ
ّ َ َ
ُ
(اًمٜمٕمامين ،اًمٖمٞمٌ٦م :ص 98ـ  ;99طمًـ سمـ ؾمٚمٞمامن ّ
احلكم ،اعمحتي :ص;388
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،36ص-)474
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ِ
وروي قمـ ضم٤مسمر سمـ يزيد اجلٕمٗمل ،ىم٤ملَ ...« :ؾَْ َي َر ْ ِ
يـ َظ ِع ْب ُـ
اإل َمُ ٚم َش ِّٔدُ ا ْف ًَٚبِد َ
ُمّ ٍد ا ْفٌ ِ
احل ًَ ْ ِ
ُْ
ٚؿ ِر× َو َؿ َٚل َُهل ْؿَ :م ْـ َه َذا؟ َؿُ ٚفقا :ا ْبْ َُؽَ .ؾ ََ َٚل َُهل ْؿَ :م ْـ َإَٔٚ؟
غ× إِ َػ ا ْبْ ِ ِف ُ َ
َ
احل ًَ ْ ِ
َؿ َٚلَ :أ ُبق ُه َظ ِع ْب ُـ ُْ
قر ِة َأبِ ِٔف َظ ِ ِّع ْب ِـ
غَ .ؿ َٚلَ :ؾ َتَُِ َؿ بُِ ََال ٍم َمل ْ َٕ ٍْ َٓ ْؿ َؾِ٘ َذا ُ َ
ُمّدٌ بِ ُه َ
ِ
احل ًَ ْ ِ
ُمّ ٍدَ ،ؿُ ٚفقا َٓ :إِ َف َف إِٓ اَللََُ .ؾ ََ َٚل ْ ِ
ُْ
اإل َم ُٚم×َ َٓ :ت ًْ َج ٌُقا
قر ِة ا ْبْ ِ ِف ُ َ
غَ ،وإِ َذا َظ يع بِ ُه َ
ُمّدٌ َ :يَ ٚؿ ْق ُم! َٓ َت ًْ َج ٌُقا ِم ْـ َأ ْم ِر اَللَ ،إََٔ ٚظ ِ يع
ُمّدٌ َإََٔ ،ٚو َؿ َٚل ُ َ
ُمّدٌ َو ُ َ
ِم ْـ ُؿدْ َر ِة اَللَ ،إََٔ ُ ٚ
احدٌ ِمـ ٕ ٍ ِ ٍ
وظ ِع َإَٔ ،ٚوـَُِْ ٚو ِ
ُمّدٌ
ُمّدٌ َو َأ ْو َش ُىََْ ُ ٚ
وحَِْ ٚم ْـ َأ ْم ِر اَللَ ،أو ُفََْ ُ ٚ
ُقر َواحدَ ،و ُر ُ
ْ
َ
َ
َ َ ي
و ِ
ّ
(اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،37ص-)27
ُمّد...ش-
ُمّدٌ َوـََُِْ ُ ٚ
آخ ُرََٕ ُ ٚ
َ
(املًخل)41:

ظع ِ
عم٤م ُىمتؾ ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× ٟمقدي ذم اًمًامءُ « :ؿ َ
بـ أيب
تؾ واَللِ
ُ
احلًغ ُ
بـ ّ
ِ
ٍ
ِ
ابـ اإلمِ ٚمُ ،ؿ َ
ضٚفُ ،ٛؿ َ
افٌٚش ُؾ وـ ُ
إرامؾش( -اًم٘مٜمدوزي
َٓػ
إشدُ
تؾ واَللِ اإلمُ ٚم ُ
تؾ َ

ال قمـ أيب خمٜمػ; ّ
احلٜمٗمل ،يٜم٤مسمٞمع اعمق ّدة ًمذوي اًم٘مرسمك :ج ،4صٟ ،95م٘م ً
اًمٕمالُم٦م
اًمنميػ اًمٙم٤مؿم٤مين ،شمذيمرة اًمِمٝمداء :ج ،3ص( ،277هبذا اعمْمٛمقن))-
ِ
ٍ ِ
أخق اإلمِ ٚم [و]
بـ اإلمِ ٚم [و] ُ
افًامءُ :ؿتؾ واَللِ اإلمُ ٚم ُ
وروي أيْم ً٤مَ ٕٚ« :دى ُمْٚد م َـ ّ
ٍ
ظع ِ
ضٚف÷ٛش( -اًمٌٝمٌٝم٤مين ،اًمدُمٕم٦م اًمً٤ميمٌ٦م :ج،5
بـ أيب
إئّ ِ،ٜ
أ ُبق
ُ
احلًغ ُ
ّ
بـ ِّ
صٟ ،46:م٘م ً
ال قمـ أيب خمٜمػ)-
ْٚد ِمـ افً ِ
وروي يمذًمؽٕٚ« :دى م ٍ
أخق اإلمِ ٚمُ ،ؿ َ
امءُ :ؿ َ
تؾ
بـ اإلمِ ٚم ُ
تؾ واَللِ اإلمُ ٚم ا ُ
َ ّ
َ ُ
ٍ
ظع ِ
ضٚف×ٛش( -اًمدرسمٜمدي ،أهار اًمِمٝم٤مدة:
بـ أيب
بـ اهلام ِم،
ُ
احلًغ ُ
واَللِ ُاهلام ُم ا ُ
بـ ِّ
ص-)53:
(املًخل)43:

ٟمامذج ُمـ آصم٤مر ؿمٝم٤مدة اإلُم٤مم احلًلم× ذم قم٤ممل اًمقضمقد:
أ ـ بها ٤مجٝع املدًٛقات
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اًمتامر أٟمّف ىم٤مل :أظمؼمين ُمقٓي أُمػم اعم١مُمٜملم×َ ...« :ي ٌُِْل َظ َِ ْٔ ِف
روي قمـ ُمٞمثؿ ّ
ات ،و ْ ِ
قش ِيف ا ْف ٍَ َِق ِ
َٚن ِيف ا ْفٌِ َح ِ
ر ٍء َحتك ا ْف ُق ُح ُ
ٚرَ ،وافى ْ ُر ِيف َج ِّق افً َام ِء،
احلٔت ُ
َ
َ
ـُؾ َ ْ
ِ
ْس َو ْ ِ
َو َت ٌُِْل َظ َِ ْٔ ِف افن ّْ ُس َوا ْف ََ َّ ُر َوافْ ُجق ُم َوافً َام ُء َو ْإَ ْر ُضَ ،و ُم ْٗ ِمُْق ْ ِ
اإلٕ ِ
ٔع
اجل ِّـَ ،و َمج ُ
ِ
م َالئُِ َِ ٜافًامو ِ
ات وإَ
مح َِ ُ ٜا ْف ًَ ْر ِ
شَ ،ومتُ ْىِ ُر افً َام ُء َدم ًٚ
روغَ ،و ِر ْو َق ُ
َ
َ َ
ان َو َمٚف ٌؽ َو َ َ
َ
َو َر َمٚد ًا...ش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم ،ص ;29:اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٚمؾ اًمنمائع:

ج ،2ص ;338اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،اًمقاذم :ج ،22صّ ;88
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
إٟمقار :ج ،56ص ;374اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم×:
ص-)568

وروي أيْم ً٤م :قمـ أيب سمّمػم ،قمـ أيب ضمٕمٗمر× ،ىم٤مل« :بُ ِ
َ ٝاإلٕ ُْس َو ِ
اجلـ َوافى ْ ُر
َ
احل ِ
ًغ ِ
حش َظذ ُ
افق ُ
مقظٓٚش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ
بـ َظ ٍّع‘ َحتّك َذ َر ْ
ؾُ ٝد ُ
َو َ

اًمزي٤مرات :ص ;276اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراينُ ،مديٜم٦م اعمٕم٤مضمز :ج ،5ص;275
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص ;376اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل:
اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)56:
وروي ىمري٥م ُمـ هذا اعمْمٛمقن ذم اعمّم٤مدر اًمت٤مًمٞم٦م :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم:
ص ;289اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج ،4ص ;349اسمـ ٟمام ّ
احلكم،
ذوب اًمٜمْم٤مر ذم ذح اًمث٤مر :ص ;38اسمـ ٟمام ّ
احلكمُ ،مثػم إطمزان :ص ;24اًمً ّٞمد
ه٤مؿمؿ اًمٌحراينُ ،مديٜم٦م اعمٕم٤مضمز :ج ،4صّ ;4:5
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار:
ج ،56ص-329
ب ـ بها ٤ايطُاٚ ٤األزض

قمكم [×] ،ومٛمررٟم٤م سمٛمقوع ىمؼم احلًلم
قمـ إصٌغ سمـ ٟمٌ٤مشم٦م ،ىم٤مل :أشمٞمٜم٤م ُمع ّ
ِ
ِ
ٚهَُْ ٚمَْٚخُ ِرـ ِ
ٚهَُْ ٚم َٓ َر ُاق
َِٚبِ ْؿَ ،و َم ْقو ُع ِر َحٚهل ْؿَ ،و َه ُ
قمكم [×]َ « :ه ُ
[×] ،وم٘م٤مل ّ
ِدمٚئِ ِٓؿ ،ؾِ ْتٔ ٌِ ٜم ْـ ِ
قن ِ َِب ِذ ِه ا ْف ًَ ْر َص َِ ،ٜت ٌُِْل َظ َِ ْٔ ِٓ ُؿ افً َام ُء َو ْإَ ْرضش-
آل ُ َ
ُمّ ٍد’ ُي َْ َت ُِ َ
َ ْ َ
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ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :أمحد سمـ قمٌد اهلل اًمٓمؼمي ،ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك :ص;:8
اًمًٞمقـمل ،اخلّم٤مئص اًمٙمؼمى :ج ،3ص ;237اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل اعمٙمّل ،اًمّمقاقمؼ
اعمحرىم٦م :ص-2:4
يمام ورد ُم٤م يِمٌف هذا اعمْمٛمقن ذم اعمّم٤مدر اًمت٤مًمٞم٦م :اسمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي ،شمٗمًػم
حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ،ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من :ج،36
اسمـ أيب طم٤مشمؿ :ج ،27صّ ;439:
ص ;277أسمق إؾمح٤مق اًمثٕمٚمٌل ،اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من قمـ شمٗمًػم اًم٘مرآن ج  ،9ص;464
اًمٌٖمقي ،شمٗمًػم اًمٌٖمقي :ج ،5ص ;263اسمـ قمً٤ميمر ،شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ :ج،25
ص ;336اسمـ قمً٤ميمر ،شمرمج٦م اإلُم٤مم احلًلم :ص ;464اسمـ اًمٕمديؿ ،سمٖمٞم٦م اًمٓمٚم٥م ذم
شم٤مريخ طمٚم٥م :ج ،7ص ;3745اًمذهٌل ،ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء :ج ،4ص;423
اًم٘مرـمٌل ،شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل :ج ،27ص ;252اًمزرٟمدي احلٜمٗملٟ ،مٔمؿ درر اًمًٛمٓملم:
ص ;333اًمزرٟمدي احلٜمٗملُ ،مٕم٤مرج اًمقصقل إمم ُمٕمروم٦م ومْمؾ آل اًمرؾمقل :ص;::
اًمدر اعمٜمثقر :ج ،7ص ;42اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل اعمٙمّل ،اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م:
اًمًٞمقـملّ ،
ص ;2:5اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل ،يٜم٤مسمٞمع اعمق ّدة ًمذوي اًم٘مرسمك :ج ،4ص-272
ج ـ بها ٤ايطُاٚات ايطبع ٚاألزقني ايطبع

ىم٤مل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق×« :إِن َأ َبَ ٚظ ٌْ ِد اَلل ُْ
ََ ٝظ َِ ْٔف
[مَ ]ٙبُ ْ
احل ًَ ْ َ
غ× َدَ ٚؿ ََ ٙ
ِ
اجلْ ِ ٜوافْ ِ
وم ٚؾِ ِ
ِ ٛيف َْ
ٚر
افً َام َو ُ
ات افً ٌْ ُع ،وإَ َر ُو َ
وم ْـ َيْْ ََِ ُ
ومَ ٚب ْْٔ َُٓـَ ،
ٔٓـ َ
قن افً ٌْ ُعَ ،
ِ
ومُ َٓ ٚي َرىش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص;277
ومُ ٚي َرى َ
م ْـ َخ ِْ ِؼ َر ِّبََْ ،ٚ

حمٛمد شم٘مل
اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،5ص ;686اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،إُم٤مزم :صّ ;65
اعمجٚمز ،روو٦م اعمت٘ملم :ج ،6ص ;538اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراينُ ،مديٜم٦م اعمٕم٤مضمز:
ج ،5صّ ;276
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص ;377اًمِمٞمخ قمٌد اهلل
اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)577
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د ـ امحساز ايطُا ٤حني اضتػٗاد×ٙ

قمـ أيب سمّمػم ،قمـ أيب قمٌد اهلل اًمّم٤مدق× ،ىم٤مل« :إن ُ
غ× َبُك فَِتِِ ِف
احل ًَ َ
ُ
محرت...ٚش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ،292سم٤مب  ،39ح
امء َو
إرض َوا َ
افً ُ

 ;5اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،4ص ;872اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين،
ُمديٜم٦م اعمٕم٤مضمز :ج ،5صّ ;254
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص;37:
اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)575
وروي ىمري٥م ُمـ هذا اعمْمٛمقن ذم اعمّم٤مدر اًمت٤مًمٞم٦م :اًم٘م٤ميض اًمٜمٕمامن اعمٖمريب ،ذح
إظمٌ٤مر :ج ،4ص ;278اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد ،شمٗمًػم ضمقاُمع اجل٤مُمع :ج ،3ص;555
اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد ،شمٗمًػم جمٛمع اًمٌٞم٤من :ج ،7ص ;576اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل
أيب ـم٤مًم٥م :ج ،4ص ;323اعمال ومتح اهلل اًمٙم٤مؿم٤مين ،شمٗمًػم يمٌػم ُمٜمٝم٩م اًمّم٤مدىملم ذم
إًمزام اعمخ٤مًمٗملم (وم٤مرد) :ج ،9ص ;392اعمال ومتح اهلل اًمٙم٤مؿم٤مين ،زسمدة اًمتٗم٤مؾمػم:
ج ،7ص ;398اًمٓمرحيل ،شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن :صّ ;49
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
إٟمقار :ج ،56ص-32
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :حيٞمك سمـ ُمٕملم اًمدوري ،شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم :ج ،2ص;472
حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ،ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من:
اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ،اعمّمٜمّػ :ج ،9صّ ;744
ج ،36ص ;277احلٛمػمي ،ضمزء احلٛمػمي :ص ;42اسمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي ،شمٗمًػم
اسمـ أيب طم٤مشمؿ :ج ،27ص ;439:أسمق إؾمح٤مق اًمثٕمٚمٌل ،اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من قمـ شمٗمًػم
اًم٘مرآن ج  ،9ص ;464اًمٌٞمٝم٘مل ،دٓئؾ اًمٜمٌقة :ج ،7ص ;584اًمٌٖمقي ،شمٗمًػم
اًمٌٖمقي :ج ،5ص ;263اخلقارزُملُ ،م٘متؾ احلًلم :ج ،3ص ;274اًم٘مرـمٌل،
شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل :ج ،27ص ;252اًمذهٌل ،شم٤مريخ اإلؾمالم :ج ،6ص ;26اًمذهٌل،
ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء :ج ،4ص ;423اًمزرٟمدي احلٜمٗملُ ،مٕم٤مرج اًمقصقل إمم ُمٕمروم٦م
ومْمؾ آل اًمرؾمقل :ص ;:9اًمزرٟمدي احلٜمٗملٟ ،مٔمؿ درر اًمًٛمٓملم :ص;332
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اًمدر اعمٜمثقر :ج ،7ص ;42اسمـ
اًمًٞمقـمل ،شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء :ص ;337اًمًٞمقـملّ ،
طمجر اهلٞمتٛمل اعمٙمّل ،اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م :ص ;2:5اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل ،يٜم٤مسمٞمع اعمق ّدة
ًمذوي اًم٘مرسمك :ج ،4ص-37
ٖـ ـ نطٛف ايػُظ ٚظٗٛز ايهٛانب يف ايٓٗاز

حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمكم اًمٜم٤مىمد ،ىم٤مل:
روي ذم هذا اعمج٤مل :طمدّ صمٜمل أسمق احلًلم ّ
قمٛمل ،قمـ
[اًمًٚمٛمل] ،وىم٤مل زم أسمق احلًلم :وأظمؼمين ّ
طمدّ صمٜمل قمٌد اًمرمحـ اًمٌٚمخل ّ
ٍ
رضمؾ ُمـ أهؾ سمٞم٧م اعم٘مدس ،أٟمّف ىم٤مل« :واَلل فَد ظرؾْ ٚأهؾ
أسمٞمف ،قمـ أيب ٟمٍم ،قمـ
ظع‘ ،ؿِ :ٝوـٔػ
بٔ ٝادَدس وٕقاحٔٓ ٚظن ّٔ ٜؿتؾ احلًغ بـ
ّ
ؾِام ـٚن مـ
ذاك؟...وإًٍُ ٝافنّس ثالث ٜأ ّيٚمّ ،
ثؿ َت ِّ ٝظْٓ ،ٚوإنٌُ ٝافْجقمّ ،
يٖت ظِْٔ ٚـثر ٍ
ؽد ُأرجٍْ ٚبَتِف ،ؾِؿ ِ
ٍ
رء حتّك ًُٕل إفْٔ ٚاحلًغ×ش( -اسمـ ىمقًمقيف،

يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات ،ص ،272سم٤مب  ،36ح ّ ;3
اًمٕمالُم٦م اًمٌحراينُ ،مديٜم٦م اعمٕم٤مضمز :ج،5
صّ ;297
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص ;376اًمِمٞمخ قمٌد اهلل
اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)567
ظع ـًٍُ( ٝإًٍُّ )ٝ
افنّس ـًٍ ًٜ
وروي قمـ أيب ىمٌٞمؾ« :دُ ٚؿتؾ احلًغ بـ ّ

(حتّك) بدت افُقاـٕ ٛهػ افْٓٚر حتّك طّّْْ ٚأَن ٚهلش-
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اًمٓمؼماين ،اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم :ج ،4ص ;225اًمٌٞمٝم٘مل ،اًمًٜمـ
اًمٙمؼمى :ج ،4ص ;448اسمـ قمً٤ميمر ،شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ :ج ،25ص ;339اسمـ
قمً٤ميمر ،شمرمج٦م اإلُم٤مم احلًلم :ص ;468اهلٞمثٛمل ،جمٛمع اًمزوائد :ج ،:ص2:8
(ىم٤مل اهلٞمثٛمل :رواه اًمٓمؼماين وإؾمٜم٤مده طمًـ); اعمزي ،هتذي٥م اًمٙمامل :ج،7
ص-554
وروي ُم٤م يِمٌف هذا اعمْمٛمقن ذم اعمّم٤مدر اًمت٤مًمٞم٦م :اخلقارزُملُ ،م٘متؾ احلًلم :ج،3
ص ;273اسمـ قمً٤ميمر ،شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ :ج ،25ص ;33:اعمزي ،هتذي٥م
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اًمٙمامل :ج ،7ص ;543اعم٘مريزي ،إُمت٤مع إؾمامع :ج ،23ص ;353اسمـ طمجر
اًمٕمً٘مالين ،شمٚمخٞمص احلٌػم :ج ،6ص ;95اًمًٞمقـمل ،اخلّم٤مئص اًمٙمؼمى :ج،3
ص ;237اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل اعمٙمّل ،اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م :ص-2:5
 ٚـ امحساز ايػُظ

ِ
حي َٔك ْب ِـ زَ ـ َِريَ ٚو َظ َذ
قمـ زرارة سمـ أقملم قمـ اًمّم٤مدق× ،ىم٤ملَ « :بَُ ٝافً َام ُء َظ َذ َ ْ
َ :ٝؾام بَُٚؤُ هٚ؟ َؿ َٚل :ـَِ ٕٚ
ِ
ِ
احل ًَ ْ ِ
ُْ
َٝ
غ ْب ِـ َظ ِ ٍّع× َأ ْر َبً َ
غ َص ٌَٚح ًَ ،ٚو َمل ْ َت ٌْؽ إِٓ َظ َِ ْٔ ِٓ َامُ .ؿ ِْ ُ َ ُ َ
ِ
مح َراءش( -اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج،4
مح َر َاء َوتٌَ ُ
ْٔ َ ٛ
افن ّْ ُس َت ْى ُِ ُع َ ْ

ص ;323اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد ،شمٗمًػم جمٛمع اًمٌٞم٤من :ج ،:ص ;27:اعمال ومتح اهلل
اًمٙم٤مؿم٤مين ،زسمدة اًمتٗم٤مؾمػم :ج ،7ص ;398اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،شمٗمًػم اًمّم٤مذم :ج،5
اًمٕمالُم٦م اًمٌحراين ،هم٤مي٦م اعمرام :ج ،5صّ ;486
صّ ;578
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
إٟمقار :ج ،56ص ;326اًمِمٞمخ احلقيزي ،شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم :ج ،5ص;739
اعمِمٝمدي ،شمٗمًػم يمٜمز اًمدىم٤مئؼ وسمحر اًمٖمرائ٥م :ج ،23ص-)247
وورد ىمريٌ ً٤م ُمـ هذا اعمْمٛمقن ذم اعمّم٤مدر اًمت٤مًمٞم٦م :اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات:
ص ،297سم٤مب  ،39ح  37وص  ،292سم٤مب  ،39ح  ;7اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٚمؾ
اًمنمائع :ج ،2ص ;338اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم :صّ ;29:
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز،
سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص-327
وروي أيْم ً٤م :أظمؼمٟم٤م قمٛمرو سمـ قم٤مصؿ اًمٙماليب ،ىم٤مل :طمدّ صمٜم٤م ّ
ظمالد ص٤مطم٥م
اًمًٛمًؿ ،ويم٤من يٜمزل سمٜمل ضمحدر ،ىم٤مل :طمدّ صمتٜمل ُأ ُّمل ىم٤مًم٧مُ « :ـّْ ٚزَمَ ًٚ ٕٚبًدَ َم ِ
َتؾ
ِ
ًغ وأن افنّس تَىِع ُُمّر ًة ظذ ِ
احل ِ
ٔىٚن َو ُ ِ
ُ
قش( -اسمـ ؾمٕمد،
ّ َ
ُ
َ
احل ِ َ
اجلدُ ر بِٚفٌَداة َواف ًَ ِّ
شمرمج٦م اإلُم٤مم احلًلم ُمـ ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد :ص ;:2اسمـ قمً٤ميمر ،شمرمج٦م اإلُم٤مم
احلًلم ،ص ;466اسمـ قمً٤ميمر ،شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ :ج ،25ص-)337
وورد ُم٤م يِمٌف هذا اعمْمٛمقن ذم اعمّم٤مدر اًمت٤مًمٞم٦م :اًمٓمؼماين ،اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم :ج،4
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ص ;225اعمزي ،هتذي٥م اًمٙمامل :ج ،7ص ;544اًمذهٌل ،ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء :ج،4
ص ;423اًمذهٌل ،شم٤مريخ اإلؾمالم :ج ،6ص ;26اهلٞمثٛمل ،جمٛمع اًمزوائد :ج،:
ص-2:8
ش ـ َطس ايطُا ٤دَاّ ٚزَاداّ

ىم٤مل اإلُم٤مم اًمرو٤م×َ « :يْ ٚب َـ َصٌِ ٍ
َٔ !ٛف ََدْ َحد َثِْل َأ ِيب َظ ْـ َأبِ ِٔف َظ ْـ َجدِّ ِه^ َإٔ ُف َدٚ
ِ
ِ
ُؿتِ َؾ َجدِّ ي ُْ
محرش( -اًمِمٞمخ
(ص ُ
احل ًَ ْ ُ
غ َ
ِقات اَللِ ظِٔف) َأم َى َرت افً َام ُء َدم ً ٚوت َُراب ًَ ٚأ ْ َ

اًمّمدوق ،قمٞمقن أظمٌ٤مر اًمرو٤م :ج ،2ص ;379اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،إىمٌ٤مل إقمامل:
ج ،4صّ ;3:
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،55ص-)397
اًمتامر (ىمدس اهلل روطمف)
وروي أيْم ً٤م :قمـ ضمٌٚم٦م اعم ّٙم ّٞم٦م ،ىم٤مًم٧م :ؾمٛمٕم٧م ُمٞمث ًام ّ
وفٔتخذن أظداء
ادحرم فًؼ يّوغ مْف،
فتَتِـ هذه إُ ّم ٜابـ ٌٕ ّٔٓ ٚيف
ي٘مقل« :واَلل
ّ
ّ
ّ
اَلل ذفؽ افٔقم يقم ٍ
وإن ذفؽ فُٚئـ ،ؿد شٌؼ يف ظِؿ اَلل تًٚػ ذـره ،أظِؿ ذفؽ
برـّ ،ٜ

ٍ
إيل مقٓي أمر ادٗمْغ (صِقات اَلل ظِٔف)...ومتىر افًامء دم ً ٚورمٚد ًاش-
بًٓد ظٓده ّ

(اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٚمؾ اًمنمائع :ج ،2ص ;338اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم:
ص 29:ـ  ;2:7اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج ،4ص ;324اًمٗمٞمض
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،56
اًمٙم٤مؿم٤مين ،اًمقاذم :ج ،22ص;89
ص ;374اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)568
وورد ُم٤م يِمٌف هذا اعمْمٛمقن ذم اعمّم٤مدر اًمت٤مًمٞم٦م :اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات:
ص ،295سم٤مب  ،39ح  ;25اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،إُم٤مزم ،ص ;434اًمِمٞمخ اًمٓمقد،
إُم٤مزم :ص ;:4اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج ،4ص ;323اًمٗمٞمض
اًمٙم٤مؿم٤مين ،شمٗمًػم اًمّم٤مذم :ج ،5ص-578
وروي :ىم٤مًم٧م ٟمية إزد ّي٦م« :دُ ٚؿتؾ احلًغ× أمىرت افًامء دم ً ،ٚوحٌٚبْٚ

وجرارٕ ٚصٚرت ممِقء ًة دم ًٚش( -اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج،4
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صّ ;323
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص ;326اًمِمٞمخ قمٌد اهلل
اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)577
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اعم٘مريزي ،إُمت٤مع إؾمامع :ج ،23ص ;352أمحد سمـ قمٌد اهلل
اًمٓمؼمي ،ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك :ص ;256اًمّم٤محلل اًمِم٤مُمل ،ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد :ج،22
ص ;97اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل ،يٜم٤مسمٞمع اعمق ّدة ًمذوي اًم٘مرسمك :ج ،4ص-26
وروي أيْم ً٤م :قمـ ٟمية إزد ّي٦م ىم٤مًم٧م« :د ٚأن ُؿتؾ احلًغ× مىرت افًامء دم ً،ٚ
ٍ
ؾٖصٌحّ ٝ
رء فْ ٚممن دم ًٚش( -اًم٘م٤ميض اًمٜمٕمامن اعمٖمريب ،ذح إظمٌ٤مر :ج،4
وـؾ
ُ

ص ;277اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد ،إقمالم اًمقرى سم٠مقمالم اهلدى :ج ،2صّ ;542
اًمٕمالُم٦م
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص ;327اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم
احلًلم× :ص-)578
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اسمـ ؾمٕمد ،شمرمج٦م اإلُم٤مم احلًلم (ُمـ ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد):
ص ;:7اسمـ طم ٌّ٤من ،اًمث٘م٤مت :ج ،6ص ;598اًمٌٞمٝم٘مل ،دٓئؾ اًمٜمٌقة :ج ،7ص;582
اسمـ قمً٤ميمر ،شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ :ج ،25ص ;338اسمـ قمً٤ميمر ،شمرمج٦م اإلُم٤مم
احلًلم :ص ;468اسمـ اًمٕمديؿ ،سمٖمٞم٦م اًمٓمٚم٥م ذم شم٤مريخ طمٚم٥م :ج ،7ص;3749
اعمزي ،هتذي٥م اًمٙمامل :ج ،7ص ;544اًمًٞمقـمل ،اعمح٤مضات واعمح٤مورات:
ص ;8:اًمًٞمقـمل ،اخلّم٤مئص اًمٙمؼمى :ج ،3ص-237
وروي أيْم ً٤م :ىم٤مل :ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن« :حدّ ثتْل خٚفتل أ ّم شٚمل ؿٚف :ٝدُ ٚؿتؾ
ظع مىرٕ ٚمىر ًا ـٚفدّ م ظذ افٌٔقت واجلدرش-
احلًغ بـ ّ

ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اسمـ قمً٤ميمر ،شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ :ج ،25ص ;33:اًمذهٌل،
شم٤مريخ اإلؾمالم :ج ،6ص ;27اًمذهٌل ،ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء :ج ،4ص-423
وورد ُم٤م يِمٌف هذا اعمْمٛمقن ذم اعمّم٤مدر اًمت٤مًمٞم٦م :اًمٌٞمٝم٘مل ،دٓئؾ اًمٜمٌقة :ج،8
ص ;484اسمـ قمً٤ميمر ،شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ :ج ،25ص ;338اسمـ اًمٕمديؿ ،سمٖمٞم٦م
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ّ

اًمٓمٚم٥م ذم شم٤مريخ طمٚم٥م :ج ،4ص ;52اعمزي ،هتذي٥م اًمٙمامل :ج ،7ص-544
وروي يمذًمؽ :أؾم٤مُم٦م سمـ ؿمٌٞم٥م ،سم٢مؾمٜم٤مده قمـ أ ّم ؾم٤مملّ ،أهن٤م ىم٤مًم٧م« :دُ ٚؿتؾ احلًغ

امحرت مْف افٌٔقت واحلٔىٚنش( -اًم٘م٤ميض اًمٜمٕمامن
افًامء مىر ًا ـٚفدّ م ّ
ظع× مىرت ّ
بـ ّ
اعمٖمريب ،ذح إظمٌ٤مر :ج ،4ص ;277اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م:
ج ،4صّ ;323
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص ;326اًمِمٞمخ قمٌد اهلل
اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)577
ح ـ حتت نٌّ حذس دّ عبٝط

يٌؼ بٌٔ ٝادَدس حهٚة ّإٓ ُوجد
اًمزهري ،ىم٤مل« :دُ ٚؿتؾ احلًغ× مل َ
روي قمـ ُّ

حتتٓ ٚدم ظٌٔطش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ;272اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين،
ُمديٜم٦م اعمٕم٤مضمز :ج ،5صّ ;298
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز :ج ،56ص-)376
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اسمـ اًمٕمديؿ ،سمٖمٞم٦م اًمٓمٚم٥م ذم شم٤مريخ طمٚم٥م :ج ،7ص-3748
وُمع اظمتالف يًػم (مل ُيرومع طمجر سمٌٞم٧م اعم٘مدس ّإٓ وضمد دم قمٌٞمط) ذم اعمّم٤مدر
اًمت٤مًمٞم٦م :اًمٓمؼماين ،اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم :ج ،4ص ;224اسمـ قمً٤ميمر ،شمرمج٦م اإلُم٤مم احلًلم:
ص ;473جمػم اًمديـ احلٜمٌكم ،إٟمس اجلٚمٞمؾ سمت٤مريخ اًم٘مدس واخلٚمٞمؾ :ج،2
ص-396

ٍ
واطمد أٟم٧م إن
أي
وروي أيْم ً٤م :قمـ ُّ
اًمزهري ،ىم٤مل :ىم٤مل زم قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروانّ :

أي قمالُم٦م يم٤مٟم٧م يقم ُىمتؾ احلًلم سمـ قمكم×؟! ىم٤مل :ىمٚم٧م« :مل تُرؾع [ٓ
أظمؼمشمٜمل ّ

ُيرؾع ـ مُ ٚرؾً ]ٝحهٚة بٌٔ ٝادَدس ّإٓ وجد حتتٓ ٚدم ظٌٔطش( -اًم٘م٤ميض اًمٜمٕمامن
اعمٖمريب ذح إظمٌ٤مر :ج ،3ص ;558اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،اعمالطمؿ واًمٗمتـ:
ص ;448اسمـ ٟمام ّ
احلكمُ ،مثػم إطمزان :ص ;74إرسمكم ،يمِمػ اًمٖمٛم٦م ذم ُمٕمروم٦م
إئٛم٦م :ج ،3ص 72و ;379اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراينُ ،مديٜم٦م اعمٕم٤مضمز :ج،5
ص-)298
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ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اًمٓمؼماين ،اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم :ج ،4ص ;22:اسمـ قمً٤ميمر ،شمرمج٦م
اإلُم٤مم احلًلم :صُ( 474مع اظمتالف يًػم); اسمـ اًمٕمديؿ ،سمٖمٞم٦م اًمٓمٚم٥م ذم شم٤مريخ
طمٚم٥م :ج ،7ص ;3748اهلٞمثٛمل ،جمٛمع اًمزوائد :ج ،:ص( 2:7ىم٤مل اهلٞمثٛمل :رواه
اًمٓمؼماين ورضم٤مًمف صم٘م٤مت); اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل ،يٜم٤مسمٞمع اعمق ّدة ًمذوي اًم٘مرسمك :ج،4
ص-28
ُمٕمٛمر ىم٤ملّ « :أول مُ ٚظرف افزهري تُ ِّؿ يف جمِس افقفٔد بـ ظٌد
وروي أيْم ً٤م :قمـ ّ
ظع؟
ادِؽ ،ؾَٚل افقفٔد :أ ّيُؿ يًِؿ م ٚؾًِ ٝأحجٚر بٔ ٝادَدس يقم ُؿتؾ احلًغ بـ ّ

ؾَٚل افزهري :بٌِْل أ ّٕف مل ُيَِ ٛحجر ّإٓ ُوجد حتتف دم ظٌٔطش( -اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد،
إقمالم اًمقرى سم٠مقمالم اهلدى :ج ،2صّ ;547
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار:

ج ،56ص ;327اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)583
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اًمٌٞمٝم٘مل ،دٓئؾ اًمٜمٌقة :ج ،7ص ;582اًمذهٌل ،ؾمػم أقمالم
اًمٜمٌالء :ج ،4ص ;425اًمذهٌل ،شم٤مريخ اإلؾمالم :ج ،6ص ;27اسمـ قمً٤ميمر ،شم٤مريخ
ُمديٜم٦م دُمِمؼ :ج ،25ص ;33:اعمزي ،هتذي٥م اًمٙمامل ،7 ،ص ;545اسمـ طمجر،
هتذي٥م اًمتٝمذي٥م :ج ،3ص ;476اعم٘مريزي ،إُمت٤مع إؾمامع :ج ،23ص;352
اًمًٞمقـمل ،اخلّم٤مئص اًمٙمؼمى :ج ،3ص-2:4
يّس أحد مـ
وروي أيْم ً٤م« :يقم ُؿتؾ احلًغ×
أطِّ ٝظِْٔ ٚثالث ً ،ٚومل ّ
ّ
زظٍراَنؿ صٔئ ً ٚؾجًِف ظذ وجٓف ّإٓ احسق ،ومل ُيَِ ٛحجر بٌٔ ٝادَدس ّإٓ أصٌح

ّ
(اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص-)327
حتتف دم ً ٚظٌٔى ًٚش-
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اخلقارزُملُ ،م٘متؾ احلًلم :ج ،3ص ;273اسمـ قمً٤ميمر،
شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ :ج ،25ص ;33:اسمـ قمً٤ميمر ،شمرمج٦م اإلُم٤مم احلًلم :ص;473
اعمزي ،هتذي٥م اًمٙمامل :ج ،7ص ،545اسمـ اًمٕمديؿ ،سمٖمٞم٦م اًمٓمٚم٥م ذم شم٤مريخ طمٚم٥م:
ج ،7ص ;3748اًمًٞمقـمل ،اخلّم٤مئص اًمٙمؼمى :ج ،3ص-237

اعمحٛمد ّي٦م 84 ......................................
اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م :احل٘مٞم٘م٦م احلًٞمٜم ّٞم٦م قملم احل٘مٞم٘م٦م
ّ

وروي يمذًمؽ...« :مل ُيرؾع بٌٔ ٝادَدس حجر ظـ وجف إرض ّإٓ ُوجد حتتف دم
ظٌٔط ،وأبك افْٚس ّ
ـَٖن ٚادالحػ ادًهٍرة ،إػ أن
افنّس ظذ احلٔىٚن محراءّ ،

ظع بـ احلًغ‘ بٚفًْقة ،ور ّد رأس احلًغ× إػ ـربالءش( -اًمِمٞمخ
خرج ّ
اًمّمدوق ،إُم٤مزم :ص 342ـ  ;343اًمٗمت٤مل اًمٜمٞمً٤مسمقري ،روو٦م اًمقاقمٔملم:
ص-)2:3

وروي أيْم ً٤م :ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل×َ « :ب ًَ َ
ِ ٞه َنُ ٚم ْب ُـ َظ ٌْ ِد ا َْدِِ ِؽ إِ َػ َأ ِيب َؾ َٖ ْصخَ َه ُف إِ َػ
ِِ
ِ
َٚن تِ ِْ َؽ افِ ْٔ َِ ُ ٜافتِل ُؿتِ َؾ ؾِ ََٔٓ ٚأ ِم ُر
غ إِٕ ُف َد ٚـ َ
افنٚمَ ...ؾ ََ َٚل َف ُف َأ ِيبَ :يَ ٚأم َر ا ْدـ ُْٗمْ َ
ِِ
غ× َمل ْ ُي ْر َؾ ْع َظ ْـ َو ْج ِف ْإَ ْر ِ
ض َح َج ٌر إِٓ ُو ِجدَ َ ْحت َت ُف َد ٌم َظٌِ ٌ
ٔط َحتك َض َِ َع
ا ْدـ ُْٗمْ َ
ا ْف ٍَجر...وـ ََذفِ َؽ ـَِ ٕٚ
َ ٝافِ ْٔ َِ ُ ٜافتِل ُؿتِ َؾ ؾِ َُْٔٓ ٚ
غ ْب ُـ َظ ِ ٍّع‘ش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ
احل ًَ ْ ُ
ْ

اًمزي٤مرات ،ص 269ـ  ;26:ىمٓم٥م اًمديـ اًمراوٟمدي ،ىمّمص إٟمٌٞم٤مء :ص;257
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،25ص ;447ج  ،53ص-)473
(املًخل)41:

حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمكم اًمٜمّ٤مىمد ،ىم٤مل :طمدّ صمٜمل قمٌد اًمرمحـ
طمدّ صمٜمل أسمق احلًلم ّ
قمٛمل ،قمـ أسمٞمف ،قمـ أيب ٟمٍم،
[اًمًٚمٛمل] ،وىم٤مل زم أسمق احلًلم ،وأظمؼمين ّ
اًمٌٚمخل ُّ
ٍ
رضمؾ ُمـ أهؾ سمٞم٧م اعم٘مدس أٟمّف ىم٤مل« :واَلل فَد ظرؾْ ٚأهؾ بٔ ٝادَدس وٕقاحٔٓٚ
قمـ
ظع‘ ،ؿِ :ٝوـٔػ ذاك؟...وإنٌُ[ ٝوإُ ٌّ ]ٝافْجقم،
ظن ّٔ ٜؿتؾ احلًغ بـ ٍّ
ٍ
ؽد ُأرجٍْ ٚبَتِف ،ؾِؿ ِ
ؾِام ـٚن مـ ٍ
رء حتّك ًُٕل إفْٔ ٚاحلًغ×ش-
يٖت ظِْٔ ٚـثر
ّ
حمٛمد سمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص 277ـ  ،272سم٤مب  ،35ح ;3
(ضمٕمٗمر سمـ ّ

اًمٕمالُم٦م اًمٌحراينُ ،مديٜم٦م اعمٕم٤مضمز :ج ،5صّ ;297
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار:
ج ،56ص ;376اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)567
وروي أيْم ً٤م :قمـ قمثامن سمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ،طمدّ صمٜمل أيب ،قمـ ضمدّ ي ،قمـ قمٞمًك سمـ
احل٤مرث اًمٙمٜمدي ،ىم٤مل« :دُ ٚؿتؾ احلًغ مُثْ ٚشًٌ ٜأ ّيٚم [أ ّيٚم ً ٚشًٌ )ٜإذا صِْٔٚ
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بًوٓ ٚبًو ًٚش( -اًمٓمؼماين ،اعمٕمجؿ
افًك...وٕيرٕ( ٚبكٕ )ٚإػ افُقاـٛ
ييب َ
ُ
اًمٙمٌػم :ج ،4ص ;225اسمـ قمً٤ميمر ،شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ :ج ،25ص ;338اسمـ
قمً٤ميمر ،شمرمج٦م اإلُم٤مم احلًلم :ص ;467اعمزي ،هتذي٥م اًمٙمامل :ج ،7ص;544
اًمذهٌل ،ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء :ج ،4ص ;423اًمذهٌل ،شم٤مريخ اإلؾمالم :ج،6
ص ;26اهلٞمثٛمل ،جمٛمع اًمزوائد :ج ،:ص-)2:8
وورد ىمريٌ ً٤م ُمـ هذا اعمْمٛمقن ذم اعمّم٤مدر اًمت٤مًمٞم٦م :اًمًٞمقـمل ،شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء:
ص ;337اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل اعمٙمّل ،اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م :ص-2:5
(املًخل)45:

ِ ِ
ز ٍة
روى زرارة قمـ اإلُم٤مم أيب قمٌد اهلل اًمّم٤مدق× أٟمّف ىم٤ملَ ...« :و َم ٚز ْفَْ ٚيف َظ ْ َ
ِ ِ ِِ
ِ
َٚن َجدِّ ي إِ َذا َذـ ََر ُه َبَُك َحتك متَ ْ َ َ
مح ًَ ٜف ُف َم ْـ
َب ًْدَ ُهَ ،وـ َ
أل َظ َُْْٔ ٚه ْحل َٔ َت ُفَ ،و َحتك َي ٌُْ َل ف ٌَُُٚئف َر ْ َ
ُقنَ ،ؾٌُِٔل فٌَُِٚئِ ِٓؿ ـُؾ مـ ِيف َْاهلق ِ
ِ
رآه .وإِن ا َْد َالئِ َُ َ ٜاف ِذ ِ
اء َوافً َام ِء ِم َـ
َ
َ ْ
ُ
يـ ظْْدَ َؿ ْ ِزه َف َٔ ٌُْ َ َ ْ
َ
َ ُ َ
ْ
ا َْد َالئَُِٜش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :صّ ;279
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار:

ج ،56ص ;378اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)573

اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م :شمرسم٦م اإلُم٤مم احلًلم× اعمراسمٓمقن ذم صمٖمقر اًمٕم٘م٤مئد اًمِمٞمٕمٞم٦م 86 ....................

احملاضسة الجالجة :تسبة اإلماو احلطني× املسابطوٌ يف ثغوز العقائد الػيعية

احملاقس ٠ايجايج١
تسب ١اإلَاّ احلطني×
املسابط ٕٛيف ثػٛز ايعكا٥د ايػٝع١ٝ
احلج٦م 2529هـ
2::9.5.33م= 35ذو ّ
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اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م :شمرسم٦م اإلُم٤مم احلًلم× اعمراسمٓمقن ذم صمٖمقر اًمٕم٘م٤مئد اًمِمٞمٕمٞم٦م 88 ....................

ٟمحـ قمغم أسمقاب قم٤مؿمقراء ،وىمد يمثرت اًمٗمتـ ذم هذا اًمٕمٍم ،وازدادت اًمِمٌٝم٤مت
واًمقؾم٤موس ُمـ ِىمٌؾ اًمِمٞم٤مـملم دم٤مه إُؾمس وإصقل اًمٕم٘م٤مئدي٦م ،مم٤م يٚم٘مل قمغم قم٤مشمؼ
يمؾ ٍ
ّ
ومرد ُمٜمّ٤م ُمً١موًمٞم ً٦م ضمًٞمٛم ً٦م ،وشمٙمٚمٞمٗم ً٤م صم٘مٞم ً
ال ضمدّ ًا ،اًمٌٕمض ُمٕمذور ،ومال طمرج قمٚمٞمف،
حمرم إمم اعمٜم٤مـمؼ
أ ُّم٤م ُمـ ٓ قمذرًمف ومال سمدّ ًمف ُمـ اهمتٜم٤مم هذه اًمٗمرص٦م،
ّ
واًمتقضمف ذم أي٤مم ّ
اًمتل يٜمتنم ومٞمٝم٤م اًمٚمّمقص وىم ّٓم٤مع اًمٓمرق أُم٤مم اًمتِم ّٞمع ،ممـ يٜم٤مًمقن ُمـ قم٘م٤مئد
اًمًٌٓم٤مء ويتالقمٌقن سم٠مومٙم٤مرهؿ-
وقمٚمٞمٙمؿ أن شمٜمتٌٝمقا ّ
أهؿ ُمً١موًم ّٞم٦م قمغم قم٤مشم٘مٜم٤م اًمٞمقم هق احلٗم٤مظ قمغم صمٖمقر
أن ّ
اعمذه٥م ،وٓ ري٥م ذم ّ
أي يمالم
أن يمالم إئٛم٦م اعمٞم٤مُملم^ ذم هذا اعمج٤مل ظمػم ُمـ ّ
ِ ِ ِ
ٔس
آظمر ،ىم٤مل اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق×ُ « :ظ َِ َام ُء ِصٔ ًَتَُِْ ٚم َرابِ ُى َ
قن ِيف افثٌ ِْر افذي َيع إِ ْبِ َ
َو َظ ٍَ ِٚري َت ُفش(( )2ادِحؼ.)1 :
وسم٤مقمتٌ٤مر ّ
ٕقرش( )3ومٝمق أومْمؾ ٟمؼماس
ـالمُُؿ ٌ
أن هذا احلدي٨م ُمّمداق ًم٘مقهلؿُ « :
ِ ِ
ِ
حمٛمد اًمّم٤مدق÷ُ « :قم َٚم َام ُء ِؿمٞم َٕمتِٜمَ٤م ُُم َراسمِ ُٓم َ
ٞمس
قن ِذم اًم َّثٖم ِْر ا ًَّمذي َيكم إِ ْسمٚم َ
( )2ىم٤مل اإلُم٤مم ضمٕمٗمر سمـ ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
قهن ُ ْؿ َقم ِـ ْ
اخلُ ُر ِ
ٞمس َوؿمٞم َٕم ُت ُف
وج َقم َغم ُو َٕم َٗم٤مء ؿمٞم َٕمتٜمَ٤م َو َقم ْـ أ ْن َيت ًََ َّٚم َط َقم َٚم ْٞمٝم ْؿ إ ْسمٚم ُ
َو َقم َٗم ِ٤مري َت ُفَ ،ي ْٛمٜمَ ُٕم َ
ِ
ِ
اًمؽم َك َو ْ
٥م ًمِ َذًمِ َؽ ُِم ْـ ِؿمٞم َٕمتِٜمَ٤م يم َ
ػ
اخلَ َز َر َأ ًْم َ
َ٤من َأ ْوم َْم َؾ مم َّ ْـ َضم َ
٥مَ ،أ َٓ َوم َٛم ِـ ا ْٟمت ََّم َ
اًمٜم ََّقاص ُ
اًمرو َم َو ُّ ْ
٤مهدَ ُّ
ِ
ػ ُمر ٍة; َِٕ َّٟمف يدْ َومع َقمـ َأدي ِ
٤من ُ ِحم ٌِّٞمٜمَ٤مَ ،و َذًمِ َؽ َيدْ َوم ُع َقم ْـ َأ ْسمدَ ِ ِ
اهنؿش( -اًمتٗمًػم اعمٜمًقب إمم اإلُم٤مم
ُ َ ُ ْ َْ
َأ ًْم َ َّ
اًمٕمًٙمري× :ص ;454اًمٓمؼمد ،آطمتج٤مج :ج ،2ص 9وج  ،3ص ;266اًمً ّٞمد اسمـ
ـم٤مووس ،اًمٞم٘ملم :ص ;9قمكم سمـ يقٟمس اًمٕم٤مُمكم ،اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ :ج ،4ص ;66اسمـ أيب مجٝمقر
إطمً٤مئل ،قمقازم اًمٚمئ٤مزم :ج ،2صّ ;29
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،3ص-)6
( )3وم٘مرة ُمـ اًمزي٤مرة اجل٤مُمٕم٦م( -اًمِمٞمخ اًمّمدوقُ ،مـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف :ج ،3ص ;727اًمِمٞمخ
اًمّمدوق ،قمٞمقن أظمٌ٤مر اًم ّرو٤م :ج ،3ص ;47:اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج،7
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يِضء درب طمٞم٤مشمٙمؿ مجٞمٕم ً٤م-
ىمًؿ اًمٗم٘مٝم٤مء هذا اًمٙمت٤مب
مه ّٞم٦م يمت٤مب اجلٝم٤مد ذم اًمٗم٘مف ،وىمد ّ
صمؿ ٓ خيٗمك قمٚمٞمٙمؿ أ ّ
ّ
إمم ومّمٚملم :ومّمؾ ذم اجلٝم٤مد ،وومّمؾ ذم اعمراسمٓم٦م ،وشمٕمقد ضمذور يمٚمٛم٦م اعمراسمٓم٦م إمم
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜمّ٦م قمٜمد اًمٗمري٘ملم وإمج٤مع اًمٗمرق ،وهل ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م دون
اجلٝم٤مد ذم إمهٞم٦م-
وشمٙمٛمـ أمهٞم٦م اجلٝم٤مد ذم ّ
أن ُمـ خيرج جم٤مهد ًا يدور أُمره سملم طم٤مٓت صمالث :إ ُّم٤م أن
يٛمقت ذم اًمٓمريؼ ،أو ُي٘متؾ ،أو يرضمع ؾم٤معم ً٤م-

وم٢من قم٤مد ؾم٤معم ً٤م ؿمٛمٚمتف اعمٖمٗمرة اإلهلٞم٦م ،ويم٤من يمٞمقم وًمدشمف ُأ ُّمف( ،)2وإن ُم٤مت ذم ـمريؼ

اجلٝم٤مد يم٤من ُمّمداىم ً٤م ًممي٦م اًمنميٗم٦م ( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ)( ،)3وإن ُىمتؾ وم٤مز سم٤محلٞم٤مة إسمدي٦م وٟم٤مل
رزىمف ذم ضمقار ر ّسمف سمٛم٘مت٣م أي٦م اًمٙمريٛم٦م( :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ* ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ )( ،)4هذا هق طمدّ اجلٝم٤مد-
ص ;277اعمِمٝمدي ،اعمزار :ص ;644طمًـ سمـ ؾمٚمٞمامن ّ
احلكم ،اعمحتي :ص ;32:اًمٙمٗمٕمٛمل،
اًمٌٚمد إُملم :صّ ;473
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،::ص 243و-)---
ِ
قل اهلل’ َوم َ٘م َ٤ملَ :ي٤م َر ُؾم َ
وي َقم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهللَ× َىم َ٤ملَ « :أشمَك َر ُضم ٌؾ َر ُؾم َ
٥م ِذم
قل اهلل! إِ ِّين َراهم ٌ
(ُ )2ر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمطَ -ىم َ٤ملَ :وم َ٘م َ٤مل ًَمف اًمٜمٌَّ ُّل’َ :وم َج٤مهدْ ذم َؾمٌ ِ
اجل َٝم٤مد ٟمَِم ٌ
ٞمؾ اهللََ ،وم٢مٟم ََّؽ إ ْن ُشم ْ٘مت َْؾ َشم ُٙم ْـ َطم ّٞم ً٤م قمٜمْدَ اهلل
اًمذ ُٟم ِ
ُشم ْر َز ْق ،وإِ ْن َمت ُ ْ٧م َوم َ٘مدْ َو َىم َع َأ ْضم ُر َك َقم َغم اهلل ،وإِ ْن َر َضم ْٕم َ٧م َر َضم ْٕم َ٧م ُِم َـ ُّ
تَ -ىم َ٤ملَ :ي٤م
قب يم ََام ُوًمِدْ َ
٤من ِيب ،ويٙمْر َه ِ
قل اهلل! إِ َّن ِزم واًمِدَ ي ِـ يمٌَِػمي ِـ ي ْز ُقمام ِن َأهنام ي ْ٠مٟمًَ ِ
٤من ُظمر ِ
وضملَ -وم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
َر ُؾم َ
قل
َ ْ
ُ
َ َ
َّ ُ َ َ َ
َْ َ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اهلل’َ :وم٘م َّر َُم َع َواًمدَ ْي َؽ َوم َقا ًَّمذي َٟم ْٗمز سمِ َٞمده ُٕٟم ًُْ ُٝم َام سمِ َؽ َي ْقُم ً٤م و ًَم ْٞم َٚم ً٦م َظم ْ ٌػم ُم ْـ ِضم َٝم٤مد َؾمٜمَ٦مش-
(اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،3ص ;277اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم :ص ;658اًمٗمت٤مل اًمٜمٞمً٤مسمقري،
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،22صّ ;24
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز،
روو٦م اًمقاقمٔملم :صّ ;478
سمح٤مر إٟمقار :ج ،82ص-)63
( )3اًمٜمً٤مء ،آي٦م-277
( )4آل قمٛمران ،أيت٤من -287 ,27:
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وىمد شمٓمٚمؼ اعمراسمٓم٦م قمغم مح٤مي٦م صمٖمقر اًمٕم٘م٤مئد اًمديٜمٞم٦م دون صمٖمقر اًمٌالد; وُمـ هٜم٤م ّ
وم٢من
اًمذب قمـ طمٞم٤مض اًمديـ ؿم٠من اعمراسمط ُم٘م٤مسمؾ
قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ُمـ اعمراسمٓملم ،إذ ؿم٠مهنؿ ذم
ّ
أي طمدّ يراسمط اًمٕمٚمامء؟ ّ
وم٢من اعمراسمط قمغم طمدود اًمٌالد إ ّٟمام يراسمط ذم
اعمج٤مهد -ومٕمغم ّ
اًمثٖمقر سملم اًمٙم ّٗم٤مر واعمًٚمٛملم ،أي احلدود اجلٖمراومٞم٦م اًمتل يٙمقن اعمًٚمٛمقن ذم أطمد
وم٢مهنؿ ُمراسمٓمقن ذم اًمثٖمقر اًمتل
ـمرومٞمٝم٤م ،واعمنميمقن ذم اًمٓمرف أظمر ،أ ُّم٤م اًمٕمٚمامء ّ
يتقاضمد وٕمٗم٤مء اًمِمٞمٕم٦م ذم أطمد ـمرومٞمٝم٤م ،وذم اًمٓمرف اعم٘م٤مسمؾ إسمٚمٞمس وقمٗم٤مريتف-
وإذا أطم٤مط اإلٟمً٤من سمدراي٦م احلدي٨م يم٤من ذًمؽ أقمغم ؿم٠مٟم ً٤م ُمـ رواي٦م آٓف
إطم٤مدي٨م ،ومٗمل يمالم اإلُم٤مم× ُمـ اًمٜم٘م٤مط اًمدىمٞم٘م٦م ُم٤م ي٘مٍم قمٜمف سمٞم٤مٟمٜم٤م ،وًمٙمـ
ٟمٌلم ًمٙمؿ قمّم٤مرة مجٞمع اًمرواي٤مت مم٤م ومٞمف ؾمٕم٤مدشمٙمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م
اًمقاضم٥م حيتؿ قمٚمٞمٜم٤م أن ّ
وأظمرة; ًمئال ٟم٘مػ همد ًا ُمً١موًملم قمـ قمدم سمٞم٤من ذًمؽ-
ًمق ىم٤مم مجٞمع اعمتقاضمديـ هٜم٤م اًمٞمقم سمتٜمٔمٞمؿ ُمٜم٤مه٩م طمٞم٤مهتؿ ووم٘م ً٤م هلذه إىمقال،
ٕدريمقا ٟمت٤مئ٩م ذًمؽ سم٠مٟمٗمًٝمؿ ،هم٤مي٦م ُم٤م ذم إُمر ّأهنؿ ؾمٞمتذوىمقن طمالوة اعمٓمٚم٥م هٜم٤م،
أن هذه اًمًٕم٤مدة ٓ يٗمقز هب٤م ّ
أ ُّم٤م ٟمت٤مئجف ومٚمٝم٤م ُمقوع آظمر ،وًمٙمـ يٜمٌٖمل أن شمٕمٚمٛمقا ّ
يمؾ
أطمد-
طٗاز ٠ايعًُا ٤املسابطني

وم٤محلؼ شمٕم٤ممم ذم ُمٜمتٝمك اجلالًم٦م ،وٓ يٛمٙمـ ُمع
طم٤موًمقا ّأوًٓ أن شمتح ّٚمقا سم٤مًمت٘مقى،
ّ

َ
أن اإلُم٤مم اًمٌ٤مىمر× ىم٤مل« :أشمك ٌ
* روي ذم شمٗمًػم هذه أي٦م اًمنميٗم٦م ّ
رؾمقل اهلل’ وم٘م٤ملّ :إين
رضمؾ
ِ
ِ
هلل ُشم ُ
ٌ
رزق ،وإن
يمٜم٧م طم ّٞم ً٤م قمٜمدَ ا ِ
اجلٝم٤مد -ىم٤مل :ومج٤مهدْ ذم
ٟمِمٞمط ذم
راهم٥م
ؾمٌٞمؾ اهللِ ،وم٢مٟمّؽ إن ُشم٘متؾ َ
ٌ
ظمرضم٧م ُمـ ّ
(حمٛمد سمـ ُمًٕمقد
رضمٕم٧م
أضمر َك قمغم اهللِ ،وإن
َ
َ
َّ
ُم٧م وم٘مد َ
اًمذٟمقب إمم اهللِشّ -
وىمع ُ
اًمٕم ّٞم٤مر ،شمٗمًػم اًمٕم ّٞم٤مر :ج ،2ص ;377اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج،2
صّ ;823
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:8ص-)25
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يِمؼ إًمٞمف ـمريؼ( :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ)(-)2
اًمدٟمس أن ّ
اشمّ٘مقا اهلل ُمٝمام اؾمتٓمٕمتؿ; ًمٞمق ّوم٘مٙمؿ اهلل ،وخيٚمع قمٚمٞمٙمؿ ًمٌ٤مس اعمراسمٓملم واًمذا ّسملم
قمـ صمٖمقر اعمذه٥م ذم قمٍم همٞمٌ٦م و ّزم اًمٕمٍم ،وًمتٙمقٟمقا مح٤مة هلذا اًمثٖمر ،ومِم٠من
اعمراسمط هق اًمرصد واعمراىمٌ٦م ،ومٕمٚمٞمف أن يرصد اعمٜم٤مومذ اًمتل ّ
يتقظمك إسمٚمٞمس وقمٗم٤مريتف
اًمتًٚمؾ ُمٜمٝم٤م; وذًمؽ سمٖمٞم٦م ؾمدّ ه٤م ،وهذه هل ُمً١موًمٞمتل وُمً١مًمٞمتٙمؿ إؾم٤مؾمٞم٦م اًمٞمقم-
وًمٙمٜمٜم٤م ٟمتً٤مءلُ :م٤م هق أضمر ه١مٓء اعمراسمٓملم؟ مم٤م يثػم اًمدهِم٦م ّ
أن اإلُم٤مم× ىم٤مل:
ّ
إن أضمر اًمٕمٚمامء اعمراسمٓملم ذم اًمثٖمقر ،اًمذيـ يٛمٜمٕمقن إسمٚمٞمس وقمٗم٤مريتف ُمـ اًمتً ّٚمط قمغم
ُمرة ُمـ أضمر اعمج٤مهديـ(-)3
ىمٚمقب اًمْمٕمٗم٤مء ُمـ اًمِمٞمٕم٦م ،أومْمؾ أًمػ أًمػ ّ
إن شم٠ميمٞمد اًمرواي٤مت هلذا اجل٤مٟم٥م ُمثػم ًمالؾمتٖمراب ،مم٤م ّ
يدل قمغم ّ
ّ
أن إئٛم٦م
شمتٕمرض ومٞمف اًمٕم٘م٤مئد اًمِمٞمٕمٞم٦م احل ّ٘م٦م إمم خم٤مـمر
إـمٝم٤مر^ يم٤مٟمقا يتٜمٌ١مون سمزُم٤من ّ
أؾم٤مؾمٞم٦م ،ومراضمٕمقا شمٚمٙمؿ اًمرواي٤مت ذم يمت٤مب «بحٚر إٕقارش وهمػمه ،وٓ شمٙمتٗمقا
أن ّ
سم٘مراءة فم٤مهر اًمرواي٤مت اعمذيمقرة ،سمؾ طم٤موًمقا ومٝمٛمٝم٤م سمِمٙمؾ صحٞمح; ًمتجدوا ّ
حمط
ٕمؼم
اهتامم اًمرواي٤مت هق احلٗم٤مظ قمغم وٕمٗم٤مء اًمِمٞمٕم٦م ُمـ اعمخ٤مًمٗملم واًمٜمقاص٥م ا ُعم َّ
قمٜمٝمؿ سمٕمٗم٤مري٧م إسمٚمٞمس ،واًمتٕمٌػم سم٤مًمٕمٗم٤مري٧م يٜمٓمقي قمغم ٟم٘مٓم٦م ه٤م ُّم٦م; طمٞم٨م ّ
يدل قمغم
ّ
أن هٜم٤مك ىمقى ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م ذم قمٍم اًمٖمٞمٌ٦م ُت٤مول اًمتٖمٚمٖمؾ داظمؾ اًمٕم٘م٤مئد اًمِمٞمٕمٞم٦م -وذم
ُمثؾ هذا اًمقىم٧م اًمذي جيٛمع ومٞمف إسمٚمٞمس مجٞمع قمٗم٤مريتف ًمٚمتٖمٚمٖمؾ ذم ىمٚمقب وٕمٗم٤مء
اًمِمٞمٕم٦م ٓ ،سمدّ ُمـ شمّمدّ ي اعمراسمٓملم ذم اًمثٖمقر هل١مٓء اًمِمٞم٤مـملم; سمٖمٞم٦م أن يثٌ٧م اًمِمٞمٕم٦م
قمغم قم٘م٤مئدهؿ احل ّ٘م٦م-

( )2اًمقاىمٕم٦م ،آي٦م-8:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
اًمؽمكَ
٥م ًم َذًم َؽ ُم ْـ ؿمٞم َٕمتٜمَ٤م يم َ
َ٤من أ ْوم َْم َؾ مم َّ ْـ َضم َ
( )3ىم٤مل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق×« :أ َٓ َوم َٛمـ ا ْٟمت ََّم َ
اًمرو َم َو ُّ ْ
٤مهدَ ُّ
ػ َأ ًْم ِ
َو ْ
ػ َُم َّر ٍةش -وىمد شم٘مدّ ُم٧م اإلؿم٤مرة إمم ُمّم٤مدر هذا احلدي٨م ذم سمداي٦م اعمح٤مضة-
اخلَ َز َر َأ ًْم َ
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ايعكا٥د احلكٓ ١إزخ ايٝد ايكطٝع ١يكُس بين ٖاغِ

اًمٕم٘م٤مئد هل طمّمٞمٚم٦م ًمٚمدُم٤مء اًمٓم٤مهرة ،واجلٝمقد اعمْمٜمٞم٦م اًمتل هيدّ ذيمره٤م صؼم
اإلٟمً٤من ،ومٝمؾ شمٕمٚمٛمقن طمجؿ اعمِم٤مق واجلٝمقد واعمٕم٤مٟم٤مة اًمتل سمذًم٧م ذم ؾمٌٞمؾ احلٗم٤مظ
قمٚمٞمٝم٤م؟ وُم٤م هل ُمً١موًمٞمتٜم٤م إزاء هذه اعمٕم٤مٟم٤مة؟
وهؾ شمٕمٚمٛمقن ّ
قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م× ـ إسم٤من طمٙمؿ اعمتقيمّؾ
أن إُمر سمٚمغ ّ
سمذري٦م ّ

اًمٕم ٌّ٤مد ـ أن جيتٛمع ّ
يمؾ أطمٗم٤مده واعمخدّ رات اًمٓم٤مهرات ذم ُمٙم٤من واطمد وىم٧م
ٕهنؿ مل يٙمقٟمقا يٛمتٚمٙمقن أيمثر ُمـ صمقب واطمد ،ومٙم٤مٟمقا يتٜم٤موسمقن قمغم
اًمّمالة; ّ
()2
ارشمدائف واًمّمالة ومٞمف؟
مل يٙمت٥م هلذا اعمذه٥م اًمٌ٘م٤مء ّإٓ ُمـ ظمالل هذه اجلٝمقد اعمْمٜمٞم٦م ،وؾمٞم٠ميت يقم
ٟمح٤مؾم٥م ومٞمف قمغم ّ
يمؾ ذًمؽّ ،إٓ أن شمتداريمٜم٤م رمح٦م ُمـ اهلل ،ومٝمذا اعمذه٥م ذيمرى ًمدُم٤مء
َ
احلًلم سمـ قمكم÷ ،وهذه اًمٕم٘م٤مئد سم٘مٞم٦م ُمـ ؿمٕمر زيٜم٥م اًمٙمؼمى‘ اًمذي ٟمنمشمف
طمداد ًا قمغم أظمٞمٝم٤م ،وهذه اًمٕم٘م٤مئد شمراث اًمٞمد اًم٘مٓمٞمٕم٦م ًم٘مٛمر سمٜمل ه٤مؿمؿ أيب اًمٗمْمؾ
اًمٕم ٌّ٤مس×; ُمـ هٜم٤م ٓ سمدّ ُمـ أن يٕمل اجلٛمٞمع طمجؿ اخلٓمر اًمٙمٌػم ،واعمً١موًمٞم٦م
اًمٕمٔمٞمٛم٦م اعمٚم٘م٤مة قمغم قمقاشم٘مٜم٤م ،ويدريمقا اًمٜمتٞمج٦م اعمؽمشمٌّ٦م قمغم ذًمؽ-

([ )2ىم٤مل ص٤مطم٥م اعم٘م٤مشمؾ]« :واؾمتٕمٛمؾ [اعمتقيمّؾ] قمغم اعمديٜم٦م وُمٙمّ٦م قمٛمر سمـ اًمٗمرج اًمرظمجل ،ومٛمٜمع
ؼم هبؿ ،وأن ٓ يٌٚمٖمف ّ
أسمر
أن أطمد ًا ّ
اًمتٕمرض عمً٠مًم٦م اًمٜم٤مس ،وُمٜمع اًمٜم٤مس ُمـ اًم ّ
آل أيب ـم٤مًم٥م ُمـ ّ
ٍ
أطمد ًا ُمٜمٝمؿ سمٌم ٍء وإن ّ
ىمؾ ّإٓ أهنٙمف قم٘مقسم ً٦م وأصم٘مٚمف همرُم ً٤م ،طمتّك يم٤من اًم٘مٛمٞمص يٙمقن سملم مج٤مقم٦م ُمـ
ٍ
واطمدة ،صمؿ ير ّىمٕمٜمف [يرومْمٜمف] و[جيٚمس] جيٚمًـ [قمغم ُمٖم٤مزهل ّـ]
اًمٕمٚمقي٤مت يّم ّٚملم ومٞمف واطمد ًة سمٕمد
حمٛمد اًمٕمٚمقي اًمٕمٛمري ،اعمجدي ذم أٟمً٤مب
قمقاري طمقاه ،إمم أن ُىمتؾ اعمتقيمّؾش-
(قمكم سمـ ّ
ّ
اًمٓم٤مًمٌٞملم :صّ ;483
اًم٘مٛمل ،اًمٙمٜمك
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمزُ ،مرآة اًمٕم٘مقل :ج ،7ص ;277اعمحدّ ث ّ
وإًم٘م٤مب :ج ،4ص-)255
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اًم٘م٤ميض اًمتٜمقظملٟ ،مِمقار اعمح٤مضة وأظمٌ٤مر اعمذايمرة :ج ،7ص ;434اًم٘م٤ميض
اًمتٜمقظمل ،اًمٗمرج سمٕمد اًمِمدّ ة :ص ;2:أسمق اًمٗمرج إصٗمٝم٤مينُ ،م٘م٤مشمؾ اًمٓم٤مًمٌٞملم :ص-4:7
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ايتًكني اإلهل ٞيًدعاٚ ٠املبًػني

إٟمّٙمؿ شمً٤مومرون إمم اعمٜم٤مـمؼ اعمختٚمٗم٦م سمٖمٞم٦م اًمدقمقة هلذا اعمذه٥م ،وم٤مقم٘مدوا اًمٕمزم ُمٜمذ
اًمٚمحٔم٦م اًمتل ُتزُمقن ومٞمٝم٤م طم٘م٤مئ٥م اًمًٗمر قمغم شمثٌٞم٧م اًم٘مٚمقب قمغم هذا اعمذه٥م ،وم٢من
وضمدشمؿ ىمٚمٌ ً٤م أظمذ ُمٜمف اًمْمٕمػ ُم٠مظمذ ًا وم٤مٟمتِمٚمقه ُمـ شمزًمزًمف ،وإن أصمػمت ؿمٌٝم ٌ٦م ُم٤م
ومر ّدوه٤م ،وًمٞمس أضمريمؿ ُم٤م ُتّمٚمقن قمٚمٞمف ذم هذا اًمًٗمر ُمـ دراهؿ ودٟم٤مٟمػم ،إ ّٟمام
أضمريمؿ هق ُم٤م ذيمره أُمػم اعم١مُمٜملم× طمٞمٜمام ىم٤ملَ « :م ْـ َؿقى ِم ًُِْْٔ ًِ ٚيف ِديْ ِ ِف َو ًٍِٔ ًِ ٚيف
ُمٚفِ ٍ
مً ِر َؾتِ ِف ظ َذ ٕ ِ
َٚص ٍ
ػ َؾ َٖ ْؾ َح َّ ُفَ ،فََْ ُف اَللَُ َت ًَ َٚػ َي ْق َم ُيدْ َػ ِيف َؿ ْ ِز ِه َأ ْن َي َُ َ
َُ ٛ
قل :اَللَُ َر ِّيب
َ
َ ْ
ُقن إِ ْخ َق ِاينش(-)2
َو ُ َ
آن َ ِْب َجتِل َو ُظد ِيت َوا ُْد ْٗ ِمْ َ
ُمّدٌ ٌَِٕ ِّٔل َو َظ ِ يع َوفِ ِّٔل َوا ْف َُ ًْ ٌَ ُِ ٜؿ ٌْ َِتِل َوا ْف َُ ْر ُ
شمّمقر ُم٤م هق أؾمٛمك ُمـ هذا اًمٙمالم ّ
ىمط ،طمٞم٨م اًمٌ٤مري شمٕم٤ممم هق اعمٚم ّ٘مـ
ٓ يٛمٙمـ ّ

أن ّ
ًمٙمؿ طمٞمٜمام ّ
شمٙمؾ إًمًـ وشمٕمٞم٤م قمـ اًمٜمٓمؼ ،وهذا يٕمٜمل ّ
يمؾ ُمـ يً٤مومر ُمٜمٙمؿ ذم
حمرم ًمٚمتٌٚمٞمغ واًمدقمقة إمم اًمديـ ُمِمٛمقل هبذا اًمققمد ُمـ ىمٌؾ أُمػم اعم١مُمٜملم×،
قمنمة ّ
وم٢من قمٛمٚمتؿ قمغم شم٘مقي٦م اعمً٤ميملم واًمْمٕمٗم٤مء ذم اًمديـ واعمٕمروم٦م ،وصمٌتّؿ ىمٚمقهبؿ قمغم
اعمذه٥م احلؼ ،يم٤من ّأول أصمر ذًمؽ ّ
ريب،
أن اهلل ؾمٞمٚم٘مٜمٙمؿ ذم اًم٘مؼم أن شم٘مقًمقا :اهلل ّ
صمؿ يت٤مسمع اإلُم٤مم× يمالُمف ىم٤مئالً:
ومًٞمٙمقن اعمٚم ّ٘مـ هق ٟمٗمس اًمذات إطمدي٦م اعم٘مدّ ؾم٦مّ ،
قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م×َُ « :م ْـ َىم َّقى
قمكم
ّ
( )2ىم٤مل أسمق ّ
اًمٕمًٙمري× :ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم ّ
حمٛمد احلًـ سمـ ّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُِم ًْ ِٙمٞمٜم ً٤م ِذم ديٜمف َوٕمٞمٗم ً٤م ذم َُم ْٕم ِر َومتف َقم َغم ٟمَ٤مص ٍ
٥م ُخمَ٤مًمػ َوم َ٠م ْوم َح َٛم ُفًَ ،م َّ٘مٜمَ ُف اهللَُ َشم َٕم َ٤ممم َي ْق َم ُيدْ َمم ذم َىم ْؼمه َأ ْن
َي ُ٘م َ
آن َ ْهب َجتِل َو ُقمدَّ ِيت َواعمُْ ْ١م ُِمٜمُ َ
قل :اهللَُ َر ِّيب َو ُحم َ َّٛمدٌ ٟمٌَِ ِّٞمل َو َقم ِ ٌّكم َوًمِ ِّٞمل َوا ًْم َٙم ْٕم ٌَ ُ٦م ِىم ٌْ َٚمتِل َوا ًْم ُ٘م ْر ُ
قن إِ ْظم َق ِاين،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوم َٞم ُ٘م ُ
قل اهللََُ :أ ْد ًَم ْٞم َ٧م سمِ ْ
ؼم ُه َأٟم َْز َه
اجلٜمَّ٦مَ ،ومٕمٜمْدَ َذًم َؽ َيت ََح َّق ُل َقم َٚم ْٞمف َىم ْ ُ
٤محلُ َّج٦م َوم َق َضم ٌَ ْ٧م ًَم َؽ َأ َقم ِ٤مزم َد َر َضم٤مت ْ َ
ِ
اجلٜمَّ٦مش( -اًمتٗمًػم اعمٜمًقب إمم اإلُم٤مم احلًـ اًمٕمًٙمري× :ص ;457اًمٓمؼمد،
ِر َي٤مض ْ َ
آطمتج٤مج :ج ،2ص ;27قمكم سمـ يقٟمس اًمٕم٤مُمكم ،اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ :ج ،4ص ;68اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ
اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،2صّ ;377
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،3ص 8وج ،7
ص-)339
وعمزيد ُمـ اًمتح٘مٞمؼ ذم هذا اعمقوقع ،اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م-

اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م :شمرسم٦م اإلُم٤مم احلًلم× اعمراسمٓمقن ذم صمٖمقر اًمٕم٘م٤مئد اًمِمٞمٕمٞم٦م 94 ....................

ِ
ِ
ِ
ٚض َْ
ز ُه َأ ْٕزَ َه ِر َي ِ
اجلْٜش ،هذا هق أضمريمؿ ،وم٤معمً٠مًم٦م ومقق
« َؾًْْدَ َذف َؽ َيت ََحق ُل َظ َِ ْٔف َؿ ْ ُ
ُمًتقى اًمتّمقر ،وأؾمٛمك مم٤م يتٜم٤موًمف سمٞم٤مٟمٜم٤م-

شمٙمرؾمقا ّ
يمؾ ـم٤مىم٤مشمٙمؿ ذم هذا اًمًٗمر ًمٜمنم يمٚمامت أئٛم٦م
ُمـ هٜم٤م ،يٜمٌٖمل أن ّ
اًمديـ^ ،وشمروي٩م ومْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م^ ،واقمٚمٛمقا ّ
أن هذا هق اًمًٌٞمؾ اًمقطمٞمد
ًمٚمت٠مصمػم ذم اًم٘مٚمقبّ ،
ويمؾ ُم٤م قمدا ذًمؽ ظمٓم٠م ،ومال شمٌٓمٚمقا اًمدقمقة إمم اعمذه٥م ،وٓ
مهٙمؿ اًمقطمٞمد هق شمٕمريػ اًمٜم٤مس سم٤مًم٘مرآن
ّ
شمِمقهقا يمٚمامت أئٛم٦م اًمديـ^ ،ومٚمٞمٙمـ ّ
واًمًٜمّ٦م ،وهدايتٝمؿ سم٤مًمٙمت٤مب واًمٕمؽمة ومحً٥م ،وٓ شمٜمحرومقا قمـ هذيـ اًمٓمري٘ملم
اًم٘مقيٛملم ،وٓ ختٚمٓمقا يمالم اًمٌنم سم٤مًمٙمٚمامت اإلهلٞم٦م; ومال شم٘مٞمًقا اًمًامء سم٤مٕرض،
وٓ متزضمقا سملم إوه٤مم واحل٘م٤مئؼ -هذا هق ـمريؼ اإلرؿم٤مد ،واًمًٌٞمؾ إمم اًمتٌٚمٞمغ
واًمدقمقة ،وُمـ ظمالًمف يٛمٙمـ اًمت٠مصمػم ذم اًم٘مٚمقب-
عٓاٚ ١ٜي ّٞايعؿس ايتاَّ ١بعاغٛزا٤

إن ىمٛمتؿ هبذا اًمٕمٛمؾّ ،
وم٢من ظمػم أضمر ؾمتٜم٤مًمقٟمف هق أن شمٜم٘مٚمٌقا إمم أهٚمٞمٙمؿ ،واإلُم٤مم
ٍ
راض قمٜمٙمؿ; ومٛمـ اعم١ميمّد ذم هذا اًمٕمٍم ّ
أن ٟمٔمر
ص٤مطم٥م اًمٕمٍم واًمزُم٤من#

ُمٜمّم٥م قمغم قم٤مؿمقراء اإلُم٤مم احلًلم× ،وٓ ؿمؽ ـ وهذا إُمر
اإلُم٤مم× واهتامُمف
ّ
واىمٕمل ـ ذم ّ
أن قمٜم٤مي٦م اإلُم٤مم× شمِمٛمؾ هذه اًمٌالد ُم٤م داُم٧م هٜم٤مك قم٤مؿمقراء ،وم٢من
شمزًمزًم٧م ومٞمٝم٤م ُمٙم٤مٟم٦م قم٤مؿمقراءّ ،
وم٢من ُم٤م شمٌ ّ٘مك ٓ ىمٞمٛم٦م ًمف قمٜمده× ،ومٙمامل قمٜم٤ميتف وحمط
اهتامُمف هق قم٤مؿمقراء وطمً٥م-
ه ذًمؽ؟
ومٚمؿ ذًمؽ؟ وُم٤م ّ

ّ
إن هذا إُمر ممّ٤م يّمٕم٥م ومٝمٛمف; واًمقصقل إمم دىم٤مئؼ ُمٕم٤مرف اعمذه٥م ًمٞمس

ُأًمٕمقسم٦مٟ ،مٙمرر هٜم٤م اًمً١مال :مل متثؾ قم٤مؿمقاء حمقر آهتامم وُمريمز إٟمٔم٤مر؟ ّ
ه
إن ّ
ذًمؽ يٙمٛمـ ومٞمام يكم:

ُ ---------------------------------------------------------------- 73مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

إنطري تسب ١نسبال٤

ِ
ِ
احل٤مرث ِ
وي ِ
٧م َِٕ ِيب َقم ٌْ ِد اهللَِ×« :إِ ِّين َر ُج ٌؾ ـَثِ ُر ا ْف ًِ َِ ِؾ
سمـ
قمـ
اعمٖمػمة َىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ
ُر َ
َو ْإَ ْم َر ِ
ْٝ
ق ٍء ِمْْ ُفَ .ؾ ََ َٚل ِيلَ :أ ْي َـ َإٔ َ
 ٝبِ ِفَ ،ؾ َام ا ْٕ َت ٍَ ًْ ُ
َْ ٝد َو ًاء إِٓ تَدَ َاو ْي ُ
اضَ ،و َم ٚت ََرـ ُ
 ٝبِ َ ْ
غ ب ِـ ظ ِع×َ ،ؾِ٘ن ؾِ ِٔف ِص ٍَٚء ِمـ ـ ُِّؾ د ٍ
ٍ ( )2
غ َؿ ْ ِز ُْ ِ
َظ ْـ ضِ ِ
اءَ ،و َأ ْمْ ًِ ٚم ْـ ـ ُِّؾ َخ ْقفش
َ
ً ْ
احل ًَ ْ ْ َ ٍّ
(اعمٚمحؼ-)3:

ِ
ٚء ِم ْـ ـ ُِّؾ َد ٍاءش -وعمـ هذا اًمٙمالم؟ إٟمّف يمالم
ومٛمـ
ّ
ظمقاص شمرسم٦م ُمزاره× ّأهن٤م «ص ٍَ ٌ

٤مر ِ
احل ِ
ث ْسم ِـ اعمُْ ِٖم َػم ِة اًمٜم ْ ِ
ٍَّم ِّيَ ،ىم٤م َلُ «:ىم ْٚم ُ٧م َِٕ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل× :إِ ِّين َر ُضم ٌؾ يمَثِ ُػم ا ًْم ِٕم َٚم ِؾ َو ْإَ ُْم َر ِ
اض،
(َ )2قم ِـ ْ َ
وُم٤م شمَريمْ٧م دواء إِ َّٓ شمَدَ اوي٧م سمِ ِفَ ،ومام ا ْٟم َت َٗمٕم٧م سمِ ٍ
احلُ ًَ ْ ِ
ْ٧م َقم ْـ ـمِ ِ
لم َىم ْ ِؼم ْ
لم ْسم ِـ
ٌمء ُِمٜمْ ُفَ -وم َ٘م َ٤مل ِزمَ :أ ْي َـ َأٟم َ
َْ ُ
َ
َ َ َ ُ ََ ً
ْ ُ َ ْ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َقم ِ ٍّكم×َ ،وم٢مِ َّن ومِٞمف ؿم َٗم٤م ًء ُم ْـ ُيم ِّؾ َداءَ ،و َأ ُْمٜم ً٤م ُم ْـ ُيم ِّؾ َظم ْقفَ ،وم٢مِ َذا َأ َظم ْذ َشم ُف َوم ُ٘م ْؾ َه َذا ا ًْمٙم ََال َم" :اًم َّٚم ُٝم َّؿ إِ ِّين
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
يص
َأ ْؾم َ٠م ًُم َؽ سمِ َح ِّؼ َهذه اًم ِّٓمٞمٜمَ٦مَ ،وسمِ َح ِّؼ ا َْعم َٚمؽ ا ًَّمذي َأ َظم َذ َه٤مَ ،وسمِ َح ِّؼ اًمٜمٌَِّ ِّل ا ًَّمذي َىم ٌَ َْم َٝم٤مَ ،وسمِ َح ِّؼ ا ًْم َق ِّ
ِ
ِ
ٞمٝم٤مَ ،ص ِّؾ َقم َغم ُحم َ َّٛم ٍد َو َأ ْه ِؾ َسم ْٞمتِ ِفَ ،وا ْوم َٕم ْؾ ِيب يم ََذا َويم ََذا"َ -ىم َ٤ملُ :صم َّؿ َىم َ٤مل ِزم َأ ُسمق َقم ٌْ ِد اهلل×:
ا ًَّمذي َطم َّؾ وم َ
ِ
احلُ ًَ ْ ِ
ؼم ِئ ُٞمؾ×َ ،و َأ َر َاه٤م اًمٜمٌَِّ َّلَ ،وم َ٘م َ٤ملَ :ه ِذ ِه ُشم ْر َسم ُ٦م ا ْسمٜمِ َؽ ْ
لمَ ،شم ْ٘م ُت ُٚم ُف ُأ َُّم ُت َؽ
َأ َُّم٤م ا َْعم َٚم ُؽ ا ًَّمذي َىم ٌَ َْم َٝم٤م َوم ُٝم َق َضم ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َكَ ،وا ًَّم ِذي َىم ٌَ َْم َٝم٤م َوم ُٝم َق ُحم َ َّٛمدٌ َر ُؾم ُ
ٞمٝم٤م
يص ا ًَّمذي َطم َّؾ وم َ
قل اهلل َ
(ص َّغم اهللَُ َقم َٚم ْٞمف َوآًمف)َ ،و َأ َُّم٤م ا ًْم َق ُّ
اًمِم َٝمدَ ا ُءُ -ىم ْٚم ُ٧مَ :ىمدْ َقم َر ْوم ُ٧مُ ,ضم ِٕم ْٚم ُ٧م ومِدَ َ
اكِّ ,
لم× َو ُّ
ػ
اًمِم َٗم٤م َء ُِم ْـ ُيم ِّؾ َد ٍاءَ ،وم َٙم ْٞم َ
احل ًَ ْ ُ
َوم ُٝم َق ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
َػم ُؾم ْٚم َٓم٤من َوم َال َخت ُْر َضم َّـ ُم ْـ َُمٜمْزًم َؽ إ َّٓ َو َُم َٕم َؽ
ْإَ ُْم ُـ ُم ْـ ُيم ِّؾ َظم ْقف؟ َوم َ٘م َ٤مل :إ َذا ظم ْٗم َ٧م ُؾم ْٚم َٓم٤مٟم ً٤م أ ْو هم ْ َ
ِ
ِ
ِ
احل ًَ ْ ِ
ُِم ْـ ـمِ ِ
لم×َ ،وم َت ُ٘م ُ
٤مضم َٕم ْٚم ُف ِزم َأ ُْمٜم ً٤م
قل" :اًم َّٚم ُٝم َّؿ إِ ِّين َأ َظم ْذ ُشم ُف ُم ْـ َىم ْ ِؼم َوًم ِّٞم َؽ َوا ْسم ِـ َوًم ِّٞم َؽَ ،وم ْ
لم َىم ْ ِؼم ْ ُ
َ٤مفَ -ىم َ٤مل ْ
احلَ ِ٤مر ُ
ث ْسم ُـ اعمُْ ِٖم َػم ِةَ :وم َ٠م َظم ْذ ُت يم ََام
٤مف" َوم٢مِ َّٟم ُف َىمدْ َي ُر ُّد َُم٤م َٓ َخي ُ
٤مف َو َُم٤م َٓ َأ َظم ُ
َو ِطم ْرز ًا عمَِ٤م َأ َظم ُ
َأ َُم َر ِينَ ،و ُىم ْٚم ُ٧م َُم٤م َىم َ٤مل ِزم َوم َّم َّح ِضم ًْ ِٛملَ ،ويم َ
ػ ،يم ََام َىم٤م َل َأ ُسمق
َ٤من ِزم َأ َُم٤مٟم ً٤م ُِم ْـ ُيم ِّؾ َُم٤م ِظم ْٗم ُ٧م َو َُم٤م َمل ْ َأ َظم ْ
َقم ٌْ ِد اهلل×َ ،وم َام َر َأ ْي ُ٧م َُم َع َذًمِ َؽ سمِ َح ْٛم ِد اهلل َُمٙم ُْروه ً٤م َ
وٓ َحم ْ ُذور ًاش( -اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،إُم٤مزم:
حمٛمد سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼمي ،سمِم٤مرة اعمّمٓمٗمك ًمِمٞمٕم٦م اعمرشم٣م :صّ ;433
اًمٕمالُم٦م
صّ ;429
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ِ
احلَ ًَ ِـ ْسم ِـ ُحم َ َّٛم ِد ْسمـِ
ِ
ِ
َ
سم٢مؾمٜم٤مده َقمـ ُحم َ َّٛمد ْسمـ أ ْمحَدَ ْسمـ َد ُاو َدَ ،قمـ ْ
ووردت هذه اًمرواي٦م سمًٜمد آظمر:
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
َقم َّال ٍنَ ،قمـ ُ َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احل ًَ ِـ ْسم ِـ َقم ِ ِّكم ْسم ِـ َأيبِ
ْ
مح ْٞمد ْسم ِـ ِز َي٤مدَ ،قم ْـ ُقم ٌَ ْٞمد اهلل ْسمـ َهنٞمؽَ ،قم ْـ َؾم ْٕمد ْسمـ َص٤مًم ٍحَ ،قمـ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اعمُْ ِٖم َػم ِةَ ،قم ْـ َسم ْٕم ِ
ض َأ ْص َح٤مسمِٜمَ٤م َىم َ٤ملُ « :ىم ْٚم ُ٧م َٕ ِيب َقم ٌْد اهلل× :إِ ِّين َر ُضم ٌؾ يمَث ُػم ا ًْمٕم َٚم ِؾ ْ
وإَ ُْم َراض---ش
احلر
(اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ;584اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج ،7صّ ;85
ِ
يص
اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،25ص( -)635وردت ذم هذه اعمّم٤مدر هبذه اًمٕمٌ٤مرة« َ :أ ُّم٤م ا ًْم َق ُّ
ِ
ِ
[ؿم ٌَ ِ
ٞمٝم٤م َوم ُٝم َق ْ
٤مب] ُّ
لم× َؾم ِّٞمدُ َ
اًمِم َٝمدَ اءش-
احلُ ًَ ْ ُ
ا ًَّمذي َطم َّؾ وم َ
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َُمـ ٟمنم قمٚمؿ مجٞمع إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم^( ،)2قمغم ّ
أن شمرسم٦م اإلُم٤مم احلًلم× اًمٓم٤مهرة
ًمٞمً٧م ؿمٗم٤م ًء ُمـ إُمراض اجلًدي٦م ومحً٥م ،سمؾ هل ؿمٗم٤مء ُمـ ّ
يمؾ داء-

إن ُمٜمزًم٦م اإلُم٤مم احلًلم× وقمٔمٛمتف مل ُشمٕمرف سمٕمد; ومام ّ
ّ
يمؾ ىمٚم٥م ضمدير ًا سمٛمٕمرومتف،

وًمٗمظ « ّ
ُمٕمٜمل سم٤مًمدرضم٦م
ـؾش ُمقوقع ًمٚمٕمٛمقم ،وىمد اؾمتخدم هذا اًمٚمٗمظ َُمـ هق
ّ
ِ
ٚء ِم ْـ ـ ُِّؾ َد ٍاءش-
سمٓم٥م إٟمٗمس ٓ ّ
إومم ّ
ـم٥م إسمدان ىم٤مئالً« :ص ٍَ ٌ

وجمٛمؾ اًمٙمالمّ :
أن سم٢مُمٙم٤مٟمٙمؿ ومتح سم٤مب اًمٕمٚمؿ أُم٤مم وضمقهٙمؿ ُمـ ظمالل شمرسمتف،

ومؽمسم٦م ُمرىمده ٟمقع إيمًػم ٓ يِمٗمل إؾم٘م٤مم اجلًدي٦م وطمً٥م ،سمؾ أٓم اًمروطمٞم٦م
واًمٗمٙمري٦م أيْم ً٤م ،ومجٛمٞمع إُمراض اجلًدي٦م واًمروطمٞم٦م اًمتل يٕم٤مين ُمٜمٝم٤م اًمٌنم شمٕم٤م ًَم٩م
سمؽمسم٦م ُمرىمده اًمنميػ-
«...و َأمْ ًِ ٚمـ ـ ُِّؾ َخق ٍ
فش ،ومام أيمثر اعمخ٤موف اًمتل شمزول سمؽمسمتف!
ْ
َ ْ ْ

ـم٤مًمٕمقا اًمرواي٤مت سمٛمزيد ُمـ اًمت٠م ُّمؾ واًمٗمٝمؿ اًمٕمٛمٞمؼ ،طمٞم٨م ّ
إن ُمـ اعمًتح ٌّ٤مت

قمٜمد دومـ اعم ّٞم٧م ـ يمام يٕمٚمؿ مجٞمٕمٙمؿ ـ ووع ىمٚمٞمؾ ُمـ شمرسم٦م احلًلم× إمم ضم٤مٟم٥م
اًمٌدن داظمؾ اًم٘مؼم(( )3اعمٚمحؼ ،)4:وم٘مقًمف×« :و َأمْ ًِ ٚمـ ـ ُِّؾ َخق ٍ
فش يٕمٜمل إُم٤من ُمـ
ْ
َ ْ ْ
٤مء ِذم ِه ِهؿ ،و ِقمز ْإَوًمِٞم ِ
٤مء ِذم ِقم ْٚم ِٛم ِٝمؿ ،و ِه ْإَو ِصٞم ِ
( )2قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم×ِ ---« :قم ْٚمؿ ْإَٟمٌِْٞم ِ
٤مء ِذم
ِّ ْ َ ُّ ْ َ
ْ َ ُّ ْ َ
َ
ُ
اإلُم٤م ِم َيمٞم ِد ِه ُِمـ راطمتِفِ،
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اًمً َام َو ُ
ْ َ َ
َ
ات َو ْإَ ْر ُض قمٜمْدَ ْ َ
قم ِّزه ْؿ ،يمَ٤م ًْم َ٘م ْٓم َرة ِذم ا ًْم ٌَ ْح ِر َواًم َّذ َّرة ذم ا ًْم َ٘م ْٗمرَ ،و َّ
ِ
٤مهر َه٤م ُِم ْـ َسم٤مـمِٜمِ َٝم٤مَ ،و َي ْٕم َٚمؿ َسمر َه٤م ُِم ْـ َوم ِ
٤مضم ِر َه٤مَ ،و َر ْـم ٌَ َٝم٤م َو َي٤مسمِ ًَ َٝم٤م; َِٕ َّن اهللَ َقم َّٚم َؿ َٟمٌِ َّٞم ُف ِقم ْٚم َؿ َُم٤م
َي ْٕم ِر ُ
ُ َّ
ف َفم َ
ِ
ِ
اًمن اعمَْ ُّم َ
َ٤من َو َُم٤م َي ُٙمق ُنَ ،و َو ِر َ
يم َ
قن ْإَ ْوص َٞم٤م ُء اعمُْٜمْت ََج ٌُقن ---ش( -احل٤مومظ اًمؼمدُ ،مِم٤مرق
ث َذًم َؽ ِّ َّ
أٟمقار اًمٞم٘ملم :صّ ;289
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،36ص-)284
ِ
ِ
ِ
احل ًَ ِـ× َي ُ٘م ُ
احل ًَ ِـ ِذم اعمِْ ّْم ٌَ ِ
قلَُ « :م٤م َقم َغم
ٞمًكَ ،أ َّٟم ُف َؾمٛم َع َأ َسم٤م ْ َ
٤محَ ،قم ْـ َضم ْٕم َٗمر ْسم ِـ قم َ
(ُ )3حم َ َّٛمدُ ْسم ُـ ْ َ
ِ
ِ
ِ
اب َأ ْن َي َْم َع ُُم َ٘م٤مسمِ َؾ َو ْضم ِٝمف ًَمٌِٜمَ ً٦م ُم َـ اًم ِّٓم ِ
لم َو َٓ َي َْم َٕم َٝم٤م َ ُْت َ٧م
اًمؽم َ
َأ َطمد ُيم ْؿ إِ َذا َد َوم َـ اعمَْ ِّٞم َ٧م َو َو َّؾمدَ ُه ُّ َ
اعمتٝمجد :ص ;846اًمٗم٤موؾ اهلٜمدي ،يمِمػ اًمٚمث٤مم :ج،3
َر ْأ ِؾم ِفش( -اًمِمٞمخ اًمٓمقدُ ،مّمٌ٤مح
ّ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،3ص 853وج  ،4ص -)47وقم ّٚمؼ ص٤مطم٥م اًمٌح٤مر
صّ ;497
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قمغم هذه اًمرواي٦م ،ىم٤مئالًَ « :أ ُىم ُ
لم َىم ْؼم ْ
احلُ ًَ ْلم×َ ،وا ًْم َ٘مريٜمَ ُ٦م
َّؼمكَ ،و ُه َق ـم ُ
قل :اعمُْ َرا ُد اًم ِّٓم ُ
لم اعمَْ ْٕم ُٝمق ُد ًمٚمت َ ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َفم ِ
احلُ ًَ ْ ِ
مج َٚم٦م َأ َطم٤مدي٨م ُشم ْر َسم٦م ْ
ّ
احلد َ
٤مه َرةٌَ ،و َىمدْ َوم ِٝم َؿ َّ
(اًمٕمالُم٦م
لم×ش-
ي٨م ِذم ُ ْ
اًمِم ْٞم ُخ َذًم َؽ َأ ْيْم ً٤مَ ،وم َ٠م ْو َر َد ْ َ
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،8:ص-)56


ُ ---------------------------------------------------------------- 75مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

اخلقف ذم احلٞم٤مة ،وسمٕمد اعمامت أيْم ً٤م-
قبض ايٓيبّ اخلامت’ يرتب ١نسبال٤

ظم٤مص٦م ًم٘مٌض شمرسم٦م هذا اإلُم٤مم اعمٔمٚمقم× اًمٓم٤مهرة ،وهل يمثػمة ٓ
هٜم٤مك آداب ّ
يًع اًمقىم٧م ًمًٌط اًمٙمالم ومٞمٝم٤مً ،مٙمٜمّٜم٤م ؾمٜمِمػم إًمٞمٝم٤م سم٤مظمتّم٤مر-
ىم٤مل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق× وٛمـ احلدي٨م اعمت٘مدّ مَ « :ؾِ٘ َذا َأ َخ ْذ َت ُف َؾ َُ ْؾ َه َذا ا ْفُ ََال َم:
افِ ُٓؿ إِ ِّين َأ ْش َٖ ُف َؽ بِ َح ِّؼ َه ِذ ِه اف ِّىْٔ َِ...ٜش ،ومام هل هذه اًمٓمٞمٜم٦م؟ وُم٤م طم ّ٘مٝم٤م؟ هؾ ومٙمّرشمؿ ذم
ِ ِ
صمؿ ىمؾَ « :وبِ َح ِّؼ افٌِْ ِّل اف ِذي َؿ ٌَ َو َٓٚش-
صمؿ ىمؾَ « :وبِ َح ِّؼ ا َْد َِؽ افذي َأ َخ َذ َهٚشّ ،
ذًمؽ؟ ّ
أشمٕمٚمٛمقن إٓم يِمػم هذا اًمٙمالم؟ إٟمّف يِمػم إمم ُم٤م ورد ذم اًمرواي٤مت اًمنميٗم٦م ُمـ ّ
أن
ُمّدُ ! إِن اَللَ يٌ ِّؼ َك بِّق ُف ٍ
ؼم ِئ َٞمؾ× َ
قد ُيق َفدُ ِم ْـ
ٟمزل َقم َغم ُحم َ َّٛم ٍد’َ ،وم َ٘م َ٤مل ًَم ُفَ « :يَ ُ ٚ
َْ
َضم ْ َ
َُ ُ
ُؽ ِمـ بً ِد َكَ .ؾٖرش َؾ افٌْل’ إِ َػ َؾٚضِّ ََ ٜأن اَللَ يٌ ِّؼ ِين بِّق ُف ٍ
ِ
قد ُيق َفدُ
َْ
َؾٚض َّ ََ ٜت َْ ُت ُِ ُف ُأمت َ ْ َ ْ
َ
ّ
ْ َ
َُ ُ

 ٝإِ َفٔ ِف َٓ حٚج َِ ٜيل ِيف مق ُف ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
قد ِمِّْل َت َْ ُت ُِ ُف ُأمت َ
ُؽ ِم ْـ
َْ
َ َ
َفؽ َت َْ ُت ُِ ُف ُأمتل م ْـ َب ًْديَ ،ؾ َٖ ْر َش َِ ْ ْ
َب ًْ ِد َكَ ،ؾ َٖ ْر َش َؾ إِ َف ْٔ ََٓ ٚأن اَللَ َؿدْ َج ًَ َؾ ِيف ُذ ِّريتِ ِف ْ ِ
 ٝإِ َف ْٔ ِف
اإل َم َٚم ََ ٜوا ْف َق َٓ َي ََ ٜوا ْف َق ِصٔ ََ ،ٜؾ َٖ ْر َش َِ ْ
ٔٝش(( )2اعمٚمحؼ-)5:
َأ ِّين َؿدْ َر ِو ُ
ِ
اًمز ِ
َذًمؽ :ورد قمـ اًمً ّٞمد ا ِ
ٍ
يم َ
ِ
ٞمًكَ ،أ َّٟم ُف َؾم ِٛم َع َأ َسم٤م
ـم٤مووس ذم
سمـ
ُمّمٌ٤مح ّ
ائرَ ،روى َضم ْٕم َٗم ُر ْسم ُـ قم َ
ِ
ِ
ِ
احل ًَ ِـ× َي ُ٘م ُ
اب َأ ْن َي َْم َع ُُم َ٘م٤مسمِ َؾ َو ْضم ِٝمف ًَمٌِٜم ًَ٦م ُم َـ
اًمؽم َ
قلَُ « :م٤م َقم َغم َأ َطمد ُيم ْؿ إِ َذا َد َوم َـ اعمَْ ِّٞم َ٧م َو َو َّؾمدَ ُه ُّ َ
َْ
اًم ِّٓم ِ
ّ
(اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص ;247اعمػمزا طمًلم
لم َو َٓ َي َْم َٕم َٝم٤م َ ُْت َ٧م َر ْأ ِؾم ِفش-
اًمٜمقري اًمٓمؼمدُ ،مًتدرك اًمقؾم٤مئؾ :ج ،3ص-)327
(َ )2قمـ َأ ِيب َقمٌ ِد اهللَِ× َىم َ٤مل« :إِ َّن ضمؼم ِئ َٞمؾ× ٟم ََز َل َقم َغم ُحمَٛم ٍد’ َوم َ٘م َ٤مل ًَمف :ي٤م ُحمَٛمدُ ! إِ َّن اهللَ يٌ ِّنم َك سمِٛمق ًُم ٍ
قد
َُ ُ َ ْ
ْ
ْ
ُ َ َّ
َّ
َ َْ
يق ًَمدُ ُِمـ َوم٤مـمِٛم َ٦مَ ،شم ْ٘م ُت ُٚمف ُأُم ُت َؽ ُِمـ سمٕم ِد َكَ -وم َ٘م َ٤مل :ي٤م ضمؼم ِئ ُٞمؾ! و َقم َغم ريب اًمً َالم َٓ ،طم٤مضم َ٦م ِزم ِذم ُمق ًُمقدٍ
َْ
َ َ
َ
ْ َْ
ْ
ُ
َ ِّ َ َّ ُ
َ َ َْ
ُ َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ؼمئ ُٞمؾ! َو َقم َغم
ُيق ًَمدُ ُم ْـ َوم٤مـم َٛم َ٦مَ ،شم ْ٘م ُت ُٚم ُف أ َُّمتل ُم ْـ َسم ْٕمديَ -وم َٕم َر َج ُصم َّؿ َه ٌَ َط× َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُف ُم ْث َؾ َذًم َؽَ -وم َ٘م َ٤ملَ :ي٤م َضم ْ َ
قد َشم ْ٘م ُت ُٚمف ُأُمتِل ُِمـ سمٕم ِديَ -ومٕمرج ضم ِ
ريب اًمً َالم َٓ ،طم٤مضم َ٦م ِزم ِذم ُمق ًُم ٍ
ًمً َام ِء ُصم َّؿ َه ٌَ َط َوم َ٘م َ٤ملَ :ي٤م
ْ َْ
َْ
َ َ
ؼمئ ُٞمؾ× إِ َمم ا َّ
ََ َ َ َْ
ُ َّ
َ ِّ َ َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
نم َك سم٠م َّٟم ُف َضم٤مقم ٌؾ ذم ُذ ِّر َّيتف ْاإل َُم٤م َُم َ٦م َوا ًْم َق َٓ َي َ٦م َوا ًْم َقص َّٞم َ٦مَ -وم َ٘م َ٤ملَ :ىمدْ
ُحم َ َّٛمدُ ! إِ َّن َر َّسم َؽ ُي ْ٘مر ُئ َؽ ا َّ
ًمً َال َم َو ُي ٌَ ِّ ُ
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اإلَاَٚ ،١بطط املعسؾ ١ايهربٚ ،٣ايعباد ٠ايععُ :٢أدس يدَا ٤ضّٝد ايػٗدا×٤

ّ
ذري٦م اإلُم٤مم احلًلم× يٕمٜمل ُت٘مٞمؼ ٟمتٞمج٦م اخلٚم٘م٦م اعمتٛم ّثٚم٦م
إن ضمٕمؾ اإلُم٤مُم٦م ذم ّ
سمًٌط اعمٕمروم٦م اًمٙمؼمى واًمٕمٌ٤مدة اًمٕمٔمٛمك ذم مجٞمع أرضم٤مء اعمٕمٛمقرة ،وىمد أدريم٧م
اًمً ّٞمدة وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء (ؾمالم اهلل قمٚمٞمٝم٤م) هذا إُمر ضم ّٞمد ًا ،وم٤مإلُم٤مُم٦م اًمتل مت ّثؾ شمٗمًػم ًا
ًمٚمقطمل سم٠مهه ،وسمٔمٝمقر ُمققمقده٤م ؾمتٙمقن شمٓمٌٞم٘م ً٤م ًمٚمقطمل سمٙم٤مومتف ،وهل أضمر ًمدُم٤مء
ٔٝش-
ٟمحر هذا اًمقًمٞمد ،وًمذا ىم٤مًم٧م هذه اًمً ّٞمدةَ « :ؿدْ َر ِو ُ
ٍ
سم٘مٌْم٦م ُمـ ذًمؽ
وسمٕمدُم٤م روٞم٧م اًمً ّٞمدة وم٤مـمٛم٦م (ؾمالم اهلل قمٚمٞمٝم٤م) ،ضم٤مء ضمؼمئٞمؾ
ًمٚمٜمٌل’(( )2اعمٚمحؼ-)6:
اًمؽماب ،وم٠مقمٓم٤مه٤م ّ
ٞم٧مُ ،صمؿ َأرؾم َؾ إِ َمم َوم٤مـمِٛم َ٦م َأ َّن اهللَ يٌ ِّنم ِين سمِٛمق ًُم ٍ
ِ
قد ُيق ًَمدُ ًَم ِؽ َشم ْ٘م ُت ُٚم ُف ُأ َُّمتِل ُِم ْـ َسم ْٕم ِديَ ،وم َ٠م ْر َؾم َٚم ْ٧م إِ ًَم ْٞم ِف َٓ
َُ ُ َ ْ
َ
َرو ُ َّ ْ َ
طم٤مضم َ٦م ِزم ِذم ُمق ًُم ٍ
قد ُِمٜمِّل َشم ْ٘م ُت ُٚم ُف ُأ َُّم ُت َؽ ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َكَ ،وم َ٠م ْر َؾم َؾ إِ ًَم ْٞم َٝم٤م َأ َّن اهللَ َىمدْ َضم َٕم َؾ ِذم ُذ ِّر َّيتِ ِف ْ ِ
اإل َُم٤م َُم َ٦م َوا ًْم َق َٓ َي َ٦م
َْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ٞم٧م---ش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،2ص ;575اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ
َوا ًْم َقص َّٞم َ٦مَ ،وم٠م ْر َؾم َٚم ْ٧م إ ًَم ْٞمف َأ ِّين َىمدْ َرو ُ
اًمزي٤مرات :ص ;235إؾمؽمآسم٤مدي ،شم٠مويؾ أي٤مت اًمٔم٤مهرة ذم ومْم٤مئؾ اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة :ص;674
اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،6ص-)4:
ِ
ِ
ِ
ِ
حي َٞمكَ ،قم ْـ َأسمِ ِٞمف; َويم َ
لم،
َ٤من َقم َغم َُم ْٓم َٝم َر ِة َقم ٍّكم×َ ،ىم َ٤ملَ « :ظم َر ْضمٜمَ٤م َُم َع َقم ٍّكم× إِ َمم ص ِّٗم َ
(َ )2قم ْـ َقم ٌْد اهلل سمـ َ ْ
َوم َٚمام طم٤م َذاٟمَ٤م َٟمٞمٜمَقى ٟمَ٤مدى :صؼم ًا َأسم٤م َقمٌ ِد اهلل سمِ َِم٤مـمِ ِئ ا ًْم ُٗمر ِ
لم! َُم٤م َىم ْق ًُم َؽ:
اتَ -وم ُ٘م ْٚم ُ٧مَ :ي٤م َأ ُِم َػم اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
َ ْ َ ْ
َ
ْ َ
َّ َ
َ
ِ
ِ
ِ
َصؼم ًا َأ َسم٤م َقم ٌْد اهلل؟ َىم َ٤ملَ :د َظم ْٚم ُ٧م َقم َغم رؾم ِ
ْ٧م َو ُأ ُِّمل َي٤م
ٞمْم٤منَ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧م :سمِ َ٠م ِيب َأٟم َ
قل اهلل’ َو َقم ْٞمٜمَ٤م ُه شمَٗم َ
َ ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َر ُؾم َ
ؼمين َأ َّن
قل اهللَُ ،م٤م ًم َٕم ْٞمٜمَ ْٞمؽ شمَٗم َ
ؼمئ ُٞمؾ َوم٠م ْظم َ َ
ٞمْم٤من ُد ُُمققم ً٤م َأهم ََْم ٌَ َؽ َأ َطمدٌ ؟ َىم َ٤ملَ :سم ْؾ َىم٤م َم ُم ْـ قمٜمْدي َضم ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
لم ُي ْ٘مت َُؾ سمِ َِم٤مـم ِئ ا ًْم ُٗم َراتَ -وم َ٘م َ٤ملَ :ه ْؾ ًَم َؽ َأ ْن ُأؿم َّٛم َؽ ُم ْـ ُشم ْر َسمتف؟ ُىم ْٚم ُ٧مَٟ :م َٕم ْؿَ ،وم َٛمدَّ َيدَ ُه َوم َ٘م ٌَ َض
احلُ ًَ ْ َ
ِ
ِ
َىم ٌْ َْم ً٦م ُِم ْـ ُشم َر ٍ
(حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٙمقذمُ ،مٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم
َ٤مي َأ ْن َوم َ
ٞمٝم٤مَ ،وم َٚم ْؿ َمتْٚم ْؽ َقم ْٞمٜم َ
اب َوم َ٠م ْقم َٓم٤مٟم َ
٤موتَ٤مشّ -

أُمػم اعم١مُمٜملم :ج ،3ص ;364اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،اعمالطمؿ واًمٗمتـ :ص ;445يقؾمػ سمـ طم٤مشمؿ
اًمٖمٛم٦م ذم ُمٕمروم٦م إئٛم٦م :ج ،3ص-)387
اًمدر اًمٜمٔمٞمؿ :ص ;649إرسمكم ،يمِمػ ّ
اًمٕم٤مُمكمّ ،
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :أمحد سمـ طمٜمٌؾُ ،مًٜمد أمحد :ج ،2ص ;96اًمْمح٤مك ،أطم٤مد واعمث٤مين :ج،2
قمكم سمـ أيب
ص ;47:أسمق يٕمغم اعمقصكمُ ،مًٜمد أيب يٕمغم :ج ،2ص ;3:9اسمـ اعمٖم٤مززمُ ،مٜم٤مىم٥م ّ
ـم٤مًم٥م :ص ;424اسمـ قمً٤ميمر ،شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ :ج ،25ص ;299أمحد سمـ قمٌد اهلل اًمٓمؼمي،


ُ ---------------------------------------------------------------- 77مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

إن هٜم٤مك اهتامُم ً٤م سم٤مًمٖم ً٤م ذم رواي٤مت يمت٤مب «ـٚمؾ افزيٚراتشُ :مـ ضمٝم٦م ّ
صمؿ ّ
أن ُمـ
ّ
اًمذي ىمٌض هذه اًمؽمسم٦م ،وُمـ اًمذي اطمتٗمظ هب٤م ،وُمـ اًمذي طمْمٜمٝم٤م (-)2
تسب ْ١يف َؿاف درب ٌٝ٥األَني

حوَْٓٚش( ،)3وذم سمٕمض آظمر «خزَ ََنٚش(،)4
ورد ذم سمٕمض اًمرواي٤مت اًمتٕمٌػم سمٚمٗمظ « َ

ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك :ص ;259اسمـ اًمٕمديؿ ،سمٖمٞم٦م اًمٓمٚم٥م ذم شم٤مريخ طمٚم٥م :ج ،7ص ;36:7اعمزي،
هتذي٥م اًمٙمامل :ج ،7ص ;578اسمـ يمثػم ،اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م :ج ،9ص ;328اهلٞمثٛمل ،جمٛمع
اًمزوائد ،ج ،:ص( 298ىم٤مل اهلٞمثٛمل ُمٕم ّٚم٘م ً٤م قمغم هذا احلدي٨م :رواه أمحد وأسمق يٕمغم واًمٌزاز
واًمٓمؼماين ورضم٤مًمف صم٘م٤مت); اسمـ طمجر ،هتذي٥م اًمتٝمذي٥م :ج ،3ص ;477اعمت٘مل اهلٜمدي ،يمٜمز
اًمٕمامل :ج ،23ص-238
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(« )2اًم َّٚم ُٝم َّؿ إِ ِّين َأ ْؾم َ٠م ًُم َؽ سمِ َح ِّؼ َهذه اًم ِّٓمٞمٜمَ٦مَ ،وسمِ َح ِّؼ اعمَْ َٚمؽ ا ًَّمذي َأ َظم َذ َه٤مَ ،وسمِ َح ِّؼ اًمٜمٌَِّ ِّل ا ًَّمذي َىم ٌَ َْم َٝم٤م،
ِ
ِ
ِ
ٞمٝم٤مَ ،ص ِّؾ َقم َغم ُحم َ َّٛم ٍد َو َأ ْه ِؾ َسم ْٞمتِ ِفَ ،وا ْوم َٕم ْؾ ِيب يم ََذا ويم ََذاَ -ىم َ٤ملُ :صم َّؿ َىم َ٤مل ِزم َأ ُسمق
يص ا ًَّمذي َطم َّؾ وم َ
َوسمِ َح ِّؼ ا ًْم َق ِّ
َقمٌ ِد اهلل×َ :أُم٤م اعمَْ َٚم ُؽ ا ًَّم ِذي َىمٌ َْمٝم٤م َومٝمق ضمؼم ِئ ُٞمؾ× ،و َأراه٤م اًمٜمٌَِّل’َ ،وم َ٘م َ٤ملِ :
هذ ِه ُشم ْر َسم ُ٦م ا ْسمٜمِ َؽ
َ َ َ
ْ
َّ
َ َ ُ َ َ َْ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
احلُ ًَ ْلمَ ،شم ْ٘م ُت ُٚم ُف أ َُّم ُت َؽ ُم ْـ َسم ْٕمد َكَ ،وا ًَّمذي َىم ٌَ َْم َٝم٤م َوم ُٝم َق ُحم َ َّٛمدٌ َر ُؾم ُ
ْ
يص ا ًَّمذي َطم َّؾ
قل اهلل’ َ ،وأ َُّم٤م ا ًْم َق ُّ
ِ
ٞمٝم٤م َوم ُٝم َق ْ
لم× َو ُّ
اًمِم َٝمدَ ا ُءش -هذا ضمزء ُمـ رواي٦م احل٤مرث سمـ اعمٖمػمة اعمت٘مدّ ُم٦م ذم هذه
احلُ ًَ ْ ُ
وم َ
اعمح٤مضة ،وعمٕمروم٦م اعمزيد ،اٟمٔمر( :اعمٚمحؼ )7:ذم اًمّمٗمح٤مت اًم٘م٤مدُم٦م-
ِ
(َ )3قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل× َىم َ٤مل« :إِ َذا َأ َظم ْذ َت ُِم ْـ ُشم ْر َسم ِ٦م اعمَْ ْٔم ُٚمق ِم َو َو َو ْٕمت ََٝم٤م ِذم وم َ
ٞمؽ َوم ُ٘م ِؾ :اًم َّٚم ُٝم َّؿ إِ ِّين َأ ْؾم َ٠م ًُم َؽ
ِ
ِ
ِ ِ
اًمؽم َسم ِ٦مَ ،وسمِ َح ِّؼ اعمَْ َٚم ِؽ ا ًَّم ِذي َىم ٌَ َْم َٝم٤مَ ،واًمٜمٌَِّ ِّل ا ًَّم ِذي َطم َْمٜم ََٝم٤مَ ،و ْ ِ
ٞمٝم٤مَ ،أ ْن
اإل َُم٤م ِم ا ًَّمذي َطم َّؾ وم َ
سمِ َح ِّؼ َهذه ُّ ْ
آل ُحمَٛم ٍد ،و َأ ْن َ ْدمٕم َؾ ِزم ومِٞمٝم٤م ِؿم َٗم٤مء ٟمَ٤مومِٕم ً٤م ،و ِر ْزىم ً٤م و ِ
ٍ
اؾمٕم ً٤مَ ،و َأ َُم٤مٟم ً٤م ُِم ْـ ُيم ِّؾ َظم ْق ٍف
َ
َ
َ
َ
ُشم َّم ِّ َكم َقم َغم ُحم َ َّٛمد َو ِ َّ َ
ً
ٍ
ِ
٥م اهللَُ ًَم ُف ا ًْم َٕم٤مومِ َٞم َ٦م َو َؿم َٗم٤م ُهش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص;588
َو َداءَ -وم٢مِ َّٟم ُف إِ َذا َىم َ٤مل َذًم َؽ َو َه َ
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)23:
احلُ ًَ ْ ِ
لم َىم ْ ِؼم ْ
لم× ُِم ًْ َٙم ٌ٦م ُُم ٌَ َ٤مر َيم ٌ٦مَُ ،م ْـ َأ َيم َٚم ُف ُِم ْـ ِؿمٞم َٕمتِٜمَ٤م يم َ
َ٤من ًَم ُف
(َ )4قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهللَِ×َ ،ىم َ٤مل« :إِ َّن ـمِ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
احلُ ًَ ْ ِ
وب ْإَ ًْم َٞم ُ٦مَ ،وم٢مِ َذا َأ َيم ْٚم َ٧م ُِم ْـ ـمِ ِ
لم َىم ْ ِؼم ْ
لم×
اب يم ََام َي ُذ ُ
ؿم َٗم٤م ٌء ُم ْـ ُيم ِّؾ َداءَ ،و َُم ْـ َأ َيم َٚم ُف ُم ْـ َقمدُ ِّوٟمَ٤م َذ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يص ا ًَّم ِذي
َوم ُ٘م ِؾ :اًم َّٚم ُٝم َّؿ إ ِّين َأ ْؾم َ٠م ًُم َؽ سمِ َح ِّؼ ا َْعم َٚمؽ ا ًَّمذي َىم ٌَ َْم َٝم٤مَ ،وسمِ َح ِّؼ اًمٜمٌَِّ ِّل ا ًَّمذي َظم َز َهنَ٤مَ ،وسمِ َح ِّؼ ا ًْم َق ِّ
ِ
ٞمٝم٤مَ ،أ ْن ُشم َّم ِّكم َقم َغم ُحمَٛم ٍد َو ِ
آل ُحم َ َّٛم ٍدَ ،و َأ ْن َ ْدم َٕم َؾ ِزم ومِ ِٞمف ِؿم َٗم٤م ًء ُِم ْـ ُيم ِّؾ َد ٍاءَ ،و َقم٤مومِ َٞم ً٦م ُِم ْـ ُيم ِّؾ َسم َال ٍء،
ُه َق وم َ
َّ
َ
محتِ َؽ ي٤م َأرطمؿ اًمر ِ
ٍ
ِ
هلل َقم َغم ُحم َ َّٛم ٍد َوآًمِ ِف َو َؾم َّٚم َؿَ -و َشم ُ٘م ُ
قل َأ ْيْم ً٤م:
لمَ ،و َص َّغم ا َُ
امحِ َ
َو َأ َُم٤مٟم ً٤م ُم ْـ ُيم ِّؾ َظم ْقف ،سمِ َر ْ َ َ ْ َ َ َّ


اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م :شمرسم٦م اإلُم٤مم احلًلم× اعمراسمٓمقن ذم صمٖمقر اًمٕم٘م٤مئد اًمِمٞمٕمٞم٦م 9: ....................

اًمٜمٌل اًمٙمريؿ’ سمحْمٜمٝم٤م أو ظمزهن٤م ،اعمٝمؿ ذم إُمر ّ
أن هذه اًمؽمسم٦م سمٚمٖم٧م ُمـ
أي ىم٤مم ّ
٘مًؿ هب٤م ذم ُمّم٤مف ضمؼمئٞمؾ إُملم× ،وإمم ضم٤مٟم٥م ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم’-
اعمرشمٌ٦م سمحٞم٨م ُي َ
واًمرواي٤مت ذم هذا اًمٌ٤مب يمثػمةُ ،مٕمتؼم ًة وهمػم ُمٕمتؼمة ،شمِمػم إمم ّ
اًم٘مًؿ هبذه
أن َ
اًمؽمسم٦م هق ُمـ آداب اًم٘مٌض قمٚمٞمٝم٤م (اعمٚمحؼ ،)7:ومرسمام يٌٚمغ اًمؽماب ُمٜمزًم٦م ي٘مًؿ هب٤م
اًمٌ٤مري يمام ي٘مًؿ سمجؼمئٞمؾ إُملم× ،وظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم’-
ايطذٛد عً ٢تسبَ ١سقد ضّٝد ايػٗداّٜٛٓ ×٤ز األزقني ايطبع

إُمر إهؿ هق ّ
أن اًمِمٞمخ اًمّمدوق ذم يمت٤مسمف «مـ ٓ حييه افٍَٔفش ي٘مقل ٟم٘م ً
ال

يْقر إػ إروغ
قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق×« :افًجقد ظذ ضغ ؿز احلًغ× ّ
افًًٌٜش( ،)2ومٞم٤م ًَم ُف ُمـ ٍ
اًمن ذم ذًمؽ؟ وُم٤م هق اًمت٠مصمػم اًمٙم٤مُمـ ذم
أُمر قمٔمٞم ٍؿ! وًمٙمـ ُم٤م ّ
يْقر إػ
شمٚمؽ اًمؽمسم٦م ًمٞم٘مقل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق×« :افًجقد ظذ ضغ ؿز احلًغ× ّ

إروغ افًًٌٜش؟
حيػم اًمٕم٘مقل قمٌ٤مرة« :ـٚن ٕيب
واًم٘مْمٞم٦م أؾمٛمك ُمـ ذًمؽ سمٙمثػم; واًمذي ّ

ظٌداَلل...ش اًمداًم٦م قمغم آؾمتٛمرار ،وم٘مد يم٤من ٕيب قمٌد اهلل اًمّم٤مدق× ظمريٓم٦م ُمـ

ِ ِ
اًمؽم َسم َ٦م ُشم ْر َسم ُ٦م َوًمِ ِّٞم َؽَ ،و َأ ْؿم َٝمدُ َأ َّهنَ٤م ِؿم َٗم٤م ٌء ُِم ْـ ُيم ِّؾ َد ٍاءَ ،و َأ َُم ٌ
٤من ُِم ْـ ُيم ِّؾ َظم ْق ٍف،
اًم َّٚم ُٝم َّؿ إِ ِّين َأ ْؿم َٝمدُ َأ َّن َهذه ُّ ْ
ِ
ِ ِ
َعمِـ ِؿم ْئ َ٧م ُِمـ َظم ْٚم ِ٘م َؽ ،و ِزم سمِر ْ َ ِ
احل ُّؼ ُِم ْـ ِقمٜم ِْد َك،
محت َؽَ ،و َأ ْؿم َٝمدُ َأ َّن ُيم َّؾ َُم٤م ىم َٞمؾ وم ِٞمٝم ْؿ َووم َ
ْ
ْ
ٞمٝم٤م ُه َق ْ َ
َ َ
َو َصدَ َق اعمُْ ْر َؾم ُٚمقنش( -اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،اعمزار :ص ;259اًمٓمؼمدُ ،مٙم٤مرم إظمالق :ص;277
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج،35
اعمِمٝمدي ،اعمزار :ص ;474اًمٙمٗمٕمٛمل ،اعمّمٌ٤مح :صّ ;679
صّ ;33:
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)243
احلُ ًَ ْ ِ
اًمً ُجق ُد َقم َغم ـمِ ِ
لم× ُيٜم َِّق ُر إِ َمم ْإَ ْر ِ
(َ )2
لم َىم ْ ِؼم ْ
اًمً٤مسمِ َٕم ِ٦مَ ،و َُم ْـ يم َ
اًمّم ُ
َ٤من
ىم٤مل اإلُم٤م ُم ّ
ض َّ
٤مدق×ُّ « :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َُم َٕم ُف ُؾم ٌْ َح ٌ٦م ُم ْـ ـملم َىم ْؼم ْ
٥م ُُم ًَ ٌِّح ً٤م َوإ ْن َمل ْ ُي ًَ ٌِّ ْح ِ َهب٤مش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوقُ ،مـ ٓ
احلُ ًَ ْلم× ُيمت َ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،6ص ;477اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين،
حييه اًمٗم٘مٞمف :ج ،2صّ ;379
اًمقاذم :ج ،9ص-)842

ُ ---------------------------------------------------------------- 81مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

وم٠مي ضمقهرة يم٤مٟم٧م شمْمؿ شمٚمؽ اخلريٓم٦م؟ ٟمٔمروا وم٢مذا ومٞمٝم٤م طمٗمٜم٦م ُمـ
اًمديٌ٤مج إصٗمرّ ،
اًمؽماب ،وقمٜمدُم٤م طميت اًمّمالة ٟمنم اإلُم٤مم× شمٚمؽ اخلريٓم٦م ،وراح يًجد قمغم
ذًمؽ اًمؽماب ،واًمذي ي٘مقل ومٞمف اإلُم٤مم اًمّم٤مدق× يمالُم ً٤م يٕمجز قمـ ذطمف سمٞم٤مين
( )2
َي ِر ُق ُْ
اًم٘م٤مس ،وهق ىمقًمف×« :إِن افً ُجق َد َظ َذ ت ُْر َب َِ ٜأ ِيب َظ ٌْ ِد اَلل× َ ْ
 ٛافً ٌْ َعش
احل ُج َ
(اعمٚمحؼ-)8:
قمامر ،وؾمٜمد اًمِمٞمخ إًمٞمف صحٞمح -ومٝمؾ شم٠م ُّمٚمتؿ
اًمراوي هلذا احلدي٨م هق ُمٕم٤موي٦م سمـ ّ
ذم هذه اًمرواي٦م؟ ّ
إن اًمؽمسم٦م اًمتل متٓمر إرولم اًمًٌٕم٦م سم٠مٟمقاره٤م ُمـ هذه اجلٝم٦م ،خترق
احلج٥م اًمًٌع ُمـ اجلٝم٦م اًمٕمٚمقي٦م ،ومام هل اًم٘مدرة اعمخزوٟم٦م ذم هذه اًمؽمسم٦م؟! وُمـ هق
ذًمؽ اًمِمخص اًمذي أًم٘مك سمٔم ّٚمف قمغم هذه اًمؽمسم٦م؟!
ّإهن٤م اًمؽمسم٦م اًمتل اؾمتٕم٤من هب٤م اإلُم٤مم اًمً٤مدس× ،اًمق ّزم اعمٓمٚمؼ ،ورئٞمس اعمذه٥م
اجلٕمٗمريً ،مٞمخؽمق هب٤م احلج٥م اًمًٌٕم٦م أصمٜم٤مء ؾمجقده ،سمٕمد أن ووع ضمٌٝمتف قمٚمٞمٝم٤م،
هذا ُم٤م ًمـ يًتٓمٞمع أن يٗمٝمٛمف ّإٓ وم٘مٞمف وا ٍع-
ضسّ ايتهبريات ايطبع

اًمن
اىمرؤوا اًمرواي٤مت اعمتٕم ّٚم٘م٦م سمتٙمٌػمة آومتت٤محُ ،م٤م اًمًٌ٥م ذم يمقهن٤م ؾمٌٕم ً٤م؟ وُم٤م ّ
اًمن ذم اًمتٙمٌػمات اًمًٌع هق ّ
ذم ذًمؽ؟ ّ
أن احلج٥م ؾمٌٕم٦م ،ومٙم٤مٟم٧م اًمتٙمٌػمات
إن ّ
اعمحدّ دة ؾمٌٕم ً٤مٟ ،متً٤مءل صم٤مٟمٞم٦مُ :م٤م اًمذي طمدث ًمتٙمقن اًمتٙمٌػمات اعمحدّ دة ؾمٌٕم ً٤م؟ شمٕمقد
ضمذور ذًمؽ إمم طم٤مدصم٦م ُشمروى قمـ اًمرؾمقل’ ،طمٞم٨م وىمػ ًمٚمّمالة ،وإمم ضمقاره
(َ )2قم ْـ ُُم َٕم ِ
٤مو َي َ٦م ْسم ِـ َقم َّام ٍر َىم َ٤مل :يم َ
َ٤من َِٕ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل× َظم ِري َٓم ُ٦م ِدي ٌَ ٍ
٤مج َص ْٗم َرا ُء ،ومِٞم َٝم٤م ُشم ْر َسم ُ٦م َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل×،
ِ
ِِ
َومٙم َ ِ
اًمً ُجق َد َقم َغم ُشم ْر َسم ِ٦م َأ ِيب
ي ْشم ُف َّ
اًمّم َال ُة َص ٌَّ ُف َقم َغم َؾم َّج٤م َدشمف َو َؾم َجدَ َقم َٚم ْٞمفُ ،صم َّؿ َىم َ٤مل×« :إِ َّن ُّ
َ٤من إ َذا َطم َ َ
َقم ٌْ ِد اهلل× َخي ِْر ُق ْ
اعمتٝمجد :ص ;844ىمٓم٥م اًمديـ
اًمً ٌْ َعش( -اًمِمٞمخ اًمٓمقدُ ،مّمٌ٤مح
ّ
احلُ ُج َ
٥م َّ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،6صّ ;477
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز،
اًمراوٟمدي ،اًمدقمقات :صّ ;299
سمح٤مر إٟمقار :ج ،93ص-)264
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ويمؼم
صٌل صٖمػم،
ومٙمؼم اًمٜمٌل’ّ ،
صٌل ىمدر ًمف أن يٕمرف سمف يقم قم٤مؿمقراءّ ،
ّ
اًمّمٌل ،ومٚمؿ حيًـ اًمتٙمٌػم ،ويم٤من اًمّمٌل ىمد أسمٓم٠م ذم اًمٙمالم ،طم ّتك سمٚمغ اًمرؾمقل’
اًمتٙمٌػمة اًمً٤مسمٕم٦م ،وم٤مٟمٓمٚمؼ ًمً٤مٟمف سم٤مًمتٙمٌػم ،وضمرت اًمًٜمّ٦م قمغم أن شمٙمقن اًمتٙمٌػمات
()2
ه اًمتٙمٌػمات اًمًٌع اًمتل خترق احلج٥م اًمًٌٕم٦م ،وُمـ
ؾمٌٕم ً٤م (اعمٚمحؼ -)9:هذا هق ّ

هٜم٤م يم٤من ًمؽمسم٦م احلًلم× ُمثؾ هذا إصمر-
هذا هق اًمقضمقد اعم٘مدّ س ًمإلُم٤مم أيب قمٌد اهلل احلًلم×! اقمرومقه يمام ذم هذه
وقمرومقه إمم اًمٜم٤مس يمذًمؽ; قمًك أن شمِمٛمٚمٙمؿ قمٜم٤مي٦م وًمده -#
اًمّمقرةّ ،

رارةََ ،قم ْـ َأ ِيب َضم ْٕم َٗم ٍر× َأ َّٟم ُف َىم َ٤ملَ « :ظم َر َج َر ُؾم ُ
َ٤من ْ
اًمّم َال ِةَ ،و َىمدْ يم َ
لم×
احلُ ًَ ْ ُ
قل اهلل’ إِ َمم َّ
(َ )2قمـ ُز َ
ال َقم َغم َقم٤مشمِ ِ٘مفِ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأ ْسم َٓم َ٠م َقم ِـ ا ًْمٙم ََال ِم َطمتَّك َخت ََّق ُومقا َأ َّٟم ُف َٓ َي َت َٙم َّٚم ُؿ َو َأ ْن َي ُٙم َ
قن سمف َظم َر ٌسَ ،وم َخ َر َج’ سمف َطم٤مُم ً
َّ٤مس َظم ْٚم َٗم ُفَ ،وم َ٠م َىم٤م َُم ُف َقم َغم َي ِٛمٞمٜمِ ِفَ ،وم٤م ْوم َتت ََح َر ُؾم ُ
َؼم ْ
لم×َ ،وم َٚم َّام َؾم ِٛم َع
َو َص َّ
احلُ ًَ ْ ُ
قل اهلل’ ا َّ
ػ اًمٜم ُ
ًمّم َال َة َومٙم َّ َ
ٍ
ِ
ِ
َؼم َر ُؾم ُ
َر ُؾم ُ
َؼم ْ
َؼم
احلُ ًَ ْ ُ
قل اهلل’ َؾم ٌْ َع َشمٙمٌْ َػماتَ ،ويم َّ َ
لم×َ ،طمتَّك يم َّ َ
َؼمَ ،ويم َّ َ
قل اهلل’ َشمٙمٌْ َػم ُه َقم٤م َد َومٙم َّ َ
ِ
ِ
ْ
اًمًٜمَّ ُ٦م سمِ َذًم َؽش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٚمؾ اًمنمائع :ج ،3ص ;443اًمِمٞمخ
احلُ ًَ ْ ُ
لم×َ ،وم َج َرت ُّ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،7ص;32
اًمّمدوقُ ،مـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف :ج ،2صّ ;476
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،92ص-)467
هلل× َىم َ٤ملَ « :د َظم َؾ َر ُؾم ُ
اًمّم َال َة َو َُم َٕم ُف
وروي أيْم ً٤مَ :قم ْـ ُقم َٛم َر ْسم ِـ َي ِزيدَ َ ،قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد ا َِ
قل اهلل’ َّ
ِ ِ
َؼم َر ُؾم ُ
َؼم َو َحلَ َٔم ُف ْ
ْ
قل اهلل’ اًم َّث٤مٟمِ َٞم َ٦م،
احلُ ًَ ْ ُ
احلُ ًَ ْ ُ
لم×َ ،وم َٚم ْؿ َيٜمْٓم ْؼ ًم ًَ٤م ُٟم ُف سمِ٤مًم َّتٙمٌِْ ِػمَ ،ومٙم َّ َ
لم×َ ،ىم َ٤ملَ :ومٙم َّ َ
َ٤من َر ُؾم ُ
حل َٔم ُف َوم َٚم ْؿ َيٜمْ ِٓم ْؼ ًمِ ًَ٤م ُٟم ُف سمِ٤مًم َّتٙمٌِْ ِػمَ -ىم َ٤ملَ :ومٙم َ
اًمً٤مسمِ َٕم َ٦مَ ،وم َٚم َّام
َؼم َّ
َؼم َو َي ْٚم َح ُٔم ُف َطمتَّك يم َّ َ
قل اهلل’ ُيٙم ِّ ُ
َو َ َ
ِ
ِ
ِ
احلُ ًَ ْ ِ
ي َر ُؾم َ
٤من ْ
اًمً٤مسمِ َٕم َ٦م َأ ْـم َٚم َؼ اهللَُ ًم ًَ َ
قل اهلل’ ِذم ا ًْم٘م َرا َءة َوم َّم َ٤مر ْت
لم× سمِ٤مًم َّتٙمٌِْ ِػمَ ،و ْ
َؼم َّ
يم َّ َ
اؾمت َْح َ َ
ُؾمٜمَّ٦مش( -اعمػمزا طمًلم اًمٜمقريُ ،مًتدرك اًمقؾم٤مئؾ :ج ،5صٟ ،257م٘م ً
ؾم٧م سم ْـ أيب
ال قمـ يمت٤مب ُد ُر َ
ٍ
ٜمّمقر)-
َُم
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املالحل
(املًخل)4:

اًمًج٤مد×َ « :ف ْق َٓ َم ْـ َي ٌْ ََك َب ًْدَ َؽ ْٔ ٌَ َِ ٜؿٚئِ ُِّ ُْؿِ م َـ
قمكم سمـ احلًلم
ّ
ىم٤مل اإلُم٤مم ّ
اظغ إِ َفٔ ِف ،وافدا ِّفغ ظ َِٔ ِف ،وافذابغ ظـ ِديْ ِ ِف بِحج ِٟاَلل ،وا ُْدْ َِْ ِذيـ فِ ُوً ٍَ ِ
ِ
ِ
ٚء
َ
َ
َ
ُ َ
َ َ ْ َ ِّ َ َ ْ
ا ْف ًُ َِ َامء ،افد َ ْ َ
ٚك إِبِِٔس ومردتِ ِف ،و ِمـ ؾِ َخٚخِ افْق ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
اص ِ
َ ،ٛدَ ٚب َِ َل َأ َحدٌ إِٓ ْارتَد َظ ْـ ِد ِ
يـ
َ
ظ ٌَٚد اَلل م ْـ ص ٌَ ْ َ َ َ َ َ َ ْ
ِ
ِ
ٚء ِّ ِ
قب ُوً ٍَ ِ
ِ
ِ
ُقن َأ ِزم َُ ٜؿ ُِ ِ
 ٛافً ٍِْٔ َِٜ
يـ ُي ّْ ًُِ َ
افنٔ ًَ ٜـ ََام ُي ًّْ ُؽ َصٚح ُ
َ
اَللَ ،و َفُْ ُٓ ُؿ افذ َ
قن ِظْْدَ اَللش( -اًمتٗمًػم اعمٜمًقب إمم اإلُم٤مم احلًـ
ُشُ ََٚنَُ ،ٚأو َفئِ َؽ ُه ُؿ ْإَ ْؾ َو ُِ َ

اًمٕمًٙمري× :ص ;456اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد ،آطمتج٤مج :ج ،2ص :وج ،3
قمكم سمـ يقٟمس اًمٕم٤مُمكم ،اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ :ج ،4ص ;67اسمـ أيب مجٝمقر
صّ ;377
إطمً٤مئل ،قمقازم اًمٚمئ٤مزم :ج ،2ص ;2:اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من:
ج ،6صّ ;437
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،3ص-)7
(املًخل)1:

ِ
ِ
احل ًَ ْ ِ
غ َؿ ْ ِز َأ ِيب َظ ٌْ ِد اَلل ُْ
ٚء ِم ْـ
قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م×« :ض ُ
غ× ص ٍَ ٌ
ىم٤مل اإلُم٤مم ّ
ٍ
اء و َأم ٌ ِ
ـ ُِّؾ د ٍ
احلر
َ
َ
اًم٘مٛمل ،وم٘مف اًمرو٤م :صّ ;456
ٚن م ْـ ـ ُِّؾ َخ ْقفش( -اسمـ سم٤مسمقيف ّ

اًمٕم٤مُمكم ،هداي٦م إُ ُّم٦م إمم أطمٙم٤مم إئٛم٦م :ج ،6صّ ;275
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
إٟمقار :ج ،:9ص-)234
احل ًَ ْ ِ
وروي أيْم ً٤م قمـ اإلُم٤مم أيب قمٌد اهلل اًمّم٤مدق× ىم٤ملِ « :يف ضِ ِ
غ َؿ ْ ِز ُْ
غ×
ٍ
ِص ٍَ ِ
َ
ْزش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص;423
ٌ
ٚء م ْـ ـ ُِّؾ َداءَ ،و ُه َق افد َو ُاء ْإـ َ ُ
اًمِمٞمخ اًمّمدوقُ ،مـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف :ج ،3ص ;6:3اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،اعمزار:
ص ;254اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج ،7ص ;85اعمِمٝمدي ،اعمزار:
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صّ ;472
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)234
وروي يمذًمؽَ :قم ْـ َضم٤مسمِ ِر سم ِـ َي ِزيدَ ْ
اجلُ ْٕم ِٗم ِّلَ ،ىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َأ َسم٤م َضم ْٕم َٗم ٍر ُحم َ َّٛمدَ ْسم َـ
ٚن ِمـ ـ ُِّؾ َخق ٍ
ٍ
غ× ِص ٍَ ِ
ِ
احل ًَ ْ ِ
غ َؿ ْ ِز ُْ
َقم ِ ٍّكم× َي ُ٘م ُ
فَ ،و ُه َق َد ِٚ
قل« :ض ُ
ْ
ٚء م ْـ ـ ُِّؾ َداءَ ،و َأ َم ٌ ْ
ٌ
ِ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،اًمٗمّمقل
ُأخ َذ َففش( -اسمٜم٤م سمًٓم٤مم اًمٜمٞمً٤مسمقريّ ،
ـم٥م إئٛم٦م :صّ ;63
اعمٝمٛم٦م ذم أصقل إئٛم٦م :ج ،4صّ ;45
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،:9
ّ
ص-)243
وروي أيْم ً٤مَ :ىمدْ ُيمٜمَّ٤م َذيم َْرٟمَ٤م ِذم ِيمت ِ
َ٤مب « ِم ْه ٌَٚحِ افزائِ ِر َو َجَْٚحِ ا ُْد ًَٚؾِ ِرش َأ َّٟم ُف ََّعم٤م َو َر َد

ِ
ِ
احلُ ًَ ْ ِ
َّ٤مس إِ ًَم ْٞم ِف َوم َ٘م٤م ًُمقاَ :ي٤م َُم ْق َٓ َٟم٤م! ُشم ْر َسم ُ٦م َىم ْ ِؼم ْ
لم×
اضمت ََٛم َع اًمٜم ُ
اًمّم٤مد ُق× إِ َمم ا ًْمٕم َر ِاق ْ
َّ
ٍ
٤من ُِمـ ُيم ِّؾ َظمق ٍ
ِ
ِ
ِ
ف؟ َوم َ٘م َ٤ملْ ًَ َٕ « :ؿ إِ َذا َأ َرا َد َأ َحدُ ـ ُْؿ َأ ْن
ْ
ؿم َٗم٤م ٌء ُم ْـ ُيم ِّؾ َداءَ ،وم َٝم ْؾ ه َل َأ َُم ٌ ْ
ٚء َفٔ َِ ِ ٜا َْدٌِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ٍ
يُ َ ِ ِ
َٔ ٝظ َذ
ُقن آمْ ً ٚم ْـ ـ ُِّؾ َخ ْقفَ ،ؾ ِْ َٔ ْٖ ُخذ افً ٌْ َح َ ٜم ْـ ت ُْر َبتف× َو َيدْ ُظق بِدُ َظ ْ
َ
ث مر ٍ
ا ْف ٍِ َر ِ
اتُ ،ثؿ ُي ََ ٌِّ ُِ ََٓ ٚو َي َو ًُ ََٓ ٚظ َذ َظ ْْٔ ِ ِف َو َي َُ ُ
قل :افِ ُٓؿ إِ ِّين َأ ْش َٖ ُف َؽ بِ َح ِّؼ َه ِذ ِه
اش َث َال َ َ
افسب ِ ،ٜوبِح ِّؼ ص ِ
ٚحٌِ ََٓ ،ٚوبِ َح ِّؼ َجدِّ ِهَ ،وبِ َح ِّؼ َأبِ ِٔفَ ،وبِ َح ِّؼ ُأ ِّم ِفَ ،وبِ َح ِّؼ َأ ِخ ِٔفَ ،وبِ َح ِّؼ ُو ْف ِد ِه
َْ َ َ َ
ف ،و ِح ٍْي ًِ ٚمـ ـ ُِّؾ ش ٍ
اء ،و َأمِ ًٚ ٕٚمـ ـ ُِّؾ َخق ٍ
ٍ
ٚه ِريـ ،اجً ِِْٓ ٚص ٍَ ِ
افى ِ
قءُ .ثؿ
َ ْ َ َ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
ٚء م ْـ ـ ُِّؾ َد َ َ
ً
ٚن اَلل حتك ا ْف ًِ َن ِ
َي َو ًُ َِٓ ٚيف َج ٌِْٔ ِفَ ،ؾِ٘ ْن َؾ ًَ َؾ َذفِ َؽ ِيف ا ْف ٌَدَ ِاة َؾ َال َيز َُال ِيف َأ َم ِ
ٚءَ ،وإِ ْن َؾ ًَ َؾ
َ
َذفِ َؽ ِيف ا ْف ًِ َن ِ
ٚء َؾ َال َيز َُال ِيف َأ َم ِ
ٚن اَلل َحتك ا ْف ٌَدَ اةش( -اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،إُم٤من ُمـ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج،22
أظمٓم٤مر إؾمٗم٤مر وإزُم٤من :ص;58
ّ

ص-)538

ِ
احل ًَ ْ ِ
غ َؿ ْ ِز ُْ
غ× ِم ًُْ ٌَٜ
وروي يمذًمؽ :ىم٤مل اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق×« :إِن ض َ
ِ
ٍ
ََ ٝفف ِص ٍَ ِ
ِ ِ ِ
اب ـ ََام
ٚء م ْـ ـ ُِّؾ َداءَ ،و َم ْـ َأ َـ َِ ُف م ْـ َظدُ ِّوََٕ ٚذ َ
ُم ٌَ َٚر َـ ٌَ ،ٜم ْـ َأ َـ َِ ُف م ْـ صٔ ًَتَْ ٚـَُ ْ ٕٚ
ٌ
وب ْإَ ْف َٜٔش( -اًمِمٞمخ اًمٓمؼمدُ ،مٙم٤مرم إظمالق :صّ ;277
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز،
َي ُذ ُ

سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)243
ِ
ِِ
ِ
ف َحؼ َأ ِيب
غ َي ًْ ِر ُ
وروي أيْم ً٤م َقم ْـ َأ ِيب َقم ٌْد اهلل× َىم َ٤ملَ « :ف ْق َأن َم ِريو ً ٚم َـ ا ْدـ ُْٗمْ َ

اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م :شمرسم٦م اإلُم٤مم احلًلم× اعمراسمٓمقن ذم صمٖمقر اًمٕم٘م٤مئد اًمِمٞمٕمٞم٦م :6 ....................

َظ ٌْ ِد اَلل× َو ُح ْر َم َت ُف َو َو َٓ َي َت ُفَ ،أ َخ َذ ِم ْـ ضِ ِ
غ َؿ ْ ِز ِه ِم ْث َؾ َر ْأ ِ
َٚن َف ُف َد َو ًاءش( -اسمـ
س َإٔ ُّْ َِ ٍ ٜـ َ

ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ;576اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،اعمزار :ص ;254اًمِمٞمخ اًمٓمقد،
اعمتٝمجد :ص ;843اعمِمٝمدي ،اعمزار :صّ ;472
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
ُمّمٌ٤مح
ّ
إٟمقار :ج ::9ص-)233
وروي أيْم ً٤م َقم ِـ ا ْسم ِـ َأ ِيب َي ْٕم ُٗم ٍ
قر َىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ٧م َِٕ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل×َ :ي ْ٠م ُظم ُذ ْ ِ
اإلٟم ًَْ ُ
٤من ُِم ْـ
احلُ ًَ ْ ِ
ـمِ ِ
لم َىم ْ ِؼم ْ
لم× َوم َٞمٜمْت َِٗم ُع سمِ ِفَ ،و َي ْ٠م ُظم ُذ َهم ْ ُػم ُه َو َٓ َيٜمْت َِٗم ُع سمِ ِف؟ َوم َ٘م َ٤مل َٓ « :واَلل اف ِذي َٓ إِ َف َف
إِٓ ُه َق َمَ ٚي ْٖ ُخ ُذ ُه َ
[أ َخ َذ ُه] َأ َحدٌ َو ُه َق َي َرى َأن اَللَ َيْْ ٍَ ًُ ُف بِ ِف إِٓ َٕ ٍَ ًَ ُف [ َيْْ ٍَ ًُ ُف] بِ ِفش( -اًمٙمٚمٞمٜمل،
اًمٙم٤مذم :ج ،5ص ;699اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ;572اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد،
ُمٙم٤مرم إظمالق :صّ ;278
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)234
احل ًَ ْ ِ
َ
ِ
س َب ُِْ ٜ
غ× َؾِٕ٘ ُف
وروي قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق× أن ىم٤ملَ « :حُُِّْقا أ ْو َٓ َدـ ُْؿ ب ُ ْ
ٚنش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ;577اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،اعمزار :ص;255
َأ َم ٌ
اعمِمٝمدي ،اعمزار :ص ;473اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج ،7ص;85
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)235
(املًخل)3:

َيمتَ٥م ُحمَٛمدُ سمـ َقمٌ ِد اهلل سم ِـ ضمٕم َٗم ٍر ِْ
احل ْٛم َ ِػم ُّي إِ َمم ا ًْم َ٘م ِ٤مئ ِؿُ ؾم ِئ َؾ َقم ْـ ـمِ ِ
لم ا ًْم َ٘م ْ ِؼم،
ْ َ ْ
َ َّ ْ ُ ْ
٧م ِذم َىم ِؼم ِهَ ،ه ْؾ َجي ُ ِ
قوع ُمع ا َْعمٞم ِ
قوع مع ا َْدٔ ِ
ِ ٝيف َؿ ْ ِز ِه
قز َذًم َؽ َأ ْم َٓ؟ َوم َ٠م َضم َ
ُي َ ُ َ َ ِّ
٤مب×ُ « :ي َ ُ َ َ ِّ
ُ
ْ
ِِ
َو ُ ْ
ٚء اَللَُ َت ًَ َٚػش( -اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج ،7ص;87
َي َِ ُط بِ َحُْقضف إِ ْن َص َ

اًمٓمؼمد ،آطمتج٤مج :ج ،3ص ;422اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،اًمقاذم :ج،25
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،4صّ ;3:
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
صّ ;2642
إٟمقار :ج ،64ص-)276
ِ َ ِ
ور ِو َي « َأن ْام َر َأ ًة ـَِ ْ ٕٚ
ِ
َ
ُ
َ ٝتَزْ ين َوت ََو ُع أ ْو َٓ َد َهَ ٚؾت ُْح ِر ُؿ ُٓ ْؿ بِٚفْٚر َخ ْقؾ ً ٚم ْـ أ ْهِ ََٓ ،ٚو َمل ْ
ََ ٝؾََ ُْٕ ٚن َ
ٝ
اب َظْ ََْٓ ٚو َمل ْ َت َْ ٌَ ِْ َْٓ ٚإَ ْر ُضَ ،ؾْ َُِ َِ ْ
َُ ٝدؾِْ ْ
َر ُأ ِّم ََٓ ،ٚؾ َِام َمٚت ْ
فس ُ
َي ًْ َِ ْؿ ِ َِب ٚؽ ْ ُ
ػا َ
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َٚن إِ َػ ؽَ ِر ِه َؾجرى َهلَ ٚذفِ َؽَ ،ؾجٚء َأه ُِٓ ٚإِ َػ افه ِ
ِم ْـ َذفِ َؽ ا َْدُ ِ
ٚد ِق× َو َحُ َْقا َف ُف
َ َ ْ َ
َ َ
ْ
ِ
َ ٝتَهَْع ه ِذ ِه ِيف حٔ ِ ِ
ِ
ِ
َ
ز ْت ُف بِ ٌَٚضِ ِـ َأ ْم ِر َه.ٚ
ا ْفَه ََ ،ٜؾ ََ َٚل ُٕ ِّم ََٓ :ٚم ٚـََ ُ ْ ْ ٕٚ
ََ َ
ٚهت ٚم َـ ا َْد ًَِٚص؟ َؾٖ ْخ َ َ
َؾ ََ َٚل افه ِ
َُ ٝت ًَ ِّذ ُب َخ ِْ َؼ اَلل بِ ًَ َذ ِ
اب اَلل،
ٚد ُق× :إِن ْإَ ْر َض َٓ َت َْ ٌَ ُؾ َه ِذ ِه؛ ََِٕنَ ٚـَْ ٕٚ
ِ
ِ
اج ًَ ُِقا ِيف َؿ ْ ِز َهِ ٚم ْـ ت ُْر َب ِِ ُْ ٜ
(احلر
س َه ٚاَللَُ َت ًَ َٚػش-
ْ
ّ
احل ًَ ْغ×َ ،ؾ ًٍُ َؾ َذف َؽ ِ َِبَ ،ٚؾ ًَ َ َ

اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،4صّ ;47
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،8:
ص-)56
(املًخل)1:

ِ
ِ
وي قمـ قم٤مملِ ِ
جزئٔؾ× َ
اًمٌٞم٧م^ أ ّٟم ُف َ
َ
رشقل اَللِ’
هٌط ظذ
ىم٤مل« :إن
أهؾ
ُر َ
جيتّع ظذ
أـثر ّأم ِتف
ئًّف
ؾٖخزه ّ
َ
ُ
وظرؾ ُف أ ّن َ
احلًغّ ،
وأمر ُه أن ّ
أن ؾٚضّ َ ٜابْ َت ُف تِدُ ابْ ًَ ،ٚ
ِِ
ُ
ادٗمْغ وؾٚضّ ََ ‘ٜ
ذفؽ ،ؾَٚف ٝؾٚضّ ُ ٓ :ٜحٚج َ ٜيل
أمر
ف
ؾًر َ
َ
ؿتِفّ ،
رشقل اَللِ’ َ
ِ
ِ
ِ
ذفؽ .ؾٖوحك اَللُ ّ
وشٖف ٝاَللَ أن ُيًٍ َٔٓ ٚمـ َ
يًر َؾٓام أ ّٕ ُف
ؾٔف،
جؾ وظال إػ ٌٕ ّٔف’ أن ّ
ِ
ِ
ِ
افَتؾ أن َ
َ
َ
واحلُّٜ
فٌْق ِة وافقص ّٔ ِ ٜوافًِ ِؿ
اإلمٚمٜ
جيًؾ
فِحًغ ظـ
يًق ُض
ومراث ا ّ
ّ
ِ
ِ
ؾًرؾٓام افٌْل’ َ
حيُؿ اَللُ فْٚش-
ذفؽ ،ؾَ :ٓٚؿد رؤْ ٚبام
ُ
يف ُوفده إػ يق ِم افَٔٚمّ .ٜ

قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م :ص-)274
(اعمًٕمقدي ،إصمٌ٤مت اًمقصٞم٦م ًمإلُم٤مم ّ
ٚحل ًَ ْ ِ
َ ]ٝؾٚضِ َّ ُ ÷ٜبِ ُْ
غ×
مح َِ ْ
وروي َقم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل× َىم َ٤ملَ « :دَ ٚظِِ ََ ْ
ْ ٝ
[أن َ َ
ِ
َ ٛف ِؽ ؽ َُالم ًْ ٚاش ُّ ُف ُْ
َؿ َٚل َهلَ ٚر ُش ُ
غَ ،ت َْ ُت ُِ ُف ُأمتِل.
احل ًَ ْ ُ
قل اَلل’َ :يَ ٚؾٚض َّ ُ !ٜإِن اَللَ َؿدْ َو َه َ
ِ ِ
ِ ِ
:ٝ
جي ًَ َؾ ْإَئِّ َِ ٜم ْـ ُو ْف ِد ِهَ .ؿَ ٚف ْ
َؿَ ٚف ْ
َ :ٝؾ َال َح َ
ٚج َِ ٜيل ؾٔفَ .ؿ َٚل :إِن اَللََ ؿدْ َو َظدَ ِين ؾٔف َأ ْن َ ْ
َٔ ٝيَ ٚر ُش َ
اًم٘مٛمل ،اإلُم٤مُم٦م واًمتٌٍمة ُمـ احلػمة :ص;67
َؿدْ َر ِو ُ
قل اَللش( -اسمـ سم٤مسمقيف ّ
اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٚمؾ اًمنمائع :ج ،2ص ;376اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،يمامل اًمديـ ومت٤مم
اًمٜمٕمٛم٦م :صّ ;527
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،55ص-)332
زئ ِ ُ
َللَ و َظزا ُه،
ٔؾ× َظ َذ افٌِْ ِّل’َ ،ؾ َْٓ َٖ ُه ـ ََام َأ َم َر ُه ا َُ
وروي أيْم ً٤مَ ...« ِ :ؾ َٓ ٌَ َط َج ْ َ

اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م :شمرسم٦م اإلُم٤مم احلًلم× اعمراسمٓمقن ذم صمٖمقر اًمٕم٘م٤مئد اًمِمٞمٕمٞم٦م :8 ....................

ُمّدُ َ .ؾ ََ َٚل افٌِْل’َ :مَ ٚه ُٗ َٓ ِء بِ ُٖمتِل،
َؾ ََ َٚل َف ُف افٌِْل’َ :ت َْ ُت ُِ ُف ُأمتِل؟ َؾ ََ َٚل َف ُفْ ًَ َٕ :ؿ َيَ ُ ٚ
ِ
ِ
ِ
َ ِ
زئ ِ ُ
ُمّدُ َ .ؾدَ َخ َؾ
ٔؾَ :و َإََٔ ٚب ِري ٌء ِمْ ُْٓؿ َيَ ُ ٚ
إََٔ ٚبري ٌء مْ ُْٓ ْؿَ ،واَللََُ بري ٌء مْ ُْٓ ْؿَ .ؿ َٚل َج ْ َ
َ :ٝيَ ٚف ْٔتَِْل َمل ْ َأفِدْ ُه،
ََ ٝؾٚضِ َّ َُ ÷ٜو َؿَ ٚف ْ
افٌِْل’ َظ َذ َؾٚضِ َّ ََ ،÷ٜؾ َْٓ َٖ َهَ ٚو َظز َاهَ ،ٚؾ ٌَُ ْ
احل ًَ ْ ِ
غ ِيف افْ ِ
َؿٚتِ ُؾ ُْ
ٚرَ .ؾ ََ َٚل افٌِْل’َ :و َأ ََٕ ٚأ ْص َٓدُ بِ َذفِ َؽ َيَ ٚؾٚضِ َّ َُ ،ٜو َفُِْ ُف َٓ ُي َْت َُؾ َحتك
ٚدي ُ ٜبًدَ هُ ،ثؿ َؿ َٚل :و ْإَئِّ ُ ٜبً ِدي َْاهل ِ
ِ
ِ
ُقن ِمْْف إِمٚم يُ ُ ِ
ٚدي َظ ِ يع،
َْ
َ
ُقن مْْ ُف ْإَئّ َُْ ٜاهل َ َ ْ ُ
َيُ َ ُ َ ٌ َ
ِ
احل ًَ ْ ِ
قر َظ ِع ْب ُـ ُْ
ٚس ُْ
َوا ُْد ْٓت َِدي َْ
ُمّدُ ْب ُـ َظ ِ ٍّع،
غَ ،وافنٚؾِ ُع ُ َ
احل ًَ ْ ُ
غَ ،وا َْدْ ُْه ُ
احل ًَ ُـَ ،وافْ ُ
ِ
وافٍْٚع جً ٍَر بـ ُ َ ٍ
ِ
قشكَ ،وا ْف ًٍَ ُٚل
ُمّدَ ،و ْإَم ُ
ُ َ ْ ُ ْ ُ
َ
افر َوَ ٚظع ْب ُـ ُم َ
قشك ْب ُـ َج ًْ ٍَ ٍرَ ،و ِّ
غ ُم َ
ِ
ِ
ُمّ ٍدَ ،وا ْف ًَال ُم َْ
ًٔك
ُمّدُ ْب ُـ َظ ِ ٍّعَ ،وا ُْد ْٗمتَ َ ُـ َظ ِع ْب ُـ ُ َ
َُ
احل ًَ ُـ ْب ُـ َظ ٍّعَ ،و َم ْـ ُي َه ِّع َخ ِْ ٍَ ُف ظ َ
ََ ٝؾٚضِّ ُِ ÷ٜمـ ا ْفٌُ ِ
َٚءش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،يمامل
ا ْب ُـ َم ْر َي َؿ× ،ا ْف ََٚئِ ُؿَ ،ؾ ًَ َُت ْ
َ ُ
َ

اًمديـ ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م :ص ;395اًمٌحراينُ ،مديٜم٦م اعمٕم٤مضمز :ج ،4صّ ;546
اًمٕمالُم٦م
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،4ص-)35:
وروي َقم ْـ ُحم َ َّٛم ِد ْسم ِـ ُُم ًْ ِٚم ٍؿَ ،ىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َأ َسم٤م َضم ْٕم َٗم ٍر َو َضم ْٕم َٗم َر ْسم َـ ُحم َ َّٛم ٍد÷
غ× ِم ْـ َؿتِِْ ِف َأ ْن َج ًَ َؾ ْ ِ
قٓ ِن« :إِن اَللَ ( َت ًَ َٚػ) َظق َض ُْ
َي ُ٘م َ
اإل َم َٚم َِ ٜيف ُذ ِّريتِ ِفَ ،و ِّ
ٚء
احل ًَ ْ َ
افن ٍَ َ
ِيف تُربتِ ِف ،وإجٚب َ ٜافدظ ِ
ٚء ِظْْدَ َؿ ْ ِز ِهَ ،و َٓ ُت ًَد َأيُ ٚم زَائِ ِر ِيف َجٚئِٔ ًَ ٚو َر ِ
اجً ًِ ٚم ْـ ُظ ُّ ِر ِهش-
َ
َْ َ َ َ
(اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،إُم٤مزم :ص ;428اًمٓمؼمي ،سمِم٤مرة اعمّمٓمٗمك ًمِمٞمٕم٦م اعمرشم٣م:
ص ;438اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد ،إقمالم اًمقرى سم٠مقمالم اهلدى :ج ،2ص;542
إؾمؽمآسم٤مدي ،شم٠مويؾ أي٤مت اًمٔم٤مهرة ذم ومْم٤مئؾ اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة :ج ،3ص;728
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،55ص-)332
(املًخل)5:

غ ْب ُـ َظ ِع [‘] َظ َذ ر ِ
٧مَ « :د َخ َؾ ُْ
قحك
َقم ْـ َقم ِ٤مئ َِم َ٦م َىم٤م ًَم ْ
احل ًَ ْ ُ
شقل اَللِ’ َو ُه َق ُي َ
َ
ٍّ
إِ َفٔ ِفَ ،ؾَْ َز َل َظ َذ رش ِ
ََ ٛظ َذ َط ْٓ ِر ِهَ ،ؾ ََ َٚل َج ْز ُ
يؾ فرشقل اَلل’:
قل اَلل’ َو ُه َق ُمُْْ ي
َ ُ
ْ
ُِ
أحتٌ ُف يُُ ٚمّدُ ؟ َؾ ََ َٚل :يِ ٚج ُ
زيؾ! َومٚيل َٓ ُأ ِح ٛا ْبِْلَ .ؿ َٚلَ :ؾِ٘ن ُأمت َ
َؽ َش َت َْ ُت ُِ ُف ِم ْـ َب ًْ ِد َك،

ُ ---------------------------------------------------------------- 87مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

ِِ
يؾ يدَ ه َؾٖتٚه بِ ُ ٍ
إر ِ
ُمّدُ ،
ض ُي َْت َُؾ ا ْبُْ َؽ َهذا َيَ ُ ٚ
َؾ َّد َج ْز ُ َ ُ
ٚء َؾ ََ َٚلِ :يف َهذه ْ
س َبَ ٜب ْٔ َو َ
ُ ْ
َو ْاش ُّ َٓ ٚافىػ...ش( -اًمٓمؼماين ،اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم :ج ،4ص ;278اهلٞمثٛمل ،جمٛمع

اًمزوائد :ج ،:ص 298ـ -)299
(املًخل)6:

غ× ِص ٍَٚء ِمـ ـ ُِّؾ د ٍ
اًمّم ِ
احل ًَ ْ ِ
٤مدق×« :إِن اَللَ َج ًَ َؾ ت ُْر َب َُْ ٜ
اءَ ،و َأ َمِ ًٚ ٕٚم ْـ ـ ُِّؾ
َ
ً ْ
َقم ِـ ّ
َخق ٍ
أخ َذهَ [ ٚتْ ََٚو َهلَ ]ٚأ َحدُ ـ ُْؿ َؾ ِْ ُٔ ََ ٌِّ ِْ ََٓ ٚو ْف َٔ َو ًْ ََٓ ٚظ َذ َظ َْْٔ ْٔ ِفَ ،و ْف ُٔ ِّر َهَ ٚظ َذ َشٚئِ ِر
فَ ،ؾِ٘ َذا َ
ْ
ِِ
ِِ
ِ
افس َب َِ ،ٜوبِ َح ِّؼ َم ْـ َحؾ ِ َِبَ ٚو َث َقى ؾِ ََٔٓ ،ٚوبِ َح ِّؼ َأبِ ِٔف َو ُأ ِّم ِف
َج ًَدهَ ،و ْف َٔ َُ ْؾ :اف َِ ُٓؿ ب َح ِّؼ َهذه ْ
احلِّ ٚؾغ بِ ِف ،إِٓ جً ِْتَِٓ ٚص ٍَٚء ِمـ ـ ُِّؾ د ٍ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
اء،
َ َ َ
َو َأخٔف َو ْإَئّ ٜم ْـ ُو ْفدهَ ،وبِ َح ِّؼ ا َْد َالئََُ َْ ٜ
َ
ً ْ
َو َب ْرء ًا ِم ْـ ـ ُِّؾ َم َر ٍ
ٚف و َأ ْح َذ ُرُ .ثؿ َي ًْ َت ًْ ِّ ُِ ََٓ .ٚؿ َٚل
ضَ ،وٕ ََجً ٚة ِم ْـ ـ ُِّؾ آ َؾ ٍَ ،ٜو ِح ْرز ًا ِممَ ٚأ َخ ُ
ِ
ي ْإَ ْض َق ِل ،ـ ََام َؿ َٚل َو َو َص َ
ٝ
ػ َأ ُبق َظ ٌْ ِد ا َِ
َللَ ،ؾ َام َر َأ ْي ُ
َأ ُبق ُأ َش َٚم ََ :ٜؾِ٘ ِّين ْاش َت ًْ َّ ِْت َُٓ ٚم ْـ َد ْه ِر َ
بِ َح ّْ ِد اَلل َمُ ُْروه ًٚش( -اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،إُم٤مزم :ص ;42:أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼمي،

سمِم٤مرة اعمّمٓمٗمك ًمِمٞمٕم٦م اعمرشم٣م :صّ ;446
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،:9
ص-)22:

ِ
غ× ِص ٍَٚء ِمـ ـ ُِّؾ د ٍ
ِ
احل ًَ ْ ِ
غ َؿ ْ ِز ُْ
اءَ ،وإِ َذا
وروي َقم ْـ َأ ِيب َقم ٌْد اهلل× َىم َ٤مل« :ض ُ
َ
ٌ ْ
َ
اشً ً ٚو ِظ ِْ ًام َٕٚؾًِ ً ٚو ِص ٍَٚء ِمـ ـ ُِّؾ د ٍ
َأ َـ ِْ َتف َؾ َُ ْؾ :بًِ ِؿ اَلل وبَِٚلل ،افِٓؿ اجً ِْف ِر ْزؿ ً ٚو ِ
اء إِٕ َؽ
َ
ً ْ
َ
َ
َ
ُ ْ َ ُ
َ
ُ
ْ

ر ٍء َؿ ِد ٌيرش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ;587اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،اعمزار:
َظذ ـ ُِّؾ َ ْ
اعمتٝمجد :ص ;844اعمِمٝمدي ،اعمزار :ص;475
ص ;25:اًمِمٞمخ اًمٓمقدُ ،مّمٌ٤مح
ّ

ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:3ص-)45
ِ
احل ًَ ْ ِ
مح َؾ ضِ ِ
غ َؿ ْ ِز ُْ
ٚحت َٜ
غ× َؾْ ٚؿ َر ْأ َؾ ِ َ
اًمّم٤مد ُق×« :إِ َذا َأ َر ْد َت َ ْ
وروي أيْم ً٤مَ :ىم َ٤مل َّ
ِ
َٚب َوا ُْد ًَ ِّق َذت ْ ِ
ا ْفُِت ِ
د َويسَ ،و َت َُ ُ
قل:
َغ و(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) َ
[و(ﭑ ﭒ ﭓ)] و(ﭑ ﭒ) َوآ َي َ ٜا ْفُ ُْر ِّ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
افِٓؿ بِح ِّؼ ُ َ ٍ ِ
غ َظ ِ ِّع
ُمّد َظ ٌْد َك َو َر ُشقف َؽ َو َحٌٌِِٔ َؽ َو ٌَِٕ ِّٔ َؽ َو َأمْٔ َؽَ ،وبِ َح ِّؼ َأم ِر ا ْدـ ُْٗمْ َ
ُ َ

اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م :شمرسم٦م اإلُم٤مم احلًلم× اعمراسمٓمقن ذم صمٖمقر اًمٕم٘م٤مئد اًمِمٞمٕمٞم٦م :: ....................

 ،ٛظٌ ِد َك و َأ ِخل رشقفِ َؽ ،وبِح ِّؼ َؾٚضِّ َ ٜبِْ ِ
ِ
َْ ِّٔ ٌَِٕ ٝؽ َو َز ْو َج َِ ٜوفِ ِّٔ َؽَ ،وبِ َح ِّؼ
َ َ
ْب ِـ َأ ِيب َضٚف ٍ َ ْ َ
َ
َ ُ
ِِ
غ ،وبِح ِّؼ ْإَئِّ ِ ٜافر ِ
اص ِد َ ِ
احل ًَ ِـ َو ُْ
َْ
افس َب َِ ،ٜوبِ َح ِّؼ ا َْد َِ ِؽ ا ُْد َقـ ِؾ ِ َِب،ٚ
احل ًَ ْ ِ َ َ
يـَ ،وب َح ِّؼ َهذه ْ
ِ
ِص اف ِذي ُه َق ؾِ ََٔٓ ،ٚوبِ َح ِّؼ َْ
َ ،ٝوبِ َح ِّؼ َمجِٔ ِع َم َالئَُِتِ َؽ
اجل ًَ ِد اف ِذي َوّ ْ
َوبِ َح ِّؼ ا ْف َق ِّ
ُمّ ٍد وآفِ ِف ،واجً ْؾ ه َذا اف ِّى ِ
ِ
ِ
ٚء ِيل َو َد ِ ْـ َي ًْت َْن ٍِل بِ ِف
َ
َ ْ َ َ
َو َأ ٌِْٕ َٔٚئ َؽ َو ُر ُشِ َؽَ ،ص ِّؾ َظ َذ ُ َ َ
غ ص ٍَ ً

ِِ
ف .افِٓؿ بِح ِّؼ ُ َ ٍ
ض ،و َأمِ ًٚ ٕٚمـ ـ ُِّؾ َخق ٍ
ٍ
ِ
اج ًَ ِْ ُف
ُمّد َو َأ ْه ِؾ َب ْٔتف ْ
ُ َ
ْ
ْ
م ْـ ـ ُِّؾ َداء َو ُش َْ ٍؿ َو َم َر ٍ َ َ
ٍ
ٍ
اشً ً ،ٚو ِص ٍَ ِ
ِظ ِْ ًام َٕٚؾًِ ً ،ٚو ِر ْزؿ ً ٚو ِ
ٚه ٍَ ،ٜو ِم ْـ َمجِٔ ِع ْإَ ْو َجِ ٚع
ٚء م ْـ ـ ُِّؾ َداء َو ُش َْ ٍؿ َوآ َؾَ ٜو َظ َ
َ
َ
َ
ً
ِِ
ر ٍء َؿ ِد ٌيرَ .و َت َُ ُ
افس َب ِ ٜا ُْد ٌَ َٚرـ َِ ٜا َْد ْٔ ُّقٕ ََِ ،ٜوا َْد َِ ِؽ
ُـ ِِّ َٓ ،ٚإِٕ َؽ َظ َذ ـ ُِّؾ َ ْ
قل :افِ ُٓؿ َرب َهذه ْ
ِ
ِ
ُمّ ٍد َو ِ
ُمّ ٍد َوا ْٕ ٍَ ًِْْل ِ َِب ،ٚإِٕ َؽ َظ َذ
آل ُ َ
ِص اف ِذي ُه َق ؾِ ََٔٓ ،ٚص ِّؾ َظ َذ ُ َ
افذي َه ٌَ َط ِ َِبَ ،ٚوا ْف َق ِّ
ـ ُِّؾ َ ٍ ِ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ
رء َؿد ٌيرش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :صّ ;586
ْ
اًمِمٞمٕم٦م :ج ،25صّ ;642
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)239
يمذًمؽ ر ِوي« :إِ َذا َأ َخ ْذ َتف َؾ َُ ْؾ :بًِ ِؿ اَلل ،افِٓؿ بِح ِّؼ ه ِذ ِه افسب ِ ٜافى ِ
ٚه َر ِةَ ،وبِ َح ِّؼ
َْ
ُ َ َ
ُ
ُ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِص اف ِذي ت َُق ِار ِيفَ ،وبِ َح ِّؼ َجدِّ ِه َو َأبِ ِٔف َو ُأ ِّم ِف َو َأ ِخ ِٔفَ ،وا َْد َالئُِ َِٜ
ا ْف ٌُ َْ ًَ ٜافى ِّٔ ٌََ ،ٜوبِ َح ِّؼ ا ْف َق ِّ
قن بِ ِف ،وا َْد َالئُِ َِ ٜا ْفًُ ِ
ِ
َك ُهَ ،صذ اَللَُ َظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ
ُقف َظ َذ َؿ ْ ِز َوفِ ِّٔ َؽ َيْْتَيِ ُر َ
حيٍ َ
ُ
َ
افذ َ
يـ َ ُ
ون ٕ ْ َ
اء ،و َأمِ ًٚ ٕٚمـ ـ ُِّؾ َخق ٍ
ٍ
َأمج ًِغ ،اجً ْؾ ِيل ؾِ ِٔف ِص ٍَ ِ
فَ ،و ِظ ّز ًا ِم ْـ ـ ُِّؾ ُذ ٍّل،
ْ
ْ
َْ َ ْ َ
ٚء م ْـ ـ ُِّؾ َد َ َ
ً
َو َأ ْو ِش ْع بِ ِف َظ َع ِيف ِر ْز ِؿلَ ،و َأ ِصح بِ ِف ِج ًْ ِّلش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،5ص ;69:اسمـ
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،:9
ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص;583

ص-)239

احل ًَ ْ ِ
وي َقم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل× َىم َ٤مل« :إِ َذا َتْ ََٚو َل َأ َحدُ ـ ُْؿ ِم ْـ ضِ ِ
غ َؿ ْ ِز ُْ
غ×
ور َ
ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ َ
َ
ِص اف ِذي
َؾ ِْ َٔ َُ ْؾ :افِ ُٓؿ إِ ِّين أ ْشٖ ُف َؽ بِ َح ِّؼ ا َْد َِؽ افذي َتْ ََٚو َف ُفَ ،وافر ُشقل افذي َبقأ ُهَ ،وا ْف َق ِّ
ِ
ِ ِ
ٚء ِم ْـ ـ ُِّؾ َد ٍاء ،ـ ََذا َوـ ََذاَ ،و ُي ًَ ِّّل َذفِ َؽ افد َاءش( -اسمـ ىمقًمقيف،
ُو ِّّ َـ ؾٔفَ ،أ ْن َ َْت ًَ َِ ُف ص ٍَ ً

اعمتٝمجد :صّ ;845
اًمٕمالُم٦م
يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ;57:اًمِمٞمخ اًمٓمقدُ ،مّمٌ٤مح
ّ
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)238
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(املًخل)7:

َٚن افه ِ
احل ًَ ْ ِ
ٚد ُق× َٓ َي ًْ ُجدُ إِٓ َظ َذ ت ُْر َب ُِْ ٜ
غ× ت ََذف ً
ال َللِ َو ْاشتًَُِٜ َٕ ٚ
وي« :ـ َ
ُر َ

ِ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م:
إِ َف ْٔفش( -اًمديٚمٛمل ،إرؿم٤مد اًم٘مٚمقب :ج ،2صّ ;226
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،93
ج ،4ص 779وج  ،6ص;478

ص-)269

ٞمد اًم َّث٤م ِينَٟ ،م َ٘م ْٚم ُ٧م َقمـ َؿمٞم ِ
اًمِم ِٝم ِ
وروي يمذًمؽ :وضمدْ ُت سمِ َخ ِّط َؿمٞم ِ
خٜمَ٤م َّ
خٜمَ٤م ْإَ َضم ِّؾ
ْ ْ
ْ
َ َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احل ًَ ِـَ ،قم ْـ
اًمً ِّٞمد ُحم َ َّٛمد ْسم ِـ َأ ِيب ْ َ
َقم ِّكم ْسم ِـ َقم ٌْد ا ًْم َٕم ِ٤مزم ا َعمٞمز ( َأ َدا َم اهللَُ َشم َٕم َ٤ممم َأ َّي٤م َُم ُف)َ ،قم ِـ َّ
اًمِم ِٝم ِ
قدَ ،قمـ َأ ِيب ؾمٞم ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػ ْ
٤مدَ ،قم ِـ َّ
ٞمد&:
َ ْ
ْ
احل ِّ
َضمدِّ هَ ،قم ِـ ْ َ
احلَ ِّ ِّ
٤مج ُحم َ َّٛمد ْسم ِـ َأ ِيب َضم٤مُم ٍع ا ًْم ُٙم ِّ
َ
افس َب ُِْ ٜ
َر َم َْ ٌُق َف ٍَ ٜف ْق َٓ افً ُجق ُد
احل ًَ ِْْٔٔ ُِ ٜت َْ ٌَ ُؾ بِ ِف افه َال ُة َوإِ ْن ـَْ ٕٚ
َ ٝؽ ْ َ
«أن افً ُجق َد َظ َذ ْ

َظ َِ ْٔ َٓٚش( -اعمػمزا طمًلم اًمٜمقري اًمٓمؼمدُ ،مًتدرك اًمقؾم٤مئؾ :ج ،5ص-)23
(املًخل)8:

وي َقم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل× َىم َ٤مل« :إِن َر ُش َ
َٚن ِيف افه َال ِة َوإِ َػ َجِ ٌِِٕٚف
قل اَلل’ ـ َ
ُر َ
ِ
احل ًَ ْ ُ ِ ِ ِ
قل اَلل’ َؾ َِ ْؿ ُحيِ ِر ُْ
ُْ
َز َر ُش ُ
َز َر ُش ُ
قل
احل ًَ ْ ُ
غ بٚفت ٌُْرُ ،ثؿ ـ َ
غ ْب ُـ َظ ٍّع×َ ،ؾُ َ
َز َو ُي ًَٚفِ ُُْ ٟ
اَللَِ’ َؾ َِ ْؿ ُحيِ ِر ُْ
غ× افت ٌُِْ َرَ ،و َمل ْ َي َز ْل َر ُش ُ
غ×
احل ًَ ْ ُ
احل ًَ ْ ُ
قل اَلل’ ُيُ ِّ ُ
افت ٌُِْرَ ،ؾ َِؿ ُحيِر حتك َأـّْ َؾ شٌع َت ٌُِْر ٍ
اتَ ،ؾ َٖ َح َٚر ُْ
غ× افت ٌُِْ َر ِيف افًٚبِ ًَ ِ.ٜ
احل ًَ ْ ُ
َ َ َْ
ْ ْ َ
َ
َ
ِ
َؾ ََ َٚل َأ ُبق َظ ٌْد اَلل×َ :ؾ َه َٚر ْت ُشْ ًٜش( -اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج،3

صّ ;78
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،92ص-)467
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احملاضسة السابعة :معسفة عاغوزاء

احملاقس ٠ايسابع١
َعسؾ ١عاغٛزا٤
احلج٦م252:هـ
2:::.5.22م= 35ذو ّ
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َعسؾ ١عاغٛزا٤

يتحٛمؾ ُمً١موًم ّٞم٦م اًمدقمقة وٟمنم اًمديـ ذم أي٤مم قم٤مؿمقراء ،ويِمدّ رطم٤مًمف
يٜمٌٖمل عمـ
ّ
أهؿ اًمتٙم٤مًمٞمػ ،أن يٕمرف ُم٤م
إمم اعمٜم٤مـمؼ اعمختٚمٗم٦م ٕداء هذا اًمقاضم٥م اًمذي يٕمدّ ُمـ ّ
أهؿ ومؽمة زُمٜمٞم٦م ذم قم٤ممل
ُمٕمٜمك قم٤مؿمقراء ،ويمٞمػ يًتٗمٞمد ُمـ هذه اًمٗمرص٦م اًمتل مت ّثؾ ّ
اإلؾمالم؟ وأن يت٠م ُّمؾ ذم يمالم اإلُم٤مم× اعم٘مٓمقع سمّمدوره طمٞم٨م ي٘مقلَ ٓ« :ي ْق َم
َـ َٔ ْق ِم َؽ َيَ ٚأ َبَ ٚظ ٌْ ِد اَللش(ً;)2مٞمٕمل ُم٤م هق يقم قم٤مؿمقراء ،ويمٞمػ يٛمٙمـ آؾمتٗم٤مدة ُمـ هذا

اًمٞمقم اًمٕمٔمٞمؿ قمغم اًمٜمحق إيمٛمؾ-
 ّٜٛايتػابٔ

ًم٘مد ُؾم ِّٛمٞم٧م ّ
يمؾ ؾمقرة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٠مُمر ُمٝمؿ ُمـ إُُمقر اًمتل شمتْمٛمٜمٝم٤م;

وًمذا يٜمٌٖمل ٕهؾ اًم٘مرآن أن يٕمرومقا أؾم٤مس اًمٌح٨م ذم ّ
يمؾ ؾمقرة ُمـ ظمالل اؾمٛمٝم٤م،
وُمـ ؾمقر اًم٘مرآن ؾمقرة «افتٌٚبـش ،وومٞمٝم٤م هذه أي٦م اًمنميٗم٦م( :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ
(َ )2قم ِـ اًمّم ِ
لم ْسم َـ َقم ِ ِّكم ْسم ِـ َأ ِيب َـم٤مًمِ ٍ
٤مد ِق َضم ْٕم َٗم ِر ْسم ِـ ُحم َ َّٛم ٍد َقم ْـ َأسمِ ِٞمف َقم ْـ َضمدِّ ِه^َ « ،أ َّن ْ
٥م (÷)
احلُ ًَ ْ َ
َّ
ٞمؽ ي٤م َأسم٤م َقمٌ ِد اهلل؟ َىم َ٤ملَ :أسمٙمِل عمَ٤مِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ً
ْ
احل ًَـ× ،ومٚم َّام َٟمٔم َر إًم ْٞمف َسمٙمَك ،وم٘م٤مل ًم ُفَُ :م٤م ُي ٌْٙم َ َ َ ْ
َد َظم َؾ َي ْقُم٤م إ َمم َ
احل ًَ ُـ× :إِ َّن ا ًَّم ِذي ُي ْ١مشمَك إِ َ َّزم َؾم ٌّؿ ُيدَ ُّس إِ َ َّزم َوم ُ٠م ْىمت َُؾ سمِ ِفَ ،و ًَم ِٙم ْـ َٓ َي ْق َم َيم َٞم ْق ُِم َؽ َي٤م
ُي ّْمٜم َُع سمِ َؽَ -وم َ٘م َ٤مل ًَم ُف ْ َ
قن َأ َّهنُ ْؿ ُِم ْـ ُأ َُّم ِ٦م َضمدِّ ٟمَ٤م ُحم َ َّٛم ٍد’َ ،و َيٜمْت َِح ُٚم َ
ػ َر ُضم ٍؾ َيدَّ ُقم َ
ػ إِ ًَم ْٞم َؽ َصم َال ُصم َ
قن ِدي َـ
قن َأ ًْم َ
َأ َسم٤م َقم ٌْ ِد اهللََِ ،ي ْز َدًمِ ُ
قن َقم َغم َىمت ِْٚم َؽ وؾم ْٗم ِؽ د ُِم َؽ واٟمْتِٝم ِ
ِْ
٤مك ُطم ْر َُمتِ َؽ َو َؾم ٌْ ِل َذ َر ِار ِّي َؽ َوٟمِ ًَ ِ٤مئ َؽ َواٟمْتِ َٝم ِ
اإل ْؾم َال ِمَ ،وم َٞم ْجت َِٛم ُٕم َ
٤مب
َ َ
َ
َ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رء َطمتَّك
َصم َ٘مٚم َؽَ ،ومٕمٜمْدَ َه٤م َُت ُّؾ سمِ ٌَٜمل ُأ َُم َّٞم َ٦م اًم َّٚم ْٕمٜمَ ُ٦مَ ،و ُمتْٓم ُر َّ
اًمً َام ُء َر َُم٤مد ًا َو َدُم ً٤مَ ،و َي ٌْٙمل َقم َٚم ْٞم َؽ ُيم ُّؾ َ ْ
ات و ِْ
قش ِذم ا ًْم َٗم َٚمق ِ
احلٞمت ُ
ا ًْم ُق ُطم ُ
َ٤من ِذم ا ًْمٌِ َح ِ٤مرش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم :ص ;288اسمـ
َ
َ
ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج ،4ص ;349اسمـ ٟمام ّ
احلكمُ ،مثػم إطمزان :ص ;24اًمً ّٞمد
اسمـ ـم٤مووس ،اًمٚمٝمقف ذم ىمتغم اًمٓمٗمقف :ص ;2:اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراينُ ،مديٜم٦م اعمٕم٤مضمز :ج،4
صّ ;4:5
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص-)329
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ﯵ ﯶ ﯷ)(-)2
ُمـ اعم١مؾمػ أٟمّٜم٤م ٟمٕم٤مين اًمٙمثػم ُمـ اًمت٘مّمػم ذم ومٝمؿ اًم٘مرآن ووم٘مٝمف ،وٓ ٟمتٛمتّع سمتٚمؽ
اًمٗم٘م٤مه٦م اًمذي شمٚمٞمؼ سم٢مدراك ًمٓم٤مئػ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم-
ّ
إن ًمٚم٘مٞم٤مُم٦م أؾمامء ُمتٕمدّ دة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ(اعمٚمحؼ ،)2:وىمد اؾمتخدم ذم هذه
ُمٝمٛم٦م ضمدّ ًا ،يٜمٌٖمل ٕهؾ اًمٌح٨م واعمٓم٤مًمٕم٦م
أي٦م اؾمامن ُمٜمٝم٤م ،وهذه ذم طمدّ ذاهت٤م ٟم٘مٓم٦م ّ
أن يٜمٔمروا :هؾ اًمتٗم٧م أصح٤مب اًمتٗم٤مؾمػم إمم هذه اًمٜم٘مٓم٦م؟ ُم٤م هل اًمّمٚم٦م سملم هذيـ
آؾمٛملم؟ أطمدمه٤م «يقم اجلّعش وأظمر «يقم افتٌٚبـش ،أ ُّم٤م «يقم اجلّعش ومٝمق اًمٞمقم
اًمن ذم اؾمتٕمامل
اًمذي ُجيٛمع ومٞمف اًمٜم٤مس ،و«ذًمؽش اؾمؿ إؿم٤مرة ًمٚمٌٕمٞمد ٓ ،سمدّ أن ٟمٚمحظ ّ

ًمٗمظ اإلؿم٤مرة ًمٚمٌٕمٞمد ذم ىمقًمف ّ
ضمؾ وقمال( :ﯵ ﯶ ﯷ) ،وىمد ُؾم ّٛمٞم٧م اًمًقرة
اًمن ذم
سم٤مؾمؿ اًمتٖم٤مسمـ ،واًمتٖم٤مسمـ ُمـ سم٤مب اًمتٗم٤مقمؾ ،صمؿ ٟمتً٤مءل شم٤مرة ُأظمرىُ :م٤م ّ
اؾمتٕمامل هٞمئ٦م اًمتٗم٤مقمؾ هٜم٤م؟ واًمٗمٕمؾ ُمـ ُم٤مد ّة « َؽ ٌَ َـش ،واهلٞمئ٦م هٞمئ٦م سم٤مب اًمتٗم٤مقمؾ ،ومام
هل اًمدىم٤مئؼ واًمٚمٓم٤مئػ اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم هذه اجلٝم٤مت؟ وأي همٌـ هذا اًمذي يٕمٜمٞمف شمٕم٤ممم ذم
يقم اًمتٖم٤مسمـ؟
هٜم٤مًمؽ رواي٦م ذم هذا اًمِم٠من ،وٓ سمدّ ذم ومٝمؿ اًم٘مرآن ُمـ أن ٟمًتٛمدّ اًمٕمقن ُمـ
وىمقة اًمٗم٘م٤مه٦م ذم ومٝمؿ يمالم اهلل شمٕم٤ممم
يمٚمامت اًمقطملُ ،مٕمتٛمديـ قمغم طمّم٤موم٦م اًمٗمٙمر ّ
وأوًمٞم٤مئف-

ىم٤مل رؾمقل اهلل’ُ « :ي ٍْت َُح فِ ِْ ًَ ٌْ ِد َي ْق َم ا ْف َِ َٔ َٚم َِ ٜظ َذ ـ ُِّؾ َي ْق ٍم ِم ْـ َأيِ ٚم ُظ ُّ ِر ِه َأ ْر َب ٌع
ون ِخ َزا َٕ ً ٜظدَ د شٚظ ِ
ِ
ٚت افِ ْٔ ِؾ َوافْ َٓ ِٚرش -قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمت٠م ُّمؾ ذم يمالم اًمرؾمقل
ؼ َ
َ َ َ َ
َوظ ْ ُ
ّ
إقمٔمؿ’ :يمؿ هق قمٛمر ّ
وًمٙمؾ ؾم٤مقم٦م ظمزاٟم٦م! ظمزاٟم٦م يٜمٌٖمل ًمف أن يٗمتحٝم٤م
يمؾ ومرد؟

سمٞمديف!
( )2اًمتٖم٤مسمـ ،آي٦م-:
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ِ
()2
قء ًة ُٕقر ًا
(ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳) َ « ،ؾخ َزا َٕ ٌَ ٜجيِدُ َهَ ٚمم ْ ُِ َ
ِ
ور َمَ ٚف ْق ُوزِّ َع َظ َذ َأ ْه ِؾ افْ ِ
ٚهدَ ِهتِ ٚم َـ ا ْف ٍَ َرحِ َوافن ِ
ٚر ََٕ ْد َه َن ُٓ ْؿ
ُ
هور ًاَ ،ؾ ََُْٔ ٚف ُف ظْْدَ ُم َن َ َ
َو ُ ُ
ٚس بِ َٖ َملِ افْ ِ
َظ ِـ ْ ِ
اإل ْح ًَ ِ
ٚرُ ...ثؿ ُي ٍْت َُح َف ُف ِخزَا َٕ ٌُ ٜأ ْخ َرى َؾ َ َر َاهُ ٚم ْيِِ َّ ًُ ٜمْْتَِْ ًُ ٜم ٍْ ِز َظ ًَ ،ٜؾ ََُْٔ ٚف ُف
ِ
ِ
اجل َز ِع َمَ ٚف ْق ُؿ ًِ َؿ َظ َذ َأ ْه ِؾ َ
ٚهدَ ِ َهتِ ٚم َـ ا ْف ٍَزَ ِع َو َ
اجلْ َِ ٜفََْ َص َظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ
مْ َْٓ ٚظْْدَ ُم َن َ
ِ
ّٔ َُٓ ...ٚثؿ ُي ٍْت َُح َف ُف ِخزَا َٕ ٌُ ٜأ ْخ َرى َؾ َ َر َاهَ ٚخٚفِ َٔ ًَ ٜف ْٔ َس ؾِ ََٔٓ ٚمَ ٚي ُن ُه َو َٓ َي ًُقؤُ ُهَ ...ؾ ََُْٔ ٚف ُف
ًَٕ َ
َ ِ
ِ
()3
ِ
اهتَ ...ٚو ِم ْـ َه َذا َؿ ْق ُف ُف َت ًَ َٚػ( :ﯵ ﯶ ﯷ)ش
م َـ ا ْف ٌَ ٌْ ِـ َو ْإ َشػ َظ َذ َؾ َق َ

(اعمٚمحؼ-)3:
ّ
يتجغم ًمٜم٤م شمٗمًػم يمٚمٛم٦م اًمتٖم٤مسمـ ذم ؾمقرة «افتٌٚبـش ،ومام هق اًمٖمٌـ؟
هبذا احلدي٨م
اًمٖمٌـ :هق أن ٓ يٙمقن هٜم٤مك سمديؾ سمٛم٘مدار ُم٤م وم٤مت ،وهذا اعمًتقى ُمـ اًمٖمٌـ زقمزع
قمٛمقم (ﮍ ﮎ)( ،)4ومجٕمؾ ظمٞم٤مر اًمٖمٌـ ُم٘م٤مسمؾ أص٤مًم٦م اًمٚمزوم ذم اًمٕم٘مد،
ًمتدارك ُم٤م وم٤مت ُمـ اعم٤مل ،وم٤مًمٗم٘مٞمف اًمذي يدرس ظمٞم٤مر اًمٖمٌـ ٓ سمدّ أن يدرك ُمٕمٜمك
صمؿ يٕمرف ّ
أن ؾم٤مقم٤مت
اًمتٖم٤مسمـ ذم ؾمقرة اًمتٖم٤مسمـ ،ويٗمٝمؿ احلدي٨م اًمٜمٌقي اعمذيمقرّ ،
اًمٕمٛمر اًمتل شمٜم٘مِض ذم أزُمٜم٦م ُمٕم ّٞمٜم٦م يمٞمػ يٖمتٜمٛمٝم٤م؟
( )2اإلهاء ،آي٦م-25
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(ِ )3ذم ْ ِ ِ
ِ
نم َ
ون ظم َزا َٟم ً٦م
اخلَ َؼم اًمٜمَّ ٌَق ِّي’ َأ َّٟم ُف « ُي ْٗمت َُح ًم ْٚم َٕم ٌْد َي ْق َم ا ًْم٘م َٞم٤م َُم٦م َقم َغم ُيم ِّؾ َي ْق ٍم ُم ْـ َأ َّي٤م ِم ُقم ُٛمره َأ ْر َسم ٌع َوقم ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
٤مهدَ ِ َهت٤م ُم َـ ا ًْم َٗم َر ِح
هور ًاَ ،وم َٞمٜمَ٤م ًُم ُف قمٜمْدَ ُُم َِم َ
قمَدَ َد َؾم٤م َقم٤مت اًم َّٚم ْٞم ِؾ َواًمٜم ََّٝم٤مرَ ،ومخ َزا َٟم ٌ٦م َجيدُ َه٤م َمم ْ ُٚمق َء ًة ُٟمقر ًا َو ُ ُ
٤مس سمِ َ٠م َملِ اًمٜم َِّ٤مر ،و ِهل اًمً َ ِ
اًمن ِ
ور َُم٤م ًَم ْق ُو ِّز َع َقم َغم َأ ْه ِؾ اًمٜم َِّ٤مر ََٕ ْد َه َِم ُٝم ْؿ َقم ِـ ْ ِ
اإل ْطم ًَ ِ
٤مع
٤مقم ُ٦م ا ًَّمتل َأ َـم َ
َ َ َّ
َو ُّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
٤مهدَ َهت٤م ُم َـ
ٞمٝم٤م َر َّسم ُفُ ،صم َّؿ ُي ْٗمت َُح ًَم ُف ظم َزا َٟم ٌ٦م ُأ ْظم َرى َوم َ َػم َاه٤م ُُم ْٔمٚم َٛم ً٦م ُُمٜمْتٜمَ ً٦م ُُم ْٗمز َقم ً٦مَ ،وم َٞمٜمَ٤م ًُم ُف ُمٜم َْٝم٤م قمٜمْدَ ُُم َِم َ
وم َ
ِ
اجل َز ِع ُم٤م ًَمق ُىم ًِؿ َقم َغم َأه ِؾ ا ْ ِ
ِ
٤مقم ُ٦م ا ًَّمتِل َقم ََم
اًمً َ
ْ
جلٜمَّ٦م ًَمٜمَ َّ٘م َ
ا ًْم َٗم َز ِع َو ْ َ َ ْ
ٞمٛم َٝم٤مَ ،وه َل َّ
ص [ ًَمٜمَٖم ََّض] َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ ٟمَٕم َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمً٤م َقم ُ٦م ا ًَّمتل
ن ُه َو َٓ َي ًُ ُ
ٞمٝم٤م َر َّسم ُفُ ،صم َّؿ ُي ْٗمت َُح ًَم ُف ظم َزا َٟم ٌ٦م ُأ ْظم َرى َوم َ َػم َاه٤م َظم٤مًم َٞم ً٦م ًَم ْٞم َس وم َ
وم َ
قؤ ُهَ ،وه َل َّ
ٞمٝم٤م َُم٤م َي ُ ُّ
ِ
ِ
ِ
ٟمَ٤مم ومِٞمٝم٤م َأ ِو ْاؿم َتٖم ََؾ ومِٞمٝم٤م سمِ َ ٍ ِ
ِ
اهت٤مَ ,طم ْٞم ُ٨م
ٌمء ُم ْـ ُُم ٌَ َ
َ
َ َ
٤مطم٤مت اًمدُّ ْٟم َٞم٤مَ ،وم َٞمٜمَ٤م ًُم ُف ُم َـ ا ًْم َٖم ٌْ ِـ َو ْإَ َؾمػ َقم َغم َوم َق َ
ْ
ِ
ٍ
ِ
َ٤من ُُمت ََٛمٙمِّٜم ً٤م ُم ْـ َأ ْن َي ْٛم َ َ
يم َ
ػَ ,وُم ْـ َه َذا َىم ْق ًُم ُف َشم َٕم َ٤ممم( :ﯵ ﯶ ﯷ) ش-
قص ُ
أل َه٤م َطم ًَٜمَ٤مت َُم٤م َٓ ُي َ
احلكم ،قمدّ ة اًمداقمل :صّ ;274
(اسمـ ومٝمد ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،8ص-)373
( )4اعم٤مئدة ،آي٦م-2
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عاغٛزا ٤متٗٝد ملٛانب ١أٌٖ ايبٝت^ يف ايسؾٝل األعً٢

ّ
سم٠مي همٌـ آظمر ،ومام اًمذي
إن ًمٚمً٤مقم٤مت اًمتل شم٘مْمقهن٤م ذم قم٤مؿمقراء شمٖم٤مسمٜم ً٤م ٓ ي٘م٤مس ّ

يٜمٌٖمل ًمٕم٤ممل اًمديـ أن يٗمٕمٚمف; ًمئال يٌتغم سمتٚمؽ احلنة اًمتل ٓ شمقصػ( :ﭑ ﭒ

سم٠مي ٟمٗمع ،وإذا
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ )( ،)2وم٢من وم٤مت إوان ومٚمٞمس ًمٚمحنة أن شمٕمقد ّ
صمٛم٦م شمدارك ًمٚمٖمٌـ ومٝمق ذم يمالم اإلُم٤مم× ،وأٟمّك ًمٜم٤م أن ٟمٌٚمغ ذطمف وسمٞم٤مٟمف!
يم٤من ّ
اجل ِ
َٚن ِمـ ِصًٔتَِْ ٚظٚد ِ ً ٚبًِ ُِ ِ
قمََْ ،ٚو َه َذا َْ
ٚه ُؾ
ُ
َ َ
طمج٦م اهلل قمغم اًمٕمٌ٤مدَ « :أ َٓ َؾ َّ ْـ ـ َ ْ
ي٘مقل ّ
ؼيًتَِْ ٚا ُْدْْ ََىِع ظـ م َن ِ ِ
ٔؿ ِيف ِح ْج ِر ِهَ ،أ َٓ َؾ َّ ْـ َهدَ ا ُه َو َأ ْر َصدَ ُه َو َظِ َّ ُف َ ِ
ذي ًَ َتَْٚ
ُ َ ْ ُ َ
بِ َ ِ َ
ٚهدَ تََْ ٚيت ٌ
َٚن َم ًََِْ ٚيف افرؾِ ِٔؼ ْإَ ْظ َذش(-)3
ـ َ
مت ّثؾ قم٤مؿمقراء ُمٜمج ًام ًمٜمٞمؾ هذه اجلقهرةُ ،مت٤مطم ً٤م ّ
ًمٙمؾ ُمـ يٜمٝمٛمؽ ذم اًمدقمقة
صمٛم٦م رء
واًمتٌٚمٞمغ ،ومامذا يٜمٌٖمل أن ٟمٕمٛمؾ واحل٤مل هذه؟ وُم٤م هل اعمً١موًمٞم٦م؟ إن يم٤من ّ
يذيمر وم٢مٟمّام هق ذم يمٚمامت أئٛم٦م اًمديـ^ ،أ ُّم٤م يمالم زيد وقمٛمرو ومٚمٞمس طمري ً٤م سم٤مًمذيمر،
واًمذي يٜمٌٖمل أن يٙمقن ُمرضمٕم ً٤م شمًتٜمدون إًمٞمف ـ سمٕمد قمٛمر ىمْمٞمتٛمقه ذم اجلدّ
وآضمتٝم٤مد ـ إٟمّام ّ
يتٚمخص ذم يمٚمٛمتلم ،مه٤م :اًمٙمت٤مب ،واًمًٜمّ٦م ،اٟمٔمروا ُم٤مذا ي٘مقل اهلل
شمٕم٤ممم؟ وُم٤م هق سمٞم٤من اعمٕمّمقُملم^؟ شمٕم ّٚمٛمقا قمٚمقُمٝمؿ ،وم٢من شمٚم ّ٘مٞمتؿ قمٚمقُمٝمؿ^
وقم ّٚمٛمتٛمقا هب٤م ضم٤مه ً
ال ،وًمق يم٤من ؿمخّم ً٤م واطمد ًا ،ومٝمديتٛمقه وأرؿمدمتقه ،وم٢مٟمّٙمؿ ُمٕمٝمؿ
ذم اجلٜمّ٦م -ومام اًمٌمء اًمذي يٜمٌٖمل أن شمٕم ّٚمٛمقه؟ اجلقاب« :ذيًتْٚش ،وُم٤م ُمٕمٜمك
ٍ
«ذيًتْٚش؟ ّ
طمٞمٜمئذ؟
صمؿ ُم٤م أضمر ذًمؽ
إن اهلداي٦م واإلرؿم٤مد ٓ سمدّ أن يٙمقٟم٤م إمم ؾمٌٞمٚمٜم٤مّ -
َٚن َم ًََِْ ٚيف افرؾِ ِٔؼ ْإَ ْظ َذشً ،مٞمس ًمٜم٤م أن ٟمتّمقر ُم٤م هق أؾمٛمك ُمـ هذه اعمٜمزًم٦مُ ،مٜمزًم٦م
«ـ َ
اعمٕم ّٞم٦م ،وًمٙمـ أ ّيام ُمٕم ّٞم٦م؟
(ُ )2مريؿ ،آي٦م-4:
( )3راضمع :اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م :ص ،57اهل٤مُمش رىمؿ -2
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ُمـ يٗم٤مرق أهٚمف و ُأهشمف ذم قمنمة قم٤مؿمقراءُ ،مٝم٤مضمر ًا إمم ُمٜمٓم٘م٦م يتقاضمد ومٞمٝم٤م
اجلٝم٤مل هبذه اًمنميٕم٦م ،ومٞم٘مقم سم٢مرؿم٤مد ؿمخص واطمد إمم اًمنميٕم٦م احل ّ٘م٦م ،ومًٞمٜم٤مل ُمٜمزًم٦م
ّ
اعمٕم ّٞم٦م-

أن اعمٕم ّٞم٦م ىمد ُأوٞمٗم٧م إو٤موم ً٦م قمجٞمٌ ً٦م ،طمٞم٨م ّ
وٟمالطمظ ّ
ىمٛم٦م
إن يمٚمٛم٦م «معش شمِمػم إمم ّ

ٙمتػ سمذًمؽ وم٘مط ،وإٟمّام هٜم٤مك إو٤مومت٤من
َٚن َم ًََْٚش ،ومل ُي َ
اعم٘م٤مم اًمذي يٗمقق اإلدراك« :ـ َ
ذم اًمرواي٦م :إومم إو٤موم٦م اعمٕم ّٞم٦م ،واًمث٤مٟمٞم٦م إو٤موم٦م اًمٔمرومٞم٦م:
أ ُّم٤م إو٤موم٦م اعمٕم ّٞم٦م ومٝمل ىمقًمف×َ « :م ًََْٚش( ،ﭡ ﭢ ﭣ * ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ )(( )2اعمٚمحؼ ،)4:وم٤مًمٚمٓمػ واًمرمح٦م جيٕمالٟمؽ رومٞم٘م ً٤م هلؿ-
ِ
ٟم١مضمؾ
وأ ُّم٤م إو٤موم٦م اًمٔمرومٞم٦م ومٝملِ « :يف افرؾ ِٔؼ ْإَ ْظ َذش ،ومام ُمٕمٜمك اًمرومٞمؼ إقمغم؟ ّ
وم٤معمٝمؿ أن شمٗمٝمٛمقا ُم٤م ُمٕمٜمك قم٤مؿمقراء؟ و َعمـ هذا اًمٞمقم؟
هذا اًمٌح٨م إمم وىم٧م آظمر،
ّ
ومٝمذا هق اعمقوع اًمذي حي٤مر ومٞمف اًم ُٙم ّٛمؾ-
َكاَات ضّٝد ايػٗدا ×٤يف حدٜح ايًٛح

هٜم٤مك طمدي٨م يدرك قمٚمامء احلدي٨م وم٘مط أٟمّف إيمًػم إمحر ،أظمرضمف اًمٙمٚمٞمٜمل
(أقمغم اهلل ُم٘م٤مُمف) ذم «افُٚيفش( )3واًمّمدوق ذم «ـامل افديـ ومتٚم افًّْٜش( )4وسم٘مٞم٦م
اعمِم٤ميخ ُمـ اعمحدّ صملمُ ،يٕمرف سمـ «حدي ٞافِقحش (اعمٚمحؼ )5:طمٞم٨م أهدى اًمٌ٤مري

اًمّمدّ ي٘م٦م اًمٙمؼمى‘ ُتٗم٦م ؾمٜمٞم٦م قمٜمد وٓدة ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× ،أٓ وهل ًمقح
ُمٙمتقب ومٞمف طمدي٨م َإهلل ،يِمتٛمؾ قمغم أؾمامء إوصٞم٤مء آصمٜمل قمنم ومجٞمع ظمّم٤مئٝمؿ
وُمقاصٗم٤مهتؿّ ،
رب إرسم٤مب إمم ؾم ّٞمدة اًمٜمً٤مء و ُأ ّم
إن هذا احلدي٨م هتٜمئ٦م ُمـ ىمٌؾ ّ
( )2اًمٗمجر ،أيت٤من -39 ,38
( )3اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،2ص-639
( )4اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،يمامل اًمديـ ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م :ص-427
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إئٛم٦م اعمٞم٤مُملم^ هبذا اعمقًمقد اعمٌ٤مرك ،وىمد ذيمر ومٞمف شمٕم٤ممم صمامٟمٞم٦م ُم٘م٤مُم٤مت ٕيب قمٌد
اهلل احلًلم×-
خصاْ ١قًب ضّٝد ايػٗدا×٤

إول :أٟمّف ظم٤مزن اًمقطمل ،طمٞم٨م ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ذم هذا احلدي٨م:
ُم٘م٤مُمف× ّ
« َو َج ًَ ِْ ُُ ٝح ًَ ْْٔ ًَ ٚخ ِٚز َن َو ْحِٔلش( -)2هذه هل اًم٘مٓمرة إومم ،ومٛمـ أيـ شمٌدأ ُمً٤مطم٦م
اًمقطمل اإلهلل اًمٗمًٞمح٦م؟ وإمم أيـ شمٜمتٝمل؟ ّ
إن اًمٌداي٦م شمٙمٛمـ هٜم٤م( :ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ)( ،)3وظمت٤مُمٝم٤م ذم( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ)(( )4ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ*
ِ
ِ
ِ
ؼم ِين َقم ِـ
جل٤مسمِ ِر ْسم ِـ َقم ٌْد اهلل ْإَٟم َّْم ِ٤مر ِّيَ ---:أ ْظم ِ ْ
(َ )2قم ْـ َأ ِيب َسمّم ٍػمَ ،قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْد اهلل×َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َأ ِيب ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ؼمشم َْؽ سمِ ِف ُأ ُِّمل َأ َّٟم ُف ِذم َذًمِ َؽ
اًم َّٚم ْق ِح ا ًَّمذي َر َأ ْي َت ُف ِذم َيد ُأ ُِّمل َوم٤مـم َٛم َ٦م‘ سمِٜمْ٧م َر ُؾمقل اهلل’َ ،و َُم٤م َأ ْظم َ َ
اًمر ْمح ِـ
اًم َّٚم ْق ِح َُم ْٙم ُت ٌ
قبَ ---وم َ٘م َ٤مل َضم٤مسمِ ٌرَ :وم َ٠م ْؿم َٝمدُ سمِ٤مهلل َأ ِّين َهٙم ََذا َر َأ ْي ُت ُف ِذم اًم َّٚم ْق ِح َُم ْٙم ُتقسم ً٤م :سمِ ًْ ِؿ اهلل َّ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلٙمٞم ِؿ عمُ َح َّٛمدٟ ،مٌَِ ِّٞمف ---إِ ِّين َمل ْ َأ ْسم َٕم ْ٨م ٟمٌَِ ّٞم ً٤م َوم ُ٠ميمْٛم َٚم ْ٧م َأ َّي٤م ُُم ُف َوا ْٟم َ٘م َْم ْ٧م
اًمرطمٞم ِؿَ ،ه َذا يمت ٌ
َ٤مب ُم َـ اهلل ا ًْم َٕم ِز ِيز ْ َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُُمدَّ ُشم ُف إ َّٓ َضم َٕم ْٚم ُ٧م ًَم ُف َوص ّٞم ً٤مَ ،وإ ِّين َوم َّْم ْٚم ُت َؽ َقم َغم ْإٟمٌْ َٞم٤مءَ ،و َوم َّْم ْٚم ُ٧م َوص َّٞم َؽ َقم َغم ْإ ْوص َٞم٤مءَ ،وأيم َْر ُْم ُت َؽ
لمَ ،ومجٕم ْٚم٧م طمًٜم ً٤م ُمٕم ِد َن ِقم ْٚم ِٛمل سمٕمدَ اٟم ِْ٘مْم ِ
ِ
ِ
٤مء ُُمدَّ ِة َأسمِ ِٞمفَ ،و َضم َٕم ْٚم ُ٧م
َ
َْ
سمِِم ٌْ َٚم ْٞم َؽ َوؾم ٌْ َٓم ْٞم َؽ َطم ًَ ٍـ َو ُطم ًَ ْ ٍ َ َ ُ َ َ َ ْ
٤مز َن وطم ِٞمل ،و َأيمْرُم ُتف سمِ َّ ِ
٤مًمً َٕم٤م َد ِة---ش( -قمكم سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمل،
َ َ ْ ُ
ُطم ًَ ْٞمٜم ً٤م َظم ِ َ ْ
٤مًمِم َٝم٤م َدةَ ،و َظمت َْٛم ُ٧م ًَم ُف سمِ َّ
اإلُم٤مُم٦م واًمتٌٍمة :ص ;275اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،2ص ;639اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،يمامل اًمديـ
ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م :ص ;427اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٞمقن أظمٌ٤مر اًمرو٤م :ج ،2ص ;5:اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد،
آظمتّم٤مص :ص ;322اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج ،2ص ;366اًمٓمؼمد،
إقمالم اًمقرى سم٠مقمالم اهلدى :ج ،3ص ;287ؿم٤مذان سمـ ضمؼمئٞمؾ اًم٘مٛمل ،اًمروو٦م ذم ومْم٤مئؾ أُمػم
اعم١مُمٜملم :ص ;74اًمِمٕمػمي ،ضم٤مُمع إظمٌ٤مر :ص ;2:قمكم سمـ يقٟمس اًمٕم٤مُمكم ،اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ:
ج ،3ص ;248اًمديٚمٛمل ،إرؿم٤مد اًم٘مٚمقب :ج ،3ص ;3:2اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،هم٤مي٦م اعمرام:
ص 256وّ ;337
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،47ص-)2:7
قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م :ص ;27:اجلقيٜمل ،ومرائد
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اعمًٕمقدي ،إصمٌ٤مت اًمقصٞم٦م ًمإلُم٤مم ّ
اًمًٛمٓملم :ج ،3ص-248
( )3اًمٌ٘مرة ،آي٦م-42
( )4اًمٜمجؿ ،آي٦م-27
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ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ)( ،)2ومٝمذا اًمقطملُ ،مـ شمٚمؽ اًمٌداي٦م وطمتّك هذه اًمٜمٝم٤مي٦م ذم ظمزاٟم٦م
ىمٚم٥م احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م×َ « ،و َج ًَ ِْ ُُ ٝح ًَ ْْٔ ًَ ٚخ ِٚز َن َو ْحِٔلش ،ومٛمـ ذا
اًمذي قمرف احلًلم× ًمٞمٕمرف ُمٕمٜمك قم٤مؿمقراء؟ ًمٞمدرك ُم٤مذا طمدث ذم يقم
قم٤مؿمقراء؟ ودم ُمـ ؾمٗمؽ؟ وقمالم ؾمٗمؽ؟
ًمٞمس هٜم٤مك ُمـ يٗمٝمؿ ُمٕم٤مين يمٚمامت اهلل شمٕم٤ممم ٓ ،أٟم٤م وٓ همػميّ ،
إن ُم٤م ٟمدريمف ٓ يٛم ّثؾ
ؾمقى ؿمٕم٤مع ُمـ هذه اًمِمٛمس وم٘مط ،ومٛمـ ُمٜمّ٤م يٕمٚمؿ ُمٕمٜمك« َخ ِٚز َن َو ْحِٔلش ًمٞمٕمٚمؿ ُمٕمٜمك
اًمقطمل؟ وًمٞمدرك ُم٤م يٛمت٤مز سمف اًمقطمل ُمـ اًمٕم٘مؾ؟ ًمٞم٘مػ قمغم احلد اًمٗم٤مصؾ سملم اًمقطمل
واًمٗمٙمر؟ وًمٞمٗمٝمؿ يمٜمف اًمقطمل؟ يمٚمامت قمغم همرار ىمقًمف شمٕم٤ممم( :ﭹ ﭺ ﭻ
أن ّ
ﭼ)(ُ ،)3مـ يدري ُم٤مذا ُيمٜمِ َز ذم اعمٗمٕمقل اعمٓمٚمؼ هٜم٤م؟ قمغم ّ
يمؾ ذًمؽ همٞمض ُمـ

وم٢مهن٤م ُمدظمقرة ذم ظمزاٟم٦م ىمٚم٥م احلًلم× ،ذًمؽ اًم٘مٚم٥م
ومٞمض ،أ ُّم٤م مجٞمع شمٚمؽ اعمٓم٤مًم٥م ّ
اًمذي أص٤مسمف اًمًٝمؿ ذم ذًمؽ اًمٞمقم ،وأريؼ ُمٜمف ُمثؾ ذًمؽ اًمدم! هذه هل اًم٘مْمٞم٦م-
َعساج املال٥هَٚ ١صاز األْبٝا^٤
اىمرؤوا يمت٤مب «ـٚمؾ افزيٚراتش ًمتٗمٝمٛمقا ُم٤م ىم٤مًمف اإلُم٤مم× هٜم٤مك« :ظؼون ذراظ ًٚ

يف ظؼيـ ذراظ ً ٚمُن ًا روو ٜمـ ريٚض اجلّْ ،ٜوؾٔف مًراج ادالئُ ٜإػ افًامءش ،هذه
وإهؿ ُمٜمٝم٤م مجٞمٕم ً٤م ىمقًمفَ « :و َف ْٔ َس ِم ْـ َم َِ ٍؽ ُم ََر ٍ
ب َو َٓ ٌَِٕ ٍّل ُم ْر َش ٍؾ إِٓ
إطمدى اًمٕمٌ٤مئر،
ّ

ور ُهش(( )4اعمٚمحؼ-)6:
َو ُه َق َي ًْ َٖ ُل اَللَ َأ ْن َي ُز َ

( )2اًمٜمجؿ ،أيت٤من -5 ,4
( )3اًمٜمً٤مء ،آي٦م-275
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(َ )4قم ِـ اسم ِـ ِؾمٜم ٍ
ؼم ْ ُ ِ
َ٤منَ ،قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْد اهلل×َ ،ىم َ٤ملَ :ؾمٛم ْٕم ُت ُف َي ُ٘م ُ
نم َ
ون ذ َراقم ً٤م
ْ
قلَ « :ىم ْ ُ
احل ًَ ْلم ْسم ِـ َقم ٍّكم÷ قم ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِذم ِقم ْنمي َـ ذ َراقم ً٤م ُُمٙم ََّن ًا َر ْو َو ٌ٦م ُم ْـ ر َي ِ
اًمً َامءَ ،و ًَم ْٞم َس
[وُمٜمْ ُف] ُم ْٕم َر ُ
اجلٜمَّ٦مَ ،وومٞمف َ
اج اعمَْ َالئٙمَ٦م إ َمم َّ
٤مض ْ َ
ُِم ْـ َُم َٚم ٍؽ ُُم َ٘م َّر ٍ
ور ُهَ ،وم َٗم ْق ٌج َ ْهيٌِ ُط َو َوم ْق ٌج َي ّْم َٕمدُ ش( -اسمـ
ب َو َٓ ٟمٌَِ ٍّل ُُم ْر َؾم ٍؾ إِ َّٓ َو ُه َق َي ًْ َ٠م ُل ا َ
هلل َأ ْن َي ُز َ
ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص 333و ;336اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراينُ ،مديٜم٦م اعمٕم٤مضمز :ج،5
صّ ;375
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)77
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إن مجٚم٦مَ « :ف ْٔ َس ِم ْـ َم َِ ٍؽ ُم ََر ٍ
ّ
ب َو َٓ ٌَِٕ ٍّل ُم ْر َش ٍؾ...ش ًمٞمً٧م سم٤مهلٞمٜم٦م; ومٝمذا هق ؾم ّٞمد
اًمِمٝمداء× ،وهذا هق سمٓمؾ قم٤مؿمقراء اًمذي ضم٤مء ومٞمفَ َٓ « :ي ْق َم َـ َٔ ْق ِم َؽ َيَ ٚأ َبَ ٚظ ٌْ ِد
اَللش( ،)2هذا ُمـ يٜمٌٖمل أن يزوره ذم ّ
يمؾ ًمٞمٚم٦م مجٕم٦م مجٞمع إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء^ سمال

اؾمثٜم٤مءُ ،مـ ّأوهلؿ طمتّك آظمرهؿً ،مٞمً ّٚمٛمقا قمٚمٞمف إمم ضمٜم٥م ُمرىمده اًمٓم٤مهر

()3

(اعمٚمحؼ-)7:
ويمذًمؽ اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم× يزوره ًمٞمٚم٦م ّ
يمؾ مجٕم٦م ّإٓ ّ
أن ًمف ظمّمقص ّٞم٦م ،وهل
أٟمف× يتٚمق ؾمقرة اًمٗم٤مُت٦م قمغم أرواح اًمراىمديـ ذم شمرسم٦م يمرسمالء ،ومٞمٜم٤مل ّ
يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ
سمٕمد شم٘مًٞمٛمٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م ٓ يًتققمٌف سمٞم٤من وٓ حيٞمط سمف سمٜم٤من-
هذا هق ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× ،هذا هق اإلُم٤مم احلًلم× ،وهذا هق دُمف اًمٓم٤مهر،
ومحذار أن شمتخذوا ُمـ هذا اًمدم رأس ُم٤مل ذم دم٤مرة شمٌتٖمقن هب٤م ُم٘م٤مُم ً٤م أو ُمٜمّمٌ ً٤م ،وٓ

قلًَ « :مٞمس ٟمٌَِل ِذم اًمًامو ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
٤مق ْسم ِـ َقم َّام ٍر َىم٤م َلَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َأ َسم٤م َقم ٌْ ِد اهلل× َي ُ٘م ُ
وي َقم ْـ إِ ْؾم َح َ
ض إِ َّٓ
َّ َ َ
َو ُر َ
ْ َ ٌّ
ِ
احلُ ًَ ْ ِ
قن اهللَ َشم َٕم َ٤ممم َأ ْن َي ْ٠م َذ َن َهل ُ ْؿ ِذم ِز َي َ٤مرة ْ
َي ًْ َ٠م ًُم َ
لم×َ ،وم َٗم ْق ٌج َيٜم ِْز ُل َو َوم ْق ٌج َي ّْم َٕمدُ [ َي ْٕم ُر ُج]ش-

(اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،5ص ;699اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ;337اًمِمٞمخ اًمّمدوق،
صمقاب إقمامل :ص ;:7اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،اعمزار :ص ;252اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م:
ج ،4صّ ;383
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)227
(ُ )2اٟمٔمر اًمّمٗمح٦م إومم ُمـ هذه اعمح٤مضة-
اجلام ِل َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل ِزم َأسمق َقمٌ ِد اهلل× ََّعم٤م َأشمَك ِْ
احلُ ًَ ْ ِ
احل َػمةََ « :ه ْؾ ًَم َؽ ِذم َىم ْ ِؼم ْ
(َ )3قم ْـ َص ْٗم َق َ
لم×؟ ُىم ْٚم ُ٧م:
ُ ْ
ان ْ َ َّ
مجٕم ٍ٦م ،هيٌِ ُط ُمع ا َْعم َال ِئٙم َِ٦م إِ ًَمٞمفِ
ِ
ِ
ور ُه ُضم ِٕم ْٚم ُ٧م ومدَ َ
ور ُه َوا َُ
اك؟ َىم َ٤ملَ :و َيم ْٞم َ
ْ
ور ُه ِذم ُيم ِّؾ ًَم ْٞم َٚم٦م ُ ُ َ َ ْ َ َ
هلل َي ُز ُ
ػ َٓ َأ ُز ُ
َوشم َُز ُ
٤مء وٟمَحـ َأ ْومْم ُؾ ْإَو ِصٞم ِ
ِ
٤مء؟ َوم َ٘م َ٤ملَ :ص ْٗم َق ُ
انُ :ضم ِٕم ْٚم ُ٧م
َو ْإَٟمٌِْ َٞم٤م ُء َو ْإَ ْو ِص َٞم٤م ُءَ ،و ُحم َ َّٛمدٌ َأ ْوم َْم ُؾ ْإَٟمٌِْ َٞم َ ْ ُ َ
ْ َ
ِ
اك! َومت َُزوره ِذم ُيم ِّؾ ُ ُ ٍ
ومِدَ َ
اًمر ِّب؟ َىم َ٤ملَٟ :م َٕم ْؿ َي٤م َص ْٗم َق ُ
٥م ًَم َؽ
ان ،ا ًْم َز ْم َذًم َؽ ُي ْٙم َت ْ
ُُ
مج َٕم٦م َطمتَّك ُشمدْ ِر َك ِز َي َ٤مر َة َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
احل ًَ ْ ِ
حمٛمد سمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ
لم×َ ،و َذًم َؽ َشم ْٗمْم ٌٞمؾ َو َذًم َؽ َشم ْٗمْمٞمؾش( -ضمٕمٗمر سمـ ّ
ِز َي َ٤مر ُة َىم ْ ِؼم ْ ُ
اًمزي٤مرات :ص ;333اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراينُ ،مديٜم٦م اعمٕم٤مضمز :ج ،5صّ ;379
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز،
سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)77
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يٜمٌٖمل هلذا اًمدم ؾمقى أن يٙمقن صمروة ًمٚمحؼ ،واحلؼ ٓ يتج٤موز صمالث يمٚمامت:
ومحري سمدم احلًلم× أن يًٗمؽ هلذا احلؼ ذم اعمرطمٚم٦م إومم،
إول،)2( :
ّ
احلؼ ّ
واحلؼ اًمث٤مين( :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ)(( )3اعمٚمحؼ ،)8:هذا هق
احلؼ اًمث٤مين اًمذي يٜمٌٖمل ًمدم احلًلم× أن يراق ُمـ أضمٚمف ،واحلؼ اًمث٤مًم٨م« :افً َال ُم
اجل ِد ِ
احل ِّؼ َْ
َظ َذ َْ
يدش(-)4

واًمٜمتٞمج٦م اًمتل ٟمٜمتٝمل إًمٞمٝم٤م ّ
أن قم٤مؿمقراء ٓ يٜمٌٖمل أن شمق ّفمػ ّإٓ ذم صمالث يمٚمامت
وم٘مط :اهلل ،ديـ اهلل ،إُم٤مم اًمٕمٍم واًمزُم٤منّ ،
وم٢من اًمدم اًمذي ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل
ِ
رشقل اَللِش( )5جي٥م أن شمٜمٗم٘مقه ذم
احلًلم× طمٞمٜمام ؾم٤مل« :بًِ ِؿ اَللِ وبَٚللِ وظذ ِم ِّ ِٜ
ؾمٌٞمؾ اهلل; ًمٞمٕمقد قمٚمٞمٙمؿ سمخػم اًمدٟمٞم٤م وأظمرةّ ،
وإٓ ظمنشمؿ اًمدٟمٞم٤م وأظمرة،
و(ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ)(-)6
( )2ـمف ،آي٦م-225
( )3اًمتقسم٦م ،آي٦م-44
ِ
* َقمـ ُحم ّٛمد ِ
سمـ اًم ُٗم َْم ِ
ٞمؾَ ،
ىم٤ملُ :ىم ْٚم ُ٧م( :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ)؟ َىم َ٤ملُ « :ه َق ا ًَّمذي
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
احل ِّؼُ -ىم ْٚم ُ٧م( :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ)؟ َىم َ٤مل:
َأ َُم َر َر ُؾمق ًَم ُف سمِ٤م ًْم َق َٓ َي٦م ًم َقص ِّٞمفَ ،وا ًْم َق َٓ َي ُ٦م ه َل دي ُـ ْ َ
ي ْٔم ِٝمره َقم َغم َمجِٞم ِع ْإَدي ِ
٤من ِقمٜمْدَ ِىم َٞم٤م ِم ا ًْم َ٘م ِ٤مئؿ---ش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،2ص ;543اسمـ
َْ
ُ ُُ
ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج ،3ص ;38:اسمـ ضمؼم ،هن٩م اإليامن :ص ;678قمكم سمـ
يقٟمس اًمٕم٤مُمكم ،اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ :ج ،3صّ ;85
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،34
ص-)429
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات اهلل َقم َٚم ْٞم َؽ َو َقم َغم
اًمً َال ُم َقم َٚم ْٞم َؽ َي٤م َو ِ َّزم اهلل ،ائ َْذ ْن ًم َقًم ِّٞم َؽ ذم اًمدُّ ُظمقل إ َمم َطم َرُم َؽَ ،ص َٚم َق ُ
(َّ ---« )4
اجل ِد ِ
يد ،وا ًْمٕم٤مملِِ
ِ
ِ
آ َسم ِ٤مئ َؽ اًم َّٓم٤مه ِري َـ َو َر ْ َ
َ َ
اًمن َد َ
احل ِّؼ ْ َ
اًمً َال ُم َقم َغم ْ َ
اب َوم ُ٘م ْؾَّ :
مح ُ٦م اهلل َو َسم َريمَ٤م ُشم ُفَ -وم٢م َذا ٟم ََز ًْم َ٧م ِّ ْ
ِ
ِ ِ
اًمً َال ُم َقم َغم َُم ْٝم ِد ِّي ْإُ َُمؿ---ش-
اًمً َال ُم َقم َغم ُحم ْ ِٞمل اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
لمَ ،و ُُمٌِ ِػم ا ًْمٙمَ٤موم ِري َـَّ ،
ا ًَّمذي قم ْٚم ُٛم ُف َٓ َيٌِٞمدُ َّ ،
إول ،اعمزار :ص ;379اًمٙمٗمٕمٛمل ،اعمّمٌ٤مح :ص ;5:8اًمِمٞمخ اًمٌٝم٤مئل اًمٕم٤مُمكم ،ضم٤مُمع
(اًمِمٝمٞمد ّ
قمٌ٤مد :صّ ;296
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،::ص-)272
( )5راضمع اعمح٤مضة إومم :ص ،42اهل٤مُمش رىمؿ -2
( )6احل٩م ،آي٦م ;22اًمزُمر ،آي٦م-26
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املالحل
(املًخل)4:

وردت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمٌ٤مرات يمثػمة وخمتٚمٗم٦م قمـ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مُ ،مٜمٝم٤م:
 -2يقم احلنة (ُمريؿ ،أي٦م -)4:
ُمرة ذم اًم٘مرآن
 -3يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م (اًمٌ٘مرة ،أي٦م ( )96ورد هذا آؾمؿ ّ 87
اًمٙمريؿ)-
 -4يقم اًمديـ (اًمٗم٤مُت٦م ،أي٦م  ;5اًمذاري٤مت ،أي٦م  ;23اًمقاىمٕم٦م ،أي٦م
-)67
 -5يقم اًمٌٕم٨م (اًمروم ،أي٦م -)67
 -6يقم اًمٗمّمؾ (اًمّم٤موم٤مت ،أي٦م  ;32اًمدظم٤من ،أي٦م  ;57اعمرؾمالت،
أيت٤من  ;49 ،25اًمٜمٌ٠م ،أي٦م -)28
 -7يقم احلً٤مب (ص ،أي٤مت  ;64 ،37 ،27هم٤مومر ،أي٦م -)38
 -8يقم اًمتالق (هم٤مومر ،أي٦م -)26
 -9يقم أزوم٦م (هم٤مومر ،أي٦م -)29
 -:يقم اًمتٜم٤مد (هم٤مومر ،أي٦م -)43
 -27يقم اجلٛمع (اًمِمقرى ،أي٦م  ;8اًمتٖم٤مسمـ ،أي٦م -):
 -22يقم اًمققمٞمد (ق ،أي٦م -)37
 -23يقم اًمتٖم٤مسمـ (اًمتٖم٤مسمـ ،أي٦م -):
ُمرة ذم اًم٘مرآن
 -24اًمً٤مقم٦م (إٟمٕم٤مم ،أي٦م ( )42ورد هذا آؾمؿ ّ 59
اًمٙمريؿ)-
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 -25اًمقاىمٕم٦م (اًمقاىمٕم٦م ،أي٦م  ;2احل٤م ّىم٦م ،أي٦م -)26
 -26احل٤م ّىم٦م (احل٤م ّىم٦م ،أي٤مت  2ـ -)4
 -27اًمٓم٤م ُّم٦م (اًمٜم٤مزقم٤مت ،أي٦م -)45
ّ
اًمّم٤مظم٦م (قمٌس ،أي٦م -)44
-28
 -29اًمٖم٤مؿمٞم٦م (اًمٖم٤مؿمٞم٦م ،أي٦م -)2
 -2:اًم٘م٤مرقم٦م (اًم٘م٤مرقم٦م ،أي٤مت  2ـ -)4
ُمرة ذم اًم٘مرآن
 -37اًمٞمقم أظمر (اًمٌ٘مرة ،أي٦م ( )9ورد هذا اًمتٕمٌػم ّ 37
اًمٙمريؿ)-
 -32يقم اخلٚمقد (ق ،أي٦م -)45
 -33يقم اخلروج (ق ،أي٦م -)53
 -34اًمٞمقم اعمققمقد (اًمؼموج ،أيت٤من  2ـ -)3
-35
-36
-37
-38
-39

احلؼ (اًمٜمٌ٠م ،أي٦م -)4:
اًمٞمقم ّ
َي ْق ٌم َٓ َسم ْٞم ٌع ومِ ِٞمف َو َٓ ُظم َّٚم ٌ٦م (اًمٌ٘مرة ،أي٦م -)365
َي ْق ٌم َٓ َسم ْٞم ٌع ومِ ِٞمف َو َٓ ِظم َال ٌل (إسمراهٞمؿ ،أي٦م -)42
يقم ي ُ٘مقم ِْ
٤مب (إسمراهٞمؿ ،أي٦م -)52
احل ًَ ُ
َْ َ َ ُ
اًمّم ِ
قر (إٟمٕم٤مم ،أي٦م  ;84ـمف ،أي٦م  ;273اًمٜمٌ٠م ،أي٦م
َي ْق َم ُيٜمْ َٗم ُخ ِذم ُّ

-)29

 -3:يقم يٜمْ َٗمع اًمّم ِ
لم ِصدْ ُىم ُٝم ْؿ (اعم٤مئدة ،أي٦م -)22:
٤مد ِىم َ
َ ْ ُ َ ُ َّ
-47
-42
-43
-44

َي ْق َم َٓ َيٜمْ َٗم ُع َُم ٌ٤مل َو َٓ َسمٜمُ َ
قن (اًمِمٕمراء ،أي٦م -)99
لم َُم ْٕم ِذ َر ُ ُهت ْؿ (هم٤مومر ،أي٦م -)63
َي ْق َم َٓ َيٜمْ َٗم ُع اًم َّٔم٤معمِ َ
َي ْق َم َي ُ٘مق ُم ْإَ ْؿم َٝم٤م ُد (هم٤مومر ،أي٦م -)62
َي ْق ٌم َٓ َُم َر َّد ًَم ُف ُِم َـ اهلل (اًمروم ،أي٦م  ;54اًمِمقرى ،أي٦م -)58
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اًمً٤م َقم ُ٦م (اًمروم ،أي٤مت  ;66 ،25 ،23هم٤مومر ،أي٦م ;57
َ -45ي ْق َم َشم ُ٘مق ُم َّ
اجل٤مصمٞم٦م ،أي٦م -)38
لم (اعمٓمٗمٗملم ،أي٦م -)7
َّ٤مس ًمِ َر ِّب ا ًْم َٕم٤م َعمِ َ
َ -46ي ْق َم َي ُ٘مق ُم اًمٜم ُ
َ -47ي ْق َم َٓ ُي ْٖمٜمِل َُم ْق ًمم َقم ْـ َُم ْق ًمم َؿم ْٞمئ ً٤م (اًمدظم٤من ،أي٦م -)52
َ -48ي ْق َم َٓ َمت ْ ِٚم ُؽ َٟم ْٗم ٌس ًمِٜمَ ْٗم ٍ
س َؿم ْٞمئ ً٤م (آٟمٗمٓم٤مر ،أي٦م -)2:
اًمن ِائ ُر (اًمٓم٤مرق ،أي٦م -):
َ -49ي ْق َم ُشم ٌْ َغم َّ َ
َّ٤مس (هقد ،أي٦م -)274
قع ًَم ُف اًمٜم ُ
َ -4:ي ْق ٌم َجم ْ ُٛم ٌ
َ -57ي ْق ٌم َُم ِْم ُٝمق ٌد (هقد ،أي٦م -)274
(املًخل)1:
ِ
اخل ِؼم اًمٜمٌَقيَ « :إٔف يْ َ ِ ِ
َ
ون ِخزَا َٕ ًَ ٜم ْه ٍُق َؾ ً،ٜ
ؼ َ
َو َر َد ِذم ْ َ َ َ ِّ
ْؼ ف ِْ ًَ ٌْد ـُؾ َي ْق ٍم أ ْر َب ٌع َوظ ْ ُ
ُ ُ ُ
َؾ ُت ٍْت َُح َف ُف ِمْ َِْٓ ٚخ َزا َٕ ٌَ ٜؾ َ َر َاهَ ٚمم ْ ُِق ًة ُٕقر ًا ِم ْـ َح ًََْٚتِ ِف افتِل َظ ِّ َِ َِٓ ٚيف تِ ِْ َؽ افًَ ٚظ ِٜ؛ َؾ ََُْٔ ٚف ُف ِم َـ
اجلٌ ِ
ور َو ِآ ْشتِ ٌْ َن ِ
ا ْف ٍَ َرحِ َوافن ِ
ٚهدَ ِة تِ ِْ َؽ ْإَٕ َْق ِار افتِل ِه َل َو ِشٔ َِ ٌِ ٜظْْدَ ا َْدِِ ِؽ َْ
ٚر َمٚ
ٚر بِ ُّ َن َ
ُ
ِ
ِ
ٚس بِ َٖ َملِ افْ ِ
َف ْق ُوز َِّع َظ َذ َأ ْه ِؾ افْ ِ
ٚر ََٕ ْد َه َن ُٓ ْؿ َذف َؽ ا ْف ٍَ َر ُح َظ ِـ ْ ِ
اإل ْح ًَ ِ
ٚرَ ،و ُت ٍْت َُح َف ُف خ َزإ ٌَٜ
ِ
قح َٕ ْتْ ََُٓ ٚو َي َتٌَنُ ٚه ُط َال ُم ََٓ ،ٚو ِه َل افًَ ٚظ ُ ٜافتِل َظ َل اَللَ ؾِ َٔٓٚ؛
ُأ ْخ َرى َش ْق َد ُاء ُم ْيِ َّ ٌَ ،ٜي ٍُ ُ
ِ
َؾَُْٔ ٚفف ِمـ َْاهلق ِل وا ْف ٍَ َز ِع مَ ٚفق ُؿ ًِؿ ظ َذ َأه ِؾ َْ ِ
ٚب
ّٔ ََٓ ،ٚو ُت ٍْت َُح َف ُف َب ُ
َ َ ْ
َ ْ
َ ُ َ ْ َ
اجلَْ ٜف ُتٌَْ ُِّص َظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ ًَٕ َ
ِخ َزإ ٍَُ ٜأ ْخ َرى َؾ ِ
ٚر َؽ ٍَ ،ٜف ْٔ َس ؾِ ََٔٓ ٚمَ ٚي ُن ُه َو َٓ َمَ ٚي ًُقؤُ ُهَ ،و ِه َل افًَ ٚظ ُ ٜافتِل ََٕ ٚم ؾِ ََٔٓ ٚأ ْو
ِ
َؽ ٍَ َؾ ظَْْٓ ٚأ ِو ْاص َتٌ ََؾ بِ َ ٍ ِ
ن َظ َذ ُخ ُِ ِّق َهَ ،ٚو َيَُْ ٚف ُف ِم ْـ َؽ ٌْ ِـ
َ َ
قء م ْـ ُم ٌَ َ
ٚحٚت افد ْٕ َٔٚ؛ َؾ َٔت ََح ُ
ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
خزائـ أوؿٚتِ ِف
وؽٌـ وهُذا ظذ
حنة
وٕٚهٔؽ ِبف مـ
ٔؿ.
َذف َؽ َمَ ٚي ِْ َح َُ ُف ُحزْ ٌن َظي ٌ
ِ
ضقل ِ
ُ
َ
فًٍْف :اجتٓدي افٔق َم يف أن تًّري خزائْ َِؽ وٓ تدظٓ ٚؾٚرؽ ً ٜظـ
ؾَٔقل
ظّره،
ِ
ِ
افًُؾ وافد ِ
مِؽ ِ
ـْقزك افتل هل أشٌٚب ِ
ِ
ِ
ؾٍٔقتؽ
وآشساحٜ؛
ظٜ
إبد ،وٓ متٔع إػ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
دخِ ٝاجلّْ َٜ
ظْدك حن ُت ُف ٓ تٍٚر ُؿ ِؽ ،وإن
ؽرك وتٌَك
درجٚت ظ ِّٔغ م ٚيدرـ ُف
مـ
ِ
افٌٌـ وحن ُت ُف ٓ ُي ُ
ىٚقش( -ورام سمـ أيب ومراس اعم٤مًمٙمل ،شمٜمٌٞمف اخلقاـمر وٟمزه٦م
ؾٖمل ُ
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اًمٜمقافمر :ص ;352اسمـ ُمٞمثؿ اًمٌحراين ،ذح هن٩م اًمٌالهم٦م :ج ،3ص;437
اعمحج٦م اًمٌٞمْم٤مء :ج،9
اًمٙمٗمٕمٛمل ،حم٤مؾمٌ٦م اًمٜمٗمس :ص ;49اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين،
ّ
ص-)263
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اًمٖمزازم ،إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ :ج ،26ص-8
(املًخل)3:

ِ
اك َي٤م ْسم َـ رؾم ِ
اًمّم ْ َػم ِ ِّذم َىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ٧م َِٕ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل×ُ :ضم ِٕم ْٚم ُ٧م ومِدَ َ
قل اهلل!
َقم ْـ َؾمد ٍير َّ
َ ُ
ضر ِ
ِ
وطم ِف؟ َىم َ٤مل َٓ « :واَلل ،إِٕف إِ َذا َأتَٚه م َِ ُؽ ا َْدق ِ
ت فِ ََ ٌْ ِ
ض
ْ
ُ
َ
ُ َ
َه ْؾ ُيٙم َْر ُه اعمُْ ْ١مُم ُـ َقم َغم َىم ٌْ ِ ُ
قل َفف م َِ ُؽ ا َْدق ِ
ِ
ِ
ِ ِ
تَ :يَ ٚو ِيل اَلل! َٓ َ َْتز َْع َؾ َق اف ِذي َب ًَ َ
ٞ
ْ
ُروحف َج ِز َع ظْْدَ َذف َؽَ ،ؾ َٔ َُ ُ ُ َ
ٍِ ِ
ِ
َ
َ َ
ي َك ،ا ْؾت َْح َظ ْْٔ ََؽ َؾُ ْٕ ٚي ْر،
َُ
ُمّد ًا’ ََٕٕ ٚأ َبر بِ َؽ َوأ ْص ٍَ ُؼ َظ َِ ْٔ َؽ م ْـ َوافد َرحٔ ٍؿ َف ْق َح َ َ
ِِ
ِ
احل ًَ ُـ َو ُْ
غ َو َؾٚضِ َّ َُ ٜو َْ
َؿ َٚلَ :و ُي َّث ُؾ َف ُف َر ُش ُ
غ َو ْإَئِّ ُِ ٜم ْـ
احل ًَ ْ ُ
قل اَلل’ َو َأم ُر ا ْدـ ُْٗمْ َ
ِِ
ِ
احل ًَ ُـ َو ُْ
غ َو َؾٚضِ َّ َُ ٜو َْ
ُذ ِّريتِ ِٓ ْؿ^َ ،ؾ ُٔ ََ ُٚل َف ُفَ :ه َذا َر ُش ُ
غ
احل ًَ ْ ُ
قل اَلل َو َأم ُر ا ْدـ ُْٗمْ َ
َٚدي روحف مْ ٍ
و ْإَئِّ ُ ^ٜر َؾ ََٚؤُ َكَ .ؿ َٚلَ :ؾٔ ٍْتَح ظَْٔف َؾْْٔ ُير َؾْٔ ِ
َٚد ِم ْـ ِؿ ٌَ ِؾ َر ِّب ا ْف ًِز ِة
َ
ُ َ ُ ُ
َ ُ َْ ُ َ ُ ُ
ُ
ُمّ ٍد و َأه ِؾ بٔتِ ِف ار ِج ًِل إِػ رب ِؽ ِ
ِ
َؾ َٔ َُ ُ
راو َٔ ً ٜبِْ ٚف َق َٓ َي ِٜ
َ ِّ
قل :يَ ٚأيت َُٓ ٚافْ ٍْ ُس ا ُْد ْى َّئْ ُ ٜإِ َػ ُ َ َ ْ َ ْ ْ
ِ
ِِ
اب َؾٚد ُخ ِع ِيف ِظ ِ
ِ
ِ
َ
ر ٌء
ٌٚديَ ،ي ًِْْل ُ َ
َم ْرؤ ً ٜبِٚفث َق ِ ْ
ُمّد ًا َوأ ْه َؾ َب ْٔتفَ ،وا ْد ُخع َجْتلَ ،ؾ َام َ ْ
قق بُِْ ٚدْ ِ
َأح ٛإِ َفٔ ِف ِم ِـ اشتِ َال ِل ر ِ
وح ِف َوافِ ُح ِ
َٚديش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،4ص;238
َ
ُ
ْ
ْ
اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،ومْم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ص ;3:إؾمؽمآسم٤مدي ،شم٠مويؾ أي٤مت اًمٔم٤مهرة ذم
ومْم٤مئؾ اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة :ج ،3ص ;8:8اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،شمٗمًػم اًمّم٤مذم :ج،6

صّ ;439
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،7ص-)2:7
(املًخل)1:

احلً ِـ سم ِـ َفم ِر ٍ
ِ
ِ
يػ
حي َٞمك َو ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ َقم ٌْد اهللَ ،قم ْـ َقم ٌْد اهلل ْسم ِـ َضم ْٕم َٗم ٍرَ ،قم ِـ ْ َ َ ْ
ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ َ ْ
ِ
ِ
و َقم ِكم سمـ ُحمَٛم ٍدَ ،قمـ ص٤مًم ِ ِح سم ِـ َأ ِيب َ َّ ٍ
مح ِـ ْسم ِـ
اًمر ْ َ
ْ
ْ َ
مح٤مدَ ،قم ْـ َسمٙم ِْر ْسم ِـ َص٤مًم ٍحَ ،قم ْـ َقم ٌْد َّ
َ ُّ ْ ُ َّ
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ِ
ِ
ِ
جل٤مسمِ ِر ْسم ِـ َقم ٌْ ِد اهلل ْإَٟم َّْم ِ٤مر ِّي:
َؾم٤مملٍَ ،قم ْـ َأ ِيب َسمّم ٍػمَ ،قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْد اهلل×َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َأ ِيب ِ َ
إِ َّن ِزم إِ ًَمٞم َؽ طم٤مضم ً٦م َومٛمتَك َ ِ
ػ َقم َٚم ْٞم َؽ َأ ْن َأ ْظم ُٚم َق سمِ َؽ َوم َ٠م ْؾم َ٠م ًَم َؽ َقمٜم َْٝم٤م؟ َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُف َضم٤مسمِ ٌرَ :أ َّي
خي ُّ
ْ َ َ َ
ْإَو َىم ِ
٤مت َأ ْطم ٌَ ٌْ َت ُفَ -وم َخ َال سمِ ِف ِذم َسم ْٕم ِ
ؼم ِين َقم ِـ اًم َّٚم ْق ِح
ْ
ض ْإَ َّي٤م ِمَ ،وم َ٘م َ٤مل ًَم ُفَ :ي٤م َضم٤مسمِ ُر! َأ ْظم ِ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ؼمشم َ
ْؽ سمِ ِف ُأ ُِّمل َأ َّٟم ُف ِذم
ا ًَّمذي َر َأ ْي َت ُف ِذم َيد ُأ ُِّمل َوم٤مـم َٛم َ٦م‘ سمِٜمْ٧م َر ُؾمقل اهلل’ ،و َُم٤م َأ ْظم َ َ
ِ
قبَ -وم َ٘م َ٤مل َضم٤مسمِ ٌرَ :أ ْؿم َٝمدُ سمِ٤مهلل َأ ِّين َد َظم ْٚم ُ٧م َقم َغم ُأ ُِّم َؽ َوم٤مـمِ َٛم َ٦م‘ ِذم
َذًم َؽ اًم َّٚم ْق ِح َُم ْٙم ُت ٌ
َطم َٞم ِ٤مة رؾم ِ
قل اهلل’َ ،وم َٝمٜمَّ ْٞم ُت َٝم٤م سمِ ِق َٓ َد ِة ْ ِ
ِ
يَ ،فمٜمَٜم ُْ٧م
َ ُ
احلُ ًَ ْلمَ ،و َر َأ ْي ُ٧م ذم َيدَ ْ َهي٤م ًَم ْقطم ً٤م َأ ْظم َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
اًمِم ْٛم ِ
َأ َّٟم ُف ُِم ْـ ُز ُُم ُّردَ ،و َر َأ ْي ُ٧م ومٞمف يمتَ٤مسم ً٤م َأ ْسم َٞم َض ؿم ٌْ َف ًَم ْق ِن َّ
سَ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧م َهلَ٤م :سمِ َ٠م ِيب َو ُأ ُِّمل َي٤م
سمِٜم َْ٧م رؾم ِ
قل اهلل’ َُم٤م َه َذا اًم َّٚم ْق ُح؟ َوم َ٘م٤م ًَم ْ٧مَ :ه َذا ًَم ْق ٌح َأ ْهدَ ا ُه اهللَُ إِ َمم َر ُؾمقًمِ ِف’ ،ومِ ِٞمف
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نم ِين
اؾم ُؿ ا ْسمٜم ََّل َو ْ
اؾم ُؿ َسم ْٕمكم َو ْ
اؾم ُؿ َأ ِيب َو ْ
ْ
اؾم ُؿ ْإَ ْوص َٞم٤مء ُم ْـ ُو ًْمديَ ،و َأ ْقم َٓم٤مٟمٞمف َأ ِيب ًم ُٞم ٌَ ِّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اؾم َتٜم ًَْ ْخ ُت ُفَ -وم َ٘م َ٤مل ًَم ُف َأ ِيبَ :وم َٝم ْؾ
سمِ َذًم َؽَ -ىم َ٤مل َضم٤مسمِ ٌرَ :وم َ٠م ْقم َٓمتْٜمٞمف ُأ ُُّم َؽ َوم٤مـم َٛم ُ٦م‘َ ،وم َ٘م َر ْأ ُشم ُف َو ْ
ًَم َؽ َي٤م َضم٤مسمِ ُر َأ ْن َشم ْٕم ِر َو ُف َقم َ َّكم؟ َىم َ٤ملَٟ :م َٕم ْؿَ -وم َٛم َِمك َُم َٕم ُف َأ ِيب إِ َمم َُمٜم ِْز ِل َضم٤مسمِ ٍرَ ،وم َ٠م ْظم َر َج
َص ِحٞم َٗم ً٦م ُِم ْـ َر ٍقَ ،وم َ٘م َ٤ملَ :ي٤م َضم٤مسمِ ُر! ا ْٟم ُٔم ْر ِذم ِيمتَ٤مسمِ َؽ َِٕ ْىم َر َأ َأٟمَ٤م َقم َٚم ْٞم َؽَ ،ومٜمَ َٔم َر َضم٤مسمِ ٌر ِذم
ف َطم ْروم ً٤مَ -وم َ٘م َ٤مل َضم٤مسمِ ٌرَ :وم َ٠م ْؿم َٝمدُ سمِ٤مهلل َأ ِّين َهٙم ََذا َر َأ ْي ُت ُف ِذم
ػ َطم ْر ٌ
ُٟم ًْ َخ ٍ٦م َوم َ٘م َر َأ ُه َأ ِيبَ ،وم َام َظم٤م ًَم َ
ِ
ِ
َٚب ِم َـ اَلل ا ْف ًَ ِز ِيز َْ
احلُِٔ ِؿ ُد ِ َحّ ٍدِ ِّٔ ٌَِٕ ،ف
اًم َّٚم ْق ِح َُم ْٙم ُتقسم ً٤م :بِ ًْ ِؿ اَلل افر ْمح ِـ افرحٔ ِؿَ ،ه َذا ـت ٌ
ِ
ُقر ِه وش ٍِ ِر ِه و ِحجٚبِ ِف ودفِِِٔ ِفَ َٕ ،ز َل بِ ِف افروح ْإَ ِم ِ ِ ِ
غَ ،ظ ِّي ْؿ َيٚ
غ م ْـ ظْْد َر ِّب ا ْف ًََ ٚد َ
ُ
ُ
َ َ َ َ
َوٕ ِ َ َ
ُمّدُ َأشامئِل ،و ْاصُُر ًَٕامئِل ،و َٓ َ َْتحدْ َآٓئِل ،إِين َإَٔ ٚاَللَُ ٓ إِفف إِٓ َإََٔ ،ٚؿ ِ
اجلٌ ِ
ٚص ُؿ َْ
يـ
َُ
ِّ
ٚر َ
َ
َ
َ
َ
ْ َْ
َْ
ِ
َ
َ
ٚن افدِّ ِ
َو ُم ِد ُ
ٚف
َر َؾ ْو ِع َأ ْو َخ َ
غ َو َدي ُ
يؾ ا َْد ْي ُِقم َ
يـ ،إِ ِّين إَٔ ٚاَللَُ ٓ إِف َف إِٓ إََٔ ،ٚؾ َّ ْـ َر َج ٚؽ ْ َ
ِ
ِ
َر َظدْ ِيل َظذ ْب ُت ُف َظذاب ًُ ٓ ٚأ َظ ِّذ ُب ُف َأ َحد ًا م َـ ا ْفًَ ٚد َ
غَ ،ؾِ٘ي َ
ؽَْ
ٚي َؾْ ٚظ ٌُدْ َو َظ َع َؾت ََقـ ْؾ ،إِ ِّين َمل ْ
َأ ْب ًَ ْ
َ ٝف ُف َو ِص ّٔ ًَ ،ٚوإِ ِّين َؾو ِْت َ
ُؽ َظ َذ
ُ ٝمد ُت ُف إِٓ َج ًَ ِْ ُ
َ ٝأي ُٚم ُف َوا ْٕ ََ َو ْ
َ ًٚ ّٔ ٌَِٕ ٞؾ ُٖـ ِّْ َِ ْ
 ٝو ِصٔ َؽ ظ َذ ْإَو ِصٔ ِ
ِ
ٚءَ ،و َأـ َْر ْمت َ
ُؽ بِ ِن ٌْ َِ ْٔ َؽ َو ِش ٌْ َى ْٔ َؽ َح ًَ ٍـ
َ
ْإَ ٌِْٕ َٔٚءَ ،و َؾو ِْ ُ َ
ْ َ
 ٝحًْ ً ٚمً ِد َن ِظ ِْ ِّل بًدَ إ َِْ َو ِ
َو ُح ًَ ْ ٍ
ُ ٝح ًَ ْْٔ ًَ ٚخ ِ
ٚز َن
ٚء ُمد ِة َأبِ ِٔفَ ،و َج ًَ ِْ ُ
َْ
غَ ،ؾ َج ًَ ِْ ُ َ َ َ ْ
َ ٝف ُف بِٚفً ًََ ٚد ِةَ ،ؾ ُٓ َق َأ ْؾ َو ُؾ َم ِـ ْاشت ُْن ِٓدَ َو َأ ْر َؾ ُع
َو ْحِٔلَ ،و َأـ َْر ْم ُت ُف بِٚفن ََٓ ٚد ِةَ ،و َخت َّْ ُ
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 ٝـَِِّتِل افتٚم َ ٜمًف ،وحجتِل ا ْفٌٚفِ ٌَ َِ ٜظْْدَ ه ،بِ ًِ ْ ِ ِ ِ
افنٓدَ ِ
ٔٛ
اء َد َر َج ًَ ،ٜج ًَ ِْ ُ
َ
ستف ُأث ُ
ُ
َ َُ َ ُ َ َ
َ َ
َ
ٚوغ ،وابُْف ِصٌف جدِّ ِه ا َْدحّ ِ
ٚؿَ ،ٛأو ُهلؿ ظ ِع شٔدُ ا ْفًٚبِ ِديـ و َزيـ َأوفِٔٚئِل ا َْد ِ
ِ
قد
َ َ ْ ُ ُْ َ
َ
َو ُأ َظ ُ
ْ ُ
َ َ ْ ُ ْ َ َ
ْ َ ي َ ِّ
ُمّدٌ  ،ا ْفٌ ِ
قن ِيف َج ًْ ٍَ ٍر ،افراد َظ َِ ْٔ ِف ـَٚفرا ِّد
َُ
ٚؿ ُر ِظ ِْ ِّل َوا َْد ًْ ِد ُن ِحلُ َّْتِلَ ،ش َٔ ِِْٓ ُؽ ا ُْد ْرتَُ ٚب َ
َ
ظ َع ،حؼ ا ْف ََق ُل ِمِّْل َُٕـ ِْرمـ م ْثقى جً ٍَ ٍر و ََٕهٕف ِيف َأ ْصٔ ِ
ٚظ ِف َو َإٔ َْه ِ
ٚر ِه و َأ ْوفِ َٔٚئِ ِف،
َ َ َ َ ْ َ ُ ُ
ْ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ٚء ِحْ ِْد ٌس؛ ّإٓ َأن َخ ْٔ َط َؾ ْر ِِض َٓ َيْْ ََىِ ُعَ ،و ُحجتِل َٓ
ٔح ْ
ُأت َ
َ ٝب ًْدَ ُه ُد َ
قشك ؾ ْتَْ ٌَ ٜظ ّْ َٔ ُ
س ْإَو َف ،مـ جحدَ و ِ
ِ ِ
احد ًا ِمْ ُْٓ ْؿ َؾ ََدْ َج َحدَ ِٕ ًْ َّتِل،
َ َْت ٍَكَ ،و َأن َأ ْوف َٔٚئل ُي ًْ ََ ْق َن بِْ ٚفُ َْٖ ِ ْ َ ْ َ َ َ
ٚح ِديـ ِظْْدَ إ َِْ َو ِ
اجل ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يـ َْ
ٚء ُمد ِة
َ
سى َظ َعَ ،و ْي ٌؾ ف ِْ ُّ ٍْ َ ِس َ
َو َم ْـ ؽ َ
َر آ َي ً ٜم ْـ ـت َِٚيب َؾ ََد ا ْؾ َ َ
ِ
قشك َظ ٌْ ِدي َو َحٌٌِِٔل َو ِخ َ َر ِيت ِيف َظ ِ ٍّع َوفِ ِّٔل َوٕ ِ ِ
ٚء افْ ٌُق ِة
ُم َ
َٚسيَ ،و َم ْـ َأ َو ُع َظ َِ ْٔف َأ ْظ ٌَ َ
ِ ِ ِ
و َأمت ِ
َحُْ ُف بِ ْ
َٚه ٚا ْف ًَ ٌْدُ
ٓٚوىِ َال ِع ِ َِبَ ،ٚي َْ ُت ُِ ُف ِظ ٍْ ِر ٌ
ْزُ ،يدْ َؾ ُـ ِيف ا َْدديَْ ٜافتل َبْ َ
َ ْ
يُ ٝم ًْ َتُ ِ ٌ
افهٚفِ ُح ُذو اف ََ ْرٕ ِ
َغ إِ َػ َجْ ِ
ذ َخ ِْ َِلَ ،حؼ ا ْف ََ ْق ُل ِمِّْل ََٕ ُهٕ ُف بِ ُّ َحّ ٍد ا ْبْ ِ ِف َو َخِِٔ ٍَتِ ِف
ِّْ َ ٛ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِِ ِ ِ ِ ِِ
ِ
هي َو ُحجتِل َظ َذ َخ ِْ َِلُ َٓ ،ي ْٗ ِم ُـ
م ْـ َب ًْده َو َوارث ظ ِّْفَ ،ؾ ُٓ َق َم ًْد ُن ظ ِّْل َو َم ْقو ُع ِّ
ِ
َْ ٝ
غ ِم ْـ َأ ْه ِؾ َب ْٔتِ ِف ،ـُِ ُٓ ْؿ َؿ ِد ْاشت َْق َج ٌُقا
َظ ٌْدٌ بِ ِف إِٓ َج ًَ ِْ ُ
اجلْ ََ ٜم ْث َقا ُهَ ،و َصٍ ًْ ُت ُف ِيف َش ًٌْ َ
َٚسي وافن ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ ِ
ٚه ِد ِيف َخ ِْ َِل َو َأ ِمِْٔل َظ َذ
افْ َٚرَ ،و َأ ْخت ُؿ بِٚفً ًََ ٚدة ٓ ْبْف َظ ٍّعَ ،وف ِّٔل َوٕ ِ َ
وحِٔلُ ،أ ْخ ِرج ِمْْف افد ِ
اخل ِ
ٚز َن فِ ًِ ِْ ِّ َل َْ
اظ َل إِ َػ َشٌِ ِٔع َو َْ
احل ًَ َـَ ،و ُأـ ِّْ ُؾ َذفِ َؽ بِْ ٚبْ ِ ِف محمد
ُ ُ
َ ْ
رمح ً ٜفِ ًَِْ ٚدِغ ،ظ َِٔ ِف ـَام ُل مقشك وِب ِ
قبَ ،ؾ ُٔ َذل َأ ْوفِ َٔٚئِل ِيف ز ََمِ ِٕٚف،
ز َأي َ
ٚء ظ َ
َ َْ َ َ َ ْ َ ُ َ َََ ُ
ًٔك َو َص ْ ُ
ُقن
قن َو َيُُقٕ َ
حي َر ُؿ َ
افس ِك َوافد ْي َِ ِؿَ ،ؾ ُٔ َْ َت ُِ َ
وش ُٓ ْؿ ـ ََام ُتت َََٓ ٚدى ُر ُء ُ
قن َو ُ ْ
َو ُتت َََٓ ٚدى ُر ُء ُ
وس ْ
ِ
ِِ
غ ،ت ُْه ٌَغُ ْإَ ْر ُض بِ ِد َمٚئِ ِٓ ْؿَ ،و َي ٍْ ُنق ا ْف َق ْي ُؾ َوافرٕ ُِ ٜيف ِٕ ًَٚئِ ِٓ ْؿ،
غ َو ِجِ َ
غ َم ْر ُظقبِ َ
َخٚئٍ َ
ِ ٍ
ِ ِ
ِ
ٚء ِحْ ِْد ٍ
سَ ،و ِِبِ ْؿ َأـ ِْن ُ
ػ افز َٓ ِز َل َو َأ ْد َؾ ُع
ُأو َفئ َؽ َأ ْوف َٔٚئل َح َّ ًِِ ،ٚبِ ْؿ َأ ْد َؾ ُع ـُؾ ؾ ْتََْ ٜظ ّْ َٔ َ
ا ْٔصٚر و ْإَؽ َْال َلُ ،أوفئِ َؽ ظ َِٔ ِٓؿ ص َِ ٌ ِ
ونَ .ؿ َٚل
مح ٌَ ،ٜو ُأوفئِ َؽ ُه ُؿ ا ُْد ْٓتَدُ َ
َ ْ ْ َ
َ َ َ
قات م ْـ َر ِِّبِ ْؿ َو َر ْ َ
مح ِـ ْب ُـ َش ِٚملٍَ :ؿ َٚل َأ ُبق َب ِه ٍرَ :ف ْق َمل ْ ت ًَْ َّ ْع ِيف َد ْه ِر َك إِٓ َه َذا َْ
يَ ٞف َُ ٍَ َ
احل ِد َ
ٚكَ ،ؾ ُهْْ ُف
َظ ٌْدُ افر ْ َ
إِٓ َظ ْـ َأ ْهِِ ِف-

اًم٘مٛمل ،اإلُم٤مُم٦م واًمتٌٍمة :ص ;275اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم:
اعمّم٤مدر :قمكم سمـ سم٤مسمقيف ّ
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ج ،2ص ;639اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،يمامل اًمديـ ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م :ص ;427اًمِمٞمخ
اًمّمدوق ،قمٞمقن أظمٌ٤مر اًمرو٤م :ج ،2ص ;5:اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،آظمتّم٤مص:
ص ;322اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج ،2ص ;366اًمٓمؼمد ،إقمالم
اًم٘مٛمل ،اًمروو٦م ذم ومْم٤مئؾ
اًمقرى سم٠مقمالم اهلدى :ج ،3ص ;287ؿم٤مذان سمـ ضمؼمئٞمؾ ّ
أُمػم اعم١مُمٜملم :ص ;74اًمِمٕمػمي ،ضم٤مُمع إظمٌ٤مر :ص ;2:قمكم سمـ يقٟمس اًمٕم٤مُمكم،
حمٛمد
اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ :ج ،3ص ;248اًمديٚمٛمل ،إرؿم٤مد اًم٘مٚمقب :ج ،3صّ ;3:2
شم٘مل اعمجٚمز ،روو٦م اعمت٘ملم :ص ;8اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،هم٤مي٦م اعمرام :ص256
احلر اًمٕم٤مُمكم ،اجلقهرة اًمًٜمٞم٦م :ص ;374اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،اًمقاذم :ج،3
وّ ;337
صّ ;3:8
حمٛمد رو٤م اًم٘مٛمل
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،47صّ ;2:7
اعمِمٝمدي ،شمٗمًػم يمٜمز اًمدىم٤مئؼ وسمحر اًمٖمرائ٥م :ص ;587احلقيزي ،شمٗمًػم ٟمقر
اًمث٘مٚملم :ج ،2ص-887
قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م:
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اعمًٕمقدي ،إصمٌ٤مت اًمقصٞم٦م ًمإلُم٤مم ّ
ص ;27:اجلقيٜمل ،ومرائد اًمًٛمٓملم :ج ،3ص-248
(املًخل)5:
٤مق سم ِـ َقمام ٍرَ ،ىم َ٤مل :ؾم ِٛمٕم ُ٧م أسم٤م َقم ِ
احل ًَ ْ ِ
قلَ « :د ِ ْق ِو ِع َؿ ْ ِز ُْ
ٌد اهللِ× َي ُ٘م ُ
غ×
َ ْ
َقم ْـ إِ ْؾم َح َ ْ َّ
ِ :ٝص ْ
ػ ِيل َم ْق ِو ًَ ََٓ .ٚؿ َٚلْ :ام ًَ ْح ِم ْـ
قم ٌَ ،ٜم ْـ َظ َر َؾ ََٓ ٚو ْاشت ََج َٚر ِ َِبُ ٚأ ِج َرُ .ؿ ِْ ُ
ُح ْر َم ٌَ ٜم ًْ ُِ َ
يـ ِذ َراظ ًِ ٚم ْـ ُؿد ِام ِفَ ،و ََخ ًَْ ًَ ٜو ِظ ْ ِ
َم ْق ِو ِع َؿ ْ ِز ِه ا ْف َٔ ْق َم ََخ ًَْ ًَ ٜو ِظ ْ ِ
يـ ِذ َراظ ًِ ٚظْْدَ َر ْأ ِش ِف،
ؼ َ
ؼ َ
ؼيـ ِذراظ ًِ ٚمـ ٕ ِ
ِ
َٚح َٔ ِِ ٜر ْج َِ ْٔ ِفَ ،و ََخ ًَْ ًَ ٜو ِظ ْ ِ
يـ ِذ َراظ ًِ ٚم ْـ َخ ِْ ٍِ ِفَ ،و َم ْق ِو ُع
ؼ َ
ْ
َو ََخ ًَْ ًَ ٜوظ ْ ِ َ َ
ٚض َْ ِ ِ ِ
َؿ ْ ِز ِه ِم ْـ َي ْق َم ُدؾِ َـ َر ْو َو ٌِ ٜم ْـ ِر َي ِ
اج ُي ًْ َر ُج ِمْْ ُف بِ َٖ ْظ َام ِل ُزو ِار ِه إِ َػ
اجلَْ ،ٜومْْ ُف م ًْ َر ٌ
افًام ِء ،و َفٔس ِمـ م َِ ٍؽ و َٓ ٌَِٕل ِيف افًامو ِ
قن اَللَ َأ ْن َي ْٖ َذ َن َُهل ْؿ ِيف ِز َي َٚر ِة
ات إِٓ َو ُه ْؿ َي ًْ َٖ ُف َ
َ َ
َ
ٍّ
َ َ ْ َ ْ َ
احل ًَ ْ ِ
َؿ ْ ِز ُْ
غ×َ ،ؾ ٍَ ْق ٌج َيْ ِْز ُل َو َؾ ْق ٌج َي ًْ ُر ُجش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،5ص ;699اسمـ

ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ;568اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،صمقاب إقمامل :صً[ :5مٙم ّـ

ُ -------------------------------------------------------------- 011مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ
اًمِمٞمخ اًمّمدوق مل يٜم٘مؾ قمٌ٤مرة :وًمٞمس ُمـ ُمٚمؽ وٓ ٟمٌلّ ;]---
اًمِمٞمٕم٦م :ج ،25ص ;622وُمع اظمتالف يًػم ذم اعمّم٤مدر اًمت٤مًمٞم٦م :اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد،
اعمزار :ص ;252اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج ،7ص ;83اًمِمٞمخ اًمٓمقد،
اعمتٝمجد :ص ;833اعمِمٝمدي ،اعمزار :صّ ;44:
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
ُمّمٌ٤مح
ّ
إٟمقار :ج ،:9ص-)227
٤مق ْسم ِـ َقم َّام ٍر َىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َأ َسم٤م َقم ٌْ ِد اهلل× َي ُ٘م ُ
وي َقم ْـ إِ ْؾم َح َ
قلَ « :ف ْٔ َس
يمذًمؽ ُر َ
[مـ] م َِ ٍؽ ِيف افًامو ِ
ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
َللَ أ ْن َي ْٖ َذ َن َُهل ْؿ ِيف ِز َي َٚر ِة
قن ا َ
ض إِٓ َو ُهؿ َي ًْ َٖ ُف َ
َ َ
َ
احل ًَ ْ ِ
ُْ
غ×َ ،ؾ ٍَ ْق ٌج َيْ ِْز ُل َو َؾ ْق ٌج َي ًْ ُر ُجش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص;335
اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،صمقاب إقمامل :ص ;:7اًمٗمتّ٤مل اًمٜمٞمً٤مسمقري ،روو٦م اًمقاقمٔملم:
ص ;2:5اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج ،4ص ;383اًمِمٕمػمي ،ضم٤مُمع
إظمٌ٤مر :صّ ;37
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)72
٤مق ْسم ِـ َقم َّام ٍر َىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َأ َسم٤م َقم ٌْ ِد اهلل× َي ُ٘م ُ
وروي أيْم ً٤م َقم ْـ إِ ْؾم َح َ
ر ٌء
قلَ « :ف ْٔ َس َ ْ
ِيف افًامو ِ
احل ًَ ْ ِ
قن اَللَ َأ ْن َي ْٖ َذ َن َُهل ْؿ ِيف ِز َي َٚر ِة ُْ
غ×َ ،ؾ ْق ٌج َيْ ِْز ُل َو َؾ ْق ٌج
ات إِٓ َو ُه ْؿ َي ًْ َٖ ُف َ
َ َ
َي ًْ ُر ُجش( -اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج ،7ص ;57اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين،
اًمقاذم :ج ،25ص-)2582
احلُ ًَ ْ ِ
وروي َقم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل َو َقم ِ ِّكم ْسم ِـ ْ
لم÷ َىم٤مَٓ « :م ْـ َأ َحَ ٛأ ْن ُي َهٚؾِ َح ُف ِم َئ ُٜ
ِ
َ ِ
احل ًَ ْ ِ
َ
ون َأ ْف َ ِ
ز َأ ِيب َظ ٌْ ِد اَلل ُْ
غ ْب ِـ َظ ِ ٍّع× ِيف
ؼ َ
أ ْفػ ٌَِٕ ٍّل َوأ ْر َب ًَ ٌَ ٜوظ ْ ُ
ػ ٌَٕ ٍّل َؾ ِْ َٔزُ ْر َؿ ْ َ
افِّْه ِ
ُقن اَللَ ِيف ِز َي َٚرتِ ِف َؾ ُٔ ْٗ َذ ُن َُهل ْؿ ِمْ ُْٓ ْؿ
غ^ َي ًْت َْٖ ِذٕ َ
ػ ِم ْـ َص ًْ ٌَ َ
اح افٌِْ ِّٔ َ
ٚن؛ َؾِ٘ن َأ ْر َو َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ًٔك
ََخ ًَْ ٌُ ٜأو ُفقا ا ْف ًَ ْز ِم م َـ افر ُش ِؾُ .ؿ ََِْْ :ٚم ْـ ُه ْؿ؟ َؿ َٚلٌ ٕ :
قشك َوظ َ
ٔؿ َو ُم َ
ُقح َوإِ ْب َراه ُ
مج ًِغش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ;445اًمِمٞمخ
َو ُ َ
ُمّدٌ َصذ اَللَُ َظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ َأ ْ َ
اعمٗمٞمد ،اعمزار :صّ ;53
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،22ص -44وورد صدر
اعمتٝمجد :ص;947
هذه اًمرواي٦م وم٘مط ذم اعمّم٤مدر اًمت٤مًمٞم٦م :اًمِمٞمخ اًمٓمقدُ ،مّمٌ٤مح
ّ
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اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج ،7ص ;59اعمِمٝمدي ،اعمزار :ص-)457
وروي أيْم ً٤م َقمـ َأ ِيب ضمٕم َٗم ٍر اًم َّث ِ٤مين× ِذم طم ِد ٍ
ي٨م َىم َ٤ملَ « :م ْـ َز َار ُْ
غ× َف ْٔ َِ َٜ
احل ًَ ْ َ
َ
َ ْ
ْ
َث َال ٍ
ث َو ِظ ْ ِ
ُقن َف ْٔ َِ َ ٜا ْف ََدْ ِر ـ َوؾِ َٔٓٚ
ٚن ـ َو ِه َل افِ ْٔ َِ ُ ٜافتِل ُي ْر َجك َأ ْن َتُ َ
يـ ِم ْـ َص ْٓ ِر َر َم َو َ
ؼ َ
ِ
ِ
َ
َ
ون َأ ْف َ
ػ َم َِ ٍؽ َو ٌَِٕ ٍّل ،ـُِ ُٓ ْؿ َي ًْت َْٖ ِذ ُن اَللَ ِيف
ؼ َ
ُي ٍْ َر ُق ـُؾ أ ْم ٍر َحُٔ ٍؿَ ،صَ ٚؾ َح ُف أ ْر َب ًَ ٌَ ٜوظ ْ ُ
احل ًَ ْ ِ
ِز َي َٚر ِة ُْ
غ× ِيف تِ ِْ َؽ افِ ْٔ َِ ِٜش( -اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،إىمٌ٤مل إقمامل :ج،2
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،25صّ ;585
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
صّ ;494
إٟمقار :ج ،:6ص-)277
احل ًَ ْ ِ
ز ُْ
غ× َؾ ََدْ َحَ ٟوا ْظت ََّ َرَ .ؿ َٚل:
اًمرو٤م× « َم ْـ ز َ
يمذًمؽ روي َقم ِـ اإلُم٤م ِم ِّ
َار َؿ ْ َ
ِ ِ
ِ ِ
َ :ٝي ْى َر ُح َظْْ ُف ِحج َِ ْ ٜ
حي ٟإِ َػ
ُؿ ِْ ُ
اإل ْش َالمِ؟ َؿ َٚل ،َٓ :ه َل حج ُ ٜافؤًػ َحتك َي َْ َقى ـ َو َ ُ
بٔ ِ
 ٝاَلل َْ
قن َأ ْف َ
ػ َم َِ ٍؽ ـ َحتك إِ َذا
َ ٝي ُى ُ
َ ٝأن ا ْف ٌَ ْٔ َ
احل َرا ِمَ ،أ َمَ ٚظِِ ّْ َ
قف بِ ِف ـُؾ َي ْق ٍم َش ٌْ ًُ َ
َْ
َأدرـَٓؿ افِٔ ُؾ ص ًِدُ وا و َٕ َز ُفقا ؽَرهؿ َؾ َىُ ٚؾقا بِْ ٚفٌٔ ِ
َ ٝحتك افه ٌَٚحِ َ ،وإِن ُْ
غ×
احل ًَ ْ َ
َ
َْ ُ ُ ْ َ
َْ
ُْ ُ ْ
 ،ٝوإِٕف ِيف و ْؿ ِ
ََٕـْرم ظ َذ اَلل ِمـ ا ْفٌٔ ِ
ػ َم َِ ٍؽ ُص ًْ ٌ
قن َأ ْف َ
ٞ
 ٝـ ُِّؾ َص َال ٍة َف َْٔ ِْز ُل َظ َِ ْٔ ِف َش ٌْ ًُ َ
َ ُ َ
َ ُ َ
َ َْ
ُز َٓ َت ََ ُع َظ َِ ْٔ ِٓ ُؿ افْ ْق َب ُ ٜإِ َػ َي ْق ِم ا ْف َِ َٔ َٚم ِٜش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص;3::
ؽٌْ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،25صّ ;565
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار:
ّ

ج ،:9ص-)57
ِ
ِ
وروا ـ َْر َب َال َء
ور َ
حي َٞمكَ ،قم ْـ َأسمِٞمف َقم ْـ َأ ِيب َقم ٌْد اهلل× َىم َ٤ملُ « :ز ُ
وي َقم ِـ ا ًْم َٗم ْْم ِؾ ْسم ِـ َ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
َار ْت ـ َْر َب َال َء َأ ْف َ
ػ َظٍ ٚم
َو َٓ َت َْ َى ًُق ُهَ ،ؾِ٘ن َخ ْ َر َأ ْو َٓد ْإَ ٌِْٕ َٔٚء ُو َِّّْ ْت ُفَ ،أ َٓ َوإِن ا َْد َالئ َُ َ ٜز َ
ِ
ِ
ٍ ِ ِ
ي ُْ
ٔؾ َو ِمَُٔٚئِ ُ
زائِ ُ
ٔؾ
احل ًَ ْ ُ
م ْـ َؿ ٌْ ِؾ َأ ْن َي ًْ َُُْ ُف َجدِّ َ
غ×َ ،و َم ٚم ْـ َف ْٔ َِ ٜمتَ ْض إٓ َو َج ْ َ
ي ُز ِ ِ
حي َٔك َأ ْن َٓ ُت ٍْ ََدَ ِم ْـ َذفِ َؽ ا َْد ْقضِ ِـش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات:
ورإفَ ،ؾ ْ
ٚجت َِٓدْ َيْ َ ٚ
َ َ
صّ ;564
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)27:
مح ٍ
٤مد ْإَٟم َّْم ِ٤مر ُّي ِذم ِيمت ٍ
َ٤مب َأ ْص ِٚم ِف ِذم َوم ْْم ِؾ ِز َي َ٤مر ِة
يمذًمؽ َُم٤م َر َوا ُه َأ ُسمق َقم ٌْ ِد اهلل ْسم ُـ َ َّ
احلُ ًَ ْ ِ
احل ًَ ْ ِ
قرا َءَ ،وم َ٘م َ٤مل َُم٤م ًَم ْٗم ُٔم ُفَ « :ظ ِـ ُْ
ْ
لم× َو َمل ْ َي ْذ ُيم ْر َقم ُ
محزَ َةَ ،ؿ َٚل:
غ ْب ِـ َأ ِيب َ ْ
٤مؿم َ
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احل ًَ ْ ِ
َ ُِ
ِ ُ
َخ َر ْج ُ ِ ِ ِ
 ٝإِ َػ ا ْفٌ ِ ِ
ز ُْ
َٚضي َِ ،ٜحتك
غ×َ ،ؾْٕ ٚت ََٓ ْٔ ُ
 ٝيف آخر َز َم ِـ َبْل أ َمٔ ََ ٜوإَٔ ٚأريدُ َؿ ْ َ
ُ ،ٝثؿ َأ ْؿ ٌَ ِْ ُ ُ ِ
َْ ٝظ َذ َب ِ
احل ْ ِر َْ
ٚب َ
[احلٚئِ ِر]
زَ ،حتك إِ َذا ُـْ ُ
ٚس ا ْؽت ًََ ِْ ُ
إِ َذا ََٕ ٚم افْ ُ
 ٝأريدُ ا ْف ََ ْ َ
ِ
ٚبَ ،ؾ ََ َٚل :إ َ ِ
ٚض اف ِّث َٔ ِ
افريحِ َص ِديدُ َب َٔ ِ
َخ َر َج إِ َيل َر ُج ٌؾ َمجِ ُ
ف َؾِٕ٘ َؽ َٓ
ْك ْ
ٔؾ ا ْف َق ْجف َض ِّٔ ُ
ِّ ٛ
 ٝإِ َػ َصٚضِ ِئ ا ْف ٍُر ِ
ِ
َٚن ِٕ ْه ُ
ُ ٝثؿ
ػ افِ ْٔ ِؾ ا ْؽت ًََ ِْ ُ
اتَ ،ؾإٓ ًَْ ُ
ْك ْؾ ُ
 ٝبِ ِف َحتك إِ َذا ـ َ
َ
تَه ُؾَ ،ؾَ َ ٕٚ
َأ ْؿ ٌَ ِْ ُ ُ ِ
 ٝإِ َػ َب ِ
ٚب َْ
احلٚئِ ِر َخ َر َج إِ َيل افر ُج ُؾ بِ ًَ ْْٔ ِ ِفَ ،ؾ ََ َٚلَ :يَ ٚه َذا!
زَ ،ؾ َِام ا ْٕت ََٓ ْٔ ُ
 ٝأريدُ ا ْف ََ ْ َ
َٚن ِ
ِ
ُ ٝثؿ َأ ْؿ ٌَ ِْ ُ ُ ِ
إ َ ِ
ز،
آخ ُر افِ ْٔ ِؾ ا ْؽت ًََ ِْ ُ
ْك ْؾ ُ
ْك ْ
َ .ٝؾ َِام ـ َ
ف َؾِٕ٘ َؽ َٓ تَه ُؾَ ،ؾَ َ ٕٚ
 ٝأريدُ ا ْف ََ ْ َ
احلٚئِ ِر َخرج إِ َيل َذفِ َؽ افرج ُؾ َؾ ََ َٚل :ي ٚه َذا! إِٕ َؽ َٓ ت ِ
 ٝإِ َػ َب ِ
ٚب َْ
:ٝ
َه ُؾَ .ؾ َُ ِْ ُ
َؾ َِام ا ْٕت ََٓ ْٔ ُ
َ َ
ُ
َ َ
َؾِِؿ َٓ َأ ِص ُؾ إِ َػ ا ْب ِـ رش ِ
قل اَلل’ َو َش ِّٔ ِد َص ٌَ ِ
ٚب َأ ْه ِؾ َْ
َْ ٝأ ْم ِق ِم َـ
اجلْ َِ ،ٜو َؿدْ ِجئ ُ
َ ُ
َ
ا ْفُُق َؾ َِ ،ٜو ِه َل َف ْٔ َِ ُُْ ٜ
ٚهََْ ٚو َت َْ ُت َِِْل ُم ْهِِ َح َُ ٜبِْل ُأ َمٔ َٜ؟ َؾ ََ َٚل:
اجل ُّ ًَ َِ ،ٜو َأ َخ ُ
ٚف َأ ْن ُأ ْصٌِ َح َه ُ
ِ
ف َؾِٕ٘ َؽ َٓ ت ِ
َه ُؾَ .ؾ َُ ِْ ُ ِ
إ َ ِ
ان ْاشت َْٖ َذ َن َرب ُف
ْك ْ
قشك ْب َـ ِظ ّْ َر َ
َ :ٝومل َ َٓ َأص ُؾ؟ َؾ ََ َٚل :إِن ُم َ
غ× َؾ َٖ ِذ َن َففَ ،ؾ َٖتَٚه وهق ِيف شٌ ًِغ َأ ْف ٍ
احل ًَ ْ ِ
ػَ ،ؾِ َ ٕٚ
ِيف ِز َي َٚر ِة َؿ ْ ِز ُْ
فَ ،ؾِ٘ َذا َظ َر ُجقا إِ َػ
ْك ْ
ُ َ ُ َ َ ْ َ
ُ
ْ ٝإِ َػ َصٚضِ ِئ ا ْف ٍُر ِ
ِ
ٝ
اتَ ،حتك إِ َذا َض َِ َع ا ْف ٍَ ْج ُر ا ْؽت ًََ ِْ ُ
َ ٝو ِجئ ُ
ْك ْؾ ُ
َ
افً َامء َؾ َت ًَ َٚلَ .ؾَ َ ٕٚ
َْ ٝؾدَ َخ ِْ َُ ٝؾ َِ ْؿ َأ َر ِظْْدَ ُه َأ َحد ًاَ ،ؾ َهِ ْٔ ُِ ٝظْْدَ ُه ا ْف ٍَ ْج َر َو َخ َر ْج ُ ٝإِ َػ ا ْفُُق َؾ ِٜش-
َو ِجئ ُ

(اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،إىمٌ٤مل إقمامل :ج ،4ص ;75اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراينُ ،مديٜم٦م
اعمٕم٤مضمز :ج ،5صّ ;327
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)68
(املًخل)6:

ش َىم َ٤ملُ :يمٜم ُْ٧م ٟم ِ
َقم ِـ ْإَ ْقم َٛم ِ
َ٤مزًٓ سمِ٤م ًْم ُٙمق َوم ِ٦مَ ،ويم َ
َ٤من ِزم َضم ٌ٤مر يمَثِػم ًا َُم٤م ُيمٜم ُْ٧م َأ ْىم ُٕمدُ إِ ًَم ْٞم ِف،
احلُ ًَ ْ ِ
اجلُ ُٛم َٕم ِ٦مَ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧م ًَم ُفَُ :م٤م َشم ُ٘م ُ
قل ِذم ِز َي َ٤مر ِة ْ
َ٤من ًَم ْٞم َٚم ُ٦م ْ
َويم َ
لم؟ َوم َ٘م َ٤مل ِزم :سمِدْ َقم ٌ٦مَ ،و ُيم ُّؾ سمِدْ َقم ٍ٦م
َو َال ًَم ٌ٦مَ ،و ُيم ُّؾ َو َال ًَم ٍ٦م ِذم اًمٜم َِّ٤مرَ -وم ُ٘م ْٛم ُ٧م ُِم ْـ َسم ْ ِ
لم َيدَ ْي ِف َو َأٟمَ٤م ُممْت َِٚم ٌئ َهم ْٞمٔم ً٤مَ ،و ُىم ْٚم ُ٧م :إِ َذا يم َ
َ٤من
لم َُم٤م َي ِْم َح ُـ اهللَُ سمِ ِف َقم ْٞمٜمَ ْٞم ِفَ -ىم َ٤ملَ :وم َ٠م َشم ْٞم ُت ُف
اًمً َح ُر َأ َشم ْٞم ُت ُف َوم َحدَّ ْصم ُت ُف ُِم ْـ َوم َْم ِ٤مئ ِؾ َأ ُِم ِػم ا ْعمـُ ْ١م ُِمٜمِ َ
َّ
و َىمر ْقم ُ٧م َقم َٚمٞم ِف ا ًْمٌ٤مبَ ،وم٢مِ َذا َأٟمَ٤م سمِّمق ٍ
ت ُِم ْـ َو َر ِاء ا ًْم ٌَ ِ
اًمز َي َ٤مر َة ِذم َأ َّو ِل
٤مب إِ َّٟم ُف َىمدْ َىم َّمدَ ِّ
َ ْ
ْ َ َ
َ َ
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٤مضمدٌ َٓ يٛم ُّؾ ُِمـ اًمًج ِ
٤مًمِم ْٞم ِخ ؾم ِ
اًم َّٚم ْٞم ِؾَ ،وم َخ َر ْضم ُ٧م ُُم ْ ِ
احل ْ َػمَ ،وم٢مِ َذا َأٟمَ٤م سمِ َّ
قد
َ ُّ ُ
ََ
َ
نقم ً٤م َوم َ٠م َشم ْٞم ُ٧م ْ َ
اًمر ُيمق ِعَ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧م ًَم ُف :سمِ ْ٤مَٕ ُْم ِ
س َشم ُ٘م ُ
قل ِزم سمِدْ َقم ٌ٦م َو ُيم ُّؾ سمِدْ َقم ٍ٦م َو َال ًَم ٌ٦م َو ُيم ُّؾ َو َال ًَم ٍ٦م ِذم اًمٜم َِّ٤مر،
َو ُّ
وا ًْمٞمقم شم َُزوره؟ َوم َ٘م َ٤مل ِزم :ي٤م ؾم َٚمٞمام ُن! َٓ َشم ُٚمٛمٜمِل َوم٢مِ ِّين ُم٤م ُيمٜم ُْ٧م ُأ ْصمٌِ ُ٧م َِٕ ْه ِؾ َه َذا ا ًْمٌٞم ِ
٧م
َْ
ُُ
َ
ْ
َ ُ َْ
َ َْ َ
َ٧م ًَم ْٞم َٚمتِل َه ِذ ِهَ ،وم َر َأ ْي ُ٧م ُر ْؤ َي٤م َأ ْر َقم ٌَتْٜمِلَ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧مَُ :م٤م َر َأ ْي َ٧م َأ ُّ َهي٤م ا َّ
ًمِم ْٞم ُخ؟
إِ َُم٤م َُم ً٦م َطمتَّك يمَ٤مٟم ْ
اًمِم ِ
ال َٓ سمِ٤مًم َّٓم ِق ِ
٤مه ِؼ َو َٓ سمِ٤م ًْم َ٘م ِّم ِػم َّ
يؾ َّ
َىم َ٤ملَ :ر َأ ْي ُ٧م َر ُضم ً
اًمال ِص ِؼُ َٓ ،أ ْطم ًِ ُـ َأ ِص ُٗم ُف ُِم ْـ
ِِ
ِِ
لم َيدَ ْي ِف َوم ِ٤مر ٌس َقم َغم َوم َر ٍ
حي ُّٗم َ
س ًَم ُف
قن سمِ ِف َطم ِٗمٞمٗم ً٤م َو َي ِز ُّومق َٟم ُف َز ّوم ً٤مَ ،سم ْ َ
ُطم ًْٜمف َو َ َهب٤مئفَُ ،م َٕم ُف َأ ْىم َقا ٌم َ ُ
ِ
ِ ِ
َّ٤مج َأرسمٕم ُ٦م َأريم ٍ
َ٤منِ ،ذم ُيم ِّؾ ُريم ٍ
ْـ َضم ْق َه َر ٌة ُشم ِِض ُء َُم ًِ َػم َة َصم َال َصم ِ٦م
قبَ ،قم َغم َر ْأؾمف شم ٌ
َذ ُٟم ٌ
َ٤مجً ،مٚمت ِ ْ َ َ ْ
َأ َّي٤م ٍمَ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧مَُ :م ْـ َه َذا؟ َوم َ٘م٤م ًُمقاُ :حم َ َّٛمدُ ْسم ُـ َقم ٌْ ِد اهلل ْسم ِـ َقم ٌْ ِد ا ُْعم َّٓم ِٚم ِ
٥م’َ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧مَ :و ْأ َظم ُر،
٥م×ُ ،صم َّؿ َُمدَ ْد ُت َقم ْٞمٜمِل َوم٢مِ َذا َأٟمَ٤م سمِٜمَ٤م َىم ٍ٦م ُِم ْـ ُٟم ٍ
َوم َ٘م٤م ًُمقاَ :و ِص ُّٞم ُف َقم ِ ُّكم ْسم ُـ َأ ِيب َـم٤مًمِ ٍ
قرَ ،قم َٚم ْٞم َٝم٤م
ضَ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧مَ :عمِ ِـ اًمٜمَّ٤م َىم ُ٦م؟ َىم٤م ًُمقاِ :خل ِدجي َ٦م سمِٜم ِ
َه ْق َد ٌج ُِم ْـ ُٟم ٍ
اًمً َام ِء َو ْإَ ْر ِ
ْ٧م
قر ،شمَٓمِ ُػم َسم ْ َ
َ َ
لم َّ
ٍ
ِ
ِ
ٍِ
احل ًَ ُـ ْسم ُـ َقم ِ ٍّكمُ ،ىم ْٚم ُ٧مَ :وم َ٠م ْي َـ
ُظم َق ْيٚمد َو َوم٤مـم َٛم َ٦م سمِٜمْ٧م ُحم َ َّٛمدُ ،ىم ْٚم ُ٧مَ :وا ًْم ُٖم َال ُم؟ َىم٤م ًُمقاَ ْ :
اًمِم ِٝم ِ
مج ِٕم ِٝمؿ إِ َمم ِز َي٤مر ِة ا َْعم ْ٘م ُت ِ
احلُ ًَ ْ ِ
ٞمد سمِٙم َْر َسم َال َءْ ،
ون؟ َىم٤م ًُمقاَ :ي ْٛم ُْم َ
ُي ِريدُ َ
قل ُفم ْٚم ًامَّ ،
لم
َ
قن سمِ َ٠م ْ َ ْ
ِ
ِ
اًمً َام ِء َأ َُم٤مٟم ً٤م ُِم َـ اهلل َضم َّؾ ِذيم ُْر ُه
ْسم ِـ َقم ٍّكمُ ،صم َّؿ َىم َّمدْ ُت ْاهل َ ْق َد َج َوإِ َذا َأٟمَ٤م سمِ ِر َىم٤م ٍع شم ًََ٤م َىم ُط ُم َـ َّ
احلُ ًَ ْ ِ
لم ْسم ِـ َقم ِ ٍّكم ًَم ْٞم َٚم َ٦م ْ
ًمِ ُز َّو ِار ْ
ػَ :أ َٓ إِ َّٟمٜمَ٤م َو ِؿمٞم َٕم َتٜمَ٤م ِذم اًمدَّ َر َضم ِ٦م
َػ سمِٜمَ٤م َه٤مشمِ ٌ
اجلُ ُٛم َٕم ِ٦مُ ،صم َّؿ َهت َ
َ٤من طمتَّك ي َٗم ِ٤مر َق ر ِ
ا ًْمٕم ْٚمٞم٤م ُِمـ ْ ِ
وطمل َضم ًَ ِديش-
اجلَٜمَّ٦مَ ،واهلل َي٤م ُؾم َٚم ْٞم َام ُن َٓ ُأ َوم ِ٤مر ُق َه َذا ا َْعمٙم َ َ ُ
ُ َ َ
ُ
حمٛمد سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،شمًٚمٞم٦م اعمج٤مًمس :ج ،3ص;634
(اعمِمٝمدي ،اعمزار :صّ ;447
اًمٓمرحيل ،اعمٜمتخ٥م ذم مجع اعمراصمل واخلٓم٥م :صّ ;2:7
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
إٟمقار :ج ،:9صٟ( 6:م٘م ً
(وضمدت ذم
ال قمـ اعمزار ًمٚمٛمِمٝمدي); ج  ،56ص572
ُ
سمٕمض ُم١م ًَّمٗم٤مت أصح٤مسمٜم٤مُ---مْمٛمقن اًمرواي٦م); اعمػمزا اًمٜمقري ،دار اًمًالم :ج،2
صٟ( 3::م٘م ً
ال قمـ ُمٜمتخ٥م اًمٓمرحيل))-
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(املًخل)7:

َقم ْـ َأ ِيب َسم ِّم ٍػم َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َأ ُسمق َقم ٌْ ِد اهلل× ِذم َىم ْق ِل اهلل( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ) َوم َ٘م َ٤ملَ « :واَلل َمَ َٕ ٚز َل ت َْٖ ِوي ُِ ََٓ ٚب ًْدُ
َو َٓ َيْ ِْز ُل ت َْٖ ِوي ُِ ََٓ ٚحتك َ ْ
َي ُر َج ا ْف ََٚئِ ُؿَ ،ؾِ٘ َذا َخ َر َج ا ْف ََٚئِ ُؿَ مل ْ َي ٌْ َؼ ـَٚؾِ ٌر بَِٚلل ا ْف ًَئِ ِؿ َو َٓ
ؼ ٌك بِ ْ ِ
َٚن ـَٚؾِر ًا َأ ْو ُم ْ ِ
ُم ْ ِ
ؼـ ًِ ٚيف َب ْى ِـ َصخْ َر ٍة
وج ُفَ ،حتك َأ ْن َف ْق ـ َ
ٚإل َمِ ٚم إِٓ ـ َِر َه ُخ ُر َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ْن ِين َوا ْؿ ُت ِْ ُفش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،يمامل اًمديـ
َف َََ ٚف ْ
َ :ٝيُ ٚم ْٗم ُـ! يف َب ْىْل ـَٚؾ ٌر َؾٚـ ْ
ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م :ص ;787إؾمؽمآسم٤مدي ،شم٠مويؾ أي٤مت اًمٔم٤مهرة ذم ومْم٤مئؾ اًمٕمؽمة

اًمٓم٤مهرة :ج ،3صّ ;799
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،63ص-)435
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل ،يٜم٤مسمٞمع اعمق ّدة ًمذوي اًم٘مرسمك :ج،4
ص-357
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احملاضسة اخلامطة :مساتب املعسفة والتوحيد االثيتا عػسة

احملاقس ٠اخلاَط١
َساتب املعسؾٚ ١ايتٛحٝد االثٓتا عػس٠
احلج٦م2533هـ
3773.4.7م= 32ذو ّ
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َطؤٚيٝات املبًٓػني

حمرم ،وهذه آظمر حم٤مضة ًمٜم٤م ذم اًمًٜم٦م اهلجري٦م احل٤مًمٞم٦مّ ،
يمؾ
ٟمحـ قمغم أقمت٤مب ؿمٝمر ّ

ُمـ يق ّومؼ ذم هذه إي٤مم ًمٚم٘مٞم٤مم سمخدُم٦م اًمتٌٚمٞمغ اًمتل هل٤م ُمـ إضمر ُم٤م ٓ يقصػ ،إٟمّام
يتحٛمٚمقن ُمً١موًمٞم٤مت يمٌػمة ،ؾمٜمِمػم إمم سمٕمْمٝم٤م ومٞمام يكم:
ّ

إوػ :اومتتحقا ّ
ًمتِمع قمغم
يمؾ جمٚمس ُمـ جم٤مًمًٙمؿ سمزي٤مرة «شالم ظذ آل يسش;
ّ

ذًمؽ اعمجٚمس ؿمٛمس وضمقد اعمٝمدي اعمققمقد-
افث :ٜٕٔٚقم ّٚمٛمقا اًمٜم٤مس إطمٙم٤مم ،وسم ّٚمٖمقهؿ احلالل واحلرام; ّ
وم٢من جمٚمً ً٤م ٓ يتْمٛمـ
إرؿم٤مد ًا جل٤مهؾ ،أو شمٜمٌٞمٝم ً٤م ًمٖم٤مومؾً ،مـ حئمك سمٕمٜم٤مي٦م أوًمٞم٤مء اًمديـ-
وقمززوه٤م سملم اًمٜم٤مس-
رؾمخقا إُصقل اًمٕم٘م٤مئدي٦م ّ
افثٚفثّ :ٜ

وم٢مذا ُأديرت اعمج٤مًمس هبذا اًمٜمحق ومًتٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٙمؿ صمالصم٦م قمٜم٤مويـ ،إ ّول :قمٜمقان

واًمذاب قمـ اًمثٖمقر اًمٕم٘م٤مئدي٦م ذم ىمٚمقب أهؾ اًمديـ ،واًمث٤مين :قمٜمقان اعمج٤مهد
اعمراسمط
ّ
()2
حمٛمد^( ،)3ومٛمـ يً٤مومر ُمٜمٙمؿ
ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  ،واًمث٤مًم٨م :قمٜمقان اًمٙم٤مومؾ ٕيت٤مم آل ّ

ٕداء اًمتٌٚمٞمغ واًمدقمقة اًمديٜمٞم٦م يٜمٓمٚمؼ وهق ظم٤مزم اًمٞمديـً ،مٙمٜمّف يٕمقد سمٛمثؾ هذا اًمزاد
اًمثٛملمُ :مراسمط ذم اًمثٖمقر ،وجم٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،ويم٤مومؾ ًمٚمٞمتٞمؿ ،قمغم أن ذًمؽ ذم قمٍم
همٞمٌ٦م و ّزم اًمٕمٍم وإُم٤مم اًمزُم٤من-
حمرم سمٕمٞمد اًمٜمقروز،
افرابًُ :ٜم٤م يٜمٌٖمل آًمتٗم٤مت إًمٞمف ذم هذا اًمٕم٤مم هق اىمؽمان أ ّي٤مم ّ
وأي صم٘مؾ هلذه اعمّمٞمٌ٦م اًمٙمؼمى-
أي قمٔمٛم٦م يتّمػ هب٤م هذا اًمٕمزاءّ ،
يٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس ّ
ّ
إن اًمٜم٤مس قمغم صٜمٗملم :صٜمػ ٓ قمالىم٦م هلؿ سمً ّٞمد اًمِمٝمداء× ،وٟمحـ أيْم ً٤م ٓ
(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م :ص 88اهل٤مُمش رىمؿ -2
(ُ )3اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م :ص-4:
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وأي اُمرء ٓ شمرسمٓمف سمف وؿمٞمج٦م؟!
قمالىم٦م ًمٜم٤م هبؿ ،وصٜمػ شمرسمٓمٝمؿ سم٤محلًلم× وؿمٞمج٦مّ ،
قمام ىمري٥م ؾمٞمٖمٛمرٟم٤م اعمقت وؾمٙمراشمف ،وؾمٜمٙمقن صٗمر اًمٞمديـ ذم شمٚمؽ اًمًٙمرات اًمتل
ّ

يٕمجز قمٜمٝم٤م اًمقصػّ ،
إن أضمٝمؾ اًمٜم٤مس ُمـ يتخ ّٞمؾ أ ّٟمف يٛمٚمؽ ؿمٞمئ ً٤م ذم شمٚمؽ اًمٚمحٔم٤متً ،مق
أي رء-
أ ّٟمٜم٤م ٟمٕمرف ر ّسمٜم٤م وٟمٕمرف أٟمٗمًٜم٤مً ،مٕمٚمٛمٜم٤م طمٞمٜمٝم٤م أ ّٟمٜم٤م ٓ ٟمٛمٚمؽ ّ
حاداتٓا إىل أب ٞعبد ايًٓ٘ احلطني×

ًمديٜم٤م أُمؾ وطمٞمد ،أن شمٓم٠م ىمدم واًمده اًمٕمٔمٞمؿ أُمػم اعم١مُمٜملم× ُمقاوع رؤوؾمٜم٤م
أصمٜم٤مء شمٚمؽ اًمًٙمرات ،هذه هل طم٤مضمتٜم٤م إومم-
طم٤مضمتٜم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م إمم ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× هل ذم اًمٚمٞمٚم٦م إُومم ُمـ ًمٞم٤مزم اًم٘مؼم ،ذم شمٚمؽ
اًمٔمٚمامت اًمتل ٓ يتًٜمّك ًمٜم٤م أن ٟمّمػ ُمدى وطمِمتٝم٤م وفمٚمٛمتٝم٤م وطمػمهت٤م ،ومال طمٌٞم٥م
وٓ ىمري٥م ٓ ،رء هٜم٤مك ؾمقى ؿمٛمقع شمٚمؽ اعمج٤مًمس وأٟمقار شمٚمؽ اعمح٤مومؾ ،ومج٤مل
احلًلم× اًمذي ٓ يْم٤مهٞمف مج٤مل ،هذه هل احل٤مضم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م-
أي
أ ُّم٤م طم٤مضمتٜم٤م اًمث٤مًمث٦م ومٗمل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م( ،ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ)( ،)2يقم ٓ جيدي ّ
قمكم÷ ،وم٢من قمدُمٜم٤م
قمٛمؾ ٟمٗمٕم ً٤مّ ،إٓ شمٚمؽ إٟمقار اعمٜمٌث٘م٦م ُمـ ُمِمٙم٤مة احلًلم سمـ ّ
آ ّشمّم٤مل هب٤م ؾم٤مدت اًمٔمٚمامت ،وإذا ُم٤م ُأ ُِّمـ آ ّشمّم٤مل سمً ّٞمد اًمِمٝمداء× همٛمر اًمْمٞم٤مء
طمٞمٜمٝم٤م مجٞمع إرضم٤مء-
أي رء ٓ ،قمٜمد آطمتْم٤مر ،وٓ ذم ّأول ًمٞمٚم٦م ُمـ ًمٞم٤مزم اًم٘مؼم ،وٓ
إ ّٟمٜم٤م ٓ ٟمٛمتٚمؽ ّ
طم٥م ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء×(،)3
يقم احلنمً ،مٞمس ذم ؾمج ّٚمٜم٤م رء ؾمقى يمٚمٛم٦م واطمدة ،هل ّ
ذًمؽ احل٥م اًمذي شمدرك مجٞمع اًم٘مٚمقب اًمتل شم٘م ّٚمف ُمدى قمٔمٛم٦م شمٚمؽ اًمرزي٦م وآصم٤مره٤م.
( )2اًمِمٕمراء ،آي٦م-99
ِ
ِ
ِ
ِ
احلُ ًَ ْ ِ
٥م ْ
(َ )3قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل× َىم َ٤ملَُ « :م ْـ َأ َرا َد اهللَُ سمِف ْ
٥م ِز َي َ٤مرشمف---ش
اخلَ ْ َػم َىم َذ َ
لم× َو ُطم َّ
ف ِذم َىم ْٚمٌِف ُطم َّ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،25ص;5:7
(اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ;37:اًمِمٞمخ ّ
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)87
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َعسؾٚ ١اقع ١عاغٛزاَٚ ٤بدٗ٥ا ْٚتٝذتٗا

ُمً١موًمٞم٦م ّ
يمؾ ومرد ُمٜمٙمؿ أن شمٗمٝمٛمقا اًمٜم٤مس ّ
سم٠منَ َٓ « :ي ْق َم َـ َٔ ْق ِم َؽ َيَ ٚأ َبَ ٚظ ٌْ ِد اَللش(،)2

وُم٤مذا شمٕمٜمل هذه اًمٕمٌ٤مرة؟ ّ
إن اًمقىمقف قمغم هذا إُمر سمح٤مضم٦م إمم آؾمتٛمداد ُمـ
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ; واًم٘مرآن ظمػم ُمرضمع إلدراك ُمثؾ هذه اعمٓم٤مًم٥م( ،ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ)(ّ ،)3
إن مجٞمع اًمدرضم٤مت ذم ٟمٔم٤مم احلٙمٛم٦م واًمٕمدل شمتٓم٤مسمؼ ُمع اًمٕمٛمؾ ،ومال سمدّ ُمـ
ُمٕمروم٦م اًمٕمٛمؾ ،واًمٕمٛمؾ سم٤محلٙمٛم٦م هق اًمٓمريؼ ًمٚمٛمٕمروم٦م ،وىمقاقمد احلٙمٛم٦م ُتتؿ قمٚمٞمٜم٤م أن
ٟمٚمحظ صمالث ٟم٘م٤مط ذم ّ
يمؾ قمٛمؾ ،إومم :ضمذور اًمٕمٛمؾ اًمتل مت ّثؾ ُمٜمٓمٚم٘م٤مشمف ،واًمث٤مٟمٞم٦م:
صمٛمرة اًمٕمٛمؾ اًمتل مت ّثؾ ظم٤ممتتف ،واًمث٤مًمث٦م :هل اًمٜمٔمر إمم اًمٕمٛمؾ ٟمٗمًف-
إولٟ :مٔمر
وُم٤م ىم٤مم سمف ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× يٜمٌٖمل أن يٚمحظ ُمـ صمالصم٦م أٟمٔم٤مرّ ،
()4
اًمٚمٛمل( ،)5وسمٕمد ذًمؽ ٓ سمدّ ُمـ اًمٜمٔمر
اًمدًمٞمؾ ،واًمث٤مينٟ :مٔمر اًمؼمه٤من ّ
اإلين واًمؼمه٤من ّ

شمقضمٝم٧م إمم قم٤مؿمقراء ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× هذه إٟمٔم٤مر اًمثالصم٦م،
إمم اًمٕمٛمؾ ٟمٗمًف ،وم٢من ّ
ّ
ومًٞمتجغم طمٞمٜمٝم٤م ًمٚمٕم٤ممل سم٠مهه ُمـ هق اإلُم٤مم احلًلم× وُم٤م اًمذي ومٕمٚمف; إذ ًمٞمس صمٛم٦م
أطمد يدرك ُم٘م٤مُمف× وٓ ُمرشمٌ٦م قمٛمٚمف!
عٌُ اإلَاّ احلطني× َٓبجل َٔ مجٝع َساتب ايتٛحٝد

ّأوًُٓ :م٤م هل ضمذور اًمٕمٛمؾ؟

اًمٙمٛمؾ ذم قمروم٤من اهلل شمٕم٤مممّ ،
أن ُمٜمتٝمك اًمًػم واًمًٚمقك هق
يرى أهؾ اعمٕمروم٦م ُمـ ّ
اًمذيمر اًمٞمقٟمز( :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمراسمٕم٦م :ص ،274اهل٤مُمش رىمؿ -2
( )3إٟمٕم٤مم ،آي٦م ;243إطم٘م٤مف ،آي٦م-2:
()4يمِمػ اًمٕم ّٚم٦م ُمـ اعمٕمٚمقل-
()5يمِمػ اعمٕمٚمقل ُمـ اًمٕم ّٚم٦م-
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ﮚ)( -)2ومام هق ٟمداء ذي اًمٜمقن ذم شمٚمؽ اًمٔمٚمامت؟ ًم٘مد ٟم٤مدى اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مئالً:
(ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ* ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ) (-)3
اًمٜمٌل يقٟمس× مجٚم٦م واطمدة( :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ًم٘مد ىم٤مل ّ

ﮣ ﮤ) ّ -
إن اعمقافمٌ٦م قمغم هذا اًمذيمر ذم اًمًجقد شمٜم٘مؾ ىمٚمقب اعمًتٕمديـ
ًمٚمًػم إمم اهلل إمم ُم٘م٤مم ٓ يٕمرومف ّإٓ ُمـ أدريمقا ذًمؽ اعم٘م٤مم وذاىمقا طمالوة ؿمٝمده،
وهذا اعم٘م٤مم يٛم ّثؾ ّأول اًمٓمريؼ وسمدايتف-
ُمرة قمغم ًمً٤من ؾم ّٞمد
ًم٘مد وردت ذم دقم٤مء قمروم٦م قمٌ٤مرة ٓ« :إف َف ّإٓ َ
إٔٝش اصمٜمتل قمنمة ّ
اًمٙمٛمؾ ُمـ أهؾ
اًمِمٝمداء× ،يٜمٌٖمل اًمت٠م ُّمؾ ذم هذه اًمٜم٘مٓم٦م عمـ هؿ أهؾ ًمذًمؽ ،وقمغم ّ
اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف واًمٕمروم٤من دراؾم٦م هذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل ذيمرهت٤م اًمٞمقم ذم هذه اعمح٤مضة،
قمٚمٞمٝمؿ ىمراءة دقم٤مء قمروم٦م ،واًمٜمٔمر ذم اًم٘مرآن ،وشمالوة ؾمقرة يقٟمس-
ّ
ًمٜمٌل يقٟمس (قمغم ٟمٌ ّٞمٜم٤م وآًمف وقمٚمٞمف اًمًالم) ىم٤مل وهق ؾمجلم ذم سمٓمـ احلقت:
إن ا ّ
(ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ) ،أ ُّم٤م ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× وم٘مد
أو٤مف إمم هذه اجلٛمٚم٦م إطمدى قمنمة مجٚم٦م ُأظمرى ،وهذا يٕمٜمل ّ
أن يقٟمس× ذم اعمرشمٌ٦م
إُومم ،واحلًلم سمـ قمكم÷ ذم اعمرشمٌ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة ،وًمٞمً٧م هٜم٤مك ُمرشمٌ٦م ومقق هذه
اعمرشمٌ٦م( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ) (( )4اعمٚمحؼ ،)2:ومال يٛمٙمٜمٜم٤م أن
( )2إٟمٌٞم٤مء ،آي٦م-98
( )3إٟمٌٞم٤مء ،أيت٤من -99 ,98
( )4اًمتقسم٦م ،آي٦م-47
ِ
ِ
اجلُ ْٕم ِٗم ُّل َىم َ٤ملَ :ؾم َ٠م ًْم ُ٧م َأ َسم٤م َضم ْٕم َٗم ٍر× َقم ْـ شم َْ٠مو ِ
َر َوى َضم٤مسمِ ٌر ْ
يؾ َىم ْقل اهلل( ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼

ِ
اًمًٜمَ ُ٦م َوم ِٝم َل َضمدِّ ي َر ُؾم ُ
قل
﮽ ﮾)َ ،ىم َ٤ملَ :وم َتٜمَ َّٗم َس َؾم ِّٞمدي ُّ
اًمّم َٕمدَ ا َء ُصم َّؿ َىم َ٤ملَ « :ي٤م َضم٤مسمِ ُر! َأ َُّم٤م ّ
ِِ
ِ
قؾمك َوا ْسمٜمِ ِف
نم َؿم ْٝمر ًاَ ،وم ُٝم َق َأ ُِم ُػم اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
لم َ
إزم َوإِ َمم ا ْسمٜمل َضم ْٕم َٗم ٍر َوا ْسمٜمف ُُم َ
[و] َ َّ
اهلل’َ ،و ُؿم ُٝم ُ
قر َه٤م ا ْصمٜمَ٤م َقم َ َ
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ٟمتّمقر ُمرطمٚم٦م ُأظمرىّ ،
إن مجٞمع ُمراطمؾ ؿمٝمقر اعمٕمروم٦م اًمتل شمًتٌٓمٜمٝم٤م هذه أي٦م ىمد
ّ
ـمقي٧م ذم دقم٤مء قمروم٦م ،وذم اًمقاىمع ي٘مقل اإلُم٤مم احلًلم× ًمٞمقٟمس× :إٟمّؽ ىمٚم٧م( :ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ) ،وًمٙمـ سم٘مٞم٧م هٜم٤مك ُمراشم٥م ُأظمرى
أٟم٤م ُمـ ؾمٞمٌ ّٞمٜمٝم٤م-
ِ
ِ
ُ ٝش ٌْ َحَ ٕٚ
ُْ ٝش ٌْ َحَ ٕٚ
َؽ إِ ِّين ُـْ ُْٝ
يـ َٓ ،إِ َف َف إِٓ َأ ْٕ َ
« َٓ إِ َف َف إِٓ َإٔ َ
َؽ إِ ِّين ُـْ ُْ ٝم َـ ادُْ ًْ َتٌٍْ ِر َ
َؽ إِين ُـْ ُِْ ٝمـ َْ ِ ِ
ِ
ِ
ُْ ٝش ٌْ َحَ ٕٚ
َؽ إِ ِّين
غ َٓ ،إِ َف َف إِٓ َإٔ َ
يـ َٓ ،إِ َف َف إِٓ َإٔ َ
اخلٚئٍ َ
ُْ ٝش ٌْ َحِّ َ ٕٚ
َ
م َـ ا ُْد َق ِّحد َ
ِ
َؽ إِين ُـْ ُ ِ
ِ
ُـْ ُ ِ
ُْ ٝش ٌْ َحَ ٕٚ
َؽ
غ َٓ ،إِ َف َف إِٓ َإٔ َ
غ َٓ ،إِ َف َف إِٓ َإٔ َ
ْ ٝم َـ افراؽٌِ َ
ْ ٝم َـ ا ْف َق ِجِ َ
ُْ ٝش ٌْ َحِّ َ ٕٚ
ِ
إِين ُـْ ُ ِ
ِْ ٝم َـ ا ُْدُ ِّ ِ
ُْ ٝش ٌْ َحَ ٕٚ
يـ...ش(-)2
َؽ إِ ِّين ُـْ ُ
غ َٓ ،إِ َف َف إِٓ َإٔ َ
ْ ٝم ْـ ا ُْد َٓ ِِِّ َ
ِّ
َز َ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِِ
ِِ
ٍ ِِ ِ
ِِ
ِ
نم إِ َُم٤مُم ً٤مُ ،طم َج ُ٩م
َقم ٍّكم َوا ْسمٜمف ُحم َ َّٛمد َوا ْسمٜمف َقم ٍّكم َوإِ َمم ا ْسمٜمف ْ َ
احل ًَ ِـ َوإ َمم ا ْسمٜمف ُحم َ َّٛمد ْاهلَ٤مدي اعمَْ ْٝمد ِّي ،ا ْصمٜمَ٤م َقم َ َ
َ٤مؤ ُه َقم َغم َو ْطم ِٞم ِف َو ِقم ْٚم ِٛم ِفَ ،و ْإَ ْر َسم َٕم ُ٦م ْ
احلُ ُر ُم ا ًَّم ِذي َـ ُه ُؿ اًمدِّ ي ُـ ا ًْم َ٘م ِّٞم ُؿ َأ ْر َسم َٕم ٌ٦م ُِمٜم ُْٝم ْؿ
اهلل ِذم َظم ْٚم ِ٘م ِفَ ،و ُأ َُمٜم ُ
قن سمِ٤مؾم ٍؿ و ِ
احلُ ًَ ْ ِ
لم َو َأ ِيب َقم ِ ُّكم ْسم ُـ ْ
لم َو َقم ِ ُّكم ْسم ُـ ُُمق َؾمك َو َقم ِ ُّكم ْسم ُـ ُحم َ َّٛم ٍد^،
اطم ٍد َقم ِ ٌّكم َأ ُِم ُػم اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
َخي ُْر ُضم َ ْ َ
ِ
َوم ْ ِ
٤مإل ْىم َر ُار ِ َهب ُ١م َٓ ِء ُه َق (﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾) َأ ْي ُىمق ًُمقا ِ ِهب ْؿ َمجٞمٕم ً٤م َ ْهتتَدُ واش( -اًمِمٞمخ
اًمٓمقد ،اًمٖمٞمٌ٦م :صّ ;25:
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،35ص ;357اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ
حمٛمد
اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،3ص ;885احلقيزي ،شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم :ج ،3صّ ;326
اًم٘مٛمل اعمِمٝمدي ،شمٗمًػم يمٜمز اًمدىم٤مئؼ :ص-)566
ّ
ِ
ِ
ِ
(ُ )2مـ دقم٤مء اإلُم٤مم احلًلم× يقم قمروم٦مَ ---« :وم٢مِ ْن ُشم َٕم ِّذ ْسمٜمل َي٤م إِ َهلل َومٌِ ُذ ُٟم ِ
قيب َسم ْٕمدَ ُطم َّجت َؽ َقم َ َّكمَ ،وإِ ْن
ػ َقمٜمِّل َومٌِ ِح ْٚم ِٛم َؽ وضم ِ
لم َٓ ،إِ ًَم َف إِ َّٓ
َشم ْٕم ُ
قد َك َويم ََر ُِم َؽ ٓ ،إًِم َف إِ َّٓ َأٟم َ
ْ٧م ُؾم ٌْح٤مٟم ََؽ إِ ِّين ُيمٜم ُْ٧م ُِم َـ اًم َّٔم٤معمِ َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ٧م ُؾم ٌْ َح٤مٟم ََؽ إ ِّين ُيمٜم ُْ٧م ُم َـ اعمُْ َق ِّطمدي َـ َٓ ،إ ًَم َف
ْ٧م ُؾم ٌْ َح٤مٟم ََؽ إ ِّين ُيمٜم ُْ٧م ُم َـ اعمُْ ًْ َتٖمْٗمري َـ َٓ ،إ ًَم َف إ َّٓ أٟم َ
َأٟم َ
ْ٧م ُؾم ٌْ َح٤مٟم ََؽ إِ ِّين ُيمٜم ُْ٧م ُِم َـ ْ
لم َٓ ،إِ ًَم َف
لم َٓ ،إِ ًَم َف إِ َّٓ َأٟم َ
إِ َّٓ َأٟم َ
ْ٧م ُؾم ٌْ َح٤مٟم ََؽ إِ ِّين ُيمٜم ُْ٧م ُِم َـ ا ًْم َق ِضم ِٚم َ
اخلَ ِ٤مئ ِٗم َ
ْ٧م ؾمٌح٤مٟم ََؽ إِ ِّين ُيمٜم ُْ٧م ُِمـ اًمر ِ
ْ٧م ؾم ٌْ َح٤مٟم ََؽ إِ ِّين ُيمٜم ُْ٧م ُِم َـ اًمر ِ
لم َٓ ،إِ ًَم َف
اهمٌِ َ
اضم َ
لم َٓ ،إِ ًَم َف إِ َّٓ َأٟم َ ُ ْ َ
َ َّ
َّ
إِ َّٓ َأٟم َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لم َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ
لم َٓ ،إِ ًَم َف إِ َّٓ َأٟم َ
إِ َّٓ َأٟم َ
اًمً٤مئٚم َ
ْ٧م ُؾم ٌْ َح٤مٟم ََؽ إِ ِّين ُيمٜم ُْ٧م ُم َـ اعمُْ َٝم ِّٚمٚم َ
ْ٧م ُؾم ٌْ َح٤مٟم ََؽ إِ ِّين ُيمٜم ُْ٧م ُم َـ َّ
ْ٧م ُؾم ٌْ َح٤مٟم ََؽ إِ ِّين ُيمٜم ُْ٧م ُِم َـ اعمُْٙم ِّ ِ
َؼمي َـ َٓ ،إِ ًَم َف إِ َّٓ
لم َٓ ،إِ ًَم َف إِ َّٓ َأٟم َ
َأٟم َ
ْ٧م ُؾم ٌْ َح٤مٟم ََؽ إِ ِّين ُيمٜم ُْ٧م ُِم َـ اعمُْ ًَ ٌِّ ِح َ
لمش( -اًمٙمٗمٕمٛمل ،اعمّمٌ٤مح :ص ;473اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس،
َأٟم َ
ْ٧م ُؾم ٌْ َح٤مٟم ََؽ َر ِّيب َو َر ُّب آ َسم ِ٤مئ َل ْإَ َّوًمِ َ
إىمٌ٤مل إقمامل :ج ،3صُ( 95مع اظمتالف يًػم); اًمٙمٗمٕمٛمل ،اًمٌٚمد إُملم :صّ ;367
اًمٕمالُم٦م
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:6ص-)333

ُ -------------------------------------------------------------- 021مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

إن ّ
ّ
يمؾ واطمدة ُمـ هذه اجلٛمؾ مت ّثؾ سمحر ًا ُمـ اعمٕم٤مرف اإلهلٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،يٖمرق ومٞمف
آٓف اعمالئٙم٦م ُمـ أُمث٤مل ضمؼمائٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ وإهاومٞمؾ-
ومٛمـ ذا يٕمل يمٞمػ يٓمقي اإلُم٤مم× ُمراطمؾ اًمتقطمٞمد آصمٜمتل قمنمة طمٞمٜمام ي٘مقل:
ِ
َؽ إِين ُـْ ُ ِ
يـش؟ سمدء ًا سم٤مًمتقطمٞمد ذم ُم٘م٤مم إطمدي٦م،
« َٓ إِ َف َف إِٓ َإٔ َ
ُْ ٝش ٌْ َحِّ َ ٕٚ
ْ ٝم َـ ا ُْد َق ِّحد َ

وُمرور ًا سم٤مًمتقطمٞمد ذم ُم٘م٤مم إًُمقهٞم٦م ،واًمتقطمٞمد ذم ُم٘م٤مم اًمرسمقسمٞم٦م ،وصقًٓ إمم اًمتقطمٞمد

ّٚس ُض ّر ًا يف َه َقاـٚش(-)2
ذم ُم٘م٤مم اعمح ٌّ٦م طمٞم٨م ي٘مقل« :تَرـ ُ
ْ ٝافْ َ

ه٤م هٜم٤م شمٙمٛمـ ضمذور قمٛمٚمف× ،ذًمؽ اًمٕمٛمؾ اعمًت٘مك ُمـ اصمٜمتل قمنمة « َٓ إِ َف َف إِٓ
ْٝش
إوًملم وأظمريـ قمٜمد مجٚم٦م َٓ « :إِ َف َف إِٓ َإٔ َ
َإٔ َ
ْٝش ،وىمد شمق ّىمػ مجٞمع اًمٕمروم٤مء ُمـ ّ

إُومم ،ومام سم٤مًمؽ سم٤معمراطمؾ اًمالطم٘م٦م اًمتل ـمقاه٤م اإلُم٤مم× ذم سمٞم٤مٟمف ،هذه هل ضمذور

قمٛمٚمف×-
ععُٚ ١اقع ١عاغٛزا٤

وًمٙمـ ُم٤م هق اًمٕمٛمؾ ٟمٗمًف؟ ه٤م هٜم٤م شمتالؿمك اًم٘مدرة قمغم اًمٙمالم-
ِْ ٝظْْدَ َأ ِيب َظ ٌْ ِد اَلل× ،ؾ ََ َٚلَ :يَ ٚأ َبَ ٚب ِه ٍر! إِ َذا
روي قمـ أيب سمّمػم أٟمّف ىم٤ملُ « :ـْ ُ
احل ًَ ْ ِ
َٕ َي ْر ُت إِ َػ ُو ْف ِد ُْ
غ َأت َِٚين َمَ َٓ ٚأ ْمِِ ُُ ُفش -أشمدرون ُمـ ىم٤مئؾ هذا اًمٙمالم؟ إٟمّف يمالم
حمٛمد اًمّم٤مدق×-
ضمٕمٗمر سمـ ّ
صمؿ ىم٤مل اإلُم٤مم×َ « :يَ ٚأ َبَ ٚب ِه ٍر! إِن َؾٚضِ َّ ََ ÷ٜف َت ٌُِْ ِٔف َوت َْن َٓ ُؼ َؾ َتزْؾِ ُر َج َْٓ ُؿ َز ْؾ َر ًة َف ْق
ّ
ُمَ ٚؾ ََ ٜأ ْن َ ْ ِ
َ
َٓ َأن َْ
َٚء َهَ ٚو َؿ ِد ْاش َت ًَدوا فِ َذفِ َؽ َ َ
ؼ َد
اخل َز َٕ ََ ٜي ًْ َّ ًُ َ
قن ُبُ َ
َي ُر َج مْ َُْٓ ٚظْ ٌُؼ ،أ ْو َي ْ ُ
٘مٛملُ ،مٜمتٝمك أُم٤مل :ج ،2ص:7::
( )2اعمحدّ ث اًم ّ
ـــر ًا ذم هقايمــــ٤م
شمريمـ ُ
ـــ٧م اًمٜمّــــ٤مس ُـمـ ّ

َ
اًمٕمٞمــــ٤مل ًمٙمــــل أرايمــــ٤م
أيتٛمــــ٧م
َو
ُ

احلــــ٥م إرسمــــ ً٤م
َومٚمــــق ىم ّٓمٕمتٜمــــل ذم
ّ

عمـــــ٤م طمـــــ ّـ اًمٗمـــــ١ماد إمم ؾمـــــقايم٤م
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ضَ ،ؾٔح ٍَ ُيقَنَ [ ٚؾٔ ٌُْحقَن ]ٚم ٚدام ْ ِ
وَنَٚ
َ ٝبٚـ َٔ ًَ ،ٜو َيز ُْج ُر َ
ُد َخ َُٚنََ ٚؾ ُٔ ْح ِر َق َأ ْه َؾ ْإَ ْر ِ َ ْ
ََ َ َ ُ ََ َ َ َ
ُمَ ٚؾ ًَ ٜظ َذ َأ ْه ِؾ ْإَ ْر ِ
قن ِم ْـ َأ ْب َقا ِ َِبَ َ ٚ
ضَ ،ؾ َال ت ًَُْ ُُـ َحتك َي ًُْ َُـ َص ْق ُت َؾٚضِ َّ َٜ
و ُيقثِ َُ َ

افز ْه َر َاءش-

حتَ ٛأ ْن َتُ َ ِ
وأردف أسمق سمّمػم ىم٤مئالًُ « :ثؿ َؿ َٚل ِيل :يَ ٚأب ٚب ِه ٍر! َأمِ ُ ٚ
ّٔ ْـ ُي ًْ ًِدُ
َ َ َ
ُقن ؾ َ
َ

َؾٚضِ َّ َ÷ٜ؟ش(اعمٚمحؼ ٓ -)2 :إًمف ّإٓ اهلل ،يٓمٚم٥م اإلُم٤مم× ُمـ أيب سمّمػم أن يٙمقن
ممّـ يًٕمد وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء‘! ومٌٙمك أسمق سمّمػم سمٙم٤م ًء أ ّيام سمٙم٤مء ،ومل يٓمؼ اجلٚمقس
سمٕمده٤م ،ىم٤مل أسمق سمّمػمَ « :ؾخَ َر ْج ُِ ٝم ْـ ِظْ ِْد ِهش.
وأي طم٤مدث ذًمؽ
أي يقم يم٤من ذًمؽ اًمٞمقمّ ،
حمٛمد÷! إ ّٟمؽ شمٕمٚمؿ ّ
ي٤م ضمٕمٗمر سمـ ّ
احل ِ
ِ ٝم ْـ ِظْ ِْد ِه َظ َذ تِ ِْ َؽ َْ
ٝ
ٚلَ ،ؾ َام ا ْٕ َت ٍَ ًْ ُ
صمؿ يت٤مسمع أسمق سمّمػم ىم٤مئالًَ « :ؾخَ َر ْج ُ
احل٤مدثّ -
َ ٝصٚئِ ًام َو ِج ً
ال َحتك َأ َت ْٔ ُت ُفَ ،ؾ َِام َر َأ ْي ُت ُف َؿدْ َشُ ََـ
ٚء ِين افْ ْق ُمَ ،و َأ ْص ٌَ ْح ُ
بِ َى ًٍَ ٚم َو َمَ ٚج َ
َش َُْ ُْٝش(-)2
(َ )2قم ْـ َأ ِيب َسم ِّم ٍػم َىم َ٤ملُ :يمٜم ُْ٧م ِقمٜمْدَ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل× ُأ َطمدِّ ُصم ُفَ ،ومدَ َظم َؾ َقم َٚم ْٞم ِف ا ْسمٜمُ ُفَ ،وم َ٘م َ٤مل ًَم ُفَُ « :م ْر َطمٌ ً٤م َو َو َّٛم ُف
َو َىم ٌَّ َٚم ُف َو َىم َ٤ملَ :طم َّ٘م َر اهللَُ َُم ْـ َطم َّ٘م َر ُيم ْؿَ ،وا ْٟم َت َ٘م َؿ ِمم َّ ْـ َوشم ََر ُيم ْؿَ ،و َظم َذ َل اهللَُ َُم ْـ َظم َذ ًَم ُٙم ْؿَ ،و ًَم َٕم َـ اهللَُ َُم ْـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َىم َت َٚم ُٙم ْؿَ ،ويم َ
لم
َ٤من ا َُ
اًمّمدِّ ِي٘م َ
هلل ًَم ُٙم ْؿ َوًم ّٞم ً٤م َو َطم٤مومٔم ً٤م َوٟمَ٤مس ًا; َوم َ٘مدْ َـم َ٤مل ُسمٙمَ٤م ُء اًمٜم ًَِّ٤مء َو ُسمٙمَ٤م ُء ْإَٟمٌِْ َٞم٤مء َو ِّ
ِ
ِ
ِ ِ
احلُ ًَ ْ ِ
اًمً َامءُ -صم َّؿ َسمٙمَك َو َىم َ٤ملَ :ي٤م َأ َسم٤م َسم ِّم ٍػم! إِ َذا َٟم َٔم ْر ُت إِ َمم ُو ًْم ِد ْ
َو ُّ
لم َأ َشم ِ٤مين َُم٤م َٓ
اًمِم َٝمدَ اء َو َُم َالئٙمَ٦م َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأ ُْم ِٚم ُٙم ُف سمِ َام َأشمَك إ َمم َأسمِٞمٝم ْؿ َوإ ًَم ْٞمٝم ْؿَ -ي٤م َأ َسم٤م َسمّمػم! إ َّن َوم٤مـم َٛم َ٦م ًَم َت ٌْٙمٞمف َوشم َِْم َٝم ُؼ َومت َْزوم ُر َضم َٝمٜم َُّؿ َز ْوم َر ًة ًَم ْق َٓ َأ َّن
ِ
ِ ِ
ِ
ْ
اخلَ َز َٟم َ٦م َي ًْ َٛم ُٕم َ
نم َد ُد َظم ُ٤مهنَ٤م َوم ُٞم ْح ِر َق
قن ُسمٙمَ٤م َء َه٤م َو َىمد ْ
اؾم َت َٕمدُّ وا ًم َذًم َؽ َخمَ٤م َوم َ٦م َأ ْن َخي ُْر َج ُمٜم َْٝم٤م ُقمٜمُ ٌؼَ ،أ ْو َي ْ ُ
ِ
ِ
ِ
َأ ْه َؾ ْإَ ْر ِ
وهنَ٤م و ُيقصم ُ٘م َ
اهب٤م َخمَ٤م َوم ً٦م َقم َغم
قن ُم ْـ َأ ْسم َق ِ َ
قهنَ٤م] َُم٤م َدا َُم ْ٧م َسم٤ميم َٞم ً٦مَ ،و َي ْز ُضم ُر َ
قهنَ٤م [ َوم َٞم ْٙم ٌَ ُح َ
ضَ ،وم َٞم ْح َٗم ُٔم َ
َأ ْه ِؾ ْإَ ْر ِ
اًمز ْه َرا َءَ ،وإِ َّن ا ًْمٌِ َح َ٤مر َشمٙمَ٤م ُد َأ ْن َشمٜمْ َٗمتِ َؼ َوم َٞمدْ ُظم َؾ
ضَ ،وم َال شم ًَْ ُٙم ُـ َطمتَّك َي ًْ ُٙم َـ َص ْق ُت َوم٤مـمِ َٛم َ٦م َّ
ِ
ِ
َسم ْٕم ُْم َٝم٤م َقم َغم َسم ْٕم ٍ
َ٤مر َه٤م
ضَ ،و َُم٤م ُمٜم َْٝم٤م َىم ْٓم َر ٌة إِ َّٓ ِ َهب٤م َُم َٚم ٌؽ ُُم َقيم ٌَّؾَ ،وم٢مِ َذا َؾمٛم َع ا َْعم َٚم ُؽ َص ْق َ َهت٤م َأ ْـم َٗم َ٠م ٟم َ
ِ
ٞمٝم٤م َو َُم ْـ َقم َغم ْإَ ْر ِ
سمِ َ٠م ْضمٜمِ َحتِ ِفَ ،و َطم ٌَ َس َسم ْٕم َْم َٝم٤م َقم َغم َسم ْٕم ٍ
ضَ ،وم َال شم ََز ُال
ض َخمَ٤م َوم ً٦م َقم َغم اًمدُّ ْٟم َٞم٤م َو َُم٤م وم َ
قن اهللَ ويت ََي ُقم َ ِ ِ
لم يٌ ُٙمق َٟمف ًمٌِٙم ِ
ِِ
ِ
َي ُع َأ ْه ُؾ ا ًْم َٕم ْر ِ
َ٤مئ َٝم٤مَ ،و َيدْ ُقم َ
ش َو َُم ْـ َطم ْق ًَم ُف،
اعمَْ َالئ َٙم ُ٦م ُُم ِْمٗم٘م َ َ ْ ُ ُ
قن إ ًَم ْٞمف َو َيت َ َّ
َ َ َّ
يس هللِ َخمَ٤م َوم ً٦م َقم َغم َأ ْه ِؾ ْإَ ْر ِ
ات ُِم َـ اعمَْ َال ِئٙم َِ٦م سمِ٤مًم َّت ْ٘م ِد ِ
ضَ ،و ًَم ْق َأ َّن َص ْقشم ً٤م ُِم ْـ َأ ْص َق ِاهتِ ْؿ
َوشم َْرشم َِٗم ُع َأ ْص َق ٌ
اجلٌ ُ٤مل و ُز ًْم ِز ًَم ِ
ِ
ض ًَم َّم ِٕم َؼ َأ ْه ُؾ ْإَ ْر ِ
َي ِّم ُؾ إِ َمم ْإَ ْر ِ
٧م ْإَ ْر ُض سمِ َ٠م ْه ِٚم َٝم٤مُ -ىم ْٚم ُ٧مُ :ضم ِٕم ْٚم ُ٧م
ض َو َشم َ٘م َّٓم َٕم٧م ِْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ومِدَ َ
٥م َأ ْن
َػم ُه َأ ْقم َٔم ُؿ ُمٜمْ ُف َُم٤م َمل ْ شم ًَْ َٛم ْٕم ُفُ ،صم َّؿ َىم َ٤مل ِزمَ :ي٤م َأ َسم٤م َسمّم ٍػم! َأ َُم٤م ُُت ُّ
اك ،إِ َّن َه َذا ْإَ ُْم َر َقمٔم ٌ
ٞمؿَ -ىم َ٤مل :هم ْ ُ
قن ومِٞمٛمـ يً ِٕمدُ َوم ِ
لم َىم َ
٤مهلَ٤مَ ،وم َام َىمدَ ْر ُت َقم َغم اعمَْٜمْٓمِ ِؼ َو َُم٤م َىمدَ رت َقم َغم يم ََال ُِمل ُِم َـ
٤مـم َٛم َ٦م؟ش َوم ٌَ َٙم ْٞم ُ٧م ِطم َ
َشم ُٙم َ َ ْ ُ ْ


ُ -------------------------------------------------------------- 023مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

ُم٤م اًمذي رآه اإلُم٤مم×؟ ويمٞمػ أصٌح طم٤مًمف؟ ًمٞمس هذا مم٤م يذيمر سمٙمالم ،وأٟمّك ًمٜم٤م
وأي قمٛمؾ ار ُشمٙم٥م ومٞمف؟
أن ٟمدرك ُم٤مذا طمدث ذم ذًمؽ اًمٞمقم؟ وُم٤م اًمذي ضمرى هٜم٤مك؟ ّ
اعمدهش واًمٖمري٥م هق ّ
أن ًمً٤من اًمٕمّمٛم٦م اًمذي ؿم٤مهد يقم إسمراهٞمؿ× ،ويقم
ُمقؾمك× ،ويقم قمٞمًك× ،ي٘مقلَ َٓ « :ي ْق َم َـ َٔ ْق ِم َؽ َيَ ٚأ َبَ ٚظ ٌْ ِد اَللش( -)2هذه هل
ضمذور اًمٕمٛمؾ ،وهذا هق اًمٕمٛمؾ ٟمٗمًف-
طًب املال٥هٚ ١األْبٝا^٤

وًمق شمً٤مءًمٜم٤مُ :م٤م هل صمٛمرة اًمٕمٛمؾ؟
روى ؿمٞمخ اعمحدّ صملم اًمّمدوق ذم «ثقاب إظاملش ،وؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م ذم «هتذيٛ

إحُٚمش ،وؾمٜمد اًمٓم٤مئٗم٦م اسمـ ىمقًمقيف ذم «ـٚمؾ افزيٚراتش ،وصم٘م٦م اإلؾمالم اًمٙمٚمٞمٜمل ذم
«افُٚيفش ،مجٞمٕمٝمؿ رووا هذه اًمرواي٦م ،ومًٜمده٤م ذم أقمغم درضم٤مت آقمتٌ٤مر واًمقصم٤مىم٦م،
وُمتٜمٝم٤م ذم ُمٜمتٝمك اًمٕمٔمٛم٦م ،أ ُّم٤م اًمًٜمد ومٝمق« :ظدّ ة مـ أصحٚبْ ،ٚظـ شٓؾ بـ زيٚد،

ظامرش -وم٤مًمًٜمد ذم هم٤مي٦م
وأمحد بـ ّ
ُمّد ،ظـ احلًـ بـ ُمٌقب ،ظـ إشحٚق بـ ّ
آقمتٌ٤مر ،طمٞم٨م يْمؿ رضم٤مًٓ ُمـ أصح٤مب اإلمج٤مع ،وأ ُّم٤م اعمتـ ومٝمق:
احل ًَ ْ ِ
قلَ « :د ِ ْق ِو ِع َؿ ْ ِز ُْ
َىم َ٤مل َؾم ِٛم ْٕم ُت ُف َي ُ٘م ُ
قم ٌَ ،ٜم ْـ َظ َر َؾ ََٓ ٚو ْاشت ََج َٚر ِ َِبٚ
غ× ُح ْر َم ٌَ ٜم ًْ ُِ َ
ػ ِيل َم ْق ِو ًَ َٓٚ؟ َؿ َٚلْ :ام ًَ ْح ِم ْـ َم ْق ِو ِع َؿ ْ ِز ِه ا ْف َٔ ْق َم ََخ ًَْ ًَ ٜو ِظ ْ ِ
ِ :ٝص ْ
يـ
ُأ ِج َرُ ،ؿ ِْ ُ
ؼ َ
ؼيـ ِذراظ ًِ ٚمـ ٕ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ؼ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
َٚح َٔ ِٜ
ْ
ذ َراظ ً ٚم ْـ ُؿدامفَ ،و ََخ ًَْ ًَ ٜوظ ْ ِ َ
يـ ذ َراظ ً ٚظْْدَ َر ْأشفَ ،و ََخ ًَْ ًَ ٜوظ ْ ِ َ َ
ِر ْج َِ ْٔ ِفَ ،و ََخ ًَْ ًَ ٜو ِظ ْ ِ
يـ ِذ َراظ ًِ ٚم ْـ َخ ِْ ٍِ ِفَ ،و َم ْق ِو ُع َؿ ْ ِز ِه ِم ْـ َي ْق َم ُدؾِ َـ َر ْو َو ٌِ ٜم ْـ ِر َي ِ
ٚض
ؼ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
احل ِ
٤ملَ ،وم َام ا ْٟم َت َٗم ْٕم ُ٧م سمِ َٓم َٕم٤م ٍم َو َُم٤م َضم٤م َء ِين
ا ًْم ٌُٙمَ٤مءُ ،صم َّؿ َىم٤م َم إِ َمم اعمُْ َّم َّغم َيدْ ُقمقَ ،وم َخ َر ْضم ُ٧م ُم ْـ قمٜمْده َقم َغم شم ْٚم َؽ ْ َ
اًمٜم َّْق ُمَ ،و َأ ْص ٌَ ْح ُ٧م َص ِ٤مئ ًام َو ِضم ً
ال َطمتَّك َأ َشم ْٞم ُت ُفَ ،وم َٚم َّام َر َأ ْي ُت ُف َىمدْ َؾم َٙم َـ َؾم َٙمٜم ُْ٧م( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ
اًمزي٤مرات :ص ;282اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراينُ ،مديٜم٦م اعمٕم٤مضمز :ج ،5صّ ;287
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز،
سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص-)379
(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمراسمٕم٦م :ص ،274اهل٤مُمش رىمؿ -2
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َْ ِ ِ ِ
اج ُي ًْ َر ُج ِمْْ ُف بِ َٖ ْظ َام ِل ُزو ِار ِه إِ َػ افً َام ِءش-
اجلَْ ،ٜومْْ ُف م ًْ َر ٌ
ًمـ أظمقض ذم شمٗم٤مصٞمؾ احلدي٨م يم ّٚمف ،وًمٙمـ أو ّد اًمؽميمٞمز قمغم مجٚم٦م واطمدة وم٘مط،

طمٞم٨م ىم٤مل:

«و َفٔس ِمـ م َِ ٍؽ و َٓ ٌَِٕل ِيف افًامو ِ
قن اَللَ َأ ْن َي ْٖ َذ َن َُهل ْؿ ِيف ِز َي َٚر ِة َؿ ْ ِز
ات إِٓ َو ُه ْؿ َي ًْ َٖ ُف َ
َ َ
َ
ٍّ
َ ْ َ ْ َ
احل ًَ ْ ِ
ُْ
غ×َ ،ؾ ٍَ ْق ٌج َيْ ِْز ُل َو َؾ ْق ٌج َي ًْ ُر ُجش(-)2
ي٤م شمرى ُم٤م اعمراد ُمـ اًمٜمٗمل وآؾمتثٜم٤مء؟ شم٠م ُّمٚمقا ُم٤مذا يٕمٜمل ىمقًمف×َ « :و َف ْٔ َس ِم ْـ
َم َِ ٍؽش؟ ومجؼمائٞمؾ ُمع أ ّٟمف ٟم٤مُمقس اًمقطمل ،وُمٞمٙم٤مئٞمؾ ُمع أ ّٟمف ٟم٤مُمقس اًمرزق،

وإهاومٞمؾ ُمع أ ّٟمف ٟم٤مُمقس اًمٜمٗمخ ،وقمزرائٞمؾ ُمع أ ّٟمف ٟم٤مُمقس اًم٘مٌض ،واًمٙمروسمٞملم محٚم٦م
اًمٕمرش ،وؾمٙمّ٤من اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر طمٗمٔم٦م اًمٙمرد ،مجٞمع ه١مٓء يِمٛمٚمٝمؿ « َف ْٔ َس ِم ْـ
َم َِ ٍؽش دون اؾمتثٜم٤مء ،واٟمٔمر يمذًمؽ « َو َٓ ٌَِٕ ٍّلشّ ،
وم٢من آدم× ُمع قمٚمٛمف سم٤مٕؾمامء،
وٟمقطم ً٤م× قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف ُمـ ُم٘م٤مم اًمٕمٌد اًمِمٙمقر ،وإسمراهٞمؿ× قمغم ُمرشمٌ٦م ظمٚمٞمؾ
اهلل ،وُمقؾمك× قمغم ُم٘م٤مم يمٚمٞمؿ اهلل ،وقمٞمًك× قمغم ُمٜمّم٥م روح اهللّ ،
يمؾ ه١مٓء
اعمالئٙم٦م وإٟمٌٞم٤مء ي٘مٗمقن قمغم سم٤مسمف شمٕم٤ممم يً٠مًمقٟمف أن ي٠مذن هلؿ ذم زي٤مرة ىمؼم أيب قمٌد اهلل
احلًلم× -هذه صمٛمرة اًمٕمٛمؾ-
ّ
إن قمٛم ً
شمتحٛمٚمقن مجٞمٕم ً٤م ُمً١موًمٞم٦م
ال هذه ضمذوره ،وهذه طم٘مٞم٘متف ،وهذه صمٛمرشمف،
ّ
شمٕمريٗمف وٟمنمه يمام هق قمٚمٞمف-
( )2اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،5ص ;699اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ;568اًمِمٞمخ اًمّمدوق،
احلر
صمقاب إقمامل :ص:5
ّ
ٟمٌلّ ;)---
(ًمٙمـ اًمِمٞمخ اًمّمدوق مل يٜم٘مؾ قمٌ٤مرة :وًمٞمس ُمـ ُمٚمؽ وٓ ّ
اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،25ص-622
وورد ُمع اظمتالف ذم قمٌ٤مرة «ومٚمٞمس ُمٚمؽ ذم اًمًاموات وٓ ذم إرض---ش ذم اعمّم٤مدر اًمت٤مًمٞم٦م:
اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،اعمزار :ص ;252اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج ،7ص ;83اًمِمٞمخ اًمٓمقد،
اعمتٝمجد :ص ;833اعمِمٝمدي ،اعمزار :صّ ;44:
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،:9
ُمّمٌ٤مح
ّ
ص-227
يمذًمؽ اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمراسمٕم٦م :ص ،27:اهل٤مُمش رىمؿ-4
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إيػا ٤األؾساح عٓدَا تتصأَ أعٝاد ايسبٝع َع عصا ٤ضّٝد ايػٗدا×٤

ّ
إن مجٞمع إضمٝمزة احل٤ميمٛم٦م ذم هذا اًمٌٚمد ،ممـ طمّمٚمقا قمغم ُم٘م٤مقمد ذم اعمجٚمس،

وُمـ شمًٜمّٛمقا ُمٜم٤مص٥م ذم اًمقزارات ،وُمـ سمٚمٖمقا ؾمدّ ة اًمرئ٤مؾم٦م ،مل حيّمٚمقا قمغم هذه
اعمٜم٤مص٥م ّإٓ سمؼميم٦م شم٤مؾمققم٤مء وقم٤مؿمقراء ،ومٚمقٓ اؾمؿ اإلُم٤مم× وم٠مٟمّك ًمٙمؿ ي٤م أصح٤مب
اًمٙمراد أن شمؽمسمٕمقا قمغم هذه اعم٘م٤مقمد؟!
ّ
إن ؿمٙمر اعمٜمٕمؿ حيتّؿ قمٚمٞمٜم٤م ذم هذه اًمًٜم٦م اًمتل شمتزاُمـ ومٞمٝم٤م أقمٞم٤مد اًمرسمٞمع ُمع أ ّي٤مم
اًمٕمزاء قمغم أيب قمٌد اهلل احلًلم× أن ٟمٚمٖمل مجٞمع ُمراؾمؿ اًمٗمرح وآسمتٝم٤مج ،وم٤مسمدؤوا
ظِٔؽ ي ٚأبِ ٚ
َ
ظٌد اَللِشّ ،
ووؿمحقا أرضم٤مء
افًال ُم
ظمٓمٌٙمؿ وحم٤مضاشمٙمؿ اًمديٜمٞم٦م سمٕمٌ٤مرةّ « :
اًمٌٚمد سم٤مًمًقاد ذم هذا اًمرسمٞمع اًمذي اىمؽمن سمخريػ روو٦م اًمرؾمقل’-

اعمح٤مضة اخل٤مُمً٦مُ :مراشم٥م اعمٕمروم٦م واًمتقطمٞمد آصمٜمت٤م قمنمة 248 ....................................

املالحل
(املًخل)4:

٧م َقم َغم َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل× ا َْعم ِديٜمَ َ٦مَ ،وم َ٘م َ٤مل ِزمَ ...« :يَ ٚد ُاو ُد!
َقم ْـ َد ُاو َد ْسم ِـ يمَثِ ٍػم َىم َ٤ملَ :د َظم ْٚم ُ
ِ
ان! ايتِِْل بِ ًَِ ِ ٜافر َض ِ
َ ،ٛؾ َٖتَُ ٚه بِ ًَِ ٍٜ
َف ََدْ َذ َه ٌَ ْ
ُ ،ٛثؿ ََٕ ٚدىَ :يَ ٚش َام َظ َْ ٜب َـ ِم ْٓ َر َ
 ٝبِ َؽ ا َْد َذاه ُ
ِ
َ ،ٛؾ َتْ ََٚو َل ِمْ َُْٓ ٚر َض ٌَ ًَ ،ٜؾ َٖ َـ َِ ََٓ ٚو ْاشتَخْ َر َج افْ َقا َة ِم ْـ َؾ ِّ ِفَ ،ؾٌ ََر َش َِٓ ٚيف َأ ْر ٍ
ض،
ؾ َُٔٓ ٚر َض ٌ
ِِ
ن ٍة ِم ْـ ِظ ْذ ٍق َؾ َنَ ََٓ ٚو ْاشتَخْ َر َج
َ ٝو َأ ْظ َذ َؿ ْ
ََ ٝو َأ ْض َِ ًَ ْ
َ ٝو َأ ْٕ ٌَت ْ
َؾ ٍَ َِ ََ ْ
ي َب بِ َٔده إِ َػ ُب ْ َ
َ ،ٝؾ َ َ
ِمْ َِْٓ ٚر ّؿ ًَ ٚأ ْب َٔ َضَ ،ؾ ٍَو ُف َو َد َؾ ًَ ُف إِ َيل َو َؿ َٚل :ا ْؿ َر ْأ ُهَ ،ؾ ََ َر ْأ ُت ُف َوإِ َذا ؾِ ِٔف َش ْى َر ِ
ان :افً ْى ُر ْإَو ُل:
ُمّدٌ َر ُش ُ
قل اَللَ ،وافث ِٚين( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
َٓ إِ َف َف إِٓ اَللَُ ُ َ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹)،
ِِ
ِ
احل ًَ ْ ِ
غ َظ ِع ْب ُـ َأ ِيب َضٚفِ ٍ
غ ْب ُـ َظ ِ ٍّعَ ،ظ ِع ْب ُـ ُْ
احل ًَ ُـ ْب ُـ َظ ِ ٍّعُْ ،
َْ ،ٛ
غ،
احل ًَ ْ ُ
َأم ُر ا ْدـ ُْٗمْ َ
ُمّدُ بـ ظ ِع ،جً ٍَر بـ ُ َ ٍ
ِ
ُمّدُ ْب ُـ َظ ِ ٍّعَ ،ظ ِع ْب ُـ
قشكَ ُ ،
ُ َ ْ ُ َ ٍّ َ ْ ُ ْ ُ
قشك ْب ُـ َج ًْ ٍَ ٍرَ ،ظع ْب ُـ ُم َ
ُمّدُ ،م َ
ِ
ػ ُْ
احل ًَ ُـ ْب ُـ َظ ِ ٍّعَْ ،
ُمّ ٍدَْ ،
اخل َِ ُ
َ ٛه َذا ِيف
َُ
احلج ُُ .ٜثؿ َؿ َٚل×َ :يَ ٚد ُاو ُد! َأتَدْ ِري َمتَك ـُت َ
 :ٝاَللَُ َأ ْظ َِ ُؿ َو َر ُشق ُف ُف َو َأ ْٕت ُْؿَ ،ؿ َٚلَ :ؿ ٌْ َؾ َأ ْن َ ْ
َي ُِ َؼ اَللَُ آ َد َم بِ َٖ ْف ٍَ ْل َظٍ ٚمش( -اًمٜمٕمامين،
َه َذا؟ ُؿ ِْ ُ

اًمٖمٞمٌ٦م :ص ;:7إؾمؽمآسم٤مدي ،شم٠مويؾ أي٤مت اًمٔم٤مهرة ذم ومْم٤مئؾ اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة:
ج ،2صّ ;374
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،35ص ;354اعمِمٝمدي ،شمٗمًػم
يمٜمز اًمدىم٤مئؼ :ج ،6ص-)563
(املًخل)1:

َٚن َجدِّ ي إِ َذا َذـ ََر ُه َبَُك َحتك متَ ْ َ َ
أل
َقم ْـ ُز َر َار َة َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َأ ُسمق َقم ٌْ ِد اهلل×َ ...« :وـ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ُقن
يـ ِظْْدَ َؿ ْ ِز ِه َف َٔ ٌُْ َ
مح ًَ ٜف ُف َم ْـ َرآ ُهَ ،وإِن ا َْد َالئ َُ َ ٜافذ َ
َظ َُْْٔ ٚه ْحل َٔ َت ُفَ ،و َحتك َي ٌُْ َل ف ٌَُُٚئف َر ْ َ
َؾٌُِٔل فٌَُِٚئِ ِٓؿ ـُؾ مـ ِيف َْاهلق ِ
اء َوافًام ِء ِم َـ ا َْد َالئُِ ََِ ...ٜو َمِ ٚم ْـ َظ ْ ٍ
 ٛإِ َػ اَلل َو َٓ
غ َأ َح ّ
َ
َ ْ
ُ
َْ
ْ
َ
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 ٝظ َِٔ ِف ،ومِ ٚمـ ب ٍ
َظ ْز ٍة ِم ْـ َظ ْ ٍ
ٚك َي ٌُِْ ِٔف إِٓ َو َؿدْ َو َص َؾ َؾٚضِ َّ َ÷ٜ
غ َبُ ْ
ََ ٝو َد َم ًَ ْ َ ْ َ َ ْ َ
َ
ٍ
ِ
َو َأ ْش ًَدَ َهَ ٚظ َِ ْٔ ِفَ ،و َو َص َؾ َر ُش َ
ؼ إِٓ َو َظ َُْْٔ ٚه َبٚـِ َٔ ٌ ٜإِٓ
قل اَلل َو َأدى َحَََْ .ٚو َم ٚم ْـ َظ ٌْد ُ ْ
حي َ ُ
ِ
ِ
احل ًَ ْ ِ
ي ُْ
غ َظ َذ
ور َب ِّ ٌ
ا ْف ٌَٚـ َ
غ َظ َذ َجدِّ َ
غ×؛ َؾِٕ٘ ُف ُ ْ
افن ُ
ؼ َو َظ ُْْٔ ُف َؿ ِر َير ٌة َوا ْفٌِ َن َٚر ُة ت ِْ ََُ ٚه َو ُ
حي َ ُ
احل ًَ ْ ِ
اث ُْ
ُقنَ ،و َْ
َو ْج ِٓ ِفَ ،و َْ
قن َو ُه ْؿ ُحد ُ
ٝ
غ× َ ْحت َ
اخل ِْ ُؼ ُي ًْ َر ُو َ
اخل ِْ ُؼ ِيف ا ْف ٍَ َز ِع َو ُه ْؿ ِآمْ َ
قن شقء يق ِم ْ ِ
احل ًَ ِ
ٚبُ ،ي ََ ُٚل َُهل ُؿ :ا ْد ُخ ُِقا َْ
ش َو ِيف طِ ِّؾ ا ْف ًَ ْر ِ
ا ْف ًَ ْر ِ
شَ َ َٓ ،
اجلْ ََ ٜؾ َٔ ْٖ َب ْق َن
َيُ ٚؾ َ ُ َ َ ْ
قر َف ُس ِش ُؾ إِ َف ْٔ ِٓ ْؿ َإَٔ ٚؿ ِد ْاص َت ََْْٚـ ُْؿ َم َع ا ْف ِق ْفدَ ِ
جمِِ ًَ ُف َو َح ِدي َث ُفَ ،وإِن ُْ
َو َ ْ
ان
ون َ ْ
َيت َُٚر َ
احل َ ْ
ِ
جمِِ ًِ ِٓ ْؿ ِم َـ افن ِ
ور َوا ْفُ ََر َامٜش( -اسمـ
وش ُٓ ْؿ إِ َف ْٔ ِٓ ْؿ َد َِ ٚي َر ْو َن ِيف َ ْ
يـَ ،ؾ َام َي ْر َؾ ًُ َ
ا ُْدخَ ِد َ
قن ُرؤُ َ
ُ

ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،56
ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص;279
ص ;378اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)573

اخل٤مص٦م 24: ....................................
اعمح٤مضة اًمً٤مدؾم٦مُ :مرشمٌ٦م أيب قمٌد اهلل احلًلم×
ّ

احملاضسة الطادضة :مستبة أبي عبد اهلل احلطني× اخلاصّة

احملاقس ٠ايطادض١
َستب ١أب ٞعبد ايًٓ٘ احلطني× اخلاؾّ١
احلج٦م2534هـ
3774.3.36م= 34ذو ّ
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اخل٤مص٦م 252 ....................................
اعمح٤مضة اًمً٤مدؾم٦مُ :مرشمٌ٦م أيب قمٌد اهلل احلًلم×
ّ

ثس ٠ٚايعُس ٚعٛا٥دٖا

ّ
شمٍمم اًمٕمٛمر ومل ٟمٗمٝمؿ ُمٜمف ؿمٞمئ ً٤م ،ومل
إن أي٤مم
ّ
اعمحرم احلًٞمٜمل قمغم إسمقاب ،وىمد ّ

ٟمتقصؾ ومٞمف إمم رءُ ،م٤م أيمثر اعمحٗمقفم٤متّ ،
وأىمؾ اعمدريم٤مت; وًمٞمً٧م هٜم٤مك ضمقهرة
ّ
أي
ذم هذا اًمٕم٤ممل أصمٛمـ ُمـ قمٛمر اإلٟمً٤من ،ومٛمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم ( :ﮮ ﮯ)(ٟ )2مدرك ّ
ضمقهرة ظمنٟم٤مّ ،
إن ىمراءة اًم٘مرآن وشمالوشمف يمثػمة ،وًمٙمـ أيـ اًمتد ّسمر واًمٗمٝمؿ
اًمّمحٞمح؟ (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) (-)3

صمٛمرة يمالُمٜم٤م اًمٞمقم ذم هذه اعمح٤مضة شمتٚمخص ذم يمٚمٛمتلم :إطمدامه٤مُ :م٤م هل اًمثروة
اًمتل ؾمتٗم٘مدوهن٤م؟ واًمث٤مٟمٞم٦مُ :م٤م اًمذي ؾمتحّمٚمقن قمٚمٞمف ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ؟ ُم٤مذا ؾمٜمرسمح؟
وُم٤مذا ؾمٜمخن؟ ًمق ومٝمؿ أطمد ُمٕمٜمك ه٤مشملم اًمٙمٚمٛمتلمُ :م٤م اًمرسمح؟ وُم٤م اخلً٤مرة؟ وُم٤م
يمؾ ٍ
هل اًمثروة؟ وُم٤م هق ريٕمٝم٤م وقمقائده٤م؟ ًمٙم٤مٟم٧م اًم٘مْمٞم٦م ُمٜمتٝمٞم٦م وحمًقُم٦م ،إذ ّ
رء
خمتزل ذم ه٤مشملم اًمٙمٚمٛمتلم-
ىمْمٞمٜم٤م قمٛمرٟم٤م ذم اًمتٕم ّٚمؿ واًمدراؾم٦م ،ومل ٟمٗمٝمؿ سمٕمد ه٤مشملم اًمٙمٚمٛمتلم ذم آي٦م اًمٜمٗمر:
(ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ)(-)4
ٓ سمدّ ُمـ سمح٨م اعمقوقع طمروم ً٤م سمحرف وًمٞمس يمٚمٛم٦م سمٙمٚمٛم٦م ،هؾ شمً٤مءًمتؿ ُم٤م هق
صمؿ
ٟمٔم٤مم أي٦م؟ ُم٤م هق ُمٌدؤه٤م؟ وُم٤م هق ُمٜمتٝم٤مه٤م؟ ًم٘مد سمدأت أي٦م سمحرف اًمٗم٤مءّ ،
(( )2ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ)( ،اعم١مُمٜمقن ،آي٦م-)::
(ُ )3مريؿ ،آي٦م-4:
( )4اًمتقسم٦م ،آي٦م-233
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صمؿ وردت ومٞمٝم٤م يمٚمٛم٦م
سمٙمٚمٛم٦م «فقٓش ،وصمٛم٦م ًمٓم٤مئػ ذم طمرف اًمٗم٤مء ويمٚمٛم٦م «فقٓشّ ،
صمؿ شمْمٛمٜم٧م أي٦م ىمًٛملم :اًمٗمرىم٦م واًمٓم٤مئٗم٦م،
«افٍْرش اًمتل شمٜمٓمقي قمغم سمح٨م ّ
ُمٗمّمؾّ ،
وذم ّ
صمؿ يّمؾ اًمدور إمم ٟمتٞمج٦م (ٟمٗمر اًمٓم٤مئٗم٦م) اسمتداء سمـ:
يمؾ ُمٜمٝمام سمحقث واومرةّ ،
«افتٍ َّف يف افديـش ،وُمرور ًا سمـ«إٕذار افَقمش ،وظمت٤مُم ً٤م سمـ«احلذر وافتحذيرش-
أن اعمتْم ّٚمع ًمق ـم٤مًمع ّ
ُم٤م أيمثر اًمتٗم٤مؾمػم اًمتل ُيمتٌ٧م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ! ّإٓ ّ
يمؾ شمٚمؽ
أن يمٚمامت اًم٘مرآن ٓ زاًم٧م ذم طمج٤مب ُمًتقر وخمزونّ ،
اًمتٗم٤مؾمػم ًمقضمد ّ
وأن دىم٤مئؼ
اًمٙمٚمامت ّعم٤م شمزل ُمٙمٜمقزة سمٕمد-
ٝمٛم٧م هذه أي٦م ،و ُقمٛمؾ هب٤مً ،مزاًم٧م شمٚمؽ احلنة اًمتل أؿم٤مر
وقمغم أ ّي٦م طم٤ملً ،مق ُوم ْ
إًمٞمٝم٤م شمٕم٤ممم ىم٤مئالً( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) -وٟمحـ هٜم٤م ؾمٜمِمػم إمم سمْمٕم٦م
ُأُمقر وم٘مط ،يٜمٌٖمل اًمؽميمٞمز قمغم يمٚمٛمتلم ذم أي٦م ،إُومم( :ﯴ ﯵ ﯶ)
واًمث٤مٟمٞم٦م( :ﯷ) ،ومام اعمراد سم٤مًمتٗم ّ٘مف؟ وُم٤م اعم٘مّمقد ُمـ اإلٟمذار؟ وُم٤م هل ُمٜمزًم٦م
ّ
يمؾ ُمٜمٝمام؟
إن احلدي٨م قمـ واىمٕم٦م قم٤مؿمقراء ؾمٝمؾ يًػم ،همػم ّ
ّ
اًمٙمٛمؾ ُمـ اًمٌنم
أن قم٘مقل
ّ
ُمتحػمة ذم إدراك ُم٤م ُمٕمٜمك قم٤مؿمقراء؟ وُم٤م هل طم٘مٞم٘م٦م هذه اًمقاىمٕم٦م؟ يمٞمػ يٜمٌٖمل
ّ
آؾمتٗم٤مدة ُمـ هذا اًمزُمـ؟ ومٕمغم ُمـ ُيٙمت٥م اؾمٛمف هذه اًمًٜم٦م ذم ىم٤مئٛم٦م ظمدّ ام ؾم ّٞمد
اًمِمٝمداء× ،أن هيْمؿ ه٤مشملم اجلٛمٚمتلم اعمًتٗم٤مدشملم ُمـ أي٦م ضم ّٞمد ًا ،وأن ٓ يْمٞمع
ٟمتحن قمٚمٞمٝم٤م همد ًا وٟم٘مقل( :ﮮ ﮯ *
قمٛمره هٌ٤م ًء ،ومٝمذه صمروة قمٔمٞمٛم٦م ؾمقف
ّ

ﮱ ﯓ ﯔ ) ( -)2قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٗمٝمؿ أن ُم٤مذا يٜمٌٖمل أن ٟمٗمٕمؾ؟ ومٚمق سومتؿ اًمٕمٛمر
ٍ
طمٞمٜمئذ-
يم ّٚمف ذم ه٤مشملم اًمٙمٚمٛمتلم ومال طمنة
(( )2ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ * ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ) ( ،اعم١مُمٜمقن ،أيت٤من -)277 ,::

اخل٤مص٦م 254 ....................................
اعمح٤مضة اًمً٤مدؾم٦مُ :مرشمٌ٦م أيب قمٌد اهلل احلًلم×
ّ

احلهُ َٔ ١ؾِٗ ايدٜٔ

سمٙمٚمٛم٦م واطمدة« :افتٍ َّف يف افديـش ،اًمتٗم ّ٘مف يمٚمٛم٦م رسمام يًٝمؾ ىمقهل٤مّ ،إٓ ّ
أن اًمذيـ

ىمْمقا قمٛمر ًا ذم اجلد وآضمتٝم٤مد ،طم ّتك وىمٗمقا أن قمغم آظمر اًمٜمٔمري٤مت ذم اًمٗم٘مف
وإُصقل ،يٜمٌٖمل هلؿ ّأوًٓ أن يٗمٝمٛمقا سم٤مإلؿم٤مرة ّ
أن اًمتٕمٌػم ىمد ضمرى سمـ «افتٍ َّفش،
واًمٗم٘مف هق اًمٗمٝمؿ ذاشمف ،واًمٗمٝمؿ هق يمامل اًمٕم٘مؾ ،واًمٕم٘مؾ « ِد َظ َٚم ُ ٜاإلٕ ِ
ًْٚنش( ،)2وم٢مٟمً٤مٟمٞم٦م
اإلٟمً٤من سم٤مًمٕم٘مؾ ،ويمامل اًمٕم٘مؾ سم٤مًمٗمٝمؿ ،وذًمؽ اًمٗمٝمؿ هق اًمتٗم ّ٘مف-
ومام هق ُمتٕم ّٚمؼ هذا اًمٗمٝمؿ؟ اًمٗمٝمؿ« :صٍ ٜإًٕ ٜٕٔٚذات تً ِّؼش ،وم٤مًمٗمٝمؿ شم٤مر ًة يتٕم ّٚمؼ
سم٤مٕرض ،ومتّمٌح إرض ُمٗمٝمقُم ً٤م ،وشم٤مر ًة يتٕم ّٚمؼ سم٤مًمًامء ،ومتٙمقن اًمًامء ُمٗمٝمقُم ً٤م -وٓ
ري٥م ذم ّ
أن ىمٞمٛم٦م اًمٗم٘مف واًمٗمٝمؿ ُمرشمٌٓم٦م سمٛمتٕم ّٚمؼ اًمٗم٘مف واًمٗمٝمؿ ،ومام هق ُمتٕم ّٚمؼ اًمٗمٝمؿ ذم
أي٦م اًمنميٗم٦م؟ إٟمّف هق «افدّ يـش-
وًمق ومٝمٛمتؿ ُمٕمٜمك «افدّ يـش ٕدريمتؿ ُمٕمٜمك اًمتٗم ّ٘مف ذم اًمديـ! اًمديـ هق ُم٤م ي٘مقل قمٜمف
ٟمٌل ُمثؾ إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ×( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ)( -)3هذه هل اجلٛمٚم٦م
ٌّ
إُومم ،وهل «افتٍ َّف يف افدّ يـش-
ّ
إن اًمٙمت٤مب واًمًٜمّ٦م ُمتالزُم٤من ،وُمٗمت٤مح ومٝمؿ اًم٘مرآن يٙمٛمـ ذم اًمرواي٤مت اعم٠مصمقرة
٤من ا ًْمٕم ْ٘م ُؾ ،وا ًْمٕم ْ٘م ُؾ ُِمٜمْف ا ًْم ِٗم ْٓمٜمَ ُ٦م وا ًْم َٗمٝمؿ و ِْ
ِ
ِ
اإلٟمًْ ِ
احل ْٗم ُظ َوا ًْم ِٕم ْٚم ُؿ،
َ ْ ُ َ
ُ
َ َ
َ
(َ )2ىم َ٤مل َأ ُسمق َقم ٌْد اهلل×« :د َقم٤م َُم ُ٦م ْ ِ َ
ِ
ِ
ِ
َ٤من شم َْ٠م ِيٞمدُ َقم ْ٘م ِٚم ِف ُِم َـ اًمٜم ِ
ُّقر َيم َ
َ٤مح َأ ُْم ِر ِهَ ،وم٢مِ َذا يم َ
٤من َقم٤معمِ ً٤م َطم٤مومِٔم ً٤م
ٍم ُه َوُم ْٗمت ُ
َوسمِ٤م ًْم َٕم ْ٘م ِؾ َيٙم ُْٛم ُؾَ ،و ُه َق َدًمٞم ُٚم ُف َو ُُم ٌْ ُ
َذ ِ
ف َذًمِ َؽ
ف َُم ْـ ٟم ََّم َح ُف َو َُم ْـ هم ََِّم ُفَ ،وم٢مِ َذا َقم َر َ
ػ َو ِمل َ َو َطم ْٞم ُ٨مَ ،و َقم َر َ
ايمر ًا َومٓمِٜم ً٤م َوم ِٝم ًامَ ،وم َٕم ِٚم َؿ سمِ َذًمِ َؽ َيم ْٞم َ
هلل َو ْ ِ
اإل ْىم َر َار سمِ٤مًم َّٓم٤م َقم ِ٦مَ ،وم٢مِ َذا َوم َٕم َؾ َذًمِ َؽ يم َ
َ٤من
ص ا ًْم َق ْطمدَ اٟمِ َّٞم َ٦م ِ
َقم َر َ
ف َجم ْ َرا ُه َو َُم ْق ُصق ًَم ُف َو َُم ْٗم ُّمق ًَم ُف َو َأ ْظم َٚم َ
ف ُم٤م هق ومِ ِٞمف ،و َِٕي َر ٍء هق ه٤مهٜمَ٤م ،و ُِمـ َأيـ ي ْ٠مشمِٞمفِ،
ٍ
ِ
ُُم ًْتَدْ ِريم ً٤م عمَ٤م َوم َ
َ ِّ ْ ُ َ َ ُ َ ْ ْ َ َ
٤مت َو َو ِارد ًا َقم َغم َُم٤م ُه َق آتَ ،ي ْٕم ِر ُ َ ُ َ
وإِ َمم ُم٤م هق ص ِ٤مئر ،و َذًمِ َؽ ُيم ُّٚمف ُِمـ شم َْ٠م ِي ِ
ٞمد ا ًْم َٕم ْ٘م ِؾش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،2ص ;36اًمِمٞمخ
ُ ْ
َ ُ َ َ ٌ َ
َ
اًمّمدوق ،قمٚمؾ اًمنمائع :ج ،2صُ[ 274مع اظمتالف ذم ذيؾ اًمرواي٦م]; ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
إٟمقار :ج ،2صٟ :7م٘م ً
ال قمـ قمٚمؾ اًمنمائع)-
(( )3ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) (اًمٌ٘مرة ،آي٦م-)243
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قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م^(( )2اعمٚمحؼ -)2:وىمد أومم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمٚمٛم٦م «احلُّٜش اهتامُم ً٤م
يمٌػم ًا ،طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم( :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ)(-)3
ؾمئؾ اإلُم٤مم أسمق قمٌد اهلل اًمّم٤مدق× قمـ ُمٕمٜمك احلٙمٛم٦م ،شمٚمؽ احلٙمٛم٦م اًمتل إن
ٕي أطمد:
وم٢مهن٤م ًمٞمً٧م سم٤مجلقهرة اًمتل شمٕمٓمل ّ
ُأوشمٞمٝم٤م اإلٟمً٤من وم٘مد أويت ظمػم ًا يمثػم ًاّ ،
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ)( ،)4عم٤م ؾمئؾ× أضم٤مب« :إِن ْ ِ
احلُ َّْ َ ٜا َْد ًْ ِر َؾ َُ ٜوافت ٍََ ُف ِيف
()5
صمؿ اومٝمٛمقه -هذا
صمؿ ىم٤مرٟمقه سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿّ ،
افدِّ يـش  -شمٚم ّ٘مقا ضمقاب اإلُم٤مم×ّ ،

إول-
هق اًمريمـ ّ

وقمٜمدُم٤م يٙمقن اًمٙمالم قمـ يمامل اعمًٚمؿ وم٢مٟمّف خيتزل ذم صمالث يمٚمامت :إُومم:
«افت ٍََف ِيف افدِّ يـش ،واًمث٤مٟمٞم٦م« :افت َْ ِدير ِيف ا َْد ًِ َ ِ
ِ ِ ()6
ز َظ َذ افْ َقائٛش
ُ
ُ
ٔنٜش ،واًمث٤مًمث٦م« :افه ْ ُ
(اعمٚمحؼ-)3:

( )2مم٤م ورد ذم زي٤مرة اجل٤مُمٕم٦م اًمٙمٌػمة اعمرو ّي٦م قمـ اإلُم٤مم اهل٤مدي×َ ---« :و َظم َز َٟم ً٦م ًمِ ِٕم ْٚم ِٛم ِف َو ُُم ًْت َْق َدقم ً٤م
امج ً٦م ًمِ َق ْطم ِٞمفش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٞمقن أظمٌ٤مر اًمرو٤م :ج ،3ص ;477اًمِمٞمخ
ِحلٙم َْٛمتِ ِف َوشم ََر ِ َ
اًمّمدوقُ ،مـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف :ج ،3ص ;722اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج،7
ص ;:8اعمِمٝمدي ،اعمزار :صّ ;637
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار  :ج ،::ص-)27
( )3اًمٌ٘مرة ،آي٦م-37:
(ً )4م٘مامن ،آي٦م-23
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ
ِ
َ
(َ )5قم ْـ ُؾم َٚم ْٞم َام َن ْسمـ َظم٤مًمدَ ،ىم٤م َلَ :ؾم٠م ًْم ُ٧م أ َسم٤م َقم ٌْد اهلل× َقم ْـ َىم ْقل اهلل( :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ِ
ِ
ﯮ ﯯ) َوم َ٘م َ٤مل« :إِ َّن ِْ
احلٙم َْٛم َ٦م اعمَْ ْٕم ِر َوم ُ٦م َواًم َّت َٗم ُّ٘م ُف ِذم اًمدِّ ِ
ٞمؿَ ،و َُم٤م َأ َطمدٌ
يـَ ،وم َٛم ْـ َوم ُ٘م َف ُمٜمْ ُٙم ْؿ َوم ُٝم َق َطمٙم ٌ
ِ ِ ٍ
ِ
(حمٛمد سمـ ُمًٕمقد اًمٕمٞم٤مر ،شمٗمًػم اًمٕم ّٞم٤مر :ج،2
َي ُٛم ُ
قت ُِم َـ اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
٥م إِ َمم إِ ْسمٚم َ
لم َأ َطم َّ
ٞمس ُم ْـ َوم٘مٞمفشّ -
ص ;262اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،2صّ ;65:
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
إٟمقار :ج ،2ص-)326
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ث ِ ِهب َـ َيٙم ُْٛم ُؾ ا ُْعم ًْٚم ُؿ :اًم َّت َٗم ُّ٘م ُف ذم اًمدِّ ِ
لم×َ « :صم َال ٌ
يـ َواًم َّت ْ٘مد ُير ذم اعمَْٕم َ
ؼم َقم َغم
(َ )6ىم َ٤مل َأ ُِم ُػم اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
ٞمِم٦م َو َّ
اًمّم ْ ُ
اًمٜم ََّق ِائ ِ
٥مش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،اخلّم٤مل :ص ;235اًمٚمٞمثل اًمقاؾمٓمل ،قمٞمقن احلٙمؿ واعمقاقمظ:
ص ;325قمكم اًمٓمؼمدُ ،مِمٙم٤مة إٟمقار ذم همرر إظمٌ٤مر :صّ ;2:5
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
إٟمقار :ج ،2ص-)327
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يتحن ومٞمف
وم٢من سومتؿ أقمامريمؿ ذم اجلٛمٚم٦م إومم أُمٜمتؿ ُمـ احلنة ذم يقم
ّ
إوًمقن وأظمرون -شمد ّسمروا اًم٘مرآن ضم ّٞمد ًا; ّ
وم٢من ًمٚمتٗم ّ٘مف ُمـ اًمٕمٔمٛم٦م واجلالل ُم٤م جيٕمؾ
ّ
ّ
يتحغم سمٛمثؾ هذه اعمٜمزًم٦م ذم
اًمٗم٘مٞمف اًمقاطمد أؿمدّ قمغم إسمٚمٞمس ُمـ أًمػ قم٤مسمد( ،)2وم٤مًمٗم٘مٞمف
اًمديـ-
اإلْراز ْتٝذ ١ايتؿكٓ٘

ُم٤م هل اًمٙمٚمٛم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م؟ وُم٤م هل ٟمتٞمج٦م اًمتٗم ّ٘مف؟ ّإهن٤م هل «اإلٕذارش-
اعمحرم ًمٚمتٌٚمٞمغ واًمدقمقة أن يٙمقٟمقا ىمد هْمٛمقا ه٤مشملم
ٓ سمدّ عمـ يتجٝمقن ذم قمنمة ّ

اجلٛمٚمتلم ىمٌؾ اًمذه٤مب :أن يٙمقٟمقا ّأوًٓ ُمـ اعمتٗم ّ٘مٝملم ذم اًمديـ ،يدريمقن ُم٤م يٕم ّٚمٛمقٟمف
ًمٞمتنمومقا سمٕمد ذًمؽ سمنمف اإلٟمذار-
اًمٜم٤مس ،ومٝمذا اًمققمل واًمٗمٝمؿ هق اإليمًػم إمحر،
ّ
حكٝك ١اإلْراز :أغع ١مشظ اخلامت١ٝ

شمٌلم إمم طمدٍّ ُم٤م ُمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦م إومم ،أي «افتٍ َّفش ،وأ ُّم٤م اًمٙمٚمٛم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ومٚمٝم٤م
إمم هٜم٤م ّ
ُمٗمّمؾٟ ،مختٍمه ذم مجٚم٦م واطمدةً :مق أردشمؿ ُمٕمروم٦م ُم٤م شمٜمٓمقي قمٚمٞمف يمٚمٛم٦م:
سمح٨م ّ
(ﯷ) ُمـ ُمٓم٤مًم٥م قمٔمٞمٛم٦م ،وم٤مىمرؤوا ؾمقرة اعمدّ صمر طمٞم٨م ي٘مقل( :ﮬ
()3
صمؿ
ﮭ* ﮯ ﮰ)  -طمٞمٜمام يٚمتزم اعمتٗم ّ٘مف ذم اًمديـ هب٤مشملم اجلٛمٚمتلم« :افتٍ َّف يف افديـش ّ

اطمدٌ يٜم ِْ٘م ُذ يتِٞم ًام ُِمـ َأيت ِ
(َ )2ىم َ٤مل ُمقؾمك سمـ ضمٕم َٗم ٍر اًمٙمَ٤مفمِؿ×َ « :وم ِ٘مٞمف و ِ
٤مهدَ شمِٜمَ٤م
َ٤مُمٜمَ٤م اعمُْٜمْ َ٘مٓمِ ِٕم َ
لم َقمٜمَّ٤م َو َقم ْـ ُُم َِم َ
ْ ْ
ُ َ
ٌ َ
ُ َ ْ ُ َ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مه ُف
مه ُف َذ ُ
َ٤مج إ ًَم ْٞمف َأ َؿمدُّ َقم َغم إ ْسمٚم َ
سمِ َت ْٕمٚمٞم ِؿ َُم٤م ُه َق ُحمْت ٌ
ات َٟم ْٗمًف َوم َ٘م ْطَ ،و َه َذا َ ُّ
ٞمس ُم ْـ َأ ًْمػ َقم٤مسمِد; َٕ َّن ا ًْم َٕم٤مسمِدَ َ ُّ
ِِ ِ ِ
ات َٟم ْٗم ًِ ِف َذو ُ ِ ِ
ُمع َذ ِ
ِ ِ ِ
ٞمس َو َُم َر َدشمِ ِف; َوم ِٚم َذًمِ َؽ ُه َق َأ ْوم َْم ُؾ ِقمٜمْدَ اهلل
ات قم ٌَ٤مد اهلل َوإِ َُم٤مئفً ،م ُٞمٜمْ٘م َذ ُه ْؿ ُم ْـ َيد إِ ْسمٚم َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُِم ْـ أًمػ َقم٤مسمد َوأًمػ أًمػ َقم٤مسمدَ ةش( -اًمتٗمًػم اعمٜمًقب إمم اإلُم٤مم احلًـ اًمٕمًٙمري× :ص;454
اًمٓمؼمد ،آطمتج٤مج :ج ،2ص ;9ج  ،3ص ;287قمكم سمـ يقٟمس اًمٕم٤مُمكم ،اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ:
ج ،4ص ;67اسمـ أيب مجٝمقر إطمً٤مئل ،قمقازم اًمٚمئ٤مزم :ج ،2ص ;29اًمِمٝمٞمد اًمث٤مينُ ،مٜمٞم٦م اعمريد:
صّ ;228
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،3ص-)6
( )3اعمدّ صمر ،أيت٤من -3 ,2

ُ -------------------------------------------------------------- 035مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

«اإلٕذارش ؾمٞمتٛمتع سمٛمٜمّم٥م اًمٜمٌقة ،وم٤معم٘م٤مم هق ُم٘م٤مم اخل٤ممتٞم٦مّ ،
اًمٜمٌل
إن أؿمٕم٦م ؿمٛمس
ّ
اخل٤مشمؿ’ شمنمق قمغم ىمٚم٥م اعمتٗم ّ٘مف ذم اًمديـ واعمٜمذر ًم٘مقُمف -هٜم٤م ّ
شمتجغم ىمٞمٛم٦م قمٛمٚمٙمؿ،
ومٚمق أدريمتؿ هذا إُمر ضم ّٞمد ًا ،وقمرومتؿ ُم٤م هل وفمٞمٗمتٙمؿ ،وم٘مد قمٛمٚمتؿ هبذه أي٦م-
ومام هل طم٘مٞم٘م٦م اإلٟمذار اًمقارد ذم أي٦م؟ يٜم٘مًؿ هذا اإلٟمذار إمم صمالصم٦م أىمً٤مم ،إن
ُقمٛمؾ هب٤م مجٞمٕم ً٤م أ ّدت اًمٖمرض قمغم اًمقضمف إيمٛمؾ« :آي ٌُ ٜمُّ ٌٜش« ،ؾريو ٌ ٜظٚدف ٌٜش،
«شّْ ٌ ٜؿٚئّ ٌٜش; ومال سمدّ ُمـ اًمٕمٛمؾ هبذه اجلٛمؾ اًمثالث ذم ُم٘م٤مم اإلٟمذار(( )2اعمٚمحؼ،)4:
دوٟمتؿ
صمؿ قمدشمؿ ،وم٘مد ّ
اعمحرم ّ
وم٢من ىمٛمتؿ هبذه إُُمقر اًمثالصم٦م ،وذهٌتؿ ًمٚمتٌٚمٞمغ ذم قمنمة ّ
أؾمامءيمؿ ذم اًمدومؽم اًمذي ُيمت٥م ومٞمف اؾمؿ إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ×-
إول هق شمرؾمٞمخ قم٘م٤مئد اًمٜم٤مس ،وشمٌٞملم ُمٕم٤مرف اًمديـ ،وإـمالع اًمٜم٤مس
وم٤مًم٘مًؿ ّ
إول ،وإصؾ اًمث٤مين
قمغم ُمٌدأ اًمقضمقد ووؾم٤مئط ومٞمض اًمقضمقد ،هذا هق إصؾ ّ
واعمحرُم٤مت ذم اًمنميٕم٦م ،أ ُّم٤م
شمٕمٚمٞمؿ إطمٙم٤ممُ ،مـ احلالل واحلرام ،واًمقاضمٌ٤مت
ّ
إصؾ اًمث٤مًم٨م ومٝمق هتذي٥م اًمٜمٗمقس ،وشمزيمٞم٦م اًم٘مٚمقب سمتٕمٚمٞمؿ إظمالق اعمًت٘م٤مة ُمـ
يمٚمامت إئٛم٦م اعمٕمّمقُملم^-
هذا ُم٤م شمرسمحقٟمف ُمـ قمٛمٚمٙمؿ هذا ،واخلً٤مرة ُشمٕمرف ُمـ ظمالل ُمٕمروم٦م اًمرسمح
يمؾ ُم٤م أردٟم٤م ىمقًمف سم٤مظمتّم٤مر ،وًمٙمـ يٜمٌٖمل ّ
سم٤مًميورة ،هذا ّ
ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٙمؿ اًمت٠م ُّمؾ
ومٞمام ىمٞمؾ ،واًمتد ّسمر ذم ّ
صمؿ قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمٜمت٤مئ٩م-
يمؾ يمٚمٛم٦م ُذيمرتّ ،
قؾمك اًمٙم٤مفمؿ× َىم َ٤ملَ « :د َظم َؾ َر ُؾم ُ
مج٤م َقم ٌ٦م َىمدْ َأ َـم٤م ُومقا
قل اهلل’ اعمَْ ًْ ِجدَ َوم٢مِ َذا َ َ
احل ًَ ِـ ُُم َ
(َ )2قم ْـ َأ ِيب ْ َ
ِ
٤مب ا ًْم َٕم َر ِ
َّ٤مس سمِ َ٠مٟم ًَْ ِ
سمِ َر ُضم ٍؾَ ،وم َ٘م َ٤ملَُ :م٤م َه َذا؟ َوم٘م َٞمؾَ :قم َّال َُم ٌ٦مَ -وم َ٘م َ٤ملَ :و َُم٤م ا ًْم َٕم َّال َُم ُ٦م؟ َوم َ٘م٤م ًُمقا ًَم ُفَ :أ ْقم َٚم ُؿ اًمٜم ِ
ب
٤مر ا ًْمٕمرسمِٞم ِ٦مَ -ىم َ٤ملَ :وم َ٘م َ٤مل اًمٜمٌَِّل’َ :ذ َ ِ
وو َىم ِ٤مئ ِٕمٝم٤م و َأي٤م ِم ْ ِ ِ ِ
ي َُم ْـ َضم ِٝم َٚم ُف َو َٓ
اجل٤مهٚم َّٞم٦م َو ْإَ ْؿم َٕم ِ َ َ َّ
َ َ َّ
َ َ
ُّ
َ
اك قم ْٚم ٌؿ َٓ َي ُ ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
يْم ٌ٦م َقم٤مد ًَم ٌ٦م َأ ْو ُؾمٜمَّ ٌ٦م َىم٤مئ َٛم ٌ٦مَ ،و َُم٤م
َيٜمْ َٗم ُع َُم ْـ َقمٚم َٛم ُفُ ،صم َّؿ َىم َ٤مل اًمٜمٌَِّ ُّل’ :إِٟم ََّام ا ًْمٕم ْٚم ُؿ َصم َال َصم ٌ٦م :آ َي ٌ٦م ُحمْٙم ََٛم ٌ٦م َأ ْو َوم ِر َ
َظم َال ُه َّـ َوم ُٝم َق َوم ْْم ٌؾش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،2ص ;43اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم :ص ;457قمكم
إول ،روو٦م اعمت٘ملم :ص;269
اًمٓمؼمدُ ،مِمٙم٤مة إٟمقار ذم همرر إظمٌ٤مر :ص ;353اعمجٚمز ّ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،28ص-438
ّ
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ّ

شٜاز ٠قرب أب ٞعبد ايًٓ٘ احلطني× تعدٍ إحدٚ ٣عػس ٜٔحذَّ ١كبٛي١
ٍ
يمؾ ُم٤م ىمٞمؾ آٟمٗم ً٤م قمٌ٤مرة قمـ ـمٕم٤مم وُم٤مئدة ُتقي ّ
ّ
رءً ،مٙمٜمّٝم٤م شمٗمت٘مد اعمٚمح ،ومام
يمؾ

هق هذا اعمٚمح؟ ٓ سمدّ ُمـ اًمٕمثقر قمغم ُمٚمح هذه احلٙمٛم٦م ،وإن أردشمؿ ُمٕمروم٦م ُمٚمح
احلٙمٛم٦م اعمذيمقرة وم٤مسمحثقا قمٜمف ذم اًمرواي٦م اًمت٤مًمٞم٦م ،وهل رواي٦م صحٞمح٦م:
روي ّ
أن أقمراسمٞم ً٤م ًم٘مل اًمٜمٌل’ وهق راضمع ُمـ ُمٙمّ٦م ،وم٘م٤مل ًمف« :ي ٚرشقل اَلل! ّإين
احلٚج؟ش ،إٟمّف
ؾّرين م ٚأصْع يف مٚيل م ٚأبِغ م ٚبِغ
ّ
خرجُ ٝأريد ّ
احل ٟؾًٚؿْل ظٚئؼُ ...
حلدي٨م قمجٞم٥م; ّ
قمامر ،وم٠مؿم٤مر هذا
ٕن ذم ؾمٜمده صٗمقان واسمـ أيب قمٛمػم وُمٕم٤موي٦م سمـ ّ
ؿٌٔس فؽ زٕ ٍَ ٜ
ٍ
ذهٌٜ
أن أبٚ
اًمذي (ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ)( )2إمم ضمٌؾ أيب ىمٌٞمس وىم٤مل« :فق ّ
احلٚجش(-)3
بٌِ ٝم ٚبِغ
محراء إٍَٔ َت ُف يف شٌٔؾ اَلل مٚ
َ
ّ
َ
احل٩م ٓ يرومٕمقن ىمدُم ً٤م وٓ يْمٕمقهن٤م ّإٓ
قمٜمدُم٤م يتّجف ىم٤مصدوا اًمٌٞم٧م احلرام إمم ّ
ُيمتٌ٧م هلؿ ّ
وحمٞم٧م قمٜمٝمؿ قمنم ؾمٞمئ٤مت ،وأقمٓمقا قمنم
سمٙمؾ ظمٓمقة قمنم طمًٜم٤متُ ،
احل٩م ،ورد ذم
درضم٤مت -وعم٤م يم٤من اًمٜم٤مس آٟمذاك يًتخدُمقن اجلامل ذم
اًمتقضمف إمم ّ
ّ
اًمرواي٦م اًمّمحٞمح٦م قمـ اإلُم٤مم اًمٌ٤مىمر× أٟمّف ىم٤مل...« :مل توع راحِتؽ ُخ ٍّ ً ٚومل ترؾع
ٍ
ٍ
ـؾ ٍ
ُخ ٍّ ًّ ٚإٓ...ـت ٛاَلل تًٚػ فؽ يف ّ
شٔئٚتش(-)4
حًْٚت وُم ٚظْؽ ظؼ
تٌِٔ ٜظؼ
( )2اًمٜمجؿ ،آي٦م-4
ان سم ِـ َحيٞمك و ُحمَٛمدِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
(َ )3طمدَّ َصمٜمِل َ ْ
ٞمؿَ ،قم ْـ َأسمِٞمفَ ،قم ْـ َص ْٗم َق َ ْ ْ َ َ َّ
ؼم ِين َقم ُّكم ْسم ُـ إِ ْسم َراه َ
مح َز ُة ْسم ُـ ُحم َ َّٛمد (&) َىم َ٤ملَ :أ ْظم َ َ
ْسم ِـ َأ ِيب ُقم َٛم ْ ٍػمَ ،قم ْـ ُُم َٕم ِ
٤مض َر ُؾم ُ
ايب
٤مو َي َ٦م ْسم ِـ َقم َّام ٍرَ ،قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل× َىم َ٤مل« :عمََّ٤م َأ َوم َ
قل اهلل’ َشم َٚم َّ٘م٤م ُه َأ ْقم َر ِ ٌ
احل َّ٩م َوم َٕم٤م َىمٜمِل َقم ِ٤مئ ٌؼَ ،و َأٟمَ٤م ر ُضم ٌؾ ُم ِكم يمَثِػم اعمَْ ِ
ِذم َأ ْوم َٓم َح َوم َ٘م َ٤ملَ :ي٤م َر ُؾم َ
٤مل،
َ
قل اهللَِ! إِ ِّين َظم َر ْضم ُ٧م ُأ ِريدُ ْ َ
َ ٌّ ُ
قل اهلل’ إِ َمم َأ ِيب ُىم ٌَ ْٞم ٍ
٤مج؟ َىم َ٤ملَ :وم٤م ًْم َت َٗم َ٧م َر ُؾم ُ
س َوم َ٘م َ٤ملًَ :م ْق
احل ُّ
َوم ُٛم ْر ِين َُم٤م َأ ْصٜم َُع ِذم َُم ِ٤مزم َُم٤م َأ ْسم ُٚمغُ َُم٤م َسمٚمَغَ ْ َ
َأ َّن َأ َسم٤م ُىم ٌَ ْٞم ٍ
مح َرا َء َأ ْٟم َٗم ْ٘م َت ُف ِذم َؾمٌِ ِ
ْ٧م َُم٤م َسمٚمَغَ ْ
٤مجش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم:
ٞمؾ اهلل َُم٤م َسم َٚمٖم َ
س ًَم َؽ ِز َٟم َ٦م َذ َه ٌَ ٍ٦م َ ْ
احلَ ُّ
ج ،5ص ;369اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،صمقاب إقمامل :ص ;59اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم:
ج ،6ص-)2:
ِ
(َ )4قم ْـ ُحم َ َّٛم ِد ْسم ِـ َىم ْٞم ٍ
َّ٤مس سمِ َٛم َّٙم َ٦م َىم٤مل ---« :إِ َذا شم ََق َّضم ْٝم َ٧م إِ َمم َؾمٌِ ِ
حيدِّ ُ
ٞمؾ
ث اًمٜم َ
س َىم َ٤مل َؾمٛم ْٕم ُ٧م َأ َسم٤م َضم ْٕم َٗم ٍر× ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
احلَ ِ٩مُ ،صم َؿ َريم ٌْ َ٧م َراطم َٚمت ََؽ َو ُىم ْٚم َ٧م :سم ًْ ِؿ اهللَ ،و َُم َْم ْ٧م سم َؽ َراطم َٚم ُت َؽَ ،مل ْ شم ََْم ْع َراطم َٚم ُت َؽ ُظم ّٗم ً٤م َو َمل ْ
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احل٩م-
هذا هق ّ

ٝ؟
وي َقم ْـ ُطم َذ ْي َٗم َ٦م ْسم ِـ َُمٜم ُّْمقرَ ،ىم َ٤ملَ « :ؿ َٚل َأ ُبق َظ ٌْ ِد اَلل×:ـ َْؿ َح َج ْج َ
وىمد ُر َ
ُؿ ِْ ُ ِ
 ٝإِ ْحدَ ى َو ِظ ْ ِ
ْ ٝـ ََّ ْـ
يـ ِحج ًَ ٜف ُُْ َ
ؼَ .ؿ َٚلَ :ؾ ََ َٚلَ :أ َم ٚإِٕ َؽ َف ْق َأمتْ َ ّْ َ
ؼ َ
 :ٝت ًْ ًَ ََ ٜظ َ َ

َار ُْ
غ×ش(( )2اعمٚمحؼ-)5:
احل ًَ ْ َ
ز َ

طمج٦م ،قمغم أن شمٙمقن
طم٩م اإلٟمً٤من إطمدى وقمنميـ ّ
ّإهن٤م جلٛمٚم٦م قمجٞمٌ٦م طم ّ٘م ً٤م ،إذا ّ
ٍ
طمٞمٜمئذ صمقاب زي٤مرة اإلُم٤مم احلًلم× ،ومٛمٚمح هذا اًمٓمٕم٤مم هق اؾمٛمف×-
ُم٘مٌقًم٦م ،يٜم٤مل
طمؼ ُمٕمرومتف ،وٓ أدريمٜم٤م قم٤مؿمقراء ،وٓ قمٚمٛمٜم٤م ُمـ يم٤من؟
ي٤م ًمألؾمػ! ُم٤م قمرومٜم٤مه ّ
وُم٤مذا ومٕمؾ؟ وُم٤م اًمذي طمدث؟ طمًٌٜم٤م هذا احلدي٨م!
ايدزد ١اييت ال ٜٓاهلا ض ٣ٛاإلَاّ احلطني×

ّ
ذرة ُمـ
إن يمٚمامت اإلُم٤مم× ىمقاًم٥م ًمٚمح٘م٤مئؼ ،ومٛمـ اعمًتحٞمؾ أن يٙمقن ومٞمٝم٤م ّ

اًمزي٤مدة أو اًمٜم٘مّم٤من ،وىمد ىم٤مل صم٤مُمـ احلج٩م اإلُم٤مم اًمرو٤م× طمقل ُمّم٤مب
ِ
صمؿ أردف
احلًغ
قم٤مؿمقراء« :إن يق َم
َ
أؿرح ُجٍقَْٕٚش ،ومام ُمٕمٜمك هذه اجلٛمٚم٦م؟ ّ
َ
اإلُم٤مم× ىم٤مئ ً
ادحر ِم ٓ ُيرى وٚحُ ًٚش( -)3هذه هل
صٓر
دخؾ
ـٚن أيب إذا
الَ « :
ّ
ُ
قم٤مؿمقراء ،وهذه هل احل٤مدصم٦م!

َ٥م اهللَُ َشم َٕم َ٤ممم ًَم َؽ ِذم
َ٥م اهللًََُ م َؽ َطم ًَٜمَ ً٦م َو َحمَ٤م َقمٜم َْؽ َؾم ِّٞم َئ ً٦مَ ،وم٢مِ َذا َأ ْطم َر ُْم َ٧م َو ًَم ٌَّ ْٞم َ٧م َيمت َ
شم َْر َوم ْع ُظم ّٗم ً٤م إِ َّٓ َيمت َ
ٍ
ٍ
ٍ
نم َؾم ِّٞم َئ٤مت---ش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوقُ ،مـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف:
نم َطم ًَٜمَ٤مت َو َحمَ٤م َقمٜم َْؽ َقم ْ َ
ُيم ِّؾ َشم ْٚمٌِ َٞم٦م َقم ْ َ
ج ،3ص ;374اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم :ص ;754اًمٗمتّ٤مل اًمٜمٞمً٤مسمقري ،روو٦م اًمقاقمٔملم:
ص ;477ىمٓم٥م اًمديـ اًمراوٟمدي ،اخلرائ٩م واجلرائح :ج ،3صّ ;626
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
إٟمقار :ج ،:7ص-)5
( )2اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ;474اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،صمقاب إقمامل :ص ;:3اًمِمٞمخ
اعمتٝمجد :ص-828
اًمٓمقدُ ،مّمٌ٤مح
ّ
(ُ )3اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م :ص ،63ه٤مُمش رىمؿ -3

اخل٤مص٦م 25: ....................................
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ّ

قمكم أطمد ،ومج٤مء
شم٘مقل ُأم ؾمٚمٛم٦م :يم٤من
ّ
اًمٜمٌل’ ذم سمٞمتل ،وم٘م٤مل ٓ :يدظمؾ ّ
احلًلم× وهق ـمٗمؾ ،ومامذا يٜمٌٖمل هل٤م أن شمٗمٕمؾ؟ هؾ متٜمٕمف ُمـ اًمدظمقل قمغم ضمدّ ه؟
ّإهن٤م اُمرأة ىمد شمر ّسم٧م ذم طمجر اًمقطملً ،م٘مد أُمر اًمٜمٌل’ أن ٓ يدظمؾ قمٚمٞمف أطمد،
ٍ ()2
اًمٜمٌل’،
ًغ مّْل َوإِٔ ٚمـ ُح
وًمٙمـ اًمذي ضم٤مء هقُ « :ح ٌ
ًغش  ،ومدظمؾ اإلُم٤مم قمغم ّ
وُم٤م ًمٌث٧م أن دظمٚم٧م قمغم أصمره ،ومرأت احلًلم× قمغم صدر اًمٜمٌل’ وهق يٌٙمل،
أن ّ
وذم يده رء ي٘م ٌّٚمف---وُمـ اًمقاوح ّ
اًمن اعمٙمٜمقن،
يمؾ ذًمؽ ُم٘مدّ ُم٦م ًمٙمِمػ هذا ّ

إول ذم اًمٕم٤ممل قمغم ذًمؽ احل٤مل ُمْمٓمرسم ً٤م سم٤ميمٞم ً٤م ،وعم٤م اؾمتٗمنت أم ؾمٚمٛم٦م قمـ
اًمرضمؾ ّ

أن هذا مَتقل
إن هذا جزئٔؾ َيزين ّ
اعمقوقع ،ىم٤مل رؾمقل اهلل’« :ي ٚأم شِّّ !ٜ
ِ
ظْدك ،ؾ٘ذا صٚرت دم ً ٚؾَد ُؿتؾ حٌٌٔلش.
وهذه افسب ٜافتل ُيَتؾ ظِٔٓ ،ٚؾؤًف
واًمٖمرض ُمـ ٟم٘مؾ هذا احلدي٨م هذه اجلٛمٚم٦م« :ؾَٚفُ ٝأم شِّ :ٜي ٚرشقل اَللِ ،
شؾ

إول ذم
اَلل أن يدؾع ذفؽ ظْفش ،وم٠مٟم٧م ص٤مطم٥م اًمدقمقة اعمًتج٤مسم٦م ،وأٟم٧م اًمرضمؾ ّ
ادع اهلل اًم٘م٤مئؾ:
ُمٞمدان اعمٌ٤مهٚم٦م ،وأٟم٧م ُمـ ي٘مٚم٥م سم٢مرادشمف مجٞمع صٗمح٤مت اًمقضمقدُ ،
(ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ)( -)3هذا هق ُمراد ُأم ؾمٚمٛم٦م -ومر ّد
أن فف درج ً ٓ ٜيْٚهل ٚأحدٌ مـ
اًمرؾمقل’ قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مئالً« :ؿد
ُ
إيل ّ
ؾًِ ٝؾٖوحك اَللّ 

إول،
ادخِقؿغش! ومام هل شمٚمؽ اًمدرضم٦م؟ شم٠م ُّمٚمقا ذم هذا إُمر ضم ّٞمد ًا ،هذا هق إُمر ّ

أن
أن فف صًٔ ًَ ٜينًٍقن ؾ ُٔن ًٍّقنش ،وإُمر اًمث٤مًم٨م :هق « ّ
وإُمر اًمث٤مين هقّ « :
ادٓدي مـ ُوفدهش(( )4اعمٚمحؼ-)6:
(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م :ص ،58ه٤مُمش رىمؿ-5
( )3اًمرقمد ،آي٦م-4:
ِ
(َ )4قم ْـ َأ ِيب َضم ْٕم َٗم ٍر×َ ،ىم َ٤مل «:يم َ
َ٤من اًمٜمٌَِّ ُّل’ ِذم َسم ْٞم٧م ُأ ِّم َؾم َٚم َٛم َ٦مَ ،وم َ٘م َ٤مل َهلَ٤مَ َٓ :يدْ ُظم ْؾ َقم َ َّكم َأ َطمدٌ َ -وم َج٤م َء
ْ
َ٧م َُم َٕم ُف َؿم ْٞمئ ً٤م َطمتَّك َد َظم َؾ َقم َغم اًمٜمٌَِّ ِّل’َ ،ومدَ َظم َٚم ْ٧م ُأ ُّم َؾم َٚم َٛم َ٦م َقم َغم
لم× َو ُه َق ـمِ ْٗم ٌؾَ ،وم َام َُم َٚمٙم ْ
احلُ ًَ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأ َصمرهَ ،وم٢م َذا ْ
ر ٌء ُي َ٘م ٌِّ ُٚم ُفَ -وم َ٘م َ٤مل اًمٜمٌَِّ ُّل’َ :ي٤م ُأ َّم
احلُ ًَ ْ ُ
لم َقم َغم َصدْ رهَ ،وإ َذا اًمٜمٌَِّ ُّل’ َي ٌْٙملَ ،وإ َذا ذم َيده َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْؼمين َأ َّن َه َذا َُم ْ٘م ُت ٌ
اًمؽم َسم ُ٦م ا ًَّمتل ُي ْ٘مت َُؾ َقم َٚم ْٞم َٝم٤مَ ،وم َْمٕمٞمف قمٜمْدَ ك َوم٢مِ َذا
قل َو َهذه ُّ ْ
ؼمئ ُٞمؾ ُخي ِ ُ
َؾم َٚم َٛم َ٦م! إِ َّن َه َذا َضم ْ َ
ِ
َص َ٤مر ْت َدُم ً٤م َوم َ٘مدْ ُىمتِ َؾ َطمٌِٞمٌِلَ -وم َ٘م٤م ًَم ْ٧م ُأ ُّم َؾم َٚم َٛم َ٦مَ :ي٤م َر ُؾم َ
قل اهللَِ! َؾم ِؾ اهللَ َأ ْن َيدْ َوم َع َذًم َؽ َقمٜمْ ُفَ ،ىم َ٤ملَ :ىمدْ
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ّ
إن هذه اًمٙمٚمامت اًمثالث ُمرهتٜم٦م سمذًمؽ اًمٞمقم ،وم٢من ُىمتؾ ُت ّ٘م٘م٧م هذه إُُمقر
اًمثالصم٦م ،وإن مل ي٘متؾ ومال وضمقد هلذه اًمٜمت٤مئ٩م اًمثالث ،وإ ّٟمٜمل روٞم٧م سمرو٤م اهلل
وإرادشمف; ومٙمٗمٗم٧م قمـ اًمدقم٤مء-
دٚيٚ ١ي ّٞايعؿس مثسْٗ ٠ا ١ٝ٥يعاغٛزا٤

ه٤م هٜم٤م شمٙمٛمـ اعمً٠مًم٦مّ ،
إن قم٤مؿمقراء يقم ىمد ُأٟمجز ومٞمف قمٛمؾ ٓ يٛمٙمـ أطمد ًا ُمـ

اخلٚمؼ أن يدرك اعم٘م٤مم اًمذي سمٚمٖمف ص٤مطمٌف ،وصمٛمرشمف إظمػمة هل و ّزم اًمٕمٍم،
ودوًمتف اًمٕم٤معمٞم٦م اًمٕم٤مدًم٦مّ ،
يمؾ هذه إُمقر صمامر ًمٞمقم قم٤مؿمقراء-

َ٤مهل٤م َأطمدٌ ُِمـ ا َْعم ْخ ُٚم ِ
لمَ ،و َأ َّن ًَم ُف ِؿمٞم َٕم ً٦م َي ِْم َٗم ُٕم َ
قن
قىم َ
َ
َوم َٕم ْٚم ُ٧م َوم َ٠م ْو َطمك اهللَُ إِ َ َّزم َأ َّن ًَم ُف َد َر َضم ً٦م َٓ َيٜم ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلُ ًَ ْ ِ
َ٤من ُِم ْـ َأ ْوًم َٞم٤مء ْ
لمَ ،وؿمٞم َٕمتف ُه ْؿ َواهلل ا ًْم َٗم٤مئ ُز َ
قنَ ،و َأ َّن ا َْعم ْٝم ِد َّي ُِم ْـ ُو ًْم ِد ِه; َوم ُٓمق َسمك عمَِ ْـ يم َ
َوم ُٞم َِم َّٗم ُٕم َ
ون
ِ
َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم٦مش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم :صّ ;374
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،55
ص-)336
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اعمح٤مضة اًمً٤مدؾم٦مُ :مرشمٌ٦م أيب قمٌد اهلل احلًلم×
ّ

املالحل
(املًخل)4:

آن ظ َذ شًٌ َِ ٜأحر ٍ
ِ
َٚن
فِ ،مْْ ُف َم ٚـ َ
َقم ْـ ُز َر َار َة َقم ْـ َأ ِيب َضم ْٕم َٗم ٍر× َىم َ٤ملَ « :ت ًٍْ ُر ا ْف َُ ْر ِ َ َ ْ َ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
(حمٛمد اًمّم ّٗم٤مر ،سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت :ص;327
َومْْ ُف َمَ ٚمل ْ َيُ ُْـ َب ًْدَ َذف َؽ َت ًْ ِر ُؾ ُف ْإَئّ ُٜشّ -

ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،9:ص-):9
ِ
َ ،ٝو َأ ْي َـ
 ٝؾِ َٔام َٕ َز َف ْ
 ٝآ َي ٌ ٜإِٓ َو َؿدْ َظِِ ّْ ُ
كم×َ « :واَلل َمَ َٕ ٚز َف ْ
وروي أيْم ً٤مَ :ىم َ٤مل َقم ٌّ
َ ٝأ ْم بِْ ٍ
َ ،ٝ
ِ ٛيل َؿ ٌِْ ًَ ٚظ َُقًٓ
َٓٚر َٕ َز َف ْ
[أبِ َِ ْٔ ٍؾ َٕ َز َف ْ
َٕ َز َف ْ
ِ ،ٝيف َش ْٓ ٍؾ َأ ْو َج ٌَ ٍؾ] إِن َر ِّيب َو َه َ
َوفِ ًََ ًٚ ٕٚش ُٗوًٓ [فًَِ ًٚ ٕٚض َِْ ً ٚـ فًَِٕٚ ًٚ ٕٚضَِ ً]ٚش( -اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م:
ج ،2ص ;433اًمٚمٞمثل اًمقاؾمٓمل ،قمٞمقن احلٙمؿ واعمقاقمظ :ص ;589إرسمكم ،يمِمػ
اًمٖمٛم٦م :ج ،2ص ;225اسمـ ضمؼم ،هن٩م اإليامن :صّ ;385
اًمٕمالُم٦م ّ
احلكم ،يمِمػ
ّ
اًمٞم٘ملم :ص ;66قمكم سمـ يقٟمس اًمٕم٤مُمكم اًمٌٞم٤ميض ،اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ،2 ،ص;32:
اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،شمٗمًػم اًمّم٤مذم :ج ،2صّ ;3
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار:
ج ،57ص-)268
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اسمـ ؾمٕمد ،اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى :ج ،3ص ;449اًمٌالذري،
أٟمً٤مب إذاف :ج ،3ص ;::احل٤ميمؿ احلًٙم٤مين ،ؿمقاهد اًمتٜمزيؾ ًم٘مقاقمد
اًمتٗمْمٞمؾ :ج ،2ص ;56اعمق ّومؼ اخلقارزُمل ،اعمٜم٤مىم٥م :ص ;:7اسمـ قمً٤ميمر ،شم٤مريخ
ُمديٜم٦م دُمِمؼ :ج ،53ص ;4:9اًمذهٌل ،شم٤مريخ اإلؾمالم :ج ،4ص ;748اًمزرٟمدي
احلٜمٗملٟ ،مٔمؿ درر اًمًٛمٓملم :ص ;237اًمًٞمقـمل ،شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء :ص;374
اًمٕمامل:
اًمًٞمقـمل ،اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن :ج ،3ص ;5:4اعمت٘مل اهلٜمدي ،يمٜمز ّ

ُ -------------------------------------------------------------- 041مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

ج ،24ص ;239اسمـ طمجر ،اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م :ص ;238اًم٘مٜمدوزي ،يٜم٤مسمٞمع
اعمق ّدة :ج ،2ص-325

وروي أيْم ً٤مَ :قم ْـ َُمٜم ُّْم ِ
قر ْسم ِـ َطم ِ٤مز ٍم َىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ٧م َِٕ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل× :إِ َّن اهللَ َأ َضم ُّؾ
ف سمِ َخ ْٚم ِ٘م ِف َسم ِؾ ْ
اخلَ ْٚم ُؼ ُي ْٕم َر ُوم َ
قن سمِ٤مهللَ -ىم َ٤ملَ :صدَ ْىم َ٧مُ -ىم ْٚم ُ٧م :إِ َّن َُم ْـ
َو َأيم َْر ُم ُِم ْـ َأ ْن ُي ْٕم َر َ
ِ ِ
ف
اًمر ِّب ِرو ً٤م َو َؾم َخٓم ً٤مَ ،و َأ َّٟم ُف َٓ ُي ْٕم َر ُ
ف َأ َّن ًَم ُف َر ّسم ً٤م َوم َ٘مدْ َيٜمْ ٌَ ِٖمل ًَم ُف َأ ْن َي ْٕم ِر َ
َقم َر َ
ف َأ َّن ًم َذًم َؽ َّ
ِ
ِِ
ِر َو٤م ُه َوؾم َخ ُٓم ُف إِ َّٓ سمِ َق ْطم ٍل َأ ْو رؾم ٍ
٥م
قلَ ،وم َٛم ْـ َمل ْ َي ْ٠مشمف ا ًْم َق ْطم ُل َوم َٞمٜمْ ٌَٖمل ًَم ُف َأ ْن َي ْٓم ُٚم َ
َ ُ
َ
ِ
ِ
ؽم َو َ٦مَ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧م ًمٚمٜم ِ
ف َأ َّهنُ ُؿ ْ
َّ٤مسَ :أ ًَم ْٞم َس
اًمر ُؾم َؾَ ،وم٢مِ َذا ًَم٘م َٞم ُٝم ْؿ َقم َر َ
احلُ َّج ُ٦م َو َأ َّن َهل ُ ُؿ اًم َّٓم٤م َقم َ٦م ا ُْعم ْٗم َ َ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
قن َأ َّن َر ُؾم َ
َ٤من ُه َق ْ
قل اهلل’ يم َ
َشم ْٕم َٚم ُٛم َ
لم
احلُ َّج َ٦م ُم َـ اهلل َقم َغم َظم ْٚم٘مف؟ َىم٤م ًُمقاَ :سم َغمُ -ىم ْٚم ُ٧مَ :ومح َ
آنَ ،ومٜمَ َٔمر ُت ِذم ا ًْم ُ٘مر ِ
آن َوم٢مِ َذا ُهق ُخي ِ
َ٤من ْ
احلُ َّج َ٦م؟ َىم٤م ًُمقا :ا ًْم ُ٘م ْر ُ
َُم َ٣م’ َُم ْـ يم َ
َ٤مص ُؿ سمِ ِف
َ
ْ
ْ
ِ ِ
ِ
ا ُْعمر ِضمئ وا ًْم َ٘مدَ ِري و ِّ ِ
اًمر َضم َ٤مل سمِ ُخ ُّمق َُمتِ ِف،
اًمز ْٟمد ُيؼ ا ًَّمذي َٓ ُي ْ١مُم ُـ سمِف َطمتَّك َي ْٖم ِٚم َ
ُّ َ
ْ ُ َ
٥م ِّ
ِ ِ
ِ
ر ٍء يم َ
آن َٓ َي ُٙم ُ
َوم َٕم َر ْوم ُ٧م َأ َّن ا ًْم ُ٘م ْر َ
َ٤من َطم ّ٘م ً٤مَ -وم ُ٘م ْٚم ُ٧م
قن ُطم َّج ً٦م إ َّٓ سمِ َ٘م ِّٞم ٍؿَ ،وم َام َىم َ٤مل ومٞمف ُم ْـ َ ْ
آن؟ َىم٤م ًُمقا :اسمـ ُمًٕم ٍ
َهلؿُ :مـ َىمٞمؿ ا ًْم ُ٘مر ِ
قد َىمدْ يم َ
َ٤من َي ْٕم َٚم ُؿ َو ُقم َٛم ُر َي ْٕم َٚم ُؿ َو ُطم َذ ْي َٗم ُ٦م َي ْٕم َٚم ُؿ-
ْ ُ َ ْ ُ
ُ ْ َ ْ ِّ ُ ْ
ُىم ْٚم ُ٧مُ :يم َّٚم ُف؟ َىم٤م ًُمقاَ ،َٓ :وم َٚم ْؿ َأ ِضمدْ َأ َطمد ًا ُي َ٘م ُ٤مل :إِ َّٟم ُف َي ْٕم َٚم ُؿ ا ًْم ُ٘م ْر َ
ات
آن ُيم َّٚم ُف إِ َّٓ َقم ِٚم ّٞم ً٤م َص َٚم َق ُ
اهلل َقم َٚم ْٞم ِفَ ،وإِ َذا يم َ
لم ا ًْم َ٘م ْق ِم َوم َ٘م َ٤مل َه َذاَ َٓ :أ ْد ِري َو َىم َ٤مل َه َذاَ َٓ :أ ْد ِري َو َىم َ٤مل
اًمٌم ُء َسم ْ َ
َ٤من َّ ْ
َ٤من َىمٞمؿ ا ًْم ُ٘مر ِ
ِ
َ٧م
آنَ ،ويمَ٤مٟم ْ
َه َذاَ َٓ :أ ْد ِري َو َىم َ٤مل َه َذاَ :أٟمَ٤م َأ ْد ِريَ ،وم َ٠م ْؿم َٝمدُ َأ َّن َقمٚم ّٞم ً٤م×يم َ ِّ َ ْ
قل اهلل’ ،و َأ َّن ُم٤م َىم َ٤مل ِذم ا ًْم ُ٘مر ِ
َّ٤مس َسم ْٕمدَ رؾم ِ
احلُ َّج َ٦م َقم َغم اًمٜم ِ
َ٤من ْ
ؽم َو ً٦مَ ،ويم َ
آن
ْ
َ َ
َ ُ
َـم٤م َقم ُت ُف ُُم ْٗم َ َ
ِ
٥م َطمتَّك شم ََر َك ُطم َّج ً٦م ُِم ْـ َسم ْٕم ِد ِه
َوم ُٝم َق َطم ٌّؼَ -وم َ٘م َ٤ملَ :ر ِ َ
مح َؽ اهللََُ -وم ُ٘م ْٚم ُ٧م :إِ َّن َقمٚم ّٞم ً٤م× َمل ْ َي ْذ َه ْ
ِ
ِ
يم ََام شم ََر َك َر ُؾم ُ
قل اهلل’َ ،و َأ َّن ْ
احل ًَ ِـ َأ َّٟم ُف
احل ًَ ُـ ْسم ُـ َقم ٍّكمَ ،و َأ ْؿم َٝمدُ َقم َغم ْ َ
احلُ َّج َ٦م َسم ْٕمدَ َقم ٍّكم ْ َ
٥م َطمتَّك شم ََر َك ُطم َّج ً٦م ُِم ْـ َسم ْٕم ِد ِه يم ََام شم ََر َك َأ ُسمق ُه َو َضمدُّ ُهَ ،و َأ َّن ْ
احل ًَ ِـ
َمل ْ َي ْذ َه ْ
احلُ َّج َ٦م َسم ْٕمدَ ْ َ
ْ
مح َؽ اهللََُ -وم َ٘م ٌَّ ْٚم ُ٧م َر ْأ َؾم ُف َو ُىم ْٚم ُ٧مَ :و َأ ْؿم َٝمدُ َقم َغم
لم َويمَ٤مٟم ْ
ؽم َو ً٦مَ -وم َ٘م َ٤ملَ :ر ِ َ
احلُ ًَ ْ ُ
َ٧م َـم٤م َقم ُت ُف ُُم ْٗم َ َ
احلُ ًَ ْ ِ
احلُ ًَ ْ ِ
٥م َطمتَّك شم ََر َك ُطم َّج ً٦م ُِم ْـ َسم ْٕم ِد ِهَ ،قم ِ َّكم ْسم َـ ْ
ْ
َ٧م َـم٤م َقم ُت ُف
لمَ ،ويمَ٤مٟم ْ
لم× َأ َّٟم ُف َمل ْ َي ْذ َه ْ
مح َؽ اهللََُ -وم َ٘م ٌَّ ْٚم ُ٧م َر ْأ َؾم ُف َو ُىم ْٚم ُ٧مَ :و َأ ْؿم َٝمدُ َقم َغم َقم ِ ِّكم ْسم ِـ ْ ِ َ
ؽم َو ً٦مَ -وم َ٘م َ٤ملَ :ر ِ َ
ُُم ْٗم َ َ
احلُ ًَ ْلم أ َّٟم ُف َمل ْ
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اعمح٤مضة اًمً٤مدؾم٦مُ :مرشمٌ٦م أيب قمٌد اهلل احلًلم×
ّ

ؽم َو ً٦م-
٥م َطمتَّك شم ََر َك ُطم َّج ً٦م ُِم ْـ َسم ْٕم ِد ِهُ ،حم َ َّٛمدَ ْسم َـ َقم ِ ٍّكم َأ َسم٤م َضم ْٕم َٗم ٍرَ ،ويمَ٤مٟم ْ
َي ْذ َه ْ
َ٧م َـم٤م َقم ُت ُف ُُم ْٗم َ َ
مح َؽ اهللَُُ -ىم ْٚم ُ٧مَ :أ ْقمٓمِٜمِل َر ْأ َؾم َؽ َطمتَّك ُأ َىم ٌِّ َٚم ُفَ ،وم َْم ِح َؽُ -ىم ْٚم ُ٧مَ :أ ْص َٚم َح َؽ اهللَُ
َوم َ٘م َ٤ملَ :ر ِ َ
َىمدْ َقم ِٚم ْٛم ُ٧م َأ َّن َأ َسم َ
٥م َطمتَّك شم ََر َك ُطم َّج ً٦م ُِم ْـ َسم ْٕم ِد ِه يم ََام شم ََر َك َأ ُسمق ُهَ ،و َأ ْؿم َٝمدُ سمِ٤مهلل َأٟم ََّؽ
٤مك َمل ْ َي ْذ َه ْ
ْ٧م ْ
مح َؽ اهللَُُ -ىم ْٚم ُ٧مَ :أ ْقمٓمِٜمِل َر ْأ َؾم َؽ
ؽم َو ٌ٦مَ -وم َ٘م َ٤ملُ :يم َّ
َأٟم َ
ػ َر ِ َ
احلُ َّج ُ٦م َو َأ َّن َـم٤م َقمت ََؽ ُُم ْٗم َ َ
ُأ َىم ٌِّ ْٚم ُفَ ،وم َ٘م ٌَّ ْٚم ُ٧م َر ْأ َؾم ُفَ ،وم َْم ِح َؽ َو َىم َ٤ملَ :ؾم ْٚمٜمِل َقم َّام ِؿم ْئ َ٧م َوم َال ُأ ْٟم ِٙم ُر َك َسم ْٕمدَ ا ًْم َٞم ْق ِم َأ َسمد ًا-
(اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،2ص ;299اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٚمؾ اًمنمائع :ج ،2ص;2:3
اًمٙمٌم) :ج ،3صّ ;829
اًمٕمالُم٦م
اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،اظمتٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل (رضم٤مل
ّ
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،34ص-)28
(املًخل)1:

َقم ْـ َأ ِيب َضم ْٕم َٗم ٍر×َ ،ىم َ٤مل« :ا ْفُ ََام ُل ـُؾ ا ْفُ ََام ِل افت ٍََ ُف ِيف افدِّ ِ
ز َظ َذ افْٚئِ ٌَ ِٜ
يـ َوافه ْ ُ
َو َت َْ ِد ُير ا َْد ًِ َ
ٔن ِٜش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،2ص ;43اًم٘م٤ميض ٟمٕمامن اعمٖمريب ،دقم٤مئؿ

اإلؾمالم :ج ،3ص ;366اسمـ ؿمٕمٌ٦م احلراينُ ،تػ اًمٕم٘مقل :صّ ;3:3
اًمٕمالُم٦م
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،86ص-)283
وروي أيْم ً٤مَ :قمـ َأ ِيب َقمٌ ِد اهلل َقمـ َأسمِ ِ
ٞمف÷ َىم َ٤ملَ َٓ « :ي ًْ َتُ ِّْ ُؾ َظ ٌْدٌ َح َِٔ ََ َِ ْ ٜ
اإل َيام ِن
ْ
ْ
ْ
يـ وحًـ افت َْ ِد ِير ِيف ا َْد ًِ َ ِ
ُقن ؾِ ِٔف ِخ َه ٌٚل َث َال ٌ
ز َظ َذ
َحتك َيُ َ
ث :افت ٍََ ُف ِيف افدِّ ِ َ ُ ْ ُ
ٔنَ ٜوافه ْ ُ
افرزَا َيٚش( -اًمؼمىمل ،اعمح٤مؾمـ :ج ،2ص ;6اسمـ ؿمٕمٌ٦م احلراين :صّ ;557
اًمٕمالُم٦م
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،2ص-)324
(املًخل)3:

وـٖن أي ٜادحُّٜ
ىم٤مل اعمرطمقم اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ُمٕم ّ٘مٌ ً٤م قمغم هذا احلدي٨مّ « :

ؾ٘ن براهْٔٓ ٚأيٚت ادحُامت مـ افًٚمل أو مـ
إصٚرة إػ أصقل افًَٚئدّ ،
افَرآن...وافٍريو ٜافًٚدف ٜإصٚرة إػ ظِقم إخالق افتل ُمٚشْٓ ٚمـ جْقد افًَؾ
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ّ
ّ
وافتخع ظـ افثٚين ؾريو ،ٜوظدافتٓٚ
بٕٚول
افتحع
ؾ٘ن
ومًٚوُّي ٚمـ جْقد اجلٓؾّ ،
ّ
تقشىٓ ٚبغ ضريف اإلؾراط وافتٍريط ،وافًّْ ٜافَٚئّ ٜإصٚرة إػ ذائع
ـْٚي ٜظـ ّ

إحُٚم ومًٚئؾ احلالل واحلرام ،وإحهٚر افًِقم افدئْ ٜيف هذه افثالث ٜمًِقمش-
(اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،اًمقاذم :ج ،2ص-)244
(املًخل)1:
َقم ْـ َي ِزيدَ ْسم ِـ َقم ٌْ ِد ا َْعم ِٚم ِؽ َىم َ٤ملُ :يمٜم ُْ٧م َُم َع َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل×َ ،وم َٛم َّر َىم ْق ٌم َقم َغم َمحِ ٍػمَ ،وم َ٘م َ٤مل:
ِ
اًمِم ِٝم ِ
ٞمد ا ًْم َٖم ِر ِ
اًمِم َٝمدَ ِاءَ -ىم َ٤ملَ :وم َام َي ْٛمٜمَ ُٕم ُٝم ْؿ ُِم ْـ ِز َي َ٤مر ِة َّ
قر ُّ
ي٥م؟
َأ ْي َـ ُي ِريدُ َه ُ١م َٓء؟ ُىم ْٚم ُ٧مُ :ىم ٌُ َ
َوم َ٘م َ٤مل ر ُضم ٌؾ ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْم ِٕمر ِاقَ :و ِز َي٤مر ُشم ُف َو ِ
اضم ٌَ ٌ٦م؟ َىم َ٤ملِ :ز َي َ٤مر ُشم ُف َظم ْ ٌػم ُِم ْـ َطم َّج ٍ٦م َو ُقم ْٛم َر ٍة
َ
َ
َ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
َو ُقم ْٛم َرة َو َطم َّج٦مَ ،طمتَّك قمَدَّ قم ْ ِ
نمي َـ َطم َّج ً٦م َو ُقم ْٛم َر ًةُ ،صم َّؿ َىم َ٤ملَُ :م ْ٘م ٌُ َ
وراتَ -ىم َ٤مل:
ؼم َ
قٓت َُم ْ ُ
ِ
ِ
نم َة َطم َّج ً٦مَ ،وم٤م ْد ُع اهللَ
َوم َق اهلل َُم٤م ُىم ْٛم ُ٧م َطمتَّك َأشمَ٤م ُه َر ُضم ٌؾ َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُف :إ ِّين َىمدْ َطم َج ْج ُ٧م شم ًْ َع َقم ْ َ
احلُ ًَ ْ ِ
َأ ْن َي ْر ُز َىمٜمِل َمتَ٤م َم ا ًْم ِٕم ْ ِ
ؼم ْ
لم×؟ َىم َ٤ملَ -َٓ :ىم َ٤مل:
نمي َـ َطم َّج ً٦مَ -ىم َ٤ملَ :ه ْؾ ُز ْر َت َىم ْ َ
ًَم ِز َي٤م َر ُشم ُف َظم ْ ٌػم ُِم ْـ ِقم ْ ِ
نمي َـ َطم َّج ً٦م( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،5ص ;692اسمـ ىمقًمقيف،

حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اعمِمٝمدي ،اعمزار :ص-)444
يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :صّ ;473
وروي أيْم ً٤مَ ِ :قمـ َقمٌ ِد اهلل سم ِـ ُمٞمٛم ٍ
قن ا ًْم َ٘مدَّ ِ
احَ ،قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل×َ ،ىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ٧م ًَم ُف:
ْ ْ
ْ َُْ
لم سم ِـ َقم ِكم÷ َز ِائر ًا َقم ِ٤مروم ً٤م سمِح ِّ٘م ِف َهمػم ُمً َتٜم ِْٙم ٍ
ِ
ػ َو َٓ ُُم ًْ َتٙم ِ ٍ
ؼم ْ
ْؼم؟
َ
احلُ ًَ ْ ِ ْ
َْ ُ ْ
َُم٤م َعم ْـ َأ َشمك َىم ْ َ
ٍّ
ػ ظّر ٍة مزور ٍة ،وإِ ْن ـ َ ِ ِ
ٍ
َىم َ٤مل« :ي ُْتََ ٛفف َأ ْف ُ ِ ٍ
َ ٛش ًِٔد ًا،
َٚن َصَ ّٔ ً ٚـُت َ
ػ حجَ ٜم َْ ٌُق َفَ ٜو َأ ْف ُ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ
ُ ُ ُ
مح ِ ٜاَللش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :صّ ;385
َو َمل ْ َي َز ْل َ ُ
َي ُ
اًمٕمالُم٦م
قض ِيف َر ْ َ
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)54
ِ
احل ًَ ْ ِ
غ َظ ِ
َ
َ
ز ُْ
َٚن ـ ََّ ْـ
ٚرؾ ً ٚبِ َح َِّ ِف ـ َ
وروي يمذًمؽَ :ىم َ٤مل أ ُسمق َقم ٌْد اهلل×َ « :م ْـ أتَك َؿ ْ َ
َحِ ٟم َئ َِ ٜحج ٍ ٜم َع رش ِ
قل اَلل’ش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ;475اًمِمٞمخ
َ َ ُ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،25ص;567
اًمّمدوق ،صمقاب إقمامل :صّ ;:3
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)45

اخل٤مص٦م 266 ....................................
اعمح٤مضة اًمً٤مدؾم٦مُ :مرشمٌ٦م أيب قمٌد اهلل احلًلم×
ّ

(املًخل)5:

لم ْسم ُـ َقم ِكم [÷] َقم َغم رؾم ِ
َقم ْـ َقم ِ٤مئ َِم َ٦م َىم٤م ًَم ْ٧مَ :د َظم َؾ ْ
(ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف
احلُ ًَ ْ ُ
قل اهللِ َ
َ ُ
ٍّ
ِ
ِِ
قطمك إِ ًَم ْٞم ِفَ ،ومٜم ََزا َقم َغم رؾم ِ
[وآًمِ ِف] َو َؾم َّٚم َؿ)
(ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
قل اهللِ َ
[وآًمف] َو َؾم َّٚم َؿ) َو ُه َق ُي َ
َ
َ ُ
قل اهللِ (ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف [وآًمِف]ِ
ِ
ِ
ِ
٥م َقم َغم َفم ْٝم ِرهَ ،وم َ٘م َ٤مل ِضم ِؼم ُيؾ ًمرؾم ِ
ْ َ
َ
َ٥مَ ،و ًَمٕم َ
َو ُه َق ُُمٜمْٙم ٌّ
َ ُ
ْ
وؾم َّٚمؿ)َ :أ ُ ِ
ُت ٌُّ ُف َي٤م ُحم َ َّٛمدُ ؟ َىم َ٤ملَ « :يِ ٚج ْ ِز ُيؾَ ،و َمِ ٚيل َٓ ُأ ِح ٛا ْبِْلشَ -ىم َ٤ملَ :وم٢مِ َّن ُأ َُّمت ََؽ
َ َ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ؽم َسم٦م َسم ْٞم َْم٤م َءَ ،وم َ٘م َ٤ملِ :ذم َهذه ْإَ ْر ِ
ض
َؾم َت ْ٘م ُت ُٚم ُف ُم ْـ َسم ْٕمد َكَ -وم َٛمدَّ ضم ْ ِؼم ُيؾ× َيدَ ُهَ ،وم َ٠مشمَ٤م ُه سمِ ُ ْ
٥م ِضم ِؼم ُيؾ× ُِم ْـ ِقمٜم ِْد رؾم ِ
هلل
قل ا ِ
اؾم ُٛم َٝم٤م اًم َّٓم ُّ
َ ُ
ػَ -وم َٚم َّام َذ َه َ ْ
ُي ْ٘مت َُؾ ا ْسمٜمُ َؽ َه َذا َي٤م ُحم َ َّٛمدُ َ ،و ْ
ِ
ِ
[وآًمِ ِف] َو َؾم َّٚم َؿ)َ ،ظم َر َج َر ُؾم ُ
[وآًمِ ِف] َو َؾم َّٚم َؿ)
(ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
قل اهللِ َ
(ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
َ
اًمؽمسم ُ٦م ِذم ي ِد ِه يٌ ِ
َ
ز ِين َأن ُْ
غ ا ْبِْل َم َْت ٌ
ٙملَ ،وم َ٘م َ٤ملَ « :يَ ٚظٚئِ َن ُ !ٜإِن ِج ْ ِز َ
ُقل
احل ًَ ْ َ
َ َْ
َو ُّ ْ َ
يؾ× أ ْخ َ َ
ِيف َأ ْر ِ
ض افى ِّ
ػَ ،و َأن ُأمتِل َش ُت ٍْ َتت َُـ َب ًْ ِدي...ش-
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اًمٓمؼماين ،اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم :ج ،4ص ;278اهلٞمثٛمل ،جمٛمع

اًمزوائد :ج ،:ص 298ـ -299
وروي أيْم ً٤م :قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مل :سمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف [وآًمف] وؾمٚمؿ راىمد ًا
صمؿ ىمٛم٧م ًمٌٕمض أُمري ،ومدٟم٤م ُمٜمف،
إذ ضم٤مء احلًلم [×] حيٌق إًمٞمفّ ،
ومٜمحٞمتف قمٜمفّ ،
وم٤مؾمتٞم٘مظ يٌٙمل ،وم٘مٚم٧مُ :م٤م يٌٙمٞمؽ؟ ىم٤ملّ :
إن ضمؼميؾ أراين اًمؽمسم٦م اًمتل ُي٘متؾ قمٚمٞمٝم٤م
احلًلم ،وم٤مؿمتدّ همْم٥م اهلل قمغم ُمـ يًٗمؽ دُمف ،وسمًط يده وم٢مذا ومٞمٝم٤م ىمٌْم٦م ُمـ
سمٓمح٤مء ،وم٘م٤مل :ي٤م قم٤مئِم٦م ،واًمذي ٟمٗمز سمٞمده إ ّٟمف ًمٞمحزٟمٜمل ،ومٛمـ هذا ُمـ أ ُّمتل ي٘متؾ
طمًٞمٜم ً٤م سمٕمدي؟!ش-
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اسمـ ؾمٕمد ،شمرمج٦م اإلُم٤مم احلًلم (ُمـ ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد):
ص ;57اسمـ قمً٤ميمر ،شمرمج٦م اإلُم٤مم احلًلم :ص ;373اسمـ قمً٤ميمر ،شم٤مريخ ُمديٜم٦م
دُمِمؼ :ج ،25ص ;2:6اسمـ اًمٕمديؿ ،سمٖمٞم٦م اًمٓمٚم٥م ذم شم٤مريخ طمٚم٥م :ج،7
ص ;3744اًمّم٤محلل اًمِم٤مُمل ،ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد :ج ،27ص ;265اعمت٘مل
اًمٕمامل :ج ،23ص-238
اهلٜمدي ،يمٜمز ّ
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احملاضسة الطابعة :إكطري وجود اإلماو احلطني×

احملاقس ٠ايطابع١
إنطري ٚدٛد اإلَاّ احلطني×
احلج٦م2535هـ
3775.3.25م= 33ذو ّ
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اعمح٤مضة اًمً٤مسمٕم٦م :إيمًػم وضمقد اإلُم٤مم احلًلم× 26: ..........................................

ايدع ٠ٛإىل ايًٓ٘ ،أحطٔ اختٝاز

سمام أ ّن قم٤مؿمقراء قمغم إسمقاب وسمٕمْمٜم٤م ؾمٞمق ّومؼ ًمإلرؿم٤مد واإلٟمذار ،يٜمٌٖمل آًمتٗم٤مت

إمم هذه اًمٜم٘مٓم٦م اًمتل يتّٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ،وهل أٟمّف جي٥م قمغم ّ
يمؾ ومرد ُمٜمّ٤م أن
خيت٤مر إومْمؾ وإطمًـ( :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ)( ،)2وم٠موًمئؽ هؿ
اًمذيـ حئمقن سم٤مًمٌنمى اإلهلٞم٦م-
وُم٤م ُمٕمٜمك إطمًـ قمغم اإلـمالق؟
اعمرضمع هق اًم٘مرآن واًمًٜمّ٦م وم٘مط ،ومٛمـ وصؾ ُمرطمٚم٦م اًمٌٚمقغ اًمٕمٚمٛمل يم٤من ُمرضمٕمف
يمالم اهلل ويمالم إئٛم٦م اعمٕمّمقُملم^ ،وٓ خيْمع ومٙمري ً٤م إزاء إومٙم٤مر همػم اعمّمقٟم٦م
هيٛمٝمؿ يمالم
قمـ اخلٓم٠م ،قمغم اًمٕمٙمس ُمـ اعمٗمت٘مريـ إمم اًمٌٚمقغ اًمٕم٘مكم واًمٕمٚمٛمل ،ممـ ّ
هذا وذاك-
وُمـ هٜم٤م يٜمٌٖمل اًمتد ّسمر سمٛمٜمتٝمك اًمد ّىم٦م ذم هذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل شمٙمِمػ ّ
أن إطمًـ قمغم
اإلـمالق ذم اًم٘مرآن هق اًمدقمقة إمم اهلل ،طمٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ)( ،)3ومٛمـ يٙمت٥م هلؿ شمقومٞمؼ اًمًٗمر ذم هذه إ ّي٤مم جي٥م أن يتٌّٕمقا ُم٤م أُمرهؿ سمف
اهلل شمٕم٤ممم ،ومٞمٙمقن ىمقهلؿ أطمًـ إىمقال ،وأطمًـ اًم٘مقل هق«:افدظقة إػ اَللش-
ضب ٌٝايدع ٠ٛإىل ايًٓ٘

طم ّتك ؾمٌٞمؾ اًمدقمقة يٜمٌٖمل أن ٟم٠مظمذه ُمـ اهلل ،وُمـ يمالم اهلل شمٕم٤ممم ،وـمريؼ اًمدقمقة
(( )2ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷)
(اًمزُمر ،آي٦م-)29
ومّمٚم٧م ،آي٦م-44
(ّ )3
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إمم اهلل هق( :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ *
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷

﮸﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿) (-)2
صمؿ شم٘مٞمامن
شم٠م ُّمٚمقا ضم ّٞمد ًا ذم ه٤مشملم أيتلم اًمنميٗمتلمّ ،إهنام ّ
شمقضمٝم٤من اًمدقمقة اسمتداءّ ،
اًمدًمٞمؾ; وأي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم طمدّ ذاهت٤م ىم٤مصٛم٦م ًمٚمٔمٝمر ،ومٚمق شمق ّىمٗمٜم٤م قمٛمر ًا قمٜمد ّ
يمؾ مجٚم٦م
ُمٜمٝم٤م ًمٙم٤من ىمٚمٞم ً
طمقًمٜم٤م مم٤م يمٜمّ٤م قمٚمٞمف إمم ُم٤م
ال ،ومٚمٜمتً٤مءلُ :م٤مذا يمٜمّ٤م؟ وُم٤مذا سٟم٤م؟ وُمـ ّ
ٟمحـ ومٞمف؟ قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٕمقد أدراضمٜم٤م إمم ُمئ٦م قم٤مم ُمْم٧م ًمٜمرى ُم٤مذا يمٜمّ٤م؟ وٓ سمدّ ُمـ
اًمت٠م ُّمؾ واًمتد ّسمر يمثػم ًا قمٜمد ىمراءة اًم٘مرآن-
(ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ) ،هٜم٤م يتْمح شمٗمًػم

اًمرب( :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ* ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ّ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ)(ُ -)3مْم٤موم ً٤م إمم ذًمؽ جي٥م أن ٟمرى ُمـ
اًمذي ر ّسم٤مٟم٤م قمٜمدُم٤م يمٜمّ٤م ٟمٓمٗم٦م ومٕمٚم٘م٦م ومٛمْمٖم٦م ،ومٛمـ اًمذي يم٤من يرقم٤مٟم٤م ذم مجٞمع شمٚمؽ
()4
صػم هذه اًمٜمٓمٗم٦م اًمٜمتٜم٦م إٟمً٤مٟم ً٤م يًتٖمرق هدب واطمد ُمـ
اعمراطمؾ؟  ،وُمـ اًمذي ّ
أهداب قمٞمٜمٞمف قمٛمر ًا ُمـ اًمتٗمٙمػمً ،م ُٞمٕمٚمؿ ُم٤م هذا اهلدب؟ وُم٤مذا حيدث ًمق مل يٙمـ؟

ايطري يف اآلؾام ٚاألْؿظ

جي٥م أن ٟمًػم ذم أوم٤مق وإٟمٗمس( :ﯮﯯﯰﯱﯲﯳ)(-)5
وأوم٤مق هل اًمتل ىم٤مل قمٜمٝم٤م اًمٌ٤مري( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

( )2اًمٌ٘مرة ،أيت٤من -33 ,32
( )3اإلٟمً٤من ،أيت٤من -3 ,2
(( )4ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹) (اعم١مُمٜمقن ،آي٦م-)25
( )5ومّمٚم٧م ،آي٦م-64
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ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾

﮿)(-)2
اًمرب سمٜم٤م( :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
يمام يٜمٌٖمل اًمت٠م ُّمؾ ذم إٟمٗمس; ًمٜمدرك ُم٤م اًمذي ومٕمٚمف ّ

ﭨ ﭩ ﭪ)( -)3ومال أطمد ؾمقاه يٕمٚمؿ ُم٤مذا ومٕمؾً ،م٘مد ضمٕمٚمٜم٤م قمرو٦م ًمٚمتحقيؾ

واًمتحقل إمم طمد ي٘مقل قمٜمف شمٕم٤ممم ( :ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸
ّ

اًمتقضمف إًمٞمف ،واٟمتٝمزوا هذه
ومتقضمٝمقا إمم اهلل ،وادقمقا اًمٜم٤مس إمم
﮹)(،)4
ّ
ّ
إ ّي٤مم; ًمالؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م هم٤مي٦م آؾمتٗم٤مدة ،وأطمٞمقا ذيمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف-
صمؿ
ومام هق ؾمٌٞمؾ اًمدقمقة إمم اهلل؟ هذا أيْم ً٤م ممّ٤م يٜمٌٖمل أن ٟمًتٛمدّ ه ُمـ اهلل ٟمٗمًفّ ،
إٟمّٙمؿ سمٕمد هذا اًمٕمٜم٤مء اًمٓمقيؾ ذم اًمتٕم ّٚمؿ واًمدراؾم٦م شمٙمٗمٞمٙمؿ اإلؿم٤مرة ًمت٘مٗمقا قمغم يمٞمٗمٞم٦م
دقمقة اًمٜم٤مس إمم اهلل ّ
ضمؾ اؾمٛمف ،ومدقمقا قمٜمٙمؿ مجٞمع إؾم٤مًمٞم٥م اعمتٙم ّٚمٗم٦م واعمتّمٜمّٕم٦م-
اًمًٌٞمؾ هق( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ)( ،)5يٜمٌٖمل عمج٤مًمًٙمؿ
وُمٜم٤مسمريمؿ وحم٤مضاشمٙمؿ أن ّ
شمتٚمخص ذم يمٚمٛمتلم :يمٚمٛم٦م اًمتٌِمػم ويمٚمٛم٦م اإلٟمذار( :ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ)( ،)6وم٤مًمًٌٞمؾ إمم اهلل هق :اًمٌِم٤مرة سم٤مٕقمامل اًمّم٤محل٦م،
واإلٟمذار ُمـ قمقاىم٥م إقمامل اًمًٞمئ٦م-
جي٥م أن شمِمتٛمؾ حم٤مضاشمٙمؿ ـمٞمٚم٦م أ ّي٤مم شمقاضمديمؿ ذم أُم٤ميمـ اًمدقمقة واًمتٌٚمٞمغ قمغم
صمالث مجؾ ،هل« :آي ٌُ ٜمُّ ٌٜش« ،ؾريو ٌ ٜظٚدف ٌٜش« ،شّْ ٌ ٜؿٚئّ ٌٜش( ،)7ومٚمق ىمْمٞمتؿ قمنمة
ٍ
صمؿ هم٤مدرمتقه٤م جي٥م أن يٙمقن اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م ىمد شمر ّسمقا قمغم صمالث ٟم٘م٤مط:
أ ّي٤مم ذم ُمٜمٓم٘م٦م ُم٤مّ ،
( )2اًمٌ٘مرة ،آي٦م-33
( )3اًمزُمر ،آي٦م-7
( )4اعم١مُمٜمقن ،آي٦م-25
( )5اًمٗمتح ،آي٦م-9
( )6اًمٗمتح ،آي٦م ;9إطمزاب ،آي٦م-56
(ُ )7اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمً٤مدؾم٦م :ص ،257اهل٤مُمش رىمؿ-2
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واًمٜمٌقة ،واإلُم٤مُم٦م،
إُوػ« :آي ٌُ ٜمُّ ٌٜش ،وهل أصؾ إُصقل ،واعمٌدأ ،واعمٕم٤مد،
ّ
هذه ظمالص٦م شمٚمؽ أي٦م اعمحٙمٛم٦م-
افث« :ٜٕٔٚؾريو ٌ ٜظٚدف ٌٜش ،وهل احلالل واحلرام ،واًمٗمرائض اإلهلٞم٦م ،وطمدود
اًمديـ ،واعمٕمروف واعمٜمٙمر ذم اًمديـّ ،
يٌلم ًمٚمٜم٤مس-
يمؾ ذًمؽ ٓ سمدّ أن َّ
افثٚفث« :ٜشّْ ٌ ٜؿٚئّ ٌٜش ،وهل هتذي٥م أظمالق اًمٜمٗمقس-
ّ
اًمتّمقر ،ومحدّ صمقا سمتٚمؽ اًمرواي٤مت ًمٚمٜم٤مس-
إن ُمقاقمظ «بحٚر إٕقارش يمٜمز يٗمقق
ّ
ايًٓ٘ ٚايطب ٌٝإىل ايًٓ٘

ّ
يٖمػم ٟمٗمقس اًمٜم٤مس هق ُم٤م شمرشمٌط سمف ومٓمرهتؿ ،وومٓمرة اًمٜم٤مس ُمتّّمٚم٦م سمٙمالم
إن ُم٤م ّ
اهلل ويمالم اعمٜمّمقسملم ُمـ ِىم ٌَٚمف وم٘مط ،ومام ي٘م ّٚم٥م اًم٘مٚمقب قمٌ٤مرة قمـ اًم٘مرآن ويمٚمامت
أهؾ سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م واًمٓمٝم٤مرة^( ،)2ومٚمق شمٕم ّٚمٛمتؿ هذه اًمٙمٚمامت اًم٘مٚمٞمٚم٦م سمد ّىم٦م ،وومٙمّرشمؿ

ومٞمٝم٤م ضم ّٞمد ًاً ،مٙمٗم٤ميمؿ ذًمؽ-
صمؿ ّ
إن اًمدقمقة إمم اهلل ،اًمتل هل أطمًـ إىمقالُ ،تتقي قمغم ُم٤مدشملم :إومم :هل
ّ
اهلل شمٕم٤ممم ٟمٗمًف ،واًمث٤مٟمٞم٦م :هل اًمًٌٞمؾ إمم اهلل ،وقمٚمٞمف ،وم٠مطمًـ إىمقال جيتٛمع ذم
يمٚمٛمتلم« :اَللش و«افًٌٔؾ إػ اَللش-
ضّٝد ايػٗدا ×٤ضب ٌٝايًٓ٘ األععِ

ًمٙمـ ُم٤م هق «شٌٔؾ اَللش و«ساط اَللش؟(ُ( )3مٚمحؼ-)2:

( )2روى اإلُم٤مم احلًـ اًمٕمًٙمري× قمـ اًمٜمٌل إيمرم’ ،ىم٤ملَ ---« :وم٢مِ َّن اهللَ ضم َٕم َؾ ِذيم َْرٟمَ٤م َأ ْه َؾ
ور ،وضمٕم َؾ اًمّم َٚمقات َقم َٚمٞمٜمَ٤م ُم ِ
ِ
ِ ِ
قبَ ،و ُُم َٓم ِّٝم َر ًة ُِم َـ ا ًْم ُٕم ُٞم ِ
اًمذ ُٟم ِ
٤مطم َٞم ً٦م ًمِ ْ َ
أل ْو َز ِار َو ُّ
قب،
َّ َ
ٚمّمدُ ِ َ َ َ
ا ًْم ٌَ ْٞم٧م ؿم َٗم٤م ًء ًم ُّ
ْ َ
وُم َْم ِ
٤مقم َٗم ً٦م ًمِ ْٚم َح ًَٜمَ٤متش( -اًمتٗمًػم اعمٜمًقب إمم اإلُم٤مم احلًـ اًمٕمًٙمري× :صّ ;696
اًمٕمالُم٦م
َ ُ
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،37ص-)344
(ُ )3وم ّن «ؾمٌٞمؾ اهللش و«اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿش ذم اًمرواي٤مت سم٠مُمػم اعم١مُمٜملم وإئٛم٦م اعمٞم٤مُملم^ُ ،مٜمٝم٤م قمغم
ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل:
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ّ
إن ؾمٌٞمؾ اهلل هق ُمـ ُىمتؾ يقم قم٤مؿمقراء ،وٟمحـ أىمؾ ؿم٠مٟم ً٤م ُمـ أن يتًٜمّك ًمٜم٤م أن
ٟمتّمقر ُمدى قمٔمٛم٦م هذه اًم٘مْمٞم٦م ،وم٘مد ؾمٛمٕمٜم٤م وىمرأٟم٤م قمٜمٝم٤م ؿمٞمئ ً٤م ،أ ُّم٤م أٟمّٜم٤م مت ّٙمٜم٤م ُمـ
ّ
ومٝمٛمٝم٤م ومٝمذا ُمقوع شم٠م ُّمؾ!
ّ
إن هذا إُمر ُمـ اًمرومٕم٦م واًمٕمٛمؼ سمحٞم٨م ٟمٕمجز ومٝمٛمف ،سمؾ يٕمجز اجلٛمٞمع قمـ ومٝمٛمف،
وأي
أي يقم يم٤من ذًمؽ اًمٞمقم؟ وُم٤مذا ومٕمؾ اإلُم٤مم×؟ ّ
ومال يًتٓمٞمٕمقن أن يدريمقا ّ
قمٛمؾ يم٤من ذًمؽ اًمٕمٛمؾ؟ وُم٤م هق ُمٌدؤه؟ وُم٤م هق ُمٜمتٝم٤مه؟ هذه جمٛمققم٦م ُمـ اًمٌحقث
اعمرشمٌٓم٦م سمًٌٞمؾ اهلل إقمٔمؿ-
ٓ سمدّ أن ٟمتخذ ُمـ اًمٜمتٞمج٦م واًمثٛمرة ضمن ًا ًمٚمقصقل إمم اجلذورّ ،
وم٢من ٟمٞمؾ ُمثؾ هذه

ِ
َقمـ َ َّ ِ
هلل( :ﭧ ﭨ ﭩ) َىم َ٤ملُ « :ه َق َأ ُِم ُػم
ٞمًك َقم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل× ِذم َىم ْق ِل ا ِ
ْ
مح٤مد ْسم ِـ قم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لم× َىم ْق ًُم ُف( :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
لم×َ ،و َُم ْٕمر َوم ُت ُف َواًمدَّ ًم ُٞمؾ َقم َغم َأ َّٟم ُف َأُم ُػم اعمُْ ْ١مُمٜم َ
اعمُْ ْ١مُمٜم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لم× ِذم ُأ ِّم ا ًْمٙمت ِ
َ٤مب ِذم َىم ْقًمف( :ﭧ ﭨ ﭩ) ش-
ﮑ ﮒ)َ ،و ُه َق َأُم ُػم اعمُْ ْ١مُمٜم َ
(قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل ،شمٗمًػم اًم٘مٛمل :ج ،2ص ;39اًمِمٞمخ اًمّمدوقُ ،مٕم٤مين إظمٌ٤مر :ص;43
اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،2صّ ;278
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،35
ص ;23اًمِمٞمخ احلقيزي ،شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم :ج ،2ص-)32
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
س ُ
ٞمؿ إِ َمم اهللَ ،وٟم َْح ُـ ُم ْـ
اط [اهللِ] ا ُْعم ًْتَ٘م ُ
وُمٜمٝم٤م أيْم ً٤مَ َ :قم ْـ َأ ِيب َضم ْٕم َٗمر× َىم َ٤ملٟ« :م َْح ُـ اًم َّٓمر ُيؼ َو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
َح ُـ ا ًَّمذي َـ
اًمر َؾم٤م ًَم٦مَ ،وٟم ْ
ٟم ْٕم َٛم٦م اهلل َقم َغم َظم ْٚم٘مفَ ،وٟم َْح ُـ اعمْٜم َْٝم ُ
٤مجَ ،وٟم َْح ُـ َُم ْٕمد ُن اًمٜمُّ ٌُ َّقةَ ،وٟم َْح ُـ َُم ْقو ُع ِّ
ػ اعمَْ َال ِئٙم َِ٦م ،وٟمَحـ اًمن ِ
اًمًٌِ ُٞمؾ َعمِ ِـ ا ْىمتَدَ ى سمِٜمَ٤مَ ،وٟم َْح ُـ ْاهلُدَ ا ُة
إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م ُخم ْ َت َٚم ُ
َ ْ ُ ِّ َ ُ
اؾمت ََْم٤م َء سمِٜمَ٤مَ ،وٟم َْح ُـ َّ
اج َعم ِـ ْ
اجلٜمَّ٦مش( -اًمّم ّٗم٤مر ،سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت :ص ;94اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،يمامل اًمديـ ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م:
إِ َمم ْ َ
ص ;377اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،إُم٤مزم :ص ;765اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج،4
ص ;448احلًـ سمـ ؾمٚمٞمامن ّ
احلكم ،اعمحتي :ص ;338اًمديٚمٛمل ،إرؿم٤مد اًم٘مٚمقب :ج،3
ص ;529اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،5صّ ;837
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
إٟمقار :ج ،37ص-)35:
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اجلقيٜمل ،ومرائد اًمًٛمٓملم :ج ،3ص ;365اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل ،يٜم٤مسمٞمع اعمق ّدة
ًمذوي اًم٘مرسمك :ج ،2ص-88

ُ -------------------------------------------------------------- 053مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

افِؿش( -)2ومٚمق
إُُمقر إٟمّام يٙمقن سم٠مطمد ـمري٘ملم :أطمدمه٤م :ـمريؼ « ّ
اإلنش ،وأظمر :ـمريؼ « ّ
أراد أطمد ومٝمؿ اعمقوقع قمـ ـمريؼ «اإل ّنش ومٕمٚمٞمف أن يٚمحظ ُمدى إصمر اًمٜم٤مشم٩م قمـ قمٛمٚمف-
شٜاز ٠اإلَاّ احلطني× تعدٍ ثالثني حذَّ ١ربٚزَ ٠كبٛي ١شانَ ١ٝع زض ٍٛايًٓ٘’

حمٛمد سمـ احلًـ سمـ اًمقًمٞمد ،قمـ أمحد سمـ
روى اًمِمٞمخ اًمّمدوق قمـ ؿمٞمخف ّ
إدريس ،قمـ إؿمٕمري ،قمـ ُمقؾمك سمـ اًم٘م٤مؾمؿ احليُمل ،ىم٤ملَ « :ؿ ِد َم َأ ُبق َظ ٌْ ِد اَلل×
 ٛإِ َػ افى ِر ِ
يؼ ْإَ ْظ َي ِؿ َؾ َِ ْ
ِيف َأو ِل َو َٓ َي َِ ٜأ ِيب َج ًْ ٍَ ٍرَ ،ؾ َْ َز َل افْ َج َ
ػ
قشك! ا ْذ َه ْ
ػ َؾ ََ َٚلَ :يُ ٚم َ
َٚحٔ ِ ٜا ْف ََ ِ
ِ
ِ
يؼ َؾُ ْٕ ٚي ْرَ ،ؾِٕ٘ ُف َش َٔ ِ
َظ َذ افى ِر ِ
جٔئ َ
ٚد ِشٔ َِ ،ٜؾِ٘ َذا َدَِٕ ٚمْ َْؽ َؾ َُ ْؾ َف ُف:
ُؽ َر ُج ٌؾ م ْـ ٕ َ
ٚهَْ ٚر ُج ٌؾ ِم ْـ ُو ْف ِد رش ِ
قكَ ،ؾ ًَ َٔ ِ
قل اَلل’ َيدْ ُظ َ
ٝ
َ ٝحتك ُؿ ّْ ُ
جل ُء َم ًَ َؽَ .ؿ َٚلَ :ؾ َذ َه ٌْ ُ
َ ُ
َه ُ َ
َظ َذ افى ِر ِ
احلر َص ِديدٌ َ ،ؾ َِ ْؿ َأ َز ْل َؿٚئِ ًام َحتك ـِدْ ُت َأ ْظ ِيص َو َإٔ َ ِ
يؼ َو َْ
ف َو َأ َد ُظ ُف إِ ْذ َٕ َي ْر ُت
ْك ُ
َ :ٝيَ ٚه َذا!
ر ٍء ُي ٌَِْ ُؾ ِص ٌْ َف َر ُج ٍؾ َظ َذ َب ًِ ٍرَ ،ؾ َِ ْؿ َأ َز ْل َأ ْٕ ُي ُر إِ َف ْٔ ِف َحتك َدَِٕ ٚمِّْلَ ،ؾ َُ ِْ ُ
إِ َػ َ ْ
ٚهَْ ٚر ُج ٌؾ ِم ْـ ُو ْف ِد رش ِ
قل اَلل’ َيدْ ُظ َ
 ٛبَِْ ٚإِ َف ْٔ ِفَ ،ؿ َٚل:
قك َو َؿدْ َو َص ٍَ َؽ ِيلَ .ؿ َٚل :ا ْذ َه ْ
َ ُ
َه ُ َ
ْ ٝبِ ِف حتك َأ َٕٚخَ ب ًِره ٕ ِ
َؾ ِ
َٚح َٔ ًَ ٜؿ ِريٌ ًِ ٚم َـ َْ
اخل ْٔ َّ َِ ،ٜؾدَ َظ ٚبِ ِف َؾدَ َخ َؾ ْإَ ْظ َر ِايب إِ َف ْٔ ِفَ ،و َدٕ َْق ُت
جئ ُ
َ َُ
َ
َ ِ
ك ُت إِ َػ َب ِ
ٚب َْ
اخل ْٔ َّ َِ ٜأ ْش َّ ُع ا ْفُ ََال َم َو َٓ َأ َر ُاه ْؿَ .ؾ ََ َٚل َأ ُبق َظ ٌْ ِد اَلل×ِ :م ْـ َأ ْي َـ
إََٔ ٚؾ ْ
ِْ ٝم ْـ َم ْق ِو ِع ـ ََذا َوـ ََذا؟ َؿ َٚلْ ًَ َٕ :ؿ َإَِٔ ٚم ْـ
ٝ؟ َؿ َٚلِ :م ْـ َأ ْؿ َل ا ْف َٔ َّ ِـَ .ؿ َٚلَ :إٔ َ
َؿ ِد ْم َ
َم ْق ِو ِع ـ ََذا َوـ ََذاش-
ُاٟمٔمروا ُم٤مذا طمدث! ّ
إن اإلُم٤مم اًمّم٤مدق× خيؼم اًمرضمؾُ :مـ هق ،وُمـ أيـ هق،

ِ
احلج٦م #أطمقاًمٜم٤م-
ومل َ ضم٤مء ،هذا وٟمحـ ٟمٖمط ذم ؾمٌ٤مت قمٛمٞمؼ -هٙمذا يراىم٥م اإلُم٤مم ّ
ْ ٝزَائِر ًا فِ ِْ ُح ًَ ْ ِ
غ×َ .ؾ ََ َٚل َأ ُبق َظ ٌْ ِد اَلل×:
ٚهَْٚ؟ َؿَ ٚلِ :جئ ُ
« َؿ َٚلَ :ؾٌِ َام ِجئ َ
َْ ٝه ُ
ِْ ٝمـ ؽَ ِر حٚج ٍَ ٜفٔس إِٓ فِِ ِّزيٚر ِة؟ َؿ َٚلِ :جئ ُ ِ
َؾ ِ
ٚج ٍ ٜإِٓ َأ ْن ُأ َص ِّ َع ِظْْدَ ُه
ْ ٝم ْـ ؽَ ْ ِر َح َ
جئ َ ْ ْ َ َ ْ َ
َ َ
ور ُه َؾ ُٖ َش ِِّ َؿ َظ َِ ْٔ ِف َو َأ ْر ِج َع إِ َػ َأ ْه ِعَ .ؾ ََ َٚل َأ ُبق َظ ٌْ ِد اَلل×َ :و َم ٚت ََر ْو َن ِيف ِز َي َٚرتِ ِف؟ َؿ َٚل:
َو َأ ُز َ
(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اخل٤مُمً٦م :ص -23:
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ٚء َح َقائِ ِ
جَْ.ٚ
ز َـ َِ ٜيف َأ ْٕ ًٍََُْ ٚو َأ َهٚفََْٔ ٚو َأ ْو َٓدََٕ ٚو َأ ْم َقافََْ ٚو َم ًَٚيِنََْ ٚو َؿ َو َ
ٕ ََرى يف ز َي َٚرتف ا ْف َ َ
َؿ َٚلَ :ؾ ََ َٚل َف ُف َأ ُبق َظ ٌْ ِد اَلل×َ :أ َؾ َال َأ ِزيدُ َك ِم ْـ َؾ ْوِِ ِف َؾ ْو ً
ال َيَ ٚأ َخ ٚا ْف َٔ َّ ِـ؟ َؿ َٚلِ :ز ْد ِين َيٚ

غ× َت ًْ ِد ُل ِحج ً ٜم َْ ٌُق َف ً ٜزَاـِٔ ً ٜم َع رش ِ
ا ْب َـ رش ِ
احل ًَ ْ ِ
قل اَللَ ،ؿ َٚل :إِن ِز َي َٚر َة ُْ
قل اَلل’.
َ َ َ ُ
َ
َ ُ
َغ م َت ٌََ َِ َت ِ ِ
ِ
ِ
َؾ َتًج ِ
َغ م َع رش ِ
ِ
ِ
قل
َ َ
غ زَاـ َٔت ْ ِ َ َ ُ
ْ
ورت ْ ِ ُ
ز َ
 ٛم ْـ َذف َؽَ ،ؾ ََ َٚل :إي َواَلل َوحجت َْغ َم ْ ُ
اَلل’َ .ؾ َتًجَ ،ٛؾ َِؿ ي َز ْل َأبق ظٌ ِد اَلل× ي ِزيدُ حتك َؿ َٚلَ :ث َالثِ ِ
ور ًة ُم َت ٌََ َِ ًٜ
َ
َ
ُ َْ
َ َ
ز َ
َ
ْ َ
غ حج ًَ ٜم ْ ُ
زَاـِٔ ً ٜم َع رش ِ
قل اَلل’ش(ُ( )2مٚمحؼ-)3:
َ َ َ ُ
ه ذم هذه اعمراشم٥م ،يمام ّ
سمحج٦م وخيتؿ
ه ًا ،طمٞم٨م ُيٌدأ ّ
أن ذم قمدد اًمثالصملم ّ
وهٜم٤مك ٌّ
سمثالصملم طمج٦م ،وىمد قمؼم قمـ ذًمؽ اإلُم٤مم× سم٘مقًمفَ « :ث َالثِ ِ
ور ًة ُم َت ٌََ َِ ً ٜزَاـِ َٔ ًٜ
َ
ّ
ز َ
ّ
غ حج ًَ ٜم ْ ُ
م َع رش ِ
قل اَلل’ش-
َ َ ُ
ويتْمح ّ
أن اًمرواي٦م شمِمتٛمؾ قمغم مخس ٟم٘م٤مط:

طمج٦م; ّ
افَْى ٜإوػّ :
احل٩م ٓ
ٕن ّ
أن زي٤مرة اإلُم٤مم احلًلم× شمٕمدل صمالصملم ّ
ُمرة ذم ّ
ووج٦م-
مهٞم٦م
ّ
يمؾ ؾمٜم٦م ٓ ،يزيد قمغم ذًمؽُ ،مع ُم٤م ًمٚمح٩م ُمـ أ ّ
يتٙم ّرر ،وم٢مٟمّف ّ
احلج٦م اعمؼمورة؟ ّإهن٤م
سم٠مهن٤م ُمؼمورة ،ومامذا شمٕمٜمل
افَْى ٜافث:ٜٕٔٚ
ّ
ّ
احلج٦م ُوصٗم٧م ّ
احلج٦م! هذه هل اًمٙمٚمٛم٦م
احلج٦م اخل٤مًمٞم٦م ُمـ مجٞمع اعمآصمؿ واعمٕم٤ميص ،وم٠مٟمّك ًمٜم٤م سمٛمثؾ هذه ّ
ّ
اًمث٤مٟمٞم٦م-

ِ
ور ًة ُم َت ٌََ َِ ًٜش ،وذم اؾمتٕمامل يمٚمٛم٦م
ز َ
اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مًمث٦م :ىم٤مل اإلُم٤مم×« :حج ًَ ٜم ْ ُ

ِ
ِ
(َ )2
ُ
ُ
اًمِمٞمخ
ىم٤مل
يسَ ،قم ْـ ُحم َ َّٛم ِد ْسم ِـ َأ ْمحَدَ
احل ًَ ِـَ ،ىم َ٤ملَ :طمدَّ َصمٜمل َأ ْمحَدُ ْسم ُـ إِ ْد ِر َ
اًمّمدوقَ :طمدَّ َصمٜمل ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلُ ًَ ْ ِ
ْسم ِـ ْ
يُم ِّل َىم َ٤مل( ---صمقاب
قؾمك ْسم ِـ ا ًْم َ٘م٤مؾم ِؿ ْ َ
لمَ ،قم ْـ ُحم َ َّٛمد ْسم ِـ إِ ْؾم َامقم َٞمؾَ ،قم ِـ احل ِػم ِّيَ ،قم ْـ ُُم َ
احل ْ َ
إقمامل :ص ;):5يمذًمؽ أظمرضمٝم٤م اسمـ ىمقًمقيف ذم يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات ( :ص  )477هبذا اًمًٜمد:
احلُ ًَ ْ ِ
َطمدَّ َصمٜمِل َأ ُسمق ا ًْم َٕم ٌَّ ِ
لم َقم ْـ ُحم َ َّٛم ِد ْسم ِـ إِ ْؾم َام ِقم َٞمؾ َقم ِـ ْ
قذم َقم ْـ ُحم َ َّٛم ِد ْسم ِـ ْ
قؾمك
اخلَ ْٞم َ ِؼم ِّي َقم ْـ ُُم َ
٤مس ا ًْم ُٙم ِ ُّ
احل ْ ِ
ِ
حمٛمد سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،شمًٚمٞم٦م
يُمل; ُاٟمٔمر يمذًمؽ :اعمِمٝمدي ،اعمزار :صّ ;443
ْسم ِـ ا ًْم َ٘م٤مؾم ِؿ ْ َ َ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج :25صّ ;567
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز،
اعمج٤مًمس :ص ;636اًمِمٞمخ ّ
سمح٤مر إٟمقار :ج ::9ص-49
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ور ًةش ُمـ اعمرشمٌ٦م ُم٤م يثػم احلػمة ،ىم٤مل شمٕم٤ممم( :ﯰ ﯱ
ز َ
« ُم َت ٌََ َِ ًٜش سمٕمد يمٚمٛم٦م « َم ْ ُ

طمج٦م
وأي طمج٦م؟ ّإهن٤م ّ
طمج٦مّ ،
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ)( ،)2ومٝمذه اًمزي٤مرة شمٕمدل ّ

ُمؼمورة ،وٓ يتق ّىمػ إُمر قمٜمد هذا احلد ،سمؾ هل «متَ ٌِّٜش ،ذًمؽ اًم٘مٌقل اًمذي ذيمره
اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة آل قمٛمران-

افَْى ٜافرابًّ :ٜ
أن إُمر مل يتق ّىمػ يمذًمؽ قمٜمد هذا احلدّ  ،سمؾ هل «زَاـِ َٔ ًٜش ،وٓ

يًع اعمج٤مل هٜم٤م ًمنمح هذه اًمٙمٚمامت ،ومام اعمراد سم٤مًمزايمٞم٦م؟ أي هل اعمزيمّ٤مة واعمّم ّٗم٤مة ُمـ
اًمٖمؾ واًمٖمش-
اعمٝمٛم٦مّ ،
طمج٦م ُمؼمورة ُمت٘م ٌّٚم٦م
أن هذه اًمزي٤مرة قمٌ٤مرة قمـ ّ
افَْى ٜاخلٚمً :ٜوهل ّ
زايمٞم٦م ،وومقق ّ
طم٩م اًمرؾمقل
يمؾ ذًمؽ ّأهن٤م ُمع رؾمقل اهلل’ ،وم٢مذا أُمٙمـ أن ٓ حئمك ّ
احلج٦م سم٤مًم٘مٌقل أيْم ً٤م ،ومزي٤مرة اإلُم٤مم
اًمٙمريؿ’ سم٤مًم٘مٌقل ،أُمٙمـ أن ٓ ُتٔمك هذه
ّ
مهٞم٦م-
احلًلم× هبذا اًم٘مدر ُمـ إ ّ
إنطري ٚدٛد اإلَاّ احلطني×

ُم٤م اًمذي ومٕمٚمف ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× ًمٞمؽمك إيمًػم وضمقده اعم٘مدّ س ّ
يمؾ هذا اًمت٠مصمػم،

ؼمه اًمنميػ هذه اخلّمقصٞم٦م اًمٙمٞمٛمٞم٤موي٦مً ،متحٔمك زي٤مرة ىمؼمه هبذا اًم٘مدر
و ُيٙمً٥م ىم َ
اًمٕمٚمق وآرشمٗم٤مع؟ ومٛمـ ذا اًمذي قمرومف؟ وُمـ ذا أدرك ُم٤م اًمذي ومٕمٚمف ؾم ّٞمد
ُمـ
ّ
اًمِمٝمداء×؟!
شا٥س اإلَاّ احلطني× يف أعً ٢عًّٓٝني

أظمتؿ يمالُمل هذا سمحدي٨م ،وومٞمف اًمٙمٗم٤مي٦م ،أظمرضمف اسمـ ىمقًمقيف قمـ ُمِم٤مخيف ،قمكم
سمـ إسمراهٞمؿ ،قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ ،قمـ اسمـ أيب قمٛمػم ،قمـ ُقمٞمٞمٜم٦م ،أو ُقمتٞمٌ٦م سمحً٥م
( )2آل قمٛمران ،آي٦م-48
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شمٕمٌػم اًمٜمج٤مر ،قمـ أيب قمٌد اهلل اًمّم٤مدق×ّ -
اًم٘مقة
إن ؾمٜمد احلدي٨م سمٛمٙم٤من ُمـ ّ
إن ّ
يمؾ وم٘مٞمف يٗمتل قمغم وقء هذا اًمًٜمد ذم ّ
سمحٞم٨م ّ
أدق اعمً٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م ،طمتّك ذم
احل ًَ ْ ِ
غ× َظ ِ
َ
ز ُْ
ٚرؾ ً ٚبِ َح َِّ ِف َـ َت ٌَ ُف اَللَُ ِيف َأ ْظ َذ
اًمدُم٤مء ،أ ُّم٤م ٟمص احلدي٨م ومٝمق « َم ْـ أتَك َؿ ْ َ
ِظ ِِّ ِّٔغش( -)2ه٤م هٜم٤م جيػ اًم٘مٚمؿ ويٜم٘مٓمع اًمٌٞم٤من!
َأو شمٕمٚمٛمقن ُم٤م ُمٕمٜمك «ظ ِّ ّٔغش ًمٞمّمؾ إُمر سمٕمد ذًمؽ إمم أقمغم قم ّٚم ّٞملم؟ ىمد ورد
ُمٕمٜمك هذه اًمٙمٚمٛم٦م ذم ؾمقرة اعمٓم ّٗمٗملم طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ* ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ * ﮤ ﮥ* ﮧ ﮨ)( -)3هذا هق ُمٕمٜمك قم ّٚم ّٞملم،
احل ًَ ْ ِ
َ
ز ُْ
غ×
ّ
وم٤معم٘مرسمقن يِمٝمدون قم ّٚم ّٞملم -وأ ُّم٤م أقمغم قم ّٚم ّٞملم ومٝمل درضم٦م « َم ْـ أتَك َؿ ْ َ
ِ ِ ِ
احل ًَ ْ ِ
َ
ز ُْ
غ× َظ ِٚرؾ ً ٚبِ َح َِّ ِفش ذم أقمغم قم ّٚم ّٞملم
َظٚرؾ ً ٚب َح َِّفش ،وإن يم٤مٟم٧م درضم٦م « َم ْـ أتَك َؿ ْ َ
ومال سمدّ ُمـ أن ٟمرى أيـ هل درضمتف هق؟
وقمرومقه إمم اًمٜم٤مس ،وٓ يٜمٌٖمل أن يذه٥م ظمٞم٤مل
اقمرومقا ُمـ هق اإلُم٤مم احلًلم× ّ
اًمٌٕمض إمم اؾمتٙمث٤مر ُمراؾمؿ اًمٕمزاءّ ،
وم٢من اًمٌٙم٤مء قمٚمٞمف دُم ً٤م ًم٘مٚمٞمؾ سمح ّ٘مف×-
اهٞمؿ سم ِـ ه ِ
ِ
٤مقم ُ٦م ُم َِم ِ ِ
احلُ ًَ ْ ِ
(َ )2طمدَّ َصمٜمِل َقم ِ ُّكم ْسم ُـ ْ
٤مؿم ٍؿَ ،قم ْـ ُحم َ َّٛم ِد ْسم ِـ ُقم َٛم َرَ ،قم ْـ
لم َو َ َ
٤مخيلَ ،قم ْـ َقم ِّكم ْسم ِـ إِ ْسم َر ِ َ ْ َ
مج َ َ
ِ
احلُ ًَ ْ ِ
ُقم َٞم ْٞمٜمَ َ٦م َسم َّٞم٤م ِع ا ًْم َ٘م َّم ِ
ؼم ْ
لم× َقم ِ٤مروم ً٤م سمِ َح ِّ٘م ِف َيم َت ٌَ ُف اهللَُ ِذم
٥مَ ،قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْد اهلل×َ ،ىم َ٤ملَُ « :م ْـ َأشمَك َىم ْ َ
لمش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ;38:اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،صمقاب إقمامل :ص;96
َأ ْقم َغم ِقم ِّٚم ِّٞم َ

احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،25ص ;528اعمِمٝمدي ،اعمزار :صّ ;436
اًمٕمالُم٦م
اًمِمٞمخ ّ
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)87
( )3اعمٓمٗمٗملم ،أي٤مت -32 29
لم ،و َظم َٚم َؼ ُىم ُٚمقب ِؿمٞمٕمتٜمَ٤مِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
مح َز َة اًم ُّثام ّزمَ ،قم ْـ َأ ِيب َضم ْٕم َٗمر×َ ،ىم َ٤مل« :إ َّن ا َ
َقم ْـ َأ ِيب َ ْ
َ
َ
هلل َظم َٚم َ٘مٜمَ٤م ُم ْـ َأ ْقم َغم قم ِّٚم ِّٞم َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قهب ْؿ َ ْهت ِقي إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م; َٕ َّهنَ٤م ُظمٚم َ٘م ْ٧م ممَّ٤م َظم َٚم َ٘مٜمَ٤م ُمٜمْ ُفُ ،صم َّؿ
ممَّ٤م َظم َٚم َ٘مٜمَ٤م ُمٜمْ ُفَ ،و َظم َٚم َؼ َأ ْسمدَ َاهن ُ ْؿ ُم ْـ ُدون َذًم َؽَ ،وم ُ٘م ُٚم ُ ُ
شم ََال َىم ْق ًَم ُف( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ* ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ * ﮤ ﮥ* ﮧ ﮨ)ش( -أسمق
محزة اًمثامزم ،شمٗمًػم أيب محزة اًمثامزم :ص ;466ظم٤مًمد اًمؼمىمل ،اعمح٤مؾمـ :ج ،2ص ;243اًمّم ّٗم٤مر،
سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت :ص ;46اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،2ص ;4:7قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ،شمٗمًػم اًم٘مٛمل:
ج ،3ص ;522اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٚمؾ اًمنمائع :ج ،2ص ;227اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،شمٗمًػم
اًمّم٤مذم :ج ،6صّ ;472
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،6ص-)346
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(ُمٚمحؼّ ،)4:إٓ أٟمّٜم٤م ٓ ٟمدرك ذًمؽ وٓ ٟمٕمٞمف-
احل ًَ ْ ِ
قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م÷« :إِن َي ْق َم ُْ
غ َأ ْؿ َر َح ُج ٍُق ََْٕٚش( ،)2ذًمؽ أٟمّف
ىم٤مل اإلُم٤مم ّ

يم٤من يٕمٚمؿ ُمـ هق ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء×؟ وُم٤مذا ومٕمؾ؟ ويمٞمػ ُىمتؾ ُمٔمٚمقُم ً٤م؟

وُمـ هٜم٤م ٓ ،يًٕمٜم٤م أن ٟم٘مقل سمِم٠من هذه اًمِمخّمٞم٦م ؾمقى ُم٤م ىم٤مًمف اهلل شمٕم٤ممم ذم

حمٙمؿ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ( :ﭡ ﭢ ﭣ * ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ)(-)3

(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م :ص  ،63اهل٤مُمش رىمؿ-3
( )3اًمٗمجر ،أيت٤من -39 ,38
ومنت سمٕمض اًمرواي٤مت «اًمٜمٗمس اعمٓمٛمئٜمّ٦مش سمً ّٞمد اًمِمٝمداء×ُ ،مٜمٝم٤م ُم٤م روي َقم ْـ َأ ِيب َسم ِّم ٍػم َقم ْـ َأيبِ
ّ
َقم ٌْ ِد اهلل× ِذم َىم ْقًمِ ِف( :ﭡ ﭢ ﭣ * ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ *ﭫ ﭬ ﭭ* ﭯ
ِ
ﭰ) « َي ْٕمٜمِل ْ
اًم٘مٛمل :ج ،3صّ ;533
اًمٕمالُم٦م
احلُ ًَ ْ َ
لم ْسم َـ َقم ٍّكم×ش( -قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ،شمٗمًػم ّ
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،55ص ;32:اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم×:
ص-):9
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املالحل
(املًخل)4:

َ
افك ُ
اط ْإَ ْؿ َقمش-
ورد ذم زي٤مرة اجل٤مُمٕم٦م اًمٙمٌػمة قمـ اإلُم٤مم اهل٤مدي×« :أ ْٕت ُُؿ ِّ َ
(اًمِمٞمخ اًمّمدوقُ ،مـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف :ج ،3ص ;724اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م

إطمٙم٤مم :ج ،7ص ;:8اعمِمٝمدي ،اعمزار :صُ ;639مٗم٤مشمٞمح اجلٜم٤من)-
يمام ورد ذم ٟمًخ أظمرى ُمـ هذه اًمزي٤مرةَ « :أ ْٕت ُُؿ افًٌِ ُ َ
افك ُ
اط ْإَ ْؿ َقمش-
ٔؾ ْإ ْظ َي ُؿ َو ِّ َ
(اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٞمقن أظمٌ٤مر اًمرو٤م :ج ،3ص ;478طمًـ سمـ ؾمٚمٞمامن ّ
احلكم،
اعمحتي :ص ;328اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،اًمقاذم :ج ،25صّ ;268
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز،
سمح٤مر إٟمقار :ج ،::ص-)23:
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اجلقيٜمل ،ومرائد اًمًٛمٓملم :ج ،3ص-292
وروي أيْم ً٤مَ « :أ ْٕت ُْؿ َيَ ٚم َق ِايل َوِٕ ًَ ِؿ ا َْد َق ِايل افًٌِ ُ َ
افك ُ
اط ْإَ ْؿ َقمش-
ٔؾ ْإ ْظ َي ُؿ َو ِّ َ
ّ
(اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،::ص-)262
وروي يمذًمؽَ « :أ ْٕت ُْؿ َيَ ٚشَ ٚد ِايت افًٌِ ُ َ
افك ُ
اط ا ُْد ًْت ََِٔؿش( -اعمِمٝمدي،
ٔؾ ْإ ْظ َي ُؿ َو ِّ َ

اعمزار :صّ ;35:
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:8ص-)455

ِ
يؿ،
وروي ذم زي٤مرة أُمػم اعم١مُمٜملم× يقم اًمٖمدير« :افً َال ُم َظ َِ ْٔ َؽ َي ٚد َ
يـ اَلل ا ْف ََ ِق َ
ِ
ِ
إول ،اعمزار :ص;78
سا َض ُف ا ُْد ًْتََٔؿش( -اعمِمٝمدي ،اعمزار :ص ;375اًمِمٝمٞمد ّ
َو َ
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:8ص-)477
وروي قمـ أيب ضمٕمٗمر اًمٌ٤مىمر× ِذم َىم ْق ِل اهلل َشم َٕم َ٤ممم( :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ)َ ،ىم َ٤ملَ « :ظ ِع ْب ُـ َأ ِيب َضٚفِ ٍ
َ ٛو ْإَئِّ ُِ ٜم ْـ ُو ْف ِد َؾٚضِ َّ َُ ٜه ْؿ
ِ
س ُ
ٚه ْؿ َش َِ َؽ افً ٌُؾش( -اًمٗمرات سمـ إسمراهٞمؿ ،شمٗمًػم اًمٙمقذم:
اط اَللَ ،ؾ َّ ْـ َأ َب ُ
َ

ُ -------------------------------------------------------------- 061مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

صّ ;248
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،35ص-)27
احلُ ًَ ْ ِ
وروي َقم ْـ َؾم ِّٞم ِد ا ًْم َٕم٤مسمِ ِدي َـ َقم ِ ِّكم ْسم ِـ ْ
غ ُحجتِ ِف
غ اَلل َو َب ْ َ
لم× َىم َ٤ملَ « :ف ْٔ َس َب ْ َ
ِ
ِِ ِ
ِ
افك ُ
ٔؿش( -اًمِمٞمخ
ٚبَ ،ؾ َال َللِ ُد َ
سَْ ٕ ،ح ُـ َأ ْب َق ُ
ح َج ٌ
اط ا ُْد ًْتََ ُ
اب اَلل َوٕ َْح ُـ ِّ َ
ون ُحجتف ش ْ ٌ
اًمّمدوقُ ،مٕم٤مين إظمٌ٤مر :ص ;46اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج،2
صّ ;225
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،35ص-)23
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل ،يٜم٤مسمٞمع اعمق ّدة ًمذوي اًم٘مرسمك :ج،4
ص-4:6

وروري َقم ْـ َأ ِيب ُسم َر ْيدَ َة ِذم َىم ْق ِل اهلل َشم َٕم َ٤ممم( :ﭧ ﭨ ﭩ)َ ،ىم َ٤مل:
اط ُ َ ٍ ِ ِ
ِ
[و ِ
س َ
ُمّد]ش( -اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج،3
آل ُ َ
ُمّد وآفف َ
« َ

اًمٖمٛم٦م :ج،2
ص ;382اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،اًمٓمرائػ :ص ;242إرسمكم ،يمِمػ ّ
ص ;427اسمـ اًمٌٓمريؼ ،اًمٕمٛمدة :ص ;54اسمـ اًمٌٓمريؼ ،ظمّم٤مئص اًمقطمل اعمٌلم:
ص ;247اسمـ ضمؼم ،هن٩م اإليامن ،ص ;657اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من:
ج ،2صّ ;228
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،35ص-)27
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :احل٤ميمؿ احلًٙم٤مين ،ؿمقاهد اًمتٜمزيؾ ًم٘مقاقمد اًمتٗمْمٞمؾ :ج،2
ص-85

ِ
احلُ ًَ ْ ِ
اًمر َو٤مَ ،قم ْـ َأسمِ ِٞمفَ ،قم ْـ آ َسم ِ٤مئ ِفَ ،قم ِـ ْ
لم ْسم ِـ
قؾمك ِّ
احل ًَ ِـ َقم ِّكم ْسم ِـ ُُم َ
وروي َقم ْـ َأ ِيب ْ َ
ِ ِ
َقم ِ ٍّكم^َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ٚب اَلل،
ُْ ٝحج ُ ٜاَللَ ،و َإٔ َ
كم×َ « :يَ ٚظ ِع! َإٔ َ
َْ ٝب ُ
قل اهلل’ ًم َٕم ٍّ
ِ
ِ
افك ُ
ْ ٝا َْد َث ُؾ
ٔؿَ ،و َإٔ َ
ٔؿَ ،و َإٔ َ
ْ ٝافى ِر ُيؼ إِ َػ اَللَ ،و َإٔ َ
َو َإٔ َ
اط ا ُْد ًْتََ ُ
ْ ٝافْ ٌَ ُٖ ا ْف ًَي ُ
َْ ِّ ٝ
ْإَ ْظ َذ...ش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٞمقن أظمٌ٤مر اًمرو٤م :ج ،3ص ;:اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين،
شمٗمًػم اًمّم٤مذم :ج ،6ص ;384اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج،6

صّ ;676
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،47ص ;5احلقيزي ،شمٗمًػم ٟمقر
اًمث٘مٚملم :ج ،5ص-)297
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وروي َقم ْـ َأ ِيب َضم ْٕم َٗم ٍر× ِذم َىم ْقًم ِ ِف( :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ)َ ،ىم َ٤ملَْ ٕ« :ح ُـ افًٌِ ُ
ٔؾ َؾ َّ ْـ َأ َبك َؾ َٓ ِذ ِه افً ٌُ ُؾ َؾ ََدْ

اًم٘مٛمل :ج ،2ص ;332اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ
اًم٘مٛمل ،شمٗمًػم ّ
َـ ٍَ َرش( -قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ّ
اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،3صّ ;5:9
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،35
ص-)24

وروي أيْم ً٤مَ :قم ِـ ا ْسم ِـ َقم ٌَّ ٍ
٤مس ِذم َىم ْق ِل اهلل َشم َٕم َ٤ممم( :ﭧ ﭨ ﭩ)،
ِ
ِ ِ
ِ
[اه ِدَٕ ]ٚإِ َػ ُح ِّ ٛافٌِْ ِّل َو َأ ْه ِؾ َب ْٔتِفش( -اسمـ
ٚذ ا ْفً ٌَٚدَ :أ ْرصدْ َْٕ ٚ
َىم َ٤ملُ « :ؿق ُفقا َم ًَ َ
ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج ،3ص ;382اسمـ ضمؼم ،هن٩م اإليامن:
ص ;657اًمٕم٤مُمكم اًمٌٞم٤ميض ،اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ :ج ،2ص-)395
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :احل٤ميمؿ احلًٙم٤مين ،ؿمقاهد اًمتٜمزيؾ ًم٘مقاقمد اًمتٗمْمٞمؾ :ج،2
ص-86

وروي ذم ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م أيْم ً٤م :أظمرج اسمـ ُمردويف ذيؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم( :ﭧ
افك َ
ُم ٌّتَُْ ٚ
ﭨ ﭩ) ّ
أهؾ
ََٔؿ َ َ
قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م× ىم٤مل« :إن ِّ
اط ادًت َ
أن ّ

ِ
قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م :ص-)332
اف ٌَٔٝش( -اسمـ ُمردويف إصٗمٝم٤مينُ ،مٜم٤مىم٥م ّ
(ًَخل)1:

ِ
ِ
ِ
احلُ ًَ ْ ِ
ؼم ْ
لم×؟
َقم ْـ َُم ًْ َٕمدَ َة ْسم ِـ َصدَ َىم َ٦مَ ،ىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ٧م َٕ ِيب َقم ٌْد اهلل×َُ :م٤م َعم ْـ َز َار َىم ْ َ
اك ِطم َّج ٌ٦م ُم َع رؾم ِ
َ٥م ًَم ُف ِطم َّج ٌ٦م ُم َع رؾم ِ
قل اهلل’َ -ىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ٧م ًَم ُفُ :ضم ِٕم ْٚم ُ٧م ومِدَ َ
قل
َىم َ٤ملُ :شم ْٙمت ُ
َ َ ُ
َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
اك ِطمجت ِ
ِ
َ٤من؟ َىم َ٤ملَٟ :م َٕم ْؿَ ،و َصم َال ٌ
ث،
اهلل’؟ َىم َ٤ملَٟ :م َٕم ْؿَ ،وطم َّجتَ٤منَ -ىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ٧مُ :ضمٕم ْٚم ُ٧م ومدَ َ َّ
اك َقم ْنم ِطم َج ٍ٩م ُم َع رؾم ِ
َوم َام َز َال َي ُٕمدُّ َطمتَّك َسم َٚم َغ َقم ْنم ًاُ -ىم ْٚم ُ٧مُ :ضم ِٕم ْٚم ُ٧م ومِدَ َ
قل اهلل’؟
َ َ ُ
ُ
ون ِطمج ً٦مُ -ىم ْٚم ُ٧م :ضم ِٕم ْٚم ُ٧م ومِدَ َ ِ
ِ
نم َ
ون؟ َوم َام َز َال َي ُٕمدُّ َطمتَّك َسم َٚم َغ
ُ
نم َ َّ
اك َوقم ْ ُ
َىم َ٤ملَٟ :م َٕم ْؿَ ،وقم ْ ُ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ
لم َوم ًَٙم َ
مخ ًِ َ
َْ
َ٧م( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :صّ ;478
اًمِمٞمٕم٦م :ج ،27صّ ;465
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)54
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(ًَخل)3:

ِ
ِ
قرَ ،و َظَ ٚؿِْل َظ ْـ ٕ ْ ِ
َك َك
ضم٤مء ذم زي٤مرة اًمٜم٤مطمٞم٦م اعم٘مدّ ؾم٦مَ « :ؾ َِئ ْـ َأخ َرتْْل افد ُه ُ
ٚرب ً ،ٚو َد ِـ َٕهَ ٛف َؽ ا ْفًدَ او َة مْ ِ
َٚصٌ ًَ ،ٚؾ َ َ
أل ْٕدُ َبْ َؽ َص ٌَٚح ًٚ
ورَ ،و َمل ْ َأـ ُْـ َد ِ ْـ َح َٚر َب َؽ ُ َ
ُم ِ َ ْ َ َ
َ َ ُ
ا َْد َْدُ ُ
َ ِ
ن ًة َظ َِ ْٔ َؽ َوت ََٖشٍ ًَ ٚظ َذ َمَ ٚد َه َ
ٚك َو َت ٍَِٓ ً،ٚ
َو َم ًَ ً
ٚءَ ،و َٕ ْبُ َغ َظ َِ ْٔ َؽ َبدَ َل افد ُمق ِع َدم ًَ ،ٚح ْ َ
قت بِ َِ ْق َظ ِ ٜا ُْد َه ِ
(حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اعمِمٝمدي ،اعمزار:
ٚب َوؽُه ِِ ٜآـْتِ َٔٚبش-
َحتك َأ ُم َ
ّ

صّ ;672
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)34:

اًمٜمٌل’ 284 .................................
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احملاضسة الجامية :عله اإلماو احلطني× عني عله الييبّ’

احملاقس ٠ايجآَ١
عًِ اإلَاّ احلطني× عني عًِ ايٓيبّ’
احلج٦م 2537هـ
3777.2.36م =  35ذو ّ
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اعمح٤مضة اًمث٤مُمٜم٦م :قمٚمؿ اإلُم٤مم احلًلم× قملم قمٚمؿ ّ

حكٝك ١اإلْراز َٓٚصي ١املٓرزٜٔ

اعمحرم قمغم إسمقاب ،وومٞمف يق َّومؼ سمٕمْمٙمؿ ًمإلٟمذار ،وٓ ري٥م ذم ّ
ّ
أن هذا
إن ؿمٝمر
ّ
اًمتقومٞمؼ سمحدّ ذاشمف ذم هم٤مي٦م اًمّمٕمقسم٦م ،وم٤مًمتقومٞمؼ إلٟمذار إُ ُّم٦م هق قمٛمؾ إٟمٌٞم٤مء ،ىم٤مل

شمٕم٤ممم( :ﮬ ﮭ * ﮯ ﮰ)( -)2وىمد ضمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم اًمٜمتٞمج٦م ًمٚمتٗم ّ٘مف ذم آي٦م اًمٜمٗمر
هل قمٛمؾ اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ’ ،وم٘م٤مل( :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ)(-)3
ُمـ ي٘مدم قمغم قمٛمؾ ُم٤م ومٕمٚمٞمف أن ي٘مػ قمغم طم٘مٞم٘م٦م ذًمؽ اًمٕمٛمؾ ،وُمٕمروم٦م طم٘مٞم٘م٦م
ؿمخص هذا إُمر ،وقمرف ُم٤مهٞم٦م اًمٕمٛمؾ اًمذي يزاوًمف
اإلٟمذار أُمر قمًػم -ومٚمق أدرك
ٌ
وطم٘مٞم٘متف ،وقمٚمؿ سمام يؽمشمّ٥م قمٚمٞمف ُمـ ٟمت٤مئ٩م ،وهؾ يؽمشمّ٥م اًمٖمرض قمغم هذا اًمٕمٛمؾ «ٓ
ٍ
ٍ
رءش ،ومام هق ذًمؽ اًمنمط أو شمٚمؽ
رءش؟ وإن يم٤من «بؼط
بؼطش أو «بؼط

اًمنموط؟ ومٛمـ أدرك هذه إُُمقر أطم٤مط إمم طمدٍّ ُم٤م سمحٞمثٞم٤مت هذا إُمر -وهٜم٤م ّ
شمتجغم
وم٤معمٝمؿ هق دراي٦م اًمرواي٦م ٓ روايتٝم٤م
مهٞم٦م وم٘مف وومٝمؿ دىم٤مئؼ أطم٤مدي٨م أهؾ اًمٌٞم٧م^!
ّ
أ ّ
وم٘مط(-)4
طمًٌٜم٤م ذم هذا اعمقوقع وومٝمٛمٝم٤م طمدي٨م واطمد ،ذيٓم٦م أن يٙمقن هٜم٤مك ُمـ يٕمل،
أن اًمقىم٧م ٓ يٙمٗمل ًمنمح ّ
قمغم ّ
يمؾ ُم٤م يٜمٓمقي قمٚمٞمف هذا احلدي٨م ،همػم أٟمّٙمؿ ًمًتؿ
سم٤معمٌتدئلم ،ومال سمدّ ُمـ ومٝمؿ اعمراد ُمـ حلـ اًمٌٞم٤من واًم٘مقل-
هذه اًمرواي٦م ٟمٌق ّي٦م ،وىمد ُصدِّ رت سمـ «أٓش اًمتٜمٌٞمٝمٞم٦م ،ويمٞمٗمٞم٦م اًمٌٞم٤من ومٞمٝم٤م ُمثػمة
ٚء َو َٓ ُص َٓدَ َاء َي ٌٌِْ ُى ُٓ ْؿ َي ْق َم
ًمٚمدهِم٦م ،طمٞم٨م ىم٤مل’َ « :أ َٓ ُأ َحدِّ ُثُ ُْؿ َظ ْـ َأ ْؿ َقا ٍم َف ْٔ ًُقا بِ َٖ ٌِْٕ َٔ َ
( )2اعمدّ صمر ،أيت٤من -3 ,2
( )3اًمتقسم٦م ،آي٦م-233
(ُ )4اٟمٔمر :اعمح٤مضة إومم :ص ،35اهل٤مُمش رىمؿ-2
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ِ ِ
ٚء َوافن َٓدَ ُاءش(( )2اعمٚمحؼ-)2:
ا ْفَ َٔ َٚمْ ٜإَ ٌِْٕ َٔ ُ

حيػم إًمٌ٤مب هق ّ
أي ُم٘م٤مم هل١مٓء يمل يٖمٌٓمٝمؿ قمٚمٞمف إٟمٌٞم٤مء واًمِمٝمداء ،وهؿ
أن ّ
ُم٤م ّ
ًمٞمًقا ُمـ إٟمٌٞم٤مء وٓ اًمِمٝمداء؟
َٚز ِهل ْؿ ِم َـ اَلل َظ َذ َمَْٚبِ َر ِم ْـ ٕ ٍ
«بِ َّْ ِ
ُقرش ،هذا هق ُم٘م٤مم ه١مٓء ،قمغم ّ
أن هٜم٤مك
ظمّمقصٞم٦م ًمٕمٌ٤مرة «مْٚزهلؿ مـ اَللش ،ومت٤مرة شمٙمقن اًمدرضم٦م ذم اجلٜمّ٦م ،أو ذم ضمٜمّ٤مت
قمدن ،أو ذم اًمٗمردوس إقمغم ،وذم مجٞمع هذه اعمٜم٤مزل درضم٤مت ٓ يتًٜمّك ًمٜم٤م وصٗمٝم٤م
أو إدرايمٝم٤م ،واعمٝمؿ ذم احلدي٨م ّ
أن هذا اعم٘م٤مم ىمد ُقم ِّؼم قمٜمف سمـ «مْٚزل ظْد اَللش( :ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ)( ،)3وم٠مصح٤مب هذه اعمٜم٤مص٥م ذم ُمٜم٤مزل قمٜمد اهلل قمغم
ُمٜم٤مسمر ُمـ ٟمقر ،ومام اًمذي ومٕمٚمف ه١مٓء ًمٞمٌٚمٖمقا شمٚمؽ اعمرشمٌ٦م؟ إٟمّف ُٕمر قمجٞم٥م! ًمق ومٝمٛمتؿ
هذا احلدي٨م وم٘مط ومٗمٞمف اًمٙمٗم٤مي٦م إمم آظمر قمٛمريمؿً ،متٕمرومقا أيـ شمذهٌقن ذم أ ّي٤مم
اعمحرم؟ وُم٤مذا شمٗمٕمٚمقن؟
ّ
ّ
إن هذا احلدي٨م ذم مج٤مقم٦م يٖمٌٓمٝمؿ إٟمٌٞم٤مء واًمِمٝمداء ،وهؿ قمٜمد اهلل قمغم ُمٜم٤مسمر ُمـ
اًمٜمٌل اًمٙمريؿ’ قمـ ذًمؽ ذيمر ّأهنؿ ىم٤مُمقا سمٕمٛمٚملم:
ٟمقر ،ومامذا ومٕمؾ ه١مٓء؟ عم٤م ؾمئؾ ّ
« ُحيٌٌ َ ِ
مهٞم٦م،
َ ِّ ُ
قن ظ ٌََ ٚد اَلل إِ َػ اَلل...ش ،هذا وم ٌّـ سمحدّ ذاشمف ،واًمٕمٛمؾ اًمث٤مين ذم هم٤مي٦م إ ّ
قن اَلل إِ َػ ِظٌ ِ
ٚد ِهشّ ،
شمّمقر هذا إُمر ُيدهش اًمٕم٘مؾ ومْم ً
ال قمـ ُت ّ٘م٘مف-
حي ٌِّ ٌُ َ
َ
إن ّ
« َو ُ َ
ّ
إن قمٛمؾ ه١مٓء يتٛم ّثؾ ذم ُتٌٞمٌلم ،وًمٙمـ يمٞمػ حيّمؾ هذا اًمتحٌٞم٥م؟ ىم٤مل’:
(َ )2ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهلل’َ « :أ َٓ ُأ َطمدِّ ُصم ُٙم ْؿ َقم ْـ َأ ْىم َقا ٍم ًَم ْٞم ًُقا سمِ َ٠مٟمٌِْ َٞم٤م َء َو َٓ ُؿم َٝمدَ ا َء َيٖمٌِْ ُٓم ُٝم ْؿ َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م ْإَٟمٌِْ َٞم٤م ُء
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمِم َٝمدَ ا ُء سمِ َٛمٜم َِ٤مزهل ْؿ ُم َـ اهلل َقم َغم َُمٜمَ٤مسمِ َر ُم ْـ ُٟم ٍ
قر؟ ىمٞم َؾَُ :م ْـ ُه ْؿ َي٤م َر ُؾم َ
حي ٌِّ ٌُ َ
َو ُّ
قن
قل اهلل؟ َىم َ٤ملُ :ه ُؿ ا ًَّمذي َـ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حي ٌِّ ٌُ َ
حي ٌِّ ٌُ َ
قن قم ٌَ٤م َد اهلل إ َمم
٥م اهللَ إ َمم قم ٌَ٤مدهَ ،وم َٙم ْٞم َ
قن اهلل إ َمم قم ٌَ٤مدهُ -ىم ْٚمٜمَ٤مَ :ه َذا َطم ٌَّ َ
ػ َُ
قم ٌَ٤م َد اهلل إ َمم اهلل َو ُ َ
ِ
قه ْؿ َأ َطم ٌَّ ُٝم ُؿ اهللَش( -اًمٗمتّ٤مل
٥م اهللَُ َو َيٜم َْٝم ْق َهن ُ ْؿ َقم َّام َيٙم َْر ُه اهللََُ ،وم٢مِ َذا َأ َـم٤م ُقم ُ
وهن ُ ْؿ سمِ َام ُحي ُّ
اهلل؟ َىم َ٤ملَ :ي ْ٠م ُُم ُر َ
اًمٜمٞمً٤مسمقري ،روو٦م اًمقاقمٔملم :ص ;23قمكم اًمٓمؼمدُ ،مِمٙم٤مة إٟمقار ذم همرر إظمٌ٤مر:
صّ ;357
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،3ص-)35
( )3اًم٘مٛمر ،آي٦م-66

اًمٜمٌل’ 288 .................................
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قن اَللَ إِ َػ ِظٌ ِ
« ُحيٌٌ َ ِ
ٚد ِهش ،وهذا يتق ّىمػ قمغم أُمريـ:
حي ٌِّ ٌُ َ
َ
َ ِّ ُ
قن ظ ٌََ ٚد اَلل إِ َػ اَلل َو ُ َ

إولّ :أهنؿ ي٠مُمرون قمٌ٤مد اهلل سمٓم٤مقم٦م اهلل-
ّ
وافثٚينّ :أهنؿ يٜمٝمقهنؿ قمـ ُمٕمّمٞم٦م اهللً ،مٞمّمٌحقا إصمر ذًمؽ حمٌقسملم قمٜمد اهلل وحم ٌّلم
هلل ،ومٝم١مٓء هؿ اًمًٌ٥م ذم إجي٤مد هذه اعمح ٌّ٦م ،ومجزاؤهؿ أن يٜمزهلؿ اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم
ُمٜم٤مزل ُمـ ٟمقر ذم ُم٘م٤مم قمٜمد ّيتف ،وهل درضم٦م رومٞمٕم٦م وُم٘م٤مم ؾم٤م ٍم يٖمٌٓمٝمؿ قمٚمٞمف إٟمٌٞم٤مء
واًمِمٝمداء قمغم اًمرهمؿ ُمـ ّأهنؿ ًمٞمًقا سم٠مٟمٌٞم٤مء وٓ ؿمٝمداء-
اعمحرم ،ومحذار أن يقؾمقس ًمٙمؿ
ُمٞمنة ًمٙمؿ مجٞمٕم ً٤م ذم ؿمٝمر
ّ
هذه اًمًٕم٤مدة ّ
اًمِمٞمٓم٤من ًمتتِم ٌّثقا سم٠مقمذار واهٞم٦م ُ
وُت َرُمقا ُمـ ُمثؾ هذا اًمٗمٞمض اًمٕمٔمٞمؿ( :ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ)(-)2
االتّؿاٍ بٓٛز ايٛدٛد

ّ
إن ظمت٤مم حم٤مضشمٜم٤م هلذا اًمٞمقم سم٤مؾمؿ إُم٤مم اًمٕمٍم واًمزُم٤من ،وهق أُمر قمجٞم٥م،

ومدقم٤مء اًمٕمٝمد اًمذي ُىمرئ وؾمقرة اإلظمالص اًمتل ُشمٚمٞم٧م ّأول اعمح٤مضة( )3هدي٦م إمم
و ّزم اًمٕمٍم ،وىمٓم٥م قم٤ممل اإلُمٙم٤من (أرواطمٜم٤م ًمؽماب ُم٘مدُمف اًمٗمداء)-
ُم٤م هذه ّإٓ ُم٘مدّ ُم٦م ٟمِمػم ومٞمٝم٤م إمم ّ
حمرم احلرام ،هل أن
أن ُمً١موًم ّٞم٦م اجلٛمٞمع ذم ؿمٝمر ّ
يٜمّم٥م اهتامُمٝمؿ قمغم يمٚمٛمتلم طمٞمثام ّادمٝمقا :إُوممُ :م٤م ورد ذم هذا احلدي٨م ،وهق
ّ
إُمر سمام يرى سمف اًمٌ٤مري شمٕم٤ممم ،واًمٜمٝمل قمام يٙمره ،واًمث٤مٟمٞم٦م :وهل اًمٕمٛمدة ،رسمط
اًم٘مٚمقب اًمٓم٤مهرة سم٤مهللّ ،
وم٢من اًم٘مٚم٥م ًمٞمٓمٝمر سم٤مهلداي٦م واًمت٘مقى وآُمتث٤مل ٕواُمر اعمقمم
وآٟمتٝم٤مء قمـ ٟمقاهٞمف-
(ُ )2مريؿ ،آي٦م-4:
( )3ينمع درس ؾمامطمتف ذم ّ
ُمرات ٕطمد إئٛم٦م
يمؾ يقم سم٘مراءة دقم٤مء اًمٕمٝمد ،وإهداء اًمتقطمٞمد صمالث ّ
اعمٕمّمقُملم^-
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اًمتحجر واًم٘مًقة ،وشمٌديٚمف إمم
وطمدّ ذًمؽ يم ّٚمف هق إظمراج هذا اًم٘مٚم٥م ُمـ طم٤مًم٦م
ّ
ًمٞمتحقل إمم ُمّمٌ٤مح ىم٤مدر قمغم أن يٕمٙمس اًمٜمقرّ ،
وم٢من إُمر يّمؾ إمم
زضم٤مضم٦م ؿمٗم٤موم٦م،
ّ
هذه اًمدرضم٦م ،سمحٞم٨م يّمػم هذا اًم٘مٚم٥م ُمّمٌ٤مطم ً٤م ٟم٘مٞم ً٤م ُمـ ؿمقائ٥م اًمذُم٤مئؿ واًمرذائؾ،
ٍ
سمٞمد ّ
اًمزر اًمٙمٝمرسم٤مئل
أن هذا اعم٘مدار ًمٞمس سمٙم٤مف; ومام يٙمتٛمؾ سمف هذا اًمٕمٛمؾ هق ذًمؽ ّ
اًمذي يرسمط هذا اعمّمٌ٤مح سمٛمحٓم٦م اًمٙمٝمرسم٤مء ،وم٠ميـ هل شمٚمؽ اعمحٓم٦م؟ ّ
إن مجٞمع ذًمؽ ذم
اًم٘مرآن واًمًٜمّ٦م ،وم٤معمحٓم٦م هل( :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂

           ) (-)2
َُعٗس اجلُاٍ َُٚدؿ ٞايعذا٥ب

آي٦م اًمٜمقر هل ُمريمز ٟمقر اًمقضمقد ،وُمٗمت٤مح اًمٙمٝمرسم٤مء ىمد ورد ذم آظمر أي٦م اعمت٘مدّ ُم٦م:
(  ﯓ ﯔ ﯕ) ،وشمٗمًػم هذه أي٦م ّ
أن اعم٘مّمقد هبذه اجلٛمٚم٦م هق اإلُم٤مم
ِ
()3
اعمٓمٝمرة
اًمزر اًمٙمٝمرسم٤مئل اعمذيمقر اًمذي ُيقصؾ اًم٘مٚمقب ّ
ّ
احلج٦م( - اعمٚمحؼ )3:ومٝمق ّ
سمٛمٌدأ اًمٜمقر ،ومٚمق أردشمؿ اًمًٕم٤مدة إسمدي٦م ّ
يٛمر قمؼم اًمٙمٚمامت اًمتل
وم٢من اًمٓمريؼ إًمٞمٝم٤م ّ
( )2اًمٜمقر ،آي٦م-46
ِ
(َ )3قمـ ِ
ضم٤مسمر ِ
إٟمّم٤مريَ ،
دظمٚم٧م إمم ُمًجد اًمٙمقوم٦م ،وأُمػم اعم١مُمٜملم (صٚمقات اهلل
ىم٤مل:
سمـ قمٌد اهللِ
ُ
ّ
ِ
وم٘مٚم٧م ًم ُف :ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم! ُم٤م اًمذي يْمحٙمؽ؟ وم٘م٤مل:
ويتًٌ ُؿ،
سم٢مصٌٕمف
يٙمت٥م
وؾمالُمف قمٚمٞمف)
ُ
ُ
ّ
أي آي٦م ،ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم؟ َ
وم٘م٤مل:
طمؼ ُمٕمرومتٝم٤مش-
«
قمجٌ٧م عمـ ي٘مرأ هذه أي٦م ومل يٕمرومٝم٤م َّ
ُ
ُ
وم٘مٚم٧م ًم ُفّ :
حمٛمد’( ،ﮱ
«ىمقًمف شمٕم٤ممم( :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ)  ،اعمِمٙم٤مةّ :
﮲) ،أٟم٤م اعمّمٌ٤مح( -﮵ ﮶) اًمزضم٤مضم٦م احلًـ واحلًلم÷( ،﮸ ﮹ ﮺
قمكم×( ،﯀) ضمٕمٗمر
قمكم سمـ احلًلم×( ،﮼ ﮽ ﮾ ﮿) ّ
حمٛمد سمـ ّ
﮻) وهق ّ
قمكم سمـ ُمقؾمك×( ، 
سمـ ّ
حمٛمد× (﯁ ﯂) ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر×( ، ) ّ
حمٛمد×( ،  ) احلًـ سمـ
قمكم سمـ ّ
) ّ
قمكم×( ،   ) ّ
حمٛمد سمـ ّ
اًم٘مٛمل ،ذح شمقطمٞمد
قمكم×( ،  ﯓ ﯔ ﯕﯖ) اًم٘م٤مئؿ
ّ
اعمٝمدي×ش( -اًم٘م٤ميض ؾمٕمٞمد ّ
ّ
اًمّمدوق :ج ،3ص ;744اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،5ص-)83
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أذٟم٤م هل٤م ،همػم ّ
أن أًمٓم٤مف اًمٌ٤مري ؾمٌح٤مٟمف وقمٜم٤مي٤مشمف سمٕمٌ٤مده ٓ طمدّ هل٤م وٓ طمٍمً ،مق
قمرومقا اًمٜم٤مس هبذه إُُمقر-
شمٗمٙمّرشمؿ هبذا ًمٙمٗم٤ميمؿ ،ومٛمـ هق؟ وُم٤مذا يٗمٕمؾ سمٜم٤م؟ ّ
ّ
إن أسمداٟمٜم٤م مجٞمٕم ً٤م ُمٚمٞمئ٦م سم٤مًم٘مذارة ،ومٝمؾ ٓطمٔمتؿ اهلٞمٙمؾ اًمٕمٔمٛمل ًمإلٟمً٤من ذم
وُم٘مزز ،هذه هل أضمً٤مُمٜم٤م ،وُم٤م أًمٓمػ
اعمًتِمٗمٞم٤مت واًمٕمٞم٤مدات؟ يمؿ هق خمٞمػ
ّ
اًمٌ٤مري شمٕم٤ممم طمٞم٨م أظمٗمك ّ
يمؾ شمٚمؽ اًم٘مٌ٤مئح اعمٜم ّٗمرة ،وهم ّٓمك أضمً٤مُمٜم٤م سمٓمٌ٘م٦م ُمـ سمنمة
اجلًؿ; ًمٞمًؽم قمغم ّ
ي٘مزز ُمـ إدران واًمدُم٤مء وإوؾم٤مخ ،وأؾمٌغ قمٚمٞمٜم٤م صٌٖم ً٦م
يمؾ ُم٤م ّ
أطٓر
أـزش« ،يَ ٚم ْـ
ُمـ اجلامل واًمٙماملُ « :ش َ
َ
ٌحٚن اَللِ واحلّدُ َللِ وٓ إف َف ّإٓ اَللُ واَللُ ُ
َ
ٌٔحش(ً -)2م٘مد ومٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم ذًمؽ سمٜم٤م مجٞمٕم ً٤م ،هذا ُم٤م يتٕم ّٚمؼ سم٠مسمداٟمٜم٤م-
س اف ََ َ
اجلّٔؾ َ
وش َ

وأ ُّم٤م اًمروح ومٙمٞمػ هل؟ ّ
قم٤مرف سمح٘مٞم٘م٦م أرواطمٜم٤م ،طمٞم٨م
إن أُمػم اعم١مُمٜملم×
ٌ
ىم٤ملَ « :فق ت َ
َُٚص ٍْتُؿ َم ٚتَدَ ا َؾْتُؿش( ،)3وُم٤م ذًمؽ ّإٓ سمًٌ٥م اًمٕمٞمقب اًمروطمٞم٦م ،ومٜمحـ
ٟمتّمقر أٟمّٜم٤م أٟم٤مس ص٤محلقنً ،مٙم ّـ هذا ذم اًمقاىمع يٕمٙمس ُمدى ضمٝمٚمٜم٤م ،ومٚمق قمرومٜم٤م
ّ
ٍ
طمٞمٜمئذ قمغم احل٘مٞم٘م٦م ،وىمد أظمٗمك اهلل يمذًمؽ ّ
يمؾ ُمٕم٤ميٌٜم٤م اًمتل
ًمتٕمرومٜم٤م
طمجؿ ُمً٤موئٜم٤م ّ
صدرت قمٜمّ٤م ـمقال ومؽمة طمٞم٤مشمٜم٤م ،ومال يدري أطمد ُم٤م يدور ذم ظمٚمدٟم٤م ،وُم٤م جيقل ذم
أومٙم٤مرٟم٤م ٓ ،إب وٓ إُم وٓ اًمزوضم٦م وٓ إـمٗم٤مل -هٙمذا ؾمؽم اهلل شمٕم٤ممم فم٤مهرٟم٤م
وأي رقم٤مي٦م رقم٤مٟم٤م؟ ًمٞمس ًمٜم٤م سمٕمد ذًمؽ ّإٓ اًمٕمجز واًمٗم٘مر
وم٠مي قمٓم٤مء أقمٓم٤مٟم٤م؟ ّ
وسم٤مـمٜمٜم٤مّ ،
صمٛم٦م يمامل ومذًمؽ ُمٜمف ّ
ضمؾ وقمال ،وإذا ُم٤م وضمد مج٤مل ومٛمٜمف
واحلػمة واحلٞم٤مء ،وإذا يم٤من ّ
( )2اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،3ص ;689اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،اًمتقطمٞمد :ص ;332اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م
إطمٙم٤مم :ج ،4ص ;95اًمِمٞمخ اًمٓمؼمدُ ،مٙم٤مرم إظمالق :ص 456و---
ِ
ِ
ِ
احلًٜمِلَ ،ىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ٧م َِٕ ِيب َضم ْٕم َٗم ٍر ُحمَٛم ِد ْسم ِـ َقم ِكم اًمر َو٤م×َ :ي٤م ْسم َـ رؾم ِ
قل
َ ُ
ٍّ ِّ
َّ
(َ )3قم ْـ َقم ٌْد ا ًْم َٕمٔمٞم ِؿ ْسم ِـ َقم ٌْد اهلل ْ َ َ ِّ
اهلل! طمدِّ ْصمٜمِل سمِح ِد ٍ
ي٨م َقم ْـ آ َسم ِ٤مئ َؽ^ َوم َ٘م٤ملَ ---« :طمدَّ َصمٜمِل َأ ِيب َقم ْـ َضمدِّ ي َقم ْـ آ َسم ِ٤مئ ِف^ َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َأ ُِم ُػم
َ
َ
لم×ًَ :م ْق َشمٙم َ
َ٤مؿم ْٗم ُت ْؿ َُم٤م شمَدَ ا َومٜمْ ُتؿ---ش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم :ص ;642اًمِمٞمخ
اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
اًمّمدوق ،قمٞمقن أظمٌ٤مر اًمرو٤م :ج ،3صّ ;69
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،85ص494
و-)---
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اعمحرم-
أيْم ً٤م ،هذه ُمً١موًمٞمتٜم٤م ذم ؿمٝمر ّ
عًِ اإلَاّ احلطني× عني عًِ ايٓيب’

اعمحرم؟ وُم٤م هل قم٤مؿمقراء؟ ُم٤م هل
اعمٝمٛم٦م هل ضورة أن شمٕمرومقا ُم٤م هق
ّ
اًم٘مْمٞم٦م ّ
اًمقاىمٕم٦م؟ وهؾ يٛمٙمـ احلدي٨م قمـ ذًمؽ؟ وهؾ هٜم٤مك ًمً٤من يٛمتٚمؽ اًم٘مدرة قمغم أن
ي٘مقل ُم٤مذا يم٤من؟ وُم٤م ضمرى؟ وُم٤م اًمذي طمدث ذم اًمٕم٤ممل؟ ُمـ هق اإلُم٤مم احلًلم×
ٟمٗمًف؟ طمًٌٜم٤م طمدي٨م واطمد ذم هذا اعمج٤مل ،وسمٕمد ذًمؽ ومٙمّروا ىمدر ُم٤م شمًتٓمٞمٕمقن-
لم ْسم َـ َقم ِ ٍّكم÷ َي ُ٘م ُ
روي قمـ طمذيٗم٦م أٟمّف ىم٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م ْ
قلَ « :واَلل َف َٔ ْجت َِّ ًَـ
احلُ ًَ ْ َ
َظ َذ َؿت ِْع ُضٌَُ ٚة َبِْل ُأ َمٔ ََ ،ٜو َي َْدُ ُم ُٓ ْؿ ُظ َّ ُر ْب ُـ َش ًْ ٍدشَ ،
ٚم٧م ًَم ُف:
تحػم ُت ُمـ ذًمؽ ،و ُىم ُ
ىم٤ملَ :وم ّ
« َأ ْٕ ٌَ َٖ َك ِ َِب َذا َر ُش ُ
اًمٜمٌل
قل اَللِ؟ َؾ ََ َٚلَٓ :ش ،ومزادت طمػمشمف ُمـ ىمقًمف هذاَ ،وم٠مشمك
ّ
وؾم٠مًمف قمام ؾمٛمع ُمـ احلًلم× ،وأظمؼمه’ أ ّٟمف ؾم٠مًمف× قمام إذا يم٤من ىمد ؾمٛمع ذًمؽ
اًمٜمٌل’
ُمٜمؽ ي٤م رؾمقل اهلل’ ،وًمٙمـ احلًلم ٟمٗمك ذًمؽ ،ومامذا يٕمٜمل ذًمؽ؟ومر ّد
ّ
سمٕمٌ٤مرة يٛمٙمـ أن شمٗمٝمٛمقا ُمـ ظمالهل٤م ُمـ هق ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× ،طمٞم٨م ىم٤ملِ « :ظ ِْ ِّل
ٕن قمٚمٛمف قمٚمٛمل يمام ّ
ِظ ِْ ُّ ُفَ ،و ِظ ِْ ُّ ُف ِظ ِْ ِّلش( -)2أي ٓ طم٤مضم٦م إمم ؾم١مازم; ّ
أن قمٚمٛمل
اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ’ ،وىمد ىم٤مًمف ٕقمٞم٤من اًمٌنم-
قمٚمٛمف -وهذا اًمٙمالم ص٤مدر قمـ ّ
وُمٕمٜمك هذا اًمٙمالم ّ
أن قمٌ٤مدشمف قمٌ٤مديت ،وقمٌ٤مديت قمٌ٤مدشمفُ ،ظمٚم٘مف ُظمٚم٘ملُ ،
وظمٚم٘مل

لم ْسم َـ َقم ِ ٍّكم÷ َي ُ٘م ُ
(َ )2قم ْـ ُطم َذ ْي َٗم َ٦م َىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م ْ
قلَ « :واهلل ًَم َٞم ْجت َِٛم َٕم َّـ َقم َغم َىمت ِْكم ُـمٖمَ٤م ُة َسمٜمِل ُأ َُم َّٞم َ٦م،
احلُ ًَ ْ َ
َو َي ْ٘مدُ ُُم ُٝم ْؿ ُقم َٛم ُر ْسم ُـ َؾم ْٕم ٍدشَ -و َذًمِ َؽ ِذم َطم َٞم ِ٤مة اًمٜمٌَِّ ِّلَ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧م ًَم ُفَ :أ ْٟم ٌَ َ٠م َك ِ َهب َذا َر ُؾم ُ
قل اهلل؟ َوم َ٘م َ٤مل-َٓ :
َوم َ٠م َشمٞم ُ٧م اًمٜمٌَِّل َوم َ٠م ْظمؼم ُشمفَ ،وم َ٘م َ٤ملِ « :قم ْٚم ِٛمل ِقم ْٚمٛمف ،و ِقم ْٚمٛمف ِقم ْٚم ِٛمل ،وإِٟمَّ٤م ًَمٜمَٕم َٚمؿ سمِ٤م ًْمٙم ِ
َ٤مئ ِـ َىم ٌْ َؾ َيم ْٞمٜمُقٟمَتِ ِفش-
ُُ َ ُُ
َْ ُ
ْ
ْ ُ
ِّ
حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼميٟ ،مقادر اعمٕمجزات:
(حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ،دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م :صّ ;294
ّ
اًمدر اًمٜمٔمٞمؿ :ص ;643اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراينُ ،مديٜم٦م اعمٕم٤مضمز :ج،4
ص ;27:اًمِم٤مُمل اًمٕم٤مُمكمّ ،
صّ ;564
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،55ص-)297

اًمٜمٌل’ 292 .................................
اعمح٤مضة اًمث٤مُمٜم٦م :قمٚمؿ اإلُم٤مم احلًلم× قملم قمٚمؿ ّ

غ ِمِّْل و َإَِٔ ٚم ْـ ُح ًَ ْغش( ،)2هٙمذا هق اإلُم٤مم
ُظمٚم٘مف ،وذم يمٚمٛم٦م واطمدة « ُح ًَ ْ ٌ
احلًلم×-
ضبب اضتذاب ١دعا ٤ايٓيبّ شنسٜا×

أظمرج اًمِمٞمخ اًمّمدوق قمـ ؿمٞمخف ذم يمت٤مب «ظٔقن أخٌٚر افروٚش وذم يمت٤مب
قمكم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ ،قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ ،قمـ اًمر ّي٤من
«إمٚيلش أيْم ً٤م ،قمـ ّ

اعمحرم ،وم٘م٤مل زم:
دظمٚم٧م قمغم اإلُم٤مم اًمرو٤م× ذم ّأول أ ّي٤مم
سمـ ؿمٌٞم٥م ،أٟمّف ىم٤مل:
ُ
ّ
ّ
ومٙم٠من اإلُم٤مم× و ّسمخف ًمٕمدم صٞم٤مم هذا اًمٞمقم ،طمٞم٨م
وم٘مٚم٧م ًم ُف-ٓ :
ْٝ؟ش،
« َأ َصٚئِ ٌؿ َإٔ َ
ُ
ىم٤مل ًمف:
«إِن َه َذا ا ْف َٔ ْق َم ُه َق ا ْف َٔ ْق ُم اف ِذي َد َظ ٚؾِ ِٔف َزـ َِريَ ×ٚرب ُفَ ،ؾ ََ َٚل( :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
َلل َف ُف َو َأ َم َر ا َْد َالئِ َُ ََ ٜؾََْ ٚد ْت َزـ َِريٚ
ٚب ا َُ
ٚشت ََج َ
ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ)َ ،ؾ ْ
(ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ) َ ،ؾ َّ ْـ َصَ ٚم َه َذا ا ْف َٔ ْق َم ُثؿ َد َظ ٚاَللَ
ٚب فِ َزـ َِري×ٚش-
ٚب اَللَُ َف ُف ـ ََام ْاشت ََج َ
ْاشت ََج َ
ّ
إول ُمـ
همػمت جمرى اًمزُم٤من ىمٌؾ وىمققمٝم٤م ،ومٙم٤من أصمر اًمٞمقم ّ
إن واىمٕم٦م قم٤مؿمقراء ّ

اعمحرم هق( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ّ

ﭫ ﭬ)( -)3ومٗمل ُمثؾ هذه احل٤مل دقم٤م زيمري٤م× ر ّسمف ،ومقهٌف حيٞمك×-

ّ
ًمٙمؾ واىمٕم٦م ـ أ ّي ً٤م يم٤مٟم٧م ـ أصمر ُم٤م طملم وىمققمٝم٤م ،سمٛمٕمٜمك ّ
أن أصمره٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد
زُم٤من وىمققمٝم٤م ،ومال يٕم٘مؾ ـ سمحً٥م اًم٘م٤مقمدة ـ أن يٙمقن ًمٚمح٤مدث شم٠مصمػم ىمٌؾ وضمقده
ُتقل
وأي ّ
وم٠مي واىمٕم٦م هل واىمٕم٦م يمرسمالء؟ وُم٤م اًمذي ومٕمٚمتف ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل؟ ّ
وُت٘م٘مفّ ،
واٟم٘مالب أطمدصمتف ذم قم٤ممل اًمقضمقد ،ومٙم٤من اًمٞمقم اعمٜمًقب ًمؽ ؾمٌٌ ً٤م ذم اؾمتج٤مسم٦م دقم٤مء
اًمٜمٌل زيمري٤م× ىمٌؾ ىمدوُمؽ إمم اًمدٟمٞم٤م؟!
ّ
(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م :ص ،58اهل٤مُمش رىمؿ-5
(ُ )3مريؿ ،آي٦م-5

ُ -------------------------------------------------------------- 071مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

ّ
ٚب
وطم٨م اإلُم٤مم× اسمـ ؿمٌٞم٥م ىم٤مئالًَ «:مـ َصَ ٚم َه َذا ا ْف َٔ ْق َم ُثؿ َد َظ ٚا َ
َللْ اشت ََج َ
اَللَُ َفف ـَام اشتَج ِ
ثؿ ؿٚل اإلمٚم×َ « :يْ ٚب َـ َصٌِ ٍ
َٔ !ٛف ََدْ َحد َثِْل َأ ِيب َظ ْـ
ُ َ ْ َ َ
ٚب ف َزـ َِريّ ،×ٚ
ِ
َأبِ ِٔف َظ ْـ َجدِّ ِه^ َإٔ ُف َدُ ٚؿتِ َؾ ُْ
أي
احل ًَ ْ ُ
مح َرشّ -
غ َجدِّ ي× َم َى َرت افً َام ُء َدم ًَ ٚوت َُراب ًَ ٚأ ْ َ
واىمٕم٦م هذه؟
ٔ !ٛإِ ْن ُـْ َ ِ ِ
صمؿ ىم٤مل× مجٚم٦م ُم١م ِّصمرة ،شمٚمؽ اجلٛمٚم٦م هلَ « :يْ ٚب َـ َصٌِ ٍ
ق ٍء
ّ
َْ ٝبٚـٔ ً ٚف َ ْ
ِ
ِ
َؾْ ٚب ِؽ ف ِْ ُح ًَ ْ ِ
غ ْب ِـ َظ ِّعش ٓ -إًمف ّإٓ اهلل! هذا يمالم صم٤مُمـ احلج٩م اإلُم٤مم اًمرو٤م×،
وأو٤مف ىم٤مئالًَ « :ؾِٕ٘ ُف ُذبِ َح َـ َام ُي ْذ َب ُح ا ْف َُ ٌْ ُشش(-)2
ِ
ِ
ِ
اهٞمؿَ ،قمـ َأسمِ ِٞمفَ ،قم ِـ اًمري ِ
ِ
ِ
٤من ْسم ِـ َؿمٌِ ٍ
ٞم٥م،
َّ َّ
ْ
(َ )2طمدَّ َصمٜمَ٤م ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ َقم ٍّكم َُم٤مضمٞم َٚم َق ْيف&َ ،ىم َ٤ملَ :طمدَّ َصمٜمَ٤م َقم ُّكم ْسم ُـ إِ ْسم َر َ
اًمر َو٤م× ِذم َأ َّو ِل َي ْق ٍم ُِم َـ اعمُْ َح َّر ِمَ ،وم َ٘م َ٤مل ِزمَ :ي٤م ْسم َـ َؿمٌِ ٍ
ْ٧م؟ َوم ُ٘م ْٚم ُ٧م:
ٞم٥م! َأ َص ِ٤مئ ٌؿ َأٟم َ
َىم َ٤ملَ :د َظم ْٚم ُ٧م َقم َغم ِّ
ََٓ -وم َ٘م َ٤مل« :إِ َّن َه َذا ا ًْم َٞم ْق َم ُه َق ا ًْم َٞم ْق ُم ا ًَّم ِذي َد َقم٤م ومِ ِٞمف َزيم َِر َّي٤م× َر َّسم ُفَ ،وم َ٘م َ٤مل( :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
٤مب اهللَُ ًَم ُف َو َأ َُم َر اعمَْ َال ِئ َٙم َ٦م َومٜمَ٤م َد ْت َزيم َِر َّي٤م (ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
٤مؾمت ََج َ
ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ)َ ،وم ْ
٤مب
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ)َ ،وم َٛم ْـ َص٤م َم َه َذا ا ًْم َٞم ْق َم ُصم َّؿ َد َقم٤م ا َ
اؾمت ََج َ
اؾمت ََج َ
٤مب اهللَُ ًَم ُف يم ََام ْ
هللْ 
ِ
ِ
ِ
ِ
ًمِ َزيم َِر َّي٤م×ُ -صم َّؿ َىم َ٤ملَ :ي٤م ْسم َـ َؿمٌِ ٍ
حي ِّر ُُم َ
اًمِم ْٝم ُر ا ًَّم ِذي يم َ
ٞم٥م! إِ َّن اعمُْ َح َّر َم ُه َق َّ
قن
اجل٤مهٚم َّٞم٦م وم َٞمام َُم َ٣م ُ َ
َ٤من َأ ْه ُؾ ْ َ
ومِ ِٞمف اًم ُّٔم ْٚم َؿ َوا ًْم ِ٘مت ََ٤مل ِحلُ ْر َُمتِ ِفَ ،وم َام َقم َر َوم ْ٧م َه ِذ ِه ْإُ َُّم ُ٦م ُطم ْر َُم َ٦م َؿم ْٝم ِر َه٤م َو َٓ ُطم ْر َُم َ٦م ٟمٌَِ ِّٞم َٝم٤م’ًَ ،م َ٘مدْ َىم َت ُٚمقا ِذم
اًمِم ْٝم ِر ُذ ِّر َّي َت ُفَ ،و َؾم ٌَ ْقا ٟمِ ًَ٤م َء ُهَ ،وا ْٟمت ََٝم ٌُقا َصم َ٘م َٚم ُفَ ،وم َال َهم َٗم َر اهللَُ َهل ُ ْؿ َذًمِ َؽ َأ َسمد ًاَ -ي٤م ْسم َـ َؿمٌِ ٍ
َه َذا َّ
ٞم٥م! إِ ْن ُيمٜم َْ٧م
سم ِ
٤ميمٞم ً٤م ًمِ ٌَم ٍء َوم٤م ْسم ِؽ ًمِ ْٚم ُح ًَ ْ ِ
لم ْسم ِـ َقم ِ ِّكم ْسم ِـ َأ ِيب َـم٤مًمِ ٍ
٥م÷َ ،وم٢مِ َّٟم ُف ُذسمِ َح يم ََام ُي ْذ َسم ُح ا ًْم َٙم ٌْ ُشَ ،و ُىمتِ َؾ َُم َٕم ُف ُِم ْـ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
الَُ ،م٤م َهل ُ ْؿ ِذم ْإَ ْر ِ
اًمً ٌْ ُع َو ْإَ َر ُو َ
ٞمٝم َ
نم َر ُضم ً
قن
اًمً َام َو ُ
ض َؿمٌِ ُ
ات َّ
قنَ ،و ًَم َ٘مدْ َسمٙمَ٧م َّ
َأ ْه ِؾ َسم ْٞمتف َصم َامٟم َٞم َ٦م َقم َ َ
ض ُِم َـ اعمَْ َال ِئٙم َِ٦م َأ ْر َسم َٕم ُ٦م َآٓ ٍف ًمِٜم ْ ِ
ًمِ َ٘مت ِْٚم ِفَ ،و ًَم َ٘مدْ ٟم ََز َل إِ َمم ْإَ ْر ِ
ٍَم ِه َوم َق َضمدُ و ُه َىمدْ ُىمتِ َؾَ ،وم ُٝم ْؿ ِقمٜمْدَ َىم ْ ِؼم ِه
قن ُِمـ َأٟمّْم ِ٤مر ِه ،و ِؿمٕم٤مرهؿ ي٤م ًَم َث٤مر ِ
ِ
احلُ ًَ ْ ِ
لمَ -ي٤م ْسم َـ َؿمٌِ ٍ
ات ْ
ٞم٥م!
ؼم إِ َمم َأ ْن َي ُ٘مق َم ا ًْم َ٘م٤مئ ُؿَ ،وم َٞم ُٙمق ُٟم َ ْ َ
َ َ ُ ُ ْ َ َ
ُؿم ْٕم ٌ٨م ُهم ْ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مح َر-
اًمً َام ُء َدُم ً٤م َو ُشم َراسم ً٤م َأ ْ َ
احل ًَ ْ ُ
لم َضمدِّ ي× َُم َٓم َرت َّ
ًَم َ٘مدْ َطمدَّ َصمٜمل َأ ِيب َقم ْـ َأسمِٞمف َقم ْـ َضمدِّ ه^ َأ َّٟم ُف عمََّ٤م ُىمت َؾ ْ ُ
احلُ ًَ ْ ِ
هلل ًَم َؽ ُيم َّؾ َذٟم ٍ
َي٤م ْسم َـ َؿمٌِ ٍ
ٞم٥م! إِ ْن َسم َٙم ْٞم َ٧م َقم َغم ْ
ْ٥م
لم× َطمتَّك شم َِّم َػم ُد ُُمق ُقم َؽ َقم َغم َظمدَّ ْي َؽ َهم َٗم َر ا َُ
َ٤من َأ ْو يمَثِػم ًاَ -ي٤م ْسم َـ َؿمٌِ ٍ ِ
َ٤من َأ ْو يمٌَِػم ًاَ ،ىم ِٚم ًٞمال يم َ
َأ ْذ َٟم ٌْ َت ُفَ ،ص ِٖمػم ًا يم َ
ْ٥م
ه َك َأ ْن َشم ْٚم َ٘مك ا َ
هللَ و َٓ َذٟم َ
ٞم٥م! إ ْن َ َّ
ٞم٥م! إِ ْن ه َك َأ ْن شمًَ ُٙمـ ا ًْم ُٖمر َ ِ
لم×َ -ي٤م ْسم َـ َؿمٌِ ٍ
َقم َٚم ْٞم َؽ َوم ُز ِر ْ
اجلٜم َِّ٦م َُم َع اًمٜمٌَِّ ِّل َوآًمِ ِف’
احلُ ًَ ْ َ
ف اعمَْ ٌْٜم َّٞم َ٦م ِذم ْ َ
ْ َ َ
َ َّ
ِ
قن ًَم َؽ ُِمـ اًم َّثق ِ ِ
احلُ ًَ ْ ِ
لمَ -ي٤م ْسم َـ َؿمٌِ ٍ ِ
َوم٤م ًْم َٕم ْـ َىم َت َٚم َ٦م ْ
ه َك َأ ْن َي ُٙم َ
اؾم ُت ِْم ِٝمدَ َُم َع
َ َ
اب ُم ْث َؾ َُم٤م َعم ِـ ْ
ٞم٥م! إ ْن َ َّ
ِ
ِ
احلُ ًَ ْ ِ
قز َوم ْقز ًا َقمٔمٞم ًامَ -ي٤م ْسم َـ َؿمٌِ ٍ ِ
ْ
ه َك َأ ْن
لم× َوم ُ٘م ْؾ َُمتَك َُم٤م َذيم َْر َشم ُف :ي٤م ًَم ْٞمتَٜمل ُيمٜم ُْ٧م َُم َٕم ُٝم ْؿ َوم َ٠م ُوم َ
ٞم٥م! إ ْن َ َّ
ِ
قن ُمٕمٜمَ٤م ِذم اًمدَّ رضم ِ
٤مت ا ًْمٕم َغم ُِمـ ِْ ِ
حل ْزٟمِٜمَ٤م َوا ْوم َر ْح ًمِ َٗم َر ِطمٜمَ٤م َو َقم َٚم ْٞم َؽ سمِ َق َٓ َيتِٜمَ٤مَ ،وم َٚم ْق َأ َّن
اجلٜمَ٤من َوم ْ
َ
ُ
َ َ
َشم ُٙم َ َ َ
٤مطم َز ْن ُ
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يًتح٥م أن يً٘مك اًمٙمٌش ُم٤م ًء ىمٌؾ
ًمٙم ّـ اًمٗم٤مرق أٟمّف سمٛم٘مت٣م احلٙمؿ اًمنمقمل
ّ
ذسمحف -ىم٤مل×َ « :ؾ ََدْ َت ٍَت ََ ٝـٌِ ِديش(( )2اعمٚمحؼ ٓ -)4:إًمف ّإٓ اهلل!

َر ُضم ً
نم ُه اهللَُ َُم َٕم ُف َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦مش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم :ص ;2:3اًمِمٞمخ
ال شم ََق َّمم َطم َجر ًا َ َ
حل َ َ
اًمّمدوق ،قمٞمقن أظمٌ٤مر اًمرو٤م :ج ،2ص ;379اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،إىمٌ٤مل إقمامل :ج،4
صّ ;3:
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،55ص-)396
(ّ « )2
أظمػمك ذم صمالث ظمّم٤مل -ىم٤مل :وُم٤م هل؟ ىم٤مل:
إن احلًلم× أىمٌؾ قمغم قمٛمر سمـ ؾمٕمد وىم٤مل ًمفّ :
شمؽميمٜمل طمتّك أرضمع إمم اعمديٜم٦م إمم طمرم ضمدّ ي رؾمقل اهلل’ -ىم٤ملُ :م٤م زم إمم ذًمؽ ؾمٌٞمؾ -ىم٤مل:
اؾم٘مقين ذسم ً٦م ُمـ اعم٤مء وم٘مد ٟمِمٗم٧م [شمٗمتّ٧م] يمٌدي ُمـ [ؿمدّ ة] اًمٔمٛم٠م -ىم٤مل :وٓ إمم اًمث٤مٟمٞم٦م ؾمٌٞمؾ-
ىم٤مل :وإن يم٤من ٓ سمدّ ُمـ ىمتكم ومٚمٞمؼمز إ ّزم رضمؾ سمٕمد رضمؾ -وم٘م٤مل :ذًمؽ ًمؽش( -اًمٓمرحيل ،اعمٜمتخ٥م:
ص ;54:اًمٌٝمٞمٝم٤مين ،اًمدُمٕم٦م اًمً٤ميمٌ٦م :ج ،5ص ;452اعم٤مزٟمدراين ،شمرمج٦م ُمٕم٤مزم اًمًٌٓملم:
ص-)7:
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املالحل
(املًخل)4:

َىم َ٤مل َر ُؾمقل اهلل’« :إِن َظ ْـ َي ِّ ِ
ش َؿ ْقم ًَ ٚظ َذ َمَْٚبِ َر ِم ْـ ٕ ٍ
غ ا ْف ًَ ْر ِ
قه ُٓ ْؿ ِم ْـ
ُقرُ ،و ُج ُ
ٕ ٍ
ٚء َو َٓ ُص َٓدَ َاءَ ،ؾ ََ َٚل َأ ُبق َبُ ٍْرَ :يَ ٚر ُش َ
قل اَلل!
ٚء َوافن َٓدَ ُاءَ ،ف ْٔ ًُقا بِ َٖ ٌِْٕ َٔ َ
ُقرَ ،ي ٌٌِْ ُى ُٓ ُؿ ْإَ ٌِْٕ َٔ ُ
ََ ٝظْْ ُفَ ،ؾ ََ َٚل ُظ َّ ُرَ :م ْـ ُه ْؿ َيَ ٚر ُش َ
ََ ٝظْْ ُفَ ،ؾ ََ َٚل َظ ِ يع×:
قل اَلل؟ َؾ ًَُ َ
َم ْـ ُه ْؿ؟ َؾ ًَُ َ
َم ْـ ُه ْؿ َيَ ٚر ُش َ
قل اَلل؟ َؿ َٚل’ُ :ه ْؿ ِصٔ ًَت َ
ْ ٝإِ َم ُٚم ُٓؿش( -قمدّ ة حمدصملم (ٟمخٌ٦م ُمـ
ُؽ َو َإٔ َ

اًمرواة) ،إصقل اًمًت٦م قمنم :ص-)278
(املًخل)1:

َىم َ٤مل َأ ُسمق َقم ٌْ ِد اهلل× ِذم َىم ْق ِل اهلل َشم َٕم َ٤ممم( :  ﯓ ﯔ ﯕ) « َ ُّْي ِدي اَللَُ
فِ ْ َ ِ ِ
ٚءشُ( -مً٤مئؾ قمكم سمـ ضمٕمٗمر :ص ;427اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج،2
ألئَّ ٜم ْـ َي َن ُ

اًم٘مٛمل :ج ،3ص ;274إؾمؽمآسم٤مدي ،شم٠مويؾ
ص ;2:6قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ،شمٗمًػم ّ
أي٤مت :ج ،2صّ ;477
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،34ص-)476
وروي أيْم ً٤م ّ
أن اإلُم٤مم قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م× ىم٤مل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم( : 
ِ ِ
ِ
اًم٘مٛمل:
ﯓ ﯔ ﯕ)ْ َ « :هيدي اهللَُ ًم َق َٓ َيتٜمَ٤م َُم ْـ َأ َطم َّ
٥مش( -قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ،شمٗمًػم ّ
ج ،3ص ;276اًمٓمؼمد ،شمٗمًػم جمٛمع اًمٌٞم٤من :ج ،8ص ;362اعمال ومتح اهلل
اًمٙم٤مؿم٤مين ،زسمدة اًمتٗم٤مؾمػم :ج ،5ص ;623اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من:
ج ،5صّ ;87
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،5ص 34و-)---
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سمـ اًم َ٘م ِ
٤مؾم ِؿَ ،قمـ َقم ِّكم ِ
وي َقمـ ُُمقؾمك ِ
سمـ َضمٕم َٗم ٍرَ ،ىم َ٤ملَ :ؾم َ٠م ًْم ُ٧م َأ َسم٤م
يمذًمؽ ُر َ
احل ًَ ِـ× َقم ْـ َىم ْقًم ِ ِف ( :ﮰ ﮱ ﮲) َىم َ٤مل« :ا ْد ِ ْنَُُ ٚة َؾٚضِ َّ ُ،÷ٜ
َْ
ِ
احل ًَ ُـ َو ُْ
ٌٚح َْ
ََ ٝؾٚضِ َّ ُ ٜـ َْقـٌَ ًٚ
غ ،و(﮸ ﮹ ﮺ ﮻) َؿ َٚل :ـَْ ٕٚ
احل ًَ ْ ُ
َوا ْد ْه ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ٔؿ( ،﯁
ُد ِّر ّي ً ٚم ْـ ٕ ًَٚء ا ْف ًََ ٚد َ
غ( ،﮼ ﮽ ﮾ ﮿) افن َج َر ُة ا ُْد ٌَ َٚرـ َُ ٜإِ ْب َراه ُ
ِ ٍ
َكإِٔ ٍ( ،ٜ  ) َؿ َٚلَ :يَُُ ٚد ا ْف ًِ ِْ ُؿ َأ ْن
﯂  ) َٓ َ ُُّيقديَ ٜو َٓ ٕ ْ َ
َيْْىِ َؼ ِمْ َْٓ( ،ٚ      ) َؿ َٚل :ؾِ َٔٓ ٚإِ َمٌ ٚم َب ًْدَ إِ َمٍ ٚم( ، 
ِ ِ
ِ
ٚءش( -اسمـ اًمٌٓمريؼ ،اًمٕمٛمدة :ص;467
ﯓ ﯔ ﯕ) َؿ َٚلُّْ َ :يدي اَللَُ ف َق َٓ َيتََْ ٚم ْـ َي َن ُ
اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،اًمٓمرائػ :ص ;246قمكم سمـ يقٟمس اًمٕم٤مُمكم ،اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ:
ج ،2صّ ;3:7
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،34ص-)427
قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م :ص-3:4
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اسمـ اعمٖم٤مززمُ ،مٜم٤مىم٥م ّ
وروي قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم× أٟمّف ىم٤مل ذم شمٗمًػم هذه أي٦م اًمنميٗم٦م ُمـ ؾمقرة اًمٜمقر:
ِ
ِ
« َوم٤م ْعمِ ِْمٙمَ٤م ُة َر ُؾم ُ
٤مضم ُ٦م َوم٤مـمِ َٛم ُ٦م‘،
يص َو ْإَ ْو ِص َٞم٤م ُء^َ ،و ُّ
اًمز َضم َ
قل اهلل’َ ،وا ْعم ّْم ٌَ ُ
٤مح ا ًْم َق ُّ
اًمِم َج َر ُة ا ُْعم ٌَ َ٤مر َيم ُ٦م َر ُؾم ُ
َو َّ
(احلر
َ٥م اًمدُّ ِّر ُّي ا ًْم َ٘م ِ٤مئ ُؿ ا ُْعمٜمْ َت َٔمر---ش-
قل اهلل’َ ،وا ًْمٙم َْقيم ُ
ّ
اًمٕم٤مُمكم ،إصمٌ٤مت اهلداة :ج ،3صّ ;267
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،:7
ص-)32
(املًخل)3:

«ؾَٚل فف [افنّر] احلًغ× :إذا ـٚن ٓ بدّ مـ ذفؽ اشَْل ذب ً ٜمـ ادٚء ،ؾَد

َٕو[ ٝتٍتّ ]ٝـٌدي مـ افيّٖ ،ؾَٚل ادًِقن :أن أشَٔؽ مٚء شٍٔل هذا ،ؾِام
شًّ ٝزيْ ٛـالمف صٚح ٝبهقت يَرح افَِ ٛوؿٚف :ٝي ٚصّر دظْل أو ّدظف ،يٚ
يتزودن مْف ،ي ٚصّر دظْل آتٔف بقفده
أؽّوف ،ي ٚصّر دظْل إٔٚدي افٌْ ّٔٚت ّ
صّر دظْل ّ
افًِٔؾ ،ينتٚق بَِٚئف .ؾٌٚر ظِٔٓ ٚبٚفًٔػ ،ؾقؿً ٝظذ وجّٓٓ ،ٚ
بُؾ هذا ومل يًٌٖ
افًِغ بُالمٓ ،ٚوٓ ّ
رق ؿٌِف ظِٔٓ ،ٚوجًؾ يىز ٕحره افؼيػ بَىع ظْٔػ وهق
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يْٚدي :وا جدّ اه ،وا أبٚه ،وا ّأمٚه ،وا أخٚه .ؾٖخذ افْٚس افزٓزل ،وأمىرت افًامء دم ًٚ

ظٌٔى ً ٚوتراب ً ٚأمحرش( -اًم٘مزويٜمل ،شمٔم ّٚمؿ اًمزهراء :ص-)376

وروي «إّٔف جٚء إفٔف صّر بـ ذي اجلقصـ وشْٚن بـ إٔس واحلًغ× بآخر رمؼ
يِقك بًِٕٚف [فًٕٚف] مـ افًىش ،ويىِ ٛادٚء ،ؾرؾًف صّر برجِف ،وؿٚل :ي ٚبـ أيب
افٌْل يًَل مـ أح ٌّف؟ ؾٚصز حتّك تٖخذ ادٚء
تراب! أفً ٝتزظؿ ّ
أن أبٚك ظذ حقض ّ

(حمٛمد سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،شمًٚمٞم٦م اعمج٤مًمس :ج ،3صّ ;434
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز،
مـ يدهشّ -
سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص ;67اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم×:
ص ;477اًمدرسمٜمدي ،أهار اًمِمٝم٤مدة :ص 535ـ  ;537اًمدرسمٜمدي ،شمرمج٦م أهار
اًمِمٝم٤مدة :ج ،3ص ;24::اعم٤مزٟمدراين ،شمرمج٦م ُمٕم٤مزم اًمًٌٓملم :ص( 877هبذا
اعمْمٛمقن))-
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اخلقارزُملُ ،م٘متؾ احلًلم :ج ،3ص-52

وروي أيْم ً٤م« :ؾْٚدى ابـ شًد مـ يٖتْٔل برأشف وفف م ٚيتّْٖٓ بف؟ ؾَٚل افنّر :إٔٚ
ّأُّي ٚإمر! ؾَٚل :أهع ،وفؽ اجلٚئزة افًيّك .ؾٖؿٌؾ إػ احلًغ× ،وـٚن ؿد ؽُق
ؾحس بف× وؿٚل :ي ٚويِؽ مـ إٔ ،ٝؾَد ارتَٔٝ
ظِٔف ،ؾدٕ ٚإفٔف ورـ ٛظذ صدره،
ّ
ظع
مرتَك ظئ ًام؟ ؾَٚل :هق افنّر .ؾَٚل فف :ويِؽ مـ إٔٚ؟ ؾَٚل :إٔ ٝاحلًغ بـ ّ
ُمّد ادهىٍك! ؾَٚل احلًغ :ويِؽ إذا ظرؾ ٝهذا
وابـ ؾٚضّ ٜافزهراء ،وجدّ ك ّ
ؾِؿ تَتِْل؟ ؾَٚل افنّر :إن مل أؿتِؽ ؾّـ يٖخذ اجلٚئزة مـ يزيد؟
وحًٌل وًٌٕل َ
أح ٛإفٔؽ اجلٚئزة مـ يزيد أو صٍٚظ ٜجدّ ي رشقل اَلل’؟ ؾَٚل
ؾَٚل× :إ ّيام
ّ
إيل مْؽ ومـ جدّ ك! ؾَٚل احلًغ× :إذا ـٚن ٓ بدّ مـ
افًِغ :دإؼ مـ اجلٚئزة ّ
أحّ ٛ

ذؿ ٝؿىر ًة واحد ًة مـ ادٚء حتّك
ؿتع ؾٚشَْل ذب ً ٜمـ ادٚء .ؾَٚل فف :هٔٓٚت ،واَلل ٓ َ
ؽه ٍٜش( -اًمٓمرحيل ،اعمٜمتخ٥م :ص ;563اًمٌٝمٌٝم٤مين ،اًمدُمٕم٦م
ؽه ً ٜبًد ّ
تذوق ادقت ّ
ّ
اًمٕمالُم٦م اًمنميػ اًمٙم٤مؿم٤مين ،شمذيمرة اًمِمٝمداء :ج،3
اًمً٤ميمٌ٦م :ج ،5ص;469

ص ;252اعم٤مزٟمدراين ،شمرمج٦م ُمٕم٤مزم اًمًٌٓملم :ص-)877

ُ -------------------------------------------------------------- 077مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

واًمٜمٌقة واإلُم٤مُم٦م رهـ دُم٤مء ؾمٞمد اًمِمٝمداء× 29: .....................
اعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م :اًمتقطمٞمد
ّ

احملاضسة التاضعة :التوحيد واليبوّة واإلمامة زًٍ دماء ضيد الػَداء×

احملاقس ٠ايتاضع١
ايتٛحٝد ٚايٓبٚ ٠ّٛاإلَاَ١
زٖٔ دَا ٤ضّٝد ايػٗدا×٤
احلج٦م2538هـ
3778.2.25م= 35ذو ّ

ُ -------------------------------------------------------------- 081مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

واًمٜمٌقة واإلُم٤مُم٦م رهـ دُم٤مء ؾمٞمد اًمِمٝمداء× 2:2 .....................
اعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م :اًمتقطمٞمد
ّ

َعسؾ ١اإلَاّ احلطني× يف احلٝا ٠ايربشخ ّ١ٝ

أ ّي٤مم قم٤مؿمقراء ُمـ إ ّي٤مم اًمتل ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م إدرايمٝم٤م ووصٗمٝم٤م! ذًمؽ ّ
أن هذه اًمقاىمٕم٦م

ظم٤مرضم٦م قمـ طمدّ إدراك اًمٌنم!
ّ
اًمٜمٌل يقؾمػ× ،ومتٕمدّ
إن اًمرؤي٤م ًمٞمس هل٤م ّ
طمجٞم٦م ذقمٞم٦م ،وًمٙمٜمٝم٤م ىمد شمٙمقن يمرؤي٤م ّ
ُمّمداىم ً٤م ًمت٠مويؾ إطم٤مدي٨م-
يم٤من اعمرطمقم أظمقٟمد اخلراؾم٤مين +ذا ىمدرة ذهٜمٞم٦م وشمً ّٚمط قمٚمٛمل قمٛمٞمؼّ ،
وم٢من
طم٤مؿمٞمتٞمف قمغم اًمرؾم٤مئؾ واعمٙم٤مؾم٥م ـ سمام يتح ّٚمٞم٤من سمف ُمـ يمامل اإلجي٤مز ـ قمؼمة ٕومم
إٟمٔم٤مر ،ومٝمام شمٙمِمٗم٤من قمـ دىم٦م ٟمٔمره وطمدّ شمف ،وىمد سمٚمغ هذا اًمرضمؾ اًمْمٚمٞمع ذم
اعمٌ٤مطم٨م اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإُصقًمٞم٦م ذروة اًم٘مٛمؿ اًمٗمٙمري٦م ،وىمد يمٜم٧م ذم اًمٜمجػ إذف
سمٕمد ؾمٜملم ُمـ ُمقاراشمف اًمثرى ،وذًمؽ ذم أصمٜم٤مء دومـ يمريٛمتف ،وم ُٙمِمػ قمـ ضمثامٟمف ،وم٢مذا
ًمتقه-
سمف ؾم٤ممل ويم٠مٟمّف دومـ ّ
ّ
إن رضم ً
ال هبذه اعمٙم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م ىمد ؿمقهد ذم قم٤ممل اًمرؤي٤م ،وم٘م٤مل :طمٞمٜمام يمٜمّ٤م
قمكم÷ ،ومٚمام اٟمت٘مٚمٜم٤م إمم هذه اًمٜمِم٠مة قمرومٜم٤م ُم٤م
ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م مل ٟم ِع ُمـ هق احلًلم سمـ ّ
هل احل٘مٞم٘م٦م! هذا اًمٌٞم٤من ًمرضمؾ سمٛمثؾ هذا اًمٕمٛمؼ واًمدىم٦م اًمٗمٙمري٦م-
وهلذه اجلٛمٚم٦م قمالوة قمغم ذًمؽ أسمٕم٤مد ُأظمرى ،وأظمقٟمدُ +مٚمتٗم٧م ًمذًمؽ ،وًمٙمـ
يٜمٌٖمل آًمتٗم٤مت إمم ّ
أن أظمقٟمد ىمد اـمٚمع قمغم اعم٘م٤مم اًمؼمزظمل ًمإلُم٤مم احلًلم×،
وم٢مذا ُم٤م ضم٤مء ذًمؽ اًمٞمقم اًمذي ئمٝمر ومٞمف ُم٘م٤مُمف× إُظمرويّ ،
وم٢من قم٘مقل إٟمٌٞم٤مء
ؾمت٘مػ هٜم٤مك طم٤مئرة ُمٜمدهِم٦م!
ٖدا ١ٜأٜتاّ آٍ ذلُّد

هذه إ ّي٤مم هل يمام وصٗم٧م ،وم٤مهمتٜمٛمقا ومٞمٝم٤م اًمٗمرص٦م ،رسمام يٕمذر اًمٕم٤مضمزً ،مٙمـ
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يٜمٌٖمل عمـ يتٛمٙمّـ ُمـ هداي٦م ؿمخص ّ
و٤مل أو ُمٜم٘مٓمع قمـ اإلُم٤مم أن يٜمتٝمز اًمٗمرص٦م
اعمقاشمٞم٦م ذم هذه إ ّي٤مم ًمتٕمريٗمف سمٛم٘م٤مم اإلُم٤مُم٦م اًمٙمؼمى-
ًمٞمس هذا اعمجٚمس جمٚمس ظمٓم٤مسم٦م; وم٢م ّن ضم ّٚمٙمؿ ُمـ اًمٕمٚمامء ،وممـ سمٚمغ ُمرشمٌ٦م دمٕمٚمف
ُمـ ُمّم٤مديؼ اًمرواي٦م اًمتل ؾم٠مشمٚمقه٤م قمٚمٞمٙمؿ ،هم٤مي٦م إُمر يٜمٌٖمل اًمؽميمٞمز قمغم سمٕمض
اًمٜم٘م٤مط ومٞمٝم٤م-
رسمام ُشم٘مرأ هذه اًمرواي٦م قمغم ُمً٤مُمع اًمٕمقام ُمـ اًمٜم٤مس ،ومٞمٙمقن هل٤م ؿم٠من ،وشم٤مر ًة ُشم٘مرأ
ي١مهٚمٝمؿ ًمٗمٝمؿ آراء اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري
قمغم أؾمامع مج٤مقم٦م سمٚمٖمقا ُمـ اعمًتقى اًمٕمٚمٛمل ُم٤م ّ
واًمٜم٤مئٞمٜمل واًمٕمراىمل وإصٗمٝم٤مين ،وهلؿ اًم٘مدرة قمغم ّ
طمؾ يمٚمامت أظمقٟمد وومّمٚمٝم٤م،
ّ
وم٢من ُمثؾ ه١مٓء يٜمٌٖمل أن يٙمقن ومٝمٛمٝمؿ ًمٚمحدي٨م ودىمتٝمؿ ذم اًمٜمٔمر واًم٘مدرة قمغم
آؾمتٜمٌ٤مط ُمـ اإلؿم٤مرات قمغم همػم ُم٤م قمٚمٞمف حم٤مومؾ اًمٕمقام-

احلدي٨م ُمروي قمـ اإلُم٤مم ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر× ،طمٞم٨م ىم٤ملَ « :ؾ َِٔف و ِ
احدٌ ُيْ َِْ ُذ
ٌ َ
ّ
ِِ
ِ
ِ ِ
( )2
َٚج إِ َف ْٔ ِف...ش
ٚهدَ تَِْ ٚبِ َت ًِِْٔ ِؿ َمُ ٚه َق ُ ْ
َيتٔ ًام م ْـ َأ ْيتَٚمَْ ٚا ُْدْْ ََىً َ
ُمت ٌ
غ َظَْ ٚو َظ ْـ ُم َن َ

(اعمٚمحؼ-)2:
هذا ٟمٛمقذج ُمـ يمالم اإلُم٤مم× ،مجع ذم ومّمقًمف اعمختٚمٗم٦م ّ
يمؾ رءُ ،مـ اعمٌدأ إمم
اعمٜمتٝمك-
وأ ُّم٤م ومٞمام يتّمؾ سمدىم٤مئؼ اًمٙمالم ذم هذا احلدي٨م ومٛمٜمٝم٤مُ :مـ هق اعمٜم٘مذ؟ إٟمّف «ؾَٔف
اطمدٌ يٜم ِْ٘م ُذ يتِٞم ًام ُِمـ َأيت ِ
(َ )2ىم َ٤مل اإلُم٤مم ُمقؾمك سمـ ضمٕم َٗم ٍر اًمٙم٤مفمِؿ×َ « :وم ِ٘مٞمف و ِ
لم َقمٜمَّ٤م َو َقم ْـ
َ٤مُمٜمَ٤م اعمُْٜمْ َ٘مٓمِ ِٕم َ
ْ ْ
ُ َ
ٌ َ
ُ ُ َ ْ َ ْ
ات َٟم ْٗم ًِفِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ُم َِم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
مه ُف َذ ُ
ُ َ
َ٤مج إ ًَم ْٞمف أ َؿمدُّ َقم َغم إ ْسمٚم َ
٤مهدَ شمٜمَ٤م سمِ َت ْٕمٚمٞم ِؿ َُم٤م ُه َق ُحمْت ٌ
ٞمس ُم ْـ أ ًْمػ َقم٤مسمد; ٕ َّن ا ًْم َٕم٤مسمدَ َ ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمس َو َُم َر َدشمف; َومٚم َذًم َؽ ُه َق
مه ُف َُم َع َذات َٟم ْٗمًف َذ َو ُ
ات قم ٌَ٤مد اهلل َوإ َُم٤مئفً ،م ُٞمٜمْ٘م َذ ُه ْؿ ُم ْـ َيد إ ْسمٚم َ
َوم َ٘م ْطَ ،و َه َذا َ ُّ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َأ ْوم َْم ُؾ ِقمٜمْدَ اهلل ُم ْـ َأ ًْمػ َقم٤مسمِد َو َأ ًْمػ َأ ًْمػ َقم٤مسمِدَ ةش( -اًمتٗمًػم اعمٜمًقب إمم اإلُم٤مم احلًـ
اًمٕمًٙمري× :ص ;454اًمٓمؼمد ،آطمتج٤مج :ج ،2ص ;9ج  ،3ص ;287قمكم سمـ يقٟمس
اًمٕم٤مُمكم ،اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ :ج ،4ص ;67اسمـ أيب مجٝمقر ،قمقازم اًمٚمئ٤مزم :ج ،2ص ;29اًمِمٝمٞمد
اًمث٤مينُ ،مٜمٞم٦م اعمريد :صّ ;228
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،3ص-)6

واًمٜمٌقة واإلُم٤مُم٦م رهـ دُم٤مء ؾمٞمد اًمِمٝمداء× 2:4 .....................
اعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م :اًمتقطمٞمد
ّ

واحدش ،قمٚم ًام ّ
إظمص« ،هق افًِؿ
إول :إـمالق سم٤معمٕمٜمك
ّ
أن ًمٚمٗم٘مف إـمالىملمّ :
إقمؿ،
بٕٚحُٚم افؼظٔ ٜافٍرظٔ ٜظـ أد ّفتٓ ٚافتٍهِٜٔٔش( -)2واًمث٤مين :إـمالق سم٤معمٕمٜمك
ّ
أقمؿ ُمـ ضمٝم٦م اعم٤م ّدة وُمـ ضمٝم٦م اعمتٕم ّٚمؼ أيْم ً٤م ،هذا
واًمٗم٘مف اًمقارد ذم اًمٜمّمقص هق ّ
اًمٗم٘مف هق ومٝمؿ اًمديـ ،ومٛمـ يٗمٝمؿ اًمديـ وم٢مٟمّف «يَْذ...ش ومٞمام ًمق ىم٤مم هبذا اًمٕمٛمؾ -شم٠م ُّمٚمقا
ضم ّٞمد ًا ذم يمٚمٛم٦م «اإلَٕٚذش! أيـ شمًتٕمٛمؾ يمٚمٛم٦م اإلٟم٘م٤مذ؟ ّإهن٤م شمًتٕمٛمؾ ومٞمٛمـ ؾم٘مط ذم
دواُم٦م اعمٞم٤مه ،ومٞم٘م٤مل هٜم٤م :إٟم٘م٤مذ اًمٖمريؼ ،وىمد اؾمتٕمٛمؾ احلٙمٞمؿ اإلهلل اعمٓمٚمؼ ،ؾم٤مسمع
احلج٩م ،اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ× ،يمٚمٛم٦م اإلٟم٘م٤مذ هٜم٤م-

قمؼم اإلُم٤مم× سمتٕمٌػم ُمدهش ،وىم٤ملُ « :يْ َِْ ُذ َيتِٔ ًام ِم ْـ
وأ ُّم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م عمـ يٜم٘مذ وم٘مد ّ
ِ
صمؿ
صمؿ ومّمٚمف سمـ«مـش اًمتٌٕمٞمْمٞم٦م قمـ «أيتٚمْٚشّ ،
َأ ْيتَٚمَْٚش ،طمٞم٨م اسمتدأ سمٕمٜمقان اًمٞمتٞمؿّ ،
ِِ
ٚهدَ تَِْٚش-
شمّمدّ ى ًمٌٞم٤من ُمٕمٜمك إيت٤مم سمٞم٤مٟم ً٤م ُمذهالً« :ا ُْدْْ ََىً َ
غ َظَْ ٚو َظ ْـ ُم َن َ

وه٤مهٜم٤م سمح٨م شمٗمّمٞمكم آظمر ،ومام اعم٘مّمقد سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع قمـ اإلُم٤مم؟ وُم٤م هق اعمراد ُمـ
إول ؾم٤مسمؼ واًمث٤مين ٓطمؼ-
آٟم٘مٓم٤مع قمـ ُمِم٤مهدة اإلُم٤مم؟ هذا ظم٤مص وذاك قم٤ممّ ،
َٚج إِ َف ْٔ ِفش ،وم٢مٟم٘م٤مذ أيت٤مُمٜم٤م سمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ ُم٤م هؿ
وسمؿ حيّمؾ اإلٟم٘م٤مذ؟ «بِ َت ًِِْٔ ِؿ َمُ ٚه َق ُ ْ
ُمت ٌ
َ
سمح٤مضم٦م إًمٞمف ،قمغم ّ
ُمٗمّم ً
ال أيْم ً٤م ،عمٕمروم٦م
أن إدراك ُم٤م هؿ سمح٤مضم٦م إًمٞمف يتٓم ّٚم٥م سمحث ً٤م ّ
اعمراد ُمـ «م ٚهق ُُمتٚج ِ
إفٔفش!
ٌ
َ ُ َ
إمم هٜم٤م يم٤من اًمٙمالم قمـ اًمٕمٛمؾ ٟمٗمًف ،وُمً٤مر اًمٕمٛمؾ ،وُمٌدأ اًمٕمٛمؾ،
صمؿ شم٠ميت ُمرطمٚم٦م صمٛمرة اًمٕمٛمؾ -يٜمٌٖمل ًمٙمؿ أن شمًتققمٌقا اًمدىم٤مئؼ
وظمّمقصٞم٤مت اًمٕمٛمؾّ ،
واًمٙمٜمقز اعمٙمٜمقٟم٦م ذم يمٚمامت اإلُم٤مم ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر×!
تؿدٜل ايؿكاٖ١

ىمٚمٜم٤م ًمٙمؿ ُمرار ًا وشمٙمرار ًا أن ٓ شمْم ّٞمٕمقا اًمٗمرص ،واؾمتٗمٞمدوا مم٤م شمٕم ّٚمٛمتٛمقه ُمـ هذا

(ّ )2
اًمٕمالُم٦م ّ
إول ،اًم٘مقاقمد واًمٗمقائد :ج ،2ص 47و---
احلكمُ ،مٜمتٝمك اعمٓمٚم٥م :ج ،2ص ;8اًمِمٝمٞمد ّ
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اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم اؾمتخراج ضمقاهر إطم٤مدي٨م ودىم٤مئؼ يمٚمامت أهؾ اًمٌٞم٧م^;
ًمتّمٌحقا وم٘مٝم٤مء ممـ يٕمؽمف اإلُم٤مم أسمق ضمٕمٗمر اًمٌ٤مىمر× سمٗم٘م٤مهتٝمؿ طمٞم٨م ي٘مقل« :إَِٕٓ ٚ
ف َْحل َـ ا ْف ََ ْق ِلش(-)2
َٕ ًُد افر ُج َؾ َؾ َِٔٓ ًَ ٚظٚد ِ ًَ ٚحتك َي ًْ ِر َ
مثس ٠اهلدا١ٜ

أ ُّم٤م ومٞمام يرشمٌط سمثٛمرة اًمٕمٛمؾ ،ومٗمل ُم٘م٤مم اًمثٛمرة سم٤مسم٤من :سم٤مب ٕقمدى إقمداء،
طم٥م إطم ٌّ٤مء -سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم أقمدى إقمداءّ ،
وم٢من اًمتٕمٌػم اًمقارد هقَ « :أ َصد َظ َذ
وسم٤مب ٕ ّ
إِبِِٔس ِمـ َأ ْف ِ
ػ َظٚبِ ٍدش ،أي ُمـ يٜم٘مذ ؿمخّم ً٤م واطمد ًا ومذًمؽ أؿمدّ قمغم إسمٚمٞمس ُمـ أًمػ
ْ َ ْ
قم٤مسمد ،وٓ يٚمزم أن هيدي أيمثر ُمـ ؿمخص واطمد ،وإن يم٤من إيمثر أومْمؾً ،مٙم ّـ احلدّ
إدٟمك اًمذي شمؽمشمّ٥م قمٚمٞمف ّ
يمؾ هذه أصم٤مر هق ؿمخص واطمد-
إن اؾمتٓم٤مع أطمديمؿ ذم أي٤مم قم٤مؿمقراء هذه ،شمقومػم ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف ؿمخص ُمـ أيت٤مم
ىمقة اًمِمٞمٓم٤من؟ ّ
إن ًمديف
ىمقة ه٤مئٚم٦م -هؾ شمٕمٚمٛمقن ُم٤م ُمدى ّ
حمٛمد^ ،وم٘مد ايمتً٥م ّ
آل ّ
سمٕمزشمف ىم٤مئ ً
ال( :ﰗ ﰘ
اًم٘مقة ُم٤م ضمٕمٚمف ي٘مػ إزاء اًمٌ٤مري وي٘مًؿ ّ
ُمـ ّ
اًمرب ،وًمٙمـ اًمِمخص اعمٜم٘مذ هلذا اًمٞمتٞمؿ
ﰙ)( ،)3هٙمذا اؾمتٕمرض ىمدرشمف أُم٤مم
ّ
ىمقة يتٝم٤موى اًمِمٞمٓم٤من أُم٤مُمٝم٤م قمغم إرض ،قمغم اًمرهمؿ ُمـ اطمتِم٤مد
ؾمٞمحّمؾ قمغم ّ
إول-
ىمقاه اًمتل مت ّٙمٜمف ُمـ اًمتٖم ّٚم٥م قمغم أًمػ قم٤مسمد! هذا هق إصمر ّ
يٌلم اإلُم٤مم× قم ّٚم٦م ذًمؽ ،وُمـ هٜم٤م يٜمٌٖمل أن يٕمرف اإلُم٤مم× سمٕمٚمٛمف
صمؿ ّ
ّ
وُمٕم٤مرومف ،وىمد ذيمرٟم٤م ؾم٤مسم٘م ً٤م ّ
يتْمٛمـ ُمـ اًمدروس ُم٤م يتٓم ّٚم٥م ُمـ
أن هذا اًمٌح٨م
ّ
(َ )2
حل َـ ا ًْم َ٘م ْق ِلَ ،و ُه َق َىم ْق ُل اهللِ:
اًمر ُضم َؾ َوم ِ٘مٞمٝم ً٤م َقم٤معمِ ً٤م َطمتَّك َي ْٕم ِر َ
ف َْ
ىم٤مل أ ُسمق َضمٕم َٗم ٍر×« :إِٟمَّ٤م َٓ َٟم ُٕمدُّ َّ
اعمحج٦م :ص ;2:اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين،
(ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ)ش( -اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،يمِمػ
ّ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،27ص ;374اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين،
طم٘م٤مئؼ اإليامن ،صّ ;287
اعمحج٦م اًمٌٞمْم٤مء :ج ،2صّ ;278
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،3ص-)248
ّ
( )3ص ،آي٦م-93

واًمٜمٌقة واإلُم٤مُم٦م رهـ دُم٤مء ؾمٞمد اًمِمٝمداء× 2:6 .....................
اعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م :اًمتقطمٞمد
ّ

صمؿ ىم٤مل× سمٕمد سمٞم٤من اًمٕمٚم٦مَ « :ؾِِ َذفِ َؽ
اًمقىم٧م أي٤مُم ً٤م قمديدةً ،متتْمح أسمٕم٤مد هذا احلدي٨مّ ،
ػ َأ ْف ِ
ػ ظٚبِ ٍد و َأ ْف ِ
ِ
ِ
ِ
ػ َظٚبِدَ ةش(-)2
ُه َق َأ ْؾ َو ُؾ ظْْدَ اَلل م ْـ َأ ْف َ َ

صمؿ يٕمقد ،يٜم٤مل همٜمٞمٛم٦م يٙمقن سمٛمقضمٌٝم٤م أومْمؾ
اعمحرم ّ
طمٞمٜمام يً٤مومر أطمديمؿ ذم ؿمٝمر ّ
ُمـ أًمػ أًمػ قم٤مسمد وأًمػ أًمػ قم٤مسمدة! ُمـ اًمٕم ٌّ٤مد واًمٕم٤مسمدات اًمذيـ ي٘مٌؾ اهلل
قمٌ٤مدهتؿ-
اعمحرم! وهذه هل سمريم٦م قم٤مؿمقراء! ومٓمقسمك عمـ يق ّومؼ ومٞمف!
هذا هق ّ
إْكاذ ايٝتِٝ

ؾمٜمتحدّ ث سمٌْمع يمٚمامت وسم٘مدر ُم٤م يتًع اًمقىم٧م قمـ اإلٟم٘م٤مذ-
« ُيْ َِْ ُذ َيتِٔ ًامش ،اًمٞمتٞمؿ :ىمد يٙمقن يتٞمؿ زيد أو قمٛمرو ،وىمد يٙمقن يتٞمؿ أُمػم
اعم١مُمٜملم× أو يتٞمؿ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر× ،أو يتٞمؿ صم٤مُمـ احلج٩م×! ومٝمذا اًمتٕمٌػم
يدُمل ىمٚم٥م ّ
يمؾ ُمـ ًمف إدراك ووقمل!
ىم٤مل×اسمتداءَ « :يتِٔ ًامشً ،مٞمٚمٗم٧م إٟمٔم٤مر إمم ّ
أن ُمـ يٛمًح سمٞمده قمغم رأس يتٞم ٍؿ رمح ً٦م
ًمف ،يٕمٓمٞمف اهلل شمٕم٤ممم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٟمقر ًا ّ
سمٙمؾ ؿمٕمرة ُمًحٝم٤م( ،)3يمام يٙمت٥م ًمف طمًٜم٦م ذم
صحٞمٗم٦م أقمامًمف ،وهيٌف ىمٍم ًا ذم اجلٜمّ٦م(-)4

شمتٛم٦م رواي٦م اإلُم٤مم ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر× ،اٟمٔمر :ص ،256اهل٤مُمش رىمؿ-2
(ّ )2
مح ً٦م ًَمف إِ َّٓ َأ ْقم َٓم٤مه اهللَُ سمِ ُٙم ِّؾ َؿمٕمرةٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
(َ )3قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْد اهلل× َىم َ٤ملَُ « :م٤م ُم ْـ َقم ٌْد َُم ًَ َح َيدَ ُه َقم َغم َر ْأ ِ
ُ
س َيتٞم ٍؿ َر ْ َ ُ
َْ
ُٟمقر ًا َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦مش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوقُ ،مـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف :ج ،2ص ;299اًمِمٞمخ اًمّمدوق،
صمقاب إقمامل :ص ;2::اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،اعم٘مٜمع :ص ;82اًمٓمؼمدُ ،مٙم٤مرم إظمالق:
صّ ;555
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،83ص 5و-)---
٥م×« :وُم٤م ُِمـ ُم ْ١م ُِم ٍـ و َٓ ُم ْ١م ُِمٜمَ٦مٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(َ )4قم ِـ اًمّم ِ
٤مد ِق َقم ْـ َأسمِٞمف َقم ْـ آ َسم٤مئف^َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤ملَ :قم ُّكم ْسم ُـ َأ ِيب َـم٤مًم ٍ
َّ
َ ُ
َ َ ْ ُ
ِ
ِ
ْ
ِ
َّ
َ
ً
ٍ
َ
َ
َ٥م اهللَُ ًَم ُف سمِ ُٙم ِّؾ َؿم ْٕم َر ٍة َُم َّر ْت َيدُ ُه َقم َٚم ْٞم َٝم٤م َطم ًَٜمَ ً٦مش( -اًمِمٞمخ
ت
يم
ٓ
إ
ف
ًم
٤م
مح
َر
شم
ؿ
ٞم
ت
ي
س
أ
ر
غم
قم
ه
َ
َ ُّ ُ
َ
َي َْم ُع َيدَ ُ َ َ
اًمّمدوق ،صمقاب إقمامل :صّ ;2::
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،83ص 6و-)---
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صمؿ أراد× أن يٗمٝمٛمٜم٤م يمٞمػ شمٙمقن يمٗم٤مًم٦م أيت٤مم اإلُم٤مم× إذا يم٤مٟم٧م هذه هل احل٤مل
ّ
ذم يمٗم٤مًم٦م أيت٤مم اًمٜم٤مس؟ ومٛمـ شمٙم ّٗمؾ أيت٤مُمٜم٤م ،وم٠مٟم٘مذهؿ واٟمتِمٚمٝمؿ ُمـ اًمدواُم٦م اًمتل
وىمٕمقا ومٞمٝم٤م ،وقم ّٚمٛمٝمؿ ُم٤م هؿ سمح٤مضم٦م إًمٞمف ،ومًٞمحٔمك ّ
سمٙمؾ شمٚمؽ اًمٕمٔمٛم٦م-
احلادات األضاض١ٝ

يتٚمخص ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف ّ
ُم٤م اًمذي حيت٤مج إًمٞمف؟ ّ
يمؾ إٟمً٤من سمٙمٚمٛمتلم اصمٜمتلم ٓ أيمثر،
إوممَ « :مـ ِمْْ ُف افقجقدش ،واًمث٤مٟمٞم٦مَ « :مـ بِ ِف افقجقدش ،وٓ صم٤مًمث٦م هلام ،وم َٛمـ ُِمٜمف اًمقضمقد
()2
سم٠مهه هق اهلل شمٕم٤ممم ،و َُمـ ِسمف ّ
يمؾ ُم٤م هق ُمقضمقد إُم٤مم اًمٕمٍم واًمزُم٤من
(اعمٚمحؼ -)3:ومام حيت٤مج إًمٞمف يت٤مُمك اًمٜم٤مس ُمـ ُمِم٤مهدة آسم٤مئٝمؿ اعمٕمٜمقيلم يتٚم ّخص ذم

هذيـ إُمريـ-
صمؿ ظمذوا ُم٤م
طم٤موًمقا أن شم٘مْمقا أوىم٤مشمٙمؿ أيٜمام ذهٌتؿ وطمٚمٚمتؿ ذم ه٤مشملم اًمٙمٚمٛمتلمّ ،

أن َر ُؾم َ
ًٙمري× َّ
قل اهلل’ َىم َ٤ملَ « :طم َّ٨م اهللَُ َشم َٕم َ٤ممم َقم َغم سمِ ِّر ا ًْم َٞمتَ٤م َُمك
حلً ُـ اًم َٕم
ُّ
يمر اإلُم٤م ُم ا َ
يمَام َذ َ
ِ
ِ
ِ
ِٟٓمْ٘م َٓم٤مقم ِٝم ْؿ َقم ْـ آ َسم٤مئ ِٝم ْؿَ ،وم َٛم ْـ َص َ٤مهنُ ْؿ َص٤م َٟم ُف اهللََُ ،و َُم ْـ َأيم َْر َُم ُٝم ْؿ َأيم َْر َُم ُف اهللََُ ،و َُم ْـ َُم ًَ َح َيدَ ُه سمِ َر ْأ ِ
س
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
يتِٞم ٍؿ ِر ْوم٘م ً٤م سمِ ِف ضمٕم َؾ اهللَُ َشمٕم َ٤ممم ًَمف ِذم ْ ِ
ٞمٝم٤م،
اجلٜمَّ٦م سمِ ُٙم ِّؾ َؿم ْٕم َرة َُم َّر ْت َ ُْت َ٧م َيده َىم ٍْم ًا َأ ْو َؾم َع ُم َـ اًمدُّ ْٟم َٞم٤م سمِ َام وم َ
ُ
َ
َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ٞمٝم٤م َظم٤مًمدُ َ
ونش( -اًمتٗمًػم اعمٜمًقب إمم اإلُم٤مم احلًـ
ٞمٝم٤م َُم٤م شم َِْمتَٝمل ْإ ْٟم ُٗم ُس َو َشم َٚم ُّذ ْإ ْقم ُلمَ ،و ُه ْؿ وم َ
َووم َ

اًمٕمًٙمري× :ص ;439اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،2صّ ;376
اًمٕمالُم٦م
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،83ص-)23
ِ
ِ
ِ
(َ )2قمـ َأ ِيب ضمٕم َٗم ٍر×َ ،ىم َ٤ملًَ « :مق سم ِ٘مٞم ِ
ِ
٧م ْإَ ْر ُض َي ْقُم ً٤م َواطمد ًا سمِ َال إِ َُم٤م ٍم ُمٜمَّ٤م ًَم ًَ َ
٤مظم٧م ْإَ ْر ُض سمِ َ٠م ْهٚم َٝم٤م،
ْ َ َ
َ ْ
ْ
ض َِٕ ْه ِؾ ْإَ ْرضِ،
َو ًَم َٕم َّذ َ ُهب ُؿ اهللَُ سمِ َ٠م َؿمدِّ َقم َذاسمِ ِف; َو َذًمِ َؽ َأ َّن اهللَ َضم َٕم َٚمٜمَ٤م ُطم َّج ً٦م ِذم َأ ْر ِو ِف َو َأ َُم٤مٟم ً٤م ِذم ْإَ ْر ِ
ًَمـ ي َزا ًُمقا سمِ َ٠مُم ٍ
٤من ُِم ْـ َأ ْن شم ًَِ َ
هلل َأ ْن ُ ْهي ِٚمٙم َُٝم ْؿُ ،صم َّؿ َٓ
لم َأ ْفم ُٝم ِر ِه ْؿَ ،وم٢مِ َذا َأ َرا َد ا َُ
ٞمخ ِهبِ ْؿ ْإَ ْر ُض َُم٤م ُد ُْمٜمَ٤م َسم ْ َ
ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
٥م سمِٜمَ٤م ُم ْـ َسم ْٞمٜم ِٝم ْؿ َو َر َوم َٕمٜم٤م إًمٞمفُ ،صم َّؿ َي ْٗم َٕم ُؾ اهللَُ ( َشم َٕم َ٤ممم) ِ ِهب ْؿ َُم٤م َي َِم٤مء [ َُم٤مؿم٤م َء
ُي ْٛم ِٝم َٚم ُٝم ْؿَ ،و َٓ ُيٜمْٔم َر ُه ْؿَ ،ذ َه َ
٥م]ش( -قمدّ ة حمدصملم (ٟمخٌ٦م ُمـ اًمرواة) ،إصقل اًمًت٦م قمنم :ص ;27اًمِمٞمخ اًمّمدوق،
أطم َّ
َو َ
يمامل اًمديـ ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م :ص ;375اًمٓمؼمي ،دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م :صّ ;547
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
إٟمقار :ج ،34ص-)48

واًمٜمٌقة واإلُم٤مُم٦م رهـ دُم٤مء ؾمٞمد اًمِمٝمداء× 2:8 .....................
اعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م :اًمتقطمٞمد
ّ

شمٓمٚمٌقٟمف ُمـ ؾم٤مسمع احلج٩م اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ× ٟم٘مد ًا ٓ ٟمًٞمئ٦م ،ومال شمراضمع وٓ سمخس،
حمٛمد^ وخترضمقهؿ ُمـ
هم٤مي٦م ُم٤م قمٚمٞمٙمؿ أن شمٕمثروا قمغم اًمٓمريؼ ،وشمٜم٘مذوا أيت٤مم آل ّ
اًمدواُم٦م اًمتل هؿ ومٞمٝم٤م ،وو ّومروا هلؿ ُم٤م حيت٤مضمقن إًمٞمف-
صمٛم٦م ُأُمقر صمالصم٦م يٜمٌٖمل آًمتٗم٤مت إًمٞمٝم٤م ذم مجٞمع جم٤مًمًٙمؿ
وومٞمام يرشمٌط سم٤مهلل شمٕم٤ممم ّ
وحم٤مضاشمٙمؿ ،ومام ٟم٘مقًمف هٜم٤م يٛم ّثؾ قمّم٤مرة اًم٘مرآن واًمًٜمّ٦م! وًمق أردت ذيمر إد ًّم٦م
إول:
وسمٞم٤من اًمؼماهلم قمغم ذًمؽ ًمتٓم ّٚم٥م هذا احلدي٨م ؾمٜم٦م يم٤مُمٚم٦م ُمـ سمح٨م! إُمر ّ
حم ٌّ٦م اهلل ،واًمث٤مين :ظمِمٞم٦م اهلل ،واًمث٤مًم٨م :رمح٦م اهلل -يٜمٌٖمل أن شم٘مقم اًمؽمسمٞم٦م قمغم هذه
إؾمس-
ْجس برٚز ذلبّ ١ايًٓ٘

سمداي ً٦م اٟمثروا سمذور حم ٌّ٦م اهلل ذم اًمٕم٘مقل ،وشم٠م ُّمٚمقا ذم أٟمٗمًٙمؿ ُم٤مذا يمٜمتؿ؟ وُم٤مذا

سشمؿ؟ (ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ)(-)2

قمقدوا سمخٓم٤ميمؿ إمم اًمقراء ،وشمّم ّٗمحقا اعم٤ميض ،واٟمٔمروا إمم ُم٤م ىمٌؾ ُمئ٦م قم٤مم ،أيـ
صمؿ
يمٜمتؿ؟ وُم٤مذا يمٜمتؿ؟ (ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ)ّ ،
ُمٕملم ،طمٞم٨م
شم٤مسمٕمقا اًمرضمقع إمم ُم٤م ىمٌؾ اعمئ٦م قم٤مم ،إمم ّ
أي طمدّ ؟ ًمـ ي٘مػ ذًمؽ قمٜمد طمدٍّ ّ
ٓ قملم وٓ أصمر( ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ)(-)3
سمحؼ ذًمؽ اًمدم اعم٘مدّ س ،ومٚم٘مد أظمٓم٠مٟم٤م سمح ّ٘مؽ ،وُم٤م قمرومٜم٤مك وٓ
ر ّسمٜم٤م! اهمٗمر ًمٜم٤م ّ
ؿمٙمرٟم٤م ٟمٕمٛمؽ وآٓءك ،وم٘مْمٞمٜم٤م قمٛمر ًا ـمقي ً
ال ذم ارشمٙم٤مب اعمٕم٤ميص واًمذٟمقب!
( ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ* ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

( )2اإلٟمً٤من ،آي٦م-2
( )3إٟمٕم٤مم ،آي٦م ;:2احل٩م ،آي٦م ;85اًمزُمر ،آي٦م-78
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ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ* ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ)(-)2
(ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ* ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ * ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ * ﮟ ﮠ ﮡ *
ﮣ ﮤ ﮥ )(-)3
(ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ * ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ * ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ)(-)4
ّ
إن ؿمٕمرة واطمدة ذم أهداب قمٞمٜمٞمؽ ىمد أدهِم٧م اًمٕم٤ممل سم٠مهه ،وىمد وهٌٝم٤م اهلل ًمؽ
جم ّ٤مٟم ً٤م دون ُم٘م٤مسمؾ! «ي ٚمٌت َِدي ً ٚبِٚفًِّْ ِؿ َؿٌ َؾ اشتِح ََ ِ
ٚؿ َٓٚش( -)5هٙمذا ىمقُمقا سمٜمثر سمذور حم ٌّ٦م
َ ْ ْ ْ
َ ُْ
حمٛمد^-
اهلل ذم ىمٚمقب أيت٤مم آل ّ
هذاُ ،مْم٤موم ً٤م إمم قمٔمٛم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف ،شمٚمؽ اًمٕمٔمٛم٦م اًمالُمتٜم٤مهٞم٦م اًمتل أوضمدت
قمز ؿم٠مٟمف ( :ﯭ
جمرات وٟمٔمؿ سم٠مُمر واطمد« :ـ ُْـش ،يمام ىم٤مل ّ
اًمٙمقن سمام ومٞمف ُمـ ّ

ﯮ)( ،)6وهن٤مي٦م اًمٙمقن سمٓمروم٦م قملم ،وسملم ذًمؽ إسمداقمف وإٟمِم٤مؤه وظمٚم٘مف وسم٤مرئٞمتف
وج٦م!
وُمّمقريتف(---)7ومٞم٤م هل٤م ُمـ ّ
ّ
ومٝمؾ شمدرون ُم٤م ُمٕمٜمك اعمٕمّمٞم٦م سمٕمد ّ
يمؾ ذًمؽ؟ هل ُمٕمّمٞم٦م واطمدة ،وم٘مد شمٕميص
اًمٕملم أو يٕميص اًمٚمً٤منً ،مٙم ّـ مجٞمع اًم٘مقى ذم اًمٙمقن ؾمتً٤مهؿ ذم هذه اعمٕمّمٞم٦م ،طمٞمٜمام
طمّم٦م وًمٚمٛمٓمر
طمّم٦م وًمٚمِمٛمس ّ
شمتجًد شمٚمؽ اعمٕمّمٞم٦م ذم اخل٤مرج يٙمقن ًمألرض ّ
ّ
( )2اإلٟمً٤من ،أي٤مت --4 ,2
( )3قمٌس ،أي٤مت -32 ,28
( )4اًمٓم٤مرق ،أي٤مت -8 ,6
٤مجل ِرير ِة و َمل هيتِؽِ
ِ
ِ
ؽم ا ًْم َ٘مٌِ َ
اجلٛم َٞمؾ َو َؾم َ َ
(ُ )5مـ دقم٤مء أهؾ سمٞم٧م اعمٕمٛمقرَ « :ي٤م َُم ْـ َأ ْفم َٝم َر ْ َ
ٞمحَ ،ي٤م َُم ْـ َمل ْ ُي َ١ماظم ْذ سمِ ْ َ َ َ ْ َ ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
٤مضم٦مَ ،ي٤م
٤مًمر ْ َ
٥م ُيم ِّؾ َطم َ
مح٦مَ ،ي٤م َص٤مطم َ
ٞمؿ ا ًْم َٕم ْٗم ِقَ ،ي٤م َطم ًَ َـ اًمت ََّج ُ
٤مو ِزَ ،ي٤م َسم٤مؾم َط ا ًْم َٞمدَ ْي ِـ سمِ َّ
ؽمَ ،ي٤م َقمٔم َ
اًمً ْ َ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمؿ اعمَْ ِّـَ ،ي٤م ُُم ٌْتَدي ً٤م
يؿ َّ
اًمّم ْٗم ِحَ ،ي٤م َقمٔم َ
َواؾم َع اعمَْٖمْٗم َرةَ ،ي٤م ُُم َٗم ِّر َج ُيم ِّؾ ُيم ْر َسم٦مَ ،ي٤م ُُم٘م َٞمؾ ا ًْم َٕم َث َراتَ ،ي٤م يمَر َ
سمِ٤مًمٜمِّٕم ِؿ َىمٌ َؾ اؾمتِح َ٘م ِ
٤مىم َٝم٤م---ش( -اًمٙمٗمٕمٛمل ،اًمٌٚمد إُملم :صّ ،29
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار:
َ ْ ْ ْ
ج ،94ص 87و-)---
( )6اًمٌ٘مرة ،آي٦م ;228آل قمٛمران ،أي٤مت  58و ;6:و---
(( )7ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ) احلنم ،آي٦م-35

واًمٜمٌقة واإلُم٤مُم٦م رهـ دُم٤مء ؾمٞمد اًمِمٝمداء× 2:: .....................
اعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م :اًمتقطمٞمد
ّ

اعمجرات ،ومٞمٙمقن ّ
طمّم٦م أيْم ً٤م -وه٤م أٟم٤م ارشمٙمٌ٧م
طمّم٦م ،إمم أن شمّمؾ إمم
ًمٙمؾ ُمٜمٝم٤م ّ
ّ
ّ
ٜم٧م مجٞمع ُم٤م ذم قم٤ممل اًمقضمقد( -اعمٚمحؼ )4:هذه ٟمت٤مئ٩م
ُمٕمّمٞم٦م واطمدة ،همػم أٟمّٜمل ُظم ُ
ُمٕمّمٞم٦م واطمدة!
وُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ُأظمرى ،وم٢مٟمّٜمل سمٕمٛمكم هذا إمم ُمـ أؾم٠مت؟ أؾم٠مت ًمٚم٘م٤مدر اًمذي
ِ ِ
ِ
()2
وًمٚمٕم٤ممل اًمذي (ﯩ
ر ٍءش(،)3
« َخ َو ًَ ْ
َ ٝف ُف ـ ُُؾ َخِٔ ََت َؽش  ،وًمٚم٘م٤مهر اًمذي « َؿ َٓ َر ـُؾ َ ْ
همٜمل
أي وم٘مػم سم٤مًمذات ىمد صدرت شمٚمؽ اإلؾم٤مءة؟! وإمم ّ
ﯪ ﯫ ﯬ )( ،)4وُمـ ّ
أي ّ
سم٤مًمذات؟!(-)5
ايكُٝـ املًطٓذ بدّ ضّٝد ايػٗدا×٤

اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م هل ظمِمٞم٦م اهلل ،يمٞمػ هيدأ ًمإلٟمً٤من سم٤مل ُمع ّ
يمؾ شمٚمؽ اعمٕم٤ميص اًمتل
اىمؽمومٝم٤م؟ ومٚمق مل يرشمٗمع يقم اجلزاء ذًمؽ اًم٘مٛمٞمص اعمٚم ّٓمخ سم٤مًمدم ومقق رأس شمٚمؽ إُم

ّ
يتجغم ُمٕمٜمك
إوًملم وأظمريـ! ه٤م هٜم٤م
اعمٙمًقر وٚمٕمٝم٤م (اعمٚمحؼً )5:متٚمٙمّ٠م أُمر ّ
ِ
ِ
ِ ِ
ر ٍء
(ُ )2مـ أدقمٞم٦م ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦مَ « :وم ًُ ٌْ َح٤م َٟم َؽ َر َّسمٜمَ٤م َو ًَم َؽ ْ َ
احل ْٛمدُ َقم َغم قم َّزة ُؾم ْٚم َٓم٤مٟم َؽ ا ًَّمذي َظم َِم َع ًَم ُف ُيم ُّؾ َ ْ
ِ
ُِمـ َظم ْٚم ِ٘م َؽ ،و َأ ْؿم َٗم َؼ ُِمٜمْف ُيم ُّؾ ِقمٌ ِ
ِ
٤مد َكَ ،و َظم َْم َٕم ْ٧م ًَم ُف ُيم ُؾ َظمٚمٞم َ٘متؽش( -اًمِمٞمخ اًمٓمقدُ ،مّمٌ٤مح
َ
ُ
َ
ْ
اعمتٝمجد :ص ;5:2اًمٙمٗمٕمٛمل ،اًمٌٚمد إُملم :صّ ;87
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،4
ّ
ص 244و-)---
ِ
ِ
ِ
محت َؽ ا ًَّمتل َوؾم َٕم ْ٧م
وورد ذم دقم٤مء يمٛمٞمؾ اًمذي قم ّٚمٛمف إ ّي٤مه أُمػم اعم١مُمٜملم×« :اًم َّٚم ُٝم َّؿ إِ ِّين َأ ْؾم َ٠م ًُم َؽ سمِ َر ْ َ
ٍ
ُيم َّؾ َر ٍء ،وسمِ ُ٘مقشمِ َؽ ا ًَّمتِل َىمٝمرت ِهب٤م ُيم َّؾ َر ٍء ،و َظمْمع َهل٤م ُيم ُّؾ َ ٍ
رءش( -اًمِمٞمخ
ْ َ َّ
َْ َ َ
ْ َ َ َ َ
رءَ ،و َذ َّل َهل َ٤م ُيم ُّؾ َ ْ
ْ
اعمتٝمجد :ص ;955اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،إىمٌ٤مل إقمامل :ج ،4ص 442و-)---
اًمٓمقدُ ،مّمٌ٤مح
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
( )3قمـ أيب قمٌد اهلل×َ ---« :أ َطم َ
رء َأ ُْم ُر َك،
رء قم ُّز َكَ ،و َٟم َٗم َذ ُيم َّؾ َ ْ
رء طم ْٗم ُٔم َؽَ ،و َىم َٝم َر ُيم َّؾ َ ْ
٤مط سمِ ُٙم ِّؾ َ ْ
ٍ
و َىم٤مم ُيم ُّؾ َ ٍ
ِ
ِ
رء ًم َٕم َٔم َٛمت َؽش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوقُ ،مـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف :ج،2
رء سمِ َؽَ ،وشم ََق َ
َ َ
او َع ُيم ُّؾ َ ْ
ْ
ص ;624اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج ،4ص 244و-)---
( )4اًمؼموج ،آي٦م-37
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ٧م ا ًْمٖمَٜم ُّل َو َأٟمَ٤م ا ًْم َٗم٘م ُػم إ ًَم ْٞمؽش-
يب ا ًْم َٗم٤م َىم ُ٦م إ ًَم ْٞم َؽَ ،أٟم َ
(َ )5قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل×« :اًم َّٚم ُٝم َّؿ َأٟم َ
ْ٧م ا ًْمٖمَٜم ُل َقمٜمِّلَ ،و ِ َ
(اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،3ص ;656اًمِمٞمخ اًمّمدوقُ ،مـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف :ج ،2ص ;437اًمِمٞمخ
اعمتٝمجد :صّ ;59
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،98ص-)29
اًمٓمقدُ ،مّمٌ٤مح
ّ
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افق ِاش ًَ ِٜش و« َبُ ٚب ٕ ََج ِٚة ْإُمٜش(-)2
مح ٜاَللِ َ
« َر ْ َ
إ ّٟمف هق اعمٕمٜمل سمًدّ ذًمؽ اًمٜم٘مص ،وهق اًمذي يٜمٌٖمل أن ي٠مظمذ سم٤مٕيدي -وأ ُّم٤م
ٚمٜمٌل اخل٤مشمؿ’ أن ي٠مظمذه٤م سمٞمده(،)3
اًم٘م٤مرورة اعمٛمٚمقءة سمدم ُمٜمحره اًمنميػ ومال سمدّ ًم ّ
وقمغم اًمّمدّ ي٘م٦م اًمٙمؼمى‘ أن شمٜمنم ومقق رأؾمٝم٤م ذًمؽ اًم٘مٛمٞمص اعمٚم ّٓمخ سمدُمف
اًمٜمٌل’َ « :يَ ٚر ِ
ب ُأمتِلش(( )5اعمٚمحؼ ،)7:وشم٘مقل اًمّمدّ ي٘م٦م
صمؿ ي٘مقل
ّ
(اعمٚمحؼّ ،)6:
()4

(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة إومم :ص ،43ه٤مُمش رىمؿ-3
(ُ )3اٟمٔمر :اعمح٤مضة إومم :ص ،44ه٤مُمش رىمؿ-2
ِ
ِ
ِ
ِ
احلُ ًَ ْ ِ
احلُ َٚم ُؾ َوه َل آظم َذ ٌة سمِ َ٘مٛم ِ
ٞمص ْ
خت َٚم ُع َقم َٚم ْٞم َٝم٤م ْ
نم َوم٤مـمِ َٛم ُ٦م َو ُ ْ
لم ُُم َٚم َّٓم ٌخ
(َ )4قمـ َرؾمقل اهللِ’ َىم َ٤ملُْ ُ « :ت َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
سمِ٤مًمدَّ ِم َو َىمدْ َشم َٕم َّٚم َ٘م ْ٧م سمِ َ٘م٤مئ ِؿ ا ًْم َٕم ْر ِ
ش َشم ُ٘م ُ
لم َىم٤مشم ِؾ َو ًَمد َي ْ
احلُ ًَ ْلمش( -اسمـ
اطم ُٙم ْؿ َسم ْٞمٜمل َو َسم ْ َ
قلَ :ر ِّب ْ
حمٛمد سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،شمًٚمٞم٦م اعمج٤مًمس :ج،2
ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج ،4صّ ;279
ص-)77
ِ
ِ
نم ا ْسمٜمَتل َوم٤مـم َٛم ُ٦م َي ْق َم
يمام روي قمـ اإلُم٤مم اًمرو٤م× قمـ آسم٤مئف قمـ اًمرؾمقل اًمٙمريؿ’ ،ىم٤ملُْ ُ « :ت َ ُ
ِ
ِ ِ
٤مب َُم ّْم ٌُق َهم ٌ٦م سم٤مًمدَّ ِم [سمِدَ ٍم]َ ،وم َت َت َٕم َّٚم ُؼ سمِ َ٘م ِ٤مئ َٛم ٍ٦م ُِم ْـ َىم َق ِائ ِؿ ا ًْم َٕم ْر ِ
شَ ،وم َت ُ٘م ُ
قلَ :ي٤م قمَدْ ُل [ َي٤م
ا ًْم٘م َٞم٤م َُم٦م َو َُم َٕم َٝم٤م صم َٞم ٌ
ضمٌ٤مر] [أطمٙمَؿ احل ِ
لم َىم٤مشمِ ِؾ َو ًَم ِديش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٞمقن أظمٌ٤مر اًمرو٤م:
اطم ُٙم ْؿ َسم ْٞمٜمِل َو َسم ْ َ
٤ميم ِٛم َ
لم] ْ
َ َ
َّ ُ
اًمٖمٛم٦م ذم
ج ،3ص 23و ;3:محٞمد اعمحكم ،احلدائؼ اًمقردي٦م :ج ،2ص ;374إرسمكم ،يمِمػ ّ
ُمٕمروم٦م إئٛم٦م :ج ،4ص ;73اًمٓمرحيل ،اعمٜمتخ٥م ذم مجع اعمراصمل واخلٓم٥م :صّ ;28
اًمٕمالُم٦م
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،54ص ;337ج  ،48ص-)87
قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م :ص ;3:6قمٌد اًمقاطمد اعمقصكم،
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اسمـ اعمٖم٤مززمُ ،مٜم٤مىم٥م ّ
حمٛمد :ص ;328اخلقارزُملُ ،م٘متؾ احلًلم :ج ،2ص ;:7اًمًٛمٝمقدي ،ضمقاهر
ُمٜم٤مىم٥م آل ّ
اًمٕم٘مديـ :ج ،4ص ;49:اجلقيٜمل ،ومرائد اًمًٛمٓملم :ج ،3ص ;336اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل ،يٜم٤مسمٞمع
اعمقدة ًمذوي اًم٘مرسمك :ج ،3ص ;434ج  ،4ص-58
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
همَػم ُه إ َذا
وح ْإُم ُ
اًمر ُ
ؼمين ُّ
(َ )5قم ْـ َضم٤مسمِ ٍرَ ،قم ْـ َأ ِيب َضم ْٕم َٗم ٍر× َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل :اًمٜمٌَِّ ُّل’َ « :أ ْظم َ َ
لم َأ َّن اهللَ َٓ إ ًَم َف ْ ُ
ػ ِزُم٤م ٍمَ ،أ َظم َذ سمِ ُٙم ِّؾ ِزُم٤م ٍم ُِم َئ ُ٦م َأ ًْم ِ
لم و ْأ ِظم ِريـ ُأ ِيت سمِجٝمٜمَّؿ ُشم َ٘م٤مد سمِ َ٠م ًْم ِ
ِ
ػ ْ
ػ
َو َىم َ
اخلَ َال ِئ َؼ َو َ َ
َ َ َ َ َ ُ
مج َع ْإَ َّوًم َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َُم َٚم ٍؽ ُم َـ ا ًْمٖم َالظ ِّ
اًمز ْوم َر َة َوم َٚم ْق َٓ َأ َّن اهللَ
اًمِمدَ ادَ ،و َهلَ٤م َهدَّ ٌة َو َ َُت ُّٓم ٌؿ َو َزوم ٌػم َو َؿم ِٝمٞم ٌؼَ ،وإِ َّهنَ٤م ًَمت َْزوم ُر َّ
اجل ِٛمٞمعُ ،صمؿ َخيْرج ُِمٜمْٝم٤م ُقمٜمُ ٌؼ ُ ِ
ِ
َأ َّظمره٤م إِ َمم ِْ
٤مخلَ َال ِئ ِؼ ا ًْمؼم ُِمٜم ُْٝمؿ َوا ًْم َٗم ِ
احل ًَ ِ
ٞمط سمِ ْ
حي ُ
٤مضم ِرَ ،وم َام
َ َ
٤مب ََٕ ْه َٚمٙمَ٧م ْ َ َ َّ ُ ُ َ
ْ
َ ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ْ٧م َشم ُ٘م ُ
قلَ :ي٤م َرب أ َُّمتل
َظم َٚم َؼ ا َُ
هلل َقم ٌْد ًا ُم ْـ قم ٌَ٤مده َُم َٚمؽ َو َٓ ٟمٌَ ٍّل إ َّٓ و ُيٜمَ٤مديَ :ي٤م َر ِّب َٟم ْٗمز َٟم ْٗمزَ ،وأٟم َ


واًمٜمٌقة واإلُم٤مُم٦م رهـ دُم٤مء ؾمٞمد اًمِمٝمداء× 372 .....................
اعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م :اًمتقطمٞمد
ّ

اًمٙمؼمى‘َ « :يَ ٚر ِّب ِصٔ ًَتِلش(( )2اعمٚمحؼ-)8:
ايتٛحٝد ٚايٓبٚ ٠ّٛاإلَاَ ١زٖٔ دَا ٤ضّٝد ايػٗدا×٤

إُمر اًمث٤مًم٨م اًمذي جي٥م إطمٞم٤مؤه ذم هذا اًمِمٝمر هق ىمْمٞم٦م قم٤مؿمقراء ،عم٤مذا؟ ّ
ٕن

يمٚمامت اهلل شمٕم٤ممم وإُم٤مم اًمٕمٍم واًمزُم٤من اًمتل هل سملم أيديٜم٤م ىمد ا ّشمٗم٘م٧م سمال ؿمؽ
ًمٚمٜمٌقة قملم ،وٓ ًمإلُم٤مُم٦م ُمٕمٚمؿ!
قمغم أ ّٟمفً :مقٓ دُمف× عم٤م سم٘مل ًمٚمتقطمٞمد أصمر ،وٓ
ّ
وم٤مًمِمخّمٞم٦م اًمتل أطمٞم٧م مجٞمع آصم٤مر إٟمٌٞم٤مء هق أسمق قمٌد اهلل احلًلم× ،وم٠م ّٟمك يٛمٙمـ أن
أي ؿمخص يم٤من؟وُم٤مذا ومٕمؾ؟
يٌلم ّ
ّ
ّ
ّمقراشمٜم٤م ،وٓ يرىمك إًمٞمف إدراك ُمـ هؿ أؾمٛمك
إن اإلُم٤مم احلًلم× أؾمٛمك ُمـ شم ّ
ُمٜمّ٤م; وًمذا وم٠مٟم٤م اًمٕمٌد اجل٤مًمس هٜم٤م أىمقل ّ
وًمدي اًمؼمه٤من اًم٘م٤مـمع قمغم ُم٤م
سمٙمؾ ضمدّ ،
ّ
أىمقلً :مق اضمتٛمع اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اًمِمٞمخ اًمٓمقد +طمتّك اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري +مل يٕمدًمقا
فمٗمر ًا ُمـ اإلُم٤مم احلًلم×!
واًمذي ؾمٞمتً ّٚمؿ ذًمؽ اجلًد اًمٓم٤مهر ،ويٕمرف ىمدره ،وي١م ّديف طم ّ٘مف ،هق ُمـ ٓ
ُأ َُّمتِلش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،9ص ;423اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج،6
ص-)763
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لم] َقم َّكم ْسم َـ َأ ِيب َـم٤مًم ٍ
(َ )2قم ِـ ا ْسم ِـ َقم ٌَّ ٍ
قلَ « :د َظم َؾ َر ُؾم ُ
٥م× َي ُ٘م ُ
قل
٤مسَ ىم َ٤ملَ :ؾمٛم ْٕم ُ٧م [ َأُم َػم اعمُْ ْ١مُمٜم َ
َؽ ي٤م سمٜمَٞم ِ٦م؟ َىم٤م ًَم ْ٧م :ي٤م َأسم ِ
ِ
ِ
ِ
٧م! َذيم َْر َت
اهلل’ َذ َ
َ َ
ات َي ْق ٍم َقم َغم َوم٤مـم َٛم َ٦م َوه َل َطم ِزيٜمَ ٌ٦مَ ،وم َ٘م َ٤مل َهلَ٤مَُ :م٤م َطم َزٟم َ ُ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قف اًمٜم ِ
ؼمئ ُٞمؾ
نم َو ُو ُىم َ
ؼمين َضم ْ َ
ٞمؿَ ،و ًَمٙم ْـ َىمدْ َأ ْظم َ َ
َّ٤مس ُقم َرا ًة َي ْق َم ا ًْم٘م َٞم٤م َُم٦مَ -ىم َ٤ملَ :ي٤م ُسمٜمَ َّٞم٦م! إ َّٟم ُف ًَم َٞم ْق ٌم َقمٔم ٌ
اعمَْ ْح َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هللُ ---صم َّؿ َي ُ٘م ُ
لمَ :ي٤م َر ِّب! ؿمٞم َٕمتل-
[×] َقم ِـ ا ِ
٤مضمتَؽَ -وم َت ُ٘مقًم َ
ؼمئ ُٞمؾ×َ :ي٤م َوم٤مـم َٛم ُ٦م! َؾمكم َطم َ
قل َضم ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
لمَ :ي٤م َر ِّب! ؿمٞم َٕم َ٦م ُو ًْمديَ -وم َٞم ُ٘م ُ
َوم َٞم ُ٘م ُ
لمَ :ي٤م
قل اهللََُ :ىمدْ َهم َٗم ْر ُت َهل ُ ْؿَ -وم َت ُ٘مقًم َ
قل اهللََُ :ىمدْ َهم َٗم ْر ُت َهل ُ ْؿَ -وم َت ُ٘مقًم َ
َر ِّب! ِؿمٞم َٕم َ٦م ِؿمٞم َٕمتِلَ -وم َٞم ُ٘م ُ
قل اهللَُ :ا ْٟم َٓم ِٚم ِ٘مل َوم َٛم ِـ ا ْقمت ََّم َؿ سمِ ِؽ َوم ُٝم َق َُم َٕم ِؽ ِذم ْ
اجلَٜم َِّ٦مَ -وم ِٕمٜمْدَ َذًمِؽ َي َق ُّد
ْ
لم ِآُمٜمَ ً٦م
لمَ ،ومت ًَِ ِػمي َـ َو َُم َٕم ِؽ ِؿمٞم َٕم ُت ِؽ َو ِؿمٞم َٕم ُ٦م ُو ًْم ِد ِك َو ِؿمٞم َٕم ُ٦م َأ ُِم ِػم اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
اخلَ َال ِئ ُؼ َأ َّهن ُ ْؿ يمَ٤م ُٟمقا َوم٤مـمِ ِٛم ِّٞم َ
٤مهت ْؿ---ش( -ومرات سمـ إسمراهٞمؿ اًمٙمقذم ،شمٗمًػم ومرات اًمٙمقذم :صّ ;557
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز،
َر ْو َقم ُ ُ
سمح٤مر إٟمقار :ج ،9ص ;56ج  ،54ص-)338

ُ -------------------------------------------------------------- 111مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

شمّمقرٟم٤م وإدرايمٜم٤م( :ﭡ ﭢ ﭣ * ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ) (،)2
يٜم٤مًمف ّ
هذه هل ُمٜمزًمتف×-
ودع قمٜمؽ ضمًٛمف× اًمٓم٤مهر ،وٓ شمتٙم ّٚمؿ ،ذًمؽ اًمٌدن اًمذي يْمٛمحؾ أُم٤مُمف
إٟمٌٞم٤مء^! ِ
وىمػ قمغم شمرسم٦م ُمرىمده واٟمٔمر ُم٤م اًمذي ومٕمٚمتف شمٚمؽ اًمؽمسم٦م! وأٟمتؿ ُمـ أهؾ
صمؿ اٟمٓمٚم٘مقا-
اًمٗمـ واًمٕمٚمؿ ،ومتٚم ّ٘مٗمقا قمٔمٛم٦م إُمر مم٤م ذيمر ّ
ايطذٛد عً ٢تسب ١احلطني×

ؾم٠مىمرأ ًمٙمؿ طمديثلم وم٘مط ،وسمٕمده٤م شم٠م ُّمٚمقا ذم ُم٤م ىمٞمؾ ضم ّٞمد ًا!
أظمرج اًمِمٞمخ اًمّمدوق هذه اًمرواي٦م ذم يمت٤مسمف «مـ ٓ حييه افٍَٔفش ُت٧م قمٜمقان:

«ؿٚل افهٚدق×ش ،ومل ي٘مؾُ « :روي ظـ افهٚدق× ،ؾَٚلَ « :
افه ُ
ٚدق×:
ؿٚل ّ
ِ
احل ًَ ْ ِ
افً ُجق ُد َظ َذ ضِ ِ
غ َؿ ْ ِز ُْ
أي شمرسم٦م هذه؟!
غ× ُيْ َِّق ُر إِ َػ ْإَ َرو َ
غ افً ٌْ ًَ...ٜش(ّ -)3

وُم٤مذا ّ
طمؾ هبذه اًمؽمسم٦م ًمتٙمقن يمذًمؽ؟!
هذا هق اًمدرس آسمتدائل ًمٚمٛمٓمٚم٥م ،وم٠ميـ هق اًمدرس اًمٜمٝم٤مئل؟ اًمدرس اًمٜمٝم٤مئل
شمتْمٛمٜمف رواي٦م يٜم٘مٚمٝم٤م ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م ورئٞمس اعم ّٚم٦م ذم يمت٤مسمف «مهٌٚح ادتٓجدش سمًٜمده إمم
ّ
قمامر صحٞمح أقمالئل ،سمٛمٕمٜمك ّ
أن أيمثر
ُمٕم٤موي٦م سمـ قمامر ،وؾمٜمد اًمِمٞمخ إمم ُمٕم٤موي٦م سمـ ّ
اًمٗم٘مٝم٤مء اطمتٞم٤مـم ً٤م يٗمتل ـمٌ٘م ً٤م هلذا اًمًٜمد ذم أقم٘مد اعمً٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م -هذا سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم
( )2اًمٗمجر ،أيت٤من  -39 ,38وىمد شم٘مدّ م شمٗمًػم هذه أي٤مت اًمنميٗم٦م ذم اعمح٤مضة اًمً٤مسمٕم٦م:
ص ،279اهل٤مُمش رىمؿ-3
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
اًمً ُجق ُد َقم َغم ـملم َىم ْؼم ْ
اًمً٤مسم َٕم٦م]َِ ،و َُم ْـ
اًمً ٌْ َٕم٦م
احلُ ًَ ْلم× ُيٜم َِّق ُر إ َمم ْإ ْرو َ
[إرض َّ
ْ
لم َّ
(َ )3ىم َ٤مل×ُّ « :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم َ
٥م ُُم ًَ ٌِّح ً٤م َوإِ ْن َمل ْ ُي ًَ ٌِّ ْح ِ َهب٤مش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوقُ ،مـ ٓ
احل ًَ ْلم× ُيمت َ
َ٤من َُم َٕم ُف ُؾم ٌْ َح ٌ٦م ُم ْـ ـملم َىم ْؼم ْ ُ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،6ص ;477اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين،
حييه اًمٗم٘مٞمف :ج ،2صّ ;379
اًمقاذم :ج ،9ص-)842
واٟمٔمر يمذًمؽ :اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م :ص-95

واًمٜمٌقة واإلُم٤مُم٦م رهـ دُم٤مء ؾمٞمد اًمِمٝمداء× 374 .....................
اعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م :اًمتقطمٞمد
ّ

اًمًٜمد ،وأ ُّم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اعمتـ ومٝمق:
ِ
ِ
()2
«ـ َ ِ َ
ه ذم ًمقهن٤م أيْم ً٤م ،وهل ُمع
َٚن ٕ ِيب َظ ٌْد اَلل× َخ ِري َى ُ ٜدي ٌَٚجٍ َص ٍْ َر ُاءش  -وصمٛم٦م ّ
اإلُم٤مم× ٓ شمٗم٤مرىمف ،ويم٤من قمامر يتً٤مءل قمام يٛمٙمـ أن يٙمقن ومٞمٝم٤م ،طم ّتك طم٤من وىم٧م
ي ْت ُف افه َال ُة َصٌ ُف َظ َذ َشجَ ٚدتِ ِف
اًمّمالة ،وم٢مذا« :ؾِ َٔٓ ٚت ُْر َب َُ ٜأ ِيب َظ ٌْ ِد اَلل×َ ،ؾُ َ
َٚن إِ َذا َح َ َ
َو َش َجدَ َظ َِ ْٔ ِفش-
ُمـ اًمذي ومٕمؾ ذًمؽ؟ إٟمّف اًمِمخص اًمذي سمٚمغ سمف احلٛمد هلل شمٕم٤ممم أن ىم٤ملُ :م٤م زًم٧م
أر ّدد أي٦م اًمنميٗم٦م( ،ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ)( ،)3قمغم ىمٚمٌل طمتّك ؾمٛمٕم ُتٝم٤م ُمـ
ُمتٙم ّٚمٛمٝم٤م(-)4
ومٚمام سمٚمغ هذا اعم٘م٤مم ُمـ اًم٘مرب اٟمت٘مؾ ُمـ ذًمؽ احلٛمد إمم ؾمقرة اًمتقطمٞمد ،وُمٜمٝم٤م إمم
ّ
(َ )2ر َوى ُُم َٕم ِ
٤مو َي ُ٦م ْسم ُـ َقم َّام ٍر َىم٤م َل :يم َ
َ٤من َِٕ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل× َظم ِري َٓم ُ٦م ِدي ٌَ ٍ
٤مج َص ْٗم َرا ُء ،ومِٞم َٝم٤م ُشم ْر َسم ُ٦م َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل×،
ِ
ِِ
َومٙم َ ِ
اًمً ُجق َد َقم َغم ُشم ْر َسم ِ٦م َأ ِيب
ي ْشم ُف َّ
اًمّم َال ُة َص ٌَّ ُف َقم َغم َؾم َّج٤م َدشمف َو َؾم َجدَ َقم َٚم ْٞمفُ ،صم َّؿ َىم َ٤مل×« :إِ َّن ُّ
َ٤من إ َذا َطم َ َ
َقم ٌْ ِد اهلل× َخي ِْر ْق ْ
تٝمجد :ص ;844ىمٓم٥م اًمديـ
اًمً ٌْ َعش( -اًمِمٞمخ اًمٓمقدُ ،مّمٌ٤مح اعم ّ
احلُ ُج َ
٥م َّ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج :6صّ ;477
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز،
اًمراوٟمدي ،اًمدقمقات :صّ ;299
سمح٤مر إٟمقار :ج ،93ص-)264
واٟمٔمر أيْم ً٤م :اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م :ص-95
( )3اًمٗم٤مُت٦م ،آي٦م-6
ٍ
ومٚمام هى [أوم٤مق] قمٜمف ىمٞمؾ ًمف ذم
ظمر ُمٖمِمٞم ً٤م قمٚمٞمفّ ،
(« )4ىمد ؾم٠مًمق ُه قمـ طم٤مًم٦م حل٘مت ُف ذم اًمّمالة طمتّك ّ
زًم٧م ار ّدد أي٦م قمغم ىمٚمٌل و[قمغم ؾمٛمٕمل] طمتّك ؾمٛمٕم ُتٝم٤م ُمـ اعمتٙم ّٚمؿ هب٤م ،ومٚمؿ يثٌ٧م
ذًمؽ ،وم٘م٤ملُ :م٤م ُ
ضمًٛمل عمٕم٤ميٜم٦م ىمدرشمفش( -اسمـ ُمٞمثؿ اًمٌحراين ،ذح هن٩م اًمٌالهم٦م :ج ،2ص ;328أُمكم ،شمٗمًػم
اعمحٞمط إقمٔمؿ :ج ،3ص ;44:اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،شمٗمًػم اًمّم٤مذم :ج ،2ص-)84
ىمقة اًم٘مٚمقب :ج ،2ص ;9:اًمٖمزازم ،إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ :ج،4
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :أسمق ـم٤مًم٥م اعمٙملّ ،
ص-633
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ٌم َقم َٚم ْٞمفَ ،وم َٚم َّام أ َوم َ
َ٤من َي ْت ُٚمق ا ًْم ُ٘م ْر َ
اًمّم٤مد َق× يم َ
٤مق ُؾمئ َؾَُ :م٤م ا ًَّمذي
وروي أيْم ً٤م :أ َّن َُم ْق َٟٓمَ٤م َّ
آن ذم َص َالشمفَ ،وم ُٖم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ْ٧م إ َمم َطم٤مل َيم َ٠مٟمَّٜمل
٥م َُم٤م ا ْٟمت ََٝم ْ٧م َطم٤م ًُم ُف إ ًَم ْٞمف؟ َوم َ٘م َ٤مل َُم٤م َُم ْٕمٜمَ٤م ُهَُ :م٤م ز ًْم ُ٧م ُأيم َِّر ُر آ َي٤مت ا ًْم ُ٘م ْرآن َطمتَّك َسم َٚمٖم ُ
َأ ْو َضم َ
ِ
ِ
ِ
َؾم ِٛم ْٕم ُت َٝم٤م ُُم َِم٤م َوم َٝم ً٦م مم َّ ْـ َأٟم َْز َهلَ٤م َقم َغم اعمُْٙم َ
َ٤مؿم َٗم٦م َوا ًْمٕم َٞم٤من( -اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،ومالح اًمً٤مئؾ :ص;278
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،58ص-)69
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سمٜمص اًم٘مرآن
صمؿ اٟمتّم٥م ىم٤مئ ًام وهقى إمم اًمًجقد ،وهق «مْتٓك افَربش!(ّ )2
اًمريمقعّ ،

اًمٜمٌل اًمٙمريؿ’ ىم٤مئالً( :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ)(-)3
اًمٙمريؿ ،طمٞم٨م ظم٤مـم٥م ّ

قمامر ،وهؾ صمٛم٦م
ومٛمثؾ هذا اًمِمخص يًجد قمغم شمٚمؽ اًمؽمسم٦م،
ومتحػم ُمٕم٤موي٦م سمـ ّ
ّ
قمامر؟ ّ
إن اإلُم٤مم
حمٛمد اًمّم٤مدق× ُمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ّ
أطمد أقمرف سم٤مإلُم٤مم ضمٕمٗمر سمـ ّ
اًمّم٤مدق× مل يٙمـ ًمٞمًجد ُمـ دون هذه اخلريٓم٦م! ٟمٔمر إًمٞمف اإلُم٤مم× ،ومٕمٚمؿ سمام
يدور ذم ىمٚمٌف ،وم٘م٤مل ًمف مجٚم٦م ،ؾم٠مٟم٘مٚمٝم٤م ًمٙمؿ وأهنل اعمقوقع ،وأٟم٤م ُمٜمدهش أيْم ً٤م!
َي ِر ْق ُْ
ىم٤مل ًمف« :إِن افً ُجق َد َظ َذ ت ُْر َب َِ ٜأ ِيب َظ ٌْ ِد اَلل× َ ْ
احل ُج َ ٛافً ٌْ َعش ،ومال ُيٌ٘مل هذا
واًمرب -هذه هل شمرسم٦م ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء×-
اًمًجقد ؿمٞمئ ً٤م سملم اًمٕمٌد
ّ
دَا ٤حنس احلطني× يف أنـّ ايٓيبّ’

إن يم٤مٟم٧م هذه هل شمرسم٦م ىمؼم احلًلم× ،ومام سم٤مًمؽ سم٤محلًلم× ٟمٗمًف؟ وأيـ دُمف؟
ٞمختص سمٓم٤مئٗم٦م دون ـم٤مئٗم٦م ،وم٘مد يمت٥م أهؾ اًمًٜمّ٦م واًمِمٞمٕم٦م
ومل يٙمـ هذا إُمر ًم
ّ
قمغم طمدٍّ ؾمقاء :عم٤م ُأريؼ دُمف× اًمٓم٤مهر مل يٙمـ أهؾ اعمديٜم٦م ًمٞمٕمٚمٛمقا سم٤مًمقاىمٕم٦م ،وم٢مذا
ومٝمرع إًمٞمٝم٤م
اًمٜمٌل’ و ُأ ّم اعم١مُمٜملم ـ يرشمٗمع سم٤مًمٌٙم٤مء واًمٜمحٞم٥مُ ،
سمّمقت ُأ ّم ؾمٚمٛم٦م ـ زوج ّ
يمٌ٤مر اًمّمح٤مسم٦م يً٠مًمقهن٤م قمـ اًمًٌ٥م ،وم٘م٤مًم٧م :رأي٧م ذم اعمٜم٤مم رؾمقل اهلل’ ؿمٕمث ً٤م
ُمذقمقر ًا طم٤مه اًمرأس طم٤مذم اًم٘مدُملم!
هذا طم٤مل ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم’ ،وم٘مد سمٕمثرت اعمّمٞمٌ٦م اًمٙمؼمى ىمٚم٥م قم٤ممل اًمقضمقد قمغم
ِ
ِ
اًمر َو٤م× َي ُ٘م ُ
قلَ « :أ ْىم َر ُب َُم٤م َي ُٙم ُ
قن ا ًْم َٕم ٌْدُ ُِم َـ اهللَ و ُه َق
قمكم ا ًْم َق َّؿم٤مء َىم َ٤ملَ :ؾمٛم ْٕم ُ٧م ِّ
( )2احلَ ًَ ُـ سم ُـ ٍّ
ؾم ِ
٤مضمد---ش( -اًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،4ص ;375اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٞمقن أظمٌ٤مر اًمرو٤م:
َ
ج ،3ص-)27
يمام روي قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق× هبذا اعمْمٛمقن ذم اعمّم٤مدر اًمت٤مًمٞم٦م :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،صمقاب إقمامل:
صّ ;45
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،93ص-274
( )3اًمٕمٚمؼ ،آي٦م-2:

واًمٜمٌقة واإلُم٤مُم٦م رهـ دُم٤مء ؾمٞمد اًمِمٝمداء× 376 .....................
اعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م :اًمتقطمٞمد
ّ

هذا اًمٜمحق!
ىم٤مًم٧م ُأم ؾمٚمٛم٦م :ىمٚم٧مُ :م٤م َ
ًمؽ ي٤م رؾمقل اهلل؟

ٍ
عمقاف ُمـ قمٜمد ُمرىمده!(( )2اعمٚمحؼ-)9:
وم٘م٤مل :ؿمٝمدت ىمتؾ احلًلم× ،وإ ّٟمٜمل

(َ )2قم ْـ ُأ ِّم َؾم ْٚم َٛمك ،ا ُْم َر َأ ٍة ُِم َـ ْإَٟم َّْم ِ
اًمٜمٌل’] َو ِه َل َشم ٌْ ِٙمل-
٤مرَ ،ىم٤م ًَم ْ٧مَ :د َظم ْٚم ُ٧م َقم َغم ُأ ِّم َؾم َٚم َٛم َ٦م [زوج ّ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ُىم ْٚم ُ٧مُ :م٤م يٌ ِٙم ِ
ٞمؽ؟ َىم٤م ًَم ْ٧مَ :ر َأ ْي ُ٧م ْ
اب،
حل َٞمتِ ِف ُّ
اًمؽم ُ
َ ُْ
اًمٜمٌل’ ِذم اعمَْٜمَ٤م ِم َو َقم َغم َرأؾمف [سمِ َرأؾمف] َو ْ
[أ َن] ّ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ً
َ
َ
َوم ُ٘م ْٚم ُ٧مَُ :م٤م ًم َؽ َي٤م َر ُؾمقل اهلل؟ ىم٤ملَ :ؿمٝمدْ ُت ىمتْؾ احلُ ًَ ْلم آٟمٗم٤مش( -اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب
ـم٤مًم٥م :ج ،4ص ;324اسمـ اًمٌٓمريؼ ،اًمٕمٛمدة :ص ;575إرسمكم ،يمِمػ اًمٖمٛم٦م ذم ُمٕمروم٦م إئٛم٦م:
ج ،3صّ ;337
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص 338و ;343اًمِمٞمخ قمٌد اهلل
اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)678
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اًمٌخ٤مري ،اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم :ج ،4ص ;435اًمؽمُمذي ،ؾمٜمـ اًمؽمُمذي :ج،6
ص ;434اًمٓمؼماين ،اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم :ج ،34ص ;484احل٤ميمؿ اًمٜمٞمً٤مسمقري ،اعمًتدرك :ج،5
ص ;2:اًمٌٞمٝم٘مل ،دٓئؾ اًمٜمٌقة :ج ،8ص ;59اسمـ قمً٤ميمر ،شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ :ج،25
ص ;349اسمـ قمً٤ميمر ،شمرمج٦م اإلُم٤مم احلًلم :ص ;499اسمـ إصمػم ،أؾمد اًمٖم٤مسم٦م :ج ،3ص;33
حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م اًمِم٤مومٕملُ ،مٓم٤مًم٥م اًمً١مول :ص ;489اسمـ اًمٕمديؿ ،سمٖمٞم٦م اًمٓمٚم٥م ذم شم٤مريخ طمٚم٥م:
ّ
ج ،7ص ;3755أمحد سمـ قمٌد اهلل اًمٓمؼمي ،ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك :ص ;259اًمؼمي ،اجلقهرة ذم ٟمً٥م
اإلُم٤مم قمكم وآًمف :ص ;57اًمذهٌل ،ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء :ج ،4ص( 427طمدّ صمٜم٤م رزيـ ،طمدّ صمتٜمل
دظمٚم٧م قمغم أ ّم ؾمٚمٛم٦م ---رزيـ هق اسمـ طمٌٞم٥م ،و ّصم٘مف اسمـ ُمٕملم); اًمذهٌل ،شم٤مريخ
ؾمٚمٛمك ىم٤مًم٧م:
ُ
اإلؾمالم :ج ،6ص ;28اًمزرٟمدي احلٜمٗملٟ ،مٔمؿ درر اًمًٛمٓملم :ص ;328اًمّمٗمدي ،اًمقاذم
سم٤مًمقومٞم٤مت :ج ،23ص ;376اسمـ يمثػم ،اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م :ج ،9ص ;32:اًمٌ٤مقمقين اًمِم٤مومٕمل،
ضمقاهر اعمٓم٤مًم٥م ذم ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م :ج ،3ص ;3:9اًمًٞمقـمل ،شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء:
ص ;338اًمًٞمقـمل ،اخلّم٤مئص اًمٙمؼمى :ج ،3ص ;237اًمّم٤محلل اًمِم٤مُمل ،ؾمٌؾ اهلدى
واًمرؿم٤مد :ج ،22ص ;86اًم٘مٜمدوزي ،يٜم٤مسمٞمع اعمقدة ًمذوي اًم٘مرسمك :ج ،4ص-24
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واًمٜمٌقة واإلُم٤مُم٦م رهـ دُم٤مء ؾمٞمد اًمِمٝمداء× 378 .....................
اعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م :اًمتقطمٞمد
ّ

املالحل
(املًخل)4:

ِ
ِِْ ٝهت َ
ُؽ
اًمر َو٤م×ُ « :ي ََ ُٚل فِ ِْ ًَٚبِ ِد َي ْق َم ا ْف َِ َٔ َٚم َِ ًْ ِٕ :ٜؿ افر ُج ُؾ ُـْ َ
قؾمك ِّ
َىم َ٤مل َقم ُّكم ْسم ُـ ُُم َ
ٚض َظ َذ افْ ِ
َؽَ ،ؾْ ٚد ُخ ِؾ َْ
ٚس َمئُق َٕت َ
اجلْ َ .ٜإِٓ َأن ا ْف ٍَ َِٔ َف َم ْـ َأ َؾ َ
ٚس
ات َٕ ٍْ ًِ َؽَ ،و َـ ٍَ ْٔ َ
َذ ُ
 ٝافْ َ

َخ ْر ُهَ ،و َأ ْٕ ََ َذ ُه ْؿ ِم ْـ َأ ْظدَ ائِ ِٓ ْؿَ ،و َوؾ َر َظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ ِٕ ًَ َؿ ِجْ ِ
ان اَلل
َٚن اَللَ ،و َح َه َؾ َُهل ْؿ ِر ْو َق ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َت ًَ َٚػَ .وي ََ ُٚل ف ِْ ٍََٔف :يَ ٚأُّي ٚا ْفَُٚؾ ُؾ َٕيتَِ ٚم ِ
ُمّدَْ ،اهلٚدي ف ُو ًَ ٍَٚء ُُم ٌِّٔف َو َم َقافٔف ،ؿ ْ
ػ
آل ُ َ
ْ
ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػَ ،ؾ َٔدْ ُخ ُؾ َْ
ْؽ َأ ْو َت ًَِ َؿ مْ َ
َحتك ت َْن ٍَ َع فُ ُِّؾ َم ْـ َأ َخ َذ َظْ َ
ْؽَ .ؾ ََٔ ُ
اجلْ ََ ٜو َم ًَ ُف ؾئَٚم ًَ ٚوؾئَٚم ً،ٚ
ِ
قم ُفَ ،و َأ َخ ُذوا َظّ ْـ َأ َخ َذ َظْْ ُف إِ َػ َي ْق ِم ا ْف َِ َٔ َٚم ِ،ٜ
َحتك َؿ َٚل َظ ْؼ ًاَ ،و ُه ُؿ افذ َ
يـ َأ َخ ُذوا َظْْ ُف ُظ ُِ َ

غ ا َْدْ ِْز َفت ْ ِ
َغش( -اًمتٗمًػم اعمٜمًقب إمم اإلُم٤مم اًمٕمًٙمري×:
َؾُ ْٕ ٚي ُروا ـ َْؿ َؾ ْر ٌق َمَ ٚب ْ َ
ص ;455اًمٓمؼمد ،آطمتج٤مج :ج ،2ص ;:قمكم سمـ يقٟمس اًمٕم٤مُمكم ،اًمٍماط

اعمًت٘مٞمؿ :ج ،4ص ;67اسمـ أيب مجٝمقر ،قمقازم اًمٚمئ٤مزم :ج ،2ص ;2:اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين،
اعمٝمٛم٦م ذم أصقل إئٛم٦م :ج،2
احلر اًمٕم٤مُمكم ،اًمٗمّمقل
ّ
ُمٜمٞم٦م اعمريد :صّ ;229
صّ ;774
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،3ص-)6
(املًخل)1:
ورد ذم دقم٤مء اًمٕمديٚم٦م...« :هذا بَ ّٔ ٜاَلل يف خَِف ،ووجف اَلل يف ظٌٚده ،ووديًتف
ادًتحٍي ،ٜوـِّتف افٌٚؿٔ...ٜهذا افًٌ ٛادتّهؾ مـ إرض إػ افًامء ،هذا افقجف
افقيل افذي ب ُّْٔف ُرزق افقرى ،وبٌَٚئف بَٔ ٝافدٕٔ،ٚ
يتقجف إفٔف إوفٔٚء ،هذا
افذي
ّ
ّ
احلج ٜمـ احلج ،ٟهذا ًٕخ ٜافقجقد
وبقجقده ثٌت ٝإرض وافًامء ،هذا
ّ

(اًمؼمدُ ،مِم٤مرق أٟمقار اًمٞم٘ملم :ص ;268اعمرٟمدي ،جمٛمع اًمٜمقريـ:
وادقجقدشُ -
ص-)3:7
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وروي قمـ اإلُم٤مم اًمٌ٤مىمر× أٟمّف ىم٤ملَ :ىم َ٤مل اهللُ َشم َٕم َ٤ممم ُعمِ َح َّٛم ٍد’َ « :و ِظز ِيت َو َج َال ِيل
قن افر ِ
ِ
ِ
ِْ
َْ ٝ
اجلْ َٜ
ونَ ،مَ ٚخ َِ َْ ُ
اصدُ َ
ون ا َْد ْٓ ِدي َ
س ُتُ َُام َْاهلُ ٚد َ
َو ُظ ُِ ِّق َصٖينَ ،ف ْق َٓ َك َو َف ْق َٓ َظ يع َوظ ْ َ
َٚن َو َٓ ْإَ ْر َض َو َٓ افً َام َء َو َٓ ا َْد َالئِ َُ ََ ٜو َٓ َخ َِْ ًَ ٚي ًْ ٌُدُ ِينَ ...ؾْ َْح ُـ َأو ُل
َوافْ َٚر َو َٓ ا َْدُ َ
اخل ِْ ِؼ وشٌ ٛتًٌَِ ِ
َ ٛخ ِْ ِؼ َْ
ٔح ِٓ ْؿ
َخ ِْ ِؼ اَللَ ،و َأو ُل َخ ِْ ٍؼ َظ ٌَدَ اَللَ َو َشٌ َح ُفَ ،وٕ َْح ُـ َش ٌَ ُ
َ َ َ ُ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ف اَللََُ ،وبَُِْ ٚو ِّحدَ اَللََُ ،وبَُِْ ٚظٌِدَ اَللََُ ،وبََِْ ٚأـ َْر َم
غَ ،ؾٌَُِْ ٚظ ِر َ
َوظ ٌََ ٚد ِهتِ ْؿ م َـ ا َْد َالئََُ ٜو ْأ َدم ِّٔ َ
اَللَُ َم ْـ َأـ َْر َم ِم ْـ َمجِٔ ِع َخ ِْ َِ ِفش( -اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،طمٚمٞم٦م إسمرار :ج ،2ص;24

ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،36ص-)28
(املًخل)3:

أول أ ّي٤مم ؿمٝمر رُمْم٤منَ ...« :وا ْؽ ٍِ ْر ِ َيل
ُمـ دقم٤مء اإلُم٤مم ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ× ذم ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُقب افتِل
ُقب افتل ُتْْ ِز ُل افِّْ ََ َؿَ ،وا ْؽٍ ْر ِ َيل افذٕ َ
َر افِّْ ًَ َؿَ ،واؽْ ٍ ْر ِ َيل افذٕ َ
افذٕ َ
ُقب افتل ُتٌ ِّ ُ
ِ
ِ
ُقب افتِل ت ُِد ُ
ُقب افتِل ت َُرد
يؾ ْإَ ْظدَ َاءَ ،وا ْؽٍ ْر ِ َيل افذٕ َ
ٚءَ ،وا ْؽٍ ْر ِ َيل افذٕ َ
َت َْ َى ُع افر َج َ
ِ
ِ
ِ
ُقب افتِل ُي ًْت ََحؼ ِ َِبُ ُٕ ٚز ُ
ُقب افتِل َ ْحتٌِ ُس
ول ا ْف ٌَ َالءَ ،وا ْؽٍ ْر ِ َيل افذٕ َ
ٚءَ ،وا ْؽٍ ْر ِ َيل افذٕ َ
افد َظ َ
ِ
 ٞافًام ِء ،وا ْؽ ٍِر ِيل افذُٕقب افتِل َتُ ِْن ُ ِ
َؽ ْٔ َ
ُقب افتِل ُت ًَ ِّج ُؾ
ٚءَ ،وا ْؽٍ ْر ِ َيل افذٕ َ
َ
ػ ا ْفٌ َى َ
َ َ ْ َ
ِ
ِ
ُقب افتِل ت ِ
ُقر ُ
ُقب افتِل َ ْهتتِ ُؽ ا ْف ًِ َه َؿش-
ث افْدَ َمَ ،وا ْؽٍ ْر ِ َيل افذٕ َ
َٚءَ ،وا ْؽٍ ْر ِ َيل افذٕ َ
ا ْف ٍَْ َ
(اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،5ص ;83اًمِمٞمخ اًمّمدوقُ ،مـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف :ج،3

ص ;273اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج ،4ص ;:7اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس،
إىمٌ٤مل إقمامل :ج ،2صّ ;226
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،97ص3::
و-)---
(املًخل)1:

ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤متَ ...« :ؾ َٖ ْر َش َؾ َأ ُبق َبُ ٍْر إِ َػ ُؿْْ ٍُ ٍذ ْ ِ
اض ْ َِبَ ،ٚؾ َٖ َْجل َٖ َه ٚإِ َػ ِظ َوَ ٚد ِة
 ٝجِْْٔ ًِ ٚمـ ب ْىَِْٓ ،ٚؾ َِؿ َت َز ْل ص ِ
ِ
ِ
ِ
ٚح ٌَ َ ٜؾِ َر ٍ
اش
ْ َ َ
َ
َن و ًِْ ً ٚم ْـ َجٌِْْ ََٓ ،ٚو َأ ْف ََ ْ َ
ْ
َب ْٔت ََٓ ،ٚؾدَ َؾ ًَ ََٓ ٚؾُ َ َ

واًمٜمٌقة واإلُم٤مُم٦م رهـ دُم٤مء ؾمٞمد اًمِمٝمداء× 37: .....................
اعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م :اًمتقطمٞمد
ّ

ِ
حتك مٚت ْ ِ
(ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس اهلالزم ،يمت٤مب ُؾمٚمٞمؿ :ص;264
َ
َ
َ ٝم ْـ َذف َؽ َص ِٓٔدَ ًةشُ -
اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد ،آطمتج٤مج :ج ،2صّ ;27:
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار:

ج ،39ص ;394ج  ،54ص-)2:9

َ ِ
ِ ِ ِِ
ورويَ « :ؾ َر َؾ َع ُظ َّ ُر افً ْٔ َ
ك َخ َْ ٝيَ ٚأ َبتَُ ٚهش-
ػ َو ُه َق يف ؽ ّْدهَ ،ؾ َق َجٖ بِف َجْْ ٌَ ََٓ ،ٚؾ َ َ
( ُؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس اهلالزم ،يمت٤مب ُؾمٚمٞمؿ :صّ ;267
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار:

ج ،39ص ;37:ج  ،54ص-)2:8
ِ
افهدِّ ي ََ ُ ٜافن ِٓٔدَ ُة ...ا َْدُ ًُْ ِ
قر ِو ِْ ًُٓٚش-
وروي أيْم ً٤م« :افًال ُم َظ َِ ْٔؽ يَ ٚأيت َُِّٓ ٚ
(اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،إىمٌ٤مل إقمامل :ج ،4صّ ;277
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
إٟمقار :ج ،:8ص-)377
أن رؾمقل اهلل’ ىم٤مل ...« :افِ ُٓؿ ا ْف ًَ ْـ َم ْـ َط َِ َّ ََٓ ...ٚو َخ ِِّدْ ِيف ٕ ِ
وروي ّ
َٚر َك َم ْـ

[جْْ ٌَ ْٔ َٓ]ٚش( .اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم :ص ;287قمامد اًمديـ اًمٓمؼمي،
ض َب َجْْ ٌَ ََٓ ٚ
َ َ
سمِم٤مرة اعمّمٓمٗمك :ص ;478اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،اًمٓمرائػ :ص ;48:احلًـ سمـ
احلكم ،اعمحتي :صّ ;2:8
ؾمٚمامن ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،39ص;4:
ج  ،54ص-)284
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اجلقيٜمل ،ومرائد اًمًٛمٓملم :ج ،3ص-46
ِ
وروي ّ
مـ افدٕٔ ٚوـٚن افد ُم
بْٝ
أن اعم٘مداد ىم٤مل ًمٕمٛمر« :فَد
ذهٌُ ٝ
ْ
رشقل اَللِ َ
ِ
ِ
ِ
وافًقطش( -قمامد اًمديـ اًمٓمؼمي،
بٚفًٔػ
بًٌ ٛضبِ َؽ هلٚ
وجٌِْْٓٚ
َيرج مـ طٓرهَ ٚ
ُ
يم٤مُمؾ اًمٌٝم٤مئل :ص-)425
وروي أيْم ً٤مَ :قمـ َقمٛم ِرو سم ِـ َأ ِيب ا ْعمِ ْ٘مدَ ا ِم َقمـ َأسمِ ِ
ٞمف َقم ْـ َضمدِّ ِه َىم َ٤ملَ ...« :و ِه َل َٓ ت َُن ُؽ
ْ
ْ ْ ْ
ِِ
ِ
َ
ن ُهُ ...ثؿ َد َخ ُِقاش-
ي َب ُظ َّ ُر ا ْف ٌَ َ
ٚب بِ ِر ْجِف َؾ َُ َ َ
أ ْن َٓ ُيدْ َخ َؾ َظ َِ ْٔ َٓ ٚإِٓ بِِ٘ ْذَنََ ،ٚؾ َ َ
(اًمٕمٞم٤مر ،شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :ج ،3ص ;78اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،آظمتّم٤مص :ص;296
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،39ص-)338
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(املًخل)5:

ىم٤مل ؾمٚمٞمامن سمـ يً٤مر اهلالزمُ :وضمد طمجر ُمٙمتقب قمٚمٞمف:
ٓ بـــدّ أن َتـ ِ
ــٚضؿ
ــر َد افَٔٚمـــ َ ٜؾـ ُ

ِ
وؿّٔهـٓ ٚبـد ِم
احلًـغ مِ ّىـ ُ
ُ

ويـ ٌ
ــؾ دــــ صـــًٍٚؤه خهـــامؤه

ِ
وافهــقر يف يــقم
افَٔٚمــ ٜيــٍْ ُ
ُ

ؾمٌط اسمـ اجلقزي ،شمذيمرة اخلقاص :ج ،3ص ;346اًمًٛمٝمقدي ،ضمقاهر
اًمٕم٘مديـ :ج ،4ص ;499اًمزرٟمدي احلٜمٗملٟ ،مٔمؿ درر اًمًٛمٓملم ،ص;32:
اًم٘مٜمدوزي ،يٜم٤مسمٞمع اعمق ّدة ًمذوي اًم٘مرسمك :ج ،4ص-57
وروي أيْم ً٤م« :إ ّن ؾٚضَّ ٜتلء يقم افَٔٚم ٜبٔده ٚؿّٔص أخي ،وبٖخرى ؿّٔص
رب! إتهػ مـ ؿتُِ ٜوفدي ،مل َ ُشؿ أحدِه ٚو ُذبح أخر؟ ؾٔحُؿ اَلل
أمحر ،ؾتَقل :يِّ ٚ

هلّ ٚأوًٓ ،يًْل احلًـ× مـ مًٚوي ،ٜوث ًٚ ٕٔٚمـ يزيد (فًْف اَلل)ش( -قمامد اًمديـ
اًمٓمؼمي ،يم٤مُمؾ اًمٌٝم٤مئل :ص-)629

وذيمر ص٤مطم٥م اًمٚمٓم٤مئػ« :إذا ـٚن يقم افَٔٚمَ ٜتلء ؾٚضّ ٜوبٔده ٚافّْٔك احلًـ
بٚفًؿ ،وظذ إين
وبٔده ٚافٔنى احلًغ ،وظذ ـتٍٓ ٚإيّـ ؿّٔص احلًـ مِ ّى
ّ
رب احُؿ بْٔل وبغ ؿٚتع ُوفدي ،ؾٖٔمر
ؿّٔص احلًغ مِ ّى بٚفدم ،ؾتْٚدي وتَقلّ :

اَلل افزب ٜٕٔٚؾَٔقل هلؿ( :ﯼ ﯽ) ( ،ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ)ش-
احلؼ :ج ،37صٟ ،475م٘م ً
ِّؼم
(اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل ،ذح إطم٘م٤مق ّ
ال قمـ يمت٤مب اًمت ْ ُ
اعمذاب)-
ِ ِ
مج َع اَللَُ
وي َقم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل َضم ْٕم َٗم ِر ْسم ِـ ُحم َ َّٛم ٍد× َىم َ٤مل« :إِ َذا ـ َ
َٚن َي ْق ُم ا ْفَ َٔ َٚمَ َ ٜ
َو ُر َ
اح ٍدُ ،ثؿ َأمر مْ ِ
ٔد و ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
َٚدي ًَ ٚؾََْ ٚدى :ؽُوقا َأ ْب َه َٚرـ ُْؿ َو َُٕ ًُِّقا
ْإَوف َ
يـ ِيف َصً َ
غ َو ْأخ ِر َ
ََ ُ
رءوشُُؿ حتك َ َُتق َز َؾٚضِّ ُ ٜابَْ ٍُ َ ُ ٜ
اطَ .ؿ َٚلَ :ؾ َتٌُض َْ
افك َ
اخل َالئِ ُؼ َأ ْب َه َٚر ُه ْؿ،
َ ْ
ُ ُ َ ْ َ
ُمّد’ ِّ َ
َؾت َْٖ ِيت َؾٚضِ َّ َُ ÷ٜظ َذ ٕ ِ
ِٔ ٛم ْـ ٕ ُُج ِ
َج ٍ
َْ ٛ
ػ َم َِ ٍؽَ ،ؾت ََِ ُ
قن َأ ْف َ
ػ َم ْق ِؿٍ ًٚ
اجلْ ُِ ،ٜي َن ِّٔ ًُ ََٓ ٚش ٌْ ًُ َ
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ِ
ذيٍ ًِ ٚمـ مق ِاؿ ِ
ػ ا ْف َِ َٔ َٚم ُِ ،ٜثؿ َتْ ِْز ُل َظ ْـ ٕ ِ
احل ًَ ْ ِ
َ ِ
ٔص ُْ
غ ْب ِـ َظ ِ ٍّع‘
َجٌِٔ ََٓ ،ٚؾت َْٖ ُخ ُذ َؿّ َ
ْ ََ
ِ
بِ َٔ ِد َهُ ٚم َوّخ ً ٚبِدَ ِم ِفَ ،و َت َُ ُ
َ ٝمُ ٚصْ ِ َع بِ ِف.
ٔص َو َف ِدي َو َؿدْ َظِِ ّْ َ
قلَ :يَ ٚر ِّب! َه َذا َؿّ ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
افر َوَ .ٚؾ َت َُ ُ
َك ِيل ِم ْـ
َؾ َٔ ْٖت َٔٓ ٚافِّْدَ ُاء م ْـ ؿ ٌَ ِؾ اَللَِ :يَ ٚؾٚض َّ َُ !ٜفؽ ظْْدي ِّ
قلَ :يَ ٚر ِّب! ا ْٕت ْ
احل ًَ ْ ِ
َؿٚتِِِ ِفَ ،ؾ َٔ ْٖ ُم ُر اَللَُ َت ًَ َٚػ ُظَُْ ًِ ٚم َـ افْ ِ
ٚرَ ،ؾت َْخ ُر ُج ِم ْـ َج َْٓ َؿَ ،ؾ َت ِْت ََِ ُط َؿ َت َِ َُْ ٜ
غ ْب ِـ
احلُ ،ٛثؿ َي ًُق ُد ا ْف ًُْ ُُؼ ِِبِ ْؿ إِ َػ افْ ِ
َظ ِ ٍّع‘ـ ََام َي ِْت ََِ ُط افى ْ ُر َْ
قن ؾِ َٔٓ ٚبِ َٖٕ َْقا ِع
ٚرَ ،ؾ ُٔ ًَذ ُب َ
ََ ٛؾٚضِ َّ ُِ ٕ ÷ٜ
ا ْف ًَ َذ ِ
َجٔ ٌَ ََٓ ٚحتك تَدْ ُخ َؾ َْ
قن َهل،ٚ
اجلْ ََ ،ٜو َم ًَ َٓ ٚا َْد َالئِ َُ ُ ٜا ُْد َن ِّٔ ًُ َ
ابُ ،ثؿ ت َْرـ ُ
غ َيدَ ْ َُّيَ ،ٚو َأ ْوفِ َٔٚؤُ ُه ْؿ ِم َـ افْ ِ
ٚس َظ ْـ َي ِّْٔ ِ ََٓ ٚو ِص َام َ ِهلٚش( -اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،إُم٤مزم:
َو ُذ ِّريت ََُٓ ٚب ْ َ
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وروي أيْم ً٤م :ىم٤مل اسمـ ٟمامَ « :و َر َأ ْت ُش َُ َْْٔ ُِ ٜيف َمْ َِٚم ََٓ ٚو ِه َل بِ ِد َم ْن َؼ ـ ََٖن ََخ ًَْ َُُ ٕ ٜج ٍ
ٛ
َ ،ٝو َظ َذ ـ ُِّؾ ٕ ِ
ِم ْـ ٕ ٍ
َج ٍ
ُم ِد َؿ ٌِِ ٜبِ ْؿَ ،و َم ًَ ُٓ ْؿ َو ِص ٌ
ٔػ
ُقر َؿدْ َأ ْؿ ٌَ َِ ْ
َٔ ٛص ْٔ ٌ َ ،وا َْد َالئِ َُ ُْ ُ ٜ
ِ
َ ٛو َأ ْؿ ٌَ َؾ ا ْف َق ِص ُ
ٔػ إِ َيل َو َؿ ُر َب ِمِّْل َو َؿ َٚلَ :يُ ٚش َُ َْْٔ ُ !ٜإِن َجد ِك ُي ًَ ِِّ ُؿ
َي ّْقَ ،ؾ َّ َ ٙافْ ُج ُ
قل رش ِ
ِ
ْٝ؟ َؿ َٚلَ :و ِص ٌ
ٔػ
قل اَلل! َم ْـ َإٔ َ
َظ َِ ْٔ ِؽَ .ؾ َُ ِْ ُ
َ :ٝو َظ َذ َر ُشقل اَلل افً َال ُمَ ،يَ ٚر ُش َ َ ُ
ِ
ِ ِ
ِمـ وصٚئِ ِ
يـ َجٚؤوا َظ َذ افْ ُج ِ
ػ َْ
ٛ؟ َؿ َٚلْ :إَو ُل
اجلْ َِ .ٜؾ َُ ِْ ُ
َ :ٝم ْـ َه ُٗ َٓء ا َْدنٔخَ ُ ٜافذ َ
ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ٔؿ َخِِ ُ
ٔؾ اَللَ ،وافثٚفِ ُ
ًٔك
ٔؿ اَللَ ،وافرابِ ُع ظ َ
قشك ـَِ ُ
ُ ٞم َ
آ َد ُم َص ٍْ َق ُة اَللَ ،وافث ِٚين إِ ْب َراه ُ
َ :ٝم ْـ َه َذا ا ْف ََٚبِ ُض َظ َذ ْ ِحل َٔتِ ِف َي ًْ َُ ُط َمر ًة َو َي َُق ُم ُأ ْخ َرى؟ َؾ ََ َٚلَ :جد ِك
وح اَللَ .ؾ َُ ِْ ُ
ُر ُ
ون؟ َؿ َٚل :إِ َػ َأبِ ِ
 :ٝو َأيـ هؿ َؿ ِ
احل ًَ ْ ِ
ٔؽ ُْ
َر ُش ُ
َ ٝأ ْش ًَك
غ×َ .ؾ َٖ ْؿ ٌَ ِْ ُ
ٚصدُ َ
قل اَلل’َ .ؾ َُ ِْ ُ َ ْ َ ُ ْ
ََ ٝخًْ ُ ٜهق ِ
ِ
ِيف َض ٌَِِ ِف ُِٕ َظ ِّر َؾ ُف َمَ ٚصْ ََع بَِْ ٚافي ُ
اد َج ِم ْـ
ٚد ِ َ
قن َب ًْدَ ُهَ ،ؾ ٌَ ْْٔ ََام َإَٔ ٚـ ََذف َؽ إِ ْذ َأ ْؿ ٌَ َِ ْ َ َ َ
ٕ ٍ
وػ َحق ُاء ُأم ا ْف ٌَ َ ِ
َ :ٝم ْـ َه ِذ ِه افْ ًِّْ َق ُة ا ُْد ٌَِْ َال ُت؟ َؿ َٚل :ا ُْٕ َ
ؼ،
ُقرِ ،يف ـ ُِّؾ َه ْق َدجٍ ْام َر َأ ٌةَ ،ؾ َُ ِْ ُ
ِ
ْ ٝم َز ِ
ِ ِ
ُْ ٝخ َق ْيِِ ٍد،
جي ُ ٜبِْ ُ
اح ٍؿَ ،وافثٚفِ َث َُ ٜم ْر َي ُؿ بِْ ُ
ِْ ٝظ ّْ َر َ
انَ ،وافرابِ ًَ َُ ٜخد َ
َوافث ُٜ َٔ ٕٚآش َٔ ُ ٜبِْ ُ ُ
اخل ِٚمً ُ ٜا ْفق ِ
َ :ٝم ْـ؟
او ًَ َُ ٜيدَ َهَ ٚظ َذ َر ْأ ِش َٓ ٚت ًَْ َُ ُط َمر ًة َو َت َُق ُم َمر ًة َو َت َُق ُم ُأ ْخ َرىَ .ؾ َُ ِْ ُ
َو َْ َ َ
ُمّ ٍد’ ُأم َأبِ ِ
َؾ ََ َٚل :جدت ِ
ُ
زَنََ ٚمُ ٚصْ ِ َع بَِْ،ٚ
ٔؽَ .ؾ َُ ِْ ُ
ُؽ َؾٚضِ َّ ُ ٜبِْ ُ
َْ ُ ٝ
َ
َ :ٝواَلل َٕ ْخ ِ َ
َؾ َِ ِ
غ َيدَ ْ َُّيَ ٚأ ْبُِل َو َأ ُؿ ُ
قلَ :يُ ٚأمتَْ ٚه! َج َحدُ وا َواَلل َحَََْ ،ٚيُ ٚأم َتْ ٚه! َبد ُدوا
ح َْت ََُٓ ٚو َو َؿ ٍْ ُ
َ ٝب ْ َ
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يََّْ ،ٚيُ ٚأمتَْ ٚه! َؿ َت ُِقا َواَلل ُْ
:ٝ
غ َأ َبَ .َٕٚٚؾ َََ ٚف ْ
احل ًَ ْ َ
َواَلل َص ّْ َََِْ ،ٚيُ ٚأمتَْ ٚه! ْاش َت ٌَ ُ
ٚحقا َواَلل َح ِر َ
ٚط َؿ ٌِِْل ،ه َذا َؿ ِّٔص َأبِ ِ
َ ٝـٌِ ِدي و َؿ َىً ِ
َؽ ي ٚش ََُْٔ َُ ،ٜؾ ََدْ َأ ْؿرح ِ
ِ
َ َٔ ِٕ ٝ
ٔؽ
ُ
َ
َ ْ
َ ْ
ُـ ٍِّل َص ْقت َ ُ ْ
غ× َم ًِلُ َٓ ،ي ٍَ ِ
ُْ
َ ٝو َأ َر ْد ُت ـِت َْام َن َذفِ َؽ ا َْدََْ ٚم،
ٚر ُؿِْل َحتك َأ ْف ََك ا َ
َلل بِ ِفُ .ثؿ ا ْٕ َت ٌَ ْٓ ُ
احل ًَ ْ ُ
وحد ْث ُ ِ ِ
غ افْ ِ
ٚسش( -اسمـ ٟمام ّ
احلكمُ ،مثػم إطمزان :ص ;95اًمً ّٞمد اسمـ
ٚع َب ْ َ
 ٝبِف َأ ْهع َؾ َن َ
َ َ
ٚمخّم ً٤م); ّ
ـم٤مووس ،اًمٚمٝمقف ذم ىمتغم اًمٓمٗمقف :صُ( 27:م ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر

إٟمقار :ج ،56ص ;252اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم×:
ص-)552
(املًخل)6:

«بَْٔام َؾٚضِّ ُ ٜجٚفًِ ٌ ،ٜإِ َذا َأ ْؿٌ َؾ َأبقه ٚحتك ج َِس ِظْْدَ هَ ،ٚؾ ََ َٚل َهل :ٚمِ ٚيل َأر ِ
اك َح ِزيَْ ًٜ؟
َ
َ َ
َ ُ َ َ
َ
َ
َ َ َ
َْ َ
ْ ٝت ُِريدُ َأ ْن ُت ٍَ ِ
َ :ٝيَ ٚر ُش َ
قل اَلل! َو َـ ْٔ َ
ٚر َؿِْل؟ َؾ ََ َٚل َهلَ :ٚيَ ٚؾٚضِ َّ َُٓ !ٜ
ػ َٓ َأ ْحز َُنَ ،و َإٔ َ
َؾ َََ ٚف ْ
 :ٝيَ ٚأب ِ
َ !ٝأ ْي َـ َأ ْف ََ َ
َت ٌُِْل َو َٓ َ ْحت َز ِينَ ،و َٓ ُبد ِم ْـ ؾِ َر ِاؿ ِؽَ .ؿ َٚلَ :ؾ ْ
ٚك؟
ٚصتَد ُبَُٚؤُ َهَ ،ٚؾ َََ ٚف ْ َ َ
 :ٝيَ ٚأب ِ
ِ ِ
اء َْ ِ
َؾ ََ َٚلَ :ت ِْ َََِْْٔل ظ َذ مح ِؾ فِق ِ
َ !ٝوإِ ْن َمل ْ َأ ْف ََ َؽ؟ َؿ َٚل:
احل ّْدَ ،أ ْص ٍَ ُع ُٕمتلَ .ؿَ ٚف ْ َ َ
َ َْ َ
ْ
ٔؾ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
هاؾِ ُ
ٔؾ َظ ْـ َي ِِّْٔلَ ،و ِمَُٔٚئِ ُ
زئ ِ ُ
آخ ٌذ
ٔؾ َظ ْـ ص َام ِيلَ ،وإِ ْ َ
َت ِْ ََ َْْْٔل ظْْدَ ِّ َ
افكاطَ ،ج ْ َ
بِحجزَ ِيت ،وا َْد َالئِ َُ ُِ ٜمـ َخ ِْ ٍِل و َإَُٔ ٚإٔ ِ
ُ
[أؿقل]ُ :أمتِل ُأمتِل ُأمتِلَ ،ؾ ُٔ َٓ ِّق ُن اَللَُ َظْ ُْٓ ُؿ
َٚدي
َ
ْ
َ
ُ ْ
ِْ
ٚبُ ،ثؿ َأ ْٕ ُي ُر َي ِّْٔ ًَ ٚو ِص َامًٓ إِ َػ ُأمتِل َوـُؾ ٌَِٕ ٍّل َي ْق َم ا ْف َِ َٔ َٚم ُِ ٜم ْنت ٌَِ ٌؾ بَِْ ٍْ ًِ ِف َي َُ ُ
قلَ :يٚ
احل ًَ َ
قل :ي ٚرب! ُأمتِل ُأمتِلَ ،ؾ َٖو ُل مـ ي ِْح ُؼ ِيب َإٔ ِ
ِ
ِ
َْ ٝو َظ ِ يع
َ ْ َ َ
َر ِّب! َٕ ٍْز َٕ ٍْزَ ،و َإََٔ ٚأ ُؿ ُ َ َ ِّ
احل ًَ ُـ َو ُْ
َو َْ
اًم٘مٛمل،
احل ًَ ْ ُ
غش( -اسمـ ؿم٤مذان ،اًمٗمْم٤مئؾ :ص ;232ؿم٤مذان سمـ ضمؼمئٞمؾ ّ

اًمروو٦م ذم ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم :ص-):3
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اسمـ اعمٖم٤مززمُ ،مٜم٤مىم٥م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م :ص-354
ُمّد! ارؾع رأشؽ وؿؾ ُيًّع
وورد ذم طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م...« :ؾَٚل [اَلل] يل :يّ ٚ
فؽْ ،
رب! ّأمتل ّأمتل .ؾَٔٚل :إىِؼ ؾّـ ـٚن يف
وشؾ تًُىف ،واصٍع تُنٍع ،ؾٖؿقل :يّ ٚ
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اعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م :اًمتقطمٞمد
ّ

ثؿ أرجع إػ
ؿٌِف مثَٚل ح ٌّ ٜمـ ّبرة أو صًر مـ إيامن ؾٖخرجف مْٓ .ٚؾٖٕىِؼ ؾٖؾًؾّ ،
ُمّد! ارؾع رأشؽ
ّ
أخر فف شٚجد ًا .ؾَٔٚل :يّ ٚ
ثؿ ّ
ريب [أظقده] ؾٖمحده بتِؽ ادحٚمدّ ،
وشؾ ت َ
وؿؾ ُيًّع فؽْ ،
رب! ّأمتل ّأمتل .ؾَٔٚل :إىِؼ
ًُط ،واصٍع تُنٍع ،ؾٖؿقل :يّ ٚ
ثؿ أظقد إػ
ؾّـ يف ؿٌِف مثَٚل ح ٌّ ٜمـ خردف ٜمـ إيامن ؾٖخرجف مْٓ .ٚؾٖٕىِؼ ؾٖؾًؾّ ،
ُمّد! ارؾع رأشؽ ،وؿؾ
ّ
أخر فف شٚجد ًا ؾَٔٚل :يّ ٚ
ثؿ ّ
ريب ،ؾٖمحده بتِؽ ادحٚمدّ ،
وشؾ ت َ
ُيًّعْ ،
رب! ّأمتل ّأمتل ،ؾَٔقل :إىِؼ مـ ـٚن
ًُط ،واصٍع تُنٍع ،ؾٖؿقل :يّ ٚ
يف ؿٌِف أدٕك أدٕك أدٕك مـ مثَٚل ح ٌّ ٜمـ خردف ٜمـ إيامن ؾٖخرجف مـ افْٚر ،ؾٖٕىِؼ

ؾٖؾًؾش-
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اًمٌخ٤مري ،صحٞمح اًمٌخ٤مري :ج ،9صُ ;372مًٚمؿ
اًمٜمٞمً٤مسمقري ،صحٞمح ُمًٚمؿ :ج ،2ص ;237اعمقصكمُ ،مًٜمد أيب يٕمغم :ج،8
ؼم ،اًمتٛمٝمٞمد :ج،2:
ص ;422اًمٌ٤مىمالين ،متٝمٞمد إوائؾ :ص ;528اسمـ قمٌد اًم ّ
ص 77و---
(املًخل)7:

َقمـ َأ ِيب ضمٕم َٗم ٍر ُحمَٛم ِد سم ِـ َقم ِكم ا ًْمٌ ِ
َ ٝجٚبِ َر ْب َـ َظ ٌْ ِد اَلل ا َْٕٕ َْه ِ
ٚري
٤مىم ِر× َىم َ٤ملَ « :ش ِّ ًْ ُ
ٍّ َ
َّ ْ
َ ْ
ْ
َٚن َي ْق ُم ا ْف َِ َٔ َٚم ُِ ٜت ٌَِْ ُؾ ا ْبَْتِل َؾٚضِ َّ َُ ٜظ َذ ََٕ ٚؿ ٍِ ٜم ْـ ٕ ِ
قلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
َي َُ ُ
ُقق
قل اَلل’ :إِ َذا ـ َ
اجلْْ ٌَ ْ ِ
َ ،ٛؿ َقائِ ُّ َِٓ ٚم َـ افز ُمر ِد ْإَ ْخ َ ِ
غَ ،خ ْى ُٚم َِٓ ٚم ْـ ُف ْٗ ُف ٍٗ َر ْض ٍ
اجلْ ُِ ،ٜمدَ ب َج ََْ ٜ
َْ
يَ ،ذ َٕ ٌُ َِٓ ٚم َـ
ُقر ،يرى َط ِ
ِ
ِ ِ
مح َر َاو ِ
َٚهَ ٚيُ ٚؿق َتت ِ
ٚه ُر َهِ ٚم ْـ َبٚضِْ ِ َٓٚ
ا ْد ًْؽ ْإَ ْذ َؾ ِرَ ،ظ ْْٔ َ
َٚن َ ْ
انَ ،ظ َِ ْٔ َُٓ ٚؿٌ ٌ ٜم ْـ ٕ ٍ ُ َ
ِ
ٚه ِره ،ٚد ِ
ِ
ِ ِ
َٚج ِم ْـ ٕ ٍ
اخ ُِ ََٓ ٚظ ٍْ ُق اَلل َو َخ ِ
ُقر،
مح ُ ٜاَللَ ،ظ َذ َر ْأش َٓ ٚت ٌ
َو َبٚضْ َُٓ ٚم ْـ َط َ َ
ٚر ُج ََٓ ٚر ْ َ
ِ
ِ ِ
َٛ
فِِتٚجِ َش ٌْ ًُ َ
قن ُرـْْ ً ،ٚـُؾ ُرـ ٍْـ ُم َرص ٌع بِٚفد ِّر َوا ْف َُٔ ٚؿقتُ ،يض ُء ـ ََام ُيض ُء ا ْفُ َْقـ ُ
قن َأ ْف َ
قن َأ ْف َ
ػ َم َِ ٍؽ،
ػ َم َِ ٍؽَ ،و َظ ْـ ِص َام َ ِهلَ ٚش ٌْ ًُ َ
افد ِّري ِيف ُأ ُؾ ِؼ افً َام ِءَ ،و َظ ْـ َي ِّْٔ ِ ََٓ ٚش ٌْ ًُ َ
خ َىِ ٚم افَْ ٚؿ ِ ،ٜيْ ِ
آخ ٌذ بِ ِ
ٔؾ ِ
زئ ِ ُ
َٚدي بِ َٖ ْظ َذ َص ْقتِ ِف :ؽُوقا َأ ْب َه َٚرـ ُْؿ َحتك َ َُتق َز َؾٚضِ َّ ُٜ
ُ
َو َج ْ َ
ُمّ ٍد’َ ،ؾ َال َي ٌْ ََك َي ْق َمئِ ٍذ ٌَِٕ يل َو َٓ َر ُش ٌ
قل َو َٓ ِصدِّ ٌيؼ َو َٓ َص ِٓٔدٌ إِٓ ؽَ وقا
بِْ ُ
َْ ُ ٝ
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ِ
ِ
ِ
ي َظ ْر َش َر ِّ َِبَ ٚجؾ َج َال ُف ُفَ ،ؾ َت ُزج بَِْ ٍْ ًِ َٓٚ
َأ ْب َه َٚر ُه ْؿ َحتك َ َُتق َز َؾٚض َّ َُ ،ٜؾتًَ ُر َحتك ُ َحتٚذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ظـ ََٕ ٚؿتِٓ ٚو َت َُ ُ ِ
غ
احُ ُْؿ َب ْْٔل َو َب ْ َ
احُ ُْؿ َب ْْٔل َو َب ْ َ
غ َم ْـ َط َِ َّْل ،افِ ُٓؿ ْ
قل :إِ َهلل َو َش ِّٔدي! ْ
َ َ
َ ْ
َم ْـ َؿت ََؾ ُو ْف ِديَ .ؾِ٘ َذا افِّْدَ ُاء ِم ْـ ِؿ ٌَ ِؾ اَلل َجؾ َج َال ُف ُفَ :يَ ٚحٌِٔ ٌَتِل َوا ْبَْ ََ ٜحٌٌِِٔل! َشِِِْٔل
ُت ًْ َى ْل َو ْاص ٍَ ًِل ت َُنٍ ًِلَ ،ؾ َق ِظز ِيت َو َج َال ِيل َٓ َجٚزَ ِين ُط ِْ ُؿ َط ِٚملٍَ .ؾ َت َُ ُ
قل :إِ َ ِهلل َو َش ِّٔ ِدي!
ُذ ِّريتِل َو ِصٔ ًَتِل َو ِصٔ ًَ َُ ٜذ ِّريتِل َو ُ ُِم ٌِّل َو ُ ُِم ٌِّل ُذ ِّريتِلَ .ؾِ٘ َذا افِّْدَ ُاء ِم ْـ ِؿ ٌَ ِؾ اَلل َجؾ َج َال ُف ُف:
ِ
ِ
ِ
قن َو َؿدْ َأ َح َ
ٚط ِِبِ ْؿ َم َالئِ َُ ُٜ
قهَ ٚو ُ ُِمٌق ُذ ِّريتِ َٓٚ؟ َؾ ُٔ ٌَِْ ُِ َ
َأ ْي َـ ُذ ِّري َُ ٜؾٚض َّ ََ ٜوصٔ ًَت ََُٓ ٚو ُُمٌ َ
مح َِ ،ٜؾ َت َْدُ ُم ُٓ ْؿ َؾٚضِ َّ َُ ÷ٜحتك تُدْ ِخ َِ ُٓ ُؿ َْ
اجلْ َٜش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم:
افر ْ َ

ص ;7:اًمٗمتّ٤مل اًمٜمٞمً٤مسمقري ،روو٦م اًمقاقمٔملم :ص ;259قمامد اًمديـ اًمٓمؼمي،
سمِم٤مرة اعمّمٓمٗمك :ص ;54اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج ،4ص;279
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،54ص ;32:وُمع اظمتالف يًػم ذم اعمّم٤مدر
اًم٘مٛمل ،اًمٗمْم٤مئؾ :ص ،22قمٌ٤مرشمفَ « :ظ َِ ْٔ َُٓ ٚؿٌ ٌِ ٜم ْـ ٕ ٍ
ُقر
اًمت٤مًمٞم٦م :ؿم٤مذان سمـ ضمؼمئٞمؾ ّ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
مح ِٜ
ُي َرى َبٚضْ َُٓ ٚم ْـ َطٚه ِر َهَ ٚو َطٚه ُر َه ٚم ْـ َبٚضْ ََٓ ،ٚو َبٚضْ َُٓ ٚم ْـ َظ ٍْ ِق اَللَ ،و َطٚه ُر َه ٚم ْـ َر ْ َ
اَللش)-

يمام ُروي َقم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل َضم ْٕم َٗم ِر ْسم ِـ ُحم َ َّٛم ٍد×َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َضم٤مسمِ ٌر َِٕ ِيب َضم ْٕم َٗم ٍر [×]:
قل اهلل طمدِّ ْصمٜمِل سمِح ِد ٍ
اك َي٤م ْسم َـ رؾم ِ
ُضم ِٕم ْٚم ُ٧م ومِدَ َ
ي٨م ِذم َوم ْْم ِؾ َضمدَّ شمِ َؽ َوم٤مـمِ َٛم َ٦م [‘] إِ َذا َأٟمَ٤م
َ
َ
َ ُ
َطمدَّ ْصم ُ٧م سمِ ِف ِّ
اًمِمٞم َٕم َ٦م َوم ِر ُطمقا سمِ َذًم ِ َؽَ -ىم َ٤مل َأ ُسمق َضم ْٕم َٗم ٍر×َ « :حد َثِْل َأ ِيب َظ ْـ َجدِّ ي َظ ْـ
رش ِ
قل اَللَُ َت ٌَ َٚر َك َو َت ًَ َٚػَ :يَ ٚأ ْه َؾ َْ
قل اَلل’ َؿٚلَ ...:ؾ َٔ َُ ُ
 ٝا ْفُ ََر َم
اجل ّْعِ! إِ ِّين َؿدْ َج ًَ ِْ ُ
َ ُ
ِ
احل ًَ ْ ِ
غ َو َؾٚضِ َّ ََ ،ٜيَ ٚأ ْه َؾ َْ
احل ًَ ِـ َو ُْ
ُد ِ َحّ ٍد َو َظ ِ ٍّع َو َْ
وس َوؽُوقا
اجل ّْعِ! َض ْٖضئُقا افر ُء َ
ْإَبهٚرَ ،ؾِ٘ن ه ِذ ِه َؾٚضِّ ُ ٜت ًَِر إِ َػ َْ ِ ْ ِ
ٔؾ بََِْ ٚؿ ٍِ ٜم ْـ ٕ ِ
ُقق َْ
زئ ِ ُ
اجلْ ُِ ٜمدَ ب َج َٜ
َ
َ
ْ َ َ
ُ
اجلَْ ،ٜؾ َٖٔت ََٔٓ ٚج ْ َ
َ ،ٛظ َِ ْٔ ََٓ ٚر ْح ٌؾ ِم َـ ا َْد ْر َج ِ
اجلْْ ٌَ ْ ِ
غِ ،خ َى ُٚم َِٓ ٚم َـ افِ ْٗ ُف ِٗ ا ُْد َحَ ِؼ افر ْض ِ
َْ
غ َيدَ ْ َُّيٚ
ٚنَ ،ؾ ُتَْٚخُ َب ْ َ
 ٞإِ َفِٔٓ ٚم َئ ََ ٜأ ْف ِ
ِ ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
س َـ ٌُ ََٓ ،ٚؾ َٔ ٌْ ًَ ُ
ػ
 ٞاَللُ إِ َف ْٔ َٓ ٚم َئ ََ ٜأ ْفػ َم َِؽ َؾ َٔه ُروا َظ َذ َئّْ ََٓ ،ٚو َي ٌْ ًَ ُ ْ َ
َؾ َ ْ
ِ ِ
ػ م َِ ٍؽ َ ِ
ِ
ِ
َم َِ ٍؽ َظ ْـ َي ًَ ِ
ٚرهَ ،ٚو َي ٌْ ًَ ُ
وهٚ
قَنََ ٚظ َذ َأ ْجْ َحت ِٓ ْؿ َحتك ُي َه ِّ ُر َ
حيّ ُِ َ
ْ
 ٞإِ َف ْٔ َٓ ٚم َئ ََ ٜأ ْف َ
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ْ ٝحٌٌِِٔل م ٚا ْفتِ ٍَٚت ِ
اجلْ َِ ٜؾِ٘ َذا َص َٚر ْت ِظْْدَ َب ِ
َظ َذ َب ِ
ٚب َْ
ٚب َْ
َ ٝؾ َٔ َُ ُ
ُؽ
اجلْ َِ ٜت ِْت ٍَِ ُ
قل اَللََُ :ي ٚبِْ َ َ
َ
َو َؿدْ َأ َم ْر ُت بِ ِؽ إِ َػ َجْتِل َْ
[اجلْ َِ ]ٜؾ َت َُ ُ
ف َؿدْ ِري ِيف ِم ْث ِؾ َه َذا
َ ٝأ ْن ُي ًْ َر َ
قلَ :يَ ٚر ِّب َأ ْح ٌَ ٌْ ُ
ِ
ا ْف َٔ ْق ِم َؾ َٔ َُ ُ
َ ٛف ِؽ َأ ْو
قل اَللَُ [ َت ًَ َٚػ]َ :ي ٚبِْ َ
َْ ٝحٌٌِِٔل ْار ِج ًِل َؾُ ْٕ ٚي ِري َم ْـ ـ َ
َٚن ِيف َؿ ٌِِْف ُح ي
َِٕ َح ٍد ِم ْـ ُذ ِّريتِ ِؽ ُخ ِذي بِ َٔ ِد ِه َؾ َٖ ْد ِخِِ ِٔف َْ
اجلْ ََ .ٜؿ َٚل َأ ُبق َج ًْ ٍَ ٍرَ :واَلل َيَ ٚجٚبِ ُر إَِنََ ٚذفِ َؽ ا ْف َٔ ْق َم
ِ
اجل ِّٔدَ ِم َـ َْ
احلَْ ٛ
َف َت ِْت ََِ ُط ِصٔ ًَت َََٓ ٚو ُ ُِم ٌِّ َٔٓ ٚـ ََام َي ِْت ََِ ُط افى ْ ُر َْ
ي َؾِ٘ َذا َص َٚر ِصٔ ًَت َُٓٚ
 ٛافرد ِّ
احل ِّ
اجلْ ُِ ٜي ِْ َِل اَللَُ ِيف ُؿ ُِ ِ
َم ًَ َِٓ ٚظْْدَ َب ِ
ٚب َْ
قل [ َؾ َٔ َُ ُ
قِبِ ْؿ َأ ْن َي ِْت ٍَِتُقا َؾِ٘ َذا ا ْف َت ٍَتُقا َي َُ ُ
قل] اَللََُ :يٚ
قنَ :يَ ٚر ِّب َأ ْح ٌَ ٌََْْ ٚأ ْن
 ٝؾُِٔ ُْؿ َؾٚضِ َّ ُ ٜبِْ ُ
َأ ِحٌٚئِل َم ٚا ْفتِ ٍَُ ٚتُ ُْؿ َو َؿدْ َص ٍَ ًَ ْ
َْ ٝحٌٌِِٔل َؾ َٔ َُق ُف َ

ِ
ِ ِ
ف َؿدْ ُرَِٕ ٚيف ِم ْث ِؾ َه َذا ا ْف َٔ ْق ِم َؾ َٔ َُ ُ
ٛ
ُي ًْ َر َ
قل اَللََُ :يَ ٚأحٌٚئل ْار ِج ًُقا َوا ْٕ ُي ُروا َم ْـ َأ َحٌُ ُْؿ ُحل ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ٛؾٚضِ َّ َ ٜا ْٕ ُي ُروا َم ْـ
َ ٛؾٚض َّ َ ٜا ْٕ ُي ُروا َم ْـ ـ ًََٚـ ُْؿ ُحل ِّ
َؾٚض َّ َ ٜا ْٕ ُي ُروا َم ْـ َأ ْض ًَ َُّ ُْؿ ُحل ِّ
ِ
ِ
َ ٛؾٚضِ َّ َُ ٜخ ُذوا بِ َٔ ِد ِه
َ ٛؾٚض َّ َ ٜا ْٕ ُي ُروا َم ْـ َرد َظُْْ ُْؿ ؽٔ ٌَ ًِ ٜيف ُح ِّ
ذ َب ًِ ٜيف ُح ِّ
َش ََٚـ ُْؿ َ ْ
اجلْ ََ .ٜؿ َٚل َأ ُبق َج ًْ ٍَ ٍرَ :واَلل َٓ َي ٌْ ََك ِيف افْ ِ
َو َأ ْد ِخ ُِق ُه َْ
ٚس إِٓ َص ي
ٚك َأ ْو ـَٚؾِ ٌر َأ ْو ُمَْٚؾِؼ ِ[يف
ِوٓ َيتَِْ]ٚش( -ومرات سمـ إسمراهٞمؿ اًمٙمقذم ،شمٗمًػم ومرات اًمٙمقذم :صّ ;3:9
اًمٕمالُم٦م
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(املًخل)8:

ٍ
ِ
 ٝيقم ًُ ٚأم ش َِّ َِ ٜ
مح َٓ ٚاَللَُ)
اًمّم٤مد ِق َضم ْٕم َٗم ِر ْسم ِـ ُحم َ َّٛمد÷ َىم َ٤ملَ « :أ ْص ٌَ َح ْ َ ْ
(ر َ
َقم ِـ َّ
َ َ َ
َ :ٝف ََدْ ُؿتِ َؾ ا ْبْ ِ َل ُْ
َت ٌُِْلَ ،ؾ َِ َ
غ× افِ ْٔ َِ َٜ؛ َو َذفِ َؽ َإِْٔل َمٚ
ٔؾ َهلِ :ٚمؿ ُبَُٚؤُ ِك؟ َؾ َََ ٚف ْ
احل ًَ ْ ُ
قل اَلل’ مْ ُْذ ُؿٌِ َض إِٓ افِٔ َِ ََ ،ٜؾر َأي ُتف َص ِ
َ ٝر ُش َ
َ :ٝمِ ٚيل َأ َر َ
اك
َ :ٝؾ َُ ِْ ُ
ٚحٌ ً ٚـَئٌِٔ ًَ .ٚؿَ ٚف ْ
َر َأ ْي ُ
َ ْ ُ
ْ
ُ
قل اَلل َص ِ
 ٝافِ ْٔ َِ ََ ٜأ ْح ٍِ ُر ُؿ ٌُقر ًا فِ ِْ ُح ًَ ْ ِ
َيَ ٚر ُش َ
غ َو َأ ْص َحٚبِ ِف ( َظ َِ ِٔف
ٚحٌ ً ٚـَئٌِٔ ًٚ؟ َؿ َٚلَ :مِ ٚز ْف ُ
َو َظ َِ ِٔٓ ُؿ افًال ُم)ش( -اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،إُم٤مزم :ص ;42:اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،إُم٤مزم:

صّ ;:7
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ِ ِ ِ
َو َر َوى َأ ْمحَدُ ِذم ا ُْعم ًْٜم َِد َقم ْـ َأٟم ٍ
اًمً َٕم٤م َد ِةَ ،وا ْسم ُـ ُسم َّٓم َ٦م ِذم ِيمتَ٤مسمِ ِف
ازم ِذم يمٞمٛم َٞم٤مء َّ
َسَ ،وا ًْم َٖم َز ِ ُّ

ُ -------------------------------------------------------------- 105مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

ش اًمت َِّٛم ِ
ِْ
ٞمٛم ُّلَ ،واًم َّٚم ْٗم ُظ ًَم ُفَ ،ىم َ٤مل ا ْسم ُـ َقم ٌَّ ٍ
نم َـم ِري٘م ً٤مَ ،وا ْسم ُـ ُطم ٌَ ْٞم ٍ
٤مس:
اإل َسم٤مٟم َِ٦م ُِم ْـ َ ْ
مخ ًَ َ٦م َقم َ َ
 ٝساخ ً ٚظئِ ًام ظٚفِٔ ًِ ٚمـ بٔ ِ
ِ
ِ ِ
َ
ُ ٝأ ِّم َش َِ َّ ََ ،ٜو ِه َل َت َُ ُ
قلَ :يٚ
َ
َ
ْ َْ
« َب َْْٔ ٚإََٔ ٚراؿدٌ يف َمْ ِْز ِيل إِ ْذ َشّ ًْ ُ ُ َ
ٔؾ :و ِمـ َأيـ ظِِّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
بْ ِ
َٚت َظ ٌْ ِد ا ُْدىِِ ِ
ٝ
َ !ٛأ ْشًدْ َْٕل َوا ْبُ َ
َ
غ َمًلَ ،ؾ ََدْ ُؿت َؾ َش ِّٔدُ ـُـَ .ؾَ َ َ ْ ْ َ َ ْ
َ ٝر ُش َ
قل اَلل افًَ ٚظ َِ ٜيف ا َْدَِْ ٚم َص ًِث ًَ ٚم ْذ ُظقر ًاَ ،ؾ ًَ َٖ ْف ُت ُف َظ ْـ َذفِ َؽَ ،ؾ ََ َٚل:
َ :ٝر َأ ْي ُ
َذفِ َؽ؟ َؿَ ٚف ْ
احل ًَ ْ ِ
ِ ِ
س َب ُِْ ٜ
ُؿتِ َؾ ا ْبِْل ُْ
غ افتِل َأتَك ِ َِبٚ
غ َو َأ ْه ُؾ َب ْٔتِ ِف َؾدَ َؾْْت ُُٓ ْؿَ .ؿَ ٚف ْ
احل ًَ ْ ُ
َ :ٝؾَْ َي ْر ُت َؾ٘ َذا ب ُ ْ
زئ ِ ُ
ٔؾ ِم ْـ ـ َْر َب َال َءَ ،و َؿ َٚل’ :إِ َذا َص َٚر ْت َدم ًَ ٚؾ ََدْ ُؿتِ َؾ ا ْبْ َ
ُؽَ ،ؾ َٖ ْظ َى َٚٓٔ ِٕٚافٌِْل َؾ ََ َٚل:
َج ْ َ
ِ
ٚج ٍَ ،ٜؾ ِْ َُٔ ُْـ ِظْْدَ ِكَ ،ؾِ٘ َذا َص َٚر ْت َدم ًَ ٚؾ ََدْ ُؿتِ َؾ ُْ
ور َة
غَ ،ؾ َر َأ ْي ُ
احل ًَ ْ ُ
اج ًَِ َِٔٓ ٚيف ُز َج َ
ْ
 ٝا ْف ََ ُٚر َ
قرش( -اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج،4
ْأ َن َص َٚر ْت َدم ًَ ٚظٌِٔى ًَ ٚي ٍُ ُ
صّ ;324
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َ
زَٕ ٚا ْب ُـ ُخ َن ْٔ ٍ
ُمّدُ ْب ُـ َظ ٌْ ِد اَللَ ،ؿ َٚلَ :حد َثََْ ٚظ ِع ْب ُـ
شَ ،ؿ َٚلَ :حد َثََْ ُ ٚ
ُ
وروي« :أ ْخ َ َ
ُم َِ ٍد ُْ
ُمّ ِد ْب ِـ َ ْ
ُمّدُ ْب ُـ َش ِٚملِ ْب ِـ َظ ٌْ ِد
اجل ًْ ٍِل ِم ْـ َأ ْص ِؾ ـِتَٚبِ ِف بِْ ٚفُُق َؾ َِ ،ٜؿ َٚلَ :حد َثََْ ُ ٚ
َُ
اخل ْثً ِّلَ ،ؿ َٚل :حد َثَْ ٚظّرو بـ َثٚبِ ٍ
ٍ
مح ِـ ْإَ ْز ِديَ ،ؿ َٚلَ :حد َثِْل ؽ َْق ُ
،ٝ
َ ُْ ْ ُ
َ
ث ْب ُـ ُم ٌَ َٚرك َْ َ
افر ْ َ
ظـ َأبِ ِٔف َأ ِيب ا ْد ِ َْدَ ا ِم ،ظـ ش ًِ ِ
ٔد ْب ِـ ُج ٌَ ْ ٍرَ ،ظ ْـ َظ ٌْ ِد اَلل ْب ِـ َظٌ ٍ
ٚسَ ،ؿ َٚلَ :ب ََْْٔ ٚإََٔ ٚر ِاؿدٌ ِيف
َ ْ
َ ْ َ
 ٝساخ ً ٚظئِ ًام ظٚفِٔ ًِ ٚمـ بٔ ِ
ِ
َ ٝيت ََقج ُف
ُ ٝأ ِّم َش َِ َّ َ ٜز َْوجِ افٌِْ ِّل’َ ،ؾخَ َر ْج ُ
َ
َ
ْ َْ
َمْ ِْز ِيل إِ ْذ َشّ ًْ ُ ُ َ
ِ ِ
ِ
ِِ
َ :ٝيٚ
 ٝإِ َف ْٔ َُٓ ٚؿ ِْ ُ
ٚءَ ،ؾ َِام ا ْٕت ََٓ ْٔ ُ
ِيب َؿٚئدي إِ َػ َمْ ِْز َهلَ ،ٚو َأ ْؿ ٌَ َؾ َأ ْه ُؾ ا َْدديَْ ٜإِ َف ْٔ َِّٓ ٚ
افر َج ُٚل َوافْ ًَِّ ُ
ٚص ِّٔ ِ
 ٝظ َذ افًِّْق ِة َْاهل ِ
تك ِخغ و َتٌُقثِغ؟ َؾ َِؿ ُ ِ ِ
ِ
ِِ
ٚت
َ
ُأم ا ْدـ ُْٗمْ َ
ْ َ
َت ٌْْلَ ،و َأ ْؿ ٌَ َِ ْ َ
غ! َمَ ٚبُ ٚفؽ ِ َ َ
ْ
ِ
ِ ِ
 :ٝي ٚبْ ِ
َٚت َظ ٌْ ِد ا ُْدىِِ ِ
غ َم ًِلَ ،ؾ ََدْ َواَلل ُؿتِ َؾ َش ِّٔدُ ـُـ َو َش ِّٔدُ
َ !ٛأ ْشًدْ َْٕل َوا ْبُ َ
َو َؿَ ٚف ْ َ َ
ِِ
اجلْ َِ ،ٜؿدْ َواَلل ُؿتِ َؾ ِش ٌْ ُط رش ِ
َص ٌَ ِ
حيُ َٕ ٚت ُف ُْ
ٚب َأ ْه ِؾ َْ
غَ .ؾ َِ َ
غ!
ٔؾَ :يُ ٚأم ا ْدـ ُْٗمْ َ
احل ًَ ْ ُ
قل اَلل َو َر ْ َ
َ ُ
و ِمـ َأيـ ظِِّ ِ
َ ٝر ُش َ
قل اَلل’ ِيف ا َْدَِْ ٚم افًَ ٚظ ََ ٜص ًِث ًَ ٚم ْذ ُظقر ًا،
َ :ٝر َأ ْي ُ
َ ٝذفِ ِؽ؟ َؿَ ٚف ْ
َ ْ ْ َ َ ْ
َؾ ًَ َٖ ْف ُت ُف َظ ْـ َص ِْٖٕ ِف َذفِ َؽَ ،ؾ ََ َٚلُ :ؿتِ َؾ ا ْبْ ِ َل ُْ
غ َو َأ ْه ُؾ َب ْٔتِ ِف ا ْف َٔ ْق َم َؾدَ َؾْْت ُُٓ ْؿَ ،وافًَ ٚظ َٜ
احل ًَ ْ ُ
َ ٝو َإََٔ َٓ ٚأـَُ ٚد َأ ْن َأ ْظ َِ َؾَ ،ؾَْ َي ْر ُت َؾِ٘ َذا
 ٝا ْف ٌَ ْٔ َ
َ ٝحتك َد َخ ِْ ُ
َ :ٝؾ َُ ّْ ُ
ِْ ٝم ْـ َد ْؾْ ِ ِٓ ْؿَ .ؿَ ٚف ْ
َؾ َرؽ ُ
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ّ

ِِ
غ افتِل َأتَك ِِب ٚجزئِ ُ ِ
احل ًَ ْ ِ
ِ
ِ
س َب ُِْ ٜ
افس َب َُ ٜدم ًَ ٚؾ ََدْ ُؿتِ َؾ
ٔؾ م ْـ ـ َْر َب َال َءَ ،ؾ ََ َٚل :إ َذا َص َٚر ْت َهذه ْ
َ َ َْ
بُْ
ابْ َُؽ ،و َأظ َى ِٕٚٓٔٚافٌِْل’َ ،ؾ ََ َٚل :اجً ِع ه ِذ ِه افسب َِ ٜيف زُج ٍ
ور ٍة ـ
َ
َ َ
َْ
ْ َ َ
َ ْ
ْ
ٚج ٜـ َأ ْو َؿ َٚلِ :يف َؿ ُٚر َ
َو ْف َتُ ُْـ ِظْْدَ ِكَ ،ؾِ٘ َذا َص َٚر ْت َدم ًَ ٚظٌِٔى ًَ ٚؾ ََدْ ُؿتِ َؾ ُْ
ور َة ْأ َن َو َؿدْ
غَ ،ؾ َر َأ ْي ُ
احل ًَ ْ ُ
 ٝا ْف ََ ُٚر َ
 ٝبِ ِف َو ْج َٓ َٓ،ٚ
قرَ .ؿ َٚلَ :و َأ َخ َذ ْت ُأم َش َِ َّ َِ ٜم ْـ َذفِ َؽ افد ِم َؾ َِ َىخَ ْ
َص َٚر ْت َدم ًَ ٚظٌِٔى ًَ ٚت ٍُ ُ

غ×َ ،ؾجٚء ِ
وجً َِ ْ ِ
احل ًَ ْ ِ
َٚح ًَ ٜظ َذ ُْ
ٚن بِخَ َ ِز ِهَ ،و َإٔ ُف َؿدْ ُؿتِ َؾ
ت افر ْـ ٌَ ُ
َ ٝذف َؽ ا ْف َٔ ْق َم َم ْٖمتَ ًَ ٚو َمْ َ
َ َ َ
َ َ
ِيف َذفِ َؽ ا ْفٔق ِمَ .ؿ َٚل ظّرو بـ َثٚبِ ٍ
ُمّ ِد ْب ِـ َظ ِ ٍّع‘
َ :ٝؿ َٚل َأ ِيبَ :ؾدَ َخ ِْ ُ
َ ٝظ َذ َأ ِيب َج ًْ ٍَ ٍر ُ َ
َ ُْ ْ ُ
َْ
ي ،ٞو َذـَر ُت َفف ِرواي َ ٜش ًِ ِ
احل ِد ِ
ٔد ْب ِـ ُج ٌَ ْ ٍر َه َذا َْ
َمْ ِْز َف ُفَ ،ؾ ًَ َٖ ْف ُت ُف َظ ْـ َه َذا َْ
احل ِد َ
يَ ٞظ ْـ َظ ٌْ ِد
ُ َ َ َ
َ ْ
اَلل ْب ِـ َظٌ ٍ
ٚسَ ،ؾ ََ َٚل َأ ُبق َج ًْ ٍَ ٍر×َ :حد َثْ ِ ِٔف ُظ َّ ُر ْب ُـ َأ ِيب َش َِ َّ ََ ،ٜظ ْـ ُأ ِّم ِف ُأ ِّم َش َِ َّ ََ .ٜؿ َٚل
ٔد ب ِـ جٌ ٍر ظْْف َؿ َٚلَ :ؾ َِام ـَِ ٕٚ
ِ ِ ِ
ا ْب ُـ َظٌ ٍ
َ ٝر ُش َ
قل اَلل’ ِيف
َ ٝافِ ْٔ َِ َُ ٜر َأ ْي ُ
ٚسِ :يف ِر َوا َيَ ٜشً ْ ُ َ ْ َ ُ
ِ َ
ز َأ ْص ًَ َ
ٝ
َ ،ٞؾ َذـ َْر ُت َف ُف َذفِ َؽ َو َش َٖ ْف ُت ُف َظ ْـ َص ِْٖٕ ِفَ ،ؾ ََ َٚل ِيلَ :أ َمل ْ َت ًْ َِ ِّل َأ ِّين َؾ َرؽْ ُ
َمَْٚمل أؽْ َ َ
احل ًَ ْ ِ
ِم ْـ َد ْؾ ِـ ُْ
غ و َأ ْص َحٚبِ ِفش( -اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،إُم٤مزم :صّ ;426
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز،
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وي أيْم ً٤مَ :قم ْـ ُأ ِّم َؾم َٚم َٛم َ٦مَ أ َّهنَ٤م َىم٤م ًَم ْ٧م َظم َر َج َر ُؾم ُ
ات
قل اهلل’ ُِم ْـ ِقمٜم ِْدٟمَ٤م َذ َ
ور َ
ُ
ٍ
ؼم َو َيدُ ُه َُم ْْم ُٛمق َُم ٌ٦مَ -وم ُ٘م ْٚم ُ٧مَ :ي٤م َر ُؾم َ
٤مب َقمٜمَّ٤م َـم ِقي ً
قل
ًَم ْٞم َٚم٦م َوم َٖم َ
الُ ،صم َّؿ َضم٤م َءٟمَ٤م َو ُه َق َأ ْؿم َٕم ُ٨م َأ ْهم َ ُ
هي ِيب ِذم َه َذا ا ًْمق ْىم ِ
اهلل! َُم٤م ِزم َأ َر َ
٧م إِ َمم َُم ْق ِو ٍع ُِم َـ ا ًْم ِٕم َر ِاق
َ
ؼم ًا؟ َوم َ٘م َ٤ملُ :أ ْ ِ َ
اك ُؿم ْٕمث ً٤م ُُم ْٖم َ ّ
ي َ٘م ُ٤مل ًَمف يمَرسم َالءَ ،وم ُ٠م ِر ُ ِ ِ
احلُ ًَ ْ ِ
ٍم َع ْ
مج٤م َقم ٍ٦م ُِم ْـ ُو ًْم ِدي َو َأ ْه ِؾ َسم ْٞمتِلَ ،وم َٚم ْؿ
لم ا ْسمٜمِل َو َ َ
ُ
ُ َْ ُ
ي٧م ومٞمف َُم ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اطمت َِٗمٔمِل ِ َهب٤م،
َأ َز ْل َأ ًْم٘م ُط د َُم٤م َء ُه ْؿ َوم َٝم٤م ه َل ِذم َيديَ -و َسم ًَ َٓم َٝم٤م إِ َ َّزم َوم َ٘م َ٤ملُ :ظمذ َهي٤م َو ْ
محرَ ،ومق َوٕم ُتف ِذم َىم٤مر ٍ
َوم َ٠م َظم ْذ ُ َهت٤م َوم٢مِ َذا ِه َل ِؿم ٌْ ُف ُشم َر ٍ
اطم َت َٗم ْٔم ُ٧م
ورة َو َؾمدَ ْد ُت َر ْأ َؾم َٝم٤م َو ْ
اب َأ ْ َ َ َ ْ ُ
ُ َ
ِ
ِ ِ
سمِ ِفَ ،وم َٚم َّام َظم َر َج ْ
ور َة
احلُ ًَ ْ ُ
لم× ُم ْـ َُم َّٙم َ٦م ُُمت ََق ِّضمٝم ً٤م ٟم َْح َق ا ًْمٕم َراق ُيمٜم ُْ٧م ُأ ْظم ِر ُج شم ْٚم َؽ ا ًْم َ٘م ُ٤مر َ
َ٤من ِذم ا ًْم َٞم ْق ِم ا ًْم َٕم ِ ِ
ِذم ُيم ِّؾ َي ْق ٍم َو ًَم ْٞم َٚم ٍ٦مَ ،وم َ٠م َؿم ُّٛم َٝم٤م َو َأ ْٟم ُٔم ُر إِ ًَم ْٞم َٝم٤مُ ،صم َّؿ َأ ْسم ِٙمل ُعمِ َّم٤مسمِ ِفَ -وم َٚم َّام يم َ
٤مذ
ُِمـ ا ُْعمحر ِم ـ و ُهق ا ًْمٞمقم ا ًَّم ِذي ُىمتِ َؾ ومِ ِٞمف× ـ َأ ْظمرضم ُتٝم٤م ِذم َأو ِل اًمٜمَّٝم٤م ِر و ِهل سمِح ِ
٤مهلَ٤مُ ،صم َّؿ
َ َ َ َ
َّ
َ ْ َ
َ َ َّ َ َ َ ْ ُ
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ُقمدْ ُت إِ ًَمٞمٝم٤م ِ
آظم َر اًمٜم ََّٝم ِ٤مر َوم٢مِ َذا ِه َل َد ٌم َقمٌِ ٌ
ٞمطَ ،وم ِّم ْح ُ٧م ِذم َسم ْٞمتِل َو َسم َٙم ْٞم ُ٧م َو َيم َٔم ْٛم ُ٧م َهم ْٞمٔمِل
َْ
٤مًمِمامشم َِ٦مَ ،وم َٚمؿ َأ َز ْل طم٤مومِ َٔم ً٦م ًمِ ْٚمق ْىم ِ
َخمَ٤م َوم َ٦م َأ ْن َي ًْ َٛم َع َأقمْدَ ُاؤ ُه ْؿ سمِ٤م َْعم ِديٜم َِ٦م َوم ُٞم ْ ِ
٧م َطمتَّك
َ
َ
ْ
ن ُقمقا سمِ َّ َ
ضم٤مء اًمٜم ِ
َّ٤مقمل َيٜمْ َٕم٤م ُه َوم َح َّ٘م َؼ َُم٤م َر َأ ْي ُ٧مش( -اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،اإلرؿم٤مد :ج ،3ص ;247اًمِمٞمخ
َ َ
اًمٓمؼمد ،إقمالم اًمقرى سم٠مقمالم اهلدى :ج ;539 ،2اًمٗمت٤مل اًمٜمٞمً٤مسمقري ،روو٦م
اًمٖمٛم٦م ذم ُمٕمروم٦م إئٛم٦م :ج ،3ص;328
اًمقاقمٔملم :ص ;2:4إرسمكم ،يمِمػ
ّ
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،55ص ;34:اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل:
اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)238

اعمح٤مضة اًمٕم٤مذة :ؾم٘مل ؿمجرة اعمٕمروم٦م واًمٕمٌ٤مدة سمدم اإلُم٤مم احلًلم× 32: ......................

احملاضسة العاغسة :ضقي غجسة املعسفة والعبادة بدو اإلماو احلطني×

احملاقس ٠ايعاغس٠
ضك ٞغذس ٠املعسؾٚ ١ايعباد٠
بدّ اإلَاّ احلطني×
احلج٦م2539هـ
إول3778م= ذو ّ
يم٤مٟمقن ّ
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دٖٛس ايعُس ٚاحلٝا٠

إن أقمامًمٙمؿ صمٛمٞمٜم٦م ،ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمدرك يمٞمػ يٛمٙمـ أن ٟمًتٗمٞمد ُمـ ّ
ّ
يمؾ حلٔم٦م ُمـ

حلٔم٤مت قمٛمرٟم٤م؟
ًمٞمس ذم قم٤ممل اًمقضمقد ضمقهرة أهمغم صمٛمٜم ً٤م ُمـ طمٞم٤مة اإلٟمً٤من ،هم٤مي٦م إُمر جي٥م أن
ٟمٕمرف ّ
أن هذا اعم٤مء اًمذي جيري ذم هنر احلٞم٤مة ،هؾ ُشمً٘مك سمف إؿمقاك ًمتٜمٌ٧م اًم َّٓم ْٚمح؟
يتحقل إمم
أو يروى سمف اًمٕمِم٥م واًمٙمألً ،متٜمٛمق سمف ٟمٌ٤مشم٤مت شمرقم٤مه٤م احلٞمقاٟم٤مت؟ أو
ّ
أزه٤مر وورود ُيٕمتٍم ُمٜمٝم٤م ُم٤مء اًمقرد ،وشمًتخٚمص ُمٜمٝم٤م قمٓمقر يًتٜمِمؼ أرجيٝم٤م أوًمٞم٤مء
اهلل؟! هٙمذا ُيٍمف ُم٤مء احلٞم٤مة-
وم٢من ُمٞم٤مه أقمامر اًمٌنمي٦م هذه ىمد سف ّ
يمذًمؽ هل أقمامرٟم٤مّ ،
يمؾ ُمٜمٝم٤م إلرواء
ؿمجرة ،ومٛمٞم٤مه طمٞم٤مة قمٛمر سمـ ؾمٕمد ىمد و٤مقم٧م هٌ٤مء ُت٧م ؿمجرة ظمٌٞمث٦م ،أ ُّم٤م طمٌٞم٥م سمـ
ُمٔم٤مهر ومٛمٞم٤مه طمٞم٤مشمف ىمد ؾمٙمٌ٧م ُت٧م ؿمجرة ـمٞمٌ٦م-
َعسؾ ١اإلَاّ احلطني× ؾٛم إدزاى ايععُا٤

إ ّٟمٜم٤م مل ٟمدرك سمٕمدُ ُم٤م هل طم٘مٞم٘م٦م ىمْمٞم٦م ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء×؟ وُمـ هق اإلُم٤مم
احلًلم×؟ وم٤مًمٜمٓمؼ هبذه اًمٙمٚمٛم٦م ؾمٝمؾ ،سمٞمد ّ
أن إدرايمٝم٤م يٕمجز قمٜمف قمٔمامء اًمٕم٤ممل-
ّ
اعمت٠مظمريـ ،واًمٜم٤مسمٖم٦م ذم
ُمـ هٜم٤م ،ىم٤مل أظمقٟمد اخلراؾم٤مينُ ،+أؾمت٤مذ مجٞمع اًمٗم٘مٝم٤مء
مجٞمع قمٚمقم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م ،قمٜمدُم٤م ؿمقهد ذم اعمٜم٤مم :طمٞمٜمام يمٜمّ٤م ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م
ومٚمام اٟمت٘مٚمٜم٤م إمم قم٤ممل اًمؼمزخ قمرومٜم٤م ُم٤م هل طم٘مٞم٘م٦م
قمكم÷ّ ،
مل ٟم ِع ُمـ هق احلًلم سمـ ّ
إُمر! وم٢من يم٤من ُمثؾ أظمقٟمد اخلراؾم٤مين +ـ اًمذي يٕمدّ شمالُمذشمف ُمـ أقمالم
اعمجتٝمديـ ووم٘مٝم٤مء اًمتِم ّٞمع ـ ىم٤مس ًا قمـ ُمٕمرومتف× ،ومام سم٤مًمؽ سم٤مٔظمريـ؟ وقمٚمٞمف،
مهٞم٦م سم٤مًمٖم٦م!
جي٥م اًمت٠م ُّمؾ ذم هذا إُمر; عم٤م ًمف ُمـ أ ّ
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َا نُتب عٔ ميني ايعسؽ

ّ
إن ًمٞمٚم٦م اعمٕمراج شمْم٩م سم٤مًمٕمٔمٛم٦م! طمٞم٨م يً ٌّح اهلل شمٕم٤ممم ٟمٗمًف ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ’( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ذايمر ًا إهاء ّ
()2
صمؿ إٟمّف
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ) ّ -

قمرج سمٜمٌٞمف اًمٙمريؿ’ ُمـ هٜم٤م إمم طمٞم٨م( :ﭲ ﭳ ﭴ* ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ)(،)3
صمؿ سمٚمغ ُم٘م٤مُم ً٤م قمجز ضمؼمئٞمؾ أن يٌٚمٖمف(( )4اعمٚمحؼ -)2:وسمٕمدُم٤م اضمت٤مز اًمًاموات،
ّ
وظمرق مجٞمع احلج٥م ،وسمٕمد قمٌقر اًمٙمرد واًمٚمقح واًم٘مٚمؿ واًمقصقل إمم اًمٕمرش،
احلًغ ِمهٌٚح ُاهلدى وشٍْٔ ُ ٜافْ ِ
جٚةش(-)5
رأى ُمٙمتقسم ً٤م قمـ يٛمٞمٜمف« :إن ُ َ
ُ
َ َ
وأي ُمرشمٌ٦م هذه؟ ومٞم٤م هل٤م ُمـ مجٚم٦م ُمدهِم٦م ،وهل قمـ يٛملم اًمٕمرش،
أي ُم٘م٤مم هذا؟ ّ
ّ
اًمٜمٌل’ قمغم ُم٤م ُيمت٥م طمقل اًمٕمرش طمتّك ؿم٤مهد اًمٕمرش ُمز ّيٜم ً٤م
ومام إن وىمٕم٧م قمٞمٜم٤م
ّ
وأي يقم هق يقم قم٤مؿمقراء؟!
سم٤مؾمؿ ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء×! ومام اًمذي ومٕمٚمف×؟ ّ
ايػا َٔ ١ٜاخلًك١

إن مجٞمع قم٤ممل اخلٚم٘م٦م ّ
ّ
واعمجرات إٟمّام ُظمٚم٘م٧م مجٞمٕم ً٤م ًمٖم٤مي٦م
ويمؾ هذه اعمٜمٔمقُم٤مت
ّ
َ ٝ
َْ ٝـْْز ًا َ ْ
فش(-)6
اخل ِْ َؼ فَُِل ُأ ْظ َر َ
فَ ،ؾخَ َِ َْ ُ
اظ َر َ
ُم ٍِ ّٔ ًَ ،ٚؾ َٖ ْح ٌَ ٌْ ُ
واطمدة هقُ « :ـْ ُ
َ ٝأ ْن ْ

( )2اإلهاء ،آي٦م-2
( )3اًمٜمجؿ ،أيت٤من -: ,9
ِ
ِ
ِ
احلُ ُج ِ
(َ )4ىم َ٤مل ا ْسم ُـ َقم ٌَّ ٍ
٤مس ِذم َظم َ ٍؼمَ ---« :وم َٚم َّام َسمٚمَغَ إِ َمم ؾمدْ َرة اعمُْٜمْت ََٝمك َوم٤م ْٟمت ََٝمك إِ َمم ْ
ؼمئٞم ُؾَ :شم َ٘مدَّ ْم َي٤م
٥مَ ،وم َ٘م َ٤مل َضم ْ َ
َر ُؾم َ
قز َه َذا اعمَْٙم َ
ؽم َىم٧مش( -اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م
قل اهللًَ ،م ْٞم َس ِزم َأ ْن َأ ُضم َ
َ٤منَ ،و ًَم ْق َدٟم َْق ُت َأٟم ُْٛم َٚم ً٦م َٓ ْطم َ َ
اًمدر اًمٜمٔمٞمؿ :صّ ;275
اًمٕمالُم٦م
آل أيب ـم٤مًم٥م :ج ،2ص ;266يقؾمػ سمـ طم٤مشمؿ اًمِم٤مُملّ ،
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،29ص-)493
(ُ )5اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م :ص ،56اهل٤مُمش رىمؿ-2
( )6طمدي٨م ىمدد أظمرضمف :اًمً ّٞمد طمٞمدر أُمكم ،شمٗمًػم اعمحٞمط إقمٔمؿ :ص ;435احل٤مومظ رضم٥م
اًمؼمدُ ،مِم٤مرق أٟمقار اًمٞم٘ملم :ص ;4:اعمال ومتح اهلل اًمٙم٤مؿم٤مين ،شمٗمًػم يمٌػم ُمٜمٝم٩م اًمّم٤مدىملم ذم إًمزام
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ومٕم٤ممل اخلٚم٘م٦م سمر ُّمتف ُم٘مدّ ُم٦م ًمٙمٚمٛمتلم :إُومم :اعمٕمروم٦م ،واًمث٤مٟمٞم٦م :اًمٕمٌ٤مدة(-)2

و اإلٟمً٤من هق ُمـ شم٘مع هذه إُم٤مٟم٦م قمغم قم٤مشم٘مف ،ىم٤مل شمٕم٤ممم( :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ)(( )3اعمٚمحؼ -)3:وشمٚمؽ إُم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى جي٥م أن شم١م ّدى قمغم يد اإلٟمً٤من-
ّ
ٟمٌل هق اًمٌٚمقغ سمٕم٤ممل اخلٚم٘م٦م إمم ُم٘م٤مم
إن اهلدف ُمـ سمٕمث٦م ُمئ٦م وأرسمٕم٦م وقمنميـ أًمػ ّ
قمكم÷ هق ذًمؽ اًمِمخص اًمذي ؾم٘مك سمدم ٟمحره
ُمٕمروم٦م اهلل وقمٌ٤مدة اهلل ،واحلًلم سمـ ّ

ؿمجرة ُمٕمروم٦م اهلل وقمٌ٤مدشمف; ًمتٌ٘مك ُمثٛمرة ُمٕمٓم٤مءة إمم إسمد( -)4هذا ُم٤م ىم٤مم سمف اإلُم٤مم

إول ،روو٦م اعمت٘ملم :ج ،3صّ ;827
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز،
اعمخ٤مًمٗملم (وم٤مرد) :ص ;574اعمجٚمز ّ
سمح٤مر إٟمقار :ج ،95ص 2::وص  ;455اعمال أمحد اًمٜمراىمل ،رؾم٤مئؾ وُمً٤مئؾ :ج ،4ص-37
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :أسمق اًمًٕمقد ،شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد :ج ،3ص ;247أًمقد ،شمٗمًػم أًمقد:
ج ،25ص 327و---
( )2ىم٤مل شمٕم٤ممم( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) (اًمذاري٤مت ،آي٦م-)67
ِ
ِ
ِ
َو َقم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل× َىم َ٤ملَ « :ظم َر َج ْ
َّ٤مس! إِ َّن اهللَ َضم َّؾ ذيم ُْر ُه
احلُ ًَ ْ ُ
لم ْسم ُـ َقم ٍّكم× َقم َغم َأ ْص َح٤مسمِف َوم َ٘م َ٤ملَ :أ ُّ َهي٤م اًمٜم ُ
ِ
ِ
اؾم َت ْٖمٜم َْقا سمِ ِٕم ٌَ٤م َدشمِ ِف َقم ْـ ِقم ٌَ٤م َد ِة َُم ْـ ِؾم َقا ُه-
َُم٤م َظم َٚم َؼ ا ًْمٕم ٌَ٤م َد إِ َّٓ ًم َٞم ْٕم ِر ُومق ُهَ ،وم٢مِ َذا َقم َر ُومق ُه َقم ٌَدُ و ُهَ ،وم٢مِ َذا َقم ٌَدُ و ُه ْ
ْ٧م و ُأُمل َومام ُمٕم ِر َوم ُ٦م اهلل؟ َىم َ٤ملُ :مٕم ِر َوم ُ٦م َأ ْه ِؾ ُيم ِّؾ َزُم ٍ
َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُف ر ُضم ٌؾَ :ي٤م ْسم َـ رؾم ِ
٤من إِ َُم٤م َُم ُٝم ُؿ
َْ
قل اهلل! سمِ َ٠م ِيب َأٟم َ َ ِّ َ َ ْ
َ
َ ُ
َ
ا ًَّم ِذي َ ِ
٥م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َـم٤م َقم ُت ُفش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٚمؾ اًمنمائع :ج ،2ص ;:اًمٙمراضمٙمل ،يمٜمز
جي ُ
اًمٗمقائد :صّ ;262
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،6ص-)423
( )3إطمزاب ،آي٦م-83
ِ
َو َقم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل× ِذم َىم ْقل اهلل( :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
لم×ش-
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ)َ ،ىم َ٤ملِ « :ه َل َو َٓ َي ُ٦م َأ ُِم ِػم اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
(اًمّم ّٗم٤مر ،سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت :ص ;:7اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،2ص ;524قمكم سمـ يقٟمس اًمٕم٤مُمكم،
اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ :ج ،2صّ ;399
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،34ص 386و;397
اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،5ص-)5:9
اجلٝم٤م ًَم٦مِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
( )4مم٤م ورد ذم زي٤مرة ًمإلُم٤مم احلًلم×َ « :سم َذ َل ُُم ْٝم َج َت ُف ومِ َ
ٞمؽ ًم َٞم ًْ َتٜمْ٘م َذ قم ٌَ٤م َد َك ُم َـ َّ
اًمْم َال ًَم٦م َو ْ َ َ
ِ
اًمِم ِّؽ و ِ
٤مب إِ َمم َسم ِ
آ ْرشمِ َٞم ِ
اًمر َدىش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص;572
َوا ًْم َٕم َٛمك َو َّ َ
٤مب ْاهلُدَ ى ُم َـ َّ
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يمؾ طمٙمٞمؿ وإدراك ّ
احلًلم×! وهذه هل اًم٘مْمٞم٦م اًمتل حيػم قمٜمده٤م قم٘مؾ ّ
يمؾ وم٘مٞمف-
وؾمٜمد هذه اًمرواي٦م ُمـ اًمّمح٦م سمحٞم٨م يٗمتل قمغم وقئف ذم إطمٙم٤مم اإلهلٞم٦م ّ
يمؾ
جمتٝمد يم٤مُمؾ يم٤مًمِمٞمخ إٟمّم٤مري ،ومٛمثؾ هذه اًمرواي٦م ُيٕمدّ ُمًتٜمد ًا ًمٚمٗم٘مٝم٤مء اًمٕمٔم٤مم،
وقمٚمٞمٙمؿ أن شمت٠م ُّمٚمقا ذم هذه اًمرواي٦م; ًمتٕمرومقا ُمٕمٜمك هذه اجلٛمٚم٦م-
يف حطس ٠ايصٜاز٠

ىم٤مل اإلُم٤مم× ذم هذا احلدي٨مَ « :ف ْٔ َس ِم ْـ َم َِ ٍؽ ُم ََر ٍ
بش ،أي مجٞمع اعمالئٙم٦م سمال
صٗمل اهلل،
اؾمتثٜم٤مء ،وأردف×َ « :و َٓ ٌَِٕ ٍّل ُم ْر َش ٍؾش ،أي آدم× ُمع ُم٤م ًمف ُمـ ُم٘م٤مم
ّ

ٟمجل اهلل ،وإسمراهٞمؿ× ُمع ُم٤م ًمف ُمـ ُمٜمّم٥م ظمٚمٞمؾ اهلل،
وٟمقح× ُمع ُم٤م ًمف ُمـ ُم٘م٤مم ّ

وُمقؾمك× ُمع ُم٤م ًمف ُمـ ُم٘م٤مم يمٚمٞمؿ اهلل ،وقمٞمًك× سمام يٛمتٚمؽ ُمـ ُمقهٌ٦م روح اهلل;
ّ
اعم٘مرسملم وإٟمٌٞم٤مء اعمرؾمٚملم يً٠مًمقن اهلل شمٕم٤ممم أن ي٠مذن هلؿ ذم زي٤مرة
إن مجٞمع اعمالئٙم٦م ّ
قمكم÷(-)2
احلًلم سمـ ّ

يتحػم قمٜمده٤م قم٘مؾ ّ
يمؾ طمٙمٞمؿ! ّ
وإن قمٛمٚمٙمؿ هلق يمذًمؽ; ٕٟمّٙمؿ
ّإهن٤م ًمٙمٚمٛم٦م
ّ
ومُ َٓ ٚي َرىش( ،)3وشمرومٕمقن راي٦م اًمٕمزاء قمغم
شم٘مٞمٛمقن اًمٕمزاء قمغم ُمـ سمٙمك قمٚمٞمفَ « :مُ ٚي َرى َ

ُمـ أىم٤مم اًمذات اإلهلٞم٦م اعم٘مدّ ؾم٦م ًمف ّأول جمٚمس قمزاء (( ،)4اعمٚمحؼ -)4:وم٤معم٘م٤مم ُمثؾ هذا

اعم٘م٤مم ،واًمٕمٛمؾ ُمثؾ هذا اًمٕمٛمؾ! ُمـ هٜم٤م يٜمٌٖمل أن شمٕمرومقا ُم٤مذا شمٗمٕمٚمقن؟ وُم٤م هل

اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،اعمزار :ص ;279اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج ،7ص ;6:اعمِمٝمدي،
اعمزار :صّ ;487
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص 288و-)327
(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمراسمٕم٦م ،اًمّمٗمح٦م ،27:اهل٤مُمش رىمؿ ;4اعمح٤مضة اخل٤مُمً٦م ،اًمّمٗمح٦م-245
(ُ )3اٟمٔمر :اعمح٤مضة إومم ،اًمّمٗمح٦م ،37اهل٤مُمش رىمؿ-2
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمً َال ُم َقم َغم َؿم ْٞم٨م َو ِ ِزم اهلل
اًمً َال ُم َقم َغم آ َد َم َص ْٗم َقة اهلل ُم ْـ َظمٚمٞم َ٘متفَّ ،
( )4ضم٤مء ذم زي٤مرة اًمٜم٤مطمٞم٦م اعم٘مدؾم٦مَّ « :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
اًمً َام ُء
قر ا ًْمٕم ُ
ٞمٛم ْ٧م ًَم َؽ اعمَْآشمِ ُؿ ِذم َأ ْقم َغم قم ِّٚم ِّٞم َ
لمَ ،و َسمٙمَ٧م َّ
احل ُ
لمَ ،و ًَم َٓم َٛم ْ٧م َقم َٚم ْٞم َؽ ْ ُ
َوظم َ َػمشمفَ ---و ُأىم َ
َّ٤مهن٤مَ ،و ِْ
(حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اعمِمٝمدي ،اعمزار :صّ ;677
اجلٜم ُ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز،
َ٤من َو ُظم َّز ُاهنَ٤مش-
ّ
َو ُؾمٙم ُ َ
سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)434

اعمح٤مضة اًمٕم٤مذة :ؾم٘مل ؿمجرة اعمٕمروم٦م واًمٕمٌ٤مدة سمدم اإلُم٤مم احلًلم× 336 ......................

ـمٌٞمٕم٦م قمٛمٚمٙمؿ؟
غؿا ٤عني آ ١ٜايًٓ٘ ايربٚدسد ٟبرتاب قدّ شا٥س اإلَاّ احلطني×

ُمـ اعمٕمروف ّ
ُمتٌحر ذم اًمٗم٘مف ،وىمد ُقمرف ذم قم٤ممل
أن اًمً ّٞمد اًمؼموضمردي +وم٘مٞمف
ّ

اًمتِم ّٞمع سمد ّىم٦م أراء اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٗم٘م٤مه٦مُ ،مثؾ هذه اًمِمخّمٞم٦م هق ص٤مطم٥م اًم٘مْمٞم٦م
اًمت٤مًمٞم٦م ،وؾمٜمٕمرف ُمٜمٝم٤م طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م طمدث:
يم٤من هذا اًمً ّٞمد اجلٚمٞمؾ طمتّك اًمتًٕملم ُمـ قمٛمره ي٘مرأ ّ
أدق اخلٓمقط دون أن
صٌ٧م ومٞمام ُم٣م سم٠ممل ذم قمٞمٜمل،
يًتٕملم سم٤مًمٜمٔم٤مرة ،وعم٤م ؾمئؾ قمـ ؾمٌ٥م ذًمؽ أضم٤مبُ :أ ُ
وسم٤مءت مجٞمع حم٤موٓت اًمٕمالج سم٤مًمٗمِمؾ ،ومٚمؿ أضمد سمدّ ًا ُمـ زي٤مرة ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء×،
وصٚم٧م اًمٌٍمة -يم٤من هٜم٤مك سمٕمض اًمٕمرب ُمـ ؾمٙم٤من اًمٌ٤مدي٦م ،ي٠مشمقن ُمِمٞم ً٤م قمغم
و ّعم٤م
ُ
إىمدام ًمزي٤مرة ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× ذم يقم إرسمٕملم ،ومٞمًت٘م ّٚمقن اًم٘مٓم٤مر ُمـ هٜم٤مك إمم
صمؿ يًت٠مٟمٗمقن اعمٌم إمم يمرسمالء-
سمٖمدادّ ،
ىم٤مل اًمً ّٞمد اًمؼموضمردي :ريمٌ٧م اًم٘مٓم٤مر اعمتّجف إمم سمٖمداد ،ويم٤من ُمٙمتٔم ً٤م سم٤مًمريم٤مب،
اعمٛمرات -شم٠م ُّمٚمقا أن ذم اعمٕمروم٦مّ ،إهن٤م ُمٕمروم٦م يتٛمتّع هب٤م ُمثؾ
ومٜم٤مم سمٕمض ه١مٓء اًمٌدو ذم ّ
هذا اًمرضمؾ ،وم٘مد يم٤من قمغم قمٚمؿ سم٤مُُٕمقر!
ُمددت يدي إمم ىمدُمف ،وأظمذت ؿمٞمئ ً٤م ُمـ اًمٓملم
ىم٤مل :سمٞمٜم٤م يم٤من أطمدهؿ ٟم٤مئ ًام إذ
ُ
ومٕمٚم٧م ذًمؽ طم ّتك زال قمٜمٝم٤م
ُمًح٧م سمف قمٞمٜمل ،وُم٤م إن
صمؿ
ُ
ُ
اًمٕم٤مًمؼ سملم أص٤مسمع ىمدُمفّ ،
اًمداء ،وُمٜمذ ذًمؽ احللم مل أطمت٩م إمم ٟمٔم٤مرة-
اعمدهش ذم إُمر هق ّ
أن ذًمؽ اًمٌدوي قمٜمدُم٤م يْمع ىمدُمف احل٤مومٞم٦م ذم اًمقطمؾ قمغم
حم ٌّ٦م احلًلم× يٖمدو اًمٓملم اًمٕم٤مًمؼ سملم أص٤مسمٕمف قمالضم ً٤م ًمداء ذم قملم ُمرضمع ُمـ
ُمراضمع اًمت٘مٚمٞمدّ ،
ٕي ىم٤مٟمقن ـمٌل ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اًم٘مقاٟملم
إن هذه اعمً٠مًم٦م ٓ ختْمع ّ
وم٠مي ىمدرة هذه اًمتل قم ّٓمٚم٧م مجٞمع ىمقاٟملم اًمٓمٌٞمٕم٦م؟!
اًمٓمٌٞمٕمٞم٦مّ ،
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ايتطذ ٌٝيف ضذٌ املعصّ ٜٔعً ٢اإلَاّ احلطني×

اعمٝمؿ أن شمٙمقٟمقا ي٘مٔملم دائ ًام ،ومتًجٞمؾ آؾمؿ ذم دومؽمه× أُمر ذم هم٤مي٦م اًمّمٕمقسم٦م;
إذ يتٓم ّٚم٥م ُمرشمٌ٦م قم٤مًمٞم٦م ضمدّ ًا ُمـ اخلٚمقص واًمٓمٝم٤مرة ذم اًمٕمٛمؾ!
وم٤معمقيم٥م هق ُمقيم٥م اًم٘مرب اإلهلل ،وسم٤مب اهلل إقمٔمؿ(( )2اعمٚمحؼ ،)5:وومدائل
اًمتقطمٞمد واعمٕمروم٦م وقمٌ٤مدة اهلل ّ
ضمؾ وقمال ،ومٝمذا اًمقضمقد اعم٘مدّ س هق ظمػمة قم٤ممل اخلٚم٘م٦م،
وًمٞمس ُمـ اًمٞمًػم أن جيد اإلٟمً٤من ُمقوع ىمدم ذم ُمثؾ هذا اعمقيم٥م-
جيدر يب أن أذيمر ًمٙمؿ ىمْمٞم٦م قمجٞمٌ٦م ضمدّ ًا :يم٤من اعمرطمقم اًمً ّٞمد قمٌد اهل٤مدي
اًمِمػمازي ُمـ أقمالم اًمٜمجػ وُمراضمٕمف ،طمٞم٨م اٟمتٝم٧م إًمٞمف اعمرضمٕمٞم٦م اًمٕم٤م ُّم٦م سمٕمد اًمً ّٞمد
رأي٧م ذم جمٚمس درؾمف مخً٦م ُمـ يمٌ٤مر اعمجتٝمديـ اعمً ّٚمؿ هلؿ
اًمؼموضمردي ،وىمد
ُ
سم٤مٓضمتٝم٤مد ،قمغم اًمرهمؿ ُمـ يمقٟمف ضير ًا ،هٙمذا يم٤مٟم٧م ُمٜمزًمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،أ ُّم٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م
اًمٕمٛمٚمٞم٦م وم٘مد يم٤من ُمقوع صم٘م٦م ًمدى مجٞمع يمٌ٤مر اًمٕمٚمامء ،وىمد قم٤مد إمم اًمٜمجػ سمٕمد أن
أضمري٧م ًمف قمٛمٚمٞم٦م ضمراطمٞم٦م ذم قمٞمٜمٞمف وم٘مد قمغم إصمره٤م سمٍمه ،وىمد يم٤من أظمق زوضمتف،
وهق اعمرطمقم اًمً ّٞمد ضمٕمٗمرُ ،مـ يمٌ٤مر اعمحًٜملم وأهؾ اًمٗمْمؾ واًمت٘مقى ،ىمدم إمم
إيران وشمقذم ومٞمٝم٤م ،ومٌٚمٖمٜم٤م ظمؼم ووم٤مشمف ،ويمٜم٧م طمٞمٜمٝم٤م إمم ضم٤مٟم٥م اًمً ّٞمد قمٌد اهل٤مدي
اًمِمػمازي ،+ومامل سمرأؾمف إمم ُأذين وىم٤مل :ـم٤معم٤م يم٤من اًمً ّٞمد ضمٕمٗمر قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة مل
وم٢مين ؾم٠مذيمره٤م-
ُأظمؼم أطمد ًا هبذه اًم٘مْمٞم٦م ،أ ُّم٤م وأ ّٟمف ىمد رطمؾ أن ّ

(َ )2قمـ َأؾمقد سم ِـ ؾم ِٕم ٍ
قل ا ْسمتِدَ ا ًء ُِم ْـ هم ْ ِ
ٞمد َىم َ٤ملُ :يمٜم ُْ٧م ِقمٜمْدَ َأ ِيب َضم ْٕم َٗم ٍر× َوم َ٠مٟم َِْم َ٠م َي ُ٘م ُ
َػم َأ ْن ُي ًْ َ٠م َلٟ« :م َْح ُـ
ْ ْ َ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
٤مب اهللَ ،وٟم َْح ُـ ًم ًَ ُ
لم اهلل ذم َظم ْٚم٘مفَ ،وٟم َْح ُـ
٤من اهللَ ،وٟم َْح ُـ َو ْضم ُف اهللَ ،وٟم َْح ُـ َقم ْ ُ
ُطم َّج ُ٦م اهللَ ،وٟم َْح ُـ َسم ُ
ِ
و َٓ ُة َأُم ِر اهلل ِذم ِقمٌ ِ
٤مدهش( -اًمّمٗم٤مر ،سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت :ص ;92اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،2ص;256
َ
ُ
ْ
اًمراوٟمدي ،اخلرائ٩م واجلرائح :ج ،2صّ ;399
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،36ص495
و-)---
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ٕن ّ
قمٜمدُم٤م ىم٤مل ذًمؽ اٟمِمددت إمم ُم٤م ي٘مقل; ّ
يمؾ يمٚمٛم٦م يم٤من ي٘مقهل٤م يم٤مٟم٧م حمًقسم٦م
وُمدروؾم٦م ،ومال خترج ُمـ ومٞمف يمٚمٛم٦م ّإٓ وهل ذم هم٤مي٦م اًمد ّىم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م ،وىمد
مهٞم٦م شمٚمؽ اًم٘مْمٞم٦م اًمتل مل يٗمّمح قمٜمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ ويريد أن يٌقح هب٤م أن،
وىمٗمٜم٤م قمغم أ ّ
وم٘م٤مل:
يم٤مٟم٧م اًمٚمٞمٚم٦م إومم ُمـ ًمٞم٤مزم اعمحرم ،ويمٜم٧م طمٞمٜمٝم٤م ٟم٤مئ ًام- -
واًمرؤي٤م إن يم٤مٟم٧م ًمِمخص ُمثؾ اًمً ّٞمد قمٌد اهل٤مدي اًمِمػمازي ومحري سمٜم٤م أن ٟمٕمرف
ُم٤م هل؟
ىم٤مل :رأي٧م ؿمخّم ً٤م ضم٤مء وُمٕمف يمرؾمٞم٤من ،ومقوٕمٝمام ذم اًمٗمٜم٤مء وُم٣م ،ومٜمٔمرت
ومرأي٧م ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× واًمٕمٌ٤مس× ىمد أىمٌال وضمٚمً٤م قمغم هذيـ اًمٙمرؾمٞملم ،ومٗمتح
اًمٕمٌ٤مس× دومؽم ًا سملم يدي ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء×-
ٟمٔمرت إمم اًمدومؽم وإذا يب أرى اؾم ًام ذم أقمغم اًمّمٗمح٦م،
ىم٤مل اعمرطمقم اًمِمػمازي:
ُ
صمؿ ىم٤مل ًمف :ايمت٥م
وم٘م٤مل اإلُم٤مم احلًلم× ًمٚمٕم ٌّ٤مس× :اؿمٓم٥م هذا آؾمؿ ،ومِمٓمٌفّ ،
صمؿ شم٘مدّ م ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء×
صمؿ أهمٚمؼ اًمدومؽمّ ،
سمدًٓ ُمٜمف اؾمؿ اًمً ّٞمد ضمٕمٗمر ،ومٙمتٌفّ ،
ذاهٌ ً٤م ،ومتٌٕمف اًمٕم ٌّ٤مس×-
وم٤مؾمتٞم٘مٔم٧م ُمـ هقل هذه اًمرؤي٤م ،وًمزُم٧م ُمٙم٤مين ُمًتٞم٘مٔم ً٤م طم ّتك اًمّمٌ٤مح،
ُ
أي رؤي٤م يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمرؤي٤م؟ وُم٤م هل طم٘مٞم٘م٦م إُمر؟ ومٌ٘مٞم٧م رهـ احلػمة
ُمتً٤مئالًّ :
ومٚمام ـمٚمع اًمّمٌ٤مح ضم٤مء اًمً ّٞمد ضمري ً٤م قمغم
وآٟمتٔم٤مر طم ّتك ي٠ميت اًمً ّٞمد وم٠مؾم٠مًمف قمـ ذًمؽّ ،
قم٤مدشمف ذم ّ
يمؾ يقم ،وم٘مٚم٧م ًمف :ي٤م ؾم ّٞمد ضمٕمٗمر ،إ ّٟمٜمل مل أذق اًمٜمقم إمم اًمّمٌ٤مح ُمٜمذ
اًمٌ٤مرطم٦م ،وم٘مد رأي٧م هذه اًمرؤي٤م ،ومام هق إُمر؟
شمٖمػم طم٤مل اًمً ّٞمد ،وىم٤ملّ :
يمؾ ُم٤م أقمرومف هق أٟمّٜمل ذهٌ٧م
ُم٤م إن ىمٚم٧م ذًمؽ طم ّتك ّ
اًمٌ٤مرطم٦م يمٕم٤مديت ذم ّ
يمؾ ًمٞمٚم٦م ًمزي٤مرة ُمرىمد أُمػم اعم١مُمٜملم× ،وسمٞمٜم٤م أٟم٤م ظم٤مرج ُمـ احلرم
سمٙمٞم٧م قمغم ؾمٞمد اًمِمٝمداء× ،همػم أٟمّٜمل مل ُأ ِ
سمؽ قمٚمٞمف
طمدّ صم٧م ٟمٗمز ُمتً٤مئالًً :مٓم٤معم٤م
ُ
ّ
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رُم٧م ُمـ ذًمؽ اًمٗمٞمض ،قمغم ّأين ٓ أضمٞمد اخلٓم٤مسم٦م وارشم٘م٤مء اعمٜمؼم
ٕين ُطم ُ
أطمد ًا ،ومت٠معم٧م ّ
ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ،وٓ أطمًـ ىمراءة اعم٘متؾ-
أطمزٟمٜمل هذا اًمتٗمٙمػم ،وذهٌ٧م أـمرق أسمقاب إصدىم٤مءُ ،مـ سم٤مب إمم سم٤مبٕ ،ضمد
ُم٘مت ً
ال ًمً ّٞمد اًمِمٝمداء× ،وم٠مُمِض سمف وأمجع زوضمتل وأـمٗم٤مزم وأىمرأ هلؿ اًمٕمزاء ذم
قمنمة اعمحرم هذه ،ومتٙمقن زم وًمق ظمٓمقة ذم هذا اًمٓمريؼ ،ويم٤من ًمدى أطمد اًمروم٤مق
يمت٤مب «جالء افًٔقنش ّ
ًمٚمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،وم٠مظمذشمف ُمٜمف واٟمٓمٚم٘م٧م سمف اًمٌ٤مرطم٦م إمم سمٞمتل،
ومجٛمٕم٧م زوضمتل وأـمٗم٤مزم وىمٚم٧م هلؿُ :مـ اًمٚمٞمٚم٦م إمم ًمٞمٚم٦م قم٤مؿمقراء ؾم٠مىمرأ ًمٙمؿ جمٚمس
قمزاء اإلُم٤مم احلًلم× ،وم٤مؾمتٛمٕمقا إزم -هذا ّ
يمؾ ُم٤م قمٛمٚمتف!
شم٠م ُّمٚمقا :ومٗمل شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م يرى اعمرطمقم اًمً ّٞمد قمٌد اهل٤مدي اًمِمػمازي +شمٚمؽ
اًمرؤي٤م ،وُمـ هق ذًمؽ اعمٜمٙمقب اًمذي ُؿمٓم٥م اؾمٛمف ُمـ دومؽم اإلُم٤مم×؟ ًمً٧م
أدري! قمغم ّ
رأي٧م اؾم ًام ُمٙمتقسم ً٤م ،وم٘م٤مل اإلُم٤مم احلًلم× ًمٚمٕم ٌّ٤مس×:
أن اًمً ّٞمد ىم٤ملُ :
يمٜم٧م أقمٚمؿ ّ
أن هذا إُمر مم٤م ٓ يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل ،مل أؾم٠مًمف قمـ
اؿمٓمٌف ،ومِمٓمٌف -وعم٤م ُ
ذًمؽ آؾمؿ ،يمام ّ
أن اًمً ّٞمد مل يذيمره; إذ إٟمّف:
يمؾ ُمـ ُأ ِ
()2
ِ
ُّ
ِظم َ
ومٛمف ُ
وظمتِ َؿ سم٤مًمِمٛمع
أهار احلؼ
ـمٚمع قمغم
ٞمط ُ
ومٛمـ هق ص٤مطم٥م ذًمؽ آؾمؿ اًمذي ؿمٓم٥م قمٚمٞمف ي٤م شمرى؟ اهلل اًمٕم٤ممل سمذًمؽً ،مٙم ّـ
آؾمؿ اًمذي ُؾم ّجؾ سمدًٓ ُمٜمف هق اؾمؿ اًمً ّٞمد ضمٕمٗمر-
واًمٜمتٞمج٦مّ :
أن اًمٕمٛمؾ ًمق اىمؽمن سم٤مًمت٘مقى ،قمغم أن شمٙمقن اًمت٘مقى واإلظمالص ُمثؾ
شم٘مقى اًمً ّٞمد ضمٕمٗمر وإظمالصف ،ومً ُٞمٙمت٥م آؾمؿ ذم ذًمؽ اًمدومؽم ُمٜمذ اًمٚمٞمٚم٦م إومم،
يمام ّ
أن ٟمتٞمج٦م اإلىمدام قمغم اخلٓم٠م يمذًمؽ-
( )2اًمٌٞم٧م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م:
هر يمف را اهار طمؼ آُمقظمتٜمد

ُمٝمر يمردٟمد وده٤مٟمش دوظمتٜمد
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أَُّٖٛ ١ٝانب ايعصا٤

يٜمٌٖمل ًمٙمؿ مجٞمٕم ً٤م أن شمتح ّٚمقا سم٤مًمٞم٘مٔم٦م ،ومٝمذا اعمٜمّم٥م ُمٝمؿ ًمٚمٖم٤مي٦م ،ؾم ُتٙمت٥م

صمؿ ذم دومؽم اًمّمدي٘م٦م اًمٙمؼمى‘-
أؾمامؤيمؿ ذم دومؽم ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× ّأوًّٓ ،

وٓ سمدّ أن شمٕمٚمٛمقا ّ
أن إىم٤مُم٦م ُمقايم٥م اًمٕمزاء ذم يقم اؾمتِمٝم٤مد اًمّمدي٘م٦م اًمٙمؼمى‘

سمٛمث٤مسم٦م سمٚمًؿ جلراح أُمػم اعم١مُمٜملم× ،وم٘مد دومـ× شمٚمؽ اجلٜم٤مزة ذم ضمقف اًمٚمٞمؾ
اعمٔمٚمؿ( )2( ،اعمٚمحؼّ )6:
إن شمٚمؽ اجلقهرة اًمتل يم٤مٟم٧م ُمٝمج٦م ىمٚم٥م ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم’

()3

ىمد ُدومٜم٧م ًمٞم ً
ال-
ومٚمق اشمِّمح٧م إيران سم٤مًمًقاد ،واٟمٓمٚم٘م٧م ُمقايم٥م اًمٕمزاء ذم اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م ُمـ مج٤مدى
وأي
وم٠مي ُم٘م٤مم ؾمٞمٙمقن ًمٙمؿ قمٜمد اإلُم٤مم ص٤مطم٥م اًمٕمٍم واًمزُم٤من؟ ّ
أظمرةّ ،
ٍ
وضم٤مه٦م ؾمتٙمتًٌقهن٤م قمٜمد ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء×؟
شم٘مقًمقن ًمف :هذا اًمٕمزاء ُٕ ُّمؽ اًمزهراء‘ ،وطمٞمٜمام شمً٤مومرون إمم ُمِمٝمد شم٘مقًمقن
ًمإلُم٤مم اًمرو٤م× :ظمرضمٜم٤م ذم ُمقيم٥م قمزاء جلدّ ك اًمّم٤مدق× يقم ؿمٝم٤مدشمف -هذه
شمٗمرـمقا هب٤م ضمزاوم ً٤م-
ُمٜمزًمتٙمؿ ومال ّ
(َ « )2و َأ َّن َوم٤مـمِ َٛم َ٦م ُدومِٜم َْ٧م ًَم ْٞم ً
(حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٙمقذمُ ،مٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم :ج ،3ص;2:6
الشّ -
اًمٖمٛم٦م :ج ،3ص;236
اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج ،4ص ;248إرسمكم ،يمِمػ ّ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،4صّ ;8:
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،3:ص ;49:ج
ّ
 ،54ص-)294
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م اًمٙمقذم ،اعمّمٜمّػ :ج ،4ص ;337ج  ،9ص ;73اسمـ ؾمٕمد،
اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى :ج ،9ص ;3:اًمْمح٤مك ،أطم٤مد واعمث٤مين :ج ،6ص ;466اًمٌٞمٝم٘مل ،اًمًٜمـ
اًمٙمؼمى :ج ،5ص ;42اًمٌٞمٝم٘ملُ ،مٕمروم٦م أصم٤مر واًمًٜمـ :ج ،4ص ;272اسمـ أيب احلديد اعمٕمتززم،
ذح هنح اًمٌالهم٦م :ج ،27ص-397
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
احلُ ًَ ْلم ْسمـ َقم ٍّكم^ َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
(َ )3قم ْـ َضم ْٕم َٗم ِر ْسم ِـ ُحم َ َّٛم ٍد َىم َ٤ملَ « :طمدَّ َصمٜمِل َأيب َقم ْـ أسمٞمف َقمـ ْ
قل اهلل’:
َوم٤مـمِ َٛم ُ٦م ُُم ْٝم َج ُ٦م َىم ْٚمٌِل---ش( -اسمـ ؿم٤مذانُ ،مئ٦م ُمٜم٘مٌ٦م :ص ;87قمكم سمـ يقٟمس اًمٕم٤مُمكم ،اًمٍماط
اعمًت٘مٞمؿ :ج ،3ص ;43اًمٕمالُم٦م ّ
احلؼ :ص ;338اسمـ ضمٌػم ،هن٩م اإليامن :ص;376
احلكم ،هن٩م ّ
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،3:ص-)75:
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ٟمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:
هذا ،وجي٥م أن شم٘مؽمن شمٚمؽ اعمقايم٥م سم٤مًمت٘مقى ،طمٞم٨م ورد ذم ّ
(ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ)( -)2وم٠مداة «إّٕامش شمدل قمغم احلٍم ذم اعمٜمٔمقُم٦م اإلهلٞم٦م،
وحك ّ
سمٙمؾ وضمقده إلىم٤مُم٦م ُمٕمروم٦م
وؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× هق اًمٗم٤مين ذم اهلل ; ومٝمق اًمذي ّ
اهلل وقمٌ٤مدة اهلل ،وعم٤م ُأصٞم٥م ىمٚمٌف سمًٝمؿ ذي صمالث ؿمٕم٥م ووع يمٗمف ُت٧م اجلرح،
ِ
رشقل اَللِش( -)3هذا هق اًمدم اًمذي ُؾم٘مٞم٧م سمف ؿمجرة
َلل وظذ ِم ِّ ِٜ
وىم٤مل« :بًِ ِؿ اَللِ وبِ ٚ
اًم٘مرآن اًمٓم ّٞمٌ٦م-
زعا ١ٜغؤ ٕٚايعصا٤

ِ
وطمذار ُمـ ؾمامع صقت
شمتحرك قمغم أؾم٤مس اًمت٘مقى،
يٜمٌٖمل جلٛمٞمع اعمقايم٥م أن ّ

ُمٓمرب ُمـ أ ّي ُمقيم٥م ،أو حلـ يتٜم٤مؾم٥م ُمع جم٤مًمس اًمٚمٝمق واًمٓمرب ،يٜمٌٖمل أن شمٙمقن
ُمراؾمؿ اًمٕمزاء ـمٌ٘م ً٤م ُٕؾمٚمقب اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ،يمام يم٤مٟم٧م ُمٗمٕمٛم٦م سم٤مإلظمالص
واًمت٘مقى واًمٓمٝم٤مرةّ ،
وم٢من إحل٤من اعمٌتذًم٦م وإٟمٖم٤مم اعمًتخ ّٗم٦م اًمتل ٓ شمتٜم٤مؾم٥م وقمٔمٛم٦م
أهؾ اًمٌٞم٧م^ مت ّثؾ آوم ً٦م قمغم ُمراؾمؿ اًمٕمزاء-
وقمٚمٞمٙمؿ أن شمٕمٚمٛمقا مجٞمٕم ً٤م :يم ّٚمام يم٤من اًمٕمٛمؾ ّ ً
ُمٝمام ،وؾمٌٌ ً٤م ًمٚمٜمج٤مة ،يم٤من حم ّٓم ً٤م ًمرطم٤مل

سمٕمزة اهلل ىم٤مئالً( :ﮌ ﮍ* ﮏ ﮐ ﮑ
اًمِمٞمٓم٤من ،طمٞم٨م أىمًؿ ّ
ﮒ)( -)4وٟمٗمقذ اًمِمٞمٓم٤من ذم قمٛمؾ ّ
يمؾ ؿمخص يتٜم٤مؾم٥م وـمٌٞمٕم٦م ذًمؽ
اًمٕمٛمؾ ،ومال يٜمٌٖمل ًمٚمٛمقايم٥م ذم أي٤مم سمٙم٤مء اًمزهراء‘ وقمزائٝم٤م أن شمٙمقن حم ً
ال ًمتٌ٤مدل
اًمٜمٔمرات سملم اًمٗمتٞم٦م واًمٗمتٞم٤مت ،شمٚمؽ آوم٦م ،جي٥م أن شمٜمٓمٚمؼ مجٞمع اعمقايم٥م قمغم أؾم٤مس
اًمت٘مقى واًمٓمٝم٤مرة اعمتٜم٤مؾمٌ٦م ُمع ىمْمٞم٦م ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× ،شمٌدأ سم٤مًمت٘مقى وشمٜمتٝمل
سم٤مًمت٘مقى ،وم٢من يم٤مٟم٧م يمذًمؽ وم٤مقمرومقا ىمدر أٟمٗمًٙمؿ-
( )2اعم٤مئدة ،آي٦م-38
(ُ )3اٟمٔمر :اعمح٤مضة إومم ،اًمّمٗمح٦م ،42اهل٤مُمش رىمؿ-2
( )4احلجر ،أيت٤من -57 ,4:
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املالحل
(املًخل)4:

ي َأن
ُمٗمني أهؾ اًمًٜمّ٦م ذم شمٗمًػمهَ « :مُ ٚر ِو َ
اعمٗمن اًمٙمٌػم ُمـ ّ
ىم٤مل اًمٗمخر اًمرازيّ ،
ِ
َٚب ُ َ ٍ
َ
يؾ× َأ َخ َذ بِ ِرـ ِ
ِج ْ ِز َ
ز ِاق َف ْٔ َِ َٜ
ُمّد َ
(صذ اَللَُ َظ َِ ْٔف َو َشِ َؿ) َحتك أ ْر َـ ٌَ ُف َظ َذ ا ْف ُ َ
ُمّدٌ
(صذ اَللَُ َظ َِ ْٔ ِف َو َشِ َؿ) َأ ْؾ َو ُؾ ِمْْ ُفَ ،و َدَ ٚو َص َؾ ُ َ
ا ْد ِ ًْ َراجِ َ ،و َه َذا َيدُ ل َظ َذ َأن ُ َ
ُمّد ًا َ
ض ا َْد ََٚم ِ
( َظ َِ ْٔ ِف افه َال ُة َوافً َال ُم) إِ َػ َب ًْ ِ
ػ َظْْ ُف ِج ْ ِز ُ
ٚت ََتَِ َ
يؾ×َ ،و َؿ َٚلَ « :ف ْق َدٕ َْق ُت
َ

ُ
س ْؿ ُٝش( -اًمٗمخر اًمرازي ،اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم :ج ،3ص-)345
إٔ ُّْ َِ ًْ َٓ ٜح َ َ
ِ
ِ
قؾمك ْسم ِـ َضم ْٕم َٗم ٍرَ ،قم ْـ َأسمِ ِٞمف َضم ْٕم َٗم ِر ْسم ِـ
ور َ
اًمر َو٤مَ ،قم ْـ َأسمِٞمف ُُم َ
قؾمك ِّ
وي َقم ْـ َقم ِّكم ْسم ِـ ُُم َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلُ ًَ ْ ِ
احلُ ًَ ْ ِ
لمَ ،قم ْـ َأسمِٞمف ْ
ُحم َ َّٛم ٍدَ ،قم ْـ َأسمِٞمف ُحم َ َّٛمد ْسم ِـ َقم ٍّكمَ ،قم ْـ َأسمِٞمف َقم ِّكم ْسم ِـ ْ
لم ْسم ِـ َقم ٍّكمَ ،قم ْـ
َأسمِ ِٞمف َقم ِ ِّكم ْسم ِـ َأ ِيب َـم٤مًمِ ٍ
٥م^َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهلل’َ ...« :دُ ٚظ ِر َج ِيب إِ َػ افً َام ِء َأذ َن
زئ ِ ُ
زئ ِ ُ
ٔؾ!
ُمّدُ َ .ؾ َُ ِْ ُ
ٔؾ َم ْثَْك َم ْثَْكَ ،و َأ َؿَ ٚم َم ْثَْك َم ْثَْكُ ،ثؿ َؿ َٚل ِيلَ :ت ََد ْم َيَ ُ ٚ
َ ٝف ُفَ :يَ ٚج ْ َ
َج ْ َ
َأ َت ََدم ظ َِٔ َؽ؟ َؾ ََ َٚلًَٕ :ؿ؛ َِٕن اَللَ َتٌٚر َك و َتً َٚػ َؾو َؾ َأ ٌِْٕٔٚءه ظ َذ م َالئَُِتِ ِف َأ ِ
غ،
مجً َ
َ َ َ َ
َْ
َ َُ َ َ
َْ
ُ َ ْ
 ٛافْ ِ
 ٝإِ َػ ُح ُج ِ
قر َؿ َٚل ِيل
ِِ ٝبِ ْؿ َو َٓ َؾخْ َرَ ،ؾ َِام ا ْٕت ََٓ ْٔ ُ
َ ٝؾ َهِ ْٔ ُ
َو َؾو َِ َؽ َخٚص ًَ .ٜؾ َت ََد ْم ُ
َ :ٝيَ ٚج ْزئِٔ ُؾ! ِيف ِم ْث ِؾ َه َذا ا َْد ْق ِو ِع ُت ٍَ ِ
زئ ِ ُ
ُمّدُ َ ،و ََتَِ ْ
ٚر ُؿِْل؟
ػ َظِّْلَ .ؾ َُ ِْ ُ
ٔؾَ :ت ََد ْم َيَ ُ ٚ
َ
َج ْ َ
ِ
ي اف ِذي َو َو ًَِْل اَللَُ ؾِ ِٔف إِ َػ َه َذا ا َْدُ ِ
َٚنَ ،ؾِ٘ ْن َ ََت َٚو ْز ُت ُف
َؾ ََ َٚلَ :يَ ُ ٚ
ٚء َحدِّ َ
ُمّدُ ! إِن إْت َٓ َ
َ ٝأجِْحتِل بِ َتًدِّ ي حدُ ِ
ود َر ِّيب َجؾ َج َال ُف ُفش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٞمقن أظمٌ٤مر
ُ
َ
س َؿ ْ ْ َ
ْ
اح َ َ

اًمرو٤م :ج ،2ص ;348اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٚمؾ اًمنمائع :ج ،2صّ ;6
اًمٕمالُم٦م

اًمدر اًمٜمٔمٞمؿ:
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،29ص ;456يقؾمػ سمـ طم٤مشمؿ اًمٕم٤مُمكمّ ،
ص-)227
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اًم٘مٜمدوزي ،يٜم٤مسمٞمع اعمق ّدة ًمذوي اًم٘مرسمك :ج ،4ص-488

ُ -------------------------------------------------------------- 121مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

ًمٚمٜمٌل’ ًمٞمٚم٦م اعمٕمراجْ « :ام ِ
َ
وي ّ
ُمّدُ َ ،ؾ ََ َٚل َف ُفَ :يٚ
ضمؼمائٞمؾ× ىم٤مل
أن
ض َيَ ُ ٚ
ور َ
ّ
ُ
زئ ِ ُ
ُمّدُ ! َف ْٔ َس ِيل َأ ْن َأ ُجق َز َه َذا ا َْد َََ ٚم،
ٔؾ! تَدَ ُظِْل ِيف َه َذا ا َْد ْق ِو ِع؟ َؿ َٚلَ :ؾ ََ َٚل َف ُفَ :يَ ُ ٚ
َج ْ َ
ِ
ِ
(حمٛمد سمـ ُمًٕمقد،
َو َف ََدْ َوضِئ َ
َْ ٝم ْقوً ًَ ٚمَ ٚوض َئ ُف َأ َحدٌ َؿ ٌْ َِ َؽ َو َٓ َي َى ُٗ ُه َأ َحدٌ َب ًْدَ َكشّ -

شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :ج ،2ص ;277اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج،2
صّ ;686
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،29ص-)547
ون ا ْف ًَ ْر ِ
قن ِح َجٚب ًَ ،ٚف ْق َدٕ َْقَٕٚ
ش َش ٌْ ًُ َ
ؼم ِئ َٞمؾ× َىم َ٤ملَ« :للِ ُد َ
وورد ذم احلدي٨م َأ َّن َضم ْ َ
ٚت َو ْج ِف َر ِّبَْٚش( -اًمٗمراهٞمدي ،اًمٕملم :ج ،4ص;263
ِم ْـ َأ َح ِد َهْ ََٕ ٚح َر َؿ ْتَُْ ٚش ٌُ َح ُ
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،66ص-)56
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اًمزخمنمي ،اًمٗم٤مئؼ ذم همري٥م احلدي٨م :ج ،3ص ;226اسمـ
إصمػم ،اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر :ج ،3ص 443و---
(املًخل)1:

ِ
احلُ ًَ ْ ِ
لم ْسم ِـ َظم٤مًمِ ٍد َىم َ٤ملَ :ؾم َ٠م ًْم ُ٧م َأ َسم٤م ْ
َقم ِـ ْ
اًمر َو٤م× َقم ْـ َىم ْق ِل
قؾمك ِّ
احلَ ًَ ِـ َقم َّكم ْسم َـ ُُم َ

اهلل( :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ)َ ،وم َ٘م َ٤مل:
ٚه ٚبٌِ ْ ِ
َر َح ٍّؼ َؾ ََدْ َـ ٍَ َرش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوقُ ،مٕم٤مين إظمٌ٤مر:
« ْإَ َم ُٜ َٕ ٚا ْف َق َٓ َي َُ ،ٜم ِـ اد َظ َ
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،34ص ;38:اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ
ص;227
اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،5ص ;677احلقيزي ،شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم :ج،5
ص-)422
(املًخل)3:

احل ًَ ْ ِ
قشك! َأ ْظ ٍُق َظّ ِـ ْاش َت ٌْ ٍَ َر ِين إِٓ َؿٚتِ َؾ ُْ
قشك×َ :يٚ
غَ .ؿ َٚل ُم َ
َىم َ٤مل [اهللُ]َ « :يُ ٚم َ
 ٛافى ِ
غ؟ َؿ َٚل َف ُف :اف ِذي َمر ِذـ ُْر ُه َظ َِ ْٔ َؽ بِ َجِ ِٕٚ
َر ِّب! َو َم ِـ ُْ
قرَ .ؿ َٚلَ :يَ ٚر ِّب! َو َم ْـ
احل ًَ ْ ُ
ٚؽٔ ُ ٜافى ِ
ِ
ِ
ٚؽ َٔ ُِ ٜيف َأ ْر ِ
ض ـ َْر َب َال َء ،و َتْ ٍِْ ُر َؾ َر ُش ُف َو ُ َحت ّْ ِح ُؿ
َي َْ ُت ُِ ُف؟ َؿ َٚلَ :ي َْ ُت ُِ ُف ُأم َُ ٜجدِّ ه ا ْف ٌَ َ
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 ٝابـ بِْ ِ
ٍ
قل ِيف ص ِِِٓٔٓ :ٚافئِِّ َ ٜافيِِ ِ
َوت َْه ِٓ ُؾ َو َت َُ ُ
َْ .َٚٓ ِّٔ ٌَِٕ ٝؾ َٔ ٌْ ََك ُم ِْ ًَك
َ َ
ّٔ َ ٜم ْـ ُأمَ ٜؿ َت َِ ْ ْ َ
َ
َ
َظ َذ افرم ِ
َ ٛر ْح ُِ ُفَ ،و ُي ًْ ٌَك ِٕ ًَٚؤُ ُه ِيف ا ْف ٌُ ِْدَ ِ
ٚل ِم ْـ ؽ ْ ِ
انَ ،و ُي َْت َُؾ
َر ُؽ ًْ ٍؾ َو َٓ َـ ٍَ ٍـَ ،و ُيْ َْٓ ُ
ِّ َ
ِ
ِ ِ
ِ
قشك! َص ٌِ ُر ُه ْؿ ُي ِّٔ ُت ُف
افر َمٚحِ َ .يُ ٚم َ
وش ُٓ ْؿ َم َع َر ْأشف َظ َذ َأ ْض َراف ِّ
َٚس ُهَ ،وت ُْن َٓ ُر ُر ُء ُ
ٕ ُ
ِ
َٚسَ ،و َي ًْت ِ
ون َو َٓ َخٚؾِ َرَ .ؿ َٚل:
َج ُر َ
ا ْف ًَ َى ُشَ ،و َـٌِ ُر ُه ْؿ ِج ِْدُ ُه ُمُْْ َِّ ٌشَ ،ي ًْت ٌَِٔ ُث َ
قن َو َٓ ٕ َ
قشك×...ش( -اًمٓمرحيل ،اعمٜمتخ٥م ذم مجع اعمراصمل واخلٓم٥م :ص;395
َؾ ٌََُك ُم َ

ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،55ص ;479اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل:
اإلُم٤مم احلًلم× ،ص-)6:7
اًم٘مٛمل قمغم اإلُم٤مم اًم٘م٤مئؿ ذم شم َْ٠م ِو ِ
يؾ
ُمـ إؾمئٚم٦م اًمتل ـمرطمٝم٤م ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل ّ
وف ِمـ َأ ٌْٕ ِ
ٚء ا ْف ٌَ ْٔ ِ
يمٝمٞمٕمص ،وم َ٘م َ٤ملَ « :ه ِذ ِه ُْ
َ ،ٛأ ْض َِ َع اَللَُ َظ َِ ْٔ ََٓ ٚظ ٌْدَ ُه َزـ َِريُ ،ٚث َؿ َؿه َٓٚ
احل ُر ُ ْ َ
ِ
ُمّ ٍد’َ ،و َذفِ َؽ َأن زَ ـ َِريَ ٚش َٖ َل َرب ُف َأ ْن ُي ًَ ِِّ َّ ُف َأ ْشام َء َْ ِ َ
زئ ِ َ
ٔؾ
َظ َذ ُ َ
َ
اخل ّْ ًََ ،ٜؾٖ ْه ٌَ َط َظ َِ ْٔف َج ْ َ
احل ًَ َـ َو ُْ
ُمّد ًا َو َظِِ ّٔ ًَ ٚو َؾٚضِ َّ ََ ٜو َْ
ي َظْْ ُف َِه ُف
َٚن َزـ َِري ٚإِ َذا َذـ ََر ُ َ
ٚهَ ،ٚؾُ َ
احل ًَ ْ َ
ه َ
َؾ ًَِ َّ ُف إِي َ
غ ُ ِّ
َوإ َْج َذ ـ َْر ُب ُفَ ،وإِ َذا َذـ ََر ُْ
ات َي ْقمٍَ :يٚ
َ ٝظ َِ ْٔ ِف ا ْف ٌُ ْٓ َر ُةَ .ؾ ََ َٚل َذ َ
ز ُة َو َو َؿ ًَ ْ
احل ًَ ْ َ
غ َخَْ ََ ْت ُف ا ْف ًَ ْ َ
 ٝبِ َٖشامئِ ِٓؿ ِمـ ُِه ِ
ِ
قملَ ،وإِ َذا َذـ َْر ُت ُْ
إِ َ ِهلل! َمَ ٚب ِ
غ
احل ًَ ْ َ
ٚيل إِ َذا َذـ َْر ُت َأ ْر َبً ً ٚمْ ُْٓ ْؿ ت ًََِ ْٔ ُ ْ َ ْ ْ ُ
ِ
َٚف
قر َز ْؾ َر ِيت؟ َؾ َٖ ْٕ ٌَ َٖ ُه اَللَُ َت ًَ َٚػ َظ ْـ ِؿهتِ ِف َو َؿ َٚل( :ﭑ) َؾْ ٚفُ ُ
تَدْ َم ُع َظ ْْٔل َو َت ُث ُ
اشؿ ـَرب َالء ،و َْاهلٚء ه َال ُك ا ْف ًِ ْ ِ
احل ًَ ْ ِ
ٚء َي ِزيدُ َو ُه َق َطِ ٚمل ُ ُْ
غ َظ َى ُن ُف،
غ×َ ،وا ْف ًَ ْ ُ
ْ ُ َْ َ َ ُ َ
سةَ ،وا ْف َٔ ُ
َ
ِ
ٚر ْق َم ًْ ِ
َوافهُ ٚد َص ْز ُهَ .ؾ َِام َش ِّ َع َذفِ َؽ َزـ َِريَ ٚمل ُي ٍَ ِ
ٚس ِم َـ
جدَ ُه َث َال َث ََ ٜأيٍ ٚمَ ،و َمْ ََع ؾ َٔٓ ٚافْ َ
ْ
ُ
َٚء وافْ ِ
ِ
ِ
افد ُخ ِ
ح ِ
َُٕ ٝدْ َب ُت ُف إِ َ ِهلل! َأ ُت ٍَ ِّج ُع َخ ْ َر َخ ِْ َِ َؽ
َٔ ،ٛوـَْ ٕٚ
قل َظ َِ ْٔفَ ،و َأ ْؿ ٌَ َؾ َظ َذ ا ْف ٌُُ َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِِ ِ
ِِ
ِِ ِ
ٚب َه ِذ ِه
بِ َق َفده؟ إِ َهلل! َأ ُتْ ِْز ُل َب ِْ َقى َهذه افر ِزي ٜبٍَِْٚئف؟ إِ َهلل! َأ ُت ٌِِْ ُس َظِ ّٔ ًَ ٚو َؾٚض َّ َ ٜث َٔ َ
حتؾ ـُرب َ ٜه ِذ ِه ا ْف ٍَ ِ ِ
ا ُْد ِهٌٔ ِٜ؟ إِ َ ِهلل! َأ ُ ِ
َٚن َي َُ ُ
قل :افِ ُٓؿ ْار ُز ْؿِْل َو َفد ًا
ٚحتِ ِٓ َام؟ ُثؿ ـ َ
جٔ ًَ ٜبِ ًَ َ
َْ َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
احل ًَ ْ ِ
ُمؾ ُْ
غَ ،ؾِ٘ َذا
ُمِ ُف ِمِّْل َ َ
اج ًَ ْؾ َ َ
اج ًَ ِْ ُف َو ِارث ًَ ٚوص ّٔ ًَ ،ٚو ْ
َت ََر بِف َظ ْْٔل َظ َذ ا ْفُ َ ِزَ ،و ْ
ِِ
حي َٔك
َر َز ْؿتَْ ِ ِٔف َؾْ ٚؾتِِّْل بِ ُح ٌِّ ِفُ ،ثؿ َؾ ِّج ًِْْل بِ ِف ـ ََام ُت ٍَ ِّج ُع ُ َ
ُمّد ًا َحٌِٔ ٌَ َؽ بِ َق َفدهَ .ؾ َر َز َؿ ُف اَللَُ َ ْ
ِ
احل ًَ ْ ِ
مح ُؾ ُْ
غ× ـ ََذفِ َؽش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق،
َو َؾج ًَ ُف بِ ِفَ ،وـ َ
حي َٔك شت ََ ٜأ ْص ُٓ ٍر َو َ ْ
َٚن َ ْ
مح ُؾ َ ْ
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يمامل اًمديـ ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م :ص ;572اًمٓمؼمي اًمِمٞمٕمل ،دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م :ص;624
اًمٓمؼمد ،آطمتج٤مج :ج ،3ص ;383اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج،4
ص ;348اًمديٚمٛمل ،إرؿم٤مد اًم٘مٚمقب :ج ،3ص ;533اًمً ّٞمد ذف اًمديـ احلًٞمٜمل،
شم٠مويؾ أي٤مت :ج ،2ص ;477اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،شمٗمًػم اًمّم٤مذم :ج ،4ص;383
اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،4صّ ;7:9
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
إٟمقار :ج ،25ص-)289
(املًخل)1:

َقم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل× َىم َ٤ملَ « :ت َُ ُ
 ]ٝإِ َػ َؿ ْ ِز ِه :افً َال ُم َظ َِ ْٔ َؽ َيْ ٚب َـ
[ ٝا ْٕت ََٓ ْٔ َ
قل إِ َذا َأ َت ْٔ َ
ِِ
ِ
رش ِ
غ ،افً َال ُم َظ َِ ْٔ َؽ َيَ ٚأ َبَ ٚظ ٌْ ِد اَلل ،افً َال ُم
قل اَلل ،افً َال ُم َظ َِ ْٔ َؽ َيْ ٚب َـ َأم ِر ا ْدـ ُْٗمْ َ
َ ُ

ِ
ٚب َأه ِؾ َْ ِ
ٚب اَللش( -اسمـ
اجلْ...ٜافً َال ُم َظ َِ ْٔ َؽ َيَ ٚأم َ
غ اَلل َو ُحج َت ُف َو َب َ
َظ َِ ْٔ َؽ َيَ ٚش ِّٔدَ َص ٌَ ِ ْ

ّ
اًمٕمالُم٦م
ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ;494اًمٙمٗمٕمٛمل ،اعمّمٌ٤مح :ص;672
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)277
ٚب اَللش-
َو َىم َ٤مل َأ ُِم ُػم ا ْعمـُ ْ١م ُِمٜمِ َ
لم×َ « :إََٔ ٚظ ْ ُ
ْ ٛاَلل َو َإََٔ ٚب ُ
غ اَلل َو َإََٔ ٚيدُ اَلل َو َإََٔ ٚجْ ُ
(حمٛمد سمـ احلًـ اًمّم ّٗم٤مر ،سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت :ص ;92اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج،2
ّ

ص-)256

وي َقم ْـ َأ ِيب َضم ْٕم َٗم ٍر× َىم َ٤ملَ ...« :ؾِ٘ن َر ُش َ
ٚب اَلل اف ِذي َٓ ُي ْٗتَك إِٓ
قل اَلل’ َب ُ
ور َ
ُ
ِِ
ِمْْف ،وشٌِٔ ُِف اف ِذي مـ ش َِ َُف وص َؾ إِ َػ اَلل ،وـ ََذفِ َؽ ـ َ ِ
غ× ِم ْـ َب ًْ ِد ِه
َٚن َأم ُر ا ْدـ ُْٗمْ َ
َ
َ ْ َ ُ َ َ
ُ َ َ ُ
ِ ٍ
ِ ِ ِ
(حمٛمد سمـ احلًـ اًمّم ّٗم٤مر ،سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت:
َو َج َرى ِيف ْإَئَّ ٜواحد ًا َب ًْدَ َواحدشّ -

صّ ;32:
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،36ص-)465
ٌد اهللِ× ِذم ِزي٤مر ِة َأ ُِم ِ ِ ِ
وروي َقمـ ِأيب َقم ِ
ْ ٛاَلل،
ػم ا ُْعم ْ١مُمٜملم×َ ...« :أ ْص َٓدُ َإٔ َؽ َجْ ُ
َُ َ
َ
ٚب اَللَ ،و َإٔ َؽ َو ْج ُف اَلل اف ِذي ِمْْ ُف ُي ْٗتَك...ش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات:
َو َإٔ َؽ َب ُ
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ص ;272اًمِمٞمخ اًمّمدوقُ ،مـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف :ج ،3ص ;6:7اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد،
اعمزار :ص ;92اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج ،7صّ ;38
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز،
سمح٤مر إٟمقار :ج ،:8ص-)385
٤مىم ِر َقمـ َأسمِ ِ
وروي َقمـ َأ ِيب ضمٕم َٗم ٍر ُحمَٛم ِد سم ِـ َقم ِكم ا ًْمٌ ِ
ٞمف َقم ْـ َضمدِّ ِه^َ ،ىم َ٤ملَ « :ؿ َٚل
ْ
ٍّ َ
َّ ْ
َ ْ
ُ َ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
قل اَلل’ :إِن َظ ِع ْب َـ َأ ِيب َضٚفِ ٍ
َر ُش ُ
ٚب
َ ×ٛخِٔ ٍَ ُ ٜاَلل َو َخِٔ ٍَتل َو ُحج ُ ٜاَلل َو ُحجتل َو َب ُ
اَلل َو َب ِٚيب...ش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم :ص ;382اسمـ ؿم٤مذانُ ،مئ٦م ُمٜم٘مٌ٦م :ص;45
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،37
اًمٙمراضمٙمل ،يمٜمز اًمٗمقائد :ص;296
ص-)374

وروي َقمـ َأ ِيب ؾم ِٕم ٍ
اخلُدْ ِر ِّيَ ،ىم٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم َ
ٞمد ْ
ٚب اَلل اف ِذي
قل اهلل’َ ...« :ؾْ َْح ُـ َب ُ
ُ َ ْ
َ
ُي ْٗتَك ِمْْ ُف ،بَُِّْْ َ ٚيت َِدي ا ُْد ْٓت َِديَ ،ؾ َّ ْـ َأ َحٌََْ ٚأ َحٌ ُف اَللَُ َو َأ ْش ََُْ ُف َجْ َت ُفَ ،و َم ْـ َأ ْبٌ ََوََْ ٚأ ْبٌ ََو ُف
ِ
ٚب َم ْقفِدُ ُهش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،ومْم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م:
َٚر ُهَ ،و َٓ ُحيٌَْ ٚإِٓ َم ْـ َض َ
اَللَُ َو َأ ْش ََُْ ُف ٕ َ

ص ;8إؾمؽمآسم٤مدي ،شم٠مويؾ أي٤مت اًمٔم٤مهرة ذم ومْم٤مئؾ اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة :ج،3
صّ ;67:
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،37ص-)457
(املًخل)5:

روي « َأن َظِِ ّٔ ًَ ٚد َؾ َـ َؾٚضِ َّ ََ ٜف ْٔ ً
الش( -قمٌد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين ،اعمّمٜمّػ :ج،4
ص ;632اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م اًمٙمقذم ،اعمّمٜمّػ :ج ،4ص ;337اسمـ ؾمٕمد ،اًمٓمٌ٘م٤مت

اًمْمح٤مك ،أطم٤مد واعمث٤مين :ج ،6ص ;466اًمٓمؼماين ،اعمٕمجؿ
اًمٙمؼمى :ج ،9ص;3:
ّ
اًمٙمٌػم :ج ،3ص ;4:9اًمٜمقوي ،ذح ُمًٚمؿ :ج ،23ص-)88
ِ
[بـ أيب َضٚفِ ٍ
َ ]×[ ]ٛف ْٔ ً
الش-
ويَّ « :د[ ٚؾ َِام] ت ُُق ِّؾ َٔ ْ
 ٝد َؾْ َََٓ [ ٚز ْو ُج ََٓ ]ٚظ يع ُ
ور َ
ُ
(اًمٌخ٤مري ،صحٞمح اًمٌخ٤مري :ج ،6صُ ;93مًٚمؿ اًمٜمٞمً٤مسمقري ،صحٞمح ُمًٚمؿ:
ج ،6ص ;265اخلقارزُملُ ،م٘متؾ احلًلم :ج ،2صَ « -)239
ومل ْ ُي ْٗ ِذ ْن ِ َِب ٚأ َبَ ٚبُ ٍْرش-
(اًمٕمٞمٜمل ،قمٛمدة اًم٘م٤مري :ج ،28ص ;369اسمـ يمثػم ،اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م :ج،6
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ص ;478اسمـ يمثػم ،اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م :ج ،5ص ;679اسمـ أيب احلديد اعمٕمتززم ،ذح
هن٩م اًمٌالهم٦م :ج ،27ص 329و ;397اجلقهري ،اًمً٘مٞمٗم٦م وومدك ،ص;278
اًمٓمؼماينُ ،مًٜمد اًمِم٤مُمٞملم :ج ،5ص ;2:9اًمٌٞمٝم٘مل ،اًمًٜمـ اًمٙمؼمى :ج ،5ص;3:
اسمـ طم ٌّ٤من ،صحٞمح اسمـ طم ٌّ٤من :ج ،22ص ;264ج  ،25ص-)684
ِ
ْ ٝرش ِ
(صذ اَللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َشِ َؿ) َف ْٔ ً
الَ ،د َؾْ ََٓٚ
وروي أيْم ً٤مُ « :دؾِْ ْ
قل اَلل َ
َ
ََ ٝؾٚض َّ ُ ٜبِْ ُ َ ُ
ََ ،ٝو َصذ َظ َِ ْٔ ََٓ ٚظ ِع ْب ُـ َأ ِيب َضٚفِ ٍ
ٛش( -احل٤ميمؿ
َظ ِ يعَ ،و َمل ْ َي ْن ًُ ْر ِ َِبَ ٚأ ُبق َبُ ٍْر َحتك ُدؾِْ ْ
اًمٜمٞمً٤مسمقري ،اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم :ج ،4ص-)273
وأظمرج اسمـ طمجرَ « :و َصح َأن َظِِ ّٔ ًَ ٚد َؾ َـ َؾٚضِ ََّ ٜف ْٔ ً
الش (اسمـ طمجر ،ومتح اًمٌ٤مري:
ُ
ج ،4ص ;)278وىم٤مل اًمِمقيم٤مينَ « :
احلٚؾظ يف افٍتحِ َ :و َصح َأن َظِِ ّٔ ًَ ٚد َؾ َـ َؾٚضِ َّٜ
ؿٚل
َف ْٔ ً
الش( -اًمِمقيم٤مينٟ ،مٞمؾ إوـم٤مر :ج ،5ص-)248
يمام ورد دومـ اًمّمدي٘م٦م اًمزهراء‘ ًمٞم ً
ال وقمدم شمٙم ّٚمٛمٝم٤م ُمع أيب سمٙمر ذم اعمّم٤مدر
اًمت٤مًمٞم٦م:
اًمّمٜمٕم٤مين ،اعمّمٜمّػ :ج ،6ص ;583اًمٜمٛمػمي ،شم٤مريخ اعمديٜم٦م :ج ،2ص;2:8
حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ،شم٤مريخ
اسمـ ؾمٕمد ،اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى :ج ،3صّ ;426
اًمٓمؼمي :ج ،3ص ;559اًمٌٞمٝم٘مل ،اًمًٜمـ اًمٙمؼمى :ج ،7ص ;477اًمٜمقوي ،ذح
صحٞمح ُمًٚمؿ :ج ،23ص ;84اهلٞمتٛمل اعمٙمّل ،اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م :،ج ،2ص-26
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َكاّ اإلْراز

يم٤من سمحثٜم٤م ذم شمٗمًػم اًم٘مرآنً ،مٙمٜمّٜم٤م ٟمٕمدل قمٜمف متٝمٞمد ًا ًمٕم٤مؿمقراء ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء×،

ٓ ؾم ّٞمام ّ
أن سمٕمض احل٤مضيـ ُمـ اًمدقم٤مة واعمٌ ّٚمٖملم ،وأ ُّم٤م أوًمئؽ اًمذيـ ٓ يٜمقون
اًمدقمقة واًمتٌٚمٞمغ ومٕمٚمٞمٝمؿ أن يٌ٤مدروا ذم هذه إ ّي٤مم إمم اًمٕمٛمؾ هبذا إُمر اعمٝمؿ-
ٍ
سمٕمٛمؾ ُم٤م أن يٕمل طمٞمث ّٞم٤مت ذًمؽ اًمٕمٛمؾ; ّ
ٕن ُمٕمروم٦م طم٘مٞم٘م٦م
جي٥م قمغم ُمـ ي٘مقم
أهؿ إُُمقر-
اًمٕمٛمؾ ُمـ ُمٌدئف إمم ُمٜمتٝم٤مه ُمـ ّ
ٍ
وُمـ هٜم٤م ّ
قمٛمؾ
أي
وم٢من ُمـ يامرؾمقن اًمٕمٛمؾ اًمتٌٚمٞمٖمل ذم أ ّي٤مم قم٤مؿمقراء يٕمٚمٛمقن َّ
ي٘مقُمقن سمف؟ وُم٤م اًمذي يٜمٌٖمل ومٕمٚمف ذم هذا اعمج٤مل؟
ٍ
أن ّ
رء ُمقضمقد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،همػم ّ
صحٞمح ّ
أن اؾمتخراج اجلقاهر
يمؾ
يتٞمن ّإٓ ُمـ ظمالل آؾمتٛمداد ُمـ اًمٖمٞم٥م ،وىمد سم ّٞمٜم٧م
اعمٙمٜمقٟم٦م ذم هذا اًمٙمت٤مب ٓ ّ
أي٦م اًمنميٗم٦م( :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ)(ّ )2
أن هم٤مي٦م اًمتٗم ّ٘مف هل اإلٟمذار;
أن هذا اإلٟمذار واضم٥م قمغم ّ
وُمٜمٝم٤م ي ّتْمح ّ
يمؾ وم٘مٞمف-
وُمـ اعمٝمؿ إدراك إؿم٤مرات اًم٘مرآن وًمٓم٤مئٗمف ودىم٤مئ٘مف( ،)3وًمق ؾمئؾُ :م٤م اعم٘مّمقد
سم٤مًمتٗم ّ٘مف ذم اًمديـ؟ وم٤مجلقابّ :
إن هذا يتٓم ّٚم٥م سمحث ً٤م ـمقي ً
الً ،مٙم ّـ اًمٖم٤مي٦م واًمثٛمرة هل
اإلٟمذار-
ّ
أي ُم٘م٤مم هق ُم٘م٤مم
يمؾ ُمـ يِمدّ أطمزُم٦م اًمًٗمر ُمٜمٙمؿ ومٝمق ُمٜمذر ،ومٝمؾ شمدرون ّ
(( )2ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ) (اًمتقسم٦م ،آي٦م-)233
(ُ )3اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمّمٗمح٦م ،4:اهل٤مُمش رىمؿ-2
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اإلٟمذار؟!
أن ّ
اًمٙمكم اعمِمٙمّؽ اعمٜمدرج ُت٧م ُم٘مقًم٦م اًمتِمٙمٞمؽ هق ّ
ّ
إن ظمّمقصٞم٦م ّ
ًمٙمؾ ومرد ُمـ
أومراده قمغم اظمتالف ُمراشمٌٝم٤م طمٔم ً٤م ُمـ اًمٓمٌٞمٕم٦م-
واإلٟمذار ُم٤م ّدة ضم٤مءت قمغم هٞمئ٦م «إؾًٚلشّ ،
ويمؾ واطمد ُمٜمٙمؿ ُمتّّمػ سمّمٗم٦م اعمٜمذر،
وهذه هل اعم٤م ّدة واهلٞمئ٦م اًمتل ذيمره٤م اًمٌ٤مري شمٕم٤ممم ذم ىمقًمف( :ﮬ ﮭ * ﮯ ﮰ) (-)2
ٟمٕمؿ ،هذا هق ومٝمؿ اًم٘مرآن-
وىمد اؾم ُتٕمٛمٚم٧م هذه اعم٤م ّدة وهذه اهلٞمئ٦م ذم هذه أي٦م اعمٌ٤مريم٦م أيْم ً٤م( :ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ) ،يمام اؾم ُتٕمٚمٛم٧م هذه اعم٤م ّدة وهذه اهلٞمئ٦م يمذًمؽ سمِم٠من اًمِمخص
اًمذي وم٤مق إدراك مجٞمع اًمٕم٘مقل ،ومخدت أُم٤مم ٟمقر قمٔمٛمتف مجٞمع ُمِم٤مقمؾ إومٙم٤مر ،ومٝمق
ُمٜمذر وأٟمتؿ ُمٜمذرون; وًمذا ٓ سمدّ أن شمٕمقا ىمٞمٛم٦م اًمٕمٛمؾ اًمذي مت٤مرؾمقٟمف!
ويمقٟمٙمؿ ُمٜمذريـ يٕمٜمل آؿمؽماك ذم هذه احل٘مٞم٘م٦م اعمِمٙمّٙم٦م اًمتل ّ
شمتجغم ذروهت٤م ذم
ُمثؾ هذه اًمِمخّمٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م( :ﭲ ﭳ ﭴ* ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ*ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ)( -)3وىمد ّ
اًمن
فمؾ مجٞمع اعمالئٙم٦م وإٟمٌٞم٤مء^ طم٤مئريـ ذم ذًمؽ ّ
اًمن ؾمقى
ّ
اخلٗمل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ) ،ومٚمؿ ي ّٓمٚمع قمغم هذا ّ
ِ
قطمك إًمٞمفّ ،
وإن ُم٘م٤مم ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء ي٘مع ذم اًمذروة ُمـ ُمٜمزًم٦م (ﭹ ﭺ)،
ا ُعمقطمل وا ُعم َ
وذم ىمقس اًمٜمزول شمّمؾ اًمٜمقسم٦م إمم ُمرشمٌ٦م( :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ)-
إحٝا ٤ايكًٛب

ُمرة ُأظمرى
سمٕمد أن اشمّْمح٧م قمٔمٛم٦م اًمٕمٛمؾ ٟمتً٤مءلُ :م٤م اًمذي يٜمٌٖمل ومٕمٚمف؟ ًمٜمرضمع ّ

وم٢من ومٞمف شمٌٞم٤من ّ
إمم اًم٘مرآن; ّ
يمؾ رء ،وًمٙمـ ُم٤م هق اًمًٌٞمؾ؟ «اإلٕذارش إطمٞم٤مء ًمٚم٘مٚمقب،
( )2اعمدّ صمر ،أيت٤من -3 ,2
( )3اًمٜمجؿ ،أي٤مت -27 ,9
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وهلذا اإلطمٞم٤مء ًمقازم صمالصم٦م ٓ ي٘مع ُمـ دوهن٤م ،وقمغم ّ
يمؾ ُمٜمّ٤م أن يٚمحظ هذه اًم٘مقاقمد
يتحٛمٚمقن هذه اعمً١موًمٞم٦م ،ومت٠م ُّمٚمقا ضم ّٞمد ًا ذم
اًمثالث سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ٟمٗمًف وسم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ُمـ
ّ
صمؿ ومٙمّروا ذم ّ
يمؾ يمٚمٛم٦م-
ذًمؽّ ،

ّ
إن احلٞم٤مة ُمتق ّىمٗم٦م قمغم صمالصم٦م ُأُمقر هل :اهلقاء ،واعم٤مء ،وٟمقر اًمِمٛمس ،هذه هل

أريم٤من احلٞم٤مة-
يمام ّ
أن طمٞم٤مة اًم٘مٚمقب وطمٞم٤مة اًمٜمٗمقس وطمٞم٤مة اًمٕم٘مقل ُمتق ّىمٗم٦م قمغم هذه إُُمقر
اًمثالصم٦م:
صمؿ يٜمجذب إمم اًمٌدن-
ّ
إول :اهلقاء اًمذي يتٜم ّٗمس اًمٕم٘مؾ ذم أضمقائف ّ
افثٚين :اعم٤مء اًمذي يِمٙمّؾ قمّم٥م احلٞم٤مة-
افثٚف :ٞإذاق اًمٜمقر-
وًمٙمـ ،يمٞمػ شمتح ّ٘مؼ هذه إريم٤من اًمثالصم٦م ذم اًمٜمٗمقس؟
تٓؿٓظ ايعكٌ بٓٛز ايٛحٞ

ّ
إن اهلقاء اًمذي ٓ سمدّ أن يتٜم ّٗمس ومٞمف اًمٕم٘مؾ هق اًمقطمل اإلهلل ،ومٝمقاء اجلًؿ هق

اهلقاء اعمقضمقد ذم اًمٗمْم٤مء ،أ ُّم٤م هقاء اًمٕم٘مؾ ومٝمق اًمقطمل ،ومحٞمٜمام شمتغم آي٤مت اهلل قمغم
اًمٕم٘مقل يتٜم ّٗمس اًمٕم٘مؾ-
آنَ ،و ُه َق
وصمٛم٦م رواي٦م ُمذهٚم٦م ذم هذا اعمج٤مل ،طمٞم٨م ىم٤مل اإلُم٤مم×َ « :م ْـ َؿ َر َأ ا ْف َُ ْر َ
ّ
آن بِ َِ ْح ِّ ِف َو َد ِم ِفش( ،)2هٙمذا جي٥م أن يتٜم ّٗمس ذم أضمقاء اًمقطمل-
ٚب ُم ْٗ ِم ٌـْ ،
اخ َت َِ َط ا ْف َُ ْر ُ
َص ي
اظم َت َٚم َط ا ًْم ُ٘م ْر ُ
(َ )2قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل×َ ،ىم َ٤ملَُ « :م ْـ َىم َر َأ ا ًْم ُ٘م ْر َ
٤مب ُُم ْ١م ُِم ٌـْ ،
آن سمِ َٚم ْح ِٛم ِف َو َد ُِم ِف،
آنَ ،و ُه َق َؿم ٌّ
ِ ِ
آن َطم ِجٞمز ًا َقمٜمْ ُف َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦مَ ،ي ُ٘م ُ
َ٤من ا ًْم ُ٘م ْر ُ
ؼم َر ِةَ ،ويم َ
قلَ :ي٤م َر ِّب! إِ َّن
َو َضم َٕم َٚم ُف ا َُ
اًمً َٗم َرة ا ًْمٙم َرا ِم ا ًْم َ َ
هللَُ م َع َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َػم َقم٤مُمكمَ ،وم ٌَٚمِّغْ سمِف َأيم َْر َم َقم َٓم٤م َي َ
اجل ٌَّ ُ٤مر
٤مكَ -ىم َ٤ملَ :وم َٞمٙم ًُْق ُه ا َُ
ُيم َّؾ َقم٤مُم ٍؾ َىمدْ َأ َص َ
هلل ا ًْم َٕمز ُيز ْ َ
٤مب َأ ْضم َر َقم َٛمٚمف هم ْ َ
ِ ِ
طم َّٚمت ِ ِ
َ٤مج ا ًْمٙم ََرا َُم ِ٦مُ ،صم َّؿ ُي َ٘م ُ٤مل ًَم ُفَ :ه ْؾ َأ ْر َو ْٞمٜم َ
َ٤مك ومِ ِٞمف؟ َوم َٞم ُ٘م ُ
قل
اجلٜم َِّ٦مَ ،و ُي َ
قو ُع َقمغم َر ْأؾمف شم ُ
َلم ُم ْـ ُطم َٚم ِؾ ْ َ
ُ ْ
اخل ْٚمدَ سمِٞمً ِ٤مرهِ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ا ًْم ُ٘م ْرآنَ :ي٤م َر ِّب! ىمدْ ُيمٜم ُْ٧م أ ْر َهم ُ
٥م ًم ُف وم َٞمام ُه َق أوم َْمؾ ُم ْـ هذا ،وم ُٞم ْٕمٓمك إ ُْم َـ سم َٞمٛمٞمٜمفَ ،و ُ َ َ
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وًمق ّ
أن قم٘مقًمٜم٤م شمرقمرقم٧م قمغم هذه اًمٓمري٘م٦م ُمٜمذ أي٤مم اًمٓمٗمقًم٦م ًمٙمٜمّ٤م همػم اًمذي ٟمحـ
قمٚمٞمف أن ،وًمق يم٤من اًمٕم٘مؾ يتٜم ّٗمس ذم ومْم٤مء اًمقطمل هبذا اًمِمٙمؾ ،سم٠من يتٜم ّٗمس ذم
ُمًتٛمرة وُمتقاصٚم٦مً ،متح ّ٘م٘م٧م طمٞم٤مة اًم٘مٚم٥م ،وًمٌٚمغ ُمٌٚمٖم ً٤م ٓ
أضمقاء اًم٘مرآن سمّمقرة
ّ
ُيدرك وٓ يقصػ-
هذا هق اًمًٌٞمؾ ،وقمغم ّ
يمؾ ُمـ يريد اًمقصقل أن يٕمٛمؾ سمجدّ  ،أ ُّم٤م اًمٜمتٞمج٦م ومٗمٞمٝم٤م
ُمٗمّمؾ-
يمالم ّ
هذا هق اًمٗمْم٤مء اًمذي يٜمٌٖمل أن شمتٜم ّٗمس ومٞمف اًمروح ،ومت٠م ُّمٚمقا ضم ّٞمد ًا ذم هذه
اًمرواي٤مت-
ايكسإٓ دال ٤يًكًٛب

َٚن ؾِ ِٔف ا َْد ْر ُء ا ُْد ًِِْ ُؿ
شمٜمص قمغم« :إِن ا ْف ٌَ ْٔ َ
 ٝإِ َذا ـ َ
هٜم٤مك رواي٦م قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق× ّ
ِ
ِ ( )2
َ
َ ٛافد ِّري ِيف افً َامءش
َي ْت ُِق ا ْف َُ ْر َ
س َاءى َأ ْه ُؾ افد ْٕ َٔ ٚا ْفُ َْقـ َ
س َاءا ُه أ ْه ُؾ افً َامء ،ـ ََام َي َ َ
آنَ ،ي َ َ

(اعمٚمحؼ -)2:ومام ُمٕمٜمك هذه اجلٛمٚم٦م؟

ّ
إن ذًمؽ اًمٙمقيم٥م اًمذي يٜمػم ،واًمذي يّمؾ ٟمقره إمم إرض ،يٗمقق ٟمقره ٟمقر
اًمِمٛمس ُمئ٤مت إوٕم٤مف ،سمؾ ُمئ٤مت أٓف ،وًمٙمـ اعمً٤موم٦م اًمِم٤مؾمٕم٦م اًمتل شمٗمّمٚمف
قمـ إرض هل اًمتل ضمٕمٚم٧م اعمِمٝمد يٌدو يمذًمؽ-
وُمـ اعمٕم٤مين اًمتل شمِمػم إًمٞمٝم٤م هذه اًمرواي٦مّ ،
أن اًمٜمقر ًمٞمحتِمد ذم ذًمؽ اًمٌٞم٧م سمحٞم٨م

اص َٕمدْ َد َر َضم ً٦مُ ،صم َّؿ ُي َ٘م٤م ُل ًَم ُفَ :ه ْؾ َسم َٚم ْٖمٜمَ٤م سمِ ِف َو َأ ْر َو ْٞمٜم َ
َ٤مك؟ َوم َٞم ُ٘م ُ
قلَٟ :م َٕم ْؿ-
اجلٜمَّ َ٦مَ ،وم ُٞم َ٘م ُ٤مل ًَم ُف :ا ْىم َر ْأ َو ْ
ُصم َّؿ َيدْ ُظم ُؾ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
٤مهدَ ُه سمِ َٛم َِم َّ٘م٦م ُم ْـ ؿمدَّ ة طم ْٗمٔمفَ ،أ ْقم َٓم٤م ُه اهللََُ أ ْضم َر َ
هذا َُم َّرشم َْلمش( -اًمٙمٚمٞمٜمل،
َىم َ٤ملَ :و َُم ْـ َىم َر َأ ُه يمَثػم ًا ،و َشم َٕم َ
اًمٙم٤مذم :ج ،3ص ;774اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،صمقاب إقمامل :ص ;277اًم ّ
ٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
إٟمقار :ج ،8ص-)476
( )2اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،3صّ ;227
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،9:ص-377
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يّمؾ إمم قمرش اهلل شمٕم٤ممم ،يمام يّمؾ ٟمقر ذًمؽ اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم إمم إرض قمغم اًمرهمؿ
ُمـ شمٚمؽ اعمً٤موم٦م اًمتل شمٗمّمٚمف قمٜمٝم٤م-

وهذا اًمٜمقر هق ٟمقر اًمقطمل ،طمٞم٨م ىم٤مل رؾمقل اهلل’َِّ ٕ« :ق ُروا ُب ُٔق َتُ ُْؿ بِتِ َال َو ِة
ا ْف َُ ْر ِ
آنش(-)2

إول هق أن شمٌ٤مدروا ـ أيٜمام ذهٌتؿ ـ إمم آرشمٌ٤مط سم٤مًم٘مرآن ،وأن ُت ّثقا
وم٤مًمنمط ّ
اًمٜم٤مس قمغم ذًمؽ ىمدر اعمًتٓم٤مع ،ومٚمق قمٙمػ اإلٟمً٤من قمغم ؾمقرة اًمتقطمٞمد ًمٞمؾ هن٤مر،
ٕصٌح٧م اًمروح اإلٟمً٤مٟمٞم٦م إيمًػم ًا أمحر(( )3اعمٚمحؼ-)3:
وًمٙمل شم١م ّصمر هذه اعمقاقمظ ٓ سمدّ ُمـ شمق ّومر ذط ،وهق ًمزوم ضمالء اًم٘مٚمقب،
()4
صمؿ شم٠ميت اعمققمٔم٦م
وضمالؤه٤م سم٤مًم٘مرآن وم٘مط (اعمٚمحؼ -)4:وم٤مًم٘مرآن يٜم ّ٘مل إرواحّ ،

َّخ ُذوه٤م ُىمٌقر ًا ،يمَام َومٕم َٚم ِ
آن ،و َٓ َشمت ِ
ِ ِ
ِ
٧م ا ًْم َٞم ُٝمق ُد واًمٜم ََّّم َ٤مرى،
َ َ
َ ُ
(َ )2ىم َ٤مل اًمٜمٌَِّ ُّل’ٟ« :م َِّق ُروا ُسم ُٞمق َشم ُٙم ْؿ سمِت َال َوة ا ًْم ُ٘م ْر َ
قهتؿ; َوم٢مِ َّن ا ًْمٌٞم َ٧م إِ َذا َيم ُثر ومِ ِٞمف شمِ َالو ُة ا ًْم ُ٘مر ِ
َص َّٚم ْقا ِذم ا ًْم َٙمٜم َِ٤مئ ِ
آن َيم ُث َر َظم ْ ُػم ُهَ ،واشم ًََّ َع
َ
َْ
ْ
َ
س َوا ًْمٌِ َٞم ِع َو َقم َّٓم ُٚمقا ُسم ُٞم َ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
اًمً َام ِء َِٕ ْه ِؾ اًمدُّ ْٟم َٞم٤مش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج،3
اًمً َامء يم ََام ُشمِض ُء ُٟم ُجق ُم َّ
َأ ْه ُٚم ُفَ ،و َأ َو٤م َء َٕ ْه ِؾ َّ
ص ;727اسمـ ومٝمد ّ
احلكم ،قمدّ ة اًمداقمل :ص ;379اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،شمٗمًػم اًمّم٤مذم :ج،2
صّ ;7:
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،9:ص-)377
قر َك َقم َٚم ْٞم ِفَ ،و َُم ْـ َىم َر َأ َه٤م َُم َّرشم ْ ِ
َلم ُسم ِ
(َ )3قم ْـ َأ ِيب َضم ْٕم َٗم ٍر× َىم َ٤ملَُ « :م ْـ َىم َر َأ " ُىم ْؾ ُه َق اهللَُ َأ َطمدٌ " َُم َّر ًة ُسم ِ
قر َك َقم َٚم ْٞم ِف
ِ ِِ
ِِ
ِ
ٍ ِ
َو َقم َغم َأ ْه ِٚم ِفَ ،و َُم ْـ َىم َر َأ َه٤م َصم َال َ
نم َة
ث َُم َّرات ُسمقر َك َقم َٚم ْٞمف َو َقم َغم َأ ْهٚمف َو َقم َغم ضم َػماٟمفَ ،و َُم ْـ َىم َر َأ َه٤م ا ْصمٜمَت َْل َقم ْ َ
احل َٗم َٔم ُ٦م :ا ْذ َه ٌُقا سمِٜمَ٤م إِ َمم ُىم ُّم ِ
اجلٜم َِّ٦مَ ،وم َٞم ُ٘م ُ
قر َأ ِظمٞمٜمَ٤م ُوم َال ٍن َومٜمَٜمْ ُٔم َر
قل ْ َ
نم َىم ٍْم ًا ِذم ْ َ
َُم َّر ًة َسمٜمَك اهللَُ ًَم ُف ا ْصمٜم َْل َقم َ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
س َوقم ْ ِ
مخ ٍ
نمي َـ َؾمٜمَ ً٦م َُم٤م َظم َال اًمدِّ َُم٤م َء َو ْإَ ُْم َق َالَ ،و َُم ْـ
قب َ ْ
إِ ًَم ْٞم َٝم٤مَ ،و َُم ْـ َىم َر َأ َه٤م ُم َئ َ٦م َُم َّرة ُهمٗم َر ْت ًَم ُف ُذ ُٟم ُ
َ٤من ًَمف َأضمر َأرسم ِٕم ِامئ َِ٦م َؿم ِٝم ٍ
ِ ٍ
ػ
ٞمدُ ,يم ُّٚم ُٝم ْؿ َىمدْ ُقم ِ٘م َر َضم َقا ُد ُه َو ُأ ِر َيؼ َد ُُم ُفَ ،و َُم ْـ َىم َر َأ َه٤م َأ ًْم َ
َىم َر َأ َه٤م َأ ْر َسم َٕم ِامئَ٦م َُم َّرة يم َ ُ ْ ُ ْ َ
ٍ
ٍ
اجلٜم َِّ٦م َأ ْو ُي َرى ًَم ُفش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج،3
َُم َّرة ِذم َي ْق ٍم َو ًَم ْٞم َٚم٦م َمل ْ َي ُٛم ْ٧م َطمتَّك َي َرى َُم ْ٘م َٕمدَ ُه ِذم ْ َ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،7ص-)332
صّ ;72:
ِ
ِ
( )4ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم× ذم إطمدى ظمٓمٌفَ ---« :وا ْقم َٚم ُٛمقا َأ َّن َه َذا ا ًْم ُ٘م ْر َ
آن ُه َق اًمٜمَّ٤مص ُح ا ًَّمذي َٓ َي ُٖم ُّش،
و ْاهل ِ
ث ا ًَّم ِذي َٓ َيٙم ِْذ ُبَ ،و َُم٤م َضم٤م ًَم َس َه َذا ا ًْم ُ٘م ْر َ
٤مدي ا ًَّم ِذي َٓ ُي ِْم ُّؾَ ،واعمُْ َحدِّ ُ
آن َأ َطمدٌ إِ َّٓ َىم٤م َم َقمٜمْ ُف
َ َ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
سمِ ِز َي٤م َدةَ ،أ ْو ُٟم ْ٘م َّم٤من ز َي٤م َدة ذم ُهد ًىَ ،أ ْو ُٟم ْ٘م َّم٤من ُم ْـ َقمٛم ًكَ -وا ْقم َٚم ُٛمقا َأ َّٟم ُف ًَم ْٞم َس َقم َغم َأ َطمد َسم ْٕمدَ ا ًْم ُ٘م ْرآن ُم ْـ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ٍ
ٍ
اؾمت َِٕمٞمٜمُقا سمِ ِف َقم َغم َْٕ َو ِائ ُٙم ْؿَ ،وم٢مِ َّن ومِ ِٞمف
٤مؾمت َِْم ُٗمق ُه ُم ْـ َأ ْد َوائ ُٙم ْؿ َو ْ
ٜمك; َوم ْ
َوم٤م َىم٦مَ ،و َٓ َٕ َطمد َىم ٌْ َؾ ا ًْم ُ٘م ْرآن ُم ْـ هم ً
ِؿم َٗم٤م ًء ُِم ْـ َأيم َ ِ
ْؼم اًمدَّ ِاءَ ،و ُه َق ا ًْم ُٙم ْٗم ُر َواًمٜمِّ َٗم ُ
٤مؾم َ٠م ًُمقا اهللَ سمِ ِف َوشم ََق َّضم ُٝمقا إِ ًَم ْٞم ِف سمِ ُح ٌِّ ِف---
٤مق َوا ًْمٖم َُّل َو َّ
اًمْم َال ُلَ ،وم ْ


ُ -------------------------------------------------------------- 133مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

إول-
ًمٞمٙمقن هل٤م شم٠مصمػمه٤م ذم اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م -هذا ومٞمام يتٕم ّٚمؼ سم٤مًمنمط ّ

االتّؿاٍ باملٌٓٗ املعني إلَاّ ايعؿس
وُم٤م هق اًمنمط اًمث٤مين؟ إٟمّف اعم٤مء اًمذي حيٞمل شمٚمؽ اًمٌذرة سمٕمد سمذره٤م ،وم٠ميـ هق ذًمؽ
اعم٤مء؟ هق اًم٘مرآن أيْم ً٤م ،ذًمؽ اًمٙمت٤مب اعمذهؾ ،وًمق أقم٤مٟمٜم٤م اهلل ومتٙمٜمّ٤م ُمـ آؾمتٗم٤مدة ُمٜمف
سم٤مًم٘مدر اعمٞمًقر ًمر ّسمام سمٚمٖمٜم٤م ُمٌٚمٖم ً٤م ُم٤م ،وم٠ميـ هذا اعم٤مء؟ (ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ)(-)2
ًم٘مد ورد ذم اًمتٗمًػم اعم٠مصمقر قمـ اإلُم٤مم اًمٌ٤مىمر× ّ
احلج٦م سمـ
أن هذا اعم٤مء اعمٕملم هق ّ

احلًـ اًمٕمًٙمري( )3(#اعمٚمحؼ -)5:ومٝمق ُم٤مء احلٞم٤مة اًمذي حيٞمل هذه اًمٌذور ذم
اًمٜمٗمقس ،واهلقاء اعمٜم٤مؾم٥م ًمتٜم ّٗمس اًمٕم٘مؾ هق اًم٘مرآن-

يتحقل
وم٤مًمٗمٞمض اعمتدومؼ ُمـ ذًمؽ اًمٜمٌع ،اًمذي يٛم ّثؾ قملم احلٞم٤مة ًمٚمٕمٚمؿ واإليامن،
ّ
إمم ُم٤مء احلٞم٤مة اًمذي يٌٚمغ سمٌذور شمٚمؽ اعمقاقمظ ُمرطمٚم٦م اًمٜمْم٩م واإلصمامر-
إغسام مشظ أب ٞعبد ايًٓ٘ احلطني×

وشمّمؾ اًمٜمقسم٦م إمم اًمٜمقر ،ومام هق ذًمؽ اًمٜمقر اًمذي يٜمٌٖمل أن يًٓمع؟ سمحٞم٨م ٓ

لم وؾمٌٌف ْإَ ُِم ُ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمع
لمَ ،وومٞمف َرسمِ ُ
َوإِ َّن اهللَ ُؾم ٌْ َح٤م َٟم ُف َمل ْ َيٕم ْظ َأ َطمد ًا سمِٛم ْث ِؾ َه َذا ا ًْم ُ٘م ْرآنَ ،وم٢مِ َّٟم ُف َطم ٌْ ُؾ اهلل اعمَْت ُ َ َ َ ُ ُ
ٞمع ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿَ ،وُم٤م ًمِ ْٚم َ٘م ْٚم ِ ِ
ا ًْم َ٘م ْٚم ِ
َػم ُهش( -هن٩م اًمٌالهم٦م ،اخلٓمٌ٦م -)287
٥م َو َيٜمَ٤مسمِ ُ
َ
٥م ضم َال ٌء هم ْ ُ
( )2اعمٚمؽ ،آي٦م-47
(َ )3قم ْـ َأ ِيب َسم ِّمػمَ ،قم ْـ َأ ِيب َضم ْٕم َٗم ٍر× ِذم َىم ْق ِل اهللِ( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
قل :إِ ْن َأصٌح إُِم٤مُم ُٙمؿ هم ِ
ﮇ)َ -وم َ٘م َ٤ملَ « :ه ِذ ِه ْأ َي ُ٦م ٟم ََز ًَم ْ٧م ِذم ا ًْم َ٘م ِ٤مئ ِؿَ ،ي ُ٘م ُ
َ٤مئٌ ً٤م َقمٜمْ ُٙم ْؿ َٓ شمَدْ ُر َ
ون َأ ْي َـ
ْ ََ َ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
وإَ ْر ِ
اًمً َام ِء ْ
ض َو َطم َال ِل اهلل َضم َّؾ َو َقم َّز َو َطم َر ِاُم ِفشُ -صم َّؿ
ُه َقَ ،وم َٛم ْـ َي ْ٠مشمٞم ُٙم ْؿ سمِ٢مِ َُم٤م ٍم َفم٤مه ٍرَ ،ي ْ٠مشمٞم ُٙم ْؿ سمِ َ٠م ْظم ٌَ ِ٤مر َّ
َىم َ٤مل×َ « :واهلل َُم٤م َضم٤م َء شم َْ٠م ِو ُيؾ َه ِذ ِه ْأ َي ِ٦مَ ،و َٓ ُسمدَّ َأ ْن َ ِ
اًم٘مٛمل ،اإلُم٤مُم٦م
جيل َء شم َْ٠م ِوي ُٚم َٝم٤مش( -قمكم سمـ سم٤مسمقيف ّ
واًمتٌٍمة :ص ;227اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،يمامل اًمديـ ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م :ص ;437اًمِمٞمخ اًمٓمقد،
اًمٖمٞمٌ٦م :ص ;269اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،شمٗمًػم اًمّم٤مذم :ج ،6صّ ;377
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
إٟمقار :ج ،62ص-)63
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شمتٞمن احلٞم٤مة ُمـ دوٟمف؟ ّ
إن ذًمؽ اًمٗمْم٤مء ضوري ًمتٜم ّٗمس اًمٕم٘مؾ ،وآ ّشمّم٤مل سمٕملم
ّ
قد ِه َثٌت ِ
طمٞم٤مة اًمقضمقد اًمذي« :بِّْٔ ِ ِف ر ِز َق ا ْفقرى وبِقج ِ
َْ ٝإَ ْر ُض َوافً َام ُءش( )2يٛم ّثؾ
َ
ََ َ ُ ُ
ُْ ُ
اًميورة اًمث٤مٟمٞم٦م-

أ ُّم٤م اًميورة اًمث٤مًمث٦م ومٝمل اًمِمٛمس اًمتل جي٥م أن شمنمق ،وأيـ هل؟ ّإهن٤م هٜم٤م:
اًمرواي٦م اًمتل ؾم٠مشمٚمقه٤م قمٚمٞمٙمؿ ُمق ّصم٘م٦م ،وؾمٜمده٤م مم٤م يٗمتل قمغم وقئف اًمٗم٘مٞمف اًمٜمٌٞمؾ،
يمام ّ
أن ُمتٜمٝم٤م يٙمِمػ قمـ طم٘م٤مئؼ ٟم٤مصٕم٦م ،ومٝمل سمحر ُمـ اعمٕم٤مرف قمٛمٞمؼ ُمتالـمؿ
إُمقاج! وراوهي٤م هق أسمق محزة اًمثامزم ،ص٤مطم٥م اًمدقم٤مء اعمٕمروف ذم أؾمح٤مر ؿمٝمر
رُمْم٤من اًمٙمريؿ ،واإلُم٤مم أسمق قمٌد اهلل اًمّم٤مدق× ىم٤مئٚمٝم٤م-
احل ًَ ْ ِ
ىم٤مل اإلُم٤مم× ٕيب محزة اًمثامزم« :إِ َذا َأ َر ْد َت ا َْد ًِ َر إِ َػ َؿ ْ ِز ُْ
غ× َؾ ُه ْؿ َي ْق َم
ٔس و ُْ ِ
ٚء و َْ ِ
ِ
صمؿ أُمره سمٕمدد ُمـ إُُمقر إُظمرىُ ،مٜمٝم٤م أن يٖمتًؾ ذم
اخلّ ِ َ
ْإَ ْربِ ًَ َ
اجل ُّ ًَٜشّ ،
ظم٤مص٦مُ ،مـ إذيم٤مر
اعمٙم٤من اًمذي يريد آٟمٓمالق ُمٜمف ،وأن ي٘مرأ ـمٞمٚم٦م اعمًػم أذيم٤مر ًا
ّ
صمؿ ىم٤مل ًمفُ « :ثؿ ت َْٖ ِيت افْ ْْٔ ََقى َؾت ََو ُع َر ْح َِ َؽ ِ َِبٚش وأُمره سم٤معمٌم طم٤مومٞم ً٤م-
اعمحػمة ًمٚمٕم٘مقلّ -
ّ

وىمد طم٤من اًمقىم٧م ًمتٕمرف شمٚمؽ اًمِمٛمس اًمتل جي٥م أن شمنمق ،وًمٜمٕمد ًمٜمص
اًمرواي٦مّ ،
وم٢من هل٤م شم٠مصمػم ًا آظمر ،قمٜمدُم٤م شم٘مػ أُم٤مم اًم٘مؼم وم٘مؾَ « :مَ ٚأ ْظ َي َؿ ُم ِهٔ ٌَت َ
َؽ ِظْْدَ
ٔؽ] رش ِ
َجدِّ َك َ
قل اَلل’َ ،و َمَ ٚأ ْظ َي َؿ ُم ِهٔ ٌَت َ
َللش -وُمٕمٜمك هذه
فا َ
َؽ ِظْْدَ َم ْـ َظ َر َ
[أبِ َ َ ُ
اجلٛمٚم٦م أ ّٟمف ًمٞمس هٜم٤مك ُمـ يدرك قمٔمٛم٦م هذا إُمر ،ومال يٕمرف ذًمؽ ّإٓ ٟمٗمر ُمٕمدود-
ٔؽ] رش ِ
َؽ ِظْْدَ َجدِّ َك َ
قل اَلل’َ ،و َمَ ٚأ ْظ َي َؿ ُم ِهٔ ٌَت َ
« َمَ ٚأ ْظ َي َؿ ُم ِهٔ ٌَت َ
َؽ ِظْْدَ َم ْـ
[أبِ َ َ ُ
ف اَللَش ًمٞمتًٜمك ًمف أن يٕمرف ُم٤م ُمٕمٜمك قم٤مؿمقراء؟
فا َ
َللش ،وم٠مٟمّك ًمٜم٤م سمٛمـ ىمد « َظ َر َ
َظ َر َ
َؽ ِظْْدَ ا َْد َ ِ
ِإَل ْإَ ْظ َذشّ ،
ُم٤م اًمذي ومٕمٚمف اإلُم٤مم احلًلم× ًمٞم٘م٤مل قمٜمفَ ...« :و َأ َجؾ ُم ِهٔ ٌَت َ
إن
حمٞمط اًمٙمرة إروٞم٦م ًمٞمْمٞمؼ قمـ اؾمتٞمٕم٤مب ّ
يمؾ هذه اًمٕمٔمٛم٦م!
ِإَل ْإَظ َذ و ِظْْدَ َأ ٌِْٕٔ ِ
وقمٜمدُم٤م ي٘مقل×َ ...« :أجؾ م ِهٌٔت َ ِ
ٚء اَلل َو ُر ُشِِ ِفش يٌٚمغ
َؽ ظْْدَ ا َْد َ ِ ْ َ
َ ُ َ
َ
أي وزن ذم احلًٌ٤من!
إُمر ُمٜمتٝم٤مه ،ومال يٌ٘مك زم وًمؽ ّ

(ُ )2مـ دقم٤مء اًمٕمديٚم٦م-
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ومٕمغم هذا اًمٌٚمد أن يْم٩م ذم قم٤مؿمقراء سم٤مًمٌٙم٤مء واًمٜمحٞم٥م وج٦م واطمدة ،طم ّتك ًمق
ىمٛمٜم٤م ّ
وم٢مهن٤م ٓ شمٕمدّ ؿمٞمئ ً٤م يذيمر ،وم٠ميـ ُمراؾمؿ اًمٕمزاء هذه مم٤م يًتح ّ٘مف
سمٙمؾ ذًمؽ ّ
قم٤مؿمقراء!
هؾ شم٠م ُّمٚمتؿ ضم ّٞمد ًا؟ وم٘مد سمدأ اإلُم٤مم× ذم هذه اًمرواي٦م سمرؾمقل اهلل’ ،وظمتؿ
سمرؾمؾ اهلل’ ،ومال أطمد دوهنؿ يٕمل قمٛمؼ اعمقوقع!
«افً َال ُم ِمِّْل إِ َف ْٔ َؽ َوافت ِحٔ َُ ٜم َع َظئِ ِؿ افر ِزي َِ ٜظ َِ ْٔ َؽُ ،ـْ َُْٕ ٝقر ًا...ش-
ًم٘مد آن إوان أن ٟمٕمرف شمٚمؽ اًمِمٛمس اًمتل يٜمٌٖمل أن شمنمق ،ومٚمٜمٕمرف ُمـ هق
قمرومقا اًمٜم٤مس سمً ّٞمد
ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء×; وطمٞمثام وـم٠مت أىمداُمٙمؿ شمٚمؽ ُمٜم٤مـمؼ ِّ
اًمِمٝمداء× يمام هق-
ض ،وُٕقر ًا ِيف َْاهلق ِ
ِ
ب افن ِ َ ِ
ُْٕ ٝقر ًا ِيف ْإَ ْص َال ِ
اءَ ،وُٕقر ًا
« ُـْ َ
َ
ُٚمَ ،ٜوُٕقر ًا ِيف ُط ُِ َامت ْإَ ْر ِ َ
ِيف افًامو ِ
ْ ٝافْٚضِ ُؼ بِ ُْ
ٚهلدَ ىش-
ْ ٝؾِ َُٕٔٓ ٚقر ًا َشٚضًِ ًُ َٓ ٚي ْى ٍَ ُٖ َو َإٔ َ
ات ا ْف ًُ َذُ ،ـْ َ
َ َ

هذه هل اًمِمٛمس اًمتل يٜمٌٖمل أن شمٖمٛمر اًمٕم٤ممل سمٜمقره٤م ،وُم٤م مل شمنمق ٓ يٌ٘مك أصمر

ًمٚمحٞم٤مة اًمٕم٘مالٟمٞم٦م ،وٓ يٌ٘مك وضمقد ًمإلٟمً٤من اًمذي جيًد ـمٛمقح إٟمٌٞم٤مء ،وم٠م ّيام ؿمٛمس
هل هذه اًمِمٛمس؟!
دا٥س ٠غعاع ْٛز اإلَاّ احلطني×

ّ
إن دائرة اًمِمٕم٤مع ًمٜمقر أيب قمٌد اهلل احلًلم× متتدّ ُمـ فمٚمامت إرض إمم

اًمًاموات اًمٕمغم -ومٙمؿ هل دائرة ؿمٕم٤مع اًمِمٛمس؟ أ ُّم٤م هذه اًمِمٛمس ومٛمـ أيـ شمٌدأ
دائرة ؿمٕم٤مقمٝم٤م؟ ّإهن٤م شمٌدأ ُمـ «طِامت إرضش ،وإمم أيـ شمٜمتٝمل؟ ّإهن٤م شمٜمتٝمل إمم
«افًاموات افًذش-
يتحػم قمٜمده قم٘مؾ ّ
يمؾ وم٘مٞمف،
صمؿ يّمؾ إُمر إمم ُم٤م هق أؾمٛمك ُمـ ذًمؽ ،سمحٞم٨م
ّ
ّ

اعمح٤مضة احل٤مدي٦م قمنمة :إذاىم٦م ؿمٛمس أيب قمٌد اهلل احلًلم× 358 ..............................

وهق ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٕمٌ٤مرة إظمػمةُ « :ـْ َْ ٝؾِ َُٕٔٓ ٚقر ًا َشٚضًِ ًُ َٓ ٚي ْى ٍَ ُٖش( -)2ومٝمذا اًمٜمقر ٓ
يٜمٓمٗمئ أسمد ًا!
وُمٕمٜمك هذه اجلٛمٚم٦م ذم يمٚمٛم٦م واطمدة هق( :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ * ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ)( ،)3ومقضمف اهلل هق شمٚمؽ اًمِمٛمس ،واًمٜمقر اًمذي ٓ ُيٓمٗم٠م هق احلًلم سمـ
قمكم÷-

ض ،وُٕقر ًا ِيف َْاهلق ِ
ِ
ب افن ِ َ ِ
ُْٕ ٝقر ًا ِيف ْإَ ْص َال ِ
اءَ ،وُٕقر ًا
« ُـْ َ
َ
ُٚمَ ،ٜوُٕقر ًا ِيف ُط ُِ َامت ْإَ ْر ِ َ
ِيف افًامو ِ
ات ا ْف ًُ َذُ ،ـْ َْ ٝؾِ َُٕٔٓ ٚقر ًا َشٚضًِ ًُ َٓ ٚي ْى ٍَ ُٖشّ -
إن اًمقىم٧م ٓ يًع ًمٚمٙمالم أيمثر
َ َ

ُمـ ذًمؽّ ،
وإٓ ًمٌ ّٞمٜمّ٤م ُم٤م شمٜمٓمقي قمٚمٞمف هذه اًمرواي٦م ُمـ طم٘م٤مئؼ!
ايٓيبّ’ حاضس ايسأع حايف ايكدَني

رأي٧م
ُمرة ُأظمرى:
ُ
ُمرة و ُأم ؾمٚمٛم٦م ّ
روى أهؾ اًمًٜمّ٦م واًمِمٞمٕم٦م قمـ اسمـ قمٌ٤مس ّ
َ
ؼمُ ،مٕمف ىم٤مرورة ومٞمٝم٤م دم يٚمت٘مٓمف أو يتت ٌّع
اًمٜمٌل’ ذم اعمٜم٤مم سمٜمّمػ اًمٜمٝم٤مر،
أؿمٕم٨م أهم َ
ّ

مح َز َة اًم ُّثام ِزم َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل اًمّم ِ
احلُ ًَ ْ ِ
٤مد ُق×« :إِ َذا َأ َر ْد َت ا َْعم ًِ َػم إِ َمم َىم ْ ِؼم ْ
لم× َوم ُّم ْؿ َي ْق َم
(َ )2قم ْـ َأ ِيب َ ْ
َّ
َ ِّ
ِ
ْإَرسمِٕم ِ
ِ
ِ
اخلَٛم ِ
اجلُ ُٛم َٕم٦مَ ،وم٢مِ َذا َأ َر ْد َت ْ
ٞمس َو ْ
٤مء َو ْ
اًمً َٗم ِر،
وج َوم ْ َ
اخلُ ُر َ
ْ َ
٤ممج ْع َأ ْه َٚم َؽ َو ُو ًْمدَ َكَ ،وا ْد ُع سمِدُ َقم٤مء َّ
ِ
ِ
لم َشم ْٖمت ًَِ ُؾ :اًم َّٚم ُٝم َّؿ َـم ِّٝم ْر ِين َو َـم ِّٝم ْر َىم ْٚمٌِلَ ،و ْاذ ْح ِزم َصدْ ِريَ ،و َأ ْضمرِ
َوا ْهمت ًَِ ْؾ َىم ٌْ َؾ ُظم ُروضم َؽَ ،و ُىم ْؾ طم َ
َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمؿ
َقم َغم ًم ًَ ِ٤مين ذيم َْر َك َوُمدْ َطمت ََؽ َواًم َّثٜمَ٤م َء َقم َٚم ْٞم َؽَ ،وم٢مِ َّٟم ُف َٓ ُىم َّق َة إِ َّٓ سمِ َؽَ ،و َىمدْ َقمٚم ْٛم ُ٧م َأ َّن ىم َقا َم ديٜمل اًمت ًَّْٚم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
٤مع ًمِ ًُٜم َِّ٦م ٟمٌَِ ِّٞم َؽَ ،و َّ
اضم َٕم ْٚم ُف
اًمِم َٝم٤م َد ُة َقم َغم َمجٞم ِع َأٟمٌِْ َٞم٤مئ َؽ َو ُر ُؾمٚم َؽ إِ َمم َمجٞم ِع َظم ْٚم٘م َؽ ،اًم َّٚم ُٝم َّؿ ْ
َٕ ُْم ِر َكَ ،وآ ِّشم ٌَ ُ
ُٟمقر ًا و َـمٝمقر ًا و ِطمرز ًا و ِؿم َٗم٤مء ُِمـ ُيم ِّؾ د ٍاء وؾم ْ٘م ٍؿ وآ َوم ٍ٦م و َقم ٍ ِ
٤مف َو َأ ْطم َذ ُرُ ---صم َّؿ شم َْ٠م ِيت
ذ َُم٤م َأ َظم ُ
َ َ ُ َ َ َ
ً ْ
َ ْ َ
َ ُ
٤مه٦مَ ،وُم ْـ َ ِّ
اًمٜمَّ ْٞمٜم ََقى َومت ََْم ُع َر ْطم َٚم َؽ ِ َهب٤مَ ،و َٓ شمَدَّ ِه ْـ َو َٓ َشم ْٙمت َِح ْؾ َو َٓ شم َْ٠م ُيم ِؾ اًم َّٚم ْح َؿ َُم٤م ُد ُْم َ٧م ُُم ِ٘مٞم ًام ِ َهب٤مُ ،صم َّؿ شم َْ٠ميتِ
ِ
اًمِم َّط سمِ ِح َذ ِاء ٟم ْ
َّ
اًمً َال ُم َقم َٚم ْٞم َؽ َي٤م َأ َسم٤م َقم ٌْ ِد اهلل ،إِٟمَّ٤م هللِ َوإِٟمَّ٤م إِ ًَم ْٞم ِف
َخ ِؾ ا ًْم َ٘م ْ ِؼم َوا ْهمتًَ ْؾ َو َقم َٚم ْٞم َؽ ا ًْم َق َىم٤مرَّ ---
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
راضم ُٕم َ
قنَُ ،م٤م َأ ْقم َٔم َؿ ُُمّمٞم ٌَت ََؽ قمٜمْدَ َضمدِّ َك [ َأسمِ َ
ٞمؽ] َر ُؾمقل اهلل’َ ،و َُم٤م َأ ْقم َٔم َؿ ُُمّمٞم ٌَت ََؽ قمٜمْدَ َُم ْـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف اهللََ ،و َأ َضم َّؾ ُُمّمٞم ٌَت ََؽ قمٜمْدَ اعمَْ َ ِ
اًمً َال ُم
َقم َر َ
إل ْإَ ْقم َغم َوقمٜمْدَ َأٟمٌِْ َٞم٤مء اهلل َو ُر ُؾمٚمف [قمٜمْدَ ُر ُؾم ِؾ اهلل]َّ -
٤مخم َ ِ٦م ،و ُٟمقر ًا ِذم ُفم ُٚمامتِ
اًمِم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
اًمرز َّي٦م َقم َٚم ْٞم َؽُ ،يمٜم َْ٧م ُٟمقر ًا ذم ْإ ْص َالب َّ
َ
َ
ُمٜمِّل إ ًَم ْٞم َؽ َواًمتَّح َّٞم ُ٦م َُم َع َقمٔمٞم ِؿ َّ
ِ
ِ
ِ
ْإَ ْر ِ
ٞمٝم٤م ُٟمقر ًا َؾم٤مـمِٕم ً٤م َٓ ُي ْٓم َٗم ُ٠مش( -اسمـ
اًمً َام َوات ا ًْم ُٕم َغمُ ،يمٜم َْ٧م وم َ
ضَ ،و ُٟمقر ًا ِذم ْاهل َ َقاءَ ،و ُٟمقر ًا ِذم َّ
ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :صّ ;573
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)289
( )3اًمرمحـ ،أيت٤من -38 ,37
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ىمٚم٧م :ي٤م رؾمقل اهللُ ،م٤م هذا؟ ىم٤مل :دم احلًلم وأصح٤مسمف ،أو دُمف
ومٞمٝم٤م ؿمٞمئ ً٤م -ىم٤ملُ :
ودُم٤مء أصح٤مسمف أرومٕمٝمام إمم اهلل شمٕم٤ممم( -)2وم٘مد ُرومٕم٧م هذه اًم٘م٤مرورة ُمـ اًمدم سمٞمد
اًمرؾمقل اًمٙمريؿ’ إمم اًمٕمرش إقمغم-
وًم٘مد ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق قمٌد اهلل اًمّم٤مدق× ذم هذا اخلّمقصَ « :أ ْص َٓدُ َف ََ ِد
ا ْؿ َن ًَر ْت فِ ِد َمٚئُِ ُْؿ َأطِِ ُ ٜا ْف ًَ ْر ِ
شش( ،)3ومًتٌ٘مك شمٚمؽ اًم٘م٤مئٛم٦م اًمتل ووٕم٧م قمٚمٞمٝم٤م هذه
ُم٘مِمٕمر ًة إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م-
اًم٘م٤مرورة
ّ

(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة إومم ،اًمّمٗمح٦م ،44اهل٤مُمش رىمؿ ;2اعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م ،اًمّمٗمح٦م-377
ْ٧م و ُأُمل و َٟم ْٗم ِز ي٤م َأسم٤م َقمٌدِ
َ َ ْ
( )3مم٤م ورد ذم زي٤مرة اإلُم٤مم احلًلم× ًمٞمٚم٦م اًمٜمّمػ ُمـ ؿمٕمٌ٤من« :سمِ َ٠م ِيب َأٟم َ َ ِّ َ
ِ
ِ ِ
اًمر ِز َّي ُ٦م سمِ َؽ َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َو َقم َغم َمجِٞم ِع َأ ْه ِؾ ْ ِ
هلل ُأ َُّم ً٦م َأ َّؾم ًَ ْ٧م
اإل ْؾم َال ِمَ ،وم َٚم َٕم َـ ا َُ
اهللًَ ،م َ٘مدْ َقم ُٔم َٛم٧م اعمُّْمٞم ٌَ ُ٦م َو َضم َّٚم٧م َّ
اجلق ِر َقم َٚمٞم ُٙمؿ َأه َؾ ا ًْمٌٞم ِ
٧مَ ،و ًَم َٕم َـ اهللَُ ُأ َُّم ً٦م َد َوم َٕم ْت ُٙم ْؿ َقم ْـ َُم َ٘م ِ٤مُم ُٙم ْؿ َو َأ َزا ًَم ْت ُٙم ْؿ َقم ْـ
ْ ْ ْ
َْ
٤مس اًم ُّٔم ْٚم ِؿ َو ْ َ ْ
َأ َؾم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ٧م َو ُأ ُِّمل َو َٟم ْٗمز َي٤م َأ َسم٤م َقم ٌْد اهللَ ،أ ْؿم َٝمدُ ًَم َ٘مد ا ْىم َِم َٕم َّر ْت ًمد َُم٤مئ ُٙم ْؿ
ٞمٝم٤م ،سمِ َ٠م ِيب َأٟم َ
َُم َراشمٌِ ُٙم ُؿ ا ًَّمتل َر َّشم ٌَ ُٙم ُؿ اهللَُ وم َ
ش ُمع َأفمِ َّٚم ِ٦م ْ ِ
ِ
َّ٤من ِْ ِ
اًمً َام ُء َو ْإَ ْر ُض َو ُؾمٙم ُ
ؼم َوا ًْم ٌَ ْح ِرَ ،ص َّغم اهللَُ
َأفم َّٚم ُ٦م ا ًْم َٕم ْر ِ َ َ
اجلٜمَ٤من َوا ًْم َ ِّ
اخلَ َالئ ِؼَ ،و َسم َٙم ْت ُٙم ُؿ َّ
ِ
إول،
َقم َٚم ْٞم َؽ قمَدَ َد َُم٤م ِذم قم ْٚم ِؿ اهللش( -اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،إىمٌ٤مل إقمامل :ج ،4ص ;453اًمِمٝمٞمد ّ
اعمزار :ص ;255اًمٙمٗمٕمٛمل ،اعمّمٌ٤مح :ص ;5:3اًمٙمٗمٕمٛمل ،اًمٌٚمد إُملم :صّ ;393
اًمٕمالُم٦م
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)448
ِ
ِ
ِ
ويمذًمؽ رويَ « :أ ْؿمٝمدُ َأ َّن دُم َؽ ؾم َٙمـ ِذم ْ ِ
ِ
َ
ِ
ٞمع ْ
اخلَ َالئؼش-
اخلُ ْٚمد ،وا ْىم َِم َٕم َّر ْت ًَمف أفم َّٚم ُ٦م ا ًْم َٕم ْرش ،و َسمٙمَك ًَمف َمج ُ
ََ َ َ
َ
وىمد شم٘مدّ ُم٧م اإلؿم٤مرة إمم اعمّم٤مدر ذم اعمح٤مضة إومم ،اًمّمٗمح٦م ،37اهل٤مُمش رىمؿ-2
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املالحل
(املًخل)4:

ِ
ِ
ر ٍء إِٓ َو َف ُف َحدي َيْْت َِٓل إِ َف ْٔ ِف إِٓ ِّ
ٝ
افذـ َْرَ ...وا ْف ٌَ ْٔ ُ
َقم ْـ َأ ِيب َقم ٌْد اهلل× َىم َ٤ملَ « :م ٚم ْـ َ ْ
ِ ِ
ي ُه ا َْد َالئِ َُ َُ ،ٜو َ ْهت ُج ُر ُه
اف ِذي ُي َْ َر ُأ ؾِ ِٔف ا ْف َُ ْر ُ
آن َو ُي ْذـ َُر اَللَُ ؾٔف َت ُْ ُث ُر َب َر َـ ُت ُفَ ،و َ ْحت ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ٛافد ِّري َِٕ ْه ِؾ ْإَ ْر ِ
ٝ
ضَ ،وا ْف ٌَ ْٔ ُ
افن َٔٚض ُ
غَ ،و ُيض ُء َٕ ْه ِؾ افً َامء ـ ََام ُيض ُء ا ْفُ َْقـ ُ
ِ
ِ ِ ِ
ي ُه
اف ِذي َٓ ُي َْ َر ُأ ؾِ ِٔف ا ْف َُ ْر ُ
آن َو َٓ ُي ْذـ َُر اَللَُ ؾٔف تََؾ َب َر َـ ُت ُفَ ،و َ ْهت ُج ُر ُه ا َْد َالئ َُ َُ ،ٜو َ ْحت ُ ُ
افن َٔٚضِغش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،3ص ;5::اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،8ص-)277
اًمؼمه٤من :ج ،5صّ ;586

(املًخل)1:

ٚر َحتك َج َ ِ
اب بِٚف َِ ْٔ ِؾ َوافْ َٓ ِ
َىم َ٤مل َر ُؾم ُ
زئ ِ ُ
ٔؾ
قل اهلل’ُ « :ـْ ُ
َْ ٝأ ْخ َنك ا ْف ًَ َذ َ
ٚءين َج ْ َ
َ ٝأن اَللَ َٓ يً ِّذب ُأمتِل بًدَ ُٕ ُز َ ِ
وهلَ ،ٚؾَِ٘نَُٜ ٌَ ًْ ِٕ ٚ
قر ِة ُؿ ْؾ ُه َق اَللَُ َأ َحدٌ َ ،ؾ ًَِِ ّْ ُ
َْ
َُ ُ
َب ًُ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ُ ِ
ان اَلل
ِ ٛر ْو َق َ
ؼ َمرات إِٓ َو َؿد ْاشت َْق َج َ
اَللَِ ...م ٚم ْـ ُم ْٗم ٍـ َي َْ َرأ َه ٚيف ـ ُِّؾ َي ْق ٍم َظ ْ َ
ِ
ْإَـْز ،وـ َ ِ
يـ َؿ َٚل اَللَُ َت ًَ َٚػ ؾِ ِ
ٔٓ ْؿ( :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
َٚن م َـ افذ َ
ََ َ
ﮄ ﮅ) ْأ َي ََ ،ٜو َم ْـ َؿ َر َأ َهِ ٚظ ْ ِ
ٝ
اب َش ٌْ ِع ِمئ ََِ ٜر ُج ٍؾ ُأ َه ِري ََ ْ
يـ َمر ًة َؾ َِ ُف َث َق ُ
ؼ َ

ِ
ِ ِ ِِ
ِِ
ِ
ٔؾ اَللَ ،و ُب ِ
ِد َمٚؤُ ُه ْؿ ِيف َشٌِ ِ
غ َمر ًة ُبْ ِ َل
قر َك َظ َِ ْٔف َو َظ َذ َأ ْهِف َو ُو ْفده َو َمٚففَ ،و َم ْـ َؿ َر َأ َهَ ٚث َالث َ
ِ
ك ِيف َْ ِ
ػ َؿ ْ ٍ
غ َمر ًة َج َٚو َر افٌِْل’ ِيف َْ
قن َأ ْف َ
اجلْ َِ ،ٜو َم ْـ
َف ُف َث َال ُث َ
اجلَْ ،ٜو َم ْـ َؿ َر َأ َهَ ٚأ ْر َبً َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ ٛاَللَُ َف ُف ِظ ٌََ ٚد َة ِمئ َِٜ
غ َمر ًة َؽ ٍَ َر اَللَُ َف ُف َذ ْٕ ٌَ ُف ََخًْ َ
َؿ َر َأ َهََ ٚخًْ َ
غ َشَْ ًَ ،ٜو َم ْـ َؿ َر َأ َه ٚم َئ ََ ٜمرة َـت َ
َٚن َف ُف َأ ْج ُر
َشْ ٍََ ،ٜو َم ْـ َؿ َر َأ َهِ ٚم َٖ َ ْيت َمر ٍة َؾُ ََٖٕ َام َأ ْظت ََؼ ِم َٖ َ ْيت َر َؿ ٌَ ٍَ ،ٜو َم ْـ َؿ َر َأ َهَ ٚأ ْر َب َع ِمئ ََِ ٜمر ٍة ـ َ
َأرب ِع ِمئ ََِ ٜص ِٓ ٍ
ٔدَ ،و َم ْـ َؿ َر َأ َهََ ٚخ َْس ِمئ ََِ ٜمر ٍة َؽ ٍَ َر اَللَُ َف ُف َوفِ َقافِدَ ْي ِفَ ،و َم ْـ َؿ َر َأ َهَ ٚأ ْف َ
ػ َمر ٍة َؾ ََدْ
َْ
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َأدى َب ْذ َف ُف إِ َػ اَلل َت ًَ َٚػ َو َؿدْ َص َٚر َظتَِٔ ًِ ٚم َـ افْ ِ
ٚر .ا ْظ َِ ُّقا َأن َخ ْ َر افد ْٕ ََٔ ٚو ْأ ِخ َر ِة
ِ
ِ
ِ
ِ
ٚءش( -اًمً ّٞمد اسمـ
بَِ َر َاء ِ َهتَ ،ٚو َٓ َي َت ًَ َ
ٚهدُ ؿ َر َاء َ َهت ٚإِٓ افً ًَدَ ُاءَ ،و َٓ َي ْٖ َبك ؿ َر َاء َ َهت ٚإِٓ ْإَ ْصَ َٔ ُ
ـم٤مووس ،اعمجتٌك ُمـ دقم٤مء اعمجتٌك :صّ ;:3
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار:

ج ،9:ص ;473اعمػمزا طمًلم اًمٜمقري اًمٓمؼمدُ ،مًتدرك اًمقؾم٤مئؾ :ج،5
ص-)394
(املًخل)3 :

قب ت َْهدَ ُأ ـ ََام َي ْهدَ ُأ َْ
ٔؾَ :يَ ٚر ُش َ
َىم َ٤مل َر ُؾم ُ
احل ِديدُ ِ .ؿ َ
قل اَلل! َو َمٚ
قل اهلل’« :إِن ا ْف َُ ُِ َ
آن و ِذـْر ا َْدق ِ
ِ
تش( -ىمٓم٥م اًمديـ اًمراوٟمدي ،اًمدقمقات:
َج َالؤُ َهٚ؟ َؿ َٚل :ؿ َر َاء ُة ا ْف َُ ْر ِ َ ُ ْ

ص ;349اسمـ ُمٞمثؿ اًمٌحراين ،ذح هن٩م اًمٌالهم٦م :ج ،47ص ;466اسمـ أيب مجٝمقر،
قمقازم اًمٚمئ٤مزم :ج ،2ص-)38:
ٚهدُ وا َأ ْٕ ًٍُُُؿ ظ َذ َصٓقاتُُِؿ َ ُحتؾ ُؿ ُِقبُُؿ ْ ِ
وروي أيْم ً٤م« :ج ِ
احلُ َّْ ُِ ،ٜج َال ُء َه ِذ ِه
َ ْ َ
َ
َ ْ
َ َ ْ
قب ِذـ ُْر اَلل َوتِ َال َو ُة ا ْف َُ ْر ِ
ا ْف َُ ُِ ِ
ورام :ج،3
(ورام سمـ أيب ومراس اعم٤مًمٙمل ،جمٛمققم٦م ّ
آنشّ -
ص-)233
ِ
َٚب اَلل َت ٌَ َٚر َك َو َت ًَ َٚػَ ،ؾِٕ٘ ُف
وىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم× ذم إطمدى ظمٓمٌفَ ...« :و َت ًَِ ُّقا ـت َ
ِ ِ
ِ ِ
َأحًـ َْ ِ ِ
قبَ ،و ْاشت َْن ٍُقا بِْ ِ
ٔع ا ْف َُ ُِ ِ
ُقر ِه َؾِٕ٘ ُف
احلديَ ٞو َأ ْب َِغُ ا َْد ْقظ َيَ ،ٜو َت ٍََ ُٓقا ؾٔف َؾِٕ٘ ُف َربِ ُ
ْ َ ُ
ِ
ٍٚء دِِ ٚيف افهدُ ِ
ورَ ،و َأ ْح ًُِْقا تِ َال َو َت ُف َؾِٕ٘ ُف َأ ْح ًَ ُـ ا ْف ََ َه ِ
صش( -هن٩م اًمٌالهم٦م ،اخلٓمٌ٦م
ص ٌ
-)227
(املًخل)1:

ْ٧م
اًمٜمٌل اًمٙمريؿ’ قمـ اإلُم٤مم
قمامر سمـ ي٤مه
اعمٝمدي ،#ىم٤مئالً :سمِ َ٠م ِيب َأٟم َ
ّ
ّ
ؾم٠مل ّ
َو ُأ ُِّمل َي٤م َر ُؾم َ
قل اهللَُ ،م٤م َه َذا ا َْعم ْٝم ِد ُّي؟ َىم َ٤ملَ « :يَ ٚظام ُر! إِن اَللَ َت ٌَ َٚر َك َو َت ًَ َٚػ َظ ِٓدَ إِ َيل َإٔ ُف
ِِ ِ
ِ ِ
احلً ِ ِ ِ
َي ِر ُج ِم ْـ ُص ِْ ِ
ُْ
َٔ ٛظْ ُْٓ ْؿَ ،و َذفِ َؽ َؿ ْق ُف ُف:
غ َأئّ ً ٜت ًْ ًَ ًَ ،ٜوافتٚش ُع م ْـ ُو ْفده َيٌ ُ
ْ َ ُْ ٛ
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ُقن َف ُف َؽ ْٔ ٌَ ٌَ ٜض ِقي َِ ٌَ ٜي ْر ِج ُع َظْ ََْٓ ٚؿ ْق ٌم
(ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ)َ ،يُ ُ
َٚن ِيف ِ
آخ ِر افز َم ِ
َي ُر ُج َؾ َٔ ّْ َ ُ
ٚن َ ْ
أل افد ْٕ َِٔ ٚؿ ًْى ًَ ٚو َظدْ ًَٓ ،و ُي ََٚتِ ُؾ
َ ٝظ َِ ْٔ ََٓ ٚ
َو ُي ْثٌِ ُ
ونَ ،ؾِ٘ َذا ـ َ
آخ ُر َ

َ ٝظ َذ افتْ ِْز ِ
َظ َذ افت ْٖ ِو ِ
اًم٘مٛمل ،يمٗم٤مي٦م إصمر :صّ ;232
اًمٕمالُم٦م
يؾش-
يؾ ـ ََام َؿَ ٚت ِْ ُ
ّ
(اخلزاز ّ

اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،44ص-)29
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احملاضسة الجاىية عػسة :الػعائس احلطييية

احملاقس ٠ايجاْ ١ٝعػس٠
ايػعا٥س احلط١ٝٓٝ
34ؿمٌ٤مط3779م= 26صٗمر253:هـ
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َعسؾ ١ايًٓ٘ مبعسؾ ١ضّٝد ايػٗدا×٤

يت٠مهٌقن ًمٚمًٗمر،
ٟمحـ قمغم أسمقاب أرسمٕملم احلًلم× ،وسمٕمض اًمدقم٤مة واعمٌ ّٚمٖملم ّ

ومٞمج٥م قمغم ّ
يمؾ ُمـ يق َّومؼ ًمإلٟمذار واإلرؿم٤مد اًمٜم٤مشم٩م قمـ اًمتٗم ّ٘مف ذم اًمديـ( )2أن يٙمقن
إول هق ُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم ،وٓ شمتًٜمّك ُمٕمروم٦م اهلل ّإٓ سمٛمٕمروم٦م ُمـ هق «شٌٔؾ اَللش،
مهف ّ
ّ
ٟمص قمغم ذًمؽ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ طمٞم٨م ي٘مقل:
و«ساط اَللش( ،)3و«بٚب اَللش( ،)4وم٘مد ّ
(ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ)(( )5اعمٚمحؼ-)2:
(( )2ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ) (اًمتقسم٦م ،آي٦م-)233
(ُ )3اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمً٤مسمٕم٦م ،اًمّمٗمح٦م ،273اهل٤مُمش رىمؿ-3
(ُ )4اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمٕم٤مذة ،اًمّمٗمح٦م ،337اهل٤مُمش رىمؿ-2
( )5اًمٌ٘مرة ،آي٦م-29:
ُوم ّن سم٤مب اهلل ذم اًمرواي٤مت سم٤مٕئٛم٦م اعمٞم٤مُملم^ُ ،مٜمٝم٤م:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لم َقم ِّكم ْسم ِـ َأ ِيب َـم٤مًم ٍ
٥م× َوم َج٤م َء ُه
َقم ِـ ْإَ ْص ٌَ ِغ [ َأ ْص ٌَغَ ] ْسم ِـ ُٟم ٌَ٤م َشم َ٦مَ ،ىم َ٤ملُ :يمٜم ُْ٧م َضم٤مًمًِ ً٤م ِقمٜمْدَ َأُم ِػم اعمُْ ْ١مُمٜم َ
ِ
ؼم ِين َقم ْـ َىم ْق ِل اهلل َشم َٕم َ٤ممم [(:]ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ا ْسم ُـ ا ًْمٙم ََّقاءَ ،وم َ٘م َ٤ملَ :ي٤م َأ ُِم َػم اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
لم! َأ ْظم ِ ْ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ)َ -وم َ٘م َ٤مل ًَم ُف َأ ُِم ُػم
ِ
لم×ٟ« :مَحـ ا ًْمٌٞم ُ ِ
٤مب اهلل َو َسم ْٞم ُت ُف
اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
اهب٤مَ ،وٟم َْح ُـ َسم ُ
ْ ُ ُُ
قت ا ًَّمتل َأ َُم َر اهللَُ َأ ْن ُي ْ١مشمَك [ ُشم ْ١مشمَك] ُم ْـ َأ ْسم َق ِ َ
[وسمٞمق ُشمف] ا ًَّم ِذي [ا ًَّمتِل] ي ْ١مشمَك ُِمٜمْف َومٛمـ ي٠مشمٞمٜم٤م [ي ْ٠مشمِٜمَ٤م] وآُمـ سمِق َٓيتِٜمَ٤م َوم َ٘مدْ َأشمَك ا ًْمٌٞم َ ِ
اهب٤مَ ،و َُم ْـ
ُُ
َ َ َ َ َ
َ
ُ َ ْ
ُ
َ ُُ ُ
قت ُم ْـ َأ ْسم َق ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
لم! (ﭽ ﭾ ﭿ
َػمٟمَ٤م َوم َ٘مدْ أشمَك ا ًْم ٌُ ُٞم َ
قت ُم ْـ ُفم ُٝمقر َه٤مَ -وم َ٘م َ٤ملَ :ي٤م أُم َػم اعمُْ ْ١مُمٜم َ
َظم٤م ًَم َٗمٜمَ٤م َو َوم َّْم َؾ َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م هم ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اف ا ًَّمذي َـ
ف َأٟم َّْم َ٤مرٟمَ٤م سمِ َ٠م ْؾم َامئٝم ْؿَ ،وٟم َْح ُـ ْإَ ْقم َر ُ
اف َٟم ْٕمر ُ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ)َ ،وم َ٘م َ٤ملٟ :م َْح ُـ ْإَ ْقم َر ُ
ِ
ِ
ِ
ف اهللَُ إِ َّٓ سمِ ًٌَِ ِ
اجلٜمَّ٦م َواًمٜم َِّ٤مر َوم َال َيدْ ُظم ُؾ
اف ُٟمق َىم ُ
ٞمؾ َُم ْٕم ِر َومتِٜمَ٤مَ ،وٟم َْح ُـ ْإَ ْقم َر ُ
َٓ ُي ْٕم َر ُ
ػ َي ْق َم ا ًْم٘م َٞم٤م َُم٦م َسم ْ َ
لم ْ َ
ِ
ْ
ف
اجلَٜمَّ َ٦م إِ َّٓ َُم ْـ َقم َر َومٜمَ٤م َو َقم َر ْومٜمَ٤م ُهَ ،و َٓ َيدْ ُظم ُؾ اًمٜم ََّ٤مر إِ َّٓ َُم ْـ َأ ْٟمٙم ََرٟمَ٤م و َأ ْٟمٙم َْرٟمَ٤م ُهِ ،ر ْز ٌق ُم َـ اهلل ًَم ْق َؿم٤م َء َقم َّر َ
اط رؾم ِٚم ِف ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سا َـم ُف
َ
اًمٜم َ
َّ٤مس َٟم ْٗم ًَ ُف َطمتَّك َي ْٕم ِر ُومقا َطمدَّ ُه َو َي ْ٠م ُشمق ُه ُم ْـ َسم٤مسمِفَ ،و ًَمٙمٜمَّ٤م ُضمٕم ْٚمٜمَ٤م َأ ْسم َقا َسم ُف َوذ َ ُ ُ
[و َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
[وإ َّهنُ ْؿ]
همَػمٟمَ٤م َوم٢م َّهنُ ْؿ َ
َو َؾمٌِٞم َٚم ُف] َو َسم٤م َسم ُف ا ًَّمذي ُي ْ١مشمَك ُمٜمْ ُفَ ،ىم َ٤ملَ :وم َٛم ْـ قمَدَ َل َقم ْـ َو َٓ َيتٜمَ٤م َو َوم َّْم َؾ َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م ْ َ
(ﰋ ﰌ ﰍ)ش( -اًم٘م٤ميض ٟمٕمامن اعمٖمريب ،ذح إظمٌ٤مر :ج ،3ص ;454ومرات سمـ
إسمراهٞمؿ اًمٙمقذم ،شمٗمًػم ومرات اًمٙمقذم :ص ;254اًمٓمؼمد ،آطمتج٤مج :ج ،2ص ;449اًمً ّٞمد
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وُمـ هٜم٤م ّ
وم٢من عمٕمروم٦م اإلُم٤مم× ضمٝمتلم:
اجلٓ ٜادقوقظٔ :ٜوهل أٟمّف هق «م ٚبف افقجقدش و«م ٚبف افًِّْؿش و« ّ
ـؾ م ٚيف افُقن

بفش(-)2
واجلٓ ٜافىرئَ :ٜوهل اًمقؾمٞمٚم٦م عمٕمروم٦م ُمٌدأ اًمقضمقد وُمٜمتٝم٤مه ،وسمٛمٕمرومتٝم٤م شمتٞمن
ُمٕمروم٦م «مـ مْف افقجقدش(( )3اعمٚمحؼ -)3:وسمٛمٕمروم٦م اإلُم٤مم× ٟمٕمرف شمٚمؽ اًمذات
ّ
وأضمؾ ُمـ أن شمقصػ-
اًم٘مدؾمٞم٦م اًمتل هل أقمغم
َعسؾ ١حلّ اإلَاّ× طسٜل إىل َعسؾ ١ايٓٛزاْ١ٝ

ُم٤م ورد ذم زي٤مرات إئٛم٦م إـمٝم٤مر^ وطمٔمل سم٤مهتامم يمٌػم هق اًمٕمروم٤من سمح ّ٘مٝمؿ،

يمام شمِمػم إمم ذًمؽ قمٌ٤مرة «ظٚرؾ ً ٚبح َّفش(( )4اعمٚمحؼ -)4:وهلذا اًمًٌ٥م جي٥م اًمت٠م ُّمؾ
يمثػم ًا ذم ُمثؾ هذه اًمٙمٚمامت-
احلؼ اًمٕم٤مم اعمتٛم ّثؾ سم٤مإلُم٤مُم٦م اًمٙمؼمى
إول :هق ّ
ويًتٗم٤مد ُمـ هذه اجلٛمٚم٦م أُمرانّ ،

ذف اًمديـ احلًٞمٜمل ،شم٠مويؾ أي٤مت :ص ;97اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،شمٗمًػم اًمّم٤مذم :ج ،2ص;339
اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،2صّ ;579
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مرا ٕٟمقار :ج،35
ص-)359
(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م ،اًمّمٗمح٦م ،2:7اهل٤مُمش رىمؿ-2
( )3ؾم٠مل ؿمخص اإلُم٤مم احلًلم× وم٘م٤ملَ :ي٤م ْسم َـ رؾم ِ
ْ٧م َو ُأ ُِّمل َوم َام َُم ْٕم ِر َوم ُ٦م اهلل؟ َىم َ٤مل:
قل اهلل! سمِ َ٠م ِيب َأٟم َ
َ ُ
ِ
«ُمٕم ِر َوم ُ٦م َأ ْه ِؾ ُيم ِّؾ َزُم ٍ
٤من إِ َُم٤م َُم ُٝم ُؿ ا ًَّم ِذي َ ِ
َ
٥م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ ـم٤م َقم ُتفش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٚمؾ اًمنمائع :ج،2
جي ُ
َْ
َ
ص ;:اًمٙمراضمٙمل ،يمٜمز اًمٗمقائد :صّ ;262
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،6ص-)423
ِ
ِ
( )4روي َقمـ َقمٌ ِد اهلل سم ِـ ُمٞمٛم ٍ
احلُ ًَ ْ ِ
لم ْسمـِ
ؼم ْ
قن ا ًْم َ٘مدَّ ِ
ُ َ ْ ْ
اح َقم ْـ َأ ِيب َقم ٌْد اهلل× َىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ٧م ًَم ُفَُ :م٤م َعم ْـ َأشمَك َىم ْ َ
ْ َُْ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ػ
ػ طم َّج٦م َُم ْ٘م ٌُق ًَم٦م َو َأ ًْم ُ
َ٥م ًَم ُف َأ ًْم ُ
َػم ُُم ًْ َتٜمْٙمػ َو َٓ ُُم ًْ َتٙم ِْؼم؟ َىم َ٤ملُ « :ي ْٙمت ُ
َقم ٍّكم× َزائر ًا َقم٤مروم ً٤م سمِ َح ِّ٘مف هم ْ َ
ُقمٛمر ٍة ُمؼمور ٍة ،وإِ ْن يم َ ِ ِ
مح ِ٦م اهللش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ
٥م َؾم ِٕمٞمد ًا َو َمل ْ َي َز ْل َ ُ
قض ِذم َر ْ َ
خي ُ
َ٤من َؿم٘م ّٞم ً٤م ُيمت َ
َْ َُْ َ َ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،25صّ ;565
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
اًمزي٤مرات :صّ ;385
إٟمقار :ج ،:9ص-)37
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اخل٤مص «ظٚرؾ ً ٚبح َّفشّ ،
طمؼ ،وٓ
احلؼ
ومٚمٙمؾ إُم٤مم ّ
واًمقٓي٦م اًمٕمٔمٛمك( ،)2واًمث٤مين :هق ّ
ّ
احلؼ شمٕمدّ أهؿ ُمٌدأ ذم ُمٕمرومتف ،يمام ّ
ؿمؽ ذم ّ
ّ
أن اعمٕمروم٦م جي٥م أن شم٘مقم
أن ُمٕمروم٦م ذًمؽ ّ
شمتٞمن ُمـ دون احلٙمٛم٦م-
قمغم أؾم٤مس احلٙمٛم٦م; إذ اعمٕمروم٦م ٓ ّ
اًمٚمؿ أو سمره٤من
واحلٙمٛم٦م :هل قمٌ٤مرة قمـ ُمٕمروم٦م احل٘مٞم٘م٦م إ ُّم٤م قمـ ـمريؼ سمره٤من ّ
اإلن( -)3ومٝمذان اًمٓمري٘م٤من يٛم ّثالن ضمقهر احلٙمٛم٦م ،يمام ّ
ّ
أن أؾم٤مس اعمٕمروم٦م ٓ سمدّ أن ي٘مقم
واحلج٦م قمٌ٤مرة قمـ اًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمٛمل-
احلج٦م،
ّ
قمغم ّ
وم٢من يم٤مٟم٧م ُمٕمروم٦م اإلُم٤مم× ىم٤مئٛم٦م قمغم هذا إؾم٤مس ومٝمل ُمٕمروم٦م شمٜمتٝمل إمم ُمٕمروم٦م
اًمٜمقراٟمٞم٦م( ،)4سمحٞم٨م ٓ شمقصػ ،وُمٕمروم٦م ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× ـ اًمذي ٟمٕمٞمش هذه إ ّي٤مم
اًمٚمؿ وسمره٤من ّ
اإلن ُمـ اًمٕمٔمٛم٦م سمحٞم٨م ٓ يًتٓمٞمع إدرايمٝم٤م
ذيمرى أرسمٕمٞمٜمٞمتف ـ سمؼمه٤من ّ
ظم٤مص٦م إوًمٞم٤مء-
ؾمقى ّ
حها ١ٜح ٍٛععَُ ١ؿٝب ١ايطّٝد ٠شٜٓب ايهرب‘٣
ّ
وشمتجغم قمٔمٛم٦م هذا
يٕمتؼم اعمػمزا اًمِمػمازيُ +مـ اًمٗمحقل سمؾ هق ومحؾ اًمٗمحقل،
ِ ٍ
(َ )2ىم َ٤مل َأ ُسمق َقم ٌْ ِد اهلل×ُ « :ي ْ٘مت َُؾ َطم َٗمدَ ِيت سمِ َ٠م ْر ِ
اؾم َ
قسَُ ،م ْـ َز َار ُه إِ ًَم ْٞم َٝم٤م
٤من ِذم َُمديٜمَ٦م ُي َ٘م ُ٤مل َهلَ٤مُ :ـم ُ
ض ُظم َر َ
ِ ِ
ِ
ِ
َقم ِ
اجلٜمَّ َ٦مَ ،وإِ ْن يم َ
َ٤من ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْم َٙم ٌَ ِ٤مئ ِرَ -ىم٤م َلُ :ىم ْٚم ُ٧م:
٤مروم ً٤م سمِ َح ِّ٘مف َأ َظم ْذ ُشم ُف سمِ َٞمدي َي ْق َم ا ًْم٘م َٞم٤م َُم٦م َو َأ ْد َظم ْٚم ُت ُف ْ َ
ِ
اك وُم٤م ِقمر َوم ُ ِ
ِ
ِ
ي٥م َؿم ِٝمٞمدٌ َُ ،م ْـ َز َار ُه َقم ِ٤مروم ً٤م
ؽم ُض اًم َّٓم٤م َقم٦م هم َِر ٌ
٤من َطم ِّ٘مف؟ َىم َ٤ملَ :ي ْٕم َٚم ُؿ َأ َّٟم ُف إِ َُم٤م ٌم ُُم ْٗم َ َ
ُضمٕم ْٚم ُ٧م ومدَ َ َ َ ْ
ِ
لم َيدَ ْي رؾم ِ
قل اهلل’ َقم َغم َطم ِ٘مٞم َ٘م ٍ٦مش( -اًمِمٞمخ
اؾم ُت ِْم ِٝمدَ َسم ْ َ
سمِ َح ِّ٘م ِف َأ ْقم َٓم٤م ُه اهللََُ أ ْضم َر َؾم ٌْ ِٕم َ
َ ُ
لم َؿم ِٝمٞمد ًا مم َّ ِـ ْ
اًمّمدوق ،إُم٤مزم :ص ;294اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٞمقن أظمٌ٤مر اًمرو٤م :ج ،3ص ;3:7اًمِمٞمخ
اًمّمدوقُ ،مـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف :ج ،3ص ;695اًمٗمتّ٤مل اًمٜمٞمً٤مسمقري ،روو٦م اًمقاقمٔملم:
صّ ;346
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،::ص-)46
مح َز َة َىم َ٤ملَ :ؾم َ٠م ًْم ُ٧م َأ َسم٤م َضم ْٕم َٗم ٍر×َُ :م٤م َطم ُّؼ ْ ِ
اإل َُم٤م ِم َقم َغم اًمٜم ِ
َّ٤مس؟ َىم َ٤ملَ « :طم ُّ٘م ُف َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َأ ْن
وي َقم ْـ َأ ِيب َ ْ
َو ُر َ
ِ
َي ًْ َٛم ُٕمقا ًَم ُف َو ُيٓمٞم ُٕمقاش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،2صّ ;576
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،38
ص-)355
(ُ )3اٟمٔمر :اًمّمٗمح٦م -23:
(ُ )4اٟمٔمر :اًمّمٗمح٦مُ ،37:مٚمحؼ رىمؿ 3اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م-
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ُم١مؾمس
اًمرضمؾ ُمـ ظمالل دمٚمٞمؾ أظمقٟمد اخلراؾم٤مين +واعمػمزا اًمٜم٤مئٞمٜملً +مف ،ومٝمق ّ
ُمدرؾم٦م ؾم٤مُمراء اًمتل أٟمتج٧م اعمػمزا اًمث٤مين وأؾم٤مـملم اًمٗم٘مف ّ
اعمت٠مظمريـ-
يم٤من ي٘مٞمؿ جمٚمس اًمٕمزاء ،يرشم٘مل ومٞمف اعمٜمؼم أطمد يمٌ٤مر اًمٕمٚمامء ،ويم٤من اًمراصمل ذم ذًمؽ
ُم١مؾمس احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ىمؿ اًمتل أُمً٧م طم٤مضة
اعمجٚمس هق اعمح ّ٘مؼ احل٤مئريّ ،
اًمٕمٚمؿ وآضمتٝم٤مد ذم قمٍمٟم٤م اًمراهـ ،ومٝمذا اًمٕم٤ممل اًمٕمٔمٞمؿ اًمِم٠من يم٤من ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة
ٟم٤مقمٞم ً٤م ذم حمي اعمػمزا اًمِمػمازي ،+وم٘مد يم٤من اعمجٚمس قمغم هذه اعمٙم٤مٟم٦م!
ّعم٤م صٕمد هذا اًمٕم٤ممل اًمٜمحرير اعمٜمؼم سمحْمقر اعمػمزا اًمِمػمازي ىم٤مل مجٚم ً٦م ،وهل مجٚم٦م
يًٛمٕمٝم٤م اجلٛمٞمعً ،مٙم ّـ اعمٝمؿ هق ُمٕمروم٦م ُمٕمٜمك شمٚمؽ اجلٛمٚم٦م وإدراك ُمْمٛمقهن٤م ،ومام إن
ابـ ٍ
زيْ ٛظذ ِ
زيٚدش( ،)2طم ّتك ٟم٤مدى اعمػمزا« :حًٌؽ
دخِٝ
سمدأ سم٘مراءة اعم٘متؾ ىم٤مئالً« :
ْ
ُ
هذا ،ـٍك ّأُّي ٚافنٔ شّ ،
وفمؾ اعمػمزا يٚمٓمؿ قمغم رأؾمف وصدره ُمـ اًمّمٌ٤مح إمم اًمٔمٝمر!
هذه هل اعمٕمروم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م! ّ
إن هذه احلٙم٤مي٦م شمٙمِمػ يمٞمػ اؾمتٓم٤مع هذا اًمرضمؾ

إدراك طم٘مٞم٘م٦م اعمقوقع -وم٠ميـ ُمثؾ هذه اعمٕمروم٦م؟ وُمـ اًمذي قمرف ُمـ هل اًمً ّٞمدة
دظمٚم٧م ُمثؾ هذه
زيٜم٥م‘؟ (اعمٚمحؼ )5:إٟمّف يم٤من يٕمرف ذًمؽ; وم٘م٤مل ًمذًمؽ :يمٞمػ
ْ
اعمرأة قمغم ُمثؾ ذًمؽ اًمرضمؾ ،وهذا ُم٤م ىمّمؿ فمٝمره! ومٚمًٜم٤م وطمدٟم٤م اًمذائٌلم ه٤م هٜم٤م ،سمؾ
إوًملم وأظمريـ!
اجلٛمٞمع ذائٌقن ُمـ ّ
ومٛمـ هل شمٚمؽ اًمِمخّم ّٞم٦م؟ وُم٤مذا ومٕمٚم٧م؟ ه٤مهٜم٤م ُمقوققم٤من اصمٜم٤من :أطمدمه٤م
اًمٗم٤مقمؾ وأظمر اًمٗمٕمؾ ،أو وم٘مؾ :أطمدمه٤م اعم١م ِّصمر وأظمر إصمر ،أطمدمه٤م اًمٕم ّٚم٦م وأظمر
ٍ
احلُ ًَ ْ ِ
احلُ ًَ ْ ِ
َ٥م ُأ ْظم ُ٧م ْ
(َ « )2و ُأ ْد ِظم َؾ ِقم َٞم ُ٤مل ْ
مج َٚمتِ ِٝم ْؿ ُُم َتٜمَ ِّٙم َرةً،
لم ِذم ُ ْ
لم× َقم َغم ا ْسم ِـ ِز َي٤مدَ ،ومدَ َظم َٚم ْ٧م َز ْيٜم ُ
ِ
٤مهب٤مش( -اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،اإلرؿم٤مد :ج ،3ص ;226اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد ،إقمالم اًمقرى
َو َقم َٚم ْٞم َٝم٤م َأ ْر َذ ُل صم َٞم ِ َ
سم٠مقمالم اهلدى :ج ،2صّ ;582
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص-)228
يمام وردت رواي٤مت هبذا اعمْمٛمقن ذم ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦مُ ،مـ ىمٌٞمؾ :اسمـ إصمػم ،اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ:
ج ،4ص ;3:7اسمـ يمثػم ،اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م :ج ،9ص ;2:4اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل ،يٜم٤مسمٞمع اعمق ّدة ًمذوي
اًم٘مرسمك :ج ،4ص-98

اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة :اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم٦م 36: ....................................................

اعمٕمٚمقل -ومٗمل اعمحؾ سمحث٤من قمغم أؾم٤مس ىم٤مٟمقن اًمتٜم٤مؾم٥م سملم اًمٗم٤مقمؾ واًمٗمٕمؾ أو سملم
اعم١م ِّصمر وإصمر-
وم٤مٕولُ :مـ هق احلًلم سمـ قمكم×؟ وٓ ري٥م ذم أٟمّف ومقق ـم٤مىم٦م اًمٌنمي٦م!
ّ
وأظمر يتً٤مءلُ :م٤م اًمذي ومٕمٚمف احلًلم سمـ قمكم×؟
ايتٛحٝد ٚايٓبٚ ٠ٛايٛؾا ١ٜزٖٔ دَا ٤ضّٝد ايػٗدا×٤

ٟمجل اهلل×،
ًم٘مد ؿمٝمد اًمدهر أ ّي٤مُم ً٤م ،ؿمٝمد يقم اًمٜمٌل آدم× ،ويقم اًمٜمٌل ٟمقح ّ

ويقم اًمٜمٌل إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ اهلل× ،ويقم اًمٜمٌل ُمقؾمك يمٚمٞمؿ اهلل× ،ويقم اًمٜمٌل
قمٞمًك سمـ ُمريؿ يمٚمٛم٦م اهلل× ،ويقم ضمقهرة قم٤ممل اًمقضمقد وقمّم٤مرة اخلٚم٘م٦م ،أي ىمٚم٥م
قم٤ممل اًمٙمقن ،ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم’-
ومٝمذا اًمدهر ىمد ؿمٝمد أ ّي٤مم ُمئ٦م وأرسمٕم٦م وقمنميـ أًمػ ٟمٌلّ ،أوهلؿ آدم× ،وآظمرهؿ
اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ’ ،يمام ؿمٝمد أ ّي٤مم ُمئ٦م وأرسمٕم٦م وقمنميـ أًمػ ويصّ ،أوهلؿ هٌ٦م اهلل
وآظمرهؿ أُمػم اعم١مُمٜملم ويٕمًقب اعمًٚمٛملم×-
ىمد ؿمٝمد اًمدهر مجٞمع هذه إ ّي٤مم ،وؿمٝمد مجٞمع أ ّي٤مم اًمِمٝمداء ُمـ اًمٌدء إمم اخلتؿ،
وأ ّي٤مم مجٞمع اًمّمدّ ي٘ملم ُمـ اًمٌداي٦م إمم اًمٜمٝم٤مي٦م-
حيػم اًمٕم٘مقل هق ّ
سمٞمد ّ
طمج٦م اهلل وًمً٤من اهلل( ،)2اًمذي (ﭛ ﭜ ﭝ
أن ّ
أن اًمذي ّ
احل ًَ ْ ِ
ﭞ)( ،)3ىمد ىم٤ملَ َٓ « :ي ْق َم َـ َٔ ْق ِم ُْ
غش(-)2
(َ )2قمـ َأؾمقد سم ِـ ؾم ِٕم ٍ
قل ا ْسمتِدَ ا ًء ُِم ْـ هم ْ ِ
ٞمد َىم َ٤ملُ :يمٜم ُْ٧م ِقمٜمْدَ َأ ِيب َضم ْٕم َٗم ٍر× َوم َ٠مٟم َِْم َ٠م َي ُ٘م ُ
َػم َأ ْن ُي ًْ َ٠م َلٟ« :م َْح ُـ
ْ ْ َ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ
َ
لم اهلل ذم ظمٚم٘مفَ ،وٟم َْح ُـ
٤مب اهللَ ،وٟم َْح ُـ ًم ًَ٤من اهللَ ،وٟم َْح ُـ َو ْضم ُف اهللَ ،وٟم َْح ُـ َقم ْ ُ
ُطم َّج ُ٦م اهللَ ،وٟم َْح ُـ َسم ُ
ِ ِِ
(حمٛمد سمـ احلًـ اًمّم ّٗم٤مر ،سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت :ص ;92اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم:
ُو َٓ ُة َأ ُْم ِر اهلل ِذم قم ٌَ٤مدهشّ -
ج ،2ص ;256اًمراوٟمدي ،اخلرائ٩م واجلرائح :ج ،2صّ ;399
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار:
ج ،36ص 495و-)---
( )3اًمٜمجؿ ،آي٦م-4
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وُمـ ذًمؽ يتّْمح ّ
أن أ ّي٤مم ُمئ٦م وأرسمٕم٦م وقمنميـ أًمػ ٟمٌل شم٘مٍم قمـ هذا اًمٞمقم ومـ
احل ًَ ْ ِ
« َٓ َي ْق َم َـ َٔ ْق ِم ُْ
غش!
أٟمتؿ احل٤مضون ذم اعمجٚمس ،سمام ّ
أن سمٕمْمٙمؿ ـ ُمـ دون جم٤مُمٚم٦م ـ ُمـ أؾم٤مشمذة
اًمٌح٨م اخل٤مرج ذم اًمٗم٘مف وإُصقل ،وسمٕمْمٙمؿ ُمـ أؾم٤مشمذة اًمًٓمقح اًمٕمٚمٞم٤م ذم احلقزة
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،قمٚمٞمٙمؿ أن شمًتققمٌقا هذه اعمٓم٤مًم٥م وشمٕم ّٚمٛمقه٤م أظمريـ-
احل ًَ ْ ِ
ومحٞمٜمام ي٘مقل اإلُم٤مم×َ َٓ « :ي ْق َم َـ َٔ ْق ِم ُْ
غش ،وم٢مٟمّام ي٘مقل ذًمؽ سمٕمدُم٤م يٜمٔمر إمم
احل ًَ ْ ِ
صمؿ ي٘مقلَ َٓ « :ي ْق َم َـ َٔ ْق ِم ُْ
غ ش-
مجٞمع إ ّي٤مم
ّ
ويتّمقر مجٞمع إطمداث واًمقىم٤مئعّ ،

ومامذا يم٤من اًمٕمٛمؾ؟ وُم٤مذا ومٕمؾ؟
يتجًد ّ
يمؾ ذًمؽ ذم يمٚمٛم٦م واطمدةّ :
إن شمقطمٞمد اهلل ،واعمٌدأ واعمٕم٤مد ،وٟمٌقة إٟمٌٞم٤مء،
ّ
ووص٤مي٦م إوصٞم٤مء ،ومجٞمع اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م ،مجٞمٕمٝم٤م ممتٜمّ٦م ًمدم ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء×!
ومٝمذا اًمدم ىمد شمرك ُمثؾ هذا إصمر!
دعا ٤اإلَاّ ايؿادم× يًُعصّٚ ٜٔشا٥س ٟضّٝد ايػٗدا×٤

أسملم ًمٙمؿ طمديث ً٤م ،وإن يم٤من ذطمف أُمر ًا ؿم٤مىم ً٤م ،وًمٙمـ ٓ سمدّ ُمـ
يٜمٌٖمل اًمٞمقم أن ّ

اًمت٠م ُّمؾ واًمتد ّسمر عمـ هؿ أهؾ ًمذًمؽ; ّ
ٕن إؾم٤مس ىم٤مئؿ قمغم احلٙمٛم٦م ،وضمذور اعمٕمروم٦م
احلج٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م-
جي٥م أن شمٙمقن هل ّ
احلُ ًَ ْ ِ
٤مس ْسم ِـ َقم ِ ِّكم ْسم ِـ َأ ِيب َـم٤مًمِ ٍ
لم× إِ َمم ُقم ٌَ ْٞم ِد اهلل ْسم ِـ َقم ٌَّ ِ
(َٟ )2م َٔم َر َؾم ِّٞمدُ ا ًْم َٕم٤مسمِ ِدي َـ َقم ِ ُّكم ْسم ُـ ْ
ؼم ُصم َّؿ
٤مؾم َت ْٕم َ َ
٥مَ ،وم ْ
مح َز ُة ْسم ُـ َقم ٌْ ِد اعمُْ َّٓم ِٚم ِ
٥مَ ،أ َؾمدُ
َىم َ٤ملَُ « :م٤م ُِم ْـ َي ْق ٍم َأ َؿمدَّ َقم َغم َر ُؾمق ِل اهلل’ ُِم ْـ َي ْق ِم ُأ ُطم ٍدُ ،ىمتِ َؾ ومِ ِٞمف َقم ُّٛم ُف َ ْ
اهلل َو َأ َؾمدُ َر ُؾمقًمِ ِفَ ،و َسم ْٕمدَ ُه َي ْق َم ُُم ْ١م َشم َ٦م ُىمتِ َؾ ومِ ِٞمف ا ْسم ُـ َقم ِّٛم ِف َضم ْٕم َٗم ُر ْسم ُـ َأ ِيب َـم٤مًمِ ٍ
٥مُ ،صم َّؿ َىم َ٤مل×َ :و َٓ َي ْق َم
احلُ ًَ ْ ِ
َيم َٞم ْق ِم ْ
ػ َر ُضم ٍؾَ ،ي ْز ُقم ُٛم َ
ػ َقم َٚم ْٞم ِف َصم َال ُصم َ
قن َأ َّهن ُ ْؿ ُِم ْـ َه ِذ ِه ْإُ َُّم ِ٦مُ ،يم ٌّؾ َي َت َ٘م َّر ُب إِ َمم
قن َأ ًْم َ
لم×ْ ،از َد ًَم َ
ِ
ِ
ِ
اهللِ سمِدَ ُمفَ ،و ُه َق سمِ٤مهلل ُي َذيم ُِّر ُه ْؿ َوم َال َيتَّٕم ُٔم َ
قن َطمتَّك َىم َت ُٚمق ُه َسمٖمْٞم ً٤م َو ُفم ْٚم ًام َو ُقمدْ َواٟم ً٤مش( -أسمق خمٜمػ
إزديُ ،م٘متؾ احلًلم :ص ;287اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم :صّ ;658
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
إٟمقار :ج ،33ص ;385اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)45:
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اًمرواي٦م اًمت٤مًمٞم٦م ىمد ُأظمرضم٧م سمٓمرق صمالصم٦مُ ،مٜمٝم٤م ـمري٘م٤من ًمث٘م٦م اإلؾمالم اًمٙمٚمٞمٜمل(،)2
وـمريؼ ًمِمٞمخ اعمحدّ صملم اًمّمدوق ،وؾم٠مٟم٘مٚمٝم٤م ووم٘م ً٤م ًمٓمريؼ اًمِمٞمخً ،مٙمـ ُمع إقمامل
اًمد ّىم٦م ذم اًمًٜمد واعمتـ; ّ
ٕن جمٚمًٜم٤م هذا ًمٞمس ًمٕم٤م ُّم٦م اًمٜم٤مس ،وٓ سمدّ ًمٙمؿ أن شمتً ّٚمحقا
سم٤معمٕمروم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦مً ،م ُت ِ
حدصمقا اٟم٘مالسم ً٤م ذم ؾم٤مئر اًمٜم٤مس-
أظمرج ؿمٞمخ اعمحدّ صملم اًمّمدوق ،قمـ أسمٞمف ،قمكم سمـ ُمقؾمك سمـ سم٤مسمقيف ،اعمق ّصمؼ
واًمٕمالُم٦م واًمٜمج٤مر ،قمـ ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل ،اًمذي و ّصم٘مف ّ
ّ
يمؾ ُمـ ؿمٞمخ
سمتقصمٞمؼ اًمِمٞمخ
ّ
واًمٕمالُم٦م ،قمـ يٕم٘مقب سمـ يزيد ،اًمذي و ّصم٘مف ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م
اًمٓم٤مئٗم٦م واسمـ ؿمٝمرآؿمقب
إول ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل ،واعمٕمتٛمد قمٜمد ّ
اًمٙمؾ ،قمـ اسمـ أيب
واًمِمٞمخ اًمٜمج٤مر،
اعمتٌحر ّ
ّ
يّمح
قمٛمػم ،وهق ُمـ أصح٤مب اإلمج٤مع اًمذيـ أمجٕم٧م اًمٕمّم٤مسم٦م قمغم شمّمحٞمح ُم٤م
ّ
ّ
واًمٕمالُم٦م ،هذا هق طم٤مل
قمٜمٝمؿ( ،)3قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب وه٥م ،اًمذي و ّصم٘مف اًمٜمج٤مر
اًمًٜمد!
وُمثؾ هذا اًمًٜمد ـ يمام يٕمرف أهؾ آظمتّم٤مص ـ يّمدر قمغم وقئف ُمثؾ اًمِمٞمخ
إٟمّم٤مري +ومت٤موى ىم٤مـمٕم٦م ذم أدق اعمً٤مئؾ اعمرشمٌٓم٦م سم٤مًمٜمٗمقس واًمدُم٤مء وإقمراض
وإُمقال ،أي ذم مجٞمع صٖمري٤مت أص٤مًم٦م آطمتٞم٤مط-
أ ُّم٤م ُمتـ هذه اًمرواي٦م ،ومٝمق ّ
أن ُمٕم٤موي٦م سمـ وه٥م ىم٤مل:
َْ ٝظ َذ َأ ِيب َظ ٌْ ِد اَلل× َؾ َِ َ
َ ٝؾ َق َجدْ ُت ُف ِيف ُم َهال ُه ِيف َب ْٔتِ ِف،
ٔؾ ِيل :ا ْد ُخ ْؾَ ،ؾدَ َخ ِْ ُ
« ْاشت َْٖ َذٕ ُ
َ ٝحتك َؿ ََ ٙص َال َت ُفَ ،ؾ ًَ ِّ ًْ ُت ُف َو ُه َق ُيْ ِ
َٚجل َرب ُف َو َي َُ ُ
قلَ :يَ ٚم ْـ َخهَْ ٚبِٚفُ ََر َام ِٜش-
َؾ َج َِ ًْ ُ
حمػمة ًمٚمٕم٘مقل ،شم٠م ُّمٚمقا ضم ّٞمد ًا ُمـ أيـ يٌدأ× سم٤مًمتٙم ّٚمؿ ُمع اهلل ّ
ضمؾ
ّإهن٤م يمٚمامت ّ
احلُ ًَ ْ ِ
َػم ُهَ ،قم ْـ ُحم َ َّٛم ِد ْسم ِـ َأ ْمحَدَ َو ُحم َ َّٛم ِد ْسم ِـ ْ
لمَ ،مجِٞمٕم ً٤م َقم ْـ ُُمق َؾمك ْسم ِـ ُقم َٛم َرَ ،قم ْـ
(ُ « )2حم َ َّٛمدُ ْسم ُـ َ ْ
حي َٞمك َوهم ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
٤من ا ًْم ٌَ ْ ِ
ٞمؿَ ،قم ْـ َأسمِٞمفَ ،قم ْـ َسم ْٕم ِ
ٍم ِّيَ ،قم ْـ ُُم َٕم٤مو َي َ٦م ْسم ِـ َو ْه ٍ
هم ًََّ َ
ض َأ ْص َح٤مسمِٜمَ٤مَ ،قم ْـ
٥مش و« َقم ُّكم ْسم ُـ إ ْسم َراه َ
ِ
ٞمؿ ْسم ِـ ُقم ْ٘م ٌَ َ٦مَ ،قم ْـ ُُم َٕم ِ
٤مو َي َ٦م ْسم ِـ َو ْه ٍ
٥مش َىم َ٤مل( ----:اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،5ص-)693
إِ ْسم َراه َ
( )3اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،رضم٤مل اًمٙمٌم :ج ،3صّ ;784
اًمٕمالُم٦م ّ
احلكم ،ظمالص٦م إىمقال :ص :4و---
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ُمٝمٛم٦م إمم هذا احلدّ !
وقمال! وم٤مًم٘مْمٞم٦م ّ
« َيَ ٚم ْـ َخهَْ ٚبِْ ٚفُ ََر َام َِ ،ٜو َخهَْ ٚبِْ ٚف َق ِصٔ َِ ،ٜو َو َظدَ َٕ ٚافن ٍََ ٚظ ََ ،ٜو َأ ْظ َىِ َٕٚٚظ ِْ َؿ َمَ ٚم َٙ
َو َمَ ٚب َِ َلَ ،و َج ًَ َؾ َأ ْؾئِدَ ًة ِم َـ افْ ِ
ٚس َ ْهت ِقي إِ َف َْْٔٚش-
ذيمر اإلُم٤مم× ذم هذه اًمرواي٦م صمامٟمٞم٦م ُأُمقر خم٤مـمٌ ً٤م هب٤م اًمٌ٤مري ،ذم ّ
يمؾ أُمر سمح٨م
صمؿ ىم٤مل× سمٕمد هذه اًمٙمٚمامت:
ـمقيؾ ،وٓ يًع اًمقىم٧م ًمٌٞم٤مهن٤م وذطمٝم٤مّ ،
احل ًَ ْ ِ
«ا ْؽ ٍِ ْر ِيل َو ِ ِ
إل ْخ َق ِاين َوفِ ُزو ِار َؿ ْ ِز َأ ِيب َظ ٌْ ِد اَلل ُْ
غ×ش-
اإلين اًمذي أذت إًمٞمف ؾم٤مسم٘م ً٤م-
يدع ٕطمد سمٕمد ذًمؽ ،هذا هق اًمدًمٞمؾ ّ
صمؿ إٟمف× مل ُ
ّ
ومام اًمذي طمدث؟ وُم٤م اًمذي ضمٕمؾ زائر ىمؼم اإلُم٤مم احلًلم× يّمؾ إمم هذه اعمرشمٌ٦م؟
صمؿ يم٤من ًمإلُم٤مم× ُمع اهلل شمٕم٤ممم يمالم ـمقيؾ ،ومٕمٜمدُم٤م يتحدّ ث اإلُم٤مم اًمً٤مدس×
ّ
رب إرسم٤مب شمٕمجز اًمٕم٘مقل قمـ إدرايمف!
ُمع ّ

ِ
ِ
مح ًٜ
واعمحػم ذم إُمر هق ىمقًمف ٓطم٘م ً٤مَ « :و ْار َح ْؿ ت ِْ َؽ ْإَ ْظ ُ َ
غ افتل َج َر ْت ُد ُم ُ
قظ ََٓ ٚر ْ َ
ّ

َفَْٚش ،ومٝمؾ شمدرون ُمٕمٜمك اًمرمح٦م اًمتل ذيمره٤م؟ ّإهن٤م اًمرمح٦م اعمًتٛمدّ ة ُمـ أرطمؿ اًمرامحلم،
واًم٘مرآن ي٘مقل( :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ)(-)2
ِ
ومٛمثؾ هذا اعمُ
ًؽمطمؿ يٓمٚم٥م هذه اًمرمح٦م ُمـ أرطمؿ اًمرامحلم ،وًمٙمـ عمـ؟ ّإين
ٕقمجز قمـ اًمٌٞم٤من!
مح ًَ ٜفَْٚش يٜمٓمقي قمغم يمالم يمثػم ،أي شمٚمؽ
مح ًَ ٜفَْٚش ،ىمقًمفَ « :ر ْ َ
« َج َر ْت ُد ُمق ُظ ََٓ ٚر ْ َ
اًمدُمقع اًمتل ضمرت ُمـ هذه اًمٕمٞمقن ُمق ّدة ورمح ً٦م ًمذًمؽ اًمْمٚمع اعمٙمًقر ،وًمٚمٛمحًـ
اًمذي ُأؾم٘مط ،وهق ضمٜملم (اعمٚمحؼ )6:وًمٚمٝم٤مُم٦م اعمٗمٚمقىم٦م ،وًمٚمٜمحر اًمذي أص٤مسمف اًمًٝمؿ-
ِ
ِ
ٝ
قب افتِل َج ِز َظ ْ
أي ىمٚمقب ي٘مّمد؟ «ت ِْ َؽ ا ْف َُ ُِ َ
« َو ْار َح ْؿ ت ِْ َؽ ا ْف َُ ُِ َ
قب...ش ّ
س َؿ َْ ٝفَْٚش -هذه هل اعمّمٞمٌ٦م ،ومٝمؾ شمٕمٚمٛمقن عمـ هذا اًمٙمالم؟!
َو ْ
اح َ َ
( )2اًمزظمرف ،آي٦م-43
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احلؿاظ عً ٢ايػعا٥س احلط١ٝٓٝ

س َؿ َْ ٝفَْٚشُ ،م٤م اًمذي ضمرى؟ وُم٤مذا طمدث؟ ومال
شم٠م ُّمٚمقا ذم يمالم اإلُم٤مم×ْ « :
اح َ َ

شمٔمٜمّقا ّ
س َؿ َْ ٝفَْٚش ومٚمق اطمؽمىم٧م اًمدٟمٞم٤م سمر ُّمتٝم٤م
أن ُمراؾمؿ اًمٕمزاء هذه رء ُيذيمر! « ْ
اح َ َ

ًمٙم٤من ذًمؽ ىمٚمٞم ً
ال أيْم ً٤م! ومٝمؾ شمدرون ُم٤م اًمذي طمدث؟!

اًمقيؾ واًمثٌقر عمـ يِمٙمّؽ ذم هذه اًمِمٕم٤مئر ويزء إًمٞمٝم٤م! (اعمٚمحؼّ )7:أهي٤م اًمِمٕم٥م
اإليراين! يمقٟمقا ي٘مٔملم ،واقمٚمٛمقا ّ
أن أدٟمك يمٚمٛم٦م ذم اإلؾم٤مءة إمم اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم٦م
وإوٕم٤مومٝم٤م شم٘مّمؿ فمٝمر ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم’ ،ومال سمدّ ُمـ احلٗم٤مظ قمغم ُمراؾمؿ اًمٕمزاء هذه
وقمغم اًمٚمٓمؿ قمغم اًمّمدور واًميب سم٤مًمًالؾمؾ ذم أقمغم ُمًتقي٤مهت٤م! ومٚمٞمً٧م اًم٘مْمٞم٦م
ََ ٝفَْٚش؟ ّ
إن سمٕمض اجلٝمٚم٦م
ُسم٠مًمٕمقسم٦م ،عمـ هذا اًمٙمالمَ « :و ْار َح ِؿ
افك َخ َ ٜافتِل ـَْ ٕٚ
ْ
ًمٞمتج٤مهون طمٞم٨م ي٘مقًمقن :يٜمٌٖمل ظمٗمض اًمّمقت ذم اًمٌٙم٤مء ،ومٝمذا رئٞمس اعمذه٥م
اإلُم٤مم اًمّم٤مدق× ي٘مقل ُمثؾ هذا اًمٙمالم!
ُمـ هق اًمٗم٘مٞمف؟ ىمد اٟمتٝمك اًمٗم٘مٝم٤مءّ ،
إن اًمٗم٘مٞمف هق ُمثؾ اًمٜم٤مئٞمٜمل +واًمؼموضمردي+
واحل٤مئري ،+اًمٗم٘مٝم٤مء هؿ أوًمئؽ اًمذيـ ي٘مقًمقن :اًمٓمٛمقا اًمّمدور ،واضسمقا اًمٔمٝمقر
سم٤مًمًالؾمؾ ،وم٢من ؾم٤مًم٧م اًمدُم٤مء ومٚمٞمٙمـ ،هذا هق اًمٗم٘مٞمف وهذه هل اًمٗم٘م٤مه٦م-
ىمٞمؾ :اسمٙمقا سمّمقت ُمٜمخٗمض؟! ُم٤م هذه احلامىم٤مت؟ سمؾ اًمّمٞم٤مح هق اعمٓمٚمقب ،ومام
هل اًمّمٞمح٦م؟ ّ
إن اًمّمٞمح٦م هل اًمٕمقيؾ( -)2وُم٤م اًمٍمظم٦م اًمقاردة ذم هذه اًمرواي٦م؟
ِ
اًمّمقتَ ،و ِذم اًمت َّْٝم ِذ ِ
ٞمح
ر ٍء إِذا ْاؿمتَدَّ -
ي٥م:
ٞم٤مح:
ُ
ُ
ص٤مح َيّم ُ
َ
اًمّم ُ
( )2ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقرِّ « :
صقت ُيم ِّؾ َ ْ
ِ
ِ
وص َّٞم َحَ :ص َّق َت َسم٠مىمَم
وصٞم٤مطم ً٤م ،سمِ َّ
وص َٞمح٤مٟم ً٤م ،سمِ٤مًمت َّْح ِريؽَ ،
وص ْٞمح ً٤م َ
٤مًمْم ِّؿَ ،
َص ْٞمح٦م وصٞم٤مطم ً٤م ُ
َـم٤م َىمتِ ِفشً( -مً٤من اًمٕمرب :ج  ،3ص-)632
ٍ
ُمٖمٞم٨م يٖمٞمثٜم٤م ًمقضمف اهلل ،أُم٤م
احلًلم× :أُم٤م ُمـ
ص٤مح
صمؿ
ُ
َ
صٞمح٦م اإلُم٤مم احلًلم× ذم يمرسمالءّ ---« :
يذب قمـ طمرم رؾمقل اهللش( -أمحد سمـ إقمثؿ اًمٙمقذم ،اًمٗمتقح :ج ،6ص ;272اًمً ّٞمد
ذاب ّ
ُمـ ّ
اسمـ ـم٤مووس ،اًمٚمٝمقف :صّ ;72
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص-)23
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اخلقارزُملُ ،م٘متؾ احلًلم :ج ،3ص-23
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اًمٍمظم٦م :هل اًمّمٞمح٦م اًمِمديدة(( )2اعمٚمحؼ-)8:

ََ ٝفَْٚش أي :ارطمؿ
افك َخ َ ٜافتِل ـَْ ٕٚ
ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق قمٌد اهلل اًمّم٤مدق×َ « :و ْار َح ِؿ ْ

ذًمؽ اًمٕمقيؾ ذم قمزائٜم٤م-

وىم٤مل أيْم ً٤م« :افِ ُٓؿ إِ ِّين َأ ْشت َْق ِد ُظ َؽ تِ ِْ َؽ ْإَ ْٕ ٍُ َس َوتِ ِْ َؽ ْإَ ْبدَ ان ...ش(-)3
ىم٤مل اعمح ّ٘مؼ اًمٜم٤مئٞمٜمل ،+ذًمؽ اًمٗمحؾ ذم اًمٗم٘مف وإُصقل ٓ« :إصُٚل يف جقاز

اًمّم ْٞم َح ُ٦م َّ
اًمِم ِديدَ ُة ِقمٜمْدَ ا ًْم َٗم َز ِع َأو ا ُْعم ِّمٞم ٌَ ِ٦مشً( -مً٤من اًمٕمرب :ج،4
اًمٍم َظم ُ٦مَّ :
( )2ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقرْ َّ « :
ص-)44
ِ
ِ
ِ
(َ )3قم ْـ ُُم َٕم٤مو َي َ٦م ْسم ِـ َو ْه ٍ
٥م َىم َ٤ملَ :د َظم ْٚم ُ٧م َقم َغم َأ ِيب َقم ٌْد اهلل× َو ُه َق ذم ُُم َّم َّال ُهَ ،وم َج َٚم ًْ ُ٧م َطمتَّك َىم َ٣م
ِ
َص َال َشم ُفَ ،ومً ِٛم ْٕم ُت ُف َو ُه َق ُيٜم ِ
َ٤مضمل َر َّسم ُف َوم َٞم ُ٘م ُ
قلَ « :ي٤م َُم ْـ َظم َّّمٜمَ٤م سمِ٤م ًْمٙم ََرا َُم٦مَ ،و َوقمَدَ ٟمَ٤م َّ
مح َٚمٜمَ٤م
٤مقم َ٦مَ ،و َ َّ
اًمِم َٗم َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
اًمً٤مًم َٗم َ٦مَ ،و َظم َّّمٜمَ٤م سم٤م ًْم َقص َّٞم٦مَ ،وأ ْقم َٓم٤مٟمَ٤م قم ْٚم َؿ َُم٤م َُم َ٣م
اًمر َؾم٤م ًَم َ٦مَ ،و َضم َٕم َٚمٜمَ٤م َو َر َصم َ٦م ْإٟمٌْ َٞم٤مءَ ،و َظمت ََؿ سمٜمَ٤م ْإ َُم َؿ َّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َوقم ْٚم َؿ َُم٤م َسم٘م َلَ ،و َضم َٕم َؾ أ ْومئدَ ًة ُم َـ اًمٜم ِ
َّ٤مس َ ْهتقي إ ًَم ْٞمٜمَ٤م! اهمْٗم ْر ِزم َوإل ْظم َقاين َو ُز َّوار َىم ْؼم أيب َقم ٌْد اهلل
احلُ ًَ ْ ِ
لم ْسم ِـ َقم ِكم× ،ا ًَّم ِذي َـ َأ ْٟم َٗم ُ٘مقا َأ ُْم َق َاهل ْؿ َو َأ ْؿم َخ ُّمقا َأ ْسمدَ َاهن ْؿ َر ْهم ٌَ ً٦م ِذم سمِ ِّرٟمَ٤مَ ،و َر َضم٤م ًء َعمِ٤م ِقمٜمْدَ َك ذمِ
ْ
ُ
ُ
ٍّ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
هور ًا َأ ْد َظم ُٚمق ُه َقم َغم ٟمٌَِ ِّٞم َؽ ُحم َ َّٛمد’َ ،وإِ َضم٤م َسم ً٦م ُمٜم ُْٝم ْؿ َٕ ُْم ِرٟمَ٤مَ ،و َهم ْٞمٔم ً٤م َأ ْد َظم ُٚمق ُه َقم َغم قمَدُ ِّوٟمَ٤م،
ص َٚمتٜمَ٤مَ ،و ُ ُ
َأرادوا سمِ َذًمِ َؽ ِر ْوقاٟم ََؽَ ،ومٙمَ٤مومِ ِٝمؿ َقمٜمَّ٤م سمِ٤مًمر ْوق ِ
انَ ،وايم َ ْ
ْأل ُه ْؿ سمِ٤مًم َّٚم ْٞم ِؾ َواًمٜم ََّٝم ِ٤مرَ ،و ْ
ػ َقم َغم َأ َه٤مًمِ ِٞمٝم ْؿ
اظم ُٚم ْ
ِّ َ
َ
َ ُ
ْ
ٞمد ،و ُيم ِّؾ َو ِٕمٞمػٍ
ػ ،واصحٌٝمؿ وايم ِْٗم ِٝمؿ َذ ُيم ِّؾ ضمٌ ٍ٤مر َقمٜمِ ٍ
اخل َٚم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
َ َّ
َ ْ َُْ ْ َ
َو َأ ْو َٓده ُؿ ا ًَّمذي َـ ُظم ِّٚم ُٗمقا سم٠م ْطم ًَـ ْ َ
ْ َّ
ُِمـ َظم ْٚم ِ٘م َؽ و َؿم ِد ٍ
يدَ ،و َذ َؿم َٞم٤مـمِ ِ
ْس َو ِْ
لم ْ ِ
اإلٟم ِ
اجل ِّـَ ،و َأ ْقمٓمِ ِٝم ْؿ َأ ْوم َْم َؾ َُم٤م َأ َُّم ُٚمقا ُِمٜم َْؽ ِذم ُهم ْر َسمتِ ِٝم ْؿ َقم ْـ
َ
ْ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َأ ْوـم٤مهن ْؿَ ،و َُم٤م آصم ُروا َقمغم أ ْسمٜمَ٤مئٝم ْؿ َوأ ْسمدَ اهن ْؿ َوأ َه٤مًمٞمٝم ْؿ َوىم َرا َسم٤مهت ْؿ -اًمٚم ُٝم َّؿ إن أقمْدَ ا َءٟمَ٤م أ َقم٤م ُسمقا َقمٚم ْٞمٝم ْؿ
اًمِم ُخ ِ
وضم ُٝم ْؿ َوم َٚم ْؿ َيٜم َْٝم ُٝم ْؿ َذًمِ َؽ َقم ِـ اًمٜم ُُّٝم ِ
قض َو ُّ
قص إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م ِظم َالوم ً٤م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿَ ،وم ْ٤مر َطم ْؿ شمِ ْٚم َؽ ا ًْم ُق ُضمق َه
ُظم ُر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
اخلُدُ و َد ا ًَّمتل َشم َ٘م َّٚم ٌَ ْ٧م َقم َغم َىم ْؼم أيب َقم ٌْد اهلل ْ
اًمِم ْٛم ُسَ ،و ْار َطم ْؿ شم ْٚم َؽ ْ
َػم ْ َهت٤م َّ
احلُ ًَ ْلم×َ ،و ْار َطم ْؿ
ا ًَّمتل هم َّ َ
ِ
ِ
شمِ ْٚم َؽ ا ًْم ُٕم ُٞم َ
ؽم َىم ْ٧م ًَمٜمَ٤م،
قن ا ًَّمتِل َضم َر ْت ُد ُُمق ُقم َٝم٤م َر ْ َ
قب ا ًَّمتل َضم ِز َقم ْ٧م َو ْ
مح ً٦م ًَمٜمَ٤مَ ،و ْار َطم ْؿ شم ْٚم َؽ ا ًْم ُ٘م ُٚم َ
اطم َ َ
ِ
َ٧م ًَمٜمَ٤م -اًم َّٚم ُٝم َّؿ إِ ِّين َأ ْؾمت َْق ِد ُقم َؽ شمِ ْٚم َؽ ْإَ ْٟم ُٗم َس َوشمِ ْٚم َؽ ْإَ ْسمدَ َ
ان َطمتَّك
اًمٍم َظم َ٦م ا ًَّمتِل يمَ٤مٟم ْ
َو ْار َطم ْؿ شم ْٚم َؽ َّ ْ
ِ
ِ
احلَ ْق ِ
ض َي ْق َم ا ًْم َٕم َٓم ِ
ُشم َر ِّو َ ُهي ْؿ ُِم َـ ْ
ف ُىم ْٚم ُ٧م
ٍْم َ
شَ -وم َام َز َال× َيدْ ُقمق ِ َهب َذا اًمدُّ َقم٤مء َو ُه َق َؾم٤مضمدٌ َ ،وم َٚم َّام اٟم َ َ
ًَم ُفُ :ضم ِٕم ْٚم ُ٧م ومِدَ َ
اك ًَم ْق َأ َّن َه َذا ا ًَّم ِذي َؾم ِٛم ْٕم ُت ُف ُِمٜمْ َؽ يم َ
ف اهللَ ًَم َٔمٜمَٜم ُْ٧م َأ َّن اًمٜم ََّ٤مر َٓ َشم ْٓم َٕم ُؿ ُِمٜمْ ُف
َ٤من َعمِ ْـ َٓ َي ْٕم ِر ُ
َؿم ْٞمئ ً٤م َأ َسمد ًاَ ،واهلل ًَم َ٘مدْ َمتَٜمَّ ْٞم ُ٧م َأ ْن ُيمٜم ُْ٧م ُز ْر ُشم ُف َو َمل ْ َأ ُطم َّ٩مش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،5ص ;693ضمٕمٗمر سمـ
حمٛمد سمـ
حمٛمد سمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ;339اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،صمقاب إقمامل :صّ ;:6
ّ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،25صّ ;523
اًمٕمالُم٦م
ضمٕمٗمر اعمِمٝمدي ،اعمزار :صّ ;445
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص 9و-)62
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افِىؿ بٕٚيدي ظذ اخلدود وافهدور حدّ آمحرار وآشقداد ،بؾ يَقى جقاز افيب
بٚفًالشؾ أيو ً ٚظذ إـتٚف وافيٓقر إػ احلدّ ادذـقر ،بؾ وإن تٖ ّدى ّ
ـؾ مـ افِىؿ

وافيب إػ خروج دمش( -)2واجلقاز هٜم٤م ًمٞمس سمٛمٕمٜمك اإلسم٤مطم٦م ،وأٟمتؿ ُمـ أهؾ اًمٗم٘مف-
ٕي ومحؾ ُمـ اًمٗمحقل؟
عمـ هذه اًمٗمتقىّ ،
وعم٤م أـمٚمؼ هذا اعمرضمع اًمٙمٌػم هذه اًمٗمتقى قم ّٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م سمٕمض أقم٤مفمؿ اعمذه٥م
وأيم٤مسمر اًمديـُ ،مـ أُمث٤مل اًمً ّٞمد حمًـ احلٙمٞمؿ ،ص٤مطم٥م اعمًتٛمًؽ سمام يدل قمغم ّأهن٤م
أرومع ُمـ أن ُتت٤مج إمم شمقىمٞمع ؿمخص ُمثكم(-)3
حؼ يف ـامل افتحَٔؼش( -)4وهذا هق ؿم٠من
وىم٤مل قمٜمٝم٤م ُمثؾ اًمٗم٘مٞمف اًمِم٤مهرودي « :+ي
مجٞمع إقم٤مفمؿ اًمذيـ يرىمد سمٕمْمٝمؿ ذم هذا اعمٙم٤من( ،)5ويٕمدّ ون ُمـ أؾم٤مـملم اًمٗم٘مف،
(« )2سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ -إمم اًمٌٍمة وُم٤م وآه٤م :سمٕمد اًمًالم قمغم إظمقاٟمٜم٤م إُم٤مضمد اًمٕمٔم٤مم أه٤مزم
اًم٘مٓمر اًمٌٍمي ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف ،ىمد شمقاردت قمٚمٞمٜم٤م ذم (اًمٙمرادة اًمنمىمٞم٦م) سمرىمٞم٤مشمٙمؿ ويمتٌٙمؿ
اعمتْمٛمٜم٦م ًمٚمً١مال قمـ طمٙمؿ اعمقايم٥م اًمٕمزائٞم٦م وُم٤م يتٕم ّٚمؼ هب٤م ،إذ رضمٕمٜم٤م سمحٛمده ؾمٌح٤مٟمف إمم اًمٜمجػ
ّ
ٟمحرر اجلقاب قمـ شمٚمؽ اًمً١مآت سمٌٞم٤من ُمً٤مئؾ ---اًمث٤مٟمٞم٦م ٓ :إؿمٙم٤مل
ٟمحـ
ومٝم٤م
ؾم٤معملم،
إذف
ّ
ذم ضمقاز اًمٚمٓمؿ سم٤مٕيدي قمغم اخلدود واًمّمدور طمد ّآمحرار وآؾمقداد ،سمؾ ي٘مقى ضمقاز اًميب
سم٤مًمًالؾمؾ أيْم ً٤م قمغم إيمت٤مف واًمٔمٝمقر إمم احلدّ اعمذيمقر ،سمؾ وإن شم٠م ّدى ّ
يمؾ ُمـ اًمٚمٓمؿ واًميب
إمم ظمروج دم ---ش( -آٟمتّم٤مر :ج ،:ص;538واٟمٔمرّ :
اًمٕمالُم٦م ُمػمضمٝم٤مين ،اًمٌٙم٤مء ًمٚمحًلم:
ص-)555
(« )3سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،وًمف احلٛمدُ -م٤م ؾم ّٓمره أؾمت٤مذٟم٤م إقمٔمؿ +ذم هن٤مي٦م اعمت٤مٟم٦م ،وذم هم٤مي٦م
اًمقوقح ،سمؾ هق أووح ُمـ أن حيت٤مج إمم أن يٕمْمد سمتًجٞمؾ ومتقى اًمقوم٤مق ---ش( -آٟمتّم٤مر:
ج ،:ص ;526واٟمٔمرّ :
اًمٕمالُم٦م ُمػمضمٝم٤مين ،اًمٌٙم٤مء ًمٚمحًلم :ص-)557
طمرر هٜم٤م ؿمٞمخٜم٤م ّ
اًمٕمالُم٦م
( )4يمام ىم٤مل ذم ر ّد قمغم أطمد آؾمتٗمت٤مءات« :سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿُ -م٤م ّ
احلؼ اعمح ّ٘مؼ
(ىمدّ س اهلل شمرسمتف اًمزيمٞم٦م) ُمـ إضمقسم٦م قمـ اعمً٤مئؾ اعمٜمدرضم٦م ذم هذه اًمّمحٞمٗم٦م هق ّ
قمٜمدٟم٤م ،وٟمً٠مل اهلل أن يقوم٘مٜم٤م ومجٞمع اعمًٚمٛملم إلىم٤مُم٦م ؿمٕم٤مئر ُمذه٥م اإلُم٤مُمٞم٦م ---شُ ( -اٟمٔمرّ :
اًمٕمالُم٦م
ُمػمضمٝم٤مين ،اًمٌٙم٤مء ًمٚمحًلم :ص-)558
( )5اعم٘مّمقد اًمٗم٘مٝم٤مء اعمدومقٟمقن ذم ضيح يمريٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م اًمً ّٞمدة وم٤مـمٛم٦م اعمٕمّمقُم٦م‘ ذم ىمؿ،
طمٞم٨م يٚم٘مل ؾمامطمتف حم٤مضاشمف هٜم٤مك[ -اعمؽمضمؿ]
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ٟمٔمػم آي٦م اهلل احل٤مئري ،+وآي٦م اهلل اًمؼموضمردي ،+وسم٤مىمل وم٘مٝم٤مء اعمذه٥م-
ي٘م٤مل ًمٚمً ّٞمد اًمؼموضمردي ذم اؾمتٗمت٤مءُ :شمّمٜمع ذم ُمديٜمتٜم٤م سمٕمض إضطم٦م ،ومتٙمًك
صمؿ شمؼمز سمّمٗمتٝم٤م رُمز ًا ،ومٞم٘مقل هذا اًمٗم٘مٞمف ٓ« :بدّ مـ إؿٚمٜ
سم٠مؾمت٤مر ذم يقم قم٤مؿمقراءّ ،
مراشؿ افًزاء يف ّ
ـؾ مديْ ٜحً ٛم ٚهق مرشقم ؾٔٓٚش-

ه١مٓء هؿ وم٘مٝم٤مء اعمذه٥م ،قمغم ّ
أن اًمٗمتقى ىمد صدرت ممـ شمٜم٤مول سم٤مًمدراؾم٦م مجٞمع
ُمٌ٤مطم٨م اإلضار سم٤مًمٜمٗمس وسمٛمٜمتٝمك اًمد ّىم٦م ،وا ّـمٚمع قمغم مجٞمع إطم٤مدي٨م ؾمٜمد ًا ودًٓم٦م،
إوًمٞم٦م واًمث٤مٟمقي٦م ،وخت ّٓمك ّ
يمؾ اعمٌ٤مطم٨م ذم طمدي٨م «ٓ ضر
وـمقى مجٞمع اًمٕمٜم٤مويـ ّ
وٓ ضرشً ،مٞم٘مقل سمٕمد ّ
يمؾ ذًمؽّ :
إن هذا اعم٘مدار ُمـ اًمير ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف أسمد ًا-
ومٗمل يقم قم٤مؿمقراء يٜمٌٖمل أن شمِمخص أسمّم٤مر اًمٜم٤مس إمم يمرسمالء وم٘مط ،طمٞم٨م يم٤من
ومحؾ اًمٗمحقل اعمػمزا اًمِمػمازي ،اعمػمزا اًمث٤مين ،اًمذي يم٤من اعمئ٤مت ُمـ أُمث٤مل اًمٌالهمل
سم٠مهنؿ ُمـ أصٖمر شمالُمٞمذه ،يم٤من يٚمٓمؿ صدره طم٤مه ًا طم٤مومٞم ً٤م ذم ُمقيم٥م قمزاء
يٗمخرون ّ
ـمقيري٩م! هذا هق اًمٗم٘مٞمف ،هذا هق ؾمٜمد إُ ُّم٦م! ومٚمتِمخص إًمٞمف أسمّم٤مريمؿ ذم يقم

قم٤مؿمقراء-
أ ُّم٤م ذم أ ّي٤مم اًمٗم٤مـمٛمٞم٦م وم٢ممم ُمـ شمّمٖمقن؟ جي٥م أن شمّمٖمقا إمم اًمِمخص اًمذي يٗمتخر
أُمث٤مل اعمرطمقم آي٦م اهلل اعمٞمالين +وآي٦م اهلل اخلقئل +سم٠من ي٘مت٤مشم٤م قمغم ُم٤مئدشمف ،ويٙمقٟم٤م ُمـ
شمالُمذشمف! اصٖمقا إًمٞمف طمٞم٨م ير ّدد ىم٤مئالً:
ِ
ادًـــامر
خـــز
وفًـــ ٝأدري
ُ
َ

ِ
َش ْ
إهار(.)1
صــدره ٚخزإــ َٜ
ــؾ
َ

ومٗمل يقم قم٤مؿمقراء وذم اًمث٤مًم٨م ُمـ ؿمٝمر مج٤مدى أظمرة جي٥م قمغم مجٞمع ُمقايم٥م
اًمٚمٓمؿ واًمٕمزاء واًميب سم٤مًمًالؾمؾ ذم اًمٌٚمد أن خترج إمم اًمِمقارع; ًمٞمٚمٓمٛمقا
حمٛمد طمًلم إصٗمٝم٤مين ،إٟمقار اًم٘مدؾمٞم٦م :ص-55
( )2اًمِمٞمخ ّ
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قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م× ،سمٓمؾ قم٤ممل اًمقضمقد،
سم٤مٕيدي واًمًالؾمؾ قمغم ُمـ ىم٤مل ومٞمٝم٤م ّ
وىمٓم٥م دائرة اإلُمٙم٤من ،طمٞمٜمام وىمػ قمغم ىمؼمه٤م:
ِ
َٕ ٍْ ًِـــل َظـ َ
ـع افز َؾ َـرات(.)1
قش ـ ٌٜ
َيَ ٚف ْٔت َََٓ ٚخ َر َج ْ
اهتــْ َ ٚ
َ ٝم َ
ُم ٌُ َ
ـذ َز َؾ َر َ

( )2اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج ،2صّ ;378
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،33
اًم٘مٛمل ،سمٞم٧م إطمزان:
ص ;658ج  ،54ص ;324اعمرٟمدي ،جمٛمع اًمٜمقريـ :ص ;267اعمحدّ ث ّ
ص-229
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املالحل
(املًخل)4:

ٍ
َ
ٚء ََٕ َر ُاه ْؿ َصخْ َه ُف َحتك َي ْٖتُق ُه ِم ْـ
ضمٕمٗمر
ىم٤مل اإلُم٤م ُم أسمق
ُ
اًمٌ٤مىمر×« :إِن اَللَ َف ْق َص َ
ُمّد ًا و َآل ُ َ ٍ
اب افتِل ت ُْٗتَك ِمْْ ُفَ ،و َذفِ َؽ َؿ ْق ُف ُف( :ﯙ ﯚ
َبٚبِ ِفَ ،فُِ ْـ َج ًَ َؾ اَللَُ ُ َ
ُمّد ْإَ ْب َق َ
َ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ)ش-
(حمٛمد سمـ احلًـ اًمّم ّٗم٤مر ،سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت :ص ;62:طمًـ سمـ ؾمٚمٞمامن ّ
احلكم،
ّ
خمتٍم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت :ص ;65اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج،3
ص ;662اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،هم٤مي٦م اعمرام :صّ ;67
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
إٟمقار :ج ،9ص-)447

(املًخل)1:

َ
ُ
قن إِ َػ
ىم٤مل اإلُم٤م ُم أسمق قمٌد ا ِ
هلل
قن بِ َٖ ْم ِر ِه َوافدا ُظ َ
اًمّم٤مدق×َْ ٕ...« :ح ُـ ا ْف ًَ ِٚم ُِ َ
ف اَللَُ َوبَُِْ ٚظٌِدَ اَللََُْ ٕ ،ح ُـ ْإَ ِدٓ ُء َظ َذ اَلل َو َف ْق َََٕٓ ٚمُ ٚظٌِدَ اَللَُش( -اًمِمٞمخ
َشٌِِِٔ ِف ،بَُِْ ٚظ ِر َ

اًمّمدوق ،اًمتقطمٞمد :صّ ;263
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،37ص-)377
وروي ّ
ذر اًمٖمٗم٤مري« :إِٕ ُف َٓ
أن أُمػم اعم١مُمٜملم× ىم٤مل ًمًٚمامن اًمٗم٤مرد وأيب ّ
ِ
ِ
َي ًْ َتُ ِّْ ُؾ َأ َحدٌ ْ ِ
قرإِٔ َِ ،ٜؾِ٘ َذا َظ َر َؾِْل ِ َِب ِذ ِه ا َْد ًْ ِر َؾ َِ ٜؾ ََ ِد
اإل َيام َن َحتك َي ًْ ِر َؾْل ُـْْ َف َم ًْ ِر َؾتل بِٚفْ َ
ِ
ْامت ََح َـ اَللَُ َؿ ِْ ٌَ ُف فِ ْ ِ ِ
ِ
ذ َح َصدْ َر ُه فِ ْ ِ
ك َظ ْـ
ِإَل ْش َال ِمَ ،و َص َٚر َظٚرؾ ًُ ٚم ًْ َت ٌْك ًاَ ،و َم ْـ َؿ َ
ِإَل َيامنَ ،و َ َ
ِِ
ِ
َم ًْ ِر َؾ َِ ٜذفِ َؽ َؾ ُٓ َق َص ي
غ.
َٚبَ .يَ ٚش ِْ َام ُن َو َيُ ٚجْْدَ ُب! َؿَ :ٓٚفٌ ْٔ َؽ َيَ ٚأم َر ا ْدـ ُْٗمْ َ
ٚك َو ُم ْرت ٌ
َلل مً ِر َؾتِل بِٚفْ ِ ِ
ِ
يـ
قرإِٔ َِ ٜم ًْ ِر َؾ ُ ٜا ِ
قرإَٔ ،ٜو ُه َق افدِّ ُ
َللَ ،و َم ًْ ِر َؾ ُ ٜا ِ َ ْ
َ
َؿ َٚل×َ :م ًْ ِر َؾتل بِٚفْ َ
َْ
اخلٚفِ ُص اف ِذي َؿ َٚل اَللَُ َت ًَ َٚػ( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
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(حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم اًمٕمٚمقي،
ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ )ش-
ّ
اعمٜم٤مىم٥م :ص ;78احل٤مومظ رضم٥م اًمؼمدُ ،مِم٤مرق أٟمقار اًمٞم٘ملم :صّ ;366
اًمٕمالُم٦م
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،37ص-)2
(املًخل)3:

ِ
احل ًَ ْ ِ
غ× َظ ِ
َ
َِ
ز] ُْ
ٚرؾ ً ٚبِ َح َِّ ِف َـ َت ٌَ ُف اَللَُ ِيف َأ ْظ َذ
َقم ْـ أيب َقم ٌْد اهللِ× َىم َ٤ملَ « :م ْـ أتَك [ َؿ ْ َ

ِ
غش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ;38:اًمِمٞمخ اًمّمدوقُ ،مـ ٓ حييه
ظ ِِّ ِّٔ َ

اًمٗم٘مٞمف :ج ،3ص ;692اعمِمٝمدي ،اعمزار :صّ ;437
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار:
ج ،:9ص-)87
وي َقم ْـ َأ ِيب ْ ِ َ ِ
احل ًَ ْ ِ
غ× َظ ِ
َ
ز] ُْ
ٚرؾ ً ٚبِ َح َِّ ِف َؽ ٍَ َر
ور َ
َ
ُ
احل ًَـ ْإ َّول× َىم َ٤ملَ « :م ْـ أتَك [ َؿ ْ َ
[اَللَُ] َف ُف َمَ ٚت ََد َم ِم ْـ َذ ٌِْٕ ِف َو َم ٚت ََٖخ َرش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،5ص ;693اسمـ ىمقًمقيف،
يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ;374اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم :ص ;47:اًمِمٞمخ اًمّمدوق،
صمقاب إقمامل :صّ ;97
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)33
ِ
ِ
اًمر َو٤م× َي ُ٘م ُ
قل
ُر َ
احل ًَ ِـ ِّ
وي َقمـ ُحم َ َّٛمد ْسم ِـ َأ ِيب َضم ِر ٍير ا ًْم ُ٘م ِّٛم ُّل َىم َ٤ملَ :ؾمٛم ْٕم ُ٧م َأ َسم٤م ْ َ
ِ
غ ْب َـ َظ ِع× َظ ِ
َار ُْ
َٚن ِم ْـ ُُمَدِّ ثِل اَللَ َؾ ْق َق َظ ْر ِص ِفُ ،ثؿ َؿ َر َأ
ٚرؾ ً ٚبِ َح َِّ ِف ـ َ
احل ًَ ْ َ
َٕ ِيبَ « :م ْـ ز َ
ٍّ
(ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ * ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ)ش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ
اًمزي٤مرات :صّ ;379
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)84
ِ
احل ًَ ْ ِ
غ× َظ ِ
ز ُْ
َار اَللَ
ٚرؾ ً ٚبِ َح َِّ ِف ـ َ
َٚن ـ ََّ ْـ ز َ
و َقم ْـ َأ ِيب َقم ٌْد اهلل× َىم َ٤ملَ « :م ْـ ز َ
َار َؿ ْ َ
ِيف َظ ْر ِص ِفش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :صّ ;393
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
إٟمقار :ج ،:9ص-)88
َقم ْـ َأ ْمحَدَ ْسم ِـ ُحم َ َّٛم ِد ْسم ِـ َأ ِيب ٟم ْ ٍ
ٍَم ا ًْم ٌَ َزٟمْٓمِ ِّلَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َر ْأ ُت ِذم ِيمت ِ
َ٤مب
اًمر َو٤م×َ « :أ ْبِِغْ ِصٔ ًَتِل َأن ِز َي َٚر ِيت َت ًْ ِد ُل ِظْْدَ اَلل َأ ْف َ
ػ ِحج ٍَ .ٜؿ َٚل:
ِّ

احل ًَ ِـ
َأ ِيب ْ َ
ِ َِٕ ٝيب
َؾ َُ ِْ ُ
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ػ َأ ْف ِ
ػ ِحج ٍٜ؟ َؿ َٚل :إِي َواَلل َو َأ ْف َ
َج ًْ ٍَ ٍر×َ :أ ْف َ
ػ ِحج ٍَ ٜد ِ ْـ َز َار ُه َظ ِٚرؾ ً ٚبِ َح َِّ ِفش( -اسمـ

ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ;627اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم :ص ;237اًمِمٞمخ
اًمّمدوق ،صمقاب إقمامل :ص ;:9اًمِمٞمخ اًمّمدوقُ ،مـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف :ج،3
ص ;694أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼمي ،سمِم٤مرة اعمّمٓمٗمك :صّ ;59
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
إٟمقار :ج ،::ص-)44
َىم َ٤مل اًمراويُ :يمٜم ُْ٧م ِقمٜمْدَ ضمٕم َٗم ِر سم ِـ ُحمَٛم ٍد اًمّم ِ
لم َقم ِ ُّكم
٤مد ِق× َو َىمدْ ُذ ِيمر َأ ُِم ُػم ا ْعمـُ ْ١م ُِمٜمِ َ
َّ
َ ْ ْ
َّ
ّ
ِ
ِ
٥م× َوم َ٘م َ٤مل« :ي ٚبـ م ِ ٍ
َار َجدِّ ي َظ ِ
ْسم ُـ َأ ِيب َـم٤مًم ٍ
َ ٛاَللَُ َف ُف بُِ ُِّؾ
ٚرؾ ً ٚبِ َح َِّف َـت َ
ٚرد! َم ْـ ز َ
َ ْ َ َ
ٍ
ور ًةَ .واَلل َيْ ٚب َـ َم ِ
ٚر ٍد َمُ ٚي ْى ًِ ُؿ اَللَُ افْ َٚر َؿدَ م ً ٚا ْؽ َز ْت ِيف
ز َ
ُخ ْى َقة َحج ًَ ٜم َْ ٌُق َف ًَ ٜو ُظ ّْ َر ًة َم ْ ُ
َٚن َأو راـٌِ ً .ٚي ٚبـ م ِ ٍ
ِ
ِِ
ِ ِ
َُ ٛه َذا َْ
احل ِد َ
ي ٞبِ َام ِء
ِز َي َٚرة َأم ِر ا ْدـ ُْٗمْ َ
ٚرد! ا ْـت ْ
َ ْ َ َ
غ×َ ،مٚصٔ ً ٚـ َ ْ َ
افذ َه ِ
حمٛمد اًمث٘مٗمل ،اًمٖم٤مرات :ج ،3ص ;965اًمِمٞمخ اًمٓمقد،
ٛش( -إسمراهٞمؿ سمـ ّ
إُم٤مزم :ص ;325اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراينُ ،مديٜم٦م اعمٕم٤مضمز :ج ،5صّ ;373
اًمٕمالُم٦م
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،67ص-)287
(املًخل)1:
ْبر َٔ ٠ؾكا ٌ٥ايطّٝد ٠شٜٓب ايهرب‘٣

أ ـ ظِؿ افً ّٔدة زيْ÷ٛ
لم×« :ي ٚظّ َِ ...!ٜإٔ ِ
احلُ ًَ ْ ِ
ْ ٝبِ َح ّْ ِد اَلل َظ َ
َىم َ٤مل َقم ِ ُّكم ْسم ُـ ْ
ٚد ِ ٌَ ٜؽ ْ ُرُ م ًَِ َّ ٍٜ
َ َ
َؾ ِٓ َّ ٌ ٜؽَ ْ ُر ُم ٍَٓ َّ ٍٜش( -اًمٓمؼمد ،آطمتج٤مج :ج ،3صّ ;42
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز،
سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص ;275اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم
احلًلم× :ص-)487
اخلٚص ٜمـ ؿٌؾ اإلمٚم احلًغ×
ب ـ افْٔٚبٜ
ّ
ُمّ ِد ب ِـ ظ ِع افر َوُ ،ٚأ ْخ ِ
ِ
ِ
ِ
َ ٝأ ِيب
ٞمؿ َىم َ٤ملَ « :د َخ ِْ ُ
ّٔ َ ٜبِِّْْ ٍّ َ ْ َ ُ ٝ
َ ٝظ َذ َحُ َ
َأ ْمحَدُ ْسم ُـ إِ ْسم َراه َ
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اء ْ ِ
َغ و َثامِٕغ بَِْ ٚد ِديْ َِ ،ٜؾَُِّتُِٓ ٚمـ ور ِ
ِ
احل َج ِ
َْ
ٚب
ي×ِ ،يف َشَْ ٜا ْثَْت ْ ِ َ َ َ
احل ًَ ِـ ا ْف ًَ ًُْ َِر ِّ
ْ َ ْ ََ
ُ :ٝؾ َال ُن ْب ُـ َْ
احل ًَ ِـ×َ ،ؾ ًَّ ْت ُف.
ِ ٝيل َم ْـ ت َْٖتَؿ بِ ِفُ ،ثؿ َؿَ ٚف ْ
َو َش َٖ ْفت ََُٓ ٚظ ْـ ِديْ ِ ََٓ ،ٚؾ ًَّ ْ
َ :ٝخز ًا ظـ َأ ِيب ُ َ ٍ
َ ٝهل :ٚجً َِِْل اَللَُ ؾِدَ ِ
َ ٛبِ ِف
اكُ ،م ًََ ٚيَْ ًَ ٜأ ْو َخ َز ًا؟ َؾ َََ ٚف ْ
َؾ َُ ِْ ُ
ُمّد×َ ،ـت َ
َ َ ْ
َ َ َ
َ :ٝؾِ٘ َػ َم ْـ َت ٍْز َُع ِّ
افنٔ ًَ ُٜ؟
ُقرَ .ؾ َُ ِْ ُ
َ ٝهلَ :ٚؾ َٖ ْي َـ ا َْد ْق ُفق ُد؟ َؾ َََ ٚف ْ
إِ َػ ُأ ِّم ِفَ .ؾ َُ ِْ ُ
َ :ٝم ًْت ٌ
 :ٝإِ َػ َْ
:ٝ
َ ٝهلَ :ٚأ ْؿت َِدي بِ َّ ْـ َو ِصٔ ُت ُف إِ َػ ا َْد ْر َأ ِة؟ َؾ َََ ٚف ْ
ُمّ ٍد×َ .ؾ َُ ِْ ُ
َؾ َََ ٚف ْ
اجلد ِة ُأ ِّم َأ ِيب ُ َ
ِِ
ِ
ٚحل ًَ ْ ِ
غ ْب ِـ َظ ِ ِّع ْب ِـ َأ ِيب َضٚفِ ٍ
 ،×ٛإِن ُْ
ا ْؿتِدَ ًاء بِ ُْ
َٛ
احل ًَ ْ َ
غ ْب َـ َظ ٍّع× َأ ْو َص إِ َػ ُأ ْختف َز ْيْ َ
ِ ÷ٛيف افي ِ
بِْ ِ
احل ًَ ْ ِ
َْ ٝظ ِ ِّع ْب ِـ َأ ِيب َضٚفِ ٍ
َي ُر ُج َظ ْـ َظ ِ ِّع ْب ِـ ُْ
َٚن َمْ َ ٚ
غ ِم ْـ ِظ ِْ ٍؿ
ٚه ِرَ ،وـ َ
يًْْ ٛإِ َػ َزيَْ ٛبِْ ِ
احل ًَ ْ ِ
َْ ٝظ ِ ٍّع ت ًََس ًا َظ َذ َظ ِ ِّع ْب ِـ ُْ
غش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،يمامل اًمديـ
ْ َ
ُ َ ُ

ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م :صّ ;672
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،57ص-)37
ج ـ أؿقال افًِامء ؾٔٓٚ
افً ّٔد اخلقئل:+

افذب ظـ اإلشالم واجلٓٚد يف شٌٔؾ اَلل ،وافدؾٚع
« ّإَن ٚذيُ ٜأخٔٓ ٚاحلًغ× يف
ّ
ـَٖن ٚتٍرغ ظـ فًٚن أبٔٓ ،ٚوتراهٚ
ظـ ذيً ٜجدّ ه ٚش ّٔد ادرشِغ ،ؾساه ٚيف افٍهٚحّ ٜ
يف افثٌٚت تٌْئ ظـ ثٌٚت أبَٔٓ ٓ ،ٚتوع ظْد اجلٌٚبرة ،وٓ َتنك ؽر اَلل شٌحٕٚف،
حترـٓ ٚافًقاصػ ،وٓ تزيِٓ ٚافَقاصػ ،ؾح َّ ً ٚهل أخٝ
تَقل ح َّ ً ٚوصدؿ ًّ ٓ ،ٚ
احلًغ× وذيُتف يف شٌٔؾ ظَٔدتف وجٓٚدهش( -اعمح ّ٘مؼ اخلقئلُ ،مٕمجؿ رضم٤مل

احلدي٨م :ج ،35ص-)32:
بًض ظِامء أهؾ افًّْ:ٜ
زوجٓ ٚأبقه ٚظع مـ ظٌد اَلل بـ
ـ «وـ ٕٝٚزيْ ٛامرأة ظٚؿِ ٜفٌٌٔ ٜجزفّ ،ٜ

أخٔف جًٍرش( -اسمـ إصمػم ،أؾمد اًمٖم٤مسم٦م :ج ،6ص-)57:
زوجٓ ٚأبقه ٚابـ أخٔف ظٌد اَلل بـ جًٍر ،ؾقفدت فف
ـ «وـ ٕٝٚظٚؿِ ٜفٌٌٔ ٜجزفّ ،ٜ
ؾحِّ ٝإػ دمنؼ ،وحيت ظْد يزيد بـ مًٚوي،ٜ
أوٓد ًا ،وـ ٕٝٚمع أخٔٓ ٚدُ ٚؿتؾُ ،
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وـالمٓ ٚفٔزيد بـ مًٚوي ٜحغ ضِ ٛافنٚمل أختٓ ٚؾٚضّ ٜمنٓقرّ ،
يدل ظذ ظَؾ

وؿقة جْٚنش( -اسمـ طمجر ،اإلص٤مسم٦م :ج ،9ص 277ـ -)278
ّ
ـ «افً ّٔدة زيْ ٛبْ ٝظع ،ـ ٕٝٚمـ ؾؤِٚت افًْٚء وذيٍٚت افًَٚئؾ ،ذات

تَك وضٓر وظٌٚدة...ش( -ومريد وضمدي ،دائرة اعمٕم٤مرف :ج ،5ص-)8:6
ظع بـ أيب ضٚف( ٛشالم اَلل
ـ «زيْ ٛافُزى بْ ٝأمر ادٗمْغ وش ّٔد ّ
ادقحديـ ّ
إوفغ وأخريـ ،افىٓر افىٚهرة ؾٚضّ ٜافزهراء
ظِٔٓام)ّ ،أمٓ ٚش ّٔدة ًٕٚء افًٚدغ مـ ّ
ُمّد .وهل افهدّ يَ ٜافُزى،
إم ٜوش ّٔده ٚوٌٕ ّّٔٓ ٚ
(شالم اَلل ظِٔٓ ،)ٚبْ ٝؾخر ّ
ادٍّٓ ،ٜظٚؿِ ٜفٌٌٔ ٜجزف ،ٜوـٕٝٚ
ظَِٔ ٜبْل هٚصؿ ،افًٚد ٜؽر ادً ِّّ ،ٜوافٍّٓ ٜؽر ّ
وأمٓ ٚافزهراء (شالم اَلل ظِٔٓام)،
يف ؾهٚحتٓ ٚوزهده ٚوظٌٚدهت ٚـٖبٔٓ ٚادرتّ ٙ
وامتٚزت بّحٚشْٓ ٚافُثرة ،وأوصٚؾٓ ٚاجلِِٔ ،ٜوخهٚهل ٚاحلّٔدة ،وصّٔٓ ٚافًًٔدة،

ومٍٚخره ٚافٌٚرزة ،وؾوٚئِٓ ٚافىٚهرةش( -يمح٤مًم٦م ،أقمالم اًمٜمً٤مء اعم١مُمٜم٤مت :ج،3
ص-):3
(املًخل)5:
إن ظّر رؾس ؾٚضّ ÷ٜحتّك أشَىُ ٝمًْ ًٚش.
« ّ

ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اًمذهٌلُ ،مٞمزان آقمتدال :ج ،2ص ;24:اسمـ طمجر
اًمٕمً٘مالينً ،مً٤من اعمٞمزان :ج ،2ص( 379هبذا اعمْمٛمقن)-
ِ ِ
ِ
ِ
« ...وصٚح َأ ِمر ا ْدـ ُْٗ ِمْ ِ ِ
ٚء،
َ
غ بٍِوَ :ٜي ٚؾو َُ !ٜم ْق َٓتَؽَ ،ؾْ ٚؿ ٌَع مْ ََْٓ ٚمَ ٚت َْ ٌَ ُِ ُف افْ ًَِّ ُ
َ َ َ ُ
ٚض ِم َـ افر ْؾ ًَ َِ ٜو َر ِّد ا ْف ٌَ ِ
ٚء َه ٚا َْدخَ ُ
ُم ًِّْ ًٚش( -اخلّمٞمٌل ،اهلداي٦م
ٚبَ ،ؾ َٖ ْش ََ َى ْ
َُ ٝ
َؾ ََدْ َج َ
اًمٕمالُم٦م اًمٌحراين ،طمٚمٞم٦م إسمرار :ج ،3صّ ;77:
اًمٙمؼمى :صّ ;579
اًمٕمالُم٦م
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،64ص-)2:
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
أن َر ُؾم َ
وروي َّ
غ ِم َـ
قل اهللِ’ َىم َ٤ملَ « :و َأم ٚا ْبَْتل َؾٚض َّ َُ ٜؾَِ٘نََ ٚش ِّٔدَ ُة ٕ ًَٚء ا ْف ًََ ٚد َ
َ
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ِ
ِ
ِ
ِ
َ ٝجِْْٔ َََٓ ...ٚؾ َٖ ُؿ ُ
قل ِظْْدَ
ُن ْت َجْْ ٌَت ََُٓ ]ٚو َأ ْش ََ َى ْ
ْإَوف َ
ُن َجْْ ٌُ ََٓ ٚ
غ َو ْأخ ِر َ
[وـ َ
يـَ ...وـ َ
ِ
ِ
َ ٛم ْـ ؽَ َه ٌَ ََٓ ،ٚو َذ ِّف ْؾ َم ْـ َأ َذ َهلَ ،ٚو َخ ِِّدْ ِيف ٕ ِ
َٚر َك َم ْـ
َذف َؽ :افِ ُٓؿ ا ْف ًَ ْـ َم ْـ َط َِ َّ ََٓ ،ٚو َظٚؿ ْ
ض َب َجْْ ٌَ ََٓ ،ٚحتك َأ ْف ََ َْ ٝو َفدَ َه...ٚش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم :ص ::ـ ;272
َ َ

أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼمي ،سمِم٤مرة اعمّمٓمٗمك :ص ;2:8اسمـ ؿم٤مذان ،اًمٗمْم٤مئؾ :ص;9
احلكم ،اعمحتي :صّ ;227
طمًـ سمـ ؾمٚمٞمامن ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار:
ج ،39ص 49ـ  ;4:ج  ،54ص 283ـ  ;284ج  ،42ص-)737
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اجلقيٜمل ،ومرائد اًمًٛمٓملم :ج ،3ص-46
يمام وردت اإلؿم٤مرة إمم إؾم٘م٤مط وم٤مـمٛم٦م‘ جلٜمٞمٜمٝم٤م ذم اعمّم٤مدر اًمت٤مًمٞم٦م:
اًمٓمؼمي ،دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م :ص 37ـ  ;38اخلّمٞمٌل ،اهلداي٦م اًمٙمؼمى :ص;528
اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص 443ـ  ;446اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،آظمتّم٤مص:
ص-296
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اعمًٕمقدي ،إصمٌ٤مت اًمقصٞم٦م :ص ;253اًمِمٝمرؾمت٤مين ،اعمٚمؾ
واًمٜمحؾ :ج ،2ص ;6:اسمـ أيب احلديد ،ذح هن٩م اًمٌالهم٦م :ج ،25ص;42:
اًمذهٌلُ ،مٞمزان آقمتدال :ج ،2ص-24:
يمالم اًمِمٞمخ اًمّمدوق طمقل إؾم٘م٤مط اعمحًـ:
اًمّمدوق ذم ُمٕمٜمك ِ
ىمقًمف’« :إِن َف َؽ َـْْز ًا ِيف َْ
َ
ُ
ؾمٛمٕم٧م سمٕمض
اجلْ ِٜش]---وىمد
[ىم٤مل
ُ
يذيمر ّ
أن هذا اًمٙمٜمز هق وًمده اعمحًـ× ،وهق اًمً٘مط اًمذي أًم٘متف وم٤مـمٛم ُ٦م
اعمِم٤ميخ
ُ
(قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم) عم٤م ُوٖمٓم٧م سملم اًمٌ٤مسملمش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوقُ ،مٕم٤مين إظمٌ٤مر:
ص-)377
يمالم اًمِمٞمخ اًمٓمقد طمقل إؾم٘م٤مـمف:
أن ظّر ضب ظذ
ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمقد« :وادنٓقر افذي ٓ خالف ؾٔف بغ افنًّٔ ٜ

ؾً ّّل افًَط ُمًْ ً ،ٚوافرواي ٜبذفؽ منٓقرة ظْدهؿش( -اًمِمٞمخ
بىْٓ ٚحتّك أشَىُ ،ٝ
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اًمٓمقد ،شمٚمخٞمص اًمِم٤مذم :ج ،4ص 267ـ -)268
(املًخل)6:

ِ
ٔس َف ًََْ ُف اَللَُ ِيف َذفِ َؽ ا ْف َٔ ْق ِم َيىِ ُر َؾ َرح ًَ ،ٚؾ َٔ ُج ُ
قل
اًمً ّج٤م ُد×« :إِن إِ ْبِ َ
َىم َ٤مل اإلُم٤م ُم َّ
ِ
ٚذ افن َٔٚضِ ِ
ْإَ ْر َض ـُِ َٓ ٚبِ َن َٔٚضِْٔ ِ ِف َو َظ ٍَ ِ
ٚريتِ ِفَ ،ؾ َٔ َُ ُ
غ! َؿدْ َأ ْد َر ْـَِْ ٚم ْـ ُذ ِّري ِ ٜآ َد َم
قلَ :يَ ٚم ًَ َ
ِ
ِ
َٚه ُؿ افْ َٚر إِٓ َم ِـ ا ْظت ََه َؿ ِ َِب ِذ ِه ا ْف ًِ َهَ ٚب ِٜ؛
افىِ ٌَ ََ ،ٜو َب َِ ٌَِْْ ٚيف َه َالـ ِٓ ْؿ ا ْفٌََ ٚي ََ ،ٜو َأ ْو َر ْثْ ُ

َؾٚجً ُِقا ُص ٌُ َُُِؿ بِت َْنُِ ِ
ٚس ؾِ ِ
ٔؽ افْ ِ
محِِ ِٓ ْؿ َظ َذ َظدَ َاو ِهتِ ْؿ َوإِؽ َْرائِ ِٓؿ ِِبِ ْؿ
ْ َ
ٔٓ ْؿَ ،و َ ْ
ْ
َو َأ ْوفِ َٔٚئِ ِٓ ْؿَ ،حتك ت ًَْت َْحُِ ُّقا َو َال َف ََْ ٜ
اخل ِْ ِؼ َو ُـ ٍْ َر ُه ْؿَ ،و َٓ َيْ ُْجق ِمْ ُْٓ ْؿ َٕٚجٍ ش( -اسمـ

ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :صُ ،377مٜمِمقرات دار اعمرشمْمقي٦م; ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز،
سمح٤مر إٟمقار :ج ،39ص ;77ج  ،56ص-)294
(املًخل)7:

سظم٦م اًمً ّٞمدة اًمزهراء‘ قمٜمد ؾمامقمٝم٤م يمالم رؾمقل اهلل’ طمقل فمٚمؿ أهؾ
َ ٝؾٚضِ َّ َُ ÷ٜمَ ٚؿ َٚل َر ُش ُ
ََ ،ٝؾ ٌََُك
َ ٝو َبُ ْ
س َخ ْ
اًمٌٞم٧م^َ ...« :ؾ َِام َش ِّ ًَ ْ
قل اَلل’ َ َ
َر ُش ُ
ّ
(اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،33ص-)5:4
قل اَلل’ فِ ٌَُُٚئِ َٓٚش-
سظم٦م اًمً ّٞمدة زيٜم٥م‘ قمٜمد اؾمتِمٝم٤مد أُمػم اعم١مُمٜملم×...« :ؾًْد ذفؽ
سخ ٝزيْ ٛبْ ٝظع‘ وأ ّم ـِثقم ومجٔع ًٕٚئف ،وؿد ص َّقا اجلٔقب وفىّقا
أن أمر ادٗمْغ (ظِٔف افًالم)
اخلدود ،وارتًٍ ٝافهٔح ٜيف افَك ؾًِؿ أهؾ افُقؾّ ٜ

ّ
(اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،53ص-)3:4
ؿد ُؿٌضش-
اًمٕمقيؾ:

افهقت بٚفٌ ِ
ِ
«اف ًَ ُ
ُٚءش( -اسمـ ُمٜمٔمقرً ،مً٤من اًمٕمرب :ج ،22ص;593
رؾع
ُ
قيؾ ُ

اًمٌٖمدادي ،ظمزاٟم٦م إدب :ج ،3ص-)86
ثؿ أصٌحقا
قمقيؾ اًمًٌ٤مي٤م قمٜمد ىمؼم اإلُم٤مم احلًلم× قمٜمد قمقدهتؿ ُمـ اًمِم٤ممّ « :
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وج ٜواحدة
وجقا ّ
ثؿ ّ
ظْد ؿز احلًغ× ،ؾٖؿٚمقا يقم ً ٚوفِٔ ً ٜيه ِّقن ويًتٌٍرونّ ،

احلكم ،ذوب اًمٜمْم٤مر :صّ ;95
بٚفٌُٚء وافًقيؾ...ش( -اسمـ ٟمام ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
إٟمقار :ج ،56ص-)46:
قمقيؾ اًمً ّٞمدة اًمزهراء‘:
َؾ َِ ََدْ َتٌَْه ِ
ـؾ َو َؾ ِ
ـٚيت َ ِ
َْ ٝ
« َيـ ٚإِ َ ِهلـل َظ ِّج ْ
ـق َٓئِل
هيًـ ًٚ
احل َٔـُ ٚة َيـَ ٚم ْ
َ
َىم٤م ًَم٧مُ :صمؿ رضمٕم٧م إِ َمم ُمٜم ِْز ِهل٤م و َأ َظم َذت سمِ٤م ًْمٌٙم ِ
َ٤مء َوا ًْم َٕم ِق ِ
ّ
(اًمٕمالُم٦م
يؾ ًَم ْٞم َٚم َٝم٤م َو َهنَ َ٤مر َه٤مش-
ْ َّ َ َ َ ْ
ْ ُ
َ َ َ
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،54ص-)288
إظمٌ٤مر اًمٜمٌل’ سمٛمّم٤مئ٥م احلًلم× وقمقيؾ اًمٜم٤مسَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهلل’َ « :ؿدْ
َأ ْخ َ ِ
ُقل بِٚفً ِؿَ ،و ْأ َخ ُر َص ِٓٔدٌ ُم َي ٌج بِٚفد ِم .افِ ُٓؿ َؾ ٌَ ِ
ٔؾ َأن َو َف ِدي َه َذا َم َْت ٌ
زئ ِ ُ
ٚر ْك
زين َج ْ َ
َ
ٚر ْك ِيف َؿٚتِِِ ِف و َخ ِ
ات افنٓدَ ِ
َفف ِيف َؿتِِْ ِف ،واجً ِْف ِمـ شٚد ِ
اء .افِ ُٓؿ َو َٓ ُت ٌَ ِ
ٚذفِ ِفَ ،و َأ ْصِِ ِف َحر
َ
َ
َ ْ َ ُ ْ َ َ
ُ
حٔ ِؿَ .ؿ َٚلَ :ؾ َو ٟافْٚس بِْ ٚفٌُ ِ
اجل ِ
ٕ ِ
َٚء َوا ْف ًَ ِق ِ
ؼ ُه ِيف َأ ْش ٍَ ِؾ َد ْر ِك َْ
يؾَ ،ؾ ََ َٚل َُهل ُؿ
ُ
ُ
َٚر َكَ ،و ْ
اح ُ ْ
افٌِْل’َ :أُّي ٚافْ ُ َ
ّ
(اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار:
ْكو َٕ ُفش-
ٚس! أ َت ٌُُْق َٕ ُف َو َٓ َتْ ُ ُ
َ
ج ،55ص ;359اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)229

ؾِام ٕير أخقات احلًغ وبْٚتف وأهِف إػ
قمقيؾ أهؾ سمٞم٧م اإلُم٤مم احلًلم×ّ « :
أصقاهتـ بٚفٌُٚء وافًقيؾ ،وووً ٝأم ـِثقم يدهٚ
افٍرس فٔس ظِٔف أحد ،رؾًـ
ّ
ُمّداه! وا جدّ اه! وا ٌٕ ّٔٚه! وا أب ٚافَٚشامه! وا ظِ ّٔٚه! وا
ظذ أ ّم رأشٓ ٚوٕٚدت :وا ّ
جًٍراه! وا محزتٚه! وا حًْٚه! هذا حًغ بٚفًراء ،سيع بُربالء ،جمزوز افرأس مـ

ّ
(اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار:
ثؿ ؽُ ق ظِٔٓٚش-
افٍَ ،ٚمًِقب افًامم ٜوافرداءّ ،
ج ،56ص-)77
اًمٜمحٞم٥م:

ِ
حٔ :ٛر ْؾع افه ِ
ِ
بٚفٌُٚءش( -اجلقهري ،اًمّمح٤مح :ج،2
قت
 ٛوافْ ُ َ ُ
«افْ ْح ُ

ص ;333اسمـ ُمٜمٔمقرً ،مً٤من اًمٕمرب :ج ،2ص ;85:اًمّم٤محلل اًمِم٤مُمل ،ؾمٌؾ

اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة :اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم٦م 388 ....................................................

اهلدى واًمرؿم٤مد :ج ،23ص ;3:8اًمزسمٞمدي ،شم٤مج اًمٕمروس :ج ،3ص-)52:
ٟمحٞم٥م اعمالئٙم٦م قمغم ُمّم٤مب اإلُم٤مم احلًلم×َ :ىم َ٤مل أ ُسمق َضم ْٕم َٗم ٍر ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ َقم ِ ٍّكم
ِ
 ٝظ َِٔ ِف ا َْد َالئِ َُ ُ ٜإِ َػ اَلل َتً َٚػ بِْ ٚفٌُ ِ
ِ
ي ُْ
َٚء
احل ًَ ْ ُ
ُ
َ
ا ًْم ٌَ٤مىمر×َ ...« :دُ ٚؿت َؾ َجدِّ َ
غ× َوج ْ َ ْ
وافْ ِ
ح ِ
َٔ ،ٛو َؿُ ٚفقا :إِ َهلََْ ٚو َش ِّٔدَ ََٕ !ٚأ َت ٌْ ٍَ ُؾ َظّ ْـ َؿت ََؾ َص ٍْ َقت َ
َؽ َوا ْب َـ َص ٍْ َقتِ َؽ َو ِخ َ َرتِ َؽ ِم ْـ
َ
َخ ِْ َِ َؽ؟ َؾ َٖ ْو َحك ا َُ
َلل إِ َف ْٔ ِٓ ْؿَ :ؿروا َم َالئَُِتِل َؾ َق ِظز ِيت َو َج َال ِيل ََٕ ْٕت ََِ َّـ ِمْ ُْٓ ْؿ َو َف ْق َب ًْدَ
غ× فِ ِّْ َالئُِ ََِ ،ٜؾن ِ
احل ًَ ْ ِ
ِح ٍ
ػ اَللََُ ظ ِـ ْإَئِّ ِِ ٜم ْـ ُو ْف ِد ُْ
غُ ،ثؿ ـ ََن َ
ت ا َْد َالئِ َُ ُٜ
ُ
َ
بِ َذفِ َؽَ ،ؾِ٘ َذا َأ َحدُ ُه ْؿ َؿٚئِ ٌؿ ُي َه ِّعَ ،ؾ ََ َٚل اَللَُ :بِ َذفِ َؽ ا ْف ََٚئِ ُؿ َأ ْٕت ََِ ُؿ ِمْ ُْٓ ْؿش( -اًمِمٞمخ
اًمّمدوق ،قمٚمؾ اًمنمائع :ج ،2ص-)277

اهٔؿ ب ِـ ه ِ
ِ
ِ
ٚص ٍؿ،
ٟمحٞم٥م اإلُم٤مم اًمرو٤م× قمٜمد وداع اًمٜمٌل اًمٙمريؿ’َ « :ظع ْب ُـ إِ ْب َر َ ْ َ
افً ِ
ج ًْ َت ِٚين َؿ َٚلَ « :دَ ٚو َر َد ا ْف َ ِزيدُ بِِ٘ ْصخَ ِ
َظ ْـ َأبِ ِٔفَ ،ؿ َٚلَ :حد َثِْل ُمقل ُ َ
ٚص
[ُمق ٌل] ِّ

َْ ٝإَٔ ٚبَِْ ٚد ِديْ ََِ ،ٜؾدَ َخ َؾ ا َْد ًْ ِ
جدَ فِ ُٔ َق ِّد َع َر ُش َ
قل اَلل’َ ،ؾ َقد َظ ُف
ٚن ُـْ ُ
افر َو ×ٚإِ َػ ُخ َر َاش َ
ِّ
َٚء وافْ ِ
ِ
ِ
ِ
ح ِ
ٔ...ٛش( -اًمِمٞمخ
م َرار ًا ،ـُؾ َذف َؽ َي ْر ِج ُع إِ َػ ا ْف ََ ْ ِز َو َي ًْ ُِق َص ْق ُت ُف بِْ ٚف ٌُُ َ

اًمّمدوق ،قمٞمقن أظمٌ٤مر اًمرو٤م :ج ،3صّ ;345
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار:
ج ،5:ص-)228
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احملاضسة الجالجة عػسة :مطؤوليّة الدعاة طلب اإلصالح يف األُمّة

احملاقس ٠ايجايج ١عػس٠
َطؤٚي ١ّٝايدعا ٠طًب اإلؾالح يف ا ُألَّ١
احلج٦م 253:هـ
36يم٤مٟمقن إ ّول 3779م=  37ذو ّ
(ًم٘م٤مء ُمع اًمدقم٤مة واعمٌ ّٚمٖملم)
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طًب اإلؾالح يف أَُّ ١ايٓيب’

ٍ
قمغم ّ
قمٛمؾ أن يٕمرف ـمٌٞمٕم٦م قمٛمٚمف يمام هق طم ّ٘مف ،وًمق أ ّٟمٙمؿ
يمؾ ُمـ يِمتٖمؾ ذم

وأي قمٛمؾ مت٤مرؾمقن عم٤م شمقاٟمٞمتؿ ذم ًمٞمؾ أو هن٤مر ،وًم٘مد
أي ـمريؼ شمًػمونّ ،
قمرومتؿ ذم ّ
ِْ ٛ
 ٝفِ َى َِ ِ
اإل ْص َالحِ ِيف ُأم َِ ٜجدِّ يش( ،)2طمًٌٙمؿ
ىم٤مل ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× ٟمٗمًف« :إِٕ َام َخ َر ْج ُ

هذه اجلٛمٚم٦م وم٘مطّ :
إن اًمٓمريؼ اًمذي شمًػمون ومٞمف هق قملم اًمٓمريؼ اًمذي ؾم٤مر ومٞمف ؾم ّٞمد
اًمِمٝمداء× ،واًمٕمٛمؾ اًمذي شمٌٖمقن اًم٘مٞم٤مم سمف هق اإلصالح ذم ُأ ُّم٦م ضمدّ ه ،وهذا هق
 ٝفِ َى َِ ِ
ذات اًمٕمٛمؾ اًمذي ذيمره اإلُم٤مم× ُمًتٕمٛم ً
ٛ
ال ُأؾمٚمقب احلٍم« :إِٕ َام َخ َر ْج ُ
ِْ
اإل ْص َالحِ ِيف ُأم َِ ٜجدِّ يش ّ
يمؾ ُم٤م ذم إُمر يٙمٛمـ ذم هذه اجلٛمٚم٦م ،وقمٚمٞمف يٜمٌٖمل أن ٟمٕمرف
ُم٤م اًمذي جي٥م أن ٟمٗمٕمٚمف إلصالح هذه إُ ُّم٦م؟
ومام إن شمٖم٤مدروا هذا اعمٙم٤من جي٥م أن شمٗمٙمّروا ومٞمام أطمدصمتف قم٤مؿمقراء ،وُم٤م ىم٤مم سمف
أصح٤مب ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× ،وُم٤م هق اهلدف ُمـ ّ
يمؾ ذًمؽ؟

٥م إِ َمم َأ ِظم ِٞمف ُحمَٛم ٍد اعمَْٕمر ِ
لم ْسم ُـ َقم ِ ِّكم ْسم ِـ َأ ِيب َـم٤مًمِ ٍ
اًمر ِطمٞم ِؿَ -ه َذا َُم٤م َأ ْو َص سمِ ِف ْ
وف
احلُ ًَ ْ ُ
ُْ
َّ
اًمر ْمح ِـ َّ
(« )2سمِ ًْ ِؿ اهللَِ َّ
لم َي ِْم َٝمدُ َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ اهللَُ َو ْطمدَ ُه َٓ َ ِ
احلٜمَ ِٗم َّٞم ِ٦مَ ،أ َّن ْ
ذ َ
يؽ ًَم ُفَ ،و َأ َّن ُحم َ َّٛمد ًا َقم ٌْدُ ُه َو َر ُؾمق ًُم ُف،
احلُ ًَ ْ َ
سمِ٤م ْسم ِـ ْ َ
اجلٜمَّ َ٦م واًمٜمَّ٤مر طم ٌؼ ،و َأ َّن اًمً َ ِ
٤محلَ ِّؼ ُِم ْـ ِقمٜم ِْد ْ
َضم٤م َء سمِ ْ
هلل َي ٌْ َٕم ُ٨م َُم ْـ
٥م ومِٞمٝم٤مَ ،و َأ َّن ا َ
٤مقم َ٦م آشم َٞم ٌ٦م ٓ َر ْي َ
َ
احلَ ِّؼَ ،و َأ َّن ْ َ َ َ َ
َّ
اإلص َال ِح ِذم ُأُم ِ٦م ضمدِّ ي’ُ ،أ ِريدُ َأ ْن آُمر سمِ٤معمَْٕمر ِ
ِذم ا ًْم ُ٘م ٌُ ِ
قرَ ---وإِٟم ََّام َظم َر ْضم ُ٧م ًمِ َٓم َٚم ِ
وف َو َأ ْهنَك َقم ِـ
َّ َ
٥م ْ ِ ْ
َُ ُْ
ِ
ِ
اعمُْٜمْٙم َِرَ ،و َأ ِؾم َػم سمِ ًِ َػم ِة َضمدِّ ي َو َأ ِيب َقم ِ ِّكم ْسم ِـ َأ ِيب َـم٤مًمِ ٍ
٤محل ِّؼ،
احل ِّؼ َوم٤مهللَُ َأ ْو َمم سمِ ْ َ
٥م×َ ،وم َٛم ْـ َىمٌِ َٚمٜمل سمِ َ٘م ٌُقل ْ َ
احل ِ
ِ
٤محلَ ِؼَ ،و ُه َق َظم ْ ُػم ْ
لم ا ًْم َ٘م ْق ِم سمِ ْ
لمَ -و َه ِذ ِه
ِض ا َُ
٤ميم ِٛم َ
هلل َسم ْٞمٜمِل َو َسم ْ َ
َو َُم ْـ َر َّد َقم َ َّكم َه َذا َأ ْص ِ ُ
ؼم َطمتَّك َي ْ٘م َ
احلً ُ ِ
ِ
ِ ِ
َ٤مب َو َظمت ََٛم ُف سمِ َخ َ٤ممت ِ ِف و َد َوم َٕم ُف إِ َمم َأ ِظم ِٞمف ُحم َ َّٛم ٍدُ ،صم َّؿ َو َّد َقم ُف
لم ا ًْمٙمت َ
َوص َّٞمتل َي٤م َأظمل إِ ًَم ْٞم َؽُ ---صم َّؿ َـم َقى ْ ُ َ ْ
َو َظم َر َج ِذم َضم ْق ِف اًم َّٚم ْٞم ِؾش( -أمحد سمـ إقمثؿ اًمٙمقذم ،اًمٗمتقح :ج ،6ص ;32اسمـ ؿمٝمرآؿمقب،
ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج ،4صّ ;352
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،55ص-)43:
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اخلقارزُملُ ،م٘متؾ احلًلم :ج ،2ص-384

ُ -------------------------------------------------------------- 171مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

أؾخاب ضّٝد ايػٗدا×٤

ُم٤م هق هدف أصح٤مب اإلُم٤مم احلًلم×؟ ّ
شمّمقر ذًمؽ يّمٞم٥م اإلٟمً٤من
جمرد ّ
إن ّ

سم٤مًمٕمجز ،طمٞم٨م مل يٙمـ اًم٘متؾ آٟمذاك هبذه اًمًٝمقًم٦مً ،متٙمٗمل ـمٚم٘م٦م واطمدة إلهن٤مء طمٞم٤مة
ومألي ٍ
أُمر يم٤من ُمًتٕمدّ ًا ُّ
يمؾ ُمـ شم٘مدّ م ًمٚم٘مت٤مل؟ ّ
إن اإلٟمً٤من ًمٞمّم٤مب سم٤محلػمة
اإلٟمً٤من،
ّ
يم ّٚمام شمذ ّيمر شمٚمؽ اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل ىم٤مهل٤م أطمد أصح٤مب اإلُم٤مم× ،يمٚمٛم٦م يٜمٌٖمل أن يدرك
ُمٕمٜم٤مه٤م ؿمخص سمٛمًتقى اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري +وم٘مطّ ،
شمّمقره٤م يؽمك اًمٕم٘مؾ طم٤مئر ًا
وم٢من ّ
أطم٥م اًمٗمٜم٤مء ذم
وم٢مين
ُمٜمدهِم ً٤م ،ىم٤مل :ي٤م سمـ رؾمقل اهلل! ًمق يم٤مٟم٧م هذه احلٞم٤مة أسمدي٦مّ ،
ّ
ؾمٌٞمٚمؽ قمغم اًمٌ٘م٤مء طم ّٞم ً٤م(-)2
هذا ُم٤م ضمٕمؾ َؿمٕمرة ُمـ رأس ص٤مطم٥م اإلُم٤مم شمٕمدل اًمدٟمٞم٤م وأهٚمٝم٤م ،هٙمذا يم٤من
أصح٤مسمف× ،ومام سم٤مًمؽ سمف× هق؟ ومال أطمد قمرف ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× ،وٓ أطمد ومٝمؿ ُم٤م
( )2سمٕمد ُم٤م أذن أسمق قمٌد اهلل احلًلم× ٕصح٤مسمف سم٤مٟٓمًح٤مب ُمـ اعمٕمريم٦م يقم قم٤مؿمقراء وأ ّيمد هلؿ
ّأهنؿ ذم ٍّ
طمؾ ُمـ سمٞمٕمتفَ ،ىم٤م َم إِ ًَم ْٞم ِف ُُم ًْ ِٚم ُؿ ْسم ُـ َقم ْق َؾم َج َ٦م َوم َ٘م َ٤ملَ « :أٟم َْح ُـ ُٟم َخ ِّكم َقمٜم َْؽ؟ َوسمِ َام َٟم ْٕمت َِذ ُر إِ َمم اهلل ِذم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َأ َد ِاء َطم ِّ٘م َؽ؟ َٓ َواهلل َطمتَّك أ ْـم َٕم َـ ذم ُصدُ وره ْؿ سم ُر ْحمل َوأ ْض َ ُهب ْؿ سم ًَ ْٞمٗمل َُم٤م َصم ٌَ َ٧م َىم٤مئ ُٛم ُف ذم َيديَ ،و ًَم ْق
َمل ي ُٙمـ ُم ِٕمل ِؾم َالح ُأ َىم٤مشمِ ُٚمٝمؿ سمِ ِف ًَم َ٘م َذ ْوم ُتٝمؿ سمِ ِْ
٤محل َج َ٤مر ِةَ -واهلل َٓ ُٟم َخ ِّٚم َ
ٞمؽ َطمتَّك َي ْٕم َٚم َؿ اهللَُ َأ َّٟم٤م َىمدْ َطم ِٗم ْٔمٜمَ٤م
ٌ
ُ ْ
ُ ْ
َْ ْ َ
َهم ْٞم ٌَ َ٦م رؾم ِ
ٞمؽَ -أ َُم٤م َواهللِ ًَم ْق َقم ِٚم ْٛم ُ٧م َأ ِّين ُأ ْىمت َُؾُ ،صم َّؿ ُأ ْطم َٞم٤مُ ،صم َّؿ ُأ ْطم َر ُقُ ،صم َّؿ ُأ ْطم َٞم٤مُ ،صم َّؿ ُأ ْذ َرىُ ،ي ْٗم َٕمؾُ
قل اهللِ ومِ َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ػ َٓ أ ْوم َٕم ُؾ َذًم َؽ َوإٟم ََّام ه َل َىم ْت َٚم ٌ٦م
مح٤مُمل ُدوٟم ََؽَ ،وم َٙم ْٞم َ
لم َُم َّرةًَُ ،م٤م َوم َ٤مر ْىم ُت َؽ َطمتَّك أ ًْم َ٘مك َ
َذًمِ َؽ ِيب َؾم ٌْٕم َ
و ِ
اطمدَ ةٌُ ،صم َّؿ ِه َل ا ًْمٙم ََرا َُم ُ٦م ا ًَّمتِل َٓ اٟم ِْ٘م َْم٤م َء َهلَ٤م َأ َسمد ًا؟!ش( -أسمق خمٜمػ إزديُ ،م٘متؾ احلًلم :ص;27:
َ
أمحد سمـ إقمثؿ اًمٙمقذم ،اًمٗمتقح :ج ،6ص ;:6اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،اإلرؿم٤مد :ج ،3ص ;:3اًمٗمت٤مل
اًمٜمٞمً٤مسمقري ،روو٦م اًمقاقمٔملم :ص ;295اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد ،إقمالم اًمقرى سم٠مقمالم اهلدى :ج،2
ص ;567اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،اًمٚمٝمقف ذم ىمتغم اًمٓمٗمقف :صّ ;67
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
إٟمقار :ج ،55ص-)4:4
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اسمـ إصمػم ،اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ :ج ،5ص ;69اًمٜمقيري ،هن٤مي٦م إرب :ج،37
ص ;546اخلقارزُملُ ،م٘متؾ احلًلم :ج ،2ص -467وهبذا اعمْمٛمقن ورد ذم اعمّم٤مدر اًمت٤مًمٞم٦م
حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ،شم٤مريخ اًمٓمؼمي :ج ،5ص ;429اسمـ يمثػم ،اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م :ج،9
أيْم ً٤مّ :
ص-2:2
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هل قم٤مؿمقراء؟ وٓ أطمد أدرك ُمـ هؿ أصح٤مب ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء×؟(( )2اعمٚمحؼ)2:
ال ٓ ي ّتًع ًمف اًمقىم٧م هٜم٤مّ ،
وُم٤م ُمٕمٜمك إسمدي٦م؟ ّ
وم٢من هل٤م ذطم ً٤م ـمقي ً
إن هذا اًمرضمؾ
ُمـ أصح٤مب اإلُم٤مم× يٌٞمع احلٞم٤مة إسمدي٦م سم٤مًمٗمٜم٤مء واًم٘متؾ ،أي يْمع اجلٜمّ٦م إسمدي٦م
ضم٤مٟمٌ ً٤م ًمٞمٗمٜمك ذم ؾمٌٞمٚمف ،ومام هل اعمً١موًمٞم٦م اعمٚم٘م٤مة قمغم قم٤مشم٘مٜم٤م ٟمحـ؟ ومٝمؿ ىم٤مُمقا سمام
قمٚمٞمٝمؿ ،ومل يٌؼ ًمٜم٤م إزاءهؿ ؾمقى اًمِمٕمقر سم٤مخلجؾ« ،ي ٚفٔتْ ٚـّْ ٚمًُؿش ،ومام اًمذي
ومٕمٚمٜم٤مه ُمـ أضمؾ هذا اًمديـ؟ وُم٤م اخلٓمقات اًمتل ّاختذٟم٤مه٤م ذم ـمريؼ ُت٘مٞمؼ اهلدف
اًمذي ُىمتؾ ذم ؾمٌٞمٚمف ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء×؟
متٗٝد األزق ١ٝيًتأثري

متٝمدوا إروٞم٦م اعمٜم٤مؾمٌ٦م
ُم٤م إن شمً٤مومروا إمم ُمٜم٤مـمؼ قمٛمٚمٙمؿ اًمتٌٚمٞمٖمل يٜمٌٖمل ًمٙمؿ أن ّ
ُمٜمذ اًمٚمٞمٚم٦م إومم; ّ
ٕن هذا اًمٙمالم حيت٤مج إمم اإلقمداد واًمتٛمٝمٞمد:
ّأوًٓ :جي٥م قمٚمٞمٙمؿ اًمتقيمّؾ قمغم اهلل وطمده-
احلُ ًَ ْ ِ
لم َز ْي ُـ ا ًْم َٕم٤مسمِ ِدي َـ× َؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َأ ِيب َي ُ٘م ُ
(َ )2ىم َ٤مل َقم ِ ُّكم ْسم ُـ ْ
قل َِٕ ْص َح٤مسمِ ِف [ًمٞمٚم َ٦م قم٤مؿمقراء]َ « :وم٢مِ ِّين َٓ
َأ ْقم َٚمؿ َأصح٤مسم ً٤م َأو َرم و َٓ َظمػم ًا ُِمـ َأصح ِ٤ميب ،و َٓ َأه َؾ سمٞم ٍ
٧م َأ َسم َّر َو َٓ َأ ْو َص َؾ ُِم ْـ َأ ْه ِؾ َسم ْٞمتِلَ ،وم َج َزا ُيم ُؿ
َ ْ َْ
ْ ْ َ
ْ َ
ُ ْ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ٧م ًَم ُٙم ْؿ َوم٤م ْٟم َٓم ِٚم ُ٘مقا َمجِٞمٕم ً٤م ذمِ
ِ
ِ
اهللَُ َقمٜمِّل َظم ْػم ًاَ -أ َٓ َوإ ِّين ََٕ ُفم ُّـ َأ َّٟم ُف آظم ُر َي ْق ٍم ًَمٜمَ٤م ُم ْـ َه ُ١م َٓءَ ،أ َٓ َوإ ِّين َىمدْ َأذٟم ُ
ِطم ٍّؾًَ ،مٞمس َقم َٚمٞم ُٙمؿ ُِمٜمِّل ِذُم٤مم ،ه َذا اًم َّٚمٞم ُؾ َىمدْ هم َِِمٞم ُٙمؿ َوم َّ ِ
مج ً
الش( -أسمق خمٜمػ إزديُ ،م٘متؾ
٤مخت ُذو ُه َ َ
َ ٌ َ
ْ
ْ َ
َ ْ
ْ ْ
احلًلم :ص ;278اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،اإلرؿم٤مد :ج ،3ص ;:2اًمٗمتّ٤مل اًمٜمٞمً٤مسمقري ،روو٦م اًمقاقمٔملم:
ص ;294اًمٓمؼمد ،إقمالم اًمقرى سم٠مقمالم اهلدى :ج ،2صّ ;566
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
إٟمقار :ج ،55ص-)4:3
حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ،شم٤مريخ اًمٓمؼمي :ج ،5ص-428
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦مّ :
اًمًج٤مد× أيْم ً٤م ذم اعمّم٤مدر اًمت٤مًمٞم٦م :أمحد سمـ إقمثؿ اًمٙمقذم،
يمام ُٟم٘مؾ ذًمؽ قمـ همػم اإلُم٤مم
ّ
اًمٗمتقح :ج ،6ص ;:6اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،اًمٚمٝمقف ذم ىمتغم اًمٓمٗمقف :ص-66
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :أسمق اًمٗمرج إصٗمٝم٤مينُ ،م٘م٤مشمؾ اًمٓم٤مًمٌٞملم :ص ;85اسمـ إصمػم ،اًمٙم٤مُمؾ ذم
اًمت٤مريخ :ج ،5ص ;68اًمٜمقيري ،هن٤مي٦م إرب :ج ،37ص ;545اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل ،يٜم٤مسمٞمع اعمق ّدة:
ج ،4ص-76
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اًمتقؾمؾ سمقزم اًمٕمٍم واًمزُم٤من( )2(اعمٚمحؼً ،)3:مٞمٕمٞمٜمٙمؿ ذم
صم٤مٟمٞم ً٤م :يٜمٌٖمل ًمٙمؿ
ّ
ُمٌتٖم٤ميمؿ-
وم٠مي شمقومٞمؼ هذا ًمتخرج هذه اًم٘مرقم٦م سم٤مؾمٛمٙمؿً ،متذهٌقا إمم شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ وشمرومٕمقا
ّ
ظمٓمقاشمٙمؿ ذم ـمريؼ أهداف اإلُم٤مم احلًلم× ٓ ،ري٥م ذم أٟمّٙمؿ ىمٛمتؿ سمٕمٛمؾ ص٤مًمح
دومٕمٙمؿ إمم هذا اًمتقومٞمؼ-
ىمٌؾ ّ
متٝمدوا إروٞم٦م وإضمقاء ،أي اـمٚمٌقا ُمـ مجٞمع اًمٜم٤مس أن
يمؾ رء جي٥م أن ّ
يٕمٛمٚمقا ووم٘م ً٤م هلذا اًمؼمٟم٤مُم٩مً :مٞم٘مرؤوا ؾمقرة اًمتقطمٞمد سمٕمد صالة اًمّمٌح إطمدى قمنمة
()3
ُمرة
ُمرة ،وىمقُمقا أٟمتؿ هبذا اًمٕمٛمؾ أيْم ً٤م ،وًمٞم٘مرؤوه٤م قمٜمد اًمٜمقم أيْم ً٤م إطمدى قمنمة ّ
ّ
ُأظمرى(( )4اعمٚمحؼ ،)4:وذم ـمٞمٚم٦م اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م أصمٜم٤مء أوىم٤مت اًمٗمراغ(ّ ;)5
ٕن هذه

اًمرب(( )6اعمٚمحؼ ،)5:وهل ؾمقرة قمٔمٞمٛم٦م-
اًمًقرة هل ٟمًٌ٦م ّ
ىم٤مل َر ُؾم ُ
(َ )2
اًم٘مٛمل،
هلل’َ « :ي٤م َقم ِ ُّكم! َُم ْـ شم ََق َّؾم َؾ إِ َمم اهلل سمِ ُح ٌِّ ُٙم ْؿ َوم َح ٌؼ َقم َغم اهلل َأ ْن َٓ َي ُر َّدهش-
قل ا ِ
ّ
(اخلزاز ّ
يمٗم٤مي٦م إصمر :ص ;87اًمديٚمٛمل ،إرؿم٤مد اًم٘مٚمقب :ج ،3صّ ;526
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار:
ج ،7ص-)277
ِ
ِ
ِ
ِ
لم× َي ُ٘م ُ
قلَُ « :م ْـ َىم َر َأ " ُىم ْؾ ُه َق اهللَُ َأ َطمدٌ " إِ ْطمدَ ى
(َ )3قم ْـ َقم ٌْ ِد اهلل ْسم ِـ َطم ٍّل َىم َ٤ملَ :ؾمٛم ْٕم ُ٧م َأُم َػم اعمُْ ْ١مُمٜم َ
ِ
اًمِمٞم َٓم ِ
٤منش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق،
ْ٥م َوإِ ْن َر ِهم َؿ َأٟم ُ
ْػ َّ ْ
نم َة َُم َّر ًة ِذم ُد ُسم ِر ا ًْم َٗم ْج ِر َمل ْ َي ْت ٌَ ْٕم ُف ِذم َذًم َؽ ا ًْم َٞم ْق ِم َذٟم ٌ
َقم ْ َ
صمقاب إقمامل :ص ;23:اًمٓمؼمد ،شمٗمًػم جمٛمع اًمٌٞم٤من :ج ،27ص ;597اًمٙمٗمٕمٛمل ،اعمّمٌ٤مح:
ص -564وهبذا اعمْمٛمقن ذم اعمّم٤مدر اًمت٤مًمٞم٦مُ :مً٤مئؾ قمكم سمـ ضمٕمٗمر :ص ;47:اًمِمٞمخ اًمّمدوق،
صمقاب إقمامل :صّ ;56
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،94ص-)246
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هلل
نم َة َُم َّر ًة َطمٗم َٔم ُف ا َُ
(َ )4قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْد اهلل× َىم َ٤ملَُ « :م ْـ َآوى إ َمم وم َراؿمف َوم َ٘م َر َأ " ُىم ْؾ ُه َق اهللَُ َأ َطمدٌ " إ ْطمدَ ى َقم ْ َ
ِذم د ِار ِه و ِذم دوير ٍ
ات َطم ْق ًَم ُفش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،صمقاب إقمامل :ص ;239اًمٓمؼمدُ ،مٙم٤مرم
َ َ ََُْ
إظمالق :ص ;477اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،84ص ;372ج  ،9:ص-)45:
(ُ )5اٟمٔمر :اعمح٤مضة احل٤مدي٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م ،354اهل٤مُمش رىمؿ -3
ِ
ِ
ِ ٍ
اًمر ِ
بش-
(َ )6ر َوى َقم ٌْدُ اهلل ْسم ُـ ؾمٜمَ٤من َقم ْـ َأ ِيب َقم ٌْد اهلل×َ ،ىم َ٤مل ًَم ُفَ ---« :و ُىم ْؾ ُه َق اهللَُ َأ َطمدٌ ٟم ًْ ٌَ ُ٦م َّ
(اًمِمٞمخ اًمّمدوقُ ،مـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف :ج ،2ص ;587اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج،3
صّ ;227
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،9:ص-)453
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ٟمذيمر هٜم٤م قمّم٤مرة اًم٘مقل ًمتتٝم ّٞم٠م اًمٜمٗمقس ،ومحٞمٜمام يراد ٟمثر اًمٌذور ذم إرض ٓ سمدّ
يٛمٝمد إروٞم٦م هق يمالم اهلل شمٕم٤ممم ،وًمٞمس يمالُمٜم٤م ٟمحـ،
ُمـ ُتْمػم اًمؽمسم٦م ّأوًٓ ،وُم٤م ِّ
وم٤مقمٛمٚمقا هبذا اًمتقضمٞمف واٟمّمحقا اجلٛمٞمع ًمٚمٕمٛمؾ سمف ،ومٙمام ذيمرت ؾم٤مسم٘م ً٤م اىمرؤوا هذه
ُمرة ،وقمٜمد اًمٜمقم ُمثؾ ذًمؽ ،وذم أصمٜم٤مء اًمٞمقم
اًمًقرة سمٕمد صالة اًمّمٌح إطمدى قمنمة ّ
ذم أوىم٤مت اًمٗمراغ ،وذم طم٤مل اعمٌم ُمث ً
ال ،ويم ّٚمام ُىمرئ٧م هذه اًمًقرة أيمثر ومذًمؽ أومْمؾ-
إول إمم إُم٤مم اًمٕمٍم واًمزُم٤من،#
صمؿ هيدي اجلٛمٞمع صمقاب هذا اًمٕمٛمؾ ُمٜمذ اًمٞمقم ّ
ّ
ًمٞمِمٛمٚمٝمؿ سمرقم٤ميتف وًمٓمٗمف-
ُمرة ذم اًمٞمقم
ومٚمق ىمرأ اًمٜم٤مس اًمٙم٤مدطمقن ذم ذًمؽ اعمٙم٤من ؾمقرة اًمتقطمٞمد ُمئ٦م أو ُمئتل ّ
اًمقاطمد ،وأهدوه٤م إمم إُم٤مم اًمٕمٍم واًمزُم٤من ،#ومٝمؾ يٛمٙمـ ّأٓ يٜمٔمر إًمٞمٝمؿ اإلُم٤مم
سمٕملم اًمرمح٦م واًمرأوم٦م؟ ّ
إن إُم٤مم اًمٕمٍم واًمزُم٤من #هق اًمذي يٕمرف ؾمقرة اًمتقطمٞمد،
هذا هق اًمٓمريؼ-
هذا ّأول قمٛمؾ يٜمٌٖمل اإلقمالن قمٜمف ُمٜمذ اًمٚمٞمٚم٦م إُومم ،ويٜمٌٖمل جلٛمٞمع اًمٜم٤مس أن
يزاوًمقه وٓ يؽميمقه ،وٓ سمدّ أن يقاصٚمقا هذا اًمٕمٛمؾ طمتّك سمٕمد قمقدشمٙمؿ ُمـ
ُمٜم٤مـم٘مٝمؿ; ٕٟمّف يمٗمٞمؾ سم٤محلٗم٤مظ قمٚمٞمٝمؿ ومح٤ميتٝمؿ ُمـ اعمخ٤مـمر ،ومحٗمظ اًمٜم٤مس ًمف ـمريؼ،
وهذا قمٛمؾ ٓ سمدّ أن شم٘مقُمقا سمف-
ٚظٝؿ ١املبًٓػني ٚايدعا٠

أ ُّم٤م اًمؼمٟم٤مُم٩م اًمذي يٜمٌٖمل ًمٙمؿ اًمٕمٛمؾ سمف ومٝمق أن شمٖمتٜمٛمقا اًمٗمرص٦م وشمٗمٙمّروا ذم
وم٢مهنؿ ُمْمقا
اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر سمام ضمرى قمغم أصح٤مب ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× ذم شمٚمؽ اًمدىم٤مئؼّ ،
ُمـ أضمؾ احلٗم٤مظ قمغم هذه إُ ُّم٦م ،وأٟمتؿ شمٜمقون ُمقاصٚم٦م اهلدف ذاشمف-
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َٛقٛعات املٓرب
أّٚالّ :تعً ِٝأحهاّ ايًٓ٘

اؾمٕمقا ظمالل ُمدّ ة شمقاضمديمؿ ذم شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ إمم شمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس اًمقاضمٌ٤مت
واعمحرُم٤مت وإطمٙم٤مم اإلهلٞم٦م اعمختٚمٗم٦م ،هذه وفمٞمٗمتٙمؿ إُومم ،ه ّٞم١موا اًمؽمسم٦م سمًقرة
ّ
صمؿ اٟمثروا ومٞمٝم٤م اًمٌذور-
اًمتقطمٞمدّ ،
ثاْٝاّ :تعصٜص االزتباط بإَاّ ايعؿس ٚايصَإ #بٛاضط ١شٜاز ٠آٍ ٜظ.

ُمًتٝمؾ ّ
ّ
يمؾ
اىمرؤوا ـ أٟمتؿ أو ُمـ يٜمقب قمٜمٙمؿ ـ زي٤مرة «شالم ظذ آل يسش ذم

ًمئال يً٠مم اًمٜم٤مس; ّ
اًميوري ىمراءة أدقمٞمتٝم٤م ّ
ٕن و ّزم
حم٤مضة طمت ًام ،وًمٞمس ُمـ
ّ
اًمٕمٍم #ىم٤مل« :إِ َذا َأ َر ْدت ُُؿ افت َقج َف بَِْ ٚإِ َػ اَلل َوإِ َف ََْْٔ ٚؾ َُق ُفقا ـ ََام َؿ َٚل اَللَُ َت ًَ َٚػَ :ش َال ٌم
َظ َذ ِ
آل يسش( ،)2هذه هق شم٠مصمػم هذه اًمزي٤مرة-
ثايجاّ :بٝإ أُؾ ٍٛايعكا٥د

طم٤موًمقا أن شمِمتٛمؾ حم٤مضاشمٙمؿ قمغم ُأصقل اًمٕم٘م٤مئد أيْم ً٤م-

زابعاّ :إيكا ٤ذلبّ ١ايًٓ٘ يف ايكًٛب

ذيمّروا اًمٜم٤مس سمٜمٕمؿ اهلل ّ
ضمؾ وقمال; ّ
ٕن اًمٗمٓمرة ُمتك اؾمتٞم٘مٔم٧م اٟمٓمٚم٘م٧م ذم
ِ
ِ
ُمٝمٛم٦م ضمدّ ًا-
ُمًػمه٤مَ « :ذـ ِّْر ُه ْؿ َآٓئل َو َٕ ًْ َامئلش ،وهذه ٟم٘مٓم٦م ّ
ًم٘مد أوطمك اهلل إمم ُمقؾمك سمـ قمٛمران×َ « :ح ٌِّ ٌِْْل إِ َػ َخ ِْ َِلش -شم٠م ُّمٚمقا ذم ًمٓمػ
همٜمل قمغم اإلـمالق ،ومٚمؿ ٟمٙمـ مجٞمٕم ً٤م ؾمقى ٟمٓمٗم٦م ،وم٤مٟمٔمروا يمؿ
اهلل شمٕم٤ممم ويمرُمف ،إ ّٟمف ّ
( )2اعمِمٝمدي ،اعمزار :ص ;679اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد ،آطمتج٤مج :ج ،3صّ ;427
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز،
سمح٤مر إٟمقار :ج ،64ص-282
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اعمٙمقٟم٦م جلٛمٞمع ه١مٓء عم٤م
ٟمًٛم٦م قمغم وضمف إرض أن؟ يمؿ ُمٚمٞم٤مرد ًا؟ وًمق مجٕم٧م اعم٤م ّدة ّ
ُتقًم٧م جمٛمققم ٌ٦م ُمـ اًمذرات اعمجٝمري٦م اًمدىمٞم٘م٦م ذم اًمٜمٓمٗم٦م
شمٕمدّ ت قم٘مد إصٌع ،وىمد ّ
إمم ُمثؾ هذا اًمِمٙمؾ ،ومٛمـ اًمذي ومٕمؾ ذًمؽ؟
(ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ * ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) (-)2
صمؿ إٟمّف شمٕم٤ممم ضمٕمؾ هذه اًمٜمٓمٗم٦م اًم٘مذرة اًمٜمجً٦م اًمت٤مومٝم٦م إمم أسمٕمد طمدّ شمٜمٛمق ذم فمٚمامت
ّ
سمٓمـ إُم ورمحٝم٤م وُمِمٞمٛمتٝم٤م ( ،)3طمٞم٨م مل يٕمٚمؿ إب هبذه اًمٜمٓمٗم٦م وٓ إُم ،هٙمذا
ظمٚمؼ ُمٜمٝم٤م إقمْم٤مء واجلقارح واًم٘مقى واإلدرايم٤مت اعمختٚمٗم٦م ًمٚمٌنم -وُم٤م يدهش
إًمٌ٤مب ّ
أن اًمٌ٤مري شمٕم٤ممم أوطمك ًمٜمٌ ّٞمف ُمقؾمك×َ « :ح ٌِّ ٌِْْل إِ َػ َخ ِْ َِلشُ ،مع أٟمّف همػم
همٜمل قمغم اإلـمالق-
حمت٤مج إمم حم ٌّ٦م اًمٌنم ،وهق ّ
شمٙمقٟم٧م مجٞمع قمقامل اًمقضمقد سمٙمٚمٛم٦م واطمدة هل «ـ ُْـش ،طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم:
ًم٘مد ّ
(ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ)( ،)4وًمق أراد أن ُيٗمٜمل ّ
يمؾ رء مل
يٙمـ ٕطمد أن يٕمؽمض قمغم ذًمؽ; إذ (ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ)(-)5
أن اهلل شمٕم٤ممم يم ّٚمف ًمٓمػ ،ومٝمق يريد أن حي ٌّف اًمٜم٤مس; ذًمؽ ّ
هم٤مي٦م إُمر ّ
أن حم ٌّ٦م اهلل
شمٕم٤ممم شم٘مقد إمم احلٞم٤مة إسمدي٦م ،ومٝمق يريد أن ُئمٝمر ًمٓمٗمف ،ويتحدّ ث هبذا اًمٚمً٤من،
وقمٜمدُم٤م ىم٤مل اًمٜمٌل ُمقؾمك×َ « ::يَ ٚر ِّب! َـ ْٔ َ
ػ َأ ْؾ ًَ ُؾ؟ش ،ومج٤مءه اخلٓم٤مب ُمٜمف شمٕم٤ممم
( )2اإلٟمً٤من ،أيت٤من -3 ,2
( )3ىم٤مل شمٕم٤ممم( :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾
﮿ ﯀ ﯁ ﯂  ) (احل٩م ،آي٦م-)6
( )4يس ،آي٦م-93
( )5إٟمٌٞم٤مء ،آي٦م-34
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ىم٤مئالًَ « :ذـِّرهؿ َآٓئِل و ًَٕامئِل فِٔ ِ
حٌ ِ
قينش(-)2
ُ
ْ ُ ْ
َ َْ

شمٌلم آي٤مشمف ُم٤م ومٕمٚمف اهلل شمٕم٤ممم( :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ُاٟمٔمروا إمم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ طمٞم٨م ّ

ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ)( ،)3إٟمّف ي٘م ّٚم٥م إوىم٤مت واًمٗمّمقلُ ،مـ اًمرسمٞمع إمم
حيرك هذا اًمٜمٔم٤مم ،وىمد سمًط ُم٤مئدة قمٔمٞمٛم٦م
اخلريػ ،وُمـ اًمّمٞمػ إمم اًمِمت٤مء ،وهق ّ
قمغم وضمف إرض ،وأضمٚمس اجلٛمٞمع ًمٞم٠ميمٚمقا ُمٜمٝم٤م ،سم ّٞمٜمقا ٟمِ َٕمؿ اهلل إمم اًمٕمٌ٤مدّ ،
وأن
اإلٟمً٤من مل يٙمـ ّإٓ ٟمٓمٗم٦م ٟمتٜم٦م! ّ
ومٙمؾ ُم٤م ًمديف هق ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف; ومامذا سمقؾمٕمف أن
ٍ
أي رء ،ومام اًمذي
يدّ قملً -مق أدرك اإلٟمً٤من ًمقضمد أٟمّف ًمٞمس سمٌمء ،وٓ يٛمٚمؽ ّ
ٟمٛمتٚمٙمف ًمٞمدّ قمل اعمدّ قمل ُمٜمّ٤م أٟمّٜمل قم٤ممل؟ أيـ هق اًمٕمٚمؿ؟ وأيـ هق اًمٗمٝمؿ؟ وم٢مذا ٟم٤مم
اإلٟمً٤من هم٤مب قمٜمف ّ
يمؾ رء ،وٓ يٕمرف قمـ اًمدٟمٞم٤م ؿمٞمئ ً٤م ،طم ّتك ًمق يم٤من ُمـ أُمث٤مل
اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري ،+ومال يٛم ّٞمز ّ
أن يمٚمٛم٦م اًمٗم٘مف شمٙمت٥م سم٤مًم٘م٤مف أو اًمٖملم ،وم٤مإلٟمً٤من
ُمًٙملم إمم هذا احلدّ  ،وه١مٓء اًمذيـ يٍمظمقن سم٠مٟمّٜم٤م ٟمٗمٕمؾ يمذا ويمذا ُم٤م إن ّ
حيؾ
اًمٔمالم طم ّتك يٌٕم٨م اهلل قمٚمٞمٝمؿ ضمٜمد اًمٜمقم ،ومٞمّمٛم٧م ّ
يمؾ رئٞمس ،وختٌق مجٞمع
إصقات اعمرشمٗمٕم٦م ،وشمتٌدّ د مجٞمع هذه اًم٘مقى ذم اًمٕم٤ممل! طم ّتك أوًمئؽ اًمذيـ ي٘مقًمقن ًمق
ٟمِم٤مء ًمٗمٕمٚمٜم٤م يمذا سم٤مًمدٟمٞم٤م سمقاؾمٓم٦م اًم٘مٜمٌٚم٦م اًمٜمقوي٦م ،طمٞمٜمام يٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ وخيٚمدون إمم
ٍ
قمٜمدئذ سمام ّ
حيؾ هبؿ وٓ سم٠مزواضمٝمؿ وأوٓدهؿ ،ومام سم٤مًمؽ سم٘مٜمٌٚمتٝمؿ
اًمٜمقم ٓ يدرون
ِ
ِ
احلُ ًَ ْ ِ
(َ )2ىم َ٤مل َقم ِ ُّكم ْسم ُـ ْ
٥م َظم ْٚم ِ٘مل إِ َ َّزم-
قؾمك×َ :طم ٌِّ ٌْٜمل إِ َمم َظم ْٚم٘ملَ ،و َطم ٌِّ ْ
لم×َ « :أ ْو َطمك اهللَُ َشم َٕم َ٤ممم إِ َمم ُُم َ
ػ َأ ْوم َٕم ُؾ؟ َىم َ٤ملَ :ذيم ِّْر ُه ْؿ َآٓ ِئل َو َٟم ْٕم َام ِئل ًمِ ُٞم ِح ٌُّ ِ
قينَ ،وم َٚم ِئ ْـ شم َُر َّد آسمِ٘م ً٤م َقم ْـ َسم ِ٤ميبَ ،أ ْو َو ا٤مٓ
َىم َ٤ملَ :ي٤م َر ِّب! َيم ْٞم َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
قؾمك×َ :و َُم ْـ َه َذا
َقم ْـ ومٜمَ٤مئلَ ،أ ْوم َْم ُؾ ًَم َؽ ُم ْـ قم ٌَ٤م َدة ُم َئ٦م َؾمٜمَ٦م سمِّم َٞم٤م ِم َهنَ ِ٤مر َه٤م َوىم َٞم٤م ِم ًَم ْٞمٚم َٝم٤مَ -ىم َ٤مل ُُم َ
ِ ِ
ا ًْمٕمٌدُ ْأسمِ ُؼ ُِمٜم َْؽ؟ َىم َ٤مل :ا ًْمٕم ِ
اجل ِ
٤مه ُؾ سمِ٢مِ َُم٤م ِم َز َُم٤مٟمِ ِف
٤ميص ا ُْعمت ََٛم ِّر ُدَ -ىم َ٤ملَ :وم َٛم ِـ َّ
َ
َْ
اًمْم ُّ٤مل َقم ْـ ومٜمَ٤مئ َؽ؟ َىم َ٤ملَ ْ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نمي َٕم٦م ديٜمف ُشم َٕم ِّر ُوم ُف َ ِ
اجل٤مه ُؾ سمِ َ ِ
ذي َٕم َت ُفَ ،و َُم٤م َي ْٕم ٌُدُ سمِف َر َّسم ُفَ ،و َيت ََق َّص ُؾ
ُشم َٕم ِّر ُوم ُفَ ،وا ًْمٖمَ٤مئ ُ
٥م َقمٜمْ ُف َسم ْٕمدَ َُم٤م َقم َر َوم ُفَ ْ ،
ِ
ِ
ِ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،اجلقاهر
[سمِف] إِ َمم َُم ْر َو٤مشمفش( -اًمتٗمًػم اعمٜمًقب إمم اإلُم٤مم اًمٕمًٙمري× :صّ ;453
اًمًٜمٞم٦م :صّ ;88
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،3ص-)5
( )3اجل٤مصمٞم٦م ،آي٦م-24
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اًمٜمقوي٦م!

مهٞم٦م
(ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ) ٓ ،سمدّ ُمـ ومٝمؿ هذا ضم ّٞمد ًا ،وممي٦م اًمٙمرد أ ّ
يمؼمى(( ،)2اعمٚمحؼ( )6:ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ،)3()---
ومًٞم٤مق أي٤مت وشمٜم٤مؾم٘مٝم٤م أُمر قمجٞم٥م-
خاَطاّ :ايسدّ عً ٢ايػبٗات

شمرصدوا شمٚمؽ اًمِمٌٝم٤مت اًمراُمٞم٦م إمم
اسمتٕمدوا قمـ إصم٤مرة اًمِمٌٝم٤مت ذم أطم٤مديثٙمؿ ،سمؾ ّ
إهمقاء اًمٜم٤مس ،واقمٛمٚمقا قمغم اًمر ّد قمٚمٞمٝم٤م وُمٕم٤مجلتٝم٤م ،واًمًٌٞمؾ إُمثؾ ذم ر ّده٤م يتٛم ّثؾ
ذم ـمرح اجلقاٟم٥م اإلجي٤مسمٞم٦م وم٘مطُ ،مـ إُؾمس اًمديٜمٞم٦م وومْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م^،
وقمدم اخلقض ذم ؿمٌٝم٤مت اعمذاه٥م اًمٌ٤مـمٚم٦م; ّ
ٕن اخلقض ومٞمٝم٤م أُمر ظم٤مـمئ ،اطمؽمؾمقا
ٍ
وم٘مط ّ
قمٜمدئذ اقمٛمٚمقا قمغم ُمٕم٤مجلتٝم٤م
ًمئال ي٘مع أطمد اعم١مُمٜملم ذم ذاك شمٚمؽ اًمِمٌٝم٤مت،
وإزاًمتٝم٤م ،وٓ ؿمؽ ذم ّ
أن مجٞمع اًم٘مدرات اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل شمتالؿمك أُم٤مم اًم٘مدرة
اًمٕمٚمٛمٞم٦م عمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م^-
قؿّ( ١ي ١ًٝعٝط )٢يف زغت

قمدت ُمـ اًمٜمجػ
ىمّم٦م ُمٕمرووم٦م ذم ُمديٜم٦م رؿم٧م ،ظمالصتٝم٤م :أٟمّٜمل قمٜمدُم٤م
ُ
ّإهن٤م ّ
شمقضمٝم٧م سمّمحٌ٦م اعمرطمقم اًمِمٞمخ ٟمٍم اهلل
إذف،
ُ
ويمٜم٧م ذم ريٕم٤من اًمِمٌ٤مبّ ،
ومٙمٜم٧م
اخلٚمخ٤مزم +إمم ُمديٜم٦م رؿم٧م ،ومٓمٚمٌقا ُمٜمّ٤م اًمٌ٘م٤مء طم ّتك ؿمٝمر رُمْم٤من اًمٙمريؿ،
ُ
ِ
ِ
ِ
(َ )2قمـ َأ ِيب َقمٌ ِد اهلل× َىم َ٤مل« :إِ َّن ًمِ ُٙم ِّؾ َ ٍ ِ
ِ
د
ْ
ْ
دَُ -م ْـ َىم َر َأ آ َي َ٦م ا ًْم ُٙم ْر ِّ
رء ذ ْر َوةًَ ،وذ ْر َو ُة ا ًْم ُ٘م ْرآن آ َي ُ٦م ا ًْم ُٙم ْر ِّ
ْ
َ٤مر ِه ْأ ِظمر ِةَ ،أين ُمٙمْروهِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
ػ َُمٙم ُْروه ُم ْـ َُمٙم
ػ َُمٙم ُْروه ُم ْـ َُمٙمَ٤مره اًمدُّ ْٟم َٞم٤مَ ،وأًم َ
ف اهللَُ َقمٜمْ ُف أًم َ
س َ
َ َُْ َ ُ
َُم َّر ًة َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
(حمٛمد سمـ ُمًٕمقد اًمٕمٞم٤مر ،شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر:
ن َُمٙم ُْروه ْأظم َرة َقم َذ ُ
اب ا ًْم َ٘م ْؼم ---شّ -
اًمدُّ ْٟم َٞم٤م ا ًْم َٗم ْ٘م ُرَ ،وأ ْي َ ُ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م:
ج ،2ص ;247ىمٓم٥م اًمديـ اًمراوٟمدي ،اًمدقمقات :صّ ;328
ج ،22صّ ;4:7
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،9:ص-)378
( )3اًمٌ٘مرة ،آي٦م-366

ُ -------------------------------------------------------------- 181مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

يمٜم٧م
أًم٘مل سمٕمض اعمح٤مضات ذم أطمد ُمً٤مضمده٤م ُيدقمك ُمًجد «ـٚشف ؾروصٚنشُ ،
طمٞمٜمٝم٤م ذا قمزيٛم٦م ىمق ّي٦م ،وم٘م٤مل أه٤مزم اعمديٜم٦مّ :
يٌنمون ًمديٜمٝمؿ ذم ُمديٜمتٜم٤م،
إن اعمًٞمحٞملم ّ
ومنمقم٧م ذم اًمر ّد قمٚمٞمٝمؿ-
ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م قمنمة ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من ،اضمتٛمع يمٌ٤مر اعمًٞمحٞملم ُمـ خمتٚمػ
اعمٜم٤مـمؼ ذم ُمديٜم٦م رؿم٧م ،ومل ُيًٛمح هلؿ سم٤مًمدظمقل ذم اعمًجد ،واٟمتٔمروا ظم٤مرضمف ،وىمد
وذيمرت سمٕمض اإلؿمٙم٤مٓت ذم هذا
صم٧م ذم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م قمـ اًمً ّٞمد اعمًٞمح×،
ُ
ُتدّ ُ
ىمٚم٧م
اعمج٤مل،
وـمٚمٌ٧م ُمٜمٝمؿ اإلضم٤مسم٦م قمٜمٝم٤م ،طمٞم٨م يم٤مٟمقا يًتٛمٕمقن إمم اعمح٤مضة ،سمؾ ُ
ُ
هلؿ :ارومٕمقا ذم هذا إُمر شم٘مرير ًا إمم اًمٌ٤مسم٤م ،وإذا ُم٤م ورد اًمر ّد ُمٜمف ُ
ومً٠مذيٕمف ُمـ قمغم هذا
اًم٘مّم٦م ،و ُقمروم٧م طمٞمٜمٝم٤م سم٤مؾمؿ (ًمٞمٚم٦م قمٞمًك)-
صمؿ اٟمتنمت هذه ّ
اعمٜمؼم ٟمٗمًفّ ،
أي ضمقاب ،قمغم اًمرهمؿ ُمـ ّأهنؿ أرؾمٚمقا
وُمٜمذ ذًمؽ احللم إمم اًمٞمقم مل يرد ّ
ٕهن٤م مل شمٙمـ أًمٕمقسم٦م -واخلالص٦م أٟمّٜمل مل
اإلؿمٙم٤مٓت اعمذيمقرة ،وىمد
ُ
شم٤مسمٕم٧م اعمً٠مًم٦مّ ،
أي ضمقاب ُيذيمر قمغم اًمرهمؿ ُمـ اعمت٤مسمٕم٦م احلثٞمث٦م ،وىمد صمٌ٧م ّأهنؿ قمجزوا قمـ
َّ
أشمٚمؼ ّ
وىمقة هذا
ىمقة ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م^ً ،مٙمٜمّٜم٤م ٟمجٝمؾ ىمدرة هذا اًمديـ ّ
اًمر ّد ،ومٝمذه هل ّ
اعمذه٥مُ ،مع ّ
أن قمٔمٛمتف شمٗمقق اًمٌٞم٤من-
ًمٙم ّـ اعمّمٞمٌ٦م ّ
أن ذذُم ً٦م شم٤مومٝم ً٦م ُمـ اًمقه٤مسمٞملم سمدؤوا يٛمٚم١مون سمٕمض اعمً٤مطم٤مت اًمتل
ًمػموضمقا ًمٚمقه٤مسم ّٞم٦م اًمتل ٓ شمٕمدّ ؿمٞمئ ً٤م يذيمر ،أقمٜمل ه١مٓء اًمذيـ ي١مُمٜمقن
رأوه٤م وم٤مرهم٦م; ّ
سم٤مًمتجًٞمؿ ّ
وأن اهلل شمٕم٤ممم ضمًؿ( ،)2وُمـ اًمقاوح أٟمّف طمٞمٜمام يٕمدّ اهلل ضمً ًام يٙمقن ىم٤مسم ً
ال
ًمٚمتجزئ٦م ،وإذا يم٤من ىم٤مسم ً
ال ًمٚمتجزئ٦م يم٤من ُمريمٌّ ً٤م ،وإذا ُمر ّيمٌ ً٤م يم٤من حمت٤مضم ً٤م إمم إضمزاء،
ويمذا إمم ُمـ يريمِّ٥م شمٚمؽ إضمزاء سمٕمْمٝم٤م ُمع سمٕمضّ ،
إن ُمًتقى شمٗمٙمػم ه١مٓء هق
آقمت٘م٤مد سمجًٛمٞم٦م اهلل-
(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمّمٗمح٦م ،54اهل٤مُمش رىمؿ-3
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صمؿ ّ
سم٘مقة ُمذهٌٜم٤م طمٞم٨م
إن ه١مٓء شمٖمٚمٖمٚمقا ذم سمٕمض ُمٜم٤مـم٘مٜم٤م ًم٘مّمقرٟم٤مُ ،مع قمٚمٛمٜم٤م ّ
ّ
ي٘مقل أُمػم اعم١مُمٜملم×:
« َْ
ونَ ،و َٓ ُي َٗ ِّدي َحَ ُف
حي ِيص َٕ ًْ َام َء ُه ا ْف ًَٚد َ
احل ّْدُ َللِ اف ِذي َٓ َي ٌْ ُِغُ ِمدْ َح َت ُف ا ْف ََٚئِ ُِ َ
قنَ ،و َٓ ُ ْ
ون ،اف ِذي َٓ يدْ ِر ُـف بًدُ ْ ِ
اهل َّ ِؿَ ،و َٓ َيَُْ ٚف ُف ؽ َْق ُص ا ْف ٍِ َى ِـ ،اف ِذي َف ْٔ َس فِ ِه ٍَتِ ِف َحدي
ا ُْد ْجت َِٓدُ َ
ُ ُْ
ُ
َ ٝم ًْدُ و ٌدَ ،و َٓ َأ َج ٌؾ َمم ْدُ و ٌدَ .ؾ َى َر َْ
اخل َالئِ َؼ بِ َُدْ َرتِ ِف،
َ ٝم ْق ُجق ٌدَ ،و َٓ َو ْؿ ٌ
َُمْدُ و ٌدَ ،و َٓ َٕ ًْ ٌ
محتِ ِفَ ،و َوتدَ بِٚفهخُ ِ
ان َأ ْر ِو ِفَ .أو ُل افدِّ ِ
يـ َم ًْ ِر َؾ ُت ُفَ ،وـ ََام ُل َم ًْ ِر َؾتِ ِف
قر َم َٔدَ َ
افر َيَ ٚح بِ َر ْ َ
َؼ ِّ
َوٕ َ َ
يؼ بِ ِف تَق ِحٔدُ ه ،وـَام ُل تَق ِح ِ
افت ْه ِد ُيؼ بِ ِفَ ،وـ ََام ُل افت ْه ِد ِ
ٔد ِه ْ ِ
اإل ْخ َال ُص َف ُفَ ،وـ ََام ُل
ْ
ْ
ُ َ َ
ٚت ظْْف؛ فِ َنٓٚد ِة ـ ُِّؾ ِص ٍَ ٍَ ٜأَنَ ٚؽر ا َْدقص ِ
ص َفف َٕ ٍْل افه ٍَ ِ
ِْ
قفَ ،و َص ََٓ ٚد ِة ـ ُِّؾ
َ ُْ ْ ُ
َ َ
َ ُ
اإل ْخ َال ِ ُ ُ ِّ
ٍ
افه ٍَ ِٜش( -)2هذا هق سمٞم٤من أُمػم اعم١مُمٜملم× ،وهذه هل اًمٕمٌقدي٦م هلل
َم ْق ُصقف َإٔ ُف ؽَ ْ ُر ِّ
شمٕم٤ممم ،مم٤م يٙمِمػ ّ
أن هذا اًمديـ وهذا اعمذه٥م مل يٕمرف ىمدره أطمد ،وهذا هق ؾمٌٞمؾ
اًمرد قمغم اًمِمٌٝم٤مت-
ضادضاّ :ايٛقٛف عً ٢ايكابًٝات ٚتُٓٝتٗا

إُمر أظمر اجلدير سم٤مًمذيمر هق أٟمّف ٓ يٜمٌٖمل ًمٙمؿ آيمتٗم٤مء سم٤معمٜمؼم احلًٞمٜمل ،سمؾ
طم٤موًمقا مجع اًمِمٌ٤مب ،واًمٚم٘م٤مء هبؿ; عمٕمروم٦م ـم٤مىم٤مهتؿ وىم٤مسمٚمٞم٤مهتؿ ،وشمٜمِمئتٝمؿ شمٜمِمئ٦م
ديٜمٞم٦م ،وشمٗمٝمٞمٛمٝمؿ قمٔمٛم٦م هذا اعمذه٥م ،وم٢مذا اؿمتدّ ؾم٤مقمدهؿ وارشمٗمع ُمًتقاهؿ
ومًٞمتٛمٙمّٜمقن ُمـ إيّم٤مل اًمِمٌٝم٤مت إًمٞمٙمؿ ًمؽم ّدوا قمٚمٞمٝم٤م وشمٕم ّٚمٛمقهن٤م هلؿ-
وأقمدّ وا أيْم ً٤م أومراد ًا قم٤معملم سم٤مٕطمٙم٤مم اًمديٜمٞم٦م ًمٞمٛمٚم١موا اًمٗمراغ ،ويًدّ وا اًمٜم٘مص ذم
همٞم٤مسمٙمؿ ،ومٚمق اؾمتٓمٕمتؿ اًم٘مٞم٤مم سمٛمثؾ ذًمؽ ،ومال ري٥م ّ
أن اؾمٛمٙمؿ ؾم ُٞمٙمت٥م ُت٧م اؾمؿ
طمٌٞم٥م سمـ ُمٔم٤مهر ،وشمٕمقدون ُمـ اًمًٗمر ُمألى اًمٞمديـ-

( )2هن٩م اًمٌالهم٦م ،اخلٓمٌ٦م إومم-
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حها ١ٜاملريشا ايػرياشَ ٟع غٝذ زخّ ايجٝاب

صمٛم٦م طمٙم٤مي٦م ٓ أٟمً٤مه٤م أسمد ًا ،وىمد ذيمرهت٤م ُمرار ًا ذم أُم٤ميمـ ُمتٕمدّ دة ،وًمٙمـ ُمٝمام
ّ
ذيمرهت٤م يٌ٘مك ىمٚمٞم ً
ال ،وؾم٠مٟم٘مٚمٝم٤م ًمٙمؿ سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم-
يم٤من اعمػمزا اًمِمػمازيُ +مـ يمٌ٤مر قمٚمامء اًمتِم ّٞمع ،سمؾ هق ومحؾ اًمٗمحقل ،وُمـ أسمرز

شمالُمذشمف أظمقٟمد اخلراؾم٤مين ،+اًمذي طمي درؾمف أرسمع ؾمٜمقاتً ،مٞمّمٌح إصمر ذًمؽ
أظمقٟمد اعمٕمروف -وٓ خيٗمك ّ
أن إُؾمس اًمٗمٙمري٦م ًمٚمٛمػمزا اًمٜم٤مئٞمٜمل +هل ذات
إُؾمس اًمٗمٙمري٦م ًمٚمٛمػمزا اًمِمػمازي ،+ويم٤مٟم٧م ًمف ُمٜمزًم٦م قمٚمٛمٞم٦م وُمٙم٤مٟم٦م اضمتامقمٞم٦م
يمٌػمة ذم إوؾم٤مط اعمختٚمٗم٦م ،وذم اًمًٜمقات إظمػمة مل يٙمـ ُمـ اًمًٝمؾ اًمقصقل إمم
حمٛمد
اعمػمزا واًمٚم٘م٤مء سمف ،سمؾ يم٤من سم٤مسمف ُمٖمٚم٘م ً٤م ّإٓ أُم٤مم سمٕمض اخلقاصُ ،مـ أُمث٤مل اًمً ّٞمد ّ
حمٛمد شم٘مل اًمِمػمازي-
اًمٗمِم٤مريمل واًمِمٞمخ ّ
ذات يقم ـمرق سم٤مسمف ؿمٞمخ ّ
رث اًمثٞم٤مب ـم٤مًمٌ ً٤م زي٤مرشمف واًمٚم٘م٤مء سمف ،وم٘م٤مل ًمف اخل٤مدم:
ُم٤مذا شم٘مقل ّأهي٤م اًمِمٞمخ! ي٠ميت إمم هٜم٤م إقمالم وٓ شمتقومر ًمدى اًمِمٞمخ ومرص٦م اًمٚم٘م٤مء هبؿ،
وشمريد أٟم٧م زي٤مرشمف؟ ومر ّد اًمِمٞمخً :مٞمس قمٚمٞمؽ ؾمقى أن ختؼم اعمػمزا ّ
أن اًمِمٞمخ ومالٟم ً٤م
قمغم اًمٌ٤مب ،وسم٤مًمٗمٕمؾ ضم٤مء اخل٤مدم وأظمؼم اعمػمزا سمذًمؽ ،ومام يم٤من ُمٜمف ّإٓ أن هنض ُمـ
صمؿ
ُمٙم٤مٟمف ُمنقم ً٤م وارشمدى ُمالسمًف ،وووع قمامُمتف قمغم رأؾمف ،وضم٤مء ٟمٗمًف ٓؾمت٘مٌ٤مًمفّ ،
أدظمؾ اًمِمٞمخ قمغم رصم٤مصم٦م صمٞم٤مسمف ،وأضمٚمًف ذم صدر اعمجٚمس ،وضمٚمس سملم يديف ّ
سمٙمؾ
اًمتٍمف؟ ُمـ هذا
شمٕمج٥م اجلٛمٞمع وشمً٤مئٚمٝمؿُ :م٤مذا يٕمٜمل هذا
أدب واطمؽمام وؾمط ّ
ّ
اًمِمٞمخ؟ وُم٤م هل طمٙم٤ميتف؟
وسمٕمد ُمدّ ة شمٌ٤مدٓ ومٞمٝم٤م أـمراف احلدي٨م ،هنض اًمِمٞمخ ُمًت٠مذٟم ً٤م ذم آٟمٍماف،
ٍ
قمٜمدئذ ،ومً٠مًمف إؾم٤مـملم ُمـ شمالُمٞمذ اعمػمزاُ :مـ
ومِم ّٞمٕمف اعمػمزا إمم سم٤مب اًمدار ،وو ّدقمف
شمٍموم٧م ُمٕمف هبذه اًمٓمري٘م٦م؟
هذا اًمرضمؾ؟ وعم٤مذا ّ
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سمٞمٜم٤م هؿ يٜمٔمرون إًمٞمف إذ شمٜمٝمد اعمػمزا اًمِمػمازي ،شم٠م ُّمٚمقا ذًمؽ ضم ّٞمد ًا ،وم٘مد يم٤مٟم٧م
ًمٚمٛمػمزا ُمٜمزًمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمحٞم٨م يم٤من شمالُمذشمف يٌ٤مًمٖمقن ذم ُمراقم٤مشمفً ،مقىمقومٝمؿ قمغم
ُمٙم٤مٟمتف وُم٘م٤مُمف ،وسمٕمد ُمِض ومؽمة اؾمتٕم٤مد اعمػمزا ومٞمٝم٤م أٟمٗم٤مؾمف ىم٤مل هلؿ :ؾم٠مظمؼميمؿ
سمخالص٦م طمٙم٤مي٦م هذا اًمِمٞمخّ :
درؾمتٝم٤م،
إن ُأُمٜمٞمتل أن شمٜم٘مؾ مجٞمع اًمدروس اًمتل ّ
ّ
ؾمجكم إمم ؾمجؾ
يدي ،واًمٗمت٤موى اًمتل أصدرهت٤مُ ،مـ
خترضمقا قمغم ّ
واًمتالُمٞمذ اًمذيـ ّ
ّ
ؾمجكم ،وم٠مصم٤مر هذا اًمٙمالم
هذا اًمِمٞمخ ،وذم اعم٘م٤مسمؾ أن يٜم٘مؾ ُم٤م ىم٤مم سمف هذا اًمِمٞمخ إمم
ُمزيد ًا ُمـ آؾمتٖمراب ًمدى احل٤مضيـ!
اًم٘مّم٦م يمام يكم ،يم٤من هذا اًمِمٞمخ زُمٞمكم ذم اًمدرس واعمٌ٤مطمث٦م ،وذات
وشم٤مسمع ىم٤مئالًّ :
يقم ضم٤مءين ًمٞم٘مقل :قمزُم٧م قمغم اًمرطمٞمؾ ،وم٘مٚم٧م :إمم أيـ؟ ىم٤ملُ :أريد اًمذه٤مب إمم
اعمٜمٓم٘م٦م اًمٗمالٟمٞم٦م ذم إطمدى اًم٘مرى ٕقمٞمش ومٞمٝم٤م ،وم٘مٚم٧م ًمفّ :
إن ُمًت٘مٌ ً
ال زاهر ًا يٜمتٔمرك
سمًٌ٥م ٟمٌقهمؽ وأعمٕمٞمتؽ ،ومٙمٞمػ شمريد أن شمذه٥م إمم هذه اعمٜمٓم٘م٦م اًمٜم٤مئٞم٦م؟ ومر ّد :أرى
قمكم اًمرطمٞمؾ ،ورطمؾ اًمِمٞمخ - -شم٠م ُّمٚمقا ضم ّٞمد ًا ُم٤مذا ومٕمؾ ه١مٓء؟ ّ
ّ
وم٢من
أن شمٙمٚمٞمٗمل حيتّؿ ّ
أي٤مم هذه اًمدٟمٞم٤م ذم اٟمٍمام ،وٓ متٙم٨م سمٕمده٤م ؾمقى احلنة!
ذه٥م اًمِمٞمخ إمم شمٚمؽ اًم٘مري٦م اًمتل ي٘مٓمٜمٝم٤م أهؾ اًمًٜمّ٦م وم٘مط ،وٓ ي٘مٓمٜمٝم٤م ؿمٞمٕمل
واطمد ،ومجٛمع ؾمٙمّ٤مهن٤م ،وىم٤مل هلؿّ :أهي٤م اًمٜم٤مس! ضمئ٧م ًمت٠مؾمٞمس يمتّ٤مب ًمتٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن،
وم٠مرؾمٚمقا أسمٜم٤مءيمؿ ٕقم ّٚمٛمٝمؿ أطمٙم٤مم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وٓ ُأريد ُمٜمٙمؿ أضمر ًا ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ،
واًمٜم٤مس ذم اًم٘مرى وإري٤مف يً٠مًمقن اهلل أن ي٠مشمٞمٝمؿ ُمـ يٕم ّٚمؿ أسمٜم٤مءهؿ اًم٘مرآن ،وٓ
ؾمٞمام إذا يم٤من ذًمؽ جم٤مٟم ً٤م ،أوًمئؽ اًمٗم٘مراء اًمذيـ ٓ شم٘مقى ىمٚمقهبؿ قمغم اًمتٗمريط سم٠مزهد
إُمقال-
وهٙمذا اومتتح اًمِمٞمخ يمتّ٤مسم ً٤م ذم ُمًجد اًم٘مري٦م ،ويم٤من خيرج ًمٞم ً
ال جلٛمع ومت٤مت اخلٌز
اًمٞم٤مسمس اًمذي يٚم٘مٞمف ؾمٙمّ٤من اًم٘مري٦م أُم٤مم سمٞمقهتؿ ًمٞم٘مت٤مت قمٚمٞمف ،وسمدأ يٕم ّٚمؿ إـمٗم٤مل
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اًم٘مرآن ،وير ّسمٞمٝمؿ قمغم ُمق ّدة أُمػم اعم١مُمٜملم× ،ي٘مقل اعمػمزا :ومٌدأ ه١مٓء إـمٗم٤مل
حيقل مجٞمع شمٚمؽ
ي١م ّصمرون ذم آسم٤مئٝمؿ و ُأُمٝم٤مهتؿ ؿمٞمئ ً٤م ومِمٞمئ ً٤م ،وأظمػم ًا مت ّٙمـ هذا اًمِمٞمخ أن ّ
وم٠مي قمٛمؾ قمٔمٞمؿ هذا؟
اعمٜمٓم٘م٦م إمم ُمذه٥م اًمتِم ّٞمع سمقاؾمٓم٦م هذا اًمٕمٛمؾّ ،
وم٢مذا سمٕم٨م هذا اًمِمٞمخ ُمـ ىمؼمه يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ّ
وم٢من أًمػ ؿمخص ُمـ أُمث٤مًمٜم٤م ٓ يٕمدًمقن
شمراب ىمدُمٞمف ،هذا هق اًمٗمـً ،م٘مد قمٛمؾ هذا اًمِمٞمخ هبذا اًمٜمحق ذم شمٚمؽ اًم٘مري٦م ،ومال
يٜمٌٖمل اؾمتّمٖم٤مر ُمثؾ هذه إقمامل ،ومٛمـ اعمٛمٙمـ اًم٘مٞم٤مم سم٠مقمامل ُمِم٤مهب٦م-
ضابعاّ :األخالم

إن ضمرى اًمتحْمػم ًمٕمٛمٚمٙمؿ سمّمقرة ضم ّٞمدة ،ويم٤من هذا اًمٕمٛمؾ يًػم وومؼ سمرٟم٤مُم٩م
ُمدروس ،ومًٞمٙمقن سمقؾمٕمٙمؿ آؾمتٗم٤مدة اًم٘مّمقى ُمـ مجٞمع أؾمٗم٤مريمؿ ،وُمـ مجٚم٦م
اًمقفم٤مئػ اعمٚم٘م٤مة قمغم قم٤مشم٘مٙمؿ سمٞم٤من إُُمقر إظمالىمٞم٦م ًمٚمٜم٤مس-
ثآَاّ :ؾكا ٌ٥أٌٖ ايبٝت^

وُمـ وفم٤مئٗمٙمؿ إُظمرى ذم جم٤مًمس اًمٕمزاء سمٞم٤من ومْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م^
(اعمٚمحؼ ،)7:ومٚمتٙمـ هذه إُُمقر ُمـ أريم٤من ُمٜم٤مسمريمؿ-

()2

تاضعاّ :بٝإ ايسٚاٜات

ٓ شمتج٤موزوا اًمرواي٤مت أيْم ً٤م ،ومال شم٘مرؤوا ًمٚمٜم٤مس اًمّمحػ; ّ
ٕن هٜم٤مك اًمٙمثػميـ

يمرؾمقا مجٞمع ضمٝمقديمؿ ًمٜمنم اًمديـ وم٘مط-
ممـ يتّمدّ ون هلذا اًمٕمٛمؾ ،سمؾ ّ
اطم ِد و ِ
قن َقم َغم ا ًْمق ِ
آ ْصمٜم ْ ِ
(َ )2قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهللِ× َىم َ٤مل« :إِ َّن ُِم َـ اعمَْ َال ِئٙم َِ٦م ا ًَّم ِذي َـ ِذم َؾم َام ِء اًمدُّ ْٟم َٞم٤م ًَم َٞم َّٓم ِٚم ُٕم َ
َلم
َ
َ
ون َوم ْْم َؾ ِ
آل ُحم َ َّٛم ٍد^ َوم َٞم ُ٘مق ًُم َ
َواًم َّث َال َصم ِ٦م َو ُه ْؿ َي ْذ ُيم ُر َ
قنَ :أ َُم٤م شم ََر ْو َن َه ُ١م َٓ ِء ِذم ِىم َّٚمتِ ِٝم ْؿ َو َيم ْث َر ِة قمَدُ ِّو ِه ْؿ
قن َوم ْْم َؾ ِ
آل ُحم َ َّٛم ٍد^؟ َوم َت ُ٘م ُ
َي ِّم ُٗم َ
قل اًم َّٓم ِ٤مئ َٗم ُ٦م ْإُ ْظم َرى ُِم َـ اعمَْ َال ِئٙم َِ٦م( :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ)ش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،3ص ;298اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،هم٤مي٦م اعمرام:
ج ،6ص-)25:
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عاغساّ :ايدع ٠ٛإىل ايًٓ٘ ٚأٌٖ ايبٝت^ ؾكط

شمروضمقا ٕطمد ُمٓمٚم٘م ً٤م ،وٓ ُأضمٞمز ًمٙمؿ أن شمذيمروا اؾمٛمل ،أو ُت٤موًمقا اًمؽموي٩م
ٓ ّ

ًمرؾم٤مًمتل اًمٕمٛمٚمٞم٦م سملم اًمٜم٤مس ،سمؾ اقمٛمٚمقا قمغم إطمٞم٤مء اعمذه٥م وم٘مط ،وًمٞم٘م ّٚمد ّ
يمؾ واطمد
ُمـ يِم٤مء ُمـ اعمراضمع-
واٟم٘مٚمقا إمم اًمٜم٤مس اعمً ّٚمامت ُمـ اًمديـ وإطمٙم٤مم اًمديٜمٞم٦م ،وٓ شمذيمروا ّإٓ اؾمؿ اهلل
واعمٕمّمقُملم إرسمٕم٦م قمنم^-
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اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م قمنمةُ :مً١موًم ّٞم٦م اًمدقم٤مة ـمٚم٥م اإلصالح ذم إُ ُّم٦م 3:8 ............................

املالحل
(املًخل)4:
ىم٤مًم٧م اًمً ّٞمدة زيٜم٥م‘ ٕظمٞمٝم٤م احلًلم× ًمٞمٚم٦م قم٤مؿمقراء« :أخل [ي ٚبـ أ ّم]! هؾ
ؾ٘ين أخنك أن يً ِّّقك ظْد افقثٌ ٜواصىُٚك
َ
اشتًِّ ٝمـ أصحٚبؽ ٕ ّٔٚهتؿ؟ ّ
إشّْ !ٜؾٌُك× وؿٚل :أم ٚواَلل فَد َنرهتؿ وبِقهتؿ ،وفٔس ؾٔٓؿ ّإٓ إصقس

إؿًس ،يًتًٖٕقن بٚدْ ّٔ ٜدوين اشتئْٚس افىٍؾ بٌِـ ّأمفش( -اًمٌٝمٌٝم٤مين ،اًمدُمٕم٦م
اعم٘مرمُ ،م٘متؾ احلًلم :ج ،2ص ;337اعم٤مزٟمدراينُ ،مٕم٤مزم
اًمً٤ميمٌ٦م :ج ،5صّ ;384
اًمًٌٓملم :ج ،2ص-)452
ْبرَٓ َٔ ٠اقب أؾخاب ضّٝد ايػٗدا×٤
 2ـ َقم ْـ َأ ِيب َضم ْٕم َٗم ٍر× َىم َ٤ملَ « :ؿ َٚل ُْ
غ ْب ُـ َظ ِ ٍّع× َِٕ ْص َحٚبِ ِف َؿ ٌْ َؾ َأ ْن ُي َْت ََؾ :إِن
احل ًَ ْ ُ
َر ُش َ
قل اَلل’ َؿ َٚلَ :يُ ٚبَْل! إِٕ َؽ َشت ًَُ ُ
قن
ٚق إِ َػ ا ْف ًِ َر ِاقَ ،و ِه َل َأ ْر ٌض َؿ ِد ا ْف َت ََك ِ َِب ٚافٌِْٔ َ
ِ
ِ
مجَ ٚظ ٌٜ
ٚء افٌِْ ِّٔ َ
قراَ ،وإِٕ َؽ ت ًُْت َْن َٓدُ ِ َِبَ ،ٚو ُي ًْت َْن َٓدُ َم ًَ َؽ َ َ
غَ ،وه َل َأ ْر ٌض تُدْ َظك َظ ُّ َ
َو َأ ْوص َٔ ُ
احل ِد ِ
ون َأ َمل َ َم ِّس َْ
يدَ ،وت ََال( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ِم ْـ َأ ْص َحٚبِ َؽَ َٓ ،جيِدُ َ
َ ِ
ُقن َْ
ؼوا َؾ َق اَلل َفئِ ْـ َؿ َت ُِقََٕ ٚؾِٕ٘ٚ
ﯝ)َ ،تُ ُ
احل ْر ُب َظ َِ ْٔ َؽ َو َظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ َب ْرد ًا َو َش َالم ًٚ؛ َؾٖ ْب ُ

ٕ َِر ُد َظ َذ ٌَِٕ َِّْٔٚش( -ىمٓم٥م اًمديـ اًمراوٟمدي ،اخلرائ٩م واجلرائح :ج ،3ص ;959طمًـ
احلكم ،خمتٍم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت :ص 48وّ ;67
سمـ ؾمٚمٞمامن ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
إٟمقار :ج ،64ص-)73
ِ
ِِ
ِ
غ× َي ًِ ُر بِٚفْ ِ
َٚن
ٚسَ ،حتك إِ َذا ـ َ
 3ـ َقم ْـ َأ ِيب َقم ٌْد اهلل× َىم َ٤ملَ « :خ َر َج َأم ُر ا ْدـ ُْٗمْ َ
ٚر ِع افنٓدَ ِ
ٔؾ َأ ْو ِمٔ َِ ْ ِ
غ َأ ْي ِدُّيِ ْؿ َحتك َص َٚر بِ َّ َه ِ
ِم ْـ ـ َْر َب َال َء َظ َذ َم ًِ َر ِة ِم ٍ
اءُ ،ثؿ
َ
غَ ،ت ََد َم َب ْ َ
ط ،ـُِٓؿ ُصٓدَ اء بِ َٖ ْتٌ ِ
َؿ َٚلُ :ؿٌِ َض ؾِِٔٓ ٚم َئتٌََِٕ ٚل و ِم َئتَ ٚو ِِص و ِم َئتَِ ٚشٌ ٍ
ٚف ِ َِبَ ٚظ َذ
ٚظ ِٓ ْؿَ ،ؾ َى َ
َ
ُ ْ َ ُ َ
ْ
َ ٍّ َ
ٍّ َ
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ٚرع افنٓدَ ِ
ِ
َب ٌْ َِتِ ِف َخ ِ
قلُ :مَْٚخُ ِرـ ٍ
افرـ ِ
َٚبَ ،ؾ َٖٕ َْن َٖ َي َُ ُ
اء َٓ
َ
َٚب َو َم َه ِ ُ
ٚرج ًِ ٚر ْج ُِ ُف م َـ ِّ
َٚن َؿ ٌْ َِ ُٓ ْؿ َو َٓ َي ِْ َح َُ ُٓ ْؿ َم ْـ َأتَك َب ًْدَ ُه ْؿش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات:
َي ًٌِْ َُ ُٓ ْؿ َم ْـ ـ َ

ص 564و ;565اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج ،7ص-)84
احلُ ًَ ْلم×َ ...« :ؾِ٘ َذا َب َرزَ ْت تِ ِْ َؽ ا ْف ًِ َهَ ٚب ُ ٜإِ َػ َم َو ِ
 4ـ َىم َ٤مل َقم ِ ُّكم ْسم ُـ ْ
ٚج ًِ َٓ ،ٚت ََقػ
اَللََُ ؿٌ َض َأرو ِ
اح َٓ ٚبِ َٔ ِد ِهَ ،و َه ٌَ َط إِ َػ ْإَ ْر ِ
ض َم َالئِ َُ ٌِ ٜم َـ افً َام ِء افًٚبِ ًَ َِ ،ٜم ًَ ُٓ ْؿ إِٓ َٔ ٌِ ٜم َـ
ْ َ
ْ
احلٔ ِٚة وح َِ ٌؾ ِمـ ح َِ ِؾ َْ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِٔ ٛم ْـ ضِ ِ
َْٔ ٛ
اجلْ ِ،ٜ
اجلَْ ٜوض ٌ
ْ ُ
ا ْف َُٔ ٚؿقت َوافز ُمردَ ،مم ْ ُِق ًة م ْـ َمٚء َْ َ َ ُ
ٔ ،ٛوصِ ِ
ِ
ِ
ِ
قهُْ ٚ
 ٝا َْد َالئِ َُ ُٜ
قه ٚبِ َذف َؽ اف ِّى ِ َ َ
احل َِ َؾَ ،و َحْ ُى َ
َؾًٌَ ُِقا ُج َث َث ُٓ ْؿ بِ َذف َؽ ا َْدٚءَ ،و َأ ْف ٌَ ًُ َ
َص ٍّ ًَ ٚص ٍّ ًَ ٚظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ...ش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص 377ـ ّ ;377
اًمٕمالُم٦م

اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،39ص ;6:ج  ،56ص-)239
 5ـ َقم ِـ اًمّم ِ
٤مد ِق َضم ْٕم َٗم ِر ْسم ِـ ُحم َ َّٛم ٍد×َ ،قم ْـ َأسمِ ِٞمفَ ،قم ْـ ُأ ِّم َؾم َٚم َٛم َ٦م ِ
(ر ْو َق ُ
ان اهلل َقم َٚم ْٞم َٝم٤م)
َّ
ٔؾ َهلَ :ٚمَ ٚف ِؽ؟ َؾ َََ ٚفَ :ٝف ََدْ ُؿتِ َؾ ا ْبْ ِ َل ُْ
َ ٝي ْقم ًَ ٚت ٌُِْلَ ،ؾ َِ َ
غ×َ ،و َمٚ
« َأَنََ ٚأ ْص ٌَ َح ْ
احل ًَ ْ ُ
اك َص ِ
َ ٝر ُش َ
َْ ٝو ُأ ِّمل َمِ ٚيل َأ َر َ
ٚحٌ ًٚ؟
 :ٝبِ َٖ ِيب َإٔ َ
ٚت إِٓ افِ ْٔ َِ ََ .ٜؾ َُ ِْ ُ
قل اَلل’ ُمْ ُْذ َم َ
َر َأ ْي ُ
ِ َ ِ
احل ًَ ْ ِ
َ
ز ُْ
 ٝافِٔ َِ ََ ٜأ ْح ٍِ ُر ُؿٌقر ًا
قر َأ ْص َحٚبِ ِف [مِ ٚزف ُ
غ َو ُؿ ٌُ َ
َؾ ََ َٚلَ :مل ْ أ َز ْل ُمْ ُْذ افِ ْٔ َِ ٜأ ْحٍ ُر َؿ ْ َ
ِ
ِح ًَ ْ ِ
غ َو َأ ْصحٚبِ ِف^]ش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم :ص ;373اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد،
ف ُ
إُم٤مزم :ص ;42:اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،إُم٤مزم :ص ;:7اًمٗمت٤مل اًمٜمٞمً٤مسمقري ،روو٦م
اًمقاقمٔملم :صّ ;287
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص-)347
(املًخل)1:

ُمػم ا ُعم ِ
َري×َ ،قمـ َأ ِ
ٜملم× َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهلل’:
١مُم َ
َقم ِـ اإلُم٤م ِم احلَ ًَ ِـ اًم َٕم ًْٙم ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ٚهتُ ٚآل
«...ا ْظ َِ ُّقا أن افد ْٕ ََٔ ٚب ْح ٌر َظّ ٌٔؼَ ،و َؿدْ ؽ َِر َق ؾ ََٔٓ ٚخ ِْ ٌؼ ـَث ٌرَ ،وأن َشٍَْٔ َََ ٕ ٜج َ
ّ
اًمٕمالُم٦م
ُمّ ٍد×ش( -اًمتٗمًػم اعمٜمًقب إمم اإلُم٤مم اًمٕمًٙمري× :ص;543
َُ

اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،28ص-)353

اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م قمنمةُ :مً١موًم ّٞم٦م اًمدقم٤مة ـمٚم٥م اإلصالح ذم إُ ُّم٦م 3:: ............................

لم× ِذم َىم ْقًم ِ ِف شمَٕم٤ممم( :ﯕ ﯖ ﯗ)َ « :إَٔٚ
يمذًمؽَ :ىم َ٤مل َأ ُِم ُػم ا ْعمـُ ْ١م ُِمٜمِ َ

َو ِشٔ َِ ُت ُفش( -اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج ،3ص ;384اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ

اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،3ص-)3:3
وي َقم ْـ ِقمٙم ِْر َُم َ٦م ِذم َىم ْقًم ِ ِف( :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ)
ور َ
ُ
احل ًَ ُـ َو ُْ
َىم َ٤ملُ « :ه ُؿ افٌِْ ُل َو َظ ِ ٌع َو َؾٚضِ َّ َُ ٜو َْ
غ^ ش -
احل ًَ ْ ُ
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :احل٤ميمؿ احلًٙم٤مين ،ؿمقاهد اًمتٜمزيؾ ًم٘مقاقمد اًمتٗمْمٞمؾ :ج،2
ص-557

ِ
اًمر َو٤م×َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهلل’ْ « :إَئِّ ُِ ٜم ْـ ُو ْف ِد
ور َ
قؾمك ِّ
وي أيْم ً٤م َىم َ٤مل َقم ُّكم ْسم ُـ ُُم َ
ُ
احل ًَ ْ ِ
ُْ
َللُ ،ه ُؿ ا ْف ًُ ْر َو ُة
ٚه ْؿ َؾ ََدْ َظ َل ا َ
ضٚع اَللََ ،و َم ْـ َظ َه ُ
غ×َ ،م ْـ َأ َضَ ٚظ ُٓ ْؿ َؾ ََدْ َأ َ

َللش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٞمقن أظمٌ٤مر اًمرو٤م :ج،3
ا ْف ُق ْث ََك َو ُه ُؿ ا ْف َق ِشٔ َِ ُ ٜإِ َػ ا ِ
ص ;74طمًـ سمـ ؾمٚمٞمامن ّ
احلكم ،اعمحتي :ص-)276
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل ،يٜم٤مسمٞمع اعمقدة ًمذوي اًم٘مرسمك :ج ،3ص-429
وٕحـ
[ؾْحـ] وشِٔ ُت ُف يف خَِف،
وٕحـ
وروي [ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء‘]« :
ُ
ُ
ُ
وُمؾ ِ
خٚصتُفّ ،
وٕحـ ورث ُ ٜإٌٔٔٚئفش-
حجتُف يف ؽٌِٔف،
[وٕحـ ُآل رشقفف]
ؿدش ِف،
ُ
وٕحـ ّ
ُ
ُ
ّ

(اًمٓمؼمي ،دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م :ص ;225اسمـ ُمٞمثؿ اًمٌحراين ،ذح هن٩م اًمٌالهم٦م :ج،6
ص-)276
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اجلقهري ،اًمً٘مٞمٗم٦م وومدك :ص ;272اسمـ أيب احلديد ،ذح
هن٩م اًمٌالهم٦م :ج ،27ص-322
(املًخل)3:

َقم ْـ َأ ِيب َسم ِّم ٍػم َىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َأ َسم٤م َقم ٌْ ِد اهللِ× َي ُ٘م ُ
قلَ « :م ْـ َؿ َر َأ " ُؿ ْؾ ُه َق اَللَُ َأ َحدٌ "
إِحدَ ى ظ ْؼ َة مر ًة ِحغ ي ْٖ ِوي إِ َػ ؾِر ِ
اص ِف ُؽ ٍِ َر َف ُف َذ ْٕ ٌُ ُفَ ،و ُص ٍِّ َع ِيف ِج َرإِ ِفَ ،ؾِ٘ ْن َؿ َر َأ َهِ ٚم َئ َٜ
ْ
َ
َ َ
َ َ َ
ِ
ِ
ٍ ِ
غ َشَْ ًٜش( -اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،ومالح اًمً٤مئؾ:
َمرة ُؽٍ َر َذ ْٕ ٌُ ُف ؾ َٔام َي ًْ َت ٌَِْ ُؾ ََخًْ َ
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صّ ;386
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،84ص-)376
(املًخل)1:

َلل ا ْف ًَ ِزيزَ َْ
اجلٌ َٚر َظ َر َج بٌَِِْ ِّٔ ِف’ إِ َػ َش َامئِ ِفَ ...ؾ ََ َٚل َف ُف :ا ْؿ َر ْأ
َىم َ٤مل َأ ُسمق َقم ٌْ ِد اهلل×« :إِن ا َ
" ُؿ ْؾ ُه َق اَللَُ َأ َحدٌ " ـ ََام َأ ْٕ َز ْف َُ ٝؾَِ٘نٌََ ًْ ِٕ ٚتِل َو َٕ ًْتِل...ش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٚمؾ
اًمنمائع :ج ،3صّ ;426
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،29ص-)469
وروي ذم احلدي٨مّ « :
فُؾ ر ٍء ًٌٕ ٌ ٜوًٌٕ ُ ٜاَلل شقر ُة اإلخالصش( -اعمال ومتح اهلل
َ

اًمٙم٤مؿم٤مين ،شمٗمًػم ُمٜمٝم٩م اًمّم٤مدىملم :ج ،27ص ;4:2اعمال ومتح اهلل اًمٙم٤مؿم٤مين ،زسمدة
حمٛمد اًم٘مٛمل اعمِمٝمدي ،شمٗمًػم يمٜمز اًمدىم٤مئؼ :ج،25
اًمتٗم٤مؾمػم :ج ،8ص ;662اًمِمٞمخ ّ
ص-)676

وي َقم ْـ ُحم َ َّٛم ِد ْسم ِـ ُُم ًْ ِٚم ٍؿَ ،قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهللِ× َىم َ٤مل« :إِن ا ْف َٔ ُٓق َد َش َٖ ُفقا َر ُش َ
قل
ور َ
ُ
َ ٛفََْ ٚرب َؽ َؾ ٌَِِ َ
( ٝﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) إِ َػ
َ ٞث َالث ًُ َٓ ٚجئِ ٌُ ُٓ ْؿ ُثؿ َٕ َز َف ْ
اَلل’ َؾ ََُ ٚفقا :إ ًُْ ْ

ِ
آخ ِر َهٚش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،2ص ;:2اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،اًمتقطمٞمد :ص;:4

اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد ،شمٗمًػم جمٛمع اًمٌٞم٤من :ج ،27ص ;596اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،شمٗمًػم
اًمّم٤مذم :ج ،6صّ ;4:7
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،4ص-)337
و َىم َ٤مل َأسمق َه ِ
٤مؿم ٍؿ :إِ ِّين ُىم ْٚم ُ٧م ِذم َٟم ْٗم ِزَ :أ ْؿم َت ِٝمل َأ ْن َأ ْقم َٚم َؿ َُم٤م َي ُ٘م ُ
قل َأ ُسمق ُحم َ َّٛم ٍد× ِذم
ُ
قق وا ًْم ُ٘مر ُ ِ
ا ًْم ُ٘مر ِ
ٍ
آن َأ ُه َق َخم ْ ُٚم ٌ
كم َوم َ٘م َ٤ملَ « :أ َمَ ٚب ٌَِ َ
َؽ
قق َأ ْو َأ َّٟم ُف َهم ْ ُػم َخم ْ ُٚم َ ْ
ْ
آن ؾم َقى اهلل؟ َوم َ٠م ْىم ٌَ َؾ َقم َ َّ
( ٝﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) َخ َِ َؼ اَللَُ َهلَ ٚأربً ََ ٜآٓ ِ
ف
ي َظ ْـ َأ ِيب َظ ٌْ ِد اَلل× َدَ َٕ ٚز َف ْ
ََْ
َمُ ٚر ِو َ
َ ٝمتَ ُر بِ َّ َ ٍ
ِإَل ِم َـ ا َْد َالئُِ َِ ٜإِٓ َخ َن ًُقا َهلَ ٚو َؿُ ٚفقاَ :ه ِذ ِه ِٕ ًْ ٌَ ُ ٜافر ِّب َت ٌَ َٚر َك
َجَْٚحٍ َ ،ؾ َام ـَْ ٕٚ
َو َت ًَ َٚػش( -ىمٓم٥م اًمديـ اًمراوٟمدي ،اخلرائ٩م واجلرائح :ج ،3ص ;797يقؾمػ سمـ
اًمدر اًمٜمٔمٞمؿ :صّ ;855
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار:
طم٤مشمؿ اًمٕم٤مُمكم اًمِم٤مُملّ ،
ج ،67ص-)365
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وروي ذم ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦مَ « :أن ا ُْد ْ ِ ِ
َ ٛفَْٚ
غ َؿُ ٚفقا فٌِِِْ ِّل’َ :يَ ُ ٚ
ؼـ َ
ُمّدُ  ،إ ًُْ ْ
َرب َؽَ ،ؾ َٖ ْٕ َز َل اَللََُ ،ت ٌَ َٚر َك َو َت ًَ َٚػ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ* ﭖ ﭗ* ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ* ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)ش( -أمحد سمـ طمٜمٌؾُ ،مًٜمد أمحد :ج،6
ص ;245اًمؽمُمذي ،ؾمٜمـ اًمؽمُمذي :ج ،6ص ;232احل٤ميمؿ اًمٜمٞمً٤مسمقري،
اعمًتدرك :ج ،3ص ;657أمحد سمـ احلًلم اًمٌٞمٝم٘مل ،ؿمٕم٥م اإليامن :ج :2ص;225
اًمثٕمٚمٌل ،شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل :ج ،27ص ;443ومخر اًمديـ اًمرازي ،شمٗمًػم اًمرازي:
ج ،43ص ;287اهلٞمثٛمل ،جمٛمع اًمزوائد :ج ،8ص ;257اسمـ طمجر ،ومتح اًمٌ٤مري:
ج ،9ص-)679
(املًخل)5:

َىم َ٤مل َأسمق ضمٕم َٗم ٍر ا ًْمٌ ِ
ػ مُْر ٍ
وه ِم ْـ
س َ
٤مىم َر×َ « :م ْـ َؿ َر َأ آ َي َ ٜا ْفُ ُْر ِ ِ
َ
َ َ ْ
ف اَللَُ َظْْ ُف َأ ْف َ َ ُ
د َمر ًة َ َ
وه افد ْٕٔ ٚا ْف ٍَ َْر ،و َأين مُْر ِ
وه ْأ ِخر ِةَ ،أين مُْر ِ
وه ِمـ مُْر ِ
ػ مُْر ٍ
ِ
وه
ُ َ َُْ َ ُ
َ
َ َُْ َ ُ
ْ َ ُ
َمُ ُْروه افد ْٕ ََٔ ٚو َأ ْف َ َ ُ
ِ ِ
اب ا ْف ََ ْ ِزش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم :صّ ;269
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
ْأخ َرة َظ َذ ُ

إٟمقار :ج ،9:ص-)373
و َىم َ٤مل َأُمػم ا ُعم ِ
ٝ
د ِيف ُد ُب ِر ـ ُِّؾ َص َال ٍة َم ُْتُق َب ٍُ ٜت َُ ٌِّ َِ ْ
١مُم َ
ٜملم×َ « :م ْـ َؿ َر َأ آ َي َ ٜا ْفُ ُْر ِ ِ
َ
ُ
ُقن ِيف َأ َم ِ
ٚن اَلل َو َي ًْ ِه ُّ ُف اَللَُش( -ىمٓم٥م اًمديـ اًمراوٟمدي ،اًمدقمقات:
َص َال ُت ُف َو َيُ ُ
صّ ;95
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،94ص-)45
ٌَُُِٕٔ ٝؿ ظ َذ َأظق ِ
اد ا ْدِْ َ ِْز َو ُه َق َي َُ ُ
قل:
لم× َأ َّٟم ُف َىم َ٤ملَ « :ش ِّ ًْ ُ
َو ُر ِو َي َقم ْـ َأ ُِم ِػم ا ْعمـُ ْ١م ُِمٜمِ َ
ْ َ َْ
د ِيف ُد ُب ِر ـ ُِؾ َص َال ٍة م ُْتُق َب ٍَ ٜمل يَّْ ًْ ُف ِم ْـ ُد ُخ ِ
قل َْ
اجلْ ِ ٜإِٓ ا َْد ْق ُتَ ،و َٓ
َم ْـ َؿ َر َأ آ َي َ ٜا ْفُ ُْر ِ ِ
َْْ
َ
ِ
َ ٛظ َِ ْٔ َٓ ٚإِٓ ِصدِّ ٌيؼ َأ ْو َظٚبِدٌ َ ،و َم ْـ َؿ َر َأ َه ٚإِ َذا َأ َخ َذ َم ْو َج ًَ ُف َآمَْ ُف اَللَُ َظ َذ َٕ ٍْ ًِ ِف
ُي َقاط ُ
ٚر ِه و ْإَبٔ ِ
ٚر ِه َو َج ِ
َو َج ِ
ٚت َح ْق َف ُفش( -اًمِمٞمخ اًمٓمؼمدُ ،مٙم٤مرم إظمالق :ص;399
ٚر َج ِ َ ْ َ

ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،84ص-)2:6
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(املًخل)6:

َقمـ َقمٌ ِ
ص َو ُه َق
٤مد ْسم ِـ يمَثِ ٍػم َىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ٧م َِٕ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل× :إِ ِّين َُم َر ْر ُ
٤مص َي ُ٘م ُّ
ت سمِ َ٘م ٍّ
ْ َّ
ِ
ِ
َي ُ٘م ُ
ٚت
ٞمسَ -ىم َ٤ملَ :وم َ٘م َ٤مل َأ ُسمق َقم ٌْ ِد اهلل×َ « :ه ْٔ َٓ َ
قلَ :ه َذا اعمَْ ْج ِٚم ُس ا ًَّمذي َٓ َي ِْم َ٘مك سمِف َضم ِٚم ٌ
ِ
ِ
ٚح ِ
ِ
ِ
َٚه ُٓ ُؿ ُْ
غَ ،ؾِ٘ َذا
َه ْٔ َٓ َ
غ ش َقى ا ْفُ َرا ِم ا ْفَُٚتٌِ َ
احل ٍْ َر َة ،إِن َللِ َم َالئ َُ ًَ ٜشٔ َ
ٚت! َأ ْخ َى َٖ ْت َأ ْشت ُ
ِ
ُمّد ًا و َآل ُ َ ٍ
قن
ون ُ َ
ٚج َتُ ُْؿَ ،ؾ َٔ ْجِِ ًُ َ
َمروا بِ ََ ْق ٍم َي ْذـ ُُر َ
ُمّد َؿُ ٚفقا :ؿ ٍُقا َؾ ََدْ َأ َص ٌْت ُْؿ َح َ
َ
ِ
ٚهدُ وا ؽَٚئِ ٌَ ُٓ ْؿ؛
َؾ َٔ َت ٍََ ُٓ َ
ٚه ْؿ َو َص ِٓدُ وا َجَْٚئ َز ُه ْؿ َو َت ًَ َ
قن َم ًَ ُٓ ْؿَ ،ؾِ٘ َذا َؿ ُٚمقا َظُ ٚدوا َم ْر َو ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
احلر
َؾ َذف َؽ ا َْد ْجِ ُس افذي َٓ َي ْن ََك بِف َجِ ٌ
ٔسش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،3صّ ;297

اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،27صّ ;456
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،82
ص-)36:

ِ
ِ
احل ًَ ِـ× َي ُ٘م ُ
ر ٌء َأ َُْٕك
ور َ
وي َقم ْـ َأ ِيب ا َْعم ْٖم َراء َىم َ٤ملَ :ؾمٛم ْٕم ُ٧م َأ َسم٤م ْ َ
ُ
قلَ « :ف ْٔ َس َ ْ
إلبِِٔس وجْ ِ
ِ
َغ َي ِْت ََِ َٔ ِ
اإل ْخ َق ِ
ضَ ،ؿ َٚلَ :وإِن ا ُْد ْٗ ِمْ ْ ِ
ُقد ِه ِم ْـ ِز َي َٚر ِة ْ ِ
ان ِيف اَلل َب ًْ ِو ِٓ ْؿ فِ ٌَ ًْ ٍ
ٚن
ِْ َ َ ُ
ِ ِ
ِ
ان اَللَُ ،ثؿ َي ْذـ َُر ِ
َؾ َٔ ْذـ َُر ِ
ٔس ُم ْو ٌَ َُْ ٜحل ٍؿ إِٓ
ان َؾ ْو َََِْ ٚأ ْه َؾ ا ْف ٌَ َْٔ ،ٝؾ َال َي ٌْ ََك َظ َذ َو ْجف إِ ْبِ َ
وح ُف َفت ًَْت ٌَِ ُ
ان
ِٔ ٞم ْـ ِصد ِة َمَ ٚجيِدُ ِم َـ ْإَ َملَِ ،ؾت َُحس َم َالئِ َُ ُ ٜافً َام ِء َو ُخز ُ
ََتَد ُدَ ،حتك إِن ُر َ
َٚنَ ،ؾٔ ًُِْْق َٕف حتك َٓ يٌ ََك م َِ ٌؽ م ََرب إِٓ َفًَْفَ ،ؾٔ ََع َخ ِ
ِْ
ٚشئ ًَ ٚح ًِر ًا َمدْ ُحقر ًاش-
َ ُ َ ُ
ُ ٌ
اجلْ ِ َ َ ُ َ
َْ َ

احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج،27
(اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،3ص ;299اًمِمٞمخ ّ
صّ ;459
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،77ص-)369
و َىم َ٤مل اإلُم٤مم اًمّم ِ
٤مد ُق× َىم َ٤مل َر ُؾم ُ
َلل َت ٌَ َٚر َك َو َت ًَ َٚػ َج ًَ َؾ َِٕ ِخل
قل اهلل’« :إِن ا َ
ُ َّ
َ
ِ
َظ ِ ِّع ْب ِـ َأ ِيب َضٚفِ ٍ
حي ِيص َظدَ َد َهَ ٚؽ ْ ُر ُهَ ،ؾ َّ ْـ َذـ ََر َؾ ِؤ َِ ًِ ٜم ْـ َؾ َوٚئِِِ ِف ُم َِ ّر ًا ِ َِبٚ
َ ٛؾ َوٚئ َؾ َٓ ُ ْ
ُقب افث ََ َِ ْ ِ
َؽ ٍَ َر اَللَُ َف ُف َمَ ٚت ََد َم ِم ْـ َذ ٌِْٕ ِف َو َم ٚت ََٖخ َرَ ،و َف ْق َو َاف ا ْف َِ َٔ َٚم َ ٜبِ ُذٕ ِ
َٛ
غَ ،و َم ْـ َـت َ
َؾ ِؤ َِ ًِ ٜم ْـ َؾ َوٚئِ ِؾ َظ ِ ِّع ْب ِـ َأ ِيب َضٚفِ ٍ
َ ×ٛمل ْ تَزَ ِل ا َْد َالئِ َُ ُ ٜت ًَْ َت ٌْ ٍِ ُر َف ُف َمَ ٚب َِ َل فِتِ ِْ َؽ ا ْفُِتََ ٚب ِٜ
ِ
ِِِ
ِ ٍ ِ
ٓٚشتِ َام ِع،
َر ْش ٌؿَ ،و َم ِـ ْاشت ََّ َع إِ َػ َؾؤ َِ ٜم ْـ َؾ َوٚئِف َؽ ٍَ َر اَللَُ َف ُف افذٕ َ
ُقب افتل ا ْـت ًََ ٌَ َٓ ٚبِ ْ
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ِِِ
ِ ٍ
ُقب افتِل ا ْـ َت ًَ ٌَ َٓ ٚبِٚفْ َي ِرُ .ثؿ َؿ َٚل َر ُش ُ
قل
َو َم ْـ َٕ َي َر إِ َػ ـتََ ٚبِ ٜيف َؾ َوٚئِف َؽ ٍَ َر اَللَُ َف ُف افذٕ َ
اَلل’ :افْ َي ُر إِ َػ َظ ِ ِّع ْب ِـ َأ ِيب َضٚفِ ٍ
ِ ×ٛظ ٌََ ٚد ٌةَ ،و ِذـ ُْر ُه ِظ ٌََ ٚد ٌةَ ،و َٓ ُي َْ ٌَ ُؾ إِ َيام ُن َظ ٌْ ٍد إِٓ
ِ ِِ
ز َاء ِة ِم ْـ َأ ْظدَ ائِ ِفش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم :ص ;372اًمٗمت٤مل
ب َق َٓ َيتف َوا ْف َ َ

اًمٜمٞمً٤مسمقري ،روو٦م اًمقاقمٔملم :ص ;225اسمـ ضمؼم ،هن٩م اإليامن :ص ;36اًمِمٞمخ

حمٛمد اًمًٌزواريُ ،مٕم٤مرج اًمٞم٘ملم :صّ ;66
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،49
ّ
ص-)2:7
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احملاقس ٠ايسابع ١عػس٠
َؿباح اهلدٚ ٣ضؿ ١ٓٝايٓذا٠
احلج٦م 253:هـ
إول 3779م=  35ذو ّ
34يم٤مٟمقن ّ
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مثس ٠بعج ١األْبٝاْٚ ٤ص ٍٚايهتب َتٛقٓؿ ١عًْٗ ٢ك ١ضّٝد ايػٗدا×٤

حمرم احلرام ٓ ،سمدّ ُمـ اًمت٠م ُّمؾ اًمِمديد واًمتدىمٞمؼ اًمٕمٛمٞمؼ
سمام أٟمّٜم٤م قمغم أقمت٤مب ؿمٝمر ّ
ذم هذه أي٦م اًمنميٗم٦م( :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ)(،)2
وٓ خيٗمك ّ
أن ُم٤م ّدة يتٗم٘مٝمقا هل اًمـ «ؾَفش ،واهلٞمئ٦م هل اًمتٗم ّٕمؾ-
يٜمٌٖمل أن هيْمؿ اًمٕم٘مؾ اإلٟمً٤مين ُمٕمٜمك اًمٗم٘مف وومٝمؿ اًمديـ ،ومال سمدّ أن ُيٕمرف ّأوًٓ
ُم٤م هق اًمديـ؟ إذ ُم٤م مل شمتح ّ٘مؼ ُمٕمروم٦م اًمديـ ٓ شمتح ّ٘مؼ ُمٕمروم٦م وم٘مف اًمديـ( ،ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ)(-)3
مهٞم٦م ي٘مع اًمٗم٘مف وومٝمؿ اًمديـ اًمذي هق طمّمٞمٚم٦م
وهٜم٤م ٟمتً٤مءل :قمغم ّ
أي درضم٦م ُمـ إ ّ
سمٕمث٦م مجٞمع إٟمٌٞم٤مء^؟
()4
ّ
مهٞم٦م ومٝمؿ
إن اًمٕم ّٚم٦م اعمٌ٘مٞم٦م هلذا اًمديـ هل هنْم٦م ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× وم٘مط  ،ومام ُمدى أ ّ

هذا إُمر اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي شمتق ّىمػ قمٚمٞمف سمٕمث٦م مجٞمع إٟمٌٞم٤مء^ ،وٟمزول مجٞمع اًمٙمت٥م
اًمًاموي٦م؟
غبٗ ١اي ٖٔٛيف ايعصا٤

شمث٤مر اًمٞمقم ؿمٌٝم٤مت طمقل إىم٤مُم٦م ُمراؾمؿ اًمٕمزاء ،وُمـ اًمالزم قمٚمٞمٙمؿ مجٞمٕم ً٤م أن

شمًتٕمدّ وا ًمر ّده٤م قمغم صٕمٞمدي اًمٜمٗمل واإلصمٌ٤مت ،ومٛمـ اعمٛمٙمـ أن ي١م ّدي شمرايمؿ اجلٝمؾ
( )2اًمتقسم٦م ،آي٦م-233
( )3آل قمٛمران ،آي٦م-2:
اًمٕمالُم٦م إُمٞمٜملّ « :
( )4ىم٤مل ّ
حمٛمدي احلدوث ومٝمق طمًٞمٜمل اًمٌ٘م٤مء ،هذه طم٘مٞم٘م٦م
إن ديـ اإلؾمالم يمام أٟمّف ّ
راهٜم٦م ُمدقمٛم٦م سم٤مًمؼماهلمش( -اًمٖمدير :ج ،4ص-)358
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يتّمقر اًمٌٕمض ّ
ٟمحق
أن
أن إىم٤مُم٦م اًمٕمزاء هبذه اًمٓمري٘م٦م ُمـ احلامس واًمٕم٤مـمٗم٦م واًمّمٞم٤مح ٌ
ّ
اًمتٓمرف اعمٗمِض إمم اًمقهـ-
ُمـ
ّ
ٓ سمدّ ّأوًٓ ُمـ ُمٕمروم٦م ُمـ هؿ أوًمئؽ اًمذيـ يٕمتؼمون شمٙمريؿ اًمثقرة احلًٞمٜمٞم٦م
وإضمالل يقم قم٤مؿمقراء ُمقضمٌ ً٤م ًمٚمقهـ؟ ّإهنؿ ٓ خيرضمقن قمـ ىمًٛملم :ىمًؿ ُمرشمٌط
سم٤مإلؾمالم ،وىمًؿ ُمـ همػم اعمًٚمٛملم-
يتّمقرون أن ٓ ُمٕمٜمك هلذا احلامس واًمٜمٞم٤مح
أ ُّم٤م أوًمئؽ اعمٜمتًٌقن إمم اإلؾمالم ممـ
ّ
دواُم٦م ،سمحٞم٨م ٓ يًتٓمٞمع قمٚمامؤهؿ ـ وإن اضمتٛمٕمقا
وم٢مهنؿ يتخٌٓمقن ذم ّ
ذم هذا اًمٞمقمّ ،
ـ اًمر ّد قمغم ُم٤م ؾم٠مىمقًمف ،ومٝم١مٓء اًمذيـ يثػمون اإلؿمٙم٤مٓت طمقل قم٤مؿمقراء ،ويٕمتؼمون
أن اهلل يٜمزل ُمـ اًمًامء إمم إرض ّ
ؿمٕم٤مئر هذا اعمذه٥م ُمقهٜم٦م ًمٚمديـ ،يٕمت٘مدون ّ
يمؾ
ًمٞمٚم٦م مجٕم٦م ،وأٟمّف يٌ٘مك ذم إرض ُمـ اًمٖمروب طمتّك ـمٚمقع اًمِمٛمس ،وم٢مذا ـمٚمع اًمٗمجر
ىمٗمؾ قم٤مئد ًا إمم اًمًامء(( )2اعمٚمحؼ-)2:
حيؼ هلذه اًمزُمرة وهلذا اعمذه٥م اعمقهقم أن يٜمٔمر إمم قم٤مؿمقراء وؿمٕم٤مئر اًمتِم ّٞمع
ومٝمؾ ّ
سمٕملم اًمقهـ؟!
وشمدين اًمِمٕمقر إمم درضم٦م ّأهنؿ ٓ يٕمقن ّ
أن اهلل ًمق
ًم٘مد وصؾ هبؿ وم٘مدان اإلدراك
ّ
هلل ؾم ِٛمٞمع سم ِّمػم َقم ِٚمٞمؿ َظمٌِػم ،ي َت َٙم َّٚمؿ وير َى ويً َخ ُط وي ْْمح ُؽ ويٕمج٥م ويتَج َّغم ًمِ ِٕمٌ ِ
٤مد ِه
(« )2إِ َّن ا َ
َ
ََ َ ََْ َ ُ ََ َ
ََْ
ٌ َ ُ ََْ
ٌ
َ ٌ َ ٌ
ِ
يقم ا ًْم ِ٘مٞم٤مُم ِ٦م َو ِ
ػ َؿم٤م َءَ ،وم َٞم ُ٘م ُ
ٞم٥م ًَم ُف؟
٤مطمٙم ً٤مَ ،و َيٜم ِْز ُل ُيم َّؾ ًَم ْٞم َٚم ٍ٦م َإمم َؾم َام ِء اًمدُّ ْٟم َٞم٤م َيم ْٞم َ
قلَ :ه ْؾ ُم ْـ َدا ٍع َوم َ٠م ْؾمت َِج َ
َْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
ٍ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
قب َقمٚم ْٞمف؟ َطم َّتك َيٓمٚم َع اًمٗم ْج ُرش( -اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،جمٛمقع
َه ْؾ ُم ْـ ُُم ًْ َتٖمْٗمر وم٠مهمْٗم َر ًم ُف؟ َهؾ ُم ْـ شمَ٤مئ٥م وم٠م ُشم َ
اًمٗمت٤موى :ج ،6ص ;72ج  ،7ص-)285
ِ
ِ
ِ
ِ
[وآًمف] َو َؾم َّٚم َؿ)َ ،ىم َ٤ملَ ---« :وم٢م َذا َُم َ٣م ُصم ُٚم ُ٨م
(ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َ
وي َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ،قم ِـ اًمٜمٌَِّ ِّل َ
يمذًمؽ ُر َ
ػ اًم َّٚمٞم ِؾٟ ،م ََز َل إِ َمم اًمًام ِء اًمدُّ ْٟمٞم٤مَ ،وم َ٘م َ٤مل :ه ْؾ ُِمـ ؾم ِ٤مئ ٍؾ َوم ُ٠م ْقمٓمِٞمف؟ ه ْؾ ُِمـ ُمً َتٖمْٗم ٍرِ
ِ
َُ َ
َ
َ
اًم َّٚم ْٞم ِؾَ ،أ ْو ٟم ّْم ُ ْ
ْ ُ ْ
ْ َ
َّ َ
َوم َ٠مهم ِْٗم َر ًَم ُف؟ َه ْؾ ُِم ْـ شم َِ٤مئ ٍ
قب َقم َٚم ْٞم ِف؟ َه ْؾ ُِم ْـ َدا ٍع َوم ُ٠م ِضمٞم ٌَ ُف؟ش( -أمحد سمـ طمٜمٌؾُ ،مًٜمد أمحد :ج،3
٥م َوم َ٠م ُشم َ
ص-)544
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يم٤من ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م ذم إرض ومٙمٞمػ شمٌ٘مك اًمًامء دون إًمف؟ ويمٞمػ شمٌ٘مك إرض ُمـ
دوٟمف طمٞمٜمام يٙمقن ـمٞمٚم٦م أ ّي٤مم إُؾمٌقع إُظمرى ذم اًمًامء؟ هذا ومْم ً
ال قمـ إُُمقر
اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًمدىمٞم٘م٦م اًمتل ُذيمرت ذم إسمٓم٤مل ُم٘مقًمتٝمؿ-
وم٤مقمرومقا ىمدر هذا اعمذه٥مّ ،
وم٢من هذا اعمٓمٚم٥م يٛم ّثؾ أؾم٤مس اعمذه٥م ًمتٚمؽ اجلامقم٦م
اًمتل شمٜم٤مص٥م اًمٕمداء ًمٚمتِم ّٞمعُ ،مدقمٞم٦م ّأهن٤م ُتٛمؾ ًمقاء اًمتقطمٞمدّ ،
إن ه١مٓء همرىمك ذم
طمؼ عمثؾ ه١مٓء أن شمٙمقن هلؿ وضمٝم٦م ٟمٔمر ذم واىمٕم٦م
وم٠مي ّ
ُمًتٜم٘مع اًمقهؿ واًمْماللّ ،
قم٤مؿمقراء؟!
واًم٘مًؿ أظمر هؿ اخل٤مرضمقن قمـ دائرة اإلؾمالم ،أقمؿ ُمـ اًمٌ٤مسم٤م وأشمٌ٤مقمف ،وم٢مذا
يم٤مٟم٧م هل١مٓء يمٗم٤مءة قمٚمٛمٞم٦م مت ّٙمٜمٝمؿ ُمـ اٟمت٘م٤مد إدي٤من واعمذاه٥م إُظمرى ،ومٚمٞمٜمتِمٚمقا
دواُم٦م «افًنٚء افر ّبٚينش اعمقهقم!
أٟمٗمًٝمؿ ُمـ ّ

()2

ُمر إزُم٤من واًمٕمّمقر ،وًمٙمـ سم٘مل
( )2أوضمدت اًمٙمٜم٤مئس شمٖمٞمػمات ذم يمٞمٗمٞم٦م اًمٕمِم٤مء اًمر ّسم٤مين قمغم ّ
إول :ىمراءة ُم٘مٓمٕملم أو صمالصم٦م ُم٘م٤مـمع ُمـ اًمٙمت٤مب
قمٜمٍمان أؾم٤مؾمٞم٤من صم٤مسمتلم ذم مجٞمع اعمراؾمؿّ :
اعم٘مدّ س -واًمث٤مين :شمٜم٤مول اخلٌز واًمنماب (اًمْمحٞم٦م اعم٘مدّ ؾم٦م) -اخلٌز سمّمٗمتف رُمز ًا ًمٌدن قمٞمًك
اعمًٞمح اًمذي ُصٚم٥م ذم ؾمٌٞمؾ إٟم٘م٤مذ اًمٌنمي٦م ،واًمنماب سم٤مقمتٌ٤مره رُمز ًا ًمدم قمٞمًك اعمًٞمح اًمذي أريؼ
ذم هذا اعمج٤مل -قمغم ّ
مهٞم٦م اًمٕمِم٤مء اًمر ّسم٤مين; وًمذا ي٘مقًمقن:
أن يمثػم ًا ُمـ اًمؼموشمًت٤مٟم٧م ي١م ّيمدون قمغم أ ّ
جي٥م اًمتٝم ّٞم١م اًمٙم٤مُمؾ إلىم٤مُم٦م شمٚمؽ اعمراؾمؿ سمّمقرة صحٞمح٦م وشم٤م ُّم٦م ،وقمغم هذا إؾم٤مس يٜمٔمٛمقن هذا
ُمرة واطمدة)-
ُمرات أو ذم اًمِمٝمر ّ
اًمٕمِم٤مء ذم سمٕمض اعمٜم٤مؾمٌ٤مت وم٘مط (وسمٕمْمٝمؿ ي٘مٞمٛمف ذم اًمًٜم٦م أرسمع ّ
سمٞمٜمام يرى اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞمقن اًمٕمِم٤مء اًمر ّسم٤مين ىمٚم٥م اًمٕمٌ٤مدة اًمٞمقُمٞم٦م; وهلذا اًمًٌ٥م ي٘مٞمٛمقن هذه اعمراؾمؿ
يمؾ يقم ًمٞمتًٜمّك اعمِم٤مريم٦م ومٞمف ّ
ّ
ًمٙمؾ ُمـ يريد -وذم اعم٘م٤مسمؾ ٓ ،ي٘مٞمؿ اإلرصمقذيمًٞمقن ُمراؾمؿ اًمٕمِم٤مء
اًمر ّسم٤مين ّإٓ ذم أي٤مم إطمد ُمـ ّ
يمؾ أؾمٌقعُ ،مْم٤موم ً٤م إمم إقمٞم٤مد -وشم١مُمـ اًمٙمٜمٞمً٦م اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م
واإلرصمقذيمًٞم٦م ّ
يتحقل ذم احل٘مٞم٘م٦م وإصمر ىمراءة اًمدقم٤مء إمم حلؿ ودم ًمٚمٜمٌل
سم٠من اخلٌز واًمنماب
ّ
قمٞمًك; وًمذا ومحْمقره ذم هذه اعمراؾمؿ طمْمقر واىمٕمل -وأ ُّم٤م أصؾ وأؾم٤مس هذا اعمٕمت٘مد ذم اًمٙمت٤مب
قع ْ
َن َو َأ ْقم َٓمك اًم َّتال َُِم َ
اعم٘مدّ س ومٞمٕمقد إمم هذا اًم٘مقلَ « :وومِ َٞمام ُه ْؿ َي ْ٠م ُيم ُٚم َ
ٞمذ
قن َأ َظم َذ َي ًُ ُ
اخلُ ٌْ َزَ ،و َسم َ٤مر َك َويم َّ َ
ِ
ِ
:ظم ُذوا ُيم ُٚمقاَ -
َو َىم َ٤مل ُ
اذ ُسمقا ُِمٜمْ َٝم٤م ُيم ُّٚم ُٙم ْؿ;
هذا ُه َق َضم ًَديَ -و َأ َظم َذ ا ًْم َٙم ْ٠م َس َو َؿمٙم ََر َو َأ ْقم َٓم ُ
٤مه ْؿ َىم٤مئالًَ ْ «:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجلديد ا ًَّمذي ُي ًْ َٗم ُؽ ُم ْـ َأ ْضم ِؾ يمَث ِػمي َـ َعمٖمْٗم َرة ْ
َٕ َّن َ
اخلَ َٓم٤م َي٤مش( -إٟمجٞمؾ
هذا ُه َق َدُمل ا ًَّمذي ًم ْٚم َٕم ْٝمد ْ َ
ُمتّل ،إصح٤مح  ،37اًمٗم٘مرة -)39 ,37
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ّ
إن أوه٤مم هذه اًمٗمئ٦م ووٕمػ إدرايمٝم٤م اًمٕم٘مكم سمٚمغ طمدّ ًا ،سمحٞم٨م ّإهنؿ يٕمدون ذم
ُمراؾمؿ اًمٕمِم٤مء اًمر ّسم٤مين قمجٞمٜم ً٤م ،يّمٜمٕمقن ُمٜمف ظمٌز ًا ،وي٠ميمٚمقٟمف ،فمٜمّ ً٤م ُمـ اًمٌ٤مسم٤م وأشمٌ٤مقمف
سمٜمص اإلٟمجٞمؾ أيْم ً٤م(ّ )2
ّ
حيؾ ذم ذًمؽ اخلٌز ،وسمٕمد
أن قمٞمًك اعمًٞمح اًمذي هق يمٚمٛم٦م اهلل ّ
أن ّ
حيؾ اإلًمف ومٞمف يتٜم٤موًمف أشمٌ٤مقمف ،ومٞمٛمتزج حلٛمٝمؿ ودُمٝمؿ هبذا اإلًمف! هذا ضمزء ُمـ
أوه٤مم ه١مٓء-
إقعاف ايػعا٥س احلط١ٝٓٝ

ُمـ يمامل احل٘م٤مرة وُمٜمتٝمك اًمدٟم٤مءة اًمٕمٛمؾ قمغم إوٕم٤مف اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم٦م ذم هذه
اًمٌالد; ّ
ًمئال شمٜمٔمر ُمثؾ هذه إُُمؿ اًمٖم٤مرىم٦م ذم إوه٤مم واًمتخ ّٞمالت سمٕملم اًمقهـ
وآؾمتخٗم٤مف إمم هذه اًمِمٕم٤مئر ،واعمّمٞمٌ٦م ذم أن هيٞمٛمـ قمغم اًمٜم٤مس ُمًتقى ُمـ اجلٝمؾ
خي ّٞمؾ إًمٞمٝمؿ ُمٕمف ّ
أن ُمراؾمؿ اًمٕمزاء ُتٛمؾ ـم٤مسمٕم ً٤م ُمـ اإلومراط ،ومال سمدّ ُمـ احلدّ ُمٜمٝم٤م-
وم٢من ّ
ُمـ هٜم٤م يٜمٌٖمل وم٘مف اًمديـ وومٝمٛمف; ومجٛمٞمع هذه اعمّم٤مئ٥م ٟم٤ممج٦م قمـ اجلٝمؾّ ،
يمؾ
هذا احلامس احلًٞمٜمل ذم ُمراؾمؿ اًمٕمزاء ذم هذا اًمٌٚمدّ ،
ويمؾ ُم٤م شم٘مقم سمف اعمقايم٥م
واهلٞمئ٤مت اًمديٜمٞم٦مً ،مٞمس هل٤م ىمٞمٛم٦م شمذيمر ُم٘م٤مسمؾ قمٔمٛم٦م ُمّمٞمٌ٦م قم٤مؿمقراء! ومال اإلُم٤مم
طمؼ ُمٕمرومتف ،وٓ اًمٕمٛمؾ اًمذي ىم٤مم سمف يمذًمؽ-
احلًلم× ىمد ُقمرف ّ
صحح ا ّ
ًمٕمالُم٦م احلًـ سمـ
اًم٘مٛمل ،+ذًمؽ اًمِمخص اًمذي ّ
حمٛمد سمـ قمكم ّ
روى ّ
اعمٓمٝمر ّ
احلكم ؾمٜمديـ ُمـ أؾم٤مٟمٞمد اًمِمٞمخ اًمّمدوق سمقضمقده )3( ،أي ؿمٞمخ
يقؾمػ سمـ ّ
(« )2ذم اًمٌداي٦م يم٤من يمٚمٛم٦م ،يمٚمٛم٦م قمٜمد اهلل ،ويمٚمٛم٦م إهلٞم٦م; ومٛمٜمذ اًمٌداي٦م يم٤من قمٜمد اهللش( -إٟمجٞمؾ يقطمٜمّ٤م،
إول ،اًمٗم٘مرة -)3 ,2
إصح٤مح ّ
حمٛمد سمـ قمكم ُمـ ُمِم٤ميخ إضم٤مزة اًمّمدوق ،اًمذي أيمثر ُمـ اًمرواي٦م قمٜمف ذم اعمِمٞمخ٦م ،واخلّم٤مل،
(ّ « )3
وصحح ّ
ّ
[احلكم] ـمريؼ
اًمٕمالُم٦م
ُمؽموٞم ً٤م ذم مجٞمع اعمقاوع-
ُمؽممح ً٤م
ّ
وإُم٤مزم ،واًمٕمٞمقن ،واًمتقطمٞمدّ ،
ّ
حمٛمد ذم
حمٛمد سمـ قمكم ،وو ّصم٘مف إُمػمزا ّ
اًمٗم٘مٞمف إممُ :مٜمّمقر سمـ طم٤مزم ،وُمٕم٤موي٦م سمـ وه٥م ،وومٞمٝمام ّ
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اًم٘مٛمل ،اًمث٘م٦م اًمثٌ٧م،
اًمِمٞمخ اًمّمدوقُ ،+مثؾ هذا اًمرضمؾ يروي قمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ّ
()2
اًم٘مٛمٞملم ذم قمٍمه ،قمـ اًمر ّي٤من سمـ ؿمٌٞم٥م
قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ اًمٕمدل اًمث٘م٦م وؿمٞمخ ّ

اًمذي و ّصم٘مف اًمٜمج٤مر( -)3وم٤مًمًٜمد ُمثؾ هذا اًمًٜمد-

افر َوِ ×ٚيف َأو ِل َي ْق ٍم ِم َـ
ىم٤مل اًمر ّي٤من اعمق ّصمؼ سمتقصمٞمؼ اًمٜمج٤مرَ « :د َخ ِْ ُ
َ ٝظ َذ ِّ
وأي واىمٕم٦م هل؟ وُمـ اًمذي
ا ُْد َحر ِم...ش -شم٠م ُّمٚمقا ضم ّٞمد ًا ًمتٗمٝمٛمقا ُم٤م هل قم٤مؿمقراء؟ ّ

ٟمٓمؼ هبذا اًمٙمالم؟ وهبذا اًمًٜمد اعمق ّصمؼ؟
ّ
طمج٦م ًمٌٞم٧م اهلل احلرام،
إن ىم٤مئؾ هذا اًمٙمالم هق ُمـ شمٕمدل زي٤مرة ىمؼمه ؾمٌٕملم أًمػ ّ
ووم٘م ً٤م ًمرواي٦م صحٞمح٦م اًمًٜمد ،وؾمٜمده٤م ُمـ ذًمؽ اًمٜمقع اًمذي يٗمتل أُمث٤مل اًمِمٞمخ
إٟمّم٤مري ـمٌ٘م ً٤م ًمف( ،)4واعمتحدّ ث ذم هذا اعمج٤مل ُمثؾ هذا اًمِمخص! ُمـ هٜم٤م يٜمٌٖمل

سم٤مب إًم٘م٤مب ُمـ يمت٤مسمف شمٚمخٞمص اًمرضم٤ملش( -اعمػمزا طمًلم اًمٜمقري ،ظم٤ممت٦م اعمًتدرك :ج،5
ص-)263 ,262
(ّ « )2
إن اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ا ّدقمك آ ّشمٗم٤مق قمغم وصم٤مىمتف ،طمٞم٨م ىم٤مل قمٜمد ذيمره رواي٦م قمـ أُم٤مزم اًمّمدوق
ذم ؾمٜمده٤م اسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ :ورواة احلدي٨م صم٘م٤مت سم٤مٓ ّشمٗم٤مقش( -اًمً ّٞمد اخلقئلُ ،مٕمجؿ رضم٤مل
احلدي٨م :ج ،2ص-)3:2
(« )3ر ّي٤من سمـ ؿمٌٞم٥م ظم٤مل اعمٕمتّمؿ ،صم٘م٦م ،ؾمٙمـ ىمؿ ،وروى قمٜمف أهٚمٝم٤م ،ومجع ُمً٤مئؾ اًمّمٌ٤مح سمـ ٟمٍم
اهلٜمدي ًمٚمرو٤م×ش( -اًمٜمج٤مر ،رضم٤مل اًمٜمج٤مر :ص-)276
مح ِـ سم ِـ ؾم ِٕمٞمدٍ
ِ
ِ
احلُ ًَ ْ ِ
لم اًمٜمَّ ْٞم ًَ٤م ُسم ِ
حي َٞمكَ ،قم ْـ َقم ِ ِّكم ْسم ِـ ْ
اًمر ْ َ ْ َ
ٞمؿ ْسم ِـ َأ ْمحَدَ َ ،قم ْـ َقم ٌْد َّ
قر ِّيَ ،قم ْـ إِ ْسم َراه َ
(ُ )4حم َ َّٛمدُ ْسم ُـ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
حي َٞمك ْسمـ ُؾم َٚم ْٞم َام َن اعمَْ٤مز ِّينَ ،قم ْـ أيب ْ
ؼم َو ًَمدي َقم ٍكم يم َ
َ٤من
قؾمك×َ ،ىم َ٤ملَُ « :م ْـ َز َار َىم ْ َ
احلَ ًَـ ُُم َ
اعمَْٙم ِِّّلَ ،قم ْـ َ ْ
ػ طمج٦مٍ-
ِ
ِ
ِ
ًَم ُف ِقمٜمْدَ ا َِ
لم َطم َّج ً٦م؟ َىم َ٤ملَٟ :م َٕم ْؿَ ،و َؾم ٌْٕم َ
ورةًَ -ىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ٧مَ :ؾم ٌْٕم َ
هلل يم ًََ ٌْٕم َ
لم َأ ًْم َ َ َّ
ؼم َ
لم َطم َّج ً٦م َُم ْ ُ
٤مت ِقمٜمْدَ ُه ًَم ْٞم َٚم ً٦م يم َ
َ٤من يم ََٛم ْـ َز َار
لم َأ ًْم َ
ػ َطم َّج ٍ٦م؟ َىم َ٤ملُ :ر َّب َطم َّج ٍ٦م َٓ ُشم ْ٘م ٌَ ُؾَُ ،م ْـ َز َار ُه َو َسم َ
َىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ٧مَ :ؾم ٌْ ِٕم َ
َ٤من َقم َغم َقم ْر ِ
َ٤من َي ْق ُم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م يم َ
اهللَ ِذم َقم ْر ِؿم ِفَ -ىم َ٤ملَٟ :م َٕم ْؿ ،إِ َذا يم َ
لم َو َأ ْر َسم َٕم ٌ٦م ُِم َـ
مح ِـ َأ ْر َسم َٕم ٌ٦م ُِم َـ ْإَ َّوًمِ َ
اًمر ْ َ
ش َّ
ِ
قؾمك َو ِقمٞم ًَك^َ ،و َأ َُّم٤م ْإَ ْر َسم َٕم ُ٦م
ْأ ِظم ِري َـَ ،وم َ٠م َُّم٤م ْإَ ْر َسم َٕم ُ٦م ا ًَّم ِذي َـ ُه ْؿ ُِم َـ ْإَ َّوًمِ َ
لم َومٜمُ ٌ
ٞمؿ َو ُُم َ
قح َوإِ ْسم َراه ُ
ِ
ِ
ِ
واحل ًَ ُـ َو ْ
ات اهلل َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ)ُ ،صم َّؿ ُي َٛمدُّ اعمِْ ْْم َام ُر َوم َٞم ْ٘م ُٕمدُ َُم َٕمٜمَ٤م
(ص َٚم َق ُ
احلُ ًَ ْ ُ
لم َ
ُم َـ ْأظم ِري َـ َوم ُٛم َح َّٛمدٌ َو َقم ٌّكم ْ َ
قر ْإَ ِئ َّٛم ِ٦م^ إِ َّٓ َأ َّن َأ ْقم َال ُه ْؿ َد َر َضم ً٦م َو َأ ْىم َر َ ُهب ْؿ َطم ٌْ َق ًة ُز َّو ُار َىم ْ ِؼم َو ًَم ِدي َقم ِ ٍّكم×ش( -اًمِمٞمخ
َُم ْـ َز َار ُىم ٌُ َ
اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،5ص ;696اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ;623اًمِمٞمخ اًمّمدوق،
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أن شمت٠م ُّمٚمقاّ ،
وم٢من اًمٗم٘مف ذم اًمديـ يٕمٜمل آًمتٗم٤مت إمم ُمثؾ هذه اًمٚمٓم٤مئػ واًمدىم٤مئؼ; سمٖمٞم٦م
اًمقصقل إمم قمٛمؼ اعمقوقع-
قمكم اًمٜمٓمؼ سمف ـ ومْم ً
ال قمـ ومٝمٛمف ـ طمٞم٨م ي٘مقل×َ « :يْ ٚب َـ
ىم٤مل يمالُم ً٤م يّمٕم٥م ّ
َْ ٝبٚـِٔ ً ٚفِ َق ٍء َؾْ ٚب ِؽ فِ ِْ ُح ًَ ْ ِ
َصٌِ ٍ
غ×ش(-)2
ٔ !ٛإِ ْن ُـْ َ
ْ
أقمؿ ُمـ اًمٌمء؟ هذا يٕمٜمل ّ
أن مجٞمع ُمّم٤مئ٥م إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء
صمٛم٦م ُمٗمٝمقم ّ
ومٝمؾ ّ

وإوًمٞم٤مء واًمِمٝمداء^ ُمٜمدرضم٦م ُت٧م ُمٗمٝمقم اًمٌمء-
َْ ٝبٚـِٔ ً ٚفِ َق ٍء َؾْ ٚب ِؽ فِ ِْ ُح ًَ ْ ِ
وأي
«إِ ْن ُـْ َ
غ×شُ ،مـ هق احلًلم×؟ وُم٤مذا ومٕمؾ؟ ّ
ْ
واىمٕم٦م هل واىمٕم٦م قم٤مؿمقراء؟ شم٠م ُّمٚمقا ذم ذًمؽ ضم ّٞمد ًا!

احل ًَ ْ ِ
وم٢مذا ظمٓمر سمٌ٤مًمٙمؿ يقم إسمراهٞمؿ× وم٤مقمٚمٛمقا أٟمّف « َٓ َيق َم َـ َٔق ِم ُ
غش ،وإذا ظمٓمر
احل ًَ ْ ِ
سمٌ٤مًمٙمؿ يقم ُمقؾمك× وم٤مقمٚمٛمقا أٟمّف « َٓ َيق َم َـ َٔق ِم ُ
غش ،وإذا ظمٓمر سمٌ٤مًمٙمؿ يقم
احل ًَ ْ ِ
قمٞمًك× وم٤مقمٚمٛمقا أٟمّف « َٓ َيق َم َـ َٔق ِم ُ
غش(-)3

إُم٤مزم :ص ;293اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٞمقن أظمٌ٤مر اًمرو٤م :ج ،3ص ;3:7اًمِمٞمخ اًمٓمقد،
هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج ،7ص ;96اًمٗمت٤مل اًمٜمٞمً٤مسمقري ،روو٦م اًمقاقمٔملم :ص ;345اعمِمٝمدي،
اعمزار :صّ ;658
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،8ص-)3:3
(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مُمٜم٦م ،اًمّمٗمح٦م ،293اهل٤مُمش رىمؿ-2
(ُ )3اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م ،377اهل٤مُمش رىمؿ-2
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إَطاز ايطُا ٤دَاّ ٚتساباّ أمحس

طمًٌٙمؿ مجٚم٦م ُأظمرى ،ىم٤مل اإلُم٤مم× ُمت٤مسمٕم ً٤م يمالُمف ذم اًمرواي٦م اعم٤موٞم٦مَ « :يْ ٚب َـ
احلًغ جدِّ ي× م َىر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َصٌِ ٍ
ت
َٔ !ٛف ََدْ َحد َثْل َأ ِيب َظ ْـ َأبِٔف َظ ْـ َجدِّ ه^ َإٔ ُف َدُ ٚؿت َؾ ُْ َ ْ ُ َ
َ َ
وأي ُمّمٞمٌ٦م؟
وم٠مي واىمٕم٦م هذه؟ ّ
مح َرشّ -
افً َام ُء َدم ًَ ٚوت َُراب ًَ ٚأ ْ َ

امحساز األُؾل بعد َؿٝب ١عاغٛزا٤

واعمٗمنيـ
١مرظملم واعمحدِّ صملم
ِّ
أظمرج اًمذهٌل ،سمؾ واًمًٞمقـمل أيْم ً٤م ،سمؾ وأهمٚم٥م اعم ِّ

افًامء بًد ؿتؾ احلًغ شتّٜ
امحرت آؾٚق ّ
ُمـ أهؾ اًمًٜمّ٦م ،أظمرضمقا هذا احلدي٨مّ « :

ٍ
أوضمف هذا اًمٙمالم سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل إمم أهؾ اًمًٜمّ٦م; ًمٞمٕمرومقا
أصٓرش(( )2اعمٚمحؼّ ،)3:
ُمً١موًمٞمتٝمؿ ذم يقم قم٤مؿمقراء ،أ ُّم٤م اًمِمٞمٕم٦م ومٚمدهيؿ ُمً١موًمٞم٦م ُأظمرى-
اًمًامء سمٕمد ىمتؾ احلًلم ؾمتّ٦م
امحرت آوم٤مق ّ
(« )2قمـ قمكم سمـ ُمدرك ،قمـ ضمدّ ه إؾمقد سمـ ىمٞمس ،ىم٤ملّ :
وم٘مٚم٧م :هق ضمدّ ي
صم٧م سمذًمؽ ذيٙم ً٤م -وم٘م٤مل زمُ :م٤م أٟم٧م ُمـ إؾمقد؟
ُ
أؿمٝمرُ ،يرى ومٞمٝم٤م يم٤مًمدم ،ومحدّ ُ
أسمق أ ُّمل -وم٘م٤مل :أُم٤م واهلل إٟمّف ًمّمدوقش( -اًم٘م٤ميض اًمٜمٕمامن اعمٖمريب ،ذح إظمٌ٤مر :ج ،4ص-)653
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اسمـ ؾمٕمد ،شمرمج٦م اإلُم٤مم احلًلم ُمـ ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد ،ص ;:2اسمـ قمً٤ميمر،
شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ :ج ،25ص ;338اسمـ قمً٤ميمر ،شمرمج٦م اإلُم٤مم احلًلم :ص ;467اعمزي،
هتذي٥م اًمٙمامل :ج ،7ص ;543اًمذهٌل ،ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء :ج ،4ص ;423اًمذهٌل ،شم٤مريخ
اإلؾمالم :ج ،6ص ;26اًمًٞمقـمل ،شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء :ص ;337اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ،اًمّمقاقمؼ
اعمحرىم٦م :ص ;2:5اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل ،يٜم٤مسمٞمع اعمقدة ًمذوي اًم٘مرسمك :ج ،4ص-37
ِ
اًمًدِّ ي َىم َ٤مل« :عمََّ٤م ُىمتِ َؾ ْ
مح َر ُ َهت٤مش( -اًمٕم٤مُمكم
لم ْسم ُـ َقم ِ ٍّكم× َسمٙم ْ
َ٤مؤ َه٤م ُ ْ
اًمً َام ُء َو ُسمٙم ُ
احلُ ًَ ْ ُ
َ٧م َقم َٚم ْٞمف َّ
وروي قمـ ُّ
اًمٌٞم٤ميض ،اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ :ج ،4ص ;235اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،هم٤مي٦م اعمرام :ج ،5ص;484
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص-)328
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اًمٓمؼمي ،ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من :ج ،36ص ;277اًمثٕمٚمٌل ،شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل :ج،9
ص ;464اًمٌٖمقيُ ،مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ (شمٗمًػم اًمٌٖمقي) :ج ،5ص ;263اًم٘مرـمٌل ،شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل:
ج ،27ص ;252اًمزرٟمدي احلٜمٗملُ ،مٕم٤مرج اًمقصقل :ص ;::اسمـ طمجر اعمٙمل ،اًمّمقاقمؼ
اعمحرىم٦م :ص ;2:5اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل ،يٜم٤مسمٞمع اعمقدة ًمذوي اًم٘مرسمك :ج ،4ص-37
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اًمرب ،ومح ّٚمؾ ذًمؽ ىم٤مئالً:
وىمد قمزا اسمـ اجلقزي ؾمٌ٥م امحرار إُومؼ إمم همْم٥م
ّ
احلؼ شٌحٕٚف وتًٚػ فٔس بجًؿ ،ؾٖطٓر
حيّر وجٓف ظْد افٌوّ ...ٛ
« ّ
ـٖن افٌوٌٚن ّ
تٖثر ظيّتف [ؽوٌف] ظذ مـ ؿتؾ احلًغ× بحّرة إُؾؼش( -)2هذا يمالم أطمد أيمؼم

قمٚمامء أهؾ اًمًٜمّ٦م ،وىمد يم٤مٟم٧م اًم٘مْمٞم٦م سمٜمٔمر مجٞمع قمٚمامئٝمؿ ُمـ اعمً ّٚمامت ،سمحٞم٨م
وصٚم٧م اًمٜمقسم٦م إمم اًمتؼمير اًمٕمٚمٛمل-
َؿٝب ١ضّٝد ايػٗدا ×٤أقسحت دؿ ٕٛاإلَاّ ايسقا×

اخل٤مص٦م ،وُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اًمِمٞمٕم٦م ومام هق اًمقاضم٥م؟ ٓ سمدّ هٜم٤م أيْم ً٤م
أ ُّم٤م ُمـ ضمٝم٦م
ّ

ُمـ اًمرضمقع إمم يمالم صم٤مُمـ احلج٩م× ،عمـ ي٘مقل ٓ :شمٚمٓمٛمقا اًمّمدور وٓ شميسمقا
سم٤مًمًالؾمؾ; ّ
ٕن ذم ذًمؽ ضر ًا ،وهل ؿمٌٝم٤مت يٚم٘مٞمٝم٤م سمٕمض اًمٕمقام ذم أذه٤من اًمٜم٤مس;
اًم٘مقة واًم٘مدرة! ومٚمق اضمتٛمع مجٞمع
وًمذا جي٥م قمٚمٞمٙمؿ اًمتً ّٚمح سمٗم٘مف هذا اًمديـ سمٛمٜمتٝمك ّ
اًمٕمٚمامء واًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اًمِمٞمخ اًمٓمقد +طمتّك اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري +عم٤م يم٤مٟمقا يٕمدًمقن
ٟم َٗمً ً٤م ُمـ أٟمٗم٤مس اإلُم٤مم اًمرو٤م× ،سمؾ ٓ سمدّ ُمـ أن يٗمتديف ُمـ ؾمٚمامن ومّم٤مقمد ًا ًمٞمٌ٘مك
احل ًَ ِ
ٟم َٗمس واطمد ُمـ أٟمٗم٤مؾمف اًمٓم٤مهرة ،ومٛمثؾ هذا اًمِمخص ي٘مقل« :إن َيق َم ُ
رح
غ أ ْؿ َ
ّ
( )2ىم٤مل اًمِمٞمخ أسمق اًمٗمرج اسمـ اجلقزيّ « :
ومٞمًتدل قمغم
حيٛمر وضمٝمف قمٜمد اًمٖمْم٥م،
يم٠من اًمٖمْمٌ٤من
ّ
احلؼ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمٞمس سمجًؿ وم٠مفمٝمر شم٠مصمػم قمٔمٛمتف قمغم ُمـ ىمتؾ
همْمٌف ،وهق إُم٤مرة اًمِمخصّ ،
احلًلم× سمحٛمرة إومؼ ،وذًمؽ دًمٞمؾ قمغم قمٔمٞمؿ اجلٜم٤مي٦م -وىم٤مل أيْم ً٤م :عم٤م ُأه اًمٕمٌ٤مس يقم سمدر
ؾمٛمع اًمٜمٌل (صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ) أٟمٞمٜمف ومام ٟم٤مم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م ،ويمٞمػ ًمق ؾمٛمع أٟملم احلًلمش-
(اًمزرٟمدي احلٜمٗملٟ ،مٔمؿ درر اًمًٛمٓملم :ص ;333اًمزرٟمدي احلٜمٗملُ ،مٕم٤مرج اًمقصقل :ص;::
ؾمٌط اسمـ اجلقزي ،شمذيمرة اخلقاص :ص ;357اًمًٛمٝمقدي ،ضمقاهر اًمٕم٘مديـ :ج ،4ص-)497
محرة ا ًْم َق ْضمف ،و ْ
ُمٜمزه َقمـ اجلًٛمٞم٦م ،وم٠مفمٝمر
احل ّؼ ّ
وىم٤مل اسمـ اجلقزي أيْم ً٤م« :وطمٙمٛمتف َأ ّن همْمٌٜم٤م ُي١مصمر َ
ِ
احل ًَ ْلم سمحٛمرة ْإُومؼ إِ ْفم َٝم٤مر ًا ًمٕمٔمؿ ِْ
اجلٜمَ٤م َي٦مَ -ىم َ٤مل :وأٟملم ا ًْم َٕم ٌَّ٤مس َو ُه َق
شم َْ٠مصمػم هم ََْمٌف قمغم ُمـ ىمتؾ ْ ُ
ُم٠مؾمقر سمٌدر ُمٜمع اًمٜمٌَِّل (صغم اهلل َقم َٚم ْٞم ِف َوؾمٚمؿ) اًمٜمّقم َومٙمٞمػ سم٠مٟملم ْ
احلُ ًَ ْلمش (اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل،
اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م :ص ;2:5اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل ،يٜم٤مسمٞمع اعمق ّدة ًمذوي اًم٘مرسمك :ج ،4ص-)32
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أش ٌَؾ ُدمق َظْٚش( -)2وىمد يم٤من سمٙم٤مء اإلُم٤مم اًمرو٤م× سم٤مظمتٞم٤مره ،ومٙمؿ سمٙمك×
ُجٍقََْٕ ٚو ْ
طمتّك أىمرح اًمٌٙم٤مء ضمٗمقٟمف ،إ ّٟمف× يٕمرف طم٘مٞم٘م٦م شمٚمؽ اًمقاىمٕم٦م وُم٤م ضمرى ومٞمٝم٤م؟
اضِ اإلَاّ احلطني× يف قا ١ُ٥ايعسؽ

إن أردشمؿ ُمٕمروم٦م طم٘مٞم٘م٦م هذه اًم٘مْمٞم٦م ومال سمدّ ًمٙمؿ ُمـ اًمتد ّسمر ذم أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م
اًمت٤مًمٞم٦م ،ويٚمزم سمداي ً٦م ُمٕمروم٦م اًمٕمرش ،ومام هق اًمٕمرش؟
أي آي٤مت اًم٘مرآن ىمد وردت؟ وم٘مد وصػ اًمٕمرش
ٓطمٔمقا يمٚمٛم٦م اًمٕمرش ذم ّ
سم٤مًمٙمريؿ ذم سمٕمض أي٤مت( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ)( ،)3وٟمٕم٧م ذم آي٦م ُأظمرى سم٤مًمٕمٔمٞمؿ( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ)( ،)4وذم آي٦م ُأظمرى سم٤معمجٞمد( :ﮮ ﮯ ﮰ * ﯓ ﯔ ﯕ)(-)5
سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم أُمره شمٕم٤ممم ىم٤مل شمٕم٤ممم عم٤م ُتدّ ث قمـ شمدسمػم إُمر( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ

ﮃ ﮄ)( ،)6وىم٤مل أيْم ً٤م( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) (-)7
وسم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اًمٜمٌل اًمٙمريؿ’ وم٘مد أُمره شمٕم٤ممم سم٢مفمٝم٤مر ُم٘م٤مم اًمتق ّيمؾ ىم٤مئالً( :ﯦ

ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ)( -)8وطمٞمٜمام وصؾ اًمدور عمرطمٚم٦م اًمتًٌٞمح ىم٤مل
شمٕم٤ممم( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ)(( ،)9ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمّمٗمح٦م ،63اهل٤مُمش رىمؿ-3
( )3اعم١مُمٜمقن ،آي٦م-227
( )4اًمٜمٛمؾ ،آي٦م-37
( )5اًمؼموج ،أيت٤من -26 ,25
( )6يقٟمس ،آي٦م-4
( )7اًمزُمر ،آي٦م-86
( )8اًمتقسم٦م ،آي٦م-23:
( )9إٟمٌٞم٤مء ،آي٦م-33
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﮶ ﮷)(( ،)2ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ * ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ)( -)3ومٝمذه أي٤مت
شمٙمِمػ قمـ قمٔمٛم٦م اًمٕمرش اإلهلل-
وذم ًمٞمٚم٦م اعمٕمراج اًمتل أؿم٤مر اًمٌ٤مري إمم قمٔمٛمتٝم٤م سم٘مقًمف( :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ)( )4ىمد قمرج اهلل شمٕم٤ممم سمحٌٞمٌف اعمّمٓمٗمك’ إمم اعمأل إقمغم( )5وهم٤مي٦م
ٍ
ٟمٔمرت
طمٞمٜمئذ:
ُمراشم٥م اًم٘مرب( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ)( ،)6وم٘م٤مل اًمٜمٌل اًمٙمريؿ’
ُ
ومرأي٧م أٟمف ىمد ُيمت٥م قمغم ىم٤مئٛم٦م ُمـ ىمقائٛمف« :إن ُ
هٌٚح ُاهلدى
غ ِم
إمم اًمٕمرش،
ُ
احل ًَ ْ َ
ُ
وشٍَْٔ ُ ٜافْ ِ
جٚةش(-)7
َ َ
إن ًمً ّٞمد اًمِمٝمداء× ُمـ اًمٕمٔمٛم٦م واعم٘م٤مم اًمرومٞمع ُم٤م دقم٤م اًمٌ٤مري ّ
ّ
ضمؾ وقمال إمم

شمزيلم قمرؿمف اعمتّّمػ سم٤مًمّمٗم٤مت اعمذيمقرة سم٤مؾمؿ اإلُم٤مم احلًلم×; وُمٜمف يٜمٌٖمل أن
احل ًَ ِ
ُيٗمٝمؿ ؾمٌ٥م ىمقل اإلُم٤مم اًمرو٤م×« :إن َيق َم ُ
أش ٌَؾ ُدمق َظْٚش-
غ أ ْؿ َ
رح ُجٍقََْٕ ٚو ْ
وقمغم هذا إؾم٤مس ،ومٛمراؾمؿ اًمٕمزاء احل٤مًمٞم٦م ٓ شمتٜم٤مؾم٥م ُمع ُم٤م يًتح ّ٘مف
اإلُم٤مم×; وًمذا يٜمٌٖمل آطمتٗم٤مء سمٕم٤مؿمقراء ذم ّ
يمؾ ؾمٜم٦م أيمثر ُمـ اًمًٜم٦م اًمً٤مسم٘م٦م هل٤م،
وجي٥م زي٤مدهت٤م ّ ً
يمام ويمٞمٗم ً٤م(-)8
( )2هم٤مومر ،آي٦م-8
( )3اًمتٙمقير ،أيت٤من -37 ,2:
( )4اإلهاء ،آي٦م-2
(( )5ﭲ ﭳ ﭴ * ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) (اًمٜمجؿ ،أيت٤من -): ,9
( )6اًمٜمجؿ ،آي٦م-27
(ُ )7اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمّمٗمح٦م ،56ه٤مُمش رىمؿ-2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ؼم اًمٜمٌَِّ ُّل’ ا ْسمٜمَ َت ُف َوم٤مـمِ َٛم َ٦م سمِ َ٘مت ِْؾ َو ًَم ِد َه٤م ْ
َ٧م
جيري َقم َٚم ْٞمف ُم َـ ا ْعم َحـَ ،سمٙم ْ
احلُ ًَ ْلم َو َُم٤م َ ْ
(ُ « )8ر ِو َي َأ َّٟم ُف عمََّ٤م َأ ْظم َ َ
قن َذًمِ َؽ؟ َىم َ٤ملِ :ذم َزُم ٍ
٤من َظم ٍ
َوم٤مـمِ َٛم ُ٦م ُسمٙمَ٤م ًء َؿم ِديد ًا َو َىم٤م ًَم ْ٧مَ :ي٤م َأ َسم ْف! َُمتَك َي ُٙم ُ
٤مل ُِمٜمِّل َو ُِمٜم ِْؽ َو ُِم ْـ َقم ِ ٍّكم-
َ
َوم ْ
َ٤مؤ َه٤م َو َىم٤م ًَم ْ٧مَ :ي٤م َأ َسم ْف! َوم َٛم ْـ َي ٌْ ِٙمل َقم َٚم ْٞم ِف َو َُم ْـ َي ْٚمت َِز ُم سمِ٢مِ َىم٤م َُم ِ٦م ا ًْم َٕم َز ِاء ًَم ُف؟ َوم َ٘م َ٤مل اًمٜمٌَِّ ُّل’َ :ي٤م
٤مؿمتَدَّ ُسمٙم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قن َقم َغم ِر َضم ِ
٤مهل ُ ْؿ َي ٌْ ُٙم َ
َوم٤مـم َٛم ُ٦م! إِ َّن ٟم ًَ٤م َء ُأ َُّمتل َي ٌْ ُٙم َ
قن َقم َغم ٟم ًَ٤مء َأ ْه ِؾ َسم ْٞمتلَ ،و ِر َضم َ
٤مل َأ ْه ِؾ َسم ْٞمتل،
ْ٧م ًمِٚمٜمًِّ ِ
لم َأٟم ِ
ال َسم ْٕمدَ ِضم ٍ
ٞمؾ ِذم ُيم ِّؾ َؾمٜم ٍَ٦مَ ،وم٢مِ َذا يم َ
جيدِّ ُد َ
ون ا ًْم َٕم َزا َء ِضمٞم ً
٤مء َو َأٟمَ٤م َأ ْؿم َٗم ُع
َ٤من ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ُ٦م شم َِْم َٗم ِٕم َ
َ
َو ُ َ


اعمح٤مضة اًمراسمٕم٦م قمنمةُ :مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة 428 .......................................

غٗك ١ايطّٝد ٠ايصٖسا ‘٤يف َؿٝب ١ضّٝد ايػٗدا×٤

حمػم ًمألًمٌ٤مب ،وقمغم اًمٜم٤مس أن يٕمٚمٛمقا ّ
أن هذه اًمقاىمٕم٦م اعمذيمقرة ومٞمف
صمٛم٦م طمدي٨م ّ
ّ

شمتٙمرر ذم ّ
ٟمص احلدي٨م يمام يكم:
يمؾ يقمّ ،
ّ
 ٝإِٓ ِم ْـ َخ ْ ٍر،
َقم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل× َىم َ٤مل« :إِ َذا ز ُْرت ُْؿ َأ َبَ ٚظ ٌْ ِد اَلل× َؾْ ٚف َز ُمقا افه ّْ َ
ِ
ِ
ٚر ِمـ َْ ِ
ِ
يـ بِ َْ
ٚحلٚئِ ِرَ ،ؾت َُهٚؾِ ُح ُٓ ْؿ َؾ َال
ي ا َْد َالئ َُ َ ٜافذ َ
َوإِن َم َالئ َُ َ ٜافِ ْٔ ِؾ َوافْ َٓ ِ َ
احل ٍَ َيْ َ ٜحت ُ ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
وَنُ ْؿ َحتك َت ُز َ
ول افن ّْ ُس َو َحتك ُيْ َِّق َر ا ْف ٍَ ْج ُرُ ،ثؿ
قَنَ ٚم ْـ صدة ا ْف ٌَُُٚءَ ،ؾ َٔ ْْتَي ُر َ
ُجئِ ٌُ َ
ِ
ي َُ ِِّّقَنؿ ويً َٖ ُفقَنؿ ظـ َأ ْصٔ ِ
غ َه َذ ْي ِـ ا ْف َق ْؿت ْ ِ
َغ َؾَِ٘نُ ْؿ َٓ
ٚء م ْـ َأ ْم ِر افً َامءَ .ؾ َٖمَ ٚمَ ٚب ْ َ
ُ ُ َُْ ََ ْ َُْ َ ْ َ َ
ِ
ِ
قَن ُ ْؿ ِيف َه َذ ْي ِـ ا ْف َق ْؿت ْ ِ
َغ َظ ْـ
س َ
َيْْىِ َُ َ
ون َظ ِـ ا ْف ٌَُُٚء َوافد َظٚءَ ،و َٓ َي ْن ٌَ ُِ َ
قن َوٓ َي ٍْ ُ ُ
ِ
َأ ْص َح ِ
 ٝؾِدَ َ
قَنُ ْؿ َظْْ ُف،
ُ :ٝج ًِ ِْ ُ
ِٚبِ ْؿَ ،ؾِٕ٘ َام ُص ٌُ ُِ ُٓ ْؿ بُِ ُْؿ إِ َذا َٕ َى َْت ُْؿُ .ؿ ِْ ُ
اك َو َم ٚافذي َي ًْ َٖ ُف َ
و َأُّيؿ يً َٖ ُل ص ِ
قن َْ
احلٚئِ ِر؟ َؿ َٚل َأ ْه ُؾ َْ
احل ٍَ َي َُ ٜأ ْو َأ ْه ُؾ َْ
ٚح ٌَ ُف َْ
احل ٍَ َي َٜ؛ َِٕن َأ ْه َؾ
احلٚئِ ِر َي ًْ َٖ ُف َ
َ
َ ُْ َ ْ
ِ ِ
َْ ِ ِ ِ
قن َو َْ
قَنُ ْؿ َظْْ ُف؟
احل ٍَ َي َُ ٜتْ ِْز ُل َوت َْه ًَدُ ُ .ؿ ِْ ُ
ز ُح َ
َ :ٝؾ َام ت ََرى َي ًْ َٖ ُف َ
احلٚئر م َـ ا َْد َالئََُ َٓ ٜي ْ َ
َْ ٛاهلق ِ
ِ
ون إِ َذا َظ َر ُجقا بِِ٘ ْش َام ِظ َ
اءَ ،ؾ ُرب َام َوا َؾ َُقا افٌِْل’ َو ِظْْدَ ُه
َؿ َٚل :إَِنُ ْؿ َي ُّر َ
ٔؾ َصٚح ِ َ
ِ
ِ
احل ًَ ُـ َو ُْ
َؾٚضِ َّ ُ ٜافز ْه َر ُاء َو َْ
ٚء َو َم ْـ
احل ًَ ْ ُ
غ َو ْإَئّ َُ ٜم ْـ َم َ ٙمْ ُْٓ ْؿَ ،ؾ َٔ ًْ َٖ ُف َ
قَنُ ْؿ َظ ْـ َأ ْص َٔ َ
قل َْ
ي ِمُْْ ُُؿ َْ
وه ْؿ بِدُ َظٚئُِ ُْؿَ .ؾ َت َُ ُ
احل ٍَ َي َُ :ٜـ ْٔ َ
ؼ ُه ْؿ َو ُه ْؿ
احلٚئِ َرَ ،و َي َُق ُف َ
ؼ ُ
ػ ُٕ ٌَ ِّ ُ
قنَ :ب ِّ ُ
َح َ َ
قن َُهل ْؿَ :ب ِ
ٚرـُقا َظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ َوا ْد ُظقا َُهل ْؿ َظَْ ،ٚؾ ِٓ َل ا ْفٌِ َن َٚر ُة ِمَْ ،ٚؾِ٘ َذا
قن ـ ََال َمَْٚ؟ َؾ َٔ َُق ُف َ
َٓ َي ًْ َّ ًُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٔع
قه ْؿ بِ َٖ ْجْ َحتُ ُْؿ َحتك ُحيًقا َمَُُْ َُٕ ٚؿَ ،وإًَِْٕ ٕ ٚت َْقد ُظ ُٓ ُؿ افذي َٓ تَو ُ
ْك ُؾقا َؾحٍ ُ
إ َ َ
ِ
قن َمِ ٚيف ِز َي َٚرتِ ِف ِم َـ َْ
ٚس َٓ ْؿ َت َت ُِقا َظ َذ ِز َي َٚرتِ ِف
َو َدائِ ًُ ُفَ ،و َف ْق َي ًْ َِ ُّ َ
اخل ْ ِر َو َي ًْ َِ ُؿ َذف َؽ افْ ُ
بِٚفًٔ ِ
قفَ ،و َف ٌَُ ٚظقا َأ ْم َق َُاهل ْؿ ِيف إِ ْت َِٔ ِٕٚفَ ،وإِن َؾٚضِ َّ َ ÷ٜإِ َذا َٕ َي َر ْت إِ َف ْٔ ِٓ ْؿ َو َم ًَ ََٓ ٚأ ْف ُ
ػ ٌَِٕ ٍّل
ُ
ِ ِ
ًمِٚمر َضم ِ
اجلٜمَّ َ٦مَ -ي٤م َوم٤مـمِ َٛم ُ٦م! ُيم ُّؾ َقم ْ ٍ
احلُ ًَ ْ ِ
٤ملَ ،و ُيم ُّؾ َُم ْـ َسمٙمَك ُِمٜم ُْٝم ْؿ َقم َغم ُُم َّم ِ
٤مب ْ
لم
لم َأ َظم ْذٟمَ٤م سمِ َٞمده َو َأ ْد َظم ْٚمٜمَ٤م ُه ْ َ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ٧م َقم َغم ُُم َّم ِ
٤مب ْ
اجلٜمَّ٦مش-
لم َسمٙم ْ
َسم٤ميم َٞم ٌ٦م َي ْق َم ا ًْم٘م َٞم٤م َُم٦م إ َّٓ َقم ْ ٌ
نم ٌة سمِٜمَٕمٞم ِؿ ْ َ
احلُ ًَ ْلمَ ،وم٢م َّهنَ٤م و٤مطم َٙم ٌ٦م ُُم ًْ َت ٌْ َ
ّ
(اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،55ص ;3:4اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم
احلًلم× :ص-)645
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ػ يً ًِدُ وَن ٚظ َذ ا ْفٌُ ِ
ٍ
ٍ ِ
ػ ِصدِّ ٍ
غ َأ ْف ُ
يؼ َو َأ ْف ُ
َو َأ ْف ُ
َٚءَ ،وإَِنَٚ
ػ َص ِٓٔد َوم َـ ا ْفُ َُروبِ ِّٔ َ
ُ
ََ َ
ػ َأ ْف ُ ْ
ِ
مح ً ٜفِ َه ْق ِ َهتَ ،ٚو َم ٚت ًَُْ ُُـ َحتك َي ْٖتِ َٔ َٓٚ
َفت َْن َٓ ُؼ َص ْٓ ََ ًَ ٜؾ َال َي ٌْ ََك ِيف افً َام َوات َم َِ ٌؽ إِٓ َبَُك َر ْ َ
َ ٝأه َؾ افًامو ِ
قل :ي ٚبَْٔ َِ !ٜؿدْ َأب َُٔ ِ
افٌِْل’ َ
ات َو َص ٌَ ِْتِ ِٓ ْؿ َظ ِـ افت ًٌِْٔحِ
َ َ
ْ
قهَ ]ٚؾ َٔ َُ ُ َ ُ
[أ ُب َ
ْ ْ
َوافت َْ ِد ِ
ي
يسَ ،ؾ ُُ ٍِّل َحتك ُي ََدِّ ُشقا ؾـَ( ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ) َ ،وإَِنََ ٚف َتْْ ُي ُر إِ َػ َم ْـ َح َ َ
ِمُْْ ُْؿَ ،ؾت ًَْ َٖ ُل اَللَ َُهل ْؿ ِم ْـ ـ ُِّؾ َخ ْ ٍرَ ،و َٓ َت ْز َهدُ وا ِيف إِ ْت َِٔ ِٕٚفَ ،ؾِ٘ن َْ
اخل ْ َر ِيف إِ ْت َِٔ ِٕٚف َأ ْـ َث ُر ِم ْـ َأ ْن

حي َلش(( )2اعمٚمحؼ-)4:
ُْ

وىمد ذيمر اإلُم٤مم قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م× قمٌ٤مرة ًمٞمٕمل اجلٛمٞمع طمجؿ اعمّمٞمٌ٦م،
َْ ٝبٚـِٔ ً ٚفِ َق ٍء َؾْ ٚب ِؽ فِ ِْ ُح ًَ ْ ِ
غ ْب ِـ َظ ِ ِّع ْب ِـ َأ ِيب َضٚفِ ٍ
طمٞم٨م ىم٤ملَ « :يْ ٚب َـ َصٌِ ٍ
،ٛ
ٔ !ٛإِ ْن ُـْ َ
ْ

َؾِٕ٘ ُف ُذبِ َح ـ ََام ُي ْذ َب ُح ا ْف َُ ٌْ ُشش(-)3

حي َ
غ افً َام ِء
قل ا ْف ًَ َى ُش َب َْْٔ ُف َو َب ْ َ
وم٤معمّمٞمٌ٦م أٟمّف ُذسمح قمٓمِم٤مٟم ً٤م وحمروُم ً٤م ُمـ اعم٤مءَ « :حتك َ ُ
ـَٚفد َخ ِ
ٚنش(-)4
( )2اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ;288اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراينُ ،مديٜم٦م اعمٕم٤مضمز :ج ،5ص;277
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص ;335اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم
احلًلم× :ص-674
(ُ )3اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مُمٜم٦م ،اًمّمٗمح٦م ،293ه٤مُمش رىمؿ-2
ِ
٥م اًمدُّ ِّر اًم َّث ِٛم ِ
لم ِذم َشم ْٗم ًِ ِػم َىم ْقًمِ ِف َشم َٕم َ٤ممم( :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ) « َأ َّٟم ُف َر َأى َؾم َ
٤مق
(َ )4ر َوى َص٤مطم ُ
ِ ِ
ا ًْم َٕم ْر ِ
ؼم ِئ ُٞمؾ ُىم ْؾَ :ي٤م َمحِٞمدُ سمِ َح ِّؼ ُحم َ َّٛم ٍدَ ،ي٤م َقم ِ٤مزم سمِ َح ِّؼ َقم ِ ٍّكمَ ،ي٤م
ش َو َأ ْؾم َام َء اًمٜمٌَِّ ِّل َو ْإَئ َّٛم٦م^َ ،وم َٚم َّ٘مٜمَ ُف َضم ْ َ
ِ
ِ
ِ
احلُ ًَ ْ ِ
لمَ ،و ُِمٜم َْؽ ْ ِ
٤منَ -وم َٚم َّام َذيم ََر ْ
احل ًَ ِـ َو ْ
اإل ْطم ًَ ُ
لم َؾم٤م ًَم ْ٧م
احلُ ًَ ْ َ
َوم٤مـم ُر سمِ َح ِّؼ َوم٤مـم َٛم َ٦مَ ،ي٤م ُحمًْ ُـ سمِ َح ِّؼ ْ َ
ِ
ِ
ِ
اخلَ ِ٤مُم ِ
ؼم ِئ ُٞمؾ! ِذم ِذيم ِْر ْ
ُد ُُمق ُقم ُف َواٟم َ
ؼم ِيت! َىم َ٤مل
َن َىم ْٚمٌِل َوشمًَ ُٞمؾ َقم ْ َ
ْخ َِم َع َىم ْٚم ٌُ ُف َو َىم َ٤ملَ :ي٤م َأظمل َضم ْ َ
س َيٜمْٙم ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ضم ِ
ِ
ِ
٥مَ -وم َ٘م َ٤ملَ :ي٤م َأظمل! َو َُم٤م ه َل؟ َىم َ٤ملُ :ي ْ٘م َت ُؾ
٤مب سمِ ُٛمّمٞم ٌَ٦م شم َّْم ُٖم ُر قمٜمْدَ َه٤م ا َْعم َّم٤مئ ُ
ؼمئ ُٞمؾَ :و ًَمدُ َك َه َذا ُي َّم ُ
َ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لمَ ،و ًَم ْق شم ََرا ُه َي٤م آ َد ُم َو ُه َق َي ُ٘م ُ
قلَ :وا َقم َٓم َِم٤م ْه َوا ىم َّٚم َ٦م
َ٤مس َو َٓ ُُمٕم ٌ
َقم ْٓم َِم٤مٟم ً٤م همَريٌ ً٤م َوطمٞمد ًا َومريد ًاًَ ،م ْٞم َس ًَم ُف ٟم ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ذبِ
حي َ
قل ا ًْم َٕم َٓم ُش َسم ْٞمٜمَ ُف َو َسم ْ َ
اًمً َامء َيم٤مًمدُّ َظم٤منَ ،وم َٚم ْؿ ُجي ٌْ ُف َأ َطمدٌ إ َّٓ سم ُّ
لم َّ
َ٤مسا ْهَ ،طمتَّك َ ُ
٤مًمً ُٞمقف َو ُ ْ
ٟم َ
قفَ ،ومٞم ْذسمح َذسمح َّ ِ ِ
احل ُت ِ
وؾم ُٝم ْؿ ُه َق َو َأٟم َّْم ُ٤مر ُه ِذم
اًمِم٤مة ُم ْـ َىم َٗم٤م ُهَ ،و َيٜم َْٝم ُ
ُ َ ُ ْ َ
٥م َر ْطم َٚم ُف َأقمْدَ ُاؤ ُهَ ،و ُشم ِْم َٝم ُر ُر ُء ُ
ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا ًْم ٌُ ْٚمدَ ان َو َُم َٕم ُٝم ُؿ اًمٜم ًِّْ َق ُ
ؼمئ ُٞمؾ ُسمٙمَ٤م َء اًم َّثٙم َْغمش-
ان يم ََذًم َؽَ ،ؾم ٌَ َؼ ِذم قم ْٚم ِؿ ا ًْم َقاطمد اعمَْٜمَّ٤منَ -وم ٌَٙمَك آ َد ُم َو َضم ْ َ
(اًمٓمرحيل ،اعمٜمتخ٥م ذم مجع اعمراصمل واخلٓم٥م :صّ ;257
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،55
ص ;356اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)275
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املالحل
(املًخل)4:

ُ
َ
(صغم اهلل قمٚمٞمف [وآًمف] وؾم ّٚمؿ)« :إن اَللَ ُي ُ
ذهُ ٛ
رؾمقل اهللِ ّ
ثِٞ
ىم٤مل
ّٓؾ حتّك إذا َ
[يْزل] إػ افً ِ
ٔؾ ّ ِ
ٍ
اف ِّ ِ
ُ
ُ
[ثؿ] َ
مًتٌٍر ،هؾ مـ
ؾَٔقل :هؾ مـ
امء افدٕٔٚ
ٕزل
إول ّ
ٍ
تٚئ...ٛشُ( -مًٚمؿ اًمٜمٞمً٤مسمقري ،صحٞمح ُمًٚمؿ :ج ،3ص ;287اًمٓمٞم٤مًمزُ ،مًٜمد
أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز :ص ;3:7اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م اًمٙمقذم ،اعمّمٜمػ :ج ،8ص ;:7اسمـ

ظمزيٛم٦م ،صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م :ج ،3ص ;293اًمٜمً٤مئل ،ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل :ج،7
ص ;235اسمـ طم ٌّ٤من ،صحٞمح اسمـ طم ٌّ٤من :ج ،4ص ;373اًمٓمؼماين ،اًمدقم٤مء:
ص ;73اًمًٞمقـمل ،اجل٤مُمع اًمّمٖمػم :ج ،2ص-)3:7
وورد ُم٤م يِمٌف هذا اعمْمٛمقن ذم اعمّم٤مدر اًمت٤مًمٞم٦م :اسمـ أيب قم٤مصؿ ،اًمًٜمّ٦م :ص;32:
اًمًٛمٕم٤مين ،أدب اإلُمالء وآؾمتٛمالء :ص ;73اًمرازي ،شمٗمًػم اًمرازي :ج،36
ص ;45اسمـ إصمػم ،أؾمد اًمٖم٤مسم٦م :ج ،6ص ;292اسمـ يمثػم ،شمٗمًػم اسمـ يمثػم :ج،5
ص ;362اًمٕمٞمٜمل ،قمٛمدة اًم٘م٤مري :ج ،8ص ;2:9اعمتّ٘مل اهلٜمدي ،يمٜمز اًمٕمامل :ج،3
ص-275

ـؾ ٍ
ورووا أيْم ً٤م طمدي٨م اًمٜمزول وهق« :أ ّٕ ُف تًٚػ ُ
يْزل إػ افًامء افدٕٔ ٚيف ّ
فِٔ ،ٜويف
ـؾ فٍِٔ ٜ
ٍ
ٍ
مجً ،ٜؾَٔقل :هؾ مـ ٍ
رواي ٜيف ّ
ؾٖؽٍر ف ُفش-
مًتٌٍر
ؾٖتقب ظِٔف ،هؾ مـ
تٚئٛ
ُ
ُ

(اإلجيل ،اعمقاىمػ :ج ،4ص-)48

ـؾ فٍِٔ ٜ
«وذه ٛبًوٓؿ إػ إّٔف تًٚػ يْزل يف ّ
مجً ٜظذ صُؾ أمرد حًـ افقجف،

أن بًوٓؿ بٌٌداد ووع ظذ شىح داره مً َِّ ً ،ٚيوع ّ
ـؾ فِٜٔ
راـٌ ً ٚظذ محٚر ،حتّك ّ
ٍ
مجً ٜؾٔف صًر ًا وتٌْ ًٚ؛ فتجقيز أن يْزل اَلل تًٚػ ظذ محٚره ظذ ذفؽ افًىح ،ؾٔنتٌؾ
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ّ
(اًمٕمالُم٦م
افرب بٚفْداء :هؾ مـ تٚئ ،ٛهؾ مـ مًتٌٍرش-
احلامر بٕٚـؾ ،وينتٌؾ
ّ
ّ
احلكمُ ،مٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م :ص ;4:اسمـ اًمّمالح اًمٌحراين ،إًمزام اًمٜمقاص٥م :ص237
(ُمع اظمتالف يًػم))-
(املًخل)1:

ْإَ ْؾم َق ُد ْسم ُـ َىم ْٞم ٍ
مح َر ٌة ِم ْـ ِؿ ٌَ ِؾ ا َْد ْ ِ
سَ « :دُ ٚؿتِ َؾ ُْ
مح َر ٌة ِم ْـ ِؿ ٌَ ِؾ
غ× ْار َت ٍَ ًَ ْ
احل ًَ ْ ُ
ؼ ِق َو ُ ْ
ُْ ٝ
بَ ،ؾََُ ٚدتََ ٚي ِْت ََِ َٔ ِ
ا َْدٌ ِْر ِ
ٚن ِيف َـٌِ ِد افً َام ِء ِشت ََ ٜأ ْص ُٓ ٍرش( -اًم٘م٤ميض اًمٜمٕمامن اعمٖمريب ،ذح
إظمٌ٤مر :ج ،4ص ;278اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج ،4ص;323
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص ;327اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل:
اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)578
امحرت
ظع [×] ّ
طمدّ صمٜم٤م ضمرير ،قمـ زيد سمـ أيب زي٤مد ،ىم٤مل« :دُ ٚؿتؾ احلًغ بـ ّ

آؾٚق افًامء أربً ٜأصٓر .ؿٚل زيد :وامحراره ٚبُٚؤه...ٚش( -اًم٘م٤ميض اًمٜمٕمامن اعمٖمريب،
ذح إظمٌ٤مر :ج ،4ص-)655
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اًم٘مرـمٌل ،شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل :ج ،27ص ;252اسمـ يمثػم،
اًمدر اعمٜمثقر :ج ،7ص-42
شمٗمًػم اسمـ يمثػم :ج ،5ص ;265اًمًٞمقـملّ ،
يمذًمؽ ُم٤م رواه ذم ّأول اجلزء اخل٤مُمس ُمـ صحٞمح ُمًٚمؿ ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:
ظع [‘] بُ ٝافًامء،
(ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ) ،ىم٤مل« :دُ ٚؿتؾ احلًغ بـ ّ

وبُٚؤه ٚمحرهتٚش( -اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،اًمٓمرائػ :صّ ;374
اًمٕمالُم٦م ّ
احلكم ،هن٩م

احلؼ ويمِمػ اًمّمدق :ص-)368
ّ
وٟم٘مؾ أسمق اًمٗمرج اسمـ اجلقزي ذم يمت٤مب (اًمتٌٍمة) ،قمـ اسمـ ؾمػميـ ،ىم٤مل« :دُ ٚؿتؾ

ثؿ طٓرت هذه احلّرة يف افًامءش( -اًمزرٟمدي
احلًغ أطِّ ٝافدٕٔ ٚثالث ٜأيٍ ٚمّ ،
احلٜمٗملُ ،مٕم٤مرج اًمقصقل :ص ;:9اًمزرٟمدي احلٜمٗملٟ ،مٔمؿ درر اًمًٛمٓملم:
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ص ;332ؾمٌط اسمـ اجلقزي ،شمذيمرة اخلقاص :ص-)357
وروي قمـ يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من ،قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ اخلٚمٞمؾ ،قمـ قمكم سمـ ُُم ِ
ًٝمر ،قمـ
ـْ ٝأ ّيٚم احلًغ جٚري ً ٜصّ ٚب ً ٜؾُ ٕٝٚافًامء أ ّيٚم ً ٚظَِٜش( -اًمٌٞمٝم٘مل،
ضمدّ شمف ىم٤مًم٧مُ « :
اًمًٜمـ اًمٙمؼمى :ج ،4ص ;448اسمـ قمً٤ميمر ،شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ :ج ،25ص;339
قمٌد اًمٙمريؿ اًمراومٕمل ،ومتح اًمٕمزيز :ج ،6ص ;95اسمـ طمجر ،شمٚمخٞمص احلٌػم :ج،6
ص-)95

ٍ
احلًغ امحر ِ
ِ
روي َقم ْـ َمجِ ِ
ت افً َام ُءش( -اًمٓمؼماين ،اعمٕمجؿ
ٞمؾ ْسم ِـ َز ْيدَ ،ىم َ٤ملَ « :دُ ٚؿت َؾ ُْ َ ْ ُ ْ َ
َو َ

اًمٙمٌػم :ج ،4ص ;225اهلٞمثٛمل ،جمٛمع اًمزوائد :ج ،:ص-)2:8
َوذم شمَ٤م ِر ِ
مح٤م ُد ْسم ُـ َز ْي ٍدَ ،قم ْـ ِه َِم٤م ٍمَ ،قم ْـ ُحم َ َّٛم ٍدَ ،ىم َ٤ملَ « :ت ًْ َِ ُؿ َه ِذ ِه
يخ اًمٜم ًََّ ِق ِّي َر َوى َ َّ
احل ّْ َر ُة ِيف ْإُ ُؾ ِؼ ِمؿ ِه َل؟ ُثؿ َؿ َٚلِ :م ْـ َي ْق ِم ُؿتِ َؾ ُْ
ُْ
غ×ش( -اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م
احل ًَ ْ ُ
آل أيب ـم٤مًم٥م :ج ،4صّ ;323
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص;327
اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)578
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اسمـ قمً٤ميمر ،شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ :ج ،25ص ;339اسمـ
قمً٤ميمر ،شمرمج٦م اإلُم٤مم احلًلم ،ص ;469اًمذهٌل ،ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء :ج،4
ص ;423اًمذهٌل ،شم٤مريخ اإلؾمالم :ج ،6ص-26
ِ
ػميـ َىم َ٤ملُ « :أ ْخزََٕ ٚأن محر َة َأ ْضر ِ
اف افً َام ِء َمل ْ َتُ ُْـ َؿ ٌْ َؾ َؿت ِْؾ
يمذًمؽُ :حم َ َّٛمدُ ْسم ُـ ؾم ِ َ
َ
َُْ
ََ
احل ًَ ْ ِ
ُْ
غ×ش( -اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج ،4ص ;323اًمٕمالُم٦م
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص 326و-)327
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اًمٓمؼماين ،اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم :ج ،4ص ;225اهلٞمثٛمل ،جمٛمع
اًمزوائد :ج ،:ص ;2:8اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل ،يٜم٤مسمٞمع اعمق ّدة ًمذوي اًم٘مرسمك :ج،4
صُ( 37مع اظمتالف يًػم)-
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(املًخل)3:
َقم ْـ َأ ِيب َسم ِّم ٍ
ِْ ٝظْْدَ َأ ِيب َظ ٌْ ِد اَلل× ُأ َحدِّ ُث ُف َؾدَ َخ َؾ َظ َِ ْٔ ِف ا ْبُْ ُفَ ،ؾ ََ َٚل َف ُف:
ػم َىم َ٤ملُ « :ـْ ُ
َم ْر َحٌ ًَ ،ٚو َوّ ُف َو َؿٌ َِ ُف َو َؿ َٚلَ :حَ َر اَللَُ َم ْـ َحَ َرـ ُْؿَ ،وا ْٕ َت ََ َؿ ِمم ْـ َوت ََرـ ُْؿَ ،و َخ َذ َل اَللَُ َم ْـ
ِ
ِ
ِ
َٚء
َخ َذ َفُ ُْؿَ ،و َف ًَ َـ اَللَُ َم ْـ َؿ َت َُِ ُْؿَ ،وـ َ
َٚن اَللَُ َفُ ُْؿ َوف ّٔ ًَ ٚو َحٚؾي ًَ ٚوَٕٚس ًاَ ،ؾ ََدْ َض َٚل ُبُ ُ
يَغ وافنٓدَ ِ
ِ
ِ
ِ
اء َو َم َالئُِ َِ ٜافً َام ِءُ ،ثؿ َبَُك َو َؿ َٚلَ :يَ ٚأ َبٚ
افهدِّ َ َ َ
َٚء ْإَ ٌِْٕ َٔٚء َو ِّ
افْ ًَِّٚء َو ُبُ ُ
غ َأت ِ
احل ًَ ْ ِ
َٚين َمَ َٓ ٚأ ْمِِ ُُ ُف بِ َام َأتَك إِ َػ َأبِ ِ
َب ِه ٍر! إِ َذا َٕ َي ْر ُت إِ َػ ُو ْف ِد ُْ
ٔٓ ْؿ َوإِ َف ْٔ ِٓ ْؿَ .يَ ٚأ َبٚ
َب ِه ٍر! إِن َؾٚضِ َّ ََ ÷ٜف َت ٌُِْ ِٔف َوت َْن َٓ ُؼَ ،ؾ َتزْؾِ ُر َج َْٓ ُؿ زَ ْؾ َر ًة َف ْق َٓ َأن َْ
قن
اخلزَ َٕ ََ ٜي ًْ َّ ًُ َ
ُمَ ٚؾ ََ ٜأ ْن َ ْ ِ
َ
َٚء َهَ ،ٚو َؿ ِد ْاش َت ًَدوا فِ َذفِ َؽ َ َ
ؼ َد ُد َخ َُٚنََ ٚؾ ُٔ ْح ِر َق َأ ْه َؾ
ُبُ َ
َي ُر َج مْ َُْٓ ٚظْ ٌُؼ ،أ ْو َي ْ ُ
 ٝبٚـِٔ ً ،ٜويزْجروَن ٚويقثِ َُ َ ِ
ْإَ ْر ِ
اِبٚ
قَنََ [ ٚؾ َٔ ُْ ٌَ ُح َ
ضَ ،ؾ َٔ ْح ٍَ ُي َ
قن م ْـ َأ ْب َق ِ َ
قَنََ ]ٚمَ ٚد َام ْ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ
ُمَ ٚؾ ًَ ٜظ َذ َأ ْه ِؾ ْإَ ْر ِ
ََ
ضَ ،ؾ َال ت ًَُْ ُُـ َحتك َي ًُْ َُـ َص ْق ُت َؾٚضِ َّ َ ٜافز ْه َر َاءَ ،وإِن ا ْفٌِ َح َٚر
َتَُُ ٚد َأ ْن َتْْ ٍَتِ َؼ َؾ َٔدْ ُخ َؾ َب ًْ ُو ََٓ ٚظ َذ َب ًْ ٍ
ضَ ،و َمِ ٚمْ ََْٓ ٚؿ ْى َر ٌة إِٓ ِ َِبَ ٚم َِ ٌؽ ُم َقـ ٌؾَ ،ؾِ٘ َذا َش ِّ َع
َٚر َه ٚبِ َٖ ْجْ ِ َحتِ ِفَ ،و َح ٌَ َس َب ًْ َو ََٓ ٚظ َذ َب ًْ ٍ
ض ََ
ُمَ ٚؾ ًَ ٜظ َذ افد ْٕ ََٔ ٚو َم ٚؾِ َٔٓٚ
ا َْد َِ ُؽ َص ْق َ َهتَ ٚأ ْض ٍَ َٖ ٕ َ
ِِ
ِ
َو َم ْـ َظ َذ ْإَ ْر ِ
قن
قن اَللَ َو َيت ََي ُظ َ
غ َي ٌُُْق َٕ ُف فِ ٌَُُٚئِ ََٓ ،ٚو َيدْ ُظ َ
ضَ ،ؾ َال َتز َُال ا َْد َالئ َُ ُُ ٜم ْنٍَ َ
ات ِم َـ ا َْد َالئُِ َِ ٜبِٚفت َْ ِد ِ
إِ َف ْٔ ِفَ ،و َيت ََي ُع َأ ْه ُؾ ا ْف ًَ ْر ِ
يس َللِ َ َ
ُمَ ٚؾ ًٜ
ش َو َم ْـ َح ْق َف ُفَ ،وت َْرت ٍَِ ُع َأ ْص َق ٌ
ض َف َه ًِ َؼ َأ ْه ُؾ ْإَ ْر ِ
ضَ .و َف ْق َأن َص ْقت ًِ ٚم ْـ َأ ْص َق ِاهتِ ْؿ َي ِه ُؾ إِ َػ ْإَ ْر ِ
َظ َذ َأ ْه ِؾ ْإَ ْر ِ
ض،
ِ
اجلٌ ُٚل ،و ُز ْف ِز َف ِ
ِ
 ٝؾِدَ َ
ٔؿ!
ُ :ٝج ًِ ِْ ُ
ْ ٝإَ ْر ُض بِ َٖ ْهِِ َُٓ .ٚؿ ِْ ُ
َ
َو َت ََى ًََ ِ ْ ٝ
اك إِن َه َذا ْإَ ْم َر َظي ٌ
حتَ ٛأ ْن َتُ َ ِ
َؿ َٚل :ؽَره َأظ َيؿ ِمْْف مَ ٚمل تًًَّفُ ،ثؿ َؿ َٚل ِيل :يَ ٚأب ٚب ِه ٍر! َأمِ ُ ٚ
ّٔ ْـ
َ َ َ
ُُْ ْ ُ ُ َ ْ ْ َ ُْ
ُقن ؾ َ
َ
يً ًِدُ َؾٚضِّ َ÷ٜ؟ َؾٌ َُٔ ُ ِ
غ َؿ َ
ٚهلَ ،ٚؾ َام َؿدَ ْر ُت َظ َذ ا َْدْْىِ ِؼ َو َمَ ٚؿدَ َر َظ َذ ـ ََال ِمل ِم َـ
ٝح َ
َ ْ
َ
ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احل ِ
 ٝم ْـ ظْْده َظ َذ ت ِْ َؽ َْ
 ٝبِ َى ًٍَ ٚم
ٚلَ ،ؾ َام ا ْٕ َت ٍَ ًْ ُ
ا ْف ٌَُُٚءُ ،ثؿ َؿَ ٚم إِ َػ ا ُْد َهذ َيدْ ُظقَ ،ؾ َخ َر ْج ُ
َ ٝصٚئِ ًام َو ِج ً
ْ،ٝ
ال َحتك َأ َت ْٔ ُت ُفَ ،ؾ َِام َر َأ ْي ُت ُف َؿدْ َشُ ََـ َش َُْ ُ
ٚء ِين افْ ْق ُمَ ،و َأ ْص ٌَ ْح ُ
َو َمَ ٚج َ
َو َمحِدْ ُت اَللَ َح ْٔ َُ ٞمل ْ َتْ ِْز ْل ِيب ُظ َُق َب ٌٜش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ;282اًمً ّٞمد

ه٤مؿمؿ اًمٌحراينُ ،مديٜم٦م اعمٕم٤مضمز :ج ،5صّ ;287
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار:

ج ،56ص-)379
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تهؿٌٓ أٜتاّ آٍ ذلُّد^

ٓ ري٥م ذم ّ
أن يمٚمامت أهؾ سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م واًمٓمٝم٤مرة^ مت ّثؾ ُمّمدر احلٙمٛم٦م ،همػم

ّ
أن ومٝمٛمٝم٤م ذم هم٤مي٦م اًمّمٕمقسم٦م(-)2
صمٛم٦م رواي٦م قمـ اإلُم٤مم اًمت٤مؾمع× يٓمقل ذطمٝم٤مً ،مٙمٜمّٜم٤م ٟمِمػم إًمٞمٝم٤م إمج٤مًٓ; ًمتتّْمح
ّ
ُمدى أمهٞم٦م اًمتٌٚمٞمغ اًمديٜمل واعم٘مدّ ُم٤مت اًمالزم شمق ّومره٤م ًمتح٘مٞم٘مف-
ِِ
آل ُ َ ٍ
ىم٤مل اإلُم٤مم اجلقاد×« :م ْـ َتٍَُ َؾ بِ َٖيتَِ ٚم ِ
غ َظ ْـ إِ َم ِٚم ِٓ ْؿش -إٟمّف
ُمّد ا ُْدْْ ََىً َ
ْ
َ
صمؿ أو٤مف اًمتٙم ّٗمؾ
ًمٙمالم ُمدهش ،طمٞم٨م سمدأ اإلُم٤مم× يمالُمف سم٘مقًمفَ « :م ْـ َتٍَُ َؾشّ ،
حمٛمد^ ،سمٛمٕمٜمك أ ّٟمف اقمتؼم هذه اًمٓمٌ٘م٦م ُمـ أيت٤مُمف×-
إمم أيت٤مم آل ّ

إن أهؾ اًم٘مرآن واحلدي٨م يٕمٚمٛمقن ّ
ّ
أهؿ إُُمقر قمٜمد اهلل وقمٜمد
سم٠من يمٗم٤مًم٦م اًمٞمتٞمؿ ُمـ ّ

ّرت هذا احلدي٨م-
مهٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م ممّ٤م جيٕمٚمٜمل
ُمتحػم ًا يم ّٚمام شمذيم ُ
ّ
أوًمٞم٤مئف; وهل٤م أ ّ
ِِ
صمؿ ّ
غ َظ ْـ إِ َم ِٚم ِٓ ْؿش-
إن اإلُم٤مم× ىمد ٟمٕم٧م ه١مٓء اًمٞمت٤مُمك سمـ «ا ُْدْْ ََىً َ
ّ
يـ ِيف َج ِِْٓ ِٓ ْؿش ،ومٌٕمد آٟم٘مٓم٤مع قمـ إُم٤مُمٝمؿ ىمد اسمتٚمقا
واجلٛمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م هل« :ا ُْدت ََح ِّ ِر َ
سمحػمة ضمٝمٚمٝمؿ ،شم٠م ُّمٚمقا ضم ّٞمد ًاّ ،
وم٢من اعمٜم٤مـمؼ اًمتل شمذهٌقن إًمٞمٝم٤م ًمٚمدقمقة اًمديٜمٞم٦م هل
أفمٝمر ُمّمداق ُمـ ُمّم٤مديؼ هذه اًمرواي٦م-

واجلٛمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًمرواي٦م قمجٞمٌ٦م ًمٚمٖم٤مي٦م ،طمٞم٨م ىم٤مل اإلُم٤مم×« :إُه ِ
اء ِيف
ََ

(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمّمٗمح٦م-59
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َأي ِدي َصٔٚضِْٔ ِ ِٓؿ ،و ِيف َأي ِدي افْق ِ
اص ِ
ِ ٛم ْـ َأ ْظدَ ائَِْٚش(-)2
َ
ْ َ ْ
َ
ْ

وهبذا وم٘مد ذيمر اإلُم٤مم× صمالصم٦م أؾمٌ٤مب ًمٚم ُٞمتؿ ،هل :آٟم٘مٓم٤مع قمـ اإلُم٤مم ،واحلػمة
يتٌلم ّ
أن
ذم اجلٝمؾ ،وإه ذم أيدي اًمِمٞم٤مـملم واًمٜمقاص٥م -وُمـ اجلٛمٚم٦م إظمػمة ّ
اإلُم٤مم× ىمد ٓطمظ اًمقوع احل٤مزم ذم سمٚمداٟمٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م ،طمٞم٨م اؾمتٓم٤مقم٧م اًمزُمرة
سمحؼ أيت٤مم
ضمراء اًمت٘مّمػم ذم سمٕمض اجلقاٟم٥م ّ
اًمقه٤مسمٞم٦م اًمًٞمٓمرة قمغم ضمزء ُمـ اعمًٚمٛملم ّ
حمٛمد^ وشم٠ميٞمد إضم٤مٟم٥م ًمذًمؽ-
آل ّ
و ُيًتِمػ ُمـ هذه اجلٛمؾ ّ
أن اإلُم٤مم× يم٤من آٟمذاك ٟم٤مفمر ًا إمم ظمّمقصٞم٦م أيت٤مم آل
ِ
ِِ
يـ ِيف
حمٛمد^ ذم هذه إي٤مم ،وم٘م٤مل ذم وصٗمٝمؿ« :ا ُْدْْ ََىً َ
غ َظ ْـ إِ َمٚم ِٓ ْؿ ،ا ُْدت ََح ِّ ِر َ
ّ
اء ِيف َأي ِدي َصٔٚضِْٔ ِ ِٓؿ ،و ِيف َأي ِدي افْق ِ
جِِٓ ِٓؿْ ،إُه ِ
اص ِ
ِ ٛم ْـ َأ ْظدَ ائَِْٚش-
َ
ْ َ ْ
َ
ْ
َ ْ ْ
ََ
َطؤٚيّٝتٓا جتا ٙأٜتاّ آٍ ذلُّد^

صمؿ سمدأ اإلُم٤مم× سمٌٞم٤من ـمري٘م٦م يمٗم٤مًمتٝمؿ ،ومذيمر ّ
قمرف
أن اًمٙمٗم٤مًم٦م إٟمّام شمتح ّ٘مؼ ومٞمام إذا ّ
ّ

اًمٙمٗمٞمؾ ه١مٓء اعمٜم٘مٓمٕملم قمـ إُم٤مُمٝمؿ ،هذا ّأوًٓ ،وصم٤مٟمٞم ً٤م :إذا أظمرضمٝمؿ ُمـ طمػمة
ضمٝم٤مًمتٝمؿ وأٟم٘مذهؿ ُمـ أه اًمِمٞم٤مـملم واًمٜم٤مصٌلم ًمٜم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م اًمٕمداء سم٤مًمر ّد قمغم
( )2روي قمـ اإلُم٤مم اجلقاد× أٟمّف ىم٤ملُ« :م ْـ َشم َٙم َّٗم َؾ سمِ َ٠م ْيتَ٤م ِم ِ
لم َقم ْـ إِ َُم ِ٤مُم ِٝم ْؿ ،اعمُْت ََح ِّ ِػمي َـ
آل ُحم َ َّٛم ٍد اعمُْٜمْ َ٘م ِٓم ِٕم َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
َ
َ
َ
٤مؾم َتٜمْ َ٘م َذ ُه ْؿ ُمٜمْ ُٝم ْؿ،
هاء ذم أ ْيدي َؿم َٞم٤مـمٞمٜمٝم ْؿَ ،وذم أ ْيدي اًمٜم ََّقاص٥م ُم ْـ أقمْدَ ائٜمَ٤مَ ،وم ْ
ذم َضم ْٝمٚمٝم ْؿْ ،إ َ َ
٤مو ِؾم ِٝمؿ ،و َىمٝمر اًمٜم ِ
لم سمِ ُح َج ِ٩م َر ِّ ِهب ْؿَ ،و َدًمِ ِ
َو َأ ْظم َر َضم ُٝم ْؿ ُِم ْـ َطم ْ َػم ِ ِهت ْؿَ ،و َىم َٝم َر َّ
ٞمؾ
َّ٤مصٌِ َ
اًمِم َٞم٤مـمِ َ
لم سمِ َر ِّد َو َؾم ِ ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
َأ ِئٛمتِ ِٝمؿًَ ،مٞم َٗم َّْم ُٚم َ ِ
اًمً َام ِء َقم َغم ْإَ ْر ِ
ض،
َّ ْ ُ
قن قمٜمْدَ اهلل َشم َٕم َ٤ممم َقم َغم ا ًْم َٕم٤مسمِد سمِ َ٠م ْوم َْم ِؾ اعمَْ َقاىم ِع سمِ َ٠م ْيم َث َر ُم ْـ َوم ْْم ِؾ َّ
ِ
اًمً َام ِء]َ ،و َوم ْْم ُٚم ُٝم ْؿ َقم َغم َه َذا ا ًْم َٕم٤مسمِ ِد َيم َٗم ْْم ِؾ ا ًْم َ٘م َٛم ِر ًَم ْٞم َٚم َ٦م ا ًْم ٌَدْ رِ
ِ
َوا ًْم َٕم ْر ِ
د َو ْ
احلُ ُج٥م [ َقم َغم َّ
ش َوا ًْم ُٙم ْر ِّ
َقم َغم َأ ْظم َٗمك يم َْقيم ٍ
اًمً َام ِءش( -اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد ،آطمتج٤مج :ج ،2ص ;:اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس،
َ٥م ِذم َّ
اعمٝمٛم٦م :ج،2
احلر اًمٕم٤مُمكم ،اًمٗمّمقل ّ
اًمٞم٘ملم :ص ;:اًمِمٝمٞمد اًمث٤مينُ ،مٜمٞم٦م اعمريد :ص ;229اًمِمٞمخ ّ
صّ ;774
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،3ص-)7
وًمٚمٛمزيد ،اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمّمٗمح٦م ;4:اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م ،اًمّمٗمح٦م ;88اعمح٤مضة
اًمت٤مؾمٕم٦م ،اًمّمٗمح٦م-2:2
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ؿمٌٝم٤مهتؿ-
وهبذا اًمٌٞم٤من ُمـ اإلُم٤مم اًمت٤مؾمع× شمتْمح ًمٙمؿ ُمٕم٤ممل قمٛمٚمٙمؿ-
أدس زدّ ايػبٗات ٚحري ٠اجلٌٗ

ًمق شمً٤مءًمٜم٤مُ :م٤م هق أضمر هذا اًمٕمٛمؾ؟ ُمع ّ
أن اًمٗمرص٦م ٓ شمًٛمح سمٌٞم٤من هذا اعمقوقع
سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ،وؾم٠مذح هذه اًمٙمٚمامت ذم حم٤مضة ُأظمرى إن َُم َّـ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٜم٤م سم٤مًمّمح٦م

واًمٕم٤مومٞم٦م-
أن إضمر هق ّ
ّإٓ ّ
ومٛمـ أوًمئؽ اًمذيـ
أن اهلل شمٕم٤ممم ّ
ومْمؾ هذا اًمٙم٤مومؾ قمغم ُقم ٌّ٤مدهَ ،
يٕمدّ ون ُمـ قم ٌّ٤مد اهلل؟ ًمٞمّمٌح هذا اًمِمخص اًمٙمٗمٞمؾ ٕيت٤مم أهؾ اًمٌٞم٧م^ ظمػم ًا
ُمٜمٝمؿ سمتٗمْمٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم ،وُم٤م هق ُم٘مدار ومْمٚمف قمٚمٞمٝمؿ؟ إٟمّف أيمثر ُمـ ومْمؾ اًمًامء قمغم
إرض ،وأيمثر ُمـ ومْمؾ اًمٕمرش واًمٙمرد قمغم اًمًامء وإرض -هذا هق اًمٕمٛمؾ،
وهذه هل اًمٜمتٞمج٦م-
َساؾك ١ايٓيبّ اخلامت’

أن قمٔمٛم٦م ّ
ٓ ؿمؽ ذم ّ
يمؾ يمالم شم٤مسمٕم٦م ًمٕمٔمٛم٦م اعمتٙم ّٚمؿ ،ومٙم ّٚمام زادت قمٔمٛمتف ازدادت

إول
قمٔمٛم٦م اًمٙمالم سم٘مدر ذًمؽ ،وؾم٠مٟم٘مؾ ًمٙمؿ هٜم٤م طمديث ً٤م ًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمٔمامء ،اًمِمخص ّ
ٟمٌل; ٕٟمّف «إمٚم إٌٕٔٚء
ذم قم٤ممل اًمقضمقد ،اًمذي يٕمدّ إُم٤مُم ً٤م عمئ٦م وأرسمٕم٦م وقمنميـ أًمػ ّ
وادرشِغش

()2

(اعمٚمحؼ ،)2:وهق سمذًمؽ إُم٤مم إلسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ× وُمقؾمك سمـ

(َ )2ىم َ٤مل اإلُم٤مم اًمّم ِ
٤مد ُق×َ « :ي٤م ُُم َٗم َّْم ُؾ! َأ َُم٤م َقم ِٚم ْٛم َ٧م َأ َّن اهللَ َشم ٌَ َ٤مر َك َو َشم َٕم َ٤ممم َسم َٕم َ٨م َر ُؾم َ
قل اهللِ’ َو ُه َق
ُ ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
اح َىم ٌْ َؾ َظم ْٚمؼ ْ
٤مه ْؿ
اخلَ ْٚمؼ سم٠م ًْم َٗم ْل َقم٤م ٍم؟ ُىم ْٚم ُ٧مَ :سم َغمَ -ىم َ٤مل :أ َُم٤م َقمٚم ْٛم َ٧م أ َّٟم ُف َد َقم ُ
وح إِ َمم ْإَٟمٌِْ َٞم٤مء َو ُه ْؿ أ ْر َو ٌ
ُر ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هلل َو َـم٤م َقمتف َوا ِّشم ٌَ٤م ِع َأ ُْمره ---ش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٚمؾ اًمنمائع :ج ،2ص ;274طمًـ
إِ َمم شم َْقطمٞمد ا ِ
احلكم ،اعمحتي :صّ ;239
سمـ ؾمٚمٞمامن ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،26ص ;25ج ،4:
ص-)2:6
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قمٛمران× وقمٞمًك سمـ ُمريؿ× ،قمغم ّ
أن إدراك هذا إُمر دوٟمف ظمرط اًم٘مت٤مد-
ىم٤مل هذا اًمرضمؾ اًمٕمٔمٞمؿَ « :إََٔ ٚوـَٚؾِ ُؾ ا ْف َٔتِٔ ِؿ ـ ََٓٚت ْ ِ
َغ ِيف َْ
اجلْ ِٜشَ ،و َأ َؿم َ٤مر سمِ٢مِ ْص ٌَ َٕم ْٞم ِف
اًمً ٌَّ٤م َسم ِ٦م َوا ًْم ُق ْؾم َٓمك )2( -ومام هل اًمٜمًٌ٦م سمٞمٜمٝمام؟ ويمٞمػ يٙمقن يم٤مومؾ اًمٞمتٞمؿ ُمراوم٘م ً٤م ًمٚمرضمؾ
َّ
إول ذم قم٤ممل اًمقضمقد؟ قمٚم ًام ّ
أن إـمالق يمالم اًمٜمٌل’ ؿم٤مُمؾ ًمٙمٗم٤مًم٦م ُمٓمٚمؼ اًمٞمتٞمؿ-
ّ
ّ
إن اعمتٗم ّ٘مٝملم ذم يمٚمامت أهؾ اًمٌٞم٧م^ ًَمٞمٕمٚمٛمقن ُم٤م هق شم٠مصمػم يمٗم٤مًم٦م اًمٞمتٞمؿ إن يم٤من
ُمـ أيت٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم× ،أو ُمـ أيت٤مم احلًلم سمـ قمكم÷ ،أو ُمـ أيت٤مم قمكم سمـ
احلًلم÷ ،وًمٙمـ ُمـ اًمذي يدرك ذًمؽ؟ وُمـ اًمذي ُيٕمدُّ ٟمٗمًف هلذا اًمٕمٛمؾ؟
ُمـ أسمرز اعمٕمْمالت اًمتل ٟمقاضمٝمٝم٤م أٟمّٜم٤م مل ٟمٕمرف ىمٞمٛم٦م هذا اًمٕمٛمر ،وٓ ٟمٕمل ذًمؽ
سمٛمٝمٛم٦م
طم ّتك يٗمقت إوان ،ومٚمق أدريمتؿ ىمدر اًمدقمقة إمم اًمديـ ،وىمٛمتؿ هذه إي٤مم
ّ
اًمتٌٚمٞمغ ،وأقمددشمؿ اًمٕمدّ ة اًمالزُم٦م ًمذًمؽ ،وم٘مد اؾمتٗمدشمؿ ُمـ سمٕمض هذا اًمٕمٛمر وم٤مئدة
يٕمجز قمٜمٝم٤م اًمقصػ أن ،وٓ يٛمٙمـ أن ٟمدرك طمجؿ اًمٗم٤مئدة ّإٓ سمٕمد أن ٟمتخ ّٓمك
هذه اًمٜمِم٠مة-
ايػهس عً ٢ايتٛؾٝل

أدقمق مجٞمع اعمزُمٕملم قمغم طمزم طم٘م٤مئ٥م اًمًٗمر ُمـ أضمؾ اًمدقمقة واًمتٌٚمٞمغ إمم اًمٕمٛمؾ
سم٤مًمقص٤مي٤م اًمتل ؾم٠مذيمره٤م-
ُم٤م إن شمٖم٤مدروا هذا اعمٙم٤من يٜمٌٖمل ًمٙمؿ أن شمّم ّٚمقا ريمٕمتلم ،وأن شمًجدوا ؾمجدة
اًمِمٙمر قمغم ّ
أن اًم٘مرقم٦م ىمد ظمرضم٧م سم٤مؾمٛمٙمؿ ،وقمغم ُم٤م أوٓيمؿ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ٟمٕمٛم٦م
وي َقم ْـ َضم ْٕم َٗم ٍر َقم ْـ َأسمِ ِٞمف÷ َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َقم ِ ُّكم ْسم ُـ َأ ِيب َـم٤مًمِ ٍ
خي ُٚم ْؼ ِذم
٥م×ُِ « :مٜمَّ٤م َؾم ٌْ َٕم ٌ٦م َظم َٚم َ٘م ُٝم ُؿ اهللََُ مل ْ َ ْ
َو ُر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْإَ ْر ِ
ض ُم ْث َٚم ُٝم ْؿُ ،مٜمَّ٤م َر ُؾم ُ
لم
لمَ ،و َوص ُّٞم ُف َظم ْ ُػم ا ًْم َقص ِّٞم َ
لم َو ْأظم ِري َـ َو َظم٤مشم َُؿ اًمٜمٌَِّ ِّٞم َ
قل اهلل’ َؾم ِّٞمدُ ْإَ َّوًم َ
--ش( -احلٛمػمي ،ىمرب اإلؾمٜم٤مد :صّ ;36اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،33ص-)386
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ّ
قمٔمٞمٛم٦م; ّ
احلظ ٓ حي٤مًمػ اجلٛمٞمع ذم ٟمٞمؾ ُمثؾ هذا اًمتقومٞمؼ ،واحلّمقل قمغم ُمثؾ
وم٢من
هذه اًمًٕم٤مدةّ ،
حتّؾ أظٌٚء افًٍر،
وم٢من يمثػم ًا ُمـ إومراد ي٘مقًمقن« :م ٚافداظل إػ ّ
وافتٌرب ظذ أبقاب هذا أو ذاكش ،ومٝمؿ ي١مصمرون آؾمؽماطم٦م ذم دار اًمدٟمٞم٤م قمغم ؾمقاه٤م:
ّ
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) )2( -وًمق ُمٙمّٜمتؿ واطمد ًا سم٠من يٕمٛمؾ سمٛمْمٛمقن هذه
اًمرواي٦م ،ومًٞمٖمٗمر اهلل ًمٙمؿ وًمقاًمديٙمؿ أيْم ً٤م ،وشمٗمقزون سم٤مًمًٕم٤مدة إسمدي٦م أٟمتؿ وآسم٤مؤيمؿ
وأضمداديمؿ ،ىم٤مل شمٕم٤ممم( :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ)( -)3وىمد ىم٤مل
طمج٦م اهلل ذم شم٠مويؾ هذه أي٦م وشمٗمًػم اإلطمٞم٤مءَ « :أ ْخ َر َج َِٓ ٚم ْـ َو َال ٍل إِ َػ ُهدً ىش(-)4
ّ
ص ّٚمقا شمٚمؽ اًمّمالة ،واؿمٙمروا اهلل قمغم ٟمٕمامئف ( :ﭰ ﭱ ﭲ)(;)5
ّ
ًمئال ُشمًٚم٥م ُمٜمٙمؿ هذه اًمًٕم٤مدة-
ايطري إىل ايًٓ٘ ٚأٚيٝا ٘٥عٔ طسٜل نًُات أٌٖ ايبٝت^

وُم٤م اًمذي يٜمٌٖمل ًمٙمؿ ومٕمٚمف هٜم٤مك سمٕمد ذًمؽ؟ اقمٚمٛمقا ّ
أن اًمًػم إمم اهلل وأوًمٞم٤مئف

يمؾ طمدي٨م يٜمً٩م ،وم٤مًمٓمريؼ إمم اًمًٕم٤مدة هق ّ
ًمٞمس هبذه اًمًٌ٤مـم٦م ،ومال شمّمٖمقا إمم ّ
يمؾ
ُم٤م يًتِمػ ُمـ يمٚمامت أهؾ اًمٌٞم٧م^ ،وشمٙمقن ًمف ضمذور ذم اًمٙمت٤مب أو اًمًٜمّ٦م-
ٕهن٤م طمّمٞمٚم٦م قمٛمر ـمقيؾ ،وإن يم٤مٟم٧م ّ
يمؾ
ـم ٌّ٘مقا هذه اعمٓم٤مًم٥م اًمتل أٟم٘مٚمٝم٤م ًمٙمؿ; ّ
(ُ )2مريؿ ،آي٦م-4:
( )3اعم٤مئدة ،آي٦م-43
ِ
هلل( :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
(َ )4قم ْـ َؾم َام َقم َ٦مَ ،قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْد اهللِ× َىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ٧م ًَم ُفَ :ىم ْق ُل ا ِ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) َ -ىم َ٤ملَُ « :م ْـ
ِ
٤مه٤مَ ،و َُم ْـ َأ ْظم َر َضم َٝم٤م ُِم ْـ ُهدى إِ َمم َو َال ٍل َوم َ٘مدْ َىم َت َٚم َٝم٤مش-
َأ ْظم َر َضم َٝم٤م ُم ْـ َو َال ٍل إِ َمم ُهدى َومٙم ََ٠مٟم ََّام َأ ْطم َٞم َ
(اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،3ص ;327اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،إُم٤مزم :ص ;337اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد ،شمٗمًػم
جمٛمع اًمٌٞم٤من :ج ،4ص ;433اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،3صّ ;392
اًمٕمالُم٦م
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،3ص-)37
( )5إسمراهٞمؿ ،آي٦م-8
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يمٚمٛم٦م سمح٤مضم٦م إمم يمت٤مب ُمًت٘مؾ ًمنمطمٝم٤م-
دعا ٤ايعٗد ْٚط ِٝايسبٝع يطٛز ٠ايتٛحٝد

سمداي ً٦م ٓ سمدّ ًمٙمؿ ُمـ إقمداد أٟمٗمًٙمؿ وإقمداد اًمٜم٤مس أيْم ً٤م ،ومام اًمذي يٜمٌٖمل ًمٙمؿ

ومٕمٚمف ذم اًمٚمٞمٚم٦م إومم ُمـ اًمتٌٚمٞمغ طمٞمٜمام جيتٛمع اًمٜم٤مس طمقًمٙمؿ؟ قمٚمٞمٙمؿ ّأوًٓ أن شمٓمٚمٕمقا
اجلٛمٞمع قمغم هذا اًمؼمٟم٤مُم٩م ،ويٜمٌٖمل ًمٙمؿ أن شمٚمتزُمقا سمف يمذًمؽ :اىمرؤوا مجٞمٕم ً٤م دقم٤مء
اًمٕمٝمد سمٕمد صالة اًمّمٌح )2( ،وقمغم مجٞمع اًمٜم٤مس اعمتقاضمديـ ذم شمٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م أن ي٘مرؤوا
ُمرة ُأظمرى قمٜمد
ُمرة ،وإطمدى قمنمة ّ
ؾمقرة (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) إطمدى قمنمة ّ
اًمٜمقم( -)3ويمذًمؽ ـمٞمٚم٦م ؾم٤مقم٤مت اًمٜمٝم٤مر ،ؾمقاء يم٤مٟمقا ذم ّ
حمؾ قمٛمٚمٝمؿ أم يم٤مٟمقا قم٤مـمٚملم
قمـ اًمٕمٛمؾ ،وإهدائٝم٤م إلُم٤مم اًمٕمٍم واًمزُم٤من-#
وًمٞمٙمـ هذا ذم ـمٚمٞمٕم٦م أقمامًمٙمؿ ،عم٤مذا؟ ّ
ٕن اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري +هق ُمـ يٕمٚمؿ
هي٥م قمٚمٞمٝم٤م،
سمت٠مصمػم هذه اًمًقرةّ ،إهن٤م يمٜمًٞمؿ اًمرسمٞمع اًمذي حيٞمل إرض اعمٞمت٦م ُم٤م إن ّ
أي شمٖمٞمػم ،وُم٤م إن
ومٝمذه اًمؽمسم٦م ُمٝمام طمرصمتٛمقه٤م وُمٝمام ٟمثرشمؿ ومٞمٝم٤م اًمٌذور ٓ يٓمرأ قمٚمٞمٝم٤م ّ
هت٥م ٟمًٛم٦م ُمـ أٟمً٤مم اًمرسمٞمع طم ّتك ُتٞمل شمٚمؽ إرض ،وُم٤م ؾمقى ذًمؽ سمٛمث٤مسم٦م اًمٕم٤مُمؾ
قمغم شمٚمؽ إرض-
وٓ همرو ّ
أن هذه اًمًقرة ُُتٞمل أرواطمٙمؿ وأرواح اعمًتٛمٕملم ُمثؾ ٟمًٞمؿ اًمرسمٞمع
اًمذي حيٞمل إرض ٓ ،ؾمٞمام طمٞمٜمام شم٘مؽمن سمدقم٤مء اًمٕمٝمد ،وشمٙمقن يمذًمؽ ُمٝمداة إمم إُم٤مم
ّ
ومٚمٙمؾ هذه إُُمقر أهار ،هل٤م ُمثؾ شم٠مصمػم اإليمًػم ذم
احلج٦م سمـ احلًـ،#
اًمزُم٤من
ّ
( )2ر ِوي َقمـ ضمٕم َٗم ِر سم ِـ ُحمَٛم ٍد اًمّم ِ
لم َص ٌَ٤مطم ً٤م ِ َهب َذا ا ًْم َٕم ْٝم ِد يم َ
َ٤من
٤مد ِق× َأ َّٟم ُف َىم َ٤ملَُ « :م ْـ َد َقم٤م إِ َمم اهلل َأ ْر َسم ِٕم َ
َّ
ُ َ ْ َ ْ ْ
َّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُِم ْـ َأٟم َّْم ِ
ػ
٤مت َىم ٌْ َٚم ُف َأ ْظم َر َضم ُف اهللَُ َشم َٕم َ٤ممم ُم ْـ َىم ْؼمهَ ،و َأ ْقم َٓم٤م ُه اهللَُ سمِ ُٙم ِّؾ يمَٚم َٛم٦م َأ ًْم َ
٤مر َىم ِ٤مئ ِٛمٜمَ٤م×َ ،وم٢مِ ْن َُم َ
ِ
ِ
ػ َؾم ِّٞم َئ ٍ٦مَ ،و ُه َق :اًم َّٚم ُٝم َّؿ َر َّب اًمٜم ِ
اًمرومِٞم ِع ---ش-
َطم ًَٜم ٍَ٦مَ ،و َحمَ٤م َقمٜمْ ُف َأ ًْم َ
د َّ
ُّقر ا ًْم َٕمٔمٞم ِؿَ ،
ور َّب ا ًْم ُٙم ْر ِّ
(اعمِمٝمدي ،اعمزار :صّ ;774
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،::ص-)222
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اًمتحقل واًمتٖمٞمػم ،مم٤م جيٕمؾ يمالُمٙمؿ ُم١مصمر ًا ذم ٟمٗمقس اعمخ٤مـمٌلم-
ّ
ّ
ُمرة ،شمٚمؽ
إن اًمروح اًمتل شمتٚمق ؾمقرة اإلظمالص ُمـ اًمّمٌ٤مح إمم اعمً٤مء ُمئ٦م ّ
اًمرب )2( ،واًمتل شمِمتٛمؾ قمغم يمٚمٛم٦م (ﭔ) ويمٚمٛم٦م
اًمًقرة اًمتل هل ٟمًٌ٦م
ّ
وهتدهي٤م إمم إُم٤مم اًمٕمٍم واًمزُم٤منّ ،#
إن روح ذًمؽ اًم٘م٤مرئ
(ﭗ)(ُ ،)3
وروح اعمًتٛمع ًمتثػم قمجٌ ً٤م سمقاؾمٓم٦م هذه اًمًقرة-
عػس ٠األزبعني َٓطٛب ١إىل املسانص األزبع ١يعٛامل ايٛدٛد

صمؿ شمّمؾ اًمٜمقسم٦م إمم إُمر اًمث٤مين :قمٜمدُم٤م شمّمٚمقن إمم هٜم٤مك ٓ سمدّ أن شمٗمٙمّروا ،وم٢مٟمّٙمؿ
ّ
ومٚمً٧م أظم٤مـم٥م اًمٕمقام هٜم٤مٟٕ ،مّٙمؿ ممّـ يتٚم ّ٘مقن اعمٓم٤مًم٥م
ىمد درؾمتؿ ُمدّ ة ـمقيٚم٦م،
ُ
أي ؾمٗمر هذا اًمذي ؾمت٘مقُمقن سمف؟ إ ّٟمف ؾمٗمر شمرشمٌط أي٤مُمف
سم٠مدٟمك إؿم٤مرة ،ومٝمؾ شمٕمٚمٛمقن ّ
سم٤معمرايمز إرسمٕم٦م ًمٕمقامل اًمقضمقد-
شٜاز ٠األزبعني َٔ عالَات اإلميإ

إول ُمـ اعمرايمز إرسمٕم٦م اعمذيمقرة هق أرسمٕملم ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء×ّ ٓ ،
ؿمؽ
اعمريمز ّ
ذم ّ
ومٛمـ
أن هذا إُمر مم٤م ٓ يٛمٙمـ اًمتٍميح سمف ،وم٠مٟم٤م قم٤مضمز قمـ سمٞم٤من هذه إُُمقرَ ،
اًمذي يٗمٝمؿ أرسمٕملم اإلُم٤مم احلًلم× ،ويٕمل طم٘مٞم٘م٦م ذًمؽ؟ ٓ يٗمٝمؿ ذًمؽ ّإٓ ُمـ
صمؿ أدرك أرسمٕمٞمٜمف; وقمٚمٞمف ومال يدرك إرسمٕملم وٓيٗمٝمؿ
قمرف اإلُم٤مم احلًلم×ّ ،
قمٔمٛمتف ّإٓ ُمـ أدرك احلدي٨م اًمّمحٞمح اًمًٜمد اًمذي ٓ يتقاٟمك ُمثؾ اًمِمٞمخ
طمج٦م اهلل قمغم
إٟمّم٤مري +قمـ اإلومت٤مء ـمٌ٘م ً٤م ًمًٜمده ،وهق احلدي٨م اًمذي يٍمح ومٞمف ّ
(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م ،395ه٤مُمش رىمؿ-6
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
َنم ُت اًمت َّْقطمٞمدَ َو ْ ِ
(َ )3
اإل ْؾم َال َم
َ٤مين ا َُ
ىم٤مل اإلُم٤م ُم
هللَ َ 
ُ
مح َٚم ً٦م ًَمٜم َ ْ
اًمٌ٤مىمر×ًَ « :م ْق َو َضمدْ ُت ًمٕم ْٚمٛم َل ا ًَّمذي آشم َ
ِ
ِ
ِ
َو ْ ِ
اًمّم َٛمدش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،اًمتقطمٞمد :ص ;:3اًمِمٞمخ اًمّمدوق،
اًمنمائ َع ُم َـ َّ
اإل َيام َن َواًمدِّ ي َـ َو َّ َ
ُمٕم٤مين إظمٌ٤مر ،صّ ;8
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،4ص-)335
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اًمٕمٌ٤مد× ّ
سم٠من زي٤مرة إرسمٕملم ُمـ قمالُم٤مت اعم١مُمـ اخلٛمً٦م( -)2ذًمؽ اإليامن اًمذي ىم٤مل
قمٜمف ّ
ضمؾ وقمال( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ)( -)3ومزي٤مرة إرسمٕملم ُمـ قمالُم٤مت اإليامن ًمدى ُمثؾ
ه١مٓء اعم١مُمٜملم-
َعسؾ ١اإلَاّ احلطٔ×

اًمٜمًٌ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٕمنمة إرسمٕملم هل ارشمٌ٤مط هذه إي٤مم سم٤مإلُم٤مم احلًـ سمـ
قمكم÷ ،ومٛمـ هق اإلُم٤مم احلًـ اعمجتٌك×؟ ومٝمؾ قمرومتؿ هذا اإلُم٤مم اهلامم؟
ّ
ٟمٌل يً٠مًمقن
إن مجٞمع إٟمٌٞم٤مء اإلهلٞملم اًمٌ٤مًمغ قمددهؿ ُمئ٦م وأرسمٕم٦م وقمنميـ أًمػ ّ
اهلل شمٕم٤ممم أن ي٠مذن هلؿ ذم زي٤مرة اإلُم٤مم احلًلم×( ،)4ويم٤من اإلُم٤مم احلًلم× ٟمٗمًف
يذه٥م ّ
يمؾ ًمٞمٚم٦م مجٕم٦م ًمزي٤مرة اإلُم٤مم احلًـ اعمجتٌك×(ٟ -)5محـ مل ٟمٕمرف إئٛم٦م
اعمٞم٤مُملم^ سمٕمد-
شٜاز ٠اإلَاّ ايسقا× شٜاز ٠خلامت األْبٝا’٤

قمكم سمـ ُمقؾمك
وشمّمؾ اًمٜمقسم٦م إمم زي٤مرة صم٤مُمـ طمج٩م اهلل قمغم إرولم ،اإلُم٤مم ّ
ٍ
مخ ٌسَ :ص َال ُة
احل ًَ ِـ ْسم ِـ َقم ِ ٍّكم ا ًْم َٕم ًْٙم َِر ِّي× َأ َّٟم ُف َىم َ٤ملَ « :قم َال َُم ُ
٤مت اعمُْ ْ١م ُِم ِـ َ ْ
(ُ )2ر ِو َي َقم ْـ َأ ِيب ُحم َ َّٛمد ْ َ
ِ
اجلٌِ ِ
َّخت ُُّؿ ِذم ا ًْم َٞم ِٛم ِ
ِْ
اإل ْطمدَ ى َو ْ
لمَ ،واًمت َ
اجل ْٝم ُر سمِـ( ﭑ ﭒ
لمَ ،و ِز َي َ٤مر ُة ْإَ ْر َسم ِٕم َ
اخلَ ْٛم ًِ َ
لمَ ،و ْ َ
لمَ ،و َشم ْٕمٗم ُػم ْ َ
ﭓ ﭔ ) ش( -اًمِمٞمخ اًمٓمقدُ ،مّمٌ٤مح اعمتٝمجد :ص ;899اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،اعمزار :ص;64
اعمِمٝمدي ،اعمزار :ص ;463اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،إىمٌ٤مل إقمامل :ج ،4صّ ;277
اًمٕمالُم٦م
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،93ص-)87
( )3إٟمٗم٤مل ،آي٦م-3
(ُ )4اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمراسمٕم٦م ،اًمّمٗمح٦م ،27:ه٤مُمش رىمؿ-4
ِ
ؼم ْ
إن ْ
لم ْسم َـ َقم ِ ٍّكم× يم َ
(َ )5قم ْـ َضم ْٕم َٗم ِر ْسم ِـ ُحم َ َّٛم ٍدَ ،قم ْـ َأسمِ ِٞمف÷َّ « ،
احلَ ًَ ِـ ْسم ِـ َقم ٍّكم× ُيم َّؾ
احلُ ًَ ْ َ
ور َىم ْ َ
َ٤من َي ُز ُ
مج َٕم ٍ٦مش( -احلٛمػمي ،ىمرب اإلؾمٜم٤مد :صّ ;24:
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،55
َقم ِِم َّٞم ِ٦م ُ ُ
ص-)267
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اًمرو٤م× ،اًمذي شمٕمدل زي٤مرشمف زي٤مرة ظم٤مشمؿ اًمٜمٌ ّٞملم’( -)2طمٞم٨م شمّم٤مدف ؿمٝم٤مدشمف ذم
ُمثؾ هذه إي٤مم-
غٗاد ٠قًب عامل ايٛدٛد ،خامت األْبٝا’٤
يمؾ ٍ
إُمر اًمذي يٗمقق ّ
رء هق أٟمّٜم٤م قمغم أقمت٤مب ؿمٝم٤مدة ىمٚم٥م قم٤ممل اًمقضمقد ،ظم٤مشمؿ

إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم’( -اعمٚمحؼ ،)3:وم٠مٟمتؿ ذم هذه اًمٕمنمة ُتٔمقن سمٛمثؾ هذه اًمًٕم٤مدة
اًمٙمؼمى-
ايتعسٜـ بٗر ٙاحملاٚز األزبع١

ُمـ اًمقفم٤مئػ اعمٚم٘م٤مة قمغم قم٤مشم٘مٙمؿ ذم هذه اًمٕمنمة هل ضورة أن شمًٗمر ًم٘م٤مءاشمٙمؿ
سم٤مًمٜم٤مس قمـ ُمٕمرومتٝمؿ سمً ّٞمد اًمِمٝمداء× ،واإلُم٤مم احلًـ× (اعمٚمحؼ ،)4:واإلُم٤مم
اًمرو٤م× (اعمٚمحؼ ،)5:وظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم’ (اعمٚمحؼ-)6:
واًمتٕمرض ًمٚمرواي٤مت اعم٠مصمقرة
ومال شم٠مًمق ضمٝمد ًا ذم ذيمر ُمٜم٤مىمٌٝمؿ وومْم٤مئٚمٝمؿ ًمٚمٜم٤مس،
ّ
حمٛمد^ هبؿ -هذا هق اًمؼمٟم٤مُم٩م اًمث٤مين-
قمٜمٝمؿ ،وشمٕمريػ أيت٤مم آل ّ
بٝإ املطا ٌ٥ايػسعٚ ١ٝاألحهاّ

حمٛمد^ ُمـ طمػمة اجلٝمؾ واًمْمالل،
اًمؼمٟم٤مُم٩م اًمث٤مًم٨م :هق ًمزوم اٟمتِم٤مل أيت٤مم آل ّ
وم٤مقمٛمٚمقا ذم هذه اًمٕمنمة قمغم سمٞم٤من اعمً٤مئؾ وإطمٙم٤مم اًميوري٦م ًمٚمٜم٤مسُ ،مـ اًمّمالة
ِ
٤من ًَم ٌُ ْ٘م َٕم ً٦م َي ْ٠م ِيت َقم َٚم ْٞم َٝم٤م َز َُم ٌ
اؾم َ
٤من شم َِّم ُػم
اًمر َو٤م× َأ َّٟم ُف َىم َ٤مل« :إِ َّن سمِ ُخ َر َ
قؾمك ِّ
احل ًَ ِـ َقم ِّكم ْسم ِـ ُُم َ
(َ )2قم ْـ َأ ِيب ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمّم ِ
قرَ -وم٘م َٞمؾ ًَم ُفَ :ي٤م
ُخم ْ َت َٚم َ
اًمً َامء َو َوم ْق ٌج َي ّْم َٕمدُ إِ َمم َأ ْن ُيٜمْ َٗم َخ ِذم ُّ
ػ اعمَْ َالئٙمَ٦مَ ،وم َال َي َز ُال َوم ْق ٌج َيٜم ِْز ُل ُم َـ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ا ْسم َـ رؾم ِ
قس َوه َل َواهلل َر ْو َو ٌ٦م ُم ْـ ِر َي ِ
قل اهلل! َو َأ َّي ُ٦م ُسم ْ٘م َٕم٦م َهذه؟ َىم َ٤مل :ه َل سمِ َ٠م ْر ِ
٤مض ْ
اجلَٜمَّ٦مَُ ،م ْـ
ض ُـم َ
َ ُ
قل اهلل’ ،و َيمتَ٥م اهللَُ َشمٌ٤مر َك و َشمٕم َ٤ممم ًَمف سمِ َذًمِ َؽ َصمقاب َأ ًْمػِ
ِ
ِ
ِ
َ٤من يم ََٛم ْـ َز َار َر ُؾم َ
َز َار ِين ذم شم ْٚم َؽ ا ًْم ٌُ ْ٘م َٕم٦م يم َ
َ َ
ُ
َ َ َ َ
َ َ
ُقم ْٛم َر ٍة َُم ْ٘م ٌُق ًَم ٍ٦مَ ،و ُيمٜم ُْ٧م َأٟمَ٤م َوآ َسم ِ٤مئل ُؿم َٗم َٕم٤م َء ُه َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦مش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٞمقن أظمٌ٤مر اًمرو٤م:
ج ،3ص ;397اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم :ص ;22:اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج،7
ص-)279
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واًمٖمًؾ واًمقوقء واًمتٞمٛمؿ وأطمٙم٤مم اًمٜمً٤مء وُم٤م ؿم٤ميمؾ ذًمؽ-
دؾع ايػبٗات

إُمر اًمراسمع :هق ضورة آطمؽماس ُمـ وىمقع ه١مٓء إيت٤مم ذم ؿمٌ٤مك اًمِمٞم٤مـملم
واًمٜمقاص٥م ،ومٚمق شمً ّٚمٚم٧م إمم أذه٤مهنؿ ؿمٌٝم ٌ٦م ُم٤م ومٕمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمر ّد قمٚمٞمٝم٤م وإسمٓم٤مهل٤م-
إذا ىمٛمتؿ سمذًمؽ ومال ىمٞمٛم٦م ًمألُمقال اًمتل شمتٚم٘مقهن٤م إزاء إىم٤مُم٦م اعمج٤مًمس اًمديٜمٞم٦م ،سمؾ
اًم٘مٞمٛم٦م ّ
يمؾ اًم٘مٞمٛم٦م عم٤م ذيمره اإلُم٤مم× ،ومٚمق قمٛمٚمتؿ سمام ُذيمر ومً ُتٕمٓمقن ُم٘م٤مُم ً٤م يٗمقق ُم٘م٤مم
أي قم٤مسمد ،سمؾ هق أومْمؾ ُمٜمف يمٗمْمؾ اًمٕمرش واًمٙمرد قمغم إرض(ّ -)2
إن هذا اعم٘م٤مم
ّ
أ ّ
ضمؾ ُمـ أن يقصػ-
تُٓ ١ٝاملٛاٖب ٚايطاقات

ٓ شمٖمٗمٚمقا قمـ هذه اًمٗمرص٦م حلٔم٦م واطمدة ،وٓ شمٙمتٗمقا سم٤معمج٤مًمس اعمً٤مئٞم٦م ،قمٜمدُم٤م
شمّمٚمقن إمم هٜم٤مك طم٤موًمقا ّأوًٓ أن شمٙمتِمٗمقا ذوي آؾمتٕمداد واعمقاه٥م ،وقم ّٚمٛمقهؿ
شمٚمؽ اعمً٤مئؾ ذم همْمقن قمنمة أي٤مم ،وذًمؽ ُمـ ظمالل دروس شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م ،أقمٜمل اعمً٤مئؾ
اعمرشمٌٓم٦م سم٤مًمقاضمٌ٤متُ ،م٤مرؾمقا هذا اًمٜمِم٤مط ّ
يمؾ يقمً ،مٞمٛمأل ه١مٓء اًمٗمراغ اًمذي يؽميمف
همٞم٤مسمٙمؿ سمٕمد قمقدشمٙمؿ-
وُم٤م أصمر ذًمؽ يم ّٚمف؟ أصمره أٟمّٙمؿ قمٜمدُم٤م شمرُتٚمقن ُمـ هذا اًمٕم٤ممل ؾمؽمون أٟمّف ىمد ُيمت٥م
ذم صحٞمٗم٦م أقمامًمٙمؿ أ ّٟمٙمؿ ىمٛمتؿ سم٤مًمتٌٚمٞمغ أًمػ قم٤مم ،وم٤معمًتٗم٤مد ُمـ يمالم اإلُم٤مم× هق
أن ّ
ّ
شمًجؾ ذم
يمؾ ُمً٠مًم٦م يٌ ّٞمٜمٝم٤م ه١مٓء إؿمخ٤مص اًمذيـ شمر ّسمقا قمغم أيديٙمؿ ؾمقف
ّ
صحٞمٗم٦م أقمامًمٙمؿّ ،
ويمؾ ُم٤م يٜمنمون ُمـ ومْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م^ ُيٙمت٥م ذم شمٚمؽ
اًمّمحٞمٗم٦م أيْم ً٤مّ ،
ويٕمرومف هبذا اعمذه٥م،
صمؿ يٕم ّٚمٛمف وًمده ّ
ويمؾ أب يتٕم ّٚمؿ ُمٜمٙمؿ ؿمٞمئ ً٤م ّ
(ُ )2اٟمٔمر :سمداي٦م هذه اعمح٤مضة-
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يًجؾ يمذًمؽ ذم صحٞمٗم٦م أقمامًمٙمؿ(-)2
ّ
شمتْمٛمـ هذا اًمؼمٟم٤مُم٩م ُمثؾ هذه اًمٜمت٤مئ٩م
هٙمذا شمتح٘مؼ ُمـ ظمالل هذه اًمرطمٚم٦م اًمتل
ّ
اعمٌٝمرة ،وظمالص٦م اًم٘مقل :إ ّٟمٜم٤م مل ٟمدرك ىمٞمٛم٦م أقمامرٟم٤م-
إحٝا ٤ايٓؿٛع يف املٓاطل احملس١َٚ

اعمٝمؿ هق اًمٕمٛمؾ ذم شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ اًمٜم٤مئٞم٦م; وم٤مٕضمر اًمذي يٜم٤مًمف ُمـ يِمد اًمرطم٤مل إمم
ّ
اعمٜم٤مـمؼ اًمتل مل يّمٚمٝم٤م رضم٤مل اًمديـ ؾم٤مسم٘م ً٤م ،واعمٗمت٘مرة إمم اًمتٜمِمئ٦م اًمديٜمٞم٦م ٓ ،يٛمٙمـ أن
ي٘م٤مس سم٠مضمر ُمـ ي٘مقم سم٤مخلدُم٦م ذم حم٤مومٔم٦م ىمؿ أو ـمٝمران ُمث ً
ال ،ومٛم َثؾ ُمـ يٚم٘مل
حم٤مضاشمف ذم هذه اعمدن يمٛمـ يٖمرس اًمٌذرة ذم إرض اخلّمٌ٦م ،أ ُّم٤م ُمـ يً٤مومر إمم
شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ ومٝمق يمٛمـ حيٞمل إُمقات( ;)3ومال ي٘م٤مس أضمره سمٖمػمهّ ،
إن شمرسمٞم٦م ؿمخص
واطمد هٜم٤مك أومْمؾ ُمـ اًمت٠مصمػم ذم أًمػ ؿمخص ذم ُمديٜم٦م ىمؿ ،يٜمٌٖمل أن شمٚمحظ ُمثؾ
هذه إُمقر-
اعمقوقع أظمر اًميوري ذم هذا اعمج٤مل هق اًمٕمٛمؾ قمغم إي٘م٤مظ اًمٜم٤مس وشمٜمٌٞمٝمٝمؿ،
وضمٕمٚمٝمؿ يِمٕمرون سمٛمً١موًمٞم٤مهتؿً ،مٞمٗم ّٙمروا ذم أٟمٗمًٝمؿّ ،
متر ؿمئٜم٤م أم أسمٞمٜم٤م،
وم٢من إي٤مم ّ
ومحٞمٜمام حي ّؾ اًمّمٌ٤مح يٜم٘مٓمع ظمٞمط ُمـ ظمٞمقط هذا اًمٖمزل ،وعم٤م ّ
حيؾ اعمً٤مء يٜم٘مٓمع ظمٞمط
آظمر-
وشمٚمؽ ُمّمٞمٌ٦م يمؼمىّ ،
يمؾ ُم٤م ذم إُمر هق ّ
أن شمٚمؽ اخلٞمقط إ ّٟمام شمٜمً٩م ُمـ ذًمؽ
اًمٖمزل ،ومٖمزل اًمًٜم٦م  477يقُم ً٤م ،ومٚمق ىمدّ ر ًمٚمٕمٛمر أن يٛمتد ُمئ٦م ؾمٜم٦مّ ،
وم٢من هذا اًمٖمزل
اعمٙمقن ُمـ ُمئ٦م قم٤مم ؾمٞمت٘م ّٓمع ؿمٞمئ ً٤م ومِمٞمئ ً٤م يمام ذم اعم٤ميض ،ومٜمحـ اًمذيـ ٟمجٚمس هٜم٤م أن
ّ
٤مملِ َأضمر ِ
ذيٙم ِ
َ٤من ِذم ْإَضم ِرً ،مِ ْٚمٕم ِ
ِ
٤ممل َواعمُْ َت َٕم ِّٚم ُؿ َ ِ
(َ )2قم ْـ َأ ِيب َضم ْٕم َٗم ٍر× َىم َ٤ملَ « :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ان
َ
ْ
َْ
قل اهلل’ :ا ًْم َٕم ُ
َوًمِ ْٚم ُٛم َت َٕم ِّٚم ِؿ َأ ْضم ٌرَ ،و َٓ َظم ْ َػم ِذم ِؾم َقى َذًمِ َؽش( -اًمّمٗم٤مر ،سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت :صّ ;35
اًمٕمالُم٦م
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،2ص-)284
(ُ )3اٟمٔمرُ :مٓمٚمع هذه اعمح٤مضة-
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ُم٤مذا ٟمٛمٚمؽ ُمـ اعم٤ميض؟ ٓ رء ،ىمد شم٘م ّٓمع اًمٖمزل يم ّٚمف ،هم٤مي٦م إُمر ّ
أن أطمدٟم٤م ىمد شمٌ ّ٘مك
اًمٜمّمػ ُمـ ظمٞمقط همزًمف ،وأظمر صمٚمثف ،وُمـ صم٤مًم٨م سم٘مل قمنمه ،وأظمػم ًا ؾمتت٘مٓمع
مجٞمع هذه اخلٞمقط( ،ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ)(-)2
َي ُِــدْ ُِٕمتِ ِ
َه َ
ــذا افٌِْــل َو َمل ْ َ ْ
َف ْق َخِدَ اَللَُ َخ َِْـ ًَ ٚؿ ٌْ َِـ ُف َخ َِـدَ ا(.)2
ــف
وم٢من يم٤من هذا هق ُمّمػم اًمٜمٌل اًمٙمريؿ’ ومام سم٤مًمؽ سمٛمّمػم أظمريـ؟
إحٝا ٤ايٓؿٛع مبعسؾ ١إَاّ ايعؿس ٚايصَإ#

اًمٜمتٞمج٦م هل ًمزوم آؾمتٗم٤مدة اًم٘مّمقى ُمـ هذا اًمًٗمر ُمـ ظمالل شمٚمؽ اًمتٕمٚمٞمامت
واًمقص٤مي٤م ،وًمٞمٕمٛمؾ ّ
يمؾ واطمد ُمٜمٙمؿ ـ يمام ذيمر ُت ؾم٤مسم٘م ً٤م ـ قمغم إطمٞم٤مء اعمٜمٓم٘م٦م واًم٘مري٦م
اًمتل يذه٥م عمامرؾم٦م اًمٕمٛمؾ اًمدقمقي ومٞمٝم٤م قمغم إىمؾّ ،
وم٢من طمٞم٤مة اًمٜمٗمس ًمٞمً٧م سمحٞم٤مة
هذا اجلًؿ وم٘مط; وم٤مجلٚمد واًمٚمحؿ واًمٕمٔمؿ واًمدم قمٜم٤مس ُمقضمقدة ذم ّ
طمل،
يمؾ يم٤مئـ ّ
سمؾ احلٞم٤مة سم٤مًمٕمٚمؿ واإليامن ،وسمٛمٕمروم٦م إُم٤مم اًمٕمٍم واًمزُم٤من ،#وم٠مطمٞمقا اًمٜمٗمقس سمتٚمؽ
احلٞم٤مة ،ومٚمق قمٛمٚمتؿ مجٞمٕم ً٤م هبذا اًمؼمٟم٤مُم٩م ،وطمّمٚمتؿ قمغم هذه اًمٜمتٞمج٦م ،ومًؽمون
اؾمٛمٙمؿ طملم اعمقت ُمٙمتقسم ً٤م ُت٧م اؾمؿ طمٌٞم٥م سمـ ُمٔم٤مهرّ ،
وأن قمٛمٚمٙمؿ ُمّمداق
حمٛمد^-
إلطمٞم٤مء أُمر آل ّ
حكٝك ١ايؿال٠

أي قمٛمؾ آظمر،
مهٞم٦م اًمّمالة ،وضورة شم٘مديٛمٝم٤م قمغم ّ
طم٤موًمقا شمٗمٝمٞمؿ اًمٜم٤مس هٜم٤مك أ ّ
ِ
ربٚن ِّ
مْٓٚج
تَلش( ،)2و«افهال ُة
مًراج
ومح٘مٞم٘م٦م اًمّمالة ّأهن٤م «
ادٗمـش( ،)4و« ُؿ ُ
ُ
ُ
ـؾ ٍّ

( )2اًمزُمر ،آي٦م-47
قمكم× (اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج ،2ص-)375
(ُ)3مـ أسمٞم٤مت ُمٜمًقسم٦م إمم اإلُم٤مم ّ
(ّ )4
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،8:ص ;359ج  ،92ص-366
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الة يٌِغُ افًٌدُ إػ افد ِ
إٌٕٔٚء...بٚفه ِ
ِ
رج ٜاف ًُِٔٚش( -)3وٕمقهؿ أُم٤مم هذه احل٘مٞم٘م٦مّ ،
ًمئال

يٌ٘مك ذم شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ سمٕمديمؿ شم٤مرك ًمٚمّمالة-
َعسؾ ١إَاّ ايصَإٚ #ايطالّ عً ٢اإلَاّ احلطني×

قمرومقا اًمٜم٤مس هٜم٤مك مجٞمٕم ً٤م سم٢مُم٤مم اًمٕمٍم واًمزُم٤منّ ،#
ٛمحك ذيمره ُمـ
ًمئال ُي َ
ّ
سمٕمديمؿ -وسمام ّ
واًمٕمامل اًمٙم٤مدطملم،
أن اًمٜم٤مس ذم شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ ُمـ ـمٌ٘م٦م اًمٗمالطملم
ّ
قم ّٚمٛمقهؿ ُم٤م هق خمتٍم وُمٗمٞمد ،ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل قم ّٚمٛمقهؿ ىمراءة دقم٤مء إُم٤مم اًمزُم٤من:
احلج ِِ ٜ
بـ َ
«افِ ُٓؿ ـ ُْـ فِ َقف ِّٔ َؽ ُ
احل ًَ ِـش( )4سمٕمد ّ
يمؾ صالة ،وًمٞمق ًّمقا وضمقهٝمؿ صقب
ِ
ِ
غ
يـ َب ْ َ
ُمراتَ « :صذ اَللَُ َظ َِ ْٔ َؽ َيَ ٚأ َبَ ٚظ ٌْد اَلل َو َظذ ا ُد ًْت َْن َٓد َ
اًم٘مٌٚم٦م ،وًمٞم٘مقًمقا صمالث ّ
صمقاب زي٤مرة ؾم ّٞمد
مح ُ ٜاَللِ َو َب َرـُ ٚت ُفش; وسمذًمؽ ُيٙمت٥م ذم صحٞمٗم٦م أقمامهلؿ
ُ
َيدَ ْي َؽ َو َر ْ َ

اًمّم َال ُة ُىم ْر َسم ُ
٤من ُيم ِؾ شم َِ٘م ٍّلش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،4ص;376
اًمر َو٤م× َىم َ٤ملَّ « :
احل ًَ ِـ ِّ
(َ )2قم ْـ َأ ِيب ْ َ
اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،اخلّم٤مل :ص ;737اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٞمقن أظمٌ٤مر اًمرو٤م :ج ،3ص;27
اًمِمٞمخ اًمّمدوقُ ،مـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف :ج ،5صّ ;527
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،86
ص-)77
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ذائ ِع اًمدِّ ِ
٤مج
اًمر ِّبَ ،ومٝم َل ُمٜم َْٝم ُ
يـَ ،ووم َ
(ُ )3ؾمئ َؾ اًمٜمٌَِّ ُّل’ َقم ِـ اًم َّّم َالة َوم َ٘م َ٤ملَّ « :
ٞمٝم٤م َُم ْر َو٤م ُة َّ
اًمّم َال ُة ُم ْـ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمح َو َ ْهت ِٚم ٌٞمؾ َو َ ُْت ِٛمٞمدٌ َو َشمٙمٌِْ ٌػم
اًمّم َال َة شم ًٌَِْ ٌ
٤مًمّم َالة َي ٌْ ُٚمغُ ا ًْم َٕم ٌْدُ إِ َمم اًمدَّ َر َضم٦م ا ًْم ُٕم ْٚم َٞم٤م; َٕ َّن َّ
ْإَٟمٌِْ َٞم٤مء ---سمِ َّ
ِ
يس َو َىم ْق ٌل َو َد ْقم َق ٌةش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،اخلّم٤مل :صّ ;633
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
َو َمت ْ ِجٞمدٌ َو َشم ْ٘مد ٌ
إٟمقار :ج ،8:ص-)343
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
نمي َـ ُِم ْـ َؿم ْٝمرِ
لم÷ َىم َ٤ملَ :ىم َ٤ملَ « :ويم َِّر ْر ذم ًَم ْٞم َٚم٦م َصم َالث َوقم ْ ِ
اًمّم٤مدىم َ
ٞمًك سمِ٢مِ ْؾمٜمَ٤مده َقم ِـ َّ
(ُ )4حم َ َّٛمدُ ْسم ُـ قم َ
٤مضمد ًا و َىم ِ٤مئ ًام و َىم ِ
٤مقمد ًا َو َقم َغم ُيم ِّؾ َطم ٍ
َر َُم َْم َ
٤مل َو ِذم َّ
ػ َأ ُْم َٙمٜم ََؽ َو َُمتَك
اًمِم ْٝم ِر ُيم ِّٚم ِف َو َيم ْٞم َ
َ
٤من َه َذا اًمدُّ َقم٤م َء َؾم ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي َك ُم ْـ َد ْه ِر َكَ ،شم ُ٘م ُ
اًمً َال ُم) :اًم َّٚم ُٝم َّؿ ُيم ْـ
قل َسم ْٕمدَ َمت ْ ِجٞمد اهلل َشم َٕم َ٤ممم َو َّ
اًمّم َالة َقم َغم اًمٜمٌَِّ ِّل ( َقم َٚم ْٞمف َوآًمف َّ
َطم َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمً٤م َقم٦م َوذم ُيم ِّؾ َؾم٤م َقم٦م َوًم ّٞم ً٤م َو َطم٤مومٔم ً٤م َو َىم٤مئد ًا َوٟمَ٤مس ًا َو َدًمٞم ً
ال َو َقم ْٞمٜم ً٤م
ًم َقًم ِّٞم َؽ ُوم َالن ْسمـ ُوم َالن ذم َهذه َّ
ِ
ِ
ٞمٝم٤م َـم ِقي ً
الش( -اًمِمٞمخ اًمٓمقدُ ،مّمٌ٤مح اعمتٝمجد:
[و ُمت َ ِّٙمٜمَ ُف] وم َ
َطمتَّك ُشم ًْٙمٜمَ ُف َأ ْر َو َؽ َـم ْققم ً٤م ََو ُمت َ ِّت َٕمف َ
ص ;747اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج ،4ص ;274اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،إىمٌ٤مل
إقمامل :ج ،2ص-)2:2
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اًمِمٝمداء×-

()2

وأوصقهؿ سم٠من ٓ يؽميمقا ؾمقرة اًمتقطمٞمد ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مهتؿ; ومٌٝمذه اًمٓمري٘م٦م أطمٞمقا
ٟمٗمقؾمٝمؿ ،وطم٤مومٔمقا قمغم طمٞم٤مهتؿ ذم هذه اًمدٟمٞم٤م أيْم ً٤م -وٟمٌتٝمؾ إمم اهلل شمٕم٤ممم ذم أن جيٕمؾ
أضمر اجلٛمٞمع قمغم إُم٤مم اًمٕمٍم واًمزُم٤من-#
تٛخّ ٞاحلرز يف أٚضاط أٌٖ ايطّٓ١

يٜمٌٖمل ًمٙمؿ ّ
شمقظمل احلٞمٓم٦م واحلذر ذم إوؾم٤مط اًمتل يٙمثر ومٞمٝم٤م أسمٜم٤مء اًمٕم٤م ُّم٦م،

(اعمٚمحؼ )7:واؾمٕمقا إمم شمٗمٝمٞمؿ اًمٜم٤مس سمح٘مٞم٘م٦م أهؾ اًمٌٞم٧م^ ،وم٢من قمرومقا أُمػم
ًمٚمتٕمرض
اعم١مُمٜملم× ومٝمؾ يٛمٙمـ ًمٚمٔمٚمٛم٦م أن شمٌ٘مك سمٕمد سمزوغ اًمِمٛمس؟ ومال داقمل
ّ

ًمٚمٔمٚمامت ،وُمٜمع اًمٜم٤مس ُمٜمٝم٤م ،سمؾ ُتدّ صمقا قمـ اًمٜمقر; ّ
وم٢من اًمٜمقر يٛمحق اًمٔمالم-
ّ
ّ
ومٚمٙمؾ ُمٜمٓم٘م٦م فمروومٝم٤م
اًمتحكم سم٤مًمٞم٘مٔم٦م ذم شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ،
وم٤مًمًٌٞمؾ إُمثؾ هق
اخل٤مص٦م هب٤مٟ ،مٕمؿ ًمق أًم٘مٞم٧م ؿمٌٝم ٌ٦م ُم٤م ُمـ ىمٌؾ اًمٜمقاص٥م ،ومال سمدّ ًمٙمؿ ُمـ اًمر ّد قمٚمٞمٝم٤م
ّ
سم٘مقة; ّ
اًم٘مقة سمحٞم٨م يٕمجز أُمث٤مل اًمٗمخر اًمرازي ـ قمغم ومرض
وم٢من هذا اعمذه٥م ُمـ ّ
ّ
ظمروضمف ُمـ ىمؼمه ـ قمـ اًمر ّد قمغم اًمرواي٦م اًمتل ٟمنمت قمغم راي٦م اًمً ّٞمدة وم٤مـمٛم٦م
اًمزهراء‘(-)3
اًمّم ِ
٤مدق×ُ « :ضم ِٕم ْٚم ُ٧م ومِدَ َ ِ
ٞم٤من َ
يقٟمس سم َـ َفم ٌْ َ
وي ّ
ي َجم ْ ِٚم َس َه ُ١م َٓ ِء
أن
ىم٤مل ًمإلُم٤م ِم ّ
َ
(ُ )2ر َ
اك ،إ ِّين َأ ْطم ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ا ًْم َ٘م ْق ِمَ ,ي ْٕمٜمل ُو ًْمدَ ا ًْم َٕم ٌَّ ِ
٤مسَ ,وم َام َأ ُىم ُ
اًمر َظم٤م َء
ي َت َوم َذيم َْر َشمٜمَ٤م َوم ُ٘م ِؾ :اًم َّٚم ُٝم َّؿ َأرٟمَ٤م َّ
قل؟ َوم َ٘م َ٤مل :إ َذا َطم َ ْ
احلًلم× َوم َ٠مي َرءٍ
ِ
ِ
ِ
ور َوم٢مِٟم ََّؽ شم َْ٠م ِيت َقم َغم َُم٤م ُشم ِريدُ َ -وم ُ٘م ْٚم ُ٧مُ :ضمٕم ْٚم ُ٧م ومدَ َ
اك ،إِ ِّين يمَثػم ًا َُم٤م َأ ْذ ُيم ُر ْ ُ َ ْ َ
اًمن َ
َّ ْ
َو ُّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمً َال َم َي ِّم ُؾ إِ ًَم ْٞمف ُم ْـ َىم ِري٥مٍ
َ
َأ ُىم ُ
قل؟ َوم َ٘م َ٤ملُ :ىم ْؾَ :ص َّغم اهللَُ َقم َٚم ْٞم َؽ َي٤م أ َسم٤م َقم ٌْد اهللُ ،شمٕمٞمدُ َذًم َؽ َصم َالصم ً٤مَ ،وم٢م َّن َّ
و ُِمـ سم ِٕم ٍ
ٞمد ---ش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،5ص ;686اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص;474
َ ْ َ
اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،اعم٘مٜمٕم٦م :ص ;5:2اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،اعمزار :ص ;325اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م
إطمٙم٤مم :ج ،7صّ ;274
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)262
ِ
ِ
ِ
(ُ )3ر َوي َأ َّن َر ُؾم َ
قل اهلل’ َىم َ٤ملَ « :وم٤مـم َٛم ُ٦م َسم ْْم َٕم ٌ٦م ُمٜمِّل َوم َٛم ْـ َأهم َْْم ٌَ َٝم٤م َأهم َْْم ٌَٜملش( -اسمـ ؿمٝمرآؿمقب،
ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج ،4ص ;223اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،اًمٓمرائػ ،صّ ;373
اًمٕمالُم٦م ّ
احلكم،
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هذه اًمراي٦م اعمّمٜمققم٦م سم٤مؾمؿ وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء‘ ُمًتٚمٝمٛم٦م ُمـ ُمً ّٚمامت اًمٙمت٤مب
واًمًٜمّ٦م ،وإ ّٟمٜمل هٜم٤م أُتدّ ث إًمٞمٙمؿ ُسم٠مؾمٚمقب ي١م ّيده قمٚمامء اعمذه٥م ُمـ اًمِمٞمخ
اًمٓمقد +إمم اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري +ومٞمام ًمق يم٤مٟمقا طم٤مضيـ ،ومال ؿمٛمس اًمديـ
اًمذهٌل ،وٓ ومخر اًمديـ اًمرازي ،وٓ اًمزخمنمي ،وٓ اًمٌٞمْم٤موي ،مجٞمٕمٝمؿ ًمٞمًقا
سم٘م٤مدريـ قمغم اًمر ّد قمغم هذه اًمالومت٦م ًمٚمً ّٞمدة اًمزهراء‘-
أشــٍ ً ٚفُــٖس افًّــر ـْــ ٝمتُِــف

وفُْؽ مل تًرف حَف ؾام جيديؽ أخـرون

ـْــ ٝظٌــد ًا وؿــد جــٚءك اخلــالص

وؿد خــنت ؾـامذا يًٍـؾ أخـرون .
()1

ومٚمؿ ٟمٕمرف ىمٞمٛم٦م هذه احلٞم٤مة ،وٓ ىمٞمٛم٦م هذا اعمذه٥م ،وٓ ُم٘م٤مُم٤مت إئٛم٦م
اعمٞم٤مُملم^ ،وٓ رضم٤مٓت اًمديـ ،واخلالص٦م ّ
جيًده ىمقًمف شمٕم٤ممم( :ﯻ ﯼ
أن طم٤مًمٜم٤م ّ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ)(-)3
احلكم ،إرؿم٤مد إذه٤من :ج ،2صّ ;254
خمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،2صّ ;232
اًمٕمالُم٦م ّ
اًمٕمالُم٦م ّ
احلكم،
ىمقاقمد إطمٙم٤مم :ج ،2صّ ;233
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،3:ص 347و-)---
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اًمٌخ٤مري ،صحٞمح اًمٌخ٤مري :ج ،5ص 327و ;32:اًمٕمٞمٜمل ،قمٛمدة اًم٘م٤مري:
ج ،27ص ;334اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م اًمٙمقذم ،اعمّمٜمّػ :ج ،8ص ;637اًمْمح٤مك ،أطم٤مد واعمث٤مين :ج،6
ص ;472اًمٜمً٤مئل ،اًمًٜمـ اًمٙمؼمى :ج ،6ص ;:8اًمٜمً٤مئل ،ظمّم٤مئص أُمػم اعم١مُمٜملم :ص;232
اًمٜمً٤مئل ،ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م :ص ;89اًمٓمؼماين ،اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم :ج ،33ص ;575اًمًٞمقـمل،
اجل٤مُمع اًمّمٖمػم :ج ،3ص ;379اعمت٘مل اهلٜمدي ،يمٜمز اًمٕمامل :ج ،23ص( 279وهبذا اعمْمٛمقن ذم:
ج  ،23ص ;)223اًمزرٟمديٟ ،مٔمؿ درر اًمًٛمٓملم :ص( 287هبذه اًمٕمٌ٤مرةَ « :وم٤مـمِ َٛم ُ٦م َسم ْْم َٕم ٌ٦م ُِمٜمِّل
َوم َٛم ْـ َأهم َْْم ٌَ َٝم٤م َوم َ٘مدْ َأهم َْْم ٌَٜمِلش); اسمـ قمً٤ميمر ،شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ :ج ،4ص( 267هبذه اًمٕمٌ٤مرة:
« َوم٤مـمِ َٛم ُ٦م َسم ْْم َٕم ٌ٦م ُِمٜمِّل ُي ْ١م ِذيٜمِل َُم٤م آ َذ َاه٤م َو ُيٖم ِْْم ٌُٜمل ُم٤م َأهم َْْم ٌَ َٝم٤مش)-
( )2إسمٞم٤مت سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م:
طمٞمػ ،ؾم٤مهل٤م ضم٤مم ضمؿ سمدؾمـ٧م شمـق سمـقد

چــقن شمــق ٟمِمــٜم٤مظمت  ،يمً ـ چــف يمٜمــد

سمــــرده سمــــقدآ ودوات آُمــــده سمــــقد

چــقن يمــ٩م سمــ٤مظمت  ،يمًــ چــف يمٜمــد

( )3اًمزُمر ،آي٦م-67
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وىمد ُوم ّن «ضمٜم٥م اهللش ذم اًمرواي٤مت سم٠مُمػم اعم١مُمٜملم× وإئٛم٦م اعمٕمّمقُملم^ُ ،مٜمٝم٤م:
ِ
ِِ
ْ٥م اهلل ا ًَّمذي
َقم ْـ َأ ِيب َسم ِّم ٍػمَ ،قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل× َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َأ ُِم ُػم اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
لم× ِذم ُظم ْٓم ٌَتفَ « :و َأٟمَ٤م َضمٜم ُ
َي ُ٘م ُ
قل( :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ) ش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،اًمتقطمٞمد:
ص ;276اًمِمٞمخ اًمّمدوقُ ،مٕم٤مين إظمٌ٤مر :ص ;28اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من:
ج ،5صّ ;828
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،5ص-):
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل ،يٜم٤مسمٞمع اعمق ّدة ًمذوي اًم٘مرسمك :ج ،4ص-572
أي٦م َّ ِ
ِ
ويمذًمؽَ :
اًمّم ُ
اًم٘مٛمل:
٤مدق× ُُمٕم ّ٘مٌ ً٤م َقمغم
اًمنميٗم٦مٟ« :م َْح ُـ َضمٜم ُ
ىم٤مل اإلُم٤م ُم ّ
ْ٥م اهللِش( -شمٗمًػم ّ
ج ،3ص ;362اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،5صّ ;828
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
إٟمقار :ج ،35ص-)2:5

اعمح٤مضة اخل٤مُمً٦م قمنمة :قمنمة إرسمٕملم واعمرايمز إرسمٕم٦م ًمٕمقامل اًمقضمقد 452 .....................

املالحل
(املًخل)4:

ِ
ِِ
ِ
غ× إِ َػ افْ ِ
ٚس إِن َر ُش َ
قل
ور َد ذم اًمرواي٦مَ « :ؾخَ َر َج َأم ُر ا ْدـ ُْٗمْ َ
ٚس َؾ ََ َٚلَ :يَ ٚأ َُّي ٚافْ ُ

اَلل’ إِ َمٌ ٚم َح ّٔ ًَ ٚو َم ِّٔت ًٚش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،2ص ;562قمكم سمـ سم٤مسمقيف ،وم٘مف
اًمرو٤م :ص ;2:اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج ،2صّ ;377
اًمٕمالُم٦م

اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،33ص-)647 ،63: ،635 ،629
ِ
ِ
لم× َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
يـ،
َو َقم ْـ َأ ُِم ِػم ا ْعمـُ ْ١م ُِمٜمِ َ
قل اهلل’َ « :إََٔ ٚش ِّٔدُ ْإَوف َ
غ َو ْأخ ِر َ
َآخ ِرَٕ ٚو ِ
اخل َالئِ ِؼ بً ِديَ ،أو ُفَْ ٚـ ِ
َْ ٝيَ ٚظ ِع َش ِّٔدُ َْ
(حمٛمد سمـ أمحد
آخ ُرَٕ ٚـ ََٖوفَِْٚش-
َو َإٔ َ
َ
َْ
ّ
اًم٘مٛملُ ،مئ٦م ُمٜم٘مٌ٦م :ص ;29اًمٌحراين ،هم٤مي٦م اعمرام :ج ،7صّ ;284
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز،
ّ
سمح٤مر إٟمقار :ج ،37ص-)427
اًمٜمٌل’« :ضمٕمٚمف اهلل إُم٤مم إٟمٌٞم٤مء ًمٞمٚم٦م اعمٕمراج وضمٕمؾ قمٚمٞم ً٤م
وروي ذم ُمً٤مواشمف ُمع ّ
ُ
إُم٤مم إوصٞم٤مء ًمٞمٚم٦م اًمٗمراشش( -اسمـ ؿمٝمرآ ؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج،4
ص ;65اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،4:ص-)85
(املًخل)1:

ِص إِٓ َص ِٓٔدٌ ش( -طمًـ سمـ ؾمٚمٞمامن
َقم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهللِ× َىم َ٤ملَ ...« :و َمِ ٚم ْـ ٌَِٕ ٍّل َو َٓ َو ِ ٍ

ّ
احلكم ،خمتٍم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت :ص ;26اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،اًمقاذم :ج ،4ص;834
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،28ص-)576
ور ِوي َقم ِـ اًمّم ِ
٤مد ِق َقم ْـ آ َسم ِ٤مئ ِف^ « َأن َْ
قت بِٚفً ِؿ
احل ًَ َـ× َؿ َٚل َِٕ ْه ِؾ َب ْٔتِ ِف :إِ ِّين َأ ُم ُ
َّ
َُ َ
ٚت َر ُش ُ
قل اَلل’ش( -ىمٓم٥م اًمديـ اًمراوٟمدي ،اخلرائ٩م واجلرائح :ج،2
ـ ََام َم َ
ص ;352اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج ،4صّ ;286
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز،
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سمح٤مر إٟمقار :ج ،54ص-)438
ِ
اًمّم َٛم ِد ْسم ِـ َسم ِِم ٍ
ٚت افٌِْل َأ ْو
ون َم َ
ػمَ ،قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل× َىم َ٤مل« :تَدْ ُر َ
وي َقم ْـ َقم ٌْد َّ
ور َ
ُ
قل( :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ)َ ،ؾًؿ َؿٌ َؾ ا َْدق ِ
ُؿتِ َؾ؟ إِن اَللَ َي َُ ُ
ت ،إَِنُ َام
ُ ْ ْ
(حمٛمد سمـ ُمًٕمقد ،شمٗمًػم
قِهَ ٚذ َم ْـ َخ َِ َؼ اَللَُش-
[ش ََتَُ ٚه]َ .ؾ َُ َِْْ :ٚإَِنُ َام َو َأ ُب ُ َ
َشّتُ ٚه َ
ّ
اًمٕمٞم٤مر :ج ،2ص ;377اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،شمٗمًػم اًمّم٤مذم :ج ،2ص ;49:اًمً ّٞمد
ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،2صّ ;877
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار:
ج ،33ص ;627ج  ،42ص-)752
لم× َىم َ٤مل َِٕ ِيب َسمٙم ٍْر َي ْقُم ً٤م(« :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
وي َأ َّن َأ ُِم َػم ا ْعمـُ ْ١م ُِمٜمِ َ
ور َ
ُ
ُمّد ًا’ َر ُش ُ
ٚت َص ِٓٔد ًاش-
قل اَلل َم َ
ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)َ ،و َأ ْص َٓدُ َأن ُ َ
(اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،2ص ;644اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج،2
ص-)823
(املًخل)3:

ُمـ مجٚم٦م ومْم٤مئؾ اإلُم٤مم احلًـ اعمجتٌك× ُم٤م روي َقم ْـ ُطم َذ ْي َٗم َ٦م ْسم ِـ ا ًْم َٞم َام ِن َىم َ٤مل:
ِ
ِ
احل ًَ ِـ ْسم ِـ َقم ِ ٍّكم× َو ُه َق َي ُ٘م ُ
َر َأ ْي ُ٧م َر ُؾم َ
ٚس َه َذا ا ْب ُـ
قلَ « :أ َُّي ٚافْ ُ
قل اهلل’ آظمذ ًا سمِ َٞمد ْ َ
اجلْ َِ ٜو ُ ُِمٌق ُه ِيف َْ
ُمّ ٍد بِ َٔ ِد ِه إِٕ ُف َف ٍِل َْ
اجلْ َِ ٜو ُ ُِمٌق ُ ُِم ٌِّ ِف ِيف
َظ ِ ٍّع َؾْ ٚظ ِر ُؾق ُهَ ،ؾ َق اف ِذي َٕ ٍْ ُس ُ َ
َْ
اجلْ ِٜش( -احل٤مومظ رضم٥م اًمؼمدُ ،مِم٤مرق أٟمقار اًمٞم٘ملم :صّ ;89
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز،
سمح٤مر إٟمقار :ج ،38ص-)247

(املًخل)1:
فَٔ ٝرشقل اَلل’
حمٛمد سمـ صدىم٦م ،ىم٤مل:
دظمٚم٧م قمغم اًمرو٤م× ،وم٘م٤ملُ « :
ُ
قمـ ّ
ُمّد وأيب
وظِ ّٔ ً ٚوؾٚضّ ٜواحلًـ واحلًغ
ظع وجًٍر بـ ّ
وظع بـ احلًغ ّ
وُمّد بـ ّ
ّ
ّ
ؾَِ :ٝاَلل! ؿٚل :ؾٖدٕٚين
(صذ اَلل ظِٔٓؿ أمجًغ) يف فِٔتل هذه وهؿ حيدّ ثقن اَلل،
ُ
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ـٖين بٚفذر ّي ٜمـ ّأول ؿد
رشقل اَلل’ وأؿًدين بغ أمر ادٗمْغ وبْٔف ،ؾَٚل يلّ « :
حؼ مًرؾتف! وافذي ؾِؼ احل ٌّٜ
أصٚب ٕهؾ افًامء وٕهؾ إرض ،ب ب دـ ظرؾقه ّ
ّ
وبرأ افًّْ ،ٜافًٚرف بف خر مـ ّ
ٌٕل مرشؾ ،وهؿ واَلل
مَرب
وـؾ ّ
ـؾ مِؽ ّ

حمٛمد سمـ صدىم٦م! سمخ سمخ عمـ قمرف
صمؿ ىم٤مل× زم :ي٤م ّ
ينٚرـقن افرشؾ يف درجٚهتؿشّ -
حمٛمد ًا وقمٚم ّٞم ً٤م! واًمقيؾ عمـ ّ
وؾ قمٜمٝمؿ( ،ﮆ ﮇ ﮈ) ش( -اًمٓمؼمي ،دٓئؾ
ّ
اإلُم٤مُم٦م :ص ;487اًمٓمؼميٟ ،مقادر اعمٕمجزات :ص-)282
(املًخل)5:
ْبر َٔ ٠ؾكا ٌ٥ايٓيبّ ايهس’ِٜ

ِ
ِ
قؾمك ْسم ِـ َضم ْٕم َٗم ٍرَ ،قم ْـ َأسمِ ِٞمف َضم ْٕم َٗم ِر ْسم ِـ ُحم َ َّٛم ٍد،
اًمر َو٤مَ ،قم ْـ َأسمِٞمف ُُم َ
قؾمك ِّ
َقم ْـ َقم ِّكم ْسم ِـ ُُم َ
احلُ ًَ ْ ِ
احلُ ًَ ْ ِ
لمَ ،قم ْـ َأسمِ ِٞمف ْ
َقم ْـ َأسمِ ِٞمف ُحم َ َّٛم ِد ْسم ِـ َقم ِ ٍّكمَ ،قم ْـ َأسمِ ِٞمف َقم ِ ِّكم ْسم ِـ ْ
لم ْسم ِـ َقم ِ ٍّكمَ ،قم ْـ َأسمِ ِٞمف
َقم ِ ِّكم ْسم ِـ َأ ِيب َـم٤مًمِ ٍ
٥م^َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهلل’َ « :مَ ٚخ َِ َؼ اَللَُ َخ َِْ ًَ ٚأ ْؾ َو َؾ ِمِّْل َو َٓ
َ
قل اَلل! َؾ َٖٕ َ َ
َ :ٝيَ ٚر ُش َ
زئ ِ ُ
ٔؾ؟ َؾ ََ َٚل’:
َأـ َْر َم َظ َِ ْٔ ِف ِمِّْلَ .ؿ َٚل َظ ِ يع×َ :ؾ َُ ِْ ُ
ْ ٝأ ْؾ َو ُؾ أ ْم َج ْ َ
ِ ِِ
ِ
غَ ،و َؾو َِِْل َظ َذ
َيَ ٚظ ِع! إِن ا َ
غ َظ َذ َم َالئَُتف ا ُْد ََربِ َ
ٚء ُه ا ُْد ْر َشِ َ
َلل َت ٌَ َٚر َك َو َت ًَ َٚػ َؾو َؾ َأ ٌِْٕ َٔ َ
ِ
ِ
غَ ،وا ْف ٍَ ْو ُؾ َب ًْ ِدي َف َؽ َيَ ٚظ ِعَ ،وفِ ْ َ
ألئِّ ِِ ٜم ْـ َب ًْ ِد َكَ ،وإِن ا َْد َالئِ َُ َٜ
غ َوا ُْد ْر َشِ َ
َمجٔ ِع افٌِْ ِّٔ َ
َُخلد ُامََْ ٚو ُخدا ُم ُ ُِم ٌَِّْٔٚش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٚمؾ اًمنمائع :ج ،2ص ;6اًمِمٞمخ
اًمّمدوق ،يمامل اًمديـ ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م :ص ;366اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،طمٚمٞم٦م
إسمرار :ج ،2ص ;27ج  ،3صّ ;4:9
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،29
ص ;456ج  ،65ص-)69
أن رؾمقل اهلل’ ىم٤ملَ « :أو ُل َمَ ٚخ َِ َؼ اَللَُ ٕ ِ
وروي ّ
ُقريش( -اعمح٘مؼ اًمداُم٤مد،

اًمرواؿمح اًمًاموي٦م :صّ ;75
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،26ص-)35
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اسمـ قمريب ،شمٗمًػم اسمـ قمريب :ج ،2ص :8و ;528ج ،3
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ص ;255احلٚمٌل ،اًمًػمة احلٚمٌٞم٦م :ج ،2ص ;357اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل ،يٜم٤مسمٞمع اعمق ّدة
ًمذوي اًم٘مرسمك :ج ،2ص ;56ج  ،4ص-325
(املًخل)6:
ِ
ِ
ٞمؿَ ،قم ْـ َه ُ٤مر َ
ون ْسم ِـ ُُم ًْ ِٚم ٍؿَ ،قم ْـ َُم ًْ َٕمدَ َة ْسم ِـ َصدَ َىم َ٦مَ ،ىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َأ َسم٤م
َقم ُّكم ْسم ُـ إِ ْسم َراه َ
قلَ ...« :ؾُُؾ َر ٍء َي ًْ َّ ُؾ ا ُْد ْٗ ِم ُـ َب ْْٔ َُٓ ْؿ َد ُِ ِ
َقم ٌْ ِد اهلل× َي ُ٘م ُ
َٚن افت َِٔ ِِ ٜممُ َٓ ٚي َٗ ِّدي إِ َػ
ْ
ِ
ا ْف ًٍَ ِ
ٚد ِيف افدِّ ِ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ
َ
يـ َؾِٕ٘ ُف َجٚئ ٌزش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،3صّ ;279

اًمِمٞمٕم٦م :ج ،27صّ ;327
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،7:ص-)239
اخلُ َّٗم ْ ِ
َو َقم ْـ ُز َر َار َة َىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ٧م ًَم ُف [اإلُم٤م ِم اًم ٌَ ِ
٤مىمر×]ِ :ذم َُم ًْ ِح ْ
لم شم َِ٘م َّٞم ٌ٦م؟ َوم َ٘م َ٤ملَ « :ث َال َث ٌٜ
اخلٍ ْ ِ
َٓ َأت َِل ؾِ ِ َ
غ َو ُم ْت ًَ َُْ ٜ
ذ ُب ا ُْد ًُِْ ِر َو َم ًْ ُح ُْ
احلٟش( -اًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل،
ٔٓـ أ َحد ًاْ ُ :
اًمٙم٤مذم :ج ،4ص ;43اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،آؾمتٌّم٤مر :ج ،2ص ;87اًمِمٞمخ اًمٓمقد،
هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج ،2صّ ;473
اًمٕمالُم٦م ّ
احلكمُ ،مٜمتٝمك اعمٓمٚم٥م :ج ،3ص-)92

اعمح٤مضة اًمً٤مدؾم٦م قمنمة :زي٤مرة اإلُم٤مم احلًلم× زي٤مرة اهلل 456 .................................

احملاضسة الطادضة عػسة :شيازة اإلماو احلطني× شيازة اهلل

احملاقس ٠ايطادض ١عػس٠
شٜاز ٠اإلَاّ احلطني× شٜاز ٠ايًٓ٘
احلج٦م 2547هـ
إول 377:م =  36ذو ّ
يم٤مٟمقن ّ
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ٖدا ١ٜايٓؿٛع

إول يتٕم ّٚمؼ سمٜم٤م ،واًمث٤مين سم٤مًمٜم٤مس،
ُمٝمٛم٦م ذم أ ّي٤مم قم٤مؿمقراءّ :
صمٛم٦م صمالصم٦م ُأُمقر ّ
ّ
واًمث٤مًم٨م سمّم٤مطم٥م هذه إ ّي٤مم; وذم ّ
يمؾ واطمد ُمـ هذه إُُمقر سمح٨م شمٗمّمٞمكم-
ُمر اًمًح٤مب ،وخت ّٚمػ ذم ىمٚم٥م ّ
يمؾ ومرد ُمٜمّ٤م طمنة
متر ّ
إمج٤مًٓ ٟم٘مقل :أُم٤مُمٙمؿ ومرص٦م ّ

أن ّ
يمؾ واطمد ُمٜمٙمؿ سمقؾمٕمف اًمتّمدّ ي ُٕمر هداي٦م اًمٜمٗمقس ،قمغم ّ
يمٌػمة ،وهل ّ
أن اًمتٗمقه
هبذه اًمٙمٚمٛم٦م ؾمٝمؾ يًػمً ،مٙم ّـ سمٚمقغ يمٜمٝمٝم٤م أُمر ذم هم٤مي٦م اعمِم ّ٘م٦م وُمٜمتٝمك اًمّمٕمقسم٦م ،ومم٤م
يِمػم إمم ذًمؽ اًمتحْمٞمض ذم آي٦م اًمٜمٗمر ،طمٞم٨م ىم٤مل ّ
ضمؾ وقمال( :ﯭ ﯮ) ،ومام
اًمٖم٤مي٦م ُمـ اًمٜمٗمر؟ (ﯴ ﯵ ﯶ)(-)2
سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل ٓ يتًٜمّك ذح هذه أي٦م ذطم ً٤م واومٞم ً٤م هٜم٤مّ ،إٓ أٟمّٜم٤م ٟم٘مقل إمج٤مًٓ:
ُمتٕم ّٚمؼ إُمر هق اًمتٗم ّ٘مف ،وًمٚمتٗم ّ٘مف هٞمئ٦م وُم٤م ّدة ،اهلٞمئ٦م هل اًمتٗم ّٕمؾ ،أ ُّم٤م اعم٤م ّدة اعمٜمدرضم٦م
ُت٧م هذه اهلٞمئ٦م ومٝمل اًمٗم٘مف ،واًمٗم٘مف ُمـ إُُمقر ذات اًمٜمًٌ٦م واًمتٕم ّٚمؼ ،وهق ذم اًم٘مرآن
سمٛمٕمٜمك اًمٗمٝمؿ ،ومٌ٠مي ٍ
رء يتٕم ّٚمؼ هذا اًمٗمٝمؿ؟ إٟمّف يتٕم ّٚمؼ سم٤مًمديـ ،وُم٤م هق اًمديـ؟ إٟمّف
ّ
اًمديـ اًمذي ىم٤مل قمٜمف اًمٌ٤مري( :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ)( ،)3وهق اًمديـ
اًمٜمٌل إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ× سمٕمٔمٛمتف أصمٜم٤مء سمٜم٤مء اًمٌٞم٧م ،وم٘م٤مل( :ﭡ
اًمذي يم٤من حيٚمؿ سمف ّ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ)( -)4ومقفمٞمٗمتٙمؿ هل اًمتٗم ّ٘مف ذم هذا
اًمديـ ،سمٞمد ّ
اهللم-
أن ذًمؽ ًمٞمس سم٤مُٕمر ّ
( )2ىم٤مل شمٕم٤ممم ( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ) (اًمتقسم٦م ،آي٦م-)233
( )3آل قمٛمران ،آي٦م-2:
( )4اًمٌ٘مرة ،آي٦م-239
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وشمٍمم! ومحٞمٜمام يمٜمّ٤م ىم٤مدريـ مل ٟمٗمٝمؿ ضم ّٞمد ًا ،وعم٤م
ومقا أؾمٗم٤م قمغم اًمٕمٛمر اًمذي اٟم٘م٣م
ّ
اًم٘مقة
ومٝمٛمٜم٤م قمجزٟم٤م ومل ٟمٕمد ىم٤مدريـ قمغم رء ،ومٓمقسمك عمـ ومٝمؿ ووقمك إ ّسم٤من ّ
وآىمتدار!
محً ١ايكسإٓ ٚأؾخاب ايًٌٝ

ّ
إن اًمًٌٞمؾ إمم سمٚمقغ هذا اهلدف ٓ يٜمحٍم سم٤مًمدرس واًمٌح٨م ،سمؾ ٓ سمدّ ُمـ أُمر

سم٤مًمتحقل
آظمر ،ومام هق؟ ًمق اًمتزُمتؿ هبذا اًمؼمٟم٤مُم٩م اقمتٌ٤مر ًا ُمـ اًمٞمقم ًمِمٕمرشمؿ
ّ
وآٟم٘مالب ذم ٟمٗمقؾمٙمؿ ،وم٤مومٝمٛمقا هذا احلدي٨م ضم ّٞمد ًا ،وهق ىمقل اًمٜمٌل إيمرم’:
« َأ ْذ ُ ِ
اًمٜمٌل اعمّمٓمٗمك’
ُمٗمّمؾ ،ومٛمـ هل ُأ ُّم٦م
اف ُأمتل...ش -وهلذا احلدي٨م ذح ّ
ّ
َ
ّأوًٓ؟

ىم٤مل شمٕم٤ممم( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ)( ،)2هذه هل
صمؿ ٓ سمدّ أن ٟمٕمرف
ىمٞمٛم٦م ُأ ُّمتف’ وُمٜمزًمتٝم٤م ،وم٠مسمٜم٤مء ُأ ُّمتف هؿ اًمِمٝمداء قمغم قم٤م ُّم٦م اًمٌنمّ ،
اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ’ وؾم٤مم
ُمـ هؿ أذاف هذه إُُم٦م؟ أوًمئؽ إذاف اًمذيـ يْمع
ّ
اًمنمف قمغم صدورهؿ ،ي٘مقل’َ « :أ ْذ ُ ِ
ِ ()3
مح َِ ُ ٜا ْف َُ ْر ِ
ٚب افِ ْٔؾش
آنَ ،و َأ ْص َح ُ
اف ُأمتلَ َ :
َ
(اعمٚمحؼ -)2:وم٤مًمنمف ذًمؽ اًمنمف اًمذي يٕمتؼمه أذف اعمخٚمقىم٤مت ذوم ً٤م ّ
يتٚمخص
مح َِ ُ ٜا ْف َُ ْر ِ
هن٤مر
آنَ ،و َأ ْص َح ُ
ذم يمٚمٛمتلم ،مه٤مَ َ « :
ٚب افِ ْٔ ِؾش -سم٤مدروا ُمـ اًمٞمقم ،ومال يٗمقشمٜمّٙمؿ ٌ

أو ًمٞمٚم٦م دون اًم٘مٞم٤مم سمذًمؽ اًمٕمٛمؾ-
مح َِ ُ ٜا ْف َُ ْر ِ
آنش ( ،ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ)( ،)4ويٜمٌٖمل ىمٓمع اعمً٤موم٦م
ومٗمل اًمٜمٝم٤مر « َ َ
( )2اًمٌ٘مرة ،آي٦م-254
( )3اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم :ص ;476اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،اخلّم٤مل :ص ;8اًمِمٞمخ اًمّمدوقُ ،مٕم٤مين
إظمٌ٤مر :صّ ;289
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،95ص-249
( )4اعمزُمؾ ،آي٦م-37
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سمٓمري٘م٦م شمٜمتٝمل إمم اهلدف سمنقم٦م ،وم٘مد سم ّٞمٜم٧م اًمرواي٤مت اعمختٚمٗم٦م مجٞمع دىم٤مئؼ اًمٙمامل،
وٓ سمدّ ُمـ مجٕمٝم٤م ذم ُمٙم٤من واطمد ،ومٗمل هذا اعمقوع ىمد ذيمر هذه اجلٛمٚم٦م ،وىمد ّسملم ذم
شمٞمن ًمٙمؿ ُمـ
ُمقوع آظمر يمٞمػ يٛمٙمٜمٙمؿ أن شمّمٌحقا محٚم ً٦م ًمٚم٘مرآن ،وم٤مىمرؤوا ُم٤م ّ
اًم٘مرآن ،واهدوا شمالوشمف إمم ص٤مطم٥م اًمٕمٍم واًمزُم٤من ،)2(#أي اىمٓمٕمقا اًمٕمٛمؾ قمـ
أٟمٗمًٙمؿ وصٚمقه سمف -أشمٕمٚمٛمقن ُم٤مذا حي٘مؼ ًمٙمؿ ىمٓمع اًمٕمٛمؾ قمـ اًمٜمٗمس ورسمٓمف سم٤مإلُم٤مم
إن هذا إُمر سمح٤مضم٦م إمم سمح٨م ومٜمّل ُمٝمؿ; ّ
اعمٝمدي#؟ ّ
ٕن ىمٓمع اًمٕمٛمؾ قمـ اًمٜمٗمس
يٖمػم
ورسمٓمف سمٛمٌدأ ومٞمض اًمقضمقد ُمثٚمف ُمثؾ اإليمًػم اًمذي ّ
حيقل اعمٕم٤مدن ،وهذا اًم٘مرآن ّ
اًمروح -هذه هل اًمٙمٚمٛم٦م إومم-
ٚب افِ ْٔ ِؾش -اؾمتٞم٘مٔمقا آظمر اًمٚمٞمؾ قمغم أي طم٤مل ُمـ إطمقال،
اًمٙمٚمٛم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م « َأ ْص َح ُ
شم٠م ُّمٚمقا ومٞمام أىمقل ضم ّٞمد ًا وومٙمّروا ومٞمف سمد ّىم٦م :ذم أٟمّف ُم٤م هق أقمغم ُم٘م٤مم؟ إٟمّف اعم٘م٤مم اًمذي
إول ذم قم٤ممل اًمقضمقد ،وٓ ُيٕم٘مؾ ؾمقى ذًمؽ قم٘م ً
ال
طمدّ ده اًمٌ٤مري شمٕم٤ممم ًمٚمِمخص ّ
وٟم٘م ً
الً ،م٘مد وقمد اهلل ٟمٌٞمف اًمٙمريؿ’ سمٛمثؾ هذا اعم٘م٤مم ،وًمٙمـ ُمع شمق ّومر ظمّمقصٞم٦م ومٞمف،
طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم( :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ)(ُ -)3مـ هٜم٤م يٜمٌٖمل أن ٟمٗمٝمؿ يمٞمػ اٟم٘م٣م قمٛمرٟم٤م دون أن ٟم٘مٓمع اًمٓمريؼ
ِ ِ
ِ
احلً ِـ× َىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ٧م ًَمف« :إِ َّن َأ ِيب ؾم َ٠م َل ضمدَّ َك َقمـ َظم ْت ِؿ ا ًْم ُ٘مر ِ
آن ِذم ُيم ِؾ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
(َ )2قم ْـ َقم ِّكم ْسم ِـ اعمُْٖم َػمةَ ،قم ْـ َأ ِيب ْ َ َ
٤من؟ َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُفَ :ضمدُّ َك ِذم َؿم ْٝم ِر َر َُم َْم َ
ًَم ْٞم َٚم ٍ٦مَ ،وم َ٘م َ٤مل ًَم ُف َضمدُّ َكُ :يم َّؾ ًَم ْٞم َٚم ٍ٦مَ -وم َ٘م َ٤مل ًَم ُفِ :ذم َؿم ْٝم ِر َر َُم َْم َ
٤منَ -وم َ٘م َ٤مل
لم َظمت َْٛم ً٦م ِذم َؿم ْٝم ِر َر َُم َْم َ
اؾم َت َٓم ْٕم ُ٧مَ ،ومٙم َ
٤منُ ،صم َّؿ َظمت َْٛم ُت ُف َسم ْٕمدَ َأ ِيب َوم ُر َّسم َام
َ٤من َأ ِيب َخيْتِ ُٛم ُف َأ ْر َسم ِٕم َ
ًَم ُف َأ ِيبَٟ :م َٕم ْؿ َُم٤م ْ
ِزد ُت ورسمام َٟم َ٘مّم ُ٧مَ ،قم َغم َىمدْ ِر َومر ِ
اهمل َو ُؿم ُٖم ِكم َوٟم ََِم٤مـمِل َويم ًََ ِكمَ ،وم٢مِ َذا يم َ
َ٤من ِذم َي ْق ِم ا ًْم ِٗم ْٓم ِر َضم َٕم ْٚم ُ٧م
ْ
َ
ْ َ ُ َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ًمِرؾم ِ
قل اهللَِ’ َظمت َْٛم ً٦م وًم َٕم ٍّكم× ُأ ْظم َرىَ ،وًم َٗم٤مـم َٛم٦م‘ ُأ ْظم َرىُ ،صم َّؿ ًم ْ َ
ألئ َّٛم٦م^ َطمتَّك ا ْٟمت ََٝم ْٞم ُ٧م إِ ًَم ْٞم َؽ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ر ٍء ِزم سمِ َذًمِ َؽ؟ َىم َ٤ملًَ :م َؽ سمِ َذًمِ َؽ َأ ْن َشم ُٙمقنَ
َ
َ
ُ
س ُت ذم َهذا احلَ٤مل; وم٠م ُّي َ ْ
َوم َّم َّ ْػم ُت ًم َؽ َواطمدَ ًة ُُمٜمْذ ْ
ث ُمر ٍ
ِ
ُمٕمٝمؿ يقم ا ًْم ِ٘مٞم٤مُم ِ٦مُ -ىم ْٚم ُ٧م :اهللَُ َأيم ِ
اتش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج،3
ْؼم َومكم سمِ َذًم َؽ؟ َىم َ٤ملَٟ :م َٕم ْؿ َصم َال َ َ َّ
َُ
ََُ ْ َْ َ َ َ
ص ;729اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،اعم٘مٜمٕم٦م :ص ;423اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،إىمٌ٤مل إقمامل :ج ،2ص;342
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،7ص-)329
ّ
( )3اإلهاء ،آي٦م-8:
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اًمّمحٞمح ،ودون أن ٟمحّمؾ قمغم هذا اًمنمف-
« َأ ْذ ُ ِ
مح َِ ُ ٜا ْف َُ ْر ِ
ٚب افِ ْٔ ِؾش ،وم٢من طمّمؾ ذًمؽ اشمّمٚم٧م اًمٜمٗمس
آنَ ،و َأ ْص َح ُ
اف ُأمتلَ َ :
َ

سمٛمٌدأ اًمٜمقر ،واؾمتٛمدّ ت ُمٜمف ،طمٞمٜمٝم٤م ؾمٞمٗمٝمؿ اإلٟمً٤من إصمر اًمؽمسمقي هلذا اًمديـ -قمغم ّ
أن
سمٛمجرد اًمٙمالم ،سمؾ ٓ سمدّ ُمـ اىمؽماهن٤م سم٤مًمٕمٛمؾ-
هذه اًمقصٗم٦م هل وصٗم٦م قمٛمٚمٞم٦م ٓ ،شمتح ّ٘مؼ
ّ
ٖدا ١ٜايكايٓني ٚتعسٜـ ايٓاع بإَاّ ايعؿس ٚايصَإ#

أ ُّم٤م ومٞمام يتّمؾ سم٤مًمٜم٤مس ًمئال شمٗمقت هذه اًمٗمرص٦م اعمقاشمٞم٦م ،ومح٤موًمقا ذم هذه اًمٕمنمة
اًمتل مت ّثؾ رسمٞمع اًم٘مٚمقب اًم٘مٞم٤مم سمٕمٛمٚملم أؾم٤مؾمٞملم ُمٝمام يم ّٚمٗم٤م ُمـ صمٛمـ; إذ ٓ قمٛمؾ
إول :ر ّد قمٌد آسمؼ أو ّ
و٤مل إمم اعمقمم ،وإرضم٤مقمف إمم
أومْمؾ ُمٜمٝمام قمٜمد اهلل شمٕم٤مممّ ،
قمٌقديتف -هذه هل اًمٙمٚمٛم٦م إومم-
اًمٙمٚمٛم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :هل شمٕمريػ اإلٟمً٤من اًمٌٕمٞمد قمـ إُم٤مم زُم٤مٟمف سمف ;#وقمٚمٞمف
مهٞم٦م يمٌػمة ،وٓ
وم٤مضمٕمٚمقا حم٤مضاشمٙمؿ ُمٜمّم ٌّ٦م قمغم ه٤مشملم اًمٙمٚمٛمتلم; عم٤م هلام ُمـ أ ّ
صمؿ شمّمدّ وا
شمٗمقشمٜمّٙمؿ هذه اًمٗمرص٦م ،ومٙمقٟمقا ّأوًٓ ُمـ محٚم٦م اًم٘مرآن وأصح٤مب اًمٚمٞمؾّ ،
هلداي٦م اًمٜم٤مسً ،متِم٤مهدوا آصم٤مره٤م ،وًمئـ ضمٕمٚمتؿ ُمذٟمٌ ً٤م واطمد ًا يتقب قمـ ذٟمقسمف ،أو
قمرومتؿ ُمتٌ٤مقمد ًا قمـ إُم٤مم زُم٤مٟمف سمف ،#يم٤من ًمٙمؿ ُمـ إضمر صمقاب ُمئ٦م ؾمٜم٦م ُمـ اًمٕمٌ٤مدة
ّ
سمّمٞم٤مم هن٤مره٤م وىمٞم٤مم ًمٞمٚمٝم٤م( -)2وم٤مهمتٜمٛمقا اًمٗمرص٦م( ،)3وٓ شمٗمقشم َّـ ُمـ سملم أيديٙمؿ-
قؾمك×َ ---« :وم َٚم ِئ ْـ شم َُر َّد آسمِ٘م ً٤م َقم ْـ َسم ِ٤ميبَ ،أ ْو َو ا٤مٓ َقم ْـ ومِٜم َِ٤مئلَ ،أ ْوم َْم ُؾ ًَم َؽ ُِم ْـ
(َ )2أ ْو َطمك اهللَُ َشم َٕم َ٤ممم إِ َمم ُُم َ
ِ
ِقم ٌَ٤م َد ِة ُِم َئ ِ٦م َؾمٜم ٍَ٦م سمِ ِّم َٞم٤م ِم َهن ِ
٤مر َه٤م وىم َٞم٤م ِم ًَم ْٞم ِٚم َٝم٤مش -شم٘مدّ ُم٧م اإلؿم٤مرة إمم ُمّم٤مدر هذه اًمرواي٦م ذم اعمح٤مضة
َ
اًمث٤مًمث٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م ،399ه٤مُمش رىمؿ-2
( )3ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم×« :إ ّن قمٛمرك وىمتؽ ا ًّمذي أٟم٧م ومٞمفُ ،م٤م وم٤مت ُم٣م وُم٤م ؾمٞم٠مشمٞمؽ وم٠ميـ ،ىمؿ
وم٤مهمتٜمؿ اًمٗمرص٦م سملم اًمٕمدُملمش( -اًمتٛمٞمٛمل أُمدي ،همرر احلٙمؿ ودرر اًمٙمٚمؿ :ص-)333
يمَام ر ِوي َقم ِـ اًمٜمٌَِّل’« :إِ َّن ًمِرسم ُٙمؿ ِذم َأي٤م ِم ده ِر ُيمؿ َٟم َٗمح ٍ
٤مت َأ َٓ َوم َت َٕم َّر ُوقا َهلَ٤مش( -اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين،
َ ِّ ْ َّ َ ْ ْ َ
َ ُ َ
ِّ
اًمقاذم :ج ،2صّ ;663
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،79ص-)332
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دّ احلطني× ش ١ٜٓاملأل األعً٢

أي دم
أ ُّم٤م إُمر اًمث٤مًم٨م ومٝمل ُمً١موًمٞمتٜم٤م دم٤مه ص٤مطم٥م هذه إ ّي٤مم ،ومٝمؾ أدريمٜم٤م ّ

أي ؿمخص ُىمتؾ؟
ُأريؼ ومٞمٝم٤م؟ وهؾ ومٝمٛمٜم٤م ّ

أظمرج ّ
يمؾ ُمـ اًمِمٞمخ اًمٓمقد +واًمِمٞمخ اًمّمدوق +واسمـ ىمقًمقيف +رواي٦م
شمٌلم ُمٜمزًم٦م دم ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× ،أ ُّم٤م
ؾم٠مٟم٘مؾ ًمٙمؿ ُمٜمٝم٤م ُمقوع اًمِم٤مهد وم٘مطّ ،إهن٤م ّ
ُمٜمزًمتف هق ومال أطمد يٕمٚمؿ هب٤م! هذا ُم٤م يًٕمٜم٤م ىمقًمف-
ومام ؾمٜمذيمره طمدي٨م صحٞمح يٗمتل ُمثؾ اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري +ـمٌ٘م ً٤م هلذا اًمًٜمد ذم
طمج٦م اهلل ،وُمـ ذًمؽ اًمٚمً٤من
ُمقاوع آطمتٞم٤مط ُمـ اًمدُم٤مء واًمٜمٗمقس ،وهق ُمـ يمالم ّ
اعمٕمّمقمَ « :أ ْص َٓدُ َأن َد َم َؽ َشُ ََـ ِيف ُْ
اخل ِْ ِدش(-)2
ُمـ هق اًم٘م٤مدر قمغم أن يٗمٝمؿ ُمـ هق احلًلم سمـ قمكم×؟ وأيـ هق اخلُٚمد؟ ّ
إن دم
احلًلم× زيٜم٦م اعمأل إقمغم ،ذًمؽ اًمٕم٤ممل اًمذي هق ُمريمز اًم٘مدّ يًلم ذم اًمٕم٤ممل ،وُمـ
يم٤من ضمًده هٜم٤مك وم٠ميـ شمًٙمـ روطمف()3؟ ُمـ سمقؾمٕمف أن يٕمل ُمـ هل اًمِمخّمٞم٦م اًمتل
ُىمتٚم٧م؟ ويمٞمػ ُىمتٚم٧م؟ وعم٤مذا ُىمتٚم٧م؟
َٓصي ١ايصا٥س يهسبال ٤بعد إغسام أغع ١ايٓٛز احلطٝين

ُمـ هٜم٤م يٜمٌٖمل ًمٜم٤م أن ٟمٗمٝمؿ طم٘مٞم٘م٦م إُمر-
ي١مهٚمٜم٤م عمٕمرومتف ٟمٗمًف; جي٥م أن ٟمت ّ٘مَم سم٠مسمّم٤مرٟم٤م آظمر ُأومؼ سمٚمٖمف ؿمٕم٤مع
ًمًٜم٤م سمٛمًتقى ّ
(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة إومم ،اًمّمٗمح٦م ،37ه٤مُمش رىمؿ-2
ِ
ِ
اح
(َ )3قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل× َىم َ٤مل« :إِ َّن اهللَ َظم َٚم َ٘مٜمَ٤م ُِم ْـ ِقم ِّٚم ِّٞم َ
اطمٜمَ٤م ُم ْـ َوم ْق ِق َذًم َؽَ ،و َظم َٚم َؼ َأ ْر َو َ
لمَ ،و َظم َٚم َؼ َأ ْر َو َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
قهب ْؿ
ِؿمٞم َٕمتِٜمَ٤م ُِم ْـ ِقم ِّٚم ِّٞم َ
لمَ ،و َظم َٚم َؼ َأ ْضم ًَ٤م َد ُه ْؿ ُم ْـ ُدون َذًم َؽ; َومٛم ْـ َأ ْضم ِؾ َذًم َؽ ا ًْم َ٘م َرا َسم ُ٦م َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َو َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ َو ُىم ُٚم ُ ُ
َِ
(حمٛمد سمـ احلًـ اًمّمٗم٤مر ،سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت :ص ;57اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج،2
ُت ُّـ إِ ًَم ْٞمٜمَ٤مش-
ّ
ص ;49:اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٚمؾ اًمنمائع :ج ،2صّ ;228
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،6
ص-)354
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وضمقد اإلُم٤مم×; ًمٞمتًٜمّك ًمٜم٤م أن ٟمٙمتِمػ ُم٤م هل طم٘مٞم٘م٦م شمٚمؽ اًمِمٛمس؟ وأيـ هل؟
زوار ىمؼمه اًمنميػ-
وهذا ُم٤م حيّمؾ قمٜمد وصقل ؿمٕم٤مقمف إمم ّ
غ! َم ْـ
ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق قمٌد اهلل اًمّم٤مدق× ًمٚمحًلم سمـ قمكم سمـ ُصم َقيرَ « :يُ ٚح ًَ ْ ُ
غ ب ِـ ظ ِع ،إِ ْن ـ َ ِ
ِ
َخ َر َج ِم ْـ َمْ ِْزفِ ِف ُي ِريدُ ِز َي َٚر َة َؿ ْ ِز ْ
َ ٛاَللَُ َف ُف بُِ ُِّؾ ُخ ْى َق ٍة
َٚن َمٚصٔ ًَ ٚـت َ
احلـُ ًَ ْ ْ َ ٍّ
ُمك ظْْف شٔ َئ ً ،ٜوإِ ْن ـ َ ِ
َ ٛاَللَُ َف ُف بُِ ُِّؾ َحٚؾِ ٍر َح ًََْ ًَ ٜو َحط ِ َِبَ ٚظْْ ُف
َٚن َراـٌ ًَ ٚـت َ
َح ًََْ ًَ ،ٜو َ َ َ ُ َ ِّ َ

َش ِّٔئَٜش(( )2اعمٚمحؼ -)3:وهلذا اًمٙمالم دٓٓتُ ،مٜمٝم٤م أٟمّؽ ُشمٜم َّ٘مك ذم ذًمؽ اعمقوعُ ،
ودم َّرد
ُمـ ّ
يمؾ ؿم٤مئٌ٦م; ًمتٙمتً٥م إهٚمٞم٦م اًمالزُم٦م-
شا٥س َسقد احلطني× يف َكاّ املؿًخني

ُمدهش هٜم٤م هق ىمقل اإلُم٤مم×َ « :حتك إِ َذا َص َٚر ِيف َْ
ٌ
احلٚئِ ِر َـ َت ٌَ ُف اَللَُ ِم َـ
وُم٤م هق
ِ
حغش-
ا ُْد ٍِْ َ
وٓ زًم٧م ُمٜمدهِم ً٤م ُمذهقًٓ ُمـ هذا إُمر! ومام اعمراد ُمـ يمقٟمف ُمـ اعمٗمٚمحلم؟

لم سم ِـ ُصمقي ِر سم ِـ َأ ِيب َوم ِ
لم! َُم ْـ َظم َر َج ُِم ْـ َُمٜم ِْزًمِ ِف
٤مظم َت َ٦م َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل ِزم َأ ُسمق َقم ٌْ ِد اهلل×َ « :ي٤م ُطم ًَ ْ ُ
احل ًَ ْ ِ ْ َ ْ ْ
(َ )2قم ِـ ْ ُ
ِ
٥م×] إِ ْن يم َ ِ
احلُ ًَ ْ ِ
لم ْسم ِـ َقم ِ ٍّكم [ ْسم َـ َأيب َـم٤مًمِ ٍ
ُي ِريدُ ِز َي َ٤مر َة َىم ْ ِؼم ْ
٥م] ًَم ُف سمِ ُٙم ِّؾ ُظم ْٓم َق ٍة
َ٥م اهللَُ [ ُيمت َ
َ٤من َُم٤مؿمٞم ً٤م َيمت َ
[حمَك] َقمٜمْف ؾمٞم َئ ً٦م( ،وإِ ْن يم َ ِ
طمًٜمَ ً٦م ،وطم َّط ِهب٤م ُ ِ
هلل ًَم ُف سمِ ُٙم ِّؾ َطم٤مومِ ٍر ُ
[ظم ْٓم َق ٍة] َطم ًَٜمَ ً٦م
َ٥م ا َُ
[حم َل] َ
َ٤من َرايمٌ ً٤م َيمت َ
َ
ُ َ ِّ
َ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو َطم َّط َهب٤م َقمٜمْ ُف َؾم ِّٞم َئ٦م) َطم َّتك إ َذا َص َ٤مر ذم ْ
حلم
لم] [اعمُْ ْٗمٚم َ
لم [ا ًْم َّّم٤محل َ
احلَ٤مئر َيم َت ٌَ ُف اهللَُ ُم َـ اعمُْ ّْمٚمح َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اعمُْٜم ِْج ِح َ ِ
ِ
َ
َ
اف أشمَ٤م ُه َُم َٚم ٌؽ َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُف:
ٍْم َ
لم] َوإ َذا َىم َ٣م َُمٜمَ٤مؾم َٙم ُف َيم َت ٌَ ُف اهللَُ ُم َـ ا ًْم َٗم٤مئزي َـَ ،طمتَّك إ َذا أ َرا َد آٟم َ
قل ًَم َؽ :اؾم َت ْ٠مٟمِ ِ
اًمً َال َم َو َي ُ٘م ُ
إِ َّن َر ُؾم َ
ػ ا ًْم َٕم َٛم َؾ َوم َ٘مدْ ُهم ِٗم َر [ َهم َٗم َر اهللُ] ًَم َؽ َُم٤م َُم َ٣مش-
ْ
قل اهلل’ ُي ْ٘م ِر ُؤ َك َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
حلم
(اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص 364وقمٌ٤مرشمف هل ( َيم َت ٌَ ُف ا َُ
لم [اعمُْ ْٗمٚم َ
لم اعمُْٜمْت ََجٌِ َ
هلل ُم َـ ا ُْعم ّْمٚمح َ
لم] ;)---اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج ،7ص ;54اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،صمقاب
اعمُْٜم ِْج ِح َ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ
إقمامل :ص ;:2اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،اعمزار :ص ;47اعمِمٝمدي ،اعمزار :صّ ;457
اًمِمٞمٕم٦م :ج ،25صّ ;54:
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)35
أن اًمٕمٌ٤مرة اًمقاردة سملم إىمقاس ذيمره٤م ّ
ضمدير سم٤مًمذيمر ّ
يمؾ ُمـ اًمِمٞمخ اًمّمدوق ذم «صمقاب
احلر اًمٕم٤مُمكم ذم
إقماملش ،واًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ذم «اعمزارش ،واًمِمٞمخ اعمِمٝمدي ذم «اعمزارش ،اعمرطمقم ّ
«وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦مش-

اعمح٤مضة اًمً٤مدؾم٦م قمنمة :زي٤مرة اإلُم٤مم احلًلم× زي٤مرة اهلل 464 .................................

ارضمٕمقا إمم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وٓطمٔمقا ُم٤م هل ذوط اًمقصقل إمم اًمٗمالح؟ ًمتٕمقا ُم٤م
هذا اًمٜمٔم٤مم اًمذي جيٕمؾ اًمٜم٤مس ُمـ اعمٗمٚمحلم؟ اىمرؤوا ؾمقرة «ادٗمْقنش ًمؽموا ومٞمٝم٤م
ىمقًمف شمٕم٤ممم( :ﭑ ﭒ ﭓ)( ،)2وُمـ هؿ اعم١مُمٜمقن؟ (ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ)( ،)3أي اًمذيـ هلؿ شمٚمؽ اًمّمٗم٤مت اعمذيمقرة إمم ىمقًمف( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ) ( ،)4وم٢مذا سمٚمٖمقا هذه اًمّمٗم٦م ص٤مروا ُمـ اعمٗمٚمحلم-

وُم٤م أقمٔمؿ ُم٘م٤مم اعمٗمٚمحلم طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم( :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ *

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ* ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ * ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ )(-)5

ومام إن يّمؾ اًمزائر إمم سم٤مب احل٤مئر احلًٞمٜمل طمتّك يّمٌح ُمـ اعمٗمٚمحلم ،ومام هذا
حيقل إؿمٞم٤مء هبذا اًمٜمحق ،ويّمػم احلديد اًمذي يْمع ظمٓم٤مه ذم ـمريؼ
اإليمًػم اًمذي ّ
اًمزي٤مرة ذهٌ ً٤م أمحر؟
شٜاز ٠ايًٓ٘

إهؿ ُمـ ذًمؽ يم ّٚمف أن شمٗمٙمّروا وشمت٠م ُّمٚمقا ذم هذه إُُمقر اًمدىمٞم٘م٦م ،واقمٚمٛمقا ّ
طم٩م
أن ّ
ّ
طم٩م ًمٚمٌٞم٧م ،ذم طملم ّ
طم٩م هلل ٟمٗمًف;
أن زي٤مرة ىمؼم أيب قمٌد اهلل× هل ٌّ
سمٞم٧م اهلل احلرام ٌّ

احل٩م ُمٕمٜم٤مه اًم٘مّمد ،واعم٘مّمقد هٜم٤مك هل اًمٙمٕمٌ٦م ،سمٞمٜمام اعم٘مّمقد ذم اًمزي٤مرة هق اهلل
إذ ّ
َار ْ
َار
غ× ـ َ
احلـُ ًَ ْ َ
ذاشمف; وذًمؽ ُم٤م ورد ذم ّ
َٚن ـ ََّ ْـ ز َ
اًمٜمص اًمّمحٞمح ُمـ أٟمّفَ « :م ْـ ز َ
اَللَ ِيف َظ ْر ِص ِفش(-)6
( )2اعم١مُمٜمقن ،آي٦م-2
( )3اعم١مُمٜمقن ،آي٦م-3
( )4اعم١مُمٜمقن ،آي٦م-4
( )5اًمٌ٘مرة ،أي٤مت-6 ,3
ِ
ِ
ِ
لم×؟ َىم َ٤مل« :يم ََٛم ْـ َز َار اهللَ ذمِ
َ
ِ
ْ
ْ
َ
ُ
(َ )6قم ْـ َز ْي ٍد َّ
اًمِم َّح٤م ِم َىم٤م َل :ىمٚم ُ٧م ٕيب َقم ٌْد اهلل×َُ :م٤م عم ْـ َز َار احلُ ًَ ْ َ
َقم ْر ِؿم ِفشَ -ىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ٧مَ :وم َام عمَِ ْـ َز َار َأ َطمد ًا ُِمٜمْ ُٙم ْؿ؟ َىم َ٤مل« :يم ََٛم ْـ َز َار َر ُؾم َ
قل اهلل’ش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ
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َكاّ ايؿا٥صٜٔ

حيػم اًمٕم٘مقل هق ىمقل اإلُم٤مم×:
ُم٤م اًمذي حيّمؾ سمٕمد آٟمتٝم٤مء ُمـ ّ
طم٩م اهلل؟ ُم٤م ّ
ِ
ِ
ِ
يـش ،مم٤م يٕمٜمل ّ
أن طم٤مل اًمزائر يٜم٘مٚم٥م ،ومٞمًٛمق ُمـ
« َوإِ َذا َؿ ََ ٙمَْٚش َُ ُف َـ َت ٌَ ُف اَللَُ م َـ ا ْف ٍَٚئ ِز َ
ُم٘م٤مم اعمٗمٚمحلم إمم ُم٘م٤مم اًمٗم٤مئزيـ سم٤مٟمت٘م٤مًمف ُمـ سم٤مب ُمرىمده اًمنميػ إمم ُمقوع اًمرأس،
ٟمص يمالم اهلل اعمجٞمد
وًمٙمـ ُم٤م اعمراد ُمـ ُم٘م٤مم اًمٗم٤مئزيـ؟ ٓ سمدّ هٜم٤م ُمـ ُمالطمٔم٦م ّ
ًمٞمتًٜمّك ًمٜم٤م ومٝمؿ احلدي٨م-
شم٠م ُّمٚمقا إُُمقر اًمدىمٞم٘م٦م اًمتل شم١م ّدي إمم هذه اعمٙم٤مٟم٦م( :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ)( ،)2هذا هق ُم٘م٤مم
اًمٗم٤مئزيـ( -ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ *
ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ) ( -)3قمٜمده٤م شمتح ّ٘مؼ هذه اعمرشمٌ٦م ،وهل
ُمرشمٌ٦م يمامل اًمًٕم٤مدة اًمٌنمي٦م ،سم٤مًمتقاضمد قمٜمد ُمقوع اًمرأس ُمـ ُمرىمد اإلُم٤مم
احلًلم×-
ومٚمئـ يم٤مٟم٧م زي٤مرة ُمرىمده ُتدث ُمثؾ هذا آٟم٘مالب ذم ووع اإلٟمً٤من ،ومام اًمذي
ؾمٞمجري يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،طملم شم٘مدم ُأ ُّمف سمْمٚمٕمٝم٤م اعمٙمًقر( ،)4وذم قمْمده٤م يمٛمثؾ

اًمزي٤مرات :صّ ;389
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:8ص-)22:
ِ
ِ
ِ
ؼم ْ
احلُ ًَ ْلم [ َأ ِيب َقم ٌْد اهللِ]× سمِ َِم ِّط ا ًْم ُٗم َرات يم َ
َ٤من
َو ُر َ
اًمر َو٤م× َىم َ٤ملَُ « :م ْـ َز َار َىم ْ َ
احل ًَ ِـ ِّ
وي َقم ْـ َأ ِيب ْ َ
ِ
ِ
يم ََٛم ْـ َز َار اهللَ َوم ْق َق َقم ْرؿمفش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ;38:اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،صمقاب
إقمامل :ص ;96اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج ،7ص ;57اعمِمٝمدي ،اعمزار :ص;436
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)7:
( )2اًمتقسم٦م ،آي٦م-37
( )3اًمتقسم٦م ،أيت٤من 33 ,32
(ُ )4اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م ،اًمّمٗمح٦م ،372ه٤مُمش رىمؿ-2

اعمح٤مضة اًمً٤مدؾم٦م قمنمة :زي٤مرة اإلُم٤مم احلًلم× زي٤مرة اهلل 466 .................................

اًمدُمٚم٩م( ،اعمٚمحؼ )4:وقمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ اًم٘مٛمٞمص اعمٚم ّٓمخ سم٤مًمدم()2؟
وُمـ هٜم٤م ،جي٥م أن يتِّمح هذا اًمٌٚمد سم٠ميمٛمٚمف هذا اًمٕم٤مم سم٤مًمًقاد ،ويرومع راي٦م «يٚ

حًغش ،ويٍمخ اجلٛمٞمع ويٜم٤مدون سم٤مؾمٛمف; ّ
يتٖمػم ذم قمزاء ُمثؾ هذا
وم٢من اًمٕم٤ممل سم٠مهه ّ
يتّمقر اًمٌٕمض ّ
أن ذم ُمراؾمؿ اًمٕمزاء هذه ٟمحق ًا ُمـ اإلومراط ،أيـ
اإلٟمً٤من اًمٕمٔمٞمؿ-
ّ
اًمٕم٘مؾ ُمـ ه١مٓء؟ وأيـ اًمِمٕمقر؟ ّ
يمؾ ُم٤م هٜم٤مًمؽ إٟمّام هق شمٗمريط وًمٞمس إومراـم ً٤م-
بها ٤مجٝع اخلال٥ل ٚتدؾٓل ايدّ َٔ األزض
ََ ٝف ُف
اًمقاىمٕم٦م هل واىمٕم٦م أسمٙم٧م مجٞمع اخلالئؼ يمام ذم اًمٜمص اًمّمحٞمحَ « :و َبُ ْ
اجلْ ِ ٜوافْ ِ
وم ٚؾِ ِ
ِ ٛيف َْ
ٚر
افً َام َو ُ
ات افً ٌْ ُع ،وإَ َر ُو َ
وم ْـ َي َت ََِ ُ
ومَ ٚب ْْٔ َُٓـَ ،
ٔٓـ َ
قن افً ٌْ ُعَ ،
ِ
ومُ َٓ ٚي َرىش(-)3
ومُ ٚي َرى َ
م ْـ َخ ِْ ِؼ َر ِّبََْ ،ٚ

ومٕمغم اًمٜم٤مس أن يتح ّٚمقا سم٤مًمٞم٘مٔم٦م ،ومٝمذا اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل( ،)4وؾم٤مئر اعمحدّ صملم
قمكم× قمغم
ّ
يٍمح مجٞمٕمٝمؿ :عم٤م محؾ رأس احلًلم سمـ ّ
واعم١مرظملم ُمـ أهؾ اًمًٜمّ٦مّ ،

اًمرُمح ،مل ُيرومع طمجر ّإٓ ُوضمد ُتتف دم قمٌٞمط(-)5
حٝا ٠ايتٛحٝد ٚايدٚ ٜٔايكسإٓ بدّ ضّٝد ايػٗدا×٤

(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م ،اًمّمٗمح٦م ،377ه٤مُمش رىمؿ-4
(ُ )3اٟمٔمر :اعمح٤مضة إومم ،اًمّمٗمح٦م ،37ه٤مُمش رىمؿ-2
ىم٤ملَ « :و ِممَّ٤م فمٝمر َي ْقم َىمتٚمف [أي احلُ ًَ ِ
لم ِ
(َ )4
اؾمق َّدت اؾمقداد ًا
اًمً َام ّء َ
قمكم×] ُمـ ْأ َي٤مت َأ ْيْم ً٤م َأ ّن َّ
سمـ ٍّ
ٍ
ِ
ِ
طمجر إ َّٓ ُوضمدَ َ ُْت َت ُف َد ٌم َقم ٌ
ٌٞمطَ ---و َىم َ٤مل َأ ُسمق ؾمٕمٞمدَُ :م٤م
َقمٔمٞم ًام َطمتَّك ُرؤي٧م اًمٜم ُُّجق ُم َهنَ٤مر ًاَ ،ومل ُيرومع
ٌ
ِ
اًمً َام ُء َدُم ً٤م َسم٘مل َأ َصمره ِذم اًم ِّث َٞم ِ
ومع َطم َج ٌر ُمـ اًمدُّ ْٟم َٞم٤م إِ َّٓ ُوضمدَ َ ُْت َت ُف د ٌم َقم ٌ
٤مب ُُمدَّ ًة
ُر َ
ُمٓمرت َّ
ٌٞمطَ ،و ًَم َ٘مد َ
َطمتَّك شم٘م ّٓم َٕم ْ٧مش( -اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل اعمٙمّل ،اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م :ص-)2:5
اجل٤م ًُم ِ
(َ « )5طمدَّ َصمٜمل ُقم َٛم ُر ْسم ُـ ُحم َ َّٛم ِد ْسم ِـ ُقم َٛم َر ْسم ِـ َقم ِ ٍّكمَ ،قم ْـ َأسمِ ِٞمف َىم َ٤ملَ :أ ْر َؾم َؾ َقم ٌْدُ اعمَْ ِٚم ِؽ إِ َمم ا ْسم ِـ َر ْأ ِ
قت
س َْ
احلُ ًَ ْ ِ
َ٤من ِذم َىمت ِْؾ ْ
ػ َي ْق َُم ِئ ٍذ َطم َج ٌر إِ َّٓ ُو ِضمدَ َ ُْت َت ُف َد ٌم َقمٌِ ٌ
َوم َ٘م َ٤ملَ :ه ْؾ يم َ
ٞمطش-
لم َقم َال َُم ٌ٦م؟ َىم َ٤ملَُ :م٤م ُيم ِِم َ
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اسمـ قمً٤ميمر ،شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ :ج ،25ص ;347اسمـ قمً٤ميمر ،شمرمج٦م اإلُم٤مم
احلًلم :ص ;475اًمذهٌل ،شم٤مريخ اإلؾمالم :ج ،6ص-27
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ُم٤م هل وفمٞمٗم٦م اًمٜم٤مس ذم أي٤مم قم٤مؿمقراء؟ يٜمٌٖمل ًمِمٞمٕم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م× أن ٓ
يّمٖمقا إمم هذه اخلزقمٌالت ،وم٢من مل شمتِم ٌّثقا سمف× ظمنشمؿ اًمدٟمٞم٤م وأظمرة; ومال طمٞم٤مة
طمّمـ
هلذا اًمتقطمٞمد وهذا اًمديـ وهذا اًم٘مرآن ّإٓ سمدم ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× ،ومٝمق ُمـ ّ
سمثقرشمف اًمٕمٔمٞمٛم٦م هذا اًمديـ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م-
ِ
َٚبش( ،)2ومٝمق اًمذي يمِمػ اًمٜم٘م٤مب قمـ اًم٘مرآن ،وهق اًمذي أطمٞمك
« َو َأ ْو َو َح بِ َؽ ا ْفُت َ
اإليامن واًمديـّ ،
ومٝمال شم٠م ُّمٚمتؿ! عم٤مذا يٓمقف طمقل ىمؼمه ُمئ٦م وأرسمٕم٦م وقمنمون أًمػ
ٟمٌل؟( )3إذ ًمقٓ قم٤مؿمقراء ًمذه٥م ّ
يمؾ ُم٤م ضم٤مء سمف إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚمقن أدراج اًمري٤مح-

ِ
احلُ ًَ ْ ِ
( )2ىم٤مل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق×ُ « :صم َّؿ َىم ٌِّ ِؾ َّ ِ
ؼم ْ
اضم َٕم ِؾ
لم ْسم ِـ َقم ٍّكم÷ سمِ َق ْضم ِٝم َؽَ ،و ْ
اًمي َ
اؾم َت ْ٘مٌِ ْؾ َىم ْ َ
يح َو ْ
ِ
ا ًْم ِ٘مٌ َٚم َ٦م سم َ ِ
ابَ ،و َأ ْو َو َح
اًمؽم َ
اًمً َال ُم َقم َٚم ْٞم َؽ َي٤م َأ َسم٤م َقم ٌْد اهللَ ---أ ْؿم َٝمدُ ًَم َ٘مدْ َـم َّٞم َ
٥م اهللَُ سمِ َؽ ُّ َ
لم يمَت َٗم ْٞم َؽَ ،و ُىم ْؾَّ :
ْ َْ
ِ
ّ
إول ،اعمزار :ص ;57اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،:8
َ٤مبش( -اًمِمٝمٞمد
ّ
سمِ َؽ ا ًْمٙمت َ
ص-)398
(ُ )3اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمراسمٕم٦م ،اًمّمٗمح٦م ،27:اهل٤مُمش رىمؿ-4
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املالحل
(املًخل)4:

ِ
ف ا ُْد ْٗ ِم ِـ ِؿ َُٔ ٚم افِ ْٔ ِؾَ ،و ِظز ُه ْاشتِ ٌَْْٚؤُ ُه َظ ِـ افْ ِ
ٚسش-
ذ ُ
َقم ْـ َأ ِيب َقم ٌْد اهللِ× َىم َ٤ملَ َ « :

احلر
(اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،3ص ;259قمكم اًمٓمؼمدُ ،مِمٙم٤مة إٟمقار :صّ ;337
اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،:صّ ;559
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،83
ص-)27:
(املًخل)1:

ِ
َار ُْ
غ× ِم ْـ ِصٔ ًَتََِْ ٚمل ْ َي ْر ِج ْع َحتك ُي ٌْ ٍَ َر َف ُف ـُؾ
احل ًَ ْ َ
َقم ْـ َأ ِيب َقم ٌْد اهلل× َىم َ٤ملَ « :م ْـ ز َ
ٍ
َذٕ ٍ
ػ َح ًَْ ٍََ ،ٜو ُ ُِم َل َظْْ ُف َأ ْف ُ
ٚهَ ٚوـ ُِّؾ َي ٍد َر َؾ ًَت ََْٓ ٚداب ُت ُف َأ ْف ُ
ػ
ََ ٛف ُف بُِ ُِّؾ ُخ ْى َقة َخ َى َ
َْ ،ٛو ُي ُْت َ
ػ َد َر َج ٍٜش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :صّ ;368
َش ِّٔئ ٍََ ،ٜوت ُْر َؾ ُع َف ُف َأ ْف ُ
اًمٕمالُم٦م

اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)36
و َقمـ َأ ِيب اًمّم ِ٤مُم ِ
َ
٧م َىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َأ َسم٤م َقم ٌْ ِد اهلل× َو ُه َق َي ُ٘م ُ
ز
َّ
َ ْ
قلَ « :م ْـ أتَك َؿ ْ َ
ِ
احل ًَ ْ ِ
َ ٛاَللَُ َف ُف بُِ ِ
ُْ
ُمَ ٚظْْ ُف َأ ْف َ
ُؾ ُخ ْى َق ٍة َأ ْف َ
ػ َش ِّٔئ ٍََ ،ٜو َر َؾ َع َف ُف
ػ َح ًَْ ٍََ ،ٜو َ َ
غ× َمٚصٔ ًَ ٚـت َ
َأ ْف َ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م:
ػ َد َر َجٜش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :صّ ;366
ج ،25صّ ;557
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)253
(املًخل)3 :

ط [بًِق ِ
ب ظّر َهل ٚبِٚفًق ِ
ط َأ ِيب َبُ ٍْر] َظ َذ َظ ُو ِد َهَ ٚحتك َص َٚر ـَٚفد ْم ُِِٟ
َ ْ
ْ
ض ِ ُ ََ
«َ ...و َ ْ
ْإَ ْش َق ِد ا ُْد ْح َ ِس ِقش( -اخلّمٞمٌل ،اهلداي٦م اًمٙمؼمى :ص ;57ا ّ
ًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر

إٟمقار :ج ،64ص-)2:
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ط َؾامت ْ ِ
ِ
ؾمٚمامن ِ
واسمـ قم ٌّ ٍ
َ
غ
وي قمـ
ي َ َِبُ ٚؿْْ ٍُ ٌذ ا َْد ِْ ًُ ُ
َ ٝح َ
ور َ
ُ
قن بِٚفً ْق َ
٤مس ىم٤مَٓ ...« :ؾ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض َبتِ ِفش( -ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس اهلالزم ،يمت٤مب
َمٚت ْ
ََ ٝوإِن يف َظ ُود َه ٚـَّ ْث ِؾ افد ْم ُِ ِٟم ْـ َ ْ

ؾمٚمٞمؿ :ص ;262اًمٓمؼمد ،آطمتج٤مج :ج ،2صُ( 27:مع اظمتالف يًػم);
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،39ص-)387

اعمح٤مضة اًمً٤مسمٕم٦م قمنمة :إظمتت٤مم ىمْم ّٞم٦م اعمٌ٤مهٚم٦م سمٜم َٗمس ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× 46: .......................

احملاضسة الطابعة عػسة :إختتاو قضيّة املباٍلة بيفَظ ضيّد الػَداء×

احملاقس ٠ايطابع ١عػس٠
اختتاّ قك ١ّٝاملباًٖ ١بٓؿَظ ضّٝد ايػٗدا×٤
احلج٦م 2547هـ
إول 377:م= 37ذو ّ
25يم٤مٟمقن ّ
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اعمح٤مضة اًمً٤مسمٕم٦م قمنمة :إظمتت٤مم ىمْم ّٞم٦م اعمٌ٤مهٚم٦م سمٜم َٗمس ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× 472 .......................

ضذٌ ضّٝد ايػٗدا×٤

ٟمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ،
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ)( )2هذا ّ

وُمٕمٜمك ىمقل اًمٌ٤مري( :ﭼ ﭽ ﭾ) أٟمّف ٓ رء ذم ُمٜمٔمقُم٦م اًمقضمقد سم٠ميمٛمٚمٝم٤م
أطمًـ ُمـ هذا اًمٕمٛمؾ ،وهذا هق قمٛمٚمٙمؿ ذيٓم٦م أن شمٕمرومقا ىمدر هذه اًمٜمٕمٛم٦م ،رأي٧م
سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٙمٌ٤مر ،ممـ يم٤من يمالُمٝمؿ هق اًمقاىمع ،وىمد رأوا ذم قم٤ممل اًمرؤي٤م ّ
أن أسم٤م
اًمٗمْمؾ اًمٕمٌ٤مس× يِمٓم٥م سم٠مُمر ُمـ اإلُم٤مم احلًلم× سمٕمض إؾمامء ُمـ ؾمج ّٚمف،
ويًجؾ أؾمامء أؿمخ٤مص آظمريـ; وًمذا قمٚمٞمٙمؿ أن شمٕمٛمٚمقا قمغم شمًجٞمؾ أؾمامئٙمؿ ذم
ّ
هذا اًمًجؾ ،وإهؿ ُمـ ذًمؽ إ ّي٤ميمؿ أن ُُتذف أؾمامؤيمؿ ُمـ هذا اًمًجؾ; ّ
وم٢من
ًمذًمؽ حلن ًة ٓ شمداٟمٞمٝم٤م طمنة-
ايدع ٠ٛإىل ايًٓ٘ ٚبٝإ آالٚ ٘٥أيطاؾ٘

وم٢من ّ
ُم٤م هل ُمً١موًمٞمتٜم٤م؟ ىمٌؾ ّ
يمؾ رء ٓ سمدّ أن شمٕمرومقا ـمٌٞمٕم٦م قمٛمٚمٙمؿ ; ّ
ًمٙمؾ قمٛمؾ

ذوـم ً٤م ،وم٤مًمّمالة ُمنموـم٦م سم٤مًمقوقء ،وُمـ دوٟمف شمٌٓمؾ ،طمتّك ًمق اؾمتٖمرق اًمريمقع
ومٞمٝم٤م أًمػ قم٤مم ،وقمٛمٚمٙمؿ اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ)،
واًمدقمقة إمم اهلل ذات ُؿم َٕم٥م ،وُمـ ُؿم َٕمٌِٝم٤م ًمزوم اًمتحدّ ث قمـ آٓء اهلل وأًمٓم٤مومف
وشمقوٞمحٝم٤م ًمٚمٜم٤مس ذم مجٞمع اعمج٤مًمس واعمح٤مضاتً ،مٞمٕمقا ّ
أن اهلل هق اعمٌدأ وهق
ٍ
رء ٍ
وم٤من ّإٓ وضمٝمف اًمٙمريؿ(ّ ،)3
وأن ّ
اعمٜمتٝمكّ ،
ويمؾ رء ُمرشمٌط سمف ،وًمتٙمـ
يمؾ
دقمقشمٙمؿ سمحٞم٨م ٓ يٜمًك اًمٜم٤مس ذيمر اهلل شمٕم٤ممم سمٕمد قمقدشمٙمؿ إمم دي٤مريمؿ-
( )2ومّمٚم٧م ،آي٦م-44
(( )3ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ* ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ) (اًمرمحـ ،أيت٤من-)38,37
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ٓ سمدّ أن شمٌ ّٞمٜمقا ًمٚمٜم٤مس أٟمّٜم٤م ُظمٚم٘مٜم٤م ُمـ ٟمٓمٗم٦م ىمذرة ،سمحٞم٨م جي٥م همًٚمٝم٤م وإزاًمتٝم٤م ومٞمام
صمؿ يٜمتٝمل هب٤م إُمر إمم اًمٙمٜمٞمػ ،ومٛمـ أيـ
ًمق ؾم٘مٓم٧م قمغم صمقب إب أو إُمّ ،
ُتقًم٧م إمم
ظمٚم٘مٜم٤م؟ وُمـ اًمذي ظمٚم٘مٜم٤م قمغم هذه اًمّمقرة؟ ومٜمحـ شمٚمؽ اًمٜمٓمٗم٦م( )2اًمتل ّ
شمٕمرض قمرق ُمـ قمروق دُم٤مهمٜم٤م ٕدٟمك اهتزاز ًمٗم٘مدٟم٤م اًمذايمرة،
هذا اًمِمٙمؾ ،وًمق ّ
سمحٞم٨م ٓ ٟمٛم ّٞمز سملم اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك واًمٞمد اًمٞمنى! ومٜمحـ ُمٖمٛمقرون سمٜمٕمٛمف وآٓئف ذم ّ
يمؾ
حلٔم٦م وآن; ُمـ هٜم٤م يٜمٌٖمل ًمٙمؿ أن شمٕمٛمٚمقا ذم فمؾ رقم٤ميتف وإذاومف قمغم أن شمؽمك
أىمقاًمٙمؿ وأومٕم٤مًمٙمؿ شم٠مصمػم ًا ذم شمٖمٞمػم اًمٜم٤مسً ،مٞمتذيمّروا اهلل ًمٞم ً
ال وهن٤مر ًا ،واقمٛمٚمقا قمغم أن
ٓ يٌ٘مك أطمد شم٤مريم ً٤م ًمٚمّمالة ذم شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ-
ايتبػري ٚاإلْراز ُٖا ايطسٜل إىل ايدع٠ٛ

إن اًمًٌٞمؾ إمم اًمدقمقة حمّمقر سمام طمدّ ده اهلل ّ
ّ
ضمؾ وقمال طمٞمٜمام ىم٤مل( :ﭙ

ﭚ)( ، )3وم٤مهلدف ّ
يمؾ اهلدف يٙمٛمـ ذم هذا إُؾمٚمقبُ ،مـ هٜم٤م ٟمٕمرف يمٞمػ وم٘مدت
يمؾ ٍ
اعمٜم٤مسمر أصمره٤م وو٤مع اجلقهر إؾم٤مد ُمـ ّ
رء( ،ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ* ﭣ ﭤ ﭥ)( -)4هذا هق اًمٓمريؼ إمم اًمدقمقة ،وٓ رء ّإٓ وهق
ذم اًم٘مرآن ،يم٤مًمٌِم٤مرة واإلٟمذار ،وذيمّروا اًمٜم٤مس ُمـ قمغم اعمٜم٤مسمر سم٤مٔي٤مت اعمرشمٌٓم٦م سم٤مجلٜمّ٦م
وسم٤مٔي٤مت اعمتٕم ّٚم٘م٦م سم٤مًمٜم٤مر ،واًمرواي٤مت اعمتٕم ّٚم٘م٦م سمرمح٦م اهلل شمٕم٤ممم (اعمٚمحؼ )2:وقمذاسمف;
ًمٙمل يًتٞم٘مٔمقا ُمـ ؾمٌ٤مهتؿ-
قمؿ ُتدّ صم٧م ،واىمرؤوا ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م
اومتحقا اًم٘مرآن واىمرؤوا ؾمقرة اعمٚمؽً ،مؽموا ّ

أيْم ً٤م( :ﮍ ﮎ ﮏ * ﮑ ﮒ ﮓ * ﮕ ﮖ * ﮘ ﮙ ﮚ
(( )2ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ) (اإلٟمً٤من ،آي٦م-)3
(( )3ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) (اإلهاء ،آي٦م-)276
( )4إطمزاب ،أيت٤من -57 ,56
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أي يقم يٜمتٔمرٟم٤م؟ يق ٌم ُهيدُّ ومٞمف
ﮛ* ﮝ ﮞ ﮟ * ﮡ ﮢ ﮣ)(ّ -)2
ضمٌؾ دُم٤موٟمد هذا ،ويتالؿمك طم ّتك يّمٌح ( ﮢ ﮣ) ،يمذرات اًمٖمٌ٤مر اًمتل
شمؽماءى ُت٧م أؿمٕم٦م اًمِمٛمس -ىم٤مل شمٕم٤ممم( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ
()3
يٛمر قمؼم اًمتٌِمػم واإلٟمذار ،وىمراءة
ﭘ ﭙ ﭚ)  -وم٤مًمٓمريؼ إمم اًمدقمقة ّ

أن ّ
آي٤مت اًمرمح٦م وآي٤مت اًمٕمذاب; ًمٞمٕمرف اًمٜم٤مس ّ
ًمٙمؾ قمٛمؾ ضمزا ًء-
متٝمدوا إروٞم٦م
ُمـ هٜم٤م ،وم٤معمٝمؿ أن يٕمٚمؿ اجلٛمٞمع ـمٌٞمٕم٦م هذا اًمٕمٛمؾ ،وقمٚمٞمٙمؿ أن ّ
صمؿ أوصقا اًمٜم٤مس سم٤مًمٕمٛمؾ سمف ،واسمدؤوا اقمتٌ٤مر ًا
اعمٜم٤مؾمٌ٦م ًمف ،وم٤مسمدؤوا سم٠مٟمٗمًٙمؿ ّأوًّٓ ،
ؽم
صمؿ أوصقا اًمٜم٤مس سمف هٜم٤مك ،واقمٚمٛمقا سم٠مٟمّف ٓ يٜمٌٖمل ًمٜم٤م أن ٟمٖم ّ
ُمـ هذه اًمٚمٞمٚم٦مّ ،
صمؿ ٟمثر
سم٠مٟمٗمًٜم٤م ،وسمٛمدى شم٠مصمػم يمالُمٜم٤م ذم اًمٜم٤مس ،سمؾ جي٥م إقمداد اًمؽمسم٦م يمام يٜمٌٖمل ،وُمـ ّ
اًمٌذور ومٞمٝم٤م ،وجي٥م أن ٟمٌدأ سم٠مٟمٗمًٜم٤م وٟمًٕمك إمم شمٖمٞمػمه٤م-
ايؿالٚ ٠زعا ١ٜاملًُٛنني

ُم٤م هق اًمًٌٞمؾ اًمّمحٞمح؟ اًمًٌٞمؾ هق ًمزوم شم٘مديؿ اًمّمالة قمغم ّ
يمؾ قمٛمؾ،
(اعمٚمحؼ ٓ -)3:سمدّ أن ٟمٗمٝمؿ ُمً٤مًمؽ اًمديـ ،وأن ٟمدرك ُمثؾ هذه إُُمقر اًمدىمٞم٘م٦م،

()4

ومٚمرسمام يًٝمؾ قمٚمٞمٜم٤م اًمٜمٓمؼ سمٙمٚمٛم٦م ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء’ّ ،إٓ ّ
حيػم اًمٕم٘مقل
أن اًمٌمء اًمذي ّ
هق ّ
أن طم٘مٞم٘م٦م اخل٤مشمؿ ،وهق ُمـ يٛم ّثؾ اًمِمخّم ّٞم٦م إومم ذم قم٤ممل اإلُمٙم٤من ،ىمد ذيمر طملم
( )2اًمقاىمٕم٦م ،أي٤مت -7 ,2
احل٩م ،آي٦م-2
(ّ )3
ِ
ِ
ِ
(َ )4قم ْـ َأ ِيب َسمّم ٍػم َىم َ٤ملَ :ؾمٛم ْٕم ُ٧م َأ َسم٤م َضم ْٕم َٗم ٍر× َي ُ٘م ُ
اًمّم َال ُةَ ،وم٢مِ ْن
٥م سمِف ا ًْم َٕم ٌْدُ َّ
٤مؾم ُ
حي َ
قل ---« :إِ َّن َأ َّو َل َُم٤م ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمّم َال َة إِ َذا ْار َشم َٗم َٕم ْ٧م ِذم َأ َّو ِل َو ْىمت َٝم٤م َر َضم َٕم ْ٧م إِ َمم َص٤مطمٌِ َٝم٤م َوه َل َسم ْٞم َْم٤م ُء
ُىمٌِ َٚم ْ٧م ُىمٌِ َؾ َُم٤م ؾم َق َاه٤م -إِ َّن َّ
َػم طمدُ ِ
قل :طم ِٗم ْٔمتَٜمِل طم ِٗم َٔم َؽ اهللَُ ،وإِ َذا ار َشم َٗمٕم ْ٧م ِذم هم ِ ِ
ُُم ْ ِ
ود َه٤م َر َضم َٕم ْ٧م إِ َمم
َػم َو ْىمت َٝم٤م سمِٖم ْ ِ ُ
ْ َ
َ
َ
نم َىم ٌ٦مَ ،شم ُ٘م ُ َ
ْ
ص ِ
٤مطمٌِ َٝم٤م َو ِه َل َؾم ْق َدا ُء ُُم ْٔم ِٚم َٛم ٌ٦مَ ،شم ُ٘م ُ
قلَ :و َّٞم ْٕمتَٜمِل َو َّٞم َٕم َؽ اهللَُش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،4ص;379
َ
اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج ،3صّ ;34:
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،97
ص-)36
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اطمتْم٤مره ،ذم شمٚمؽ اًمٚمحٔم٤مت احلً٤مؾم٦م ذم طمٞم٤مة ّ
يمؾ إٟمً٤من ،وىمٌؾ أن يٜمٓمٗمئ ذًمؽ
اًمناج اعمٜمػم اًمذي أوىمده اهلل ،ىمد ذيمر يمٚمٛمتلم يم٤مٟمت٤م آظمر مجٚم٦م ٟمٓمؼ هب٤م ،إطمدامه٤م:
اًمقصٞم٦م سم٤مًمّمالة ،وإُظمرى :اًمقصٞم٦م سم٤مًمٜمً٤مء وُم٤م ُمٚمٙم٧م إيامن(-)2
ظمالص٦م اًمٙمالمّ :
أن سمٞم٤من ه٤مشملم اًمٙمٚمٛمتلم سمح٤مضم٦م إمم شمدويـ يمت٤مب ،وُمـ
اًميوري آًمتٗم٤مت إمم شمٞمٜمؽ اًمٜم٘مٓمتلم :إُومم مت ّثؾ أىمقى اعمقضمقدات ،أقمٜمل اًمذات
اًم٘مدؾمٞم٦م ،واًمٓمريؼ إًمٞمف هق اًمّمالة ،واًمث٤مٟمٞم٦م مت ّثؾ أوٕمػ إومراد ،أو اًمْمٕمٞمٗملم
سمحً٥م شمٕمٌػم احلدي٨م ،ومه٤م اًمٜمً٤مء وُم٤م ُمٚمٙم٧م إيامن ،وىمد أهنك اًمرؾمقل’
ُمً١موًمٞمتف سمٌٞم٤من يمال إُمريـ-
وذًمؽ هق ذات اًمٕمٛمؾ اًمذي ىم٤مم سمف رئٞمس اعمذه٥م اجلٕمٗمري عم٤م دٟم٧م ووم٤مشمف×،
ِ ()3
طمٞم٨م ىم٤مل ذم وصٞمتف إظمػمةَ َٓ « :يْ َُٚل َص ٍََ ٚظ َتََْ ٚم ِـ ْاشت ََخ َ
ػ بِٚفه َالةش
(اعمٚمحؼ-)4:
اقمٛمٚمقا ُم٤م ذم وؾمٕمٙمؿ; يمل ٓ يٌ٘مك ذم شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ شم٤مرك ًمٚمّمالة ،ومٝمذه هل
اعمً١موًمٞم٦م اًمتل شم٘مع قمغم قم٤مشم٘مٜم٤م دم٤مه اهلل ؾمٌح٤مٟمف-
ايكسإٓ مشظ ايسٚح اإلْطاْ١ٝ

ذيمرٟم٤م ؾم٤مسم٘م ً٤م ّ
أن إُمر اًمث٤مين اًمذي يٜمٌٖمل أن يتجًد ومٞمٜم٤م ؿمخّمٞم ً٤م وومٞمٝمؿ يمذًمؽ

إن ِ
( )2روى اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ× قمـ وصٞم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم× ،ىم٤ملَّ « :
آظم َر َُم٤م َشم َٙم َّٚم َؿ سمِ ِف ٟمٌَِ ُّٞم ُٙم ْؿ’ َأ ْن
ِ
َىم َ٤ملُ :أ ِ
٤مًمْم ِٕمٞم َٗم ْ ِ
اًمّم َالةََ َٓ ،ختَ٤م ُومقا ِذم اهلل
لم اًمٜم ًَِّ٤مء َو َُم٤م َُم َٚمٙم ْ
وصٞم ُٙم ْؿ سمِ َّ
اًمّم َال َة َّ
اًمّم َال َة َّ
َ٧م َأ ْي َام ُٟم ُٙم ُؿَّ ،
ًَم ْق َُم َ٦م َٓ ِئ ٍؿش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،8ص ;63اسمـ ؿمٕمٌ٦م احلراينُ ،تػ اًمٕم٘مقل ،ص;2::
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،53ص-)35:
ِ
ِ
(َ )3قم ْـ َأ ِيب َسمّم ٍػم َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َأ ُسمق ْ
يب ا ًْم َق َوم٤م ُة َىم َ٤مل ِزمَ :ي٤م ُسمٜم ََّل! إِ َّٟم ُف َٓ َيٜم َُ٤مل
ي َأ ِ َ
احلَ ًَ ِـ ْإَ َّو ُل×« :إ َّٟم ُف عمََّ٤م َطم َ َ
ِ
اؾمت َ
٤مًمّم َالةش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،4ص ;387اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م
َخ َ
ػ سمِ َّ
َؿم َٗم٤م َقم َتٜمَ٤م َُم ِـ ْ
إطمٙم٤مم :ج ،:صّ ;278
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،58ص-)9
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صمؿ ٟمثر سمذور أي٤مت واًمرواي٤مت ،ومام اًمذي يًٝمؿ ذم هتٞمئ٦م
هق إقمداد اًمٜمٗمقس ،وُمـ ّ
إروٞم٦م وإقمداد اًمٜمٗمقس؟ جي٥م ومٝمؿ هذا إُمر ضم ّٞمد ًا ،واًمت٠م ُّمؾ يمثػم ًا ذم أي٤مت
اًم٘مرآٟمٞم٦م( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ)(-)2
اجلٛمٚم٦م إومم ذم أي٦م اعمٌ٤مريم٦م هل (ﯮ ﯯ ﯰ) ٓ ،سمدّ ًمٚمٗم٘مٞمف أن يٗمتح
وم٠مول ُم٤م يٜمٌٖمل ًمٚمٜم٤مس هق شمالوة
أسمقاسم ً٤م ُمتٕمدّ د ًة قمؼم اًمدىم٤مئؼ واإلؿم٤مرات اًم٘مرآٟمٞم٦مّ ،
ومٚمام يزل اًم٘مرآن جمٝمقًٓ سمٕمد -أشمٕمٚمٛمقن ُم٤م اًمذي شمٗمٕمٚمف اًمِمٛمس سم٤مٕرض؟
آي٤مت اهللّ -
ّ
اًمْم٤مرة،
إن إذاق ٟمقر اًمِمٛمس قمغم إرض ي٘مِض قمغم مجٞمع اعمقضمقدات
ّ
ويًتخرج ُمٜمٝم٤م شمٚمؽ اًم٘مقى اًمٙم٤مُمٜم٦م ومٞمٝم٤م ،يمذًمؽ احل٤مل ذم أرواطمٜم٤م ،ومِمٛمس
جمرد
أرواطمٜم٤م هل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وهذا اًمٙمالم صم٤مسم٧م سم٤مًمدًمٞمؾ واًمؼمه٤من ،وًمٞمس ّ
ظمٓم٤مسم٦م -ـم ٌّ٘مقا هذا اًمؼمٟم٤مُم٩م ،واقمٛمٚمقا قمغم أن يؽم ّسمك اًمٜم٤مس قمغم ذًمؽ ذم شمٚمؽ
اعمٜم٤مـمؼُ ،مـ حيًـ ُمٜمٝمؿ شمالوة اًم٘مرآن ومٛمـ اًميوري ًمف اًم٘مٞم٤مم سمذًمؽ ،ومٕمٜمدُم٤م يذيمر
مهٞم٦م هذا إُمر (ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
اًمٌ٤مري أُمر ًا ُم٤م ذم اًم٘مرآن يتحتّؿ قمٚمٞمٜم٤م إدراك أ ّ

ﭲ)( ،)3ومال شمدقمقا يقُم ً٤م ُمـ إي٤مم دون أن شم٘مرؤوا ومٞمف اًم٘مرآن(( ،)4اعمٚمحؼ-)5:
وىمقُمقا سمختؿ اًم٘مرآن إلُم٤مم اًمٕمٍم واًمزُم٤من ;#عم٤م ًمذًمؽ ُمـ آصم٤مر وظمّمقصٞم٤مت،
( )2آل قمٛمران ،آي٦م-275
( )3اعمزُمؾ ،آي٦م-37
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلٜمَٗم َّٞم٦مَ ---« :و َقم َٚم ْٞم َؽ سمِ٘م َرا َءة ا ًْم ُ٘م ْرآن َوا ًْم َٕم َٛم ِؾ سمِ َام
(َ )4ىم َ٤مل َأ ُِم ُػم اعمُْ ْ١م ُِمٜم َ
لم× ِذم َوص َّٞمتف ٓ ْسمٜمف ُحم َ َّٛمد ْسم ِـ ْ َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ذ ِائ ِٕم ِفَ ،و َطم َالًمِ ِف َو َطم َر ِاُم ِفَ ،و َأ ُْم ِر ِه َو َهنْ ِٞم ِفَ ،واًمت ََّٝم ُّج ِد سمِ ِف َوشمِ َال َوشمِ ِف ِذم ًَم ْٞم ِٚم َؽ
ومٞمفَ ،و ًُم ُزو ِم َوم َرائْمف َو َ َ
٤مر َك; َوم٢مِ َّٟم ُف َقم ْٝمدٌ ُِم َـ اهلل َشم ٌَ٤مر َك َو َشم َٕم َ٤ممم إِ َمم َظم ْٚم ِ٘م ِفَ ،وم ُٝم َق َو ِ
َو َهن ِ
٥م َقم َغم ُيم ِّؾ ُُم ًْ ِٚم ٍؿ َأ ْن َيٜمْ ُٔم َر ُيم َّؾ َي ْق ٍم ِذم
اضم ٌ
َ
َ
اجلٜم َِّ٦م َقم َغم َقمدَ ِد آي ِ
لم آي ً٦م ،وا ْقم َٚمؿ َأ َّن درضم ِ
مخ ِ
َقمٝم ِد ِ
٤مت ا ًْم ُ٘مر ِ
َ
ْ
آنَ ،وم٢مِ َذا يم َ
َ
َ٤من َي ْق ُم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م ُي َ٘م ُ٤مل
٤مت
ً
ق
ًم
و
ه
َ
ْ
َ
ََ َ
ْ َ ْ
ْ
َ
َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ًمِ َ٘م ِ
ِ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
لم َأ ْر َوم ُع َد َر َضم ً٦م ُِمٜمْ ُفش( -اًمِمٞمخ
ي٘م
اًمّم
و
لم
ٞم
ٌَّ
ٜم
اًم
ٕم
سم
َّ٦م
ٜم
اجل
ذم
قن
ٙم
ي
ال
وم
،
ق
ار
و
أ
ر
ىم
ا
:
آن
ر
٘م
دِّ
دَ
َ
ِّ َ َ ِّ
َ َْ
َ
َ َ ْ
٤مر ِئ ا ًْم ْ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،26ص-)282
اًمّمدوقُ ،مـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف :ج ،3صّ ;739

ُ -------------------------------------------------------------- 255مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

ومام ٟمذيمره ًمٙمؿ إ ّٟمام هق قمّم٤مرة قمٛمر ـمقيؾ ،واقمٚمٛمقا ّ
سم٠من هذا اًم٘مرآن طمٞمٜمام ُيٜمً٥م إمم
يٕمزز اًمٜم٤مس ارشمٌ٤مـمٝمؿ سم٤مهلل
إُم٤مم اًمزُم٤من #ؾمٞم١م ّدي سمٙمؿ إمم ٟم٘مٚم٦م ٟمققمٞم٦م -جي٥م أن ّ
شمٕم٤ممم وإُم٤مم زُم٤مهنؿّ ،
ظمتؿ
ويمؾ ُم٤م ؾمقى ذًمؽ ومٝمق ظمٓم٠م ،وأطمد ـمرق آرشمٌ٤مط هق ُ
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وإهداؤه إمم إُم٤مم اًمٕمٍم واًمزُم٤من -#وم٠ميـ ٟمحـ ُمـ هذا اإلُم٤مم
ٟمتّمقر ُمـ هق إُم٤مم اًمٕمٍم واًمزُم٤من#؟
اهلامم؟ وأٟمّك ًمٜم٤م أن
ّ
دٚزإ ايعاملَ َٔٝح ٍٛذلٛز إَاّ ايعؿس ٚايصَإ#
قؿ ١ايػٝذ ايهؿا+ٞ٥

ىمّم٦م ٟم٘مٚمٝم٤م زم اعمرطمقم احل٤مج اعمػمزا أمحد اًمٙمٗم٤مئلٟ ،+مجؾ اعمرطمقم
هٜم٤مك ّ
صمؿ طم ّٗمٜم٤م سم٠مًمٓم٤مومف وم٘م٤مم
أظمقٟمد +ص٤مطم٥م اًمٙمٗم٤مي٦م ،اًمذي درس اًمٙمٗم٤مي٦م قمٜمد واًمدهّ ،
سمتدريًٜم٤م هذا اًمٙمت٤مب ،وىمد يم٤من ٟمٛمقذضم ً٤م ًمٚمت٘مقى ،وُمع رطمٞمؾ ه١مٓء إشم٘مٞم٤مء
ؿمٝمدت اًمً٤مطم٦م ومراهم ً٤م يمٌػم ًا-
صمؿ
ىم٤مل اعمػمزا أمحدُ :+مرو٧م واًمديت ،وسم٤مءت مجٞمع حم٤موٓت قمالضمٝم٤م سم٤مًمٗمِمؾّ ،
ىمٞمؾ ًمٜم٤م :هٜم٤مك ؾم ّٞمد جيٞمد قمٚمؿ اًمرُمؾ ،ويٜمٌئ قمـ ّ
يمؾ ُم٤م ُيٓمٚم٥م ُمٜمف ،وم٠مظمذت أٟم٤م
وأظمل اعمرطمقم آىم٤م زاده ذم ـمٚمٌف ،وسمٞمٜم٤م ٟمحـ ذات يقم ذم صحـ اإلُم٤مم أُمػم
اعم١مُمٜملم× إذ ؿم٤مهدٟم٤م ؾم ّٞمد ًا يرشمدي ُمالسمس ر ّصم٦م ،وهق يّمٕمد سمٕمض ؾمالمل اًمّمحـ،
وم٘م٤مل ًمٜم٤م ؿمخص ُمـ احل٤مضيـ :ذاك هق اًمً ّٞمد اًمذي شمٌحث٤من قمٜمف-
ىم٤مل :ومت٘مدّ ُمٜم٤م دم٤مهف أٟم٤م وأظمل آسمـ إيمؼم ًممظمقٟمد واحل٤مئز قمغم ؿمٝم٤مدة آضمتٝم٤مد
ُمـ أظمقٟمدٟ +مٗمًف ،ومً ّٚمٛمٜم٤م قمٚمٞمف ،وىمٚمٜم٤م ًمف :أٟم٧م اًمً ّٞمد اًمذي ٟمٌح٨م قمٜمف ،وا ّشمْمح
صمؿ ىم٤ملٟ :مقي٧م ؿمٞمئ ً٤م ومل أسمح سمف ٕطمد ،وم٠مظمذ اًمً ّٞمد ؾمٌحتف وسمدأ يدير
ًمٜم٤م أ ّٟمف هقّ -
شمِمػ
صمؿ ُم٤م ًمٌ٨م أن ىم٤مل زمٟ :م ّٞمتؽ شمرشمٌط سم٤مُمرأة اؾمتحقذ قمٚمٞمٝم٤م اعمرض ،ومل
َ
طم ٌّ٤مهت٤مّ ،
وإهن٤م ؾمتٛمقت سمٕمد صمالصم٦م أ ّي٤مم-
قمغم اًمرهمؿ ُمـ مجٞمع اعمح٤موٓتّ ،
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وأهن٤م شمتٕم ّٚمؼ سمقاًمديت ،وسمٕمد سمره٦م
ومٕمرف أظمل اًمذي يم٤من ي٘مػ إمم ضم٤مٟمٌل سمام ٟمقي٧مّ ،
قمام ٟمقي٧م! ىم٤مل :ومام إن أظمذ
ىم٤مل أظمل هلذا اًمً ّٞمد :أٟم٤م أيْم ً٤م ٟمقي٧م ،وأريد ُمٜمؽ أن ُتدّ صمٜمل ّ
شمٖمػم ًمقن وضمٝمف ور ّد قمغم أظمل ىم٤مئالًٟ :م ّٞمتؽ شمرشمٌط سمِمخص
اًمًٌح٦م وأدار طم ٌّ٤مهت٤م طمتّك ّ
هق أن ذم ُمٙمّ٦م ،وهق أن ذم اًمِم٤مم ،وهق أن ذم اًمٙمقوم٦م ،وسمٕمدُم٤م ذيمر يمٚمٛم٦م «أنش

ُمرات ىم٤ملّ :
صمؿ
إن ٟم ّٞمتؽ شمرشمٌط سمٛمـ يدور اًمٕم٤معمَ َلم طمقل حمقر وضمقدهّ -
ُمرشملم أو صمالث ّ
ّ
ىم٤مل ذم يمٚمٛم٦م صم٤مًمث٦م :شمرشمٌط ٟم ّٞمتؽ سم٢مُم٤مم اًمٕمٍم واًمزُم٤من-#
ُ
ومذهؾ أظمل و ُذهٚم٧م أٟم٤م أيْم ً٤م ،وأسرٟم٤م قمٚمٞمف أن يٕم ّٚمٛمٜم٤م هذا اًمٕمٚمؿ ،وم٘م٤مل :أٟمتام
ىمقة وأٟمتام
ُمـ أوٓد اًمٕمٚمامء ،وهذا اًمٕمٚمؿ ُمالزم ًمٚمٗم٘مر اعمدىمع اًمذي ٓ طمقل ُمٕمف وٓ ّ
صمؿ اٟمٍمف ذاهٌ ً٤م -وقمغم إصمر ذًمؽ ىمّمّمٜم٤م احلٙم٤مي٦م قمغم
ٓ
شمتحٛمالٟمف ،ىم٤مل ذًمؽ ّ
ّ
اعمرطمقم أظمقٟمد ،+وهق سمدوره ّ
ىمّم٦م هذا اًمرضمؾ قمغم اًمرهمؿ ُمـ
فمؾ طم٤مئر ًا ُمـ ّ
صمؿ سمحثٜم٤م قمٜمف ومٚمؿ ٟمٕمثر ًمف قمغم أصمر -هذا هق طم٤مل إُم٤مم اًمٕمٍم واًمزُم٤من،#
قمٔمٛمتفّ ،
وم٠ميـ أٟم٤م وأٟم٧م ُمـ هذا اًمرضمؾ اًمٕمٔمٞمؿ؟
ايكسإٓ مثس ٠ؾؤاد إَاّ ايعؿس ٚايصَإْٛٚ #ز ع٘ٝٓٝ

ُم٤م هذه ّإٓ ذريٕم٦م ٟمتٕمٚمؾ هب٤م ًمٜمٝمدي ًمف ُم٤م شمٞمن ًمٜم٤م ُمـ ىمراءة اًم٘مرآن ،وهذا إُمر
ي١م ّدي إمم ؿمٛمقًمٜم٤م سمٕمٜم٤ميتف وًمٓمٗمف; ذًمؽ ّ
أن ًمف ارشمٌ٤مـم ً٤م وصمٞم٘م ً٤م سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،سمؾ هق
ومٚمام شم٘مرؤون اًم٘مرآن وهتدوٟمف ًمف ،وطمٞمٜمام ُشمٕمرض قمٚمٞمف
صمٛمرة وم١ماده ،وٟمقر قمٞمٜمٞمفّ -
صحٞمٗم٦م أقمامًمٙمؿ قمٍم يقم اجلٛمٕم٦م( )2( ،اعمٚمحؼ )6:ومػمى ومٞمٝم٤م أٟمّٙمؿ ىمرأشمؿ اًم٘مرآن،
ِ
ِ
ٍ
قؾمك ْسم ِـ َؾم َّٞم ٍ
(َ )2
٤مذ ْإَ ِئ َّٛم ِ٦م ُشم ْٕم َر ُض
٤مرَ « :ي٤م ُُم َ
اًمر َو٤م× عمُ َ
ىم٤مل اإلُم٤م ُم ِّ
قؾمك ْسم َـ َؾم َّٞم٤مر! َأ َُم٤م َقمٚم ْٛم َ٧م َأٟمَّ٤م َُم َٕم َ
ِ
َقم َٚمٞمٜمَ٤م َأ ْقمام ُل ِؿمٞمٕمتِٜمَ٤م صٌ٤مطم ً٤م وُمً٤مءَ ،ومام يم َ ِ
ِ
اًمّم ْٗم َح
َ٤من ُم َـ اًم َّت ْ٘مّم ِػم ِذم َأ ْقم َامهل ْؿ َؾم َ٠م ًْمٜمَ٤م اهللَ َشم َٕم َ٤ممم َّ
َ َ
َ
ْ
َ َ َ ً َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ًمِ َّم٤مطمٌِفَ ،و َُم٤م يم َ
َ٤من ُم َـ ا ًْم ُٕم ُٚم ِّق َؾم َ٠م ًْمٜمَ٤م اهللَ ُّ
اًمِمٙم َْر ًم َّم٤مطمٌِفش( -اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م:
ج ،4ص ;563اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراينُ ،مديٜم٦م اعمٕم٤مضمز :ج ،8صّ ;33:
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
إٟمقار :ج ،5:ص-)::
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وأهديتٛمقه ًمف ـمٞمٚم٦م أي٤مم إُؾمٌقعُ ،شمرى ُم٤مذا ؾمٞمٙمقن ُمقىمٗمف ُمٜمٙمؿ؟ ومٚمٙمؿ أن شمتخ ّٞمٚمقا
طمً٤مب ذًمؽ-
وم٢مذا يم٤مٟم٧م أقمامًمٙمؿ قمغم هذه اًمِم٤ميمٚم٦م ـمٞمٚم٦م أي٤مم اًمًٜم٦م ،ومٝمق أدرى سمام يٙم٤مومئٙمؿ،
قمٜمدُم٤م ُيٕمرض قمٚمٞمف يمت٤مب اًمت٘مدير ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر اًمتل (ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) ( ،)2وًمٗمظ « ّ
ـؾش ومٞمٝم٤م ُمقوقع ًمٚمٕمٛمقم ،ممّ٤م يٕمٜمل ّ
أن مجٞمع إُمقر سمٞمده

وسم٢مُمْم٤مئف( ،)3ومػمى طمٞمٜمٝم٤م صحٞمٗم٦م أقمامًمٙمؿ ،وهل ُمٚمٞمئ٦م هبذه إقمامل ـمٞمٚم٦م أي٤مم
اًمًٜم٦م-
يمقٟمقا ىمدو ًة ًممظمريـ ذم شمٓمٌٞمؼ هذا اًمٙمالم ،وُمروا اًمٜم٤مس اعمتٕم ّٚمٛملم ُمٜمٝمؿ ذم
شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ سمٚمزوم اًمٕمٛمؾ سمف ،أ ُّم٤م إُُمٞمقن وم٠موصقهؿ سم٘مراءة ؾمقرة اًمتقطمٞمد إطمدى
ُمرة صٌ٤مطم ً٤م ،وُمثٚمٝم٤م ُمً٤م ًء قمٜمد اخلٚمقد إمم اًمٜمقم ،وًمٞم٘مرؤوه٤م ُم٤م اؾمتٓم٤مقمقا ذم
قمنمة ّ
سم٤مىمل ؾم٤مقم٤مت اًمٞمقم( ،)4وًمٞمٝمدوه٤م إمم إُم٤مم اًمٕمٍم واًمزُم٤من-#
اقمٛمٚمقا قمغم أن ي٠مٟمس اًمٜم٤مس ذم شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ سم٤مًمّمالة وسم٤مًم٘مرآن وسم٢مُم٤مم اًمٕمٍم
يمؾ يقم وذم ّ
واًمزُم٤من #ذم ّ
يمؾ ؾمٜم٦م ،هذا هق اًمًٌٞمؾ إمم اًمدقمقة واًمتٌٚمٞمغ ،وٓ سمدّ
ُمـ شمٓمٌٞمؼ هذه اًمٓمري٘م٦م سمّمقرة قمٛمٚمٞم٦م-
شٜاز ٠آٍ ٜاضني

طم٤موًمقا ذم مجٞمع جم٤مًمًٙمؿ أن شم٘مرؤوا أٟمتؿ أو ؿمخص آظمر زي٤مرة «شالم ظذ آل
( )2اًم٘مدر ،آي٦م-5
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ِ
(َ )3
ىمر× ---« :إ َّٟم ُف ًَم َٞمٜمْز ُل ذم ًَم ْٞم َٚم٦م ا ًْم َ٘مدْ ر إ َمم َو ِّزم ْإ ُْمر َشم ْٗمً ُػم ْإ ُُمقر َؾمٜم ًَ٦م َؾمٜمَ ً٦مُ ،ي ْ١م َُم ُر
ىم٤مل اإلُم٤م ُم اًمٌ٤م ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمٝم٤م ذم َأ ُْمر َٟم ْٗمًف سمٙم ََذا َويم ََذاَ ،وذم َأ ُْمر اًمٜم ِ
َّ٤مس سمٙم ََذا َويم ََذاش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،2ص;359
وم َ
إؾمؽمآسم٤مدي ،شم٠مويؾ أي٤مت اًمٔم٤مهرة ذم ومْم٤مئؾ اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة :ج ،3ص ;932اًمٗمٞمض
اًمٙم٤مؿم٤مين ،شمٗمًػم اًمّم٤مذم :ج ،5ص ;575اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج،6
صّ ;876
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،36ص-)8:
(ُ )4اٟمٔمر :اعمح٤مضة احل٤مدي٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م ;354اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م-395
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يٚشغش ىمٌؾ ارشم٘م٤مء اعمٜمؼم ،وًمٞمس ُمـ اًميوري ىمراءة اًمدقم٤مء اعمذيمقر سمٕمده٤مٟٕ ،مّف
ـمقيؾ ،وم٤ميمتٗمقا سم٘مراءة اًمزي٤مرة وم٘مط; ّ
وزم
ًمئال يٓمقل اعم٘م٤مم سم٤معمًتٛمٕملم ،وم٘مد ىم٤مل ّ
اًمٕمٍم« :#إِ َذا َأر ْدتُؿ افت َقج َف بَِْ ٚإِ َػ اَلل َوإِ َفََْٔ ٚؾ َُق ُفقا ـَام َؿ َٚل اَللَُ َت ًَ َٚػ :ش َالم َظ َذ ِ
آل
َ ٌ
ْ
َ ُ
َ
يسش()2ا) -وٓ ري٥م ذم ّ
أن ٟمٔمر اإلُم٤مم× ؾمٞمٓم٤مل هذه اعمج٤مًمس ،طمٞمٜمٝم٤م ؾمٞمٙمقن
احلج٦م سمـ
ًمٙمالُمل ويمالُمؽ شم٠مصمػم ذم اًمٜم٤مس -واظمتٛمقا شمٚمؽ اعمج٤مًمس سم٤مًمدقم٤مء ًمإلُم٤مم ّ
احلًـ-)3(#
تعسٜـ ايٓاع باملعؿَٛني األزبع ١عػس^
اقمٛمٚمقا قمغم أن شمٕمرومقا اًمٜم٤مس هٜم٤مك ذم هذه اًمٚمٞم٤مزم وإي٤مم سم٤معمٕمّمقُملم إرسمٕم٦م
قمنم× ،أي شمٜم٤موًمقا سم٤محلدي٨م ذم ّ
يمؾ ًمٞمٚم٦م ومْم٤مئؾ وُمٜم٤مىم٥م واطمد ُمـ إئٛم٦م
اعمٞم٤مُملم^( ،)4سمحٞم٨م يٙمقن اًمٜم٤مس قمغم دراي٦م وُمٕمروم٦م سم٤مإلُم٤مم قمكم اًمٜم٘مل×
(اعمٚمحؼ )7:سمٕمدُم٤م شمٕمقدون إمم دي٤مريمؿ ،ومال يٜمٌٖمل شمرك ذًمؽ ،سمؾ ٓ سمدّ ُمـ اهمتٜم٤مم
اًمٗمرص٦م وُمٕمروم٦م ىمدر هذه اًمٜمٕمٛم٦م اًمتل ُم ّـ اهلل شمٕم٤ممم هب٤م قمٚمٞمٙمؿ وووم٘مٙمؿ ًمٚمحّمقل
قمٚمٞمٝم٤مّ ،
حمٛمد^(ُ )5مـ إُُمقر اًمٌ٤مًمٖم٦م ذم إمهٞم٦م ،وٓؾمٞمام
وم٢من احلٗم٤مظ قمغم أيت٤مم آل ّ
ذم ُمثؾ هذه إي٤مم-
ٍ
ّ
ؿمخص
وؾمتتجغم أمهٞم٦م هذه اًمٙمٚمامت طملم اعمقت ،ومٚمق شمق ّومرت ًمٙمؿ ومرص٦م هداي٦م
(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م،397ه٤مُمش رىمؿ-2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(َ )3
هلل
ٞمٝم٤م ُم َـ ْاهل َ َٚمٙمَ٦م إ َّٓ َُم ْـ َصم ٌَّ َت ُف ا َُ
ىم٤مل اإلُم٤م ُم احلً ُـ
اًمٕمًٙمري×َ « :واهلل ًَم َٞمٖمٞم ٌَ َـ َهم ْٞم ٌَ ً٦م َٓ َيٜم ُْجق وم َ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمٝم٤م ًمٚمدُّ َقم٤مء سمِ َت ْٕمج ِ
ٞمؾ َوم َرضمفش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،يمامل اًمديـ ومت٤مم
َقم َغم ا ًْم َ٘م ْقل سمِ٢مِ َُم٤م َُمتفَ ،و َو َّوم َ٘م ُف وم َ
اًمٜمٕمٛم٦م :ص ;495اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد ،إقمالم اًمقرى سم٠مقمالم اهلدى :ج ،3صّ ;359
اًمٕمالُم٦م
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،63ص-)35
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل ،يٜم٤مسمٞمع اعمق ّدة ًمذوي اًم٘مرسمك :ج ،4ص-428
(ُ )4اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م ،3:5ه٤مُمش رىمؿ-2
(ُ )5اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمّمٗمح٦م ،52ه٤مُمش رىمؿ-2
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ومًتتحنون قمغم ذًمؽ قمٜمد اعمقت -يمٚمام شمذيمّرت ذًمؽ أص٤مسمتٜمل
وومرـمتؿ ومٞمٝم٤م،
ّ
ُم٤مّ ،
ٍ
ؿمخص ُم٤م إمم إُم٤مم زُم٤مٟمف ،أو أؾمٝمؿ ذم
احلػمة ،يمؿ هق أضمر اإلٟمً٤من ًمق اؾمتٓم٤مع شمٕمريػ
شمقسم٦م إٟمً٤من ُمذٟم٥م؟ ّ
إن أضمر هذا اًمٕمٛمؾ هق صمقاب قمٌ٤مدة ُمئ٦م ؾمٜم٦م سمّمٞم٤مم هن٤مره٤م وىمٞم٤مم
إن ّ
ًمٞمٚمٝم٤م(ّ -)2
احلظ ىمد طم٤مًمٗمٙمؿ ،وم٤مهمتٜمٛمقا هذه اًمٗمرص٦م ،وٓ شمٗمرـمقا ومٞمٝم٤م-
تسضٝذ ايعكا٥د ٚذنس ايسٚاٜات األخالقٚ ١ٝاألحهاّ ايػسع١ٝ

صمٛم٦م أريم٤من صمالصم٦م جي٥م اًمٕمٛمؾ هب٤م ذم ُمٜم٤مـمؼ اًمتٌٚمٞمغ:
ّ
إول :شمرؾمٞمخ قم٘م٤مئد اًمٜم٤مس ،أي شمٕمريٗمٝمؿ سم٤مهلل شمٕم٤ممم وإئٛم٦م
افرــ
ّ
اعمٕمّمقُملم^; يمل ٓ شم١م ّصمر ومٞمٝمؿ اًمِمٌٝم٤مت ،وٓ يزقمزقمٝمؿ أصح٤مهب٤م-
افرــ افثٚين :اًمرواي٤مت إظمالىمٞم٦م ،ومٛمـ اًمالزم أن ُتٛمٚمقا ُمٕمٙمؿ يمت٤مب «بحٚر

إٕقارش ًمت٘مرؤوا ُمٜمف شمٚمؽ اًمرواي٤متّ ،
وم٢من يمالم إئٛم٦م^ ُم١م ّصمر ضمدّ ًا ،أ ُّم٤م يمالُمل
ويمالُمٙمؿ وم٢مٟمّف ٓ ّ
حيؾ قم٘مد ًة ،يٜمٌٖمل أن شمٙمقن اًمٙمٚمامت اًمتل دمري قمغم ًمً٤مٟمٜم٤م هل
يمٚمامت اإلُم٤مم اخل٤مُمس واإلُم٤مم اًمً٤مدس÷ ،شمٚمؽ هل اًمٙمٚمامت اعم١م ّصمرة-
افرــ افثٚف :ٞإطمٙم٤مم -طم٤موًمقا أن ختت٤مروا اًمٜمخ٥م وإذيمٞم٤مء ذم اعمٜم٤مـمؼ اًمتل
شمذهٌقن إًمٞمٝم٤مً ،متٕمٚمٛمقهؿ اعمً٤مئؾ اًمنمقمٞم٦م; ومٞمتًٜمّك ًمٚمٜم٤مس اًمقصقل إمم إطمٙم٤مم
اًمنمقمٞم٦م وُمٕمروم٦م اعمً٤مئؾ إظمالىمٞم٦م واًمٕم٘م٤مئدي٦م سمقاؾمٓمتٝمؿ سمٕمد قمقدشمٙمؿ إمم دي٤مريمؿ-
واًمتقؾمؾ
هذا هق سمرٟم٤مُم٩م اعمج٤مًمس ،وٟمً٠مل اهلل سمٕمد اًمٕمٛمؾ هبذه اًمتقصٞم٤مت،
ّ
سمً ّٞمد اًمِمٝمداء× ،وسمؼميم٦م هذه إ ّي٤مم اعمٌ٤مريم٦م ،أن ُُت ّؾ ُمِم٤ميمٚمٙمؿ وُمِم٤ميمؾ اًمٜم٤مس
هٜم٤مك أيْم ً٤م -وجمٛمؾ اًمٙمالم :سمقؾمٕمٙمؿ اًمًٗمر إمم شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ ،واًمٕمقدة ُمٜمٝم٤م ،وىمد
احلُ ًَ ْ ِ
(َ )2ىم َ٤مل َقم ِ ُّكم ْسم ُـ ْ
قؾمك×َ ---:وم َٚم ِئ ْـ شم َُر َّد آسمِ٘م ً٤م َقم ْـ َسم ِ٤ميبَ ،أ ْو َو ا٤مٓ َقم ْـ
لم×َ « :أ ْو َطمك اهللَُ َشم َٕم َ٤ممم إِ َمم ُُم َ
ومِٜم َِ٤مئلَ ،أ ْوم َْم ُؾ ًَم َؽ ُِم ْـ ِقم ٌَ٤م َد ِة ُِم َئ ِ٦م َؾمٜم ٍَ٦م سمِ ِّم َٞم٤م ِم َهن َ ِ٤مر َه٤م َو ِىم َٞم٤م ِم ًَم ْٞم ِٚم َٝم٤مش( -اًمتٗمًػم اعمٜمًقب إمم اإلُم٤مم
احلر اًمٕم٤مُمكم ،اجلقاهر اًمًٜمٞم٦م :صّ ;88
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
اًمٕمًٙمري× :صّ ;453
إٟمقار :ج ،3ص-)5
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قمٛمرشمؿ آظمرشمٙمؿ ،وهشمؿ ذم اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح-
ّ
تدؾٓل ايدّ حتت نٌّ حذس يف عاغٛزا٤

مهٞم٦م ،ومال يٜمٌٖمل أن شمقؾمقس
إُمر إظمػم هق أن شمقًمقا ىمْمٞم٦م قم٤مؿمقراء ُمٜمتٝمك إ ّ
سم٠من ٓ ُمٕمٜمك ّ
ًمٚمٜم٤مس أٟمٗمًٝمؿ ْ
ًمٙمؾ هذا اًمْمجٞم٩م واًمٜمحٞم٥م سمٕمد زه٤مء أًمػ وأرسمٕمٛمئ٦م
ؾمٜم٦م؟ ٓ سمدّ أن يٕمل ه١مٓء اًمٜم٤مس ّ
مهٞم٦م ،إمم
أن واىمٕم٦م قم٤مؿمقراء قمغم ىمدر يمٌػم ُمـ إ ّ
ِ
درضم٦م ّ
حجر إِٓ
رؾع
أن مجٞمع اعمخ٤مًمٗملم أظمرضمقا هذه اًمرواي٦مَ « :ومم ٚطٓر َي ْقم َؿتِفَ ...مل ُي ْ
ٌ
ُوجدَ َ ْحت َت ُف َد ٌم َظ ٌ
ٌٔطش(ّ -)2
إن اًمقاىمٕم٦م قمغم ُمثؾ هذه اًمٕمٔمٛم٦م ،ومام ىمٞمٛم٦م دُمققمٜم٤م ُم٘م٤مسمؾ
ذًمؽ؟ وم٢مذا يم٤من اجلامد يٌٙمل قمٚمٞمف دُم ً٤م قمٌٞمٓم ً٤م( ،)3ومام اًمذي يٜمٌٖمل أن يٗمٕمٚمف اإلٟمً٤من؟

اْتٗا ٤قك ١ٝاملباًٖ ١بأْؿاع ضّٝد ايػٗدا×٤
يٕمرف اإلُم٤م َم احلًلم× ُمـ يٗمٝمؿ ُمٕمٜمك اعمٌ٤مهٚم٦م:
ُمـ هق اإلُم٤مم احلًلم×؟ إٟمام
ُ

(ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ)(-)4

وُمٕمٜمك ىمْمٞم٦م اعمٌ٤مهٚم٦م هق ّ
أن دقم٤مء ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم’ ،ودقم٤مء أُمػم اعم١مُمٜملم× ،ودقم٤مء
اًمّمدّ ي٘م٦م اًمٙمؼمى‘ ،ودقم٤مء اإلُم٤مم اعمجتٌك× ،إٟمام ُي١م ّصمر وخيتتؿ سمٜم َٗمس ظم٤مُمس آل
اًمٕمٌ٤مء وشم٠مُمٞمٜمف ،طمٞمٜمٝم٤م يًدل اًمًت٤مر قمغم ُمِمٝمد اعمٌ٤مهٚم٦م-
هذا هق اإلُم٤مم احلًلم× ،وهؾ يٛمٙمـ احلدي٨م قمـ قمٔمٛم٦م ؿمخص يٛمتٚمؽ ُمثؾ
هذا اعم٘م٤مم اًمً٤مُمل وهذه اًمدرضم٦م اًمرومٞمٕم٦م قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم؟!
ايبها ٤عً ٢ضّٝد ايػٗدا ×٤أقسح دؿ ٕٛاإلَاّ ايسقا×
(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمً٤مدؾم٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م ،466ه٤مُمش رىمؿ-4
ِ
ٞمع ْ
اًمً ٌْ ُع وإَ َر ُو َ
اًمً ٌْ ُع،
اًمً َام َو ُ
اخلَ َال ِئ ِؼ ،و َسمٙم ْ
( )3إؿم٤مرة إمم هذه اًمرواي٦مَ « :و َسمٙمَك ًَمف َمج ُ
قن َّ
ات َّ
َ٧م ًَمف َّ
ِ
اجلٜم َِّ٦م واًمٜم َِّ٤مر ُِم ْـ َظم ْٚم ِؼ َر ِّسمٜمَ٤م ،و َُم٤م ُي َرى و َُم٤م َٓ ُي َرىشُ ( -اٟمٔمر:
و َُم٤م وم ِٞمٝم َّـ و َُم٤م َسم ْٞمٜم َُٝم َّـ ،و َُم ْـ َي َت َ٘م َّٚم ُ
٥م ِذم ْ َ
اعمح٤مضة اًمراسمٕم٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م ،427اهل٤مُمش رىمؿ-)-8
( )4آل قمٛمران ،آي٦م-27
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ُمـ هق اإلُم٤مم اًمرو٤م×؟ هق ُمـ يذه٥م اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اًمِمٞمخ اًمٓمقد +طم ّتك
اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري +ومدا ًء ٕهداب قمٞمٜمٞمف ،وًم٘مد ىم٤مل هذا اإلُم٤مم اهلامم×« :إن َيق َم
()2
احل ًَ ِ
ُ
شم٘مرطم٧م ضمٗمقٟمف ،شمٚمؽ
غ أ ْؿ َ
رح ُجٍقَْٕٚش  -وم٘مد يم٤من سمٙم٤مؤه× ُمـ اًمٙمثرة سمحٞم٨م ّ

هل ىمْمٞم٦م ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء×-
ِ
اًمتخرص٤مت واًمِمٌٝم٤مت ،وٓ يٜمٌٖمل أن ُيّمٖمك
طمذار أن يٓمٚمؼ سمٕمض اًمٜم٤مس
ّ
ًمٙمالُمٝمؿ ،ومٛمٝمام قمٔمؿ اًمٕمزاء ،واؿمتد اًمٕمقيؾ واًمٌٙم٤مء ذم اهلٞمئ٤مت واعمقايم٥مّ ،
وم٢من
سمحؼ هذه اعمّمٞمٌ٦م اًمٙمؼمى-
ذًمؽ ًم٘مٚمٞمؾ ّ

(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمّمٗمح٦م ،63اهل٤مُمش رىمؿ-3
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املالحل
(املًخل)4:

َقم ْـ َؾم ْٝم ِؾ ْسم ِـ َؾم ْٕم ٍد ْإَٟم َّْم ِ٤مر ِّي َىم َ٤ملَ :ؾم َ٠م ًْم ُ٧م َر ُؾم َ
قل اهلل’ َقم ْـ َىم ْق ِل اهللِ( :ﭳ
َي ُِ َؼ َْ
َلل ـِتَٚب ًَ ٚؿ ٌْ َؾ َأ ْن َ ْ
اخل ِْ َؼ بِ َٖ ْف ٍَ ْل َظٍ ٚم ِيف
َ ٛا َُ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) َ -ىم َ٤ملَ « :ـت َ

شُ ،ثؿ َٕٚدى :يُ ٚأم ٍَ َ ُ ٜ
آسَ ،أ ْٕ ٌَ َت ُف ُثؿ َو َو ًَ ََٓ ٚظ َذ ا ْف ًَ ْر ِ
َو َر ِق ٍ
ٝ
محتِل َش ٌَ ََ ْ
ُمّد! إِن َر ْ َ
َ َ
قينَ ،و َؽ ٍَ ْر ُت َفُ ُْؿ َؿ ٌْ َؾ َأ ْن ت ًَْ َتٌ ٍِْ ُر ِ
َوٌِلَ ،أ ْظ َى ْٔ ُتُ ُْؿ َؿ ٌْ َؾ َأ ْن ت ًَْ َٖ ُف ِ
وينَ ،ؾ َّ ْـ َف َِ َِْٔل ِمُْْ ُْؿ
ؽ َ
قيل َأ ْد َخ ِْ ُت ُف َْ
ُمّد ًا َظ ٌْ ِدي َو َر ُش ِ
محتِلش( -اًمِمٞمخ
َي ْن َٓدُ َأ ْن َٓ إِ َف َف إِٓ َإََٔ ٚو َأن ُ َ
اجلْ َ ٜبِ َر ْ َ

اًمّمدوق ،صمقاب إقمامل :ص ;27اًمديٚمٛمل ،أقمالم اًمديـ :ص-)469
وروي أيْم ً٤مَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ّ
(اًمٕمالُم٦م
مح ًَ ،ٜو َمل ْ ُأ ْب ًَ َْ ٞظ َذاب ًٚش-
قل اهلل’« :إِٕ َام ُب ًِ ْث ُ
َ ٝر ْ َ
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،29ص-)354
(املًخل)1:

ِ
[خر] فِ ِّْ ْٗ ِم ِـ ِ
ِ
ِ
ِ
[م ْـ] ُو ْف ِد ِه
َىم َ٤مل َأ ُسمق َقم ٌْد اهلل×َ « :ؾ ْو ُؾ ا ْف َق ْؿْ ٝإَول َظ َذ ْإَخ ِر َ ْ ٌ ُ
آظمر َىم َ٤مل اًمّم ِ
ِ ٍ
٤مد ُق×َ « :ؾ ْو ُؾ ا ْفق ْؿ ِ
ِِ
ْ ٝإَو ِل َظ َذ ْإَ ِخ ِر َـ ٍَ ْو ِؾ
َ
َّ
َو َمٚففشَ -و ِذم َطمدي٨م َ َ

ْأ ِخ َر ِة َظ َذ افد ْٕ َٔٚش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،4ص ;385اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،صمقاب
احلر اًمٕم٤مُمكم،
إقمامل :ص ;47اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج ،3صّ ;52
وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،5ص-)234
(املًخل)3:

َقم ْـ َأ ِيب َضم ْٕم َٗم ٍر× َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهلل’َ َٓ « :يْ َُٚل َص ٍََ ٚظتِل َم ِـ ْاشتَخَ َ
ػ
بِ َه َالتِ ِف َو َٓ َي ِر ُد َظ َع َْ
احل ْق َضَ َٓ ،واَللش( -اًمؼمىمل ،اعمح٤مؾمـ :ج ،2ص ;8:اًمٙمٚمٞمٜمل،
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اًمٙم٤مذم :ج ،7صّ ;577
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،92ص-)352
(املًخل)1:

آن َظ ْٓدُ اَلل إِ َػ َخ ِْ َِ ِفَ ،ؾ ََدْ َيْْ ٌَ ٌِل فِ ِْ َّ ْر ِء ا ُْد ًِِْ ِؿ َأ ْن
َقم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل× َىم َ٤مل« :ا ْف َُ ْر ُ
ِ
ِ
ِِ
غ آ َي ًٜش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج،3
َيْْ ُي َر ِيف َظ ْٓدهَ ،و َأ ْن َي َْ َر َأ م ْْ ُف ِيف ـ ُِّؾ َي ْق ٍم ََخًْ َ
ص ;77:اسمـ ومٝمد ّ
احلكم ،قمدّ ة اًمداقمل :ص ;384اسمـ أيب مجٝمقر ،قمقازم اًمٚمئ٤مزم:

ج ،5ص-)33
(املًخل)5:

هلل( :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
احل ًَ ِـ× َىم َ٤ملُ :ؾم ِئ َؾ َقم ْـ َىم ْق ِل ا ِ
َقم ْـ َأ ِيب ْ َ
ﯥ)َ ،ىم َ٤مل« :إِن َأظام َل ا ْف ًٌِ ِ
ٚد ُت ًْر ُض َظ َذ رش ِ
قل اَلل’ ـ َُؾ َص ٌَٚحٍ َ ،أ ْب َر َار َهٚ
َ
َ ُ
َ
َْ
ٚح َذ ُرواش( -اًمّم ّٗم٤مر ،سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت :ص ;555اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج،2
َو ُؾج َٚر َهَ ،ٚؾ ْ

صُ( 32:مع اظمتالف يًػم); قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل ،شمٗمًػم اًم٘مٛمل :ج،2
ص ;475اًمِمٞمخ اًمّمدوقُ ،مـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف :ج ،2صّ ;2:2
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز،
سمح٤مر إٟمقار :ج ،28ص-)25:
و َىم َ٤مل اًمّم ِ
٤مد ُق×َ « :يُ ٚم ٍَو ُؾ!َ ...و ُظ ِر َض َظ َِ ََْْٔ ٚأ ْظ َام ُهل ْؿَ ،ؾ َر َأ ْيََُْ ٚهل ْؿ ُذُٕقب ًَ ٚو َخ َىَ ٚي،ٚ
َّ
َ
َؾ ٌََُك َجدََٕ ٚر ُش ُ
مح ً ٜفِ ِنٔ ًَتَِْٚش( -اخلّمٞمٌل ،اهلداي٦م اًمٙمؼمى:
قل اَلل’ َو َب َُ ََْْٔ ٚر ْ َ
ص-)539
(املًخل)6:

ِ
احلً ِـ× إِ َػ َط ِ
ٚه ِر ُه َم ْـ َر َأى
اجل ْٕم َٗم ِر ِّي َىم َ٤ملَ « :خ َر ْج ُ
َ ٝم َع َأ ِيب َْ َ
َقم ْـ َأ ِيب َه٤مؿم ٍؿ ْ َ
ِ
ِِ
غَ ،ؾ َٖ ْب َىئُقاَ ،ؾ ُى ِر َح َِٕ ِيب َْ
افنجِ َ ،ؾ َج َِ َس َظ َِ ْٔ َٓ،ٚ
َي َت ََِك َب ًْ َض ا ْف ََٚدم َ
احل ًَ ِـ× ؽَٚص َٔ ُْ ٜ
ِ ِ
 ٝبغ يدَ ي ِف وهق ُ ِ
ِ
ك َي ِدي َو ِو َٔؼ
َو َٕ َز ْف ُ
َ ٝظ ْـ َدابتل َو َج َِ ًْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ
حيدِّ ُثْلَ ،ؾ َنُ َْق ُت إِ َف ْٔف ؿ َ َ
َح ِ
َٚن َظ َِ ْٔ ِف َجٚفًِ ًَ ،ٚؾْ ََٚو َفِْل ِمْْ ُف َـ ٍّ ًَ ٚو َؿ َٚل :ات ًِ ْع ِ َِب َذا َيَ ٚأ َبٚ
ٚيلَ ،ؾ َٖ ْه َقى بِ َٔ ِد ِه إِ َػ َر ْم ٍؾ ـ َ
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ه ِ
َ .ٝؾخَ ٌَ ْٖ ُت ُف َم ًِل َو َر َج ًََْْ ،ٚؾ َٖ ْب َك ُت ُف َؾِ٘ َذا ُه َق َيت َِدُ ـَٚفِّْر ِ
مح َر،
ٚص ٍؿ َوا ْـت ُْؿ َمَ ٚر َأ ْي َ
َ
ان َذ َهٌ ًَ ٚأ ْ َ
َ
ْ
ٝ
َ ٝف ُفْ :اش ٌُ ْؽ ِيل َه ِذ ِه افًٌِٔ َُ ََ ٜؾ ًَ ٌَُ َََٓ ،ٚو َؿ َٚل ِيلَ :مَ ٚر َأ ْي ُ
َؾدَ َظ ْق ُت َصٚئٌِ ً ٚإِ َػ َمْ ِْز ِيل َو ُؿ ِْ ُ
:ٝ
ِ ٛمْْ ُف؟ ُؿ ِْ ُ
َذ َهٌ ًَ ٚأ ْج َق َد ِم ْـ َه َذا َو ُه َق ـ ََٓ ْٔئ َِ ٜافر ْم ِؾَ ،ؾ ِّ ْـ َأ ْي َـ َف َؽ َه َذا َؾ َام َر َأ ْي ُ
َ ٝأ ْظ َج َ
َٚن ِظْ ِْدي َؿ ِدي ًامش( -اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد ،إقمالم اًمقرى سم٠مقمالم اهلدى :ج ،3ص;229
ـ َ

اًمدر اًمٜمٔمٞمؿ :ص;838
اسمـ محزة اًمٓمقد ،اًمث٤مىم٥م ذم اعمٜم٤مىم٥م :ص ;643اًمٕم٤مُمكمّ ،
إرسمكم ،يمِمػ اًمٖمٛم٦م :ج ،4صّ ;2:3
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،67
ص-)249
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احملاضسة الجامية عػسة :أٍل البيت ضبيل اهلل األعظه

احملاقس ٠ايجآَ ١عػس٠
أٌٖ ايبٝت^ ضب ٌٝايًٓ٘ األععِ
32يم٤مٟمقن اًمث٤مين 3722م= 26صٗمر 2543هـ
(ًم٘م٤مء ُمع اعمٌ ّٚمٖملم)
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عُس ايدْٝا احملدٚد حٝاٍ آخس ٠بال حدٚد

وأي ّ
طمظ أىمٌؾ
شمٞمن ًمٙمؿ؟ ّ
(ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ)( ،)2أشمٕمٚمٛمقن ّ
أي قمٛمؾ ىمد ّ
أن اًمٕمٛمر ىمد اٟم٘م٣م دون أن ٟمٗمٝمؿ ُمً١موًمٞمتٜم٤م ،أو ٟمٕمٛمؾ هب٤مّ -
قمٚمٞمٙمؿ؟ سمٞمد ّ
إن اًمٕمٛمر

يٛمر يم٤مًمؼمق اخل٤مـمػ ،ومٗمل ُمثؾ هذا اًمٞمقم ُمـ اًمٕم٤مم اعم٤ميض قم٘مدٟم٤م ُمثؾ هذا آضمتامع
ّ
ُمرة ُأظمرى هذا اًمٕم٤مم ،يمٞمػ اٟم٘م٣م هذا اًمٕم٤مم؟
ذم اعمٙم٤من ذاشمف ،وه٤م ٟمحـ ٟمجتٛمع ّ
ويم٠من مل يٙمـ ؿمٞمئ ً٤م ُمذيمقر ًا ،هذا هق قمٛمر اإلٟمً٤منّ ،
وم٢من هم٤مي٦م ُم٤م يّمؾ إًمٞمف ُمئ٦م قم٤مم-
متر إي٤مم ،ومام اًمذي حيّمؾ ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ؟ ًمق أدرك اإلٟمً٤من طم٘مٞم٘م٦م إُمر
هٙمذا ّ

ُٕصٞم٥م سم٤محلػمة واًمذهقل ،ومٛمحؾ وىمقع إقمامل حمدود ضمدّ ًا ،ذم طملم ّ
أن أصمره٤م همػم
حمدود; إذ هٜم٤مك إسمدي٦م اًمتل ٓ اٟم٘مْم٤مء هل٤م -ومام اًمذي يٜمٌٖمل ومٕمٚمف ًمٞمٙمقن ُم٘م٤مسم ً
ال ًمتٚمؽ

قمٜمٞم٧م ذًمؽ طم ّ٘م ً٤م مل ٟمٗمٝمؿ ،ومٚمؿ ٟمدرك أي
احلٞم٤مة؟ قمٜمدُم٤م ىمٚم٧م ًمٙمؿ :إٟمّٜم٤م مل ٟمٗمٝمؿ ؿمٞمئ ً٤م،
ُ
يقم هذا اًمذي ي٘مع ىمٌ٤مل أي٤مم اًمدٟمٞم٤م اًم٘مالئؾ؟ ومل ٟمٗمٝمؿ أي ُمٙم٤من هق هذا اعمٙم٤من ،يمام مل
ٟمٕمرف اًمدٟمٞم٤م وٓ أظمرة!
إغسام مشظ اجلّٓ َٔ ١تبطِّ أَري املؤَٓني×

قمغم أ ّي٦م طم٤ملُ ،مـ هق أُمػم اعم١مُمٜملم×؟ إٟمّف اًمِمخص اًمذي ي٘مػ أصح٤مب اجلٜمّ٦م
ُمتحػميـ أُم٤مم قمٔمٛمتف ،طمٞم٨م يتٗم٤مضم١مون ذم اجلٜمّ٦م إذ يرون ومٞمٝم٤م ؿمٛمً ً٤م شمنمق،
ي٘مقًمقن( :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ)( ،)3ومام هذه اًمِمٛمس اعمنمىم٦م؟ ومٞم٠مشمٞمٝمؿ
شمًٌؿ أُمػم اعم١مُمٜملم× ،وم٠مذىم٧م اجلٜم٤من سمٜمقر صمٖمره وؿمٗمتٞمف(-)4
اجلقابً :م٘مد ّ
(( )2ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) (اًمٜمحؾ ،آي٦م -)236
( )3اإلٟمً٤من ،آي٦م-24
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمِم ْٛم ِ
اًمِم ْٛم ِ
(َ )4ىم َ٤مل ا ْسم ُـ َقم ٌَّ ٍ
اجلَٜمَّ٦م ِذم ْ
٤مسَ « :وم ٌَ ْٞمٜمَ٤م َأ ْه ُؾ ْ
[و ْقء ًا يم ََْمقء َّ
اجلَٜمَّ٦م إِ ْذ َر َأ ْوا ُم ْث َؾ َّ
س] َىمدْ
س َ
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شاد ضؿس اآلخس٠

يم٤من هذا اًمرضمؾ اًمٕمٔمٞمؿ إذا ضم ّـ قمٚمٞمف اًمٚمٞمؾ يتٛمٚمٛمؾ متٚمٛمؾ اًمًٚمٞمؿ ،ويٌٙمل سمٙم٤مء
احلزيـ ،وي٘مقلِ « :آه ِمـ ِؿِ ِ ٜافز ِ
اد َو ُض ِ
قل افى ِر ِيؼ َو ُب ًْ ِد افً ٍَ ِرش( -)2هذا ُم٤م يدقمقٟم٤م إمم
ْ
اًم٘مقل سم٠مٟمّٜم٤م مل ٟمٗمٝمؿ ؿمٞمئ ً٤م ُمـ احلٞم٤مة ّ
وأن اًمٕمٛمر ىمد اٟمتٝمك; ومال سمدّ ُمـ أن ٟمًتٗمٞمؼ ذم
أىمرب ومرص٦م -أ ُّم٤م أٟمتؿ ومٚمق اهمتٜمٛمتؿ اًمٗمرص٦م اعمت٤مطم٦م ًمٙمؿ ،وقمرومتؿ ىمدره٤م ،وقمٛمٚمتؿ سمام
يتقضم٥م قمٚمٞمٙمؿ اًمٕمٛمؾ سمف ،ومًتٜم٤مًمقن ؾمٕم٤مد ًة ٓ طمدّ هل٤م وٓ طمٍم-
ّ
َأ ْذ َىم ْ٧م َهل٤م ِْ
َ٤منَ ،وم َٞم ُ٘م ُ
اجلٜم ُ
اجلٜم َِّ٦مَ :ي٤م َر ِّب! إِٟم ََّؽ ُىم ْٚم َ٧م ِذم ِيمتَ٤مسمِ َؽ( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ) [ َي٤م
قل َأ ْه ُؾ ْ َ
َ
َ
قان! َىم َ٤مل رسمٜم٤م ( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ)] َومػم ِ
ِ
ِ
َ
َّ
ُ
ُ
ؼم ِئ َٞمؾ،
ضم
ؿ
ٝم
ٞم
ًم
إ
ف
ٛم
اؾم
ؾ
ضم
ُ
هلل
َ
ا
ؾ
ؾم
و
ِر ْ
َ
َ ُّ
ْ ُ ُ ْ ْ َ َْ
ُْ
[ه ِذ ِه َوم ِ
ِ ِ
س [وٓ َىمٛم ٍر] و ًَم ِٙمـ َقم ِٚمٞم ً٤م و َوم٤مـمِٛم َ٦م َو ِحٙمَ٤م ِ
َوم َٞم ُ٘م ُ
٤مـم َٛم ُ٦م َو َقم ِ ٌّكم َو ِحٙمَ٤م
قلًَ :م ْٞم َس َهذه سمِ َِم ْٛم ٍ َ
َ َ َّ ّ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو ِح َٙم ً٤م] َوم َ٠م ْذ َىم٧م ِْ
َ٤من ُم ْـ ُٟم ِ
اجلٜم ُ
[ووم ِٞمٝمام َأٟم َْز َل اهللُ ُؾم ٌْح٤م َٟم ُف] (ﯜ ﯝ) وم ِٞمٝم ْؿ
قر َوحٙم ِٝم َامَ ،وٟم ََز ًَم ْ٧م َ
َ
(حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٙمقذمُ ،مٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم:
إِ َمم َىم ْقًمِ ِف َشم َٕم َ٤ممم( :ﰁ ﰂ ﰃ)ش.
ّ
ج ،2ص ;294اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم ،ص ;444اًمٗمت٤مل اًمٜمٞمً٤مسمقري ،روو٦م اًمقاقمٔملم:
ص ;274اسمـ اًمٌٓمريؼ ،اًمٕمٛمدة :ص ;45:اسمـ ضمؼم ،هن٩م اإليامن :ص ;286اًمً ّٞمد ذف
اًمديـ ،شم٠مويؾ أي٤مت :ج ،3صّ ;863
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،46ص-)352

ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اًمثٕمٚمٌل ،شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل :ج ،27ص ;273اًم٘مرـمٌل ،شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل :ج،2:
ص-249
٤مو َي ُ٦م ِض َار ْسم َـ َو ْٛم َر َة َّ ِ
(َ )2ؾم َ٠م َل ُُم َٕم ِ
لم× َوم َ٘م َ٤ملَ :وم َ٠م ْؿم َٝمدُ ًَم َ٘مدْ َر َأ ْي ُت ُف ِذم َسم ْٕم ِ
ض
٤مين َقم ْـ َأ ُِم ِػم اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
اًمِم ْٞم ٌَ َّ
َ
ُمق ِاىم ِٗم ِف و َىمدْ َأر َظمك اًم َٚمٞم ُؾ ؾمدُ و ًَمف ،وهق َىم ِ٤مئؿ ِذم ِحمْراسمِ ِفَ ،ىم٤مسمِ ٌض َقم َغم ِ ِ ِ
اًمً ِٚمٞم ِؿ
َ
ََ
حل َٞمتفَ ،يت ََٛم ْٚم َٛم ُؾ َمت َ ْٚم ُٛم َؾ َّ
ْ
َ
ُ َ ُ َ ٌ
ْ ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
احلزيـَ ،و َي ُ٘م ُ
يب َشم َٕم َّر ْو٧م أ ْم إ َ َّزم [شم ََِم َّق ْوم٧م] شم ََِم َّق ْىم٧م،
قلَ « :ي٤م ُد ْٟم َٞم٤م َي٤م ُد ْٟم َٞم٤م! إ ًَم ْٞمؽ َقمٜمِّل ،أ َ
َو َي ٌْٙمل ُسمٙمَ٤م َء ْ َ
ٞمؽَ ،ىمدْ َـم َّٚم ْ٘م ُت ِؽ َصم َالصم ً٤م َٓ رضمٕم َ٦م ومِٞمٝم٤مَ ،ومٕمٞم ُِمؽِ
َػمي َٓ ،طم٤مضم َ٦م ِزم ومِ ِ
٤مت ُهم ِّري هم ْ ِ
َٓ َطم َ
٤من ِطمٞمٜمُ ِؽَ ،ه ْٞم َٝم َ
َ ْ َ َ َْ
َ َ
ِ
َىم ِّمػم ،و َظم َٓمر ِك ي ًِػم ،و َأُم ُٚم ِؽ طم ِ٘مػمِ -آه ُِمـ ِىم َّٚم ِ٦م َّ ِ
ِ
اًمً َٗم ِر َو َقمٔمِٞم ِؿ اعمَْ ْق ِر ِدش-
ْ
اًمزاد َو ُـمقل اًم َّٓم ِر ِيؼ َو ُسم ْٕمد َّ
ٌ َ ُ َ ٌ َ َ
َ ٌ
(هن٩م اًمٌالهم٦م ،احلٙمٛم٦م  ;88اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم :ص ;444اًمٗمت٤مل اًمٜمٞمً٤مسمقري ،روو٦م
حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٙمقذمُ ،مٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم :ج ،3ص ;63اسمـ
اًمقاقمٔملم :صّ ;552
ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج ،2صّ ;482
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،44
ص-)386
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أٌٖ ايبٝت^ ِٖ ايطب ٌٝاألععِ إىل ايًٓ٘

يمام ذيمرت ًمٙمؿ ؾم٤مسم٘م ً٤م ،ىمد ـمٚم٥م اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ٟمٌ ّٞمف اخل٤مشمؿ’ اًمدقمقة إمم ؾمٌٞمٚمف،

اًمرب; وًمذا
طمٞم٨م ىم٤مل( :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) ،وقمٛمٚمٙمؿ هق اًمدقمقة إمم ؾمٌٞمؾ
ّ
مهٞم٦م هذا اًمٕمٛمؾ ،وُم٤م اًمذي يٜمٌٖمل إقمداده هلذا اًمٖمرض؟
يتٕملم قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمدرك ُمدى أ ّ
ّ
ومام هق اًمًٌٞمؾ إمم اهلل؟ ّ
إن اًمٓمرق إمم اهلل ُمتٕمدّ دة ،اىمرؤوا زي٤مرة اجل٤مُمٕم٦م ًمتٗمٝمٛمقا
ذًمؽ ضم ّٞمد ًا ،طمٞم٨م ورد ومٞمٝم٤مَ « :أ ْٕت ُُؿ افًٌِ ُٔؾ ْإَ ْظ َيؿش( ،)2ومال ُيٕم٘مؾ اؾمتخدام اؾمؿ
اًمتٗمْمٞمؾ ّإٓ ُمع وضمقد وم٤موؾ وُمٗمْمقل ،ومال ي٘م٤مل :أقمٔمؿ ّإٓ ُمع وضمقد قمٔمٞمؿ-
ذنس ايًٓ٘ ٚاألحهاّ اإلهل١ٝ

أوًٓ ُمـ إي٘م٤مظ اًم٘مٚم٥م سمذيمر اهلل شمٕم٤ممم( :ﰈ
ُمـ أيـ يٌدأ اًمًٌٞمؾ إمم اهلل؟ يٌدأ ّ

ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ)(-)3
ال إمم اهلل ّ
صمؿ يّمؾ اًمدور إمم شمٕمٚمٞمؿ إطمٙم٤مم اإلهلٞم٦مّ ،
ومٙمؾ طمٙمؿ ُمٜمٝم٤م يٛم ّثؾ ؾمٌٞم ً
ضمؾ
ّ
وقمال ،وم٤مًمقوقء واًمّمالة واًمّمٞم٤مم وّ ---
يمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م ؾمٌٞمؾ ُمـ اًمًٌؾ إمم اهلل-
َطؤٚيٝتٓا ايهبري ٠يف املٓاطل احملس١َٚ

إن ُمً١موًمٞمتٜم٤م ذم شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ ؿم٤م ّىم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م; ّ
ّ
ٕن اًمٜم٤مس هٜم٤مك أيت٤مم إُم٤مم اًمٕمٍم

واًمزُم٤من ،)4(#وُمـ هق اًمٞمتٞمؿ؟ اًمٞمتٞمؿ هق اعمٜم٘مٓمع قمـ أسمٞمف; وٟمحـ مجٞمٕم ً٤م أيت٤مم; إذ
(ُ )2مـ زي٤مرة اجل٤مُمٕم٦م اعم٠مصمقرة قمـ اإلُم٤مم اهل٤مدي×َ « :و َُم ِـ ا ْقمت ََّم َؿ سمِ ُٙم ْؿ َوم َ٘م ِد ا ْقمت ََّم َؿ سمِ٤مهللَ ،أ ْٟم ُت ُؿ
اًمٍم ُ
اط ْإَ ْىم َق ُمش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٞمقن أظمٌ٤مر اًمرو٤م :ج ،3ص;478
َّ
اًمًٌِ ُٞمؾ ْإَ ْقم َٔم ُؿ َو ِّ َ
ّ
طمًـ سمـ ؾمٚمٞمامن احل ّكم ،اعمحتي :ص ;328اًمٙمٗمٕمٛمل ،اًمٌٚمد إُملم :ص ;3::اًمٕمالُم٦م
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،::ص-)23:
( )3اًمرقمد ،آي٦م-39
(ُ )4اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمّمٗمح٦م ،57اهل٤مُمش رىمؿ ،2واعمٚمحؼ رىمؿ  ;2اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م،
اًمّمٗمح٦م ،88اهل٤مُمش رىمؿ ;2اعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م ،اًمّمٗمح٦م ،2:3اهل٤مُمش رىمؿ-2
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اإلُم٤مم× هق اًمقاًمد اًمِمٗمٞمؼ( ،)2وىمد اومت٘مدٟم٤مه مجٞمٕم ً٤م ذم قمٍم اًمٖمٞمٌ٦م-
اخلٛاف َٔ عباد ايًٓ٘

يتقهؿ أطمدٟم٤م سم٠مٟمّف أهنك ّ
إ ّٟمٜم٤م ٟمٔم ّـ ّ
يمؾ هذه اعمراطمؾ
أن ًمٜم٤م ىمٞمٛم ً٦م ُشمذيمر ،ومٚمرسمام ّ
اًمدراؾم ّٞم٦م وىم٤مم ّ
سمٙمؾ هذه إقمامل ،ومٙمٞمػ يت٘مدّ م قمٚمٞمٜم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ؿمخص ُم٤م ي٘مٓمـ
ُمٜمٓم٘م٦م ُمـ شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ اًمٜم٤مئٞم٦مُ ،مع ّ
يمؾ ذًمؽ اًمت٤مريخ احل٤مومؾ اًمذي ٟمتٛم ّتع سمف؟! إ ّٟمام
ظم٤مص٦م قمٌ٤مد اهلل ذم شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ; ّ
ٕن
شمٙمٛمـ اخلٓمقرة ذم ضمٝمٚمٜم٤م سم٤مًمقاىمع ،ومٚمرسمام يٙمقن ّ
اهلل شمٕم٤ممم أظمٗمك قمٌ٤مده قمـ إقملمَ« :لل حت ٝؿٌٚب افً ّز ضٚئٍ...ٜأخٍٚهؿ ظـ ظٔقن

افْٚس إجالًٓش(( )3اعمٚمحؼ-)2:
ُمـ اعمحتٛمؾ أن شمرى سمٕمض إومراد ذم شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ ىمد سمٚمٖمقا ُم٘م٤مُم ً٤م ؾم٤مُمٞم ً٤م ودرضم ً٦م
رومٞمٕم ً٦م ٟمتٞمج٦م ضمٝم٤مدهؿ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل; ّ
وم٢من ًمٚمجٝم٤مد أؿمٙم٤مًٓ خمتٚمٗم ً٦م ،وم٤مجلٝم٤مد اًمذي أىمقم
سمف أٟم٤م ـ ُمث ً
ال ـ خيتٚمػ قمـ ضمٝم٤مد ذًمؽ اًمٗمالح اعمًٙملم ذم شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ; ومٛمـ يزاول
اًمزراقم٦م هٜم٤مك ،ويٌذل ـم٤مىم٦م يمٌػمة ُمـ اًمّمٌ٤مح طمتّك اعمً٤مء ،ومْم ً
ال قمـ اسمتالئف
سم٤معمخ٤مًمٗملم ًمف ذم اعمذه٥م واًمٕم٘مٞمدة ،قمغم أٟمّف ًمق اقمتٜمؼ قم٘مٞمدهتؿ ًمتق ّومرت ًمف مجٞمع
ِ
ِ
ِ
اًمر َو٤م×َ ---ىم َ٤ملِ ْ ---« :
اًمرومِ ُٞمؼ َوا ًْم َقاًمِدُ
اإل َُم٤م ُم ْإَٟم ُ
ٞمس َّ
(َ )2قم ْـ َقم ٌْد ا ًْم َٕم ِز ِيز ْسم ِـ ُُم ًْٚم ٍؿ َىم َ٤ملُ :يمٜمَّ٤م َُم َع ِّ
ِ
اًمِم ِٗم ُٞمؼ و ْإَ ُخ َّ ِ
َّ
اًمّم ِٖم ِػم---ش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،2ص;377
ؼم ُة سمِ٤م ًْم َق ًَمد َّ
َ
اًمِم٘م ُٞمؼ َو ْإُ ُّم ا ًْم َ َّ
اًمٜمٕمامين ،اًمٖمٞمٌ٦م :صّ ;338
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،36ص-)242
أظمٗمــ٤مهؿ قمــ قمٞمــقن اًمٜمـ٤مس إضمـالٓ
(ً« )3م ّٚمـف ُتــ٧م ىمٌــ٤مب اًمٕمـ ّز ـمـ٤مئٗمـــــ٦م
اؾمــتٌٕمدوا ُمـــ ُمٚمــقك إرض إىمٌــ٤مٓ
هـــؿ اًمًـــالـملم ذم أـمـــامر ُمًـــٙمٜم٦م
ـــؿ ُمٓمــــ٤مقمٛمٝمؿ
همــــػم ُمالسمًــــٝمؿ ؾمـ ّ

ضمــروا قمــغم اًمٗمٚمــؽ اخلْمـــراء أذيــ٤مٓ
ّ

وُمع ذًمؽ يم ّٚمف طمٞم٨م ّ
(اًمًـ)
اًمِمـ
إن إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ ا ًّمذيـ يم٤مٟمقا ُمـ قمٜمد اهلل ُم٤م ظمٚمّمقا ُمـ
ّ
ّ
ٕهنؿ يم٤مٟمقا يٜمًٌقهنؿ إمم اًمِمٕمر واًمًحر واًمٙمٝم٤مٟم٦م واجلٜمقن وهمػم ذًمؽ يمام
اًمٓم٤مقمٜملم واجل٤مطمديـ; ّ
ىم٤مًمقا( :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ) [اًمِمٕمراء]38 :ش( -طمٞمدر أُمكم ،شمٗمًػم اعمحٞمط
إقمٔمؿ :ج ،5ص ;294اعمػمزا طمًلم اًمٜمقريٟ ،مٗمس اًمرمحـ :ص-)444
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احلؼ(،)2
وؾم٤مئؾ اًمراطم٦م واًمٜمِّ َٕمؿ ،وًمٙمٜمّف ي١مصمر اًمّمؼم قمغم حم ٌّ٦م أهؾ اًمٌٞم٧م^ وُمذه٥م ّ
ّ
وم٢من ُمثؾ هذا اًمِمخص شمتالؿمك مجٞمع أقمامزم ُم٘م٤مسمؾ قمٛمٚمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وإ ّٟمٙمؿ
ؾمتِمدون اًمرطم٤مل إمم ُمثؾ هذه اعمٜم٤مـمؼ-
ْهسإ ايرات

أي ؿمخص سمٕملم آطمت٘م٤مر(ُ )3مـ ُمٜمٓمٚمؼ أٟمّٜمل ُمث ّ٘مػ وُمتٕم ّٚمؿ وهق
ٓ شمٜمٔمروا إمم ّ

ُمـ قمقام اًمٜم٤مس ُمث ً
ال ،ومال قمؼمة سمذًمؽ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ىم٤مل شمٕم٤ممم( :ﭷ ﭸ ﭹ )(-)4
ومام هل أقمامًمٜم٤م وُم٤م هل ىمٞمٛمتٝم٤م؟ وُمـ ٟمحـ ىمٌؾ أن ٟمتٙم ّٚمؿ قمـ أقمامًمٜم٤م؟ وم٤مإلٟمً٤من
اًمٙم٤مُمؾ هق ُمـ ٓ يٕمج٥م سمٜمٗمًف ،ويرى ٟمٗمًف أدٟمك ُمـ ّ
يمؾ رء-
تٛاقع ضًُإ

إول وأخرش
ذات يقم ىمٞمؾ ًمًٚمامن ـ وُمـ هق ؾمٚمامن؟ إ ّٟمف ُمـ « ُأظىل ظِؿ ّ

()5

(َ )2قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهللِ× ِذم َىم ْقًمِ ِف( :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
اؾم َت ْثٜمَك َأ ْه َؾ َص ْٗم َقشمِ ِف ُِم ْـ َظم ْٚم ِ٘م ِف َطم ْٞم ُ٨م َىم َ٤مل :إِ َّن ْ ِ
ًْ٤من ًَم ِٗمل ُظم ْ ٍ
اإلٟم َ
ن إِ َّٓ ا ًَّم ِذي َـ آ َُمٜمُقا
ﭠ) َوم َ٘م َ٤ملْ « :
ِ
ِ
ِ
َقاص ْقا سمِ ْ
ؼموا
سمِ َق َٓ َي ِ٦م َقم ِ ٍّكم َأ ُِم ِػم ا ُْعم ْ١مُمٜم َ
٤محلَ ِؼ ُذ ِّر َّي ِ٤مهتِ ْؿَ ،و َُم ْـ َظم َّٚم ُٗمقا سمِ٤م ًْم َق َٓ َي٦م َوشم ََق َ
لم× َوشم َ
اص ْقا ِ َهب٤م َو َص َ ُ
َقم َٚم ْٞم َٝم٤مش( -قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل ،شمٗمًػم اًم٘مٛمل :ج ،3ص ;552اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،شمٗمًػم
اًمّم٤مذم :ج ،6ص ;483اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،6صّ ;864
اًمٕمالُم٦م
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،35ص ;326ج  ،47ص-)294
ِ
ِ
هللً :م َٞم ْ٠م َذ ْن سمِ َح ْر ٍ
(َ )3قم ِـ اعمُْ َٕم َّغم ْسم ِـ ُظمٜمَ ْٞم ٍ
سَ ،قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل×َ ،ىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُت ُف َي ُ٘م ُ
ب ُمٜمِّل
قلَ « :ىم َ٤مل ا َُ
َُم ْـ َأ َذ َل َقم ٌْ ِدي اعمُْ ْ١م ُِم َـَ ،و ًْم َٞم ْ٠م َُم ْـ َهم َْمٌِل َُم ْـ َأيم َْر َم َقم ٌْ ِد َي اعمُْ ْ١م ُِم َـش( -اًمؼمىمل ،اعمح٤مؾمـ :ج،2
احلر
ص ;:8اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،3ص ;467اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،صمقاب إقمامل :صّ ;349
اًمٕم٤مُمكم ،اجلقاهر اًمًٜمٞم٦م :صّ ;442
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،7ص-)277
( )4اًمٜمحؾ ،آي٦م-:7
(« )5قم٤مش ؾمٚمامن صمالث ُمئ٦م ومخًلم ؾمٜم٦م ،وم٠م ُّم٤م [إمم] ُمئتلم ومخًلم ومال يِمٙمقن ومٞمف ويم٤من ُمـ
ِ
إول وأظمر وىمرأ اًمٙمت٤مسملمش-
ٞمًك ْسمـ ُمريؿ ،وأقمٓمل قمٚمؿ ّ
اعمٕمٛمريـ ،ىمٞمؾ :إ ّٟمف أدرك ويص قم َ
ّ
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ،شم٤مريخ سمٖمداد :ج ،2ص ;287اسمـ قمً٤ميمر ،شم٤مريخ ُمديٜم٦م
دُمِمؼ :ج ،32ص-56:
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(اعمٚمحؼ ،)3:ويم٤من حيٛمؾ اؾمؿ اهلل إقمٔمؿ( )2ـ ىمٞمؾ ًمفّ :أهيام أومْمؾ حلٞمتؽ أم ذٟم٥م
اًمٙمٚم٥م؟ ومر ّد ؾمٚمامنُ :م٤مدُم٧م مل أقمؼم اًمٍماط ًمً٧م أقمٚمؿ ّأهيام أومْمؾ ،وم٘مد أراد ذًمؽ
اًمً٤مئؾ أن يًخر ُمـ ؾمٚمامنّ ،إٓ أٟمّف سمحر ُمـ اًمٕمٚمؿ ،طمٞم٨م أضم٤مسمف هبذا اجلقاب :إذا ُم٤م
قمؼمت اًمٍماط ومًٞمتْمح طمٞمٜمٝم٤م أ ّيٜم٤م أومْمؾُ -مـ هٜم٤م يٜمٌٖمل ًمٙمؿ أن شمٍمومقا مجٞمع
ـم٤مىم٤مشمٙمؿ ذم شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ; ًمٕم ّٚمٙمؿ ُتٔمقن سمٕمٜم٤مي٦م اًمٌ٤مري شمٕم٤ممم ،وو ّزم اهلل
إقمٔمؿ ،#وشمٜم٤مًمقا ُمـ ؾمٗمريمؿ هذا زاد ًا ٔظمرشمٙمؿ; وًمذا جي٥م أن شمٙمقن دقمقشمٙمؿ
ُمٜمٍموم٦م إمم ؾمٌٞمؾ اهلل وم٘مط-
ضب ٌٝايًٓ٘

ُم٤م هق اًمًٌٞمؾ إمم اهلل؟ قم ّٚمٛمقا اًمٜم٤مس أطمٙم٤مم اًمديـ اإلهلل يم٤مًمقوقء واًمّمالة- -

ىمقًٓ وقمٛم ً
ال ،إ ّٟمٜم٤م ـ ذم احل٘مٞم٘م٦م ـ ذم طمػمة ُمـ أُمرٟم٤م ،سمؿ ٟمجٞم٥م اهلل ؾمٌح٤مٟمف؟ وم٤معمِمٙمٚم٦م
شمٙمٛمـ ذم أٟمّٜم٤م ٟمٕمٞمش وٟم٘مِض أي٤مم طمٞم٤مشمٜم٤م هٜم٤م ،سمٞمٜمام يٕمٞمش ه١مٓء ذم ُمٜم٤مـمؼ ٟم٤مئٞم٦م ،سمٕمٞمدة
قمـ اًمتٕم٤مًمٞمؿ اًمديٜمٞم٦م -ومامذا ؾمٞم٘مقل اهلل هل١مٓء اعمٕمٛمٛملم همد ًا؟ عم٤مذا مل شمذهٌقا إمم شمٚمؽ
اعمٜم٤مـمؼ؟ عم٤مذا مل شمٕم ّٚمٛمقا اًمٜم٤مس واضمٌ٤مهتؿ؟ ٟمً٠مل اهلل أن يٕمٗمقا قمٜمّ٤م!
وقمغم أ ّي٦م طم٤مل ،اقمٛمٚمقا ًمٞم ً
ال وهن٤مر ًا ،ومال يٜمٌٖمل أن شمٌذًمقا ضمٝمقديمؿ أصمٜم٤مء ارشم٘م٤مء
اعمٜمؼم وم٘مط ،وختٚمدوا إمم اًمراطم٦م ذم سم٤مىمل إوىم٤مت ،ومال ىمٞمٛم٦م عمت٤مع اًمدٟمٞم٤م ،إ ّٟمام ىمٞمٛم٦م
لم× َقم َغم ُِمٜم َ ِْؼم ا ًْم ُٙمق َوم ِ٦مَ ---ىم َ٤ملَ :ي٤م َأ ُِم َػم
وي َقم ِـ ْإَ ْص ٌَ ِغ ْسم ِـ ُٟم ٌَ٤م َشم َ٦م َىم َ٤ملَ :ظم َٓم ٌَٜمَ٤م َأ ُِم ُػم اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
ور َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
َ
ِ
دَ -ىم َ٤ملَ « :سم ْخ َسم ْخ َؾم ْٚم َام ُن ُمٜمَّ٤م أ ْه َؾ ا ًْم ٌَ ْٞم٧مَ ،و َُم ْـ ًَم ُٙم ْؿ سمٛم ْثؾ ًُم ْ٘م َام َن
ؼمين َقم ْـ َؾم ْٚم َام َن ا ًْم َٗم٤مر ِ
اعمُْ ْ١مُمٜم َ
لم! َوم٠م ْظم ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
احل ِٙمٞم ِؿ َقمٚم َؿ قم ْٚم َؿ ْإ َّول َو ْأظمرش( -اًمٓمؼمد ،آطمتج٤مج :ج ،2صّ ;498
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز،
َْ
سمح٤مر إٟمقار :ج ،33ص-)447
ِ
ِ
ِ
(َ )2قم ْـ َأ ِيب َسم ِّم ٍػمَ ،قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل× َىم َ٤ملَ :ؾمٛم ْٕم ُت ُف َي ُ٘م ُ
قل« :إِ َّن َؾم ْٚم َام َن َقمٚم َؿ آ ْؾم َؿ ْإَ ْقم َٔم ِؿش( -اًمِمٞمخ
اعمٗمٞمد ،آظمتّم٤مص :ص ;22اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،رضم٤مل اًمٙمٌم :ج ،2صّ ;67
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز،
سمح٤مر إٟمقار :ج ،33ص-)457
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قمٛمٚمٙمؿ ذم أن هتدوا ؿمخّم ً٤م واطمد ًا إمم اهلل شمٕم٤ممم هٜم٤مك ،أن شمٕم ّٚمٛمقا أطمدهؿ إطمٙم٤مم
()2
واًمتقؾمؾ سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م^(-)3
واًمتٕم٤مًمٞمؿ اًمديٜمٞم٦م ،أن ُت ّثقا اًمٜم٤مس قمغم ىمراءة اًم٘مرآن،
ّ
ٍ
ِ
ي اَللَُ َظ َذ
قمٜمدئذ ؾمتٙمقن اًمٜمتٞمج٦م ُم٤م ىم٤مًمف رؾمقل اهلل’ ُٕمػم اعم١مُمٜملم×ْ ََٕ « :ن َ ُّْيد َ
َيدَ ْي َؽ َر ُج ً
ال َخ ْ ٌر َف َؽ ِممَ ٚض َِ ًَ َْ ٝظ َِ ْٔ ِف افن ّْ ُسش(-)4

ثٛاب عباد ١٦َ ٠عاّ

ىمد ٟمجد ـم٤مًمٌ ً٤م طمقزو ّي ً٤م ُمٖمٛمقر ًا ُمـ ـمالب اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م ،يذه٥م ذم اًمٕمنمة
إظمػمة ُمـ ؿمٝمر صٗمر إمم ُمٜمٓم٘م٦م ٟم٤مئٞم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م رضمؾ ديـ ،ومٞمتقب قمغم يديف

يتٕمرف سمقاؾمٓمتف ّ
و٤مل قمغم إُم٤مم اًمٕمٍم واًمزُم٤من ،#ومٞمٕمقد ُمـ ؾمٗمره
ُمذٟم٥م ،أو ّ
وىمد ا ّدظمر ًمٜمٗمًف صمقاب قمٌ٤مدة ُمئ٦م قم٤مم( ،)5سمٞمٜمام متِض طمٞم٤مشمٜم٤م وشمٜم٘مِض أقمامرٟم٤م دون أن
ٟمًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م أي ٍ
رء-
ّ
تعً ِٝاألحهاّ اإلهلٚ ١ٝتعسٜـ ايٓاع بأٌٖ ايبٝت^
ُمـ أهؿ إقمامل اًمتل يٜمٌٖمل اًم٘مٞم٤مم هب٤م ذم شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ ،شمٕمٚمٞمؿ إطمٙم٤مم اإلهلٞم٦م;
ومٕمٚمٞمٙمؿ أن شمتٗم٘مدوا اعمدارس ،وشمتحدّ صمقا إمم اًمٞم٤مومٕملم واًمِمٌ٤مب; سمٖمٞم٦م ُتّمٞمٜمٝمؿ ُمـ
اًمِمٌٝم٤مت ،وًمٞمٙمـ ذًمؽ قمغم ٟمحق يِمدّ هؿ إمم هذا اًمٓمريؼ سمٕمدُم٤م شمرضمٕمقن ُمـ
إول-
ُمٜم٤مـم٘مٝمؿ ،هذا هق إُمر ّ
وإُمر اعمٝمؿ أظمر هق ًمزوم شمٕمريػ اًمٜم٤مس هٜم٤مك سم٠مئٛم٦م اعمذه٥م ،وم٤مذيمروا هلؿ
(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمً٤مسمٕم٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م-476
(ُ )3اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م ،395اهل٤مُمش رىمؿ-2
ِ
ِ
ات اهللِ َقم َٚم ْٞمف)َ :سم َٕم َثٜمل َر ُؾم ُ
قل اهللِ’ إِ َمم ا ًْم َٞم َٛم ِـ
(ص َٚم َق ُ
(َ )4قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل× َىم َ٤ملَ « :ىم َ٤مل َأ ُِم ُػم اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
لم َ
َو َىم َ٤مل ِزمَ :ي٤م َقم ِ ُّكم! َٓ ُشم َ٘م٤مشمِ َٚم َّـ َأ َطمد ًا َطمتَّك شمَدْ ُقم َق ُهَ ،وا ْي ُؿ اهلل ََٕ ْن َ ْهي ِد َي اهللَُ َقم َغم َيدَ ْي َؽ َر ُضم ًال َظم ْ ٌػم ًَم َؽ
ِممَّ٤م َـم َٚم َٕم ْ٧م َقم َٚم ْٞم ِف َّ
اًمِم ْٛم ُس َوهم ََر َسم ْ٧مَ ،و ًَم َؽ َو َٓ ُؤ ُه َي٤م َقم ِ ُّكمش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،6ص ;39اًمِمٞمخ
اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج ،7صّ ;252
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،32ص-)472
(ُ )5اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمً٤مسمٕم٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م ،487اهل٤مُمش رىمؿ-2

ُ -------------------------------------------------------------- 275مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

ومْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م^ ،واهدوا هلؿ ُمٜم٤مىمٌٝمؿ ،طم ّتك شمٙمقن هلؿ دراي٦م شم٤م ُّم٦م
ختّمّمقا ذم
سم٤معمٕمّمقُملم إرسمٕم٦م قمنم^ سمٕمد قمقدشمٙمؿ ُمـ ُمٜم٤مـم٘مٝمؿ ،وقمٚمٞمٙمؿ أن ّ
ّ
يمؾ ًمٞمٚم٦م حم٤مضة ٕطمد إئٛم٦م اعمٕمّمقُملم إرسمٕم٦م قمنم^(-)2
تعطٓس املال٥ه ١باجملايظ املعكٛد ٠يرنس ؾكا ٌ٥أٌٖ ايبٝت^
ص٤مب سم٤محلػمة يم ّٚمام ومٙمّرت ومٞمف ،وهق
حمػم ًمٚمٕم٘مقل طم ّ٘م ً٤مّ ،
وإين ُٕ ُ
صمٛم٦م طمدي٨م ّ
ّ
اعمروي قمـ ُأ ّم ؾمٚمٛم٦م ،قمـ رؾمقل اهلل’-
احلدي٨م
ّ
ُم٤مهل ُم٘م٤مُم٤مت اعمالئٙم٦م؟ ّ
إن اًمٗم٤مرق سمٞمٜمٜم٤م وسملم اعمالئٙم٦م يم٤مًمٗم٤مرق سملم اًمًامء
وإرض ،ومٛم٘م٤مم اعمالئٙم٦م هق ّأهنؿ (ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ)(،)3
وُمـ اعمالئٙم٦م ُمـ ىم٤مل قمٜمٝمؿ أُمػم اعم١مُمٜملم×ِ « :م ْـ َم َالئُِ ٍََ ٜأ ْش َُْْت َُٓ ْؿ َش َام َواتِ َؽ
َو َر َؾ ًْت َُٓ ْؿ َظ ْـ َأ ْر ِو َؽُ ،ه ْؿ َأ ْظ َِ ُؿ َخ ِْ َِ َؽ بِ َؽَ ،و َأ ْخ َق ُؾ ُٓ ْؿ َف َؽَ ،و َأ ْؿ َر ُ ُِب ْؿ ِمْْؽش(-)4
اعمحػم ًمٚمٕم٘مقل ّ
أن هذه اعمالئٙم٦م هتٌط ُمـ اًمًامء إمم إرض قمٜمدُم٤م جيتٛمع اًمٜم٤مس
ّ
صمؿ شمٕمرج
قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م× ،ومتحي ذم ذًمؽ اعمجٚمسّ ،
ذم جمٚمس ًمذيمر ومْم٤مئؾ ّ

اعمحػم ًمألًمٌ٤مب طم ّ٘م ً٤م هق هذا اعم٘مٓمع ُمـ
شمٗمرق احل٤مضيـ -إُمر
ّ
إمم اًمًامء قمٜمد ّ
اًمرواي٦مَ « :ؾِ٘ َذا َت ٍَر ُؿقا ظرج ِ
 ٝا َْد َالئِ َُ ُ ٜإِ َػ افً َام ِءَ ،ؾ َٔ َُ ُ
قل َُهل ُؿ ا َْد َالئِ َُ ُ :ٜإََِٕ ٕ ٚنؿ ِم ْـ
ََ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
قنُ :ـِْ ٚظْْدَ َؿ ْق ٍم
ِ ٛمْ ََْٓ .ٚؾ َٔ َُق ُف َ
َرائ َحتُ ُْؿ َمََ ٕ َٓ ٚنّ ُف م َـ ا َْد َالئََُ ٜؾ َِ ْؿ ٕ ََر َرائ َح ًَ ٜأ ْض َٔ َ
ُمّد ًا َو َأ ْه َؾ َب ْٔتِ ِفَ ،ؾ ًَِِ َؼ ؾَِِْٔ ٚم ْـ ِرحيِ ِٓ ْؿ َؾ َت ًَى ْرَٕٚش-
ون ُ َ
َي ْذـ ُُر َ
وم٤محل٘مٞم٘م٦م ّ
مهٞم٦م سمٞم٤من ومْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م^ٓ ،
أن اعمالئٙم٦م هؿ اًمذيـ يدريمقن أ ّ

ٟمحـ ،وٓ ري٥م ذم ّ
حمػم ًمٚمٕم٘مقل ،ظمّمقص ً٤م اًمٗم٘مرة إظمػمة ُمـ
أن هذا اًمٙمالم ّ
قنَ :ت ٍَر ُؿقا وم َ ٙـُؾ و ِ
اح ٍد
قنْ :اهٌِ ُىقا بَِْ ٚإِ َف ْٔ ِٓ ْؿَ ،ؾ َٔ َُق ُف َ
اًمرواي٦م اًمتل ورد ومٞمٝم٤مَ « :ؾ َٔ َُق ُف َ
َ
ََ
(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م ،3:5اهل٤مُمش رىمؿ-2
( )3اًمتحريؿ ،آي٦م-7
( )4هن٩م اًمٌالهم٦م ،اخلٓمٌ٦م -27:
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قنْ :اهٌِ ُىقا بََِْ ٚحتك َٕ َت ًَى َر بِ َذفِ َؽ ا َْدُ ِ
َٚنش(ّ -)2
إن هذا ُٕمر
ِمْ ُْٓ ْؿ إِ َػ َمْ ِْزفِ ِفَ ،ؾ َٔ َُق ُف َ
وحمػم ًمألًمٌ٤مب!
ًمٕمجٞم٥م طم ّ٘م ً٤م ّ
تعً ِٝاألحهاّ ٚبٝإ حكٝك ١ايؿالٚ ٠ايِّٓعَِ اإلهل١ٝ

أؾمٗم ً٤م قمغم اًمٕمٛمر اًمذي ّ
ومم ومل ٟمٗمٝمؿ ُم٤م ٟمٗمٕمٚمف؟ وم٤مؾمتٖم ّٚمقا وىمتٙمؿ هٜم٤مك ذم ُمثؾ هذه

إُُمقر ،قم ّٚمٛمقا اًمٜم٤مس إطمٙم٤مم اًمديٜمٞم٦م ،وطم ّثقهؿ قمغم اًمّمالة ،واًمًٌٞمؾ إمم ذًمؽ هق
صمؿ قمٚم٘م٦م؟ ويمٞمػ
شمذيمػم اًمٜم٤مس سمآٓء اهلل شمٕم٤ممم وٟمٕمٛمف; يمٞمػ ظمٚمؼ اإلٟمً٤من ُمـ ٟمٓمٗم٦م ّ
ر ّد اإلٟمً٤من قمغم هذا اعمٕمروف ذم اعم٘م٤مسمؾ؟ ُم٤م اًمذي ُمٜمحٜم٤م اهلل إ ّي٤مه؟ وُم٤م اًمذي أظمذه
اًمٖمٜمل اعمٓمٚمؼَ « :ؾِ٘ن اَللَ َخ َِ َؼ َْ
أن اًمذي ي٠مظمذه ُمٜمّ٤م يدّ ظمره ًمٜم٤مّ ،
ُمٜمّ٤م؟ قمغم ّ
اخل ِْ َؼ
وإٓ ومٝمق
ّ
ِ
غ َخ َِ ََ ُٓ ْؿ ؽَْ ِ ّٔ ًَ ٚظ ْـ َضَ ٚظتِ ِٓ ْؿِ ،آمْ ًِ ٚم ْـ َم ًْ ِه َٔتِ ِٓ ْؿ؛ َِٕٕ ُف َٓ ت َُي ُه َم ًْ ِه َٔ َُ ٜم ْـ َظ َهُ ٚهَ ،و َٓ
ح َ
َت ْْ ٍَ ًُ ُف َضَ ٚظ َُ ٜم ْـ َأ َضَ ٚظ ُف ِمْ ُْٓ ْؿش(-)3
وًمئـ أُمرٟم٤م سمٕمدم ارشمٙم٤مب اعمٕمّمٞم٦م ،ومألضمؾ احلٗم٤مظ قمٚمٞمٜم٤م ُمـ اًمرذائؾ واعمقسم٘م٤مت;
يمل ٟمٌ٘مك ضمديريـ سم٤مًم٘مرب ُمٜمف شمٕم٤ممم ،وًمئـ أُمرٟم٤م سم٤مًمٓم٤مقم٤مت وسمتالوة يمالُمف اعمجٞمد،
ّ
ومألن درضم٤مت اجلٜمّ٦م سمٕمدد آي٤مت اًم٘مرآن ،ومٞمج٥م قمٚمٞمٜم٤م شمٕم ّٚمؿ هذه أي٤مت; سمٖمٞم٦م
اًمقصقل إمم شمٚمؽ اًمدرضم٤مت(-)4
قل اهللِ’ َي ُ٘م ُ
لم ُأ ِّم َؾم َٚم َٛم َ٦مَ أ َّهنَ٤م َىم٤م ًَم ْ٧مَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
اضمت ََٛم ُٕمقا
(َ )2قم ْـ ُأ ِّم ا ْعمُ ْ١م ُِمٜمِ َ
قلَُ « :م٤م َىم ْق ٌم ْ
ِ
ون َوم ْْم َؾ َقم ِ ِّكم ْسم ِـ َأ ِيب َـم٤مًمِ ٍ
َي ْذ ُيم ُر َ
ػ ِ ِهب ْؿَ ،وم٢مِ َذا َشم َٗم َّر ُىمقا
اًمً َام ِء َطمتَّك َ ُُت َّ
٥م إِ َّٓ َه ٌَ َٓم ْ٧م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َُم َالئ َٙم ُ٦م َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمً َامءَ ،وم َٞم ُ٘م ُ
قل َهل ُ ُؿ اعمَْ َالئ َٙم ُ٦م :إٟمَّ٤م ٟم ََِم ُّؿ ُم ْـ َرائ َحت ُٙم ْؿ َُم٤م َٓ ٟم ََِم ُّٛم ُف ُم َـ ا َْعم َالئٙمَ٦م َوم َٚم ْؿ
َقم َر َضم٧م اعمَْ َالئ َٙم ُ٦م إ َمم َّ
ون ُحمَٛمد ًا و َأه َؾ سمٞمتِ ِفَ ،ومٕم ِٚم َؼ ومِٞمٜمَ٤م ُِمـ ِر ِ
ِ
ِ
٥م ُِمٜم َْٝم٤مَ -وم َٞم ُ٘مق ًُم َ
حي ِٝم ْؿ
ْ
َ
قنُ :يمٜمَّ٤م قمٜمْدَ َىم ْق ٍم َي ْذ ُيم ُر َ َّ َ ْ َ ْ
ٟم ََر َرائ َح ً٦م َأ ْـم َٞم َ
قنَ :شم َٗمر ُىمقا وُم َ٣م ُيم ُّؾ و ِ
قنْ :اهٌِ ُٓمقا سمِٜمَ٤م إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿَ -وم َٞم ُ٘مق ًُم َ
َوم َت َٕم َّٓم ْرٟمَ٤مَ -وم َٞم ُ٘مق ًُم َ
اطم ٍد ُِمٜم ُْٝم ْؿ إِ َمم َُمٜم ِْزًمِ ِف-
َ
َ َ
َّ
ِ
ِ
َوم َٞم ُ٘مق ًُم َ
(حمٛمد سمـ احلًـ اًم٘مٛمل ،اًمٕم٘مد اًمٜمْمٞمد:
قنْ :اهٌِ ُٓمقا سمِٜمَ٤م َطمتَّك َٟم َت َٕم َّٓم َر سمِ َذًم َؽ اعمَْٙمَ٤منش-
ّ
صّ ;36
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،49ص-)2::
( )3هن٩م اًمٌالهم٦م ،اخلٓمٌ٦م  ;2:4اإلؾمٙم٤مذم ،اًمتٛمحٞمص :ص ;87اًمِمٞمخ اًمٓمؼمدُ ،مٙم٤مرم إظمالق:
صّ ;587
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،75ص-426
ِ
ِ
ِ
(َ )4قم ْـ َطم ْٗم ٍ
قؾمك ْسم َـ َضم ْٕم َٗم ٍر× َي ُ٘م ُ
٥م ا ًْم ٌَ َ٘م٤م َء ِذم اًمدُّ ْٟم َٞم٤م؟ َوم َ٘م َ٤ملَٟ :م َٕم ْؿ-
قل ًم َر ُضم ٍؾَ « :أ ُُت ُّ
ص َىم َ٤ملَ :ؾمٛم ْٕم ُ٧م ُُم َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
٤مت ُم ْـ
ص! َُم ْـ َُم َ
َوم َ٘م َ٤ملَ :و ِملَ؟ َىم َ٤ملً :م٘م َرا َءة ُىم ْؾ ُه َق اهللَُ َأ َطمدٌ َ ،وم ًَٙم َ
َ٧م َقمٜمْ ُفَ ،وم َ٘م َ٤مل ًَم ُف َسم ْٕمدَ َؾم٤م َقم٦مَ :ي٤م َطم ْٗم ُ
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قمرومقا اهلل شمٕم٤ممم إمم اًمٜم٤مس ،وذيمّروهؿ سمام ومٕمٚمف هلؿ ،وُم٤م هق واضمٌٝمؿ دم٤مهف،
ّ
وومٝمٛمقهؿ طم٘مٞم٘م٦م اًمّمالة (اعمٚمحؼّ -)4:
مهٞم٦م ُم٤م ضمٕمؾ ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم
ّ
وم٢من هل٤م ُمـ إ ّ

وظمػم اعمرؾمٚملم’ يٚمٝم٩م هب٤م ذم آظمر أٟمٗم٤مؾمف ىم٤مئالً« :افه َال َة ،افه َال َة ،افه َال َةش(-)2
ويم٤مٟم٧م إٟمٗم٤مس إظمػمة ًمرئٞمس اعمذه٥م هلَ َٓ « :يْ َُٚل َص ٍََ ٚظ َتََْ ٚم ِـ ْاشتَخَ َ
ػ
ِ
إوًملم وأظمريـ ٓ يٜم٤مهل٤م
بِٚفه َالةش( ;)3وم٤مًمِمٗم٤مقم٦م اًمتل حيت٤مج إًمٞمٝم٤م اجلٛمٞمع ُمـ ّ
اعمًتخػ سمّمالشمف ،وم٤مؾمٕمقا إمم شمٕمريػ اًمٜم٤مس سمٕمٔمٛم٦م اًمّمالة-
ّ
إٖدا ٤قسا ٠٤ايكسإٓ إىل إَاّ ايعؿس ٚايصَإ#

صمٛم٦م أُمر ُمٝمؿ ًمٚمٖم٤مي٦م ،وهق ضورة أن ُت ّثقا اًمٜم٤مس اعمتٕم ّٚمٛملم ُمٜمٝمؿ قمغم ظمتؿ
ّ
يمؾ ؿمٝمر ،وذًمؽ ُمـ ظمالل ىمراءة ضمزء واطمد ُمٜمف ذم ّ
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ّ
يمؾ يقم ،وإن

شمٞمن ىمراءة أيمثر ُمـ ذًمؽ ومٝمق أومْمؾ ،وإهداء ذًمؽ إمم إُم٤مم اًمٕمٍم واًمزُم٤من،#
ّ
ٍ
سمٜمحق ُمـ
ومٝمذا يْمٛمـ ًمٙمؿ ؾمٌٞمؾ اًمًٕم٤مدة -وسم٤مظمتّم٤مر ٓ :سمدّ ُمـ آشمّم٤مل سم٤مًمٌحر
واًمتٓمٝمر ُمـ ٟمج٤مؾم٤مت اعمٕم٤ميص-
إٟمح٤مء،
ّ
وم٤مًمًٌٞمؾ إمم آشمّم٤مل سمذًمؽ اًمٌحر هق ىمراءة اًم٘مرآن ،وإهداؤه إمم اإلُم٤مم
احلج٦م ،)4(#أ ُّم٤م إُ ُّمٞمقن وهمػم اعمتٕم ّٚمٛملم ومٚمٞم٘مرؤوا ؾمقرة اًمتقطمٞمد ًمٞم ً
ال وهن٤مر ًا سم٘مدر
ّ

ِ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
حي ًِ ِـ ا ًْم ُ٘م ْر َ
اجلٜم َِّ٦م َقم َغم
آن ُقم ِّٚم َؿ ِذم َىم ْ ِؼمه; ًم َ ْػم َوم َع اهللَُ سمِف ُم ْـ َد َر َضمتفَ ،وم٢مِ َّن َد َر َضم٤مت ْ َ
َأ ْوًم َٞم٤مئٜمَ٤م َوؿمٞم َٕمتٜمَ٤م َو َمل ْ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
صَ :وم َام َر َأ ْي ُ٧م َأ َطمد ًا َأ َؿمدَّ
َىمدْ ِر [قمَدَ د] آ َي٤مت ا ًْم ُ٘م ْرآنُ ،ي َ٘م٤م ُل ًَم ُف :ا ْىم َر ْأ َو ْار َقَ ،وم َٞم ْ٘م َر ُأ ُصم َّؿ َي ْر َىمكَ -ىم َ٤مل َطم ْٗم ٌ
ِ ِ ِ
قؾمك ْسم ِـ َضم ْٕم َٗم ٍر×َ ،و َٓ َأ ْر َضمك اًمٜم ِ
َ٧م ِىم َرا َء ُشم ُف ُطم ْزٟم ً٤مَ ،وم٢مِ َذا َىم َر َأ
َّ٤مس ُِمٜمْ ُفَ ،ويمَ٤مٟم ْ
َظم ْقوم ً٤م َقم َغم َٟم ْٗمًف ُم ْـ ُُم َ
ِ
٥م إِٟم ًَْ٤مٟم ً٤مش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،3ص ;777اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،صمقاب إقمامل:
َوم َٙم َ٠م َّٟم ُف ُخيَ٤مـم ُ
صّ ;23:
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،9:ص-)299
(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمً٤مسمٕم٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م ،475اهل٤مُمش رىمؿ-2
(ُ )3اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمً٤مسمٕم٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م ،475اهل٤مُمش رىمؿ-3
(ُ )4اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمً٤مدؾم٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م ،45:اهل٤مُمش رىمؿ-2

اعمح٤مضة اًمث٤مُمٜم٦م قمنمة :أهؾ اًمٌٞم٧م ؾمٌٞمؾ اهلل إقمٔمؿ 49: .......................................

ُم٤م يًتٓمٞمٕمقن( ،)2وًمٞمٝمدوه٤م إمم اإلُم٤مم قمغم ّ
يمؾ طم٤مل ،وإذا ىم٤مم اعمتٕم ّٚمٛمقن سم٤مجلٛمع سملم
إُمريـ ومٝمق ٟمقر قمغم ٟمقر -وسم٤مدروا أٟمتؿ إمم ومٕمؾ ذًمؽ ،وادقمقا اًمٜم٤مس مجٞمٕم ً٤م إمم
اًم٘مٞم٤مم سمف; ًمتّمٌح ؾمٜمّ٦م طمًٜم٦م :اىمرؤوا اًم٘مرآن واهدوه إمم اإلُم٤مم اعمٜمتٔمر-#
هذا هق ضمقهر اًمٕمٚمؿٟ ،مٜم٘مٚمف إًمٞمٙمؿ ،سمؾ هق دمًٞمد ًمٚمحدي٨م اًمٜمٌقي« :إِ ِّين ت ِ
َٚر ٌك ؾُِٔ ُُؿ
ِ
افث ََ َِ ِ ِ
س ِيتش( ،)3وم٤مًم٘مرآن اًمذي شمتٚمقٟمف يٛم ّثؾ آرشمٌ٤مط سمٙمت٤مب اهلل ،واهلدي٦م
غ ـت َ
ْ
َٚب اَللَِ وظ ْ َ
اًمتل شم٘مدّ ُمقهن٤م إلُم٤مم اًمٕمٍم واًمزُم٤من #مت ّثؾ آرشمٌ٤مط سم٤مًمٕمؽمة ،ومال ري٥م ذم ّ
أن ىمراءة
اًم٘مرآن أُمد ًا ـمقي ً
ًمٚمتٛمًؽ سم٤مًم٘مرآن واًمٕمؽمة -وهذا ُم٤م
ال وإهداءه٤م ًمف ،هل ُمّمداق
ّ
ؾم ّ
ٞمتجغم أصمره قمٜمد آطمتْم٤مر ،وذم ّأول ًمٞمٚم٦م ُمـ ًمٞم٤مزم اًم٘مؼم -وم٤مقمٛمٚمقا قمغم ٟمنم ذًمؽ
ودمًٞمده سملم اًمٜم٤مس ،وقم ّٓمروا جم٤مًمًٙمؿ سمذيمر ومْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م^ ،وُمٕمروم٦م إئٛم٦م

(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م-395
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ُ
(َ )3
ظمؿ:
سملم اًمٕم٤م ُّم ِ٦م
رؾمقل اهللِ’ ذم
ىم٤مل
اعمتقاشمر َ
ّ
واخل٤مص٦م ذم قمروم٤مت وُمًجد اخلَٞمػ سمٛمٜمك وهمدير ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ٤مر ٌك ومٞم ُٙم ُؿ اًم َّث َ٘م َٚم ْ ِ
«إِ ِّين شم ِ
احل ْق َضش -وىمد
لم :يمت َ
ؽم ِيت َأ ْه َؾ َسم ْٞمتلًَ ،م ْـ َي ْٗم َ ِؽم َىم٤م َطمتَّك َي ِر َدا َقم َ َّكم ْ َ
َ٤مب اهلل َوقم ْ َ
ورد هذا احلدي٨م اًمنميػ هبذا اعمْمٛمقن ذم اعمّم٤مدر اًمت٤مًمٞم٦م:
ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م :داود سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٖم٤مزيُ ،مًٜمد اًمرو٤م :ص ;377اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم:
ص ;677اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٞمقن أظمٌ٤مر اًمرو٤م :ج ،3ص ;79اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،يمامل اًمديـ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ
ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م :ص 75و ;346اًمِمٞمخ اًمّمدوقُ ،مٕم٤مين إظمٌ٤مر :صّ ;:7
اًمِمٞمٕم٦م :ج ،2ص ;87اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،إُم٤مزم :ص ;659اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد ،آطمتج٤مج :ج،3
ص ;363اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،اًمٓمرائػ :ص ;226اسمـ اًمٌٓمريؼ ،اًمٕمٛمدة :صّ ;83
اًمٕمالُم٦م
احلكم ،يمِمػ اًمٞم٘ملم :ص ;446اسمـ ضمؼم ،هن٩م اإليامن :صّ ;375
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
إٟمقار :ج ،3ص ;337ج  ،34ص-279
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :أمحد سمـ طمٜمٌؾُ ،مًٜمد أمحد :ج ،4ص ;28اسمـ ؾمٕمد ،اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى :ج،3
ص ;2:5قمكم سمـ ضمٕمدُ ،مًٜمد اسمـ ضمٕمد :ص ;4:8اسمـ اعمٖم٤مززم اًمِم٤مومٕملُ ،مٜم٤مىم٥م قمكم سمـ أيب
ـم٤مًم٥م :ص ;43:أمحد سمـ قمٌد اهلل اًمٓمؼمي ،ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك :ص ;27اعمت٘مل اهلٜمدي ،يمٜمز اًمٕمامل:
ج ،2ص ;297اًمّم٤محلل اًمِم٤مُمل ،ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد :ج ،23ص ;343اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل،
يٜم٤مسمٞمع اعمق ّدة ًمذوي اًم٘مرسمك :ج ،2ص 226و---

ُ -------------------------------------------------------------- 281مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

اعمٞم٤مُملم^ّ ،
وم٢من ؿمذى قمٓمره٤م شمٌٚمغ إمم اًمٕمرش إقمغم(-)2
ايهتاب ايتدٜٚين ٚايتهٜٛين

ويٕمززوا ارشمٌ٤مـمٝمؿ سمٙمالم اهلل
يتٕمرف اًمٜم٤مس قمغم يمالم اهلل اعمجٞمد،
ّ
اعمٝمؿ أن ّ
اًمٜم٤مـمؼّ ،
وم٢من هلل يمت٤مسملم :يمت٤مب شمدويٜمل ،ويمت٤مب شمٙمقيٜمل ،اًمٙمت٤مب اًمتدويٜمل هق
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،واًمٙمت٤مب اًمتٙمقيٜمل هق إُم٤مم اًمٕمٍم واًمزُم٤من( )3(#اعمٚمحؼ-)5:
وم٢مذا ُم٤م ضمرت شمرسمٞم٦م اًمٜم٤مس قمغم هذا إُمر ،ومًٞمٕمٞمِمقن ُمع يمت٤مب اهلل ،واًمٕمؽمة
اًمٓم٤مهرة دائ ًام ،وُمـ يّمٌح يمذًمؽ يٕمد ؿمخّم ً٤م آظمر خمتٚمٗم ً٤م قمام يم٤من قمٚمٞمف ىمٌؾ هذا
آرشمٌ٤مط-
وقمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ،وٕمقا سم٤مىم٦م ورد إمم ضم٤مٟم٥م طمٗمٜم٦م ُمـ اًمٓملم ،ومٌٛمرور اًمزُمـ
وسمٕمد سمْمٕم٦م أ ّي٤مم ؾمؽمون اًمٓملم وىمد شمٕم ّٓمر سمٕمٓمر اًمقردً -مٙمٜمٜم٤م ـ ًمألؾمػ ـ مل يٙمـ
ًمديٜم٤م ُمـ ير ّسمٞمٜم٤م قمغم ذًمؽ ُمٜمذ اًمٌداي٦م ،ومٚمؿ ٟم٘مػ قمغم شمٚمؽ اًمٚمٓم٤مئػ طم ّتك اٟم٘م٣م
اًمٕمٛمر -وم٢من يم٤مٟم٧م هذه اًمروح شم٠مٟمس سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٜمذ ُمرطمٚم٦م اًمِمٌ٤مب ،ذًمؽ
اًم٘مرآن اًمذي ُهيدى إمم إُم٤مم اًمٕمٍم واًمزُم٤منّ ،#
وم٢من رائح٦م اًمٕمٓمر اًمتل شمٗمقح ُمٜمٝم٤م
ؾمتحػم ُمالئٙم٦م اًمًامء -وم٤مسمدؤوا سم٠مٟمٗمًٙمؿ ذم اًمٕمٛمؾ سمذًمؽ،
سمٕمد سمٚمقغ قم٤مُمٝم٤م اًمًٌٕملم
ّ

صمؿ ادقمقا اًمٜم٤مس إًمٞمفً ،متٙمقن اًمٜمتٞمج٦م هل( :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ)( ،)4واخل٤ممت٦م هل:
ّ
« َأ ْٕت ُُؿ افًٌِ ُٔؾ ْإَ ْظ َي ُؿش(-)5
(ُ )2اٟمٔمر :اًمّمٗمح٤مت اًمً٤مسم٘م٦م ذم هذه اعمح٤مضة-
ِ
ِ
قؾمك اًمٙم٤مفمِ ُؿ× ذم شم ِ
َٗمًػم َىمقًمِف شم َ
َٕم٤ممم( :ﮀ* ﮂ ﮃ) ِذم ا ًْم ٌَ٤مـم ِـَ « :أ َُّم٤م
(َ )3ىم َ٤مل اإلُم٤م ُم ُُم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قص ْ
لم
ت٤مب اعمٌُْ ُ
احلُ ُروفَ ،و َأ َُّم٤م ا ًْمٙم ُ
طمؿ َوم ُٝم َق ُحم َ َّٛمدٌ ’َ ،و ُه َق ذم يمتَ٤مب ُهقد ا ًَّمذي ُأٟمْز َل َقم َٚم ْٞمفَ ،و ُه َق َُمٜمْ ُ٘م ُ
لم َقم ِ ٌّكم× ---ش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،2ص ;589اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراينُ ،مديٜم٦م
َوم ُٝم َق َأ ُِم ُػم اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
اعمٕم٤مضمز :ج ،7صّ ;3:9
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،59ص-)96
(( )4ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) (اًمٜمحؾ ،آي٦م-)236
( )5وردت اإلؿم٤مرة إمم ُمّم٤مدر هذا احلدي٨م ذم سمداي٦م هذه اعمح٤مضة-

اعمح٤مضة اًمث٤مُمٜم٦م قمنمة :أهؾ اًمٌٞم٧م ؾمٌٞمؾ اهلل إقمٔمؿ 4:2 .......................................

املالحل
(املًخل)4:

«وأوفٔٚئل حت ٝؿٌٚيب ٓ يًرؾٓؿ ؽريش( -اًمً ّٞمد طمٞمدر أُمكم ،شمٗمًػم اعمحٞمط
حمٛمد شم٘مل اعمجٚمز ،روو٦م اعمت٘ملم :ج ،:ص-)396
إقمٔمؿ :ج ،5صّ ;292
وروي أيْم ً٤مَ :قمـ َأ ِيب ضمٕم َٗم ٍر ُحمَٛم ِد سم ِـ َقم ِكم ا ًْمٌ ِ
احلُ ًَ ْ ِ
٤مىم ِرَ ،قم ْـ َأسمِ ِٞمف َقم ِ ِّكم ْسم ِـ ْ
لمَ ،قم ْـ
ٍّ َ
َّ ْ
َ ْ
ْ
احلُ ًَ ْ ِ
َأسمِ ِٞمف ْ
لمَ ،ىم َ٤مل« :إِن اَللَ َت ٌَ َٚر َك َو َت ًَ َٚػ َأ ْخ ٍَك َأ ْر َب ًَ ًٜ
لم ْسم ِـ َقم ِ ٍّكمَ ،قم ْـ َأسمِ ِٞمف َأ ُِم ِػم ا ْعمـُ ْ١م ُِمٜم ِ َ
ِيف َأ ْر َب ًَ ٍَ :ٜأ ْخ ٍَك ِر َوُ ٚه ِيف َضَ ٚظتِ ِفَ ،ؾ َال ت ًَْت َْه ٌِ َرن َص ْٔئ ًِ ٚم ْـ َضَ ٚظتِ ِفَ ،ؾ ُرب َام َوا َؾ َؼ ِر َوُ ٚه
َْ َٓ ٝت ًْ َِ ُؿَ .و َأ ْخ ٍَك َشخَ َى ُف ِيف َم ًْ ِه َٔتِ ِفَ ،ؾ َال ت ًَْت َْه ٌِ َرن َص ْٔئ ًِ ٚم ْـ َم ًْ ِه َٔتِ ِفَ ،ؾ ُرب َام َوا َؾ َؼ
َو َإٔ َ
َْ َٓ ٝت ًْ َِ ُؿَ .و َأ ْخ ٍَك إِ َجَ ٚب َت ُف ِيف َد ْظ َقتِ ِفَ ،ؾ َال ت ًَْت َْه ٌِ َرن َص ْٔئ ًِ ٚم ْـ
َشخَ ُى ُف َم ًْ ِه َٔ َت ُف َو َإٔ َ
َْ َٓ ٝتً َِؿ .و َأ ْخ ٍَك وفِٔف ِيف ِظٌ ِ
ٚد ِهَ ،ؾ َال ت ًَْت َْه ٌِ َرن َظ ٌْد ًا ِم ْـ
ُد َظٚئِ ِفَ ،ؾ ُرب َام َوا َؾ َؼ إِ َجَ ٚب َت ُف َو َإٔ َ
َ
َ ُ
ْ ُ َ
ظٌ ِ ِ
َْ َٓ ٝت ًْ َِ ُؿش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،اخلّم٤مل :ص;37:
ُقن َوفِٔ ُف َو َإٔ َ
ٔد اَللَ ،ؾ ُرب َام َيُ ُ
َ
اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،يمامل اًمديـ ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م :ص ;3:7اًمِمٞمخ اًمّمدوقُ ،مٕم٤مين
إظمٌ٤مر :صّ ;223
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،77ص-)385
(املًخل)1:
ِ
ِضم ِؼم ُيؾ سمـ َأ ْمحَدَ  ،طمدَّ َصمٜمِل ُحمَٛمدُ سمـ ِقمٞمًكَ ،قمـ َ َّ ِ
ٞمًكَ ،قم ْـ َطم ِر ٍيزَ ،قم ِـ
ْ
َ
ْ ُ
مح٤مد ْسم ِـ قم َ
َّ ْ ُ َ
ْ
ا ًْم ُٗم َْم ْٞم ِؾ ْسم ِـ َي ًَ ٍ
ٚس َأ ْن َظِِ ّٔ ً×ٚ
٤مرَ ،قم ْـ َأ ِيب َضم ْٕم َٗم ٍر× َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل ِزم« :ت َْر ِوي َمَ ٚي ْر ِوي افْ ُ
ْ ًَ َٕ :ٝؿَ .ؿ َٚلَ :ؾ َٓ ْؾ تَدْ ِري َمَ ٚظَْك؟
َؿ َٚل ِيف َش ِْ َام َنَ :أ ْد َر َك ِظ ِْ َؿ ْإَو ِل َو ِظ ِْ َؿ ْأ ِخ ِر؟ ُؿ ِْ ُ
ِ
ِ ِ
هائِ َ
ٔؾ َو ِظ ِْ َؿ افٌِْ ِّل’َ .ؾ ََ َٚلَ :ف ْٔ َس َهُ ََذا َي ًِْْلَ ،و َفُِ ْـ ِظ ِْ َؿ
ُؿ ِْ ُ
َ :ٝي ًْْل ظ ِْ َؿ َبْل إِ ْ َ
افٌِْ ِّل’ َو ِظ ِْ َؿ َظ ِ ٍّع×َ ،و َأ ْم َر افٌِْ ِّل’ َو َأ ْم َر َظ ِ ٍّع×ش( -اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،اظمتٞم٤مر
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ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل :ج ،2ص-)75

َ
ُمّدُ ْب ُـ َظ ٌْ ِد اَلل ْإَ َش ِديَ ،ؿ َٚلَ :حد َثَْٚ
زََٕ ُ ٚ
وروي ذم يمت٤مب "اًمٓمٌ٘م٤مت"« :أ ْخ َ َ
ِ
ِ ِ
ُ ِ
ويت
م ًْ ًَ ٌرَ ،ظ ْـ َظ ّْ ِرو ْب ِـ ُمر َةَ ،ظ ْـ َأ ِيب ا ْف ٌَخْ َ ِس ِّ
يَ ،ؿ َٚلُ :شئ َؾ َظ يع َظ ْـ َش ِْ َام َنَ ،ؾ ََ َٚل :أ َ
ا ْف ًِ ِْ َؿ ْإَو َل َوا ْف ًِ ِْ َؿ ْأ ِخ َرُ َٓ ،يدْ َر ُك َمِ ٚظْْدَ ُهَ َ ...
ُمّ ٍدَ ،ظ ِـ ا ْب ِـ
ٚج ْب ُـ ُ َ
زََٕ ٚحج ُ
ؿٚل :أ ْخ َ َ
ِ ِ
ِ ِ
دَ ،ؾ ََ َٚلَ :ذ َ
اك ْام ُرؤٌ ِمَْ ٚوإِ َف َْْٔٚ
ُج َر ْيَ ، ٍٟظ ْـ زَا َذ َ
انَ ،ؿ َٚلُ :شئ َؾ َظ يع [×] َظ ْـ َش ِْ َام َن ا ْف ٍَٚر ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
 ،ٝمـ َفُُؿ بِ ِّ ْث ِؾ ُف َْام َن َْ ِ
ِ
َٚب
احلُٔ ِؿَ ،ظِ َؿ ا ْفً ِْ َؿ ْإَو َل َوا ْفً ِْ َؿ ْأخ َرَ ،و َؿ َر َأ ا ْفُت َ
َأ ْه َؾ ا ْف ٌَ ْٔ َ ْ ْ
َ
ِ
َفش( -اسمـ ؾمٕمد ،اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى:
َٚن َب ْحر ًا َٓ ُيْْز ُ
َٚب ْأ َخ َرَ ،وـ َ
ْإَو َل َو َؿ َر َأ ا ْفُت َ

ج ،5ص-)96
وىم٤مل احل٤مومظ أسمق ٟمٕمٞمؿ أمحد سمـ قمٌد اهلل إصٌٝم٤مين ذم يمت٤مسمف "طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء":
ُمّد بـ أمحد بـ احلًـ ،حدّ ثْ ٚبؼ بـ مقشك ،حدّ ثْ ٚخالد بـ حئك ،حدّ ثْٚ
«حدّ ثّْ ٚ
ظع بـ أيب ضٚف ]×[ ٛظـ
مًًر ،حدّ ثْ ٚظّرو بـ ّ
مرة ،ظـ أيب افٌخسي ،ؿٚلُ :شئؾ ّ
يدرك مٚ
شِامن (رِض اَلل تًٚػ ظْٓام) ؾَٚل :تٚبع افًِؿ ّ
إول وافًِؿ أخر وٓ َ

ظْدهش( -أسمق ٟمٕمٞمؿ إصٌٝم٤مين ،طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء :ج ،2ص-)298
يدرك
ظع [×] :شِامن أدرك افًِؿ ّ
إول وافًِؿ أخر ،بحر ٓ َ
وروي« :ؿٚل ّ
ظع [×] ،وذـر شِامن ؾَٚل :ذاك مثؾ فَامن
ؿًره ،وهق مّْ ٚأهؾ افٌٔ .ٝوؿٚل :وظـ ّ

احلُٔؿ بحر ٓ ُيْزفش( -اًمذهٌل ،شم٤مريخ اإلؾمالم :ج ،3ص-)626
وورد يمذًمؽ« :ؿٚل :ؿٚفقا يًْل فًع [×] :ي ٚأمر ادٗمْغ! ؾحدّ ثْ ٚظـ شِامن
إوفغ وأخريـ ،مـ فُؿ بَِامن
افٍٚرد .ؿٚل :ذاك رجؾ مّْ ٚأهؾ افٌٔ ،ٝأدرك ظِؿ ّ

احلُٔؿش( -اسمـ قمً٤ميمر ،شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ :ج ،32ص ;532اعمزي ،هتذي٥م
اًمٙمامل :ج ،22ص-)362

اعمح٤مضة اًمث٤مُمٜم٦م قمنمة :أهؾ اًمٌٞم٧م ؾمٌٞمؾ اهلل إقمٔمؿ 4:4 .......................................

(املًخل)3:

َ
قمكم×َ ...« :إََٔ ٚص َال ُة ا ُْد ْٗ ِم ِـَ ،إََٔ ٚحل َظ َذ افه َال ِةَ ،إََٔ ٚحل َظ َذ ا ْف ٍَ َالحِ َ ،إَٔٚ
ىم٤مل ٌّ
َحل َظ َذ َخ ْ ِر ا ْف ًَ َّ ِؾش( -اسمـ ؿم٤مذان ،اًمٗمْم٤مئؾ :ص ;94اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،طمٚمٞم٦م
إسمرار :ج ،3ص-)235

(املًخل)1:

ـتٚب
قمـ أيب قمٌد اهلل× ذم ىمقًمف( :ﭑ* ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ )  ،ىم٤ملُ « :
ِ
ِ
(حمٛمد سمـ ُمًٕمقد ،شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :ج،2
ظع ٓ َ
ُ
ري ٛؾٔف [ٓ صؽ ؾٔف]شّ -
[افُتٚب] ي

ص ;37قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل ،شمٗمًػم اًم٘مٛمل :ج ،2ص ;47اًمؼمدُ ،مِم٤مرق أٟمقار
اًمٞم٘ملم :ص ;364اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،شمٗمًػم اًمّم٤مذم :ج ،2ص ;:2اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ
اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،2صّ ;234
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،3
ص-)32
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احملاضسة التاضعة عػسة :ميصلة قنس بين ٍاغه يف مقاو عيديّة اهلل

احملاقس ٠ايتاضع ١عػس٠
َٓصي ١قُس بين ٖاغِ يف َكاّ عٓد ١ّٜايًٓ٘
احلج٦م 2542هـ
إول 3727م=  37ذو ّ
4يم٤مٟمقن ّ
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تبًٝؼ ايسضاالت اإلهل١ٝ

ىم٤مل شمٕم٤ممم( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ)( ،)2يٜمٌٖمل عمـ ي٠مظمذ قمغم قم٤مشم٘مف اًمدقمقة إمم اًمديـ واعمذه٥م ذم هذه إ ّي٤مم
أن يٕمٚمؿ ّ
سم٠من هذا اًمٕمٛمؾ هق قمٛمؾ إٟمٌٞم٤مء( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ)( ،)3ومٝمذا
اًمٕمٛمؾ أرومع ؿم٠مٟم ً٤م ُمـ أن يٜم٤مًمف سمٞم٤مٟمٜم٤م أو شمٓم٤مًمف يمٚمامشمٜم٤م ،وم٤معمٝمؿ ذم قمٍمٟم٤م احل٤مزم هق
احلٗم٤مظ قمغم أيت٤مم آل اًمٕمّمٛم٦م(-)4
وم٢من ًمٚمحٗم٤مظ قمغم أوًمئؽ اعمٜم٘مٓمٕملم قمـ إُم٤مم زُم٤مهنؿ ،#ذم ّ
ّ
فمؾ هذه آسمتالءات
اعمتٜمققم٦م ذم احلٞم٤مة ،واحلرُم٤من ُمـ شمٕم ّٚمؿ ُأصقل اعمذه٥م واًمديـّ ،
مهٞم٦م
ّ
إن ًمذًمؽ ُمـ إ ّ

ا
و٤مٓ سم٢مُم٤مم
شمٕمرومقا
ُم٤م يٕمجز قمٜمف اًمٙمالم ،وم٢من اؾمتٓمٕمتؿ ذم ؾمٗمريمؿ هذا أن ّ
زُم٤مٟمف ،#أو شمٕمٞمدوا إمم اًمّمالة شم٤مريم ً٤م هل٤م ،يم٤من ًمٙمؿ ُمـ إضمر ُم٤م ٓ يقصػ; ذًمؽ
ِ
ّ
ي اَللَُ َظ َذ َيدَ ْي َؽ َر ُج ً
ال َخ ْ ٌر
أن اًمرؾمقل اًمٙمريؿ’ ىم٤مل ُٕمػم اعم١مُمٜملم×ْ ََٕ « :ن َ ُّْيد َ
َف َؽ ِممَ ٚض َِ ًَ َْ ٝظ َِ ْٔ ِف افن ّْ ُسش(-)5
وم٢من ّ
ّ
يمؾ ُم٤م ـمٚمٕم٧م قمٚمٞمف اًمِمٛمس ُمٜمذ أن ٟمِم٠مت هذه اعمٜمٔمقُم٦م اًمِمٛمًٞم٦م إمم يقم
ٍ
ـمرف وهداي٦م إٟمً٤من واطمد ذم ـمرف
(ﭑ ﭒ ﭓ * ﭕ ﭖ ﭗ)( )6ذم
آظمر ،ومٝمل أومْمؾ ُمـ مجٞمع ذًمؽ-
( )2ومّمٚم٧م ،آي٦م-44
( )3إطمزاب ،آي٦م-4:
(ُ )4اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمّمٗمح٦م-4:
ِ
ِ
ِ
ِ
ات اهلل َقم َٚم ْٞمف)َ :سم َٕم َثٜمل َر ُؾم ُ
قل اهلل’ إِ َمم ا ًْم َٞم َٛم ِـ َو َىم َ٤مل
(ص َٚم َق ُ
(َ )5قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل× َىم َ٤ملَ « :ىم َ٤مل َأ ُِم ُػم اعمُْ ْ١مُمٜم َ
لم َ
ِزمَ :ي٤م َقم ِ ُّكم! َٓ ُشم َ٘م٤مشمِ َٚم َّـ َأ َطمد ًا َطمتَّك شمَدْ ُقم َق ُهَ ،وا ْي ُؿ اهلل ََٕ ْن َ ْهي ِد َي اهللَُ َقم َغم َيدَ ْي َؽ َر ُضم ً
ال َظم ْ ٌػم ًَم َؽ ِممَّ٤م َـم َٚم َٕم ْ٧م
َقم َٚم ْٞم ِف ا َّ
ًمِم ْٛم ُس َوهم ََر َسم ْ٧مَ ،و ًَم َؽ َو َٓ ُؤ ُه َي٤م َقم ِ ُّكمش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،6ص ;39اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م
إطمٙم٤مم :ج ،7ص ;252ا ّ
ًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،32ص-)472
( )6اًمتٙمقير ،أيت٤من -3 ,2
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غذس ٠ايد ٜٔايطّٝب١

هم٤مي٦م ُم٤م ذم إُمر ّ
أن اًمدقمقة إمم اًمديـ يٜمٌٖمل أن شمٙمقن سم٤مًمٜمحق اًمذي أراده ص٤مطم٥م

هذا اًمديـ( :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ * ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ)(-)2
ّ
إن ًمِمجرة اًمديـ اًمٓم ّٞمٌ٦م ضمذور ًا ،وهل٤م ضمذع وأهمّم٤من وأوراق وصمامر; ومٕمغم ُمـ
ُمٝمٛم٦م اًمتٌٚمٞمغ أن يٕمٚمٛمقا ُم٤م هق واضمٌٝمؿ؟
يٛمْمقن ٕداء ّ

ومجذور ؿمجرة اًمديـ هل اًمٕم٘م٤مئد احل ّ٘م٦م ،وُمٕم٤مرف أهؾ اًمٌٞم٧م^ ،ومٝمل مت ّثؾ

أصؾ هذه اًمِمجرة اًمٓم ّٞمٌ٦م وضمذوره٤م ،أ ُّم٤م ضمذقمٝم٤م ومٝمق إظمالق اًمٗم٤موٚم٦م واعمٚمٙم٤مت
اًمٜمٗمً٤مٟمٞم٦م احلٛمٞمدة ،وأهمّم٤مهن٤م قمٌ٤مرة قمـ إقمامل اًمّم٤محل٦م -وم٢مذا أصٌح٧م اًمٕم٘مٞمدة هل
اًمٕم٘مٞمدة احل ّ٘م٦م ،وأوح٧م اعمٚمٙم٤مت اًمٜمٗمً٤مٟمٞم٦م أظمالىم ً٤م وم٤موٚم٦م ،وص٤مر اًمًٚمقك أقمامًٓ
ص٤محل٦مّ ،
وم٢من صمٛمرة هذه اًمِمجرة ؾمتٙمقن اًمًٕم٤مدة إسمدي٦م اًمتل ٓ طمدّ هل٤م وٓ طمٍم،
وٓ سمدّ ُمـ اًمتٜم٘مٞم٥م قمـ هذه احلٞم٤مة إسمد ّي٦م ُمـ هٜم٤م وُمٜمذ أن-
عالج رلتًـ ايػبٗات

ُمـ أهؿ واضمٌ٤مت اعمٌ ّٚمٖملم ذم شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ اًمر ّد قمغم اًمِمٌٝم٤مت ،ومٙمام ّ
أن اًمٌدن

يّم٤مب سم٠مٟمقاع اًمٗمػموؾم٤مت ،يمذًمؽ اًمروح شمٌتغم سم٠مٟمقاع اًمِمٌٝم٤مت; ّ
وم٢من ؿمٌٝم٤مت
اعمخ٤مًمٗملم ًمٚمديـ ،ممـ شم١مازرهؿ اًمِمٞم٤مـملم ،شمؽمك ـ سمال ّ
ؿمؽ ـ أُمراو ً٤م روطمٞم ً٦م ذم
قم٘مقل اًمْمٕمٗم٤مء ذم اًمديـ ،وُمً١موًمٞمتٙمؿ هل اًمر ّد قمغم شمٚمٙمؿ اًمِمٌٝم٤مت-
شمٚمقصم٧م روطمف سمِمٌٝم٦م ُمـ ؿمٌٝم٤مت اًمٗمرق واعمذاه٥م اًمٌ٤مـمٚم٦م ،يٜمٌٖمل
وم٢مذا رأيتؿ ُمـ ّ
شمًخروا ّ
ّ
صمؿ
أن
يمؾ ُم٤م ًمديٙمؿ ُمـ ـم٤مىم٦م ذم قمالضمٝم٤م ،يمام يٗمٕمؾ اًمٓمٌٞم٥م احل٤مذقّ ،
( )2إسمراهٞمؿ ،أيت٤من -36 ,35
شم٘مدّ م شمٗمًػم هذه أي٦م اًمنميٗم٦م ذم اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمّمٗمح٦م ،53اهل٤مُمش رىمؿ-2

اعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م قمنمةُ :مٜمزًم٦م ىمٛمر سمٜمل ه٤مؿمؿ ذم ُم٘م٤مم قمٜمد ّي٦م اهلل 4:: .............................

اقمٛمٚمقا قمغم شمرؾمٞمخ قم٘مٞمدة اًمٜم٤مس هبذا اعمذه٥م اًمذي ضمث٤م اًمٕم٤ممل سملم يديف ،واًمذي
سم٘مقة ُمٜمٓم٘مف وُمت٤مٟم٦م اؾمتدًٓمف أشمٌ٤مع اًمدي٤مٟم٤مت إُظمرىُ ،مـ هيقد وٟمّم٤مرى
أظمرس ّ
وُمٚمحديـ ،ومجٞمع أهؾ اعمذاه٥م اًمٌ٤مـمٚم٦م ،طمٞم٨م وىمٗمقا قم٤مضمزيـ أُم٤مم ىمدرشمف وهٞمٌتف-
ايهؿا ٠٤ايعًُ ١ٝيًعًٓاَ ١احلًٓٞ

ٍ
وقمٜمدئذ يّمٌح ّ
ّإٓ ّ
يمؾ واطمد
أن ذًمؽ يتٓم ّٚم٥م ُمٜمٙمؿ أن شمتح ّٚمقا سم٤مًمٙمٗم٤مءة اًمٕمٚمٛمٞم٦م،

اعمٓمٝمرّ ،
اًمٕمالُم٦م ّ
احلكم(-)2
ُمٜمٙمؿ يم٤محلًـ سمـ يقؾمػ سمـ ّ
وم٘مد مجع ؾمٚمٓم٤من قمٍمه قمٚمامء اعمذاه٥م إرسمٕم٦م :احلٜمٗمٞم٦م ،واعم٤مًمٙمٞم٦م ،واًمِم٤مومٕمٞم٦م،
واحلٜمٌٚمٞم٦م ،وطمي رضمؾ ذو يمٗم٤مءة قمٚمٛمٞم٦م ،ومح٤مضمجٝمؿ وأًم٘مؿ اجلٛمٞمع طمجر ًا ،ورومع
ًمقاء اًمتِم ّٞمع قم٤مًمٞم ً٤م ذم هذا اًمٌٚمد ،ومٗمل طملم يم٤من اعمذه٥م اًمًٜمّل هٜم٤مك هق اعمذه٥م
ومتٖمػمت ظمٓم٥م اجلٛمٕم٦م إصمر
اًمرؾمٛمل اًمً٤مئد ،اٟم٘مٚم٥م إُمر ُفمٝمر ًا رأؾم ً٤م قمغم قم٘م٥مّ ،
ذًمؽ ذم ؾم٤مئر أرضم٤مء اًمٌٚمد( -)3هذه هل اًمٙمٗم٤مءة واًم٘مدرة ٕطمد أسمٓم٤مل اًمديـ ،ومٕمٚمٞمٙمؿ
سمت٘مقي٦م ُأؾمًٙمؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م-
( )2هق ا ّ
اعمٓمٝمر ّ
احلكم ،وًمد ذم اًمت٤مؾمع واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر
ًمٕمالُم٦م مج٤مل اًمديـ احلًـ سمـ يقؾمػ سمـ ّ
رُمْم٤من اًمٙمريؿ ؾمٜم٦م  759هجري ،وشمقذم ؾمٜم٦م  837هجري -ىم٤مل قمٜمف صالح اًمديـ اًمّمٗمدي
اًمِم٤مومٕمل اعمتقذم ؾمٜم٦م  875هجري ذم يمت٤مسمف ذيؾ «احلًلم سمـ يقؾمػ سمـ اعمٓمٝمرش« :اًمِمٞمخ اإلُم٤مم
ا ّ
ًمٕمالُم٦م ذو اًمٗمٜمقن ،مج٤مل اًمديـ سمـ اعمٓمٝمر إؾمدي ّ
احلكم اعمٕمتززم ،قم٤ممل اًمِمٞمٕم٦م ---ويم٤من يّمٜمّػ وهق
رايم٥م ،ويزاطمؿ سمٕمٔمٛمتف اًمٙمقايم٥مش( -اًمّمٗمدي ،أقمٞم٤من اًمٕمٍم وأقمقان اًمٜمٍم :ج ،2ص-)47:
اعمٓمٝمرِ ،
وىم٤مل أيْم ً٤مْ « :
اإل َُم٤مم اًمٕمالُّم٦م ُذو ا ًْم ُٗمٜمُقن،
قؾمػ سمـ َّ
احلُ ًَ ْلم [يمذا واًمّمقاب احلًـ] سمـ ُي ُ
ِ
إؾمدي َّ
احلكم اعمٕمتز ّزمَ ،قم٤ممل ِّ
اًمِمٞم َٕم٦م ووم٘مٞمٝمٝمؿَ ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ ا ًَّمتل
اعمٓمٝمر
مج٤مل اًمدّ يـ ا ْسمـ
ّ
َّ
احل ِ
اؿمتٝمرت ِذم َطم َٞم٤مشمفَ ---ويم َ
ُمِمٝمقر ِذم
٤مضم٥م َو ُه َق
َ٤من يّمٜمِّػ َو ُه َق َرايم٥م،
َ
ٌ
ذح ُخمْتٍم ا ْسمـ ْ َ
َطم َٞم٤مشمفش( -اًمّمٗمدي ،اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت :ج ،24ص-)65
صمؿ ٟمدم،
حمٛمد أجل٤ميتق& أٟمّف همْم٥م قمغم اُمرأشمف ،وىم٤مل هل٤م :أٟم٧م ـم٤مًمؼ صمالصم ً٤مَّ ،
(« )3يم٤من ؾمٌ٥م إيامن ؾمٚمٓم٤من ّ
ومجع اًمٕمٚمامء ،وم٘م٤مًمقا ٓ :سمدّ ُمـ اعمح ّٚمؾ -وم٘م٤مل :قمٜمديمؿ ذم ّ
يمؾ ُمً٠مًم٦م أىم٤مويؾ خمتٚمٗم٦م ،أومٚمٞمس ًمٙمؿ هٜم٤م
اظمتالف؟ وم٘م٤مًمقا ،ٓ :وىم٤مل أطمد وزرائفّ :
إن قم٤معم ً٤م سم٤محل ّٚم٦م ،وهق ي٘مقل سمٌٓمالن هذا اًمٓمالق ،ومٌٕم٨م يمت٤مسمف
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ًمٕمالُم٦م وأطميه ،وعم٤م سمٕم٨م إًمٞمف ىم٤مل قمٚمامء اًمٕم٤م ُّم٦مّ :
إمم ا ّ
إن ًمف ُمذهٌ ً٤م سم٤مـمالً ،وٓ قم٘مؾ ًمٚمرواومض ،وٓ
يٚمٞمؼ سم٤معمٚمؽ أن يٌٕم٨م إمم ـمٚم٥م رضمؾ ظمٗمٞمػ اًمٕم٘مؾ -ىم٤مل اعمٚمؽ :طم ّتك حيي-
ومٚمام دظمؾ ّ
ومٚمام طمي ّ
اًمٕمالُم٦م أظمذ
اًمٕمالُم٦م سمٕم٨م اعمٚمؽ إمم مجٞمع قمٚمامء اعمذاه٥م إرسمٕم٦م ومجٕمٝمؿّ ،
ّ
ٟمٕمٚمٞمف سمٞمده ودظمؾ اعمجٚمس ،وىم٤مل :اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ،وضمٚمس قمٜمد اعمٚمؽ ،وم٘م٤مًمقا ًمٚمٛمٚمؽ :أمل ٟم٘مؾ ًمؽ
ّإهنؿ وٕمٗم٤مء اًمٕم٘مقل؟ ىم٤مل اعمٚمؽ :اؾم٠مًمقا قمٜمف ذم ّ
يمؾ ُم٤م ومٕمؾ ،وم٘م٤مًمقا ًمف :مل َ ُم٤م ؾمجدت ًمٚمٛمٚمؽ
وشمريم٧م أداب؟ وم٘م٤ملّ :
إن رؾمقل اهلل’ يم٤من ُمٚمٙم ً٤م ،ويم٤من ُيً َّٚمؿ قمٚمٞمف ،وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم( :ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) ،وٓ ظمالف سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ أٟمّف ٓ
جيقز اًمًجقد ًمٖمػم اهلل -ىم٤مًمقا ًمف :مل َ ضمٚمً٧م قمٜمد اعمٚمؽ؟ ىم٤مل :مل يٙمـ ُمٙم٤من همػمهّ ،
ويمؾ ُم٤م ي٘مقًمف
ّ
اًمٕمالُم٦م سم٤مًمٕمريب يم٤من يؽمضمؿ اعمؽمضمؿ ًمٚمٛمٚمؽ-
ٍ
ٕي رء أظمذت ٟمٕمٚمؽ ُمٕمؽ ،وهذا مم٤م ٓ يٚمٞمؼ سمٕم٤مىمؾ ،سمؾ إٟمً٤من؟ ىم٤مل :ظمٗم٧م أن
ىم٤مًمقا ًمفّ :
ينىمف احلٜمٗمٞم٦م يمام هق أسمق طمٜمٞمٗم٦م ٟمٕمؾ رؾمقل اهلل’ ،ومّم٤مطم٧م احلٜمٗمٞم٦م :طم٤مؿم٤م ويمالُ ،متك يم٤من
أسمق طمٜمٞمٗم٦م ذم زُمـ رؾمقل اهلل’ ،سمؾ يم٤من شمق ًّمده سمٕمد اعمئ٦م ُمـ ووم٤مة رؾمقل اهلل’ ،وم٘م٤مل :ومٜمًٞم٧م
ًمٕم ّٚمف يم٤من اًمً٤مرق اًمِم٤مومٕمل ،ومّم٤مطم٧م اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،وىم٤مًمقا :يم٤من شمق ًّمد اًمِم٤مومٕمل ذم يقم ووم٤مة أيب
ومٚمام ُم٤مت ظمرج ،ويم٤من
طمٜمٞمٗم٦م ،ويم٤من أرسمع ؾمٜملم ذم سمٓمـ أ ُّمف ،وٓ خيرج رقم٤مي ً٦م حلرُم٦م أيب طمٜمٞمٗم٦مّ ،
ٟمِم١مه ذم اعمئتلم ُمـ ووم٤مة رؾمقل اهلل’ ،وم٘م٤ملً :مٕم ّٚمف يم٤من ُم٤مًمؽ ،وم٘م٤مًم٧م اعم٤مًمٙمٞم٦م سمٛمثؾ ُم٤م ىم٤مًمتف
احلٜمٗمٞم٦م ،وم٘م٤ملً :مٕم ّٚمف يم٤من أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،وم٘م٤مًمقا سمٛمثؾ ُم٤م ىم٤مًمتف اًمِم٤مومٕمٞم٦م-
اًمٕمالُم٦م إمم اعمٚمؽ وم٘م٤ملّ :أهي٤م اعمٚمؽ! قمٚمٛم٧م ّ
ومتقضمف ّ
أن رؤؾم٤مء اعمذاه٥م إرسمٕم٦م مل يٙمـ أطمدهؿ ذم
ّ
زُم٤من رؾمقل اهلل’ ،وٓ ذم زُم٤من اًمّمح٤مسم٦م ،ومٝمذا أطمد سمدقمٝمؿ ّأهنؿ اظمت٤مروا ُمـ جمتٝمدهيؿ ه١مٓء
جيقزون أن جيتٝمد سمخالف ُم٤م أومت٤مه واطمد
إرسمٕم٦م ،وًمق يم٤من ُمٜمٝمؿ ُمـ يم٤من أومْمؾ ُمٜمٝمؿ سمٛمراشم٥م ٓ ّ
ُمٜمٝمؿ -وم٘م٤مل اعمٚمؽُ :م٤م يم٤من واطمد ُمٜمٝمؿ ذم زُم٤من رؾمقل اهلل’ واًمّمح٤مسم٦م؟ وم٘م٤مل اجلٛمٞمع ،ٓ :وم٘م٤مل
ّ
قمٛمف
اًمٕمالُم٦م :وٟمحـ ُمٕم٤مذ اًمِمٞمٕم٦م شم٤مسمٕمقن ُٕمػم اعم١مُمٜملم× ٟمٗمس رؾمقل اهلل’ وأظمٞمف واسمـ ّ
ووصٞمف-
أي طم٤مل ،وم٤مًمٓمالق اًمذي أوىمٕمف اعمٚمؽ سم٤مـمؾ; ٕٟمّف مل يتح ّ٘مؼ ذوـمف ،وُمٜمٝم٤م اًمٕمدٓن ،ومٝمؾ
وقمغم ّ
ىم٤مل اعمٚمؽ سمٛمحيمه٤م؟ ىم٤مل ،ٓ :وذع ذم اًمٌح٨م ُمع قمٚمامء اًمٕم٤م ُّم٦م طم ّتك أًمزُمٝمؿ مجٞمٕم ً٤م ،ومتِم ّٞمع
اعمٚمؽ ،وسمٕم٨م إمم اًمٌالد وإىم٤مًمٞمؿ طم ّتك خيٓمٌقا ًمألئٛم٦م آصمٜمل قمنم ذم اخلٓمٌ٦م ،ويٙمتٌقا
أؾم٤مُمٞمٝمؿ^ ذم اعمً٤مضمد واعمٕم٤مسمد ،واًمذي ذم أصٌٝم٤من ُمقضمقد أن ذم اجل٤مُمع اًم٘مديؿ اًمذي يمت٥م
حمٛمد سمٕمد ُم٤م أطمدصمٝم٤م أظمقه
ذم زُم٤مٟمف ذم صمالث ُمقاوع ،وقمغم ُمٜم٤مرة دار اًمًٞم٤مدة اًمتل متٛمٝم٤م ؾمٚمٓم٤من ّ
هم٤مزان أيْم ً٤م ُمقضمقد ،وذم حم٤مؾمـ أصٗمٝم٤من ُمقضمقدّ ،
إن اسمتداء اخلٓمٌ٦م يم٤من سمًٕمل سمٕمض اًمً٤مدات
اؾمٛمف (ُمػمزا ىمٚمٜمدر)-
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تعصٜص ايعكا٥د ٚاألحهاّ ٚاألخالم يف ق ٤ٛعاغٛزا٤

اعمً١موًمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل شم٘مع قمغم قم٤مشمؼ اًمدقم٤مة واعمٌ ّٚمٖملم ذم فمؾ هذا اًمؼمٟم٤مُم٩م هل

ؿمؽ ذم ّ
ًمزوم شمٕمزيز اًمٕم٘م٤مئد ،وشمٕمٚمٞمؿ إطمٙم٤مم ،وهتذي٥م إظمالق ،وٓ ّ
أن قم٤مؿمقراء
اإلُم٤مم احلًلم× يمٗمٞمٚم٦م سمتح٘مٞمؼ ّ
يمؾ ذًمؽ -أي٘مٔمقا اًمٜم٤مس ًمٞمدريمقا احل٘مٞم٘م٦م،
أي ىمٞم٤مُم٦م ىم٤مُم٧م ذم ذًمؽ اًمٞمقم؟ إ ّٟمٜم٤م ٟمٓمٚمؼ
وًمٞمٕمرومقا ُم٤م هق يقم قم٤مؿمقراء؟ وًمٞمٗمٝمٛمقا ّ
وٟمتٗمقه هب٤م ،وًمٙمـ أٟمّك ًمٜم٤م أن ٟمٗمٝمؿ ُمـ هق اإلُم٤مم احلًلم×؟ وُم٤م
يمٚمٛم٦م قم٤مؿمقراء
ّ
اًمذي ومٕمٚمف؟
ويتحػم ومٞمف أُمث٤مل اعمح ّ٘مؼ
جلل يٖمرق ومٞمف أُمث٤مل اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري،+
ّ
إٟمّف سمحر ّ

ّ
واًمٕمالُم٦م ّ
ّ
احلكم ،+ومٙمٞمػ ًمٜم٤م ومٝمؿ طم٘مٞم٘م٦م قم٤مؿمقراء؟ َأو يًتٓمٞمع أطمد أن
احلكم،+
طمؼ ُمٕمرومتٝمؿً ،مٞمتًٜمّك ًمف ُمٕمرومتف×؟
يٕمرف أصح٤مب اإلُم٤مم×(ّ )2
اخلًد األعًَٛ ٢طٔ دّ ضّٝد ايػٗدا×٤

عمـ هذا اًمٙمالم؟ إ ّٟمف طمدي٨م ًمرئٞمس اعمذه٥م اجلٕمٗمري ،اإلُم٤مم اًمً٤مدس× ،ذًمؽ
اًمِمخص اًمذي يٕمقد إًمٞمف اًمٗمْمؾ ذم ّ
يمؾ ُم٤م سم٠ميديٜم٤مُ ،مـ اعمٌدأ إمم اعمٕم٤مد ،وُمـ اًمٓمٝم٤مرة
إمم اًمدي٤مت ،ذًمؽ اًمذي ىمدم ًمٚمدٟمٞم٤م ضمقهر دقمقة إٟمٌٞم٤مء اعمئ٦م وإرسمٕم٦م وقمنميـ أًمٗم ً٤م
ُمتٛم ّثٚم٦م سمّمقرة اعمذه٥م اجلٕمٗمري-
واعمختّمقن
قمؼم اإلُم٤مم× ذم هذا احلدي٨م سمٙمٚمٛم٦م «أصٓدش ،وأهؾ اًمٗم ّـ
ّ
ًم٘مد ّ
يٕمٚمٛمقن ُمدى صٕمقسم٦م اًمِمٝم٤مدة؟ ومٚمٞمس ًمٚمِم٤مهد أن يِمٝمد طم ّتك يٙمقن اعمِمٝمقد سمف

وُمـ اعمٕم٤مسمد اًمتل رأي٧مُ ،مٕمٌد (پػمسمٙمران) اًمذي ذم ًمٜمج٤من و ُسمٜمل ذم زُم٤مٟمف ،إؾم٤مُمل ُمقضمقدة
أن ،ويمذا ذم ُمٕمٌد ىمٓم٥م اًمٕم٤مروملم ٟمقر اًمديـ قمٌد اًمّمٛمد اًمٜمٓمٜمزي اًمذي زم ٟمًٌ٦م إًمٞمف ُمـ ضم٤مٟم٥م
إول ،روو٦م اعمت٘ملم :ج ،27ص ;43 ,47وٞم٤مء اًمديـ
إمُ ،مقضمقد أنش( -اعمجٚمز ّ
اًمٕمراىمل ،ذح شمٌٍمة اعمتٕم ّٚمٛملم :ج ،2ص-)68
(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م ،394اهل٤مُمش رىمؿ-2

ُ -------------------------------------------------------------- 311مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

واعمحػم ًمٚمٕم٘مقل هق ّ
أن اإلُم٤مم× ىم٤ملَ « :أ ْص َٓدُ َف ََ ِد ا ْؿ َن ًَر ْت
واوح ً٤م يمٕملم اًمِمٛمس،
ّ
شش( ،)2وأردفَ « :أ ْص َٓدُ َأن َد َم َؽ َشُ ََـ ِيف ُْ
فِ ِد َمٚئُِ ُْؿ َأطِِ ُ ٜا ْف ًَ ْر ِ
اخل ِْ ِدش(-)3
إن اًمٕم٘مؾ ًمٞمح٤مر ذم ّ
ّ
يمؾ يمٚمٛم٦م ُمـ هذه اًمٙمٚمامت ،ومٝمذا هق يمالم اإلُم٤مم
اًمً٤مدس× يِمٝمد ّ
أن دم احلًلم× ىمد ؾمٙمـ اخلٚمد ،ومٛمـ يم٤من اخلٚمد ُمًٙمٜم ً٤م ًمدُمف
ُمًت٘مر روطمف؟ شمٚمؽ هل ُمٜمزًم٦م دُم٤مء ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء×-
وم٠ميـ
ّ
اٖتصاش أظًٓ ١ايعسؽ ٚبها ٤مجٝع اخلال٥ل

شم٘مِمٕمر ًمدُم٤مئف ودُم٤مء أصح٤مسمف أفم ّٚم٦م اًمٕمرش «وا ْؿ َن ًَر ْت َفف
صمؿ يٌٚمغ إُمر إمم أن
ّ
ّ
ِ
ٔع َْ
َأطِِ ُ ٜا ْف ًَ ْر ِ
اخل َالئِ ِؼش ،و«اخلالئؼش :مجع ّ
حمغم سم٤مًٕمػ واًمالم ،شمِمٛمؾ
ش ،و َبَُك َفف َمج ُ

يمؾ ُم٤م هق خمٚمقق وٓ يًتثٜمك ُمٜمف أطمد ؾمقى اهلل ّ
ّ
ضمؾ وقمال; وم٘مد سمٙمقا قمٚمٞمف×-
ات افً ٌْ ُع
ُم٤م هذه
ََ ٝفف افً َام َو ُ
اًمْمج٦م اًمٕمٔمٛمك؟ ُم٤م اًمذي ومٕمٚمف احلًلم×؟ «و َبُ ْ
ّ
اجلْ ِ ٜوافْ ِ ِ
وم ٚؾِ ِ
ِ ٛيف َْ
ومٚ
وإَ َر ُو َ
وم ْـ َي َت ََِ ُ
ٚر م ْـ َخ ِْ ِؼ َر ِّبََْ ،ٚ
ومَ ٚب ْْٔ َُٓـَ ،
ٔٓـ َ
قن افً ٌْ ُعَ ،

إن اًمٕم٘مقل ًمتح ّػمت إذ سمٙم٧م قمٚمٞمف اًمًاموات اًمًٌعّ ،
ومُ َٓ ٚي َرىش(ّ -)4
وم٢من مجٞمع
ُي َرى َ
واعمجرات إٟمّام هل ذم اًمًامء إومم ،وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم( :ﭜ ﭝ
هذه اًمٙمقايم٥م
ّ

ﭞ ﭟ)( ،)5ومٗمل اًمًامء إومم شمًٌح اعمٚمٞم٤مرات ُمـ اًمٙمقايم٥م اعمٜمتنمة ذم
ْ٧م َو ُأ ُِّمل َو َٟم ْٗم ِز َي٤م َأ َسم٤م َقم ٌْ ِد اهللَ ،أ ْؿم َٝمدُ
(ُ )2مـ زي٤مرة ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× ذم اًمٜمّمػ ُمـ ؿمٕمٌ٤من« :سمِ َ٠م ِيب َأٟم َ
ش ُمع َأفمِ َّٚم ِ٦م ْ ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
اجلٜم ِ
َّ٤من ِْ
اًمً َام ُء َو ْإَ ْر ُض َو ُؾمٙم ُ
َ٤من
ًَم َ٘مد ا ْىم َِم َٕم َّر ْت ًمد َُم٤مئ ُٙم ْؿ َأفم َّٚم ُ٦م ا ًْم َٕم ْر ِ َ َ
اخلَ َالئ ِؼَ ،و َسم َٙم ْت ُٙم ُؿ َّ
ؼم َوا ًْم ٌَ ْح ِرش -شم٘مدّ ُم٧م اإلؿم٤مرة إمم ُمّم٤مدر هذه اًمزي٤مرة ذم اعمح٤مضة احل٤مدي٦م قمنمة،
َوا ًْم َ ِّ
اًمّمٗمح٦م ،359اهل٤مُمش رىمؿ-3
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اخلُ ْٚمد ،وا ْىم َِم َٕم َّر ْت ًَمف َأفم َّٚم ُ٦م ا ًْم َٕم ْر ِ
ٞمع ْ
(َ « )3أ ْؿم َٝمدُ َأ َّن َد َُم َؽ َؾم َٙم َـ ِذم ْ
َ٧م ًَمف
اخلَ َالئؼ ،و َسمٙم ْ
ش ،و َسمٙمَك ًَمف َمج ُ
ِ
اًمً ٌْ ُع وإَ َر ُو َ
اجلٜم َِّ٦م واًمٜم َِّ٤مر ُِم ْـ َظم ْٚم ِؼ
اًمً َام َو ُ
اًمً ٌْ ُع ،و َُم٤م وم ِٞمٝم َّـ و َُم٤م َسم ْٞمٜم َُٝم َّـ ،و َُم ْـ َي َت َ٘م َّٚم ُ
٥م ِذم ْ َ
قن َّ
ات َّ
َّ
َ
ُ
َر ِّسمٜمَ٤م ،و َُم٤م ُي َرى و َُم٤م ٓ ُي َرىش( -اٟمٔمر :اعمح٤مضة إومم ،اًمّمٗمح٦م ،37اهل٤مُمش رىمؿ-)2
( )4اعمّمدر اعمت٘مدّ م-
( )5ومّمٚم٧م ،آي٦م-23
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شمْمٛمف اًمًاموات اًمًٌع؟ سمٞمٜمام ي٘مقل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق×:
اًمٗمْم٤مء ،ومام سم٤مًمؽ سمام
ّ
وم ٚؾِ ِ
ِ ٛيف
ََ ٝفف افً َام َو ُ
«و َبُ ْ
ات افً ٌْ ُع وإَ َر ُو َ
وم ْـ َي َت ََِ ُ
ومَ ٚب ْْٔ َُٓـَ ،
ٔٓـ َ
قن افً ٌْ ُعَ ،
اجلْ ِ ٜوافْ ِ ِ
َْ
ومُ َٓ ٚي َرىش-
ومُ ٚي َرى َ
ٚر م ْـ َخ ِْ ِؼ َر ِّبََْ ،ٚ
وؾمط ّ
يمؾ ذًمؽ ئمٝمر مج٤مقم٦م ومٞم٘مقًمقن :هٜم٤مًمؽ إومراط ذم ُمراؾمؿ اًمٕمزاء! وُم٤م ذًمؽ
أي يقم هق يقم قم٤مؿمقراء؟ وُمـ اًمذي يدرك
ّإٓ ظمٓم٠م ؾمٌٌف اجلٝمؾ ،ومٛمـ اًمذي يٗمٝمؿ ّ
رأس ىمد محؾ قمغم اًمرُمح؟ وُمـ اًمذي يٕمل أي ٍ
ٍ
يد ُىمٓمٕم٧م إمم ضم٤مٟم٥م هنر
أي
ّ
ّ
اًمٕمٚم٘مٛمل؟ قمٚمٞمٙمؿ أن شمٜم٘مٚمقا إمم اًمٜم٤مس هذه احل٘م٤مئؼ-
حدٜح زؾاع١

روي قمـ روم٤مقم٦م سمـ ُمقؾمك ّ
اًمٜمخ٤مس اعمق ّصمؼ سمتقصمٞمؼ اًمِمٞمخ اًمٜمج٤مر( )2واسمـ

()3
ّ
واًمٕمالُم٦م( )4أٟمّف دظمؾ قمغم اإلُم٤مم اًمّم٤مدق× ،واإلُم٤مم× ٓ يٙم ّٚمؿ ذم
ؿمٝمرآؿمقب
هذه إُُمقر ّ
يمؾ ُمـ ه٥م ودب ،طم ّتك يٙمقن اًمِمخص قمغم ُمثؾ هذه اعمٜمزًم٦م ،ومً٠مًمف
 ٝؾِدَ َ
َٚن ِظْ ِْدي َمٚ
ُ :ٝج ًِ ِْ ُ
 ٝا ْف ًََ ٚم؟ َؿ َٚلُ :ؿ ِْ ُ
اإلُم٤مم×َ « :يِ ٚر َؾَ ٚظ َُ !ٜأ َمَ ٚح َج ْج َ
اك! َم ٚـ َ
ِ ٝظْْدَ َؿ ْ ِز ُح ًَ ْ ِ
غ ْب ِـ َظ ِ ٍّع×ش-
َأ ُح ٟبِ ِفَ ،و َفُِِّْل َظر ْؾ ُ

وٓ خيٗمك ّ
ًمٚمح٩م ُمـ اعمٜمزًم٦م واًمٕمٔمٛم٦م ُم٤م دقم٤م اًمرؾمقل’ أن يقاضمف أقمراسمٞم ً٤م مل
أن
ّ
َ
ٚض َر ُش ُ
يدرك احل٩م سمٛمثؾ هذه اًمرواي٦مَ « :دَ ٚأ َؾ َ
ايب ِيف َأ ْؾ َى َح َؾ ََ َٚلَ :يٚ
قل اَللِ’ َت ََُِ ٚه أ ْظ َر ِ ٌ
احلَ ٟؾ ًََ ٚؿِْل َظٚئِ ٌؼَ ،و َإَٔ ٚر ُج ٌؾ م ِع ـَثِر ا َْد ِ
ُ ٝأ ِريدُ َْ
َر ُش َ
ٚلَ ،ؾ ُّ ْر ِين َمٚ
قل اَلل! إِ ِّين َخ َر ْج ُ
َ
ُ
َ ي
قل اَلل’ إِ َػ َأ ِيب ُؿ ٌَ ْٔ ٍ
ٚيل َمَ ٚأ ْب ُِغُ َمَ ٚب َِغَ َْ
َ ٝر ُش ُ
َأ ْصْ َُع ِيف َم ِ
س َؾ ََ َٚلَ :ف ْق
احلٚجَ .ؿ َٚلَ :ؾْ ٚف َت ٍَ َ
(« )2روم٤مقم٦م سمـ ُمقؾمك إؾمدي ّ
اًمٜمخ٤مس روى قمـ أيب قمٌد اهلل وأيب احلًـ÷ ،يم٤من صم٘م ً٦م ذم طمديثف
ُمًٙمقٟم ً٤م إمم روايتفش( -اًمٜمج٤مر ،رضم٤مل اًمٜمج٤مر :ص-)277
وىم٤مل أيْم ً٤م« :روم٤مقم٦م سمـ ُمقؾمك ّ
اًمٜمخ٤مس ،صم٘م٦مش( -اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،اًمٗمٝمرؾم٧م :ص-)23:
(« )3روم٤مقم٦م سمـ ُمقؾمك ّ
اًمٜمخ٤مس صم٘م٦م ًمف أصؾش( -اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٕم٤ممل اًمٕمٚمامء :ص-)96
ّ
(اًمٕمالُم٦م ّ
احلكم ،خمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،3ص-)467
(« )4أ ُّم٤م روم٤مقم٦م وم٢مٟمّف صم٘م٦م صحٞمح اعمذه٥مش-
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ٍ
َْ ٝمَ ٚب َِغَ َْ
مح َر َاء َأ ْٕ ٍَ َْ َت ُف ِيف َشٌِ ِ
َأن َأ َبُ ٚؿ ٌَ ْٔ ٍ
احلٚجش(-)2
ٔؾ اَلل َمَ ٚب ٌَِ َ
س َف َؽ ِز َٕ ََ ٜذ َه ٌَْ َ ٜ
ايطسّ يف ععُ ١شٜاز ٠قرب اإلَاّ احلطني×

حيػم اًمٕم٘مقل طم ّ٘م ً٤م هق ّ
أن اإلُم٤مم اًمّم٤مدق× شم٤مسمع يمالُمف ُمع روم٤مقم٦م ىم٤مئ ً
الَ « :ف ْق َٓ
ُم٤م ّ
ُؽ بِح ِد ٍ
احل ًَ ْ ِ
ي َٓ ٞتَدَ ُع ِز َي َٚر َة َؿ ْ ِز ُْ
ٚس َْ
غ× َأ َبدَ ًاش-
احلَ ٟحلد ْثت َ َ
َأ ِّين َأـ َْر ُه َأ ْن َيدَ َع افْ ُ
ؾم٠مىمقل ًمٙمؿ ؿمٞمئ ً٤م وم٤مذهٌقا وشم٠م ُّمٚمقا ومٞمف ُمٚمٞم ً٤م ،سمٕمدُم٤م ذيمر اإلُم٤مم× هذا اًمٙمالم
ََ ٝض ِقي ً
الش ٓ ،سمدّ ُمـ اًمقىمقف هٜم٤م واًمت٠م ُّمؾ يمثػم ًا ذم ُمثؾ هذه
ىم٤مل :اًمراويَ « :شُ َ
اًمٜمٙم٤مت اًمدىمٞم٘م٦مً ،م٘مد ؾمٙم٧م اإلُم٤مم× ـمقي ً
ال ،ومام هل دٓٓت هذا اًمًٙمقت؟ إ ّٟمٜمل
ومجٞمع اًمٗم٘مٝم٤مء واًمٕمٚمامء ًمٕم٤مضمزون قمـ إدراك إهار اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم هذا اًمًٙمقت!

أيـ ًَوٍ عٔ ميني ايصا٥س ٚأيـ عٔ ٜطازٙ

وسمٕمد ومؽمة ُمـ اًمًٙمقت ،رومع اإلُم٤مم× رأؾمف وىم٤ملَ « :م ْـ َخ َر َج إِ َػ َؿ ْ ِز
ْز ،ص ِ
ِ
ُْ ِ
ِ
ػ َم َِ ٍؽ َظ ْـ َي ِّْٔ ِ ِف َو َأ ْف ُ
ح ٌَ ُف َأ ْف ُ
ػ َم َِ ٍؽ َظ ْـ
َر ُم ًْ َتُ ِ ٍ َ
احل ًَ ْغ× َظٚرؾ ً ٚبِ َح َِّف ؽ ْ َ
َي ًَ ِٚر ِهش-

ّ
إن ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× هق ُمـ أرؾمؾ اًمٌ٤مري شمٕم٤ممم قم٘مؾ اًمٙمؾ ٟمٌ ّٞمف اخل٤مشمؿ إمم
إرضً ،مٞمٚمت٘مط دُمف ودُم٤مء أصح٤مسمف ذم ىم٤مرورة ويرومٕمٝم٤م إمم اًمٕمرش(-)3
اًمٙمالم هٜم٤م ًمإلُم٤مم أيب قمٌد اهلل اًمّم٤مدق× ،ومٝمق اًمذي ي٘مقلَ « :م ْـ َخ َر َج إِ َػ َؿ ْ ِز
ْز ،ص ِ
ِ
ُْ ِ
ِ
ػ َم َِ ٍؽ َظ ْـ َي ِّْٔ ِ ِف َو َأ ْف ُ
ح ٌَ ُف َأ ْف ُ
ػ َم َِ ٍؽ َظ ْـ
َر ُم ًْ َتُ ِ ٍ َ
احل ًَ ْغ× َظٚرؾ ً ٚبِ َح َِّف ؽ ْ َ
َي ًَ ِٚر ِهش-
وم٢مذا يم٤من هذا هق إصمر ومٛمـ هق ذًمؽ اعم١م ّصمر اًمذي شمرك ُمثؾ هذا إصمر؟ هذا ُم٤م

(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمً٤مدؾم٦م ،اًمّمٗمح٦م ،258اهل٤مُمش رىمؿ-3
(ُ )3اٟمٔمر :اعمح٤مضة إومم ،اًمّمٗمح٦م ،44اهل٤مُمش رىمؿ-2

اعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م قمنمةُ :مٜمزًم٦م ىمٛمر سمٜمل ه٤مؿمؿ ذم ُم٘م٤مم قمٜمد ّي٦م اهلل 576 .............................

اإلين قمؼم آٟمت٘م٤مل ُمـ اعمٕمٚمقل إمم اًمٕم ّٚم٦م،
يٜمٌٖمل ًمٙمؿ أن شمٙمتِمٗمقه سمقاؾمٓم٦م اًمؼمه٤من ّ
ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٕمرف اًمِمجرة ُمـ ظمالل اًمثٛمرة ،واعمٕمدن ُمـ ظمالل اجلقهر; ٓ سمدّ ًمٜم٤م أن
مهٞم٦م صمقرشمف،
ٟمٗمٝمؿ ُمـ قمٔمٛم٦م زي٤مرة ىمؼمه× قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م هل درضمتف وُم٤م هل أ ّ
مهٞم٦م ،سمحٞم٨م يّمح٥م اًمزائر أًمػ ُمٚمؽ قمـ
ًمتٙمقن زي٤مرة ىمؼمه قمغم هذا اًم٘مدر ُمـ إ ّ
يٛمٞمٜمف وأًمػ ُمٚمؽ قمـ يً٤مره طمتّك يٕمقد إمم داره-
ثٛاب أيـ حذّٚ ١أيـ عُسَ ٠ع زض ٍٛايًٓ٘’ ٚأَري املؤَٓني×
ػ ِحج ٍَ ٜو َأ ْف َ
ََ ٛف ُف َأ ْف َ
ػ ُظ ّْ َر ٍة َم َع ٌَِٕ ٍّل َأ ْو
ٟمص يمالم اإلُم٤مم اًمً٤مدس× هقَ « :ـت َ
ّ
ِ
ٟمص اًمٙمالم اًمذي أورده ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م
أي يمالم هذا؟ إٟمّف ّ
ِص ٌَِٕ ٍّلش(( )2اعمٚمحؼّ -)2:
َو ِّ
ادتٓجدش ،واًمذي ُم٣م قمغم شم٠مًمٞمٗمف أيمثر
ورئٞمس اًمٗمرىم٦م اًمِمٞمخ اًمٓمقد +ذم «مهٌٚح
ّ

ُمـ أًمػ قم٤مم ،ومٝمذا اخلؼم ىمد ورد هبذا اًمًٜمد ،وذم ُمثؾ هذا اًمٙمت٤مب ،وسم٘مٚمؿ ُمثؾ هذا
اًمرضمؾ اًمذي ّ
فمؾ رئٞمً ً٤م جلٛمٞمع قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م ٕيمثر ُمـ أًمػ قم٤مم-
أن اهلل ّ
ومٜمالطمظ ّ
طمج٦م،
ضمؾ وقمال يٕمٓمل ًمزائر هذا اًم٘مؼم اًمنميػ صمقاب أًمػ ّ
طمج٦م ُمع ٟمٌل ُمـ أٟمٌٞم٤مء اهلل،
وأي قمٛمرة؟ ّإهن٤م ّ
طمج٦م هل؟ ّ
وأي ّ
وصمقاب أًمػ قمٛمرةّ ،
ويص ُمـ أوصٞم٤مئف ،هذا ُم٤م ٟمص قمٚمٞمف اإلُم٤مم اًمً٤مدس× ،واعم٘مّمقد هق
وقمٛمرة ُمع
ّ
احل٩م واًمٕمٛمرة ُت٧م راي٦م ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم’ ،وُمع أُمػم اعم١مُمٜملم× -هذا هق ؾم ّٞمد
٤مقم َ٦م اًمٜم ََّّح ِ
(َ )2سم ِِم ٌػم اًمدَّ َّه ُ
٤مسَ ،ىم َ٤ملَ :د َظم ْٚم ُ٧م َقم َغم َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل× َوم َ٘م َ٤مل ِزمَ « :ي٤م ِر َوم٤م َقم ُ٦م! َأ َُم٤م
٤منَ ،قم ْـ ِر َوم َ
َطم َج ْج َ٧م ا ًْم َٕم٤م َم؟ َىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ٧مُ :ضم ِٕم ْٚم ُ٧م ومِدَ َ
اك َُم٤م يم َ
َ٤من ِقمٜم ِْدي َُم٤م َأ ُطم ُّ٩م سمِ ِفَ ،و ًَم ِٙمٜمِّل َقم َّر ْوم ُ٧م ِقمٜمْدَ َىم ْ ِؼم
ِ
ِ
ِ
ٍم َت َقم َّام يم َ
َ٤من َأ ْه ُؾ ُِمٜمك ومِ ِٞمفًَ ،م ْق َٓ َأ ِّين َأيم َْر ُه َأ ْن َيدَ َع
ُطم ًَ ْلم ْسم ِـ َقم ٍّكم×َ -وم َ٘م َ٤مل ِزمَ :ي٤م ر َوم٤م َقم ُ٦م! َُم٤م َىم ُ ْ
ٍ
ِ
احل ًَ ْ ِ
َّ٤مس ْ
َ٧م
َ٧م ْإَ ْر َض َو َؾمٙم َ
لم× َأ َسمد ًاُ ،صم َّؿ َٟمٙم َ
اًمٜم ُ
احلَ َّ٩م َحلَدَّ ْصم ُت َؽ سمِ َحدي٨م َٓ شمَدَ ُع ِز َي َ٤مر َة َىم ْ ِؼم ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ؼمين أيب َىم َ٤ملَُ :م ْـ َظم َر َج إ َمم َىم ْؼم ْ
َـم ِقي ً
َػم ُُم ًْ َتٙمْؼمَ ،صح ٌَ ُف
الُ ،صم َّؿ َىم َ٤مل :أ ْظم َ َ
احلُ ًَ ْلم× َقم٤مروم ً٤م سم َح ِّ٘مف هم ْ َ
ِ
ٍ
ػ ُم َٚم ٍؽ َقمـ يً ِ ِ
ِ ِِ
ٍ
يص
ػ ِطم َّج ٍ٦م َو َأ ًْم َ
َ٥م ًَم ُف َأ ًْم َ
َأ ًْم ُ
٤مرهَ ،و َيمت َ
ْ ََ
ػ َُم َٚمؽ َقم ْـ َيٛمٞمٜمف َو َأ ًْم ُ َ
ػ ُقم ْٛم َرة َُم َع ٟمٌَِ ٍّل َأ ْو َو ِّ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج،25
ٟمٌَِ ٍّلش( -اًمِمٞمخ اًمٓمقدُ ،مّمٌ٤مح اعمتٝمجد :صّ ;826
صّ ;574
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-):2
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اًمِمٝمداء× ،ومام اًمذي ومٕمٚمف ًم ُٞمٕمٓمك هذا اعم٘م٤مم اًمرومٞمع؟
اإلنطري األمحس ملساضِ ايعصا ٤املكرتْ ١مبعاٖس ايتك٣ٛ

اًمتحكم سم٤مًمٞم٘مٔم٦م; ّ
ّ
ًمئال ُشمرشمٙم٥م ومٞمٝم٤م ُمٕمّمٞم٦م ،واعمٝمؿ ذم
يٜمٌٖمل ًمٚمٛمقايم٥م احلًٞمٜمٞم٦م

إُمر هق ضورة أن ٓ يٌٓمؾ ُمٗمٕمقل هذا اإليمًػم إمحر( :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

يتٜمزهقا قمـ احلرام ،وأن يٚمتزُمقا
ﮝ)( -)2ومٕمغم ُم٘مٞمٛمل اًمٕمزاء احلًٞمٜمل أن ّ
سم٤مًمقاضمٌ٤مت ،يمام جي٥م أن مت ّثؾ مجٞمع اعمقايم٥م واهلٞمئ٤مت ُمٔمٝمر ًا ُمـ ُمٔم٤مهر اًمت٘مقى ،وٓ
يٜمٌٖمل ًمتٚمؽ اًمراي٤مت وإقمالم اعمرومققم٦م أن شمرومرف ومقق ٟمٔمرة ظم٤مـمئ٦م ،أو يمٚمٛم٦م
سمذيئ٦م ،أو قمٛمؾ وم٤مؾمد; ّ
وم٢من شمٚمؽ اهلٞمئ٤مت هل ُمقوع قمٜم٤مي٦م ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء
واعمرؾمٚملم’ -وم٤مضمتٜمٌقا احلرام ،واقمٛمٚمقا سم٤مًمقاضمٌ٤مت ،واقمٚمٛمقا أن ّ
يمؾ ُم٤م شم٘مقُمقن
سمف ذم قمزائف إٟمّام يٛم ّثؾ ُم٤م أٟمتؿ أهؾ ًمف ،وًمٞمس ُم٤م هق أهؾ ًمف-
ؾادع ١ايسضٚ ’ٍٛحنٝب ايصٖسا‘٤
ٚص ِ
قل ،و ُأز ِْظج ِ
« ُؾ ِ
 ٝا ْف ًُ َُ ُ
 ٝا ْف ٌَت ُ
ُقلَ ،و َض َ
قلش(( )3اعمٚمحؼّ -)3:إين ًمٗمل
َ
ج َع بِ َؽ افر ُش ُ َ
( )2اعم٤مئدة ،آي٦م-38
اًمز ِائ ِرِ :زي٤مر ًة سمِ َ٠م ًْم َٗم٤مظٍ
ِ
ِ
ِ
َ
َػم ُهَ ---ىم َ٤مل ذم ُم ّْم ٌَ ِ
ات ا ِ
(ِ )3ز َي َ٤مر ٌة ُأ ْظم َرى ًَم ُف َص َٚم َق ُ
٤مح َّ
َ َ
هلل َقم َٚم ْٞمف ،أ ْو َر َد َه٤م َّ
اًمً ِّٞمدُ َوهم ْ ُ
ِ
ِ ٍ
ٞمٝم٤م َسم ْٕم ُض َُم َّم ِ٤مئ ِ
ػُ ،ي َز ُار ِ َهب٤م ْ
ات اهلل َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َال ُُم ُفَ ،ز َار ِ َهب٤م
٥م َي ْق ِم اًم َّٓم ِّ
لم َص َٚم َق ُ
احلُ ًَ ْ ُ
َؿم٤موم َٞم٦مُ ،ي ْذيم َُر وم َ
ان اهلل َقم َٚمٞم ِف ،وؾم َ٠م ْذ ُيمره٤م َقم َغم ا ًْمقص ِ
اعمُْ ْرشم ََ٣م َقم َٚم ُؿ ْاهلُدَ ى ِر ْو َق ُ
ػ ا ًَّم ِذي َأ َؿم َ٤مر ُه َق إِ ًَم ْٞمفَ ،ىم َ٤ملًَ ---« :م َ٘مدْ
ْ َ َ ُ َ
َ ْ
٧م ْإَي٤مم ،وا ْٟمٙمًَ َٗم ِ
احلدُ ود و ْإَطمٙمَ٤مم ،و َأ ْفم َٚمٛم ِ
ِ
ٍم ِقم َؽ ْ ِ
ُ ِ
٧م َّ
اًمِم ْٛم ُس
َّ ُ َ َ
اإل ْؾم َال ُمَ ،و َشم َٕم َّٓم َٚم٧م ْ ُ ُ َ ْ ُ َ َ
س َع سمِ َٛم ْ َ
ِ
اًمً َام ُءَ ،وا ْىم َِم َٕم َّرت ْإَ ْر ُض َوا ًْم ٌَ ْٓم َح٤م ُء،
َو َأ ْفم َٚم َؿ ا ًْم َ٘م َٛم ُرَ ،و ْ
اطم َت ٌَ َس ا ًْم َٖم ْٞم ُ٨م َواعمَْ َٓم ُرَ ،و ْاه ُت َّز ا ًْم َٕم ْر ُش َو َّ
٤مؿم ِ
قل و ُأ ْز ِقمج ِ
ِ
ِ
٧م ا ًْم ُٕم ُ٘م ُ
٧م ا ًْم ٌَ ُت ُ
َو َؿم ِٛم َؾ ا ًْم ٌَ َال ُء َو ْ
قل َو َـم َ
قل; َوم َٚم ْٕمٜمَ ُ٦م
َ
اًمر ُؾم ُ َ
اظم َت َٚم َٗم٧م ْإَ ْه َقا ُءَ ،و ُومج َع سمِ َؽ َّ
٥م َقم َٚم ْٞم َؽ
اهلل َقم َغم َُم ْـ َضم َ٤مر َقم َٚم ْٞم َؽ َو َفم َٚم َٛم َؽَ ،و َُمٜمَ َٕم َؽ اعمَْ٤م َء َو ْاهت ََْم َٛم َؽَ ،و َهمدَ َر سمِ َؽ َو َظم َذ ًَم َؽ و َأ ًَّم َ
ِ
ػ ُِمٞم َث٤م َىم َؽ َو َوقمْدَ َكَ ،و َأ َقم َ
َو َىم َت َٚم َؽَ ،و َٟمٙم َ
٥م
َ٨م َسم ْٞم َٕمت ََؽ َو َقم ْٝمدَ َكَ ،و َأ ْظم َٚم َ
٤من َقم َٚم ْٞم َؽ ودَّ َكَ ،و َأهم َْْم َ
٤مء ُِمـ ُذريتِ َؽ ،واًمٜمُّجٌ٤مءِ
ُتٞم٤م ُشمف قم َٚمٞم َؽ وقم َغم ْإَز ِيمٞم ِ
ِ
سمِ ِٗم َٕم٤مًمِ ِف َضمدَّ َكَ ،و َؾم َال ُم اهلل َو ِر ْو َقا ُٟم ُف َو َسم َريمَ٤م ُشم ُف َو َ َّ ُ َ ْ َ َ
َ ََ
َ ِّ َّ
ْ َ
ِ ِ
ّ
(اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)345 ,342
ؽمشمِ َؽ ،إِ َّٟم ُف َمحِٞمدٌ َ ِجمٞمدٌ ش-
ُم ْـ قم ْ َ

اعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م قمنمةُ :مٜمزًم٦م ىمٛمر سمٜمل ه٤مؿمؿ ذم ُم٘م٤مم قمٜمد ّي٦م اهلل 578 .............................

طمػمة ُمـ أُمريُ ،م٤مذا قمً٤مين أن أىمقل؟ وم٤مًمرؾمقل إيمرم’ ُمٗمجقع ذم قمزاء ؾم ّٞمد
وشمٕمقل ّ
يمؾ
اًمِمٝمداء× ،وىمد سمٚمغ احلزن سم٤مًمٌتقل وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء‘ أن شمٜمقح قمٚمٞمف
ّ
يقم ،طمتّك ر ّىم٧م هل٤م ُمالئٙم٦م اًمًامء ،وسم٤مشم٧م اًمٕم٘مقل ـم٤مئِم٦م سمٗمٕمؾ هذه اعمّمٞمٌ٦م-
ضٛز( ٠ايؿذس) ضٛز ٠احلطني×

أي ُم٘م٤مم هق ُم٘م٤مم ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء×؟ ًمٞمس سمقؾمٕمٜم٤م أن ٟمتحدّ ث قمـ اإلُم٤مم× ٟمٗمًف،
ّ
وإ ّٟمام هلل شمٕم٤ممم أن ي٠ميت قمغم ذيمره; ومج٤مءت ؾمقرة «وافٍجرش; شمٕمٌػم ًا ُمٜمف شمٕم٤ممم قمـ ص٤مطم٥م
اًمرأس اًم٘مٓمٞمع ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× ،طمٞم٨م ىم٤مل( :ﭡ ﭢ ﭣ *ﭥ ﭦ ﭧ
احل ًَ ْ ِ
قر ُة ُ
غ ْب ِـ َظ ِ ٍّعش(-)3
ﭨﭩ)( -)2وىمد ىم٤مل ّ
طمج٦م اهلل×َ « :ؾَِ٘نَُ ٚش َ
ال  ّٜٛن ّٛٝاحلطني×

دقمؽ قمـ طمديثٜم٤م ٟمحـ ،وًمٞمحدّ صمٜم٤م قمٜمف اإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ× ،ص٤مطم٥م زسمقر
حمٛمد^ ،طمٞم٨م ٟمٔمر إمم قمٌٞمد اهلل سمـ اًمٕم ٌّ٤مس سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م× وم٤مؾمتٕمؼم،
آل ّ
شم٠مُمٚمقا ضم ّٞمد ًا ذم يمالم اإلُم٤مم× ،وم٢م ّٟمف ىم٤مل سمٕمد أن اؾمتٕمؼم« :مِ ٚم ْـ ي ْق ٍم َأ َصد َظ َذ رش ِ
قل
َ ُ
َ
َ
ّ
( )2اًمٗمجر ،أيت٤من -39 ,38
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلُ ًَ ْ ِ
(َ )3ىم َ٤مل َأ ُسمق َقم ٌْ ِد اهلل×« :ا ْىم َرؤوا ا ًْم َٗم ْج ِر ِذم َوم َرائْم ُٙم ْؿ َوٟم ََقاومٚم ُٙم ْؿَ ،وم٢مِ َّهنَ٤م ْ
لم ْسم ِـ َقم ٍّكمَ ،و ْار َهم ٌُقا
ِ ِ
ِ
ِ
قر ُة ًمِ ْٚم ُح ًَ ْ ِ
٤مض اعمَْ ْج ِٚم ِ
مح ُٙم ُؿ اهللََُ -وم َ٘م َ٤مل ًَم ُف َأ ُسمق ُأ َؾم٤م َُم َ٦مَ ،و َيم َ
لم
سَ :يم ْٞم َ
ٞمٝم٤م َر ِ َ
وم َ
اًمً َ
ػ َص َ٤مر ْت َهذه ُّ
٤من َطم َ
٤مص ً٦م؟ َوم َ٘م َ٤ملَ :أ َٓ شم ًَْ َٛم ُع إِ َمم َىم ْقًمِ ِف َشم َٕم َ٤ممم( :ﭡ ﭢ ﭣ * ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ * ﭫ ﭬ
َظم َّ
اوٞم ِ٦م اعمَْر ِوٞم٦مِ،
ِ
ِ
س اعمُْ ْٓمٛم ِئٜم َِّ٦م اًمر ِ
ِ
لم ْسم َـ َقم ٍّكم÷َ ،وم ُٝم َق ُذو اًمٜمَّ ْٗم ِ
ﭭ * ﭯ ﭰ)؟ إٟم ََّام َي ْٕمٜمل ْ
احلُ ًَ ْ َ
َّ َ ْ َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
احلُ ًَ ْ ِ
قن َقم ِـ اهلل َي ْق َم ا ًْم٘م َٞم٤م َُم٦م َو ُه َق َر ٍ
قر ُة ِذم ْ
او َ
لم
اًمر ُ
اًمً َ
اض َقمٜم ُْٝم ْؿَ ،و َهذه ُّ
َو َأ ْص َح٤م ُسم ُف ُم ْـ آل ُحم َ َّٛمد’ َّ
ٍ
ْسم ِـ َقم ِكم َو ِؿمٞم َٕمتِ ِف َو ِؿمٞم َٕم ِ٦م ِ
احلُ ًَ ْ ِ
لم ِذم َد َر َضمتِ ِف ِذم ْ
َ٤من َُم َع ْ
٤مص ً٦مَُ ،م ْـ َأ ْد َُم َـ ِىم َرا َء َة ا ًْم َٗم ْج َر يم َ
اجلَٜم َِّ٦مش-
آل ُحم َ َّٛمد َظم َّ
ٍّ
(إؾمؽمآسم٤مدي ،شم٠مويؾ أي٤مت اًمٔم٤مهرة ذم ومْم٤مئؾ اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة :ج ،3ص ;8:7اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ
اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،6صّ ;769 ,768
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،35ص ;:4ج
حمٛمد اعمِمٝمدي ،شمٗمًػم يمٜمز اًمدىم٤مئؼ :ج ،25ص ;397اًمِمٞمخ قمٌد اهلل
 ،55ص ;32: ,329اًمِمٞمخ ّ
اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :ص-):9 ,:8
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ٍ ِ ِ ِ
ِ
محزَ ُة ْب ُـ َظ ٌْ ِد ا ُدىِِ ِ
َ ،ٛأ َشدُ اَلل َو َأ َشدُ َر ُشقفِ ِفش هذا
اَلل’ م ْـ َي ْق ِم ُأ ُحدُ ،ؿت َؾ ؾٔف َظّ ُف َ ْ
صمؿ أردف ىم٤مئ ً
ال:
ٟمص يمالم اإلُم٤مم اًمراسمع× قمـ اًمرضمؾ ّ
هق ّ
إول ذم قم٤ممل اإلُمٙم٤منّ ،
« َو َب ًْدَ ُه َي ْق َم ُم ْٗ َت َُ ،ٜؿتِ َؾ ؾِ ِٔف ا ْب ُـ َظ ِّّ ِف َج ًْ ٍَ ُر ْب ُـ َأ ِيب َضٚفِ ٍ
ٛش -وسمٕمد أن ضم٤مء قمغم ذيمر يمال
احل ًَ ْ ِ
هذيـ اًمٞمقُملم ىم٤مل×َ « :و َٓ َي ْق َم َـ َٔ ْق ِم ُْ
غ×ش ،ومٚمؿ يٛمض قمغم اًمرؾمقل’ يقم

يمٞمقم قم٤مؿمقراء ،واهلل وطمده هق اًمٕم٤ممل سمام ّ
طمؾ سمرؾمقل اهلل’ ذم ذًمؽ اًمٞمقم-
َٓصي ١قُس بين ٖاغِ× عٓد ايًٓ٘

اعمٝمؿ ذم احلدي٨م اعم٤ميضّ ،
شمرطمؿ قمغم
أن اإلُم٤مم
اًمًج٤مد× سمٕمد شمٚمؽ اًمٙمٚمامت ّ
ّ
ِ
ٚسَ ،ؾ َِ ََدْ آ َث َر َو َأ ْب َذَ ،و َؾدَ ى َأ َخُ ٚه بَِْ ٍْ ًِ ِفَ ،حتك
قمٛمف اًمٕمٌ٤مس× ىم٤مئالًَ « :رح َؿ اَللَُ ا ْف ًٌَ َ
ّ
ُؿىِ ًَ َْ ٝيدَ ا ُهشً -مٞمس ٕطمد أن يّمػ ؿمٝم٤مدة ىمٛمر سمٜمل ه٤مؿمؿ ،وم٘مد ضب ُمث٤مًٓ ذم
اًمتْمحٞم٦م ،خت ّٞمٚمقا ُم٤مذا ومٕمؾ سمٕمد ىمٓمع يديف؟ عم٤م ُىمٓمٕم٧م يٛمٞمٜمف ىم٤مل:
ِ
ـــ ِديِْــل
َواَلل إِ ْن َؿ َى ًْـــــــت ُُؿ َي ِِّْٔـــــــل
إِ ِّين ُأ َحــٚمل َأ َبــد ًا َظ ْ
وظــــ إِمـــٍ ٚم ص ِ
ـــٚد ِق ا ْف َٔ َِ ِ
ـــغ
َ
َ َ ْ َ

ــؾ افٌِْـــل افىـ ِ
ــٚه ِر ْإَ ِمـ ِ
ٕ َْجـ ِ
ــغ
ِّ

وعم٤م ُىمٓمٕم٧م ؿمامًمف ،أٟمِمد ىم٤مئالً:
ِ
ــ ا ْفٍُُـ ِ
ـٚر
ـس َٓ َ َْتنــ َْل مـ َ
َيــٍْ َٕ ٚـ ُ

و َأبنـــــ ِِري بِرمح ِ
ِ
ــــَْ ٜ
ــــٚر
اجلٌ
َ َْ
َ ْ

ـــل افًـــ ِّٔ ِد ا ُْدخْ ت ِ
َـــٚر
َم َ
ـــع افٌِْ ِّ

َؿـــدْ َؿ َى ًُـــقا بِ ٌَ ٌْـــِٔ ِٓ ْؿ َي ًَـ ِ
ــٚري

َؾ َٖ ْصِِ ِٓ ْؿ َيَ ٚر ِّب َحر افْ ِ
ٚر

()1

هٙمذا يم٤من اًمٕمٌ٤مس× ،وهٙمذا يم٤مٟم٧م شمْمحٞمتف وؿمٝم٤مدشمف-
( )2أسمق خمٜمػ إزديُ ،م٘متؾ احلًلم :ص ;28:اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج،4
صّ ;367
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص ;57اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل:
اإلُم٤مم احلًلم× :ص-394

اعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م قمنمةُ :مٜمزًم٦م ىمٛمر سمٜمل ه٤مؿمؿ ذم ُم٘م٤مم قمٜمد ّي٦م اهلل 57: .............................

حيػم قم٘مقل مجٞمع احلٙمامء ،وأومٝم٤مم مجٞمع اًمٗم٘مٝم٤مء ،هق ّ
سمٞمد ّ
أن اإلُم٤مم×
أن اًمذي ّ
ىم٤مل سمٕمد ذًمؽَ « :وإِن فِ ِْ ًٌَ ِ
ٚس ِظْْدَ اَلل َت ٌَ َٚر َك َو َت ًَ َٚػ َمْ ِْز َف ًٜش ،ويمٚمٛم٦م قمٜمد اهلل شمٕمٜمل ُمٜمزًم٦م
ِ
ٔع افن َٓدَ ِاء َي ْق َم ا ْف َِ َٔ َٚم ِٜش-
ومقق اجلٜمّ٦م وومقق اخلٚمد إقمغم ،سمحٞم٨مَ « :ي ٌٌِْ ُى ُف ِ َِبَ ٚمج ُ
حمػم وقمجٞم٥م طم ّ٘م ً٤م ،ومٛمٜمذ ّأول اخلٚم٘م٦م اسمتدا ًء سمزُم٤من اًمٜمٌل آدم× عم٤م
إٟمّف ُٕمر ّ
اؾمتِمٝمد ه٤مسمٞمؾ ،وُمرور ًا سمٞمقم ُأ ُطمد عم٤م اؾمتِمٝمد محزة سمـ قمٌد اعم ّٓمٚم٥م ؾم ّٞمد
اًمِمٝمداء× ،إمم اًمِمٝمداء اًمذيـ شمً٤مىمٓمقا سمٕمد يقم ُأ ُطمد ،وم٠ميـ هل اًمٜمٝم٤مي٦م؟ ؾمتٙمقن
ِ
ٔع
اًمٜمٝم٤مي٦م يقم فمٝمقر اإلُم٤مم ص٤مطم٥م اًمزُم٤منً ،#مٞمٜمدرج ُت٧م هذه اًمٙمٚمٛم٦م « َمج ُ
ِ
وم٠مي ُمٜمزًم٦م شمٚمؽ اًمتل يٖمٌٓمف
افن َٓدَ اءش أوًمئؽ اًمِمٝمداء اًمذيـ يً٘مٓمقن ذم ريم٤مسمفّ ،
قمٚمٞمٝم٤م مجٞمع اًمِمٝمداء()2؟ ّإهن٤م ُمٜمزًم٦م طم٤مُمؾ ًمقاء احلًلم× (اعمٚمحؼ ،)4:ومام سم٤مًمؽ
سمٛمٜمزًمتف هق×؟
قُس بين ٖاغِ× أمس َٔ ٢ايتُجٚ ٌٝايتؿٜٛس

شمٜم٤مهك إمم أؾمامقمٜم٤م ـ وٟمتٛمٜمّك أن ٓ يٙمقن اخلؼم صحٞمح ً٤م ـ ّ
أن اًمٌٕمض سمّمدد اًم٘مٞم٤مم

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مح ِـ،
ٞمًك ْسم ِـ ُقم ٌَ ْٞم ٍد ا ًْم َٞم ْ٘مٓمِٞمٜمِ ِّلَ ،قم ْـ ُيق ُٟم َس ْسم ِـ َقم ٌْ ِد اًم َّر ْ َ
ٞمؿ ْسم ِـ َه٤مؿم ٍؿَ ،قم ْـ ُحم َ َّٛمد ْسم ِـ قم َ
(َ )2قم ُّكم ْسم ُـ إِ ْسم َراه َ
٤مملٍَ ،قمـ َأسمِ ِٞمفَ ،قمـ َصم٤مسمِ ِ
َقم ِـ اسم ِـ َأؾمٌ ٍ
٤مطَ ،قمـ َقم ِكم سم ِـ ؾم ِ
٧م ْسم ِـ َأ ِيب َص ِٗم َّٞم َ٦مَ ،ىم َ٤ملَٟ :م َٔم َر َؾم ِّٞمدُ ا ًْم َٕم٤مسمِ ِدي َـ َقم ِ ُّكم
ْ
ْ
ْ ْ َ
ْ ِّ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلُ ًَ ْ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
َ
ِ
َ
ْسم ُـ ْ
َ
ُ
َ
َ
ٍ
ؼم ،صم َّؿ ىم٤ملَُ « :م٤م ُم ْـ َي ْقم أ َؿمدَّ
٤مؾم َت ْٕم َ َ
لم× إ َمم ُقم ٌَ ْٞمد اهلل ْسمـ َقم ٌَّ٤مس ْسمـ َقم ِّكم ْسمـ أيب ـم٤مًم٥م وم ْ
َقم َغم رؾم ِ
مح َز ُة ْسم ُـ َقم ٌْ ِد اعمُْ َّٓم ِٚم ِ
٥مَ ،أ َؾمدُ اهلل َو َأ َؾمدُ َر ُؾمقًمِ ِف،
قل اهللِ’ ُِم ْـ َي ْق ِم ُأ ُطم ٍدُ ،ىمتِ َؾ ومِ ِٞمف َقم ُّٛم ُف َ ْ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو َسم ْٕمدَ ُه َي ْق َم ُُم ْ١مشم ََ٦م ُىمت َؾ ومٞمف ا ْسم ُـ َقم ِّٛمف َضم ْٕم َٗم ُر ْسم ُـ َأ ِيب َـم٤مًم ٍ
احل ًَ ْلم×،
٥مُ -صم َّؿ َىم َ٤مل×َ :و َٓ َي ْق َم َيم َٞم ْق ِم ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػ َر ُضم ٍؾَ ،ي ْز ُقم ُٛم َ
ػ َقم َٚم ْٞم ِف َصم َال ُصم َ
قن َأ َّهنُ ْؿ ُِم ْـ َه ِذه ْإُ َُّم٦مُ ،يم ٌّؾ َي َت َ٘م َّر ُب إِ َمم اهلل سمِدَ ُمفَ ،و ُه َق
قن َأ ًْم َ
ْاز َد ًَم َ
ِ
ِ
سمِ٤مهلل ُي َذيم ُِّر ُه ْؿ َوم َال َيتَّٕم ُٔم َ
٤مس َوم َٚم َ٘مدْ آ َصم َر
قن َطمتَّك َىم َت ُٚمق ُه َسمٖمْٞم ً٤م َو ُفم ْٚم ًام َو ُقمدْ َواٟم ً٤مُ -صم َّؿ َىم َ٤مل×َ :رطم َؿ اهللَُ ا ًْم َٕم ٌَّ َ
ِ
ِ ِ
َ٤مطم ْ ِ
لم َيٓمِ ُػم ِهبِ َام َُم َع ا َْعم َال ِئٙم َِ٦م ِذم
َو َأ ْسم َغمَ ،و َومدَ ى َأ َظم٤م ُه سمِٜمَ ْٗمًفَ ،طمتَّك ُىمٓم َٕم ْ٧م َيدَ ا ُهَ ،وم َ٠م ْسمدَ ًَم ُف اهللَُِ هبِ َام َضمٜم َ
ِ
٥م ،وإِ َّن ًمِ ْٚمٕمٌ ِ ِ
ِ
ْ ِ
ٞمع
٤مس قمٜمْدَ اهلل َشم ٌَ َ٤مر َك َو َشم َٕم َ٤ممم َُمٜم ِْز ًَم ً٦م َيٖمٌِْ ُٓم ُف ِ َهب٤م َمج ُ
َ َّ
جل ْٕم َٗم ِر ْسم ِـ َأ ِيب َـم٤مًم ٍ َ
اجلٜمَّ٦م ،يم ََام َضم َٕم َؾ ِ َ
َ
ُّ
اًمِم َٝمدَ ا ِء َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦مش( -أسمق خمٜمػ إزديُ ،م٘متؾ احلًلم :ص ;287اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم:
صّ ;658
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،33ص-)385
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سمٕمٛمؾ ظم٤مـمئ; وهق ُم٤م يٗمرض قمٚمٞمٜم٤م اًمتحذير ُمـ ُمٖمٌتف ،وم٢من يم٤من ه١مٓء ُمـ
اًمًٕمداء ،ؾمٞمّمٌحقن ُمـ اًمتٕمً٤مء ذم هذه اًمدٟمٞم٤م ،وإن يم٤مٟمقا ُمـ إؿم٘مٞم٤مء ومٚمـ
وحيرُمقن إمم إسمد ُمـ
يّمٞمٌٝمؿ ُمٙمروه ذم دار اًمدٟمٞم٤م ،وًمٙمـ ؾم ُت٘مّمؿ فمٝمقرهؿ ُ
اًمرمح٦م اإلهلٞم٦م ،طمٞمٜمام ي١مشمك سمٞمدي أيب اًمٗمْمؾ اًمٕمٌ٤مس اعم٘مٓمققمتلم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م(-)2
ُمٗم٤مد اخلؼم ّ
أن اًمٌٕمض ـ ٓ إًمف ّإٓ اهلل ـ يريد دمًٞمد ىمٛمر سمٜمل ه٤مؿمؿ× ذم دور
طمج٦م اهلل قمغم اخلٚمؼ أُم٤مم ىمؼمه ىم٤مئالًَ « :ش َال ُم اَلل
يٛم ّثٚمف أطمد اًمٗمٜم٤مٟملم ،ومٛمـ ي٘مػ ّ
ٚحلغ ومجِٔ ِع افنٓدَ ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِِ
ِ ِِ
اء
َ
غ َو َأ ٌِْٕ َٔٚئف ا ُْد ْر َشِ َ
َو َش َال ُم َم َالئَُتف ا ُْد ََربِ َ
غ َوظ ٌَٚده افه َ َ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
غش(،)3
وحَ ،ظ َِ ْٔ َؽ َيْ ٚب َـ َأم ِر ا ْدـ ُْٗمْ َ
افهدِّ يَ َ
غَ ،وافزاـ َٔٚت افى ِّٔ ٌَٚت ؾ َٔام َت ٌْتَدي َوت َُر ُ
َو ِّ
(« )2إٟمّف يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م واؿمتدّ إُمر قمغم اًمٜم٤مس ،سمٕم٨م رؾمقل اهلل’ أُمػم اعم١مُمٜملم× إمم وم٤مـمٛم٦م‘
ًمتحي ُم٘م٤مم اًمِمٗم٤مقم٦م ،ومٞم٘مقل أُمػم اعم١مُمٜملم× :ي٤م وم٤مـمٛم٦م! ُم٤م قمٜمدك ُمـ أؾمٌ٤مب اًمِمٗم٤مقم٦م ،وُم٤م اد ِ
ظمرت
ّ
ٕضمؾ هذا اًمٞمقم اًمذي ومٞمف اًمٗمزع إيمؼم؟ ومت٘مقل وم٤مـمٛم٦م‘ :ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم! يمٗم٤مٟم٤م ٕضمؾ هذا اعم٘م٤مم
اًمٞمدان اعم٘مٓمققمت٤من ُمـ اسمٜمل اًمٕمٌ٤مسش( -اًمدرسمٜمدي ،أهار اًمِمٝم٤مدة :ص ;44:اًمدرسمٜمدي ،شمرمج٦م أهار
اًمِمٝم٤مدة :ج ،3ص ;2277اعم٤مزٟمدراينُ ،مٕم٤مزم اًمًٌٓملم :ج ،2ص-)387
ِ
مح َز َة اًم ُّثام ِزم َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل اًمّم ِ
ِ
٤مد ُق×« :إِ َذا َأ َر ْد َت ِز َي َ٤مر َة َىم ْ ِؼم ا ًْم َٕم ٌَّ ِ
٤مس ْسمـ َقم ٍّكم÷ َو ُه َق َقم َغم
(َ )3قم ْـ َأ ِيب َ ْ
َّ
َ ِّ
ات سمِ ِح َذ ِاء ْ ِ
َؿم ِّط ا ًْم ُٗمر ِ
ػ َقم َغم َسم ِ
اًمً ِ٘مٞم َٗم ِ٦م َو ُىم ْؾَ :ؾم َال ُم اهلل َو َؾم َال ُم َُم َال ِئٙمَتِ ِف
[احل ْ ِػم] َوم ِ٘م ْ
٤مب َّ
احل٤مئ ِر ْ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ْ
َّ
ِ
ُّ
اًمزايم َٞم٤مت اًمٓم ِّٞم ٌَ٤مت وم َٞمام
لمَ ،و َّ
اًمّمدِّ ي٘م َ
اًمّم٤محل َ
لم َوأٟمٌْ َٞم٤مئف اعم ْر َؾمٚم َ
اعمُْ َ٘م َّرسمِ َ
لم َو َمجٞمع اًمِم َٝمدَ اء َو ِّ
لم َوقم ٌَ٤مده َّ
َشم ْٖمت َِدي وشمَروح ،قم َٚمٞم َؽ ي٤م سمـ َأ ُِم ِػم اعمُْ١م ُِمٜمِلمَ ،أ ْؿمٝمدُ ًَم َؽ سمِ٤مًمتًَّ ِٚمٞم ِؿ واًمتَّّم ِد ِيؼ وا ًْمق َوم ِ
٤مء واًمٜم َِّّمٞمح٦مِ
ْ َ
َ
َ
َ َ
َ ْ
َ
َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اًمً ٌْط اعمُْٜمْت ََج٥مَ ،واًمدَّ ًم ِ
يص اعمُْ ٌَ ِّٚمغَِ ،واعمَْ ْٔم ُٚمق ِم اعمُْ ْٝمت ََْم ِؿ;
خلَ َٚمػ اًمٜمٌَِّ ِّل اعمُْ ْر َؾم ِؾَ ،و ِّ
ٞمؾ ا ًْم َٕم٤مملَِ ،وا ًْم َق ِّ
لم َأ ْومْم َؾ ْ ِ
َوم َج َز َ
احل ًَ ِـ َو ْ
ؼم َت
احلُ ًَ ْ ِ َ
اك اهللَُ َقم ْـ َر ُؾمقًمِ ِف َو َقم ْـ َأ ُِم ِػم اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
اجل َزاء سمِ َام َص َ ْ
َ
لم َو َقم ِـ ْ َ
ِ
اؾمت َ
ػ
َخ َّ
َو ْ
اطمت ًََ ٌْ َ٧م َو َأ َقمٜم َْ٧مَ ،ومٜم ْٕم َؿ ُقم ْ٘م ٌَك اًمدَّ ِارًَ -م َٕم َـ اهللَُ َُم ْـ َىم َت َٚم َؽَ ،و ًَم َٕم َـ اهللَُ َُم ْـ َضم ِٝم َؾ َطم َّ٘م َؽَ ،و ْ
سمِحرُمتِ َؽ ،و ًَمٕمـ اهللَُ ُمـ طم َ٤مل سمٞمٜم ََؽ وسملم ُم ِ
٤مء ا ًْم ُٗمر ِ
اتَ -أ ْؿم َٝمدُ َأٟم ََّؽ ُىمتِ ْٚم َ٧م ُم ْٔم ُٚمقُم ً٤مَ ،و َأ َّن اهللَ ُمٜمْج ٌزِ
َ ْ َ َْ
َ َ َ
ُ
َ
َ
ََْ َ َ
ُْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمً َال ُم َقم َٚم ْٞم َؽ َأ ُّ َهي٤م
ًَم ُٙم ْؿ َُم٤م َوقمَدَ ُيم ْؿ ،ضم ْئ ُت َؽ َي٤م ْسم َـ َأُمػم اعمُْ ْ١مُمٜم َ
لمُ ---صم َّؿ ا ْد ُظم ْؾ َوا ْٟمٙم َّ
َ٥م َقم َغم ا ًْم َ٘م ْؼم َو ُىم ِؾَّ :
ِ
ِ
هلل َوًمِ َر ُؾمقًمِ ِفش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ;557اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد،
ٞمع ِ
اًمّم٤مًم ُح ،ا ُْعمٓم ُ
ا ًْم َٕم ٌْدُ َّ
اعمزار :ص ;232اًمِمٞمخ اًمٓمقدُ ،مّمٌ٤مح اعمتٝمجد :ص ;835اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم:
إول ،اعمزار :صّ ;242
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز،
ج ،7ص ;77اعمِمٝمدي ،اعمزار ،ـ ص ;49:اًمِمٝمٞمد ّ
سمح٤مر إٟمقار :ج ،:8ص-)537
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ٟمٌل ذم ّ
يمؾ صٌ٤مح وُمً٤مءُ ،مثؾ
وُمـ يً ّٚمؿ قمٚمٞمف اهلل وُمئ٦م وأرسمٕم٦م وقمنمون أًمػ ّ
هذا اًمِمخص يٌتٖمقن أن ئمٝمروه ذم دور أطمد اًمٗمٜم٤مٟملم ،أؾم٠مل اهلل أن ٓ يرشمٙمٌقا ُمثؾ
هذه اهلٗمقة ،وم٢مذا ُم٤م أىمدُمقا قمغم ذًمؽ ٟم٘مقل هلؿ :ىمد ُأقمذر ُمـ أٟمذر-
إقاَ ١ايكٝاَ ١يف عصا ٤قُس بين ٖاغِ×

يٜمٌٖمل ًمٚمِمٌ٤مب اعم١مُمـ واًمٖمٞمقر ،اعمتٗم٤مين ذم ىمٛمر سمٜمل ه٤مؿمؿ× ،أن ي٘مٞمٛمقا اًم٘مٞم٤مُم٦م
ذم قمزاء ىمٛمر سمٜمل ه٤مؿمؿ ذم شم٤مؾمققم٤مء هذه اًمًٜم٦م أيمثر ُمـ اًمًٜملم اعم٤موٞم٦م; رد ًا قمغم هذا
اًمٙمالم اخل٤مـمئً ،مٞم٘مقًمقا ٕيب اًمٗمْمؾ× :ي٤م ىمٓمٞمع اًمٞمديـ ذم يمرسمالء ،وي٤م ُمٝمِمقم
اًمرأس سم٤مًمٕمٛمقد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،إ ّٟمؽ ٕؾمٛمك ُمـ ّ
يمؾ ذًمؽ-
ي٤م ًمف ُمـ زُم٤من ،وي٤م هل٤م ُمـ ِهم َػم اًمزُم٤منُ ،يمت٥م ًمٜم٤م أن ٟمٕمٞمش ًمٜمِم٤مهد ذم هذه إي٤مم
ُمـ يٜمقي متثٞمؾ دور هذا اًمرضمؾ اًمٕمٔمٞمؿ ًمٚمٜم٤مس سمقاؾمٓم٦م اعمٛمثٚملم واًمٗمٜم٤مٟملم؟
اقمٚمٛمقا ّأهي٤م اًمٜم٤مس ّ
قمرض ؿمخّمٞم٦م ىمٛمر سمٜمل ه٤مؿمؿ× ذم ُمثؾ هذه إقمامل
أن َ
اًمٗمٜمّٞم٦م ومتثٞمؾ دوره ،إٟمّام هيدف إمم اًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ ىمٞمٛمتف وُتٓمٞمؿ هٞمٌتف ذم ُمراؾمؿ اًمٕمزاء
وجم٤مًمس اًمرصم٤مء; ومٛمـ َير شمٚمؽ اعمِم٤مهد اًمتٛمثٞمٚمٞم٦م ،ويٜمٔمر إمم اًمٗمٜم٤من اًمذي يٛم ّثؾ اًمدور،
ومًٞمٗم٘مد احلامس اعمٓمٚمقب ذم اًمٕمزاء -وًمٞمٕمٚمؿ ه١مٓء ّ
أن اًمذيـ طم٤موًمقا إمخ٤مد هذا
اًمناج ُمـ ذوي اجلزُم٤مت اجلٚمدي٦م ورسمٓم٤مت اًمٕمٜمؼ مل يتً َّـ هلؿ ذًمؽ ،ومٚمـ ُيٓمٗم٠م هذا
اًمناج سمقاؾمٓم٦م هذه اًمٚمحك واجلٞمقب اعمٗمتقطم٦م-
ضّٝد ايػٗدا ×٤عٓد زأع قُس بين ٖاغِ×

ٟمتً٤مءل ذم ظمت٤مم اًمٙمالمُ :مـ اًمذي حيٛمل اًمٕم٤ممل ويٙمقن فمٝمػم ًا ًمف؟ ُمـ اًمذي

إوًملم وأظمريـ ويٙمقن فمٝمػم ًا هلؿ؟ ُمـ هق أُمؾ اًمٕم٤ممل يم ّٚمف؟ ُمـ هق أُمؾ
حيٛمل ّ
إوًملم وأظمريـ؟ ّ
إن أُمؾ اًمٕم٤ممل واحل٤مُمل ًمف هق ُمـ ُتٛمؾ ُأ ُّمف ىمٛمٞمّمف اعمٚمٓمخ
ّ
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سم٤مًمدُم٤مء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م( !)2ر ّسم٤مه يمٞمػ زم أن أىمقلّ :
إن ُمـ يٛم ّثؾ احل٤مُمل واًمٔمٝمػم ًمٕم٤ممل
اإلُمٙم٤منّ ،عم٤م وىمػ سمج٤مٟم٥م هنر اًمٕمٚم٘مٛمل ر ّدد ىم٤مئالً« :أن إُن طٓريش(-)3
ومٞم٤م ىمٛمر سمٜمل ه٤مؿمؿ×! ُم٤م اًمذي ومٕمٚمتَف؟ وُمـ أٟم٧م ًمٞم٘مقل اإلُم٤مم احلًلم× عم٤م
ؾم٘مٓم٧م قمغم إرض سيٕم ً٤م« :إ ََ َى َع َر َجٚئِلش( ،)4ذم طملم يم٤من وضمٝمف يزداد شم٠م ًُّم٘م ً٤م
َ
وإذاىم ً٤م يم ّٚمام اؿمتدّ قمٚمٞمف إُمر وازدادت اعمّم٤مئ٥م()5؟ (اعمٚمحؼ)5:
ي٤م ىمٛمر سمٜمل ه٤مؿمؿ×! ُمـ أٟم٧م ًمٞم٘مػ زيٜم٦م قمرش اهلل قمغم هنر اًمٕمٚم٘مٛمل ىم٤مئالً:
أقمــلم َ
شمــٜمؿ
ٟم٤مُمــ٧م
اًمٞمــق َم
ْ
ٌ
سمــؽ مل ْ

ومٕمز ُمٜم٤مُمٝم٤م(-)6
وشمًٝم ْ
دت ُأظمرى َّ
ّ

أُم٤م وىمد رطمٚم٧م ومل شمٕمرف اًمٜمقم سمٕمدك قمٞمٜم٤م اًمً ّٞمدة زيٜم٥م اًمٙمؼمى‘-

(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م ،اًمّمٗمح٦م ،377اهل٤مُمش رىمؿ-4
ِ
ِ
(حمٛمد سمـ أيب ـم٤مًم٥م،
٤مس َىم َ٤مل احلُ ُ
( )3عمّ٤م ُىم َتؾ اًم َٕم ٌّ ُ
َن َفم ْٝم ِري و َىم َّٚم ْ٧م طمٞم َٚمتلشّ -
ًلم×ْ « :أ َن ا ْٟمٙم َ َ
شمًٚمٞم٦م اعمج٤مًمس :ج ،3صّ ;427
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص ;53اًمِمٞمخ قمٌد اهلل
حمٛمد
اعم٘مرمُ ،م٘متؾ احلًلم :ص ;535اًمِمٞمخ ّ
اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :صّ ;396
اًمًاموي ،إسمّم٤مر اًمٕملم ذم أٟمّم٤مر احلًلم× :ص-)336
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اخلقارزُملُ ،م٘متؾ احلًلم :ج ،3ص-45
(« )4ذم (اًم٘مٛم٘م٤مم) ًمٚمٛمرطمقم ومره٤مد ُمػمزا :عم٤م ُىمتؾ اًمٕم ٌّ٤مس× وأىمٌؾ إًمٞمف احلًلم× ،ىم٤مل :أن
اٟمٙمن فمٝمري واٟم٘مٓمع رضم٤مئلش( -اعم٤مزٟمدراينُ ،مٕم٤مزم اًمًٌٓملم :ج ،2ص-)549
ِ
٤محلُ ًَ ْ ِ
احلُ ًَ ْ ِ
لم ْسم ِـ َقم ِ ِّكم ْسم ِـ َأ ِيب َـم٤مًمِ ٍ
لم×« :عمََّ٤م ْاؿمتَدَّ ْإَ ُْم ُر سمِ ْ
(َ )5ىم َ٤مل َقم ِ ُّكم ْسم ُـ ْ
٥م÷ َٟم َٔم َر إِ ًَم ْٞمف َُم ْـ يم َ
َ٤من َُم َٕم ُف
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
قهب ْؿ،
َػم ْت َأ ًْم َق ُاهن ُ ْؿ َو ْار َشم َٕمدَ ْت َوم َرائ ُّم ُٝم ْؿ َو َو َضم ٌَ ْ٧م ُىم ُٚم ُ ُ
َوم٢م َذا ُه َق سمِخ َالوم ِٝم ْؿ; َٕ َّهن ُ ْؿ ُيم َّٚم َام ْاؿمتَدَّ ْإَ ُْم ُر َشمٖم َّ َ
ِ
ِ
ِ
لم× َو َسم ْٕم ُض َُم ْـ َُم َٕم ُف ُم ْـ َظم َّم٤مئ ِّمف ُشم ْ ِ
َ٤من ْ
َويم َ
نم ُق َأ ًْم َق ُاهن ُ ْؿ َو َ ْهتدَ ُأ َضم َق ِار ُطم ُٝم ْؿ َوشم ًَْ ُٙم ُـ
احلُ ًَ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
قؾم ُٝم ْؿَ -وم َ٘م َ٤مل َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ ًم ٌَ ْٕمض :ا ْٟم ُٔم ُروا َٓ ُي ٌَ ِ٤مزم سم٤معمَْ ْقتش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،آقمت٘م٤مدات ذم ديـ
ُٟم ُٗم ُ
اعمحج٦م
اإلُم٤مُمٞم٦م :ص ;63اًمِمٞمخ اًمّمدوقُ ،مٕم٤مين إظمٌ٤مر :ص ;39:اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين،
ّ
اًمٌٞمْم٤مء :ج ،9صّ ;366
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،55ص ;3:8اًمِمٞمخ قمٌد اهلل
اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)462
( )6اًمً ّٞمد ذف اًمديـ اًمٕم٤مُمكم ،اعمج٤مًمس اًمٗم٤مظمرة :ص-435
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املالحل
(املًخل)4:

غ× َ ِخلق ٍ
احل ًَ ْ ِ
٤مدق× عمٕم٤موي َ٦م ِ
ٍ
وه٥م َٓ « :تَدَ ْع ِز َي َٚر َة َؿ ْ ِز ُْ
َ
اًمّم ُ
ف؛
سمـ
ْ
ىم٤مل اإلُم٤م ُم َّ
َٚن ِظْْدَ هَ .أمِ ُ ٚ
احل ِ
َ ِ
َ
حتَ ٛأ ْن َي َرى اَللَُ
ز ُه ـ َ
ُ َ
َؾِ٘ن َم ْـ ت ََر َـ ُف َرأى م َـ َْ ْ َ
نة َمَ ٚيت ََّْك أن َؿ ْ َ
قل اَلل’ وظ ِع و َؾٚضِّ ُ ٜو ْإَئِّ ُ^ٜ؟ َأمِ ُ ٚ
ِ
ّٔ ْـ َيدْ ُظق َف ُف َر ُش ُ
حتٛ
َ َ ي َ َ َ
َ
َصخْ َه َؽ َو َش َقا َد َك ؾ َ
ُقن ِممـ يْْ ََِِ ٛبَِْ ٚدٌ ٍِْر ِة َد ِ ٚم َ ٙوي ٌْ ٍَر َفف ُذُٕقب شٌ ًِغ شَْ ًٜ؟ َأمِ ُ ٚ
قن
حتَ ٛأ ْن َت ُُ َ
َُ ُ ُ
َأ ْن َتُ َ ْ َ ُ
َ
ُ َ ْ َ َ
َ
َ
َيرج ِمـ افد ْٕٔ ٚو َفٔس ظ َِٔ ِف َذْٕ ٛي ْتٌع بِ ِف؟ َأمِ ُ ٚ
ِ
قن ؽَد ًا ِمم ْـ ُي َهٚؾِ ُح ُف
حتَ ٛأ ْن َت ُُ َ
ٌ ُ َُ
مم ْـ َ ْ ُ ُ َ
َ
َ َ ْ َ َ ْ

َر ُش ُ
قل اَلل’ش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ;347اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م

إطمٙم٤مم :ج ،7صّ ;58
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)64
(املًخل)1:

مح َز َة َصم٤مسمِ ِ
٧م ْسم ِـ ِديٜم ٍ
ُمّدَ ْب َـ َظ ِ ٍّع
َ٤مر اًم ُّث َام ِ ِّزم َىم َ٤ملَ « :ش َٖ ْف ُ
َ ٝأ َبَ ٚج ًْ ٍَ ٍر ُ َ
وي َقم ْـ َأ ِيب َ ْ
ُر َ
ِِ
ِ
غ بِ َْ
َ :ٝؾِِ َؿ ُش ِّّ َل ا ْف ََٚئِ ُؿ َؿٚئِ ًام؟ َؿ َٚل:
ٚحل ِّؼ؟ َؿ َٚلَ :ب َذُ .ؿ ِْ ُ
ا ْف ٌَٚؿ ِر×َ ...:ؾ َِ ًْت ُْؿ ـُُِ ُْؿ َؿٚئّ َ
َٚء وافْ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ح ِ
ي ُْ
َٔ ،ٛو َؿُ ٚفقا:
غ× َوج ْ
احل ًَ ْ ُ
َ ٝظ َِ ْٔف ا َْد َالئ َُ ُ ٜإِ َػ اَلل َت ًَ َٚػ بِْ ٚف ٌُُ َ
َدُ ٚؿت َؾ َجدِّ َ
إِ َهلََْ ٚو َش ِّٔدَ ََٕ !ٚأ َت ٌْ ٍَ ُؾ َظّ ْـ َؿت ََؾ َص ٍْ َقت َ
َؽ َوا ْب َـ َص ٍْ َقتِ َؽ َو ِخ َ َرتِ َؽ ِم ْـ َخ ِْ َِ َؽ؟ َؾ َٖ ْو َحك
اَللَُ إِ َف ْٔ ِٓ ْؿَ :ؿروا َم َالئَُِتِلَ ،ؾ َق ِظز ِيت َو َج َال ِيل ََٕ ْٕت ََِ َّـ ِمْ ُْٓ ْؿ َو َف ْق َب ًْدَ ِح ٍ
غُ ،ثؿ ـ ََن َ
ػ
غ× فِ ِّْ َالئُِ ََِ ،ٜؾن ِ
احل ًَ ْ ِ
اَللََُ ظ ِـ ْإَئِّ ِِ ٜم ْـ ُو ْف ِد ُْ
ت ا َْد َالئِ َُ ُ ٜبِ َذفِ َؽَ ،ؾِ٘ َذا َأ َحدُ ُه ْؿ
ُ
َ

َؿٚئِ ٌؿ ُي َه ِّعَ ،ؾ ََ َٚل اَللَُ :بِ َذفِ َؽ ا ْف ََٚئِ ُؿ َأ ْٕت ََِ ُؿ ِمْ ُْٓ ْؿش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٚمؾ اًمنمائع:

ج ،2صّ ;277
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص ;332اًمِمٞمخ قمٌد اهلل
اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)585
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(املًخل)3:
ْبر َٔ ٠ؾكا ٌ٥أب ٞايؿكٌ ايعباع×

ِ
مح ُ ٜاَلل َظ َِ ْٔ ِف)َ :يَ ٚأ ِخل! َأت َ
َٚك ا ْف ََ ْق ُم،
ورد ذم اًمرواي٦مَ « :ؿ َٚل َف ُف ا ْف ًٌَ ُ
(ر ْ َ
ٚس ْب ُـ َظ ٍّع َ
ِ
ٚه ْؿ َو َت َُ َ
قل َُهل ْؿَ :مَ ٚفُ ُْؿ؟
َ ٛبَِْ ٍْ ِز َإٔ َ
َْ ٝيَ ٚأخل َحتك َت ِْ ََ ُ
ٚس! ْارـ ْ
َؾْ ََٓ َض ُثؿ َؿ َٚلَ :يَ ٚظٌ ُ
ٚء ِِبِ ْؿش( -أسمق خمٜمػ إزديُ ،م٘متؾ احلًلم :ص;276
َو َمَ ٚبدَ ا َفُ ُْؿ؟ َوت ًَْ َٖ َُهل ْؿ َظام َج َ

اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،اإلرؿم٤مد :ج ،3ص ;:7اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد ،إقمالم اًمقرى سم٠مقمالم
اهلدى :ج ،2ص-)565
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اًمٌالذري ،أٟمً٤مب إذاف :ج ،4ص ;295اًمٓمؼمي،
شم٤مريخ اًمٓمؼمي :ج ،5ص ;426اسمـ إصمػم ،اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ :ج ،5ص;67
اًمٜمقيري ،هن٤مي٦م إرب :ج ،37ص-544
وروي أيْم ً٤م« :دُ ٚؿتؾ افًٌٚس...بٚن إًُٓٚر يف وجف احلًغ×ش( -اًمٌٝمٌٝم٤مين،
اًمدُمٕم٦م اًمً٤ميمٌ٦م :ص ;439اعم٤مزٟمدراينُ ،مٕم٤مزم اًمًٌٓملم :ج ،2صٟ( 57:م٘م ً
ال قمـ
أيب خمٜمػ))-
ذم «مًٚيل افًٌىغش قمـ ُمٜمتخ٥م اًمتقاريخ ّ
أن اًمِمٞمخ إُزري (رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم
قمٚمٞمف) عم٤م يم٤من يٜمٔمؿ ذم أيب اًمٗمْمؾ اًمٕمٌ٤مس× ىمّمٞمدشمف اهل٤مئٞم٦م اعمٕمرووم٦م ووصؾ ذم
ِ
اؾمتج٤مر سمف اهلُدى -شمق ّىمػ ذم ذًمؽ وومٙمّر ذم ٟمٗمًف أٟمّف
اًمٗمْمؾ
ٟمٔمٛمف إمم ىمقًمف :يق ٌم أسمق
َ
طمؼ أيب اًمٗمْمؾ اًمٕمٌ٤مس× ،وىم٤مل سمام ٓ يٜم٤مؾم٥م ُم٘م٤مم
ٓ يٙمقن ىمد هم٤ممم ذم ذًمؽ ذم ّ
شمّمقر ّ
سم٠من هذا اعمٍماع ُمـ اًمٌٞم٧م ًمٕمٚمف ٓ يٙمقن
اإلُم٤مم احلًلم× ،وقمغم إصمره
ّ
ُم٘مٌقًٓ قمٜمد اإلُم٤مم احلًلم×; وًمذًمؽ شمق ّىمػ ذم ٟمٔمؿ ُمٍماقمف أظمر ومل يٙمٛمؾ
ومٚمام ضمٜمّف اًمٚمٞمؾ وٟم٤مم ،رأى ذم ُمٜم٤مُمف اإلُم٤مم احلًلم×
اًمٌٞم٧م حم٤موًٓ شمٕمديٚمف أو طمذومفّ -
ؿِ ٝيُ ٚأزري وأحًْٝ
فًْؿ مَ ٚ
وهق يثٜمك قمغم ُمٍماقمف اًمذي ٟمٔمٛمف وي٘مقل ًمفَ « :

اعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م قمنمةُ :مٜمزًم٦م ىمٛمر سمٜمل ه٤مؿمؿ ذم ُم٘م٤مم قمٜمد ّي٦م اهلل 526 .............................

اشتجرت بٖخل أيب افٍوؾ افًٌٚس×
صمؿ أو٤مف× ىم٤مئالًًٕ« :ؿ ،فَد
ُ
وأجدتشّ ،

صمؿ ىم٤مل ًمف :أومال أيمٛمٚم٧م اًمٌٞم٧م
يقم ظٚصقراء ،وذفؽ حغ اصتدّ
افي وظيؿ افٌالءشّ -
ّ
ِ
ّس مـ ـ ِ
وىمٚم٧م سمٕمدهّ « :
ثٚمٓٚش( -احل٤مئري اعم٤مزٟمدراين،
وأمتٛمتف
َ
وافن ُ
َدر اف ًَجٚجِ ف ُ
ُمٕم٤مزم اًمًٌٓملم :ج ،2ص-)552
(املًخل)1:

ِ ِ
(حمٛمد سمـ
َن َط ْٓ ِري َو َؿِ ْ ٝحٔ َِتلشّ -
عم٤م ُىمتؾ اًمٕم ٌّ٤مس ىم٤مل احلًلم×ْ « :أ َن ا ُْٕ َ َ

أيب ـم٤مًم٥م ،شمًٚمٞم٦م اعمج٤مًمس :ج ،3صّ ;427
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،56
اعم٘مرم،
ص ;53اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :صّ ;396
حمٛمد اًمًاموي ،إسمّم٤مر اًمٕملم ذم ُم٘متؾ احلًلم×:
ُم٘متؾ احلًلم :ص ;535اًمِمٞمخ ّ
ص-)336
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اخلقارزُملُ ،م٘متؾ احلًلم :ج ،3ص -45يمام وردت هذه
اًمٕمٌ٤مرة ذم أهمٚم٥م يمت٥م اًمتقاريخ إظمرى-
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احملاضسة العػسوٌ :كسبالء عسش اهلل

احملاقس ٠ايعػسٕٚ
نسبال ٤عسؽ ايًٓ٘
احلج٦م 2543هـ
 32شمنميـ اًمث٤مين 3722م= 35ذو ّ
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ال  ّٜٛنَٛٝو

ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ)( -)2أ ّي٤مم قم٤مؿمقراء

أُم٤مُمٜم٤م ،قم٤مؿمقراء اًمتل مل يًتٓمع وًمـ يًتٓمٞمع أطمدٌ أن يٗمٝمؿ طم٘مٞم٘متٝم٤م-
ّ
وم٢من ُم٤م ىم٤مم سمف اإلُم٤مم احلًلم× هق اًمذي دقم٤م اإلُم٤مم احلًـ× أن ي٘مقلَٓ « :
َي ْق َم َـ َٔ ْق ِم َؽ َيَ ٚأ َبَ ٚظ ٌْ ِد اَللش( ،)3ىم٤مل ذًمؽ سمٕمد أن رأى أ ّي٤مم مجٞمع إٟمٌٞم٤مء وأ ّي٤مم مجٞمع
إوصٞم٤مء وأ ّي٤مم مجٞمع إوًمٞم٤مء-
ق ١ُٝدٖٛس احلٝا ٠اإلْطاْ١ٝ

ُم٤مذا ومٕمؾ×؟ وم٘مد أومٝمؿ اًمٌنمي٦م ّ
أن احلٞم٤مة اإلٟمً٤مٟمٞم٦م هل أهمغم ضمقهرة يٛمتٚمٙمٝم٤م

اإلٟمً٤منّ ،
سم٠مي صمٛمـ إ ّٟمام هل ظمً٤مرة شمقرث احلنة
وأن اعمً٤موُم٦م قمغم هذه اجلقهرة ّ
واًمٜمداُم٦م ،وإٟمّام يتجٜمّ٥م هذه اخلً٤مرة ُمـ ٓ يرى سمٌٞمع قم٘مؾ اجلقاهر هذا ّإٓ سمثٛمـ
ٍ
واطمد وهق اهلل شمٕم٤مممَ « :ب َذ َل ُم ْٓ َج َت ُف ؾِ َ
ٔؽش(-)4
( )2ومّمٚم٧م ،آي٦م-44
(ُ )3اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمراسمٕم٦م ،اًمّمٗمح٦م-274
ِ
ًمً َال ُم َقم َغم َظم ِٚم ِ
ٞمؾ اهلل
اًمً َال ُم َقم َغم َو ِ ِّزم اهلل َو َطمٌِٞمٌِف ،ا َّ
(ُ )4مـ زي٤مرة إرسمٕملم ًمً ّٞمد اًمِمٝمداء×َّ « :
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اًمً َال ُم َقم َغم ْ
احلُ ًَ ْلم ا َْعم ْٔم ُٚمق ِم َّ
اًمِمٝمٞمدَ ---و َسم َذ َل ُُم ْٝم َج َت ُف
اًمً َال ُم َقم َغم َصٗم ِّل اهلل َوا ْسم ِـ َصٗم ِّٞمفَّ ،
َوٟمَجٞمٌِفَّ ،
ِ
ومِ َ ِ ِ ِ
اًمْم َال ًَم ِ٦مش( -اًمِمٞمخ اًمٓمقدُ ،مّمٌ٤مح اعمتٝمجد :ص;899
اجل َٝم٤م ًَم ِ٦م َو َطم ْ َػم ِة َّ
ٞمؽ ًم َٞم ًْ َتٜمْ٘م َذ قم ٌَ٤م َد َك ُم َـ ْ َ
اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج ،7ص ;224اعمِمٝمدي ،اعمزار :ص ;626 ,625اًمً ّٞمد اسمـ
ـم٤مووس ،إىمٌ٤مل إقمامل :ج ،4ص ;273 ,272اًمٙمٗمٕمٛمل ،اعمّمٌ٤مح :صّ ;59:
اًمٕمالُم٦م
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)442
اًمْم َال ًَم٦مِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يمام ورد ذم زي٤مرة أظمرى ًمإلُم٤مم احلًلم×َ « :سم َذ َل ُُم ْٝم َج َت ُف وم َ
ٞمؽ ًم َٞم ًْ َتٜمْ٘م َذ قم ٌَ٤م َد َك ُم َـ َّ
ِ
اًمِم ِّؽ و ِ
و ْ ِ
٤مب إِ َمم َسم ِ
آ ْرشمِ َٞم ِ
اًمر َدىش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات:
اجلَ َٝم٤م ًَم٦م َوا ًْم َٕم َٛمك َو َّ َ
َ
٤مب ْاهلُدَ ى ُم َـ َّ
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املدا ١َٚعً ٢تال ٠ٚضٛز ٠ايؿذس

طمج٦م اهلل قمغم اًمٕمٌ٤مد قمغم ضورة
صمؿ إٓ َم سمٚمغ إُمر؟ ًم٘مد سمٚمغ طمدّ ًا أيمّد ُمٕمف ّ
ّ
اعمداوُم٦م قمغم ىمراءة ؾمقرة اًمٗمجر(( :)2اعمٚمحؼ( )2:ﭑ * ﭓ ﭔ)( -)3ومام هل

وأي ومجر ذًمؽ اًمٗمجر؟
شمٚمؽ اًمٚمٞم٤مزم اًمٕمنم؟ وُم٤م هق اًمِمٗمع؟ واًمقشمر؟
ُّ

()4

(اعمٚمحؼ-)3:
واًمذي أُمرٟم٤م سم٤معمداوُم٦م قمغم ؾمقرة اًمٗمجر هق اًمذي يٕمٚمؿ ُمـ أيـ شمٌدأ هذه
اًمًقرة؟ وإمم أيـ شمٜمتٝمل؟ وم٤مًمٌداي٦م هل ُمـ اًمٗمجر( :ﭑ) ،وظمت٤مُمٝم٤م ىمقًمف ّ
ضمؾ
()5
صمؿ ّ
يٙمؾ اًمٌٞم٤من وخيرس
وقمال( :ﭡ ﭢ ﭣ* ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ) ّ -

اًمٚمً٤من ويٜمٙمن اًم٘مٚم٥م إزاء ُمـ سم٤مع ٟمٗمًف هلل شمٕم٤ممم( :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ) -
غٗس ذلسّّ غٗس ايًٓ٘

ّ
ٟمص اًم٘مرآن
ؿمٝمر اهلل ،وأ ّي٤م َُمف هل أ ّي٤م ُم اهلل ،طمٞم٨م ورد ذم ّ
حمرم هق ُ
إن ؿمٝمر ّ

ص ;572اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،اعمزار :ص ;279اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج ،7ص;6:
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص ;288ج ،:9
اعمِمٝمدي ،اعمزار :ص;487
ص-)327
(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م ،578اهل٤مُمش رىمؿ-3
( )3اًمٗمجر ،أيت٤من -3 ,2
ِ
ِ
(َ )4قم ْـ َضم٤مسمِ ِر ْسم ِـ َي ِزيدَ ْ
اجلُ ْٕمٗم ِّلَ ،قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْد اهلل× َىم َ٤ملَ « :ىم ْق ًُم ُف( :ﭑ)َ ،وا ًْم َٗم ْج ُر ُه َق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلَ ًَ ِـ إِ َمم ْ
نم ْإَئ َّٛم ُ٦م^ ُم َـ ْ
احلَ ًَ ِـَ ،و َّ
لم×
اًمِم ْٗم ُع َأُم ُػم اعمُْ ْ١مُمٜم َ
ا ًْم َ٘م٤مئ ُؿَ #واًم َّٚم َٞم ِ٤مزم ا ًْم َٕم ْ ُ
يؽ ًَم ُف( ،ﭙ ﭚ ﭛ) ِه َل َد ْو ًَم ُ٦م َطم ٌْ َ ٍؽمَ ،وم ِٝم َل شم ْ ِ
َو َوم٤مـمِ َٛم ُ٦م‘َ ،وا ًْم َقشم ُْر ُه َق اهللَُ َو ْطمدَ ُه َٓ َ ِ
ذ َ
َني إِ َمم
ِىم َٞم٤م ِم ا ًْم َ٘م ِ٤مئ ِؿ#ش( -إؾمؽمآسم٤مدي ،شم٠مويؾ أي٤مت اًمٔم٤مهرة ذم ومْم٤مئؾ اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة :ج،3
ص ;8:3اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،6صّ ;767
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
إٟمقار :ج ،35ص ;89ج  ،42ص-)6:2
( )5اًمٗمجر ،أيت٤من -39 ,38
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اًمٙمريؿ( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ)( -)2يٜمٌٖمل اهمتٜم٤مم اًمٗمرص٦م ذم هذه إ ّي٤مم،
وم٠م ّي٤مم قم٤مؿمقراء رسمٞمع شمٜمتٕمش ومٞمف اًم٘مٚمقبّ ،
إن أىمَم ُم٤م يًتٗمٞمده اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اًمٗم٘م٤مه٦م
أن يٌ٤مًمغ اًمٗم٘مٝم٤مء واًمٕمٚمامء سم٤مًمديـ ذم اهمتٜم٤مم هذه اًمٗمرص٦م ،وأن ي٘مْمقا هذا اًمٕمٛمر ذم
اًمدقمقة إمم اهلل ،وًمق يم٤من هٜم٤مك رء أومْمؾ وأقمغم ُمـ ذًمؽ عم٤م ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف
اًمٙمريؿ( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ) ،وم٤مدقمقا اًمٜم٤مس إمم اهلل شمٕم٤ممم-
ىمقًمقا ًمٚمٜم٤مس ُم٤مذا يم٤مٟمقا؟ وُم٤مذا ص٤مروا؟ وُم٤مذا ؾمٞمّمٌحقن؟ (ﭣ ﭤ ﭥ
صمؿ ذيمّروا اًمٜم٤مس( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ* ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ *
ﭦ) ،ومت٠م ُّمٚمقا أٟمتؿ ّأوًّٓ ،
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ)(ُ ،)3مـ اًمذي (ﯹ)( ،ﮠ ﮡ

ﮢ)( ،)4إمم أن ىم٤مل( :ﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹)(ً -)5م٘مد
أقمٓمك اهلل اإلٟمً٤من ُم٤م أقمٓمكً ،مٙمٜمّٜم٤م مل ِ
ٟمجـ ؾمقى اخلً٤مرة; ٕٟمّٜم٤م ىمْمٞمٜم٤م احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م سمٕمٞمد ًا
قمٜمف ،وم٤مؾمتٞم٘مٔمقا ُمـ ؾمٌ٤مشمٙمؿ أن ،وم٤مًمٓمريؼ صٕم٥م ضمدّ ًا( ،)6وٓ ؾمٌٞمؾ ًمٚمٕمقدة(،)7
ومّمٚم٧م ،آي٦م-44
(ّ )2
( )3اًمٓم٤مرق ،أي٤مت -8 ,6
( )4هم٤مومر ،آي٦م ;75اًمتٖم٤مسمـ ،آي٦م-4
( )5اعم١مُمٜمقن ،آي٦م-25
ِ
ِ
ِ
ٍ
اإلُم٤م ِم اًمّم ِ
٤مد ِق َضم ْٕم َٗم ِر ْسم ِـ ُحم َ َّٛمد َقم ْـ َأسمِٞمف َقم ْـ آ َسم٤مئف^َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهلل’« :ا ْقم َٚم ُٛمقا َأ َّن
َّ
(َ )6قم ِـ ِ َ
اط ،و َٓ سمدَّ ًمِ ْٚمٛمً٤مومِ ِر ُِمـ َز ٍ
َأُم٤مُم ُٙمؿ َـم ِري٘م ً٤م ُمٝمقًٓ وؾم َٗمر ًا سم ِٕمٞمد ًا ،و َممر ُيمؿ َقم َغم اًمٍم ِ
ادَ ،وم َٛم ْـ َمل ْ َيت ََز َّو ْد
ْ
َ َ َ
َُ
َ ُ ُ َ
َ َ َّ ْ
َ َ ْ
ِّ َ
٥م َو َه َٚم َؽ ،و(ﭫ ﭬ ﭭ)ش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم :ص ;464اًمٗمت٤مل
َو َؾم٤م َوم َر َقم َٓم َ
اًمٜمٞمً٤مسمقري ،روو٦م اًمقاقمٔملم :ص ;557قمكم اًمٓمؼمدُ ،مِمٙم٤مة إٟمقار :صّ ;567
اًمٕمالُم٦م
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،49ص-)::
( )7ىم٤مل شمٕم٤ممم( :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ) (اًمروم،
آي٦م-)54
وىم٤مل أيْم ً٤م( :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ) (اًمِمقرى ،آي٦م-)58
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واٟمتٝم٧م دار اًمٕمٛمؾ ،و ّ
طمؾ يقم اجلزاء ،وٓ رء يٜمٗمع ؾمقى اًمٕمقن اإلهلل-
تال ٠ٚايكسإٓ تكؿ ٞايٓٛزاْ ١ٝعً ٢ايسٚح

ٓ شمٗم٤مرىمقا اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،واسمدؤوا سمتالوشمف ذم مجٞمع أ ّي٤مُمٙمؿ ،وأوصقا اًمٜم٤مس سمف
أيْم ً٤م ،وم٤مىمرؤوا ُمٜمف ّ
وٟمقروا أرواطمٙمؿ سمٙمالم اهلل
يمؾ يقم( )2ضمزء ًا واطمد ًا قمغم إىمؾّ ،
شمٕم٤ممم ،ومٗمل احلدي٨م اًمٜمٌقي اعم٠مصمقرَِّ ٕ« :ق ُروا ُب ُٔق َتُ ُْؿ بِتِ َال َو ِة ا ْف َُ ْر ِ
آنش(( )3اعمٚمحؼ-)4:
(ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ)(ّٟ ،)4مقروا دار ىمٚمقسمٙمؿ اعمٔمٚمٛم٦م
هبذا اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم ،وٓ شمٖمٗمٚمقا قمـ ذًمؽ احلدي٨م اًمّمحٞمح ،واهدوا شمالوشمٙمؿ إمم
إُم٤مم اًمٕمٍم واًمزُم٤منً ;)5(#متٙمقن هذه اهلدي٦م ؾمٌٌ ً٤م ًمٚمٓمٗمف ورقم٤ميتفّ ،
قمؾ ٟمٔمرة ُمٜمف
إًمٞمٜم٤م ُتدث اٟم٘مالسم ً٤م وشمٖمٞمػم ًا ضمقهري ً٤م ذم وضمقدي ووضمقديمؿ ،ومٚمقٓ يالُمس إيمًػم
قمٜم٤ميتف وٟمٔمره أومئدشمٜم٤م اعمتّمدّ ئ٦مً ،مٔم ّٚم٧م ىم٤مؾمٞم٦م يم٤محلج٤مرة-

ٍ
ٍ
(َ )2قم ْـ َأ ِيب َضم ْٕم َٗم ٍر× َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
لم،
َ٥م ُِم َـ ا ًْمٖمَ٤مومِ ِٚم َ
نم آ َي٤مت ِذم ًَم ْٞم َٚم٦م َمل ْ ُي ْٙمت ْ
قل اهلل’َُ « :م ْـ َىم َر َأ َقم ْ َ
ٍ ِ
ِ
لم آي ً٦م ُيمتِ٥م ُِمـ َّ ِ
وُمـ َىمر َأ َ ْ ِ
لمَ ،و َُم ْـ َىم َر َأ ُِم َئت َْل آ َي ٍ٦م
٥م ُِم َـ ا ًْم َ٘م٤مٟمِتِ َ
اًمذايم ِري َـَ ،و َُم ْـ َىم َر َأ ُم َئ َ٦م آ َي٦م ُيمت َ
َ َ
مخً َ َ
َ َ ْ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
٥م ُِم َـ ْ
لمَ ،و َُم ْـ َىم َر َأ َصم َال َ
٥م ُم َـ
٥م ُم َـ ا ًْم َٗم٤مئ ِزي َـَ ،و َُم ْـ َىم َر َأ َ ْ
اخلَ٤مؿمٕم َ
مخ ًَ ِامئَ٦م آ َي٦م ُيمت َ
ث ُم َئ٦م آ َي٦م ُيمت َ
ُيمت َ
ا ْعمُجت َِٝم ِديـ ،وُمـ َىمر َأ َأ ًْم َ ٍ ِ
ػ ُِم ْث َ٘م ٍ
٤مل ُِم ْـ َذ َه ٍ
٥م،
نم َأ ًْم َ
٥م ًَم ُف ِىمٜمْ َٓم ٌ٤مر ُِم ْـ شمِ ْ ٍؼم ،ا ًْم ِ٘مٜمْ َٓم ُ٤مر َ ْ
ػ آ َي٦م ُيمت َ
ْ
َ َ َ ْ َ
مخ ًَ َ٦م َقم َ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمً َامء إِ َمم ْإَ ْر ِ
نم َ
ضش-
ْؼم َه٤م َُم٤م َسم ْ َ
لم َّ
ون ىم َػماـم ً٤مَ ،أ ْصٖم َُر َه٤م ُم ْث ُؾ َضم ٌَ ِؾ ُأ ُطمد َو َأيم َ ُ
َوا ْعم ْث َ٘م ُ٤مل َأ ْر َسم َٕم ٌ٦م َوقم ْ ُ
(اًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،3ص ;723اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم :ص ;226اًمِمٞمخ اًمّمدوق،
صمقاب إقمامل :ص ;274اًمِمٞمخ اًمّمدوقُ ،مٕم٤مين إظمٌ٤مر :ص ;258اسمـ ومٝمد ّ
احلكم ،قمدّ ة

اًمداقمل :ص-)382
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل ، ،اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن :ج ،2ص-29:
(ُ )3اٟمٔمر :اعمح٤مضة احل٤مدي٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م ،354اهل٤مُمش رىمؿ-2
( )4اعم٤مئدة ،آي٦م-26
(ُ )5اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمً٤مدؾم٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م ،45:اهل٤مُمش رىمؿ-2
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حبّ اإلَاّ ايؿادم× جملايظ إحٝا ٤أَس أٌٖ ايبٝت^

حمٛمد^ ذم اعمج٤مًمس واعمح٤مومؾ اعمختٚمٗم٦م ،وم٘مد روي
اقمٛمٚمقا قمغم إطمٞم٤مء أُمر آل ّ
طمدي٨م ـمريػ ذم هذا اعمج٤مل قمـ اًم ُٗم َْمٞمؾ سمـ يً٤مر ،وهق ُمـ أقمٞم٤من أصح٤مب
إئٛم٦م^ ،وسمٞم٤من إئٛم٦م^ ُمع اًمرواة اًمٗم٘مٝم٤مء ضمدير سم٤مًمدىم٦م واًمت٠م ُّمؾ; وم٤مضمٕمٚمقا هذا
احلدي٨م وٛمـ سمراجمٙمؿ ذم مجٞمع جم٤مًمس قم٤مؿمقراء-

قن
صمٛم٦م ظمّمقص ّٞم٦م
ًمٜمص يمالم اإلُم٤مم× ،طمٞم٨م ىم٤ملَ « :يُ ٚؾ َو ْٔ ُؾ! َ َْتِِ ًُ َ
ّ
ّ

صمؿ قمـ شمزيلم شمٚمؽ اعمج٤مًمس
َو ُحتَدِّ ُث َ
قن؟ش وم٘مد ؾم٠مًمف ّأوًٓ قمـ اجلٚمقس وآضمتامعّ ،
 ٝؾِدَ َ
اكَ ،ؿ َٚل :إِن تِ ِْ َؽ ا َْد َجٚفِ َس ُأ ِحٌ َٓٚش-
سم٠مطم٤مدي٨م أهؾ اًمٌٞم٧م^َ « -ؿ َٚلْ ًَ َٕ :ؿ ُج ًِ ِْ ُ
ـمقسمك عمـ ص٤مرت جم٤مًمًف حمٌقسم٦م ًمف×-
ٓ شمْم ّٞمٕمقا أوىم٤مت اًمٜم٤مس سم٘مراءة اًمّمحػ ،وٓ شم٘م٤ميْمقا أٟمٗمًٙمؿ وٓ اًمٜم٤مس هبذه
إٓقمٞم٥م اًمًٞم٤مؾم ّٞم٦م ،سمؾ اقمٙمٗمقا قمغم ىمراءة اًم٘مرآن ورواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م^« :إِن تِ ِْ َؽ
مح٤مًملم ًمٖمػمٟم٤م ،ومٛمـ ؾمقء طم ّٔمٜم٤م أٟمّٜم٤م
ا َْد َجٚفِ َس ُأ ِحٌ ََٓ ،ٚؾ َٖ ْح ُٔقا َأ ْم َرَٕٚش ٓ -يٜمٌٖمل أن ٟمٙمقن ّ

ٟم٘م٤ميض طمٞم٤مشمٜم٤م ُمع ُمـ و ّٞمٕمٜم٤مه ،ذًمؽ هق ضمزاؤٟم٤م ( :ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ)( -)2ومال سمدّ أن شمٙمقن اعمج٤مًمس ُمِمحقٟم٦م سم٢مطمٞم٤مء أُمر أهؾ اًمٌٞم٧م^-
َلل َم ْـ َأ ْح َٔك َأ ْم َرَٕٚشُ ،مـ اًمًٝمؾ اًمٜمٓمؼ هبذا اًمٙمالمّ ،
إن اًمذي
« َيُ ٚؾ َو ْٔ ُؾ ،ؾـ ََر ِح َؿ ا َُ
شمتٍمف أٟمٗم٤مؾمف سمٕم٤ممل اإلُمٙم٤من ،و َُمـ ٓ شمتًٜمّك ُمٕمرومتف ّإٓ سمقاؾمٓم٦م قمٚمٛمف واؾمتج٤مسم٦م
ّ
دقمقشمف(( )3اعمٚمحؼ ،)5:ىمد ىم٤مل ُمًتٕمٛم ً
ال اًمٜمًٌ٦م اًمتح ّ٘م٘مٞم٦م ذم (اًمٗمٕمؾ اعم٤ميض)َ « :ر ِح َؿ

( )2إسمراهٞمؿ ،آي٦م-38
قن يقُم ً٤م و ِقمٜمْدَ ه َقم ِكم سمـ ُمقؾمك اًمر َو٤م× ،و َىمدِ
اجلٝم ِؿ َىم َ٤مل« :طم َي ُت َجم ْ ِٚمس اعمَْ ْ٠مُم ِ
َ
َ
احل ًَ ِـ ْسم ِـ ْ َ ْ
ِّ
ُ َ ْ َ ُ ُّ ْ ُ ُ َ
(َ )3قم ِـ ْ َ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اضمت ََٛم َع ا ًْم ُٗم َ٘م َٝم٤م ُء َو َأ ْه ُؾ ا ًْمٙم ََال ِم ُم َـ ا ًْمٗم َرق اعمُْ ْختَٚم َٗم٦مَ ،وم ًَ َ٠م ًَم ُف َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُفَ :ي٤م ْسم َـ َر ُؾمقل اهلل! سمِ َ٠م ِّي
ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
اإل َُم٤م ِم ومِ َٞمام ِه َل؟ َىم َ٤مل :ذمِ
ٞمؾَ -ىم َ٤مل ًَم ُفَ :ومدَ َٓ ًَم ُ٦م ْ ِ
ِ
ِ
َّص َواًمدَّ ًمِ ِ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
ٞمٝم٤م؟ ىم٤مل« :سم٤مًمٜم ِّ
رء شمَّم ُّح اإل َُم٤م َُم٦م عمدَّ قم َ
َ ْ
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اَللُ َم ْـ َأ ْح َٔك َأ ْم َرَٕٚش ،ومل يًتٕمٛمؾ اًمٜمًٌ٦م اًمؽم ّىمٌٞم٦م ذم (اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع) ،إذ مل ي٘مؾ:
« َي ْر َح ُؿ اَللُش ،ومام ُمٕمٜمك اًمرمح٦م اًمتل ذيمره٤م اإلُم٤مم×؟ اىمرؤوا اًم٘مرآن ًمتدريمقا ُمٕمٜم٤مه٤م،
قن؟ش طمدّ صمقا
قن َو ُحتَدِّ ُث َ
طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم( :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ)(َْ َ « ،)2تِِ ًُ َ
سمٜم٤م ،وأطمٞمقا أُمرٟم٤م « َر ِح َؿ اَللَُ َم ْـ َأ ْح َٔك َأ ْم َرَٕٚش-
دَعَ ١جٌ دٓاح ايرباب

ىم٤مل اإلُم٤مم× ذم ذًمؽ احلدي٨مَ « :يُ ٚؾ َو ْٔ ُؾ! َم ْـ َذـ ََرََٕ ٚأ ْو ُذـِ ْرَِٕ ٚظْْدَ ُه َؾ َخ َر َج ِم ْـ
ِ ()3
َظ ْْٔ ِ ِف ِم ْث ُؾ َجَْٚحِ افذ َب ِ
ََ ٝأ ْـ َث َر ِم ْـ زَ َب ِد ا ْف ٌَ ْحرش
ٚب َؽ ٍَ َر اَللَُ َف ُف ُذُٕق َب ُف َو َف ْق ـَْ ٕٚ

(اعمٚمحؼ-)6:
ُم٤م اًمذي دقم٤م اإلُم٤مم× إمم ىمقل ذًمؽ؟ وُم٤م اًمذي ضمرى ًمٞمتحدّ ث هبذا احلدي٨م؟
وقمرومقه إمم اًمٜم٤مسُ ،مـ هق ًمٞمٙمقن اًمٌٙم٤مء قمٚمٞمف سمٛم٘مدار
اقمرومقا ص٤مطم٥م هذه اًمذيمرى ّ
ضمٜم٤مح اًمذسم٤مب ؾمٌٌ ً٤م ًمٖمٗمران مجٞمع اًمذٟمقب؟ ّ
اإلين قمـ
إن ذًمؽ ًمٞمٙمِمػ سم٤مًمؼمه٤من ّ
قمٔمٛم٦م هذا اًمٕمٛمؾ-

ِ
اؾمتِ َج٤م َسم ِ٦م اًمدَّ ْقم َق ِةش( -أسمق هم٤مًم٥م اًمزراري ،شم٤مريخ آل زرارة :ص ;2:2اًمِمٞمخ اًمّمدوق،
ا ًْمٕم ْٚم ِؿ َو ْ
قمٞمقن أظمٌ٤مر اًمرو٤م :ج ،3صّ ;327
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،36ص-)245
( )2اًمزظمرف ،آي٦م-43
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قن؟ َىم َ٤ملَٟ :م َٕم ْؿ ُضمٕم ْٚم ُ٧م ومدَ َ
قن َو ُُتَدِّ ُصم َ
(َ )3قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل× َىم َ٤مل ًم ُٗم َْم ْٞم ٍؾْ َ « :دمٚم ًُ َ
اكَ -ىم َ٤مل :إِ َّن شم ْٚم َؽ
اعمَْ َج٤مًمِ َس ُأ ِطم ٌُّ َٝم٤مَ ،وم َ٠م ْطم ُٞمقا َأ ُْم َرٟمَ٤م َي٤م ُوم َْم ْٞم ُؾ[ ،ومـَ] َر ِطم َؿ اهللَُ َُم ْـ َأ ْطم َٞمك َأ ُْم َرٟمَ٤مَ -ي٤م ُوم َْم ْٞم ُؾ! َُم ْـ َذيم ََرٟمَ٤م َأ ْو
اًمذ َسم ِ
َ٤مح ُّ
ُذ ِيم ْرٟمَ٤م ِقمٜمْدَ ُه َوم َخ َر َج ُِم ْـ َقم ْٞمٜمِ ِف ُِم ْث ُؾ َضمٜم ِ
َ٧م َأ ْيم َث َر ُِم ْـ َز َسم ِد ا ًْم ٌَ ْح ِرش-
٤مب َهم َٗم َر اهللَُ ًَم ُف ُذ ُٟمق َسم ُف َو ًَم ْق يمَ٤مٟم ْ
(احلٛمػمي اًم٘مٛمل ،ىمرب اإلؾمٜم٤مد :ص ;47اًمِمٞمخ اًمّمدوقُ ،مّم٤مدىم٦م اإلظمقان :ص ;43اًمِمٞمخ
اًمّمدوق ،آظمتّم٤مص :ص ;3:اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج ،27ص ;:3اًمِمٞمخ
اًمٓمقد ،إُم٤مزم :ص ;246ىمٓم٥م اًمديـ اًمراوٟمدي ،اًمدقمقات :صّ ،27
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
إٟمقار :ج ;82ص-)462
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احلدٜح إىل ايًٓ٘ ؾٛم عسغ٘

ّ
إن سمره٤من اإلُم٤مم اًمّم٤مدق× قمٌ٤مرة قمـ هذا احلدي٨مُ :حم َ َّٛمدُ ْسم ُـ َأ ِيب َضم ِر ٍير ا ًْم ُ٘م ِّٛم ُّل،
احلً ِـ اًمر َو٤م× ي ُ٘م ُ ِ
ِ
غ ْب َـ َظ ِع‘ َظ ِ
َار ُْ
ٚرؾ ًٚ
احل ًَ ْ َ
َ
قل َٕ ِيبَ « :م ْـ ز َ
ِّ
َىم َ٤ملَ :ؾمٛم ْٕم ُ٧م َأ َسم٤م ْ َ َ
ٍّ
َٚن ِم ْـ ُُمَدِّ ثِل اَللَِ َؾ ْق َق َظ ْر ِص ِفش(-)2
بِ َح َِّ ِف ،ـ َ
ُمـ هق احلًلم×؟ وُم٤م اًمذي ومٕمٚمف ًمٞمٙمقن زائره ُمـ حمدّ صمل اهلل شمٕم٤ممم ومقق
قمرؿمف؟ ُثؿ َؿ َر َأ( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ * ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ)(،)3

وم٤مًمذه٤مب ًمزي٤مرشمف× شمٌٚمغ سم٠مىمدام اًمزائر ُم٘م٤مم اًمٕمٜمدي٦م (ﭳ ﭴ ﭵ)  ،وم٢من يم٤من

زائر ىمؼمك ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل (ﭳ ﭴ ﭵ) ،وم٠ميـ حم ّٚمؽ أٟم٧م ُمع ذًمؽ اًمرأس
اًم٘مٓمٞمع؟
نسبال ٤عسؽ ايًٓ٘

هٜم٤مك رواي٦م صحٞمح٦م ،سمًٜمد يٗمتل أُمث٤مل اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري +ذم أقمٔمؿ اعمً٤مئؾ
ِ
ِ
أن زيد ًا اًمِمح٤مم ىم٤ملُ « :ؿ ِْ ُ ِ
اقمتامد ًا قمٚمٞمف ،وهل ّ
ز
ّ
ِ َٕ ٝيب َظ ٌْد اَلل×َ :مَ ٚد ْـ ز َ
َار َؿ ْ َ
احل ًَ ْ ِ
ُْ
َ :ٝمَ ٚد ِ ْـ َز َار َأ َحد ًا ِمُْْ ُْؿ
َار اَللَ ِيف َظ ْر ِص ِفَ .ؿ َٚلُ :ؿ ِْ ُ
غ×؟ َؿ َٚل :ـ َ
َٚن ـ ََّ ْـ ز َ
َ
َار َر ُش َ
قل اَلل’ش(( )4اعمٚمحؼ-)7:
[أ َحدَ ـ ُْؿ]؟ َؿ َٚل :ـ ََّ ْـ ز َ
ه٤م هٜم٤م يٜم٘مٓمع اًمٌٞم٤من; ومٛمـ زار أطمد ًا ُمـ إئٛم٦م^ يم٤من يمٛمـ زار رؾمقل اهلل’،
ِ
اًمر َو٤م× َي ُ٘م ُ
قل َِٕ ِيبَُ « :م ْـ َز َار ْ
لم ْسم َـ
احلُ ًَ ْ َ
احل ًَ ِـ ِّ
(ُ )2حم َ َّٛمدُ ْسم ُـ َأ ِيب َضم ِر ٍير ا ًْم ُ٘م ِّٛم ُّل َىم َ٤ملَ :ؾمٛم ْٕم ُ٧م َأ َسم٤م ْ َ
َقم ِكم÷ َقم ِ
٤مروم ً٤م سمِ َح ِّ٘م ِف ،يم َ
َ٤من ُِم ْـ ُحم َدِّ صمِل اهللَِ َوم ْق َق َقم ْر ِؿم ِفُ ،صم َّؿ َىم َر َأ( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ * ﭰ
ٍّ
ّ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ)ش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ;379 ,378اًمٕمالُم٦م
اعمجٚمز ،سمح٤مرا ٕٟمقار :ج ،:9ص-)84
( )3اًم٘مٛمر ،آي٦م-65
حمٛمد سمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :صّ ;389
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،:8
( )4ضمٕمٗمر سمـ ّ
ص-22:
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سمٞمٜمام ُمـ زار أسم٤م قمٌد اهلل احلًلم× يم٤من يمٛمـ زار اهلل ذم قمرؿمف! ومٙمرسمالؤه ىمد
أوح٧م قمرش اهلل ،وزي٤مرشمف أُمً٧م زي٤مرة اهلل ،ومٞم٤م ًمألؾمػ!إٟمّٜم٤م مل ٟمٗمٝمؿ ُمـ هق
اإلُم٤مم احلًلم×؟ وُم٤مذا ومٕمؾ؟ وُم٤م اًمذي طمدث ذم يقم ُم٘متٚمف؟
َكتطؿات َٔ شٜاز ٠أب ٞعبد ايًٓ٘ احلطني×

طمًٌٙمؿ هذه اًمٙمٚمامت اًمتل ؾم٠مٟم٘مٚمٝم٤م ،ومجٛمٞمٕمٙمؿ ُمـ أهؾ اًمٗمْمؾ واًمٕمٚمؿ ،وٓ
داقمل ًمنمطمٝم٤م:
احلدُ ود و ْإَحَُٚم ،و َأ ْط َِّ ِ
ِ
ك ِظ َؽ ا ْ ِ
« َف ََدْ ُ ِ
ْ ٝإَيُ ٚم،
إل ْش َال ُمَ ،و َت ًَى ََِ َ ُ ْ َ ُ ُْ ٝ
س َع بِ َّ ْ َ
ِ
اح َت ٌَ َس ا ْف ٌَ ْٔ ُ
َ ٞوا َْد َى ُرَ ،و ْاهتُز ا ْف ًَ ْر ُش َوافً َام ُء،
َوا ُْٕ ًََ ٍَ ٝافن ّْ ُس َو َأ ْط َِ َؿ ا ْف ََ َّ ُرَ ،و ْ
اخ َت َِ ٍَ ِ
ِ
ْ ٝإَ ْه َق ُاءَ ،و ُؾ ِ
ج َع بِ َؽ افر ُش ُ
قل،
ٚءَ ،و َص ِّ َؾ ا ْف ٌَ َال ُء َو ْ
َوا ْؿ َن ًَرت ْإَ ْر ُض َوا ْف ٌَ ْى َح ُ
ٚص ِ
و ُأز ِْظج ِ
قل...افً َال ُم َظ َذ َم ْـ َضٓ َر ُه َْ
 ٝا ْف ًُ َُ ُ
 ٝا ْف ٌَت ُ
اجلِِ ُ
ُقلَ ،و َض َ
ٔؾ ،افً َال ُم َظ َذ َم ِـ
َ
َ
ِِ
زئِ ُٔؾش-
ا ْؾتَخَ َر بف َج ْ َ
ومٕمٚم٧م؟
ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل! ُمـ أٟم٧م؟ وُمـ شمٙمقن؟ وُم٤م اًمذي
َ
«افً َال ُم َظ َذ َم ْـ َٕٚؽَ ُ ٚه ِيف ا َْد ْٓ ِد ِمَُٔٚئِ ُ
ِ ٝذم ُت ُف َو ِذم َُ ٜح َر ِم ِف،
ٔؾ ،افً َال ُم َظ َذ َم ْـ ُُِٕ َث ْ
َُ ٝح ْر َم ُِ ْ ٜ
اإل ْش َال ِم ِيف إِ َرا َؿ َِ ٜد ِم ِفَ ...ؾَْز ََع افر ُش ُ
افر َد َاء َو َظزا ُه بِ َؽ
افً َال ُم َظ َذ َم ِـ ا ْٕت ُُِٓ ْ
قل ِّ
ِ
ٚءش-
ا َْد َالئ َُ َُ ٜو ْإَ ٌِْٕ َٔ ُ
أ ُّم٤م اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل شم٘مّمؿ اًمٔمٝمر ومٝمل ىمقل اإلُم٤مم×َ « :و ُؾ ِج ًَ ْ ٝبِ َؽ ُأم َؽش-
ِ ِ
« َو ُؾ ِ
غُ ،ت ًَزِّي َأ َب َ
ٚك
اخ َت َِ ٍَ ْ
 ٝبِ َؽ ُأم َؽ َؾٚضِ َّ ُ ٜافز ْه َر ُاءَ ،و ْ
ج ًَ ْ
ُ ٝجُْق ُد ا َْد َالئَُ ٜا ْدـُ ََربِ َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
غَ ،ت ِْىِ ُؿ َظ َِ ْٔ َؽ ؾِ َْٔٓ ٚ
غ،
ّٔ ْ
قر ا ْفً ُ
َ ٝظ َِ ْٔ َؽ ا َْد ْٖت َُؿ ِيف َأ ْظ َذ ظ ِِّ ِّٔ َ
َأم َر ا ْدـ ُْٗمْ َ
احلـُ ُ
غَ ،و ُأؿ َ
ات َو ُشُ َُٚنََ ،ٚو ْ ِ
َو َت ٌُِْ َ
ٚب و َأ ْؿ َى ُٚر َهَ ،ٚو ْإَ ْر ُض
ٔؽ افً َام َو ُ
اجل ٌَ ُٚل َو ُخز ُاَنََ ،ٚوافً َح ُ
َو ِؿٔ ًَ َُٚنََ ،ٚوا ْفٌِ َح ُٚر َو ِحٔت ََُٚنََ ،ٚو َمُ َُ ٜو ُبْْ َٔ َُٚنََ ،ٚو ْ ِ
َ ٝوا َْدـ ََُ ٚم َوا ْدـَ ْن ًَ ُر
َٚن َو ِو ْفدَ ُاَنََ ،ٚوا ْف ٌَ ْٔ ُ
اجلْ ُ
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َْ
احل َرا ُمش(-)2
اعمٕمزى( :ﮝ ﮞ
ي٤م ُمقٟٓم٤م ي٤م ص٤مطم٥م اًمزُم٤من !#أٟم٧م ص٤مطم٥م اًمٕمزاء ،وأٟم٧م ّ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ)( -)3ي٤م و ّزم ذًمؽ اًمدم اًمذي ُمأل ُمٜمف ؾم ّٞمد
ِ
رشقل اَللِش( ،)4شمٕم٤مل وم٠مظمؼمٟم٤م ُمـ هق
اًمِمٝمداء× يم ّٗمٞمف ىم٤مئالً« :بًِ ِؿ اَللِ وبَٚللِ وظذ ِم ِّ ِٜ
احلًلم×؟ وىمؾ ًمٜم٤م ُم٤م اًمذي طمدث؟ وارومع سمٞمدك ذًمؽ اًم٘مٛمٞمص اعمٚم ّٓمخ سم٤مًمدم-
اىمرؤوا ذم هذه اًمًٜم٦م دقم٤مء اًمٗمرج اسمتداء ُمـ يقم قم٤مؿمقراء إمم يقم إرسمٕملم،
وًمٞم٘مرأه اًمٜم٤مس أيْم ً٤م ذم جم٤مًمًٝمؿ ،وم٢مٟمّف هق ص٤مطم٥م اًمٕمزاء ،وٓ سمدّ ًمف ُمـ اًمٔمٝمقر
وإطمٞم٤مء أُمره-

(حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اعمِمٝمدي ،اعمزار :صّ ;5:7
اًمٕمالُم٦م
(ُ )2م٘متٓمٗم٤مت ُمـ زي٤مرة اًمٜم٤مطمٞم٦م اعم٘مدّ ؾم٦م-
ّ
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)342
( )3اإلهاء ،آي٦م-44
(ُ )4اٟمٔمر :اعمح٤مضة إومم ،اًمّمٗمح٦م ،43اهل٤مُمش رىمؿ-5
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املالحل
(املًخل)4:

ِ
ِِ
ِ ِ
قر ٌة
قر َة ا ْف ٍَ ْج ِر ِيف َؾ َرائوُ ُْؿ َوٕ ََقاؾُِ ُْؿَ ،ؾَِ٘نَُ ٚش َ
َقم ْـ َأ ِيب َقم ٌْد اهلل× َىم َ٤مل« :ا ْؿ َرؤوا ُش َ
احلـُ ًَ ْ ِ
فِ ِْ ُح ًَ ْ ِ
َٚن َم َع ْ
غ ْب ِـ َظ ِ ٍّع‘ َي ْق َم ا ْف َِ َٔ َٚم ِِ ٜيف َد َر َجتِ ِف ِم َـ
غ ْب ِـ َظ ِ ٍّع‘َ ،م ْـ َؿ َر َأ َه ٚـ َ
ِ
َْ ِ
ٔؿش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،صمقاب إقمامل :ص ;234اًمِمٞمخ
اجلْ ،ٜإِن اَللَ َظ ِزي ٌز َحُ ٌ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج،7
اًمٓمؼمد ،شمٗمًػم جمٛمع اًمٌٞم٤من :ج ،27صّ ;452

صّ ;255
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،93ص-)4:
اًمٜمٌل’ أٟمّف ىم٤ملَ « :مـ َ
وي ِ
ٍر اَلل فف بًدد مـ ؿرأه،ٚ
ور َ
افًقرة َؽ َ
ؿرأ هذه ّ
قمـ ِّ
ُ
وجًؾ فف ٕقر ًا يقم افَٔٚم ،ٜومـ ـتٌٓ ٚوظ َِّٓ ٚظذ وشىف ،وجٚمع زوجتف حالًٓ ،رزؿف
ؿرة ٍ
ظغش( -اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،6ص-)75:
اَلل وفد ًا ذـر ًا ّ
و َقمـ اًمٜمٌل اًمٙمري ِؿ’ أيْم ً٤م« :م ْـ َؿر َأ َهِ ٚيف َفٔ ٍ
ٚل َظ ْ ٍ
ؼ ؽَ ٍَ َر اَللَُ َف ُفَ ،و َم ْـ َؿ َر َأ َهِ ٚيف
َ
َ َ
ّ
ِ
ِ
ََ ٝف ُف ُٕقر ًا ِيف ا ْفَ َٔ َٚمٜش( -اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد ،شمٗمًػم جمٛمع اًمٌٞم٤من :ج،27
َشٚئِ ِر ْإَيِ ٚم ـَْ ٕٚ

ص ;452اًمٙمٗمٕمٛمل ،اعمّمٌ٤مح :ص ;567اًمِمٞمخ احلقيزي ،شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم:
ج ،6ص-)682
(املًخل)1:

اإلُم٤م ِم اًمٌ ِ
٤مىم ِر× ِذم َشم ْٗم ًِ ِ
اجلُ ْٕم ِٗم ُّل َقم ْـ ِ
َضم٤مسمِ ٌر ْ
ػم َىم ْقًم ِ ِف( :ﭑ * ﭓ ﭔ)َ « ،يٚ
َ
ِِ
ِ
ِ ٍ
غ،
ؼ ُة َأئّ( ،ٜﭖ) َأم ُر ا ْدـ ُْٗمْ َ
َجٚبِ ُر! (ﭑ) َجدِّ ي( ،ﭓ ﭔ) َظ ْ َ
(ﭗ) ْاش ُؿ ا ْف ََٚئِ ِؿ#ش( -اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج،2

ص-)392
و ِذم طم ِد ٍ
ِِ
ِ
احلـَ ًَ ُـ َو ْ
آظم َرَ ،ىم َ٤ملْ ﴿ « « :
ي٨م َ
غش-
غ( ،ﭗ) َأم ُر ا ْدـ ُْٗمْ َ
احلـُ ًَ ْ ُ
َ َ
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اًم٘مٛمل :ج ،3صّ ;52:
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار:
(قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ،شمٗمًػم ّ
ج ،35ص-)467
(املًخل)3:

س َاءا ُه
َقم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل× َىم َ٤مل« :إِن ا ْف ٌَ ْٔ َ
َٚن ؾِ ِٔف ا ْدـَ ْر ُء افـْ ُّ ًِِْ ُؿ َي ْت ُِق ا ْف َُ ْر َ
 ٝإِ َذا ـ َ
آنَ ،ي َ َ
ِ
َ
َ ٛافد ِّري ِيف افً َام ِءش( -اسمـ ومٝمد ّ
احلكم ،قمدّ ة
س َاءى َأ ْه ُؾ افد ْٕ َٔ ٚا ْفُ َْقـ َ
أ ْه ُؾ افً َامء ـ ََام َي َ َ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،7صّ ;2::
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز،
اًمداقمل :صّ ;37:

سمح٤مر إٟمقار :ج-)377 ،9:
ِ
ِِ
ِ
يم َ
 ٝاف ِذي ُي َْ َر ُأ
غ× :ا ْف ٌَ ْٔ ُ
وي َقم ْـ َأ ِيب َقم ٌْد اهلل× َىم َ٤ملَ « :ؿ َٚل َأم ُر ا ْدـ ُْٗمْ َ
َذًمؽ ُر َ
ِ
ِ
آن وي ْذـَر ا َُ ِ ِ
ِ ِ
غَ ،و ُي ِض ُء
ي ُه ا َْد َالئ َُ َُ ،ٜو َ ْهت ُج ُر ُه افن َٔٚض ُ
ؾٔف ا ْف َُ ْر ُ َ ُ ُ
َلل ؾٔف َت ُْ ُث ُر َب َر َـ ُت ُفَ ،و َ ْحت ُ ُ
ِ
ِ
ِ
َ ٛافد ِّري َِٕ ْه ِؾ ْإَ ْر ِ
 ٝاف ِذي َٓ ُي َْ َر ُأ ؾِ ِٔف
ضَ ،وا ْف ٌَ ْٔ ُ
َٕ ْه ِؾ افً َامء ـ ََام ُيض ُء ا ْفُ َْقـ ُ
ِ
ِ
آن ،و َٓ ي ْذـَر ا َُ ِ ِ ِ
غش( -اًمٙمٚمٞمٜمل،
ي ُه افن َٔٚض ُ
ا ْف َُ ْر ُ َ ُ ُ
َلل ؾٔف ،تََؾ َب َر َـ ُت ُفَ ،و َ ْهت ُج ُر ُه ا ْدـَ َالئ َُ َُ ٜو َ ْحت ُ ُ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،7ص-)2::
اًمٙم٤مذم :ج ،3صّ ;727
(املًخل)1:

َىم َ٤مل اإلُم٤مم اًمّم ِ
٤مد ُق×« :إِن ْ ِ
اإل َمَ ٚم ُم َٗيدٌ بِ ُروحِ ا ْف َُدُ ِ
غ اَلل َظ ُّق ٌد ِم ْـ
سَ ،و َب َْْٔ ُف َو َب ْ َ
ُ َّ
ِ ِ
ِ ِ
َٚج إِ َف ْٔ ِف فِدَ َٓ َف ٍ ٜاض َِ َع َظ َِ ْٔ ِفَ ...و َد َٓ َف ُت ُف ِيف َخ ْه َِت ْ ِ
ٕ ٍ
َغ:
احت َ
ُقرَ ،ي َرى ؾٔف َأ ْظ َام َل ا ْفً ٌَٚدَ ،وـُِ َام ْ
اد ِ
احلق ِ
ِيف ا ْف ًِ ِْ ِؿ واشتِجٚب ِ ٜافدظق ِة .وـُؾ مَ ٚأ ْخ ِ ِ
ث افتِل َحتْدُ ُ
ث َؿ ٌْ َؾ ـ َْق َِنََ ٚؾ َذفِ َؽ
ز بِف م َـ َْ َ
َْ َ
َ ْ َ َ
َ
ََ
بًِٓ ٍد مًٓ ٍ
قد إِ َفٔ ِف ِم ْـ رش ِ
قل اَلل’ ،ت ََق َار َث ُف ِم ْـ آ َبٚئِ ِفش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٞمقن أظمٌ٤مر
َْ َ ُْ
َ ُ
ْ
اًمرو٤م :ج ،2ص ;2:4اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،اخلّم٤مل :صُ( 639مع اظمتالف يًػم);
اًمٖمٛم٦م :ج ،4ص-)94
إرسمكم ،يمِمػ ّ

(املًخل)5:

ِ
ِ
اجت َِّ ًُقا َوت ََذاـ َُروا َ ُحتػ بُِ ُُؿ ا َْد َالئِ َُ ُ،ٜ
كم÷ َىم َ٤ملْ « :
َقم ْـ َأ ِيب َضم ْٕم َٗم ٍر ُحم َ َّٛمد ْسم ِـ َقم ٍّ

اعمح٤مضة اًمٕمنمون :يمرسمالء قمرش اهلل 542 ......................................................

ِ
احلر
َرح َؿ اَللَُ َم ْـ َأ ْح َٔك َأ ْم َرَٕٚش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوقُ ،مّم٤مدىم٦م اإلظمقان :صّ ;49
اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،23ص-)33
وي َقم ْـ َسمٙم ِْر ْسم ِـ ُحم َ َّٛم ٍدَ ،قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل×َ ،ىم َ٤مل ِخلَ ْٞم َث َٛم َ٦م َو َأٟمَ٤م َأ ْؾم َٛم ُعَ « :يٚ
َو ُر َ
َخ ْٔ َث َّ ُ !ٜا ْؿ َر ْأ َم َقافِ ََْٔ ٚافً َال َمَ ،و َأ ْو ِص ِٓ ْؿ بِ َت َْ َقى اَلل ا ْف ًَئِ ِؿَ ،و َأ ْن َي ًُق َد ؽَِْٔ ُٓ ْؿ َظ َذ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َٚه ْؿَ ،و َأ ْن َيت ََال َؿ ْقا ِيف
َؾَ ِره ْؿَ ،و َؿ ِق ُُّي ْؿ َظ َذ َؤًٍ ِٓ ْؿَ ،و َأ ْن َي ْن َٓدَ َأ ْح َٔٚؤُ ُه ْؿ َجَْٚئ َز َم ْقت ُ
ُب ُٔ ِ
ٚه ْؿ َح ٌَٔ ٚة َِٕ ْم ِرَُٕ .ٚثؿ َر َؾ َع َيدَ ُه َؾ ََ َٚلَ :ر ِح َؿ اَللَُ َم ْـ َأ ْح َٔك َأ ْم َرَٕٚش-
قهتِ ْؿَ ،ؾِ٘ن ُف َْ َٔ ُ

اًم٘مٛمل ،ىمرب اإلؾمٜم٤مد :ص ;43اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،آظمتّم٤مص :ص;3:
(احلٛمػمي ّ
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،82
اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،إُم٤مزم :ص;246
ص ;334اًمراوٟمدي ،اًمدقمقات :صُ( 336مع اظمتالف يًػم))-
ور ِوي َقم ِـ اًمّم ِ
ٚحل ِد ِ
٤مد ِق× َأ َّٟم ُف َىم َ٤مل« :ت ََال َؿ ْقا َو َ َحتَ ٚد ُثقا ا ْف ًِ ِْ َؿَ ،ؾِ٘ن بِ َْ
يََ َ ٞت ِّ َع
َّ
َُ َ
قب افرائِْ َِ ٜوبِ َْ ِ ِ
ا ْف َُ ُِ ِ
ٚء َأ ْم ِرََٕ ،ٚؾ َر ِح َؿ اَللَُ َم ْـ َأ ْح َٔك َأ ْم َرَٕٚش( -اسمـ أيب مجٝمقر
َ
ٚحلدي ٞإِ ْح َٔ َ
إطمً٤مئل ،قمقازم اًمٚمئ٤مزم :ج ،5صّ ;78
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،2
ص-)373
(املًخل)6:

احلًغ َأ ِيب ظٌ ِد اَلل× بِ َن ِّط ا ْف ٍُر ِ
ات
َْ
َ
ز َ ُْ َ ْ
اًمر َو٤م× َىم َ٤ملَ « :م ْـ ز َ
احل ًَ ِـ ِّ
َقم ْـ َأ ِيب ْ َ
َار َؿ ْ َ
َٚن ـ ََّ ْـ ز ََار اَللَ َؾ ْق َق ِ[يف] َظ ْر ِص ِفش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ;38:اًمِمٞمخ
ـ َ

اًمّمدوق ،صمقاب إقمامل :ص ;96اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج،7
ص ;57اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج ،4صّ ;383
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز،
سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص 7:و-)87
ٍ
َار ُه [أي ُ
غ×] َي ْق َم َظ ُ
قر َاء
احل ًَ ْ َ
ٚص َ
َو َقم ْـ َضم ْٕم َٗم ِر ْسم ِـ ُحم َ َّٛمد÷ َىم َ٤ملَ ...« :و َم ْـ ز َ
َؾُ ََٖٕ َام َز َار اَللَ َؾ ْق َق ِ[يف] َظ ْر ِص ِفش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :صّ ;436
اًمٕمالُم٦م
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-):4
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ِ
احل ًَ ْ ِ
قر َاء َظ ِ
ز ُْ
غ ْب ِـ َظ ِ ٍّع‘ َي ْق َم َظ ُ
ٚرؾ ًٚ
ٚص َ
َو َقم ْـ َأ ِيب َقم ٌْد اهلل× َىم َ٤ملَ « :م ْـ ز َ
َار َؿ ْ َ
َٚن ـ ََّ ْـ َز َار اَللَ ِيف َظ ْر ِص ِفش( -اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،اعمزار :ص ;62اًمِمٞمخ اًمٓمقد،
بِ َح َِّ ِف ـ َ
اعمتٝمجد :ص ;882اًمً ّٞمد
هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج ،7ص ;62اًمِمٞمخ اًمٓمقدُ ،مّمٌ٤مح
ّ
اسمـ ـم٤مووس ،إىمٌ٤مل إقمامل :ج ،4ص-)75
وروي َقمـ َأيب َقمٌ ِد اهللِ اًمّم ِ
ِ
ِ
٤مد ِق× َىم َ٤مل ًمِ ٌَ ِ
ز
َّ
ْ
َُ َ ْ
ِمػم اًمدَّ ّه٤منَ « :يَ ٚبن ُر! َم ْـ ز َ
َار َؿ ْ َ
احل ًَ ْ ِ
غ× َظ ِ
ُْ
َٚن ـ ََّ ْـ ز ََار اَللَ ِيف َظ ْر ِص ِفش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات:
ٚرؾ ً ٚبِ َح َِّ ِف ـ َ
صّ ;393
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)88
ِ
ِ
ِ
احت ََّ َؾ َؿ ِْ ٌُ ُفَ ،م ْـ َز َار
ِمػمَ « :يَ ٚبن ُر! ْاش َّ ْع َو َأ ْبِغْ َم ِـ ْ
َو َىم َ٤مل× أ ْيْم ً٤م ُخم٤مـم ٌَ ً٤م َسم َ
ُْ
َٚن ـ ََّ ْـ ز ََار اَللَ ِيف َظ ْر ِص ِفش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات:
غ× َي ْق َم َظ َر َؾ َ ٜـ َ
احل ًَ ْ َ
صّ ;437
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)98
ِ
ؼم ِىم ِّلَ ،ىم َ٤ملُ :ؾم ِئ َؾ َأ ُسمق َقم ٌْ ِد اهلل×َُ :م٤م َعمِ ْـ َز َار ْ
لم ْسم َـ
احلُ ًَ ْ َ
َو َقم ْـ َأ ِيب َقم ٌْد اهلل ا ًْم َ ْ
َقم ِكم÷ ِذم اًمٜمِّّم ِ
٤من ُِم َـ اًم َّث ِ
قاب؟ َوم َ٘م َ٤ملَ « :م ْـ َز َار ُْ
ػ ُِم ْـ َؿم ْٕم ٌَ َ
غ× ُي ِريدُ بِ ِف
احل ًَ ْ َ
ْ
ٍّ
اَللََ ،و َمِ ٚظْْدَ ُه َٓ َمِ ٚظْْدَ افْ ِ
ٚسَ ،ؽ ٍَ َر اَللَُ َف ُف ِيف تِ ِْ َؽ افِ ْٔ َِ ُِ ٜذُٕق َب ُفَ ،و َف ْق َأَنَ ٚبِ ًَدَ ِد َص ًْ ِر
ِم ًْزَى َـ ِْ ٍ
أن َؿ َٚلَ :و ُه َق ِيف َحدِّ َم ْـ ز ََار اَللَ ِيف َظ ْر ِص ِفش( -اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس،
...ٛإػ ْ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،25ص-)582
إىمٌ٤مل إقمامل :ج ،4صّ ;457

شم٘مرح اجلٗمقن إصمر اًمٌٙم٤مء قمغم ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× 544 ..................
اعمح٤مضة احل٤مدي٦م واًمٕمنمونّ :

احملاضسة احلادية والعػسوٌ :تقسّح اجلفوٌ إثس البكاء على ضيّد الػَداء×

احملاقس ٠احلادٚ ١ٜايعػسٕٚ
تكسّح اجلؿ ٕٛإثس ايبها ٤عً ٢ضّٝد ايػٗدا×٤
احلج٦م 2543هـ
 34شمنميـ اًمث٤مين 3722م=  37ذو ّ
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شم٘مرح اجلٗمقن إصمر اًمٌٙم٤مء قمغم ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× 546 ..................
اعمح٤مضة احل٤مدي٦م واًمٕمنمونّ :

احلٝا ٠بني عدَني

اخل ْ ِر؛ َؾَ٘نَ ٚمتَ ُر َمر افً َح ِ
ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم×« :ا ْٕت َِٓ ُزوا ُؾ َر َص َ
ٚبش( -)2يمٞمػ
ُمْم٧م إي٤مم ُمـ قم٤مُمٜم٤م اعم٤ميض إمم هذا اًمٕم٤مم؟ ّ
يم٠من ؿمٞمئ ً٤م مل يٙمـ; هٙمذا ىمد اٟم٘مْم٧م
ؾمٜم٦م ُأظمرى ُمـ طمٞم٤مشمٜم٤م ،وـمقي٧م صٗمح٦م ُمـ صحٞمٗم٦م أقمامرٟم٤مّ ،إهن٤م احلٞم٤مة متر أي٤مُمٝم٤م

وأي طمٞم٤مة هل!
ؿمئٜم٤م أم أسمٞمٜم٤مّ ،
ؾٚت َموـك ومَ ٚش َ
ٖٔتٔؽ ؾـٖيـ
مَ ٚ

بغ افًـدَ َمغ
ُؿؿ ؾٚؽتْؿ اف ٍُرص ََ ٜ

()2

ومحٞم٤مشمٜم٤م حمٗمقوم٦م سمٕمدُملم ،وهذا سمدوره ُمريم٥م ،ؾمٜمٗمت٘مده سم٠مهع ُمـ عمح اًمٌٍم،
همػم أٟمّف خيٞمؾ إًمٞمٜم٤م أٟمّٜم٤م ٟمٕمٞمش قمٛمر ًا ـمقي ً
ال ،ومٚمقٓ شمً٤مءًمٜم٤مُ :م٤م اًمذي سم٘مل سملم أيديٜم٤م ُمـ
اعم٤ميض؟ ٓ رء ،وُم٤مذا ٟمٛمٚمؽ ُمـ اعمًت٘مٌؾ؟ ٓ رء ،وهذه اًمٚمحٔم٦م اًمتل ٟمٕمٞمِمٝم٤م
هقم٤من ُم٤م شمٚمتحؼ هل إُظمرى سمام ُم٣م-
مل يتٛم ّٙمـ أطمد أن يدرك طم٘مٞم٘م٦م هذه احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ،ؾمقى أوًمئؽ اًمذيـ سم٤ميٕمقا اهلل
شمٕم٤ممم ،ومٞم٤مهل٤م ُمـ دم٤مرة راسمح٦م! وي٤مهل٤م ُمـ أرسم٤مح طم٘م٘مقه٤م إزاء ُم٤م ىمدُمقه!
عٌُ األْبٝاٚ ٤ايٓيبّ اخلامت’

إٟمّٙمؿ ٓ شمٕمٚمٛمقن ُم٤م اًمذي طمدث ًمٙمؿ وُم٤م هذا اًمتقومٞمؼ اًمذي ٟمٚمتٛمقه؟ ومٚم٘مد
احلظ ُم٤م ّ
يٙمؾ اًمقصػ قمـ سمٞم٤مٟمفّ ،
ّ
إن ُم٤م شمٜمقون اًم٘مٞم٤مم سمف إ ّٟمام هق قمٛمؾ
طم٤مًمٗمٙمؿ ُمـ
إٟمٌٞم٤مء^(:ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ
اًم٘مٛمل ،يمٗم٤مي٦م إصمر :ص ;87اًمديٚمٛمل ،إرؿم٤مد اًم٘مٚمقب :ج ،3ص-526
( )2اخلزاز ّ
( )3اًمتٛمٞمٛمل ،همرر احلٙمؿ :ص-333
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()2
اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ’( :ﮬ ﮭ * ﮯ ﮰ)(( ،)3ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯥ)  ،وقمٛمؾ ّ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ) -وم٘مد ظم٤مـم٥م اًمٌ٤مري شمٕم٤ممم
اًمٜمٌل’ ىم٤مئالً( :ﮯ ﮰ) ،وخي٤مـمٌٙمؿ يمذًمؽ سم٘مقًمف( :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ّ

اًمٜمٌل
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ)( -)4وم٤مًمٕمٛمؾ إذن هق قمٛمؾ
ّ
اعمّمٓمٗمك’-
وم٤مهمتٜمٛمقا هذه اًمٗمرص٦م ،واؿمٙمروا هذه اًمٜمٕمٛم٦م ،همػم ّ
اعمٝمؿ هق أن شمدريمقا طم٘مٞم٘م٦م
أن ّ
صمؿ شمتّمدوا ًمتح٘مٞمؼ ذوـمف وشمزيٚمقا اًمٕم٘مٌ٤مت اجل٤مصمٛم٦م ذم هذا اًمٓمريؼ;
هذا اًمٕمٛمؾّ ،
ومال يتًٜمّك ُت٘مٞمؼ اًمٜمت٤مئ٩م اعمٓمٚمقسم٦م ّإٓ سم٤مًمقىمقف قمغم اًمنموط اًمالزُم٦م وإدراك
اعمٕمقىم٤مت واًمٕمراىمٞمؾ-
ّ
وشم ّ
اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ’ ُٕمػم
مهٞم٦م هذا اًمٕمٛمؾ أيمثر وم٠ميمثر ُمـ ظمالل ىمقل
ّ
تجغم أ ّ
ِ
َلل َظ َذ َيدَ ْي َؽ َر ُج ً
ال َخ ْ ٌر َف َؽ ِممَ ٚض َِ ًَ َْ ٝظ َِ ْٔ ِف افن ّْ ُسش(-)5
ي ا َُ
اعم١مُمٜملم×ْ ََٕ « :ن َ ُّْيد َ
أن اًم٘م٤مئؾ هق ظم٤مشمؿ اًمٜمٌ ّٞملم’ّ ،
ويزداد إُمر ووقطم ً٤م إذا ٓطمٔمٜم٤م ّ
وأن اعمخ٤م َـم٥م هق
ؾم ّٞمد اًمقصٞملم×-
سمقؾمٕمٙمؿ احلّمقل قمغم ُمثؾ هذه اًمًٕم٤مدة ذم هذا اًمًٗمر سم٢مٟم٘م٤مذيمؿ ا
و٤مٓ ،سم٠من
شمٕم ّٚمٛمقا اًمّمالة أو اًمقوقء عمـ ٓ حيًـ اًمّمالة ،أو ٓ جيٞمد اًمقوقءّ -
إن اًمٕم٘مؾ
مهٞم٦م هذا اًمٕمٛمؾ!
يٜمدهش ُمـ ُمدى أ ّ
( )2إطمزاب ،آي٦م-4:
( )3اعمدّ صمر ،أيت٤من -3 ,2
( )4اًمتقسم٦م ،آي٦م-233
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات اهللِ َقم َٚم ْٞمف)َ :سم َٕم َثٜمل َر ُؾم ُ
قل اهللِ’ إِ َمم ا ًْم َٞم َٛم ِـ
(ص َٚم َق ُ
(َ )5قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهللِ× َىم َ٤ملَ « :ىم َ٤مل َأُم ُػم اعمُْ ْ١مُمٜم َ
لم َ
َو َىم َ٤مل ِزمَ :ي٤م َقم ِ ُّكم! َٓ ُشم َ٘م٤مشمِ َٚم َّـ َأ َطمد ًا َطمتَّك شمَدْ ُقم َق ُهَ ،وا ْي ُؿ اهلل ََٕ ْن َ ْهي ِد َي اهللَُ َقم َغم َيدَ ْي َؽ َر ُضم ً
ال َظم ْ ٌػم ًَم َؽ
ِممَّ٤م َـم َٚم َٕم ْ٧م َقم َٚم ْٞم ِف َّ
اًمِم ْٛم ُس َو َهم َر َسم ْ٧مَ ،و ًَم َؽ َو َٓ ُؤ ُه َي٤م َقم ِ ُّكمش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،6ص ;39اًمِمٞمخ
اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج ،7صّ ;252
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،32ص-)472

شم٘مرح اجلٗمقن إصمر اًمٌٙم٤مء قمغم ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× 548 ..................
اعمح٤مضة احل٤مدي٦م واًمٕمنمونّ :

إحٝا ٤ايٓؿٛع

ٟمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ( :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) (-)2
ورد ذم ّ

وإطمٞم٤مء مجٞمع اًمٜمٗمقس صٗم٦م ّ
يتحغم هب٤م ُمـ ذيمره اإلُم٤مم× ذم شم٠مويؾ هذه أي٦م ىم٤مئالً:
اك ت ِ
« َم ْـ َأ ْخ َر َج َِٓ ٚم ْـ َو َال ٍل إِ َػ ُهدً ى َذ َ
َٖوي ُِٓ ٚإَ ْظ َي ُؿش( -)3ومٙمٚمٛم٦م «واللش ٟمٙمرة
أي ؿمٙمؾ ُمـ أؿمٙم٤مل
ويمٚمٛم٦م «هدىش ٟمٙمرة أيْم ً٤م ،ومٚمئـ أظمرج أطمديمؿ ؿمخّم ً٤م ُمـ ّ
ٟمص يمالم
أي ؿمٙمؾ ُمـ أؿمٙم٤مل اهلدى حيّمؾ قمغم أضمر ٓ ُيدرك ،هذا ّ
اًمْمالل إمم ّ
طمج٦م اهلل×-
اًمٌ٤مري ضمؾ ّوقمال ،وذاك شمٗمًػم ّ
ومٝمذا اًمًٗمر يق ّومر ًمٙمؿ ُمثؾ هذه اًمٗمرص٦م اًمٙمٌػمة ،وم٤مقمٛمٚمقا ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ قمغم شمٕمٚمٞمؿ
إؿمخ٤مص اجل٤مهٚملم سم٤مًمٕم٘م٤مئد وإطمٙم٤مم وإظمالق; ّ
ٕن إضمر اعمؽمشم٥م قمغم هذا
اًمتٕمٚمٞمؿ يٗمقق ُمًتقى اًمٗمٝمؿ-
عًُا ٤أؾكٌ َٔ أيـ عابد

احدٌ يْ َِْ ُذ يتِٔ ًام ِمـ َأيت ِ
ورد ذم اًمرواي٦م اعم٠مصمقرة قمـ اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ×َ « :ؾ َِٔف و ِ
َٚمَْٚ
ٌ َ
ْ ْ
ُ َ
ُمتَٚج إِ َفٔ ِف َأ َصد ظ َذ إِبِِٔس ِمـ َأ ْف ِ
ِ
ا ُْدْْ ََىِ ًِغ ظْ ٚوظـ م َن ِ
ػ
ْ
َ ْ َ
َ َ َ َ ْ ُ َ
ٚهدَ تَْ ٚبِ َت ًِْٔ ِؿ َمُ ٚه َق ُ ْ ٌ ْ
َظٚبِ ٍدش )4(-وٓ يذيمر اإلُم٤مم× اًمٕم٤مسمد طم ّتك شمٙمقن قمٌ٤مدشمف ُم٘مٌقًم٦م قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم ،ويٌ٘مك

قم٤ممل واطمد قمغم اًمرهمؿ ُمـ ذًمؽ أومْمؾ ُمـ أًمػ قم٤مسمد -وًمٙمـ أٟمّك ًمٜم٤م سمذًمؽ اًمٕم٤ممل؟
ذًمؽ اًمٕم٤ممل اًمذي ىمد سمٚمغ ّأوًٓ ضمقهر اًمٕمٚمؿ وطم٘مٞم٘متف-
بًٛؽ حكٝك ١ايكسإٓ عٔ طسٜل ايطٗاز٠

ُمتك يٌٚمغ اًمٗم٘مٞمف ضمقهر اًمٕمٚمؿ؟ طمٞمٜمام يٗمٝمؿ اًم٘مرآن -وُمتك يٗمٝمؿ اًم٘مرآن؟ ّ
إن ومٝمؿ

( )2اعم٤مئدة ،آي٦م-43
(ُ )3اٟمٔمر :اعمح٤مضة اخل٤مُمً٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م ،43:اهل٤مُمش رىمؿ-4
(ُ )4اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م ،اًمّمٗمح٦م ،2:3اهل٤مُمش رىمؿ-2
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اًم٘مرآن ًمٞمس ُمت٤مطم ً٤م ًمٚمجٛمٞمعّ ،
وم٢من اًم٘مرآن ذم ُمتٜم٤مول يدي ويدكً ،مٙم ّـ اًمٌ٤مري شمٕم٤ممم

ي٘مقل( :ﭓ ﭔ) ُمِمػم ًا إًمٞمف سم٤مؾمؿ اإلؿم٤مرة اعمقوقع ًمٚمٌٕمٞمد ،ومل ي٘مؾ« :هذا

افُتٚبش ،عم٤مذا؟ ّ
ٕن ُم٤م سملم أيديٜم٤م إٟمّام هق ضمٚمد اًم٘مرآن وأديٛمف ،أ ُّم٤م طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن ومٗمل
يمت٤مب ُمٙمٜمقن قمغم طمدّ شمٕمٌػم اًم٘مرآن ٟمٗمًف( :ﭑ ﭒ ﭓ*ﭕ ﭖ ﭗ*ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ)( -)2ومٚمؿ يٗمٝمؿ اًم٘مرآن ؾمقى اًمذيـ ايمتًٌقا ّأوًٓ شمٚمؽ اًمٓمٝم٤مرة
اًمتل شمتٜم٤مؾم٥م ُمع اًم٘مرآن ،وم٢مٟمّف وطمل ُمـ اهلل ٓ ،شمٓم٤مًمف إيدي سمًٝمقًم٦م-
ايتكٚ ٣ٛاإلخالف غسط يف تأثري ايهالّ

ّأول ُم٤م يٜمٌٖمل ًمإلٟمً٤من أن يتّمػ سمف هق اًمت٘مقى ،وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم( :ﭓ ﭔ
أي شم٠مصمػم ذم اًمٜم٤مس؟ ٕٟمّٜم٤م أٟمٗمًٜم٤م همػم
ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ)( -)3مل ٓ يٙمقن ًمٙمالُمٜم٤م ّ

ُمت٠م ِّصمريـ ،وم٤معمُت٠م ِّصمر هق ُمـ يٙمقن ُم١م ِّصمر ًا ،ومٚمق مل يِمٕمر اًمِمخص سم٤مًمت٠مصمػم ومٙمٞمػ يؽمك
ّ
إول هلذا اًمٕمٛمؾ إذ ًا هق اًمت٘مقى
شم٠مصمػم ًا ذم
همػمه؟إن وم٤مىمد اًمٌمء ٓ يٕمٓمٞمف -وم٤مًمنمط ّ
واإلظمالص( ،اعمٚمحؼ )2:وم٢من أظمٚمّمتؿ اًمٜمٞم٦م ،واشم٘مٞمتؿ اهلل ،ومًتحٞمٓمٙمؿ ُمـ طمٞم٨م ٓ
شمِمٕمرون ه٤مًم٦م ُمـ أٟمقار اًم٘مرآن واًمرواي٤مت أيٜمام طمٚمٚمتؿ; ّ
ٕن اًم٘مرآن ٟمقر( :ﭽ

( )2اًمقاىمٕم٦م ،أي٤مت -8: ,88
( )3اًمٌ٘مرة ،آي٦م-3
ِ
ِ
ِ
ورد ذم سمٕمض اًمتٗم٤مؾمػم ذم شمٗمًػم هذه أي٦مَ :قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْد اهلل× ِذم َىم ْقًمف َشم َٕم َ٤ممم( :ﭓ ﭔ ﭕ
ِ
ِ
قن ِؿمٞم َٕم ُتٜمَ٤م ا ًَّم ِذي َـ ُي ْ١م ُِمٜمُ َ
٥م ومِ ِٞمف ( -ﭚ ﭛ) َىم َ٤مل :اعمُْ َّت ُ٘م َ
قن
َ٤مب َقم ٍّكم َٓ َر ْي َ
ﭖﭗ ﭘ)َ ،ىم َ٤مل« :يمت ُ
قن اًمّمال َة و ِمم٤م ر َز ْىمٜم٤مهؿ يٜم ِْٗم ُ٘م َ ِ
سمِ٤م ًْم َٖمٞم ِ ِ
َ٤مه ْؿ َي ٌُ ُّث َ
(حمٛمد سمـ ُمًٕمقد ،شمٗمًػم
قن َوممَّ٤م َقم َّٚم ْٛمٜم ُ
ُ ْ ُ
ٞمٛم َ َّ
ْ
قنشّ -
َ َّ َ
٥م َو ُي٘م ُ
اًم٘مٛمل :ج ،2ص ;47اًمؼمدُ ،مِم٤مرق أٟمقار
اًمٕمٞم٤مر :ج ،2ص ;37قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ،شمٗمًػم ّ
اًمٞم٘ملم :ص ;364اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،شمٗمًػم اًمّم٤مذم :ج ،2ص ;:2اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم
اًمؼمه٤من :ج ،2صّ ;234
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،3ص-)32
يمذًمؽ اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مُمٜم٦م قمنمة-

شم٘مرح اجلٗمقن إصمر اًمٌٙم٤مء قمغم ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× 54: ..................
اعمح٤مضة احل٤مدي٦م واًمٕمنمونّ :

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ)(-)2
اتّباع زقٛإ ايًٓ٘

يٜمٌٖمل ًمٙمؿ اًمؽميمٞمز ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم( :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

()3
صمؿ اطمزُمقا طم٘م٤مئ٥م
ﮌ)  -قمٚمٞمٙمؿ ّأوًٓ أن شمتٌٕمقا أٟمٗمًٙمؿ روقان اهلل شمٕم٤مممّ ،

اًمًٗمرُ ،متً ّٚمحلم سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ويمٚمامت أهؾ اًمٌٞم٧م^ّ ،
ؾمٞمٜمقر
وم٢من ذًمؽ اًمٜمقر
ّ
أي أرض وـم٠مشمؿ-
اًم٘مٚمقب ويٖمػمه٤م ذم ّ
َ
ال ٜبك َٔ ٢ايكسإٓ إيٓا دَزِضُ٘

إٟمّٜم٤م ٟمٕمٞمش ذم زُمـ طمرج ،وٓ شمتّمقروا أٟمّٜم٤م ٟمٕمٞمش ذم ومؽمة ُمقاشمٞم٦مّ ،إهن٤م اًمٗمؽمة اًمتل
اإل َيام ِن إِٓ ْاش ُّ ُفَ ،و ِم َـ ْ ِ
يّمٗمٝم٤م اًمرؾمقل اًمٙمريؿ’ ىم٤مئالًَ َٓ « :ي ٌْ ََك ِم َـ ْ ِ
اإل ْش َال ِم إِٓ
ِ
ِ
َر ْش ُّ ُفَ ،و َٓ ِم َـ ا ْف َُ ْر ِ
آن إِٓ َد ْر ُش ُفَ ،م ًَ ِ
اب َظ ِـ
قِب ْؿ َخ َر ٌ
قر ٌة م َـ افٌَِْٚء َو ُؿ ُِ ُ ُ
ٚجدُ ُه ْؿ َم ًْ ُّ َ
ُْاهلدَ ىش( )4( -اعمٚمحؼ )3:ومجٛمٞمع ُم٤م ذيمره’ ُمٕمجزة-
ُم٤م أيمثر ُم٤م ُير َّدد اؾمؿ اإلؾمالم ،وًمٙمـ أيـ طم٘مٞم٘م٦م اإلؾمالم؟ وُم٤م أيمثر حم٤مومؾ شمٕمٚمٞمؿ
اًم٘مرآن! ُاٟمٔمر يمٞمػ يتٚمقن اًمٙمت٤مب سمتٚمؽ إحل٤من اعمتٕمددة ،ووم٘م ً٤م ًمتٚمؽ اًم٘مقاقمد،
وًمٙمـ سمتٚمؽ اًمقضمقه وإذىم٤من احلٚمٞم٘م٦م ،ذًمؽ هق ىمقل اًمرؾمقل’َ « :و َٓ ِم َـ ا ْف َُ ْر ِ
آن

إِٓ َد ْر ُش ُفش ،شمرى اعمً٤مضمد قم٤مُمرة سم٤مًمٌٜم٤مء ،وًمٙمـ اًم٘مٚمقب ظم٤موي٦م ُمـ ذيمر اهلل-

( )2اعم٤مئدة ،آي٦م-26
( )3اعم٤مئدة ،آي٦م-27
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ِ
(َ )4ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللِ’َ « :ي٠ميت َقم َغم اًمٜمَّ٤مس َز َُم ٌ
٤مؤ ُه ْؿ ىم ٌْ َٚم ُت ُٝم ْؿَ ،و َدٟمَ٤مٟم ُػم ُه ْؿ ديٜمُ ُٝم ْؿ،
قهن ُ ْؿ آهل َ ُت ُٝم ْؿَ ،وٟم ًَ ُ
٤من ُسم ُٓم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اؾم ُٛم ُفَ ،وُم َـ ْ ِ
ذ ُوم ُٝم ْؿ َُمتَ٤م ُقم ُٝم ْؿَ َٓ ،ي ٌْ َ٘مك ُم َـ ْ ِ
اإل ْؾم َال ِم إ َّٓ َر ْؾم ُٛم ُفَ ،و َٓ ُم َـ ا ًْم ُ٘م ْرآن إ َّٓ
اإل َيامن إ َّٓ ْ
َو َ َ
ِ
ِ
ِ
ّ
(اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
اب َقم ِـ ْاهلُدَ ى ---ش-
قهب ْؿ َظم َر ٌ
قر ٌة ُم َـ اًمٌِٜمَ٤مء َو ُىم ُٚم ُ ُ
َد ْر ُؾم ُفَُ ،م ًَ٤مضمدُ ُه ْؿ َُم ْٕم ُٛم َ
إٟمقار :ج ،33ص ;564اعمػمزا طمًلم اًمٜمقريُ ،مًتدرك اًمقؾم٤مئؾ :ج ،22ص-)487
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ععُ ١ايػٝذ ناغـ ايػطا +٤ايعًُٚ ١ٝايعًُ١ٝ

مل يزل هٜم٤مك قمٔمامء جمٝمقًمقنً ،م٘مد رطمؾ اًمٕمٚمامء اًمٙمٌ٤مر ،واٟم٘مٓمٕم٧م أظمٌ٤مرهؿ ،ومٚمؿ
يٌؼ ُمٜمٝمؿ أطمدُ ،مـ يم٤من أوًمئؽ اًمٕمٔمامء؟ ّإهنؿ ُمـ أُمث٤مل اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري+
َ
اهللم ّ
ًمٙمؾ أطمد أن يٕمرف ُمـ هق اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري ،ذًمؽ
أقمجقسم٦م اًمدهر ،ومٚمٞمس ُمـ ّ
اًمِمٞمخ اًمذي شمتًؿ ّ
صمؿ اومٝمٛمقا
يمؾ يمٚمٛم٦م ُمـ يمٚمامشمف سمٛمٜمتٝمك اًمدىم٦م ،اقمٚمٛمقا ذًمؽ ضم ّٞمد ًاّ ،
اًمديـ-
يٕمؼم ذم يمت٤مسمف اعمٙم٤مؾم٥م قمـ ص٤مطم٥م اجلقاهر +سمـ «بًض
يم٤من هذا اًمِمٞمخ اجلٚمٞمؾ ّ

ادًٚسيـش ،وُمـ هق ص٤مطم٥م اجلقاهر؟ إ ّٟمف اًمِمخص اًمذي أىم٤مم وج٦م يمؼمى
ٍ
ُمً٠مًم٦م ُم٤م يٌدأ
ُمتٜم٤موًٓ يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة إمم آظمر اًمدي٤مت ،وىمد مت ّٞمز سم٠مٟمّف طمٞمٜمام يريد سمٞم٤من
صمؿ يٌح٨م ومٞمٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًم٘مقاقمد
سمٜم٘مؾ مجٞمع إىمقال وآراء اًم٘مدُم٤مء واعمت٠مظمريـ ومٞمٝم٤مّ ،
ويٌلم أد ًّمتٝم٤م-
إصقًم ّٞم٦م ّ
وىمد يم٤من اعمرطمقم اًمٜم٤مئٞمٜمل ٓ +يٛمٜمح أطمد ًا إضم٤مزة آضمتٝم٤مد طم ّتك خيتؼم ُمدى
ومٝمٛمف ًمٙمت٤مب اجلقاهر ،وقمغم اًمرهمؿ ُمـ ذًمؽ وم٘مد يم٤من اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري +يٓمٚمؼ
يٕمؼم قمـ اًمِمٞمخ يم٤مؿمػ
قمغم ص٤مطم٥م اجلقاهر اؾمؿ «بًض ادًٚسيـش ،سمٞمٜمام ّ
اًمٖمٓم٤مء +سمـ «بًض إشٚضغش( ،)2وم٘مد يم٤من يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مءُ +مـ أيم٤مسمر اًمٗمحقل;
طم ّتك ّ
أن ص٤مطم٥م اجلقاهر ٟمٗمًف يم٤من يٚم٘مٌف سمـ «إُشتٚذ إـزش يم ّٚمام ذيمره-

ُمرة; ذم اعمجٚمد
( )2ورد اًمتٕمٌػم سمـ «سمٕمض إؾم٤مـملمش سم٘مٚمؿ اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري ذم يمت٤مب اعمٙم٤مؾم٥م ّ 43
إول ذم أطمد قمنم ُمقوٕم ً٤م :ص،445 ،437 ،383 ،297 ،292 ،224 ،278 ،272 ،59
ّ
 ;45: ،456وذم اعمجٚمد اًمث٤مين ذم ؾمٌٕم٦م ُمقاوع :ص،325 ،2:9 ،24: ،247 ،:4 ،26
 ;334وذم اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م ذم صمالصم٦م ُمقاوع :ص ;67 ،55 ،46وذم اعمجٚمد اًمراسمع ذم شمًٕم٦م
ُمقاوع :ص ;434 ،3:: ،363 ،349 ،2:9 ،2:7 ،69 ،65 ،47وذم اعمجٚمد اخل٤مُمس ذم
ُمقوٕملم :ص-326 ،225
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نًُتإ يًػٝذ ناغـ ايػطا +٤تكًبإ طٗسإ زأضاّ عً ٢عكب

ُمرة ىمدم اعمرطمقم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء +إمم ـمٝمران ،وم٘مٞمؾ ًمفّ :
إن ؾمٙمّ٤من ـمٝمران
ذات ّ

صمؿ ارشم٘مك
سم٤مشمقا أسمٕمد ُم٤م يٙمقن قمـ اًمديـ ،ومً٠مهلؿ أن جيٛمٕمقا ًمف اًمٜم٤مس ًمٞمخٓم٥م ومٞمٝمؿّ ،
اعمٜمؼم ،واؾمتٓم٤مع أن ي٘مٚم٥م إُُمقر رأؾم ً٤م قمغم قم٘م٥م ،ويؽمك شم٠مصمػم ًا واؾمٕم ً٤م ذم اًمٜم٤مس
سمٙمٚمٛمتلم اصمٜمتلم ،سمٞمٜمام ٓ ٟمجد أصمر ًا ًمٙمالُمٜم٤م اًمٞمقم ُمٝمام ُتدّ صمٜم٤م -هٙمذا يم٤من أوًمئؽ
اًمٕمٔمامءّ ،
وم٢من ًمٚمت٘مقى واًمٕمٚمؿ ُمثؾ هذا اًمت٠مصمػم ُمـ طمٞم٨م ٓ ٟمِمٕمر-
أي ُم٘مدّ ُم٦م ،وإٟمّام ىم٤ملُّ :أهي٤م اًمٜم٤مس!
مل يذيمر اًمِمٞمخ يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء ذم شمٚمؽ اًمٙمٚمٛم٦م ّ
وجقا
أرى ـمٝمران قمغم طم٤مل ،ويم٠مٟمّف ًمٞمً٧م هٜم٤مك ىمٞم٤مُم٦م! ومام يم٤من ُمـ اًمٜم٤مس ّإٓ أن ّ
يٖمػم اعمديٜم٦م سمٙمٚمٛم٦م واطمدة ،ومٞم٤مهل٤م ُمـ أٟمٗم٤مس ُم١م ّصمرة!
سم٤مًمٌٙم٤مء واًمٕمقيؾ ،وم٘مد مت ّٙمـ أن ّ
نساَ ١يًُسح ّٛناغـ ايػطا +٤يف الٖٝذإ

ىمّم٦م ـمريٗم٦م
عم٤م ؾم٤مومر اعمرطمقم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء +إمم ُمديٜم٦م ٓهٞمج٤من طمدصم٧م ًمف ّ
ذيمره٤م اعمرطمقم اًمالهٞمجل ،+وهق ُمـ اًمٕمٚمامء اعمحؽمُملم ذم اًمٜمجػ إذف،
اًمت٘مٞمتف إ ّسم٤من ؿمٞمخقظمتف وىم٤مل زم ؿمخّمٞم ً٤م :إٟمّف رأى ذم أي٤مم ؿمٞمخقظمتف اًمِمخص اًمذي
اًم٘مّم٦م-
طمدصم٧م ًمف شمٚمؽ ّ
اًم٘مّم٦م :أٟمّف عم٤م وصؾ اعمرطمقم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء +إمم ُمديٜم٦م ٓهٞمج٤من
جمٛمؾ
ّ
أطميوا قمٜمده ؿم٤م ّسم ً٤م ذم ُمٜمتٝمك اجلامل واًمقؾم٤مُم٦مً ،مٙمٜمّف أصٞم٥م سمداء ضمٕمٚمف ٟمحٞمٗم ً٤م ضمدّ ًا
طمتّك اًمتّمؼ ضمٚمده سمٕمٔمٛمف ،ومً٠مًمف اًمِمٞمخ يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مءُ +م٤م سم٤مًمؽ؟ وم٘م٤مل ًمف :يمٜم٧م
اًم٘مقة واًمٕمٜمٗمقان ،وأمتتع سم٘مدر يمٌػم ُمـ اجلامل ،ذات يقم وسمٞمٜمام يمٜم٧م
ؿم٤م ّسم ً٤م ذم هم٤مي٦م ّ
أدمقل ذم طمدائؼ ٓهٞمج٤من وُمزارقمٝم٤م ،إذ ىمدُم٧م ٟمحقي ومت٤مة ذم ُمٜمتٝمك احلًـ
ّ
واجلامل ،ومٜمِم٠مت سمٞمٜمٜم٤م قمالىم٦م اٟمتٝم٧م إمم اعمٕم٤مذة اجلٜمًٞم٦م ،وُم٤م إن طمدث ذًمؽ طم ّتك
واؾمتٛمر ذًمؽ اًمقوع أ ّي٤مُم ً٤م قمديدة ،يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمٗمت٤مة
ُؾمٚمٌ٧م ُمٜمّل قمّم٤مرة ضمًٛمل،
ّ
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صمؿ شمتْم٤مءل شمدرجيٞم ً٤م ،وم٢مذا دٟم٧م ُمٜمّل
طمٞمٜمام شم٘مدم شمٔمٝمر ُمـ سمٕمٞمد
ويم٠مهن٤م ضمٌؾ أؾمقدّ ،
ّ
ُتقًم٧م إمم ومت٤مة مجٞمٚم٦م ٓ ٟمٔمػم هل٤م ،وطملم أو٤مضمٕمٝم٤م أظمن قمّم٤مرة ضمًٛمل -ومٙمٞمػ زم
ّ
سمٕمالج هذا اًمداء؟
مم٤م حيػم اًمٕم٘مؾ ّ
أن اًمِمٞمخ يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء +ـمٚم٥م ورىم٦م وىمٚم ًام ،ومٙمت٥م قمٚمٞمٝم٤م سمٕمض
صمؿ ـمقاه٤م ،وىم٤مل ًمٚمِم٤مب :طمٞمٜمام ُتي شمٚمؽ اًمٗمت٤مة اومتح هذه اًمقرىم٦م وأقمٓمٝم٤م
اًمٙمٚمامت ّ
إ ّي٤مه٤م ،وىمؾ هل٤مّ :إهن٤م ُمـ اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر ،+وم٘م٤مل اًمِم٤مبّ :
إن هذه اًمٗمت٤مة ىمد أقمٓمتٜمل
ٍ
جمقهرات وطمٚم ّٞم ً٤م يمثػم ًة ،ومٙمت٥م ًمف اًمِمٞمخ ورىم٦م ُأظمرى وىم٤مل ًمف :وٕمٝم٤م ومقق
أيْم ً٤م
احلكم ،وم٠مظمذ اًمِم٤مب اًمقرىمتلم ُمـ اًمِمٞمخ-
شمٚمؽ ّ
يم٤من اعمرطمقم اًمالهٞمجل +ي٠ميت ذم سمٕمض إُمًٞم٤مت إمم طمجرة احل٤مج ٟمٍم اهلل
اًم٘مّم٦م ذم ذًمؽ اعمٙم٤من ،وأيمّد
اخلٚمخ٤مزم +ذم ُمديٜم٦م اًمٜمجػ إذف ،وىمد ٟم٘مؾ هذه ّ
سم٤مًمِم٤مب اعمذيمقر أ ّي٤مم ؿمٞمخقظمتف-
أٟمّف اًمت٘مك
ّ
ومالح زم ُمـ سمٕمٞمد
ىم٤مل هذا اًمِم٤مب:
ُ
أظمذت اًمقرىمتلم وذهٌ٧م إمم ُمزارع اعمٜمٓم٘م٦مَ ،
صمؿ اىمؽمب وإذا هق شمٚمؽ اًمٗمت٤مةّ ،إهن٤م يم٤مٟم٧م ُمـ قمٗم٤مري٧م اجل ّـ-
ُم٤م يِمٌف اجلٌؾ إؾمقدّ ،
ذهٌ٧م إمم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء+؟ ىم٤مل:
ومٗمتح٧م اًمقرىم٦م وأقمٓمٞمتٝم٤م إ ّي٤مه٤م ،وم٘م٤مًم٧م زم:
ىم٤مل:
َ
ُ
صمؿ
واحلكم،
ومتقضمٝم٧م إمم اعمجقهرات
ىمٚم٧مٟ :مٕمؿ-
ْ
ْ
ُ
ومِم٤مهدت اًمقرىم٦م إُظمرىّ ،
ّ
ًم٧م إمم دظم٤من صٕمد إمم قمٜم٤من اًمًامء ،واٟمتٝمك
ُتق ْ
رضمٕم٧م إمم اًمقراء ،وُم٤م ْ
ًمٌث٧م أن ّ
ّ
يمؾ رء-
يمتٌ٧م ذم اًمقرىمتلم سمحٞم٨م يم٤من هلام
سمٕمد ذًمؽُ ،ؾمئؾ اًمِمٞمخ يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مءُ :+م٤مذا َ
يمتٌ٧م ذم ّ
يمؾ ورىم٦م ُمٜمٝمام قمٌ٤مرة «بًؿ اَلل افرمحـ
هذا اًمت٠مصمػم اًمٕمٔمٞمؿ؟ ومر ّد ىم٤مئالً:
ُ
افرحٔؿش وم٘مط ،وأُمرشمف أن يٕمروٝمام قمٚمٞمٝم٤م-
إن سمًٛمٚم٦م اًمِمٞمخ وم٘مط ىمد ومٕمٚم٧م ّ
ّ
يمؾ هذا ،وٟمحـ ٟمتٚمق اًم٘مرآن سم٠ميمٛمٚمف دون أن ٟمرى
ؿمؽ ذم ّ
اًمن ذم ذًمؽ؟ ٓ ّ
اًمن يٙمٛمـ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم( :ﭙ
ًمذًمؽ ّ
أن ّ
أي شم٠مصمػم ،ومام ّ
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ﭚ ﭛ ﭜ )( ،)2ومقضمقد شمٚمؽ اًمٓمٝم٤مرة يًتٚمزم وضمقد ذًمؽ إصمر; وم٢من
ّ
صمؿ اؾمتٛمداد
أردشمؿ أن يٙمقن يمالُمٙمؿ ُم١م ِّصمر ًا ومال سمدّ ًمٙمؿ ُمـ
اًمتحكم سم٤مًمت٘مقى ّأوًّٓ ،
اًمتٖمػم اًمذي ـمرأ قمغم زُم٤مٟمٜم٤مّ ،
أي شم٠مصمػم-
وإٓ مل يٙمـ ًمٙمالُمٜم٤م ّ
اًمٖمٞم٥م اإلهلل سمًٌ٥م ّ
واًمًٌٞمؾ إمم ذًمؽ ّأوًٓ ذم أن شمقافمٌقا أٟمتؿ قمغم هذا اًمٕمٛمؾ ،وشمقصقا اًمٜم٤مس هٜم٤مك
سم٤معمداوُم٦م قمٚمٞمف وقمدم شمريمف ،يمذًمؽ أوصقا ّ
يمؾ ُمـ جيٞمد اًم٘مراءة واًمٙمت٤مسم٦م سم٤مًمنموع ذم
أي يقم ،واـمٚمٌقا ُمـ مجٞمع اًمٜم٤مس آًمتزام سمتالوشمف-
شمالوة اًم٘مرآن ،وأن ٓ يؽميمف ذم ّ
صم٤مٟمٞم ً٤م ،اىمرؤوا اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،واهدوا شمالوشمف إمم و ّزم اًمٕمٍمً ;#متِمٛمٚمٙمؿ
رقم٤ميتف ،ومٚمئـ يمٜمّ٤م ٟمتخ ٌّط ذم اًمٗمً٤مد ُمـ مجٞمع اجلٝم٤متّ ،
وم٢من هذه اهلدي٦م دمٕمؾ ُمـ
ؾمٚمٞمامن قم٤ممل اإلُمٙم٤من يٜمٔمر إًمٞمٜم٤م سمٕملم اًمرأوم٦م واًمرمح٦م ،ومتِمٛمٚمٙمؿ واًمٜم٤مس يمذًمؽ قمٜم٤ميتف
وًمٓمٗمف ُمـ طمٞم٨م ٓ شمِمٕمرون -هذا هق اًمٓمريؼ اًمث٤مين-
ايطبٝب اجلّٛاٍ

ٓ شمٚمتزُمقا سم٤مرشم٘م٤مء اعمٜمؼم ُمً٤م ًء وم٘مط ،سمؾ سمٙمّروا ُمٜمذ اًمّمٌ٤مح ًمٕمالج اًمٜم٤مس ُمثؾ
ٍ
دوار سمٓم ٌّف( ،)3واهمتٜمٛمقا هذه اًمٗمرص٦م ضم ّٞمد ًا ،واؾمتٗمٞمدوا ُمٜمٝم٤م هم٤مي٦م آؾمتٗم٤مدة،
ـمٌٞم٥م ّ
ومال شمؽميمقا ذيمر اعمقاقمظ ِ
واًمٕم َؼم ،واًمتذيمػم سم٤مُُٕمقر اًمٕم٘م٤مئدي٦م وإظمالىمٞم٦م وإطمٙم٤مم
اًمديٜمٞم٦م أيٜمام طمٚمٚمتؿ ،وطمٞمثام ٟمزًمتؿ ،ومٚمئـ اًمتزُمتؿ هبذه إُُمقر اًمثالصم٦م ذم ُمًػمشمٙمؿ
اًمدقمقي٦م ومًتٜم٤مًمقن ؾمٕم٤مدة اًمدٟمٞم٤م وأظمرة-
اعمٝمؿ أن شمٌذًمقا ضمٝمقد ًا يمٌػم ًة ذم ُمٜم٤مـمؼ شمقاضمديمؿ ،وشمزوروا اعمدارس ومٞمٝم٤م;
ًمتٕم ّٚمٛمقا إـمٗم٤مل طم٘مٞم٘م٦م هذا اعمذه٥م ،واٟم٘مٚمقا إمم اًمٜم٤مس ؾمػمة إئٛم٦م إـمٝم٤مر^،
( )2اًمقاىمٕم٦م ،آي٦م-8:
ِ
ِ
ِ
أمحك
( )3ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم× واصٗم ً٤م
امه ُفَ ،و ْ َ
اًمٜمٌل اًمٙمريؿَ « :ـمٌِ ٌ
ٞم٥م َد َّو ٌار سمِٓم ٌِّفَ ،ىمدْ َأ ْطمٙم ََؿ َُم َر َ
ّ
ان صؿ ،و َأ ًْم ًِٜم ٍَ٦م سم ْٙم ٍؿ; ُم َت َتٌع سمِدَ و ِائفِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قب ُقمٛمل ،وآ َذ ٍ
ُ ِّ ٌ َ
ُ
ُ ٍّ َ
٤مضم ُ٦م إِ ًَم ْٞمفُ ،م ْـ ُىم ُٚم ٍ ْ َ
احل َ
َُم َقاؾم َٛم ُفَ ،ي َْم ُع ذًم َؽ َطم ْٞم ُ٨م ْ َ
ِ
ِ
ِ
احل ْ َػم ِة ---ش( -هن٩م اًمٌالهم٦م ،اخلٓمٌ٦م -)279
َُم َقاو َع ا ًْم َٖم ْٗم َٚم٦مَ ،و َُم َقاـم َـ ْ َ
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وقمرومقهؿ سمٗمْم٤مئٚمٝمؿ وُمٜم٤مىمٌٝمؿ( -)2ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ،شمٜم٤موًمقا ذم ّ
يمؾ ًمٞمٚم٦م ُمـ ًمٞم٤مزم
ّ
شمٕمرومقا
قم٤مؿمقراء احلدي٨م قمـ ؾمػمة أطمد إئٛم٦م اعمٞم٤مُملم^; ًمٞمٙمقن اًمٜم٤مس ىمد ّ
ظمالل هذه اًمٗمؽمة إمم إئٛم٦م آصمٜمل قمنم^-
شمٓمرىمٜم٤م ذم ُم٘مدّ ُم٦م يمت٤مب «مْٓٚج افهٚحلغش إمم ؾمػمة إئٛم٦م اعمٕمّمقُملم^
ًم٘مد ّ
سمّمقرة خمتٍمة ،وم٢من مل يٙمـ ًمديٙمؿ ُمتًّع ُمـ اًمقىم٧م ،ومخذوا ٟمًخ٦م ُمـ هذا
اًمٙمت٤مب ،واىمرؤوه قمغم ُمً٤مُمع اًمٜم٤مس ًمٚمتٕمريػ هبؿ ،وٓ يٗمقشمٜمّٙمؿ سمٞم٤من قمٔمٛم٦م
قم٤مؿمقراء; ومٝمذا اًمٕمٛمؾ يْمٛمـ ًمٙمؿ اًمًٕم٤مدة إسمدي٦م إن ؿم٤مء اهلل-
تكسّح دؿ ٕٛاإلَاّ ايسقا× يف َؿٝب ١نسبال٤

ْ ٝبٚـِٔ ً ٚفِ َق ٍء َؾٚب ِ
ُمـ يمٚمامت اإلُم٤مم اًمث٤مُمـ× ،أٟمّف ىم٤ملَ « :يْ ٚب َـ َصٌِ ٍ
ؽ
ْ ْ
ٔ !ٛإِ ْن ُـْ َ َ
فِ ِْ ُح ًَ ْ ِ
اًمتٗمقه هب٤م صٕم٥م ًمٚمٖم٤مي٦م-
غش( -)3هذه اجلٛمٚم٦م اًمتل ىم٤مهل٤م اإلُم٤مم ّ

ُمـ هق اإلُم٤مم اًمرو٤م×؟ إٟمّف اًمِمخص اًمذي ىم٤مل قمٜمف اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق×
ًمقًمده اإلُم٤مم ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر×« :إِن َظ ِٚمل ِ
ُمّ ٍد َف ٍِل ُص ٌِِْ َؽَ ،و َف ْٔتَِْل َأ ْد َر ْـ ُت ُفش(،)4
آل ُ َ
َ

حمػم طم ّ٘م ً٤م ،هذا هق قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م×-
إٟمّف ًمٙمالم ّ

ِ
أؿرح ُجٍقَْٕٚش(ُ ،)5مع
وىمد ىم٤مل اإلُم٤مم قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م÷« :إن يق َم
احلًغ َ

( )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م-396
(ُ )3اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مُمٜم٦م ،اًمّمٗمح٦م ،293اهل٤مُمش رىمؿ-2
ِ
(َ )4ىم َ٤مل َأسمق اًمّم ْٚم ِ
٧مَ :و ًَم َ٘مدْ َطمدَّ َصمٜمِل ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ إِ ْؾم َح َ
قؾمك ْسم َـ
َّ
ُ
قؾمك ْسم ِـ َضم ْٕم َٗم ٍرَ ،قم ْـ َأسمِٞمفَ ،أ َّن ُُم َ
٤مق ْسم ِـ ُُم َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ٤من َي ُ٘م ُ
َضم ْٕم َٗم ٍر÷ يم َ
اًمر َو٤مَ ،قم٤ممل ُ آل ُحم َ َّٛمدَ ،وم ًَ ُٚمق ُه َقم ْـ
قؾمك ِّ
قل ًم ٌَٜمٞمفَ « :ه َذا أ ُظمق ُيم ْؿ َقم ُّكم ْسم ُـ ُُم َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َػم َُم َّر ٍة َي ُ٘م ُ
اطم َٗم ُٔمقا َُم٤م َي ُ٘م ُ
َأ ْد َي٤مٟم ُٙم ْؿَ ،و ْ
قل ًَم ُٙم ْؿ; َوم٢م ِّين َؾمٛم ْٕم ُ٧م َأ ِيب َضم ْٕم َٗم َر ْسم َـ ُحم َ َّٛمد÷ هم ْ َ
قل ِزم :إ َّن َقم٤ممل َ
ِ
لم َقم ِ ٍّكم×ش( -اًمٓمؼمد ،إقمالم اًمقرى
آل ُحم َ َّٛم ٍد ًَم ِٗمل ُص ْٚم ٌِ َؽَ ،و ًَم ْٞمتَٜمِل َأ ْد َر ْيم ُت ُفَ ،وم٢مِ َّٟم ُف َؾم ِٛم ُّل َأ ُِم ِػم اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
سم٠مقمالم اهلدى :ج ،3ص ;76إرسمكم ،يمِمػ اًمٖمٛم٦م ذم ُمٕمروم٦م إئٛم٦م :ج ،4ص ;222اًمٕم٤مُمكم،
اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ :ج ،3صّ ;275
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،5:ص-)277
(ُ )5اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمّمٗمح٦م ،63اهل٤مُمش رىمؿ-3

شم٘مرح اجلٗمقن إصمر اًمٌٙم٤مء قمغم ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× 556 ..................
اعمح٤مضة احل٤مدي٦م واًمٕمنمونّ :

أن قم٤ممل اإلُمٙم٤من سمر ُّمتف ومداء ّ
ّ
ًمٙمؾ ضمٗمـ ُمـ أضمٗم٤من اإلُم٤مم اًمرو٤م× -إ ّٟمٜم٤م ٓ ٟمٕمٚمؿ ُم٤م
يقم قم٤مؿمقراء؟ ذًمؽ اًمٞمقم اًمذي ىم٤مل قمٜمف اإلُم٤مم قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م÷« :إن يق َم
ِ
وم٠مي ُمّمٞمٌ٦م شمٚمؽ اًمتل أىمرطم٧م ضمٗمقٟمف×؟
احلًغ َ
أؿرح ُجٍقَْٕٚشّ ،
بٝإ ععُ ١عاغٛزا٤

ٓ شمّمٖمقا إمم يمٚمامت اًمٕمقام اًمقاهٞم٦م ،ومٛمٝمام ازدادت قمٔمٛم٦م اًمٕمزاء ًمً ّٞمد
اًمِمٝمداء× يٌ٘مك ذًمؽ ىمٚمٞم ً
ال سمح ّ٘مف ،ومال يٖمرٟمّٙمؿ ُمـ يّمػ هذا اًمٕمزاء سم٤مإلومراط،
مهٞم٦م واًمٕمٔمٛم٦م ،طم ّتك ورد ذم
أٟمّك ًمٜم٤م سمٌٚمقغ طم٘مٞم٘م٦م هذه اًم٘مْمٞم٦م؟ ّإهن٤م ذم هم٤مي٦م إ ّ
ومَٓ ٚ
ََ ٝف ُف افً َام َو ُ
اًمرواي٦م اًمّمحٞمح٦مَ « :و َبُ ْ
ات افً ٌْ ُع ،وإَ َر ُو َ
ومُ ٚي َرى َ
قن افً ٌْ ُعَ ...

ُي َرىش( -)2هذه هل قمٔمٛم٦م ىمْمٞم٦م قم٤مؿمقراء ،وم٤مؾمٕمقا إمم ّ
طم٨م اًمٜم٤مس ذم شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ
قمغم قمدم ٟمًٞم٤من ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× ـمقال أي٤مم اًمًٜم٦م ،قمغم أُمؾ أن شمٕمقدوا ُمـ هذا
مج٦م-
اًمًٗمر سمؼميم٤مت وومػمة وومقائد ّ

ِ
ٞمع ْ
اًمً ٌْ ُع وإَ َر ُو َ
اًمً ٌْ ُع ،و َُم٤م ومِ ِٞمٝم َّـ و َُم٤م َسم ْٞمٜم َُٝم َّـ،
اًمً َام َو ُ
اخلَ َال ِئ ِؼ ،و َسمٙم ْ
(« )2و َسمٙمَك ًَمف َمج ُ
قن َّ
ات َّ
َ٧م ًَمف َّ
اجلٜم َِّ٦م واًمٜم َِّ٤مر ُِم ْـ َظم ْٚم ِؼ َر ِّسمٜمَ٤م ،و َُم٤م ُي َرى و َُم٤م َٓ ُي َرىش -شم٘مدّ ُم٧م اإلؿم٤مرة إمم ُمّم٤مدر
و َُم ْـ َي َت َ٘م َّٚم ُ
٥م ِذم ْ َ
هذه اًمرواي٦م ذم اعمح٤مضة إومم ،اًمّمٗمح٦م ،37اهل٤مُمش رىمؿ-2
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شم٘مرح اجلٗمقن إصمر اًمٌٙم٤مء قمغم ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× 558 ..................
اعمح٤مضة احل٤مدي٦م واًمٕمنمونّ :

املالحل
(املًخل)4:

َىم َ٤مل أسمق َقمٌ ِد اهللِ اًمّم ِ
٤مد ِق×« :م ِـ ات ََك ِمُُْْؿ و َأص َِح َؾٓق ِمَْ ٚأه َؾ ا ْفٌٔ ِ
ٝش-
ْ
ْ َ ْ َ ُ َ
َّ
َ ْ
َْ
َ
(اًم٘م٤ميض ٟمٕمامن اعمٖمريب :ج ،2ص ;73اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج،3

ص-)4:2

و َىم َ٤مل اإلُم٤مم أسمق ضمٕم َٗم ٍر اًمٌ ِ
٤مىم ِرَ « :واَلل َيَ ٚأ َبَ ٚخٚفِ ٍد َٓ ُحيٌََِْ ٚظ ٌْدٌ َو َيت ََقََٕٓ ٚحتك ُي َى ِّٓ َر اَللَُ
َ
َ ُ ُ َ ْ
َ
َلل
َٚن ِش ِْ ًام َفََْ ٚشِ َّ ُف ا َُ
ُقن ِش ِْ ًام َفَْٚ؛ َؾِ٘ َذا ـ َ
َ ٛظ ٌْ ٍد َحتك ُي ًَ ِِّ َؿ َفََْ ٚو َيُ َ
َؿ ِْ ٌَ ُفَ ،و َٓ ُي َى ِّٓ ُر اَللَُ َؿ ِْ َ
يد ْ ِ
ِمـ َص ِد ِ
ٚبَ ،و َآمَْ ُف ِم ْـ َؾ َز ِع َي ْق ِم ا ْف َِ َٔ َٚم ِْ ٜإَـ َ ِ
احل ًَ ِ
اًم٘مٛمل،
ْ
ْزش( -قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ّ

اًم٘مٛمل :ج ،3ص ;483اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،2ص ;2:5اًم٘م٤ميض ٟمٕمامن
شمٗمًػم ّ
اعمٖمريب ،دقم٤مئؿ اإلؾمالم :ج ،2ص ;84طمًـ سمـ ؾمٚمٞمامن ّ
احلكم ،خمتٍم سمّم٤مئر
اًمدرضم٤مت :ص ;:7اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،6صّ ;4:7
اًمٕمالُم٦م
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،34ص-)479
(املًخل)1:
ٔٓ ْؿ ِم َـ ا ْف َُ ْر ِ
ٚن َٓ َي ٌْ ََك ؾِ ِ
لمَ « :ي ْٖ ِيت َظ َذ افْ ِ
آن إِٓ َر ْش ُّ ُفَ ،و ِم َـ
َىم َ٤مل ِأُم ُػم ا ُعم ْ١م ُِمٜمِ َ
ٚس زَ َم ٌ
ِ
ٍِ ِ ِ
اإل ْش َال ِم إِٓ ْاش ُّ ُفَ ،و َم ًَ ِ
ِْ
اب ِم َـ ُْاهلدَ ى...ش( -هن٩م
ٚجدُ ُه ْؿ َي ْق َمئذ َظٚم َر ٌة م َـ ا ْفٌَِْٚءَ ،خ َر ٌ

اًمٌالهم٦م ،احلٙمٛم٦م  ;47:اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،9ص ;479اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،صمقاب
إقمامل :ص ;364اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،يمامل اًمديـ ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م :صّ ;77
اًمٕمالُم٦م
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،3ص-)27:
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اًمٌٞمٝم٘ملُ ،ؿمٕم٥م اإليامن :ج ،3ص ;422اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل،
يٜم٤مسمٞمع اعمق ّدة ًمذوي اًم٘مرسمك :ج ،4ص-394
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عؿاز ٠بعج ١األْبٝاٖ ^٤دا ١ٜايبػس

ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم حمٙمؿ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ( :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ) (-)2
احلؼ( ،)3ومٝمذه اجلٛمٚم٦م هل قمّم٤مرة
ٓ قمٛمؾ أومْمؾ قمٜمد اهلل ُمـ هداي٦م اًمٜم٤مس إمم ّ
ّ
وشمتٚمخص وفمٞمٗم٦م اعمٜمتًٌلم إمم قمٜمقان أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمديـ ذم
سمٕمث٦م مجٞمع إٟمٌٞم٤مء^،
قمٍم اًمٖمٞمٌ٦م ذم ه٤مشملم اًمٙمٚمٛمتلم( :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ّ
ويتٚمخص اًم٘مقل ذم يمٚمٛمتلم :اًمتٗم ّ٘مف ذم اًمديـ( ،)5وهذا
ﯶ ﯷ ﯸ)(،)4
وأس اعمٓم٤مًم٥م-
يٛم ّثؾ أؾم٤مس إُُمقر ُّ

أي ٍ
ديـ هق( ،ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ)( ،)6وم٤مًمديـ اًمذي
وًمٙمٜمٜم٤م ٟمجٝمؾ ّ
جي٥م أن يتٕم ٌّد سمف ّ
يمؾ ؿمخص قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم إٟمّام هق اإلؾمالم وم٘مط ،واًمتٗم ّ٘مف أؾم٤مس

اإلؾمالم-
اًمقفمٞمٗم٦م إومم ًمٚمٛمًٚمؿ هل اًمتٗم ّ٘مف ذم اًمديـ ،وٓ شمٗم ّ٘مف ذم اًمديـ ّإٓ إذا ُهْمؿ
اًمديـ سم٤مًمٕم٘مؾ واًمٗمٝمؿ ،ومام هل طمدود دائرة اًمديـ؟ (ﯴ ﯵ ﯶ)(ّ -)7
إن
اًمٜمٌقة واإلُم٤مُم٦م ،وإظمالق،
دائرة اًمديـ شمٌتدئ سم٤معمٌدأ وختتتؿ سم٤معمٕم٤مد،
وشمتقؾمٓمٝمام ّ
ّ
وإطمٙم٤مم اًمتل ُمٜمٝم٤م اًمٓمٝم٤مرة إمم اًمدي٤مت ،وم٤مًمٗم٘مٞمف احل٘مٞم٘مل هق ُمـ يتٛمٙمّـ ُمـ ُمٕم٤مجل٦م
( )2اًمٜمحؾ ،آي٦م-236
(ُ )3اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مُمٜم٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م ،495قمٜمقان «ؾمٌٞمؾ اهللش-
( )4اًمتقسم٦م ،آي٦م-233
(ُ )5اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمً٤مدؾم٦م ،اًمّمٗمح٦م ،255اهل٤مُمش رىمؿ-5
( )6آل قمٛمران ،آي٦م-2:
( )7اًمتقسم٦م ،آي٦م-233
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اًمٜمٌل’ وُمٕمروم٦م اإلُم٤مم× ،ويٙمقن ىم٤مدر ًا
آٓم اًمٜم٤مس سمقاؾمٓم٦م ُمٕمروم٦م اهلل وُمٕمروم٦م ّ
قمغم شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ إطمٙم٤مم اإلهلٞم٦م ،ومٛمثؾ هذا اًمٗم٘مٞمف حمؽمم قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم إمم درضم٦م أٟمّف
ٕن ّ
أؿمدّ قمغم إسمٚمٞمس ُمـ أًمػ قم٤مسمد(ّ ;)2
يمؾ ُم٤م شمٜمًجف أذه٤من اعمٚمحديـ يٖمدو هِمٞم ًام
شمذره اًمري٤مح سمقاؾمٓم٦م اًمتٗم ّ٘مف ذم اًمديـ ،وقمٛمٚمٙمؿ ذم هذا اًمًٗمر هق اًمدقمقة إمم اًمديـ،
وٓ ري٥م ذم ّ
صمؿ شمٗمٝمٞمٛمف أظمريـ،
أن اًمدقمقة إمم اًمديـ ُمتق ّىمٗم٦م قمغم ومٝمؿ اًمديـ ،وُمـ ّ
ٍّ
ُمٗمّمؾً ،مٙمٜمّٜم٤م ٟمٙمتٗمل سم٤مإلؿم٤مرة وم٘مط-
وًمٙمؾ ُمـ هذه اًمٕمٜم٤مويـ سمح٨م ّ
ايتُطّو بايهتاب ٚايعرت٠

يٛمٙمـ اظمتزال اًمًٌٞمؾ إمم اًمٗمٝمؿ واًمتٗمٝمٞمؿ سمٙمٚمٛمتلم ،ومٛمتك ُم٤م ضمًدٟم٤ممه٤م ُومتح ذم

وضمٝمٜم٤م سم٤مب اًمٗمٝمؿ واًمتٗمٝمٞمؿ ُمٕم ً٤م ،ومام ه٤مشم٤من اًمٙمٚمٛمت٤من؟ مه٤م اًمٙمٚمٛمت٤من اًمٚمت٤من أوص
هبام ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء وقم٘مؾ اًمٙمؾ’ مجٞمع أ ُّمتف ىمٌٞمؾ رطمٞمٚمف ُمـ هذه اًمدٟمٞم٤م ،ومه٤م« :إِ ِّين
ِ
َٚر ٌك ؾُُِٔؿ افث ََ َِ ِ ِ
ت ِ
س ِيت َأ ْه َؾ َب ْٔتِلَ ،ف ْـ َي ٍْ َ ِس َؿَ ٚحتك َي ِر َدا َظ َع َْ
احل ْق َضَ ،ف ْـ
غ  :ـت َ
ْ
ُ
َٚب اَلل َوظ ْ َ
ت ِ
إن متَ ًَ ُْت ُْؿ ِِبِ َام أ َبدَ ًاش(-)3
َو ِّقا َمْ ٚ
متًٙمٜم٤م سم٤مًم٘مرآن وإُم٤مم اًمٕمٍمٟٓ #مٗمتح أُم٤مُمٜم٤م سم٤مب اًمٗمٝمؿ
واًمٜمتٞمج٦م هل أ ّٟمٜم٤م ًمق ّ
سم٤مًمتٛمًؽ هب٤مشملم اًمٙمٚمٛمتلم ىمٌؾ أن
وسم٤مب اًمتٗمٝمٞمؿ أيْم ً٤م ،وٓ سمدّ أن ٟمٌدأ سم٢مًمزام أٟمٗمًٜم٤م
ّ
ٟمقيص هبام أظمريـ ،وم٘مد ُهديٜم٤م إمم اًمٓمريؼ ،سمٞمد أٟمّٜم٤م ىمْمٞمٜم٤م أقمامرٟم٤م سم٤مًمٌٓم٤مًم٦م واًمٖمٗمٚم٦م-
ايطسٜل إىل دلايط ١األ ١ُ٥املعؿَٛني^
ِ ِ
ِ
٧م ًَم ُف« :إِن َأ ِيب
احل ًَ ِـ [اًمٙمَ٤مفمِ ِؿ]× َىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ
ُر ِو َي َقم ْـ َقم ِّكم ْسم ِـ ا ُْعمٖم َػمةَ ،قم ْـ َأ ِيب ْ َ
(َ )2ىم َ٤مل ُمقؾمك سمـ ضمٕم َٗم ٍر اًمٙمَ٤مفمِؿ×َ « :وم ِ٘مٞمف و ِ
٤مهدَ شمِٜمَ٤م
اطمدٌ ُيٜم ِْ٘م ُذ َيتِٞم ًام ُِم ْـ َأ ْي َت ِ٤مُمٜمَ٤م اعمُْٜمْ َ٘مٓمِ ِٕم َ
لم َقمٜمَّ٤م َو َقم ْـ ُُم َِم َ
ٌ َ
ُ َ ْ ُ َ ْ
ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ٞمس ُم ْـ أًمػ َقم٤مسمدش -شم٘مدّ ُم٧م اإلؿم٤مرة إمم ُمّم٤مدر هذا احلدي٨م
َ٤مج إًم ْٞمف أؿمدُّ َقمغم إ ْسمٚم َ
سمِ َت ْٕمٚمٞم ِؿ َُم٤م ُه َق ُحمْت ٌ
ذم اعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م ،اًمّمٗمح٦م ،2:3اهل٤مُمش رىمؿ-2
(ُ )3اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مُمٜم٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م-49:
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َش َٖ َل َجد َك َظ ْـ َخ ْت ِؿ ا ْف َُ ْر ِ
آن ِيف ـ ُِّؾ َف ْٔ َِ ٍَ ،ٜؾ ََ َٚل َف ُف َجد َك :ـُؾ َف ْٔ َِ ٍَ .ٜؾ ََ َٚل َف ُفِ :يف َص ْٓ ِر
َٚن َأ ِيب
ٚنَ .ؾ ََ َٚل َف ُف َأ ِيبْ ًَ َٕ :ؿ َمْ ٚاش َت َى ًْ ُ
َ ،ٝؾُ َ
ٚن؟ َؾ ََ َٚل َف ُف َجد َكِ :يف َص ْٓ ِر َر َم َو َ
َر َم َو َ

ِ
َِْ
َ ،ٝظ َذ
ٚنُ ،ثؿ َخت َّْ ُت ُف َب ًْدَ َأ ِيب َؾ ُرب َام ِز ْد ُت َو ُرب َام َٕ ََ ْه ُ
غ َخت َّْ ًِ ٜيف َص ْٓ ِر َر َم َو َ
َيت ُّ ُف َأ ْر َبً َ
ِ
َؿدْ ِر َؾر ِ
 ٝفِرش ِ
قل اَلل’
اؽل َو ُصٌ ُِع َوٕ ََنٚضِل َوـ ًََ ِعَ ،ؾِ٘ َذا ـ َ
َٚن ِيف َي ْق ِم ا ْفٍ ْى ِر َج ًَ ِْ ُ َ ُ
َ
َخت َّْ ًَ ٜوفِ ًَ ِ ٍّع× ُأ ْخ َرىَ ،وفِ ٍَٚضِ َّ َُ ÷ٜأ ْخ َرىُ ،ثؿ فِ ْ َ
 ٝإِ َف ْٔ َؽ
ألئِّ َِ ^ٜحتك ا ْٕت ََٓ ْٔ ُ
َؾهر ُت َف َؽ و ِ
احدَ ًة ُمْ ُْذ ِس ُت ِيف َه َذا َْ ِ َ
ر ٍء ِيل بِ َذفِ َؽ؟ َؿ َٚلَ :ف َؽ بِ َذفِ َؽ َأ ْن
َ
احلٚل؛ َؾٖي َ ْ
ْ
َ ْ
ث مر ٍ
ِ
 :ٝاَللُ َأـ ِ
اتش(-)2
ُقن َم ًَ ُٓ ْؿ َي ْق َم ا ْف َِ َٔ َٚم ُِ .ٜؿ ِْ ُ
َتُ َ
ْز َؾع بِ َذف َؽ؟ َؿ َٚلْ ًَ َٕ :ؿ َث َال َ َ
َُ

وًمق أٟمّٜم٤م ىمد قمٛمٚمٜم٤م هبذا اًمٙمالم ُمٜمذ ؿمٌ٤مسمٜم٤م وشمزاُمٜم ً٤م ُمع ذوقمٜم٤م سمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿً ،مٙم٤من

طم٤مًمٜم٤م همػم ُم٤م ٟمحـ قمٚمٞمف اًمٞمقم; ّ
ٕن ذًمؽ حيت٤مج إمم اًمٕمٛمؾ وٓ يٙمتٗمك ومٞمف قمغم اًم٘مقل،
ومٝمذه اًمرواي٤مت سمٛمث٤مسم٦م اإليمًػم إمحر ،ومٚمق ىمدّ ر ًمٚمٛم١مُمـ أن ي٘مرأ اًم٘مرآن إ ّسم٤من ؿمٌ٤مسمف،
اظمتٚمط اًم٘مرآن سمٚمحٛمف ودُمف( ،)3وذًمؽ ُمتق ّىمػ قمغم ُمقاصٚم٦م اًم٘مراءة; ّ
اعمٝمؿ هق
ٕن ّ
ه٥م قمٚمٞمٝم٤م ٟمًٞمؿ
صمؿ اعمداوُم٦م قمٚمٞمف( ،)4ومٙمٞمػ ٓ ُتٞمك إرض اعمٞمت٦م إذا ُم٤م ّ
اًمٕمٛمؾّ ،
ٔع ا ْف َُ ُِ ِ
اًمرسمٞمع ّ
قبش(ً ،)5مٙم ّـ هذه اًمٙمٚمامت مل ُشمٗمٝمؿ سمٕمد-
يمؾ يقم؟ « َؾِٕ٘ ُف َربِ ُ
ٔع ا ْف َُ ُِ ِ
قبش ،يٕمٜمل سمذًمؽ ّ
أن شمالوة
ومٕمٜمدُم٤م ىم٤مل اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم× « َؾِٕ٘ ُف َربِ ُ

(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمً٤مدؾم٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م ،45:اهل٤مُمش رىمؿ-2
اظم َت َٚم َط ا ًْم ُ٘م ْر ُ
(َ )3قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل×َ ،ىم َ٤ملَُ « :م ْـ َىم َر َأ ا ًْم ُ٘م ْر َ
٤مب ُُم ْ١م ُِم ٌـْ ،
آن سمِ َٚم ْح ِٛم ِف َو َد ُِم ِفش-
آنَ ،و ُه َق َؿم ٌّ
شم٘مدّ ُم٧م اإلؿم٤مرة إمم ُمّم٤مدر هذا احلدي٨م ذم اعمح٤مضة احل٤مدي٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م-352
٥م ْإَ ْقم َام ِل إِ َمم اهللَُِ م٤م َد َاو َم َقم َٚم ْٞم ِف ا ًْم َٕم ٌْدُ َوإِ ْن َىم َّؾش( -اًمٙمٚمٞمٜمل،
(َ )4قم ْـ َأ ِيب َضم ْٕم َٗم ٍر× َىم َ٤ملَ « :أ َطم ُّ
اًمٙم٤مذم :ج ،3صّ ;93
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،79ص-)32:
ِ
َ٤مب اهلل َشم ٌَ َ٤مر َك َو َشم َٕم َ٤مممَ ،وم٢مِ َّٟم ُف َأ ْطم ًَ ُـ
( )5ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم× ذم إطمدى ظمٓمٌفَ ---« :و َشم َٕم َّٚم ُٛمقا يمت َ
ِ ِ
ِ ِ
ْ ِ ِ
اؾمت َِْم ُٗمقا سمِٜمُ ِ
ٞمع ا ًْم ُ٘م ُٚم ِ
قر ِه َوم٢مِ َّٟم ُف ِؿمٗم٤م ٌء عمِ٤م ِذم
احلدي٨م َو َأ ْسمٚمَغُ اعمَْ ْققم َٔم٦مَ ،و َشم َٗم َّ٘م ُٝمقا ومٞمف َوم٢مِ َّٟم ُف َرسمِ ُ
قبَ ،و ْ
َ
اًمّمدُ ِ
ورش( -هن٩م اًمٌالهم٦م ،اخلٓمٌ٦م  ;227اٟمٔمر يمذًمؽ :اعمح٤مضة احل٤مدي٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م،354
ُّ
اهل٤مُمش رىمؿ-)4
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ومٚمام ُيتغم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ
اًم٘مرآن ُتٞمل ىمٚمقسمٜم٤م يمام حيٞمل ٟمًٞمؿ اًمرسمٞمع إرض اعمٞمت٦مّ ،
وهيدى إمم اإلُم٤مم ص٤مطم٥م اًمٕمٍم واًمزُم٤من #يٜم٘مٓمع اًمٕمٛمؾ قمـ اًمِمخص ويرشمٌط
ُ
سم٤مإلُم٤مم ،وُمتك ارشمٌط سمف اٟم٘مٚم٥م إمم إيمًػم أمحر-
مهٞم٦م يمؼمى ،وم٤مىمرؤوا اًمرواي٤مت
ًم٘مد أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ؾمقرة اًمتقطمٞمد ،وضمٕمؾ هل٤م أ ّ
اًمقاردة ذم هذه اًمًقرةً ،متٕمٚمٛمقا ُمدى قمٔمٛمتٝم٤م ،طمٞم٨م ورد ذم رواي٦م صحٞمح٦م
اًمًٜمد ،يٗمتل أُمث٤مل اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري +ـمٌ٘م ً٤م ًمًٜمده٤م ذم أهؿ اعمً٤مئؾ يم٤مًمدُم٤مءّ ،
أن
ٍ
()2
ُمرات سمٛمث٤مسم٦م ظمتؿ
ؾمقرة اًمتقطمٞمد شمٕمدل صمٚم٨م اًم٘مرآن  ،وقمٜمدئذ شمٙمقن ىمراءهت٤م صمالث ّ
اًم٘مرآن(( )3اعمٚمحؼ-)2:
اًمن ذم ذًمؽ أٟمّف ٓ اًم٘م٤مرئ حيٛمؾ ذوط اًمت٠مصمػم،
عم٤مذا ٓ يت٠م ّصمر اًمٜم٤مس سم٤مًم٘مرآن؟ ّ

وٓ اعمًتٛمع يٛمتٚمؽ ذوط اًمت٠م ّصمر ،وًمق ىمٛمٜم٤م سمذًمؽ ًمتق ّومرت ذوط اًمت٠مصمػم واًمت٠م ّصمر ذم
هنتؿ سمٗم٘مف اًمرواي٦م ،أي :سمدراي٦م اًمرواي٦م(ٓ ،)4
اًم٘م٤مرئ واعمًتٛمع ُمٕم ً٤م; ًمٙمـ يٜمٌٖمل أن ّ
جمرد اًمرواي٦م ،وم٘مراءة اًمرواي٦م ٓ شمٕمدّ يمامًٓ ،وإٟمّام اًمٙمامل ذم ومٝمؿ احلدي٨م ،وقمٜمدُم٤م ىم٤مل
ّ
ٔع ا ْف َُ ُِ ِ
قبش( ،)5اطمتقت هذه اجلٛمٚم٦م قمغم ّ
يمؾ
اإلُم٤مم× قمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿَ « :ؾِٕ٘ ُف َربِ ُ
ُم٤م جي٥م أن ُتتقيف; ّ
وم٢من اًم٘مرآن حيٞمل ٟمٗمقؾمٜم٤م ،وحيٞمل ٟمٗمقس اعمًتٛمٕملم ًمتالوشمف ،يمام
قلُ " :ىم ْؾ ُهق اهللَُ َأطمدٌ " ُصم ُٚم ُ٨م ا ًْم ُ٘مر ِ
َ٤من َأ ِيب× َي ُ٘م ُ
(َ )2قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل× َىم َ٤مل« :يم َ
آن ،و" ُىم ْؾ ي٤م َأ ُّ َهي٤م
َ
َ
ْ
ِ
ون" رسمع ا ًْم ُ٘مر ِ
آنش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،3ص ;732اًمِمٞمخ اًمّمدوقُ ،مٕم٤مين إظمٌ٤مر:
ا ًْمٙم٤موم ُر َ ُ ُ ُ ْ
صّ ;2:2
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،95ص-)33:
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمّم٤مدقَ ،قم ْـ آ َسم٤مئف^ِ ،ذم َطمدي٨م َقم ْـ َؾم ْٚم َام َنَ ،أ َّٟم ُف َىم َ٤ملَ :ؾمٛم ْٕم ُ٧م َطمٌِٞمٌِل َر ُؾم َ
قل
(َ )3قم ْـ َأ ِيب َسمّم ٍػمَ ،قم ِـ َّ
قلُ« :مـ َىمر َأ " ُىم ْؾ ُهق اهللَُ َأطمدٌ " ُمر ًة َوم َ٘مدْ َىمر َأ ُصم ُٚم َ٨م ا ًْم ُ٘مر ِ
آنَ ،و َُم ْـ َىم َر َأ َه٤م َُم َّرشم ْ ِ
َلم َوم َ٘مدْ َىم َر َأ
َ
َ
ْ
َ
َ َّ
اهلل’ َي ُ٘م ُ َ ْ َ
ُصم ُٚم َث ِل ا ًْم ُ٘مر ِ
آنَ ،و َُم ْـ َىم َر َأ َه٤م َصم َالصم ً٤م َوم َ٘مدْ َظمت ََؿ ا ًْم ُ٘م ْر َ
آنش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،يمامل اًمديـ ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م:
ْ
ص ;653اًمٗمت٤مل اًمٜمٞمً٤مسمقري ،روو٦م اًمقاقمٔملم :ص ;277اًمٕمالُّم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار:
ج ،4:ص-)399
(ُ )4اٟمٔمر :اعمح٤مضة إومم ،اًمّمٗمح٦م ،35اهل٤مُمش رىمؿ-2
شمؿ ختري٩م احلدي٨م ىمٌؾ أؾمٓمر-
(ّ )5
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إرض اعمٞمت٦م-
ٟمًٞمؿ اًمرسمٞمع
حيٞمل
َ
ُ
ؿمؽ ذم ّ
وٓ ّ
ٕهن٤م
أن اًمرواي٦م اًمتل شمٜم٘مٚمقهن٤م ًمٚمٜم٤مس سمٛمث٤مسم٦م سمذرة شمٜمٌض سم٤محلٞم٤مة; ّ
ظمرضم٧م ُمـ أومقاهٙمؿ ،شمٚمؽ إومقاه وإرواح اًمتل أطمٞمٞم٧م سم٤مًم٘مرآن ،وُمـ يًتٛمع
إًمٞمٙمؿ حيٞمك سمتالوشمف اًم٘مرآن; وسم٤مًمت٤مزم شمٜمٌ٧م هذه اًمٌذرة ذم شمٚمؽ اًم٘مٚمقب-
إَاّ ايصَإ #ميجٌّ عؿاز ٠مجٝع األْبٝاٚ ٤خالؾ ١مجٝع األٚؾٝا٤

اًمًٌٞمؾ إمم اًمت٠مصمػم يٙمٛمـ ذم أن شمت٘م ّٞمدوا سم٘مراءة اًم٘مرآن قمغم ُمدار اًمًٜم٦م ،وهتدوه إمم
اإلُم٤مم ص٤مطم٥م اًمٕمٍم واًمزُم٤من ،#واًمًٌ٥م ذم إسارٟم٤م قمغم إهدائف ًمف هق أٟمّف
قمّم٤مرة مجٞمع إٟمٌٞم٤مء^ ،وظمالص٦م مجٞمع إوصٞم٤مء^( ،)2وم٤مهلدي٦م ًمف هدي٦م جلٛمٞمع
ٍ
وقمٜمدئذ شمٙمقن ٟمتٞمج٦م ذًمؽ هل اًمٕمٛمؾ سم٘مقًمف’« :إِ ِّين ت ِ
َٚر ٌك ؾُِٔ ُُؿ
إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء،
ِ
افث ََ َِ ِ ِ
س ِيت َأ ْه َؾ َب ْٔتِلش( ،)3وسمذًمؽ حيٞمك ىمٚم٥م اًم٘م٤مئؾ وروح اعمًتٛمع
غ  :ـت َ
ْ
َٚب اَلل َوظ ْ َ
أيْم ً٤م -هذا هق ؾمٌٞمؾ اًمتٌٚمٞمغ وؾمٌٞمؾ اًمتٗم ّ٘مف ذم اًمديـ ،سمؾ هذا هق وم٘مط ؾمٌٞمؾ اًمت٠مصمػم

ذم أرواح اًمٜم٤مس-
ٍ
اًمّم ِ
رواي٦م ِ
٤مدق×َ ---« :و َؾم ِّٞمدُ ٟمَ٤م ا ًْم َ٘م ِ٤مئ ُؿُُ #م ًْٜمِدٌ َفم ْٝم َر ُه إِ َمم ا ًْم َٙم ْٕم ٌَ ِ٦م َو َي ُ٘م ُ
قلَ :ي٤م
(َ )2ور َد ذم
قمـ اإلُم٤م ِم َّ
ٍ
ِ
نم ْ
اخلَ َالئ ِؼ! َأ َٓ َو َُم ْـ َأ َرا َد َأ ْن َيٜمْ ُٔم َر إِ َمم آ َد َم َو َؿم ْٞم٨مَ ،وم َٝم٤م َأٟمَ٤م َذا آ َد ُم َو َؿم ْٞم ٌ٨مَ -أ َٓ َو َُم ْـ َأ َرا َد َأ ْن َيٜمْ ُٔم َر
َُم ْٕم َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إِ َمم ُٟم ٍ
ٞمؿ َوإ ْؾم َامقم َٞمؾَ ،وم َٝم٤م َأٟمَ٤م َذا
قح َو َو ًَمده َؾم٤م ٍمَ ،وم َٝم٤م َأٟمَ٤م َذا ُٟم ٌ
قح َو َؾم٤م ٌمَ -أ َٓ َو َُم ْـ َأ َرا َد َأ ْن َيٜمْ ُٔم َر إ َمم إ ْسم َراه َ
ِ
ِ
قؾمك َو ُي َ
قؾمك َو ُي َ
قؿم ُعَ -أ َٓ َو َُم ْـ
قؿم َعَ ،وم َٝم٤م َأٟمَ٤م َذا ُُم َ
ٞمؿ َوإِ ْؾم َامقم ُٞمؾَ -أ َٓ َو َُم ْـ َأ َرا َد َأ ْن َيٜمْ ُٔم َر إِ َمم ُُم َ
إِ ْسم َراه ُ
ِ
ِ
ٞمًك َو َؿم ْٛم ُٕم ُ
ٞمًك َو َؿم ْٛم ُٕم َ
قنَ -أ َٓ َو َُم ْـ َأ َرا َد َأ ْن َيٜمْ ُٔم َر إِ َمم ُحم َ َّٛم ٍد’
قنَ ،وم َٝم٤م َأٟمَ٤م َذا قم َ
َأ َرا َد َأ ْن َيٜمْ ُٔم َر إِ َمم قم َ
ات اهللِ َقم َٚم ْٞم ِٝم َام)َ -أ َٓ َو َُم ْـ َأ َرا َد َأ ْن َيٜمْ ُٔم َر إِ َمم
(ص َٚم َق ُ
لم×َ ،وم َٝم٤م َأٟمَ٤م َذا ُحم َ َّٛمدٌ َو َأ ُِم ُػم اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
َو َأ ُِم ِػم اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
لم َ
احلُ ًَ ْ ِ
احل ًَ ُـ َو ْ
احل ًَ ِـ َو ْ
لم÷َ -أ َٓ َو َُم ْـ َأ َرا َد َأ ْن َيٜمْ ُٔم َر إِ َمم ْإَ ِئ َّٛم ِ٦م ُِم ْـ ُو ًْم ِد
احلُ ًَ ْ ُ
لم÷َ ،وم َٝم٤م َأٟمَ٤م َذا ْ َ
َْ
ِ
احلُ ًَ ْ ِ
ْ
لم^َ ،وم َٝم٤م َأٟمَ٤م َذا ْإَئ َّٛم ُ٦م^ش( -طمًـ سمـ ؾمٚمٞمامن ّ
احلكم ،خمتٍم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت:
صّ ;295
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،64ص-):
( )3شم٘مدّ ُم٧م اإلؿم٤مرة إمم هذا احلدي٨م ذم اًمّمٗمح٤مت اًمً٤مسم٘م٦م ُمـ هذه اعمح٤مضة-
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إحٝا ٤ايٓاع مجٝعاّ

ٓ سمدّ ُمـ شمٕم ّٚمؿ ـمرق اًمؽمسمٞم٦م ُمـ اًم٘مرآن واًمرواي٤مت ،ومحٞمٜمام ٟمًٚمؽ هذا اًمًٌٞمؾ

ٟمحّمؾ قمغم آؾمتٗم٤مدة اًم٘مّمقى ،واًمٜمتٞمج٦م هل أٟمّٙمؿ ُتٞمقن أٟمٗمًٙمؿ ،وُتٞمقن أٟمٗمس
ُمًتٛمٕمٞمٙمؿ-
صمؿ ٓطمٔمقا ُم٤مذا شمٙمقن ٟمت٤مئ٩م أقمامًمٙمؿ هذه؟ ومٛمـ ٟمت٤مئ٩م قمٛمٚمٙمؿ ظمالل هذه إي٤مم
ّ
()2
ّ
شمتٕمرف سمقاؾمٓمتٙمؿ قمغم اًمديـ -وىمد
حمٛمد^
ّ
أن ىمٚمقب اًمٜم٤مس اًمذيـ هؿ أيت٤مم آل ّ

صمؿ يٕمقد إمم سمٚمده ،وهق ٓ يدري ُم٤م ُيمت٥م ذم صحٞمٗم٦م
يتّٗمؼ أن يً٤مومر اًمداقمٞم٦م ُمٜمٙمؿ ّ
أقمامًمف ،واحل٤مل أٟمّف ىمد ُيمت٥م ومٞمٝم٤م( :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ)( ،)3ومرسمام ٟمرى أٟمّف ىمد ُيمت٥م ًمف أضمر إطمٞم٤مء اًمٜم٤مس مجٞمٕم ً٤م; ذًمؽ ّ
اعمٗمن
أن ّ
حل٘م٤مئؼ اًم٘مرآن ـ وهق اإلُم٤مم اًمّم٤مدق× واإلُم٤مم اًمٌ٤مىمر× ٓ ،أٟم٤م وٓ أٟم٧م ـ ىمد ذيمر
خيص إطمٞم٤مء اًمٜمٗمس اًمقارد ومٞمٝم٤م أٟمّفَ « :أ ْخ َر َج َِٓ ٚم ْـ َو َال ٍل إِ َػ
ذم شمٗمًػم هذه أي٦م وومٞمام ّ
ُهدً ىش(-)4
وم٤مًمٓم٤مًم٥م اًمذي ؿمدّ اًمرطم٤مل إمم شمٚمؽ اًم٘مري٦م وأقم٤مد إمم اًمّمالة ؿمخّم ً٤م يم٤من ىمد
شمريمٝم٤م ،أو ضمٕمؾ ُمذٟمٌ ً٤م يتقب إمم ر ّسمفَ « ،أ ْخ َر َج َِٓ ٚم ْـ َو َال ٍل إِ َػ ُهدً ىشُ ،مثؾ هذا
صمؿ يٕمقد وذم صحٞمٗمتف أٟمّف ىمد
اًمٓم٤مًم٥م رسمام يً٤مومر وصحٞمٗم٦م أقمامًمف سمٞمْم٤مء وم٤مرهم٦مّ ،
(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمّمٗمح٦م ;4:اعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م ،اًمّمٗمح٦م-2:2
( )3اعم٤مئدة ،آي٦م-43
ِ
ِ
َ
هلل( :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
(َ )4قم ْـ َؾم َام َقم َ٦مَ ،قم ْـ أيب َقم ٌْد اهللِ× َىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ٧م ًَم ُفَ :ىم ْق ُل ا ِ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ)َ -ىم َ٤مل:
ِ
٤مه٤مَ ،و َُم ْـ َأ ْظم َر َضم َٝم٤م ُِم ْـ ُهدً ى إِ َمم َو َال ٍل َوم َ٘مدْ َىم َت َٚم َٝم٤مش-
« َُم ْـ َأ ْظم َر َضم َٝم٤م ُم ْـ َو َال ٍل إِ َمم ُهدً ى َومٙم ََ٠مٟم ََّام َأ ْطم َٞم َ
(اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،3ص ;327اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،إُم٤مزم :ص ;337اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد ،شمٗمًػم
جمٛمع اًمٌٞم٤من :ج ،4ص ;433اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،3صّ ;392
اًمٕمالُم٦م
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،3ص-)37
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أطمٞمك اًمٜم٤مس مجٞمٕم ً٤م-
ومٞمٕمرومف سم٢مُم٤مم اًمٕمٍم واًمزُم٤من ،#وم ُٞمٙمت٥م ًمف ذم صحٞمٗم٦م
أو رسمام هيدي و٤مًّٓ ،
أقمامًمف صمقاب ُمئ٦م ؾمٜم٦م ُمـ اًمّمالة واًمّمٞم٤مم( -)2إٟمّٙمؿ قمرو٦م هلذه اًمٗمرص ،وٓ سمدّ ًمٙمؿ
ُمـ ُمٕمروم٦م ىمدره٤م-
ايتأنٝد عً ٢ايؿالٚ ٠تال ٠ٚايكسإٓ

هتتٛمقا سم٠مُمريـ ،وُت ّثقا
يٜمٌٖمل ًمٙمؿ ُمـ اًمٚمٞمٚم٦م إومم وذم ّ
أي جمٚمس وحم٤مضة أن ّ

اًمٜم٤مس قمغم آًمتزام هبام ،مه٤م :اًمّمالة وشمالوة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وم٤مًمّمالة هل صٚم٦م
اإلٟمً٤من سم٤مهلل شمٕم٤ممم; ومال سمدّ ُمـ إطمٞم٤مء هذا اًمٕمٝمدٓ ،طمٔمقا دقم٤مئؿ اإلؾمالم( ،)3وم٢مىم٤مُم٦م
أوًٓ« ،افه َال ُة َظ ُّق ُد افدِّ ِ
يـش( -)4وم٤مطمرصقا قمغم أن ٓ يٌ٘مك ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمتل
اًمّمالة ّ
شمذهٌقن إًمٞمٝم٤م شم٤مرك ًمٚمّمالة-
وادقمقا اجلٛمٞمع ًمتالوة اًم٘مرآن ـمٞمٚم٦م أي٤مم اًمًٜم٦م ،وٓ يٜمٌٖمل أن يٜم٘مٓمع قمـ ىمراءشمف
أطمد ،ؾمقاء يم٤من ُمتٕم ِّٚم ًام أم ُأ ُّمٞم ً٤م ،وزوروا اعمدارسّ ،
وم٢من أـمٗم٤مهل٤م أيت٤مم إُم٤مم اًمٕمٍم
وقمرومقهؿ سم٤مهلل واعمٕمّمقُملم إرسمٕم٦م قمنم^ سمٚمٖم٦م شمتٜم٤مؾم٥م ُمع
واًمزُم٤منّ ،#

(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اؾم٤مدؾم٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م ;467اعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م ،اًمّمٗمح٦م-2:2
مخً ِ٦م َأ ْؿمٞم٤مءَ ،قم َغم اًمّم َال ِة و َّ ِ
(َ )3قم ْـ ُز َر َارةََ ،قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل×َ ،ىم َ٤ملُ « :سمٜمِ َل ْ ِ
احل ِّ٩م
َ
َّ
اًمزيمَ٤مة َو ْ َ
َ َ
اإل ْؾم َال ُم َقم َغم َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ٤مطم ُٝم َّـ َوا ًْم َق ِازم
اًمّم ْق ِم َوا ًْم َق َٓ َي٦مَ -ىم َ٤مل ُز َر َار ُةَ :وم َ٠م ُّي َذًم َؽ َأ ْوم َْم ُؾ؟ َوم َ٘م َ٤مل :ا ًْم َق َٓ َي ُ٦م َأ ْوم َْم ُٚم ُٝم َّـ; َٕ َّهنَ٤م ُم ْٗمت ُ
َو َّ
ِ
احلر
ُه َق اًمدَّ ًم ُٞمؾ َقم َٚم ْٞم ِٝم َّـش( -اًمؼمىمل ،اعمح٤مؾمـ :ج ،2ص ;397اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،3صّ ;29
اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،2صّ ;24
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،76ص-)443
قد ا ًْم ُٗمً َٓم ِ
يـُ ،م َث ُٚمٝم٤م يمَٛم َثؾ َقمٛم ِ
ِ
ِ
٤مط ،إِ َذا
(َ )4قم ْـ َأ ِيب َضم ْٕم َٗم ٍر ُحم َ َّٛمد ْسم ِـ َقم ٍّكم÷ َىم َ٤ملَّ « :
ْ
ُ
اًمّم َال ُة َقم ُٛمق ُد اًمدِّ ِ َ َ َ
ِ
ِ
٥مش-
ن َمل ْ َي ْث ٌُ ْ٧م َوشمدٌ َو َٓ ُـمٜمُ ٌ
َصم ٌَ َ٧م ا ًْم َٕم ُٛمق ُد َي ْث ٌُ ُ٧م ْإَ ْوشمَ٤م ُد َو ْإَ ْـمٜم ُ
َ٤مبَ ،وإ َذا َُم َ٤مل ا ًْم َٕم ُٛمق ُد َوا ْٟم َٙم َ َ
(اًمؼمىمل ،اعمح٤مؾمـ :ج ،2ص ;55اًم٘م٤ميض ٟمٕمامن اعمٖمريب ،دقم٤مئؿ اإلؾمالم :ج ،2ص ;244اًمِمٞمخ
اًمّمدوق ،إُم٤مزم :صّ ;84:
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،8:ص-)329
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أقمامرهؿ ،وذيمّروهؿ سمآٓء اًمرمحـ وٟمِ َٕمؿ اعمٜمّ٤من(-)2
ومال سمدّ ُمـ إي٘م٤مظ ّ
ؾمقاك
يمٜم٧م؟ وُم٤مذا
َ
يمؾ ومرد ،واؾم٠مًمقاُ :م٤مذا َ
ست؟ وُمـ اًمذي ّ
هبذا اًمِمٙمؾ؟ ُم٤مذا يمٜم٧م أٟم٤م وأٟم٧م؟ اىمرؤوا اًم٘مرآن اًمٙمريؿ( :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ)(ً ;)3مؽموا يمٞمػ ظمٚم٘مٜمل اهلل وظمٚم٘مؽ سمٕمد أن مل ٟمٙمـ ؿمٞمئ ً٤م؟
ًم٘مد ّ
ؾمخر اًمٙمقن سم٠مهه ًمٙمل خيٚم٘مٜمل وخيٚم٘مؽ-
ْطؿ ١اإلْطإ يف ظًُاتٍ ثالخٍ

ّ
ومثٛم٦م دور
إن اًمٜمٓمٗم٦م اًمتل شمقضمد ذم صٚم٥م إب طمّمٞمٚم٦م جلٛمٞمع أوم٤مق اًمٙمقٟمٞم٦م; ّ

ًم ّٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ،واًمِمٛمس واًم٘مٛمر ،واًمٗمّمقل إرسمٕم٦م ،واًمًامء وإرض ،إلجي٤مد
ٍ
صمؿ يٜمت٘مؾ إمم صٚم٥م إب ،وُمٜمف إمم رطمؿ إم ،ذم شمٚمؽ
ضمقهر ذم ًم٘مٛم٦م اًمٓمٕم٤ممّ ،
اًمٔمٚمامت اًمثالث ( :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ)(-)4
ٍ
ٍ
ّ
صمالث :سمٓمـ إُم ،رطمؿ إُم ،اعمِمٞمٛم٦م;
فمٚمامت
إن ذم هذه اًمتٕمٌػمات ًمد ّىم٦م ،ذم
طمٞم٨م ىم٤مم سمتٜمِمئ٦م شمٚمؽ اًمٜمٓمٗم٦م ذم هذه اًمٔمٚمامت ،ومٛمـ اًمذي ُمٜمح اإلٟمً٤من هذا
اًمدُم٤مغ؟ وُمـ اًمذي أقمٓم٤مه هذه اًمٕملم اعمٌٍمة؟

()5

(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م ،399اهل٤مُمش رىمؿ-2
( )3اإلٟمً٤من ،آي٦م-2
( )4اًمزُمر ،آي٦م-7
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سمـ ٍ
قمٛمرَٟ « :م ٌْدَ ُأ َي٤م ُُم َٗم َّْم ُؾ سمِذيم ِْر َظم ْٚمؼ ْ ِ
ٚمٛم َٗم َّْم ِؾ ِ
َؼم سمِفَ ،وم َ٠م َّو ُل
(َ )5ىم َ٤مل اإلُم٤م ُم َّ
اإلٟم ًَْ٤من َوم٤م ْقمت ِ ْ
اًمّم٤مد ُق× ًم ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َذًمِ َؽ َُم٤م ُيدَ َّسم ُر سمِف ْ
اًمرطم ِؿ
اجلَٜم ُ
اًمرطم ِؿَ ،و ُه َق َحم ْ ُج ٌ
قب ِذم ُفم ُٚمامت َصمالثُ :فم ْٚم َٛم٦م ا ًْم ٌَ ْٓم ِـ َو ُفم ْٚم َٛم٦م َّ
لم ِذم َّ
و ُفم ْٚمٛم ِ٦م ا َْعم ِِمٞمٛم ِ٦م; طمٞم ُ٨م َٓ ِطمٞم َٚم َ٦م ِقمٜمْدَ ه ِذم َـم َٚم ِ ِ ٍ
اؾمتِ ْج َال ِ
ب َُمٜمْ َٗم َٕم ٍ٦مَ ،و َٓ
ُ
َ َْ
٥م هم َذاءَ ،و َٓ َد ْوم ِع َأ ًذىَ ،و َٓ ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
٤متَ ،وم َال َي َز ُال َذًم َؽ هم َذ ُاؤ ُه َطمتَّك إ َذا
احل ْٞمض َُم٤م َيٖم ُْذو ُه اعمَْ٤م ُء َواًمٜمَّ ٌَ ُ
جيري إ ًَم ْٞمف ُم ْـ َد ِم ْ َ
يةَ ،وم٢م َّٟم ُف َ ْ
َد ْوم ِع َُم َ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
٤مج
ٍم ُه َقم َغم ُُم َال َىم٤مة ِّ
اًمْم َٞم٤مءَ ،ه َ
اؾمت َْحٙم ََؿ َسمدَ ُٟم ُف َو َىم ِق َي َأد ُ
يم ََٛم َؾ َظم ْٚم ُ٘م ُف َو ْ
٤مذة ْاهل َ َقاء َو َسم َ ُ
يٛم ُف َقم َغم ُُم ٌَ َ َ
اًم َّٓم ْٚم ُؼ سمِ ُ٠م ُِّم ِفَ ،وم َ٠م ْز َقم َج ُف َأ َؿمدَّ إِ ْز َقم ٍ
اعمٗمْمؾ:
(اعمٗمْمؾ سمـ قمٛمر ،شمقطمٞمد
٤مج َو َأ ْقمٜمَ َٗم ُف َطمتَّك ُيق ًَمدَ ش-
ّ
ّ
صّ ;23
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،4ص-)73
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األضساز ايهآَ ١يف دًد اإلْطإ ٚغعسٙ

ُمْم٧م آٓف اًمًٜملم ،واًمٕم٤ممل حي٤مول ،ومل يتٛمٙمّٜمقا ُمـ اًمقصقل إمم إهار
اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم هذا اجلٚمد ،ومٝمذا اجلٚمد اًمذي شمِم٤مهدوٟمف حيتقي قمغم ُماليلم اعمً٤مُم٤مت
اًمتٕمرق ،ويٜمٛمق قمٚمٞمف اًمِمٕمر اًمذي يرشمٌط سم٤مجلٚمد قمـ ـمريؼ
واًمٖمدد اًمتل شمًٝمؾ قمٛمٚمٞم٦م ّ
اًمٌّمٞمٚم٦م ،وهذا يًتدقمل ُمٜمّ٤م اًمت٠م ُّمؾ واًمتد ّسمر ذم اًمّمالة وذم خمتٚمػ إوىم٤مت،
ست؟
يمٜم٧م؟ وُم٤مذا
ُ
واًمتً٤مؤلُ :م٤مذا ُ
يتقصؾ سمٕمد إمم أهار
ٓ زال
اًمٓم٥م وقمٚمؿ اًمتنميح يٕمٛمؾ ُمٜمذ آٓف اًمًٜملم ،ومل ّ
ّ
يمؾ ؿمٕمرة شمٜمٛمق ُمـ سمّمٞمٚم٦م ذم أؾمٗمٚمٝم٤م ،أو وم٘مؾّ :
أن ّ
ضمٚمد اإلٟمً٤من -يمام ّ
يمؾ ؿمٕمرة قمٌ٤مرة
اخل٤مص٦م هب٤م ،وأ ُّم٤م اًمٚمقن ومٝمق ذم طمدّ ذاشمف أُمر قمجٞم٥م ،ومٚمقن
قمـ ؿمجرة ،هل٤م ضمذوره٤م
ّ
ؿمٕمر اًمِم٤مب إيمًػم قمٔمٞمؿ ٓ ،يٕمرومف ّإٓ ضم٤مسمر سمـ طمٞم٤من اًمذي وصؾ ؿمٞمئ ً٤م ومِمٞمئ ً٤م إمم
ٟمتٞمج٦م ،وووع اًم٘مٓمرة قمغم اًم٘مٜمٓم٤مر ،وىمد شمٕم ّٚمؿ ذًمؽ ُمـ اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق×-
وًمٙمـً ،مٕمـ اهلل ُمـ أهمٚمؼ سم٤مب هذا اًمٕمٚمؿ ذم وضمقهٜم٤م; ومٚمق يم٤من هذا اًمٌ٤مب ىمد
اًمن ذم ؿمٕمر اإلٟمً٤من
ُومتح ًمإلُم٤مم اًمّم٤مدق× ،وؾمٛمح ًمف سمتٕمٚمٞمؿ ضم٤مسمر سمـ طمٞم٤من ّ
واؾمتخراج اإليمًػم إقمٔمؿ ُمٜمف ،وٟمنم شمٚمؽ اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرفً ،مٌٚمٖم٧م اًمٌنمي٦م
اًمًٛمق ،ومام اًمذي ضمٜمتف اًمٌنمي٦م ُمـ إهمالق هذا اًمٌ٤مب؟
ُمراىمل اًمٙمامل ،وهم٤مي٦م
ّ
اٟمنموا اًمققمل سملم اًمٜم٤مس ،وىمقًمقا هلؿُ :م٤مذا يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمٜمٓمٗم٦م اًم٘مذرة؟ وُم٤مذا
مج٦م ،ومْم ً
ال قمـ
ص٤مرت؟ ًم٘مد أصٌح٧م إٟمً٤مٟم ً٤م ،حيتقي ؿمٕمر رأؾمف وم٘مط قمغم أهار ّ
دُم٤مهمف وسم٤مىمل أقمْم٤مئف-
تعسٜـ ايٓاع باملعؿَٛني األزبع ١عػس^

طم٤موًمقا أيٜمام طمٚمٚمتؿ أن ٓ ُتزُمقا طم٘م٤مئ٥م اًمٕمقدة ّإٓ وىمد قمرف اًمٜم٤مس ًمٞمٚمتٝم٤م
اًمتٓمرق ذم ّ
يمؾ ُأُمًٞم٦م ُمـ
ؾمػمة اعمٕمّمقُملم إرسمٕم٦م قمنم^ ،واًمًٌٞمؾ إمم ذًمؽ هق
ّ
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إُُمًٞم٤مت إمم ومْم٤مئؾ وُمٜم٤مىم٥م واطمد ُمـ ه١مٓء إقمالم ،طمدّ صمقهؿ قمـ ُمٕم٤مضمزهؿ،
قمكم
واٟم٘مٚمقا هلؿ أطم٤مديثٝمؿ ويمٚمامهتؿ; ًمٞمٗمٝمٛمقا ُمـ هق ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء’؟ وُمـ هق ّ
اعمرشم٣م×؟ (اعمٚمحؼ )3:وُمـ هل وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء‘؟
صمؿ
ُمـ اعم١مؾمػ أٟمّٜم٤م مل ٟم ِع ذًمؽ ضم ّٞمد ًا ،وًمرسمام يٛمِض أطمد ـمالب اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م ّ
يٕمقد ،وىمد ُيمت٥م اؾمٛمف ذم دومؽم اعمٕمّمقُملم إرسمٕم٦م قمنم^ ،ومٚمق أٟمّٙمؿ شمٜم٤موًمتؿ ذم
ّ
وقمرومتؿ اًمٜم٤مس هبؿ،
يمؾ حم٤مضة ُمـ حم٤مضاشمٙمؿ ؾمػمة أطمد ه١مٓء اعمٕمّمقُملم^ّ ،
ومً ُٞمٙمت٥م اؾمٛمٙمؿ طمٞمٜمٝم٤م ذم ؾمجؾ اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ’ ،وأُمػم اعم١مُمٜملم× ،واإلُم٤مم
اًمٕمًٙمري× ،وسم٤مىمل إئٛم٦م اعمٞم٤مُملم^ -وم٤مًمٓمريؼ إمم ذًمؽ ؾمٝمؾ يًػم ،وىمد
شمٓمرىمٜم٤م ذم ُم٘مدّ ُم٦م يمت٤مب «مْٓٚج افهٚحلغش إمم ؾمػمة إئٛم٦م^ سم٤مظمتّم٤مر ،ومٞمٛمٙمٜمٙمؿ
ّ
اًمرضمقع إًمٞمف وىمراءة اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم هذا اعمج٤مل-
اعمتًقًمقن ّ
يريب
ٓ شمِمؽمط إضمر قمغم اًمٕمٌ٤مدة يمام يٗمٕمؾ
وم٢من اعمقمم ٟمٗمًف يٕمٚمؿ يمٞمػ ّ
ّ
اًمٕمٌد(-)0
زدٌ دسادٖ ٠د ١ٜيطًُٝإ عامل ايٛدٛد×

ٟمٌل اهلل
صمؿ أظمذ اهلدهد رضمؾ اجلرادة وىمدّ ُمٝم٤م هدي٦م إمم ّ
ضم٤مءت ٟمٛمٚم٦م سمرضمؾ ضمرادة ّ
ؾمٚمٞمامن× ،وم٘مٌٚمٝم٤م اًمٜمٌل× وُمًح قمغم رأؾمف ،ودقم٤م ًمف سم٤مًمؼميم٦م ،ومحدصم٧م ًمف اًم٘مٜمزقم٦م
اًمتل قمغم رأؾمف ،وُمٜمذ ذًمؽ احللم وقمغم اًمرهمؿ ُمـ شمٓم٤مول اًمزُمـ ّ
ويمؾ هدهد حيٛمؾ

( )2اًمٌٞم٧م سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م:
شمق سمٜمدگ چـق گـداي٤من سمـف ذط ُمـزد ُمٙمــ
يمـف ظمقاضمــف ظمـقد روش سمٜمــده پـرورآ داٟمــد
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قمغم رأؾمف اًم٘مٜمزقم٦م سمؼميم٦م ُمًح٦م اًمٜمٌل ؾمٚمٞمامن×(( )2اعمٚمحؼ-)4:
وًمق أهدى أطمديمؿ ذم ـمريؼ اًمتٌٚمٞمغ واًمدقمقة ضمراد ًة إمم ؾمٚمٞمامن هذا اًمٕم٤ممل ،أٓ
احلج٦م سمـ احلًـ ،#ومًٞمٛمًح اإلُم٤مم سمٞمده قمغم رأؾمف ،ويْمع قمٚمٞمف شم٤مضم ً٤م يٌ٘مك
وهق ّ
قمغم رؤوس أوٓده إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م; وًمٙمـ ًمألؾمػ ىمد و٤مقم٧م أقمامرٟم٤م هٌ٤م ًء ُمٜمثقر ًا،
ومل ٟمدرك يمٞمػ ٟمٍمف هذه اًمثروة؟ وذم ـمريؼ َُمـ ٟمٜمٗم٘مٝم٤م؟
واخلالص :ٜيٜمٌٖمل أن شمٙمقن ٟمتٞمج٦م ؾمٗمريمؿ يمٚمٛمتلم :شمٕمريػ اًمٜم٤مس سم٤مهلل شمٕم٤ممم،
وشمٕمريٗمٝمؿ سمق ّزم اًمٕمٍم واًمزُم٤من ،#وم٤معمقوقع يم ّٚمف ّ
يتٚمخص ذم ه٤مشملم اًمٙمٚمٛمتلم;
يمؾ ُم٤م هق ُمقضمقد ومٝمق ُمـ اهلل ضم ّؾ وقمالّ ،
ٕن ّ
ّ
ويمؾ ُم٤م هق ُمٜمف شمٕم٤ممم ومٝمق سمؼميم٦م

احلُ ًَ ْ ِ
لم÷« :ا ًْم ُ٘مٜم ُْز َقم ُ٦م ا ًَّمتِل َقم َغم َر ْأ ِ
اًمر َو٤م× َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َقم ِ ُّكم ْسم ُـ ْ
ْؼم ِة ُِم ْـ
س ا ًْم ُ٘مٜم ُ َ
احل ًَ ِـ ِّ
(َ )2قم ْـ َأ ِيب ْ َ
َُم ًْ َح ِ٦م ُؾم َٚم ْٞم َام َن ْسم ِـ َد ُاو َد÷; َو َذًمِ َؽ َأ َّن َّ
اًمذيم ََر َأ َرا َد َأ ْن َي ًْ َٗمدَ ُأ ْٟم َث٤م ُه َوم٤م ُْم َتٜمَ َٕم ْ٧م َقم َٚم ْٞم ِفَ ،وم َ٘م َ٤مل َهلَ٤مَٓ :
ِ
َمتتَٜمِ ِٕمل َومام ُأ ِريدُ إِ َّٓ َأ ْن ُخي ِْرج ا َُ ِ
ٞمض
٥مَ -وم َٚم َّام َأ َرا َد ْت َأ ْن شمٌَِ َ
هللُ مٜمِّل ٟم ًََ َٛم ً٦م ُشم ْذيم َُر سمِفَ ،وم َ٠م َضم٤م َسم ْت ُف إِ َمم َُم٤م َـم َٚم َ
َ
َ
ْ
يديـ َأ ْن شمٌَِ ِ
َىم َ٤مل َهل٤مَ :أيـ ُشم ِر ِ
ػ َأ ْن َي ُٛم َّر
ٞمِض؟ َوم َ٘م٤م ًَم ْ٧م ًَم ُفَ َٓ :أ ْد ِري ُأٟم َِّح ِٞمف َقم ِـ اًم َّٓم ِر ِيؼَ -ىم َ٤مل َهلَ٤م :إِ ِّين َظم٤م ِئ ٌ
َ
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َّ
ُ
ْ
َّ
لم
سمِ ِؽ َُم ُّ٤مر اًمٓمريؼَ ،وًمٙمٜمِّل أ َرى ًمؽ أن شمٌَٞمِض ىم ْر َب اًمٓمريؼ ،وم َٛم ْـ َي َراك ىم ْر َسم ُف شم ََق َّه َؿ أٟمَّؽ َشم ْٕمرو َ
ًمِ َٚم ْ٘م ِ
ذ َوم ْ٧م َقم َغم اًمٜمِّ َ٘م ِ
ط ْ
٤مبَ ،وم ٌَ ْٞمٜمَ٤م
٥م ُِم َـ اًم َّٓم ِر ِيؼَ ،وم َ٠م َضم٤م َسم ْت ُف إِ َمم َذًمِ َؽَ ،و َسم َ
احلَ ِّ
٤مو ْ٧م َو َطم َْمٜم َْ٧م َطمتَّك َأ ْ َ
ُمه٤م يم ََذًمِ َؽ إِ ْذ َـم َٚمع ؾم َٚمٞمام ُن سمـ داود÷ ِذم ضمٜمُ ِ
قد ِه َواًم َّٓم ْ ُػم ُشمٔمِ ُّٚم ُفَ ،وم َ٘م٤م ًَم ْ٧م ًَم ُفَ :ه َذا ُؾم َٚم ْٞم َام ُن َىمدْ َـم َٚم َع
ُ
َ ُ َْ ْ ُ َ ُ َ
َ
قد ِه ،و َٓ آُمـ َأ ْن َحي ِٓمٛمٜمَ٤م و َحيٓمِؿ سمٞم َْمٜمَ٤مَ -وم َ٘م َ٤مل َهل٤م :إِ َّن ؾم َٚمٞمام َن× ًَمرضم ٌؾ ر ِ
َقم َٚمٞمٜمَ٤م ِذم ضمٜمُ ِ
ٞمؿ سمِٜمَ٤مَ ،وم َٝم ْؾ
طم
ْ َ َ ْ َ َْ
َ َ ُ
ُ
ْ
َ ُ َ ٌ
ُ َْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ر ٌء َه َّٞم ْئتف ًمٗم َراظمؽ إذا َٟم٘م ٌْ َـ؟ ىم٤مًم ْ٧مَٟ :م َٕم ْؿ َضم َرا َد ٌة ظم ٌَّ٠م ُ َهت٤م ُمٜم َْؽ أ ْٟمتَٔم ُر َهب٤م وم َراظمل إذا َٟم٘م ٌْ َـ،
قمٜمْدَ ك َ ْ
ْ٧م َرء؟ َىم َ٤ملَٟ :مٕمؿ ِقمٜم ِْدي َمتر ٌة َظمٌ ْ٠م ُهت٤م ُِمٜم ِْؽ ًمِ ِٗمر ِ
ِ
ْ٧م َمت ْ َرشم ََؽ َو ُ
آظم ُذ
اظملَ -ىم٤م ًَم ْ٧مَ :وم ُخ ْذ َأٟم َ
َ
ْ َ َّ َ
َ ْ
َوم َٝم ْؾ قمٜمْدَ ك َأٟم َ ْ ٌ
ِ
ِ
ِ
٥م ْاهل َ ِد َّي َ٦مَ ،وم َ٠م َظم َذ اًمت َّْٛم َر َة ِذم ُِمٜمْ َ٘م ِ٤مر ِه
َأٟمَ٤م َضم َرا َد ِيت َو َٟم ْٕم ِر ُض ًم ًُ َٚم ْٞم َام َن× َومٜمُ ْٝمدهيِ َام ًَم ُفَ ،وم٢مِ َّٟم ُف َر ُضم ٌؾ ُحي ُّ
ِ
ِ
آمه٤م َو ُه َق َقم َغم َقم ْر ِؿم ِف َسم ًَ َط َيدَ ْي ِف
اجل َرا َد َة ِذم ِر ْضم َٚم ْٞم َٝم٤مُ ،صم َّؿ َشم َٕم َّر َو٤م ًم ًُ َٚم ْٞم َام َن×َ ،وم َٚم َّام َر ُ َ
َو َأ َظم َذ ْت ه َل ْ َ
ِ
ِ
اًمذيم َُر َقم َغم ا ًْم َٞم ِٛم ِ
َهل ُ َامَ ،وم َ٠م ْىم ٌَ َال َوم َق َىم َع َّ
ؼما ُهَ ،وم َ٘مٌِ َؾ
لم َو َو َىم َٕم٧م ْإُ ْٟم َثك َقم َغم ا ًْم َٞم ًَ ِ٤مرَ ،و َؾم َ٠م َهل ُ َام َقم ْـ َطم٤مهل َام َوم َ٠م ْظم َ َ
ه ِديتَٝمام وضمٜمَّ٥م ضمٜمْدَ ه َقمٜمْٝمام و َقمـ سمٞم ِْم ِٝمام ،وُمًح َقم َغم ر ْأ ِؾم ِٝمام ود َقم٤م َهلام سمِ٤م ًْمؼميم َِ٦مَ ،ومحدَ َصم ِ
٧م ا ًْم ُ٘مٜم ُْز َقم ُ٦م
َ
َ َّ ُ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
َ َ َ َ َُ َ َ
َقم َغم َر ْأ ِؾم ِٝم َام ُِم ْـ َُم ًْ َح ِ٦م ُؾم َٚم ْٞم َام َن×ش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،7ص ;336اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين ،اًمروو٦م
إول ،روو٦م اعمت٘ملم :ج ،8صّ ;587
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
اًمٌٝمٞم٦م :ج ،8ص ;395اعمجٚمز ّ
إٟمقار :ج ،25ص-)93
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قد ِه َثٌت ِ
اإلُم٤مم اعمٕمّمقم×« :بِّْٔ ِ ِف ر ِز َق ا ْفقرى وبِقج ِ
َْ ٝإَ ْر ُض َوافً َام ُءش(-)2
َ
ََ َ ُ ُ
ُْ ُ
َعًِٓ اخلريات

وأي ُأُمًٞم٦م
أي جمٚمس ُمـ جم٤مًمًٙمؿّ ،
طم٤موًمقا أيٜمام ذهٌتؿ وطمٞمثام طمٚمٚمتؿ أن ٓ خيٚمق ّ
ُمـ ُأُمًٞم٤مشمٙمؿ ُمـ سمٞم٤من إطمٙم٤مم اًمديٜمٞم٦م ،ومٕم ّٚمٛمقا اًمٜم٤مس اًمّمالة واًمقوقء واًمٓمٝم٤مرة
واًمٜمج٤مؾم٦م; ومٝمؾ شمٕمٚمٛمقن ُم٤م هق شم٠مصمػم ذًمؽ؟ ؾمٞمٙمقن طمٞمٜمٝم٤م ّ
ًمٙمؾ يمٚمٛم٦م ُمٜمٙمؿ شم٠مصمػم

يمٌػم ،وؾمتحّمٚمقن قمغم إضمر اًمقومػم; وم٘مد ورد ذم اًمرواي٦م ّ
أن ُمٕم ّٚمؿ اخلػم ـ وُمٜمف
إطمٙم٤مم اإلهلٞم٦م ـمٌٕم ً٤م ـ يًتٖمٗمر ًمف مجٞمع أهؾ اًمًامء وإرض( -)3هذا هق أضمريمؿ-

(ُ )2مـ دقم٤مء اًمٕمديٚم٦م-
ِ
ِ
اب ْإَ ْر ِ
(َ )3قم ْـ َأ ِيب َضم ْٕم َٗم ٍر× َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللِ’« :إِ َّن ُُم َٕم ِّٚم َؿ ْ
ض َوطمٞمت ُ
َ٤من
اخلَ ْ ِػم َي ًْ َتٖمْٗم ُر ًَم ُف َد َو ُّ
ِ
ِ ِ
ِ
اًمً َامء َو ْإَ ْر ِ
ا ًْم ٌَ ْح ِر َو ُيم ُّؾ ِذي ُر ٍ
ضَ ،وإِ َّن ا ًْم َٕم٤ممل َ َواعمُْ َت َٕم ِّٚم َؿ ِذم ْإَ ْضم ِر َؾم َقا ٌء،
وح ِذم ْاهل َ َقاء َو َمجٞم ُع َأ ْه ِؾ َّ
مح ِ
٤من يقم ا ًْم ِ٘مٞم٤مُم ِ٦م َيم َٗمرد ِر َه ٍ
ِ ِ
٤منش( -اًمّمٗم٤مر ،سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت :ص ;34اًمِمٞمخ
٤من َي ْز َد ِ َ
َي ْ٠مشم َٞم َ ْ َ َ َ
َ َ ْ
اًمّمدوق ،صمقاب إقمامل :صّ ;242
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،3ص-)28
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املالحل
(املًخل)4:

َقمـ َقمٌ ِد اهلل سم ِـ ُمًٕم ٍ
قل اهلل’َ « :أ َي ًْ ِ
قد َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ج ُز َأ َحدُ ـ ُْؿ َأ ْن َي َْ َر َأ ـ َُؾ َف ْٔ َِ ٍٜ
ْ َ ْ ُ
ْ ْ
 ٞا ْف َُ ْر ِ
 ٞا ْف َُ ْر ِ
آن؟ َؿُ ٚفقاَ :و َم ْـ ُيىِ ُٔؼ َذفِ َؽ؟ َؿ َٚلُ " :ؿ ْؾ ُه َق اَللَُ َأ َحدٌ " ُث ُِ ُ
ُث ُِ َ
آنش( -اًمِمٞمخ

احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،7ص;336
اًمّمدوقُ ،مٕم٤مين إظمٌ٤مر :صّ ;2:2
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،9:ص-)459
وي َقم ْـ َأ ِيب َسم ِّم ٍ
ػمَ ،قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهللِ× َىم َ٤ملَ « :م ْـ َؿ َر َأ " ُؿ ْؾ ُه َق اَللَُ َأ َحدٌ " َمر ًة
َو ُر َ
و ِ
 ٞا ْف َُ ْر ِ
اإلٕ ِ
 ٞافز ُب ِ
ِْ ٞ
ْج ِ
ٔؾ َو ُث ُِ َ
 ٞافت ْق َر ِاة َو ُث ُِ َ
آن َو ُث ُِ َ
احدَ ًة َؾُ ََٖٕ َام َؿ َر َأ ُث ُِ َ
قرش( -اًمِمٞمخ
َ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،7ص ;336اًمً ّٞمد
اًمّمدوق ،اًمتقطمٞمد :صّ ;:6
ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،6صّ ;8:6
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار:
ج ،9:ص-)459
(املًخل)1:

َقمـ َقمٌ ِد اهلل سم ِـ ُمًٕم ٍ
قل اهلل’ َي ُ٘م ُ
قدَ ،ىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قلَ « :م ْـ َز َظ َؿ َإٔ ُف َآم َـ ِيب
ْ َ ْ ُ
ْ ْ
ْ ٝبِ ِف ،وهق يٌ ٌِ ُض ظِِٔ ًَ ،ٚؾٓق ـ ِ
َٚذ ٌب َف ْٔ َس بِ ُّ ْٗ ِم ٍـش( -اسمـ قم٘مدة اًمٙمقذم ،ومْم٤مئؾ
َوبِ َام ِجئ ُ
َ ّ ُ َ
َ ُ َ ُْ

أُمػم اعم١مُمٜملم :ص ;3:اًم٘م٤ميض ٟمٕمامن اعمٖمريب ،ذح إظمٌ٤مر :ج ،2ص ;264اًمِمٞمخ
اًمٓمقد ،إُم٤مزم :ص ;35:اسمـ ضمؼم ،هن٩م اإليامن :صّ ;566
اًمٕمالُم٦م ّ
احلكم ،يمِمػ

اًمٞم٘ملم :ص ;338إرسمكم ،يمِمػ اًمٖمٛم٦م ذم ُمٕمروم٦م إئٛم٦م :ج ،2صّ ;274
اًمٕمالُم٦م
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،4:ص-)364
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اسمـ قمً٤ميمر ،شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ :ج ،53ص ;397اسمـ
يمثػم ،اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م :ج ،8ص-4:2
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وىمد روى اًمِمٞمٕم٦م وأهؾ اًمًٜمّ٦م هذه اًمرواي٦م قمـ اسمـ قم٘مدة اًمِمٞمٕمل ،ويم٤مٟم٧م
يمٚمامت أهؾ اًمًٜمّ٦م طمقل اسمـ قم٘مدة يم٤مًمت٤مزم:
ىم٤مل اسمـ قمً٤ميمر« :افدارؿىْل يَقل :ـٚن أبق افًٌٚس بـ ظَدة يًِؿ م ٚظْد افْٚس

وٓ يًِؿ افْٚس م ٚظْدهش( -اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ،شم٤مريخ سمٖمداد :ج ،6ص-)332
ُمّد
ىم٤مل اًمذهٌل« :ابـ ظَدة حٚؾظ افًك وادحدّ ث افٌحر ،أبق افًٌٚس أمحد بـ ّ

بـ شًٔد افُقيف ،مقػ بْل هٚصؿ ،وـٚن أبقه ٕحقي ً ٚصٚحل ً ٚيِ َّ ٛبًَدة...ش-
(اًمذهٌل ،شمذيمرة احل ّٗم٤مظ :ج ،4ص-)94:
وىم٤مل أيْم ً٤م« :ؿٚل ابـ ظدي :ـٚن ابـ ظَدة صٚح ٛمًرؾ ٜوحٍظ متَدّ م ً ٚيف هذه

افهْٚظٜش( -اًمذهٌل ،شمذيمرة احل ّٗم٤مظ :ج ،4ص 957ـ -)952
ىم٤مل اسمـ طمجرَ « :و َأ ُبق ا ْف ًٌَ ِ
ٚس َْاهل ّْدَ ِاين ُه َق ا ْب ُـ ُظ َْدَ َة َحٚؾِ ٌظ َـٌِ ٌر...ش( -اسمـ طمجر،
شمٚمخٞمص احلٌػم :ج ،3ص-)248
وىم٤مل اًمٕمٞمٜملُ « :ه َق َأ ُبق ا ْف ًٌَٚس بـ ظَدَ ة أحد ْ
صًٔلش( -اًمٕمٞمٜمل ،قمٛمدة
احل ٍّٚظ فُّْف
ّ

اًم٘م٤مري :ج ،8ص-)25:

(املًخل)3:
ِ
َِ ِ
ْ
َقم ْـ َأ ِيب ْ
ْز َة َو َٓ
احلَ ًَ ِـ ِّ
اًمر َو٤م×َ ،قم ْـ أسمٞمف×َ ،قم ْـ َضمدِّ ه×َ ،ىم َ٤مل َٓ « :تَٖ ُـ ُِقا ا ْف َُْ ُ َ
ِ
ٔح ََٓ :ٚف ًَ َـ اَللَُ
ٚن َي ِْ ًَ ٌُ َ
افه ٌْ َٔ َ
قن ِ َِبٚ؛ َؾَِ٘نَ ٚـَث َر ُة افت ًٌِْٔحِ َللِ َت ًَ َٚػَ ،وت ًٌَِْ ُ
قهِّ ٚ
قهَ ٚو َٓ ُت ًْ ُى َ
ت ًٌَُ َ
م ٌْ ٌِ ِض ِ
ُمّ ٍد^ش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،7ص ;336اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م
آل ُ َ
ُ
إطمٙم٤مم :ج ،:صّ ;2:
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،72ص-)474
ٍ
و َقم ْـ َأ ِيب ْ
ٚفن َيُ :ِٜ ِٕٔٚآل
اًمر َو٤م× َأ ْيْم ً٤مَ ،ىم َ٤ملِ « :يف ـ ُِؾ َجَْٚحِ ُهدْ ُهد َم ُْت ٌ
احلَ ًَ ِـ ِّ
ُقب بِ ْ
ُمّ ٍد َخ ْ ُر ا ْف َ ِزي ِٜش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،7ص ;335اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٞمقن أظمٌ٤مر
َُ
اًمرو٤م :ج ،2ص ;347اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،إُم٤مزم :ص ;467طمًـ سمـ ؾمٚمٞمامن ّ
احلكم،

اعمحتي :ص ;275ا ّ
ًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،38ص-)372

اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م واًمٕمنمون :اًمٌٙم٤مء قمغم ُمّمٞمٌ٦م ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× 576 .............................

احملاضسة الجالجة والعػسوٌ :البكاء على مضيبة ضيّد الػَداء×

احملاقس ٠ايجايجٚ ١ايعػسٕٚ
ايبها ٤عًَ ٢ؿٝب ١ضّٝد ايػٗدا×٤
احلج٦م 2544هـ
 8شمنميـ اًمث٤مين 3723م=  33ذو ّ
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اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م واًمٕمنمون :اًمٌٙم٤مء قمغم ُمّمٞمٌ٦م ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× 578 .............................

احملبّ ١املهٓ١ْٛ

أهؿ اًم٘مْم٤مي٤م قمغم اإلـمالق ،قمغم ّ
ّ
أن هذه اًم٘مْمٞم٦م همػم
إن ومٝمؿ طم٘مٞم٘م٦م قم٤مؿمقراء ُمـ ّ

وإهؿ
اعمًٌقىم٦م وهمػم اعمٚمحقىم٦م ذم شم٤مريخ اًمٌنمي٦م مل ُشمٗمٝمؿ ومل ُشم ٌّلم سم٤مًمِمٙمؾ اعمٓمٚمقب،
ّ
أن هذه إ ّي٤مم هل أي٤مم اًمرسمٞمع ،همػم ّ
ُمـ ذًمؽ هق ّ
أن رسمٞمع اًم٘مٚمقب اًمذي يقاومٞمٝم٤م
سمٜمًٞمؿ ومٞمْمف ،هق أن يزدهر ذًمؽ احل٥م ـ ٓ ؿمٕمقري ً٤م ـ ذم هذه إي٤مم ،وذًمؽ
سمٛم٘مت٣م« :إن فِ ِْ ُح ًَ ْ ِ
ُمٌ ًَ ٜم ُُْْق َٕ ًٜش(( )2اعمٚمحؼ ،)2:ومال سمدّ أن ٟمًتٗمٞمد إمم أسمٕمد
غ× َ
طمدود ُمـ هذه اًمٗمرص٦م اعمت٤مطم٦م-
إن أقمٔمؿ ُمّمٞمٌ٦م قمغم ّ
ّ
يمؾ ؿمخص هل ُمّمٞمٌ٦م احلنة( ،)3احلنة قمغم أٟمّٜم٤م يمٜمّ٤م
ىم٤مدريـ قمغم آؾمتٗم٤مدة ُمـ هذه احلٞم٤مة سمّمقرة أومْمؾ ومٚمؿ ٟمٗمٕمؾ ،وٓ ي٠مُمـ ُمـ هذه
احلنة ّإٓ ُمـ يم٤مٟم٧م طمٞم٤مشمف دمًٞمد ًا جلٛمٚمتلم ىمد ضم٤مءشم٤م ذم أي٦م اًمنميٗم٦م( :ﯴ

وم٢من ّ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ)(ّ ;)4
يمؾ ُم٤م ٟمٌتٖمٞمف هق ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وًمٙمـ أيـ ُمـ
يٗمٝمٛمف ويدريمف؟ ّ
يمؾ ُم٤م ذم إُمر يٙمٛمـ ذم ه٤مشملم اجلٛمٚمتلم ،طمٞم٨م ٓ طمنة عمـ يم٤مٟم٧م
طمٞم٤مشمف ُمٓم٤مسم٘م٦م هل٤مشملم اجلٛمٚمتلم :إومم اًمتٗم ّ٘مف ذم اًمديـ ،واًمث٤مٟمٞم٦م إٟمذار اًم٘مقم-
اًمٕمالُم٦م اًمِمقؿمؽمي ،ومقائد اعمِم٤مهد :صّ ;2:2
(ّ )2
اعمال طمٌٞم٥م اهلل اًمنميػ اًمٙم٤مؿم٤مين ،شمذيمرة
اًمِمٝمداء :ج ،2ص-53
ِ
ِ
ِ
ِ
يمذًمؽ َىم َ٤مل اًمٜمٌَِّ ُّل’« :إِ َّن ًم ْٚم ُح ًَ ْ ِ
لم َُم ْٕم ِر َوم ً٦م َُم ْٙم ُتق َُم ً٦مش( -ىمٓم٥م اًمديـ
لم× ِذم َسم َقاـم ِـ اعمُْ ْ١مُمٜم َ
اًمراوٟمدي ،اخلرائ٩م واجلرائح :ج ،3صّ ;953
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،54ص;383
ج  ،27:ص-)84
يتحن اعمزء هال
( )3ىم٤مل اعمرطمقم اًمٓمؼمد ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم( :ﭑ ﭒ ﭓ)« :يقم
ّ
أطمًـ اًمٕمٛمؾ واعمحًـ هال ازداد ُمـ اًمٕمٛمؾش( -اًمٓمؼمد ،شمٗمًػم جمٛمع اًمٌٞم٤من :ج ،7ص-)535
( )4اًمتقسم٦م ،آي٦م-233
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يتّمقر اًمٌٕمض أٟمّف يٙمٗمٞمٝمؿ آؿمتٖم٤مل سم٤مًمدراؾم٦م ـمٞمٚم٦م أ ّي٤مم اًمًٜم٦م ،وهذا يٛم ّثؾ ٟمققم ً٤م
ّ
ُمـ وؾم٤موس اًمِمٞمٓم٤من( ،ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ)ّ ،
ومقت ُمـ
ومٙمؾ ُمـ ّ
يديف اًمٗمرص٦م ذم هذه إ ّي٤مم ومًٞمٌتغم سمحنة ٓ شمقصػ ،ومام هل هذه احلنة؟ أومْمؾ
وم٢من ّ
ٟمص يمالم اإلُم٤مم×; ّ
يمؾ ُم٤م مل خيرج ُمـ هذا اًمٌٞم٧م ومٝمق سم٤مـمؾ(،)2
سمٞم٤من ًمذًمؽ هق ّ
يمؾ احلٙمٛم٦م واعمٕمروم٦م ّ
وم٤محلٙمٛم٦م ّ
يمؾ اعمٕمروم٦م هل ذم شمٚمؽ اجلٛمؾ ،وطمًٌٙمؿ اًمرواي٦م
شمْمٛمف ُمـ إؿم٤مرات عمـ هؿ أهؾ ًمذًمؽ-
اًمت٤مًمٞم٦م سمام ّ
ٖدا ١ٜايكعؿا َٔ ٤ظًُ ١اجلٌٗ إىل ْٛز ايعًِ

روى اإلُم٤مم احلًـ اًمٕمًٙمري× قمـ ضمدّ ه أُمػم اعم١مُمٜملم× وم٘م٤ملَ « :ؿ َٚل َظ ِع ْب ُـ
َٚن ِم ْـ ِصٔ ًَتََِْ ٚظٚد ِ ً ٚبِ َ ِ
َأ ِيب َضٚفِ ٍ
ؼي ًَتَِْٚش -شم٠م ُّمٚمقا ذم اًمرواي٦م وم٘مر ًة وم٘مر ًةّ ،
وم٢من
َ :×ٛم ْـ ـ َ
َٚن ِم ْـ ِصٔ ًَتَِْٚش ،ومٚمٞمس
ذطمٝم٤م يٓمقلً ،مٙمٜمّٜم٤م ؾمٜمٙمتٗمل
سم٤مًمٜمص وم٘مط ،ىم٤مل×َ « :م ْـ ـ َ
ّ
أي ؿمخص يم٤من ،سمؾ ٓ سمدّ أن يٙمقن ُمتح ّٚمٞم ً٤م هبذه اًمّمٗم٦مَ « :ظٚد ِ ً ٚبِ َ ِ
ؼي ًَتَِْ،ٚ
اعم٘مّمقد ّ
ِ
ِ
َؾ َٖ ْخرج ُوً ٍَٚء ِصًٔتَِِْ ٚمـ ُط ِّْ ِ ٜجِِٓ ِٓؿ إِ َػ ٕ ِ ِ
ٚء َي ْق َم
ْ
َ
َ َ
َ َ ْ ْ
ُقر ا ْفً ِْ ِؿ افذي َح ٌَ ْقَُٕ ٚه بِفَ ،ج َ
َ َ
ا ْف َِ َٔ َٚم ِٜش-

اإلينش واًمٓمريؼ
يٜمٌٖمل ُمٕمروم٦م اعم١م ِّصمر ُمـ ظمالل إصمر ،وًمٚمٕمٚمؿ ـمري٘م٤من :اًمٓمريؼ « ّ
اإلينش يٙمقن سم٤مٟٓمت٘م٤مل ُمـ اعمٕمٚمقل إمم اًمٕم ّٚم٦م ،وذًمؽ طمٞم٨م ُيً٠ملُ :م٤م هل
افِّلش ،ومـ« ّ
« ّ
اًمٕم ّٚم٦م اًمتل ٟمت٩م قمٜمٝم٤م هذا اعمٕمٚمقل؟
َٚن ِمـ ِصًٔتَِْ ٚظٚد ِ ً ٚبِ َ ِ ِ
ٚء ِصٔ ًَتَِِْ ٚم ْـ
َ َ
ىم٤مل اإلُم٤مم×َ « :م ْـ ـ َ ْ
ؼي ًَتََْ ،ٚؾ َٖ ْخ َر َج ُو ًَ ٍَ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُط ِّْ ِ ٜجِِٓ ِٓؿ إِ َػ ٕ ِ ِ
َٚج ِم ْـ ٕ ٍ
ُقر
ٚء َي ْق َم ا ْفَ َٔ َٚمَ ٜو َظ َذ َر ْأشف ت ٌ
َ َ ْ ْ
ُقر ا ْفً ِْ ِؿ افذي َح ٌَ ْقَُٕ ٚه بِفَ ،ج َ
ٌ٤مىمر×ُ « :يم ُّؾ ُم٤م [ ُيم َّٚمام] َمل َخيْرج ُِمـ ه َذا ا ًْمٌٞم ِ
ِ
٧م َوم ُٝم َق َسم٤مـمِ ٌؾش( -اًمّم ّٗم٤مر ،سمّم٤مئر
َ ْ ُ ْ ْ َ
َْ
َ
(َ )2ىم َ٤مل اإلُم٤م ُم اًم ُ
اًمدرضم٤مت :ص ;642طمًـ سمـ ؾمٚمٞمامن ّ
احلر اًمٕم٤مُمكم،
احلكم ،خمتٍم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت :صّ ;73
وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،38ص-)86

اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م واًمٕمنمون :اًمٌٙم٤مء قمغم ُمّمٞمٌ٦م ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× 57: .............................

ي ِضء َ ِجل ِّٔ ِع َأه ِؾ ا ْفًرص ِ
ٚتش ،شم٠م ُّمٚمقا ،ومٝمذا اًمقصػ ص٤مدر ممـ يمالُمف ومقق يمالم
ََ َ
ْ
ُ ُ

وأي ُمٜمّم٥م هق؟ جيتٛمع ذم قمرص٤مت
وم٠مي ُم٘م٤مم هذا؟ ّ
اعمخٚمقق ودون يمالم اخل٤مًمؼّ ،
إوًمقن وأظمرونُ ،مـ اجل ّـ واإلٟمس ،وم٢مذا اًمت٤مج اًمذي يقوع قمغم
يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ّ
رأس هذا اًمِمخص يِضء جلٛمٞمع أهؾ اًمٕمرص٤مت-
« َو َظ َِ ْٔ ِف ُحِ ٌٜش ،ومام هل ىمٞمٛمتٝم٤م؟ ىم٤مل اإلُم٤مم× ذم وصٗمٝم٤مَ َٓ « :ت َُق ُم َِٕ َؿ ِّؾ ِش ِْ ٍؽ
ِمْ َْٓ ٚافد ْٕ َٔ ٚبِ َح َذاؾِ ِر َهٚش ،قمٚم ًام ّ
أن اًمدٟمٞم٤م ٓ شم٘متٍم قمغم إرض وطمً٥م ،ىم٤مل شمٕم٤ممم:
(ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ)(ُ ،)2م٤م يٕمٜمل ّأهن٤م ؿم٤مُمٚم٦م جلٛمٞمع هذه اعمٜمٔمقُم٦م ،ومجٛمٞمع هذه
اًمدٟمٞم٤م ُمـ اًمًامء اًمٕمٚمقي٦م إمم إرض اًمًٗمٚمٞم٦م ٓ شمٕمدل ظمٞمٓم ً٤م واطمد ًا ُمـ شمٚمؽ احل ّٚم٦م!
َٚد ِ
َٚدي مْ ٍ
« ُثؿ يْ ِ
ض ت ََال ِم َذ ِة ُظ َِام ِء ِ
[م ْـ ِظْ ِْد اَللِ]َ :يِ ٚظ ٌََ ٚد اَللِ! َه َذا َظ ِٚمل ٌ ِم ْـ َب ًْ ِ
آل
ُ
ُ
َ
ُمّ ٍدش ،هذا هق اًمتٕمريػ سمف ،واعمٝمؿ هق ومٝمؿ هذه اجلٛمؾَ « :أ َٓ َؾ َّ ْـ َأ ْخ َر َج ُف ِيف افد ْٕ َٔٚ
َُ
ُقر ِه فِٔخْ ِرجف ِمـ حر ِة ُط ِّْ ِ ٜه ِذ ِه ا ْفًرص ِ
 ٞبِْ ِ
ِم ْـ َح ْ َر ِة َج ِِْٓ ِف َؾ ِْ َٔت ََنٌ ْ
ٚت إِ َػ ُٕ ْز َه ِٜ
ََ َ
َ َ
ُ َ ُ ْ َ َْ
اجلْ ِ
ِْ
صمؿ ُم٤مذا يٗمٕمؾ؟
َٚنشّ ،
 ٞبِْ ِ
َٚن َظِ َّ ُف ِيف افد ْٕ ََٔ ٚخ ْر ًاشَ « ،ؾ ِْ َٔت ََنٌ ْ
ُقر ِه فِ ُٔخْ ِر َج ُف ِم ْـ
ّأوًَٓ « :ؾ ُٔ ْخ ِر ُج ـُؾ َم ْـ ـ َ
حر ِة ُط ِّْ ِ ٜه ِذ ِه ا ْفًرص ِ
اجلْ ِ
ٚت إِ َػ ُٕ ْز َه ِِ ْ ٜ
َٚنش-
ََ َ
َ َ
َ َْ
ثَ « :ًٚ ٕٔٚأ ْو َؾت ََح َظ ْـ َؿ ٌِِْ ِف ِم َـ ا َجل ْٓ ِؾ ُؿ ٍْ ً
الش-
ُم٤م أقمٔمؿ هذا اًمٙمالم؟ ي٘مقم هذا اًمِمخص سم٢مظمراج ُمـ ومتح قمـ ىمٚمٌف ىمٗم ً
ال ُمـ
أىمٗم٤مل اجلٝمؾ ذم جم٤مل إطمٙم٤مم اإلهلٞم٦م أو اًمٕم٘م٤مئد احل ّ٘م٦م ،ي٘مقم سم٢مظمراضمف ُمـ فمٚمٛم٦م
شمٚمؽ اًمٕمرص٤مت إمم اًمٜمّقر-
ثٚفث ًْ « :ٚأو َأ ْو َو َح َف ُف َظ ْـ ُص ٌْ َٓ ٍٜش( -)3سمٛمٕمٜمك أٟم٘مذ روطمف اًمٖم٤مرىم٦م ذم شمٚمؽ اًمِمٌٝم٦م ُمـ
( )2اعمٚمؽ ،آي٦م-6
َ٤من ُِمـ ِؿمٞمٕمتِٜمَ٤م َقم٤معم ً٤مِ
ِ
ِ
ٍ
احل ًَ ِـ ا ًْم َٕم ًْٙم َِر ِّي× َىم َ٤ملَ « :ىم َ٤مل َقم ُّكم ْسم ُـ َأ ِيب َـم٤مًم ٍ
٥م×َُ :م ْـ يم َ ْ َ
(َ )3قم ْـ َأ ِيب ُحم َ َّٛمد ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نمي َٕمتِٜمَ٤مَ ،وم َ٠م ْظم َر َج ُو َٕم َٗم٤م َء ؿمٞم َٕمتٜمَ٤م ُم ْـ ُفم ْٚم َٛم٦م َضم ْٝمٚم ِٝم ْؿ إِ َمم ُٟم ِ
سمِ َ ِ
قر ا ًْمٕم ْٚم ِؿ ا ًَّمذي َطم ٌَ ْقٟمَ٤م ُه [سمِف]َ ،ضم٤م َء َي ْق َم
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فمٚمٛمتٝم٤م ،وًمًقف يٜم٘مذه أيْم ً٤م ُمـ فمٚمٛم٦م شمٚمؽ اًمٕمرص٤مت-
ٟمِم٤مهد اًمٞمقم ؿمٞم٤مـملم اجل ّـ واإلٟمس يٚم٘مقن خمتٚمػ أٟمقاع اًمِمٌٝم٤مت ذم اًمٜمٗمقس
ؿمؽ ذم ّ
اًمْمٕمٞمٗم٦م ،وٓ ّ
أن اًمٜمٗمقس اًمْمٕمٞمٗم٦م شمت٠م ّصمر ؿمئٜم٤م أم أسمٞمٜم٤م هبذه إُمراض ،وم٢مذا ُم٤م
ومتح اعمرض ًمٜمٗمًف جم٤مًٓ ًمٚمٜمٗمقذ شمٙمقن اًمٜمتٞمج٦م هل اًمٕم ّٚم٦م واًمً٘مؿ -ه٤م هٜم٤م يٛمكم
حمٛمد^(ُ )2مـ
اًمقاضم٥م قمٚمٞمٙمؿ مجٞمٕم ً٤م سمٕمد اًمتٗم ّ٘مف ذم اًمديـ اًمٕمٛمؾ قمغم إٟم٘م٤مذ أيت٤مم آل ّ
إُمراض وإؾم٘م٤مم اعمختٚمٗم٦م ذم هذا اًمزُم٤من اعمكمء سم٤مًمٔمٚمامتً ،متٜم٤مًمقا إصمر ذًمؽ ُم٤م
ذيمرٟم٤م ُمـ أضمر-
تسضٝذ ايعكا٥د ٚتٗرٜب األخالم ٚتعً ِٝاألحهاّ اإلهل١ٝ

يٜمٌٖمل ًمٙمؿ اًم٘مٞم٤مم ُسم٠مُمقر صمالصم٦م:

إول :شمرؾمٞمخ اًمٕم٘م٤مئد ،ومال ّسمد ًمٙمؿ أيٜمام ذهٌتؿ وطمٞمثام طمٚمٚمتؿ ُمـ شم٠مصٞمؾ قم٘م٤مئد
ّ

وُمٍمة قمغم اًمٕم٘م٤مئد احل ّ٘م٦م طمتّك
إُ ُّم٦م وشمٚمؽ اجلامقم٦م ،سمحٞم٨م شمٌ٘مك ىمٚمقهبؿ راؾمخ٦م
ّ
سمٕمد قمقدشمٙمؿ إمم دي٤مريمؿ-
افثٚين :هتذي٥م إظمالق ،وم٤مىمرؤوا ًمٚمٜم٤مس رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م^ ُمـ ُمقاقمظ
«بحٚر إٕقارشّ ،
وهذسمقا ٟمٗمقس إُ ُّم٦م سمتٚمؽ اًمٙمٚمامت-
قر ي ِِضء ِجل ِٛمٞم ِع َأه ِؾ ا ًْمٕمرص ِ
ا ًْم ِ٘مٞم٤مُم ِ٦م و َقم َغم ر ْأ ِؾم ِف شم ِ
٤مت ،و[ َقم َٚم ْٞم ِف] ُطم َّٚم ٌ٦م َٓ َشم ُ٘مق ُم َِٕ َىم ِّؾ ِؾم ْٚم ٍؽ
ْ
ََ َ
ٌ
َ َ َ
َ٤مج ُم ْـ ُٟم ٍ ُ ُ َ
َ
ض شم ََال ُِم َذ ِة قم َٚمامءِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
ُِمٜم َْٝم٤م اًمدُّ ْٟم َٞم٤م سم َحذاومػم َه٤م ،صم َّؿ ُيٜمَ٤مدي ُُمٜمَ٤مد [ُم ْـ قمٜمْد اهللِ]َ :ي٤م قم ٌَ٤م َد اهللَِ! َهذا َقم٤ممل ٌ ُم ْـ َسم ْٕم
ُ َ
ِ
آل ُحم َ َّٛم ٍدَ -أ َٓ َوم َٛم ْـ َأ ْظم َر َضم ُف ِذم اًمدُّ ْٟم َٞم٤م ُِم ْـ َطم ْػم ِة َضم ْٝم ِٚم ِف َوم ْٚم َٞمت ََِم ٌَّ ْ٨م سمِٜمُ ِ
قر ِه ًمِ ُٞم ْخ ِر َضم ُف ُِم ْـ َطم ْ َػم ِة ُفم ْٚم َٛم ِ٦م َه ِذ ِه
َ
ِ ِ
ا ًْمٕمرص ِ
اجلٜم ِ
٤مت إِ َمم ُٟم ْز َه ِ٦م ِْ
َ٤منَ ،وم ُٞم ْخ ِر ُج ُيم َّؾ َُم ْـ يم َ
اجل ْٝم ِؾ
ََ َ
َ٤من َقم َّٚم َٛم ُف ِذم اًمدُّ ْٟم َٞم٤م َظم ْػم ًا َأ ْو َومت ََح َقم ْـ َىم ْٚمٌِف ُم َـ ْ َ
ٍ
ُىم ْٗم ًال َأ ْو َأ ْو َو َح ًَم ُف َقم ْـ ُؿم ٌْ َٝم٦مش( -اًمتٗمًػم اعمٜمًقب إمم اإلُم٤مم اًمٕمًٙمري× :ص ;44:اًمِمٞمخ
اًمٓمؼمد ،آطمتج٤مج :ج ،2ص ;8اًمٕم٤مُمكم ،اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ :ج ،4ص ;66اإلطمً٤مئل ،قمقازم
اًمٚمئ٤مًمئ :ج ،2ص ;28اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،3ص-)3
(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمّمٗمح٦م ،57اهل٤مُمش رىمؿ-2
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قمؼم قمٜمف اًمٜمٌل’
افثٚف :ٞشمٕمٚمٞمؿ إطمٙم٤مم اإلهلٞم٦مً ،متٙمقن جم٤مًمًٙمؿ ُمِمحقٟم٦م سمام ّ
ِ
ِ
()2
ىمٍمشمؿ ذم
ُمُ ََّ ٌَ ٜأ ْو َؾ ِر َ
ىم٤مئالً« :إِٕ َام ا ْف ًِ ِْ ُؿ َث َال َث ٌ ٜآ َي ٌْ ُ ٜ
يو ٌَ ٜظٚد َف ٌَ ٜأ ْو ُشْ ٌَ ٜؿٚئ َّ ٌٜش  -وم٢من ّ

قمٛمٚمٙمؿ ،وآصمرشمؿ اًمدقم٦م واًمراطم٦م ،ومًتحتٛمٚمقن همد ًا شمٚمؽ احلنة ،أ ّٟم٤م يمٜمّ٤م ىم٤مدريـ أن
ٟمْمع ُمثؾ هذا اًمت٤مج قمغم رؤوؾمٜم٤م ،وأن ٟمٜم٤مل ُمـ اهلل ُمثؾ هذه احل ّٚم٦م ،ومقا أؾمٗم٤مه إذ مل
ٟمٗمٕمؾ ذًمؽ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ)( ،)3وٓ ؾمٌٞمؾ طمٞمٜمٝم٤م إمم اًمرضمقع-

حهاَ ١ٜػاٖد ٠زٚح ملّٝت بعني بسشخ١ٝ

طمٙمك أطمد أؾم٤مشمذشمٜم٤م ـ وىمد يم٤من ُمـ اًمٕمٚمامء إظمٞم٤مر وإسمرار ـ أٟمّف يم٤من حيٛمؾ
ضمٜم٤مزة ٕطمد اعمقشمك ،وىمد ؿم٤مهد ؿمخص ممـ يٛمتٚمٙمقن قمٞمٜم ً٤م سمرزظمٞم٦م روح ذًمؽ اعمٞم٧م
ومقق شمٚمؽ اجلٜم٤مزة وهل شمردد اًمٌٞمتلم اًمت٤مًمٞملم:
أشٍ ً ٚفُٖس افًّر ـْ ٝمتُِف

ومل تًرف حَف ؾام جيديؽ أخرون

ـْ ٝظٌد ًا وؿد جٚءك اخلالص وؿد خنت ؾامذا يًٍؾ أخرون
ت وحن ُة ا ْف ٍَق ِ
ِ
تش( -)5ي٤م ًمٚمحنة ،وم٘مد اٟم٘م٣م اًمٕمٛمر
اجت ََّ ًَ ْ
ْ
« ْ
َ ٝظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ َشُ َْر ُة ا َْد ْق َ َ ْ َ
ومل ٟمٗمٝمؿ ُم٤مذا ٟمٗمٕمؾ! ويمٞمػ يٛمٙمٜمٜم٤م آؾمتٗم٤مدة اعمثغم ُمـ هذه اًمدٟمٞم٤م؟!
()3

عاغٛزا ٤احلدخ ايؿاخب يف عامل اخلًك١

ومٝمٛمقا هذه إُ ُّم٦م ّ
أن قم٤مؿمقراء هل احلدث اًمّم٤مظم٥م ذم
طم٤موًمقا شم٘مقي٦م اًم٘مٚمقب ،و ّ

(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمً٤مدؾم٦م ،اًمّمٗمح٦م ،257اهل٤مُمش رىمؿ-2
(ُ )3مريؿ ،آي٦م-4:
( )4اًمٌٞمت٤من سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م:
طمٞمػ ،ؾم٤مهل٤م ضم٤مم ضمؿ سمدؾمـ٧م شمـق سمـقد

چــقن شمــق ٟمِمــٜم٤مظمت  ،يمً ـ چــف يمٜمــد

سمــــرده سمــــقدآ ودوات آُمــــده سمــــقد

چــقن يمــ٩م سمــ٤مظمت  ،يمًــ چــف يمٜمــد

( )5هن٩م اًمٌالهم٦م ،اخلٓمٌ٦م -27:

ُ -------------------------------------------------------------- 361مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

قم٤ممل اخلٚم٘م٦م( ،)2واىمْمقا قمـ ـمريؼ اًمؼماهلم اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م قمغم هذه إسم٤مـمٞمؾ اًمتل
واخلقاص قمـ اًمٕمقام سملم اًمٜم٤مس; ًمٞمٕمل اًمٜم٤مس ُم٤م ُمٕمٜمك
اخلقاص
يتٜم٤مىمٚمٝم٤م اًمٕمقام قمـ
ّ
ّ
قم٤مؿمقراء؟ وُمـ هق اإلُم٤مم احلًلم×؟ وُم٤مذا ومٕمؾ؟
ُمـ ظمّم٤مئص اعمالئٙم٦م ّأهن٤م شمٜمجذب إمم اعمأل إقمغم; وًمذا ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم× ذم
ظمٚمؼ اعمالئٙم٦مِ « :م ْـ َم َالئُِ ٍََ ٜأ ْش َُْْت َُٓ ْؿ َش َام َواتِ َؽَ ،و َر َؾ ًْت َُٓ ْؿ َظ ْـ َأ ْر ِو َؽُ ،ه ْؿ َأ ْظ َِ ُؿ
َخ ِْ َِ َؽ بِ َؽَ ،و َأ ْخ َق ُؾ ُٓ ْؿ َف َؽَ ،و َأ ْؿ َر ُ ُِب ْؿ ِمْ َْؽشً )3( -مٙم ّـ ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م ورئٞمس اًمٗمرىم٦م،
اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،+أظمرج ذم يمت٤مسمف ىمٌؾ أيمثر ُمـ أًمػ قم٤مم زي٤مر ًة ٕصح٤مب ؾم ّٞمد
ُتػم قم٘مؾ ّ
ًم٥م ،ومٛمام ورد ومٞمٝم٤م ّ
أن اعمالئٙم٦م ىمد طم ّٗم٧م
يمؾ طمٙمٞمؿ وذي ّ
اًمِمٝمداء× ّ
هبؿ ،وؾمٙمٜم٧م ُمٕمًٙمرهؿ ،وطم ّٚم٧م ذم ُمّم٤مرقمٝمؿً ،مٞمس هل٤م ومراق إمم يقم اًمتالق(-)4
وم٢من يم٤مٟم٧م هذه هل ُمٜمزًم٦م أصح٤مسمف× ،وم٠ميـ هل ُمٜمزًم٦م ذًمؽ اًمٖمالم اًمذي هقَ « :أ ْص ٌَ ُف
افْ ِ
ٚس َخ َِْ ًَ ٚو ُخ َُِ ًَ ٚو َمْْىَِ ً ٚبِ َر ُشقفِ َؽ()4ش؟ (اعمٚمحؼ-)3:
(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمّمٗمح٦م،67اهل٤مُمش رىمؿ ،5واعمٚمحؼ ;24اعمح٤مضة اًمراسمٕم٦م قمنمة،
اًمّمٗمح٦م ;424اعمح٤مضة اًمً٤مدؾم٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م ،466اهل٤مُمش رىمؿ-4
( )3هن٩م اًمٌالهم٦م ،اخلٓمٌ٦م -27:
ِ
( )4مم٤م ورد ذم زي٤مرة اإلُم٤مم احلًلم× اعمٓمٚم٘م٦مَ « :وم َٚم َ٘مدْ َسم َٙم ْت ُٙم ُؿ اعمَْ َالئ َٙم ُ٦مَ ،و َطم َّٗم ْت ُٙم ْؿ َو َؾم َٙمٜم َْ٧م
ُُم َٕم ًْٙم ََر ُيم ْؿَ ،و َطم َّٚم ْ٧م َُم َّم ِ
٤مر َقم ُٙم ْؿَ ،و َىمدَّ َؾم ْ٧م َو َص َّٗم ْ٧م سمِ َ٠م ْضمٜمِ َحتِ َٝم٤م َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿًَ ،م ْٞم َس َهلَ٤م َقمٜمْ ُٙم ْؿ ومِ َر ٌاق إِ َمم
ْنم َـم٤م َوم ْ٧م َقم َٚمٞم ُٙمؿ ر ْ َ ِ
نم َو َي ْق ِم اعمَْٜم َ ِ
َي ْق ِم اًمت ََّال ِقَ ،و َي ْق ِم اعمَْ ْح َ ِ
ف اًمدُّ ْٟم َٞم٤م
ذ َ
ْ ْ َ
مح ٌ٦م ُم َـ اهللَ ،و َسم َٚم ْٖم ُت ْؿ ِ َهب٤م َ َ
اعمتٝمجد:
َو ْأ ِظم َر ِة ---ش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ;533اًمِمٞمخ اًمٓمقدُ ،مّمٌ٤مح
ّ
صّ ;835
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)29:
ِ
ِ
ِ
ِ
احلُ ًَ ْ ِ
َ٤من ُم ْـ َأ ْص ٌَ ِح اًمٜم ِ
رسم٤مب اعم٘م٤مشم ِؾَ « :ظم َر َج َقم ُّكم ْسم ُـ ْ
لم÷َ ،ويم َ
َّ٤مس َو ْضمٝم ً٤م َو َأ ْطم ًَٜم ِٝم ْؿ ُظم ُٚم٘م ً٤م،
َ٥م أ ُ
(َ )5يمت َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
٤مؾم َت٠م َذ َن َأ َسم٤م ُه ذم ا ًْم٘متَ٤ملَ ،وم٠مذ َن ًَم ُفُ ،صم َؿ َٟم َٔم َر إ ًَم ْٞمف َٟم َٔم َر آي ٍ
س ُمٜمْ ُف َو َأ ْر َظمك× َقم ْٞمٜمَ ُف َو َسمٙمَكُ ،صم َّؿ َىم َ٤مل :اًم َّٚم ُٝم َّؿ
َوم ْ
ِ
ِ
ْاؿم َٝمدْ َوم َ٘مدْ َسم َر َز إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ ُهم َال ٌم َأ ْؿم ٌَ ُف اًمٜم ِ
َّ٤مس َظم ْٚم٘م ً٤م َو ُظم ُٚم٘م ً٤م َو َُمٜمْٓم٘م ً٤م سمِ َر ُؾمقًم َؽ’َ ،و ُيمٜمَّ٤م إِ َذا ْاؿم َت ْ٘مٜمَ٤م إِ َمم
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
مح َؽ يم ََام َىم َٓم ْٕم َ٧م َرمحلَ -وم َت َ٘مدَّ َم ٟم َْح َق ا ًْم َ٘م ْق ِم
٤مح َو َىم َ٤ملَ :ي٤م ْسم َـ َؾم ْٕمد! َىم َٓم َع اهللَُ َر َ
ٟمٌَِ ِّٞم َؽ َٟم َٔم ْرٟمَ٤م إِ ًَم ْٞمفَ -وم َّم َ
مجٕم ً٤م يمَثِػم ًاُ ،صمؿ رضمع إِ َمم َأسمِ ِٞمف و َىم َ٤مل :ي٤م َأسم ِ
٧م! ا ًْم َٕم َٓم ُش َىمدْ َىم َت َٚمٜمِل َوصمِ ْ٘م ُؾ
َوم َ٘م٤مشم ََؾ ِىمتَ٤مًٓ َؿم ِديد ًا َو َىمت ََؾ َ ْ
َ َ
َ
َّ َ َ َ
يد َىمدْ َأضمٝمدَ ِينَ ،ومٝم ْؾ إِ َمم َذسم ٍ٦م ُِمـ اعمَْ ِ
احل ِد ِ
٤مء َؾمٌِ ٌٞمؾ؟ َوم ٌَٙمَك ْ
لم× َو َىم َ٤ملَ :وا هم َْق َصم٤م ْه َي٤م ُسمٜم ََّل! َىم٤مشمِ ْؾ
احلُ ًَ ْ ُ
َْ َ
َ
ْ َ
َْ


اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م واًمٕمنمون :اًمٌٙم٤مء قمغم ُمّمٞمٌ٦م ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× 584 .............................

ايدَٛع اجلاز ١ٜعً ٢اخلدٚد

هٜم٤مك رواي٦م صحٞمح٦م اًمًٜمد ،وهل ُمـ اًمرواي٤مت اًمتل يٕمتٛمد قمغم ؾمٜمده٤م ُمثؾ
اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري ،+وًمٞمس ّ
يمؾ ُمـ ُتدّ ث قمـ اًمٗم٘مف ،ومػمومع سمٛمقضمٌٝم٤م اًمٞمد قمـ
أص٤مًم٦م آطمتٞم٤مط ذم اعمً٤مئؾ اعمٌٜمٞم٦م قمغم آطمتٞم٤مط ،وؾمٜمد هذه اًمرواي٦م يم٤مًمت٤مزم:
طمدّ صمٜمل أيب ،أي قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ،قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ ،قمـ اسمـ حمٌقب ،قمـ
حمٛمد سمـ ُمًٚمؿّ -
إن هذا اًمًٜمد ًمٕمجٞم٥م قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء; إذ يِمتٛمؾ
اًمٕمالء سمـ رزيـ ،قمـ ّ
ٟمص اًمرواي٦م ومٝمق:
قمغم اصمٜملم ُمـ أصح٤مب اإلمج٤مع ،ومٝمق ذم هم٤مي٦م
اًمّمح٦م -أ ُّم٤م ّ
ّ
احل ًَ ْ ِ
َٚن َظ ِع ْب ُـ ُْ
غ‘ َي َُ ُ
َ ٝظ َُْْٔ ٚه
قلَ :أي َام ُم ْٗ ِم ٍـ َد َم ًَ ْ
« َظ ْـ َأ ِيب َج ًْ ٍَ ٍر× َؿ َٚل« :ـ َ
احل ًَ ْ ِ
ٔؾ َظ َذ َخدِّ ِهَ ،بق َأ ُه اَللَُ ِ َِبِ ٚيف َْ
فِ ََت ِْؾ ُْ
غ ْب ِـ َظ ِ ٍّع‘ َد ْم ًَ ًَ ،ٜحتك ت ًَِ َ
اجلْ ُِ ٜؽ َرؾ ً،ٚ
َي ًْ ُُْ ََُٓ ٚأ ْح ََٚب ًٚش(( )2اعمٚمحؼ -)4:هذا أضمر ُمـ شمدُمع قمٞمٜم٤مه قمغم ُم٘متؾ اإلُم٤مم
ِ ِ
ِ
َىم ِٚمٞم ً
ذ َسم ً٦م َٓ َشم ْٔم َٛم ُ٠م َسم ْٕمدَ َه٤م َأ َسمد ًاَ -وم َر َضم َع
ه َع َُم٤م َشم ْٚم َ٘مك َضمدَّ َك ُحم َ َّٛمد ًا’ َوم َٞم ًْ٘م َٞم َؽ سمِ َٙم ْ٠مؾمف ْإَ ْو َرم َ ْ
ال َوم َام َأ ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍم َقم ُف،
إ َمم َُم ْقىمػ اًمٜم َُّّزال َو َىم٤مشم ََؾ َأ ْقم َٔم َؿ ا ًْم٘متَ٤ملَ ،وم َر َُم٤م ُه ُُمٜمْ٘م ُذ ْسم ُـ ُُم َّر َة ا ًْم َٕم ٌْد ُّي ( ًَم َٕمٜمَ ُف اهللَُ َشم َٕم َ٤ممم) سمِ ًَ ْٝم ٍؿ َوم َ َ
اًمً َال َم َو َي ُ٘م ُ
قل ًَم َؽَ :قم ِّج ِؾ ا ًْم َ٘مدُ و َم َقم َٚم ْٞمٜمَ٤مُ ،صم َّؿ
ًمً َال ُمَ ،ه َذا َضمدِّ ي ُي ْ٘م ِرئ َؽ َّ
َومٜمَ٤م َدىَ :ي٤م َأ َسمتَ٤م ْه! َقم َٚم ْٞم َؽ ا َّ
َؿم َٝم َؼ َؿم ْٝم َ٘م ً٦م َوم َام َتَ -وم َج٤م َء ْ
ػ َقم َٚم ْٞم ِف َو َو َو َع َظمدَّ ُه َقم َغم َظمدِّ ِه َو َىم َ٤ملَ :ىمت ََؾ اهللَُ َىم ْقُم ً٤م
لم× َطمتَّك َو َىم َ
احلُ ًَ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َىم َت ُٚم َ
اًمر ُؾمقلَ ،قم َغم اًمدُّ ْٟم َٞم٤م َسم ْٕمدَ َك ا ًْم َٕم َٗم٤م ُءش( -اسمـ ٟمام ّ
احلكم،
قكَُ ،م٤م َأ ْضم َر َأ ُه ْؿ َقم َغم اهلل َو َقم َغم اٟمْت َٝم٤مك ُطم ْر َُم٦م َّ
ُمثػم إطمزان :ص ;62اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،اًمٚمٝمقف ذم ىمتغم اًمٓمٗمقف :ص ;78أمحد سمـ إقمثؿ
اًمٙمقذم ،اًمٗمتقح :ج ،6صُ( 225مع اظمتالف يًػم); ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،56
صُ( 54مع اظمتالف يًػم); اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)396
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احل ًَ ِـ ْسم ِـ َحم ْ ٌُ ٍ
قبَ ،قم ِـ ا ًْم َٕم َال ِءَ ،قم ْـ
ٞمؿ سم ُـ َه٤مؿم ٍؿ] َقم ِـ ْ َ
ٞمؿ] َطمدَّ َصمٜمل َأ ِيب [إ ْسمراه ُ
(َ [ )2ىم َ٤مل َقم ُّكم ْسم ُـ إ ْسمراه َ
احلُ ًَ ْ ِ
لم÷ َي ُ٘م ُ
َ٤من َقم ِ ُّكم ْسم ُـ ْ
ُحم َ َّٛم ِد ْسم ِـ ُُم ًْ ِٚم ٍؿَ ،قم ْـ َأ ِيب َضم ْٕم َٗم ٍر× َىم َ٤مل« :يم َ
قلَ :أ ُّي َام ُُم ْ١م ُِم ٍـ َد َُم َٕم ْ٧م َقم ْٞمٜمَ٤م ُه
احلُ ًَ ْ ِ
لم ْسم ِـ َقم ِ ٍّكم÷ َد ُْم َٕم ً٦مَ ،طمتَّك شم ًَِ َٞمؾ َقم َغم َظمدِّ ِهَ ،سم َّق َأ ُه اهللَُ ِ َهب٤م ِذم ْ
ًمِ َ٘مت ِْؾ ْ
اجلَٜم َِّ٦م ُهم َروم ً٤مَ ،ي ًْ ُٙمٜمُ َٝم٤م َأ ْطم َ٘م٤مسم ً٤م-
َو َأ ُّي َام ُُم ْ١م ُِم ٍـ َد َُم َٕم ْ٧م َقم ْٞمٜمَ٤م ُه َد ُْمٕم ً٤م َطمتَّك شم ًَِ َٞمؾ َقم َغم َظمدِّ ِهً َِٕ ،ذى َُم ًَّٜمَ٤م ُِم ْـ قمَدُ ِّوٟمَ٤م ِذم اًمدُّ ْٟم َٞم٤مَ ،سم َّق َأ ُه اهللَُ ُُم ٌَ َّق َأ
ِ ٍ
٤مو ِ٦م
اجلٜم َِّ٦مَ -و َأ ُّي َام ُُم ْ١م ُِم ٍـ َُم ًَّ ُف َأ ًذى ومِٞمٜمَ٤مَ ،ومدَ َُم َٕم ْ٧م َقم ْٞمٜمَ٤م ُه َطمتَّك شم ًَِ َٞمؾ َد ُْم ُٕم ُف َقم َغم َظمدَّ ْي ِف ُِم ْـ َُم َْم َ
صدْ ق ِذم ْ َ
ِ ِ
ف اهللَُ َقم ْـ َو ْضم ِٝم ِف ْإَ َذىَ ،وآ َُمٜمَ ُف َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م ُِم ْـ َؾم َخٓمِ ِف َواًمٜم َِّ٤مرش( -قمكم سمـ
س َ
َُم٤م ُأوذ َي ومٞمٜمَ٤مَ َ ،
اًم٘مٛمل :ج ،3ص ;3:2اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص( 372طمدّ صمٜمل
اًم٘مٛمل ،شمٗمًػم ّ
إسمراهٞمؿ ّ
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وم٠مي ُم٘م٤مم هذا؟
احلًلم×ّ ،
املٓهس يؿك ١ًٝايبها ٤ذلس َٔ ّٚحٛض ايهٛثس

ٟم٘مؾ ّ
ىمّم٦م قمجٞمٌ٦م ومٞمٛمـ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،وهق ومحؾ اًمٗمحقل ،قمـ سمٕمض اًمٕمٚمامء ّ

يٜمٙمر ومْمؾ اًمٌٙم٤مء قمغم ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× ،وم٘م٤مل:
ض م َٗف ٍَ ِ
ٚت َأ ْص َحٚبََِْ ٚإٔ ُف ُحُِ َل َظ ِـ افً ِّٔ ِد َظ ِ ٍّع ُْ
ْٝ
احل ًَ ْْٔ ِ ِّل َؿ َٚلُ :ـْ ُ
« َر َأ ْي ُ
ِ ٝيف َب ًْ ِ ُ
ِِ
ٍ ِ
ٚور ًا ِيف م ْن َٓ ِد مق َٓ ِ
جم ِ
َٚن
َُ
غَ ،ؾ َِام ـ َ
مجَ ٚظ ٜم َـ ا ْدـ ُْٗمْ َ
َْ َ
افر َوَ ×ٚم َع َ َ
قشك ِّ
ي َظ ِّع ْب ِـ ُم َ
َ
ِ
احل ًَ ْ ِ
قر َاء ا ْبتَدَ َأ َر ُج ٌؾ ِم ْـ َأ ْص َحٚبََِْ ٚي َْ َر ُأ َم َْت ََؾ ُْ
ٚذ ِم ْـ َص ْٓ ِر َظ ُ
غ× ،
ٚص َ
ا ْف َٔ ْق ُم ا ْف ًَ ُ
َؾقرد ْت ِرواي ٌ ٜظ ِـ ا ْفٌ ِ
احل ًَ ْ ِ
َ ٝظ َُْْٔ ٚه َظ َذ ُم َه ِ
ٚب ُْ
غ َو َف ْق ِم ْث َؾ
ٚؿ ِر× َإٔ ُف َؿ َٚلَ :م ْـ َذ َر َؾ ْ
َ
َ َ َ
ََ َ
َجَْٚحِ ا ْف ٌَ ًُ َ
َٚن ِيف
قو َِ ٜؽ ٍَ َر اَللَُ َف ُف ُذُٕق َب ُف َو َف ْق ـَْ ٕٚ
َِ ٝم ْث َؾ َز َب ِد ا ْف ٌَ ْح ِر(( ،)1ادِحؼَ )4:وـ َ
افً ِْؿ و َٓ يً ِر ُؾفَ ،ؾ ََ َٚلَ :فٔس ه َذا بِه ِ
ٚه ٌؾ مرـ ،ٛيد ِظل ِ
س مًَْ ٚج ِ
ِ
حٔحٍ َ ،واف ًَ َْ ُؾ
َ
ْ َ َ
َ َ َْ ُ
ا َْد ْجِ ِ َ َ َ
َُ ٌ َ
افًْ ِ
س وهق م ِك ظ َذ ِ
ِ
ِ
َٓ َي ًْت ََِدُ ُهَ ،و َـ ُث َر اف ٌَ ْح ُ
َٚد ِيف
س ْؿََْ ٚظ ْـ َذف َؽ ا َد ْجِ ِ َ ُ َ ُ ي َ
َ ٞب َََْْْٔ ،ٚوا ْؾ َ َ
يَ ،ٞؾَْٚم َذفِ َؽ افرج ُؾ تِ ِْ َؽ افِٔ َِ ََ ،ٜؾر َأى ِيف مْ َِٚم ِف ـ ََٖن ِ
احل ِد ِ
َتُ ِْذ ِ
يَ ٛ
،ٝ
افَ َٔ َٚم ََ ٜؿدْ َؿ َٚم ْ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ِ ِ
ِ ِ
ٍ
ِ ٍ
ِ
يـ،
ٚس ِيف َصًٔد َص ٍْ َهػ ٓ تَرى ؾٔٓ ٚظ َقج ًَ ٚوٓ َأ ْمت ًَ ،ٚو َؿدْ ُٕه ٌَ ٝا َد َق ِاز ُ
ؼ افْ ُ
َو ُح َ
ان ،وز ُْخ ِر َؾ ِ
ِ ِ
احلًٚب ،وٕ ِ ِ
اط ،وو ِوع ِ
ٝ
َُ ،ٛو ُأ ْشً َرت افْ َِّر ُ َ
ُؼت اف ُُت ُ
افك ُ َ ُ َ
َ ُ َ َ
َو ْامتَد ِّ َ

حمٛمد سمـ قمٞمًك ،قمـ أسمٞمف ،قمـ احلًـ سمـ حمٌقب  ;)---اًمِمٞمخ اًمّمدوق،
احلًـ سمـ قمٌد اهلل سمـ ّ
حمٛمد سمـ ُمقؾمك سمـ اعمتقيمّؾ ،ىم٤مل :طمدّ صمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر
صمقاب إقمامل :ص( 94طمدّ صمٜم٤م ّ
حمٛمد سمـ قمٞمًك ،قمـ احلًـ سمـ حمٌقب  ; )---اسمـ ٟمام ّ
احلكم،
احلٛمػمي ،قمـ أمحد وقمٌد اهلل اسمٜمل ّ
ُمثػم إطمزان :صّ ;6
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،55ص-)392
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل ،يٜم٤مسمٞمع اعمق ّدة :ج ،4ص-273
اًمذ َسم ِ
َ٤مح ُّ
٤مو ْ٧م َقم ْٞمٜمَ٤م ُه َو ًَم ْق ُِم ْث َؾ َضمٜم ِ
٤مبَ ،هم َٗم َر اهللَُ ُذ ُٟمق َسم ُف
(َ )2قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهللِ× َىم َ٤ملَُ « :م ْـ ُذ ِيم ْرٟمَ٤م ِقمٜمْدَ ُه َوم َٗم َ
َ٧م ُِم ْث َؾ َز َسم ِد ا ًْم ٌَ ْح ِرش( -ظم٤مًمد اًمؼمىمل ،اعمح٤مؾمـ :ج ،2ص ;74اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ
َو ًَم ْق يمَ٤مٟم ْ
اًمزي٤مرات :صّ ;378
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،55ص-)396

اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م واًمٕمنمون :اًمٌٙم٤مء قمغم ُمّمٞمٌ٦م ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× 586 .............................

ِ
ِ
ِ
ِ
َٚنَ ،و ْاصتَد َ
ٚء َؾ َال َجيِدُ ُه،
اجلْ ُ
احلر َظ َِ ْٔفَ ،وإِ َذا ُه َق َؿدْ َظ َى َش َظ َىن ًَ ٚصديد ًاَ ،و َبَ َل َي ْى ُِ ُ
 ٛا َد َ
ض َظئِ ِؿ افى ِ
قل َواف ًَ ْر ِ
َ ٝي ِّْٔ ًَ ٚو ِص َامًَٓ ،وإِ َذا ُه َق بِ َح ْق ٍ
ِ ٝيف َٕ ٍْ ِز:
ضَ ،ؿ َٚلُ :ؿ ِْ ُ
َؾْ ٚف َت ٍَ َ
ِ ِ
ٚء َأ ْب َر ُد ِم َـ افث َِْ ، ِٟو َأ ْح َذ ِم َـ اف ًَ ْذ ِ
احل ْق ِ
بَ ،وإِ َذا ِظْْدَ َ
ض
َه َذا ُه َق افُ َْق َث ُرَ ،ؾِ٘ َذا ؾٔف َم ٌ
َر ُج َال ِن َو ْام َر َأ ٌةَ ،إٔ َْق ُار ُه ْؿ ت ْ ِ
ُؼ ُق َظ َذ َ
ُقن
اخل َالئِ ِؼَ ،و َم َع َذفِ َؽ ُف ٌْ ًُ ُٓ ُؿ افً َقا ُدَ ،و ُه ْؿ َبٚـ َ
ُمّدٌ ا ُد ْه َى ٍَكَ ،و َه َذا ْ ِ
َ :ٝم ْـ َه ُٗ َٓ ِء؟ َؾ َِ َ
اإل َم ُٚم َظ ِ يع ا ُد ْرت ََ،ٙ
ُقنَ ،ؾ َُ ِْ ُ
ٔؾ ِيلَ :ه َذا ُ َ
َْ
ُم ُزوٕ َ
 :ٝمِ ٚيل َأراهؿ َٓبِ ًِغ افًقاد وبٚـِغ و َ ْ ِ
ِ
ِ
ِِ
غ؟
ُم ُزوٕ َ
َ
َ َ ََ َ َ
َ ُ ْ
َو َهذه افىٚه َر ُة َؾٚض َّ ُ ٜافز ْه َر ُاءَ ،ؾ َُ ِْ ُ َ
احل ًَ ْ ِ
قر َاءَ ،ي ْق َم َم َْت َِؾ ُ
َؾ َِ َ
ٔؾ ِيلَ :أ َف ْٔ َس َه َذا َي ْق َم َظ ُ
ُقن َِٕ ْج ِؾ َذفِ َؽَ .ؿ َٚل:
غ؟ َؾ ُٓ ْؿ َ ْ
ُم ُزوٕ َ
ٚص َ
َؾدَ َٕق ُت إِ َػ شٔدَ ِة افًِّْ ِ
ْ ٝرش ِ
ٚنَ ،ؾَْ َي َر ْت إِ َيل
ٚء َؾٚضِ َّ ََ ،ٜو ُؿ ِْ ُ
قل اَلل! إِ ِّين َظ ْى َن ُ
ْ
َ ٝهلَ :ٚي ٚبِْ َ َ ُ
َ
َ ِّ
َٚء ظ َذ مه ِ ِ
ِ
ِ
ِ ٝيلَ :إٔ َ ِ
احل ًَ ْ ِ
ي ُ
غَ ،و ُم ْٓ َج ِٜ
َصزْر ًاَ ،و َؿَ ٚف ْ
ٚب َو َفد َ
ْ ٝافذي ُتُْْ ُر َؾ ْو َؾ اف ٌُُ َ ُ َ
َؿ ٌِِْل ،و ُؿر ِة ظِْٔل ،افن ِٓ ِ
ٔد ا َد َْت ِ
ُقل ُط ِْ ًام َو ُظدْ َوإ ًٚ؟ َف ًَ َـ اَللَُ َؿٚتِِِ ِٔفَ ،و َطٚد ِ ِٔفَ ،و َمِٔ ًِ ِٕٚف ِم ْـ
َ
َْ َ
ب ا َْد ِ
ذ ِ
ِ ٝم ْـ ٕ َْق ِمل َؾ ِزظ ًَ ٚم ْر ُظقب ًَ ،ٚو ْاش َت ٌْ ٍَ ْر ُت اَللَ ـَثِر ًا،
ٚءَ .ؿ َٚل افر ُج ُؾَ :ؾَ ْٕ ٚت ٌَ ْٓ ُ
ُْ
 ٝإِ َػ َأصح ِ ِ
ٚي،
يـ ُـْ ُ
َٚن ِمِّْلَ ،و َأ َت ْٔ ُ
َوٕ َِد ْم ُ
َ ٝظ َذ َم ٚـ َ
ز ُت بِ ُرؤْ َي َ
ٚيب افذ َ
َْ ٝم ًَ ُٓ ْؿ َو َخ ْ
ْ َ َ
َلل)1(ش.
 ٝإِ َػ ا ِ
َو ُت ٌْ ُ
ومٕمٚم٧م؟ طم ّتك ىم٤مل اإلُم٤مم قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م×« :إن يق َم
ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل! ُم٤مذا
َ
ِ
ُتٛمر اًمٕمٞمقن ُمـ يمثرة اًمٌٙم٤مء ،سمٞمد ّ
أن
أؿرح ُجٍقَْٕ)2(ٚش (اعمٚمحؼ -)6:ر ّسمام
احلًغ
َ
ّ

ٟمٌلم طمجؿ اعمّمٞمٌ٦م وهل ًمٞمً٧م مم٤م
شم٘مرطم٧م; وم٠مٟمّك ًمٜم٤م أن ّ
ضمٗمقن اإلُم٤مم اًمرو٤م× ىمد ّ
يٜم٤مًمف اًمٌٞم٤من؟! إٟمّ٤م هلل وإٟمّ٤م إًمٞمف راضمٕمقن-

(ّ )2
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،55ص ;3:7 ,3:4اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل:
اإلُم٤مم احلًلم× :ص-646
(ُ )3اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمّمٗمح٦م ،63اهل٤مُمش رىمؿ-3

ُ -------------------------------------------------------------- 365مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م واًمٕمنمون :اًمٌٙم٤مء قمغم ُمّمٞمٌ٦م ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× 588 .............................

املالحل
(املًخل)4:

احل ًَ ْ ِ
َقم ْـ َضم ْٕم َٗم ِر ْسم ِـ ُحم َ َّٛم ٍد÷ َىم َ٤ملَ َٕ « :ي َر افٌِْل’ إِ َػ ُْ
غ ْب ِـ َظ ِ ٍّع‘ َو ُه َق ُم ٌَِْ ٌؾ،
ِِ
احل ًَ ْ ِ
غ َح َر َار ًة ِيف ُؿ ُِ ِ
َؾ َٖ ْج َِ ًَ ُف ِيف ِح ْج ِر ِهَ ،و َؿ َٚل« :إِن فِ ََت ِْؾ ُْ
َز ُد َأ َبد ًاُ .ثؿ
قب ا ْدـ ُْٗمْ َ
غ َٓ ت ْ ُ
ٔؾ ـ ُِّؾ َظ ْز ٍة يْ ٚب َـ رش ِ
ٔؾَ :و َمَ ٚؿتِ ُ
ز ٍةِ .ؿ َ
َؿ َٚل× :بِ َٖ ِيب َؿتِ ُ
قل اَلل؟ َؿ َٚلَ َٓ :ي ْذـ ُُر ُه
َ ُ
َ َ
ٔؾ ـ ُِّؾ َظ ْ َ
ُم ْٗ ِم ٌـ إِٓ َبَُكش( -اعمػمزا طمًلم اًمٜمقري اًمٓمؼمدُ ،مًتدرك اًمقؾم٤مئؾ :ج،27

ص ;429اًمؼموضمردي ،ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م :ج ،23ص 666ـ -)667
َو َىم َ٤مل َقمكم ْسم ُـ احلُ ًَ ِ
ٚس ُأ ْظىَِِْٔ ٚش ّت ًَ ٚو ُؾ ِّو َِْْ ٚبِ ًَ ٌْ ٍعُ ،أ ْظىَِْٔ ٚا ْف ًِ ِْ َؿ
لم÷َ « :أ َُّي ٚافْ ُ
ُّ
ِ
ِ
و ِْ
ٚح ََ ٜوافن َجَ ٚظ ََ ٜوا َْد َحٌ َِ ٜيف ُؿ ُِ ِ
ّ
(اًمٕمالُم٦م
غ...ش-
قب ا ْدـ ُْٗمْ َ
احل ِْ َؿ َوافً َام َح ََ ٜوا ْف ٍَ َه َ
َ
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص 248ـ  ;249اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل:
اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)549
وي َقم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل× َىم َ٤ملَ « :م ْـ َأ َرا َد اَللَُ بِ ِف َْ
ف ِيف َؿ ٌِِْ ِف ُحٛ
اخل ْ َر َؿ َذ َ
َو ُر َ
ِِ
احل ًَ ْ ِ
ُْ
احلر اًمٕم٤مُمكم،
غ× َو ُحِ ٛز َي َٚرتف...ش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مراتّ ;37: ،
هداي٦م إ ُّم٦م إمم أطمٙم٤مم إئٛم٦م :ج ،6صّ ;5:8
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار:
ج ،:9ص-)87
(املًخل)1:

ُمرة سمـ قمروة سمـ ُمًٕمقد
قمكم سمـ احلًلم [÷] ،وأ ُّمف ًمٞمغم سمٜم٧م أيب ّ
ومت٘مدّ م ّ
ومٚمام رآه احلًلم [×] رومع ؿمٞمٌتف ٟمحق
اًمث٘مٗمل ،وهق يقُمئذ اسمـ صمامن قمنمة ؾمٜم٦مّ ،
افِٓؿ اصٓد ظذ هٗٓء افَقم ،ؾَد برز إفٔٓؿ ؽالم أصٌف افّْٚس َخ َِْ ًٚ
اًمًامء وىم٤ملّ « :
ّ
(صذ اَلل ظِٔف [وآفف] وش ِّؿ) ،ـّْ ٚإذا اصتَْ ٚإػ وجف
وخَِ ً ٚومْىَ ً ٚبرشقفؽ ُم ّّد
ُ
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ؾٍرؿٓؿ تٍريَ ًٚ
رشقفؽ ٕيرٕ ٚإػ وجٓف،
افِٓؿ ؾٚمًْٓؿ برـٚت إرض ،وإن مًْتٓؿ ّ
ّ
وم ّزؿٓؿ متزيَ ً ،ٚواجًِٓؿ ضرائؼ ؿدد ًا ،وٓ ت ِ
ؾَ٘نؿ دظقٕٚ
ُرض افقٓة ظْٓؿ أبد ًاّ ،

ثؿ ظدوا ظِْٔ ٚفَٔٚتِقٕ ٚويَتِقٕٚش-
فْٔكوّٕ ٚ
صمؿ ص٤مح احلًلم [×] سمٕمٛمر سمـ ؾمٕمد« :مَ ٚ
فؽ ؿىع اَلل رمحؽ ،وٓ بٚرك فؽ يف
ّ
أمرك ،وش ِّط ظِٔؽ مـ يذبحؽ ظذ ؾراصؽ ،ـام ؿىً ٝرمحل ،ومل حتٍظ ؿرابتل مـ

رشقل اَلل (صذ اَلل ظِٔف [وآفف] وشِؿ)ش-

صمؿ رومع صقشمف وىمرأ( :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ّ

ﮖ * ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ) ش [آل قمٛمران 44 :ـ -]45
قمكم سمـ احلًلم [÷] وهق ي٘مقل:
ّ
صمؿ محؾ ّ
ظــع
ظــع بـــ احلًــغ بـــ ّ
إٔــّ ٚ
افــدظل
واَلل ٓ حيُــؿ ؾْٔــ ٚابـــ
ّ

بـــٚفٌْل
ٕحــــ وبٔـــ ٝاَلل أوػ
ّ
أضًــُْؿ بــٚفرمح حتّــك يْثْــل

أضبُؿ بٚفًـٔػ حتّـك يِتـقي

ــقي
ــّل ظِـ ّ
ضب ؽـــالم هٚصـ ّ

و ٟأهؾ افُقؾ[ ٜافْٚس] فُثرة مـ ؿتؾ مْٓؿ ،حتّك روي إّٔف
ؾِؿ يزل يَٚتؾ حتّك ّ
ؿتؾ ظذ م ٚهق ؾٔف مـ افًىش مئتغ وظؼيـ رج ً
ثؿ رجع إػ أبٔف وؿد أصٚبتف
الّ ،
جراحٚت ـثرة ،ؾَٚل« :ي ٚأب !ٝافًىش ؿد ؿتِْل ،وثَؾ احلديد أجٓدين ،ؾٓؾ إػ
ٍ
أتَقى ِب ٚظذ إظداء؟
ذب ٜمـ ادٚء شٌٔؾّ ،
ْل ؿٚتؾ ؿِٔ ً
ال ،ؾام أهع أن تَِك جدّ ك
ؾٌُك احلًغ [×] وؿٚل« :واؽقثٚه! يُ ٚب ّ
ُمّد ًا (صذ اَلل ظِٔف [وآفف] وشِؿ) ؾًَٔٔؽ بُٖشف إوف ذب ً ٓ ٜتيّٖ بًده ٚأبد ًاش.
ّ
ظع وظذ أبٔؽ أن تدظقهؿ ؾال جئٌقٕؽ ،وتًتٌٔٞ
صمؿ ىم٤مل« :يً ّز ظذ ّ
ّ
ُمّد وظذ ّ
ِ
ومٛمّمف ودومع إًمٞمف ظم٤ممتف وىم٤مل:
ِبؿ ؾال ئٌثقٕؽ ،يُ ٚبْل! هٚت فًٕٚؽش -وم٠مظمذ ًمً٤مٟمف ّ
ؾ٘ين أرجق أن ٓ متز حتّك ئًَؽ جدّ ك
ظدوك؛ ّ
«أمًُف يف ؾٔؽ وارجع إػ ؿتٚل ّ

اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م واًمٕمنمون :اًمٌٙم٤مء قمغم ُمّمٞمٌ٦م ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× 58: .............................

بُٖشف إوف ذب ً ٓ ٜتيّٖ بًده ٚأبد ًاش -ومرضمع إمم اًم٘مت٤مل وؿمدّ قمغم اًمرضم٤مل وهق
ي٘مقل:
احلــرب ؿــد بٕٚــ ٝهلــ ٚحَــٚئؼ

وطٓــرت مـــ بًــده ٚمهــٚدق

رب افًــــرش ٓ ٍٕــــٚرق
واَلل ّ

مجـــقظُؿ أو تٌّـــد افٌـــقارق

ُمرة اًمٕمٌدي قمغم ُمٗمرق
صمؿ ضسمف ُمٜم٘مذ سمـ ّ
ومٚمؿ يزل ي٘م٤مشمؾ طمتّك ىمتؾ مت٤مم اعمئتلمّ ،
صمؿ إٟمّف اقمتٜمؼ ومرؾمف وم٤مطمتٛمٚمف اًمٗمرس
رأؾمف ضسم٦م سقمتف وشمٜم٤موؿمف اًمٜم٤مس سم٠مؾمٞم٤مومٝمؿّ ،
ومٚمام سمٚمٖم٧م روطمف اًمؽماىمل ٟم٤مدى
إمم قمًٙمر إقمداء ،وم٘م ّٓمٕمقه سم٠مؾمٞم٤مومٝمؿ إرسم ً٤م إرسم ً٤مّ ،
راومٕم ً٤م صقشمف« :ي ٚأبتٚه! هذا جدّ ي رشقل اَلل ؿد شَٚين بُٖشف إوف ذب ً ٓ ٜأطّٖ
ؾ٘ن فؽ ـٖش ً ٚمذخقر ًة حتّك تؼِب ٚافًٚظٜش-
بًده ٚأبد ًا ،وهق يَقل :افًجؾ افًجؾّ ،
ومّم٤مح احلًلم [×] وىم٤مل«:ؿتؾ اَلل ؿقم ً ٚؿتِقك ،م ٚأجرأهؿ ظذ افرمحـ وظذ

إتٓٚك حرم ٜافرشقل ،ظذ افدٕٔ ٚبًدك افًٍٚش-
ومٙم٠مين أٟمٔمر إمم اُمرأة ظمرضم٧م ُمنقم ً٦م ،يم ّ٠مهن٤م اًمِمٛمس
ىم٤مل محٞمد سمـ ُمًٚمؿ:
ّ
اًمٓم٤مًمٕم٦م ،شمٜم٤مدي سم٤مًمقيؾ واًمثٌقر ،وشم٘مقل :واطمٌٞمٌ٤مه ،ي٤م صمٛمرة وم١ماداه ،ي٤م ٟمقر قمٞمٜم٤مه ،ي٤م
قمكم [÷] ،وضم٤مءت واٟمٙم ٌّ٧م قمغم
اسمـ أظم٤مه-
ُ
ومً٠مًم٧م قمٜمٝم٤م ،ىمٞمؾ زم :هل زيٜم٥م سمٜم٧م ّ
قمكم سمـ احلًلم [÷] ،ومج٤مء احلًلم [×] إًمٞمٝم٤م وأظمذ سمٞمده٤م ور ّده٤م إمم
ضمًد ّ
اًمٗمًٓم٤مط ،وأىمٌؾ سمٌ٤مىمل ومتٞم٤مٟمف وىم٤مل« :امحِقا أخٚـؿ رمحُؿ اَللش -ومحٛمٚمقه ُمـ
ُمٍمقمف ومج٤مؤوا سمف طمتّك ووٕمقه قمٜمد اًمٗمًٓم٤مط اًمذي ي٘م٤مشمٚمقن أُم٤مُمف-
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اخلقارزُملُ ،م٘متؾ احلًلم :ج ،3ص 45ـ -47
قمكم إيمؼم اسمـ احلًلم سمـ
وروي أيْم ً٤م :يم٤من ّأول ىمتٞمؾ ُمـ سمٜمل أيب ـم٤مًم٥م يقُمئذ ّ
ُمرة سمـ قمروة سمـ ُمًٕمقد اًمث٘مٗمل -وذًمؽ أٟمّف أظمذ يِمدّ
قمكم [÷] ،وأ ُّمف ًمٞمغم اسمٜم٦م أيب ّ
ّ
قمغم اًمٜم٤مس وهق ي٘مقل:
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ظــع
ظــع بـــ احلًــغ بـــ ّ
إٔــّ ٚ

بــٚفٌْل
ورب افٌٔــ ٝأوػ
ٕحـــ ّ
ّ

افدظل
تَٚلل ٓ حيُؿ ؾْٔ ٚابـ
ّ
صمؿ اًمٚمٞمثل،
ُمرة سمـ ُمٜم٘مذ سمـ اًمٜمٕمامن اًمٕمٌديّ ،
ىم٤مل :ومٗمٕمؾ ذًمؽ ُمرار ًا ،ومٌٍم سمف ّ
ومٛمر يِمدّ
ُمر يب يٗمٕمؾ ُمثؾ ُم٤م يم٤من يٗمٕمؾ إن مل أصمٙمٚمف أسم٤مهّ -
قمكم آصم٤مم اًمٕمرب إن ّ
وم٘م٤ملّ :
ومٍمع واطمتقوا ًمف اًمٜم٤مس
ُمرة سمـ ُمٜم٘مذ ومٓمٕمٜمفُ ،
قمغم اًمٜم٤مس سمًٞمٗمف ،وم٤مقمؽموف ّ
وم٘م ّٓمٕمقهؿ سم٠مؾمٞم٤مومٝمؿ-
ىم٤مل أسمق خمٜمػ :طمدّ صمٜمل ؾمٚمٞمامن سمـ أيب راؿمد ،قمـ محٞمد سمـ ُمًٚمؿ إزري ،ىم٤مل:
ٍ
سمٜمل ُم٤م أضمرأهؿ قمغم
ؾمامع أذٟمك يقُمئذ ُمـ احلًلم ي٘مقل :ىمتؾ اهلل ىمقُم ً٤م ىمتٚمقك ،ي٤م ّ
ويم٠مين أٟمٔمر إمم
اًمرمحـ ،وقمغم اٟمتٝم٤مك طمرُم٦م اًمرؾمقل ،قمغم اًمدٟمٞم٤م سمٕمدك اًمٕمٗم٤م -ىم٤مل:
ّ
يم٠مهن٤م اًمِمٛمس اًمٓم٤مًمٕم٦م ،شمٜم٤مدي :ي٤م أظمٞم٤مه وي٤م سمـ أظم٤مه! وم٘مٞمؾ:
اُمرأة ظمرضم٧م ُمنقم ً٦م ّ
هذه زيٜم٥م اسمٜم٦م وم٤مـمٛم٦م اسمٜم٦م رؾمقل اهلل ،ومج٤مءت طمتّك أيم ٌّ٧م قمٚمٞمف ،ومج٤مءه٤م
احلًلم [×] وم٠مظمذ سمٞمده٤م ومر ّده٤م إمم اًمٗمًٓم٤مط -وأىمٌؾ احلًلم [×] إمم اسمٜمف وأىمٌؾ
ومتٞم٤مٟمف إًمٞمف ،وم٘م٤مل :امحٚمقا أظم٤ميمؿ ،ومحٛمٚمقه ُمـ ُمٍمقمف طمتّك ووٕمقه سملم يدي
اًمٗمًٓم٤مط اًمذي يم٤مٟمقا ي٘م٤مشمٚمقن أُم٤مُمف( -أسمق خمٜمػ إزديُ ،م٘متؾ احلًلم :ص 277ـ
-)275
مرة افًٌدي
ثؿ ضبف مَْذ بـ ّ
وورد أيْم ً٤م« :ؾِؿ يزل يَٚتؾ حتّك ؿتؾ متٚم ادئتغّ ،
ثؿ اظتْؼ ؾرشف ؾٚحتِّف
ظذ مٍرق رأشف ضب ً ٜسظتف ،وضبف افْٚس بٖشٔٚؾٓؿّ ،
افٍرس إػ ظًُر إظداء ،ؾَ ّىًقه بًٔقؾٓؿ [بٖشٔٚؾٓؿ] إرب ً ٚإرب ًٚش( -أمحد سمـ إقمثؿ

اًمٙمقذم ،اًمٗمتقح :ج ،5صّ ;393
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص;55
اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)397
قمكم إيمؼم× ّ
أن ُم٤م ىم٤مًمف ومٞمف اإلُم٤مم احلًلم×ُ ،مـ أٟمّف « َأ ْص ٌَ ُف
ويمٗمك ذم قمٔمٛم٦م ّ

اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م واًمٕمنمون :اًمٌٙم٤مء قمغم ُمّمٞمٌ٦م ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× 592 .............................

افْ ِ
ٚس َخ َِْ ًَ ٚو ُخ َُِ ًَ ٚو َمْْىَِ ً ٚبِ َر ُشقفِ َؽش ،ورد ذم ؿم٠من وُمٜمزًم٦م اإلُم٤مم ص٤مطم٥م اًمٕمٍم
واًمزُم٤من #أيْم ً٤م ،طمٞم٨م ورد َقم ْـ َضم٤مسمِ ِر ْسم ِـ َي ِزيدَ ْ
اجلُ ْٕم ِٗم ِّلَ ،قم ْـ َضم٤مسمِ ِر ْسم ِـ َقم ٌْ ِد اهلل
ْإَٟم َّْم ِ٤مر ِّيَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهلل’« :ا َْد ْٓ ِدي ِم ْـ ُو ْف ِديْ ،اش ُّ ُف ْاش ِّلَ ،و ُـْْ َٔ ُت ُف ُـْْ َٔتِل،
ُقن بِ ِف َؽٌٔ ٌ ٜوحر ٌة ت ِ
َٚفن َٓ ِ
َأ ْص ٌَ ُف افْ ِ
َوؾ ؾِ َْٔٓ ٚإُ َم ُؿُ ،ثؿ ُي ٌَِْ ُؾ ـ ِّ
ٚب
ٚس ِيب َخ َِْ ًَ ٚو ُخ َِْ ًَ ،ٚتُ ُ
َْ َ َ َْ
افث ِ
ٚؿ ِ
اًم٘مٛمل ،اإلُم٤مُم٦م
َ ،ٛي ّْ َِ ُٗ َهَ ٚظدْ ًٓ َو ِؿ ًْى ً ٚـ ََام ُمِِئ ْ
ََ ٝج ْقر ًا َو ُط ِْ ًامش( -قمكم سمـ سم٤مسمقيف ّ

واًمتٌٍمة :ص ;237اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،يمامل اًمديـ ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م :ص ;397اخلزاز
اًمٖمٛم٦م :ج ،4صّ ;438
اًمٕمالُم٦م
اًم٘مٛمل ،يمٗم٤مي٦م إصمر :ص ;78إرسمكم ،يمِمػ
ّ
ّ
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،47ص-)47:
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل ،يٜم٤مسمٞمع اعمق ّدة ًمذوي اًم٘مرسمك :ج،4
ص-497
(املًخل)3:

احل ًَ ْ ِ
َ ٝظ َُْْٔ ٚه فِ ََت ِْؾ ُْ
غ َد ْم ًَ ًَ ٜأ ْو َؿ َى َر ْت
محدُ ْب ُـ َحْْ ٌَ ٍؾ ِيف ُم ًْْ َِد ِه َأن َم ْـ َد َم ًَ ْ
« َمَ ٚر َوا ُه َأ ْ َ
َؿ ْى َر ًة َبق َأ ُه اَللََُْ 
اجلْٜش( -اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،اًمٓمرائػ 373 ،ـ ّ ;374
اًمٕمالُم٦م

احلكم ،هن٩م احلؼ ويمِمػ اًمّمدق :ص-)368
احلُ ًَ ْ ِ
وي أيْم ً٤مَ :ىم َ٤مل َقم ِ َّكم ْسم َـ ْ
َ ٝظ َُْْٔ ٚه
لم×َ « :م ْـ َؿ َى َر ْت َظ َُْْٔ ٚه ؾََِْٔ ٚؿ ْى َر ًة َو َد َم ًَ ْ
َو ُر َ
ؾََِْٔ ٚد ْم ًَ ًَ ٜبق َأ ُه اَللَُ ِ َِبِ ٚيف َْ
اجلْ ِ ٜؽ َُرؾ ًَ ٚي ًْ ُُْ ََُٓ ٚأ ْح ََٚب ًَ ٚو َأ ْح ََٚب ًٚش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ
اًمزي٤مرات :صّ ;373
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،55ص-)3:3
دمًٝ
قمـ اًمرسمٞمع سمـ ُمٜمذر ،قمـ أسمٞمف ،ىم٤مل :يم٤من طمًلم سمـ قمكم ي٘مقلَ « :مـ
ْ

ؿىرت ظْٔٚه ؾْٔ ٚؿىر ًة ،آتٚه اَلل اجلّْٜش ،أظمرضمف أمحد ذم اعمٜم٤مىم٥م-
ظْٔٚه ؾْٔ ٚدمً ً ٜأو
ْ
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :أمحد سمـ قمٌد اهلل اًمٓمؼمي ،ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك ذم ُمٜم٤مىم٥م ذوي
اًم٘مرسمك :ص-2:
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(املًخل)1:

َىم َ٤مل َأسمق َقمٌ ِد اهللِ× ِذم طم ِد ٍ
يؾ ًَم ُفَ « :و َم ْـ ُذـِ َر ُْ
ي٨م َـم ِق ٍ
غ× ِظْْدَ ُهَ ،ؾخَ َر َج ِم ْـ
احل ًَ ْ ُ
َ
ُ ْ
َٚن َث َقا ُب ُف َظ َذ اَللَِ ،و َمل َي ْر َض َف ُف بِدُ ِ
َظ ْْٔ ِ ِف [ َظ َْْٔ ْٔ ِف] ِم َـ افد ُمق ِع ِم َْدَ ُار َجَْٚحِ ُذ َب ٍ
ون
ٚب ،ـ َ
ْ
َْ ِ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م:
اجلْٜش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :صّ ;373
ج ،25صّ ;678
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،55ص-)3:2

(املًخل)5:
ععُ ١ايبها ٤عًَ ٢ؿا٥ب اإلَاّ احلطني×

٥مَ ،قمـ َأ ِيب َقمٌ ِد اهلل×ِ ،ذم طم ِد ٍ
اجل َز ِع وا ْفٌُ ِ
َقم ْـ ُُم َٕم ِ
٤مو َي َ٦م ْسم ِـ َو ْه ٍ
ي٨م َىم َ٤مل« :ـُؾ َْ
َٚء
َ ُ
َ
ْ
ْ
اجل َز ِع وا ْفٌُ ِ
احل ًَ ْ ِ
َٚء َظ َذ ُْ
َمُ ُْرو ٌه ِش َقى َْ
غ×ش( -اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،إُم٤مزم :ص;273
َ ُ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،3صّ ;:34
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار:
ّ
ج ،55ص-)397
إْػاد ايػعس يف َؿا٥ب اإلَاّ احلطني×

ِ
ِ
ِ
ِ
َقم ْـ َز ْي ٍد َّ
غَ ،ؾدَ َخ َؾ
مجَ ٚظ ٌ ٜم َـ ا ْفُُقؾ ِّٔ َ
اًمِم َّح٤م ِم َىم َ٤مل« :ـُْ ٚظْْدَ َأ ِيب َظ ٌْد اَلل× َوٕ َْح ُـ َ َ
ٚن َظ َذ َأ ِيب َظ ٌْ ِد اَلل×َ ،ؾ ََر َب ُف َو َأ ْدَُٕ ٚهُ ،ثؿ َؿ َٚلَ :يَ ٚج ًْ ٍَ ُر! َؿ َٚلَ :فٌ ْٔ َؽ َج ًَ َِْ ِ َل
َج ًْ ٍَ ُر ْب ُـ َظٍ َ
غ َو ُ ِ
احل ًَ ْ ِ
افن ًْ َر ِيف ُْ
اكَ .ؿ َٚلَ :ب ٌََِِْل َإٔ َؽ َت َُ ُ
اَللَُ ؾِدَ َ
قل ِّ
َلل
َتٔدُ ؟ َؾ ََ َٚل َف ُفْ ًَ َٕ :ؿ َج ًَ َِْ ِ َل ا َُ
ِ
ِ
ؾِدَ َ
قع َظ َذ
اكَ .ؿ َٚلُ :ؿ ْؾَ ،ؾ َٖٕ َْندَ ُه َصذ اَللَُ َظ َِ ْٔفَ ،ؾ ٌََُك َو َم ْـ َح ْق َف ُف َحتك َص َٚرت افد ُم ُ
قن
ٚهََْ ٚي ًْ َّ ًُ َ
َو ْج ِٓ ِف َو ْ ِحل َٔتِ ِفُ ،ثؿ َؿ َٚلَ :يَ ٚج ًْ ٍَ ُر! َواَلل َف ََدْ َص ِٓدَ ْت َم َالئِ َُ ُ ٜاَلل ا ُْد ََر ُب َ
قن َه ُ
احل ًَ ْ ِ
َؿ ْق َف َؽ ِيف ُْ
 ٛاَللَُ َت ًَ َٚػ َف َؽ َيَ ٚج ًْ ٍَ ُر
غ×َ ،و َف ََدْ َبُ َْقا ـ ََام َب َُ ََْْٔ ٚو َأ ْـ َث َرَ ،و َف ََدْ َأ ْو َج َ
اجلْ َ ٜبِ َٖ ْ ِ
ِيف َشَ ٚظتِ ِف َْ
ه َهَ ٚو َؽ ٍَ َر اَللَُ َف َؽَ .ؾ ََ َٚلَ :يَ ٚج ًْ ٍَ ُر! َأ َٓ َأ ِزيدُ َك؟ َؿ َٚلْ ًَ َٕ :ؿ َيَ ٚش ِّٔ ِدي.
ِ
احلً ِ ِ
ٍ
ِ
 ٛاَللَُ َف ُف َْ
اجلْ ََ ٜو َؽ ٍَ َر َف ُفش-
غ ص ًْر ًا َؾ ٌََُك َو َأ ْبَُك بِف إِٓ َأ ْو َج َ
َؿ َٚلَ :م ٚم ْـ َأ َحد َؿ َٚل ِيف ُْ َ ْ
(اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،رضم٤مل اًمٙمٌم :ج ،3صّ ;685
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار:

اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م واًمٕمنمون :اًمٌٙم٤مء قمغم ُمّمٞمٌ٦م ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× 594 .............................

ج ،55ص ;393اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)652
حل ًَ ِـ ْسم ِـ َقم ِ ٍّكم ] َىم َ٤مل َر ُؾم ُ
( ٝﭑ ﭒ ﭓ
قل اهلل’َ « :دَٕ ٚزَ َف ْ
َو ُر َ
وي [ َقم ِـ ا َ
ِ
ِ
يـ َٕ ََ ُوقا َظ ْٓدَ اَلل َوـَذ ُبقا ُر ُش َؾ اَلل
ﭔ ﭕ ﭖ) ْأ َي َِ ٜيف ا ْف َٔ ُٓقدَ ،أ ِي افذ َ
ٔٓؿ ِمـ ُّي ِ
ِ
ِ
َ ُ
قد َه ِذ ِه ْإُم ِٜ؟ َؿُ ٚفقاَ :ب َذ َيَ ٚر ُش َ
قل
َو َؿ َت ُِقا َأ ْوف َٔ َ
ٚء اَلل ،أ َؾ َال أ َٕ ٌِّ ُئُ ُْؿ بِ َّ ْـ ُي َوٚه ِ ْ ْ َ ُ
ِ
ِ
اَللَ .ؿ َٚلَ :ؿقم ِمـ ُأمتِل يْْت ِ
ٛ
قن َأَنُ ْؿ ِم ْـ َأ ْه ِؾ ِمِتِلَ ،ي َْ ُت ُِ َ
َح ُِ َ
قن َأ َؾٚو َؾ ُذ ِّريتل َو َأ َضٚيِ َ
ٌْ ْ
َ
قن َ ِ
احل ًَ َـ َو ُْ
قن َو َفدَ ي َْ
ف
غ ،ـ ََام َؿت ََؾ َأ ْش َال ُ
ذي ًَتِل َو ُشْتِلَ ،و َي َْ ُت ُِ َ
ومتِلَ ،و ُي ٌَدِّ ُف َ
احل ًَ ْ َ
َأ ُر َ
ِ
حي َٔكَ .أ َٓ َوإِن اَللَ َي ِْ ًَْ ُُٓ ْؿ ـ ََام َف ًَْ َُٓ ْؿَ ،و َي ٌْ ًَ ُ
َ ٞظ َذ َب َََ ٚيَ ٚذ َر ِار ُِّّيِ ْؿ َؿ ٌْ َؾ َي ْق ِم
ا ْف َٔ ُٓقد َزـ َِريَ ٚو َ ْ
غ ا َْد ْي ُِق ِمُ ،حي ِر ُؿٓؿ بًِٔ ِ
ا ْف َِٔٚم ِ ٜه ِ
احل ًَ ْ ِ
قف َأ ْوفِ َٔٚئِ ِف إِ َػ ٕ ِ
ٚدي ًَ ٚم ْٓ ِد ّي ًِ ٚم ْـ ُو ْف ِد ُْ
َٚر َج َْٓ َؿَ .أ َٓ
َ َ َ
ْ ُ ْ ُ ُ
ِِ
احل ًَ ْ ِ
غ َظ ْـ َف ًْْ ِ ِٓ ْؿ ِم ْـ ؽ ْ ِ
غ× َو ُ ُِم ٌِّ ِ
ٔٓ ْؿ َوٕ ِ ِ
َو َف ًَ َـ اَللَُ َؿ َت َِ َُْ ٜ
َر ت ََِٔ ٍٜ
َٚسُّيِ ْؿ َوافًٚـت َ
ِِ
ِ
ِ
احل ًَ ْ ِ
غ َظ َذ ُْ
غ َِٕ ْظدَ ائِ ِٓ ْؿ
مح ًَ ٜو َص ٍَ ََ ًَ ٜوافالظْ َ
ُي ًُْت ُُٓ ْؿَ .أ َٓ َو َصذ اَللَُ َظ َذ ا ْف ٌَٚـ َ
غ َر ْ َ
ِ
ِِ
غ بِ ََت ِْؾ ُْ ِ
َٚء َؿ َت َِتِ ِفَ .أ َٓ َوإِن
غ َظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ َؽ ْٔي ًَ ٚو َحََْ ًَ .ٚأ َٓ َوإِن افراو َ
َوا ُْد ّْتَِئ َ
ذـ ُ
احل ًَ ْغ ُ َ
ِ
ِ
يـ ِِبِ ْؿ بِ َر ٌاء ِم ْـ ِد ِ
غ
يـ اَلل .إِن اَللَ َف َٔ ْٖ ُم ُر َم َالئ َُ َت ُف ا ُْد ََربِ َ
َؿ َت َِ َت ُف َو َأ ْظ َق َاَنُ ْؿ َو َأ ْص ََٔ ٚظ ُٓ ْؿ َوا ُْد َْتَد َ
احل َٔ َق ِ
اجلْ ِ
اخلز ِ
ان ِيف ْ ِ
احل ًَ ْ ِ
قه ٚبِ َام ِء َْ
غ إِ َػ ُْ
َأ ْن َي َت ََِ ْقا ُد ُمق َظ ُٓ ُؿ ا َْد ْه ٌُق َب َ ٜفِ ََت ِْؾ ُْ
ان،
َٚنَ ،ؾ َٔ ّْزُ ُج َ
ِ ِ
ِ
ِ
َؾت َِزيدُ ظ ُذوبتُٓ ٚوضٌَِٔٓ ٚأ ْف َ ِ ِ
غ
غ افوٚحُ َ
قع ا ْف ٍَ ِرح َ
ُ َ َ َ َُ
ػ و ًٍْ ََٓ ،ٚوإِن ا َْد َالئ َُ ََ ٜف َٔ َت ََِ ْق َن ُد ُم َ
يده ٚو َؽً ِ
ِ ِ
ِ ِ
غ ،ي َت ََِقَنِ ٚيف َْاهل ِ ِ
فِ ََت ِْؾ ُْ
ٚؿ ََٓ ٚو ِؽ ًِِْْٔ ِ َٓ،ٚ
قَنَ ٚبِ َحّّٔ ََٓ ٚو َصد َ َ
ٚو َيَ ،ٜو َي ّْز ُُج َ
احل ًَ ْ ِ َ ْ َ َ
ِ
َؾٔ ِزيدُ ِيف ِصد ِة حرار ِهت ٚوظئِ ِؿ ظ َذ ِاِبَ ٚأ ْف َ ِ ِ
غ إِ َف ْٔ َِٓ ٚم ْـ
ػ و ًٍْ َُٓ ،ٚي َندِّ ُد ِ َِبَ ٚظ َذ ا َْدْْ َُقف َ
ََ َ َ َ َ
َ َ
َ
آل ُ َ ٍ
َأظدَ ِ
اء ِ
اِب ْؿش( -اًمتٗمًػم اعمٜمًقب ًمإلُم٤مم اًمٕمًٙمري× :ص ;47:اًمً ّٞمد
ْ
ُمّد َظ َذ َ ُ
ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،2صّ ;379
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار:
ج ،55ص ;475اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)6:9
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بهاٚ ٤غٗك ١ايصٖساٚ ‘٤تػّٝس عٛامل ايٛدٛد

وي َقم ْـ َأ ِيب َسم ِّم ٍ
ِْ ٝظْْدَ َأ ِيب َظ ٌْ ِد اَلل× ُأ َحدِّ ُث ُفَ ،ؾدَ َخ َؾ َظ َِ ْٔ ِف ا ْبُْ ُف َؾ ََ َٚل
ػم َىم َ٤ملُ « :ـْ ُ
ُر َ
َف ُفَ :م ْر َحٌ ًَ ،ٚو َوّ ُف َو َؿٌ َِ ُف َو َؿ َٚلَ :حَ َر اَللَُ َم ْـ َحَ َرـ ُْؿَ ،وا ْٕ َت ََ َؿ ِمم ْـ َوت ََرـ ُْؿَ ،و َخ َذ َل اَللَُ َم ْـ
ِ
ِ
ِ
َٚء
َخ َذ َفُ ُْؿَ ،و َف ًَ َـ اَللَُ َم ْـ َؿ َت َُِ ُْؿَ ،وـ َ
َٚن اَللَُ َفُ ُْؿ َوف ّٔ ًَ ٚو َحٚؾي ًَ ٚوَٕٚس ًاَ ،ؾ ََدْ َض َٚل ُبُ ُ
يَغ وافنٓدَ ِ
ِ
ِ
ِ
اء َو َم َالئُِ َِ ٜافً َام ِءُ ،ثؿ َبَُك َو َؿ َٚلَ :يَ ٚأ َبٚ
افهدِّ َ َ َ
َٚء ْإَ ٌِْٕ َٔٚء َو ِّ
افْ ًَِّٚء َو ُبُ ُ
غ َأت ِ
احل ًَ ْ ِ
َٚين َمَ َٓ ٚأ ْمِِ ُُ ُف بِ َام َأتَك إِ َػ َأبِ ِ
َب ِه ٍر! إِ َذا َٕ َي ْر ُت إِ َػ ُو ْف ِد ُْ
ٔٓ ْؿ َوإِ َف ْٔ ِٓ ْؿَ .يَ ٚأ َبٚ
َب ِه ٍر! إِن َؾٚضِ َّ ََ ÷ٜف َت ٌُِْ ِٔف َوت َْن َٓ ُؼَ ،ؾ َتزْؾِ ُر َج َْٓ ُؿ زَ ْؾ َر ًة َف ْق َٓ َأن َْ
قن
اخلزَ َٕ ََ ٜي ًْ َّ ًُ َ
ُمَ ٚؾ ََ ٜأ ْن َ ْ ِ
َ
َٚء َهَ ،ٚو َؿ ِد ْاش َت ًَدوا فِ َذفِ َؽ َ َ
ؼ َد ُد َخ َُٚنََ ٚؾ ُٔ ْح ِر َق َأ ْه َؾ
ُبُ َ
َي ُر َج مْ َُْٓ ٚظْ ٌُؼ ،أ ْو َي ْ ُ
 ٝبٚـِٔ ً ،ٜويزْجروَن ٚويقثِ َُ َ ِ
ْإَ ْر ِ
اِبٚ
قَنََ [ ٚؾ َٔ ُْ ٌَ ُح َ
ضَ ،ؾ َٔ ْح ٍَ ُي َ
قن م ْـ َأ ْب َق ِ َ
قَنََ ]ٚمَ ٚد َام ْ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ
ُمَ ٚؾ ًَ ٜظ َذ َأ ْه ِؾ ْإَ ْر ِ
ََ
ضَ ،ؾ َال ت ًَُْ ُُـ َحتك َي ًُْ َُـ َص ْق ُت َؾٚضِ َّ َ ٜافز ْه َر َاءَ .وإِن ا ْفٌِ َح َٚر
َتَُُ ٚد َأ ْن َتْْ ٍَتِ َؼ َؾ َٔدْ ُخ َؾ َب ًْ ُو ََٓ ٚظ َذ َب ًْ ٍ
ضَ ،و َمِ ٚمْ ََْٓ ٚؿ ْى َر ٌة إِٓ ِ َِبَ ٚم َِ ٌؽ ُم َقـ ٌؾَ ،ؾِ٘ َذا َش ِّ َع
َٚر َه ٚبِ َٖ ْجْ ِ َحتِ ِفَ ،و َح ٌَ َس َب ًْ َو ََٓ ٚظ َذ َب ًْ ٍ
ض ََ
ُمَ ٚؾ ًَ ٜظ َذ افد ْٕ ََٔ ٚو َم ٚؾِ َٔٓٚ
ا َْد َِ ُؽ َص ْق َ َهتَ ٚأ ْض ٍَ َٖ ٕ َ
ِِ
ِ
َو َم ْـ َظ َذ ْإَ ْر ِ
قن
قن اَللَ َو َيت ََي ُظ َ
غ َي ٌُُْق َٕ ُف فِ ٌَُُٚئِ ََٓ ،ٚو َيدْ ُظ َ
ضَ ،ؾ َال َتز َُال ا َْد َالئ َُ ُُ ٜم ْنٍَ َ
ات ِم َـ ا َْد َالئُِ َِ ٜبِٚفت َْ ِد ِ
إِ َف ْٔ ِفَ ،و َيت ََي ُع َأ ْه ُؾ ا ْف ًَ ْر ِ
يس َللِ َ َ
ُمَ ٚؾ ًٜ
ش َو َم ْـ َح ْق َف ُفَ ،وت َْرت ٍَِ ُع َأ ْص َق ٌ
ض َف َه ًِ َؼ َأ ْه ُؾ ْإَ ْر ِ
ضَ ،و َف ْق َأن َص ْقت ًِ ٚم ْـ َأ ْص َق ِاهتِ ْؿ َي ِه ُؾ إِ َػ ْإَ ْر ِ
َظ َذ َأ ْه ِؾ ْإَ ْر ِ
ض،
ِ
اجلٌ ُٚل و ُز ْف ِز َف ِ
ِ
 ٝؾِدَ َ
ٔؿ!
ُ :ٝج ًِ ِْ ُ
ْ ٝإَ ْر ُض بِ َٖ ْهِِ َُٓ .ٚؿ ِْ ُ
َو َت ََى ًََ َ ِ ْ ٝ
اك ،إِن َه َذا ْإَ ْم َر َظي ٌ
حتَ ٛأ ْن َتُ َ ِ
َؿ َٚل :ؽَره َأظ َيؿ ِمْْف مَ ٚمل تًًَّفُ ،ثؿ َؿ َٚل ِيل :يَ ٚأب ٚب ِه ٍر! َأمِ ُ ٚ
ّٔ ْـ
َ َ َ
ُُْ ْ ُ ُ َ ْ ْ َ ُْ
ُقن ؾ َ
َ
يً ًِدُ َؾٚضِّ َ÷ٜ؟ َؾٌ َُٔ ُ ِ
غ َؿ َ
ٚهلَ ،ٚؾ َام َؿدَ ْر ُت َظ َذ ا َْدْْىِ ِؼَ ،و َمَ ٚؿدَ َر َظ َذ ـ ََال ِمل ِم َـ
ٝح َ
َ ْ
َ
ُ ْ
ا ْفٌُ ِ
احل ِ
ِ ٝم ْـ ِظْ ِْد ِه َظ َذ تِ ِْ َؽ َْ
 ٝبِ َى ًٍَ ٚم
ٚلَ ،ؾ َام ا ْٕ َت ٍَ ًْ ُ
َٚءُ .ثؿ َؿَ ٚم إِ َػ ا ُْد َهذ َيدْ ُظقَ ،ؾ َخ َر ْج ُ
ُ
ٚء ِين افْ ْق ُمش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :صّ ;27:
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
َو َمَ ٚج َ
إٟمقار :ج ،56ص-)379
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بها ٤ايٓيبّ األنسّ’

ِ ِ
ِ
حي َٞمكَ ،قم ْـ َأسمِ ِٞمفَ ،ويم َ
كمَ ،ىم َ٤ملَ « :خ َر ْجََْ ٚم َع َظ ِ ٍّع إِ َػ
َقم ْـ َقم ٌْد اهلل َ ْ
َ٤من َقم َغم َُم ْٓم َٝم َرة َقم ٍّ
ِص ٍِّغَ ،ؾ َِام حَ ٚذإَََْٕٔ ٚقى َٕٚدى :صز ًا َأب ٚظٌ ِد اَلل بِ َنٚضِ ِئ ا ْف ٍُر ِ
َ :ٝيَ ٚأ ِم َر
اتَ .ؾ َُ ِْ ُ
َ
َ ْ َ َْ
َ
ْ َ
َ
َ
ِِ
َ ٝظ َذ رش ِ
ٔو ِ
ٚن،
قل اَلل’ َو َظ َُْْٔ ٚه ت ٍَِ َ
غ! َمَ ٚؿ ْق ُف َؽ َص ْز ًا َأ َبَ ٚظ ٌْ ِد اَلل؟ َؿ َٚلَ :د َخ ِْ ُ
ا ْدـ ُْٗمْ َ
َ ُ
ٔو ِ
َْ ٝو ُأ ِّمل َيَ ٚر ُش َ
ٚن ُد ُمقظ ًَ ،ٚأؽْ َو ٌَ َؽ َأ َحدٌ ؟ َؿ َٚل:
قل اَللَ ،م ٚفِ ًَ َْْٔ ْٔ ِؽ ت ٍَِ َ
 :ٝبِ َٖ ِيب َإٔ َ
َؾ َُ ِْ ُ
احلًغ ي َْت َُؾ بِ َنٚضِ ِئ ا ْف ٍُر ِ
َب ْؾ َؿَ ٚم ِم ْـ ِظْ ِْدي َج ْزئِ ُ َ
اتَ ،ؾ ََ َٚلَ :ه ْؾ َف َؽ َأ ْن
َ
ز ِين َأن ُْ َ ْ َ ُ
ٔؾ َؾٖ ْخ َ َ
َ
ْ ًَ َٕ :ٝؿَ .ؾ َّد َيدَ ُه َؾ ََ ٌَ َض َؿ ٌْ َو ًِ ٜم ْـ ت َُر ٍ
اب َؾ َٖ ْظ َىَ ،َٚٓٔ ِٕٚؾ َِ ْؿ متَ ِِْ ْؽ
ُأ ِصّ َؽ ِم ْـ ت ُْر َبتِ ِف؟ ُؿ ِْ ُ

ٚوتَٚش( -اسمـ ٟمام ّ
َٚي َأ ْن َؾ َ
اًمٖمٛم٦م ذم
َظ ْْٔ َ
احلكمُ ،مثػم إطمزان :ص ;:إرسمكم ،يمِمػ ّ
ُمٕمروم٦م إئٛم٦م :ج ،3صّ ;387
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،55ص-)358
وروي طمدّ صمٜم٤م حم ّٛمد سمـ قمٌٞمد ،ىم٤مل :طمدّ صمٜمل ذطمٌٞمؾ سمـ ُمدرك اجلٕمٗمل ،قمـ قمٌد
أطم٥م ُمٓمٝمرشمف طمتّك طم٤مذى
قمكم ،ويم٤من ّ
اهلل سمـ حيٞمك احليُمل ،قمـ أسمٞمف ،أٟمّف ؾم٤مومر ُمع ّ

ٟمٞمٜمقى وهق ُمٜمٓمٚمؼ إمم ص ّٗملم ،ومٜم٤مدى :صؼم ًا أسم٤م قمٌد اهلل ،صؼم ًا أسم٤م قمٌد اهلل! وم٘مٚم٧م:
ّ
(صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ّٚمؿ) وقمٞمٜم٤مه شمٗمٞمْم٤من،
ُم٤مذا أسم٤م قمٌد اهلل؟ ىم٤مل :دظمٚم٧م قمغم اًمٜمٌل
ىم٤مل :ىمٚم٧م :ي٤م رؾمقل اهلل! ُم٤م ًمٕمٞمٜمٞمؽ شمٗمٞمْم٤من؟ أهمْمٌؽ أطمد؟ ىم٤مل« :ؿٚم مـ ظْدي
أن احلًغ ُيَتؾ ّ
بنط افٍرات[ ،ؾَٚل :هؾ فؽ أن أريؽ مـ تربتف؟
جزيؾ ؾٖخزين ّ
ؾًَِٕ :ٝؿ .ؾّدّ يده ؾٌَض ؿٌو ً ٜمـ ٍ
ظْٔل أن
تراب ؾٖظى ٕٚٓٔٚم ٚمُِ ]ٝؾِؿ أمِؽ ّ

ؾٚوتٚش-
اًمْمح٤مك،
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م اًمٙمقذم ،اعمّمٜمّػ :ج ،9ص;743
ّ
أطم٤مد واعمث٤مين :ج ،2ص-479
بها ٤أَري املؤَٓني×

َطمدَّ َصمٜمَ٤م ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ َأ ْمحَدَ ِّ ِ
حي َٞمك ْسم ِـ َزيم َِر َّي٤م ا ًْم َ٘م َّٓم ُ
٤منَ ،ىم َ٤مل:
َ٤مينَ ،ىم َ٤ملَ :طمدَّ َصمٜمَ٤م َأ ْمحَدُ ْسم ُـ َ ْ
اًمًٜم ُّ
ٞم٥مَ ،ىم َ٤ملَ :طمدَّ َصمٜمَ٤م َمتِٞمؿ ْسم ُـ هب ُٚم ٍ
َطمدَّ َصمٜمَ٤م َسمٙم ُْر ْسم ُـ َقم ٌْ ِد اهلل ْسم ِـ َطمٌِ ٍ
قلَ ،ىم َ٤ملَ :طمدَّ َصمٜمَ٤م َقم ِ ُّكم ْسم ُـ
ُْ
ُ
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ِ
مح ِـَ ،قمـ ُجم َ ِ
َقم ِ
احلُ َّم ْ ِ
٤مه ٍدَ ،قم ِـ ا ْسم ِـ َقم ٌَّ ٍ
٤مص ٍؿَ ،قم ِـ ْ
َْ ٝم َع
٤مسَ ،ىم َ٤ملُ « :ـْ ُ
اًمر ْ َ
ْ
لم ْسم ِـ َقم ٌْد َّ
وج ِف ِ[يف َخرجتِ ِف] إِ َػ ِص ٍِّغَ ،ؾ َِام َٕ َز َل بََِْْٔقى وهق َصط ا ْف ٍُر ِ
ِِ
ِ
غ× ِيف ُخ ُر ِ
ات
َ
َأم ِر ا ْدـ ُْٗمْ َ
ْ َ َ ُ َ
ْ َ
َ
َؿ َٚل بِ َٖ ْظ َذ َص ْقتِ ِفَ :يْ ٚب َـ َظٌ ٍ
َ ٝف ُفَ :مَ ٚأ ْظ ِر ُؾ ُف َيَ ٚأ ِم َر
ف َه َذا ا َْد ْق ِو َع؟ ُؿ ِْ ُ
ٚس! َأ َت ًْ ِر ُ
ِِ
غَ .ؾ ََ َٚل×َ :ف ْق َظ َر ْؾ َت ُف ـ ََّ ًْ ِر َؾتِل َمل ْ َتُ ُْـ َ َُتق ُز ُه َحتك َت ٌُِْ َل َـ ٌَُُٚئِلَ ،ؿ َٚلَ :ؾ ٌََُك
ا ْدـ ُْٗمْ َ
ِ
اخ َوِ ْ ِ
قع َظ َذ َصدْ ِر ِهَ ،و َب َُ ََْْٔ ٚمً ًَ ٚو ُه َق َي َُ ُ
َض ِقي ً
قلَ :أ ْو ِه َأ ْو ِه
ال َحتك ْ
ْ ٝحل َٔ ُت ُف َو َشَ ٚف ٝافد ُم ُ
ٚن و َأوفِٔ ِ
ب؟ ِحز ِ
ٚن؟ َمِ ٚيل َو ِٔ ِل َح ْر ٍ
ٚء ا ْف ُُ ٍْ ِرَ ،ص ْز ًا َيَ ٚأ َبٚ
َمِ ٚيل َو ِٔ ِل َأ ِيب ُش ٍْ َٔ َ
ْب افن ْٔ َى ِ َ ْ َ
ٍ
ِ
ِ
ظٌ ِد اَللَ ،ؾ ََدْ َف َِل َأب َ ِ
قء ُه فِِه َال ِة،
َ ُ
َْ
قك م ْث َؾ افذي َت ِْ ََك مْ ُْٓ ْؿُ ،ثؿ َد َظ ٚبِ َامء َؾت ََقو َٖ ُو ُو َ
َؾهذ مَ ٚصٚء اَللَُ َأ ْن يه ِّعُ ،ثؿ َذـَر َٕحق ـ ََال ِم ِف ْإَو ِل إِٓ َإٔف ًَٕس ِظْْدَ إ َِْ َو ِ
ٚء َص َالتِ ِف
ُ َ َ
َ ْ َ
َ َ
َ
ُ َ َ
َوـ ََال ِم ِف َشَ ٚظ ًُ ،ٜثؿ ا ْٕ َت ٌَ َف َؾ ََ َٚلَ :يْ ٚب َـ َظٌ ٍ
َ :ٝهَ ٚإََٔ ٚذاَ .ؾ ََ َٚلَ :أ َٓ ُأ َحدِّ ُث َؽ بِ َام
ٚس! َؾ َُ ِْ ُ
ِِ
ِ
َ ٝظ ْْٔ َ
غ.
َٚك َو َر َأ ْي َ
ََٚ ٕ :ٝم ْ
ِ ٝيف َمْ َِٚمل إٍِٓ ًِ ٚظْْدَ َر ْؿدَ ِيت؟ َؾ َُ ِْ ُ
َر َأ ْي ُ
َ ٝخ ْر ًا َيَ ٚأم َر ا ْدـ ُْٗمْ َ
 ٝـ ََٖ ِّين بِ ِر َج ٍ
ٚل َؿدْ َٕ َز ُفقا ِم َـ افً َام ِءَ ،م ًَ ُٓ ْؿ َأ ْظ َال ٌم بِ ٌ
ٔضَ ،ؿدْ َت ََِدُ وا ُش ُٔق َؾ ُٓ ْؿ
َؿ َٚلَ :ر َأ ْي ُ
 ٝـ ََٖن ه ِذ ِه افْ ِ
ٔض َت ِْ َّ ُعَ ،و َؿدْ َخىقا َح ْق َل َه ِذ ِه ْإَ ْر ِ
خ َ
َو ِه َل بِ ٌ
ٔؾ َؿدْ
ض َخى ًُ ،ٜثؿ َر َأ ْي ُ
َ
غ ش ِ
َٚنْ ٚإَر َض ت َْو َى ِرب بِدَ ٍم ظٌِ ٍ
ِ
ٔطَ ،وـ ََٖ ِّين بِ ُْ
خ ِٔع َو َؾ ْر ِخل
ض َب ْ
َ
ُ
ٚحل ًَ ْ ِ َ
ْ
 ٝبِ َٖؽْ َه َ
َ َ
َو ُم ْوٌَتِل َو ُ ِّ
َٔ ٞؾ َال ُيٌ ُ
ُمل َؿدْ ؽ َِر َق ؾِ ِٔفَ ،ي ًْت ٌَِ ُ
افر َج َٚل ا ْفٌِ َ
ٔض َؿدْ َٕ َز ُفقا ِم َـ
َٚثَ ،وـ ََٖن ِّ
َ ِ ِ
قنَ :ص ْز ًا َآل افرش ِ
ذ ِار افْ ِ
ٚس،
قلَ ،ؾُِٕ٘ ُْؿ ُت َْ َت ُِ َ
افً َام ِء ُيَُْ ٚدو َٕ ُف َو َي َُق ُف َ
ُ
قن َظ َذ أ ْيدي َ
َو َه ِذ ِه َْ
اجلْ َُ ٜيَ ٚأ َبَ ٚظ ٌْ ِد اَلل إِ َف ْٔ َؽ ُم ْنتََ ٚؿ ٌ...ٜش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم ،ص;7:5
اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،يمامل اًمديـ ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م :ص ;644أمحد سمـ إقمثؿ اًمٙمقذم،
اًمٗمتقح :ج ،3ص ;663ىمٓم٥م اًمديـ اًمراوٟمدي ،اخلرائ٩م واجلرائح :ج،4
اًمدر اًمٜمٔمٞمؿ :ص ;649اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراينُ ،مديٜم٦م اعمٕم٤مضمز:
ص ;2256اًمٕم٤مُمكمّ ،
ج ،5صّ ;2:8
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،55ص-)363
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ ُمردويف إصٗمٝم٤مينُ ،مٜم٤مىم٥م قمكم سمـ أيب
ـم٤مًم٥م :ص-37:

اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م واًمٕمنمون :اًمٌٙم٤مء قمغم ُمّمٞمٌ٦م ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× 598 .............................

بها ٤ايٓيبّ إبساٖٚ ×ِٝبًٛغ٘ ايدزد ١ايسؾٝع ١يًؿابس ٜٔيف املؿا٥ب

ِ
ِ
اًمر َو٤م× َي ُ٘م ُ
َقم ِـ ا ًْم َٗم ْْم ِؾ ْسم ِـ َؿم٤م َذ َ
ٔؿ×
قلَ « :دَ ٚأ َم َر ا َُ
َلل إِ ْب َراه َ
انَ ،ىم َ٤ملَ :ؾمٛم ْٕم ُ٧م ِّ
ِ
ِ
ِ
َٚن ا ْبْ ِ ِف إِ ْش َام ِظ َ
ُقن َؿدْ َذ َب َح
ٔؿ× َأ ْن َيُ َ
َأ ْن َي ْذ َب َح َمُ َ
ٔؾ ا ْف َُ ٌْ َش افذي َأ ْٕزَ َف ُف َظ َِ ْٔف ،متَ َْك إِ ْب َراه ُ
ش َمَُُ َٕ ٚف؛ فِ َ ْر ِج َع إِ َػ َؿ ٌِِْ ِف َمَ ٚي ْر ِج ُع إِ َػ َؿ ِْ ِ
ٔؾ بِ َٔ ِد ِهَ ،و َإٔ ُف َمل ْ ُي ْٗ َم ْر بِ َذ ْبحِ ا ْف َُ ٌْ ِ
ا ْبَْ ُف إِ ْش َام ِظ َ
ٛ
َحؼ بِ َذفِ َؽ َأر َؾع درج ِ
ا ْفقافِ ِد اف ِذي ي ْذبح َأظز و ْف ِد ِه ظ َِٔ ِف بِٔ ِد ِهَ ،ؾًٔت ِ
ٚت َأ ْه ِؾ افث َق ِ
اب َظ َذ
ْ َ ََ َ
َ َ ُ َ ُ
َ
َْ
َ ْ َ
ِ
ِ
ا َْد َهٚئِ ِ
ٔؿ! َم ْـ َأ َحَ ٛخ ِْ َِل إِ َف ْٔ َؽ؟ َؾ ََ َٚلَ :يَ ٚر ِّب! َمٚ
َ .ٛؾ َٖ ْو َحك ا َُ
َلل إِ َف ْٔفَ :ي ٚإِ ْب َراه ُ
ُمّ ٍد’َ .ؾ َٖ ْو َحك اَللَُ َت ًَ َٚػ إِ َف ْٔ ِفَ :أ َؾ ُٓ َق َأ َحٛ
َخ َِ َْ َ
َ ٝخ َِْ ًُ ٚه َق َأ َح ٛإِ َيل ِم ْـ َحٌٌِِٔ َؽ ُ َ
إِ َف ْٔ َؽ َأ ْم َٕ ٍْ ًُ َؽ؟ َؿ َٚلَ :ب ْؾ ُه َق َأ َح ٛإِ َيل ِم ْـ َٕ ٍْ ِزَ .ؿ َٚلَ :ؾ ُق ْفدُ ُه َأ َح ٛإِ َف ْٔ َؽ َأ ْم ُو ْفدُ َك؟
َؿ َٚلَ :ب ْؾ ُو ْفدُ ُهَ .ؿ َٚلَ :ؾ َذ ْب ُح ُو ْف ِد ِه ُط ِْ ًام َظ َذ َأ ْي ِدي َأ ْظدَ ائِ ِف َأ ْو َج ُع فِ ََ ٌِِْ َؽ َأ ْو َذ ْب ُح ُو ْف ِد َك بِ َٔ ِد َك
ِيف َضَ ٚظتِل؟ َؿ َٚلَ :يَ ٚر ِّب! َب ْؾ َذ ْب ُح ُو ْف ِد ِه ُط ِْ ًام َظ َذ َأ ْي ِدي َأ ْظدَ ائِ ِف َأ ْو َج ُع فِ ََ ٌِِْلَ .ؿ َٚلَ :يٚ
ِ
ُمّ ٍد َش َت َْت ُُؾ ُْ
غ ا ْبَْ ُف ِم ْـ َب ًْ ِد ِه ُط ِْ ًام َو ُظدْ َوإ ًٚ
ٔؿ! َؾِ٘ن َضٚئِ ٍَ ًَ ٜت ْز ُظ ُؿ َأَنَِ ٚم ْـ ُأم َِ ُ ٜ
احل ًَ ْ َ
إِ ْب َراه ُ
ِ
ِ
ـَام ي ْذبح ا ْف ٌَُ ُش ،ويًتَق ِجٌ َ ِ
ٔؿ× فِ َذفِ َؽ َوت ََقج َع َؿ ِْ ٌُ ُف
ََ ْ ْ ُ
ْ
َ ُ َ ُ
قن بِ َذف َؽ َش َخىلَ .ؾ َج ِز َع إِ ْب َراه ُ
ِ
ِ
َ ٝج َز َظ َؽ َظ َذ ا ْبْ ِ َؽ إِ ْش َام ِظ َ
ٔؾ َف ْق
َو َأ ْؿ ٌَ َؾ َي ٌُِْلَ ،ؾ َٖ ْو َحك ا َُ
ٔؿ! َؿدْ َؾدَ ْي ُ
َلل إِ َف ْٔفَ :ي ٚإِ ْب َراه ُ
َ ٝف َؽ َأر َؾع درج ِ
احل ًَ ْ ِ
ٚت َأ ْه ِؾ افث َق ِ
َذ َب ْح َت ُف بِ َٔ ِد َك بِ َج َز ِظ َؽ َظ َذ ُْ
اب َظ َذ
غ َو َؿتِِْ ِفَ ،و َأ ْو َج ٌْ ُ
ْ َ ََ َ
ا َْد َهٚئِ ِ
َ ،ٛو َذفِ َؽ َؿ ْق ُل اَللِ( :ﭩ ﭪ ﭫ)ش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،اخلّم٤مل:
احلر اًمٕم٤مُمكم،
ص ;69اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٞمقن أظمٌ٤مر اًمرو٤م :ج ،2صّ ;298
اجلقاهر اًمًٜم ّٞم٦م :ص ;362اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،شمٗمًػم اًمّم٤مذم :ج ،5ص ;38:اًمً ّٞمد
ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،5صّ ;729
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار:
ج ،23ص-)235
بهاَٛ ٤ضٚ ٢اخلكس÷

َقم ْـ َأ ِيب ْ
قشك ا ْف ًَ ِٚمل َ َؾ َٖ َصَ ٚب ُف َو ُه َق ِيف َج ِز َير ٍة ِم ْـ َجزَائِ ِر
اًمر َو٤م×َ « :أتَك ُم َ
احلَ ًَ ِـ ِّ

ُ -------------------------------------------------------------- 377مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

ِ
ِ
ِ
َٚن بِ َٖ ْر ٍ
ض َف ْٔ َس
قشك َؾ َٖ ُْٕ ََر افً َال َم؛ إِ ْذ ـ َ
ا ْف ٌَ ْح ِر ،إِمَ ٚجٚفً ًَ ٚوإِمُ ٚمتُئ ًَ ،ٚؾ ًَِ َؿ َظ َِ ْٔف ُم َ
ان
انَ .ؿ َٚلَ :إٔ َ
ؾِ ََٔٓ ٚش َال ٌمَ .ؿ َٚلَ :م ْـ َإٔ َ
قشك ْب ُـ ِظ ّْ َر َ
ْٝ؟ َؿ َٚلَ :إَُٔ ٚمق َشك ْب ُـ ِظ ّْ َر َ
ُْ ٝم َ
ِ
ِ
ٚجت َ
ٝ
َْ ٝأ ْن ُت ًَ ِِّ َّ ِـ ِممُ ٚظ ِِّ ّْ َ
ُؽ؟ َؿ َٚلِ :جئ ُ
افذي ـَِ َّ ُف اَللَُ َتُِْٔ ًام؟ َؿ َٚلْ ًَ َٕ :ؿَ .ؿ َٚلَ :ؾ َام َح َ
ْ ٝبِ َٖ ْم ٍر َٓ ُأضِٔ َُ ُفُ ،ثؿ َحد َث ُف ا ْف ًَ ِٚمل ُ بِ َام
َ ٝإٔ َ
 ٝبِ َٖ ْم ٍر َٓ تُىِٔ َُ ُفَ ،و ُو ِّـ ِْ َ
ُر ْصد ًاَ .ؿ َٚل :إِ ِّين ُو ِّـ ِْ ُ
ِ
ِ
ِ
ي ِهَٔ ٛآل ُ َ ٍ ِ
ِهُ ،ٚثؿ َحد َث ُف ا ْف ًَ ِٚمل ُ َظ ْـ َؾ ْو ِؾ
ُ
ُمّد م َـ ا ْف ٌَ َالء َو َـ ْٔد ْإَ ْظدَ اء َحتك ْاصتَد ُبَُٚؤُ ُ َ
ُ
آل ُ َ ٍ
ِْ ٝم ْـ ِ
ِ
قشك َي َُ ُ
ُمّ ٍدَ ،و َحتك َذـ ََر ُؾ َالٕ ًَ ٚو ُؾ َالٕ ًٚ
قلَ :يَ ٚف ْٔتَِْل ُـْ ُ
آل ُ َ
ُمّد َحتك َج ًَ َؾ ُم َ
 ٞرش ِ
قل اَلل’ إِ َػ َؿ ْق ِم ِفَ ،و َمَ ٚي ِْ ََك ِمْ ُْٓ ْؿ َو ِم ْـ َتُ ِْذيٌِ ِٓ ْؿ إِيُ ٚهش( -قمكم سمـ
َو ُؾ َالٕ ًَ ٚو َم ٌْ ًَ َ َ ُ

اًم٘مٛمل :ج ،3ص ;49اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم
اًم٘مٛمل ،شمٗمًػم
إسمراهٞمؿ
ّ
ّ
اًمؼمه٤من :ج ،4ص ;759اًمٕم ّالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،24ص ;38:اًمِمٞمخ
اًم٘مٛمل اعمِمٝمدي ،شمٗمًػم يمٜمز اًمدىم٤مئؼ :ج ،9ص-)278
حمٛمد ّ
ّ
بها ٤ايٓيبّ شنسٜا×

َقم ْـ ؾم ْٕم ِد ْسم ِـ َقم ٌْ ِد اهلل ا ًْم ُ٘مٛمل َىم َ٤ملُ ---:ىم ْٚم ُ٧مَ :وم َ٠م ْظم ِؼم ِين َي٤م ْسم َـ رؾم ِ
قل اهلل َقم ْـ شم َْ٠م ِو ِ
يؾ
َ ُ
ْ
ِّ ِّ
َ
وف ِمـ َأ ٌْٕ ِ
ٚء ا ْف ٌَ ْٔ ِ
يمٝمٞمٕمصَ -ىم َ٤ملَ « :ه ِذ ِه ُْ
َ ،ٛأ ْض َِ َع اَللَُ َظ َِ ْٔ ََٓ ٚظ ٌْدَ ُه َزـ َِريُ ،ٚث َؿ َؿه َٓٚ
احل ُر ُ ْ َ
ِ
ُمّ ٍد’؛ َو َذفِ َؽ َأن زَ ـ َِريَ ٚش َٖ َل َرب ُف َأ ْن ُي ًَ ِِّ َّ ُف َأ ْشام َء َْ ِ َ
زئ ِ َ
ٔؾ
َظ َذ ُ َ
َ
اخل ّْ ًََ ،ٜؾٖ ْه ٌَ َط َظ َِ ْٔف َج ْ َ
ُمّد ًا َو َظِِ ّٔ ًَ ٚو َؾٚضِ َّ ََ ٜو َْ
ي َظْْ ُف َِه ُف َوإ َْج َذ
َٚن َزـ َِري ٚإِ َذا َذـ ََر ُ َ
ٚهَ ،ٚؾُ َ
ه َ
َؾ ًَِ َّ ُف إِي َ
احل ًَ َـ ُ ِّ
ـ َْر ُب ُفَ ،وإِ َذا َذـ ََر ُْ
ات َي ْقمٍَ :ي ٚإِ َ ِهلل! َمٚ
َ ٝظ َِ ْٔ ِف ا ْف ٌُ ْٓ َر ُةَ .ؾ ََ َٚل َذ َ
ز ُة َو َو َؿ ًَ ْ
احل ًَ ْ َ
غ َخَْ ََ ْت ُف ا ْف ًَ ْ َ
 ٝبِ َٖشامئِ ِٓؿ ِمـ ُِه ِ
ِ
قملَ ،وإِ َذا َذـ َْر ُت ُْ
َب ِ
غ تَدْ َم ُع
احل ًَ ْ َ
ٚيل إِ َذا َذـ َْر ُت َأ ْر َبً ً ٚمْ ُْٓ ْؿ ت ًََِ ْٔ ُ ْ َ ْ ْ ُ
ِ
َٚف ْاش ُؿ ـ َْر َب َال َء،
قر َز ْؾ َر ِيت؟ َؾ َٖ ْٕ ٌَ َٖ ُه اَللَُ َت ًَ َٚػ َظ ْـ ِؿهتِ ِفَ ،و َؿ َٚل :ـًٓٔصَ ،ؾْ ٚفُ ُ
َظ ْْٔل َو َت ُث ُ
و َْاهلٚء ه َال ُك ا ْف ًِ ْ ِ
احل ًَ ْ ِ
ٚء َي ِزيدُ َو ُه َق َط ِٚمل ُ ُْ
ز ُه.
غ×َ ،وا ْف ًَ ْ ُ
َ ُ َ
سةَ ،وا ْف َٔ ُ
غ َظ َى ُن ُفَ ،وافهُ ٚد َص ْ ُ
َ
ِ
ٚس ِم َـ افد ُخ ِ
ٚر ْق َم ًْ ِ
َؾ َِام َش ِّ َع َذفِ َؽ َزـ َِريَ ٚمل ُي ٍَ ِ
قل َظ َِ ْٔ ِف،
جدَ ُه َث َال َث ََ ٜأيٍ ٚمَ ،و َمْ ََع ؾ َٔٓ ٚافْ َ
ْ
َٚء وافْ ِ
ِ
ح ِ
َُٕ ٝدْ َب ُت ُف :إِ َ ِهلل! َأ ُت ٍَ ِّج ُع َخ ْ َر َخ ِْ َِ َؽ بِ َق َف ِد ِه؟ إِ َ ِهلل!
َٔ ،ٛوـَْ ٕٚ
َو َأ ْؿ ٌَ َؾ َظ َذ ا ْف ٌُُ َ

اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م واًمٕمنمون :اًمٌٙم٤مء قمغم ُمّمٞمٌ٦م ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× 59: .............................

ِ ِ
ِ
ِ ِ ِِ ِ
ِِ
ٚب َه ِذ ِه ا ُْد ِهٔ ٌَ ِٜ؟ إِ َ ِهلل!
َأ ُتْ ِْز ُل َب ِْ َقى َهذه افر ِزي ٜبٍَِْٚئف؟ إِ َهلل! َأ ُت ٌِِْ ُس َظِ ّٔ ًَ ٚو َؾٚض َّ َ ٜث َٔ َ
حتؾ ـُرب َ ٜه ِذ ِه ا ْف ٍَ ِ ِ
َأ ُ ِ
َٚن َي َُ ُ
قل :افِ ُٓؿ ْار ُز ْؿِْل َو َفد ًا َت ََر بِ ِف َظ ِْْٔل َظ َذ
ٚحتِ ِٓ َام؟ ُثؿ ـ َ
جٔ ًَ ٜبِ ًَ َ
َْ َ
ِ
ِ
احل ًَ ْ ِ
ُمؾ ُْ
غَ ،ؾِ٘ َذا َر َز ْؿتَْ ِ ِٔف َؾْ ٚؾتِِّْل بِ ُح ٌِّ ِف،
ُمِ ُف ِمِّْل َ َ
اج ًَ ْؾ َ َ
اج ًَ ِْ ُف َو ِارث ًَ ٚوص ّٔ ًَ ،ٚو ْ
ا ْفُ َ ِزَ ،و ْ
ِِ
مح ُؾ
ُثؿ َؾ ِّج ًِْْل بِ ِف َـ َام ُت ٍَ ِّج ُع ُ َ
حي َٔك َو َؾج ًَ ُف بِ ِفَ ،وـ َ
َٚن َ ْ
ُمّد ًا َحٌِٔ ٌَ َؽ بِ َق َفدهَ .ؾ َر َز َؿ ُف اَللَُ َ ْ
ِ
احل ًَ ْ ِ
مح ُؾ ُْ
غ× ـ ََذفِ َؽش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،يمامل اًمديـ ومت٤مم
حي َٔك شت ََ ٜأ ْص ُٓ ٍر َو َ ْ
َْ

حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ،دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م :ص ;624اًمِمٞمخ
اًمٜمٕمٛم٦م :صّ ;572
اًمٓمؼمد ،آطمتج٤مج :ج ،3ص ;383اًمً ّٞمد ذف اًمديـ ،شم٠مويؾ أي٤مت :ج،2
صّ ;477
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،25ص-)289
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل ،يٜم٤مسمٞمع اعمق ّدة ًمذوي اًم٘مرسمك :ج،4
ص( 437أظمرضمف ذيؾ احلدي٨م اعمذيمقر)-
بها ٤املال٥ه١

غ× َأربً ََ ٜآٓ ِ
احل ًَ ْ ِ
مح َز َةَ ،قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل× َىم َ٤مل« :إِن اَللَ َوـ َؾ بِ ََ ْ ِز ُْ
ف
َقم ْـ َأ ِيب َ ْ
ََْ
سَ ،ؾِ٘ َذا َزا َف ِ
م َِ ٍؽ ُص ًْث ً ٚؽُ ْز ًاَ ،ؾ َِؿ ي َز ْل ي ٌُُْق َٕ ُف ِم ْـ ُض ُِق ِع ا ْف ٍَ ْج ِر إِ َػ َز َو ِ
ال افن ّْ ِ
ٝ
ْ َ َ
َ
ف م َِ ٍؽ وص ًِدَ َأربً َُ ٜآٓ ِ
ِ
ف َم َِ ٍؽَ ،ؾ َِ ْؿ َي َز ْل َي ٌُُْق َٕ ُف َحتك َي ْى ُِ َع
ََْ
َ َ
افن ّْ ُس َه ٌَ َط َأ ْر َب ًَ َُ ٜآٓ َ
ون َد ِـ َزاره ،وي َنًٔق َٕف بِْ ٚفق َؾ ِ
قن
ٚء إِ َػ َأ ْهِِ ِفَ ،و َي ًُق ُدو َٕ ُف إِ َذا َم ِر َضَ ،و ُي َهِ َ
ا ْف ٍَ ْج ُرَ ،و َي ْن َٓدُ َ ْ َ ُ َ ُ ِّ ُ ُ َ
ٚتش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص-)463
َظ َِ ْٔ ِف إِ َذا َم َ

بها ٤ايبّٛ

احلً ِـ سم ِـ َأ ْمحَدَ سم ِـ ا ًْمقًم ِ ِ
ِ
مج٤م َقم ُ٦م َُم َِم ِ
٤مخيِلَ ،قم ْـ َؾم ْٕم ِد ْسم ِـ َقم ٌْ ِد
ٞمد َو َ َ
َ
ْ
َطمدَّ َصمٜمل ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ ْ َ َ ْ
ِ
ِ
احلُ ًَ ْ ِ
حي َٞمكَ ،قم ِـ ْ
ٞمًك ْسم ِـ ُقم ٌَ ْٞم ٍدَ ،قم ْـ َص ْٗم َق َ
لم ْسم ِـ َأ ِيب ُهمٜمْدَ ٍر،
ان ْسم ِـ َ ْ
اهللَ ،قم ْـ ُحم َ َّٛمد ْسم ِـ قم َ

ِ
ِ
َقم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل×َ ،ىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُت ُف َي ُ٘م ُ
آهٚ
قل ِذم ا ًْم ٌُق َُم٦مَ :ىم َ٤ملَ « :ه ْؾ َأ َحدٌ مُْْ ُْؿ َر َ
بِٚفْ َٓ ِ
ٚر؟ ِؿ َ
ٔؾ َف ُفَ َٓ :تَُُ ٚد َت ْي َٓ ُر بِٚفْ َِٓ ٚر َو َٓ َت ْي َٓ ُر إِٓ َف ْٔ ً
الَ .ؿ َٚلَ :أ َم ٚإَِنََ ٚمل ْ َت َز ْل ت َْٖ ِوي
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ِ
ان َأ َبد ًاَ ،ؾ َِام َأ ْن ُؿتِ َؾ ُْ
ان َأ َبد ًاَ ،و َٓ
غ× آ َف ْ
ي ا ْف ًُ ّْ َر َ
ا ْف ًُ ّْ َر َ
احل ًَ ْ ُ
َ ٝظ َذ َٕ ًٍْ ََٓ ٚأ ْن َٓ ت َْٖ ِو َ
ِ
ي إِٓ َْ
جيْ َٓ ٚافِ ْٔ ُؾَ ،ؾِ٘ َذا َجْ َٓ ٚافِ ْٔ ُؾ َؾ َال
اخل َر َ
ت َْٖ ِو َ
ابَ ،ؾ َال َتز َُال ََنَ َٚر َهَ ٚصٚئ َّ ًَ ٜح ِزي َْ ًَ ٜحتك َ ُ
احل ًَ ْ ِ
ث] َظ َذ ُْ
َتز َُال ت َِرن [ت َِر ُ
غ× َحتك ت ُْهٌِ َحش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات،

صّ ;2::
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص-)324
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احملاضسة السابعة والعػسوٌ :برل دو املَجة

احملاقس ٠ايسابعٚ ١ايعػسٕٚ
برٍ دّ املٗذ١
احلج٦م 2544هـ
 27شمنميـ اًمث٤مين 3723م=  36ذو ّ
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ايتبًٝؼ غإٔ خامت األْبٝا’٤

اعمٝمؿ ضمدّ ًا ومٝمؿ ُمٕمٜمك اًمتٌٚمٞمغ ،ومام هق اًمتٌٚمٞمغ؟ وُم٤م هل ذوـمف؟ وُم٤م اًمذي
ُمـ ّ

يٜمٌٖمل ومٕمٚمف؟ ُمـ اعم١مؾمػ أٟمّٜم٤م مل ٟمٗمٝمؿ اًم٘مرآن ،ومحًٌٜم٤م ُمٜمف آي٦م واطمدة ،وهل ىمقًمف ّ
ضمؾ
وقمال( :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ)(-)2
ٕول ؿمخّم ّٞم٦م ذم قم٤ممل اإلُمٙم٤من ،وإُم٤مم مجٞمع
إ ّن اًمقفمٞمٗم٦م اًمتل طمدّ ده٤م اهلل شمٕم٤ممم ّ
إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم^ هل اًمتٌٚمٞمغ اًمديٜمل( :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ) -ومال
أي قمٛمؾ هذا اًمٕمٛمؾ؟ وقمٛمؾ ُمـ يم٤من؟ وُم٤م هل اًمنموط اًمتل
سمدّ ًمٙمؿ أن شمدريمقا ّ
أن إدراك هذا إُمر ذم هم٤مي٦م اًمّمٕمقسم٦مّ ،
يٜمٌٖمل شمقومػمه٤م؟ قمغم ّ
ويمؾ ُم٤م ًمديٜم٤م ذم هذه
اًمرواي٤مت ،ويم ّٚمام ىمرأٟم٤مه٤م اؾمتٗمدٟم٤م ُمٜمٝم٤م اجلديد-
ايتكٚ ٣ٛتٗرٜب ايباطٔ

إول هق اًمت٘مقىّ ،
ٕن اًمًٌٞمؾ ؾمٌٞمؾ اهلل اًمً ٌّقح اًم٘مدّ وس ،واعم٘م٤مم ُم٘م٤مم
اًمنمط ّ

اًمٜمٌقة واإلُم٤مُم٦م اعم٘مرون سم٤مًمٕمّمٛم٦م اعمٓمٚم٘م٦م -وُمـ اعمً ّٚمؿ ّ
إول عمـ يروم
أن اًمنمط ّ
اًم٘مٞم٤مم سمٕمٛمؾ إٟمٌٞم٤مء واًم٘مٞم٤مم سمام يريض اهلل شمٕم٤ممم هق اًمتٜم٤مؾم٥م ،ومٝمذه اعمّم٤مسمٞمح اًمتل
شمروهن٤م ُمْمٞمئ٦م ُم٤م يم٤مٟم٧م ًمتٚمت٘مط اًمتٞم٤مر اًمٙمٝمرسم٤مئل ًمق مل شمٜمٗمّمؾ اًمزضم٤مضم٤مت قمـ
إطمج٤مر ومل ٟم٘مؿ سمتّمٗمٞمتٝم٤م ،وم٤مًمتٞم٤مر ُمقضمقد ذم مجٞمع أرضم٤مء هذه احلًٞمٜمٞم٦م ،وًمٙمـ
ًمٞمس سمقؾمع همػم هذه اعمّم٤مسمٞمح ذات اًمزضم٤مج اعمّم ّٗمك آشمّم٤مل سمف واإلٟم٤مرة-
واًمٜمتٞمج٦م أٟمّف جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمدرك ّ
أن اًمٗمٞمض اإلهلل ٓ يت٠مشمّك ّإٓ سمتٜم٘مٞم٦م اًمٌ٤مـمـ;
( )2اعم٤مئدة ،آي٦م-::
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إول هق اًمت٘مقى وظمٚمقص اًمٜمٞم٦م-
وم٤مًمنمط ّ
برٍ املٗذ ١يف ضب ٌٝضّٝد ايػٗدا×٤

صمؿ إٟمّف ٓ سمدّ أن ٟمرى ُم٤م هذه إ ّي٤مم؟ وإمم ُمـ شمٜمتً٥م؟ وُم٤م اًمذي ومٕمٚمف هذا
ّ
اًمِمخص؟ وعم٤مذا؟ ٓ سمدّ أن ٟمٗمٝمؿ ذًمؽ ضم ّٞمد ًا-
َٚن ؾَِْٔٚ
ًم٘مد أـمٚمؼ اإلُم٤مم احلًلم× مجٚم ً٦م ّ
هزت دٟمٞم٤م اًمٕمٚمؿ ،طمٞم٨م ىم٤مل×َ « :م ْـ ـ َ
ِ ِ ِ
ِ
ٚء اَللِ] َٕ ٍْ ًَ ُفَ ،ؾ ِْ َ ْر َح ْؾ َم ًَْٚش( -)2ومٚمٞمس ّ
يمؾ أطمد
َبٚذًٓ ُم ْٓ َج َت ُفَ ،و ُم َق ِّضْ ًَ ٚظ َذ ف ََٚئَْ[ ٚف ََ َ
يٚمٞمؼ سمٛمراوم٘متٜم٤م ،واعمالطمظ أٟمّف ىم٤مل« :ؾَِْٔٚش ومل ي٘مؾ« :يف شٌِْٔٚشّ ،
ويمؾ ذًمؽ يِمتٛمؾ
قمغم ٟمٙم٤مت-

َٚن ؾَِْٔ ٚب ِ
ٚذًٓ ُم ْٓ َج َت ُفش وم٤مًمذي يٌذل ُمٝمجتف ومٞمٜم٤م-
« َم ْـ ـ َ
َ
ِ
ٚء اَللِ َٕ ٍْ ًَ ُفش ويق ّـمـ ٟمٗمًف قمغم ًم٘م٤مء اهلل-
« ُم َق ِّضْ ًَ ٚظ َذ ف ََ َ
« َؾ ِْ َ ْر َح ْؾ مًْٚش ومذًمؽ هق اًمذي يرطمؾ ُمٕمٜم٤م ،وٓ يٚمٞمؼ ّ
يمؾ أطمد سمٛم٘م٤مُمٜم٤م-

ِ
ِ ِ
(ُِ )2م ْـ يم ََال ُِم ِف× عمََّ٤م َقم َز َم َقم َغم ْ
اخلُ ُر ِ
احل ْٛمدُ هللِ َو َُم٤م َؿم٤م َء اهللَُ َو َٓ َطم ْق َل
وج إِ َمم ا ًْمٕم َراق َىم٤م َم َظمٓمٞمٌ ً٤م َوم َ٘م َ٤ملَ ْ « :
هلل َقم َغم رؾمقًمِ ِف وؾم َّٚمؿُ ،ظم َّط اعمَْق ُت َقم َغم و ًْم ِد آدم َخم َ َّط ا ًْم ِ٘م َالد ِة َقم َغم ِضم ِ
ٞمد
َو َٓ ُىم َّق َة إِ َّٓ سمِ٤مهللَ ،ص َّغم ا َُ
َ
ُ
ْ
ََ
َ َ َ
َ ُ
ا ًْم َٗمت ِ
ػَ ،و ُظمػم ِزم ُمٍم ٌع َأٟمَ٤م َٓ ِىم ِٞمفَ ،يم َ٠م ِّين سمِ َ٠م ْو َص ٍ
َ٤مةَ ،و َُم٤م َأ ْو َهلَٜمِل إِ َمم َأ ْؾم َال ِذم ْاؿمتِ َٞم َ
٤مل
قؾم َ
٤مق َي ْٕم ُ٘م َ
قب إِ َمم ُي ُ
ِّ َ َ ْ َ
ي َت َ٘م َّٓمٕمٝم٤م ُقمً َال ُن ا ًْم َٗم َٚمق ِ
لم اًمٜم ََّق ِاو ِ
يس َويم َْر َسم َال َءَ ،وم َٞم َٛم َ ْ
أل َن ُِمٜمِّل َأيم َْراؿم ً٤م َضم ْقوم ً٤م َو َأ ْضم ِر َسم ً٦م ُؾمٖمٌْ ً٤مَٓ ،
ات َسم ْ َ
َ
َ َُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
قر
َحم َ
ؼم َقم َغم َسم َالئف َو ُي َق ِّومٞمٜمَ٤م ُأ ُضم َ
ٞمص َقم ْـ َي ْق ٍم ُظم َّط سمِ٤م ًْم َ٘م َٚم ِؿِ ،ر َى اهلل ِر َو٤مٟمَ٤م َأ ْه َؾ ا ًْم ٌَ ْٞم٧مٟ ،م َّْم ِ ُ
ِ
حل َٛم ُت ُفَ ،و ِه َل َجم ْ ُٛمق َقم ٌ٦م ًَم ُف ِذم َطم ِٔم َػم ِة ا ًْم ُ٘مدُ ِ
سَ ،شم َ٘م ُّر ِهبِ ْؿ َقم ْٞمٜمُ ُف
َّ
اًمّم٤مسمِ ِري َـًَ ،م ْـ َي ُِم َّذ َقم ْـ َر ُؾمقل اهلل’ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو َي َتٜم ََّج ُز َهل ُ ْؿ َوقمْدُ ُهَُ ،م ْـ َيم َ
٤من ومٞمٜمَ٤م َسم٤مذًٓ ُُم ْٝم َج َت ُف [ َسم٤مذًٓ ومٞمٜمَ٤م ُُم ْٝم َج َت ُف] َو ُُم َق ِّـمٜم ً٤م َقم َغم ًم َ٘م٤مئٜمَ٤م [ًم َ٘م٤م َء اهللِ]
َٟم ْٗمًفَ ،وم ْٚمػمطم ْؾ َوم٢مِ ِّين ر ِ
اطم ٌؾ ُُم ّْمٌِح ً٤م إِ ْن َؿم٤م َء اهللَُش( -اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،اًمٚمٝمقف ذم ىمتغم اًمٓمٗمقف:
َ ُ َْ َ
َ
ص ;49اسمـ ٟمام ّ
اًمٖمٛم٦م ذم ُمٕمروم٦م إئٛم٦م :ج،3
احلكمُ ،مثػم إطمزان :ص ;3:إرسمكم ،يمِمػ ّ
صّ ;34:
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،55ص-)478
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :احلٚمقاينٟ ،مزه٦م اًمٜم٤مفمر وشمٜمٌٞمف اخل٤مـمر :ص ;97اًمزرٟمدي احلٜمٗملُ ،مٕم٤مرج
اًمقصقل :ص-:5
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ايػالّ األضٛد يطّٝد ايػٗدا×٤

وأي ؾمٕم٤مدة ىمد ٟم٤مًمقا؟ ّ
إن اًمٕم٘مؾ
أي ُم٘م٤مم أطمرزه أصح٤مب اإلُم٤مم احلًلم×؟ ّ
ّ

إوًملم وأظمريـ(،)2
ًمٞمح٤مر أُم٤مم ذًمؽ! وم٘مد سمٚمٖمقا ُمرشمٌ٦م مل يٌٚمغ ؿم٠موه٤م أطمد ُمـ ّ
طمٞم٨م ي٘مػ  235أًمػ ٟمٌل أُم٤مم ذًمؽ اًمٖمالم إؾمقد ًمٞم٘مقًمقا« :افًال ُم َظ َِ ُْٔ ُْؿ يٚ
ِ
ِ
ْهٚر ِد ِ
يـ اَللش(ً -)3م٘مد سمٚمغ همالم أؾمقد هذه
ٚء ُه ،افًال ُم َظ َِ ُْٔ ُْؿ يَ ٚإٔ َ
ٔٚء اَلل َوأحٌ َ
َأ ْوف َ

اعمرشمٌ٦م اًمٕمٚمٞم٤م طمٞمٜمام شمق ّومرت ومٞمف شمٚمؽ اًمدرضم٦م ُمـ اًمت٘مقى واًمتْمحٞم٦م ،طمٞم٨م ظم٤مـم٥م
اإلُم٤مم× سمٓمري٘م٦م حمػمة ًمألًمٌ٤مبُ ،مًت٠مذٟم ً٤م ذم اًم٘مت٤مل ىم٤مئالً« :يْ ٚب َـ رش ِ
قل اَلل! َواَللِ إِن
َ ُ
َ
ّ
ِ
ِ ِ
ٔؿَ ،و َف ْق ِين ََٕ ْش َق ُدَ ،ؾ َتٍَْ ْس َظ َع بِ َ
ٚجلْ ِٜش(-)4
ِرحيل َُدْْت ٌـَ ،وإِن َح ًٌَِل َف َِئ ٌ
حي ُفش-
صمؿ ضم٤مء اإلُم٤مم× ومقىمػ قمغم رأؾمف ىم٤مئالً« :افِ ُٓؿ َب ِّٔ ْض َو ْج َٓ ُفَ و َض ِّٔ ْ
ِ ٛر َ
ّ
شمؿ اًمٕمثقر قمغم ضمٜم٤مزشمف يم٠مٟمّف اًمٌدر ذم ًمٞمٚم٦م مت٤مُمف(-)5
وسمٕمد قمنمة أ ّي٤مم ّ
(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م ،394اهل٤مُمش رىمؿ-2
اعمتٝمجد :ص ;833اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس،
( )3مم٤م ورد ذم زي٤مرة اًمِمٝمداء( -اًمِمٞمخ اًمٓمقدُ ،مّمٌ٤مح
ّ
إىمٌ٤مل إقمامل :ج ،3ص ;76اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،اًمٚمٝمقف ذم ىمتغم اًمٓمٗمقف :ص ;8اًمِمٝمٞمد
إول ،اعمزار :ص ;23:اًمٙمٗمٕمٛمل ،اعمّمٌ٤مح :صّ ;674
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،:9
ّ
ص-)372
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ً
َ
َ
ٌ
ْ٧م ذم إذن ُمٜمِّل; وم٢مٟم ََّام
لم×« :أٟم َ
(ُ « )4صم َّؿ َسم َر َز ُضمقنَُ ،م ْق َمم أيب ذ ٍّرَ ،ويمَ٤من َقم ٌْدا أ ْؾم َق َد ،وم٘م٤مل ًم ُف احلُ ًَ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اًمر َظم٤مء َأ ْحلَ ُس ىم َّم٤م َقم ُٙم ْؿ،
شمٌَِ ْٕم َتٜمَ٤م َـم َٚمٌ ً٤م ًم ْٚم َٕم٤موم َٞم٦مَ ،وم َال َشم ٌْت َِؾ سمِ َٓم ِري٘مٜمَ٤مشَ -وم َ٘م َ٤ملَ :ي٤م ْسم َـ َر ُؾمقل اهلل! َأٟمَ٤م ِذم َّ
ِ
ِ
ِ
و ِذم ا ِّ ِ
ٞمؿَ ،و ًَم ْق ِين ََٕ ْؾم َق ُدَ ،وم َتٜمَ َّٗم ْس َقم َ َّكم سمِ ْ
٤مجلَٜم َِّ٦م،
َ
ًمِمدَّ ة َأ ْظم ُذ ًُم ُٙم ْؿَ ،واهلل إِ َّن ِرحيل عمَُٜمْت ٌـَ ،وإِ َّن َطم ًٌَِل ًَم َٚمئ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
خيتَٚمط َهذا اًمدَّ ُم
ف َطم ًٌَلَ ،و َي ٌْ َٞم َّض َو ْضمٝملَ ٓ ،واهلل ٓ أوم٤مرىم ُٙم ْؿ َطمتَّك َ ْ
نم َ
َومتَٓم َ
ٞم٥م رحيلَ ،و َي ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْإَ ْؾم َق ُد َُم َع د َُم٤مئ ُٙم ْؿُ ،صم َّؿ َىم٤مشم ََؾ ِ
(ر ْو َق ُ
ان اهلل َقم َٚم ْٞمف) َطمتَّك ُىمت َؾش( -اسمـ ٟمام ّ
احلكمُ ،مثػم إطمزان:
حمٛمد سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،شمًٚمٞم٦م
ص ;58اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،اًمٚمٝمقف ذم ىمتغم اًمٓمٗمقف :صّ ;75
اعمج٤مًمس :ج ،3صّ ;3:3
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص ;34اًمِمٞمخ قمٌد اهلل
اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)377
ِ
َّ
َ
َ
أن ُضم َ
وي َّ
حي ُف
قن ىم٤مشم ََؾ طمتّك ُىمتِ َؾَ ،وم َ
قىمػ احلُ ًَ ُ
لم× َوىم٤مل« :اًمٚم ُٝم َّؿ َسم ِّٞم ْض َو ْضم َٝم ُف َوـم ِّٞم ْ
(ُ )5ر َ
٥م ر َ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
َ
ْ
لم ُحم َ َّٛمد وآل ُحم َ َّٛمدش-
نم ُه َُم َع إ ْسم َرار َو َقم ِّر ْ
ف َسم ْٞمٜمَ ُف َو َسم ْ َ
َو ْ
اطم ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ون اعمَْ ْٕم َر َيم َ٦م َو َيدْ ومِٜمُقنَ
ي َ
َّ
َو ُرو َي َقمـ اًم ٌَ٤مىمر×َ ،قم ْـ َقم ِّكم ْسمـ احلُ ًَ ْلم÷ «أن اًمٜم َ
َّ٤مس يمَ٤م ُٟمقا َ ْ
حي ُ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ا ًْم َ٘مت َْغمَ ،ومقضمدُ وا ضمقٟم ً٤م سمٕمدَ َقم ْنم ِة َأي٤م ٍم ،ي ُٗم ِ
ِ
َ
ُ
(حمٛمد سمـ أيب
َ َّ َ ُ
َ ْ َْ
َ َ
قح ُمٜمْ ُف َرائ َح ُ٦م اعمْ ًْؽ (ر ْو َقان اهلل َقمٚم ْٞمف)شّ -
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ايطري عً ٢خط ٢أؾخاب ضّٝد ايػٗدا×٤

ٞمن ذم زُم٤مٟمٜم٤م أيْم ً٤مّ ،
ّ
وم٢من
إن اًمًػم ذم هذا اًمٓمريؼ وسمٚمقغ هذه اًمدرضم٤مت اًمرومٞمٕم٦م ُمت ّ

اًمٗمٞمض اإلهلل ٓ يٜم٘مٓمع; وقمٚمٞمف يٛمٙمـ اًم٘مٞم٤مم سمٕمٛمؾ يٌٚمغ سم٤مإلٟمً٤من شمٚمؽ اعمراشم٥م ،وإن
ّ
شمٕمذرت جم٤مراهتؿ وًمٙمـ يٛمٙمـ آىمتداء هبؿ سم٤مًمًػم قمغم ظمٓم٤مهؿ -هذا هق اًمٓمريؼ-
حتبٝب ايًٓ٘ إىل اخلًل ٚحتبٝب اخلًل إىل ايًٓ٘

صمٛم٦م رواي٦م قمـ اإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ× يم ّٚمام وىمع ٟمٔمري قمٚمٞمٝم٤م أرى ّأهن٤م طم٤موي٦م
ّ

جلٛمٞمع اًمدىم٤مئؼ واًمرىم٤مئؼ واًمٚمٓم٤مئػ ذم ؾمٓمقر قمدّ ة ،ومل شمًٜمح زم اًمٗمرص٦م ًمنمطمٝم٤م إمم
أن ،وؾم٠مىمقم سمنمطمٝم٤م ًمق ُأشمٞمح زم اعمج٤مل ذم اعمًجد إقمٔمؿ إن ؿم٤مء اهللً -م٘مد
اضمتٛمٕم٧م ذم هذه اًمرواي٦م مجٞمع وفم٤مئػ اعمٌ ِّٚمغ اًمديٜمل-
روى اإلُم٤مم احلًـ اًمٕمًٙمري× قمـ اإلُم٤مم قمكم سمـ احلًلم زيـ اًمٕم٤مسمديـ×-
شم٠م ُّمٚمقا ذم هذه اًمٙمٚمامت ضم ّٞمد ًاّ ،
وم٢من اخلٓم٤مب ومٞمٝم٤م عمقؾمك سمـ قمٛمران× ،ومال سمدّ أن
ُيٜمٔمر ّأوًٓ ُمـ هق اًم٘م٤مئؾ؟ وُمـ هق اعمخ٤مـم٥م؟ اًم٘م٤مئؾ هق اهلل ّ
ضمؾ وقمال ،واعمخ٤مـم٥م
يمٚمٞمؿ اهلل ،واخلٓم٤مب هق( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ) (-)2
واًمٜمٌل ُمقؾمك× هق ُمـ ؾم٤مدة إٟمٌٞم٤مء^ ،وؾم٤مدة إٟمٌٞم٤مء مخً٦م( ،)3وؾم ّٞمد
ّ
()4
اًمً٤مدات هق ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء’  ،أطمدهؿ ُمقؾمك سمـ قمٛمران×-
ـم٤مًم٥م ،شمًٚمٞم٦م اعمج٤مًمس :ج ،3صّ ;3:4
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص ;34اًمِمٞمخ
قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)377
(ُ )2مريؿ ،آي٦م-63
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ْ
ٌ
ُ
َ
ُ
َ
مخ ًَ٦مَ ،و ُه ْؿ أوًمقا
لم ْ
لم َواعم ْر َؾمٚم َ
(َ )3قم ِـ ا ْسم ِـ َأ ِيب َي ْٕمٗمقر ىم٤ملَ :ؾمٛم ْٕم ُ٧م أ َسم٤م َقم ٌْد اهلل× َي٘مقلَ « :ؾم٤م َد ُة اًمٜمٌَّ ِّٞم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمًك َو ُحم َ َّٛمدٌ ’ َو َقم َغم َمجٞم ِع
اًمر َطمكُٟ :م ٌ
قؾمك َوقم َ
ٞمؿ َو ُُم َ
قح َوإِ ْسم َراه ُ
اًمر ُؾم ِؾَ ،و َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َد َارت َّ
ا ًْم َٕم ْز ِم ُم َـ ُّ
ْإَٟمٌِْٞم ِ
٤مءش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،2صّ ;286
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،27ص-)468
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
قؾمك ْسم ُـ َضم ْٕم َٗمرَ ،قم ْـ أسمٞمف َضم ْٕم َٗمر ْسمـ ُحم َ َّٛمدَ ،قم ْـ أسمٞمف ُحم َ َّٛمد ْسمـ َقم ٍّكمَ ،قم ْـ أسمٞمف َقم ِّكم ْسمـ ْ
احلُ ًَ ْلمَ ،قم ْـ
(ُُ )4م َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
َ
َأسمِ ِٞمف ْ
احلُ ًَ ْلم ْسمـ َقم ِّكم ْسمـ أيب َـم٤مًم٥م^َ ،ىم َ٤ملُ « :يمٜمَّ٤م ُضم ُٚمقؾم ً٤م ذم اعمَْ ًْجد إ ْذ َصٕمدَ اعمُْ َ١م ِّذ ُن اعمَْٜم ََ٤مرةََ ---وأ َُّم٤م
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ِ
ِ
َ ٛخ ِْ َِل
ضم٤مء اخلٓم٤مب إمم ُمقؾمك× أن اقمٛمؾ قمٛمٚملمَ « :ح ٌِّ ٌْْل إِ َػ َخ َِْلَ ،و َح ٌِّ ْ

إِ َيلش ،ومجٛمٞمع وفم٤مئٗمٙمؿ ّ
شمتٚمخص ذم ه٤مشملم اًمٙمٚمٛمتلم ،هذا هق اًمًٌٞمؾ اًمّم٤مئ٥م ،وٓ
ضمدوى ًم٘مراءة اًمّمحػ ًمٚمٜم٤مس ٓ ،سمدّ ُمـ ُمٕمروم٦م اًمدؾمتقر اإلهلل-
يقضمف ُمثؾ هذا اخلٓم٤مب إمم اًمٜمٌل ُمقؾمك× وهق يمٚمٞمؿ
حيػم اًمٕم٘مقلّ ،
ٌ
ظمٓم٤مب ّ
اهلل؟ ممّ٤م جيٕمٚمف ُمٜمدهِم ً٤م وهق يتً٤مءل قمـ ٟمقع هذا اًمٕمٛمؾ اًمذي حي ٌّ٥م اهلل إمم اخلٚمؼ،
وحيٌ٥م اخلٚمؼ إمم اهلل ،ومقرد اخلٓم٤مبَ « :ذـِّرهؿ َآٓئِل و ًَٕامئِل فِٔ ِ
حٌ ِ
قينش-
ّ
ُ
ْ ُ ْ
َ َْ
ٍ
قمرومقا اًمٜم٤مس سمام ُمٜمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم; ًمتتح ّ٘مؼ قمٜمدئذ اًمٙمٚمٛم٦م
طمٞمٜمام شمرشم٘مقن اعمٜمؼم ّ
إُومم ،ومتح ٌٌّقن اهلل إمم اخلٚمؼ ،وذ ّيمروهؿ ُم٤مذا يمٜمّ٤م؟ وُم٤مذا يم٤من ُمـ هق أومْمؾ
اًمٗمْمالء وأقمٚمؿ اًمٕمٚمامء؟ مل يٙمـ ؾمقى ٟمٓمٗم٦م ٟمتٜم٦م ،ومٝمؾ هٜم٤مك ُمـ هق ُمًتثٜمك ُمـ هذه
اًم٘م٤مقمدة؟! وًمق ؾم٘مٓم٧م هذه اًمٜمٓمٗم٦م قمغم صمقب أطمد ًمٌ٤مدر إمم همًٚمٝم٤م وإًم٘م٤مئٝم٤م ذم
صقره٤م هبذه اًمّمقرة؟ (﮶ ﮷ ﮸ ﮹)(-)2
اًمٙمٜمٞمػ ،ومٛمـ اًمذي ّ
َساحٌ خًك ١اإلْطإ ٚأضسازٖا

(ﮱ ﮲ ﮳ ﮴)( ،)3يٌدأ اًمًػم سمحً٥م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ هذا اًمً١مال:
(ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ)( ،)4واًمٙمالم هٜم٤م ًمٚمٌ٤مري ّ
ضمؾ وقمال ،ومٞمٜمٌٖمل ًمإلٟمً٤من أن يٜمٔمر

قل اهللَ ،ي ُ٘م ُ
َىم ْق ًُم ُفَ :أ ْؿم َٝمدُ َأ َّن ُحم َ َّٛمد ًا َر ُؾم ُ
قلُ :أ ْؿم ِٝمدُ اهللَ َأ َّٟم ُف َٓ إِ ًَم َف إِ َّٓ ُه َق َو َأ َّن ُحم َ َّٛمد ًا َقم ٌْدُ ُه َو َر ُؾمق ًُم ُف
ِ
ِ
َوٟمٌَِ ُّٞم ُف َو َص ِٗم ُّٞم ُف َوٟم ِ
َج ُّٞم ُفَ ،أ ْر َؾم َٚم ُف إِ َمم يمَ٤م َّوم٦م اًمٜم ِ
لم (ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
مجٕم َ
َّ٤مس َأ ْ َ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ) ،و ُأ ْؿم ِٝمدُ ُمـ ِذم اًمًامو ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
لم َواعمَْ َال ِئٙم َِ٦م
لم َواعمُْ ْر َؾم ِٚم َ
ض ُِم َـ اًمٜمٌَِّ ِّٞم َ
َّ َ َ
َ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
َواًمٜم ِ
لم َو ْأظمري َـش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،اًمتقطمٞمد :ص;34:
لم َأ َّن ُحم َ َّٛمد ًا َؾم ِّٞمدُ ْإَ َّوًم َ
مج ِٕم َ
َّ٤مس َأ ْ َ
اًمِمٞمخ اًمّمدوقُ ،مٕم٤مين إظمٌ٤مر :ص ;4:اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،ومالح اًمً٤مئؾ :صّ ;255
اًمٕمالُم٦م
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،92ص-)242
(( )2ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹) (اعم١مُمٜمقن ،آي٦م-)25
( )3اعم١مُمٜمقن ،آي٦م-25
( )4اًمٓم٤مرق ،آي٦م-6
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ٍ
ذم ّ
رء ُظمٚمؼ( :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ)(( ،)2ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
أي
يمؾ حلٔم٦م ُمـ ّ
ﭱ)( ،)3وىم٤مل شمٕم٤ممم( :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ)(-)4
صمؿ ّ
شمًت٘مر ذم رطمؿ اعمرأة ،وشم٠مظمذ
إن هذه اًمٜمٓمٗم٦م اًمتل ٓ يٕمٚمؿ هب٤م إب وٓ إُم
ّ
ّ
ٍ
ٍ
صمالث :اعمِمٞمٛم٦م واًمرطمؿ وسمٓمـ إُم ،وقمغم اًمرهمؿ ُمـ
فمٚمامت
اًمٜمٛمق ذم
ُمًػمه٤م ذم
ّ
اًمٓم٥م ،وقمٚمؿ اًمتنميح قمغم وضمف اخلّمقص،
ُمِض آٓف اًمًٜملم قمغم ايمتِم٤مف قمٚمؿ
ّ
ّ

ٓ زال اإلٟمً٤من طم٤مئر ًا ذم أهار اجلٚمد ،ومل شم٘متٍم احلػمة قمغم اجلٚمد وم٘مط ،سمؾ شمٕمدّ شمف

ٕن ّ
إمم ّ
يمؾ سمّمٞمٚم٦م ُمـ سمّمٞمالت اًمِمٕمر وُم٤م شمٙمتٜمٗمٝم٤م ُمـ أهار; ّ
يمؾ ؿمٕمرة شمٜمٌ٧م ُمـ
سمّمٞمٚم٦م ،ومٙمٞمػ ُهمرؾم٧م هذه اًمٌّمٞمٚم٦م ذم ضمٚمد اإلٟمً٤من؟ ويمٞمػ شمٜمٌ٧م اًمِمٕمرة ُمـ
شمٚمؽ اًمٌّمٞمٚم٦م؟ وُم٤م اًمن ذم ًمقن اًمِمٕمر؟ ًم٘مد قم ّٚمؿ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق× ضم٤مسمر سمـ طم ّٞم٤من
ومتقصؾ ضم٤مسمر إمم اإليمًػم إقمٔمؿ ،هذا ومٞمام يتّّمؾ سمِمٕمر
أطمد أهار ًمقن اًمِمٕمر،
ّ
اإلٟمً٤من ،ومام سم٤مًمؽ سمدُم٤مهمف؟ ويمٞمٗمٞم٦م احلٗمظ واًمٗمٝمؿ؟ يمٞمػ يًتحي دُم٤مغ اإلٟمً٤من
اًمٙمٚمامت ويرسمط سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض؟ ّ
إن أدٟمك ظمٚمؾ ذم شمالومٞمػ اًمدُم٤مغ ىمد ي١م ّدي إمم
شمٕم ّٓمٚمف وشمق ّىمٗمف قمـ اًمٕمٛمؾ-
ذيمرٟم٤م ّ
أن اهلل شمٕم٤ممم أوطمك إمم ُمقؾمك×َ « :ح ٌِّ ٌِْْل إِ َػ َخ ِْ َِلش ،وُمـ أقمٔمؿ
ُمً١موًمٞم٤مشمٙمؿ ظمالل اًمتٌٚمٞمغ شمذيمػم اًمٜم٤مس سمٜم َٕمؿ اهلل وآٓئف; ًمٞمٕمقا ُم٤م اًمذي ومٕمٚمف شمٕم٤ممم
ذم أوم٤مق وإٟمٗمس( :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ)( -)5ومٛمـ اعم١مؾمػ ّ
أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٤مت ُمٝمجقر ًا(-)2
( )2اًمٓم٤مرق ،آي٦م7
( )3اًمٓم٤مرق ،آي٦م-8
( )4اإلٟمً٤من ،آي٦م-3
( )5ومّمٚم٧م ،آي٦م-64
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هذا هل ُمً١موًمٞمتؽ إومم ،وُمً١موًمٞمتؽ إُظمرى هل أن ُت ٌّ٥م اخلٚمؼ إ ّزمَ « ،ؿ َٚل
ػ َأ ْؾً ُؾ؟ َؿ َٚلَ :ذـِّرهؿ َآٓئِل و ًَٕامئِل فِٔ ِ
حٌ ِ
قينَ ،ؾ َِئِ ْـ ت َُرد آبَِ ًٚ
قشك×]َ :يَ ٚر ِّب! َـ ْٔ َ َ
ُ
ْ ُ ْ
[م َ
ُ
َ َْ
َظ ْـ َب ِٚيبَ ،أ ْو َو اَ ٓٚظ ْـ ؾَِْٚئِلَ ،أ ْؾ َو ُؾ َف َؽ ِم ْـ ِظ ٌََ ٚد ِة ِمئ ََِ ٜشْ ٍَ ٜبِ ِه َِٔ ٚم ََنَ ِ
ٚر َهَ ٚو ِؿ َِٔ ٚم َف ِِْٔ َٓ.ٚ
َؿ َٚل مقشك× :ومـ ه َذا افًٌدُ ْأبِ ُؼ ِمْ َْؽ؟ َؿ َٚل :ا ْفً ِ
ِٚص ا ُْدت ََّ ِّر ُدَ .ؿ َٚلَ :ؾ َّ ِـ افوٚل
َ
َْ
ََ ْ َ
ُ َ
اجل ِ
ِ
ِِ
ظـ ؾَِْٚئِ َؽ؟ َؿ َٚلِ َ :
ٚه ُؾ بِ َ ِ
َ ٛظْْ ُف َب ًْدَ َمَ ٚظ َر َؾ ُفَ ،
ؼي ًَ ِٜ
اجلٚه ُؾ بِِ٘مِ ٚم زَمٕٚف ُت ًَ ِّر ُؾ ُفَ ،وافٌَٚئ ُ
َ ْ
ِديْ ِ ِف ُت ًَ ِّر ُؾ ُف َ ِ
ذي ًَ َت ُفش-

ومقاضمٌٙمؿ ذم هذا اًمًٗمر هق أن ُت ٌٌّقا اهلل إمم اًمٜم٤مس ،وُت ٌٌّقا اًمٜم٤مس إمم اهلل شمٕم٤ممم،
ّ
اًمْم٤مل اًمٖم٤مومؾ قمـ إُم٤مم
شمٕمرومقا
هذان أُمران اصمٜم٤من يٜمٌٖمل ًمٙمؿ اًم٘مٞم٤مم هبام ،وقمٚمٞمٙمؿ أن ّ
اًمٕمٍم واًمزُم٤من #سمف -هذا هق اًمٓمريؼ ،وم٤مٟمتٝمجقا هذا اًمًٌٞمؾ سم٤مًمت٘مقى،
سم٠مي ظمٓمقة-
واإلظمالص ذم اًمٜمٞم٦م ،وومٙمّروا ضم ّٞمد ًا ىمٌؾ اًم٘مٞم٤مم ّ
قاؾً ١نسبالٚ ٤ضك ٞغذس ٠ايتٛحٝد

ّ
ُتريم٧م ذم ُمثؾ هذه إ ّي٤مم ُمـ اعمديٜم٦م شمّمؾ إمم يمرسمالء سمٕمد سمْمٕم٦م
إن اًم٘م٤مومٚم٦م اًمتل ّ

أ ّي٤مم ،ومٛمـ هؿ ه١مٓء؟ وُم٤مذا ومٕمٚمقا؟ ًم٘مد ؾم٘مقا ؿمجرة شمقطمٞمد اهلل شمٕم٤ممم سمٛمٞم٤مه
طمٞم٤مهتؿ( :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ)(-)3
ايتٛحٝد ٚاملعاد بربن ١دّ ضّٝد ايػٗدا×٤

ًمقٓ دم ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× ذم يقم قم٤مؿمقراء عم٤م سم٘مل أصمر ًمٙمٚمٛم٦م «ٓ إفف ّإٓ اَللش قمغم

( )2ىم٤مل شمٕم٤ممم( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ)( -اًمٗمرىم٤من ،آي٦م-)47
( )3إسمراهٞمؿ ،آي٦م-35
شم٘مدّ ُم٧م اإلؿم٤مرة إمم شمٗمًػم هذه أي٦م ذم اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمّمٗمح٦م ،53اهل٤مُمش رىمؿ-2
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وضمف اًمٙمرة إروٞم٦م ذم قمٍمٟم٤م احل٤مزم; ّ
ومٙمؾ ُم٤م هق ُمقضمقد ُمـ اًمّمالة واًمّمٞم٤مم،
وُمـ اًمتقطمٞمد ،وُمـ اعمٌدأ واعمٕم٤مد ،إٟمّام هق سمؼميم٦م دُمف اًمٓم٤مهر -شمٚمؽ هل ُمً١موًمٞمتٙمؿ-
عباد ْ٠أؾكٌ َٔ ؾال ١٦َ ٠ضٓٚ ١ؾَٗٛا

صمؿ ذيمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف ًمٚمٜمٌل ُمقؾمك× صمقاب هذا اًمٕمٛمؾ سم٘مقًمفَ « :ؾ َِئِ ْـ ت َُرد آبَِ ًَ ٚظ ْـ
ّ
َب ِٚيبَ ،أ ْو َو اَ ٓٚظ ْـ ؾَِْٚئِلَ ،أ ْؾ َو ُؾ َف َؽ ِم ْـ ِظ ٌََ ٚد ِة ِمئ ََِ ٜشْ ٍَ ٜبِ ِه َِٔ ٚم ََنَ ِٚر َهَ ٚو ِؿ َِٔ ٚم َف ِِْٔ َٓٚش-
وقمٜمد ؾم١ماًمف قمـ اًمٕمٌد أسمؼ ،ظم٤مـمٌف شمٕم٤ممم سم٠مٟمّف« :افً ِ
ّ
اًمْم٤مل قمـ
ِٚص ا ُدت ََّ ِّر ُدش ،وقمـ
َ
اجل ِ
ِ
ِِ
ومٜم٤مئف ،ىم٤مل ًمفِ َ « :
ٚه ُؾ بِ َ ِ
َ ٛظْْ ُف َب ًْدَ َمَ ٚظ َر َؾ ُفَ ،
ؼي ًَ ِٜ
اجلٚه ُؾ بِِ٘ َمِ ٚم ز ََمٕٚف ُت ًَ ِّر ُؾ ُفَ ،وافٌَٚئ ُ
ِديْ ِ ِف ُت ًَ ِّر ُؾ ُف َ ِ
ذي ًَ َت ُفَ ،و َمَ ٚي ًْ ٌُدُ بِ ِف َرب ُفَ ،و َيت ََقص ُؾ [بِ ِف] إِ َػ َم ْر َوٚتِ ِفش-

وم٠مي دم٤مرة شمٜمتٔمريمؿ ذم هذا اًمًٗمر؟ ذيٓم٦م أن شمدريمقا ذًمؽ ،وشمق ّومروا اًمٔمروف
ّ
اعمٜم٤مؾمٌ٦م -ومام هق اًمًٌٞمؾ إمم ذًمؽ؟ وُم٤م اًمذي يٜمٌٖمل ومٕمٚمف؟
صمؿ سم٢مُم٤مم
اًمًٌٞمؾ إمم ذًمؽ يٌدأ ـ يمام ذيمر اًمٌ٤مري ـ ُمـ شمٕمريػ اًمٜم٤مس سم٤مهلل شمٕم٤مممّ ،
اًمٕمٍم واًمزُم٤من -)2( #وم٤مًمٙمالم ّ
يٜمّم٥م قمغم يمٚمٛمتلم :اهلل ،وإُم٤مم اًمٕمٍم
يمؾ اًمٙمالم
ّ
يمؾ ُم٤م هق ُمقضمقد هق ُمـ اهللّ ،
وم٢من ّ
واًمزُم٤منّ ;#
ويمؾ ُم٤م هق ُمقضمقد هق سمؼميم٦م إُم٤مم
اًمزُم٤من ،)3(#وًمذا جي٥م شمرسمٞم٦م اًمٜم٤مس قمغم ه٤مشملم اًمٙمٚمٛمتلم-
دعا ٤ايؿسج ٚشٜاز ٠آٍ ٜاضني

ابدؤوا مجٔع جمٚفًُؿ بٚفدظٚء إلمٚم افًك وافزمٚن« :#افِ ُٓؿ ـ ُْـ فِ َقف ِّٔ َؽ ُ
احلج ِٜ

(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م ،399اهل٤مُمش رىمؿ-2
(ُ )3مـ دقم٤مء اًمٕمديٚم٦م(« :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ*ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
احلُ َّج ُ٦م ْ
ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ)ُ ---صم َؿ ْ
اًمّم٤مًمِ ُح ا ًْم َ٘م ِ٤مئ ُؿ اعمُْٜمْ َت َٔم ُر اعمَْ ْٝم ِد ُّي
اخلَ َٚم ُ
ػ َّ
َ٧م ا َْٕر ُض واًمًامء ،وسمِفِ
قد ِه َصمٌت ِ
٧م اًمدُّ ْٟمٞم٤م ،وسمِٞمٛمٜمِ ِف ر ِز َق ا ًْمقرى ،وسمِقضم ِ
اعمُْرضمك ،ا ًَّم ِذي سمٌِ َ٘م ِ٤مئ ِف سم ِ٘مٞم ِ
َ َّ َ ُ َ
َ
َ ُ ُ
َ َ
َ
ْ َ
ْ
ََ
َ َ ُْ ُ
ِ
َ
َي ْٛم َ ُ
أل اهللُ ْإ ْر َض ىم ًْٓم ً٤م َوقمَدْ ًٓش( -احل٤مومظ رضم٥م اًمؼمدُ ،مِم٤مرق أٟمقار اًمٞم٘ملم :ص-)268
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ِ
بـ َ
أن
ٕن مـ خهقصٔٚهتّ ٚ
احل ًَ ِـ( ،)1وظْدم ٚتَُٚم ادجٚفس ؾِتَرأ زيٚرة آل يٚشغ؛ ّ
اإلمٚم× يَِل بَراءهتٕ ٚير ًة ظذ ذفؽ ادجِس ،ؾ٘ن ٕير اإلمٚم إػ جمًُِؿ يُقن
ـالمُؿ أـثر تٖثر ًا ،ويهٌح ؿِ ٛادًتّع أـثر اشتًداد ًا ٓشتٌَٚل افُالم .ؾٚبدؤوا
جمٚفًُؿ بَراءة هذه افزيٚرة(.)2
ايطبٝب ايدّٚاز

اشتٌ ِّقا مجٔع إوؿٚت أيْام ـْتؿ ،وٓ َتًِقا ظٚضِغ ظـ افًّؾ إػ أن حيغ مقظد

افدوار( )3افذي يٌح ٞظـ مريض
ارتَٚئُؿ ادْز فٖٔتُٔؿ افْٚس ،ـقٕقا ـٚفىٌّٔ ٛ
فًالجف.
اذهٌقا إػ اددارس فتٍتحقا بٚب ادًرؾ ٜفِنٌٚب وافٔٚؾًغ افقاؾديـ إػ احلٔٚة،
وٕقروا ؿِقِبؿ بْقر وٓي ٜأئّ ٜافديـ^؛ ؾ٘ذا مٚ
وإَِقا هلؿ ؾوٚئؾ أهؾ افٌّٔ ،^ٝ
ٕن
ؾًِتؿ ذفؽ ،وظٚجلتؿ هٗٓء ادرى ،ـٚن فُؿ مـ إجر وافثقاب م ٓ ٚيقصػ؛ ّ
تًريػ افْٚس بٕٚئّ ٜادًهقمغ^ ،وتًِّٔٓؿ ادًٚئؾ افؼظٔ ،ٜخر فُؿ ممّٚ
ضًِ ٝظِٔف افنّس ،هذا ـالم افرشقل إظيؿ’ ٕمر ادٗمْغ× حٔ ٞؿٚل:
ِ
ي اَللَُ َظ َذ َيدَ ْي َؽ َر ُج ً
ٝش(.)4
َ ٝظ َِ ْٔ ِف افن ّْ ُس َوؽ ََر َب ْ
ال َخ ْ ٌر َف َؽ ِممَ ٚض َِ ًَ ْ
« َوا ْي ُؿ اَللَِ ََٕ ْن َ ُّْيد َ
ُمٜمذ أن وضمدت هذه اًمِمٛمس إمم يق ٍم (ﭑ ﭒ ﭓ)( ،)6طمٞم٨م ٓ يٕمرف أطمد
(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اخل٤مُمً٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م-448
(ُ )3اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م-397
(ُ )4اٟمٔمر :اعمح٤مضة احل٤مدي٦م واًمٕمنمون ،اًمّمٗمح٦م-554
ِ
ِ
ات اهلل َقم َٚم ْٞمف)َ :سم َٕم َثٜمل َر ُؾم ُ
قل اهلل’ إِ َمم ا ًْم َٞم َٛم ِـ
(ص َٚم َق ُ
(َ )5قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهللِ× َىم َ٤ملَ « :ىم َ٤مل َأ ُِم ُػم اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
لم َ
َو َىم َ٤مل ِزمَ :ي٤م َقم ِ ُّكم! َٓ ُشم َ٘م٤مشمِ َٚم َّـ َأ َطمد ًا َطمتَّك شمَدْ ُقم َق ُهَ ،وا ْي ُؿ اهللَِ ََٕ ْن َ ْهي ِد َي اهللَُ َقم َغم َيدَ ْي َؽ َر ُضم ً
ال َظم ْ ٌػم ًَم َؽ
ِممَّ٤م َـم َٚم َٕم ْ٧م َقم َٚم ْٞم ِف َّ
اًمِم ْٛم ُس َوهم ََر َسم ْ٧مَ ،و ًَم َؽ َو َٓ ُؤ ُه َي٤م َقم ِ ُّكمش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،6ص ;39اًمِمٞمخ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،26ص;54
اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج ،7صّ ;252
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،32ص-)472
( )6اًمتٙمقير ،آي٦م-2
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ٍ
قمٜمدئذ ،يٙمقن
ّأوًمف وٓ آظمره ّإٓ اهلل واًمِمٝمداء قمغم اخلٚمؼ ،وهؿ إرسمٕم٦م قمنم(-)2
شمٕمٚمٞمؿ ُمً٠مًم٦م ديٜمٞم٦م وذيمر ومْمٞمٚم٦م ُمـ ومْم٤مئؾ إئٛم٦م اعمٞم٤مُملم^ ظمػم ًمإلٟمً٤من ممّ٤م
ـمٚمٕم٧م قمٚمٞمف اعمٜمٔمقُم٦م اًمِمٛمًٞم٦م ُمـ ّأول اخلٚم٘م٦م إمم هن٤ميتٝم٤م-
ختِ ايكسإٓ ٚإٖداؤ ٙإىل إَاّ ايصَإ#

أٟمتؿ أُم٤مم دم٤مرة ًمـ شمٌقر ذم هذه إ ّي٤مم ،وًمٙمـ ذيٓم٦م أن شمٕمرومقا ىمدره٤م ،ومٝمذا هق
أي يقم،
اًمًٌٞمؾ ُمـ اًمٌداي٦م -اسمدؤوا ُمـ هذه اًمٚمٞمٚم٦م وٓ شمؽميمقا اًمٕمٛمؾ سمذًمؽ ذم ّ
صمؿ اهدوه إمم إُم٤مم اًمٕمٍم واًمزُم٤من;#
اىمرؤوا اًم٘مرآن قمغم ُمدار اًمًٜم٦م ُمٝمام أُمٙمـّ ،
ًمتِمٛمٚمٙمؿ قمٜم٤ميتف ورقم٤ميتف-
دٚزإ عامل اإلَهإ ح ٍٛذلٛز إَاّ ايصَإ#

ّ
شمٖمػم اًمٕم٤ممل سم٠مهه ،ومٛمـ
إن ٟمٔمرة واطمدة ُمـ اإلُم٤مم
ّ
احلج٦م اعمٜمتٔمر #يمٗمٞمٚم٦م أن ّ

اًمذي يٕمرومف×؟ ٓ أطمد قمرومف ،وٓ أدرك ُمـ هق؟ وُم٤م هق ُم٘م٤مُمف ()3؟
وًمٞمً٧م ُمٜمٔمقُم٦م قم٤ممل اإلُمٙم٤من هل اًمقطمٞمدة اًمتل شمدور طمقل حمقر هذا اإلُم٤مم
اهلامم( ،اعمٚمحؼ )2:إٟمّٜم٤م ىمْمٞمٜم٤م أقمامرٟم٤م ذم اًمدراؾم٦م واًمتٕم ّٚمؿ ومل ٟمدرك ّ
أن« :بِ ُٔ ّْْ ِ ِف ُر ِز َق
قد ِه َثٌت ِ
ا ْفقرى وبِقج ِ
َْ ٝإَ ْر ُض َوافً َام ُءش(-)4
َ
ََ َ ُ ُ

لم× َىم َ٤مل« :إِ َّن اهللَ َـم َّٝم َرٟمَ٤م َو َقم َّم َٛمٜمَ٤م َو َضم َٕم َٚمٜمَ٤م ُؿم َٝمدَ ا َء َقم َغم َظم ْٚم ِ٘م ِف َو ُطم َّج َت ُف ِذم َأ ْر ِو ِف،
(َ )2قم ْـ َأ ُِم ِػم اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
وضمٕم َٚمٜمَ٤م ُمع ا ًْم ُ٘مر ِ
آن َو َضم َٕم َؾ ا ًْم ُ٘م ْر َ
آن َُم َٕمٜمَ٤مُٟ َٓ ،م َٗم ِ٤مر ُىم ُف َو َٓ ُي َٗم ِ٤مر ُىمٜمَ٤مش( -يمت٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس :ص;27:
َ َ َ َ َ ْ
اًمّمٗم٤مر ،سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت :ص ;274اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،2ص ;2:2اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،يمامل
اًمديـ ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م :صّ ;357
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،34ص-)454
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يمذًمؽ ورد ذم زي٤مرة اجل٤مُمٕم٦مَ ---« :و َأ ْريمَ٤مٟم ً٤م ًمت َْقطمٞمده َو ُؿم َٝمدَ ا َء َقم َغم َظم ْٚم٘مف َو َأ ْقم َالُم ً٤م ًمٕم ٌَ٤مدهش-
( )3أذٟم٤م ذم هذا اخلّمقص إمم طمٙم٤مي٦م قمـ اعمرطمقم اًمٙمٗم٤مئل ذم اعمح٤مضة اًمً٤مسمٕم٦م قمنمة ،ومٚمؽماضمع-
(ُ )4مـ دقم٤مء اًمٕمديٚم٦م-
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قٛاّ مجٝع عٛامل ايٛدٛد بٛي ّٞايعؿس#

ّ
اعمٝمدي،#
إن صمٌ٤مت مجٞمع قمقامل اًمقضمقد وىمقاُمٝم٤م وىمٞم٤مُمٝم٤م ُمتق ّىمػ قمغم اإلُم٤مم
ّ

أشمٕمٚمٛمقن ُم٤م هل ٟمًٌ٦م اًمروح إمم اًمٌدن؟ ّ
إن ٟمًٌتف× إمم قم٤ممل اإلُمٙم٤من سمر ُّمتف يمٜمًٌ٦م
اًمروح إمم اًمٌدن( ،)2وم٤مقمٛمٚمقا قمغم يمً٥م رقم٤ميتف وقمٜم٤ميتف ،قمغم ّ
أن اًمًٌٞمؾ إمم ذًمؽ
يٙمقن سم٤مهتامُمٙمؿ سم٤مٕيت٤مم( ،)3واًمذيـ شمِمدّ ون اًمرطم٤مل إمم ُمٜم٤مـم٘مٝمؿ هؿ أيت٤مم آل
حمٛمد^-
ّ
تعً ِٝذ ٟٚاالضتعداد ٚتعسٜـ ايٓاع بأٌٖ ايبٝت^
إُمر أظمر اًمذي يٚمزم آًمتٗم٤مت إًمٞمف هق ضورة شمِمخٞمص ذوي آؾمتٕمداد
واًمٓم٤مىم٤مت أيٜمام طمٚمٚمتؿ ،واًمٌدء سمتدريًٝمؿ ،ومٚمٞم٘مؿ اًمرضم٤مل سمتدريس اًمرضم٤مل ،واًمٜمً٤مء
ًمتًجؾ احلًٜم٤مت ذم صحٞمٗم٦م أقمامًمٙمؿ
سمتدريس اًمٜمً٤مء -قم ّٚمٛمقهؿ أطمٙم٤مم اًمديـ،
َّ
طم ّتك سمٕمد قمقدشمٙمؿ إمم دي٤مريمؿ ،وم٢مذا ىم٤مم هذا اًمٗمرد سمتٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس ُم٤م شمٕم ّٚمٛمف ُمٜمٙمؿ
شمًجؾ طمًٜم٦م ًمف و ُأظمرى ًمٙمؿ ذم ّ
ُمرة -زوروا اعمدارس طمت ًام ،وشمٙم ّٚمٛمقا ُمع
َّ
يمؾ ّ
ُمت٠مهٌ٦م ،واقمٓمٗمقا أٟمٔم٤مرهؿ إمم اهلل وأئٛم٦م
اًمِمٌ٤مب واًمٞم٤مومٕملم ممـ ًمدهيؿ ٟمٗمقس
ّ
اًمديـ^-
طم٤موًمقا أن شمًتٗمٞمدوا ُمـ أي٤مم شمقاضمديمؿ ذم شمٚمؽ اعمٜم٤مـمؼ ،سمحٞم٨م ٓ شمٕمقدون ُمٜمٝم٤م
طم ّتك يٙمقن اًمٜم٤مس سمٕمد قمقدشمٙمؿ ىمد قمرومقا ُمـ هق اإلُم٤مم احلًـ اًمٕمًٙمري×
(اعمٚمحؼ )3:وُمـ هق اإلُم٤مم قمكم اًمٜم٘مل× (اعمٚمحؼ ،)4:شمٜم٤موًمقا ذم ّ
يمؾ حم٤مضة ُمـ
َػم إُِم٤م ٍم؟ َىم َ٤ملًَ « :مق سم ِ٘مٞم ِ
ِ
ِ
٧م ْإَ ْر ُض
(َ )2قم ْـ َأ ِيب َ ْ
ْ َ َ
مح َز َة اًم ُّث َام ِ ِّزم َىم٤م َلُ :ىم ْٚم ُ٧م َٕ ِيب َقم ٌْد اهلل×َ :شم ٌْ َ٘مك ْإَ ْر ُض سمِٖم ْ ِ َ
سمِٖم ْ ِ
َػم إِ َُم٤م ٍم ًَم ًَ َ
٤مظم ْ٧مش( -اًمّمٗم٤مر ،سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت :ص ;679اسمـ سم٤مسمقي٦م اًم٘مٛمل ،اإلُم٤مُم٦م واًمتٌٍمة:
ص ;47اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،2ص ;28:اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٚمؾ اًمنمئع :ج ،2ص;2:7
اًمٜمٕمامين ،اًمٖمٞمٌ٦م :صّ ;24:
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،34ص-)35
(ُ )3اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمّمٗمح٦م ;4:اعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م ،اًمّمٗمح٦م-2:2
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حم٤مضاشمٙمؿ احلدي٨م قمـ واطمد ُمـ إئٛم٦م اعمٞم٤مُملم^ ،وسمٞم٤من ومْم٤مئٚمف وُمٕمجزاشمف،
وىمراءة اًمرواي٤مت اعم٠مصمقرة قمٜمف ذم سم٤مب إظمالق وأداب-
غبٗ ١ايبها ٤عً ٢ضّٝد ايػٗدا×٤

يمثر ذم زُم٤مٟمٜم٤م هذا احلدي٨م واًمٜم٘م٤مش ذم اًمٌٙم٤مء ،وإىم٤مُم٦م اعمراصمل واًمٚمٓمؿ قمغم
أن ذًمؽ ُمـ أقمٔمؿ قمالُم٤مت اًمٖمْم٥م اإلهللّ -
ؿمؽ ذم ّ
اًمّمدور( ،اعمٚمحؼ )5:وٓ ّ
إن
ُم٤م يْمٛمـ احلٗم٤مظ قمغم هذه اًمدوًم٦م هق وم٘مط ووم٘مط يقم قم٤مؿمقراء وإ ّي٤مم اًمٗم٤مـمٛمٞم٦م،
وهلذه اًم٘مْمٞم٦م ضمذوره٤م وشمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م-
حها ١ٜأحد املستبطني بأؾخاب إَاّ ايصَإ#

طمٞمٜمام يمٜم٧م أطمي سمح٨م اعمرطمقم اعمػمزا يم٤من حيي ُمٕمٜم٤م اًمديمتقر اًمِمٞمخ طمًـ
ظم٤مين ،وذات يقم أظمؼمين احل٤مج اًمِمٞمخ قمكم أيمؼم ٟمقهم٤مين ّ
أن هلذا اًمرضمؾ طمٙم٤مي٦م
ـمريٗم٦م ،وهل طمٙم٤مي٦م ـمقيٚم٦م ،ظمالصتٝم٤م:
ّ
أن اًمروس يم٤مٟمقا ىمد دظمٚمقا إيران ىمٌؾ طمٙمؿ رو٤م ظم٤من ،ويم٤من اًمديمتقر اًمِمٞمخ
طمًـ ظم٤مين ـمٌٞمٌ ً٤م ذم اًمٗمرىم٦م اًمتل شمِمٙمّٚم٧م ًمٚمتّمدّ ي ًمٚمروؾمٞملم ،ىم٤مل :يمٜم٧م ُمقضمقد ًا
ذم اًمٕمٞم٤مدة أقم٤مًم٩م اجلٜمقد ،وم٢مذا سمجٜمدي ىم٤مدم ،ؿمٕمرت أٟمّف خيتٚمػ قمـ أظمريـ ،طمٞم٨م
يم٤من ذم ضمٌٝمتف أصمر اًمًجقد ،وم٘م٤ملُ :أصٌ٧م سمٕمٞم٤مر ٟم٤مري ،وىمد ضمئ٧م ًمتخرضمف زم-
ٍ
ًمٗمؽمة ُم٤م ىمٌؾ إظمراج
وم٘مٚم٧م ًمفً :مٞمس إُمر هبذه اًمًٝمقًم٦م ،ومال سمدّ ُمـ ختدير سمدٟمؽ
اًمٕمٞم٤مر اًمٜم٤مري ُمٜمف ،ىم٤مل ٓ :داقمل ًمذًمؽ ،ؾم٠مىمقم أٟم٤م سمتخدير ضمًدي ُ
وؾم٠مومٞم٘مف أٟم٤م

يمذًمؽ-
ُمتحػميـ ُمـ هذا إُمر ،وسم٤مًمٗمٕمؾ ضم٤مء هذا اًمرضمؾ واؾمتٚم٘مك
ىم٤مل اًمٓمٌٞم٥م :سم٘مٞمٜم٤م
ّ
صمؿ طمدّ ق ذم اًمً٘مػ ،وؾمٛمٕمٜم٤مه يتٛمتؿ سمٙمٚمامت ومٝمٛمٜم٤م ُمٜمٝم٤م« :بًؿ اَلل
قمغم اًمنيرّ ،

افْقر ،بًؿ اَلل ٕقر افْقر ،بًؿ اَلل ٕقر ظذ ٕقر...ش ،وأيمٛمؾ يمالُمف سمّمقت ُمٜمخٗمض،
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ومٚمؿ ٟمٗمٝمؿ ُم٤م ىم٤مل-
ٟمٔمرٟم٤م إمم سمدٟمف ،ومقضمدٟم٤مه سمال روح ُمتّم ّٚمٌ ً٤م يمجذع ؿمجرة ،ومٌدأٟم٤م سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٦م،
وشمٜمحٞمٜم٤م قمٜمف ضم٤مٟمٌ ً٤م ،وإذا سمف ىمد ومتح
صمؿ ىمٓمٌٜم٤م اجلرح،
ّ
واؾمتخرضمٜم٤م اًمٕمٞم٤مر اًمٜم٤مريّ ،

صمؿ ر ّدد شمٚمؽ اًمٙمٚمامت ذاهت٤م ،ومٜمٝمض ضم٤مًمً ً٤مُ ،م٤م أصم٤مر ومٞمٜم٤م احلػمة وآؾمتٖمراب-
قمٞمٜمٞمفّ ،

ؾم٠مًمٜم٤مهُ :مـ شمٙمقن؟ وُمـ أيـ أٟم٧م؟ ىم٤مل :اؾمٛمل طمًلمُ ،مـ ؾمٙمّ٤من ُمٜمٓم٘م٦م
صمؿ ومٝمٛمٜم٤م ٓطم٘م ً٤م أٟمّف ي٘مّمد
ؾم٤موضمٌالغ ،ومً٠مًمٜم٤مه :قمغم ّ
أي ُمذه٥م أٟم٧م؟ ىم٤مل :احلٜمٗملّ -
سمذًمؽ «م ِّ ٜإبراهٔؿ حٍْٔ ًٚش-
صمؿ ذه٥م وقم٤مود اعمجلء سمٕمد يقُملم أو صمالصم٦م ،ومٗمتحٜم٤م ًمف اًمْمامد ،وؾم٠مًمٜم٤مهُ :م٤م هق
ّ

قمٛمٚمؽ؟ إ ّٟمؽ ًمً٧م ضمٜمدي ً٤م ،أُمرك هم٤مُمض يمام اًمٚمٖمز-

ومج٤مء قمغم ًمً٤مين أن ىمٚم٧م ًمف :هؾ أٟم٧م ُمـ أصح٤مب إُم٤مم اًمزُم٤من#؟ وُم٤م إن
شمتٗمقه هب٤م؟ أيـ أٟم٤م ُمـ
أي همٚمٓم٦م هذه اًمتل ّ
ىمٚم٧م ذًمؽ طم ّتك ارشمٕمدت ومرائّمف ،وىم٤ملّ :
اإلُم٤مم؟ إٟمّف ٓ يٚمت٘مل سمف ؾمقى ؾمٌٕم٦م أؿمخ٤مص ،وٟمحـ ُمرشمٌٓمقن هب١مٓء اًمًٌٕم٦م،
وهذا هق ّ
حمؾ اًمِم٤مهد-
واحلٙم٤مي٦م ـمقيٚم٦م ،وم٘مد ىم٤مل :إ ّٟمٜم٤م ُمرشمٌٓمقن هب١مٓء اًمًٌٕم٦م ،وأٟم٤م ُمً١مول قمـ هذه
اعمٜمٓم٘م٦م -وم٘مٚمٜم٤م ًمف :مل َ ٓ يِمٛمؾ إُم٤مم اًمٕمٍم واًمزُم٤من #هذه اًمدوًم٦م سمرقم٤ميتف ،وٓ

يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م سمٕملم اًمرأوم٦م واًمرمح٦م ،طمتّك ّأهن٤م أصٌح٧م ُت٧م ؾمٚمٓم٦م اًمروس؟ ومر ّد :إٟمّف
ٍ
راض قمٜمٝم٤م -ىم٤مل هذا اًمٙمالم ذم ذًمؽ اًمزُم٤من ،ومٙمٞمػ احل٤مل أن؟ وأردف :إٟمّف
همػم

يرقمك هذه اًمدوًم٦م ٕضمؾ قم٤مؿمقراء وم٘مط -هذا هق قم٤مؿمقراء-
مهٞم٦م إىم٤مُم٦م ُمراؾمؿ اًمٕمزاء،
طم٤موًمقا شمٕمريػ اًمٜم٤مس سمٕمٔمٛم٦م قم٤مؿمقراء ،وأ ّ
ََ ٝف ُف
وومٝمٛمقهؿ ُم٤م هل ىمْمٞم٦م قم٤مؿمقراء؟ وُم٤م ُمٕمٜمك ىمقل اإلُم٤مم×َ « :بُ ْ
(اعمٚمحؼّ )6:
ومُ َٓ ٚي َرىش( -)2ومٕمٜم٤مي٦م اإلُم٤مم
افً َام َو ُ
ات افً ٌْ ُع وإَ َر ُو َ
ومُ ٚي َرى َ
قن افً ٌْ ُعَ ...
(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة إومم ،اًمّمٗمح٦م ،37اهل٤مُمش رىمؿ-2
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احلج٦م#إ ّٟمام هل سمؼميم٦م هذا اًمٞمقم; وًمذا يٜمٌٖمل شمٕمريػ اًمٜم٤مس سمٕمٔمٛم٦م قم٤مؿمقراء-
ّ
صمؿ ىم٤مل ذًمؽ اًمٓمٌٞم٥م هلذا اًمِمخص :اـمٚم٥م ُمـ إؿمخ٤مص اًمذيـ شمرشمٌط هبؿ أن
ّ

يٓمٚمٌقا ُمـ اإلُم٤مم ّ
طمؾ هذه اعمِمٙمٚم٦م ،وم٠مضم٤مسمفّ :
صمؿ
إن إُم٤مم اًمزُم٤من ٓ #يريد ذًمؽّ ،
هنض ُمـ ُمٙم٤مٟمف وسخ ىم٤مئالً :اذهٌقا -طمدث ذًمؽ ىمٌؾ اًمٔمٝمر ،وُم٤م إن ّ
طمؾ وىم٧م
اًمٕمٍم طمتّك ؿمٝمدٟم٤م وج٦م ذم ُمٕمًٙمر اجلٞمش اًمرود ،وسمدأ اجلٜمقد سمحزم أُمتٕمتٝمؿ،
اًمتحرك ومقر ًاّ -
يمؾ
ومً٠مًمٜم٤مُ :م٤م اًمذي جيري؟ ىمٞمؾ :وصٚم٧م سمرىمٞم٦م ُمـ اًم٘مٞمٍم سمٚمزوم
ّ
هذه اًمْمج٦م إٟمّام طمدصم٧م سمٜمٗمس ُمـ أٟمٗم٤مس ؿمخص ًمف قمالىم٦م سم٤مٕؿمخ٤مص اًمًٌٕم٦م
اعمرشمٌٓملم سم٤مإلُم٤مم اًمٖم٤مئ٥م-#
تال ٠ٚايكسإٓ ٚضٛز ٠ايتٛحٝد ٖد ١ٜإلَاّ ايصَإ#

ومٝمٛمقا اًمٜم٤مس ذًمؽ ضم ّٞمد ًا ،وواصٚمقا اًمًػم ذم هذا اًمٓمريؼ سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ،ومال
ّ

أي يقم ،سمؾ اىمرؤوا اًم٘مرآن واهدوه إمم إُم٤مم اًمٕمٍم
شمؽميمقا شمالوة اًم٘مرآن ذم ّ
ّ
وإىمؾ شمٕمٚمٞم ًام
واًمزُم٤من ،#وأيٜمام ذهٌتؿ أوصقا اعمتٕم ّٚمٛملم سمتالوشمف ،وأوصقا إُُمٞملم
سمتٙمرار ىمراءة ؾمقرة اًمتقطمٞمد( ،)2وإهدائٝم٤م إمم اإلُم٤مم ;#ومٌٝمذا شمِمٛمٚمٙمؿ قمٜم٤ميتف،
وشمِمٛمؾ مجٞمع ُمًتٛمٕمٞمٙمؿ أيْم ً٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم-

(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م-396
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املالحل
(املًخل)4:

َىم َ٤مل َأ ُسمق َقم ٌْ ِد اهلل×« :إِن اَللَ َخ َِ ََََْ ٚؾ َٖ ْح ًَ َـ َخ ِْ ََََْ ،ٚو َصق َرََٕ ٚؾ َٖ ْح ًَ َـ ُص َق َرَٕ،ٚ
وجً ََِْ ٚظَْٔف ِيف ِظٌِ ٚد ِه ،وفًَِٕ ٚف افْٚضِ َؼ ِيف َخ ِْ َِ ِف ،ويدَ ه ا َْدًٌق َض َ ٜظ َذ ِظٌ ِ
ٚد ِه بِٚفر ْأ َؾ ِٜ
َ
َ
َ َ ُ
َ
َ َ َ َْ ُ
ََ ُ ُْ
مح َِ ،ٜو َو ْج َٓ ُف اف ِذي ُي ْٗتَك ِمْْ ُفَ ،و َبَ ٚب ُف اف ِذي َيدُ ل َظ َِ ْٔ ِفَ ،و ُخزا َٕ ُف ِيف َش َامئِ ِف َو َأ ْر ِو ِف .بَِْٚ
َوافر ْ َ
 ٝاف ِّثامر ،وجر ِ
ت ْإَ ْصجٚر ،و َأيًَْ ِ
َأ ْثّر ِ
ت ْإَ َْنَ ُٚرَ ،وبََِْ ٚيْ ِْز ُل َؽ ْٔ ُ
ٝ
 ٞافً َام ِءَ ،و َيْْ ٌُ ُ
َ ُ َ ْ َ
َ ُ َ ََ
ََ
ِ
ِ
ْ ٛإَ ْر ِ
ضَ ،وبًِ ٌََ ٚدتَُْ ٚظٌِدَ اَللََُ ،و َف ْق َٓ ٕ َْح ُـ َمُ ٚظٌِدَ اَللَُش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج،2
ُظ ْن ُ

ص ;255طمًـ سمـ ؾمٚمٞمامن ّ
احلكم ،اعمحتي :ص ;339اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين،
شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،5صّ ;3:5
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،35ص-)2:8
(املًخل)1:
َٔ ؾكا ٌ٥اإلَاّ احلطٔ ايعطهس×ٟ

ِ
احلًـ سمـ َـم ِر ٍ
ِ
يػْ :
َ٤مب ِهبِ َام إِ َمم َأ ِيب
اظم َت َٚم َ٩م ِذم َصدْ ِري َُم ًْ َ٠م ًَمتَ٤من َأ َر ْد ُت ا ًْمٙمت َ
َىم َ٤مل ْ َ َ ُ ْ ُ
ُحم َ َّٛم ٍد×َ ،وم َٙم َت ٌْ ُ٧م إِ ًَم ْٞم ِف َأ ْؾم َ٠م ًُم ُف َقم ِـ ا ًْم َ٘م ِ٤مئ ِؿ إِ َذا َىم٤م َم سمِ َؿ َي ْ٘م ِِض؟ َو َأ ْي َـ َجم ْ ِٚم ًُ ُف ا ًَّم ِذي َي ْ٘م ِِض
َّ٤مس؟ و َأرد ُت َأ ْن َأؾم َ٠م ًَمف َقمـ َ ٍ ِ
اًمر ْسم ِعَ ،وم َ٠م ْهم َٗم ْٚم ُ٧م ِذيم َْر ْ
احلُ َّٛمكَ ،وم َج٤م َء
ومِ ِٞمف َسم ْ َ
لم اًمٜم ِ َ َ ْ
رء حلُ َّٛمك ِّ
ْ ُ ْ ْ
ٚس بِ ًِ ِْ ِّ ِف َـ ََ َو ِ
ِ
٤مجلَ َق ِ
غ افْ ِ
سمِ ْ
ٚء َد ُاو َد×َٓ ،
ابَ « :ش َٖ ْف َ
َ ٝظ ِـ ا ْف ََٚئ ِؿَ ،ؾِ٘ َذا َؿَ ٚم َؿ ََ ٙب ْ َ
ُِ ٛيف َو َر َؿ ٍَ ٜو َظ ِِّ َْ ُف
افر ْب ِعَ ،ؾ ُٖٕ ًِْ َ
َي ًْ َٖ ُل ا ْف ٌَ َِّْٔ ََ ،ٜو ُـْ َ
َٔ ،ٝؾْ ٚـت ْ
َْ ٝأ َر ْد َت َأ ْن ت ًَْ َٖ َل َظ ْـ ُمحك ِّ
َظ َذ ا َْد ْح ُّقمِ( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ)شَ -وم َٙم َت ٌْ ُ٧م َذًمِ َؽ َو َقم َّٚم ْ٘م ُت ُف َقم َغم
ؼم َأ َو َأ َوم َ
٤مق( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،2ص ;67:اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،اإلرؿم٤مد :ج،3
َحم ْ ُٛمق ٍمَ ،وم َ َ
ص ;442ىمٓم٥م اًمديـ اًمراوٟمدي ،اخلرائ٩م واجلرائح :ج ،2ص ;543إرسمكم،
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اًمٖمٛم٦م ذم ُمٕمروم٦م إئٛم٦م :ج ،4صّ ;379
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار:
يمِمػ ّ
ج ،:3ص-)42
ٍ
ِ
٤مضم َ٦مَ ،وم َح َّؽ
احل َ
َو ُر َ
اجل ْٕم َٗم ِر ِّي َىم َ٤ملَ :ؿمٙم َْق ُت إِ َمم َأ ِيب ُحم َ َّٛمد× ْ َ
وي َقم ْـ َأ ِيب َه٤مؿم ٍؿ ْ َ
سمِ ًَ ْقـمِ ِف ْإَ ْر َضَ ،ىم َ٤ملَ :و َأ ْطم ًَ ٌُ ُف َهم َّٓم٤م ُه سمِ ِٛمٜم ِْد ٍ
مخ ًَ ِامئ َِ٦م ِديٜم ٍَ٤مر [ومِ َٞمٝم٤م ٟم َْح َق
يؾَ ،و َأ ْظم َر َج َ ْ
َ٤مر]َ ،وم َ٘م َ٤مل« :يَ ٚأب ٚه ِ
اخلَ ِٛم ًْامئ َِ٦م ِديٜم ٍ
ٚصؿٍ! ُخ ْذ َو َأ ْظ ِذ ْرَٕٚش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج،2
َ َ َ
ص ;678اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،اإلرؿم٤مد :ج ،3ص ;439اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب
اًمٖمٛم٦م ذم ُمٕمروم٦م إئٛم٦م :ج ،4ص;378
ـم٤مًم٥م :ج ،4ص ;642إرسمكم ،يمِمػ ّ
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،67ص-)38:
(املًخل)3:
َٔ ؾكا ٌ٥اإلَاّ اهلاد:×ٟ

محدُ ْب ُـ افْ ْ ِ
ٚنِ ،مْ ُْٓ ْؿ َأ ُبق ا ْف ًٌَ ِ
« َحد َ
ُمّدُ
ك َو َأ ُبق َج ًْ ٍَ ٍر ُ َ
مجَ ٚظ ٌِ ٜم ْـ َأ ْه ِؾ َأ ْص ٍَ َٓ َ
ٚس َأ ْ َ
ث ََ
َٚن ِص ِ
ًٔ ّٔ ًِ .ٚؿ َ
ٔؾ َف ُفَ :مٚ
مح ِـَ ،وـ َ
َٚن بِ َٖ ْص ٍَ َٓ َ
ْب ُـ َظ َِ ِقي ََ ،ٜؿُ ٚفقا :ـ َ
ٚن َر ُج ٌؾ ُي ََ ُٚل َف ُفَ :ظ ٌْدُ افر ْ َ
ِ
َر ِه ِم ْـ َأ ْه ِؾ افز َم ِ
ون ؽ ْ ِ
ٚن؟ َؿ َٚل:
َ ٛظ َِ ْٔ َؽ بِ ِف ا ْف ََ ْق َل بِِ٘ َم َٚم َِ ٜظ ِ ٍّع افْ َِ ِّل ُد َ
 ٛافذي َأ ْو َج َ
افً ٌَ ُ
َْ ٝر ُج ً
ٚن َو ُج ْر َأ ٌة،
َ ٛذفِ َؽ َظ َعَ ،و َذفِ َؽ َأ ِّين ُـْ ُ
َٚن ِيل فِ ًَ ٌ
ال َؾ َِر ًاَ ،وـ َ
ٚهدْ ُت َمَ ٚأ ْو َج َ
َص َ
ِ
ِ
ِ
يـ إِ َػ َب ِ
غ.
غ َم َع َؿ ْق ٍم َ
َؾ َٖ ْخ َر َجِْل َأ ْه ُؾ َأ ْص ٍَ َٓ َ
ٚب ا ُْدت ََقـ ِِّؾ ُم َت َي ِِّّ َ
افًْ َ
آخ ِر َ
ٚن َشَْ ً ٜم َـ ِّ
ٚر ظ ِع ب ِـ ُ َ ِ
َؾُُْ ٚبِ ٌَ ِ
ٝ
افر َوَ ،^ٚؾ َُ ِْ ُ
ٚب ا ُْدت ََقـ ِِّؾ َي ْقم ً ٚإِ ْذ َخ َر َج ْإَ ْم ُر بِِ٘ ْح َو ِ َ ِّ ْ
ُمّد ْب ِـ ِّ
ض َم ْـ َح َيَ :م ْـ َه َذا افر ُج ُؾ اف ِذي َؿدْ ُأ ِم َر بِِ٘ ْح َو ِ
فِ ٌَ ًْ ِ
ٚر ِه؟ َؾ َِ َ
ي
ٔؾَ :ه َذا َر ُج ٌؾ َظ َِ ِق ي
َ
ٔؾ :وي ََدر َأن ا ُْدتَقـ َِّؾ ُ ِ
ِ
ِِ
ِ
َت َُ ُ
َ َٓ :ٝأ ْب َر ُح ِم ْـ
ي ُه فِ ِْ ََت ِْؾَ .ؾ َُ ِْ ُ
َ
ْ
قل افراؾ َو ُ ٜبِِ٘ َم َٚمتفُ ،ثؿ ؿ َ َ ُ ُ
حي ُ
ٚهََْ ٚحتك َأ ْٕ ُي َر إِ َػ َه َذا افر ُج ِؾ َأي َر ُج ٍؾ ُه َق؟ َؿ َٚلَ :ؾ َٖ ْؿ ٌَ َؾ َراـٌِ ًَ ٚظ َذ َؾ َر ٍ
سَ ،و َؿدْ َؿَ ٚم
َه ُ
يؼ َو َي ْنتِ ِف َصٍ ْ ِ
ٚس َي َّْْ َ ٜافى ِر ِ
ٝ
ون إِ َف ْٔ ِفَ .ؾ َِام َر َأ ْي ُت ُف َو َؿ َع ُحٌ ُف ِيف َؿ ٌِِْلَ ،ؾ َج ًَ ِْ ُ
غ َيْْ ُي ُر َ
افْ ُ
َ
ِ
ِ
غ افْ ِ
ٚس َو ُه َق َيْْ ُي ُر إِ َػ
َأ ْد ُظق َف ُف ِيف َٕ ٍْز بِ َٖ ْن َيدْ َؾ َع اَللَُ َظْْ ُف َذ ا ُْدت ََقـ ِِّؾَ ،ؾ َٖ ْؿ ٌَ َؾ َيً ُر َب ْ َ

اعمح٤مضة اًمراسمٕم٦م واًمٕمنمون :سمذل دم اعمٝمج٦م 67: ................................................

ف دابتِ ِف َٓ ،يْْ ُير يَّْ ً ٜو َٓ ين ًة ،و َإَٔ ٚدائِؿ افدظ ِ
ِ
ٚء َف ُفَ ،ؾ َِام َص َٚر بِِ٘زَائِل َأ ْؿ ٌَ َؾ إِ َيل
َ
ُظ ْر َ
َ ُ َْ َ ََْ َ َ ُ
ِ
ٚء َك َو َضق َل ُظ ُّ َر َك َوـَث َر َمَ ٚف َؽ َو ُو ْفدَ َكَ .ؿ َٚلَ :ؾ ْٚر َت ًَدْ ُت
ٚب ا َُ
بِ َق ْج ِٓف َو َؿ َٚلْ :اشت ََج َ
َلل ُد َظ َ

غ َأ ْص َح ِٚيبَ ،ؾ ًَ َٖ ُف ِ
قنَ :مَ ٚص ْٖٕ َ
ُؽ؟ َؾ َُ ِْ ُ
ِم ْـ َه ْٔ ٌَتِ ِفَ ،و َو َؿ ًْ ُ
قين َو ُه ْؿ َي َُق ُف َ
َ ٝب ْ َ
َ :ٝخ ْ ٌرَ ،و َمل ْ
ِ
ُ
َلل َظ َع َْ
اخل ْ َر بِدُ َظٚئِ ِف َو ُو ُجقه ًٚ
ٚنَ ،ؾ ٍَت ََح ا َُ
ْك ْؾََْ ٚب ًْدَ َذفِ َؽ إِ َػ َأ ْص ٍَ َٓ َ
ز ُه ْؿ بِ َذف َؽَ .ؾَ َ ٕٚ
أ ْخ ِ ْ
ػ َأ ْف ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػ ِد ْر َه ٍؿِ ،ش َقى َمِ ٚيل َخ ِ
ّٔ ُت ُف َأ ْف ُ
ٚر َج
م َـ ا َْدٚل َحتك َإَٔ ٚا ْف َٔ ْق َم ُأؽِْ ُؼ َب ِٚيب َظ َذ َم ٚؿ َ
ِ
ِ
غ َشَْ ًَ ،ٜو َإَٔٚ
ؼ ًة ِم َـ ْإَ ْو َٓ ِدَ ،و َؿدْ َب ٌَِ ُ
َد ِاريَ ،و ُر ِز ْؿ ُ
ْْ ٝأ َن م ْـ ُظ ُّ ِري َٕ ٍِّٔ ًَ ٚو َش ًٌْ َ
َ ٝظ َ َ
ِ
ِ
ِ
َأ ُؿ ُ
ٚء ُه ِيف َو ِ َيلش( -اسمـ محزة
قل بِِ٘ َم َٚمَ ٜه َذا افذي َظِ َؿ َمِ ٚيف َؿ ٌِِْل َو ْاشت ََج َ
ٚب اَللَُ ُد َظ َ

اًمٓمقد ،اًمث٤مىم٥م ذم اعمٜم٤مىم٥م :ص ;667ىمٓم٥م اًمديـ اًمراوٟمدي ،اخلرائ٩م واجلرائح:
اًمٖمٛم٦م ذم ُمٕمروم٦م إئٛم٦م :ج ،4صّ ;294
اًمٕمالُم٦م
ج ،2ص ;4:3إرسمكم ،يمِمػ ّ
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،67ص-)252
(املًخل)1:
ِ
احلُ ًَ ْ ِ
َطمدَّ َصمٜمِل ُىمدَ ا َُم ُ٦م ْسم ُـ َز ِائدَ َةَ ،قم ْـ َأسمِ ِٞمف َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َقم ِ ُّكم ْسم ُـ ْ
ٔس
لم×...« :إِن إِ ْبِ َ
قل ْإَ ْر َض ـُِ َٓ ٚبِ َن َٔٚضِْٔ ِ ِف َو َظ ٍَ ِ
ٚريتِ ِفَ ،ؾ َٔ َُ ُ
َف ًََْ ُف اَللَُ ِيف َذفِ َؽ ا ْف َٔ ْق ِم َيىِ ُر َؾ َرح ًَ ،ٚؾ َٔ ُج ُ
قلَ :يٚ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٚذ افن َٔٚضِ ِ
َٚه ُؿ
غ! َؿدْ َأ ْد َر ْـَْ ٚم ْـ ُذ ِّري ٜآ َد َم افىِ ٌَ َ ،ٜو َب َِ ٌَِْْ ٚيف َه َالـ ِٓ ْؿ ا ْفٌََ ٚي ََ ،ٜو َأ ْو َر ْثْ ُ
َم ًَ َ
افْٚر ،إِٓ م ِـ اظتَهؿ ِِب ِذ ِه ا ْف ًِهٚب ِٜ؛ َؾٚجً ُِقا ُص ٌُ َُُِؿ بِت َْنُِ ِ
ٚس ؾِ ِ
ٔؽ افْ ِ
محِِ ِٓ ْؿ
ْ َ
َ َ
ٔٓ ْؿَ ،و َ ْ
ْ
َ ْ َ َ َ
َ
َظ َذ َظدَ َاو ِهتِ ْؿَ ،وإِؽ َْرائِ ِٓؿ ِِبِ ْؿ َو َأ ْوفِ َٔٚئِ ِٓ ْؿَ ،حتك ت ًَْت َْحُِ ُّقا َو َال َف ََْ ٜ
اخل ِْ ِؼ َو ُـ ٍْ َر ُه ْؿَ ،و َٓ
َيْ ُْجق ِمْ ُْٓ ْؿ َٕٚجٍ ش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :صّ ;377
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر

إٟمقار :ج ،39ص ;77ج  ،56ص ;294اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم
احلًلم× :ص-)476
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(املًخل)5:

ورد ذم زي٤مرة اًمٜم٤مطمٞم٦م اعم٘مدّ ؾم٦مَ ...« :و ُؾ ِ
ُ ٝجُْق ُد
اخ َت َِ ٍَ ْ
 ٝبِ َؽ ُأم َؽ افز ْه َر ُاءَ ،و ْ
ج ًَ ْ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ا َْد َالئُِ َِ ٜا ُْد ََربِغُ ،تًزِّي َأب َ ِ
ٝ
غَ ،و َف َى َّ ْ
ّٔ ْ
َ ٝف َؽ ا َْدآت ُؿ ِيف َأ ْظ َذ ظ ِِّ ِّٔ َ
ٚك َأم َر ا ْدـ ُْٗمْ َ
َ
َ َ
غَ ،و ُأؿ َ
احلقر ا ْف ًِغ ،وبُ ِ
َ ٝافًام ُء َو ُشُ َُٚنََ ،ٚو ْ ِ
(حمٛمد اعمِمٝمدي،
اجلْ ُ
ُ ََ
َظ َِ ْٔ َؽ ُْ ُ
َٚن َو ُخز ُاَنَ...ٚشّ -
َ
اعمزار :صّ ;677
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)434
ىم٤مل ص٤مطم٥م ُمًتدرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر« :يف جقاهر افُالم ،ظـ مْتخ ٛافىرحيل:
روي ظـ مقٕٓ ٚافهٚدق× إّٔف ـٚن إذا ّ
هؾ هالل ظٚصقراء اصتدّ حزٕف ،وظيؿ بُٚؤه
ظذ مهٚب جدّ ه احلًغ× ،وافْٚس يٖتقن إفٔف مـ ّ
ـؾ ج ٕٛٚومُٚن يً ّزوٕف

أن
ثؿ يَقل :اظِّقا ّ
بٚحلًغ× ،ويٌُقن ويْقحقن مًف ظذ مهٚب احلًغ×ّ ،
حل ظْد ر ّبف ُيرزق مـ حٔ ٞينٚء ،وهق دائ ًام يْير إػ مًًُره ومكظف،
احلًغ× ّ
ومـ ّ
زواره وافٌٚـغ ظِٔف ،وادَّٔغ افًزاء ظِٔف ،وهق
حؾ ؾٔف مـ افنٓداء .ويْير إػ ّ
أظرف ِبؿ وبٖشامئٓؿ وأشامء آبٚئٓؿ وبدرجٚهتؿ ومْٚزهلؿ يف اجلّْ .ٜوإّٔف َفرى مـ يٌُل
وأمف وأخٚه أن يًتٌٍروا فٌِٚـغ ظذ مهٚبف
ظِٔف ،ؾًٔتٌٍر فف ،ويًٖل جدّ ه وأبٚه ّ
ظع م ٚفف مـ إجر ظْد اَلل
وادَّٔغ افًزاء ظِٔف ،ويَقل :فق يًِؿ زائري وافٌٚـغ ّ
ظع َفَِْٔ ٛإػ أهِف منور ًا،
تًٚػ فُٚن ؾرحف أـثر مـ جزظفّ .
وأن زائري وافٌٚـل ّ

وم ٚيَقم مـ جمًِف ّإٓ وم ٚظِٔف ذٕ ،ٛوصٚر ـٔقم وفدتف ّأمفش( -اًمٜمامزي
اًمِم٤مهروديُ ،مًتدرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر :ج ،8ص-)323

اعمح٤مضة اخل٤مُمً٦م واًمٕمنمون :اعمٚمؽ ُوم ْ
ٓم ُرس يٚمقذ سمٛمٝمد اإلُم٤مم احلًلم× 622 ...................

احملاضسة اخلامطة والعػسوٌ :امللك فُطِسُع يلوذ مبَد اإلماو احلطني×

احملاقس ٠اخلاَطٚ ١ايعػسٕٚ
املًو ؾُطِسُع ًٜٛذ مبٗد اإلَاّ احلطني×
إول 3723م=  27صٗمر 2545هـ
 47يم٤مٟمقن ّ
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اعمح٤مضة اخل٤مُمً٦م واًمٕمنمون :اعمٚمؽ ُوم ْ
ٓم ُرس يٚمقذ سمٛمٝمد اإلُم٤مم احلًلم× 624 ...................

جتدٜد ايعٗد َع إَاّ ايصَإ#

اًمٞمقم ُمـ ُم٘مدّ ُم٤مت يقم إرسمٕملم ،وىمد ىمرأشمؿ مجٞمٕم ً٤م ذم هذا اًمدرس وقمغم ُمدار
ؾمٜم٦م يم٤مُمٚم٦م« :افِ ُٓؿ ِّإين ُأ َجدِّ ُد َف ُف ِيف َه َذا اف َٔق ِم َو ِيف ـ ُِّؾ َيق ٍم...ش-
ّ
إن اًمٜمٓمؼ سمذًمؽ صٕم٥م ضمدّ ًا ،وُم٘مدّ ُمتف هل« :افِ ُٓؿ ّإين ُأ َجدِّ ُد َف ُف ِيف َه َذا اف َٔق ِم َو ِيف

ـ ُِّؾ َيق ٍم...ش -هذا ُم٤م ىمرأمتقه مجٞمٕم ً٤م ذم مجٞمع إي٤مم ،ومٛمـ ُمٗم٤مظمر هذا اًمدرس أن ُيٗمتتح
هبذه اًمزي٤مرة( )2اًمتل ُشم٘مرأ سمٕمد صالة اًمّمٌح ،وُمـ اجلٛمؾ اًمقاردة ذم هذه اًمزي٤مرة:
«افِ ُٓؿ ّإين ُأ َجدِّ ُد َف ُف ِيف َه َذا اف َٔق ِم َو ِيف ـ ُِّؾ َيق ٍم...ش ،وذم دقم٤مء اًمٕمٝمد( )3أيْم ً٤م« :افِ ُٓؿ إِ ِّين
ُأجدِّ د َفف ِيف صٌِٔح ِ ٜي ِ
قمل َه َذا َو َمِ ٚظ ْن ُِ ٝم ْـ َأي ِٚملش -ومام اًمذي ُأضمدّ ده ذم حمي اًمٌ٤مري
َ ُ ُ َ َ َ
شمٕم٤ممم؟ « َظ ْٓد ًا َو َظ َْد ًا َو َب ْٔ ًَ ًَ ٜف ُف ِيف َر َؿ ٌَتِلش-
َّنم ِ
ذ ْومتَٜمِل ِ َهب َذا اًمت ْ ِ
يػَ ،و َوم َّْم ْٚمتَٜمِل ِ َهب ِذ ِه
إمم أن يّمؾ إمم ىمقًمف« :اًم َّٚم ُٝم َّؿ َومٙم ََام َ َّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
وأي شمنميػ؟ ىمرأٟم٤م هذا
أي ذف هذا؟ ُّ
اًم َٗمْمٞم َٚم٦مَ ،و َظم َّم ّْمتَٜمل ِ َهبذه اًمٜمِّ ْٕم َٛم٦مش(ُّ -)4
ِ
ِِ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
أي
اًمدقم٤مء ،ومٝمؾ ومٝمٛمٜم٤م ُمٕمٜم٤مه؟! « َو َؾو ِْتَْل ِ َِبذه اف ٍَؤ ََِ ،ٜو َخ َه ْهتَْل ِ َِبذه افِّْ ًْ َّٜشُّ ،
ٟمٕمٛم٦م هذه؟ ّإهن٤م اًمٕمٝمد واًمٕم٘مد واًمٌٞمٕم٦م-
إولُ :م٤م اعمراد ُمـ اًمٕمٝمد؟ وُمـ يمٜم٧م شمٕم٤مهده ُيم ّؾ يقم؟ إ ّٟمؽ شمٕم٤مهد سم٘مقًمؽ
إمر ّ
قد ِه َثٌت ِ
«ظٓد ًاش ىمٓم٥م دائرة قم٤ممل اإلُمٙم٤من ،وُمـ «بِّْٔ ِ ِف ر ِز َق افقرى ،وبِقج ِ
َ ٝإَ ْر ُض
َْ
َ
َ ُ ُ
ََ
ُْ ُ
َ
ًتٝمؾ درس ؾمامطم٦م اعمرضمع ذم ّ
(ُ )2ي ّ
ُمرات
يمؾ يقم سم٘مراءة دقم٤مء اًمٕمٝمد وشمالوة اًمتقطمٞمد صمالث ّ
وإهدائٝم٤م إمم أطمد إئٛم٦م اعمٕمّمقُملم^-
(ُ )3اٟمٔمر :اعمح٤مضة اخل٤مُمً٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م ،447اهل٤مُمش رىمؿ-2
حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اعمِمٝمدي ،اعمزار :صّ ;773
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،::ص-227
(ّ )4

ُ -------------------------------------------------------------- 403مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة
()2
صمؿ اشمٚمقا اًم٘مرآن اًمٙمريؿً ،متجده ي٘مقل( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
َوافً َام ُءش ّ ،

ﮂ)(-)3

إمر افثٚينَ « :ظ َْدَ ًاشُ ،أضمدّ د اًمٕم٘مد ًمف ذم ّ
يمؾ يقم ،اىمرأ اًم٘مرآن طمٞم٨م ي٘مقل:
(ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ)(-)4
إمر افثٚفَ « :ٞو َب ْٔ ًَ ًِ ٜيف رؿٌتلشّ ،
يمؾ ُمٗمردة ُمـ هذه اعمٗمردات سمح٤مضم٦م إمم يمت٤مب
صمؿ اًمٌٞمٕم٦م ،ومام ُمٕمٜمك اًمٌٞمٕم٦م؟ اًمٌٞمٕم٦م ُمـ ُم٤مدة «بٔعش سمٛمٕمٜمك أن
صمؿ اًمٕم٘مد ّ
ًمنمطمٝم٤م ،اًمٕمٝمد ّ
يٌٞمع اإلٟمً٤من ٟمٗمًف ًمإلُم٤مم ،وقمٜمدُم٤م يّمؾ إُمر إمم هٜم٤م يّمٌح اعمقوقع دىمٞم٘م ً٤م وقمٛمٞم٘م ً٤م
ضمدّ ًا-
ٓ ري٥م ذم ًمزوم اًمدقم٤مء ،ومال ؾمٌٞمؾ ؾمقاه ،وىمد ورد ذم ُم٘مدّ ُم٦م اًمدقم٤مء اعمذيمقر:
«افِٓؿ َؾَُام َذ ْؾتَِْل ِِب َذا افت ْ ِ ِ
وم٠مي ذف أقمٔمؿ ُمـ أن يٙمقن هق أطمد ـمرذم
ُ
ؼيػشّ ،
َ
َ
اعمٕم٤مهدة ،واًمٓمرف أظمر قمٌ٤مرة قمـ اًمٜمٓمٗم٦م واًمٕمٚم٘م٦م اعمٚمٞمئ٦م سم٤مًمذٟمقب وإظمٓم٤مء؟ ذم
ي ٞإَ ٌِْٕٔ ِ
إول قمّم٤مرة مجٞمع إٟمٌٞم٤مء^ «ا ُدْْت ََٓك إِ َف ْٔ ِف َم َق ِار ُ
ٚءَ ،و َفدَ ْي ِف َم ْق ُجق ٌد
اًمٓمرف ّ
َ
ِ ِ
وم٠مي ذف أومْمؾ ُمـ هذا اًمنمف؟
آ َث ُٚر إَ ْصٍ َٔٚءش( ،)5وذم اًمٓمرف أظمر أٟم٤م وأٟم٧مّ ،
رب! ومام هق ُمتٕم ّٚمؼ هذا اًمٕمٝمد
وأ ّي٦م ٟمٕمٛم٦م أومْمؾ ُمـ هذه اًمٜمٕمٛم٦م؟ وم٠مقمٜمّ٤م أٟم٧م ي٤م ّ
واًمٕم٘مد واًمٌٞمٕم٦م؟
(ُ )2م٘مٓمع ُمـ دقم٤مء اًمٕمديٚم٦م-
( )3اعم١مُمٜمقن ،آي٦م-9
( )4اعم٤مئدة ،آي٦م-2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمً َال ُم َقم َغم
اًمن َد َ
اجلديد َوا ًْم َٕم٤مملِ ا ًَّمذي قم ْٚم ُٛم ُف َٓ َيٌٞمدُ َّ ---
احل ِّؼ ْ َ
اًمً َال ُم َقم َغم ْ َ
اب َوم ُ٘م ْؾَّ « :
(َ )5وم٢م َذا ٟم ََز ًْم َ٧م ِّ ْ
ي٨م ْإَٟمٌِْٞم ِ
سم ِ٘مٞم ِ٦م اهللِ ِذم سمِ َال ِد ِه ،وطمجتِ ِف َقم َغم ِقمٌ ِ
٤مد ِهَ ،واعمُْٜمْت ََٝمك إِ ًَم ْٞم ِف َُم َق ِار ُ
٤مءَ ،و ًَمدَ ْي ِف َُم ْق ُضمق ٌد آ َصم ُ٤مر
َ
َ
َ ُ َّ
َ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
َ
ِ
ْ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
اًمً َال ُم َقم َغم ا َْعم ْٝم ِد ِّي ا ًَّم ِذي َوقمَدَ اهللَُ َشم َٕم٤مممَ
َ
َ
اًمن َواًم َق ِّزم ًمأل ُْمرَ ،و َّ
ْإ ْصٗم َٞم٤مءَّ ،
اًمًال ُم َقمغم اعم ْ١ممتَـ َقمغم ِّ ِّ
ِ
ِ
ِ
إول ،اعمزار :ص ;37:اًمِمٞمخ اًمٌٝم٤مئل ،ضم٤مُمع
جي َٛم َع سمِف ا ًْمٙمَٚم َؿ ---ش( -اًمِمٝمٞمد ّ
سمِف ْإُ َُم َؿ َأ ْن َ ْ
قمٌ٤مد :صّ ;296
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،::ص-)95

اعمح٤مضة اخل٤مُمً٦م واًمٕمنمون :اعمٚمؽ ُوم ْ
ٓم ُرس يٚمقذ سمٛمٝمد اإلُم٤مم احلًلم× 626 ...................

َتعًٓل ايعٗد ٚايعكد ٚايبٝع١

اج ًَ ِِْْل ِم ْـ َإٔ َْه ِٚر ِهش ،وسمام ّ
أن هذا
ه٤م هٜم٤م ُمتٕم ّٚمؼ اًمٕمٝمد واًمٕم٘مد واًمٌٞمٕم٦مُ « :
افِٓؿ ْ
اعمتٕم ّٚمؼ ُمرهؼ ضمدّ ًا وم٘مد ُذيمر سمّمقرة اًمدقم٤مء -وهٜم٤م ُأُمقر قمدّ ة أيْم ً٤م ،شمٌدأ ُمـ إٟمّم٤مر:
ِِ
ِ
ِ ِ
صمؿ « َ
غ َظْْ ُفش ،وشمٜمتٝمل
افذا ِّب َ
« ُ
افِٓؿ ْ
صمؿ شمّمؾ اًمٜمقسم٦م إمم « َأ ْص َٔٚظفشّ ،
اج ًَ ِْْل م ْـ َإٔ َْه ِٚرهشّ ،
ِ
غ َيدَ ْي ِفش(-)2
يـ َب ْ َ
قمٜمد ىمقًمف« :ا ُد ًْت َْن َٓد َ

ْؿس ٠أٌٖ ايبٝت^ بايكًب ٚايًطإ ٚايٝد
اج ًَ ِِْْل ِم ْـ َإٔ َْه ِ
ٚر ِهش ،وؿد ؿٚل افٌٚري تًٚػ يف ُمُؿ ـتٚبف افُريؿ( :ﯘ
« ُ
افِٓؿ ْ
اج ًَ ِِْْل ِم ْـ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ) ،)2ؾام مًْك هذه افْكة؟ « ُ
افِٓؿ ْ
َإٔ َْه ِ
ٚر ِهش .تًَْؿ افْكة إػ ثالث ٜأؿًٚم :بٚفَِ ٛوبٚفًِٚن وبٚفٔد.

ضقبك دـ بٌِقا مجٔع إٔقاع افْكة ،ؾٖصٌحقا مـ إٔهٚره ؿٌِ ً ٚوفً ًٚ ٕٚويد ًا أيو ً ،ٚويف
ثؿ
ادَٚبؾ م ٚمهر مـ أحجؿ مُْؿ ظـ هذه افْكة؟ مع إّٔف× يَقل « :مـ شّع واظٔتّْ ٚ
مل جيٌَْ ٚأـٌَ ُف اَللُ َظ َذ ِمْْخَ َر ِه ِيف افْ ِ
ٚرش(( )3ادِحؼ .)1:هذا هق افىرف أخر فَِؤ.ٜ

( )2وم٘مرات ُمـ دقم٤مء اًمٕمٝمد وزي٤مرة إُم٤مم اًمٕمٍم واًمزُم٤من ،#أذٟم٤م إمم سمٕمْمٝم٤م ذم سمداي٦م اعمح٤مضة-
حمٛمد ،آي٦م-8
(ّ )3
ِ
ٍ
ِ
ِ
ي ٍ
(ُ « )4صم َّؿ َؾم َ٤مر ْ
وبَ ،وم َ٘م َ٤مل :عمَ ْـ َه َذا
احلُ ًَ ْ ُ
لم× َطمتَّك ٟم ََز َل ا ًْم ُ٘م ْٓم ُ٘م َٓم٤مٟم َّٞم َ٦مَ ،ومٜمَ َٔم َر إ َمم ُوم ًْ َٓم٤مط َُم ْ ُ
[اجلُ ْٕم ِٗم ِل]َ ،وم َ٠م ْر َؾم َؾ إِ ًَم ْٞم ِف ْ
احلَٜم َِٗم ِّل ْ
احلُ ِّر ْ
٤مط؟ َوم ِ٘م َٞمؾً :مِ ُٕم ٌَ ْٞم ِد اهلل ْسم ِـ ْ
ا ًْم ُٗم ًْ َٓم ُ
لم×َ ،وم َ٘م َ٤ملَ :أ ُّ َهي٤م
احلُ ًَ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
٥م إِ َمم اهلل َشم ٌَ َ٤مر َك َو َشم َٕم َ٤ممم ذمِ
ِ
ِ
ِ
٥م َظم٤مـم ٌئ ،إ َّن اهللَ آظم ُذ َك سمِ َام َأٟم َ
ْ٧م َص٤مٟم ٌع إ ْن َمل ْ َشم ُت ْ
اًمر ُضم ُؾ! إٟم ََّؽ ُُم ْذٟم ٌ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
لم َيدَ ِي اهلل َشم ٌَ٤مر َك َو َشم َٕم َ٤مممَ -وم َ٘م َ٤ملَ :ي٤م ْسم َـ رؾمقلِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
سم
ؽ
ٕم
ٞم
ٗم
ؿم
ي
ضم
قن
ٙم
ي
و
ين
ٍْم
ٜم
ت
وم
،
ه
ذ
ه
ؽ
ت
قم
٤م
دِّ
َ
َ َْ َ
َؾم َ
َ
َ
ُ َ ََ
َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
اهللِ! َواهلل ًَم ْق ٟمٍَم ُشم َؽ ًَم ُٙمٜم ُْ٧م َأ َّو َل ُم ْ٘م ُت ٍ
لم َيدَ ْي َؽَ ،و ًَمٙم َّـ َه َذا َوم َرد ُظم ْذ ُه إِ ًَم ْٞم َؽَ ،وم َق اهلل َُم٤م َريم ٌْ ُت ُف
قل َسم ْ َ
َ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َىم ُّط َو َأٟمَ٤م َأ ُرو ُم َؿم ْٞمئ ً٤م إ َّٓ َسم َٚم ْٖم ُت ُفَ ،و َٓ أ َرا َدين أ َطمدٌ إ َّٓ ٟم ََج ْق ُت َقم َٚم ْٞمفَ ،ومدُ وٟم ََؽ َوم ُخ ْذ ُهَ -وم٠م ْقم َر َض َقمٜمْ ُف
ِ
ْ
٤مضم َ٦م ًَمٜمَ٤م ومِ َ
ٞمؽ َو َٓ ِذم َوم َر ِؾم َؽ( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ)،
احلُ ًَ ْ ُ
لم× سمِ َق ْضم ِٝمفُ ،صم َّؿ َىم َ٤ملَ َٓ :طم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو ًَمٙم ْـ وم َّر َوم َال ًَمٜمَ٤م َو َٓ َقم َٚم ْٞمٜمَ٤مَ ،وم٢مِ َّٟم ُف َُم ْـ َؾمٛم َع َواقم َٞم َتٜمَ٤م َأ ْه َؾ ا ًْم ٌَ ْٞم٧م ُصم َّؿ َمل ُ ِ
جي ٌْٜمَ٤م َيم ٌَّ ُف اهللَُ َقم َغم َو ْضم ِٝمف ِذم ٟم ِ
َ٤مر
ْ
َضم َٝمٜم ََّؿش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم :ص ;32:اسمـ ٟمام ّ
احلكم ،ذوب اًمٜمْم٤مر :ص( 83سم٤مظمتّم٤مر);


ُ -------------------------------------------------------------- 405مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

َع ١ّٝأٌٖ ايبٝت^

أ ُّم٤م ًمق ٟمٍم إئٛم٦م اعمٞم٤مُملم ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م^ ،وم٘مد ىم٤مل اإلُم٤مم×َ « :م ْـ َأ َحٌَْٚ
ِ
َكَٕ ٚبِ َٔ ِد ِه َوفِ ًَِ ِٕٚف َؾ ُٓ َق َم ًََْٚش(( )2اعمٚمحؼ -)3:وًمٞمً٧م هذه اعمٕمٞم٦م يمٜمًٌ٦م هذا
بِ ََ ٌِِْف َوٕ َ َ
اًمِمٕم٤مع إمم اًمِمٛمس ،وم ّ
٢من هذا اًمِمٕم٤مع ُمع اًمِمٛمس ،أ ُّم٤م ُمـ يٜمٍمٟم٤م سم٘مٚمٌف وًمً٤مٟمف
ويده ،ومٝمق ذم درضمتٜم٤م; وًمذا ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم×ِ « :يف َد َر َجتَِْٚش(-)3

ىمرأشمؿ هذا اًمدقم٤مء قمغم ُمدار ؾمٜم٦م يم٤مُمٚم٦م ،وىمد ّ
طمؾ ذم هذه اًمٕمنمة وىم٧م اًمٕمٛمؾ سمف،
وم٤مًمٜمٍمة سم٤مًمٚمً٤من هل وفمٞمٗم٦م ّ
يمؾ ومرد ُمٜمٙمؿ ذم هذه إ ّي٤مم-
يص ّٚايتؿدّ ٟيًٖٛابٚ ١ٝايبٗاٚ ١ٝ٥املطٝخ١ٝ

وج٦م يمٌػمة ذم سمٚمدٟم٤م ،وٟمحـ ذم صٛم٧م ُمٓمٌؼ،
يثػم اًمقه٤مسمٞم٦م واًمٌٝم٤مئٞم٦م واعمًٞمحٞم٦م ّ
شمتٗمرغ إلٟم٘م٤مذ ه١مٓء اًمِمٌ٤مب اًمذيـ وىمٕمقا
واحلٙمقُم٦م ُمِمٖمقًم٦م سم٠مضمٝمزهت٤م ،ومٛمتك ّ
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،55ص ;426اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم
احلًلم× :ص-)275
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍَمٟمَ٤م سمِ َٞمده َوًم ًَ٤مٟمف َوم ُٝم َق َُم َٕمٜمَ٤م ذم ا ًْم ُٖم ْر َوم٦م ا ًَّمتل
(َ )2قم ِـ ْ َ
احل ًَ ِـ ْسم ِـ َقم ٍّكم÷ َأ َّٟم ُف َىم َ٤ملَُ « :م ْـ َأ َطم ٌَّٜمَ٤م سمِ َ٘م ْٚمٌِف َوٟم َ َ
َػ سمِٞم ِدهِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍَمٟمَ٤م سمِٚم ًَ٤مٟمف َوم ُٝم َق ُد َ
ون َذًم َؽ سمِدَ َر َضم٦مَ ،و َُم ْـ َأ َطم ٌَّٜمَ٤م سمِ َ٘م ْٚمٌِف َويم َّ َ
ٟم َْح ُـ وم َ
ٞمٝم٤مَ ،و َُم ْـ َأ َطم ٌَّٜمَ٤م سمِ َ٘م ْٚمٌِف َوٟم َ َ
َوًمِ ًَ٤مٟمِف َوم ُٝم َق ِذم ْ
اجلَٜم َِّ٦مش( -اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،إُم٤مزم :صّ ;44
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،38
ص-)272
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(َ )3قم ْـ َأ ِيب َسم ِّم ٍػم َو ُحم َ َّٛمد ْسم ِـ ُُم ًْٚم ٍؿَ ،قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْد اهللِ× َىم َ٤ملَ « :طمدَّ َصمٜمل َأ ِيب َقم ْـ َضمدِّ ي َقم ْـ آ َسم٤مئف^ َأ َّن
سو ِ
ِ
اطم ٍد َأ ْر َسم َٕم ِامئ َِ٦م َسم ٍ
٤مب ِممَّ٤م ُي ّْم ِٚم ُح ًمِ ْٚم ُٛم ًْ ِٚم ِؿ ِذم ِديٜمِ ِف َو ُد ْٟم َٞم٤م ُه---
َأ ُِم َػم اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
لم× َقم َّٚم َؿ َأ ْص َح٤م َسم ُف ِذم َجمْٚم ٍ َ
َُم ْـ َأ َطم ٌَّٜمَ٤م سمِ َ٘م ْٚمٌِ ِف َو َأ َقم٤م َٟمٜمَ٤م سمِ ِٚم ًَ٤مٟمِ ِف َو َىم٤مشم ََؾ َُم َٕمٜمَ٤م َأقمْدَ ا َءٟمَ٤م سمِ َٞم ِد ِه َوم ُٝم َق َُم َٕمٜمَ٤م ِذم ْ
اجلَٜم َِّ٦م ِذم َد َر َضمتِٜمَ٤مَ ،و َُم ْـ َأ َطم ٌَّٜمَ٤م
ِ ِِ
ِ
ِِ ِِ
ِ
ِ ِ ِ
َ
َ
َ
ِ ِِ َ
سم َ٘م ْٚمٌف َوأ َقم٤م َٟمٜمَ٤م سمٚم ًَ٤مٟمف َو َمل ْ ُي َ٘م٤مشم ْؾ َُم َٕمٜمَ٤م أقمْدَ ا َء َٟم٤م َوم ُٝم َق أ ْؾم َٗم ُؾ ُم ْـ َذًم َؽ سمدَ َر َضمت َْلمَ ،و َُم ْـ أ َطم ٌَّٜمَ٤م سم َ٘م ْٚمٌف َو َمل ْ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
اجلٜم َِّ٦مَ ،و َُم ْـ َأ ْسمٖم ََْمٜمَ٤م سمِ َ٘م ْٚمٌِ ِف َو َأ َقم َ
٤من َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م سمِ ِٚم ًَ٤مٟمِ ِف َو َي ِد ِه َوم ُٝم َق َُم َع َقمدُ ِّوٟمَ٤م ِذم
ُيٕمٜمَّ٤م سمِٚم ًَ٤مٟمف َو َٓ سمِ َٞمده َوم ُٝم َق ِذم ْ َ
اًمٜم َِّ٤مرَ ،و َُم ْـ َأ ْسمٖم ََْمٜمَ٤م سمِ َ٘م ْٚمٌِ ِف َو َأ َقم َ
٤من َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م سمِ ِٚم ًَ٤مٟمِ ِف َوم ُٝم َق ِذم اًمٜم َِّ٤مرَ ،و َُم ْـ َأ ْسمٖم ََْمٜمَ٤م سمِ َ٘م ْٚمٌِ ِف َو َمل ْ ُي ِٕم ْـ َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م سمِ ِٚم ًَ٤مٟمِ ِف
َو َٓ سمِ َٞم ِد ِه َوم ُٝم َق ِذم اًمٜم َِّ٤مر ---ش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،اخلّم٤مل :صّ ;73:
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
إٟمقار :ج ،27ص-)278

اعمح٤مضة اخل٤مُمً٦م واًمٕمنمون :اعمٚمؽ ُوم ْ
ٓم ُرس يٚمقذ سمٛمٝمد اإلُم٤مم احلًلم× 628 ...................

اًمٖملٟ ،متٞمج٦م اًمتْمٚمٞمؾ اعمٛمٜمٝم٩م ُمـ ىمٌؾ (اًمٙمٜم٤مئس
وحٞم ً٦م ًمالٟمحراوم٤مت ذم ُمًتٜم٘مٕم٤مت ّ
اعمٜمزًمٞم٦م)؟! ًم٘مد اُمتدّ ـمٛمع اًمٌٝم٤مئٞم٦م إمم درضم٦م اًمًٕمل ُٓمتالك اًمّمٞمدًمٞم٤مت ذم هذا
اًمٌٚمد ،وٓ أطمد يٗمٙمّر سمٛمت٤مسمٕم٦م هذه اًم٘مْم٤مي٤م وهل ُمـ ُمً١موًم ّٞم٤مت احلٙمقُم٦م وقمٚمٞمٝم٤م أن
شم٘مػ ذم وضمف هذه اهلجٛم٦م اإلقمالُم ّٞم٦م-
يٕم٤مين اًمِمٌ٤مب اًمٕم٤مـمؾ قمـ اًمٕمٛمؾ اًمٞمقم ُمِمٙمٚمتلم أؾم٤مؾمٞمتلم :سمٚمقهمٝمؿ ؾم ّـ اًمزواج
ُمـ ضمٝم٦م ،واًمٗم٘مر اًمذي يٕمّمػ سم٤معمجتٛمع ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦مً -م٘مد سمٚمغ اًمٗم٘مر ُمرطمٚم٦م أن شم٘مقم
اُمرأة ذم قم٤مُمٝم٤م اًمث٤مين واًمٕمنميـ سمٌٞمع إطمدى يمٚمٞمتٞمٝم٤م ًمتقومػم ُمًتٚمزُم٤مت احلٞم٤مة ،وذم ُمثؾ
هذه اًمٔمروف شم٘مقم اعمًٞمحٞم٦م واًمٌٝم٤مئٞم٦م سم٢مهمراء اًمِمٌ٤مب سم٤مًمٜمً٤مء ،وشم٘مقم اًمقه٤مسمٞم٦م سمدومع
إُمقال هلؿ ،واجلٛمٞمع هم٤مرىمقن ذم ٟمقم قمٛمٞمؼ ،وٟمحـ ذم ٟمقم أقمٛمؼ-
إَاّ ايصَإ #قًلٌ عً ٢أٜتاّ آٍ ذلُّد^

ُمـ واضمٌٙمؿ ٟمٍمة هذا اًمٖمري٥م ذم هذه اًمٕمنمة ،وم٤مإلُم٤مم اًمٖم٤مئ٥م #ىمٚمؼ قمغم
صمٛم٦م ُمـ يٚم ٌّل ٟمداءه وأٟمٞمٜمفَ « :ه ْؾ ِم ْـ ٕ ِ ٍ
َٚس
أيت٤مُمف ُمـ أن ي٘مٕمقا ومريً ً٦م ًمٚمذئ٤مب; وًمٞمس ّ
ْك ِين؟ش(( )2اعمٚمحؼ -)4:وم٤مٟمٓمٚم٘مقا إمم اعمدن واًم٘مرى; وطم٤مومٔمقا قمغم ؿمٌ٤مب اًمِمٞمٕم٦م،
َيْ ُ ُ
وـمقسمك ًمٙمؿ-
ْػس عً ّٛأٌٖ ايبٝت^
ِ
ِ
ِ ِِ
غ َأ ْف َ
ػ َظٚبِ ٍدش( -)3ومال شمٙمقٟمقا سمٛمٜم٠مى قمـ هذه
« َظ ِٚمل ٌ ُيْْ َت ٍَ ُع بًِ ِّْف َأ ْؾ َو ُؾ م ْـ َش ًٌْ َ
ِ
َ
ومٚمام يم َ
احلًلم يٜم٤مدي :أٓ ٟم٤مس ومٞمٜمٍمٟم٤م؟---ش-
وضمٕمؾ
احلًلم×،
٤مب
ُ
ًمٕم٤مذ ،و ُىم َتؾ أصح ُ
(ّ « )2
٤من اًمٞمق ُم ا ُ
ًم٘مٛمل ،اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب :ج،2
(اًمً ّٞمد حمًـ إُملم ،أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م :ج ،3ص ;42:اًمِمٞمخ قمٌ٤مس ا ّ
حمٛمد اًمًاموي ،إسمّم٤مر اًمٕملم ذم أٟمّم٤مر احلًلم× :ص-)26:
ص ;56اًمِمٞمخ ّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
حي َٞمكَ ،قم ْـ َأ ْمحَدَ ْسم ِـ ُحم َ َّٛم ٍدَ ،قم ِـ ا ْسم ِـ َأيبِ
ِ
َ
َ
ٞمؿَ ،قم ْـ أسمٞمفَ ،قمـ ا ْسمـ أيب ُقم َٛم ْػمَ ،و ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ َ ْ
(َ )3قم ُّكم ْسم ُـ إِ ْسم َراه َ
ُقمٛم ٍػمَ ،قمـ ؾمٞم ِ
مح َزةََ ،قمـ َأ ِيب ضمٕم َٗم ٍر× َىم َ٤ملَ « :قم ِ
٤ممل ٌ ُيٜمْ َت َٗم ُع سمِ ِٕم ْٚم ِٛم ِف َأ ْوم َْم ُؾ ُِم ْـ
ػ ْسم ِـ َقم ِٛم َػمةََ ،قم ْـ َأ ِيب َ ْ
َ ْ
ْ
ْ َ ْ
َْ
ٍ
ِ
ِ
َ
ْ
ػ َقم٤مسمدش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،2ص ;44اسمـ ؿمٕمٌ٦م احلراينُ ،تػ اًمٕم٘مقل :ص;3:5
لم أًم َ
َؾم ٌْٕم َ
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اًمًٕم٤مدة ،ىم٤مل شمٕم٤ممم( :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ* ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ)( ،)2وىمد ىم٤مل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق×َ « :أ ِ
قنش(-)3
َٚه ْؿ َي ٌُث َ
ي ممَ ٚظِ ّْْ ُ
ْ

قمغم ّ
ُمُ ََّ ٌٜش ،أي شمرؾمٞمخ
أن اًمٕمٚمؿ اًمذي أقمٓم٤ميمٛمقه اهلل قمغم صمالصم٦م أىمً٤مم« :آ َي ٌْ ُ ٜ
يو ٌ ٜظ ِ
ِ
ٚد َف ٌٜش ،أي شمٕمٚمٞمؿ
قم٘م٤مئد اًمٜم٤مس ،و« ُشْ ٌَ ٜؿٚئ َّ ٌٜش ،أي هتذي٥م أظمالق اًمٜم٤مس ،و« َؾ ِر َ َ
إطمٙم٤مم ًمٚمٜم٤مس« ،وم ِ
ٚش َق ُاهـ َؾ ْو ٌؾش( -)4هذا هق اًمٕمٚمؿ ،واًمٕم٤ممل اًمذي يٌٚمغ هذه
ََ
اعمرشمٌ٦م أومْمؾ ُمـ أًمػ قم٤مسمد ،وم٘مقام اًمديـ «بِ ًَ ِٚملٍ َٕٚضِ ٍؼ ُم ًْ َت ًْ ِّ ٍؾ فِ ًِ ِْ ِّ ِفش(ّ ،)5
وم٢من اًمٕم٤ممل
اًمٜم٤مـمؼ همػم إسمٙمؿ اًمٕم٤مُمؾ سمٕمٚمٛمف هق اًمذي يٜمِمٖمؾ سمتحّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ ذم إ ّي٤مم
اًمدراؾم ّٞم٦م ويٜمِمٖمؾ سم٤مًمتٌٚمٞمغ أ ّي٤مم اًمتٌٚمٞمغ ،واطمّمٚمقا قمغم هذه اًمًٕم٤مدة ،ويمقٟمقا طملم
آؿمتٖم٤مل سم٤مًمدراؾم٦م ُمّمداىم ً٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم( :ﯴ ﯵ ﯶ) ،وذم أ ّي٤مم اًمٗمراغ

ُمّمداىم ً٤م ًم٘مقًمف ّ
ضمؾ وقمال( :ﯷ ﯸ) (-)6
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،86
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،27ص;458
ّ
ص-)284
( )2اًمٌ٘مرة ،أيت٤من -4 ,3
( )3قمـ أيب قمٌد اهلل اًمّم٤مدق× ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم( :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ)
ىم٤ملِ « :مم٤م َقم َّٚمٛمٜمَ٤مهؿ يٌ ُّث َ ِ
َ٤مهؿ ُِمـ ا ًْم ُ٘مر ِ
آن َي ْت ُٚم َ
(حمٛمد سمـ ُمًٕمقد اًمٕمٞم٤مر ،شمٗمًػم
َّ
ْ ُ ْ َُ
قنشّ -
قن َوممَّ٤م َقم َّٚم ْٛمٜم ُ ْ َ ْ
اًم٘مٛمل :ج ،2ص ;47اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين،
اًمٕمٞم٤مر :ج ،2ص ;37قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ،شمٗمًػم ّ
شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،2صّ ;234
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،3ص-)28
(ُ )4اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمً٤مدؾم٦م ،اًمّمٗمح٦م ،257اهل٤مُمش رىمؿ-2
ِ
(َ )5قم ِـ ْإَصٌ ِغ سم ِـ ُٟمٌ٤م َشم َ٦مَ ،ىم َ٤مل :عمََّ٤م ضم َٚمس َقم ِكم× ِذم ْ ِ ِ
ِ
ِ
٥م
َّ٤مس َظم َر َج إ َمم اعمَْ ًْجد َو َظم َٓم َ
اخل َال َوم٦م َو َسم٤م َي َٕم ُف اًمٜم ُ
َ َ
ْ َ ْ َ
ٌّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِذم اًمٜم ِ
َّ٤مس َىم ِ٤مئالًَ ---« :ىم٤م َُم٧م اًمدُّ ْٟم َٞم٤م سم َث َال َصم٦م :سم َٕم٤مملٍ ٟمَ٤مـمؼ ُُم ًْ َت ْٕمٛم ٍؾ ًمٕم ْٚمٛمفَ ،وسمٖمَٜم ٍّل َٓ َي ٌْ َخ ُؾ سم َامًمف َقم َغم
٤ممل ِقم ْٚمٛمف وسم ِ
ِ
ِ
َأ ْه ِؾ ِد ِ
خ َؾ ا ًْمٖمَٜمِ ُّل َو َمل ْ َي ّْم ِ ِؼم ا ًْم َٗم ِ٘م ُػم َوم ِٕمٜمْدَ َه٤م ا ًْم َق ْي ُؾ
يـ اهللَِ ،وسمِ َٗم٘م ٍػم َص٤مسمِ ٍر; َوم٢مِ َذا َيمت ََؿ ا ًْم َٕم ُ َ ُ َ َ
ف ا ًْم َٕم ِ
قن سمِ٤مهللِ ،إِ َّن اًمدَّ َار َىمدْ َر َضم َٕم ْ٧م إِ َمم َسمدْ ِئ َٝم٤مَ ،أ ْي إِ َمم ا ًْم ُٙم ْٗم ِر َسم ْٕمدَ ْ ِ
٤مر ُوم َ
اإل َيام ِنش-
قرَ ،و ِقمٜمْدَ َه٤م ُي ْٕم َر ُ
َواًم ُّث ٌُ ُ
(اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم :ص ;533اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،اًمتقطمٞمد :ص ;475اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد،
آظمتّم٤مص :ص ;346اًمٓمؼمد ،آطمتج٤مج :ج ،2صُ( 49:مع اظمتالف يًػم)-
(( )6ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ)
(اًمتقسم٦م ،آي٦م-)233

اعمح٤مضة اخل٤مُمً٦م واًمٕمنمون :اعمٚمؽ ُوم ْ
ٓم ُرس يٚمقذ سمٛمٝمد اإلُم٤مم احلًلم× 62: ...................

ومٕمرومقا اًمٜم٤مس سمٛمـ ُىمتؾ؟ ومل ُىمتؾ؟ ويمٞمػ ُىمتؾ؟
إٟمّٜم٤م قمغم أقمت٤مب إرسمٕملمّ ،
دعاَٝ ّٜٛ ٤الد ضّٝد ايػٗدا×٤

اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمٕمالء هق ويمٞمؾ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعم٘مدّ ؾم٦م[ ،ويمٞمؾ اإلُم٤مم احل٤مدي قمنم احلًـ
اًمٕمًٙمري×] ،قم٤مش  228ؾمٜم ً٦م ،وىمد قم٤مس صمالصم ً٦م ُمـ إئٛم٦م اعمٕمّمقُملم :اإلُم٤مم
احلج٦م سمـ
قمكم اًمٜم٘مل اهل٤مدي× ،واإلُم٤مم احلًـ اًمٕمًٙمري× ،طمتّك أدرك اإلُم٤مم ّ
احلًـ -)2(#روى قمٜمف ّ
اًم٘مٛمل،)3(+
يمؾ ُمـ اًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل ،+وقمكم سمـ إسمراهٞمؿ ّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
(َ )2قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهللِ َّ ِ
نمةَُِ ،مٜم َْٝم٤م
اين َىم َ٤ملَ « :ر َأ ْي ُ٧م ا ًْم َ٘م٤مؾم َؿ ْسم َـ ا ًْم َٕم َالء َو َىمدْ ُقم ِّٛم َر ُم َئ َ٦م َؾمٜمَ٦م َو َؾم ٌْ َع َقم ْ َ
اًمّم ْٗم َق ِّ
ِ
قن ؾمٜمَ ً٦م ص ِحٞمح ا ًْمٕمٞمٜم ِ ِ
احل ًَ ِـ َو َُم ْق َٟٓمَ٤م َأ َسم٤م ُحم َ َّٛم ٍد ا ًْم َٕم ًْٙم َِر َّي÷،
َلم ،وم َ
ٞمٝم٤م ًَم٘م َل َُم ْق َٟٓمَ٤م َأ َسم٤م ْ َ
َ ُ َْ ْ
َصم َام ُٟم َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لم َو ُر َّد ْت َقم ْٞمٜمَ٤م ُه َىم ٌْ َؾ َُم ْقشمف سمِ ًَ ٌْ َٕم٦م َأ َّي٤م ٍمَ ،و َذًم َؽ َأ ِّين ُيمٜم ُْ٧م ُُم٘مٞم ًام قمٜمْدَ ُه سمِ َٛمديٜمَ٦م َأ َّر َ
ان
٥م َسم ْٕمدَ اًم َّث َامٟم َ
َو ُطم ِج َ
٤مت ُمق َٟٓمَ٤م ص ِ
ِ
ِ
٥م َّ ِ
٤مطم ِ
ُِم ْـ َأ ْر ِ
٤منَ ،ويم َ
ٞمج َ
ات اهلل َقم َٚم ْٞم ِف)
(ص َٚم َق ُ
اًمز َُم٤من َ
َ
َ٤من َٓ َشمٜمْ َ٘مٓم ُع َقمٜمْ ُف شم َْقىمٞم َٕم ُ َ ْ
ض آ َذ ْرسمِ َ
َقم َغم ي ِد َأ ِيب ضمٕم َٗم ٍر ُحمَٛم ِد سم ِـ ُقم ْثام َن ا ًْمٕمٛم ِري وسمٕمدَ ه َقم َغم ي ِد َأ ِيب ا ًْم َ٘م ِ
٤مؾم ِؿ ْسم ِـ ُروحٍ ( َىمدَّ َس اهللَُ
َ
َ ْ ِّ َ َ ْ ُ
َّ ْ
َ ْ
َ
َ
ِ
وطم ْٞمٝم َام)ش( -ىمٓم٥م اًمديـ اًمراوٟمدي ،اخلرائ٩م واجلرائح :ج ،2ص ;578اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس،
ُر َ
ومرج اعمٝمٛمقم :صّ ;35:
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،62ص-)424
ِ
ِ
ِ
ِ
ؼم ِين ُحم َ َّٛمدُ ْسم ُـ ُحم َ َّٛمد ْسم ِـ اًمٜمُّ ْٕم َامن َو ْ
لم ْسم ُـ ُقم ٌَ ْٞمد اهللَ ،قم ْـ ُحم َ َّٛمد ْسم ِـ َأ ْمحَدَ
احلُ ًَ ْ ُ
َو ُر َ
وي َأ ْي َْم ً٤مَ :أ ْظم َ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
نم َة َؾمٜمَ ً٦مُ ،مٜم َْٝم٤م َصم َام ُٟم َ
قن َؾمٜم ًَ٦م
َّ
اين& َىم َ٤ملَ « :رأ ْي ُ٧م ا ًْم َ٘م٤مؾم َؿ ْسم َـ ا ًْم َٕم َالء َو َىمدْ ُقم ِّٛم َر ُم َئ َ٦م َؾمٜمَ٦م َو َؾم ٌْ َع َقم ْ َ
اًمّم ْٗم َق ِّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احل ًَ ِـ َو َأ َسم٤م ُحم َ َّٛمد ا ًْم َٕم ًْ َٙمر َّي ْلم÷ش( -اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،اًمٖمٞمٌ٦م:
َصح َ
ٞمح ا ًْم َٕم ْٞمٜم َْلمًَ ،م٘م َل َُم ْق َٟٓمَ٤م َأ َسم٤م ْ َ
ص-)427
حمٛمد سمـ
( )3ىم٤مل اًمً ّٞمد اخلقئل« :اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمٕمالء :روى قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمكم اًمٗمزاري ،وروى قمٜمف ّ
أمحد شمٗمًػم اًم٘مٛمل :اعمٚمؽ ،ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ)-
يمذا ذم اًمٓمٌٕم٦م اًم٘مديٛم٦م وشمٗمًػم اًمؼمه٤منُ ---مـ أهؾ آذرسم٤مجي٤منُ ،مـ ويمالء اًمٜم٤مطمٞم٦م ،وممـ رأى
احلج٦م (ؾمالم اهلل قمٚمٞمف) ،ووىمػ قمغم ُمٕمجزشمف -ذيمره اًمّمدوق ذم يمامل اًمديـ :اجلزء  ، 3اًمٌ٤مب
 ،58ذم ذيمر ُمـ ؿم٤مهد اًم٘م٤مئؿ× ،احلدي٨م  -28وشم٘مدّ م ذم شمرمج٦م أمحد سمـ هالل ،ظمروج اًمتقىمٞمع
مح ً٤م قمٚمٞمف ،اًمٙم٤مذم :اجلزء ، 2
ذم ًمٕمٜمف قمغم يد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمٕمالء ،وهق ُمـ ُمِم٤ميخ اًمٙمٚمٞمٜمل ،ذيمره ُمؽم ّ
سم٤مب ٟم٤مدر ضم٤مُمع ذم ومْمؾ اإلُم٤مم وصٗم٤مشمفُ ،مـ يمت٤مب احلج٦م  ،26احلدي٨م  ،2وسم٤مب ُمقًمد
حمٛمد سمـ
اًمّم٤مطم٥م×  ،236احلدي٨م  ،:وذم ّ
حمٛمد سمـ ّ
حمٛمد -وروي قمـ ّ
إول يمٜمّ٤مه سم٠ميب ّ
حمٛمد سمـ أمحد اًمّمٗمقاين& ،ىم٤مل :رأي٧م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمٕمالء وىمد
اًمٜمٕمامن ،واحلًلم سمـ قمٌٞمد اهلل ،قمـ ّ


ُ -------------------------------------------------------------- 411مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

وُمٜم٤مىمٌف مم٤م ٓ يٛمٙمـ إطمّم٤مؤه٤م وشم٘مريره٤م ،وىمد ذيمر اًمِمٞمخ اًمٓمقد +ذم «مهٌٚح

ادتٓجدش ّ
أن اًمتقىمٞمع ظمرج ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعم٘مدّ ؾم٦م إمم هذا اًمرضمؾ -وٟمٔمر ًا ًمْمٞمؼ اًمقىم٧م،
ّ
وقمدم اشمً٤مقمف ًم٘مراءة ُمتـ اًمتقىمٞمع يم٤مُم ً
ال ،ؾمٜمِمػم إمم سمٕمض وم٘مراشمف; ًمتٕمٚمٛمقاُ :م٤م هل
ّ
إرسمٕملم؟وم٢من اًمت٠مصمػم إ ّٟمام هق
طم٘مٞم٘م٦م إرسمٕملم؟ وُم٤م هل وفمٞمٗمتٙمؿ دم٤مه ص٤مطم٥م يقم
ًمٙمالم اإلُم٤مم×-

ٟمص يمالم اإلُم٤مم أيب حمٛمد احلًـ اًمٕمًٙمري× هقَ « :خرج َإػ اف ََ ِ
ٚش ِؿ ْب ِـ اف ًَ َال ِء
َ َ
ّ
ّ
س فِ َث َال ٍ
اخل ِّٔ ِ
غ× ُوفِدَ َي ْق َم َ
ُمّ ٍد×َ ،أن َم ْق ََُٕٓ ٚ
اينَ ،وـِ ِ
قن
ٔؾ َأ ِيب ُ َ
ث َخ َِ َ
احل ًَ ْ َ
َاهل َّدَ ِ ِّ

ٚء :افِٓؿ إِين َأش َٖ ُف َؽ بِح ِّؼ ا َدق ُف ِ
ٚنَ ،ؾهّف وادع ؾِ ِٔف ِِب َذا افدظ ِ
ِ
قد ِيف َه َذا اف َٔ ْق ِم،
ْ
َ
َ
م ْـ َص ًْ ٌَ َ ُ ْ ُ َ ْ ُ
ُ ِّ ْ
َ
ا َدقظ ِ
قد بِ َن ََٓ ٚدتِ ِف َؿ ٌْ َؾ ْاشتِ ْٓ َالفِ ِف َو ِو َٓ َدتِ ِفش-
ُ
األ ١ُ٥ايتطعْ َٔ ^١طٌ اإلَاّ احلطني×

مهٞم٦م ذم ىمقل اإلُم٤مم×َ « :ب َُ ْت ُف افً َام ُء َو َم ْـ ؾِ ََٔٓ ،ٚوإَ ْر ُض َو َم ْـ َظ َِ ْٔ َٓ،ٚ
شمٙمٛمـ إ ّ
ِ
ٔؾ افًز ِة ،وشٔ ِد إُ ِ
ِ
ك ِة َي ْق َم افَُر ِة ،ا ُد ًَق ِ
ض ِم ْـ
َودَ ٚي َى ْٖ َٓ َب َت ْٔ ََٓ ،ٚؿت ِ َ ْ َ َ َ ِّ
هة ،ا َد ّْدُ ود بِٚفْ ْ َ
َْ
َؿتِِْ ِف َأن إَئِّ َِ ٜم ْـ ٕ ًَِِْ ِفشُ -م٤م اًمذي ومٕمٚمف× ًمٞمٙمقن شمًٕم٦م أئٛم٦م ُمـ ذريتف قمقو ً٤م ُمـ
دُمف؟ ًمٞمٙمقن أضمره زيـ اًمٕم٤مسمديـ× واًمّمحٞمٗم٦م اًمًج٤مدي٦م ،وسم٤مىمر اًمٕمٚمقم× واعمآصمر

اًمٌ٤مىمري٦م ،واًمّم٤مدق× وأصم٤مر اجلٕمٗمري٦م ،واًمٙم٤مفمؿ× واًمٕمٚمقم اًمٙم٤مفمٛمٞم٦م ،وقمكم سمـ
وحمٛمد سمـ قمكم اجلقاد× واجلُقد واًمت٘مقى،
ُمقؾمك اًمرو٤م× واحلج٩م اًمروقي٦م،
ّ
حمٛمد اهل٤مدي× واًمٜم٘م٤مء اًمٜم٘مقي ،واحلًـ سمـ قمكم اًمٕمًٙمري× واهلٞمٌ٦م
وقمكم سمـ ّ
اًمٕمًٙمري٦م؟ ّ
يمؾ ذًمؽ شمٕمقيْم ً٤م ُمـ ؿمٝم٤مدشمف-
جيًد صمٛمرة اخلٚم٘م٦م ،وٟمتٞمج٦م سمٕمث٦م مجٞمع إٟمٌٞم٤مء^ ،ومام
واعمٝمؿ ذم إُمرَُ :مـ اًمذي ّ
حمٛمد
قمٛمر ُمئ٦م ؾمٜم٦م وؾمٌع قمنمة ؾمٜم٦مُ ،مٜمٝم٤م صمامٟمقن ؾمٜم٦م صحٞمح اًمٕمٞمٜملمً ،م٘مل ُمقٟٓم٤م أسم٤م احلًـ وأسم٤م ّ
ّ
اًمٕمًٙمريلم÷ش( -اًمً ّٞمد أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اخلقئلُ ،مٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م :ج ،26ص-)47 ,46

اعمح٤مضة اخل٤مُمً٦م واًمٕمنمون :اعمٚمؽ ُوم ْ
ٓم ُرس يٚمقذ سمٛمٝمد اإلُم٤مم احلًلم× 632 ...................

اًمذي ومٕمٚمف× ًمٞمٙمقن «ا ُد ًَق ِ
ض ِم ْـ َؿتِِْ ِف َأن إَئِّ َِ ٜم ْـ ٕ ًَِِْ ِفش؟ ًم٘مد ُمٜمح مجٞمع ذًمؽ ذم

ىمٌ٤مل ؿمٝم٤مدشمف-
ضّٝد ايػٗداٖ ×٤ب ١ايًٓ٘ خلامت األْبٝا’٤

ُم٤مذا ومٕمؾ سمٕمد؟ ّ
إن ُم٤م ورد ذم اًمرواي٦م ًمٕمجٞم٥مٟ ،مختؿ يمالُمٜم٤م هبذه اجلٛمٚم٦م« :افِ ُٓؿ
وهَ ٛفَِْ ٚيف ه َذا افٔق ِم َخر م ِ
قه ٌَ ٍَ ،ٜو َإٔ ِ
ُ ٝ
غ ُد ِ َحّ ٍد
ْج ْح َفَْ ٚؾِ ِٔف ـُؾ َض َِ ٌَ ٍ ،ٜـ ََام َو َه ٌْ َ
احل ًَ ْ َ
َ
َ َ ْ
َْ َ
َ
ِ
حمػمة ،شمتْمٛمـ طمنم ًا ُمـ اعمٕم٤مينُ ،مٜمٝم٤م ّ
أن ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× هٌ٦م
َجدِّ هشّ -إهن٤م جلٛمٚم٦م ّ
اهلل خل٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء’-

املًو ؾُطِسُع ًٜٛذ مبٗد اإلَاّ احلطني×
ون بِ ََ ْ ِز ِهش( ٓ -)2سمدّ أن ٟمرى ُم٤م اًمذي وضمده
« َو َظَ ٚذ ُؾ ْى ُر َس بِ َّ ْٓ ِد ِهَ ،ؾْ َْح ُـ َظٚئِ ُذ َ
(َ )2ظمرج إِ َمم ا ًْم َ٘م ِ
اينَ ،و ِيم ِ
٤مؾم ِؿ ْسم ِـ ا ًْم َٕم َال ِء ْاهل َ َٛمدَ ِ ِ
ٞمؾ َأ ِيب ُحم َ َّٛم ٍد× « َأ َّن َُم ْق َٟٓمَ٤م ْ
لم× ُوًمِدَ َي ْق َم
احلُ ًَ ْ َ
َ َ
٤منَ ،ومّمٛمف وادع ومِ ِٞمف ِهب َذا اًمدُّ قم ِ
٤مء :اًم َٚمٝمؿ إِ ِّين َأؾم َ٠م ًُم َؽ سمِح ِّؼ اعمَْق ًُمقدِ
ِ
ٍ
ِ
اخلَ ِٛم ِ
ْ
َ
ْ
َ
ٞمس ًم َث َالث َظم َٚم ْق َن ُم ْـ َؿم ْٕم ٌَ َ ُ ْ ُ َ ْ ُ
ْ
ُ َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمٝم٤م َو ْإَ ْر ِ
ض َو َُم ْـ
اًمً َام ُء َو َُم ْـ وم َ
اؾمت ْٝم َالًمف َو ِو َٓ َدشمفَ ،سم َٙم ْت ُف َّ
ِذم َه َذا ا ًْم َٞم ْق ِم ،اعمَْ ْق ُقمقد سمِ َِم َٝم٤م َدشمف َىم ٌْ َؾ ْ
ض ُِمـ َىمت ِْٚمفِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمؾ ا ًْمٕم ِ
ِ
ٍُّمة َي ْق َم ا ًْمٙم ََّرة ،اعمُْ َٕم َّق ِ ْ
َقم َٚم ْٞم َٝم٤مَ ،وعمََّ٤م َي َٓم ْ٠م َٓ َسم َت ْٞم َٝم٤مَ ،ىمت ِ َ َ َ
هة ،اعمَْ ْٛمدُ ود سمِ٤مًمٜم ْ َ
ؼمة َو َؾم ِّٞمد ْإُ ْ َ
ِ ِ
ِِ
ِِ
ِ
َأ َّن ْإَ ِئ َّٛم َ٦م ُِم ْـ ٟم ًَْ ِٚم ِفَ ،و ِّ
ؽمشمِ ِفَ ،سم ْٕمدَ َىم ِ٤مئ ِٛم ِٝم ْؿ
اًمِم َٗم٤م َء ِذم ُشم ْر َسمتفَ ،وا ًْم َٗم ْق َز َُم َٕم ُف ِذم َأ ْو َسمتفَ ،و ْإَ ْوص َٞم٤م َء ُم ْـ قم ْ َ
ِِ
اجل ٌَّ َ٤مر َو َي ُٙمق ُٟمقا َظم ْ َػم َأٟم َّْم ٍ٤مرَ ،ص َّغم اهللَُ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ،
َ٤مر َو َي ْث َ٠م ُروا اًم َّث َ٤مرَ ،و ُي ْر ُوقا ْ َ
َو َهم ْٞم ٌَتفَ ،طمتَّك ُيدْ ِر ُيمقا ْإَ ْوشم َ
اظمتِ َال ِف اًم َٚم ْٞم ِؾ َواًمٜم ََّٝم ِ
َُم َع ْ
٤مر -اًم َّٚم ُٝم َّؿ َومٌِ َح ِّ٘م ِٝم ْؿ إِ ًَم ْٞم َؽ َأشم ََق َّؾم ُؾَ ،و َأ ْؾم َ٠م ُل ُؾم َ١م َال ُُم ْ٘م َ ِؽم ٍف ُُم ْٕم َ ِؽم ٍف ُُم ِز ٍء إِ َمم
َٟم ْٗم ًِ ِف ِمم٤م َومر َط ِذم يق ُِم ِف و َأُم ًِ ِف ،يً َ٠م ًُم َؽ ا ًْم ِٕمّمٛم َ٦م إِ َمم َحم َ ِّؾ رُم ًِ ِف -اًم َّٚمٝمؿ َومّم ِّؾ َقم َغم ُحمَٛم ٍد و ِقم ْؽمشمِفِ،
ُ َّ َ
َّ َ َ
َ ْ
ْ َ
َْ
َْ َ ْ
َّ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
نمٟمَ٤م ِذم ُز ُْم َرشمفَ ،و َسم ِّق ْئٜمَ٤م َُم َٕم ُف َد َار ا ًْمٙم ََرا َُم٦م َو َحم َ َّؾ ْاإل َىم٤م َُم٦م -اًم َّٚم ُٝم َّؿ َويم ََام أيم َْر ُْم َتٜمَ٤م سم َٛم ْٕمر َومتفَ ،وم٠ميمْر ُْمٜمَ٤م
َو ْ
اطم ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمّم َال َة َقم َٚم ْٞمف قمٜمْدَ ذيمْرهَ ،و َقم َغم
اضم َٕم ْٚمٜمَ٤م مم َّ ْـ ُي ًَ ِّٚم ُؿ َٕ ُْمرهَ ،و ُيٙمْث ُر َّ
سمِ ُز ًْم َٗمتفَ ،و ْار ُز ْىمٜمَ٤م ُُم َرا َوم َ٘م َت ُف َو َؾم٤مسمِ َ٘م َت ُفَ ،و ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ ِِ
ِ
اًمز ْه ِر َو ْ
احلُ َج ِ٩م َقم َغم
نم ،اًمٜم ُُّجق ِم ُّ
َمجٞم ِع َأ ْوص َٞم٤مئف َو َأ ْه ِؾ َأ ْصٗم َٞم٤مئف ،اعمَْ ْٛمدُ ودي َـ ُمٜم َْؽ سمِ٤م ًْم َٕمدَ د آ ْصمٜم َْل َقم َ َ
٥م ًَمٜمَ٤م ِذم َه َذا ا ًْم َٞم ْق ِم َظمػم ُم ْق ِه ٌَ ٍ٦مَ ،و َأٟم ِ
َمجِٞم ِع ا ًْم ٌَ َ ِ
ْج ْح ًَمٜمَ٤م ومِ ِٞمف ُيم َّؾ َـم َٚم ٌَ ٍ٦م ،يم ََام َو َه ٌْ َ٧م ْ
لم
احلُ ًَ ْ َ
نم -اًم َّٚم ُٝم َّؿ َو َه ْ
َْ َ
عمُِ َح َّٛم ٍد َضمدِّ ِهَ ،و َقم٤م َذ ُوم ْٓم ُر َس سمِ َٛم ْٝم ِد ِهَ ،ومٜم َْح ُـ َقم ِ٤مئ ُذ َ
لم
ون سمِ َ٘م ْ ِؼم ِه ُِم ْـ َسم ْٕم ِد ِهٟ ،م َِْم َٝمدُ ُشم ْر َسم َت ُف َو َٟمٜمْتَٔمِ ُر َأ ْو َسم َت ُفِ ،آُم َ
آظمر دقم ٍ
رب ا ًْمٕم٤معمَِلمش -صمؿ شمدقمق سمٕمد ذًمؽ سمِدُ قم ِ
احلُ ًَ ْ ِ
٤مء ْ
٤مء َد َقم٤م سمِ ِف× َي ْق َم يم َْق َصم ٍر« :اًم َّٚم ُٝم َّؿ
لم×َ ،و ُه َق ِ ُ ُ َ
َ
َ َّ َ َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ؼموتَ ،ؿمديدَ اعمْ َح٤مل ،همَٜم ٌّل َقم ِـ ْ
يض ا ًْمٙم ْ ِؼم َي٤مءَ ،ىم٤مد ٌر َقم َغم َُم٤م
اخلَ َالئ ِؼَ ،قم ِر ُ
اجل َ ُ
ٞمؿ ْ َ
٤مزم اعمَْٙمَ٤منَ ،قمٔم َ
ُُم َت َٕم ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞم٧مُ ،حم ٌ
ٞمط سمِ َام
ي٥م إِ َذا ُدقم َ
اًمر ْ َ
مح٦مَ ،ص٤مد ُق ا ًْم َق ْقمدَ ،ؾم٤مسمِغُ اًمٜمِّ ْٕم َٛم٦مَ ،طم ًَ ُـ ا ًْم ٌَ َالءَ ،ىم ِر ٌ
شم ََِم٤م ُءَ ،ىم ِر ُ
ي٥م َّ
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ُوم ْٓم َرس ذم ُمٝمده× ًمٞمًتٕمٞمذ سمف؟ وُم٤م اًمذي جيده أوًمئؽ اًمذيـ يًتجػمون سم٘مؼمه؟

ِ
ِ ِ
ت،
قر إِ َذا َؿمٙم َْر َ
َظم َٚم ْ٘م َ٧مَ ،ىم٤مسمِ ُؾ اًمت َّْق َسم٦م َعم ْـ شم َ
َ٤مب إِ ًَم ْٞم َؽَ ،ىم٤مد ٌر َقم َغم َُم٤م َأ َر ْد َتَ ،و ُُمدْ ِر ٌك َُم٤م َـم َٚم ٌْ َ٧مَ ،و َؿم ُٙم ٌ
قر إِ َذا َذيم َْر َتَ ،أ ْد ُقم َ
َ٥م إِ ًَم ْٞم َؽ َوم ِ٘مػم ًاَ ،و َأ ْوم َز ُع إِ ًَم ْٞم َؽ َظم ِ٤مئٗم ً٤مَ ،و َأ ْسم ِٙمل إِ ًَم ْٞم َؽ
قك ُحمْتَ٤مضم ً٤مَ ،و َأ ْرهم ُ
َو َذ ُيم ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
لم َىم ْقُمٜمَ٤م; َوم٢مِ َّهنُ ْؿ هم َُّروٟمَ٤م
اطم ُٙم ْؿ َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َو َسم ْ َ
َُمٙم ُْروسم ً٤مَ ،و َأ ْؾمتَٕم ُ
لم سمِ َؽ َوٕمٞمٗم ً٤مَ ،و َأشم ََقيم َُّؾ َقم َٚم ْٞم َؽ يمَ٤مومٞم ً٤مْ ،
ِ
ِ
ِ
ؽم ُة ٟمٌَِ ِّٞم َؽ َو ُو ًْمدُ َطمٌِٞمٌِ َؽ ُحم َ َّٛمد ْسم ِـ َقم ٌْد اهللِ’
َو َظمدَ ُقمقٟمَ٤م َو َظم َذ ًُمقٟمَ٤م َو َهمدَ ُروا سمِٜمَ٤م َو َىم َت ُٚمقٟمَ٤مَ ،وٟم َْح ُـ قم ْ َ
ِ
ِ
محتِ َؽ َي٤م
٤مضم َٕم ْؾ ًَمٜمَ٤م ُِم ْـ َأ ُْم ِرٟمَ٤م َوم َرضم ً٤م َو َخم ْ َرضم ً٤م سمِ َر ْ َ
٤مًمر َؾم٤م ًَم٦مَ ،وا ْئت ََٛمٜمْ َت ُف َقم َغم َو ْطم ِٞم َؽَ ،وم ْ
ا ًَّمذي ْ
اص َٓم َٗم ْٞم َت ُف سمِ ِّ
َأرطمؿ اًمر ِ
لمشَ -ىم َ٤مل ا ْسم ُـ َقم َّٞم ٍ
٤من ا ًْم ٌَ َز ْو َوم ِر َّي َي ُ٘م ُ
٤مشَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م ْ
لم ْسم َـ َقم ِ ِّكم ْسم ِـ ُؾم ْٗم َٞم َ
قلَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َأ َسم٤م
احلُ ًَ ْ َ
امحِ َ
ْ َ َ َّ
٤من ،وهق ُمقًمدُِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َّ
َ
َ
ِ
ِ
َ
َقم ٌْ ِد اهلل× َيدْ ُقمق سمف ذم َهذا اًم َٞم ْقم َوىم٤ملُ :ه َق ُم ْـ أ ْدقم َٞم٦م اًم َٞم ْقم اًمث٤مًم٨م ُم ْـ ؿم ْٕم ٌَ
َ ُ َ َْ
احلُ ًَ ْ ِ
ْ
لم×( -اًمِمٞمخ اًمٓمقدُ ،مّمٌ٤مح اعمتٝمجد :ص ;937اًمٙمٗمٕمٛمل ،اًمٌٚمد إُملم :ص;296
طمًـ سمـ ؾمٚمٞمامن ّ
احلكم ،خمتٍم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت :ص-)46

اعمح٤مضة اخل٤مُمً٦م واًمٕمنمون :اعمٚمؽ ُوم ْ
ٓم ُرس يٚمقذ سمٛمٝمد اإلُم٤مم احلًلم× 634 ...................

املالحل
(املًخل)4:

ِ
ِ
لم] َقم ِ ِّكم [ ْسم ِـ َأ ِيب َـم٤مًمِ ٍ
ْكَٕٚ
َقم ْـ [ َأ ُِم ِػم ا ْعمـُ ْ١م ُِمٜمِ َ
٥م]× َىم٤ملَ « :م ْـ َشّ َع َواظ َٔ َتََْ ٚؾ َِ ْؿ َيْ ُ ْ
ِ
َأـٌَف اَللَُ ظ َذ مْ ِ
ْخ َر ْي ِف ِيف افْ ِ
ٚب
ٚب إِ َذا ُب ًِ ُثقا َؾ َوَ ٚؿ ْ
َْ ٕ ،ٛح ُـ َب ُ
ِِ ٝبِ ُؿ ا َْد َذاه ُ
ٚرَْ ٕ ،ح ُـ ا ْف ٌَ ُ
ُ
َ َ
ِ ٍ
ٚب ْ ِ
افً ِْ ِؿ]َ ،م ْـ َد َخ َِ ُف ٕ ََجَ ٚو َم ْـ ََتَِ َ
ػ َظْْ ُف َه َقىش-
حىَ ٜو ُه َق َب ُ
اإل ْش َال ِم [افً َال ِم ِّ
احلراينُ ،تػ
(ومرات سمـ إسمراهٞمؿ اًمٙمقذم ،شمٗمًػم ومرات اًمٙمقذم :ص ;478اسمـ ؿمٕمٌ٦م ّ

اًمٕم٘مقل :صّ ;226
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،76ص-)72
أن اَلل مٗاخذك بام
احلر ؾٚظِؿ ّ
وورد[ :ىم٤مل احلًلم سمـ قمكم÷]« :وإٔ ٝي ٚبـ ّ
وأشٍِ ٝمـ افذٕقب يف إ ّيٚم اخلٚفٔ ،ٜوإٔ ٚأدظقك يف وؿتل هذا إػ تقب ٜتًٌؾ
ـًٌٝ
َ
َ
ِب ٚم ٚظِٔؽ مـ افذٕقب ،وأدظقك إػ ٕكتْ ٚأهؾ افٌٔ ،ٝؾ٘ن ُأظىْٔ ٚح َّْ ٚمحدٕ ٚاَلل
احلؼ .ؾَٚل
ظذ ذفؽ وؿٌِْٚه ،وإن ُمًْْ ٚح َّْ ٚورـ ٌَْ ٚافيِؿ َ
ـْ ٝمـ أظقاين ظذ ضِّ ٛ
احلر :واَلل ي ٚبـ بْ ٝرشقل اَلل! فق ـٚن فؽ بٚفُقؾ ٜأظقان يَٚتِقن مًؽ
ظٌٔد اَلل بـ ّ
رأي ٝصًٔتؽ بٚفُقؾ ٜوؿد فزمقا مْٚزهلؿ خقؾ ًٚ
ظدوك ،وفُّْل
ُ
ُ
فُْ ٝإٔ ٚأصدّ هؿ ظذ ّ
مـ بْل أم ّٔ ٜومـ شٔقؾٓؿ ،ؾٖٕندك بَٚلل أن تىِ ٛمّْل هذه ادْزف ،ٜوإٔ ٚأواشٔؽ ّ
بُؾ
ضٌِ ٝظِٔٓ ٚصٔئ ًّ ٚإٓ أذؿتف حٔٚض ادقت،
م ٚأؿدر ظِٔف ،وهذه ؾرد مِجّ ،ٜواَلل مٚ
ُ
ضب ٝبف ّإٓ ؿىً .ٝؾَٚل
حَ ،ٝوخذ شٍٔل هذا ،ؾقاَلل مٚ
ُ
ٌِ ٝوإٔ ٚظِٔٓ ٚؾ ُِ ُ
وٓ ُض ُ
احلر! م ٚجئْٚك فٍرشؽ وشٍٔؽ ،إّٕام أتْٔٚك فًْٖفؽ افْكة ،ؾ٘ن
احلًغ× :ي ٚبـ ّ
ٍ
رء مـ مٚفؽ ،ومل أــ بٚفذي ّأَتذ
بخِ ٝظِْٔ ٚبًٍْؽ ،ؾال حٚج ٜفْ ٚيف
ـْ ٝؿد
َ
َ
شًّ ٝرشقل اَلل’ وهق يَقل :مـ شّع داظٔ ٜأهؾ بٔتل
ٕين ؿد
ُ
ادو ِّغ ظود ًا؛ ّ
ثؿ شٚر احلًغ× مـ ظْده
ومل يْكهؿ ظذ ح َّٓؿ ّإٓ أـ ٌّف اَلل ظذ وجٓف يف افّْٚرّ .
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احلر ظذ م ٚؾٚتف مـ
ؾِام ـٚن مـ افٌد رحؾ احلًغ× ،وٕدم ابـ ّ
ورجع إػ رحِفّ .

ٕكتفش( -أمحد سمـ إقمثؿ اًمٙمقذم ،اًمٗمتقح :ج ،6ص-)85
َ
رشقل اَلل’ يَقل :مـ
 ٝجدّ ي
وروي أيْم ً٤م :ىم٤مل اإلُم٤مم احلًلم×« :شًّ ُ

شّع ٕداء أهؾ افٌٔ ٝومل جي ٌْ ُف أـ ٌّف اَلل ظذ مْخريف يف افّْٚرش( -اًمٓمرحيل ،اعمٜمتخ٥م:
ص-)538
(املًخل)1:
ث درج ٍ
قل اهلل’ِ « :يف َْ ِ
احلُ ًَ ْ ِ
لم÷ َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
َقم ْـ َقم ِ ِّكم ْسم ِـ ْ
ٚت َو ِيف
اجلَْ ٜث َال ُ َ َ َ
ِ
ٚتَ ،ؾ َٖظ َذ درج ِ
ث در َـ ٍ
افْ ِ
ٚت َْ ِ ِ َ
َكَٕ ٚبِِِ ًَِ ِٕٚف َو َي ِد ِهَ ،و ِيف
ْ ََ َ
ٚر َث َال ُ َ َ
اجلَْ ٜد ْـ أ َحٌَْ ٚبِ ََ ٌِِْف َوٕ َ َ
ِ
ِ ِ ِ
َ
َكَٕ ٚبِِِ ًَِ ِٕٚفَ ،و ِيف افد َر َج ِ ٜافثٚفِ َث َِ ٜم ْـ َأ َحٌَْ ٚبِ ََ ٌِِْ ِف؛ َو ِيف
افد َر َج ٜافثَ َٜٔ ٕٚم ْـ أ َحٌَْ ٚبِ ََ ٌِِْف َوٕ َ َ
َأ ْش ٍَ ِؾ َد ْر ٍك ِم َـ افْ ِ
ٚن َظ َِ َْْٔ ٚبِِِ ًَِ ِٕٚف َو َي ِد ِهَ ،و ِيف افد ْر ِك افثِ ِٜ َٔ ِٕٚم َـ
ٚر َم ْـ َأ ْبٌ ََوَْ ٚبِ ََ ٌِِْ ِف َو َأ َظ َ
ٚن َظ َِ َْْٔ ٚبِِِ ًَِ ِٕٚفَ ،و ِيف افد ْر ِك افثٚفِ َث ِِ ٜم َـ افْ ِ
افْ ِ
ٚر َم ْـ َأ ْبٌ ََوَْٚ
ٚر َم ْـ َأ ْبٌ ََوَْ ٚبِ ََ ٌِِْ ِف َو َأ َظ َ
بِ ََ ٌِِْ ِفش( -اًمؼمىمل ،اعمح٤مؾمـ :ج ،2صّ ;264
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،38

ص-):4

َٚن َمل ْ ُجيِ ٌْ َؽ َبدَ ِين ِظْْدَ ْاشتٌََِ ٚثتِ َؽ،
ومم٤م ورد ذم زي٤مرة اإلُم٤مم احلًلم×« :إِ ْن ـ َ
َوفِ ًَ ِٚين ِظْْدَ ْاشتِْ َْه ِ
ٚر َكَ ،ؾ ََدْ َأ َجَ ٚب َؽ َؿ ٌِِْل َو َش ّْ ًِل َو َب َ ِ
اي َظ َذ
كي َو َر ْأيِل َو َه َق َ
ػ افٌِْل ا ُْدرش ِؾ وافًٌ ِ
افتًِِٔ ِؿ َ ِخل َِ ِ
ط ا ُْدْْت ََج ِ
ٛش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات:
ِّ ْ َ َ ِّ ْ
ْ

صّ ;574
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)28:
(املًخل)3:

قل اَلل؟ ه ْؾ ِمـ مقح ٍد؟ ه ْؾ ِمـ م ٌِ ٍ
اب َظ ْـ َحر ِم رش ِ
« َؾ َََ ٚم َوََٕ ٚدىَ :ه ْؾ ِم ْـ َذ ٍ
ٔٞ؟
َ
ْ ُ َ ِّ
َ
ْ ُ
َ َ ُ
غ؟ َؾ َو ٟافْٚس بِْ ٚفٌُ ِ
َه ْؾ ِم ْـ ُم ًِ ٍ
َٚءش( -اسمـ ٟمام ّ
احلكمُ ،مثػم إطمزان :ص-)63
ُ
ُ
ِ
ِ
اب ي ُذب َظ ْـ َحر ِم رش ِ
« َوََٕ ٚدى ُ
قل اَلل’؟ َه ْؾ
[احل ًَ ْ ُ
َ َ ُ
غ ْب ُـ َظ ٍّع‘]َ « :ه ْؾ م ْـ َذ ٍّ َ

اعمح٤مضة اخل٤مُمً٦م واًمٕمنمون :اعمٚمؽ ُوم ْ
ٓم ُرس يٚمقذ سمٛمٝمد اإلُم٤مم احلًلم× 636 ...................

ٚف اَللَ ؾَِْٔٚ؟ ه ْؾ ِمـ م ٌِ ٍ
َٔ ٞي ْر ُجق اَللَ بِِ٘ؽَ َ ٚثتَِْٚ؟ َه ْؾ ِم ْـ ُم ًِ ٍ
ِم ْـ ُم َق ِّح ٍد َ َ
غ َي ْر ُجق َمِ ٚظْْدَ
َي ُ
َ
ْ ُ
ات افًِّْ ِ
ٚء بِْ ٚف ًَ ِق ِ
يؾش( -اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،اًمٚمٝمقف ذم
اَلل ِيف إِ َظَٕٚتَِْٚ؟ َؾ ْٚر َت ٍَ ًَ ْ
َ ٝأ ْص َق ُ َ

ىمتغم اًمٓمٗمقف :صّ ;7:
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ;57 ،56اًمِمٞمخ قمٌد
اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)39:
وروي أيْم ً٤م« :ؾجًؾ احلًغ [×] يْير ئّْ ً ٚوصامًٓ ،ؾِؿ َير أحد ًا يٌٚرز أظداءه،
واُمّداه! واظِٔٚه! وامحزتٚه! واجًٍراه! واظ ٌّٚشٚه! يٚ
بُٚء صديد ًا وهق يْٚدي:
ّ
ؾٌُك ً
ٍ
ٍ
ؾٔذب ظّْٚ؟ش( -اًم٘مٜمدوزي
خٚئػ مـ ظذاب اَلل
مًغ ئًْْٚ؟ أم ٚمـ
ؿقم! أم ٚمـ
ّ

احلٜمٗمل ،يٜم٤مسمٞمع اعمق ّدة ًمذوي اًم٘مرسمك :ج ،4ص-)86
وروي يمذًمؽُ :صمؿ ص٤مح [احلًلم×]َ « :أمِ ٚمـ م ٌِ ٍ
ُٔ ٞي ٌِٔ ُثَْ ٚفِ َق ْج ِف اَلل [ َت ًَ َٚػ]؟
َّ َ َ
َ ْ ُ
ِ
اب ي ُذب َظ ْـ َحر ِم رش ِ
قل اَللِ’؟ش( -أمحد سمـ إقمثؿ اًمٙمقذم ،اًمٗمتقح :ج،6
َ َ ُ
َأ َم ٚم ْـ َذ ٍّ َ
ّ
اًمٕمالُم٦م
ص ;272اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،اًمٚمٝمقف ذم ىمتغم اًمٓمٗمقف :ص;72
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص ;23اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم
احلًلم× :ص-)367
اعمٝمٛم٦م :ج ،3ص ;934اخلقارزُمل،
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اسمـ اًمّم ٌّ٤مغ ،اًمٗمّمقل ّ
ُم٘متؾ احلًلم :ج ،3ص-23
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احملاضسة الطادضة والعػسوٌ :ضالو اهلل على قنس بين ٍاغه

احملاقس ٠ايطادضٚ ١ايعػسٕٚ
ضالّ ايًٓ٘ عً ٢قُس بين ٖاغِ
احلج٦م 2545هـ
إول 3724م=  34ذو ّ
 39شمنميـ ّ

ُ -------------------------------------------------------------- 417مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

اعمح٤مضة اًمً٤مدؾم٦م واًمٕمنمون :ؾمالم اهلل قمغم ىمٛمر سمٜمل ه٤مؿمؿ 63: ................................

 ٌّٜٛأؾكٌ َٔ مجٝع األّٜاّ

إن إ ّي٤مم اًمتل أُم٤مُمٜم٤م قمٔمٞمٛم٦م ضمدّ ًا ،إمم درضم٦م ّ
ّ
أن اًمٕم٘مؾ يٕمجز قمـ إدرايمٝم٤م،

وي٘مٍم اًمٚمً٤من قمـ سمٞم٤مهن٤م; إذ مل يٗمٝمؿ أطمد ُم٤م هق يقم قم٤مؿمقراء؟ وُم٤م اًمذي ضمرى
ومٞمف؟ وُم٤م هق إصمر اعمؽمشمّ٥م قمٚمٞمف؟
« َٓ يقم َـٔ ِ
قم َؽ َيَ ٚأ َبَ ٚظ ٌْ ِد اَللِشّ ،
طمج٦م اهللً -م٘مد اٟمٓمقت
إن هذا اًمٙمالم ص٤مدر ُمـ ّ
َ َ َ
إي٤مم قمغم طمقادث مج٦م ،طمٞم٨م ؿمٝمد اًمدهر يقم ٟمقح× وؾمٗمٞمٜمتف ،ويقم إسمراهٞمؿ×
وشمٚمؽ اعم٘م٤مُم٤مت ،ويقم ُمقؾمك وقمٞمًك÷ ،ويقم ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء’ ،ويقم أُمػم
أن اإلُم٤مم× ي٘مقل َٓ « :يقم َـٔ ِ
اعم١مُمٜملم×ّ ،إٓ ّ
قم َؽ َيَ ٚأ َبَ ٚظ ٌْ ِد اَللِش(-)2
َ َ َ
قمٌؼ
ه٥م ومٞمٝم٤م
ٟمًٞمؿ ٌ
ًمٙمٜمّٜم٤م ـ وًمألؾمػ ـ مل ٟمًتٗمد ُمـ هذه إ ّي٤مم يمام يٜمٌٖمل; أ ّي٤م ٌم ّ
ٌ
اًمزي
ُمـ يمرسمالء ،وهل اًمرسمٞمع اًمذي يٜمٕمش اًم٘مٚمقب ،أ ّي٤مم ُمٜم٤مؾمٌ٦م عمـ ارشمدى هذا
ّ
اعم٘مدّ س ًمٙمل يٜمتٝمز هذه اًمٗمرص٦م ًمٞمٜمثر سمذور طم٘م٤مئؼ اعمذه٥م ذم قم٘مقل قم٤م ُّم٦م اًمٜم٤مس-
أن اًمرواي٤مت اعم٠مصمقرة قمـ ّ
وٓ خيٗمك ّ
يمؾ واطمد ُمـ إئٛم٦م اعمٕمّمقُملم ُمـ أهؾ
اًمٌٞم٧م^ سمٛمث٤مسم٦م ُمديٜم٦م قمٚمؿ ،وهل طم ّ٘م ً٤م سمحر ُمتالـمؿ ًمٚمٛمتٗم ّ٘مٝملم-
ْػس ايعًِ

شمْمٛمٜم٧م ؾمٓمر ًا واطمد ًا مجع ذم ـم ّٞم٤مشمف يمتٌ ً٤م قمديدة،
صمٛم٦م مجٚم٦م ًمرؾمقل اهلل’ ،رواي٦م ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٔؾَ :يَ ٚر ُش َ
ىم٤مل’َ « :أ ْر َب ًَ ٌَ ٜت ِْ َز ُم ـُؾ ذي حجك م ْـ ُأمتل .ؿ َ
قل اَللِ! َمُ ٚهـ؟ َؿ َٚلْ :اشت َام ُع

(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمراسمٕم٦م ،اًمّمٗمح٦م-274
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افً ِْ ِؿ ،و ِح ٍْ ُيف ،وافًّ ُؾ بِ ِف ،وٕ َْؼهش( -)2أوًٓ« :اشتِامع ِ
ِ
افً ِْ ِؿش ،ومال سمدّ أن ٟمٗمٝمؿ ُم٤م
ْ َ ُ
َ ُ ُ
َ
ّ
ُ َ ََ

ُمٕمٜمك هذه اهلٞمئ٦م ُمـ ُم٤م ّدة (ؾمٛمع) طمٞمٜمام شمرشمٌط سم٤مًمٕمٚمؿ؟

ّأوًٓ :اؾمتامع اًمٕمٚمؿ ،وُمـ اًمقاوح أن ٓ جم٤مل هٜم٤م ًمٌٞم٤من وم٘مف احلدي٨م ،ومحًٌٜم٤م
اإلؿم٤مرة وم٘مط-
صم٤مٟمٞم ً٤مِ ( :ح ٍْ ُي ُف)ُ ،م٤م اعمراد سمحٗمظ اًمٕمٚمؿ؟
صم٤مًمث ً٤مَ ( :واف ًَ َّ ُؾ بِ ِف) ،وُمع ذًمؽ يم ّٚمف ّ
وم٢من اًمٙمامل ذم اًمٙمٚمٛم٦م اًمت٤مًمٞم٦م-
وم٤معمٝمؿ هق ٟمنم اًمٕمٚمؿ-
َؼ ُهش،
ّ
راسمٕم ً٤مَ « :وٕ ْ ُ

ًمق قمٛمؾ اًمٕمٚمامء وـمٚمٌ٦م احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م هبذا احلدي٨م ،ومٝمؾ يٌ٘مك ًمٚمٛمخ٤مًمٗملم ذم

اعمذه٥م جم٤مل ًمٚمتٌٚمٞمغ ودّ ه؟ واًمقيؾ ًمٜم٤م إن ُؾمئٚمٜم٤م يقم احلً٤مب :إ ّٟمٙمؿ ىمد ارشمديتؿ هذا
وشمزودشمؿ ُمـ ُمقائدٟم٤م ،ومٝمؾ قمٛمٚمتؿ قمغم ٟمنم شمراصمٜم٤م؟
اًمزي واٟمتًٌتؿ إمم هذا اًمًٚمؽ،
ّ
ّ
ُم٠مؾم٤مشمٜم٤م هل اًمٌح٨م قمـ اًمراطم٦م-
()3
ي٘مٍم ذم هذا اًمزُم٤من ُمع
ًم٘مد اٟم٘مْم٧م أ ّي٤مم اًمتٗم ّ٘مف ،وسمتٜم٤م ذم أ ّي٤مم اإلٟمذار  -ومٛمـ ّ

متٙمّٜمف ُمـ اًم٘مٞم٤مم سمٛمً١موًم ّٞمتف ومٕمٚمٞمف أن يًتٕمد ًمٚمجقاب همد ًاّ ،
وإٓ ومحنة اًمٗمقت
ا
و٤مٓ ُمـ ه٤موي٦م اًمْمالًم٦م ذم أ ّي٤مم
سم٠مين يمٜم٧م ىم٤مدر ًا هبذه اًمٕمٚمقم أن أٟمتِمؾ
آشمٞم٦م(ّ )4
قم٤مؿمقراء ِ
ومٚم َؿ مل ْ أومٕمؾ؟
ٗمر َقمـ ِ
آسم٤مئ ِف^َ ،قم ِـ اًمٜمٌَِّ ِّل’ َىم َ٤ملَ « :أ ْر َسم َٕم ٌ٦م َشم ْٚم َز ُم ُيم َؾ ِذي ِطم ًجك ُِم ْـ ُأ َُّمتِل-
قؾمك ْسم ِـ َضم ْٕم ِ ْ
(َ )2قم ْـ ُُم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِىم َٞمؾَ :ي٤م َر ُؾم َ
َنم ُهش( -اًم٘م٤ميض ٟمٕمامن
قل اهلل! َُم٤م ُه َّـ؟ َىم َ٤ملْ :
اؾمت َام ُع ا ًْمٕم ْٚم ِؿ َوطم ْٗم ُٔم ُف َوا ًْم َٕم َٛم ُؾ سمِف َوٟم ْ ُ
اعمٖمريب ،دقم٤مئؿ اإلؾمالم :ج ،2ص ;8:اسمـ ؿمٕمٌ٦م احلراينُ ،تػ اًمٕم٘مقل :ص ;68اًمٙمراضمٙمل،
يمٜمز اًمٗمقائد :ص ;34:اًمراوٟمدي ،اًمٜمقادر :ص ;243اًمديٚمٛمل ،أقمالم اًمديـ :صّ ;92
اًمٕمالُم٦م
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،3ص ;35ج  ،85ص-)277
( )3ىم٤مل شمٕم٤ممم( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ) (اًمتقسم٦م ،آي٦م-)233
ِ
ن ُة ا ًْم َٗم ْقتش( -هن٩م اًمٌالهم٦م ،اخلٓمٌ٦م
( )4ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم×ْ « :
اضمت ََٛم َٕم ْ٧م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َؾمٙم َْر ُة اعمَْ ْقت َو َطم ْ َ
-)27:
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صمؿ
ُم٤م أقمٔمؿ هذا احلدي٨م طمٞم٨م شمٙمٛمـ ظمّمقص ّٞمتف ذم ُمتٜمف ،واعمٞمزة ذم أن ٟم٘مرأه ّ
ٟمًتققمٌف ،وًمٞمس ذم ٟمً٩م اخلٞم٤مل-
يؤيؤ حبذِ ايجس ٣إىل ايعسؽ

حمٛمد اًمٕمًٙمري× رواي٦م أو ّد اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م ،طمٞم٨م ىم٤مل:
وردت قمـ أيب ّ
ت امر َأ ٌة ِظْْدَ افهدِّ ي ََ َِ ٜؾٚضِّ َ ٜافزهر ِ
«ح َ ِ
 :ٝإِن ِيل َوافِدَ ًة َو ًِٔ ٍَ ًَ ،ٜو َؿدْ
اء÷َ ،ؾ َََ ٚف ْ
ِّ
َْ
َ
ي َْ
َ َ
ِ
ِ َ
ر ٌءَ ،و َؿدْ َب ًَ َثتِْْل إِ َف ْٔ ِؽ َأ ْش َٖ ُف ِؽَ ،ؾ َٖ َجَ ٚبت ََْٓ ٚؾٚضِ َّ َُ ÷ٜظ ْـ
ُفٌِ َس َظ َِ ْٔ َٓ ٚيف أ ْم ِر َص َال َهتْ َ ٚ
َ
وضمف
َ [ ٝؾ َٖ َجَ ٚب ْ
ُ ،ٝثؿ َثِ َث ْ
َ ،ٝؾ َٖ َجَ ٚب ْ
َذفِ َؽُ ،ثؿ َثْ ْ
ؼ ْتَ ،ؾ َٖ َجَ ٚب ْٝش -عمـ ِّ
 ]ٝإِ َػ أ ْن َظ َ
وضمف عمـ هل ُمًتٖمرىم٦م ذم اهلل ،وذم ؾمٌٞمؾ اهلل( ،)2وقمغم اًمرهمؿ ُمـ
اًمً١مال؟ ًم٘مد ِّ
ُمرات ،ويم٤مٟم٧م اًمً ّٞمدة اًمزهراء‘ شمر ّد قمٚمٞمف ذم ّ
يمؾ
شمٙمرر اًمً١مال قمنم ّ
آٟمِمٖم٤مل ّ
ِ
ْ ٝرش ِ
ُمرةُ « ،ثؿ َخ ِ
قل اَللش ،أصٖمقا ضم ّٞمد ًا
ِ ٝم َـ اف َُ ْث َر ِةَ ،ؾ َََ ٚف ْ
ج َِ ْ
َ َٓ :ٝأ ُصؼ َظ َِ ْٔؽ َي ٚبِْ َ َ ُ
ّ
َ ٝؾٚضِ َّ َُ :÷ٜه ِٚيت َو َش ِع َظام َبدَ ا َف ِؽ،
إمم ُم٤م ىم٤مًمتف‘ ذم ر ّدة ومٕمؾ ُمذهٚم٦مَ « :ؿَ ٚف ْ
ٔؾ ،وـِراؤُ ه ِم َئ َُ ٜأ ْف ِ
ِ
َأر َأي ِ
ػ ِديْ ٍ
َ ٝم ِـ اـ ُ ِ
َٚرَ ،أ َي ْث َُ ُؾ
ي َي ْقم ًَ ٚي ْه ًَدُ إِ َػ َش ْىحٍ َب َح ّْ ٍؾ َثَ ٍ َ َ ُ
ْس َ
َ ْ
ِ ِ ِ
ٍ
ِ
َٓ :ٝش ،وأردوم٧م‘« :اـ ُ ِ
غ افث َرى
ْس ُ
َظ َِ ْٔ ِف؟ َؾ َََ ٚف ْ
يَ ٝإَٔ ٚفُ ُِّؾ َم ًْ َٖ َف ٜبِ َٖ ْـ َث َر م ْـ م ْؾء َمَ ٚب ْ َ
ِ ِ
َ
إِ َػ اف ًَ ْر ِ
قمكم سم٤مًمً١مال،
ش ُف ْٗ ُفٗ ًاَ ،ؾٖ ْح َرى َأ ْن َٓ َي ْث َُ َؾ َظ َعشُ ،م٤م يٕمٜمل أٟمّؽ أٟم٧م َُمـ متٜمّلم ّ
وًمً٧م أٟم٤م!
ِ
ِ
ِ
(َ )2ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
لم َيدَ ْي َر ِّ َهب٤م َضم َّؾ َضم َال ًُم ُف َفم َٝم َر
قل ا ِ
اهب٤م َسم ْ َ
هلل’َ ---« :و َأ َُّم٤م ا ْسمٜمَتل َوم٤مـم َٛم ُ٦مَُ ---متَك َىم٤م َُم ْ٧م ِذم حم ْ َر ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
٥م َٕ ْه ِؾ ْإَ ْر ِ
قر ا ًْمٙم ََقايم ِ
ضَ ،و َي ُ٘م ُ
هللَ عم َالئٙمَتفَ :ي٤م
قل ا َُ
اًمً َامء ،يم ََام َي ْٔم َٝم ُر ُٟم ُ
قر َه٤م َعم َالئٙمَ٦م َّ
ُٟم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لم َيدَ َّي شم َْرشمَٕمدُ َوم َرائ ُّم َٝم٤م ُم ْـ ظمٞم َٗمتلَ ،و َىمدْ
َُم َالئٙمَتل! ا ْٟم ُٔم ُروا إِ َمم َأ َُمتل َوم٤مـم َٛم َ٦م َؾم ِّٞمدَ ة إِ َُم٤مئل َىم٤مئ َٛم ً٦م َسم ْ َ
َأ ْىم ٌَ َٚم ْ٧م سمِ َ٘م ْٚمٌِ َٝم٤م َقم َغم ِقم ٌَ٤م َد ِيتش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم :ص ;287ؿم٤مذان سمـ ضمؼميؾ ،اًمٗمْم٤مئؾ:
ص ;:قمامد اًمديـ اًمٓمؼمي ،سمِم٤مرة اعمّمٓمٗمك :ص ;478أسمق اًمٗمتقح اًمرازي ،روض اجلٜم٤من وروح
اجلٜم٤من :ج ،5ص ;429اًمديٚمٛمل ،إرؿم٤مد اًم٘مٚمقب :ج ،3ص ;3:6اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،هم٤مي٦م
اعمرام :ج ،2صّ ;282
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،39ص ;49ج  ،54ص-)283
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اجلقيٜمل ،ومرائد اًمًٛمٓملم :ج ،3ص-46
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حمٛمد^ ذم جم٤مل إطمٙم٤مم واًمٕم٘م٤مئد وذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمديٜمٞم٦م
ومٝمؾ شمٕم٤مُمٚمٜم٤م ُمع أيت٤مم آل ّ
ه٥م اًمٌٕمض
قمغم هذه اًمِم٤ميمٚم٦م؟ ًم٘مد أظمٚمد اًمٌٕمض إمم اًمراطم٦م ذم هذه إ ّي٤مم ،سمٞمٜمام ّ
أظمر ًمتٕمٚمٞمؿ إطمٙم٤مم اًمديٜمٞم٦م ٕوًمئؽ اعمٜم٘مٓمٕملم قمـ إُم٤مم زُم٤مهنؿ ،وٕيت٤مم آل
حمٛمد^(ُ ،)2م٤مذا رسمح ه١مٓء؟ وُم٤مذا ظمن أوًمئؽ؟
ّ

ايمؽمي٧م ًمٚمٜمٝمقض سم٠مقمٌ٤مء هذا احلٛمؾ ،ومـامذا ُأقمٓمٞمـ٧م إزاء
قمٌ٤مرات ُمدهِم٦م :إ ّٟمٜمل ُ
ِ ِ ِ
ٍ
ِ
ذًمؽ؟ «اـ ُ ِ
غ افث َـرى إِ َػ اف ًَ ْـر ِ
ش ُف ْٗ ُفـٗ ًاشّ -
ومـ٢من
ْس ُ
يَ ٝإَٔ ٚفُ ُِّؾ َم ًْ َٖ َف ٜبِ َٖ ْـ َث َر م ْـ م ْؾء َمَ ٚب ْ َ
اعمجـرات واًمٙمقايمـ٥م ذم اًمًـامء إُومم ،طمتّـك شمّمـؾ اًمٜمقسمـ٦م إمم اًمًـامء
مجٞمع هـذه
ّ

()3
صمـؿ
اًمً٤مسمٕم٦م ،طمٞم٨م اًمٚمـقح واًم٘مٚمـؿ واًمٙمـرد( :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ) ّ ،
ِ ِ
غ افث َرى إِ َػ اف ًَ ْر ِ
شمٚمٞمٝم٤م ٟمقسم٦م اًمٕمرش ،وم٠مضمر ّ
ش ُف ْٗ ُفٗ ًاش!
يمؾ ُمً٠مًم٦م« :م ْؾء َمَ ٚب ْ َ

أدس عًُا ٤ايػٝع١

َ ٝأ ِيب
قمٔمٞمٛم٦م هل شمٚمؽ اًمرواي٦م ،طمٞم٨م شم٘مقل اًمّمدّ ي٘م٦م اًمٓم٤مهرة‘َ « :ش ِّ ًْ ُ
ونَ ،ؾٔخْ َِع ظ َِٔ ِٓؿ ِمـ ِخ َِ ِع افَُرام ِ
ِ ِ
قل اَلل]’ َي َُ ُ
[ر ُش َ
ٚت
ؼ َ ُ ُ َ ْ ْ ْ
قل :إِن ُظ َِ َام َء صٔ ًَتَْْ ُ ٚ
َ َ
َ
حي َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وم٠مي ظمٚمع شمٚمؽ اًمتل خيٚمٕمٝم٤م اهلل
َظ َذ َؿدْ ِر َـ ْث َرة ُظ ُِقم ِٓ ْؿَ ،و ِجدِّ ه ْؿ ِيف إِ ْر َصٚد ظ ٌَٚد اَللِشّ -
إن هذه ِ
قمٚمٞمٝمؿ؟ ّ
اخل َٚمع شمتٜم٤مؾم٥م ُمع قمٚمؿ اًمِمخص ،هذا ّأوًٓ ،وشمتٜم٤مؾم٥م ُمـ ضمٝم٦م
ٍ
ٍ
وأي
أي
ؿمخص قم ّٚمٛم٧م؟ ّ
صم٤مٟمٞم٦م ُمع ُم٘مدار ٟمنم ذًمؽ اًمٕمٚمؿ سملم اًمٜم٤مس ،ومٞم٘م٤مل يقُمئذّ :
قم٘مٞمدة رؾمخ٧م؟ ِ
ٍ
ٍ
ٍ
وم٤مخل َٚم ُع سم٘مدر ُم٤م
وأي
وأي ُمً٠مًم٦م
جل٤مهؾ سم ّٞمٜم٧م؟ ّ
ؿمٌٝم٦م رددت؟ ّ
ّ

ُم٧م ذم هذه اعمج٤مٓت( :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ)(( ،)4ﮘ ﮙ
ىمدّ َ

ﮚ)(-)5
(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمّمٗمح٦م ،52اهل٤مُمش رىمؿ-2
( )3اًمٌ٘مرة ،آي٦م-366
( )4اًمرقمد ،آي٦م-9
( )5إقمراف ،آي٦م-9
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احلدي٨م ـمقيؾ ،وومٞمف شمٗم٤مصٞمؾ يمثػمة ،وٓ يتًع اًمقىم٧م ًمتٜم٤موهل٤م ،همػم ّ
اعمٝمؿ هق
أن ّ
[ر ُش َ
قل
ُم٤م ورد ذم هن٤ميتف ،طمٞم٨م ىم٤مًم٧م اًمّمدي٘م٦م وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء‘َ « :ش ِّ ًْ ُ
َ ٝأ ِيب َ
ونَ ،ؾٔخْ َِع ظ َِٔ ِٓؿ ِمـ ِخ َِ ِع افَُرام ِ
ِ ِ
اَللِ]’ َي َُ ُ
ٚت َظ َذ َؿدْ ِر
ؼ َ ُ ُ َ ْ ْ ْ
قل :إِن ُظ َِ َام َء صٔ ًَتَْْ ُ ٚ
َ َ
حي َ ُ
ػ َأ ْف ِ
َي َِع ظ َذ افق ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اح ِد ِمْ ُْٓ ْؿ َأ ْف ُ
ػ
َ
َـ ْث َرة ُظ ُِقم ِٓ ْؿَ ،و ِجدِّ ه ْؿ ِيف إِ ْر َصٚد ظ ٌَٚد اَللَِ ،حتك ُ ْ َ َ
ػ َأ ْف ِ
ُقر...إِن ِش ُِْ ًِ ٚمـ تِ ِْ ِؽ ِ
ِخ ِْ ًَ ٍِ ٜم ْـ ٕ ٍ
َ ٝظ َِ ْٔ ِف افن ّْ ُس َأ ْف َ
ػ
اخل َِ ِع ََٕ ْؾ َو ُؾ ِممَ ٚض َِ ًَ ْ
ْ
َمر ٍةش( -)2ومٝمؾ يٛمٙمـ إطمّم٤مء صمقاب ُمثؾ هذا اًمِمخص؟ يٕمٓمك أًمػ أًمػ ظمٚمٕم٦م ُمـ
ٍ
ٟمقرّ ،
ُمرة!
يمؾ ؾمٚمؽ ومٞمٝم٤م أومْمؾ مم٤م ـمٚمٕم٧م قمٚمٞمف اًمِمٛمس أًمػ أًمػ ّ
هذا أضمر ُمـ يِمدّ اًمرطم٤مل ذم قم٤مؿمقراء ُمـ أضمؾ اًمتٌٚمٞمغ ذم اعمٜم٤مـمؼ اعمحروُم٦م،
ت اُمر َأ ٌة ِقمٜمْدَ اًمّمدِّ ي َ٘م ِ٦م َوم ِ
(َ )2ىم َ٤مل أسمق ُحمَٛم ٍد اًمٕمًٙم َِري×« :طم َي ِ
اًمز ْه َر ِاء‘ َوم َ٘م٤م ًَم ْ٧م :إِ َّن ِزم
٤مـم َٛم َ٦م َّ
ِّ
ُّ
ُ
َْ
َ ْ
َّ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ر ٌءَ ،و َىمدْ َسم َٕم َثتْٜمل إِ ًَم ْٞمؽ َأ ْؾم َ٠م ًُمؽَ -وم َ٠م َضم٤م َسمت َْٝم٤م
َواًمدَ ًة َوٕمٞم َٗم ً٦مَ ،و َىمدْ ًُمٌِ َس َقم َٚم ْٞم َٝم٤م ذم َأ ُْمر َص َال َهت٤م َ ْ
ِ
ِ
ِ
نم ْت َوم َ٠م َضم٤م َسم ْ٧مُ ،صم َّؿ
َوم٤مـم َٛم ُ٦م‘ َقم ْـ َذًم َؽُ ،صم َّؿ َصمٜم َّْ٧مَ ،وم َ٠م َضم٤م َسم ْ٧مُ ،صم َّؿ َصم َّٚم َث ْ٧م [ َوم َ٠م َضم٤م َسم ْ٧م] إ َمم َأ ْن َقم َّ َ
َظم ِج َٚم ْ٧م ُِم َـ ا ًْم َٙم ْثر ِةَ ،وم َ٘م٤م ًَم ْ٧مَ َٓ :أ ُؿم ُّؼ َقم َٚم ْٞم ِؽ َي٤م سمِٜم َْ٧م رؾم ِ
قل اهللَِ -ىم٤م ًَم ْ٧م َوم٤مـمِ َٛم ُ٦م‘َ :ه ِ٤ميت َو َؾم ِكم َقم َّام
َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سمدَ ا ًَم ِؽَ ،أر َأي ِ
ٍ
ِ
ِ
٧م َُم ِـ ايم ُْؽم َى َي ْقُم ً٤م َي ّْم َٕمدُ إ َمم َؾم ْٓم ٍح َسم َح ْٛم ٍؾ َصم٘م ٍ
ٞمؾَ ،ويم َر ُاؤ ُه ُم َئ ُ٦م َأ ًْمػ ديٜمَ٤مرَ ،أ َي ْث ُ٘م ُؾ
َ ْ
َ
ْؽمي٧م َأٟمَ٤م ًمِ ُٙم ِّؾ ُمً َ٠م ًَم ٍ٦م سمِ َ٠م ْيم َثر ُِمـ ُِم ْؾ ِ
ِ
ِ
لم اًم َّث َرى إِ َمم ا ًْم َٕم ْر ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ش ًُم ْ١م ًُم١م ًا،
سم
٤م
ُم
ء
يم
ا
:
٧م
ًم
٤م
٘م
وم
ٓ
:
٧م
ًم
٤م
٘م
وم
؟
ف
ٞم
ٚم
قم
ُ
ُ
ْ
ْ
َ َْ َ
َ ْ
َ ْ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
نمون ،وم ُٞمخٚم ُع
[ر ُؾمقل اهللِ]’ َي٘مقل :إن ُقمٚم َام َء ؿمٞم َٕمتٜمَ٤م ُ ْ
َوم َ٠م ْطم َرى أن ٓ َيث٘مؾ َقم َ َّكمَ -ؾمٛم ْٕم ُ٧م أيب َ
حي َ ُ
٤مد ِقمٌ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
خي َٚم َع َقم َغم
٤مد اهللَِ ،طم َّتك ُ ْ
َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ ُم ْـ ظم َٚم ِع ا ًْمٙم ََرا َُم٤مت َقم َغم َىمدْ ِر َيم ْث َرة ُقم ُٚمقُم ِٝم ْؿَ ،و ِضمدِّ ه ْؿ ِذم إِ ْر َؿم َ
َ٤مدي ُمٜم ِ
قرُ -صمؿ يٜم ِ
اطم ِد ُِمٜمْٝمؿ َأ ًْم ُ ِ ِ ٍ ِ
ا ًْمق ِ
قن َِٕ ْيتَ٤م ِم ِ
َ٤مدي َر ِّسمٜمَ٤مَ :أ ُّ َهي٤م ا ًْمٙمَ٤مومِ ُٚم َ
آل ُحم َ َّٛم ٍد،
ػ َأ ًْمػ ظم ْٚم َٕم٦م ُم ْـ ُٟم ٍ َّ ُ
َ
ُ
ُ ْ
قن َهلؿ ِقمٜمْدَ اٟم ِْ٘م َٓم ِ
اًمٜم ِ
َ
ُ
٤مقم ِٝم ْؿ َقم ْـ آ َسم ِ٤مئ ِٝم ُؿ ا ًَّم ِذي َـ ُه ْؿ َأ ِئ َّٛم ُت ُٝم ْؿَ ،ه ُ١م َٓ ِء شم ََال ُِم َذ ُشم ُٙم ْؿَ ،و ْإَ ْيتَ٤م ُم ا ًَّم ِذي َـ
ِم
َّ٤مقم
ُْ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ِ
قه ْؿ] ظمٚم َع اًم ُٕمٚمقم ذم اًمدُّ ْٟم َٞم٤م -وم َٞمخٚم ُٕمقن َقم َغم
قه ْؿ ،وم٤مظمٚم ُٕمقا َقمٚم ْٞمٝم ْؿ [يم ََام ظمٚم ْٕم ُت ُٛم ُ
قه ْؿ و َٟم َٕم ِْم ُت ُٛم ُ
َيم َٗم ْٚم ُت ُٛم ُ
ُيم ِّؾ و ِ
اطم ٍد ُِم ْـ ُأو ًَم ِئ َؽ ْإَ ْيتَ٤م ِم َقم َغم َىمدْ ِر َُم٤م َأ َظم ُذوا َقمٜم ُْٝم ْؿ ُِم َـ ا ًْم ُٕم ُٚمق ِمَ ،طمتَّك إِ َّن ومِ ِٞمٝم ْؿَ ,ي ْٕمٜمِل ِذم
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
خي َٚم ُع َه ُ١م َٓء ْإَ ْيتَ٤م ِم َقم َغم َُم ْـ َشم َٕم َّٚم َؿ ُمٜم ُْٝم ْؿُ -صم َّؿ إ َّن اهللَ
خي َٚم ُع َقم َٚم ْٞمف ُم َئ ُ٦م َأ ًْمػ ظم ْٚم َٕم٦مَ ،ويم ََذًم َؽ َ ْ
ْإَ ْيتَ٤م ِم ,عمَ ْـ ُ ْ
ِ
ِ
أليتَ٤م ِم طمتَّك ُشمتِٛمقا َهلؿ ِظم َٚمٕمٝمؿ ،و ُشم َْمٕم ُٗمقه٤مَ -ومٞمتؿِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َشم َٕم َ٤ممم َي ُ٘م ُ
قلَ :أقمٞمدُ وا َقم َغم َه ُ١م َٓء ا ًْم ُٕم َٚم َامء ا ًْمٙمَ٤مومٚم َ
لم ًم ْ َ ْ َ
ُّ ُ ْ َ ُ ْ َ ِّ َ ُ ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َهل ُ ْؿ َُم٤م يم َ
خي َٚم ُع َقم َٚم ْٞمف َقم َغم
ػ َهل ُ ْؿَ ،ويم ََذًم َؽ َُم ْـ سمِ َٛم ْر َشم ٌَت ِٝم ْؿ مم َّ ْـ ُ ْ
َ٤من َهل ُ ْؿ َىم ٌْ َؾ َأ ْن َ ْ
خي َٚم ُٕمقا َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿَ ،و ُي َْم٤م َقم ُ
ُمر َشمٌتِ ِٝمؿ -و َىم٤م ًَم ْ٧م َوم٤مـمِٛم ُ٦م‘ ي٤م َأُم َ٦م اهلل! إِ َّن ِؾم ْٚمٙم ً٤م ُِمـ شمِ ْٚم ِؽ ْ ِ
اخل َٚم ِع ََٕ ْوم َْم ُؾ ِممَّ٤م َـم َٚم َٕم ْ٧م َقم َٚم ْٞم ِف َّ
اًمِم ْٛم ُس
ْ
َْ َ ْ َ
َ َ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
قب سمِ٤مًم َّتٜمْٖم ِ
ٞمص َوا ًْمٙمَدَ رش( -شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمٕمًٙمري×:
َأ ًْم َ
ػ َأ ًْمػ َُم َّرةَ ،و َُم٤م َوم َْم َؾ َوم٢م َّٟم ُف َُم ُِم ٌ
اعمٝمٛم٦م ذم أصقل إئٛم٦م:
احلر اًمٕم٤مُمكم ،اًمٗمّمقل ّ
ص ;457اًمِمٝمٞمد اًمث٤مينُ ،مٜمٞم٦م اعمريد :صّ ;226
ج ،2صّ ;777
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،3ص-)4

ُ -------------------------------------------------------------- 423مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

واًمٕمٛمؾ قمغم ّ
حمٛمد^ -ومامذا ومٕمؾ ه١مٓء حلٗمظ اًمديـ؟ وُم٤مذا
طمؾ ُمِم٤ميمؾ أيت٤مم آل ّ
ومٕمٚمٜم٤م ٟمحـ؟
ش ٜٔايعابدٜٔ

ُمـ هق اإلُم٤مم اًمراسمع ُمـ أئٛم٦م اهلدى^؟ ورد ذم اًمرواي٦م ّ
أن ُمٜم٤مدي ً٤م يٜم٤مدي ذم
ِ
وقمكم
واًمٜمٌل اًمٙمريؿ’ يٜمٔمر،
يـ؟ش( ،)2هذا
قمرص٤مت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مَ « :أ ْي َـ َز ْي ُـ اف ًَٚبِد َ
ّ
ّ

سمـ احلًلم÷ يٛمٌم سملم صٗمقف إٟمٌٞم٤مء^ ،وصٗمقف ؾم٤مئر اخلالئؼ-
ّ
إن ٟمتٞمج٦م اخلٚم٘م٦م هل قمٌ٤مدة اهلل شمٕم٤ممم( ،)3وًمٞمس هٜم٤مك ُمـ يٙمقن زيـ اًمٕم٤مسمديـ سملم
إوًملم وأظمريـ ّإٓ اإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ×-
مجٞمع اًمٕم٤مسمديـ ُمـ ّ
ًم٘مد سمٚمغ اٟم٘مٓم٤مقمف إمم اهلل ذم اًمٕمٌ٤مدة إمم درضم٦م ّ
أن اسمٜمف ؾم٘مط ذم اًمٌئر واإلُم٤مم× ذم
صمؿ
يتحرك طمتّك أيمٛمؾ صالشمف سمتٕم٘مٞمٌ٤مهت٤مّ ،
اًمّمالة وؾمٛمع ساخ احلريؿ وقمقيٚمٝم ّـ ومل ّ
ضم٤مء إمم اًمٌئر ومٛمدّ يده وأظمرج اًمٓمٗمؾ ،وم٘مٞمؾ ي٤م سمـ رؾمقل اهلل’ ِمل َ مل شم٘مٓمع اًمّمالة؟
غ َيدَ ْي َجٌ ٍٚر َف ْق ِم ِْ ُ ٝبِ َق ْج ِٓل َظْْ ُف َد َٚل بِ َق ْج ِٓ ِف َظِّْلش( -)4ومام ىمٞمٛم٦م
وم٘م٤مل×ُ « :ـْ ُ
َْ ٝب ْ َ
(َ )2قم ِـ اًمّم ِ
٤مد ِق َضم ْٕم َٗم ِر ْسم ِـ ُحم َ َّٛم ٍدَ ،قم ْـ َأسمِ ِٞمفَ ،قم ْـ َضمدِّ ِهَ ،قم ْـ َأسمِ ِٞمف^َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهلل’« :إِ َذا
َّ
َ٤من يقم ا ًْم ِ٘مٞم٤مُم ِ٦م ٟمَ٤مدى ُمٜم ٍ
احلُ ًَ ْ ِ
لم ْسمـِ
َ٤من [ َوم َٙم َ٠م ِّين] َأ ْٟم ُٔم ُر إِ َمم َو ًَم ِدي َقم ِ ِّكم ْسم ِـ ْ
َ٤مدَ :أ ْي َـ َز ْي ُـ ا ًْم َٕم٤مسمِ ِدي َـ؟ َومٙم َ
يم َ َ ْ ُ َ َ َ ُ
ِ
ِ
َقم ِ ِّكم ْسم ِـ َأ ِيب َـم٤مًمِ ٍ
اًمّم ُٗمقفش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم :ص ;527اًمِمٞمخ
٥م^ َخيْٓم ُر َسم ْ َ
لم ُّ
اًمّمدوق ،قمٚمؾ اًمنمائع :ج ،2ص ;347اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج ،4ص;475
اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراينُ ،مديٜم٦م اعمٕم٤مضمز :ج ،5صّ ;352
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،57
ص-)4
(ُ )3اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمٕم٤مذة :ص-333
ػ اسمٜمُف ُحمَٛمدٌ × وهق ـمِ ْٗم ٌؾ إِ َمم سمِ ْئ ٍر ِذم د ِار ِه سمِ٤معمَْ ِديٜمَ٦مِ
(ِ « )4يمتَ٤مب ْإَٟمْق ِار َأ َّٟمف× يم َ ِ
َ
َ ُ َ
ُ
َ
ُ
َ٤من َىم٤مئ ًام ُي َّم ِّكم َطمتَّك َو َىم َ ْ ُ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍم َظم ْ٧م َو َأ ْىم ٌَ َٚم ْ٧م ٟم َْح َق ا ًْمٌِ ْئ ِر شم ْ ِ
َي ُب سمِٜمَ ْٗمً َٝم٤م طم َذا َء ا ًْمٌِ ْئ ِر
َسمٕمٞمدَ ة ا ًْم َ٘م ْٕم ِرَ ،وم ًَ َ٘م َط وم َ
ٞمٝم٤مَ ،ومٜمَ َٔم َر ْت إ ًَم ْٞمف ُأ ُُّم ُف َوم َ َ
قلَ :ي٤م ْسم َـ رؾم ِ
ٞم٨م َو َشم ُ٘م ُ
َوشم ًَْت َِٖم ُ
قل اهلل! َهم ِر َق َو ًَمدُ َك ُحم َ َّٛمدٌ َ ،و ُه َق َٓ َيٜمْ َثٜمِل َقم ْـ َص َالشمِ ِفَ ،و ُه َق َي ًْ َٛم ُع
َ ُ
ْ ِ
اب ا ْسمٜمِ ِف ِذم َىم ْٕم ِر ا ًْمٌِ ْئ ِرَ ،وم َٚم َّام َـم َ٤مل َقم َٚم ْٞم َٝم٤م َذًمِ َؽ َىم٤م ًَم ْ٧م ُطم ْزٟم ً٤م َقم َغم َو ًَم ِد َه٤مَُ :م٤م َأ ْىم ًَك ُىم ُٚمق َسم ُٙم ْؿ َي٤م َآل
اوٓم َر َ
ِ
٧م رؾم ِ
قل اهللَِ -وم َ٠م ْىم ٌَ َؾ َقم َغم َص َالشمِ ِف َو َمل ْ َخي ُْر ْج َقمٜم َْٝم٤م إِ َّٓ َقم ْـ يم ََام ِهلَ٤م َوإِ ْمت َ ِ٤مُم َٝم٤مُ ،صم َّؿ َأ ْىم ٌَ َؾ َقم َٚم ْٞم َٝم٤م َو َضم َٚم َس
َسم ْٞم َ ُ
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اًمٕم٤ممل سمر ُّمتف إزاء هذه اًمٙمٚمٛم٦م-
ال  ّٜٛن ّٛٝاحلطني×

ورد ذم اًمرواي٦مَٟ :م َٔم َر َؾم ِّٞمدُ اًم َٕم٤مسمِ ِدي َـ َقم ِكم ْسم ُـ احلُ ًَ ْ ِ
لم× إِ َمم ُقم ٌَ ْٞم ِد اهللِ ْسم ِـ َقم ٌَّ ِ
٤مس ْسم ِـ
ُّ
٥مَ ،وم٤مؾم َت ْٕمؼم ُصمؿ َىم َ٤مل« :مِ ٚم ْـ ي ْق ٍم َأ َصد َظ َذ رش ِ
َقم ِ ِّكم ْسم ِـ َأ ِيب َـم٤مًم ِ ٍ
قل اَلل’ ِم ْـ َي ْق ِم ُأ ُح ٍد،
َ ُ
َ
َ
ْ َ َ َّ
ِ ِ ِ
مح َز ُة ْب ُـ َظ ٌْ ِد ا ُدىِِ ِ
َ ،ٛأ َشدُ اَللِ َو َأ َشدُ َر ُشقفِ ِفَ ،و َب ًْدَ ُه َي ْق َم ُم ْٗ َت َُ ،ٜؿتِ َؾ ؾِ ِٔف ا ْب ُـ
ُؿت َؾ ؾٔف َظّ ُف َ ْ
احل ًَ ْ ِ
َظ ِّّ ِف َج ًْ ٍَ ُر ْب ُـ َأ ِيب َضٚفِ ٍ
ُ ،ٛثؿ َؿ َٚل×َ :و َٓ َي ْق َم َـ َٔ ْق ِم ُ
غ×(-)2

مجٝع ايػٗداٜ ٤ػبطَٓ ٕٛصي ١قُس بين ٖاغِ×

ُثؿ مٚذا ؿٚل اإلمٚم زيـ افًٚبديـ×؟ أظٚد افْير إػ وجف ذفؽ افٔتٔؿ ،وؿٚل« :إِن
ِ ِ
ِ
ِ
فًٌِِ ِ ِ
ؾٖي مْزفٜ
ٔع افن َٓدَ اء َي ْق َم افَ َٔ َٚمٜش(ّ ،)2
ٚس ظْْدَ اَللِ َت ٌَ َٚر َك َو َت ًَ َٚػ َمْ ِْز َف ًَ ٜي ٌٌِْ ُى ُف ِ َِبَ ٚمج ُ
َ
ابتداء مـ محزة ش ّٔد افنٓداء× ،ومرور ًا
يتحن ظِٔٓ ٚمجٔع افنٓداء،
هذه افتل
ّ
ً

بجًٍر افى ّٔٚر× افذي أبدفف اَلل تًٚػ ظـ يديف ادَىقظتغ بجْٚحغ يىر ِبام مع
ادالئُ ٜيف اجلّْٜ؟ ؾجّٔع افنٓداء يٌٌىقن مْزفتف افًئّ ٜظْد اَلل تًٚػ.

٤مء ا ًْمٌِئ ِر وُمدَّ يدَ ه إِ َمم َىمٕم ِره٤م ،ويمَ٤مٟمَ٧م َٓ ُشمٜم َُ٤مل إِ َّٓ سمِ ِر َؿم ٍ
قم َغم َأرضم ِ
٤مء َـم ِق ٍ
يؾَ ،وم َ٠م ْظم َر َج ا ْسمٜمَ ُف ُحم َ َّٛمد ًا× َقم َغم
ْ َ َ ْ
ْ َ َ َ ُ
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ٧م ًم ًَ َال َُم٦م َو ًَمد َه٤مَ ---وم َ٘م َ٤ملَٓ :
َيدَ ْي ِف ُيٜمَ٤مهمل َو َي ْْم َح ُؽَ ،مل ْ َي ٌْت ََّؾ ًَم ُف َصم ْق ٌب َو َٓ َضم ًَدٌ سم٤معمَْ٤مءَ ---وم َْمحٙم ْ
َشم ْث ِري٥م َقم َٚمٞم ِؽ ا ًْمٞمقمًَ ،مق َقم ِٚمٛم ِ
لم َيدَ ْي َضم ٌَّ ٍ٤مر ًَم ْق ُِم ْٚم ُ٧م سمِ َق ْضم ِٝمل َقمٜمْ ُف عمَ َ٤مل سمِ َق ْضم ِٝم ِف َقمٜمِّل،
٧م َأ ِّين ُيمٜم ُْ٧م َسم ْ َ
َ ْ
َْ َ ْ ْ
ِ
َأ َوم َٛم ْـ ُي َرى َرامح ً٤م َسم ْٕمدَ ُهش( -اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج ،4صّ ;389
اًمٕمالُم٦م

اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،57ص ;46ج  ،92ص-)357
( )2أسمق خمٜمػ إزديُ ،م٘متؾ احلًلم :ص ;287اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم :صّ ;658
اًمٕمالُم٦م
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،33ص ;385اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم×:
ص-45:
(ُ )3اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م قمنمة :اًمّمٗمح٦م-57:
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ترنٓس عطؼ أب ٞعبد ايًٓ٘ احلطني×

ُم٤مذا ومٕمؾ اًمٕم ٌّ٤مس سمـ قمكم÷ طمتّك ٟم٤مل هذا اعم٘م٤مم؟ ّ
إن اًمٕم٘مؾ ًمٞمحت٤مر واًمٚمً٤من

ًمٞمٜمٕم٘مدً ،م٘مد ـمرد اًمٕمًٙمر ،وٟمزل إمم اًمٗمرات ،وقمغم اًمرهمؿ ُمـ أٟمّف يم٤من أؿمدّ قمٓمِم ً٤م
ُمـ اجلٛمٞمع وىمػ إمم ضم٤مٟم٥م اعم٤مء ،وأظمذ ُمٜمف همروم ً٦م سمٞمده ًمٞمنمب ،هٜم٤م يٙمٛمـ اإليث٤مر
اًمذي أوضم٥م ًمف شمٚمؽ اعمٜمزًم٦م ،وم٘مد يم٤من اًمٜمٌل اًمٙمريؿ’ راوٞم ً٤م سمنمسمف اعم٤مء ،ويمذا أُمػم
اعم١مُمٜملم× ،وؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× ،ويم٤من قم٤معم ً٤م ّ
سمٙمؾ ذًمؽ ،وًمٙمـ « َؾ َذـ ََر َظ َى َش
ٍ
احل ًَ ْ ِ
ُ
طمٞمٜمئذ أٟمِمد ىم٤مئالً:
غ×ش،
ِ
يــٍْ َٕ ٚــس ِمـــ بًـ ِ
احل ًَـ ِ
ـد ُ
أن َتُُــــقين
و َب ًْــــدَ ُه ٓ ُـْ
ـغ ُهــقين
ْــــْ ٝ
ْ َْ
ُ
ومرُمك اعم٤مء ُمـ يديف ،وُمأل اًم٘مرسم٦م ،وظمرج ىم٤مصد ًا ُمٕمًٙمر احلًلم× ،ومٙمٛمـ ًمف
صمؿ ُم٤مذا؟ ّ
إن اًمٚمً٤من ٓ يٜمٓمٚمؼ هٜم٤م; وًمذا أيمتٗمل هبذا اًم٘مدر ًم ُتٕمرف ُمٜمزًم٦م هذا
اجلٛمٞمعّ ،
اًمِمخص اًمٕمٔمٞمؿ-
ٜا أخا ٙأدزى أخاى

ًم٘مد ضسمقا اًمٕم ٌّ٤مس سمـ قمكم÷ قمغم يٛمٞمٜمف ومؼمؤوه٤م ،وم٤مردمز ىم٤مئالً:
ِ
ـــ ِديِْــل
َواَللِ إِ ْن َؿ َى ًْت ُُّــــــــقا َي ِِّْٔــــــــل
إِ ِّين ُأ َحــٚمل َأ َبــد ًا َظ ْ
ـــؾ افٌِْـــل افى ِ
ِ
ـــٚه ِر إَ ِم ْ ِ
ــــٚد ِق اف َٔ َِ ْ ِ
ٕ َْج ِ
ـــغ
ــــغ
ـــــ إِ َمــــٍ ٚم َص
َو َظ ْ
ِّ
صمؿ ضسمقه قمغم يً٤مره ومؼمؤوه٤م أيْم ً٤م ،وم٘م٤مل:
ّ
ِ
يــٍْ َٕ ٚــس َٓ َ َْتـــ َ ِ
ِ
ـــ افٍُُ ِ
ــــــَ ٜ
ــــــٚر
اجلٌ
مح
ــٚر
َو َأ ْبنـــــــِ ِري بِ َر ْ َ
قم َ
ُ
َ
ْ
َؿــــدْ َؿ َى ًُــــقا بِ ٌٌَْــــِٔ ِٓ ْؿ َي ًَ ِ
ــــل افًــــ ِّٔ ِد ا ُدخْ تَــــ ِ
ــــٚري
ٚر
َم َ
ــــع افٌِْ ِّ
َؾ َٖ ْصِِ ِٓ ْؿ َيَ ٚر ِّب َحر افْ ِ
ٚر(( )2اعمٚمحؼ)2:
(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م-579

اعمح٤مضة اًمً٤مدؾم٦م واًمٕمنمون :ؾمالم اهلل قمغم ىمٛمر سمٜمل ه٤مؿمؿ 648 ................................

مهف
وإهؿ ُمـ ذًمؽ يم ّٚمف ،أٟمّف عم٤م ُىمٓمٕم٧م يمٚمت٤م يديف ٟمٔمر إمم اًم٘مرسم٦م اًمتل يم٤من ّ
ّ
إيّم٤مهل٤م إمم اعمخ ّٞمؿ ،ومرأى ّ
ُتقل إُمؾ
أن اعم٤مء ىمد ؾم٤مل ُمٜمٝم٤م إمم إرض ،شم٠م ُّمٚمقا يمٞمػ ّ
إمم اًمٞم٠مس ،وذم شمٚمؽ إصمٜم٤مء أص٤مسمف ؾمٝمؿ ذم قمٞمٜمف( ،اعمٚمحؼُ )3:م٤م اًمذي يمٜمّ٤م ؾمٜمٗمٕمٚمف
ًمق ّ
أن ؿمقيم٦م أص٤مسم٧م زاوي٦م ُمـ أقمٞمٜمٜم٤م؟ ومام سم٤مًمٙمؿ سمًٝمؿ يّمٞم٥م اًمٕملم! ًمٙم ّـ أسم٤م
اًمٗمْمؾ اًمٕمٌ٤مس× مت٤مؾمؽ ،وُم٤م هل ّإٓ حلٔم٤مت طمتّك ُضب سمٕمٛمقد قمغم رأؾمف،
ومح٤من وىم٧م اًمً٘مقط ،وُمـ ِ
يتٚمؼ إرض سمٞمديف ،ومٙمٞمػ هقى×؟
هيق إمم إرض ّ
وم٘م٤مل طمٞمٜمٝم٤م قمٌ٤مرة مل ي٘مٚمٝم٤م ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مشمف ،وم٘مد يم٤من يٜم٤مدي أظم٤مه« :ي ٚشٔدي ،ي ٚمقٓيش،
أخ َ
ٚكش(( )2اعمٚمحؼ-)4:
أ ُّم٤م ذم شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م وم٘مد ٟم٤مدى« :يَ ٚأ َخُ ٚه! أ ْد ِر ْك َ
ِ
اُمض إمم اًمٗمرات ،وائتٜم٤م ذسم ً٦م ُمـ اعم٤مء -وم٘م٤مل ًمف اًمٕمٌ٤مس:
( )2وم٘م٤مل احلًلم× ًمٚمٕمٌ٤مس× :ي٤م أظمل!
ومْمؿ إًمٞمف رضم٤مًٓ ،ومً٤مر اًمٕمٌ٤مس× واًمرضم٤مل قمـ يٛمٞمٜمف وقمـ ؿمامًمف ،طم ّتك
ؾمٛمٕم ً٤م وـم٤مقم ً٦م -ىم٤مل:
ّ
أذومقا قمغم اًمٗمرات ،ومرآهؿ أصح٤مب اسمـ زي٤مد (ًمٕمٜمف اهلل) وىم٤مًمقاُ :مـ أٟمتؿ؟ وم٘م٤مًمقاٟ :محـ
أصح٤مب احلًلم× -وم٘م٤مًمقاُ :م٤م شمريدون؟ ىم٤مًمقا :يم ّٔمٜم٤م اًمٕمٓمش ،وأؿمدّ إؿمٞم٤مء قمٚمٞمٜم٤م قمٓمش
ٍ
ٍ
واطمد ،وم٘م٤مشمٚمٝمؿ اًمٕمٌ٤مس وأصح٤مسمف،
رضمؾ
ومٚمام ؾمٛمٕمقا يمالُمٝمؿ محٚمقا قمٚمٞمٝمؿ محٚم٦م
احلًلم×ّ -
وم٘متؾ ُمٜمٝمؿ رضم٤مًٓ وهق ي٘مقل:
ــــ ٛمٓتـ ِ
ــــؾ افَـــــق َم بَِـ ٍ
أؿٚتـ ُ
افٌْــــل أمحــــد
أذب ظـــــ شــــٌط
ــــد
ّ
ّ
ِ
حتّـــك حتٔـــدوا ظــــ ؿتـــٚل شـــ ّٔدي
ّــــــد
بٚفهــــــٚرم ادْٓ
أضبُــــــؿ ّ
ٕجـــــؾ ظـــــع ادرتــــــ ٙادٗيـ ِ
ــــد
ّإين إٔــــــ ٚافً ٌّــــــٚس ذو افتــــــق ّد ِد
ّ
ّ
ومٗمرىمٝمؿ يٛمٞمٜم ً٤م وؿمامًٓ ،وىمتؾ رضم٤مًٓ وهق يردمز وي٘مقل:
ىم٤مل :ومحؾ قمٚمٞمٝمؿ ّ
ادـــقت رؿـــٚ
ادـــقت إذا
أرهـــٛ
ٓ
ُ
َ
ُ

حتّــــك أوارى م ّٔتــــ َ ٚظْــــد افَِــــٚ

ٍٕـــز فــٍْس افىــٚهر افىٓــر ِوؿــٚ

ّإين صــــــٌقر صــــــٚبر فِِّتَــــــك

أضب اهلـــَ ٚم وأؾـــري ادٍرؿـــٚ
بـــؾ
ُ

ّإين إٔــــ ٚافً ٌّــــٚس صــــً ٛبٚفَِــــٚ

ىم٤مل :ومٙمِمٗمٝمؿ قمـ اعمنمقم٦م ،وٟمزل وُمٕمف اًم٘مرسم٦م ،ومٛمأله٤م وُمدّ يده ًمٞمنمب ،ومذيمر قمٓمش
صمؿ رُمك اعم٤مء ُمـ يده ،وظمرج
احلًلم× ،وم٘م٤مل ٓ :واهلل ٓ ُ
ذىم٧م اعم٤مء وؾم ّٞمدي احلًلم قمٓمِم٤منّ ،
واًم٘مرسم٦م قمغم فمٝمره ،وي٘مقل:
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ٍٕــس مـــ بًــد احلًــغ هــقين
يــٚ
ُ

ِ
ـْــــــ ٝأو تُــــــقين
ؾًٌــــــد ُه ٓ

ِ
ادْــــقن
هــــذا احلًــــغ صــــٚرب

ِ
ادًـــــــغ
بغ بـــــــٚرد
وتــــــــؼ َ

هٔٓــــٚت مــــ ٚهــــذا ؾًــــٚل ديْــــل

ِ
افَٔــــــغ
وٓ ؾًــــــٚل صــــــٚدق

صمؿ صٕمد ُمـ اعمنمقم٦م ،وم٠مظمذه اًمٜمٌؾ ُمـ ّ
يمؾ ُمٙم٤من ،طمتّك ص٤مرت درقمف يم٤مًم٘مٜمٗمذ ،ومحٛمؾ قمٚمٞمف
ىم٤ملّ :
أسمرص سمـ ؿمٞمٌ٤من (ًمٕمٜمف اهلل) وميسمف قمغم يٛمٞمٜمف ،ومٓم٤مرت ُمع اًمًٞمػ ،وم٠مظمذ اًمًٞمػ سمِمامًمف ،ومحؾ
قمغم اًم٘مقم وهق ي٘مقل:
واَلل إن ؿىًتّـــــــــقا ئّْـــــــــل

ّإين أحـــــٚمل أبـــــد ًا ظــــــ ديْـــــل

ِ
ــــغ
وظــــــ إمـــــٍ ٚم صـــــٚدق افَٔـ

ِ
إمــــغ
افٌْــــل افىــــٚهر
شــــٌط
ّ

ٍ
ــــدق جٚءٕـــــ ٚبٚفـــــدّ ِ
يـ
ــــل صـ
ٌٕـ ّ

ِ
إمــــــغ
مهــــــدّ ؿ ً ٚبٚفقاحــــــد

ومٚمام ٟمٔمر اسمـ ؾمٕمد
ىم٤مل :ومحٛمؾ قمغم اًم٘مقم ،وىمتؾ ُمٜمٝمؿ رضم٤مًٓ ،وٟمٙمّس أسمٓم٤مًٓ ،واًم٘مرسم٦م قمغم فمٝمرهّ ،
(ًمٕمٜمف اهلل) ىم٤مل :ويٚمٙمؿ! ارؿم٘مقا اًم٘مرسم٦م سم٤مًمٜمٌّؾ ،ومقاهلل إن ذب احلًلم اعم٤مء أومٜم٤ميمؿ قمـ آظمريمؿ-
ىم٤مل :ومحٛمٚمقا قمغم اًمٕمٌ٤مس× محٚم ً٦م ُمٜمٙمرةً ،وم٘متؾ ُمٜمٝمؿ ُمئ٦م وصمامٟملم وم٤مرؾم ً٤م ،وميسمف قمٌد اهلل سمـ يزيد
اًمِمٞمٌ٤مين قمغم ؿمامًمف وم٘مٓمٕمٝم٤م ،وم٠مظمذ اًمًٞمػ سمٗمٞمف ،ومحؾ قمٚمٞمٝمؿ وهق ي٘مقل:
ِ
يـــٍٕ ٚـــس ٓ َتنــــل مــــ افُ ٍّ ِ
ـــــــٚر
وأبؼـــــــي برمحـــــــ ٜاجل ٌّ
ـــٚر
ِ
إبـــــرار
افٌْـــــل شـــــ ّٔد
مـــــع
ّ

ِ
وإضٓــــٚر
افًــــٚدات
مــــع مجِــــّ ٜ

ؿــــد ؿىًــــقا بٌٌــــٔٓؿ يًــــٚري

ــــر اف ّْـ ِ
ــــٚر
ؾٖصـــــِٓؿ يـــــِّ ٚ
رب حـ ّ

صمؿ محؾ قمغم اًم٘مقم ويداه يٜمْمح٤من دُم ً٤م ،ومحٛمٚمقا قمٚمٞمف مجٞمٕم ً٤م ،وم٘م٤مشمٚمٝمؿ ىمت٤مًٓ ؿمديد ًا ،وميسمف
ىم٤ملّ :
ٍ
وظمر سيٕم ً٤م إمم إرض خيقر سمدُمف ،وهق يٜم٤مدي :ي٤م أسم٤م
رضمؾ ُمٜمٝمؿ سمٕمٛمقد ُمـ طمديد ،ومٗمٚمؼ ه٤مُمتف ّ
قمٌد اهلل! قمٚمٞمؽ ُمٜمّل اًمًالم-
صمؿ محؾ قمغم اًم٘مقم،
ومٚمام ؾمٛمع احلًلم× صقشمفٟ ،م٤مدى :وا أظم٤مه! وا قم ٌّ٤مؾم٤مه! وا ُمٝمج٦م ىمٚمٌ٤مه! ّ
ّ
ومٙمِمٗمٝمؿ قمٜمف ،وٟمزل إًمٞمف ومحٚمف قمغم فمٝمر ضمقاده ،وأىمٌؾ إمم اخلٞمٛم٦م وـمرطمف ،وسمٙمك قمٚمٞمف سمٙم٤م ًء
ؿمديد ًا ،طم ّتك سمٙمك مجٞمع ُمـ يم٤من طم٤مض ًا ،وىم٤مل (صٚمقات اهلل قمٚمٞمف) :ضمزاك اهلل ُمـ أخٍ ظمػم ًاً ،م٘مد
طمؼ ضمٝم٤مدهُ ( -اٟمٔمر :اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج ،4ص;367
ضم٤مهدت ذم اهلل ّ
َ
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص ;57اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم
احلًلم× :ص-)394
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اآلٕ اْهطس ظٗسٟ

وىمػ اإلُم٤مم احلًلم× ،وهق ُمالذ اًمٕم٤ممل اًمقطمٞمد ،وُمقئؾ قم٤ممل اإلُمٙم٤من ،وىمػ
إمم ضم٤مٟم٥م ضمًد أيب اًمٗمْمؾ اًمٕم ٌّ٤مس× ،وىم٤مل يمالُم ً٤م ٓ سمدّ أن ٟمٗمٝمؿ ُمٜمف طمجؿ
اعمّمٞمٌ٦م; ومٛمـ ايمتقى وم١ماده سمقًمده قمكم إيمؼم× ،ومحؾ سمٞمديف ضمًده إمم اعمخٞمؿ ،مل
أن
ي٘مؾ ُمثؾ هذه اجلٛمٚم٦م اًمتل ىم٤مهل٤م طمٞمٜمام وىمػ إمم ضم٤مٟم٥م ضمًد أظمٞمف اًمٕمٌ٤مس×َ «:
ِ
()2
صمؿ قم٤مد وطمٞمد ًا إمم اخلٞم٤مم-
َن َط ْٓ ِري َوا ْٕ ََ َى َع َر َجٚئلش ّ ،
ا ُْٕ َ َ

عم٤مذا مل حيٛمؾ احلًلم× ضمًد اًمٕم ٌّ٤مس× إمم اخلٞم٤مم؟ وم٘مد مجٕم٧م هٜم٤مك مجٞمع
إضمً٤مدّ ،إٓ ذًمؽ اجلًد اًمذي سم٘مل ذم ُمٙم٤مٟمفً ،مً٧م أىمقى قمغم ذيمر اًمًٌ٥م; ّ
وم٢من
ضمًده اًمٓم٤مهر يم٤من ُم٘مٓمع إقمْم٤مءُ ،متك ُم٤م ُمحؾ ُمٜمف قمْمق ؾم٘مط اًمٕمْمق أظمر -وعم٤م
وصؾ احلًلم× إمم اخلٞم٤مم هرع إًمٞمف اًمٜمً٤مء وإـمٗم٤مل ،يً٠مًمقٟمف قمـ اًمٕم ٌّ٤مس×،
ومٚمؿ يٜمٌس سمٌٜم٧م ؿمٗم٦م ،سمؾ ذه٥م إمم ظمٞمٛم٦م أظمٞمف ،وم٠مزال قمٛمقده٤م ًمتٝمقي(-)3
ضالّ ايًٓ٘ عً ٢قُس بين ٖاغِ×

ومم٤م ضم٤مء قمغم ًمً٤من ص٤مدق أهؾ اًمٌٞم٧م^ ُمً ّٚم ًام قمغم أيب اًمٗمْمؾ اًمٕمٌ٤مس×:

ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل ،يٜم٤مسمٞمع اعمق ّدة ًمذوي اًم٘مرسمك :ج ،4ص-78
(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمت٤مؾمٕم٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م ،523اهل٤مُمش رىمؿ-4
( )3روي ---« :وأىمٌؾ سمف إمم اخلٞمٛم٦م ،وـمرطمف وسمٙمك قمٚمٞمف سمٙم٤م ًء ؿمديد ًا ،طم ّتك سمٙمك مجٞمع ُمـ يم٤من
طمؼ ضمٝم٤مدهش-
طم٤مض ًا ،وىم٤مل (صٚمقات اهلل قمٚمٞمف) :ضمزاك اهلل ُمـ أخٍ ظمػم ًاً ،م٘مد
ضم٤مهدت ذم اهلل ّ
َ
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل ،يٜم٤مسمٞمع اعمق ّدة ًمذوي اًم٘مرسمك :ج ،4ص-78
ومٚمام رأى احلًلم× أظم٤مه وىمد اٟمٍمع ،سخ :وا أظم٤مه! وا قم ٌّ٤مؾم٤مه! وا ُمٝمج٦م ىمٚمٌ٤مه!
وروي أيْم ً٤مّ « :
صمؿ ٟمزل إًمٞمف ومحٛمٚمف قمغم فمٝمر ضمقاده،
ّ
صمؿ محؾ قمغم اًم٘مقم ويمِمٗمٝمؿ قمٜمفّ ،
قمكم ومراىمؽّ -
يٕمز واهلل ّ
وأىمٌؾ سمف إمم اخلٞمٛم٦م ،ومٓمرطمف وهق يٌٙمل طم ّتك أهمٛمل قمٚمٞمفش( -اًمٓمرحيل ،اعمٜمتخ٥م ذم مجع اعمراصمل
واخلٓم٥م :ص-)547
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ِ
ِ ِِ
ِ
ِِ
ِ ِِ
غَ ،و َمجِٔ ِع
غَ ،وظ ٌَٚده افهٚحل َ
غَ ،و َأ ٌِْٕ َٔٚئف ا ُد ْر َشِ َ
« َش َال ُم اَللَِ ،و َش َال ُم َم َالئَُتف ا ُد ََربِ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
وحَ ،ظ َِ ْٔ َؽ َيْ ٚب َـ َأ ِم ِر
افهدِّ يَ َ
غَ ،وافزاـ َٔٚت افى ِّٔ ٌَٚت ،ؾ َٔام َت ٌْتَدي َوت َُر ُ
افن َٓدَ اء َو ِّ
ِِ
غ...ش-
ا ُد ْٗمْ َ
ذنس أب ٞايؿكٌ ايعبّاع× يف عًّٓٝني

ِ
ِ
غ
ؼ َك َم َع افٌِْ ِّٔ َ
وأردف اإلُم٤مم اًمّم٤مدق× ىم٤مئالًَ « :و َر َؾ َع ذـ َْر َك ِيف ظ ِِّ ِّٔ َ
غَ ،و َح َ َ
داء وافه ِ
ِ
ِ
ٚحلغش( -)2وم٠ميـ هل قم ّٚم ّٞمقن؟ طمٞم٨م رومع اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم
افهدِّ يَ َ
غَ ،وافن َٓ َ
َو ِّ

إًمٞمٝم٤م ذيمر أيب اًمٗمْمؾ اًمٕم ٌّ٤مس× ،ذًمؽ اًمذي ضم٤مد سمٜمٗمًف اًمٙمريٛم٦م ذم ؾمٌٞمؾ اًمديـ
سمتٚمؽ اًمّمقرة-
دّ ضّٝد ايػٗدا ×٤عٓد أظًٓ ١ايعسؽ

هذه إ ّي٤مم هل أ ّي٤مم قم٤مؿمقراء ،وم٤مؾمٕمقا ومٞمٝم٤م إمم شمٕمريػ اًمٜم٤مس سمٕمٔمٛم٦م اعمّمٞمٌ٦م،
ٍ
سمٕمٛمؾ ًمٞمس ٕطمد أن يٜمٝمض سمف
اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ’
شمٚمؽ اعمّمٞمٌ٦م اًمٙمؼمى -وم٘مد ُيم ّٚمػ
ّ

ؾمقاه ،ومام هل شمٚمؽ اعمً١موًمٞم٦م؟ ًم٘مد أقمٓم٤مه اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مرور ًة ،وأُمره أن جيٛمع ومٞمٝم٤م دم
ومٚمام ُطم َّز رأؾمف اًمنميػ يم٤من
اًمٜمٌل’ إمم ُمقوع ٟمحره×ّ ،
ٟمحر احلًلم× ،ومج٤مء ّ

طمج٦م اهلل ذم
اًمٜمٌل’ ضم٤مًمً ً٤م قمٜمد ُمٜمحره ،ومقوع اًمدم ذم اًم٘م٤مرورة( ،)3هذا يمالم ّ
ّ
صمؿ رومع اًم٘م٤مرورة إمم اًمًامء ،ومام سمٚمغ ؾمام ًء ُمـ اًمًاموات اًمًٌع طم ّتك
أروفّ ،
وم٤مىمِمٕمر أيْم ً٤م ،إمم أن اٟمتٝمك إمم اًمٕمرش ،ومقوع اًم٘م٤مرورة
اىمِمٕمرت ،وسمٚمغ اًمٙمرد
ّ
ّ
()4
ُم٘مِمٕمر ًة إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م -
قمٜمد أفم ّٚمتف ،وؾمتٌ٘مك شمٚمؽ إفم ّٚم٦م
ّ
( )2اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات :ص ;552اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،اعمزار :ص ;234اًمِمٞمخ اًمٓمقدُ ،مّمٌ٤مح
ّ
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،:8
اعمتٝمجد :ص ;837اعمِمٝمدي ،اعمزار :ص;289
ص-538
(ُ )3اٟمٔمر :اعمح٤مضة إومم ،اًمّمٗمح٦م-44
ِ
ِ
( )4شمٜمقيف سم٤مًمرواي٦م اعم٠مصمقرة قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق×َ « :أ ْؿم َٝمدُ َأ َّن َد َُم َؽ َؾم َٙم َـ ذم ْ
اخلُ ْٚمد ،وا ْىم َِم َٕم َّر ْت ًَمف
َأفمِ َّٚم ُ٦م ا ًْم َٕم ْر ِ
ش ---ش ،وىمد شم٘مدّ ُم٧م اإلؿم٤مرة إمم ُمّم٤مدره٤م ذم اعمح٤مضة إومم ،اًمّمٗمح٦م-37
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املالحل
(املًخل)4:
«ؾَٚل افً ٌّٚس ٕخٔف احلًغ :ي ٚأخل! م ٚترى مّ ٚ
حؾ بْ ٚمـ افًىش ،وأصدّ
ٍ
ِ
بقء
امض إػ افٍرات وآتْٚ
إصٔٚء ظِْٔ ٚظىش إضٍٚل واحلرم؟ ؾَٚل اإلمٚم×:
ؾوؿ إفٔف رج ًٓٚوشٚر حتّك أذؾقا ظذ ادؼظ،ٜ
مـ ادٚء .ؾَٚل :شًّ ً ٚوضٚظ ً.ٜ
ّ
ؾتق ّثٌقا ظِٔٓؿ افرجٚل ،وؿٚفقا هلؿ :ممـ افَقم؟ ؿٚفقإ :حـ مـ أصحٚب احلًغ.
ؿٚفقا :وم ٚتهًْقن؟ ؿٚفقا :ؾَد ـ ّيْ ٚافًىش ،وأصدّ ذفؽ ظِْٔ ٚظىش احلرم
ؾِام شًّقا ذفؽ محِقا ظِٔٓؿ ؾًّْقهؿ ،ؾحّؾ ظِٔٓؿ افً ٌّٚس ،ؾَتؾ مْٓؿ
وإضٍٚلّ .

رج ًٓٚوجدّ ل أبى ًٓٚحتّك ـنٍٓؿ ظـ ادؼظ ،ٜوٕزل ؾّأل ؿربتف ومدّ يده فٔؼب،

ذؿ ٝادٚء وش ّٔدي احلًغ
ؾذـر ظىش احلًغ× ،ؾٍْض يده وؿٚل :واَلل ٓ
ُ
ثؿ صًد ادؼظ ،ٜؾٖخذه افٌْؾ مـ ّ
ـؾ مُٚن حتّك صٚر جِده ـٚفٍَْذ مـ
ظىنٚنّ .
ـثرتف ،ؾحّؾ ظِٔف رجؾ مـ افَقم ،ؾيبف ضب ً ٜؿىع ِب ٚئّْف ،ؾٖخذ افًٔػ بنامفف،
ؾ ُٕٛٚوأخذ افًٔػ بٍّف ،ؾحّؾ ظِٔف رجؾ ،ؾيبف
ؾحّؾ ظِٔف آخر ؾَىًٓ،ٚ
ّ
بًّقد مـ حديد ظذ رأشف ،ؾٍِؼ هٚمتف ،ؾقؿع ظذ إرض وهق يْٚدي :ي ٚأب ٚظٌد اَلل!
ؾِام رأى احلًغ× أخٚه وؿد إكع سخ :وا أخٚه! واظ ٌّٚشٚه!
ظِٔؽ مّْل افًالمّ .
ثؿ ٕزل إفٔف
ثؿ محؾ ظذ افَقم وـنٍٓؿ ظْفّ ،
ظع ؾراؿؽّ .
وا مٓج ٜؿٌِٚه! يً ّز واَلل ّ

ؾحِّف ظذ طٓر جقاده ،وأؿٌؾ بف إػ اخلّٔ ،ٜؾىرحف وهق يٌُل حتّك أؽّل ظِٔفش-
(اًمٓمرحيل ،اعمٜمتخ٥م ذم مجع اعمراصمل واخلٓم٥م :ص-)547
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(املًخل)1:
افًوٚب بـ إشقد افُْدي (فًْف اَلل) رمٚه [افً ٌّٚس]
أن
ّ
ذم سمٕمض اًمٙمت٥مّ « :

بًٓ ٍؿ ظذ ظْٔف افؼيٍٜش( -اعم٤مزٟمدراينُ ،مٕم٤مزم اًمًٌٓملم :ج ،2ص ;565شمرمج٦م ُمٕم٤مزم
اًمًٌٓملم :ص-)752
وعم٤م وصؾ اإلُم٤مم احلًلم× إمم ُمٍمع أيب اًمٗمْمؾ اًمٕمٌ٤مس× رآه« :مَىقع

افّٔغ وافًٔٚر ،مروقخ اجلٌغ ،منُقك افًغ بًٓ ٍؿش( -أسمق خمٜمػ إزديُ ،م٘متؾ
حمٛمد اًمًاموي ،إسمّم٤مر اًمٕملم ذم أٟمّم٤مر احلًلم×:
احلًلم :ص ;28:اًمِمٞمخ ّ
ص-)73
يٗم
«وحُل ّ
ُمّد إبراهٔؿ افَزويْل (ادتقف شْ1331 ٜهـ) ـٚن ّ
أن ادرحقم افً ّٔد ّ
ُمّد ظع
وأن ادرحقم افنٔ
افْٚس يف صالة اجلامظ ٜيف مرؿد أيب افٍوؾ افًٌٚس×ّ ،
ّ
اخلراشٚين (ادتقف شْ1333 ٜهـ) افذي يًدّ مـ افق ّظٚظ افٌٚرزيـ ـٚن يرتَل ادْز
تىرق ادرحقم افقاظظ اخلراشٚين إػ
إلفَٚء ُمٚضة دئْ ٜبًد تِؽ افهالة .وذات فِّٔ ٜ
مهٌٔ ٜأيب افٍوؾ افًٌٚس× ،وأصٚر إػ إصٚب ٜافًٓؿ فًْٔف افؼيٍ ،ٜؾُٚن فذفؽ
ثؿ ؿٚل فف :دٚذا تَرأ مثؾ هذه
تٖثر ـٌر ظذ ادرحقم افَزويْل ،ؾٌُك بُٚء صديد ًا ّ
ادهٌٔ ٜافٌُرة افتل ٓ ترتُز إػ شْد ؿقي جدّ ًا؟ ؾنٚهد يف ظٚمل افرؤي ٚإّٔف واؿػ بغ
يدي أيب افٍوؾ افً ٌّٚس× ،ؾَٚل فف :ش ّٔد إبراهٔؿ! هؾ ـْ ٝحٚض ًا يف ـربالء فسى
ظع افًٓٚم مـ ّ
ـؾ حدب
ؾِام ؿىًقا ّ
يدي اَنٚفّ ٝ
مٚذا ؾًؾ يب افَقم يقم ظٚصقراء؟ ّ
حرـ ٝرأد
وصقب ،مْٓ ٚشٓؿ أصٚب ظْٔل [وربام ؿٚل :ظْٔل افّْٔك] ،وـ ِّام ّ
رـٌتل
ثؿ رؾًٝ
ّ
فٔخرج افًٓؿ م ٚـٚن فٔخرج وشَى ٝظاممتل مـ ظذ رأدّ ،

افًدو ضبْل بًّقد مـ احلديد ظذ رأدش( -شمرمج٦م ُمٕم٤مزم
فُـ
ّ
وإحْٔ ٝإلخراجفّ ،
اًمًٌٓملم :ص-)743
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(املًخل)3:
وتقجف ٕحق اخلّٔ ،ٜؾَىًقا
« ....ؾرمك ادٚء ومأل افَرب ٜومحِٓ ٚظذ ـتٍف إيّـ
ّ
ظِٔف افىريؼ وأحٚضقا بف مـ ّ
ـؾ ج ،ٕٛٚؾحٚرِبؿ حتّك ضبف ٕقؾؾ إزرق ظذ يده
افّْٔك ؾَىًٓ ،ٚؾحّؾ افَرب ٜظذ ـتٍف إين ،ؾيبف ٕقؾؾ ؾَىع يده افٔنى مـ
ثؿ جٚءه شٓؿ
افزٕد ،ؾحّؾ افَرب ٜبٖشْٕٚف ،ؾجٚءه شٓؿ ؾٖصٚب افَرب ٜوأريؼ مٚؤهّ ،ٚ
ؾِام أتٚه رآه
آخر ؾٖصٚب صدره ،ؾ َِٕٛٚظـ ؾرشف وصٚح إػ أخٔف احلًغ :أدرـْلّ ،

ّ
(اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص-)52
سيً ً ،ٚؾٌُك ومحِف إػ اخلّٜٔش-

ؾخر سيً ًٚ
اعم١مرظمقن ذم هذا اعمج٤مل أيْم ً٤م...« :ؾيبف بًّقد ظذ رأشفّ ،
وىم٤مل ّ
ّ
ؾَٕٚض ظِٔف أبق ظٌد اَلل ـٚفهَر،
إػ إرض ،وٕٚدى بٖظذ صقتف :أدرـْل ي ٚأخل.
ؾرآه مَىقع افّٔغ وافًٔٚر ،مروقخ اجلٌغ ،منُقك افًغ بًٓؿ ،مرت ّث ً ٚبٚجلراح،ٜ
ثؿ محؾ ظذ افَقم
ؾقؿػ ظِٔف مْحْٔ ً ،ٚوجِس ظْد رأشف يٌُل حتّك ؾٚوًٍٕ ٝفّ ،
تٍر ادًزى إذا صدّ ؾٔٓٚ
ؾٍٔرون مـ بغ يديف ـام ّ
ؾجًؾ ييب ؾٔٓؿ ئّْ ً ٚوصامًّٓ ،
ثؿ
تٍرون وؿد ؾتتّؿ ظودي؟! ّ
تٍرون وؿد ؿتِتؿ أخل؟! أيـ ّ
افذئ ،ٛوهق يَقل :أيـ ّ
حمٛمد
ظٚد إػ مقؿٍف مٍْرد ًاش( -أسمق خمٜمػ إزديُ ،م٘متؾ احلًلم :ص ;28:اًمِمٞمخ ّ

اًمًاموي ،إسمّم٤مر اًمٕملم ذم أٟمّم٤مر احلًلم× :ص-)73
وورد ذم سمٕمض اًمٙمت٥م« :دٕٚ ٚدى ي ٚأخٚه! أدرك أخٚك ،شٚق افريح صقت

افًٌٚس× إػ مًٚمع احلًغ×ش( -اعم٤مزٟمدراينُ ،مٕم٤مزم اًمًٌٓملم :ج ،2ص 55:ـ
-)563
وذيمرواّ :
ضمراطمل ُمٜمٙمٌف ىم٤مل :ي٤م أظم٤م
أن اًمٕمٌ٤مس× عم٤م ؾم٘مط ُمـ قمغم ومرؾمف إصمر
َ
شم٠موه
أدرك أظم٤مك -وىمد ؾمٛمع صقشمف احلًلم× وقمٚمؿ أٟمّف ؾمٞمٚمتحؼ سمجدّ ه وأسمٞمف -وىمد ّ
اإلُم٤مم اعمٔمٚمقم× سمآه ُمٝمٞمٌ٦م ىمد زًمزًم٧م أرض يمرسمالءُ( -مال طمًلم اًمٙم٤مؿمٗمل ،روو٦م
اًمِمٝمداء :ص-)529
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ٍ
بًّقد مـ احلديد ظذ رأشف
أن أحد افيِّ ٜضبف
وذيمروا أيْم ً٤م« :روى أبق ُمْػ ّ
ؾٍِؼ هٚمتف ،ؾِؿ تًد فديف افَدرة ظذ افٌَٚء ظذ طٓر اجلقاد ،ؾٕٚكع ظَر ًا ظذ
إرض وهق َيقر بدمف ،ظْدئذ صٚح :ي ٚأخ !ٚأدرك أخٚك ،ويف رواي :ٜي ٚأخل يٚ

ّ
(اعمال طمٌٞم٥م اًمٙم٤مؿم٤مين ،شمذيمرة اًمِمٝمداء :ج،2
حًغ! ظِٔؽ مّْل افًالمش-
ص-)6:6
وىم٤مًمقا« :ؾ َِٕٛٚظـ ؾرشف ،وصٚح إػ أخٔف احلًغ× وؿٚل :أدرـْل ي ٚأب ٚظٌد

اَللش( -اًمدرسمٜمدي ،أهار اًمِمٝم٤مدة :ص ;445شمرمج٦م أهار اًمِمٝم٤مدة :ج،3
ص-)2799

وظم٤مص٦م اهلل 656 .........
اعمح٤مضة اًمً٤مسمٕم٦م واًمٕمنمون :أصح٤مب اإلُم٤مم احلًلم× هؿ اًمر ّسم٤مٟم ّٞمقن
ّ

احملاضسة الطابعة والعػسوٌ :أصحاب اإلماو احلطني× ٍه السبّاىيّوٌ وخاصّة اهلل

احملاقس ٠ايطابعٚ ١ايعػسٕٚ
أؾخاب اإلَاّ احلطني×
ِٖ ايسبّاْٚ ّٕٛٝخاؾّ ١ايًٓ٘
إول 3724م=  24صٗمر 2546هـ
 28يم٤مٟمقن ّ
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وظم٤مص٦م اهلل 658 .........
اعمح٤مضة اًمً٤مسمٕم٦م واًمٕمنمون :أصح٤مب اإلُم٤مم احلًلم× هؿ اًمر ّسم٤مٟم ّٞمقن
ّ

ايتؿكٓ٘ ٚاإلْراز

إٟمّٜم٤م قمغم أقمت٤مب اًمٕمنمة إظمػمة ُمـ ؿمٝمر صٗمر ،وسمرٟم٤مُم٩م أهؾ اًمٕمٚمؿ ّ
يتٚمخص ذم
يمٚمٛمتلم ،ومٕمغم اًمرهمؿ ُمـ أضمٝمزة إدار ّي٦م قمديدة ًمقوع سمراُم٩م ًمٓمالب اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م،
وأي ٟمتٞمج٦م ،عم٤مذا؟ ّ
ٕن اًمؼمٟم٤مُم٩م اًمّمحٞمح هق اًمذي قم ّٞمٜمف اهلل
أي أصمر ّ
ٓ ٟمرى ًمذًمؽ ّ
شمؿ شمٕمٞمٞمٜمٝم٤م ُمـ ىمٌٚمف ّ
شمٕم٤ممم ،ومؼماُم٩م ه١مٓء ّ
ضمؾ وقمال ،وٓ طم٤مضم٦م إمم شمٕمٞملم
اًمٓمالب ىمد ّ
ّ
ويتٚمخص هذا اًمؼمٟم٤مُم٩م ذم مجٚمتلم اصمٜمتلم :اجلٛمٚم٦م إُومم( :ﯴ
زيد أو قمٛمرو،
ﯵ ﯶ) ،واجلٛمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م( :ﯷ ﯸ)( ،)2ومال صم٤مًم٨م هلام ،وًمٙمـ ٓ سمدّ ُمـ
اعمث٤مسمرة واًمٕمٛمؾ اًمدؤوب ًمٗمٝمؿ ه٤مشملم اًمٙمٚمٛمتلم-
يٜمٌٖمل اؾمتٖمالل اًمقىم٧م واٟمتٝم٤مز اًمٗمرص٦م ،ومام هل أقمامرٟم٤م؟ ّإهن٤م قمٌ٤مرة قمـ ٟمًٞم٩م
ُمٙمقن ُمـ جمٛمققم٦م ُمـ اخلٞمقط ،ومام هق ذًمؽ احلٌؾ؟ هق هذه إٟمٗم٤مس اًمتل
ُمـ طمٌؾ ّ
ٟمًتٜمِم٘مٝم٤م ،وذم ّ
يمؾ ٟمٗمس يٜم٘مٓمع ظمٞمط ُمـ شمٚمؽ اخلٞمقط ،طمتّك ٟمّمؾ إمم اخلٞمط
إظمػم ؿمئٜم٤م أم أسمٞمٜم٤م( :ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸)(ّ ;)3
ٕن
قمٛمر ذًمؽ اًمٜمًٞم٩م ىمد اٟمتٝمك-
وٓ سمدّ ّ
ًمٙمؾ ٟم َٗمس ُمـ إٟمٗم٤مس أن شمٙمقن ًمف صمٛمرة وٟمتٞمج٦م ،ومام هل شمٚمؽ اًمثٛمرة؟
ّإهن٤م ٓ شمٕمدو يمٚمٛمتلم :اًمٙمٚمٛم٦م إُومم( :ﯴ ﯵ ﯶ) ،ووىمتٝم٤م إ ّي٤مم اعم٤موٞم٦م،
واًمٙمٚمٛم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م( :ﯷ ﯸ) ،ووىمتٝم٤م هذه اًمٕمنمة إظمػمة ُمـ ؿمٝمر صٗمر-
(( )2ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ)( -اًمتقسم٦م ،آي٦م-)233
( )3إقمراف ،آي٦م ;45اًمٜمحؾ ،آي٦م-72
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ومٓمقسمك عمـ ومٝمؿ ذًمؽ واؾمتٗم٤مد ُمـ قمٛمره!
تبذ ٌٝاملريشا ايػرياش ٟيػٝذ ذ ٟثٝاب زث١

ًمٚمٛمػمزا اًمِمػمازي +ظمّمقصٞم٤مت يمثػمة ،وُمٕمروم٦م رضم٤مل اًمٕمٚمؿ ذم طمدّ ذاهت٤م وم ّـ-
ّ
إن ضمذور أومٙم٤مر اعمػمزا اًمٜم٤مئٞمٜمل +اًمذي يٕمدّ ومحؾ اًمٗمحقل سملم ّ
ّ
شمتجغم ذم
اعمت٠مظمريـ
أومٙم٤مر اعمػمزا اًمِمػمازي ،+اًمذي مل يٙمـ يٛمتٚمؽ اًمٗمرص٦م اًمٙم٤مومٞم٦م ٓؾمت٘مٌ٤مل اًمٜم٤مس;
ٟٓمِمٖم٤مٓشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م واهتامُم٤مشمف آضمتامقمٞم٦م اعمتٕمدّ دة-
ُمٕمٛمؿ يرشمدي صمٞم٤مسم ً٤م ر ّصم٦م ،وم٘م٤مل ًمٚمح٤مضم٥مُ :أريد
ذات يقم ـمرق سم٤مب اعمػمزا +ؿمٞمخ ّ
ُم٘م٤مسمٚم٦م اعمػمزا ،ومر ّد قمٚمٞمف احل٤مضم٥م ّ
سم٠من اًمقصقل إمم اعمػمزا همػم ؾمٝمؾ ًمألقمالم
ال قمٜمؽ؟ وم٘م٤مل اًمِمٞمخُ :م٤م قمٚمٞمؽ ؾمقى إظمٌ٤مره ّ
إوم٤موؾ ومْم ً
سم٠من ومالٟم ً٤م قمغم اًمٌ٤مب-
شمٖمػم ًمقٟمف ،وهنض
ومج٤مء احل٤مضم٥م وأظمؼم اعمػمزا سمذًمؽ ،ومام إن ؾمٛمع اعمػمزا اؾمٛمف طمتّك ّ
ُمـ ُمٙم٤مٟمف ُمنقم ً٤م ،وارشمدى ُمالسمًف ،وضم٤مء سمٜمٗمًف إمم اًمٌ٤مب ٓؾمت٘مٌ٤مل هذا اًمِمٞمخ،
شمٕمج٥م مجٞمع إقمالمُ ،مـ أُمث٤مل
وم٘مدّ م اًمِمٞمخ قمغم ٟمٗمًف ،وهق يًػم ُمـ ظمٚمٗمف ،وؾمط ّ
حمٛمد شم٘مل اًمِمػمازي ،+وهمػمهؿ ُمـ
إُؾمت٤مذ احل٤مج اًمِمٞمخ قمٌد اًمٙمريؿ ،+واعمػمزا ّ
إقمٞم٤من-
صمؿ أضمٚمًف ذم ُمٙم٤مٟمف ،وضمٚمس هق أُم٤مُمف ،وشمٌ٤مدٓ أـمراف احلدي٨م ذم ظمٚمقة ُمدّ ة
ّ
ُترك اًمِمٞمخ ًمٚمخروج ،ومِم ّٞمٕمف اعمػمزا إمم سم٤مب اًمدار وو ّدقمفّ ،
وفمؾ
صمؿ ّ
ُمـ اًمزُمـّ ،
يٜمٔمر إًمٞمف طمتّك اظمتٗمك قمـ إٟمٔم٤مر-
اعم٘مرسمقن ُمٜمف :مل
هذا ُم٤م ضمٕمؾ اجلٛمٞمع يٜمدهِمقن ُمـ هذا
اًمتٍمف! ومً٠مًمف ّ
ّ
شمٍموم٧م قمغم هذا اًمٜمحق؟ وُمـ هذا اًمِمخص؟ ومر ّد +ىم٤مئالً :أىمقهل٤م يمٚمٛم٦م واطمدة ،أٟم٤م
ّ
ُمًتٕمدّ ٕن ُأقمٓمل ّ
ًجؾ أقمامل هذا اًمِمٞمخ ذم
يمؾ ُم٤م ىمٛم٧م سمف ذم طمٞم٤ميت ُم٘م٤مسمؾ أن ُشم َّ
صحٞمٗم٦م أقمامزم-

وظم٤مص٦م اهلل 65: .........
اعمح٤مضة اًمً٤مسمٕم٦م واًمٕمنمون :أصح٤مب اإلُم٤مم احلًلم× هؿ اًمر ّسم٤مٟم ّٞمقن
ّ

ظمقاص اعمػمزا وؾم٠مًمقا :وُم٤م طمٙم٤مي٦م هذا اًمِمٞمخ؟ ـ شم٠م ُّمٚمقا يمٞمػ
وم٤مزدادت دهِم٦م
ّ
وم٤مز ه١مٓء ويمٞمػ ظمنٟم٤م ٟمحـ؟ ـ ىم٤مل اعمػمزا :يم٤من هذا اًمِمٞمخ زُمٞمكم ذم اًمدراؾم٦م
واعمٌ٤مطمث٦م ،ويم٤من ُمًت٘مٌٚمف اًمدراد أيمثر إذاىم ً٤م ُمـ ُمًت٘مٌكم ،ومج٤مءين ذات يقم
ًمٞم٘مقلً :م٘مد طمدّ دت شمٙمٚمٞمٗمل ،وُم٤م يٜمٌٖمل زم اًم٘مٞم٤مم سمف ،وم٘مٚم٧م :وُم٤م هق شمٙمٚمٞمٗمؽ؟
وم٘م٤مل :وضمدت ُمٜمٓم٘م٦م ٓ ُيذيمر ومٞمٝم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م^ ،ومجٞمع ؾمٙمّ٤مهن٤م ًمٞمًقا قمغم
ُمذه٥م اًمتِم ّٞمعُ ،أريد أن أؿمدّ اًمرطم٤مل إًمٞمٝم٤م -ىمٚم٧م :وُم٤مذا شمٕمٛمؾ هٜم٤مك؟ ىم٤مل :ؾم٠مذه٥م
وأؾمٙمـ ذم ُمًجد شمٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م ،وأومتح ومٞمف ُيمتّ٤مسم ً٤م ًمتٕمٚمٞمؿ إـمٗم٤مل اًم٘مراءة واًمٙمت٤مسم٦م،
وؾمٞمٙمقن هذا هق قمٛمكم ومٞمام سمٕمد-
وواصؾ اعمػمزا اًمِمػمازي +طمديثف ،وهق ُمت٠م ّصمر ،ىم٤مئالًً :م٘مد ذه٥م هذا اًمِمٞمخ إمم
وأؾمس ومٞمف ُيمتّ٤مسم ً٤م ًمتٕمٚمٞمؿ
شمٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م ،ومٙم٤مٟم٧م طمٞم٤مشمف أن ّاختذ اعمًجد ويمر ًا ًمفّ ،
أي ُم٘م٤مسمؾ ،وىمد يم٤من
إـمٗم٤مل ،وأقمٚمـ ًمٚمٜم٤مس أٟمّف ُمًتٕمدّ ًمتٕمٚمٞمؿ أسمٜم٤مئٝمؿ جم٤مٟم ً٤م ،دون ّ
اًمٜم٤مس يٜمتٔمرون ُمثؾ هذه اًمٗمرص٦م-
ومٌدأ سمتٕمٚمٞمؿ إـمٗم٤مل اًم٘مراءة واًمٙمت٤مسم٦م ،ويم٤مٟم٧م طمٞم٤مشمف صٕمٌ٦م ًمٚمٖم٤مي٦م ،وم٘مد يم٤من
خيرج ًمٞم ً
ال إمم اًمِمقارع وإزىم٦م ًمٞمجٛمع ومت٤مت اخلٌز اًمٞم٤مسمس اًمذي يٚم٘مٞمف ؾمٙمّ٤من اًم٘مري٦م
أُم٤مم سمٞمقهتؿ ومٞم٘مت٤مت قمٚمٞمف ،ومل يزل هذا ىمقشمف وقمٛمٚمف طم ّتك اؾمتٓم٤مع اًمت٠مصمػم ذم إـمٗم٤مل،
ومتٖمػمت اعمٜمٓم٘م٦م سمر ُّمتٝم٤م-
وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ ُمق ّدة أهؾ اًمٌٞم٧م^ّ ،
يًجؾ مجٞمع أقمامزمُ ،مـ
ىم٤مل اعمػمزا اًمِمػمازي :+إ ّٟمٜمل أـمٚم٥م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم أن ّ
ويًجؾ قمٛمٚمف هذا ذم صحٞمٗم٦م
قمٚمؿ وقمٛمؾ وصالة ًمٞمؾ وهمػمه٤م ،ذم صحٞمٗم٦م أقمامًمف،
ّ
أقمامزم( :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ)(-)2
وم٢من يم٤مٟم٧م ُمٜمزًم٦م هذا اًمِمٞمخ قمٜمد اعمػمزا هبذا اًم٘مدر ،ومام هل ُمٜمزًمتف قمٜمد اإلُم٤مم
( )2احل٩م ،آي٦م-89
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ص٤مطم٥م اًمٕمٍم واًمزُم٤من#؟
ُمـ هٜم٤م ،يٜمٌٖمل ًمٙمؿ أن شمٖمتٜمٛمقا اًمٕمنمة إظمػمة ُمـ ؿمٝمر صٗمر ،وم٤مٟمٓمٚم٘مقا إمم
اعمٜم٤مـمؼ اعمحروُم٦م واًمٜم٤مئٞم٦م ُمـ أضمؾ إطمٞم٤مء اعمذه٥م; ومٚمئـ متٙمّٜمتؿ ُمـ إىمٜم٤مع ؿمخص
واطمد سم٤مًمتقسم٦م ،أو شمٕمٚمٞمؿ ضم٤مهؾ طمٙم ًام ذقم ّٞم ً٤م ،يم٤من أضمريمؿ يم٠مضمر ُمـ أطمٞمك اًمٜم٤مس
طمج٦م اهلل قمغم
مجٞمٕم ً٤م( :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ)( -)2وىمد ىم٤مل ّ
اخلٚمؼ ،اإلُم٤مم اًمّم٤مدق× ،ذم ُمٕمٜمك إطمٞم٤مء اًمٜمٗمس اًمقارد ذم أي٦م اًمنميٗم٦م:
« َأ ْخ َر َج َِٓ ٚم ْـ َو َال ٍل إِ َػ ُهدً ىش(( )3اعمٚمحؼ -)2:ومال يٗمقشمٜمّٙمؿ هذا اًمٗمقز اًمٕمٔمٞمؿ-
عذص مجٝع ايؿكٗا ٤عٔ إدزاى أزٚاح أؾخاب أب ٞعبد ايًٓ٘×

ُمًتٝمؾ هذه اعمح٤مضات ّ
ّ
يمؾ يقم ُمٜمذ اًمٕم٤مذ ُمـ
ُم٤م ُمٕمٜمك اًمًالم اًمذي ٟمر ّدده ذم

أي ؾمالم؟ هؾ قمرومتؿ ُم٤م هذا اًمًالم؟ ّ
جمرد ذيمره يٛم ّثؾ قمٌئ ً٤م صم٘مٞمالً:
حمرم؟ ّ
إن ّ
ّ
«افً َال ُم َظ َِ ْٔ َؽ ُ َيَ ٚأ َبَ ٚظ ٌْ ِد اَللَ ،و َظ َذ إَ ْر َواحِ افتِل َحِ ْ ٝبِ ٍَِْٚئِ َؽش(( )4اعمٚمحؼ -)3:ومٛمـ
هق اعمخ٤مـم٥م؟ أقمرومتٛمقه؟ « َو َظ َذ إَ ْر َواحِ افتِل َحِ ْ ٝبِ ٍَِْٚئِ َؽش ،ومٝمؾ قمرومٜم٤م شمٚمؽ
إرواح؟
أىمقل وأٟم٤م ُمًتٕمدّ إلصمٌ٤مت ىمقزم سم٤مًمؼمه٤من اًمٕمٚمٛملً :مق اضمتٛمع اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اًمِمٞمخ
اًمٓمقد +طمتّك اًمِمٞمخ إٟمّم٤مريً +مٕمجزوا قمـ إدراك روح واطمدة ُمـ شمٚمؽ
( )2اعم٤مئدة ،آي٦م-43
ِ
هلل( :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
(َ )3قم ْـ َؾم َام َقم َ٦مَ ،قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْد اهللِ× َىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ٧م ًَم ُفَ :ىم ْق ُل ا ِ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) َ -ىم َ٤مل:
ِ
٤مه٤مَ ،و َُم ْـ َأ ْظم َر َضم َٝم٤م ُِم ْـ ُهدً ى إِ َمم َو َال ٍل َوم َ٘مدْ َىم َت َٚم َٝم٤مش-
« َُم ْـ َأ ْظم َر َضم َٝم٤م ُم ْـ َو َال ٍل إِ َمم ُهدً ى َوم َٙم َ٠مٟم ََّام َأ ْطم َٞم َ
(اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،3ص ;327اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،إُم٤مزم :ص ;337اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد ،شمٗمًػم
جمٛمع اًمٌٞم٤من :ج ،4ص ;433اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًمؼمه٤من :ج ،3صّ ;392
اًمٕمالُم٦م
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،3ص-)37
(ُ )4مـ زي٤مرة قم٤مؿمقراء-

وظم٤مص٦م اهلل 662 .........
اعمح٤مضة اًمً٤مسمٕم٦م واًمٕمنمون :أصح٤مب اإلُم٤مم احلًلم× هؿ اًمر ّسم٤مٟم ّٞمقن
ّ

« ْإَ ْر َواحِ افتِل َحِ ْ ٝبِ ٍَِْٚئِ َؽش -هذه هل اًمدائرة ،ومام هق ىمٓمره٤م؟ وُمـ ي٘مػ ذم
ُمريمزه٤م؟ وُمـ هؿ أصح٤مسمف وأٟمّم٤مره؟ ّ
وحمػم ًمألًمٌ٤مب-
إن هذا ُٕمر قمٔمٞمؿ ّ
ضّٝد ايػٗدا ٖٛ ×٤ايًٛح احملؿٛظ ٚايهتاب املبني ٚقًب عامل اإلَهإ

ىم٤مل اإلُم٤مم احلًلم× ًمٞمٚم٦م قم٤مؿمقرء خم٤مـمٌ ً٤م أصح٤مسمفَ « :و َه َذا افِ ْٔ ُؾ َؿدْ َؽ ِن َُٔ ُْؿ
ال ،و ْفٔ ْٖ ُخ ْذ ـُؾ رج ٍؾ ِمُُْْؿ بِٔ ِد رج ٍؾ ِمـ َأه ِؾ بٔتِل ،و َت ٍَر ُؿقا ِيف شق ِ
ِ
اد َه َذا
َ َ
َ
ْ َ َ ُ
َ ُ
َؾَٚت ُذو ُه َ َ
ْ ْ َْ
مج ً َ َ

افِ ْٔ ِؾش(-)2
ؾم٠مٟم٘مؾ ًمٙمؿ يمالم اصمٜملم ُمـ أصح٤مب اإلُم٤مم×; ًمٞمتْمح ّ
أن اجلٛمٞمع قم٤مضمز قمـ
إدراك طم٘مٞم٘م٦م ؿمخّمٞم٦م ه١مٓء وُم٤م ىم٤مُمقا سمف-
وُمـ هق اعمخ٤مـم٥م ذم يمالم إصح٤مب؟ هق اجل٤مًمس قمغم اًمٙمرد ،وهق ًمقح
ِ
اًمقضمقد اعمحٗمقظ( ،)3ويمت٤مب اهلل اعمٌلم( ،)4وىمٚم٥م َ
سم٤مًمن
واًمٕم٤ممل
قم٤ممل اإلُمٙم٤من،
ّ
صمؿ ىم٤ملَ ---« :و َه َذا اًم َّٚم ْٞم ُؾ
( )2مجع اإلُم٤مم احلًلم× أصح٤مسمف ًمٞمٚم٦م قم٤مؿمقراء ،ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمفّ ،
ِ
َىمدْ هم َِِمٞم ُٙمؿ َوم َّ ِ
ِ
مج ً
الَ ،و ًْم َٞم ْ٠م ُظم ْذ ُيم ُّؾ َر ُضم ٍؾ ُِمٜمْ ُٙم ْؿ سمِ َٞم ِد َر ُضم ٍؾ ُِم ْـ َأ ْه ِؾ َسم ْٞمتِلَ ،و َشم َٗم َّر ُىمقا ذم َؾم َقاد َه َذا
٤مخت ُذو ُه َ َ
َ ْ
دائٜمِ ُٙمؿ] ،و َذروين وه ِ
قاد ُيمؿ وُم ِ
اًم َّٚمٞم ِؾ [ؾم ِ
ون هم ْ ِ
َػمي [ َوم َّ
١مٓء اًم َ٘م ْق ِم; َوم٢مِ َّهن ُ ْؿ َٓ ُي ِريدُ َ
٢من ا ًْم َ٘م ْٛم َؿ إِٟم ََّام
َ َ
ْ
َ ُ
َ َ
َ
َي ْٓم ُٚم ٌُقٟمَٜمل]ش( -أسمق خمٜمػُ ،م٘متؾ احلًلم :ص ;27:اًمٗمت٤مل اًمٜمٞمً٤مسمقري ،روو٦م اًمقاقمٔملم:
ص ;294اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج ،4ص ;359اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،اًمٚمٝمقف
ذم ىمتغم اًمٓمٗمقف :ص-)6
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اًمٓمؼمي ،شم٤مريخ اًمٓمؼمي :ج ،5ص ;428اسمـ إصمػم ،اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ :ج،5
ص ;68اًمٜمقيري ،هن٤مي٦م إرب :ج ،37ص ;545اسمـ يمثػم ،اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م :ج ،9ص;2:2
وهبذا اعمْمٛمقن ذم :اًمذهٌل ،ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء :ج ،4ص-472
وروي ُم٤م يِمٌف هذا اعمْمٛمقن ُمع اظمتالف يًػم قمـ اإلُم٤مم اًمًج٤مد× أيْم ً٤مُ ( -اٟمٔمر :اعمح٤مضة
اًمث٤مًمث٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م ،394اهل٤مُمش رىمؿ-)2
اعمح ُٗم ُ
قظ---ش( -اًمً ّٞمد طمٞمدر أُمكم ،شمٗمًػم اعمحٞمط إقمٔمؿ :ج ،2ص ;365اًمؼمد،
(َ « )3أٟمَ٤م اًم َّٚم ْق ُح ْ
ُمِم٤مرق أٟمقار اًمٞم٘ملم :ص-)368
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
(اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر
٥م اًم َّٚم ْق ِح ا َْعم ْح ُٗمقظ َأ ْهل َ َٛمٜمل اهللَُ َقم َّز َو َضم َّؾ قم ْٚم َؿ َُم٤م ومٞمفش
وروي أيْم ً٤مَ « :أٟمَ٤م َص٤مطم ُ
إٟمقار :ج ،37ص-)5
(ُ )4اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مُمٜم٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م ،4:7اهل٤مُمش رىمؿ-3
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واًمٕمٚمـّ -إهنؿ خي٤مـمٌقن ُمـ هذه ُمٜمزًمتف ،وهبذا اًمٜمحق:
نالّ َطًِ بٔ عٛضذٚ ١شٖري ي ١ًٝعاغٛزا٤

عم٤م ىم٤مل اإلُم٤مم احلًلم× هذا اًمٙمالم ،هنض ُمًٚمؿ سمـ قمقؾمج٦م ،وىم٤مل يمٚمامت
َ ٝأ ِّين ُأ ْؿت َُؾُ ،ثؿ ُأ ْح َُٔ ،ٚثؿ ُأ ْح َر ُقُ ،ثؿ
صمؿ ىم٤ملَ « :واَللِ َف ْق َظِِ ّْ ُ
حمًقسم٦م ،ومذيمر اهلل شمٕم٤مممّ ،
ِ
ِ
()2
صمؿ ضمٚمس،
ُأ ْح َُٔ ،ٚثؿ ُأ ْذ َرىُ ،ي ٍْ ًَ ُؾ َذف َؽ ِيب َش ًٌْ َ
غ َمر ًةَ ،مَ ٚؾ َٚر ْؿت َُؽش  ،ىم٤مل ذًمؽ ّ
أوًمٞمس أهؾ اًمٕم٤ممل قم٤مضمزيـ قمـ إدراك هذه اًمروح؟
ِ
َ ،ٝحتك ُأ ْؿت ََؾ
ُؼ ُتُ ،ثؿ ُؿتِ ِْ ُ
صمؿ ىم٤مم زهػم وىم٤ملَ « :واَللِ! َف َق ِد ْد ُت َأ ِّين ُؿتِ ِْ ُ
ّ
ُ ،ٝثؿ ٕ ْ
س ه ُٗ َٓ ِء ِ
ِ
ِ
هُ ََذا َأ ْف َ ٍ
افٍ ْت َٔ ِ
ٚن
ػ َمرةَ ،و َأن اَللَ َت ًَ َٚػ َيدْ َؾ ُع بِ َذف َؽ اف ََت َْؾ َظ ْـ َٕ ًٍْ َؽَ ،و َظ ْـ َأ ْٕ ٍُ ِ َ
َ
ِم ْـ َأ ْه ِؾ َب ْٔتِ َؽش( -)3أي يم٤من يتٛمٜمّك أن يدومع قمـ أهؾ سمٞم٧م احلًلم× ،وُمٜمٝمؿ اًم٘م٤مؾمؿ
سمـ احلًـ ،وإن أ ّدى ذًمؽ إمم ىمتٚمف هبذا اًمِمٙمؾ-
َٓاشٍ أؾخاب اإلَاّ احلطني×

ُمرشمٌ٦م شمتٌٕمٝم٤م ُمرشمٌ٦م ،ر ّد ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× قمغم ُمقىمػ إصح٤مب سم٠من أراهؿ
ون إِ َػ
ؤوشُ ُْؿ َوا ْٕ ُي ُرواَ ،ؾ َج ًَ ُِقا َيْْ ُي ُر َ
ُمٜم٤مزهلؿ ُمـ اجلٜمّ٦م ،وم٘م٤مل هلؿْ « :ار َؾ ًُقا ُر َ

(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م ،393اهل٤مُمش رىمؿ-2
( )3أسمق خمٜمػ إزديُ ،م٘متؾ احلًلم :ص ;27:أمحد سمـ إقمثؿ اًمٙمقذم ،اًمٗمتقح :ج ،6ص;:6
اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،اإلرؿم٤مد :ج ،3ص ;:3اًمٗمت٤مل اًمٜمٞمً٤مسمقري ،روو٦م اًمقاقمٔملم :ص ;295اًمِمٞمخ
اًمٓمؼمد ،إقمالم اًمقرى سم٠مقمالم اهلدى :ج ،2ص ;567اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،اًمٚمٝمقف ذم ىمتغم
اًمٓمٗمقف :صّ ;67
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،55ص ;4:4اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين،
اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :ص-355
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اًمٜمقيري ،هن٤مي٦م إرب :ج ،37ص-546

وظم٤مص٦م اهلل 664 .........
اعمح٤مضة اًمً٤مسمٕم٦م واًمٕمنمون :أصح٤مب اإلُم٤مم احلًلم× هؿ اًمر ّسم٤مٟم ّٞمقن
ّ

مق ِ
او ًِ ِٓ ْؿ َو َمْ ِ
َٚز ِهل ْؿ ِم َـ َ
اجلْ َِ ،ٜو ُه َق َي َُ ُ
قل َُهل ْؿَ :ه َذا َمْ ِْز ُف َؽ َيُ ٚؾ َال ُنش(ّ -)2
إن اًمٕم٤ممل ذم
ََ

ىمٌْم٦م ىمدرشمف ،ومٛمـ هق ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء؟ وه١مٓء هؿ أصح٤مسمف ،وىمد أرى ّ
يمؾ واطمد
ُمٜمٝمؿ ُمٙم٤مٟمف ذم اجلٜمّ٦م-
اعمٝمؿ ذم إُمر أن ٟمٕمرفُ :مـ ه١مٓء؟ يمٞمػ يم٤مٟمقا؟( )3ويمٞمػ أصٌحقا؟ يمٞمػ يم٤من
ّأوهلؿ؟ ويمٞمػ أصٌح آظمرهؿ؟ وهلذا ىمٚم٧مّ :
إن مجٞمع اًمٕمٚمامء ُمـ ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م +إمم
اًمِمٞمخ إٟمّم٤مريً ،+مٞمٕمجزون قمـ إدراك طم٘مٞم٘م٦م ّ
يمؾ ومرد ُمـ هذه «إَ ْر َواحِ افتِل
َحِ ْ ٝبِ ٍَِْٚئِ َؽ َو َحِ ْ ٝبِ َر ْحِِ َؽش(-)4
تساب قدَ ٞضّٝد ايػٗدا×٤
ِ
اخلٚمؼ َر ُؾمقل اهللِ’ يم َ
٤مقم ٍ٦م ُِم ْـ َأ ْص َح٤مسمِ ِف َُم ّ٤مر ًا ِذم
ّم٤مر َة
مج َ
َ٤من َي ْقُم ً٤م َُم َع َ َ
ُر ِو َي َأ َّن ُقم َ
ض اًم َّٓم ِر ِيؼ ،وإِ َذا ُهؿ سمِ ِّمٌٞم ٍ
َسم ْٕم ِ
٤من َي ْٚم َٕم ٌُ َ
قن ِذم َذًمِ َؽ اًم َّٓم ِر ِيؼَ ،وم َج َٚم َس اًمٜمٌَِّ ُّل’ ِقمٜمْدَ
َْ
َ
ْ
لم َقم ْٞمٜمَ ْٞم ِف َو ُي َالـمِ ُٗم ُفُ ،صم َّؿ َأ ْىم َٕمدَ ُه َقم َغم ِطم ْج ِر ِهَ ،ويم َ
َ٤من ُيٙمْثِ ُر
َصٌِ ٍّل ُِمٜم ُْٝم ْؿَ ،و َضم َٕم َؾ ُي َ٘م ٌِّ ُؾ َُم٤م َسم ْ َ
احل ًَ ْ ِ
َ ٛم َع ُ
غ،
َشم ْ٘مٌِٞم َٚم ُفَ ،وم ًُ ِئ َؾ َقم ْـ ِقم َّٚم ِ٦م َذًم ِ َؽَ ،وم َ٘م َ٤مل’« :إِ ِّين َر َأ ْي ُ
َ ٝه َذا افهٌِل َي ْقم ًَ ٚي ِْ ًَ ُ
ِ ِ ِ
احلُ ًَ ْ ِ
(َ )2ىم َ٤مل َقم ِ ُّكم ْسم ُـ ْ
ٞمحتِ َٝم٤مَ ،وم َ٘م َ٤مل َِٕ ْص َح٤مسمِ ِفَ :ه َذا
لم×ُ « :يمٜم ُْ٧م َُم َع َأ ِيب ِذم اًم َّٚم ْٞم َٚم٦م ا ًَّمتل ُىمت َؾ ِذم َصٌِ َ
اًم َّٚمٞم ُؾ َوم َّ ِ
٤مخت ُذو ُه ُضمٜمَّ ً٦م; َوم٢مِ َّن ا ًْم َ٘م ْق َم إِٟم ََّام ُي ِريدُ وٟمَٜمِلَ ،و ًَم ْق َىم َت ُٚم ِ
قين َمل ْ َي ْٚمت َِٗم ُتقا إِ ًَم ْٞم ُٙم ْؿَ ،و َأ ْٟم ُت ْؿ ِذم ِطم ٍّؾ َو َؾم َٕم ٍ٦م-
ْ
قن َه َذا َأ َسمد ًاَ -وم َ٘م َ٤مل :إِ َّٟم ُٙم ْؿ ُشم ْ٘م َت ُٚم َ
َوم َ٘م٤م ًُمقاَ :واهللِ َٓ َي ُٙم ُ
قن همَد ًا ُيم ُّٚم ُٙم ْؿ َو َٓ ُي ْٗم ِٚم ُ٧م ُِمٜمْ ُٙم ْؿ َر ُضم ٌؾَ -ىم٤م ًُمقا:
ِ
ْ
وؾم ُٙم ْؿ َوا ْٟم ُٔم ُرواَ ،وم َج َٕم ُٚمقا
ذ َومٜمَ٤م سمِ٤م ًْم َ٘مت ِْؾ َُم َٕم َؽُ -صم َّؿ َد َقم٤م َوم َ٘م َ٤مل َهل ُ ُؿْ :ار َوم ُٕمقا ُرؤ َ
احلَ ْٛمدُ هللِ ا ًَّمذي َ َّ
ون إِ َمم ُمق ِ
اجلَٜم َِّ٦مَ ،و ُه َق َي ُ٘م ُ
او ِٕم ِٝم ْؿ َو َُمٜم َِ٤مز ِهل ْؿ ُِم َـ ْ
قل َهل ُ ْؿَ :ه َذا َُمٜم ِْز ًُم َؽ َي٤م ُوم َال ُنَ ،ومٙم َ
َيٜمْ ُٔم ُر َ
اًمر ُضم ُؾ
ََ
َ٤من َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجلٜمَّ٦مش( -ىمٓم٥م اًمديـ اًمراوٟمدي،
اًمً ُٞم َ
اًمر َُّم َ
قف سمِ َّمدْ ره َو َو ْضمٝمف ًم َٞمّم َؾ إ َمم َُمٜمْز ًَمتف ُم َـ ْ َ
٤مح َو ُّ
َي ًْ َت ْ٘مٌِ ُؾ ِّ
اخلرائ٩م واجلرائح :ج ،3صّ ;959 ,958
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،55ص;3:9
اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)467
(ُ )3اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمث٤مًمث٦م قمنمة ،اًمّمٗمح٦م ،394اهل٤مُمش رىمؿ-2
حمٛمد سمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات:
( )4وم٘مرة ُمـ زي٤مرة اإلُم٤مم احلًلم× يقم قم٤مؿمقراء( -ضمٕمٗمر سمـ ّ
ص ;439اعمِمٝمدي ،اعمزار :ص ;592اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،إىمٌ٤مل إقمامل :ج ،4ص;453
إول ،اعمزار :ص ;294اًمٙمٗمٕمٛمل ،اعمّمٌ٤مح :ص-)5:2
اًمِمٝمٞمد ّ
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ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ور َأي ُتف ير َؾع افس ِ
ي
اب م ْـ َ ْحتَ ٝؿدَ َم ْٔف َو َي ّْ ًَ ُح بِف َو ْج َٓ ُف َو َظ َْْٔ ْٔف؛ َؾ ََُٖٕ ٚأحٌ ُف ُحل ٌِّف ف َق َفد َ
َ َ ْ ُ َْ ُ َ َ
غَ ،و َف ََدْ َأ ْخ َ ِ
احل ًَ ْ ِ
ُ
زئ ِ ُ
ُقن ِم ْـ َإٔ َْه ِٚر ِه ِيف َو ْؿ ًَ ِ ٜـ َْر َب َال َءش( -)2ومٝمذا اًمّمٌل
ٔؾ َإٔ ُف َيُ ُ
زين َج ْ َ
َ

هق حمٌقب اًمرؾمقل’ّ ،
إن ُمثؾ ؾمٚمامن× يدرك ُمٕمٜمك ذًمؽ ،طمٞم٨م ي٘مقل طمٌٞم٥م
ِ ِ ِ ِ ِ
احل ًَ ْ ِ
ي ُ
غش ،طمٞمٜمٝم٤م ٟمزل ضمؼمئٞمؾ ًمٞمخؼمه’ ّ
سم٠من هذا
اهلل’َ « :إَُٔ ٚأحٌ ُف ُحل ٌِّف ف َق َفد َ
اًمّمٌل ؾمٞم٘متؾ يقم قم٤مؿمقراء ُمع ريم٥م احلًلم× ،هٙمذا يم٤من ّأوهلؿ ومٙم٤من يمذًمؽ

آظمرهؿ ،ه١مٓء هؿ أصح٤مب اإلُم٤مم احلًلم× ،ومٛمـ هق احلًلم ٟمٗمًف× ي٤م شمرى؟
ايسبّاْٚ ٕٛٝغٝع ١ايًٓ٘
مل ِ
يٜمتف إُمر قمٜمد هذا احلدّ  ،وُمـ اعم١مؾمػ ّ
وشمٍمم ومل ٟمٗمٝمؿ ُم٤م
أن اًمٕمٛمر ىمد اٟم٘م٣م
ّ

ُمٕمٜمك قم٤مؿمقراء؟ ُم٤م ُمٕمٜمك يمرسمالء؟ ُمـ هق ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء×؟ وُمـ هؿ أصح٤مسمف؟
وم٘مد يم٤من طمج٦م اهلل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق× ي٘مػ ُم٘م٤مسمؾ ىمٌقرهؿ ىم٤مئالً« :افً َال ُم َظ َِ ُْٔ ُْؿ َأ َُّيٚ
قنش(« ،)3افً َال ُم َظ َِ ُْٔ ُْؿ َيِ ٚصٔ ًَ َ ٜاَللِش(ّ -)4
يمؾ مجٚم٦م ُمـ هذه اجلٛمؾ ُمذهٚم٦م
افربَ ِٕٔٚ
وحمػمة ًمألًمٌ٤مب ،ومٛمـ هؿ ه١مٓء ًمٞمً ّٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ اإلُم٤مم× هبذا اًمِمٙمؾ؟
ًمٚمٕم٘مقلّ ،
وُمـ يًتٓمٞمع ومٝمؿ هذه اًمٙمٚمامت؟
خاؾّ ١ايًٓ٘
ذر ٌة ُمـ اًمْمقء هبذه اًمٕمٔمٛم٦م ومٙمٞمػ شمٙمقن قمٔمٛم٦م
« َأ ْٕت ُْؿ ِخ َ َر ُة ا ِ
َللش ،إن يم٤مٟم٧م ّ
( )2اًمٓمرحيل ،اعمٜمتخ٥م ذم مجع اعمراصمل واخلٓم٥م :صّ ;2:8
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج،55
ص ;353اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :ص-244
اظمتَ٤مر ُيمؿ اهللَُ َِٕ ِيب َقمٌدِ
ِ
اًمر َّسم٤مٟمِ ُّٞم َ
ْ
قنَ ،أ ْٟم ُت ْؿ ظم َ َػم ُة اهللُِ َ ْ ،
اًمً َال ُم َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿ َأ ُّ َهي٤م َّ
( )3مم٤م ورد ذم زي٤مرة اًمِمٝمداءَّ « :
٤مص ُت ُف ْ
اظمت ََّّم ُٙم ُؿ اهللَُش( -اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،إىمٌ٤مل إقمامل :ج ،4ص;457
اهلل×َ ،و َأ ْٟم ُت ْؿ َظم َّ
إول ،اعمزار :صّ ;265
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)452
اًمِمٝمٞمد ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
َ
ّ
اًمً َال ُم َقم َغم ْإ ْر َو ِ
(اًمٕمالُم٦م
اًمً َال ُم َقم َٚم ْٞم ُٙم ْؿ َي٤م ؿمٞم َٕم َ٦م اهللِ ---ش-
اح اعمُْٜمٞم َخ٦م سم َ٘م ْؼم أيب َقم ٌْد ا ِ
هلل×َّ ،
(َّ « )4
اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9صٟ ،447م٘م ً
ال قمـ ُمّمٌ٤مح اًمزائر)-

وظم٤مص٦م اهلل 666 .........
اعمح٤مضة اًمً٤مسمٕم٦م واًمٕمنمون :أصح٤مب اإلُم٤مم احلًلم× هؿ اًمر ّسم٤مٟم ّٞمقن
ّ

ذرات شمدور طمقل ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× ،وىمد طمّمٚمقا
اًمِمٛمس؟ مل يٙمـ ه١مٓء ؾمقى ّ
قمغم هذه اًمدرضم٦م ،ومام هل ُمٙم٤مٟمتف هق×؟
اخت ََٚرـ ُُؿ اَللِ َِٕ ِيب َظ ٌْ ِد اَللِش ،واجلٛمٚم٦م اًمتل شمْم٩م سم٤مًمٕمٔمٛم٦م طمٞم٨م
« َأ ْٕت ُْؿ ِخ َ َر ُة اَللِْ ،
َللش( -)2قمغم ّ
أن ذح هذه اًمٙمٚمامت مم٤م ٓ يٛمٙمـ ذم هذا
ي٘مقل×َ « :و َأ ْٕت ُْؿ َخٚص ُ ٜا ِ
اًمقىم٧م اعمحدود ،وإٟمام يتٓم ّٚم٥م ومرص٦م ُأظمرى-
دّ ضّٝد ايػٗداٚ ×٤أؾخاب٘ عٓد ايعسؽ اإلهلٞ

وظم٤ممت٦م اًم٘مقل :إ ّين ُ
ؾم٠مؿمػم هٜم٤م إمم رواي٦م ًمتٕمٚمٛمقا ُم٤م اًم٘مْمٞم٦م؟ وُمـ هق ؾم ّٞمد

اًمِمٝمداء×؟ واعمٝمؿ هق ٟمص اًمرواي٦م ،وم٘مد روى ؿمٞمخ اعمحدّ صملم اًمّمدوقّ +
أن اسمـ
قمٌ٤مس رأى اًمٜمٌل’ ذم اًمرؤي٤م ًمٞمٚم٦م ىمتؾ ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× ،واًمٔم٤مهر ّ
أن ذًمؽ يم٤من ذم
 ٝافٌِْل افِ ِْٔ َ ٜافتِل ُؿتِ َؾ ؾُِٔٓ ٚ
غ َوبِ َٔ ِد ِه
اعمحرم ،ىم٤ملَ « :رأ ْي ُ
احل ًَ ْ ُ
اًمٚمٞمٚم٦م احل٤مدي٦م قمنمة ُمـ ّ
ِ ِ
احل ًَ ْ ِ
ٚء ُ
غ× َو َأ ْص َحٚبِ ِف ْأر َؾ ًُ َٓٚ
َؿ ُٚر َ
ور ٌةش -وعم٤م ؾم٠مًمف اسمـ قمٌ٤مس قمٜمٝم٤م ،ىم٤مل’َ « :هذه د َم ُ
َإػ اَللِ َت ًَ َٚػش(-)3
ه٤م هٜم٤م يتْمح ًمٙمؿ ّ
أن مجٞمع اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اًمِمٞمخ اًمٓمقد +إمم اًمِمٞمخ
إٟمّم٤مري +أهلؿ أن يدريمقا ُم٤م ومٕمٚمف ه١مٓء إصح٤مب اًمذيـ اظمتٚمٓم٧م دُم٤مؤهؿ
إول ذم قم٤ممل اإلُمٙم٤من ،اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ’،
سمدم ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء×؟ طم ّتك ي٠ميت اإلٟمً٤من ّ
ِ
ِ
( )2مم٤م ورد ذم زي٤مرة اًمِمٝمداءَ « :أ ْٟم ُت ْؿ ِظم َ َػم ُة اهللِْ ،
٤مص ُت ُف
اظمت ََ٤مر ُيم ُؿ اهللَُ َٕ ِيب َقم ٌْد اهلل×َ ،و َأ ْٟم ُت ْؿ َظم َّ
ْ
إول ،اعمزار:
اظمت ََّّم ُٙم ُؿ اهللَُش( -اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،إىمٌ٤مل إقمامل :ج ،4ص ;457اًمِمٝمٞمد ّ
صّ ;265
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)452
وىم٤مل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق× أيْم ً٤م« :إ َذا َأ َر ْد َت ا َعم ًِػم إمم َىم ْ ِؼم احلُ ًَ ْ ِ
لم×َ ---و َشم ُ٘م ُ
٤مص ُ٦م اهللِ،
قلَ ---:أ ْٟم ُت ْؿ َظم َّ
َ
َ
ْ
اظمت ََّّم ُٙم ُؿ اهللَُ َِٕ ِيب َقم ٌْ ِد اهللَ ،أ ْٟم ُت ُؿ ُّ
اًمً َٕمدَ ا ُءش( -اسمـ ىمقًمقيف ،يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات:
ؿ
ت
ٟم
أ
و
ُ
ْ
اًمِم َٝمدَ ا ُء َ ُ ُّ
صّ ;532
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،:9ص-)299
(ُ )3اٟمٔمر :اعمح٤مضة إومم ،اًمّمٗمح٦م ،44اهل٤مُمش رىمؿ-2
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إمم يمرسمالء ،ومٞم٠مظمذ شمٚمؽ اًمدُم٤مء ،ىم٤مئ ً
وم٠مي ُمٜمزًم٦م
ال ٓسمـ قمٌ٤مسْ « :أر َؾ ًُ ََٓ ٚإػ اَللِ َت ًَ َٚػش; ّ
طمقل ّ
يمؾ
شمٚمؽ اًمتل سمٚمٖمٝم٤م دم ذًمؽ اًمٕمٌد إؾمقد؟( )2ومام سم٤مًمؽ سمذًمؽ اإليمًػم اًمذي ّ
ه١مٓء إمم ضمقاهر؟ وم٠ميـ هل ُمٜمزًمتف×؟ وُم٤م اًمذي ومٕمٚمف×؟ وإمم أيـ سمٚمغ؟ إٟمّٜم٤م
ًمٕم٤مضمزون قمـ اًمٌٞم٤من( :ﭑ*ﭓ ﭔ*ﭖ ﭗ)( -)3وهن٤مي٦م اعمٓم٤مف( :ﭡ

ﭢ ﭣ*ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ)(-)4
وم٢مذا يم٤من دم أصح٤مسمف× ىمد ُرومع إمم اًمٕمرش ،وم٠ميـ رومع دُمف هق×؟ هذا إُمر
مم٤م ٓ ُيدرك وٓ يقصػ( :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ)-
دساح ايسَاح ٚايطٛٝف ٚايطٗاّ

شمّمقروا يمؿ اعمً٤مطم٦م سملم اًمرأس
ٟمٌل ومٕمؾ ُم٤م ومٕمٚمف اإلُم٤مم احلًلم×؟
ّ
ّ
أي ّ
شمتحٛمؾ ُمـ اجلراح واإلص٤مسم٤مت؟ ىم٤مل اإلُم٤مم اخل٤مُمس ُمـ
واًمّمدر؟ ويمؿ يٛمٙمـ أن
ّ
ِ
احلًغ بـ ظ ِع‘ ،وو ِجدَ بِ ِف َث َال ُ ِ ٍ
ِ
يـ
ث مئََ ٜوبِ ْو ًَ ًَ ٚوظ ْؼ َ
َ ُ
أئٛم٦م اهلدى^ُ « :أص َ
ٍّٔ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ ٛ
ٍ
ِ ِ ()5
َ
َ ٝـُِ َِٓ ٚيف ُم ََدمفش
ي َأَنَ ٚـَْ ٕٚ
ض َب ً ٜبِ ًَ ْٔػ َأ ْو َر ْم َٔ ً ٜبِ ًَ ْٓ ٍؿَ ،ؾ ُر ِو َ
َض ًْ َْ ً ٜبِ ُر ْمحٍ أ ْو َ ْ
(اعمٚمحؼ-)4:
(ُ )2اٟمٔمر :اعمح٤مضة اًمراسمٕم٦م واًمٕمنميـ ،اًمّمٗمح٦م ،5:6اهل٤مُمش رىمؿ-5
( )3اًمٗمجر ،أي٤مت -4 ,2
( )4اًمٗمجر ،أيت٤من -39 ,38
شم٘مدّ ُم٧م اإلؿم٤مرة إمم اًمتٗم٤مؾمػم واًمرواي٤مت اعمتٕم ّٚم٘م٦م هبذه أي٦م اًمنميٗم٦م ذم اعمح٤مضة اًمً٤مسمٕم٦م،
اًمّمٗمح٦م ،279اهل٤مُمش رىمؿ-3
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ٞم٥م ْ
لم ْسم ُـ َقم ٍّكم÷ َو ُوضمدَ سمف َصم َال ُصمامئَ٦م َوسم ْْم َٕم ً٤م [سم ْْم ٌع]
احلُ ًَ ْ ُ
(َ )5قم ْـ َأ ِيب َضم ْٕم َٗم ٍر ا ًْم ٌَ٤مىم ِر× َىم َ٤مل« :أص َ
ون] َـمٕمٜمَ ً٦م سمِرُم ٍح َأو َضسم ً٦م سمًِٞم ٍ
ِ
ِ
َ٧م ُيم ُّٚم َٝم٤م ِذم ُُم َ٘مدَّ ُِم ِف;
ػ َأ ْو َر ُْم َٞم ً٦م سمِ ًَ ْٝم ٍؿَ ،وم ُر ِو َي َأ َّهنَ٤م يمَ٤مٟم ْ
نم َ ْ ُ ْ ْ ْ َ َ ْ
َوقم ْنمي َـ [قم ْ ُ
َِٕ َّٟم ُف× يم َ
َ٤من َٓ ُي َق ِّزمش( -اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم :ص ;339اًمٗمت٤مل اًمٜمٞمً٤مسمقري ،روو٦م
اًمقاقمٔملم :صّ ;29:
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص ;93اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين،
اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :ص ;447وهبذا اعمْمٛمقن ذم :اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م:
ج ،4ص-)369

وظم٤مص٦م اهلل 668 .........
اعمح٤مضة اًمً٤مسمٕم٦م واًمٕمنمون :أصح٤مب اإلُم٤مم احلًلم× هؿ اًمر ّسم٤مٟم ّٞمقن
ّ

وًمٙمـ يمٞمػ يم٤من طم٤مًمف هق×؟ يم٤من ير ّدد« :إهلل! رو ً ٚبَوٚئؽ وتًِٔ ًام ٕمرك،

ٓ مًٌقد شقاك ،ي ٚؽٔٚث ادًتٌٔثغش(-)2

ربُ ٓ ،مٕمٌقد ؾمقاك ،ي٤م همٞم٤مث اعمًتٖمٞمثلمش( -اعم٤مزٟمدراينُ ،مٕم٤مزم
(« )2صؼم ًا قمغم ىمْم٤مئؽ وسمالئؽ ي٤م ّ
اًمًٌٓملم :ج ،3ص-)46
ىم٤مل أسمق خمٜمػ« :وسم٘مل احلًلم× صمالث ؾم٤مقم٤مت ُمـ اًمٜمٝم٤مر ُمٚم ّٓمخ ً٤م سمدُمف ،راُم٘م ً٤م سمٓمرومف إمم اًمًامء
ويٜم٤مدي :ي٤م إهلل! صؼم ًا قمغم ىمْم٤مئؽ ،وٓ ُمٕمٌقد ؾمقاك ،ي٤م همٞم٤مث اعمًتٖمٞمثلمش( -اًم٘مٜمدوزي
احلٜمٗمل ،يٜم٤مسمٞمع اعمق ّدة ًمذوي اًم٘مرسمك :ج ،4ص-)93
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وظم٤مص٦م اهلل 66: .........
اعمح٤مضة اًمً٤مسمٕم٦م واًمٕمنمون :أصح٤مب اإلُم٤مم احلًلم× هؿ اًمر ّسم٤مٟم ّٞمقن
ّ

املالحل
(املًخل)4:

٧م َِٕ ِيب َضم ْٕم َٗم ٍر×َ :ىم ْق ُل اهللِ ذم ِيمتَ٤مسمِ ِف( :ﭦ
َقم ْـ ُوم َْم ْٞم ِؾ ْسم ِـ َي ًَ ٍ٤مر َىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ)َ ،ىم َ٤ملِ « :م ْـ َح َر ٍق َأ ْو ؽ ََر ٍقشُ -ىم ْٚم ُ٧مَ :وم َٛم ْـ
َأ ْظم َر َضم َٝم٤م ُِم ْـ َو َال ٍل إِ َمم ُهدً ى؟ َىم َ٤ملَ « :ذ َ
اك ت َْٖ ِوي ُِ َْٓ ٚإَ ْظ َي ُؿش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج،3

احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،27ص-)297
ص 327ـ ّ ;322
مح َر َ
ان َىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ٧م َِٕ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل×َ :أ ْؾم َ٠م ًُم َؽ َأ ْص َٚم َح َؽ اهللَُ؟ َوم َ٘م َ٤مل×:
وي َقم ْـ ُ ْ
َو ُر َ
٤مل َو َأٟمَ٤م ا ًْم َٞم ْقم َقم َغم َطم ٍ
« َٕ ًَؿشَ -وم ُ٘م ْٚم ُ٧مُ :يمٜم ُْ٧م َقم َغم َطم ٍ
٤مل ُأ ْظم َرىُ ،يمٜم ُْ٧م َأ ْد ُظم ُؾ ْإَ ْر َض
ْ
َ
َوم َ٠مد ُقمق اًمرضم َؾ و ِ
آ ْصمٜم ْ ِ
َلم َوا َْعم ْر َأ َةَ ،وم ُٞمٜم ِْ٘م ُذ اهللَُ َُم ْـ َؿم٤م َءَ ،و َأٟمَ٤م ا ًْم َٞم ْق َم َٓ َأ ْد ُقمق َأ َطمد ًاَ -وم َ٘م َ٤مل:
َّ ُ َ
ْ
َي ِر َج ُف ِم ْـ ُط ِْ َّ ٍ ٜإِ َػ ٕ ٍ
َ
غ افْ ِ
غ َر ِِّبِ ْؿَ ،ؾ َّ ْـ َأ َرا َد اَللَُ َأ ْن ُ ْ
ُقر
ٚس َو َب ْ َ
َع َب ْ َ
« َو َمَ ٚظ َِ ْٔ َؽ أ ْن َُت ِّ َ
ِ
َأ ْخرجفُ ،ثؿ َؿ َٚل :و َٓ ظ َِٔ َؽ إِ ْن إًَٓ َ ِ َ ٍ
َ
افق َء َٕ ٌْذ ًاشُ -ىم ْٚم ُ٧م:
َ َ ُ
ْ
َ َ ْ
 ٝم ْـ أ َحد َخ ْر ًا أ ْن َتٌِْْ َذ إِ َف ْٔف ْ
ؼم ِين َقم ْـ َىم ْق ِل اهللِ( :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ)َ -ىم َ٤ملِ « :م ْـ
َأ ْظم ِ ْ

ٚشت ََجَ ٚب َْ ٝف ُفش-
َح َر ٍق َأ ْو َؽ َر ٍقشُ ،صم َّؿ َؾمٙم َ
َ٧م ُصم َّؿ َىم َ٤مل« :ت َْٖ ِوي ُِ َْٓ ٚإَ ْظ َي ُؿ َأ ْن َد َظ َ
ٚهَ ٚؾ ْ
احلر اًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،27ص-)297
(اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،3صّ ;322
وي أيْم ً٤مَ :قم ْـ ٟم ْ ِ
قسَ ،قم ْـ َأ ِيب َقم ٌْ ِد اهلل× َىم َ٤ملِ َ « :
إل ْض ًَُ ٚم ُم ْٗ ِم ٍـ
ٍَم ْسم ِـ َىم٤م ُسم َ
ور َ
ُ
٤مب َو َقم ْ ِ
ؼ ِح َج ٍٟشَ -ىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ٧مَ :قم ْ ِ
نم ِر َىم ٍ
ٚب َو َظ ْ ِ
ؼ ِر َؿ ٍ
 ٛإِ َ َيل ِم ْـ ِظت ِْؼ َظ ْ ِ
نم ِطم َج ٍ٩م؟
َأ َح ُ
ٚت َأو تَدُ فق َٕف َؾٔ ِجلء إِ َػ ٕ ِ
ِ
َٚص ٍ
َ ٛؾ َٔ ًْ َٖ ُف ُفَ ،وا َْد ْق ُت
َك! إِ ْن َمل ْ ُت ْىً ُّق ُه َم َ ْ
ُ َ ُ
َىم َ٤ملَ :وم َ٘م َ٤ملَ « :يُ ْ ٕ ٚ
ِ
ِ
َخر َفف ِمـ مً َٖ َف ِِ ٕ ٜ
َٚص ٍ
َك! َم ْـ َأ ْح َٔك ُم ْٗمْ ًَ ٚؾُ ََٖٕام َأ ْح َٔك افْ َ
ٌْ ُ ْ َ ْ
َ .ٛيُ ْ ٕ ٚ
ٚس َمجًٔ ًَ ،ٚؾِ٘ ْن َمل ْ
ُت ْى ًِ ُّق ُه َؾ ََدْ َأ َمت ُّق ُهَ ،وإِ ْن َأ ْض ًَ ّْت ُُّق ُه َؾ ََدْ َأ ْح َٔ ْٔت ُُّق ُهش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج،3
احلر ًمٕم٤مُمكم ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م :ج ،35ص 474ـ -)475
صّ ;375
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ِ
ِ
قضمدُ ومِ ِٞمف ا َْعم٤م ُء يم َ
َ٤من
وي َقم ْـ َأ ِيب َقم ٌْد اهلل× َىم َ٤ملَُ « :م ْـ َؾم َ٘مك ا َْعم٤م َء ِذم َُم ْقو ٍع ُي َ
ور َ
ُ
ِ
ِ
ِ
قضمدُ ومٞمف اعمَْ٤م ُء يم َ
َ٤من يم ََٛم ْـ َأ ْطم َٞمك َٟم ْٗمً ً٤م،
يم ََٛم ْـ َأ ْقمت ََؼ َر َىم ٌَ ً٦مَ ،و َُم ْـ َؾم َ٘مك ا َْعم٤م َء ِذم َُم ْقو ٍع َٓ ُي َ
َّ٤مس َمجِٞمٕم ً٤مش( -اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :ج ،5ص;68
َو َُم ْـ َأ ْطم َٞمك َٟم ْٗمً ً٤م َومٙم ََ٠مٟمَّام َأ ْطم َٞمك اًمٜم َ
اًمِمٞمخ اًمّمدوقُ ،مـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف :ج ،3ص 75ـ -)76
(املًخل)1:
ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م صم٘م٦م اإلؾمالم اًمٜمّقري&ّ « :أم ٚزيٚرة ظٚصقراء ؾٍُٚه ٚؾو ً
ال وذؾ ًّ ٚأَنٚ
ٓ تً ٕٚشٚئر افزّيٚرات ا ّفتل هل مـ إٕنٚء ادًهقم وإمالئف يف طٚهر إمر ،وإن ـٚن
ٓ يزز مـ ؿِقِبؿ اف ّىٚهرة إّٓ م ٚتٌٌِٓ ٚمـ ادٌدأ إظذ ،بؾ تً ٕٚإحٚدي ٞافَدش ّٜٔ
وافًالم
بْهٓ ،ٚبام ؾٔٓ ٚمـ اف ًِّـ
افتل أوحك اَلل ج ِّ ٝظيّتف ِب ٚإػ جزئٔؾ ّ
ّ
وافدّ ظٚء ،ؾٖبٌِٓ ٚجزئٔؾ إػ خٚتؿ افٌّْٔغ’ ،وهل ـ ـام د ّف ٝظِٔف افتجٚرب ـ ؾريدة
يف آثٚره ٚمـ ؿوٚء احلقائ ٟؤٕؾ ادَٚصد ودؾع إظٚدي ،فق واط ٛظِٔٓ ٚافزّائر
أربًغ يقم ً ٚأو ّ
افًالم،
أؿؾ ،وفُـ أظيؿ م ٚإٔتجتف مـ افٍقائد م ٚيف ـتٚب دار ّ
افهٚفح افتَّل احلٚج ادقػ حًـ افٔزدي ،ادجٚور فِّنٓد
وم ِّخهف :إّٔف حدّ ث اف ّثَّ ٜ
بحؼ ادجٚورة وأتًٌقا إًٍٔٓؿ يف افًٌٚدة ،ظـ اف ّثَٜ
افٌروي ،وهق مـ ا ّفذيـ وؾقا ّ
ّ
ظع افٔزدي ،ؿٚل :ـٚن يف يزد رجؾ صٚفح ؾٚوؾ ،منتٌؾ بًٍْف
إمغ احلٚج ّ
ُمّد ّ
ومقاط ٛفًامرة رمًف ،ئٌ ٝيف اف ِّٔٚيل بَّزة خٚرج بِدة يزد تًُرف بٚدزار ،وؾٔٓ ٚمجِٜ
افهِحٚء ،وـٚن فف جٚر ٕنٖ مًف مـ صٌر شّْف ظْد ا ُدً ِّؿ وؽره إػ أن صٚر
مـ ّ
ّ
ّ
ادحؾ افذي ـٚن ئٌٝ
ظنٚر ًا ،وـٚن ـذفؽ إػ أن مٚت و ُدؾـ يف تِؽ ادَزة ؿريٌ ً ٚمـ
افهٚفح ادذـقر ،ؾرآه بًد مقتف ّ
زي حًـ وظِٔف
بٖؿؾ مـ صٓر يف ادْٚم يف ّ
افرجؾ ّ
ؾٔف ّ
ٕية افًّْٔؿ ،ؾتَدّ م إفٔف وؿٚل ففّ :إين ظٚمل بٌّدئؽ ومْتٓٚك وبٚضْؽ وطٚهرك ،ومل تُـ
ممّـ حيتّؾ يف ح َّف حًـ افٌٚضـ ،ومل يُـ ظِّؽ مَتؤ ًّ ٚإٓ افًذاب وافُْٚل ،ؾٌؿ

وظم٤مص٦م اهلل 672 .........
اعمح٤مضة اًمً٤مسمٕم٦م واًمٕمنمون :أصح٤مب اإلُم٤مم احلًلم× هؿ اًمر ّسم٤مٟم ّٞمقن
ّ

ِٕ ٝهذا ادَٚم؟ ؿٚلًٕ :ؿ ،إمر ـام ؿِ ،ٝـْ ٝمَٔ ًام يف أصدّ افًذاب مـ يقم وؾٚيت
إػ أمس ،وؿد تق ّؾٔ ٝؾٔف زوج ٜإشتٚذ أذف احلدّ اد ،و ُدؾْ ٝيف هذا ادُٚن ،وأصٚر
إػ ضرف بْٔف وبْٔف ؿري ٛمـ مئ ٜذراع ،ويف فِٔ ٜدؾْٓ ٚزاره ٚأبق ظٌد اَلل× ثالث
ادرة اف ّثٚفث ٜأمر برؾع افًذاب ظـ هذه ادَزة ،ؾكت يف ًّٕ ٜوشًٜ
مرات ،ويف ّ
ّ
متحر ًا ومل تُـ فف مًرؾ ٜبٚحلدّ اد وُم ِّف ،ؾىٌِف يف ُشقق
وخٍض ظٔش ودظ .ٜؾٕٚتٌف
ّ
احلدّ اديـ ؾقجده ،ؾَٚل فف :أفؽ زوجٜ؟ ؿٚلًٕ :ؿ ،تق ّؾٔ ٝبٕٚمس ودؾْتٓ ٚيف ادُٚن
افٍالين ،وذـر ادقوع افذي أصٚر إفٔف .ؿٚل :ؾٓؾ زارت أب ٚظٌد اَلل×؟ ؿٚل .ٓ :ؿٚل:
ؾٓؾ ـ ٕٝٚتذـر مهٚئٌف؟ ؿٚل .ٓ :ؿٚل :ؾٓؾ ـٚن هل ٚجمِس تذـر ؾٔف مهٚئٌف؟ ؿٚل:
ؾَص ظِٔف رؤيٚه ،ؿٚل :ـ ٕٝٚمقاطٌ ٜظذ
افًٗال؟ ّ
افرجؾ :وم ٚتريد مـ ّ
ٓ .ؾَٚل ّ

زيٚرة ظٚصقراءش( -اًمِمٞمخ قمٌ٤مس اًم٘مٛملُ ،مٗم٤مشمٞمح اجلٜم٤من :ص-)574
(املًخل)3:

ِ
ٚحل ًَ ْ ِ
[ضم ْٕم َٗم ُر ْسم ُـ ُحم َ َّٛم ٍد÷]ُ « :و ِجدَ [ؾِ ِٔف] بِ ُْ
غ× َث َال ٌ
قن
ث َو َث َال ُث َ
اًمّم٤مد ُق َ
َىم َ٤مل َّ
حمٛمد
َض ًَْْ ًَ ،ٜو َأ ْر َب ٌع و َث َال ُث َ
ض َب ًٜش( -أسمق خمٜمػ إزديُ ،م٘متؾ احلًلم :صّ ;377
قن َ ْ
سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ،دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م :ص ;289اسمـ ٟمام ّ
احلكمُ ،مثػم إطمزان :ص;69

اًمدر اًمٜمٔمٞمؿ:
اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس ،اًمٚمٝمقف ذم ىمتغم اًمٓمٗمقف :ص ;87اًمٕم٤مُمكمّ ،
صّ ;683
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص-)68
ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م :اًمٌالذري ،أٟمً٤مب إذاف :ج ،4ص ;374اعمًٕمقدي،
حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ،شم٤مريخ اًمٓمؼمي :ج،5
ُمروج اًمذه٥م :ج ،4صّ ;73
ص ;457اسمـ إصمػم ،اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ :ج ،5ص ;8:اًمٜمقيري ،هن٤مي٦م إرب:
ج ،37ص ;577اخلقارزُملُ ،م٘متؾ احلًلم :ج ،3ص-53
ِ
ػ وتًًِ ِامئ َِِ ٜجر ٍ
وي أيْم ً٤مِ « :ؿ َ
افً َُٓ ٚم ِيف ِد ْر ِظ ِف ـَٚفن ْق ِك ِيف
َ َ
ٔؾَ :أ ْف ٌ َ ْ ُ
ور َ
احَ ،ٜوـَِّ َٕٝٚ
ُ
ِ
ِج ِْ ِد ا ْف َُْْ ٍُذش( -اسمـ ؿمٝمرآؿمقبُ ،مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م :ج ،4صّ ;369
اًمٕمالُم٦م
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اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :ج ،56ص-)63
ِ
ٚفً َِٓ ٚم َحتك َص َٚر ـَْ ٚف َُْْ ٍُ ِذ َؾ َٖ ْح َج َؿ
َو َو َر َدَ « :أ َم َر [ص ّْ ٌر] افر َمَ ٚة َأ ْن َي ْر ُمق ُهَ ،ؾ َر َص َُق ُه بِ ِّ
َظْ ُْٓؿش( -اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،اإلرؿم٤مد :ج ،3ص ;222اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد ،إقمالم اًمقرى
سم٠مقمالم اهلدى :ج ،2ص ;579اًمٗمت٤مل اًمٜمٞمً٤مسمقري ،روو٦م اًمقاقمٔملم :ص;29:
اًمدر اًمٜمٔمٞمؿ :ص-)669
يقؾمػ سمـ طم٤مشمؿ اًمٕم٤مُمكمّ ،
اد ِر ًمِٕم ِكم سم ِـ َأؾمٌ ٍ
وروي ذم ِيمتَ٤مب اًمٜمَّق ِ
٤مطَ ،قم ْـ َسم ْٕم ِ
ض َأ ْص َح٤مسمِ ِفَ ،ىم َ٤مل :إِ َّن َأ َسم٤م َضم ْٕم َٗم ٍر×
َ ِّ ْ ْ َ
ُ َ
ُ َ
قل اَلل’ َأ ْن ي َْت ََؾ ِِب ٚا ْفُِ َالبَ ،ف ََدْ ُؿتِ َؾ بِٚفًٔ ِ
َىم َ٤ملَ ...« :و َف ََدْ َؿ َت ُِق ُه َؿ ْت َِ ًََ ٜنَك َر ُش ُ
ػ
ُ
ْ
َ
ُ
َٚن وبِ ْ ِ
ٚخل َن ِ
َ ٛوبِْ ٚف ًَ َهَ ،ٚو َف ََدْ َأ ْو َضٗو ُه َْ
ٚحل َج َٚر ِة َوبِ َْ
اخل ْٔ َؾ َب ًْدَ َذفِ َؽش( -قمدّ ة حمدّ صملم
افًْ ِ َ
َو ِّ

(ٟمخٌ٦م ُمـ اًمرواة) ،إصقل اًمًت٦م قمنم :صّ ;233
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار:

ج ،56ص ;:2اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين ،اًمٕمقامل :اإلُم٤مم احلًلم× :ص-)428
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املضادز واملساجع

املؿادز ٚاملسادع
وظمػم ُم٤م ٟمٌتدئ سمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ-
أ ّٚالّ :املؿادز ايػٝع١ٝ

حمٛمـد اًمًـاموي (مُ ،)2487 -ت٘مٞمـؼ :اًمِمـٞمخ
 -2إسمّم٤مر اًمٕملم ذم أٟمّم٤مر احلًلم× ،اًمِمـٞمخ ّ
حمٛمد ضمٕمٗمر اًمٓمٌز ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،252:اًمٜم٤مذُ :مريمـز اًمدراؾمـ٤مت اإلؾمـالُمٞم٦م عمٛمثٚمٞمـ٦م
ّ
اًمقزم اًمٗم٘مٞمف ذم طمرس اًمثقرة اإلؾمالُمٞم٦م-
 -3إصمٌ٤مت اهلداة ،احلر اًمٕم٤مُمكم (م-)2275 -
حمٛمـد سمـ٤مىمر اخلرؾمـ٤من ،ؾمـٜم٦م
 -4آطمتج٤مج ،أمحد سمـ قمكم اًمٓمؼمد (مُ ،)677 -ت٘مٞمؼ :اًمًـ ّٞمد ّ
اًمٓمٌع ،2497 :اًمٜم٤مذ :دار اًمٜمٕمامن اًمٜمجػ إذف-
حمٛمـد اًمزرٟمـدي،
 -5آظمتّم٤مص ،اًمِمٞمخ ُمٗمٞمد (مُ ،)524 -ت٘مٞمؼ :قمكم أيمؼم اًمٖمٗم٤مري ـ اًمً ّٞمد ّ
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ،2525اًمٜم٤مذ :دار اعمٗمٞمد ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع-
 -6اظمتٞمــ٤مر ُمٕمرومــ٦م اًمرضمــ٤مل ،اًمِمــٞمخ اًمٓمــقد (م ،)577-شمّمــحٞمح وشمٕمٚمٞمــؼُ :مػمداُمــ٤مد
إؾمؽمآسم٤مديُ ،ت٘مٞمؼ :اًمً ّٞمد ُمٝمدي اًمرضمـ٤مئل ،ؾمـٜم٦م اًمٓمٌـع ،2575 :اًمٜمـ٤مذُ :م١مؾمًـ٦م آل
اًمٌٞم٧م^ إلطمٞم٤مء اًمؽماث-
 -7اإلرؿم٤مد ،اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد (مُ ،)524 -ت٘مٞمؼُ :م١مؾمً٦م آل اًمٌٞم٧م^ ًمتح٘مٞمؼ اًمـؽماث ،اًمٓمٌٕمـ٦م
اًمث٤مٟمٞم٦م  ،2525اًمٜم٤مذ :دار اعمٗمٞمد ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع ،سمػموت ـ ًمٌٜم٤من-
 -8إرؿم٤مد إذه٤منّ ،
اًمٕمالُم٦م ّ
احلكم (مُ ،)837 -ت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ ومـ٤مرس احلًـقن ،اًمٓمٌٕمـ٦م إومم
 ، 2527اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ اعمنموم٦م-
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حمٛمـد اًمـديٚمٛمل (م -ق  ،)9اًمٓمٌٕمـ٦م اًمثـ٤مين  ،2526اًمٜمـ٤مذ:
 -9إرؿم٤مد اًم٘مٚمـقب ،احلًــ سمــ ّ
اًمنميػ اًمريض-
حمٛمـد سمــ
حمٛمد سمـ ّ
 -:اإلؿم٤مرات واًمتٜمٌٞمٝم٤مت ،أسمق قمكم ؾمٞمٜم٤م (م( ،)539 -اًمنمحٟ :مّمػم اًمديـ ّ
احلًـ اًمٓمقد ـ ذح اًمنمحّ :
حمٛمـد أيب ضمٕمٗمـر اًمـرازي،
حمٛمد سمــ ّ
اًمٕمالُم٦م ىمٓم٥م اًمديـ ّ
اًمٓمٌٕم٦م إومم  2494ش ،اًمٜم٤مذٟ :منم اًمٌالهم٦م ـ ىمؿ-
 -27إصقل اًمًت٦م قمنم ،قمدّ ة حمدصملم (م -ق  ،)3اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ،2576اًمٜم٤مذ :دار اًمِمًٌؽمي
ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت ـ ىمؿ-
 -22آقمت٘م٤مدات ذم ديـ اإلُم٤مُمٞم٦م ،اًمِمـٞمخ اًمّمـدوق (مُ ،)492 -ت٘مٞمـؼ :قمّمـ٤مم قمٌـد اًمًـ ّٞمد،
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ،2525اًمٜم٤مذ :دار اعمٗمٞمد ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع ـ سمػموت-
 -23أقمالم اًمديـ ذم صٗم٤مت اعم١مُمٜملم ،اًمديٚمٛمل (م -ق ٟ ،)9منم وُت٘مٞمؼُ :م١مؾمً٦م آل اًمٌٞمـ٧م^
إلطمٞم٤مء اًمؽماث ـ ىمؿ-
 -24إقمالم اًمقرى سم٠مقمالم اهلدى ،اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد (مُ ،)659 -ت٘مٞمـؼُ :م١مؾمًـ٦م آل اًمٌٞمـ٧م^
إلطمٞم٤مء اًمؽماث ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2528اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م آل اًمٌٞم٧م^ إلطمٞم٤مء اًمؽماث ـ ىمؿ-
 -25إىمٌــ٤مل إقمــامل ،اًمًــ ّٞمد اسمـــ ـمــ٤مووس (م 775 -أو  ،)779اًمٜمــ٤مذُ :مٙمتــ٥م اإلقمــالم
اإلؾمالُمل-
احلج٦م اًمٖم٤مئ٥م ،اًمِمٞمخ قمكم اًمٞمزدي احلـ٤مئري (مُ ،)2444 -ت٘مٞمـؼ:
 -26إًمزام اًمٜم٤مص٥م ذم إصمٌ٤مت ّ
اًمً ّٞمد قمكم قم٤مؿمقر-
 -27أًم٘م٤مب اًمرؾمقل’ وقمؽمشمف ،جمٛمققم٦م ُمـ ىمدُم٤مء اعمحدّ صملم (م -ق  ،)5ؾمـٜم٦م اًمٓمٌـع،2577 :
اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل ـ ىمؿ-
حمٛمد سمدر اًمـديـ اًمٜمٕمًـ٤مين
 -28إُم٤مزم ،اًمنميػ اعمرشم٣م (م ،)547 -شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ :اًمً ّٞمد ّ
احلٚمٌل ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2436اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م آي٦م اهلل اًمٕمٔمٛمك اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل-
 -29أُم٤مزم اًمّمدوق ،اًمِمٞمخ اًمّمدوق (مُ ،)492 -ت٘مٞمؼ :ىمًؿ اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ـ ُم١مؾمً٦م
اًمٌٕمث٦م ـ ىمؿ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2528اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمٌٕمث٦م-
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 -2:اإلُم٤مُم٦م واًمتٌٍمة ،اسمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمل (مُ ،)43: -ت٘مٞمؼُ :مدرؾم٦م اإلُمـ٤مم اعمٝمـدي #ـ ىمـؿ
اعم٘مدّ ؾم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2575اًمٜم٤مذُ :مدرؾم٦م اإلُم٤مم اعمٝمدي #ـ ىمؿ اعم٘مدّ ؾم٦م-
حمٛمد طمًلم إصٗمٝم٤مين (م ،)2437 -شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ :اًمِمـٞمخ
 ، -37إٟمقار اًم٘مدؾمٞم٦م ،اًمِمٞمخ ّ
قمكم اًمٜمٝم٤موٟمدي ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2526اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ـ ىمؿ-
احلـر اًمٕمـ٤مُمكم (مُ ،)2275 -ت٘مٞمـؼُ :مِمـت٤مق
 -32اإلي٘م٤مظ ُمـ اهلجٕم٦م سم٤مًمؼمهـ٤من قمـغم اًمرضمٕمـ٦مّ ،
اعمٔمٗمر ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2533اًمٜم٤مذ :دًمٞمؾ ُم٤م ـ ىمؿ-
 -33سمح٤مر إٟمقارّ ،
اًمٕمالُمـ٦م اعمجٚمزـ (م ،)2227 -اًمٓمٌٕمـ٦م اًمث٤مٟمٞمـ٦م  ،2574اًمٜمـ٤مذُ :م١مؾمًـ٦م
اًمقوم٤مء ،سمػموت ـ ًمٌٜم٤من-
 -34اًمؼمه٤من ذم شمٗمًـػم اًم٘مـرآن ،اًمًـ ّٞمد ه٤مؿمـؿ اًمٌحـراين (م ،)2278 -اًمٓمٌٕمـ٦م إومم،2528
اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م دار اًمتٗمًػم-
حمٛمد سمـ قمكم اًمٓمؼمي (م ،)636 -اًمتح٘مٞمؼ :ضمقاد اًم٘مٞمـقُمل اإلصـٗمٝم٤مين،
 -35سمِم٤مرة اعمّمٓمٗمكّ ،
اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2537اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل ـ ىمؿ اعم٘مدّ ؾم٦م-
حمٛمد سمـ احلًــ سمــ ومـروخ ،اًمّمـٗم٤مر( ،م ،)3:7 -شمّمـحٞمح وشمٕمٚمٞمـؼ
 -36سمّم٤مئر اًمدرضم٤متّ ،
وشم٘مديؿ :احل٤مج ُمػمزا طمًـ يمقچف سم٤مهمل ،ؾمٜم٦م اًمٓمٌع ،2575 :اًمٜم٤مذُ :مٜمِمقرات إقمٚمٛمل
ـ ـمٝمران-
 -37سمٖمٞم٦م اًمٓمٚم٥م ذم شم٤مريخ طمٚم٥م ،قمٛمر سمـ أمحد اًمٕم٘مٞمكم احلٚمٌل ،اسمـ اًمٕمديؿ( ،م ،)777 -طم٘م٘مـف
وىمدم ًمف :اًمديمتقر ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر ،ؾمٜم٦م اًمٓمٌـع ،2579 :اًمٜمـ٤مذُ :م١مؾمًـ٦م اًمـٌالغ ،سمـػموت ـ
ًمٌٜم٤من-
 -38اًمٌٚمد إُملم واًمدرع احلّملم ،اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ اًمٙمٗمٕمٛمل (م ،):76 -ؾمـٜم٦م اًمٓمٌـع،2494 :
اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمّمدوق ،ـمٝمران ـ سم٤مزار هاى ارديٌٝمِم٧م-
 -39سمٞمـ٧م إطمـزان ،اًمِمـٞمخ قمٌـ٤مس اًم٘مٛمـل (م ،)246: -اًمٓمٌٕمـ٦م إومم ،2523اًمٜمــ٤مذ :دار
احلٙمٛم٦م ـ ىمؿ-
 -3:شم٤مريخ آل زرارة ،أسمق هم٤مًم٥م اًمزراري (م ،)479 -ؾمٜم٦م اًمٓمٌع ،24:: :اعمٓمٌٕم٦م :رسم٤مين-
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 -47شم٠مويؾ أي٤مت اًمٔم٤مهرة ذم ومْم٤مئؾ اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة ،ذف اًمديـ احلًـٞمٜمل إؾمـؽمآسم٤مدي (م-
ن ُ ،):76ت٘مٞمؼُ :مدرؾمـ٦م اإلُمـ٤مم اعمٝمـدي ،#اًمٓمٌٕمـ٦م إومم  ،2578اًمٜمـ٤مذُ :مدرؾمـ٦م
اإلُم٤مم اعمٝمدي #ـ ىمؿ اعم٘مدّ ؾم٦م-
ُ -42ترير إطمٙم٤ممّ ،
ّ
احلـكم (مُ ،)837 -ت٘مٞمـؼ :اًمِمـٞمخ إسمـراهٞمؿ اًمٌٝمـ٤مدري ،إذاف:
اًمٕمالُم٦م
ضمٕمٗمر اًمًٌح٤مين ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،2537اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اإلُم٤مم اًمّم٤مدق×-
ُ -43تٗم٦م اًمًٜمٞم٦م ذم ذح ٟمخٌ٦م اعمحًٜمٞم٦م ،اًمً ّٞمد قمٌد اهلل اجلزائري (م ،)2284 -خمٓمقط-
 -44شمذيمرة اًمِمٝمداء-
حمٛمد سمـ أيب ـم٤مًم٥م-
 - -45شمًٚمٞم٦م اعمج٤مًمسّ ،
 - -46اًمتنميػ سم٤معمٜمـ ذم اًمتٕمريـػ سمـ٤مًمٗمتـ ،اًمًـ ّٞمد اسمــ ـمـ٤مووس (م ،)775 -اًمٓمٌٕمـ٦م إومم
 ، 2527اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م ص٤مطم٥م إُمر-#
 -47شمٗمًػم أيب محزة اًمثامزم ،أسمق محزة اًمثامزم (م ،)259 -اًمٓمٌٕم٦م إومم ، 2537اًمٜم٤مذ :دومؽم ٟمنم
اهل٤مدي-
 -48شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمٕمًٙمري× ،اعمٜمًقب إمم اإلُم٤مم اًمٕمًٙمري× (مُ ،)377 -ت٘مٞمؼُ :مدرؾم٦م
اإلُمـ٤مم اعمٝمـدي ،#اًمٓمٌٕمـ٦م إومم  ،257:اًمٜمـ٤مذُ :مدرؾمـ٦م اإلُمـ٤مم اعمٝمـدي #ـ ىمـؿ
اعم٘مدّ ؾم٦م-
 -49شمٗمًػم اعمحٞمط إقمٔمؿ واًمٌحر اخلْمؿ ذم شم٠مويؾ يمتـ٤مب اهلل اًمٕمزيـز اعمحٙمـؿ ،اًمًـ ّٞمد طمٞمـدر
أُمكم (مُ ،)893 -ت٘مٞمؼ :اًمً ّٞمد حمًـ اعمقؾمقي اًمتؼميزي ،اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م  ،2539اًمٜم٤مذ:
ُم١مؾمًف ومرهٜمگك وٟمنم ٟمقر قمغم ٟمقر-
 -4:شمٗمًػم اعمٞمزان ،اًمً ّٞمد اًمٓمٌ٤مـمٌ٤مئل (م ،)2573 -اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمٜمنمـ اإلؾمـالُمل اًمت٤مسمٕمـ٦م
اعمنموم٦م-
جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ ّ
 -57شمٗمًػم اًمٕم٤مُمكم ،إسمراهٞمؿ اًمٕم٤مُمكم (م ،)2499 -شمّمحٞمح :قمكم أيمؼم اًمٖمٗم٤مري ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌـ٦م
اًمّمدوق-
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 -52شمٗمًػم يمٌػم ُمٜمٝم٩م اًمّم٤مدىملم ذم إًمزام اعمخ٤مًمٗملم ،اعمال ومتح اهلل اًمٙم٤مؿم٤مين (م ،):99 -ومـ٤مرد،
حمٛمد طمًـ قمٚمٛمل-
ؾمٜم٦م اًمٓمٌع 2444 :ش ،اعمٓمٌٕم٦مّ :
حمٛمـد روـ٤م اًم٘مٛمـل اعمِمـٝمدي (م-
حمٛمـد سمــ ّ
 -53شمٗمًػم يمٜمز اًمدىم٤مئؼ وسمحر اًمٖمرائـ٥م ،اًمِمـٞمخ ّ
ُ ،)2236ت٘مٞمؼ :طمًلم درگ٤مهل ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  ، 2578اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمٓمٌـع واًمٜمنمـ
وزارة اًمث٘م٤موم٦م واإلرؿم٤مد اإلؾمالُمل-
 -54شمٗمًػم اًمّم٤مذم ،ومٞمض يم٤مؿم٤مين (م ،)27:2 -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ،2527اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمّمـدر ـ
ـمٝمران-
حمٛمد سمــ ُمًـٕمقد سمــ قمٞمـ٤مش اًمًـٚمٛمل اًمًـٛمرىمٜمدي اعمٕمـروف
 -55شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ،أسمق اًمٜمٔمر ّ
سم٤مًمٕمٞم٤مر (م 437 -هـ -ق)ُ ،ت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ وشمّمحٞمح :اًمًـ ّٞمد ه٤مؿمـؿ اًمرؾمـقزم اعمحـاليت،
اًمٜم٤مذ واعمٓمٌٕم٦م ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م-
 -56شمٗمًػم ضمقاُمع اجل٤مُمع ،اًمِمٞمخ أسمق قمكم اًمٗمْمـؾ سمــ احلًــ اًمٓمـؼمد (مُ ،)659 -ت٘مٞمـؼ:
ُم١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2529اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕمـ٦م
اعمنموم٦م-
جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ ّ
حمٛمد اًمٙمـ٤مفمؿ ،اًمٓمٌٕمـ٦م
 -57شمٗمًػم ومرات اًمٙمقذم ،ومرات سمـ إسمراهٞمؿ اًمٙمقذم (مُ ،)463 -ت٘مٞمؼّ :
إومم ، 2527اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمٓمٌع واًمٜمنم اًمت٤مسمٕم٦م ًمقزارة اًمث٘م٤موم٦م واإلرؿم٤مد اإلؾمـالُمل ـ
ـمٝمران-
 -58شمٗمًػم اًم٘مٛمل ،قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل (م ،)478 -اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م دار اًمٙمت٤مب ـ ىمؿ-
 -59شمٗمًػم جمٛمع اًمٌٞم٤من ،اًمِمٞمخ أسمق قمكم اًمٗمْمؾ سمـ احلًـ اًمٓمؼمد (مُ ،)659 -ت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ:
جلٜم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء واعمح٘م٘ملم إظمّم٤مئٞملم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2526اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م إقمٚمٛمـل
ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت ـ سمػموت ـ ًمٌٜم٤من-
 -5:شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ،اًمِمٞمخ قمٌد قمـكم سمــ مجٕمـ٦م اًمٕمـرود احلـقيزي (مُ ،)2223 -ت٘مٞمـؼ:
اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمرؾمقزم اعمحاليت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م  ،2523اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م إؾمامقمٞمٚمٞم٤من ـ ىمؿ-
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حمٛمد سمـ مهـ٤مم اإلؾمـٙم٤مذم (مُ ،)447 -ت٘مٞمـؼُ :مدرؾمـ٦م اإلُمـ٤مم اعمٝمـدي،#
 -67اًمتٛمحٞمصّ ،
اًمٜم٤مذُ :مدرؾم٦م اإلُم٤مم اعمٝمدي #ـ ىمؿ اعم٘مدّ ؾم٦م-
 -62شمٜمٌٞمف اخلقاـمر وٟمزه٦م اًمٜمقافمر ،ورام سمـ أيب ومـراس اعمـ٤مًمٙمل إؿمـؽمي (م ،)776 -جمٛمققمـ٦م
ورام ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  2479ش ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمٞم٦م-
 -63هتذي٥م إطمٙم٤مم ،اًمِمٞمخ اًمٓمـقد (مُ ،)577 -ت٘مٞمـؼ وشمٕمٚمٞمـؼ :اًمًـ ّٞمد طمًــ اخلرؾمـ٤من،
اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م  2476ش ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمٞم٦م-
 -64اًمث٤مىم٥م ذم اعمٜم٤مىم٥م ،اسمـ محزة اًمٓمقد (مُ ،)677 -ت٘مٞمؼٟ :مٌٞمؾ رو٤م قمٚمقان ،اًمٓمٌٕمـ٦م اًمث٤مٟمٞمـ٦م
 ،2523اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م أٟمّم٤مري٤من ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم ـ ىمؿ اعم٘مدّ ؾم٦م-
حمٛمـد ُمٝمـدي اًمًـ ّٞمد طمًــ
 -65صمقاب إقمامل ،اًمِمٞمخ اًمّمدوق (م ،)492 -شم٘مـديؿ :اًمًـ ّٞمد ّ
اخلرؾم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  2479ش ،اًمٜم٤مذ :اًمنميػ اًمريض ـ ىمؿ-
 -66ضم٤مُمع إهار وُمٜمٌـع إٟمـقار ،اًمًـ ّٞمد طمٞمـدر أُمـكم (م ،)9 -اًمٓمٌٕمـ٦م اًمث٤مٟمٞمـ٦م 2479ش،
اًمٜم٤مذ :ذيم٧م اٟمتِم٤مرات قمٚمٛمك وومرهٜمگك واسمًـتف سمـف وزارت ومرهٜمـآ وآُمـقزش قمـ٤ممم
واٟمجٛمـ ايراٟمِمٜم٤مؾمك ومراٟمًف-
 -67ضم٤مُمع قمٌ٤مؾمك ،اًمِمٞمخ اًمٌٝم٤مئل اًمٕم٤مُمكم (م ،)2742 -وم٤مرد ،اًمٜمـ٤مذُ :م١مؾمًـ٦م اٟمتِمـ٤مرات
ومراه٤مين ـ ـمٝمران-
احلـر اًمٕمـ٤مُمكم (م ،)2275 -ؾمـٜم٦م اًمٓمٌـع،2495 :
حمٛمد سمـ احلًـ ّ
 -68اجلقاهر اًمًٜمٞم٦م ،اًمِمٞمخ ّ
اعمٓمٌٕم٦م :اًمٜمٕمامن ـ اًمٜمجػ إذف-
 -69احلدائؼ اًمقردي٦م ،اعمحكم (م-)763-
 -6:طم٘م٤مئؼ اإليامن ،اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين (مُ ،):76 -ت٘مٞمؼ :اًمً ّٞمد ُمٝمدي اًمرضمـ٤مئل ،إذاف :اًمًـ ّٞمد
حمٛمقد اعمرقمٌمـ ،اًمٓمٌٕمـ٦م إومم  ،257:اًمٜمـ٤مذُ :مٙمتٌـ٦م آيـ٦م اهلل اًمٕمٔمٛمـك اعمرقمٌمـ ـ ىمـؿ
اعم٘مدّ ؾم٦م-
حمٛمد وآًمـف إـمٝمـ٤مر ،اًمًـ ّٞمد ه٤مؿمـؿ اًمٌحـراين (م ،)2278 -ؾمـٜم٦م
 -77طمٚمٞم٦م إسمرار ذم أطمقال ّ
اًمٓمٌع 2467 :ش ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـ ىمؿ-
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 -72اخلرائ٩م واجلرائح ،ىمٓم٥م اًمديـ اًمراوٟمدي (مُ ،)684 -ت٘مٞمؼُ :م١مؾمً٦م اإلُم٤مم اعمٝمدي،#
حمٛمد سم٤مىمر اعمقطمد إسمٓمحل ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،257:اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اإلُم٤مم
إذاف :اًمً ّٞمد ّ
اعمٝمدي #ـ ىمؿ اعم٘مدّ ؾم٦م-
 -73اخلّم٤مل ،اًمِمٞمخ اًمّمدوق (مُ ،)492 -ت٘مٞمؼ :قمكم أيمـؼم اًمٖمٗمـ٤مري ،ؾمـٜم٦م اًمٓمٌـع،2574 :
اعمنموم٦م-
اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ ّ
 -74ظمالص٦م إىمقالّ ،
اًمٕمالُم٦م ّ
احلكم (مُ ،)837 -ت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ ضمقاد اًم٘مٞمـقُمل ،اًمٓمٌٕمـ٦م إومم
 ،2528اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م ٟمنم اًمٗم٘م٤مه٦م-
 -75اًمدر اًمٜمٔمٞمؿ ،طم٤مشمؿ اًمٕم٤مُمكم (م ،)775 -اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمٜمنمـ اإلؾمـالُمل اًمت٤مسمٕمـ٦م جلامقمـ٦م
اعمنموم٦م-
اعمدرؾملم سم٘مؿ ّ
إول (م ،)897 -اًمٓمٌٕم٦م إومم 248:ش،
 -76اًمدرة اًمٌ٤مهرة ُمـ إصداف اًمٓم٤مهرة ،اًمِمٝمٞمد ّ
اًمٜم٤مذ :زائر-
إول (مُ ،)897 -ت٘مٞمـؼُ :م١مؾمًـ٦م اًمٜمنمـ
 -77اًمدروس اًمنمـقمٞم٦م ذم وم٘مـف اإلُم٤مُمٞمـ٦م ،اًمِمـٝمٞمد ّ
اإلؾمــالُمل ،اًمٓمٌٕمــ٦م اًمث٤مٟمٞمــ٦م  ،2528اًمٜمــ٤مذُ :م١مؾمًــ٦م اًمٜمنمـ اإلؾمــالُمل اًمت٤مسمٕمــ٦م جلامقمــ٦م
اعمنموم٦م-
اعمدرؾملم سم٘مؿ ّ
 -78اًمدقمقات ،ىمٓم٥م اًمديـ اًمراوٟمدي (مُ ،)684 -ت٘مٞمؼُ :مدرؾم٦م اإلُم٤مم اعمٝمدي ،#اًمٓمٌٕمـ٦م
إومم ،2578اًمٜم٤مذُ :مدرؾم٦م اإلُم٤مم اعمٝمدي #ـ ىمؿ-
حمٛمد سمـ ضمرير سمـ رؾمـتؿ اًمٓمـؼمي (م -ىمـرن ُ ،)5ت٘مٞمـؼ:
 -79دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م ،اًمِمٞمخ أسمق ضمٕمٗمر ّ
ىمًؿ اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مُ ،م١مؾمً٦م اًمٌٕمث٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2524اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمٌٕمثـ٦م
ـ ىمؿ-
 -7:ذظمػمة اعمٕم٤مد ،اعمح٘مـؼ اًمًـٌزواري (م ،)27:7 -اًمٓمٌٕمـ٦م :طمجريـ٦م ،اًمٜمـ٤مذُ :م١مؾمًـ٦م آل
اًمٌٞم٧م^ إلطمٞم٤مء اًمؽماث-
إول (مُ ،)897 -ت٘مٞمؼُ :م١مؾمً٦م آل اًمٌٞم٧م^
 -87ذيمرى اًمِمٞمٕم٦م ذم أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م ،اًمِمٝمٞمد ّ
إلطمٞم٤مء اًمؽماث ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،252:اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م آل اًمٌٞم٧م^ إلطمٞم٤مء اًمؽماث-
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 -82رضم٤مل اسمـ داود ،اسمـ داود ّ
حمٛمـد صـ٤مدق آل سمحـر
احلكم (مُ ،)857 -ت٘مٞمؼ وشم٘مديؿ :اًمً ّٞمد ّ
اًمٕمٚمقم ،ؾمٜم٦م اًمٓمٌع ،24:3 :اًمٜم٤مذ :اعمٓمٌٕم٦م احلٞمدري٦م ـ اًمٜمجػ إذف ،اًمنميػ اًمريض
ـ ىمؿ-
 -83رؾم٤مئؾ اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين ،اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين (م ،):76 -اًمٓمٌٕم٦م :طمجري٦م ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م سمّمـػميت ـ
ىمؿ-
حمٛمـد احلًـقن ،إذاف:
 -84رؾم٤مئؾ اًمٙمريمل ،اعمح٘مـؼ اًمٙمريمـل (مُ ،):57 -ت٘مٞمـؼ :اًمِمـٞمخ ّ
اًمً ّٞمد حمٛمقد اعمرقمٌم ،اًمٓمٌٕمـ٦م إومم  ،257:اًمٜمـ٤مذُ :مٙمتٌـ٦م آيـ٦م اهلل اًمٕمٔمٛمـك اعمرقمٌمـ
اًمٜمجٗمل ـ ىمؿ-
 -85رؾم٤مئؾ وُمً٤مئؾُ ،مال أمحد اًمٜمراىمل (م ،)2456 -وم٤مردُ ،ت٘مٞمؼ :رو٤م إؾمـت٤مدي ،اًمٓمٌٕمـ٦م
إومم 2497ش ،اًمٜم٤مذ :يمٜمگره سمزرگداؿم٧م ُمال ُمٝمدى وُمال أمحد ٟمراىمك-
 -86اًمرواؿمح اًمًاموي٦م ،اعمح٘مؼ اًمداُم٤مد (مُ ،)2752 -ت٘مٞمؼ :همالم طمًلم ىمٞمٍميف ه٤مٟ ،مٕمٛم٦م اهلل
اجلٚمٞمكم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2533اًمٜم٤مذ :دار احلدي٨م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم-
 -87روض اجلٜمــ٤من وروح اجلٜمــ٤من ذم شمٗمًــػم اًم٘مــرآن ،اًمِمــٞمخ أسمــق اًمٗمتــقح اًمــرازي (م -ق ،)7
حمٛمد ُمٝمدي ٟم٤مصح ،ؾمٜم٦م اًمٓمٌـع:
حمٛمد ضمٕمٗمر ي٤مطم ّ٘مل ـ اًمديمتقر ّ
وم٤مرد ،شمّمحٞمح :اًمديمتقر ّ
 2482ش ،اًمٜم٤مذ :آؾمت٤من ىمدس روقى-
ٟمٛم٘مف وقم ّٚمـؼ
حمٛمد شم٘مل اعمجٚمز (مّ ،)2787 -
 -88روو٦م اعمت٘ملم ذم ذح ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمفّ ،
قمٚمٞمف :اًمً ّٞمد طمًلم اعمقؾمـقي اًمٙمرُمـ٤مين واًمِمـٞمخ قمـكم پٜمـ٤مه اإلؿمـتٝم٤مردي ،اًمٜمـ٤مذ :سمٜمٞمـ٤مد
حمٛمد طمًلم يمقؿم٤مٟمپقر-
ومرهٜمآ إؾمالُمل طم٤مج ّ
حمٛمـد
حمٛمد سمـ اًمٗمت٤مل اًمٜمٞمِمـ٤مسمقري اًمِمـٝمٞمد (مُ ،)679 -ت٘مٞمـؼ :اًمًـ ّٞمد ّ
 -89روو٦م اًمقاقمٔملمّ ،
ُمٝمدي اًمً ّٞمد طمًـ اخلرؾم٤من ،اًمٜم٤مذ :اًمنميػ اًمريض ـ ىمؿ-
 -8:اًمروو٦م ذم ومْم٤مئؾ أُمػم اعمـ١مُمٜملم ،ؿمـ٤مذان سمــ ضمؼمئٞمـؾ اًم٘مٛمـل( ،مُ ،)777 -ت٘مٞمـؼ :قمـكم
اًمِمٙمرچل ،اًمٓمٌٕم٦م إومم -2534
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 -97زسمدة اًمتٗم٤مؾمـػم ،اعمـال ومـتح اهلل اًمٙم٤مؿمـ٤مين (مُ ،):99 -ت٘مٞمـؼُ :م١مؾمًـ٦م اعمٕمـ٤مرف ،اًمٓمٌٕمـ٦م
إومم ،2534اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ـ ىمؿ-
 -92ذح إطم٘م٤مق احلؼ ،اًمً ّٞمد اعمرقمٌم (م ،)2522 -شمٕمٚمٞمـؼ :اًمًـ ّٞمد ؿمـٝم٤مب اًمـديـ اعمرقمٌمـ
اًمٜمجٗمل ،شمّمحٞمح :اًمً ّٞمد إسمراهٞمؿ اعمٞمـ٤مٟمجل ،اًمٜمـ٤مذُ :مٜمِمـقرات ُمٙمتٌـ٦م آيـ٦م اهلل اًمٕمٔمٛمـك
اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل ـ ىمؿ-
حمٛمـد اًمتٛمٞمٛمـل
 -93ذح إظمٌ٤مر ذم ومْم٤مئؾ إئٛم٦م إـمٝم٤مر ،اًم٘م٤ميض أسمـق طمٜمٞمٗمـ٦م اًمـٜمٕمامن سمــ ّ
حمٛمد احلًٞمٜمل اجلالزم ،اًمٓمٌٕمـ٦م اًمث٤مٟمٞمـ٦م  ،2525اًمٜمـ٤مذ:
اعمٖمريب (مُ ،)474 -ت٘مٞمؼ :اًمً ّٞمد ّ
اعمنموم٦م-
ُم١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ ّ
 -94ذح إؾمامء احلًٜمكُ ،مال هـ٤مدي اًمًـٌزواري (م ،)239: -اًمٓمٌٕمـ٦م :طمجريـ٦م ،اًمٜمـ٤مذ:
ُمٙمتٌ٦م سمّمػميت ،ىمؿ-
حمٛمد ه٤مدي
 -95ذح شمٌٍمة اعمتٕمٚمٛملم ،آىم٤م وٞم٤مء اًمٕمراىمل (م ،)2472 -يمت٤مب اًم٘مْم٤مءُ ،ت٘مٞمؼّ :
ُمٕمروم٦م ،اعمٓمٌٕم٦مُ :مٝمر ـ ىمؿ-
 -96ذح شمقطمٞمد اًمّمدوق ،اًم٘م٤ميض ؾمٕمٞمد اًم٘مٛمل (م-)2274 -
 -97اًمّمحٞمٗم٦م اًمًـج٤مدي٦م اًمٙم٤مُمٚمـ٦م ،اإلُمـ٤مم زيــ اًمٕم٤مسمـديـ× (م ،):5 -ظمـط :قمٌـد اًمـرطمٞمؿ
أومِم٤مري زٟمج٤مين ،ؾمٜم٦م اًمٓمٌع ،2575 :اًمٜم٤مذُ :م١مؾمًـ٦م اًمٜمنمـ اإلؾمـالُمل اًمت٤مسمٕمـ٦م جلامقمـ٦م
اعمنموم٦م-
اعمدرؾملم سم٘مؿ ّ
حمٛمد قمكم سمـ يقٟمس اًمٕم٤مُمكم اًمٜمٌ٤مـمل
 -98اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ إمم ُمًتح٘مل اًمت٘مديؿ ،زيـ اًمديـ أسمق ّ
حمٛمد اًمٌ٤مىمر اًمٌٝمٌقدي ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2495اًمٜمـ٤مذ :اعمٙمتٌـ٦م
اًمٌٞم٤ميض (مُ ،)988 -ت٘مٞمؼّ :
اعمرشمْمقي٦م إلطمٞم٤مء أصم٤مر اجلٕمٗمري٦م-
 -99اًمٓمرائػ ذم ُمٕمروم٦م ُمـذاه٥م اًمٓمقائـػ ،اًمًـ ّٞمد اسمــ ـمـ٤مووس (م ،)775 -اًمٓمٌٕمـ٦م إومم
 ،24::اعمٓمٌٕم٦م :اخلٞم٤مم ـ ىمؿ-
 -9:قمدّ ة اًمداقمل وٟمج٤مح اًمً٤مقمل ،اسمـ ومٝمد ّ
احلكم (م ،)952 -شمّمحٞمح :أمحد اعمقطمدي اًم٘مٛمـل،
اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م وضمداين ـ ىمؿ-
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حمٛمد سمـ احلًـ اًم٘مٛمل (مُ ،)8 -ت٘مٞمؼ :قمكم أوؾمط اًمٜمـ٤مـم٘مل،
 -:7اًمٕم٘مد اًمٜمْمٞمد واًمدر اًمٗمريدّ ،
اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2534اًمٜم٤مذ :دار احلدي٨م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم-
حمٛمد ص٤مدق سمحر اًمٕمٚمقم ،ؾمـٜم٦م
 -:2قمٚمؾ اًمنمايع ،اًمّمدوق (مُ ،)492 -ت٘مٞمؼ وشم٘مديؿ :اًمً ّٞمد ّ
اًمٓمٌع ،2496 :اًمٜم٤مذ :اعمٓمٌٕم٦م احلٞمدري٦م  ,اًمٜمجػ إذف-
ّ
احلـكم (م-
 -:3قمٛمدة قمٞمقن صح٤مح إظمٌ٤مر ذم ُمٜم٤مىم٥م إُمـ٤مم إسمـرار ،اسمــ اًمٌٓمريـؼ إؾمـدي
اعمنموم٦م-
 ،)777اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ ّ
 -:4اًمٕمقامل ,اإلُم٤مم احلًلم× ،اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمٌحراين (مُ ،)2247 -ت٘مٞمؼُ :مدرؾمـ٦م اإلُمـ٤مم
اعمٝمدي ،#اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2578اًمٜم٤مذُ :مدرؾم٦م اإلُم٤مم اعمٝمدي-#
 -:5قمقازم اًمٚمئ٤مزم اًمٕمزيزي٦م ذم إطم٤مدي٨م اًمديٜمٞم٦م ،اسمـ أيب مجٝمقر إطمً٤مئل (مُ ،)997 -ت٘مٞمـؼ:
اًمِمٞمخ جمتٌل اًمٕمراىمل ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  2574اعمٓمٌٕم٦م :ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء ـ ىمؿ-
 -:6اًمٕمقيص ،اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد (مُ ،)524 -ت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ حمًـ أمحدي ، ،اًمٓمٌٕمـ٦م اًمث٤مٟمٞمـ٦م ،2525
اًمٜم٤مذ :دار اعمٗمٞمد ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع ،سمػموت ـ ًمٌٜم٤من-
حمٛمد اًمٚمٞمثل اًمقاؾمٓمل (م -ق ُ ،)7ت٘مٞمـؼ :اًمِمـٞمخ طمًـلم
 -:7قمٞمقن احلٙمؿ واعمقاقمظ ،قمكم سمـ ّ
احلًٞمٜمل اًمٌػمضمٜمدي ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،اًمٜم٤مذ :دار احلدي٨م-
 -:8قمٞمقن اعمٕمجزات ،طمًلم سمـ قمٌد اًمقه٤مب (م -ق  ،)6ؾمٜم٦م اًمٓمٌع ،247: :اًمٜم٤مذ :اعمٓمٌٕمـ٦م
احلٞمدري٦م ـ اًمٜمجػ إذف-
 -:9قمٞمقن أظمٌ٤مر اًمرو٤م ،اًمِمٞمخ اًمّمدوق (مُ ،)492 -ت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ طمًلم إقمٚمٛمـل ،اًمٓمٌٕمـ٦م
إومم  ،2575اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت ـ سمػموت-
حمٛمد اًمث٘مٗمل اًمٙمقذم (مُ ،)394 -ت٘مٞمؼ :اًمً ّٞمد ضمالل اًمديـ احلًٞمٜمل
 -::اًمٖم٤مرات ،إسمراهٞمؿ سمـ ّ
إرُمقي اعمحدث-
 -277هم٤مي٦م اعمرام ،اًمً ّٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين (مُ ،)2278 -ت٘مٞمؼ :اًمً ّٞمد قمكم قم٤مؿمقر-
 -272اًمٖمدير ،اًمِمٞمخ إُمٞمٜمل (م ،)24:3 -اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م  ،24:8اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب،
سمػموت ـ ًمٌٜم٤من-
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 -273اًمٖمرر احلٙمؿ ،اًمتٛمٞمٛمل أُمدي-
 -274اًمٖمٞمٌ٦م ،اسمـ أيب زيٜم٥م اًمٜمٕمامين (مُ ،)497 -ت٘مٞمؼ :ومـ٤مرس طمًـقن يمـريؿ ،اًمٓمٌٕمـ٦م إومم
 ،2533اًمٜم٤مذ :أٟمقار اهلدى-
حمٛمد سمـ احلًــ اًمٓمـقد (مُ ،)577 -ت٘مٞمـؼ :قمٌـ٤مد اهلل
 -275اًمٖمٞمٌ٦م ،ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م أسمق ضمٕمٗمر ّ
اًمٓمٝمراين واًمِمٞمخ قمـكم أمحـد ٟم٤مصـح ،اًمٓمٌٕمـ٦م إومم  ،2522اًمٜمـ٤مذُ :م١مؾمًـ٦م اعمٕمـ٤مرف
اإلؾمالُمٞم٦م  ,ىمؿ اعم٘مدّ ؾم٦م-
 -276اًمٗمتقح ،أمحد سمـ أقمثؿ اًمٙمقذم (مُ ،)425 -ت٘مٞمـؼ :قمـكم ؿمـػمي ،اًمٓمٌٕمـ٦م إومم ،2522
اًمٜم٤مذ :دار إوقاء-
 -277اًمٗمرج سمٕمد اًمِمـدّ ة ،اًم٘مـ٤ميض اًمتٜمـقظمل (م ،)495 -اًمٓمٌٕمـ٦م اًمث٤مٟمٞمـ٦م  2475ش ،اًمٜمـ٤مذ:
اًمنميػ اًمريض ـ ىمؿ-
حمٛمـد سمــ
اعمٝمٛم٦م ذم أصقل إئٛم٦م ،احلر اًمٕم٤مُمكم (مُ ،)2275 -ت٘مٞمـؼ وإذافّ :
 -278اًمٗمّمقل ّ
حمٛمد احلًلم اًم٘م٤مئٞمٜمل ،اًمٓمٌٕمـ٦م إومم  ،2529اًمٜمـ٤مذُ :م١مؾمًـ٦م ُمٕمـ٤مرف إؾمـالُمل إُمـ٤مم
ّ
رو٤م×-
 -279اًمٗمْم٤مئؾ ،ؿم٤مذان سمـ ضمؼمئٞمؾ (م ،)777 -ؾمٜم٦م اًمٓمٌع ،2492 :اًمٜم٤مذ :اعمٓمٌٕم٦م احلٞمدري٦م ,
اًمٜمجػ إذف-
 -27:وم٘مف اًمرو٤م× ،قمكم سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمل (مُ ،)43: -ت٘مٞمؼُ :م١مؾمً٦م آل اًمٌٞمـ٧م^ إلطمٞمـ٤مء
اًمؽماث ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2577اًمٜم٤مذ :اعم١ممتر اًمٕم٤معمل ًمإلُم٤مم اًمرو٤م× ـ ُمِمٝمد اعم٘مدّ ؾم٦م-
 -227ومالح اًمً٤مئؾ ،اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس (م-)775 -
 -222ومٝمرؾم٧م أؾمامء ُمّمٜمٗمل اًمِمٞمٕم٦م (رضم٤مل اًمٜمج٤مر) ،اًمٜمج٤مر (م ،)567اًمٓمٌٕمـ٦م اخل٤مُمًـ٦م
اعمنموم٦م-
 ،2527اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ ّ
حمٛمد شم٘مل اًمتًـؽمي ،اًمٓمٌٕمـ٦م إومم  ،252:اًمٜمـ٤مذُ :م١مؾمًـ٦م
 -223ىم٤مُمقس اًمرضم٤مل ،اًمِمٞمخ ّ
اعمنموم٦م-
اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ ّ
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 -224ىمـرب اإلؾمــٜم٤مد ،احلٛمــػمي اًم٘مٛمــل (مُ ،)475 -ت٘مٞمــؼُ :م١مؾمًــ٦م آل اًمٌٞمــ٧م^ إلطمٞمــ٤مء
اًمؽماث ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،2524اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م آل اًمٌٞم٧م^ إلطمٞم٤مء اًمؽماث ـ ىمؿ-
 -225ىمّمص إٟمٌٞم٤مء ،اًمراوٟمـدي (مُ ،)684 -ت٘مٞمـؼ :اعمـػمزا همـالم روـ٤م قمروم٤مٟمٞمـ٤من اًمٞمـزدي
اخلراؾم٤مين ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2529اًمٜم٤مذ :اهل٤مدي-
 -226ىمقاقمد إطمٙم٤ممّ ،
اًمٕمالُم٦م ّ
احلكم (مُ ،)837 -ت٘مٞمؼُ :م١مؾمًـ٦م اًمٜمنمـ اإلؾمـالُمل ،اًمٓمٌٕمـ٦م
اعمنموم٦م-
إومم ،2524اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ ّ
إول (مُ ،)897 -ت٘مٞمؼ :اًمً ّٞمد قمٌد اهل٤مدي احلٙمٞمؿ ،اًمٜمـ٤مذ:
 -227اًم٘مقاقمد واًمٗمقائد ،اًمِمٝمٞمد ّ
ُمٙمتٌ٦م اعمٗمٞمد ـ ىمؿ-
حمٛمد سمـ ىمقًمقيف (مُ ،)478 -ت٘مٞمؼ :اًمِمـٞمخ ضمـقاد اًم٘مٞمـقُمل،
 -228يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات ،ضمٕمٗمر سمـ ّ
اًمٓمٌٕم٦م إومم  ، 2528اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م ٟمنم اًمٗم٘م٤مه٦م-
 -229يم٤مُمؾ اًمٌٝم٤مئل ،قمامد اًمديـ اًمٓمؼمي-
 -22:يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري (م ،)2392 -اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م آل اًمٌٞمـ٧م^ ًمٚمٓمٌ٤مقمـ٦م
واًمٜمنم-
 -237يمت٤مب اعمٙم٤مؾم٥م ،اًمِمـٞمخ إٟمّمـ٤مري (مُ ،)2392 -ت٘مٞمـؼ :جلٜمـ٦م ُت٘مٞمـؼ شمـراث اًمِمـٞمخ
إقمٔمؿ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2526اًمٜم٤مذ :اعم١ممتر اًمٕم٤معمل سمٛمٜم٤مؾمٌ٦م اًمذيمرى اعمئقي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م عمـٞمالد
اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري-
حمٛمـد سمـ٤مىمر
 -232يمت٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس ،ؾمـٚمٞمؿ سمــ ىمـٞمس اهلـالزم اًمٙمـقذم (م -ق ُ ،)2ت٘مٞمـؼّ :
إٟمّم٤مري اًمزٟمج٤مين ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،2533اًمٜم٤مذ :دًمٞمؾ ُم٤م-
 -233يمِمػ اًمٖمٛم٦م ذم ُمٕمروم٦م إئٛم٦م ،قمكم سمـ قمٞمًك اسمـ أيب اًمٗمـتح إرسمـكم (م ،)7:4 -اًمٓمٌٕمـ٦م
اًمث٤مٟمٞم٦م  ،2576اًمٜم٤مذ :دار إوقاء ـ سمػموت،
 -234يمِمػ اًمٚمث٤مم ،اًمٗم٤موؾ اهلٜمدي (م ،)2248 -ؾمٜم٦م اًمٓمٌع ،2576 :اًمٜمـ٤مذُ :مٙمتٌـ٦م آيـ٦م اهلل
اًمٕمٔمٛمك اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل ـ ىمؿ-
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 -235يمِمػ اعمحج٦م ًمثٛمرة اعمٝمج٦م ،اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس (م ،)775 -وم٤مرد ،اعمـؽمضمؿ :أؾمـد اهلل
ُمٌنمي ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م2485ش ،اًمٜم٤مذ :دومؽم ٟمنم ومرهٜمآ إؾمالُمل-
 -236يمٗم٤مي٦م إصمر ،اخلزاز اًم٘مٛمل (مُ ،)577 -ت٘مٞمؼ :اًمً ّٞمد قمٌد اًمٚمٓمٞمػ احلًٞمٜمل اًمٙمقهٙمٛمري
اخلقئل ،ؾمٜم٦م اًمٓمٌع ،2572 :اًمٜم٤مذ :سمٞمدار-
 -237يمامل اًمديـ ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م ،اًمِمٞمخ اًمّمدوق (مُ ،)492 -ت٘مٞمـؼ وشمّمـحٞمح وشمٕمٚمٞمـؼ :قمـكم
أيمؼم اًمٖمٗم٤مري ،ؾمٜم٦م اًمٓمٌـع ،2576 :اًمٜمـ٤مذُ :م١مؾمًـ٦م اًمٜمنمـ اإلؾمـالُمل اًمت٤مسمٕمـ٦م جلامقمـ٦م
اعمنموم٦م-
اعمدرؾملم سم٘مؿ ّ
 -238يمٜمز اًمٗمقائد ،أسمق اًمٗمتح اًمٙمراضمٙمل (م ،)55: -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  247:ش ،اًمٜمـ٤مذُ :مٙمتٌـ٦م
اعمّمٓمٗمقي ـ ىمؿ-
 -239اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب ،اًمِمٞمخ قمٌ٤مس اًم٘مٛمل (م ،)246: -اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمّمدر ـ ـمٝمران-
 -23:اًمٚمٝمــقف ذم ىمــتغم اًمٓمٗمــقف ،اًمً ـ ّٞمد اسمـــ ـمــ٤مووس (م ،)775 -اًمٓمٌٕمــ٦م إومم، 2528
اًمٜم٤مذ :أٟمقار اهلدى ـ ىمؿ-
ً -247مقاقم٩م إؿمج٤من ،اًمً ّٞمد حمًـ إُملم (م ،)2482 -ؾمٜم٦م اًمٓمٌع ،2442 :اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌـ٦م
سمّمػميت ـ ىمؿ-
ُ -242مئ٦م ُمٜم٘مٌ٦م ،اسمـ ؿم٤مذان (مُ ،)523 -ت٘مٞمـؼُ :مدرؾمـ٦م اإلُمـ٤مم اعمٝمـدي ،#اًمٓمٌٕمـ٦م إومم
 ،2578اًمٜم٤مذُ :مدرؾم٦م اإلُم٤مم اعمٝمدي #ـ ىمؿ اعم٘مدّ ؾم٦م-
ُ -243مثػم إطمزان ،اسمـ ٟمام ّ
احلكم (م ،)756 -ؾمٜم٦م اًمٓمٌع ،247: :اًمٜم٤مذ :اعمٓمٌٕمـ٦م احلٞمدريـ٦م ـ
اًمٜمجػ إذف-
 -244اعمج٤مًمس اًمٗم٤مظمرة ذم ُمّم٤مئ٥م اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة ،اًمً ّٞمد ذف اًمديـ (مُ ،)2488 -مراضمٕمـ٦م
وُت٘مٞمؼ :حمٛمقد اًمٌدري ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،2532اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م-
 -245جمٛمع اًمٌحريـ ،اًمِمٞمخ ومخـر اًمـديـ اًمٓمرحيـل (م ،)2796 -اًمٓمٌٕمـ٦م اًمث٤مٟمٞمـ٦م  2473ش،
اًمٜم٤مذُ :مرشمْمقي-
 -246جمٛمع اًمٜمقريـ ،اًمٓمٌٕم٦م :طمجري٦م ،اًمِمٞمخ أسمق احلًـ اعمرٟمدي-
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حمٛمد سمـ ظم٤مًمد اًمؼمىمل (م ،)385 -شمّمـحٞمح وشمٕمٚمٞمـؼ :اًمًـ ّٞمد ضمـالل
 -247اعمح٤مؾمـ ،أمحد سمـ ّ
اًمديـ احلًٞمٜمل اعمحدث ،ؾمٜم٦م اًمٓمٌع ،2487 :اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمٞم٦م ـ ـمٝمران-
 -248اعمحتي ،قمز اًمديـ احلًـ سمــ ؾمـٚمٞمامن ّ
احلـكم (م -ق ُ ،):ت٘مٞمـؼ :اًمًـ ّٞمد قمـكم أذف،
اًمٓمٌٕم٦م إومم  ، 2535اًمٜم٤مذ :اعمٙمتٌ٦م احلٞمدري٦م-
 -249اعمحج٦م اًمٌٞمْم٤مء ذم هتذي٥م اإلطمٞم٤مء ،اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين (م ،)27:2 -صححف وقم ّٚمؼ قمٚمٞمف:
قمكم أيمؼم اًمٖمٗم٤مري ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمٜمـ٤مذ :دومـؽم اٟمتِمـ٤مرات إؾمـالُمك واسمًـتف سمـف ضم٤مُمٕمـف
ُمدرؾملم طمقزه قمٚمٛمٞمف ىمؿ-
 -24:خمتٍم ـ سمّمــ٤مئر اًمــدرضم٤مت ،قمــز اًمــديـ احلًـــ سمـــ ؾمــٚمٞمامن احلـ ّ
ـكم (م -ق  ،):اًمٓمٌٕمــ٦م
إومم ،2487اًمٜم٤مذ :اعمٓمٌٕم٦م احلٞمدري٦م ـ اًمٜمجػ إذف-
 -257خمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦مّ ،
اًمٕمالُم٦م ّ
احلـكم (مُ ،)837 -ت٘مٞمـؼُ :م١مؾمًـ٦م اًمٜمنمـ اإلؾمـالُمل ،اًمٓمٌٕمـ٦م
اعمنموم٦م-
اًمث٤مٟمٞم٦م  ،2524اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ ّ
ُ -252مديٜم٦م اعمٕمـ٤مضمز ،اًمًـ ّٞمد ه٤مؿمـؿ اًمٌحـراين (م 2278 -هــ -ق)ُ ،ت٘مٞمـؼ :اًمِمـٞمخ قمـزة اهلل
اعمقٓئل اهلٛمداين ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،2524اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م-
ُ -253مرآة اًمٕم٘مقل ذم ذح أظمٌ٤مر آل اًمرؾمقلّ ،
اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز (م ،)2222 -شم٘مـديؿ :اًمًـ ّٞمد
ُمرشم٣م اًمٕمًٙمري ،إظمراج وُم٘م٤مسمٚمـ٦م وشمّمـحٞمح :اًمًـ ّٞمد ه٤مؿمـؿ اًمرؾمـقزم ،اًمٓمٌٕمـ٦م اًمث٤مٟمٞمـ٦م
 ،2575اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمٞم٦م-
حمٛمد سمـ اعمِمٝمدي (م -ق ُ ،)7ت٘مٞمؼ :ضمقاد اًم٘مٞمـقُمل اإلصـٗمٝم٤مين ،اًمٓمٌٕمـ٦م إومم
 -254اعمزارّ ،
 ،252:اًمٜم٤مذٟ :منم اًم٘مٞمقم ـ ىمؿ-
 -255اعمً٤مئؾ اًمٕمٙمؼمي٦م ،اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد (مُ ،)524 -ت٘مٞمؼ :قمكم أيمؼم اإلهلـل اخلراؾمـ٤مين ،اًمٓمٌٕمـ٦م
اًمث٤مٟمٞم٦م  ،2525اًمٜم٤مذ :دار اعمٗمٞمد ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع ،سمػموت ـ ًمٌٜم٤من-
ُ -256مً٤مئؾ قمكم سمـ ضمٕمٗمر ،قمكم سمـ اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق× (م -ق ُ ،)3ت٘مٞمـؼُ :م١مؾمًـ٦م آل
اًمٌٞم٧م^ إلطمٞم٤مء اًمؽماث ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،257:اًمٜم٤مذ :اعم١ممتر اًمٕم٤معمل ًمإلُم٤مم اًمروـ٤م×
ُمِمٝمد اعم٘مدّ ؾم٦م-
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ُ -257مًتدرك اًمقؾم٤مئؾ ،اعمػمزا طمًلم اًمٜمقري (مُ ،)2437 -ت٘مٞمـؼُ :م١مؾمًـ٦م آل اًمٌٞمـ٧م^
إلطمٞم٤مء اًمؽماث ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2579اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م آل اًمٌٞم٧م^ إلطمٞم٤مء اًمؽماث-
حمٛمـد ضمـقاد احلًـٞمٜمل
ُ -258مًٜمد اًمرو٤م× ،داود سمـ ؾمـٚمٞمامن اًمٖمـ٤مزي (مُ ،)374 -ت٘مٞمـؼّ :
اجلالزم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2529اًمٜم٤مذُ :مٙمت٥م اإلقمالم اإلؾمالُمل-
ُ -259مِم٤مرق أٟمقار اًمٞم٘ملم ،احل٤مومظ رضم٥م اًمؼمد (م -ح ُ ،)924ت٘مٞمؼ :اًمًـ ّٞمد قمـكم قم٤مؿمـقر،
اًمٓمٌٕم٦م إومم  ، 252:اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت ،سمػموت ـ ًمٌٜم٤من-
ُ -25:منمق اًمِمٛمًلم ،اًمٌٝم٤مئل اًمٕم٤مُمكم (م ،)2742 -اًمٓمٌٕم٦م :طمجري٦م ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م سمّمـػميت
ـ ىمؿ-
ُ -267مِمٙم٤مة إٟمقار ذم همرر إظمٌـ٤مر ،قمـكم اًمٓمـؼمد (م -ق ُ ،)8ت٘مٞمـؼُ :مٝمـدي هقؿمـٛمٜمد،
اًمٓمٌٕم٦م إومم  ، 2529اًمٜم٤مذ :دار احلدي٨م-
ُ -262مّمــ٤مدىم٦م اإلظمــقان ،اًمِمــٞمخ اًمّمــدوق (م ،)492 -إذاف :اًمًــ ّٞمد قمــكم اخلراؾمــ٤مين
اًمٙم٤مفمٛمل ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اإلُم٤مم ص٤مطم٥م اًمزُم٤من #اًمٕم٤م ُّم٦م-
 -263اعمّمٌ٤مح (ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م وضمٜم٦م اإليامن اًمٌ٤مىمٞم٦م) ،اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ اًمٙمٗمٕمٛمل (م،):76 -
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م  ،2574اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت ،سمػموت ـ ًمٌٜم٤من-
ُ -264مّمٌ٤مح اًمٌالهم٦م (ُمًتدرك هن٩م اًمٌالهم٦م) ،اعمػمضمٝم٤مين (م ،)2499 -ؾمٜم٦م اًمٓمٌع-2499 :
ُ -265مّمٌ٤مح اًمنميٕم٦م وُمٗمتـ٤مح احل٘مٞم٘مـ٦م ،اعمٜمًـقب ًمإلُمـ٤مم اًمّمـ٤مدق× (م ،)259 -اًمٓمٌٕمـ٦م
إومم ،2577اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت ،سمػموت ـ ًمٌٜم٤من-
ُ -266مّمٌ٤مح اعمتٝمجد ،اًمِمٞمخ اًمٓمقد (م ،)577 -اًمٜمـ٤مذُ :م١مؾمًـ٦م وم٘مـف اًمِمـٞمٕم٦م ،سمـػموت ـ
ًمٌٜم٤من-
ُ -267مٕم٤ممل اًمديـ وُمالذ اعمجتٝمديـ (ىمًؿ اًمٗم٘مف) ،طمًـ سمـ زيـ اًمـديـ اًمٕمـ٤مُمكم (م،)2722 -
ُت٘مٞمؼ :اًمً ّٞمد ُمٜمذر احلٙمٞمؿ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2529اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمٗم٘مف ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم-
حمٛمد ُمٝمدي اعم٤مزٟمدراين (م-)2496 -
ُ -268مٕم٤مزم اًمًٌٓملم ،اًمِمٞمخ ّ
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ُ -269مٕم٤مين إظمٌ٤مر ،اًمِمٞمخ اًمّمدوق (مُ ،)492 -ت٘مٞمؼ :قمـكم أيمـؼم اًمٖمٗمـ٤مري ،ؾمـٜم٦م اًمٓمٌـع:
اعمنموم٦م-
2472ش ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ ّ
ُ -26:مٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م ،اًمً ّٞمد اخلقئل (م ،)2524 -اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُمً٦م -2524
ُ -277مٗمت٤مح اًمٗمـالح ،اًمٌٝمـ٤مئل اًمٕمـ٤مُمكم (م ،)2742 -اًمٜمـ٤مذُ :مٜمِمـقرات ُم١مؾمًـ٦م إقمٚمٛمـل
ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت ،سمػموت ـ ًمٌٜم٤من-
ُ -272م٘متؾ احلًـلم× ،أسمـق خمٜمـػ إزدي (م ،)268 -شمٕمٚمٞمـؼ :طمًــ اًمٖمٗمـ٤مري ،اعمٓمٌٕمـ٦م:
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـ ىمؿ-
 -273اعم٘مٜمــع ،اًمِمــٞمخ اًمّمــدوق (مُ ،)492 -ت٘مٞمــؼ :جلٜمــ٦م اًمتح٘مٞمــؼ اًمت٤مسمٕمــ٦م عم١مؾمًــ٦م اإلُمــ٤مم
اهل٤مدي× ،ؾمٜم٦م اًمٓمٌع ،2526 :اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اإلُم٤مم اهل٤مدي×-
 -274اعم٘مٜمٕم٦م ،اًمِمـٞمخ اعمٗمٞمـد (مُ ،)524 -ت٘مٞمـؼُ :م١مؾمًـ٦م اًمٜمنمـ اإلؾمـالُمل ،اًمٓمٌٕمـ٦م اًمث٤مٟمٞمـ٦م
اعمنموم٦م-
 ،2527اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ ّ
ُ -275مٙم٤مرم إظمالق ،اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد (م ،)659 -اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مدؾم٦م  ،24:3اًمٜم٤مذ :اًمنميػ
اًمريض-
ُ -276مـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف ،اًمِمٞمخ اًمّمدوق (مُ ،)492 -ت٘مٞمؼ :قمـكم أيمـؼم اًمٖمٗمـ٤مري ،اًمٓمٌٕمـ٦م
اعمنموم٦م-
اًمث٤مٟمٞم٦م  ، 2575اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ ّ
حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم (م -ق -)6
 -277اعمٜم٤مىم٥مّ ،
ُ -278مٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م ،اسمـ ؿمٝمر آؿمـقب (مُ ،)699 -ت٘مٞمـؼ :جلٜمـ٦م ُمــ أؾمـ٤مشمذة اًمٜمجـػ
إذف ،ؾمٜم٦م اًمٓمٌع ،2487 :اًمٜم٤مذُ :مٓمٌٕم٦م احلٞمدري٦م  ,اًمٜمجػ إذف-،
حمٛمد ،قمٌد اًمقاطمد اعمقصكم-
ُ -279مٜم٤مىم٥م آل ّ
حمٛمد
حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٙمقذم (مُ ،)477 -ت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ ّ
ُ -27:مٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم×ّ ،
سم٤مىمر اعمحٛمـقدي ،اًمٓمٌٕمـ٦م إومم  ،2523اًمٜمـ٤مذ :جمٛمـع إطمٞمـ٤مء اًمث٘م٤مومـ٦م اإلؾمـالُمٞم٦م ـ ىمـؿ
اعم٘مدّ ؾم٦م-
ُ -287مٜمتٝمك اعمٓمٚم٥مّ ،
اًمٕمالُم٦م ّ
احلكم (م ،)837 -اًمٓمٌٕم٦م :طمجري٦م-
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ُ -282مٜمٞم٦م اعمريد ،اًمِمٝمٞمد اًمثـ٤مين (مُ ،):77 -ت٘مٞمـؼ :روـ٤م اعمختـ٤مري ،اًمٓمٌٕمـ٦م إومم ،257:
اًمٜم٤مذُ :مٙمت٥م اإلقمالم اإلؾمالُمل-
ٟ -283مِمقار اعمح٤مضة وأظمٌ٤مر اعمذايمرة ،اًم٘م٤ميض اًمتٜمقظمل (مُ ،)495 -ت٘مٞمؼ :قمٌـقد اًمِمـ٤مجلل
اعمح٤مُمل ،ؾمٜم٦م اًمٓمٌع-24:4 :
ٟ -284مٗمس اًمرمحـ ذم ومْم٤مئؾ ؾمٚمامن ،طمًـلم اًمٜمـقري اًمٓمـؼمد (مُ ،)2437 -ت٘مٞمـؼ :ضمـقاد
اًم٘مٞمقُمل اجلزه¬اي اإلصٗمٝم٤مين ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2522اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م أوم٤مق-
 -285هن٩م اإليامن ،اسمـ ضمؼم (م -ق ُ ،)8ت٘مٞمؼ :اًمًـ ّٞمد أمحـد احلًـٞمٜمل ،اًمٓمٌٕمـ٦م إومم ،2529
اًمٜم٤مذ :جمتٛمع إُم٤مم ه٤مدي×ُ ،مِمٝمد-
حمٛمـد قمٌـده ،اًمٓمٌٕمـ٦م إومم
 -286هن٩م اًمٌالهم٦م ،ظمٓم٥م اإلُم٤مم قمكم (م -ق  ،)57ذح :اًمِمٞمخ ّ
 ،2523اًمٜم٤مذ :دار اًمذظم٤مئر ،ىمؿ ـ إيران-
 -287هن٩م احلؼ ويمِمػ اًمّمـدقّ ،
اًمٕمالُمـ٦م ّ
احلـكم (م ،)837 -شم٘مـديؿ :اًمًـ ّٞمد روـ٤م اًمّمـدر،
شمٕمٚمٞمؼ :اًمِمٞمخ قملم اهلل احلًٜمل إرُمقي ،ؾمٜم٦م اًمٓمٌع ،2532 :اًمٜمـ٤مذُ :م١مؾمًـ٦م اًمٓمٌ٤مقمـ٦م
واًمٜمنم دار اهلجرة ـ ىمؿ-
 -288اًمٜمقادر ،ومْمؾ اهلل اًمراوٟمدي (مُ ،)682 -ت٘مٞمؼ :ؾمـٕمٞمد روـ٤م قمـكم اًمٕمًـٙمري ،اًمٓمٌٕمـ٦م
إومم 2488ش ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م دار احلدي٨م اًمث٘م٤مومٞم٦م-
حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي اًمِمـٞمٕمل( ،م -ق ُ ،)5ت٘مٞمـؼُ :م١مؾمًـ٦م اإلُمـ٤مم
ٟ -289مقادر اعمٕمجزاتّ ،
اعمٝمدي ،#اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2527اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اإلُم٤مم اعمٝمدي #ـ ىمؿ اعم٘مدّ ؾم٦م-
 -28:اهلداي٦م اًمٙمؼمى ،احلًلم سمـ محدان اخلّمٞمٌل (م ،)445 -اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م  ،2522اًمٜمـ٤مذ:
ُم١مؾمً٦م اًمٌالغ ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع ،سمػموت ـ ًمٌٜم٤من-
ـل سمــ٤مًمتح٘مٞمؼ واًمتّمــحٞمح واًمتٕمٚمٞمــؼ قمٚمٞمــف
 -297اًمــقاذم ،اًمٗمــٞمض اًمٙم٤مؿمــ٤مين (مُ ،)27:2 -قمٜمـ َ
واعم٘م٤مسمٚم٦م ُمع إصؾ :وٞم٤مء اًمـديـ احلًـٞمٜمل اإلصـٗمٝم٤مين ،اًمٓمٌٕمـ٦م إومم  ،2577اًمٜمـ٤مذ:
ُمٙمتٌ٦م اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم× اًمٕم٤م ُّم٦م  ,إصٗمٝم٤من-
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 -292وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ،احلر اًمٕم٤مُمكم (مُ ،)2275 -ت٘مٞمؼُ :م١مؾمً٦م آل اًمٌٞم٧م^ إلطمٞم٤مء اًمؽماث،
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ،2525اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م آل اًمٌٞم٧م^ إلطمٞم٤مء اًمؽماث ـ ىمؿ-
 -293اًمٞم٘ملم ،اًمً ّٞمد اسمـ ـم٤مووس (مُ ،)7 -ت٘مٞمؼ :إٟمّم٤مري ،اًمٓمٌٕمـ٦م إومم  ،2524اًمٜمـ٤مذ:
ُم١مؾمً٦م دار اًمٙمت٤مب (اجلزائري) ،ىمؿ-

ثاْٝاَّ :ؿادز أٌٖ ايطّٓ١

 -294اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ،ضمالل اًمـديـ اًمًـٞمقـمل (مُ ،):22 -ت٘مٞمـؼ :ؾمـٕمٞمد اعمٜمـدوب،
اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2527اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر ـ سمػموت-
 -295إصمٌ٤مت اًمقصٞم٦م ،اعمًٕمقدي-
 -296أطم٤مد واعمث٤مين ،اسمـ أيب قم٤مصؿ اًمْمح٤مك( ،مُ ،)398 -ت٘مٞمؼ :سم٤مؾمؿ ومٞمّمؾ أمحد اجلقاسمرة،
اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2522اًمٜم٤مذ :دار اًمدراي٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع-
 -297إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ ،اًمٖمزازم (م ،)676 -اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ـ سمػموت-
 -298إدب اعمٗمــرد ،اًمٌخــ٤مري (م ،)367 -اًمٓمٌٕمــ٦م إومم  ،2577اًمٜمــ٤مذُ :م١مؾمًــ٦م اًمٙمتــ٥م
اًمث٘م٤مومٞم٦م ،سمػموت ـ ًمٌٜم٤من-
حمٛمد اًمٌج٤موي ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،2523
 -299آؾمتٞمٕم٤مب ،اسمـ قمٌد اًمؼم (مُ ،)574 -ت٘مٞمؼ :قمكم ّ
اًمٜم٤مذ :دار اجلٞمؾ ،سمػموت-
ُ -29:اؾمد اًمٖم٤مسم٦م ،قمٌد اًمقاطمد اًمِمٞمٌ٤مين اعمٕمروف سم٤مسمـ إصمػم (م ،)747 -اًمٜمـ٤مذ :إؾمـامقمٞمٚمٞم٤من،
ـمٝمران-
 -2:7اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين (مُ ،)963 -ت٘مٞمـؼ :اًمِمـٞمخ
قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2526اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـ سمػموت-،
حمٛمد قمٌد احلٛمٞمد اًمٜمٛمٞمزـ ،اًمٓمٌٕمـ٦م
 -2:2إُمت٤مع إؾمامع ،اعم٘مريزي (مُ ،)956 -ت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼّ :
إومم 2:::م ،ؾمٜم٦م اًمٓمٌع ،2537 :اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ـ ًمٌٜم٤من-
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 -2:3اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ،أسمق اًمٗمـداء إؾمـامقمٞمؾ سمــ يمثـػم اًمدُمِمـ٘مل (مُ ،)885 -ت٘مٞمـؼ وشمـدىمٞمؼ
وشمٕمٚمٞمؼ :قمكم ؿمػمي ،اًمٓمٌٕمـ٦م إومم  2579هــ -ق ،اًمٜمـ٤مذ :دار إطمٞمـ٤مء اًمـؽماث اًمٕمـريب،
سمػموت-
 -2:4شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء ،ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل (مُ ،):22 -ت٘مٞمؼ :جلٜم٦م ُمـ إدسم٤مء ،شمقزيـع :دار
اعمٙمرُم٦م-
اًمتٕم٤مون قمٌ٤مس أمحد اًمٌ٤مزُ ،مٙمّ٦م ّ
 -2:5اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ،اًمٌخ٤مري (م ،)367 -اًمٜم٤مذ :اعمٙمتٌ٦م اإلؾمالُمٞم٦م-
 -2:6شم٤مريخ سمٖمداد ،اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي (م ،)574 -دراؾم٦م وُت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓمـ٤م،
اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2528اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ـ ًمٌٜم٤من-
 -2:7شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم اًمدوري ،حيٞمك سمـ ُمٕملم (مُ ،)344 -ت٘مٞمؼ :قمٌداهلل أمحد طمًـ ،اًمٜم٤مذ:
دار اًم٘مٚمؿ-
 -2:8شم٤مريخ اإلؾمالم ،اًمذهٌل (مُ ،)859 -ت٘مٞمؼ :قمٛمر قمٌـد اًمًـالم شمـدُمري ،اًمٓمٌٕمـ٦م إومم
 ،2578اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ،سمػموت-
 -2:9شمــ٤مريخ اًمٓمــؼمي (شمــ٤مريخ إُمــؿ واعمٚمــقك) ،اسمـــ ضمريــر اًمٓمــؼمي (مُ ،)427 -مراضمٕمــ٦م
وشمّمحٞمحٟ :مخٌ٦م ُمـ اًمٕمٚمامء إضمالء ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م إقمٚمٛمل ،سمػموت-
 -2::شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ ،اسمـ قمً٤ميمر (مُ ،)682 -ت٘مٞمؼ :قمـكم ؿمـػمي ،ؾمـٜم٦م اًمٓمٌـع ،2526
اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع ،سمػموت ـ ًمٌٜم٤من-
 -377اًمتذيمرة احلٛمدوٟمٞم٦م ،اسمـ محدون (مُ ،)673 -ت٘مٞمؼ :إطمً٤من قم ٌّ٤مس وسمٙمر قم ٌّ٤مس ،اًمٓمٌٕمـ٦م
إومم 2::7م ،اًمٜم٤مذ :دار ص٤مدر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم-
حمٛمد سمـ٤مىمر اعمحٛمـقدي،
 -372شمرمج٦م اإلُم٤مم احلًلم× ،اسمـ قمً٤ميمر (مُ ،)682 -ت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ ّ
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ،2525اًمٜم٤مذ :جمٛمع إطمٞم٤مء اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م-
 -373شمٗمًػم اسمـ قمريب ،اسمـ قمريب (م ،)749 -وٌٓمف وصححف وىمدّ م ًمف :اًمِمـٞمخ قمٌـد اًمـقارث
حمٛمد قمكم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  3772م ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ً ,مٌٜم٤من-
ّ
 -374شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد ،أسمق اًمًٕمقد (م ،):62 -اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ـ سمػموت-
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 -375شمٗمًػم أًمقد ،أًمقد (م-)2387
حمٛمـد سمــ قم٤مؿمـقرُ ،مراضمٕمـ٦م وشمـدىمٞمؼ:
 -376شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل ،اًمثٕمٚمٌل (مُ ،)538 -ت٘مٞمؼ :أسمـق ّ
إؾمت٤مذ ٟمٔمػم اًمً٤مقمدي ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2533اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمـػموت
ً ,مٌٜم٤من-
 -377شمٗمًػم اًمرازي (اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم) ،اًمرازي (م-)777 -
 -378شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ،اًم٘مرـمٌل (م ،)782 -شمّمحٞمح :أمحد قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ اًمـؼمدوين ،اًمٜمـ٤مذ :دار
إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت ـ ًمٌٜم٤من-
 -379شمٚمخٞمص احلٌػم ،اسمـ طمجر (م ،)963 -اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر-
 -37:هتذي٥م اًمٙمامل ،اعمزي (مُ ،)853 -ت٘مٞمؼ ووٌط وشمٕمٚمٞمؼ :اًمديمتقر سمِم٤مر قمـقاد ُمٕمـروف،
اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م  ،2577اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت ـ ًمٌٜم٤من،
 -327هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ،ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ قمكم سمــ طمجـر اًمٕمًـ٘مالين (م ،)963 -اًمٓمٌٕمـ٦م
إومم  ،2575اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر-
 -322ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،حم ّٛمد سمـ ضمريـر اًمٓمـؼمي (م ،)427 -وـٌط وشمقصمٞمـؼ
وختري٩م :صدىمل مجٞمؾ اًمٕمٓم٤مر ،ؾمٜم٦م اًمٓمٌع ،2526 :اًمٜمـ٤مذ :دار اًمٗمٙمـر ًمٚمٓمٌ٤مقمـ٦م واًمٜمنمـ
واًمتقزيع ،سمػموت ـ ًمٌٜم٤من-
 -323اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل (م ،):22 -اًمٓمٌٕمـ٦م إومم  ،2572اًمٜمـ٤مذ :دار
اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع ـ سمػموت-
 -324ضمقاهر اًمٕم٘مديـ ،اًمًٛمٝمقدي-
حمٛمد سمـ أمحد اًمدُمِم٘مل اًمٌ٤مقمقين اًمِم٤مومٕمل (م-
 -325ضمقاهر اعمٓم٤مًم٥م ذم ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم قمكم×ّ ،
حمٛمد سم٤مىمر اعمحٛمقدي ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2526اًمٜمـ٤مذ :جمٛمـع إطمٞمـ٤مء
ُ ،)982ت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ ّ
اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ـ ىمؿ-
حمٛمـد اًمتـقٟمجل،
 -326اجلقهرة ذم ٟمً٥م اإلُم٤مم قمكم وآًمف ،اًمؼمي (م -ق ُ ،)8ت٘مٞمـؼ :اًمـديمتقر ّ
اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2573اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمٜمقري ـ دُمِمؼ-
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 -327ظمّم٤مئص أُمػم اعمـ١مُمٜملم× ،اًمٜمًـ٤مئل (م 474 -هــ -ق)ُ ،ت٘مٞمـؼ وشمّمـحٞمح إؾمـ٤مٟمٞمد
حمٛمد ه٤مدي إُمٞمٜمل ،اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م ٟمٞمٜمقى احلديث٦م ـ ـمٝمران-
وووع اًمٗمٝم٤مرسّ :
اًمٜمٌقة وُمٕمروم٦م أطمقال ص٤مطم٥م اًمنمـيٕم٦م ،أمحـد سمــ احلًـلم اًمٌٞمٝم٘مـل (م،)569 -
 -328دٓئؾ ّ
وظمرج طمديثف وقم ّٚمـؼ قمٚمٞمـف :اًمـديمتقر قمٌـد اعمٕمٓمـل ىمٚمٕمجـل ،اًمٓمٌٕمـ٦م إومم
و ّصمؼ أصقًمف ّ
 ،2576اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ـ ًمٌٜم٤من-
 -329ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك ،أمحد سمـ قمٌد اهلل اًمٓمؼمي (م ،)7:5 -ؾمٜم٦م اًمٓمٌع ،2467 :اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌـ٦م
اًم٘مدد  ,اًم٘م٤مهرة-
حمٛمد سمـ أمحد اًمدوٓيب (مُ ،)427 -ت٘مٞمؼ :ؾمٕمد اعمٌ٤مرك احلًــ،
 -32:اًمذري٦م اًمٓم٤مهرة اًمٜمٌقي٦مّ ،
اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2578اًمٜم٤مذ :اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م ـ اًمٙمقي٧م-
 -337رسمٞمع إسمرار وٟمّمقص إظمٌ٤مر ،اًمزخمنمي (مُ ،)649 -ت٘مٞمؼ :قمٌد إُمػم ُمٝمٜم٤م ،اًمٓمٌٕمـ٦م
إومم  ،2523اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت ـ سمػموت-
 -332اًمري٤مض اًمٜمية ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمٕمنمة ،أسمق ضمٕمٗمر أمحد اعمح٥م اًمٓمـؼمي (م ،)7:5 -اًمٜمـ٤مذ:
دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ـ ًمٌٜم٤من-
 -333ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد ،اًمّم٤محلل اًمِم٤مُمل (مُ ،):53 -ت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ :اًمِمـٞمخ قمـ٤مدل أمحـد
حمٛمـد ُمٕمـقض ،اًمٓمٌٕمـ٦م إومم  ،2525اًمٜمـ٤مذ :دار اًمٙمتـ٥م
قمٌد اعمقضمـقد ،اًمِمـٞمخ قمـكم ّ
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ـ ًمٌٜم٤من-
حمٛمـد ومـ١ماد
حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل (مُ ،)384 -ت٘مٞمؼ وشمرىمٞمؿ وشمٕمٚمٞمؼّ :
 -334ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦مّ ،
قمٌد اًمٌ٤مىمل ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع-
حمٛمد اًمٚمح٤مم،
 -335ؾمٜمـ أيب داود ،اسمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين (مُ ،)386 -ت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ :ؾمٕمٞمد ّ
اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2527اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع-
 -336اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،اًمٜمً٤مئل (مُ ،)474 -ت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٖمٗم٤مر ؾمٚمٞمامن اًمٌٜمداري وؾمٞمد يمنوي
طمًـ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2522اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ـ ًمٌٜم٤من-
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 -337اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم اًمٌٞمٝم٘مل (م 569 -هـ -ق) ،اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمـر ـ
سمػموت-
حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ ؾمقرة اًمؽمُمـذي (مُ ،)38: -ت٘مٞمـؼ :قمٌـد
 -338ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ،أسمق قمٞمًك ّ
اًمقه٤مب قمٌد اًمٚمٓمٞمػ ،ؾمٜم٦م اًمٓمٌع ،2574 :اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر ـ سمػموت-
 -339اًمًػمة احلٚمٌٞم٦م ،احلٚمٌل (م ،)2755 -ؾمٜم٦م اًمٓمٌع ،2577 :اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م ـ سمػموت-
 -33:ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ،اًمـذهٌل (م ،)859 -إذاف وختـري٩م :ؿمـٕمٞم٥م إرٟمـ١موطُ ،ت٘مٞمـؼ:
طمًلم إؾمد ،اًمٓمٌٕم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م  ،2524اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ـ سمػموت-
حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ ،اًمٜم٤مذ:
 -347ذح هن٩م اًمٌالهم٦م ،اسمـ أيب احلديد (مُ ،)767 -ت٘مٞمؼّ :
دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م-
حمٛمد اًمًـٕمٞمد سمــ
 -342ؿمٕم٥م اإليامن ،أمحد سمـ احلًلم اًمٌٞمٝم٘مل (مُ ،)569 -ت٘مٞمؼ :أسمق ه٤مضمر ّ
سمًٞمقين زهمٚمقل ،شم٘مديؿ :قمٌد اًمٖمٗم٤مر ؾمٚمٞمامن اًمٌٜمداري ،اًمٓمٌٕمـ٦م إومم  ،2527اًمٜمـ٤مذ :دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ـ ًمٌٜم٤من-
حمٛمد سمـ طمٌ٤من سمـ أمحد (مُ ،)465 -ت٘مٞمؼ :ؿمـٕمٞم٥م
 -343صحٞمح اسمـ طمٌ٤من سمؽمشمٞم٥م اسمـ سمٚمٌ٤منّ ،
إرٟم١موط ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ،2525اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م-
حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري (م ،)367 -ؾمٜم٦م اًمٓمٌع ،2572 :اًمٜمـ٤مذ:
 -344صحٞمح اًمٌخ٤مريّ ،
دار اًمٗمٙمر ـ سمػموت-
 -345صحٞمح ُمًٚمؿُ ،مًٚمؿ سمـ احلج٤مج سمـ ُمًٚمؿ اًم٘مِمـػمي اًمٜمٞمِمـ٤مسمقري (م ،)372 -اًمٜمـ٤مذ:
دار اًمٗمٙمر ـ سمػموت-
 -346اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م ذم اًمر ّد قمغم أهؾ اًمٌدع واًمزٟمدىم٦م ،أمحد سمــ طمجـر اهلٞمتٛمـل اعمٙمـل (م-
ظمرج أطم٤مديثف وقم ّٚمؼ طمقاؿمٞمف وىمدّ م ًمف :قمٌد اًمقه٤مب قمٌد اًمٚمٓمٞمػ ،اًمٓمٌٕمـ٦م اًمث٤مٟمٞمـ٦م
ّ ،):85
 ،2496اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًم٘م٤مهرة-
 -347اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ،اسمـ ؾمٕمد (م ،)347 -اًمٜم٤مذ :دار ص٤مدر ـ سمػموت-
 -348قمٛمدة اًم٘م٤مري ،اًمٕمٞمٜمل (م ،)966 -اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب  ,سمػموت-
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 -349اًمٕملم ،اخلٚمٞمـؾ اًمٗمراهٞمـدي (مُ ،)286 -ت٘مٞمـؼ :اًمـديمتقر ُمٝمـدي اعمخزوُمـل واًمـديمتقر
إسمراهٞمؿ اًمً٤مُمرائل ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ،257:اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م دار اهلجرة-
 -34:اًمٗم٤ميؼ ذم همري٥م احلـدي٨م ،اًمزخمنمـي (م ،)649 -اًمٓمٌٕمـ٦م إومم  ،2528اًمٜمـ٤مذ :دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ً ,مٌٜم٤من-
حمٛمد قمٌد اًم٘مـ٤مدر قمٓمـ٤م وُمّمـٓمٗمك قمٌـد
 -357اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م (مُ ،)839 -ت٘مٞمؼّ :
اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2579اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ً ,مٌٜم٤من-
 -352ومتح اًمٌ٤مري ،اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين (م ،)963 -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م
واًمٜمنم ـ سمػموت-
 -353ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ،اًمٜمً٤مئل (م ،)474 -اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ـ ًمٌٜم٤من-
 -354ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،اعمٜم٤موي (مُ ،)2742 -ت٘مٞمـؼ وشمّمـحٞمح :أمحـد قمٌـد
اًمًالم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2526اًمٜم٤مذ :داراًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـ سمػموت-
 -355اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ ،اسمـ إصمػم (م-)747 -
 -356يمٗم٤ميــ٦م اًمٓم٤مًمــ٥م اًمٚمٌٞمــ٥م ذم ظمّمــ٤مئص احلٌٞمــ٥م (اخلّمــ٤مئص اًمٙمــؼمى) ،ضمــالل اًمــديـ
اًمًٞمقـمل (م ،):22 -ؾمٜم٦م اًمٓمٌع ،2437 :اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب-
 -357يمٜمز اًمٕمامل ،اعمت٘مل اهلٜمدي (م ،):86 -وٌط وشمٗمًـػم :اًمِمـٞمخ سمٙمـري طمٞمـ٤مين ،شمّمـحٞمح
وومٝمرؾم٦م :اًمِمٞمخ صٗمقة اًمً٘م٤م ،ؾمٜم٦م اًمٓمٌع ،257: :اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ـ سمػموت-
ً -358مً٤من اًمٕمرب ،اسمـ ُمٜمٔمقر (م ،)822 -ؾمٜم٦م اًمٓمٌع ،2576 :اًمٜم٤مذ :أدب احلقزة-
ً -359مً٤من اعمٞمزان ،ؿمٝم٤مب اًمديـ أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمـكم سمــ طمجـر اًمٕمًـ٘مالين (م،)936 -
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،24:7اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت ـ سمػموت-
 -35:جمٛمع اًمزوائدٟ ،مقر اًمـديـ قمـكم سمــ أيب سمٙمـر اهلٞمثٛمـل (م ،)978 -ؾمـٜم٦م اًمٓمٌـع،2579 :
اًمٜم٤مذ :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـ سمػموت-
 -367جمٛمققم٦م اًمٗمت٤موى ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م (م-)839 -
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 -362اعمح٤مضات واعمح٤مورات ،ضمالل اًمـديـ اًمًـٞمقـمل (مُ ،):22 -ت٘مٞمـؼ :اًمـديمتقر حيٞمـك
اجلٌقري ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2535اًمٜم٤مذ :دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل ،سمػموت ـ ًمٌٜم٤من-
حمٛمد سمـ قمٌداهلل اعمٕمروف سم٤محلـ٤ميمؿ اًمٜمٞمًـ٤مسمقري (م،)576 -
 -363اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلمّ ،
ُت٘مٞمؼ :اًمديمتقر يقؾمػ اعمرقمِمكم ،ؾمٜم٦م اًمٓمٌع ،2577 :اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م ،سمػموت-
ُ -364مًٜمد أيب يٕمكم اعمقصكم ،أمحد سمـ قمكم سمــ اعمثٜمـك اًمتٛمٞمٛمـل اعمقصـكم (مُ ،)478 -ت٘مٞمـؼ:
طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد ،اًمٜم٤مذ :دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث-
ُ -365مًٜمد أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز ،ؾمـٚمٞمامن سمــ داود اًمٓمٞم٤مًمزـ (م ،)375 -اًمٜمـ٤مذ :دار اعمٕمرومـ٦م،
سمػموت ـ ًمٌٜم٤من-
ُ -366مًٜمد أمحد ،أمحد سمـ طمٜمٌؾ (م ،)352 -اًمٜم٤مذ :دار ص٤مدر ـ سمػموت-
حمٛمـد اًمٚمحـ٤مم ،اًمٓمٌٕمـ٦م
 -367اعمّمٜمػ ،اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م اًمٙمقذم (م 346 -هـ -ق)ُ ،ت٘مٞمؼ :ؾمـٕمٞمد ّ
إومم  ،257:اًمٜم٤مذ :دار اًمٗمٙمر-
حمٛمـد سمــ ـمٚمحـ٦م اًمِمـ٤مومٕمل (م،)763 -
ُ -368مٓم٤مًم٥م اًمًـ١مول ذم ُمٜم٤مىمـ٥م آل اًمرؾمـقل^ّ ،
ُت٘مٞمؼُ :م٤مضمد سمـ أمحد اًمٕمٓمٞم٦م-
ُ -369مٕم٤مرج اًمقصقل إمم ُمٕمروم٦م ومْمؾ آل اًمرؾمـقل^ ،اًمِمـٞمخ حمٛمـد اًمزرٟمـدي احلٜمٗمـل (م-
ُ ،)867ت٘مٞمؼُ :م٤مضمد سمـ أمحد اًمٕمٓمٞم٦م-
ُ -36:مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ رم شمٗمًػم اًم٘مرآن (شمٗمًػم اًمٌٖمقي) ،اًمٌٖمقي (مُ ،)627 -ت٘مٞمـؼ :ظم٤مًمـد قمٌـد
اًمرمحـ اًمٕمؽ ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦م-
 -377اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ،ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب اًمٚمخٛمل اًمٓمؼماين (مُ ،)477 -ت٘مٞمـؼ وختـري٩م:
محدي قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب-
ُ -372مٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر ،اًمٌٞمٝم٘مل (مُ ،)569 -ت٘مٞمـؼ :ؾمـ ّٞمد يمنـوي طمًــ ،اًمٜمـ٤مذ :دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م-
ُ -373م٘م٤مشمؾ اًمٓم٤مًمٌٞملم ،أسمـق اًمٗمـرج اإلصـٗمٝم٤مين (م ،)467 -شم٘مـديؿ وإذاف :يمـ٤مفمؿ اعمٔمٗمـر،
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ،2496اًمٜم٤مذ :اعمٓمٌٕم٦م احلٞمدري٦م ـ اًمٜمجػ إذف-
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 -374اعمٜم٤مىم٥م ،اعمقومؼ اخلقارزُمل (مُ ،)679 -ت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ ُم٤مًمؽ اعمحٛمـقديُ ،م١مؾمًـ٦م ؾمـ ّٞمد
اًمِمٝمداء× ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞمـ٦م  ،2525اًمٜمـ٤مذُ :م١مؾمًـ٦م اًمٜمنمـ اإلؾمـالُمل اًمت٤مسمٕمـ٦م جلامقمـ٦م
اعمنموم٦م-
اعمدرؾملم سم٘مؿ ّ
ُ -375مٜم٤مىم٥م قمـكم سمــ أيب ـم٤مًمـ٥م ،اسمــ اعمٖمـ٤مززم (م ،)594 -اًمٓمٌٕمـ٦م إومم  ،2537اًمٜمـ٤مذ:
اٟمتِم٤مرات ؾمٌط اًمٜمٌل ‘-
ُ -376مٜمتخ٥م ُمًٜمد قمٌد سمـ محٞمد ،قمٌد سمـ محٞمد سمـ ٟمٍم اًمٙمز (م ،)35: -طم٘م٘مف ووٌط ٟمّمف
حمٛمد ظمٚمٞمؾ اًمّمٕمٞمدي ،اًمٓمٌٕمـ٦م
وظمرج أطم٤مديثف :اًمً ّٞمد صٌحل اًمٌدري اًمً٤مُمرائل وحمٛمقد ّ
ّ
إومم  ،2579اًمٜم٤مذُ :مٙمتٌ٦م اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م-
ُ -377مقارد اًمٔمٛمآن ،اهلٞمثٛمل (مُ ،)978 -ت٘مٞمؼ :طمًلم ؾمـٚمٞمؿ أؾمـد اًمـداراين ،اًمٓمٌٕمـ٦م إومم
 ،2522اًمٜم٤مذ :دار اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م-
 -378اعمقاىمػ ،اإلجيل (مُ ،)867 -ت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ قمٛمػمة ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2528اًمٜمـ٤مذ:
دار اجلٞمؾ ـ سمػموت-
ٟ -379مزه٦م اًمٜم٤مفمر وشمٜمٌٞمف اخل٤مـمر ،احلٚمقاين (مُ ،)6 -ت٘مٞمؼُ :مدرؾم٦م اإلُم٤مم اعمٝمدي ،#اًمٓمٌٕمـ٦م
إومم  ،2579اًمٜم٤مذُ :مدرؾم٦م اإلُم٤مم اعمٝمدي #ـ ىمؿ اعم٘مدّ ؾم٦م-
حمٛمد اًمزرٟمدي احلٜمٗمل (م ،)867 -اًمٓمٌٕم٦م إومم -2488
ٟ -37:مٔمؿ درر اًمًٛمٓملمّ ،
 -387هن٤ميــ٦م إرب ذم ومٜمــقن إدب ،اًمٜمــقيري (م ،)844 -اًمٜمــ٤مذ :وزارة اًمث٘م٤مومــ٦م واإلرؿمــ٤مد
اًم٘مقُمل اعم١مؾمً٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤م ُّم٦م ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمؽممج٦م واًمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم-
 -382اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ،اًمّمٗمدي (مُ ،)875 -ت٘مٞمؼ :أمحد إرٟم٤مؤوط وشمريمـل ُمّمـٓمٗمك ،ؾمـٜم٦م
اًمٓمٌع ،2537 :اًمٜم٤مذ :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث-
 -383يٜم٤مسمٞمع اعمق ّدة ًمذوي اًم٘مريب ،اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن سمــ اسمـراهٞمؿ اًم٘مٜمـدوزي احلٜمٗمـل (م،)23:5 -
اًمتح٘مٞمؼ :اًمً ّٞمد قمكم مج٤مل أذف احلًٞمٜمل ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  ،2527اًمٜم٤مذ :دارإؾمقة-
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قضيدة حضسة آية اهلل العظنى الوحيد اخلساضاىي يف وصف اإلماو احلطني×

قؿٝد ٠مساح ١آ ١ٜايًٓ٘ ايععُ ٢ايٛحٝد اخلساضاْٞ
يف ٚؾـ اإلَاّ احلطني×
روس عاضورر سو
مطل و

یوا صوث

سل مطوووز

لفدووز ضووة ق و ر وخوور

وش سز خیل رسال

تو ر سو

مو چو گوری تار لهوا روس کیسو
کوو خزیوو ر متووا

و خ سوو

رج عصوت

گورهزش ر پزوریو

ضوویز نرضووی

س ستووان مصووطف

النوور ر وخوو لوو یووشل

ض تزون س پوز هوز سوزی کو تور
چوورن عووش

خووام

آن ق ر گری ک روس آن کسو

حو

ر آن تو روح ق سو ر میو

پووزورش

ش و سو

مه و خنثووانص توور روح المووی
روس ول پووز گطوور و تووا فل و

توال و پوز تگزفو

روس آخوز رگذضو

س هتو کورن و مکوان مو کطوی
تطن لوة خوان

توز ضو فوز

کوارو ن سواالر عطوا خو

سو

سو

خرن و ر خر خو یص خرنثهاسو

رف و

س موا سور

آل عثاس و

رفوو

مزتض و

ر گهوور ر تووا خل و تووزی
س فوزش ملو

تووا سووز تووا حووزی کثزیووا

خوور خوو
خووا
ر صوز

نوو کدووا و آرمیوو

رگوواهص تط و آب حیووا
هلل مصوثاح لهو

عووزش علو منووشل آب و گلووص تووا کدووا رفتو

سو

گووز خووان و لووص
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هسو

عوالت توز مونص موا و پوزوی خرضو چوی خوزمنص

سو

قطووة هسووت نقط وۀ خووال لووثص گوووز ن گوووز ون سووویز سینوووثص
ر سپهز معزف ضت

لضوی سو

ر مو ر تنو گ تو ر لو خ

سو

سو

ضوواه میطووز ضووهی کووزت

سو

کطوت طرفوان گوز ب تو

عقل حیز ن ،عط سزگز ن ک کیسو

آنکو نوا و حسوی تو علو سو

پوز خیتو چور فکنو س ختوال وخو حو تز ضو
سوورر ترحیو یووش ن ضو تووزون قوول تعووال
س آسووتان آو ر گطوو

آفتووات

ناگهووان عقوو ثزیووا ر گسووی
آ طفوو ن گطوو

سوو ر ضووا

هلل عتووا یطووزکرن
آن سمان تیچوار گطو

چزخ عصت

پیص پایص هز چ ختز ض

هووی مووزو تاتووا فو ی
ضو

تو

کو تانو

چطوتان گو ب
لعطوص تطونی

خووان مووا پووا تنوو تووز یوو ۀ گزیووان مووا

و آ ختلو ر توا یو کو

چورن و

ضوا توا سینوة رسوی

سینووة

عدرت وۀ صووثز و ظفووز

تلن ختوز چکیو عقول و یو
ن فقو ضوت

ری

حلقو س چورن هالو گوز رو موا

نوورگ ن ر پوویص آن عالیدنوواب ری تنو س نوزگ
کوا پو ر ضوای س موا رندیو

سوثیا خو ل

و قتوز ر ختوز

پاسوو
میط ووز
خو
خوو

کوو علوویک

لسوو

ن و ر حووز آم و پ ی و

ر لطتس و و ض و

لقتووز

سهووز و میووز لتوونمنی

تلکو و نوووامر

خو و

کثوووز
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رو

نثوو

س نوور

نوو ر آغوورش علوو

تنطسووت

ضویز س پسوتان عصوت خورر
سی َب هسو
هت و

گوور

گوز ر خانو

مهلتوو

ر س عووال تووز

گوونح حق و گزچ و

و هتووز سوولطان وخوور

آمو آنو

سووثق

تووا مووی

پووزور

ر ویز ن و

هلل ر غیووة و ضووهر

ر ر تووز ضو تثسو

سورس آهوص قلوة عوال ر ضکسو

عووزش تووزی

توز رو سموی

سینوو

خش تر سوثط نیسو

توور تنهووا یا گووار خ و ّ م و

م و رو تووا رفووت توور پوونح ت و

ولووی

آخووزی

مهلتوو

ضووت ختوو

و

س توور روضوو چووز

مو رو آهسوت توز مزکوة توز ن مو رو توا رفتنو
گفتن هوا ر تو خور هز ضوا گفو
تووا ستووان حووال تووا تن و

س ن مسووییا

رسوورل گفوو
ر

هوان نپنو ر کو پایوان یافو

رفووت و هسووت توور میووز کووارو ن
پاس ر کو پو

س مو س حوزی

غنچوووۀ نطوووکفتۀ توووا

موووز

یو یتیتوان ر کدوا آر موص سو
روس پیو

خوان س خهوان

گوول سهووز ضووکف
پووزور ۀ سوو

ر موووا ر منتهو و
یو

مانو

کوو

س رّ یتووی

توور تووا خووار مغووی ن آضوونا

مطووعل ضووا غزیثووان آتووص س و

حو تور ر تواس ر تواش ضووة پزسووتار توو

ختووز رندوورر گووز تیوو ر ضوو

لو و

ر تو خو ّ مو رسوان

خوور نگهوو ر
کوو

تاضو و

تتوورل

تیتووار توواش

خوور ب ی و و تطوونۀ ی و ر ض و
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چرن تو یو ر سوپار خوان پوا

ر خز تو گونح ر تسوپز تو خوا

لو هتوز ترسو

یو سوز خورنی چوز ر ترسو

هز کدوا تاضو

س ن سفز چورن یو نثور چوار
ضوویزخر ر آور آنوو
چورن کو

خر س

ر تووزش تووا کو قووزآن ر تگیووز تووز سووزش

هلل ر توز سوز گزفو

طفل فووسز

تا ترس لة خطو

رغووور ن

رخ س

ناسم و

تووز

غنچوۀ نطوکف

پو ر ر تواب و توة

پووسز تیووز کووی ترسووی حلقووص سو تووز
چهوزۀ خررضوی غوز خورن نتور

کثوووزش اللو گورن گطوت س خورن صوغزش
س عووال سووث

ت سر آستان آن خرن تزی
پژموز گطو

توز ذتوی عطو خر نو آن

خوورن توور ضو آتووزو وخو حو
رضووتۀ صووثز م ئوو

قلوة عوال س غتوص فسوز گطو

پوز هوا عوزش ر س هو ضوکاف

تکثیزش توز آن گلگورن پووسز س توو خووان عووال

گونح هسوت ر تو سیوز خوا کوز
گلط خلق
ل نتوو

س ی غنچو ضوکف
کنوو

ر گسووی

نتواس عقول حیوز ن ضو س آن ر س و نیواس

تا نتواس کو توز آن پیکوز گذ ضو
تان

سوزور یو فووسز س صوغز گزفو

ل و خطوکی لوة توز سوز سو

ض رخ س خرن پوسز گلگورن نتور

پ

رفوو

سینووة خانووة گهوور ر

خووا

مکووان ضووزر

ر توواج سووز فوو

کووز

ر س هسووت ر عیووان کووز و نهفو

س کنووار تووزتتص تووا خطوواب

تط و

س حضووزتص
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پ

س خا تزخاس

ضا چرن تز پط

تز سیو س قو
مزکة خا گزفو

ذو لدنوواح آن و

تووز

ر ضو

س و س نور ضو یو پوز گزفو
طووایز ترحیوو

ر پووزو س ضوو

لقلوو

تووا قوو ر گفتووا قضووا خوو

عزش تز کزسو سیو مووو گزفو
ذو لدنواحی

س و پوا ضوا ضو
رتووز گزف و

ضووهپز روح لق و

ضهسوور ر عطوو میوو ن توواس ضوو

کووز عووش ضووهزیار آن ضووهزیار گطو

صویز س قو ومص اللو س ر

فزش سیوز پوا ضو رخسوار حورر تووز سووز ضوو

فسووز هلل نوورر

مهووز تاتووان س ختووال و خدوول عقوول فعووال س کتووالص منفعوول
نورر حو ر ضوت رخسوارش مثول طلعووووتص آئینوو وۀ صووووث
ملوو
نیس

مکووان خطیوو فزمووان و گور چووزخ نو ر خو چرگوان و
ض

ر هست و هز چو تور

نثیووا و مزسوولی

ر هووز طووز

پیص رو و م ئ

سز ت س

پیو

سل

نصوز آمو و

هتچوور ماهیووا

تهوز یواریص ل و خوان رو
لیوو

و سووزگز سوور

کو
لسوو

ش خور ب هوی مطور توی مو و رتو حدواب

چوورن خزیوو ر وال

و ضوو

عاضوو

کووزب و توو

ضو سور ر و سینوثص نو ر رکواب چوورن مهو تیو
و چر ضت و خر هزش پزو نو تور
ی چرن خال س

ر نوورر وخوور

خا

و ضوو

لطووعا آفتوواب

هووز و ر س سوورخت پووزو نثوور

موا رش خا ما ر خر سو

ترسو حندوزش
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ترس س چرن تز گلر خط
تز گلر خط

ضا چرن لوة نهوا

کآن گلر ر مصوطف ترسوی
چطتۀ خرضان عطو ذ
پ

ضوا

سو
هرسو

گطو

هو آغورش آنو

آتطو و

نو و ر ل سینوووة فتوووا

مزتض آن ر چور گول ترییو
پ

سن

حو نتوا آئینو

روس ضو توز هول عوال ضوا توار منکس
ر حداب خرن نهوان ضو ماهتواب

خووان خهووان
رهو ضکسو

ض ضوت

س خسوور

موونص ر تووز کطووی و ناگهووان گطوو
سوین

سو

چز خطکی یا رب ی گلرس

تثرسوی و تو میو ن ضو رو ن سوونگثار ن ضوو توو
کی چرن تز خثی ض نطس

مهوز و موا

ر نصو

مووا تگزفوو

سووزی مسووتتز حوو

لنهوار
آفتوواب
عیووان

کور م وشن ترحیو تور

تزتووز س تزسووی و س تی ی و توور

سووین یووا گندینووۀ گوونح وخوور

غیوووة و ضوووهر

مظهووز عوو
قلووة عووال

ر س ر عوووال

سووتار لعیوورب پووز

ر حضووز

ن و ر و تگزفت و خووا و چوو قلثوو

ل مگور خوان خهوان ر و نهوان
ل مگوور گندینووۀ علوو و یقووی

غیووة لغیوورب
خانوو ذ

ل مگوور نوورر خوو

خوو

س و عیووان

م وووشن سوووز ر رب لعوووالتی

ناگهوان تیوز توزون ضو س کتوان خورر توز قلوة ضو کورن و مکوان
منهو و

ضو و

قثلو و کزوتیوووان گطوو

خرن س قلة عال مکان چر ری و

ویووز ن کعثوو الهرتیووان

ناگهووان ضوویز س قووزآن گسووی
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خرن ل ر چرن ت گز ون تزفطوان
توز م ئو
فوو

سووثیل هلل خوورنص ر توو

سینو
پ

ضو عیوان سوزی سودر

عووال و آ

ت و خووا

کای چنی گرهز ت کوان خوا تور
فسوووز ثووار لله

تووز سووز نهووا

خلو تووزی ضو خوورن و خرن مگور نقوص و نگوار عوزش هور
ت حال سد توز خوا

ضو خگوز تف یو
ضووزح ضووزح

وفتوا

تووزتتص ض و خووار سووث

س آن سواع

لس

لثووز ن قطعو قطعو تو س ضتطویز و سونان

کو و ر قتلگوا

پیص چطوتص عتوز

ور س وطو

عزش م لزسی و کزسو مو تپیو
توور تسوولیتاً المووز
رخعوو

سَووز مگوور سِووز خو

س خوو

س قفوا مو ضو خو سوز س تو ن
س فل

ر مواتتص خورن مو چکیو

مطتئ نفس ت ح پیرس

و رف

لتسووتغیثی

مطلووثص

توا لوة خنو ن سوز س تو ضو خو

ر آن نهووان توو

کوو و ر آفزیوو

ض و غثووار آلوور رو

خان تو

هلل و تووواهلل ور

و

و یو هوا توز خیتو گوا

تووز لووثص یووا غیووا

تطوونی آن

آن خ ونوو

لط و

س سورس عطوص رفت نورر س چطو و خطوکی لوثص

ر هیواهر خلو و و ر ذکوز هور تووور تسوو
و

غ و نطووان

ر آن رو ن

مگوور روح خوو

قثط روحص کز و خوانص ر خزیو
و طلسو خلو ر تطکسو

عقوول کوول موور پزیطووان خووام

و رفو

لطووتل رسوول

پووا تزهنوو پایووۀ کوورن و مکووان سوووز تزهنو و سوووزور پیغتثوووز ن
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خورن تدرضوی س سموی و آسوتان غووز مووات ضوو خهووان تیکووز ن
نثیووا سزگطووت

ر آن سووزسمی

گرئیووا گ و گطووت س خووات نگووی

ولیووا تووز سووین و تووز سووز سنووان تار لهووا کوور نطووان توو
ن ر آن غرغوا و ر آن ضورر و ضوی
تانو

یوا خو ّ چور س ل تزکطوی

رو ت خ ش کز و گف
آنکو رو سوین پوزور

گفو

نطووان

سینوة ناگهوان هوذ حسوی

قلووة عقوول کوول س آ و تپیوو

یندوا نگوز کای حسی ترس
تو نواس تووز سووز وضو

ر خرن غرط ور
ر نتوواس

نطووان

ی تر و ی غزق ر خرن پیکوزش م و رو ضووای کوون پی و
سهز سو

یرسو

گوور سووثق
گف

نو ر کونح چوا

حو و عو ل آتوا ضو

ضوزح یو موات نگندو

میطووز عوش

ر ر توور و ضووهی و موو
سیو سوار

و تپاسو

هتچر قزآن خوا قثوز و ضفاسو

عقول و یو آس ضو

خ و ن  ،رض و ستا تز و گزیس

وس
سوود

چرن نثاض توی و توا حو حدواب ضوو
کوزت

سوویز

ر تیوان ه قلو تطکسو و هو کَول للسوان

ما یز  ،موا ال یوز  ،توز و گزیسو
تا صو

هلل نووو ر قتلگوووا

تووز نو ر روسگووار کنوش م فو ضو تو سوتص آضوکار

یا رب یو عتول س موا پوذیز

س ن ضها

یوووا ذتوووی

سووزش

و چور عوزش کثزیاسو

ثار هلل ،خ صواحة عش سو
گووا نثیووا و وصیاسوو
عووا ر قثوو و مسووتداب

س ئووزش چوورن س ئووز ذ

خ سو
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نثیوووا

ر نتظوووار رخصوووتن

توا تو طور مزقو ش نائول ضورن
تووا قیاموو

سنوو

ق سوویان ص و

تسووت ن و ر نرتتن و

ر خور ر و تو حو و صول ضورن

تاضوو نووا و کووول ضو و

هالو و

لووة تثنو آخووز وحیو س گفتگوور کو تگندو تیوز عطو

ال وخهو و ُ
نو ر سوثر
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يمؾ طمجر دم قمٌٞمط82 ---------------------------------------------------------------------------------

(اعمٚمحؼ84-------------------------------------------------------------------------------- )25:
(اعمٚمحؼ85-------------------------------------------------------------------------------- )26:

احملاقس ٠ايجايج١
تسب ١اإلَاّ احلطني×
املسابط ٕٛيف ثػٛز ايعكا٥د ايػٝع١ٝ
ـمٝم٤مرة اًمٕمٚمامء اعمراسمٓملم8:------------------------------------------------------------------------
اًمٕم٘م٤مئد ّ
احل٘م٦م إرث اًمٞمد اًم٘مٓمٞمٕم٦م ًم٘مٛمر سمٜمل ه٤مؿمؿ92------------------------------------------------
اًمتٚم٘ملم اإلهلل ًمٚمدقم٤مة واعمٌٚمٖملم 93----------------------------------------------------------------
قمٜم٤مي٦م و ّزم اًمٕمٍم اًمت٤م ُّم٦م سمٕم٤مؿمقراء 94--------------------------------------------------------------
إيمًػم شمرسم٦م يمرسمالء 95----------------------------------------------------------------------------
اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ’ ًمؽمسم٦م يمرسمالء 97------------------------------------------------------------
ىمٌض ّ
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اإلُم٤مُم٦م ،وسمًط اعمٕمروم٦م اًمٙمؼمى ،واًمٕمٌ٤مدة اًمٕمٔمٛمك :أضمر ًمدُم٤مء ؾمٞمّد اًمِمٝمداء× 98-----------------
ٌ
شمرسم٦م ذم ُمّم٤مف ضمؼمئٞمؾ إُملم 99----------------------------------------------------------------
اًمًجقد قمغم شمرسم٦م ُمرىمد ؾمٞمّد اًمِمٝمداء× يٜم ّقر إرولم اًمًٌع 9:----------------------------------
ه اًمتٙمٌػمات اًمًٌع :7-------------------------------------------------------------------------
ّ
اعمالطمؼ :4--------------------------------------------------------------------------------------

(اعمٚمحؼ:4---------------------------------------------------------------------------------- )2:
(اعمٚمحؼ:4---------------------------------------------------------------------------------- )3:
(اعمٚمحؼ:6---------------------------------------------------------------------------------- )4:
(اعمٚمحؼ:7---------------------------------------------------------------------------------- )5:
(اعمٚمحؼ:8---------------------------------------------------------------------------------- )6:
(اعمٚمحؼ:9---------------------------------------------------------------------------------- )7:
(اعمٚمحؼ277 -------------------------------------------------------------------------------- )8:
(اعمٚمحؼ277 -------------------------------------------------------------------------------- )9:

احملاقس ٠ايسابع١
َعسؾ ١عاغٛزا٤
ُمٕمروم٦م قم٤مؿمقراء 274 ----------------------------------------------------------------------------
يقم اًمتٖم٤مسمـ 274 ---------------------------------------------------------------------------------
قم٤مؿمقراء متٝمٞمد عمقايمٌ٦م أهؾ اًمٌٞم٧م^ ذم اًمرومٞمؼ إقمغم 277 ---------------------------------------
ُم٘م٤مُم٤مت ؾمٞمّد اًمِمٝمداء× ذم طمدي٨م اًمٚمقح 278 --------------------------------------------------
ظمزاٟم٦م ىمٚم٥م ؾمٞم ّد اًمِمٝمداء× 279 ----------------------------------------------------------------
ُمٕمراج اعمالئٙم٦م وُمزار إٟمٌٞم٤مء^ 27: -----------------------------------------------------------
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اعمالطمؼ 224 ------------------------------------------------------------------------------------

(اعمٚمحؼ224 -------------------------------------------------------------------------------- )2:
(اعمٚمحؼ226 -------------------------------------------------------------------------------- )3:
(اعمٚمحؼ227 -------------------------------------------------------------------------------- )4:
(اعمٚمحؼ227 -------------------------------------------------------------------------------- )5:
(اعمٚمحؼ22: -------------------------------------------------------------------------------- )6:
(اعمٚمحؼ233 -------------------------------------------------------------------------------- )7:
(اعمٚمحؼ235 -------------------------------------------------------------------------------- )8:

احملاقس ٠اخلاَط١
َساتب املعسؾٚ ١ايتٛحٝد االثٓتا عػس٠
ُمً١موًمٞم٤مت اعمٌ ّٚمٖملم 238 -------------------------------------------------------------------------
طم٤مضم٤مشمٜم٤م إمم أيب قمٌد اهللّ احلًلم× 239 ----------------------------------------------------------
ُمٕمروم٦م واىمٕم٦م قم٤مؿمقراء وُمٌدئٝم٤م وٟمتٞمجتٝم٤م23: -----------------------------------------------------
قمٛمؾ اإلُم٤مم احلًلم× ُمٜمٌثؼ ُمـ مجٞمع ُمراشم٥م اًمتقطمٞمد 23: --------------------------------------
قمٔمٛم٦م واىمٕم٦م قم٤مؿمقراء 243 ----------------------------------------------------------------------
ـمٚم٥م اعمالئٙم٦م وإٟمٌٞم٤مء^ 245 -----------------------------------------------------------------
إًمٖم٤مء إومراح قمٜمدُم٤م شمتزاُمـ أقمٞم٤مد اًمرسمٞمع ُمع قمزاء ؾمٞمّد اًمِمٝمداء× 247 ---------------------------
اعمالطمؼ 248 ------------------------------------------------------------------------------------

(اعمٚمحؼ248 -------------------------------------------------------------------------------- )2:
(اعمٚمحؼ248 -------------------------------------------------------------------------------- )3:
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احملاقس ٠ايطادض١
َستب ١أب ٞعبد ايًٓ٘ احلطني× اخلاؾّ١
صمروة اًمٕمٛمر وقمقائده٤م 252 -----------------------------------------------------------------------
احلٙمٛم٦م ُمـ ومٝمؿ اًمديـ 254 ----------------------------------------------------------------------
اإلٟمذار ٟمتٞمج٦م ّ
اًمتٗم٘مف256 -------------------------------------------------------------------------
طم٘مٞم٘م٦م اإلٟمذار :أؿمٕم٦م ؿمٛمس اخل٤ممتٞم٦م 256 ---------------------------------------------------------
زي٤مرة ىمؼم أيب قمٌد اهللّ احلًلم× شمٕمدل إطمدى وقمنميـ طم ّج٦م ُم٘مٌقًم٦م 258 -------------------------
اًمدرضم٦م اًمتل ٓ يٜم٤مهل٤م ؾمقى اإلُم٤مم احلًلم× 259 ------------------------------------------------
دوًم٦م و ّزم اًمٕمٍم صمٛمرة هن٤مئٞم٦م ًمٕم٤مؿمقراء 267 -------------------------------------------------------
اعمالطمؼ262 ------------------------------------------------------------------------------------

(اعمٚمحؼ262 -------------------------------------------------------------------------------- )2:
(اعمٚمحؼ264 -------------------------------------------------------------------------------- )3:
(اعمٚمحؼ264 -------------------------------------------------------------------------------- )4:
(اعمٚمحؼ265 -------------------------------------------------------------------------------- )5:
(اعمٚمحؼ266 -------------------------------------------------------------------------------- )6:

احملاقس ٠ايطابع١
إنطري ٚدٛد اإلَاّ احلطني×
اًمدقمقة إمم اهللّ ،أطمًـ اظمتٞم٤مر 26: ---------------------------------------------------------------
ؾمٌٞمؾ اًمدقمقة إمم اهللّ 26: ------------------------------------------------------------------------
اًمًػم ذم أوم٤مق وإٟمٗمس 277 -------------------------------------------------------------------
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اهللّ واًمًٌٞمؾ إمم اهللّ 273 -------------------------------------------------------------------------
ؾمٞمّد اًمِمٝمداء× ؾمٌٞمؾ اهللّ إقمٔمؿ 273 ----------------------------------------------------------
زي٤مرة اإلُم٤مم احلًلم× شمٕمدل صمالصملم طم ّج٦م ُمؼمورة ُم٘مٌقًم٦م زايمٞم٦م ُمع رؾمقل اهللّ’ 275 ------------
إيمًػم وضمقد اإلُم٤مم احلًلم× 277 -------------------------------------------------------------
زائر اإلُم٤مم احلًلم× ذم أقمغم قم ّٚمٞمّلم 277 --------------------------------------------------------
اعمالطمؼ 27: ------------------------------------------------------------------------------------

(اعمٚمحؼ27: -------------------------------------------------------------------------------- )2:
(ُمٚمحؼ282 ---------------------------------------------------------------------------------)3:
(ُمٚمحؼ283 ---------------------------------------------------------------------------------)4:

احملاقس ٠ايجآَ١
عًِ اإلَاّ احلطني× عني عًِ ايٓيبّ’
طم٘مٞم٘م٦م اإلٟمذار وُمٜمزًم٦م اعمٜمذريـ 286 --------------------------------------------------------------
آشمّّم٤مل سمٜمقر اًمقضمقد 288 ----------------------------------------------------------------------
ُُمٔمٝمر اجلامل ُ
وخمٗمل اًمٕمج٤مئ٥م 289 ---------------------------------------------------------------
قمٚمؿ اإلُم٤مم احلًلم× قملم قمٚمؿ اًمٜمٌل’ 297 ---------------------------------------------------
اًمٜمٌل زيمري٤م× 292 ---------------------------------------------------------
ؾمٌ٥م اؾمتج٤مسم٦م دقم٤مء ّ
اعمالطمؼ 296 ------------------------------------------------------------------------------------

(اعمٚمحؼ296 -------------------------------------------------------------------------------- )2:
(اعمٚمحؼ296 -------------------------------------------------------------------------------- )3:
(اعمٚمحؼ297 -------------------------------------------------------------------------------- )4:
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احملاقس ٠ايتاضع١
ايتٛحٝد ٚايٓبٚ ٠ّٛاإلَاَ١
زٖٔ دَا ٤ضّٝد ايػٗدا×٤
ُمٕمروم٦م اإلُم٤مم احلًلم× ذم احلٞم٤مة اًمؼمزظمٞمّ٦م 2:2 --------------------------------------------------
هداي٦م أيت٤مم آل حم ّٛمد2:2 -------------------------------------------------------------------------
شمّمديؼ اًمٗم٘م٤مه٦م 2:4 ----------------------------------------------------------------------------
صمٛمرة اهلداي٦م 2:5 --------------------------------------------------------------------------------
إٟم٘م٤مذ اًمٞمتٞمؿ 2:6 ---------------------------------------------------------------------------------
احل٤مضم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م 2:7 -------------------------------------------------------------------------
هلل2:8 ----------------------------------------------------------------------------
ٟمثر سمذور حمٌّ٦م ا ّ
اًم٘مٛمٞمص اعمٚم ّٓمخ سمدم ؾمٞمّد اًمِمٝمداء× 2:: -------------------------------------------------------
اًمتقطمٞمد واًمٜمٌ ّقة واإلُم٤مُم٦م رهـ دُم٤مء ؾمٞمّد اًمِمٝمداء× 372 ----------------------------------------
اًمًجقد قمغم شمرسم٦م احلًلم× 373 ---------------------------------------------------------------
اًمٜمٌل’ 375 ------------------------------------------------------
دُم٤مء ٟمحر احلًلم× ذم ّ
أيمػ ّ
اعمالطمؼ 378 ------------------------------------------------------------------------------------

(اعمٚمحؼ378 -------------------------------------------------------------------------------- )2:
(اعمٚمحؼ378 -------------------------------------------------------------------------------- )3:
(اعمٚمحؼ379 -------------------------------------------------------------------------------- )4:
(اعمٚمحؼ379 -------------------------------------------------------------------------------- )5:
(اعمٚمحؼ327 -------------------------------------------------------------------------------- )6:
(اعمٚمحؼ323 -------------------------------------------------------------------------------- )7:
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(اعمٚمحؼ324 -------------------------------------------------------------------------------- )8:
(اعمٚمحؼ326 -------------------------------------------------------------------------------- )9:

احملاقس ٠ايعاغس٠
ضك ٞغذس ٠املعسؾٚ ١ايعباد٠
بدّ اإلَاّ احلطني×
ضمقهر اًمٕمٛمر واحلٞم٤مة 332 ------------------------------------------------------------------------
ُمٕمروم٦م اإلُم٤مم احلًلم× ومقق إدراك اًمٕمٔمامء 332 -------------------------------------------------
ُم٤م ُيمت٥م قمـ يٛملم اًمٕمرش 333 -------------------------------------------------------------------
اًمٖم٤مي٦م ُمـ اخلٚم٘م٦م 333 ----------------------------------------------------------------------------
ذم طمنة اًمزي٤مرة 335 ----------------------------------------------------------------------------
ؿمٗم٤مء قملم آي٦م اهللّ اًمؼموضمردي سمؽماب ىمدم زائر اإلُم٤مم احلًلم× 336 ------------------------------
اعمٕمزيـ قمغم اإلُم٤مم احلًلم× 337 --------------------------------------------
اًمتًجٞمؾ ذم ؾمجؾ ّ
أمهّٞم٦م ُمقايم٥م اًمٕمزاء 33: ------------------------------------------------------------------------
رقم٤مي٦م ؿم١مون اًمٕمزاء 347 -------------------------------------------------------------------------
اعمالطمؼ 342 ------------------------------------------------------------------------------------

(اعمٚمحؼ342 -------------------------------------------------------------------------------- )2:
(اعمٚمحؼ343 -------------------------------------------------------------------------------- )3:
(اعمٚمحؼ343 -------------------------------------------------------------------------------- )4:
(اعمٚمحؼ345 -------------------------------------------------------------------------------- )5:
(اعمٚمحؼ346 -------------------------------------------------------------------------------- )6:
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احملاقس ٠احلاد ١ٜعػس٠
إغساق ١مشظ أب ٞعبد ايًٓ٘ احلطني×
ُم٘م٤مم اإلٟمذار 34: --------------------------------------------------------------------------------
إطمٞم٤مء اًم٘مٚمقب 357 ------------------------------------------------------------------------------
شمٜم ّٗمس اًمٕم٘مؾ سمٜمقر اًمقطمل 352 -------------------------------------------------------------------
اًم٘مرآن ضمالء ًمٚم٘مٚمقب 353 -----------------------------------------------------------------------
آشمّّم٤مل سم٤معمٜمٝمؾ اعمٕملم إلُم٤مم اًمٕمٍم 355 ---------------------------------------------------------
إذاق ؿمٛمس أيب قمٌد اهللّ احلًلم× 355 -------------------------------------------------------
دائرة ؿمٕم٤مع ٟمقر اإلُم٤مم احلًلم× 357 -----------------------------------------------------------
اًمٜمٌل’ طم٤مه اًمرأس طم٤مذم اًم٘مدُملم 358 --------------------------------------------------------
ّ
اعمالطمؼ 35: ------------------------------------------------------------------------------------

(اعمٚمحؼ35: -------------------------------------------------------------------------------- )2:
(اعمٚمحؼ35: -------------------------------------------------------------------------------- )3:
(اعمٚمحؼ367 ------------------------------------------------------------------------------- )4 :
(اعمٚمحؼ367 -------------------------------------------------------------------------------- )5:

احملاقس ٠ايجاْ ١ٝعػس٠
ايػعا٥س احلط١ٝٓٝ
ُمٕمروم٦م اهللّ سمٛمٕمروم٦م ؾمٞمّد اًمِمٝمداء× 366 ----------------------------------------------------------
طمؼ اإلُم٤مم× ـمريؼ إمم ُمٕمروم٦م اًمٜمقراٟمٞم٦م 367 ----------------------------------------------
ُمٕمروم٦م ّ
طمٙم٤مي٦م طمقل قمٔمٛم٦م ُمّمٞمٌ٦م اًمًٞمّدة زيٜم٥م اًمٙمؼمى‘ 368 -----------------------------------------
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اًمتقطمٞمد واًمٜمٌقة واًمقص٤مي٦م رهـ دُم٤مء ؾمٞمّد اًمِمٝمداء× 36: ---------------------------------------
ًمٚمٛمٕمزيـ وزائري ؾمٞمّد اًمِمٝمداء× 377 ----------------------------------
دقم٤مء اإلُم٤مم اًمّم٤مدق×
ّ
احلٗم٤مظ قمغم اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم٦م 374 ----------------------------------------------------------------
اعمالطمؼ 37: ------------------------------------------------------------------------------------

(اعمٚمحؼ37: -------------------------------------------------------------------------------- )2:
(اعمٚمحؼ37: -------------------------------------------------------------------------------- )3:
(اعمٚمحؼ387 -------------------------------------------------------------------------------- )4:
(اعمٚمحؼ382 -------------------------------------------------------------------------------- )5:
ٟمٌذة ُمـ ومْم٤مئؾ اًمً ّٞمدة زيٜم٥م اًمٙمؼمى‘ 382 -----------------------------------------------------------------

(اعمٚمحؼ384 -------------------------------------------------------------------------------- )6:
«إ ّن ظّر رؾس ؾٚضّ ÷ٜحتّك أشَىُ ٝمًْ ًٚش384 -------------------------------------------- -
(اعمٚمحؼ386 -------------------------------------------------------------------------------- )7:
(اعمٚمحؼ386 -------------------------------------------------------------------------------- )8:

احملاقس ٠ايجايج ١عػس٠
َطؤٚي ١ّٝايدعا ٠طًب اإلؾالح يف األَُّ١
ـمٚم٥م اإلصالح ذم ُأ ُّم٦م اًمٜمٌل’ 392 -------------------------------------------------------------
أصح٤مب ؾمٞمّد اًمِمٝمداء× 393 ------------------------------------------------------------------
متٝمٞمد إروٞم٦م ًمٚمت٠مصمػم 394 -----------------------------------------------------------------------
وفمٞمٗم٦م اعمٌ ّٚمٖملم واًمدقم٤مة 396 ---------------------------------------------------------------------
ُمقوققم٤مت اعمٜمؼم 397 ---------------------------------------------------------------------------
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أ ّو ً
ٓ :شمٕمٚمٞمؿ أطمٙم٤مم اهللّ 397 ----------------------------------------------------------------------
صم٤مٟمٞم ً٤م :شمٕمزيز آرشمٌ٤مط سم٢مُم٤مم اًمٕمٍم واًمزُم٤من #سمقاؾمٓم٦م زي٤مرة آل يس397 ------------------------ -
صم٤مًمث ً٤م :سمٞم٤من ُأصقل اًمٕم٘م٤مئد 397 --------------------------------------------------------------------
راسمٕم ً٤م :إًم٘م٤مء حمٌّ٦م اهللّ ذم اًم٘مٚمقب 397 --------------------------------------------------------------
ظم٤مُمً ً٤م :اًمر ّد قمغم اًمِمٌٝم٤مت 39: ------------------------------------------------------------------
ىمّم٦م (ًمٞمٚم٦م قمٞمًك) ذم رؿم٧م39: -----------------------------------------------------------------
ّ
ؾم٤مدؾم ً٤م :اًمقىمقف قمغم اًم٘م٤مسمٚمٞم٤مت وشمٜمٛمٞمتٝم٤م3:2 -----------------------------------------------------
طمٙم٤مي٦م اعمػمزا اًمِمػمازي ُمع ؿمٞمخ ّ
رث اًمثٞم٤مب 3:3 ------------------------------------------------
ؾم٤مسمٕم ً٤م :إظمالق 3:5 ----------------------------------------------------------------------------
صم٤مُمٜم ً٤م :ومْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م^ 3:5 ----------------------------------------------------------------
شم٤مؾمٕم ً٤م :سمٞم٤من اًمرواي٤مت 3:5 -----------------------------------------------------------------------
قم٤مذ ًا :اًمدقمقة إمم اهللّ وأهؾ اًمٌٞم٧م^ وم٘مط 3:6 -------------------------------------------------
اعمالطمؼ 3:8 ------------------------------------------------------------------------------------

(اعمٚمحؼ3:8 -------------------------------------------------------------------------------- )2:
ٟمٌذة ُمـ ُمٜم٤مىم٥م أصح٤مب ؾمٞمّد اًمِمٝمداء× 3:8 --------------------------------------------------
(اعمٚمحؼ3:9 -------------------------------------------------------------------------------- )3:
(اعمٚمحؼ3:: -------------------------------------------------------------------------------- )4:
(اعمٚمحؼ477 -------------------------------------------------------------------------------- )5:
(اعمٚمحؼ472 -------------------------------------------------------------------------------- )6:
(اعمٚمحؼ473 -------------------------------------------------------------------------------- )7:
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احملاقس ٠ايسابع ١عػس٠
َؿباح اهلدٚ ٣ضؿ ١ٓٝايٓذا٠
صمٛمرة سمٕمث٦م إٟمٌٞم٤مء وٟمزول اًمٙمت٥م ُمتق ّىمٗم٦م قمغم هنْم٦م ؾمٞمّد اًمِمٝمداء× 478 --------------------------
ؿمٌٝم٦م اًمقهـ ذم اًمٕمزاء478 -----------------------------------------------------------------------
إوٕم٤مف اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم٦م 427 -------------------------------------------------------------------
إُمٓم٤مر اًمًامء دُم ً٤م وشمراسم ً٤م أمحر 424 -----------------------------------------------------------------
امحرار ا ُ
ٕومؼ سمٕمد ُمّمٞمٌ٦م قم٤مؿمقراء 424 -----------------------------------------------------------
ُمّمٞمٌ٦م ؾمٞمّد اًمِمٝمداء× أىمرطم٧م ضمٗمقن اإلُم٤مم اًمرو٤م× 425 ------------------------------------
اؾمؿ اإلُم٤مم احلًلم× ذم ىم٤مئٛم٦م اًمٕمرش 426 -----------------------------------------------------
ؿمٝم٘م٦م اًمًٞمّدة اًمزهراء‘ ذم ُمّمٞمٌ٦م ؾمٞمّد اًمِمٝمداء× 428 ----------------------------------------
اعمالطمؼ 42: ------------------------------------------------------------------------------------

(اعمٚمحؼ42: -------------------------------------------------------------------------------- )2:
(اعمٚمحؼ437 -------------------------------------------------------------------------------- )3:
(اعمٚمحؼ433 -------------------------------------------------------------------------------- )4:

احملاقس ٠اخلاَط ١عػس٠
عػس ٠األزبعني ٚاملسانص األزبع ١يعٛامل ايٛدٛد
شمٙم ّٗمؾ أيت٤مم آل حم ّٛمد^ 436 --------------------------------------------------------------------
ُمً١موًمٞمّتٜم٤م دم٤مه أيت٤مم آل حم ّٛمد^ 437 ------------------------------------------------------------
أضمر ر ّد اًمِمٌٝم٤مت وطمػمة اجلٝمؾ 438 -------------------------------------------------------------
اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ’ 438 ---------------------------------------------------------------------
ُمراوم٘م٦م ّ
اًمِمٙمر قمغم اًمتقومٞمؼ 439 -------------------------------------------------------------------------

ُ -------------------------------------------------------------- 501مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

اًمًػم إمم اهللّ وأوًمٞم٤مئف قمـ ـمريؼ يمٚمامت أهؾ اًمٌٞم٧م^ 43: ---------------------------------------
دقم٤مء اًمٕمٝمد وٟمًٞمؿ اًمرسمٞمع ًمًقرة اًمتقطمٞمد 447 ----------------------------------------------------
قمنمة إرسمٕملم ُمٜمًقسم٦م إمم اعمرايمز إرسمٕم٦م ًمٕمقامل اًمقضمقد 442 -------------------------------------
زي٤مرة إرسمٕملم ُمـ قمالُم٤مت اإليامن 442 ----------------------------------------------------------
ُمٕمروم٦م اإلُم٤مم احلًـ× 443 --------------------------------------------------------------------
زي٤مرة اإلُم٤مم اًمرو٤م× زي٤مرة خل٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء’ 443 -----------------------------------------------
ؿمٝم٤مدة ىمٚم٥م قم٤ممل اًمقضمقد ،ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء’ 444 --------------------------------------------------
اًمتٕمريػ هبذه اعمح٤مور إرسمٕم٦م 444 ---------------------------------------------------------------
سمٞم٤من اعمً٤مئؾ اًمنمقمٞم٦م وإطمٙم٤مم 444 -------------------------------------------------------------
دومع اًمِمٌٝم٤مت 445 ------------------------------------------------------------------------------
شمٜمٛمٞم٦م اعمقاه٥م واًمٓم٤مىم٤مت 445 --------------------------------------------------------------------
إطمٞم٤مء اًمٜمٗمقس ذم اعمٜم٤مـمؼ اعمحروُم٦م 446 ----------------------------------------------------------
إطمٞم٤مء اًمٜمٗمقس سمٛمٕمروم٦م إُم٤مم اًمٕمٍم واًمزُم٤من447 --------------------------------------------- #
طم٘مٞم٘م٦م اًمّمالة 447 ------------------------------------------------------------------------------
ُمٕمروم٦م إُم٤مم اًمزُم٤من #واًمًالم قمغم اإلُم٤مم احلًلم× 448 --------------------------------------
ّ
شمقظمل احلذر ذم أوؾم٤مط أهؾ اًمًٜمّ٦م 449 ----------------------------------------------------------
اعمالطمؼ 452 ------------------------------------------------------------------------------------

(اعمٚمحؼ452 -------------------------------------------------------------------------------- )2:
(اعمٚمحؼ452 -------------------------------------------------------------------------------- )3:
(اعمٚمحؼ453 -------------------------------------------------------------------------------- )4:
(اعمٚمحؼ453 -------------------------------------------------------------------------------- )5:
(اعمٚمحؼ454 -------------------------------------------------------------------------------- )6:
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اًمٜمٌل اًمٙمريؿ’ 454 --------------------------------------------------------------------------
ٟمٌذة ُمـ ومْم٤مئؾ ّ

(اعمٚمحؼ455 -------------------------------------------------------------------------------- )7:

احملاقس ٠ايطادض ١عػس٠
شٜاز ٠اإلَاّ احلطني× شٜاز ٠ايًٓ٘
هداي٦م اًمٜمٗمقس 458 ------------------------------------------------------------------------------
محٚم٦م اًم٘مرآن وأصح٤مب اًمٚمٞمؾ 459 ----------------------------------------------------------------
هداي٦م اًمْم٤م ًّملم وشمٕمريػ اًمٜم٤مس سم٢مُم٤مم اًمٕمٍم واًمزُم٤من467 ------------------------------------ #
دم احلًلم× زيٜم٦م اعمأل إقمغم 462 --------------------------------------------------------------
ُمٜمزًم٦م اًمزائر ًمٙمرسمالء سمٕمد إذاق أؿمٕم٦م اًمٜمقر احلًٞمٜمل 462 -----------------------------------------
زائر ُمرىمد احلًلم× ذم ُم٘م٤مم اعمٗمٚمحلم 463 ------------------------------------------------------
هلل 464 -----------------------------------------------------------------------------------
زي٤مرة ا ّ
ُم٘م٤مم اًمٗم٤مئزيـ465 -------------------------------------------------------------------------------
سمٙم٤مء مجٞمع اخلالئؼ وشمد ّومؼ اًمدم ُمـ إرض 466 --------------------------------------------------
طمٞم٤مة اًمتقطمٞمد واًمديـ واًم٘مرآن سمدم ؾمٞم ّد اًمِمٝمداء× 466 ------------------------------------------
اعمالطمؼ 468 ------------------------------------------------------------------------------------

(اعمٚمحؼ468 -------------------------------------------------------------------------------- )2:
(اعمٚمحؼ468 -------------------------------------------------------------------------------- )3:
(اعمٚمحؼ468 ------------------------------------------------------------------------------- )4 :
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احملاقس ٠ايطابع ١عػس٠
اختتاّ قك ١ّٝاملباًٖ ١بٓؿَظ ضّٝد ايػٗدا×٤
ؾمجؾ ؾمٞمّد اًمِمٝمداء× 472 ---------------------------------------------------------------------
اًمدقمقة إمم اهللّ وسمٞم٤من آٓئف وأًمٓم٤مومف 472 -----------------------------------------------------------
اًمتٌِمػم واإلٟمذار مه٤م اًمٓمريؼ إمم اًمدقمقة 473 ------------------------------------------------------
اًمّمالة ورقم٤مي٦م اعمٛمٚمقيملم 474 -------------------------------------------------------------------
اًم٘مرآن ؿمٛمس اًمروح اإلٟمً٤مٟمٞم٦م 475 --------------------------------------------------------------
دوران اًمٕم٤م َعم َلم طمقل حمقر إُم٤مم اًمٕمٍم واًمزُم٤من477 ------------------------------------------ #
ىمّم٦م اًمِمٞمخ اًمٙمٗم٤مئل477 ------------------------------------------------------------------------------------+
اًم٘مرآن صمٛمرة وم١ماد إُم٤مم اًمٕمٍم واًمزُم٤من #وٟمقر قمٞمٜمٞمف478 ------------------------------------------------------
زي٤مرة آل ي٤مؾملم479 --------------------------------------------------------------------------------------------
شمٕمريػ اًمٜم٤مس سم٤معمٕمّمقُملم إرسمٕم٦م قمنم^47: ---------------------------------------------------------------
شمرؾمٞمخ اًمٕم٘م٤مئد وذيمر اًمرواي٤مت إظمالىمٞم٦م وإطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م 487 ----------------------------------------------
شمد ّومؼ اًمدم ُت٧م ّ
يمؾ طمجر ذم قم٤مؿمقراء482 ---------------------------------------------------------------------
اٟمتٝم٤مء ىمْمٞم٦م اعمٌ٤مهٚم٦م سم٠مٟمٗم٤مس ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× 482 --------------------------------------------------------------
اًمٌٙم٤مء قمغم ؾم ّٞمد اًمِمٝمداء× أىمرح ضمٗمقن اإلُم٤مم اًمرو٤م× 482 -------------------------------------------------

اعمالطمؼ 484 ------------------------------------------------------------------------------------

(اعمٚمحؼ484 -------------------------------------------------------------------------------- )2:
(اعمٚمحؼ484 -------------------------------------------------------------------------------- )3:
(اعمٚمحؼ484 -------------------------------------------------------------------------------- )4:
(اعمٚمحؼ485 -------------------------------------------------------------------------------- )5:
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(اعمٚمحؼ485 -------------------------------------------------------------------------------- )6:
(اعمٚمحؼ485 -------------------------------------------------------------------------------- )7:

احملاقس ٠ايجآَ ١عػس٠
أٌٖ ايبٝت^ ضب ٌٝايًٓ٘ األععِ
قمٛمر اًمدٟمٞم٤م اعمحدود طمٞم٤مل آظمرة سمال طمدود 48: ---------------------------------------------------
شمًٌؿ أُمػم اعم١مُمٜملم× 48: -----------------------------------------------
إذاق ؿمٛمس اجلٜمّ٦م ُمـ ّ
زاد ؾمٗمر أظمرة 497 ----------------------------------------------------------------------------
أهؾ اًمٌٞم٧م^ هؿ اًمًٌٞمؾ إقمٔمؿ إمم اهللّ 492 ---------------------------------------------------
ذيمر اهللّ وإطمٙم٤مم اإلهلٞم٦م 492 -------------------------------------------------------------------
ُمً١موًمٞمتٜم٤م اًمٙمٌػمة ذم اعمٜم٤مـمؼ اعمحروُم٦م 492 -------------------------------------------------------
اخلقاص ُمـ قمٌ٤مد اهللّ 493 -----------------------------------------------------------------------
ٟمٙمران اًمذات 494 -------------------------------------------------------------------------------
شمقاوع ؾمٚمامن 494 ------------------------------------------------------------------------------
ؾمٌٞمؾ اهللّ 495 -----------------------------------------------------------------------------------
صمقاب قمٌ٤مدة ُمئ٦م قم٤مم 496 ------------------------------------------------------------------------
شمٕمٚمٞمؿ إطمٙم٤مم اإلهلٞم٦م وشمٕمريػ اًمٜم٤مس سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م^ 496 ---------------------------------------
شمٕم ّٓمر اعمالئٙم٦م سم٤معمج٤مًمس اعمٕم٘مقدة ًمذيمر ومْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م^ 497 --------------------------------
شمٕمٚمٞمؿ إطمٙم٤مم وسمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م اًمّمالة واًمٜمِّ َٕمؿ اإلهلٞم٦م 498 -------------------------------------------
إهداء ىمراءة اًم٘مرآن إمم إُم٤مم اًمٕمٍم واًمزُم٤من499 ---------------------------------------------- #

ُ -------------------------------------------------------------- 505مّمٌ٤مح اهلدى وؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

اًمٙمت٤مب اًمتدويٜمل واًمتٙمقيٜمل 4:7 ----------------------------------------------------------------
اعمالطمؼ 4:2 ------------------------------------------------------------------------------------

(اعمٚمحؼ4:2 -------------------------------------------------------------------------------- )2:
(اعمٚمحؼ4:2 -------------------------------------------------------------------------------- )3:
(اعمٚمحؼ4:4 -------------------------------------------------------------------------------- )4:
(اعمٚمحؼ4:4 -------------------------------------------------------------------------------- )5:

احملاقس ٠ايتاضع ١عػس٠
َٓصي ١قُس بين ٖاغِ يف َكاّ عٓد ١ّٜايًٓ٘
شمٌٚمٞمغ اًمرؾم٤مٓت اإلهلٞم٦م 4:8 ---------------------------------------------------------------------
ؿمجرة اًمديـ اًمٓمٞمٌّ٦م 4:9 -------------------------------------------------------------------------
قمالج خمتٚمػ اًمِمٌٝم٤مت 4:9 ---------------------------------------------------------------------
اًمٙمٗم٤مءة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ّ
ًمٚمٕمالُم٦م ّ
احلكم 4:: ---------------------------------------------------------------
شمٕمزيز اًمٕم٘م٤مئد وإطمٙم٤مم وإظمالق ذم وقء قم٤مؿمقراء 572 ----------------------------------------
اخلٚمد إقمغم ُمقـمـ دم ؾمٞمّد اًمِمٝمداء× 572 -----------------------------------------------------
اهتزاز أفم ّٚم٦م اًمٕمرش وسمٙم٤مء مجٞمع اخلالئؼ 573 -----------------------------------------------------
طمدي٨م روم٤مقم٦م 574 ------------------------------------------------------------------------------
اًمن ذم قمٔمٛم٦م زي٤مرة ىمؼم اإلُم٤مم احلًلم× 575 ---------------------------------------------------
ّ
أًمػ ٍ
ُمٚمؽ قمـ يٛملم اًمزائر وأًمػ قمـ يً٤مره 575 --------------------------------------------------

صمقاب أًمػ طم ّج٦م وأًمػ قمٛمرة ُمع رؾمقل اهللّ’ وأُمػم اعم١مُمٜملم× 576 ----------------------------
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اإليمًػم إمحر عمراؾمؿ اًمٕمزاء اعم٘مؽمٟم٦م سمٛمٔم٤مهر اًمت٘مقى 577 -----------------------------------------
وم٤مضمٕم٦م اًمرؾمقل’ وٟمحٞم٥م اًمزهراء‘ 577 -----------------------------------------------------
ؾمقرة (اًمٗمجر) ؾمقرة احلًلم× 578 -----------------------------------------------------------
ٓ يقم يمٞمقم احلًلم× 578 ---------------------------------------------------------------------
ُمٜمزًم٦م ىمٛمر سمٜمل ه٤مؿمؿ× قمٜمد اهللّ 579 ------------------------------------------------------------
ىمٛمر سمٜمل ه٤مؿمؿ× أؾمٛمك ُمـ اًمتٛمثٞمؾ واًمتّمقير 57: ---------------------------------------------
إىم٤مُم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم قمزاء ىمٛمر سمٜمل ه٤مؿمؿ× 522 -----------------------------------------------------
ؾمٞمّد اًمِمٝمداء× قمٜمد رأس ىمٛمر سمٜمل ه٤مؿمؿ× 522 -----------------------------------------------
اعمالطمؼ 524 ------------------------------------------------------------------------------------

(اعمٚمحؼ524 -------------------------------------------------------------------------------- )2:
(اعمٚمحؼ524 -------------------------------------------------------------------------------- )3:
(اعمٚمحؼ525 -------------------------------------------------------------------------------- )4:
ٟمٌذة ُمـ ومْم٤مئؾ أيب اًمٗمْمؾ اًمٕمٌ٤مس× 525 --------------------------------------------------------------------

(اعمٚمحؼ526 -------------------------------------------------------------------------------- )5:

احملاقس ٠ايعػسٕٚ
نسبال ٤عسؽ ايًٓ٘
ٓ يقم يمٞمقُمؽ52: ------------------------------------------------------------------------------
ىمٞمٛم٦م ضمقهر احلٞم٤مة اإلٟمً٤مٟمٞم٦م 52: -----------------------------------------------------------------
اعمداوُم٦م قمغم شمالوة ؾمقرة اًمٗمجر 537 -------------------------------------------------------------
ؿمٝمر حم ّرم ؿمٝمر اهللّ537 --------------------------------------------------------------------------
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شمالوة اًم٘مرآن شمْمٗمل اًمٜمقراٟمٞم٦م قمغم اًمروح 533 -----------------------------------------------------
طم٥م اإلُم٤مم اًمّم٤مدق× عمج٤مًمس إطمٞم٤مء أُمر أهؾ اًمٌٞم٧م^ 534 -----------------------------------
ّ
دُمٕم٦م ُمثؾ ضمٜم٤مح اًمذسم٤مب 535 --------------------------------------------------------------------
احلدي٨م إمم اهللّ ومقق قمرؿمف 536 ------------------------------------------------------------------
يمرسمالء قمرش اهللّ 536 ---------------------------------------------------------------------------
ُم٘متٓمٗم٤مت ُمـ زي٤مرة أيب قمٌد اهللّ احلًلم× 537 --------------------------------------------------
اعمالطمؼ 53: ------------------------------------------------------------------------------------

(اعمٚمحؼ53: -------------------------------------------------------------------------------- )2:
(اعمٚمحؼ53: -------------------------------------------------------------------------------- )3:
(اعمٚمحؼ547 -------------------------------------------------------------------------------- )4:
(اعمٚمحؼ547 -------------------------------------------------------------------------------- )5:
(اعمٚمحؼ547 -------------------------------------------------------------------------------- )6:
(اعمٚمحؼ542 -------------------------------------------------------------------------------- )7:

احملاقس ٠احلادٚ ١ٜايعػسٕٚ
تكسّح اجلؿ ٕٛإثس ايبها ٤عً ٢ضّٝد ايػٗدا×٤
احلٞم٤مة سملم قمدُملم 546 ---------------------------------------------------------------------------
واًمٜمٌل اخل٤مشمؿ’ 546 --------------------------------------------------------------
قمٛمؾ إٟمٌٞم٤مء
ّ
إطمٞم٤مء اًمٜمٗمقس 548 ------------------------------------------------------------------------------
قمٚمامء أومْمؾ ُمـ أًمػ قم٤مسمد 548 ------------------------------------------------------------------
سمٚمقغ طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مرآن قمـ ـمريؼ اًمٓمٝم٤مرة 548 -------------------------------------------------------
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اًمت٘مقى واإلظمالص ذط ذم شم٠مصمػم اًمٙمالم549 ----------------------------------------------------
هلل54: ----------------------------------------------------------------------------
اشمٌّ٤مع روقان ا ّ
ٓ يٌ٘مك ُمـ اًم٘مرآن ّإٓ َد ْر ُؾمف 54: ----------------------------------------------------------------
قمٔمٛم٦م اًمِمٞمخ يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء +اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م 557 ---------------------------------------------
يمٚمٛمت٤من ًمٚمِمٞمخ يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء +شم٘مٚمٌ٤من ـمٝمران رأؾم ً٤م قمغم قم٘م٥م 552 -------------------------------
يمراُم٦م ًمٚمٛمرطمقم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء +ذم ٓهٞمج٤من 552 -----------------------------------------------
اًمٓمٌٞم٥م اجل ّقال 554 -----------------------------------------------------------------------------
شم٘م ّرح ضمٗمقن اإلُم٤مم اًمرو٤م× ذم ُمّمٞمٌ٦م يمرسمالء 555 ----------------------------------------------
سمٞم٤من قمٔمٛم٦م قم٤مؿمقراء 556 ------------------------------------------------------------------------
اعمالطمؼ 557 ------------------------------------------------------------------------------------

(اعمٚمحؼ558 -------------------------------------------------------------------------------- )2:
(اعمٚمحؼ558 -------------------------------------------------------------------------------- )3:

احملاقس ٠ايجاْٚ ١ٝايعػسٕٚ
إحٝاْ ٤ؿٛع ايبػس
قمّم٤مرة سمٕمث٦م إٟمٌٞم٤مء^ هداي٦م اًمٌنم 562 --------------------------------------------------------
اًمتٛمًؽ سم٤مًمٙمت٤مب واًمٕمؽمة 563 -------------------------------------------------------------------
ّ
اًمٓمريؼ إمم جم٤مًمً٦م إئٛم٦م اعمٕمّمقُملم^ 563 ----------------------------------------------------
إُم٤مم اًمزُم٤من #يٛم ّثؾ قمّم٤مرة مجٞمع إٟمٌٞم٤مء وظمالص٦م مجٞمع إوصٞم٤مء 566 -------------------------
إطمٞم٤مء اًمٜم٤مس مجٞمٕم ً٤م 567 --------------------------------------------------------------------------
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اًمت٠ميمٞمد قمغم اًمّمالة وشمالوة اًم٘مرآن 568 -----------------------------------------------------------
فمٚمامت ٍ
ٍ
صمالث 569 --------------------------------------------------------------
ٟمٓمٗم٦م اإلٟمً٤من ذم
إهار اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم ضمٚمد اإلٟمً٤من وؿمٕمره 56: -----------------------------------------------------
شمٕمريػ اًمٜم٤مس سم٤معمٕمّمقُملم إرسمٕم٦م قمنم^ 56: -------------------------------------------------
رضمؾ ضمرادة هدي٦م ًمًٚمٞمامن قم٤ممل اًمقضمقد× 577 --------------------------------------------------
ُمٕم ّٚمؿ اخلػمات 573 ------------------------------------------------------------------------------
اعمالطمؼ 574 ------------------------------------------------------------------------------------

(اعمٚمحؼ574 -------------------------------------------------------------------------------- )2:
(اعمٚمحؼ574 -------------------------------------------------------------------------------- )3:
(اعمٚمحؼ575 -------------------------------------------------------------------------------- )4:

احملاقس ٠ايجايجٚ ١ايعػسٕٚ
ايبها ٤عًَ ٢ؿٝب ١ضّٝد ايػٗدا×٤
اعمحٌّ٦م اعمٙمٜمقٟم٦م 578 ------------------------------------------------------------------------------
هداي٦م اًمْمٕمٗم٤مء ُمـ فمٚمٛم٦م اجلٝمؾ إمم ٟمقر اًمٕمٚمؿ 579 ------------------------------------------------
شمرؾمٞمخ اًمٕم٘م٤مئد وهتذي٥م إظمالق وشمٕمٚمٞمؿ إطمٙم٤مم اإلهلٞم٦م 587 ------------------------------------
طمٙم٤مي٦م ُمِم٤مهدة روح عمٞمّ٧م سمٕملم سمرزظمٞم٦م582 ------------------------------------------------------
قم٤مؿمقراء احلدث اًمّم٤مظم٥م ذم قم٤ممل اخلٚم٘م٦م 582 ----------------------------------------------------
اًمدُمقع اجل٤مري٦م قمغم اخلدود 584 -----------------------------------------------------------------
اعمٜمٙمر ًمٗمْمٞمٚم٦م اًمٌٙم٤مء حمروم ُمـ طمقض اًمٙمقصمر 585 -----------------------------------------------
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اعمالطمؼ 588 ------------------------------------------------------------------------------------

(اعمٚمحؼ588 -------------------------------------------------------------------------------- )2:
(اعمٚمحؼ588 -------------------------------------------------------------------------------- )3:
(اعمٚمحؼ592 -------------------------------------------------------------------------------- )4:
(اعمٚمحؼ593 -------------------------------------------------------------------------------- )5:
(اعمٚمحؼ593 -------------------------------------------------------------------------------- )6:
قمٔمٛم٦م اًمٌٙم٤مء قمغم ُمّم٤مئ٥م اإلُم٤مم احلًلم×593 ---------------------------------------------------------------
إٟمِم٤مد اًمِمٕمر ذم ُمّم٤مئ٥م اإلُم٤مم احلًلم×593 -----------------------------------------------------------------
وشمٖمػم قمقامل اًمقضمقد 595 --------------------------------------------------------------
سمٙم٤مء وؿمٝم٘م٦م اًمزهراء‘ ّ
اًمٜمٌل إيمرم’ 596 -------------------------------------------------------------------------------------
سمٙم٤مء ّ
سمٙم٤مء أُمػم اعم١مُمٜملم×596 --------------------------------------------------------------------------------------
اًمٜمٌل إسمراهٞمؿ× وسمٚمقهمف اًمدرضم٦م اًمرومٞمٕم٦م ًمٚمّم٤مسمريـ ذم اعمّم٤مئ٥م598 ---------------------------------------
سمٙم٤مء ّ
سمٙم٤مء ُمقؾمك واخلي÷ 598 ---------------------------------------------------------------------------------
اًمٜمٌل زيمري٤م×599 ---------------------------------------------------------------------------------------
سمٙم٤مء ّ
سمٙم٤مء اعمالئٙم٦م59: ----------------------------------------------------------------------------------------------
سمٙم٤مء اًمٌقم 59: ------------------------------------------------------------------------------------------------

احملاقس ٠ايسابعٚ ١ايعػسٕٚ
برٍ دّ املٗذ١
اًمتٌٚمٞمغ ؿم٠من ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء’ 5:4 ---------------------------------------------------------------
اًمت٘مقى وهتذي٥م اًمٌ٤مـمـ 5:4 ---------------------------------------------------------------------
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سمذل اعمٝمج٦م ذم ؾمٌٞمؾ ؾمٞمّد اًمِمٝمداء× 5:5 -------------------------------------------------------
اًمٖمالم إؾمقد ًمًٞمّد اًمِمٝمداء× 5:6 ------------------------------------------------------------
اًمًػم قمغم ظمٓمك أصح٤مب ؾمٞمّد اًمِمٝمداء× 5:7 -------------------------------------------------
ُتٌٞم٥م اهللّ إمم اخلٚمؼ وُتٌٞم٥م اخلٚمؼ إمم اهللّ 5:7 ----------------------------------------------------
ُمراطمؾ ظمٚم٘م٦م اإلٟمً٤من وأهاره٤م 5:8 ------------------------------------------------------------
ىم٤مومٚم٦م يمرسمالء وؾم٘مل ؿمجرة اًمتقطمٞمد 5:: ---------------------------------------------------------
اًمتقطمٞمد واعمٕم٤مد سمؼميم٦م دم ؾمٞمّد اًمِمٝمداء× 5:: ---------------------------------------------------
قمٌ٤مد ٌة أومْمؾ ُمـ صالة ُمئ٦م ؾمٜم٦م وصقُمٝم٤م 677 ----------------------------------------------------
دقم٤مء اًمٗمرج وزي٤مرة آل ي٤مؾملم 677 ----------------------------------------------------------------
اًمٓمٌٞم٥م اًمد ّوار 672 -----------------------------------------------------------------------------
ظمتؿ اًم٘مرآن وإهداؤه إمم إُم٤مم اًمزُم٤من673 ---------------------------------------------------- #
دوران قم٤ممل اإلُمٙم٤من طمقل حمقر إُم٤مم اًمزُم٤من673 --------------------------------------------- #
ىمقام مجٞمع قمقامل اًمقضمقد سمق ّزم اًمٕمٍم674 ---------------------------------------------------- #
شمٕمٚمٞمؿ ذوي آؾمتٕمداد وشمٕمريػ اًمٜم٤مس سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م^ 674 --------------------------------------
ؿمٌٝم٦م اًمٌٙم٤مء قمغم ؾمٞمّد اًمِمٝمداء× 675 -----------------------------------------------------------
طمٙم٤مي٦م أطمد اعمرشمٌٓملم سم٠مصح٤مب إُم٤مم اًمزُم٤من675 --------------------------------------------- #
شمالوة اًم٘مرآن وؾمقرة اًمتقطمٞمد هدي٦م إلُم٤مم اًمزُم٤من677 ---------------------------------------- #
اعمالطمؼ 678 ------------------------------------------------------------------------------------

(اعمٚمحؼ678 -------------------------------------------------------------------------------- )2:
(اعمٚمحؼ678 -------------------------------------------------------------------------------- )3:
ُمـ ومْم٤مئؾ اإلُم٤مم احلًـ اًمٕمًٙمري×678 --------------------------------------------------------------------
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(اعمٚمحؼ679 -------------------------------------------------------------------------------- )4:
ُمـ ومْم٤مئؾ اإلُم٤مم اهل٤مدي×679 ----------------------------------------------------------------------------- :

(اعمٚمحؼ67: -------------------------------------------------------------------------------- )5:
(اعمٚمحؼ627 -------------------------------------------------------------------------------- )6:

احملاقس ٠اخلاَطٚ ١ايعػسٕٚ
املًو ؾُطِسُع ًٜٛذ مبٗد اإلَاّ احلطني×
دمديد اًمٕمٝمد ُمع إُم٤مم اًمزُم٤من624 ------------------------------------------------------------ #
ُمتٕم ّٚمؼ اًمٕمٝمد واًمٕم٘مد واًمٌٞمٕم٦م 626 ----------------------------------------------------------------
ٟمٍمة أهؾ اًمٌٞم٧م^ سم٤مًم٘مٚم٥م واًمٚمً٤من واًمٞمد 626 -------------------------------------------------
ُمٕمٞمّ٦م أهؾ اًمٌٞم٧م^ 627 ------------------------------------------------------------------------
ًمزوم اًمتّمدّ ي ًمٚمقه٤مسمٞم٦م واًمٌٝم٤مئٞم٦م واعمًٞمحٞم٦م 627 --------------------------------------------------
ىمٚمؼ قمغم أيت٤مم آل حم ّٛمد^ 628 --------------------------------------------------
إُم٤مم اًمزُم٤منٌ #
ٟمنم قمٚمقم أهؾ اًمٌٞم٧م^ 628 -------------------------------------------------------------------
دقم٤مء يقم ُمٞمالد ؾمٞمّد اًمِمٝمداء× 62: ------------------------------------------------------------
إئٛم٦م اًمتًٕم٦م^ ُمـ ٟمًؾ اإلُم٤مم احلًلم× 637 -----------------------------------------------
ؾمٞمّد اًمِمٝمداء× هٌ٦م اهللّ خل٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء’ 632 ---------------------------------------------------
اعمٚمؽ ُوم ْٓم ُرس يٚمقذ سمٛمٝمد اإلُم٤مم احلًلم× 632 --------------------------------------------------
اعمالطمؼ 634 ------------------------------------------------------------------------------------

(اعمٚمحؼ634 -------------------------------------------------------------------------------- )2:
(اعمٚمحؼ635 -------------------------------------------------------------------------------- )3:
(اعمٚمحؼ635 -------------------------------------------------------------------------------- )4:
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احملاقس ٠ايطادضٚ ١ايعػسٕٚ
ضالّ ايًٓ٘ عً ٢قُس بين ٖاغِ
يق ٌم أومْمؾ ُمـ مجٞمع إ ّي٤مم 63: -------------------------------------------------------------------
ٟمنم اًمٕمٚمؿ 63: ----------------------------------------------------------------------------------
ًم١مًم١م سمحجؿ اًمثرى إمم اًمٕمرش 642 ---------------------------------------------------------------
أضمر قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م 643 ---------------------------------------------------------------------------
زيـ اًمٕم٤مسمديـ 645 -------------------------------------------------------------------------------
ٓ يقم يمٞمقم احلًلم× 646 ---------------------------------------------------------------------
مجٞمع اًمِمٝمداء يٖمٌٓمقن ُمٜمزًم٦م ىمٛمر سمٜمل ه٤مؿمؿ× 646 ----------------------------------------------
شمذيمّر قمٓمش أيب قمٌد اهللّ احلًلم× 647 ---------------------------------------------------------
ي٤م أظم٤مه أدرك أظم٤مك 647 -------------------------------------------------------------------------
أن اٟمٙمن فمٝمري 64: -------------------------------------------------------------------------
ؾمالم اهللّ قمغم ىمٛمر سمٜمل ه٤مؿمؿ× 64: ------------------------------------------------------------
ذيمر أيب اًمٗمْمؾ اًمٕمٌّ٤مس× ذم قم ّٚمٞمّلم 657 --------------------------------------------------------
دم ؾمٞمّد اًمِمٝمداء× قمٜمد أفم ّٚم٦م اًمٕمرش 657 -------------------------------------------------------
اعمالطمؼ 652 ------------------------------------------------------------------------------------

(اعمٚمحؼ652 -------------------------------------------------------------------------------- )2:
(اعمٚمحؼ653 -------------------------------------------------------------------------------- )3:
(اعمٚمحؼ654 -------------------------------------------------------------------------------- )4:
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احملاقس ٠ايطابعٚ ١ايعػسٕٚ
أؾخاب اإلَاّ احلطني×
ِٖ ايسبّاْٚ ّٕٛٝخاؾّ ١ايًٓ٘
ّ
اًمتٗم٘مف واإلٟمذار 658 -----------------------------------------------------------------------------
شمٌجٞمؾ اعمػمزا اًمِمػمازي ًمِمٞمخ ذي صمٞم٤مب رصم٦م 659 -------------------------------------------------
قمجز مجٞمع اًمٗم٘مٝم٤مء قمـ إدراك أرواح أصح٤مب أيب قمٌد اهللّ× 667 ---------------------------------
ؾمٞمّد اًمِمٝمداء× هق اًمٚمقح اعمحٗمقظ واًمٙمت٤مب اعمٌلم وىمٚم٥م قم٤ممل اإلُمٙم٤من 662 ----------------------
يمالم ُمًٚمؿ سمـ قمقؾمج٦م وزهػم ًمٞمٚم٦م قم٤مؿمقراء 663 ------------------------------------------------
ُمٜم٤مزل أصح٤مب اإلُم٤مم احلًلم× 663 ----------------------------------------------------------
شمراب ىمدُمل ؾمٞمّد اًمِمٝمداء× 664 ---------------------------------------------------------------
اًمرسمّ٤مٟمٞمقن وؿمٞمٕم٦م اهللّ 665 ------------------------------------------------------------------------
هلل 665 ----------------------------------------------------------------------------------
ظم٤مص٦م ا ّ
ّ
دم ؾمٞمّد اًمِمٝمداء× وأصح٤مسمف قمٜمد اًمٕمرش اإلهلل 666 -------------------------------------------
ضمراح اًمرُم٤مح واًمًٞمقف واًمًٝم٤مم 667 ------------------------------------------------------------
اعمالطمؼ 66: ------------------------------------------------------------------------------------

(اعمٚمحؼ66: -------------------------------------------------------------------------------- )2:
(اعمٚمحؼ677 -------------------------------------------------------------------------------- )3:
(اعمٚمحؼ672 -------------------------------------------------------------------------------- )4:

اعمّم٤مدر واعمراضمع674--------------------------------------------------------------
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أ ّو ً
ٓ :اعمّم٤مدر اًمِمٞمٕمٞم٦م674 -----------------------------------------------------------------------
صم٤مٟمٞم ً٤مُ :مّم٤مدر أهؾ اًمًٜمّ٦م 697 --------------------------------------------------------------------

ىمّمٞمدة ؾمامطم٦م آي٦م اهللّ اًمٕمٔمٛمك اًمقطمٞمد اخلراؾم٤مين ذم وصػ اإلُم٤مم احلًلم× 69:--------------
اعمحتقي٤مت 6::--------------------------------------------------------------------

