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 ٨ الؿظي٥بك٥ اهلل الؿحم 
ٌّ اهلل ىلع حم٧ٌؽو املجٕٮث رةمحن ل٤ٕةملني كىلع أ٢٬ احل٧ؽ هلل رٌب ا٣ٕةمل ني كو

 ثحذ٫ اهلؽاة املية٦ني.
ا٣ٕةم٢  إٌف ا٣ٕةم٢ ا١ٛ٣ؿٌم كامل٪ْٮ٦ح ا٣ٕٞؽيٌح ا٣يٌت حي٤٧٭ة اإلنكةف د٧ٌس٢

ا٣يٌت ةت ننُح كالك٤ٮًليٌ األ اء ٌك رم يٞٙ كاٌل كادلاٚٓ األقةس  الؿاحسٌ 
أك ٚكةد٬ة  الٮاٝٓ نكضة٦٭ة ٦ٓٚاكف وبلح د٤ٟ امل٪ْٮ٦ح كا، دىؽر ٔ٪٫

ة ىلع أ٤ٗت ال، كخمة٣ٛذ٭ة ل٤ٮاٝٓ ا٣ٛؿديٌح كاالصذ٧ةٌٔيح  تةك٤ٮًليٌ ٦٪١ٕكن
ا ٝٮيًّة ينٌؽق ـن ٧٠ةهل  ثةٌّتةق الك٧ٮٌ  حنٮذ٫ يف ظؿًل لئلنكةف، ٚإ٦ٌة أف تنٌّك ظةٚ

ا٣ٛٮض كا٣ٛكةد  أك اعمبلن جيٌؿق حنٮ ا٣تكة٢ٚ كالكٞٮط يف دٌكا٦حاملجنٮد، 
 االًُؿاب كالٌيةع. ٙ إاٌل اٌلم ال خي٤ٌ 

ٌٚ ٬ٮ الؿاٚؽ اٌل  ٚة١ٛ٣ؿ ا٣ٕٞؽٌم  وٮر٬ة  ظيةة اإلنكةف ثس٢ٌ  ٦٪٫ٜ م دذؽ
ةت اإلنكةف كمٮا٫ٛٝ، ك٬ٮ اهلةصف ٥ بك٤ٮًليٌ يت دذعسٌ كأماكهلة، ك٬ٮ األداة ا٣ٌ 

 ١ٚأ٫ٌ٩د٧٪ع٫ ا٧ُ٣أ٩ح٪ح كاالقذٞؿار،  ٦ٞ٪ٕحن  ٫ٝ لٮ ل٥ جيؽ إصةثةتو م يؤرٌ اٌل 
حنٮ  ٦٪٭ش احليةة، اٌلم دججسٜ ٦٪٫ دميٓ ادلكاٚٓ الػذيةر ٧٩ٍاملٞذؼ 

ٌٚ ح كاحليةديٌ د٫ ا١ٛ٣ؿيٌ ةةت اإلنكةف كممةرقق٤ٮًليٌ   .حن ح اك
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دميٓ الؿقةالت الك٧ةكٌيح ا٣يٌت ٩ـ٣خ ألص٢ ٬ؽايح  ا٬ذ٧ةـ ك٬ٰؾا ٦ة يٛرٌس 
٪ةيذ٭اإلنكةف،  كا٦ذبلء  ،لئلنكةف ا٣ٕٞؽٌم  ا٣ٛةاٞح ثةملضةؿ ا١ٛ٣ؿٌم  ةٔك

 رًلـت ؾا اجلة٩ت كيؽٚٓ النج٭ةت ٔ٪٫، ظير٢ ل٭ٰ وعٙ أوعةث٭ة ث٧ة يؤٌو 
 ذ٭ةح كد٪٧يح كػُةثةد٭٥ ىلع تن١ي٢ امل٪ْٮ٦ح ا٣ٕٞؽيٌ وبلظيٌ د٭٥ اإلظؿٌل

 .كظِٛ ٩ٞةا٭ة ٨٦ ا٣تنٮي٫ كاخلؿاٚةت
ة أػؿل  ك٨٦ ص٭حو  ا ٨٦ اجل٭٤ح كاملٛكؽي٨ يكٕٮف داا٧ن ٚإٌف ٠سرين

١ٚؿيًّة تل٤ٮير ُٚؿة اجلةس كحتؿيٙ أٚاكر٥٬؛ ألص٢ ا٣تك٤ٌٍ ٤ٔي٭٥ 
 ا٣ٕٞؽٌم ا١ٛ٣ؿٌم كٚكةد اإل كقيةقيًّة كمىةدرة ٦ٌٞؽراد٭٥، كٝؽ اقذ٤٧ٕٮا

ٌّ  ٧َةٔ٭٥ ادل٩حبح،أتلعٞيٜ ٦آرب٭٥ ك ةقالظن  ظ دكاد٭٥ ٨٦ كاٌع أٛٮا ٚٮ
ـو أقبلَني ك ـو إككقةا٢  رػيىحو  ٝبل لؿق٥ ٔٞيؽة  ؛٦أصٮرةو  ٔبل

ذأكا ٨ٔ ل٥ يٛك ،راتٞؽٌ األٚاكر كاملقيةقح اهلي٧٪ح ىلع  املع١ٮ٦ني يف ٢ٌّ 
ا٣تن١يٟ كإ٣ٞةء النج٭ةت يف أذ٬ةف اجلةس ظٮؿ ٌك ٦ة اقذؼؽاـ قبلح 

ح، االػذبلٚةت ا١ٛ٣ؿيٌ يذ٤ٌٕٜ ثٕٞةاؽ٥٬ كإي٧ة٩٭٥، كًلؾا االقذٛةدة ٨٦ 
كاتل٧ٕيح ىلع ٩ٞةط  ،ػذبلؼ٩ْةر اجلةس إىل ٩ٞةط االأكا٢٧ٕ٣ ىلع دٮصي٫ 

كًلرس  ،ؽد٭٥كدٛذيخ كظ ،َؿاؼ املذؼة٣ٛحإلذاكء ا٣ٛنت ثني األ ؛االمرتاؾ
٥ ٨٦ أص٢ الكيُؿة ىلع منةٔؿ٥٬ كاتلعسٌ  ؛ًٕةؼ ٔـي٧ذ٭٥إك ،مٮًلذ٭٥

 ػٌةٔ٭٥ لك٤ُذ٭٥.إك ،يف مٮاٝٛ٭٥
أف ٩ُٰٕ ٬ٰؾا  ادلينٌ  ي٨ ل٤نأف ا١ٛ٣ؿٌم ٦ذىؽٌ ثٮوٛ٪ة ٬٪ة يججيغ جلة ٨٦ 

ح منةريٕ٪ة ا١ٛ٣ؿيٌ ٪ة كةد٥ أكلٮيٌ ىلع ق٤ٌ أكأف يسٮف يف  ،اة ٠جرين ا٣ٕةم٢ ا٬ذ٧ة٦ن 
ٌٞ ث٨ ٨٦ دؿقيغ ٦ة ٩ٕذٞؽ جلذ٧سٌ  ؛٪ٛيؾ٬ةيت نكىع تلا٣ٌ  ذ٫ )ا٣ٕٞيؽة يٌ أظ
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 جلبٌ  ٦ذؽاد ا٣ُجيعٌ ( االح كٜٚ رؤيح ٦ؽرقح أ٢٬ ابليخ اإلقبل٦يٌ 
 ، ٧٠ة يججيغ أف جنذ٭ؽ يف َؿح ٬ٰؾق الؿؤيح ٨٧ً ويةٗحو  ؽو اإلقبلـ حم٧ٌ 

 ، دت٪ةقت كمكذٮل ٔؿاٝح ٦ؽرقح أ٢٬ ابليخ روي٪حو  ٦ٕةرصةو 
 .ح املٕذربة٨٦ ٦ُٕيةت ا٢ٕٞ٣، كاجلىٮص ادليجيٌ  ، مكذٛيؽي٨٭ةوةتلأك

 مؤٌقكح ادلحل٢ لرلراقةت كابلعٮث ا٣ٕٞؽيٌحلٟ صةء مرشكع كألص٢ ذٰ 
اتلةثٕح ل٤ٕذجح احلكح٪ٌيح املٌٞؽقح؛ حل٤ٌب ٝؽرنا ٨٦ احلةصح امل٤ٌعح لٮصٮد 
مؤٌقكةتو ختىىٌيحو د٢٧ٕ ىلع اجلة٩ت ا١ٛ٣ؿٌم ا٣ٕٞؽٌم، كحلع٢٧ ىلع اعد٫ٞ 

ؾا اجلة٩ت كاتلىٌؽم دلٚٓ النج٭ةت، كاتلأكيؽ ىلع ا٣ٕٞةاؽ أوي٢ ٬ٰ مكؤكحٌلح د
ح ثةلٮقةا٢ كاإلماك٩ٌيةت املذةظح؛ كذٰ  ٌٞ ا١ٛ٣ؿٌم ا٣ٛؿاغ  قؽٌ لٟ ل٧٤كة٧٬ح يف احل

 اٌلم يٕةين ٦٪٫ املضذ٧ٓ. ا٣ٕٞؽٌم 
٨٦  -ىلع وةظج٭ة آالؼ اتلعيٌح كاثل٪ةء  -كل٧ٌة اك٩خ ا٣ٌٞيٌح امل٭ؽكيٌح 

٨ ٩ٕحل احلؿ٦ةف ٨٦ أ٩ٮارق املجةرًلح يف ٗيبذ٫ ا٣ٌٞةية امل٭٧ٌح، كحن
ؾق ا٣ٛرتة ا٣ٕىيجح ا٣ٌيت ال١ربل، ك٩ؿل ٠رثةى ّ٭ٮر األدٔيةء املـيٌٛني يف ٬ٰ 

د٧ٌؿ ىلع اإلقبلـ، ٚٞؽ رأل املض٤ف ا٤ٕ٣يٌم املٮٌٝؿ يف املؤٌقكح رضكرة 
ؾق ا٣ٌٞيٌح كًلذةثح األحبةث كادلراقةت املذ٤ٌٕٞح ث٭ة إلرمةد اال٬ذ٧ةـ ث٭ٰ 

ٌٜ ٚي٭ة.املؤ  ٦٪ني إىل احل
ح ادلركس كٌلف ٨٦ ابلعٮث امل٭٧ح املُؿكظح يف ٬ٰ  ؾا النأف ٬ٮ دل٧ٔٮ

قق٧ةظح آيح اهلل النيغ جن٥ ادلي٨ ا٣ُبسٌ ا٣ٌيت أ٣ٞة٬ة  ـٌ ىلع َبٌلث٫ يف  داـ ٔ
٦ؽي٪ح ٥ٍّٝ املٌٞؽقح، ك٬ٮ ٨٦ األقةدؾة ابلةرزي٨ املذؼٌىىني يف أحبةث 

ق٤ٮبو ٤ٔيمٍّ صؽيؽو حيةٌق األق٤ٮب ا٣ٌٞيٌح امل٭ؽكيٌح، كٝؽ د٪ةكهلة ثأ
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الؿوني املذٌجٓ يف دركس ا٫ٞٛ٣ كاألوٮؿ ىلع مكذٮل ابلعر اخلةرج 
املذٕةرٚح يف أركٝح احلٮزة ا٧٤ٕ٣يٌح املجةرًلح؛ لا ٌٝؿر املض٤ف ا٤ٕ٣يٌم يف 

تل٥ٌٕ ا٣ٛةاؽة ٦٪٭ة، ٚذ٥ٌ  ؛كمؿاصٕذ٭ة كَجٕ٭ة عٮثؾق ابل٬ٰ  د٪ْي٥املؤٌقكح 
وٛةء ادل٠ذٮر ق٧ةظح النيغ ف ا٤ٕ٣يٌم ك٬ٮ دس٤يٙ أظؽ أٌٔةء املض٤

ق٧ةظح كح ٦ٓ مكؤكؿ كظؽة اتلؽكي٨ املٮقٮيٌع يف املؤقٌ  ادلي٨ اخلـريج
ملجةظر ٬ٰؾا ، ل٤ٞيةـ ثؽكر املؿاصٕح ا٧٤ٕ٣يٌح النيغ حمك٨ املعٜٞ

)حبٮثه ٧٤ٔيٌحه يف ا٣ٌٞيٌح ال١ذةب اٌلم ثني أيؽيس٥ كاٌلم حي٢٧ اق٥ 
د٪ةكؿ اجلـء األٌكؿ ٦٪٫ حبٮزنة يف مؼىيٌح ، كيٞٓ يف صـاني امل٭ؽكيٌح(

رص ا٣٘يجح، ٧٠ة د٪ةكؿ اجلـء اثلةين ٦٪٫ حبٮزنة يف  اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  ٔك
 ٔرص ا٣ْ٭ٮر كإر٬ةوةد٫.

ة ٩ذٌٞؽـ ثةق٥ مؤٌقكح ادلحل٢ لدلراقةت كابلعٮث ا٣ٕٞؽيٌح ثٮاٚؿ  ػذة٦ن
ـٌق آيح اهلل النيغ ا٣ُبسٌ الن١ؿ كاال٦ذ٪ةف إىل ق٧ةظح األقذةذ ا٣ٛة٢ً  ؛ داـ ٔ

ؾق ادلركس امل٭٧ٌح، كتلٕةك٫٩ ٦ٕ٪ة كإُٔةا٫ ملة ثؾهل ٨٦ ص٭ؽو ممزٌيو يف َؿح ٬ٰ 
٨٦ كٝذ٫ اثل٧ني ل٧٤ؿاصٕةت كاالقتنةرات ظٌّت ا٠ذ٢٧ ال١ذةب ثأ٢ٌٚ 

النيغ وٮرةو، ٧٠ة ٩ذٮٌص٫ ثةلن١ؿ اجلـي٢ إىل النيؼني ال١ؿي٧ني/ ق٧ةظح 
النيغ ؤٌقكح، كق٧ةظح ٌٔٮ املض٤ف ا٤ٕ٣يٌم يف امل وٛةء ادلي٨ اخلـريج

مكؤكؿ كظؽة اتلؽكي٨ املٮقٮيٌع؛ ملة ثؾالق ٨٦ ص٭ؽو ممزٌيو يف  حمك٨ املعٜٞ
ؾا ال١ذةب كدؿدحج٫، ٧٠ة نن١ؿ دميٓ الكةدة اٌلي٨ قة٧٬ٮا مؿاصٕح ٬ٰ 

 ث٧ؿاصٕذ٫ ا٧٤ٕ٣ٌيح كال٤٘ٮٌيح، كٌَل ٨٦ اك٩خ هل منةرًلحه يف إوؽارق.
 ـ كاتلٮٚيٜٞؽٌ قةا٤ني اهلل ا٣ٕيٌل ا٣ٞؽيؿ هل٥ دكاـ اتل



 

 

 
 أ٬ؽم زٮاب ٬ٰؾا اجل٭ؽ املذٮآً إىل قٌيؽم ك٤ٕ٦ٌيم كمؤٌديب..

٨ ٗؿس يف ركيح ٩بذح ظٌت أ٢٬ ابليخ   كالٮالء هل٥.. إىل ٦ى
٨ زرع يف ركيح مٮؽ ابلعر كال١ذةثح كاتلعٞيٜ كاتلأحلٙ..  إىل ٦ى

٨ اكف ذااجنة يف اإلقبلـ، اغرٝنة يف الٮالء كاحلٌت آل  ؿ الؿقٮؿ.. إىل ٦ى
٨ برٌشين ٝجي٢ رظي٫٤ ثأ٫ٌ٩ ال زاؿ يؽٔٮ ل يف و٤ٮاد٫ ال قي٧ٌة يف   إىل ٦ى

 وبلة ال٤ي٢..
 كا٣ٕجؽ ك٦ة »ٌّٚك ٦ة دلٌم ٬ٮ ر٨٬ ٫٧ٕ٩ كداعا٫ كاثذ٭ةهل إىل اهلل دٕةىل 

 «! ي٫١٤٧ ملٮالق
 ٤ٚيس٨ زٮاب ٬ٰؾا ا٢٧ٕ٣ ا٤ٞ٣ي٢ إىل ركظ٫ ا٣ُة٬ؿة..

ّّ ال ة ا٣ُبسٌ إىل كادلم احل٪ٮف كا٣ربى ٮؿ آيح اهلل ا٣ْٕىم النيغ حم٧ٌؽًر   ٮىوي
 

 جن٥ ادلي٨ ا٣ُبسٌ 



 

 



 

 

 

حل٧ؽ هلل رٌب ا٣ٕةملني، كالىبلة كالكبلـ ىلع قٌيؽ٩ة حم٧ٌؽو كىلع آهل ا
 . ا٣ٌُيبني ا٣ُة٬ؿي٨، ال قٌي٧ة إ٦ةـ ز٦ة٩٪ة احلٌضح اث٨ احلك٨ امل٭ؽٌم 

اد٪ة كأحبةز٪ة ظٮؿ ٌٌٝيح اإل٦ةـ إٌف ٬ٰؾق الٮريٞةت ٌم ٝك٥ه ٨٦ حمةرض
، كا٣يٌت أ٣ٞي٪ة٬ة يف ٦ؽي٪ح ٥ٌٝ املٌٞؽقح يف )مؿًلـ ادلراقةت امل٭ؽٌم امل٪ذْؿ 

ٓه ل٤عٮزة اتلؼٌىىٌيح لئل٦ةـ امل٭ؽٌم  ـه ٤ٔيمٌّ ختٌىػٌّ دةث (، ك٬ٮ مؿًل
ا٧٤ٕ٣ٌيح. كب٭ؾق امل٪ةقجح نكٌض٢ لك٧ح م١ؿو جل٧يٓ ا٣ٌٛبلء اٌلي٨ قةٔؽك٩ة يف 

ؾا املرشكع املجةرؾ، كأػٌه ٦٪٭٥ كدلم ك٩ٮر ٔين ق٧ةظح النيغ إجنةز ٬
ـاؿ اٌلم ظرض أحبةز٪ة يف ػةرج ا٫ٞٛ٣ كاألوٮؿ َٮاؿ قجني ظٌٮر  ٔجةس ٗ

٥ ٨٦ ٠رثة  ، كٌٝؿر أكرث دركق٪ة يف ٦بةت الىٛعةت، ثةلٗؿ دٌٛ٭٥و كدؽثٌؿو
، كًلؾلٟ ال أنىس كدلم ا٣ٕـي ـ انن٘ةالد٫ كص٭ةدق املذٮاو٢ يف قٮحو خمذ٤ٛحو

، إذ كاو٢ ص٭ؽق يف ختؿيش املىةدر، ٩ةرص احليؽرم ا٣زيدمؽ ق٧ةظح الكيٌ 
 كإاعدة اجلْؿ ٚي٧ة يؿدجٍ ثةتلٞيي٥ كاتلىعيط، ٚن١ؿ اهلل قٕي٫.

مؤٌقكح ادلحل٢ لرلراقةت كابلعٮث ٧٠ة كأدٌٞؽـ ثةلن١ؿ اجلـي٢ إىل 
اتلةثٕح ل٤ٕذجح احلكح٪ٌيح املٌٞؽقح حتخ إرشاؼ ق٧ةظح ا٣ٕبٌل٦ح  ا٣ٕٞؽيٌح
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املعرتـ ٦ٕذ٧ؽ ق٧ةظح املؿصٓ ادليٌن  ال١ؿبالئٌ  ٔجؽ امل٭ؽمٌ ملضة٬ؽ النيغ ا
؛ إذ ثؾ٣خ املؤٌقكح ص٭ٮدنا ٌٔل الكيكذةيٌن ال١جري آيح اهلل ا٣ْٕىم الكٌيؽ 

وٛةء ٠جريةن يف مؿاصٕح ٬ؾا األزؿ، كأػٌه ٨٦ اكدر٬ة ٌٚي٤ح النيغ ادل٠ذٮر 
، كٌٚي٤ح األخ ا٣ٛة٢ً ٌٔٮ املض٤ف ا٤ٕ٣يٌم يف املؤٌقكحادلي٨ اخلـريج 

مكؤكؿ كظؽة اتلؽكي٨ املٮقٮيٌع ٚي٭ة؛ إذ  حمك٨ املعٜٞظٌضح اإلقبلـ النيغ 
ا من١ٮرنا يف املؿاصٕح كاتلؽٝيٜ ل١٤ذةب، ٚضـا٥٬ اهلل ٨ٔ  ثؾال ص٭ؽن
٤ي٪ة، إ٫ٌ٩  اإلقبلـ ػرينا، قةابلن املٮىل ا٣ٕيٌل ا٣ٞؽيؿ أف يؽي٥ دٮٚيٞةد٫ ٤ٔي٭٥ ٔك

 كيٌل اتلٮٚيٜ.

 ا٣ُبٌس اجلضفٌ جن٥ ادلي٨ 

 ٬ ۱44۲ اثلة٩يح دمةدل ۰۲ –٥ٌٝ املٌٞؽقح 



 

 

 وصفاته  أنقاب اإلياو انًهذّي 

في يصادر انعاّيح



 

 



 

، ك٩ٕذٮا ةميؽةو  كػىةؿو  ٧ْٔيحو  ثأ٣ٞةبو  ٮفيٌ هلٰ كوٙ األ٩بيةء كاألكويةء اإل
ح ال١جرية، ٨٦ ٝجي٢/ وٌف اهلل، ح اإلي٧ة٩يٌ ك٥ ث٫ النؼىيٌ ثس٢ٌ ٦ة يججيغ أٍف دتٌ 

 ٩ٌب اهلل، ػ٤ي٢ اهلل، لكي٥ اهلل، ركح اهلل، رقٮؿ اهلل، ػري ػ٤ٜ اهلل، كيلٌ 
، املضذىب، الن٭يؽ، ر اهلل، ظٌضح اهلل، أ٦ري املؤ٦٪ني، الٮطٌ أاهلل، ز

 اإل٦ةـ كوٙ لٟثةٝؿ ا٤ٕ٣ٮـ، الىةدؽ ك...، ٠ؾٰ الكٌضةد، زي٨ ا٣ٕةثؽي٨، 
ٮد ثآػؿ ظضش اهلل ىلع ا٣ٕجةد، كػةد٥ األكويةء، كامل٭ؽٌم  ؽٌم مل٭ا . املٔٮ

ح ثةل١سري ٨٦ الؿكايةت قبل٦يٌ ا٣ٛؿيٞني، كٝؽ ا٦ذؤلت املىةدر اإل ٛةؽثةدٌ  لٟكذٰ 
 . ا٣يٌت تنري إىل وٛةد٫ كق٧ةد٫

حن  كىلع حنٮ ثةػذىةرو  ا٣ٛى٢ ؾقيف ٬ٰ نكذٕؿض  ٨٦ أ٣ٞةث٫  اإلدمةؿ دل٧ٔٮ
 ؾاحل١ٮف ٬ٰ  ؛هلة يف مىةدر ا٣ٕة٦ٌح ريه ك٩ٕٮد٫ يف مىةدر النيٕح ا٣يٌت يٮصؽ ٩ْ

 .ا٣ٛى٢ ٬ٰؾا حمٮر



 ٦ٓ ٠ذت ادلاعء كالـيةرة ثأ٣ٞةب  ح ص٪جنة إىل ص٪تو دٌٕش ٠ذب٪ة احلؽيثيٌ  
 تظير ّتةكز ،املٕؿكؼ كوٛةد٫، كبةخلىٮص يف داعء اجلؽثح اإل٦ةـ 

ًٓ  -9 .ثٞيٌحي اهللػ 1 /ني ٩ٕذنة، أم٭ؿ٬ة ا٣ٞةا٥، ز٥ٌ ٩ٕٮد٫ الكتٌ  ٍُ ٞى ؽُّ ٣ً ٕى ال٧ٍي
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حً  ٤ى٧ى َّْ ًج  -۳ .داثًًؿ ا٣ ٮى ًٕ ا٣ٍ ًح األ٦ًٍخ كى ؿي إلٝة٦ى ْى ٪ٍذى ٍؿدىىج إلً  -8 .ال٧ٍي زا٣ىًح ال٧ٍي
ٍؽكافً  ٕي ا٣ٍ ىٍٮًر كى ؿ -5 .اجٍل ٛى ؿي تًلىٍضؽيًؽ ا٣ٍ ػى ؽَّ ً  اًًي اال٧ٍي نى الكُّ ي  -٦ .كى ريَّ ذىؼى ال٧ٍي

حً  ٕى ي الرشَّ ةً ال٤٧ًًٍَّح كى كًدقً  -٧ .إلاعدى ؽي ٢ي إلٍظيةًء ا١ًٍ٣ذةًب كىظي َّ٦ ؤى يٍي  -4 .ال٧ٍي حمي
ٕةل٥ًً ادلّّ   ي٨ً كى ٦ى

ى
ذىؽي٨ى  -2 .٫٤ً٬ًٍ أ ٍٕ ًح ال٧ٍي ٍٮ٠ى ـي  -01 .ٝةًو٥ي مى  ٬ةًد

ى
ًؾ أ ٍ ثٍجًيىًح الرشّّ

اجلّّٛةؽً  جيؽي  -00 .كى  ٦ي
ى
ٛي أ يةفً ٢ً٬ٍ ا٣ٍ ٍ٘ ُُّ ا٣ ٍىيةًف كى ًٕ ا٣ٍ ٮًؽ كى ظةًوؽي  -09 .كي
ٞةؽً  النّّ ّّ كى كًع ا٣يٍغى ًٖ كىاأل٬ٍٮاءً  -0۳ .ٚيؿي يٍ َـّ ٓي  -08 .َةًمفي آزةًر ال ًَ ٝة

االٍٚرًتاءً  جةا٢ًً ا١ًٍ٣ٍؾًب كى ةً  -05 .ظى ؿىدى ال٧ٍى ذةةً كى ٕي جيؽي ا٣ٍ ٍكذىأًو٢ي  -0٦ .٦ي مي
٤ي٢ً كىاإلحٍلةدً  ٌٍ اتلَّ ٪ةًد كى ًٕ ٍ ُـّ األٍكحًلةءً  -0٧ .أ٢ً٬ٍ ا٣ ًٕ ؽاءً  -04 .٦ي ٍٔ ًؾؿُّ األ   .٦ي

ٍٞٮل -02 ى اتلَّ ًح ىلعى ٧ًى ٓي ا٣ٍَكى م ٦ً٪٫ٍي ييٍؤىت -91 .صة٦ً كىٍص٫ي اهلًل  -90 .ثةبي اهلًل الَّ
م  ٫ي األٍكحًلةءي إً الَّ ذىٮىصَّ ٫ًٍ حى ٧ةءً  -99 .حلى ذًَّى٢ي بىنٍيى األرض كىالكَّ جىتي ال٧ٍي   .الكَّ

ـً  -9۳ ذًٍط  وةًظتي يىٍٮ ٛى بلًح  -95 .٩ةرًشي رايىًح الٍ٭يؽل -98 .ا٣ٍ ٢ً٧ٍ الىَّ ٙي مى ّّ٣ ؤى مي
ة ٮًؿ األ٩ًٍبيةًء كىأثٍ٪ةًء األ٩ًٍبيةءً  -9٦ .كىالؿًّّ ظي ة٣ًتي ثًؾي ٌُ ـً  -9٧ .ا٣ ة٣ًتي ثًؽى ٌُ ا٣

ٍؿبىبلءى  ذيٮًؿ ثًسى ٍٞ ل -94 .ال٧ٍى ٤ىي٫ًٍ كىاٍذرتى ٔى ٨ً اٍخذىؽل  ٮري ىلعى ٦ى ٪ٍىي ُى  -92 .ال٧ٍى ٌٍ ؿُّ ال٧ٍي
ةبي ًاذا دىاع م جيي ًٜ  -۳1 .الَّ ٍؽري اخٍلىبلاً ٮل ذيك -۳0 .وى ٍٞ  اث٨ي  -۳9 .ا٣رًٍبّّ كىاتلَّ

بنيى  ؿَّ ٞى ًة ال٧ٍي ج اٍب٨ي  -۳۳ .الٌكةدى ٦نيى ةاجلُّضى ٍ٭ًؽينٌيى اث٨ي  -۳8 .ًء األٍكؿى ؽاًة ال٧ٍى  .الٍ٭ي
ثنيى  اٍب٨ي  -۳5  ؾَّ ٭ى ًة ال٧ٍي ى ٘ىُةًرٚىًح األجٍنى  اٍب٨ي  -۳٦ .اخٍلًريى األَةاًًت  اٍب٨ي  -۳٧ .جنيى ا٣ٍ

ؿي٨ى  ٭َّ ُى جنيى  اٍب٨ي  -۳4 .ال٧ٍي ٪ٍذىضى ًح ال٧ٍي ةًر٦ى ٦نيى  اٍب٨ي  -۳2 .اخٍلٌى ًح األٍكؿى ٧ة٧ًٝى ٞى  .ا٣ٍ
ةً  اٍب٨ي  -81 كًر ال٧ٍي٪ريى ًج ال٧ٍيٌيبىحً  اٍب٨ي  -80 .ابٍليؽي ي ًت اثلَّ  اٍب٨ي  -89. الرسُّ ٭ي  .ةًٝجىحً النُّ



 25  ......................  ا٣ٛى٢ األٌكؿ/ أ٣ٞةب اإل٦ةـ امل٭ؽم )٤ٔي٫ الكبلـ( كوٛةد٫ ٨٦ مىةدر ا٣ٕة٦ٌح

 

ةً  اٍب٨ي  -8۳ ا٬ًؿى ـٌ حً  اٍب٨ي  -88 .األجٍني٥ً ال عى ًً جي٢ً الٍٮا ـً  اٍب٨ي  -85 .الكُّ ٍٔبل األ
ـً ا٣اٍكًم٤ىحً  اٍب٨ي  -8٦ .البلًِئىحً  ٤يٮ ٕي ةً  اٍب٨ي  -8٧ .ا٣ٍ ٮرى ٍن٭ي ً ال٧ٍى نى  اٍب٨ي  -84 .الكُّ

ةً  أزيٮرى ٕةل٥ًً ال٧ٍى ٮدىةً  اٍب٨ي  -82 .ال٧ٍى ٮٍصي ـاًت ال٧ٍى ًٍٕض ٮدىةً  اٍب٨ي  -51 .ال٧ٍي ٍن٭ي الا٢ًً ال٧ٍى  .ادلَّ
ٍكذىٞي٥ً  ٨ي ابٍ  -50 اًط ال٧ٍي ْي٥ً  إً اجلَّجى  اب٨ٍي  -59 .الرصّّ ٕى ٮى  اب٨ٍي  -5۳ .ا٣ٍ ٨ٍ ٬ي ٦ى
 يف 

ي
١ي٥ه أ يًلٌّ ظى ٔى ل اهللً  ى ابٍلىحّّ٪ةًت  اب٨ٍي  -58 .ّـّ ا١ًٍ٣ذةًب دلى   .اآليةًت كى
ة٬ًؿاًت  اب٨ٍي  -55 ٌْ الا٢ًً ا٣ عةًت ابٍلة٬ًؿاًت  اب٨ٍي  -5٦ .ادلَّ ًً ا٬نًي الٍٮا  .ا٣رٍبى
ي  اب٨ٍي  -5٧ ًش ابٍلة٣ً٘ةًت احٍل ٥ً الٌكةثً٘ةًت  اب٨ٍي  -54 .ضى ٕى  ٫ٰ َٰ  اب٨ٍي  -52 .اجلّّ

٧ةًت. ٍع١ى ال٧ٍي الَّ  اب٨ٍي  -٦1 كى ا٣ٍٕةًديةًت  اب٨ٍي  -٦0 .اًريةًت يف كى ٮًر كى ُُّ  .ا٣
ىلَّ  اب٨ٍي  -٦9 ذىؽى ٩ة ذى ٨ٍ دى يَّتي  -٦۳ .٦ى ٘ى ً  ال٧ي ٢ٍي ٨ٔ املؤ٦٪نيالَّ ى٥ٍ خيى   .م ل
ـى اجلةًزح اٌل  -٦8   -٦5 .حى ٨ٔ املؤ٦٪نيم ٦ة ٩ى

ي
  .٦ٍ٪ًيَّحي النةاًٜ ٨٦ املؤ٦٪نيأ

٦٦-  
ى
ً أ ٍضؽ الَّ ةرلزي٢ً ال٧ى ةًم دبًلدي  -٦٧ .م ال جيي ٕى٥ ا٣يٌت ال دٌي   .اجًل

ٙي  -٦4 ىًؼ  ٩ىىي يكةكل.الَّ  الرشى   م ال ي

٨٦ األكوةؼ كاأل٣ٞةب ا٣يٌت كردت يف داعء اجلؽثح الرشيٙ،  ثةٝحه  ؾق٬ٰ 
 ، ٦٪٭ة/(1)دة٨٦ األ٣ٞةب كاجلٕٮت املذٕؽٌ  ح ال١سريؽيثيٌ احل مىةدر٩ة يف كرد ٟل٠ؾٰ 

وةظت  -۳ .(1)وةظت ادلار -9 .(2) وةظت األمؿ -0

                                                                                              

 .۰7۲ص  (/٤٪٧ٕةينٌ )ل٘يجح ( ا1٣)

 .۰7۲ ( املىؽر الكةثٜ/2)
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  .(5)ا٣٘ؿي٥ -٦ .(4)ا٣ُؿيؽ -5 .(3)وةظت ا٣٘يجح -8 .(2)الكيٙ
 . (9)امل٪ذْؿ -01 .(8)املٌُؿٌ  -2 .(7)ا٣ٛؿيؽ -4 .(6)ا٣٘بلـ -٧

ث -09 .(10)امل٪ىٮر -00   .(12)٪ذ٥ٞامل -0۳ .(11)املعؽَّ
 .(15)ا٣ٞةا٥ -0٦. (14)امل٭ؽٌم  -05. (13)املٮدٮر -08

 يف كرد ٦ة ٦ٓ تنرتؾ اخلىةؿ ؾق٨٦ ٬ٰ  كاجلؽيؿ ثةل٠ؿ أٌف َةاٛحن 
                                                                                              

 .۳4۹، ص 5۱ / ج٩ٮار؛ حبةر األ۰۹۲ص  ( املىؽر الكةثٜ/1)
 .5۳6، ص ۱ج  /الاكيف( 2)

 .۳۱7، ص ۱؛ ج 4۰، ص ۰ج  /٧٠ةؿ ادلي٨( 3)

 .4۳6، ص (ل٤ُٮسٌ )؛ ا٣٘يجح ۳۳، ص ۱ج  ( املىؽر الكةثٜ/4)

 .5۰۱، ص ۱ج  /؛ الاكيف45ص  ،۰ج  /؛ ٧٠ةؿ ادلي۳54٨ص  (/ل٧٤ٛيؽ)رمةد اإل( 5)

 .6، ح 45، ثةب ۰ج  /٧٠ةؿ ادلي٨( 6)

 .۱۳، احلؽير ۰6، ابلةب ۱ج  ( املىؽر الكةثٜ/7)

 .۱۰۹، ۰ج  /يٌمٌ ؛ دٛكري ا۳۱4ٞ٣ص  (/ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣٘يجح ( 8)
 .۳7۳، ص ۰ج  /٧٠ةؿ ادلي٨( 9)

 ، 5۳ج  /٩ٮار؛ حبةر األ۳۳۲، ص ۱ج  /؛ ٧٠ةؿ ادلي۰4۳٨ك ۱۹۳ص  (/٤٪٧ٕةينٌ )ل٘يجح ( ا10٣)
 .۱۳۹ص 

 .۰7۲، ص األا٧ح حمٌؽزٮف ثةب أفٌ  ،۱ج  /الاكيف( 11)
 .۳۰، ص ۰ج  (/٤ُٮسٌ )ل٦ةل األ؛ 465، ص ۱ج  ( املىؽر الكةثٜ/12)

 .۳۰۰، ص ۱ج  /؛ الاكيف۱7۹ص  (/٧ٕةينٌ ٤٪)ل٘يجح ( ا13٣)

 .۳ك ۱6۱، ص ۱ج  /؛ ٢٤ٔ الرشاا۰6ٓك ۰۳7ص  (/٤٪٧ٕةينٌ ( ا٣٘يجح )ل14)

 .۰۳۹ص  (/ل٤ُربٌم )دالا٢ اإل٦ة٦ح ( 15)
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 اخلىةؿ ؾق٨٦ ٬ٰ  كاظؽةو  كٌَل  ا٣ٕجةرة، يف كد٪ةّؿ٬ة الك٪ٌح أ٢٬ ٠ذت
 ض هلة يف األحبةث ا٣ٞةد٦حقجذٕؿٌ ك كرشظ٫، ٦ٛةد٬ة ثيةف إىل حتذةج

 ا٣ٞؽيؿ. ثذٮٚيٜ ٨٦ اهلل



 



 

 



تنري إىل  ض ل٤عؽير ٨ٔ اإل٦ةـ ٤ٗت ركايةت ا٣ٕة٦ٌح ٔ٪ؽ٦ة دذٕؿٌ إٌف أ
مةرة إىل أ٣ٞةث٫ كوٛةد٫ األػؿل، ٦ة اإل إىل ظؽٍّ  جحن ، ٦ذض٪ٌ "٣ٞت "امل٭ؽٌم 

مىةدر  يف  ك٩ةدرنا ٦ة يكذؼؽـ ٣ٞت "ا٣ٞةا٥"، حنةكؿ ٬٪ة روؽ أ٣ٞةث٫
 ا٣ٕة٦ٌح، ٦٪٭ة/

  .يف الك٧ةء امل٭ؽٌم يف األرض كامل٭ؽٌم  -9 .حاأل٦ٌ  ؾق٬ٰ  ٦٭ؽٌم  -۱
ػ٤يٛح  -٧ .حآػؿ األا٧ٌ  -٦ .اإل٦ةـ -5 .ٔجةًد اهلل ٦٭ؽٌم  -8 .اخلري ٦٭ؽٌم  -۳

 .األ٦ري -00 .اهلل كيلٌ  -01 .اخل٤يٛح -2 .ػ٤يٛح ثن ٬ةم٥و  -4 .اهلل
ػريي  -05 .ػرية اهلل يف ػ٫ٞ٤ -08 .أ٦ري اجلةس -0۳ .أ٦ري ا٣ُةاٛح -09 

 .يٕكٮب األ٦ٌح -02 .ػري أ٢٬ األرض -0٧ .ػري اجلةس -0٦ .ؽو أ٦ٌح حم٧ٌ 
 .ا٣ٕؽؿي املجةرؾ الـٌقٌ  -99 .وة٣ط ٨٦ مغ -90 .الؿص٢ الىة٣ط -91

ةح. -9٦ .ا٣ٕةاؾ ثةبليخ -95 .اهلةميمٌ  -98 .امل٪ىٮر -9۳  ٌٛ  الك

٣ٞةب ا٣يٌت اظذٮد٭ة ٠ذت ا٣ٕة٦ٌح يف ٨٦ األكوةؼ كا٣ٕ٪ةكي٨ كاأل ثةٝحه  ؾق٬ٰ 
 ٌٜ  ك٣جرشع ثةحلؽير ٨ٔ ٦ذٮف د٤ٟ الؿكايةت. ،اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  ظ
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0

مىؿًض  ٌف رقٮؿ اهلل أ ٩ىةرٌم ٮب األ٨ٔ أيب أيٌ » ركم يف ٦٪ةٝت اث٨ امل٘ةزيلٌ  -أ
حن  ًى ٍؿ ة٧َح دٕٮدق، ك٬ٮ ٩ة٫ٝه  ،مى ٤ي٫ٚ  ٫... ك٦٪ٌة ٦٭ؽٌم  ٨٦ ٚؽػ٤خٔ   .(1)«األ٦ٌح ؾق٬ٰ  مًؿ
 /... يةٝةؿ رقٮؿ اهلل »٨ٔ أثي٫ ٝةؿ/  اهلبللٌ  ث٨ مٌكٍّ  ركل ٔيلٌ  -ب

ٌٜ ٚة٧َح كاٌل   .(2)«األ٦ٌح ؾق٬ٰ  إٌف ٦٪٭٧ة ٦٭ؽٌم  ،م ثٕسن ثةحل
٤ىي٥ ث٨  يف كٍّ   كٝؽ ركم احلؽير ٨ٔ ق٧٤ةف ا٣ٛةرسٌ  ٨٦ ٠ذةب قي

 ، 0؛ كًل٧ةؿ ادلي٨، ج0٧2، ص ؛ كدٛكري ٚؿاتو ٦2، ص ٝحفو 
٬ٮ ٨٦ » / ٨ٔ ظؾيٛح؛ ك٩ٞبلن 902، ص 9، ج ؛ كأ٦ةل ا٣ُٮسٌ 9٦9ص 

 .(3) «احلكني ؾاكدلم ٬ٰ 
9

... ٚإف أدرًلذ٧ٮق ٚجةيٕٮق، ٚإ٫ٌ٩ امل٭ؽٌم يف »ركم ٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿ/ 
 .(4)«األرض، كامل٭ؽٌم يف الك٧ةء

                                                                                              

 ؛۳۱ص  /؛ ي٪ةثيٓ املٮدة6۰ص  (/٤ؼٮارزمٌ )لت ٝ٪ةامل؛ ۱۲۱ص  )الث٨ امل٘ةزيٌل(/ امل٪ةٝت( 1)
 .۱46ص ، ۱ج  / ٦ٕض٥ أظةدير اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 

؛ ٔٞؽ 4۰ص  /؛ ذػةاؿ ا٣ٕٞىب47۳ص  (/ل٤نةٚعٌ )؛ ابليةف 5۰ ص ،۳ج  /املٕض٥ ال١جري( 2)
، ا٣رب٬ةف ۱65، ص ۹ج  /؛ دل٧ٓ الـكااؽ۳4، ص ۰ج  /؛ ٚؿااؽ الك٧ُني۱5۱ص  /ادلرر

 .۹4ص / ل٤٭٪ؽٌم 
 .۱۳۳، ص ۱ج  / ٦ٕض٥ أظةدير اإل٦ةـ امل٭ؽٌم ( 3)
  /؛ ا٣ٕؿؼ الٮردٌم ۱۲۹ص  /؛ ٔٞؽ ادلرر5۲۳، ص 4ج  اجلحنةثٮرٌم(/ ٤عةز٥)لكذؽرؾ ( امل4)

 .۳ص  /؛ ٚؿااؽ ٚٮااؽ ا٣سٛؿ۱4۳ص  /؛ ثؿ٬ةف اهل٪ؽٌم ۱۳ص  /؛ ا٣ٞٮؿ املؼذرص76، ص ۰ج 
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۳

 .(1)«اخلري خيؿج ثٕؽ الكٛيةينٌ  ٦٭ؽٌم »أ٫ٌ٩ ٝةؿ/  ركم ٨ٔ ٠ٕتو 

8

ىلع  -/ يسٮف يف آػؿ الـ٦ةف ٝةؿ اجلٌب »/ اخلؽرٌم  ٨ٔ أيب قٕيؽو  -أ
ـه يسٮف أُٔٯ اجلةس - ٨٦ الـ٦ةف دْة٬ؿ ا٧ٕ٣ؿ كا٩ُٞةعو   .(2)«إ٦ة

ـه ال يٕؽَّ هل»٨ٔ صةثؿ ث٨ ٔجؽ اهلل ٝةؿ/  -ب ٥ يسٮف ىلع اجلةس إ٦ة
 .(3)«س٨ حيسٮادلرا٥٬، ك٣ٰ 

5

/ خيؿج امل٭ؽٌم كىلع رأق٫ ٨ٔ رقٮؿ اهلل »٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿ/  -أ
ٟه  ٧ٗة٦حه   .(4)«جٕٮقٚةدٌ  اهلل ػ٤يٛح امل٭ؽٌم  ٬ٮ ؾاي٪ةدم/ ٬ٰ  ٚي٭ة م٤

                                                                                              

 .۹۹ص  (/ث٨ ةٌمةدو )جلٕي٥ ٛنت ( ا1٣)

، ص ۱ج  /؛ دمٓ اجلٮا6۳ٓ٦، ص ۰ج  /؛ ا٣ٕؿؼ الٮردٌم ۳56، ص ۰ج  /مك٪ؽ أيب يّٕ( 2)
، ٦ٕض٥ أظةدير اإل٦ةـ ۳۳ص  (/يقل٧٤ذٌ )؛ ا٣رب٬ةف ۰74، ص ۱4ج  /ةؿ؛ ٠زن ا٧ٕ٣ٌ ۱۲۰۰

 .۹6، ص ۱ج  / امل٭ؽٌم 

ذا ٩ـؿ ٚيس٥ اث٨ إ٠يٙ ثس٥ »/ 4۲۲؛ كيف وٛعح ۳7۰، ص ۱۰ج  (/اؽٕجؽ الؿزٌ )٣ٙ ى٪ٌ ( امل3)
 .[5۱۹، ص ۱ج  / ٦ٕض٥ أظةدير اإل٦ةـ امل٭ؽٌم ] «ة، كإ٦ة٦س٥ ٦٪س٥مؿي٥ ظ٧١ن 

؛ ا٣ٛىٮؿ ۳۱6، ص ۰ج  /؛ ٚؿااؽ الك٧ُني۱۳5ص  /؛ ٔٞؽ ادلرر5۱۱ص  (/ل٤نةٚعٌ )ابليةف ( 4)
 /ة؛ ي٪ةثيٓ املٮدٌ ۰7ص  /؛ ا٣ٛذةكل احلؽيسح۰۳۳، ص ۰ج  /؛ دةريغ اخل٧حف۰۹۳ص  /حامل٭٧ٌ 
 .۰۱۲ك ۰۲۳، ص ۱ج  /ظةدير اإل٦ةـ امل٭ؽٌم أ؛ ٦ٕض٥ 477ص 
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 رأيذ٧ٮق ٚإذا …»/  ٝةؿ رقٮؿ اهلل /ركم ٨ٔ زٮبةف أ٫ٌ٩ ٝةؿ -ب
 .(1)«مل٭ؽٌم ا اهلل ػ٤يٛح ٚإ٫ٌ٩ ،اثل٤ش ىلع ظجٮنا كلٮ ٚجةيٕٮق

ة، ج يف كٍّ  ٨ٔ اجلٌب ٩ٛك٫ كركم امل٧ٌٮف  ، ۰ ٨٦/ ٔيٮف أػجةر الًؿ
 .(2)۱۱6، ص ۰ ج املكذٞي٥، كالرصاط ،۱۲6كًلٛةيح األزؿ، ص  ،5۹ص 

٦

 ؾقيسٮف يف ٬ٰ »أ٫ٌ٩ ٝةؿ/  ٨ٔ أيب ٬ؿيؿة، ٨ٔ اجلٌب األكؿـ  -أ
 .(3)«...ػ٤يٛحه  األ٦ٌح

يُٰٕ املةؿى  خيؿج يف آػؿ الـ٦ةف ػ٤يٛحه »/ اخلؽرٌم  ٨ٔ أيب قٕيؽو  ٢ٞ٩ -ب
 .(4)«ث٘ري ٔؽٍّ 

                                                                                              

؛ 57ص  /ٔٞؽ ادلرر ؛46۳، ص 4ج  /؛ مكذؽرؾ احلةز۱۳47٥، ص ۰ج  /قن اث٨ ٦ةصح( 1)
 .۰۰5، ص ۱ج  / ؛ ٦ٕض٥ أظةدير اإل٦ةـ امل٭ؽٌم ۰6۳، ص ۱4ج  /ةؿ٠زن ا٧ٕ٣ٌ 

 .4۲۳، ص ۱ج  / ظةدير اإل٦ةـ امل٭ؽٌم أ٦ٕض٥ ( 2)

؛ دةريغ ۰4۳۳، ص 6ج  (/الث٨ ٔؽمٍّ )؛ الاكم٢ ۱۹۳، ص ۱5ج  (/ث٨ أيب محجح)الٙ ى٪ٌ ( امل3)
  / ظةدير اإل٦ةـ امل٭ؽٌم ؛ ٦ٕض٥ أ۱7۰ص  (/يقل٧٤ذٌ )؛ ا٣رب٬ةف ۰۳۳، ص ۰ج  /اخل٧حف

 .۰۲6، ص ۱ج 

 ؛ ٦ٕض٥ أظةدير اإل٦ةـ 6۹5، ص ۳ج  /؛ مك٪ؽ أةمؽ۹۳ص  (/٨ ةٌمةدو )جلٕي٥ ثٛنت ( ا4٣)
 .۱67ص  /؛ ٔٞؽ ادلرر۳۳۱، ص ۱ج /  امل٭ؽٌم 



 33  ......................  ا٣ٛى٢ األٌكؿ/ أ٣ٞةب اإل٦ةـ امل٭ؽم )٤ٔي٫ الكبلـ( كوٛةد٫ ٨٦ مىةدر ا٣ٕة٦ٌح

 

٧

 .(1)«ثيخ املٞؽس ٨٦ ثن ٬ةم٥و  يزنؿ ػ٤يٛحه »ؽ ث٨ احل٪ٛيح ٝةؿ/ ٨ٔ حم٧ٌ 

4

 أال إفٌ  /ثٕؽ أف حتةرب ا٣ٞجةا٢ .... ٩ةدل ٦٪ةدو »٨ٔ أرَةة ٝةؿ/ 
 .(2)«أ٦ريًل٥ ٚبلفه 

2

ة ػرية اهلل ٨٦ الك٧ةء أال إٌف ٚبل٩ن  ... ي٪ةدم ٦٪ةدو »أ٫ٌ٩ ٝةؿ/  ركم ٨ٔ ق٧ريو 
 .(3)«٨٦ ػ٫ٞ٤

01

يٞٮؿ/ إذا اكف ٔ٪ؽ  ق٧ٕخ رقٮؿ اهلل »٨ٔ ظؾيٛح ث٨ احل٧ةف ٝةؿ/ 
ٌؽة  ،ػؿكج ا٣ٞةا٥ ي٪ةدم ٦٪ةدو ٨٦ الك٧ةء/ أيٌ٭ة اجلةس ُٝٓ ٔ٪س٥ ٦ي

 .»(4) األمؿ ػري أ٦ٌح حم٧ٌؽو  ككيلٌ  ،ةري٨اجلجٌ 
                                                                                              

ٔٞؽ  ؛۳47، ص ۱ج  / ؛ ٦ٕض٥ أظةدير اإل٦ةـ امل٭ؽٌم ۱۱۲ص  (/ةدو ٨ ةمٌ )جلٕي٥ ثٛنت ( ا1٣)
 .۰4۱ص  /ادلرر

 .۱۱۲ص  (/ةدو ث٨ ةمٌ )جلٕي٥ ٛنت ا٣( 2)

 ،  ٦ٕض٥ أظةدير اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  (؛لك٤ييلٌ )اٛنت ا٣ ٨ٔ ٩ٞبلن  45ص  /اث٨ َةككسو ( 3)
 .4۳۹، ص ۱ج 

  / ؛ ٦ٕض٥ أظةدير اإل٦ةـ امل٭ؽٌم ۱۲4ص  /؛ قن ادلاين۱7، ص ۱5ج  /صة٦ٓ ابليةف( 4)
 .۳6۳، ص ۱ج 
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00

 .(1)«جيذ٧ٓ اجلةس ىلع ػري٥٬ رصبلن  ز٥ٌ  ...»ركم ٨ٔ أيب اجلدل، ٝةؿ/  -أ
ـٔٮف إىل  ... حيشٌ »٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿ ٝةؿ/  -ب ة... ٚيٛ ٕن اجلةس ٦

ٜه   .(2)«كص٭٫ إىل ال١ٕجح يجك ػري٥٬، ٚيأدٮ٫٩ ك٬ٮ م٤ى

09

 .(3)«ػريى أ٢٬ األرض... ز٥ٌ دأيت اخلبلٚحي  ...»٨ٔ أيب اجلدل ٝةؿ/ 

0۳

 ٤ٔي٫ أ٢٬ ، يىيٌل امل٪ىٮر ٦٭ؽمٌّ »ٝةؿ/  ركم ٨ٔ ٠ٕتو 
 .(4)«الك٧ةء كاألرض

                                                                                              

 ، ۱5ج  (/ث٨ أيب محجح)الٙ ى٪ٌ ملا؛ ۳7۰، ص ۱۱ج  (/اؽٕجؽ الؿزٌ )٣ٙ ى٪ٌ ( امل1)
 ؛ ٦ٕض٥ أظةدير اإل٦ةـ 5۹، ص 6ج  /امل٪سٮر ؛ ادلرٌ 6۱ص  /؛ ٔٞؽ ادلرر۰46 ص

 .۳6، ص ۱ج /  امل٭ؽٌم 

؛ ۱۲۹ص  /؛ ٔٞؽ ادلرر5۲۳، ص 4 ج /؛ مكذؽرؾ احلةز۹4٥ص  (/ةدو ث٨ ةمٌ )جلٕي٥ ٛنت ( ا2٣)
 .45۲، ص ۱ ج / امل٭ؽٌم  ٦ٕض٥ أظةدير اإل٦ةـ 

؛ ٔٞؽ ۰46، ص ۱5ج  (/ث٨ أيب محجح)الٙ ى٪ٌ امل؛ ۳7۰، ص ۱۱ج  (/اؽٕجؽ الؿزٌ )٣ٙ ى٪ٌ ( امل3)
  / ير اإل٦ةـ امل٭ؽٌم دظةأ٦ٕض٥  ؛5۹، ص 6ج  /امل٪سٮر ؛ ادلرٌ 6۱ص  /ادلرر

 .۳6، ص ۱ج 

 .۱4۹ص  /؛ ٔٞؽ ادلرر۱۰7ص  (/ث٨ ةٌمةدو )جلٕي٥ ٛنت ( ا4٣)
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08

ٚريٌد  ز٥ٌ يْ٭ؿ اهلةميمٌ  ...»/  ، ٨ٔ ٔيلٍّ ا٣٘ةٚيقٌ  ٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ زريؿو 
 .(1)«٧ذ٭٥اهلل إىل اجلةس أ٣ٛذ٭٥ ك٩ٕ

05

ـٌ ق٧٤ح ٝة٣خ/   .(2)«/ كيٕٮذ اعاؾه ثةبليخ...ٝةؿ رقٮؿ اهلل »٨ٔ أ
0٦

 دأكم إحل٫ »ٝةؿ/  ٨ٔ اجلٌب األكؿـ  اخليؽرٌم  ٨ٔ أيب قٕيؽو 
ي
ذ٫ ٧٠ة ٦ٌ أ

.(3)«دأكم اجلع٤ح إىل يٕكٮب٭ة
0٧

ح ابلة٬ًيلٌ  ٦ة٦ى
ى
 كإ٦ةـ اجلةس يٮ٦بؾو ...  /رقٮؿ اهلل ٝةؿ »ٝةؿ/  ٨ٔ أيب أ

.(4)«وة٣طه  رص٢ه 

                                                                                              

 ، ۱ج /  أظةدير اإل٦ةـ امل٭ؽٌم ؛ ٦ٕض٥ 55۳، ص 4ج  /مكذؽرؾ احلةز٥ اجلحكةثٮرٌم ( 1)
 .4۲۳ص 

  (/يب محجحأث٨ )الٙ ى٪ٌ امل؛ ۰۰۲۳، ص 4ج  /وعيط مك٥٤و  ؛۰۹۲، ص 6ج  /أةمؽ ( مك٪ؽ2)
 ، ۱ج  / ؛ ٦ٕض٥ أظةدير اإل٦ةـ امل٭ؽٌم ۱7۳، ص ۱۲ج  /؛ صة٦ٓ األوٮؿ4۳، ص ۱5ج 

 .4۳6ص 

؛ ٦ٕض٥ أظةدير اإل٦ةـ 77، ص ۰ج  /؛ ا٣ٕؿؼ الٮردٌم ۹۹ص  (/ةدو ث٨ ةمٌ ( ا٣ٛنت )جلٕي٥ 3)
 .۰۰۲، ص ۱ج  / امل٭ؽٌم 

 ، 6ج  /؛ مك٪ؽ أةمؽ۱۳5۹، ص ۰ج  ح/؛ قن اث٨ ٦ةص۱5۹ص  (/ةدو ث٨ ةمٌ )جلٕي٥ ٛنت ( ا4٣)
 ، ۰ج  / ؛ ٦ٕض٥ أظةدير اإل٦ةـ امل٭ؽٌم ۰۰66، ص ۰ج  /؛ وعيط مك٥٤و 46۰ص 
 .۳۱5ص 
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04

ٟو  ... ٚيؼؿج اكلىة٣ط »ٝةؿ/  ، ٨ٔ رقٮؿ اهلل ٨ٔ أنف ث٨ ٦ةل
 .(1)«)وة٣ط( ٨٦ مغ كػري ٨٦ ثيق

02

٨٦ أ٢٬  خيؿج رص٢ه »ٝةؿ/  ، ٨ٔ اجلٌب األكؿـ اخليؽرٌم  ٨ٔ أيب قٕيؽو 
ٌٛ ثحيت يٞةؿ هل ةحه  كرص٢ه . (2)«ةح الك ٌٛ  .(3)ىلع الالكـ أم ٝةدره  ق

91

 كاحل٧ٮينٌ  كا٣ٞ٪ؽكزٌم  (امل٪ةٝت)يف  اخلٮارزمٌ  ال٤ٞت ؾاذ٠ؿ ٬ٰ 
 يف ٠ذةثي٭٧ة.

... ثسٯ اجلٌب  ز٥ٌ »٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ أيب حلّ، ٨ٔ أثي٫ ٝةؿ/  -أ
ٌٞ كأػربين صرباي٢ أ٩ٌ  ذ٤ٮف كدلق ٫ كيٞةد٤ٮ٫٩ كيٞ٭٥ ي٧٤ْٮ٫٩ كي٧٪ٕٮ٫٩ ظ

 إذا يـكؿ ا٥٤ْ٣ لٟذٰ  أفٌ  كي٧٤ْٮ٩٭٥ ثٕؽق. كأػربين صرباي٢ ٨ٔ اهلل 
٤خ ٝةا٧٭٥ ٝةـ  .(4)«لك٧ذ٭٥ ٔك

                                                                                              

 .۱7۳، ص ۳ج  /املٕض٥ ال١جري( 1)

  /؛ ٩ٮر األثىةر5۱4، ص 6ج  /ة؛ دالا٢ اجلجٮٌ ۱۹6، ص ۱5ج  (/ث٨ أيب محجح)الٙ ى٪ٌ ( امل2)
 .۹۳، ص ۱ج  / ؛ ٦ٕض٥ أظةدير اإل٦ةـ امل٭ؽٌم ۳۱4، ص 7ج  /؛ دل٧ٓ الـكااؽ۱۳۳ص 

 .۳7۰، ص ۰ج  /دل٧ٓ ابلعؿي٨( 3)

 .۰۳ص  /٦٪ةٝت اخلٮارزمٌ ( 4)
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ح ثٕؽم از٪ة / األا٧ٌ ٝةؿ رقٮؿ اهلل »ٝةؿ/  يف ركايحو   ٨ٔ ٔيلٍّ  -ب
ـٌ  -م يٛذط اهلل ، كآػؿ٥٬ ا٣ٞةا٥ اٌل ٔيلٌ  هل٥ أ٩خ يةٔرش أكٌ  ىلع  -كص٢ٌ  ٔ

 .(1)«ك٦٘ةرب٭ةيؽي٫ منةرؽ األرض 
90

إ٦ةـ  ث٨ أيب َة٣تو  / إٌف ٔيلٌ ٝةؿ رقٮؿ اهلل »ٝةؿ/  ةسو ركم ٨ٔ اث٨ ٔجٌ 
 .(2)«ك٨٦ كدلق ا٣ٞةا٥ املذ٪ْؿ ،يت كػ٤يٛيت ٤ٔي٭ة ٨٦ ثٕؽمأ٦ٌ 

99

ذ إ... »، ٨ٔ ظؾيٛح ث٨ احل٧ةف ٝةؿ/ (ٚنت الك٤ييل)٨ٔ  ركل اث٨ َةككسو 
 .(3)«ة زًليًّ  ٦جةرٌلن يت ٔؽالن يٌ  ٨٦ أَةات ٔرت،ي، كأثؿار ذرٌ  رصبلن ثٕر اهلل

ة  ؛ض هلةأػؿل يف مىةدر أ٢٬ الكٌ٪ح ل٥ ٩ذٕؿٌ  ك٩ٕٮته  ك٬٪ةؾ أ٣ٞةبه  رك٦ن
 ٚؿوحن  -دٕةىل  -ٔىس أٍف يتيط جلة اهلل  ؛ؾا املٞؽارم١ذٛني ث٭ٰ  ،لبلػذىةر

ظرش٩ة اهلل  .٭ة٣ٞةب الرشيٛح كرشح ٦ٕة٩يد٤ٟ األكبيةف أػؿل القذٞىةا٭ة 
ةق.  ٦ٓ امل٭ؽٌم كرزٝ٪ة رأٚذ٫ كًر

                                                                                              

 .4۹۰ص  /ي٪ةثيٓ املٮدة( 1)

 ،  ؛ ٦ٕض٥ أظةدير اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 4۳۳ / صٮدةي٪ةثيٓ امل ؛۳۳5، ص ۰ج  /ٚؿااؽ الك٧ُني( 2)
 .۱74، ص ۱ج 

 .۱۲۳ص  /املبلظ٥ كا٣ٛنت( 3)



 



 



   ياو انًهذّياالعتقاد تاإل

 ح انتسًيحشكانّيإو

 



 



 

 

 ٌٟ ث٧ة ٚي٭٥  ح االزن ٔرش ٫ جيت االٔذٞةد جب٧يٓ األا٧ٌ أ٩ٌ  ال م
ٌٝ ٦ةـ امل٭ؽٌم اإل ٦ة  ٙ ىلع ٦ٕؿٚذ٭٥ ثأق٧ةا٭٥ كٌَل ، ك٬ٰؾا االٔذٞةد يذٮ

ًٮا ح الكةثٞني اك٩ٮا ّة٬ؿي٨ كل٥ يذٕؿٌ ا٧ٌ األ ٥٬ ٨ٔ ٗري٥٬، كب٧ة أفٌ ي٧زٌي 
ِه ح ٥٤ٚ يس٨ ز٧ٌ  ؛٣ْؿكؼ ا٣٘يجح ٌٛ يف ذ٠ؿ أق٧ةا٭٥، ك٬ٰؾا ث١ٕك٫ يف  حت

ال ٫ ٚإ٩ٌ  ،٘يجحم يٕحل يف ّؿؼ ا٣اٌل  -ركاظ٪ة ٚؽاق أ -٦ةـ اثلةين ٔرش اإل
 ٌٟ ٌٝ  ؛٨٦ كصٮب ٦ٕؿٚذ٫ ثةق٫٧ كنكج٫ م ثيؽ أ٩ٌة  ٙ االٔذٞةد ث٫ ٤ٔي٫،تلٮ

٨ٔ تك٧يذ٫  ٦ة كرد يف الؿكايةت ٨٦ اجلَم٦ٓ  ال نكذُيٓ أف جن٧ٓ ذٰلٟ
 .املكذ٤ــ ٣ٕؽـ ٦ٕؿٚذ٫ بنؼى٫

 ،٧ة د٪ٍم ٨ٔ تك٧يذ٫ ز٨٦ ٗيبذ٩٫ٌ إالؿكايةت اجلة٬يح  فٌ أ /الن كٌ أكاجلٮاب/ 
ح االزن ا٧ٌ يت ذ٠ؿت اق٫٧ ٨٧ً األیف ٦ٓ الؿكايةت الٮاردة ا٣ٌ ك٬ٰؾا ال يت٪ة

ذٞةد ث يفي٧س٨ يت كا٣ٌ  ،ٔرش  ٚبل د٪ةيف. ،٦ة٦ذ٫إًٮا٭ة ٦ٕؿٚذ٫ كاأل

ٌٝ  ٦ٕؿٚذ٫  فٌ أة/ زة٩ين  ذٞةد ث٫ ال يذٮ ماكف كٰذلٟ إل ؛ٙ ىلع ٦ٕؿٚح اق٫٧كاأل
كرث أ ك٢ٌٕ٣  ،مل٪ذْؿ٦ةـ اثلةين ٔرش كاكا٣ٞةا٥ كاإل اكمل٭ؽٌم  ة٣ٞةث٫ املن٭ٮرأ٦ٕؿٚذ٫ ث

 .اجل٭٢ ثةق٫٧ اخلةٌص  كال يرضٌ  ،٣ٞةبيٕؿٚٮ٫٩ ثٰ٭ؾق األ حالنيٕ
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إفَّ ثٕي  إذٚٞؽ كٝٓ الالكـ يف صٮاز اتلرصيط ثةق٫٧ الرشيٙ،  ظةؿو  كىلع ٌك 
ٮعى ال٠ؿ كاتلرصيط ثةق٥  أثٮاب ٠ذت احلؽير كا٣ٞٮأؽ ا٣ٛٞ٭يٌح َؿظخ مًٮ

ٚٮردت يف ٬ٰؾا  "،ا٣تك٧يح"٤ي٫ ثػ أك ٦ة يى٤ُط ٔ« ـ ح ـ د»  اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 
ٕن دت ظٮهل اآلراء صٮازن ، كٝؽ دٕؽٌ ٠سريةه  النأف ركايةته   ة. ا ك٦٪

ة كدراقحن  ٞن ٮع،  كحن٨ يف ٬ٰؾا ا٣ٛى٢ حنةكؿ أف جنؿم حتٞي ظٮؿ ٬ٰؾا املًٮ
ا ىلع  ـن ؛ ٣رنل ثٕؽ ٰذلٟ ٦ة ٌم "٫ٞٚ احلؽير"كقي١ٮف حمٮر الك٦٪ة مؿًلَّ

م ي٧س٨ اقت٪جة٫َ ٨٦ ك٦ة ٬ٮ احلس٥ اٌل  ،اجلتيضح ا٣يٌت ي٧س٨ اقذؼؿاص٭ة
ٮع  .األظةدير الٮاردة ظٮؿ ٬ٰؾا املًٮ

ٮع  ٣ٞؽ كردت ٦بح ركايحو  كذ٠ؿ اق٥  (،ظس٥ ا٣تك٧يح)دٞؿيجنة ظٮؿ مًٮ
٥ْا حثٞيٌ    «.ـ ح ـ د»ك٬ٮ  ،ثةالق٥ املؼىٮص حلرضد٫ الرشيٛح  هلل اأٔل

 /كي٧س٨ دٞكي٥ د٤ٟ الؿكايةت إىل أربٓ َٮااٙ

ة  ٩٭خ ٬ٰؾق ا٣ُةاٛح ٨ٔ ذ٠ؿ اق٥ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  ٞن أم ثؽكف  ،٤ُ٦
 ٨٦ ٬ٰؾق الؿكايةت/ ك .حاكخلٮؼ أك اتلٞيٌ  ٦ٕنٌيو  أك ّؿؼو  أك رشطو  ح ٝيؽو ػىٮويٌ 

 .(1)«ٚؿه يك٧ٌي٫ ثةق٫٧ إاٌل اك وةظت ٬مؾا األمؿ ال»/  ػ ٨ٔ اإل٦ةـ الىةدؽ

                                                                                              

 كل٤ٕبٌل٦ح املض٤سٌ  .4يف اجلَم ٨ٔ االق٥، ح  ح، ثةبه ، ٠ذةب احلضٌ ۳۳۳، ص ۱الاكيف/ ج  (1)
يطه   اهلل دٕةىل.  مةء ظٮؿ ٬ٰؾا احلؽير يأيت إف ػةصٌّ  دًٮ



ذٞةد ثةإل٦ةـ امل٭ؽٌم )٤ٔي٫ الكبلـ(  كإماكحٌلح ا٣تك٧يح  43  .............................  ا٣ٛى٢ اثلةين/ األ

 

 .(1)«ال حي٢ٌ ٣س٥ ذ٠ؿق ثةق٫٧ ...»/  ػ ٨ٔ اإل٦ةـ اهلةدم

 ٧٠ة  ،إفَّ ٬ٰؾق ا٣ُةاٛح ٩٭خ ٨ٔ ذ٠ؿ اق٫٧ الرشيٙ ٝج٢ ز٨٦ ا٣ْ٭ٮر ٍٚٞ
  إذ  ٨ٔ اإل٦ةـ اهلةدم ا٣ْٕي٥ احلكنٌ  يف الؿكايح ا٣ٌيت ي٪٤ٞ٭ة ا٣ٕةل٥ ٔجؽ

ؽالن ٧٠ة  ال ...»ٝةؿ/  ة ٔك ُن حي٢ٌ ذ٠ؿق ثةق٫٧ ظٌّت خيؿج ٚي٧أل األرض ٝك
ة كصٮرنا ٤بخ ٧٤ّن  .(2)«...مي

ح ٣ٞؽ رصَّظخ ٬ٰؾق ا٣ُةاٛح ٨ٔ ٤ٌٔح اجلَم ل٠ؿ االق٥ الرشيٙ ٦س٢ اتلٞيٌ 
٤ ًٔ ل٧ٌة »٦ة ٩ٌى٫/  (3)الاكثيلٌ  ػةدلو  ظير كرد يف ركايح أيب ،أػؿل ٢و أك اخلٮؼ أك 

، ٤ٞٚخي هل/  ابلةٝؿ ؽ ث٨ ٔيلٍّ دػ٤خي ىلع حم٧ٌ   ث٨ احلكني مغ ٔيلٌ 
٤ٕخ ٚؽاؾ! ٝؽ ٔؿٚخى ا٩ُٞةيع إىل أثيٟ كأنس ث٫ ككظنيت ٨٦ اجلةس،  صي

/ صي  ٚرتيؽ ٦ةذا؟ ،ػةدل وؽٝخى ية أثةٝةؿ/  ٤ٕخ ٚؽاؾ! ٣ٞؽ كوٙ ل ٤ٝخي
لٮ رأيذ٫ يف ثٕي ا٣ُؿؽ ألػؾتي ثيؽق، ٝةؿ/  أثٮؾ وةظتى ٬ٰؾا األمؿ ثىٛحو 

                                                                                              

 .۱يف اجلَم ٨ٔ االق٥، ح  ح، ثةبه ، ٠ذةب احلضٌ ۳۳۰ص  ،۱الاكيف/ ج  (1)

، ٠ذةب األمؿ ثةملٕؿكؼ كاجلَم ٨ٔ امل٪١ؿ، أثٮاب األمؿ ۰4۲، ص ۱6النيٕح/ ج  كقةا٢ ( 2)
، ٨۰/ ج ادلي ٧٠ةؿ ؛ ۰۱46۲/۹، ح  حتؿي٥ تك٧يح امل٭ؽٌم  /۳۳ةب ابلكاجلَم ك٦ة ي٪ةقج٭٧ة، 

 .٨٦۱ كٝٮع ا٣٘يجح، ح   أػرب ث٫ اهلةدم ٦ة /۳7، ابلةب ۳۳۲ك ۳7۹ص 

ؿ"ك٣ٞج٫  "،كرداف" الاكثيلٌ  اق٥ أيب ػةدلو »/ ٝةؿ ال١ٌشٌ  (3) ٪١ي  ث٨  ٔيلٌ  . اكف ٨٦ ظٮارٌي "٠ي
ٌن أ، كٝةؿ  احلكني مخكح   ث٨ احلكني ة/ ٝةؿ ا٢ٌٛ٣ ث٨ مةذاف/ اكف لئل٦ةـ ٔيلٌ ي

)اخلةد٧ح(،  ۳۲النيٕح/ ج  كقةا٢  /٩ْؿ]ا «الاكثيلٌ  ػةدلو  رداف أثٮأظؽ٥٬ ك ،ػ٤ٌهو  أوعةبو 
 .[و٢ه أك ، ا٣ٛةاؽة اثلة٩يح ٔرشة، أظٮاؿ الؿصةؿ، ثةب الٮاك، دؿدمحه 5۲۰ص 
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/ أريؽ أف تك٧ٌي٫ ل ظٌّت أٔؿ٫ٚ ثةق٫٧، ٚٞةؿ/  ٚرتيؽ ٦ةذا ية أثةػةدل؟ ٤ٝخي
ًٍ٭ؽو  ػةدل ٨ٔ قؤاؿو  قأتلّن كاهلل ية أثة زنة ث٫  ، ك٣ٞؽ قأتلّن ثأمؿو دلي ؽّّ ٦ة ٠٪خي حمي

ا، كلٮ ٠ لٮ أٌف ثّن  زذٟ، ك٣ٞؽ قأتلّن ٨ٔ أمؿو ا حلؽٌ ظؽن أة ث٫ زن ٪خ حمؽٌ أظؽن
ٕٮق ثٌٕحن ثٌٕحن  ٌُ  .(1)«ٚة٧َح ٔؿٚٮق ظؿوٮا ىلع أف يٞ

 ثأفَّ ٤ٌٔح اجلَم ٨ٔ ذ٠ؿ االق٥ الرشيٙ لئل٦ةـ  يف ٬ٰؾا احلؽير درصيطه 
٥ كختٌىه، كٌم يف ٬ٰؾق ح كاخلٮؼ. كب٧ة أفَّ ا٤ٕ٣ٌح د٧ٌٕ ٌم اتلٞيٌ   امل٭ؽٌم 
ح حيؿـ ٚي٫ يسٮف ٚي٫ اخلٮؼ كاتلٞيٌ  ّٚكُّ مٮردو  فإذ ،اخلٮؼ كاتلٞيح الؿكايح

 ذ٠ؿ االق٥، كإاٌل ٚبل. 

٤ي٫ ٨٧ٚ ٬ٰؾق اجل٭ح، كيف أٌم  ٌٞ  ٔك ح ٚإ٫َّ٩ الي١٧٪٪ة أف ٜ ٚي٫ اتلٞيٌ ّؿؼو دذع
 ث٢ كال قةاؿ أ٣ٞةث٫ كأق٧ةا٫ الرشيٛح.  ،لئل٦ةـ ق٥ اخلةٌص ٩ؾ٠ؿ ٚي٫ اال

؛  كٚة٧َح إيٌةز٥ كذ٠ؿ ٌٔلي »/  دؽٝةؿ اإل٦ةـ أثٮ ٔجؽ اهلل الىة
 .(2)«كٚة٧َح أث٘ي إحل٭٥ ٨٦ ذ٠ؿ ٌٔلي  ٚإفَّ اجلةس ٣يف يشءو 

، حو كاق٥ ٚة٧َح؛ ألفَّ ا٣ْؿؼ ّؿؼ دٞيٌ  كاملٕىن/ الدؾ٠ؿكا اق٥ ٔيلٍّ 
 اليُيٞٮف ق٧ةع ذ٠ؿ٧٬ة ٦٪س٥.  كاملجٌ٘ٮف أل٢٬ ابليخ

                                                                                              

،  ٦ة ركم يف امل٪ٓ ٨ٔ اتلٮٝيخ كا٣تك٧يح هل /۱6ةب ابل، ۰۳۹ك ۰۳۳/ ص (ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣٘يجح  (1)
يٍجح  /٩ْؿا ؛۰ح  ٘ى  ، ح املة٩ٕح ٨٦ ّ٭ٮرق ، ا٣ٛى٢ اخلةمف، ا٤ٕ٣ٌ ۳۳۰ / ص(ل٤ُٮسٌ )ا٣
 .۰7۳ح 

 /۳۳ةب ابل، ٠ذةب األمؿ كاجلَم، أثٮاب األمؿ كاجلَم، ۰۳۳، ص ۱6النيٕح/ ج  كقةا٢( 2)
 .۰۱454/۰، ح  امل٭ؽٌم  حتؿي٥ تك٧يح
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أك  ث٤كةف اإل٦ةـ  رصَّظخ ثةالق٥ الرشيٙ لئل٦ةـ امل٭ؽٌم  ركايةته ٬٪ةؾ 
٨ٔ   م يؿكي٫ النيغ الىؽكؽ٧٠ة يف ٬ٰؾا احلؽير اٌل  ،ث٤كةف الؿاكم

ثٕر إىل ثٕي ٨٦  ؽو حم٧ٌ  إٌف أثة»م ٝةؿ/ اٌل  حم٧ٌؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ ال١ٮيفٌ 
 .(1)« حم٧ٌؽو ٨٦ ٔٞيٞح اثّنكٝةؿ/ ٬ٰؾق  ،٦ؾثٮظحو  ق٧ٌةق ل بنةةو 

ملس٢ ٬ٰؾق  ػةٌوحن  ا٣ٞةا٢ حبؿ٦ح ا٣تك٧يح دٮصي٭ةتو  ٤ٕبل٦ٌح املض٤سٌ لإفَّ  ز٥ٌ 
ا٣ُةاٛح األكىل كاثلة٩يح ٨٦ الؿكايةت ٝؿيجح املٕىن ٨٦ ثٌٕ٭ة  الؿكايةت، ٣ٰس٨ٌ 

ٰللٟ كىلع أقةس َٮااٙ الؿكايةت  ؛كاظؽةو  كٌم خت٤ه إىل ٩تيضحو  ،ابلٕي
ٌط املؾا٬ت كاآلراء ظٮؿ ظس٥ ا٣تك٧يح ا٣يٌت اػذ٤ٛخ ؾ٠ٮرة دذٌ األربٓ امل
 .ة٬ةتو اٌّت  حىلع زبلز

 

 ظٌّت   يؾ٬ت إىل ا٣ٞٮؿ حبؿ٦ح ذ٠ؿ االق٥ الرشيٙ لئل٦ةـ امل٭ؽٌم 
 ز٨٦ ا٣ْ٭ٮر. 

ا٣ٕبٌل٦ح حم٧ٌؽثةٝؿ ك، ا٣ُربسٌ ك، النيغ املٛيؽك، ك٬ٮ ٝٮؿ النيغ الىؽكؽ
املريزا ك، املعٌؽث اجلٮرٌم ك، ٌم املعٌؽث اجلـااؿكاملريدا٦ةد، ك، اثلةين املض٤سٌ 

                                                                                              

 .۱۲، ح  ا٦٥ة ركم يف ٦يبلد ا٣ٞة /4۰ةب ابل، 4۳۰، ص ٨۰/ ج ادلي ٧٠ةؿ  (1)
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بلـؽديق األوٛ٭ةينٌ املريزا حم٧ٌ ك، النريازٌم  ري٥٬ ٨٦ اأٔل ىع كٌّ كٝؽ ادٌ  .، ٗك
ٜ املريدا٦ةد كاملريزا النريازٌم  ّّٞ اإلدمةع ىلع ظؿ٦ح  ث اجلٮرٌم كاملعؽٌ  ٨٦ املع
ٮع ا٣تك٧يح، ثح٪٧ة اٌدىع اجلـااؿٌم   أ٫ٌ٩ ٝٮؿ األكرث ال اإلدمةع.  مًٮ

 ػةصٍّ  يف ّؿؼو   يؾ٬ت إىل ا٣ٞٮؿ حبؿ٦ح ذ٠ؿ اق٥ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 
 ٩ىري حاخلٮاصك، احليٌؿ ا٣ٕةميلٌ ك، ربيلٌ ك٬ٮ ٝٮؿ األ ،٠ْؿؼ اتلٌٞيح أك اخلٮؼ

)ظ٫ْٛ  النيغ ٩ةرص ماكرـ النريازٌم ك، مةينٌ ا٣ٛيي الاكك، دلي٨ ا٣ُٮسٌ ا
ري٥٬ ٨٦ األٔبلـ.  ،اهلل(  ٗك

  يؾ٬ت إىل ا٣ٞٮؿ ثأفَّ احلس٥ حبؿ٦ح ذ٠ؿ االق٥ الرشيٙ لئل٦ةـ امل٭ؽٌم 
يٍجح الى٘ؿ ٘ى أػؿل/ ظؿ٦ح ا٣تك٧يح ٬ٮ  ل ٍٚٞ، كبٕجةرةو إ٧ٌ٩ة اكف يف ز٨٦ ا٣

يٍجح الى٘ؿل ػةصٌّ  ظس٥ه  ٘ى اثلةين يف  كٝؽ نكت ا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ  ،ثـ٨٦ ا٣
  .(1)٬ٰؾا ا٣ٞٮؿ إىل ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء (حبةر األ٩ٮار)

 حكم التسمية يف كلمات الفقهاء

ٚٞ٭ةء النيٕح، ز٥ٌ ٩ؾ٠ؿ قٮؼ نكذٕؿض يف ٬ٰؾا املعٮر ثٕي لك٧ةت 
 ٩ٞةم٪ة ٚي٧ة حيذةج إىل امل٪ةٝنح. 

                                                                                              

 .5، دةريغ اإل٦ةـ اثلةين ٔرش، ثةب اجلَم ٨ٔ ا٣تك٧يح، ذي٢ ح ۳۰، ص 5۱حبةر األ٩ٮار/ ج  (1)
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 إلصدوق  إلشيخ -۱

،  صةء ٬ٰؾا احلؽير )ظؽير ال٤ٮح( ١٬ٰؾا ثتك٧يح ا٣ٞةا٥»/  ٝةؿ
 .(1)«م أذ٬ت إحل٫ ٦ة ريكم يف اجلَم ٨٦ تك٧يذ٫...كاٌل 

 ٦٪٭ة/، هل ثؿكايةتو  كي٧س٨ أف يكذؽٌؿ 

« ٌٛ ٌٛ ظٌؽز٪ة املْ ؿ/ ظٌؽزن صٕٛؿ ث٨ ٝة ، ؿ ا٤ٕ٣ٮٌم ؿ ث٨ صٕٛؿ ث٨ املْ
حم٧ٌؽ  اجلرض ، ٝةال/ ظٌؽز٪ة أثٮث٨ الك٧ؿٝ٪ؽٌم  كظيؽر ث٨ حم٧ٌؽ دو حم٧ٌؽ ث٨ مكٕٮ

ٌٝ  ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة ٔيلٌ  ،ابل٤خٌ  ـ ث٨ حم٧ٌؽو ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة آد ،ث٨ مكٕٮدو  ةؽ ث٨ احلك٨ ادل
يٞٮؿ/ ػؿج يف دٮٝيٕةت  ال١ٮيفٌ  ث٨ اعو٥و  ٝةال/ ق٧ٕ٪ة ٔيلٌ  كإثؿا٬ي٥ ث٨ حم٧ٌؽو 

 .(9)«٨٦ اجلةس م٤ٕٮفه م٤ٕٮفه ٦ى٨ ق٧ٌةين يف حم٢ٛو /  وةظت الـ٦ةف

ل١ذت يف ا يؿد هل اق٥ه  ل٥ ك٬ٮ ٦٭٢٧ه  ،ث٨ اعو٥و  أٝٮؿ/ يف ٬ٰؾا الك٪ؽ ٔيلٌ 
 .لا ٚةلؿكايح ًٕيٛحه  ؛(3)الؿصةحٌلح، كإف ٦ؽظ٫ اجل٧ةزٌم 

                                                                                              

 .۱، ذي٢ ح  يف وعيٛح ٚة٧َح /۳7، ابلةب ۳۲7، ص ٨۱/ ج ادلي ٧٠ةؿ  (1)

 ،  ٨ٔ ا٣ٞةا٥ ةذ٠ؿ اتلٮٝيٕةت الٮارد /45 ةبابل ،4۳۰، ص ٧٠۰ةؿ ادلي٨/ ج  (2)
ـه / »كيف ركايح ا٧ٕ٣ؿٌم  .۱ ح / ٚةالق٥؟ ٝةؿ/ حمٌؿ كال أٝٮؿ  ،٤ٔيس٥ أف تكألٮا ٨ٔ ٰذلٟ ٤ٝخي

ـ ٢ّّ٤ كال أظؿّّ  ۳۰۹، ص ۱الاكيف/ ج ]«  ك٣ٰس٨ ٔ٪٫ ،٬ٰؾا ٨٦ ٔ٪ؽم؛ ٤ٚحف ل أف أظى
 .[۱، ح  ح، ثةب يف تك٧يح ٨٦ رآق، ٠ذةب احلضٌ ۳۳۲ك

م اكف ٤ٔي٫ آزةر ، أراق ا٣بكةط اٌل  ا٣ٕك١ؿٌم  حم٧ٌؽو  يؾ٠ؿكق، ٬ٮ ٨٦ أوعةب أيب ل٥» (3)
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۲-  ّ مة إلمجلس 
ّ
   إلعّل

 إلثان 

 ،أػؿی ظٮؿ ظس٥ ا٣تك٧يح اثلةين لؿكايةتو  ٝؽ دٌٕؿض ا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ 
ا أدتٌل٫ اخلةٌوح ٮع ا٣تك٧يح ذا٠ؿن مؿآة )يف ٠ذةث٫ لٟ ، كذٰ ز٥ٌ د٪ةكؿ مًٮ

٨٧ حت (،ا٣ٕٞٮؿ   .ٞي٫ٞ ألقة٩يؽ ركايةت الاكيفًك

 ّ   يستند ؤليها إلمجلس 
ت 
ّ
   إلروإيات إل

 
 إلثان

 الؿكايح األكیل

 ، ٨ٔ داكد ث٨ ، ٨٧ٌٔ ذ٠ؿق، ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ أةمؽ ا٤ٕ٣ٮٌم ٔيل ث٨ حم٧ٌؽو »
ٙي يٞٮؿ/   ٝةؿ/ ق٧ٕخ أثة احلك٨ ا٣ٕك١ؿٌم  ا٣ٞةق٥ اجلٕٛؿٌم  اخلى٤ى

/  اخلى٤ىٙ؟١ٚيٙ ٣س٥ ثةخلى٤ىٙ ٨٦ ثٕؽ  ، ٨٦ ثٕؽم احلك٨ ٤ٞٚخي
ٍكف مؼى٫اهلل ٚؽاؾ؟ ٝةؿ/  كل٥ًى ص٤ٕن  ٢ٌ ٣س٥ ذ٠ؿيق حي كال ،إ٩ٌس٥ الدؿى

/ ١ٚيٙ ٩ؾ٠ؿق؟ ٚٞةؿ/ ثةق٫٧ و٤ٮات  ٝٮلٮا/ احلٌضح ٨٦ آؿ حم٧ٌؽو ، ٤ٞٚخي
 .(1)«اهلل ٤ٔي٫ كقال٫٦ 

  .(2)«دل٭ٮؿه »٫َّ٩ إ٨ٔ ٬ٰؾا احلؽير  ٝةؿ ا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ 

                                                                                              

 ، 5مكذؽرٌلت ٥٤ٔ رصةؿ احلؽير/ ج ] «ىلع ٦ؽظ٫ كًل٧ةهل األ٩بيةء... كٚي٭ة دالالته 
 .[۱۲۱۱۰، ر٥ٝ ال١ٮيفٌ  ث٨ اعو٥و  ، دؿدمح ٔيلٌ ۳۹۰ص 

 .۱يف اجلَم ٨ٔ االق٥، ح  ح، ثةبه ، ٠ذةب احلضٌ ۳۳۰، ص ۱الاكيف/ ج  (1)

 . ۱ يف اجلَم ٨ٔ االق٥، ذي٢ ح ثةبه  ،ح٠ذةب احلضٌ ، ۳۹۳، ص ۳مؿآة ا٣ٕٞٮؿ/ ج  (2)
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 الؿكايح اثلة٩يح

 ٝةؿ/ قأ٣ن أوعةث٪ة ثٕؽ مؼٌ  ، ٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل الىة٣حٌ ٧ٌؽو ث٨ حم ٔيلٌ »
إف دل٤ذى٭٥ ىلع أف أقأؿ ٨ٔ االق٥ كاملاكف، ٚؼؿج اجلٮاب/   حم٧ٌؽ أيب

 .(1)«االق٥ أذأٮق، كإف ٔؿٚٮا املاكف دلٌٮا ٤ٔي٫

اثلةين؛ يذ٧ٌٕٜ يف ابلعر ٠سرينا ظٮؿ احلؽير  اثلةين إفَّ ا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ 
يكذٛةد ٨٦ ٬ٰؾا احلؽير صٮاز ا٣تك٧يح  ،كأفَّ احلؿ٦ح ٣حكخ ٤ُ٦ٞحن  ،أل٫ٌ٩ ٝؽ ي

 ك٬ٮ ػبلؼ رأي٫ ك٦ج٪ةق يف ظؿ٦ح ا٣تك٧يح. 
يف احلؽير اثلةين ٝؽ نس أك  ٣ٰس٨ حبكت ا٣ْة٬ؿ أفَّ ا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ 

، ٦ة يٕن أفَّ «٠ؾا»كإ٧ٌ٩ة ذ٠ؿ يف ظةمحذ٫ ٍٚٞ لك٧ح  ،٢ٛٗ ٨ٔ حتٞيٜ الك٪ؽ
يبنيّّ ٫ًٕٛ أك ٌٝٮد٫، ك٫ٌ٤ٕ٣  ٥٤ٚ ،ٔ٪٫ الالكـ ظٮؿ ق٪ؽ احلؽير مك١ٮته 

 ة.٬٪ة رضكريًّ  ل٥ يؿ ابلعر الك٪ؽٌم أ٫ٌ٩ ، أك حمؾكؼه 
 إذ ل٥ ؛٫ٌ٩ دل٭ٮؿه إالٮارد يف الك٪ؽ ٝةابلن  ك١ٰ٣ٌ٪٫ أُٔٯ رأي٫ ظٮؿ الىة٣حٌ 

٥٤ أيٌ٭٧ة املٞىٮد ة أثٮ ٦ٌ آػؿ؟ كأ أك مؼهه  ٚ٭٢ ٬ٮ أثٮ ٔجؽ اهلل ث٨ وة٣طو  ،يٕي
ة، كيؽٌؿ م دس٤ٌ ٭ٮ أثٮ ٔجؽ اهلل ث٨ الىة٣ط اٌل ٚ ٔجؽ اهلل الىة٣حٌ  ٞن  ٧٪ة ٚي٫ قةث

ذ٢٧ أف يسٮف الكؤاؿ ثٮاقُح الكٛؿاء، كيف  ،ىلع أ٫ٌ٩ اكف ٨٦ الكٛؿاء كحيي
يٍجح  إي٧ةءه « إف دل٤ذى٭٥»اتل٤ٕي٢ الٮارد يف الؿكايح  ٘ى إىل اػذىةص اجلَم ثة٣

ح األػجةر الرصحيح يف اتل٧ٕي٥ ٬ٰؾا اإلي٧ةء ال الى٘ؿل، ٣ٰس٨ٌ   .(2)يى٤ط ملٕةًر

                                                                                              

 . ۰يف اجلَم ٨ٔ االق٥، ح  ح، ثةبه ، ٠ذةب احلضٌ ۳۳۰، ص ۱الاكيف/ ج  (1)

 .۰يف اجلَم ٨ٔ االق٥، ذي٢ ح  ح، ثةبه ، ٠ذةب احلضٌ ۱7ك ۱6، ص 4مؿآة ا٣ٕٞٮؿ/ ج  /٩ْؿا (2)
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 ٌٔؽة ركايةتو  - ك٨٦ أص٢ د٧ٕي٥ ا٣ٛةاؽة - يؾ٠ؿ ا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ  فٌ إ ز٥ٌ 
 / (الاكيف)يف  ٣حكخ مٮصٮدةن 

 ، ٨ٔ أيب ا٣ْٕي٥ احلكنٌ  ٦ة ركاق الىؽكؽ ثإق٪ةدق ٨ٔ ٔجؽ» -۱
حي٢ٌ ذ٠ؿق ثةق٫٧ ظٌّت خيؿج ٚي٧أل  الأ٫ٌ٩ ٝةؿ يف ا٣ٞةا٥/   احلك٨ اثلة٣ر

... ؽالن ة ٔك ُن  . (1)«األرض ٝك
 أ٫ٌ٩ ٝةؿ ٔ٪ؽ ذ٠ؿ   ٨ٔ اإل٦ةـ الاك٥ّ ٦ة ركاق بك٪ؽو ظك٨و » -۰

ـٌ  ال/  ا٣ٞةا٥ ٚي٧أل ث٫ األرض  ،كص٢ٌ  حت٢ٌ ٣س٥ تك٧يذ٫ ظٌّت يْ٭ؿق اهلل ٔ
... ؽالن ة ٔك ُن  .(2)«ٝك

ٚكأؿ ٧ٔؿ  ...ٝةؿ/   صٕٛؿو  ، ٨ٔ أيبثإق٪ةدق ٨ٔ صةثؿو » -۳
، أػربين ٨ٔ َة٣تو  أيب ث٨ ٚٞةؿ/ ية ،٨ٔ امل٭ؽمٌ   املؤ٦٪ني أ٦يى 

ة اق٫٧ ٚال. إٌف ظجييب كػ٤يٌل ٔ٭ؽ إيٌل أف ال امل٭ؽمٌ   ٦ة اق٫٧؟ ٝةؿ/ أ٦ٌ
ـٌ   اهلل كص٢ٌ، ك٬ٮ م٧ٌة اقذٮد٫ٔ  أظٌؽث ثةق٫٧ ظٌّت يجٕس٫ اهلل ٔ

  .(3)«رقٮهل يف ٫٧٤ٔ
 .كاألػجةر يف ٰذلٟ ٠سريةه 

                                                                                              

 / ٨ٔ، ٩ٞبلن ۰ذي٢ ح  ٨ االق٥،يف اجلَم ٔ ح، ثةبه ، ٠ذةب احلضٌ ۱6، ص 4/ ج املىؽر الكةثٜ (1)
 .٨٦۱ كٝٮع ا٣٘يجح، ح   ٦ة أػرب ث٫ اهلةدم /۳7، ابلةب ۳۳۲ك ۳7۹، ص ٨۰/ ج ادلي ٧٠ةؿ 

 .۰يف اجلَم ٨ٔ االق٥، ذي٢ ح  ح، ثةبه ، ٠ذةب احلضٌ ۱6، ص 4مؿآة ا٣ٕٞٮؿ/ ج  (2)

يٍجح  /ا٩ْؿ املىؽر الكةثٜ؛ (3) ٘ى ذ٠ؿ ثٕي وٛةد٫  /٢ اثلة٨٦، ا٣ٛى47۲ / ص(ل٤ُٮسٌ )ا٣
 .4۳7ح  ، ك٦٪ةزهل كقريد٫
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 اثلةثلح الؿكايح

ٌٌ  ، ٨ٔ اث٨٦٨ أوعةث٪ة، ٨ٔ صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌؽو  ٌٔؽةه » ةف ث٨ ةؿ، ٨ٔ الؿيٌ ٚ
ة ب٢ ٨ٔ ا٣ٞةا٥  الى٤خ ٝةؿ/ ق٧ٕخ أثة احلك٨ الًؿ ٚٞةؿ/   يٞٮؿ كقي

٫، كال ال ٫ ييؿل صك٧ي يكٌّم اق٧ي  .(1)«ي

ٜه »/ اثلةين ٨ٔ ق٪ؽ ٬ٰؾا احلؽير ٝةؿ ا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ  ىلع  مٮثَّ
 ٧ة ي٨ٌْ ، كربٌ األقؽٌم  ٬ٮ اث٨ ٔٮفو  ا٣ْة٬ؿ؛ إذ األّ٭ؿ أفَّ صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌؽو 

ٟو  أ٫ٌ٩ اث٨ ـه  ،٦ةل ة الك ٌن ة كإف اكف يف ٫ًٕٛ أي ٛن  ؛ ألفَّ اث٨ٚي١ٮف ًٕي
، ك٬ٰؾا إ٧ٌ٩ة ٝؽح ٚي٫ لؿكايذ٫ األاعصيت، كاملٕضـ لك٫ٌ ٔضيته  ا٣ٌ٘ةاؿٌم 

 .(2)«يى٤ط ل٤ٞؽح ال

 الؿكايح الؿاثٕح

، ، ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ احلكني، ٨ٔ احلك٨ ث٨ حمجٮبو حم٧ٌؽ ث٨ حيىي»
 وةظت ٬مؾا األمؿ الٝةؿ/   راةب، ٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل ٨ٔ اث٨

 .(3)«يك٧ٌي٫ ثةق٫٧ إاٌل اكٚؿه 

ة ىلع ٬ٰؾا احلؽير ٝةؿ ا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ  ٞن  كٚي٫ ٦جة٣٘حه »/ اثلةين د٤ٕي
ة ثةلاكٚؿ يف ٧ة حي٢٧ الاكٚؿ ىلعيف دؿؾ ا٣تك٧يح، كربٌ  ْٔي٧حه  ٨ اكف مبي٭ن  ٦ى

                                                                                              

 . ۳ ح ،يف اجلَم ٨ٔ االق٥ ثةبه  ،ح، ٠ذةب احلضٌ ۳۳۳، ص ۱الاكيف/ ج  (1)

 .۳يف اجلَم ٨ٔ االق٥، ذي٢ ح  ح، ثةبه ، ٠ذةب احلضٌ ۱7، ص 4مؿآة ا٣ٕٞٮؿ/ ج  (2)

 .4ح  ،يف اجلَم ٨ٔ االق٥ ثةبه  ،ح، ٠ذةب احلضٌ ۳۳۳، ص ۱الاكيف/ ج  (3)
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جيرتئ ىلع  خمة٣ٛح أكامؿ اهلل ك٩ٮا٬ي٫ اصرتاءن ك٦ٕة٩ؽةن، ك٬ٰؾا ٧٠ة دٞٮؿ/ ال
. كقذٕؿؼ إَبلؽ الاكٚؿ يف ٔؿؼ األػجةر ىلع مؿدست ٬ٰؾا األمؿ إاٌل أقؽه 

ة ٚي٭ة ال١جةاؿ. كٝؽ كرد يف ثٕي األػجةر أفَّ اردسةب املٕةط ا٣ٌيت ال لٌ 
إذ ثٕؽ  ؛(1)ك٬ٮ يٮصت ا٣سٛؿ ،٨ االقذؼٛةؼيذ٧ٌٌ  دؽٔٮ اجلٛف إحل٭ة

ق٧ةع اجلَم ٨ٔ ٰذلٟ ٣حف اردسةث٫ إاٌل ٣ٕؽـ االٔذ٪ةء ثةلرشيٕح 
كوةظج٭ة، ك٬ٰؾا ٔني ا٣سٛؿ، كٝي٢/ املؿاد ثىةظت ٬ٰؾا األمؿ ٤ُ٦ٜ 

٠أف يٞٮؿ/ ية صٕٛؿ، ية مٮد،  ،اإل٦ةـ، كتك٧يذ٫ ثةق٫٧ خمةَجذ٫ ثةالق٥
 .(2)«، كالخيىف ٦ة ٚي٫ ٨٦ اتلَكٌٙمٮصت ل٤سٛؿ ك٬ٰؾا اقذؼٛةؼه 

ٓو  ريت أٌف األظٮط دؿؾ  ... كال»آػؿ ظٮؿ أو٢ ا٣تك٧يح/  كٝةؿ يف مًٮ
ة ٞن  .(3)«ا٣تك٧يح ٤ُ٦

   اثلةين دٮصي٭ةت ا٣ٕاٌل٦ح املض٤سٌ 

ىلع ٔؽـ صٮاز  إىل أفَّ ٦س٢ ٬ٰؾق الؿكايةت دؽٌؿ  ذ٬ت ا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ 
ح ٨٦ األػجةر كالؿكايةت ٣ٰس٨ ٠يٙ  ،ا٣تك٧يح ٫ ا٣ٕبٌل٦ح د٤ٟ املض٧ٔٮ  -يٮصّّ

ح أدٔيحو   ا٣يٌت رصَّظخ ثةق٥ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم أركاظ٪ة ٚؽاق؟!  - ك٨٦ دم٤ذ٭ة دل٧ٔٮ
ك٦ة كرد يف األػجةر كاألدٔيح ٨٦ »اثلةين/  / ٝةؿ ا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ أٌكالن 

ـه  ،اتلرصيط ثةالق٥ ٛٞ٭ةء املضٮّّزي٨ أ٫ٌ٩ إ٦ٌة ٨٦ الؿكاة أك ٨٦ ا٣ ٚأكرثق ٤ٕ٦ٮ
                                                                                              

 .۳۳۹، ص ۰  ج /٢٤ٔ الرشاآ (1)

 .4يف اجلَم ٨ٔ االق٥، ذي٢ ح  ح، ثةبه ، ٠ذةب احلضٌ ۱۳ك ۱7، ص 4مؿآة ا٣ٕٞٮؿ/ ج  (2)

 .۱يف تك٧يح ٨٦ رآق، ذي٢ ح  ح، ثةبه ، ٠ذةب احلضٌ 7ص  املىؽر الكةثٜ/ (3)
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يٍجح ال١ربل ٘ى  (٦ٛذةح ا٣ٛبلح)يف   اكلنيغ ابل٭ةيئٌ  ،ل٤تك٧يح يف ز٦ةف ا٣
ح ثةالق٥، كيف قةاؿ الؿكايةت كاألدٔيح إ٦ٌة  ٥ اجلٮاز رصَّ ريق، ٚإ٫ٌ٩ ل٧ٌة ٔز ٗك

ٕح ٌُ  .(1)«ثةأل٣ٞةب أك ثةحلؿكؼ املٞ
ىلع صٮاز  ٪ح لبلق٥ إ٧ٌ٩ة يؽٌؿ ٦ٓ أفَّ ثٕي األػجةر املذ٧ٌٌ »/  / ٝةؿزة٩ينة

 .(2)«ٰذلٟ هل٥ ال جلة

 ، حك٦ة كرد يف األػجةر ٨٦ األمؿ ثتك٧يح األا٧ٌ »/  / ٝةؿزةثلنة
ح ث٤ٞج٫ كقةاؿ األا٧ٌ   ز ثؾ٠ؿقٚي٧س٨ أف يسٮف ىلع اتل٤٘يت أك اتلضٮٌ 

ٓه  ثأق٧ةا٭٥، ك٬ٰؾا دلةزه   .(3)«دٕؽؿ احلٞيٞح مةا

ث إلنوريّ  -۳
ّ
  إلمحد

 ز٥ٌ ٝةؿ ثٕؽ  ،يف ٬ٰؾا ابلةب ظٮال قجٓ ٔرشة ركايحن  ٮرٌم ذ٠ؿ املعؽث اجل
ة/  ٞن  ٰذلٟ ٤ٕ٦ٌ

ري٬ة م٧ٌة يٮصؽ يف األو٢» / ك٬ٰؾق األػجةر ٗك ثٕؽ ةم٢ ّة٬ؿ٬ة  ،(4)٤ٝخي
 اهللو٤ٮات  -يف أفَّ ٔؽـ صٮاز تك٧يح مٮال٩ة امل٭ؽٌم  ٭ة، رصحيحه ىلع ٩ٌى 

كأفَّ اغيح ٬ٰؾا  ٠٘يبذ٫ كَٮؿ ٧ٔؿق، ،ثةق٫٧ املٕ٭ٮد ٨٦ ػىةاى٫ -٤ٔي٫ 
                                                                                              

 املىؽر الكةثٜ. (1)

 املىؽر الكةثٜ. (2)

 املىؽر الكةثٜ. (3)

ةب ابل، ٠ذةب األمؿ كاجلَم، أثٮاب األمؿ كاجلَم، ۰47 - ۰۳7ص  ،۱6النيٕح/ ج  كقةا٢( 4)
 . حتؿي٥ تك٧يح امل٭ؽٌم / ۳۳
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ي٥٤ٕ رٌسق كظ٧١ذ٫ ٗريق  امل٪ٓ ّ٭ٮرق كقُٮع ٩ٮرق كاقتيبلؤق كق٤ُ٪ذ٫، ال
 ٣حف ألص٢ اخلٮؼ كاتلٞيح ا٣ٌيت ينةرؾ ٫ٕ٦ ٗريق ٨٦ آثةا٫  ،دٕةىل

٨٦ أ٣ٞةث٫  ميٕذ٫، كينرتؾ ٦ٓ اق٫٧ ٬ٰؾا ٠سريه  ، ث٢ كػٮاٌص  ال١ؿاـ
 .(1)«النةإح، ٚريدٛٓ ثٕؽ٫٦ كلٮ اكف ٝج٢ ا٣ْ٭ٮر

ؽ كيؤيٌ »/  زبلزح مٮارد تلأييؽ رأي٫ ٬ٰؾا، ٚيٞٮؿ ذ٠ؿ املعٌؽث اجلٮرٌم  ز٥ٌ 
 ٦٪٭ة/ ،أػؿل األػجةر املؾ٠ٮرة و٪ٮؼه 

  -دٕةىل  -/ األػجةر املكذٛيٌح يف أثٮاب املٕؿاج م٧ٌة أكىح اهلل األكیل
أكويةا٫؛ ٚإفَّ ٚي٭ة ذ٠ؿ دميٕ٭٥ ثةق٫٧ قٮل  كذ٠ؿ هل أقةمٌ   ٫جلبيٌ 

 .(2)ث٤ٞج٫، ٚبلظِ ٚؾ٠ؿق  ٔرش اثلةين
  ، يف ٔؽد٥٬  األػجةر ال١سرية ا٣ٌيت كردت ٨ٔ اجلبٌ  اثلة٩يح/

                                                                                              

، ٠ذةب األمؿ ثةملٕؿكؼ، أثٮاب األمؿ كاجلَم ك٦ة ۰۳7ك ۰۳6، ص ۱۰الٮقةا٢/ ج   مكذؽرؾ (1)
 .۱7، ذي٢ ح  حتؿي٥ تك٧يح امل٭ؽٌم / ۳۱ /ةبابلي٪ةقج٭ة، 

ٝةؿ/ دػ٢ ص٪ؽؿ ث٨ ص٪ةدة  صةثؿ ث٨ ٔجؽ اهلل األ٩ىةرٌم ظٌؽز٪ة »ػالوح ٬مؾق الؿكايح/  (2)
ؽ... ٚأػربين ثةألكويةء ثٕؽؾ ألقذ٧كٟ ث٭٥. ٚٞةؿ/ ية حم٧ٌ   اهلل ىلع رقٮؿ األ٩ىةرٌم 

احلؽير إىل أف   كقةؽ .إرسااي٢ ية ص٪ؽؿ، أكويةئ ٨٦ ثٕؽم ثٕؽد ٩ٞجةء ثّن/  ٚٞةؿ
، ز٥ٌ ي٘يت ٨ٔ اجلةس ييؽىع ثةلـكٌ  ٝةـ ثةألمؿ ثٕؽق احلك٨ ة ٌٔلي ٚإذا ا٩ٌٞخ ٦ؽٌ ٝةؿ/ 

ي٘يت ٔ٪٭٥  اث٪٫ احلٌضح ال، ك٣مس٨ٌ ي٘يت احلك٨ ٦٪٭٥؟ ٝةؿ/  ،اهلل . ٝةؿ/ ية رقٮؿإ٦ة٦٭٥
ٍيجحن  يكّمَّ ظٌّت يْ٭ؿق اهلل دٕةىل ال. ٝةؿ/ ية رقٮؿ اهلل، ٧ٚة اق٫٧؟ ٝةؿ/ َٮي٤حن  دى   مكذؽرؾ« ]ي

أثٮاب األمؿ كاجلَم ك٦ة ي٪ةقج٭ة،  ، ٠ذةب األمؿ ثةملٕؿكؼ،۰۳۲ك ۰7۹، ص ۱۰الٮقةا٢/ ج 
يٍجح ل٢ٌٛ٤ ث٨ مةذاف، كٝؽ  ، ٩ٞبلن ۱4۲۹۳/۱، ح  حتؿي٥ تك٧يح امل٭ؽٌم / ۳۱ةب ابل ٘ى ٨ٔ ا٣

 . [ثذعٞيٜ النيغ ادل٠ذٮر ٗبلـ أظك٨ حمٌؿم اَجٓ أػرين 
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ٚؾ٠ؿق ث٤ٞج٫، أك   ذ٠ؿى كَّ كاظؽو ٦٪٭٥ ثةق٫٧ قٮل امل٭ؽٌم   ٚإ٫ٌ٩
، ك٦ة أمج٫ ٰذلٟ، ٦ٓ أفَّ اإل٦ة٦ني ابلةٝؿ ٝةؿ/ اق٫٧ اقيم، أك ق٧يٌي 

 ٦س٫٤ يف ٰذلٟ.   كاجلٮاد

 ٫ كًل٪ةق النةإح، كٝؽ أ٩٭ي٪ة٬ة يف ٠ذةث٪ة املٮقٮـ أقة٦يٌ ٠رثة أ٣ٞةث٫ ك اثلةثلح/
إىل ٰذلٟ، كٝؽ برشَّ  كٚي٭ة إمةرةه  ،(1)إىل ٦بح كازجني كز٧ة٩ني (اجلض٥ اثلةٝت)ثػ 

٨ ق٤ٙ، كٌَل ٰذلٟ ثأ٣ٞةث٫ ٧٠ة ٬ٮ ّة٬ؿه   .(2)«ٓل٧٤ؿاصً  ث٫ دميٓ ٦ى
 .«م٥األ الكالـ ىلع ٦٭ؽمٌ كيف زيةرد٫/ »/ ث اجلٮرٌم إىل أف يٞٮؿ املعؽٌ 

/  ز٥ٌ يٌيٙ   /٨٦ كصٮقو  ح ٚةقؽه كةم٢ي أػجةر ابلةب ىلع اتلٞيٌ »ٝةابلن
 أـ ال.  اكف ٬٪ةؾ ػٮؼه  ، قٮاءه  ٦ة ٔؿٚخ ٨٦ أفَّ اغيح امل٪ٓ ّ٭ٮرق ؿ/األكٌ 

ة امل٭ؽٌم اٌل أ٫َّ٩ لٮ اكف ل٤ذٞيٌ  اثلةين/ م ح ٥ٕ٣َّ قةاؿ أ٣ٞةث٫ النةإح، ػىٮون
يرشّّ ث٫ْٛ٤ يف ص٢ٌ األػجةر اجلجٮيٌ   ح. يٌ ح ا٣ٕة٦ٌ ب

 برشَّ   ٛٞٮا ىلع أ٫َّ٩أفَّ ا٣ٛؿيٞني ػ النيٕح كالكٌ٪ح ػ ادٌ  اثلة٣ر/
، كإ٧ٌ٩ة  ثٮصٮدق ؽالن ة ٔك ُن ، كأ٫َّ٩ يْ٭ؿ يف آػؿ الـ٦ةف، كي٧ؤل األرض ٝك

ؿىق ث٤ٞج٫  ؽ٦٭ة، كيف ص٢ٌ ٬ٰؾق األػجةر ذى٠ى اخلبلؼ يف ق٤ك٤ح نكج٫ ككالدد٫ ٔك
ٜى أظؽه  اعرٚٮف ثةق٫٧، ٥٤ٚ، كأٌف اق٫٧ اقيم، َٚكٌ٭٥ امل٭ؽٌم   يكرت ٔ٪٫.  يج

                                                                                              

 .  يف ذ٠ؿ أق٧ةا٫ كأ٣ٞةث٫ /، ابلةب اثلةين۰6۳ – ۱65، ص ۱اجلض٥ اثلةٝت/ ج  (1)

، ٠ذةب األمؿ ثةملٕؿكؼ، أثٮاب األمؿ كاجلَم ك٦ة ۰۳7، ص ۱۰الٮقةا٢/ ج   مكذؽرؾ ( 2)
 .۱7، ذي٢ ح  حتؿي٥ تك٧يح امل٭ؽٌم  /۳۱ةب ابلي٪ةقج٭ة، 
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ح ثأ٫ٌ٩  ٨٦ األػجةر امل٪ٓ، ك٦ة ل٥ أفَّ يف دم٤حو  الؿاثٓ/ يؾ٠ؿ ٚي٫ اق٫٧ رصَّ
ح ٦٪٫ ٚٞؽ ، ٚةلكة٦ٓ الؿاكم ٔؿؼ اق٫٧، ٚإف اك٩خ اتلٞيٌ  قيٌم اجلبٌ 

ٔؿ٫ٚ، كإف اكف ٨٦ ٗريق ٚبل كص٫ ٣ٕؽـ ذ٠ؿق يف ٬ٰؾا املض٤ف، ث٢ البلزـ 
 آػؿ.  يف دل٤فو   ي٫يك٧ٌ  ثأف الدججي٫ الؿاكم 
اخلٮؼ إف اكف ٨٦ ص٭ح أفَّ اجلجَّةري٨ ل٧ٌة ق٧ٕٮا  إأفَّ أو٢ ٦جن اخلةمف/

 ثأفَّ زكاؿ م١٤٭٥ كدكتل٭٥ ثيؽق، ٚاك٩ٮا يف وؽد ٝذ٫٤ ك٫ٕ٧ٝ، ٚةلبلزـ أف ال
ة امل٭ؽٌم اٌل  ييؾ٠ؿ بشءو  م ث٫ برٌشكا كأ٩ؾركا ٨٦ أ٣ٞةث٫ النةإح، ػىٮون

 ٫ الػذىةص االق٥ املٕ٭ٮد ثةمل٪ٓ. كػٌٮٚٮا، ٚبل كص
 ح ؿ ٨٦ ابلةب احل٢٧ ىلع اتلٞيٌ أ٫ٌ٩ ال مرسح ل٤ؼرب األكٌ  الكةدس/

ا، ٚبلظ٫ْ  . (1)«أثؽن
/  ث اجلٮرٌم ز٥ٌ يٌيٙ املعؽٌ  ٜ ادلا٦ةد يف »ٝةابلن ّّٞ ٬ٰؾا كٝؽ اٌدىع املع

يف  ث اجلـااؿٌم ؽ املعؽٌ اإلدمةع ىلع اتلعؿي٥، كالكيٌ  (رشٔح ا٣تك٧يح)رقةتل٫ 
نكت اتلعؿي٥ إىل األكرث، كاجلٮاز إىل ثٕي ٦ٕةرصي٫، ٚإ٫ٌ٩  (رشح ا٣ٕيٮف)

ٜ ٩ىري ادلي٨  ٧٠ة ٝةؿ/ إذ ل٥ ّّٞ يٕؿؼ ا٣ٞٮؿ ثةجلٮاز ٝج٢ َجٞذ٫ إاٌل ٨٦ املع
ٜ  ،(2)(٠نٙ ا٧٘٣ح)، كوةظت ا٣ُٮسٌ  ّّٞ كوةرت املكأ٣ح يف ٔرص املع

 ز. ، كًلذت ٚي٫ كبٕؽق رقةا٢ يف اتلعؿي٥ كاجلٮاحن ادلا٦ةد ٩ْؿيٌ 
                                                                                              

ةب ابل، ٠ذةب األمؿ ثةملٕؿكؼ، أثٮاب األمؿ كاجلَم ك٦ة ي٪ةقج٭ة، ۰۳۳، ص ۱۰الٮقةا٢/ ج   مكذؽرؾ( 1)
 .۱7، ذي٢ ح  حتؿي٥ تك٧يح امل٭ؽٌم  /۳۱

، ا٣ٞك٥ اثلةين ٨٦ الؿًل٨ الؿاثٓ، ابلةب  ، دؿدمح اإل٦ةـ امل٪ذْؿ۰7۰، ص 4ح/ ج ا٧٘٣ٌ ٠نٙ  (2)
 . ذ٠ؿ اق٫٧ /ؿ٫ ك٨٦ مة٬ؽق، ا٣ٛى٢ األكٌ كاق٥ أ٦ٌ   ذ٠ؿ اق٫٧ كًل٪حذ٫ ك٣ٞج٫ /ؿاألكٌ 
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٧ٌ٤ٚة كو٤خ اجلٮبح إىل وةظت الٮقةا٢، املرٌص ىلع ا٣ٞٮؿ ثةجلٮاز، ٠ذت 
يسةد  دٞؿب ٨٦ املبح، كال ٠سريةو  ىلع اجلٮاز ثأػجةرو  كاقذؽٌؿ  َٮي٤حن  رقة٣حن 

ث٢ أكٝٓ  !ٟ ث٭ة؟ب ٨٦ ٬ٰؾا ا٣ٕةل٥، ٠يٙ رظ جلٛك٫ اتل٧كٌ ي٪ٞؼ دٕضٌ 
 ٟ ث٫ أػجةره ٚي٧ة د٧كٌ ثٕي اتلَكٌٛةت، ث٢ ٦ة يٮ٥٬ اتلؽ٣حف  ٩ٛك٫ يف ٦٭١٤حو 

 كردت يف ٌٚي٤ح ا٣تك٧يح ثٰ٭ؾا االق٥ ا٣يٌت دأيت يف أثٮاب اجلاكح. 

٨ ٦ةت كل٥  يٕؿؼ إ٦ةـ ز٦ة٫٩... إىل آػؿق، ٚإفَّ ٦ٕؿٚذ٫ ال ك٦ة كرد ٨٦ أفَّ ٦ى
 ٌٞ  خ، ٚٛي٭ة األمؿ ثؾ٠ؿ ٜ إاٌل ثٕؽ ٦ٕؿٚح اق٫٧. كأػجةر اتل٤ٞني ل٧٤يٌ دذع

 ٣يٌت أمؿ ٚي٭ة ثؾ٠ؿ٥٬ ثأق٧ةا٭٥. ٨٦ األدٔيح ا كدم٤حه  ، أق٧ةا٭٥

، كبٕؽ أػجةر ال٤ٮح    رقٮؿ اهللح ىلع أ٫ٌ٩ قيٌم كاألػجةر ال١سرية ادلا٣ٌ 
ٚي٫ ثٰ٭ؾا االق٥، كأ٦سةؿ ٰذلٟ م٧ٌة ال   ىلع ٠ذةثذ٫ ا ادلاٌؿ املؼذ٤ٙ ٦ذ٪٭ة صؽًّ 

 ٨٦ األػجةر ا٣ٌيت  ٚي٭ة دم٤حه  ،ٔبلٝح هل ثةملٞةـ، كال إمةرة إحل٫ ثةملؿاـ. ٥ٕ٩
، ٚي٭ة ثةق٫٧، ثٌٕ٭ة ٨٦ الؿاكم كبٌٕ٭ة ٦٪٭٥ يف مٮآً خمىٮوحو   ٠ؿذي 

ال دٞةكـ األػجةر اجلةٌوح اجلة٬يح،  ملعةم٢ ٠سريةو  ٝةث٤حه  كٍلٌ٭ة ٌٝةية مؼىٌيحه 
ٮا ٚي٫ ىلع اجلٮاز.  كاظؽه  ك٣حف يف دميٓ ٦ة دم٫ٕ ػربه   ٩ىُّ

ٓ ٰذلٟ يٞذؼ ا٣بكٍ يف املٞةؿ ثأزيؽ ٨٦ ٬ٰؾا، ك٨٦ دمي ك٬ٰؾا ال١ذةب ال
 .(1)«ّ٭ؿ أفَّ البلزـ ص٢ٕ ٔ٪ٮاف ابلةب ٦ة ذ٠ؿ٩ةق ال ٦ة ذ٠ؿق، كاهلل ا٣ٕةل٥

                                                                                              

، ٠ذةب األمؿ ثةملٕؿكؼ، أثٮاب األمؿ كاجلَم ك٦ة ۰۳۹ك ۰۳۳، ص ۱۰الٮقةا٢/ ج   مكذؽرؾ (1)
 . حتؿي٥ تك٧يح امل٭ؽٌم  /۳۱ ةبابلي٪ةقج٭ة، 
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  إلموسويّ  -۴
زإ محّمدتق  ّ  إلمير  

 (إلمكارم مكيال)صاحب  إؤلصفهان 

يٍجح اإل٦ةـ كّيٛح )يف ٠ذةب   ٝةؿ ةف آداب يف ثي (،األ٩ةـ يف ز٨٦ دى
يٍجح، ٝةؿ يف اتلَكيٙ احلةدم ٭٥اجلةس كدسةحلٛ ٘ى ٔؽـ ذ٠ؿ »ٔرش/  يف ز٨٦ ا٣

كتك٧يذ٫ ثةأل٣ٞةب ٦س٢/ ا٣ٞةا٥،  ، اق٫٧ ك٬ٮ ٩ٛف اق٥ رقٮؿ اهلل
ري٬ة. ٚٞؽ كرد يف أػجةرو  ، اإل٦ةـ امل٪ذْؿ، احلٌضح، امل٭ؽٌم  أفَّ  ٠سريةو  ا٣٘ةات ٗك

ـه  يٍجح ظؿا ٘ى  .(1)«تك٧يح اق٫٧ يف ٔرص ا٣

۵-  ّ  
 إلشيخ وحيد إلخرإسان 

/ ٝةؿ أ٫ٌ٩  اخلؿاقةين كظيؽ النيغ ا٣ْٕىم اهلل ق٧ٕخي ٨٦ أقذةذ٩ة آيح
ـه  اق٫٧ ذ٠ؿ»  .«ظؿا

بلـ ٨٦ ٚٞ٭ةء النيٕح  ٪ة ثٕي لك٧ةت اأٔل إىل ٬٪ة ٩سٮف ٝؽ اقذًٕؿ
٧٤ةا٭ة ك٦ة أكردكق ٨٦  ،ككٝٛ٪ة ىلع ٩ٞةمةد٭٥ ظٮؿ ظؿ٦ح ا٣تك٧يح ،ٔك

 يف ٬ٰؾا الىؽد.الؿكايةت كاتلٮصي٭ةت اخلةٌوح 

 

ق إ -۱
ِّ
ّ ألإلمحق   ربل 

كال أف  ،أف يك٧ٌي٫ ثةق٫٧ حي٢ٌ ألظؽو  كٝؽ صةء يف األػجةر أ٫ٌ٩ ال/ »...  ٝةؿ
ٌٞت ثةحلٌضح، كا٣ٞةا٥،  يس٪ٌي٫ ثس٪حذ٫ إىل أف يـي٨ٌ اهلل األرض ثْ٭ٮر دكتل٫. كي٤

                                                                                              

 .ة، الٮّيٛح احلةديح ٔرش۳ك 7كّيٛح األ٩ةـ/ ص  (1)
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كٌل٩خ النيٕح يف  .، كالىةظتـ٦ةفال وةظت، كاخل٤ٙ الىة٣ط، ككامل٭ؽٌم 
ا ثني النيٕح  ـن ٨ ص٪بذ٫ ثةجلةظيح املٌٞؽقح، كٌلف ٰذلٟ رم ربّّ ٔ٪٫ ٔك ٗيبذ٫ األكىل دٕي

ة يٞٮلٮف ىلع قبي٢ الؿمـ كاتلٞيٌح/ ا٣٘ؿي٥ ٌن  .«يٕ٪ٮ٫٩ ،يٕؿٚٮ٫٩ ث٫، كٌل٩ٮا أي

 / ةال/ املٛيؽ ٝ  كالنيغ ا٣ُربسٌ  ٨٦ ا٣ٕضت أٌف النيغ »... ز٥ٌ يٌيٙ ٝةابلن
 كًل٪حذ٫  ز٥ٌ يٞٮالف/ اق٫٧ اق٥ اجلبٌ  ،إ٫ٌ٩ ال جيٮز ذ٠ؿ اق٫٧ كال ٠٪حذ٫

 .«ك٬ٰؾا ٔضيته  !أ٩ٌ٭٧ة ل٥ يؾ٠ؿا اق٫٧ كال ٠٪حذ٫ ، ك٧٬ة يٌْ٪ةف٠٪حذ٫ 
 / ا ٝةابلن كاٌلم أراق أٌف امل٪ٓ ٨٦ ٰذلٟ إ٧ٌ٩ة اكف ل٤ذٌٞيح »ز٥ٌ يُؿح رأي٫ أػرين

 .(1)«ٚأ٦ٌة اآلف ٚبل ،٪٫يف كٝخ اخلٮؼ ٤ٔي٫ كا٤ُ٣ت هل كالكؤاؿ ٔ

۲-  ّ  
  إلفيض إلكاشان 

يكذٛةد ٨٦ ّة٬ؿ اتل٤ٕي٢ / »يف ذي٢ ركايح أيب ٔجؽ اهلل الىة٣حٌ   ٝةؿ
ة ثٰؾلٟ الـ٦ةف، إاٌل أٌف الىؽكؽ ركل يف ٠ذةب  أفَّ حتؿي٥ ا٣تك٧يح اكف خمذىًّ

 .(2)«إىل يٮـ ّ٭ٮرق ىلع أ٫ٌ٩ مكذ٧ؿٌّ  ٗيبذ٫ ٦ة يؽٌؿ 

 

 «. ؽو حم٧ٌ »ٌٚي٤ح ا٣تك٧يح ثةق٥  -أ

 ٔؽـ إماكف ٦ٕؿٚح اإل٦ةـ ثؽكف ٦ٕؿٚح اق٫٧.  -ب

                                                                                              

، ا٣ٞك٥ اثلةين ٨٦ الؿًل٨ الؿاثٓ،  ، دؿدمح اإل٦ةـ امل٪ذْؿ۰7۰، ص 4ح/ ج ا٧٘٣ٌ   ٠نٙ (1)
 يف ذ٠ؿ اق٫٧ كًل٪حذ٫ ك٣ٞج٫.  /۱ح، ابلةب الالكـ يف إ٦ة٦ح وةظت الـ٦ةف اثلةين ٔرش ٨٦ األا٧ٌ 

 . ۹۲4/۰اجلَم ٨ٔ االق٥، ذي٢ ح  /45ةب ابلح، ، ٠ذةب احلضٌ 4۲۰، ص ۰/ ج الٮايف (2)
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األدٔيح ك... ا٣يٌت أمري كالـيةرات، كركايةت اقذعجةب د٤ٞني املٌيخ،  -ص
 . رصاظحن  ٚي٭ة إىل اق٥ اإل٦ةـ اخلةٌص 

 .  رقٮؿ اهلل الؿكايةت ا٣يٌت ذ٠ؿت أ٫ٌ٩ قيمٌ  -د

 .ركايةت ال٤ٮح -٬

/ إٌف   ٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ ك٣ٞؽ أمّك ا  ٬ٰؾق اتلعؽيؽات مرٌصظحه »ٝةابلن
يٍجح الى٘ؿل؛ دٕٮيبلن ىلع ثٕي ا٢٤ٕ٣  ٘ى يف ٩ف ٝٮؿ ٨٦ ػٌه ٰذلٟ ثـ٦ةف ا٣

 .(1)«حاملكت٪جُح كاالقتجٕةدات الٮ٧٬يٌ 

ّر إلعامِ  -۳
ُ
ّ إلشيخ إلح   ل 

 ثةب حتؿي٥ تك٧يح امل٭ؽٌم كقةاؿ »ٔ٪ٮفى ابلةب ثػ  ميلٌ إفَّ احليٌؿ ا٣ٕة
  ز٥ٌ أكرد«. ح، كصٮاز ٰذلٟ ٦ٓ ٔؽـ اخلٮؼكذ٠ؿ٥٬ كٝخ اتلٞيٌ   حاألا٧ٌ 
رشي٨ ركايحن  ةزبلزن  ٮع ٔك /  ،ظٮؿ املًٮ كاألظةدير يف اتلرصيط »كػذ٫٧ ٝةابلن

ة ، ثةق٥ امل٭ؽٌم حم٧ٌؽ ث٨ احلك٨ ة كػىٮون  ،كيف األمؿ ثتك٧يذ٫ ٧ٔٮ٦ن
ا، يف اجلىٮص كالـيةرات، كادلٔٮات درص حينة كد٤ٮحينة، ٕٚبلن كدٞؿيؿن

ري ٰذلٟ  .(2)«اصؽًّ  ٠سريةه  ؛كاتلٕٞيجةت، كاتل٤ٞني ٗك

                                                                                              

اجلَم ٨ٔ ا٣تك٧يح،  /۳ةب ابل،  ، دةريغ اإل٦ةـ اثلةين ٔرش۳۰، ص 5۱ حبةر األ٩ٮار/ ج (1)
 . 5ذي٢ ح 

ةب ابل، ٠ذةب األمؿ كاجلَم، أثٮاب األمؿ كاجلَم، ۰47 – ۰۳7، ص ۱6النيٕح/ ج  كقةا٢ ( 2)
 . حتؿي٥ تك٧يح امل٭ؽٌم  /۳۳
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ح ثةق٫٧»ز٥ٌ ٝةؿ/  ٨٦ ٧٤ٔةا٪ة يف ٠ذت احلؽير  دمةٔحه   كٝؽ رصَّ
ري٬ة ٜ، كاملٞؽاد، كاملؿدغ،  ،كاألوٮؿ كالالكـ ٗك ّّٞ ٦٪٭٥ ا٣ٕبٌل٦ح، كاملع

ري٥٬. كامل٪ٓ ٩ةدره  َةككسو  كاملٛيؽ، كاث٨ ٌٞ ٗك  .(1)«ةو ٦ٛؿد ٞ٪ةق يف رقة٣حو ، كٝؽ ظ

يف  ثؽَّ ٨٦ اإلمةرة إىل أفَّ الؿكايةت ا٣يٌت يكت٪ؽ إحل٭ة احليٌؿ ا٣ٕةميلٌ  ك٬٪ة ال
صٮاز ا٣تك٧يح كاتلرصيط ثةالق٥ الرشيٙ ٌم ٗري د٤ٟ الؿكايةت ا٣يٌت كردت 

، ك٨٦ خمذ٤ٛحو  ةت يف أثٮابو كٝؽ اقت٪ؽ إىل ٬ٰؾق الؿكاي ،يف ثةب حتؿي٥ ا٣تك٧يح
 دم٤ح د٤ٟ الؿكايةت/

 األكیل/ يف ثةب االظذٌةرالؿكايح 
 كتكيٌم هل اإلٝؿار  ،لك٧ةت ا٣ٛؿج كالن٭ةددني ٪٫ٍي ّّٞ ٤ى ٚى »/  ركايح الَكينٌ 

ا ثٕؽ كاظؽو   ثةألا٧ٌح  .(2)«ظٌّت ي٪ُٞٓ ٔ٪٫ الالكـ كاظؽن

 .  حألا٧ٌ ثؾ٠ؿ أق٧ةء ا يف ٬ٰؾق الؿكايح ٧٠ة دؿل/ األمؿ رصاظحن 

 اثلة٩يح/ يف ثةب ادل٨ٚالؿكايح 
 ، ٦٪٭ة/ يف ٬ٰؾا ابلةب ٌٔؽة ركايةتو   ٣ٞؽ ٢ٞ٩ ا٣ٕبٌل٦ح احليٌؿ ا٣ٕةميلٌ 

                                                                                              

 .۰۱475/۰۳، ذي٢ ح ۱اهلةمل  املىؽر الكةثٜ/ (1)

/ ۳7ةب ابل، أثٮاب االظذٌةر ك٦ة ي٪ةقج٭ة، ة، ٠ذةب ا٣ُ٭ةر45۳، ص ۰/ ج املىؽر الكةثٜ (2)
، ٠ذةب اجل٪ةاـ، ثةب ۱۰4، ص ۳ ٨ٔ الاكيف/ ج ٩ٞبلن  ۰64۳/۳اقذعجةب د٤ٞني املعذرض، ح 

 . ٢6 ح خ، ذيد٤ٞني امليٌ 
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ـو » -۱ ٕخ امليٌخ يف حلؽق ٝؿأت آيح٨ٔ ظؿي  ،ال١ؿسٌ   ، ٨ٔ زرارة ٝةؿ/ إذا ًك
يخ ثةهلل ربًّة  كبةإلقبلـ ،كارضب يؽؾ ىلع ٦٪١ج٫ األي٨٧ ز٥ٌ ٢ٝ/ ية ٚبلف ٢ٝ/ ًر

ة  كبٕيلٍّ  ،٩بيًّة  كب٧ع٧ٌؽو  ،دي٪نة  .(1)«كق٥ّّ ظٌّت إ٦ةـ ز٦ة٫٩ ،إ٦ة٦ن

ـو » -۰ ٕخ املٌيخ يف ٝةؿ/   صٕٛؿو  ، ٨ٔ زرارة، ٨ٔ أيب٨ٔ ظؿي إذا ًك
ة، كتكيٌم إ٦ةـ ز٦ة٫٩ حلؽق ٢ٞٚ/ ... كبٕيلٍّ   .(2)«إ٦ة٦ن

ـو » -۳  ٢ٕ هل كقةدةه / جيي أ٫ٌ٩ ٝةؿ  ، ٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل٨ٔ قةل٥ ث٨ م١ؿ
ا، كدٞٮؿ/ ية ٚبلف ث٨ ٚبلفدؿابو  ٨٦ ة مؽيؽن  اهلل رٌبٟ،  ،... كحتٌؿ٫٠ حتؿيسن

يلٌّ   كحم٧ٌؽه   كتكيٌم  ،ٟ كإ٦ةمٟكحلٌ   ٩بٌيٟ، كاإلقبلـ دي٪ٟ، ٔك
ا إىل آػؿ٥٬، أا٧ٌذٟ أا٧ٌ   حاألا٧ٌ  ا كاظؽن  .(3)«ل أثؿاره ح ٬ؽن كاظؽن

٩ـ٣خ  إذا»يٞٮؿ/   ٝةؿ/ ق٧ٕخ أثة ٔجؽ اهلل ٨ٔ إقعةؽ ث٨ ٧ٌٔةرو » -4
 .»...(4) إ٦ةم، ظٌّت تكٮؽ األا٧ٌح  / ... ٔيلٌّ يف ا٣ٞرب ٢ٞٚ

                                                                                              

ذدني ة احل٧ؽ كاملٕٮٌ ءاقذعجةب ٝؿا /۰۲ةب ابل، ة، ٠ذةب ا٣ُ٭ةر۱74، ص ۳/ ج املىؽر الكةثٜ (1)
امليخ ك٦ة  ، ٠ذةب اجل٪ةاـ، ثةب ق٢ٌ ۱۹6، ص ۳ ٨ٔ الاكيف/ ج ٩ٞبلن  ۳۳۰۹/۰كاإلػبلص، ح 

 .7يٞةؿ ٔ٪ؽ دػٮؿ ا٣ٞرب، ح 

ذدني ة احل٧ؽ كاملٕٮٌ ءاقذعجةب ٝؿا /۰۲ةب ابل، ة، ٠ذةب ا٣ُ٭ةر۱76ك ۱75ص  املىؽر الكةثٜ/ (2)
 .۳۳۳۳/6كاإلػبلص، ح 

 .۳۳4۱/5خ، ح اقذعجةب ادلاعء ل٧٤يٌ  ۰۱ةب ابل، ة، ٠ذةب ا٣ُ٭ةر۱7۹ص  املىؽر الكةثٜ/ (3)

 .۳۳4۰/6خ، ح اقذعجةب ادلاعء ل٧٤يٌ  ۰۱ةب ابل، ة، ٠ذةب ا٣ُ٭ةر۱۳۲ص املىؽر الكةثٜ/  (4)
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 اثلةثلح/ يف ثةب ا٣ٕٞيٞحالؿكايح 
٨   حم٧ٌؽو  أٌف أثة ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ ال١ٮيفٌ » -۱ ثٕر إىل ثٕي ٦ى

 .(1)«٬ٰؾق ٨٦ ٔٞيٞح اثن حم٧ٌؽو كٝةؿ/  ،٦ؾثٮظحو  ق٧ٌةق ل بنةةو 

ويةء، ٝةؿ/ ظٌؽزن اثلٞح، ٨ٔ إثؿا٬ي٥ يف ٠ذةب األك ركل الن٧٤٘ةينٌ » -۰
٫ ٨ٔ اثن كٝةؿ ثسبلو   حم٧ٌؽو  إٌل مٮالم أثٮ ٫ى صَّ ث٨ إدريف ٝةؿ/ كى  ٌٞ ٔ /

 .(2)«كٍَل كأ٥ٍَٕ أ٤٬ٟ ،ٚبلفو 
ـي كصٮًد أٝٮؿ/ املبلظِ يف الؿكايح اثلة٩يح   ثةق٥ اإل٦ةـ  درصيطو ٔؽ

 ،ٌؿ ا٣ٕةميلٌ ك٬ٰؾا ػبلؼ ٦ٌؽىع احلي  ،«اثن ٚبلفه »ث٢ كرد  ،ٚي٭ة  امل٭ؽٌم 
 ٰٚ٭ؾق الؿكايح ال دٛيؽق يف ٦ٞةـ االقذؽالؿ. 

ـاراتالؿكايح   الؿاثٕح/ يف ثةب امل
ة ب٢ ٨ٔ إديةف ٝرب احلكني  ٨ٔ اإل٦ةـ الًؿ ... »ٚٞةؿ/   كٝؽ قي

ا ثأق٧ةا٭٥، كدربأ إىل  ،كآهل كدسرث ٨٦ الىبلة ىلع حم٧ٌؽو  ا كاظؽن كتكيٌم كاظؽن
 .(3)«اهلل ٨٦ ٔؽاا٭٥...

                                                                                              

قذعجةب ا 64ةب ابلاكح، أثٮاب أظاكـ األكالد، ، ٠ذةب اجل44۳، ص ۰۱/ ج املىؽر الكةثٜ (1)
ةب ابل، 4۳۰، ص ٧٠۰ةؿ ادلي٨/ ج  / ٩٨ٔٞبلن  ۰7547/۳د ا٣ٕٞيٞح ىلع املٮدل الٮاظؽ، ح دٕؽٌ 

 . ۱۲، ح  ٦ة ركم يف ٦يبلد ا٣ٞةا٥ 4۰

يٍجح  / ٩٨ٔٞبلن  ۰754۳/4/ ح املىؽر الكةثٜ (2) ٘ى ةين، ، ا٣ٛى٢ اثل۰46ك ۰45ص  (/ل٤ُٮسٌ )ا٣
 . ۰۱4، ح  زجةت كالدة وةظت الـ٦ةفإ

 /۳۱ةب ابل، أثٮاب املـار ك٦ة ي٪ةقج٫، ، ٠ذةب احلشٌ 54۹، ص ۱4/ ج املىؽر الكةثٜ (3)
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ة أٝٮؿ/ ك٬ ٌن ٌط يذٌ  ل٥ -كًل٧ة ذ٠ؿ٩ة يف د٤ٕيٞ٪ة ىلع احلؽير الكةثٜ  -٪ة أي
أك  ٚ٭٢ ٚي٫ ذ٠ؿه  ،إىل ٬ٰؾا احلؽير ا٣ٕةميلٌ  جلة الرٌس الاك٨٦ كراء اقت٪ةد احليؿٌ 

 أك ال؟!   ل٧٤ٮىل امل٭ؽٌم  ثةالق٥ اخلةٌص  درصيطه 
ٌؿ ا٣ٕةميلٌ  كاحلةو٢/ أ٫ٌ٩ ال ة؛ ي٧س٨ ل٤عي ٌن إذ  االقت٪ةد إىل ٬ٰؾا احلؽير أي
 .ثةالق٥ اخلةٌص  ٣حف ٚي٫ أمُّ درصيطو 

 اخلةمكح/ يف أثٮاب اذل٠ؿالؿكايح 
٨ ٝةؿ/ ال٤ِّ   ٨ٔ رزي٨ وةظت األ٧٩ةط، ٨ٔ أظؽ٧٬ة» ٭٥َّ إيٌن ٝةؿ/ ٦ى

كأم٭ؽ مبلاسذىٟ املٌٞؿبني، كةم٤حى ٔؿمٟ املىُٛني أ٩ٌٟ أ٩خ اهلل  ،أم٭ؽؾ
ا ٔجؽؾ كر ،ال إهٰل إاٌل أ٩خ الؿةم٨ٰ الؿظي٥ قٮلٟ، كأٌف ٚبلف ث٨ كأٌف حم٧ٌؽن

٤يًّة كاحلك٨ كاحلكني كٚبل٩نة  اهلل  كأٌف آثةءق رقٮؿ ،إ٦ةم كك٣يٌي  ٚبلفو  ٔك
٤ي٫  ،يت كأكحلةيئكٚبل٩نة ظٌّت دجذَم إحل٫، أا٧ٌ  ٤ي٫ أمٮت ٔك ىلع ٰذلٟ أظيػة ٔك

 .(1)«أثٕر يٮـ ا٣ٞية٦ح. ٚإف ٦ةت يف حل٤ذ٫ دػ٢ اجلٌ٪ح
                                                                                              

، 57۹ك 57۳، ص 4الاكيف/ ج  / ٩٨ٔٞبلن  ۱۹7۹7/۰، ح  احلك٨ اقذعجةب زيةرة ٝرب أيب
د٭ؾيت ؛ ۰، ح  يناثلة صٕٛؿو  احلك٨ مٮد كأيب ، ثةب ا٣ٞٮؿ ٔ٪ؽ ٝرب أيب٠ذةب احلشٌ 

وعةث٭ة ألكةيؿ املنة٬ؽ ىلع  صة٦ٕحه  زيةرةه  /46ةب ابل، ٠ذةب املـار، ۱۲۰، ص 6األظاكـ/ ج 
 .۱7۳/۰الكبلـ، ح 

ة م٧ٌ  ٩جؾةه  /4۳ةب ابلة، أثٮاب ال٠ؿ، ، ٠ذةب الىبل۰۰۱ك ۰۰۲، ص 7/ ج املىؽر الكةثٜ (1)
ـو  أف يٞةؿ ٌك  يكذعٌت  ، ٠ذةب ادلاعء، ثةب 5۰۰، ص ۰الاكيف/ ج  / ٩٨ٔٞبلن  ۹۱65/6، ح يٮ

 . ۳ا٣ٞٮؿ ٔ٪ؽ الىجةح كاإلمكةء، ح 
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 إلنتيجة

، كبٌٕ٭ة خمذ٤ٛحو  ٪ؽ إىل ٬ٰؾق الؿكايةت يف أثٮابو اقت إفَّ النيغ احليٌؿ ا٣ٕةميلٌ 
/   ١ٰ٣ٌ٪٫ ،كاًطه  ٢ه ٧٠ة ذ٠ؿ٩ة ٚي٭ة دأمٌ  كاألظةدير يف »خيذ٥ ابلةب ٝةابلن

ة  ، اتلرصيط ثةق٥ امل٭ؽٌم حم٧ٌؽ ث٨ احلك٨ كيف األمؿ ثتك٧يذ٫ ٧ٔٮ٦ن
ة ا ،درصحينة كد٤ٮحينة ،كػىٮون يف اجلىٮص كالـيةرات  ،ٕٚبلن كدٞؿيؿن

ري ٰذلٟ ٠سريةه كادلٔٮات كا  .(1)«اصؽًّ  تلٕٞيجةت كاتل٤ٞني ٗك
ٚإ٫ٌ٩ ردَّ ركايةت اجلٮاز  - كىلع ػبلؼ احليٌؿ ا٣ٕةميلٌ  - أ٦ٌة ا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ 

ا كدال٣حن  / ك٩ةٝن٭ة ق٪ؽن يك٧ٌي٫ ثةق٫٧ إاٌل  وةظت ٬ٰؾا األمؿ ال»ركايح ٌف أ. ٦سبلن
ا، ٣ٰس٨ٌ  يٕذرب٬ة وعيعحن « اكٚؿه  ة دالحلًّ ق٪ؽن /  ،ةٚي٭ة ٩ٞةمن ٚي٫ »ظير أٚةد ٝةابلن

 .(2)«يف دؿؾ ا٣تك٧يح ْٔي٧حه  ٦جة٣٘حه 

  ؽ اخلٮئٌ الكيٌ  -4

ب٢ الكيٌ   ٢٬ ّتٮز رشاعن تك٧يح اإل٦ةـ »٬ٰؾق املكأ٣ح/ ٨ٔ   ؽ اخلٮيئٌ قي
أٌف الؿكايةت املة٩ٕح  ك٨٦ اجلةس، أ يف حم٢ٛو  ثةق٫٧ الرشيٙ اخلةٌص   احلٌضح

 .«ا٣٘يجح ال١ربل؟ ٨٦ ٰذلٟ د٥ٌٕ ز٦ةف
 .(3)«د٤ٟ ز٦ة٩٪ة ٬ٰؾا ال د٥ٌٕ »/  ٚأصةب

                                                                                              

 . حتؿي٥ تك٧يح امل٭ؽٌم  /۳۳ةب ابل، ۰47ك ۰46، ص ۱6/ ج املىؽر الكةثٜ (1)

 .4ح  ح، ثةب اجلَم ٨ٔ االق٥، ذي٢، ٠ذةب احلضٌ ۱۳ك ۱7، ص 4مؿآة ا٣ٕٞٮؿ/ ج  (2)

، مكةا٢ يف 467، ص ۱ج  اط اجلضةة/رص ؛حيف املكةا٢ ا٣ٕٞةاؽيٌ  ، ثةبه ۰۳4ص  /٦٪يح الكةا٢ (3)
 .۱۳۱۲ح، س ا٣ٕٞيؽة اإلقبل٦يٌ 
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 النيغ ٩ةرص ماكـر النيازم -5
/ (ظ٫ْٛ اهلل)، ظير ٝةؿ (ا٣ٞٮأؽ ا٣ٛٞ٭ٌيح)ػبلوح ٩ْؿق يف ٠ذةب 

ٓو » ثةق٫٧  -أركاظ٪ة ٚؽاق  -تك٧يذ٫  ٨٦ املعٌؽزني ظؿ٦ح املن٭ٮر ثني دم
ثـ٦ةف ٗيبذ٫ الى٘ؿل  خيذٌه  دكف أ٣ٞةث٫ املٕؿكٚح، ٚ٭٢ ٬ٰؾا ظس٥ه  اخلةٌص 

٨ٔ  (حبةر األ٩ٮار)٨٦  ۱۳ يف املضدٌل  دكف ال١ربل ٧٠ة ٫٤ٞ٩ ا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ 
ٌـّ  ؽالن  كماكفو  لّكّّ ز٦ةفو  ابلٕي؟ أك أ٫ٌ٩ اع ة ٔك ُن إىل أف يْ٭ؿ كي٧ؤل األرض ٝك

ة كصٮرنا؟ أك أفَّ ظؿ٦ذ٭ة دااؿةه  ٤بخ ٧٤ّن ح كاخلٮؼ، ٕٚ٪ؽ ٔؽـ ٦ؽار اتلٞيٌ  ٧٠ة مي
ـه  ـه  اخلٮؼ صةا ٪ؽ كصٮدق ظؿا  -أركاظ٪ة ٚؽاق  -ٰذلٟ ث٫  ، ث٢ ال خيذٌه ٔك

 ؟  حكجيؿم يف ٗريق ٨٦ األا٧ٌ 
كرٌصح  ،يف ٦ٛذذط ٬ٰؾا ابلةب (الٮقةا٢)يف  اػذةر ٰذلٟ ميؼ٪ة احليٌؿ ا٣ٕةميلٌ 

ة يف ػذة٫٦ ٌن  . «ث٫ أي
٥ النيغ ماكرـ  / األ (ظ٫ْٛ اهلل)ز٥ٌ ٝكَّ  كٌم »ػجةر إىل أربٓ َٮااٙ ٝةابلن

 ىلع َٮااٙ/
ة ٨٦ دكف أمّّ  ا٣ُةاٛح األكیل/ ٞن ٦ة دؿَّ ىلع ظؿ٦ح ا٣تك٧يح ثةق٫٧ الرشيٙ ٤ُ٦

٨ٔ  ٦س٢ ركايح الَكينٌ  ،ػةصٍّ  ي٢ٌ٤ٕ ثذ٤ٕي٢و  ٨٦ ٩ةظيح الـ٦ةف كاملاكف، كل٥ حو دٞيٌ 
 ".٫٧ إاٌل اكٚؿه وةظت ٬مؾا األمؿ اليك٧ٌي٫ ثةق"/  اإل٦ةـ الىةدؽ

٦ة كرد ٚي٫ اتلرصيط ثرتؾ تك٧يذ٫ إىل أف يٞٮـ كي٧ؤل األرض  ا٣ُةاٛح اثلة٩يح/
ة كصٮرنا؛ ٦س٢ ركايح الكيٌ  ٤بخ ٧٤ّن ٨ٔ اإل٦ةـ  ا٣ْٕي٥ احلكنٌ  ؽ ٔجؽٔؽالن ٧٠ة مي

 ."حي٢ٌ ذ٠ؿق ثةق٫٧ ظٌّت خيؿج ال"/  أ٫ٌ٩ ٝةؿ يف ا٣ٞةا٥  اهلةدم
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٤ٕبلن ثةخلٮؼ؛ ٦س٢   ٦ة دؿَّ ىلع ٔؽـ صٮاز تك٧يذ٫ اثلةثلح/ا٣ُةاٛح  ٦ي
 .  ٨ٔ اإل٦ةـ ابلةٝؿ الاكثيلٌ  ػةدلو  ركايح أيب

أك ٨٦ أوعةث٭٥ يف   ىلع كٝٮع ا٣تك٧يح ٦٪٭٥ ٦ة دٌؿ  ا٣ُةاٛح الؿاثٕح/
٦٪٭٥؛ ٦س٢ ركايح الىؽكؽ ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ إثؿا٬ي٥  ثبل ٩َمو  مٮارد ٔؽيؽةو 

 . «ٞحيف مٮرد ا٣ٕٞي ال١ٮيفٌ 
٬ٰؾا ٬ٮ ٦ة كرد يف ٬ٰؾا »/ (ظ٫ْٛ اهلل) ز٥ٌ يٞٮؿ النيغ ماكرـ النريازٌم 

ٌٟ يف أفَّ ا٣ٞٮؿ  ابلةب ٨٦ َٮااٙ األػجةر كٍل٧ةت األوعةب، كال يججيغ الن
ـه  ا الك ح ث٫ ثٕي األكةثؿ، ث٢  ،ػةؿو ٨ٔ اتلعٞيٜ ث٧٪ٓ ا٣تك٧يح دٌٕجؽن كإف رصَّ

ح، كيف ٗريق ٠أ٦سةؿ ز٦ة٩٪ة ؾ اتلٞيٌ ا٣ْة٬ؿ أفَّ امل٪ٓ ٦٪٫ يؽكر ٦ؽار كصٮد مبل
 ٬ٰؾا الي٧٪ٓ ىلع اتلعٞيٜ. 

ثٕؽ ذ٠ؿ ثٕي ٦ة دؿَّ ىلع اجلَم ٨ٔ   ك٦ة أٚةدق ا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ 
يف ٩ف ٝٮؿ  إفَّ ٬ٰؾق اتلعؽيؽات مرٌصظحه " / ا٣تك٧يح إىل أف يْ٭ؿ ا٣ٞةا٥

يٍجح الى٘ؿل؛ دٕٮيبلن ىلع ثٕي ا٢٤ٕ٣ املكت ٘ى ٪جُح ٨٦ ػهَّ ٰذلٟ ثـ٦ةف ا٣
 ا؛ ملة ٝؽ ٔؿٚخ ٨٦ أفَّ ٬ٰؾا ٣حف ٤ٌٔحن صؽًّ  مم٪ٮعه  "كاالقتجٕةدات الٮ٧٬ٌيح

ا ك٧٬يًّ  مكت٪جُحن  ٨٦  ٣حكخ ثأ٢ٌٝ  ٔؽيؽةو  ة، ث٢ رٌصح ث٭ة يف ركايةتو كاقتجٕةدن
كٝؽ ٔؿٚذ٭ة  ،ٗري٬ة. ٬ٰؾا مٌةٚنة إىل ٦ة دؿَّ ىلع صٮاز ا٣تك٧يح كاتلرصيط ث٫

ا   . «٨٦ ٗري٬ة كأٝٮل دال٣حن يف ا٣ُةاٛح الؿاثٕح كٌم أكرث ٔؽدن
 / كاحلةو٢/ أفَّ امل٪ٓ يؽكر ٦ؽار »ز٥ٌ خيؿج ق٧ةظذ٫ ثٰ٭ؾق اجلتيضح ٝةابلن

 /ح؛ كٰذلٟ ألمٮرو أك ٤ٔي٪ة ثةملٮازي٨ املٕذربة يف اتلٞيٌ   اخلٮؼ ٤ٔي٫
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/ فَّ ٬ٰؾا ٬ٮ ا٣ُؿيٜ الٮظيؽ يف اجل٧ٓ ثني األػجةر كةم٢ ٤ُ٦ٞ٭ة ىلع أ أٌكالن
ة ؽ٬ة؛ ٚةمل٤ُٞةت كٌم ٦ٞيٌ  ٌن  ٚإ٩ٌ٭ة ٤ُ٦ٞحه  -ا٣ُةاٛح األكىل ث٢ اثلة٩يح أي

ؽ٫٦ كإف اك٩خ ٦٘يٌةةن  ي٪ةيف دٞييؽ٬ة  ثْ٭ٮرق؛ ٚإ٫ٌ٩ ال ٨٦ ٩ةظيح اخلٮؼ ٔك
يَّؽ ثة٣ُةاٛح اثلةثلح ادلا٣ٌ  -ث٧ة ذ٠ؿ٩ة  ح، ح ىلع دكراف احلس٥ ٦ؽار اتلٞيٌ دٞي

خ كتكةُٝخ  أك  ٦٪٭ة ُٕٝيٌحه  فَّ كَّ َةاٛحو إ٤ٝ٪ة  إفكلٮال ٰذلٟ دٕةًر
، حن اك٣ُٕٞيٌح تلْةٚؿ٬ة، أك يٞةؿ ثةتلؼيري ث٪ةءن ىلع ٠ٮف أق٪ةد٬ة ّ٪ٌيٌ 

٪ؽاؾو ي٧س٨ احلس٥ ثةجلٮاز.   ٔك
م ذ٠ؿ٩ة ٬ٮ ا٣ُةاٛح الؿاثٕح املرصّّظح ك٨٦ أٝٮل ا٣ٞؿاا٨ ىلع اجل٧ٓ اٌل 

كحلخ مٕؿم ٦ةذا يٞٮؿ ا٣ٞةا٢ حبؿ٦ح ا٣تك٧يح  ،جبٮاز ا٣تك٧يح يف اجل٤٧ح
ة يف ٬ٰؾق ا٣ُةاٛح ٞن ا؟! ٚ٭٢ ي٧س٨ َؿح دميٕ٭ة ٦ٓ ٠رثد٭ة املذْةٚؿة صؽًّ  ٤ُ٦

 ال ٨٦ األوعةب ىلع َجٞ٭ة؟ أك ي٧س٨ دؿصيط ٗري٬ة ٤ٔي٭ة؟ الٌك  كٚذٮل ٠سريو 
 َؿيٜ إىل ظ٤ّّ٭ة إاٌل ث٧ة ذ٠ؿ٩ة. 

ح ح رصٌ كالك٪ٌ   ٨٦ َؿؽ أ٢٬ ابليخ ٝؽ كردت أظةدير ٠سريةه  زة٩ينة/
. ك٨٦  ٌم ٠٪حذ٫  حذ٫كًل٪ ، ٚي٭ة ثأفَّ اق٥ امل٭ؽٌم ٬ٮ اق٥ اجلبٌ 

ح ىلع ٔؽـ امل٤ٕٮـ أفَّ ٬ٰؾا يف ٌٝٮة ا٣تك٧يح؛ ٚإفَّ ا٣ْة٬ؿ ٨٦ ثٕي األػجةر ادلا٣ٌ 
ي٥٤ٕ املؼةَت ٨٦ اجلةس ٦ة يسٮف  ذ٠ؿ االق٥ ٬ٮ ٔؽـ ادلال٣ح ٤ٔي٫ حبير ال

ِ ث٫، ال٤ِّ اق٫٧ الرشيٙ، ال دلؿٌ  ٌٛ ٭٥ٌ إاٌل أف يٞةؿ/ إٌف ٰذلٟ كإف اكف ٦ٛةد د اتل٤
ِ ث٫ ك٣ٰس٨ ي٪ةٚي٫ ثٌٕ٭ة اآلػؿ ادلاٌؿ  ،ر ابلةبثٕي أػجة ٌٛ  ،ىلع ظؿ٦ح اتل٤

 ٚؿاصٓ كدؽثٌؿ.  ،٨٦ ال١٪ةيح ال ادلال٣ح ٤ٔي٫ كلٮ ث٪عٮو 
ِ ثةق٫٧ الرشيٙ ٨٦ دكف اتلٞيٌ أ زةثلنة/ ٌٛ  حمؾكرو  كأح فَّ ا٣ٞٮؿ حبؿ٦ح اتل٤
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، ؽيؽو م حيذةج إىل دٌٕجؽو  "ـ ح ـ د"آػؿ ٦ٓ صٮاز ادلال٣ح ٤ٔي٫ ثةل١٪ةيح أك ث٧س٢ 
، اك٣ٞٮؿ ثأفَّ يف ذ٠ؿ اق٫٧ الرشيٙ يف ال٤ِٛ ٦ٓ صٮاز ذ٠ؿق ٠٪ةيحن  ٚأمُّ ظـازةو 

ٕح ٦ٓ ٚؿض ٔؽـ أٌم  اق٫٧ اق٥ صٌؽق رقٮؿ اهلل ٌُ ، أك ثةحلؿكؼ املٞ
ملس٢ ٬ٰؾا احلس٥ يف األظاكـ الرشٌٔيح؟ ك٦س٢ ٬ٰؾا  ثذةدنة؟ كأمُّ مبي٫و  ّة٬ؿو  حمؾكرو 

إاٌل أ٫ٌ٩ ي٧س٨ ص٫٤ٕ  ،يف األظاكـ ا٣ٛٞ٭ٌيح يس٨ ث٪ٛك٫ دحلبلن  االقتجٕةد كإف ل٥
ا ملة ذ٠ؿ٩ة.   دأييؽن

ة ثٕي ٦ة كرد يف ٔؽـ صٮاز اتلرصيط ثةق٥ ٗريق ٌن  ٨٦   كيؤٌيؽق أي
احلس٥ ثةق٫٧ الرشيٙ ٦س٢ ٦ة ركاق  خيذٌه  ح، ٚبلٔ٪ؽ اتلٞيٌ   حاألا٧ٌ 

 إيٌةز٥ كذ٠ؿ ٌٔلي "ٝةؿ/   ثإق٪ةدق إىل ٔ٪بكح ٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل الَكينٌ 
 . " كٚة٧َح أث٘ي إحل٭٥ ٨٦ ذ٠ؿ ٌٔلي  كٚة٧َح؛ ٚإفَّ اجلةس ٣يف يشءه 

ك ٨ٔ الىؽكؽ رتاؼ ثةتلرصيط   ك٨٦ ا٣ٕضت ٦ة ظي أ٫ٌ٩ ثٕؽ األ
م كاٌل  ،صةء ٬ٰؾا احلؽير ١٬ٰؾا ثتك٧يح ا٣ٞةا٥"ثةق٫٧ يف ركايح ال٤ٮح ٝةؿ/ 

 ا٩ذٍم.  "أذ٬ت إحل٫ اجلَم ٨ٔ ا٣تك٧يح
 كال ،رصيط ثةق٫٧ الرشيٙ ثؿكايح ال٤ٮحي٪عرص اتل كٝؽ ٔؿٚخى أ٫ٌ٩ ال

خيرت  ي٪عرص ادلحل٢ ثؿكايةت ا٣ُةاٛح الؿاثٕح املرٌصظح ثةالق٥، ك٦ٓ ٰذلٟ ل٥ًى ل٥
 كيْ٭ؿ ٨٦ ٠سريو  ،ح ٧٠ة اػذةرق وةظت الٮقةا٢ا٣ٞٮؿ ثةجلٮاز ٔ٪ؽ ٔؽـ اتلٞيٌ 

ة لبلظذيةط، ك٬ٮ كإف اكف ٠ٰؾلٟ إاٌل أفَّ  ٞن ٨٦ األوعةب؟ ٫٤ٌٕ٤ٚ رآق مٮاٚ
آػؿ. كبةجل٤٧ح  ، كا٣ٛذٮل ثةالظذيةط يشءه يةط يف ٢٧ٔ اجلٛف يشءه االظذ

ٙه   ت مؿااعد٫. ّت ا الصؽًّ  ٬ٰؾا االظذيةط ًٕي
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ا٣تك٧يح ثةق٫٧ الرشيٙ ك٬ٮ حم٧ٌؽ ث٨  ٚذ٤ٌؼه ٨ٔ دميٓ ٦ة ذي٠ؿ صٮازي 
 ،ح ٚي٫ ٨٦ ٬ٰؾق اجلةظيحدٞيٌ  يف أ٦سةؿ ز٦ة٩٪ة ٬ٰؾا م٧ٌة ال  احلك٨ ا٣ٕك١ؿٌم 
 .(1)«مل٤ُٞح ىلع املٌٞيؽة٦ٓ ةم٢ الؿكايةت ا

ـو  ماكرـ ٩ةرص ألقذةذ آيح اهلل نيؼ٪ة ال ٌٝي٥و  ك٩ٞةشو  ا٩ذٍم ٦ة أكرد٩ةق ٨٦ الك
 . (ظ٫ْٛ اهلل)النريازم 

ك٦ٓ كصٮد كّّ ٬ٰؾق الؿكايةت الىعيعح ظٮؿ ظؿ٦ح ا٣تك٧يح إىل  -حن٨ 
ؿأ ىلع جن ث٢ كال ،يحال نكذُيٓ ال٬ةب إىل ا٣ٞٮؿ جبٮاز ا٣تك٧ -ز٦ةف ا٣ْ٭ٮر 

لا ٦ٞذغ االظذيةط ٨٦ ٬ٰؾق اجل٭ح ٬ٮ أف نكري ػ٤ٙ ا٣ٞةا٤ني حبؿ٦ح  ؛ٰذلٟ
ادلحل٢ األػري ػ ٚ٭ٮ  ا٣تك٧يح، كأ٦ٌة ثٕي أد٣ٌح األقذةذ النيغ ماكرـ ػ ػةٌوحن 

ٮع يف دركق٪ة  ٔ٪ؽ٩ة. كحبرو  مٮرد دأٌم٢و  أحبةث اخلةرج يف كقججعر ٬ٰؾا املًٮ
 .هللا مةء فإح يف امل٭ؽكيٌ 

                                                                                              

، ٢٬ حيؿـ ۹ح، ر٥ٝ ، دججي٭ةت ٝةٔؽة اتلٞيٌ 5۲6 – 4۹4، ص ۱ح/ ج ا٣ٞٮأؽ ا٣ٛٞ٭يٌ  /٩ْؿا (1)
 ثةق٫٧ الرشيٙ؟  تك٧يح امل٭ؽٌم 



 

 حىل وانذج اإلياو تحقيق 

  صاحة انزياٌ



 



 

ح ٨٦ ػبلؿ ا٣تن١يٟ يف حيةكؿ ابلٕي ا٣تن١يٟ يف ا٣ٕٞيؽة امل٭ؽكيٌ 
ـٌ ٨٦ ٝجي٢ ٌٝيٌ  ،كدٛةوي٢ ثٕي ٦ة يؿدجٍ ث٭ة ٨٦ أظؽاثو   ظت ٦ةـ وةاإل ح أ

ىل ا٣ٕؿاؽ، كالؿكايح ا٣ٌيت إؽة ٩ؿصف كا٩ذٞةهلة ٨٦ ثبلد الؿكـ الكيٌ  ا٣ٕرص 
ؽة ٩ؿصف ٨٦ الؿكايةت النةإح ٠سرينا، كيف ابلؽايح قٮؼ ث ٨ٔ الكيٌ دذعؽٌ 

ٜو  نٍي اكف  ٩٪٢ٞ ٬ٰؾق الؿكايح ٨٦ مىةدر٬ة الؿاحكح، ز٥ٌ ٩ٞٮـ ثذعٞي ظٮؿ مؼىى
ةيح املُةؼ حنةكؿ أف جنيت ٨ٔ يف ٢ٞ٩ ٬ٰؾق ا٣ٌٞىح، كيف ٩٭ أقةسه  هل٧ة دكره 

 ثٕي اإلماكالت الك٪ؽيٌح كادلالحٌلح ا٣يٌت ٝؽ دؿد ىلع ٬ٰؾق الؿكايح. 

 

يف ٠ذةث٫  ٦ٌٛى٢و  ٬ٰؾق ا٣ٌٞىح ك٤ٞ٩٭ة بنّكو   ٣ٞؽ أكردى النيغ الىؽكؽ
 ، كحن٨ ٩٪٤ٞ٭ة ثذ٧ة٦٭ة ٔ٪٫/(ةـ اجل٧ٕح٨ كد٧ادلي ٧٠ةؿ )الرشيٙ 

ّـّ ا٣ٞةا٥ ، كاق٧٭ة م٤ي١ح ث٪خ ينٮاع ث٨  كرد يف ثةب ٦ة ريكم يف ٩ؿصف أ
، ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة أثٮ ا٣ٕجٌةس اجلٮٚيلٌ  ث٨ ظةد٥و  ظٌؽز٪ة حم٧ٌؽ ث٨ ٔيلٌ »ٝيرص امل٤ٟ/ 

ز٪ة ، ٝةؿ/ ظؽٌ ا٣ٞيٌمٌ  ، ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة أةمؽ ث٨ َة٬ؿو ةء ابل٘ؽادٌم أةمؽ ث٨ ٔحىس الٮمٌ 
كز٧ة٩ني  ، ٝةؿ/ كردتي ٠ؿببلء ق٪ح قخٍّ النحجةينٌ  أثٮ احلكني حم٧ٌؽ ث٨ حبؿو 

، ز٥ٌ ا٩سٛأت إىل ٦ؽي٪ح الكبلـ ٝرب ٗؿيت رقٮؿ اهلل  تي ك٦بتني، ٝةؿ/ كزر
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ؽت الك٧ةا٥، ٧ٌ٤ٚة ٦خ اهلٮاصؿ كدٮٌٝ ٝؽ درضٌ  ٭نة إىل ٦ٞةثؿ ٝؿيل يف كٝخو ٦ذٮصٌ 
كي٥ دؿبذ٫ امل٧٘ٮرة ٨٦ الؿةمح، كاقذجنٞخ ن كو٤خ ٦٪٭ة إىل من٭ؽ الاك٥ّ 

، ٦ذذةثٕحو  ، كزٚؿاتو ٦ذٞةَؿةو  املعٛٮٚح حبؽااٜ ا٣٘ٛؿاف، أكججخ ٤ٔي٭ة ثٕرباتو 
 كٝؽ ظضت ادل٦ٓ َؿيف ٨ٔ اجلْؿ. 

ٝؽ  ٧ٌ٤ٚة رٝأت ا٣ٕربة، كا٩ُٞٓ اجلعيت، ٚذعخي ثرصم، ٚإذا أ٩ة بنيغو 
آلػؿ احنىن و٤ج٫، كدٞٮَّس ٦٪١جةق، كزٛ٪ٍخ صج٭ذ٫ كراظذةق، ك٬ٮ يٞٮؿ 

ؽاف ٨٦ ث٨ أيخ، ٣ٞؽ ٩ةؿ ٧ُّٟٔ رشٚنة ث٧ة ةم٫٤ الكيٌ  ٫ٕ٦ ٔ٪ؽ ا٣ٞرب/ ية
ٗٮامي ا٣٘يٮب كرشااٙ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ٌيت ل٥ حي٢٧ ٦س٤٭ة إاٌل ق٧٤ةف، كٝؽ 

جيؽ يف أ٢٬  أرشؼ ٧ُّٟٔ ىلع اقذ٧١ةؿ املٌؽة كا٩ٌٞةء ا٧ٕ٣ؿ، ك٣حف
 الٮاليح رصبلن يٛؼ إحل٫ برٌسق.

، اليـاؿ ا٣ٕ٪ةء  / ية ٩ٛفي ٌٞ ٤ٝخي ٌٙ كاملن كاحلةٚؿ  ح ي٪ةالف ٦٪ٟ ثإدٕةيب اخل
ِه يؽٌؿ   صكي٥و  ىلع ٥٤ٔو  يف ٤َت ا٥٤ٕ٣، كٝؽ ٝؿع ق٧ع ٨٦ ٬ٰؾا النيغ ٣ٛ

٨ الكيٌ ْٔي٥و  كأزؿو  / أيٌ٭ة النيغ، ك٦ى  ؽاف؟ ، ٤ٞٚخي
٘يجةف يف ا٣رثل برٌس ٨٦ رأل.   ٝةؿ/ اجلض٧ةف ال٧ي

/ إيٌن أٝك٥ ثةملٮاالة كرشؼ حم٢ّّ ٬ٰؾي٨ الكيٌ  ٨٦ اإل٦ة٦ح ؽي٨ ٤ٞٚخي
٨٦ ٩ٛس األي٧ةف  آزةر٧٬ة، كبةذؿه  ٧٤ٔ٭٧ة، كَة٣ته  كالٮرازح إيٌن ػةَته 

 املؤًٌلؽة ىلع ظِٛ أرسار٧٬ة. 
 ٝةؿ/ إف ٠٪خ وةدٝنة ٚي٧ة دٞٮؿ ٚأظرض ٦ة وعجٟ ٨٦ اآلزةر ٨ٔ 

 أػجةر٥٬.  ٤ٞ٩ح
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ط الؿكايةت ٦٪٭ة ٝةؿ/ وؽٝخ. أ٩ة برش ث٨ ٧ٌ٤ٚة ٚتٌ  ٌٛ ل ال١ذت كدى
 احلك٨ كأيب ، أظؽ مٮال أيبٮب األ٩ىةرٌم أيٌ  كدل أيبق٤ي٧ةف اجلٌؼةس ٨٦ 

 كصةر٧٬ة برٌس ٨٦ رأل.   حم٧ٌؽو 
/ ٚأكؿـ أػةؾ ثجٕي ٦ة مة٬ؽت ٨٦ آزةر٧٬ة.  ٤ٝخي

٭ن يف أمؿ   ا٣ٕك١ؿٌم  ث٨ حم٧ٌؽو  ٝةؿ/ اكف مٮال٩ة أثٮ احلك٨ ٔيلٌ  َّٞ ٚ
نج٭ةت أثيٓ إاٌل ثإذ٫٩، ٚةصذججخ ثٰؾلٟ مٮارد ال الؿٝيٜ، ١ٚ٪خي الأثذةع كال

 ظٌّت ٤٧٠ٍخ ٦ٕؿٚيت ٚي٫، ٚأظك٪خ ا٣ٛؿؽ ٚي٧ة ثني احلبلؿ كاحلؿاـ. 
٨ يف ٦زنيل برسَّ  ٚجح٪٧ة أ٩ة ذات حل٤حو  ٨٦ ال٤ي٢، إذ  (1)رأل كٝؽ مغ ٬ٮمٌّ  ٦ى

، ٕٚؽكتي مرساعن ٚإذا أ٩ة ثسةٚٮر اخلةدـ رقٮؿ مٮال٩ة أيب ٝؿع ابلةب ٝةرعه 
يةيب كدػ٤خي ٤ٔي٫، يؽٔٮين إحل٫، ٤ٚبكخي ز  ث٨ حم٧ٌؽو  احلك٨ ٔيلٌ 

ث اث٪٫ أثة حم٧ٌؽو  ؽّّ ة ص٤كخي كأػذ٫ ظ١ي٧ح ٨٦ كراء الكرت، ٧٤ٌٚ  ٚؿأيذي٫ حيي
ٙه  ية برش، إ٩ٌٟ ٨٦ كدل األ٩ىةر، ك٬ٰؾق الٮاليح ل٥ٝةؿ/   دـؿ ٚيس٥ يؿز٭ة ػ٤

ٙو  تكجٜ  ، ٚأ٩ذ٥ زٞةد٪ة أ٢٬ ابليخ، كإيٌن مـًٌليٟ كمرٌشٟٚ ثٌٛي٤حو ٨ٔ ق٤
حو  ث٭ة/ برسٍّ أ٤َٕٟ ٤ٔي٫ كأ٩ٛؾؾ يف اثتيةًع ث٭ة مأك النيٕح يف املٮاالة    .أ٦ى

ٍٍّ ركمٍّ  ة خب ٞن ، كَجٓ ٤ٔي٫ خبةد٫٧، رك٦يٌحو  ك٣٘حو  ١ٚذت ٠ذةثنة م٤ى
رشكف دي٪ةرنا، ٚٞةؿ/ ػٍؾ٬ة كدٮٌص٫ ث٭ة  كأػؿج مكذٞحن  وٛؿاء ٚي٭ة ٦بذةف ٔك

إىل ث٘ؽاد، كأظرض ٦ٕرب ا٣ٛؿات ًعٮة ٠ؾا، ٚإذا كو٤ٍخ إىل صة٩جٟ 

                                                                                              

 .ٗري ٤ٝي٢و  ةيٕن ز٦ة٩ن  (1)
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ؽ ث٭٥ َٮااٙ املجذةٔني ٨٦  زكاريٜ الكجةية ٍزف اجلٮارم ٦٪٭ة ٚكذعؽّّ كبؿى
اد ثن ا٣ٕجٌةس كرشاذـ ٨٦ ٚذيةف ا٣ٕؿاؽ، ٚإذا رأيخى ٰذلٟ ٚأرشؼ كُلء ٝٮٌ 

٨٦ ابلٕؽ ىلع املكىٌم ٧ٔؿ ث٨ يـيؽ اجلٌؼةس اع٦ٌح ٩٭ةرؾ، إىل أف ييربز 
 ظؿيؿدني وٛيٞذني، د٧ذ٪ٓ ٨٦ وٛذ٭ة ٠ؾا كًلؾا، البكحن  ل٧٤جذةٔني صةريحن 

الكٛٮر كملف املٕرتض، كاال٩ٞيةد ل٧ى٨ حيةكؿ ملك٭ة كين٢٘ ٩ْؿق ثذأٌم٢ 
، حن رك٦يٌ  ماكمٛ٭ة ٨٦ كراء الكرت الؿٝيٜ، ٚيرضب٭ة اجلٌؼةس ٚذرصخ رصػحن 

 ٬ذٟ قرتاق!  ٚة٥٤ٔ أ٩ٌ٭ة دٞٮؿ/ كا
، ٚٞؽ زادين ا٣ٕٛةؼ ٚيٞٮؿ ثٕي املجذةٔني/ ٔيلَّ ثسبلز٧بح دي٪ةرو 

جحن   . ٚي٭ة ٗر
/ لٮ ثؿزتى يف زمّّ ق٤ي٧ةف كىلع ٦س٢ رسيؿ م٫١٤ ٦ة ثؽٍت حٚذٞٮؿ ثة٣ٕؿبيٌ 

جحه   !، ٚأمٜٛ ىلع ٦ةلٟل ٚيٟ ٗر
 ثؽَّ ٨٦ ثيٕٟ؟!  ٚيٞٮؿ اجلٌؼةس/ ٧ٚة احلي٤ح كال

يكس٨ ٤ٝب إحل٫  ثؽَّ ٨٦ اػذيةر ٦جذةعو  ٚذٞٮؿ اجلةريح/ ك٦ة ا٣ٕض٤ح؟! كال
 كإىل أ٦ة٩ذ٫ كدية٩ذ٫!

ة ٕٚ٪ؽ ٰذلٟ ٥ٝ إىل ٧ٔؿ ث٨ يـيؽ اجلٌؼةس  ٞن ك٢ٝ هل/ إفَّ ٦ع ٠ذةثنة م٤ى
ذىجى٫ ث٤٘حو  ٍٍّ ركمٍّ  حو رك٦يٌ  بلٕي األرشاؼ ٠ى ٫ ككٚةق كػ ٙى ٚي٫ ٠ؿ٦ى ، ككو
يذ٫ ك٩يج٤ى٫ كقؼةءق، ٚ٪ةكهلة تلذأمٌ  ٢ ٦٪٫ أػبلؽ وةظج٫، ٚإف ٦ة٣خ إحل٫ كًر
 ٚأ٩ة كًلي٫٤ يف اثتيةٔ٭ة ٦٪ٟ. 

 م أثٮ ٝةؿ برش ث٨ ق٤ي٧ةف اجلٌؼةس/ ٚة٦ذس٤خي دميٓ ٦ة ظٌؽق ل مٮال
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ا،  احلك٨  يف أمؿ اجلةريح، ٧ٌ٤ٚة ٩ْؿٍت يف ال١ذةب ثسٍخ ثسةءن مؽيؽن
كٝة٣خ ٧ٕ٣ؿ ث٨ يـيؽ اجلٌؼةس/ ثٕن ٨٦ وةظت ٬ٰؾا ال١ذةب، كظ٤ٍٛخ 

 ثةملعؿصح امل٤ْ٘ح أ٫ٌ٩ ٦ّت ا٦ذ٪ٓ ٨٦ ثيٕ٭ة ٦٪٫ ٝذ٤ٍخ ٩ٛك٭ة.
األمؿ ٚي٫ ىلع ٦ٞؽار ٦ة اكف  ٧ٚة ز٣خي أمةظ٫ يف ز٧٪٭ة ظٌّت اقذٞؿٌ 

 ٨٦ ادل٩ة٩ري يف النكذٞح الىٛؿاء، ٚةقذٮٚةق ٦ٌن  وعججي٫ مٮالم أ
، كا٩رصٚخي ث٭ة إىل ظضؿ،ي ا٣ٌيت مكذبرشةن  ٧خي ٦٪٫ اجلةريح ًةظ١حن كتك٤ٌ 

 ٠٪خ آكم إحل٭ة ثج٘ؽاد، ٧ٚة أػؾ٬ة ا٣ٞؿار ظٌّت أػؿصٍخ ٠ذةب مٮال٬ة 
٬ة كدُج٫ٞ ىلع صٛ٪٭ة كد٧كع٫ ىلع ،٨٦ صيج٭ة  كٌم د٤س٫٧ كد٫ٌٕ ىلع ػؽّّ

 دٕؿٚني وةظج٫؟  جنة ٦٪٭ة/ أد٤س٧ني ٠ذةثنة كالثؽ٩٭ة، ٤ٞٚخي دٕضٌ 
أكالد األ٩بيةء، أٍٔؿين ق٧ٕٟ  ٭ة ا٣ٕةصـ، الٌٕيٙ املٕؿٚح ث٧ع٢ٌ ٝة٣ٍخ/ أيٌ 

كٚؿّّغ ل ٤ٝجىٟ/ أ٩ة م٤ي١ح ث٪خ ينٮاع ث٨ ٝيرص م٤ٟ الؿكـ، كأٌم ٨٦ كدل 
٣ٕضيت/ إفَّ احلٮاريّّني، ديجكت إىل كط املكيط م٧ٕٮف، أ٩ببٟ ا٣ٕضت ا

، صٌؽم ٝيرص أراد أف يـكّّصن ٨٦ اث٨ أػي٫ كأ٩ة ٨٦ ث٪ةت زبلث ٔرشة ق٪حن 
، حكني كالؿ٬جةف زبلز٧بح رص٢و ٚض٧ٓ يف ٝرصق ٨٦ نك٢ احلٮاريّّني ك٨٦ ا٣ٞكٌ 

، كدمٓ ٨٦ أمؿاء األص٪ةد كٌٝٮاد ا٣ٕكة٠ؿ ك٨٦ ذكم األػُةر قج٧ٕبح رص٢و 
ة ، ك٩ٞجةء اجليٮش كم٤ٮؾ ا٣ٕنةاؿ أربٕح آالؼو  كأثؿز ٨٦ ث٭ٮ م٫١٤ ٔؿمن

، مىٮاغن ٨٦ أو٪ةؼ اجلٮا٬ؿ إىل وع٨ ا٣ٞرص، ٚؿ٫ٕٚ ٚٮؽ أربٕني مؿٝةةن 
ة،  ٛن ٧ٌ٤ٚة وٕؽ اث٨ي أػي٫، كأظؽٍٝخ ث٫ الى٤جةف، كٝة٦ٍخ األقةٝٛح ١ٌٔ
يرشت أقٛةري اإلجني٢ً تكة٤ًٚخ الى٤جةف ٨٦ األاعل ٤ٚىٞخ ثةألرض،  كن

٧ؽة ٚة٩٭ةرت إىل ا٣ٞؿار، كػ خ اأٔل ة ؿَّ الىةٔؽ ٨٦ ا٣ٕؿش ٦٘نيًّ كدٞٮًَّ
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م/  ٤ٔي٫، ٚذ٘رٌيت ألٮاف األقةٝٛح، كاردٕؽت ٚؿااى٭٥، ٚٞةؿ ٠جري٥٬ جلؽّّ
٪ة ٨٦ مبلٝةة ٬ٰؾق اجلعٮس ادلا٣ٌ  ًٛ ٍٔ ح ىلع زكاؿ ٬ٰؾا ادلي٨ أيُّ٭ة امل٤ٟ، أ

 . كاملؾ٬ت امل٤اكينٌ  املكيحٌ 
م ٨٦ ٰذلٟ دُرٌين  ا، كٝةؿ لؤلقةٝٛح/ أٝي٧ٮا ٚذُريَّ صؽّّ ٧ؽة، ا مؽيؽن ٬ٰؾق اأٔل

ق ألزكّّج ٦٪٫ كارٕٚٮا الى٤جةف، كأظرضكا أػة ٬ٰؾا املؽثٌؿ ا٣ٕةزؿ امل٪١ٮس صؽٌ 
ح، ٚيؽٚٓ حنٮق٫ ٔ٪س٥ بكٕٮدق. ٧ٌ٤ٚة ٤ٕٚٮا ٰذلٟ ظؽثى ىلع اثلةين ٬ٰؾق الىجيٌ 

ؽ اجلةس، كٝةـ صٌؽم ٝيرص ٦٘ذ٧ًّ  ة كدػ٢ ٝرصق ٦ة ظؽث ىلع األٌكؿ، كدٛؿَّ
 كأرػيخ الكذٮر. 

ؽٌ  ٚأريخي يف د٤ٟ ٨٦ احلٮاريّّني ٝؽ  ةن ال٤ي٤ح ٠أفَّ املكيط كم٧ٕٮف ٔك
ا كاردٛةاعن يف م، ك٩ىجٮا ٚي٫ ٦٪ربنا يجةرم الك٧ةء ٤ٔٮًّ اصذ٧ٕٮا يف ٝرص صؽٌ 

ٓ اٌل   ٦ٓ ٚذيحو   ؽه م اكف صٌؽم ٩ىت ٚي٫ ٔؿم٫، ٚؽػ٢ى ٤ٔي٭٥ حم٧ٌ املًٮ
ٌؽةو   صبذيٟ ية ركح اهلل، إيٌن ٨٦ ثجي٫، ٚيٞٮـ إحل٫ املكيط ٚيٕذ٪٫ٞ ٚيٞٮؿ/  ٔك

 كأك٦أ ثيؽق إىل أيب  ثّن ٬مؾا.ٟ م٧ٕٮف ٚذةدى٫ م٤ي١ح الػةَجنة ٨٦ كويٌ 
وةظت ٬ٰؾا ال١ذةب، ٚ٪ْؿى املكيط إىل م٧ٕٮف ٚٞةؿ هل/ ٝؽ أدةؾ  حم٧ٌؽو 

. الرشؼ، ٚى٢ٍ رةمٟ ثؿظ٥ رقٮؿ اهلل   . ٝةؿ/ ٝؽ ٤ٕٚخي
، كم٭ؽ كزكَّصن، كم٭ؽ املكيط   ؽه ٚىٕؽ ٰذلٟ امل٪رب كػُت حم٧ٌ 

كاحلٮارٌيٮف، ٧ٌ٤ٚة اقتيْٞخي ٨٦ ٩ٮم أمٛٞخي أف أٝهَّ ٬ٰؾق   ؽو ٧ٌ حم ٮث٪
أثؽي٭ة هل٥،  الؿؤية ىلع أيب كصٌؽم خمةٚح ا٣ٞذ٢، ١ٚ٪خ أرٌس٬ة يف ٩ٛس كال

ب وؽرم ث٧عٌجح أيب حم٧ٌؽو  ظٌّت ا٦ذ٪ٕخ ٨٦ ا٣ُٕةـ كالرشاب،  كرضي
ا، ٧ٚة ثيقى ٨٦ ة مؽيؽن ًن خي مؿ ٍٕٛخ ٩ٛس، كدٌؽ مؼػ، كمًؿ ٦ؽاا٨  ًك
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إاٌل أظرضق صٌؽم كقأهل ٨ٔ دكايئ، ٧ٌ٤ٚة ثؿح ث٫ احلأس ٝةؿ/ ية  الؿكـ َجيته 
 ٚأزكٌد٠ً٭ة يف ٬ٰؾق ادل٩ية؟ ٝؿةى ٔين، ٚ٭٢ ختُؿ ثجةلٟ م٭ٮةه 

/ ية صٌؽم، أرل أثٮاب ا٣ٛؿج ٔيٌل ٤٘٦ٞحن  ، ٤ٚٮ ٠نٛخى ا٣ٕؾاب ٤ٞٚخي
بلؿ، كدىؽَّ  ٝخى ٨٧ٌٔ يف قض٪ٟ ٨٦ أقةرل املك٧٤ني، ك١١ٚخى ٔ٪٭٥ اأٗل

٫ ل اعٚيحن   . كمٛةءن  ٤ٔي٭٥، ك٦٪جذى٭٥ ثةخلبلص لؿصٮتي أف ي٭ت املكيطي كأ٦ُّ
ح يف ثؽين، كد٪ةك٣خي يكرينا ت يف إّ٭ةر الىعٌ ٧ٌ٤ٚة ٢ٕٚ ٰذلٟ صٌؽم ّتدٌل 

َّ ثٰؾلٟ صٌؽم، كأٝج٢ ىلع إ٠ؿاـ األقةرل كإٔـاز٥٬.   ٨٦ ا٣ُٕةـ، ٚرسي
ة ثٕؽ أربٓ حلةؿو ٠أٌف قيٌ  ٌن ٝؽ زاردن ك٦ٕ٭ة مؿي٥ ث٪خ  ؽة ا٣جكةءٚؿأيخي أي

ٙي كويٛحو  ٨٦ كوةاٙ اجل٪ةف، ٚذٞٮؿ ل مؿي٥/ ٬ٰؾق قيؽةي ا٣جكةء  ٧ٔؿاف كأ٣
ُـّ زكصٟ أيب حم٧ٌؽو   ٜ ث٭ة كأثسٰ كأم١ٮ إحل٭ة ا٦ذ٪ةع أيب ، ٚأد٤ٌٕ أ

 / إفَّ اثن أثة حم٧ٌؽو  ؽة ا٣جكةء٨٦ زيةر،ي، ٚٞة٣خ ل قيٌ  حم٧ٌؽو 
كىلع ٦ؾ٬ت اجلىةرل، ك٬ٰؾق أػيت مؿي٥ دربأ إىل ثةهلل  يـكرؾ كأ٩خ مرشًلحه  ال

ة املكيط  -دٕةىل  -اهلل  ـٌ كص٢ٌ، كًر ة اهلل ٔ ٨٦ دي٪ٟ، ٚإف م٤ًخ إىل ًر
إيٌةؾ، ٚٞٮيل/ أم٭ؽ أف ال إهٰل إاٌل اهلل  كمؿي٥ ٔ٪ٟ، كزيةرة أيب حم٧ٌؽو 

ا رقٮؿ اهلل حم٧ٌ  -أيب  -كأم٭ؽ أفَّ   . ؽن
إىل وؽر٬ة، ٌُٚيجخ  ء ؽةي ا٣جكة قيٌ ذن٧خي ثٰ٭ؾق الَك٧ح ٧ًٌ ٧ٌ٤ٚة دس٤ٌ 

ٌٝع زيةرة أيب حم٧ٌؽو ل ٩ٛس، كٝة٣خ إيةؾ، ٚإيٌن ٦٪ٛؾد٫ إحلٟ.  / اآلف دٮ
!   ٚة٩تج٭خي كأ٩ة أٝٮؿ/ كا مٮٝةق إىل ٣ٞةء أيب حم٧ٌؽو

يف ٦٪ةم، ٚؿأيذ٫ ٠أيٌن أٝٮؿ   ؽو حم٧ٌ  ٧ٌ٤ٚة اك٩خ ال٤ي٤ح ا٣ٞةث٤ح صةءين أثٮ
ٍٮدن ية ظجحب ث ٛى  ٕؽ أف م٤٘خ ٤ٝب جبٮا٦ٓ ظجّّٟ؟ هل/ صى
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، كإذ ٝؽ أق٧٤ًخ ٚإيٌن زااؿؾ يف  ًٟ ٝةؿ/ ٦ة اكف دأػريم ٔ٪ٟ إاٌل لرشًلً
 زيةرد٫ ثٕؽ ٰذلٟ ٧ٚة ُٝٓ ٌٔن  إىل أف جي٧ٓ اهلل م٤٧٪ة يف ا٣ٕيةف. كّّ حل٤حو 

 إىل ٬ٰؾق ا٣٘ةيح. 

 / ٤ٞٚخ هلة/ كًليٙ كًٕٝخ يف األرس؟ ٝةؿ برشه 

ًؾ قحرسٌ  حل٤حن  ٚٞة٣خ/ أػربين أثٮ حم٧ٌؽو  ة ٨٦ ال٤يةل أفَّ صؽَّ ب صيٮمن
يف زمّّ  ؿةن إىل ٝذةؿ املك٧٤ني يٮـ ٠ؾا، ز٥ٌ يتجٕ٭٥، ٤ٕٚيٟ ثةل٤عةؽ ث٭٥ ٦ذ٪١ٌ 

، ٚٮٍٕٝخ ٤ٔي٪ة َبلآ  ةو اخلؽـ ٦ٓ ٔؽٌ  ٨٦ الٮوةاٙ ٨٦ َؿيٜ ٠ؾا. ٤ٕٛٚخي
، ك٦ة مٕؿى أظؽه  يب ثأيٌن  املك٧٤ني ظٌّت اكف ٨٦ أمؿم ٦ة رأيخى ك٦ة مة٬ؽتى

َبليع إيٌةؾ ٤ٔي٫، ك٣ٞؽ إث٪ح م٤ٟ الؿكـ إىل ٬ٰؾق ا٣٘ةيح قٮاؾ، كٰذلٟ ثا
/ قأ٣ن النيغ اٌل  م كٕٝخي إحل٫ يف ق٭٥ ا٣٘٪ي٧ح ٨ٔ اقيم ٚأ٩سؿد٫، ك٤ٝخي

 ٩ؿصف، ٚٞةؿ/ اق٥ اجلٮارم. 

/ ا٣ٕضت   ؟! كلكة٩ٟ ٔؿبٌّ  حه ٩ٌٟ رك٦يٌ أ٤ٞٚخي

م كةم٫٤ إيٌةم ىلع د٥ٌ٤ٕ اآلدا ـى إىل امؿأةو ٝة٣ٍخ/ ث٤ٖ ٨٦ كلٮع صؽّّ  ب أف أٔك
ة كمكةءن، كدٛيؽين  ، ٚاك٩خ دٞىؽين وجةظن دؿدمةف هل يف االػذبلؼ إلَّ

 ٤ٔي٭ة لكةين كاقذٞةـ.  ح ظٌّت اقذ٧ؿٌ ا٣ٕؿبيٌ 

/ ٧ٌ٤ٚة ا٩سٛأتي ث٭ة إىل رٌس ٨٦ رأل دػ٤خي ىلع مٮال٩ة أيب احلك٨ ٝةؿ برشه 
َـّ اإلقبلـ كذؿَّ  ا٣ٕك١ؿٌم  ح اجلرصا٩يٌ ، ٚٞةؿ هلة/ ٠يٙ أراًؾ اهلل ٔ

 ؟  ؽو كرشؼى أ٢ً٬ ثيخ حم٧ٌ 
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ٟى ية ٙي ل  ث٨ رقٮؿ اهلل ٦ة أ٩خ أ٥٤ٔ ث٫ ٦ٌن؟  ٝة٣ٍخ/ ٠يٙ أو

أـ برشل  ٝةؿ/ ٚإيٌن أريؽ أف أكؿمٟ، ٚأي٧ٌة أظتُّ إحلٟ ٔرشةي آالؼ در٥٬و 
 لٟ ٚي٭ة رشؼ األثؽ؟ 

 ٝة٣خ/ ث٢ ا٣برشل. 

ؿبنة كي٧ؤل األ / ٚأبرشم ثٮدلو ٝةؿ  ٝنة ٗك ة ي٤٧ٟ ادل٩ية رش ُن رض ٝك
ة كصٮرنا.  ٤بخ ٧٤ّن ؽالن ٧٠ة مي  ٔك

 ٝة٣خ/ م٨٧ٌ؟ 

ٟى رقٮؿ اهلل ٝةؿ  هل ٨٦ حل٤ح ٠ؾا ٨٦ م٭ؿ ٠ؾا ٨٦  / م٨٧ٌ ػُج
 ق٪ح ٠ؾا ثةلؿك٦ٌيح. ٝة٣ٍخ/ ٨٦ً املكيط ككوي٫؟ 

 ٝةؿ/ ٨٧ٌ٧ٚ زكَّصٟ املكيط ككوي٫؟ 

 . ٟى أيب حم٧ٌؽو  ٝة٣ٍخ/ ٨٦ اث٪

 ٝةؿ/ ٚ٭٢ دٕؿٚي٪٫؟ 

حل٤حن ٨٦ زيةرد٫ إيٌةم ٦٪ؾ ال٤ي٤ح ا٣يٌت أق٧٤خ ٚي٭ة ىلع ٝة٣ٍخ/ ك٢٬ ػ٤ٮتي 
٫؟! يؽ قيٌ   ؽة ا٣جكةء أ٦ّّ

/ ية اكٚٮر، ادعي ل أػيت ظ١ي٧ح. ٧ٌ٤ٚة دػ٤خ ٤ٔي٫ ٚٞةؿ أثٮ احلك٨ 
َّت ث٭ة ٠سرينا، ٚٞةؿ هلة مٮال٩ة/ ية  ٝةؿ  هلة/ ٬ة ٌم. ٚةٔذ٪ٞذ٭ة َٮيبلن كرسي
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 ّّ٤ ًٟ ٔك ً ن؛ ٚإ٩ٌ٭ة زكصح ث٪خ رقٮؿ اهلل، أػؿصي٭ة إىل ٦زنل ٧ي٭ة ا٣ٛؿااي كالكُّ
ُـّ ا٣ٞةا٥ أيب حم٧ٌؽو   .»(1) كأ

 

0

٨ ٢ٞ٩ ٬ٰؾق الؿكايح ٬ٮ النيغ الىؽكؽ ٧٠ةؿ )يف ٠ذةب   إفَّ أٌكؿ ٦ى
ـه   فَّ ٢ٞ٩ النيغ الىؽكؽأ، كا٣ْة٬ؿ (٧ٕح٨ كد٧ةـ اجلادلي  ىلع ٢ٞ٩  ٦ذٞؽَّ

اجلٮٚيٌل، ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة  ظٌؽز٪ة حم٧ٌؽ ث٨ ٔيلٍّ »اآلػؿي٨، كٝؽ ٤ٞ٩٭ة ثٰ٭ؾا الك٪ؽ/ 
 ، ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة أةمؽ ث٨ َة٬ؿو أثٮ ا٣ٌٕجةس أةمؽ ث٨ ٔحىس الٮٌمةء ابل٘ؽادٌم 

 .(2)«...النحجةينٌ  ؿو ، ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة أثٮ احلكني حم٧ٌؽ ث٨ حبا٣ٞيٌمٌ 

9

ملع٧ٌؽ  (دالا٢ اإل٦ة٦ح)إفَّ املىؽر اثلةين الم أكردى ٬ٰؾق الؿكايح ٬ٮ ٠ذةب 
 . (٨ادلي ٧٠ةؿ )ؽ ثني ق٪ؽق كق٪ ٣ٰس٨ ٦ٓ دٛةكتو  اإل٦ةمٌ  ا٣ُربٌم  ث٨ صؿيؿو 

٤ت النحجةينٌ / »يٞٮؿ ا٣ُربٌم  ٌُ ٢ حم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ امل ٌٌ ق٪حى  ظٌؽز٪ة املٛ
 ، ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة أثٮ احلكني حم٧ٌؽ ث٨ حيىي ال٬بٌ مخفو كز٧ة٩ني كزبلز٧بحو 

 .(3)«، ٝةؿ/ كردتي ٠ؿببلء ق٪حى قخٍّ كز٧ة٩ني ك٦بتنيالنحجةينٌ 

                                                                                              

ـٌ ا٣ٞةا٥ م٦ة رك /4۱ةب ابل، 4۰۳ - 4۱7ص ، ۰ ٨/ جادلي ٧٠ةؿ  (1)  .۱، ح  يف ٩ؿصف أ

 املىؽر الكةثٜ. (2)

ـٌ ٌم ٦ةـ ا٣ٕك١ؿإل، ا۰6۰/ ص حاإل٦ة٦ دالا٢  (3)  . ا٣ٞةا٥ ، ػرب أ
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اكف  (دالا٢ اإل٦ة٦ح)ريغ ٢ٞ٩ ٬ٰؾق ا٣ٌٞىح ٧٠ة ذي٠ؿ يف أكاملبلظِ ٬٪ة أفَّ د
لا ٬ٰؾا األمؿ ٨٦ برش ث٨ ق٤ي٧ةف؛  ريغ ق٧ةع النحجةينٌ أثٕؽ د ٝؿاثح املبح ق٪حو 

 ٬ٮ حم٧ٌؽ ث٨ حبؿو  النحجةينٌ  فَّ حم٧ٌؽ ث٨ حيىي ال٬بٌ أيأيت ٬ٰؾا الكؤاؿ/ ٢٬ 
 ، أك أ٩َّ٭٧ة خمذ٤ٛةف؟ كبٕجةرةو (٨ادلي ٧٠ةؿ )ب م كردى يف ٠ذة٩ٛك٫ اٌل  النحجةينٌ 

 عؽاف أك ٣حكة ٠ٰؾلٟ؟أػؿل/ ٢٬ ٧٬ة ٦ذٌ 
ةد الؿص٤ىنٍي، كأفَّ ٬ٰؾي٨ االق٧ني ٧٬ة ث٪ةءن ىلع ا٣ٞٮؿ ثةحٌت ز٧ؿة ابلعر/ 

٨ٔ  كاظؽةو  ٝؽ ٢ٞ٩ ا٣ٌٞىح ثٮاقُحو  ، ٰٚ٭ؾا ٦ٕ٪ةق أفَّ ا٣ُربٌم إىل كاظؽو  إمةرةه 
أم  -؛ أل٫ٌ٩ يف ٬ٰؾق الىٮرة قي١ٮف أظؽ٧٬ة ك٬ٰؾا األمؿ ثٕيؽه  ٬ٰؾا الؿص٢،

٢ أك حم٧ٌؽ ث٨ حيىي  ٌٌ ا ٧٠ة ي٨ ٧ٌٔؿكا َٮيبلن صؽًّ ٨٦ امل٧ٌٕؿي٨، ك٥٬ اٌل  -املٛ
ؿي٨ املٕؿكٚني يف ٠ذت الؿصةؿ كا٣رتاص٥.  ٬ٮ ظةؿ ٠سريو   ٨٦ امل٧ّّٕ

ٕنة ال ث٨ حييػٯ  ةد ثح٪٭٧ة كا٣ٞٮؿ ثأفَّ حم٧ٌؽي٧س٨ ا٣ُٞٓ ثٕؽـ االحٌت  َج
٢ (٨ادلي ٧٠ةؿ )٩ٛك٫ الٮارد يف ق٪ؽ ٠ذةب  ؿو ٣حف حم٧ٌؽ ث٨ حب ٌٌ ، أك أفَّ املٛ

اك٩ٮا ٨٦ امل٧ٌٕؿي٨  ، ٠يٙ ك٬٪ةؾ أ٩ةسه ي٧س٨ أف ي٪٢ٞ ٔ٪٫ ثؽكف كاقُحو  ال
ىلع ٰذلٟ حنةكؿ أف ٩ؾ٠ؿ  ؿو كًل٧سة كاعرصكا أث٪ةء األث٪ةء! كأدرًلٮا أصيةالن ٔؽيؽةن 

ة ٦٪٭٥ ٌن  .ثٕ

 

جةثح الٮابلٌيح يف ظيةة أ٦ري املؤ٦٪ني  كبٞيخ ىلع ٝيؽ احليةة  اعمخ ظي
ز٨٦ اإل٦ةـ الؿاثٓ يف ، كٌلف ٧ٔؿ٬ة ظٌّت ز٨٦ اإل٦ةـ زي٨ ا٣ٕةثؽي٨ 
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ة، كٌٝىذ٭ة ٦ٕؿكٚحه  ۱۱۳ظٮال   ٨٦ اإل٦ةـ  ثإمةرةو  حن ، إذ رصٍٕخ مةثٌ اع٦ن
ة الكضةد   حن زة٩ي ةن كاعد مجةث٭ة مؿٌ  ، ز٥َّ ثٞيخ إىل أيةـ اإل٦ةـ الًؿ

ة أك أكرث ٦۰۳5ة يٕن أ٩ٌ٭ة ٧ٌٔؿت كاعمخ ٦ة يٞةرب ٦٪٫،  ٔضةزو إث  .(1)اع٦ن

٧ٌٔؿ إىل ك، األكؿـ  اجلبٌ  م وعتى ا٣ٞؽر اٌل   اجل٤ي٢ الىعةيبٌ  ٰذلٟ
 .(2)يت ق٪حو بأثةق ٔجؽ اهلل اعش أكرث ٨٦ ٦ ، ٧٠ة أفٌ ز٦ةف اإل٦ةـ ابلةٝؿ 

ؿ ، كاألكؿـ  اكف ٨٦ أوعةب اجلبٌ  ـو ٧َّٔ  .(3)أكرث ٨٦ ٦بح اع
كٌل٩ٮا ٨٦  ،٧ة ٨٦ وعةثح رقٮؿ اهلل قيٌ  ال ،ك٬٪ةؾ ال١سري ٗري٥٬

 َّ٧ٕ ٌٚ ال٧ي  .َٮي٤حو  ا ٨ٔ أ٧ٔةرو ٮؿي٨ كدٮ
                                                                                              

ٌٜ ح، ثةب ٦ة يٛى٢ ث٫ ثني دٔٮی ا، ٠ذةب احلضٌ ۳47 - ۳46، ص ۱ا٩ْؿ الاكيف/ ج  (1)  ملع
ح، ثةب ٦ة ، ٠ذةب احلضٌ ۳۰ - 7۳، ص 4مؿآة ا٣ٕٞٮؿ/ ج  ؛۳كابلة٢َ يف أمؿ اإل٦ة٦ح، ح 
 ٌٜ املٞةؿ )ا٣ُجٕح  د٪ٞيط ؛ ۳كابلة٢َ يف أمؿ اإل٦ة٦ح، ذي٢ ح  يٛى٢ ث٫ ثني دٔٮی املع

ح األقؽيٌ  ؿو ، ا٣ٛى٢ الؿاثٓ، يف ذ٠ؿ ا٣جكةء، دؿدمح ظجةثح ث٪خ ص75ٕٛ، ص ۳ح(/ ج احلضؿيٌ 
 ح.الٮابليٌ 

ك ، دؿدمح صةثؿ ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ ٧ٔؿو ۱۲۱ - ۹۹، ص ۰ؿ احلؽير/ ج رصة مكذؽرٌلت ٥٤ٔ  (2)
ؽة ٦ة ركم ٨ٔ قيٌ  /۳7ةب ابل، ۳۲5، ص ٨۱/ ج ادلي ٧٠ةؿ  /ا٩ْؿك ؛۰۳۹7، ر٥ٝ األ٩ىةرٌم 

 .۱، ح  نكةء ا٣ٕةملني

، دؿدمح اعمؿ ث٨ كاز٤ح ث٨ األوٞٓ، ر٥ٝ ۳۰4، ص 4ؿ احلؽير/ ج رصة مكذؽرٌلت ٥٤ٔ  (3)
 . ۹7ا٣ُٛي٢، ر٥ٝ  ، دؿدمح أيب46۳ - 467، ۳اجلجبلء/ ج   قري أٔبلـ ؛7۳57
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ؿي٨ كل٥ ( ل٥ يؾ٠ؿ يف امل٧َّٕ اجلؽيؿ ثةل٠ؿ ٬٪ة ٬ٮ أفَّ ٬ٰؾا الؿص٢ )النحجةينٌ ك
ثني  كركاةه  يٌٕؽ يف ال١ذت ٨٦ دم٤ذ٭٥؛ لا ٨٧ٚ املعذ٢٧ أف يسٮف ٬٪ةؾ أٚؿاده 

٤ت النحجةينٌ  ٌُ ٢ حم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ امل ٌٌ  ، كبني حم٧ٌؽ ث٨ حيىي ال٬بٌ املٛ
 دؿد أق٧ةؤ٥٬ ٬٪ة. ٝؽ قُٞٮا ٨٦ الك٪ؽ ٥٤ٚ نحجةينٌ ال

ٝؽ  إىل أفَّ ٬٪ةؾ أق٧ةء ركاةو  ٓ اليٕرث ىلع أٌم إمةرةو كاحلٞيٞح أفَّ املذتجٌ 
 قُٞخ ٨٦ الك٪ؽ.

يٍجح)ظي٪٧ة ٩ؿاصٓ ٠ذةب  ٘ى ا لٰ٭ؾق الؿكايح، جن ال ل٤٪٧ٕةيٌن ٚإ٩ٌ٪ة (ا٣ ؽ أزؿن
يكت٪ذش ًٕٙ ٬ٰؾق الؿكايح م كالكؤاؿ اٌل  يُؿح ٩ٛك٫ ٬٪ة/ ٢٬ ي٧س٨ أف ي

 بكجت ٔؽـ إيؿادق هلة يف ٠ذةث٫؟

يٍجح)يف ٠ذةب  ٚ٪ٞٮؿ يف اجلٮاب/ ثةجلْؿ إىل ٦ٌٞؽ٦ح اجل٧ٕةينٌ  ٘ى ٥٤ أ٫ٌ٩  (ا٣ يٕي
ح ثةملٞةـ أف جي٧ٓ دميٓ الؿكايةت اخلةٌو  ؾا٬ٰ ل٥ يٞىؽ ٨٦ كراء دأحلٙ ٠ذةث٫ 

 ٌٚ  ح ث٪ٛك٫ ثأفَّ الؿكايةت ا٣يٌت أكرد٬ة يف ٠ذةث٫ ال يشء ٦ٞةيكحن ، ٚٞؽ رصَّ حن اك
، كاألمؿ املك٥ٌ٤ أفَّ اجل٧ٕةيٌن إ٧ٌ٩ة اكف ث٪ةؤق ىلع ٢ٞ٩ ةثذ٤ٟ ا٣يٌت ل٥ ي٪٤ٞ٭

يٍجح ٍٚٞ، ظير ٝةؿ/ الؿكايةت املذ٤ٌٕ  ٘ى ٮع ا٣ كٝؽ دمٕخ يف ٬ٰؾا »ٞح ث٧ًٮ
ٌٜٚ اهلل جل٫ٕ٧ ٨٦ األظةدير ا٣يٌت ركا٬ة الن يٮخ ٨ٔ أ٦ري ال١ذةب ٦ة ك

ري٬ة م٧ٌة قبي٫٤ أف يٌةؼ إىل   ح الىةدٝنياملؤ٦٪ني كاألا٧ٌ  يٍجح ٗك ٘ى يف ا٣
٦ة ركم ٚي٭ة حبكت ٦ة ظرض يف الٮٝخ؛ إذ ل٥ حيرضين دميٓ ٦ة ركيذ٫ يف ٰذلٟ 
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م ركاق اجلةس ٨٦ ٰذلٟ أكرث بلٕؽق ٌٔن، كأٌف ظْٰٛ ل٥ ين٢٧ ٤ٔي٫. كاٌل 
 .(1)«ٔ٪ؽمٔ٪٫ ٦ة  كأ٥ْٔ م٧ٌة ركيذ٫، كيى٘ؿ كي٢ٌٞ 

۳-  ّ   إلشيخ إلطوس 

يٍجح)م ي٧س٨ أف جنؽ ٚي٫ ٬ٰؾق الؿكايح ٬ٮ ٠ذةب إفَّ املىؽر اثلة٣ر اٌل  ٘ى  (ا٣
٤خ الؿكايح يف ٬ٰؾا ال١ذةب بنّكو  ، ل٤نيغ ا٣ُٮسٌ  ٜو  إذ ٩ٞي ة ٧٠ة  دٝي د٧ة٦ن

٤خ يف ٠ذةب  ق٪ؽ ٠ذةب  ، ٣ٰس٨ٌ  ل٤نيغ الىؽكؽ (٨ادلي ٧٠ةؿ )٩ٞي
يٍجح) ٘ى  .(2)(٨ادلي ٧٠ةؿ )يذٛةكت ٦ٓ ق٪ؽ ركايح ٠ذةب  (ا٣

ال   -۴
ّ
   إلنيشابوريّ  إبن فت

ح)إفَّ ٠ذةب  ( ٬ٮ ٬ 5۲۳)املذٮٌّف  اجلحنةثٮرٌم  ٌٚذةؿو  الث٨ (الٮأْني  رًك
ة، إذ يٞٮؿ/  ٌن  .(3)...«أػربين دمةٔحه »أظؽ ال١ذت ا٣يٌت جنؽ ٚي٭ة ٬ٰؾق الؿكايح أي

٢، ١ٰ٣٪ٌ يب كييبلظِ ٬٪ة ػ يف ٬ٰؾا ال١ذةب ػ أ٫ٌ٩ أكرد اق٥ أ ٌٌ ٫ يف ٠ذةب املٛ
٢، ظير ٝةؿ/  (ادلالا٢) ٌٌ ٢ النحجةينٌ  ٢ٞ٩ أثٮ»كردى ثٕ٪ٮاف املٛ ٌٌ ٨ٔ حم٧ٌؽ  املٛ

٬٪ة منرتٌلن ٦ٓ الؿص٢  ؿو ٤ٔي٫ يسٮف حم٧ٌؽ ث٨ حب كب٪ةءن  ....«النحجةينٌ  ث٨ ق٭٢و  ؿث٨ حب
ة ٨ٔ برًش ث٨ ق٤ي٧ةف. ، ك٬ٮ(٨ادلي ٧٠ةؿ )يف ق٪ؽ  ٌن  ي٪٢ٞ ا٣ٌٞىح أي

                                                                                              

٘ى  (1)  ٙ.٦ح املؤ٣ٌ ، ٦ٞؽٌ ۰۹ص  (/ل٤٪٧ٕةينٌ )جح يٍ ا٣
يٍجح  (2) ٘ى  ؿ، الالكـ يف ا٣٘يجح، ٦ٕضـات اإل٦ةـ ٛى٢ األكٌ ا٣، ۰۱4 - ۰۲۳ص  (/ل٤ُٮسٌ )ا٣

 . ۱7۳ ، حٌم ا٣ٕك١ؿ

ح (3)  .  ا٣ٞةا٥ ـٌ أيف ذ٠ؿ ٦ة ركم يف ٩ؿصف  ، دل٤فه ۰55 - ۰5۰، ص ۱الٮأْني/ ج   رًك



 87  ...............................  ا٣ٛى٢ اثلة٣ر/ حتٞيٜ ظٮؿ كادلة اإل٦ةـ وةظت الـ٦ةف )٤ٔي٫ الكبلـ(

 

 إبن شهر آشوب  -۵

ة ٬ٮ ٠ذةب  ٌن  (تو َة٣ ٦٪ةٝت آؿ أيب)٨٦ املىةدر اجلة٤ٝح لٰ٭ؾق الؿكايح أي
ظير ٢ٞ٩ ٬ٰؾق الؿكايح ٨ٔ  (،٬ 5۳۳ )املذٮٌّف   م٭ؿ آمٮب٦ح اث٨ ل٤ٕبٌل 

 .(1)خمذرصو  ز٥ٌ أكرد٬ة بنّكو  برًش ث٨ ق٤ي٧ةف،

۶-  ّ   عبد إلكريم إلنيل 

( يف ٠ذةب )املذٮٌّف يف ا٣ٞؿف اتلةقٓ اهلضؿٌم  ٔجؽ ال١ؿي٥ اجلييلٌ 
 (٨ادلي ٧٠ةؿ )٢ٞ٩ ٬ٰؾق الؿكايح ٨ٔ ٠ذةب  (األ٩ٮار املٌيبح ٦٪ذؼت )

 .(2)ل٤نيغ الىؽكؽ

ّ  إلسّيد هاشم   -٧  
   إلبحرإن 

٢ٞ٩ ٬ٰؾق  ، ٚٞؽابلعؿاينٌ  ل٤كٌيؽ ٬ةم٥و  (راألثؿا ظ٤يح )٠ٰؾلٟ يف ٠ذةب 
 ،ا٣ُربٌم  ملع٧ٌؽ ث٨ صؿيؿو  مك٪ؽ ٚة٧َح الؿكايح بك٪ؽي٨/ أظؽ٧٬ة ٨ٔ

 .(3)(٨ادلي ٧٠ةؿ )كزة٩ي٭٧ة ٨ٔ ٠ذةب 

                                                                                              

  ، ٚى٢ه ٌم ك١ؿا٣ٕ ؽو حم٧ٌ  يبأ٦ة٦ح إ، ثةب 44۱ك 44۲، ص 4/ ج تو َة٣ ٦٪ةٝت آؿ أيب  (1)
 . يف آثةا٫

 ذ٠ؿ كادلد٫ ككالدد٫، ركايح برشو  ، ا٣ٛى٢ اخلةمف، يف۱۱6 - ۱۲5ح/ ص األ٩ٮار املٌيب  ٦٪ذؼت (2)
 ةس يف كادلد٫. اجلؼٌ 

ٔرش، ابلةب ، امل٪٭ش اثلة٣ر ٔرش، يف اإل٦ةـ اثلةين ۱4۹ - ۱4۱، ص 5ر/ ج األثؿا ظ٤يح  (3)
ـٌ األكٌ   . ۱، ح  ا٣ٞةا٥ ؿ، يف ذ٠ؿ أ



 1حبٮثه ٧٤ٔيٌحه يف ا٣ٌٌٞيح امل٭ؽكٌيح ج  ......................................................... 88

ّر  -۸
ُ
ّ  إلح   إلعامل 

 إزجةت اهلؽاة)يف ٠ذةب  ؽ ث٨ احلك٨ املٕؿكؼ ثةحليٌؿ ا٣ٕةميلٌ ٢ٞ٩ النيغ حم٧ٌ 
ٓو  (ضـاتثةجلىٮص كاملٕ ؿصٓ ي ق٪ؽ٬ة ، ٣ٰس٨ٌ ٬ٰؾق الؿكايح يف أكرث ٨٦ مًٮ

يٍجح)إىل ٦ة يف  ٘ى  .(1)(٨ادلي ٧٠ةؿ )أك إىل  ل٤نيغ ا٣ُٮسٌ  (ا٣

مة -۹
ّ
ّ  إلعّل   إلمجلس 

ؾق الؿكايح ا٣ٕبٌل٦ح حم٧ٌ  ، (حبةر األ٩ٮار)يف  ؽثةٝؿ املض٤سٌ ذ٠ؿ ٬ٰ
يٍجح)٨ٔ ٠ذةب  دةرةن ك٤ٞ٩٭ة  ٘ى ، كأػؿل ٨ٔ  ل٤نيغ ا٣ُٮسٌ  (ا٣

 .(2)(٨ادلي ٧٠ةؿ )٠ذةب 

 
 
ذه إلروإية تحقيق

ٰ
  سند ه

 
 ف

٤ىني ٪١ذف ثذعٞيٜ ظةؿ رصي ٚلٰ٭ؾق الؿكايح  ة يف دلةؿ اتلعٞيٜ الك٪ؽٌم أ٦ٌ 
٨ٔ األق٧ةء األػؿل؛ ظير إفَّ ٧ٔؽة كنكذ٘ن  ،٦٭٧َّني ذي٠ؿا يف ق٪ؽ٬ة

 ني/ ٤ى إىل ٬ٰؾي٨ الؿصي  اإلماكالت ٦ذٮٌص٭حه 

                                                                                              

 ،  ٦ٕضـات أيب احلك٨ اهلةدم /۰۹ةب ابل، ۳65 - ۳6۳، ص ۳/ ج إزجةت اهلؽاة (1)
 ، ۱ ، ٚى٢ ٦ٕضـات أيب حم٧ٌؽو ا٣ٕك١ؿٌم  /۳۱ةب ابل، 4۲۹ك 4۲۳ص  ؛۱7، ح ۰ٛى٢ ا٣

 .۰5۳، ح 5، ٚى٢  ظت الـ٦ةف٦ة٦ح وةإاجلىٮص ىلع  /۳۰ةب ابل، 4۹5ص ؛ ۳7ح 

،  ٫كالدد٫ كأظٮاؿ أ٦ٌ  /۱ةب ابل، دةريغ اإل٦ةـ اثلةين ٔرش، ۱۱ - 6، ص 5۱ حبةر األ٩ٮار/ ج (2)
ـء اخلةمف ٨٦ ٠ذةب ٦ٕض٥  ك٨٦ أص٢ دٛىي٢و  .۱۳ك ۱۰ح  أكقٓ ي٧س٨ الؿصٮع إىل اجل

 .  أظةدير اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 
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اس ل: بشر بن سليمانإألوّ 
ّ
 إلنخ

  ئٌ اخلٮ ؽرأم الكيٌ  -۱

ٮب أيٌ  ةس/ ٨٦ كدل أيببرش ث٨ ق٤ي٧ةف اجلؼٌ »/ اخلٮيٌئ  ؽٝةؿ الكيٌ 
يذ٫ ٨ٔ أيب احلك٨ ... ركا(٧٠ةؿ ادلي٨)، ركل الىؽكؽ يف األ٩ىةرٌم 
ّـّ ا٣ٞةا٥   ا٣ٕك١ؿٌم  أ٩ذ٥ " /، كٚي٭ة ٝٮهل ٚي٧ة يؿصٓ إىل ٩ؿصف أ

ٟٚ ثٌٛي٤حو زٞةد٪ة أ٢٬ ابليخ، كإيٌن  ٌ يٟ كميرشى ـًلّّ  "...تكجٜ ث٭ة قةاؿ النيٕح  مي
 ٰ  ـ أ٫ٌ٩ اليف ق٪ؽ الؿكايح ٌٔؽة دلة٬ي٢، ىلع أ٩ٌٟ ٝؽ ٔؿٚخ ٚي٧ة دٞؽٌ  س٨ٌ ٣
 .(1)«٩ٛك٫ ثؿكايح ٧س٨ إزجةت كزةٝح مؼهو ي

كبرًش ث٨  ؿو اإلماكؿ يف حم٧ٌؽ ث٨ حب ك٬ٰؾا يٕن أ٫ٌ٩ ظٌّت لٮ ق٧َّ٤٪ة ظ٢ٌ 
 أٚؿادنا آػؿي٨ دل٭ٮ٣ني.  ، ٣ٰس٨ يجىق أفَّ يف َؿيٜ النيغ ا٣ُٮسٌ ق٤ي٧ةف

ة، كظةو٫٤/ أفَّ ٢ٞ٩ الٮزةٝح   ٧٠ة أفَّ اإل٦ةـ اخل٧ينٌ  ٌن يؿل ٬ٰؾا املجىن أي
٩ٞبلن ٨ٔ األقذةذ   ٔجةرد٫ لكٮء ا٨ْ٣ّّ ث٫. ك٬ٰؾا ٩ٌه  ٨٦ الؿاكم ٩ٛك٫ ٬ٮ قجته 

ٚإٌف ٰذلٟ ييثري قٮء  ،إذا اكف ٩ة٢ٝ الٮزةٝح ٬ٮ ٩ٛف الؿاكم»النيغ صٕٛؿ قجعةين/ 
 .(2)«إلقبلمٌ ا ا٨ٌْ٣؛ ظير ٝةـ ث٪٢ٞ ٦ؽاِئ٫ كٌٚةا٫٤ يف املئل

                                                                                              

  .۱744، دؿدمح برش ث٨ ق٤ي٧ةف، ر٥ٝ ۳۱6، ص ۳ج احلؽير/  ٦ٕض٥ رصةؿ  (1)
ٌن  كٝؽ أمةر ا٣ٕبٌل٦ح احليٌلٌ  ، ٠ذةب ۳۹، ص ۳ا٣ٛٞ٭ةء/ ج  دؾ٠ؿة  /ا٩ْؿ] ة.إىل ٬ٰؾا املجىن أي

 [۱5۳كأ٣ح املة، ا٣ٛى٢ الكةدس، األذاف كاإلٝة٦ح، ذي٢ الىبل

 أظؽ  ؿ/ ٩ٌه األكٌ ح، ، ا٣ٛى٢ اخلةمف، اتلٮزيٞةت اخلةٌو ۱5۰يف ٥٤ٔ الؿصةؿ/ ص  ةته لكٌيٌ  (2)
 .  املٕىٮ٦ني
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 إماك٣ني ىلع الك٪ؽ/  ؽ اخلٮيئٌ كاحلةو٢/ أفَّ ل٤كيٌ 
 ة دلة٬ي٢. كق٪ؽق ٔؽٌ  / أفَّ يف َؿيٜ النيغ ا٣ُٮسٌ ؿاألكٌ 

، ٠يٙ ك٬ٮ الؿاكم لٮزةٝح ٩ٛك٫، ك٬ٰؾا ٦ة ٗري حمؿزةو  أفَّ كزةٝح برًشو  اثلةين/
 يكذ٤ــ ادلكر. 

ٜ ا٣تكرتمٌ  -۲ ّّٞ   رأم املع

ٜ النيغ حم ّّٞ ـى الٮظيؽ  (ؿالؿصة  ٝةمٮس)يف  ٧ؽديق ا٣تكرتٌم ٢ٞ٩ املع الك
كٌلف ٨٦ حمٌب  ،٫ ٨٦ كدل أيب أيٌٮب األ٩ىةرٌم أ٩ٌ كظةو٫٤  ،٨ٔ برشو  ابل٭ج٭ةينٌ 

ا   ، كٝؽ أُٔةق اإل٦ةـ ا٣ٕك١ؿٌم اهلةدم كا٣ٕك١ؿم  نياإل٦ة٦ أمؿن
ّـّ ا  .«أ٩ذ٥ زٞةد٪ة أ٢٬ ابليخ...»هل/  ، كٝةؿ  ؽة ٩ؿصف٣ٞةا٥ الكيٌ برشاء أ

األو٢ ٚي٧ة ٝةؿ ػرب اإل٧٠ةؿ »ثٕؽ ٢ٞ٩ ٬ٰؾا امل٤ُت/  ز٥ٌ يٞٮؿ ا٣تكرتٌم 
 ؛ ظير إفَّ يف أػجةرو ذى٫ ٗريي ٤ٕ٦ٮ٦حو ٨[... إاٌل أفَّ وعٌ ادلي ]أم ٠ذةب ٧٠ةؿ 

٫أأػؿ   .»(1)ث٪خ اجلٮاد  اك٩خ كحلؽة ثيخ ظ١ي٧ح  ٌف أ٦َّ

 

ٜ ا٣تكرتٌم  ّّٞ  ٚ٪ٞٮؿ/ أ٩ذ٥ ل٥  حنةكؿ ٬٪ة أف ٩ٮٌص٫ ٬ٰؾا الكؤاؿ إىل املع
حو  زة٩يحو  دٞج٤ٮا ٬ٰؾق الؿكايح، ٚ٭٢ ٰذلٟ بكجت كصٮد ركايحو  ٚةػرتد٥  ٦ٕةًر

ٞذ٥ ق٪ؽ الؿكايح اثلة٩يح املٕةًر َّٞ ٢٬ كح؟ دؿصيط الؿكايح اثلة٩يح، أك أ٩ٌس٥ ظ
                                                                                              

 . ۱۱۰۲، دؿدمح برش ث٨ ق٤ي٧ةف، ر٥ٝ ۳۳۲، ص ۰ؿ/ ج الؿصة ٝةمٮس  (1)
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ح الؿكايح ا٣يٌت ٌم حم٢ٌ   حبس٪ة أك ال؟ ٬ٰؾق الؿكايح دى٤ط ملٕةًر

ٜ ا٣تكرتٌم  ّّٞ ثٕ٪ٮاف املٕةرض تل٤ٟ   إفَّ الؿكايح ا٣يٌت أكرد٬ة املع
، ظير (٨ادلي ٧٠ةؿ)٩ٞبلن ٨ٔ ٠ذةب  (حبةر األ٩ٮار)الؿكايح، ٝؽ كردت يف 

 صةء ٚي٭ة/ ؽ ث٨ ٔجؽ اهلل املٌُ٭ؿٌم ٨ٔ حم٧ٌ  ركايحن   ملض٤سٌ اذ٠ؿ ا٣ٕبٌل٦ح 
، ٝةؿ/ ؿٌم ، ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ اهلل املُ٭ٌ ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ ال١ٮيفٌ »

أقأهلة ٨ٔ احلٌضح  أيب حم٧ٌؽو  ثٕؽ مؼٌ   ؽو ظ١ي٧ح ث٪خ حم٧ٌ  ٝىؽتي 
اص٤ف،  ك٦ة ٝؽ اػذ٤ٙ ٚي٫ اجلةس ٨٦ احلرية ا٣يٌت ٚي٭ة، ٚٞة٣خ ل/

، ز٥ٌ ٝة٣خ ل/ ية حم٧ٌؽ، إفَّ اهلل  يل األرض ٨٦ خيي  ال -دجةرؾ كدٕةىل  -ٚض٤كخي
دٌٛيبلن  ؛، كل٥ جي٤ٕ٭ة يف أػٮي٨ ثٕؽ احلك٨ كاحلكنيأك وة٦ذحو  ٩ةَٞحو  ظٌضحو 

، كد٧يزينا هل٧ة أف يسٮف يف األرض ٔؽي٤٭٧ة، إاٌل أفَّ ل٤عك٨ كاحلكني 
 ،ثة٢ٌٛ٣ ىلع كدل احلك٨  ني ػهَّ كدل احلك -دجةرؾ كدٕةىل  -اهلل 

 ظٌضحن  كإف اكف مٮد  ،ىلع كدل مٮد  ٧٠ة ػهَّ كدل ٬ةركف 
 ، كا٢ٌٛ٣ لٮدلق إىل يٮـ ا٣ٞية٦ح.ىلع ٬ةركف 

ٮف؛ خلبٌل  ح ٨٦ ظريةو ثؽَّ لؤل٦ٌ  كال ٌٞ يؿدةب ٚي٭ة املج٤ُٮف، كخي٤ه ٚي٭ة املع
أيب  ثٕؽ مؼٌ  ثؽَّ كإٝحه  ثٕؽ الؿق٢، كإفَّ احلرية ال يسٮف ل٤٪ةس ىلع اهلل ظٌضحه 

 . حم٧ٌؽو احلك٨ 
/ ية مٮاليت، ٢٬ اكف ل٤عك٨   ؟ كدله  ٤ٞٚخي

٨ احلٌضح ٨٦ ثٕؽق؟  ٔٞته  ٚذبك٧خ ز٥ٌ ٝة٣خ/ إذا ل٥ يس٨ ل٤عك٨  ٧ٚى
 كٝؽ أػربدٟ. 

يبذ٫  / ظٌؽزحن ثٮالدة مٮالم ٗك  . ٤ٞٚخي
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 يٞةؿ هلة/ ٩ؿصف، ٚـارين اث٨ي أيخ  ٝة٣ٍخ/ ٥ٕ٩، اك٩خ ل صةريحه 
ٟ ٬ٮيذ٭ة، ٚأرق٤٭ة ؽم، ٤ٕ٣ٌ كأٝج٢ حيٌؽ اجلْؿ إحل٭ة، ٤ٞٚخ هل/ ية قيٌ 

/ ك٦ة أٔضجٟ؟   إحلٟ؟ ٚٞةؿ/ ال ية ٧ٌٔح، ١ٰ٣ٌن أدٕضت ٦٪٭ة! ٤ٞٚخي
َـّ  ٠ؿي٥ه  / قيؼؿج ٦٪٭ة كدله ٚٞةؿ  م ي٧ؤل اهللي ث٫ ، اٌل كص٢ٌ  ىلع اهلل ٔ

/ ٚأرق٤٭ة ة. ٤ٞٚخي ا ك٧٤ّن ٤بخ صٮرن ة ٧٠ة مي ُن إحلٟ ية  األرضى ٔؽالن كٝك
 قذةذين يف ٰذلٟ أيب. اؽم؟ ٚٞةؿ/ قيٌ 

 ٧خ كص٤كخ، ٝة٣ٍخ/ ٤ٚبكخ زيةيب كأديخ ٦زنؿ أيب احلك٨، ٚك٤ٌ 
.  ٚجؽأين   كٝةؿ/ ية ظ١ي٧ح، اثٕيث ثرنصف إىل اثن أيب حم٧ٌؽو

ٞةؿ/ ية ٦جةرًلح،   ٚ.ٟ ىؽٟد أف أقذةذ٩ٟ يف ذٰل / ية قيؽم، ىلع ٬ٰؾاٝ  ٤ٞخي ٝة٣ٍخ/ٚ 
ٕة -إفَّ اهلل  ٟ يف اخلري ٩ىيجنة.  -ىل دجةرؾ كد ٟ يف األصؿ، كجي٢ٕ ل  أظٌت أف يرشًل

جٍذ٭ة أليب  ٝة٣خ ظ١ي٧ح/ ٥٤ٚ أبلر أف رصٕخي إىل ٦زنيل كزيَّجٍذ٭ة ككى٬ى
، كدمٕخي ثح٪٫ كبح٪٭ة يف ٦زنيل، ٚأٝةـ ٔ٪ؽم أيٌ  ة ز٥ٌ مغ إىل كادلق حم٧ٌؽو ة٦ن

 .(1)«ككص٭خ ث٭ة ٫ٕ٦...
 ٪ة ٬ٰؾق الؿكايح؟د ٨٧ٌٔ صةءدثؽَّ أف حنؽٌ  أٝٮؿ/ ك٬٪ة ال

                                                                                              

يٍجح  ؛۰، ح  ٦ة ركل يف ٦يبلد ا٣ٞةا٥ /4۰ةب ابل، 4۰7ك 4۰6، ص ۰ ٨/ جادلي ٧٠ةؿ  (1) ٘ى ا٣
حبةر  ؛۰۱۲، ح  ةين، الالكـ يف كالدة وةظت الـ٦ةف، ا٣ٛى٢ اثل۰44/ ص (ل٤ُٮسٌ )

؛ ۱4 ، ح ٫ظٮاؿ أ٦ٌ أكالدد٫ ك /۱ ةبابل، دةريغ اإل٦ةـ اثلةين ٔرش، ۱۱، ص 5۱األ٩ٮار/ ج 
، ٦ة كرد  ، دٮٝيٕةت اإل٦ةـ امل٭ؽٌم ۰۱۳ - ۰۱6، ص 6/ ج  ٦ٕض٥ أظةدير اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 

 .۱۳5۳/5، ح  ذ٫ ظ١ي٧ح يف كالدد٨ٔ٫ ٧ٌٔ 



 93  ...............................  ٤ٔي٫ الكبلـ(ا٣ٛى٢ اثلة٣ر/ حتٞيٜ ظٮؿ كادلة اإل٦ةـ وةظت الـ٦ةف )

 

، كابلٕي اآلػؿ ٝةؿ/ إ٩ٌ٭ة ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ ٝةؿ ابلٕي/ إ٩ٌ٭ة ٨ٔ الـ٬ؿٌم 
ٓه أذٞؽ أفَّ الؿكايح ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ا٣ْ٭ؿٌم  ، كزة٣ره اهلل ا٣ُ٭ٮٌم   ، كراث

 .ٝةؿ/ املٌُ٭ؿٌم 

يٮصؽ ٨٧ً أوعةب اإل٦ةـ  كًليٙ اكف، كأيًّة اكف اق٥ الؿاكم هلة، ٚبل
ز٥ٌ يأػؾ  ،ؽة ظ١ي٧حثٰ٭ؾق األق٧ةء املؾ٠ٮرة يكأؿ الكيٌ  مؼهه  اهلةدم 

ّـّ اإل٦ةـ ٔ٪٭ة ٬ٰؾق األصٮبح اخلةٌو   .ح ثأ

ة ٥ٕ٩، ذي٠ؿ مؼه ث٭ٰ  ، ١ٰ٣ٌ٪٫ ؾا االق٥ ٨٧ً أوعةب اإل٦ةـ الًؿ
ٜ ٣حف ٨٦ أوعةب اإل٦ةـ اهلةدم  ّّٞ . كب٪ةءن ٤ٔي٫ ييؿدُّ اإلماكؿ ىلع املع

ح ملع٢ٌ  ألفَّ ؛ ا٣تكرتٌم  ع٭ة الؿكايح املٕةًر ا  خمؽكمحه   ابلعر ا٣يٌت يؿصّّ ق٪ؽن
 ح ىلع كالدة ي٪ةيف ٝجٮؿ م٧ٌٮف الؿكايح ادلا٣ٌ  ٧٠ة دبنٌي ٰذلٟ، ك٣ٰس٨ ال

 كٰذلٟ ألٌف ٬ٰؾا امل٧ٌٮف كرد ٨ٔ ظ١ي٧ح ثُؿؽو  ؛كبن٭ةدة ظ١ي٧ح  امل٭ؽٌم 
ٞن ا٭ة دى٢ إىل أكرث ٨٦ ٤ٕ٣ٌ  دةو ٦ذٕؽٌ  ة.زن ٔرش َؿي

ٜ ا٣تكرتٌم  كاجلؽيؿ ّّٞ ٝؽ  (ٝةمٮس الؿصةؿ)يف ٠ذةب   ثةل٠ؿ أفَّ املع
ّـّ احلٌضح»ؽة ظ١ي٧ح أ٫ٌ٩/ أكردى يف ٌٝىح الكيٌ  ، كيؤيٌؽ «اػذ٤ٙ اخلرب يف أ

َـّ احلٌضح اك٩خ ػةد٦حن  ؽة ظ١ي٧ح، ز٥ٌ كألص٢ إٝة٦ح ل٤كيٌ  ٬ٰؾا الالكـ ثأفَّ أ
ّـّ احلٌضح ك»ادلحل٢ يٞٮؿ/  ٢٬ اك٩خ ٨٦ صٮاري٭ة  اػذ٤ٙ اخلرب يف أ

  كأ٩ٌ٭ة ربٌذ٭ة كأ٬ؽد٭ة إىل اث٨ أػي٭ة ا٣ٕك١ؿٌم 
ي
اء الؿكـ ، أك ٨٦ أ رسى
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أفَّ  (1)الث٪٫؟ كاملٛ٭ٮـ ٨٦ إزجةت املكٕٮدٌم  ا٣ٌيت امرتا٬ة اهلةدم 
ؿ اثلجخ، ظير اٝذرص ىلع ػربق، ك٦ةؿ اإل٧٠ةؿ إىل اثلةين، ظير األكٌ 

ّـّ ا٣ٞةا٥ "ؿ إاٌل أ٫ٌ٩ ٝةؿ/ ل األكٌ إ٫ٌ٩ كإف رك ، ٦ة ركم يف ٩ؿصف أ
، كركل ػربق، ك٬ٮ املٛ٭ٮـ "كاق٧٭ة م٤ي١ح ث٪خ يٮمٕة ث٨ ٝيرص امل٤ٟ

 إاٌل أف يٞةؿ/ إ٩ٌ٭ة أ٥ٌٔ  ٭٥ٌ ٤ِّ ح، الٔرٌب ٚي٭ة ثأفَّ احلٌضح اث٨ي قبيٌ  ٨٦ أػجةرو 
 .(2)«٨٦ أف دسٮف ثبل كاقُحو 

ٜ اجل٧ةزمٌ  -۳ ّّٞ    رأم املع
 مٮىل أيب احلك٨ كأيب  ٨٦ كدل أيب أيٌٮب األ٩ىةرٌم »/ ٨ برشو ٝةؿ ٔ

٫ٚ   ، ٫٧َّ٤ٔ مٮال٩ة أثٮ احلك٨ ا٣ٕك١ؿٌم  حم٧ٌؽو  رشاء الؿٝيٜ، كرشَّ
ّـّ مٮال٩ة ا٣ٞةا٥  أ٩ذ٥ زٞةد٪ة أ٢٬ ابليخ، كإيٌن ، كٚي٫ ٝٮهل هل/ برشاء أ

رٌشٟٚ ثٌٛي٤حو  ٟى كمي  .(3)«تكجٜ ث٭ة قةاؿ النيٕح... مـًٌلي

ٜ اجل٧ةزٌم  املكذٛةد ّّٞ أ٫ٌ٩ ي٧ؽح برًش ث٨ ق٤ي٧ةف   ٨٦ الكـ املع
 أػؿل، ك٨٦ ٬٪ة ٩ٛ٭٥ أفَّ اجل٧ةزٌم  يجؽم أمَّ مبلظْحو  ١ٰ٣٪٫ٌ ال ٬ٰؾا،

 يٞج٢ ركايةد٫ كأػجةرق. 

                                                                                              

 .ث٨ احلكني املكٕٮدٌم  ٣ٕيلٌ  ( ث٨ أيب َة٣تو  ح لئل٦ةـ ٔيلٌ إزجةت الٮويٌ )ؿاد ث٫ ٠ذةب امل (1)

 .۳۱اثلةين، ر٥ٝ  صٕٛؿو  ، دؿدمح ظ١ي٧ح ث٪خ أيب۰۳۹، ص ۱۰ؿ/ ج الؿصة ٝةمٮس  (2)

  .۰۱۱۹ةس، ر٥ٝ دؿدمح برش ث٨ ق٤ي٧ةف اجلؼٌ  ،۳۱، ص ۰مكذؽرٌلت ٥٤ٔ رصةؿ احلؽير / ج  (3)
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  احلةاؿمٌ  رأم النيغ أيب ٌٔلي  -4
الكـ الٮظيؽ  (ؿاملٞة ٦٪ذٍم )يف  ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ احلةاؿٌم ٢ٞ٩ النيغ حم٧ٌ 

يطو أك  ٨٦ دكف زيةدةو  ابل٭ج٭ةينٌ  ة يٞج٢ الؿكايح  ،(1)أك ثيةفو  دًٮ ٌن ك٫ٌ٤ٕ٣ أي
 ٬ٰؾا كيؿدٌي٭ة.  املؾ٠ٮرة ٨ٔ برًشو 

  رأم ا٣ٕاٌل٦ح املة٦ٞةينٌ  -5
ٚةلؿص٢ / »ثٕؽ أف ي٪٢ٞ الكـ الٮظيؽ ابل٭ج٭ةينٌ  (املٞةؿ  د٪ٞيط)يٞٮؿ يف 

ظيجبؾو ٨٦ اثلٞةت، كا٣ٕضت ٨٦ إ٧٬ةؿ اجل٧ةٔح ذ٠ؿق ٦ٓ ٦ة ٬ٮ ٤ٔي٫ ٨٦ 
 .(2)«الؿدجح

بلـ يف الؿاكم األكٌ   ؿ )برًش ث٨ ق٤ي٧ةف(. ٬ٰؾا ٬ٮ ظةو٢ الكـ اأٔل

: محّمد بن بح  
ّ  ر  إلثان   

 إلشيبان 

ّـّ احلٌضح ٨٦ برًش ث٨ ق٤ي٧ةفاٌل إفَّ ٬ٰؾا الؿص٢ ٬ٮ  ك٤ٞ٩٭ة  م ق٧ٓ ركايح أ
 .٫٪ٔ 

٭ة/ أفَّ ٬ٰؾا النؼه ٬ٮ ٨٦ دىؿد ٤ٔي٫، أ٧٬ٌ  كيف املٞةـ دٮصؽ ٌٔؽة إماكالتو 
٘يبلة، ٣ٰس٨َّ املذأػٌ  ، ث٢ ٫ٌ٤ٕ٣ ثٰؾلٟ الٮوٙ ؿي٨ ل٥ يٞج٤ٮا ٬ٰؾا املٕىن ل٤٘٤ٮٌ ا٣

 دثجخ صبلتل٫ ك٦زنتل٫.

                                                                                              

 . 456ةس، ر٥ٝ ، دؿدمح برش ث٨ ق٤ي٧ةف اجلؼٌ ۱5۰، ۰ؿ/ ج املٞة ٦٪ذٍم  (1)

 . ۳۲55ةس، ر٥ٝ ، دؿدمح برش ث٨ ق٤ي٧ةف اجلؼٌ ۰7۰ك ۰7۱، ص ۱۰املٞةؿ/ ج  د٪ٞيط  (2)
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٤ٮٌ  ٥ٕ٩، ال ٘ي ٜ؟ ك٦ّت يسٮف ثؽَّ ٨٦ ابلعر ٨ٔ ٦ٕىن ا٣ ٌٞ ، كًليٙ يذع
٤ٮٌ ا٣٘ةل اغحلنة؟ كبأمّّ ٦ٕىنن  ٘ي  ىلع ا٣٘ةل؟  أ٤َٞٮا تك٧يح ا٣

ٌؽ ٤ٗٮًّ  ـي ثجٕي ا٣ٕٞةاؽ يف الكةثٜ يٕي ٌؽ ظير اكف اال٣زتا ا ٦ٓ أ٩ٌ٭ة احلٮـ دٕي
يط ٬ٰؾا ٨٦ مك٧َّ٤ةت ا٣ٕٞةاؽ ٔ٪ؽ٩ة، ث٢ كأوٮهلة؛ لا ال  ثؽَّ ٨٦ دًٮ

 كبيةف ثٕي ٦ة يذ٤ٌٕٜ ث٫. ،امل٤ُت

  رأم النيغ اجل٧ةزمٌ  -۱
، اكف ٨٦ النحجةينٌ  حم٧ٌؽ ث٨ حبؿ ث٨ ق٭٢و »ٝةؿ يف مكذؽرًل٫/ 

ة، إاٌل أ٫ٌ٩ ٦ذ٭٥ٌّ  ة ثةألػجةر، ٚٞي٭ن  . كهل ٠ذته ثة٤٘٣ٮٌ  املذَك٧ّّني، كٌلف اعل٧ن
٭ة٫٦ ثٰؾلٟ رم ثةلٌٕٙ. كٝٮؿ ؛ كالدٌ دٞؿب ٨٦ مخك٧بحو  ٛةته كمى٪ٌ 

ٍه ابلٕي م٧ٌة قيأيت ٨٦  ، ٧٠ة ٬ٮ كاًطه حميه  / إ٫ٌ٩ ٨٦ ٧٤ٔةء ا٣ٕة٦ٌح ٤ٗ
ىلع ظك٪٫ كًل٧ةهل... كركل الىؽكؽ بك٪ؽق ٔ٪٫، ٨ٔ  األػجةر ا٣ٌيت دؽٌؿ 

ظؽيس٫ املٌٛى٢ يف ترٌش٫ٚ  ، ٨ٔ قٕؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ا٣ٞيٌمٌ أةمؽ ث٨ مرسكرو 
، ا٣ٕرص  ، كقؤاالد٫ املٌٛى٤ح ٨ٔ مٮال٩ة كيلٌ  ث٤ٞةء ا٣ٕك١ؿٌم 

ك٪٫ كًل٧ةهل كوعٌ  ٪ةته ثحٌ  ٭ة دالالته كٚي ح ٔٞيؽد٫. ث٢ يْ٭ؿ ذٰلٟ ىلع ظي
 .(1)«ـ٨٦ دميٓ ٦ة دٞؽٌ 

                                                                                              

 ، النحجةينٌ  ، دؿدمح حم٧ٌؽ ث٨ حبؿ ث٨ ق٭٢و 477، ص 6مكذؽرٌلت ٥٤ٔ رصةؿ احلؽير/ ج  (1)
 .۱۰767ر٥ٝ 
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  (1)رأم ا٣ٕاٌل٦ح املة٦ٞةينٌ  -۲
٧٠ة ، (2)«ييؿىم ثةتلٛٮيي»/ ؿو حم٧ٌؽ ث٨ حب فٌ إيف رصةهل  ٝةؿ النيغ ا٣ُٮسٌ 

 حم٧ٌؽ ث٨ حبؿو »ظير ٝةؿ/  يف ٚ٭ؿقذ٫، ٨ٔ النيغ ا٣ُٮسٌ أ٫ٌ٩ ٢ٞ٩ ٬ٰؾا الالكـ 
ة، إاٌل أ٫ٌ٩ ٦ذٌ ، ٨٦ أ٢٬ قضكذةف، اكف ٦ذَكٌ الؿ٬نٌ  ة ثةألػجةر ٚٞي٭ن ة اعل٧ن  ٭٥ه ٧ن
 ، أكرث٬ة مٮصٮده ، كًلذجي٫ مٮصٮدةه كرقة٣حو  ٙو . كهل حنٮه ٨٦ مخك٧بح مى٪ٌ ثة٤٘٣ٮٌ 

 .(3)«خبؿاقةف
ٝةؿ ثٕي أوعةث٪ة/ إ٫ٌ٩ اكف »ٝٮهل/  ٨ٔ اجلضةيشٌ  ٦ح املة٦ٞةينٌ كي٪٢ٞ ا٣ٕبٌل 

٨٦ الكبل٦ح، كالأدرم ٨٦ أي٨ ٝي٢  ، كظؽيس٫ ٝؿيته يف ٦ؾ٬ج٫ اردٛةعه 
 .(4)«ٰذلٟ؟!

ٝؽ أكرد اق٫٧ يف ا٣ٞك٥ اثلةين ٨٦  ز٥ٌ يؾ٠ؿ املة٦ٞةين أفَّ ا٣ٕبٌل٦ح احليٌلٌ 
ة  (ؿاألٝٮا ػبلوح ) ٌن ٌٝ كاٌل »ٝةؿ/ ظير أي  .(5)«ٙ يف ظؽيس٫م أراق اتلٮ

ة، ك٦ة ٨ٔ ثٕي ال مج٭ح يف ٠ٮف الؿص٢ إ٦ة٦يًّ »/ ز٥ٌ يٞٮؿ املة٦ٞةينٌ 
ٍه  ، كًليٙ يبلا٥ ٠ٮ٫٩ حميه  ا٣ٌٛبلء ٨٦ أ٫ٌ٩ ٨٦ أاع٥ّ ٧٤ٔةء ا٣ٕة٦ٌح ٤ٗ

                                                                                              

 .۱۲4۳4، ر٥ٝ الؿ٬نٌ  ؽ ث٨ حبؿو ، دؿدمح حم٧ٌ ۳6ك ۳5، ص ۰ح(/ ج املٞةؿ )ا٣ُجٕح احلضؿيٌ  د٪ٞيط  (1)
 .۱۲6، ر٥ٝ  ح، ثةب ذ٠ؿ أق٧ةء ٨٦ ل٥ يؿك ٨ٔ األا٧ٌ 5۱۲/ ص رصةؿ ا٣ُٮسٌ  (2)

 ، 5۹۳/۱۳، ر٥ٝ النحجةينٌ  ، دؿدمح حم٧ٌؽ ث٨ حبؿ ث٨ ق٭٢و ۰۲۳ا٣ٛ٭ؿقخ/ ص  (3)

 .۱۲44، ر٥ٝ النحجةينٌ  ، دؿدمح حم٧ٌؽ ث٨ حبؿ ث٨ ق٭٢و ۳۳4ص / رصةؿ اجلضةيشٌ  (4)

، كٝؽ ذ٠ؿ ۱6۲۲/۰6، ر٥ٝ النحجةينٌ  ، دؿدمح حم٧ٌؽ ث٨ حبؿ ث٨ ق٭٢و ۳۹6ػبلوح األٝٮاؿ/ ص  (5)
 الؿكاة الٌٕةؼ يف ا٣ٞك٥ اثلةين.  ا٣ٕبٌل٦ح احليٌلٌ 



 1حبٮثه ٧٤ٔيٌحه يف ا٣ٌٌٞيح امل٭ؽكٌيح ج  ......................................................... 98

٨٦ لك٧ح  رآق يف الكـ ال١ٌشٌ  ة ٠ٮ٫٩ اغحلنة؟! ك٢ٌٕ٣ ٦جنأ امتجةق ابلٕي ٦ةيًّ اع٦ٌ 
ـ٥ٔ أفَّ املؿاد ث٫ ا٣جكجح إىل ٦ؾ٬ت أيب ظ٪يٛح، ك٣حف ٠ٰؾلٟ،  "احل٪ٛيّّني" ٚ

ة ٩ٞٮؿ/ إفَّ رصيط ... كإذ ٝؽ اكف إ٦ة٦يًّ ٥ث٢ ٬ٮ نكجح إىل ظ٪يٛح أزةؿ ث٨ جلي
ة، ث٢ ٌم د٭٧حه  النيغ أفَّ ا٣ٞٮؿ ثةتلٛٮيي كا٤٘٣ٮٌ  ٞن ٌٞ ، ثة٣جكجح إحل٫ ٣حف حم

أ٫ٌ٩ ال كزٮؽ  ، كٝؽ ٩ٌج٭٪ة ٗري مٌؿةو ا٣ٌ٘ةاؿٌم  فَّ ٦جنأ اتل٭٧ح ٝٮؿ اث٨كا٣ْة٬ؿ أ
٧ة كاجلضةيش أ٩سؿ قيٌ  ، ال٧ة إذا اكف ٦جنؤ٬ة الؿم ثة٤٘٣ٮٌ قيٌ  ال ،ثذٌٕيٛةد٫

 .(1)«ٰذلٟ ٤ٔي٫ ٬٪ة ثٞٮهل/ ظؽيسي٫ ٝؿيته ٨٦ الكبل٦ح

كإذا ل٥  ،«ٝي٢»كا ٔ٪٫ ثس٧٤ح م ٔرٌب أٔرث ىلع وةظت اتلٌٕيٙ اٌل  كل٥
ثٕي ٦ة ٬ٮ   حق، ث٢ اكف املْ٪ٮف ظؽكزى٫ ٨٦ ركايذ٫ يف األا٧ٌ يثجخ ٤ٗٮٌ 

ة احلٮـ ٨٦ رضكريٌ  ةت ٦ؾ٬ت النيٕح ٧٠ة ق٧ٕخى ٨٦ النيغ ٨٦ ٠ٮ٫٩ اعل٧ن
ة، ك٦ة ق٧ٕذ٫ ٨٦ اجلضةيشٌ  ٨٦ ٠ٮف ظؽيس٫ ٝؿيجنة ٨٦ الكبل٦ح،  ثةألػجةر ٚٞي٭ن

ة هل يف احلكةف ٍؽرصن ة ٦ي ةف دكف الٌٕٛةء، ٚةألّ٭ؿ ٠ٮف الؿص٢ ٨٦ احلك ؛٦ؽظن
 كاهلل ا٣ٕةل٥. 

كحلخ مٕؿم! إذا اكف الؿص٢ ث٪ٛك٫ »ظي٪٧ة ٝةؿ/   ك٣ٞؽ أصةد احلةاؿٌم 
ة، كظؽيس٫ ٝؿيجنة ٨٦ الكبل٦ح، كًلذج٫ صٌيؽةه  ة ٚٞي٭ن ة اعل٧ن ، ظك٪حه  ٦ٛيؽةه  ٦ذَك٧َّن

[ ا٣ٌ٘ةاؿٌم  م يؿىم ث٫؟! ك٣حف ا٣ٕضت ٨٦ ٌٗي ]اث٨اٌل  ٧ٚة ٦ٕىن ا٤٘٣ٮٌ 
ٌٚح ٧٤ٔةا٪ة [؛ أل]ال١ٌشٌ  كًلٌل  ٔؽا الىؽكؽ كأرضاث٫ ٔ٪ؽ  ٌف اك

                                                                                              

 .۱۲4۳4، ر٥ٝ الؿ٬نٌ  ، دؿدمح حم٧ؽ ث٨ حبؿو ۳6ك ۳5، ص ۰املٞةؿ/ ج  د٪ٞيط ( 1)
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! ٧ٚة يف جٕ٭٧ة يف ا٨ُٕ٣ كالؿم ثة٤٘٣ٮٌ ا٣ٕضت م٨٧ٌ يتٌ  ، ٣ٰس٨ٌ أرضاث٭٧ة ٗبلةه 
ٙه  ٙه الٮصزية ٨٦ أ٫ٌ٩ ًٕي  .(1)«، ًٕي

  ؽ اخلٮئٌ رأم الكيٌ  -۳

 الؿص٢ كإف ل٥ يثجخ ٫ًٕٛ، ٚإ٩ٌة ذ٠ؿ٩ة ٗري مٌؿةو »/  ؽ اخلٮيئٌ يٞٮؿ الكيٌ 
دثجخ نكبذ٫ إحل٫، إاٌل أفَّ كزةٝذ٫  ل٥ ا٣ٌ٘ةاؿٌم  املجكٮب إىل اث٨ أفَّ ال١ذةب

ة ٗري زةثذحو  ٌن ٨٦ الكبل٦ح، يؿيؽ  ٨٦ أفَّ ظؽيس٫ ٝؿيته  . ك٦ة ذ٠ؿق اجلضةيشٌ أي
ة. إذ ٌن  .(2)«٬ٮ دل٭ٮؿ احلةؿ فث٫ أ٫ٌ٩ ال ٤ٗٮَّ يف أظةديس٫، ٥٤ٚ يثجخ ظك٪٫ أي

 ؿو بلـ ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ حب٬ٰؾا ظةو٢ ٦ة أرد٩ة ذ٠ؿق كإيؿادق ٨٦ لك٧ةت اأٔل
، كاجلتيضح ا٣ٌيت ي٧س٨ أف ٩ى٢ إحل٭ة ثٕؽ اجلْؿ يف لك٧ةت ا٧٤ٕ٣ةء النحجةينٌ 

ؽُّ ٨٦ دم٤ح الؿكاة احلكةف، ك٬ٰؾق االدٌ  ٭ة٦ةت ظٮهل ٣حكخ ٌم أفَّ الؿص٢ يٕي
م اٌل كةاؿٌم، إذا أذ٧ؽ٩ة يف إزجةد٭ة ىلع لك٧ةت اث٨ ا٣ٌ٘ ، ػةٌوحن وعيعحن 

ع٫ ٬ٮ رأم احلةاؿٌم   .  يٞٮل يف ٩ْؿ٩ة ك٩ؿصّّ
                                                                                              

 /كا٩ْؿ ؛۰5۲4، ر٥ٝ الؿ٬نٌ  ؽ ث٨ حبؿو ، دؿدمح حم٧ٌ ۳7۹ك ۳7۳، ص 5ؿ/ ج املٞة ٦٪ذٍم  (1)
 .647۹، ر٥ٝ ؽ ث٨ حبؿو ، دؿدمح حم٧ٌ ۱۳۱، ص ۹ؿ/ ج الؿصة ٝةمٮس 

، كٝةؿ ۱۲۰۹7، ر٥ٝ الؿ٬نٌ  ؽ ث٨ حبؿو ، دؿدمح حم٧ٌ ۱۰4، ص ٦۱5ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (2)
ٮٌم  ثة٢ٌٛ٣ كا٣ٛٞة٬ح... ٝةؿ ثٕيي أوعةث٪ة/ إ٫َّ٩ اكف يف  ، ٦ٕؿكؼه حم٧ٌؽ ث٨ حبؿو »/ احلى٧ى

، دؿدمح ۰7، ص ۹األدثةء/ ج  ٦ٕض٥ ]« ، كظؽيسي٫ ٝؿيته ٨٦ الكبل٦ح٦ؾ٬ج٫ اردٛةعه 
 .[الؿ٬نٌ  ؽ ث٨ حبؿو حم٧ٌ 
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يف ٬ٰؾا ابلعر حنةكؿ أف ٩ؾ٠ؿ دم٤حن ٨٦ اإلماكالت ك٨٦ ز٥ٌ ٩٪ةٝن٭ة ث٧ة 
 ي٪ةقت املٞةـ. 

 

ّـّ اإل٦ةـ وةظت الـ٦ةفؽة ٩ؿصف إفَّ ٌٝىح رشاء الكيٌ  ٝؽ ظؽزٍخ   أ
دٞٓ يف ٬ٰؾق الك٪ح املؾ٠ٮرة ك٦ة ثٕؽ٬ة أمُّ  ، كاحلةؿ أ٫ٌ٩ ل٬٥ ۰4۰ثٕؽ اعـ 

 ؽة ٩ؿصف أقريةن ثني املك٧٤ني كالؿكـ ظٌّت دٞٓ الكيٌ  ٦٭٧ٌحو  كظؿبو  ٦٪ةكمحو 
 .(1)ثيؽ املك٧٤ني

 إلجوإب

 ةـ.ريغ كد٤ٟ األيٌ ةٰذلٟ اتل يف كأرسو  ك٦٪ةكمةتو  كيؿد ٤ٔي٫ كصٮد ظؿكبو 
، ١ٚبكٮا د٦يةط، كقجٮا كأٝج٤خ الؿكـ يف زبلز٧بح مؿًلتو »/ ٝةؿ ال٬بٌ 

ٗـا  ۰۳۹، كأظؿٝٮا كرٌدكا مرسٔني، ٚعٌى٪٭ة املذٮٌَل. كيف ق٪ح ٧بح امؿأةو قذٌ 
ح، كأظؿؽ أ٣ٙ ثبلد الؿكـ ظٌّت ٝؿب ٨٦ ا٣ٞكُ٪ُيجيٌ  األر٦نٌ  حيىي ث٨ ٔيلٍّ 

ة، كٝذ٢ حنٮ ا٣ٕرشة آالؼو ٝؿيحو  ٛن  .(2)«، كقىب ٔرشي٨ أ٣
، كٌل٩خ م٭ةدد٫ ٬ ۰۱4أك  ـه ۰۱۰اك٩خ اعـ  كالدة اإل٦ةـ اهلةدم  ز٥َّ إفٌ 

                                                                                              

، ا٣ٛى٢ اثلة٣ر، رأی ۱۱5/ ص [حثةل٤٘ح ا٣ٛةرقيٌ ]املىؽر  دةريغ قيةد ٗيجخ ا٦ةـ دكازد٥٬ (1)
ـٌ  ح ظٮؿ كادلة اإل٦ةـ امل٭ؽٌم اإل٦ة٦يٌ   . اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  ، أ

 . 7، دؿدمح املذٮٌَل، ر٥ٝ ۳7ك ۳6، ص ۱۰قري أٔبلـ اجلجبلء/ ج  (2)
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يف  ، ٦٪٭ة ٔرشكف ق٪حن كزبلزني ق٪حن  ةة إ٦ة٦ذ٫ ٚاك٩خ زبلزن ، كأ٦ٌة ٦ؽٌ ٬ ۰54اعـ 
ا يف ٬ ۰۳۹يف اعـ  ىلع أٌف اإل٦ةـ  اء، ك٬ٰؾا ٦ة يؽٌؿ قةمؿٌ  ، اكف ٦ذٮاصؽن
اآلالؼ ٨٦ الؿكـ ثٕؽ  ةسٌ جٌ م أرس ٚي٫ املذٮٌَل ا٣ٕاء، ك٬ٮ ا٣ٕةـ اٌل قةمؿٌ 

 ثح٪٭٥ كبني املك٧٤ني. َةظ٪حو  ٦ٕؿًلحو 
ة/  (ـاإلقبل دةريغ )يف  كٝةؿ ال٬بٌ  ٌن ٨ ثٕني زربىح...»أي  .(1)«أاغرت الؿكـ ىلع ٦ى

ة ظى٪نة ٨٦ الؿكـ يٞةؿ هل/ و٤٧ٌح»آػؿ يٞٮؿ/  كيف حم٢ٍّ   .(2)«اٚذذط ث٘ي
 ٘ة ٨٦ َؿقٮس، ز٥ٌ إىل م٤ٌُيح، كّٛؿ ٗـا ثي »ٚيٞٮؿ/  أ٦ٌة ا٣ْٕييمٌ 

 .(3)«ثُبلآ الؿكـ

ا ىلع أفَّ ظؿكبنة كوؽا٦ةتو كٍٕٝخ ثني صؽًّ  إذف ٬٪ةؾ مٮا٬ؽ ٠سريةه 
ٓ ٰللٟ جيؽ ثٕي اجل٧ةذج املك٧٤ني كالؿكـ يف د٤ٟ ا٣ٛرتة ك٦ة ثٕؽ٬ة، كاملذتجٌ 

 .(4)٨٦ ال١ذت اتلةرخيٌيح ٨٦ د٤ٟ احلؿكب يف ٠سريو 
                                                                                              

 ٔني زربح.  ، اغرة الؿكـ ىلع۰4۱، ظٮادث ق٪ح 6، ص ۱۳دةريغ اإلقبلـ/ ج  (1)

 ط ظى٨ ل٤ؿكـ.، ٚذ۰44، ظٮادث ق٪ح ۱۰ص  املىؽر الكةثٜ/ (2)

 .ل٤ْٕييمٌ  (دةريغ ظ٤ت) ٨ٔ ، ٩ٞبلن ۱اهلةمل  املىؽر الكةثٜ/ (3)

 ۰45ك ۰44ك ۰4۱ ، ظٮادث قن۳۳۰ك ۳۰۳ك ۳۰7ك ۳۰۰ك ۳۰۱، ص 5دةريغ األم٥ كامل٤ٮؾ/ ج  (4)
 ۰4۰ك ۰4۱ ، ظٮادث قن۳4۱ك ۳۳۹ك ۳۳7ك ۳۳5ك ۳۳4، ص 4الاكم٢ يف اتلةريغ/ ج  ؛۰46ك
 الـا٬ؿة/   اجلضٮـ ؛۰4۱، ظٮادث ق٪ح ۰۳۹، ص ۰۰رب/ ج األ  ٩٭ةيح ؛۰46ك ۰45ك ۰44ك

، اثلة٩يح، الك٪ح الؿاٚيقٌ  ث٨ ٦٪ىٮرو  ، ذ٠ؿ كاليح ٔحىس۰۳۰، ظٮادث ق٪ح ۳۱۳، ص ۰ج 
 الؿاثٕح ٨٦ كاليذ٫. 
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أف يسٮف املؿاد ثةحلؿب ٬٪ة ظؿبنة  حف ٨٦ الرضكرٌم كب٪ةءن ٤ٔي٫ ٩ٞٮؿ/ ٣
كاقٕح اجلُةؽ مةرؾ ٚي٭ة ٝيرص الؿكـ بنؼى٫ ك٫ٕ٦ ثٕي أٌٔةء  مةم٤حن 

ؽة ٩ؿصف ٝؽ راٍٚٞخ اجل٪ٮد أرسد٫؛ ألفَّ ٦ة كرد يف الؿكايح ٬ٮ أفَّ الكيٌ 
 ٌٛ  . ٨٦ اإل٦ةـ ا٣ٕك١ؿٌم  ث٤جةس اخلؽـ ثأمؿو  يحن كاملٞةد٤ني ٦ذؼ

 

ة، ث٢ نكذُيٓ ك٣حف إماكالن ٧٤ٔيًّ  ٌٚنٌّ  ا اإلماكؿ يف احلٞيٞح ٬ٮ إماكؿه ٬ٰؾ
 ل٤تكةؤؿ كا٣تن١يٟ ال أكرث.  كإزةرةن  ا٣ٞٮؿ/ إفَّ يف ٬ٰؾا اإلماكؿ ص٪جحن ختؿيبٌيحن 

ابلٕي ثٰ٭ؾا اخلرب كل٥  كظةو٢ ٬ٰؾا اإلماكؿ ٬ٮ/ ٢٬ د٧٤ٕٮف ملةذا ا٬ذ٥ٌ 
أل٩ٌ٭٥ أرادكا ثٮاقُح ٬ٰؾا اخلرب أف ؟ دو ينَكٮا ىلع دالتل٫ كٝج٤ٮق ٨٦ دكف دؿدٌ 

ة اعحلنة ٨٦ ػبلؿ ا٩تكةث٭ة إىل نكتو  ٙو  يثجذٮا ل٤كيؽة ٩ؿصف ٦ٞة٦ن ٨٧ ٚ؛ رشي
ّـّ َٚم د٪تكت  د٪تكت إىل٩ةظيح األب  ٝيرص م٤ٟ الؿكـ، كأ٦ٌة ٨٦ ٩ةظيح األ

، كبةتلةل يجكجٮف اإل٦ةـ ؽ املكيط إىل م٧ٕٮف أظؽ أوعةب الكيٌ 
ّـّ   امل٭ؽٌم  ة إىل اعا٤ ٨٦ َؿؼ األ ٕن  .  (1)ذنيرشيٛ ذنيكاألب ٦

 إلجوإب

يؿصٓ ىلع املكتنّك ٩ٛك٫؛ أل٫ٌ٩ يف احلٞيٞح فَّ ٬ٰؾا اإلماكؿ كاجلٞؽ إ ٩ٞٮؿ
ح كاجل٭٢ دكف كٌص٫ إحل٭٥ اتل٭٥ كنكج٭٥ إىل األ٦ٌيٌ إذ  ؛ىلع ٧٤ٔةء النيٕح حتةم٢ه 

                                                                                              

، ا٣ٛى٢ ۱۱5/ ص [حثةل٤٘ح ا٣ٛةرقيٌ ]املىؽر  ا٩ْؿ دةريغ قيةد ٗيجخ ا٦ةـ دكازد٥٬ (1)
ـٌ  ة اإل٦ةـ امل٭ؽٌم ح ظٮؿ كادلاثلة٣ر، رأی اإل٦ة٦يٌ   . اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  ، أ
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٧٤ٔةء  أفَّ ٬ٰؾا املكتنّك ٝؽ ادٌ٭٥ اجلْؿ إىل أوٮهل٥ ك٦جة٩ي٭٥! كبرصاظحو 
ٮف، كٰذلٟ ٝٮهل/ إ٩ٌ٭٥ إ٧ٌ٩ة ٝج٤ٮا ٬ٰؾق ا٣ٌٞىح ٨٦ أص٢ ا٣ُةاٛح ثأ٩ٌ٭٥ ا٩ذ٭ةزيٌ 

 ح! يٌ مى٤عذ٭٥ كمى٤عح النيٕح ٨٦ دكف اجلْؿ إىل املٮازي٨ ا٧٤ٕ٣ٌيح كا٣ٛ٪ٌ 
٤ي٫ ٚإ٩ٌ٪ة ٩ٞٮؿ هل/ إفَّ الك٦س٥ ٬ٰؾا مؿٚٮضه  ، ٚإذا اكف  دم٤حن  ٔك كدٛىيبلن

ذٛةوي٤٭ة كيف ٦س٢ ٰذلٟ ا٣ٕرص ٌم أمج٫ ح ثٝىؽز٥ أفَّ ٢ٞ٩ ٦س٢ ٬ٰؾق ا٣ٌٞيٌ 
ثة٣ٞىه األقُٮرٌيح ٦٪٭ة إىل احلٞيٞح كالٮاٝٓ، ٚ٪ٞٮؿ يف اجلٮاب/ إفَّ  يشءو 

٬ٰؾا الي٧س٨ أف يسٮف دحلبلن كقبجنة لؿٚي الؿكايح، ٠يٙ كحن٨ حبس٪ة يف 
ةع اتلةرخيٌيح ٰللٟ الـ٦ةف تنري جنؽ إماكالن أقةقيًّ  ق٪ؽ٬ة ٥٤ٚ ة ٚي٫، كاألًك
٤ي٫ ٧ٚة املنَكح يف أف دسٮف ٬ٰؾق  إىل إماكف كٝٮع ٦س٢ ٬ٰؾق احلةدزح، ٔك

 ا٣ٌٞىح ٝؽ كٕٝخ ٕٚبلن كجب٧يٓ دٛةوي٤٭ة؟ ٬ٰؾا ثةإلًةٚح إىل كصٮد ركايةتو 
 زخ ٨ٔ ٌٝةية أكرث دٛىيبلن ٨٦ ٬ٰؾق الؿكايح. ٔ٪ؽ٩ة ٝؽ حتؽٌ  ٠سريةو 

ؽ أػؿل ٝ ز٥ٌ إفَّ ٬ٰؾي٨ اإلماك٣ني ٧٬ة ٧ٔؽة اإلماكالت، ك٬٪ةؾ إماكالته 
 .(1)ً٪ة هلة كل٤ضٮاب ٔ٪٭ة يف حبٮز٪ة ػةرج امل٭ؽكٌيحدٕؿٌ 

٧٤ٚةذا ل٥ ي٪٤ٞ٭ة ثٕي املٕةرصي٨  اك٩خ ٬ٰؾق الؿكايح وعيعحن  إذا
از ا٣ٞيٌمٌ  كاث٨ ، أ٦سةؿ/ اجلٮخبيتٌ ل٤نحجةينٌ  ـٌ  ؟(2)كاملكٕٮدٌم  كالَكينٌ  اخل

                                                                                              

 األقٮاؽ إف مةء اهلل. ة يُجٓ كيجرش يفك٬ٮ اآلف ىلع مٮٕٝ٪ة كٝؿيجن  (1)

، ا٣ٛى٢ اثلة٣ر، ۱۱5/ ص [حثةل٤٘ح ا٣ٛةرقيٌ ]املىؽر  دةريغ قيةد ٗيجخ ا٦ةـ دكازد٥٬ (2)
ـٌ  ح ظٮؿ كادلة اإل٦ةـ امل٭ؽٌم رأی اإل٦ة٦يٌ   . اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  ، أ
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 إلجوإب

بلـ لٰ٭ؾق الؿ أك ىلع كايح ٣حف دحلبلن ىلع ًٕٙ ق٪ؽ٬ة ٔؽـ ٢ٞ٩ ٬ٰؤالء اأٔل
٥ٕ٩، ي٧س٨ أف يسٮف ٔؽـ ٢ٞ٩ الؿكايح دحلبلن ىلع ًٕٛ٭ة ٚي٧ة  .ٔؽـ أذجةر٬ة

ٚؿاز٬ة ٨ٔ ٗري٬ة، ٚيٮرد إل٤ؿكايةت املٕذربة ك اكف املٞةـ ٦ٞةـ اقذٞىةءو  إذا
بلـ املٕذرب ٦٪٭ة كال ي٪٤ٞٮف الٌٕيٙ، ك٣ٰس٨ يف ٬ٰؾا املٞةـ ٣حف ٠ٰؾلٟ،  اأٔل

ح الٮويٌ  يف إزجةت  ىلع ٬ٰؾا األقةس؛ ٚةملكٕٮدٌم  دس٨ ٝةا٧حن  ح ٤٧ٔ٭٥ ل٥ُٚؿيٞ
 يف أربٓ وٛعةتو   ٞح ث٘يجح اإل٦ةـ امل٭ؽٌم ػ ٦سبلن ػ ٝؽ أكرد األػجةر املذ٤ٌٕ 

ٙو   .(1)ٍٚٞ ك٩ى

 .«أ٩ة أ٢ٞ٩ ٨ٔ اثلٞةت»٩ٛك٫ ٝةؿ/  إذا ٤ٝذ٥/ إفَّ املكٕٮدٌم 

حي٢ُّ املنَكح؛ أل٫ٌ٩ ٣حف يف مٮرد اقذٞىةء  ٩ٞٮؿ/ إفَّ ٬ٰؾا ا٣ٞٮؿ ال
٪ة أ٫ٌ٩ ٠ٰؾلٟ، كأٌف النحجةينٌ  َّٕٙ  حن ػةٌو  الؿكايةت املٕذربة. كلٮ ًٚؿ ٝؽ ً

 ف ٝجةهل ال١سري ٨٦ اآلراء املٕذربة ٧٤ٕ٣ةء الؿصةؿ املؼة٣ٛح لؿأي٫. ٚالؿكايح، 

آػؿ ٣ٕؽـ ٫٤ٞ٩ لٰ٭ؾق الؿكايح، ك٬ٮ اظذ٧ةؿ ٔؽـ  ٧ة يسٮف ٬٪ةؾ قجته كربٌ 
بل٫ٔ ىلع ٬ٰؾق ا٣ٌٞىح؛ كٰذلٟ ألفَّ االردجةط كاتلجةدؿ اثلٞةيفٌ  ٌَ يف د٤ٟ  ا

٤ي٫  ة كوٕجنة ٦ٞةر٩حن ثـ٦ة٩٪ة احلٮـ، ٔك ٛن ، ث٢ اكف ًٕي األز٦٪ح ل٥ يس٨ ق٭بلن
 . يف ٦ذ٪ةكؿ يؽق ٣حف ثجٕيؽو  الؿكايحٚةظذ٧ةؿ ٔؽـ كٝٮع ٬ٰؾق 

                                                                                              

 . ، ٗيجح ا٣ٞةا۰۳۰٥ - ۰۰7ح/ ص إزجةت الٮويٌ  (1)
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ا ل٤نحجةينٌ  إفَّ ال١ٌشٌ  . كادٌ  النحجةينٌ »يٞٮؿ ٔ٪٫/ ، كٌلف اكف ٦ٕةرصن ٭٫٧ اغؿو
ة. كب٪ةءن ٤ٔي٫ يسٮف ق٪ؽ ٬ٰؾق الؿكايح  داكد ثة٤٘٣ٮٌ  كاث٨ اجلضةيشٌ  ٌن  أي

 .(1)«ٗري ٦ٕذربو 

 إلجوإب

ٝؽ ٢ٞ٩ ٨ٔ  ٣ٞؽ ذ٠ؿ٩ة يف ٦ٞةـ ابلعر ٨ٔ أظٮاؿ ٬ٰؾا الؿص٢ كأفَّ املة٦ٞةينٌ 
؛ لا «ثٕي أوعةث٪ة ٝةؿ»كل٥ يجكت الؿأم إىل ٩ٛك٫، ث٢ ٝةؿ/  اجلضةيشٌ 

ٝةؿ  كال ٝٮهل، ث٢ إفَّ اجلضةيشٌ  ٣حف رأم اجلضةيشٌ  ثة٤٘٣ٮٌ  ٭ةـ النحجةينٌ ٚةدٌ 
 . «٨٦ الكبل٦ح كظؽيس٫ ٝؿيته »ٔ٪٫/ 

أٝٮؿ/ ٝؽ ٫٤ٞ٩ ا٣ٕبٌل٦ح ٚ. «اغؿو  النحجةينٌ »داكد ٝةؿ/  أ٦ٌة ٝٮ٣س٥/ إفَّ اث٨
ٌٝ  (2)يف ا٣ٞك٥ اثلةين ٨٦ رصةهل احليٌلٌ  ة٠ذىف ث٪٢ٞ ٚد كدا ة اث٨كأ٦ٌ  ،ٙ ٚي٫كدٮ

                                                                                              

، ا٣ٛى٢ ۱۱5/ ص [حثةل٤٘ح ا٣ٛةرقيٌ ]املىؽر  دةريغ قيةد ٗيجخ ا٦ةـ دكازد٥٬ /٩ْؿا (1)
ـٌ  ح ظٮؿ كادلة اإل٦ةـ امل٭ؽٌم اثلة٣ر، رأی اإل٦ة٦يٌ   ك٬٪ةؾ إماكالته  . اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  ، أ

 ، كحن٨ ل٥ ٩ؾ٠ؿ٬ة راعيحن  ىؽرؽ الذ٠ؿت يف ٬ٰؾا ال١ذةب ل٤كيٌ  أػؿل كإصةثةته 
يٍجح الى٘ؿل/ ص  /ا٩ْؿ]لبلػذىةر.  ٘ى  ؿ، دةريغ اإل٦ةـ ، ا٣ٞك٥ األكٌ ۰5۲دةريغ ا٣

 [يف ظيةة أثي٫  ، ا٣ٛى٢ الؿاثٓ، يف دةريغ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  نيا٣ٕك١ؿيٌ 
٨  ؿ ٨٦ اخلبلوح خمذهٌّ إٌف ا٣ٞك٥ األكٌ »اث٨ داكد/ ًلذةب ٝةؿ يف ثيةف ا٣ٛؿؽ ثني اخلبلوح ك (2) ث٧ى

٨ أذ٧ؽ ىلع ركايذ٫ أك ي٢٧ٕ ثؿكايذ٫، ظير ٝةؿ/ األكٌ  ي٢٧ٕ ثؿكايذ٫، كاثلةين ث٧ى٨ ال ؿ/ ٚي٧ى
 ٌٝ كألص٢ ٰذلٟ يؾ٠ؿ يف  ؛ٛخ ٚي٫دؿٌصط ٔ٪ؽم ٝجٮؿ ٝٮهل، اثلةين/ ٚي٨٧ دؿًلخ ركايذ٫ أك دٮ
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ي٧س٨ نكجح ٬ٰؾا الالكـ  ال فٍٚٞ. إذ كاث٨ ا٣ٌ٘ةاؿٌم كاجلضةيشٌ  رأی ا٣ُٮسٌ 
ٕن  إىل اث٨ ة ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ٝؽ اردٌٮا ثٰ٭ؾا الؿص٢ داكد. ٬ٰؾا ثةإلًةٚح إىل أفَّ دم

 ٔ٪٫، كٝؽ أرش٩ة إىل ثٕي لك٧ةد٭٥ يف ادلٚةع ٔ٪٫.  كٌٝٮكق كرٌدكا د٭٧ح ا٤٘٣ٮٌ 

 ت
 
مة إل أييد

ّ
ّ إلعّل  

  مامقان 

ب م٧ٌة يسؾٌ »٬ٰؾا/  النحجةينٌ  ؿو ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ حب  ٝةؿ ا٣ٕبٌل٦ح املة٦ٞةينٌ 
٨ٔ ٠ذةب الؿص٢ يف  (٨ادلي ٧٠ةؿ )٢ٞ٩ يف إحل٫ أفَّ الىؽكؽ  نكجح ا٤٘٣ٮٌ 

، ػذة٫٦ أفَّ   حدٌٛي٢ األ٩بيةء كاألا٧ٌ   ىلع املبلاسح ٚىبلن َٮيبلن
ا حم٧ٌ  أ٢ٌٚ املؼ٤ٮٝةت ٨٦ اجل٨ّّ كاإلنف كاملبلاسح، كٚي٫ درصيط ثأفَّ  ؽن
ا حم٧ٌ  ٨ َة٫ٕ٣ ي ٨٦ املؼ٤ٮٝةت ٠٘ريق ث٪عٮ ال خم٤ٮؽه  ؽن نتج٫ ىلع ٦ى

 ٌٛ حنٮ ٦ة يٞٮهل ا٣٘بلة ٨٦ ا٣ٞؽـ كاحل٤ٮؿ،  ىلع ٔؽـ ٤ٗٮٍّ  ع٫، كٚي٫ م٭ةدةه كدى
ٜى  ٤ٮٌ  ٥٤ٚ يج ردبذ٭٥، كٰذلٟ  إاٌل ث٧ٕىن املجة٣٘ح يف دٌٛي٢ احلضش ىلع ٗري٥٬ ٔك

                                                                                              

 ثسريو  ؿ امل٧ؽكح؛ ٫٤٧ٕ٣ ثؿكايذ٫، ٧٠ة يؾ٠ؿ ٚي٫ ٚةقؽ املؾ٬ت إذا ٢٧ٔ ثؿكايذ٫ اكث٨األكٌ 
يلٌ  ةؿو  ٔك ٌٌ ـء اثلةين ٣ٕؽـ ٫٤٧ٔ . كأ٦ٌة املٮزٞٮف اٌل ث٨ ٚ ي٨ ٣حكٮا ٠ٰؾلٟ ٚيٕ٪ٮ٩٭٥ يف اجل

ـء األكٌ  ٨ كرد ٚي٫ أدىن ٦ؽحو  داكد يف ؿ ٨٦ ٠ذةب اث٨خبرب٥٬ ٬ٰؾا. كاجل ـو  - ٦ى  كلٮ ٦ٓ كركد ذمٮ
ٌن  ٠سريةو  ـء اثلةين ٨٦ ٠ذةث٫ يف كل٥ -ٚي٫  ةأي ٨ كرد ٚي٫ أدىن ي٢٧ٕ خبربق، كاجل ٍـّ  ٦ى كلٮ اكف  - ذ

٢٧ خبربق؛ كألص٢ ٰذلٟ ذ٠ؿ ثي  -أكزٜ اثلٞةت  ٦ٓ صبلتل٫ يف اثلةين، ٧٠ة ذ٠ؿ  ا٣ٕضيلٌ  اؽن يٍ ؿى ٔك
ٌن  ٍـّ  ة٬نةـ ث٨ احلس٥ ٚي٫ أي  «الـ٩ؽيٜ مة٠ؿو  ٦ة ٚي٫، أٔن ٠ٮ٫٩ ٨٦ دبل٦يؾ أيب ألص٢ كركد ذ

ح ح، األوٮؿ الؿصةحلٌ ، ا٣ٛى٢ الؿاثٓ، املىةدر اثلة٩ٮيٌ ۱۰۱ك ۱۰۲يف ٥٤ٔ الؿصةؿ/ ص  ةته لكٌيٌ ]
 .[داكد ٦ح كاث٨األربٕح، ػبلوح األٝٮاؿ يف ٥٤ٔ الؿصةؿ، ا٣ٛؿكؽ ثني رصةل ا٣ٕبٌل 
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ٍه  ةت املؾ٬ت، ٚجكجح ا٤٘٣ٮٌ احلٮـ ٨٦ رضكريٌ  حبكت  ا٣ٛةدح يف الؿاكم ٤ٗ
ح ٦ة ركم ٨ٔ ا٧ٌ ؽ الك٫٦ يف دٌٛي٢ األكيؤيٌ  .(1)«هللا ا٣ْة٬ؿ، كا٥٤ٕ٣ ٔ٪ؽ

 ٦ٕ٪ٕ٪نة ٨ٔ أيب، ا٣ٛـارٌم  زن صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌؽو ظؽٌ »ٚؿات ث٨ إثؿا٬ي٥، ٝةؿ/ 
ى٥ٍ يف ٝٮهل/   صٕٛؿو  ة ل ةجي٭ى ة إًي٧ى كن ٍٛ ٓي جى ٛى ٟى الى يى٪ بّّ ٍٕيي آيىةًت رى يًت بى

ٍ
ـى يىأ يىٍٮ

ا رٍين ة ػى ة٩ً٭ى جىٍخ يًف إًي٧ى كى ٍك ٠ى
ى
ج٢ٍي أ ٪ىٍخ ٨٦ً رى ٨ٍ آ٦ى ، ...ية ػيس٧ح، قيأيت ىلع دىسي

ج ]اهلل[ ٦ة ٬ٮ ]ك[اتلٮظيؽ، ظٌّت يسٮف ػؿك يٕؿٚٮف ال اجلةس ز٦ةفه 
ادلٌصةؿ، كظٌّت يزنؿ ٔحىس ث٨ مؿي٥ ٨٦ الك٧ةء كيٞذ٢ اهلل ادلٌصةؿ ىلع يؽق، 

؟ ٦ٌ٪ة أ٢٬ ابليخ، أال دؿل أفَّ ٔحىس يىيٌل ػ٤ٛ٪ة ك٬ٮ ٩بٌّ  كيىيٌل ث٭٥ رص٢ه 
 .(2)«كحن٨ أ٢ٌٚ ٦٪٫ الأ

 / ٦ةـ اإل ـٌ أؽ ٬ٰؾق الؿكايح الكةثٞح ٨ٔ أػؿل دؤيٌ  أٝٮؿ/ جلة ركايةته 

٦ٕةكيح ث٨   ل٧ٌة وة٣ط احلك٨ ث٨ ٔيلٍّ »ىة ٝةؿ/ ٔٞي قٕيؽو  ٨ٔ أيب -۱
كحيس٥! / قٛيةف دػ٢ ٤ٔي٫ اجلةس، ٚبل٫٦ ثٌٕ٭٥ ىلع ثيٕذ٫، ٚٞةؿ  أيب

، كاهلل اٌل  م ٤٧ٔخي ػريه لنيٕيت م٧ٌة ٤َٕخ ٤ٔي٫ ٦ة دؽركف ٦ة ٤٧ٔخي
                                                                                              

 .۱۲4۳4، ر٥ٝ الؿ٬نٌ  ؽ ث٨ حبؿو ، دؿدمح حم٧ٌ ۳6، ص ۳ح(/ ج املٞةؿ )ا٣ُجٕح احلضؿيٌ  د٪ٞيط  (1)

 ، ۱4األ٩ٮار/ ج حبةر  ؛۱5۳يح اآل، قٮرة األ٩ٕةـ، ذي٢ ۱۳۹ك ۱۳۳/ ص ال١ٮيفٌ  دٛكري ٚؿاتو  (2)
٦ة ظؽث ثٕؽ  /۰4ةب ابل،  ٫ كأثٮي٭ةة، أثٮاب ٝىه ٔحىس كأ٦ٌ ، ٠ذةب اجلجٮٌ ۳4۳ص 

، 7/ ج  ٦ٕض٥ أظةدير اإل٦ةـ امل٭ؽٌم ؛ ۱۲ر٫ٕٚ كز٦ةف ا٣ٛرتة ثٕؽق ك٩ـكهل ٨٦ الك٧ةء، ح 
 .۱5۰4/۱،ح   ػ٤ٙ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم يىيٌل   ، قٮرة األ٩ٕةـ، ٔحىس۱54ص 
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كأظؽ  ،الن٧ف أك ٗؿبخ، أال د٧٤ٕٮف أ٩ٌن إ٦ة٦س٥ ٦ٛرتض ا٣ُةٔح ٤ٔيس٥
؟ ٝةلٮا/ ثّ... ]إىل أف  ٪ح ث٪هٍّ ٨٦ رقٮؿ اهلل قٌيؽم مجةب أ٢٬ اجل ٔيلَّ

٣ُةٗيح ز٦ة٫٩  إاٌل كيٞٓ يف ٔ٪٫ٞ ثيٕحه  /[ ...أ٦ة ٧٤ٔذ٥ أ٫ٌ٩ ٦ة ٦ٌ٪ة أظؽه ٝةؿ 
ـٌ  -ػ٫ٛ٤، ٚإٌف اهلل  م يىيٌل ركحي اهلل ٔحىس ث٨ مؿي٥ إاٌل ا٣ٞةا٥ اٌل  ٔ

إذا  ٫ٞ ثيٕحه يف ٔ٪ خيف كالدد٫، كي٘يّّت مؼى٫؛ خلبٌل يسٮف ألظؽو  -كص٢ٌ 
ػؿج، ٰذلٟ اتلةقٓ ٨٦ كدل أيخ احلكني، اث٨ قيؽة اإل٦ةء، يُي٢ اهلل ٧ٔؿق 

ٰذلٟ حل٥٤ٕ  ؛دكف األربٕني ق٪حن  يف ٗيبذ٫، ز٥ٌ يْ٭ؿق ثٞؽرد٫ يف وٮرة مةبٍّ 
 .(1)«ٝؽيؿه  أفَّ اهلل ىلع كّّ يشءو 

 /  ؽم احلك٨ ث٨ ٔيلٍّ ٤ٝخي لكيٌ »ةر، ٝةؿ/ اجلجٌ  ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ -۲
٨ اإل٦ةـ كظٌضح اهلل ث ية  ٨ رقٮؿ اهلل، ص٤ٕن اهلل ٚؽاؾ! أظتُّ أف أ٥٤ٔ ٦ى

 ح اهلل ٨٦ ثٕؽم اثن، قيٌم / إفَّ اإل٦ةـ كظضٌ ىلع ٔجةدق ٨٦ ثٕؽؾ؟ ٚٞةؿ 
م ٬ٮ ػةد٥ ظضش اهلل، كآػؿ ػ٤ٛةا٫. ٝةؿ/ م٨٧ٌ ٫، اٌل كًل٪يٌ  رقٮؿ اهلل 

إاٌل أ٫ٌ٩ قيٮدل ث٨ رقٮؿ اهلل؟ ٝةؿ/ ٨٦ اث٪ح اث٨ ٝيرص م٤ٟ الؿكـ،  ٬ٮ ية
يٍجحن   .(2)«ز٥ٌ يْ٭ؿ َٮي٤حن  كي٘يت ٨ٔ اجلةس دى

                                                                                              

٨٦ كٝٮع   ٦ة أػرب ث٫ احلك٨ ث٨ ٔيلٍّ  /۰۹ةب ابل، ۳۱6ك ۳۱5ص ، ۱ج  /٧٠ةؿ ادلي٨ (1)
 .٣۰٘يجح، ح ا

 ، 44ٛى٢ ا٣،  إ٦ة٦ح امل٭ؽٌم  اجلىٮص ىلع يف /۳۰، ابلةب 56۹، ص ۳إزجةت اهلؽاة/ ج  (2)
 .۰4۲، ص 4/ ج  ٦ٕض٥ أظةدير اإل٦ةـ امل٭ؽٌم ؛ 6۳۲ح 
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إىل ٬٪ة ٝؽ ثحٌ٪ة كأصج٪ة ٨ٔ ثٕي اإلماكالت ا٣يٌت كردٍت ىلع ٬ٰؾق الؿكايح، 
ؽـ اإلماكؿ م دٌٕؿً٪ة هل ٨٦ ص٭حو اٌل  كبٕؽ اتلعٞيٜ كابلعر الك٪ؽٌم  ، ٔك

٤ٔي٭ة؛ لا الي١٧٪٪ة  ٗري كاردةو دبنٌي أفَّ ٬ٰؾق اإلماكالت  زة٩يحو  ٨٦ ص٭حو  ادلاللٌ 
ح ٬ٰؾق دس٨، ث٢ إفَّ اظذ٧ةؿ وعٌ  ٭ة ل٥أف ٩ؿٚي ٬ٰؾق الؿكايح ك٩ؿٌد٬ة ٠أ٩ٌ 

زخ أػؿل حتؽٌ  كركايةتو  ٨٦ أػجةرو  حن ح أكرب كأكرث كإٝيٌ الؿكايح ك٬ٰؾق ا٣ٌٞيٌ 
كاهلل  ،ثةلىؽكر ا٨ْ٣ٌ  ، ث٢ يى٢ إىل ظؽٌ  ؽة ٩ؿصف٨ٔ أظٮاؿ الكيٌ 

 ا٣ٕةل٥ حبٞةاٜ األمٮر.



 



 

   رّرّيح اإلياو انًهذّي

 رانحضىو انَغْيثح عصر فيودورهى 

 
 



 



 

 ؿ ابلٕي/ ءٝؽ يتكة
 كأكالد؟  هل ذٌرٌيحه ٢٬ ك ـٌكج اإل٦ةـ امل٭ؽٌم د٢٬  -۱
يجح ٨٦ إدارة مؤكف  ح دكره ىلع ٚؿض ٰذلٟ ٚ٭٢ لٰ٭ؾق الٌريٌ  -۰ ٘ى يف ٔرص ا٣

 ثٕي أوٞةع ا٣ٕةل٥؟
 ، أك أفَّ دكر٥٬ يٞذرص ىلع ٦ة ثٕؽ ةـ ّ٭ٮرق يف أيٌ  ٢٬ هل٥ دكره  -۳

ٌ  كٚةد٫  ٮف األمٮر ثٕؽق، كيٞٮدكف األ٦ٌح، كيكٮقٮف حبير إ٩ٌ٭٥ يذٮل
 ٥٬ الٮالة كأكحلةء األمٮر ثٕؽق؟ ٢٬ كبٕجةرة أػؿل/  ؟ا٣ٕجةد كابلبلد
يف  لئل٦ةـ  يٞٓ الالكـ يف كصٮد أكالدو  / دةرةن ذٕيجني ثةهلل ٚ٪ٞٮؿ مك

يجح، كأػؿل ثٕؽ ا٣ْ٭ٮر. ٘ى  ٔرص ا٣
يجح ٥٤ٚ ٘ى  ض ا٣ٞؽ٦ةء لٰ٭ؾق املكأ٣ح، ث٢ رٌصح ا٣تكرتٌم يذٕؿٌ  أ٦ٌة يف ٔرص ا٣

٣ٰس٨ يف املٞةث٢ ٩ؿل أٌف ثٕي  ،(1)هل )٨٦ املٕةرصي٨( ثٕؽـ كصٮد أٌم كدلو 
 .(2) هل كالدو املٕةرصي٨ أرٌص ىلع كصٮد أ

                                                                                              

. )َجٓ ح ، أكالد احلضٌ  كالد٥٬يف أ ، ٚى٢ه ۳۹/ ص  ؿكاآل يف دٮاريغ اجلبٌ  رقة٣حه  (1)
 .٨٦ ٝةمٮس الؿصةؿ( ٬ٰ۱۰ؾا ال١ذةب يف آػؿ ج 

ي٨ كو٤ٮا إىل يف ذ٠ؿ ظاكيةت كٝىه اٌل  /7، ابلةب 4۱، ص ۰اجلض٥ اثلةٝت/ ج  /٩ْؿا (2)
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 ، ٦٪٭ة/حو ة أد٣ٌ ٰذلٟ ثٕؽٌ  ىلع ٝؽ اقذؽٌؿ 

يجح/   ٦ة ركاق النيغ ا٣ُٮسٌ  ٘ى ٫ٕ أظؽه  ال»يف ا٣ ٤ٓ ىلع مًٮ ٌُ ٨٦ كدلق  ي
 .(1)«كال ٗريق

ثةلك٪ؽ ٩ٛك٫،  ؛ إذ الىعيط ٬ٮ ٦ة ركاق اجل٧ٕةينٌ ك٣ٰس٨ٌ احلؽير حمٌؿؼه 
 «.٨٦ كدلق»إىل « ٨٦ كيلٍّ »ك١ٰ٣ٌ٪٫ وٌعٙ  ،(2)«كال ٗريق ٨٦ كيلٍّ »كٚي٫ 

أكرد الؿكايح ثةلك٪ؽ ٩ٛك٫ يف   أًٙ إىل ٰذلٟ أٌف النيغ ا٣ُٮسٌ 
إٌف لىةظت ٬ٰؾا »، ث٢ اجلٌه ١٬ٰؾا/ «٨٦ كدلق»ك٣حف ٚي٭ة لك٧ح  ،ال١ذةب

٫ٕ كأمًؿق كال ٗرييق إاٌل املٮىل  ٤ٓ أظؽه ىلع مًٮ ٌُ األمؿ ٗيبذني/ إظؽا٧٬ة.. كالي
 .(3)« أمؿقم ييلاٌل 

                                                                                              

،  يف أكالد٥٬ ، ٚى٢ه ۳۹/ ص  ؿكاآل يف دٮاريغ اجلبٌ  رقة٣حه ؛ ػؽ٦ح إ٦ةـ الـ٦ةف 
 .ح أكالد احلضٌ 

ي (1) ٘ى ٘ى ، ا٣ٛى٢ األكٌ ۱6۰/ ص )ل٤ُٮٌس( جحا٣ ح يف يجح، ٦ة كرد ٨ٔ األا٧ٌ ؿ، الالكـ يف ا٣
 .۱۰۲ ، حٗيبذ٫ 

٘ى  (2) ، ا٣ٛى٢ ٦ة ركم يف ٗيجح اإل٦ةـ امل٪ذْؿ  /۱۲، ابلةب ۱7۰/ ص (ل٤٪٧ٕةينٌ )يجح ا٣
 .5اخلةمف، ح 

يجح (3) ٘ى ، ٬6۲ٮ ا٣ٞةا٥، ح  الاك٥ّ  ح ىلع أفٌ ، اجلٮاب ٨ٔ األػجةر ادلا٣ٌ 6۱/ ص )ل٤ُٮٌس( ا٣
 .۱۲/۹۱6، ح  ، ٗيجح اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 57، ص 5/ ج  ٦ٕض٥ أظةدير اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 
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ؽ ٚكأتل٫ ٨ٔ أظٮاؿ الكيٌ »؛ إذ ٚي٭ة/ ث٨ ٚة٢ًو  ٌٝىح اجلـيؿة اخلرضاء ٣ٕيلٌ 
، كإٌف ثح٪٫ ادلي٨ أداـ اهلل أٌٚةهل، ٚٞةؿ/ إ٫ٌ٩ ٨٦ أكالد أكالد اإل٦ةـ  م٧ف

 .(1)«وؽر ٦٪٫ ٨ٔ أمؿو  ، كإ٫ٌ٩ اجلةات اخلةٌص كبني اإل٦ةـ مخكح آثةءو 

٨ٔ  ، كٌم ٦ة أكرد٬ة ا٣ٕبٌل٦ح اجلٮرٌم ـيؿة اخلرضاء لؤل٩جةرٌم ٌٝىح اجل
 ...»/ يف ٌٝىح ٧٠ةؿ ادلي٨ األ٩جةرٌم  ا٤ٕ٣ٮٌم  ملع٧ٌؽ ث٨ ٔيلٍّ  (اتلٕةزم)٠ذةب 

ا ية ث٨ وةظت األمؿ!  ُٚٞٓ النةٚع ككا٫ٞٚ، ٚٞةـ ٔ٪ؽ ٰذلٟ، ٚٞةؿ/ ٔٛٮن
ث٨ حم٧ٌؽ ث٨  انكت إلَّ نكجٟ. ٚٞةؿ/ أ٩ة َة٬ؿ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ احلك٨ ث٨ ٔيلٌ 

... ية مةٚع، حن٨ أ٢٬ ابليخ، حن٨ ذٌرٌيح الؿقٮؿ، ث٨ مٮد ث٨ صٕٛؿو  ٔيلٌ 
اث٨  كحن٨ أكلٮ األمؿ... كبٕؽ٬ة ٦ؽي٪ح اق٧٭ة ٔ٪ةَحف، ق٤ُة٩٭ة ٬ةم٥ه 

 .(2)«وةظت األمؿ، كٌم أ٥ْٔ املؽف لكٌ٭ة كأكرب٬ة، كأ٥ْٔ دػبلن 

 
ّ
 ة مناقشة إألدل

 /ا كدال٣حن يؿد ٤ٔي٭٧ة أ٩ٌ٭٧ة مٮرد ل٧٤٪ةٝنح ق٪ؽن 
 ٧٬ة ػرباف دلٕٮالف ٣حف أزؿ ٦٪٭٧ة يف الكـ »/ ٝةؿ ا٣تكرتٌم  - أ

                                                                                              

 يف ٨٦ رآق  ٩ةدره  /۰4ةب ابل، دةريغ اإل٦ةـ اثلةين ٔرش، ۱6۹ - ۱6۳، ص 5۰حبةر األ٩ٮار/ ج  (1)
 ة ٨٦ ز٦ة٩٪ة. ٝؿيجن 

 ح.، احلاكيح اثلةثل٩۰۱۹ٮار(، ص حبةر األ٨٦  5۳)َجٓ ٬ٰؾا ال١ذت يف آػؿ ج  ح املأكیص٪ٌ  (2)
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٨ اكف كال يف لك٧ةت املذٞؽٌ   املٕىٮ٦ني ٦ني، كإ٧ٌ٩ة ٝةؿ ث٭٧ة ثٕي ٦ى
ذٞةد اكث٨ ك٨ األ  .(2)«ؿي٨٦٨ املذأػٌ  (1)كاملض٤سٌ  َةككسو  ظى

 ،ك٦٪٭ة أذ٧ةد٥٬ ىلع كّّ ركايحو »ٝةؿ النيغ صٕٛؿ اكمٙ ا٣ُ٘ةء/  -ب
ح ل٠ؿ ٦ة ظ ٔٮ ٌّت أٌف ثٕي ٌٚبلا٭٥ رأل يف ثٕي ال١ذت امل٭ضٮرة املًٮ

 يؿكي٫ ا٣ٌٞىةص ٨٦ أٌف اجلـيؿة يف ابلعؿ دؽىع اجلـيؿة اخلرضاء، ٚي٭ة دكره 
لىةظت الـ٦ةف، ٚي٭ة ٔيةهل كأكالدق، ٤ُٚج٭ة ظٌّت كو٢ إىل مرص، ٚج٫٘٤ أ٩ٌ٭ة 

ح ىلع ٔؽـ كٝٮع دلا٣ٌ يؿى األػجةر ا ٫ ل٥كًلأ٩ٌ  ،صـيؿة ٚي٭ة َٮااٙ ٨٦ اجلىةرل
يجح ال١ربل، كال الؿؤيح ٨٦ أظؽو  ٘ى  .(3)«ح ٤ٔي٭ةدتٌجٓ لك٧ةت ا٧٤ٕ٣ةء ادلا٣ٌ  ثٕؽ ا٣

ظٮؿ ا٣ٌٞىح األكىل ٨٦ اجلـيؿة اخلرضاء/   ؽ اخلٮيئٌ ٝةؿ الكيٌ  - ـج
 .(4)«الؿكايح املؾ٠ٮرة ٣حكخ ٦ٕذربةن »

٨ ٬ٮ الؿاكم لٰ٭ؾق ا٣ٌٞىح األكىل ٨ٔ ا٣ُيبٌ  ل٥ -د ٨٦ أي٨ ، كيٕؿؼ ٦ى
ٌٍ النؼه املكىٌم  ٌٍ ٬ٮ ػ  ؟ ثة٣ُيبٌ ٔؿؼ أٌف ٬ٰؾا اخل

٨ ٬ٮ األ٩جةرٌم  ٠ٰؾلٟ ل٥ -٬ م يؿكم ٌٝىح يف ا٣ٌٞىح اثلة٩يح اٌل  يٕؿؼ ٦ى
                                                                                              

يؿك٬ة  ة ا٣ٌٞىح اثلة٩يح ٥٤ٚ، كأ٦ٌ ث٨ ٚة٢ًو  ٬ٰؾق ا٣ٌٞىح، أم ٌٝىح ٔيلٌ  يؿدًي املض٤سٌ  ل٥ (1)
 .ةأقةقن 

َجٓ ) ح ، أكالد احلضٌ  يف أكالد٥٬ ، ٚى٢ه ۳۹/ ص  ؿكاآل يف دٮاريغ اجلبٌ  رقة٣حه  (2)
 (.ٝةمٮس الؿصةؿ٨٦  ۱۰ج  ٬ٰؾا ال١ذةب يف آػؿ 

 صذ٭ةد كاتل٤ٞيؽ.امل٤ُت اثلة٨٦ يف اال ۳7ٌٜ املجني/ ص احل (3)

 .۳5۱، املكأ٣ح ۱۰6/ ص مكةا٢ كردكده  (4)
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، اجلـيؿة ٣ٕٮف ادلي٨ حيىي ث٨ ٬جرية الٮزيؿ، أًٙ إىل ٰذلٟ أ٫ٌ٩ ٩رصاينٌّ 
ذ٧ةد ىلع ٝٮهل؟  ١ٚيٙ ي٧س٨ األ

 خكأحلٞ خيؾ٠ؿ ٬ٰؾق ا٣ٌٞىح، ث٢ أًيٛ ل٥ (اتلٕةزم)ٌف مؤ٣ّّٙ ٠ذةب أ -ك
٨  كل٥ ،(1)٧٠ة رٌصح ثٰؾلٟ ا٣ٕبٌل٦ح ا٣ُ٭ؿاينٌ  ،ثآػؿق ٬ٰؾق ا٣ٌٞىح يٕؿؼ ٦ى

 م أ ى ثٰ٭ؾق اإلًةٚح.اٌل 
ٮاعت ث ٦ح ابل٭جٮدٌم ٣ٞؽ رٌصح ابلٕي اك٣ٕبٌل  -ز أٌف ٬ٰؾق ا٣ٌٞىح ٨٦ مًٮ

ةح اٌل احلنٮيٌ  ْن  .(2)ي٨ يٞٮلٮف ثذعؿيٙ ا٣ٞؿآف ٣ٛ
يف   لئل٦ةـ امل٭ؽٌم  ػةصٍّ  ا٣ٌٞىح درصحينة ثٮصٮد ٩ةاتو  ٌف يف ٬ٰؾقأ -ح

ح ثٕؽ ا٣ٞؿف اخلةمف ك٦ة ثٕؽق، ٦ٓ أ٫ٌ٩ ٨٦ األكيؽ ا٩ُٞةع اجليةثح اخلةٌو 
٨ اٌدىع الؿؤيح ثٕؽق ٚ٭ٮ ٦ٛرتو الك٧ؿٌم  الكٛري الؿاثٓ حم٧ٌؽ ث٨ ٔيلٍّ   ، كأٌف كَّ ٦ى

 .(3)٠ٌؾابه 
كٝةؿ/  ح ثٕؽ الك٧ؿٌم اخلةٌو  ٝٮلٮي٫ ثذ١ٛري ٨٦ اٌدىع اجليةثح ٧٠ة رٌصح اث٨

٩سؿ ٰذلٟ أهل ٬ٰؾا ٦ة اٌداعق، ٚ ل٧ٌة اٌدىع ثسؿ ابل٘ؽادٌم  كٝؽ ٠ٌ٪ة كٌص٭٪ة إىل أيب»
                                                                                              

 .۱۲۰4ؿ٥ٝ ال، ۰۲5، ص 4الريٕح/ ج  (1)
ة ٝؿيجن  يف ٨٦ رآق  ٩ةدره  /۰4ةب ابل، دةريغ اإل٦ةـ اثلةين ٔرش، ۱7۲، ص 5۰حبةر األ٩ٮار/ ج  (2)

 ٨٦ ز٦ة٩٪ة، اهلةمل. 

 ٧٠ةؿ ادلي٨/ ]« ٦ٛرتو  كالىيعح ٚ٭ٮ اكذبه  اٌدىع املنة٬ؽة ٝج٢ ػؿكج الكٛيةينٌ أال ٧ٚى٨ » (3)
، ۰۹7ك ۰۹6، ص ۰ظذضةج/ ج اال؛ 44ذ٠ؿ اتلٮٝيٕةت، ح  /45، ابلةب 5۱6، ص ۰ج 

 .[قحدٮٝيٕةت اجلةظيح املٞؽٌ 
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ؽؿ ٨ٔ ا٣ُةاٛح  كظ٤ٙ ٤ٔي٫، ٚٞج٤٪ة ٰذلٟ ٦٪٫، ٧ٌ٤ٚة دػ٢ ث٘ؽاد ٦ةؿ إحل٫ ٔك
ٌٟ أ٫ٌ٩ ىلع ٦ؾ٬ج٫، ٤ٌٕٚ٪ةق كبؿا٪ة ٦٪٫؛ ألفَّ ٔ٪ؽ٩ة أٌف ٌك  كأكص إحل٫، ل٥ نن

 ٨  .(1)«ٚ٭ٮ اكٚؿه ٦٪٧ٌفه ًةؿٌّ م٢ٌٌّ  اٌدىع األمؿ ثٕؽ الك٧ؿٌم ٦ى
لبلػذىةر، ٨٧ٚ أراد  ذني ٩ٕؿض ٔ٪٭ة راعيحن أػؿل يف ا٣ٌٞى  إىل إماكالتو 

اتلٛىي٢ يف ٰذلٟ ٤ٚرياصٓ ٌٝىح اجلـيؿة اخلرضاء يف ٬ٰؾا ال١ذةب )ظٌّت 
 ٌٞ  .(2)ٜ ا٣ْ٭ٮر(يذع

يف دار  ٔضٮزو  يؿكي٭ة ٨ٔ امؿأةو  اب ا٣يٌتركايح يٕٞٮب ث٨ يٮقٙ الرضٌ 
ة تكىٌم ا٣يٌت ػؽجيح  ، كأ٫ٌ٩ تك٥ٌ٤ ٨٦ اإل٦ةـ ٬ ۰۳۳ح اعـ ( ث١٧ٌ  )دار الًؿ
داعءن   ثٮاقُح ٬ٰؾق ا٣ٕضٮز ا٣يٌت دٌؽيع أ٩ٌ٭ة ػة٣ح اإل٦ةـ امل٭ؽٌم   امل٭ؽٌم 

ٌيذ٫ ال٤ِّ٭٥ٌ »هل/  إىل كصٮد ذٌرٌيحو  ٚي٫ إمةرةه   «.أرق يف ذٌرٌيذ٫ كميٕذ٫ كٔر
 .(3)(دالا٢ اإل٦ة٦ح)يف ٠ذةب  / إفَّ ٬ٰؾق الؿكايح ٤ٞ٩٭ة ا٣ُربٌم أٝٮؿ

                                                                                              

يٍجح  (1) ٘ى ر حبةر األ٩ٮا ؛۳۳5ٔٮا اجليةثح، ح ي٨ ادٌ ، ذ٠ؿ املؾمٮ٦ني اٌل 4۱۰/ ص (ل٤ُٮسٌ )ا٣
 /۱7ةب ابل، دةريغ اإل٦ةـ اثلةين ٔرش، ۳7۳، ص 5۱ح األَ٭ةر/ ج اجلة٦ٕح دلرر أػجةر األا٧ٌ 

 .ابل٘ؽادٌم  ثسؿو  ح، ذ٠ؿ أمؿ أيبٔٮا ابلةثيٌ ي٨ ادٌ ذ٠ؿ املؾمٮ٦ني اٌل 

ٌٝؿرق  -دٞؿيؿ أحبةز٪ة  -اجلـيؿة اخلرضاء  ؛457، ص ۰/ ج [حثةل٤٘ح ا٣ٛةرقيٌ ]املىؽر  دة ّ٭ٮر (2)
 .النيغ اعمؿ الـريفٌ كدل٩ة ا٣ٕـيـ 

٦ٕض٥ أظةدير اإل٦ةـ  ؛، ٦ٕؿٚح ٨٦ مة٬ؽ وةظت الـ٦ةف ۳۲4 - ۳۲۲دالا٢ اإل٦ة٦ح/  (3)
 .4/۱4۳۰، ح  ، ٨٦ أدٔيح اإل٦ةـ امل٭ؽٌم ۳7۱، ص 6/ ج  امل٭ؽٌم 
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 إلمناقشة

ة إماكالته  ٌن  ً٪ة هلة ثةتلٛىي٢ يفدٕؿٌ  كق٪ؽيٌحه  دالحٌلحه  يؿد ٤ٔي٭ة أي
، ٚ٪ٞٮؿ/(ػةرج امل٭ؽكٌيح)ادلراقةت ا٤ٕ٣ية يف حبس٪ة   ، كننري إحل٭ة ٬٪ة إدمةالن

 ،(1)٣ٞةمةينٌ ا ث٨ ٔجؽ اهلل / يف الك٪ؽ دلة٬ي٢ ٦٪٭٥ أثٮ احلك٨ ٔيلٌ أٌكالن 
أةمؽ ث٨  (3)أًٙ إىل ٰذلٟ أٌف يف َؿيٜ ا٣ُٮسٌ  ،(2)كًلٰؾلٟ يٕٞٮب ث٨ يٮقٙ

ٙه  ،الؿازٌم  ٔيلٍّ    .(4)ك٬ٮ ًٕي
ًّٞ  / ل٥زة٩ينة ٨ ٬ٰؾق ا٣ٕضٮز؟ ك٢٬ ٌم ظ ؿؼ ٦ى   ة ٨٦ أٝؿبةء اإل٦ةـ امل٭ؽٌم يٕي

  .(5)«جّ كأ٩ة ػةتل٫ٚإيٌن ػؿصخ كأػيت ظ»كػةتل٫ ىلع ٦ة اٌدٔخ ٌم؟ كٰذلٟ ٝٮهلة/ 
يٌؽًع الؿاكم  ، كل٥ يثجخ ٠ٮف ٬ٰؾا ادلاعء ٨٦ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  / ل٥زةثلنة

ٝة٣خ ا٣ٕضٮز/ »، ث٢ اغيح ٦ة ٝةؿ/ أٌف ٬ٰؾق الؿكايح ٝؽ وؽرت ٨ٔ اإل٦ةـ 
ٝؽ ٩ـؿ  يٞٮؿ لٟ/ إذا و٤ٌيخ... ٚأػؾد٭ة كًل٪خي أ٢٧ٔ ث٭ة، كرأيذ٫ ٌٔؽة حلةؿو 

                                                                                              

 ، ث٨ ٔجؽ اهلل ا٣ٞةمةينٌ  ، دؿدمح ٔيلٌ 4۲5، ص 5مكذؽرٌلت ٥٤ٔ رصةؿ احلؽير/ ج  (1)
 .۱۲۱76ر٥ٝ 

 .۱6466، ر٥ٝ ةينٌ اب ا٣٘كٌ ، دؿدمح يٕٞٮب ث٨ يٮقٙ الرضٌ ۰۳۲، ص ۳/ ج الكةثٜ املىؽر (2)

يٍجح  (3) ٘ى  ٪ح مل٨ رآی وةظت ، ا٣ٛى٢ اثلة٣ر، األػجةر املذ٧ٌٌ ۰7۳ص  (،ل٤ُٮسٌ )ا٣
 .۰۳۳، ح الـ٦ةف 

 .67۲ةس، ر٥ٝ ٣ٕجٌ  اأيب ، دؿدمح أةمؽ ث٨ ٔيلٍّ ۱5۳، ص ٦۰ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (4)

 ، ذي٢ ، ٨٦ أدٔيح اإل٦ةـ امل٭ؽٌم ۳7۳، ص 6/ ج  اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  ٦ٕض٥ أظةدير( 5)
 .4/۱4۳۰ح  
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 -أٔن الٌٮء  -كأػؿج ىلع الٌٮء كأ٩ة أراق  ٨٦ ا٣٘ؿٚح، ١ٚ٪خ أٚذط ابلةب
ا ظٌّت يؽػ٢ املكضؽ  .(1)«كال أرل أظؽن

ة ٕن  ألكالد اإل٦ةـ  رو كٍ إىل أمّّ دى  أك إحيةءه  إمةرةه  / ٣حف يف ٬ٰؾا اجلٌه راث
 ال يف ظيةد٫ كال ثٕؽ كٚةد٫.  امل٭ؽٌم 

، ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ صيؽو  ٨ٔ اث٨ أيب (دمةؿ األقجٮع)يف  ٦ة أكردق اث٨ َةككسو 
يلٌ احلك٨ ث٨ قٕيؽ ث٨ ٔجؽ اهلل، كاحل٧ريٌم  ةر لكٌ٭٥ ٨ٔ  ، ٔك ٌٛ ث٨ إثؿا٬ي٥ الى

، ٨ٔ يٮنف ث٨ كوة٣ط ث٨ الك٪ؽٌم  ، ٨ٔ إق٧ةٔي٢ ث٨ مٮدلو إثؿا٬ي٥ ث٨ ٬ةم٥و 
٭٥ٌ و٢ّّ ٭٥ٌ أ٫ُٔ يف ٩ٛك٫ كأ٫٤٬ ككدلق كذٌرٌيذ٫ كأ٦ٌذ٫... ال٤ِّ ال٤ِّ »ٔجؽ الؿةم٨ٰ/ 

 .(2)«٨٦ ثٕؽق حىلع كالة ٔ٭ؽق كاألا٧ٌ 

 إلمناقشة

 /يؿد ٤ٔي٫
ٕةؼه أٌكالن  كوة٣ط ث٨  (3)٦س٢ إق٧ةٔي٢ ث٨ مٮدلو  ،/ يف الك٪ؽ دلة٬ي٢ ًك

 .(4)الك٪ؽٌم 
                                                                                              

 املىؽر الكةثٜ. (1)

، ا٣ٛى٢ الكةثٓ كاألربٕٮف ٚي٧ة ٩ؾ٠ؿق ٨٦ اإلمةرة إىل وٛح وبلة ا٣ٕرص 5۱۲دمةؿ األقجٮع/ ص  (2)
ة  ٨ٔ املؿكٌم  يٮـ اجل٧ٕح، ذ٠ؿ ادلاعء لىةظت األمؿ  ، ۳۳۰، ص ۹۰حبةر األ٩ٮار/ ج  ؛الًؿ

 .٦4ة يججيغ أف يؽيع ث٫ يف ز٦ةف ا٣٘يجح، ح  /۱۱5ةب ابل٠ذةب ال٠ؿ كادلاعء، 

٥٤ رصةؿ احلؽير/ ج  (3)  .46۳/۰۲۰۱، ر٥ٝ ، دؿدمح إق٧ةٔي٢ ث٨ مٮدلو 674، ص ۱مكذؽرٌلتٔ 

 .5۳۱5، ر٥ٝ ، دؿدمح وة٣ط ث٨ الك٪ؽٌم 6۹، ص ٦۹ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (4)
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 / ال دال٣ح ىلع دٮحٌل٭٥ األمٮر ثٕؽق أك يف ظيةد٫ أك ٝج٢ ّ٭ٮرق.زة٩ينة

  ٭ؽٌم ٦ةـ امللئل كزكصحو  حو يٌ كذرٌ  ثجخ كصٮد أكالدو دالؿكايح ٬ٰؾق ال / ةزةثلن 
الؿكايح وؽرت ٨٦  إىل ٦ة يأيت ٨٦ األز٦ةف، ٧٠ة أفٌ  ٭ة إمةرةه ث٢ ٤ٕ٣ٌ  اآلف،
 . قامل٭ؽٌم كال كادل امل٭ؽٌم كال صؽٌ  ؽي ٍٕ دل بى ٮي ل٥ ز٦ةفو 

ة  كأ٫ُٔ يف ٩ٛك٫ / »كٌم الؿكايح ٩ٛك٭ة ٨ٔ يٮنف ٨ٔ اإل٦ةـ الًؿ
 .(1)«ككدلق كأ٫٤٬ كذٌرٌيذ٫...

 إلمناقشة

 /يؿد ٤ٔي٭ة

ؽ ث٨ كحم٧ٌ  ا٤ٕ٣ٮٌم  كدلة٬ي٢؛ إذ ٚي٫ زيؽ ث٨ صٕٛؿو   الك٪ؽ ًٕةؼه / يفأٌكالن 
 .(2)كال دٕؽي٢ه  يؿد ٚي٭٥ صؿحه  كل٥ ،كأثٮق مٕيت ث٨ أةمؽ املةلكٌ 

                                                                                              

ٚي٧ة ٩ؾ٠ؿق ٨٦ اإلمةرة إىل وٛح  /٢ الكةثٓ كاألربٕٮف، ا٣ٛى5۱6دمةؿ األقجٮع/ ص  (1)
حبةر ؛ الؿًة  ٨ٔ املؿكٌم  وبلة ا٣ٕرص يٮـ اجل٧ٕح، ذ٠ؿ ادلاعء لىةظت األمؿ 

ث٫ يف  ٦ة يججيغ أف يؽىع /۱۱5ةب ابل، ٠ذةب ال٠ؿ كادلاعء، ۳۳4، ص ۹۰األ٩ٮار/ ج 
 .5ز٦ةف ا٣٘يجح، ح 

، 74۳/۱77، ر٥ٝ ؽٌم املع٧ٌ  ا٤ٕ٣ٮٌم  يؽ ث٨ صٕٛؿو ، دؿدمح ز۱۳۳، ص ۰۹املٞةؿ/ ج  د٪ٞيط  (2)
ؽ ث٨ مٕيت ث٨ ، دؿدمح حم٧ٌ ۱۳5، ص 7مكذؽرٌلت ٥٤ٔ رصةؿ احلؽير/ ج  ؛اهلةمل

 .٥ٝ۱۳5۱7 ر، أةمؽ املةلكٌ 
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ة إقعةؽ ث٨ احلك٨ ٌن ٙه  ،كٚي٫ أي  .(1)يف ا٣ٕٞيؽة ك٦رتكؾ احلؽير ك٬ٮ ًٕي

ٝج٢  قٮاءه ، ألكالدق  إىل أمّّ دكرو  كال إملةحه  إمةرةه  دؿد يف اجلٌه  / ل٥زة٩ينة
 ّ٭ٮرق أـ ثٕؽق، يف ظيةد٫ أـ ثٕؽ كٚةد٫.

ثةثٮي٫/  ، ٨ٔ اث٨ركايح أيب ثىريو ٨ٔ اإل٦ةـ الىةدؽ 
ـو  ظٌؽز٪ة حم٧ٌؽ ث٨ ٔيلٌ » ، ظٌؽز٪ة أةمؽ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ ث٨ ا٢ٌٛ٣ ث٨ د٧ة

، ٨ٔ ، ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ دم٭ٮرو ، ٨ٔ أثي٫، ٨ٔ ةمؽاف ا٣ٞبلنسٌ ةرو ٧ٌٔ 
، ٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل  مؿازـ ث٨ ٔجؽ اهلل،  / ية أثة٨ٔ أيب ثىريو

، ٠أيٌن أرل ٩ـكؿ ا٣ٞةا٥ يف مكضؽ الك٭٤ح ثأ٫٤٬ كٔيةهل. ؽو حم٧ٌ 
ة  / يسٮف ٦زنهل؟ ٝةؿ/ ٥ٕ٩، ٬ٮ ٦زنؿ إدريف، ك٦ة ثٕر اهلل ٩بيًّ ٤ٝخي

ٌّ ٚي٫...  .(2)«إاٌل كٝؽ و

يةؿو  ك٦ٛةد ٬ٰؾا اجلٌه كصٮد أكالدو   . لئل٦ةـ امل٭ؽٌم  ٔك

                                                                                              

 .7۲۳/۱۹4۱، ر٥ٝ ، دؿدمح إقعةؽ ث٨ احلك٨ ا٣ٕٞؿاينٌ ۱۲۲ - ۹6، ص ۹/ ج املىؽر الكةثٜ (1)

 ، ا٣ٛى٢ اثلةين،حو دريف ك٩ٮإة يف ٩جٮٌ  /۰ابلةب  ،۳۲ / ص(ل٤ؿاك٩ؽٌم )ٝىه األ٩بيةء  (2)
ىل إ  ، ظؿًلح اإل٦ةـ امل٭ؽٌم ۰4۰، ص 5/ ج  ٦ٕض٥ أظةدير اإل٦ةـ امل٭ؽٌم ؛ 6۳ح 

 .۱۲7۳/۰ا٣ٕؿاؽ، ح 
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 إلمناقشة

 /٤ٔي٭ةيؿد 

  .(1)/ ًٕٙ الك٪ؽ؛ كٰذلٟ لٮصٮد املضة٬ي٢ كالٌٕةؼ ٚي٫أٌكالن 

يةؿو  ٌف ٬ٰؾا اجله ٣حف ٚي٫ دال٣ح ىلع كصٮد أ٢٬و أ /زة٩ينة يف  لئل٦ةـ  ٔك
، كذٌرٌيحن  اكٝجي٢ ّ٭ٮرق يزتٌكج كيؿزؽ أكالدن  كٝذ٪ة احلةرض، ث٢ ٢ٌٕ٣ اإل٦ةـ 

 ٚيزنؿ ث٭٥ مكضؽ الك٭٤ح إف مةء اهلل.

 . ألكالدق  ٣ح ٚي٫ ىلع كصٮد دكرو ال دال /زةثلنة

، ٨ٔ ٔس٧ةف، ث٨ احلك٨ ث٨ ٔيلٍّ  حم٧ٌؽ ث٨ حيىي، ٨ٔ ٔيلٌ »/ ركايح الَكينٌ 
كذ٠ؿ مكضؽ الك٭٤ح،  األقٮد ٝةؿ/ ٝةؿ أثٮ ٔجؽ اهلل  ٨ٔ وة٣ط ث٨ أيب

 .(2)«ٚٞةؿ/ أ٦ة إ٫ٌ٩ ٦زنؿ وةظج٪ة إذا ٝةـ ثأ٫٤٬

                                                                                              

م ل٥ اهلل اٌل  كمؿازـ ث٨ ٔجؽ ،م ل٥ يؾ٠ؿكق يف ٠ذت الؿصةؿاٌل  ةرو ؽ ث٨ ٧ٌٔ ٠أةمؽ ث٨ حم٧ٌ  (1)
ٌن أيؾ٠ؿ يف ٠ذت الؿصةؿ  ، كيف ثٕي ا٣جكغ ثؽؿ مؿازـ، مؿي٥ كل٥ يؿد ٚي٫ ٮ دل٭ٮؿه ٚ٭ ،ةي

 اهلل،  ، دؿدمح مؿي٥ ث٨ ٔجؽ۳۹۹، ص 7مكذؽرٌلت ٥٤ٔ رصةؿ احلؽير/ ج  /ا٩ْؿ .يشءه 
 .۱4۳4۳ر٥ٝ 

 .۰، ٠ذةب الىبلة ثةب مكضؽ الك٭٤ح، ح 4۹5، ص ۳الاكيف/ ج  (2)
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 إلمناقشة

 /يؿد ٤ٔي٭ة
 .(1)(املؿآة)يف  ٧٠ة رٌصح ثٰؾلٟ املض٤سٌ  احلؽير دل٭ٮؿه  فٌ أ/ أٌكالن 
 يزتٌكج  ٫ٌ٤ٕ٣ ،فاآل هل  كأكالدو  ىلع كصٮد أ٢٬و  / ٣حف ٚي٫ دال٣حه زة٩ينة

 كال ٦٪ٓ ٚي٫ ك٤٩زتـ ث٫.  ،كيكس٨ ظني ٝية٫٦ مكضؽ الك٭٤ح ا٣ْ٭ٮر ٝجي٢
 .ألكالدق  / ال دال٣ح ىلع كصٮد دكرو زةثلنة

 .  ٨ٔ اإل٦ة٦ني الىةدؽ أك ابلةٝؿ رضمٌ ركايح احل
زن أيب، ٨ٔ قٕؽ ث٨ ٔجؽ اهلل، ٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل حم٧ٌؽ ظؽٌ »اث٨ ٝٮلٮي٫/ 

، ٨ٔ احلكني ث٨ قيٙ ث٨ ٧ٔرية، ٨ٔ اجلةمٮراينٌ  ث٨ أيب ٔجؽ اهلل الؿازٌم 
ٙو  ،  صٕٛؿ ، ٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل أك ٨ٔ أيب، ٨ٔ أيب ثسؿو احلرضمٌ أثي٫ قي

؟   كظؿـ رقٮهل ثٞةع األرض أ٢ٌٚ ثٕؽ ظؿـ اهلل  ٝةؿ/ ٤ٝخ هل/ أٌم 
ح ا٣ُة٬ؿة، ٚي٭ة ٝجٮر اجلبٌيني املؿق٤ني سؿ؛ ٌم الـًليٌ ث ٚٞةؿ/ ال١ٮٚح ية أثة

ري املؿق٤ني كاألكويةء الىةدٝني، كٚي٭ة مكضؽ ق٭ي٢و  يجٕر اهلل  م ل٥اٌل  ٗك
ٌّ ٚي٫، ك٦٪٭ة يْ٭ؿ ٔؽؿ اهلل، كٚي٭ة يسٮف ٝةا٫٧،  كا٣ٌٞٮاـ ٩بيًّة إاٌل كٝؽ و

 .(2)«٨٦ ثٕؽق، كٌم ٦٪ةزؿ اجلبٌيني كاألكويةء كالىةحلني
                                                                                              

 .۰ي٢ ح ذ ، ٠ذةب الىبلة ثةب مكضؽ الك٭٤ح،4۹۱، ص ۱5مؿآة ا٣ٕٞٮؿ/ ج  (1)
يةرت/ ص  (2) ٦ٕض٥ ؛ ٢ٌٚ۱۰/6۹ الىبلة يف مكضؽ ال١ٮٚح كالك٭٤ح، ح  /۳ةب ابل، 76اكم٢ اـل

 .۳4۰/۱، ال١ٮٚح ٦زنهل ك٦زنؿ ا٣ٞةا٧ني ثٕؽق، ح 47۱، ص 4/ ج  أظةدير اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 
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 إلمناقشة

 /يؿد ٤ٔي٭ة
٫ٛ اث٨ الٮحلؽ/ ًٕٙ الك٪ؽ ثةجلةمٮراينٌ أٌكالن  ٌٕ  .(1)، كٝؽ ً
  إىل كصٮد أكالدو  ٨ٔ املٞةـ؛ إذ ٣حف ٚي٭ة إمةرةه  ٌف الؿكايح أص٪بٌيحه أ/ زة٩ينة

ة يٞٮمٮف   لئل٦ةـ امل٭ؽٌم  كأ٩ٌ٭٥ ا٣ٌٞٮاـ ٨٦ ثٕؽق، ث٢ اغيذ٫ أفٌ  هل  ٌٝٮا٦ن
ة ٌن ٧ة ىلع ا٣ٞٮؿ قيٌ  ال ،ثةألمؿ ثٕؽق، ك٬ٰؾا ٦ة ي٧س٨ اال٣زتاـ ث٫ ك٩ٞٮؿ ث٫ أي

 يبلزـ ٠ٮف ا٣ٌٞٮاـ ٥٬ أكالد  ٫ اليؿصٕٮف. ١ٰ٣٪ٌ   حاألا٧ٌ  ثةلؿصٕح، كأفٌ 
 . اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 

 ، كٌم ًٕيٛحه إل٦ةـ امل٭ؽٌم د٪ٌه ىلع ا٣ٞةا٧ني ثٕؽ ا ٬٪ةؾ ركايةته 
ا كٝةرصةه  ٨ٔ إزجةت املٌؽىع، كأٌف ا٣ٞةا٧ني ٥٬ أكالد اإل٦ةـ  دال٣حن  ق٪ؽن

 . امل٭ؽٌم 
 كٚي٧ة ييل ثٕي اجلىٮص/

 ، ٨ٔ أثي٫، ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽاحل٧ريٌم  حم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ صٕٛؿو »
ةمـة ٨ٔ أيب ٔجؽ  احل٧يؽ كحم٧ٌؽ ث٨ ٔحىس، ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ ا٣ٌٛي٢، ٨ٔ أيب

                                                                                              

 .۱۲۲۲5، ر٥ٝ اهلل الؿازٌم  ٔجؽ ؽ ث٨ أيب، دؿدمح حم٧ٌ ۰7۳، ص ٦۱4ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (1)
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ةمـة، إٌف ٦ٌ٪ة ثٕؽ ا٣ٞةا٥ أظؽ ٔرش  ٫ ٝةؿ/ ية أثةأ٩ٌ  َٮي٢و  يف ظؽيرو  اهلل 
 .»(1) ٦٭ؽيًّة ٨٦ كدل احلكني

 /يؿد ٤ٔي٫
 ثأ٫ٌ٩ ٨٦ كدل  ةدرصحين  يف اجلٌه  ة ٣ٰس٨ٌ ف اكف ق٪ؽق دة٦ًّ إ٫ ك٩ٌ أ/ أٌكالن 

 د اإل٦ةـ امل٭ؽٌم . كدٮصي٭٫ ثأٌف أكالال ٨٦ أكالد امل٭ؽٌم  احلكني 
ة ٥٬ ٨٦ أكالد احلكني  ٌن ؛ إذ ال ٦ٕىن ظيجبؾو ل٤ذٕجري ثأكالد ٗري كصي٫و  أي

أك  ةدح ٰللٟ، ث٢ ي٧س٨ اتلٕجري ثأكالد الكضٌ ؛ ٚبل ػىٮويٌ احلكني 
 .ابلةٝؿ 
/ حيذ٢٧ أف يسٮف املؿاد ٨٦ )ثٕؽ( الؿدجح ال الـ٦ةف، ٚي١ٮ٩ٮف أٔٮا٫٩ ةزة٩ين 

 اإليٞةظ )يف ٠ذةث٫  ح ثٰؾلٟ احليٌؿ ا٣ٕةميلٌ ككالد٫ يف ٔرصق ٧٠ة رصٌ 
 .(2)(٨٦ اهلضٕح

، ث٨ قٛيةف ا٣زبكٚؿٌم  ٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل احلكني ث٨ ٔيلٌ  أػرب٩ة دمةٔحه »
ؽ ث٨ احلكني، ٨ٔ أةمؽ ث٨ حم٧ٌ  ا٣ٕؽؿ، ٨ٔ ٔيلٌ  املٮويلٌ  ث٨ ق٪ةفو  ٨ٔ ٔيلٌ 

                                                                                              

يٍجح  (1) ٘ى  .5۲4 ، ح، ا٣ٛى٢ اثلة٨٦، ثٕي وٛةد٫ ك٦٪ةزهل كقريد٫ 47۳/ ص (ل٤ُٮسٌ )ا٣

يف أ٫ٌ٩ ٢٬  /۱۱، ابلةب 4۲۰اإليٞةظ ٨٦ اهلضٕح/ ص ]« حو ٗري ز٦ة٩يٌ  حن ح ردبيٌ أف يسٮف ابلٕؽيٌ » (2)
 .[أـ ال دك٣حه   ثٕؽ دك٣ح امل٭ؽٌم 
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، ٨ٔ ث٨ ٔيلٍّ ٫ احلك٨ ، ٨ٔ ٧ٌٔ ث٨ اخل٤ي٢، ٨ٔ صٕٛؿ ث٨ أةمؽ املرصٌم 
، ٨ٔ أثي٫ ابلةٝؿ، ٨ٔ أثي٫ ذم ؽو أثي٫، ٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌ 

 الن٭يؽ، ٨ٔ أثي٫ أ٦ري ؽ ا٣ٕةثؽي٨، ٨ٔ أثي٫ احلكني الـٌقٌ اثلٛ٪ةت قيٌ 
 يف ال٤ي٤ح ا٣ٌيت اك٩خ ٚي٭ة كٚةد٫   اهلل ، ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿ املؤ٦٪ني

ٔرش  ة، ك٨٦ ثٕؽ٥٬ از٪ةٔرش إ٦ة٦ن  ، قي١ٮف ثٕؽم از٪ةية ٔيلٌ  /... ٣ٕيلٍّ 
٧٭ة ]احلك٨ ... ٤ٚحك٤ٌ ةٔرش إ٦ة٦ن  أٌكؿ االزن ٦٭ؽيًّة، ٚأ٩خ ية ٔيلٌ 

ة،  ، ٰٚؾلٟ از٪ةاملكذعِٛ ٨٦ آؿ حم٧ٌؽو  [ إىل اث٪٫ حم٧ٌؽو ا٣ٕك١ؿٌم  ٔرش إ٦ة٦ن
٧٭ة إىل اث٪٫ ٔرش ٦٭ؽيًّة، ٚإذا ظرضد٫ الٮٚةة ٤ٚحك٤ٌ  ز٥ٌ يسٮف ٨٦ ثٕؽق از٪ة
؛ اق٥ه اكقيم كاق٥ أيب، ك٬ٮ ٔجؽ اهلل كأةمؽ، أقةمٌ  أٌكؿ املٌٞؿبني، هل زبلزح

 .(1)«كاالق٥ اثلة٣ر/ امل٭ؽٌم ك٬ٮ أٌكؿ املؤ٦٪ني

 /كيؿد ٤ٔي٫

ا٣ٕؽؿ.  املٮويلٌ  ث٨ ق٪ةفو  ، ٦٪٭٥/ ٔيلٌ / يف الك٪ؽ دلة٬ي٢ كًٕةؼه الن أكٌ 
إٌف لك٧ح )ا٣ٕؽؿ( ىلع ٦ة يْ٭ؿ ٨٦ ذ٠ؿ٬ة يف »/  ؽ اخلٮيئٌ ٨ٕٚ الكيٌ 

يجٕؽ أف يسٮف  ح، ٚبلؽكؽ اكف يٮوٙ ث٭ة ثٕي ٧٤ٔةء ا٣ٕة٦ٌ منةيغ الى
 .(2)«حالؿص٢ ٨٦ ا٣ٕة٦ٌ 

                                                                                              

يٍجح  (1) ٘ى  .۱۱۱ٔرش، ح  ز٪ةا  حاألا٧ٌ  أفٌ ح يف ، ركايةت اخلةٌو ۱5۱ك ۱5۲/ ص (ل٤ُٮسٌ )ا٣

 .۳۱۳۲، ر٥ٝ ث٨ ق٪ةفو  ، دؿدمح ٔيلٌ 46، ص ٦۱۰ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (2)
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 .(1)«يف ٠ذت الؿصةؿ ٣حف هل ذ٠ؿه »/ كٝةؿ املة٦ٞةينٌ 
 .(2)«ذ٨٦٫ كو٫ٛ ثػ )ا٣ٕؽؿ( اع٦ٌيٌ  كًليٙ اكف ٚحكتن٥ٌ »/ كٝةؿ ا٣تكرتٌم 

ة م٨٧ٌ ل٥ كأ٦ٌة صٕٛؿ ث٨ أةمؽ املرصٌم  ٌن ، يؾ٠ؿق ٧٤ٔةؤ٩ة كأ٤٧٬ٮق ٚ٭ٮ أي
ٓكادٌ  ح ٚٞؽ أكردق ا٣ٕكٞبلينٌ كأ٦ٌة ٔ٪ؽ ا٣ٕة٦ٌ  ٩سرتث ال  ٪ة ل١ٰ٣٥٪ٌ  ،(3)٭٫٧ ثةلًٮ

 ذ املٕةيري كاملٮازي٨ ٔ٪ؽ٩ة ٗري ٦ة ٔ٪ؽ٥٬.إثذٌٕيٛةد٭٥ كال ثذٮزيٞةد٭٥؛ 
، كٌم  / يف ادلال٣ح؛ ٚإفَّ ٦ٛةد٬ة تك٤ي٥ األمؿ إىل اث٨ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم ةزة٩ين 

ة ٠ٮف  ،(4)األرض ٨٦ ظٌضحو  ـ ػ٤ٮٌ د٪ةيف ٔرشات الؿكايةت ا٣ٞةا٤ح ثٕؽ ٌن كد٪ةيف أي
٨٦ رضكرات ٦ؾ٬ج٪ة، كد٪ةيف ٠ٰؾلٟ ٦ة كرد ٨٦  ك٬ٮ رضكرةه  ،ٔرش ح ازناألا٧ٌ 

ثٕؽ   حاملؤ٦٪ني كاألا٧ٌ  الؿكايةت ا٣يٌت تنري إىل ظ١ٮ٦ح اإل٦ةـ احلكني كأ٦ري
  مل٭ؽٌم ث٢ د٪ةيف الؿكايةت ا٣يٌت ٦ٛةد٬ة أٌف اإل٦ةـ ا ،(5) رظي٢ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 

ة ٝج٢ ٝيةـ ا٣ٞية٦ح ز٥ٌ يسٮف اهلؿج، ك٬ٰؾق األيٌةـ ٨٦ أيٌةـ ثٕر  ،يجىق إىل أربٕني يٮ٦ن
 .(6)٦ةت ا٣ٞية٦حك٦ٞؽٌ  ٥٬كننٮر األمٮات

                                                                                              

 .۳۳۱۲، ر٥ٝ ث٨ ق٪ةفو  ، دؿدمح ٔيلٌ ۰۹۱، ص ۰ح(/ ج املٞةؿ )ا٣ُجٕح احلضؿيٌ  د٪ٞيط  (1)

 .5۱64، ر٥ٝ املٮويلٌ  ث٨ ق٪ةفو  ، دؿدمح ٔيلٌ 47۳ك 477، ص 7ٝةمٮس الؿصةؿ/ ج  (2)

 .۱۹۳۱/۱4۳7، ر٥ٝ ، دؿدمح صٕٛؿ ث٨ أةمؽ ث٨ ٔيلٍّ ۱۳۳ك ۱۳7، ص ۰كةف املزياف/ ج ل (3)
 .حو األرض ال خت٤ٮ ٨٦ ظضٌ  أفٌ  /5ةب ابلح، ، ٠ذةب احلضٌ ۱7۹ك ۱7۳، ص ۱الاكيف/ ج  /٩ْؿا (4)

 ات كظةالد٭ة ك٦ة صةء ٚي٭ة، ال١ؿٌ  /۰ةب ابل، ۱۳۳ك ۱۳۰ادلرصةت/ ص  خمذرص ثىةاؿ /٩ْؿا (5)
 .۱4۰ - ۱4۲ح 

بل٦ةت ٝج٢ ٝيةـ۳۳7، ص ۰اإلرمةد/ ج  /٩ْؿا (6)  ؛يف قرية ا٣ٞةا٥  ، ٚى٢ه ا٣ٞةا٥  ، ثةب ذ٠ؿٔ 
رش، ۱45، ص 5۳حبةر األ٩ٮار/ ج   . كأكالدق ػ٤ٛةء امل٭ؽٌم  /۳۲ةب ابل، دةريغ اإل٦ةـ اثلةينٔ 
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/ إٌف ثٕي ٬ٰؾق الؿكايةت ًٕيٛحه   .إف ٤ٝخى

/ ٛن  ، ث٢ ٌم أ٢ٌٝ د٤ٟ الؿكايحيـيؽ ًٕٛ٭ة ىلع ًٕٙ  ال ٤ٝخي ة ث٧ؿادت ًٕ
ثٞةء امل٭ؽٌم إىل )ض ا٣ٞٮؿ ثٌٕٙ ٬ٰؾق األػرية ح ىلع ٚؿ٨٦ ركايح الٮويٌ 

 .(ة ٝج٢ ا٣ٞية٦حأربٕني يٮ٦ن 

ة ي٧٪ٓ ٨٦ أ /زةثلنة ٌن فَّ مؾكذ ٬ٰؾق الؿكايح ٨٦ ظير امل٧ٌٮف ك٩ؽرد٭ة أي
 ٝجٮهلة أك اإلو٘ةء إحل٭ة.

ٕن  ٟى ث٭ة إزجةت دكرو ألكالد اإل٦ةـ امل٭ؽٌم دٛيؽ املذ٧كٌ  ٩ٌ٭ة الأ /ةراث
  يف

ثٕؽ   الؿكايح تنري إىل رشكع دكرو الث٨ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم يٮ٦٪ة ٬ٰؾا؛ ألفَّ 
يجح،  ؛كٚةة اإل٦ةـ  ٘ى يٌح كادلكر هل يف ٔ٭ؽ ا٣ ٚبل ٦ٕىن دلٔٮل املرشٔك

/ إٌف كًلٰؾلٟ ال دلةؿ دلٔٮل ابلٕي مكذؽالًّ   ثٰ٭ؾق الؿكايح الٌٕيٛح ٝةابلن
ل؛ حبير يسٮف ث٧جةرشد٭٥ ل٤عس٥ ىلع أىلع مكذٮن  ركايةت األكحلةء رصحيحه 

، ٠ٞٮهل/  ابليخ  حل٤٧س٨ٌ ٦٪ٌة أ٢٬»اتل٪ةزؿ ٨ٔ ٬ٰؾق ادلال٣ح دأكيبلن ثةَبلن
يٕن اإل٦ة٦ح أك اخلبلٚح  -٧٭ة ٚإذا ظرضد٫ الٮٚةة ٤ٚحك٤ٌ »كٝٮهل/  ،(1)«رص٢ه 

 .(2)«نيإىل اث٪٫ أٌكؿ امل٭ؽيٌ  -
                                                                                              

 ث٫ ٬ٮ ٔيلٌّ ثأٌف املؿاد  ٚي٭ة درصيطه  -ىلع ٦ة ٚي٭ة ٨٦ ا٣تنٮيل يف املنت  -إٌف ٬ٰؾق الؿكايح  (1)
 ٚبل ٔبلٝح هلة حب١ٮ٦ح األكحلةء الىةحلني.؛ 

/ ٝيةدة ۱، ابلةب  ، ا٣ٞك٥ اثلة٣ر/ ا٣ٕةل٥ ثٕؽ امل٭ؽٌم 64۳ك 64۰دةريغ ٦ة ثٕؽ ا٣ْ٭ٮر/ ص  (2)
 ظٮؿ األكحلةء الىةحلني. ، أقب٤حه  ٦ة ثٕؽ امل٭ؽٌم 



 1حبٮثه ٧٤ٔيٌحه يف ا٣ٌٌٞيح امل٭ؽكٌيح ج  ......................................................... 130



إاٌل ٦ة صةءت ث٫ الؿكايح  ؽو دك٣حه ألظ ٣حف ثٕؽ دك٣ح ا٣ٞةا٥ »/  ٝةؿ
دؿد ث٫ ىلع ا٣ُٞٓ كاثلجةت، كأكرث  ٨٦ ٝيةـ كدلق إف مةء اهلل ٰذلٟ، كل٥

ة  ي٧ؼ ٦٭ؽمُّ ٬ٰؾق األ٦ٌح  الؿكايةت أ٫ٌ٩ ٨٣ إاٌل ٝج٢ ا٣ٞية٦ح ثأربٕني يٮ٦ن
بل٦ةت ػؿكج األمٮات، كٝيةـ الكةٔح ل٤عكةب  يسٮف ٚي٭ة اهلؿج، ٔك

 .(1)«كاجلـاء، كاهلل أ٥٤ٔ



 ٝؽ صةءت الؿكايح الىعيعح ثأ٫ٌ٩ ٣حف ثٕؽ دك٣ح ا٣ٞةا٥ »/  ٝةؿ
دؿد ىلع ا٣ُٞٓ كاثلجةت،  اهلل، كل٥ إاٌل ٦ة ركم ٨٦ ٝيةـ كدلق إف مةء دك٣حه 

ة  ي٧ًؼ  كأكرث الؿكايةت أ٫ٌ٩ ٨٣ ٨٦ ادل٩ية إاٌل ٝج٢ ا٣ٞية٦ح ثأربٕني يٮ٦ن
بل٦ح ػؿكج األ  .(2)«مٮات، كٝيةـ الكةٔح، كاهلل أ٥٤ٔيسٮف ٚي٭ة اهلؿج، ٔك



ٚإ٫ٌ٩ ثٕؽ أف أكرد أػجةر ظ١ٮ٦ح ػ٤ٛةء امل٭ؽٌم كأكالدق، ٝةؿ/ »/  ٝةؿ
 ل٧٤ن٭ٮر، كَؿيٜ اتلأكي٢ أظؽ كص٭ني/ ٬ٰؾق األػجةر خمة٣ٛحه 

                                                                                              

 . قرية ا٣ٞةا٥ يف ، ٚى٢ه ، ثةب ذ٠ؿ ٔبل٦ةت ٝج٢ ٝيةـ ا٣ٞةا٥ ۳۳7، ص ۰اإلرمةد/ ج  (1)

، ا٣ٛى٢ الؿاثٓ يف ذ٠ؿ ٔبل٦ةت ٝج٢ ٝيةـ ا٣ٞةا٥  /4، ابلةب ۰۹5، ص ۰إٔبلـ الٮری/ ج  (2)
 .ذ٠ؿ وٛح ا٣ٞةا٥ 
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قٮل   حكقةاؿ األا٧ٌ   ٔرش ٦٭ؽيًّة اجلبٌ  أف يسٮف املؿاد ثةالزن -۱
، كٝؽ قجٜ أٌف احلك٨ ث٨ ؛ ثأٍف يسٮف م١٤٭٥ ثٕؽ ا٣ٞةا٥  ا٣ٞةا٥

ثٕؽ مٮد٫. كب٫  ، كٝةؿ ثؿصٕح ا٣ٞةا٥  حق٤ي٧ةف أٌكهلة جب٧يٓ األا٧ٌ 
 .ة م٫١٤ ي٧س٨ اجل٧ٓ ثني ثٕي األػجةر املؼذ٤ٛح ا٣يٌت كردت يف ٦ؽٌ 

٬ةدي٨ ل٤ؼ٤ٜ يف ز٨٦  أف يسٮف ٬ٰؤالء امل٭ؽيٌٮف ٨٦ أكويةء ا٣ٞةا٥  -۰
كإف اكف أكويةء  ،ي٨ رصٕٮا؛ خلبٌل خي٤ٮ الـ٦ةف ٨٦ ظٌضحو اٌل   حا٧ٌ قةاؿ األ

ة، كاهلل ي٥٤ٕ  حاأل٩بيةء كاألا٧ٌ  ة ظضضن ٌن  .(1)«أي
 . ثٕؽ دك٣ح امل٭ؽٌم  حو ٫ ػبلؼ ٦ة كرد ٨٦ ٔؽـ كصٮد دك٣ٌ ١ٰ٣٪ٌ  /أٝٮؿ



بلـ ٦٪ةٝنح الكـ املض٤سٌ   ظةو٫٤/ ث٧ة ٣ٞؽ ظةكؿ ثٕي اأٔل
ٔرش ٌف ٔؽدنا ٨٦ ركايةت األكحلةء د٪ٌه ىلع أٌف ٬ٰؤالء األكحلةء االزنأ -أ

ز٥ٌ يسٮف ٨٦ »يف أظؽ األػجةر/  صةء؛ ظير ٥٬ ٨٦ كدل اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 
٧٭ة إىل ػ ٤ٚحك٤ٌ   ثٕؽق از٪ة ٔرش ٦٭ؽيًّة، ٚإذا ظرضد٫ الٮٚةة ػ يٕن امل٭ؽٌم 

، ٦ٓ أٌف األا٧ح «ح ٨٦ كدلقكاألا٧ٌ »يف ادلاعء/  صةءك«. اث٪٫ أٌكؿ امل٭ؽيني
 . (2)املٕىٮ٦ني الكةثٞني ٥٬ آثةء اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 

                                                                                              

 ػ٤ٛةء امل٭ؽٌم  /۳۲ةب ابل، دةريغ اإل٦ةـ اثلةين ٔرش، ۱4۹ك ۱4۳، ص 5۳حبةر األ٩ٮار/ ج  (1)
 .۳، ذي٢ ح  كأكالدق

/ ٝيةدة ٦ة ۱، ابلةب  ا٣ٞك٥ اثلة٣ر/ ا٣ٕةل٥ ثٕؽ امل٭ؽٌم ، 64۰دةريغ ٦ة ثٕؽ ا٣ْ٭ٮر/ ص  (2)
 ظٮؿ األكحلةء الىةحلني. ، أقب٤حه  ثٕؽ امل٭ؽٌم 
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د٪ٌه ىلع ٰذلٟ، ك٦ة أمةر إحل٫ ثٞٮهل/  دؿد ركايحه  كيؿد ٤ٔي٫/ ا٣ْة٬ؿ أ٫ٌ٩ ل٥
ك٣حف  ،(1)«ح ٨٦ ثٕؽقكاألا٧ٌ »؛ إذ يف الؿكايح ٫ٌ٤ٕ٣ ق٭ٮ ٥٤ٝو « ح ٨٦ كدلقكاألا٧ٌ »
 «.ح ٨٦ كدلقكاألا٧ٌ »

، ٚأي٨ ًٕيٛحه  كاظؽةه  َٚم ركايحه « ٚإذا ظرضد٫ الٮٚةة...»ح ة ركايح الٮويٌ كأ٦ٌ 
 ا٣ٕؽد ٨٦ الؿكايةت ا٣يٌت اٌداع٬ة؟!

/  ٧٠ة ٩ةٝل ٬ٰؾا ا٣ٕةل٥ً املٕةرص دٮصي٫ املض٤سٌ  -ب جنؽ  إ٩ٌ٪ة ل٥»ٝةابلن
كال  ١ٔسٍّ  ال بنّكو  ،لكّّ٭٥  ٔرش ح االزندحلبلن اكٚينة ىلع ٔٮدة األا٧ٌ 

 املؤ٦٪ني كاث٪٫ احلكني ىلع أ٦ري  ، كإ٧ٌ٩ة ٩يهَّ ٍٚٞ ثٕؽ اجلبٌ شو منٮٌ  بنّكو 
 ٌٔرش ح االزن، كإذا ل٥ يثجخ رصٮع األا٧  ة ٕن ١يٙ ي٧س٨ ٚ ،دمي

 .(2)«ةم٢ ٬ٰؾق األػجةر ٤ٔي٫؟

 / كيؿد ىلع ٬ٰؾق امل٪ةٝنح/أٝٮؿ

فَّ دلي٪ة أكظةو٫٤/  ،(3)ٝؽ أصج٪ة ٨ٔ ٬ٰؾا اإلماكؿ يف حبس٪ة اخلةرج /أٌكالن 
ث٧ة يف  ، ح ا٣ُة٬ؿي٨د٪ٌه ىلع رصٕح األا٧ٌ  أكرثى ٨٦ ٔرشي٨ ركايحن 

                                                                                              

ث٫ يف  ٦ة يججيغ أف يؽىع /۱۱5ةب ابل، ٠ذةب ال٠ؿ كادلاعء، ۳۳۰، ص ۹۰حبةر األ٩ٮار/ ج  (1)
 .4ز٦ةف ا٣٘يجح، ح 

/ ٝيةدة ٦ة ۱، ابلةب  ٕؽ امل٭ؽٌم ، ا٣ٞك٥ اثلة٣ر/ ا٣ٕةل٥ ث64۰دةريغ ٦ة ثٕؽ ا٣ْ٭ٮر/ ص  (2)
 ظٮؿ األكحلةء الىةحلني. ، أقب٤حه  ثٕؽ امل٭ؽٌم 

 ش. ٬. ۱۳۹۰اعـ « ػةرج امل٭ؽكيح»ا٩ْؿ أحبةز٪ة  (3)
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،  كدٞؽي٧٭٥ الناككل إىل اجلٌب ال١ؿي٥ ،ثٌٕ٭ة اتلرصيط ثؿصٕح دميٕ٭٥
٢، كاهلًل ٣ريدٌ »٦٪٭ة ٬ٰؾق الؿكايح/  ٌٌ ؽ األكرب حم٧ٌؽه الكيٌ  كحلعرضفٌ  فٌ ية ٦ٛ

ٜي األكربي أ٦ريي  رقٮؿي  ، كٚة٧َحي  املؤ٦٪ني، اهلل، كالىٌؽي ، كاحلك٨ي كاحلكنيي
 .»(1) حكاألا٧ٌ 

كاألكحلةء   ح املٕىٮ٦ني٩ٛك٫ يٕرتؼ ثؿصٕح األا٧ٌ  ٌف املض٤سٌ أ /زة٩ينة
ـٌ  ٦ذٕةرصي٨، ٣ٰس٨ٌ  الىةحلني يف دلذ٧ٓ ٦ة ثٕؽ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم   احلس٥ ا٣ٕة

ى٥  قي١ٮف ل٧٤ٕىٮ٦ني ، كأ٦ٌة األكحلةء ٚكي١ٮ٩ٮف ٬ؽاةن اعم٤ني يف ا٣ٕةل
 ة٩يح.٨٦ ادلرصح اثل

/  -ص ة ثٕي املٕةرصي٨ ٝةابلن ٌن ط ٦ة يؿد ىلع ٬ٰؾا الٮص٫ »ك٩ةٝن٫ أي كأًك
ل؛ حبير ث٧جةرشد٭٥ ل٤عس٥ ىلع أىلع مكذٮن  ٬ٮ أٌف ركايةت األكحلةء رصحيحه 

؛ ٠ٞٮهل/  حل٤٧س٨ٌ ٦٪ٌة أ٢٬ "يسٮف اتل٪ةزؿ ٨ٔ ٬ٰؾق ادلال٣ح دأكيبلن ثةَبلن
٧٭ة ػ يٕن اإل٦ة٦ح أك ٚإذا ظرضد٫ الٮٚةة ٤ٚحك٤ٌ "، كٝٮهل/ "ابليخ رص٢ه 

٭٥َّ و٢ّّ ىلع كالة ٔ٭ؽق ال٤ِّ "، كٝٮهل/ "نياخلبلٚح ػ إىل اث٪٫ أٌكؿ امل٭ؽيٌ 
 .(2)«"ح ٨٦ ثٕؽقكاألا٧ٌ 

ةأٝٮؿ ٌن  /أمؿاف / يؿد ىلع ٬ٰؾق امل٪ةٝنح أي
                                                                                              

النيٕح  ؛5۱۰ـ ٨٦ أظةدير الؿصٕح، ح ح ٦ة دٞؽٌ ، دذ٧ٌ 4۱7خمذرص ثىةاؿ ادلرصةت/ ص  (1)
 .۱۰ح  ، ا٣ٞك٥ اخلةمف، الَك٧ةت كالؿصٕح،۳۰5، ص ۰كالؿصٕح/ ج 

/ ٝيةدة ٦ة ۱، ابلةب  ، ا٣ٞك٥ اثلة٣ر/ ا٣ٕةل٥ ثٕؽ امل٭ؽٌم 64۰دةريغ ٦ة ثٕؽ ا٣ْ٭ٮر/ ص  (2)
 ظٮؿ األكحلةء الىةحلني. ، أقب٤حه  ثٕؽ امل٭ؽٌم 
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ككصٮد  ٚإ٩ٌ٭ة ٌٚبلن ٨ٔ اإلماكؿ الك٪ؽٌم  ،«حل٤٧س٨ٌ »أ٦ٌة الؿكايح األكىل ٚ
 ؛ ح ثأٌف ٬ٰؾا الؿص٢ ٬ٮ ٨٦ أ٢٬ ابليخ٨٦ ا٣تنٮيل ٚي٭ة، درصٌ  ٩ٮعو 

د٪ُجٜ  ف، َٚم إذ ٚبل ٔبلٝح هل حبس٥ األكحلةء، ث٢ إ٫ٌ٩ ٨٦ أ٢٬ ابليخ
 . ىلع رصٕح املٕىٮ٦ني

 ال ٚٞؽ ذ٠ؿ٩ة ٗريى مٌؿةو أ٩ٌ٭ة ًٕيٛحه « ٚإذا ظرضد٫ الٮٚةة»أ٦ٌة الؿكايح اثلة٩يح ك
٭ة ٔ ك٩ةدرةه  ةه يٕذ٧ؽ ٤ٔي٭ة، ٌٚبلن ٨ٔ أ٩ٌ٭ة مةذٌ  رشات الؿكايةت ا٣يٌت دٕةًر

 . ح ا٣ُة٬ؿي٦٨ٛةد٬ة رصٕح األا٧ٌ 
َٚم  - (1)ث٭ة املكتنّك كٌم ادلاعء ا٣يٌت اقذؽٌؿ  -كأ٦ٌة الؿكايح اثلةثلح 

إىل ًٕٙ الك٪ؽ ٚإ٩ٌ٭ة ال دال٣ح ٚي٭ة ىلع ظ١ٮ٦ح األكحلةء ٗري  إًةٚحن 
ل، ث٢ دالتل٭ة ىلع ظ١ٮ٦ح املٕىٮ٦ني ك٦جةرشد٭٥ ل٤عس٥ ىلع أىلع مكذٮن 

ط.  حاألا٧ٌ   ا٣يٌت د٪ُجٜ ىلع الؿصٕح أرصح كأًك



خيىف أٌف د٤ٟ الؿكايةت إ٧ٌ٩ة حتس٥  كال»/ (ابلعةر)يف د٤ٕيٞذ٫ ىلع   ٝةؿ
ة، ٕٚ٪ؽ ٰذلٟ ديؿٚٓ  خت٤ٮ ٨٦ ظٌضحو  ثأٌف األرض ال إاٌل ٝج٢ ا٣ٞية٦ح ثأربٕني يٮ٦ن

حبير دٞٮـ ا٣ٞية٦ح ثٕؽ  امل٪ذْؿ احلٌضح. كأ٦ٌة أٌف د٤ٟ احلٌضح ٬ٮ امل٭ؽٌم 
ذجةر، ١ٚيٙ يجذْؿ  ٚبل دال٣ح ٚي٭ة كال ،م٫١٤ بكجٓ قجني يكةٔؽق األ

                                                                                              

ث٫ يف  ٦ة يججيغ أف يؽىع /۱۱5ةب ابل، ٠ذةب ال٠ؿ كادلاعء، ۳۳۰، ص ۹۰حبةر األ٩ٮار/ ج  (1)
 .4ز٦ةف ا٣٘يجح، ح 
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ا ٨٦ ادل٬ٮر حلؼؿج احلٌضح  ،كيْ٭ؿ ىلع ادلي٨ لك٫ّّ ،اإلقبلـ كاملك٧٤ٮف د٬ؿن
 ٝيةـ الكةٔح؟! ز٥ٌ يسٮف ثٕؽ قجٓ قجني أك قجٕني ق٪حن 

 ثٌؽ أف يؿصٓ  ايةت، كالثٌؽ ٨٦ الؿصٕح ٧٠ة د٣ٌخ ٤ٔي٭ة الؿك ال فإذ
حلؼرضَّ ٔٮد اإلقبلـ، كيس٧ؿ مضؿة ادلي٨،   ح اهلؽلكأا٧ٌ   اجلبٌ 

كدٮرؽ أٗىةف اتلٞٮل كا٥٤ٕ٣، كترشؽ األرض ث٪ٮر ربّّ٭ة، كال ثأس ثأف 
 .(1)« ٦٪٭٥ ثةمل٭ؽٌم ٧٠ة صةءت ث٫ الؿكايةتتكيٌم الكًّ 

بك٪ؽق ٨ٔ  أ٧ٌ٬٭ة كأرصظ٭ة ٦ة ركاق ال١ٌشٌ  ، ك٢ٌٕ٣ دةه ٦ذٕؽٌ  كل٧٤ة٩ٕني أد٣ٌحه 
ة  ، ظٌؽز٪ة صٕٛؿ ث٨ أةمؽ، ٨ٔ ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ مكٕٮدو »ٝةؿ/ ، اإل٦ةـ الًؿ

، ٨ٔ إق٧ةٔي٢ ث٨ ةس ابل٘ؽادٌم أةمؽ ث٨ ق٤ي٧ةف، ٨ٔ ٦٪ىٮر ث٨ ا٣ٕجٌ 
كقأ٣ن أف أكذ٥ اق٫٧، ٝةؿ/ ٠٪خ ٔ٪ؽ  (2)، ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة ثٕي أوعةث٪ةق٭٢و 

ة  املاكرم، ٚٞةؿ  اج كاث٨الرسٌ  ةمـة كاث٨ ث٨ أيب يلٌ ، ٚؽػ٢ ٤ٔي٫ ٔالًؿ
. ٝةؿ/  هل اث٨ي أيب ٨ ٔ٭ؽ؟ ٝةؿ/ إلَّ ةمـة/ ٦ة ٢ٕٚ أثٮؾ؟ ٝةؿ/ مغ... ٝةؿ/ إىل ٦ى

ـه  ةمـة/ إ٩ٌة  ث٨ أيب ا٣ُةٔح ٨٦ اهلل؟ ٝةؿ/ ٥ٕ٩... ٝةؿ ٔيلٌ  ٦ٛرتضه  ٚأ٩خ إ٦ة
                                                                                              

  ػ٤ٛةء امل٭ؽٌم  /۳۲ةب ابل، دةريغ اإل٦ةـ اثلةين ٔرش، ۱47، ص 5۳ر/ ج حبةر األ٩ٮا (1)
 ، اهلةمل.4، ذي٢ ح  كأكالدق

  ، يف أظٮاؿ اإل٦ةـ ۱75ح/ ص إزجةت الٮويٌ ] «٨ٔ ثٕي أوعةث٫»كٚي٫/  ركاق املكٕٮدٌم  (2)
ة   [.الًؿ
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/ أ٦ة ك٨ ي٧ؼ ظٌّت يؿل ٔٞج٫. ٝةؿ/ ٚٞةؿ أثٮ احل ركي٪ة أٌف اإل٦ةـ ال
ركيذ٥ يف ٬ٰؾا احلؽير ٗري ٬ٰؾا؟ ٝةؿ/ ال. ٝةؿ/ ثّ كاهلل، ٣ٞؽ ركيذ٥ ٚي٫ إاٌل 

/ ثّ كاهلل، إٌف ا٣ٞةا٥، كأ٩ذ٥ الدؽركف ٦ة ٦ٕ٪ةق كل٥ًى ٝي٢. ٝةؿ/ ٚٞةؿ هل ٔيلٌّ 
 / كي٤ٟ! ٠يٙ اصرتأت ٔيٌل بشءو ٬ٰؾا ٣ف احلؽير. ٝةؿ هل أثٮ احلك٨ 

ًٜ اهلل كالدؽع ث٫ٌٕ؟ ز٥َّ ٝةؿ/ ية ميغ، ا  ي٨ يىٌؽكف ٨ٔ دي٨س٨ ٨٦ اٌل د د
 .(1)«اهلل دٕةىل

ثأةمؽ ث٨ ق٤ي٧ةف، كبإق٧ةٔي٢  الؿكايح ًٕيٛحه »/  ؽ اخلٮيئٌ ٝةؿ الكيٌ  -أ
 .(2)«، كبةإلرقةؿث٨ ق٭٢و 

 .(3)«إٌف ق٪ؽق ٗري قؽيؽو »/ ٝةؿ الَكجةسٌ  -ب
٨ ٝةؿ/ إٌف ل٤ؼ٤ٙ»/  يٞٮؿ النيغ ا٣ُٮسٌ  -ص ا، ك أ٦ٌة ٦ى  ٌف إكدلن
 از٪ة  حٔرش، ٚٞٮهل٥ يٛكؽ ث٧ة دل٤٪ة ٤ٔي٫ ٨٦ أٌف األا٧ٌ  زبلزح  حاألا٧ٌ 

 .(4)«رش، ٰٚ٭ؾا ا٣ٞٮؿ جيت إَؿاظ٫ٔ
                                                                                              

دةريغ اإل٦ةـ  ،۰7۲، ص 4۳حبةر األ٩ٮار/ ج ؛ ۳۳۳، ح 465ك 464ػذيةر ٦ٕؿٚح الؿصةؿ/ ص ا (1)
 .۰۹ح، ح ٦ؾ٬ت الٮاٝٛيٌ  ردٌ  /44ةب ابل،  مٮد ث٨ صٕٛؿو 

 . 7۳۳۰، ر٥ٝ ةةمـ ث٨ أيب ، دؿدمح ٔيلٌ ۰۰۱، ص ٦۱۱ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (2)

ؿ، ةمـة، املجعر األكٌ  ، املٞىؽ اثلةين، يف ٔيل ث٨ أيب4۳۱، ص ۱ق٧ةء املٞةؿ/ ج  (3)
 ٦ؾ٬ج٫ ككزةٝذ٫.

يٍجح (4) ٘ى ـٌ ، ا٣ٛى٢ األكٌ ۰۰۳ / ص)ل٤ُٮٌس( ا٣  .۱۹4، ذي٢ ح صٕٛؿ ث٨ ٔيلٍّ  ؿ، الؿكايح ىلع ذ
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/  ٜ ا٣تكرتٌم ٤ٌٔ  -د ة،  جلف كدلو  كُل٫٦ حمذ٢٧ه »ىلع ٬ٰؾا الالكـ ٝةابلن رأقن
ة ك٩ف كدلو   .(1)«]ال[ يسٮف إ٦ة٦ن
د٘رٌي املٕةد٣ح؛ إذ إفَّ دحل٢ أك  ٚإ٩ٌ٭ة ال ظٌّت كلٮ اك٩خ الؿكايح ًٕيٛحن  /أٝٮؿ

٤ي٫ ٚ٪ع٨ ٩ُةبل٭٥ ثإزجةت ادلٔٮل ىلع كصٮد أد٣ٌح املسبذني لكٌ٭ة ًٕيٛحه  ، ٔك
؛ ٌٕٚٙ الؿكايح اجلةٚيح اليرٌض ث٭ؾا املٕىن. أًٙ  لئل٦ةـ امل٭ؽٌم  ذٌرٌيحو 

! ٫ ثؽٔحن ٌؽك٩إذ يٕ ؛ث٢ كال ث٥٤ٕ الؿصةؿ ،٭٥ الي٭ذ٧ٌٮف بك٪ؽ احلؽيرإىل أ٩ٌ 
 ٤ٚحف هل٥ أف ي٪ةٝنٮ٩ة يف ٬ٰؾق الؿكايح ثٌٕٙ الك٪ؽ.



ث ال ثأس ثةإلمةرة إىل ثٕي دٮصي٭ةت احليٌؿ ا٣ٕةميل ل٤ؿكايةت ا٣يٌت دذعؽٌ 
 .، كأٌف هل٥ دكرنا ثٕؽق ٨ٔ كصٮد أكالد لئل٦ةـ امل٭ؽٌم 

ٜ ٦ة كٝؽ دٌٞؽـ يف احلؽير الكةدس كا٣تكٕني ٨٦ ابلةب الكةث»/  ٝةؿ
 /، ك٬ة ٬٪ة اظذ٧ةالته ٣حف هل ٔٞته  ٬ٮ رصيطه يف أٌف امل٭ؽٌم 

، ث٢ ٌم ٦س٢ ٝٮهل دٕةىل/ ٗري ز٦ة٩ٌيحو  ح ردبٌيحن / أف دسٮف ابلٕؽيٌ أٌكهلة
 ٫ً كٝى٤ًٍج٫ً ًٕ ٧ٍ ى قى ذى٥ى ىلعى ٥ٍ٤و كػى ًٔ ى  ٫َّ٤ي اهللي ىلعى ًى ى

اقي كأ ٮى ٫ي ٬ى ىؾى إًلٰ٭ى ٨ٍ اختَّ يٍخى ٦ى
ى
أ ٚىؿى

ى
أ

ى ثى  ٕى٢ى ىلعى كفى كصى ؿي َّ٠ ٚىبلى دىؾى
ى
ًؽ اهلًل أ ٍٕ ٍ٭ًؽي٫ً ٨ٍ٦ً بى ٨ٍ حى ٧ى ةن ذى ةكى نى ًٗ ًقً  ٚيضٮز  ،(2)رصى

                                                                                              

. )َجٓ ح ، أكالد احلضٌ  يف أكالد٥٬ ، ٚى٢ه ۹۱/ ص  ؿكاآل يف دٮاريغ اجلبٌ  رقة٣حه  (1)
 ٨٦ ٝةمٮس الؿصةؿ(. ٬ٰ۱۰ؾا ال١ذةب يف آػؿ ج 

 .۰۳اجلةزيح/ قٮرة  (2)
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، كيسٮ٩ٮا ٩ٌٮاثنة هل، ٌك كاظؽو ٩ةاته يف سٮف املؾ٠ٮري٨ يف ز٨٦ امل٭ؽٌم أف ي
 .٦ٌؽةو  أك يف ص٭حو 

ر ، ٚي٧س٨ أف يٞؽٌ مٌةؼو  ثٌؽ ٚي٫ ٨٦ دٞؽيؿو  ال "٨٦ ثٕؽ"ٌف ٝٮهل/ أ/ زة٩ي٭ة
إىل الكٛؿاء كالٮُلء ىلع  ، كيسٮف إمةرةن "٨٦ ثٕؽ ٗيبذ٫"أك  "الدد٨٦٫ ثٕؽ ك"

أك إىل أٔيةف ٧٤ٔةء ميٕذ٫ يف ٦ٌؽة ٗيبذ٫، كي٧س٨ أف يٌٞؽر  ،اإلنف كاجل٨ّّ 
 .(1)ٚي١ٮ٩ٮف ٩ٌٮاثنة هل ٧٠ة مؿٌ  "٨٦ ثٕؽ ػؿكص٫"

ٌٝ  كٝؽ ركل الىؽكؽ ٨ٔ ٔيلٌ  ث٨ أيب ةمـة  ةؽ... ٨ٔ ٔيلٌ ث٨ أةمؽ ادل
أ٫ٌ٩ ٝةؿ/  / ق٧ٕخ ٨٦ أثيٟ ٤ٝخ ل٤ىةدؽ »٨ٔ أثي٫ ٝةؿ/ 

ٔرش ٦٭ؽيًّة  ٧ة ٝةؿ/ از٪ةٔرش ٦٭ؽيًّة. ٚٞةؿ/ إ٩ٌ  يسٮف ٨٦ ثٕؽ ا٣ٞةا٥ از٪ة
ـه  ي٢ٞ/ از٪ة كل٥ ة، ك١ٰ٣٪ٌ٭٥ ٝٮ ٨٦ ميٕذ٪ة يؽٔٮف اجلةس إىل  ٔرش إ٦ة٦ن

 ٌٞ  .(2)«٪ةمٮاالد٪ة ك٦ٕؿٚح ظ
ٌن   ة. ٚ٭ؾا احلؽير ي٪ةقت الٮصٮق املؾ٠ٮرة كيٮاٜٚ ٦ة يأيت أي

ح ىلع دٞؽيؿ أف يؿاد ٦٪٫ ٩ف الؿصٕح ٧٠ة ٧ة حيذ٢٧ احل٢٧ ىلع اتلٞيٌ كربٌ 
ٞني. ٌٞ  ةم٫٤ ثٕي املع

٨٦  / أف يسٮف ٰذلٟ حم٧ٮالن ىلع الؿصٕح، ٚٞؽ ٔؿٚخ دم٤حن زةثل٭ة
ؿٚخ   األظةدير الٮاردة يف األػجةر ثؿصٕذ٭٥ ىلع كص٫ املؼىٮص، ٔك

                                                                                              

 أـ ال. دك٣حه   أ٫ٌ٩ ٢٬ ثٕؽ دك٣ح امل٭ؽٌم  يف /۱۱، ابلةب 4۲۳ك 4۲۰اإليٞةظ ٨٦ اهلضٕح/ ص  (1)
 .٨٦56 كٝٮع ا٣٘يجح، ح  أػرب ث٫ الاك٥ّ  ٦ة /۳۳، ابلةب ۳5۳، ص ٧٠۰ةؿ ادلي٨/ ج  (2)
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كص٫ ا٧ٕ٣ٮـ يف كّّ ٦ى٨ حمي  ح الؿصٕح ىلع٨٦ األظةدير الٮاردة يف وعٌ  دم٤حن 
ة، كَلُّ كاظؽو  ٌن ة أك حمي ا٣سٛؿ حم ٌن ٨٦ ا٣ٞك٧ني ٝؽ ّتةكز ظؽَّ  اإلي٧ةف حم

 ح ٨٦ ث٧ؿادت ٧٠ة رأيخ يف األثٮاب الكةثٞح، كىلع ٬ٰؾا ٚةألا٧ٌ  اتلٮادؿ املٕ٪ٮٌم 
ي٪ةيف ٦ة زجخ ٨٦ أٌف  ح ٨٦ ٝج٫٤ ٝؽ رصٕٮا ثٕؽ مٮد٭٥، ٚبل٥٬ األا٧ٌ  ثٕؽق 
 يـيؽ ثةلؿصٕح.  ٔرش؛ ألفَّ ا٣ٕؽد ال ةح از٪األا٧ٌ 

ٔرش؛  ٔرش كركايح أظؽ ك٬ٰؾا الٮص٫ حيى٢ ث٫ اجل٧ٓ ثني ركايح ازن
، كاثلة٩يح  أك اجلبٌ   ىلع دػٮؿ امل٭ؽٌم  ٚإٌف األكىل )الؿكايح( حم٧ٮ٣حه 

أػؿل، ك٦س٢ ٬ٰؾا يف  ٦٪٭٧ة حل٧١حو  يبلظِ ٚي٭ة دػٮؿ أظؽو  ل٥
ىلع اتلؼىيه ثةحلس٥  يؽٌؿ  ؿ ال، كاتلؼىيه ثةل٠املعةكرات ٠سريه 

 يف احلرص. ك٣حف ثرصيطو 

يٍجح)يف ٠ذةب  ٪٫ احلؽير املؿكٌم ك٦ة د٧ٌٌ  ٘ى ىلع دٞؽيؿ تك٤ي٫٧ يف  (1)(ا٣
ي٪ةيف ٬ٰؾا الٮص٫؛ الظذ٧ةؿ أف يسٮف  ال  ٔرش ثٕؽ امل٭ؽٌم  ػىٮص االزن

ة، كأو٫٤ )أثي٫(، كيؿاد ث٫ احلكني  ٛن ة ٣ِٛ )اث٪٫( دىعي ٞن ؛ ملة ركم قةث
 ٫٤، كالحل٘كٌ   ٔ٪ؽ كٚةة امل٭ؽٌم  ٨٦ رصٕح احلكني  أظةدير ٠سريةو  يف

 د األق٧ةء كاأل٣ٞةب لّكّّ كاظؽو الظذ٧ةؿ دٕؽٌ  ؛ي٪ةيف ٰذلٟ األق٧ةء اثلبلزح
ٓ األق٧ةء يف يْ٭ؿ ابلةيق، كالظذ٧ةؿ ّتؽٌ  كإف ّ٭ؿ ثٌٕ٭ة كل٥ ،٦٪٭٥ د ًك

يؿصٓ ٧ًري )هل  فأألص٢ اٝذٌةء احل٧١ح اإلهلٌٰيح. كي٧س٨  ؛ٰذلٟ الـ٦ةف هل
                                                                                              

يٍجح  (1) ٘ى  .۱۱۱ٔرش، ح  ز٪ةا  حاألا٧ٌ  ح يف أفٌ ، ركايةت اخلةٌو ۱5۱ك ۱5۲/ ص (ل٤ُٮسٌ )ا٣
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ٌن أ( زبلزح أقةمٌ  ك٬ٰؾق األق٧ةء اثلبلزح )أةمؽ  ،ح ث٨ احلك٨إىل اإل٦ةـ احلضٌ  ةي
جؽ اهلل كامل٭ؽٌم  ٌن ( ٌم أق٧ةء احلضٌ ٔك  ة ثٞؿي٪ح الؿكايح اتلةحلح/ح ث٨ احلك٨ أي

ٝىةؿى » حى  ٛى ٍح ؾى ٨ٍ ظي ٮؿى اهلًل  /خى ٍٕخي رىقي ٧ً ٍ  قى ؿى ال جى  مَّ ؽً ٭ٍ ٧ى كذى٠ى / إ٫َّ٩ًي حي
ةؿى ٞى ٓي ذى ةحى

ٍ٭ًؽمُّ ٚىٰ٭ؾً  جٍؽي اهلًل كال٧ٍى ةٍمىؽي كخى
ى
٫ي أ ـً اٍق٧ي ة ٞى ٍز٨ً كال٧ٍى ة قً بىنٍيى الؿُّ ثىذي٭ى ةؤيقي زىبلى ٍق٧ى

ى
 .(1)«أ

 /إل٦ةـ ا٣ٕرص  أةمؽ ٬ٮ االق٥ اخلفٌ  أػؿل كرد اتلرصيط ثأفٌ  كيف ركايحو 

٪ًٍؾرً » يًب اجٍلىةريكًد ًزيىةًد ث٨ًٍ ال٧ٍي
ى
٨ٍ أ ٛى  ،خى ٍٕ يًب صى

ى
٨ٍ أ يًلٍّ ابٍلىةًٝؿً خى ٔى ًؽ ث٨ًٍ  ى٧َّ ٨ٍ  ،ؿو حمي خى

قً  ؽّّ ٨ٍ صى بًي٫ً خى
ى
ٍؤ٦ًً٪نيى  /ٝىةؿى  أ ٦ًريي ال٧ٍي

ى
ً  ٝىةؿى أ ى ال٧ًٍ٪رٍبى ٮى ىلعى ٢ه  /ك٬ي جي رىصي ٍؿي خيى

ةً  رٍشىبه ثًةحٍلي٧ٍؿى ٍبيىيي ال٤ٍَّٮًف مي
ى
ةًف أ ٦ى َـّ م يًف آًػًؿ ال دٍلً ي  …٨ٍ٦ً كي ةفً   هلى ٍىفى  اٍق٥ه   اٍق٧ى  خيى

، ٥ه كاقٍ  ٤ي٨ي ٍٕ ة حى َّ٦
ى
م ٚىأ ً ٍىفى  الَّ ، خيى ةٍمىؽي

ى
ة ٚىأ َّ٦

ى
م كأ ً ٤ي٨ي  الَّ ٍٕ ؽه  حى َّ٧ عى ٧ي   .(2)«ذى

يجٕؽ  ال« ة ٨٦ كدل احلكنئرش ٦٭ؽيًّ  ازن» /كٝٮهل يف ظؽير أيب ةمـة
 . كالث٫ الالكـ ثأف يٞةؿ/ أكرث٥٬ ٨٦ كدل احلكني  هل يذ٥ٌ  دٞؽيؿ يشءو 

٫ ىلع األكرث األ٤ٗت ٔ٪ؽ ّ٭ٮر األمؿ أك ٥ الك٦خيىف أ٫ٌ٩ ٝؽ يبن املذَكٌ 
 إرادة اإلدمةؿ. 

ح ىلع األا٧ٌ  كم٧ٌة يٌٞؿب ٰذلٟ كيـي٢ اقتجٕةدق ٦ة كرد يف أظةدير اجلٌه 
 . كٚة٧َح ٔرش أ٩ٌ٭٥ ٨٦ كدل ٔيلٍّ  االزن

                                                                                              

 ح.٠ذةب ا٣٘يجح ل٤عضٌ ، 454ص  املىؽر الكةثٜ/ (1)

 .65۳، ص ۰  ج /٧٠ةؿ ادلي٨ (2)
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ثٌؽ ٨٦ ةم٫٤ ىلع ٦ة ٤ٝ٪ةق؛ خلؿكج  ال كاحلؽير املٮصٮد يف أوٮؿ الَكينٌ 
 ٔرش. س٥ كدػٮهل يف االزن٨ٔ ٬ٰؾا احل املؤ٦٪ني  أ٦ري

، كإىل احلكني   كال٧ٌةاؿ يف ادلاعاني حيذ٢٧ ٔٮد٬ة إىل الؿقٮؿ
، ٣ٰس٨ يف ادلاعء اثلةين ال يف األٌكؿ؛ لٮصٮد كحيذ٢٧ احل٢٧ ىلع الؿصٕح ٧٠ة مؿٌ 

 .(1)٣ِٛ )كدلق( ٚي٫
/ ك٣ٞؽ أٚةد ٬ٰؾا ا٤ٕ٣ى٥ كأصةد؛ ظير ٝةـ ثذٮصي٫ كرشح ثٕي أٝٮؿ

ةت ث٧ة املٌٕبلت كاجلٞةط  ٓى ثني ثٕي املذٕةًر ا٣٘ةمٌح يف الؿكايةت، كدم
ٌةؿ، ٚن١ؿ اهلل قٕي٫ كرٚٓ ٦ٞة٫٦.  يؿدٛٓ ٫ٕ٦ اإلماكؿ كي٪ع٢ اإٔل

 لئل٦ةـ  ؿًل٨ إحل٫ اجلٛف ىلع كصٮد ذٌرٌيحو دي٥ٞ دحل٢ه ٝٮمٌّ ي٧س٨ أف  ل٥
مٌّ يؽٌؿ دحل٢ه ٝٮ ، ك٦ٓ اتلزٌنؿ كاٚرتاض ٦ة يؽٌؿ ىلع ٰذلٟ ٚإ٫ٌ٩ ل٥ امل٭ؽٌم 

 ال يف ظيةد٫ كال ثٕؽ كٚةد٫.  ألكالدق  ىلع كصٮد دكرو 
حه  ثةلؿكايةت ادلا٣ٌح  كىلع ٚؿض كصٮد ثٕي الؿكايةت الٌٕيٛح َٚم ٦ٕةًر

، أك ٦ة يؽٌؿ ىلع اقذ٧ؿار ظس٥ اإل٦ةـ  حىلع الؿصٕح كظ١ٮ٦ح األا٧ٌ 
ـو   امل٭ؽٌم   كا٥٤ٕ٣ ٔ٪ؽ اهلل. ،ٝبلا٢ إىل ٦ة ٝج٢ ٝيةـ الكةٔح ثأيٌة

                                                                                              

 ؟أـ ال دك٣حه   يف أ٫ٌ٩ ٢٬ ثٕؽ دك٣ح امل٭ؽٌم  /۱۱، ابلةب 4۲5اإليٞةظ ٨٦ اهلضٕح/ ص  (1)



 



 

 فهسفح انغيثح



 



 

 ٥ْ  كاألا٧ٌح  ٬٪ةؾ ال١سري ٨٦ الؿكايةت ا٣يٌت صةءد٪ة ٨ٔ اجلٌب اأٔل
يٍجح اإل٦ةـ وةظت ا٣ٕرص  األَ٭ةر  ٮع دى  كٌم دذعٌؽث ٨ٔ مًٮ
 ، كي٧س٨ دٞكي٥ ٬ٰؾق الؿكايةت إىل ٌٔؽة َٮااٙ/ كالـ٦ةف 

يٍجح، ٠ؿكايح  ٨٦ ا٣ُةاٛح األكیل ٘ى ٬ٰؾق الؿكايةت حتٌؽزخ ٨ٔ أو٢ كٝٮع ا٣
ٍمًؿ / »ظير ٝةؿ اإل٦ةـ صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌؽو الىةدؽ 

ى
ا األ إًفَّ لًىةًظًت ٬ٰؾى

... ٢و ًُ ج ُّ ٦ي ة كي ة، يىؿدىةبي ًذي٭ى يٍجحن الى ثؽَّ ٦ً٪٭ى  .(1)«دى

ـً ٝةؿ رقٮؿ اهلل »ٝةؿ/  كيف ركايحو أػؿی ٔ٪٫   / ال ثؽَّ ل٤ًٍ٘بل
...٨ٍ٦ً دى   . (2)«يٍجحو

يٍجح، ٧٠ة يف احلؽير ٨ٔ أيب حتٌؽزخ ٨ٔ َٮؿ ٦ؽٌ  ا٣ُةاٛح اثلة٩يح ٘ى ة ٬ٰؾق ا٣
٬ة...»، ظير ٝةؿ/ اهلل الىةدؽ ٔجؽ  ؽي يٍجحن يُٮؿي أ٦ى  .(3)«إفَّ ل٤ًٞةا٥ًً ٦ً٪َّة دى

                                                                                              

 . ٤ٔ۳ٌح ا٣٘يجح، ح  /۱7۹ةب ابل، ۰46ك ۰45، ص ٢٤ٔ۱ الرشاآ/ ج  (1)

 .٤ٔ۱ٌح ا٣٘يجح، ح  /۱7۹ةب ابل، ۰4۳ص  /املىؽر الكةثٜ (2)
 . ٤ٔ7ٌح ا٣٘يجح، ح  /۱7۹ةب ابل، ۰45ص  /املىؽر الكةثٜ (3)
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٨٦ الؿكايةت حتٌؽزخ ٨ٔ أظؽاث ٦ة ٝج٢ ا٣ْ٭ٮر ا٣ُةاٛح اثلةثلح 
 كأكًةع ا٣ٕةل٥ ظي٪٭ة. 

يٍجح.  ةاٛح الؿاثٕحأ٦ٌة ا٣ُ ٘ى  ٚٞؽ حتٌؽزخ ٨ٔ ًظس٥ ٬ٰؾق ا٣
يٍجح، كل٥  ٘ى ح ثة٤ٕ٣ٌح احلٞيٞيح ل٤ وعيطه أٌف ركايةت ٬ٰؾق ا٣ُةاٛح ل٥ ديرصّّ

ا إهٰليًّة ل٥ ييؤذف هل٥  يف ٠ن٫ٛ  دسنٙ ٨ٔ الرسّّ األويٌل هلة؛ ل١ٮ٩٭ة رسًّ
ٌؽز٪ة ٨ٔ ثٕي ظً  كرد يف  س٥ ٬ٰؾق ا٣٘يجح، ٦٪٭ة ٦ةكاإلٚىةح ٔ٪٫، ١ٰ٣ٌ٪٭ة حتي

٨ٍ ٔجؽ اهلل»٬ٰؾا احلؽير/  ؿ  خى ٛى ٕ ٧ًٕخي الىةًدؽى صى ٢ً اهلةًميمّّ ٝةؿ/ قى ٌٍ ٛى ث٨ً ا٣
/  ث٨ى حم٧ٌؽو  ٮؿي ٞي ٨ٍ  ...حى يىجةًت ٦ى ًح يف دى يبىًذ٫ً كىٍص٫ احًل٧١ى ٗى ًح يف  كىٍص٫ي احًل٧١ى

ًح يف ٰذلٟ  ةىل ًذ٠ؿيقي. إًفَّ كىٍص٫ى احًل٧١ٍى ًش اهلًل دٕى ضى ٫ي ٨ٍ٦ً ظي ٦ى ؽَّ ٞى ٙي إاٌل تى ًن ٪١ٍى ال حى
ٛي٪ًح،  ٍؿًؽ الكَّ دةقي اخًلرضي ٨٦ً ػى

ى
ًح ٚي٧ة أ ٙي كىٍص٫ي احًل٧١ٍى ًن ٪١ٍى ٧ة ال حى ٮرًقً ٠ى ٭ي ّي ؽى  ثٕى

ًح اجًلؽار ل٧ًيٮد  ، كإٝة٦ى ـً ٘يبل ذ٢ًٍ ا٣ ٢ًٌ،  كرى ٛى ٝخى اٚرًتاًًٝ٭٧ة. يىة ث٨ ا٣ إاٌل كى
ٍمؿه ٨ٍ٦ً أمًؿ اهلًل، كرًسٌّ ٨٦ رسّّ 

ى
ا األمؿى أ ٗىيًت اهلًل،  إفَّ ٬ٰؾى ٗىيته ٨ٍ٦ً  اهلًل، ك

٫َّ٩ي 
ى
٧٤ً٪ة أ ٔى ٢َّ  -ك٦ّت  َـّ كىصى حه كإًٍف اكفى  -ٔى َّ٭ة ًظ٧١ى ي لكي فَّ إٔٚةهلى

ى
ٝ٪ة ثًأ ؽَّ ظ١ي٥ه وى

ٙو جلة نى ٪١ى ٗىريى ٦ي ٭ة   .(1)«كىٍص٭ي
ٮع امل٭ؽكٌيح، كٝؽ  يٍجح ٨٦ األحبةث امل٭٧ٌح يف مًٮ ٘ى لا ٩ٞٮؿ/ إٌف حبر ا٣

، كالنيغ ، كالنيغ الىؽكؽاإلقبلـ الَكينٌ   أ٦سةؿ/ زٞح صبٌلءذ٠ؿ ٧٤ٔةؤ٩ة األ
٥  ، كاجلييٌل، كا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ ا٣ُربسٌ  ركايةتو كأظةديرى ظٮؿ ثٕي احًلسى

يٍجح.  ٘ى  ٨٦ كراء ٬ٰؾق ا٣
                                                                                              

 .٤ٔ۳ٌح ا٣٘يجح، ح  /۱7۹ةب ابل، ۰46ك ۰45، ص ٢٤ٔ۱ الرشاآ/ ج  (1)
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/ أٝٮؿ  ٩ة ٨٦ ٦ذٮف ثٕي ٌف ثٕي احلس٥ ٝؽ اقذٛةد٬ة ٧٤ٔةؤإثرصاظحو
٥، ثح٪٧ة ابلٕي اآلػؿ اكف ٩تيضحن ٣ٛٮااؽ  الؿكايةت ا٣يٌت رصَّظخ ثذ٤ٟ احًلسى
بلـ ٨٦ ز٪ةية كٌَيةت الؿكايةت الٮاردة ٨ٔ  كآراءو مؼىٌيحو اقذٛةد٬ة ٬ٰؤالء اأٔل

يٍجح، ك٨٦ دم٤ذ٭ة مكأ٣ح ٠يٌٛيح اقذٛةدة  األا٧ٌح األَ٭ةر  ٘ى ظٮؿ ٢٤ٔ ا٣
يٍجح، ٠تنبي٫ ٗيبذ٫  إل٦ةـ امل٭ؽٌم ااجلةس ٨٦  ٘ى يٍجح  يف ٔرص ا٣ ٘ى ث

 الن٧ف كراء الكعةب.
ٞؽ  ل٤جعر كاتلعٞيٜ ظٮؿ  -ثإذف اهلل دٕةىل  -إفَّ ٬ٰؾا ا٣ٛى٢ قٮؼ يٕي

يٍجح، كقجكىع صة٬ؽي٨ أٌكالن إىل ثيةف ثٕي الؿكايةت ا٣يٌت حتٌؽزخ  ٘ى ًظس٥ ا٣
يٍجح، ز٥ٌ ٩ٞٮـ ثذعٞيٜ ٬ٰ  ٘ى ؾق الؿكايةت ٧ٌٔة ي٧س٨ أف يسٮف قبجنة أك ظ٧١حن ل٤

٨٦ اجلةظيح الك٪ؽيٌح كادلالحٌلح؛ جلى٢ يف ٩٭ةيح املُةؼ إىل ٩تيضحو ٧٤ٌٔيحو 
؛ لا قٮؼ يسٮف ابلعر كاتلعٞيٜ ٔرب مؿظ٤ذني/  ظةق٧حو

ٙو جلة  إٌف ٗيجح اإل٦ةـ امل٪ذْؿ   -رسٌّ ٨٦ رٌس اهلل، ككص٭٫ ٗري ٦٪١ن
ٰ  - ؿكايح ٨ٔ اإل٦ةـ الىةدؽ ٧٠ة صةء يف ال س٨ أمةرت الؿكايةت إىل ٣

يٍجح، كي٧س٨ دٞكي٥ ٬ٰؾق الؿكايةت إىل تكٓ َٮااٙ/ ٘ى  ظس٥و كأقجةبو خمذ٤ٛحو ل٤
يٍجح رسٌّ ٨٦ رسّّ اهلل  األكیل/ ٘ى  . ا٣

ن األ٩بيةء اثلة٩يح/  يٍجح اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  صؿيةف قي  . يف دى
 ./ ا٣٘يجح ٔٞٮبحه إهلٌٰيحه  اثلةثلح
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 ا٦ذعةف اجلةس كاػذجةر٥٬. الؿاثٕح/

 اخلٮؼ ٨٦ ا٣ٞذ٢.  اخلةمكح/

.  ٌق ال يسٮف يف ٔ٪ٜ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  الكةدقح/  ثيٕحه ألظؽو

 كداآ مؤ٦٪ني يف أوبلب اكٚؿي٨. الكةثٕح/ 
 / إد٧ةـ احلٌضح ىلع أدٔيةء إٝة٦ح ا٣ٕؽؿ. اثلة٦٪ح

 

ةر، ٝةؿ/ » -۱ ٌُ كس اجلحكةثٮرٌم ا٣ٕ جؽي ٔى ظٌؽز٪ة ٔجؽ الٮاظؽ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ 
ؽاف ث٨ً ق٤ي٧ةف  ذىحجىح اجلحكةثٮرٌم، ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة ةمى ظٌؽز٪ة ٔيٌل ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ ري

 ٔى٨ ٔجؽ اهللاجلحكةثٮرٌم، ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة أةمؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ صٕٛؿو املؽااًٌن، 
٧ًٕخي  ، ٝةؿ/ قى ٢ًٌ اهلةًميمّّ ٛى ؿ ث٨ى حم٧ٌؽو  الىةدؽى ث٨ً ا٣ ٛى ٕ ٮ صى ٞي ؿ/ إًٌف حى

ي/ كل٥  ٤ٍخي هلى ٞي . ذى ٢و ًُ ج ُّ ٦ي يٍجحن ال ثؽَّ ٦ً٪٭ة، يىؿدةبي ٚي٭ة كي ٍمًؿ دى
ى
لًىةًظًت ٬ٰؾا األ

ًح  / ٚى٧ة كىص٫ي احًل٧١ٍى ٥. ٝي٤خي ٫ً ٣ىسي ًٛ ٍن ة يف ٠ى ى٥ٍ ييؤٍذىٍف جلى ؟ ٝةؿ/ ألٍمؿو ل ٤ٍخي ًٚؽاؾى ًٕ صي
يبىًذ٫ً؟ ٚٞةؿ/ كىٍص٫ي  ٗى ٫ي  يف  ٦ى ؽَّ ٞى ٨ٍ تى يىجةًت ٦ى ًح يف دى يبىًذ٫ً كىٍص٫ احًل٧١ى ٗى ًح يف  احًل٧١ى

ٮًرًق  ٭ي ّي ؽى  ٙي إاٌل ثٕى ًن ٪١ٍى ًح يف ٰذلٟ ال حى ةىل ًذ٠ؿيقي. ًإفَّ كىٍص٫ى احًل٧١ٍى ًش اهلًل دٕى ضى ٨ٍ٦ً ظي
دةقي اخًلرضي 

ى
ًح ٚي٧ة أ ٙي كىٍص٫ي احًل٧١ٍى ًن ٪١ٍى ٧ة ال حى ذٍ  ٠ى ٛي٪ًح، كرى ٍؿًؽ الكَّ ٢ً ٨٦ً ػى

ًح اجًلؽار ل٧ًيٮد  ، كإٝة٦ى ـً ٘يبل ٢ًٌ، إفَّ ٬ٰؾا  ا٣ ٛى إاٌل كىٝخى اٚرًتاًًٝ٭٧ة. يىة ث٨ ا٣
٧٤ً٪ة  ٔى ٗىيًت اهلًل، ك٦ّت  ٗىيته ٨ٍ٦ً  ٍمؿه ٨ٍ٦ً أمًؿ اهلًل، كرًسٌّ ٨٦ رسّّ اهلًل، ك

ى
األمؿى أ
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٫َّ٩ي 
ى
٢َّ  -أ َـّ كىصى حه  -ٔى َّ٭ة ًظ٧١ى ي لكي فَّ إٔٚةهلى

ى
ٝ٪ة ثًأ ؽَّ ٗىريى ظ١ي٥ه وى ٭ة  ، كإٍف اكفى كىٍص٭ي

ٙو جلة نى ٪١ى   .(1)«٦ي



ؿي ث٨ي » -۱ ٛى ٕ ٤ىٮٌم، ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة صى ٕى ؿ ا٣ ٌٛ ؿ ث٨ي صٕٛؿ ث٨ املْ َّٛ ظٌؽز٪ة املْ
ٕن مى  ؿٝى٪ؽٌم، دمي ٧ى ري ث٨ حم٧ٌؽو الكَّ يٍؽى ، ة ٝةال/ ظٌؽز٪ة حم٧ٌؽ ث٨ي مكٕٮدو كظى كٕٮدو

، ٨ٔ مٮدى  رباي٢ ث٨ي أةمىؽى ث٨ً صٕٛؿو ابلى٘ؽادٌم، ٝةؿ/ ظٌؽزىن  ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة صى
ؽي ٪ةف ث٨ً قى ٨ٍ ظى ىيفُّ، خى ريى ٨ي ث٨ي حم٧ٌؽو الىَّ ٨ٍ أيب ٔجؽ احلىكى ٨ٍ أثي٫ً، خى  ؿ، خى

/ كل٥ًى ذاؾى ية ث٨  ٝةؿ/ إفَّ ل٤ًٞةا٥ًً ٦ًٌ٪ة اهلل  ٬ة. ٤ٞٚخي هلى ؽي يٍجحن يُٮؿي أ٦ى دى
َـّ  -اهلل؟ ٝةؿ/ إفَّ اهللى رقٮًؿ  ٢َّ ٔى ي األ٩بيةء يف  -كىصى نى ؿم ٚي٫ قي أىب إاٌل أٍف جيى

ي  يىجةدًً٭٥، كإ٫َّ٩ي ال ثؽَّ هلى ؽي -دى َـّ  -ؿي ية قى ٔى يجةدًً٭٥. ٝةؿ اهللي  ٗى ًد  ؽى ٨٦ً اقتيٛةًء ٦ي
 /٢ ٜو كىصى جى َى  ٨ٍ ة خى ٞن جى َى  َّ ُبي ٠ٍى ٥ ٣(2)ىرتى ٝىج٤ىسي ٨ٍ اكفى  جى٪نة ىلعى ٦ى  .(3)«أم قي

ّ للروإية  إلتحقيق إلسندّي وإلدإلل 

امل٪٭ش اٌلم ٩ٕذ٧ؽق يف حتٞيٜ الؿكايةت املُؿكظح قيؽكر ٨٧ً حمةكر 
ت دميٓ الؿكايةت/  ، كإف ل٥ نكذٔٮ  أربٕحو

 جلة ٬ٰؾق الؿكايةت؟ املعٮر األٌكؿ/ ٦ة ٬ٮ أٌكؿ مىؽرو كًلذةبو ٢ٞ٩

                                                                                              

 .٤ٔ۳ٌح ا٣٘يجح، ح  ۱7۹، ابلةب ۰45، ص ٢٤ٔ۱ الرشاآ/ ج  (1)

 .۱۹قٮرة االننٞةؽ/  (2)

 .٤ٔ7ٌح ا٣٘يجح، ح  /۱7۹ةب ابل، ۰45، ص ٢٤ٔ۱ الرشاآ/ ج  (3)
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 املعٮر اثلةين/ اتلعٞيٜ يف ق٪ؽ ٬ٰؾق الؿكايةت. 

املعٮر اثلة٣ر/ دمٓ النٮا٬ؽ احلؽيثٌيح ٨٦ ركايةتو أػؿل ٝؽ دى٤ط 
 تل١ٮف مؤيّّؽاتو أك مٮا٬ؽ ىلع الؿكايح ا٣يٌت ديبذّ ثةإلماكؿ الك٪ؽٌم. 

، ٚإ٩ٌ٪ة ال ٩ ؿ٦ي٭ة ثةلٌٕٙ كبٕجةرةو أػؿل/ إذا اكف يف الؿكايح إماكؿه ق٪ؽمٌّ
٦جةرشةن ٚ٪ُؿظ٭ة ك٩رتًل٭ة صة٩جنة، ث٢ نكىع إىل حمةك٣ح صرب ًٕٙ ق٪ؽ٬ة ٨٦ 
ػبلؿ دمٓ ثٕي النٮا٬ؽ كاملؤٌيؽات ٨٦ ركايةتو أػؿل كردت ٨ٔ األا٧ٌح 

 . األَ٭ةر 
 املعٮر الؿاثٓ/ اتلعٞيٜ يف ٦ذٮف ٬ٰؾق الؿكايةت كدالالد٭ة.

 / ك٣جرشع ثذُجيٜ امل٪٭ش ىلع ٬ٰؾق الؿكايح ٚ٪ٞٮؿ

 إلمحور إألّول: إلمصدر إألّول للروإية

٨ كد٧ةـ اجل٧ٕح(، كًلٰؾلٟ ادلي إفَّ أٌكؿ مىؽرو لٰ٭ؾق الؿكايح ٬ٮ ٠ذةب )٧٠ةؿ 
٤خ يف ٠ذةب )٢٤ٔ  ٨ ٢ٞ٩ى ٬ٰؾق الؿكايح ثٕؽ املىؽري٨ إ٦ٌة الرشاا ٩ٞي ٓ(. كَلُّ ٦ى

٬ة ٦جةرشةن ٨٦ ٬ٰ  ة آػؿ أٌف يسٮف ٝؽ أػؾى ٞن ؾي٨ ال١ذةثني، أك أ٫ٌ٩ ق٤ٟ َؿي
 يجذَم ث٫ إحل٭٧ة. 

٨(؛ إذ ادلي ٓ( ك)٧٠ةؿ الرشاا يف الك٪ؽ ثني )٢٤ٔ  ٥ٕ٩، ٬٪ةؾ دٛةكته يكريه 
صٕٛؿ »، كأكرد اق٥ «الك٧ؿٝ٪ؽٌم »أًيٙ « ا٤ٕ٣ٮٌم »يف ق٪ؽ ٬ٰؾا األػري ثٕؽ 

« صٕٛؿ ث٨ مكٕٮدو »؛ كٰذلٟ ألفَّ «صٕٛؿ ث٨ مكٕٮدو »ثؽؿ « ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ مكٕٮدو 
ٓه يف ٠ذت الؿصةؿ كاحلؽير  ، ك٬ٰؾا مةا ٦ٌذعؽه ٦ٓ صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ مكٕٮدو
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، ٧٠ة أٌف ظؾؼ  ٝؽ يسٮف لبلػذىةر. « الك٧ؿٝ٪ؽٌم »٨٦ نكجح احلٛيؽ إىل اجلؽّّ
لىؽكؽ ٢ٞ٩ ٬ٰؾق الؿكايح يف الك ال١ذةثني ٨ٔ كاجلؽيؿ ثةل٠ؿ أٌف النيغ ا

نٍيً ٧٬ة/ 
٤ى ظيؽر ث٨ »ك« صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ مكٕٮدو »أك « صٕٛؿ ث٨ مكٕٮدو »رىصي

 ؛ ألص٢ دأكيؽ امل٤ُت.«حم٧ٌؽو 
ٙه يف ق٪ؽ أظؽ  كز٧ؿة دٌٕؽد ا٣ُؿيٜ ٬ٰؾا دٌذٌط ٚي٧ة لٮ اكف ٬٪ةؾ ًٕ

، ٚي١ٮف احل٢ٌ ثذٌٕؽد ا٣ُؿؽ، اجل٤ٞني؛ ٠أف دبنيَّ ٔؽـ كزةٝح أ ظؽ الؿكاة ٦سبلن
كيف اجلتيضح يسٮف اجل٢ٞ اآلػؿ ظبلًّ لئلماكؿ اٌلم ٝؽ ييٮرىدي ىلع ق٪ؽ الؿكايح 

 أك ىلع دٮزيٜ اجلة٢ٝ األٌكؿ.

  إلسند
 
: إلتحقيق ف  

 إلمحور إلثان 

ٞ٪ةق يف  ٌٞ كظةو٢ الالكـ ٚي٫ أ٫ٌ٩ ال إماكؿ یف ق٪ؽ ٬ٰؾق الؿكايح ظكت ٦ة ظ
ـء اثلةين، ألٌكؿ ٨٦ ال١ذةب امل٤عٜ ا  ٚؿاصٓ.يف اجل

دإت
ّ
 إلمحور إلثالث: إلشوإهد وإلمؤي

٢٬ دٮصؽ  -٦ٓ أ٩ٌ٪ة اعجل٪ةق يف ٦ة قجٜ  -الك٪ؽٌم ىلع ٚؿض ثٞةء اإلماكؿ 
٬٪ةؾ ركايةته دى٤ط أف دسٮف مة٬ؽ وؽؽو ىلع م٧ٌٮف ٬ٰؾق الؿكايح أك 

 ة٬ة أك ال؟ الؿكايةت األػؿل ا٣ٌيت ذ٠ؿ٩
/ ثٌ٘ي اجلْؿ ٨ٔ ق٪ؽ د٤ٟ الؿكايةت ا٣يٌت أكرد٩ة٬ة، ٚٞؽ كردت اجلٮاب

ة ركايةته ٠سريةه ٨ٔ األا٧ٌح األَ٭ةر  ٌن دذُةثٜ مٌة٦ي٪٭ة ٦ٓ مٌة٦ني  أي
ة، كإفَّ ٦ذٮف ٬ٰؾق الؿكايةت دٌٕؽ كدؤٌيؽ  ٞن د٤ٟ الؿكايةت ا٣يٌت ذ٠ؿ٩ة٬ة قةث

 م٧ٌٮف د٤ٟ ا٣ُٮااٙ الؿكااٌيح. 
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ٝؽ كرد ٨ٔ ثٕي أا٧ٌح  -مٮا٬ؽ الىؽؽ  -ٕي ٬ٰؾق الؿكايةت ىلع أفَّ ث
ة أ٢٬ ابليخ  ، كحن٨ ٬٪ة ، ك٥٬/ الكٌضةد كابلةٝؿ كالىةدؽ كالًؿ

 ننري إىل ثٌٕ٭ة/ 

 ا٣ٕةثؽي٨  األٌكؿ/ مة٬ؽه ٨٦ ركايةت اإل٦ةـ زي٨

جريو » يّّؽى ا٣ٕةثؽي٨ى ٔيلَّ ث٨ى ٨ٔ قٕيؽ ث٨ صي ٧ًٕخي قى  احليكنًي  ٝةؿ/ قى
، كق٪ٌحه ٨٦ / يف ا٣ٞةا٥ ٦٪ٌة قنه ٨٦ األ٩بيةء يٞٮؿ ـى / ق٪ٌحه ٨٦ أثح٪ة آدى

، كق٪ٌحه ٨٦ إثؿا٬ي٥، كق٪ٌحه ٨٦ مٮد، كق٪ٌحه ٨٦ ٔحىس، كق٪ٌحه ٨٦  ٩ٮحو
ـ ك٩ٮحو ، كق٪ٌحه ٨٦ً حم٧ٌؽو أيٌٮبى  ٚىُٮؿي   (1)؛ ٚأ٦ٌة ٨٦ً آدى

٧ًؿ، كأ٦ٌة ٨٦ً إثؿا٬ي٥  ٕي الدةً كأزتاؿي اجلةًس، كأ٦ٌة ٨٦ ٚىؼٛةءي الٮً  ا٣
يٍجح، كأ٦ٌة ٨٦ ٔحىس  مٮد  ٘ى ٚىةػذًبلؼي اجلةس  ٚةخلٮؼ كا٣

ؽ ابلى٤ٮل، كأ٦ٌة ٨٦ً حم٧ٌؽو  ٚي٫، كأ٦ٌة ٨٦ً أيٌٮب  ج ثٕى ؿى ٛى  ٚىة٣
 ًٙ  .(2)«ٚةخلؿكجي ثةلكي

                                                                                              

، ٣ٞؽ اػذ (1) ، كٝي٢/ أ٣ٙ ق٪حو ٤ٛٮا يف ٧ٔؿق الرشيٙ ٝي٢/ تك٧ٕبحو كقخٌّ كزبلزٮف ق٪حن
ٙه كزبلزٮف ق٪حن   [، اجلؽكؿ الؿاث۹ٓا٩ْؿ/ ص٪ةت اخل٤ٮد، ص ] .كٝي٢/ أ٣

٨٦  ٦ة أػرب ث٫ ٔيٌل ث٨ احلكني  /۳۱، ابلةب ۳۰۰ك ۳۰۱، ص ٨۱/ ج ادلي ٧٠ةؿ  (2)
اجلىٮص الٮاردق  /۰، ابلةب ۰۳۱، ص ۰الٮری/ ج ؛ إٔبلـ 5ك 4ك ۳كٝٮع ا٣٘يجح، ح 

ابلةب اثلةين  ،  ، دؿدمح اإل٦ةـ امل٪ذْؿ۰7۳، ص 4ا٧ٌ٘٣ح/ ج   ؛ ٠ن٨٦ٙ آثةا٫ 
 ، ا٣ٛى٢ اثلةين.٨٦ الؿًل٨ الؿاثٓ، يف ذ٠ؿ اجلىٮص ادلا٣ٌح ىلع إ٦ة٦ذ٫ 
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 اثلةين/ مة٬ؽه ٨٦ ركايةت اإل٦ةـ ابلةٝؿ 
/ يف وةظت ٬ٰؾا يٞٮؿ ةٝؿ ٨ٔ أيب ثىريو ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة صٕٛؿو ابل»

ًح أ٩بيةء  ٕى ه ٨٦ً أربى نى / قٌ٪حه ٨٦ً مٮد، كقٌ٪حه ٨٦ً ٔحىس، كقٌ٪حه األمًؿ قي
/ ٦ة قٌ٪حي مٮد  .٨٦ يٮقٙ، كقٌ٪حه ٨٦ حم٧ٌؽو  ٙه ٤ٞٚخي ؟ ٝةؿ/ ػةا

٪َّحي ٔحىس  / ك٦ة قي . ٤ٝخي ٌٝتي ةؿي ٚي٫ ٦ة ٝي٢ى يف ٔحىس يرت . ؟ ٚٞةؿ/ يٞي
/ ٧ٚة قٌ٪حي يٮق ٙى ٤ٝخي

ك٦ة قٌ٪حي ؟ ٝةؿ / يٍجح. ٝي٤خي ٘ى  / الكض٨ كا٣
ـى قةرى بكرية رقٮؿ حم٧ٌؽو   .»(1)اهلل  ؟ ٝةؿ/ إذا ٝة

 اثلة٣ر/ مٮا٬ؽ ٨٦ ركايةت اإل٦ةـ الىةدؽ 

ى  ٨ٔ أيب ثىىريو ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة ٔجؽ اهلل » -۱ نى  يٞٮؿ/ إٌف قي
يجةت ظةدزحه يف ا٣ٞةا٥ األ٩بيةء  ٘ى ٓى ث٭٥ ٨٦ً ا٣ ٝ ؾك  ٦ٌ٪ة أ٢٬ ث٧ًة كى ابلىيخ ظى

                                                                                              

يٍجح  (1) ٘ى ؛ اإل٦ة٦ح ؿ ٦ة ركم يف ٗيجح اإل٦ةـ امل٪ذْ /۱۲، ابلةب ۱64/ ص (ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣
، يف ا٩ذْةر ۰۰6ح/ ص الٮوي  ؛ إزجةت۳4اجلٮادر، ح  /۰۳ةب ابل، ۹4ك ۹۳ص  /كاتلجرصة

 ۳۰7ك ۳۰6، ص ۱6، ح يف ٗيجح مٮد  /6، ابلةب ۱5۰، ص ٨۱/ ج ادلي ا٣ٛؿج؛ ٧٠ةؿ 
 ؛ دالا٢ اإل٦ة٦ح/ ۱۱ك 7ك ٨٦6 كٝٮع ا٣٘يجح، ح  ٦ة أػرب ث٫ ابلةٝؿ  /۳۰، ابلةب ۳۰۹ك

٘ى ۰۹۱ص  يٍجح يٍ ، ٦ٕؿٚح ٦ة كرد ٨٦ األػجةر يف كصٮب ا٣ ٘ى ، األػجةر 4۰4/ ص (ل٤ُٮسٌ )جح؛ ا٣
 /۰، ابلةب ۰۳۰، ص ۰؛ إٔبلـ الٮری/ ج 4۲۳الٮاردة يف أ٫ٌ٩ ال دٕيني لٮٝخ ػؿكص٫، ح 

 /۳۰بلةب ، ا5۱۳ك 46۹ك 46۳ك 46۲، ص ۳اهلؽاة/ ج  ؛ إزجةت اجلىٮص الٮاردق ٨٦ آثةا٫ 
يبذ٫ كّ٭ٮرق، ح  يف اجلىٮص ىلع إ٦ة٦ح امل٭ؽٌم   ؛ حبةر األ٩ٮار/ ۳4۳ك ۱۳۰ك ۱۲۱ككالدد٫ ٗك

، ۰۱۹ - ۰۱6، ص 5۱ج ؛ ۱6ر٫ٕٚ إىل الك٧ةء، ح  /۰۳ةب ابل، ٠ذةب اجلجٌٮة، ۳۳۹، ص ۱4ج 
 . ۳ - ۰، ح ٦ة ٚي٫ ٨٦ قن األ٩بيةء  ۱۳ /ةبابلدةريغ اإل٦ةـ اثلةين ٔرش، 
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ًة. ٝةؿ أثٮ ثىريو  ؾَّ ٞي ًة ثة٣ ؾَّ ٞي ٨ً اجل٢ًَّٕ ثةجل٢ًَّٕ، كا٣ / ية ث٨ رقٮؿ اهلل، ك٦ى / ٤ٞٚخي
، ٬ٮ اخلةمفي ٨٦ كيدل اثن  ا٣ٞةا٥ ٦ً٪س٥ أ٢٬ ابليخ؟ ٚٞةؿ/ ية أثة ثىريو

يٍجحن يؿدةبي ٚي٭ة ال٧يج٤ُ ً٭ؿقي مٮد، ٰذلٟ اث٨ي قٌيؽة اإل٦ةء، ي٘يتي دى ٮف، ز٥ٌ يْي
، ٚيٛذطي اهللي ىلعى يىؽقً منةرؽ األرًض ك٦٘ةًربى٭ة َـّ كص٢َّ ٔى  .(1)«اهلل 

اغبى  ٝةؿ/ إٌف وةحلنة  ٨ٔ زيؽو النٌعةـ، ٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل » -۰
ى٥ يًٕؿٚٮق  ٓى إىل ٝىٮ٫ً٦ً ل ... ٧ٌ٤ٚة رىصى ٭بلن ٨ٍٔ ٝٮ٫٦ً ز٦ة٩نة، كٌلفى يىٮـ اغبى ٔ٪٭٥ ٠ى

د٫ًً... كإ٧ٌ٩ًة سى٢ي ا٣ٞةا٥ً ٦س٢ي وة٣طو  ثىٮرى   .(2)«٦ى
، ٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل » -۳ ٝةؿ/ ق٧ٕذ٫ يٞٮؿ/ يف  ٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ ق٪ةفو

. ٤ٞٚخ/ ك٦ة قجٌذ٫ ٨٦ مٮد ث٨ قٌ٪حه ٨٦ً مٮد ث٨ ٧ٔؿاف  ا٣ٞةا٥  
٥ اغبى مٮد ٧ٔؿاف  ٨ٍ ٝٮ٫٦. ٤ٞٚخ/ كًلى يبىذي٫ خى قً، ٗك ؟ ٝةؿ/ ػٛةءي مٮدًلً

رشي٨ ق٪ىحن  ٨ٔ أ٫ً٤ً٬ كٝٮ٫ً٦ً؟ ٚٞةؿ/  .(3)«ز٧ةفو ٔك

                                                                                              

 ٨٦ كٝٮع ا٣٘يجح،  ٦ة أػرب ث٫ الىةدؽ  /۳۳ةب ابل، ۳46ك ۳45، ص ٨۰/ ج يادل ٧٠ةؿ  (1)
 ، يف كٝٮع الؿصٕح لؤل٩بيةء كاألا٧ٌح  /۱۲، ابلةب ۳۰6، اإليٞةظ ٨٦ اهلضٕح/ ص ۳۱ح 
 رد ٨ٔ ٦ة ك /6، ابلةب ، دةريغ اإل٦ةـ اثلةين ٔرش ۱46، ص 5۱/ ج ؛ حبةر األ٩ٮار۳۹ح 

 . ۱4يف ذٰلٟ، ح  الىةدؽ 

 ؛ حبةر األ٩ٮار/ 6، ح اجلٌب  ذ٠ؿ ٗيجح وة٣طو  /۳، ابلةب ۱۳6، ص ٨۱/ ج ادلي ٧٠ةؿ  (2)
  .۱، ح ٦ة ٚي٫ ٨٦ قن األ٩بيةء / ۱۳، دةريغ اإل٦ةـ اثلةين ٔرش، ابلةب ۰۱6ك ۰۱5، ص 5۱ ج

، ۰ج  /؛ املىؽر الكةث۱4ٜ، ح يف ٗيجح مٮد  /6، ابلةب ۱5۰، ص ۱ج  /٨ادلي ٧٠ةؿ  (3)
، 5۱ ؛ حبةر األ٩ٮار/ ج٨٦۱۳ كٝٮع ا٣٘يجح، ح  ٦ة ركم ٨ٔ الىةدؽ  /۳۳، ابلةب ۳4۲ص

 . ۰، ح ٦ة ٚي٫ ٨٦ قن األ٩بيةء  /۱۳، دةريغ اإل٦ةـ اثلةين ٔرش، ابلةب ۰۱6ص 
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/ إٌف يف وةظت ٬ٰؾا ٨ٔ أيب ثىريو ٝةؿ/ ٝةؿ أثٮ ٔجؽ اهلل » -4
ن األ٩بيةء  / ق٪ٌحه ٨٦ً مٮد ث٨ ٧ٔؿاف، كق٪ٌحه ٨٦ً األمًؿ قج٪نة ٨٦ً قي

ٙى  جٌذ٫ ٨٦ ، كق٪ٌحه ٨٦ حم٧ٌؽو ٔحىس، كق٪ٌحه ٨٦ً يٮق ؛ ٚأ٦ٌة قي
ٙه يرتَّٝت، كأ٦ٌة قي  مٮد ث٨ ٧ٔؿاف   جٌذ٫ ٨٦ ٔحىس ٚؼةا

ٙى ٚييٞةؿ ٚي٫ ٦ة ٝي٢ يف ٔحىس  جٌذ٫ ٨٦ً يٮق رت،  ، كأ٦ٌة قي ٚةلكَّ
جٌذ٫ ٨٦ً  ك٩ى٫ كاليٕؿٚٮ٫٩، كأ٦ٌة قي جي٢ٕي اهللي ثح٪ى٫ كبني اخل٤ٜ ظضةثنة يىؿى

د٫ حم٧ٌؽو  ىكريي بًكريى  .(1)«ٚي٭ذؽم ثً٭ؽاقي كي

 الؿاثٓ/ مة٬ؽه ٨٦ ركايةت اإل٦ةـ الؿًة 
ـو » ة  ٨ٔ احلك٨ ث٨ ٝية /  الىرييٌف ٝةؿ/ قأ٣خ أثة احلك٨ الًؿ ٤ٞٚخي

٤ٕخ ٚؽاؾ! ٦ة ٢ٕٚ أثٮؾ؟ ٝةؿ/ مغ ٧٠ة مغ آثةؤق  / ١ٚيٙ صي . ٤ٝخي
ح ث٨ حم٧ٌؽو احلرضمٌ  زن ث٫ زٔر ، ٨ٔ ق٧ةٔح ث٨ ٦٭ؿاف (2)أو٪ٓ حبؽيرو ظؽَّ

كؽ ٧٠ة  أفَّ أثة ٔجؽ اهلل  ٝةؿ/ إفَّ اثن ٬ٰؾا ٚي٫ مج٫ه ٨٦ مخكح أ٩بيةء/ حيي
كؽ  ػؿ. ٝةؿ يٮقٙ ظي

ي
/ ، كي٘يت ٧٠ة اغب يٮنف. كذ٠ؿ زبلزحن أ

                                                                                              

؛ حبةر ٨٦46 كٝٮع ا٣٘يجح، ح  ، ٦ة ركم ٨ٔ الىةدؽ ۳5۱ك ۳5۲، ص ٨۰/ ج دليا ٧٠ةؿ  (1)
 ٦ة ٚي٫ ٨٦ قن  /۱۳، دةريغ اإل٦ةـ اثلةين ٔرش، ابلةب ۰۰4ك ۰۰۳، ص 5۱ األ٩ٮار/ ج

 .۱۲، ح األ٩بيةء 

ح ث٨ حم٧ٌؽو احلرض» (2) ]٦ٕض٥ رصةؿ « ٌم كاٝفٌّ أثٮ ٧ٔؿوك ٝةؿ/ ق٧ٕخ ةمؽكي٫ ٝةؿ/ زٔر
، الؿ٥ٝ ۰6۰، ص 7احلؽير/ ج   ح ث٨ حم٧ٌؽو  [.4667، دؿدمح زٔر
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، ٣حفى ١٬ٰؾا ظؽيري ق٧ةٔح، إ٧ٌ٩ة ٝةؿ/ وةظتي ٬ٰؾا األمؿ  حي ًؾبى زئر  -٠ى
٢/ اثن - يٕن ا٣ٞةا٥  ٞي ى٥ حى ج٫ه ٨٦ً مخكًح أ٩بيةء، كل   .(1)«ٚي٫ مى

ح ٬ٰؾا أراد أف يٌُجٜ ركايح اإل٦ةـ الىةدؽ  ىلع  أٝٮؿ/ ٢ٌٕ٣ زٔر
ا ىلع وؽؽ  ٢ اث٨ اإل٦ةـ الىةدؽ إق٧ةٔي ٩ٛك٫؛ حلض٢ٕى ٰذلٟ مة٬ؽن

ة  ؛مـا٥ٔ اإلق٧ةٔي٤ٌيح ٨ٔ ٬ٰؾق النج٭ح  كلٰ٭ؾا الكجت أصةب اإل٦ةـ الًؿ
 / ٙو رصيطو ككاًطو ٝةابلن حي »ث٧ٮٝ ًؾبى زئر ة  ،«٠ى أو٢  ز٥ٌ ٢ٞ٩ اإل٦ةـ الًؿ

 . احلؽير ٨ٔ اإل٦ةـ الىةدؽ 

  دإللة إل
 
 ف
 
 روإياتإلمحور إلرإبع: تحقيق

 ، ٖو خمذ٤ٛحو إفَّ ٦ٛؿدة )الكٌ٪ح( ٝؽ كردت يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ثأ٣ٛةظو كوي
ن»٦٪٭ة/  ٌ٪ح»، «قي جَّذي٪ة»، «قي  «. قٌ٪ح اهلل»، «قٌ٪حي األٌك٣ني»، «قي

ة. ز٥ٌ إفَّ ٬ٰؾا  ٪ح ٌم ا٣ُؿيٞح امل٧ٕٮ٣ح ا٣ٌيت ّتؿم ثُجٕ٭ة اغبلنة أك داا٧ن كالكُّ
ة كمك٤ٟ املةًني، كأػؿل يسٮف  ا٣ُؿيٜ امل٧ٕٮؿ كاملك٤ٮؾ دةرةن يسٮف ٞن َؿي

 . ة كقٌ٪حن إهلٌٰيحن ٞن  َؿي

ٝىٍؽ ؤٍ يي الى  أ٦ٌة َؿيٜ املةًني ٚ٭ٮ ٦ة ّتٌكؽق اآليح الرشيٛح/  ٦ً٪يٮفى ث٫ًً كى
 
ى
٪َّحي اأٍل ٤ىٍخ قي ٣ًنيى ػى ٫ . ك(2)كَّ ٔٮ أ٦ٌة ا٣ُؿيٜ كاملك٤ٟ اإل٣ٌَٰم/ ٚذةرةن يسٮف مًٮ

                                                                                              

ح ث٨ حم٧ٌؽو احلرضٌم، الؿ٥ٝ 6ج ، 477اػذيةر ٦ٕؿٚح الؿصةؿ/ ص  (1)  .۹۲4، زٔر

 يف دٛكري اآليح ال١ؿي٧ح. ۱۳۳، ص ۱۰املزياف/ ج دٛكري ؛ ا٩ْؿ/ ۱۳قٮرة احلضؿ/  (2)
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٫ ظٮؿ األ٩بيةء  ؼة٣ٛني كاملرشًلني، كدةرةن أػؿلاملظٮؿ  ٔٮ  يسٮف مًٮ
 كالىةحلني كاملؤ٦٪ني.

 الكٌ٪ح اإلٰلمٌيح ظٮؿ املؼة٣ٛني كاملرشكني  -أ

إفَّ الكٌ٪ح اإلهلٌٰيح ا٣يٌت ّتؿم يف املؼة٣ٛني كاملرشًلني ٌم ث٧ٕىن ٬بل٠٭٥ 
 كٚ٪ةا٭٥، يٞٮؿ اهلل دٕةىل/ 

۱-  ً ٤ً٪ىة كىال ّتى ٟى ٨٦ً رُّقي ج٤ٍى ٤ٍ٪ىة رى رٍقى
ى
ٝىٍؽ أ  ٨ ٪َّحى ٦ى ًٍٮيبلن قي جًَّذ٪ىة حتى ؽي لًكي

(1). 

ٮا ٩بٌي٭٥ ٨٦ ثبلد٥٬  -ك٬ٰؾق الكٌ٪ح  كٌم إ٬بلؾ املرشًلني اٌلي٨ أٍػؿصي
ٌم قٌ٪ح هلل قجعة٫٩. كاملٕىن/ إذا أ١٤٬٪ة٥٬ لكجٌذ٪ة ا٣ٌيت  -كَؿدكق ٨٦ ثح٪٭٥ 

٨ ٝؽ أرق٤٪ة ٝج٤ٟ ٨٦ رق٤٪ة كأصؿي٪ة٬ة، ٨٤ٚقج٪ٌ  ّتؽ لكجٌذ٪ة  ة٬ة ألص٢ ٦ى
 ، كاهلل ا٣ٕةل٥. (2)يبلن حتٮيبلن كدجؽ

۰-  ٣ًنيى كَّ
ى
٪َّحي اأٍل ٥ٍ قي ًتيى٭ي

ٍ
ف دىأ

ى
إاًلَّ أ

إفَّ الكٌ٪ح اجلةريح يف أم٥ األٌك٣ني ٌم  .(3)
 .(4)ٔؾاب االقتبىةؿ

۳-  ج٢ٍي ٤ىٍٮا ٨٦ً رى ي٨ى ػى ً ٪َّحى اهلًل يًف الَّ قي
، ث٧ٕىن ا٣ٕٞٮبح ك٦ة (5)

                                                                                              

 . 77قٮرة اإلرساء/  (1)

 .77، يف دٛكري قٮرة اإلرساء، اآليح ۱7۱، ص ۱۳املزياف/ ج دٛكري  (2)

 . 55قٮرة ال١٭ٙ/  (3)

 .55، يف دٛكري قٮرة ال١٭ٙ، اآليح ۳۰۳، ص ۱۳املزياف/ ج دٛكري  (4)

 . 6۰قٮرة األظـاب/  (5)
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ؽ  ي٭٥ ك٬ؽر د٦ةا٭٥ ك... ا٣ٌيت كٔي ٍٛ ث٭ة امل٪ةٚٞٮف ك٩ْةاؿ٥٬ مةث٭٭ة؛ ٠٪ى
 ٩تيضح ٚكةد٥٬ كإٚكةد٥٬. 

4-  ٣ًنيى كَّ
ى
٪َّحى اأٍل كفى إًالَّ قي ؿي ْي ٢ٍ يى٪ ٭ى ذى

، كاملٕىن/ إذا م١ؿكا م١ؿى (1) 
الكٮء ٚإفَّ امل١ؿ الكيٌئ ال حييٜ إاٌل ثأ٫٤٬، ٚ٭٥ ال يجذْؿكف إاٌل الك٪ٌح 

م٥ املةًيح، كٌم ا٣ٕؾاب اإل٣ٌَٰم اجلةزؿ ث٭
ي
٥؛ مل١ؿ٥٬ اجلةريح يف األ

 .(2)كدسؾيج٭٥ ثآيةت اهلل

5-  ًجىةًدق ًٔ ٤ىٍخ يًف  ٪َّحى اهلًل ا٣َّيًت ٝىٍؽ ػى قي
، أم ق٪َّ٭ة اهلل قٌ٪حن ٦ةًيحن يف (3)
 .(4)ٔجةدق، كٌم أف ال دٞج٢ دٮبحه ثٕؽ رؤيح ابلأس

ٌٜ املرشًلني  ن اإلهلٌٰيح يف ظ إىل ٬٪ة ذ٠ؿ٩ة ثٕي املٮارد يف صؿيةف الكُّ
 ٨.كالاكٚؿي٨ املٕة٩ؽي

٪ح اإلٰلمٌيح ظٮؿ األ٩بيةء  - ب  كالىةحلني كاملؤ٦٪ني الكُّ

ن اإلهلٌٰيح ثُؿؽو  ّّٜ  ٔحو ٦ذ٪ٮٌ  ك٬٪ة حنةكؿ أف ننري إىل صؿيةف الكُّ  يف ظ
 / كالىةحلني، كٰذلٟ ٨٦ ػبلؿ ذ٠ؿ ثٕي اجل٧ةذج  األ٩بيةء

                                                                                              

 . 4۳/ قٮرة ٚةَؿو  (1)

 .4۳، اآليح ، يف دٛكري قٮرة ٚةَؿو 5۳، ص ۱7املزياف/ ج دٛكري  (2)

 . ۳5/ قٮرة اغٚؿو  (3)

 .۳5)املؤ٨٦(، اآليح  ، يف دٛكري قٮرة اغٚؿو ۳57، ص ۱7املزياف/ ج  دٛكري (4)



 159  ..........................................................................................  ا٣ٛى٢ اخلةمف/ ٤ٚكٛح ا٣٘يجح

 

۱-  ج٢ٍي ٤ىٍٮا ٨٦ً رى ي٨ى ػى ً ٪َّحى اهلًل يًف الَّ قي
٨ ػ٤ٮا ٥٬ يكاملٞىٮد ثةٌل  ،(1)

 .(2) فٮالؿق٢ كاأل٩بيةء املةً

۰-  ََّّحى اهلًل ا٣٪ ج٢ٍي ك٣ى٨ٍ يًت قي ٤ىٍخ ٨ٍ٦ً رى ٪ًَّح اهلًل تىجًٍؽيبلن  ٝىٍؽ ػى ؽى لًكي ً
ّتى

 (3). 

ٓ ا٣ٕؾاب، كأ٦ٌة ك٦ٕىن دجؽي٢ الك٪ٌ  ٓ ا٣ٕةٚيح كاجل٧ٕح مًٮ ح ٬ٮ أف دًٮ
ـو  ٌٞ  حتٮي٤٭ة ٚ٭ٮ أف ي٪٢ٞ ا٣ٕؾاب ٨٦ ٝٮ  كقٌ٪ح اهلل ال ٮ٫٩ إىل ٗري٥٬.يكذع

؛ أل٫َّ٩  يٞج٢ ظ٫٧١  ال مكذٞي٥و  ىلع رصاطو  -دٕةىل  -دٞج٢ دجؽيبلن كال حتٮيبلن
. ة كال اقتس٪ةءن ٌن  دجٕي

  يف ا٩ذىةر األ٩بيةء كزةثذحه  ح اإلهلٰيٌح صةريحه ك٦ٕىن ذٰلٟ أفَّ الك٪ٌ 
ةر كاملرشًلني، كىلع أقةس ٬ٰؾق  ٌٛ كاملؤ٦٪ني يف ٩٭ةيح املُةؼ ىلع ال١

٪ح حيةْٚٮا  إاٌل يف ظةؿ ٠ٮ٩٭٥ ل٥ دىيجى٭٥ أمُّ ٬ـي٧حو  املؤ٦٪نيى ٨٣ ٚإفَّ  ،الكُّ
 .(4)ىلع رشكط اجلرص ٬ٰؾق

 م قةر ٤ٔي٫ املةًٮف ٨٦ كٝؽ يؿاد ٨٦ الكن ا٣ُؿيٜ كاملك٤ٟ اٌل 
 يف -دٕةىل  -اهلل  كقةاؿ األم٥ الىةحلح، أال ك٬ٮ حتىي٢ رض  األ٩بيةء

 دة ادل٩يٮٌيح كاألػؿكٌيح. حلى٤ٮا ٨٦ ػبلهلة إىل الكٕة ؛٬ٰؾق ادل٩ية

                                                                                              

 . ۳۳قٮرة األظـاب/   (1)

 . ۳۳، يف دٛكري قٮرة األظـاب، اآليح ۳۳۲، ص ۱6املزياف/ ج  دٛكري (2)

 . ۰۳قٮرة ا٣ٛذط/  (3)

 .۰۳ط، اآليح ، يف دٛكري قٮرة ا٣ٛذ۰۹۱، ص ۱۳املزياف/ ج دٛكري  /٩ْؿا (4)
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رٍي  كال ثٌؽ ٨٦ اإلمةرة ٬٪ة إىل أفَّ املٞىٮد ٨٦ ٰذلٟ ا٣ُؿيٜ ٬ٮ َؿيٞح قى
٤٧ ٍـّ  بنّكو  ٭٬ٰ٥ؤالء ٔك ، ك٣حف املٞىٮد ٦٪٫ ثيةف كّّ دٛىيبلت ا٣ُؿيٜ اع

 ك٩ٮايح الكري كالك٤ٮؾ. 

، ك٬ٮ أفَّ املٞىٮد ثػ  (1)كذ٠ؿ ابلٕي ٪ح»دٛكرينا آػؿى ُؿيٜ ٨٦ ا٣ أ٥ٌٔ « الكُّ
ري٥٬. إذ  ج٫ٕ األ٩بيةءم ادٌ كاملك٤ٟ اٌل  ٚةملٞىٮد ٨٦  فكالىةحلٮف ٗك

ّّٜ أك أ٢٬ ابلة٢َ، ك٬ٰؾا اتلٛكري  ة ٨٦ أ٢٬ احل ٕن ن ٦ة ين٢٧ املةًني دمي الكُّ
 ؿ ابلعر.كىل ا٣يٌت أكرد٩ة٬ة يف أكٌ ين٢٧ الىٮرة األ

 

نن »املٞىٮد ٨٦  ٢ٌٕ٣   ػؿل ٬ٮ/كايةت األيف ٬ٰؾق الؿكايةت كالؿ «األ٩بيةء قي

يٍجح كاالػذٛةء ٨ٔ أ٩ْةر اجلةس ٦ٌؽةن  ٘ى د٤ٟ  إظؽلٌم  ٦ٕيٌ٪حن  أفَّ ا٣
الكةثٞني كقريد٭٥،   الىٛةت كا٣ُؿؽ ا٣ٌيت اك٩خ يف ظيةة األ٩بيةء

٨٦  أك بكجت ػٮؼو  ،٦جةرشو  ك٬ٰؾق ا٣٘يجةت ٝؽ كٕٝخ إ٦ٌة ثأمؿ إ٣َٰمٍّ 
كحمٮ دي٨ اهلل   ةءي٨ أرادكا ا٣ٛذٟ ثةأل٩بيا٣ْةملني كأٔؽاء اهلل اٌل 

ػؿل. ك٬ٰؾا اجلٮع ٨٦ ا٣٘يجةت ٝؽ كٝٓ ٕٚبلن أ كظس٥و  أك ألقجةبو  ،دٕةىل
 ٔ٪ؽ ثٕي أ٩بيةء اهلل دٕةىل، كق٪ؾ٠ؿ ٧٩ةذج ٣٘يجةت األ٩بيةء ٠جريو  كبنّكو 
  .يف ػةد٧ح ٬ٰؾا ا٣ٛى٢ 

                                                                                              

 . ۰6، يف دٛكري قٮرة ا٣جكةء، اآليح ۰۹۹، ص 4املزياف/ ج ( 1)



 161  ..........................................................................................  ا٣٘يجح ا٣ٛى٢ اخلةمف/ ٤ٚكٛح

 



0

يٍجح اجلإفَّ أكٌ  املن٭ٮرة، ظير اغب   إدريف بٌ ؿ ا٣٘يجةت ٌم دى
ر ٤ٔي٭٥  (1)٨ٔ ٝٮ٫٦ ٔرشي٨ ق٪حن  ظٌّت آؿ األمؿ بنيٕذ٫ إىل أف دٕؾَّ

٨ ٝذ٢ ٦٪٭٥، كأٚٞؿ كأػةؼ ثٞيٌ ذى ا٣ٞٮت، كرى    ذ٭٥، ز٥ٌ ّ٭ؿ٢ى اجلجَّةري ٦ى
ج كٝيةـ ا٣ٞةا٥ ٨٦ كدلق، ك٬ٮ ٩ٮحه  ؿى ٛى ؽ ميٕذ٫ ثة٣  ، ز٥ٌ رٚٓ  ٚٔٮ

ٌٝ إحل٫، ٥٤ٚ يـؿ   إدريف اهلل   ٕٮف ٝيةـ ٩ٮحو ٬ٰؤالء النيٕح يذٮ
  ٙو ٝؿ٩نة ثٕؽ ٝؿفو ة ٨ٔ ق٤ ٛن ، وةثؿي٨ ىلع ا٣ٕؾاب امل٭ني ٨٦ ، كػ٤

 . (2) ا٣ُٮاٗيخ ظٌّت ّ٭ؿت ٩جٌٮة ٩ٮحو 

9 

 ٌٞ يٍجح إىل ق٪ح حت ٘ى  .(3)٦ة ٝج٢ ثٕسذ٫ 46۲ٞخ ٚي٫ ا٣

۳

... ٧ٌ٤ٚة  ز٦ة٩نة، ٨ٔ ٝٮ٫٦  وة٣طه  اجلبٌ اغب  كٌلف يٮـ اغب ٔ٪٭٥ ٠٭بلن
 / َجٞحو رصٓ إىل ٝٮ٫٦ ل٥ يٕؿٚٮق ثىٮرد٫، ٚؿصٓ إحل٭٥ ك٥٬ ىلع زبلث َجٞةتو 

                                                                                              

النيٕح ؛  اجلبٌ  يف ٗيجح إدريف /۱، ابلةب ۱۳۰ - ۱۰7، ص ٨۱/ ج ادلي ٧٠ةؿ  /٩ْؿا (1)
 .دريف إ، ٗيجح ۰۳۲، ص ۱كالؿصٕح/ ج 

 . بٌ دريف اجلإيف ٗيجح  /۱، ابلةب ۱۰7ص  املىؽر الكةثٜ/ (2)

 ؛ة ثٕؽ ٰذلٟثةجلجٮٌ   يف ذ٠ؿ ّ٭ٮر ٩ٮحو  /۰، ابلةب ۱۳6 - ۱۳۳ص  املىؽر الكةثٜ/ /٩ْؿا (3)
 . ، ٗيجح ٩ٮحو ۰۳5، ص ۱لنيٕح كالؿصٕح/ ج ا
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ا، ك صةظؽةو   .(1)ىلع يٞنيو  ٚي٫، كزةثلحو  ػؿل مة٠ٌحو أالدؿصٓ أثؽن

8 

يٍجح إثؿا٬ي٥ ػ٤ي٢ الؿةم٨ٰ »/  يٞٮؿ النيغ الىؽكؽ ٚإ٩ٌ٭ة تنج٫  أ٦ٌة دى
يٍجح ٝةا٧٪ة  ك٬ٮ  ٗيَّت أزؿ إثؿا٬ي٥  ، ث٢ ٌم أٔضت ٦٪٭ة؛ ألفَّ اهلل دى

هل  ،٫٦ٌأيف ث٨ُ  ثٞؽرد٫ ٨٦ ثُ٪٭ة إىل ّ٭ؿ٬ة، ز٥ٌ أػىف أمؿ كالدد٫  ظٌّت ظٮَّ
ة لنؼى٫، يف ا٣٘يجح خمٛيًّ  إىل كٝخ ث٤ٮغ ال١ذةب أص٫٤... ٥٤ٚ يـؿ إثؿا٬ي٥ 

ة ألمؿق، ظٌّت ّ٭ؿ ٚىؽع ثأمؿ اهلل  ذ٠ؿق، كأّ٭ؿ اهلل ٝؽرد٫ ٚي٫.  -دٕةىل  -اكد٧ن
يٍجح اثلة٩يح ظني ٩ٛةق ا٣ُةٗٮت ٨ٔ مرص...، كإلثؿا٬ي٥  ز٥ٌ اغب  ٘ى  ا٣

يٍجحه   .(2)«أػؿی قةر ٚي٭ة يف ابلبلد كظؽق لبلٔذجةر دى

5 

يٍجح اجلبٌ  ـو ؛ زبلزح أيٌ اك٩خ ٔرشي٨ ق٪حن  يٮقٙ  إفَّ ٦ٌؽة دى يف ابلرئ،  ة
رش ق٪ٮاتو   .(3) يف الكض٨، كابلةيق ٌٝة٬ة يف احلس٥ ٔك

                                                                                              

 النيٕح كالؿصٕح/ ؛  اجلبٌ  ذ٠ؿ ٗيجح وة٣طو  /۳، ابلةب ۱۳6ص  املىؽر الكةثٜ/ (1)
 . ، ٗيجح وة٣طو ۰۳5، ص ۱ج 

 النيٕح كالؿصٕح/  /ا٩ْؿ؛ يف ٗيجح اثؿا٬ي٥ / 4، ابلةب ۱۳۹ - ۱۳7 ص املىؽر الكةثٜ/ (2)
 . ، ٗيجح اثؿا٬ي٥ ۰۳۳، ص ۱ج 

الاكم٢ يف اتلةريغ/  ؛يف ٗيجح يٮقٙ / 5 ، ابلةب۱۳۹ - ۱۳7ص  املىؽر الكةثٜ/ /٩ْؿا (3)
، ٗيجح ۰۳۳ك ۰۳7ص  ،۱النيٕح كالؿصٕح/ ج ؛ ح يٮقٙ ، ذ٠ؿ ٌٝى ۱۱۲ - ۱۲۳، ص ۱ج 

 .يٮقٙ 



 163  .........................................................................................  ا٣ٛى٢ اخلةمف/ ٤ٚكٛح ا٣٘يجح

 

٦ 

ؿ٫ٚ ٝٮ٫٦ ، ز٥ٌ ل٧ٌ ق٪حن  ۰۳ة ٨ٔ ٝٮ٫٦ ٦ؽٌ  مٮد  اغب اجلبٌ  ة رصٓ ٔك
ة ةن اغب ٦ؽٌ  يٍجح األكىل ٝةربخ اخل٧كني اع٦ن ٘ى  .(1)أَٮؿ ٨٦ ا٣

٧ 

 .(2)٨ٔ ٝٮ٫٦ ز٥ٌ رصٓ َٮي٤حن  ةن اغب ٦ؽٌ 

4 

 .(3)اغب ٨ٔ ٝٮ٫٦ ٦ة يٞؿب ٨٦ الك٪ح الاكم٤ح

2

 .(4)درتاكح ثني الكجٓ كا٣ٕرش قجني ةن اغب ٨ٔ ٝٮ٫٦ يف الىعؿاء ٦ؽٌ 

01 

ة ٦ؽيؽةن  ةن اغب ٨ٔ ٝٮ٫٦ ٦ؽٌ  ٌن  .(5)أي

                                                                                              

 النيٕح كالؿصٕح/  ؛يف ٗيجح مٮد  /6، ابلةب ۱46ص  املىؽر الكةثٜ/ ٩ْؿ/ا (1)
 .، ٗيجح مٮد ۰۳۳، ص ۱ج 

 . اجلبٌ  ، ٗيجح مٕيتو ۰۹۲، ص ۱النيٕح كالؿصٕح/ ج  /٩ْؿا (2)

ؽ. ق٧ةٔي٢ إٗيجح  املىؽر الكةثٜ/ /٩ْؿا (3)  وةدؽ الٔٮ

 .  س اجلبٌ ، ٗيجح إحلة۰۹۰ك ۰۹۱ص  املىؽر الكةثٜ/  /٩ْؿا (4)

 ، ۱النيٕح كالؿصٕح/ ج ؛ يف ٗيجح األكويةء/ 7، ابلةب ۱56، ص ٨۱/ ج ادلي ٧٠ةؿ  /٩ْؿا (5)
 . ، ٗيجح ق٤ي٧ةف اجلبٌ ۰۹5 - ۰۹۳ص 
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00

ة، كٌلف أقرينا حتخ ٝيؽ  .(1)اجلرص خبخ  اغب ٨ٔ ٝٮ٫٦ تكٕني اع٦ن

09

ج، ٥٤ٚ ي٤جر إاٌل  اصذ٧ٕٮا إىل دا٩يةؿ »دٞٮؿ الؿكايةت/  ؿى ٛى مٮٝ٪ني ثة٣
، ٚاك٩ٮا  كأٚغ األمؿ ثٕؽق إىل ٔـيؿو  ،ا٤ٞ٣ي٢ ىلع د٤ٟ احلةؿ ظٌّت ٦ةت

كيأػؾكف ٔ٪٫ ٦ٕةل٥ دي٪٭٥، ٌٚ٘يت اهلل ٔ٪٭٥  ،جيذ٧ٕٮف إحل٫ كيأنكٮف ث٫
ـو  ت ابل٤ٮل ىلع ثن ٥ٌ ثٕس٫، كاغثخ احلضش ثٕؽق، كامذؽٌ ز مؼى٫ ٦بح اع

 .»(2)ة إرسااي٢ ظٌّت كدل حيىي ث٨ زًلؿيٌ 

0۳

ٌٞ دةن ٦ذٕؽٌ  ٗيجةتو  اهلل ٔحىس  اغب ٩بٌ  بلن ثني ، ظير اكف قةِئنة ٦ذ٪
ابلدلاف، كل٥ ي٥٤ٕ ٝٮ٫٦ خبربق، ٚ٘ةب يف مرص كالنةـ، كدا٦خ ٗيبذ٫ ٚي٭٧ة 

ة ۰5۲ث٤ٖ  ة. كٝةلٮا/ إفَّ دل٧ٮع ٗيجةت أكويةا٫ ثٕؽق اع٦ن  ازن ٔرش  .(3)اع٦ن

ّّٜ  ٌط املٞىٮد ٨٦ قن األ٩بيةء كبٰ٭ؾا ابليةف يذٌ  ا٣يٌت ّتؿم يف ظ
                                                                                              

 ، ۱النيٕح كالؿصٕح/ ج ؛ يف ٗيجح األكويةء /7 ، ابلةب۱57، ص ٨۱/ ج ادلي ٧٠ةؿ  /٩ْؿا (1)
 .دا٩يةؿ  ، ٗيجح اجلبٌ ۰۹7 – ۰۹6ص 

 ، ۱النيٕح كالؿصٕح/ ج ؛ يف ٗيجح األكويةء /7، ابلةب ۱5۳، ص ٨۱/ ج ادلي ٧٠ةؿ  /٩ْؿا (2)
 . ٔـيؿو  ، ٗيجح اجلبٌ ۰۹۳ص 

 ؽو حم٧ٌ  ثةجلبٌ  مؿي٥  ث٨ بنةرة ٔحىس /۳، ابلةب ۱6۱ك ۱6۲، ص ٨۱/ ج ادلي ٧٠ةؿ  /٩ْؿا (3)
 .  املىُىف
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، كأفَّ املؿاد ث٭ة ٌم ا٣٘يجةت ا٣ُٮي٤ح كاخلٛةء ٨ٔ أ٩ْةر  اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 
ة ٕن  .(1)املؤ٦٪ني، ث٢ أ٩ْةر اجلةس دمي

ة ٨٦ ابلعر يف ا٣ُةاٛح األكىل ٨٦ الؿكايةت ا٣يٌت إىل ٬٪ة ٩سٮف ٝؽ ا٩ذ٭ي٪
٤٤٭ة، كقٮؼ يأيت ابلعر ٨ٔ ثةيق ا٣ُٮااٙ يف  يٍجح ٔك ٘ى تنري إىل ًظس٥ ا٣

 أػؿی إف مةء اهلل. أحبةثو 
 

ٌُ  ز٪ة أةمؽ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ حيىيظؽٌ » -۱ ةر، ٨ٔ أثي٫، ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ أةمؽ ا٣ٕ
ث٨ احلكني ث٨ ٧ٔؿ، ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ اهلل، ٨ٔ مؿكاف ٨ أةمؽ ٔ ،ث٨ حيىي
ـو / ٝةؿ/ ػؿج ٨٦ً أيب صٕٛؿو  األ٩جةرٌم  ة ًصٮارى ٝٮ ًؿقى جلى ٪ة  إفَّ اهللى إذا ٠ى ٔـى ٩ى

ؿ٥٬ًً  .(2)«٨ٍ٦ً ثنًي أّ٭ي

ٔى٨ صًٕٛؿ ث٨ً حم٧ٌؽو » -۰ ٔى٨ حم٧ٌؽ حم٧ٌؽ ث٨ً حيىي،  ٔى٨ أةمىؽى ث٨ً احلكنًي،   ،
                                                                                              

ة حبر ٬ٰؾا  كالنيغ ا٣ُٮسٌ  ،ل٧٤ٞةـ ك٦٪ةقجحن  ٦ٌٛى٤حن  ركايحن  ٢ٞ٩ ا٣ٛيي الاكمةينٌ  (1) ٌن أي
ٮع بنّكو  ب ا٣ٕ٭ٮد اح، أثٮ، ٠ذةب احلضٌ 4۰5 – 4۱۹، ص ۰الٮايف/ ج  /٩ْؿا .٦ٌٛى٢و  املًٮ

 ؿ/ الالكـ يف، ا٣ٛى٢ األكٌ ۹7/ ص (ل٤ُٮسٌ )ا٣٘يجح  ؛ا٣٘يجح /46ةب ابل،  ثةحلضش
٘ى   ٨٦ أكحلةا٫. ح ٗيجح اإل٦ةـ جح، ٤ٌٔ يٍ ا٣

، كا٣ْة٬ؿ أفَّ الؿكايح ٨ٔ اإل٦ةـ ۰ح ا٣٘يجح، ح ٤ٌٔ  /۱7۹ةب ابل، ۰44، ص ٢٤ٔ۱ الرشاآ/ ج  (2)
ركل ٨ٔ أةمؽ  ٌف النيغ الَكينٌ إيٞٮؿ   ؽ اخلٮيئٌ . كّتؽر اإلمةرة إىل أفَّ الكيٌ اجلٮاد 
 ؛ اجلٌه ىلع أيب حم٧ٌؽو احلك٨ ا٣ٕك١ؿٌم  ؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ مؿكاف األ٩جةرٌم ث٨ حم٧ٌ 

٤ي٫ ٧ٚؿكاف األ٩جةرٌم  ا٩ْؿ/ ]. ثسسريو  ٨٦ ركاة اجلهّّ ىلع أيب حم٧ٌؽو  يسٮف أقجٜ َجٞحن  ٔك
 [۱۰۰۰۰، ر٥ٝ ، دؿدمح مؿكاف األ٩جةرٌم ۱۱۹، ص ٦۱۳ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج 
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ٔى  ًج ث٨ً ٔجؽ اهلل،  ؿى ٛى ذىتى إلَّ أثٮ صٕٛؿو  (1)٨ حم٧ٌؽ ث٨ً ا٣ / إذا ٝةؿ/ ٠ى
تى اهللي  ًٌ ةىل  -ٗى ٮار٥٬ًً -دىجةرؾى كدٕى ٨ٍ صى ٌة٩ة خى ٫ً حنى ًٞ ٤   .(2)«ىلعى ػى

٭٥ ٨٦ ٬ٰؾا احلؽير أٌف ص٭٢ اجلةس ثٞؽر كماك٩ح األا٧ٌ   ح األَ٭ةر يٛي
يٍجح ث٧سةثح اتلججي٫ كاتلٮ ٘ى ٔيح ل٤٪ةس، كدٮصي٭٭٥ قجَّتى ٌٗجنة إهٰليًّة، ٚض٢ٕ ا٣

 كرٕٚح درصذ٭٥ ٔ٪ؽ اهلل دٕةىل؛ ٚإفَّ اجلةس ٨٣ إىل ٤ٌٔٮ ٦ٞةـ أ٢٬ ابليخ 
ثح٪٭٥ ثذ٤ٟ ا٣ُؿيٞح  دؽرؾ احلةصح إىل ٬ٰؤالء األ٩ٮار اإلهلٌٰيح ٦ة دا٦خ ظةرضةن 

٭٥ كاجل٭٢ ث٧ٞة٦٭٥، ٚإذا ٦ة ٚيٞؽت د٤ٟ  ٌٞ ٨٦ ا٥٤ْ٣ كا٣ترشيؽ كاإلصعةؼ حب
ؽ٬ة قذؽرؾ األ٦ٌح ظي٪٭ة ظٞيٞح األ٩ٮار ك٦ٕىن األ٩ٮار كقةدت ا٧٤ْ٣ح ٔ٪
ة اكبلىري اٌل  م اليؽرؾ ٧ٕ٩ح كصٮد ا٣ٕني كاليؿل ٝي٧حن ٰللٟ ٚٞؽا٩٭ة، د٧ة٦ن

يةعو اجلٮر اٌل  ٪ؽ٦ة يٕحل يف ٧٤ّحو كدي٫و ًك م ييجرص ث٫ إاٌل ثٕؽ ٚٞؽا٫٩، ٔك
 قييؽرؾ ٝي٧ح د٤ٟ اجل٧ٕح. 

                                                                                              

ة حم٧ٌؽ ث٨ ا٣ٛؿج الؿػجٌ  (1) ٦ح، كذ٠ؿق لنيغ كا٣ٕبٌل . ٝةؿ ا، زٞحه ، ٨٦ أوعةب اإل٦ةـ الًؿ
ة يف أوعةب اإل٦ة٦ني اجلٮاد كاهلةدم ٌن ٨ أيب »/ ، كٝةؿ اجلضةيشٌ  النيغ أي ٔى إ٫َّ٩ ركل 

ىلع  ٦ة يؽٌؿ  (اإلرمةد يف ٦ٕؿٚح ظضش اهلل ىلع ا٣ٕجةد)، كركل املٛيؽ يف احلك٨ مٮد 
٤ٮٌ   ،ح ٔرشة، ا٣ٛةاؽة اثلة٩ي4۳۰)اخلةد٧ح(، ص  ۳۲النيٕح/ ج  كقةا٢ ] «٦زنتل٫ ٦ؽظ٫ ٔك

ركل ٨ٔ اإل٦ةـ / » ؽ اخلٮيئٌ كٝةؿ الكيٌ  [.أظٮاؿ الؿصةؿ، يف دؿدمح حم٧ؽ ث٨ ا٣ٛؿج الؿػجٌ 
 كب٪ةءن  [.ؽ ث٨ ا٣ٛؿج الؿػجٌ ، دؿدمح حم٧ٌ ۱۳۰، ص ٦۱7ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج ]« اجلٮاد 

اد ثأف يسٮف املؿ ، ك٬٪ةؾ اظذ٧ةؿه ٌط ثأٌف املؿاد ٨٦ أيب صٕٛؿو ٬ٮ اإل٦ةـ اجلٮاد ٤ٔي٫ يذٌ 
 . ٨٦ أوعةب اإل٦ةـ الىةدؽ  ؽ ث٨ ا٣ٛؿج ال١ٮيفٌ ث٫ ٬ٮ حم٧ٌ 

، 6۱، ص 4ج  /ا٣ٕٞٮؿ مؿآة ؛ ۳۱ح  ،يف ا٣٘يجح ح، ثةبه ، ٠ذةب احلضٌ ۳4۳، ص ۱الاكيف/ ج  (2)
 .۳۱ح  ،يف ا٣٘يجح ح، ثةبه ٠ذةب احلضٌ 
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يٍجح  - ؾا احلؽير٬ٰ  - كيؽٌؿ »/  اثلةين يٞٮؿ ا٣ٕبل٦ٌح املض٤سٌ  ىلع أٌف دى
 .(1)«ٌٗته ىلع أكرث اخل٤ٜ اإل٦ةـ 

ـو أػرب٩ة حم٧ٌؽ ث٨ ٧٬ٌ » -۳ ، كحم٧ٌؽ ث٨ احلك٨ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ دم٭ٮرو  ة
ة ٨ٔ احلك٨ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ دم٭ٮرو  ٕن ، ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة أيب ٨ٔ ثٕي رصةهل، دمي

 ٌٌ / ػربه دؽري٫ ػريه ٨٦ ٢ ث٨ ٧ٔؿ ٝةؿ/ ٝةؿ أثٮ ٔجؽ اهلل ٨ٔ املٛ
، كلّكّّ وٮاب ٩ٮرنا، ز٥ٌ ٝةؿ/ إ٩ٌة كاهلل الٔرش  ٍّٜ ظٞيٞحن  دؿكي٫. إفَّ لّكّّ ظ

ة ظٌّت يي٤ع٨ هل ٚيٕؿؼ ال٤ع٨. إٌف أ٦ري  ٩ٕؽُّ الؿص٢ى ٨٦ ميٕذ٪ة ٚٞي٭ن
، ٧ٔيةء ٝةؿ ىلع ٦٪رب ال١ٮٚح/ إٌف ٨٦ كرااس٥ ٚذ٪نة ٧٤ْ٦حن   املؤ٦٪ني

٦ح. ٝي٢/ ية أ٦ري  ، ال٦٪١كٛحن  ٦ح؟ ي٪ضٮ ٦٪٭ة إاٌل اجلُّٮى املؤ٦٪ني، ك٦ة اجلُّٮى
خت٤ٮ ٨٦  م يٕؿؼ اجلةس كاليٕؿٚٮ٫٩. كا٧٤ٔٮا أٌف األرضى الٝةؿ/ اٌل 

ـٌ كص٢ٌ، ك٣ٰس٨ٌ  ظٌضحو  اهلل قيٕيم ػ٫ٞ٤ ٔ٪٭ة ث٧٤ْ٭٥ كصٮر٥٬  هلل ٔ
هلل  ٨٦ ظٌضحو  كاظؽةن  كإرساٚ٭٥ ىلع أ٩ٛك٭٥، كلٮ ػ٤خ األرض قةٔحن 

ٕؿٚٮ٫٩، ٧٠ة اكف ي احلٌضح يٕؿؼ اجلةس كال لكةػخ ثأ٤٬٭ة، ك٣ٰس٨ٌ 
ى يٕؿؼ اجلةس ك٥٬ هل ٦٪١ؿكف. ز٥ٌ دبل/   يٮقٙ ةن ىلعى رٍسى يىة ظى

ٮؿو إً  يً٭٥ٍ ٨ٍ٦ً رىقي تً
ٍ
ة يىأ جىةًد ٦ى ًٕ ٍ ايٮفالَّ ا٣ ـً ىٍكذىٍ٭ ٩يٮا ث٫ًً ي (2) اكى

»(3). 
                                                                                              

 .۳۱ح  ،يف ا٣٘يجح ح، ثةبه ، ٠ذةب احلضٌ 6۱، ص 4ا٣ٕٞٮؿ/ ج  مؿآة  (1)
 .۳۲قٮرة يف/ ( 2)

يٍجح  (3) ٘ى  .٦۰ة ركم يف ٗيجح اإل٦ةـ امل٪ذْؿ، ح  /۱۲، ابلةب ۱4۰ك ۱4۱/ ص (ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣
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٨ً ث٨ً أةمؽ ث٨ الٮحلؽ، ٝةؿ/» -۱ ظٌؽز٪ة حم٧ٌؽ ث٨ي  ظٌؽز٪ة حم٧ٌؽ ث٨ي احلىكى
ٔى٨ ػةدًلً ث٨ً  س٧ةفى ث٨ً ٔحىس،  ٔي ٔى٨  ٔى٨ أةمىؽى ث٨ً احليكنًي،  ةر،  ٌٛ احلىك٨ً الى

ؿى ث٨ى حم٧ٌؽو  ٛى ٍٕ ٧ًٕخي الىةًدؽى صى ، ٝةؿ/ قى ٔى٨ زيرارة ث٨ً أٍخنيى يط،    جنى
 / ٮؿي ٞي ُّٟ اجٌلةسي يف كً حى ىني ؿي اٌلم ي ْى ٪ذى ٮى ال٧ي ... ز٥ٌ ٝةؿ/ ك٬ي يٍجحن د٫ًً؛ إفَّ ل٤٘بلـ دى الدى

دًلى  / ٝىؽ كي ٮؿي ٞي ٨ٍ حى ٥ٍ ٦ى ي، ك٦ً٪ٍ٭ي ًٞتى هلى ٔى ٮؿي إذا ٦ةتى أثيٮقي/ ٦ةتى كال  ٞي ٨ٍ حى ٥ٍ ٦ى ٚى٧ً٪ٍ٭ي
جىذىنًي؛ ألفَّ اهللى  ثي٫ً بًكى

ى
ٚةًة أ ج٢ٍى كى ـٌ كص٢ٌ  -رى ٪ٍؽى  -ٔ ًٕ ، ٚى ٫ي ٞى ٍ٤ ٧ٍذىًع٨ى ػى ًتُّ أٍف حى حيي

ج٤ٍُيٮفى  ٟى ٰذلً   .(1)«يؿدةب ال٧ي

يًلُّ ٍب٨ي » -۰ ؽو  ٔى ى٧َّ ؿو  ،حمي
ٛى ٍٕ يًلّّ ث٨ًٍ صى ٔى ًؽ ث٨ًٍ  ى٧َّ حىسى ث٨ًٍ حمي ًٔ ٨ً ث٨ًٍ  ٨ً احٍلىكى  ،ٔى

ًبي٫ً 
ى
٨ٍ أ قً  ،خى ؽّّ ٨ٍ صى ؿو  ،خى

ٛى ٍٕ ٮدى ث٨ًٍ صى ًػي٫ً مي
ى
٨ٍ أ ؿو خى

ٛى ٍٕ يًلّّ ث٨ًٍ صى ٔى  ٨ٍ  خى
ؽى اخٍلىةًمفي  ًٞ / إًذىا ٚي ٍديىة٩ً   ٝىةؿى

ى
ًٓ ٚىةهللى اهللى يًف أ ةثً دٍلً الكَّ ٥ٍ ٨ٍ٦ً كي ٥ٍ  ،(2) سي ي٤يسي ـً الى يي

 َّ ؽه يىة بينى ظى
ى
ة أ ٪ٍ٭ى ةًظًت ٬ٰؾى  ،خى ٨ٍ ٬ٰؾا إ٫َّ٩ًي الى ثيؽَّ لًىى ٓى خى يٍجىحو ظٌّت يىؿًٍص ٍمًؿ ٨ٍ٦ً دى

ى
ا اأٍل

ٮؿي ث٫ًً  ٞي فى حى ٨ٍ اكى ٍمًؿ ٦ى
ى
ة ًٌمى حًمٍ٪ىحه ٨٦ًى اهلًل  .اأٍل ٢َّ  -إًج٧َّى َـّ كصى ٫ي  -ٔى ٞى ٍ٤ ة ػى ٨ى ثً٭ى  ،ا٦ٍذىعى

 ً٤ ٔى ىٍٮ  ٮقي ل ٕي جى تَّ طَّ ٨ٍ٦ً ٬ٰؾا الى وى
ى
٥ٍ ًدي٪نة أ زي ادي ٍصؽى

ى
٥ٍ كأ زي ٤ٍخي  /ٝىةؿى . ٥ى آثىةؤي ٞي يًّّؽم /ذى  ،يىة قى

 ًٓ ةثً دٍلً الكَّ ٨ً اخٍلىةًمفي ٨ٍ٦ً كي ةؿى  ؟٦ى ٞى َّ  /ذى ٨ٍ ٬ٰؾا ،يىة بينى ؿي خى ٘ي ٥ٍ دىٍى ٮ٣يسي ٞي  ،خي
 ً٫٤ًٍ ٨ٍ ةمى ٜي خى ي ًٌ ٥ٍ دى سي ٦ي ٍظبلى

ى
ٮا  ،كأ حني ًٕ ٮ٩ى٫ي ك٣ًٰس٨ٍ ًإٍف دى ٮٍؼى ديٍؽًرًلي  .(3)«ٚىكى

                                                                                              

٨ الىةدؽ  /۳۳ةب ابل، ۳46، ص ٨۰/ ج ادلي ٧٠ةؿ  (1)  .۳۰، ح ا٣ٞةا٥  ىلع يف اجلٌه  ٦ة ركمٔ 

 ٧ًري اجل٧ٓ ثةٔذجةر دٌٕؽد املؼةَجني.  (2)
 .۳۳6، ص ۱  ج/ اكيفال( 3)
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ـو ظٌؽز٪ة حم٧ٌؽ ث٨ ٧٬ٌ » -۳ ٟو  ة ٝةؿ/  ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ ٦ةل
ث٨ ٔس٧ةف،  ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة ٔجيؽ ث٨ ػةرصح، ٨ٔ ٔيلٌ  ظٌؽز٪ة إقعةؽ ث٨ ق٪ةفو 

، ، ٨ٔ آثةا٫ ٨ٔ ٚؿات ث٨ أظ٪ٙ، ٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌؽو 
، ٚؿًلت ٬ٮ كاث٪ةق احلك٨ ٦٪ني / زاد ا٣ٛؿات ىلع ٔ٭ؽ أ٦ري املؤٝةؿ

/  يؿد املةء. ٚٞةؿ ٔيلٌّ  ثسٞيٙ، ٚٞةلٮا/ ٝؽ صةء ٔيلٌ  ، ٧ٚؿٌ  كاحلكني
أ٦ة كاهلل، ألٝذ٨٤َّ أ٩ة كاث٪ةم ٬ٰؾاف، كحلجٕنٌث اهلل رصبلن ٨٦ كدلم يف آػؿ 
الـ٦ةف يُة٣ت ثؽ٦ةا٪ة، كحل٘يٌُب ٔ٪٭٥ د٧يزينا أل٢٬ الٌبل٣ح، ظٌّت يٞٮؿ 

 .(1)«٨٦ ظةصحو  آؿ حم٧ٌؽ  اجلة٢٬/ ٦ة هلل يف

ينري إىل  (2)إفَّ ٬ٰؾا احلؽير ك٦س٫٤ أظةدير أػؿل ٢٤ٔ ٬ٰؾق  إظؽلت
يٍجح اػذجةره  ٘ى يٍجح، كظةو٤٭ة/ أٌف ا٣ ٘ى ة إ٣َٰمٌّ  كا٦ذعةفه  ا٣ ٌن ، ك٬ٰؾا ٦ة يذُةثٜ أي

٦ٓ ال١سري ٨٦ اآليةت ا٣ٞؿآ٩ٌيح كاملٛة٬ي٥ ادليجٌيح يف ا٣ٕٞيؽة اإلقبل٦ٌيح، 
ٮع ٦رتكؾه كاتلعٞيٜ ظٮؿ ٬ٰؾ  إىل حم٫ٌ٤.  ا املًٮ

                                                                                              

يٍجح  (1) ٘ى  . ۱، ح ٦ة ركم يف ٗيجح اإل٦ةـ امل٪ذْؿ / ۱۲ ةبابل، ۱4۱/ ص (ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣

، ۹5، ص 5۰ حبةر األ٩ٮار/ ج ؛۳ك ۰يف ا٣٘يجح، ح  ح، ثةبه ، ٠ذةب احلضٌ ۳۳6، ص ۱الاكيف/ ج  (2)
ةب ابل، ۰44، ص ۱ٓ/ ج الرشاا ٢٤ٔ  ؛۱۲ ، حجلةس ث٫ ٩ذٛةع ااح ح ا٣٘يجح كًليٛيٌ ثةب ٤ٌٔ 

 ٦ة ركم ٨ٔ  /۳4ةب ابل، ۳6۲ك ۳5۹، ص ٨۰/ ج ادلي ٧٠ةؿ ؛ 4ح ا٣٘يجح، ح ٤ٌٔ  /۱7۹
يبذ٫، ح ا٣ٞةا٥  ظٮؿ الاك٥ّ   . ۱ ٗك
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٫ ذػرية ث٢ ث٧ة أ٩ٌ  ،٫ خيةؼ ٨٦ ا٣ٞذ٢ یف قبي٢ اهلل٩ٌ أك٬ٰؾا اخلٮؼ ٣حف ث٧ٕىن 
ؽ اهلل  ،اهلل یف األرض ٌٜ أكٔك  خٞلا د٤ٌٕ  ؛ديةفثيؽق ىلع دميٓ األ ف يْ٭ؿ دي٨ احل

ٝن  ،ةري٨اجلجٌ  ميؽأ٪ةهل دحبير ال  حا٣٘يج ف يٕحل يفأظ٫٧١ اهلل ث ة ك٬ٰؾا اكف مكجٮ
ٌن أ حم٥ الكةثٞاأل يف رٍتي ٛى ذى  /مٮد  يف ال١ؿي٥ ح ث٫ ا٣ٞؿآفة ٧٠ة رصٌ ي ؿى
ٚىٮى٬ىتى لسي ٦ً٪ٍ  ذيس٥ٍ  ٍٛ ة ًػ ى٧َّ ٕى٤ىن رىبّّ  ٥ٍ ل ة كصى ٧١ن ٤نيى   ظي كًلٰؾلٟ يف  ،٨٦ًى ال٧ٍيؿٍقى

 كدػٮهل ا٣٘ةر. حح املؽي٪٨٦ م١ٌ   ػؿكج اجلبٌ 

ٔى ظٌؽز٪ة حم» -۱ ٔجؽً  يًلٍّ ٧ٌؽ ث٨ي  ٨ أثي٫ أةمىؽ ث٨ً أيب  ٨ٍ أثي٫ً،ٔ  قٌ  اهللً  ٦ةًصي٤ٍٮىي٫ٍ خى ، ا٣ربى
٨ٍ حم٧ٌؽ ث٨ً أيب ٨ أثةفى ٔي٧ريو  خى  ٔ ٔجؽ اهلل  ، ٨ٍ أيب   ٔ ريق، ٝةؿ رقٮؿ ٝةؿ ٗك  / 

ٞىذ٢ى  / ال اهلل ةؼي ا٣ ٝةؿ/ خيى ي/ كل٥ًى ية رقٮؿ اهلل؟  ٞي٢ هلى يٍجح.ٚ  ـً ٨ٍ٦ً دى  .(1)«ثؽَّ ل٤ًٍ٘بل

جؽكيس اجلحكةثٮرٌم الٮاظؽ ث٨ حم٧ٌ  ز٪ة ٔجؽظؽٌ » -۰ ٔى ٌُ  ؽ ث٨  ةر، ٝةؿ/ ا٣ٕ
٨ٍ حم٧ٌؽ ث٨ً ث٨ حم٧ٌ  ز٪ة ٔيلٌ ظؽٌ  ، خى ٤ىي٧ةفى ؽافى ث٨ً قي ٔى٨ ةمى ؽ اث٨ ٝذحجح، 

نًي، ٨ٔ اث٨ ٨ٍ ٔيلٌ حمجٮبو  احليكى ٍٕخي أثة ، خى ٧ً  ث٨ً ًراةب، ٨ٔ زرارة ٝةؿ/ قى
ؿ  صٕٛؿو  ٮي ٝى يٞى يٍجحن  ةؼ/ إفَّ ل٤ًٞةا٥ً دى ؟ ٝةؿ/ خيى / كل٥ًى ٭ٮرًقً. ٝي٤خي ّي  .(2)ج٢ى 

                                                                                              

 . ۱ح ا٣٘يجح، ح ٤ٌٔ  /۱7۹ةب ابل، ۰4۳، ص ۱ٓ/ ج الرشاا ٢٤ٔ  (1)

 ّة٬ؿي٨ ثني اجلةس يٛذٮ٩٭٥ كيٕةرشك٩٭٥، كل٥ يْ٭ؿ ٬ٮ؛ ألٌف   ٧ة اكف آثةؤقكإ٩ٌ » (2)
أرٌسكا إىل ميٕذ٭٥ أٌف وةظت الكيٙ ٬ٮ   ح املةًني ٨٦ آثةا٫أكرث؛ ٚإٌف األا٧ٌ  ػٮ٫ٚ 

، كمةع ٰذلٟ ا٣ٞٮاثلةين ٔرش ٦٪٭٥، كأ٫ٌ٩ اٌل  ؿ ٨٦ ٦ؾ٬ج٭٥ ظٌّت ّ٭ؿ م ي٧ؤل األرض ٔؽالن
 ٌٝ ٤ى٧ح يذٮ َّْ ٛٮف ٨ٔ إدبلؼ آثةا٫؛ ٧٤ٕ٣٭٥ ثأ٩ٌ٭٥ ٰذلٟ ا٣ٞٮؿ ثني أٔؽاا٭٥، ٚاك٩خ الكبلَني ا٣

ٝٮف إىل ظىٮؿ اثلةين ٔرش حلٞذ٤ٮق كيبيؽكق، أال دؿل أٌف خيؿصٮف ثةلكيٙ، كيتنٮٌ  ال
٨ يذ  ٚي٫ ا٣ٕك١ؿٌم  م دٮيٌف الك٤ُةف يف الٮٝخ اٌل  ٌٞ كَلَّ ثؽارق كصٮاري٫ ٦ى ؽ ةم٤٭٨ٌ؛ لك ٛ
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ذ٢ى  ٞى ً٪٫ً. ٝةؿ زىرارةي/ يٕن ا٣  ًبيىًؽقً إىل ثُى
ى
أ   .(1)«كأٍك٦ى

ة يف ٠ذةب  ٌن يٍجح)إفَّ احلؽير املؾ٠ٮر ٝؽ كرد أي ٘ى ٜو  (2)ينٌ ل٤٪٧ٕة (ا٣ آػؿ  ثُؿي
كردت  (3)دير ٠سريةه ، كًلٰؾلٟ ٬٪ةؾ أظة٨ٔ اإل٦ةـ الىةدؽ ٨ٔ زرارة 
ٮع، ك١ٰ٣٪ٌ ث كهلة اردجةطه   لبلػذىةر.  ٪ة رصٚ٪ة اجلْؿ ٔ٪٭ة راعيحن ٰ٭ؾا املًٮ

 

، ٨ٔ إقعةؽ ث٨ يٕٞٮب ٝةؿ/ قأ٣خ حم٧ٌؽ ث٨ ؽ ث٨ يٕٞٮب الَكينٌ حم٧ٌ » -۱
 ،مَكخ ٔيلٌ أ٢ ة ٝؽ قأ٣خ ٚي٫ ٨ٔ مكةاأف يٮو٢ ل ٠ذةثن  ٔس٧ةف ا٧ٕ٣ؿٌم 

 ٌٍ يٍجح  / ...مٮال٩ة وةظت الـ٦ةف  ٚٮرد اتلٮٝيٓ خب ٘ى ٓى ٨٦ًى ا٣ رى ٤َّحي ٦ة كى ًٔ كأ٦ٌة 
ـٌ كص٢ٌ  -ٚىإفَّ اهللى  ٔ-  / ٮؿى ٞي ٍميىةءى إًٍف تيجٍؽى حى

ى
٨ٍ أ يٮا خى ل

ى
ىٍكأ ٪يٮا الىت ي٨ى آ٦ى ً ة الَّ ٭ى حُّ

ى
يىة أ

 ٍ٥ ٍؤزي ىكي ٥ٍ ت ٣ىسي
يس٨ أظؽه ٨٦ً آثةيئ إاٌل كٕٝخ يف ٔ٪٫ٞ ثيٕحه ٣ُةٗيح إ٫ٌ٩ ل٥ . (4)

                                                                                              

؛ ، املكأ٣ح األكىلكردكده  مج٭ةته  /5، ابلةب ۰۹۹، ص ۰إٔبلـ الٮرل/ ج ] «.يْٛؿ ثٮدلق كيٛ٪ي٫
يف ذ٠ؿ / 5، ابلةب  ، دؿدمح اإل٦ةـ امل٪ذْؿ۳۲5، ص 4ح/ ج ٠نٙ ا٧ٌ٘٣ح يف ٦ٕؿٚح األا٧ٌ 

 .[٢٬ اخلبلؼ، املكأ٣ح األكىلأمكةا٢ 

 . ۹ح ا٣٘يجح، ح ٤ٌٔ  /۱7۹ةب ابل، ۰45، ص ٢٤ٔ۱ الرشاآ/ ج  (1)

يٍجح  (2) ٘ى  .۰۱، ح ٦ة ركم يف ٗيجح اإل٦ةـ امل٪ذْؿ  /۱۲ ةبابل، ۱77/ ص (ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣

يٍجح  ؛۹ك 5يف ا٣٘يجح، ح  ح، ثةبه ، ٠ذةب احلضٌ ۳۳۳ك ۳۳7، ص ۱الاكيف/ ج  (3) ٘ى  / (ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣
٧٠ةؿ  ؛۰۲ك ۱۹ك ۱۳ك 6، ح ٦ة ركم يف ٗيجح اإل٦ةـ امل٪ذْؿ  /۱۲ ةبابل، ۱77ك ۱76ك ۱7۰ص 

 ٨ٔ  يف اجلٌه  ٦ة ركم ٨ٔ الىةدؽ  /۳۳ ةبابل، ۳46، ص ۰ ٨/ جادلي 
 ،5۰/ ج حبةر األ٩ٮار؛ ۱۲ك ۹ك ۳ك 7 ح ا٣٘يجح، ح٤ٌٔ  /44ةب ابل، 4۳۱، ص ۳۰ ، حا٣ٞةا٥ 

 . ۰۰ - ۱6ك 5، ح ٩ذٛةع اجلةس ث٫ اح ح ا٣٘يجح كًليٛيٌ ٤ٌٔ يف  ، ثةبه ۹۳ك ۹7ك ۹6ك ۹۱ص 

 . ۱۲۱قٮرة املةاؽة/  (4)
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٪ييق... ٮاٗيًخ يف خي َُّ ؽو ٨٦ً ا٣ حى ألظى ٕى جي كال ثىي ػؿي
ى
جي ظنيى أ ػؿي

ى
 .(1)«ز٦ة٫٩، كإيًٌن أ

ةؽى » -۰ ا٬ًي٥ى ث٨ًٍ إًٍقعى ؽي ٍب٨ي ًإثٍؿى ى٧َّ ثى٪ىة حمي ؽَّ ؽو  /ٝىةؿى  ظى ى٧َّ ةٍمىؽي ٍب٨ي حمي
ى
ثى٪ىة أ ؽَّ ظى

ايًنُّ  ٧ٍؽى ةؿو  /ٝىةؿى  ،الٍ٭ى ٌَّ يًلّّ ث٨ًٍ ٚى ٔى ٨ً ث٨ًٍ  يًلُّ ٍب٨ي احٍلىكى ٔى ثى٪ىة  ؽَّ بًي٫ً  ،ظى
ى
٨ٍ أ يًب  ،خى

ى
٨ٍ أ خى

ة ًى ٮدى الؿّّ يًلّّ ث٨ًٍ مي ٔى  ٨ً ًؽ٥٬ًي اثلَّة٣ًرى   احٍلىكى ٍٞ ٪ٍؽى ذى ًٔ ًح  ٕى ي ينّّ ثًةلنّّ
ى
أ / ٠ى ٝىةؿى ٫َّ٩ي 

ى
  أ

ٍؿىعى ٚىبلى  ٤يجيٮفى ال٧ٍى ٍُ ٥ً حى ٕى جلَّ م اكى دٍلً ك٩ى٫ي  ٨ٍ٦ً كي ؽي ً
ي  !جيى ٮًؿ  /ٝي٤ٍخي هلى كل٥ًى ذىاؾى يىة ٍب٨ى رىقي

٥ٍ  /ٝىةؿى  ؟اهللً  ٪ٍ٭ي يتي خى ً٘ ٥ٍ يى ٭ي ةمى فَّ إ٦ًى
ى
٤ٍخي  .أًل ٞي ؽو يًف  /ٝىةؿى  ؟كل٥ًى  /ذى ظى

ى
ٮفى أًل خًلىبلَّ يىسي

 ًٙ يٍ ـى ثًةلكَّ ٝىة حه إًذىا  ٕى يٍ ٫ً بى ًٞ ٪ي  .(2)«خي

ٔى » -۳ ؽ،  َّ٧ ةمىؽى ث٨ً حمي
ى
٨ أ ٔى ٨ اث٨ حم٧ٌؽ ث٨ً حيىي،  ٔى ٕيؽ،  نًي ث٨ً قى ٨ً احليكى

٧ى  أيب ـً ث٨ً قةل٥ًو خي ٨ٍ ٬ًنة ٔى٨ أيب ٔجؽ اهلل رٍي، خى  ، ـي ا٣ٞةا٥ي ٝةؿ ٮ ٞي  / حى
حه  ٕى يٍ ٞؽه كال بى ٔى ٍ٭ؽه كال  ٫ً خى ًٞ ٪ى ؽو يف خي  .(3)«ك٣ىحفى ألظى

 ؽه ٦ذٞةربح املٕىن، كًلأٌف ثٌٕ٭ة مؤًلّّ  أ٣ٛةظه « ابليٕح»ك« ا٣ٕٞؽ»ك« ا٣ٕ٭ؽ»
ذ٢٧ أف يسٮف املؿاد ثة٣ٕ٭ؽ  ؽ ٦ٓ ػ٤ٛةء اجلٮر ٬ة ل٤جٕي اآلػؿ. كحيي ٬٪ة الٔٮ

٭ؽى إحل٫ إذا أكص إحل٫، أك ا٣ٕ٭ؽ ثٮاليح ثؿاعيذ٭٥ أك كويٌ  ٔى ةؿ/  ذ٭٥ إحل٫، يٞي
ة   . ا٣ٕ٭ؽ ٧٠ة كٝٓ لئل٦ةـ الًؿ

 كييؿاد ثة٣ٕٞؽ ٔٞؽ املىةحلح كامل٭ةد٩ح ٧٠ة كٝٓ ثني اإل٦ةـ احلك٨ 
                                                                                              

ٓو ۰۳4، ص ۰االظذضةج/ ج  (1)   حل٫ يف أفٌ إ٫ كصٌ  قؤاؿو  ة ىلعػؿج صٮاثن  هل  ، يف ذ٠ؿ دٮٝي
 حل٭٥ أف خي٤ٞٮا أك يؿزٝٮا أـ ال؟إض اهلل ٢٬ ٚٮٌ   حاألا٧ٌ 

 .4۳۲، ص ۰  ٧٠ةؿ ادلي٨، ج( 2)

، 5۳، ص 4ا٣ٕٞٮؿ/ ج  مؿآة  ؛۰7يف ا٣٘يجح، ح  ح، ثةبه ، ٠ذةب احلضٌ ۳4۰، ص ۱اكيف/ ج ال (3)
 . ۰7يف ا٣٘يجح، ح  ح، ثةبه ٠ذةب احلضٌ 
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ا ل٤٘ري ثةخلبلٚحكبني ٦ٕةكي  .(1)ح، كأ٦ٌة ابليٕح َٚم اإلٝؿار ّة٬ؿن

ٮع يف أظةدير ٠سريةو  ، ٚف ابلةب الؿاثٓ كاألربٕني ٨٦ كٝؽ كرد ٬ٰؾا املًٮ
أكردى النيغ الىؽكؽ أظؽ ٔرش ظؽيسنة  (٨ كد٧ةـ اجل٧ٕحادلي ٧٠ةؿ )٠ذةب 

يٍجح ٤ٔح »حتخ ٔ٪ٮاف  ٘ى ؿ ٨٦ ٬ٰؾا  حرت األظةدير اخل٧ك، ظير د٧عٮ«ا٣ األكى
ٮع.  ابلةب ظٮؿ ٬ٰؾا املًٮ

 

، ز٪ة احلكني ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ً اعمؿو ٝةؿ/ ظؽٌ  ز٪ة صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ مىرسكرو ظؽٌ »
٧ى ٨ٔ ٫٧ٌٔ ٔجؽ اهلل ث٨ اعمؿو  ٔى٨ حم٧ؽ ث٨ أيب خي ٨َّ٧ ذ٠ؿق، ٨ٔ أيب ٔجؽ ري، خى ، 

ة؟ ة كٚبل٩ن ة كٚبل٩ن ل٥ يٞةد٢ ٚبل٩ن  ، ٝةؿ/ ٝي٤خي هل/ ٦ة ثةؿ أ٦ري املؤ٦٪ني اهلل 
ـٌ كص٢ٌ  آليىحو  ٝةؿ/ اثنة يف ٠ذةًب اهلًل ٔ ٔىؾى  ٥ٍ ٍكا ٦ً٪ٍ٭ي ؿي ٛى ي٨ى زى ً بٍ٪ىة الَّ ٕىؾَّ ي٤َّيٮا ٣ى ـى ىٍٮ دى ل
ة حًل٧ن

ى
ٝىٮـ كى ٝةؿ/ ٤ٝخ/ ك٦ة يٕن ثزتاكهل٥؟ ٝةؿ/  .(2)أ ٓي ميؤ٦٪ني يف أوبلًب  دااً

ٰؾلٟ ا٣ٞةا٥ ٣ى٨ ، كًلى ٚىإذا  اكًٚؿي٨ى ـٌ كص٢ٌ،  ٓي اهلل ٔ جى كىدائى ؿي ا ظٌّت ختى ؿ أثىؽن ٭ى ٍْ حى
 ٍ٥ ذى٤ى٭ي ٞى ـٌ كص٢ٌ ذى ٔؽاًء اهلًل ٔ

ى
ؿى ٨ٍ٦ً أ ٭ى ّى  ٨ٍ ؿى ىلعى ٦ى ٭ى ّى ٍخ  ؿىصى  .(3)«ػى

ٜو  (4)(ٓالرشاا ٢٤ٔ )يف  ٢ٞ٩ النيغ الىؽكؽ آػؿ ٨ٔ  ٬ٰؾق الؿكايح ثُؿي

                                                                                              

 .۰7يف ا٣٘يجح، ح  ح، ثةبه ، ٠ذةب احلضٌ 5۳، ص 4ا٣ٕٞٮؿ/ ج  مؿآة  (1)

 . ۰5قٮرة ا٣ٛذط/  (2)

 يت ٨٦ أص٤٭ة دؿؾ أ٦ري املؤ٦٪ني ح ا٣ٌ ا٤ٕ٣ٌ  /۱۰۰ةب ابل، ۱47، ص ۱ٓ/ ج الرشاا ٢٤ٔ  (3)
 . ۰دلة٬ؽة أ٢٬ اخلبلؼ، ح 

ٌٛ ظؽٌ » (4) ٌٛ ثؿ ز٪ة املْ ٨ أثي٫، ؽ ث٨ مكٕٮدو ز٪ة صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌ ٝةؿ/ ظؽٌ   ؿ ا٤ٕ٣ٮٌم ٨ صٕٛؿ ث٨ املْ  ٔ،
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 . ٨ٔ اإل٦ةـ الىةدؽ  ثؿا٬ي٥ ال١ؿيخٌ إ

 ٨ٔ أيب ث٨ احلس٥ ٨ٔ قٛيةف اجلؿيؿٌم  ٔ٪٫ ]ا٢ٌٛ٣ ث٨ مةذاف[ ٨ٔ ٔيلٌ »
 ك٨٣ ،ة آػؿ ادلكؿدكتل٪»ٝةؿ/  [، ٨ٔ أيب صٕٛؿو وةدؽ ]٠حكةف ث٨ لكيتو 

 يٞٮلٮا إذا رأكا قريد٪ة إذا م١٤٪ة خلبٌل  ؛ م١٤ٮا ٝج٤٪ةإاٌل  هل٥ دك٣حه  ثيخو   أ٢٬ يجىق
َـّ  ،رس٩ة ٦س٢ قرية ٬ٰؤالء ًٝ ٕى ا٣ٍ كى / كص٢ٌ  ك٬ٮ ٝٮؿ اهلل ٔ ً  حي جى ة  .»(1)نيى ًٞ ذَّ ٧ي ٤ٍ ل

٪ة ٧٩ةذج ٨٦ الؿكايةت ا٣يٌت حتؽٌ  زخ ٨ٔ ثٕي أقجةب إىل ٬٪ة اقذًٕؿ
يٍجح كًظ١ ٘ى  ككصٮقه  ظس٥ه ٌم ث٢  ،حن دة٦ٌ  ٣حكخ ٤ٔبلن  ، ك٬ٰؾق ثة٣ُجٓ٭ة٧ا٣

 كرث .أال  أك ٣ُٮهلة ٤ٛ٣كٛح ا٣٘يجح

                                                                                              

يلٌ  ،ث٨  ٨ٔٔ  ٝةؿ/ ٤ٝخ  ٨ٔ إثؿا٬ي٥ ال١ؿيخٌ  ،، ٨ٔ احلك٨ ث٨ حمجٮبو ؽو ٨ٔ أةمؽ ث٨ حم٧ٌ  حم٧ٌؽو
يلٌّ  أل٥ ،/ أو٤عٟ اهللأك ٝةؿ هل رص٢ه  جؽ اهلل أليبٔ  ـٌ كص٢ٌ؟ ٝٮيًّ   يس٨ٔ  ة يف دي٨ اهلل ٔ

؟ ٝةؿ/ آيحه ك٦ة ٦٪٫ٕ ٨٦ ذٰ  ؟يؽٕٚ٭٥ كًليٙ ل٥ ؟ٝةؿ/ ١ٚيٙ ّ٭ؿ ٤ٔي٫ ا٣ٞٮـ .ٝةؿ/ ثّ يف ٠ذةب  ٟل
ـٌ كص٢ٌ  -اهلل  ٕى ؟ ٝةؿ/ ٝٮهل دٕةىل/ آيحو  ٦٪ٕذ٫. ٝةؿ/ ٤ٝخ/ كأٌم  -ٔ ي٤َّيٮا ٣ى ـى ىٍٮ دى ٥ٍ ل ٍكا ٦ً٪ٍ٭ي ؿي ٛى ي٨ى زى ً بٍ٪ىة الَّ ؾَّ

ة حًل٧ن
ى
اثنة أ ٔىؾى

. ـٌ كص٢ٌ  -٫ اكف هلل ٩ٌ إ ـو  -ٔ يس٨  ٥٤ٚ ،اكٚؿي٨ ك٦٪ةٚٞني كداآ مؤ٦٪ني يف أوبلب ٝٮ
 ،٨٦ ّ٭ؿ ٚٞةد٫٤  ة ػؿج الٮداآ ّ٭ؿ ىلع ٔيلٍّ ٧٤ٌٚ  ،ختؿج الٮداآ حلٞذ٢ اآلثةء ظٌّت   ٔيلٌّ 
ـٌ كص٢ٌ  ا ظٌّت ؿ أثؽن يْ٭ ٟل ٝةا٧٪ة أ٢٬ ابليخ ٨٣كًلؾٰ  ٚإذا ّ٭ؿت ّ٭ؿ ىلع ٨٦  ،دْ٭ؿ كداآ اهللٔ 

 يت ٨٦ أص٤٭ة دؿؾ أ٦ري املؤ٦٪ني ح ا٣ٌ ا٤ٕ٣ٌ  /۱۰۰ةب ابل، ۱47، ص ۱ٓ/ ج الرشاا ٢٤ٔ ]« ّ٭ؿ ٚٞذ٫٤
 [.۳دلة٬ؽة أ٢٬ اخلبلؼ، ح 

٘ى  (1) ، ح  د٫ ك٦٪ةزهل كقريد٫، ا٣ٛى٢ اثلة٨٦، ذ٠ؿ ثٕي وٛة47۳ – 47۰/ ص (ل٤ُٮسٌ )جح يٍ ا٣
يلٌ كٝؽ كردت ٬ٰ  .4۹۳ ٌن أث٨ ٔٞجح  ؾق الؿكايح ثُؿئٜ  ، ثةب ذ٠ؿ ۳۳5، ص ۰اإلرمةد/ ج  /٩ْؿاة. ي

ؿاؼ/ يف قرية ا٣ٞةا٥  ، ٚى٢ه ٔبل٦ةت ٝيةـ ا٣ٞةا٥  ، كقٮرة ۱۰۳. كاآليح يف قٮرة اأٔل
 .۳۳ا٣ٞىه/ اآليح 
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 ح انسفارج واننياتح انخاّص

 في عصر انغيثح

 



 



 

الكٛةرة كاجليةثح يف ٔرص ٣ح أح مكح يف ا٣ٕٞيؽة امل٭ؽكيٌ امل٭٧ٌ  األحبةث٨٦ 
يٍجح ا لبلدٌ ا ٦ة دٞٓ مٮردن ا٣٘يجح، كًلسرين  ٘ى اعء كاالقذ٘بلؿ، ٚف ٩٭ةيح ا٣

يٍجح ال١ربل لئل٦ةـ وةظت الـ٦ةف ٘ى ثؽأ ٔرص   الى٘ؿل كبؽايح ا٣
ت ٗيبذ٫ ا٣ٕٞٮؿىةؿ ٦ٓ ٬ٰؾا اإل٦ةـ ا٣ْٕي٥ اٌل ا٩ُٞةع االدٌ  ك٩ٛخ  ،م ظريَّ

اال٩ُٞةع ٬ٮ ث٪عٮ الكٛةرة اخلةٌوح  ٨ٔ ا٣ٕيٮف. كاملٞىٮد ٬٪ة ٨٦ الؿٝةد
  ا٣ٌيت اك٩خ أظؽ األثٮاب املؼىٮوح ا٣ٌيت ٚذع٭ة اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 

 ٠ؿ٥٬ٚضةء ذ ،ذ٠ؿ٥٬ جلة اتلةريغ لنيٕذ٫؛ ل٤ذٮاو٢ ٫ٕ٦ ٔرب قٛؿاء أربٕحو 
 .كاًطو  ٠ذت احلؽير كالؿصةؿ بنّكو يف 

٪ةس ل٤ ٥ي٭كيك٧ٌ  نياخلةٌو  اءقيٕنيّّ قٛؿ  اكف اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  كٝؽ
 . ٪٫ اإل٦ةـ ا٣ٕك١ؿٌم ؿ ٚٞؽ ٔيٌ الكٛري األكٌ  إاٌل ، كةا٭٥ق٧أث

يٍجح ال١ربل أ٤ٜٗ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم رشكع ٣ٰس٨ ثٕؽ  ٘ى ٬ٰؾا ابلةب   ا٣
يٍجح ال١ربل إىل أف يأذف اهلل  ،ثةلاكم٢ ٘ى هل ثة٣ْ٭ٮر  -دٕةىل  -كأ٨٤ٔ ثؽايح ا٣

ة ك٨٦ صؽيؽو  ٤بخ ٧٤ّن ؽالن ثٕؽ ٦ة مي ة ٔك ُن صٮرنا. ٨٦ ٬٪ة ؛ حل٧ؤل األرض ٝك
يٍجح ال١ربل ٨٦ ٕى حي  ٘ى ؽُّ ابلعر يف مكأ٣ح اجليةثح كالكٛةرة اخلةٌوح يف ٔرص ا٣

ا رضكريًّ  ة، ك٩ف الكٛةرة اخلةٌوح األحبةث امل٭٧ٌح ا٣يٌت دٕؽُّ ٦ٕؿٚذ٭ة أمؿن ة كالز٦ن
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يٍجح ال١ربل يٕن أ٫ٌ٩ ٨٣ ٘ى  ػةصٍّ  أمُّ ٩ةاتو   يسٮف لئل٦ةـ امل٭ؽٌم  يف ٔرص ا٣
و   ق٥ ظٌّت ز٨٦ ّ٭ٮرق املجةرؾ.ثةال ٦ٕنيَّ

فَّ احلةصح إىل ٬ٰؾا ابلعر دس٨٧ ظي٪٧ة ٩ٕؿؼ ظض٥ إ ثرصاظحو كأٝٮؿ 
يٍجح ال١ربل ٨ٔ الؿؤيح كاملنة٬ؽة ٘ى ٠رثت ٚٞؽ  ،االٌداعءات ا٣يٌت دٮا٣خ ثٕؽ ا٣

؛ لٰ٭ؾا الكجت كب٭ؽؼ  دٔٮل الكٛةرة كاجليةثح اخلةٌوح لئل٦ةـ امل٭ؽٌم 
ح كل اك٩خ ٬ٰؾق ادلراقح الك٪ؽيٌح كادلالحلٌ اعادل ق٫ ملس٢ ٬ٰؾاحلؾر كاتلججٌ 

ل٤ذٮاٝيٓ الىةدرة ٨٦ اجلةظيح املٌٞؽقح ا٣يٌت ٩ٛخ أٌم دٔٮل ل٤ؿؤيح أك 
يكٍٞ  املنة٬ؽة كاألػؾ املجةرش ٨ٔ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  ، كيف الٮٝخ ٩ٛك٫ ت

 . أك دمةٔحو  دٔٮل الكٛةرة كاجليةثح اخلةٌوح ألٌم مؼهو 
ة حمةكر حنةكؿ أف نكذٕؿض إٌف حبس٪ة كحتٞيٞ٪ة قي١ٮف ٦٪ىجػًّ  ة ىلع ٔؽَّ

 / ٔ٪ةكي٪٭ة ىلع مّك حمةكر ٦ٞذٌجحو 
 املعٮر األٌكؿ/ ٢ٞ٩ الؿكايةت

سبذح كاجلةٚيح دلٔٮل املنة٬ؽة  يف ٬ٰؾا املعٮر حنةكؿ أف ٩٪٢ٞ الؿكايةت ال٧ي
أك الؿؤيح أك الكٛةرة اخلةٌوح، ز٥ٌ ٩ٞٮـ ثذعٞيٜ أقة٩يؽ٬ة. كإذا ٦ة دٔخ 

ة٪ة ق٪ٞٮـ احلةصح ٚإ٩ٌ  ٌن  كاظؽه  ٚإذا اكف ٬٪ةؾ راكو  ،ثذعٞيٜ مىةدر٬ة أي
٤ٞٮؿ ثٕؽـ لاكٚينة ثة٣جكجح إحل٪ة ٟ لذٰ ٚكي١ٮف  ،يف ق٪ؽ الؿكايح٦ُٕٮفه ٚي٫ 

أػؿی؛ كلٰ٭ؾا الكجت ٝؽ تكٍٞ   اذا أذٌؽت ثؿكايةتو أذجةر الؿكايح إاٌل 
ذجةر بكجت الٌٕٙ الك٪ؽٌم  ٭٥ٌ إاٌل أف يسٮف ، ال٤ِّ الؿكايح أظية٩نة ٨ٔ األ

 ح. ٬٪ةؾ ٝؿاا٨ كمٮا٬ؽ ىلع الىعٌ أف يسٮف أك  ،ثةلىؽكر كزٞحه  ٪ةؾ ا٧َب٪ةفه ٬
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 املعٮر اثلةين/ الن٭ؿة الؿكااٌيح

ك٩ُؿح  ،يف أذجةر الؿكايح آػؿ هل أزؿه  ض يف ٬ٰؾا املعٮر إىل ٤ُ٦تو ٩ذٕؿٌ 
 تكةؤالن ٬ٮ/

ة أك ال؟ أك ٧٠ة يى٤ُط  ٢٬ ٢ٞ٩ى ركاةه  ٌن أك ٧٤ٔةء آػؿكف ٬ٰؾا احلؽير أي
٢ى  ركااٌيحه  ٢٬ ٬٪ةؾ م٭ؿةه ٤ٔي٫/  ٍٞ ٦ة إىل ز٦ة٩٪ة  اآلػؿي٨ لؿكايحو  أك ال؟ ألفَّ جى

بلـ ثٰ٭ؾق الؿكايح، كًل٧ة أفٌ  ٮ ػري دحل٢و ىلع أذ٪ةء ٬ٰؤالء اأٔل ٔؽـ  احلةرض هلى
ذ٪ةء ث٪٤ٞ٭ة ٨٦ ًٝج٤٭٥ ربٌ  ٧ة يسنٙ ٨ٔ إٔؿاً٭٥ ٢ٞ٩ الؿكايح أك ٔؽـ األ

ؽـ أذجةر٬ة. ٬ٰؾا  ة  -ٔ٪٭ة ٔك ٕن ٓى ٨٦  يس٨ ٬٪ةؾ قجته  ؿ ل٥يف ظة -َج ٪ آػؿ ٦ى
بلٔ٭٥ ٤ٔي٭ة، أك ٔؽـ كصٮد٬ة يف ال١ذت  ٌَ ٢ٞ٩ ٦س٢ د٤ٟ الؿكايح؛ ٠ٕؽـ ا
الؿكااٌيح املذؽاك٣ح ثح٪٭٥ آ٩ؾاؾ، أك ٗري٬ة ٨٦ األقجةب األ٦٪ٌيح أك الكيةقٌيح أك 

 االصذ٧ةٌٔيح... إ٣غ. 
 احلؽير املعٮر اثلة٣ر/ ٫ٞٚ

أك ٧٠ة يى٤ُط ٤ٔي٫  ،ؽير كبية٫٩ض إىل رشح احليف ٬ٰؾا املعٮر قجذٕؿٌ 
بلـ؛  ثػ )٫ٞٚ احلؽير(، كٰذلٟ ٨٦ ػبلؿ ٢ٞ٩ لك٧ةت ٠جةر ا٧٤ٕ٣ةء اأٔل

األٌكؿ كاثلةين، كا٣ٛيي الاكمةين، كيف الٮٝخ  اكلنيغ الىؽكؽ، كاملض٤سٌ 
٩ٛك٫ حنةكؿ أف ٩٪٢ٞ ػبلوح الرشكح كاتل٤ٕيٞةت ا٣يٌت كردٍت ىلع ٬ٰؾق 

 ظٌّت يٮ٦٪ة ٬ٰؾا.  الؿكايةت ٨٦ ٔ٭ؽ النيغ الىؽكؽ
ٌٚ  ك٨٦ أص٢ اإلصةثح ٨ٔ النج٭ةت الٮاردة ٨٦ أحنةء ا٣ٕةل٥ اإلقبلمٌ  ىلع  حن اك

ذٞةديٌ  ثؽَّ جلة ٨٦ ادلػٮؿ إىل ٦يؽاف ٤ٔٮـ  ال ؛حح كاإلي٧ة٩يٌ مكةا٤٪ة األ
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ٌَ  ، كبٮيعو كاقذؽاللٍّ  ٤ٔيمٍّ  احلؽير بنّكو  ، كبيؽو مؤلل ثة٤ٕ٣ٮـ اكم٢و  بلعو كا
 /ٌٔؽةو  ةكرؾق ا٣ٌٞةية يف حمنكذٕؿض ٬ٰ  لا ؛كاملٕةرؼ

ٌيٮف، كالكٛؿاء امل٧ؽكظٮف »/  ٝةؿ النيغ ا٣ُربسٌ  أ٦ٌة األثٮاب املًؿ
، ا٧ٕ٣ؿٌم  ك ٔس٧ةف ث٨ قٕيؽو ٧ٔؿو  يف ز٦ةف ا٣٘يجح/ ٚأٌكهل٥ النيغ املٮزٮؽ ث٫ أثٮ

  حم٧ٌؽو  ز٥ٌ اث٪٫ أثٮ ، ا٣ٕك١ؿٌم  ث٨ حم٧ٌؽو  احلك٨ ٔيلٌ  ج٫ أٌكالن أثٮ٩ٌى 
ز٥ٌ ثٕؽ ٰذلٟ ٝةـ ثأمؿ  ،مٮر٧٬ة ظةؿ ظيةد٭٧ةأ، ٚذٮىٌل ا٣ٞيةـ ث احلك٨

٧ٌ٤ٚة  ،، كٌلف دٮٝيٕةد٫ كصٮاب املكةا٢ ختؿج ىلع يؽي٫ وةظت الـ٦ةف
حم٧ٌؽ ث٨ ٔس٧ةف ٦ٞة٫٦، ك٩ةب ٦٪ةث٫ يف دميٓ  صٕٛؿو  مغ لكبي٫٤ ٝةـ اث٪٫ أثٮ

 ،٩ٮخبخ ٨٦ ثن ا٣ٞةق٥ ظكني ث٨ ركحو  ٮٰذلٟ، ٧ٌ٤ٚة مغ ٬ٮ ٝةـ ثٰؾلٟ أث
 .«مُّ ؿً ٧َّ الكّّ  ث٨ حم٧ٌؽو  احلك٨ ٔيلٌ  ٧ٌ٤ٚة مغ ٬ٮ ٝةـ ٦ٞة٫٦ أثٮ

 / ٦٪٭٥ ثٰؾلٟ إاٌل ث٪هٍّ ٤ٔي٫ ٨٦ ٝج٢  ي٥ٞ أظؽه  كل٥»ز٥ٌ يٌيٙ ٝةابلن
النيٕح ٝٮهل٥ كل٥ دٞج٢  ،م دٌٞؽـ ٤ٔي٫ك٩ىت وةظج٫ اٌل  ، وةظت األمؿ

 ٦٪٭٥ ٨٦ ًٝج٢ وةظت  دْ٭ؿ ىلع يؽ كّّ كاظؽو  ٦ٕضـةو  إاٌل ثٕؽ ّ٭ٮر آيحو 
احلك٨  ٧ٌ٤ٚة ظةفى قٛؿ أيب ٥.٭ً ح ثةثحَّذً دٌؽؿ ىلع وؽؽ ٦ٞةتل٭٥ كوعٌ   األمؿ

ة  ٨٦  مّّ ؿً ٧َّ الكّّ  ٕن ٨ دٮط؟ ٚأػؿج إحل٭٥ دٮٝي ادل٩ية كٝىؿيب أص٫٤ ٝي٢ هل/ إىل ٦ى
ؿٌم ِمْسِب اهلًل الؿَّةم٨ًٰ الؿَّظي٥، ية ٔيلَّ ث٨ حم٧ٌؽو ا"/ نكؼذ٫ َّ٧ أ٥ْٔى اهللي أصؿى  ،لكّّ

ٟى  ٟى ٚي ، ٚةدمٓ أمؿىؾى كال دٮًص إىل  ،إػٮا٩ً ـو ٟى كبنيى قٌذًح أيٌة ٟى ٦يّّخه ٦ة ثح٪ ٚإ٩ٌ
، ٍٚٞؽ كٍٕٝخ ا٣٘يجحي اثلة٩يح ٟى ٟى ثٕؽى كٚةد ـي ٦ٞةمى ٚبل ّ٭ٮرى إاٌل ثٕؽ  ،أظؽو يٞٮ
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َـّ كص٢َّ  إذف اهلل ألرض كٰذلٟ ثٕؽ َٮؿ األ٦ؽ كٝكٮة ا٤ٞ٣ٮب، كا٦ذبلء ا ،ٔ
٨ ادَّىع املنة٬ؽة ٝج٢ اصٮرن  ٧ى يع املنة٬ؽةى، أال ذى ٨ٍ يىؽَّ ، كقيأيت ميٕيًت ٦ى

، كالى  ابه ٦ٛرتو ٮى ٠ؾَّ ةى إاٌل ثةهلًل ا٣ٕيلّّ ػؿكج الكٛيةينّّ كالىيعح، ٚ٭ي  ظٮؿى كال ٝٮَّ
ٚجكؼٮا ٬ٰؾا اتلٮٝيٓ كػؿصٮا، ٧ٌ٤ٚة اكف احلٮـ الكةدس اعدكا إحل٫  ."ا٣ْٕي٥ً 

٨ كويٌ ٚ ،ك٬ٮ جيٮد ث٪ٛك٫ ٟ ٨٦ ثٕؽؾ؟ ٚٞةؿ/ هلل أمؿه ٞةؿ هل ثٕي اجلةس/ ٦ى
ـو  ٧ٓ ٦٪٫ ٬ٮ ثة٫٘٣، كٝغ. ٰٚ٭ؾا آػؿ الك  .(1)«قي

ا ألمّّ قٛةرةو  ٭٥ ٨٦ م٧ٌٮف ٬ٰؾا اتلٮٝيٓ أ٫ٌ٩ ال كصٮد ثٕؽ ٰذلٟ ٚىةٔؽن  يٛي
، ث٢ ثةالقت٪ةد إىل ّة٬ؿ ٔجةرة اتلٮٝيٓ ٩ٛ٭٥ ثأفَّ دٔٮل ػةٌوحو  ك٩يةثحو 

ٔي٭ة اكذبه  ،يه حم املنة٬ؽة ٌم ٠ؾبه   ال حمة٣ح.  ك٦ؽَّ

٣ٰس٨ يأيت ٬ٰؾا ا٣تكةؤؿ ٬٪ة/ ية ديؿل ٦ة املٞىٮد ٨٦ دسؾيت دٔٮل 
؟ ك٢٬ ي٧س٨ جلة أف ٩سٌؾب ادلاعكل ا٣يٌت وؽرت ٨٦ ثٕي ٭ةاملنة٬ؽة أك ٩ٛي

ٚٮا ثةل٤ٞةء؟! ٰٚ٭ؤالء ا٧ْٕ٣ةء ٥٬ ٠جةر ا٧٤ٕ٣ةء أك األمؼةص اثلٞةت اٌل  ي٨ ترشَّ
ال٤ٮزٮؽ كاال٧َب٪ مٮرده  ٬ٰؾا ثةإلًةٚح إىل  ،ةف، كال اظذ٧ةؿ ل١٤ؾب ٚي٭٥ أثؽن

 ،حكال ادَّٔٮا الكٛةرة كاجليةثح اخلةٌو  ،يٌؽٔٮا الؿؤيح ٤ٔ٪نة يف ظيةد٭٥ أ٩ٌ٭٥ ل٥
 . ٨٦ اإل٦ةـ وةظت الـ٦ةف كال األػؾ ٦جةرشةن 

 ٌٞ  ٜ يف ٬ٰؾا األمؿ إف مةء اهلل دٕةىل. كلئلصةثح ٨ٔ ٬ٰؾا ا٣تكةؤؿ حنةكؿ أف حن

                                                                                              

 قح.ملٞؽٌ ، دٮٝيٕةت اجلةظيح ا۰۹7ك ۰۹6، ص ۰االظذضةج/ ج  (1)
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يف سنديّ إلتحقيق إل  للتوقيع إلشر

ض٫ أٌكالن إىل حتٞيٜ ق٪ؽ ٬ٰؾق الؿكايح؛ أل٩َّ٭ة ٨٦ أ٥ٌ٬ أد٣ٌح ال ثؽَّ أف ٩ذٌ 
امل٪١ؿي٨، ز٥ٌ ثٕؽ ذٰلٟ ٩ٞٮـ ثبيةف دالتل٭ة كم٧ٌٮ٩٭ة كرشح ٦ٕ٪ة٬ة 

 ٌٝ  .كدأٌم٢و  حو ثؽ
مىؽرنا، كدميٕ٭ة  ۱5كب٪ةءن ىلع ذٰلٟ ٩ٞٮؿ/ إفَّ لٰ٭ؾق الؿكايح أكرثى ٨٦ 

٤ٍخ إ٦ٌة ٦ ي٫ٍ  (،٨ادلي ٧٠ةؿ )٨ ٠ذةب ٩ٞي ٤ٍخ ٨ٔ اث٨ ثةثٮى كإ٦ٌة أ٩ٌ٭ة ٩ٞي
كاجل٢ٞ ٨ٔ اث٨  (٨ادلي ٧٠ةؿ )ثني اجل٢ٞ ٨ٔ  ٦ٓ دٛةكتو  ،٦جةرشو  بنّكو 

ي٫ٍ؛ ألفَّ األٌكؿ اكف ي٪٢ٞ ٨ٔ ٠ذةب النيغ الىؽكؽ كاثلةين  ، ثةثٮى
، ك٬ٰؾا م ٨ٔ مؼى٫ ق٧ةاعن أ ،٩ٛك٫  ٫ ي٪٢ٞ ٨ٔ النيغ الىؽكؽ٤ٕ٣ٌ 

ة آػؿ ل٤ؿكايح ٞن ؽُّ حبؽّّ ذاد٫ َؿي  ٚذأٌم٢.  ،يٕي

كّتؽر اإلمةرة ٬٪ة إىل أفَّ اتلٛةكت كاالػذبلؼ ثني ٔجةرات ٬ٰؾق 
ٝؽ كٕٝخ »٧ٚسبلن يف ثٕي ا٣جكغ كرد ١٬ٰؾا/  ،اصؽًّ  امل٪ٞٮالت خمذرصه 

يٍجح اتلة٦ٌح ٘ى يٍجح اثل»، كيف ابلٕي اآلػؿ كرد/ «ا٣ ٘ى ، «ة٩يحٝؽ كٕٝخ ا٣
٨ يٌؽيع املنة٬ؽة»كًلٰؾلٟ كردت ٬ٰؾق ا٣ٕجةرة/  ، «قيأيت إىل ميٕيت ٦ى

ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ ك«. كقيأيت قجٕٮف...»آػؿ كردت ١٬ٰؾا/  ك١ٰ٣٪ٌ٭ة يف ٢ٞ٩و 
ذؽَّ إ ثرصاظحو  فَّ ٬ٰؾق االػذبلٚةت ٣حكخ هلة د٤ٟ األ٧ٌ٬يح ا٣ٌيت ي٧س٨ أف يٕي

  مكةر ابلعر.ث٭ة كد٘رٌي 
 ال ؛دٔٮل اإلرقةؿ كالٌٕٙ يف ٬ٰؾق الؿكايحح ٌط جلة ٦ؽل وعٌ كلك يذٌ 

 ثٌؽ ٨٦ حتٞيٜ ا٣ُؿيٜ كالك٪ؽ/
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احلك٨ ث٨ أةمؽ امل١ذت،  حم٧ٌؽو  ظٌؽز٪ة أثٮ»/  يٞٮؿ النيغ الىؽكؽ
 ث٨ حم٧ٌؽو   ٚي٭ة النيغ ٔيلٌ يف الك٪ح ا٣يٌت دٮيٌف  (1)ٝةؿ/ ٠٪خي ث٧ؽي٪ح الكبلـ

ـو ٚعرضدي٫ي ٝج٢ كٚةد٫ ثأيٌ  ، ؿٌم الك٧ٌ  ة  ،ة ٕن ٚأػؿجى إىل اجلةس دٮٝي
 ز٥ٌ ٢ٞ٩ اتلٮٝيٓ الرشيٙ. ،(2)«نكؼذ٫...

م ٢ٞ٩ اٌل  حم٧ٌؽو  ٝؽ ٢ٞ٩ ق٪ؽ ٬ٰؾا احلؽير ٨ٔ أيب  إفَّ النيغ الىؽكؽ
احلؽير ٨ٔ الكٛري الؿاثٓ. أ٦ٌة الكؤاؿ املُؿكح يف املٞةـ ٚ٭ٮ/ ٢٬ ي٧س٨ أذجةر 

ة؟  ل ٌم مؿق٤حه ػؿ؟ ك٢٬ اتلٮٝيٕةت الرشيٛح األ٬ٰؾق الؿكايح مؿق٤حن  ٌن  أي
يٍجح  ،(٬ ۳۳۱ ق٪ح )ٝؽ دٮيٌف   ٩ٞٮؿ/ إفَّ النيغ الىؽكؽ ٘ى كيف ٔرص ا٣

يـاؿ ىلع ٝيؽ احليةة، كب٪ةءن ٤ٔي٫  الى٘ؿل كظٌّت ز٨٦ الكٛري الؿاثٓ اكف ٦ة
٨ٔ الكٛري  كاظؽةو  ي٧س٨ ل٤نيغ الىؽكؽ ٩ٛك٫ أف ي٪٢ٞ الؿكايح ثٮاقُحو 

 ؿ ٨٦ ص٭ح اإلرقةؿ.ٚبل إماك فإذ ،الؿاثٓ
يىؿد  م ل٥حم٧ٌؽ احلك٨ ث٨ أةمؽ امل١ذت اٌل  ٥ٕ٩، يٞٓ الالكـ يف مؼه أيب

ٌـّ  ييؾ٠ؿ ٚي٫ ٦ؽحه  كل٥ ،هل اق٥ يف ال١ذت الؿصةحٌلح كحبكت اوُبلح  ،أك ذ
٭٢٧ه   .٧٤ٔةء الؿصةؿ ٚ٭ٮ ٦ي

٬ٰؾا أظةديرى  ؽو حم٧ٌ  ٝؽ ٢ٞ٩ ٨ٔ أيب  كاجلؽيؿ ثةل٠ؿ أفَّ النيغ الىؽكؽ
٭٥ٌ ال٤ِّ »، ك٦٪٭ة ادلاعء املٕؿكؼ/ ، ٦٪٭ة ٬ٰؾا اتلٮٝيٓ الرشيٌٙٔؽةو  يف مٮارد

                                                                                              

 ث٘ؽاد. مأ (1)

 .44ذ٠ؿ اتلٮٝيٕةت، ح  /45، ابلةب 5۱6، ص ۰ج / ٧٠ةؿ ادلي٨ (2)
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... ٟى  ،(2)(األقجٮع دمةؿ )أػؿل صةءت يف ٠ذةب  كأدٔيحه  ،(1)«ٌٔؿٚن ٩ٛك
ثؽَّ ٨٦ ابلعر ٨ٔ  حت٢ُّ جلة منَكح إ٧٬ةهل؛ لا ال ٣ٰس٨َّ ٬ٰؾق امل٪ٞٮالت ٔ٪٫ ال

ال يف ال١ذت الؿكااٌيح؛ ألفَّ اتلٮزيٜ جيت  مبلؾ اإل٧٬ةؿ يف ال١ذت الؿصةحٌلح
 يف ال١ذت الؿصةحٌلح.  أف يذ٥ٌ 

، ٚإفَّ «منةيغ اإلصةزة زٞةته »٥ٕ٩، لٮ دب٪َّح٪ة كٝج٤٪ة املجىن ا٣ٞةا٢ ثأفَّ 
كبةتلةل   ؛ أل٫ٌ٩ ٨٦ منةيغ الىؽكؽاحلك٨ ث٨ أةمؽ ٬ٰؾا يسٮف زٞحن 

ق أم ٝ ،يسٮف اتلٮٝيٓ ٦ٕذربنا. أ٦ٌة لٮ ٤ٝ٪ة ثةتلٛىي٢ ج٤٪ة ٬ٰؾا املجىن، ٚإ٩ٌ٪ة ٩ٕؽُّ
ة ثة٣جكجح إىل ركايحو  ٞن ٌٰ  ٩رصو  ٦س٢/ أةمؽ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ أيب دٮزي ، كحم٧ٌؽ ث٨ ا٣زب٩ُ

 ين٢٧ ٗري٥٬، ك٣ٰس٨ٌ  ٚبل ،، كوٛٮاف ث٨ حيىي ٨ٔ منةخي٭٥ ٧ٍٔٞٚريو  أيب
ة.  ٬ٰؾا اتلٛىي٢ ٨٣ ٌن  حي٢َّ جلة منَكح إ٧٬ةؿ اث٨ امل١ذت أي

٧٠ة ٢ٕٚ  ،ك٬ٮ ٠رثة اجل٢ٞ ٔ٪٭٥ ،يٜ املنةيغآػؿ تلٮز ٥ٕ٩، ٬٪ةؾ ٦جىنن 
٧٤ةء ٠جةره   النيغ الَكينٌ  آػؿكف؛ إذ ٤ٞ٩ٮا يف ال١ذت األربٕح أظةدير  ٔك

 ،! اكألظةدير امل٪ٞٮ٣ح ٨ٔ ق٭٢ ث٨ زيةدو ةو أكرث ٨٦ أ٣ف مؿٌ  ٨ٔ راكو كاظؽو 
ا دلل ٬ٰؤالء ا٧٤ٕ٣ةء  كًلرثة اجل٢ٞ ٬ٰؾق حتك ٨ٔ أٌف ق٭بلن ٬ٰؾا اكف ٦ٕذ٧ؽن

ٙو  ، ثلٞذ٭٥بلًّ كحم كال  ث٢ نكذُيٓ ا٣ٞٮؿ/ إ٫ٌ٩ ىلع ٬ٰؾا اتلٞؽيؿ ٣حف ثٌٕي
                                                                                              

 .4۳ذ٠ؿ اتلٮٝيٕةت، ح  /45، ابلةب 5۱۰ص  املىؽر الكةثٜ/ (1)

ٚي٧ة ٩ؾ٠ؿق ٨٦ اإلمةرة إىل وٛح  /، ا٣ٛى٢ الكةثٓ كاألربٕٮف5۰۹ - 5۰۰دمةؿ األقجٮع/ ص  (2)
 م ركي٪ةق يف دٕٞيج٭ة، ذ٠ؿ داعءو ق ٨٦ اٌل كٚي٧ة ٩ذؼرٌي  ،٦٭ةح كٚي٧ة يذٞؽٌ وبلة ا٣ٕرص يٮـ اجل٧ٕ

 . آػؿ يؽىع هل
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يسٮف مةمبلن لٰ٭ؾا احلؽير  بل. ك١ٰ٣ٌ٪٪ة ظٌّت لٮ ٝج٤٪ة ٬ٰؾا املجىن األػري ٦ٚرتكؾو 
ة، ٨٤ٚ ٌن  ي٪ٛٓ يف املٞةـ. أي

ٮ  كي٧س٨ أف ٩ٞٮؿ يف ظ٢ّّ ٬ٰؾا اإلماكؿ/ إفَّ النيغ الىؽكؽ اعن ٝؽ أكردى مًٮ
ة هل، ك٬ٰؾا  ،أك دؿديؽو  ٦٭٧ًّة دكف أدىن ٦٪ةٝنحو  يعن ة كدًٮ اغيح ٦ة يف األمؿ أ٫ٌ٩ ذ٠ؿى رشظن

ذ٧ةدق ىلع الؿاكم أك ىلع وعٌ  ٨ ٔا  ح ٦نت الؿكايح كم٧ٌٮ٩٭ة. حيكٔ 
٥ ٬ٰؾا الالكـ إىل كّّ مٮردو  وعيطه  ، كيف كّّ ماكفو  أ٫ٌ٩ الي٧س٨ جلة أف ٧ٕ٩ّّ

م يسنٙ جلة األمؿ اٌل  ،ح الؿكايحثىعٌ  ٪ةفه ٣ٰس٨ ظى٢ يف ٬ٰؾا املٮرد ا٧َب
ة. كالن٭ؿة دؤٌيؽ وعٌ  ،ح الؿكايحأذجةر الؿاكم كوعٌ  ٌن  ح ٬ٰؾق الؿكايح أي

 

ٮع ٠رثة املىةدر  ٪ؽ مًٮ  ٔ ا٣يٌت ٤ٞ٩ٍخ ٬ٰؾق يف ٬ٰؾا املجعر حنةكؿ أف ٩ٞٙ
ٟ ٨٦ دأزريو الؿكايح  ٤ٌذ٭ة؛ ملة يف ذٰل ـ اقذعاك٦٭ة.ىلع ٦ أكٝ  ؽ ـ الؿكايح أكٔ   ؽل اقذعاك

 َٚم/ - حبكت ا٣رتديت الـ٦نٌ  -أ٦ٌة مىةدر ٬ٰؾق الؿكايح 

  للشيخ إلصدوق (ن وتمام إلنعمةإلدي كمال ) - أ

ة إىل ٬ٰؾا اتلٮٝيٓ،  ٞن ة ٚإفَّ ل٤نيغ الىؽكؽ ٩ٛك٫ َؿي ٞن  كًل٧ة ذ٠ؿ٩ة قةث
احلك٨ ث٨ أةمؽ امل١ذت، ٝةؿ/ ٠٪خ ث٧ؽي٪ح  ٧ٌؽو ظٌؽز٪ة أثٮ حم/ » ٝةؿ

، ٚعرضد٫ ٝج٢ كٚةد٫ مُّ ؿً ٧َّ الكّّ  ث٨ حم٧ٌؽو  الكبلـ يف الك٪ح ا٣يٌت دٮيٌف ٚي٭ة ٔيلٌ 
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ـو  ة... ،ثأيٌة ٕن  .(1)«ٚأػؿج إىل اجلةس دٮٝي

ٚإ٫ٌ٩ ي١٧٪٪ة ٦ٕؿٚح ٦ؽل أذجةر  دٝيٞحو  ٧٤ٌٔيحو  / ٨٦ ػبلؿ ٩ْؿةو ثرصاظحو 
ٜو  ٚؿض ٔؽـ د١٧ٌ ٬ٰؾق الٮاقُح، ٚ٪ٞٮؿ/ ىلع لٰ٭ؾا  ٪٪ة ٨٦ ا٣ٕسٮر ىلع دٮزي

ة ٠جرينا اكلنيغ الىؽكؽ اٌل  ؽالؿص٢، ٣ٰس٨ ٨٦ املؤًلَّ  ٨٦  ؽٌ م يٕيأفَّ اعل٧ن
، ك٬ٰؾا يسنٙ ح ٨ٔ أمّّ مؼهو ي٪٢ٞ ٤ُ٦جنة ثٰ٭ؾق األ٧ٌ٬يٌ  أقةَني املؾ٬ت ال
ذ٧ةد ىلع ركايذ٦.٫ٕذربه ٨ٔ أٌف ٬ٰؾا النؼه  جلة ثةل١نٙ اإليٌنٌ   ي٧س٨ األ

ْيبة) -ب
َ
ّ  (إلغ   للشيخ إلطوس 

ٍي٫، كٝةؿ/  ٬ٰؾا احلؽير ٨ٔ اث٨  ٣ٞؽ ٢ٞ٩ النيغ أػرب٩ة »ثةثٮى
ٜو  كب٪ةءن ٤ٔي٫ ٚإفَّ ٬ٰؾا اتلٮٝيٓ ال .(2)«دمةٔحه  ث٢ ٬٪ةؾ  ،كاظؽو  ي٪عرص يف َؿي

م اٌل   ٤ٞ٩خ ٬ٰؾا اتلٮٝيٓ، ٦٪٭ة ٦ة ٨ٔ النيغ املٛيؽ أػؿل خمذ٤ٛحه  َؿؽه 
 ٩ٛك٫.  أمةر إحل٫ النيغ ا٣ُٮسٌ 

ّ  ألن   منصور   (إإلحتجاج) -ـ ج س     إلطي 

٢ ٬ٰؾق الؿكايح مؿقبلن  ةؿ يف ٦ٞؽٌ ، (3)كيْ٭ؿ أ٫ٌ٩ ٩ٞ كال  ...»٦ح ٠ذةث٫ املؾ٠ٮر/ ١ٰ٣٪٫ٌٝ 
٤ي٫ ،٩أيت يف أكرث ٦ة ٩ٮردق ٨٦ األػجةر ثإق٪ةدق ٞذ٫ ملة  ،إ٦ٌة لٮصٮد اإلدمةعٔ  أك مٮٚا

                                                                                              

 .44ذ٠ؿ اتلٮٝيٕةت، ح  /45، ابلةب 5۱6، ص ۰ج  /٧٠ةؿ ادلي٨ (1)

يٍجح (2) ٘ى ، ؿٌم الك٧ٌ  ؽو ث٨ حم٧ٌ  احلك٨ ٔيلٌ  ذ٠ؿ أمؿ أيب /، ا٣ٛى٢ الكةدس۳۹5/ ص )ل٤ُٮٌس( ا٣
 .۳65ح 

 قح.، دٮٝيٕةت اجلةظيح املٞؽٌ ۰۹7، ص ۰االظذضةج/ ج  (3)
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ٞٮؿ إحل٫، أك المذ٭ةرد٣ٌ  ٙ...خ ا٣ٕ ٙ كاملؤا٣  .(1)«ق يف الكري كال١ذت ثني املؼة٣

ّ  (2)(إلموإليد  تاج) - د س    للطي 

)(إلورى ؤعّلم ) - هـ
3)  ّ س    للطي 

)(إلخرإئج وإلجرإئح) - و
  للقطب إلرإونديّ ( 4

  إلمناقب) - ز
 
ّ  (5)(إلثاقب ف ّ  لعل    بن أن   حمزة إلطوس 

 ا٣يٌت أ٤ٗج٭ة مؿاقي٢.   حب ٦ٕضـات األا٧ٌ كرد الؿكايح يف ثةأ

ّ  (إلغّمة  كشف) - ح لألربل 
(6). 

ّ  (إلمستقيم إلرصإط ) - ط  
 .(1)للبياض 

                                                                                              

 ٙ. ٦ح املؤ٣ٌ ، ٦ٞؽٌ 4، ص ۱ج  املىؽر الكةثٜ/ (1)

 .ٌم ، يف قٛؿاء اإل٦ةـ امل٭ؽ6۳دةج املٮاحلؽ/ ص  (2)

 /ؿ، ا٣ٛى٢ األكٌ ۳ابلةب  ، ذ٠ؿ ٝك٥ اثلةين ٨٦ الؿًل٨ الؿاثٓ،۰6۲، ص ۰إٔبلـ الٮری/ ج  (3)
 .  اجلىٮص ىلع ٗيبذ٫

 .46، ح  ٪ةيف ٔبل٦ةت كمؿادت ٩بيٌ  /۰۲، ابلةب ۱۱۰۳، ص ۳ط/ ج اخلؿااش كاجلؿاا (4)

يف ثيةف  /، ا٣ٛى٢ الؿاثٓ يف ذ٠ؿ آيةت وةظت الـ٦ةف /۱5، ابلةب 6۲۳اثلةٝت يف امل٪ةٝت/ ص  (5)
 .55۱/۱6ػجةر ثة٣٘ةاجةت، ح ٨٦ األ  ّ٭ٮر آيةد٫

قذؽالؿ ثٰ٭ؾق ثيةف كص٫ اال يف /۳، ابلةب  ، دؿدمح اإل٦ةـ امل٪ذْؿ۰۹4، ص 4ح/ ج ٠نٙ ا٧٘٣ٌ  (6)
 . ادلال٣ح ىلع إزجةت ٗيبذ٫ /ؿ، ا٣ٛى٢ األكٌ  األػجةر الٮاردة يف اجلىٮص ىلع إ٦ة٦ذ٫
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ّ  (منتخب إألنوإر إلمضيئة) - ي مة إلنيل 
ّ
 .(2)للعّل

رِّ إلعام (ؤثبات إلهدإة) - ك
ُ
ّ للح  .(3)(ةإلشيع وسائل )صاحب  ل 

ّ  (بحار إألنوإر) - ل مة إلمجلس 
ّ
   للعّل

 .( 4)إلثان 

ّ  معادن  - م  
 .(5)إلحكمة للفيض إلكاشان 

ّ  منتخب إألثر آلية  - ن  
 
  إلگلپايگان

 
)من  هللا إلشيخ لطف هللا إلصاف

 .(6)ارصين(إلمع

مرتاؾ ٦ٓ ك٬ٮ ٨٦ دأحلٛ٪ة ثةال ، معجم أحاديث إؤلمام إلمهديّ  - س
ٓو   .(7)املٌٞؽقح ٨٦ ٌٚبلء احلٮزة ا٧٤ٕ٣ٌيح يف ٥ٌٝ  دم

                                                                                              

،  ٫١ كبٞةا٫كد٤٧ٌ  ٚي٧ة صةء يف امل٭ؽٌم  /۱۱، ابلةب ۰۳6، ص ۰الرصاط املكذٞي٥/ ج  (1)
 ا٣ٛى٢ اثلة٣ر. 

 ث٨  ، اتلٮٝيٓ إىل ٔيلٌ  ؿ دٮٝيٕةد٫يف ذ٠ /، ا٣ٛى٢ اتلةق۰۳۳ٓ/ ص ح٦٪ذؼت األ٩ٮار املٌيب (2)
 .الك٧ؿٌم  ؽو حم٧ٌ 

 .۱۱۰، ح  يف ٦ٕضـات وةظت الـ٦ةف /۰۳، ابلةب 6۹۳، ص ۳إزجةت اهلؽاة/ ج  (3)

؛ 7ح ، أظٮاؿ الكٛؿاء /۱6ةب ابل، دةريغ اإل٦ةـ اثلةين ٔرش، ۳6۱، ص 5۱حبةر األ٩ٮار/ ج  (4)
 . ۱ی، ح الؿؤيح يف ا٣٘يجح ال١رب ىع٨٦ ادٌ  /۰۳ةب ابل، 5۰ج 

 إىل ٔيلٌ   دٮٝي٫ٕ /۰۲۱، الؿقة٣ح  ، ماكديت اإل٦ةـ امل٪ذْؿ۰۳۳، ص ٦۰ٕةدف احل٧١ح/ ج  (5)
 .ؿٌم الك٧ٌ  ؽو ث٨ حم٧ٌ 

يف ا٣٘يجح الى٘ؿی،   ظةالد٫ ك٦ٕضـاد٫ يف /5ابلةب  ،5۰۲، ص ٦۰٪ذؼت األزؿ/ ج  (6)
 .۱6/  ۳7۳، ح  يف ظةالت قٛؿاا٫ /ا٣ٛى٢ اثلة٣ر

، ٦ة كرد ٨ٔ  ، دٮٝيٕةت اإل٦ةـ امل٭ؽٌم ۱5۳، ص 6، ج  ٦ةـ امل٭ؽٌم ٦ٕض٥ أظةدير اإل (7)
 .۱۳۳6/۰، ح ؿٌم الك٧ٌ  ؽو ث٨ حم٧ٌ  ٔيلٌ 
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ذ٪ةء  ٨٦ ػبلؿ ٬ٰؾق املىةدر ال١سرية ٚإ٫ٌ٩ ي٧س٨ ٝجٮؿ ٬ٰؾا احلؽير كاأل
كٰذلٟ ألفَّ دسؿار ؛ (1)يس٨ ٦ٞىٮد٩ة ٬٪ة الن٭ؿة االوُبلظٌيح كإف ل٥ ،ث٫

ؽ٦ةء كاملذأػٌ   اجل٢ٞ يف ٠ذت ٞي ؿي٨ كاملٕةرصي٨، ٠جةر ٧٤ٔةء املؾ٬ت ٨٦ ا٣
جي٫٤ٕ  إىل الٌٕٙ أك الؿدّّ، جي٢ٕ احلؽير ٨٦ النٮا٬ؽ إف ل٥ كدكف أمّّ إمةرةو 

 ٨٦ األد٣ٌح.

 

ة كٌٝةية ٠سريةن  (2)٣ٞؽ ذ٠ؿ املعٌؽث اجلٮرٌم  ٚٮا ٣ٞةء ٨ٔ اٌل  ٝىىن ي٨ ترشَّ
، ك٬ٰؾق ا٣ٞىه دذٕةرض ٦ٓ ّة٬ؿ احلؽير كاتلٮٝيٓ  اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 

يٍجح)يف ٠ذةب  إذ ركل النيغ ا٣ُٮسٌ » ؛الرشيٙ ٘ى ٨ٔ احلك٨ ث٨ أةمؽ  (ا٣
احلك٨  مؿقبلن أ٫ٌ٩ ػؿج اتلٮٝيٓ إىل أيب )االظذضةج)يف  كا٣ُربسٌ  ،امل١ذت

 ،اهلل أصؿى إػٮا٩ٟ ٚيٟ أ٥ْٔ  !اق٧ٓ ،ٌم ؿً ٧َّ الكّّ  ث٨ حم٧ٌؽو  ية ٔيلٌ " /مّّ ؿً ٧َّ كّّ ال
ـو  ٍٓ أمؿؾ كالدٮًص  ،ٚإ٩ٌٟ ٦يخه ٦ة ثح٪ٟ كبني قٌذح أيٌة إىل أظؽو ٚيٞٮـ  ٚةدم

يٍجح اتلة٦ٌح ،٦ٞةمىٟ ثٕؽ كٚةدٟ ٘ى ٚبل ّ٭ٮر إاٌل ثٕؽ إذف اهلل  ،ٚٞؽ كٍٕٝخ ا٣
                                                                                              

٨ٔ امذ٭ةر الؿكايح ثني الؿكاة كدؽكي٪٭ة يف ٠ذت األظةدير،  أ٦ٌة الن٭ؿة الؿكااٌيح َٚم ٔجةرةه » (1)
ني، ث٢ ٌم املؿاد ٨٦ ٝٮهل حن عصٌ كال إماكؿ يف ٠ٮ٩٭ة مؿ   يف املٞجٮ٣ح/ ٚإفٌ   ألظؽ املذٕةًر

عةت، يف املؿصٌ  /، املجعر ا٣ٕةرش۰۹۱، ص 4ٚٮااؽ األوٮؿ/ ج ]« املض٧ٓ ٤ٔي٫ ال ريت ٚي٫
 .[، األمؿ اثلةيناتلججي٫ ىلع أمٮرو 

ـء  (صٌ٪ح املأكل)يف ٠ذةث٫  (2)  .(حبةر األ٩ٮار)٨٦  5۳املُجٮع ٨٧ً اجل
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 ،كٝكٮة ا٤ٞ٣ٮب كا٦ذبلء األرض صٮرنا كٰذلٟ ثٕؽ َٮؿ األ٦ؽ ،دٕةىل ذ٠ؿق
٨ يٌؽيع املنة٬ؽة، أال ٧ٚى٨ اٌدىع املنة٬ؽة ٝج٢ ػؿكج  كقيأيت إىل ميٕيت ٦ى

 كال ظٮؿ كال ٌٝٮة إاٌل ثةهلل ا٣ٕيلٌ  ،٦ٛرتو  كالىيعح ٚ٭ٮ ٠ٌؾابه  الكٛيةينٌ 
 ."ا٣ْٕي٥

ري٬ة م٧ٌة ٬ٮ ٦ؾ٠ٮره  يف  ك٬ٰؾا اخلرب ثْة٬ؿق ي٪ةيف احلاكيةت الكةثٞح ٗك
 ، كاجلٮاب ٔ٪٫ ٨٦ كصٮق/(عةرابل)

ة، ٚبل ، ٗري مٮصتو مؿق٢ه  كاظؽه  أ٫ٌ٩ ػربه  يٕةرض د٤ٟ الٮٝةآ  ٧٤ٔن
٭ة ٨ ث٢ ك٨٦ ثٌٕ٭ة املذ٧ٌٌ  ،كا٣ٞىه ا٣يٌت حيى٢ ا٣ُٞٓ ٨ٔ دل٧ٔٮ

ؿاض  ي٧س٨ وؽكر٬ة ٨٦ ٗريق ك٦ٛةػؿ ال ل١ؿا٦ةتو  ، ١ٚيٙ جيٮز اإٔل
ٙو  ٔ٪٭ة لٮصٮد ػربو  ٫٤ٝ، ك٬ٮ النيغ يف ال١ذةب املؾ٠ٮر ي٢٧ٕ ث٫ ٩ة ل٥ ًٕي

ٮ٬ة ثة٣ٞجٮؿ،  ؟٧٠ة يأيت الك٫٦ ٚي٫، ١ٚيٙ ث٘ريق ٌٞ بلـ د٤ كا٧٤ٕ٣ةء اأٔل
ٕٮ٣ّّني ٤ٔي٭ة ٦ٕذجني ث٭ة  .(1)«كذ٠ؿك٬ة يف زبؿ٥٬ كدىة٩يٛ٭٥، ٦ي

ٙه  مؿق٢ه  األٌكؿ/ أفَّ ٬ٰؾا اخلرب ٬ٮ ػربه  ٮابكػبلوح اجل ٕي يى٤ط  ال ًك
ح ل٭ٰ  كال ٌٚبلن ٨ٔ ٔؽـ ٢٧ٔ  ،ؾق ا٣ٞىه كاحلاكيةتيؿىق إىل درصح املٕةًر

 . ثٰ٭ؾق الؿكايح  النيغ الىؽكؽ

                                                                                              

٨٦  5۳. )َجٓ ٬ٰؾا ال١ذت يف آػؿ ج ذةف، ا٣ٛةاؽة األكىل، ٚةاؽدةف ٦٭٧ٌ ۳۱۳ح املأكی/ ص ص٪ٌ  (1)
 حبةر األ٩ٮار(.
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 إألّول جوإبنقد إل

، كدٔٮی ٔؽـ ٢٧ٔ النيغ  ة أفَّ احلؽير ٣حف مؿقبلن ٞن ٧٠ة ذ٠ؿ٩ة قةث
 ٨ٔ احلٞيٞح كالٮاٝٓ. ثٰ٭ؾق الؿكايح ثٕيؽةه   الىؽكؽ

ىلع  خلرب املـبٮر ٦ة ٫ْٛ٣/ ٫ٌ٤ٕ٣ حم٧ٮؿه ثٕؽ ذ٠ؿ ا (ابلعةر)٦ة ذ٠ؿق يف »
٨ يٌؽيع املنة٬ؽة ٦ٓ اجليةثح، كإيىةؿ األػجةر ٨٦ صة٩ج٫ إىل النيٕح ىلع  ٦ى

٨ رآق ،٦سةؿ الكٛؿاء؛ خلبٌل ي٪ةيف األػجةر ا٣ٌيت مٌخ  ، كقيأيت ٚي٧ى
 .(1)«كاهلل ي٥٤ٕ

 ٬ٮ/ أفَّ اهلؽؼ ٨٦ املنة٬ؽة ٬ٮ أف دسٮف مىةظجحن  ٮابػبلوح ٬ٰؾا اجل
ٌداعء اجليةثح، كا٣ٞؿاا٨ ادلاػ٤ٌيح كاخلةرصٌيح دؤٌيؽ ٬ٰؾا املٕىن؛ ألفَّ ابلعر ال

ث٢ ابلعر ٬ٮ ٨ٔ اٌداعء اجليةثح  ،٣حف ٨ٔ إزجةت أو٢ املنة٬ؽة أك إ٩سةر٬ة
 . (2) امل٭ؽٌم كالكٛةرة اخلةٌوح ٨ٔ اإل٦ةـ 

 جلٮاب،٬ٰؾا اأ٫ٌ٩ يٞج٢   اثلةين كيٛ٭٥ ٨٦ الكـ ا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ 
٧٠ة ٬ٮ  ث٢ حيةكؿ دٮصي٫ دال٣ح احلؽير ،ق٪ؽ اتلٮٝيٓ الرشيٙ يؿدٌ  ٚ٭ٮ ال
 يف ثية٫٩. كاًطه 

                                                                                              

 .۳۱۹ح املأكی/ ص ص٪ٌ  (1)

، احلةاؿم  مؿدغ النيغ اهلل إفَّ ٬ٰؾا الؿأم كاتلٮصي٫ ٝؽ ق٧ٕذ٫ يف املزنؿ ٨٦ آيح (2)
ة ا٣ُبس ىلع ٬ؾا   يٕرتض الٮادل ، كل٥ كحبٌٮر كادلم آيح اهلل النيغ حم٧ؽًر

 . أك ردٍّ  ييجًؽ أمَّ ٩ٞةشو  الالكـ، كل٥
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ي٫ٍ ل٤٪يةثح اخلةٌوح ثٕؽ مٮت  ٚإ٫ٌ٩ يٕؽُّ ٦س٢ ٬ٰؾا االٌداعء  أ٦ٌة اث٨ ٝٮلٮى
بل٣حن  ا ًك يٍجح النيغ ا٣ُٮسٌ  ،الكٛري الؿاثٓ زٛؿن  ٦ة ٩ٌى٫/  كرد يف دى

 احلك٨ ٔيلٌ  أػربين النيغ أثٮ ٔجؽ اهلل حم٧ٌؽ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ اجل٧ٕةف، ٨ٔ أيب»
ا٣ٞةق٥ صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ ٝٮلٮي٫ يٞٮؿ/  ، ٝةؿ/ ق٧ٕخ أثةبٌ امل٭٤ٌ  ث٨ ثبلؿو 

ٙو  أ٦ٌة أثٮ ا ز٥ٌ أّ٭ؿ ا٤٘٣ٮ، ز٥ٌ  د٣ الاكدت ػ ال ظة٫َ اهلل ػ ١ٌٚ٪ة ٩ٕؿ٫ٚ م٤عؽن
٨ٌ كق٤ك٢، ز٥ٌ وةر ٦ٛٮٌ  ةصي ٌٍ ك٦ة ٔؿ ،ًن إاٌل  إذا ظرض يف من٭ؽو  ٚ٪ةق ٝ

 ٌٙ ةن  اقذيًؼ أ ٦٪٫ كم٨٧ٌ ، كاجل٧ةٔح دتربٌ يكريةن  ث٫، كال ٔؿٚذ٫ النيٕح إاٌل ٦ؽَّ
 يٮم إحل٫ كي٪٧ف ث٫. 

٭٪ة إىل أيب ل٧ٌة اٌدىع هل ٬ٰؾا ٦ة اٌداعق،  ابل٘ؽادٌم  ثسؿو  كٝؽ ٠٪ٌة كصَّ
إحل٫  ٚأ٩سؿ ذٰلٟ كظ٤ٙ ٤ٔي٫، ٚٞج٤٪ة ذٰلٟ ٦٪٫، ٧ٌ٤ٚة دػ٢ ث٘ؽاد ٦ةؿ

ؽؿ ٨ٔ ا٣ُةاٛح كأكص إحل٫، ل٥ ٌٟ  ٔك أ٫ٌ٩ ىلع ٦ؾ٬ج٫، ٤ٕٚ٪ٌةق كبؿا٪ة  نن
٨ اٌدىع األمؿ ثٕؽ الكّّ ٦٪٫؛   ٚ٭ٮ اكٚؿه   مّّ ؿً ٧َّ ألفَّ ٔ٪ؽ٩ة أفَّ كَّ ٦ى
 .(1)«، كبةهلل اتلٮٚيٜم٢ٌٌّ  ًةؿٌّ  ٦٪٧فه 

 ٨ ٚة٢ًو ث ٦ة يْ٭ؿ ٨٦ ٌٝىح اجلـيؿة اخلرضاء، ٝةؿ النيغ ا٣ٛة٢ً ٔيلٌ »
، ك٬ٮ ا٣ٕٞت الكةدس ٨٦ ؽ م٧ف ادلي٨ حم٧ٌؽو / ٤ٞٚخ ل٤كيٌ املةز٩ؽراينٌ 

ٝؽ ركي٪ة ٨ٔ منةخي٪ة أظةدير ريكيخ ٨ٔ وةظت  ،ؽم/ ية قيٌ  أكالدق

                                                                                              

يٍجح (1) ٘ى  .۳۳5ح، ح ي٨ اٌدٔٮا ابلةثيٌ املؾمٮ٦ني اٌل  /، ا٣ٛى٢ الكةدس4۱۰/ ص )ل٤ُٮٌس( ا٣
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يٍجح   األمؿ ٘ى ٨ رآين ثٕؽ ٗيبيت ٚٞؽ ٠ؾب. أ٫ٌ٩ ٝةؿ ل٧ٌة أمؿ ثة٣ ال١ربل/ ٦ى
٨ يؿاق  ؟١ٚيٙ ٚيس٥ ٦ى

لٟ يف ٰذلٟ الـ٦ةف ل١رثة أٔؽاا٫ ٨٦ إ٧ٌ٩ة ٝةؿ ذٰ   إ٫ٌ٩ ،ٚٞةؿ/ وؽٝخ
ري٥٬ ٨٦ ٚؿأ٪ح ثن ةس، ظٌّت أفَّ النيٕح ي٧٪ٓ ثٌٕ٭ة ا٣ٕجٌ  أ٢٬ ثحذ٫، ٗك

ة كأيف ٦٪٫  ة ٨ٔ اتلعٌؽث ثؾ٠ؿق، كيف ٬ٰؾا الـ٦ةف دُةك٣خ املؽَّ ٌن ثٕ
ؽاء ٪ةا٭٥ كببلد٩ة ٩ةايحه  ،اأٔل ٨ ٧٤ّ٭٥ ٔك  .(1)«ٔ٪٭٥ ٔك

 .  بلد أكحلةا٨٦٫ ث ك٬ٰؾا الٮص٫ ٧٠ة دؿل جيؿم يف ٠سريو 
 إ٧ٌ٩ة ٬ٮ أمؿه   / أفَّ ٔؽـ إماكف رؤيح اإل٦ةـ امل٭ؽٌم اجلٮابػبلوح ٬ٰؾا 

ة ثـ٦ةف ٠رثة أٔؽاا٫  ُن ؛ إذ اكف ثٕي أٔؽاا٫ ٨٦ داػ٢ أرسد٫ اكف مؿدج
، أ٦ٌة ثٕؽ دُةكؿ ال١ٌؾاب، كابلٕي اآلػؿ اكف ٨٦ ػةرص٭ة كاعا٤ذ٫ ٠ضٕٛؿو 

ؽاء ٦٪٫، ٚؿؤيذ٫ مم ، كادلحل٢ ىلع ٬ٰ ٦ٌؽة ا٣٘يجح كيأس اأٔل  ؾا املٌؽىع ٌٝىح ١٪حه
 اجلـيؿة اخلرضاء.

 إلثالث إلجوإبنقد 

ٮع اجلـيؿة اخلرضاء ٩ٛك٫ حم٢ٌ  ـو  إفَّ مًٮ ً٪ة ل٤جعر ، كدٕؿٌ ك٩ٞةشو  الك
 ةكحبر اجلـيؿ ، ح اإل٦ةـيٌ ٓ حبر ذرٌ ٤ٚرياصى  ،ٔ٪٫ ٦ٌٛىبلن يف ٬ٰؾا ال١ذةب

 ا٣ُ٘ةء. كٌلمٙ املض٤سٌ  م٩ؾ٠ؿ رأ ٣ٰس٨ ثةػذىةرو  ،اخلرضاء
                                                                                              

٨٦  5۳ذةف، ا٣ٛةاؽة األكىل. )َجٓ ٬ٰؾا ال١ذت يف آػؿ ج ، ٚةاؽدةف ٦٭٧ٌ ۳۱۹ح املأكی/ ص ص٪ٌ  (1)
 حبةر األ٩ٮار(.
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ثٌٞىح اجلـيؿة  منذ٭ؿةن  كصؽت رقة٣حن / » اثلةين يٞٮؿ ا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ 
٨ رآق، كملة  اخلرضاء يف ابلعؿ األثيي أظججخ إيؿاد٬ة؛ المذ٧ةهلة ىلع ذ٠ؿ ٦ى

أّٛؿ ث٫ يف األوٮؿ املٕذربة،  ٚي٫ ٨٦ ا٣٘ؿاات. كإ٧ٌ٩ة أٚؿدت هلة ثةثنة أليٌن ل٥
 .(1)«٭ة ٧٠ة كصؽد٭ة...كجلؾ٠ؿ٬ة ثٕي٪

٠أ٫ٌ٩ »ح اجلـيؿة اخلرضاء/ ا ىلع ٌٝيٌ يٞٮؿ النيغ صٕٛؿ اكمٙ ا٣ُ٘ةء ردًّ 
يٍجح ال١ربل يؿى األػجةر ادلا٣ٌح ىلع ٔؽـ كٝٮع الؿؤيح ٨٦ أظؽو  ل٥ ٘ى  كال ،ثٕؽ ا٣

 .(2)«دتٌجٓ لك٧ةت ا٧٤ٕ٣ةء ادلا٣ٌح ٤ٔي٭ة

م يذٕةؽ ثؽَّ ٨٦ ا٣ٞٮؿ/ يف الٮٝخ اٌل  ال  كيف صٮاب الكـ املعٌؽث اجلٮرٌم 
ٚي٫ ثُؿيٞح اتلٌٕيٙ كاإلماكؿ ٦ٓ أ٦سةؿ ٬ٰؾق الؿكايح الرشيٛح ػ اتلٮٝيٓ ػ كيكىع 
تلٌٕيٛ٭ة، كيٮرد ٤ٔي٭ة اإلماكالت كامل٪ةٝنةت، ٠يٙ يٕذ٧ؽ كيكت٪ؽ يف الٮٝخ 

 ل٥ ثؿكايحو  ث٢ ال أقةس هلة؟! كًليٙ يكذؽٌؿ  ٦زتلـؿو  ذات أقةسو  ٩ٛك٫ ىلع ٌٝىحو 
٢٧ ث٭ة ػ ىلع ظٌؽ دٕجريق ٬ٮ ػ ظٌّت النؼه اٌل   م ركا٬ة؟! يٕى

يف رصةهل يف دؿدمح النيغ املٛيؽ ثٕؽ ذ٠ؿ  ٦ة ذ٠ؿق ا٣ٕبٌل٦ح ا٣ُجةَجةيئٌ »
٫ ٦ة ٫ْٛ٣/ كٝؽ ينّك أمؿ ٬ٰؾا   اتلٮٝيٕةت املن٭ٮرة الىةدرة ٦٪٫ ٌٞ يف ظ
                                                                                              

  يف ذ٠ؿ ٨٦ رآق ٩ةدره  /۰4ةب ابلاإل٦ةـ اثلةين ٔرش، ، دةريغ ۱5۹، ص 5۰ حبةر األ٩ٮار/ ج (1)
 يف ا٣٘يجح ال١ربی.

 صذ٭ةد كاتل٤ٞيؽ.، امل٤ُت اثلة٨٦ يف اال۳7ٌٜ املجني/ ص احل (2)
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يٍجح ال١ربل ٦ٓ ص٭ة٣ح امل ٘ى ٫ يف ا٣ ج٤ٌٖ كدٔٮاق املنة٬ؽة امل٪ةٚيح اتلٮٝيٓ ثٮٝٔٮ
يٍجح الى٘ؿل. كي٧س٨ د٫ٕٚ ثةظذ٧ةؿ ظىٮؿ ا٥٤ٕ٣ ث٧ٞذغ ا٣ٞؿاا٨،  ٘ى ثٕؽ ا٣

٤ٓ ٤ٔي٫ إاٌل اهلل  م الكامذ٧ةؿ اتلٮٝيٓ ىلع املبلظ٥ كاألػجةر ٨ٔ ا٣٘يت اٌل  ٌُ ي
 ح أف ينة٬ؽ اإل٦ةـ كي٥٤ٕ أ٫ٌ٩ كأكحلةؤق ثإّ٭ةرق هل٥، كأفَّ املنة٬ؽة امل٪ٛيٌ 

 . «ي٥٤ٕ ٨٦ املج٤ٌٖ اٌداعؤق ٰللٟ ظةؿ منة٬ؽد٫ هل، كل٥  احلٌضح
٨ ال  كٝةؿ ٩ٕؿ٫ٚ/  يف ٚٮااؽق يف مكأ٣ح اإلدمةع ثٕؽ امرتاط دػٮؿ ٦ى

ح األرسار ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء األثؿار ا٥٤ٕ٣ي ثٞٮؿ اإل٦ةـكربٌ  ْى ٛى   ٧ة حيى٢ بلٕي ظ
يٍجح، ٚبل ال ثٕي٪٫ ىلع كص٫و  ٘ى ة ا٣ تلرصيط يك٫ٕ ا ي٪ةيف ا٦ذ٪ةع الؿؤيح يف ٦ؽَّ

ّّٜ   ثجكجح ا٣ٞٮؿ إحل٫ ة ثني األمؿ ثإّ٭ةر احل ٕن ٚييربزق يف وٮرة اإلدمةع؛ دم
ٜو  كاجلَم ٨ٔ إذأح ٦س٫٤ ثٞٮؿو  ٤ُ٦»(1). 

أفَّ املنة٬ؽة امل٪ٌٛيح يف الؿكايح ٌم الؿؤيح ال٧يىةًظجىح  /ٮابػالوح اجل
احلٌضح م يؿل اإل٦ةـ ، ث٧ٕىن أفَّ ال٧ينة٬ًؽ اٌل ملٕؿٚح مؼه اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 

ؼ ث٫ أفَّ ٬ٰؾا النؼه ٬ٮ اإل٦ةـ يٕؿؼ ظني ال٤ٞةء كا٣ترشٌ   اث٨ احلك٨
 ٩ٛك٫.  امل٭ؽٌم 

 كل٥  ٚٞؽ أكردق املعٌؽث اجلٮرٌم  ،اصؽًّ  ٬ٰؾا اتلٮصي٫ ثٕيؽه  فٌ أكاجلٮاب 
 .يؾ٠ؿ هل أمَّ دحل٢و 

                                                                                              

 5۳ذةف، ا٣ٛةاؽة األكىل. )َجٓ ٬ٰؾا ال١ذت يف آػؿ ج ، ٚةاؽدةف ٦٭٧ٌ ۳۰۲ك ۳۱۹ح املأكی/ ص ص٪ٌ  (1)
 حبةر األ٩ٮار(.٨٦ 
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إىل   ـيف رٌدق ىلع وؽكر اتلٮٝيٓ ٨٦ اإل٦ة  ا٤ٕ٣ٮـ يٞٮؿ ا٣ٕبٌل٦ح حبؿ
يٍجح ال١ربل ٦ٓ »/  النيغ املٛيؽ ٘ى ٫ يف ا٣ ينّك أمؿ ٬ٰؾا اتلٮٝيٓ ثٮٝٔٮ

يٍجح الى٘ؿلص٭ة٣ح املج٤ٌ  ٘ى ز٥ٌ يؽٚٓ  .(1)«ٖ كدٔٮاق املنة٬ؽة امل٪ةٚيح ملة ثٕؽ ا٣
 كي٧س٨ د٫ٕٚ/» اإلماكؿ ثٞٮهل/

 ثةظذ٧ةؿ ظىٮؿ ا٥٤ٕ٣ ث٧ٞذغ ا٣ٞؿاا٨.  -۱
٤ٓ ٤ٔي٫  م ال املبلظ٥ كاإلػجةر ٨ٔ ا٣٘يت اٌل كامذ٧ةؿ اتلٮٝيٓ ىلع -۰ ٌُ ي

 إاٌل اهلل كأكحلةؤق ثإّ٭ةرق هل٥. 

ظةؿ   ح أف ينة٬ؽ اإل٦ةـ كي٥٤ٕ أ٫ٌ٩ احلٌضحكأفَّ املنة٬ؽة امل٪ٛيٌ  -۳
 .(2)«ٖ اٌداعؤق ٰللٟي٥٤ٕ ٨٦ املج٤ٌ  منة٬ؽد٫ هل، كل٥

ٕنة يف  ،ح اجلةس٬ٮ إماكف ال٤ٞةء ٣ٕة٦ٌ  كػبلوذ٫/ أفَّ امل٪فٌ  أ٦ٌة ال٤ٞةء ٤ٚحف ممذ٪
ذجةر كدال٣ح ثٕي اآلزةر.  ،مأف اخلٮاٌص   كإف اٝذٌةق ّة٬ؿ اجلىٮص بن٭ةدة األ

٦ة »حبؿ ا٤ٕ٣ٮـ/  ٩ٞبلن ٨ٔ ا٣ٕبٌل٦ح ا٣ُجةَجةيئٌ   املعٌؽث اجلٮرٌم ٝةؿ 
ة ثٞٮهل/  ذ٠ؿق ٌن ة ا٦ذ٪ة٫ٔ يف مأف اخلٮاص كإف  ٚي٫ أي ٌن كٝؽ ي٧٪ٓ أي

ذجةر كدال٣ح ثٕي اآلزةر. ك٢ٌٕ٣ مؿادق اٝذٌةق ّة٬ؿ اجل ىٮص بن٭ةدة األ
                                                                                              

 ، ا٣ٛةاؽة اثلةثلح.۰۰۹، ص ۳لٮقةا٢/ ج ا  ػةد٧ح مكذؽرؾ( 1)

٨٦  5۳ذةف، ا٣ٛةاؽة األكىل. )َجٓ ٬ٰؾا ال١ذت يف آػؿ ج ، ٚةاؽدةف ٦٭٧ٌ ۳۱۹ص٪ح املأكی/ ص ( 2)
 حبةر األ٩ٮار(.
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ٓي املؾ٠ٮرة ٬٪ة كيف  يف  ، أك ػىٮص ٦ة ركاق الَكينٌ (ابلعةر)ثةآلزةر الٮٝةا
ثأقة٩يؽ٥٬ املٕذربة ٨ٔ أيب  ،كالنيغ يف ٗيبذ٫ ،يف ٗيبذ٫ كاجل٧ٕةينٌ  (الاكيف)

ٍيجحو  ال أ٫ٌ٩ ٝةؿ/  ٔجؽ اهلل ثؽَّ هل يف  ال، كثؽَّ لىةظت ٬مؾا األمؿ ٨٦ دى
ـ٣حو  ٔي  .، ك٦ة ثسالزني ٨٦ كظنحو ٗيبذ٫ ٨٦ 

يكذأنف ثسبلزني ٨٦   كّة٬ؿ اخلرب ٧٠ة رٌصح ث٫ رٌشاح األظةدير أ٫ٌ٩
ا ٨ ًق٪٫ُّي زبلزٮف أثؽن ك٦ة يف  ،أكحلةا٫ يف ٗيبذ٫، كٝي٢/ إفَّ املؿاد أ٫ٌ٩ ىلع ٬يبح ٦ى

ك٬ٰؾق اثلبلزٮف  ٨٦ ابلٕؽ كا٣٘ؿاثح، . ك٬ٰؾا املٕىن ث٧اكفو كظنحه  ٬ٰؾا الك٨ٌ 
 إذ ل٥ ؛ثؽَّ أف يتجةدلٮا يف كّّ ٝؿفو  يف ٗيبذ٫ ال  ي٨ يكذأنف ث٭٥ اإل٦ةـاٌل 

ر لكيٌ  ر هل٥ ٨٦ ا٧ٕ٣ؿ ٦ة ٝيؽّّ ؽَّ يٮصؽ زبلزٮف مؤ٦٪نة  ٚف كّّ ٔرصو  ، ؽ٥٬يٞي
 ٚٮف ث٤ٞةا٫. ة يترشٌ كحلًّ 

 (ي٧٠٨ةؿ ادل)يف  املؿكٌم  ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر األ٬ٮازٌم  كيف ػرب ٔيلٌ 
يٍجح النيغ كمك٪ؽ ٚة٧َح ، كيف ا٣ُربٌم  حم٧ٌؽ ث٨ صؿيؿو  صٕٛؿو  أليب  كدى

 م ٣ٞي٫ ٔ٪ؽ ثةب ال١ٕجح، كأكو٫٤ إىل ٣ِٛ األػري أ٫ٌ٩ ٝةؿ هل ا٣ّٛت اٌل 
م دؿيؽ ية أثة احلك٨؟ ٝةؿ/ اإل٦ةـ املعضٮب ٨ٔ ا٣ٕةل٥. / ٦ة اٌل  اإل٦ةـ

 ك٣ٰس٨ ظضج٫ قٮء أ٧ٔة٣س٥. ،ٔ٪س٥ ٝةؿ/ ٦ة ٬ٮ حمضٮبه 
٨ ٣حف هل ٢٧ٔ قٮءو  كٚي٫ إمةرةه   ، ٚبل يشء حيضج٫ ٨ٔ إ٦ة٫٦ إىل أفَّ ٦ى

 .  ـ ٨ٔ ال١ٕٛيمٌ ك٬ٮ ٨٦ األكدةد أك ٨٦ األثؽاؿ، يف الالكـ املذٞؽٌ 
ٜ الاكّيمٌ  ّّٞ م اقذؼؿص٫ ٨٦ ٦ُةكم يف أٝكةـ اإلدمةع اٌل  كٝةؿ املع

ةثل٭ة/ لك٧ةت ا٧٤ٕ٣ةء كٚعةكم ٔجةراد٭٥ ٗري اإلدمةع املى٤ُط املٕؿكؼ. كز
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ا٥٤ٕ٣ي ثٞٮهل؛ إ٦ٌة ث٪٢ٞ ٦س٫٤ هل   ٨٦ قٛؿاء اإل٦ةـ ا٣٘ةات أف حيى٢ ألظؽو 
ٓو رسًّ  ة ىلع كص٫و ، أك ماكدجحو ا، أك ثذٮٝي ي٪ةيف ا٦ذ٪ةع  ال ، أك ثةلك٧ةع ٦٪٫ مٛة٬ن

ى٤ح أرسار٥٬، كال يٍجح، كحيى٢ ٰذلٟ بلٕي ةمى ٘ى ي١٧٪٭٥  الؿؤيح يف ز٨٦ ا٣
بلف ث ٤ٓ ٤ٔي٫ كاإٔل ٌَ سةؿ يف إثؿاز جكجح ا٣ٞٮؿ إحل٫، كاالدٌ اتلرصيط ث٧ة ا

 املٌؽىع ىلع ٗري اإلدمةع ٨٦ األد٣ٌح الرشٌٔيح؛ ٣ٛٞؽ٬ة. 
يس٨ ٦أمٮرنا ثةإلػٛةء، أك اكف ٦أمٮرنا ثةإلّ٭ةر ال  كظيجبؾو ٚيضٮز هل إذا ل٥

ٚنة  ىلع كص٫ اإلٚنةء أف يربزق ٣٘ريق يف ٦ٞةـ االظذضةج ثىٮرة اإلدمةع؛ ػٮ
ة ثني اال ،٨٦ الٌيةع ٕن ّّٜ ثٞؽر اإلماكف، كا٦ذسةؿ كدم ٦ذسةؿ لؤلمؿ ثإّ٭ةر احل

 اجلَم ٨ٔ إذأح ٦س٫٤ ٣٘ري أ٫٤٬ ٨٦ أث٪ةء الـ٦ةف.
، كإ٦ٌة ٣٘ريق  ٫٧٤ٕ٤ٚ ثٞٮؿ اإل٦ةـ ،/ إ٦ٌة جلٛك٫كال ريت يف ٠ٮ٫٩ ظٌضحن 
ة. اغيح ٦ة ٬٪ةؾ أ٫ٌ٩ يكذ١نٙ ٝٮؿ   ١٤ٚن٫ٛ ٨ٔ ٝٮؿ اإل٦ةـ ٌن  أي

ٜو   اإل٦ةـ ًري ٚي٫ ثٕؽ ظىٮؿ الٮوٮؿ إىل ٦ة أ٩يٍ ، كال ٗري زةثخو  ثُؿي
 .(1)«ح اإلدمةعث٫ ظٌضيٌ 

 

مٮا٬ؽ   ٨٦ أص٢ دٞٮيح اتلٮصي٫ اخلةمف ذ٠ؿ املعٌؽث اجلٮرٌم 
ة دال٣حن ٣ٰس٨ ظي٪٧ة اكف ادلحل٢  ،كمكت٪ؽاتو  ا خمؽكمن ؿقبلن ق٪ؽن  ال ،أك مي

                                                                                              

ذةف، ا٣ٛةاؽة األكىل. )َجٓ ٬ٰؾا ال١ذت يف آػؿ ج ، ٚةاؽدةف ٦٭٧ٌ ۳۰۱ك ۳۰۲/ ص املىؽر الكةثٜ (1)
 حبةر األ٩ٮار(.٨٦  5۳
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ذ٧ة د ٤ٔي٫. أ٦ٌة خبىٮص ٬ٰؾق الؿكايح ٚجكت٪ذش أفَّ رؤيح اإل٦ةـ ي١٧٪٪ة األ
زجةت إ ٣ٰس٨ٌ  ،كٝؽ دٞٓ ل٤ؼٮاٌص  ،مم١٪حه  كمنة٬ؽد٫ ٌم مكأ٣حه  امل٭ؽٌم 

 .٬ٰؾق ادلٔٮی منّكه 
حن  ٨٦ الؿكايةت املؼذ٤ٛح  كألص٢ دأييؽ ٬ٰؾق ادلٔٮل قٮؼ ٩ٮرد دل٧ٔٮ

 ؿاـ/دةرًلني احلس٥ ٚي٭ة ل٤ٌٞؿاء ال١ ،حن مٮا٬ؽ ال أد٣ٌ تل١ٮف 

 إلشاهد إألّول

، ٨ٔ إقعةؽ ث٨ حمجٮبو  حم٧ٌؽ ث٨ حيىي، ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ احلك٨، ٨ٔ اث٨»
 ٧٬ة ٝىيةه اظؽإل٤ٞةا٥ ٗيبذةف/ /  ، ٝةؿ/ ٝةؿ أثٮ ٔجؽ اهلل٧ٌٔةرو 

ٍيجح األكیل الكاألػؿل َٮي٤حه  ٘ى ي٥٤ٕ ث٧اك٫٩ ٚي٭ة إاٌل ػةٌوح ميٕذ٫،  ، ا٣
 .(1)«حل٫ي٥٤ٕ ث٧اك٫٩ ٚي٭ة إاٌل ػةٌوح مٮا كاألػؿل ال

 اجلٞؽ
ا ال م٧ٌٮ٩نة؛ كٰذلٟ لٮصٮد إقعةؽ ث٨ ٧ٌٔةرو  إفَّ ٬ٰؾق الؿكايح خمؽكمحه   ق٪ؽن

كإف اكف رأم  ،(2)ك٩ةدرةن  ةن يف َؿيٞ٭ة، ٰٚ٭ؾا الؿص٢ ٝؽ ٢ٞ٩ أظةدير ٠سريةن مةذٌ 
ٜه  ابلٕي ٚي٫ أ٫ٌ٩ زٞحه  يٞٮؿ/   اثلةين ٰٚ٭ؾا ا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ  ،أك مٮٌث

 .(3)«زٞحه  ؽ ث٨ ٧ٌٔةرو إقعة»

                                                                                              

 .۱۹يف ا٣٘يجح، ح  ح، ثةبه ، ٠ذةب احلضٌ ۳4۲، ص ۱يف/ ج الاك (1)

 .7۱۹، ر٥ٝ ةرو ، دؿدمح إقعةؽ ث٨ ٧ٌٔ 76۹، ص ۱ ٝةمٮس الؿصةؿ/ ج (2)

 .۱7۳، ر٥ٝ ةرو ، دؿدمح إقعةؽ ث٨ ٧ٌٔ ۱5۳)الٮصزية(/ ص  رصةؿ املض٤سٌ  (3)



 1حبٮثه ٧٤ٔيٌحه يف ا٣ٌٌٞيح امل٭ؽكٌيح ج  ......................................................... 200

ةه  ،كاملٞىٮد ٨٦ مٮاحل٫ يف احلؽير إ٦ٌة اخلؽـ كأ٫٤٬ كأكالدق ٨٦  كإ٦ٌة ٔؽَّ
ة يف الؿكايةت ٞن ا ٝؽ أمري إحل٭٥ قةث اك٩ٮا  ٚجٕي النيٕح اخلٮاٌص  ،زبلزني ٩ٛؿن

بلعو  ىلع ٥٤ٔو  ٌَ يٍجح الى٘ؿل. كا ٘ى  ث٧اكف ظرضد٫ املٌٞؽقح ز٨٦ ا٣

  
 إلشاهد إلثان 

الٮٌمةء، ٨ٔ  ، ٨ٔ احلك٨ ث٨ ٔيلٍّ ، ٨ٔ أةمؽ ث٨ حم٧ٌؽو ٌٔؽة ٨٦ أوعةث٪ة»
ثؽَّ لىةظت  الٝةؿ/   ٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل ،ةمـة، ٨ٔ أيب ثىريو  ث٨ أيبا ٔيلٌ 

ٍيجح ـ٣حو  كال ،٬مؾا األمؿ ٨٦ دى ٔي ٍيجح ،ثؽَّ هل يف ٗيبذ٫ ٨٦  َى ك٦ة  (1)ك٥ًٕ٩ى املزنؿ 
 .(2)«ثسالزني ٨٦ كظنحو 

 اجلٞؽ
٬ٰؾا احلؽير ثةلٌٕيٙ أك   اثلةين ٦ح املض٤سٌ ٣ٞؽ كوٙ ا٣ٕبٌل 

زتاؿ كا٣ٕـ٣ح ػ ثةل٥ٌٌ »املٮزٌٜ، ز٥َّ ٝةؿ يف رشظ٫/  أم املٛةرٝح ٨ٔ  ،ػ اق٥ األ
يف ثٕي ا٣جكغ/ كال هل يف ٗيبذ٫، أم ٣حف يف  "ثؽَّ هل يف ٗيبذ٫ كال"اخل٤ٜ. 

ٜه ث٢ ٬ٮ ثح٪٭٥ كاليٕؿٚٮ٫٩. كاألٌكؿ أّ٭ؿ كمٮ ،ٗيبذ٫ ٦ٕزتالن ٨ٔ اخل٤ٜ ملة  اٚ
 يف قةاؿ ال١ذت. 

اغبلنة يف املؽي٪ح   ىلع أ٫ٌ٩ ٚيؽٌؿ  ،كا٣ُيجح ػ ثةل١رس ػ اق٥ املؽي٪ح ا٣ٌُيجح
ٓو  ،كظٮاحل٭ة يٍجح الى٘ؿل، ك٦ة ٝي٢ ٨٦ أٌف ا٣ُيجح اق٥ مًٮ ٘ى ة أك يف ا٣  إ٦ٌة داا٧ن

                                                                                              

 رة.املؽي٪ح امل٪ٮٌ  مأ (1)

 .۱6يف ا٣٘يجح، ح  ح، ثةبه حلضٌ ، ٠ذةب ا۳4۲، ص ۱الاكيف/ ج  (2)
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 ثة٣٘يت، كيؤٌيؽ األٌكؿ ٦ة مؿٌ  ٦ٓ أوعةث٫ قٮل املؽي٪ح ٚ٭ٮ رص٥ه   يك١٪٫
 . ثةملؽي٪ح/ أي٨ أقأؿ ٔ٪٫؟ ٝةؿ/  ب٢ أثٮقأ٫ٌ٩ ل٧ٌة قي 

٫، ك٣حف ٦ٓ زبلزني ٨٦ مٮاحل٫ كػٮاٌو   أم ٬ٮ "ك٦ة ثسبلزني ٨٦ كظنحو "
يكذٮظل  يف ا٣ٕؽد ٚبل داػ٢ه   ، أك ٬ٮ؛ القتي٪ةس ثٌٕ٭٥ ثجٕيو هل٥ كظنحه 

ة ٌن  ل١ٮ٫٩ ٦ٓ زبلزني.   أمٍّ اليكذٮظل (٦ٓ)أك ابلةء ث٧ٕىن ، ٬ٮ أي
يٍجح الى٘ؿل، ك٦ة ٝي٢ ٨٦ أفَّ املؿاد أ٫ٌ٩ثة كٝي٢/ ٬ٮ خمىٮصه  ٘ى ٣   يف ٬يبح

 .(1) «ٚ٭ٮ يف اغيح ابلٕؽ ،يكذٮظل ك٦ى٨ اكف ٠ٰؾلٟ ال ،٦ى٨ ٬ٮ يف ق٨ّّ زبلزني ق٪حن 
كب٪ةءن ٤ٔي٫ إذا ٦ة ٝج٤٪ة اتلٮصي٫ األٌكؿ ٰٚ٭ؾا يٌٕؽ كيؽ٥ٔ رأم 

 .  املعٌؽث اجلٮرٌم 

ٓو  ح »/  اثلةين ح املض٤سٌ آػؿ يٞٮؿ ا٣ٕبٌل٦ كيف مًٮ ة٬ؿ اخلرب ٧٠ة رصَّ ّك
يكذأنف ثسبلزني ٨٦ أكحلةا٫ يف ٗيبذ٫. كٝي٢/ إفَّ املؿاد   ث٫ رٌشاح األظةدير أ٫ٌ٩
٨ ًق٪٫ُّي  ا أ٫ٌ٩ ىلع ٬يبح ٦ى  . ك٬ٰؾا املٕىن ث٧اكفو ك٦ة يف ٬ٰؾا الك٨ّّ كظنحه  ،زبلزٮف أثؽن

ثؽَّ  يف ٗيبذ٫ ال  نف ث٭٥ اإل٦ةـي٨ يكذأاثلبلزٮف اٌل  ؤالء٨٦ ابلٕؽ كا٣٘ؿاثح، ك٬ٰ 
ر لكيٌ  ؛ إذ ل٥لٮا يف كّّ ٝؿفو أف يتجؽٌ  ٝيؽّّ ر هل٥ ٨٦ ا٧ٕ٣ؿ ٦ة  ؽَّ ٚف كّّ  ، ؽ٥٬يٞي

 .(2)«ٚٮف ث٤ٞةا٫ة يترشٌ يٮصؽ زبلزٮف مؤ٦٪نة كحلًّ  ٔرصو 

                                                                                              

 .۱6ذي٢ ح  يف ا٣٘يجح، ح، ثةبه ، ٠ذةب احلضٌ 5۱ك 5۲، ص 4مؿآة ا٣ٕٞٮؿ/ ج  (1)

٨٦  5۳ذةف، ا٣ٛةاؽة األكىل. )َجٓ ٬ٰؾا ال١ذت يف آػؿ ج ، ٚةاؽدةف ٦٭٧ٌ ۳۰۲ح املأكی/ ص ص٪ٌ  (2)
 حبةر األ٩ٮار(.
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ا ٨٦ أوعةث٫. يف كّّ ٔرصو   ٦ةـكاحلةو٢/ أ٫ٌ٩ يسٮف ٦ٓ اإل  زبلزٮف ٩ٛؿن

 إلشاهد إلثالث

ة أةمؽ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ قٕيؽ ث٨ ٔٞؽة، ظٌؽز٪ة ا٣ٞةق٥ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ أػرب٩»
ـو  ح، ٨ٔ إثؿا٬ي٥ ، ٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ صج٤ٌ احلك٨، ظٌؽز٪ة ٔجحف ث٨ ٬نة

 ٌٌ  ، ٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل الىةدؽ٢ ث٨ ٧ٔؿ اجلٕفٌ ث٨ املكت٪ري، ٨ٔ املٛ
 /ؾا األمؿ ٗيبذني/ إظؽ، ٝةؿ ٧٬ة دُٮؿ ظٌّت يٞٮؿ اإفَّ لىةظت ٬م

يجىق ىلع  كبٌٕ٭٥ يٞٮؿ/ ٝيذ٢. كبٌٕ٭٥ يٞٮؿ/ ذ٬ت. ٚال ثٌٕ٭٥/ ٦ةت.
٤ٓ ىلع مٮ٫ًٕ أظؽه  ، اليكيه  أمؿق ٨٦ أوعةث٫ إاٌل ٩ٛؿه  ٌُ كال  ٨٦ كلي  ي

 .(1)«م يٌل أمؿقٗيق إاٌل املٮیل اذٌل 

ّ  إلنقد إلسنديّ   وإلدإلل 

 يٞٮؿ ثأفَّ كَّ راكو يٞٓ يف أق٪ةد ٪ضؽ أفَّ ٬٪ةؾ ٦جىنن كحتٌؽز٪ة ٨ٔ الك٪ؽ ٚ إف
 .(2)ظؽيسنة ٚ٭ٮ زٞحه  ا٣ٞيٌمٌ  ث٨ إثؿا٬ي٥ أك ٢ٞ٩ ٔ٪٫ ٔيلٌ  ،دٛكري ا٣ٞيٌمٌ 

                                                                                              

يٍجح  (1) ٘ى  الؿاثٓ،  ٢، ا٣ٛى ٦ة ركم يف ٗيجح اإل٦ةـ امل٪ذْؿ /۱۲ةب ، ابل۱7۰ص / (ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣
يٍجح  ؛5ح  ٘ى ، 6۱كا٩ْؿ ص  ۱۰۲، ح  ح یف ٗيبذ٫، ٦ة كرد ٨ٔ األا٧ٌ ۱6۰/ ص (ل٤ُٮسٌ )ا٣

 .٬6۲ٮ ا٣ٞةا٥، ح   الاك٥ّ ح أفٌ اجلٮاب ٨ٔ األػجةر ادلا٣ٌ 

 ،ح، ك٬ٰؾا ٬ٮ رأي٪ةة٦ٌ ٦ح اثلةثلح، اتلٮزيٞةت ا٣ٕ، املٞؽٌ 4۹، ص ٦۱ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (2)
( ٔؽجلة ٨ٔ ٬ٰؾا الؿأم ػبلؿ دركق٪ة يف حبر ػةرج ا٫ٞٛ٣، ٚٞؽ ٧ٝ٪ة ٬ ٣۱4۰۳ٰس٨ يف ق٪ح )

ٓو  ثجعرو  ؽجلة ٨ٔ ا٣ٞٮؿ األٌكؿ. ٚؿاصٓ حبس٪ة ٔؽيؽةو  يف ص٤كةتو  ٨ٔ ٬ٰؾا املجىن كاق ، ٔك
 يف حم٫ٌ٤.  الؿصةلٌ 
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؛ ٰللٟ ٚإفَّ ٬ٰؾق الؿكايح ال إماكؿ  ؽ اخلٮيئٌ فَّ ٬ٰؾا ٬ٮ ٦جىن الكيٌ إز٥ٌ 
، ك٬ٮ ؽو يف ق٪ؽ٬ة ا٣ٞةق٥ ث٨ حم٧ٌ  ٚي٭ة ٨٦ ص٭ح إثؿا٬ي٥ ث٨ املكت٪ري. ٣ٰس٨ٌ 

س٥ ثٌٕٛ٭ة.  ؛(1)دل٭ٮؿه   كألص٢ ٰذلٟ ٚةلؿكايح حيي
ي٧س٨ ملنت ٬ٰؾق الؿكايح أف يٕةرض اتلٮٝيٓ ث٪ف  كأ٦ٌة ادلال٣ح، ٚإ٫ٌ٩ ال

ك٨٦  ، املنة٬ؽة كالؿؤيح؛ ألفَّ الؿكايح دثجخ ٍٚٞ إماكف منة٬ؽة اإل٦ةـ
٦ٓ اتلٮٝيٓ الرشيٙ، إذ  أك دٕةرضو  يسٮف يف دالتل٭ة أمُّ د٪ةؼو  ٬ٰؾا الٮص٫ ال

ٓ اإل٦ةـٌَ الؿكايح األكىل دثجخ اال كاتلٮٝيٓ ي٪ف دٔٮی  ، بلع ىلع مًٮ
 . بلع ىلع ماك٫٩ٌَ ي٪ف اال كال ،املنة٬ؽة

ك٨٦ أص٢ دٞٮيح اتلٮصي٫ اخلةمف ٚٞؽ اقذٕؿض   أ٦ٌة املعٌؽث اجلٮرٌم 
 ٤ٔي٫/ ح ٬ٰؾا الٮص٫ كإماك٫٩ مٮا٬ؽ دؽٌؿ كلىعٌ »أٝٮاؿ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء، ٚٞةؿ/ 

٧ةؿ املٕؿكٚح ا٣يٌت دؽاك٣خ ثني اإل٦ة٦يٌح ٦٪٭ة ٠سريه   ،٨٦ الـيةرات كاآلداب كاأٔل
كال مكت٪ؽ هلة ّة٬ؿنا ٨٦ أػجةر٥٬، كال ٨٦ ٠ذت ٝؽ٦ةا٭٥ الٮاٝٛني ىلع آزةر 

 أك كصٮقه  ،٤ُ٦ٞحه  كأرسار٥٬، كال أ٦ةرة تن٭ؽ ثأفَّ ٦جنأ٬ة أػجةره   حاألا٧ٌ 
ذ٪ةء جب٧ٕ٭ة ٌم ا٣يٌت دٔذ٭٥ إ مكذعك٪حه  حه أذجةريٌ  ىل إننةا٭ة كدؿدحج٭ة، كاأل

 ٩ٌةاٜ كركد األػجةر يف ثٌٕ٭ة.  ال ،٦٪٭ة. ٥ٕ٩ ٧٠ة ٬ٮ ا٣ْة٬ؿ يف دم٤حو  ،كدؽكي٪٭ة
 ؽ ال١جري ا٣ٕةثؽ رظٌ ٨ٔ الكيٌ  َةككسو  ك٦٪٭ة ٦ة ركاق كادل ا٣ٕبٌل٦ح كاث٨

 . يف احلاكيح الكةدقح كاثلبلزني إىل آػؿ ٦ة مؿٌ  اآلكٌم  ادلي٨ حم٧ٌؽ ث٨ حم٧ٌؽو 
                                                                                              

 ٠ذةث٫. هل يف ٌم ض اجل٧ةزكين٭ؽ ٰللٟ ٔؽـ دٕؿٌ  (1)
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 ، كدٛكري (ابلعةر)ك٦٪٭ة ٌٝىح اجلـيؿة اخلرضاء املٕؿكٚح املؾ٠ٮرة يف 
ري٬ة.  حاألا٧ٌ   ٗك

 يف الرسداب الرشيٙ.  ث٨ َةككسو ا ك٦٪٭ة ٦ة ق٫ٕ٧ ٦٪٫ ٔيلٌ 

 يف احلةاؿ احلكحنٌ  املرصٌم  احلكحنٌ  ا٤ٕ٣ٮٌم  ك٦٪٭ة ٦ة ٥٤ٔ حم٧ٌؽ ث٨ ٔيلٍّ 
٫٧َّ٤ إىل أف د٤ٌٕ ١ؿٌ ٦ي   كٝؽ أدةق اإل٦ةـ ،ك٬ٮ ثني اجلٮـ كاحلْٞح ٫٧ يف رنا ٔك

ز٥ٌ داع ث٫ كاقذضيت داعؤق، ك٬ٮ ادلاعء املٕؿكؼ ثػ  ،كظ٫ْٛ مخف حلةؿو 
ري ٰذلٟ.  "املرصٌم  ا٤ٕ٣ٮٌم "  ٗك

ة يف ٠سريو  ٌن ٨٦ األٝٮاؿ املض٭ٮ٣ح ا٣ٞةا٢، ٚي١ٮف  ك٢ٕ٣َّ ٬ٰؾا ٬ٮ األو٢ أي
 ٌُ ة ملة ٤ٔي٫ اإل٦ة٦يٌ ل٧ٌ   ٤ٓ ىلع ٝٮؿ اإل٦ةـامل ٛن ح أك ٧ْٕ٦٭٥، ة كصؽق خمة٣
ُّٜ كيؾ٬ت ٨ٔ أ٫٤٬؛ يذ٧سٌ  كل٥ ٨ ٨٦ إّ٭ةرق ىلع كص٭٫، كػش أف يٌيٓ احل

ثؽحل٫٤؛  ص٫٤ٕ ٝٮالن ٨٦ أٝٮاهل٥، كرب٧ة أذ٧ؽ ٤ٔي٫ كأّٚت ث٫ ٨٦ ٗري درصيطو 
ة ٚي٧ة ٨ٔ ثٕي املنةيغ  ٌن ٣ٕؽـ ٝيةـ األد٣ٌح ا٣ْة٬ؿة ثإزجةد٫، ك٫ٌ٤ٕ٣ الٮص٫ أي

ا إىل اظذ٧ةؿ ٠ٮ٩٭ة ٨٦ أذجةر د٤ٟ األٝٮاؿ أك دٞٮيذ٭ ة حبكت اإلماكف؛ ٩ْؿن
َؿيٜ  ، كالإجي٧ٕٮا ىلع اخلُ أ٣ٞة٬ة ثني ا٧٤ٕ٣ةء؛ ٌق ال  ٝٮؿ اإل٦ةـ

 إاٌل ثةلٮص٫ املؾ٠ٮر.  إل٣ٞةا٭ة ظيجبؾو 

يف صٮاب ٨٦ ٝةؿ/ ٚإذا  (دزني٫ األ٩بيةء)يف ٠ذةب   ؽ املؿدغكٝةؿ الكيٌ 
يجذٛٓ ث٫، ٧ٚة  اخل٤ٜ كال٨٦  يى٢ إحل٫ أظؽه  اغاجنة حبير ال  اكف اإل٦ةـ

ؽ٫٦ ؿ ٦ة ٩ٞٮهل/ إ٩ٌة ٗري ٝةَٕني ىلع أٌف ٤ٝ٪ة/ اجلٮاب أكٌ  ؟ا٣ٛؿؽ ثني كصٮدق ٔك
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ـو  ! ٰٚ٭ؾا أمؿه ي٤ٞةق برشه  كال يى٢ إحل٫ أظؽه  ال  اال٦ةـ  قبي٢  كال ٗري ٤ٕ٦ٮ
 .(1)إىل ا٣ُٞٓ ٤ٔي٫

ة ٌن ٨ ٝةؿ/ إذا اك٩خ ا٤ٕ٣ٌح يف اقتذةر اإل٦ةـ ػٮ /كٝةؿ أي ٫ٚ ٨٦ يف صٮاب ٦ى
يف أكحلةا٫ كميٕذ٫، ٚيضت  ٞةءق ٨٦ املٕة٩ؽي٨، ٰٚ٭ؾق ا٤ٕ٣ٌح زاا٤حه ا٣ْةملني، كادٌ 

ـو  ا هل٥/ ثٕؽ الك ٓو  أف يسٮف ّة٬ؿن ة/ إ٫ٌ٩ ٗري ممذ٪ ٌن أف يسٮف اإل٦ةـ  هل، ك٤ٝ٪ة أي
خيىش ٨٦ ص٭ذ٫ محبنة ٨٦ أقجةب اخلٮؼ، كإفَّ  يْ٭ؿ بلٕي أكحلةا٫ م٨٧ٌ ال

٨٦  اردٛة٫ٔ كا٦ذ٪ة٫ٔ، كإ٧ٌ٩ة ي٥٤ٕ كُّ كاظؽو ي٧س٨ ا٣ُٞٓ ىلع  ٬ٰؾا م٧ٌة ال
املٞ٪ٓ )هل يف ٠ذةب ك .(2)ميٕذ٫ ظةؿ ٩ٛك٫، كال قبي٢ هل إىل ا٥٤ٕ٣ حبةؿ ٗريق

يٍجح ٘ى ـه  (يف ا٣  .(3)يٞؿب م٧ٌة ذ٠ؿق ٬٪ةؾ الك
يٍجح)يف ٠ذةب   كٝةؿ النيغ ا٣ُٮسٌ  ٘ى يف اجلٮاب ٨ٔ ٬ٰؾا الكؤاؿ  (ا٣

ـو  م ذ٠ؿ٩ةق ٨ٔ ةب ٨ٔ ٬ٰؾا الكؤاؿ اٌل م يججيغ أف جيهل/ كاٌل  ثٕؽ الك
ث٢ جيٮز  ،٩ُٞٓ ىلع اقتذةرق ٨ٔ دميٓ أكحلةا٫ املؼة٣ٙ أف ٩ٞٮؿ/ إ٩ٌة أٌكالن ال

ا هل  نكةفو إي٥٤ٕ كُّ  كال ،أف يْ٭ؿ ألكرث٥٬ إاٌل ظةؿ ٩ٛك٫، ٚإف اكف ّة٬ؿن
ا هل ٥٤ٔ أ٫ٌ٩ إ٧ٌ٩ة ل٥ يْ٭ؿ هل ألمؿو  ، كإف ل٥ـاظحه ٤ٌٕٚذ٫ مي  ٫، يؿصٓ إحل يس٨ ّة٬ؿن
 .(4)٨٦ ص٭ذ٫ بلن تلٞىريو ي٫٧٤ٕ ٦ٌٛى  كإف ل٥

                                                                                              

 ، يف الٮص٫ يف ٗيبذ٫ ٨ٔ أكحلةا٫ كأٔؽاا٫.  ، ا٣ٞةا٥ امل٭ؽٌم  ۰۳5دزني٫ األ٩بيةء/ ص  (1)

 ح اقتذةرق.، يف الٮص٫ ثيةف ٤ٌٔ  ، ا٣ٞةا٥ امل٭ؽٌم ۰۳۳دزني٫ األ٩بيةء/ ص  (2)

 ٫ ا٥٤ْ٣.ي٧كٌ  حبير ال ماكف ّ٭ٮر اإل٦ةـ إ، 57املٞ٪ٓ كا٣٘يجح/ ص  (3)

 د٤ؼيه النةيف/  /ا٩ْؿ ؛٨٦ أكحلةا٫ ح ٗيجح اإل٦ةـ ٤ٌ ، ۱۲۲ٔو ۹۹/ ص )ل٤ُٮٌس( ا٣٘يجح (4)
 .  يف إ٦ة٦ح وةظت الـ٦ةف ، ٚى٢ه ۰۰۱، ص 4ج 
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ة ٝٮهل/ ٦ٓ  ث٨ َةككسو  ؽ ٔيلٌ ل٤كيٌ  ـ لك٧ةته كدٞؽٌ   د٪ةقت املٞةـ ػىٮون
ي٫ٞ٤  كإ٧ٌ٩ة اغب ٨٦ ل٥ ،ىلع احلٞني -ص٢ٌ صبلهل  -٦ٓ اهلل  ظةرضه   أ٫ٌ٩

 .«(1)ٔ٪٭٥؛ ٣٘يبذ٫ ٨ٔ ظرضة املذةثٕح هل، كلؿبّّ ا٣ٕةملني
/   ٝةؿ الكٌيؽ اث٨ َةككسو  إىل  حه كا٣ُؿيٜ ٦ٛذٮظ»خيةَت اث٪٫ ٝةابلن

٨ يؿيؽ اهلل   .(2)«كد٧ةـ إظكة٫٩ إحل٫ ،ٔ٪ةيذ٫ ث٫ -ص٢ٌ مأ٫٩  -إ٦ةمٟ ل٧ى
ث اجلٮرٌم  /   ز٥ٌ خيذ٥ املعؽّّ ري٬ة م٧ٌة »ٝةابلن كٚي٧ة ٤ٞ٩٪ة ٨٦ لك٧ةد٭٥ ٗك

ؽـ ةم٤٭٥ اخلرب ىلع ّة٬ؿق،  ،لؿٚٓ االقتجٕةد ٠ٛةيحه  ،يُٮؿ ث٪٫٤ٞ ال١ذةب ٔك
 .(3)«٫ إىل أظؽ الٮصٮق ا٣ٌيت ذ٠ؿ٩ة٬ةكرصٚ



آػؿ  كص٫ه  ٧ة يٌذٜٛ بلٕي األكظؽٌم كربٌ »/  كٝةؿ اآلػٮ٩ؽ اخلؿاقةينٌ  -۱
ي٪٢ٞ ٔ٪٫، ث٢  كأػؾق ا٣ٛذٮل ٨٦ ص٪ةث٫، كإ٧ٌ٩ة ل٥،  ٫ٚ ثؿؤيذ٨٦٫ ترشٌ 

 .(4)«حيىك اإلدمةع بلٕي دكايع اإلػٛةء

                                                                                              

 . ، ا٣ٛى٢ الكةثٓ كالكجٕٮف، ٗيجح اإل٦ةـ امل٭ؽٌم ۱۲4ح/ ص ٠نٙ املعضٌ  (1)

ح/ ٠نٙ املعضٌ  ا٩ْؿ/ .ك٤ٞ٩٪ة٬ة ٨ٔ املىؽر ٦جةرشةن  (،ح املأكیص٪ٌ )دس٨ يف  ٬ٰؾق ا٣ٕجةرة ل٥ (2)
 . ٞح ثةإل٦ةـ امل٭ؽٌم ثيةف ثٕي األمٮر املذ٤ٌٕ  /، ا٣ٛى٢ اخل٧كٮف كاملبح۰۱۰ص 

 5۳ذةف، ا٣ٛةاؽة األكىل. )َجٓ ٬ٰؾا ال١ذت يف آػؿ ج ، ٚةاؽدةف ٦٭٧ٌ ۳۰۰ك ۳۰۱ح املأكی/ ص ص٪ٌ  (3)
 حبةر األ٩ٮار(.٨٦ 

 األ٦ةرات، ٚى٢ اإلدمةع امل٪ٞٮؿ.  /، املٞىؽ الكةدس۰۳۹ك ٠۰۳۳ٛةيح األوٮؿ/ ص  (4)



 207  ....................................................  ا٣ٛى٢ الكةدس/ الكٛةرة كاجليةثح اخلةٌوح يف ٔرص ا٣٘يجح

 

 ألفَّ مك٤ٟ ادلػٮؿ م٧ٌة ال قبي٢ إحل٫ اعدةن / » ملريزا اجلةاحنٌ ٝةؿ ا -۰
يٍجح ٘ى م اكف اإل٦ةـ جيةلف ث٢ ي٪عرص ٰذلٟ يف ز٦ةف احلٌٮر اٌل  ،يف ز٨٦ ا٣

أظؽ   يسٮف اإل٦ةـ اجلةس كجيذ٧ٓ ٦ٕ٭٥ يف املضةلف؛ ٚي٧س٨ أف
يٍجح ٚبل ٘ى يٌذٜٛ يف . ٥ٕ٩، ٝؽ يسةد حيى٢ ٰذلٟ اعدةن  املض٧ٕني. كأ٦ٌة يف ز٦ةف ا٣

يٍجح لؤلكظؽٌم  ٘ى يع ٚيؽٌ  ، ؼ خبؽ٦ذ٫ كأػؾ احلس٥ ٦٪٫ا٣ترشٌ  ز٦ةف ا٣
كأي٨ ٬ٰؾا ٨٦ دٔٮل ٠ٮف ٦جىن اإلدمةع ىلع دػٮؿ مؼى٫  ،اإلدمةع ٤ٔي٫
 .(1)«يف املض٧ٕني؟

ي١٧٪٪ة أف ننري إىل  ال اع٦ٌحو  ثىٮرةو »/  ؽ ا٣لگپةياگينٌ كٝةؿ الكيٌ  -۳
ٜو  . ٥ٕ٩، ٬٪ةؾ  برشؼ ٣ٞةء اإل٦ةـي٧س٨ ق٤ٮًل٫ ظٌّت حيْٯ اإلنكةف  َؿي

يٞةؿ/ إفَّ  ك٦ٓ ٰذلٟ ي٧س٨ أف ،ٔؿٚخ اإل٦ةـ ك٦ٞة٫٦ ٚٛةزكا ث٤ٞةا٫ حه ز٤ٌ 
ةقا٣ُؿيٜ إىل الٮوٮؿ ٬ٮ ا٢٧ٕ٣ ثةتلاكحلٙ الرشٔيٌ   .(2)«ح كا٠تكةب ًر

ؽ الكيٌ »ؽ حبؿ ا٤ٕ٣ٮـ/ يف دؿدمح الكيٌ  ا٣ٞيٌمٌ  ةسه كٝةؿ النيغ ٔجٌ  -4
 ؽ حم٧ٌؽو ث٨ ا٣ٕةل٥ اجل٤ي٢ الكيٌ امؿدغ ؽ ث٨ ا٣ٕةل٥ الكيٌ ا حم٧ٌؽ٦٭ؽٌم 
بلـقيٌ   ، اكفا٣ُجةَجةيئٌ  ا٣ربكصؿدٌم  كمٮىل ٌٚبلء  ،ؽ ا٧٤ٕ٣ةء اأٔل

ككظيؽ ٔرصق كأكا٫٩. ٝةؿ ميؼ٪ة يف  ،ٔبٌل٦ح د٬ؿق كز٦ة٫٩ ،اإلقبلـ
٨ دأٌػؿ ٔ٪٫ ث٤ٕٮٌ "/ (املكذؽرؾ) املٞةـ  ٝؽ أذ٨ٔ هل دميٓ ٧٤ٔةء ٔرصق ك٦ى

                                                                                              

 ، األمؿ اثلة٣ر. ح اإلدمةع امل٪ٞٮؿيٌ يف ظضٌ  /، ا٣ٛى٢ اثلةين5۰، ص ۳ٚٮااؽ األوٮؿ/ ج  (1)

 . ]املىؽر ثةل٤٘ح ا٣ٛةرقٌيح[۱۳۹/ ص  ٬ةی پ٪٭ةىن إ٦ةـ ٔرص ص٤ٮق (2)
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ح كقةاؿ ال٧١ةالت اجلٛكة٩ٌيح، ظٌّت أفَّ النيغ ا٣ٛٞي٫ كالؿاةقح اجل٤ٌٞيح كا٤ٕٞ٣يٌ 
٦ٓ ٦ة ٬ٮ ٤ٔي٫ ٨٦ ا٣ٛٞة٬ح كالؿاةقح اكف ي٧كط  اجلضفٌ  ااألكرب النيغ صٕٛؿن 

 ٌٛ ي٨ دٮادؿت ٔ٪٫ امل١ؿ٦ةت ك٣ٞةؤق ٫ حب٪ٟ ٧ٔة٦ذ٫، ك٬ٮ ٨٦ اٌل دؿاب ػ
ادلي٨  ؽ رظٌ ٚي٧ة أ٥٤ٔ إاٌل الكيٌ  يكج٫ٞ يف ٬ٰؾق ا٣ٌٛي٤ح أظؽه  ، كل٥ احلٌضح

دار )٦٪٭ة ثةألقة٩يؽ الىعيعح يف ٠ذةث٪ة  ، كٝؽ ذ٠ؿ٩ة دم٤حن ث٨ َةككسو ا ٔيلٌ 
ٕخ لاك٩خ رقة٣حن (ح املأكل، كاجلض٥ اثلةٝتالكبلـ، كص٪ٌ   .(1) "«ظك٪حن  ، لٮ دمي

 كادل النيغ ٔجؽ الٮأِ اخلؿاقةينٌ  كٝةؿ املؿظٮـ النيغ حم٧ٌؽٔيلٌ  -5
يربزكا كيْ٭ؿكا  يؿيؽكف أف ال -دٕةىل  -ي٨ ٦ٓ اهلل إفَّ اٌل / »احلكني اخلؿاقةينٌ 

كأفَّ امل٭ؽٌم اآلف  ،ؼىةؿ ػبلٚنة بلٕي املٌؽٔني ل٤ترشٌ ٦ة ٔ٪ؽ٥٬ ٨٦ االدٌ 
ٙه  ٨ أراد أف جيت أف ال ػ٤ف! ٦ٓ أ٫ٌ٩ لٮ اكف األمؿ ظٞيٞحن  كاٝ ح ث٫ ٦ى  يرصّّ

 .(2)«ذ٫ثؽَّ أف يذضةكز ٨ٔ أ٩ة٩حٌ  ال ،٫ٕ٦ يسٮف اإل٦ةـ ىلع و٤حو 

 إلنتيجة

ً٪ة هلة أٌف أو٢ ال٤ٞةء ٨ دل٧ٮع ابلعٮث كاملُة٣ت ا٣ٌيت دٕؿٌ ٌط ٦ادٌ 
، ٣ٰس٨ٌ   كاالردجةط ٦ٓ اإل٦ةـ وةظت الـ٦ةف إزجةت  ٣حف حمةالن ٔٞبلن

. أ٦ٌة اتلٮٝيٓ الرشيٙ منّكه  دٔٮل الؿؤيح كال٤ٞةء حبرضد٫ الرشيٛح أمؿه 
                                                                                              

 ا٤ٕ٣ٮـ. ، دؿدمح حبؿ6۳، ص ۰ال١ىن كاأل٣ٞةب/ ج  (1)

اهلل خ آي ثة گٛذگٮ(، ۱۳۳7دري  دةٚؿكردي٨  از، )۵ك ۴ یم٧ةرق/ ػ٤ٜ[]دل٤ٌح  ػ٤ٜ ی٫دل٤ٌ  (2)
  .كأِ ػؿاقةىن
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أك ح املنة٬ؽة ال إماك٩يٌ ، ٚإ٧ٌ٩ة ي٪ف أو٢ اجليةثح كدٔٮل الكٛةرة اخلةٌوح
 ا٣ترٌشؼ ثةل٤ٞةء. 
 

ىلع األ٩ةـ كاملعضٮبي ٔ٪٭٥  يسٮف املؼفٌ  أف»/  ث اجلٮرٌم ٝةؿ املعؽٌ 
يٕؿ٫ٚ ٗريق ظٌّت  ، كاليى٢ إحل٫ أظؽه  م يٞي٥ ٚي٫، ٚبلكمكذٞؿَّق اٌل  ماك٩ى٫

ي٪ةيف ٣ٞةءق كمنة٬ؽد٫ يف األ٦ةز٨ كاملٞة٦ةت ا٣يٌت ٝؽ مؿَّ ذ٠ؿ  كدلق، ٚبل
م ا٩ُٕٞخ ٔ٪٫ املكذ٘ير ث٫، امل٤ذضئ إحل٫ اٌل  ٔ٪ؽ املٌُؿٌ  ثٌٕ٭ة، كّ٭ٮرق

 األقجةب كأ٤ٗٞخ دك٫٩ األثٮاب. 

ٝبف )ك ل٤ذ١ٕ٤ربٌم  (دل٧ٮع ادلٔٮات)ك ؽ الؿاك٩ؽٌم كيف دٔٮات الكيٌ 
يف   اهلل أ٫ٌ٩ ٝةؿ هل رقٮؿ الٮٚةء النريازٌم  يف ػرب أيب ل٤ى٭ؿميتٌ  (املىجةح
الكيٙ لذلثط، كأك٦أ ثيؽق إىل احل٤ٜ، كأ٦ٌة احلٌضح، ٚإذا ث٤ٖ ٦٪ٟ "اجلٮـ/ 

ٙه  ٚةقذ٘ر ث٫ ٚإ٫ٌ٩ ي٘يسٟ، ك٬ٮ ٗيةثه  ل٧ى٨ اقذ٘ةث، ٢ٞٚ/ ية مٮالم ية  كًل٭
ِو . "ثٟ أ٩ة مكذ٘يره  ،الـ٦ةفوةظت  كأ٦ٌة وةظت الـ٦ةف ٚإذا ث٤ٖ "/ كيف ٣ٛ

ٓ يؽق ىلع ظ٫ٞ٤ ػ ٚةقذ٨ٕ ث٫ ٚإ٫ٌ٩ يٕي٪ٟ  . (1)"٦٪ٟ الكيٙ ٬٪ة ػ كًك

يٍجح)يف ٠ذةيبى  ظذ٧ةؿ ٦ة ركاق النيغ كاجل٧ٕةينٌ ؽ ٬ٰؾا االكم٧ٌة يؤيٌ  ٘ى ٨ٔ  (ا٣
 ٌٌ يٞٮؿ/ إفَّ لىةظت ٬ٰؾا   ق٧ٕخ أثة ٔجؽ اهلل"٢ ث٨ ٧ٔؿ، ٝةؿ/ املٛ

                                                                                              

ؽ٩ة أيب يف اتلؽاكم ثرتبح مٮال٩ة كقيٌ  ٚى٢ه  ذ٠ؿ املؿض ك٦٪ة٫ٕٚ، /۳، ابلةب ۱۹۰ادلٔٮات/ ص  (1)
  .5۳۲، ح   ٔجؽ اهلل احلكني
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٧٬ة دُٮؿ ظٌّت يٞٮؿ ثٌٕ٭٥/ ٦ةت. كبٌٕ٭٥ يٞٮؿ/ ااألمؿ ٗيبذني/ إظؽ
 ، اليكريه  يجىق ىلع أمؿق ٨٦ أوعةث٫ إاٌل ٩ٛؿه  ٝيذ٢. كبٌٕ٭٥ يٞٮؿ/ ذ٬ت. ٚبل

 ٌُ ٫ٕ أظؽه ي  .(1)"م ييل أمؿقكال ٗريق إاٌل املٮىل اٌل  ٨٦ كيلٍّ  ٤ٓ ىلع مًٮ

ل٤ٞةا٥ "/  ، ٝةؿ أثٮ ٔجؽ اهللةرو ٨ٔ إقعةؽ ث٨ ٧ٌٔ  كركل الَكينٌ 
يٍجح األكىل ال، كاألػؿل َٮي٤حه ٗيبذةف/ إظؽا٧٬ة ٝىريةه  ٘ى ي٥٤ٕ ث٧اك٫٩ ٚي٭ة  . ا٣

 .(2)" ػةٌوح مٮاحل٫ي٥٤ٕ ث٧اك٫٩ ٚي٭ة إاٌل  إاٌل ػةٌوح ميٕذ٫، كاألػؿل ال

 آػؿ  كيف ٫ْٛ٣ ثؽكف االقتس٪ةء يف اثلةين، كركاق بك٪ؽو  كركاق اجل٧ٕةينٌ 
٫٪ٔ  /كاألػؿل َٮي٤حه ل٤ٞةا٥ ٗيبذةف/ إظؽا٧٬ة ٝىريةه "، ٝةؿ ،. 

ي٥٤ٕ ث٧اك٫٩ إاٌل  ي٥٤ٕ ث٧اك٫٩ إاٌل ػةٌوح ميٕذ٫، كاألػؿل ال األكىل ال
 .(3)"ػةٌوح مٮاحل٫ يف دي٪٫

ا ٣ٞي٫ ٞىه ٦ة يؽٌؿ ك٣حف يف د٤ٟ ا٣  يف ٦ٞؿّّ ق٤ُ٪ذ٫   ىلع أفَّ أظؽن
 إٝة٦ذ٫.  كحم٢ٌ 

يٍجح الى٘ؿل   ىف ىلع اجلةسف يف ػبلؿ ديةر األػجةر أ٫ٌ٩خي ز٥ٌ ال ٘ى ّ٭ؿ يف ا٣
                                                                                              

يٍجح  (1) ٘ى  الؿاثٓ،  ٣٢ٛى، ا ٦ة ركم يف ٗيجح اإل٦ةـ امل٪ذْؿ /۱۲، ابلةب ۱7۰ص / (ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣
يٍجح  ؛5ح  ٘ى ، 6۱ص  /ا٩ْؿ ؛۱۰۲، ح  ٗيبذ٫ ، ٦ة كرد ٨ٔ األا٧ح يف۱6۰/ ص (ل٤ُٮسٌ )ا٣

 .٬6۲ٮ ا٣ٞةا٥، ح   الاك٥ّ ح أفٌ اجلٮاب ٨ٔ األػجةر ادلا٣ٌ 

 .۱۹يف ا٣٘يجح، ح  ح، ثةبه ، ٠ذةب احلضٌ ۳4۲، ص ۱الاكيف/ ج  (2)

يٍجح (3) ٘ى  .۰الؿاثٓ، ح  ٦٢ة ركم يف ٗيجح اإل٦ةـ امل٪ذْؿ، ا٣ٛى /۱۲، ابلةب ۱7۲ص / )ل٤٪٧ٕةيٌن( ا٣
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ة، ٚةٌل  ٌن يف الى٘ؿل ٬ٮ ا٥٤ٕ٣  م ا٩ٛؿد ث٫ اخلٮاٌص ٣٘ري ػةٌوذ٫ كمٮاحل٫ أي
ٔى  ٔ٪٭٥ يف ال١ربل، ٚعةهل٥  ٪فٌ ٚي٫، ٚ٭ٮ امل  ظٮاجئ٭٥ ٤ٔي٫ ضي ؿٍ ث٧كذٞؿّّق، ك

 .(1)«يف الى٘ؿل، كاهلل ا٣ٕةل٥ كظةؿ ٗري٥٬ ٚي٭ة ٠٘ري اخلٮاٌص 
كًليٙ اكف ٚإ٫ٌ٩ ي٧س٨ يف ٬ٰؾا املٞةـ االقت٪ةد إىل اتلٮاٝيٓ الرشيٛح املؿق٤ح 

يٍجح ال١ربل بكجني ٔؽيؽةو   إىل النيغ املٛيؽ ٘ى  ٚٛي٭ة دأييؽه  ،ثٕؽ ثؽايح ا٣
 . كال٤ٞةء ثةإل٦ةـ امل٭ؽٌم  ىلع إماكف االردجةط كمة٬ؽه 

ٜ ا٣تكرتٌم  ّّٞ ٜو »/ ٝةؿ املع رقة٣ح ٩٭ض٫/  يف حمكٌ  احليٌلٌ  كذ٠ؿ حيىي ث٨ ثُؿي
ٌٚ   كأ٦ٌة ا٣ُؿيٜ اثلةين يف دـًليح املٛيؽ ٌٞ ٧ٚة دؿكي٫ اك ةق ح النيٕح كدذ٤

ذىتى إحل٫ زبلث ٠ذتو   ثة٣ٞجٮؿ/ أفَّ الىةظت إىل أف  ٠ذةثنة ػ يف ٌك ق٪حو  ٠ى
 . كدـًليحو  ٝةؿ ػ ك٬ٰؾا أكّف ٦ؽحو 

ٜو  كأمةر اث٨   (االظذضةج)ثةل١ذت إىل اتلٮٝيٕةت ا٣يٌت ٤ٞ٩٭ة  ثُؿي
٫٪ٔ   ٌٔجؽ اهلل  الؿميؽ النيغ املٛيؽ أيب إحل٫، ٦٪٭ة/ لؤلخ الكؽيؽ كالٮيل

ـه  اهلل ٤ٔيٟ  حم٧ٌؽ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ اجل٧ٕةف، أداـ اهلل إٔـازق ػ إىل أف ٝةؿ ػ قبل
 املؼ٤ه ٚي٪ة ثةحلٞني ػ إىل أف ٝةؿ ػ ك٧٤ٕ٩ٟ ػ أداـ اهلل دٮٚيٟٞ  لٮيلٌ أيُّ٭ة ا

ّّٜ كأصـؿ ٦سٮبذٟ ٨ٔ ٩ُٟٞ ٌٔ٪ة ثةلىؽؽ ػ أ٫ٌ٩ ٝؽ أذف جلة يف   جلرصة احل
 .(2)«ترشيٟٛ ثةملاكدجح...

                                                                                              

 ذةف، ا٣ٛةاؽة األكىل. )َجٓ ٬ٰؾا ال١ذت يف آػؿ ، ٚةاؽدةف ٦٭٧ٌ ۳۰5ك ۳۰4ح املأكی/ ص ص٪ٌ  (1)
 حبةر األ٩ٮار(.٨٦  5۳ج 

 .7۰44، ر٥ٝ ؽ ث٨ ٧ٕ٩ةفؽ ث٨ حم٧ٌ ، دؿدمح حم٧ٌ 554و 55۳، ص ۹/ ج ٝةمٮس الؿصةؿ (2)
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بلٝة٬ة ا٣يٌت د  إفَّ كوٮؿ ٬ٰؾق اتلٮاٝيٓ اثلبلزح إىل يؽ النيغ املٛيؽ
٧٤ةؤ٥٬ ثة٣ٞجٮؿ يت٪ةیف ٦ٓ ٩ف اجليةثح كدٔٮل الكٛةرة ثٕؽ الكٛري  النيٕح ٔك

ي  ٨ اٌل الؿاثٓ؛ أل٫ٌ٩ ي ؟ ػةصٌّ  م ٢ٞ٩ الؿقة٣ح؟ ٢٬ ٬ٮ ٩ةاته كأؿ ٬٪ة/ ٦ى
 دذٕةرض ٦ٓ اتلٮٝيٓ الرشيٙ.   كاحلةو٢/ أفَّ رقةا٢ النيغ املٛيؽ

/  النيغ املٛيؽ ، ظير ٝةؿ يف دؿدمح ؽ اخلٮيئٌ الكـ الكيٌ  ك٬ٰؾا ٩ٌه 
 /ثيق ٬٪ة أمٮره  ...»

ٜو األٌكؿ  دٮٝيٕةتو  احليٌلٌ  / أ٫ٌ٩ ظىك ٨ٔ رقة٣ح ٩٭ش ا٤ٕ٣ٮـ حلعىي ث٨ ثُؿي
 ، أٌكهلة/  وؽرت ٨٦ اجلةظيح املٌٞؽقح إىل النيغ املٛيؽ

الؿميؽ، النيغ املٛيؽ أيب ٔجؽ اهلل حم٧ٌؽ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨  لألخ الكؽيؽ، كالٮلٌ 
ازق( ٨٦ مكذٮدع ا٣ٕ٭ؽ املأػٮذ ىلع ا٣ٕجةد، بك٥ اهلل اجل٧ٕةف )أداـ اهلل إٔـ

ـه  املؼ٤ه يف ادلي٨، املؼىٮص  ٤ٔيٟ أيُّ٭ة الٮلٌ  الؿحم٨ الؿظي٥. أ٦ٌة ثٕؽ، قال
 ٚي٪ة ثةحلٞني... 

، كاملؼ٤ه يف ٬مؾا ٠ذةث٪ة إحلٟ أيُّ٭ة األخ الٮلٌ كيف آػؿ ٬ٰؾا اتلٮٝيٓ/ 
٩ة الىفٌ  د٪ةـ، ٚةظذِٛ   ثٕي٪٫ ا٣ٌ ي ال، ظؿقٟ اهلل، كاجلةرص جلة الٮفٌ كدّّ

٪ة اذٌل  ث٫ كال ُّّ ا، كأدّّ ٦ة ٚي٫ إىل هل ٧ً٪ٌ  م قُؿ٩ةق ث٧ةدْ٭ؿ ىلع ػ ةق أظؽن
٨ تكس٨ إحل٫، كأكًص دمةٔذ٭٥ ثة٢٧ٕ٣ ٤ٔي٫ إف هلل، كوًٌل اهلل ا مةء ٦ى

 كآهل ا٣ُة٬ؿي٨. ىلع حم٧ٌؽو 
ٌضح كاتلٮٝيٓ اثلةين/ كرد ٤ٔي٫ يٮـ اخل٧حف اثلة٣ر كا٣ٕرشي٨ ٨٦ ذم احل
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ـه ق٪ح ازجيت ٔرشة كأرب٧ٕبح، نكؼذ٫/  اهلل  بك٥ اهلل الؿحم٨ الؿظي٥ قال
، ادلايع إحل٫ ثس٧٤ح الىؽؽ، ٚإ٩ٌة حن٧ؽ اهلل إحلٟ  ّّٜ ٤ٔيٟ أيُّ٭ة اجلةرص ل٤ع

ؽ٩ة كمٮال٩ة ٣ني، كنكأهل الىالة ىلع قيٌ م ال إهلم إاٌل ٬ٮ، إٰلم٪ة كإهلم آثةا٪ة األكٌ اذٌل 
  أ٢٬ ثيذ٫ ا٣ُة٬ؿي٨. ني، كىلعػةد٥ اجلبيٌ  حم٧ٌؽو 

م ك٬ج٫ اهلل كبٕؽ، ٚٞؽ ٠ٌ٪ة ٩ْؿ٩ة ٦٪ةصةدٟ ػ ٔى٧ٟ اهلل ػ ثةلكجت اذٌل 
كحن٨ ٩ٕ٭ؽ إحلٟ  ػ إىل أف ٝةؿ ػكظؿقٟ ث٫ ٨٦ ٠يؽ أٔؽاا٫  ،لٟ ٨٦ أكحلةا٫

م أيَّؽ ث٫ املؼ٤ه، املضة٬ؽ ٚي٪ة ا٣ْةملني، أيٌؽؾ اهلل ث٪رصق اذٌل  أيُّ٭ة الٮلٌ 
 ػ إىل أف ٝةؿ ػ ني الك٤ٙ ٨٦ أكحلةا٪ة الىةحل

ؾا  ، كيف آػؿق/٨٦ ق٪ح ازجيت ٔرشة كأرب٧ٕبحو  اؿو كًلذت يف ٌٗؿة مٮٌ  ٬م
ّّٜ ا٣ٌٕلٌ  ٠ذةث٪ة إحلٟ أيُّ٭ة الٮلٌ  ٌٍ  امل٤٭٥ ل٤ع زٞذ٪ة، ٚةػ٫ٛ  ثإمالا٪ة، كػ

٨ تكس٨ إىل أ٦ة٩ذ٫  ، كاَٮق كاص٢ٕ هل نكؼحن ٨ٔ لكّّ أظؽو  ٤ٓ ٤ٔي٭ة ٦ى ٌُ ي
اهلل، احل٧ؽ هلل كالىالة ىلع  مةء ة إف٨٦ أكحلةا٪ة، م٤٧٭٥ اهلل ثربكذ٪

  كآهل ا٣ُة٬ؿي٨. اجليبٌ  ؽ٩ة حم٧ٌؽو قيٌ 

دى٢ إحل٪ة وٮرد٫. كأ٦ٌة ٬ٰؾاف اتلٮٝيٕةف ٚٞؽ  كل٥ كاتلٮٝيٓ اثلة٣ر ٦ٛٞٮده 
ـء اثلةين، يف دٮٝيٕةتو  (االظذضةج)يف  ذ٠ؿ٧٬ة ا٣ُربسٌ   ٨٦  كاردةو  يف اجل
 اجلةظيح املٌٞؽقح.

ي١٧٪٪ة اجلــ ثىؽكر٬ة ٨٦ اجلةظيح املٌٞؽقح؛  أٝٮؿ/ ٬ٰؾق اتلٮٝيٕةت ال
ٓو   ٚإفَّ النيغ املٛيؽ يٍجح ال١ربل بكج ٘ى أك تكٓ قجني،  ٝؽ كدل ثٕؽ ا٣

. ٬ٍت أفَّ النيغ املٛيؽ صــ دل٭ٮؿه   كمٮو٢ اتلٮٝيٓ إىل النيغ املٛيؽ
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ثٞؿاا٨ أفَّ اتلٮٝيٓ وؽر ٨٦ اجلةظيح املٌٞؽقح، ك٣ٰس٨ ٠يٙ ي١٧٪٪ة اجلــ 
لٰ٭ؾي٨ اتلٮٝيٕني  (االظذضةج)ىلع أفَّ ركايح ح ٤ٟ اجلةظيثىؽكرق ٨٦ د

 .(1)«كالنيغ املٛيؽ دل٭ٮؿه  ، كالٮاقُح ثني ا٣ُربسٌ مؿق٤حه 

ا ل٤٪ٞي كاإلثؿاـ كا٣ٞجٮؿ   ؽ اخلٮيئٌ إفَّ إماكؿ الكيٌ  ٬ٰؾا كٝٓ مٮردن
 ك٬ٰؾا ٦ة قج٪ةٝن٫، ٚ٪ٞٮؿ/ ،كالؿٚي ثني ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء

ك٬ٮ د٧٤يؾ  -  اإلماكؿ ٝةلٮا ثأفَّ النيغ ا٣ُٮسٌ ي٨ ٝج٤ٮا ٬ٰؾا إفَّ اٌل 
يٍجح)ي٪٢ٞ ٬ٰؾا اتلٮٝيٓ يف ٠ذةب  ل٥ -النيغ املٛيؽ  ٘ى ة  (،ا٣ ٦ٓ أفَّ هل رشظن

يٍجح ٬٪ةؾ؛ لا لٮ اكف ٬ٰؾا اتلٮٝيٓ كإٝيًّ  ٘ى ة كحت٤يبلن ٨ٔ ا٣ َن ة ٦ٌٛىبلن ك٦بكٮ
ا لاكف ٨٦ امل٪ةقت صؽًّ  يؾ٠ؿ أمَّ  بيّّ٪٫ ٬٪ةؾ، ١ٰ٣ٌ٪٫ ل٥ا أف يؾ٠ؿق كيي ك٦ٕذربن

ال يف ٠ذج٫ الؿصةحٌلح كال يف  ،كال أزؿ كال ػرب لٰ٭ؾق الٮإٝح ،ثٰ٭ؾا االق٥ يشءو 
 .  زخ ٨ٔ اإل٦ةـ وةظت الـ٦ةفال١ذت ا٣يٌت حتؽٌ 

 ك٬ٮ ٨٦ دبل٦ؾة النيغ املٛيؽ  كاجلؽيؿ ثةل٠ؿ أفَّ الكٌيؽ املؿدغ
ة، كًلٰؾلٟ اث٨إ ٣حكخ دلي٫ أٌم إمةرةو  ٌن يف إدريف  ىل ٬ٰؾق اتلٮاٝيٓ الرشيٛح أي

يؾ٠ؿ  ػ ٬ٮ اآلػؿ ل٥ (ٔيٮف كحمةق٨ املٛيؽ)ػ اجلة٦ٓ ل١ذةب  (املكذُؿٚةت)
ة.  ل٥ داكد كاث٨ كال١ؿاصكٌ  ،٬ٰؾق اتلٮٝيٕةت ٌن  يؾ٠ؿا ٰذلٟ أي

                                                                                              

 .۱۱7۱7ؽ ث٨ اجل٧ٕةف، ر٥ٝ ؽ ث٨ حم٧ٌ ، حم٧ٌ ۰۲۹ك ۰۲۳، ص ٦۱7ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (1)
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ج٫ ثةلنيغ املٛيؽ وةظتي ٣ى »/ مٮبآم٭ؿ ٝةؿ اث٨ ، كٝؽ ذ٠ؿت  الـ٦ةف ٌٞ
  .(1)«تو َة٣ قجت ٰذلٟ يف ٦٪ةٝت آؿ أيب

زٍخ كإ٧ٌ٩ة حتؽٌ  ،إىل ٬ٰؾق ا٣ٌٞىح جنؽ يف امل٪ةٝت أٌم إمةرةو  ك٣ٰس٨ ل٥
ة ٦ُة٣ت ال١ذةب ٨ٔ أظؽ ٨ٔ اإل٦ةـ  ك٣حف ٬٪ةؾ أمُّ ٤ُ٦تو  ،ٔرش إ٦ة٦ن

 . وةظت الـ٦ةف

ٜو  ٨٦ أي٨ صةء اث٨ ءؿ ٬٪ة/ك٩تكة  م٭ؿآمٮب ثذ٤ٟ الؿقةا٢؟  أك اث٨ ثُؿي
ذ٢٧ أ٩ٌ٭٧ة أكردا ٰذلٟ ٩ٞبلن ٨ٔ النيغ ا٣ُربسٌ كاجلٮاب/  ؛ كٰذلٟ ألفَّ حيي

ٜو  اث٨ ا الث٨ ثُؿي  ( كا٣ُربسٌ ٬ 5۳۳ م٭ؿآمٮب )املذٮٌّف  ٬ٰؾا اكف ٦ٕةرصن
 .حن كٝٮيٌ  كاردةن   ؽ اخلٮيئٌ . ك٣ٰس٨ دجىق إماكالت الكيٌ  (٬ 6۰۲ )املذٮٌّف 

يٞةؿ/ إفَّ النيغ  أف  ؽ اخلٮيئٌ كي٧س٨ يف ٦ٞةـ اجلٮاب ٨ٔ إماكؿ الكيٌ 
 ٦ة ٩ٌى٫/  (االظذضةج)ٝؽ ذ٠ؿ يف ٦ٌٞؽ٦ح ٠ذةث٫   ا٣ُربسٌ 

٩أيت يف أكرث ٦ة ٩ٮردق ٨٦ األػجةر ثإق٪ةدق؛ إ٦ٌة لٮصٮد اإلدمةع  كال»
 الكري كال١ذت ثني أك المذ٭ةرق يف ،أك مٮاٚٞذ٫ ملة د٣ٌخ ا٣ٕٞٮؿ إحل٫ ،٤ٔي٫

،  احلك٨ ا٣ٕك١ؿٌم  حم٧ٌؽو  املؼة٣ٙ كاملؤا٣ٙ، إاٌل ٦ة أكردد٫ ٨ٔ أيب
م كإف اكف منذ٧بلن ىلع ٦س٢ اٌل  ،٦ة قٮاق ٚإ٫ٌ٩ ٣حف يف االمذ٭ةر ىلع ظؽٌ 

                                                                                              

، دؿدمح ۳۹، ص ۰ج  ذراآ ابليةف/؛ 765، دؿدمح النيغ املٛيؽ، ر٥ٝ ٦۱۱۳ٕةل٥ ا٧٤ٕ٣ةء/ ص  (1)
 . ۹النيغ املٛيؽ، ر٥ٝ 
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ـءو  ٨٦ ذٰلٟ دكف ٗريق؛ ألفَّ  ٌٝؽ٦٪ةق؛ ٚؤلص٢ ٰذلٟ ذ٠ؿت إق٪ةدق يف أٌكؿ ص
٨٦ دم٤ح األػجةر ا٣ٌيت  كاظؽو  ٪ةدو إ٧ٌ٩ة ركيذ٫ ثإق  دميٓ ٦ة ركيخ ٔ٪٫

 .(1)«يف دٛكريق  ذ٠ؿ٬ة
ة؛ ألفَّ ٬ٰؾق  ثبل صٮابو   ؽ اخلٮيئٌ كيف ٬ٰؾق الىٮرة يجىق إماكؿ الكيٌ  ٌن أي

ٕنة ٤ٔي٭ة كال ٌم من٭ٮرةه    ؽ اخلٮيئٌ ، ك٢ٕ٣َّ ٬ٰؾا ٬ٮ رأم الكيٌ اتلٮاٝيٓ ٣حف دل٧
يس٨ ٨٦ الكٛؿاء  ل٥  ؽؽ إىل أفَّ النيغ املٛييف إماكهل. كمؿصٓ إماكؿ الكيٌ 

 يف ٔرصق.   ػةٌوني لئل٦ةـ ابو يس٨ ٬٪ةؾ ٨٦ ٩ٮٌ  كل٥ ،اخلةٌوني

 ث٧ة ظةو٫٤/   ؽ اخلٮيئٌ كٝؽ ردَّ ابلٕي ىلع إماكؿ الكيٌ 

حن٨ ٤٩زتـ ثٕؽـ الكٛةرة اخلةٌوح، ك٣ٰس٨ ي٧س٨ أف دسٮف الؿقة٣ح ٝؽ 
٦ٓ اال٣زتاـ يت٪ةیف  ك٬ٰؾا ال ،ػةصٍّ  ٔرب ٦جٕٮثو   كو٤ٍخ إىل النيغ املٛيؽ

ؽ ثني الكٛؿاء  ،ث٪ف الكٛةرة اخلةٌوح ثٕؽ الكٛري الؿاثٓ ث٧ٕىن أ٩ٌ٪ة ٩ٛؿّّ
ةت؛ ٠إيىةؿ ي٨ ٝؽ ديٮَل إحل٭٥ ثٕي امل٭٧ٌ اخلةٌوني كبني األٚؿاد ا٣ٕةديّّني اٌل 

ٚٞؽ ديٮَل  ،٦ة. ك٦سةؿ ٰذلٟ يف ز٦ة٩٪ة صيلٌّ ككاًطه  أك ماكفو  الؿقة٣ح إىل مؼهو 
ًٝج٢ راحف ادلك٣ح إىل مؼهو  حو ػةٌو  ٦٭٧ٌح إيىةؿ رقة٣حو  آػؿ ٦ٓ  أك راحفو  ٨٦ 

 .(2)كصٮد الكٛةرة كالكٛري يف ٰذلٟ ابلدل
                                                                                              

 ٦ح املؤ٣ٙ.، ٦ٞؽٌ 4، ص ۱ظذضةج/ ج اال (1)

، ۳۲۳، ص ٦۱ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  /٩ْؿاإىل ٬ٰؾا املٕىن يف ٠ذةث٫.  اخلٮيئٌ  ؽكٝؽ أملط الكيٌ  (2)
 ٦ح الؿاثٕح، املٮرد اخلةمف، كٌل٣ح اإل٦ةـ.، املٞؽٌ 75كص  ۳۱۳دؿدمح إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر، ر٥ٝ 
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إحل٫   كيف دٮٝيٕةت اإل٦ةـ  كاجلؽيؿ ثةل٠ؿ أ٫ٌ٩ يف ٌٝىح النيغ املٛيؽ
ًع النيغ املٛيؽ كال املجٕٮث اجليةثح اخلةٌوح ل٥ ث٢ كال أظؽ ٨٦ النيٕح  ،يؽَّ

٤زتـ ثة٩ُٞةع الى٤ح الاكم٤ح ثح٪٪ة كبني اإل٦ةـ ٩ كحن٨ ال ، اٌداع٬ة ل٤نيغ
يٍجح ال١ربل ٘ى دت٪ةیف ٦ٓ ٤ٜٗ ثةب  ال ث٢ ٬٪ةؾ كقةاٍ كاردجةَةته  ،يف ٔ٭ؽ ا٣

 الكٛةرات اخلةٌوح، كإحلٟ مٮا٬ؽ/ 

ّ  إلشاهد إألّول: قّصة إلمرجع إلكبير إلسّيد أن     
 
  إلحسن إألصفهان

ثؽأت احل١ٮ٦ح  ،األرشؼ ل٧ٌة آ٣خ إحل٫ زاع٦ح احلٮزق ا٧٤ٕ٣ٌيح يف اجلضٙ
ثإيؾاء امل٧٧ٌٕني كا٧٤ٕ٣ةء، كامرتَخ ٤ٔي٭٥ االصذ٭ةد  امل١٤ٌيحح اإلصؿا٦يٌ 

ة ل٤بف ا٧ٕ٣ة٦ح َن ، ك٨٦ ٛةظ ىلع ا٧ٕ٣ة٦ح كىلع ٬ٰؾا الـٌم ك٨٦ أص٢ احل .رش
ثإُٔةء  ؽ األوٛ٭ةينٌ ثؽأ الكيٌ  ؛أص٢ وؽّّ مؤامؿة إًٕةؼ ا٧٤ٕ٣ةء يف إيؿاف

٥و إصةزات االصذ٭ةد لّكّّ  ٓه   ٧ٕ٦َّ ؽ ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ىلع الكيٌ  إىل ظؽٍّ أرتض دم
 . ؽ/ أ٩ة ٦أمٮره ؼ، ٚأصةب الكيٌ بكجت ٬ٰؾا اتلرصٌ  األوٛ٭ةينٌ 

ًٝج٢ الك٤ُح امل ٧ٮا أ٫ٌ٩ ٦أمٮره ٤ٜٞٚ ابلٕي كدٮ٬ٌ  ؽ ٚةتلضأ الكيٌ  ،حيٌ ٨٦١٤ 
/  ٚأرا٥٬ رقة٣حن  ،إىل ٠نٙ احلٞيٞح كالٮاٝٓ كإٚنةء الرسّّ ىلع مٌيو  ٝةابلن

 م أمؿق ثٰؾلٟ. كأ٫ٌ٩ ٬ٮ اٌل  ، ة ٨٦ ًٝج٢ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم إ٩ٌ٭

  
 إلشاهد إلثان 

احلك٨ ة ؽ أثم أوةب الكيٌ ثةحلةدث األحل٥ اٌل  إفَّ ٬ٰؾق ا٣ٌٞىح مؿدجُحه 
 ،ؽ ننة٫َ املؿصعٌ ٚأكٝٙ الكيٌ  ،ؽ ظك٨و ك٬ٮ ٦ٞذ٢ اث٪٫ الكيٌ  ،األوٛ٭ةينٌ 

ٚضةءق النيغ ، ٮأيؽقكأ٣ىغ كَّ ٣ٞةءاد٫ كم ،كأ٤ٜٗ ثةب ثحذ٫ كأزتؿ اجلةس
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أمؿق ثأف  ثةلـ٬ؽ كاتلٞٮل، كٝةؿ/ إفَّ اإل٦ةـ  ك٬ٮ ٦ٕؿكؼه  ال١ٮيفٌ  حم٧ٌؽه 
 .(1)اٚذط ثةب ثيذٟ حن٨ ٩٪رصؾكٌلف م٧ٌٮف الؿقة٣ح/  ،يك٥ٌ٤ إحلٟ رقة٣حن 

ي٧س٨  ي٧س٨ جلة ا٣ٞٮؿ/ إفَّ ملس٢ ٬ٰؾق اجليةثةت كالٮقةاٍ كصٮدنا ال فإذ
 ؛ ألفَّ اجليةثح كالكٛةرة اخلةٌوح مؿدجُحه ٌوحن ػة إ٩سةرق، ١ٰ٣ٌ٪٭ة ٣حكخ ٩يةثحن 
 . ٚي٭٥  ثةلكٛؿاء األربٕح ك٦٪عرصةه 

ـ ٚ٪ع٨ ٩ٞج٢ أو٢ اتلٮٝيٓ كالؿقة٣ح، ك٩ٞج٢ دسؿار ٬ٰؾق كب٪ةءن ىلع ٦ة دٞؽٌ 
ة، كٌم ال ٌن دت٪ةیف ثأمّّ مّكو ٨٦ األماكؿ ٦ٓ اتلٮٝيٓ الرشيٙ  ال٤ٞةءات أي

يٕن ٬ٰؾا  كٛري الؿاثٓ، ك٣ٰس٨ الإىل ال  الـ٦ةف الىةدر ٨٦ اإل٦ةـ وةظت
 ا. صؽًّ  ؛ ألفَّ إزجةت ٰذلٟ منّكه ٝجٮؿ دٔٮل ال٤ٞةء كا٣ترٌشؼ ٨٦ أمّّ مؼهو 

 

 ،ة امل٧ٌٮفح الك٪ؽ كقبل٦ح املنت كٝٮٌ إفَّ ٬ٰؾا اتلٮٝيٓ الرشيٙ ي٧ذةز ثىعٌ 
ٔ٪ؽ  ل٤ٞجٮؿ ٬ٮ مٮرده  كحبكت ا٣ْة٬ؿ أ٫ٌ٩ ال دلةؿ لؿدّّق أك دٌٕي٫ٛ، أك ال أ٢ٌٝ 

ة ٠سريةن  ا٧٤ٕ٣ةء. ك٨٦ ص٭حو   ،ىلع ا٣ترٌشؼ كال٤ٞةء حن دا٣ٌ  أػؿل ٚإٌف ٬٪ةؾ ٩ىٮون
ا إدمةحلًّ  كال ة؛ لا ٩ٞٮؿ يف ٦ٞةـ ة ك٦ٕ٪ٮيًّ نكذُيٓ أف ٩ؿد٬َّة لكٌ٭ة؛ ألفَّ ٚي٭ة دٮادؿن

ؽـ ا٣ٞجٮؿ ٬ٮ اٌداعء الكٛةرة  اجل٧ٓ ثني آراء الك ا٣ُةاٛذني/ إفَّ مٮرد اجلف ٔك
ال أو٢ ا٣ترٌشؼ كال٤ٞةء ٦ٓ ظرضد٫ املٌٞؽقح؛ ألفَّ  ،ح ٍٚٞكاجليةثح اخلةٌو 

                                                                                              

 .(آيح اهلل اإلوٛ٭ةينٌ  حدؿدم)، اقذؽرااكت، ۳75، ص 4منة٬ري دانن٧٪ؽاف اقبلـ/ ج  (1)
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يٍجح ال١ربل إماكف ا٣ترٌشؼ ث٤ٞةا٫ ٗري حمةؿو  ٘ى إزجةت ٰذلٟ  ٣ٰس٨ٌ  ،يف ٔرص ا٣
 . حيذةج إىل دحل٢و 

ا ق٭بلن ك٦ذحرٌسن   ك٩ٞٮؿ ٠ٰؾلٟ/ إفَّ ٣ٞةء اإل٦ةـ ا ل٤ض٧يٓ حبير ٣حف أمؿن
يع ٰذلٟ؛ يكذُيٓ أمُّ مؼهو  ٔني  لا حن٨ أف يؽَّ ٩ؿی دٔٮی ال١سري ٨٦ املؽَّ

ٚي٧ة لٮ  ٢، ػةٌوحن  ل٤جعر كاتلأمٌ مٮردنا ل٤٪ْؿ كحمبلًّ   ل٤ترٌشؼ ث٤ٞةء اإل٦ةـ
 . اٌدٔٮا ال٤ٞةء االػذيةرٌم 

ي٧س٨ أف يسٮف مٮردنا ل٤ٞجٮؿ، ك٬ٰؾا  (1)إٌف ال٤ٞةء ٗري االػذيةرٌم  ،٥ٕ٩
كاهلل ا٣ٕةل٥  ،هلثٮزةٝح وةظت ٬ٰؾا ا٣ترٌشؼ كال٤ٞةء أك اجلة٢ٝ  األمؿ مرشكطه 
 حبٞةاٜ األمٮر.

                                                                                              

ٜو  يسٮف ٨ٔ دٮٝيخو  م الك٬ٮ ال٤ٞةء اٌل  (1) ٜو  كدجكي ٦ة يؿاٜٚ ٔؽـ ٦ٕؿٚح اإل٦ةـ  ، كاعدةن مكج
 )ركيح ٣رتاب ٦ٞؽ٫٦ ا٣ٛؽاء(.



 



 

 سرداب سايّراء 

  وَغْيثح اإلياو صاحة انزياٌ



 



 

 
 ثة٣ُٞٓ كاحلٞني ث٧ٞذغ اجلٌه  زةثذحن  ح ٔٞيؽةن ة اك٩خ ا٣ٕٞيؽة امل٭ؽكيٌ ل٧ٌ 

ٌٚ  املذٮادؿ ثني املك٧٤ني ح ٬ٰؾق يٌ ٝؽ يؿكؽ ل٤جٕي املكةس ثأ٧٬ٌ  ٫ٚإ٩ٌ  ؛حن اك
 ح ا٣يٌت ال يرضٌ مٮر اهلةمنيٌ زةرة ثٕي األإا٣ٕٞيؽة كا٣تن١يٟ ٚي٭ة ٨٦ ػبلؿ 

٣ح رسداب أمٮر مكو٢ ا٣ٕٞيؽة، ك٨٦ دم٤ح د٤ٟ األأك ٔؽ٦٭ة ثأكصٮد٬ة 
زةرة إم ٝؽ يُؿظ٫ ابلٕي ث٘يح تكؼيٙ ا٣ٕٞيؽة كاالقذ٭ـاء ث٭ة كا٣٘يجح اٌل 

٭ح ظٮهلة.النج

ء. ااغب كاػذىف يف رسداب قةمؿٌ   اإل٦ةـ وةظت الـ٦ةفأٌف  -۱
ء. ايٕحل يف رسداب قةمؿٌ   اإل٦ةـ وةظت الـ٦ةفأٌف  -۰
قةمٌؿاء. يْ٭ؿ ٨٦ رسداب   اإل٦ةـ وةظت الـ٦ةفأٌف  -۳

ح! ب احل٤ٌ اثجةب رسداب قةمٌؿاء أك رسد ٨٦ النيٕح ٌك حل٤حو  ّتذ٧ٓ ٚؿؽه  -4
ـ٧ٔ٭٥ أفَّ اإل٦ةـ يٕحل ٬٪ةؾ ٚي٤ُجٮف ٦٪٫ اخلؿكج كا٣ْ٭ٮر! ث

 

رسداب كنكت إحل٭٥ ُٚؿح حبر ال ،٭٥ النيٕحؿ ٨٦ ادٌ ٬ٮ أكٌ  إٌف الك٧ٕةينٌ 
٨ أ ى ثٕؽق ٚٞؽ ٢ٞ٩ ٬ٰؾق اتل٭٧ح  ،٦٪٫  ّ٭ٮر اإل٦ةـ وةظت الـ٦ةف كَلُّ ٦ى

 ٨ٔ ٠ذةث٫ كاٝذبك٫ ٦٪٫. 
٨ٔ ٔبلٝح رسداب  ٦ة٦ٌيح املٕذربة حبره يٮصؽ يف ٠ذت اإل كاحلٞيٞح أ٫ٌ٩ ال

يٍجح اإل٦ةـ وةظت الـ٦ةفاقةمؿٌ  ٘ى  لرسداب دةثٕحه إ٧ٌ٩ة ٝؽاقح ٬ٰؾا ا، ك ء ث
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٨ اكف ٚي٫؛ ٚ٭ٮ اكف ٦زنالن إل٦ة٦ني ٨٦ األا٧ٌ    ح األَ٭ةر٣ٞؽاقح ٦ى
لا ٚ٭ٮ  ؛ لٮالدة اإل٦ةـ وةظت الـ٦ةف ( كحمبلًّ  )اهلةدم كا٣ٕك١ؿٌم 

ذجةرات ا٣ٌيت  ؽُّ ٨٦ دم٤ح األ٦ةز٨ املٌٞؽقح دلل النيٕح بكجت ٬ٰؾق األ يٕي
 ري ٰذلٟ. ذ٠ؿ٩ة٬ة، ك٣حف يف ال١ذت النيٌٕيح املٕذربة ٗ

يبذ٫  أ٦ٌة ا٣ٕة٦ٌح َٚك٧ةد٭٥ تنري إىل  /ٔبلٝحو ثني الرسداب ٗك
05٦9

٨ رأل... كب٭ة الرسداب املٕؿكؼ يف صة٦ٕ٭ة اٌل »يٞٮؿ/  َّ ٦ى ـ٥ٔ رسي م د
.(1)«٭٥ خيؿج ٦٪٫النيٕح أٌف ٦٭ؽيٌ 

9٦9٦

م ىلع دص٤ح... كب٭ة الرسداب املٕؿكؼ يف صة٦ٕ٭ة اٌل  قةمٌؿاء ثدله »يٞٮؿ/ 
ـ٥ٔ النيٕح أٌف ٦٭ؽيٌ  ٌؿبخ ظٌّت ل٥د ٓ  ٭٥ خيؿج ٦٪٫... كػي يجٜ ٦٪٭ة إاٌل مًٮ

ـ٥ٔ النيٕح أٌف ث٫ رسداب ا٣ٞةا٥ني( اٌل املن٭ؽ )ا٣ٕك١ؿيٌ    .(2)«م د
۳٦۳1

ٔرش ىلع ٦ؾ٬ت  ... ك٬ٮ أظؽ األا٧ٌح االزندٮيٌف ظك٨ ث٨ ٔيلٍّ »ٝةؿ/ 
  .(3)«م يٕذٞؽك٫٩ امل٪ذْؿ برسداب قةمٌؿاءك٬ٮ كادل )ـ ح ـ د( اٌل  ،اإل٦ة٦ٌيح

                                                                                              

ؿٌّّم ۰۲۰، ص ۳األنكةب/ ج  (1)  .، ثةب الكني امل٭٤٧ح، الكةمى

 ، ثةب الكني كاأل٣ٙ ك٦ة ي٤ي٭ة، قةمٌؿاء. ۱76، ك۱7۳، ص ۳ف/ ج ابلدلا ٦ٕض٥  (2)

 ة ظٮادث.، ذ٠ؿ ٔؽٌ ۰6۲، ظٮادث ق٪ح 454، ص ٢4 يف اتلةريغ/ ج الاكم (3)
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8٦40

ةظت الرسداب د( اث٨ احلك٨... ك٬ٮ و ا٣ٞةق٥ )ـ ح ـ  أثٮ»يٞٮؿ/ 
ك٥٬ يجذْؿك٫٩ يف آػؿ الـ٦ةف ٨٦ الرسداب  ،كأٝةكي٤٭٥ ٚي٫ ٠سريةه  ،ٔ٪ؽ٥٬

٨ رأل... كالنيٕح يٞٮلٮف/ إ٫ٌ٩ دػ٢ الرسداب يف دار أثي٫ً  ٫ي د٪ْؿ  ،برٌس ٦ى كأ٦ُّ
 .(1)«يٕؽ خيؿج إحل٭ة إحل٫ ٥٤ٚ

5٦49

ـ٥ٔ النيٕح أٌف الرسداب املٕؿكؼ اٌل  -قةمٌؿاء  -ة كيف صة٦ٕ٭»ٝةؿ/  م د
٧ٮا أفٌ أل٩ٌ  ؛٭٥ خيؿج ٦٪٦٫٭ؽيٌ  ؽ ث٨ احلك٨ دػ٢ ٚي٫، كٌلف ىلع ثةب حم٧ٌ  ٭٥ ٔز

، إىل ز٨٦ الك٤ُةف ق٪ضؿ ث٨ أوٛؿ، رسص٫ كجلة٫٦ ٨٦ ذ٬تو  ٬ٰؾا الرسداب ٚؿسه 
؟ يشءو  ٌم ٬٪ة ألة ىل الىبلة ٚٞةؿ/ ٬ٰؾا ا٣ٛؿس ٬إصةء يٮـ اجل٧ٕح  ،(2)م١٤نةق

                                                                                              

يةف/ ج  ةت كٚيٌ  (1)  .56۰ا٣ٞةق٥ امل٪ذْؿ، ر٥ٝ  ، دؿدمح أيب۱76، ص 4اأٔل

ٞن ؽ حم٧ٌ ٦ح الكيٌ يٞٮؿ ا٣ٕبٌل  (2)  ٤ٚجكأؿ ٨٦ ا٣ٞـكينٌ »ة ىلع ٬ٰؾق األكؾكبح/ ؽ٦٭ؽم اخلؿقةف د٤ٕي
أكرث ٨٦  552ز٦ة٫٩ كز٦ةف الك٤ُةف ق٪ضؿ املذٮٌّف ق٪ح  م أكرد اخلرب كبنٌي اٌل  682املذٮٌّف ق٪ح 

رآق ٚؿكاق؟ أال ١ٌٚؿ كدؽثٌؿ ٦ة ثةؿ ٬ٰؾا  مىؽرو  ، ٨٧ٚ ركل هل ذٰلٟ؟ كيف أٌم كزبلزني ق٪حن  ٦بحو 
يرشب! ظٌّت لٮ ّ٪٫ٌ ٩ةٝح  يأك٢ كال يجٮؿ! كال يؿكث كال يـكؿ! ٚبل يـاؿ كال ال ةا٣ٛؿس ٝةا٧ن 

ـو ٚي٧ة حيكت، ٚٞؽ اكف هلة رش وة٣طو  ؽاء املع٧ٮـ، ب يٮـ ٤ٕ٦ٮ ًٕ ، ك١ٰ٣ٌ٪٫ اخليةؿ املٮ٬ٮـ، كا٣
إيٞةؼ  أيؾ٠ؿ جلة ٦جؽ ، ملةذا ل٥دس٨ يف ٩ٛك٫ ٤ٌٔحه  يٮدلاف ا٤ٛ٘٣ح ٚيٮٕٝةف الـ٣ٌح، لٮ ل٥

 ز٦ةف الك٤ُةف ق٪ضؿ، ك٬ٰؾا ٫ اكف ٦٪ؾ ز٨٦ ٠ٰؾلٟ ظٌّت ا٣ٛؿس، كحبكت قيةؽ الك٫٦ أ٩ٌ 
ٛن  ث٫؟ ك٢ٌّ  ءز٥ يج٨٧ٚ أ ى ث٫ كأك٫ٛٝ؟ ك٦٪ؾ  552 ق٪ح دٮيٌف  إىل ز٨٦ الك٤ُةف ق٪ضؿ؟  ةكاٝ

ٌٚة٠ني، كأّ٭ؿ ٦ة يكتج٨ُ ٠ؾب ػرب ا٣ٞـكينٌ   ٦ة ذ٠ؿق/ أفٌ  صٮاب دميٓ ٰذلٟ يف صؿاب األ
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ٓ ػري اجلةس يؿًلج٫، ٚٞةؿ/ ٣حف خيؿج ٦٪٫ ػريه   ٚٞةلٮا/ حلؼؿج ٨٦ ٬ٰؾا املًٮ
٧ٮا أ٩ٌ ٦ٌن  ـٌ  ألفٌ  ؛٫ ٦ة اكف ٦جةرٌلن ، كرًلج٫. ٔز  .(1)«٤ٗجذ٫ كزاؿ مي٫١٤ (1)ا٣٘

                                                                                              

ٛن إالك٤ُةف صةء يٮـ اجل٧ٕح  ثجةب  ةىل الىبلة، ٚكأؿ ٨ٔ مأف ا٣ٛؿس، ٚإذا اكف ا٣ٛؿس كاٝ
ٓو  م م دٞةـ ٚي٫ الىبلة ٬ٮ اٌل جلة٦ٓ اٌل ا فٌ إدٞةـ ٚي٫ اجل٧ٕح؟ ث٢  الرسداب، ك٬ٮ ٣حف جبة٦

كبني ٬ٰؾا اجلة٦ٓ كمٮٝٓ الرسداب ٌٔؽة  ،ح( احلٮـ، ك٦أذ٩ذ٫ )امل٤ٮيٌ ظٌّت  دـاؿ آزةرق ثةٝيحن  ال
ٌّ اجل٧ٕح يف ، ٚأي٨ ماكف الىبلة ٨٦ ماكف ا٣ٛؿس؟ كّة٬ؿ اخلرب أ٩ٌ ٠ي٤ٮ٦رتاتو  ٫ و

ر يف احليةة صؿت قٌ٪ح اتلُٮٌ ٦ٌن كرًلج٫، كيجؽك أف  الرسداب كػؿج كٝةؿ/ ٣حف خيؿج ػريه 
ٛن  يف أاعصيت األكةذيت، ٧ٚة ا٩ٞغ ا٣ٞؿف الكةثٓ اٌل ظٌّت  ظٌّت  ةم ٥ًٌ ٨٦ ذ٠ؿ٩ة٥٬ آ٩

٦ة  (ح٦٪٭ةج الك٪ٌ )ح، ٚٞةؿ يف ٠ذةث٫ دي٧يٌ  ، ٚجؽأ٬ة اث٨َة٣ٕ٪ة ا٣ٞؿف اثلة٨٦ ثأٚة٩ني صؽيؽةو 
٤ي٫ كزرق. ٥٤ٚ ًٙ برسداب قةمؿٌ  مٌؿ ذ٠ؿق ٔك  ذ٬ت نئك٣ .ة٬ؽ أػؿإحل٫ من  ٥ًٌ اء ظٌّت يسذ

 ةة ٚؿقن كإ٦ٌ  ة ث٤٘حن إ٦ٌ  حن ح ص٢ٕ ماك٩٭ة داثٌ دي٧يٌ  اث٨ ٚإفٌ  ،م ذ٠ؿق ا٣ٞـكينٌ ق٪ضؿ ثة٣ٛؿس اٌل 
، ٚٮٌقٓ اآلٚةؽ يف اتل٤ٛيٜ يكج٫ٞ إحل٫ أظؽه  كإ٦ٌة ٗري ذٰلٟ، كبؽأ ٨٦ نكش ػيةهل كػجةهل ٦ة ل٥

.  ذ٠ؿ ٦ؽي٪ح اجلبٌ   يف الـ٦ةف، ٚؾ٠ؿ ا٣ٕرش األكاػؿ ٨٦ م٭ؿ رمٌةف، كيف املاكفظٌّت 
 ح كال٬بٌ اجلٮزيٌ  ٥و ٝيٌ  ك١٬ٰؾا دجةرل ٧٤ٔةء ا٣زتكيؿ يف اجلىٮص ٨٦ ثٕؽق، ٚضةء د٧٤يؾق اث٨

، ك٨٦ خي٤ٜ حه ٦ة ٚٮٝ٭ة ث٤يٌ  حه ٚٮف، كد٤ٟ ث٤يٌ ، ٚىةركا ي٭ؿٚٮف ث٧ة خيؿٌ ٠سريو  ا٣ٛؽاء كاث٨ كأثٮ
ٚي٫  رسداب دػٮالن ل٤٪ْؿ أف ثؽايح ٚؿيح ال ، ك٨٦ البلٚخ٦ة يٞٮؿ ٚعي٤يت ٚي٫ ٤ٝي٤حه 

ٍل٧ٌة د٧ةدل ك .احل٧ٮٌم  ٦٪٫ اك٩خ يف ا٣ٞؿف الكةثٓ ٦٪ؾ يةٝٮتو  ةمل٨ ٚي٫ كػؿكصن  اكا٩ذْةرن 
٩ذْةر/ ا٣ٕؽد ح االدل٤ٌ ]« الـ٦ةف دجةرل أوعةب ابل٭ذةف يف ث٭خ النيٕح يف مكأ٣ح الرسداب

 .[، ٚؿيح الرسداب، حتٞيٞةته ۰

ـٌ ( 1)  ٌم،م١ٮركةذيت ٨٦ ُٝت ادلي٨ األؾق األ٬ٰ  (اجلض٥ اثلةٝت)٢ٞ٩ يف  .اق٥ َةاٛحو  ا٣٘
٥ النيٕ »... ا١٬ٰؾ ـٌ ٚك٤ٌ  ،٬ٰؾا الؿًلٮب ل٥ يس٨ هل ٦جةرٌلن  فٌ أ حٔز ػؾكا أٚ ٍ ٤ٔي٫ َةاٛح ا٣٘

 [.4۱۳ ص ،۱ ج ،ض٥ اثلةٝت]اجل« امل٤ٟ ٦٪٫



يٍجح اإل٦ةـ وةظت الـ٦ةف )٤ٔي٫ الكبلـ(  227  ......................  ا٣ٛى٢ الكةثٓ/ رسداب قةمٌؿاء كدى

 

٦٧94

ـ٧ٔٮف ٮ اٌل ح ٬ٔرشيٌ  كاملٕىٮـ ٔ٪ؽ الؿاٌٚح اإل٦ة٦ٌيح االزن»ٝةؿ/  م ي
ؿؼ هل ػربه  أ٫ٌ٩ دػ٢ رسداب قةمٌؿاء ثٕؽ مٮت أثي٫... ك٬ٮ إىل اآلف ل٥ كال  يٕي

 .(2)«كأزؿه  ٔنيه  كٝٓ ٤ٔي٫ ٨٦ أظؽو 
٧٧84

 / ا، اٌل  امل٪ذْؿ الرشيٙ... ػةد٧ح االزن»ذ٠ؿ ٝةابلن ي٨ دٌؽيع ٔرش قٌيؽن
ـ٧ٔٮف د( ٬ٰؾا ٬ٮ اٌل   . ك)ـ ح ـإاٌل ل٤٪بٌ  اإل٦ة٦ٌيح ٔى٧ذى٭٥ كال ٔى٧ح م ي

ي٧ٮت ظٌّت  ال كأ٫ٌ٩ يحٌّ  ،ح... كأ٫ٌ٩ وةظت الرسداب بكةمٌؿاءأ٫ٌ٩ اخل٤ٙ احلضٌ 
ـ٧ٔٮف أ٫ٌ٩ دػ٢ رسداثنة يف ثيخ أثي٫ً  ٫ي د٪ْؿ إحل٫ ٥٤ٚ ،خيؿج... كي خيؿج إىل  كأ٦ُّ

  .(3)«كٌلف اث٨ تكٓ قجني ،الكةٔح ٦٪٫
4٧50

ك٥٬ يجذْؿك٫٩ ٌك يٮـ، يٞٛٮف ثةخلي٢ ىلع ثةب الرسداب كيىيعٮف »ٝةؿ/ 
 يؿصٕٮف ثةخليجح كاحلؿ٦ةف، ٰٚ٭ؾا  ػؿج ية مٮال٩ة... ز٥ٌ اث٫ أف خيؿج إحل٭٥/ 

 .(4)«دأث٭٥ كدأث٫
                                                                                              

 اء.، اإل٤ٝي٥ الؿاثٓ، قةمؿٌ ۳۳6آزةر ابلبلد/ ص  (1)

ح ا٣ٛذةكی، ج  (2) ٨ٔ من٭ؽ  ، الـيةرة، قؤاؿه 7ج ا٫ٞٛ٣، ، ٠ذةب ۰۳۹ – ۰۳۳، ص ۰7دل٧ٔٮ
 .۳۲7، ص ۳ح/ ج ح اجلجٮيٌ ٦٪٭ةج الك٪ٌ  /ا٩ْؿ؛ ۱۳4احلكني، ص  احلكني يف ا٣ٞة٬ؿة، رأس 

 .6۲، دؿدمح امل٪ذْؿ، ر٥ٝ ۱۰۱ – ۱۱۹، ص ۱۳قري أٔبلـ اجلجبلء/ ج  (3)

 .۳45، ا٣ٛى٢ اخل٧كٮف، ر٥ٝ ۱5۰امل٪ةر امل٪يٙ/ ص  (4)
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2٧٧8

ٌيح، ثةلَكٌ  ٚإفَّ ذاؾ ٣حف ث٧ٮصٮدو  ؛ءاك٣حف ثةمل٪ذْؿ يف رسداب قةمؿٌ »ٝةؿ/ 
ٌن أكٝةؿ  .(1)«كإ٧ٌ٩ة يجذْؿق اجل٭٤ح ٨٦ الؿكاٚي ٨٦  كٝؽ ذ٬ت َةاٛحه »ة/ ي

ؿ ػؿكص٫ يف آػؿ الـ٦ةف... اٌل  ،الؿاٌٚح إىل إ٦ة٦ذ٫ م خيؿج يف كأ٫ٌ٩ ييجذْى
٧٭٥ ٨٦ رسداب قةمؿٌ   .(2)«أز

 ح كصٮدق ز٥ٌ ٥ الؿاٌٚم دذٮ٬ٌ ك٣حف ٬ٰؾا ثةمل٪ذْؿ اٌل »كيٞٮؿ يف دٛكريق/ 
ح، ث٢ ٬ٮ يٌ كال كصٮد ثةلَكٌ  ٰذلٟ ٣حف هل ظٞيٞحه  ا، ٚإفٌ ّ٭ٮرق ٨٦ رسداب قةمؿٌ 

٥ اخليةالت الٌٕيٛح، ك٣حف املؿاد ثٰ٭ؤالء ٨٦ ٬ٮس ا٣ٕٞٮؿ الكؼيٛح، كدٮ٬ٌ 
ٔرش ٨٦  ي٨ يٕذٞؽ ٚي٭٥ االز٪ةٔرش اٌل  ح االزنٔرش األا٧ٌ  اخل٤ٛةء االزن

 .(3)«ح ٤ٞٔ٭٥الؿكاٚي جل٭٤٭٥ ك٤ٌٝ 
01٧٧2

٥ْ ثٰ٭ؾق املؽي٪ح ]احل٤ٌ  كب٧ٞؿبحو »ٝةؿ/  ىلع ثةث٫  ح[ مكضؽه ٨٦ الكٮؽ اأٔل
، ك٥٬ يك٧ٌٮ٫٩ من٭ؽ وةظت الـ٦ةف، ك٨٦ اعداد٭٥ أف مكؽكؿه  قرت ظؿيؿو 

                                                                                              

 ، يف ق٪ح إظؽی ٔرشة ٨٦ اهلضؿة، ٚى٢ يف دؿديت األػجةر ۰۲5ص  ،6ابلؽايح كاجل٭ةيح/ ج  (1)
 ثة٣٘يٮب املكذٞج٤ح.

اجل٭ةيح يف ا٣ٛنت  /ا٩ْؿ ؛، يف ق٪ح إظؽی كزبلزني ك٦بحو 4۰، ص ۹/ ج املىؽر الكةثٜ (2)
ثجٕي ٦ة قيبليق آؿ   ، إػجةر الؿقٮؿٌم ، ٚى٢ يف ذ٠ؿ امل٭ؽ۰6، ص ۱كاملبلظ٥/ ج 

 .كأ٬ٮاؿو ٨٦ ٦ذةٔت   ثحذ٫ ال١ؿاـ

 .۱۰، قٮرة املةاؽة، ذي٢ آيح ۳4، ص ۰دٛكري ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥/ ج  (3)
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 ٨٦ أ٢٬ املؽي٪ح ٤ٔي٭٥ الكبلح كبأيؽي٭٥ قيٮؼه  ٦بح رص٢و  خيؿج يف ٌك حل٤حو 
ة ، ٚيأدٮف أ٦ري امن٭ٮرةه  ة مرسصن ملؽي٪ح ثٕؽ وبلة ا٣ٕرص يأػؾكف ٦٪٫ ٚؿقن

ة أك ث٤٘حن  ٠ٰؾلٟ، يرضبٮف ا٣ُجٮؿ كاأل٩ٛةر كابلٮٝةت أ٦ةـ د٤ٟ  م٤ض٧ن
ح، كيذٌٞؽ٦٭ة مخكٮف ٦٪٭٥، كيتجٕ٭ة ٦س٤٭٥، كي٧ش آػؿكف ٨ٔ ي٧ي٪٭ة ادلاثٌ 

كم٧ةهلة، كيأدٮف من٭ؽ وةظت الـ٦ةف ٚيٞٛٮف ثةبلةب كيٞٮلٮف/ بك٥ اهلل 
ٝؽ ّ٭ؿ ا٣ٛكةد كًلرث ا٥٤ْ٣، ك٬ٰؾا  ،ػؿجاف، بك٥ اهلل ية وةظت الـ٦ة

 ٌٜ كابلة٢َ، كاليـالٮف ٠ٰؾلٟ، ك٥٬  أكاف ػؿكصٟ، ٚيٛؿؽ اهلل ثٟ ثني احل
 ك٥٬ يٞٮلٮف إفٌ  .(1)يرضبٮف األثٮاؽ كاألَجةؿ كاأل٩ٛةر إىل وبلة امل٘ؿب

٫ٌ٩ قيؼؿج، ك٬ٮ اإل٦ةـ أؽ ث٨ احلك٨ دػ٢ ٰذلٟ املكضؽ كاغب ٚي٫، كحم٧ٌ 
 .(2)«ٔ٪ؽ٥٬ امل٪ذْؿ

                                                                                              

ٞن يٞٮؿ ا٣ٕبل٦ح الكيٌ  (1) ثبل  ٰٚ٭ؾا اهلؿاء ٠ؾبه »ة ىلع ٬ٰؾق األكؾكبح/ ؽ حم٧ؽ٦٭ؽم اخلؿقةف د٤ٕي
ـو  ح يف د٤ٟ ا٣ٛرتة اكف ظةٚبلن دةريغ احل٤ٌ  ، ٚإفٌ مؿاءو  ـو  ثأٔبل  املذٮٌّف ق٪ح اكملٞؽاد الكيٮرٌم  ْٔة
كأرضاث٭٥، ٚ٭٢ ي٢ٕٞ كيٞج٢ أف  احليٌلٌ  كالنيغ أةمؽ ث٨ ٚ٭ؽو  ،ا٣ربسٌ  ، كاحلةِٚ رصتو 826

ٌُ  جيؿم ٦ة ذ٠ؿق اث٨ ٦ة  ٦٪٭٥؟ كأظكت أفٌ  يي٪١ؿق أظؽه  ٮَح ثذٛةوي٫٤ ٗري املٌجٮَح كالث
ادلي٨ ث٨ ةمـة ث٨ حمةق٨  ح وفٌ ةـ دٮيٌل وؽارة احل٤ٌ ذ٠ؿق ٬ٮ ٨٦ إٚؿازات ٦ة اكف يف أيٌ 

، كٰذلٟ يف م٭ؿ  ٫ وةظت الـ٦ةفكاٌدىع أ٩ٌ  ،حيف قٮاد احل٤ٌ  ؽٌم ٨٦ ّ٭ٮر املذ٧٭ٌ  ا١ٕ٣ؿيشٌ 
كٝؽ ذ٠ؿ ػربق يف  .. ٚةقذ٘ٮل ا٣بكُةء ٨٦ اجلةسوة٣طو  كيؽىع ثأيب ،683رمٌةف ق٪ح 

ٞي  (احلٮادث اجلة٦ٕح) ٕخ رؤكق٭٥  ،٨٦ أوعةث٫ كدمةٔحه  وة٣طو  ذ٢ أثٮإىل أف ٝةؿ/ ٚ كُٝي
٤خ  ٤ٌٞخ ٬٪ةإكةمي  .[، حتٞيٞةت، ٚؿيح الرسداب٩۰ذْةر/ ا٣ٕؽد ح االدل٤ٌ ]« ؾىل ث٘ؽاد ٔك

ٌُ  ث٨ارظ٤ح  (2) ة/، ا٣ٛى٢ الؿاثٓ، ا٣ٕؿاؽ كٚةرس، ۰۳۳ك ۰۳۰ٮَح/ ص ث  ٨٦ مرياز قةدقن
 إىل ث٘ؽاد. 
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00414

ـ٧ٔٮف أٌف اثلةين» ذ٭٥... امل٭ؽٌم دػ٢ يف رسداب ثؽار٥٬ ٔرش ٨٦ أا٧ٌ  ي
ٮ٫٩ امل٪ذْؿ ٰللٟ كيٞٛٮف يف كيك٧ٌ  ،اآلف يجذْؿك٫٩ ىلإثةحل٤ٌح كدٌ٘يت!... ك٥٬ 

كٝؽ ٌٝؽمٮا مؿًلجنة كي٭ذٛٮف  ،ثٕؽ وبلة امل٘ؿب ثجةب ٬ٰؾا الرسداب كّّ حل٤حو 
 .(1)«ي٪ٛؾكف ثةق٫٧! كيؽٔٮ٫٩ ل٤ؼؿكج ظٌّت تنتجٟ اجلضٮـ ز٥ٌ 

090102

 ،منؽكدةو  يأدٮف ثٛؿسو  دمٕحو  كٌلف ٨٦ اعدة النيٕح ثج٘ؽاد أف يف ٌك »ٝةؿ/ 
كا ىلع ٬ٰؾا ، كاقذ٧ؿٌ  كيٞٛٮف ىلع ثةب الرسداب كيؽٔٮف ثةق٥ امل٭ؽٌم 

كاقذٮىل ىلع  ،ٔس٧ةف مؿ ل٤ك٤ُةف ق٤ي٧ةف ػةف ٨٦ ثناحلةؿ إىل أف آؿ األ
.(2)«٦ؽي٪ح ث٘ؽاد كأث٢ُ د٤ٟ ا٣ٕةدة

0۳

جيةء كأدمؽ »ثٞٮهل/   حتةم٢ ىلع ميٕح آؿ ابليخ كإٌف أٗىب اأٗل
ٌيجٮا ٫ٕ٦ ٝؿآ٩٭٥ اجلة٦ؽي٨ ٥٬ اٌل  ي٨ ٌٗيجٮا إ٦ة٦٭٥ يف الرسداب، ٗك

٨ يؾ٬جٮف كَّ حل٤ م خبيٮهل٥ كةمري٥٬ إىل ٰذلٟ الرسداب اٌل  حو كمىعٛ٭٥! ك٦ى
                                                                                              

ا٣ٛى٢ الكةثٓ كا٣ٕرشكف، يف ٦ؾا٬ت النيٕح يف  /۳، ابلةب ۰۱۲، ص ۱دةريغ اث٨ ػدلكف/ ج  (1)
 ظس٥ اإل٦ة٦ح.

، ا٣ٛى٢  كأكالد٧٬ة يف ذ٠ؿ احلك٨ كاحلكني /۳ ، ابلةب۳5۳، ص ۱/ ج أػجةر ادلكؿ (2)
 .  حاحلضٌ  ؽو ا٣ٞةق٥ حم٧ٌ  احلةدم ٔرش، يف ذ٠ؿ أيب
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يـاؿ ٔ٪ؽ٥٬ ٠ٰؾلٟ  ٌٗيجٮا ٚي٫ إ٦ة٦٭٥ يجذْؿك٫٩ كي٪ةدك٫٩ حلؼؿج إحل٭٥! كال
ـو  .(1)«٦٪ؾ أكرث ٨٦ أ٣ٙ اع

 

يف الؿدّّ ىلع د٤ٟ اتل٭٥ ا٣ٌيت  ٣ٞؽ اك٩خ ٧٤ٕ٣ةء النيٕح مٮاٝٙ رصحيحه 
٭٭ة هل٥ ٧٤ٔةء ا ٣ٕة٦ٌح ظٮؿ الرسداب ا٣ُة٬ؿ، ك٬ٰؾا ٦ة قججعس٫ ٬٪ة إف مةء كصَّ

 اهلل دٕةىل. 
ة كرٌد ىلع ٧٤ٔةء ا٣ٕة٦ٌح ٬ٮ/  ة ظةز٦ن ٛن ٨ أػؾ مٮٝ  إفَّ أكؿ ٦ى

05٦1

 ،كالدد٫ الرسداب ٬ٮ حم٢ٌ  ،٣حف يف الرسداب  اإل٦ةـ امل٭ؽٌم »/  ٝةؿ
 .(2)«ك٬ٮ يف اعل٥ األ٩ٮار ال حتخ األرض

9٦29

؛ كًليٙ ي٧س٨ ثٞةؤق ٨٦ "يف رسداب  إٌف امل٭ؽٌم "/ (3)أ٦ٌة ٝٮهل»/  ٝةؿ
ي٨ ؛ ٚإٌف اٌل ٗؿيته  كدىٌٮره  ٔضيته  يٞٮـ ثُٕة٫٦ كرشاث٫؟ ٰٚ٭ؾا ٝٮؿه  ٗري أظؽو 

                                                                                              

 ني ثةخلٮار، ةثحٌ ٦ذ٫ اثلةثلح يف تنبي٭٫ الٮ٬ٌ ، ٦ٞؽٌ ۳۲۰، ص ۱ح/ ج الرصاع ثني اإلقبلـ كالٮزجيٌ  (1)
 ]الٮص٫ الكةثٓ[.

 .۰۲۰ظٮؿ مٮٝٓ ا٣ٞج٤ح ٔ٪ؽ النيٕح، ر٥ٝ  ، مج٭حه 6۰6ح(/ ص )ثةل٤٘ح ا٣ٛةرقيٌ  اجلٞي (2)

يف  /۰5، ابلةب ۱5۳، ص (ابليةف يف أػجةر وةظت الـ٦ةف)، يف ٠ذةب النةٚعٌ  يٕىن ال١٪جٌ  (3)
 ىل اآلف.إة ٦ؾ ٗيبذ٫ ة ثةٝين ظيًّ   ادلال٣ح ىلع ٠ٮف امل٭ؽٌم 
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ي٨ يٞٮلٮف ثٮصٮدق اليٞٮلٮف إ٫ٌ٩ يف ف ٬ٰؾا، كاٌل يٮردك ال أ٩سؿكا كصٮدق 
 كيُٮٌؼ يف األرض ثبيٮتو  ،كيؿحت٢ حي٢ٌ  مٮصٮده  رسداب، ث٢ يٞٮلٮف/ إ٫ٌ٩ يحٌّ 

ن٥و  ـو كظى .(1)«كًػيى٥و كػؽى
۳

ا، ث٢ ٣حف يف  كحن٨ لك٧ٌة راصٕ٪ة كدٌٛعى٪ة ل٥/ » ٝةؿ جنؽ ملة ذ٠ؿكق أزؿن
( ا٣يٌت ٤ٞ٩٭ة ةسٌ ح املٕذٌؽ )ا٣ٕجٌ قٮل ٌٝيٌ  ،ل٤رسداب أوبلن  ير ذ٠ؿه األظةد

 .(2)«يف ٠ذج٭٥ ثأقة٩يؽ٥٬ ، كٌم مٮصٮدةه (ةمٮا٬ؽ اجلجٮٌ )يف  ادلي٨ اجلةمٌ  ٩ٮر

8

يف   مل٭ؽٌم النيٕح دٕذٞؽ كصٮد ا ٨ يؿل أفٌ م٧ٌ  ٬ٰؾا ص٭٢ه  فٌ إ/ » ٝةؿ
يٕذٞؽق  ٰذلٟ ال أو٢ هل كال رأل يؿل اجلةس كاليؿك٫٩، ٚإفٌ  ٨٦ رسداب برسٌ 

ة يف ٬ٰؾق ظيًّ   ٨٦ النيٕح، ث٢ النيٕح دٕذٞؽ ثٮصٮد امل٭ؽٌم  ذك ٦ٕؿٚحو 
النيٕح  كٝؽ ننأت مج٭ح أفٌ  ...يٕؿٚٮ٫٩ ادل٩ية يؿل اجلةس كيؿك٫٩ كال

ل ٨٦ زيةرد٭٥ ٰللٟ رأ ٨٦ يف رسداب برسٌ   امل٭ؽٌم   يٕذٞؽكف ثٮصٮد
٭٥ ٮا أ٩ٌ ٚي٫، ٚذٮ٧٬ٌ   كزيةرة امل٭ؽٌم  ،كوبلد٭٥ ٚي٫ ،٠٭٥ ث٫الرسداب كدربٌ 

 دمٕحو  ٭٥ يأدٮف يف ٌك يٞٮلٮف ثٮصٮدق يف الرسداب، كدٌٞٮؿ ثٌٕ٭٥ ٤ٔي٭٥ ثأ٩ٌ 
                                                                                              

ال٣ح ىلع ٠ٮف يف ادل /۰5، ابلةب  ، دؿدمح اإل٦ةـ امل٪ذْؿ۰۳۲، ص 4ح/ ج ٠نٙ ا٧٘٣ٌ  (1)
 ة.ة ثةٝين ظيًّ   امل٭ؽٌم 

 ، ػةد٧ح ال١ذةب، األمؿ اثلةين. 4۲۳األقذةر/ ص  ٠نٙ  (2)
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ػؿج اثةلكبلح كاخليٮؿ إىل ثةب الرسداب كيرصػٮف كي٪ةدكف ية مٮال٩ة 
ة كنكج٭٥ إىل م٪ٌ  ح، ز٥ٌ ٰذلٟ ثةحل٤ٌ  إحل٪ة، كٝةؿ إفٌ  ة ْٔي٧ن ٕن ٓ ٤ٔي٭٥ تنجي

٨٦ دٌٞٮالد٭٥ ال١سرية ىلع  ك٬ٰؾا ٣حف ثٕضيتو  ،الكؼٙ كقٛة٬ح ا٢ٕٞ٣
٫٧ ٬ٰؾا ا٣ٞةا٢ ل٥النيٕح ثةبلة٢َ، ك٬ٰؾا اٌل  ٓه ي ٩ؿق كل٥ م ٔز ٨٦  ك٧ٓ ث٫ قة٦

 ٫ ل٧٥ة أػؾق ٝةا٫٤ ٨٦ أٚٮاق املذٌٞٮ٣ني، أك اٚرتاق ٨٦ ٩ٛك٫ ظٌّت أ٩ٌ ٗريق، كإ٩ٌ 
 ح.الرسداب بكةمٌؿاء ال ثةحل٤ٌ  فٌ يٛ٭٥ أ

٫ رسداب ادلار ا٣يٌت اكف ٠٭٥ ث٫ أ٩ٌ كقجت زيةرة النيٕح ٰللٟ الرسداب كدربٌ 
كاث٪٫  ا٣ٕك١ؿٌم  اهلةدم كاث٪٫ احلك٨ ث٨ ٔيلٍّ  ؽو ث٨ حم٧ٌ  يك١٪٭ة اإل٦ة٦ةف ٔيلٌ 

ٓو  .(1)«ؼ بك١٪ة٥٬ هلكترشٌ   اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  يىؿد  ل٥»آػؿ يٞٮؿ/  كيف مًٮ
 ،اغب يف الرسداب  ٨٦ ٠ذت النيٕح أٌف امل٭ؽٌم  صؽ يف ٠ذةبو كال ك ػربه 

ح ث٢ يسٮف ػؿكص٫ ث١٧ٌ  ،٫ ٔ٪ؽ ّ٭ٮرق خيؿج ٦٪٫كال أ٩ٌ  ،ٚي٫ كال أ٫ٌ٩ مٮصٮده 
.(2)«كيجةيٓ ثني الؿًل٨ كاملٞةـ

5

ػ ٗريق ٨٦  كٚؿيح الرسداب أم٪ٓ كإف قج٫ٞ ػ أم ا٣ٞىييمٌ »/  ٝةؿ
 ،احل٧ري إىل اخليٮؿ ٮر ٧٘٩ةتو ث٥ٌٌ ٪ج١ٰ٣٪٫ٌ زاد يف ا٣ُ ،حمؤ٣ّّف أ٢٬ الك٪ٌ 

                                                                                              

،  يت كردت يف أمؿ امل٭ؽٌم ، يف دٚٓ النج٭ةت ا٣ٌ 6۰ص ، ۰أٔيةف النيٕح/ ج  (1)
 .النج٭ح الؿاثٕح

 ، رسداب ا٣٘يجح.۱۲۰/ ص  ا٣رب٬ةف ىلع كصٮد وةظت الـ٦ةف (2)
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ؿاد ا٣ٕةدة يف ٌك حل٤حو  ٌَ ـو كادٌ  ،كاٌداعا٫ ا ، ىةهلة ٦٪ؾ أكرث ٨٦ أ٣ٙ اع
يٍجح اإل٦ةـ يف الرسداب، كال ٥٬ ٗيٌجٮق ٚي٫ كالنيٕح ال كال أ٫ٌ٩  ،دؿل أٌف دى
٧ح كإ٧ٌ٩ة أذٞةد٥٬ املؽٔٮـ ثأظةديس ،يْ٭ؿ ٦٪٫ ٌْ ٭٥ أ٫ٌ٩ يْ٭ؿ ث١ٌ٧ح املٕ

إ٧ٌ٩ة ٬ٮ  ،ت ذٰلٟ اجلٮريف الرسداب/ إ٫ٌ٩ ٦٘يٌ  ي٢ٞ أظؽه  كل٥ ،ّتةق ابليخ
 .(1)«ح بكةمٌؿاءا٧ٌ رسداب دار األ

٦

ٮع/  يٞٮؿ يف ثيةفو  يٍجح اٌل »هل ظٮؿ ٬ٰؾا املًٮ ٘ى ٝي٢ ٔ٪٫ يف  مأ٦ٌة رسداب ا٣
يٍجح امل٭ؽٌم  بنيعٍّ  احل٤ٌح أك قةمٌؿاء. ل٥ أق٧ٓ ٘ى ٚي٫ أك ثٮصٮدق ٚي٫ أك   يٞٮؿ ث

 .(2)«خبؿكص٫ ٦٪٫
٧

٦ة نكج٫ »يف ػىٮص ٬ٰؾق االٚرتاءات/  ح وؽر ادلي٦٨ح احلضٌ ٝةؿ ا٣ٕبٌل 
ح، ٚبلأٔؿؼ هل ٨٦ ػٮاٌص أ٢٬ الك٪ٌ  إحل٪ة ػ ٨٦ ٗيةث٫ يف الرسداب ػ ٠سريه 

ا ، كل٥ أصؽ هل مكت٪ؽن  .(3)«٦ؽرٌلن
                                                                                              

يف ٠ذةب الرصاع، أٚةاٟ ىلع النيٕح كاجلٮاب  ، ٩ْؿةه 4۰4ك 4۰۳ ، ص۳ا٣٘ؽيؿ/ ج  (1)
 .۱4ٔ٪٭ة، ر٥ٝ 

، أٝٮاؿ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء يف  ، أظةدير امل٭ؽٌم ۰۳6ؽيٌح/ ص ح املع٧ٌ أًٮاء ىلع الك٪ٌ  (2)
 ٬ٰؾق األظةدير.

ح قرية أ٢٬ ابليخ، ج  (3) ، ا٣٘يجح الى٘ؿی كال١ربی، ۱4۳(/ ص  )اإل٦ةـ امل٪ذْؿ ۳5مٮقٔٮ
 .۱55، ص ٌم(امل٭ؽ) ٨ٔ ٠ذةب ء النيٕح. ٩ٞبلن رأی ٧٤ٔة
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4

يٍجح اإل٦ةـ امل٪ذْؿ »/  ٝةؿ  ي٢ٞ ث٭ة أظؽه  ل٥ يف الرسداب أقُٮرةه  إٌف دى
٨٦ النيٕح ٦٪ؾ ٚضؿ دةرخي٭٥ ظٌّت يٮـ اجلةس ٬ٰؾا، كإ٧٩ة اٚذ٤ٕ٭ة ػىٮ٦٭٥ 

 .(1)«كاحلةٝؽكف ٤ٔي٭٥
2

كأم٪ٓ  -ح ٦ة يٌعٟ ٤يٌ ابل كرشٌ  -ك٨٦ املٌعٟ املجك »/  ٝةؿ
ال١ؾب ٦ة يجك أٌف املٛرتي٨ ذ٬ت كٌّ إىل ثدل ٚي٫ النيٕح ٚج٭ذ٭٥ ثجي٭ذة٫٩، 

ٌُ  ٚةث٨ ا يف احل٤ٌ ث ٢ٞ٩ الرسداب إىل  ح، كا٣ٞؿ٦ةينٌ ٮَح ص٢ٕ الرسداب مكضؽن
ؿؼ م٪ةٔح ث٭ذة٩٭٥  ث٘ؽاد، كاآلػؿكف ٝةلٮا يف قةمٌؿاء، ك٨٦ أ ى ثٕؽ٥٬ ٔك

ماك٩نة، ك١٬ٰؾا راصخ د٤ٟ األكةذيت، يف ظني يٕنٌي هل  أ٤َٜ الرسداب كل٥
ثني ّ٭ؿا٩ي٭٥ يٕحل النيٕح، كبني أيؽي٭٥ دؿاز٭٥، ٚبل ٥٬ ي٧ةرقٮف ٦ة 

٨٦ ٠ذج٭٥ يف ا٣٘يجح ٦ة  ، كال كرد يف يشءو ثي٭ذٮا ث٫ ٨٦ الٮٝٮؼ ٌك حل٤حو 
ـ٥ٔ  ٥ املٛرتم. كاأل٩سٯ ٨٦ ٌك ذٰلٟ أف جنؽ ٨٦ املعٌؽزني ٨٦ ي يثجخ ٔز

 ،يؾ٠ؿ ٰذلٟ يف ٠ذةث٫ ٨ٔ ٧ٔؽ ،حتٞيٜ ٩ٞؽ احلؽير جلٛك٫ اتلؼٌىه يف
٫ اعش قجني يف ا٣ٕؿاؽ كاعرش النيٕح كزار ، ٦ٓ أ٩ٌ الي٤ٌٕٜ ٤ٔي٫ بشءو  ز٥ٌ 

يف  حمٛٮره  ٫ ماكفه ثٕي ٧٤ٔةا٭٥، كٌَل ٦ة يف األمؿ يف ظٞيٞح الرسداب، أ٩ٌ 
يف الىيٙ، ٧٠ة اكف  األرض حليق أ٢٬ ادلار ٨٦ ٣ٛط اهلضري كمٌؽة احلؿٌ 

ة. كإ٧ٌ٩ة حيرتـ النيٕح ة يف ذٰلٟ الـ٦ةف كظٌّت احلٮـ يف ابلبلد احلةرٌ ٦ذٕةرٚن 
                                                                                              

 ، ا٣٘يجح الى٘ؿی كال١ربی، رأی ٧٤ٔةء النيٕح.۱44ص  املىؽر الكةثٜ/ (1)
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ح ٨٦ األا٧ٌ  ثسبلزحو  -كرشؼ املاكف ثةمل١ني  -٫ ترٌشؼ ٰذلٟ الرسداب أل٩ٌ 
، ٚاكف ٦أكا٥٬ ٨٦ ظؿارة ا٣ٞيِ، كٝؽ و٤ٌٮا ٚي٫، كهل٥  ٔرش االزن

 .(1)«اليـاؿ أزؿق ظٌّت احلٮـ ٚي٫ حمؿابه 
ري٥٬ ال١سري ٨٦ ا٣ ح ٧٤ٕةء م٨٧ٌ ردَّ ٬ٰؾق املـا٥ٔ كٚ٪ٌؽ٬ة ثةألد٣ٌ ٗك

 كا٣ربا٬ني الٮاٚيح.

 إٌف يف املٞةـ قؤا٣ني/ 
٢٬ كردت ٌٝىح الرسداب يف ركايةت النيٕح أك ال؟  -أ

 ؟ل٤الكـ الٮارد يف ٠ذةب اث٨ املن٭ؽٌم  ٦ٞجٮؿه  ٢٬ ٬٪ةؾ دٮصي٫ه  -ب

  كتاب 
 
 (إلخرإئج وإلجرإئح)رسدإب إلغيبة ف

٣ُٞت  (اخلؿااش كاجلؿااط)ح الرسداب ٬ٮ ٠ذةب ٢ٞ٩ ٌٝيٌ  أٝؽـ ٠ذةبو  ٢ٌٕ٣ 
ح يف مٮردي٨ ٨٦ ٠ذةث٫/(، كٝؽ ٢ٞ٩ ٬ٰؾق ا٣ٌٞيٌ ٬ 57۳ )املذٮٌّف  ٌم ادلي٨ الؿاك٩ؽ 

ٜو »/ يٞٮؿ الؿاك٩ؽم/ ؿكٌ املٮرد األ ظةصت  ك٦٪٭ة ٦ة ركم ٨ٔ رمي
ؿ٩ة أف ٩ؿًلت كحن٨ زبلزح ٩ٛؿو  ،املةدراينٌ   ،ٝةؿ/ ثٕر إحل٪ة املٕذٌؽ رقٮالن كأمى

                                                                                              

 ، ٚؿيح الرسداب.٩ذْةر/ ا٣ٕؽد اثلةين، حتٞيٞةته ح االدل٤ٌ  (1)
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ٌٛني ىلع الرسكج كجن٪ت آػؿ كٝةؿ/ احلٞٮا بكةمٌؿاء كا٠بكٮا دار  ،كخنؿج خم
١ٚبك٪ة ادلار ٧٠ة  ٨ رأيذ٥ ٚي٭ة ٚأدٮين ثؿأق٫.ك٦ى  ،ٚإ٫ٌ٩ دٮيٌف  احلك٨ ث٨ ٔيلٍّ 

ؿ٩ة ٌيحن )مبي٫ اجلٌ٪ح( ٠أٌف األيؽم رٕٚخ ٔ٪٭ة يف ٰذلٟ ٚٮصؽ٩ة دارنا رسٌ  ،أمى
ا  ،ٚؿٕٚ٪ة الكرت كإذا رسداب يف ادلار األػؿل ،الٮٝخ ٚؽػ٤٪ةق كًلأفَّ ٚي٫ حبؿن

 ٬يبحن ٨٦ أظك٨ اجلةس  كٚٮ٫ٝ رص٢ه  ،ٝؽ ٧٤ٔ٪ة أ٫ٌ٩ ىلع املةء كيف أٝىةق ظىريه 
٨٦ أقجةث٪ة، ٚكجٜ أةمؽ ث٨ ٔجؽ  ي٤ذٛخ إحل٪ة كال إىل يشءو  ٥٤ٚ ،يىيٌل  ٝةا٥ه 

ٯ ٌُ زاؿ يٌُؿب ظٌّت ٦ؽدتي يؽم إحل٫  ك٦ة ،ٚ٘ؿؽ يف املةء ،اهلل حلذؼ
٘يش ٤ٔي٫ كبيق قةٔحن  ،ىذي٫ كأػؿصذ٫ٚؼ٤ٌ  كاعد وةظب اثلةين إىل ٢ٕٚ  ،ٚ

بليخ/ املٕؾرة إىل ٤ٞٚخ لىةظت ا ،ٚجٞيخ ٦ج٭ٮدنة ،ٰذلٟ، ٚ٪ةهل ٦س٢ ٰذلٟ
٨ ٩جء ،ٚٮاهلل ٦ة ٧٤ٔخي ٠يٙ اخلرب ،اهلل كإحلٟ اهلل.  إىل  كأ٩ة دةاته  ،كإىل ٦ى

ٚة٩رصٚ٪ة إىل املٕذٌؽ ٚٞةؿ/ ا٠ذ٧ٮق كإاٌل  ،٧ٚة اتلٛخى إىل يشءو م٧ٌة ٤ٝخي 
 .(1)«أرضب رٝةثس٥
 ١ٰٚؾلٟ اكف وةظت  .../ »(اخلؿااش كاجلؿااط)/ ١٬ٰؾا كرد يف املٮرد اثلةين

ا٣ٌٕجةس  ال١ٌؾاب إىل ثن كدٚ٪٫ ػؿج صٕٛؿه  ، ثٕؽ كٚةة أثي٫ األمؿ 
ٌ  ،كأ٩ٍم ػربق إحل٭٥ ا إىل رسي ٨  ٦٨ى  ٚجٕسٮا ٔك١ؿن رأل حل٭ض٧ٮا دارق كيٞذ٤ٮا ٦ى

ة  ٧ٌ٤ٚة دػ٤ٮ٬ة كصؽكق  ،جيؽك٫٩ ٚي٭ة كيأدٮ٫٩ ثؿأق٫ يف آػؿ الرسداب ٝةا٧ن
ة ٠أ٫ٌ٩ حبؿه  ،املةء ىلع  يىيٌل ىلع ظىريو  ٌن  ،ل١رثة املةًء يف الرسداب كٌٝؽا٦٭٥ أي

كا٩رصٚٮا ٦ؽ٬ٮمني إىل اخل٤يٛح،  ،٧ٌ٤ٚة رأكا ٰذلٟ يئكٮا ٨٦ الٮوٮؿ إحل٫
                                                                                              

ـات اإل٦ةـ /۱۰، ابلةب 46۱ك 46۲، ص ۱/ ج اخلؿااش كاجلؿااط (1)  .5، ر٥ٝ  وةظت الـ٦ةف يف ٦ٕض
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ا أكرث ٨٦ األٌكؿ ٧ٌ٤ٚة  ،ٚأمؿ٥٬ ثسذ٧ةف ٰذلٟ، ز٥ٌ ثٕر ثٕؽ ٰذلٟ ٔك١ؿن
 ٚةصذ٧ٕٮا ىلع ثةث٫ ظٌّت ال ،دػ٤ٮا ادلار ق٧ٕٮا ٨٦ الرسداب ٝؿاءة ا٣ٞؿآف

 .(1)«...كػؿج كأ٦ري٥٬ ٝةا٥ه  ،يىٕؽ، ٚؼؿج ٨٦ ظير اآلف ٤ٔي٫ مج١ح

ٗيجح  فٌ أ٢ٞ٩ اخلؿااش ال يثجخ  فٌ أ تلٛةت إىلٝج٢ ذ٠ؿ اإلماكالت يججيغ اال
 كرث ٨٦ أ ىلع ٫ ل٥ يؽٌؿ ٩ٌ أل ؛ك ّ٭ٮرق قٮؼ يسٮف ٨٦ الرسدابأ٦ةـ اإل

ك قيْ٭ؿ ٦٪٫.أ٫ اغب ٩ٌ أكل٥ يؿد  ،يف الرسداب يىيٌل  كصٮدق 

ٜو  ادلي٨  ُٝت ؛ كٰذلٟ ألفَّ مؿق٤حه  ٌم ركايحه  ظةصت املةدراينٌ  إفَّ ركايح رمي
ٜو ح ٔٝؽ ٢ٞ٩ ٬ٰؾق ا٣ٌٞيٌ  ٌم الؿاك٩ؽ ٜه ظةصت املةدراينٌ  ٨ رمي ٬ٰؾا اكف  ، كرمي

ا ل٧٤ٕذٌؽ ا٣ٌٕجةسٌ  أم أفَّ ، (2)٬ ۰7۹كاملٕذٌؽ دٮىٌل اخلبلٚح ق٪ح  ،٦ٕةرصن
ٞن  ، كيف ٬ٰؾق الىٮرة يسٮف االػذبلؼ ٬ ۰7۹ة إىل ظؽكد ق٪ح ٬ٰؾا اكف ظيًّ  ةرمي

ٜو  ٌيحالـ٦٪ حكا٣ٛةو٤ ٤ي٫  ،ق٪حو  ۳۲۲ ٦٨٦ة يٞؿب  كالؿاك٩ؽٌم  ثني رمي ٔك
. ، كيف اجلتيضح دسٮف الؿكايح مؿق٤حن ٚةلٮاقُح ثح٪٭٧ة ٗري ٤ٕ٦ٮ٦حو 

                                                                                              

 ح مكجٮٝحه كاألا٧ٌ  ٦ٕضـات اجلبٌ  يف أفٌ  ثةبه  /۱7 ، ابلةب۹4۰، ص ۰ج  /املىؽر الكةثٜ (1)
 ٛى٢ احلةدم ٔرش.ا٣ث٧ٕضـات األ٩بيةء كأكويةا٭٥، 

، ذ٠ؿ ػ٤ٓ صٕٛؿ ث٨ املٕذ٧ؽ ۰7۹ادث ق٪٫ ظٮ ،564، ص 4الاكم٢ يف اتلةريغ/ ج  (2)
 ح املٕذٌؽ.ككالي
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ٜو  ظٮؿ ٬ٰؾا  النة٬ؿكدٌم  . يٞٮؿ اجل٧ةزٌم ٬ٰؾا ٦٭٤٧حه  إفَّ مؼىٌيح رمي
إىل ثيخ  اءإىل قةمؿٌ  ٕس٭٥ املٕذٌؽ ا٣ٌٕجةسٌ ي٨ ث٨٦ اثلبلزح اٌل »النؼه/ 

ٌٝ  ،مٮال٩ة وةظت الـ٦ةف   .(1)«كرصٕٮا ػةرسي٨ ٛٮا ىلع ٦ٕضـةو ٚٮ
ٞن  ث٢ ٬ٮ ٤ٕ٦ٮـ  ،٬ٰؾا ٣حف ٦٭٧بلن كال دل٭ٮالن  ة٣ٰس٨ ىلع رأي٪ة ٚإفَّ رمي

٨ يجٕس٫ املٕذٌؽ كصيلٍّ  كاًطو  احلةؿ بنّكو  ؛ كٰذلٟ أل٫ٌ٩ ٠يٙ قي١ٮف ظةؿ ٦ى
ك٢٬  ؟! د اهلضٮـ كاالٝذعةـ ىلع ٦زنؿ اإل٦ةـ وةظت الـ٦ةفحلٞٮ ا٣ٕجةسٌ 

ـه  ٬ٮ إاٌل مؼهه  ة ٤ٕ٦ٮ د يف ظةهل؛ أل٫ٌ٩ ٨٦ أزالـ ث٢ ال دؿدٌ  ،ػجس٫ د٧ة٦ن
ؽـ ٝجٮؿ ركايةد٫. الك٤ُح ا٣ْةملح، ك٬ٰؾا اكؼو يف ثيةف ظةهل ٔك

يٍجح؛ ٚةملٕذٌؽ  ؿه إفَّ ز٦ةف ٢ٞ٩ ٬ٰؾق ا٣ٌٞىح كالٮإٝح ٦ذأػٌ  ٘ى ٨ٔ ز٦ةف ا٣
٨٦  ، أم ثٕؽ مٌؼ تكٕح ٔرش ق٪حن ٬ ۰7۹ٝؽ دٮىلَّ اخلبلٚح يف ق٪ح  ا٣ٌٕجةس

٢ٞ٩ ٬ٰؾق الٮإٝح ثٕؽ  مكاٌل  ، اقتن٭ةد اإل٦ةـ احلك٨ ا٣ٕك١ؿٌم 
ٜه   د اإل٦ةـ ا٣ٕك١ؿٌم اقتن٭ة  ث٧ة يٞؿب ٨٦ تكٕح ٔرش ق٪ح ٬ٮ رمي

 ل٥  ، ك٦ٕىن ٬ٰؾا الالكـ أفَّ اإل٦ةـ وةظت الـ٦ةفةسٌ ٦جٕٮث املٕذٌؽ ا٣ٕجٌ 
يذٮاٜٚ ٦ٓ ٦جة٩ح٪ة كأذٞةد٩ة  ك٬ٰؾا ٦ة ال ،٬ ۰7۹يس٨ ثٕؽي ٝؽ اغب إىل ق٪ح 
كببل  ٝؽ اغب ثٕؽ اقتن٭ةد كادلق ٦جةرشةن   ثأفَّ اإل٦ةـ وةظت الـ٦ةف

 ل٤٭ضؿة. ۰6۲كٰذلٟ يف ق٪ح  ،َٮي٤حو  حو ز٦٪يٌ  ٚةو٤حو 
                                                                                              

ٜو 4۲۲، ص ۳مكذؽرٌلت ٥٤ٔ رصةؿ احلؽير/ ج  (1)  .56۳7وةظت املةدرام، ر٥ٝ  ، دؿدمح رمي
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إفَّ  إذ،  ل٤رسداب يف ٦ة ٫٤ٞ٩ النيغ ا٣ُٮسٌ  ٣حكخ ٬٪ةؾ أٌم إمةرةو 
ٜو  النيغ ا٣ُٮسٌ   ي٭ة أمُّ ذ٠ؿو يٮصؽ ٚ كال ،٦ٌٛى٢و  كبنّكو  ٝؽ ٢ٞ٩ ٌٝىح رمي

ةيذٌ  ؾاب٭ٰ ك ،ل٤رسداب ٞن  دس٨ يف كل٥ ،ٌط أفَّ لك٧ح الرسداب ٝؽ أًيٛخ الظ
 اجلىٮص، ث٢ املٮصٮد لك٧ح ابليخ.

يٍجح)يف  الكـ ا٣ُٮسٌ  ك٬ٰؾا ٩ٌه  ٘ى /(ا٣

ٜو » ٝةؿ/ ثٕر إحل٪ة املٕذٌؽ كحن٨ زبلزح  وةظت املةدراينٌ  كظٌؽث ٨ٔ رمي
٩ة أف يؿًلت كُّ ك ،٩ٛؿو  ني اظؽو ٚأمؿى ٌٛ ة كجن٪ت آػؿ كخنؿج خم  ال ،٦ٌ٪ة ٚؿقن

ٌّ  كال ٠سريه  يسٮف ٦ٕ٪ة ٤ٝي٢ه  كٝةؿ جلة/ احلٞٮا بكةمؿة.  ،إاٌل ىلع الرسج مى
ة أقٮد،  ،ككوٙ جلة حم٤ٌحن كدارنا كٝةؿ/ إذا أدحذ٧ٮ٬ة ّتؽكف ىلع ابلةب ػةد٦ن

٨ رأيذ٥ ٚي٭ة ٚأدٮين ثؿأق٫.  ،ٚة٠بكٮا ادلار  ك٦ى

ـه ٚٮاٚي٪ة قةمؿة ٚٮصؽ٩ة ا أقٮد كيف يؽق  ألمؿ ٧٠ة كو٫ٛ، كيف ادل٤٬زي ػةد
٨ ٚي٭ة ،دٌسح يجكض٭ة ٚٞةؿ/ وةظج٭ة. ٚٮاهلل ٦ة اتلٛخ  ،ٚكأجلةق ٨ٔ ادلار ك٦ى

ؿ٩ة ،إحل٪ة ك٦ٞةث٢  ،ٌيحن ٚٮصؽ٩ة دارنا رسٌ  ،ك٢ٌٝ ا٠رتاز٫ ث٪ة، ١ٚبك٪ة ادلار ٧٠ة أمى
 ٌٍ  ٰذلٟ إىل أ٩ج٢ ٦٪٫، ٠أٌف األيؽم رٕٚخ ٔ٪٫ يف ادلار قرته ٦ة ٩ْؿتي ٝ

، ٚؿٕٚ٪ة الكرت ٚإذا ثيخه  الٮٝخ. كل٥ ا ٚي٫  ٠جريه  يس٨ يف ادلار أظؽه ٠أٌف حبؿن
٨٦ أظك٨  كٚٮ٫ٝ رص٢ه  ،ٝؽ ٧٤ٔ٪ة أ٫ٌ٩ ىلع املةء كيف أٝع ابليخ ظىريه  ،٦ةءه 

 ٨٦ أقجةث٪ة. ي٤ذٛخ إحل٪ة كال إىل يشءو  يىيٌل، ٥٤ٚ اجلةس ٬يبحن ٝةا٥ه 
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ٯ ابليخ ٚ٘ ٌُ ك٦ة زاؿ يٌُؿب  ،ؿؽ يف املةءٚكجٜ أةمؽ ث٨ ٔجؽ اهلل حلذؼ
ٗيش ٤ٔي٫ كبيق قةٔحن  ،ىذي٫ كأػؿصذ٫ظٌّت ٦ؽدتي يؽم إحل٫ ٚؼ٤ٌ  . كاعد ك

٤ٞٚخي  ،كبٞيخي ٦ج٭ٮدنة ،وةظب اثلةين إىل ٢ٕٚ ٰذلٟ ا٢ٕٛ٣ ٚ٪ةهل ٦س٢ ٰذلٟ
ٚٮاهلل ٦ة ٧٤ٔخي ٠يٙ اخلرب كال إىل  ،كإحلٟ اهلل لىةظت ابليخ/ املٕؾرة إىل

٨ أيجء ك٦ة ا٩ٛذ٢ ٧ٌٔة  ،م٧ٌة ٤ٝ٪ة ٧ة اتلٛخ إىل يشءو ٚ. اهلل ىلإ كأ٩ة دةاته  ،٦ى
 اكف ٚي٫، ٚ٭ةجلة ٰذلٟ كا٩رصٚ٪ة ٔ٪٫.

 ٤ٔي٫ ٩ؽػ٢ أف كاٚي٪ةق إذا احلٌضةب كٝؽ دٌٞؽـ إىل ،كٝؽ اكف املٕذٌؽ يجذْؿ٩ة
٤ى٪ة ال٤ي٢، ثٕي يف ٚٮاٚي٪ةق اكف، كٝخو  أٌم  يف جلىة ٤ٔي٫، ٚأٍدػى

ى
 اخلرب، ٨ٔ ٚكأ

 قجته  ٥! ٣ٞيس٥ أظؽه ٝجيل كصؿل ٦٪س٥ إىل أظؽو كحيس/ ٚٞةؿ رأي٪ة، ٦ة هل ٚع١ي٪ة
ٙى ثأمؽَّ أي٧ةفو  ،(1)؟ ٤ٝ٪ة/ ال. ٚٞةؿ/ أ٩ة ٩فٌّ ٨٦ صٌؽمأك ٝٮؿه  إف  هل أ٫ٌ٩ رص٢ه  كظ٤ى

 .(2)«٧ٚة صرس٩ة أف حنٌؽث إاٌل ثٕؽ مٮد٫ ،٬ٰؾا اخلرب حلرضب٨ٌ أٔ٪ةٝ٪ة ث٫٘٤



٢»إفَّ دُجيٜ ٔ٪ٮاف  ٜه منّكه  ىلع اإل٦ةـ وةظت الـ٦ةف « رىصي  ؛ ٚؿمي
٠أٌف  ٠جيه  ٚؿٕٚ٪ة الكرت ٚإذا ثيخه  ...»ظي٪٧ة ٢ٞ٩ دلؿيةت ا٣ٌٞىح ١٬ٰؾا ٝةؿ/ 

٨٦  رص٢ه كٚٮ٫ٝ  ،ٝؽ ٧٤ٔ٪ة أ٫ٌ٩ ىلع املةء كيف أٝع ابليخ ظىريه  ،حبؿنا ٚي٫ ٦ةءه 
                                                                                              

ل٥ أرضب أٔ٪ةٝس٥ إف ث٤٘ن ٬ٰؾا اخلرب، كيف ثٕي ا٣جكغ  إفةس م لكخ ٨٦ ثن ا٣ٕجٌ أ» (1)
يٍجح]« مة ٨٦ صؽٌ ٦٪ٛيًّ  أم لـ٩يحو  "٣يغ" ٘ى ةين، إزجةت كالدة ، ا٣ٛى٢ اثل۰5۲ / ص)ل٤ُٮٌس( ا٣

 .[۱، اهلةمل ۰۱۳ ، ح وةظت الـ٦ةف

يٍجح (2) ٘ى  . ۰۱۳ ، ح ، ا٣ٛى٢ اثلةين، إزجةت كالدة وةظت الـ٦ةف۰5۲ - ۰4۳ / ص)ل٤ُٮٌس( ا٣
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 .«يىيٌل... أظك٨ اجلةس ٬يبحن ٝةا٥ه 
٨ ٝةؿ  ؟ إذ ٣حف ٬٪ةؾ فَّ ٬ٰؾا الؿص٢ ٬ٮ اإل٦ةـ وةظت الـ٦ةف إ٣ٰس٨ ٦ى

أك أ٫ٌ٩ اث٨   يثجخ أفَّ ٬ٰؾا الؿص٢ ٬ٮ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  ٨٦ دٔٮل أك دحل٢ه 
٨٦   لا يسٮف دُجيٜ الؿص٢ ىلع اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  ، اإل٦ةـ ا٣ٕك١ؿٌم 

ة ثبل دحل٢و ٬ٰؾق اجل٭ح دُج ٞن  .ي

ٝؽ دٮىٌل ٦٪ىت اإل٦ة٦ح يف ق٨ّّ   دٕذٞؽ النيٕح ثأفَّ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 
ك٦٪ؾ د٤ٟ ال٤عْح اغب ٨ٔ األ٩ْةر، ٚ٭٢  ،اخلةمكح ٨٦ ٧ٔؿق الرشيٙ

ػ٨ٍ  يىطٌ  ؟! ٧ٔؿق مخف ق٪ٮاتو إَبلؽ ٦ٛؿدة رص٢ الٮاردة يف الؿكايح ىلع ٦ى
ٜه  ٦ٓ أفَّ  ،...«ٚؿٕٚ٪ة الكرت... كٚٮ٫ٝ رص٢ه »ٔربَّ يف الؿكايح أ٫ٌ٩ رأل رصبلن  ٚؿمي
٤ي٫ ٚبل ،اكف ٧ٔؿق آ٩ؾاؾ مخف ق٪ٮاتو  اإل٦ةـ   إَبلؽ ٣ِٛ رص٢و  يىطٌ  ٔك

٨ٍ اكف ٧ٔؿق مخف ق٪ٮاتو  . ىلع ٦ى

ٜه  ٨٦ ٝج٢ ٧ٔي٢و  ٬ٰؾق ا٣ٌٞىح ٌم دٞؿيؿه  ٬ٮ ٩ة٢ٝ ٬ٰؾق  لدلك٣ح؛ ٚؿمي
٧ٌةهل  آ٩ؾاؾ، كالكؤاؿ ٬ٮ/ ةالٮإٝح، ك٬ٰؾا النؼه اكف أظؽ رصةؿ ادلك٣ح ٔك

ـو  ٓو  ٦ة الؿاثٍ ثني ٬ٰؾا اتلٞؿيؿ ك٬ٰؾق احلاكيح خلةد حل١ٮ٦ح ثن ا٣ٕجٌةس  دةث
يٍجح اإل٦ةـ ٦ٓ ٔٞةاؽ النيٕح؟ كًليٙ  دىجكتي ا٣ٕة٦ٌحي ٌٝىح الرسداب كدى

٩ؿل أ٫ٌ٩ ال كصٮد لٰ٭ؾق ا٣ٌٞىح يف  يف كٝخو  ؟ٚي٫ إىل النيٕح  امل٭ؽٌم 
 ني!ةقحٌ ٨٦ ٧ٔبلء ا٣ٕجٌ  نكج٭ة إحل٭٥ ٬ٮ ٧ٔي٢ه  ماٌل  ث٢ إفٌ  مىةدر٩ة النيٕيٌح؟
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 ٦ة ٫٤ٞ٩ وةظت اخلؿايش ذ٠ؿه  ٫ ٣حف يف٩ٌ أًٙ إىل ٬ٰؾق اإلماكالت أ
الرسداب آػؿ  فٌ أ٤ٔي٫  ث٢ اغيح ٦ة يؽٌؿ  ،الرسداب ٦ةـ يف٨ٔ ٗيجح اإل

 ،ال يٕذ٧ؽ ٤ٔي٭ة ؿكايح مؿق٤حه ال، ك٦ةـ امل٭ؽٌم ؤم ٚي٫ اإلر ماكفو 
 ٨٦ مىةدر٥٬. ٭ة ٦أػٮذةه ك٤ٕ٣ٌ 

ؿت ٔ٪ٮاف الرسداب ح ا٣يٌت ذ٠آػؿ ٨٦ املىةدر اإل٦ة٦يٌ  ٬٪ةؾ مىؽره 
ة/  (،املن٭ؽٌم  ملع٧ٌؽ ث٨ صٕٛؿ ث٨ ٔيلٍّ  املـار)ا٣ُة٬ؿ ك٬ٮ ٠ذةب  ٞن ك٤ٝ٪ة قةث
إ٧ٌ٩ة اكف ٩ٞبلن ٨ٔ  (اخلؿااش كاجلؿااط)ل٤ٌٞىح يف ٠ذةب  إفَّ ٢ٞ٩ الؿاك٩ؽٌم 

ٞةاؽ النيٕح.  ،٠ذت ا٣ٕة٦ٌح كال ٔبلٝح هل ثسذت ٔك

٬ٰؾق ا٣تك٧يح  املن٭ؽٌم  ة ٬ٮ صٮاثس٥ ٨ٔ ٦س٢ ٢ٞ٩ اث٨ٝؽ يٞةؿ/ ٦
يٍجح( يف ٠ذةث٫ املـار ٘ى  ؟)رسداب ا٣

ٜو  ال ؛ح ٬ٰؾق٨ٔ مج٭ح أ٢٬ الك٪ٌ  ٤ٔيمٍّ  ألص٢ أف جنيت بنّكو   ثؽَّ ٨٦ حتٞي
ٜو  ة، ك٣ٰس٨ ل٥ يؾ٠ؿ  املن٭ؽٌم  ظٮؿ مؼىٌيح اث٨ دٝي ٌن كظٮؿ ٠ذةث٫ أي
ٍٚٞ، كقيجء ابلعر ٚي٫. "رسداب ا٣٘يجحػ "رٌب ٨ٔ املاكف ثث٢ ٔ ،حا٣ٌٞى 

 

ا٣ٞربي٨ ىلع أٔٞةث٭٥ كدأيت  ز٥ٌ ختؿج ككص٭ٟ إىل / »...يٞٮؿ يف املـار
يٍجح ٘ى ز٥ٌ تى٪ىٍع٪ىٍط  ،ٚذٞٙ ثني ابلةثني ٦ةقاكن صة٩ت ابلةب ثيؽؾ ،رسداب ا٣

٤يٟ الك١ي٪ح كالٮٝةراكمل كو٢ّّ رًلٕذني يف ٔؿوح  ،كذأذف كق٥ّّ كا٩ـؿ ٔك
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  .(1)«الرسداب ك٢ٝ/ اهلل أكرب...
يٍجح»ٌط إذف أفَّ ٔجةرة دٌ ةٚ ٘ى الٮاردة يف ٬ٰؾق الؿكايح اك٩خ « كدأيت رسداب ا٣
 ٦جن

ن
ة ٰللٟ املاكف كإف اكف ٨٦ املعذ٢٧ ٝٮيًّ  ،ل٤نج٭ح ٔ٪ؽ٥٬ أ ة أ٫ٌ٩ وةر ٧٤ٔن

 ؤم ٚي٫.ر ٫ آػؿ ماكفو ٩ٌ أك ثةٔذجةر أ، ٫ رأي٫ النؼػٌ املٌٞؽس، أك أ٩ٌ 

 

ثؽَّ أف ٩ؿل ٦ة  ال ،كًلذةث٫ ٝج٢ اقذٕؿاض آراء ا٧٤ٕ٣ةء ظٮؿ اث٨ املن٭ؽٌم 
٫ ًٛ  ييبنٌي اث٨ٚف ٦ٌٞؽ٦ح ال١ذةب  ،٬ٮ رأم املؤ٣ّّٙ ٩ٛك٫ ظٮؿ ٠ذةث٫ كمؤ٣َّ

/أ٧٬ٌ  املن٭ؽٌم   ٌيح ٬ٰؾا ال١ذةب ٝةابلن
ٚإيٌن ٝؽ دمٕخي يف ٠ذةيب ٬ٰؾا ٨٦ ٚ٪ٮف الـيةرات ل٧٤نة٬ؽ  ،أ٦ٌة ثٕؽ»

يت يف املكةصؽ املجةرٌلت ،املرٌشٚةت  ،كاألدٔيح املؼذةرات ،ك٦ة كرد يف ا٣رٗت
٨٦ ليؾ  -دٕةىل  -ث٫ ا٣ٞؽي٥  ك٦ة ي٪ةىج ،ك٦ة ييؽىع ث٫ ٔٞيت الى٤ٮات

ى٤خ م٧ٌة ادٌ  ،ك٦ة ي٤ضأ إحل٫ ٨٦ األدٔيح ٔ٪ؽ امل٭٧ٌةت ،ت يف اخل٤ٮاتادلٔٮا
.(2)«ث٫ ٨٦ زٞةت الؿكاة إىل الكةدات

دٔيح ٦ح ٠ذةث٫ أفَّ كَّ األ٬ٰؾا يٌؽيع يف ٦ٞؽٌ  املن٭ؽٌم  إذف ٚةث٨
٤ي٫ ٤ٚٮ  ةكالـيةرات الٮاردة يف ٬ٰؾا ال١ذةب ٝؽ ٤ٞ٩٭ة ٨ٔ الؿكا اثلٞةت، ٔك

                                                                                              

زيةرة  /۰، ابلةب  حزيةرات األا٧ٌ  ، ا٣ٞك٥ اثلة٨٦، يف657/ ص املـار ال١جري (1)
 . نيا٣ٕك١ؿيٌ 

  ٙ.٦ح املؤ٣ٌ ، ٦ٞؽٌ ۰7/  ص املـار ال١جري (2)
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كأفَّ  حن ، ػةٌو ؾق ادلٔٮل ٚكٮؼ دسٮف ٦ُة٣ت ال١ذةب وعيعحن زبذخ ٬ٰ 
 ؛ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء ٝؽ ٝةؿ ثةٔذجةر األدٔيح كالـيةرات الٮاردة يف ٬ٰؾا ال١ذةب

٬ٰؾق  دؿد لك٧ح الرسداب يف ٦ح. ك٣ٰس٨ ل٥د٧ٌكاكن ثٰ٭ؾق ا٣ٕجةرة ٨٦ املٞؽٌ 
٬ٰؾق  فٌ أل لٟذٰ  ك٢ٌٕ٣  ٌم،املن٭ؽ دٕةثري اث٨ يف األدٔيح كالـيةرات، ث٢ ٌم

ة ٰللٟ املاكف.  الَك٧ح وةرت ٧٤ٔن

 (املـار)كًلذةب  فَّ آراء ا٧٤ٕ٣ةء كاملعٌؽزني ظٮؿ اث٨ املن٭ؽٌم إ ز٥ٌ 
٨٦ اآلراء ظٮؿ أذجةر ٠ذةب  ثؽَّ ٬٪ة ٨٦ اقذٕؿاض دم٤حو  كال ،خمذ٤ٛحه 

. قأك ٔؽـ أذجةر (املـار)

0

ذ٫ الؿصةحٌلح ا٣ٌٞي٧ح، ثٕؽ أف ٢ٞ٩ دٔٮل اث٨ ٦ٞؽٌ  يف ٝةؿ  ٦ح مٮقٔٮ
ح ٚي٫ ٝؽ ٤ٞ٩٭ة ٨٦ املن٭ؽٌم ظٮؿ ٠ذةث٫  ٨٦ أفَّ د٧ةـ ٦ُة٣ت ال١ذةب املض٧ٔٮ

٨ كٝٓ يف  ك٬ٰؾا الالكـ ٦٪٫ رصيطه »َؿيٜ الؿكاة اثلٞةت/  يف دٮزيٜ دميٓ ٦ى
ذ٧ةد ىلع ١ٰ٣ٌ٪٫ ال ،أق٪ةد ركايةت ٠ذةث٫  . « ٰذلٟ ٨٦ كص٭نيي٧س٨ األ

ي ]إؤلشكال إألوّ   
 [وصغرويي  ل: بنان 

 ل٥ يْ٭ؿ أذجةر ٬ٰؾا ال١ذةب يف ٩ٛك٫؛ ٚإٌف حم٧ٌؽ ث٨ املن٭ؽٌم  إ٫ٌ٩ ل٥»
٥٤ مؼى٫ كإف أرٌص املعٌؽث اجلٮرٌم  ث٢ ل٥ ،يْ٭ؿ ظةهل ىلع أ٫ٌ٩ حم٧ٌؽ ث٨  يٕي

 لٟ ال، ٚإٌف ٦ة ذ٠ؿق يف كص٫ ذٰ احلةاؿٌم  املن٭ؽٌم  ث٨ صٕٛؿو  صٕٛؿ ث٨ ٔيلٌ 
. «يٮرث إاٌل ا٨ْ٣ٌ 
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ي   
: مبنان   

ويي  ]إؤلشكال إلثان   [وكي 

كٝؽ مٌؿ أ٫ٌ٩ ال ٔربة ثذٮزيٞةد٭٥ ٣٘ري  ،ؿي٨٦٨ املذأػٌ  إٌف حم٧ٌؽ ث٨ املن٭ؽٌم »
٨ يٞؿب ٔرص٥٬ ٨٦ ٔرصق ىلع  ٚإ٩ٌة ٝؽ ذ٠ؿ٩ة أٌف ٬ٰؾق اتلٮزيٞةت ٦ججٌيحه  ،٦ى

  .(1)«ت ٤ٔي٭ة أزؿه يرتدٌ  ٚبل ؛اجلْؿ كاحلؽس 

 إلنتيجة

يف دٔٮل اث٨   ؽ اخلٮيئٌ ٌط رأم الكيٌ ٦ٓ مبلظْح ٬ٰؾي٨ اإلماك٣ني يذٌ 
ذجةر، ٬ٰؾا مٌةٚنة إىل أفَّ  ،ظٮؿ ٠ذةث٫ املن٭ؽٌم  ك٬ٮ قٞٮَ٭ة ٨ٔ األ

 ٔ٪ؽق. مؼىٌيح املؤ٣ّّٙ ٗري ٤ٕ٦ٮ٦حو 

 گ9

 ،٬ٰؾا ظٮؿ اث٨ املن٭ؽٌم  كحبره  ثيةفه  (الريٕح)يف ٠ذةث٫  ل٤نيغ ا٣ُ٭ؿاينٌ 
كا٣ُؿؽ املؼذ٤ٛح لٰ٭ؾا ال١ذةب/  (املـار)كظٮؿ ٠ذةث٫ 

ف  -أ
ِّ
 ؟(إلمزإر)َمن هو مؤل

أٌف  / ا٣ْة٬ؿ ٩ٞبلن ٨ٔ أقذةذق املعٌؽث اجلٮرٌم  يٞٮؿ ا٣ٕبٌل٦ح ا٣ُ٭ؿاينٌ 
. املن٭ؽٌم  ث٨ صٕٛؿو  صٕٛؿ ث٨ ٔيلٌ  ٬ٮ حم٧ٌؽ ث٨ (املـار)مؤ٣ّّٙ ٠ذةب 

ة  املٮصٮد يف ػـا٩ح ٠ذت النيغ ٔيلٌ  مـار حم٧ٌؽ ث٨ املن٭ؽٌم » ث٨ حم٧ٌؽًر
ة ثةجلضٙ  كاملريزا حم٧ٌؽٔيل األردكبةدٌم  ،آؿ اكمٙ ا٣ُ٘ةء ثةجلضٙ ٌن أي

                                                                                              

 ح.٦ح اثلةثلح، اتلٮزيٞةت ا٣ٕة٦ٌ ، املٞؽٌ 5۰، ص ٦۱ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (1)
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ري٧٬ة كٌلف ٔ٪ؽ ميؼ٪ة  "،املـار ال١جريػ "ث (ابلعةر)يف  ٔرٌب ٔ٪٫ املض٤سٌ  ،ٗك
كذ٠ؿ رشح أذجةرق يف ػةد٧ح  (،مكذؽرؾ الٮقةا٢)كي٪٢ٞ ٔ٪٫ يف  ،اجلٮرٌم 

ث٨  كاقذْ٭ؿ ٨٦ ثٕي ا٣ٞؿاا٨ أ٫ٌ٩ ل٤نيغ حم٧ٌؽ ث٨ صٕٛؿ ث٨ ٔيلٌ  ،املكذؽرؾ
 ،ا٢ٌٛ٣ مةذاف ث٨ صرباي٢ ا٣ٞيٌمٌ  الؿاكم ٨ٔ أيب احلةاؿٌم  املن٭ؽٌم  صٕٛؿو 

ة ٨ٔ ا ٌن ، أٌكهل/ احل٧ؽ هلل ا٣ٞؽي٥  ،ملٛيؽ ثٮاقُذنيكيؿكم أي ك٬ٮ ق٪ؽ اعؿو
.(1)«إظكة٫٩، ا٣ْة٬ؿ ا٦ذ٪ة٫٩، ا٣ٕةل ق٤ُة٫٩

ة ٨ٔ اث٬٨ 56۹ )املذٮٌّف  إفَّ اث٨ املن٭ؽم ٌن ٧٩ة املٕةرص  ( ي٪٢ٞ الؿكايح أي
٨ ٢ٞ٩ ٌٝيٌ  كالك٧ٕةينٌ  ،(٬ 56۲ )املذٮٌّف  ل٤ك٧ٕةينٌ  ح ٧٠ة مغ ٬ٮ أٌكؿ ٦ى

٤ي٫ يذٌ  ح كإف ٤ٞ٩٭ة اث٨ املن٭ؽٌم ٌط أفَّ ٬ٰؾق ا٣ٌٞيٌ الرسداب ٨٦ ا٣ٕة٦ٌح. ٔك
ة ٣ٰس٨ٌ  ٌن .(2)أو٤٭ة ٬ٮ ٨٦ ٔ٪ؽ ا٣ٕة٦ٌح أي

  - ب
ّ
 (إلمزإر)ف مشايخ مؤل

 (املـار)ركاة األظةدير يف ٠ذةب  يؾ٠ؿ النيغ آٝة ثـرگ ا٣ُ٭ؿاينٌ 
م يؿكم ٔ٪٭٥ يف ال١ذةب مخكح أٝٮؿ/ دم٤ح ٬ٰؤالء اثلٞةت اٌل » ثٞٮهل/

 ك٥٬/  ،ٔرش رصبلن 

                                                                                              

 .۰۳۰5، ر٥ٝ ؽ ث٨ املن٭ؽٌم ، املـار ملع٧ٌ ۳۰4، ص ۰۲الريٕح/ ج  (1)

آػؿ،  ك٣حف دلي٫ أمُّ دحل٢و  اعٌمٍّ  أذ٧ؽ ىلع الكـ رص٢و ٣ٰس٨ ٨٦ ابلٕيؽ ثؿأي٪ة أف يسٮف ٝؽ  (2)
س كوةر أك ٤ٗجخ ٬ٰؾق الَك٧ح كاالوُبلح ىلع ٰذلٟ املاكف املٞؽٌ  ،٫ اكف رأي٫ النؼػٌ ٤ٕ٤ٌٚ 
ٞن  ة٧٤ٔن   . ة٧٠ة أرش٩ة قةث
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 مةذاف املؾ٠ٮر.  -۱
اث٨  ٔيلٍّ  ٔجؽ اهلل احلكني ث٨ ٬جح ث٨ رَجح، ٨ٔ النيغ أيب ٮالنيغ أث -۰

ميغ ا٣ُةاٛح ٨ٔ كادلق. ركل ٔ٪٫ زيةرة اعمٮراء ا٣ٌيت يؾ٠ؿ ٚي٭ة أق٧ةء 
 .  الن٭ؽاء ٦ٌٛىبلن

 . ةٛن ٩يٌ ك ٧بحو املذٮٌّف قذٌ  ادلكريكيتٌ  ٔجؽ اهلل ث٨ صٕٛؿو  ؽو حم٧ٌ  أثٮ -۳
 ا٣ٛذط ٌٝي٥ صة٦ٓ ال١ٮٚح.  النيغ أثٮ -4
يؽٌم  از ال١ٮيفٌ املٕؿكؼ ثػ )اث٨ األػخ( ا٣زبٌ  النيغ املٞؿم مك٥٤ ث٨ جن٥و  -5  . اـل
 (. ٬ 574)املذٮٌّف  احل٤بٌ  املاكرـ ةمـة ث٨ ز٬ؿة احلكحنٌ  أثٮ -6
 احلكحنٌ  ٔجؽ اهلل ث٨ أقة٦ح ا٤ٕ٣ٮٌم  حل٧يؽ اث٨ اتليقٌ ا الكٌيؽ ٔجؽ -7

 (. ٬ 5۳۲ذم ا٣ٕٞؽة يف )املذٮٌّف 
اخلري قٕؽ ث٨  ابلٞةء ٬جح اهلل ث٨ ٬جح، كأثٮ النيؼةف اجل٤يبلف أثٮ -۹ك ۳

 أيب احلك٨ ا٣ٌٛؿاء. 
 (.٬ 57۱)املذٮٌّف  (احل٧ؽ اجلعٮٌم  املٕؿكؼ ثػ )اث٨ حم٧ٌؽه  صٕٛؿو  الرشيٙ أثٮ -۱۲
 (.٬ 55۳)املذٮٌّف  ادلي٨ حم٧ٌؽ ث٨ أيب ا٣ٞةق٥ ا٣ُربٌم  النيغ ا٣ٛٞي٫ ٧ٔةد -۱۱
 ح. الرشيٙ اجل٤ي٢ أثٮ ا٣ٛذط حم٧ٌؽ ث٨ حم٧ٌؽ اجلٕٛؿيٌ  -۱۰
اهلل ث٨ ٧٩ة ث٨  ، ك٬جحث٨ مكةٚؿو  ٔؿبٌ  حم٧ٌؽو  النيؼةف ا٣ٕةملةف أثٮ -۱4ك ۱۳

ـه  ،(٬ 57۳ةمؽكف )املذٮٌّف  ١جري، كالـيةرة ىلع آؿ يةقني ال كركل ٔ٪٭٧ة قبل
 اجلة٦ٕح ال١جرية املن٭ٮرة. 
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 ث٨ م٭ؿآمٮب املةز٩ؽراينٌ  النيغ ا٣ٛٞي٫ أثٮ ٔجؽ اهلل حم٧ٌؽ ث٨ ٔيلٌ  -۱5
.(1)«(٬ 5۳۳)املذٮٌّف 

 (إلمزإر)ة كتاب منهجيّ  -ـ ج

ذؽأ كاث/ »ظٮؿ َؿيٞح دأحلٙ ال١ذةب ة ثـرگ ا٣ُ٭ؿاينٌ ٝيٞٮؿ النيغ آ
ز٥ٌ  ،ز٥ٌ اجلضٙ كمكضؽ ال١ٮٚح ، كأا٧ٌح ابلٞيٓ  ثجةب زيةرة اجلبٌ 

ٮٌم  ،حز٥ٌ الاك٧ّيٌ  ،احلةاؿ كبٕي اجلٮا٦ٓ كاألوعةب  ،ز٥ٌ قةمٌؿاء ،ز٥ٌ الًؿ
.(2)«ز٥ٌ إًةٚةت ،كاملؤ٦٪ني  حكأكالد األا٧ٌ 

 إلنتيجة

ة ثـرگ ا٣ُ٭ؿاينٌ  ث٢  ،ثةٔذجةر املؤ٣ّّٙ كال ال١ذةبح ل٥ يرصٌ  إفَّ النيغ ٝآ
ٝةـ ثةتلٕؿيٙ ثةملؤ٣ّّٙ كب٧نةخي٫ يف ال١ذةب ال أكرث. 

۳

 رأيه حول إلكتاب

/ اثلةين ثٞٮهل الكـ ا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ  يف أٌكؿ األمؿ أكرد املعٌؽث اجلٮرٌم 
٧٠ة  دأحلٙ حم٧ٌؽ ث٨ املن٭ؽٌم  ،يف الـيةرات ٠جريه  / ٠ذةبه (ابلعةر) ٝةؿ يف»

كأذ٧ؽ ٤ٔي٫ ك٦ؽظ٫ كق٧ٌي٪ةق ثةملـار  ،َةككسو  يْ٭ؿ ٨٦ دأحلٛةت الكٌيؽ اث٨
٥٤ ٨٦ ٠يٛيٌ  كٝةؿ يف ا٣ٛى٢ اآلػؿ/ كاملـار ،ال١جري ح أق٪ةدق أ٫ٌ٩ ال١جري يٕي

                                                                                              

 .۰۳۰5، ر٥ٝ ؽ ث٨ املن٭ؽٌم ، املـار ملع٧ٌ ۳۰4، ص ۰۲الريٕح/ ج  (1)

 املىؽر الكةثٜ. (2)
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٠سرينا ٨٦ األػجةر  َةككسو  ؾ ٦٪٫ الكٌيؽاف اث٪ةكٝؽ أػ ،٦ٕذربه  ٠ذةبه 
 ،يف مـارق ادلي٨ ٔيلٌّ   / الكٌيؽ رظٌ َةككسو  كالـيةرات... مؿادق ٨٦ اثنى 

 .(1)«(ٚؿظح ا٣٘ؿٌم )كالكٌيؽ ٔجؽ ال١ؿي٥ يف 
أ٫ٌ٩ يؿی أذجةر املؤ٣ّّٙ  كظةو٢ ٦ة يكذٛةد ٨٦ الكـ ا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ 

ة.  ٕن  كال١ذةب ٦

يف زمؿة ا٣ٛٞ٭ةء،  ك٦٪٫ يْ٭ؿ أ٫ٌ٩ ٦ٕؽكده »/ ٝةابلن  ز٥ٌ يذةثٓ املعٌؽث اجلٮرٌم 
ذ٧ةد ىلع كّّ ٦ة أكد٫ٔ ٚي٫ كأٌف ٦ة ٚي٫ ٨٦  ،٧٠ة أ٫ٌ٩ يْ٭ؿ ٨٦ وؽر ٠ذةث٫ األ

 .(2)«يف حم٫ٌ٤  يكت٪ؽ ثٌٕ٭ة إحل٭٥ كإف ل٥ الـيةرات لكٌ٭ة ٦أزٮرةه 

ف
ِّ
 رأيه حول إلمؤل

ث اجلٮرٌم ٝةؿ  م أٔذٞؽق أ٫ٌ٩ ٨٦ كاٌل / »(املـار)ظٮؿ ٠ذةب   املعؽّّ
ةت حم٧ٌؽ ث٨ صٕٛؿو  كإف  ،احلةاؿٌم  ك٬ٮ ثٕي٪٫ حم٧ٌؽ ث٨ صٕٛؿو  ،املن٭ؽٌم  مؤ٣َّٛ

 هل ٔ٪ٮا٩ني كٌّ٪٫ ازجني. ٝةؿ ٚي٫/ النيغ حم٧ٌؽ ث٨ صٕٛؿو  (أم٢ اآلم٢)ص٢ٕ يف 
 ر يف ٢ٌٚ األا٧ٌح ٜٛ ٨٦ األػجة٦ة ادٌ ) هل ٠ذةبه  ص٤ي٢ه  ٚة٢ًه  احلةاؿٌم 
اكف ٚةًبلن  ،املن٭ؽٌم  ... إىل أف ٝةؿ/ النيغ حم٧ٌؽ ث٨ صٕٛؿو ( األَ٭ةر

ٝنة  .(3)«يؿكم ٨ٔ مةذاف ث٨ صرباي٢ ا٣ٞيٌمٌ  هل ٠ذته  ،حمٌؽزنة وؽك
                                                                                              

 . 5۳، ا٣ٛةاؽة اثلة٩يح، ٠ذةب املـار، ر٥ٝ ۳5۳، ص ۱الٮقةا٢/ ج   كذؽرؾػةد٧ح م (1)

 . 5۳، ا٣ٛةاؽة اثلة٩يح، ٠ذةب املـار، ر٥ٝ ۳6۲ك ۳5۹ص  املىؽر الكةثٜ/ (2)

 . املىؽر الكةثٜ (3)
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 إلنتيجة

فَّ اث٨ املن٭ؽٌم إيٞٮؿ   ؽ اخلٮيئٌ كىلع ػبلؼ الكيٌ  إفَّ املعٌؽث اجلٮرٌم 
ك٬٪ةؾ  ،املن٭ؽٌم  ث٢ ٬ٮ حم٧ٌؽ ث٨ صٕٛؿو  ،ني كالٮو٣ٙحف دل٭ٮؿ ا٣ٕ
 مٮا٬ؽ ىلع ٰذلٟ. 

كاقٓ  ،٨٦ أاع٥ّ ا٧٤ٕ٣ةء  كيْ٭ؿ ٦٪٫ أ٫ٌ٩»/ ث اجلٮرٌم يٞٮؿ املعؽٌ 
٧٠ة أ٫ٌ٩ يْ٭ؿ م٧ٌة ذ٠ؿ٩ة ٨٦ ػُجح  ،٤ٔي٫ ٦ٕذى٧ؽه  ،٠سري ا٢ٌٛ٣ ،الؿكايح

 .»(1) ٔ٪٭٥ ٠ذةث٫ أٌف كَّ ٦ة ٚي٫ ٨٦ ادلٔٮات كالـيةرات ٦أزٮرةه 

ة ،يف ال١ذةب ٢ه فَّ ابلٕي دلي٫ دأمٌ أ/ أٌكالن  ٌن  ك٬ٰؾا ٦ة ال ،ث٢ يف املؤ٣ّّٙ أي
 . ي٧س٨ ّتةكزق بك٭ٮ٣حو 

٨ٔ الؿكاة اثلٞةت ٗري  / دٔٮل املؤ٣ّّٙ ثأفَّ ٦ُة٣ت ال١ذةب ٦٪ٞٮ٣حه زة٩ينة
؛ ربةو ؿي٨ ٗري ٦ٕذأفَّ دٮزيٞةت املذأػٌ  ك٦ٕؿكؼه  ،ؿي٨؛ أل٫ٌ٩ ٨٦ املذأػٌ ٦ٞجٮ٣حو 

.  أل٩ٌ٭ة ٨ٔ ظؽسو ك٨ٍّّ ال ٨ٔ ظفٍّ
جلة، كدٮزيٜ النيغ احليٌؿ  ككاًعحن  ٣حكخ زةثذحن  / كزةٝح اث٨ املن٭ؽٌم زةثلنة

، حمٌؽزنة، وؽكٝنة»ثأ٫ٌ٩  (أم٢ اآلم٢)يف  يلٌ ا٣ٕةم إ٧ٌ٩ة ٌم ٨ٔ « اكف ٚةًبلن
اكف  يلٌ كالنيغ احليٌؿ ا٣ٕةم ،اكف يف ا٣ٞؿف الكةدس ؛ ألفَّ اث٨ املن٭ؽٌم ظؽسو 

 ،ح ٝؿكفو ثح٪٭٧ة دٞؿب ٨٦ قذٌ  ز٦٪ٌيحه  ٚ٭٪ةؾ ٚةو٤حه  فإذ ،ٔرش يف ا٣ٞؿف اثلةين
٤ي٫ ٚبل  ثح٪٭٧ة. ةؿ ألمّّ ظفٍّ أك منة٬ؽةو دل ٔك

                                                                                              

 .5۳، ا٣ٛةاؽة اثلة٩يح، ٠ذةب املـار، ر٥ٝ ۳64ص  املىؽر الكةثٜ/ (1)
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ة ٕن  ٌيؽاف اث٪ةكٝؽ أػؾ ٦٪٫ الك/ » اثلةين / ٝةؿ ا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ راث
٢ٞ٩ ٬ٰؾق الؿكايح  َةككسو  اث٨ ٣ٰس٨ٌ «. ٠سرينا ٨٦ األػجةر كالـيةرات... َةككسو 

يٍجحدكف اإلمةرة إىل ٌٝيٌ  (مىجةح الـااؿ)يف  ٘ى ٰللٟ ٨٦  ؛(1)ح رسداب ا٣
أك  ،ح ٝؽ أًيٛخ ٚي٧ة ثٕؽ إىل ٠ذةب اث٨ املن٭ؽٌم املعذ٢٧ أف دسٮف ا٣ٌٞيٌ 

يٍجح»أفَّ ٔجةرة  ٘ى ا ٨٦ الؿكايح، أك أوجعخ ٬ٰؾق املٛؿدة ٣حكخ صـ« رسداب ا٣ ءن
ة ٰللٟ ٧٤ن  املاكف املٌٞؽس. ٔى

ة ا ل٤ك٧ٕةينٌ  فَّ اث٨ املن٭ؽٌم أ/ ػةمكن  قٌنٍّ  ؿ اعل٥و ك٬ٮ أكٌ  ،اكف ٦ٕةرصن
ذٞةد برسداب ا٣٘يجحإنكت  ا أف يسٮف لا ٨٦ املعذ٢٧ صؽًّ  ؛ىل النيٕح األ

ذٞةد ث٧ٌ٧ٮ٩٭ة. اث٨ املن٭ؽٌم ٝؽ أػؾ ٬ٰ   ؾق ا٣تك٧يح ٦٪٫ ك٤ٞ٩٭ة ٔ٪٫ دكف األ

 

 

٭٧٪ة ث٭ة ٌم ٓ ث٭ة ا٣ٕة٦ٌحي ٤ٔي٪ة كدذٌ ٨٦ األٝٮاؿ ا٣يٌت ال دحل٢ ٤ٔي٭ة، كتن٪ٌ 
قٮؼ يسٮف ٨٦   أفَّ النيٕح دٕذٞؽ ثأفَّ ّ٭ٮر اإل٦ةـ وةظت الـ٦ةف

رسداب قةمٌؿاء. 

                                                                                              

اثلةثلح ٨٦ ا٣ٛى٢ اتلةقٓ ٔرش، أك ث٘ري٬ة ٨٦ ثةلـيةرة  ني إذا زرت ا٣ٕك١ؿيٌ » (1)
٤يٟ الـيةرات، ٚأت إىل الرسداب كٝٙ ٦ةقاكن   صة٩ت ابلةب اكملكذأذف، كق٥ّّ كا٩ـؿ ٔك

 مىجةح الـااؿ/ ]« كرب...أالك١ي٪ح كالٮٝةر، كو٢ٌ رًلٕذني يف ٔؿوح الرسداب ك٢ٝ/ اهلل 
 .[لـيةرة الكةدقح، ا زيةرة مٮال٩ة وةظت الـ٦ةف ، ا٣ٛى٢ الكةثٓ ٔرش، يف444ص 
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ح يىؿٍد لٰ٭ؾق ا٣ٌٞيٌ  أ٫ٌ٩ ل٥ ٦ٓ دابح الرس٭٥ ثٌٞيٌ تيذٌ   إفَّ ميٕح آؿ ابليخ
٨٦ املذٮف النيٌٕيح املٕذربة،  يف أظةديس٭٥ كركايةد٭٥، كال يف أمّّ ٦نتو  أمُّ ذ٠ؿو 

. أ٦ٌة الؿكايح بٌ ل٤ؼىي (اهلؽايح ال١ربی)ث٢ ظٌّت يف ال١ذت ٗري املٕذربة ٦س٢ 
ة ثٕؽٌ  ٩َّ٭ة ٦جذ٤يحه إٚٞؽ ٤ٝ٪ة  ل٤ؿاك٩ؽٌم  (اخلؿااش كاجلؿااط)الٮاردة يف ٠ذةب 

 ،ػؿكص٫ ٦٪٫الرسداب ك ىلع ٗيجح اإل٦ةـ يف كال دؽٌؿ  ،ا كدال٣حن ق٪ؽن  إماكالتو 
ة، ك٢ٌٕ٣ كٝؽ ثحٌ  ٞن ٨ٔ ٗيجح  ؾا ال١ذةب يشءه ٫٩ ل٥ يؿد يف ٬ٰ أ٭ة أ٧٬ٌ  ٌ٪ة٬ة قةث

٧ة ٌم ٍٚٞ دٔٮل املنة٬ؽة هل. ٩ٌ إك ّ٭ٮرق يف ٬ٰؾا الرسداب، كأ ٦ةـ اإل

  أفَّ ّ٭ٮر اإل٦ةـ وةظت الـ٦ةفىلع  ث٢ إفَّ الؿكايةت دؤًٌلؽ ثس٢ّّ رصاظحو 
كقٮؼ ننري إىل ثٕي د٤ٟ  ،٦ح جبة٩ت احلضؿ األقٮدح امل١ؿٌ قي١ٮف ٨٦ م١ٌ 

٬ٰؾا ٌٚبلن ٨ٔ  ،ييؾ٠ؿ  أك دلةؿو كلا اليجىق لٰ٭ؾق اتل٭٧ح أمُّ ٦ٕىنن  ؛ؿكايةتال
 قٮؼ يْ٭ؿ ٨٦ الرسداب.  أ٫ٌ٩ ال دحل٢ ىلع أفَّ اإل٦ةـ وةظت الـ٦ةف 

قٮؼ يسٮف ٨٦ م١ٌح  ٨٦ الؿكايةت ال٧يرصّّظح ثأفَّ ّ٭ٮرق  كإحلٟ دم٤حن 
/جبٮار احلضؿ األقٮد

  صٕٛؿو  ، ٨ٔ أيبٔس٧ةف، ٨ٔ صةثؿو  أثٮ ظٌؽز٪ة قٕيؽه » /الؿكايح األكیل
  اهلل ك٫ٕ٦ رايحي رقٮًؿ  ،ث١ٌ٧ح ٔ٪ؽ ا٣ٕنةء  ز٥ٌ يْ٭ؿ امل٭ؽمٌ ٝةؿ/ 

ال٦ةته ك٩ٮره كبيةفه  ٫، ٔك ٛي ٫ كقي ٚإذا وًٌل ا٣ٕنةء ٩ةدل ثأىلع وٮد٫  ،ك٧ٝيىي
ؿك٥ اهلل أيٌ٭ة اجلةسأيٞٮؿ/   كٝؽ اٌّتؾ ،ك٦ٞة٦س٥ ثني يؽم ربّّس٥ ،ذ٠ّّ

يرشكٮا ث٫ ميبنة احلٌضح كبٕر األ٩بيةء كأ٩ـؿ ال١ذةب، أمؿك٥ أف ال كأف  ،ت
ا٣ٞؿآف كدي٧يذٮا ٦ة  كأف حتيٮا ٦ة أظية  ،حتةْٚٮا ىلع َةٔذ٫ كَةٔح رقٮهل
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كدسٮ٩ٮا أٔٮا٩نة ىلع اٰلؽل ككزراءى ىلع اتلٞٮل؛ ٚإٌف ادل٩ية ٝؽ د٩ة  ،أ٦ةت
ة كآذ٩خ ثةلٮداع اهلل كإىل رقٮهل، كا٢٧ٕ٣   ٚإيٌن أدٔٮك٥ إىل ،ٚ٪ةؤ٬ة كزكاٰلي

،  ٚيْ٭ؿ يف زالز٧بحو  .ثسذةث٫، كإ٦ةدح ابلة٢َ كإظيةء قنٌذ٫ كزالزحى ٔرشى رصالن
 ٌٔؽة أ٢٬ ابلؽر، ىلع ٗي ٦يٕةد، ٝـًعن ٠ٞـع اخلؿيٙ، ر٬جة٩نة ثةل٤ي٢، أقؽه 

كيكذؼؿج ٦ى٨ اكف يف  ،أرضى احلضةز  ثةجل٭ةر، ٚيٛذط اهلل ل٧٤٭ؽمٌ 
ٚيجٕر ثةبليٕح إىل  ،دزنؿ الؿايةت الكٮد ال١ٮٚحى ك ،الكض٨ ٨٦ ثّن ٬ةم٥و  

ق يف اآلٚةؽ  كيجٕر امل٭ؽمٌ  ، امل٭ؽمٌ   ،كيي٧يخ اجلٮرى كأ٤٬ى٫ ،ص٪ٮدى
كُ٪ُينٌيح ،كتكذٞي٥ هل ابلرلاف ٞي .(1)«كيٛذط اهلل ىلع يؽي٫ ا٣

ريق، ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ أةمؽ، ٨ٔ مٮد ث٨ / »الؿكايح اثلة٩يح حم٧ٌؽ ث٨ حيىي ٗك
ا٧ٌٞ٣ةط، ٨ٔ ثسري ث٨ أٔني ٝةؿ/ قأ٣خ  قٕيؽو  ، ٨ٔ أيبق٪ةفو  ٧ٔؿ، ٨ٔ اث٨
ؿى يف الؿًل٨ اٌل أثة ٔجؽ اهلل  ٓ اهلل احلضى  كل٥ ،م ٬ٮ ٚي٫/ ألمّّ ٤ٌٔحو ًك

ج٢َّ؟ كألمّّ ٤ٌٔحو أػؿج ٨٦ اجلٌ٪ح؟ كألمّّ ٤ٌٔحو  ٓ يف ٗريق؟ كألمّّ ٤ٌٔحو يٞي يًٮ
ٓ ٦يسةؽي ا٣ٕجةًد كا٣ٕ٭ًؽ ٚي٫ ٓ يف ٗريق؟ كًليٙ كل٥ ،كًي الكجت يف ٰذلٟ؟  يًٮ

قأ٣خى ٝةؿ/ ٚٞةؿ/  .اهلل ٚؽاؾ ٚإٌف د١ٌٛؿم ٚي٫ ٣ٕضت ختربين ص٤ٕن 
ٟى  ،ٚةٚ٭٥ اجلٮابى  ،كأ٤ٌٔخى يف املكأ٣ح كاقذٞىيخ غ ٤ٝج ٕىٟ  ،كٚىؿّّ كأوٖ ق٧
                                                                                              

 ، ٌم ح كبيٕذ٭٥ ل٧٤٭ؽاصذ٧ةع اجلةس ث١٧ٌ  /44ةب ابل، 5ج ، ۰7۱ك ۰7۲ا٣ٛنت/ ص  (1)
اهلل  ثؿايح رقٮؿ  ٨٦ ػؿكص٫ ٚي٧ة ذ٠ؿق ٩ٕي٥ه  /۱۲۳، ابلةب ۱۰۳املبلظ٥ كا٣ٛنت/ ص  ؛۱۲۲7ح 

  ٚي٧ة صةء يف امل٭ؽٌم  /۱۱، ابلةب ۰6۰، ص ۰الرصاط املكذٞي٥/ ج  /ا٩ْؿ ؛۱57ك...، ح 
 .٫١۱۳ كبٞةا٫، ٚى٢ كد٤٧ٌ 
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كًٓ احلضؿى األقٮدى كيه  -دجةرؾ كدٕةىل  -أػربؾ إف مةء اهلل. إفَّ اهلل 
ٕخ يف ذملٟ الؿك٨ ٤ٕ٣ًٌح امليسةؽ؛ ٚٮيً ،أػؿصخ ٨٦ اجلٌ٪ح إىل آدـ  صٮ٬ؿةه 

ذ٭٥ ظني أػؾ اهلل ٤ٔي٭٥ كذملٟ أ٫ٌ٩ ل٧ٌة أػؾ ٨٦ ثّن آدـ ٨٦ ّ٭ٮر٥٬ ذٌريٌ 
ك٨٦ ذملٟ املاكف ي٭جٍ  ،امليسةؽ يف ذملٟ املاكف، كف ذملٟ املاكف دؿاءل ٰل٥

 ،ٚأٌكؿ ٦ى٨ يجةي٫ٕ ذملٟ ا٣ُةاؿ ك٬ٮ كاهللً صرباي٢  ،ا٣ُي ىلع ا٣ٞةا٥ 
ك٬ٮ  ،ٞةـ يك٪ؽ ا٣ٞةا٥ ّ٭ؿىق، ك٬ٮ احلٌضح كادلحل٢ ىلع ا٣ٞةا٥كإىل ذملٟ امل

كالنة٬ؽ ىلع ٨٦ أٌدل إحل٫ امليسةؽ كا٣ٕ٭ؽ  ،النة٬ؽ ل٧ى٨ كاٚةق يف ذملٟ املاكف
ـٌ  -م أػؾ اهلل اذٌل   .(1)«ىلع ا٣ٕجةد... - كص٢ٌ  ٔ

ري٧٬ة ٨٦ الؿكايةت املذٕؽٌ  فإذ ٌط أفَّ ٦ة دٌ ادة كبٕؽ ٬ةدني الؿكايتني ٗك
ة كال اإل٦ة٦يٌ يجكت إىل ل٤ٮاٝٓ  ي٧ٌخ  ح ٨٦ ثٕي ٧٤ٔةء ا٣ٕة٦ٌح ٣حف وعيعن
ٌَ  ،ثأمّّ و٤حو  ة ٩ةمبحه ٨٦ ٔؽـ ا ىلع بلع ٬ٰؤالء اجلٛؿ ك٢ٕ٣َّ ٬ٰؾق اتل٭٧ح كأ٦سةهلى

 ةد٭٥.ٔٞةاؽ النيٕح كًلذج٭٥ كمؿكيٌ 

 

ـه ٬٪ةؾ ادٌ   ميٕح آؿ  ح ًؽٌ ف أ٢٬ الك٪ٌ مؤ٣ٌ آػؿ ٨٦ ًٝج٢ ثٕي  ٭ة
يٕحل  فَّ اإل٦ةـ وةظت الـ٦ةف إ، كظةو٫٤/ أفَّ النيٕح دٞٮؿ  ابليخ

يٍجح يف ٰذلٟ الرسداب.  ٘ى يف ٔرص ا٣

                                                                                              

ريق  ۳قذبل٫٦، ح اح يف ثؽء احلضؿ كا٤ٕ٣ٌ  /۱ةب ابل، ، ٠ذةب احلشٌ ۱۳4، ص 4الاكيف/ ج  (1) ٗك
 ال١سري ٨٦ املىةدر املٕذ٧ؽة.
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ٜ كاملذتجٌ  ّّٞ ي١٧٪٫ ا٣ٕسٮر ىلع  ال ٧٤ٔةا٭ة ٓ لَك٧ةت ا٣ُةاٛح كأٝٮاؿإٌف املع
 األظةدير كاملذٮف كال١ذت النيٌٕيح، ث٢ أمّّ أزؿو ملس٢ ٬ٰؾا الالكـ الـااٙ يف

ي٢ٞ ثٰؾلٟ أمُّ اعل٥و ٨٦ ٧٤ٔةء النيٕح كحمٌؽزي٭٥  نكذُيٓ ا٣ٞٮؿ/ إ٫ٌ٩ ل٥
ك١ٌٛ٦ؿي٭٥، ث٢ أذٞةد٥٬ اجلةزـ أ٫ٌ٩ ال ٥٤ٔ ألظؽو ث٧اكف إٝة٦ح اإل٦ةـ 

يٍجح.دٮاصؽق  كحم٢ٌ  وةظت الـ٦ةف  ٘ى  يف ٔرص ا٣
٤ٚحكخ  ، ف قس٨ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم كأ٩ٌ٭ة ماك ،كأ٦ٌة ٌٝىح اجلـيؿة اخلرضاء

 .كػؿاٚحو  أكرث ٨٦ أقُٮرةو 
النيٕح يف  ٥ٕ٩، ٦ة أمري إحل٫ يف ركايةد٪ة املٕذربة ٬ٮ أفَّ ثٕي ػٮاٌص 

يٍجح الى٘ؿل ٘ى يٍجح ال١ربل ٥٬  كبٕي املٮا٣ني اخلٮاٌص  ،ز٨٦ ا٣ ٘ى يف ز٨٦ ا٣
بلعه أك ٥٤ٔه ث٧اكف  ٌَ ٨ هل٥ ا  ، ك٨٦ دم٤حوةظت الـ٦ةف  اإل٦ةـٍٚٞ ٦ى

 ٬ٰؾق الؿكايةت/
 ٨٦ أوعةث٪ة، ٨ٔ أةمؽ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ احلك٨ ث٨ ٔيلٍّ  ٌٔؽةه / »الؿكايح األكیل

، ٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل  ث٨ أيب ةء، ٨ٔ ٔيلٌ الٮىمَّ   الٝةؿ/  ةمـة، ٨ٔ أيب ثىريو
ٍيجحو  ـ٣حو  كال ،ثؽَّ لىةظت ٬مؾا األمًؿ ٨٦ دى ٔي ٍيبذ٫ ٨٦  ٥ًٕى املزنؿي  ،ثؽَّ هل يف دى ك٩

يجح .(1)ٍ«وزني ٨٦ كظنحك٦ة ثسال ،َى
يجح/ ٌم املؽي٪ح »يف رشظ٫ لٰ٭ؾق الؿكايح/   يٞٮؿ ا٣ٛيي الاكمةينٌ  َى

                                                                                              

 . ۱6 يف ا٣٘يجح، ح ح، ثةبه ، ٠ذةب احلضٌ ۳4۲، ص ۱الاكيف/ ج  (1)
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ٔزتؿ ٚي٭ة مكترتنا ك٫ٕ٦ زبلزٮف ٨٦ ميٕذ٫ يأنف ثٌٕ٭٥ ااملٌٞؽقح، يٕن إذا 
يٍبذ٫ ا٣ٞىرية؛ ٚإٌف يف  ،ٚبل كظنح هل٥ ،ثجٕي ٠أ٫ٌ٩ أمةر ثٰؾلٟ إىل دى

.(1)«ا٣ُٮي٤ح ٣حف لنيٕذ٫ إحل٫ قبي٢ه 
ٙه »٨ٔ الك٪ؽ/   اثلةين يٞٮؿ ا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ ك ٜه  ًٕي ، «أك مٮٌث

ـ٣ح ثةل٥ٌٌ »كأ٦ٌة يف رشظ٫ ٨ٔ املنت ٚإ٫ٌ٩ يٞٮؿ/  ٕي أم  ،/ اق٥ االٔزتاؿكا٣
 املٛةرٝح ٨ٔ اخل٤ٜ.

يٍبذ٫ كال" ، كيف ثٕي ا٣جكغ كال هل يف ٗيبذ٫، أم ٣حف يف "ثؽَّ يف دى
يٍبذ٫ ٦ٕزتالن ٨ٔ اخل٤ٜ، ث٢ ٬ٮ ثح٪٭٥ كال كاألٌكؿ أّ٭ؿ  ،يٕؿٚٮ٫٩ دى

ٜه  ملة يف قةاؿ ال١ذت. كمٮاٚ

يٍجح" َى  ،اغبلنة يف املؽي٪ح كظٮاحل٭ة ىلع أ٫ٌ٩  ٚيؽٌؿ  ،اق٥ املؽي٪ح ا٣ٌُيجح "ك
 ٫٪ ١ى ٓ قى يٍجح اق٥ مًٮ ُى يٍجح الى٘ؿل. ك٦ة ٝي٢/ ٨٦ أٌف ا٣ ٘ى ة أك يف ا٣  إ٦ٌة داا٧ن

ب٢ ؽ األٌكؿ ثة٣٘يت. كيؤيٌ  ٦ٓ أوعةث٫ قٮل املؽي٪ح ٚ٭ٮ رص٥ه   ٦ة مٌؿ أ٫ٌ٩ ل٧ٌة قي
/ أي٨ أقأؿ ٔ٪٫؟ ٝةؿ/ ثةملؽي٪ح. أثٮق 

ك٣حف  ،٦٫ٓ زبلزني ٨٦ مٮاحل٫ كػٮاٌو  ، أم ٬ٮ "ك٦ة ثسبلزني ٨٦ كظنحو "
يكذٮظل  ٚبل ،داػ٢ يف ا٣ٕؽد أك ٬ٮ  ،؛ القتب٪ةس ثٌٕ٭٥ ثجٕيو هل٥ كظنحه 

ة. أك ابلةء ث٧ٕىن ٦ٓ ٌن كٝي٢/ ٬ٮ ؛ ل١ٮ٫٩ ٦ٓ زبلزني. يكذٮظل  أم ال ،٬ٮ أي

                                                                                              

ا٣٘يجح،  /46ةب ابل،  ٥، أثٮاب ا٣ٕ٭ٮد ثةحلضش كاجلىٮص ٤ٔي٭4۱6، ص ۰الٮايف/ ج  (1)
 .۱۹ - ۹۰5ذي٢ ح 



 1حبٮثه ٧٤ٔيٌحه يف ا٣ٌٌٞيح امل٭ؽكٌيح ج  ........................................................ 258

يٍجح الى٘ؿل. ك٦ة ٝي٢/ ٨٦ أٌف املؿاد أ٫ٌ٩  خمىٮصه  ٘ى يف ٬يبح ٦ى٨ ٬ٮ يف ق٨ّّ  ثة٣
 .(1)«ٚ٭ٮ يف اغيح ابلٕؽ ؛يكذٮظل ك٦ى٨ اكف ٠ٰؾلٟ ال ،زبلزني ق٪حن 

 ٬ةم٥و  ، ٨ٔ أيبحم٧ٌؽ ث٨ حيىي، ٨ٔ أةمؽ ث٨ إقعةؽ» الؿكايح اثلة٩يح/
/ صبلتلٟ د٧٪ٕن ٨٦ مكأتلٟ، ٚذأذف ل حم٧ٌؽ  اجلٕٛؿم ٝةؿ/ ٤ٝخي أليب

/ ية قٌيؽم ق٢.أف أقألٟ؟ ٚٞةؿ/  / ٚإف  ٥ٕ٩.؟ ٚٞةؿ/ ٢٬ لٟ كدله  ،٤ٝخي ٤ٞٚخي
.(2)«ثةملؽي٪حٚأي٨ أقأؿ ٔ٪٫؟ ٚٞةؿ/  ظؽث ثٟ ظؽثه 

٬ٰؾا احلؽير »يف رشح ٬ٰؾق الؿكايح/   اثلةين يٞٮؿ ا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ 
يٍجح املٕؿكٚح"ثةملؽي٪ح ٝةؿ". وعيطه  ُى أك  ،٥٤ٔ أ٫ٌ٩ يؽرًل٫ ك٫ٌ٤ٕ٣  ،، أم ا٣

ٌ  ،املؽي٪ح. كٝي٢/ البلـ ل٤ٕ٭ؽ ػربنا ٦٪٫ يف  ٨ كاملؿاد ث٭ة رسي يٕن أٌف  ،رأل ٦ى
ٌ ءقٛؿا ٨ ق ٨٦ أ٢٬ رسي  .(3)«رأل يٕؿٚٮ٫٩ ٚك٤٭٥ ٔ٪٫ ٦ى

٨٧ٌٔ رآق/  أ٫ٌ٩ أػربين الٮص٪ةينٌ  حم٧ٌؽو  ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ أيب ٔيلٌ » الؿكايح اثلةثلح/
ـو  ٟى د٥٤ٕي أ٩ٌ٭ة ال٤ِّ ك٬ٮ يٞٮؿ/  أ٫ٌ٩ ػؿج ٨٦ ادلار ٝج٢ احلةدث ثٕرشة أيٌة ٭٥َّ إ٩ٌ

 .(4)«٨٦ أظتّّ ابلٞةًع لٮال ا٣ُؿد...

                                                                                              

 .۱6 ذي٢ ح يف ا٣٘يجح، ح، ثةبه ، ٠ذةب احلضٌ 5۲، ص 4مؿآة ا٣ٕٞٮؿ/ ج  (1)

 .۰، ح  وةظت ادلار إىل ح، ثةب اإلمةرة كاجلٌه ، ٠ذةب احلضٌ ۳۰۳، ص ۱الاكيف/ ج  (2)

 وةظت  إىل ح، ثةب اإلمةرة كاجلٌه ، ٠ذةب احلضٌ ۰، ص 4مؿآة ا٣ٕٞٮؿ/ ج  (3)
 .۰، ذي٢ ح  ارادل

 . ۱۲، ح  يف تك٧يح ٨٦ رآق ح، ثةبه ، ٠ذةب احلضٌ ۳۳۱، ص ۱الاكيف/ ج  (4)
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ؾا احلؽير ثةملض٭ٮؿ،   اثلةين إفَّ ا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ  يىٙ ٬ٰ
، أم كٚةة "ثٝج٢ احلةد". ، أم ا٣ٞةا٥ "٨٧ٌٔ رآق»"كيٞٮؿ يف رشظ٫/ 

ف ٤ٔي٫ ٨٦ الك٤ُةف كاتلٌٛعه ٔ٪٫ ككٝٮع أك اتلضكٌ  ، حم٧ٌؽو  أيب
يٍجح الى٘ؿل. ٘ى ٌ "أ٩ٌ٭ة" ا٣ ٨ ، أم ادلار أك ٦ؽي٪ح رسي ، "لٮال ا٣ُؿد"رأل.  ٦ى

 .(1)«أم دٚٓ ا٣ْةملني إيٌةم

، حمجٮبو  حم٧ٌؽ ث٨ حيىي، ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ احلكني، ٨ٔ اث٨/ »الؿكايح الؿاثٕح
ل٤ٞةا٥ ٗيبذةف؛ إظؽا٧٬ة / ٝةؿ/ ٝةؿ أثٮ ٔجؽ اهلل  ٨ٔ إقعةؽ ث٨ ٧ٌٔةرو 

ٍيجح األكیل الكاألػؿل َٮي٤حه  ٝىيةه  ٘ى ي٥٤ٕ ث٧اك٫٩ ٚي٭ة إاٌل ػةٌوح ميٕذ٫،  / ا٣
.(2)«ي٥٤ٕ ث٧اك٫٩ ٚي٭ة إاٌل ػةٌوح مٮاحل٫ كاألػؿل ال

٬ٰؾا احلؽير ثةملٮزٌٜ، كيٞٮؿ يف   اثلةين يىٙ ا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ 
ي٨ ، أم ػؽ٫٦ كأ٫٤٬ كأكالدق، أك اثلبلزني اٌل "ح مٮاحل٫إاٌل ػةٌو »"رشظ٫/ 

يٍجح الى٘ؿل اكف ثٕي ػٮاٌص  مغ ذ٠ؿ٥٬. كيف  ٘ى ٤ٕني ىلع  ا٣ ٌُ ميٕذ٫ ٦
 .(3)«ماك٫٩؛ اكلكٛؿاء كبٕي الٮُلء

                                                                                              

 .۱۲، ذي٢ ح  يف تك٧يح ٨٦ رآق ح، ثةبه ، ٠ذةب احلضٌ ۱۳، ص 4مؿآة ا٣ٕٞٮؿ/ ج  (1)

يٍجح  ؛۱۹يف ا٣٘يجح، ح  ح، ثةبه ، ٠ذةب احلضٌ ۳4۲، ص ۱/ ج الاكيف (2) ٘ى ، ۱7۲ص  /(ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣
 .۱، ح نيٗيبذ  هل يف أفٌ  ، ٚى٢ه  يف ٗيجح اإل٦ةـ امل٪ذْؿ م٦ة رك /۱۲ابلةب 

 .۱۹ذي٢ ح  يف ا٣٘يجح، ح، ثةبه ، ٠ذةب احلضٌ 5۰، ص 4مؿآة ا٣ٕٞٮؿ/ ج  (3)
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ي٨ خيؽمٮ٫٩؛ ٠أ٫ٌ٩ يؿيؽ خبةٌوح املٮال اٌل »/  كيٞٮؿ ا٣ٛيي الاكمةينٌ 
 .(1)«قبي٢ه ألفَّ قةاؿ النيٕح ٣حف هل٥ ٚي٭ة إحل٫ 

ؾق الؿكايةت اثلبلث إىل املؽي٪ح امل٪ٮٌ  ٩٫َّ أ اجلتيضح/ك رة ىلع أمري يف ٬ٰ
 ال ٨٦ ٝؿيتو  أك أزؿو  أك ذ٠ؿو  كص٫ اخلىٮص، ك٣حف ٬٪ةؾ أدىن إمةرةو 

يٕحل يف رسداب أك  إىل أفَّ اإل٦ةـ وةظت الـ٦ةف  كال ٨٦ ثٕيؽو 
٤ي٫ ٚإ٫ٌ٩ ال أقةس لؿ٦ي٭٥ النيٕح  ؛(2)ٝجٮو  ـٌ  -ٔك ثٰ٭ؾق  -ملٮىل ٥٬ اأٔ

 اتل٭٥ الٮا٬يح كابلة٤َح.

بلع هل٥ كال ٦ٕؿٚح ث٧ع٢ٌ  ٌَ  كيٛ٭٥ ٨٦ الؿكايح الؿاثٕح أفَّ اع٦ٌح اجلةس ال ا
كماكف إٝة٦ذ٫؛ كلا ٤ٚحف ٨٦ اإل٩ىةؼ  ق١ىن اإل٦ةـ وةظت الـ٦ةف 

بلع هل ىلع ٔٞةاؽ٥٬ كًلذج٭٥ ثأ٩ٌ٭ة دٌؽيع أٌف اإلادٌ  ٌَ ٦ةـ ٭ةـ النيٕح م٨٧ٌ ال ا
 . (3)يٕحل داػ٢ ذاؾ الرسداب ا٣ُة٬ؿ يف قةمٌؿاء  امل٭ؽٌم 

                                                                                              

ا٣٘يجح،  /46ةب ابل،  ، أثٮاب ا٣ٕ٭ٮد ثةحلضش كاجلىٮص ٤ٔي٭4۱4٥، ص ۰الٮايف/ ج  (1)
 .۱4/ ۹۰۲ذي٢ ح 

 ٦ٕض٥ ٣٘ح ا٣ٛٞ٭ةء/ ]« كأٝجيحه  (/ احلضؿة حتخ األرض، كاجل٧ٓ أٝجةءه ٚك١ٮفو  ٛذطو ا٣ٞجٮ )ث» (2)
 .[۳56ص 

ٜه ز٧ٌ  (3)  كرد٩ةق يف امل٤عٜ اثلةين ٨٦ ال١ذةب.أظٮؿ ث٪ةء الرسداب  دةريخٌّ  ح حتٞي
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ح رسداب قةمٌؿاء ال ثةجلْؿ إىل ابلعٮث الكةثٞح ٚٞؽ زجخ دلي٪ة أٌف ٌٝيٌ 
يٍجح، كأٌف اإل ٘ى ال يٕحل يف ٰذلٟ  ٦ةـ وةظت الـ٦ةف ٔبلٝح هلة ث٧كأ٣ح ا٣

 الرسداب كال يْ٭ؿ ٦٪٫.
ة ٩ف ّ٭ٮر ٦ٌ أاملاكف ا٣ُة٬ؿ، كك٨٦ اجلؽيؿ ثةل٠ؿ اإلمةرة إىل ٝؽاقح ٰذلٟ 

٨٦ ٰذلٟ الرسداب ال خيؽش ٝؽاقح ٰذلٟ املاكف،  ٦ةـ وةظت الـ٦ةف اإل
ٔجةدد٫ كذ٬ةث٫ كدليب٫!  كحم٢ٌ   ٠يٙ ك٬ٮ ٦زنؿ اإل٦ةـ احلك٨ ا٣ٕك١ؿٌم 

كالدة اال٦ةـ  ٌم ٦٭جٍ مبلاسح اهلل دٕةىل، ٌٚبلن ٨ٔ أ٫ٌ٩ حم٢ٌ   كبيٮد٭٥
ٌؽ ماك٩نة ، لا ٚإفَّ ٬ٰؾوةظت الـ٦ةف  ا املاكف ك٨٦ ٬ٰؾق اجل٭ةت املؾ٠ٮرة يٕي

ة دلل ميٕح آؿ ابليخ يٍجح أك ثة٣ْ٭ٮر. ، ٦ٌٞؽقن ٘ى  ٣ٰس٨ ال ٔبلٝح هل ثة٣
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 رواياخ اننهي عٍ انخروج 

 تحهيمقثم انظهىر في يعرض اننقذ وان



 



 

 ٌُ ةد٭٥ ّتةق كّةاٛ٭٥ ٛني كمكؤحلٌ ٢ دكر املَكٌ ٢٬ ا٣ٕٞيؽة امل٭ؽكٌيح دٕ
 ؟٧ْ٩ح اجلةاؿةمؿ ثةملٕؿكؼ كاجلَم ٨ٔ امل٪١ؿ لؤلح يف ٔرص ا٣٘يجح اكألالرشٔيٌ 

 كدأمؿ٥٬ ثةلؿًلٮف كالك١ٮت؟ ؟كد٪٭ة٥٬ ٨ٔ اخلؿكج ىلع ا٣ْةل٥

 ًؽٌ  أك زٮرةو  ثأمّّ حتؿُّؾو ٝؽ دُؿأ يف ثٕي األذ٬ةف مج٭حي ٔؽـ صٮاز ا٣ٞيةـ 
 . كيٕذٞؽ ٬ٰؤالء أفَّ أمَّ حتؿُّؾو  ا٥٤ْ٣ كا٣ْةملني ٝج٢ ّ٭ٮر اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 

ـو  ـه حيؽث ٝج٢ ا٣ْ٭ٮر ٚ٭ٮ ٨٦ اجلةظيح الرشٔيٌ  كٝية ٌ  ،ح ظؿا ٮف ٰللٟ كيكذؽل
 ،د٪ةدم ث٤ُت ا٣ٕؽا٣ح أمَّ ظؿًلح أك زٮرةو  ةو ثجٕي الؿكايةت ا٣ٌيت ختة٣ٙ كبنؽٌ 

 -لا ٚإفَّ ٬ٰؾق ا٣ٛؿٝح  "؛َةٗٮتثة٣ػ "لٟ اخلةرج كاثلةاؿ ث٢ كتكيٌم ذٰ 
م دربّّر ق١ٮد٭ة كو٧ذ٭ة ٨ٔ ا٥٤ْ٣ اٌل  -قت٪ةد إىل ٦س٢ ٬ٰؾق الؿكايةت كبةال

 جيؿم ٨٦ ظٮهلة. 

يف ٬ٰؾا ا٣ٛى٢ حنةكؿ أف ٩جعر يف الؿكايةت املٕذ٧ؽة ظٮؿ املٞةـ ػ أم 
ٍ الاكيف كاجل٧ٕةينٌ   يةـ ٝج٢ ّ٭ٮر اإل٦ةـ ػ ا٣يٌت د٪ٍم ٨ٔ ا٣ٞ ركاحىيتى

ا كدال٣حن  ، امل٭ؽٌم  ز٥ٌ ٩ؾ٠ؿ الؿكايةت األػؿل ا٣يٌت كردت  ،ك٩٪ةٝن٭ة ق٪ؽن
 ثٰ٭ؾا امل٧ٌٮف ٩ٛك٫. 

، يف (حالنيٕ كقةا٢ )يف ٠ذةث٫ ا٣ٞي٥ّّ  ا٣ٕةميلٌ  ٣ٞؽ أكردى املعٌؽث اجل٤ي٢ احليؿٌ 
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ثةبي ظس٥ً اخلؿكج "٣ٞيةـ، حتخ ٔ٪ٮاف/ ا٠ذةب اجل٭ةد، ركايةت اجلَم ٨ٔ
ًخ يف ٔ٪ٮاف  ل٥ كال٧يبلظِ أفَّ احليؿَّ ا٣ٕةميلٌ  ،"(1) ثةلكيٙ ٝج٢ ٝيةـ ا٣ٞةا٥ يٛي

ٮع كل٥ ،ابلةب ًٍ رأي٫ يف املًٮ أك  "كصٮبي اخلؿكج"كإاٌل لاكف ٔربَّ ث٧س٢/  ،يٕي
ا٢ ٧٠ة ٬ٮ دأث٫ يف ذ٠ؿ ٔ٪ةكي٨ األثٮاب املؼذ٤ٛح يف الٮقة "ظؿ٦ح اخلؿكج"

١ٰ٣ٌ٪٫ ا٠ذىف ٬٪ة ثؾ٠ؿ ٔ٪ٮاف ابلةب ٨٦ دكف دبٌن  ،ٚي٭ة ٚي٧ة لٮ اكف هل رأمه 
 .ػةصٍّ  أٌم ظس٥و 

٪٫ ]ٔيلٌ » ، ، ٨ٔ أثي٫، ٨ٔ ةٌمةد ث٨ ٔحىس، ٨ٔ ربعٍّ ث٨ إثؿا٬ي٥[ ٔك
٦ٌ٪ة ٝج٢ ػؿكج  خيؿج كاظؽه  ال ،كاهللٝةؿ/   ث٨ احلكني ر٫ٕٚ ٨ٔ ٔيلٌ 

سى٤ي٫ي ٦س٢ى ٚىؿخو َةرى ٨٦ً   ا٣ٞةا٥ ً إاٌل اكف ٦ى كؿًق ٝج٢ أٍف يكذٮم ص٪ةظةق،  كى
.(2)«٫ٚأػؾق الىجيةف ٕٚجسٮا ث

                                                                                              

ظس٥ اخلؿكج ثةلكيٙ ٝج٢  /۱۳ةب ابل، ٠ذةب اجل٭ةد، 56 - 5۲، ص ۱5النيٕح/ ج  كقةا٢( 1)
 . ٝيةـ ا٣ٞةا٥

ةب ابلح ك٦ٕؿٚذ٫، ، أثٮاب كصٮب احلضٌ ۰۳۳، ص ۰، الٮايف/ ج ۳۳۰، ح ۰64، ص ۳الاكيف/ ج  (2)
، ٠ذةب اجل٭ةد، 5۱، ص ۱5النيٕح/ ج  كقةا٢  ؛7۲7/۹ثةجلةس، ح   ثذبلء أ٢٬ ابليخا /۰4
، ص 5۰حبةر األ٩ٮار/ ج ؛ ۱۹۹65/۰، ح  ظس٥ اخلؿكج ثةلكيٙ ٝج٢ ٝيةـ ا٣ٞةا٥ /۱۳ةب ابل
 .6۳يٮـ ػؿكص٫ ك٦ة حيؽث ٔ٪ؽق، ح  /۰6ةب ابلإل٦ةـ اثلةين ٔرش، ، دةريغ ا۳۲۰
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ك٬ٮ كإف  ،ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ اجلةركد ، كيف ق٪ؽ٬ة ربعٌ ٬ٰؾق الؿكايح مؿق٤حه 
ؽُّ ٨٦ أوعةب اإل٦ة٦ني الىةدؽ  (1)حن اكف زٞ ١ٰ٣ٌ٪٫ ٨٦ ٩ةظيح ا٣ُجٞح كا٧ٕ٣ؿ يٕي

٤ي٫ ٚبل ؛ كالاك٥ّ  ، ا٣ٕةثؽي٨ ي١٧٪٫ أف يؿكم ٨ٔ اإل٦ةـ زي٨  ٔك
ؿي٨ كأ٫ٌ٩ ل٥ ػةٌوحن  ٌؽ ٨٦ امل٧ّّٕ .(2)يٕي

حه إ»/  اثلةين ٝةؿ ا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ  ك٨٦  ،(3)فَّ ٬ٰؾق الؿكايح مؿٚٔٮ
٢الٮاًط صؽًّ  ؿٍقى «. ا أفَّ املؿٚٮع يف اوُبلظ٪ة ٬ٮ ٨٦ أٝكةـ ال٧ي

ٍو  ٚٞؽ ذ٠ؿ ٬ٰؾق الؿكايح ٦ٓ دٛةكتو   كأ٦ٌة اجل٧ٕةينٌ  آػؿ ٨ٔ  كبك٪ؽو  بكي
ـو »، ظير ٝةؿ/  اإل٦ةـ ابلةٝؿ ، ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة صٕٛؿ ث٨ ظٌؽز٪ة حم٧ٌؽ ث٨ ٧٬ة

ٟو  فٌ   أةمؽ ث٨ ٔيلٍّ ، ٝةؿ/ ظٌؽزنحم٧ٌؽ ث٨ ٦ةل ، ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ املسىٌن اجلٕي
 صٕٛؿو  ، ٨ٔ أيب، ٨ٔ صةثؿو اجل٭نٌ  ، ٨ٔ أثي٫، ٨ٔ ٔس٧ةف ث٨ زيؽو احلرضمٌ 

سى٢ي ػؿكج ا٣ٞةا٥ ٦ٌ٪ة أ٢٬ ٝةؿ/   ابلةٝؿ ث٨ ٔيلٍّ ا  ابليخ ٠ؼؿكج  ٦ى
ج ٦ًٌ٪ة أ٢٬  اهلل رقٮؿ  ؿى ٨ٍ ػى سى٢ي ٦ى ـً ا٣ٞةا٥ ٦س٢ي ٚؿخو  ، ك٦ى  ابليخ ٝج٢ ٝية

 .(4)«َةر ٚٮٝٓ ٨٦ ككؿًق ٚذالٔجٍخ ث٫ الىجيةفي 
                                                                                              

ح ٛٞخ لك٧ةت ا٣ٕة٦ٌح ىلع وؽ٫ٝ، كٍل٧ةت اخلةٌو ادٌ »/  ٝةؿ النيغ حميي ادلي٨ املة٦ٞةينٌ  (1)
ـو   املٞةؿ/  د٪ٞيط ] «، كالؿكايح ٨٦ ص٭ذ٫ وعيعحه ص٤ي٢ه  ٚي٫، ٚ٭ٮ زٞحه  ثٮزةٝذ٫ ٨٦ دكف ٧ٗ

 .[۳۲4۲اهلل ث٨ اجلةركد، ر٥ٝ  جؽث٨ ٔ ، دؿدمح ربعٌ ۳5، ص ۰7ج 

 .44۹۹اهلل، ر٥ٝ  ث٨ ٔجؽ ، دؿدمح ربعٌ ۱6۲، ص ٦7ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  /٩ْؿا (2)

ح، ذي٢ ح ۰5۹، ص ۰6مؿآة ا٣ٕٞٮؿ/ ج  (3)  .۳۳۰، ٠ذةب الؿًك
يٍجح  (4) ٘ى  .٦۱4ة ركم يف الىرب كا٩ذْةر ا٣ٛؿج، ح  /۱۱ةب ابل، ۱۹۹/ ص (ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣
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ة إماكالف/  ك٣ٰس٨ يف ق٪ؽ ركايح اجل٧ٕةينٌ  ٌن  أي
/ ٬٪ةؾ ٌٔؽةه  أ٦سةؿ أةمؽ  ،أك دل٭ٮؿو  ٨٦ رصةؿ ٬ٰؾا الك٪ؽ ثني ٦٭٢٧و  أٌكالن

س٧ةف ث٨ زيؽو  اجلٕفٌ  ث٨ ٔيلٍّ  .(1)مٌ كحم٧ٌؽ ث٨ املسىٌن احلرض اجل٭نٌ  ٔك
ٟو أزة٩ينة/  ٙه  فَّ صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ ٦ةل ح ثٰؾلٟ  ًٕي ٚةقؽ ا٣ٕٞيؽة ٧٠ة رصَّ
. كٌلف ٠ٌؾابه »/ يٞٮؿ ٔ٪٫ اث٨ ا٣ٌ٘ةاؿٌم  ،(2)اجلضةيشٌ  ، ٦رتكؾ احلؽير دم٤حن

ء كٌَل ٔيٮب الٌٕٛة ،، كيؿكم ٨ٔ الٌٕٛةء كاملضة٬ي٢يف ٦ؾ٬ج٫ اردٛةعه 
.(3)«ٚي٫ دلذ٧ٕحه 

ٕن  ٝؽ  كالنيغ الىؽكؽ ٩ٮحو  الٮحلؽ كاث٨ ة ٨٦ ٧٤ٔةا٪ة اكث٨إ٩ٌ٪ة كصؽ٩ة دم
ٜو  ٥ ٨٦ كصٮد دٮزي ٛٮا ٬ٰؾا الؿص٢، كىلع الٗؿ َّٕ يلٌ  هل ٨٦ النيغ ا٣ُٮسٌ  ً  ٔك

كٌم اتلٌٕيٛةت  ،ث٨ إثؿا٬ي٥ ٚإ٫ٌ٩ الي١٧٪٪ة احلس٥ ثٮزةٝذ٫؛ لٮصٮد املٕةرض
بلـ ا٣ٞؽاىما٣يٌت ة ٨ٔ ثٕي اأٔل ٛن ح الكيٌ  ، ذ٠ؿ٩ة٬ة آ٩   ؽ اخلٮيئٌ كٝؽ رصَّ

ة ث٭ؾا األمؿ ٌن .(4)أي
                                                                                              

 ؛ 6۹6، ر٥ٝ اجلعفٌ  ث٨ ٔجيؽو  ، دؿدمح أةمؽ ث٨ ٔيلٌ ۱6۳، ص ٦۰ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (1)
ؽ ث٨ ، دؿدمح حم٧ٌ ۱۳5، ص ۱7ج ؛ 75۳6، ر٥ٝ ، دؿدمح ٔس٧ةف ث٨ زيؽ ث٨ ٔؽمٍّ ۱۱۲، ص ۱۱ج 

 .۱۱667، ر٥ٝ  احلرضمٌ املسىٌن 

ٟو ، دؿدمح صٕٛؿ ث۱۰۰/ ص رصةؿ اجلضةيشٌ  (2)  .۳۱۳، ر٥ٝ ٨ حم٧ؽ ث٨ ٦ةل

ٟو ، دؿدمح صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌ ۱۱7، ص ٦4ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (3)  .۰۰7۹، ر٥ٝ ؽ ث٨ ٦ةل

ٟو ، دؿدمح صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌ ۱۱۳ - ۱۱7، ص ٦4ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  /ا٩ْؿ (4)  .۰۰7۹، ر٥ٝ ؽ ث٨ ٦ةل
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ي٧س٨  كبةتلةل ال ،ي٧س٨ اتل٘ةظ ٔ٪٫ إماكؿو  ال خي٤ٮ ٨٦ة٣ُؿيٜ ٰٚ٭ؾا ل
ذ٧ةد ٤ٔي٫.   األ

ٜ ا٣تكرتٌم  ّّٞ ٙه »ٚيٞٮؿ/  أ٦ٌة املع ٫ٛ  كالىٮاب أف يٞةؿ/ إ٫ٌ٩ خمذ٤ َّٕ ٚي٫، ً
ي٫ٍ كاث٨ ث٨الٮحلؽ كا اث٨ ٫ أثٮكاجلضةيشٌ  ا٣ٌ٘ةاؿٌم  كاث٨ ٩ٮحو  ثةثٮى  اغ٣تو  ، ككزَّٞ

.(1)«كا٣رتصيط ل٤ضةرح ،كرصةؿ النيغ ،يف رقةتل٫

ال ثٌؽ ٨٦ ثية٩٭ة يف ٬ٰؾا املٞةـ/  ٬٪ةؾ ٌٔؽة أمٮرو 

 إألمر إألّول

اكف  إاٌل ". ٝٮهل/ الك٪ؽ مؿق٢ه »يف رشح ٬ٰؾق الؿكايح/  ٞةريةٗؽٌم ا٣ث٨ اٝةؿ 
ٝةؿ يف ا٣ٞةمٮس/  "َةر ٨٦ كًلؿق ٦س٢ ٚؿخو "ثةتلعؿيٟ، أم وٛذ٫.  "٦س٫٤

ا٣ُةاؿ،  الٮًلؿ/ ٌٔل »كٝةؿ/  .(2)«٨٦ احليٮاف و٘ريو  ا٣ٛؿخ/ كدل ا٣ُةاؿ كٌَل 
، كيٕذؽؿ، كيس٢٧. أم يكذٞؿٌ  "ٝج٢ أف يكذٮم" ،(3)«يس٨ ٚي٫ كإف ل٥

/ ٣ٕت. - ؿحزٛ -ٔجر »يف ا٣ٞةمٮس/  "ص٪ةظةق، ٚأػؾق الىجيةف، ٕٚجسٮا ث٫"
.(5)«(4)كًلرضب/ ػ٤ٍ

                                                                                              

ٟو ؽ ث، دؿدمح صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌ 6۳۰، ص ۰/ ج ٝةمٮس الؿصةؿ (1)  .۱5۳4، ر٥ٝ ٨ ٦ةل

 ، ا٣ٛؿخ.۰75، ص ۱ا٣ٞةمٮس املعيٍ/ ج  (2)

 ، الٮًلؿ.۱6۰، ص ۰ج  املىؽر الكةثٜ/ (3)

 ، ٔجر.۱76، ص ۱/ ج املىؽر الكةثٜ (4)

ـصةة/ ج  (5)  .۳۳۱، ذي٢ ح 44۰، ص ۳ابلٌةٔح امل



 1حبٮثه ٧٤ٔيٌحه يف ا٣ٌٌٞيح امل٭ؽكٌيح ج  ......................................................... 270

  
 إألمر إلثان 

كىلع  -  ٚةإل٦ةـ ؛(1)ٗيبٍّ  ٢ٕ٣َّ ٬ٰؾق الؿكايح يف ٦ٞةـ اإلػجةر ٨ٔ أمؿو 
دى٢  خيرب ثأفَّ احلؿٌلت كاثلٮرات ٦ة ٝج٢ ا٣ْ٭ٮر ٨٣ - أقةس ٫٧٤ٔ اخلةٌص 

ث٢  إجيةثٌيحه  ي٧٪ٓ أف يسٮف ملس٢ ٬ٰؾق اجل٭ٌةت آزةره  ك٬ٰؾا ال ،إىل أ٬ؽاٚ٭ة
٨٦ ٬ٰؾق الؿكايح ٬ٮ   . كب٪ةءن ٤ٔي٫ ٤ٚحف ٦ٞىٮد اإل٦ةـ املٕىٮـ٤ُٮبحه ك٦

٠يٙ  ،ؾختُبح ٬ٰؾق اثلٮرات أك ٔؽـ دأييؽق ملس٢ ٬ٰؾا ا٣ٞيةـ أك ذاؾ اتلعؿٌ 
 ال١سري ٨٦ احلؿٌلت كاثلٮرات؛ ٠ٞيةـ زيؽو   ح األَ٭ةركٝؽ أيٌؽ األا٧ٌ 

ط ٨٦ ٬ٰ  ،اثلٞفٌ  الن٭يؽ، كٝيةـ املؼذةر ؾا لك٫ّّ ٝيةـ املٕىٮـ ث٪ٛك٫ كأًك
ىلع ٰذلٟ. كًليٙ  ػري دحل٢و   كٝيةـ قٌيؽ الن٭ؽاء ،ا٣ْةل٥ ؾ ًؽٌ ثةتلعؿٌ 

كٌل٩خ حتخ  ، حكٕٝخ أ٦ةـ أ٩ْةر األا٧ٌ  اكف ٚإٌف ٬٪ةؾ أظؽازنة ٠سريةن 
. ٔ٪ةيذ٭٥ ٗري املجةرشة أك يف ٢ّّّ دأييؽ٥٬

 إألمر إلثالث

ٓ ىلع ا٣ٞيةـ ًؽٌ أفَّ اإل٦ةـ املٕىٮ كرد يف ٌٔؽة ركايةتو  قبلَني  ـ اكف ينضّّ
 / (2)(الرسااؿ)يف إدريف ٬ٰؾق الؿكايح  اجلٮر، ٚٞؽ أكرد اث٨

                                                                                              

ةـ ثيةف ٫ ٣حف يف ٦ٞا٣ْة٬ؿ ٨٦ اخلرب أ٩ٌ  فٌ إ/ »(يف كاليح ا٣ٛٞي٫ دراقةته )ٝةؿ وةظت ٠ذةب  (1)
ـه  فٌ أ، كاحلس٥ الرشيعٌ   ، ٦٪٫ ٗيبٌّ  أـ ال، ث٢ ٬ٮ إػجةره  ا٣ٞيةـ يف ٝجةؿ ابلة٢َ صةا

ت ىلع ٝية٫٦ كإف دؿدٌ  ،يْٛؿ يف اجل٭ةيح ة أ٢٬ ابليخ ٝج٢ ٝيةـ ا٣ٞةا٥ الاخلةرج ٦٪ٌ  ك٦ٛةدق أفٌ 
ؿكايح اثلة٩يح ، ا٣ٛى٢ الؿاثٓ، ال۳، ابلةب ۰۰۰، ص ۱يف كاليح ا٣ٛٞي٫/ ج  دراقةته ]« حه ٦٭٧ٌ  آزةره 

 .[٨٦ أػجةر ابلةب

ة اقتزن٫ٔ ، ثةب الـيةدات ك٬ٮ آػؿ أثٮاب ٬ٰؾا ال١ذةب م٧ٌ (مكذُؿٚةت الرسااؿ)أكردق يف  (2)
 .5۹۲، ص ۳الرسااؿ/ ج  /٩ْؿا .٤نيٛني كالؿكاة املعٌى كاقذُؿ٫ٚ ٨٦ ٠ذت املنيؼح املى٪ٌ 
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٨٦ أوعةث٪ة، ٝةؿ/ ذي٠ؿ ثني يؽم أيب  ٨ٔ رص٢و  ةرٌم أثٮ ٔجؽ اهلل الكيٌ »
٨ ػؿج ٨٦ آؿ حم٧ٌؽو  ٔجؽ اهلل أزاؿ أ٩ة كميٕ ي  ال/  ، ٚٞةؿ ، ٦ى

  ٨٦ آؿ ، كلٮددت أٌف اخلةريجٌ  حم٧ٌؽو ؿ ٨٦ آ ٦ة ػؿج اخلةريجٌ  خبيو 
ٌلَّ ٩ٛٞح ٔيةهل  حم٧ٌؽو  .(1)«ػؿج ٔك

 / ف٣ٰس٨ يؿدي ىلع ٬ٰؾق الؿكايح إماكال
ا إىل ٔجةرة  فَّ ٬ٰؾق الؿكايح مؿق٤حه أ/ اإلماكؿ األٌكؿ ، «٨ٔ رص٢و »٩ْؿن

ة أفَّ راكم ٬ٰؾا احلؽير ٬ٮ الكيٌةرٌم  ٌن ًٕيٙ  ك٬ٮ رص٢ه  ،كجنؽ أي
 اهلل، دلٛٮٌ  ذ٠ؿ ذٰلٟ جلة احلكني ث٨ ٔجيؽ ،ٚةقؽ املؾ٬تاحلؽير، 

ز٪ة ٝةؿ/ ظؽٌ  اهلل ٝةؿ... أػرب٩ة احلكني ث٨ ٔجيؽ الؿكايح، ٠سري املؿاقي٢...
ٍو   ٦ة اكف ٨٦ ٤ٗٮٍّ الكيةرم، إاٌل  ٫ٌ٩ إ ا٣ٌ٘ةاؿٌم  كٝةؿ ٔ٪٫ اث٨ ،(2)كخت٤ي

ٙه  ٟه  ًٕي  ٝةؿ أثٮ/ »(قتجىةراال) كٝةؿ النيغ يف ،(3)كحمؿؼه  ، اغؿو ٦ذ٭ةل
اقتسىن ٦٪٫ ٦ة  (اجلٮادر)يف ٚ٭ؿقذ٫ ظني ذ٠ؿ ٠ذةب   ث٨ ثةثٮي٫ صٕٛؿو 

٨ ال١ٌشٌ  ،(4) «أٚيت ث٫ ل٫ٌٕٛ أ٢٧ٔ ث٫ كال كٝةؿ/ ال ،ةرٌم ركاق الكيٌ  / ٔك
                                                                                              

 . ةرٌم ةب الكيٌ ٦ة اقذُؿ٫ٚ ٨٦ ٠ذ /، الكةدس، مكذُؿٚةته 6۲۹، ص ۳الرسااؿ/ ج  (1)

 ك٦ٕض٥ رصةؿ احلؽير/  ۱۹۰، ر٥ٝ ةرو ؽ ث٨ قيٌ ، دؿدمح أةمؽ ث٨ حم٧ٌ ۳۲/ ص رصةؿ اجلضةيشٌ  (2)
 .۳7۱، ر٥ٝ ةرو ؽ ث٨ قيٌ ، دؿدمح أةمؽ ث٨ حم٧ٌ ۰۳۰، ص ۰ج 

 .۳7۱، ر٥ٝ ةرو ؽ ث٨ قيٌ ، دؿدمح أةمؽ ث٨ حم٧ٌ ۰۳۳، ص ٦۰ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (3)
ؽ املذىيٌ  /۱۳۳ةب ابلالىبلة، أثٮاب الىبلة يف الكٛؿ،  ، ٠ذةب۰۳7، ص ۱قتجىةر/ ج اال (4)

ؽ ، دؿدمح أةمؽ ث٨ حم٧ٌ ۰۳۳، ص ٦۰ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  ؛جيت ٤ٔي٫ اتل٧ةـ أـ اتلٞىري
 .۳7۱، ر٥ٝ ةرو ث٨ قيٌ 
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 .(1) «ةحل٫ محبن إ دؽٕٚٮا اعق جلٛك٫، كأاٌل م ادٌ ٫ ٣حف يف املاكف اٌل إ٩ٌ »

. أ٦ٌة ابلٕي ا٣ٌ٘ةاؿٌم  ٕيٛةت ٠ذةب اث٨رأي٪ة ٬ٮ ٔؽـ أذجةر دٌ ٣ٰس٨ٌ 
ث اجلٮرٌم  ا أفَّ ٢ٞ٩ ٚٞؽ  اآلػؿ اكملعؽّّ ظةكؿ أف يٮزّّٜ ٬ٰؾا النؼه، ٦ٕذربن

.(2)دحلبلن ىلع كزةٝذ٫ كأذجةرق ؽٌ يٕ ٠سريةن  ٔ٪٫ ركايةتو  الَكينٌ 
أك  فَّ ركايح الرسااؿ ٬ٰؾق ٣حكخ يف ٦ٞةـ دأييؽ كّّ ظؿًلحو أ/ اإلماكؿ اثلةين

ـو  ٓو  ،كّّ ٝية كٌم/ أفَّ ٩تيضح  ،اك٩خ يف ٰذلٟ الـ٦ةف كظٞيٞحو  ث٢ تنري إىل كاٝ
سٮف انن٘ةؿ ذ٨٬ احل١ٮ٦ح ا٣ْةملح ث٫؛ م٧ٌة يسٮف قبجنة د٬ٰؾا ا٣ٞيةـ قٮؼ 

٨   ح أ٢٬ ابليخكإثٕةد أذا٬ة ٨ٔ أا٧ٌ  ،تلؼٛيٙ الٌٍ٘ كاالًُ٭ةد ٔك
 ميٕذ٭٥ كحمٌجي٭٥. 

 ٔرٌب   فَّ اإل٦ةـ؛ ألخي٤ٮ ٨٦ دأٌم٢و  دؿل ال ك٬ٰؾا اإلماكؿ ٧٠ة
ة  ك٬ٰؾق ا٣ٕجةرة إف ل٥ ،« ٨٦ آؿ حم٧ٌؽو  اخلةريجٌ »ثػ  دس٨ درصحينة كاًعن

ة ّة٬ؿةه  ٕن  يف ٰذلٟ.  ثةتلأييؽ َٚم ُٝ
  كاجل٧ٕةينٌ  اللكيّنٌ   يركايىلع  إماكؿه 

يف أٚؿيٞية كا٩ذىةر٥٬ ٦ٓ ٝيةـ ا٣ٛة٧َيّّني يةف دت٪ةٚإٌف الؿكايتني 
٦ٓ ٝيةـ ثٕي ا٤ٕ٣ٮيّّني  يةفكًلٰؾلٟ دت٪ةٚ ،بل٦٭٥ ل٤ك٤ُح كاحل١ٮ٦حكاقذ

                                                                                              

٦ٕض٥  ؛۱۱۰۳، ح ةرٌم الكيٌ  ؽو هلل أةمؽ ث٨ حم٧ٌ ا ٔجؽ ، يف أيب6۲6ػذيةر ٦ٕؿٚح الؿصةؿ/ ص ا (1)
 .۳7۱، ر٥ٝ ةرو ؽ ث٨ قيٌ ، دؿدمح أةمؽ ث٨ حم٧ٌ ۰۳4 ، ص۰رصةؿ احلؽير/ ج 

 .۱4۹7، ر٥ٝ ةرو ؽ ث٨ قيٌ ، دؿدمح أةمؽ ث٨ حم٧ٌ ۳56 - ۳5۱، ص 7املٞةؿ/ ج  د٪ٞيط  (2)
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ري٧٬ة األظؽاث كالٮٝةآ  كدت٪ةٚيةف ٦ٓ ٠سريو  ،يف احل٨٧ كإيؿاف ٗك
، ٰللٟ ٚإفَّ ٬ٰؾا اإلػجةر تنيالؿكاي٬ةدني اتلةرخييٌح ا٣ٌيت دى٤ط ل٤٪ٞي ىلع 

ّن  ا٣٘يبٌ   ثٰ٭ؾا اإلماكؿ كاجلٞي.  ٦جذ
 ، ٨٦ دم٤ذ٭ة/ اكؿ ثٌٕؽة أصٮبحو كٝؽ أصيت ٨ٔ ٬ٰؾا اإلم

اكت ىلع ا٣٘ة٣ت، ث٧ٕىن أفَّ دل٢٧ اتلعؿٌ  حم٧ٮؿه  فَّ ٬ٰؾا اإلػجةر ا٣٘يبٌ أ -أ
كال ٦٪ةٚةة يف كوٮؿ ثٕي اجل٭ٌةت أك  ،دى٢ إىل أ٬ؽاٚ٭ة كاجل٭ٌةت ال

 اثلٮرات إىل أ٬ؽاٚ٭ة ٦ٓ ٬ٰؾا اإلػجةر. 
 كاثلٮرات ل٥ ؛ ألفَّ ٬ٰؾق اجل٭ٌةتدميٓ ٬ٰؾق اجلٞٮض ٣حكخ كاردةن  -ب

 تكذُٓ الكيُؿة ىلع كّّ ٩ٮايح األرض كاتلرٌصؼ يف كّّ أحنةء ا٣ٕةل٥. 
 كٝؽ أمةر إىل ٰذلٟ  ،حو ٤ٔٮيٌ  يسٮ٩ٮا ٨٦ أوٮؿو  ار ل٥فَّ ٬ٰؤالء اثلٮٌ أ - ـج

 .(1)ػنيثٕي املؤرٌ 
؛ ٧ٚكأ٣ح أفَّ ػةٚيحن  ثؽَّ ٨٦ اإلمةرة إىل أفَّ يف اجلٮاب اثلة٣ر ٩سذحن  ك٬٪ة ال

بلـ ا٣ٌٕجةسٌ  ،يسٮ٩ٮا ٤ٔٮيّّني ار ل٥اثلٮٌ  ال٧ي٢ّّ٤ٌ  إ٧ٌ٩ة اكف اػذبلٝنة ٨٦ اإٔل
 ار ٣حكٮا ٨٦ أوٮؿ ٤ٔٮٌيحو فَّ ٬ٰؤالء اثلٮٌ إم اكف يؿكّّج لٰ٭ؾق ادلاعيح ا٣ٞةا٤ح اٌل 

ك٬ؽٚ٭٥ ٨٦ كراء  . كبةتلةل ال اردجةط هل٥ ثأ٢٬ ابليخ ،أك ٣حكٮا ٤ٔٮيّّني
ـٌ   ٬ةف ٨ٔ ظٞيٞح ٬ٰؾق اثلٮرات؛ ٌق الكرصؼ األذ ٰذلٟ ٬ٮ د٤ٌي٢ الؿأم ا٣ٕة

٫ د٤ٟ األذ٬ةف إىل ٬ٰؤالء اٌل دذٮصٌ أةقحٌني كدكتل٭٥، كي٪٤ٞت اجلةس ىلع ا٣ٕجٌ 
                                                                                              

 ٙ.، ػُجح املؤ٣ٌ 6دةريغ اخل٤ٛةء/ ص  (1)
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ٌط ، كبٰ٭ؾا يذٌ  أك إىل اردجةَ٭٥ ثأ٢٬ ابليخ ،ار كإىل أوٮهل٥ ا٤ٕ٣ٮٌيحاثلٮٌ 
 ة. أفَّ اجلٮاب اثلة٣ر ٣حف دة٦ًّ 

ٍـّ  ة؛ ألٌف  أ٦ٌة اجلٮاب اثلةين ٚ٭ٮ ٗري دة ٌن يكذٛةد  ركايح اجلَم ٨ٔ ا٣ٞيةـ الأي ي
٤ي٫ يجىق اجلٮاب األكٌ كيُؿة ٦٪٭ة ال  ؿ أكرث قبل٦حن ىلع كّّ ٩ٞةط ا٣ٕةل٥، ٔك

ٮحو   .٨ٔ اإلماكالت، ث٢ كي٧س٨ ٝجٮهل كدبٌ٪ي٫ ثًٮ

 إألمر إلرإبع

الٮاردة يف الؿكايح ٬ٮ ٝيةـ أظؽ  (1)«كاظؽه ٦ٌ٪ة»فَّ املٞىٮد ٨٦ ٔجةرة أ
ك٬ٮ يف الٮاٝٓ اكف صٮاثنة ٨ٔ قؤاؿ ثٕي  ،ث٪ٛك٫  ح األَ٭ةراألا٧ٌ 

٨٦ أص٢ ا٣ٞيةـ   حكف ىلع األا٧ٌ ي٨ اك٩ٮا يٌُ٘ٮف كيرصٌ النيٕح اٌل 
سى٢ي ك ...»أصةث٭٥/   لا ٚإفَّ اإل٦ةـ ؛كاثلٮرة ىلع احل١ٮ٦ح ا٣ُةٗيح ٦ى

ٌ٪ة أ٢٬  ج ٦ً ؿى ٨ٍ ػى ـً ا٣ٞةا٥ً ٦س٢ي ٚؿخو َةر ٚٮٝٓ ٨٦   ابليخ ٦ى ٝج٢ ٝية
  .«الىجيةفي  ككؿق ٚذالٔجٍخ ث٫

٨٦ ٝجي٢ د٭يبح ا٣ٌٕؽة كا٣ٕؽيؽ،  ،ةد٫كاملٕىن/ أفَّ ا٣ٞيةـ هل أقجةث٫ كإماك٩يٌ 
 ؛كاأل٩ىةر كاجل٪ٮد، كبكجت ٔؽـ كصٮد األ٩ىةر كا٣ٌٞٮة كالكبلح الاكٚيني

٨ ي٬ٰؾٟ دك٩ييسذت اجلرص ملس٢ ٬ٰؾا ا٣ٞيةـ ا٣ٛةٝؽ لرشااٍ اجلرص، ك كٮؼ الٚ
  / ح ٨٦ قرية األا٧ٌ نياجل٧ٮذص

                                                                                              

، ا٣ٛى٢ الؿاثٓ، الؿكايح اثلة٩يح ٨٦ ۳، ابلةب ۰۰۳، ص ۱يف كاليح ا٣ٛٞي٫/ ج  دراقةته  /٩ْؿا (1)
 ابلةب. أػجةر
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، إذ دػ٢  ؽم الىةدؽٝةؿ/ ٠٪خ ٔ٪ؽ قيٌ  الؿٌقٌ  ٨ٔ ٦أمٮفو » -۱
ث٨  ٚٞةؿ هل/ ية ،ٚك٥َّ٤ ٤ٔي٫ ز٥ٌ ص٤ف ،ق٭٢ ث٨ احلك٨ اخلؿاقةينٌ 

م ٦ة اٌل  ،٣س٥ الؿأٚح كالؿةمح، كأ٩ذ٥ أ٢٬ ثيخ اإل٦ة٦ح ،اهلل رقٮؿ
ٙو  ٌّٜ دٕٞؽ ٔ٪٫ كأ٩خ ّتؽ ٨٦ ميٕذٟ ٦بح أ٣  ي٧٪ٕٟ أف يسٮف لٟ ظ

رىع اهلل  اص٤ف ية ػؿاقةينٌ /  ٚٞةؿ هل لكيٙ؟يرضبٮف ثني يؽيٟ ثة
،ٟ َّٞ د٫ ظٌّت وةر اكجل٧ؿةٮرح، أقضؿم اتل٪ٌ ية ظ٪ٛيٌ ز٥ٌ ٝةؿ/  ظ ؿى  ،. ٚكضَّ

٥ٍ ٚةص٤ف يف اتل٪ٌ  ،ية ػؿاقةينٌ كاثييَّ ٤ٔٮُّق، ز٥ٌ ٝةؿ/  ، ٚٞةؿ ٮرري
ثن ثةجلةر، أ٤ًٝن أٝةلٟ  ال ،اهلل ث٨ رقٮؿ ؽم يةاخلؿاقةين/ ية قيٌ  دٕؾّّ

، ، ٚجح٪٧ة حن٨ ٠ٰؾلٟ إذ أٝج٢ ٬ةركف املٌكٌ ٝؽ أ٤ٝذٟ/  ةؿاهلل! ٝ
اهلل. ٚٞةؿ هل  ث٨ رقٮؿ ٚٞةؿ/ الكبلـ ٤ٔيٟ ية ،ةثذ٫ك٫٤ٕ٩ يف قجٌ 

ًٜ اجل٢ٕى ٨٦ يؽؾ كاص٤ف يف اتل٪ٌ /  الىةدؽ ، ٝةؿ/ ٚأ٣ىق اجل٢ٕى ٮرأ٣
ٌؽث اخلؿاقةينٌ   ر، كأٝج٢ اإل٦ةـ٨٦ قجةثذ٫ ز٥ٌ ص٤ف يف اتل٪ٮٌ   حيي

كا٩ْؿ ٦ة  ٥ٝ ية ػؿاقةينٌ هلة، ز٥ٌ ٝةؿ/  ظٌّت ٠أ٫ٌ٩ مة٬ؽه  ظؽير ػؿاقةف
ة، ٚؼؿج إحل٪ة كق٥ٌ٤ ٤ٔي٪ة، ٝةؿ/ ٧ٞٚخي إحل٫ ٚؿأيذ٫ ٦رتبٌ ٮريف اتل٪ٌ   ،ٕن

ؾا/  ٚٞةؿ هل اإل٦ةـ ؟ ٚٞةؿ/ كاهلل كال ز٥ جتؽ خبؿاقةف ٦س٢ ٬م
ا. ٚٞةؿ ا/  كاظؽن جنؽ  ال خنؿج يف ز٦ةفو  أ٦ٌة إ٩ٌة ال. ال كاهلل كال كاظؽن

.(1)«ي٫ مخكح ٦ٕةًؽي٨ جلة، حن٨ أ٥٤ٔ ثةلٮٝخٚ

                                                                                              

يف  ، ٚى٢ه  اهلل الىةدؽ ٔجؽ ، ثةب إ٦ة٦ح أيب۰۳7، ص 4/ ج  َة٣تو  ٦٪ةٝت آؿ أيب (1)
 . ػؿؽ ا٣ٕةدات هل
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يلٌ حم٧ٌ » -۲ ؽ ث٨ ث٪ؽار، ٨ٔ إثؿا٬ي٥ ث٨ إقعةؽ، ث٨ حم٧ٌ  ؽ ث٨ احلك٨ ٔك
، ٝةؿ/ دػ٤خ ىلع أيب الىرييفٌ  ، ٨ٔ قؽيؿو ٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ ةٌمةد األ٩ىةرٌم 

/  ل٥ ية قؽيؿ؟٤ٞٚخ هل/ كاهلل ٦ة يكٕٟ ا٣ٕٞٮد. ٚٞةؿ/ ك  ٔجؽ اهلل ٤ٝخي
٦ة لٟ ٨٦   املؤ٦٪ني كميٕذٟ كأ٩ىةرؾ، كاهلل لٮ اكف أل٦ريل١رثة مٮاحلٟ 

ية قؽيؿ، كك٥ . ٚٞةؿ/ كال ٔؽمٌّ  النيٕح كاأل٩ىةر كاملٮال ٦ة ٧َٓ ٚي٫ دي٥ه 
ٙو  ٔىس أف يسٮ٩ٮا؟ / ٦بح أ٣ ٙو . ٝةؿ/ ٤ٝخي ٙو  ؟!٦بح أ٣ / ٥ٕ٩، ك٦بيت أ٣ . ٤ٝخي

ٙو ٝةؿ/  / ٥ٕ٩ ؟!٦ب ي أ٣ ٝةؿ/  ك٩ىٙ ادل٩ية. ٝةؿ/ ٚك١خ ٌٔن، ز٥ٌ  ،٤ٝخي
 ٌٙ / ٥ٕ٩ ٤ٔيٟ أف دج٤ٖ ٦ٕ٪ة إىل ينجٓ؟ خي أف يرسصة،  كب٢٘و  ٚأمؿ حب٧ةرو  .٤ٝخي

/  ية قؽيؿ، أدؿل أف دؤزؿين ثةحل٧ةر؟ٚٞةؿ/  .ٚجةدرت ٚؿًلجخ احل٧ةر ٤ٝخي
. ٚزن٣خي ٚؿًلت احل٧ةر كرًلجخ ابل٢٘، احل٧ةر أرٜٚ يبابل٢٘ أزي٨ كأ٩ج٢. ٝةؿ/ 

٬مؾق أرض . ز٥ٌ ٝةؿ/ ث٪ة ٩ى٢ٌ ية قؽيؿ، ا٩ـؿ ٧ٌٚي٪ة ٚعة٩خ الىبلة، ٚٞةؿ/ 
ةمؿاء، ك٩ْؿ إىل  ٚرس٩ة ظٌّت رص٩ة إىل أرضو جتٮز الىالة ٚي٭ة.  ال قجؼحه 
ـو  كاهلل ية قؽيؿ، لٮ اكف يل ميٕح ثٕؽد ٬مؾق اجلؽاء ٦ة يؿىع صؽاء، ٚٞةؿ/  ٗبل

٪ة ٨٦ الىبلة ُٔٛخ ىلع اجلؽاء . ك٩ـجلة كو٤ٌي٪ة، ٧٤ٌٚ كقّٕن ا٣ٕٞٮد ة ٚٗؿ
.(1)«رشٔ حٕٚؽدد٭ة ٚإذا ٌم قجٕ

                                                                                              

مؿآة  ؛4ح ٔؽد املؤ٦٪ني، ح يف ٤ٌٝ  ي٧ةف كا٣سٛؿ، ثةبه ، ٠ذةب اإل۰4۳ك ۰4۰، ص ۰الاكيف/ ج  (1)
حبةر  ؛4ني، ح ح ٔؽد املك٧٤يف ٤ٌٝ  ، ٠ذةب اإلي٧ةف كا٣سٛؿ، ثةبه ۰۳7، ص ۹ا٣ٕٞٮؿ/ ج 
ٓ، ، ٠ذةب اإلي٧ةف كا٣سٛؿ، أثٮاب اإلي٧ةف كاإلقبلـ كا٣تنيٌ ۱6۰ – ۱6۲، ص 64األ٩ٮار/ ج 

 .6ح ٔؽد املؤ٦٪ني، ح ٤ٌٝ  /۳ةب ابل
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كىلع ٬ٰؾا األقةس ٤ٚحف ٨٦ املكتجٕؽ أف يسٮف ٬ٰؾا الك٪غ ٨٦ الؿكايةت 
ا إىل ٦س٢ ٬ٰؾق املضؿيةت كاألظؽاث كصٮاثنة ملس٢ ٬ٰؤالء األٚؿاد.  ٩ةّؿن

 إألمر إلخامس

ٓو  اٌدىع ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء ال١جةر كبرضسو  أفَّ ٬ٰؾا اجلٮع ٨٦ الؿكايةت ٬ٮ  ٝةَ
، كاهلؽؼ ٨٦ كراء ٰذلٟ ٬ٮ ردع ٭٥كاػذبلٝا٣ٌٕجةس  أ٦ٌيح كبن ٨٦ ص٢ٕ ثن

.(1)٨ٔ ا٣ٞيةـ كاثلٮرة ىلع احلاٌكـ ا٤ٕ٣ٮيّّني
ي  ٌف ٬ٰؾا الالكـ ي٧س٨ ٝجٮهل كالإ/ ثرصاظحو ك٩ٞٮؿ  كتجٕؽ ٰذلٟ؛ ألفَّ ص٢ٕ ي

ا راجئنة آ٩ؾاؾقيٌ  األظةدير ٨٦ ًٝج٢ احلاٌكـ ال ٣ٰس٨  ،٧ة األمٮيّّني ٦٪٭٥ اكف أمؿن
 . ٤ٮ ٨٦ إماكؿو خي ٓ كاحلٞني يف ٬ٰؾا األمؿ الاٌداعء ا٣ُٞ

 

، ٨ٔ ، ٨ٔ احلكني ث٨ قٕيؽو حم٧ٌؽ ث٨ حيىي، ٨ٔ أةمؽ ث٨ حم٧ٌؽو »
، ٨ٔ أيب ٔجؽ  ةمٌةد ث٨ ٔحىس، ٨ٔ احلكني ث٨ املؼذةر، ٨ٔ أيب ثىريو

                                                                                              

كرب٧ة يتجةدر إىل ال٨٬ يف ٬ٰؾا الك٪غ ٨٦ »/ (يف كاليح ا٣ٛٞي٫ دراقةته )ٝةؿ وةظت ٠ذةب  (1)
ني ٨ٔ ١ٚؿة ةقحنٌي لرصؼ الكةدة ا٤ٕ٣ٮيٌ كا٣ٕجٌ األػجةر ٠ٮ٩٭ة ٨٦ خمذ٤ٞةت ٧ٌٔةؿ األمٮٌيني 

، ا٣ٛى٢ الؿاثٓ، ۳، ابلةب ۰۰۰، ص ۱يف كاليح ا٣ٛٞي٫/ ج  دراقةته ] «ا٣ٞيةـ يف ٝجةؿ ٦ْةمل٭٥
ٮع،  [.الؿكايح اثلة٩يح ٨٦ أػجةر ابلةب ٞني ظٮؿ املًٮ ٌٞ ة كاٚينة بلٕي املع ز٥ٌ إفَّ ٬٪ةؾ رشظن

ـصةة /ا٩ْؿ] ح  ابلٌةٔح امل ، 44۰، ص ۳(/ ج ا٣ٞةريةٗؽٌم  ث٨٦٨ الاكيف ال)رشج ٠ذةب الؿًك
يخ ٚٞي٫ در ]كال  احلةاؿٌم  ؽ اك٥ّه ٬ٰؾا الؿأم الكيٌ  ىلإ٨ ذ٬ت كم٧ٌ [. ۳۳۱ذي٢ ح 

، كالكٌيؽ مىُىف  اخل٧يٌن ]كاليح ا٣ٛٞي٫ )املُجٮع ٨٧ً [۳4، ص ١4ٮ٦خ اقبلـ، ج ظ
 [.6۳، ص ٠ذةب "زبلث رقةا٢"(
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ـً ا٣ٞةا٥ٝةؿ/   اهلل ٓي ٝج٢ ٝية ييٕجؽي  ٚىةظج٭ة َةٗٮته   لكُّ رايحو ديٍؿذى
ـٌ ٨٦   .(1)«كص٢ٌ  دكف اهلل ٔ

/  (َةٗٮت)إفَّ لك٧ح   ،(2)رأس الٌبلؿ ،الاك٨٬، النيُةفهلة ٌٔؽة ٦ٕةفو
جىؽ ٨٦ دكف اهلل دٕةىل ث٧ٕىن  ك٦ٛؿدة ا٣ُةٗٮت دأيت دةرةن . (3)الى٪٥، كُّ ٦ة يٕي

ـٍخي  املٛؿد كدأيت أػؿل ث٧ٕىن اجل٧ٓ، ٧ٚسةؿ املٛؿد/ ًي٨ى يى ى٥ٍ دىؿى إىًلى اذلَّ ل
ى
ٮفى أ ٧ي

ٮاٍ إىًلى  ٧ي ة٠ى ف حىذىعى
ى
كفى أ ٟى ييًؿيؽي ٍج٤ً ـًؿى ٨٦ً رى ة أ٩ ٟى ك٦ى ٍ ـًؿى إحًلى ة أ٩ ٪يٮاٍ ث٧ًى ٥ٍ آ٦ى جَّ٭ي

ى
أ

الىالن  ًى  ٥ٍ ٤َّ٭ي ًٌ ف يي
ى
ةفي أ ُى ٍي كاٍ ث٫ًً كييًؿيؽي النَّ ؿي ٛي ف يىٍس

ى
كاٍ أ ٮًت كٝىٍؽ أًمؿي ٗي ة َُّ ا٣

ا ًٕيؽن ثى
ٮ/ ٦سةؿ اجل٧ٓك، (4) ٗي ة َُّ ٥ٍ ا٣ ٍكحًلىةؤي٬ي

ى
٥ٍ أ ٮجى٭ي ٍؿًصي تي خيي

(5). 
أم ٨ٔ أةمؽ ث٨  "ٔ٪٫"ٝٮهل/ )» /يف رشح ٬ٰؾق الؿكايح ٞةريةٗؽٌم ا٣ ث٨اٝةؿ 

دؿٚٓ ٝج٢  رايحو  ٌك "ث٨ ٔحىس. ٝٮهل/ ا، أم ؽو ، ٨ٔ أةمؽ ث٨ حم٧ٌ ؽ ث٨ ػةدلو حم٧ٌ 
اعء الك٤ُ٪ح كاخلبلٚح كد٭يبح ٨ٔ ادٌ  رٚٓ الؿايح ٠٪ةيحه  ٢ٌٕ٣  "ٝيةـ ا٣ٞةا٥

                                                                                              

، دةريغ اإل٦ةـ اثلةين ٔرش، ۱4۳، ص 5۰األ٩ٮار/ ج حبةر  ؛45۰ ، ح۰۹5، ص ۳الاكيف/ ج  (1)
 . 5۳ثةب ٢ٌٚ ا٩ذْةر ا٣ٛؿج، ح 

ح، ذي٢ ح ۳۰5، ص ۰6مؿآة ا٣ٕٞٮؿ/ ج  (2)  .45۰، ٠ذةب الؿًك

ح ذي٢ ح 447، ص ۱۰(/ ج )ل٧٤ةز٩ؽراينٌ  وٮؿ الاكيفأرشح  (3) مؿآة ؛ 45۰، ٠ذةب الؿًك
ح، ذي٢ ح ۳۰5، ص ۰6ا٣ٕٞٮؿ/ ج   .45۰، ٠ذةب الؿًك

 . 6۲قٮرة ا٣جكةء/  (4)

 . ۰57قٮرة ابلٞؿة/  (5)
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ٌٜ ٰذلٟ املؽٌ اكف  أقجةث٭ة، قٮاءه  ٚىةظج٭ة "كابلة٢َ.  يع يؽٔٮ إىل دي٨ احل
 ا٣ُةٗٮت/ البلت كا٣ٕـی، كاألو٪ةـ، كٌَل "/ ... ٝةؿ ا٣ٛريكزآثةدٌم "َةٗٮت

ـٌ يي "/  ٝٮهل ، كا٣ْة٬ؿ أفٌ "٦ة ٔجؽ ٨٦ دكف اهلل  "كص٢ٌ  ٕجؽ ٨٦ دكف اهلل ٔ
٣ُةٗٮت، كاظذ٧ةؿ ٠ٮ٫٩ ىلع وي٘ح  ىلع ابل٪ةء ل٧٤ٕٛٮؿ، كاجل٤٧ح وٛحه 

.(1)« ٨ٔ وةظج٭ة ثٕيؽه ٤٧ح ظةالن اجلٮـ كًلٮف امل٤ٕ

ٜه   اثلةين ٣ٞؽ كوٙ ا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ   كٝةؿ  ،(2)٬ٰؾا احلؽير ثأ٫ٌ٩ مٮثَّ
خي٤ٮ ٨٦  ق٪ؽق ال ٣ٰس٨ٌ  ،(3)«اكلىعيط ٜه الك٪ؽ مٮثٌ »/ ٞةريةٗؽٌم ا٣ ث٨ا

 كٝؽ اػذ٤ٛخ اآلراء ظٮهل ثني  ،اإلماكؿ؛ إذ يف ٬ٰؾا الك٪ؽ احلكني ث٨ املؼذةر
 اتلٮزيٜ كاتلٌٕيٙ/ 

 إلقائلون بضعفه  -۱

، كىلع ٬ٰؾا األقةس كأ٫ٌ٩ كاٝفٌّ  ،ثٕؽـ كزةٝذ٫  ٣ٞؽ رٌصح النيغ ا٣ُٮسٌ 
ق ا٣ٕبٌل٦ح احليٌلٌ  ّّٜٞ احليٌلٌ  ٔؽَّ ة. أ٦ٌة املع ٛن ٚإ٫ٌ٩ ثٕؽ ٢ٞ٩ الؿكايح  ،يف ٠ذةب املٕذرب ًٕي

 .(4)«؛ ألفَّ يف ق٪ؽ٬ة ظكني ث٨ املؼذةر٬ٰؾق الؿكايح ًٕيٛحه »يٞٮؿ/ 

                                                                                              

ـصةة/ ج  (1)  )ىلع ظكت دؿٝي٫٧(. 45۱، ذي٢ ح 577ك 576، ص ۳ابلٌةٔح امل

ح، ذي٢ ح ۳۰5، ص ۰6مؿآة ا٣ٕٞٮؿ/ ج  (2)  . 45۰، ٠ذةب الؿًك

ـصةة/ ج  (3)  )ىلع ظكت دؿٝي٫٧(. 45۱، ذي٢ ح  576، ص ۳ابلٌةٔح امل

 .۰۳۹، ص/ ۱  ج /املٕذرب (4)
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ة  كابلٕي اآلػؿ اكلنيغ ابل٭ةيئٌ  ٌن ة أي ٛن ق ًٕي ٧٠ة يف ٠ذةب  ،ٔؽَّ
٪٭ي د إ٩ٌ٭ة ال»ظير ٝةؿ يف ذي٢ ركايح ركا٬ة ٔ٪٫/  (الن٧كني مرشؽ )

.(1)«ك٬ٮ كاٝفٌّ  ،إلزجةت اتلعؿي٥؛ المذ٧ةؿ ق٪ؽ٬ة ىلع احلكني ث٨ املؼذةر

 إلقائلون بوثاقته  -۲

اق٫٧ يف ا٣ٞك٥  ة كزةٝح ٬ٰؾا الؿص٢، كٝؽ ذ٠ؿ ا٣ٕبٌل٦ح احليٌلٌ ٔٞؽ يؿی اث٨
 / احلك٨  ب أيب، ٨٦ أوعةا٣ٞبلنسٌ  احلكني ث٨ خمذةرو »اثلةين ٨٦ ٠ذةث٫ ٝةابلن

 . «، كاٝفٌّ  مٮد
ذ٧ةد ٔ٪ؽم ، زٞحه إ٫ٌ٩ ٠ٮيفٌّ »ث٨ احلك٨/  ٔٞؽة ٨ٔ ٔيلٌ  كٝةؿ اث٨  . كاأل

.(2)«ؿىلع األكٌ 
أم يف ظٞيٞح دٔٮل أفَّ  -كبٕؽ امل٪ةٝنح يف الى٘ؿل   ؽ اخلٮيئٌ أ٦ٌة الكيٌ 

ة ي٧٪ٓ ٨٦ أفَّ ٠ٮف النؼه كاٝٛيًّ  كيف ال١ربل ٨٦ ،احلكني ث٨ املؼذةر كاٝفٌّ 
ق ٨٧ً اثلٞةت ثؽكف أٌم ٚ -ا٢٧ٕ٣ ثؿكايح اثلٞح  /  أك إماكؿو  دؿديؽو  يٕؽُّ ٝةابلن

كدؿؾ ا٢٧ٕ٣ ثؿكايذ٫ ٨٦ ص٭ح ث٪ةا٫ ىلع أ٫ٌ٩  ،ذ٠ؿق ا٣ٕبٌل٦ح يف ا٣ٞك٥ اثلةين»
 ، كاألو٢ يف ٰذلٟ م٭ةدة النيغ يف رصةهل ىلع ك٫ٛٝ. كيؿٌدق/ كاٝفٌّ 

/ ، ي٧٪ٓ ا٢٧ٕ٣ ثةلؿكايح ثٕؽ ٠ٮف راكي٭ة زٞحن  الٮٝٙ ال أفَّ  أٌكالن
 . زٞحه  كاحلكني ث٨ خمذةرو 

                                                                                              

 ، ال١ٮيفٌ  ، دؿدمح احلكني ث٨ املؼذةر ا٣ٞبلنسٌ 54 – 44، ص ۰۳املٞةؿ/ ج  د٪ٞيط  /٩ْؿا (1)
 .64۹7ر٥ٝ 

 .۱۳۳۰/۱، ر٥ٝ ال١ٮيفٌ  ، دؿدمح احلكني ث٨ املؼذةر ا٣ٞبلنسٌ ۳۳۳ك ۳۳7ػبلوح األٝٮاؿ/ ص  (2)
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يثجخ ك٫ٛٝ؛ لن٭ةدة املٛيؽ ثأ٫ٌ٩ ٨٦ أ٢٬ الٮرع ٨٦ النيٕح...  / ل٥زة٩ينة
 ح الاك٥ّ إىل أيب، كويٌ ، ٨ٔ احلكني ث٨ خمذةرو وعيطو  بك٪ؽو  (الاكيف)كركل يف 

ة  (1). احلك٨ الًؿ
جيذ٧ٓ ٦ٓ  . ك٬ٰؾا ال(ا٣ٕيٮف)ؽكؽ بك٪ؽي٨ وعيعني ٦س٫٤ يف كركاق الى

٨٦ ذ٠ؿ ٦ؾ٬ج٫  (ا٣ٛ٭ؿقخ)كالنيغ يف  ك٫ٛٝ... ىلع أفَّ ق١ٮتى اجلضةيشٌ 
 ىلع ٔؽـ ك٫ٛٝ. كًليٙ اكف ٚةلؿص٢ ٨٦ اثلٞةت  كا٧٘٣ي ٚي٫ مة٬ؽه 

 .(2)«ثبل إماكؿو 
ة ادلٚةع ٔ٪٫؛ اك٣ٕبٌل٦ح املة٦ٞةينٌ  كٝؽ دٮىٌل  ٌن ٜ  ابلٕي اآلػؿ أي ّّٞ كاملع

ٜ كا٣ٕبٌل٦ح  ٣ٰس٨ ال ،(3)ا٣تكرتٌم  ّّٞ ة اتلضةكز ٨ٔ دٌٕيٙ املع ٌن ي٧س٨ أي
 ثٰ٭ؾق الك٭ٮ٣ح. احليٌلٌ 

٦ةلٟ ث٨ ٨ٔ  يف ٠ذةث٫ ثسبلث َؿؽو  إفَّ الؿكايح املؾ٠ٮرة ٤ٞ٩٭ة اجل٧ٕةينٌ 
 /، ٝةؿ اجل٧ٕةينٌ  ابلةٝؿ ٦ةـ حم٧ٌؽو ٨ٔ اإل أٔني اجلي٭نٌ 

، الـ٬ؿٌم  ، ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة أةمؽ ث٨ ربةحو الٮاظؽ ث٨ ٔجؽ اهلل أػرب٩ة ٔجؽ» -۱
 ث٨ أيب ، ٨ٔ احلك٨ ث٨ ٔيلٌ ةس ث٨ ٔحىس احلكحنٌ ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة حم٧ٌؽ ث٨ ا٣ٕجٌ 

                                                                                              

ة يبأ ٔيلٌ  ح، ثةب اإلمةرة كاجلٌه ، ٠ذةب احلضٌ ۳۱۳، ص ۱الاكيف/ ج  (1)  .۹ح  ، احلك٨ الًؿ

 .۳64۳، دؿدمح احلكني ث٨ املؼذةر، ر٥ٝ ۳7، ص ٦6ٕض٥ رصةؿ احلؽير / ج  (2)

 . ۰۰5۹، دؿدمح احلكني ث٨ املؼذةر، ر٥ٝ 5۳4 - 5۳۱، ص ۳ ٝةمٮس الؿصةؿ/ ج (3)
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أ٫ٌ٩   ابلةٝؿ ؿو صٕٛ ، ٨ٔ أيبةمـة، ٨ٔ أثي٫، ٨ٔ ٦ةلٟ ث٨ أٔني اجلي٭نٌ 
ٓي ٝج٢ى رايح ا٣ٞةا٥ٝةؿ/  .(1)«وةظجي٭ة َةٗٮته   لكُّ رايحو ديؿذى
ٌُ  أػرب٩ة ٔيلٌ » -۰ ، ةر ث٥ٍّٞ ث٨ احلكني، ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة حم٧ٌؽ ث٨ حيىي ا٣ٕ

، ال١ٮيفٌ  ، ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة حم٧ٌؽ ث٨ ٔيلٍّ ةف الؿازٌم ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة حم٧ٌؽ ث٨ ظكٌ 
كاكف، ٨ٔ ٝةؿ/  ٦ةلٟ ث٨ أٔني اجلي٭نٌ  ٨ٔ ٔيٌل ث٨ احلكني، ٨ٔ اث٨ مي

ٓي ٝج٢ى ٝيةـ ا٣ٞةا٥يٞٮؿ/   ابلةٝؿ صٕٛؿو  ق٧ٕخ أثة   لكُّ رايحو ديؿذى
.(2)«وةظجي٭ة َةٗٮته 

اهلل ث٨ مٮد  ، ٨ٔ ٔجيؽث٨ أةمؽ ابل٪ؽ٩يجٌ  أػرب٩ة ٔيلٌ » -۳
، ٨ٔ أثي٫، ٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ ٥ ث٨ ٬ةم٥و ، ٨ٔ ٔيٌل ث٨ إثؿا٬يا٤ٕ٣ٮٌم 

ٝةؿ/  امل٘رية، ٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ مكاكف، ٨ٔ ٦ةلٟ ث٨ أٔني اجلي٭نٌ 
ٓي يٞٮؿ/   ابلةٝؿ صٕٛؿو  ق٧ٕخ أثة ٝج٢ى  - أك ٝةؿ/ ّتؿج -لكُّ رايحو ديؿذى
.(3)«وةظجي٭ة َةٗٮته   ٝيةـ ا٣ٞةا٥

 ّ  
 تحقيق إلطريق إألّول للنعمان 

ؾا الؿص٢ ٬ٮ  ،ةمـة ابلُةانٌ  ث٨ أيب ؿ ٔيلٌ يف ق٪ؽ ا٣ُؿيٜ األكٌ  ك٬ٰ
/ ا٣ٌ٘ةاؿٌم  ح، ٝةؿ ٔ٪٫ اث٨ف املؾ٬ت امل٪عؿؼ املٕؿكؼ ثةلٮاٝٛيٌ مؤقٌ 

                                                                                              

يٍجح  (1) ٘ى ـو إاإل٦ة٦ح ك٣حف ث ىع٨٦ ادٌ  ٦ة ركم يف /5، ابلةب ۱۱4/ ص (ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣  .5، ح ٦ة

 .٦۱۱ة ركم ٚي٨٧ اديع اإل٦ة٦ح ك٣حف ثة٦ةـ، ح  /5، ابلةب ۱۱5/ ص املىؽر الكةثٜ (2)

 .۱۰/ ح املىؽر الكةثٜ (3)
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ةمـة ػ ٣ٕ٪٫ اهلل ػ أو٢ الٮٝٙ كأمٌؽ اخل٤ٜ ٔؽاكةن ل٤ٮيٌل ٨٦  أيب اث٨»
.(1)«ثٕؽ أيب إثؿا٬ي٥

ٌٌ  احلك٨ ٔيلٌ  ٝةؿ أثٮ»/ ٝةؿ ا٣ٕبٌل٦ح احليٌلٌ   أيبث٨  / ٔيلٌ ةؿو ث٨ احلك٨ ث٨ ٚ
ابه  ، ، كٝؽ ركيخي ٔ٪٫ أظةدير ٠سريةه ، م٤ٕٮفه ٭٥ه ، ٦ذٌ ، كاٝفٌّ ةمـة ٠ؾَّ

أف أركم  أقذع٢ٌ  هل إىل آػؿق، إاٌل أيٌن الكًلذجخي ٔ٪٫ دٛكري ا٣ٞؿآف لك٫ّّ ٨٦ أكٌ 
ا .(2)«ٔ٪٫ ظؽيسنة كاظؽن

إلزجةت كزةٝذ٫، كيف االثذؽاء  ح أكص٫و ٚإ٫ٌ٩ يؾ٠ؿ قذٌ   ؽ اخلٮيئٌ أ٦ٌة الكيٌ 
ٙه  ٦ٕؿكؼ»يٞٮؿ/   ،ي٧س٨ احلس٥ ثٮزةٝذ٫ ٚبل»كيف اجلتيضح يٞٮؿ/  ،«أ٫ٌ٩ ًٕي

.(3)«كبةجلتيضح يٕةم٢ ٫ٕ٦ ٦ٕةم٤ح الٌٕيٙ
يف  كاظؽو  لبلػذىةر ٩سذف ث٧ة ذ٠ؿ٩ة ٨٦ حتٞيٜ ظةؿ رص٢و  كراعيحن 

ؾا الك٪ؽ.  ٰ٬ 
                                                                                              

 .7۳۳۰ةمـة، ر٥ٝ  ث٨ أيب ، دؿدمح ٔيلٌ ۰۱4، ص ٦۱۱ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (1)

يب أث٨  يف ا٣ٕني، دؿدمح ٔيلٌ  ۱6، ا٣ٞك٥ اثلةين، ا٣ٛى٢ ۳6۳ك ۳6۰ػبلوح األٝٮاؿ/ ص  (2)
 . ۱7۱7/۱4، ر٥ٝ يف ال١ىن ۰7، ا٣ٞك٥ اثلةين، ا٣ٛى٢ 4۰۱ص  /ا٩ْؿ ؛۱4۰6/۱ر٥ٝ  ،ةةمـ

، كأٝٮؿ/ 7۳۳۰ث٨ أيب ةمـة، ر٥ٝ  ، دؿدمح ٔيلٌ ۰۰6 – ۰۰5، ص ٦۱۱ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (3)
٩ٛك٭ة كيف درق٪ة ػةرج ا٫ٞٛ٣ ٧ٝ٪ة   ـه ٣۱4۰۹ٰس٨ يف ق٪ح  ،٬ ۱4۰۹ ا٣ٕةـ ٬ٰؾا اكف رأي٪ة ظٌّت 

ني، كػؿص٪ة ثجذيضحو أة ؾا الؿص٢ ملؽٌ ثذعٞيٜ ظةؿ ٬ٰ   ل١رثد٭ة ؛كٌم ٝجٮؿ ركايةد٫ صؽيؽةو  قجٔٮ
ٗري  ، ٚذ١ٮف الؿكايح ٨٦ ص٭ذ٫ ٦ٞجٮ٣حن ح ركايحو بمخك٧ يت دؿبٮ ىلعيف ال١ذت األربٕح ا٣ٌ 

ة. آػؿكف ٥٬ حم٢ٌّ  يف الك٪ؽ رصةؿه  ،. ٥ٕ٩مؿدكدةو  ٌن  ل٤٪ٞةش أي
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 ّ  
  للنعمان 

 تحقيق إلطريق إلثان 

ا  ،ةف الؿازٌم ٣ٞؽ كٝٓ يف الك٪ؽ حم٧ٌؽ ث٨ ظكٌ  ك٬ٮ ٌٚبلن ٨ٔ ركايذ٫ ٠سرين
ة لرصيط الكـ اث٨ ٨ٔ الٌٕٛةء ل٥ ٞن ؽاتل٫. كَج ٚ٭ٮ  ا٣ٌ٘ةاؿٌم  دثجخ كزةٝذ٫ ٔك

ٙه  رص٢ه  دثجخ كزةٝذ٫ كإف  ٚةلؿص٢ي ل٥»/  ؽ اخلٮيئٌ ، كيٞٮؿ ٔ٪٫ الكيٌ ًٕي
ة اكف ٫ًٕٛ ل٥ ٌن ٕذ٧ؽ ٤ٔي٫؛ ألفَّ يي  ال كدٌٕيٙ اث٨ ا٣ٌ٘ةاؿٌم  ،يثجخ أي

.(1)«دثجخ كجح ال١ذةب إحل٫ ل٥ن
ٙه كبٰ٭ؾا ابليةف يذٌ  كألص٢  .أك ٚي٫ إماكؿه  ٌط أفَّ ٬ٰؾا ا٣ُؿيٜ إ٦ٌة أ٫ٌ٩ ًٕي

ٮض يف رصةؿ خن كال ،ثٰ٭ؾا الؿص٢ راعيح االػذىةر ٩سذف يف حتٞيٜ الك٪ؽ
الك٪ؽ اآلػؿي٨. 

 ّ  
 تحقيق إلطريق إلثالث للنعمان 

ٙه إٝةلٮا ٔ٪٫/  ث٨ أةمؽ ابل٪ؽ٩يجٌ  يف ا٣ُؿيٜ اثلة٣ر ٔيلٌ   ٦ذ٭ةٚخه  ٫ٌ٩ ًٕي
 .(2)حل٫إي٤ذٛخ  ال

ة يف ا٣ٞك٥ اثلةين ٨٦ رصةهل ثةلٌٕيٙ كاملٌُؿب  كو٫ٛ ا٣ٕبٌل٦ح احليٌلٌ  ٌن أي
 / .(3)«يي٤ذٛخ إحل٫ ال»ٝةابلن

                                                                                              

 .۱۲44۳، ر٥ٝ ةف الؿازٌم ؽ ث٨ ظكٌ ٧ٌ ، دؿدمح حم۱۹۱ك ۱۹۲، ص ۱5/ ج املىؽر الكةثٜ (1)
 . 7۹۱۲، ر٥ٝ ث٨ أةمؽ ث٨ ٩رصو  ، دؿدمح ٔيلٌ ۰56، ص ۱۱/  ج املىؽر الكةثٜ (2)

 ث٨ أةمؽ ث٨ ٩رصو  يف ا٣ٕني، دؿدمح ٔيلٌ  /۱6، ا٣ٞك٥ اثلةين، ا٣ٛى٢ ۳6۹ػبلوح األٝٮاؿ/ ص  (3)
 .۱45۰/۰7، ر٥ٝ ابل٪ؽ٩جٌ 
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ٙه  ة ٦ةلٟ ث٨ أٔني اجل٭نٌ كأ٦ٌ   ،ح ظؽيس٫ٚي٫، يؿی ابلٕي وعٌ  ٚ٭ٮ خمذ٤
ك٬ٮ  ،كظؽيس٫ ظك٨ه  ٫ ممؽكحه ٩ٌ أكيؿی ابلٕي  ،٦ح كالن٭يؽك٬ٮ رأم ا٣ٕبٌل 
ٛن  ،ةإذ ال دٮزيٜ هل رصحين  ؛رأم املض٤سٌ  ك٬ٮ  ة،كيؿی اثلة٣ر ظؽيس٫ ًٕي
م رأم ٚيٞٮٌ  ة املة٦ٞةينٌ ك٦ة يٛ٭٥ ٨٦ لك٧ةت الن٭يؽ اثلةين، كأ٦ٌ  ٝٮؿ اجلـااؿٌم 

.(1)الؿأم اثلةين أ٢ٌٝ  ؿ أك الاألكٌ 
 لئلماكؿ الك٪ؽٌم  ـ ٚإفَّ دميٓ َؿؽ ٬ٰؾق الؿكايح ٌم مٮرده دٞؽٌ  كب٪ةءن ىلع ٦ة

ة.  كال ٞن ذ٧ةد ٤ٔي٭ة ٤ُ٦  ي٧س٨ األ
 

 إلمناقشة إألول

ىلع حنٮي٨/ إفَّ ادلٔٮة ٝةا٧حه 

۱-  ّّٜ ّّٜ ك٩رصد٫ كإرصةع أمؿ  ،دٔٮة احل كدٕن دٔٮة اجلةس إىل ٝجٮؿ احل
، ك٦س٢  ةك٥٬ أ٢٬ ثيخ اجلجٮٌ  ،نياحل١ٮ٦ح كالك٤ُح إىل أ٤٬٭ة احلٞيٞيٌ 
ة مٮرد دأييؽ األا٧ٌ   .  ح األَ٭ةر٬ٰؾق ادلٔٮة ٌم ظذ٧ن

ؽـ ٩رصد٫،  ،دٔٮة ابلة٢َ -۲ ّّٜ ٔك كدٕن دٔٮة اجلةس إىل رٚي احل
. كاملٞىٮد ٨٦  ّّٜ ٬ٮ اجلعٮ  «لٌك رايحو »كص٢ٕ أ٩ٛك٭٥ ثؽيبلن ٨ٔ أ٢٬ احل

                                                                                              

، ٨٦ أثٮاب املي٥، دؿدمح ٦ةلٟ ث٨ 4۳ك 47، ص ۰(/ ج حاملٞةؿ )ا٣ُجٕح احلضؿيٌ  د٪ٞيط  /٩ْؿا (1)
، دؿدمح ٦ةلٟ ث٨ أٔني ۱5۹ - ۱56، ص ٦۱4ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج ؛ ۱۲۲۰۲، ر٥ٝ أٔني اجل٭نٌ 

 .۹7۹۰، ر٥ٝ اجل٭نٌ 



 1حبٮثه ٧٤ٔيٌحه يف ا٣ٌٌٞيح امل٭ؽكٌيح ج  ........................................................ 286

إ٫ٌ٩ ... ك»/  ةـ ابلةٝؿاثلةين يف ًٝجةؿ اجلعٮ األٌكؿ، كيؤيٌؽق ٝٮؿ اإل٦
٨ يجةي٫ٕ ٣يف ٨٦ أظؽو  ٨ رٚٓ  ،يؽٔٮ إىل أف خيؿج ادلٌصةؿ إاٌل قيضؽ ٦ى ك٦ى

 .(1)«ٚىةظج٭ة َةٗٮته  رايح ًال٣حو 

ح، ثةلٌبل٣ح.  ٌٚٞيؽ الؿايح املؿٚٔٮ

ٔىؿض ادلٔٮة أػؿل/  كبٕجةرةو  ح ٌم ا٣يٌت دسٮف يف ًٝجةؿ ك إفَّ ادلٔٮة املؿًٚٮ
أك حتخ ٤ّّّ٭ة، كىلع ٬ٰؾا األقةس ٚإفَّ دميٓ  ،ال يف َٮهلة  إىل أ٢٬ ابليخ

  احلؿٌلت كاثلٮرات ا٣ٞةا٧ح ىلع أقةس ادلٚةع ٨ٔ ظؿي٥ أ٢٬ ابليخ
ٍّ  كدٔٮة اجلةس إحل٭٥ كبنّكو  دٕذرب  ث٢ كال ،ختؿج ٨ٔ دااؿة اجلَم كاحلؿ٦ح ّلكّّ

٨٦ األماكؿ مىؽاٝنة ٨٦ مىةديٜ الؿكايح اثلة٩يح اجلة٬يح ٨ٔ  ثأمّّ مّكو 
ة ٨ٔ اثلةاؿ كا٣ٞةا٥ ثأ٫ٌ٩ َةٗٮته  ،ا٣ٞيةـ  . كاملٕربّّ

٨ٔ اٌداعء الك٤ُ٪ح كاخلبلٚح  رٚٓ الؿايح ٠٪ةيحه  ٢ٌٕ٣ »/ ث٨ ا٣ٞةريةٗؽٌم اٝةؿ 
ٌٜ أك ابلة٢َ كا٣ُةٗٮت/ البلت  كد٭يبح أقجةث٭ة؛ قٮاءه  اكف يؽٔٮ إىل دي٨ احل

ـٌ  جؽ ٨٦ دكف اهلل.كا٣ٕ ٔي  ل كاألو٪ةـ كٌَل ٦ة 

ل٤ُةٗٮت،   ابل٪ةء ل٧٤ٕٛٮؿ، كاجل٤٧ح وٛحه ىلع "يٕجؽ"كا٣ْة٬ؿ أٌف ٝٮهل/ 
.(2)«كاظذ٧ةؿ ٠ٮ٫٩ ىلع وي٘ح امل٤ٕٮـ كًلٮف اجل٤٧ح ظةالن ٨ٔ وةظج٭ة ثٕيؽه 

                                                                                              

 . 456 ، ح۰۹7ك ۰۹6، ص ۳الاكيف/ ج  (1)

ـصةة ) /٩ْؿا (2) رشح أوٮؿ ؛ 45۱، ذي٢ ح 577ك 576، ص ۳(/ ج ا٣ٞةريةٗؽٌم  ث٨اابلٌةٔح امل
 . 45۰، ذي٢ ح 447، ص ۱۰/ ج (ل٧٤ةز٩ؽراينٌ )الاكيف 
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اكت ا٣يٌت ٝؽ يف ثُبلف كّّ اثلٮرات كاتلعؿٌ  فَّ ٬ٰؾا احلؽير ّة٬ؿه إٝؽ يٞةؿ 
٬ٮ أف دسٮف أػؿل/ ٣حف املبلؾ يف ابلُبلف  حتى٢ ٝج٢ ٝيةـ ا٣ٞةا٥. كبٕجةرةو 

ث٢  ، ح املٕىٮ٦نيكيف ٔؿض ٩٭ٌح األا٧ٌ  ،ػةٌوني ادلٔٮة ألص٢ أ٩ةسو 
اك٩خ دٔٮةى  ، قٮاءه  املبلؾ يف ثُبل٩٭ة ٬ٮ أ٩ٌ٭ة تكجٜ ٝيةـ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 

ٍّٜ أـ دٔٮةى ثة٢َو   .ظ

 ك٩ٞٮؿ يف صٮاب ٬ٰؾا اإلماكؿ/

/ احلؿٌلت إىل ثٕي اثلٮرات ك يجٕؽ أف دسٮف ٬ٰؾق الؿكايح ٩ةّؿةن  ال أٌكالن
ال  "حه ػةرصيٌ  حه ٌٝيٌ "أك ٧٠ة يى٤ُط ٤ٔي٫ ثة٣ٞٮؿ ثأ٩ٌ٭ة  ،ا٣ٞةا٧ح يف د٤ٟ ا٣ٛرتة

يف كإىل دميٓ احلؿٌلت كاثلٮرات آ٩ؾاؾ  ، أم أ٩ٌ٭ة ٣حكخ ٩ةّؿةن حه ظٞيٞيٌ 
ّّٜ كابلة٢َ ٌم ادلٔٮة ٩ٛك٭ة، ٚ٭٢ ٌم دٔٮةه إىل  املكذٞج٢. كاملبلؾ ثني احل

ة ٨٦ آؿ حم٧ٌؽو  ّّٜ كالًؿ  ؟أك ال  احل

  ٣ٞؽ كردت اإلمةرة إىل ٬ٰؾا املبلؾ ك٬ٰؾا املزياف يف ركايح اإل٦ةـ حم٧ٌؽو 
/ ٤ٕ٦ٌ   ظير ٝةؿ "رايح احل٧ةينٌ "ث ٨ٔ ظي٪٧ة حتؽٌ   ابلةٝؿ أل٫ٌ٩  »...بلن

ٜو  ّّٜ كإىل َؿي ٌف ا٣ٌٞيح اخلةرصٌيح إإاٌل أف ٩ٞٮؿ  ،(1)«مكذٞي٥و  يؽٔٮ إىل احل
 ػبلؼ األو٢، كأوة٣ح ا٧ٕ٣ٮـ د٪ٛي٭ة.

                                                                                              

يٍجح  (1) ٘ى ٦ة ركم يف ا٣ٕبل٦ةت ا٣يت دسٮف ٝج٢ ٝيةـ  /۱4، ابلةب ۰56/ ص (ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣
 .۱۳، ح  ا٣ٞةا٥



 1حبٮثه ٧٤ٔيٌحه يف ا٣ٌٌٞيح امل٭ؽكٌيح ج  ........................................................ 288

٨ األا٧ٌ ةزة٩ين  ث٤كةف اتلأييؽ  ٩ةَٞحه  ٠سريةه  ركايةته   ح املٕىٮ٦ني/ ٣ٞؽ كردتٔ 
ج٢ ّ٭ٮر اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  ، ث٢  الاكم٢ بلٕي احلؿٌلت كاثلٮرات ا٣يٌت حتى٢ ٦ةٝ 

 ٟ ٕخ اجلةس ىلع االتلعةؽ ثؿًلج٭ة، ك٦سةؿ ىلع ذٰل  . "رايح احل٧ةينٌ "كمضَّ
 ّٕٚ أ٢ٌٝ  - يف احل٧ةينٌ  ػةصٌّ  ٰذلٟ كجلة رأمه  كإف ٠ٌ٪ة ل٥ ٩ؿدًي  - فإذ

حن   ٦ٓ د٤ٟ الؿكايةت اجلة٬يح.  اتلٞةديؿ جن٢ٕ ٬ٰؾق الؿكايةت ٦ذٕةًر
ط جلة املزياف يف احلؿًلح كاجل٭ٮض  ك٬٪ة ال ثأس ثةإلمةرة إىل ركايةتو  ًّّ أػؿل دٮ

ّّٜ أك إىل الرصاط املكذٞي٥/  ٨٦ ػبلؿ ثٕي اتلٕةثري الٮاردة؛ اكدلٔٮة إىل احل
أ٬ؽل ٨٦ رايح  ٣يف يف الؿايةت رايحه »/  ةٝؿ/ ٨ٔ اإل٦ةـ ابلاألكیل

  ـ ثيٓظؿٌ  ل؛ أل٫ٌ٩ يؽٔٮ إىل وةظجس٥، ٚإذا ػؿج احل٧ةينٌ ، يه رايح ٬ؽن احل٧ةينٌ 
ٚة٩٭ي إحل٫؛ ٚإٌف رايذ٫ رايح  ، كإذا ػؿج احل٧ةينٌ الكالح ىلع اجلةس كلكّّ مك٥٤و 

اجلةر؛ أل٫ٌ٩ ٧ٚى٨ ٢ٕٚ ذملٟ ٚ٭ٮ ٨٦ أ٢٬  ،أف ي٤ذٮم ٤ٔي٫ حي٢ٌ ملك٥٤و  ل. كال٬ؽن 
ٜو  ّّٜ كإىل َؿي .(1)«مكذٞي٥و  يؽٔٮ إىل احل

ـو » / / ٨ٔ اإل٦ةـ ابلةٝؿاثلة٩يح ٝؽ ػؿصٮا ثةملرشؽ ي٤ُجٮف  ٠أيٌن ثٞٮ
ٮ٫٩، ٚإذا رأكا ذملٟ كًٕٮا قيٮٚ٭٥ ىلع  ُى ٮ٫٩، ز٥ٌ ي٤ُجٮ٫٩ ٚال يٕي ُى َّٜ ٚال يٕي احل

ٮف ٦ة قألٮق، ٚال يٞج٤ٮ٫٩ ظٌّت يٞٮمٮا، كال ي ُى ؽٕٚٮ٩٭ة إاٌل إىل ٔٮادٞ٭٥، ٚييٕ
.(2)«وةظجس٥. ٝذال٥٬ م٭ؽاء...

                                                                                              

 .املىؽر الكةثٜ (1)

، دةريغ اإل٦ةـ اثلةين ٔرش، ثةب ۰4۳، ص 5۰حبةر األ٩ٮار/ ج  ؛5۲ / حاملىؽر الكةثٜ (2)
 /۳4ةب ابل، ٠ذةب ا٣ٛنت، 4۰4ا٩ْؿ قن اث٨ ٦ةصح/ ص ؛ ۱۱6، ح  ٔبل٦ةت ّ٭ٮرق

 . 4۲۳۰، ح  ػؿكج امل٭ؽٌم 



 289  ................  ة٨٦/ ركايةت اجلَم ٨ٔ اخلؿكج ٝج٢ ا٣ْ٭ٮر يف ٦ٕؿض اجلٞؽ كاتلع٤ي٢ا٣ٛى٢ اثل

 

ٔربَّ ٨ٔ ا٣ٞذّ يف ٬ٰؾا ا٣ٞيةـ   امل٤ٛخ ل٤٪ْؿ يف ٬ٰؾق الؿكايح أفَّ اإل٦ةـ
 أػؿل ٨ٔ اتلأييؽ الاكم٢ ٨٦ اإل٦ةـ  ك٬ٰؾق اجل٤٧ح ٌم ٔجةرةه  ،م٭ؽاءثأ٩ٌ٭٥ 

اء يٛ٭٥ ٦٪٫ ملس٢ ٬ٰؾق اجل٭ٌح كلٰ٭ؾا ا٣ٞيةـ. ز٥ٌ إفَّ اتلٕجري ثةلن٭ؽ  املٕىٮـ
ٍّٜ  ٝذ٤ٮاكأ٩ٌ٭٥  ،رشيعٍّ  ٕٮف ثُ٘ةءو أفَّ ٬ٰؤالء ا٣ٞذّ اك٩ٮا يذ٧ذٌ  حتخ رايح ظ

كأ٩ٌ٪ة ٩ٕؿؼ ٦ة ل٤ن٭ةدة  كإاٌل ٠يٙ يٕربَّ ٔ٪٭٥ ثةلن٭ؽاء ػةٌوحن  ،لك٬ؽن 
٤ٮٌ   املٞةـ؟ كالن٭يؽ يف ٦ٕةرٚ٪ة كٚٞ٭٪ة ٨٦ ق٧ٌٮ املؿدجح ٔك

ب٢ اإل٦ةـ زي٨اثلةثلح دس٤يٙ النيٕح  ٨ٔ  ا٣ٕةثؽي٨ / ٔ٪ؽ٦ة قي
ا زجني  »أصةب/  كمٮٝٛ٭٥ ٨٦ زٮرة املؼذةر اثلٞفٌ  جلة  (2)دٌٕىت (1)ةلٮ أٌف ٔجؽن

ية حم٧ٌؽ ث٨ ػ ٝؽ كحٌلذٟ ، كلٮصت ىلع اجلةس مٮازرد٫  ابليخ أ٢٬ 
ك٥٬   ٚؼؿصٮا كٝؽ ق٧ٕٮا الك٫٦ .«٬مؾا األمؿ، ٚةو٪ٓ ٦ة مبخػ  احل٪ٌٛيح

 .(3)ؽ ث٨ احل٪ٌٛيحكحم٧ٌ   يٞٮلٮف/ أًذفى جلة زي٨ ا٣ٕةثؽي٨
ل٤نيغ  (أػؾ اثلأر)٨ٔ ٠ذةب   / ٣ٞؽ أكرد٬ة ا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ أٝٮؿ

                                                                                              

ٌٍ  ٨٦ الكٮداف ٦ٕؿكٚحه  َةاٛحه  الـ٩ش ثسرس الـام كا٣ٛذط/ ٣٘حن » (1)  ،االقذٮاء تكس٨ حتخ ػ
 ٩ي٢ ثبلد٥٬ ٨٦ ا٣٘ؿب إىل ثبلد احلبنح، كبٕي ثبلد٥٬ ىلع ... كد٧ذؽٌ ٥٬ ٧ٔةرةه ءك٣حف كرا

 . [، ٠ذةب اجلي٥، ثةب ٦ة أكهل الـام۳۲4، ص ۰دل٧ٓ ابلعؿي٨/ ج ]« مرص

دل٧ٓ ]« ح، كٌم املعة٦ةة كاملؽإٚح ٨٧ٌٔ ي٤ـمٟ أمؿق أك د٤ـ٫٦ ٣٘ؿضاتلٌٕىت/ ٨٦ ا٣ٕىجيٌ » (2)
 .[، ٠ذةب ابلةء، ثةب ٦ة أكهل ا٣ٕني۱۰۰، ص ۰ابلعؿي٨/ ج 

أظٮاؿ املؼذةر  /4۹ةب ابل،  حلكني ث٨ ٔيلٍّ ، دةريغ اإل٦ةـ ا۳65، ص 45حبةر األ٩ٮار/ ج  (3)
 يؽي٫. ىلع لك٦ة صؿ
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٨ ٝذ٫٤ ٨٦  ا٣ٛة٢ً صٕٛؿ ث٨ ٧٩ة، ك٬ٮ منذ٢٧ه  ىلع ص٢ّّ أظٮاؿ املؼذةر ك٦ى
كاملؤ٣ّّٙ ٬ٮ ٨٦ أٔبلـ ا٣ُةاٛح كركاد٭ة  ،(1)األرشار ىلع كص٫ االػذىةر

 .كاحلؽير ٨٦ ص٭ذ٫ وعيطه  ،(2)األٚة٢ً اثلٞةت
 ثلٮرة زيؽو   / ٣ٞؽ كرد اتلأييؽ الاكم٢ ٨٦ اإل٦ةـ الىةدؽالؿاثٕح

؛ ٚإفَّ دٞٮلٮا/ ػؿج زيؽه  ال ...»/  الن٭يؽ، ٚف ركايح ٔيه ث٨ ا٣ٞةق٥ ٝةؿ
ة كاكف وؽكٝنة كل٥ ا اكف ًعل٧ن يؽٔس٥ إىل ٩ٛك٫، إ٧ٌ٩ة دًعز٥ إىل الؿًة  زيؽن

ؿ لىٮىف ث٧ة دًعز٥، إ٧ٌ٩ة ػ ، ٨٦ آؿ حم٧ٌؽو  ٭ى ّى ٓو  ؿج إىل ق٤ُةفو كلٮ   دلذ٧
.(3)«حل٪٫ٌٞ...

٪ن  اثلةين  ا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ  ؽٌ ٔ كى ، كٝؽ رشح ٔجةرة ةق٪ؽ ٬ٰؾق الؿكايح ظى
ٓو  إىل ق٤ُةفو »  .(4)«يْٛؿ ثٞٮهل/ أم ٚذٰللٟ ل٥ ...«دلذ٧

                                                                                              

أظٮاؿ املؼذةر ك٦ة  /4۹ةب ابل،  ، دةريغ اإل٦ةـ احلكني ث٨ ٔيلٍّ ۳46ص  املىؽر الكةثٜ/ (1)
 يؽي٫. ىلع لصؿ

 ، يف اهلةمل.4۲۹7ؽ ث٨ ٧٩ة، ر٥ٝ ، دؿدمح صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌ 7۳ك 7۰، ص ۱6املٞةؿ/ ج  د٪ٞيط  (2)

٨ٔ ا٣ٕيه ث٨ ا٣ٞةق٥ ٝةؿ ق٧ٕخ أثة » . كيف ٢٤ٔ الرشايٓ/۳۳۱، ح ۰64، ص ۳ج الاكيف/  (3)
ٌٜ  ٚإفٌ  ،كا٩ْؿكا أل٩ٛكس٥  يٞٮؿ/ ادٞٮا اهلل ٔجؽ اهلل  لٮ اكف  ،٨٦ ٩ْؿ هلة أ٩ذ٥ أظ

 ٭ة ٩ٛفه ك١ٰ٣٪ٌ  ،اقذٞج٢ اتلٮبح ثةألػؿل اكف ،ب ث٭ةـ إظؽا٧٬ة كصؿٌ ٚٞؽٌ  ،ألظؽز٥ ٩ٛكةف
ة ٦٪ٌ  ة آتو إف أدةز٥ ٦٪ٌ  .اهلل اتلٮبحإذا ذ٬جخ ٚٞؽ ذ٬جخ ك ،كاظؽةه  ة ٚ٪ع٨ يؽٔٮًل٥ إىل الًؿ

١ٚيٙ يُيٕ٪ة إذا اردٕٛخ الؿايةت  ،يُيٕ٪ة احلٮـ ك٬ٮ كظؽق ٫ الإ٩ٌ  ،٩ؿض ة ال٩جنؽز٥ أ٩ٌ 
بلـ  .[٩۰ٮادر ا٢٤ٕ٣، ح  /۳۳5ةب ابل، 57۳ك 577، ص ٢٤ٔ۰ الرشايٓ/ ج ]« كاأٔل

 . ۳۳۱ًح، ذي٢ ح ، ٠ذةب الؿك۰5۳ك ۰57، ص ۰6مؿآة ا٣ٕٞٮؿ/ ج  (4)
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 ، يف ػبلٚح مٮد اهلةدم، كل٥م٭يؽ ٚغٍّ  ٝيةـ احلكني ث٨ ٔيلٍّ اخلةمكح/ 
ؿؼ ٨٦ أا٧ٌ   مكذٛيٌحه  ىلع ٝؽظ٫، ث٢ كردت ركايةته  دؽٌؿ  ركايحه   ذ٪ةدٕي

 .(1)يف دٞؽيك٫ كدٞؽيف ٝية٫٦ كزٮرد٫ ّة٬ؿةه 
ُجٓ يي قة كٝؿيجن  ،عر اخلةرجيف ابلق٪ة كً٪ة تلٛىي٢ ابلعر يف دركدٕؿٌ 

 .اهللء مة فإ كيزنؿ يف األقٮاؽ

ٕؿكؼ كردت يف ثةب األمؿ ثةمل ٠سريةو  إفَّ ركايح أيب ثىريو دت٪ةیف ٦ٓ ركايةتو 
مٌةٚنة إىل أفَّ ثٕي ا٣ٛٞ٭ةء املٕةرصي٨  ،(2)كاجلَم ٨ٔ امل٪١ؿ كًلذةب اجل٭ةد
يٍجح اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  ٝؽ أٚذٮا ثٮصٮب اجل٭ةد االثذؽايئٌ  كٝؽ أّٚت  ، يف ٔرص دى

/  (الىةحلني ٦٪٭ةج )يف م٤عٞةت   ؽ اخلٮيئٌ الكيٌ  كٝؽ حتٌى٢ ٨٦ »ٝةابلن
ٌٚ ٰذلٟ أٌف  يٍجح كزجٮد٫ يف اك ٘ى ح ا٣ْة٬ؿ ٔؽـ قٞٮط كصٮب اجل٭ةد يف ٔرص ا٣

يٍجح ٦٪ٮطه  ٘ى ٌٚؿ رشاا٫ُ. ك٬ٮ يف ز٨٦ ا٣ ىةر دلل دٮ ثتنؼيه املك٧٤ني  اأٔل
ٮع أفَّ يف اجل٭ةد ٦ٕ٭٥ مى٤عحن  لئلقبلـ؛ ىلع أقةس  ٨٦ ذكم اخلربة يف املًٮ

ٌؽة دلظؿ٥٬ بنّكو  أٌف دلي٭٥ ٌٝٮةن اكٚيحن  ٕي ذ٢٧ اعدةن أف حي ال ٨٦ ظير ا٣ٕؽد كا٣
ٌٚؿت ٬ٰؾق الرشااٍ ٔ٪ؽ٥٬ كصت ٤ٔي٭٥ اجل٭ةد  خيرسكا يف املٕؿًلح. ٚإذا دٮ

 .«كاملٞةد٤ح ٦ٕ٭٥
                                                                                              

، ا٣ٛى٢ الؿاثٓ، الؿكايح الكةدقح ۳، ابلةب ۰۳۳، ص ۱يف كاليح ا٣ٛٞي٫/ ج  دراقةته  /٩ْؿا (1)
 ٨٦ أػجةر ابلةب. 

 .۱6ك ۱5النيٕح/ ج   كقةا٢( 2)
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 / ٨٦ الؿكايةت ٨٦ ظؿ٦ح اخلؿكج  كأ٦ٌة ٦ة كرد يف ٌٔؽةو »ز٥ٌ يٌيٙ ٝةابلن
٨ٔ  ٚ٭ٮ أص٪بٌّ  ، ثةلكيٙ ىلع احلاٌكـ كػ٤ٛةء اجلٮر ٝج٢ ٝيةـ ٝةا٧٪ة

ةكٌم اجل ،مكأتل٪ة ٬ٰؾق ةر رأقن ٌٛ .(1)«ةيؿدجٍ ث٭ة ٩٭ةايًّ  كال ،٭ةد ٦ٓ ال١
 ل٫ يؿ٫ ٤ٕ٣ٌ ١ٰ٣٪ٌ  ،ٝؽ اردغ أو٢ الؿكايح كدالتل٭ة  ؽ اخلٮيئٌ ٚةلكيٌ  فإذ

احل١ٮ٦ةت ا٣يٌت دذْة٬ؿ ثةإلقبلـ كا٣يٌت حتكت ىلع  أٌف مٮرد٬ة ٬ٮ ا٣ٞيةـ ًؽٌ 
ةر ٌٛ ا ال ىلع ال١ يٞح ٣ٰس٨ ثٕؽ ادلراقح ا٧ٕ٣ ،احل١ٮ٦ةت اإلقبل٦ٌيح ّة٬ؿن

ة. كاتلعٞيٜ النةم٢ يف ق٪ؽ الؿكايح كدالتل٭ة أوجط اجلٮاب كاًعن

ديؿٚٓ ٝج٢ ٝيةـ  لكُّ رايحو »يف ركايح  "ا٣ٞةا٥"٨٦  يسٮف املؿادي  حيذ٢٧ أف ال
 ح األَ٭ةر٨٦ األا٧ٌ  ث٢ تن٢٧ كَّ كاظؽو  ، اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  ػىٮصى  «ا٣ٞةا٥...
 ىلع دميٓ أ٢٬ ابليخ "٣ٞةا٥ا"؛ ٚف الؿكايةت أ٤َٞخ ٣ْٛح  . 

لكٌ٭٥   حأفَّ األا٧ٌ » /ٔ٪ٮف ابلةب ١٬ٰؾا (الاكيف)يف ٠ذةب  كالَكينٌ 
ٌم/ كٝؽ أكرد ٚي٫ زبلث ركايةتو  ،«ٝةا٧ٮف ثأمؿ اهلل

ب٢ ٨ٔ ا٣ٞةا٥  ػؽجيح، ٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل ٨ٔ أيب» -۱ ،  أ٫ٌ٩ قي
.(2)«، ظٌّت جييئ وةظت الكيٙ...كاظؽو ثٕؽ  ثأمؿ اهلل، كاظؽه  لكٌ٪ة ٝةا٥ه ٚٞةؿ/ 

                                                                                              

 ، ٠ذةب اجل٭ةد، ا٣ٛى٢ اثلةين، يف الرشااٍ، ۳6۹ك ۳6۳الىةحلني/ ص  م٤عٜ ٦٪٭ةج  (1)
 .۱۰77ـ 

 .۰، ح ٭٥ ٝةا٧ٮف ثأمؿ اهلل دٕةىللكٌ  حا٧ٌ األ فٌ أح، ثةب ، ٠ذةب احلضٌ 5۳6، ص ۱الاكيف/ ج  (2)
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 ،ية ظس٥... ٚٞةؿ/  صٕٛؿو  ، ٝةؿ/ أديخي أثة٩ٕي٥و  ٨ٔ احلس٥ ث٨ أيب» -۰
/ ٚأ٩خ امل٭ؽٌم ثأمؿ اهلل لكٌ٪ة ٝةا٥ه  / اهلل لكٌ٪ة ٩٭ؽم إىل ؟ ٝةؿ/ . ٤ٝخي . ٤ٝخي

.(1)«لكٌ٪ة وةظت الكيٙ ككارث الكيٙٚأ٩خ وةظت الكيٙ؟ ٝةؿ/ 
دؽٚٓ اإلماكؿ  ٭ة الك١ٰ٣٪ٌ  ،(2)ي املٕةرصي٨ ٦ٌ٪ةك٬ٰؾق امل٪ةٝنح ٌم بلٕ

ٓ ٌك اثلٮرات ٚعكت، ث٢ دٮقٌ  ٓ ٨٦ دااؿد٫؛ أل٫ٌ٩ ثٰ٭ؾا اتلٛكري قٮؼ دًٮ
 ؛الكؤاؿ كاالقذٛكةرَةا٤ح حتخ   حةـ ظٌٮر األا٧ٌ كاحلؿٌلت يف دميٓ أيٌ 

 ة.أ٦ٌة اثلةثلح ٚبل ٩ٞج٤٭ ،لا ك٨٦ ٬ٰؾق اجل٭ح حن٨ ٩ٞج٢ امل٪ةٝنح األكىل كاثلة٩يح
بلـ يف ٦س٢  ك٬٪ةؾ ركايةته   ،(املكذؽرؾ)ك (الٮقةا٢)أػؿل أكرد٬ة اأٔل

ٮع ١ٰ٣ٌ٪٭ة إ٦ٌة ٗري رصحيحو  أك  ،ثةإلماكؿ الك٪ؽٌم  ةه أك أ٩ٌ٭ة ٦جذبل ،يف املًٮ
ة كدأكيبلتو  ٮع ٌم حتذ٢٧ كصٮ٬ن . ك٢ٌٕ٣ الؿكايةت الٮظيؽة الرصحيح يف املًٮ

ـ ثية٩٭٧ة ٚي٧ة مغ.٧ٕةينٌ كاجل (الاكيف)٩ٛف ركاحىيتى   ، كٝؽ دٞؽَّ

، ٨ٔ األظٮؿ كا٣ٌٛي٢ ث٨ يكةرو  صٕٛؿو  ، ٨ٔ أيب٨ٔ أثةف ث٨ ٔس٧ةف»
ٌٞ زًلؿيٌ  اجلةس وةركا ثٕؽ ٝةؿ/ ق٧ٕذ٫ يٞٮؿ/   صٕٛؿو  ةض، ٨ٔ أيبة اجل

 ثسؿو  كإٌف أثة ،ك٦ى٨ ادٌجٓ ا٣ٕض٢  ةركفث٧زن٣ح ٦ى٨ ادٌجٓ ٬  اهلل رقٮؿ
                                                                                              

 .۱،  ح ٭٥ ٝةا٧ٮف ثأمؿ اهلل دٕةىللكٌ  حا٧ٌ األ فٌ أح، ثةب ، ٠ذةب احلضٌ 5۳6، ص ۱الاكيف/ ج  (1)

 ]املىؽر ثةل٤٘ح ا٣ٛةرقيٌح[ ، ظىي٤ح ابلعر.۰۹5دادگكرت ص٭ةف/ ص  (2)
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كإٌف  ،إاٌل ا٣ٞؿآف  كإٌف ٧ٔؿ دًع ٚأىب ٌٔلي  ،إاٌل ا٣ٞؿآف  دًع ٚأىب ٌٔلي 
يؽٔٮ إىل أف خيؿج  كإ٫ٌ٩ ٣يف ٨٦ أظؽو  ،إاٌل ا٣ٞؿآف  ٔس٧ةف دًع ٚأىب ٌٔلي 

 .(1)«ٚىةظج٭ة َةٗٮته  ك٦ى٨ رٚٓ رايح ًال٣حو  ،ادلٌصةؿ إاٌل قيضؽ ٦ى٨ يجةي٫ٕ

ز٥ٌ ٝةؿ/  ،٬ٰؾا احلؽير ثأ٫ٌ٩ دل٭ٮؿه   اثلةين ٣ٞؽ كوٙ ا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ 
إىل مٮاٚٞذ٫ أك دميٓ اجلةس إىل   ةأم ٤ٔيًّ  ،دًع ثسؿو  إفَّ أثة/ ك ٝٮهل»

يف ز٦ة٫٩ إاٌل ثة٣ٞؿآف،   املؤ٦٪ني ي٢٧ٕ أ٦ري ثيٕذ٫ ك٦ذةثٕذ٫ كمٮاٚٞذ٫، ٥٤ٚ
٫ً  كل٥ ًٔ  .(2)«يٮا٫ٞٚ يف ثًؽى

، ٨ٔ ا٣ٞةق٥ ث٨ إق٧ةٔي٢ ، ٨ٔ صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌؽو احلكني ث٨ حم٧ٌؽو »
، ٨ٔ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ــ، ٨ٔ أثي٫، ٨ٔ أيب ، ٨ٔ احلك٨ ث٨ ٔيلٍّ األ٩جةرٌم 
إ٧ٌ٩ة ٤٬ٟ اجلةس ٨٦ ، ٚٞةؿ/ ٝةؿ/ ذ٠ؿ٩ة ٔ٪ؽق م٤ٮؾ آؿ ٚبلفو   ٔجؽ اهلل

ؾا األمؿ؛ إٌف اهلل ال ؾا األمؿ اغيحن يٕض٢ ٣ٕض٤ح ا٣ اقذٕضةٰل٥ ل٭م  ٕجةد. إٌف ل٭م
 .(3)«يكذأػؿكا كل٥ يكذٞؽمٮا قةٔحن  ينذيه إحل٭ة، ٤ٚٮ ٝؽ ث٤٘ٮ٬ة ل٥

                                                                                              

 . 456، ح ۰۹6، ص ۳الاكيف/ ج  (1)

ح، ذي٢ ح ۳47، ص ۰6مؿآة ا٣ٕٞٮؿ/ ج  (2)  . 456، ٠ذةب الؿًك

 . 7ح، ثةب ٠ؿا٬يح اتلٮٝيخ، ح ، ٠ذةب احلضٌ ۳6۹، ص ۱الاكيف/ ج  (3)
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ٙه   اثلةين إفَّ ا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ   ،٠ٰؾلٟ كوٙ ٬ٰؾا احلؽير ثأ٫َّ٩ ًٕي
 / ةس، أم ٠ٌ٪ة ا٣ٕجٌ  أم ثن« م٤ٮؾ آؿ ٚبلف»ز٥ٌ رشع يف رشح احلؽير ٝةابلن

يس٨ ٠ٰؾلٟ،  ىبلن ثؽكتلس٥، كل٥أ٦ٌيح ٦ذٌ  ا٩ٞؿاض دك٣ح ثن٩ؿصٮ أف يسٮف 
د٫، أك أ٫ٌ٩ ٢٬ ي٧س٨ ةس أك ذ٠ؿ٩ة ٌٝٮة م١٤٭٥ كمؽٌ ا٣ٕجٌ  كظؽزخ دك٣ح ثن
ي٨ خيؿصٮف يف دك٣ح ابلة٢َ ٝج٢ أم اٌل  «إ٧ٌ٩ة ٤٬ٟ اجلةس»الكع يف إزاتل٫. 

ؾا األمؿ».  كإثؿا٬ي٥ كأرضاث٭٥ كحم٧ٌؽو  ا٩ٌٞةء ٦ٌؽد٭ة؛ ٠ـيؽو  ّّٜ أ «ل٭م م ٤٘٣جح احل
ّّٜ أك أ٢٬ دك٣ح ابلة٢َ «٤ٚٮ ٝؽ ث٤٘ٮ٬ة».  أك إلزا٣ح دك٣ح ابلة٢َ .  أم أ٢٬ احل

إىل ٝٮهل  ، إمةرةن ؿكا قةٔحن يذأػٌ  كل٥ «قةٔحن »مٮا يذٞؽٌ  أم ل٥ «يكذٞؽمٮا ل٥»
٥ٍ الى ا صى ٚىإًذى دٕةىل/  ٤ي٭ي صى

ى
كفى قى  ةءى أ ًػؿي

ٍ
ىٍكذىأ حن كى ي ٔى ى  الى ة ٮفى ي ًؽمي ٍٞ ٍكذى

ٝةؿ  .(1)
ي٤ُجٮف اتلأػري  ، أك الؿكف أٝرص كٝخو مٮف كاليذأػٌ يذٞؽٌ  أم ال» /بليٌةكٌم ا

.(2)«ة اهلٮؿكاتلٞؽي٥ لنؽٌ 

٦ة ػؿج /  ، ٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل الىةدؽ٨ٔ ٦ذٮٌَل ث٨ ٬ةركف اثلٞفٌ »
ة إاٌل  ؿج ٦ًٌ٪ة أ٢٬ ابليخ إىل ٝيةـ ٝةا٧٪ة أظؽه خي كال  ٞ ة أك ي٪ٕل ظ حلؽٚٓ ٧٤ّن

 .(3)«يف م١ؿك٬٪ة كميٕذ٪ة ذ٫ ابل٤ٌيح، كاكف ٝية٫٦ زيةدةن او٧٤ُى 
                                                                                              

ؿاؼ/  (1)  . ۳4قٮرة اأٔل

 .7ح، ثةب ٠ؿا٬يح اتلٮٝيخ، ذي٢ ح ، ٠ذةب احلضٌ ۱7۹، ص 4مؿآة ا٣ٕٞٮؿ/ ج  (2)

 ث٨ ٦ذٮٌَل  . كاجلؽيؿ ثةل٠ؿ أفٌ 6۰ق٪ةد الىعيٛح، ر٥ٝ أ، ۰۳ك ۰۰ح/ ص الىعيٛح الكٌضةديٌ  (3)
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/ ٬ٰؾق الؿكايح ٩ةّؿةه  كمٮٝٛ٭٥   ح األَ٭ةرإىل دس٤يٙ األا٧ٌ  أٌكالن
كاعٝجذ٭٥ لٮ ٝةمٮا ثٮص٫ الك٤ُح. 

أم٢  إىل كاٝٓ مىري ٦س٢ ٬ٰؾق اثلٮرات، ث٧ٕىن أ٫ٌ٩ ال زة٩ينة/ يف الؿكايح إمةرةه 
ٮز.جي ٫ الكاحلةق٥ ال أ٩ٌ  ا٣ُٞعٌ  ٚي٭ة ثةال٩ذىةر

ٚف ق٪ؽ٬ة ٦ذٮٌَل ث٨ ٬ةركف  ،٨٦ اجلةظيح الك٪ؽيٌح زةثلنة/ يف الؿكايح إماكؿه 
ٜو  م ل٥اٌل  كّتؽر اإلمةرة إىل أفَّ ٬ٰؾا اتلٌٕيٙ  ،(1)أك ٦ؽحو  يؿد ٚي٫ أمُّ دٮزي
كردت ثةتلٮادؿ كظى٢  ا٣يٌت يف أذجةر الىعيٛح الكٌضةديٌح خيؽش ثأمّّ كص٫و  ال

جلة ا٣ُٞٓ ثىؽكر٬ة. 

                                                                                              

 يف ٫ اكف مكذٞبلًّ ٩ٌ أ٦ح الىعيٛح م يْ٭ؿ ٨٦ ٦ٞؽٌ ، اٌل ث٨ زيؽو  ٬ةركف ٢ٞ٩ ٬ٰؾق الؿكايح حلعىي
ٓو  ري دةث  ٦ٕض٥ رصةؿ احلؽير/  /٩ْؿاكاهلل ا٣ٕةل٥.   ؽو ٫ صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌ ث٨ ٧ٌٔ ال أمؿق ٗك

 ، ۱۱ٝةمٮس الؿصةؿ/ ج  ؛۱۳5۲۱، ر٥ٝ  ٨ زيؽ ث٨ ٔيلٍّ ث ، دؿدمح حيىي5۱ك 5۲، ص ۰۲ج 
 .۳۳4۰، ر٥ٝ  ث٨ زيؽ ث٨ ٔيلٍّ  ، دؿدمح حيىي5۰ك 5۱ص 

م يؿكم داعء ك٬ٮ اٌل  - ٬ٰؾا املذٮٌَل  كالنيغ أفٌ  يْ٭ؿ ٨٦ اجلضةيشٌ / » اخلٮيئٌ الكٌيؽ ٝةؿ  (1)
  ٧٠ة أف املذٮٌَل ملذٮٌَل ق كادل ا٧ٔري ثةق٥ صؽٌ  يكىٌم  اكف هل اث٨ه  - الىعيٛح ٨ٔ حيىي ث٨ زيؽو 

 الؿاكم هل ٬ٮ املذٮٌَل  ؿ الىعيٛح أفٌ ، ٬ٰؾا، كاملؾ٠ٮر يف أكٌ ق كادل ٧ٔريو  ثةق٥ صؽٌ قيٌم  ث٨ ٧ٔريو 
 الؿاكم اكف اق٫٧ املذٮٌَل  م ٬ٮ صؽٌ  اٌل ث٨ ٬ةركف، كي٧س٨ اجل٧ٓ ثإماكف أف كادل املذٮٌَل 

دثجخ كزةٝذ٫،  يٙ اكف ٚ٭ٮ ل٥ الؿاكم ثةث٨ ٬ةركف كاهلل ا٣ٕةل٥. كًل٬ةركف، ٚٮوٙ املذٮٌَل 
ٰذلٟ ٨٦ ص٭ح أوة٣ح ا٣ٕؽا٣ح، كاهلل  ك٢ٌٕ٣  ،(۱۰۳4ؿ )داكد ذ٠ؿق يف ا٣ٞك٥ األكٌ  اث٨ ٗري أفٌ 

، دؿدمح ۱7۳ك ۱77، ص ٦۱4ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج ] «كَؿيٜ النيغ إحل٫ دل٭ٮؿه  ،ا٣ٕةل٥
 . [۳746، ر٥ٝ  ث٨ ٧ٔريو ٦ذٮٌَل 
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ظٮؿ ٦ؽل  يف رشح منيؼح ا٣ٛٞي٫  اثلةين ٝةؿ ا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ 
 أذجةر ٬ٰؾق الىعيٛح/

٧ة ٨٦ ٧ٔري ىلع أ٩ٌ٭ة ٣حكخ ٨٦ ا٣برش قيٌ  ٔجةرة الىعيٛح دا٣ٌحه »
اخلةٌوح؛ ٚإفَّ ٧٤ٔةء  الذلاف ٣حكة ٨٦ ٧٤ٔةء ا٣ٕة٦ٌح كال ٨٦ ٧٤ٔةء ،(1)كاملذٮٌَل 

، كاخلةٌوح ٠يٙ اك٩ٮا  ذ٪ةا٣ٕة٦ٌح ٠يٙ ي١٧٪٭٥ أف يجكجٮا ٰذلٟ إىل أا٧ٌ 
؟! ىلع أفَّ الٮصؽاف اخلةل  يس٨ يٕؿٚ٭٥ أظؽه  ثٰ٭ؾق ا٣ٌٛي٤ح ا٣ْٕي٧ح كل٥ أوبلن

٨ٔ اتلٌٕىت جيــ ثأ٩ٌ٭ة ٚٮؽ الكـ املؼ٤ٮؽ، كي٧س٨ أف دسٮف ٨٦ الكـ اهلل 
 .  ٨ٔ اجلبٌ  دٕةىل، ثأف دسٮف ٦٪ٞٮ٣حن 

 ىلع ٤ٝٮب٭٥ كألكجذ٭٥، كال -دٕةىل  -كا٣ْة٬ؿ أفَّ ٰذلٟ الالكـ ٨٦ إهلةـ اهلل 
ٌٟ يف إماك٫٩ لؤلػجةر املذٮادؿة إ٦ٌ  ٨ ز٬ؽ يف ادل٩ية أك أػ٤ه ا٣ٕجةدة نن ة ثأٌف ٦ى

 ،أك ٚذط اهلل ي٪ةثيٓ احل٧١ح ٨٦ ٤ٝج٫ ىلع لكة٫٩ -قجعة٫٩  -هلل أصؿل اهلل 
ٌن أح ٧٠ة أرتؼ ا٣ٕة٦ٌ   بذ٭٥ك٬ٰؾق املؿدجح دكف مؿد .(2)«ة ثٰؾلٟ...ي

                                                                                              

 ؽ األص٢ٌ ز٪ة الكيٌ ا٣ٞٮؿ ]ظؽٌ  ٥ ثٰ٭ؾاػذ٤ٛٮا يف املذَكٌ ا» ازٌم النري ؽثةٝؿ املٮقٮٌم ؽ حم٧ٌ ٝةؿ الكيٌ  (1)
ك٬ٮ ٨٦  ،ث٨ الك١ٮف ٫ النيغ اجل٤ي٢ ٔيلٌ إىل أ٩ٌ   جن٥ ادلي٨...[ ٚؾ٬ت ميؼ٪ة ابل٭ةيئٌ 

٫ ٧ٔيؽ الؿؤقةء يف ظٮايش مىجةظ٫، كٝي٢ إ٩ٌ  ؽق ثٞٮؿ ال١ٕٛيمٌ كأيٌ  ،حزٞةت ٧٤ٔةا٪ة اإل٦ة٦يٌ 
 األ٩ٮارلٮا٦ٓ ]« أٝٮؿ/ الك ا٣ٞٮ٣ني ظك٨ه  ؽ الك٪ؽ ادلا٦ةد...يٌ ، كاػذةرق الك٬جح اهلل ث٨ ظة٦ؽو 

 .[، رشح ق٪ؽ الىعيٛح الرشيٛح۱۲ك ۹، ص ۱ح/ ج ا٣ٕؿميٌ 

ح املذٌٞني/ ج  (2)  ث٨ ٧ٔري ، رشح رصةؿ ا٣ٛٞي٫، ثةب املي٥، ذي٢ دؿدمح املذٮٌَل 5۹۰، ص ۰۲رًك
 ح.ةديٌ يف الىعيٛح الكضٌ  ٣حه ، رقة5۳۹، ص ۰(/ ج  كالؿقةا٢ الؿصةحٌلح )ل٤َكجةسٌ ث٨ املذٮٌَل 
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ث٨ احلس٥،  حم٧ٌؽ ث٨ حيىي، ٨ٔ أةمؽ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ ٔحىس، ٨ٔ ٔيلٌ »
از، ٨ٔ ٧ٔؿ ث٨ ظ٪٤ْح ٨ٔ أيب ـٌ   ٝةؿ/ ق٧ٕخ أثة ٔجؽ اهلل أيٌٮب اخل
كاخلكٙ  ٝج٢ ٝيةـ ا٣ٞةا٥/ الىيعح كالكٛيةينٌ  مخف ٔال٦ةتو  يٞٮؿ/

٤ٕخ ٚؽاؾ! إف ػؿج أظؽه  ،كٝذ٢ اجلٛف الـكيٌح كاحل٧ةينٌ  / صي ٨٦  ٤ٞٚخي
٧ٌ٤ٚة اكف ٨٦ ا٣٘ؽ  ال.أ٢٬ ثحذٟ ٝج٢ ٬ٰؾق ا٣ٕبل٦ةت أخنؿج ٫ٕ٦؟ ٝةؿ/ 

٥ٍ دبل ٬ٰؾق اآليح/  ٭ي ٍخ٪ىةري
ى
٤ٍَّخ أ ْى ةءً آيىحن ذى ٧ى ً٭٥ٍ ٨ًٍ٦ الكَّ ٤ىيٍ ٔى ٍؿ  ّّ  جيزنى

ٍ
أ ىنى إًٍف ن

ًٕنيى  ًً ة ة ػى ى٭ى ل
أ٦ة لٮ اك٩خ ػٌٍٕخ خي هل/ أٌم الىيعح؟ ٚٞةؿ/ ٤ٞٚ (1)

ـٌ   .(2)«كص٢ٌ  أٔ٪ةؽ أٔؽاءً اهلل ٔ

 

 ظك٨ه »ظٮؿ ق٪ؽ ٬ٰؾا احلؽير كدالتل٫/   اثلةين يٞٮؿ ا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ 
ة، ٝٮهل/  م أم اجلؽاء اٌل  "الىيعح"اكلىعيط، كالن٭يؽ اثلةين ٌٔؽق وعيعن

ثةبليؽاء.  ، ٌم ػكٙ صحل الكٛيةينٌ "كٛحكاخل"يأيت ذ٠ؿق يف اخلرب اآليت. 
رق ىلع أفَّ املؿاد ث٭ة   ، ا٣ْة٬ؿ أ٫ٌ٩"٤ٞٚخ هل/ أٌم الىيعح؟"ٝٮهل/  ٝؿَّ

.(3)«ة خلٌٮع أٔ٪ةؽ أٔؽاء اهللالىيعح، كبنٌي أفَّ الىيعح دىري قبجن 
                                                                                              

 . 4قٮرة النٕؿاء/  (1)

 . 4۳۳، ح ۳۱۲، ص ۳الاكيف/ ج  (2)

ح، ذي٢ ح 4۲7 - 4۲6، ص ۰6مؿآة ا٣ٕٞٮؿ/ ج  (3)  .4۳۳، ٠ذةب الؿًك
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از يف ق٪ؽ ٬ٰؾق الؿكايح أثٮ ـٌ ٚإف اكف املؿاد ث٫ ٬ٮ إثؿا٬ي٥ ث٨  ،أيٌٮب اخل
ٜو  ٚإفَّ ٬ٰؾا الؿص٢ ل٥ ،زيةدو  يف  كإف ذ٠ؿق النيغ ا٣ُٮس ،يؿد ٚي٫ أمُّ دٮزي

٭٥ ٦٪٫ ثأ٫ٌ٩ دل٭ٮؿ احلةؿ رصيطه د ث٢ ل٧٤ة٦ٞةينٌ  ،(1)رصةهل إف كأ٦ٌة . (2)ظٮهل يٛي
از (ٔحىس)٦ٓ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٔس٧ةف  عؽه زجخ أ٫ٌ٩ ٦ذٌ  ـٌ ، كاظؽه  كأ٩ٌ٭٧ة رص٢ه  ،اخل

ص٤ي٢ ا٣ٞؽر، ٣ٰس٨ َةملة  ٚف ٬ٰؾق الىٮرة يسٮف مٮردنا لبل٧َب٪ةف، كأ٫ٌ٩ رص٢ه 
 .ٚإفَّ ٬ٰؾا الؿص٢ يجىق دل٭ٮالن كأمؿق ٗري كاًطو  ،أفَّ ٬ٰؾا األمؿ ٗري زةثخو 

ة كاجلؽيؿ ثةل٠ؿ أفَّ جن٢ ا٣ٕبٌل٦ح املة٦ٞةينٌ  ٌن كٝةؿ/  ،ٝؽ دبىن ٬ٰؾا الؿأم أي
.(3)ٌط احلةؿ٫ ٗري ٦ذٌ إ٩ٌ 

/ ثٞؿي٪ح ركاي ٬ٮ ػؿكج  "اخلؿكج"أػؿل يٛ٭٥ أفَّ املٞىٮد ٨٦  ةتو أٌكالن
 .   ٩ٛك٫ ال إىل أ٢٬ ابليخكيؽٔٮ إىل ،أ٫ٌ٩ ا٣ٞةا٥ امل٪ذْؿ مؼهو ثٕ٪ٮاف

د٪ف  ، كال ٨٦ أ٢٬ ابليخ فَّ ٬ٰؾق الؿكايح د٪ف ا٣ٞيةـ ٦ٓ رص٢و أزة٩ينة/ 
ح ٨٦ أ٢٬ ابليخ يف د٤ٟ ا٧ٌ األَٚم تنري إىل أٌف دس٤يٙ ٤ُ٦ٜ ا٣ٞيةـ، 

ؽـ ا٣ٞيةـ ثةلكيٙكؼ ٬ٮ ا٣ْؿ  .ا٣ٕٞٮد ٔك
                                                                                              

 .7۹، أوعةب الىةدؽ، ر٥ٝ ۱46 / صرصةؿ ا٣ُٮسٌ  (1)

 . ۰64ٮب اخلٌؿاز، ر٥ٝ أيٌ  أيب ، دؿدمح إثؿا٬ي٥ ث٨ زيةدو ۱۲، ص 4املٞةؿ/ ج  د٪ٞيط  (2)

 .۰64ٮب اخلٌؿاز، ر٥ٝ أيٌ  أيب ، دؿدمح إثؿا٬ي٥ ث٨ زيةدو ۱۲، ص 4املٞةؿ/ ج  د٪ٞيط  (3)



 1حبٮثه ٧٤ٔيٌحه يف ا٣ٌٌٞيح امل٭ؽكٌيح ج  ......................................................... 300

ا كدال٣حن  كاحلةو٢/ أفَّ ركايةت اجلَم ٨ٔ ا٣ٞيةـ ٗري دة٦ٌحو   بنّك ٤ُ٦ٜ ق٪ؽن
 .دٌٞؽ٦خ دٛىيبلن  ك٦٪ةٝنةته  كدأكيبلته  ٥ ابلٕي، كٚي٭ة دٮصي٭ةته ٧٠ة دٮ٬ٌ 

يلٌ زن حم٧ٌ ، ظؽٌ ث٨ ةمؽاف اخلىيبٌ ٝةؿ احلكني » ث٨  ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ٔك
، ٨ٔ ]٧ٔؿ[ ث٨ ؽ ث٨ ٩ىريو ]ك[ حم٧ٌ  ةف، ٨ٔ أيب مٕيتو ٔجؽ اهلل احلكجيٌ 

 ٌٌ ٌٌ ا٣ٛؿات، ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ املٛ ؽم ٢ ث٨ ٧ٔؿ[ ٝةؿ/ قأ٣خ قيٌ ٢، ]٨ٔ املٛ
ٌٌ ٚٞةؿ/ ، ... الىةدؽ  ٚيه زٛؿه  ٝج٢ ّ٭ٮر ا٣ٞةا٥ ٢، لٌك ثيٕحو ية ٦ٛ

.(1)«. ٨ٕ٣ اهلل املجةيٓ ٰلةيٕحه كػؽ ك٩ٛةؽه 

 لإؤلشكال إألوّ 

 ، كركايةد٫ ًٕيٛحه اجل٪جبليئٌ  ٨ٔ احلكني ث٨ ةمؽاف اخلىيبٌ  حه إ٩ٌ٭ة مؿكيٌ 
،ك٦رتكًل  ني ٚي٫/كإحلٟ آراء الؿصةحلٌ  حه

 ،حا٧ٌ ٦٪٭ة/ ٠ذةب... دةريغ األ اكف ٚةقؽ املؾ٬ت هل ٠ذته / »ٝةؿ اجلضةيشٌ 
 .(2)«٠ذةب الؿقة٣ح خت٤يٍ

                                                                                              

 ثذٛةكتو  ، ك٤ٞ٩٭ة املض٤سٌ  ثةب اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  /۱4، ابلةب ۳۹7اهلؽايح ال١ربی/ ص  (1)
يسٮف ٔ٪ؽ  ٦ة /۰5ةب ابل، دةريغ اإل٦ةـ اثلةين ٔرش، ۳، ص 5۳، ا٩ْؿ/ حبةر األ٩ٮار/ ج يكريو 

ٌٌ ّ٭ٮرق   ٢ ث٨ ٧ٔؿ.، ثؿكايح املٛ

 .۱5۹، دؿدمح احلكني ث٨ ةمؽاف، ر٥ٝ 67/ ص رصةؿ اجلضةيشٌ ( 2)
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 م٤ٕٮ٩حو  ، ٚةقؽ املؾ٬ت، وةظت ٦ٞة٣حو ابه ٠ؾٌ / »ا٣ٌ٘ةاؿٌم  ٝةؿ اث٨
 .(1)«حل٫إالي٤ذٛخ 

 م٤ٕٮفه  ،ة وةظت ٦ٞة٣حو اثن اكف ٚةقؽ املؾ٬ت ٠ؾٌ / » ٦ح احليٌلٌ ٝةؿ ا٣ٕبٌل 
يف   ٦حم أكردق ا٣ٕبٌل اٌل  ٫ثٕي٪ ا٣ٌ٘ةاؿٌم  ك٬ٰؾا الكـ اث٨ .(2)«حل٫إي٤ذٛخ  ال

 ا٣ٞك٥ اثلةين ٨٦ رصةهل.
ٓو  داكد احليٌلٌ  اث٨ٝةؿ  ؿ األكٌ  يف ا٣ٞك٥ اثلةين ٨٦ ٠ذةث٫/ ٦ةت يف م٭ؿ ربي

 .(3)٫ اكف ٚةقؽ املؾ٬تأ٩ٌ  ك٢ٞ٩ ٨ٔ اجلضةيشٌ  ،كمخكني كزبلز٧بحو  ق٪ح ز٧ةفو 
٫ٛ يف  »...ثٕؽ ذ٠ؿ ٬ٰؾق األٝٮاؿ/   ٝةؿ املة٦ٞةينٌ  ٌٕ ٌن أ (الٮصزية)ًك ة ي

ٌؽق يف  إٌف ٠ٮ٫٩ ٨٦ منةيغ "/ (اتل٤ٕيٞح)، ك٣ٰس٨ يف ءيف الٌٕٛة (احلةكم)ٔك
كأٝٮؿ/ ميؼٮػح اإلصةزة اكألو٢ يف ال١نٙ ٨ٔ  "الٮزةٝح ينري إىل ةصةزاإل

، ملؾ٬ت الؿص٢ دحل٢ه  الٮزةٝح، كال دٞةكـ ادلحل٢، كإٚكةد ٦س٢ اجلضةيشٌ 
 .(4)«ٚةألّ٭ؿ ًٕٙ الؿص٢

                                                                                              

، ۳ٝةمٮس الؿصةؿ/ ج  ؛6۲6۲، دؿدمح احلكني ث٨ ةمؽاف، ر٥ٝ ۰۹، ص ۰۰د٪ٞيط املٞةؿ/ ج  (1)
، ا٣ٞك٥ ۳۳۹ػبلوح األٝٮؿ/ ص  كا٩ْؿ/ ؛۰۱4۰، دؿدمح احلكني ث٨ ةمؽاف، ر٥ٝ 44۱ص 

 .۱۳4۱اثلةين، ا٣ٛى٢ الكةدس، دؿدمح احلكني ث٨ ةمؽاف، ر٥ٝ 
 ، ا٣ٞك٥ اثلةين، ا٣ٛى٢ الكةدس، دؿدمح احلكني ث٨ ةمؽاف، ۳۳۹ؿ/ ص اػبلوح األٝٮ (2)

 .۱۳4۱ر٥ٝ 

 . ۱۳6 ، ر٥ٝ، دؿدمح احلكني ث٨ ةمؽاف اخلىيبٌ 444رصةؿ اث٨ داكد/ ص  (3)

 . 6۲6۲احلكني ث٨ ةمؽاف، ر٥ٝ  ، دؿدمح۳۲، ص۰۰د٪ٞيط املٞةؿ/ ج  (4)
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٠ذةث٫  املرتص٥ ٚةقؽ املؾ٬ت، كأفٌ  ثأفٌ  ثٕؽ درصيط اجلضةيشٌ »كٝةؿ جن٫٤/ 
ٍه خت (الؿقة٣ح) ؽـ ٝيةـ دحل٢و ٤ي ٨٦ احلس٥ ٤ٔي٫  ثؽٌ  ػبل٫ٚ، ال ىلع ، ٔك

ؽّّ ركايةد٫ ًٕيٛ ٌُ  ٨٦ ص٭ ك٦رتكًلحن  حن ثةلٌٕٙ ٔك  .(1)«٨ذ٫، ٚذٛ
ح ةقيٌ اد ا٣ٕجٌ ٫ احلكني ث٨ ةمؽاف ٨٦ ٝٮٌ كا٣ْة٬ؿ أ٩ٌ  / »... ٝةؿ ا٣تكرتٌم 

 رٌس يذح ، ٥٤ٚاملٕزتٌ  ٤ٓ املٞذؽر كاقذؼبلؼ اث٨خل  ٬ ۰۹6ي٨ اصذ٧ٕٮا يف ق٪ح اٌل 
ًة  / اكف يف ٬ٰؾق احلةدزح ٔضةات، ٦٪٭ة/ أفٌ هل٥. ٝةؿ اجلـرٌم  اث٨ ةمؽاف ىلع مؽَّ

ىلع احنؿا٫ٚ  املٕزتٌ  يف ابليٕح الث٨ يكىع  ٢٬ ثحذ٫أك ٔيلٍّ  ىلإ٫ٕ ك٦ي٫٤ تنيٌ 
٤ٮٌ   ٨ٔ ٔيلٍّ   املٕزتٌ  / يف ٦جةيع اث٨ث٨ ٔيلٍّ  ٝةؿ حيىي .(2)ق يف اجلىتٗك

 .(3)«٬ٰؾا ٧ٕ٣ؿم اتلؼ٤يٍح! ٦ٌ ٩ىت األأٮف ثةيٕٮا راٌٚيٌ 

  
 إؤلشكال إلثان 

ٙه كيف الك٪ؽ ٧ٔؿ ث٨ ٚؿاتو   ٚي٫. ، ك٬ٮ خمذ٤
 اغؿو  ث٘ؽادمٌّ  / ٝةؿ النيغ/ اكدته ٧ٔؿ ث٨ ٚؿاتو »/  ؽ اخلٮيئٌ ٝةؿ الكيٌ 

ة / اكف ٧ٔؿ ادلي٨ إثؿا٬ي٥ ال١ٕٛيمٌ  كٝةؿ النيغ ديقٌ  ، ٨٦ أوعةب الًؿ
ةثٮٌ  ث٨ ٚؿاتو  ىلع احلك٨  دس٨ ٚي٫ دال٣حه  لٟ ل٥ٝةؿ/ لٮ زجخ ذٰ  . ز٥ٌ  اثنة ل٤ًؿ

ذك "/ داكد يف ا٣ٞك٥ اثلةين، ٝةؿ ٔ٪٫ ال١ٌشٌ  ٌٚبلن ٨ٔ الٮزةٝح. كذ٠ؿق اث٨
                                                                                              

 اهلةمل. املىؽر الكةثٜ/ (1)

 .املٕزتٌ  ث٨ا، ذ٠ؿ ػ٤ٓ املٞذؽر ككاليح ۰۹6، ظٮادث ق٪ح 7، ص 5الاكم٢ يف اتلةريغ/ ج  (2)

 .۰۱4۰، دؿدمح احلكني ث٨ ةمؽاف، ر٥ٝ 44۱، ص ۳ٝةمٮس الؿصةؿ/ ج  (3)
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ٰللٟ، ٧ٚة ذ٠ؿق  يذٌٕؿض ال١ٌشٌ  ل٥» /ٝةابلن الكٌيؽ اخلٮيٌئ أًةؼ  ز٥ٌ  "«٦٪ة٠ري
.(1)«ةخإ٧ٌ٩ة ٬ٮ ٨٦ ق٭ٮ ا٥٤ٞ٣ أك ٤ٍٗ ا٣جكٌ 

ةكيف مىجة»/ كٝةؿ ا٣ٕبٌل٦ح املة٦ٞةينٌ  ، كيف  ح ال١ٕٛيم/ اكف ثٌٮاثنة ل٤ًؿ
 .ثؽَّ كأف يسٮف زٞحن  ، ٚبل / اكف ثٌٮاثنة ل٤ضٮادٚىٮؿ املةلكٌ 

/ ابلٮٌ أصةب ا٣تكرتٌم  ]٨٦ الٮزةٝح[، كٝٮؿ النيغ  ح أ٥ٌٔ اثيٌ / ٤ٝخي
 .(2)«ثبل ٦ٕةرضو 

 إؤلشكال إلثالث

ٌن   .(3) ٦ةـ اهلةدمك٣ٞؽ ٣ٕ٪٫ اإل ،اجل٧ريٌم  ؽ ث٨ ٩ىريو ة حم٧ٌ كيف الك٪ؽ أي
ىع ٫ ادٌ ٩ٌ أكٰذلٟ  ،اجل٧ريٌم  ؽ ث٨ ٩ىريو ة حم٧ٌ ثججٮٌ  حه ٝة٣خ ٚؿٝ»/ ٝةؿ ال١ٌشٌ 

رق٫٤. كٌلف يٞٮؿ ثةتل٪ةقغ أ  ا٣ٕك١ؿٌم  ؽو ث٨ حم٧ٌ  ٔيلٌ  فٌ أك ،رقٮؿه  ٫ ٩بٌّ ٩ٌ أ
 ،كيٞٮؿ ثإثةظح املعةرـ ،حكيٞٮؿ ٚي٫ ثةلؿبٮبيٌ   احلك٨ يبأيف  كا٤٘٣ٮٌ 

ة يف أكحي٤ٌ  ٌن ٫ ٨٦ ا٣ٛة٢ٔ ٩ٌ إكيٞٮؿ  ،دثةر٢٥٬ ٩سةح الؿصةؿ ثٌٕ٭٥ ثٕ
كٌلف  .اهلل ل٥ حٌيؿـ محبنة ٨٦ ٰذلٟ فٌ إك ،جةتظؽ الن٭ٮات كا٣ُيٌ أكاملٕٛٮؿ ث٫ 

 أل٫ ر٩ٌ أكذ٠ؿ  ،قجةث٫ كيٌٕؽقأم يٞٮٌ  ٚؿاتو  ث٨ ث٨ احلك٨ ؽ ث٨ مٮدحم٧ٌ 
ـه  ؽ ث٨ ٩ىريو ثٕي اجلةس حم٧ٌ  بل ٰذلٟ.  ٫ اعدج٫ ىلع٩ٌ أك ،ّ٭ؿق هل ىلع ٔية٩نة، ٗك

                                                                                              

 . ۳77۹ر٥ٝ  ،، دؿدمح ٧ٔؿ ث٨ ٚؿاتو 5۲، ص ٦۱۳ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (1)

 .56۳4، ر٥ٝ ، دؿدمح ٧ٔؿ ث٨ ٚؿاتو ۰۱۹، ص ۳ٝةمٮس الؿصةؿ/ ج  (2)

 . ۱۱45۲، ر٥ٝ اجل٧ريٌم  ؽ ث٨ ٩ىريو ، دؿدمح حم٧ٌ ۱۹5، ص ۳ح(/ ج )ا٣ُجٕح احلضؿيٌ  د٪ٞيط املٞةؿ( 3)
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، كاٚرتؽ اجلةس ات ك٬ٮ ٨٦ اتلٮآً هلل كدؿؾ اتلضرٌب ٬ٰؾا ٨٦ الذلٌ فَّ إٚٞةؿ/ 
 .(1)«ٚي٫ كبٕؽق ٚؿٝنة

ٙه أل٩ٌ  ق٭٢ه  ٚةألمؿ / ٚإف اكف ٠٪يح اجل٧ريٌم مٕيتو  ة أثٮ٦ٌ أ ، كإف اكف ٫ ًٕي
يف ثةب  ةن دني، مؿٌ مؿٌ  ٚٞؽ ٔ٪ٮ٫٩ اجلضةيشٌ  املعةميلٌ  مٕيتو  ثٮأة آػؿ ك٬ٮ راكين 

كأػؿی  ،ال١٪ةسٌ  يب مٕيتو أ، املعةميلٌ  ةدلو األق٧ةء حتخ ٔ٪ٮاف وة٣ط ث٨ ػ
٫ٞ ٧٠ة كزٌ  ٫ٞ يف اثلةينككزٌ  ،املعةميلٌ  مٕيتو  يبأيف ثةب ال١ىن حتخ ٔ٪ٮاف 

 .(2) وعةب الاك٥ّأةق ٨٦ إيٌ  قالنيغ يف رصةهل، ثٕؽ ٔؽٌ 
ري اثلٞح ٥٤ٚ ٝٮؿ/ ٚ٭ٮ منرتؾه أ  ،٩ٞؽر ىلع دىعيط الك٪ؽ ثني اثلٞح ٗك

٨ اكف يف ١ٚيٙ يؿكم ٧ٌٔ  ، الاك٥ّ ٫ ٨٦ أوعةبٰذلٟ أ٩ٌ  أًٙ إىل
 ؟!ا٣ٞؿف الؿاثٓ

٨٦ ٝج٢  ؽةن / َٚم دذٕةرض ٦ٓ ثٕي اثلٮرات ا٣يٌت اك٩خ مؤيٌ ة ادلال٣حكأ٦ٌ 
 ثٌؽ ٨٦ ةم٤٭ة ىلع رايةت الٌبلؿ. ٩ٕيؽ، ٚبل ٚبل كٝؽ مؿٌ  ،٦ةـ املٕىٮـاإل

، ٨ اتلي٧يلٌ ث٨ احلك زن ٔيلٌ ظؽٌ  /ٝةؿ ،ؽ ث٨ قٕيؽو أػرب٩ة أةمؽ ث٨ حم٧ٌ »
 ث٨ يٮقٙ، ٨ٔ أثي٭٧ة، ٨ٔ أةمؽ ث٨ ٔيلٍّ  اث٪ة ٔيلٌ  ؽه ز٪ة احلك٨ كحم٧ٌ ظؽٌ  /ٝةؿ

                                                                                              

 ، ۳ح(/ ج )ا٣ُجٕح احلضؿيٌ  د٪ٞيط املٞةؿ؛ ۱۲۲۲، ح 5۰۱ك 5۰۲اػذيةر ٦ٕؿٚح الؿصةؿ/ ص ( 1)
 .۱۱45۲، ر٥ٝ اجل٧ريٌم  ؽ ث٨ ٩ىريو ح حم٧ٌ ، دؿدم۱۹5ص 

 .املعةميلٌ  مٕيتو  ، ٚى٢ ال١ىن، أثٮ۰۲، ص ۳ح(/ ج د٪ٞيط املٞةؿ )ا٣ُجٕح احلضؿيٌ  (2)
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  اجلةركد، ٝةؿ ق٧ٕخ أثة األقٮد، ٨ٔ أيب ، ٨ٔ وة٣ط ث٨ أيباحل٤بٌ 
ٜي  ة كاليؽٚٓ ًي٧ن  ابليخ أظؽه ة أ٣٢٬يف ٦٪ٌ يٞٮؿ/   صٕٛؿو   اٌل إ يؽٔٮ إىل ظ

يؽاكل  يٮارل ٝذي٤٭ة كال ا الثؽرن م٭ؽت  ح، ظٌّت دٞـٮ ٔىةثحه رصٔذ٫ ابل٤يٌ 
 .(1)«ثٰؾلٟ؟ ٝةؿ/ املبلاسح  صٕٛؿو  ٤ٝخ/ ٨٦ ٔىن أثٮ صؿحي٭ة،

ـه  ،يٕذ٧ؽ ٤ٔي٫ يف الك٪ؽ ٨٦ ال  كل٥ ،األقٮد ٦س٢ وة٣ط ث٨ أيب أك ٚي٫ الك
ٜه   .(2)ةص٫٤ٕ ظك٪ن  كإف ظةكؿ املة٦ٞةينٌ  ،يؿد ٚي٫ دٮزي

 يةـ كاثلٮرة كاخلؿكج ًؽٌ ٞت اجلة٬يح ٨ٔ ا٬ٰ٣ؾق الؿكاية إفٌ ٚ/ ة ادلال٣حكأ٦ٌ 
جةع اإل٦ةـ يف اجل٭ةد إذ يف ثٌٕ٭ة كصٮب ادٌ  ؛حلؿكايةت ا٣ٕة٦ٌ  ح اجلٮر مٮاٚٞحه ا٧ٌ أ

 
ن
ة، كيف اثلة٩يح كصٮب إَةٔذ٭٥ كإف ٦٪ٕٮا احلٞٮؽ، كيف اكف أك وٮاثن  ػُأ

ح ح، كيف الؿاثٕح ٔؽـ ٦٪ةثؾة رشار األا٧ٌ ا٣ُةاٛح اثلةثلح كصٮب ٦٪ةوعح األا٧ٌ 
 ييل الؿكايةت/ ة. كيف ٦ة٦ة أٝةمٮا الىبل

ٌٛ ز٪ة ٔجؽ اهلل، ظؽٌ ظؽٌ » -۱ ةف، زن أيب، ز٪ة ٔجؽ الى٧ؽ، ز٪ة أيب ٔك
زن الٮحلؽ ٨ٔ ٔجؽ اهلل ؽ ث٨ ظضةدة، ظؽٌ الٮارث، ز٪ة حم٧ٌ  ٝةال/ ز٪ة ٔجؽ

دسٮف أمؿاء  / اهلل ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿ اخلؽرٌم  ، ٨ٔ أيب قٕيؽو ابلَمٌ 
[ يسٮف ٤ٔيس٥ أمؿاء ك]ز٥ٌ  ،إحل٭٥ ا٤ٞ٣ٮب ئٌ كد٧ُ ،د٤ني ٰل٥ اجل٤ٮد

                                                                                              

 .56۳4، ر٥ٝ ، دؿدمح ٧ٔؿ ث٨ ٚؿاتو ۰۱۹، ص ۳ٝةمٮس الؿصةؿ/ ج  (1)

 .۱۲۹۳۱األقٮد، ر٥ٝ  ، دؿدمح وة٣ط ث٨ أيب۱۹7ك ۱۹6، ص ۳5د٪ٞيط املٞةؿ/ ج  (2)
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ٝةلٮا/ أٚبل ٩ٞذ٤٭٥، ٝةؿ/ ال،  ،٦٪٭٥ اجل٤ٮد كدٞنٕؿٌ  ،٦٪٭٥ ا٤ٞ٣ٮب تن٧ئٌ 
 .(1)«٦ة أٝةمٮا الىالة

ـه ز٪ة ٧٬ٌ داكد ٝةؿ/ ظؽٌ  ز٪ة أثٮظؽٌ » -۰ ح ، ٨ٔ ٝذةدة، ٨ٔ احلك٨، ٨ٔ ًجٌ ة
ٚذٕؿٚٮف  مؿاءأقي١ٮف ٝةؿ/   اهلل رقٮؿ ق٧٤ح، أفٌ  ، ٨ٔ أـث٨ حمى٨و 
 .ك٣مس٨ ٨٦ ريض كدةثٓ ،ك٨٦ ٠ؿق ٚٞؽ ق٥٤ئ، ٨٧ٚ أ٩سؿ ٚٞؽ ثؿ ،كد٪١ؿكف

 .(2)«ٮاال ٦ة و٤ٌ ٚٞةؿ/  ؟اهلل، أٚبل ٩ٞذ٢ ٚضؿد٭٥ ٚٞةلٮا/ ية رقٮؿ
ؿ، أػرب٩ة يـيؽ ث٨ ٬ةركف، أػرب٩ة اخلبٌل  ز٪ة احلك٨ ث٨ ٔيلٍّ ظؽٌ » -۳

٫، ٝةؿ/ ، ٨ٔ أثي، ٨ٔ ٧ٞ٤ٔح ث٨ كاا٢ ث٨ ظضؿو ةؾ ث٨ ظؿبو مٕجح، ٨ٔ ق٧ٌ 
قأهل، ٚٞةؿ/ أرأيخ إف اكف ٤ٔي٪ة أمؿاء ي٧٪ٕٮ٩ة  كرص٢ه   اهلل ق٧ٕخ رقٮؿ

 ٌٞ  ،٧ة ٤ٔي٭٥ ٦ة ح٤ٮاٚإ٩ٌ  ،ق٧ٕٮا كأَيٕٮاا / ٪ة كيكألٮ٩ة ظٞ٭٥، ٚٞةؿظ
 .(3)«٧ة ٤ٔيس٥ ٦ة ح٤ذ٥كإ٩ٌ 

، أػرب٩ة إق٧ةٔي٢ ث٨ إثؿا٬ي٥، ٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ ث٨ ظضؿو  ز٪ة ٔيلٌ ظؽٌ » -4
 ث٨ أيب ، ٝة٣خ/ صةء ٔيلٌ ا٣٘ٛةرٌم  خ أ٬جةف ث٨ ويفٍّ ، ٨ٔ ٔؽيكح ث٪ٔجيؽو 

ٟ ػ٤ييل كاث٨ ٧ٌٔ  ٚؽاعق إىل اخلؿكج ٫ٕ٦، ٚٞةؿ هل أيب/ إفٌ  إىل أيب  َة٣تو 
                                                                                              

، 7۰6، ص ۰ح/ ج ، الك٪ٌ اخلؽرٌم  قٕيؽو  مك٪ؽ أيب ؛۰۹، ص ۳/ ج ك٪ؽ أةمؽ ث٨ ظ٪ج٢و م (1)
 .۱۱۱۱يف ذ٠ؿ الك٧ٓ كا٣ُةٔح، ح  /۱۳۹ةب ابل

 .۱5۹5، ح  ، ٦ة ركت أـ ق٧٤ح ٨ٔ اجلبٌ 7ج ، ۰۰۳/ ص داكد ا٣ُيةلسٌ  مك٪ؽ أيب (2)

٦ة صةء قذ١ٮف / ۳۲ ةبابل،  اهلل ا٣ٛنت ٨ٔ رقٮؿ /١۳۰ذةب ال، 4۲5/ ص قن ا٣رت٦ؾٌم  (3)
 . ٤۰۱۹۹ي٢ امل٥٤ْ، ح ل٠ُٞٓ ا ٚنته 



 307 .................  ا٣ٛى٢ اثلة٨٦/ ركايةت اجلَم ٨ٔ اخلؿكج ٝج٢ ا٣ْ٭ٮر يف ٦ٕؿض اجلٞؽ كاتلع٤ي٢

 

ٛن ٔ٭ؽ إٌل إذا اػذ٤ٙ اجلةس أف أخٌت  ٚإف مبخ  ،ؾد٫ٚٞؽ اخٌت  ،ة ٨٦ ػنتؾ قي
 .(1)«ٚرتًل٫ /ٝة٣خ .ػؿصخ ث٫ ٦ٕٟ

ـه ، أػرب٩ة ٧٬ٌ ةدو أػرب٩ة ق٭٢ ث٨ ةمٌ الؿةم٨ٰ،  ز٪ة ٔجؽ اهلل ث٨ ٔجؽظؽٌ » -5 ، ة
الؿةم٨ٰ ث٨ زؿكاف، ٨ٔ ٬ـي٢ اث٨ رشظجي٢،  ؽ ث٨ صعةدة، ٨ٔ ٔجؽأػرب٩ة حم٧ٌ 

كا ٚي٭ة ٝكيٌ ٫ ٝةؿ يف ا٣ٛذ٪ح/ أ٩ٌ   مٮد، ٨ٔ اجلبٌ  ٨ٔ أيب ٌُ ٠ِّسّّ ٕٮا س٥، كٝ
 .(2)«ٚي٭ة أكدةرك٥، كالـمٮا ٚي٭ة أصٮاب ثيٮدس٥، ككٮ٩ٮا اكث٨ آدـ

اكد، أػرب٩ة ةميؽ ث٨ ٦٭ؿاف، ٨ٔ قٕؽ ث٨ د ر، أػرب٩ة أثٮز٪ة ث٪ؽاظؽٌ » -6
 ٝةؿ/ ٠٪خ ٦ٓ أيب ثسؿة حتخ ٦٪رب اث٨ ا٣ٕؽكٌم  ، ٨ٔ زيةد ث٨ ٠كيتو أكسو 
٤ي٫ زيةبه اعمؿو  ثبلؿ/ ا٩ْؿكا إىل أ٦ري٩ة  ، ٚٞةؿ أثٮرٝةؽه  ، ك٬ٮ خيُت ٔك

يٞٮؿ/   اهلل ق٧ٕخ رقٮؿ !ق١خاثسؿة/  ٚٞةؿ أثٮ .ةؽي٤بف زيةب ا٣ٛكٌ 
 .(3)«ق٤ُةف اهلل يف األرض أ٬ة٫٩ اهلل٨٦ أ٬ةف 

ز٪ة حم٧ٮد ث٨ ٗيبلف، أػرب٩ة أثٮ داكد، أػرب٩ة مٕجح، ٨ٔ ٝذةدة، ظؽٌ » -7
ٟو   ٨٦ األ٩ىةر ٝةؿ ية رصبلن  أفٌ  ، ٨ٔ أقيؽ ث٨ ظٌريو أػرب٩ة أنف ث٨ ٦ةل

س٥ إ٩ٌ /  تكذ٤٧ٕن، ٚٞةؿ رقٮؿ اهلل ة كل٥رقٮؿ اهلل، اقذ٤٧ٕخ ٚبل٩ن 
 .(4)«كا ظٌّت د٤ٞٮين ىلع احلٮضٚةورب ،قرتكف ثٕؽم أزؿةن 

                                                                                              

 . ۰۰۲۳ح   املىؽر الكةثٜ/ (1)

 . ۰۰۲4ح  املىؽر الكةثٜ/ (2)

 .۰۰۰4(، ح )ثؽكف ٔ٪ٮافو  47ةب ابل املىؽر الكةثٜ/ (3)

 .۰۱۳۹ح  املىؽر الكةثٜ/ (4)
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، ٨ٔ األ٧ٔل ٨ٔ ، أػرب٩ة حيىي ث٨ قٕيؽو ؽ ث٨ بنةرو ز٪ة حم٧ٌ ظؽٌ » -۳
س٥ قرتكف ثٕؽم إ٩ٌ ، ٝةؿ/  ، ٨ٔ ٔجؽ اهلل، ٨ٔ اجلبٌ زيؽ ث٨ ك٬تو 

ٌٞ أدٌ ٝةؿ/  ؟. ٝةلٮا/ ٧ٚة دأمؿ٩ةا د٪١ؿك٩٭ةكأمٮرن  أزؿةن  ٭٥ كاقألٮا كا إحل٭٥ ظ
 .(1)«م ٣س٥اهلل اذٌل 

حه  ركايةته  ك٣ٰس٨ هلة ق٪ةد ركايةد٪ة اجلة٬يح ٨ٔ إح ، ّٕٚ ٚؿض وعٌ ٦ٕةًر
٦٪٭ة/ ٦ة  ا٣ْةملني، ٓ ىلع اخلؿكج ًؽٌ تنضٌ  ثؿكايةتو  ًحه اخلؿكج، َٚم ٦ٕةرى 

 / ة إىل رقٮؿ اهللجن ق٩ة  كرد ٨ٔ احلكني

 ،ٚرس ث٪ة ظٌّت ٩زنؿ ثسؿببلء /[ ٤عكني ث٨ ٔيلٍّ ل]أم  ٚٞةؿ هل ز٬ريه »
كاقذٌٕ٪ة اهلل  ،ٚإف ٝةد٤ٮ٩ة ٝةد٤٪ة٥٬ ،ٟلٚ٪١ٮف ٬٪ة ،٭ة ىلع مةَئ ا٣ٛؿاتٚإ٩ٌ 

 أٔٮذ ثٟ ٨٦ إيٌن  ٭٥ٌ ٤ِّ الٝةؿ/  ز٥ٌ  ، ٚؽ٦ٕخ ٔي٪ة احلكني /ٝةؿ .٤ٔي٭٥
٫ٕ ٰذلٟ .ال١ؿب كابلالء ث٨ يـيؽ ظؾاءق يف  ك٩ـؿ احلؿٌ  ،ك٩ـؿ احلكني يف مًٮ

٨ كًلذت إىل أرشاؼ ال١ٮٚح م٧ٌ  ،كبيٌةء كداع احلكني ثؽكاةو  ،أ٣ٙ ٚةرسو 
إىل  بك٥ اهلل الؿحم٨ الؿظي٥ ٨٦ احلكني ث٨ ٌٔلي ٫ ىلع رأي٫/ أ٩ٌ  ي٨ٌْ  اكف

جؽ اهلل ث٨ كاؿو  ادو ت ث٨ جنجح كرٚةٔح ث٨ مؽٌ كاملكيٌ  ق٤ي٧ةف ث٨ رصدو   ٔك
 كدمةٔح املؤ٦٪ني.

                                                                                              

 .۰۱۹۲ح   املىؽر الكةثٜ/ (1)
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ة ٝؽ ٝةؿ يف ظيةد٫/ ٨٦ رأل ق٤ُة٩ن   رقٮؿ اهلل ٚٞؽ ٧٤ٔذ٥ أفٌ  ،ة ثٕؽأ٦ٌ 
ٛن ة ٣ٕ حلـؿ اهلل، ٩ة٠سن ا مكذعال  صةاؿن  ة لك٪ح رقٮؿ اهلل، ي٢٧ٕ يف ٭ؽ اهلل، خمة٣

ٞن كال ٢ٕٚو   ثٞٮؿو يٌ٘ي  ل٥ ٔجةد اهلل ثةإلز٥ كا٣ٕؽكاف، ز٥ٌ  ة ىلع اهلل أف ، اكف ظٞي
 .(1) «يؽػ٫٤ ٦ؽػ٫٤

ٝؽ يٞةؿ ثةألػؾ ث٧ة  ،سٮف اجلتيضح يف دٕةرض َةاٛذني ٨٦ الؿكايةتد
اجلة٬يح ٨ٔ ا٣ٞيةـ كاخلؿكج ثةلكيٙ  ؿكايةتال ا إىل أفٌ ك٩ْؿن  .حخية٣ٙ ا٣ٕة٦ٌ 

ح، كٌم الؿكايةت ٚيؤػؾ ثةملؼة٣ٙ ل٤ٕة٦ٌ  ،ح ٧٠ة ٔؿٚخلؿكايةت ا٣ٕة٦ٌ  مٮاٚٞحه 
 .(2)زة ل٤ٞيةـ ثةلكيٙاآلمؿة كاملضٮٌ 

                                                                                              

٦ة صؿی ٤ٔي٫ ثٕؽ  /۳7ةب ابل،  ث٨ ٔيلٍّ  دةريغ احلكني ۳۳۱، ص 44األ٩ٮار/ ج  حبةر (1)
اهلل  ة ثٕس٫ ٔجيؽل٧ٌ  ث٨ يـيؽ الؿيةيحٌ  ، ذ٠ؿ احلؿٌ ۹۱ك ۹۲، ص 5ا٣ٛذٮح/ ج  ؛ثيٕح اجلةس ٣زييؽ

دةرخ  ح؛إىل أ٢٬ ال١ٮٚ  احلكني ٠ذةب كذ٠ؿ  حلؿب٫ احلكني ث٨ ٔيلٍّ  ث٨ زيةدو 
 ٭ة ٨٦ األظؽاث.ة اكف ٚي، ذ٠ؿ اخلرب ٧ٌٔ 6۱، ظٮادث ق٪ح ۳۲7، ص ۰/ ج ا٣ُربٌم 

 .4۱5/ ص ۳؛ مىجةح األوٮؿ، ج ۱۳4/ ص 4الؿقةا٢، ج  (2)



 



 

 حذيث تشّرف اتٍ يهزيار تهقاء 

  اإلياو انًهذّي



 



 

اتلٮٝيٓ الىةدر ل٤كٛري  فٌ أك٢٬  ،ح الؿؤيح ز٨٦ ا٣٘يجحماك٩يٌ إيف  ح حبره ز٧ٌ 
ث٧ٕىن  ٌم يتح املنة٬ؽة ا٣ٌ ماك٩يٌ إي٪ف  أكماكف الؿؤيح إي٪ف  الؿاثٓ الك٧ؿٌم 

ؿ ي٤ــ دسؾيت دميٓ ٦ة ٢ٞ٩ ٨ٔ كٌ حل٫ ٧٤ٔةؤ٩ة؟ ّٕٚ األإاجليةثح ٧٠ة يؾ٬ت 
ث٨ ٦٭ـيةر  ك٦٪٭٥ ٔيلٌ ، ٦ةـ ٚٮا ثؿؤيح اإلي٨ ترشٌ ةت اٌل زجاثلٞةت كاأل

٦س٢ ٬ٰؾق  كدىطٌ  ،٧س٨ الؿؤيحي، كىلع اثلةين د٪١ٕف اجلتيضح ك٬ٮازٌم األ
ح يف وعٌ  يٞٓ ابلعر الى٘ؿكٌم  ة، كظيجبؾو زجةدن إٚيجىق حبس٭ة  ،ةاجلٞٮؿ زجٮدن 

ؿ م٭أ، ك٨٦ ٭ةٔبلـ كزجٮدد٤ٟ احلٮادث امل٪ٞٮ٣ح ٨ٔ اثلٞةت كالؿكاة كاأل
ك٬ٮ ٦ة ٩ؿيؽ حبس٫ يف  ،٦ةـ امل٭ؽٌم إلةاحلٮادث كأٝؽ٦٭ة ٣ٞةء اث٨ ٦٭ـيةر ث

كرد  ثٕي ٦ة ةح ٦٪ةٚةكملٕؿٚح وعٌ  ،ؽ ٨٦ ظىٮهلة ٨٦ ص٭حو كٌ أ٬ٰؾا ا٣ٛى٢ ل٤ذ
ذٞةديٌ   ػؿل. أ ح ٨٦ ص٭حو ح ل٤نيٕح االزن ٔرشيٌ يف مٌة٦ي٪٭ة ل٧٤جةين األ

ي٨ ٨٦ اٌل  اكاظؽن ثٮو٫ٛ ةر ٦٭ـي ح ٣ٞةء اث٤ٞ٩٨ٍخ جلة ال١ذت الؿكااٌيح ٌٝيٌ 
 . ّّٚٞٮا ل٤ترٌشؼ ث٤ٞةء اإل٦ةـ امل٭ؽٌم كي 

امل٪ٞٮ٣ح جلة ثذٛةوي٤٭ة كٌلم٢ دلؿيةد٭ة  -٩ٕؿض ٬ٰؾق الٮإٝح  كحنةكؿ أف
 / ل٤٪ٞؽ كاتلع٤ي٢ ٨٧ً حمةكر زبلزحو  -كأظؽاز٭ة ا٣يٌت كٍٕٝخ ٦ٓ اث٨ ٦٭ـيةر 
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 ؾق ا٣ٌٞىح املعٮر األٌكؿ/ مىةدر ٬ٰ 
قٮؼ نكىع بليةف مىؽر ٬ٰؾق ا٣ٌٞىح ٨٦ ػبلؿ اقذٕؿاض يف ٬ٰؾا املعٮر 

 الؿكايةت األربٓ ا٣يٌت ٤ٞ٩خ جلة ٬ٰؾا ال٤ٞةء كا٣ترٌشؼ. 
  كالؿصةلٌ  املعٮر اثلةين/ ابلعر الك٪ؽٌم 

ٌٞ  ،كالك٪ؽٌم  ٩ت٪ةكؿ يف ٬ٰؾا املعٮر ابلعر الؿصةلٌ  حنةكؿ أف ٜ يف ق٪ؽ كحن
ذ٧ةد  ،٣رنل ٦ؽل أذجةر٬ة ؛الؿكايةت األربٓ املؾ٠ٮرة ك٨٦ ز٥َّ ٢٬ ي٧س٨ األ

ة تكةؤالتو   ٭ة/ أ٧٬ٌ  ،٤ٔي٭ة أك ال؟ كق٪ضيت ٚي٫ ٨ٔ ٔؽَّ
٨ كٝٓ ٬ٰؾا ا٣ترٌشؼ كال٤ٞةء؟ ٨ ٬ٮ الؿاكم لٰ٭ؾق ا٣ٌٞىح؟ كل٧ى  ػ ٦ى

،  ٦ٓ اإل٦ةـ كاظؽو  زخ ٬ٰؾق الؿكايةت األربٓ ٨ٔ ٣ٞةء مؼهو ػ ٢٬ حتؽٌ 
 ؟  ٚٮا ث٤ٞةا٫خمذ٤ٛني ك٦ذٛةكدني ٝؽ ترشٌ  زخ ٨ٔ أمؼةصو أك أ٩َّ٭ة حتؽٌ 

َّٜٚ ل٤ٞةء املٮىل وةظت ػ ٦ة ٌم املاك٩ح ا٣ٌيت يذ٧ذٌ  ٓ ث٭ة ٬ٰؾا الؿص٢ ظٌّت ييٮ
أػؿل/  يف ال١ذت الؿصةحٌلح؟ كبٕجةرةو  ؟ ك٢٬ لٰ٭ؾا الؿص٢ أزؿه أك ذ٠ؿه  الـ٦ةف

ًٝج٢ ٧٤ٔةء الؿصةؿ  ٢٬ ٬ٰؾا الؿاكم ٬ٮ حم٢ٌّ  ل٤ٮزٮؽ كييٕذى٧ىؽ ىلع ركايةد٫ ٨٦ 
 أك ال؟  كأ٢٬ ٬ٰؾا ا٨ٛ٣ّّ 

 املعٮر اثلة٣ر/ ابلعر ادلاللٌ 
قٮؼ ٩ٞٮـ يف ٬ٰؾا املعٮر ثؽراقح ٦نت ٬ٰؾق الؿكايةت كمٌة٦ي٪٭ة؛ ٣رنل 

ٜه  ٚي٧ة ثح٪٭ة؟ كيف  كخمذ٤ٛحه  أك أ٩َّ٭ة ٦ذٛةكدحه  ؟٤ٔي٭ة ٢٬ أفَّ ٬ٰؾق املٌة٦ني ٦ٌذٛ
ذؽٌ  ؟ثني ٦ٕة٩ي٭ة وٮرة اتلٛةكت ٢٬ ٬٪ةؾ د٪ةؼو كدٌةدٌّ  لاؾ  ث٫ أك أ٫ٌ٩ ال أزؿ يٕي

االػذبلؼ ٚي٧ة ثح٪٭ة؟
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كًلٰؾلٟ حنةكؿ أف ٩ذٌٕؿؼ ىلع املُة٣ت كاملٌة٦ني ا٣ٌيت كردٍت يف ٦ذٮف ٬ٰؾق 
ُّٙ ٦٪٭ة أدىن خمة٣ٛحو  يٍكتن ذٞةديٌح  أك دٕةرضو  الؿكايةت، ك٢٬ ي ٦ٓ املجةين األ

ؿح ظٮؿ  ؿظخ أك دُي َي ٔ٪ؽ النيٕح اإل٦ة٦ٌيح أك ال؟ ز٥ٌ ٦ة ٌم اإلماكالت ا٣ٌيت 
ؼ كال٤ٞةء؟ أك ثٕي دلؿيةت ٬ٰؾا ا٣ترشٌ  ٬ٰؾق ا٣ٌٞىح

 

 كو٤ٍخ إحل٪ة ٔرب َؿؽو   إفَّ ٌٝىح ٣ٞةء اث٨ ٦٭ـيةر ثةإل٦ةـ امل٭ؽٌم 
 / كأقة٩يؽ أربٕحو 

٨ ادلي ٧٠ةؿ )يف ٠ذةب   ا٣ُؿيٜ األٌكؿ كاثلةين ٤ٞ٩٭٧ة النيغ الىؽكؽ
 . (حاجل٧ٕ  كد٧ةـ

يٍجح)يف ٠ذةب   ا٣ُؿيٜ اثلة٣ر ٫٤ٞ٩ النيغ ا٣ُٮسٌ  ٘ى  . (ا٣
 . (حاإل٦ة٦ دالا٢ )يف ٠ذةب   اإل٦ةمٌ  ا٣ُؿيٜ الؿاثٓ ٫٤ٞ٩ ا٣ُربٌم 

0

، ٝةؿ/   ث٨ املذٮٌَل ظٌؽز٪ة حم٧ٌؽ ث٨ مٮد»/  ٝةؿ النيغ الىؽكؽ
، ٨ٔ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر، ٝةؿ/ ٝؽ٦خ ٦ؽي٪ح احل٧ريٌم  ظٌؽز٪ة ٔجؽ اهلل ث٨ صٕٛؿو 

أٝٓ  ٥٤ٚ ، األػري احلك٨ ث٨ ٔيلٍّ  حم٧ٌؽو  ٚجعسخي ٨ٔ أػجةر آؿ أيب  الؿقٮؿ
 ٦٪٭ة، ٚؿظ٤خي ٦٪٭ة إىل م١ٌح مكتجعسنة ٨ٔ ذٰلٟ.  ىلع يشءو 

أق٧ؿ ال٤ٮف، راآ احلك٨، دمي٢  ّتن ٚجح٪٧ة أ٩ة يف ا٣ُٮاؼ إذ دؿاءل ل ٚ
ٕيؽتي إحل٫ مؤمٌ ٤ح، يُي٢ اتلٮقٌ املؼيٌ  بلن ٦٪٫ ٔؿٚةف ٦ة ٝىؽتي هل، ٥ يٌف، ٚ
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، ٚأظك٨ اإلصةثح، ز٥ٌ ٝةؿ/ ٨٦ أٌم  ابلبلد أ٩خ؟  ٧ٌ٤ٚة ٝؿبخي ٦٪٫ ق٧َّ٤خي
/ رص٢ه  / ٨٦ األ٬ٮاز. ٚٞةؿ/  ٨٦ أ٢٬ ا٣ٕؿاؽ. ٝةؿ/ ٨٦ أٌم  ٤ٝخي ا٣ٕؿاؽ؟ ٤ٝخي

/ دييع ٢٬ دٕؿؼ ث٭ة صٕٛؿ ث٨ ةمؽاف احلىينٌ  مؿظجنة ث٤ٞةاٟ، ؟ ٤ٝخي
ٚأصةب. ٝةؿ/ رةمح اهلل ٤ٔي٫، ٦ة اكف أَٮؿ حل٫٤ كأصـؿ ٩ي٫٤! ٚ٭٢ دٕؿؼ 

/ أ٩ة إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر! ٕٚة٩ٞن م٤يًّ  ة ز٥ٌ ٝةؿ/ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر؟ ٤ٝخي
 ثح٪ٟ كبني أيب (1)٦ة ٤ٕٚخى ثة٣ٕبل٦ح ا٣ٌيت كمضخ ،إقعةؽ مؿظجنة ثٟ ية أثة

/ ٤ٕ٣َّٟ دؿيؽ اخلةد٥ اٌل  ؽو حم٧ٌ   م آزؿين اهلل ث٫ ٨٦ ا٣ُيٌت أيب؟ ٤ٞٚخي
ة ٩ْؿ ؟ ٚٞةؿ/ ٦ة أردت قٮاق. ٚأػؿصذي٫ إحل٫، ٧٤ٌٚ  احلك٨ ث٨ ٔيلٍّ  حم٧ٌؽو 

ى كٝج٫٤َّ، ز٥ٌ ٝؿأ ٠ذةثذ٫، ٚاك٩خ/ ية اهلل ية حم٧ٌؽ ية ٔيلٌ  . ز٥ٌ ٝةؿ/ إحل٫ اقذٕربى
ا َةملة ًص٤ٍخى ٚي٭ة  .(2)ثأيب يؽن

أػربين ٨ٔ  ،إقعةؽ ؿاىخ ث٪ة ٚ٪ٮف األظةدير، إىل أف ٝةؿ ل/ ية أثةكد
/ كأثيٟ ٦ة دٮػٌ يخى ثٕؽ احلشٌ ْٔي٥ ٦ة دٮػٌ  يخي إاٌل ٦ة قأقذ٧٤ٕٟ ؟ ٤ٝخي

/ ٢٬ دٕؿؼ  مةء لٟ إف ٚإيٌن مةرحه  ،م١٪ٮ٫٩. ٝةؿ/ ق٢ٍ ٧ٌٔة مبخى  اهلل. ٤ٝخي
ؿؼ  ،محبنة؟ ٝةؿ ل/ كأي٥ اهلل  احلك٨ حم٧ٌؽو  ٨٦ أػجةر آؿ أيب إيٌن أٔل

ز٥ٌ إيٌن لؿقٮهل٧ة إحلٟ  ، كمٮد اثن احلك٨ ث٨ ٔيلٍّ  الٌٮء جبجني حم٧ٌؽو 
ا إل٩جةاٟ أمؿ٧٬ة  ،ؾ ث٭٧ةٚإف أظججخى ٣ٞةء٧٬ة كاال٠ذعةؿ ثةتلربٌ  ،ٝةوؽن
ـو  كحلس٨ ٰذلٟ يف ػٛيحو  ،ٚةرحت٢ٍ ٦ع إىل ا٣ُةاٙ  . ٨٦ رصةلٟ كا٠ذذة

                                                                                              

 ، ثةب اجلي٥، ٚى٢ الٮاك.5۲۹، ص ۳كمش/ أ٣ٙ كػ٤ٍ. دةج ا٣ٕؿكس/ ج  (1)

 ا٣ٌيت َةملة ًص٤ٍخى ٚي٭ة أيٌ٭ة اخلةد٥. أم ثأيب ٚؽيخي يؽ أيب حم٧ٌؽو ا٣ٕك١ؿٌم  (2)
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ظٌّت أػؾ يف  ٚؿم٤حن  رم٤حن ٢ ٝةؿ إثؿا٬ي٥/ ٚنؼىخي ٫ٕ٦ إىل ا٣ُةاٙ أخت٤ٌ 
دذؤلأل  ٝؽ أرشٍٚخ ىلع أك٧ح رم٢و  ثٕي خمةرج ا٣ٛبلة، ٚجؽت جلة ػي٧ح مٕؿو 

٧ة  ٭ي ة ٤ٔي٭٧ة كأ٧٤ٔى د٤ٟ ابلٞةع ٦٪٭ة دؤللؤنا، ٚجؽرين إىل اإلذف، كدػ٢ مك٧ّّ٤ن
 ، ث٧اكين، ٚؼؿجى ٔيلَّ أظؽ٧٬ة ك٬ٮ األكرب ق٪نة )ـ ح ـ د( اث٨ احلك٨

ـه  ٤ٮف، كاًط اجلجني، أث٤ش احلةصت، مك٪ٮف اخلٌؽي٨، أمؿد ٩ةوٓ ال ك٬ٮ ٗبل
، درٌمٌّ  ، كًلأفَّ وٛعح ٌٗؿد٫ ٠ٮًلته أركع ٠أ٫ٌ٩ ٗى٨ ثةفو  أٝىن األ٩ٙ، أم٥ٌ 
ق األي٨٧ ػةؿه  ٟو  خبؽّّ ٌٌ  ٠أ٫ٌ٩ ٚذةت مك  ح، كإذا ثؿأق٫ كٚؿةه ىلع ثيةض ا٣ٛ

٦ة رأت ا٣ٕيٮف أٝىؽ ٦٪٫  ذ٫٩، هل ق٧خه أدُة٣ٓ مع٧ح  (2)قجُحه  (1)قع٧ةء
.  ٔؿؼ ظك٪نة كق١ي٪حن أ كال  كظيةءن

ي٫، ٚأكججخي ٤ٔي٫ أثلي٥ي كَّ صةرظحو  ّّٞ ٦٪٫، ٚٞةؿ  ٧ٌ٤ٚة ٦س٢ ل أرسٔخي إىل د٤
كاملٕةدت  ،ةـ دٕؽين كمٟ ٣ٞةا٣ٟٞؽ اك٩خ األيٌ  ،إقعةؽ مؿظجنة ثٟ ية أثةل/ 

ـار، دذؼيٌ  (3)ثيّن كبي٪ٟ ىلع تنةظٍ ادلار ٢ يل وٮردٟ ظٌّت ٠أ٩ٌة كدؿايخ امل
 كٌل ٨٦ َيت املعةدزح كػيةؿ املنة٬ؽة، كأ٩ة أحؽ اهلل رٌب  ح ٔنيو خن٢ي َؿٚ ل٥

كر٫َّٚ ٨٦ ٠ؿبح اتل٪ةزع كاالقترشاؼ ٨ٔ  ،احل٧ؽ ىلع ٦ة ٝيَّي ٨٦ اتلاليق
  ؿ٬ة.٦٭ة ك٦ذأػٌ ٦ذٞؽٌ  ،أظٮاٰلة

                                                                                              

 ، ٠ذةب املي٥، ثةب ٦ة أكهل الكني.۳۰، ص 6أم قٮداء. ا٩ْؿ/ دل٧ٓ ابلعؿي٨/ ج  (1)

. ا٩ْؿ/ دل٧ٓ ابلعؿي٨/ ج  (2) / ٦رتٌق٢ه ٗري صٕؽو ٍه ، ٠ذةب ا٣ُةء، ثةب ٦ة ۰5۱، ص 4مٕؿه قج
 أٌكهل الكني.

 ، ثةب ا٣ُةء، ٚى٢ النني.۳۲۳، ص ۱۲أم/ دجةٔؽ٬ة. ا٩ْؿ/ دةج ا٣ٕؿكس/ ج  (3)
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ا ا ٚجدلن / ثأيب أ٩خ كأٌم! ٦ة ز٣خي أٚعه ٨ٔ أمؿؾ ثدلن ٦٪ؾ اقذأزؿ  ،٤ٞٚخي
٨ أرمؽين  ، ؽو ؽم أيب حم٧ٌ اهلل بكيٌ  ٚةقذ٤ٜ٘ ٔيلَّ ٰذلٟ ظٌّت ٨٦َّ اهلل ٔيلَّ ث٧ى

ن ٚيٟ ٨٦ ٠ؿي٥ احلؽ كا٣ُٮؿ.   إحلٟ كد٣َّن ٤ٔيٟ، كالن١ؿ هلل ىلع ٦ة أكٔز

  إفَّ أيب، ز٥ٌ ٝةؿ/ ز٥ٌ نكت ٩ٛك٫ كأػةق مٮد كأزتؿ يب ٩ةظيحن 
٨ ٨٦ األرض إاٌل أػٛة٬ة كأٝىة٬ة؛ إرسارنا ألمؿم،  ٔ٭ؽى إيلَّ أف ال ٌَ أك

ة ملعٌٌل كحت ، ملاكاؽ أ٢٬ الٌالؿ كاملؿدة ٨٦ أظؽاث األم٥ الٌٮاٌؿ  ؛ىي٪ن
جٍخ رصاا٥ األرض ي٪ْؿين ا٣٘ةيح ا٣ٌ ي ٔ٪ؽ٬ة  ٚ٪جؾين إىل ًعحلح الؿ٦ةؿ، كصي

 األمؿ كي٪ضٌل اٰل٤ٓ.  حي٢ٌ 

ـاا٨ احلس٥ ككٮا٨٦ ا٤ٕ٣ـٮ ٦ة أف أمٕخي  (1)أ٩جٍ يل  كاكف ٨٦ ػ
ا أٗ٪ةؾ ٨ٔ اجل٤٧ح.  ـءن  إحلٟ ٦٪٫ ص

يس٨  ل٥ -ص٢ٌ ز٪ةؤق  -إٌف اهلل  ،ٝةؿ/ ية ثيّنٌ  إقعةؽ، أ٫ٌ٩  ٥٤ ية أثةك أ
جةدد٫ ثال ظٌضحو حلؼٌٌل  يكذٌٕل ث٭ة،   أَجةؽ أر٫ً كأ٢٬ اجلؽّّ يف َةٔذ٫ ٔك
ـو  ذؽل بكبي٢ قنٌذ٫ ك٦٪٭ةج ٝىؽق، كأرصٮ ية ثيّنٌ  ييؤد٥ٌ  كإ٦ة دسٮف  أف ث٫، كيٞي

ّّٜ ككىٍطءً ابل ٣نرشً  أظؽى ٦ى٨ أٔؽَّ اهللي  ، كإٔالء ادلي٨ كإَٛةء الٌالؿ، ة٢ًَ احل
 ٓ أٝةوي٭ة؛ ٚإفَّ للكّّ كلي ألكحلةء ث٤ــك ػٮايف األرض، كدتجٌ  ٤ٕٚيٟ ية ثيّنٌ 

ؽ   ،ا ٦ٞةرًعن ٔؽك   اهلل  ة ملضة٬ؽة أ٢٬ اجلٛةؽًك ًن ، اٚرتا كػالٔح  ،ا ٦٪ةزًعن
 ييٮظن٪َّٟ ذملٟ.  ٚال ،أكل اإلحلةد كا٣ٕ٪ةد

                                                                                              

 ء، ٚى٢ اجلٮف.، ثةب ا٣ُة4۳6، ص ۱۲أم/ أّ٭ؿ ل. ا٩ْؿ/ دةج ا٣ٕؿكس/ ج  (1)
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عه  كا٥٤ٔ أفَّ ٤ٝٮب أ٢٬ ا٣ُةٔح ـٌ إحلٟ ٦س٢ ا٣ُي إىل  (1)كاإلػالص ٩
ٌُ  ك٥٬ ٦ٕرشه  ،أٍكاكر٬ة  اهلل ثؿرةه  ٤ٕٮف ث٧ؼةا٢ اذل٣ٌح كاالقذاك٩ح، ك٥٬ ٔ٪ؽي

ـٌ  ، ك٥٬ أ٢٬ ا٣ٞ٪ةٔح كاالٔذىةـ، حمذةصحو  حو خمذ٤ٌ  اء، يربزكف ثأ٩ٛفو أٔ
٭٥ اهلل ثةظذ٧ةؿ الٌي٥ يف  كق ىلع دلة٬ؽة األًؽاد، ػىَّ اقت٪جُٮا ادلي٨ ٚٮازري

ّـّ يف دار ا٣ٞؿار، كصج٤٭٥ ىلع ػالاٜ الىرب تل١ٮف  ؛ادل٩ية ٣ين٤٧٭٥ ثةتكةع ا٣ٕ
 ٰل٥ ا٣ٕةٝجح احلكىن، ككؿا٦ح ظك٨ ا٣ٕٞىب. 

رٍ  ،٩ٮرى الىرب ىلع مٮارد أمٮرؾ -ية ثيّن  -ٚةٝذبٍف  ـٍ ثؽى ٛي الى٪ٓ يف  ؾً تى
َـّ ٚي٧ة ي٪ٮبٟ ِى ث٧ة حت٧ؽ ٌٗج٫ ،مىةدر٬ة، كاقتنٕؿ ا٣ٕ  اهلل.  مةء إف (2)حت

٤ٮٌ ككأ٩ٌ  ال١ٕت كٝؽ  ٟ ية ثيّن ثذأييؽ ٩رص اهلل كٝؽ آف، كديكي ا٤ٛ٣ش ٔك
٦ة  (3)ظةف، ككأ٩ٌٟ ثةلؿايةت الىٛؿ كاألٔالـ ابليي ّتٜٛ ىلع أز٪ةء أُٔةٟٚ

ــ، ككأ٩ٌٟ ثرتادؼ ابليٕح كدىةيف الٮالء يت٪ة٥ّ ٤ٔيٟ  ثني احلُي٥ كزم
ٌٙ ىلع ص٪جةت احلض د٪ة٥ّ ادلرٌ  ؿ األقٮد، د٤ٮذ يف ٦سةين ا٣ٕٞٮد، كدىةٜٚ األك

٤ٝٮبي٭٥  ثؿا٥٬ اهلل ٨٦ َ٭ةرة الٮالة ك٩ٛةقح ا٣رتبح، ٦ٌٞؽقحه  ثٛ٪ةاٟ ٨٦ ملو 

                                                                                              

. ا٩ْؿ/ دةج ا٣ٕؿكس/ ج  (1)  ، ثةب ا٣ٕني، ٚى٢ اجلٮف. 47۰، ص ۱۱أم/ منذةٝحه

 ، ٠ذةب ابلةء، ثةب ٦ة أٌكهل ا٣٘ني. ۱۳۲، ص ۰ا٣ٌ٘ت/ املآؿ كا٣ٕةٝجح. ا٩ْؿ/ دل٧ٓ ابلعؿي٨/ ج  (2)

 ، ٠ذةب ا٣ٛةء، ثةب ٦ة ۱۲۱، ص 5أُٔةؼ الشء/ صٮا٩ج٫. ا٩ْؿ/ دل٧ٓ ابلعؿي٨/ ج  (3)
 هل ا٣ٕني.أكٌ 
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ٔؿااس٭٥ لرلي٨،  ٪حه أٚبؽدي٭٥ ٨٦ رصف النٞةؽ، حلٌ  ٨٦ دنف اجلٛةؽ، ٦٭ٌؾثحه 
ثة٢ٌٛ٣  ثة٣ٞجٮؿ أكص٭٭٥، ٩رضةه  رضااج٭٥ ٨ٔ ا٣ٕؽكاف، كاًعحه  ػن٪حه 

ٌٜ كأ٫٤٬. ،(1)ٔيؽا٩٭٥  يؽي٪ٮف ثؽي٨ احل

َجٞةت  (2)ت أراك٩٭٥، كدٌٞٮ٦خ أ٧ٔةد٥٬ ٚؽت ث٧اك٩ٛذ٭٥ٚإذا امذؽٌ 
ـو  جخ أٚ٪ةف ٗىٮ٩٭ة  ، إذ دجٕذٟ يف ّالؿ مضؿة دكظحو األم٥ إىل إ٦ة ٌٕ تن

 ٌٚ ّّٜ كي٪ضٌل ّالـ ةت حبية ا٣ُربيٌ ىلع ظة ح، ٕٚ٪ؽ٬ة يذألأل وجط احل
ابلة٢َ، كيٞى٥ اهلل ثٟ ا٣ُ٘يةف، كييٕيؽ ٦ٕةل٥ اإلي٧ةف، يْ٭ؿ ثٟ 

لٮ اقذُةع إحلٟ  ح اآلٚةؽ كقالـ الؿٚةؽ، يٮٌد ا٢ُٛ٣ يف امل٭ؽٌ اقذٞة٦
ة، ك٩ٮامٍ الٮظل لٮ ًن  جتؽ حنٮؾ دلةزنا. ٩٭ٮ

ّـّ ٩رضةن ثٟ أَؿاؼ ادل٩ية ث٭ضحن  د٭تٌ   ، كتكذٞؿٌ ، كدنرش ٤ٔيٟ أٗىةف ا٣ٕ
 ّّٜ  يف ٝؿار٬ة، كدؤكب مٮارد ادلي٨ إىل أكاكر٬ة. (3)ثٮاين احل

 ، ٚال، كد٪رص لكَّ كلي لكَّ ٔؽكي دذ٭ة٢َ ٤ٔيٟ قعةات ا٣ْٛؿ ٚذؼ٪ٜ 
ٍه  يجىق ىلع كص٫ األرض صٌجةره  ٍه  كال صةظؽه  ،ٝةق  ،٦ج٘يه  ، كال مة٩ئه اغ٦

                                                                                              

 ، ثةب ادلاؿ، ٚى٢ ا٣ٕني.۱۳7، ص 5ا٣ٕيؽاف/ ا٣ُٮاؿ ٨٦ اجلؼ٢. ا٩ْؿ/ دةج ا٣ٕؿكس/ ج  (1)

 ، ثةب ا٣ٛةء، ٚى٢ الاكؼ.46۳، ص ۱۰املاك٩ٛح/ املٕةك٩ح. ا٩ْؿ/ دةج ا٣ٕؿكس/ ج  (2)

. ا٩ْؿ/ املعيٍ يف ال٤٘ح/ ج  (3) ٌٜ  ، ، ظؿؼ اجلٮف، ثةب اثلبليٌث املٕذ٢ٌ 4۲۳، ص ۱۲أم أقةس احل
 اجلٮف كابلةء.
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ى اهللً  ،(1)كال ٦ٕة٩ؽ اكمطه  ٍ ىلعى لكَّ ذىٮى ٨ٍ حى ٦ى ٫ي إًفَّ اهللى  كى ٍكجي ٮى ظى ٭ي ٍمؿًقً  ذى
ى
ٖي أ ً ثىة٣

ا ءو ٝىٍؽرن ٍ ّّ يشى ٢ى اهللي ٣لًكي ٕى ٝىٍؽ صى
(2). 

ة إاٌل ٨ٔ أ٢٬  ،إقعةؽ أثةية ز٥ٌ ٝةؿ/  حلس٨ دل٤س ٬مؾا ٔ٪ؽؾ م١ذٮ٦ن
اتلىؽيٜ كاألػٌٮة الىةدٝح يف ادلي٨، إذا ثؽٍت لٟ أ٦ةرات ا٣ْ٭ٮر كاتل٧ٌس٨ 

ح إىل ٦٪ةر احلٞني كًيةء مىةثيط  (3)كبة٬ؿ ،دجُئ ثإػٮا٩ٟ ٌٔ٪ة ٚال املكةٔر
ا إف ،ادلي٨  هلل. ا مةء د٤ٜ رمؽن

ؽق ظي٪نة أٝذبفي ٦ة أؤٌدم إحل٭٥ )يٕن ٝةؿ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر/ ١٧ٚسٍخي ٔ٪
 ًٌ بلـ ك٩ريات األظاكـ، كأركم ٩جةت الىؽكر إىل إػٮاين( ٨٦ مٮ عةت اأٔل

٨٦ ٩ٌةرة ٦ة اٌدػؿق اهلل يف َجةا٫ٕ ٨٦ ٣ُةاٙ احلس٥ كَؿااٙ ٚٮا٢ً 
ظٌّت ػٛخي إًةٔح خم٤ف ثةأل٬ٮاز؛ ٣رتايخ ال٤ٞةء ٔ٪٭٥، ٚةقذأذ٩ذ٫  ،ا٣ٞك٥

ع ٦ة أوؽر ث٫ ٔ٪٫ ٨٦ اتلٮٌظل ٣ٛؿٝذ٫ كاتلضؿٌ ثة٣ٞٛٮؿ، كأ٧٤ٔذي٫ ْٔي٥ 
ا ٔ٪ؽ اهلل ،ل٨ْٕ٤ ٨ٔ حمةهل  ،ٚأذفى كأرٍدىٚن ٨٦ وة٣ط داعا٫ ٦ة يسٮف ذػؿن

 اهلل.  مةء ك٣ٕٞب كٝؿاثيت إف
ا ل٤ٕ٭ؽ٧ٌ٤ٚة أزؼ ارحتةل كد٭ٌيأ أزتاـ ٩ٛس ٗؽكتي ٤ٔي٫ مٮٌداعن كدلؽٌ   ،دن

خي ٤ٔي٫ ٦ةالن اكف ٦ع يـيؽ ىلع مخكني أ٣ ًؿ ٢  ،ٙ در٥٬و ٔك ٌٌ كقأتل٫ أف يذٛ
                                                                                              

، ٠ذةب احلةء، ثةب ٦ة 4۲7، ص ۰الاكمط/ اٌلم ي٧ٌؿ لٟ ا٣ٕؽاكة. ا٩ْؿ/ دل٧ٓ ابلعؿي٨/ ج  (1)
 أٌكهل الاكؼ.

 . ۳قٮرة ا٣ُبلؽ/  (2)

 ، ٠ذةب الؿاء، ثةب ٦ة أكهل ابلةء.۰۳۱، ص ۳ابل٭ؿ/ ا٤٘٣جح. ا٩ْؿ/ دل٧ٓ ابلعؿي٨/ ج  (3)
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اقذ٨ٕ ث٫ ىلع ٦٪رصٟٚ؛ ٚإفَّ  ،إقعةؽ ية أثةثةألمؿ ثٞجٮهل ٦ٌن، ٚةثتك٥ كٝةؿ/ 
حتـف إلٔؿاً٪ة ٔ٪٫، ٚإ٩ٌة  ، كالك٤ٚٮات األرض أ٦ةمٟ دٌمحه ، (2)ٝؾٚحه  (1)النٞح

ٚجةرؾ اهلل  ،ٝؽ أظؽز٪ة لٟ م١ؿق كنرشق، كربٌ٪ةق ٔ٪ؽ٩ة ثةتلؾ٠ؿة كٝجٮؿ املٌ٪ح
كأكـؿ  ،ككذت لٟ أظك٨ زٮاب املعكنني ،كأداـ لٟ ٦ة ٩ٌٮلٟ ،ٟٚي٧ة ػٌٮل

آزةر ا٣ُةإني؛ ٚإفَّ ا٢ٌٛ٣ هل ك٦٪٫. كأقأؿ اهلل أف يؿدَّؾ إىل أوعةثٟ ثأكٚؿ 
ِّّ ٨٦ قال٦ح األكبح كأك٪ةؼ ا٣٘جُح ث٤ني امل٪رصؼ ر ،احل اهلل  (3)كال أٔك

ٟ كديٕحن  ،لٟ قبيالن  ، كاقذٮد٫ٔ ٩ٛكى دـكؿ  ٌيٓ كالد ال كال ظيَّ لٟ دحلالن
 اهلل. مةء ث٧ٌ٪٫ ك٫ُٛ٣ إف

ٝ٪ٕ٪ة ثٕٮااؽ إظكة٫٩ كٚٮااؽ ا٦ذ٪ة٫٩، كوةف أ٩ٛك٪ة ٨ٔ  ،إقعةؽ ية أثة
ح، كإحمةض اجلىيعح، كاملعةْٚح ىلع ٦ٕةك٩ح األكحلةء جلة ٨ٔ اإلػالص يف اجليٌ 

  ٦ة ٬ٮ أ٩ىق كأدىق كأرٚٓ ذ٠ؿنا.
ا  َـّ  -هلل اٝةؿ/ ٚأ٤ٛٝخي ٔ٪٫ ظة٦ؽن ة  -كص٢ٌ  ٔ ىلع ٦ة ٬ؽاين كأرمؽين، اعل٧ن

٫ كال ثأفَّ اهلل ل٥ ٢ أًر ٌُ ـو  كاًعحو  خي٤ي٭ة ٨٦ ظٌضحو  يس٨ حلٕ ، ٝةا٥و  كإ٦ة
كأ٣ٞيخي ٬ٰؾا اخلرب املأزٮر كا٣جكت املن٭ٮر دٮٌػينة ل٤ـيةدة يف ثىةاؿ أ٢٬ 

ة هل٥ ٦ة ٨ٌ٦ اهلل  ٛن ـٌ  -احلٞني، كدٕؿي جح ٌيح ا٣ُيٌ ث٫ ٨٦ إننةء الرٌ  -كص٢ٌ  ٔ

                                                                                              

ٞح/ ابليٕؽ كاجلةظيح يٞىؽ٬ة ا (1) ، ٠ذةب ۱۹4، ص 5ملكةٚؿ. ا٩ْؿ/ دل٧ٓ ابلعؿي٨/ ج النُّ
 هل النني. ا٣ٞةؼ، ثةب ٦ة أكٌ 

 ، ثةب ا٣ٛةء، ٚى٢ ا٣ٞةؼ.4۰5، ص ۱۰ٚبلة ٝؾؼ/ ثٕيؽة. ا٩ْؿ/ دةج ا٣ٕؿكس/ ج  (2)

ر ا٣ُؿيٜ/ دٕرٌس ق٤ٮًل٫. ا٩ْؿ/ دةج ا٣ٕؿكس/ ج  (3)  ، ثةب اثلةء، ٚى٢ الٮاك.۰7۳، ص ۳ٔك
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 -كا٣رتبح الـًلٌيح، كٝىؽتي أداء األ٦ة٩ح كا٣تك٤ي٥ ملة اقتجةف؛ حلٌةٔٙ اهلل 
ـٌ  يٌ امل٤ٌ  -كص٢ٌ  ٔ ـو  ح ٌٝٮةى ح اهلةديح كا٣ُؿيٞح املكذٞي٧ح املًؿ ، ٩ٌيحو  كدأييؽى  ٔـ

ةى  ًٞي٥و ، ٔى٧حو  كأذٞةدى  أزرو  كمؽَّ ٍكذى ةءي إىًلى رًصىاطو مي ىنى ٨ٍ ي »(1).كىاهللي حىٍ٭ًؽم ٦ى

9

ث٨ مٮد ث٨ أةمؽ ث٨  احلك٨ ٔيلٌ  ظٌؽز٪ة أثٮ»/  ٝةؿ النيغ الىؽكؽ
ث٨  إثؿا٬ي٥ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ مٮد ث٨ صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ ٔيلٌ 

، ٝةؿ/ ، ٝةؿ/ كصؽت يف ٠ذةب أيب  َة٣تو  ث٨ أيب احلكني ث٨ ٔيلٌ 
، ٨ٔ ا٣ُربٌم  ٨ٔ أثي٫، ٨ٔ احلك٨ ث٨ ٔيلٍّ ظٌؽز٪ة حم٧ٌؽ ث٨ أةمؽ ا٣ُٮاؿ، 

ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر، ٝةؿ/ ق٧ٕخ أيب  حم٧ٌؽ ث٨ احلك٨ ث٨ ٔيلٌ  أيب صٕٛؿو 
ة يف مؿٝؽم  يٞٮؿ/ ق٧ٕخ صٌؽم ٔيلٌ  ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر يٞٮؿ/ ٠٪خي ٩ةا٧ن

 إذ رأيخ يف ٦ة يؿل اجلةا٥ ٝةابلن يٞٮؿ ل/ ًظٌش ٚإ٩ٌٟ د٤ىق وةظت ز٦ة٩ٟ. 

، ٧ٚة ز٣خي يف الىبلة ظٌّت مرسكره  ث٨ إثؿا٬ي٥/ ٚة٩تج٭خي كأ٩ة ٚؿحه  ٝةؿ ٔيلٌ 
خ ٨٦ وبليت كػؿصخي أقأؿ ٨ٔ احلةجٌ  ،ا٩ٛضؿ ٧ٔٮد الىجط ٚٮصؽتي  ،كٚٗؿ

٨ ػؿج، ٧ٚة ز٣خ ٠ٰؾلٟ ظٌّت ػؿصٮا  ٚؿٝحن  دؿيؽ اخلؿكج، ٚجةدرتي ٦ٓ أٌكؿ ٦ى
٧خي كػؿصخي خبؿكص٭٥ أريؽ ال١ٮٚح، ٧ٌ٤ٚة كاٚيذ٭ة ٩ـ٣خ ٨ٔ راظ٤يت كق٤َّ 

 .  ؽو حم٧ٌ  كػؿصخي أقأؿ ٨ٔ آؿ أيب ،٦ذةيع إىل زٞةت إػٮاين
                                                                                              

اآليح  ٌم. كاآليح ۱۹، ح ذ٠ؿ ٨٦ مة٬ؽ ا٣ٞةا٥  /4۳، ابلةب 45۳ - ٧٠445ةؿ ادلي٨/ ص  (1)
 قٮرة ابلٞؿة.٨٦  ۰۱۳
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٨  ٧ٚة ز٣خي ٠ٰؾلٟ ٥٤ٚ ا كال ق٧ٕخ ػربنا، كػؿصخ يف أٌكؿ ٦ى أصؽ أزؿن
كق٧َّ٤خ  ،أد٧ةلٟ أف ٩ـ٣خ ٨ٔ راظ٤يت ػؿج أريؽ املؽي٪ح، ٧ٌ٤ٚة دػ٤ذي٭ة ل٥

ا  ،رظيل إىل زٞةت إػٮاين كػؿصخي أقأؿ ٨ٔ اخلرب كأٝٛٮا األزؿ، ٚبل ػربن
ا كصؽ ، ٥٤ٚق٧ٕخي كال أزؿن أزؿ ٠ٰؾلٟ إىل أف ٩ٛؿ اجلةس إىل م١ٌح،  تي

٨ ػؿج ظٌّت كاٚيخ م١ٌح، ك٩ـ٣خ ٚةقذٮزٞخ ٨٦ رظيل  ،كػؿصخي ٦ٓ ٦ى
ا.  أق٧ٓ ػربنا كل٥٤ٚ٥ ، ؽو حم٧ٌ  أيب كػؿصخ أقأؿ ٨ٔ آؿ  أصٍؽ أزؿن

ا يف أمؿم كاعاجنة ىلع ٩ٛس، كٝؽ ص٨ٌ  ٧ٚة ز٣خي ثني األيةس كالؿصةء ٦ذ١ٌٛؿن
/ أرٝت ،ال٤ي٢  -إىل أف خي٤ٮ ل كص٫ ال١ٕجح؛ ألَٮؼ ث٭ة كأقأؿ اهلل  ٤ٞٚخي

َـّ  أف يٌٕؿٚن أميل ٚي٭ة. ٚجح٪٧ة أ٩ة ٠ٰؾلٟ كٝؽ ػبل ل كص٫ ال١ٕجح إذ  -كص٢ٌ  ٔ
، ثربدةو   م٤يط الٮص٫، ٌَيت الؿاِئح، ٦زٌترو ٧ٝخ إىل ا٣ُٮاؼ، ٚإذا أ٩ة ثّٛتن 

ذ٫ ٦تٌنطو  إلَّ ٚٞةؿ/  ٚةتلٛخى  ،(1)ثأػؿل، كٝؽ ُٔٙ ثؿداا٫ ىلع اعد٫ٞ، ٚٔؿ
/ ٨٦ األ٬ٮاز. ٚٞةؿ/ أدٕؿؼ ث٭ة اث٨ /  م٨٧ٌ الؿص٢؟ ٤ٞٚخي اخلىيت؟ ٤ٞٚخي

ة، كبةل٤ي٢  ،رةم٫ اهلل دييع ٚأصةب. ٚٞةؿ/ رةم٫ اهلل ٣ٞؽ اكف ثةجل٭ةر وةا٧ن
ة، كل٤ٞؿآف دةحلنة، كجلة مٮاحلنة. ٚٞةؿ/ أدٕؿؼ ث٭ة ٔيلَّ ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨  ٝةا٧ن

/ أ٩ة ٔيلٌّ  أدٕؿؼ  ،أ٬بلن كق٭بلن ثٟ ية أثة احلك٨! ٚٞةؿ/ ٦٭ـيةر؟ ٤ٞٚخي
/ حم٧ٌؽه  ٨ ٧٬ة؟ ٤ٝخي / ٥ٕ٩. ٝةؿ/ ك٦ى  كمٮد.  الرصحيني؟ ٤ٝخي
/ ٦ع.  ؽو حم٧ٌ  ز٥ٌ ٝةؿ/ ٦ة ٤ٕٚخ ا٣ٕبل٦ح ا٣يٌت ثح٪ٟ كبني أيب ؟ ٤ٞٚخي

                                                                                              

ـٔذ٫. دل٧ٓ ابلعؿي٨/ ج  (1) ٍٔخي ٚبل٩ة/ أٚ  ، ٠ذةب ا٣ٕني، ثةب ٦ة أكهل الؿاء.۳4۲، ص 4ري
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ة ظك٪نة ىلع ٌٚى٫ )حم٧ٌؽه  . ٚأػؿصذي٭ة إحل٫ ػةد٧ن يلٌّ  ٚٞةؿ/ أٍػؿٍص٭ة إلَّ (، ٧ٌ٤ٚة ٔك
ة، ٚأٝج٢ يجك ثسةءن َٮيبلن ك٬ٮ يٞٮؿ/ رةمٟ ة كرفَّ مضيًّ ٤يًّ رأل ٰذلٟ ثسٯ م

، اث٨ى أا٧حو  ،٧ٌؽو حم اهلل ية أثة ة اعدالن ـو  ٤ٚٞؽ ٠٪خى إ٦ة٦ن ، أق١٪ٟ اهلل كأثة إ٦ة
 . ا٣ٛؿدكس األىلع ٦ٓ آثةاٟ

ظٌّت إذا  ،٨٦ ٠ٛةيذٟ ز٥ٌ ٝةؿ/ ية أثة احلك٨، رٍص إىل رظ٤ٟ كًل٨ ىلع أ٬جحو 
ٍٜ ث٪ة؛ ٚإ٩ٌٟ دؿل ٦٪ةؾ ]إفذ٬ت اثل٤ر ٨٦ ال٤ي٢ كب  اهلل[.  مةء يق اثل٤سةف ٚةحلى

ؿ، ظٌّت إذا ٬ض٥ الٮٝخ ٝةؿ اث٨ ٦٭ـيةر/ ٚرصتي إىل رظيل أَي٢ اتل١ٌٛ 
٧ٞٚخ إىل رظيل كأو٤عذ٫، كٌٝؽ٦خ راظ٤يت كةم٤ذ٭ة كرصت يف ٦ذ٪٭ة ظٌّت 

 ،حلٞخ النٕت، ٚإذا أ٩ة ثة٣ّٛت ٬٪ةؾ يٞٮؿ/ أ٬بلن كق٭بلن ثٟ ية أثة احلك٨
 لٟ ٚٞؽ أذف لٟ.  َٮىب

ك٦ىن، كرصت يف أق٢ٛ ذركة  ٚكةر كرستي بكريق ظٌّت صةز يب ٔؿٚةتو 
ا٩ـٍؿ كػٍؾ يف أ٬جح الىبلة. ٚزنؿ  ،صج٢ ا٣ُةاٙ، ٚٞةؿ ل/ ية أثة احلك٨

، ز٥ٌ ٝةؿ ل/ ػؾ يف وبلة ا٣ٛضؿ كأكصـ.  خي ك٩ـ٣خي ظٌّت ٚؿغ كٚٗؿ
ؿ كص٭٫ يف ا٣رتاب، ز٥ٌ رًلت ك َّٛ أمؿين ثةلؿًلٮب ٚأكصـتي ٚي٭ة كق٥َّ٤ ٔك

٢٬ دؿل  ،ٚؿًلجخ، ز٥ٌ قةر كرستي بكريق ظٌّت ٔبل الركة، ٚٞةؿ/ املطٍ 
/ ية إ٠سرية ا٣ٕنت كالَك ٩ـ٬حن  محبنة؟ ٧٤ٚعخي ٚؿأيخ ثٕٞحن  ، ٤ٞٚخي

. ٚٞةؿ ل/ ٢٬ دؿل يف إ٠سرية ا٣ٕنت كالَك ٩ـ٬حن  أرل ثٕٞحن  ،ؽمقيٌ 
يذٮٌٝؽ  ٨٦ مٕؿو  ٚٮؽ ثيخو  ٨٦ رم٢و  أٔبل٬ة محبنة؟ ٧٤ٚعخي ٚإذا أ٩ة ثسسيتو 

/ أرل ٠ؾا كًلؾا. ٚٞةؿ ل/ ية ث٨  ٩ٮرنا، ٚٞةؿ ل/ ٢٬ رأيخ محبنة؟ ٤ٞٚخي
ة كٝؿَّ ٔي٪نة ،٦٭ـيةر  .ٚإفَّ ٬٪ةؾ أم٢ى كّّ مؤٌم٢و  ،ٍَت ٩ٛكن
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ز٥ٌ ٝةؿ ل/ ا٤ُ٩ٜ ث٪ة. ٚكةر كرست ظٌّت وةر يف أق٢ٛ الركة، ز٥ٌ ٝةؿ/ 
 ،ث٨ ٦٭ـيةر  ٝةؿ ل/ ية. ٚزنؿ ك٩ـ٣خي ظٌّت لٟ كُّ وٕتو  ا٩ـٍؿ ٚ٭ة ٬٪ة يؾٌؿ 

/ ىلع ٨٦ أػ٤ٛ٭ة ك٣حف ٬ة ٬٪ة أظؽه  ؟ ٚٞةؿ/ إفَّ ػ٢ّّ ٨ٔ ز٦ةـ الؿاظ٤ح. ٤ٞٚخي
ـه  يخي ٨ٔ الؿاظ٤ح، . ٚؼ٤ٌ خيؿج ٦٪٫ إاٌل كيلٌّ  ، كاليؽػ٫٤ إاٌل كيلٌّ  ال ٬ٰؾا ظؿ

٧ٌ٤ٚة د٩ة ٨٦ اخلجةء قجٞن كٝةؿ ل/ ٝٙ ٬٪ةؾ إىل أف ييؤذف لٟ.  ،ٚكةر كرستي 
 ٚؼؿج إلَّ ك٬ٮ يٞٮؿ/ َٮىب لٟ ٝؽ أُٔيخ قؤلٟ!   ٬٪حبحن ٧ٚة اكف إاٌل 

ٍو  ٝةؿ/ ٚؽػ٤خي ٤ٔي٫ )و٤ٮات اهلل ٤ٔي٫( ك٬ٮ صةلفه  ٤ٔي٫  (1)ىلع ٧٩
ٓي أدي٥و أةمؿ، ٦ذٌ  ، ٚك٧ٌ٤خ ٤ٔي٫ كردَّ ٔيلَّ الكبلـ، ىلع مكٮرة أدي٥و  ١ئه ٩ُ

٢ ، ال ثةخلؿؽ كال ثة٣زبؽ، كال ثة٣ُٮيكملعذي٫ ٚؿأيخي كص٭٫ ٦س٢ ٤ٚٞح ٧ٝؿو 
النة٦غ كال ثة٣ٞىري البلوٜ، ممؽكد ا٣ٞة٦ح، و٤خ اجلجني، أزج احلةصجني، 

 أٝىن األ٩ٙ، ق٭٢ اخلٌؽي٨، ىلع ػٌؽق األي٨٧ ػةؿ.  ،ا٣ٕيجني (2)أدٔش
 ،ث٨ ٦٭ـيةر ية٧ٌ٤ٚة أف ثرصتي ث٫ ظةر ٔٞيل يف ٩ٕذ٫ كوٛذ٫، ٚٞةؿ ل/ 

خ إػٮا٩ٟ يف ا٣ٕؿاؽ؟ / يف ً٪ٟ ٔحلو  ٠يٙ ػ٤َّٛ ٝؽ دٮادؿت  ،(3)ك٬٪ةةو  ٤ٝخي
ٮفى ٚٞةؿ/ . (4)النيىجةف ٤ٔي٭٥ قيٮؼ ثن َّنَّ ييٍؤٚى١ي

ى
٥ٍ اهللي أ ٝىةدى٤ى٭ي

٠أيٌن ، (1)
                                                                                              

 ، ٚى٢ اجلٮف.4۱7، ص 7اجل٧ٍ/ رضب ٨٦ ا٣بكٍ. ا٩ْؿ/ لكةف ا٣ٕؿب/ ج  (1)

 ٚى٢ ادلاؿ. ، ثةب اجلي۳6۳،٥، ص ۳ؿكس/ ج أم قٮاد ا٣ٕني. ا٩ْؿ/ دةج ا٣ٕ (2)

 ، ٠ذةب األ٣ٙ، ثةب ٦ة أكهل اهلةء.4۳۲، ص ۱أم الرٌش كا٣ٛكةد. ا٩ْؿ/ دل٧ٓ ابلعؿي٨/ ج  (3)

، كيؿاد ٦٪٫ ث٪ٮ ا٣ٌٕجةس. ا٩ْؿ/ ٠ذةب الكٛيةيٌن )دٞؿيؿ أحبةز٪ة يف امل٭ؽكٌيح(/ ص  (4) اق٥ ميُةفو
 .كالنيىجةينٌ  الكٛيةينٌ  ح،اثلةثل املبلظْح اثلة٣ر، ا٣ٛى٢. ۱۰6 – ۱۱6
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/ ٦ّت  ٭٥ حلالن أك ٩٭ةرنا.كأػؾ٥٬ أمؿ ربٌ  ،ثة٣ٞـٮ ٝؽ ٝيذ٤ٮا يف ديةر٥٬ ٤ٞٚخي
 اهلل؟  ث٨ رقٮؿ يسٮف ٰذلٟ ية

ـو ٝةؿ/   ال ػالؽى ٰل٥، كاهللي  إذا ظي٢ ثي٪س٥ كبني قبي٢ ال١ٕجح ثأٝٮا
٠أ٧ٔؽة  كّ٭ؿت احل٧ؿة يف الك٧ةء زالزنة ٚي٭ة أ٧ٔؽةه  ،كرقٮهلي ٦٪٭٥ ثؿاءه 
ح كأذربيضةف يؿيؽ كراء ٨٦ إر٦ينيٌ  (2)كخيؿج الِّسكسٌ  ،ال٤ضني دذألأل ٩ٮرنا

اجلج٢ األقٮد املذالظ٥ ثةجلج٢ األحؿ، لـيٜ صج٢ َة٣ٞةف، ٚي١ٮف ثي٪٫  الؿمٌ 
٭ة الى٘ي، كي٭ـؿ ٦٪٭ة ال١جي، ينيت ٚي ،(3)حه وي٧٤ة٩يٌ  كٕٝحه  كبني املؿكزمٌ 

ي٤جر ث٭ة  ٚال ،(4)كيْ٭ؿ ا٣ٞذ٢ ثي٪٭٧ة، ٕٚ٪ؽ٬ة دٮَّٕٝٮا ػؿكص٫ إىل الـكراء
أك دك٩٭ة، ز٥ٌ خيؿج  ز٥ٌ يٮايف كاقٍ ا٣ٕؿاؽ ٚيٞي٥ ث٭ة ق٪حن  ،(5)ظٌّت يٮايف ثة٬ةت

                                                                                              

 .4قٮرة امل٪ةٚٞٮف/  (1)
(2)  ، حه نكجح إىل رسكس/ كٌم ٦ؽي٪حه ٩ٛحكحه يف صج٢ ٩ٛٮق٫ ثإٚؿيٞية، كأ٤٬٭ة ػٮارج أثةًيٌ

ٓه كال ٦٪ربه كال يف ٝؿيحو ٨٦ ٝؿا٬ة، كٌم حنٮه ٨٦ زبلز٧بح ٝؿيحو ل٥ يذٌٛٞٮا  ٣حف ث٭ة صة٦
، ثةب الكني كاجلي٥ ۰۱7، ص ۳دلاف/ ج ىلع رص٢و يٌٞؽمٮ٫٩ ل٤ىبلة. ا٩ْؿ/ ٦ٕض٥ ابل

 ك٦ة ي٤ي٭ة، رسكس.

. ا٩ْؿ/ لكةف ا٣ٕؿب/ ج  (3)  ، ۱۰الىي٥٤/ األمؿ النؽيؽ، ككٕٝحه وي٧٤حه أم مكذأو٤حه
 ، ظؿؼ املي٥، ٚى٢ الىةد امل٭٤٧ح.۳4۲ص 

 ، ثةب الؿاء، ٚى٢ الـام.4۳۲، ص 6أم دص٤ح ث٘ؽاد. دةج ا٣ٕؿكس/ ج  (4)

، دةريغ اإل٦ةـ اثلةين 46، ص 5۰دلي٪ٮر ك٩٭ةك٩ؽ. حبةر األ٩ٮار/ ج يف ابلعةر )٦ة٬ةف(/ ا (5)
 .۳۰، ذي٢ ح ذ٠ؿ ٨٦ رآق  /۱۳ةب ابلٔرش، 
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 مؽيؽةه  ، كٕٝحه ٨٦ اجلضٙ إىل احلية إىل ا٣٘ؿمٌ  إىل ٠ٮٚةف ٚي١ٮف ثي٪٭٥ كٕٝحه 
ز٥ٌ ٦٪٭ة ا٣ٕٞٮؿ، ٕٚ٪ؽ٬ة يسٮف ثٮار ا٣ٛبتني، كىلع اهلل ظىةد ابلةٝني. دؾ٢٬ 

ة  دبل ٝٮهل دٕةىل/ ٤ٍ٪ىة٬ى ٕى ةرنا ٚىضى ٍك جى٭ى
ى
ٍالن أ ٩ىة حلى ٍمؿي

ى
ة أ دىة٬ى

ى
ِمْسِب اهللً الؿٍَّحم٨ً الؿًَّظي٥ً أ

ٍف لى٥ٍ 
ى
أ ا ٠ى ًىيؽن ٍمًف  ظى

ى
٨ى ثًةأل ٍ٘ تى

(1).

/ قيؽم ية  حن٨ أمؿي اهلل كص٪ٮدق.ؿ؟ ٝةؿ/ ٦ة األم ،اهلل ث٨ رقٮؿ ٤ٞٚخي
/ قيؽم ية حي ظةف الٮٝخ؟ ٝةؿ/  ،اهلل ث٨ رقٮؿ ٤ٝخي ٔى ة بىٍخ الكَّ ى اٍررتى

ؿي  ٧ى ٞى َّٜ ا٣ٍ كانٍنى
(2)»(3). 

۳ 

، ٨ٔ أةمؽ ، ٨ٔ اتل١ٕ٤ربٌم كأػرب٩ة دمةٔحه »/  ٝةؿ النيغ ا٣ُٮسٌ 
ػ ذ٠ؿ أ٫ٌ٩ ٨٦ أ٢٬  احلكني، ٨ٔ رص٢و ث٨  ، ٨ٔ ٔيلٌ الؿازٌم  ث٨ ٔيلٍّ 

يؾ٠ؿ اق٫٧ ػ ٨ٔ ظجيت ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ يٮنف ث٨ مةذاف  ٝـكي٨ ل٥
 ،ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر األ٬ٮازٌم  ، ٝةؿ/ دػ٤خ إىل ٔيلٌ الى٪ٕةينٌ 

! ْٔي٥و  ٣ٞؽ قأ٣خ ٨ٔ أمؿو  ،، ٚٞةؿ/ ية أيخ ؽو حم٧ٌ  ٚكأتل٫ ٨ٔ آؿ أيب
أصؽ إىل ذٰلٟ  ٦ةـ ٥٤ٚ أ٤َت ث٫ ٔيةف اإلالكًّ  ،حن ظضضخي ٔرشي٨ ظضٌ 

                                                                                              

 .۰4قٮرة يٮنف/  (1)

 .۱قٮرة ا٧ٞ٣ؿ/  (2)

 ؛ حبةر األ٩ٮار/ ذ٠ؿ ٨٦ مة٬ؽ ا٣ٞةا٥  /4۳، ابلةب 47۲ – 465، ص ٧٠۰ةؿ ادلي٨/ ج (3)
 .۰۳، ح ذ٠ؿ ٨٦ رآق  /۱۳ٔرش، ابلةب ، دةريغ اإل٦ةـ اثلةين 46 - 4۰، ص 5۰ج 
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، ٚجح٪ة أ٩ة حل٤ح ٩ةا٥ه  ث٨  يف مؿٝؽم إذ رأيخ ٝةابلن يٞٮؿ/ ية ٔيلٌ  قبيبلن
أ٢ٞٔ حل٤يت ظٌّت أوجعخ، ٚأ٩ة  . ٥٤ٚٝؽ أذف اهلل ل يف احلشٌ  ،إثؿا٬ي٥

 ١ٌٛ٦ؿ يف أمؿم أرٝت املٮق٥ حليل ك٩٭ةرم.

ة حنٮ املؽي٪ح،٧ٌ٤ٚة اكف كٝخ املٮق٥ أو٤عخ أمؿم كػؿصخ ٦ذٮصٌ   ٭ن
 ، ٥٤ٚ ؽو حم٧ٌ  ٧ٚة ز٣خ ٠ٰؾلٟ ظٌّت دػ٤خ يرثب ٚكأ٣خ ٨ٔ آؿ أيب

ا يف أمؿم ظٌّت ػؿصخي  ا، ٚأ٧ٝخي ١ٌٛ٦ؿن ا كال ق٧ٕخي هل ػربن أصؽ هل أزؿن
ة كػؿصخي ٦٪٭ة  ،٨٦ املؽي٪ح أريؽ م١ٌح، ٚؽػ٤خي اجلعٛح كأ٧ٝخي ث٭ة يٮ٦ن

ة حنٮ ا٣٘ؽيؿ، ك٬ٮ ىلع أربٕح أ٦يةؿو  ػ٤خي ٨٦ اجلعٛح، ٧ٌ٤ٚة أف د ٦ذٮٌص٭ن
ؿتي كاصذ٭ؽت يف ادلاعء كاثذ٭٤خ إىل اهلل هل٥،  َّٛ املكضؽ و٤َّيخي ٔك
كػؿصخ أريؽ ٔكٛةف، ٧ٚة ز٣خ ٠ٰؾلٟ ظٌّت دػ٤خي م١ٌح، ٚأ٧ٝخ ث٭ة 

ة أَٮؼ ابليخأيٌ   كأذ١ٛخ.  ة٦ن

ت الؿاِئح، يتجؼرت ظك٨ الٮص٫، َيٌ  ٚجح٪ة أ٩ة حل٤ح يف ا٣ُٮاؼ إذا أ٩ة ثّٛتن 
ٙو  عفَّ ٤ٝب ث٫، ٧ٞٚخ حنٮق ٚع١١ذ٫، بليخ، ٚاظٮؿ  يف منحذ٫، َةا

/ ٨٦ أ٢٬ ا٣ٕؿاؽ. ٚٞةؿ/ ٨٦ أٌم  ا٣ٕؿاؽ؟  ٚٞةؿ ل/ ٨٦ أي٨ الؿص٢؟ ٤ٞٚخي
/ ٨٦ األ٬ٮاز. ٚٞةؿ ل/ دٕؿؼ ث٭ة اخلىيت؟ ٤ٞٚخ/ رةم٫ اهلل، دييع  ٤ٝخي
ٚأصةب. ٚٞةؿ/ رةم٫ اهلل، ٧ٚة اكف أَٮؿ حل٤ذ٫ كأكرث دبذ٫٤ٌ كأٗـر د٦ٕذ٫! 

/ أ٩ة ٔيلٌ ث٨ إثؿا٬ي٥  أٚذٕؿؼ ٔيلٌ  ث٨ إثؿا٬ي٥. ٚٞةؿ/  ث٨ املةزيةر؟ ٤ٞٚخي
احلك٨  حم٧ٌؽو  ٦ة ٤ٕٚخى ثة٣ٕبل٦ح ا٣ٌيت ثح٪ٟ كبني أيب ،ةؾ اهلل أثة احلك٨ظيٌ 

/ ٦ع. ٝةؿ/ أٍػؿص٭ة. ٚأدػ٤خي يؽم يف صيب  ٔيلٍّ ث٨  ؟ ٤ٞٚخي
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ؿت ٔي٪ةق ثةدلمٮع كبسٯ  ٚةقذؼؿصذ٭ة، ٧ٌ٤ٚة أف رآ٬ة ل٥ يذ٧ةلٟ أف د٘ٗؿ
٦ةزيةر، رٍص إىل  ث٨  ث٢َّ أ٧َةرق، ز٥ٌ ٝةؿ/ أذف لٟ اآلف يةظٌّت  ،٦٪ذعجنة

٧ؿ اجلةس  رظ٤ٟ كًل٨ ىلع أ٬جحو  ٨٦ أمؿؾ، ظٌّت إذا ٣بف ال٤ي٢ ص٤جةث٫، ٗك
 ٚإ٩ٌٟ قذ٤ٞةين ٬٪ةؾ.  ،ّبل٫٦، رس إىل مٕت ثن اعمؿو 

ٚرستي إىل ٦زنيل، ٧ٌ٤ٚة أف أظككخ ثةلٮٝخ أو٤عخ رظيل كٌٝؽ٦خ 
ا، كةم ٧١ذ٫ مؽيؽن ا يف الكري راظ٤يت ٔك ٤خ كرصت يف ٦ذ٪٫، كأٝج٤خ دلؽًّ

، ٧ٚة ز٣خ  ظٌّت كردت النٕت، ٚإذا أ٩ة ثة٣ّٛت ٝةا٥ه  ي٪ةدم ية أثة احلك٨ إلَّ
زن حنٮق، ٧ٌ٤ٚة ٝؿبخ ثؽأين ثةلكبلـ كٝةؿ ل/ قًػٍؿ ث٪ة ية أخ. ٧ٚة زاؿ حيؽٌ 

، كا٩ٛضؿ ا٣ٛضؿ ، كرس٩ة إىل صجةؿ ٦ىنن صجةؿ ٔؿٚةتو   ٝ٪ةز٫ ظٌّت ختؿٌ كأظؽٌ 
 ُ٪ة صجةؿ ا٣ُةاٙ. ألٌكؿ كحن٨ ٝؽ دٮقٌ ا

٧ٌ٤ٚة أف اكف ٬٪ةؾ أمؿين ثة٣زنكؿ كٝةؿ ل/ ا٩ـؿ ٚى٢ّّ وبلة ال٤ي٢. 
، كأمؿين ثةلٮدؿ ٚأكدؿت، كٌل٩خ ٚةاؽةه ٚى٤ٌ  ٦٪٫، ز٥ٌ أمؿين ثةلكضٮد  يخي

كقةر كرست ٫ٕ٦  ،كاتلٕٞيت، ز٥ٌ ٚؿغ ٨٦ وبلد٫ كرًلت، كأمؿين ثةلؿًلٮب
/ ٥ٕ٩، أرل ٠سيت رم٢و ظٌّت ٔبل ذركة ا٣ُةاٙ، ٚٞةؿ  / ٢٬ دؿل محبنة؟ ٤ٝخي

ٌٝ  ٤ٔي٫ ثيخ مٕؿو  ؽ ابليخ ٩ٮرنا، ٧ٌ٤ٚة أف رأيذ٫ َةثخ ٩ٛس، ٚٞةؿ ل/ يذٮ
 ٬٪ةؾ األم٢ كالؿصةء. ز٥ٌ ٝةؿ/ رس ث٪ة ية أخ. 

ٚكةر كرست ث٧كريق إىل أف احنؽر ٨٦ الركة كقةر يف أق٫٤ٛ، ٚٞةؿ/ 
٨ٔ ز٦ةـ  . ز٥ٌ ٝةؿ/ ػ٢ٌ ةرو صجٌ ، كخيٌٓ كُّ كُّ وٕتو  ٬٪ة يؾٌؿ  ٚ٭ة ،ا٩ـؿ

٨ أػ٤ٛ٭ة؟ ٚٞةؿ/ ظؿـ ا٣ٞةا٥ ال / ّٕٚ ٦ى  ،يؽػ٫٤ إاٌل مؤ٨٦ه  اجلةٝح. ٤ٝخي
. ٚؼ٤ٌيخ ٨٦ ز٦ةـ راظ٤يت، كقةر كرست ٫ٕ٦ إىل أف كالخيؿج ٦٪٫ إاٌل مؤ٨٦ه 
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. ز٥ٌ ٝةؿ  د٩ة ٨٦ ثةب اخلجةء، ٚكجٞن ثةدلػٮؿ كأمؿين أف أٝٙ ظٌّت خيؿج إلَّ
 كبل٦ح. ل/ ادػ٢ ٬ٌ٪أؾ ال

ٌ  ٚؽػ٤خ ٚإذا أ٩ة ث٫ صةلفه  ر ثأػؿل، كٝؽ ٠رس ثؿدد٫  نط ثربدةو ٝؽ ات كادَـّ
ٝؽ دسةزٙ ٤ٔي٭ة اجلؽل، كأوةث٭ة أل٥  ىلع اعد٫ٞ، ك٬ٮ ٠أٝعٮا٩ح أرصٮافو 

، ٣حف ٩يقٌّ  ديقٌّ  قخٌّ  ، ق٧طه أك ٌٝيت رحيةفو  اهلٮل، كإذا ٬ٮ ٠٘ى٨ ثةفو 
ر اهلة٦ح، ا٣ٞة٦ح، ٦ؽكٌ ثة٣ُٮي٢ النة٦غ كال ثة٣ٞىري البلزؽ، ث٢ مؿبٮع 

احلةصجني، أٝىن األ٩ٙ، ق٭٢ اخلٌؽي٨، ىلع ػٌؽق األي٨٧  و٤خ اجلجني، أزجٌ 
ٟو  ،ػةؿه   . ىلع ررضاًح ٔ٪ربو  ٠أ٫ٌ٩ ٚذةت مك

٧ٌ٤ٚة أف رأيذ٫ ثؽرد٫ ثةلكبلـ، ٚؿدَّ ٔيلَّ أظك٨ ٦ة ق٧َّ٤خ ٤ٔي٫، كمةٚ٭ن 
/ قيٌ  ٣ٌح، ك٥٬ ثني ٝؽ أ٣بكٮا ص٤جةب ال، ؽمكقأ٣ن ٨ٔ أ٢٬ ا٣ٕؿاؽ، ٤ٞٚخي

تل١٤٧ٮ٩٭٥ ٧٠ة م١٤ٮك٥، ك٥٬ يٮ٦بؾو  ،املةزيةر ث٨ يةء. ٚٞةؿ ل/ ا٣ٞٮـ أذاٌل 
/ قيٌ  ء.أذاٌل  ٕيؽ الٮ٨َ كَةؿ امل٤ُت. ٚٞةؿ/  ،ؽم٤ٞٚخي أيب  ،ية ث٨ املةزيةر٣ٞؽ ث
ة ٌٗت اهللي ٤ٔي٭٥ ك٣ٕ٪٭٥ كٰل٥ اخلـم  ٔ٭ؽ إيلَّ أف ال ٧ٌؽو حم أثٮ أصةكر ٝٮ٦ن

أقس٨ ٨٦ اجلجةؿ إاٌل  . كأمؿين أف الأحل٥ه  ٥ ٔؾابه يف ادل٩ية كاآلػؿة كٰل
ؿ٬ة، ك٨٦ ابلالد إاٌل ٔٛؿ٬ة، كاهلل مٮالز٥ أّ٭ؿ اتلٞيٌ  ٭ة يبٔك ٚأ٩ة يف  ،ح ٚٮَّكَّ

 . ح إىل يـٮ ييؤذف يل ٚأػؿجاتلٞيٌ 
/ ية قيٌ  إذا ظي٢ ثي٪س٥ كبني قبي٢ ٦ّت يسٮف ٬ٰؾا األمؿ؟ ٚٞةؿ/  ،ؽم٤ٞٚخي

/ ٦ّت ية اقذؽار ث٭٧ة ال١ٮا٠ت كاجلضـٮك ،ال١ٕجح، كاصذ٧ٓ الن٧ف كا٧ٞ٣ؿ . ٤ٞٚخي
ح األرض ٨٦ ثني الىٛة يف ق٪ح ٠ؾا ككؾا ّتؿج داثٌ ث٨ رقٮؿ اهلل؟ ٚٞةؿ ل/ 

 . كاملؿكة، ك٫ٕ٦ ٔىة مٮىس كػةد٥ ق٤ي٧ةف، يكٮؽ اجلةس إىل املعرش
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ة كأذفى ل ثةخلؿكج ثٕؽ أف اقذٞىيخ جلٛس ٝةؿ/ ٚأ٧ٝخ ٔ٪ؽق أيٌ  ة٦ن
ـه  ، ٣ٞؽ رست ٨٦ م١ٌح إىل ال١ٮٚحكػؿصخ حنٮ ٦زنيل. كاهلل  ك٦ع ٗبل

ٌّ اهلل ىلع حم٧ٌؽو  خيؽ٦ن ٥٤ٚ ةكآهل كق٤ٌ  أرى إاٌل ػرينا. كو  .(1)«٥ تك٤ي٧ن

8

 ركل أثٮ ٔجؽ اهلل حم٧ٌؽ ث٨ ق٭٢و »/  النيعٌ  ا٣ُربٌم  ٝةؿ حم٧ٌؽ ث٨ صؿيؿو 
يف  ال١ٮيفٌ  ا٣ُةيئٌ  ث٨ صٕٛؿو  اخلري أةمؽ ث٨ حم٧ٌؽ ، ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة أثٮاجل٤ٮدٌم 

، ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة حم٧ٌؽ ث٨ احلك٨ ث٨  مكضؽ أيب إثؿا٬ي٥ مٮد ث٨ صٕٛؿو 
، ٝةؿ/ ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر األ٬ٮازٌم  ، ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة ٔيلٌ حيىي احلةرثٌ 

ة، إذ دػ٤خي املؽي٪ح كأ٧ٝخي ث٭ة أيٌ  ة أقأؿ ػؿصخي يف ثٕي الكجني ظةصًّ ة٦ن
٧ٚة ٔؿٚخ هل ػربنا كال كٕٝخ ل ٤ٔي٫  ، كأقتجعر ٨ٔ وةظت الـ٦ةف

أنيه  ة مؽيؽن ٤ذ٫ ٨٦ ٤َت وةظت  ،، ٚةٗذ٧٧خي ٧ًّٗ كػنيخي أف يٛٮدن ٦ة أ٦َّ
، ٚؼؿصخ ظٌّت أديخ م١ٌح، ٌٚٞيخ ظٌضيت كأذ٧ؿت ث٭ة  الـ٦ةف

، ٌك ٰذلٟ أ٤َت.  أقجٮاعن
٠أ٫ٌ٩ ٗى٨  ٚجح٪ة أ٩ة أ١ٌٚؿ إذ ا٩سنٙ ل ثةب ال١ٕجح، ٚإذا أ٩ة ثإنكةفو 

ثأػؿل، ٝؽ ٠نٙ ُٔٙ ثؿدد٫ ىلع اعد٫ٞ،  ، ٦تٌنطو ثربدةو  ، ٦زٌترو ثةفو 
 / ٚةردةح ٤ٝب كبةدرت ٣ٞىؽق، ٚة٩ثىن إٌل كٝةؿ/ ٨٦ أي٨ الؿص٢؟ ٤ٝخي

/ ٨٦ األ٬ٮاز. ٚٞةؿ/ أدٕؿؼ  ٨٦ ا٣ٕؿاؽ. ٝةؿ/ ٨٦ أٌم  ا٣ٕؿاؽ؟ ٤ٝخي

                                                                                              

يٍجح/ ص  (1) ٘ى  .۰۰۳، ح ، ا٣ٛى٢ اثلة٣ر، األػجةر املذ٧ٌٌ٪ح مل٨ رأی وةظت الـ٦ةف ۰67 - ۰6۳ا٣
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٧ٚة اكف  ،رةم٫ اهلل دييع ٚأصةب. ٝةؿ/ رةم٫ اهلل ،؟ ٤ٝخ/ ٥ٕ٩اخلىيبٌ 
امل٭ـيةر؟ ٤ٝخ/ أ٩ة ٬ٮ.  ٫٤، كأكرث ٩ي٫٤، كأٗـر د٦ٕذ٫! ٝةؿ/ ٚةث٨أَٮؿ حل
 ةؾ اهلل ثةلكبلـ أثة احلك٨. ٝةؿ/ ظيٌ 

ز٥ٌ وةٚعن كاع٩ٞن، كٝةؿ/ ية أثة احلك٨، ٦ة ٤ٕٚخ ا٣ٕبل٦ح ا٣يٌت ثح٪ٟ 
/ ٦ع. كأدػ٤خ يؽم إىل صيب  حم٧ٌؽو  كبني املةظ أيب ٩رٌض اهلل كص٭٫؟ ٤ٝخي

ة ٤ٔي٫ ) يلٌّ  حم٧ٌؽه كأػؿصخ ػةد٧ن م (، ٧ٌ٤ٚة ٝؿأق اقذٕرب ظٌّت ث٢َّ ٧َؿق اٌل ٔك
، ٚإ٩ٌٟ زي٨ األ٦ٌح، رٌشٟٚ اهلل ؽو حم٧ٌ  اكف ىلع يؽق، كٝةؿ/ يؿةمٟ اهلل أثة

 ثةإل٦ة٦ح، كدٮَّصٟ ثذةج ا٥٤ٕ٣ كاملٕؿٚح، ٚإ٩ٌة إحلس٥ وةاؿكف. 
/ اإل٦ةـ ز٥ٌ وةٚعن كاع٩ٞن، ز٥ٌ ٝةؿ/ ٦ة اٌل  م دؿيؽ ية أثة احلك٨؟ ٤ٝخي

ك٣ٰس٨ ظضج٫ قٮء  ،ٔ٪س٥ املعضٮب ٨ٔ ا٣ٕةل٥. ٝةؿ/ ٦ة ٬ٮ حمضٮبو 
ٌُ  ٥ٍٝ إىل رظ٤ٟ، كًل٨ ىلع أ٬جحو  !أ٧ٔة٣س٥ خ اجلٮزاء ٨٦ ٣ٞةا٫، إذا احن

 كأز٬ؿت جنٮـ الك٧ةء ٚ٭ة أ٩ة لٟ ثني الؿًل٨ كالىٛة. 
٤ن، ٧ٚة ز٣خي أرٝت الٮٝخ ظٌّت ظةف،  ٌَّ ٪ٍخي أفَّ اهلل ٚ َّٞ ُٚةثٍخ ٩ٛس كدي

يت، كاقذٮيخ ىلع رظيل، كاقذٮيخ ىلع ّ٭ؿ٬ة، ٚإذا أ٩ة ُيٌ كػؿصخ إىل ٦
ةين ثةلكبلـ ثىةظب ي٪ةدم/ إلَّ ية أثة احلك٨. ٚؼؿصخ ٤ٚعٞخ ث٫، ٚعيٌ 

 كٝةؿ/ رس ث٪ة ية أخ. 
إىل أف ٤ٔٞ٪ة ىلع ا٣ُةاٙ، ٚٞةؿ/ ية  زاؿ ي٭جٍ كادينة كيؿىق ذركة صج٢و  ٧ٚة

ٌّ ث٪ة ا٣ٛضؿ رًلٕذني، ثةيق وبلة ال٤ي٢. ٚزن ا٩ـؿ ث٪ة ٩ىيٌل  ،أثة احلك٨ ٣خ ٚى
/ ٚةلؿًلٕذةف األكحلةف؟ ٝةؿ/ ٧٬ة ٨٦ وبلة ال٤ي٢، كأكدؿ ٚي٭ة، كا٣ٞ٪ٮت  ٤ٝخي

ـه  يف كّّ وبلةو   . كٝةؿ/ رس ث٪ة ية أخ. صةا
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 ظٌّت أرشٚ٪ة ىلع كادو ْٔي٥و  يـؿ ي٭جٍ يب كادينة كيؿىق يب ذركة صج٢و  ٥٤ٚ
ٌٝ  ٔين ٚإذا ثبيخو  ٦س٢ الاكٚٮر، ٚأ٦ؽٌ  ؽ ٩ٮرنا، ٝةؿ/ املٍط ٢٬ دؿل ٨٦ النٕؿ يذٮ

ٌٍ يف الٮادم كادٌ  / أرل ثحذنة ٨٦ النٕؿ. ٚٞةؿ/ األم٢. كاحن جٕخ محبنة؟ ٤ٝخي
٬ة، ك٩ـ٣خ ٨ٔ األزؿ، ظٌّت إذا رص٩ة ثٮقٍ الٮادم ٩ـؿ ٨ٔ راظ٤ذ٫ كػبٌل 

/ ٚإف دة٬خ؟ ٝةؿ/ ٬ٰؾا كادو ال٦ُيٌ  يؽػ٫٤ إاٌل مؤ٨٦  يت، كٝةؿ ل/ دٔ٭ة. ٤ٝخي
، كٝةؿ/ ؤ٨٦ه ؿج ٦٪٫ إاٌل مخي كال . ز٥ٌ قجٞن كدػ٢ اخلجةء كػؿج إلَّ مرساعن

 أبرٍش، ٚٞؽ أذف لٟ ثةدلػٮؿ. 
ٚؽػ٤خي ٚإذا ابليخ يكُٓ ٨٦ صة٩ج٫ اجلٮر، ٚك٧َّ٤خ ٤ٔي٫ ثةإل٦ة٦ح، ٚٞةؿ 

ٌٝ ل/   م أثُأ ثٟ ٤ٔي٪ة؟ٕٟ حلالن ك٩٭ةرنا، ٧ٚة اذٌل ية أثة احلك٨، ٝؽ ٠ٌ٪ة ٩ذٮ
/ ية قيٌ  ٨ يؽ٣ٌ  ؽم، ل٤ٝ٥خي ا يؽلٌٟ! ل٥إىل اآلف. ٝةؿ ل/ ن أصؽ ٦ى ز٥ٌ  جتؽ أظؽن

د٥ ىلع  ،ال٩سر ثإوج٫ٕ يف األرض، ز٥ٌ ٝةؿ/  ك٣م١ٌ٪س٥ ٠ٌّثد٥ األمٮاؿ، كجتربَّ
/ ٣س٥ اآلف؟  م ثي٪س٥، ٚأٌم ٔؾرو ًٕٛةء املؤ٦٪ني، كُٕٝذ٥ الؿظ٥ اذٌل  ٤ٞٚخي

 اتلٮبح اتلٮبح، اإلٝة٣ح اإلٝة٣ح. 
ٰل٤ٟ ٦ى٨ ٤ٔي٭ة إاٌل  ٌٕس٥ بلٕيو امل٭ـيةر، لٮال اقذ٘ٛةر ث ث٨ يةز٥ٌ ٝةؿ/ 

 . ي٨ تنج٫ أٝٮاٰل٥ إٔٚةٰل٥النيٕح اذٌل  ػٮاٌص 
، أال أ٩ببٟ اخلرب؟ إ٫ٌ٩ إذا ٕٝؽ الىيبٌ  ػ ك٦ؽَّ يؽق ػامل٭ـيةر  ث٨ يةز٥ٌ ٝةؿ/ 

اهلل، ٚأػؿج ثني  يؤذف لٮلٌ  ، كبٮيٓ الكٛيةينٌ ، كقةر ا٧ٕ٣ةينٌ كحتؿَّؾ امل٘ؿبٌ 
زح ٔرش رصالن قٮاء، ٚأيجء إىل ال١ٮٚح كأ٬ؽـ كزال الىٛة كاملؿكة يف زالز٧بحو 

مكضؽ٬ة كأثني٫ ىلع ث٪ةا٫ األٌكؿ، كأ٬ؽـ ٦ة ظٮهل ٨٦ ث٪ةء اجلجةثؿة، كأظشُّ 
ثةجلةس ظٌضح اإلقالـ، كأيجء إىل يّثب ٚأ٬ؽـ احلضؿة، كأػؿج ٦ى٨ ث٭ة ك٧٬ة 
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ةف، ٚآمؿ ث٭٧ة جتةق ابلٞيٓ، كآمؿ خبنبذني يى٤جةف ٤ٔي٭٧ة، ٚذٮرؽ ٨٦ َؿيٌ 
ي حتذ٭٧ة ذىتى ٍٛ اجلةس ث٭٧ة أمٌؽ ٨٦ ا٣ٛذ٪ح األكیل، ٚي٪ةدم ٦٪ةدو ٨٦ الك٧ةء/  ، ٚيي

 يجىق ىلع كص٫ األرض إاٌل مؤ٨٦ه  ية ق٧ةء أثيؽم، كية أرض ػؾم. ٚيٮ٦بؾو ال
  ٝؽ أػ٤ه ٤ٝج٫ للي٧ةف.

/ ية قيٌ   ة، الؿصٕح الؿصٕح.ة ال١ؿٌ ال١ؿٌ ٝةؿ/  ؟ؽم، ٦ة يسٮف ثٕؽ ٰذل٤ٟٝخي
ٍمٮاؿو كبىننًيى  ٥َّ ثي ز٥ٌ دبل ٬ٰؾق اآليح/ 

ى
٥ ثًأ ٍد٩ىةزي ٦ٍؽى

ى
٤ىٍيً٭٥ٍ كأ ٔى ةى  ؿَّ ٥ي ا١ٍ٣ى ٍد٩ىة ٣ىسي رىدى

ًٛينا ى ٩ى ٍكّثى
ى
٥ٍ أ ٤ٍ٪ىةزي ٕى كصى

 (1)»(2). 

ثٕؽ ٦ُة٣ٕح ٩ىٮص ٬ٰؾق الؿكايةت األربٓ ٩بلظِ أفَّ ٌٝىح ٬ٰؾا ال٤ٞةء 
ىني ازجني، ٧٬ة/ كا٣ترٌشؼ كٍٕٝخ لنؼ

ث٨ ٦٭ـيةر.  ث٨ إثؿا٬ي٥ ٔيلٌ  -۱

. إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر -۰

ل٤ٮزٮؽ  ثؽَّ ٨٦ حتٞيٜ ظةؿ ٬ٰؾي٨ الؿص٤ني؛ ٣رنل ٢٬ ٧٬ة مٮرده  كلا ال
ذ٧ةد ىلع ٤ٞ٩٭٧ة كٝجٮؿ ٦ة يؿكية٫٩ أك ال؟ ٚ٪ٞٮؿ/   كاال٧َب٪ةف ظٌّت ي٧س٨ األ

                                                                                              

 .6قٮرة األرساء/  (1)

 يف ظةؿ ا٣٘يجح. ، ٦ٕؿٚح ٨٦ مة٬ؽ ا٣ٞةا٥ ۰۹7ك ۰۹6دالا٢ اإل٦ة٦ح/ ص ( 2)
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 ػ ٚ٭٪ةؾ حبره  إقعةؽ األ٬ٮازٌم  ػ أيب٦ٌة ثة٣جكجح إىل إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر أ
ؽُّ ٬ٰؾا الؿاكم ٨٧ً الؿكاة اثلٞةت أك ال؟  ك٩ٞةشه   ٚي٫، ك٬ٮ/ ٢٬ يٕي

ة ٔؽيؽةن   ؽ اخلٮيئٌ ٢ٞ٩ الكيٌ  ، كٌم يف يف دٮزيٜ ٬ٰؾا الؿص٢ كصٮ٬ن
 (1)(املٞةؿ  د٪ٞيط)يف ٠ذةب  ٦ٞةينٌ احلٞيٞح دؿصٓ إىل الكـ ا٣ٕبٌل٦ح املة

/   ؽ اخلٮيئٌ ٚةلكيٌ  ة ٝةابلن ٕن كٝؽ »كبٕؽ أف ذ٠ؿ ٬ٰؾق املٮارد ٝةـ ثؿٌد٬ة دمي
ىلع  اػذ٤ٙ يف ظةؿ الؿص٢، ٚٞي٢/ إ٫ٌ٩ ٨٦ اثلٞةت، أك احلكةف. كاقذؽٌؿ 

 /لكٌ٭ة ًٕيٛحه  ذٰلٟ ثٮصٮقو 

 .(2)٨٦ الكٛؿاء / أ٫ٌ٩ زٞحه (الٮصزية)يف  / ٦ة ذ٠ؿق ا٣ٛة٢ً املض٤سٌ األٌكؿ

٨ دٌٞؽـ ٤ٔي٫، كقيجء  كيؿٌدق/ أفَّ ٬ٰؾا اصذ٭ةده  ٦٪٫ اقت٪ج٫ُ ٨٦ الكـ ٦ى
 الالكـ ىلع ٰذلٟ.

ق ٨٦ املٕذ٧ؽي٨اثلةين ط َؿيٜ الىؽكؽ إىل حبؿو  ،(3)/ أفَّ ا٣ٕبٌل٦ح ٔؽَّ  كوعَّ
 ٌٞ  .(4)ةء، كٚي٫ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةرالك

ح ثٰؾلٟ كيىعٌ  يؿد ٚي٫ ٝؽحه  ٨ ل٥كيؿٌدق/ أفَّ ا٣ٕبٌل٦ح يٕذ٧ؽ ىلع ٦ى  ع٫. رصَّ
                                                                                              

 .۰۰4ثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر، ر٥ٝ دؿدمح إ ،۳۰ – ۱7، ص 5املٞةؿ/ ج  د٪ٞيط  (1)

 .4۹، دؿدمح إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر، ر٥ٝ ۱46رصةؿ املض٤ٌس )الٮصزية(/ ص  (2)

، ا٣ٞك٥ األٌكؿ يف ٨٦ أذ٧ؽ ٤ٔي٫، دؿدمح إثؿا٬ي٥ ث٨ 5۱ػبلوح األٝٮاؿ/ ص  (3)
 .٦۱7٭ـيةر، ر٥ٝ 

 ، اخلةد٧ح، يف ٚٮااؽ الؿصةحٌلح، ا٣ٛةاؽة اثلة٦٪ح.44۲املىؽر الكةثٜ/ ص  (4)
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ثىن ىلع أوة٣ح ا٣ٕؽا٣ح،   ١ٚأ٫ٌ٩ ،(1)يف دؿدمح أةمؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ث٨ ق١٧ح
٤ي٫ ال  ٤ٔي٪ة. يسٮف ٝٮهل ظٌضحن  ٔك

 / أ٫ٌ٩ ٨٦ قٛؿاء (الٮقيٍ)ك (امل٪٭ش)/ ٦ة ذ٠ؿق املريزا يف اثلة٣ر
، (2)ح ٚي٭٥ٔرشيٌ ة ذ٤ٙ االز٪خت ي٨ ال، كاألثٮاب املٕؿكٚني اٌل  الىةظت

 .(3)(ربيٓ النيٕح)يف  ٝةهل اث٨ َةككسو 

ق/ أفَّ ٬ٰؾا اصذ٭ةده  اقت٪ج٫ُ ٨٦ الؿكايح ا٣ٌيت  َةككسو  ٨٦ اث٨ كيؿدُّ
كال النيغ  يؾ٠ؿق اجلضةيشٌ  اكف األمؿ ٧٠ة ذ٠ؿ ٧٤ٚةذا ل٥ ق٪ؾ٠ؿ٬ة، إذ لٮ

ة ا٬ذ٧ة٦٭٥ ثؾ٠ؿ َةككسو  ـ ىلع اث٨كال ٗري٧٬ة م٨٧ٌ دٞؽٌ  ، ٦ٓ مؽَّ
 كاألثٮاب؟!الكٛؿاء 

كٌلف ٨٦ »/ ث٨ لكسٮـ الرسػسٌ  ٨ٔ أةمؽ ث٨ ٔيلٌ  / ٦ة ركاق ال١ٌشٌ الؿاثٓ
 زن إقعةؽ ث٨ حم٧ٌؽو كٌلف ٦أمٮ٩نة ىلع احلؽير، ٝةؿ/ ظؽٌ  ،(4)ا٣ٛٞ٭ةء

                                                                                              

، ا٣ٞك٥ األٌكؿ يف ٨٦ أذ٧ؽ ٤ٔي٫، دؿدمح أةمؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ث٨ 66/ ص املىؽر الكةثٜ (1)
 .۳6ق١٧ح، ر٥ٝ 

٩ٞبلن ٨ٔ/ إٔبلـ الٮری/  ۱6۳، دؿدمح إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر، ر٥ٝ ۳74، ص ٦۱٪٭ش املٞةؿ/ ج  (2)
 .، ا٣ٛى٢ األٌكؿ، اجلىٮص ىلع ٗيبذ٫ ۳، ابلةب ۰5۹، ص ۰ج 

ٜه ثٕي٪٫ ك٦ٌذعؽه ٦ٓ ٠ذةب )إٔبلـ ٮبه اىل اث٨ َةككسو ك٬ٰؾا ال١ذةب ٦جك (3) ، ك٣ٰس٨ مٮاٚ
 .۱۳۱، ر٥ٝ 75، ص ۱۲الٮری( ٨٦ دأحلٙ أ٦ني امل٤ٌح كاإلقبلـ ا٣ُربٌس. ا٩ْؿ/ الريٕح/ ج 

، دؿدمح ظٛه ث٨ ٧ٔؿوك 5۳۱اػذيةر ٦ٕؿٚح الؿصةؿ/ ص «. اكف ٨٦ ا٣ٞٮـ»يف املىؽر/  (4)
 .۱۲۱5كإثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر، ر٥ٝ 
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زن حم٧ٌؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر، ٝةؿ/ إفَّ أيب ل٧ٌة ظرضد٫ ، ٝةؿ/ ظؽٌ ابلرصٌم 
، كأُٔةين ٔبل٦حن  إاٌل اهلل  ي٥٤ٕ ثذ٤ٟ ا٣ٕبل٦ح أظؽه  ، كل٥الٮٚةة دٚٓ إلَّ ٦ةالن

ـٌ  ٨ أدةؾ ثٰ٭ؾق ا٣ٕبل٦ح ٚةدٚٓ إحل٫ املةؿ. ٝةؿ/ ٚؼؿصخ إىل  ٔ كص٢ٌ، كٝةؿ/ ٦ى
ث٘ؽاد، ك٩ـ٣خ يف ػةف، ٧ٌ٤ٚة اكف يف احلٮـ اثلةين إذ صةء ميغ كدؽَّ ابلةب، 

٨ ٬ٰؾا؟ ٚٞةؿ/ ميغه  / ادػ٢. ٚؽػ٢  ٤ٞٚخي ل٤٘بلـ/ ا٩ْؿ ٦ى ثةبلةب. ٤ٞٚخي
م ٔ٪ؽؾ، ك٬ٮ ٠ؾا كًلؾا، ك٫ٕ٦ ، ٬ةت املةؿ اٌل ةؿ/ أ٩ة ا٧ٕ٣ؿٌم كص٤ف، ٚٞ

،  ؽو حم٧ٌ  ك اكف كًلي٢ أيبا٣ٕبل٦ح. ٝةؿ/ ٚؽٕٚخ إحل٫ املةؿ، كظٛه ث٨ ٧ٔؿو 
، كٌلف كًلي٢ ا٧ٕ٣ؿٌم  ك ٚ٭ٮ اث٨حم٧ٌؽ ث٨ ظٛه ث٨ ٧ٔؿو  صٕٛؿو  كأ٦ٌة أثٮ

٨ ٬ٰؾق كص٫ االقذؽالؿ/ أ٫ٌ٩ يكذٛةد ٦ك .(1)«اجلةظيح، كٌلف األمؿ يؽكر ٤ٔي٫
 كأ٫ٌ٩ اكف جيذ٧ٓ ٔ٪ؽق املةؿ. ، اإل٦ةـالؿكايح أفَّ إثؿا٬ي٥ اكف ٨٦ كُلء 

 كيؿٌدق/ 
/ أفَّ الؿكايح ًٕيٛح الك٪ؽ ثإقعةؽ ث٨ حم٧ٌؽو  ، ث٢ ث٧ع٧ٌؽ ث٨ ابلرصٌم  أٌكالن

ة.  ٌن  إثؿا٬ي٥ أي
، ٢ٕ٤َّٚ املةؿ اكف جلٛك٫  كزة٩ينة/ أ٫ٌ٩ ال يكذٛةد ٨٦ الؿكايح أ٫ٌ٩ اكف كًليبلن

يف ٦ةؿ إثؿا٬ي٥،   ، أك أفَّ املةؿ اكف ق٭٥ اإل٦ةـ اإل٦ةـإيىةهل إىل  ٚأراد
ة آػؿ أُٔةق إثؿا٬ي٥ى حلٮو٫٤ إىل اإل٦ةـ  أك ٗري ٰذلٟ، ٚبل ، أك أفَّ مؼىن

 إمٕةر يف الؿكايح ثةلٮٌل٣ح. 

                                                                                              

 .۱۲۱5، دؿدمح ظٛه ث٨ ٧ٔؿوك كإثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر، ر٥ٝ 5۳۰ك 5۳۱اػذيةر ٦ٕؿٚح الؿصةؿ/ ص  (1)
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، ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ ث٨ حم٧ٌؽو  ٨ٔ ٔيلٌ  (الاكيف)ركل حم٧ٌؽ ث٨ يٕٞٮب يف  ،٥ٕ٩
آػؿ،  حم٧ٌؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر ا٣ٌٞىح ىلع كص٫و ، ٨ٔ ةمٮي٫ الكٮيؽاكٌم 

  .(1)ٝؽ أ٧ٝ٪ةؾ ٦ٞةـ ]ماكف[ أثيٟ ٚةةمؽ اهلل ،كيف آػؿ٬ة/ ٚؼؿج إلَّ 
 ؛ ٚإفَّ حم٧ٌؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ ل٥ىلع كٌل٣ح إثؿا٬ي٥، ١ٰ٣ٌ٪٭ة ًٕيٛحه  كٚي٭ة دال٣حه 

 . يٮزٌٜ، كحم٧ٌؽ ث٨ ةمٮي٫ دل٭ٮؿه 
ٚبل دال٣ح ٚي٭ة ىلع الكٛةرة ا٣يٌت ٌم  ،حكزةثلنة/ أ٫ٌ٩ ىلع دٞؽيؿ تك٤ي٥ الٮٌل٣

٦ح الؿاثٕح( أٌف الٮٌل٣ح ال دبلزـ ة يف املؽػ٢ )املٞؽٌ ٨٦ الٮٌل٣ح. كٝؽ ثحٌ٪ٌ  أػٌه 
 .(2)«الٮزةٝح كال احلك٨

 /  ؽ اخلٮئٌ ا ىلع الكيٌ ٪ة ٩ٞٮؿ رد  ٣م١٪ٌ 
زـ دبل ٨ٔ الٮاٝٓ، إذ ٤ٝذ٥ ثأفَّ الٮٌل٣ح ال ، ث٢ ٬ٮ ثٕيؽه إفَّ اإلماكؿ ٦ج٪ةيئٌّ 

كاقت٪ؽد٥ يف ٰذلٟ إىل  ،الٮزةٝح كال احلك٨، كذ٠ؿد٥ ٧٩ةذج لؿدّّ ٬ٰؾا اتلبلزـ
يٍجح)٠ذةب  ٘ى ثةب الكٛؿاء املؾمٮ٦ني، ٣ٰس٨ ظي٪٧ة  يف  ل٤نيغ ا٣ُٮسٌ  (ا٣

ة ابلةب املؾ٠ٮر َـّ إ٧ٌ٩ة دٮٌص٫ إىل  ،راصٕ٪ة ٬ٰؾا ال١ذةب ػىٮون كصؽ٩ة أفَّ ال
يع الكٛةرة اٌل  ـٌ  ي٦٨ؽَّ ٭٥ ال ّّٞ  .(3)ي٨ اك٩ٮا كُلء ظٞيٌٞينيال اٌل  ،كرد حب

                                                                                              

 .5، ح ، ٠ذةب احلٌضح، ثةب مٮدل الىةظت 5۱۳، ص ۱الاكيف/ ج  (1)

، 75؛ ص ۳۱۳، دؿدمح إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر، ر٥ٝ ۳۲5 – ۳۲۳، ص ٦۱ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (2)
 كٌل٣ح اإل٦ةـ. املٌٞؽ٦ح الؿاثٕح، املٮرد اخلةمف/

 ، ا٣ٛى٢ الكةدس، يف ذ٠ؿ املؾمٮ٦ني اٌلي٨ اٌدٔٮا ابلةثٌيح كالكٛةرة ۳۹7ا٣٘يجح/ ص  (3)
.  ٠ؾثنة كاٚرتاءن
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/  ؽ اخلٮيئٌ أًةؼ الكيٌ  ز٥ٌ   ٝةابلن
، ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة حم٧ٌؽ ث٨ مٮد (٧٠ةؿ ادلي٨)اخلةمف/ ٦ة ركاق الىؽكؽ يف »

، ٨ٔ إثؿا٬ي٥ ث٨ احل٧ريٌم  ، ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة ٔجؽ اهلل ث٨ صٕٛؿو  ث٨ املذٮٌَل 
، ينذ٢٧ ىلع كوٮؿ إثؿا٬ي٥ إىل ػؽ٦ح َٮي٢ه  ك٬ٮ( 1)٦٭ـيةر... ز٥ٌ ذ٠ؿ احلؽير

٦ٞةـ  ىلع ٤ٔٮٌ  كٚي٫ دال٣حه  ، ، ك٦ة صؿل ثح٪٫ كبح٪٫ احلٌضحاإل٦ةـ 
٥ْ ػُؿق ٔ٪ؽ اإل٦ةـ  . إثؿا٬ي٥، ٔك

 ك يؿٌدق/
/ أفَّ راكم الؿكايح ٬ٮ إثؿا٬ي٥ ٩ٛك٫، كاالقذؽالؿ ىلع كزةٝح مؼهو   أٌكالن

٥ْ ردبذ٫ ثٞٮؿ ٩ٛك٫ ٨٦ ا٣٘ؿاات، ث٢ ٨٦ املٌعاكت.   ٔك
خ الؿكايح ٠ؾىب كزة٩ينة/ أفَّ يف الؿكايح ٦ة ٬ٮ ٦ُٞٮع ابلُبلف، كأفَّ إثؿا٬ي٥ لٮ وعٌ 

٨ كصٮد أخو   كٝؽ رآق إثؿا٬ي٥.  ، ث٧ٮدمكىمًّ   حل٤عضٌ  يف ركايذ٫؛ ك٬ٮ إػجةرقٔ 
 ي٫، ظير إفَّ اث٨ةس كالىؽكؽ ٤ٔا٣ٕجٌ  الٮحلؽ كاث٨ / أذ٧ةد اث٨الكةدس

 ٨٦ ركايةت حم٧ٌؽ ث٨ أةمؽ ث٨ حيىي ٦ة يؿكي٫ ٔ٪٫.  يكتنثً  الٮحلؽ ل٥
يسنٙ ٨ٔ كزةٝذ٫، ث٢  ال الٮحلؽ كأرضاث٫ ىلع رص٢و  كيؿٌدق/ أفَّ أذ٧ةد اث٨

 .(2)«٦ح الؿاثٕح(كال ظك٪٫. كٝؽ دٌٞؽـ ثيةف ٰذلٟ يف املؽػ٢ )املٞؽٌ 
                                                                                              

 .۱۹، ح  ا٣ٞةا٥ مة٬ؽ ٨٦ ذ٠ؿ /4۳ ابلةب ،45۳ – 445، ص ٧٠۰ةؿ ادلي٨/ ج  (1)

، املٌٞؽ٦ح 6۳كص  ۳۱۳، دؿدمح إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر، ر٥ٝ ۳۲6، ص ٦۱ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (2)
 الؿاثٕح، املٮرد اثلة٣ر، ركايح وٛٮاف كأرضاث٫.
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ا ىلع ٬مؾا الالكـ/   ٣م١٪٪ة ٩ٞٮؿ رد 

 ،ةق َٮؿ ظيةد٫م دب٪ٌ ٝؽ دؿاصٓ ٚي٧ة ثٕؽ ٨ٔ رأي٫ اٌل   ؽ اخلٮيئٌ الكيٌ إفَّ 
ة. ٣ٰس٨ يف ٩ْؿ٩ة أفَّ ٬ٰؾا  (الـيةرات اكم٢ )ح أق٪ةد ٠ذةب أال ك٬ٮ وعٌ  ٕن دمي

ا؛ ألٌف ٬٪ةؾ َؿيٞني ل٤ذٮزيٜ/  املجىن ٦ذنيه   صؽًّ

ـٌ  -۱ .  اتلٮزيٜ ا٣ٕة

. اتلٮزيٜ اخلةٌص  -۰

ٜه  (،الـيةرات اكم٢ )يف  اجل٧يٓ زٞةتو ٝٮلٮي٫ ٝؽ ٔؽَّ  ٚإذا اكف اث٨  ٰٚ٭ؾا دٮزي
ٌـّ   فَّ ٦س٢ ٬ٰؾا اتلٮزيٜ إ٧ٌ٩ة ٬ٮ ل٧٤نةيغ ثبل كاقُحو إ٭٥ٌ إاٌل أف يٞةؿ ، ال٤ِّ اع

م اػرت٩ةق رأي٪ة اٌل  ٣ٰس٨ٌ  ،٣حف ٦٪٭٥ ين٢٧ ٗري٥٬، كاث٨ ٦٭ـيةر ٚبل ،ٍٚٞ
 ٬ٮ ٗري ٬ٰؾا. 

ت ٦ٌٛىبلن ٨٧ً ظ٤ٞةت درق٪ة ػةرج ك٣ٞؽ دٌٕؿً٪ة إىل ٬ٰؾق اتلٮزيٞة
 .(1)ا٫ٞٛ٣ ٚؿاصٓ ٬٪ةؾ

 رأي٫ األػري يف ٬ٰؾا الؿص٢ ثٞٮهل/  ؽ اخلٮيئٌ كًليٙ اكف ٚٞؽ أُٔٯ الكيٌ 
يف  ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٬ةم٥و  ٬ٰؾا كٝؽ كٝٓ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر يف َؿيٜ ٔيلٌ »

يٜ يؾ٠ؿ ٚي٫ إاٌل ٦ة كٝٓ هل ٨٦ َؿ ؿ ٠ذةث٫ أ٫ٌ٩ ل٥اتلٛكري، كٝؽ ذ٠ؿ يف أكٌ 

                                                                                              

 ١ٰ٣ٌ٪ة رصٕ٪ة ٨ٔ ٬ٰؾا الؿأم يف أحبةز٪ة ا٣ٛٞ٭ٌيح. (1)
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٤ي٫ ٚةلؿص٢ يسٮف ٨٦ اثلٞةت. كَؿيٜ الىؽكؽ إحل٫  أثٮق  /اثلٞةت، ٔك
 .(1)«، ٨ٔ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر، كا٣ُؿيٜ وعيطه ٨ٔ احل٧ريٌم 

ث٨ ٦٭ـيةر ٚٞؽ ذ٠ؿ  ة ٔيلٌ ٦ٌ أثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر، كإىل إٝٮؿ/ ٬ٰؾا ثة٣جكجح أ
٫ٚ ٫ اقذٛةد ٨٦ ظؽير ترشٌ ك١ٰ٣٪ٌ  ،٭٥ ل٥ يؾ٠ؿكق يف ٠ذت الؿصةؿ٩ٌ أ اجل٧ةزٌم 

  .(2)ىلع ظك٪٫ كًل٧ةهل ٚي٫ دالالتو  فٌ أ

ٜ ا٣تكرتٌم  ّّٞ ىلع ٬ٰؾق الؿكايةت  (األػجةر ادلػي٤ح)يف ٠ذةث٫   أكردى املع
كٝؽ قىع ٨٦ ػبلهلة إىل إزجةت أفَّ ٬ٰؾق  ،األربٓ ٦ة يٞؿب ٨٦ ٔرشة إماكالتو 

حه  ٔٮ حه  الؿكايةت مًٮ ٍذ٤ٞى  .(3)كخمي

 ٰ دىٌؽل لؿٌد ٬ٰؾق   يغ ٣ُٙ اهلل الىةيف ا٣لگپةياگينٌ الن س٨ٌ ٣
اإلصةثح ٔ٪٭ة. ظةكؿ ك ،اإلماكالت

ز٥ٌ ٩ٌٕ٭٧ة  ،كحنةكؿ يف ٬ٰؾا املعٮر أف ٩ُؿح ٬ٰؾق اإلماكالت كأصٮبذ٭ة
 حتخ دل٭ؿ اجلٞؽ كادلراقح/

                                                                                              

 .۳۱۳، دؿدمح إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر، ر٥ٝ ۳۲7ك ۳۲6، ص ٦۱ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (1)

 .۰7۳، ص  5مكذؽرٌلت ٥٤ٔ الؿصةؿ/ ج  (2)

ح، األظةدير يف /۰ ابلةب ،۱۰۱ – ۱۱6، ص ۱األػجةر ادلػي٤ح/ ج  (3) ٔٮ  يف األٌكؿ/ ا٣ٛى٢ املًٮ
ٓو  أػجةر  . ا٣ٞةا٥ منة٬ؽة اٌدٔٮا دم
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ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر، ك٬ٮ ٦ة ركم يف  ا٩ذ٭ةء ق٪ؽ ثٌٕ٭ة إىل ٔيلٌ 
يٍجح) ٘ى ، ك٬ٮ احلؽير (ادلي٨ ٧٠ةؿ )، كأظؽ ػربىم (٦ة٦حدالا٢ اإل)، كيف (ا٣

كا٩ذ٭ةء ق٪ؽ ثٌٕ٭ة إىل إثؿا٬ي٥ ث٨  ،(1)اثلة٣ر كا٣ٕرشكف ٨٦ ٬ٰؾا ابلةب
 ٔرش.  أم احلؽير اتلةقٓ  ،اآلػؿ (ي٨ادل  ٧٠ةؿ)ك٬ٮ ػرب  ،٦٭ـيةر

؛ بلٕؽ كاظؽو  كبٕؽ٦ة اقذْ٭ؿ٩ة ٨٦ أفَّ ٬ٰؾق األظةدير دؿصٓ إىل ظؽيرو 
٭ة ٣ٕيلٌ جي ، ٚبلصٮاز دسؿار ٬ٰؾق احلاكيح ثٕي٪٭ة اعدةن   ث٨ إثؿا٬ي٥ دةرةن  ٮز كٝٔٮ

 أػؿل.  كإلثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر دةرةن 

 إلجوإب

ؾا اتلٮ٬ٌ  ا أك  ٞةط دم٤ح )ٔيلٌ ٥ ثأ٫ٌ٩ ٨٦ امل٧س٨ إقكييؽٚٓ ٬ٰ ث٨( ق٭ٮن
ا، ٚإ٫ٌ٩ ٝؽ يي٤ُٜ ىلع الٮدل اق٥ الٮادل يف املعةكرات ا٣ٕؿٚيٌ  ح، اػذىةرن

ا ٧٠ة أ٫ٌ٩ حيذ٢٧ ٝٮيًّ  ة ٨٦ ثٕي ا٣جٌكةخ، أك اصذ٭ةدن ة زيةدد٭ة امتجة٬ن
ة ٨٦ ثٌٕ٭٥ ُن ٤ .(2)ٗك

                                                                                              

٨ مة٬ؽ ا٣ٞةا٥  (1)  . ثةب ٦ى

ا؛ لا ال ي٧س٨ ٝجٮؿ صٮاب النيغ الىةيف ثذ٤ٟ  (2) ٜ ا٣تكرتٌم ٬٪ة ٝٮمٌّ صؽًّ ٌٞ إٌف إماكؿ املع
٤ي٫ ال ثٌؽ ٨٦ ذ٠ؿ مٮا٬ؽ كأد٣ٌحو أػؿل ىلع إ ماكف إَبلؽ تك٧يح األب ىلع ا٣بكةَح؛ ٔك

ة. كأ٦ٌة النٮا٬ؽ َٚم ٠سريةه، ك٦ة  ٌن االث٨. كأ٦ٌة مكأ٣ح امتجةق ا٣جٌكةخ ٚبل ي٧س٨ ٝجٮهل صٮاثنة أي
؛ إذ ي٤ُٜ يف  ذ٠ؿ ٬٪ة ّٕٚ قبي٢ املسةؿ ال احلرص، كٝؽ يٞةؿ إٌف الكـ آيح اهلل الىةيف وعيطه

 ؽ اث٨ ثةثٮي٫ ىلع كادلق.ا٣ٕؿؼ اق٥ الٮدل ىلع الٮادل، كدلي٪ة مٮا٬ؽ، ٦٪٭ة إَبل
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ـ٥ٔ أفَّ إثؿا٬ي٥ ث٨  ٧٠ة كٝٓ اجلةٝؽ ا٣ٛة٢ً ا٣تكرتٌم  يف ٬ٰؾا االمتجةق ث
م ييل أمؿ اإل٦ة٦ح ثٕؽ يس٨ يٕؿؼ اإل٦ةـ اٌل  يةر ٦ةت يف احلرية، كل٦٥٭ـ

٥ لرية، كؿ احلى ىلع أٌف إثؿا٬ي٥ ٦ةت يف أكٌ  ، كٝؽ اقذؽٌؿ  حم٧ٌؽو  مٮال٩ة أيب
ٌٞ ي  -  حم٧ٌؽو  إ٦ةـ ز٦ة٫٩ ثٕؽ أيب ٦ٕؿٚح أم -ٜ األمؿ ٧٭٫٤ األص٢ حلع

كالنيغ  (2)(اإلرمةد)يف كركاق املٛيؽ  ،(1)(الاكيف)يف   ركاق الَكينٌ  حبؽيرو 
 .(4)يف رصةهل كال١ٌشٌ ، (3)يف ٗيبذ٫

٢ٞ٩ ثؽالتل٫ ىلع أ٫ٌ٩ اكف  رية أوبلن لٮ ل٥كال دال٣ح هل ىلع أ٫ٌ٩ اكف يف احلى 
رية ٦ٓ دال٣ح ٬ٰؾا احلؽير ١ٚيٙ حيس٥ ثأ٫ٌ٩ ٦ةت يف احلى  فاعرٚنة ثةألمؿ. إذ

ٚنة ثةألمؿ ٨٦ أكٌ  أفَّ حبس٫ ٨ٔ أػجةر آؿ  ؿ األمؿ؟ إاٌل الىعيط ىلع أ٫ٌ٩ اكف اعر
اإل٦ةـ  ، ال ملٕؿٚح ا٣ٞةا٥ ثةألمؿ ثٕؽ اكف ل٤ٛٮز ث٤ٞةء اإل٦ةـ  حم٧ٌؽو  أيب

 . ؛ أل٫ٌ٩ اكف يٕؿ٫ٚا٣ٕك١ؿٌم 

ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر كإىل إثؿا٬ي٥ ث٨  ًٕٙ اإلق٪ةد امل٪ذَم إىل ٔيلٌ 
ؽـ كصٮد ٔيلٌ  ،٦٭ـيةر  ٦٭ـيةر.ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨  ٔك

                                                                                              

 . 5، ح ، ٠ذةب احلٌضح، ثةب مٮدل الىةظت 5۱۳، ص ۱الاكيف/ ج  (1)

 . ، دالا٢ كبحٌ٪ةت اإل٦ةـ احلٌضح امل٪ذْؿ۳55، ص ۰اإلرمةد/ ج  (2)

ـات احلٌضح ۰۳۱ا٣٘يجح/ ص  (3)  .۰۳۹، ح ، ا٣ٛى٢ الؿاثٓ، ثٕي ٦ٕض

٧ؿوك كإثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر، ر٥ٝ ، دؿدمح ظ5۳۰ك 5۳۱اػذيةر ٦ٕؿٚح الؿصةؿ/ ص  (4)  .۱۲۱5ٛه ث٨ٔ 
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٥ إىل  يؽٌؿ  إٌف ًٕٙ األق٪ةد ال ٌى ٓ، ٚيجىق اخلرب ىلع ظةهل، كيي ىلع الًٮ
ري٬ة م٧ٌة ٚي٫ ثٕي ا٢٤ٕ٣، ٚإف كو٢ إىل  قةاؿ أػجةر اآلظةد ٨٦ الىعةح ٗك

ٓ. حي اتلٮادؿ ٚ٭ٮ، كإاٌل ٚبل ظؽٌ   س٥ ٤ٔي٫ إاٌل ثٌٕٙ الك٪ؽ ال ثةلًٮ
٨ ٦٭ـيةر ال كصٮد هل، كإف أريؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ ث جيٮز احلس٥ ثأفَّ ٔيلٌ  ٧٠ة ال

٢ٞ٩ ثؽال٣ح ٬ٰؾق  لٮ ل٥ ث٫ أ٫ٌ٩ ال ذ٠ؿ هل يف ٠ذت الؿصةؿ، ٚ٘ةيح األمؿ أ٫ٌ٩ دل٭ٮؿه 
ؽ ث٨ كحم٧ٌ  ا٣ٌيت ركا٬ة كاظذٌش ث٭ة ٦س٢ الىؽكؽ كالنيغ ا٣ُٮسٌ  -األظةدير 
 ىلع أ٩ٌ٭٥ اك٩ٮا اعرٚني ث٫، ٦ٕذ٧ؽي٨ ٤ٔي٫.  - ٌم رقذ٥ ا٣ُرب

ٛ٪ة ٬ٰؾ َّٕ  ق األظةدير ثٌٕٙ الك٪ؽ كص٭ة٣ح الؿاكم ٚبل٬ٰؾا كلٮ ً
جيٮز دٌٕيٙ الك٪ؽ امل٪ذَم إىل إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر؛ ٚإفَّ ق٪ؽق يف اغيح 

م أكرث الؿكايح ٔ٪٫ إفَّ الىؽكؽ ركاق ٨ٔ ميؼ٫ اٌل إذ املذة٩ح كالىٌعح؛ 
 ًٌ يٍجح كاحلرية)يٌني كمؤ٣ّّٙ ٠ذةب ينة، ٨ٔ ميغ ا٧ٞ٣ٌ ٦رت ٘ى ٔجؽ اهلل ث٨  (ا٣

حميه ٨ٔ  ال فاثلٞح، ٨ٔ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر اثلٞح، إذ ٌم صٕٛؿ احل٧ري
احلس٥ ثىٌعح ق٪ؽ احلؽير، كيٞٮل ث٫ ٗريق ٨٦ ٬ٰؾق األظةدير يف 

ة.  ٌن  اجل٤٧ح؛ ألفَّ األػجةر يٞٮّّم ثٌٕ٭ة ثٕ
ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨  إف ٤ٝخ/ ٦ٓ ا٩ذ٭ةء ق٪ؽ قةاؿ األظةدير إىل ٔيلٌ 

ؾا الك جيٮز أف يسٮف امل٪ذَم ،٦٭ـيةر ة ٔيلٌ إحل٫ ٬ٰ ٌن ث٨ إثؿا٬ي٥،  ٪ؽ أي
 . ك٬ٮ دل٭ٮؿه 
ثني األػؾ ثأوة٣ح ٔؽـ الـيةدة كأوة٣ح  أػؿل/ األمؿ دااؿه  كبٕجةرةو 
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ٔؽـ الكٍٞ كاحلؾؼ، كال ريت يف دٌٞؽـ أوة٣ح ٔؽـ الـيةدة ىلع 
 أوة٣ح ٔؽـ الكٍٞ.

٭٧ة يف املذاكٚبني ٨٦ ظير  -أٌكالن  -فَّ األمؿ / إ٤ٝخي  يجذَم إىل دٕةًر
، ٧٠ة إذا اكف الؿاكم  الك٪ؽ، كأ٦ٌة ؽُّ إذا اكف أظؽ ا٣ُؿيٞني أٝٮل كأقى

٦ٕؿكٚنة ثةلٌجٍ كالٮزٮؽ،  ،ل٤ـيةدة أك ٦ة ٚي٫ اجلٞيىح ٤ٕ٦ٮـ احلةؿ
، ٚةملٕذرب ٔ٪ؽ ا٣ٕٞبلء ٬ٮ األٌكؿ، قٮاءه  اك٩خ ركايذ٫  كاآلػؿ دل٭ٮالن

 ل٤ـيةدة أـ اجلٞيىح.  ٦ذ٧ٌٌ٪حن 
ة، أك كزة٩ينة/ ىلع ٚؿض اتلاكٚؤ كا٣ٞٮؿ ثذٌٞؽـ أوة ٞن ٣ح ٔؽـ الـيةدة ٤ُ٦

٦٭ة ٬٪ة ثةخلىٮص ىلع أوة٣ح ٔؽـ اجلٞيىح، ٚ٪ٞٮؿ/ ىلع ٚؿض ٠ٮف دٞؽٌ 
ث٨ إثؿا٬ي٥  وةظت ٬ٰؾق احلاكيح كا٣ٛةاـ برشؼ ٬ٰؾا ال٤ٞةء كالـيةرة ٬ٮ ٔيلٌ 

ريت يف دال٣ح احلؽير ىلع كصٮدق؛ لؿكايح ٦س٢  ث٨ ٦٭ـيةر ال إثؿا٬ي٥، ٚبل
ىلع أذ٧ةدق ٤ٔي٫.  ٔ٪٫ ٦س٢ ٬ٰؾق احلاكيح دؽٌؿ  ٔ٪٫، ٧٠ة أفَّ ركايذ٫ احل٧ريٌم 

يٍجح كاحلرية)كاملْ٪ٮف أ٫ٌ٩ أػؿص٫ يف ٠ذةث٫  ٘ى  ث٫ ٚي٫. كاظذشٌ  (ا٣
إحل٫ اجلٛف،  ا د٧ُنئٌ صؽًّ  كاحلةو٢/ أفَّ احلؽير ىلع الك االظذ٧ة٣ني ٦ٕذربه 

ٌٕٙ ق٪ؽق ثٕي املٕةرصي٨ ث٧ة ييل/  ك٦ٓ ٰذلٟ ً
 . ٦٭٢٧ه املذٮٌَل  / ثأفَّ اث٨أٌكالن 

ة ل٥ ز٥ ٨٦ ػربو  / أ٫ٌ٩كزة٩ينة  .٢٧ٕ ث٫ أظؽه ي وعيط الك٪ؽ اوُبلظن
٩ؿى الىؽكؽ ٝؿأ ٤ٔي٪ة اإل٧٠ةؿ )ال٧١ةؿ( كٚي٫ ٬ٰؾاف اخلرباف،  / أ٩ٌة ل٥كزةثلنة

ا دسَّ اخلربي٨ ز٥َّ اقتن٭ؽ ث٧ة ركل ال١ٌشٌ  ٢ٌٕ٤ٚ   .يف امل٘رية ث٨ قٕيؽو  ٦ٕة٩ؽن
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ٚبلح )يف  َةككسو  ؽ اث٨ظىك ٨ٔ الكيٌ أ٦ٌة حم٧ٌؽ ث٨ مٮد ث٨ املذٮٌَل ٚٞؽ 
ذ٧ةد ٤ٔي٫ ركايح الىؽكؽ ٔ٪٫ ، (1)ٛةؽ ىلع كزةٝذ٫االدٌ  (الكةا٢ كيسف يف األ
 ًٌ .  ، ك٦س٫٤ ال٠سريةو  ينة يف ركايةتو ٦رت  يسٮف ٦٭٧بلن

ة ل٥ ز٥ ٨٦ ػربو »كأ٦ٌة ٝٮهل/  إف ٚ، «ي٢٧ٕ ث٫ أظؽه  وعيط الك٪ؽ اوُبلظن
، كأٌف ٔؽـ ي٢٧ٕ ث٫ أظؽه  ٦ة ل٥ وُبليحٌ أراد ث٫ أ٫ٌ٩ ٝؽ يٮصؽ ٨٦ الىعيط اال

ؽـ أذجةرق  ٤٧ٔ٭٥ ث٫ ٦ٓ ٠ٮ٫٩ يف مؿآ٥٬ ك٦٪ْؿ٥٬ يؽٌؿ  ىلع إٔؿاً٭٥ ٔ٪٫ ٔك
ـه  ذ٧ةد ٤ٔي٫، ٚ٭ٮ الك ؽـ صٮاز األ ذشٌ  ؛ ٚبل٦ذنيه  وعيطه  ٔك ثةحلؽير  حيي

 ال٧يٕؿىض ٔ٪٫ يف ا٣ٛؿكع.
ذشٌ  كأ٦ٌة يف أوٮؿ ادلي٨ ٚبل ؿاض يث ثةل٧يٕؿىض ٔ٪٫، كال ث٧ة ل٥ حيي جخ اإٔل

 ح، أك ل٥يس٨ حمٛٮٚنة ثة٣ٞؿي٪ح ا٣ُٕٞيٌ  ٔ٪٫، كال ث٧ة ٢٧ٔ ث٫؛ ألفَّ لكَّ٭ة إذا ل٥
ث٫ يف أوٮؿ ادلي٨ إاٌل إذا ٢٧٠ ث٫  حيذشٌ  يس٨ م٧ٌ١بلن حلىٮؿ اتلٮادؿ، ال

ث٫ كإف أٔؿض ٔ٪٫ األوعةب؛ ألفَّ إٔؿاً٭٥  اتلٮادؿ املٛيؽ ل٤ُٞٓ ٚيعذشٌ 
 ز٥ ٨٦ ػربو »ٮف إلزجةت الىؽكر. ٚٞٮهل/ أ٥ٌٔ ٨٦ ٔؽـ الىؽكر، كاتلٮادؿ يس

ة ل٥  ٣حف ٬٪ة مٮردق.  «ي٢٧ٕ ث٫ أظؽه  وعيط الك٪ؽ اوُبلظن
لٌٕٙ الك٪ؽ، كإٔؿاً٭٥ كدؿًل٭٥  ك٦ة يٞةؿ ٨٦ أٌف ٢٧ٔ األوعةب صةثؿه 

                                                                                              

، ا٣ٛى٢ اتلةقٓ ٔرش، ٚي٧ة ٩ؾ٠ؿق ٨٦ ٢ٌٚ و٤ٮة ا٣ْ٭ؿ ۱5۳ٚبلح الكةا٢/ ص  (1)
٫ ٦ة أ٩ٌ  كوٛذ٭ة، يف ٦٭٧ٌةت الىبلة كاملىيٌل، ٔ٪ؽ ذ٠ؿ الؿكايح الٮاردة ٨ٔ الىةدؽ 

 .قاهلل ٨٦ ٔىة أظٌت 
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ذجةر كاحلضٌ  ؽـ ٤٧ٔ٭٥ ث٫ يك٫ُٞ ٨٦ األ ٍه ٚ٭ٮ  ؛حيٌ ل٤عؽير ٔك ثأوٮؿ  مؿدج
٢٧ ث٫ يف أوٮؿ ادلي٨ يٛيؽ ا٣ُٞٓ كال م الح ػرب الٮاظؽ اٌل ا٫ٞٛ٣ كبةب ظٌضيٌ   ،يٕي

ظٌضحه يف  َٚم أك اإلدمةلٌ  ٚإفَّ األػجةر الٌٕيٛح إذا كو٤خ إىل ظؽّّ اتلٮادؿ املٕ٪ٮٌم 
 ٦٪٭ة.  ث٧ٌ٧ٮف كّّ كاظؽو  يٮصؽ اعم٢ه  كإف ل٥ ،ا٣ٛؿكع كيف أوٮؿ ادلي٨

ة إذا اكف ٚي٭ة ٦ة أٔؿض ٔ٪٫ األوعةب ل٥ ٌن  حيذشٌ  كاألػجةر الىعيعح أي
ؽـ وعٌ  يف ا٫ٞٛ٣، إاٌل أ٫ٌ٩ ال ث٫ ٫ٕ ٔك  ح ق٪ؽق، ٚبلحيى٢ ا٣ُٞٓ ثٰؾلٟ ثًٮ

ٓ احلؽير كردّّق كإػؿاص٫ ٧ٌٔة ث٫ يذعٌى٢ اتلٮادؿ اٌل  يكذؽٌؿ  م ٬ٮ ث٫ ىلع ًك
يكةؽ الالكـ ٬٪ة ٧٠ة يكةؽ ٬٪ةؾ، ٚذؽثٌؿ. ظٌضحه   يف أوٮؿ ادلي٨، كال ي

ؿاض ال ة، ٗري أ يؽٌؿ  كاحلةو٢/ أٌف اإٔل ٞن ٤ُ٦ ٓ يف ا٣ٛؿكع  ٩٫ٌ ىلع الًٮ
ٓ؟! ذجةر كاحلٌضح، كأي٨ ٬ٰؾا ٨٦ الًٮ  يٮصت قٞٮط اخلرب ٨ٔ األ

/ إفَّ املؼة٣ٛح الدٌ  ٓ ال حمة٣ح.  ٛةؽ الّكّّ يؽٌؿ إف ٤ٝخى  ىلع الًٮ
/ ٬ٰؾا دسؿاره  ٛةؽ الّكّّ ملة قجٜ، كٝؽ ثةف لٟ صٮاث٫، كإفَّ املؼة٣ٛح الدٌ  ٤ٝخي

ٓ؛ إلماكف وؽكر اخلرب دٞيٌ  ال .دبلزـ الًٮ  حن
ٛةؽ الّكّّ أك خيىف ٤ٔيٟ ا٣ٛؿؽ ثني خمة٣ٛح دميٓ م٧ٌٮف احلؽير الدٌ  ال ز٥ٌ 

 دسٮف املؼة٣ٛح أ٦ةرةن  ،ٛةؽم٧ٌٮ٫٩ ٦ٓ االدٌ  ٌك خمة٣ٛح  ظة٣حيف  ٫ث٫ٌٕ؛ أل٩ٌ 
ٓ احلؽير أك وؽكرق دٞيٌ  ، كيف الىٮرة اثلة٩يح الىلع ًك إاٌل ىلع  دسٮف أ٦ةرةن  حن

، كالاحلؽير أك وؽكرق دٞيٌ ٫ يف يف ػىٮص ٬ٰؾا ابلٕي ٨٦ دقّّ  كصٮد ٤ٌٔحو   حن
ىلع كصٮد ا٤ٕ٣ٌح يف د٧ةـ احلؽير، ٧٠ة أ٩ٌٟ إذا ٔؿٚخ دٌس  دسٮف ٬ٰؾق أ٦ةرةن 

ٮعو  ظؽيرو  ٓ دميٓ ٦ة ٚي٫ ٨٦ األظةدير.  يف ٠ذةب ال ٦ٕنٌيو  مًٮ  حتس٥ ثًٮ
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كبٕؽ ٰذلٟ لك٫ّّ، ٤ٚي٥٤ٕ أ٫ٌ٩ ىلع ٚؿض لـكـ ا٢٧ٕ٣ ثةحلؽير أك ٔؽـ 
ة، ٚة٢٧ٕ٣  ٞن ؿاض ٔ٪٫ ٤ُ٦ يٞىؽ ٨٦  ا؛ أل٫ٌ٩ الصؽًّ  ثٰ٭ؾق األظةدير زةثخه اإٔل

ك٬ٮ  ،ٛٞٮا ٤ٔي٫ادٌ ٦ة إػؿاج ٬ٰؾق األظةدير إاٌل ٦ة ٬ٮ ٦ٞجٮؿ األوعةب ك
كف ث٫ ٬ٰؾا ابلةب. كأ٦ٌة ة٤ٔي٫ ٦ة ٔ٪ ٧٠ة يؽٌؿ  ، ث٤ٞةء امل٭ؽٌم  ترٌشؼ دمةٔحو 

٨٦ يذعٌى٢  ثةألوة٣ح، كال دس٨ ٦ٞىٮدةن  ةت كاتلٛةوي٢ ٥٤ٚاخلىٮويٌ 
 . أذٞةديٌحه  ٦٭٧ٌحه  ةاؽةه إزجةد٭ة ٚ

فَّ ٔؽـ زجٮت أ، ٚٛي٫/ «٩ؿ الىؽكؽ... إ٩ٌة ل٥»كأ٦ٌة ٝٮؿ ]املكتنّك[/ 
ىلع كًٓ اخلربي٨ كال  يؽٌؿ  ال (ادلي٨  ٧٠ةؿ)ٝؿاءة الىؽكؽ ٤ٔي٪ة ٠ذةب 

ة، ك٢٬ دؿض يف  ٗري٧٬ة؛ ٚإفَّ الىؽكؽ ل٥ ٌن يٞؿأ ٤ٔي٪ة قةاؿ ٠ذةث٫ أي
ٓ يف كّّ أظةديس٫ ا ٦٪٭ة  ٧ة ٦ة اكف أوطٌ قيٌ  ال ،٩ٛكٟ اظذ٧ةؿ الًٮ ق٪ؽن

٫ يف ال١ذةب؟  الظذ٧ةؿ دقّّ
ذ٧ةد ىلع األظةدير ػ كإف يىطٌ  ٤٭ة ثأظؽ أحنةء حت٢٧ٌ احلؽير ثذع٧ٌ  كاأل

ة خبىٮص ٝؿاءة وةظت األو٢ كال١ذةب اٌل  َن م ٦٪٫ الٮصةدة ػ ٣حف مرشك
٨ يذع٤٧ٌ٭ة، ٚيىطٌ  ذ٧ةد ىلع أو٢و  ،االٝذىةر ىلع الٮصةدة ىلع ٦ى  ٠ذةبو  أك كاأل
،  ،أذ٧ؽ ٤ٔي٫ األوعةب ٙو ة ٨ٔ ق٤ ٛن كأػؿصٮا ٔ٪٫ احلؽير يف ٠ذج٭٥ ػ٤

٫ي املؼُٮَح املٕذ٧ؽة ا٣ٞؽي٧ح املٌذٛٞح ٠سريةن قيٌ  كال  .من٭ٮرةن  ٧ة إذا اك٩خ نكؼي

كرد اجلَم  ، كٝؽ مذ٧ةؿ احلؽير يف ثٕي َؿ٫ٝ ىلع تك٧يح احلٌضحا
املٮ٦٪ني كابلةٝؿ كالىةدؽ كالاك٥ّ كالؿًة  كأ٦ري  ٔ٪٭ة ٨ٔ اجلبٌ 
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، ظٌّت ةو مةذٌ  دؿد ا٣تك٧يح إاٌل يف أػجةرو  كل٥ ، كاجلٮاد كاهلةدم كاحلٌضح
م أذ٬ت إحل٫ أفَّ الىؽكؽ ٝةؿ ثٕؽ ػرب ال٤ٮح املنذ٢٧ ىلع ا٣تك٧يح/ اٌل 

 اجلَم ٨ٔ ا٣تك٧يح. 

 إلجوإب

ؿيه ىلع رٌد األػجةر كدمٓ الٮصٮق الٌٕيٛح ٰللٟ؛ ٚإفَّ الك٫٦ ٬ٰؾا الكـ احل
، كظؿ٦ح ا٣تك٧يح كإف اك٩خ يف وعيعحو  ٝؽ كردٍت يف أػجةرو   تك٧يذ٫

ة، إاٌل أفَّ م٧ٮؿ ٧ٔٮ٦٭ة كإَبلٝ٭ة لجي ال اجل٤٧ح زةثذحن  ٞن  ٌّك ٮز إ٩سةر٬ة ٤ُ٦
 يف مٮردو دس٨ يف دل٧ٓ اجلةس، أك  يف ابلني، أك ل٥ حه س٨ دٞيٌ د كإف ل٥ -املٮارد 

ري٬ة ٨٦ اخلىٮويٌ  ي٤ــ ا٣تك٧يحى  ةت ػ يٞج٢ إليٌةح األمؿ كرٚٓ االمتجةق ٗك
ٮز رٌد األظةدير ا٣ٌيت ٚي٭ة ا٣تك٧يح ث٭ة، كٝؽ اكف جي ابلعر كاجلٞةش، كال

٤ى٧ني ٦ٕةرصي٨، ك٧٬ة/ الكيٌ  ٔى ؽ ادلا٦ةد ٰذلٟ مٮردنا ل٤جعر كاجلْؿ ثني 
 . كميؼ٪ة ابل٭ةيئٌ 

ػجةر املكأ٣ح اجلْؿ إىل كص٫ اجل٧ٓ ثح٪٭ة، جيت ىلع ابلةظر يف أ فإذ
ظكت ٦ة دٞذٌي٫ ا٣ٞٮأؽ كاألوٮؿ، ال احلس٥  كاقت٪جةط احلس٥ الرشيعٌ 

ٓ َةاٛحو   ؛أػؿل أػؾ املن٭ٮر ث٭ة ٣ُةاٛحو  ٦٪٭ة أل٩ٌ٭ة ٦ٕةرًحه  ثًٮ
ة هلة ىلع ٗري٬ة.   دؿصيعن



أمؿ  ، كأ٫ٌ٩  ىلع ثٞةء إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر إىل أكاف ػؿكص٫امذ٧ةهل
ذ٫ ٦ٓ إػٮا٫٩ إحل٫، ك٬ٮ أمؿه   كاًط ابلُبلف.  ث٧كةٔر
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 إلجوإب

إذا ثؽٍت أ٦ةرات ا٣ْ٭ٮر  ...»/  إىل ٝٮهل املكتنّك فَّ ٩ْؿأكٚي٫/ 
ة كبأ٢٬ املكةرٔح إىل ٦٪ةر احلٞني  ٨ ٚالػكاتل١٧ٌ  دجُئ ثإػٮا٩ٟ ٔ٪ٌ

، إاٌل أفَّ ذٰلٟ ال يؽؿُّ ىلع ثٞةء املؼةَت يف ٦س٢ «...٨كًيةء مىجةح ادلي
يف أػجةر املبلظ٥ كأرشاط الكةٔح  م هل ٩ْةاؿ ٠سريةه ٬ٰؾا احلؽير اٌل 
بل٦ةت امل٭ؽٌم  كحنٮ ذٰلٟ، ث٢  ٚإف أدركخى ذملٟ الـ٦ةف...، ٠ٞٮهل/  ٔك

٨ أدرؾ ذٰلٟ الـ٦ةف كبؽت هل أ٦ةرات  املؿاد/ ادلال٣ح ىلع ثيةف كّيٛح ٦ى
٭ٮر، كَلُّ ٦ة ٝي٢ أك يٞةؿ يف ٗريق م٧ٌة مةث٭٫ ٨٦ األظةدير يٞةؿ ٚي٫، ا٣ْ
٫ٕ ملضؿٌ  ٚبل  د ذٰلٟ. جيٮز ا٣ٞٮؿ ثًٮ

ٓو  ـو  وٛؿو  ٦ٓ رايةتو  امذ٧ةهل ىلع ذ٬ةب دم إحل٫ ثني احلُي٥  ثييو  كأٔبل
٦ة  ٗريآػؿ  ، ٦ٓ أفَّ ّ٭ٮرق ث٪عٮو  ٫كزمــ، كبٕر اجلةس ثبيٕذ٭٥ إحل

 ٩ُٞخ ث٫ األػجةر املذٮادؿة. 

 إلجوإب

اكف البلزـ ٤ٔي٫ أف يبنيّّ أٌكالن ٦ة دٮاٚٞخ ٤ٔي٫ األػجةر املذٮادؿة، ز٥ٌ يبنيّّ 
أ٨ٌّ أ٫ٌ٩ يٞؽر أف يأيت  ثح٪٫ كبح٪٭ة، كال ي٧س٨ اجل٧ٓ ا٣ٕؿيفٌ  كال ،يٮاٚٞ٭ة ٦ة ال
ي٧س٨ اجل٧ٓ ثح٪٭ة كبني ٬ٰؾا احلؽير،  ذٮادؿة الد٣ٍَّخ ٤ٔي٫ األػجةر امل ثأمؿو 

٫٧ ثني قةاؿ أػجةر ا٣ٕبل٦ةت  ٚنة إىل كصٮد ٰذلٟ اتل٭ةٚخ ىلع ٔز ٬ٰؾا مٌة
ريت أ٫ٌ٩ ٦ٓ اإلماكف جي٧ٓ ثح٪٭ة ث٧ة يكةٔؽق ا٣ٕؿؼ،  ، كالثٌٕ٭ة ٦ٓ ثٕيو 
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 ٬ٰؾق األػجةر ثٌٕ٭ة ثةبلٕي إذا اكف جيٮز ردٌ  مٌةٚنة إىل أ٫ٌ٩ ٝؽ ّ٭ؿ لٟ أ٫ٌ٩ ال
ٙه  ي٪ةيف ٦ة حن٨ ثىؽدق ٨٦ إزجةت ٚٮز  ؛ ألٌف ٰذلٟ الكد٭ةٚخه  ثح٪٭ة ختة٣

.(1)ا٣ٛةاـي٨ ثـيةرد٫ ك٣ٞةا٫ ثةتلٮادؿ



يف   ٨ رآقم اقذٞع يف ٠ذةث٫ ٦ى اٌل  ث٨ أيب ٔجؽ اهلل ال١ٮيفٌ اإفَّ حم٧ٌؽ 
ري املٕؿكؼ، ل٥ يؾ٠ؿ إثؿا٬ي٥ ٨٦ ثح٪٭٥ ٦ٓ ٠ٮ٫٩ ٨٦  ذاؾ ا٣ٕرص، املٕؿكؼ ٗك

ا، ك٬ٰؾا ٩ٌى كإ٧ٌ٩ة ٔؽَّ اث٪٫ حم٧ٌ  ،(2)األص٤ٌح يف  الىؽكؽ ٫ ىلع ٦ة ركاقؽن

                                                                                              

يٮصت اتلٕةرض ٦ٓ  ٣ٕبل٦ح يف أظةدير أػؿل الٌف ٔؽـ كركد ٬ٰؾق اإأف ٩ٞٮؿ  ٭٥ٌ إاٌل ال٤ِّ  (1)
 يت دبنٌي ا٣ٕبل٦ةت األػؿل؛ ألٌف ٬ٰؾا احلؽير ٬ٮ ٠جةيق األظةدير الٮاردة ا٣ٌ 

 ٬ٰؾق ا٣ٕبل٦ح.

ؽ ٨ٔ حم٧ٌ  ،٨ٔ أثي٫ ،األقؽٌم  ز٪ة أثٮ ٔيلٍّ ظؽٌ  /ٝةؿ  اخلـايعٌ  ؽو ؽ ث٨ حم٧ٌ ز٪ة حم٧ٌ ظؽٌ » (2)
 ٨ كٝٙ ىلع ٦ٕضـات وةظت ٨٦ ا٩ذٍم إحل٫ م٧ٌ  ا٫ ذ٠ؿ ٔؽدن أ٩ٌ  اهلل ال١ٮيفٌ  ٔجؽ ث٨ أيبا

ـه  ٨٦ الٮُلء ثج٘ؽاد ا٧ٕ٣ؿٌم  ،كرآق  الـ٦ةف ٌُ  كابلبللٌ  كاث٪٫ كظةص ك٨٦  ،ةركا٣ٕ
أةمؽ ث٨  ك٨٦ أ٢٬ ٥ٍّٝ  ،ؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةرك٨٦ أ٢٬ األ٬ٮاز حم٧ٌ  ،ال١ٮٚح ا٣ٕةويمٌ 

يٕن ) كاألقؽٌم  ةمٌ ا٣بكٌ  ك٨٦ أ٢٬ الؿٌم  ،ؽ ث٨ وة٣طو ك٨٦ أ٢٬ ٧٬ؽاف حم٧ٌ  ،إقعةؽ
 ،ؽ ث٨ مةذافك٨٦ أ٢٬ ٩حكةثٮر حم٧ٌ  ،ذربيضةف ا٣ٞةق٥ ث٨ ا٣ٕبلءأك٨٦ أ٢٬  (،٩ٛك٫

 كأثٮ ،اهلل ال١٪ؽٌم  جؽٔ كأثٮ ،ظ٤حفو  ك٨٦ ٗري الٮُلء ٨٦ أ٢٬ ث٘ؽاد أثٮ ا٣ٞةق٥ ث٨ أيب
ـٌ  ،اهلل اجل٪يؽٌم  ٔجؽ ث٨ ٔجؽ اهلل  كأثٮ ،ا٣ٞةق٥ ث٨ دثحف كأثٮ ،كاجلييلٌ  ،ازك٬ةركف ا٣ٞ

كإقعةؽ  ،اث٪ة احلك٨ ؽه كأةمؽ كحم٧ٌ  ، احلك٨ ا٣ُجةخ مٮىل أيب كمرسكره  ،كخٚؿٌ 
ؽ ك٨٦ ٧٬ؽاف حم٧ٌ  ،ة املؼذٮ٦حالرصٌ  كوةظت اجلٮاء كوةظت ،٩حجؼخ الاكدت ٨٦ ثن

ك٨٦ ادلي٪ٮر ظك٨ ث٨  ،ؽ ث٨ ٬ةركف ث٨ ٧ٔؿافكحم٧ٌ  ،كصٕٛؿ ث٨ ةمؽاف ،ث٨ ٠ن٧ؿد
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، كٝةؿ ثٕؽق/ ػرب اث٨ أيب ٔجؽ اهلل ال١ٮيفٌ ]ا٣تكرتٌم[ ز٥ٌ ذ٠ؿ  (،اإل٧٠ةؿ)
لرٌصة املؼذٮ٦ح، كوةظت احلىةة، اء، كوةظت اٚرتاق ٔؽَّ وةظت ا٣ٛؿٌ »

، كوةظت املةؿ كالؿٕٝح ابليٌةء، كوةظت املٮلٮدىي٨، كوةظت األ٣ٙ دي٪ةرو 
 يٕؽٌ  ٦ٓ ٠ٮ٩٭٥ دلة٬ي٢، ١ٚيٙ ال ح، كرص٤ني ٨٦ ٝةبفو كوةظت املةؿ ث١٧ٌ 

 ؟!  أم م٨٧ٌ ٚةز ث٤ٞةء اإل٦ةـ ،٦س٢ إثؿا٬ي٥ ٨٦ املٕةريٙ لٮ اكف ٦٪٭٥
يٌٕؽ ٗريق لٮ اكف ٦٪٭٥ ٦ٓ ٔؽ٫٦؟  كل٥ -ـ ٭ة٦ٓ االدٌ  -كًليٙ ٔؽَّ ٩ٛك٫ 
 «.يٌٕؽ األب ٦ٓ ٠ٮ٫٩ أص٢ٌ ٨٦ االث٨ ث٧ؿادت؟! كًليٙ ٔؽَّ االث٨ كل٥

 إلجوإب

٨ رآقيؽٌ  ث٨ أيب ٔجؽ اهلل ل٥افَّ حم٧ٌؽ أ/ أٌكالن  يف ٰذلٟ   ع أ٫ٌ٩ اقذٞع ٦ى
ري املٕؿكؼ( ا م٨٧ٌ ا٩ذٍم إحل٫ م٨٧ٌ كٝٙ  ،ا٣ٕرص )املٕؿكؼ ٗك ث٢ ذ٠ؿ ٔؽدن
                                                                                              

ك٨٦ الىي٧ؿة  ،ثةذمة٣ح ٨٦ أوٛ٭ةف اث٨ك ،احلك٨ كأثٮ ،حكأةمؽ ث٨ أػيٌ  ،٬ةركف
يلٌ  ،ؽو ؽ ث٨ حم٧ٌ كحم٧ٌ  ،احلك٨ ث٨ اجلرض ك٨٦ ٥ٍّٝ  ،زيؽاف  ،كأثٮق ،ؽ ث٨ إقعةؽث٨ حم٧ٌ  ٔك

ث٨ ٬ةركف ا ؽو حم٧ٌ  كأثٮ ،كاث٪٫ ،ا٣ٞةق٥ ث٨ مٮد ك٨٦ أ٢٬ الؿٌم  ،كاحلك٨ ث٨ يٕٞٮب
يلٌ  ،احلىةة كوةظت ٌٚ  صٕٛؿو  كأثٮ ،الَكينٌ  ؽو ؽ ث٨ حم٧ٌ كحم٧ٌ  ،ؽو ث٨ حم٧ٌ  ٔك ك٨٦  ،ةءالؿ

يلٌ  ك٨٦ ٚةرس  ،اخلةؿ ك٨٦ م٭ؿزكر اث٨ ،ك٨٦ ٚةٝرت رصبلف ،ث٨ أةمؽ ٝـكي٨ مؿداس ٔك
 ،زةثخو  كأثٮ ،املةؿ كالؿٕٝح ابليٌةء كوةظت ،دي٪ةرو  األ٣ٙ ك٨٦ مؿك وةظت ،املعؿكج

 ،كاحلك٨ اث٪٫ ،ك٨٦ احل٨٧ ا٢ٌٛ٣ ث٨ يـيؽ ،ؽ ث٨ مٕيت ث٨ وة٣طو ك٨٦ ٩حكةثٮر حم٧ٌ 
املةؿ  كوةظت ،ي٨املٮلٮدى  ك٨٦ مرص وةظت ،كالن٧نةطٌ  األٔضيمٌ  كاث٨ ،كاجلٕٛؿٌم 

٧٠ةؿ ] «ك٨٦ األ٬ٮاز احلىينٌ  ،ث٨ الٮص٪ةءا ؽو حم٧ٌ  ك٨٦ ٩ىيبني أثٮ ،رصةء كأثٮ ،حث١٧ٌ 
  .[۱6 ، ح ذ٠ؿ ٨٦ مة٬ؽ ا٣ٞةا٥ /4۳، ابلةب 44۰، ص ۰ادلي٨/ ج 
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، كاثلةين ثٕيؽه  أك رآق، كبني ال٤ْٛني ثٮفه   ٕضـات وةظت الـ٦ةفىلع ٦
 . ىلع صٮاز ٠ٮ٩٭٥ أزيؽ م٨٧ٌ ذ٠ؿ٥٬ ثسسريو  يؽٌؿ 

ذجةر ىلع ٬ٰؾا اخلرب يٮصت رٌد قةاؿ الؿكايةت املؾ٠ٮر ٚي٭ة كزة٩ينة / إذا اكف األ
ك٦ة ٫ ي٤زتـ ثٰؾلٟ، ث٨ أيب ٔجؽ اهلل، ك٦ة أّ٪ٌ ايؾ٠ؿق حم٧ٌؽ  م٨٧ٌ ل٥  ٦ى٨ مة٬ؽق
ث٨ أيب ٔجؽ اهلل ٩ٛك٫ لٮ كٝٙ ثٕؽ ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ا٣ٕؽد ىلع أكرث ٦٪٫ ااكف حم٧ٌؽ 

ة/  ٨ ا٩ذٍم إحل٫، كٝؽ ٝةلٮا ٝؽي٧ن ٔؽـ »ي٪ف ٰذلٟ؛ أل٫ٌ٩ ذ٠ؿ ٝج٢ ٰذلٟ ٔؽد ٦ى
٨ ترٌشؼ ثـيةرد٫ ،«ىلع ٔؽـ الٮصٮد يؽٌؿ  الٮصؽاف ال ؽد ٦ى أك كٝٙ ىلع   ٔك

يٍجح الى٘ؿل أكرث ٨٦ ٰذل ٘ى ـاد٫ يف ا٣  كإًٔة٫ٚ.  ٟ ثسسريو ٦ٕض

يثجخ أفَّ الىؽكؽ  ي٢ٞ يف ذٰلٟ ٦ة ٝةهل يف أو٢ اخلرب/ ل٥ / ل٥ً ل٥كزةثلنة
ٍى اق٥ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر  ٞى ا أق ٝؿأ ٤ٔي٪ة اإل٧٠ةؿ... إ٣غ؟! ٢ٕ٤َّٚ ٦ٕة٩ؽن

أك قٍٞ ثٮاقُح امتجةق  ،ث٨ أيب ٔجؽ اهللاكأق٧ةء ٗري٥٬ ٨ٔ ػرب حم٧ٌؽ 
ري٥٬.   ا٣جٌكةخ ٗك

ة ٕن ٌٞ  ٨ ٝةؿ/ إفَّ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر ٦ٓ صبلتل٫ ٦ةت كل٥/ ٨٦ أيكراث ٜ حي
ىلع أ٫ٌ٩ ٦ةت ٗري  يؽٌؿ  يٕؿؼ إ٦ةـ ز٦ة٫٩؟ ك٦ة ذ٠ؿق ٨٦ الؿكايةت ال األمؿ كل٥

يٕؿؼ ماك٫٩ ككُلءق،  ىلع أ٫ٌ٩ اكف ال ثإ٦ةـ ز٦ة٫٩، ث٢ اغيح األمؿ يؽٌؿ  اعرؼو 
 . ءو  يأمؿق بش يؽرم ٦ة ي٢ٕٛ ثةألمٮاؿ؛ ألفَّ اإل٦ةـ ل٥ كال

ة ٨ ل٥كػةمكن يٕؿؼ إ٦ةـ ز٦ة٫٩ ك٦ةت يف ز٦ةف احلرية أص٢ٌ  / ٠يٙ يسٮف ٦ى
إىل إ٦ةـ ز٦ة٫٩؟! -دٕةىل  -م٨٧ٌ ٬ؽاق اهلل 
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  ٦ٓ ،د٧ىنَّ ٣ٞةء إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦٭ـيةر  امذ٧ةهل ىلع أفَّ احلٌضحٝةؿ/ ك٦٪٭ة 
٨ ينةء، أ٦ٌة اجلةس ٚبل  أ٫ٌ٩ ٨ يؿيؽ ك٦ى   ي١٧٪٭٥ ٣ٞةؤق ي١٧٪٫ ٣ٞةء ٦ى

 كف ك٦ّت ٦ة يؿيؽكف؟ ءقةٔح ينة

 إلجوإب

يججيغ أف  أدرم ٦ة أٝٮؿ يف صٮاب ٬ٰؾق النج٭ةت الٌٕيٛح ا٣يٌت ال ال
٨ هل أدىن امذ٘ةؿو يذٮ٬ٌ  ت أف يسٮف جي ث٥٤ٕ احلؽير ٌٚبلن ٨ٔ ٦س٫٤! ٚبل ٧٭ة ٦ى

ة ي٫٧٤ٕ ٬ٮظٌت ال٤ٞةء كد٧٪ّّ  ٕن ة إلرادة ال٤ٞةء، ٢ٕ٤َّٚ ٦ة٩ ي٧٪٫ٕ ٨ٔ   ي٫ مبلز٦ن
 ٬ٰؾق اإلرادة، ك٬ٮ ا٣ٕةرؼ ثٮّيٛذ٫ كمٮارد إرادد٫. 

٨ أرادق ال ٨  كاحلةو٢/ أفَّ إماكف ٣ٞةا٫ ٦ى يٞذؼ إماكف ٣ٞةا٫ ٦ى
 أظتَّ ٣ٞةءق. 

 ثٕجةرات  ٗري مبي٭حو  حو دس٤ٌٛيٌ  ٝةؿ/ ك٦٪٭ة امذ٧ةهل ىلع ٔجةراتو 
م اكف ٨٦ إننةا٫ داعء االٚذذةح اٌل   ح، كًليٙ يذَك٥ٌ احلضٌ  حاألا٧ٌ 

ث٧س٢  -ك٬ٮ يف أىلع درصةت ا٣ٛىةظح  - (1)٨٦ م٭ؿ اهلل الٮارد يف كّّ حل٤حو 
 ٬ٰؾق ا٣ٕجةرات ابلةردة؟!

                                                                                              

  ٨٦ م٭ؿ رمٌةف، حل٤حو  ، أ٧ٔةؿ م٭ؿ رمٌةف، داعء ٌك 4۰۱/ ص ؽمىجةح املذ٭ضٌ  (1)
 ٚذذةح.داعء اال
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 إلجوإب

جةراتو  ٝؽ يسٮف إننةء أ٣ٛةظو  ٫ ىلع ٗري ا٣ٞةدر ثةلالكـ كاجلة٢٬ ثأقةحلج ٔك
ة، كيؿل ٬ٮ إننة ٛن ة، ءدس٤ٌ ٛن ٬ة ٨٦ ٗريق ا٣ٕةرؼ ثٛ٪ٮف الالكـ كابلبلٗح دس٤ٌ

ٙو  كيف ٧٠ةؿ  كا٣ٕةرؼ ثةألدب كا٣ٛىةظح كابلبلٗح ييجنب٭ة ٨٦ ٗري دس٤ٌ
٨٦ ظير ال٤ِٛ   املؤ٦٪ني ٦س٢ ػُت مٮال٩ة أ٦ري الك٭ٮ٣ح، ٚإيؿاد ػُجحو 

ٙو  ٣ح كاالرّتةؿ، كيف ٧٠ةؿ الك٭ٮ ،كاملٕىن يىؽر ٨٦ ٦س٫٤ ثؽكف أدىن دس٤ٌ
 اتلَكٌٙ.٨٦  ٦٪٭ة ثؽرصةتو  ك٨٦ ٗريق يىؽر أ٢ٌٝ 

يٕؿٚ٭ة ٬ٮ   حثٕجةرات األا٧ٌ  كًليٙ دسٮف ٬ٰؾق ا٣ٕجةرات ٗري مبي٭حو 
 يؽا٩ي٭٧ة يف ٦ٕؿٚح الكـ  ي٨ اللذليٕؿٚ٭ة ٦س٢ الىؽكؽ كالنيغ ا كال

٭ى   حاألا٧ٌ  ٌٚبلن ٨ٔ ٗري٥٬؟! كٝيةق٫ ثؽاعء  ،٥٤ٔ احلؽير ةً ؿى أكةثؿ مى
ـو ذةح يف ٗري حم٤ٌ االٚذ ـو ٦ٞةؿه  ٫؛ ٤ّٚكّّ ٦ٞة  .دلةؿه  ، كلّكّّ الك



ة ػ مٌةٚنة  ٌن ٓ ٦ة ركاق النيغ يف ٗيبذ٫( أي ٫ٕ )يٕن ًك ٝةؿ/ كين٭ؽ لًٮ
ظٌّت يؿاق ٔية٩نة، ٦ٓ أٌف ٔؽـ   إىل ٦ة مٌؿ ػ امذ٧ةهل ىلع قؤاهل ثحرثب ٔ٪٫

٨  ، كامذ٧ةهل ىلع ٦٪١ؿاتو لٟ اكف يٕؿ٫ٚ كُّ إ٦ةمٍّ إماكف ذٰ  أػؿ؛ ٠ذجؼرت ٦ى
ريق.  اكف قٛرينا ٔ٪٫  ٗك

 إلجوإب

أ٦ٌة قؤاهل ٔيةف اإل٦ةـ ٤ٚحف يف اخلرب أ٫ٌ٩ اكف ثحرثب، كأ٦ٌة ٔؽـ إماكف 
٧ة يف ٔرص ا٣٘يجح الى٘ؿل، ٌّٚك قيٌ  ال ٰذلٟ ظٌّت بلٕي األٚؿاد كاخلٮاٌص 
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يٍجح)يف ٠ذةب  ؿ يٕؿؼ إماك٫٩، كا٩ٕٞةد ثةبو ثٰ٭ؾا األم اعرؼه  إ٦ةمٍّ  ٘ى ً  (ا٣ ٨ٍ ل  ٧ى
 ىلع ٰذلٟ. ٔية٩نة أدٌؿ دحل٢و  رآق 

يٞٓ يف ٔرص  ٥ٕ٩، ٔيةف اإل٦ةـ حبير يٕؿ٫ٚ دميٓ اجلةس ٠كةاؿ األٚؿاد ال
أدرم ٠يٙ ػف  ، كاليس٨ ٨ٔ ٬ٰؾا، ك٬ٰؾا ّة٬ؿه  ا٣٘يجح، كقؤاؿ الكةا٢ ل٥

 ؟! ٦س٢ ٰذلٟ ىلع ٬ٰؾا ا٣ٛة٢ً

ك٨٦ ظك٨  ،ا ك٦ٕضجنة ثةجلٛفدجؼرت الكٛري ٚ٭ٮ أ٥ٌٔ ٨٦ املش دسرٌبن  كأ٦ٌة
 املش كاجلك٥، كاملؿاد ٨٦ ٝٮهل/ )يتجؼرت يف منحذ٫( ٬٪ة ٬ٮ املٕىن اثلةين. 

٨ٔ  ٟ ث٧ة ٬ٮ أك٨٬ ٨٦ ثيخ ا٣ٕ٪١جٮت تلٌٕيٙ اخلرب ػةرجه ٚةتل٧كٌ 
يججيغ ملس٫٤ ٚذط ثةب ٬ٰؾق اإليؿادات  أق٤ٮب ابلعر كاتلعٞيٜ، كال

يؿديق ث٭ة  ، كدسسري٬ة الثٌٕ٭ة إىل ثٕيو  األظةدير، ك٥ًٌ  الٌٕيٛح لؿدٌ 
 .٦ٞجٮؿو  إىل دحل٢و 

 ٌٞ ٓ ٬ٰؾق األظةدير/  ٜ ا٣تكرتٌم ك٬ٮ أٝٮل أد٣ٌح املع  ىلع ًك

ة مكىمًّ   حامذ٧ةؿ ازجني ٦٪٭ة ىلع أٌف ل٤عضٌ   ث٧ٮد، ك٬ٰؾا ػبلؼ أػن
 دمةع اإل٦ة٦ٌيح.إاملؾ٬ت، كػبلؼ 

 إلجوإب

ة مكىمًّ   امذ٧ةؿ ٬ٰؾق األػجةر ىلع أٌف هل»/  ٝةؿ ا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ   أػن
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د ا، إاٌل أ٫ٌ٩ دلؿٌ ىف ٤ٔيٟ أٌف اقذ٘ؿاث٫ يف حم٫ّّ٤ صؽًّ خي كال .(1)«ث٧ٮد ٗؿيته 
ٓ ث٢ كالٌٕٙ؛ جلٮااقذ٘ؿابو  ز ٠ٮف احلؽير ، كّة٬ؿق ٔؽـ احلس٥ ثةلًٮ

ة. ا٣٘ؿيت وعيعن

ٔ٪ؽ ذ٠ؿ مٮال٩ة  (اإلرمةد)يف   األكرب ميؼ٪ة املٛيؽ كٝةؿ النيغ األص٢ٌ 
اث٪٫ املكىٌم ثةق٥   حم٧ٌؽو  كٌلف اإل٦ةـ ثٕؽ أيب»/  حم٧ٌؽو  ا٣ٞةا٥ ثٕؽ أيب

ا كال ثةَ٪نة ٗريق، خي٤ٌ  امل١ىٌن ثس٪حذ٫، كل٥  رقٮؿ اهلل ا ّة٬ؿن ٙ أثٮق كدلن
 .(2)«مكترتنا٫ٛ اغاجنة كػ٤ٌ 

احلك٨  حم٧ٌؽو  يف ثةب إ٦ة٦ح مٮال٩ة أيب (امل٪ةٝت)مٮب يف آم٭ؿ كٝةؿ اث٨
 .(3)«ال ٗري  ككدلق ا٣ٞةا٥/ » ا٣ٕك١ؿٌم 

٨٦ أقةَني النيٕح، ك٬ٮ ا٣ٞٮؿ املن٭ٮر ثح٪٭٥  ك٬ٰؾا ّة٬ؿ ٔجةرات ٠سريو 
  حم٧ٌؽو  ؽ٩ة أيبلكيٌ  ىلع كصٮد كدلو  ٩ٕؿؼ يف األظةدير ٦ة يؽٌؿ  يف ٰذلٟ، كل٥

، (٧٠ةؿ ادلي٨)إاٌل ٬ٰؾي٨ اخلربي٨ الذلي٨ أػؿص٭٧ة يف  ، ٗري مٮال٩ة امل٭ؽٌم 
 .كمٌة٦ني ٦ذٞةربحو  خمذ٤ٛحو  ركم ثأ٣ٛةظو  كٝؽ ٔؿٚخ أ٩ٌ٭٧ة ػرب كاظؽو 

                                                                                              

 ،  ذ٠ؿ ٨٦ رآق /۱۳ةب ابل٦ةـ اثلةين ٔرش، اإل، دةريغ 47، ص 5۰حبةر األ٩ٮار/ ج  (1)
 .۳۰ذي٢ ح 

 . ؽو حم٧ٌ  ، ثةب ذ٠ؿ اإل٦ةـ ثٕؽ أيب۳۳۹، ص ۰اإلرمةد/ ج  (2)

  ، ٚى٢ه  ٌم احلك٨ ا٣ٕك١ؿ ؽو حم٧ٌ  ، ثةب إ٦ة٦ح أيب4۰۱، ص 4/ ج َة٣تو  ٦٪ةٝت آؿ أيب (3)
 ٦ةت.يف املٞؽٌ 
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يٍجح)كركم يف  ٘ى  ٨٦ ٰذلٟ، ٧٠ة ل٥ ك٣حف ٚي٭٧ة ذ٠ؿه  (دالا٢ اإل٦ة٦ح)كيف  (ا٣
ة لٰ٭ؾا ا٣ٞٮ ٛن ة يف األٝٮاؿ ٝٮالن خمة٣ ٌن ؿ إاٌل ٨٦ احلكني ث٨ ةمؽاف، ٚإ٫ٌ٩ جنؽ أي

هل ٨٦ / » حم٧ٌؽو  يف دؿدمح مٮال٩ة أيب (اهلؽايح)ٝةؿ يف ٠ذةث٫ املٮقٮـ ثػ 
اثل٤ش  أيب ك٨٦ اث٨، (1)«، ك٨٦ ابل٪ةت... الٮدل/ مٮد كاحلكني كاخل٤ٙ

)ـ ح ـ د(   ا٣ٕك١ؿٌم  كدل ل٤عك٨ ث٨ ٔيلٍّ »، ٚإ٫ٌ٩ ٝةؿ/ (حدةريغ األا٧ٌ )يف 
 .(2)«كاعينح...كمٮد كٚة٧َح 

ٙه  ريت أفَّ ٬ٰؾا ا٣ٞٮؿ مةذٌّ  كال ملة ٬ٮ املٕؿكؼ ثني النيٕح كأربةب  خمة٣
ح ث٧ة ٬ٮ املن٭ٮر ثني اإل٦ة٦ٌيح  ٠ذت الكرية كاألنكةب كاتلٮاريغ، كٝؽ رصَّ

ة، اكث٨ ٌن يٕن ]ٙ خي٤ٌ  كل٥»، ٝةؿ/ (الىٮأٜ)يف  ظضؿو  ثٕي أكةثؿ ا٣ٕة٦ٌح أي
٧ؿق ٔ٪ؽ كٚةة أثي٫  ا٣ٞةق٥ حم٧ٌؽو  أيبٗري كدلق [  ٧ٌؽو حم مٮال٩ة أثة احلٌضح، ٔك

 .(3)«مخف قجني، ٣ٰس٨ آدةق اهلل ٚي٭ة احل٧١ح

                                                                                              

ح ذ٠ؿ ٬ٰ  (1) ٌٞ  ،الء األكالدؤرب٧ة يسٮف یف نكؼح املؼَُٮ ٜ ٠ذةب كالنة٬ؽ ىلع ٰذلٟ حتٞيٜ حم
م م٭ؽ ثٰؾلٟ یف ٬ةمل ٰذلٟ ال١ذةب ٔ٪ؽ ذ٠ؿ أكالد اٌل  الث٨ أيب ز٤شو  (دةريغ أ٢٬ ابليخ)

ذ٠ؿ ٬ٰؤالء  حٔٮا٣جكؼح املُج ٕ٪ة ٦ة كصؽ٩ة يفدتجٌ  كحن٨ يف ،ٌم اإل٦ةـ احلك٨ ا٣ٕك١ؿ
... كهل   كدل هل اخل٤ٙ اإل٦ةـ اثلةين ٔرش وةظت الـ٦ةف» /حيف املُجٔٮ كاجلٌه  ،األكالد

ثةب اإل٦ةـ احلك٨  /۱۳، ابلةب ۳۰۳ك ۳۰7اهلؽايح ال١ربی/ ص ] «٨٦ ابل٪ةت ٚة٧َح كدال٣ح
 . [ ا٣ٕك١ؿٌم 

، كدل احلك٨  حكاألا٧ٌ  كالد اجلبٌ أ، ا٣ٛى٢ اثلةين، يف ذ٠ؿ ۰۰ك ۰۱/ ص  حدةريغ األا٧ٌ  (2)
 .ٌم ا٣ٕك١ؿ ث٨ ٔيلٍّ 

يف  /، ا٣ٛى٢ اثلة٣ريف ٌٚةا٢ أ٢٬ ابليخ اجلجٮٌم  /۱۱، ابلةب ۰57/ ص حالىٮأٜ املعؿٝ (3)
 . األظةدير الٮاردة ٨ٔ ثٕي أ٢٬ ابليخ
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ي١٧٪٪ة نكجح ٬ٰؾا ا٣ٞٮؿ  ٦٪٭٥، ك٦ٓ ٰذلٟ لك٫ّّ ال ك٬ٰؾا ّة٬ؿ لك٧ةت دمةٔحو 
ػ إىل   ث٧ٮال٩ة امل٭ؽٌم   ا٣ٕك١ؿٌم  حم٧ٌؽو  ػ أم احنىةر كدل اإل٦ةـ أيب

يٕؿؼ  ٤٭٧ة ثؾي٢و يؾيٌ  احلؽيثني يف ٠ذةث٫ كل٥م أػؿج ٬ٰؾي٨ ٦س٢ الىؽكؽ اٌل 
٪ةق، ٦ٓ أ٫ٌ٩ لٮ اكف ٬ٰؾا ٬ٮ ا٣ٞٮؿ املن٭ٮر ملة د٧ٌٌ  ٦٪٫ ٔٞيؽد٫ إف اك٩خ خمة٣ٛحن 
٫ٚ ألوعةث٫ كل٥  يف االمتجةق يف ٰذلٟ.  يؿكق يف ٠ذةث٫؛ خلبٌل يٞٓ أظؽه  ٣ٕؿ٫ٚ ك٣ٕؿَّ

يٍجح  ي١٧٪٪ة نكبذ٫ إىل ٦ٕةرصي٫ كميٮػ٫ كقةاؿ النيٕح يف ٔرص ٧٠ة ال ٘ى ا٣
ىلع  أذٞةديٌحو  ت ٚةاؽةو يس٨ مٮردنا لبل٬ذ٧ةـ؛ ٣ٕؽـ دؿدٌ  الى٘ؿل، ك٢ٕ٣َّ ٬ٰؾا ل٥

ة ٔ٪ؽ٥٬ كصٮدق أك ٔؽ٫٦ ك١ٰ٣ٌ٪٭٥  ،٦ٕؿٚذ٫ كالكؤاؿ ٔ٪٫، أك اكف ٤ٕ٦ٮ٦ن
ج٫ُي٭ذ٧ٌ  ملٕؿٚذ٫ ل٥ رشٌٔيحو  ت ٚةاؽةو ألص٢ ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ ٔؽـ دؿدٌ   ،ٮا ث٪٫٤ٞ ًك

ث٧ٮال٩ة   ح ٰذلٟ ػ أم ظرص أكالدقكإف اكف ي٧س٨ اقذْ٭ةر ٔؽـ ٦ٕؿكٚيٌ 
ذ٠ؿ ٰذلٟ ٦ٓ إػؿاص٫   ثأيب ٬ٮ كأٌم ػ ثني النيٕح ٨٦ دؿؾ الىؽكؽ

ة.  ٌن  اخلربي٨ ادلا٣نٌي ىلع ٩ف احلرص كإزجةت ٗريق أي
ح ثٕؽـ كصٮد كدلو   ك٢ٕ٣َّ ميؼ٪ة املٛيؽ ٨ رصَّ هل ٗريق ٨٦  اكف أٌكؿ ٦ى

 ي٨ كو٤خ إحل٪ة لك٧ةد٭٥.اٌل 

 وإلقول إلفصل: 

 -كإف اكف وعيط الك٪ؽ  -ثةخلرب  اتلٌٕجؽٌم  يثجخ ثةثلجٮت الرشيعٌ  ٫ٌ٩ الإ
 ٦س٢ ٰذلٟ؛ كٰذلٟ/

 ح اخلرب هل.٣ٕؽـ م٧ٮؿ أد٣ٌح ظٌضيٌ  -۱
 ىلع إزجةد٫ أك ٩ٛي٫. رشٌٔيحو  ت ٚةاؽةو ٣ٕؽـ دؿدٌ  -۰
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 ح هل.ل٤ـكـ ال٤٘ٮٌيح يف ص٢ٕ احلٌضيٌ  -۳
النيٕح اإلزجةت أك اجلف  ثأٝٮاؿ ا٧٤ٕ٣ةء كالن٭ؿة ثح٪٭٥ كبني يذ٥ٌ  كًلٰؾلٟ ال

 ٌٞ ٪ة حت ة، ث٢ ٞ٭ة، ال ٣ٕؽـ ظٌضيٌ يف ٦س٢ ٬ٰؾق املكأ٣ح لٮ ًٚؿ ٞن ح الن٭ؿة ٤ُ٦
 ح اخلرب. تن٫٤٧ أد٣ٌح ظٌضيٌ  ٨ٔ كصٮد ػربو  إذا اك٩خ اكمٛحن  أل٩ٌ٭ة ظٌضحه 

ح ث٪ٛك٭ة ٠ؼرب الٮاظؽ، ٚؽحل٢ ٝي٢/ إفَّ الن٭ؿة ٨٦ احلضش اتلٌٕجؽيٌ  إفك
ة الظٌضيٌ  ٌن ٜ هلة ثةتلاكحلٙ ا٤٧ٕ٣ٌيح، د٤ٌٕ  س٢ ٬ٰؾق الن٭ؿة ا٣يٌت الين٢٧ ٦ ذ٭ة أي

ٌٜ املُٞٮع ث٫ ٔ٪ؽ اإل٦ة٦ٌيح، ةفَّ اثلأيح األمؿ يف ٰذلٟ/ ةٚ٘ ثخ املك٥َّ٤، كاحل
ريت  م ال٨٦ أكةثؿ ٧٤ٔةء ا٣ٕة٦ٌح، كأقةَني ٥٤ٔ األنكةب، كاٌل  كدمةٔحو 

ى أٚي٫، كدؽؿُّ ٤ٔي٫ األػجةر املذٮادؿة/  ٙى فَّ اخٍل ،  حم٧ٌؽو  إل٦ةـ أيب٨٦ ثٕؽ ا ٤ى
كػ٤يٛذ٫ كػ٤يٛح اهلل كاحلٌضح كاإل٦ةـ ثٕؽق ىلع اخل٤ٜ أدمٕني ٬ٮ اث٪٫ املكىٌم 

 كامل١ىنَّ ثس٪حذ٫.  ثةق٥ رقٮؿ اهلل
 ث٫، ال كبٞةؤق إىل ز٦ة٩٪ة ٚ٘ري ٦ُٞٮعو   كأ٦ٌة كصٮد ٗريق ٨٦ الٮدل هل

٨ ذ٠ؿ ذٰلٟ، كال خبربىم  ذ٭٧ة يٌ ؛ ٣ٕؽـ ظضٌ (ادلي٨  ٧٠ةؿ)يثجخ ثٞٮؿ ٦ى
، كملٕةرًذ٭٧ة ٦ٓ أٝٮاؿ ا٧٤ٕ٣ةء األٔبلـ  ة النيغ  - أٌكالن ػىٮون

٤ي٫ يكٍٞ الك ا٣ٞٮ٣ني ٨ٔ وبلظيح االٔذ٧ةد  ؛زة٩ينة - املٛيؽ  ٔك
يؽؿُّ ىلع كًٕ٭٧ة، ث٢  ٤ٔي٭٧ة، كًلؾا اخلرباف يف ػىٮص ذٰلٟ، ك٬ٰؾا ال

 دٌس ػىٮص ٬ٰؾا ٚي٭٧ة. 
 ك٨٦ ٬٪ة يْ٭ؿ/ 

ٓ اخلرب ي٨ ثةمذ٧ةهل٧ة ىلع ػبلؼ املؾ٬ت كػبلؼ أٌف االقذؽالؿ ىلع ًك
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ا؛ ألفَّ ٦ة ٬ٮ ٨٦ املؾ٬ت أفَّ اإل٦ةـ ثٕؽ اإل٦ةـ صؽًّ  إدمةع اإل٦ة٦ٌيح ٚةقؽه 
، كامل١ىٌن ثس٪حذ٫،  ٬ٮ اث٪٫ املكىٌم ثةق٥ رقٮؿ اهلل حم٧ٌؽو  ٔرش أيب احلةدم 

ة اٌل  ،ك٬ٮ ػ٤يٛذ٫ كاإل٦ةـ املٛرتض ىلع اجلةس َةٔذ٫ ُن م ي٧ؤل األرض ٝك
ؽالن  و ، كأ٦ٌة ٔؽـ ٠ٮف كى ٔك ، كال ءو  هل ٗريق أك كصٮدق ٤ٚحف ٨٦ املؾ٬ت بش دلى

٨ ل٥  يٕؿؼ ٰذلٟ كل٥ يكأؿ ٔ٪٫.  ظؿج ىلع ٦ى

٫ٞ لٮ ل٥كأ٦ٌة إدمةع اإل٦ة٦ٌيح ٚٞؽ ٔؿٚخ ٔؽـ ٤ٕ٦ٮ٦يٌ  ٌٞ ٢ٞ٩ ثٕؽ٫٦،  ح حت
٫ٞ ٚةلالكـ ٚي٫ ٬ٮ الالكـ يف الن٭ؿة. إذ ٌٞ ٓ ٬ٰؾا  فكىلع ٚؿض حت ٚةحلس٥ ثًٮ

 !(1)دٔٮل دكف إزجةد٭ة ػؿط ا٣ٞذةد ٤ىةظت ل ٪٫ كصٮد أخو ٧ٌٌ احلؽير تل

 

ك٫ٌ٤ٕ٣ يكذٛةد ٦٪٭ة دٮادؿه ٩ْري اتلٮادؿ  ،إفَّ أو٢ احلةدزح م٧ٌة ال إماكؿ ٚي٫
ٰ أك اإلدمةلٌ  املٕ٪ٮٌم  حه  س٨ٌ ، ٣ ٔٮ حه  احلس٥ ثأ٩ٌ٭ة مًٮ  ا.صؽًّ  منّكه  كخمذ٤ٞى

 ،ق الؿكايةت األربٓ اتلٮادؿ املٕ٪ٮٌم نكذٛؽ ٨٦ ٬ٰؾ ل٥ إفٚعٌّت  ،كًليٙ اكف
٢، يٕن ثٕي ٬ٰؾق الؿكايةت ٚذأمٌ  ،ي٧س٨ اقذٛةدة اتلٮادؿ اإلدمةلٌ  ٚبل أ٢ٌٝ 

 قذٛةًح.يع االأك ٩ؽٌ  ،ثبل إماكؿو  األربٓ وعيعحه 
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 تٍ عثذ اهلل  سعذتشّرف حذيث 

 تهقاء اإلياو انًهذّي األشعرّي



 



 

ةإل٦ةـ ثي٨ اتلٞٮا ٬ٮ أظؽ األمؼةص اٌل  ا٣ٞيٌمٌ  األمٕؿٌم  قٕؽ ث٨ ٔجؽ اهلل
  ٫ ثةإل٦ةـ احلك٨ ا٣ٕك١ؿٌم االنيٕح ظؽير ٣ٞة ٧٤ٔةء، كٝؽ ذ٠ؿ  امل٭ؽٌم 

 .  ٦ةـ امل٭ؽٌم حتخ ٬ٰؾا ا٣ٕ٪ٮاف، أك حتخ ٔ٪ٮاف/ ٠ؿا٦ةت اإل
ٔح، ٬ٰؾا حيذٮم ىلع ٦نتو ميلءو ثةملٕةرؼ املؼذ٤ٛح كاملذ٪ٮٌ  إفَّ ظؽير قٕؽو 

ة يف ٦٭٧ٌحه  كٚي٫ حبٮثه  ٌن ؛ اكتلٛكري كالالكـ كا٫ٞٛ٣ كاتلةريغ دةو ٦ذٕؽٌ  دلةالتو  أي
أف يكذٛيؽ ٦٪٫  كاعل٥و  حبير ي٧س٨ لّكّّ ثةظرو  ،كا٣رتبيح كد٭ؾيت اجلٛف ك...

ةظح ٫٤٧ٔ.حبكت دلةؿ ختٌىى٫ كق

ة أ٫ٌ٩ ٨٦ األظةدير ا٣يٌت ٝيٮب٤خ ثذٕةطو ك٨٦ ممزٌي  ٌن ات ٬ٰؾا احلؽير أي
ًٝج٢ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء كا٣ٛٞ٭ةء؛ ٠ٮ٩٭٥ كاص٭ٮا ٔجةراتو  ػةصٍّ  ؽةن  ٨٦  َّٞ ٕ٦ 

م دٕٚ٭٥ إىل اخلؽش كا٨ُٕ٣ ٚي٫، زا٧ٔني أ٫ٌ٩ ٨٦ األمؿ اٌل  ،يف ٦ذ٪٫ ك٦ج٭٧حن 
ح ا٣يٌت ال كإٝيٌ  ٔٮ  ح هلة. األظةدير املًٮ

ٓه  ٨٦ ٬ٰؤالء ا٧٤ٕ٣ةء كا٣ٛٞ٭ةء ٬ٰؾق الؿكايح،  ك٣ٰس٨ يف ًٝجةؿ ٰذلٟ اردغ دم
ٮ٬ة ثةلؿض ٌٞ يف  كوبلثحو  ث٢ دإٚٮا ٔ٪٭ة ثس٢ّّ ٦ة أكدٮا ٨٦ ٌٝٮةو  ،كا٣ٞجٮؿ كد٤

 ابلعر كاتلعٞيٜ. 
٬ٰؾا  ؼ ىلع ٦ة حيٮي٫ ظؽير قٕؽو تلٕؿٌ  اىلإكيف ٬ٰؾا ا٣ٛى٢ قٮؼ نكىع 
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ح ٬ٰؾا احلؽير، كيف ة ثةجلتيضح ٦ؽل أ٧ٌ٬يٌ ٌط جل٨٦ مٌة٦ني ك٦ؽاحل٢؛ حلذٌ 
٫ٝ كال١ذت ؿي َي ا٣يٌت أكردد٫،   الٮٝخ ٩ٛك٫ حنةكؿ أف ٩٪٢ٞ ٦نت احلؽير ٦ٓ ذ٠ؿ 

ٓو  لٰ٭ؾا احلؽير، كخنذ٥ ثٕؿضو  كادلاللٌ  ز٥ٌ خنٮض يف اتلٞٮي٥ الك٪ؽٌم   رسي
ل٤نج٭ةت كاإلماكالت الٮاردة ٤ٔي٫، ك٨٦ ز٥ٌ ٩ؾ٠ؿ الؿدكد امل٪ةقجح ٰللٟ. 

٬ٰؾا  (٨ كد٧ةـ اجل٧ٕحادلي ٧٠ةؿ )يف ٠ذةب   ركل النيغ الىؽكؽ
املٕؿكؼ  ٮٚيلٌ اجل ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ ظةد٥و  ظٌؽز٪ة حم٧ٌؽ ث٨ ٔيلٌ »احلؽير، ظير ٝةؿ/ 

ٝةؿ/  ،ةء ابل٘ؽادٌم ةس أةمؽ ث٨ ٔحىس الٮمٌ ا٣ٕجٌ  ، ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة أثٮثةل١ؿ٦ةينٌ 
 ،النحجةينٌ  ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة حم٧ٌؽ ث٨ حبؿ ث٨ ق٭٢و  ،ا٣ٞيٌمٌ  ظٌؽز٪ة أةمؽ ث٨ َة٬ؿو 

ا ءن ؿى ٝةؿ/ ٠٪خ امٍ  ،، ٨ٔ قٕؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ا٣ٞيٌمٌ ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة أةمؽ ث٨ مرسكرو 
ة ػ جب ة ػ أم ظؿيىن ٧ٓ ال١ذت املنذ٤٧ح ىلع ٗٮامي ا٤ٕ٣ٮـ كدٝةاٞ٭ة، هلضن
ة ثةقذْ٭ةر ٦ة يىطٌ  ٛن ً ة حبِٛ منتج٭٭ة كمكذ٤٘ٞ٭ة،  لكى ٘ؿ٦ن ل ٨٦ ظٞةاٞ٭ة، ٦ي

ة ىلع ٦ة أّٛؿ ث٫ ٨٦ ٦ٌٕبلد٭ة كمنالكد٭ة، ٦ذٌٕى  جنة ملؾ٬ت معيعن
اإل٦ة٦ٌيح، راٗجنة ٨ٔ األ٨٦ كالكبل٦ح يف ا٩ذْةر اتل٪ةزع كاتلؼةو٥ كاتلٌٕؽم 

ة ٨ٔ ٦سة٣ت إىل اتل ٛن جةٗي كا٣تنةد٥، ٦ٕيجنة ل٤ٛؿؽ ذكم اخلبلؼ، اكم
حن  ذ٭٥، ٬ٌذةاكن حلضت ٝةدد٭٥، إىل أف ثي٤يخي ثأمؽٌ أا٧ٌ  ، كأَٮهل٥ اجلٮاوت ٦٪ةٔز

ة.خمةو٧حن  ، كأزبذ٭٥ ىلع ابلة٢َ ٝؽ٦ن ، كأم٪ٕ٭٥ قؤاالن   ، كأكرث٥٬ صؽالن
ـو  ٥ ٦ٕةرش ة لٟ كألوعةثٟ ية قٕؽ! إ٩ٌسكأ٩ة أ٩ةّؿق/ دجًّ  ٚٞةؿ ذات يٮ

الؿاٌٚح دٞىؽكف ىلع امل٭ةصؿي٨ كاأل٩ىةر ثة٨ُٕ٣ ٤ٔي٭٧ة، كّتعؽكف ٨٦ 
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م ٚةؽ دميٓ الىعةثح برشؼ رقٮؿ اهلل كاليذ٭٧ة كإ٦ة٦ذ٭٧ة. ٬ٰؾا الىٌؽيٜ اٌل 
ة ٦٪٫  قةثٞذ٫، أ٦ة ٧٤ٔذ٥ أفَّ رقٮؿ اهلل ٦ة أػؿص٫ ٦ٓ ٩ٛك٫ إىل ا٣٘ةر إاٌل ٧٤ٔن

دلَّ ألمؿ اتلأكي٢، كال٧ي٤ىق إحل٫ أز٦ٌح أفَّ اخلبلٚح هل ٨٦ ثٕؽق، كأ٫ٌ٩ ٬ٮ املٞ
٤ي٫ املٌٕٮؿ يف مٕت الىؽع كل٥ٌ النٕر كقٌؽ اخل٢٤ كإٝة٦ح احلؽكد  األ٦ٌح، ٔك

د٫ أمٜٛ ىلع كترسيت اجليٮش ٣ٛذط ثبلد الرشؾ؟! كًل٧ة أمٜٛ ىلع ٩جٮٌ 
إذ ٣حف ٨٦ ظس٥ االقتذةر كاتلٮارم أف يؿكـ اهلةرب ٨٦ الرشّّ  ؛ػبلٚذ٫

 كذؼف ٚي٫؟ي إىل ماكفو  مكةٔؽةن 
ة إىل االجنعةر، كل٥ كل٧ٌة رأي٪ة اجلبٌ  دس٨ احلةؿ دٮصت اقذؽاعء  ٦ذٮص٭ن
ح ا٣ٌيت ثسؿ ل٤٘ةر ل٤ٕ٤ٌ  اقتجةف جلة ٝىؽ رقٮؿ اهلل ثأيب ،املكةٔؽة ٨٦ أظؽو 

حي٢ٛ ث٫  يس٨ يسرتث ث٫، كل٥ ة ل٥ة ىلع ٚؿام٫ ل٧ٌ رشظ٪ة٬ة، كإ٧ٌ٩ة أثةت ٤ٔيًّ 
ٝيذ٢ ل٥ يذٕؾر ٤ٔي٫ ٩ىت ٗريق ماك٫٩ ل٤ؼُٮب  القتسٞةهل، ك٫٧٤ٕ٣ ثأ٫ٌ٩ إف 

 ا٣يٌت اكف يى٤ط هلة. 
٦٪٭ة  زاؿ يٕٞت كَّ كاظؽو  مّت، ٧ٚة / ٚأكردتي ٤ٔي٫ أصٮبحن ٝةؿ قٕؽه 

، ز٥ٌ ٝةؿ/ ية قٕؽ، كدك٩س٭ة أػؿل ث٧س٤٭ة خت٥ُ أ٩ٮؼ  ثةجلٞي كالؿدٌ  ٔيلَّ
ـ٧ٔٮف أفَّ الىٌؽيٜ املرٌبأ ٨٦ دنف الن١ٮؾ كا٣ٛةركؽ  الؿكاٚي/ ألكذ٥ د

 ؟(1)عةم ٨ٔ ثيٌح اإلقبلـ اك٩ة يرٌساف اجلٛةؽ، كاقذؽل٤ذ٥ ث٤ي٤ح ا٣ٕٞجحامل
                                                                                              

بلع ىلع  ك٦ة 64حل٤ح ا٣ٕٞجح/ ٌم ال٤ي٤ح ا٣يت ٩ـ٣خ ٚي٭ة اآليح  (1) ٌَ ثٕؽ٬ة ٨٦ قٮرة اتلٮبح، كلبل
، إذ ٝةؿ/  /دٛةوي٤٭ة أكرث ا٩ْؿ املىةدر ا٣يت ٚى٤ٌخ احلةدزح، ٦٪٭ة ٌّ أ٦ٌة ظؽير »٠ذةب املع

ٍه  ٟه ظؾيٛح ٚكةٝ ٚي٭ة أٌف  ا... ٚإ٫ٌ٩ ٝؽ ركل أػجةرن ؛ أل٫ٌ٩ ٨٦ َؿيٜ الٮحلؽ ث٨ دميٓ، ك٬ٮ ٬ةل
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ة؟أػربين ٨ٔ الىؽٌ   يٜ كا٣ٛةركؽ أق٧٤ة َٮاعن أـ ٠ؿ٬ن
/ ٚةظذ٤خي دلٚٓ ٬ٰؾق املكأ٣ح ٌٔن ػٮٚنة ٨٦ اإللـاـ، كظؾرنا ٨٦ ٝةؿ قٕؽه 

٭٧ة لئلقبلـ اظذشَّ ثأفَّ ثؽءى اجلٛةؽ كننأد٫ يف ا  ٤ٞ٣ت الأيٌن إف أٝؿرتي هل ثُٔٮ
يسٮف إاٌل ٔ٪ؽ ٬جٮب ركااط ا٣ٞ٭ؿ كا٤٘٣جح، كإّ٭ةر ابلأس النؽيؽ يف ةم٢ 

٨ ٣حف ي٪ٞةد إحل٫ ٤ٝج٫ يٮا  /حنٮ ٝٮؿ اهلل دٕةىل ،املؿء ىلع ٦ى ٪ىة ٝىةل قى
ٍ
ٍكا ثىأ

ى
ة رىأ ٚى٤ى٧َّ

رٍشًكنًيى  ٪َّة ث٫ًً مي ة ٠ي ٍؿ٩ىة ث٧ًى ٛى قي ككى ٪َّة ثًةهللً كىٍظؽى ٭ي  ٚى٤ى٥ٍ  آ٦ى ٕي ٛى ٪ٍ ٟي حى ة يى ى٧َّ ٥ٍ ل ةجي٭ي ٥ٍ إًي٧ى
٪ىة قى

ٍ
ٍكا ثىأ

ى
رىأ

ة اكف يٞىؽين ثة٨ُٕ٣ ،(1) / أق٧٤ة ٠ؿ٬ن ح دس٨ ز٧ٌ  إذ ل٥ ،كإف ٤ٝخي
 ( اك٩خ دؿي٭٧ة ابلأس. )مك٤ٮ٣حه  ٦٪ذٌةةه  قيٮؼه 

ٝةؿ قٕؽ/ ٚىؽرتي ٔ٪٫ مـكرنا ػ ٦٪رصٚنة ٔ٪٫ ػ ٝؽ ا٩ذٛؼخ أظنةيئ ٨٦ 
ٓ ٠جؽم ٨٦ ال١ؿب، كًل٪خ ٝؽ اختؾتي َٮ٦ ٌُ كأزجخي ٚي٫  ،ةرناا٣ٌ٘ت، كدٞ

ة كأربٕني مكأ٣ح ٨٦ وٕةب املكةا٢ ٛن أصؽ هلة دليجنة ىلع أف أقأؿ ٔ٪٭ة  ل٥ ،٩ي
                                                                                              

س٧ةف ك٤َعح كقٕؽ ث٨ أيب ثسؿو  أثة ٧ؿ ٔك كإ٣ٞةءق ٨٦   أرادكا ٝذ٢ اجلبٌ  كٌٝةصو  ٔك
/ ج  /ا٩ْؿ] «ا٣ٕٞجح يف دجٮؾ ٌّ  ىلع ظؾيٛح  ، ذ٠ؿ أظةدير مٮٝٮٚحو ۰۰4، ص ۱۱املع

، ٔ٭ؽ 4۹4، ص ۳دةريغ اإلقبلـ/ ج  ؛۰۱۹۹كرد ٚي٭ة ذ٠ؿ امل٪ةٚٞني، ذي٢ مكأ٣ح 
مك٪ؽ  ؛ يف ٬ٰؾق الك٪ح، ظؾيٛح ث٨ احل٧ةفكزبلزني، ذ٠ؿ ٨٦ دٮيٌف  اخل٤ٛةء، ق٪ح قخٍّ 

، ص ۳امل٪سٮر/ ج  ادلرٌ  ؛ا٣ُٛي٢ اعمؿ ث٨ كاز٤ح ، ظؽير أيب45۳، ص 5ةمؽ/ ج أ
، قٮرة ۳7۳، ص ۰دٛكري ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥/ ج  ؛74يح اآل، قٮرة اتلٮبح، ذي٢ ۰5۹

جٓ يتٌ  ، املعٮر اثلةين، ٢٬ الك٤فٌ 75ٮف/ ص الك٤ٙ كالك٤ٛيٌ ؛ 74يح اآلاتلٮبح، ذي٢ 
 . ذيةؿ اجلبٌ ٗة، اتلآمؿ ث۱۳النة٬ؽ  ح؟ح اجلجٮيٌ الك٪ٌ 

  .۳5ك ۳4قٮرة اغٚؿ/  (1)
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 .  ؽو حم٧ٌ  ػجريى أ٢٬ ثدلم أةمؽ ث٨ إقعةؽ وةظت مٮال٩ة أيب
٨ رأل، ٤ٚعٞذ٫  ا حنٮ مٮال٩ة برسَّ ٦ى ٚةرحت٤خي ػ٫ٛ٤ كٝؽ اكف ػؿج ٝةوؽن

/ النٮؽ، ز٥ٌ ا٣ٕةدة  حلةٟٝ يف ثٕي امل٪ةزؿ ٧ٌ٤ٚة دىةٚع٪ة ٝةؿ/ خبريو  يب؟ ٤ٝخي
 ٌُ إىل  (1)ح الٮاظؽة، ٚٞؽ ثؿح يب ا٣ٞؿـيف األقب٤ح. ٝةؿ/ ٝؽ دسةٚي٪ة ىلع ٬ٰؾق اخل

، كأ٩ة أريؽ أف أقأهل ٨ٔ ٦ٕة٢ً يف اتلأكي٢  ؽو حم٧ٌ  ٣ٞةء مٮال٩ة أيب
ٚإ٩ٌ٭ة دٞٙ ثٟ ىلع ًٛح  ،كمنةك يف اتلزني٢، ٚؽك٩س٭ة الىعجح املجةرًلح

 دٛىن ٗؿااج٫، ك٬ٮ إ٦ة٦٪ة.  ٫، كالد٪ٞؼ ٔضةاج ال حبؿو 
رىٍد٩ة رسَّ  ٨ ٚٮى ؽ٩ة ٚةقذأذ٩ٌة، ٚؼؿج ٤ٔي٪ة رأل ٚة٩ذ٭ي٪ة ٦٪٭ة إىل ثةب قيٌ  ٦ى

ةق  اإلذف ثةدلػٮؿ ٤ٔي٫، كٌلف ىلع اعدٜ أةمؽ ث٨ إقعةؽ صؿابه  ٌُ ٝؽ ٗ
ةن كقذٌ  ٚي٫ ٦بحه  َربمٍّ  ثسكةءو  ةو  ٮف رصَّ ٦٪٭ة  ٨٦ ادل٩ة٩ري كادلرا٥٬، ىلع كّّ رصَّ

 ظج٭ة. ػذ٥ وة
 [ ال٤ٞةء ٦ٓ اإل٦ةـ ا٣ٕك١ؿمٌ ]
ٗىنً   ؽو حم٧ٌ  / ٧ٚة مجَّ٭خي كص٫ مٮال٩ة أيبٝةؿ قٕؽه   حى٪ة ٩ٮر كص٭٫ ظني 

ة ثٕؽ ٔرشو  إاٌل ثجؽرو  ٕن ـه ٝؽ اقذٮّف ٨٦ حلةحل٫ أرب ، كىلع ٚؼؾق األي٨٧ ٗبل
ٙه  ي٪ةقت املنرتم يف اخل٤ٞح كامل٪ْؿ، ىلع رأق٫ ٚؿؽه  ثني  ثني كٚؿدني ٠أ٫ٌ٩ أ٣

د٧٤ٓ ثؽاآ ٩ٞٮم٭ة كقٍ ٗؿاات  ذ٬جٌيحه  كبني يؽم مٮال٩ة ر٦ٌة٩حه  كاكي٨،
جح ٤ٔي٭ة، ٝؽ اكف أ٬ؽا٬ة إحل٫ ثٕي رؤقةء أ٢٬ ابلرصة، ا٣ٛىٮص املؿًلٌ 

                                                                                              

 أم النٮؽ. (1)
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ؿ ث٫ ىلع ابليةض محبنة ٝجي ا٣٘بلـ ىلع أوةث٫ٕ،  كبيؽق ٥٤ٝه  ٌُ إذا أراد أف يك
ىٌؽق ٨ٔ ٠ذةثح ٦ة ي ٚاكف مٮال٩ة ييؽظؿج الؿ٦ٌة٩ح ثني يؽي٫ كين٫٤٘ ثؿد٬ّّة ٌق ال

ٙى يف اجلٮاب كأك٦أ إحل٪ة ثةجل٤ٮس.   أراد، ٚك٧َّ٤٪ة ٤ٔي٫ ٚأ٣ُ
م اكف ثيؽق أػؿج أةمؽ ث٨ إقعةؽ ٧ٌ٤ٚة ٚؿغى ٨٦ ٠ذجح ابليةض اٌل 

٫ٕ ثني يؽي٫، ٚ٪ْؿ اهلةدم ،٠كةا٫ صؿاث٫ ٨٦ طٌ  إىل ا٣٘بلـ   (1)ًٚٮ
ةؿ/ ية ٚٞ .ٌٚي اخلةد٥ ٨ٔ ٬ؽاية ميٕذٟ كمٮاحلٟ ،كٝةؿ هل/ ية ثينٌ 

ا َة٬ؿةن  ٝؽ ميت  رصكحو  كأمٮاؿو  إىل ٬ؽاية جنكحو  مٮالم، أجيٮز أف أ٦ؽ يؽن
اقذؼؿج ٦ة يف اجلؿاب  ،ث٨ إقعةؽ أظ٤ٌ٭ة ثأظؿ٦٭ة؟ ٚٞةؿ مٮالم/ ية
 حل٧زي ٦ة ثني احلبلؿ كاحلؿاـ ٦٪٭ة. 

ة ثؽأ أةمؽ ثإػؿاص٭ة ، ٨٦ ٝةؿ ا٣٘بلـ/ ٬ٰؾق ٣ٛبلف ث٨ ٚبلفو  ،ٚأٌكؿ رصَّ
ثةٔ٭ة  ني دي٪ةرنا، ٚي٭ة ٨٦ ز٨٧ ظضريةو ينذ٢٧ ىلع ازجني كقتٌ ، حم٤ٌح ٠ؾا ث٥ٍّٞ 

كأربٕٮف دي٪ةرنا، ك٨٦ أز٧ةف تكٕح  وةظج٭ة، كٌل٩خ إرزنة هل ٨ٔ أثي٫ مخكحه 
 أربٕح ٔرش دي٪ةرنا، كٚي٭ة ٨٦ أصؿة احلٮا٩يخ زبلزح د٩ة٩ري. أزٮابو 

 ديؿَّ الؿص٢ ىلع احلؿاـ ٦٪٭ة. ،ٚٞةؿ مٮال٩ة/ وؽٝخى ية ثين
ح، دةرخي٫ ق٪ح ٠ؾا، ٝؽ ا٧ُ٩ف الك١ٌ  رازٌم  تٌل ٨ٔ دي٪ةرو / ٚى  ٚٞةؿ

                                                                                              

(1)  /ٓ ٠ؾا يف األو٢ املُجٮع، ك١٬ٰؾا املىؽر، »كرد يف ٬ةمل )حبةر األ٩ٮار( يف ٬ٰؾا املًٮ
ٙه ٨ٔ "مٮالم" ٧٠ة يف أ٤ٗت كاملٌٕن ث٫ أثٮ حم٧ٌؽو ٔيٌل ث٨ حم٧ٌؽو  ، ك٫ٌ٤ٕ٣ مىٌع

 .[۳۱، ص ۰]حبةر األ٩ٮار، ج « الكُٮر
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. كا٤ٕ٣ٌح يف كز٩٭ة ربٓ دي٪ةرو  حو آم٤يٌ  ٨٦ ٩ىٙ إظؽل وٛعذي٫ ٩ٞن٫، كٝؿاًحو 
ٟو  ة كىزىفى يف م٭ؿ ٠ؾا ٨٦ ق٪ح ٠ؾا ىلع ظةا ٨٦  حتؿي٧٭ة أفَّ وةظت ٬ٰؾق الرصَّ

ة كيف ا٩ذ ،صريا٫٩ ٨٦ ا٣٘ـؿ ٦٪ًّة كربٓ ٨٦ٍّ  ي ٰللٟ ٭ةا٭ة ٝيٌ ٚأدخ ىلع ٰذلٟ ٦ؽَّ
ث٫ كاقرتدَّ ٦٪٫ ثؽؿ ٰذلٟ ٦٪ًّة ا٣٘ـؿ قةرؽه  ، ٚأػرب ث٫ احلةاٟ وةظج٫ ١ٚؾَّ

ة ٨٦ ٗـؿو  ٛن م٧ٌة اكف د٫ٕٚ إحل٫، كاخٌتؾ ٨٦ ٰذلٟ زٮبنة، اكف ٬ٰؾا  أدٌؽ  ك٩ى
ة وةدؼ رٕٝحن  ،ادلي٪ةر ٦ٓ ا٣ٞؿاًح ز٧٪٫ يف كقٍ ادل٩ة٩ري  ٧ٌ٤ٚة ٚذط رأس الرصَّ

٨ أػرب ٔ٪٫ كب٧ٞؽ ار٬ة ىلع ظكت ٦ة ٝةؿ، كاقذؼؿج ادلي٪ةر ثةق٥ ٦ى
 كا٣ٞؿاًح ثذ٤ٟ ا٣ٕبل٦ح. 

ة أػؿل، ٚٞةؿ ا٣٘بلـ/ ٬ٰؾق ٣ٛبلف ث٨ ٚبلفو  ، ٨٦ حم٤ٌح ٠ؾا ز٥ٌ أػؿج رصَّ
 حي٢ُّ جلة ملك٭ة. ٝةؿ/ كًليٙ ذاؾ؟  تنذ٢٧ ىلع مخكني دي٪ةرنا ال ،ث٥ٍّٞ 

ٰذلٟ أ٫ٌ٩ ك ،ظةؼ وةظج٭ة ىلع أكةرق يف املٞةق٧ح ٝةؿ/ أل٩ٌ٭ة ٨٦ ز٨٧ ظ٪ُحو 
، كٌلف ٦ة ػٌه   .خبفو  األكةر ثسي٢و  ٝجي ظٌىذ٫ ٦٪٭ة ثسي٢و كاؼو

اةم٤٭ة  ،. ز٥ٌ ٝةؿ/ ية أةمؽ ث٨ إقعةؽٚٞةؿ مٮال٩ة/ وؽٝخ ية ثنٌ 
٬ة ىلع أربةث٭ة، ٚبل ٬ة أك دٮط ثؿدّّ ظةصح جلة يف يشءو ٦٪٭ة،  ثأدمٕ٭ة ٣رتدَّ

 كاات٪ة ثسٮب ا٣ٕضٮز. 
 ل ٚجكحذ٫.  حو ٝةؿ أةمؽ/ كٌلف ٰذلٟ اثلٮب يف ظٞيج

  ؽو حم٧ٌ  ة ا٩رصؼ أةمؽ ث٨ إقعةؽ حلأدي٫ ثةثلٮب ٩ْؿ إلَّ مٮال٩ة أثٮ٧٤ٌٚ 
 ٚٞةؿ/ ٦ة صةء ثٟ ية قٕؽ؟ 

/ مٌٮٝن أةمؽ ث٨ إقعةؽ ىلع ٣ٞةء مٮال٩ة.   ٤ٞٚخي
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 ٝةؿ/ كاملكةا٢ ا٣يٌت أردتى أف تكأهل ٔ٪٭ة؟ 
/ ىلع ظةهلة ية مٮالم.   ٤ٝخي

 ا٣٘بلـ. ة ٔين، كأك٦أ إىل ٝةؿ/ ٚك٢ٍ ٝؿٌ 
 ٚٞةؿ ل ا٣٘بلـ/ ق٢ٍ ٧ٌٔة ثؽا لٟ ٦٪٭ة. 

 ؿ[]الكؤاؿ األكٌ 
ص٢ٕ   ٤ٞٚخي هل/ مٮال٩ة كاث٨ مٮال٩ة، إ٩ٌة ريكي٪ة ٔ٪س٥ أفَّ رقٮؿ اهلل

ًٟ ٝؽ   املؤ٦٪ني َبلؽ نكةا٫ ثيؽ أ٦ري ظٌّت أرق٢ يٮـ اجل٢٧ إىل اعسنح/ أ٩ٌ
ًٟ ظي (1)أر٬ضًخ  ، كأكردت ثجي ًٟ ةضى اهلبلؾ ىلع اإلقبلـ كأ٫٤ً٬ ثٛذجذ

ٝؽ   ٞذٟ، كنكةء رقٮؿ اهللكإاٌل ٤ٌَ  (2)جب٭٤ٟ، ٚإف ٠ٛٛخ ٌٔن ٗؿبٟ
 كٚةد٫.  اكف َبلٝ٭٨ٌ 

 / ٦ة ا٣ُبلؽ؟  ٝةؿ
/ خت٤يح الكبي٢.  ٤ٝخي

 ،يخ هل٨َّ الكبي٢ٝؽ ػ٤ٌ   كٚةة رقٮؿ اهلل / ٚإذا اكف َبلٝ٭٨ٌ  ٝةؿ
 هل٨َّ األزكاج؟  حي٢ٌ  ٥٤ٚى ال

/ ألفَّ اهلل  . -ىل دجةرؾ كدٕة -٤ٝخي  ظٌؿـ األزكاج ٤ٔي٭٨َّ
                                                                                              

 إلر٬ةج/ إزةرة ا٣٘جةر.ا (1)

 . ا٣٘ؿب/ احلؽٌ  (2)
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؟  ٝةؿ ٌّ املٮتي قبي٤ى٭٨َّ  / ٠يٙ كٝؽ ػ

/ ٚأػربين ية   م ٌٚٮض رقٮؿ اهللث٨ مٮالم ٨ٔ ٦ٕىن ا٣ُبلؽ اٌل  ٤ٝخي
 . املؤ٦٪ني ظ٫٧١ إىل أ٦ري

٥ مأف نكةء اجلبٌ  -دٌٞؽس اق٫٧  -/ إفَّ اهلل  ٝةؿ ٌْ ٔ ،  َّ٨ ٭ي ٚؼىَّ
إفَّ ٬ٰؾا الرشؼ ثةؽو هل٨َّ ٦ة  ،أثة احلك٨ ٭ةت، ٚٞةؿ رقٮؿ اهلل/ يةبرشؼ األ٦ٌ 

د٨٦ هلل ىلع ا٣ُةٔح، ٚأيذ٭٨َّ ٔىخ اهلل ثٕؽم ثةخلؿكج ٤ٔيٟ ٚأ٤َٜ هلة يف 
 كأقُٞ٭ة ٨٦ رشؼ أمٮ٦ح املؤ٦٪ني.  ،األزكاج

 ]الكؤاؿ اثلةين[

/ ٚأػربين ٨ٔ  جحٌ٪ح"٤ٝخي ًٔ  "ا٣ٛةظنح ال٧ي ٌؽد٭ة ا٣يٌت إذا أدخ املؿأة ث٭ة يف 
 ؿص٭ة ٨٦ ثحذ٫؟ ظ٢َّ ل٤ـكج أف خي

جحٌ٪ح ٌم الكعٜ دكف الـ٩ة، ٚإٌف املؿأة إذا ز٩ٍخ  ٝةؿ / ا٣ٛةظنح ال٧ي
٨ أراد٬ة أف ي٧ذ٪ٓ ثٕؽ ذٰلٟ ٨٦ ا٣زتكٌ  ج ث٭ة كأٝي٥ ٤ٔي٭ة احلؽُّ ٣حف ل٧ى

، كإذا قعٞخ كصت ٤ٔي٭ة الؿص٥، كالؿص٥ ػـمه  ٨ ٝؽ ألص٢ احلؽّّ ، ك٦ى
٨ أػـاق ٚٞؽ أثٕؽ ٨ أثٕؽق ٤ٚحف أمؿ اهلل ثؿدم٫ ٚٞؽ أػـاق، ك٦ى ق، ك٦ى

 ب٫. ألظؽو أف يٞؿٌ 

 ]الكؤاؿ اثلة٣ر[ 

/ ٚأػربين ية ٍٓ /  رقٮؿ اهلل ٨ٔ أمؿ اهلل جلبي٫ مٮد ث٨ ٤ٝخي ٚىةٍػ٤ى
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ٮنل َي ًس  ؽَّ ٞى ٟى ثًةلٍٮىاًدم ال٧ٍي ٟى إ٩ًَّ ٤ىيٍ ٍٕ جى
ـ٧ٔٮف أ٩ٌ٭ة  .(1) ٚإفَّ ٚٞ٭ةء ا٣ٛؿيٞني ي

 اك٩خ ٨٦ إ٬ةب امليذح. 

٨ ٝةؿ ٰذلٟ ٚٞؽ ٚٞةؿ اٚرتل ىلع مٮد كاقذض٭٫٤ يف ٩جٮد٫؛ أل٫ٌ٩  / ٦ى
أك  ٦ة ػبل األمؿ ٚي٭ة ٨٦ ػُيئذني/ إ٦ٌة أف دسٮف وبلة مٮد ٚي٭٧ة صةاـةن 

صةز هل ٣بك٭٧ة يف د٤ٟ ابلٕٞح، كإف  ،، ٚإف اك٩خ وبلد٫ صةاـةن ٗري صةاـةو 
٤ٚحكخ ثأٝؽس كأَ٭ؿ ٨٦ الىبلة، كإف اك٩خ وبلد٫  ؿةن ٦ُ٭ٌ  اك٩خ ٦ٌٞؽقحن 

يٕؿؼ احلبلؿ ٨٦ احلؿاـ، ك٦ة  ٭٧ة ٚٞؽ أكصت ىلع مٮد أ٫ٌ٩ ل٥ٚي ٗري صةاـةو 
 . زٛؿه  ّتـ، ك٬ٰؾا ٥٤ٔ ٦ة ّتٮز ٚي٫ الىبلة ك٦ة ل٥

/ ٚأػربين ية مٮالم ٨ٔ اتلأكي٢ ٚي٭٧ة.   ٤ٝخي

، إيٌن ٝؽ / إفَّ مٮد ٩ةىج رب٫َّ ثةلٮاد املٞؽٌ  ٝةؿ س، ٚٞةؿ/ ية ربّّ
ك٤خي ٤ٝب ٨٧ٌٔ قٮأػ٤ىخ لٟ املعٌجح ٦ٌن  اؾ ػ كٌلف مؽيؽ احلتّّ ، ٗك

ٟى . ٚٞةؿ اهلل دٕةىل/  أل٫٤٬ ػ ٤ىيٍ ٍٕ ٍٓ جى تَّ أ٤٬ٟ ٨٦ ٤ٝجٟ إف ٩ـع ظي اأم  اٍػ٤ى
. اك٩خ حمٌجذٟ ل ػةلىحن  ٨ قٮام ٦٘كٮالن  ، ك٤ٝجٟ ٨٦ املي٢ إىل ٦ى

 ]الكؤاؿ الؿاثٓ[

/ ٚأػربين ية  .٠٭يٕهث٨ رقٮؿ اهلل ٨ٔ دأكي٢  ٤ٝخي

ة، ز٥ٌ يت، أ٤َٓ اهلل ٤ٔي٭ة ٔجؽق زًلؿيٌ / ٬ٰؾق احلؿكؼ ٨٦ أ٩جةء ا٘٣ ٝةؿ

                                                                                              

(1)  /٫ٰ َٰ  . ۱۰قٮرة 
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ة قأؿ رب٫َّ أف ي٫٧ّّ٤ٕ أق٧ةء اخل٧كح، ؛ كٰذلٟ أفَّ زًلؿيٌ  ؽو ٌٝى٭ة ىلع حم٧ٌ 
٤يًّ ٚأ٬جٍ ٤ٔي٫ صرباي٢ ٫٧َّ٤ٕٚ إيٌة٬ة، ٚاكف زًلؿية إذا ذ٠ؿ حم٧ٌ  ا ٔك ة كٚة٧َح ؽن

كاحلك٨ كاحلكني رسل ٔ٪٫ ٫٧ٌ٬، كاجنّ ٠ؿب٫، كإذا ذ٠ؿ احلكني ػ٪ٞذ٫ 
ٚٞةؿ ذات يٮـ/ ية إ٣َٰم، ٦ة ثةل إذا ذ٠ؿت  ،(1)، ككٕٝخ ٤ٔي٫ ابلى٭ؿةا٣ٕربة

ة ٦٪٭٥ تك٤ٌ  ٕن يخي ثأق٧ةا٭٥ ٨٦ ٧٬ٮم، كإذا ذ٠ؿتي احلكني دؽ٦ٓ ٔين أرب
/ ٚةلاكؼ ٠٭يٕه٨ٔ ٌٝىذ٫، كٝةؿ/  -دٕةىل  -كدسٮر زٚؿ،ي؟ ٚأ٩جأق اهلل 

،  كنياق٥ ٠ؿببلء، كاهلةء ٬بلؾ ا٣ٕرتة، كاحلةء يـيؽ، ك٬ٮ ّةل٥ احل
 كا٣ٕني ُٔن٫، كالىةد وربق.

ـو يٛةرؽ مكضؽق زبلزح أيٌ  ة ل٧ٌ٤ٚ٥ة ق٧ٓ ٰذلٟ زًلؿيٌ  ، ك٦٪ٓ ٚي٭ة اجلةس ٨٦ ة
ٓي ػري  ضى ٍٛ ادلػٮؿ ٤ٔي٫، كأٝج٢ى ىلع ابلاكء كاجلعيت، كٌل٩خ ٩ؽثذ٫/ إ٣َٰم، أد

ة ! إ٣َٰم، أدي٤بف ٤ٔيًّ ؟ح ثٛ٪ةا٫! إ٣َٰم، أدزنؿ ث٤ٮل ٬ٰؾق الؿزيٌ ؟ػ٤ٟٞ ثٮدلق
! ز٥ٌ ؟٠ؿبح ٬ٰؾق ا٣ٛضيٕح بكةظذ٭٧ة ! إ٣َٰم، أحت٢ٌ ؟ح زيةب ٬ٰؾق املىيجحكٚة٧َ

ا دٌٞؿ ث٫ ٔين ىلع ال١رب، كاص٫٤ٕ كارزنة كويًّ اكف يٞٮؿ/ ال٤ِّ  ة، ٭٥ٌ ارزٝن كدلن
احلكني، ٚإذا رزٝذجي٫ ٚةٚذٌن حبٌج٫، ز٥ٌ ٌٚضٕن ث٫ ٧٠ة  كاص٢ٕ حم٫َّ٤ ٦ٌن حم٢ٌ 

ا ظجحجٟ ثٮدلق. ٓ حم٧ٌ دٛضٌ   ؽن

٫ٕ ث٫، كٌلف ةم٢ حيىي قذٌ  اهلل حيىي  ٚؿز٫ٝ ٚىضَّ  كةم٢  ،ح أم٭ؿو ك
 . َٮي٤حه  ٠ٰؾلٟ، كهل ٌٝىحه   احلكني

                                                                                              

 أم دذةثٓ اجلٛف كا٩ُٞة٫ٔ.  (1)
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 ]الكؤاؿ اخلةمف[
ـو  / ٚأػربين ية مٮالم ٨ٔ ا٤ٕ٣ٌح ا٣يٌت د٧٪ٓ ا٣ٞٮـ ٨٦ اػذيةر إ٦ة ٤ٝخي

 أل٩ٛك٭٥. 
 ؟ أـ ٦ٛكؽه  / مى٤طه  ٝةؿ

/ مى٤طه   .٤ٝخي
٦ة  ي٥٤ٕ أظؽه  املٛكؽ ثٕؽ أف ال/ ٚ٭٢ جيٮز أف دٞٓ ػريد٭٥ ىلع  ٝةؿ

 ؟ أك ٚكةدو  خيُؿ ثجةؿ ٗريق ٨٦ وبلحو 
/ ثّ.   ٤ٝخي

ي٪ٞةد هل ٤ٟٞٔ. أػربين ٨ٔ  / َٚم ا٤ٕ٣ٌح، كأكردي٬ة لٟ ثرب٬ةفو  ٝةؿ
كأ٩ـؿ ٤ٔي٭٥ ال١ذةب كأيٌؽ٥٬ ثةلٮيح  -دٕةىل  -ي٨ اوُٛة٥٬ اهلل الؿق٢ اٌل 
٦٪٭٥؛ ٦س٢ مٮد  إذ ٥٬ أٔبلـ األم٥ كأ٬ؽل إىل االػذيةر ؛كا٣ٕى٧ح

حىس ، ٢٬ جيٮز ٦ٓ كٚٮر ٤ٞٔ٭٧ة كًل٧ةؿ ٧٤ٔ٭٧ة إذا ٧ٌ٬ة ثةالػذيةر أف  ٔك
 ؟ةف أ٫ٌ٩ مؤ٨٦ه يٞٓ ػريد٭٧ة ىلع امل٪ةٜٚ ك٧٬ة يْ٪ٌ 

/ ال.  ٤ٝخي
/ ٬ٰؾا مٮد لكي٥ اهلل ٦ٓ كٚٮر ٫٤ٞٔ كًل٧ةؿ ٫٧٤ٔ ك٩ـكؿ الٮيح  ٚٞةؿ

 جٕني رصبلن م٨٧ٌ ال٤ٔي٫ اػذةر ٨٦ أٔيةف ٝٮ٫٦ ككصٮق ٔك١ؿق مليٞةت رب٫ّّ ق
 ٌٟ ين يف إي٧ة٩٭٥ كإػبلو٭٥، ٚٮٕٝخ ػريد٫ ىلع امل٪ةٚٞني، ٝةؿ اهلل دٕةىل/  ي
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ةدً٪ىة ٞى بلن ل٧ًًي نيى رىصي ًٕ جٍ ٫ي قى ٮدى ٝىٍٮ٦ى كىاٍػذىةرى مي
ٟى / (2)إىل ٝٮهل (1) ى ٣ى٨ٍ ٩يٍؤ٨٦ًى ل

ْي  ٍ٪ ٍجذي٥ٍ تى
ى
حي كأ ٞى ًٔ ة ٥ٍ الىَّ دٍسي ؾى ػى

ى
ةن ٚىأ ٍ٭ؿى كفى ظٌّت ٩ىؿىل اهللى صى  .(3)ؿي

ٕنة ىلع األٚكؽ دكف ٧٤ٌٚ  ٨ ٝؽ اوُٛةق اهلل ل٤٪جٌٮة كاٝ ة كصؽ٩ة اػذيةر ٦ى
٨  ،ك٬ٮ ي٨ُّْ أ٫ٌ٩ األو٤ط دكف األٚكؽ ،األو٤ط ٧٤٪ة أف ال اػذيةر إاٌل ل٧ى ٔى

ؼ ٤ٔي٫ الرسااؿ، كأف ال كدذرصٌ  ،ك٦ة دس٨ٌ ال٧ٌةاؿ ،ي٥٤ٕ ٦ة ختف الىؽكر
ٮع ػرية األ٩بيةء ىلع ذكم ا٣ٛكةد ػُؿ الػذيةر امل٭ةصؿي٨ كاأل٩ىةر ثٕؽ كٝ

 ل٧ٌة أراد أ٢٬ الىبلح. 

[كظؽير ا٣٘ةر أثٮ ثسؿو ]

٦ة   / ية قٕؽ، كظني اٌدىع ػى٧ٟ أفَّ رقٮؿ اهلل ز٥ٌ ٝةؿ مٮال٩ة
ة ٦٪٫ أفَّ اخلبلٚح هل ٨٦  أػؿج ٦ٓ ٩ٛك٫ خمذةر ٬ٰؾق األ٦ٌح إىل ا٣٘ةر إاٌل ٧٤ٔن

٤ي٫ املٌٕٮؿ ثٕؽق، كأ٫ٌ٩ ٬ٮ املٞدلَّ أمٮر اتلأكي٢، كامل ٤ىق إحل٫ أز٦ٌح األ٦ٌح، ٔك
يف ل٥ٌ النٕر كقؽّّ اخل٢٤ كإٝة٦ح احلؽكد، كترسيت اجليٮش ٣ٛذط ثبلد 

يس٨ ٨٦ ظس٥  ا٣سٛؿ، ٧١ٚة أمٜٛ ىلع ٩جٌٮد٫ أمٜٛ ىلع ػبلٚذ٫؛ إذ ل٥
 االقتذةر كاتلٮارم أف يؿكـ اهلةرب ٨٦ الرشّّ مكةٔؽةن ٨٦ ٗرًيق إىل ماكفو 

                                                                                              

ؿاؼ/  (1)  . ۱55قٮرة اأٔل

؛ كٰذلٟ لٮصٮد ۰7۹ص  (دالا٢ اإل٦ة٦ح)ٚ٪ة يف ٢ٞ٩ ٬ٰؾق املٛؿدة ٨٦ ّتؽر اإلمةرة إىل أ٩ٌ٪ة درصٌ  (2)
 ثٕي اهل٪ةت يف املىؽر األقةس.

 . 55قٮرة ابلٞؿة/  (3)
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حي٢ٛ  يس٨ يسرتث هل كل٥ ة ىلع ٚؿام٫ ل٧ٌة ل٥ت ٤ٔيًّ يكذؼف ٚي٫، كإ٧ٌ٩ة أثة
٫٧٤ أ٫ٌ٩ إف ٝيذ٢ ل٥ ر ٤ٔي٫ ٩ىت ٗريق ماك٫٩ يذٕؾٌ  ث٫؛ القتسٞةهل إيٌةق، ٔك

 يى٤ط هلة.  ل٤ؼُٮب ا٣ٌيت اكف

/ اخلبلٚح  ٩ٌٞخ ٤ٔي٫ دٔٮاق ثٞٮلٟ/ أ٣حف ٝةؿ رقٮؿ اهلل ٚ٭بٌل 
ي٨ ٥٬ اخل٤ٛةء بٕح اٌل ىلع أ٧ٔةر األر . ٚض٢ٕ ٬ٰؾق مٮٝٮٚحن ثٕؽم زبلزٮف ق٪حن 

/ ١ٚيٙ  ا ٨٦ ٝٮهل لٟ/ ثّ. ٤ٝخى الؿامؽكف يف ٦ؾ٬جس٥؟ ٚاكف ال جيؽ ثؽًّ
/ أ٣حف ٧٠ة ٥٤ٔ رقٮؿ اهلل أفَّ اخلبلٚح ٨٦ ثٕؽق أليب ٥٤ٔ  ثسؿو  دٞٮؿ ظيجبؾو

؟ ٧ٕ٣ؿ، ك٨٦ ثٕؽ ٧ٔؿ ٣ٕس٧ةف، ك٨٦ ثٕؽ ٔس٧ةف ٣ٕيلٍّ  ثسؿو  أ٩ٌ٭ة ٨٦ ثٕؽ أيب
ة ال ٌن ٝٮهل لٟ/ ٥ٕ٩. ز٥ٌ ٠٪خ دٞٮؿ هل/ ٚاكف الٮاصت ىلع ا ٨٦ ؽ ثؽًّ جي ٚاكف أي

ة ىلع ا٣رتديت إىل ا٣٘ةر كينٜٛ ٤ٔي٭٥ ٧٠ة   رقٮؿ اهلل ٕن أف خيؿص٭٥ دمي
ٌٙ  ، كالثسؿو  أمٜٛ ىلع أيب ثٞؽر ٬ٰؤالء اثلبلزح ثرتًل٫ إيٌة٥٬ كختىيى٫  يكذؼ

 كإػؿاص٫ ٦ٓ ٩ٛك٫ دك٩٭٥.  ثسؿو  أثة
 [قجت إقالـ ثٕي الىعةثح]

ً كل٧ٌة ٝةؿ/ أػرب ة؟ ل ى ين ٨ٔ الىٌؽيٜ كا٣ٛةركؽ أق٧٤ة َٮاعن أك ٠ؿ٬ن د٢ٞ  ٥ٍ ٥ى ل
ة؛ كٰذلٟ ثأ٩ٌ٭٧ة اك٩ة جيةلكةف احل٭ٮد كيكذؼربا٩٭٥ ٧ٌٔة اك٩ٮا  ٕن هل/ ث٢ أق٧٤ة ٧َ

٦ح اجلةَٞح ثةملبلظ٥ ٨٦ ظةؿو إىل جيؽكف يف اتلٮراة كيف قةاؿ ال١ذت املذٞؽٌ 
ا ٭ٮد دؾ٠ؿ أفَّ حم٧ٌ ، ك٨٦ ٔٮاٝت أمؿق، ٚاك٩خ احل ؽو ٨٦ ٌٝىح حم٧ٌ  ظةؿو  ؽن

ي  ٤ٍّّ ىلع ثن إرسااي٢، كالي ثؽَّ هل ٨٦  ك٤ٍَّ ىلع ا٣ٕؿب ٧٠ة اكف خبذ٪رص قي
يف دٔٮاق أ٫ٌ٩  ا٣ْٛؿ ثة٣ٕؿب ٧٠ة ّٛؿ خبذ٪رص ثبن إرسااي٢، ٗري أ٫ٌ٩ اكذبه 
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ا. ٚأدىية حم٧ٌ ٩بٌّ  ة يف   ؽن ٕن ٚكةٔؽاق ىلع م٭ةدة أف ال إهٰل إاٌل اهلل كبةيٕةق؛ ٧َ
خ إذا اقذٞة٦خ أمٮرق كاقتذجٌ  ٦٪٭٧ة ٨٦ ص٭ذ٫ كاليح ثدلو  كاظؽو  أف ي٪ةؿ كُّ 

٨٦ أ٦سةهل٧ة ٨٦  أظٮاهل، ٧ٌ٤ٚة آيكة ٨٦ ٰذلٟ د٤ٌس٧ة كوٕؽا ا٣ٕٞجح ٦ٓ ٌٔؽةو 
ي٪ةلٮا  ٠يؽ٥٬ كرد٥٬َّ ث٘يْ٭٥ ل٥ -دٕةىل  -امل٪ةٚٞني ىلع أف يٞذ٤ٮق، ٚؽٚٓ اهلل 

٦٪٭٧ة أف ي٪ةؿ  ٓى كُّ كاظؽو ٚجةيٕةق ك٧َ  ة٧٠ة أ ى ٤َعح كالـبري ٤ٔيًّ  ،ػرينا
، ٧ٌ٤ٚة آيكة ٩سسة ثيٕذ٫ كػؿصة ٤ٔي٫، ٚرصع اهلل كَّ ٨٦ ص٭ذ٫ كاليح ثدلو 

 ٦٪٭٧ة مرصع أمجة٬٭٧ة ٨٦ اجلة٠سني. كاظؽو 
ل٤ىبلة ٦ٓ ا٣٘بلـ،   اهلةدم / ز٥ٌ ٝةـ مٮال٩ة احلك٨ ث٨ ٔيلٍّ ٝةؿ قٕؽه 

/ ٦ة ٚة٩رصٚخي ٔ٪٭٧ة ك٤َجخ أزؿ أةمؽ ث٨ إقعةؽ، ٚةقذٞج٤ن ثة٠ ينة، ٤ٞٚخي
/ ال أثُأؾ كأثسةؾ؟! ٝةؿ/ ٝؽ ٚٞؽتي اثلٮب اٌل  م قأ٣ن مٮالم إظٌةرق. ٤ٝخي

ة ك٬ٮ يىيٌل ٤ٔيٟ، ٚأػربق. ٚؽػ٢ ٤ٔي٫ مرساعن كا٩رصؼ ٨٦ ٔ٪ؽق ٦ذبكٌ   ٧ن
ة حتخ كآؿ حم٧ٌؽو  ىلع حم٧ٌؽو  َن / ٦ة اخلرب؟ ٝةؿ/ كصؽتي اثلٮب ٦بكٮ ، ٤ٞٚخي

 ٝؽم مٮال٩ة يىيٌل ٤ٔي٫. 
 [ كداع اإل٦ةـ]

ىلع ٰذلٟ، كص٤ٕ٪ة خنذ٤ٙ ثٕؽ ٰذلٟ  -دٕةىل  -/ ٚع٧ؽ٩ة اهلل ٝةؿ قٕؽه 
ة ٚبلاحلٮـ إىل ٦زنؿ مٮال٩ة أيٌ  ٩ؿل ا٣٘بلـ ثني يؽي٫، ٧ٌ٤ٚة اكف يٮـ الٮداع  ة٦ن

دػ٤خي أ٩ة كأةمؽ ث٨ إقعةؽ كًل٭بلف ٨٦ أ٢٬ ثدل٩ة، كا٩ذىت أةمؽ ث٨ 
ة كٝةؿ/ ية ت الؿظ٤ح كامذؽٌ  ٝؽ د٩خ ،ث٨ رقٮؿ اهلل إقعةؽ ثني يؽي٫ ٝةا٧ن

ؾ، كىلع  -دٕةىل  -املع٪ح، ٚ٪ع٨ نكأؿ اهلل  أف يىيٌل ىلع املىُىف صؽّّ
ؽم مجةب أ٢٬ اجل٪ح ٧ّّٟٔ ؽة ا٣جكةء أ٦ّّٟ، كىلع قيٌ املؿدغ أثيٟ، كىلع قيٌ 
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ح ا٣ُة٬ؿي٨ ٨٦ ثٕؽ٧٬ة آثةاٟ، كأف يىيٌل ٤ٔيٟ كىلع كأثيٟ، كىلع األا٧ٌ 
ت إىل اهلل أف يٕيٌل ٠ٕجىٟكى  كيسجخ ٔؽكَّؾ، كال ص٢ٕ اهلل ٬ٰؾا  دًلؾ، ك٩ٗؿ

 آػؿ ٔ٭ؽ٩ة ٨٦ ٣ٞةاٟ. 
٫ كدٞةَؿت  ٝةؿ/ ٧ٌ٤ٚة ٝةؿ ٬ٰؾق الَك٧ةت اقذٕرب مٮال٩ة ظٌّت اقذ٭٤ٌخ دمٔٮ

ة؛ ٚإ٩ٌٟ  ،ث٨ إقعةؽ / ية ٔرباد٫، ز٥ٌ ٝةؿ ُن ال دس٤ٙ يف داعاٟ مُ
ةؿ/ ة ٤ٔي٫، ٧ٌ٤ٚة أٚةؽ ٝيف وؽرؾ ٬ٰؾا. ٚؼٌؿ أةمؽ ٦٘نيًّ  -دٕةىل  -اهلل  مبلؽو 

ؾ إاٌل رشٌ  أص٤ٕ٭ة ٠ٛ٪نة. ٚأدػ٢ مٮال٩ة يؽق  ٚذن خبؿٝحو قأتلٟ ثةهلل كحبؿ٦ح صؽّّ
ة، ٚٞةؿ/ ػؾ٬ة كال د٪ٜٛ ىلع ٩ٛكٟ  حتخ ا٣بكةط ٚأػؿج زبلزح ٔرش در٧٬ن

يٌيٓ أصؿ  ٨٣ -دجةرؾ كدٕةىل  -فَّ اهلل إدٕؽـ ٦ة قأ٣خ، ك ٗري٬ة؛ ٚإ٩ٌٟ ٨٣
 . ٨ أظك٨ ٧ٔبلن  ٦ى

ٕؽ ٦٪رصٚ٪ة ٨٦ ظرضة مٮال٩ة ٨٦ ظ٤ٮاف ىلع / ٧ٌ٤ٚة ا٩رصٚ٪ة ثٝةؿ قٕؽه 
 َّ٥ أيف ٨٦ ظيةد٫ ٚي٭ة،  وٕجحه  أةمؽ ث٨ إقعةؽ كزةرت ث٫ ٤ٌٔحه  زبلزح ٚؿاقغ ظي

٨٦  ٧ٌ٤ٚة كرد٩ة ظ٤ٮاف ك٩ـجلة يف ثٕي اخلة٩ةت داع أةمؽ ث٨ إقعةؽ ثؿص٢و 
أ٢٬ ثدلق اكف ٝةَ٪نة ث٭ة، ز٥ٌ ٝةؿ/ دٌٛؿٝٮا ٌٔن ٬ٰؾق ال٤ي٤ح كادؿًلٮين كظؽم. 

 ٦ٌ٪ة إىل مؿٝؽق.  ٚ٪ة ٔ٪٫ كرصٓ كُّ كاظؽو ٚة٩رص
، / ٧ٌ٤ٚة ظةف أف ي٪١نٙ ال٤ي٢ ٨ٔ الىجط أوةثتن ١ٚؿةه ٝةؿ قٕؽه 

ك٬ٮ يٞٮؿ/ أظك٨ اهلل ثةخلري ٔـاز٥،  (1)ٚإذا أ٩ة ثسةٚٮر اخلةدـ ٚٛذعخ ٔينٌ 

                                                                                              

 . ؽو حم٧ٌ  ػةدـ مٮال٩ة أيب (1)
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٪ة ٨٦ ٗك٢ وةظجس٥ ك٨٦ دسٛي٪٫، ٚٞٮمٮا كصرب ثةملعجٮب رزيٌ  ذس٥، ٝؽ ٚٗؿ
ؽز٥. ز٥ٌ اغب ٨ٔ أٔيج٪ة، ٚةصذ٧ٕ٪ة  ٔ٪ؽ قيٌ ؿ٦س٥ حمبلًّ دلٚ٪٫؛ ٚإ٫ٌ٩ ٨٦ أك

٪ة ٨٦ أمؿق ٫، كٚٗؿ ٌٞ »(1). ىلع رأق٫ ثةبلاكء كا٣ٕٮي٢ ظٌّت ٌٝي٪ة ظ

نٍي/ -كحبكت ا٣ْة٬ؿ  -إفَّ ٬ٰؾق الؿكايح  ٞى ٤خ ثُؿي ٝؽ ٩ٞي



خب٧ف  (٨ كد٧ةـ اجل٧ٕحادلي ٧٠ةؿ )يف ٠ذةب   ٭ة النيغ الىؽكؽ٤ٞ٩
 ظٌؽز٪ة حم٧ٌؽ ث٨ ٔيلٌ »، ك٬ٰؾا ٬ٮ ا٣ُؿيٜ/ ا٣ٞيٌمٌ  كقةاٍ ٨ٔ قٕؽ ث٨ ٔجؽ اهلل

ةس أةمىؽي ا٣ٕجٌ  ، ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة أثٮاملٕؿكؼي ثػةل١ؿ٦ةينٌ  اجلٮٚىيًلٌ  ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ ظةدى٥و 
ٌ  ، ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة أةمىؽي ث٨ َة٬ًؿو ث٨ ٔحىس الٮىٌمةء ابلى٘ؽادٌم  يمّّ ٞي ، ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة ا٣

٭٢و حم٧ٌؽ ث٨ حبى  ًٕؽ ث٨ ، ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة أةمىؽي ث٨ مىرسكرو النحجةيًنٌ  ًؿ ث٨ قى ٔى٨ قى  ،
جًؽ  ٌ ٔى يمّّ ٞي  .(2)«، ٝةؿ/...اهلًل ا٣



ٔجؽ  ثسبلث كقةاٍ ٨ٔ قٕؽ ث٨  (حاإل٦ة٦ دالا٢ )يف ٠ذةب  ٤ٞ٩٭ة ا٣ُربٌم 
ـداد ث٨  ا٣ٞةق٥ ٔجؽ أػربين أثٮ»، ك٬ٰؾا ٬ٮ ا٣ُؿيٜ/ اهلل ا٣ٞيٌمٌ  ابلةيق ث٨ ي

يف يٮـ  ٝؿاءةن  اثلٕة٣بٌ  ٔجؽ اهلل ث٨ حم٧ٌؽو  حم٧ٌؽو  ٔجؽ اهلل ا٣زٌباز، ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة أثٮ
                                                                                              

 . ۰۱، ح  ذ٠ؿ ٨٦ مة٬ؽ ا٣ٞةا٥ /44ةب ابل، 465ك 454، ص ٧٠۰ةؿ ادلي٨/ ج  (1)

 .املىؽر الكةثٜ (2)
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أةمؽ ث٨  ٔيلٍّ  ق٪ح قجٕني كزبلز٧بح، ٝةؿ/ أػرب٩ة أثٮ رصتو  اجل٧ٕح مكذ٭٢ٌ  
ةر، ٨ٔ قٕؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ٌُ ٙو  حم٧ٌؽ ث٨ حيىي ا٣ٕ .(1)«، ٝةؿ/...ا٣ٞيٌمٌ  ث٨ ػ٤

٤ي٫ ٚإفَّ قٕؽ ث٨  ني  ٔك ٔجؽ اهلل ٬ٰؾا ٝؽ ٢ٞ٩ ا٣ٌٞىح كأػرب ث٭ة مؼىى
ةر كأةمؽ ث٨ مرسكرو ىلع األ٢ٝ، ك٧٬ة/ أةم ٌُ ، ؽ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ حيىي ا٣ٕ

٧٠ة ٬ٮ احلةؿ يف ٌٝىح اجلـيؿة اخلرضاء  د ٌٝىحو ك٬ٰؾق الؿكايح ٣حكخ دلؿٌ 
ك٪ؽةه ، ث(2)(ابلعةر)يف  ٦ح املض٤سٌ ا٣ٌيت ٤ٞ٩٭ة ا٣ٕبٌل   كهلة َؿؽه  ٢ إ٩َّ٭ة مي

 دذٮاٜٚ ٦ٓ كمكةا٢ ٝؽ ال ، ك٣ٰس٨ دجىق يف ٬ٰؾق الؿكايح ٌٔؽة ٩ٞةطو دةه ٦ذٕؽٌ 
 كأصٮبحو  ثؽَّ جلة يف املٞةـ ٨٦ إُٔةء ظ٤ٮؿو  ٦جةين ابلٕي كآراا٭٥؛ لا ال

 ٧ٌٔة ي٧س٨ أف يؿد ٚي٭ة. 

ؿي٨ ٣ٞؽ كٕٝخ ٬ٰؾق الؿكايح مٮردنا ال٬ذ٧ةـ ال١سري ٨٦ ٠جةر ا٣ٞؽ٦ةء كاملذأػٌ 
 ي٨ أكردك٬ة يف ٠ذج٭٥ كمٮقٮاعد٭٥، ٦٪٭٥/ اٌل 

ّ  منصور   أبو -۱ س   إلطي 

، مؿقبلن (االظذضةج)٬ٰؾا احلؽير يف ٠ذةب  ا٣ُربسٌ  ٦٪ىٮرو  أثٮأكردى 

                                                                                              

 يف ظيةة أثي٫.  ، ٦ٕؿٚح ٨٦ مة٬ؽق ، اإل٦ةـ ا٣ٕك١ؿٌم ۰74دالا٢ اإل٦ة٦ح/ ص  (1)

  يف ذ٠ؿ ٨٦ رآق ٩ةدره  /۰4ةب ابلإل٦ةـ اثلةين ٔرش، ، دةريغ ا۱5۹، ص 5۰ج  حبةر األ٩ٮار/ (2)
 يف ا٣٘يجح.
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٦ح ح اإليؿاد يف ٦ٞؽٌ ذ٠ؿ ٠يٛيٌ  ا٣ُربسٌ  ٣ٰس٨ٌ ، (1)يف املنت ٦ٓ دٛةكتو 
/  (االظذضةج) كال ٩أيت يف أكرث ٦ة ٩ٮردق ٨٦ األػجةر ثإق٪ةدق؛ إ٦ٌة  ...»ٝةابلن

ريى ٫ ملة د٣ٌخ ا٣ٕٞٮؿ إحل٫، أك المذ٭ةرق يف الكّّ لٮصٮد اإلدمةع ٤ٔي٫، أك مٮاٚٞذ
احلك٨  حم٧ٌؽو  كال١ذت ثني املؼة٣ٙ كاملؤا٣ٙ، إاٌل ٦ة أكردد٫ ٨ٔ أيب

كإف اكف منذ٧بلن  ،٦ة قٮاق ؛ ٚإ٫ٌ٩ ٣حف يف االمذ٭ةر ىلع ظؽٍّ  ا٣ٕك١ؿٌم 
ـءو ىلع ٦س٢ اٌل  ٨٦ ٰذلٟ دكف  م ٌٝؽ٦٪ةق، ٚؤلص٢ ٰذلٟ ذ٠ؿت إق٪ةدق يف أٌكؿ ص

٨٦ دم٤ح  كاظؽو  إ٧ٌ٩ة ركيذ٫ ثإق٪ةدو   ألٌف دميٓ ٦ة ركيخي ٔ٪٫ ٗريق؛
 .(2)«يف دٛكريق  األػجةر ا٣ٌيت ذ٠ؿ٬ة

 تن
 
 يجة

 ،ىلع ٝجٮهل ل٤ؿكايح ٨٦ اتلٮزيٜ كدحل٢ه  ٬ٰؾا ٬ٮ ٩ٮعه   فَّ الكـ ا٣ُربسٌ إ
، كصٕٛؿ ث٨ ٞيٌمٌ ث٨ إثؿا٬ي٥ ا٣ ٬ٰؾا ثةإلًةٚح إىل أفَّ ٠جةر ا٧٤ٕ٣ةء، أ٦سةؿ/ ٔيلٌ 

ي٫ٍ، كأةمؽ ث٨ ٔيلٌ  كآػؿي٨ اك٩خ  ث٨ أةمؽ اجلضةيشٌ  حم٧ٌؽ ث٨ مٮد ث٨ ٝٮلٮى
إفَّ ٬ٰؾق  إذ٨٦ ا٣ٛٞ٭ةء؛  ٌم مٮرد ٝجٮؿ ا٧٤ٕ٣ةء كًلسريو  اع٦ٌحه  دلي٭٥ دٮزيٞةته 

ٰللٟ ٚإفَّ  ؛ػةٌوحو  اتلٮزيٞةت ا٣ٕة٦ٌح د٪ع٢ُّ كدؿصٓ ثةجلتيضح إىل دٮزيٞةتو 
اردغ دميٓ ركايةت ال١ذةب ٦ة ٔؽا ركايح اتلٛكري املجكٮب  ٝؽ  ا٣ُربسٌ 

كأذ٧ؽ  ، كب٪ةءن ىلع ٰذلٟ ٚٞؽ أكرد ظؽير قٕؽو  إىل اإل٦ةـ ا٣ٕك١ؿٌم 
                                                                                              

 . ح ا٣ٞةا٥ظذضةج احلضٌ ا، ۰77 – ۰6۳، ص ۰االظذضةج/ ج  (1)

 ٙ. ٦ح املؤ٣ٌ ، ٦ٞؽٌ 4، ص ۱/ ج املىؽر الكةثٜ (2)
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اك٩خ هل   ٩جة٣ٖ إذا ٦ة ٤ٝ٪ة/ إٌف النيغ ا٣ُربسٌ  كال ،٤ٔي٫ دكف ذ٠ًؿ ق٪ؽق
 ثٰ٭ؾا احلؽير. ػةٌوحه  ٔ٪ةيحه 

۲-  ّ ّ بن حمزة إلط عل   وس 

ٝؽ ك، ٔؽيؽةو  كمؤ٣ٌٛةتو   كوةظت ٠ذتو  ٬ٮ ٨٦ ٧٤ٔةء ا٣ٞؿف الكةدس اهلضؿٌم 
ة يف ٠ذةب  ٌن .(1) ٨ٔ قٕؽو مؿقبلن  (اثلةٝت يف امل٪ةٝت)٢ٞ٩ ٬ٰؾا احلؽير أي

 هللا إلرإونديّ  سعد بن هبة  -۳

ش اخلؿاا)يف ٠ذةب  خمذرصةو  ح ثىٮرةو م ٢ٞ٩ ٬ٰؾق ا٣ٌٞيٌ ٬ٮ اآلػؿ اٌل 
 .(2)٨ٔ قٕؽو  (كاجلؿااط

يؾ٠ؿكا ٬ٰؾا احلؽير ٩ٞبلن  كّتؽر اإلمةرة إىل أفَّ ٬ٰؤالء ا٧٤ٕ٣ةء ا٣ٞؽاىم ل٥
ٜه  -ثٕي٪٫؛ أل٫ٌ٩ ػ كحبكت ا٣ْة٬ؿ  ٨ٔ ٠ذةبو  إىل ظؽير  ػةصٌّ  اكف هل٥ َؿي

 ٔجؽ اهلل ٬ٰؾا. قٕؽ ث٨ 

ّ  حسن بن محّمد   محّمد   أبو -۴  إلديلم 

يف  خمذرصو  ٢ٞ٩ ٬ٰؾا احلؽير بنّكو ٬ٮ ٨٦ ٧٤ٔةء ا٣ٞؿف اثلة٨٦، ظير 
يٕؿؼ ٨ٔ أمّّ  ٣ٰس٨ ل٥ ، ٨ٔ النيغ الىؽكؽ (إرمةد ا٤ٞ٣ٮب)٠ذةب 

                                                                                              

ٛى٢ ا٣،  يف ذ٠ؿ آيةت وةظت الـ٦ةف /۱5ةب ابل، 5۳۹ - 5۳5ص اثلةٝت يف امل٪ةٝت/  (1)
 يف ظةؿ َٛٮتل٫.  يف ثيةف ّ٭ٮر آيةد٫ اثلةين/

 يف ٦ٕضـات اإل٦ةـ وةظت  /۱۳، ابلةب 4۳4 - 4۳۱، ص ۱اخلؿااش كاجلؿااط/ ج  (2)
 .۰۰، ح  الـ٦ةف
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٧ة ٫٤ٞ٩ ٨ٔ ٠ذةب ٨٦ ٠ذت النيغ الىؽكؽ ٢ٞ٩ ٬ٰؾا اخلرب، ٤ٚؿبٌ  ٠ذةبو 
ٜه (٨ادلي ٧٠ةؿ ) ي٫ٍ ػةصٌّ  ، أك اكف هل َؿي (1). إىل اث٨ ثةثٮى

ي إلس -۵ ّ  ّيد عل  ّ  إلنيل   
 إلنجق 

٦٪ذؼت )ا٣ٞؿف اتلةقٓ، ٚٞؽ ٢ٞ٩ ٬ٰؾا احلؽير يف ٠ذةب ٬ٮ ٨٦ ٧٤ٔةء 
ة ٦ٓ دٛةكتو   ٨ٔ النيغ الىؽكؽ (األ٩ٮار املٌيبح ٌن  .(2)يكريو  أي

ف -۶ ي   إلسّيد رسر ّ   إلدين عل   
آباديّ  إلحسيت  ّ إلنج إؤلسي   

 ق 

دأكي٢ )٢ٞ٩ ٬ٰؾا احلؽير يف ٠ذةب  إذ٬ٮ ٨٦ ٧٤ٔةء ا٣ٞؿف ا٣ٕةرش، 
 ، ك٣ٰس٨ ٫٤ٞ٩ ثىٮرةو ل٤ُربسٌ  (االظذضةج)٩ٞبلن ٨ٔ ٠ذةب  (اآليةت ا٣ْة٬ؿة

٥ ٨٦ كصٮد ٠ذةثني أٝؽـ ٨٦ ٠ذةب اصؽًّ  خمذرصةو  ، (االظذضةج). كىلع الٗؿ
ؽ ٪ة جنؽ أفَّ الكيٌ ، ١ٰ٣٪ٌ (دالا٢ اإل٦ة٦ح)، ك(حاجل٧ٕ ٨ كد٧ةـ ادلي ٧٠ةؿ )٧٬ة/ ك

م أمةر ، ك٢ٌٕ٣ ٰذلٟ اكف ألص٢ اتلٮزيٜ اٌل (االظذضةج)ٝؽ ٢ٞ٩ احلؽير ٨ٔ 
٦ح ٠ذةث٫ ٬ٰؾا.٩ٛك٫ يف ٦ٞؽٌ   إحل٫ ا٣ُربسٌ 

ّ إلحّر إلعام -٧  ل 

، ٚ٭ٮ (اهلؽاة ثةجلىٮص كاملٕضـات إزجةت )أكرد ٬ٰؾا احلؽير يف ٠ذةب 
٧٠ةؿ )٨ ٤ٞ٩٭٧ة ٨ٔ ٠ذةب ييف أربٕح مٮارد/ مٮرد اآلػؿ ٝؽ ٢ٞ٩ ظؽير قٕؽو 

                                                                                              

، أظةدير يف  املؤ٦٪ني ٚي٫ ثٕي ٌٝةية أ٦ري ، ثةبه ۳۰۳ - ۳۰۱، ص ۰إرمةد ا٤ٞ٣ٮب/ ج  (1)
 . ٌٚةا٢ أ٢٬ ابليخ

 يف ذ٠ؿ ٨٦ مة٬ؽق ٨٦ ميٕذ٫  /، ا٣ٛى٢ ا٣ٕةرش۰۳۲ – ٩۰6۳ٮار املٌيبح/ ص ٦٪ذؼت األ (2)
 كظْٰ ثؿؤيذ٫.
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٧٠ة أفَّ ، (2)(اخلؿااش كاجلؿااط)٨ ٤ٞ٩٭٧ة ٨ٔ ٠ذةب ي٨ آػؿيكمٮرد، (1)(٨ادلي 
٬ٰؾا يف ٠ذةث٫  دٛةوي٢ ظؽير قٕؽو ث ال١جري ٝؽ ركل ثٕي ٬ٰؾا املعؽٌ 

 .(3)(٨ادلي ٧٠ةؿ )٩ٞبلن ٨ٔ ٠ذةب  ح(النيٕ كقةا٢ )
٨٦  (حالنيٕ  كقةا٢)ثؽَّ ٨٦ اإلمةرة إىل أفَّ ٬ٰؾا ال١ذةب األػري  ك٬٪ة ال

ؽُّ أىلع ث٧ؿادت ٨٦ ٠ذةب  م ٨َٕ اٌل  (جةت اهلؽاةإز)ظير املاك٩ح ا٧٤ٕ٣ٌيح يٕي
ثٕي ٧٤ٔةء ا٣ُةاٛح يف ق٪ؽ ركايةد٫، ث٢ اك٩ٮا يؿككف ثأفَّ ثٕي األٚؿاد إ٧ٌ٩ة 

كاتل٪ٞيت يف  اك٩ٮا ي٤ضؤكف ػ كبكجت ٔؽـ ٦ٞؽرد٭٥ ىلع ابلعر ادلاللٌ 
، املذٮف ػ إىل ابلعٮث الك٪ؽيٌح كالؿصةحٌلح، ٣ٰس٨ ثؿأي٪ة أفَّ ٬ٰؾا الالكـ ٚي٫ دأٌم٢ه 

ة. ثؽَّ ٨٦ اتل كال ٌن عٞيٜ يف اإلق٪ةد أي

ّ  إلسّيد هاشم   -۸  
 إلبحرإن 

ة مٮآً ٨٦  ظؽير قٕؽو  (٬ ۱۱۲7 املذٮٌّف ) الكٌيؽ ابلعؿاينٌ  أكردى   يف ٔؽَّ
، (راألثؿا ظ٤يح )٠ذج٫ كدأحلٛةد٫؛ ظير ذ٠ؿ ٰذلٟ يف مٮردىي٨ ٨٦ ٠ذةب 

                                                                                              

ٛى٢ ا٣ة كاإل٦ة٦ح، كصٮب اجلجٮٌ  يف اجلىٮص ىلع /6، ابلةب ۱۱6ك ۱۱5، ص ۱ إزجةت اهلؽاة/ ج (1)
،  يف ٦ٕضـات وةظت الـ٦ةف /۳۳، ابلةب 67۰ك 67۱، ص ۳ج ؛ ۱66، ح اخلةمف

 .4۱، ح األٌكؿ ٛى٢ ا٣

الكةدس ٛى٢ ا٣،  ؽو ٪ة حم٧ٌ ٩بيٌ  يف اجلىٮص ىلع /7، ابلةب ۱۹6، ص ۱ / جاملىؽر الكةثٜ (2)
، ا٣ٛى٢  يف ٦ٕضـات وةظت الـ٦ةف /۳۳ةب ابل، 6۹5، ص ۳ج ؛ ۱66ح  ،ٔرش

 .۱۰۱اثلة٣ر، ح 

 الىة٩ٓ إذا أٚكؽ ٦ذةاعن  أفٌ  /۰۹، ٠ذةب اإلصةرة، ابلةب ۱47، ص ۱۹النيٕح/ ج  كقةا٢ ( 3)
 .۰۱ / ٧ً۰4۳۳7٪٫، ح 
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ة ثأ٫ٌ٩ ٝؽ ٢ٞ٩ى أظؽ٧٬ة  ي٫ٍمرٌصظن كيف  ،(1) ٠ذةث٫دكف أف يكيٌم  ٨ٔ اث٨ ثةثٮى
ٓو  كيْ٭ؿ أفَّ ٬ٰؾا  ،(2)آػؿ رٌصح ثأ٫ٌ٩ ٢ٞ٩ احلؽير ٨ٔ مك٪ؽ ٚة٧َح مًٮ

ظكت ٦ة أمةر إحل٫  ل٤ُربٌم  (دالا٢ اإل٦ة٦ح)ال١ذةب األػري ٬ٮ ٩ٛك٫ ٠ذةب 
ة ثـرگ ا٣ُ٭ؿا .(3)ينٌ النيغ ٝآ

/ (ـاملٕةص ٦ؽي٪ح )كًلٰؾلٟ ٢ٞ٩ ٬ٰؾا احلؽير يف زبلزح مٮارد ٨٦ ٠ذةب 
 (دالا٢ اإل٦ة٦ح)كاثلةين ٨ٔ ٠ذةب  ،(4)(٨ادلي ٧٠ةؿ )ؿ ٨ٔ ٠ذةب األكٌ 

 ٢ٞ٩ ظؽير قٕؽو ك ،(6)ك٩ؽٌم ل٤ؿا (اخلؿااش)كاثلة٣ر ٨ٔ ٠ذةب ، (5)ل٤ُربٌم 
ة (دجرصة الٮيلٌ )٬ٰؾا يف ٠ذةب  ٌن ي٫ٍ أي كيف ٠ذةب دٛكري ، (7)٨ٔ اث٨ ثةثٮى

 .(8)(٨ادلي ٧٠ةؿ )٩ٞبلن ٨ٔ ٠ذةب  (ا٣رب٬ةف)
                                                                                              

 يف /۱5، امل٪٭ش اثلة٣ر ٔرش يف اإل٦ةـ اثلةين ٔرش، ابلةب ۰۰5 – ۰۱۰، ص 5ظ٤يح األثؿار/ ج  (1)
٫٧٤ٔ  ۰، ح. 

 .۰ذي٢ ح  املىؽر الكةثٜ/ (2)

 . ۳7۹۲، ر٥ٝ  ، مك٪ؽ ٚة٧َح۰۳، ص ۰۱الريٕح/ ج  (3)

، اخلةمف  يف ٦ٕةصـ اإل٦ةـ اثلةين ٔرش /۱۰، ابلةب 4۹ – 45، ص ۳ٕةصـ/ ج امل٦ؽي٪ح  (4)
 .۰676/۰۲ٔرش، ح 

 .۰677/۰۱ح  املىؽر الكةثٜ/ (5)

، الكةدس  يف ٦ٕةصـ اإل٦ةـ اثلةين ٔرش /۱۰، ابلةب 6۱ – 4۹ص  املىؽر الكةثٜ/ (6)
 .۰76۱/۱۲5، ح  ثة٣٘ةات  كا٣تكٕٮف/ ٫٧٤ٔ

اهلل  ، الكةثٓ كاثلبلزٮف، أةمؽ ث٨ إقعةؽ الٮًلي٢، كقٕؽ ث٨ ٔجؽ۹۳/ ص دجرصة الٮيلٌ  (7)
 .4۳، ح ا٣ٞيٌمٌ 

٫ٰ، ذي٢ آيح ۱66 - ۱65ص ؛ ۳، ح ۱، قٮرة مؿي٥، ذي٢ آيح ۱۲۰، ص 5ا٣رب٬ةف/ ج  (8) َٰ  .4، ح ۱۰، قٮرة 



 1حبٮثه ٧٤ٔيٌحه يف ا٣ٌٌٞيح امل٭ؽكٌيح ج  ........................................................ 388

۹-  
ّ
ّ إلعّل  مة إلمجلس 

/ (األ٩ٮار حبةر) ٢ٞ٩ ٬ٰؾا احلؽير يف مخكح مٮارد ٨٦ ٠ذةث٫ الن٭ري
كزبلزح مٮارد ٨ٔ ٠ذةب  ،(1)(٨ادلي ٧٠ةؿ )٨ ٨ٔ ٠ذةب يمٮرد

ٜه  ،(2)(االظذضةج) ٩ٛك٫ قذأيت اإلمةرة  (ابلعةر)يف  ٦ؾ٠ٮره  ػةصٌّ  كهل حتٞي
ة إف ٞن .(3)اهلل دٕةىل مةء إحل٫ الظ

۱۱-  ّ ّ  عبد إلعل   إلحويزيّ  بن جمعة إلعروس 

(، ثٕي ٚٞؿات احلؽير يف زبلزح مٮآً ٨٦ ٬ ۱۱۱۰ )املذٮيٌف  ٌم احلٮيًـ أكرد
.(4)(٨ادلي ٧٠ةؿ )٩ٞبلن ٨ٔ ٠ذةب  (دٛكري ٩ٮر اثل٤ٞني)٠ذةث٫ الن٭ري 

ة ٨٦ مىةدر ٦ؽرقح أ٢٬ ابليخ ٌن لٰ٭ؾا احلؽير   إىل ٬٪ة ذ٠ؿ٩ة ثٕ
٨٦ ٧٤ٔةء  ٩ٕرث ىلع أظؽو  كلؤلقٙ ػ ل٥ ٪ة ػكبٕيى لك٧ةت ٧٤ٔةا٭ة، ١ٰ٣٪ٌ 

                                                                                              

قذؽالؿ ىلع يف اال /6۲ ةبابل،  املؤ٦٪ني ، دةريغ أ٦ري۳۹ - ۳۳، ص ۳۳حبةر األ٩ٮار/ ج  (1)
ػرب  /۱۹ةب ابل، دةريغ اإل٦ةـ اثلةين ٔرش، ۳۳ك 7۳، ص 5۰ج ؛ ۱۲، ح  ٦ذ٫ كػبلٚذ٫إ٦ة

 .۱، ح  اهلل كرؤيذ٫ ل٤ٞةا٥ قٕؽ ث٨ ٔجؽ

 ؛ 4، ح «ٚةػ٤ٓ ٤ٕ٩يٟ» /٦ٕىن ٝٮهل /۳ةب ابلة، ، ٠ذةب اجلجٮٌ 65، ص ۱۳/ ج الكةثٜ راملىؽ (2)
 . ۱4كة٦٭ة كأظاك٦٭ة، ح ا٣ٕؽد كأٝ /۳ةب ابل، ٠ذةب ا٣ٕٞٮد كاإليٞةاعت، ۱۳5، ص ۱۲۱ج 

اهلل  ػرب قٕؽ ث٨ ٔجؽ /۱۹ةب ابل، دةريغ اإل٦ةـ اثلةين ٔرش، 7۳، ص 5۰حبةر األ٩ٮار/ ج  (3)
 .۱. ذي٢ ح  كرؤيذ٫ ل٤ٞةا٥

، ۳7۰ك ۳7۱ص ؛ ۰۱، ح ۱يح اآل، قٮرة ا٣ُبلؽ، ذي٢ ۳5۱، ص 5 دٛكري ٩ٮر اثل٤ٞني/ ج (4)
 .۱7، ح 6يح اآل، قٮرة األظـاب، ذي٢ ۰۳۳، ص 4ج ؛ ۱5، ح 5يح اآلعؿي٥، ذي٢ اتلقٮرة 
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(، ٬ ۱۰۹4 )املذٮٌّف  احل٪فٌ  ٦ؽرقح الىعةثح ٝؽ ٢ٞ٩ ٬ٰؾا احلؽير إاٌل ا٣ٞ٪ؽكزٌم 
ا ٦٪٫ يف ٠ذةث٫  ـءن  .(1)(ةاملٮد  ي٪ةثيٓ)ٚٞؽ أكرد ص

٤ي٫ ٚإ٩ٌ٪ة ال ػةٌوحه  ٬٪ةؾ ٔ٪ةيحه  فإذ  حبؽير قٕؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ٬ٰؾا، ٔك
ثؽَّ ٨٦  يس٨، ث٢ ال أف ٩ُؿظ٫ صة٩جنة كحنكج٫ ٠أف ل٥ ك٭ٮ٣حو نكذُيٓ ب

 ٨٦ صٮا٩ج٫ امل٭٧ٌح.  اتلعٞيٜ يف كّّ صة٩تو 

ة أفٌ دٞؽٌ  ٞن اك٩خ  حو ك٦٭٧ٌ  اخلرب املؾ٠ٮر امذ٢٧ ىلع ٦ُة٣ت خمذ٤ٛحو  ـ قةث
بلـ، ٣ٰ مٮردنا تلٮصٌ  ٌن ٫ ا٧٤ٕ٣ةء اأٔل  ة، اك٩خ ٬٪ةؾ إماكالته س٨ يف املٞةث٢ أي

 ؿي٨ كاملٕةرصي٨.ىلع ٬ٰؾا اخلرب ٨٦ ا٣ٞؽ٦ةء كاملذأػٌ 
، ٦٪٭٥ الن٭يؽ اثلةين  الؿكايح دم٤حن  ابلٕي ردٌ  فٌ إظير  كدٛىيبلن

كأ٦ةرة الٮًٓ  (٧٠٨ةؿ ادلي)ذ٠ؿ٬ة الىؽكؽ يف ٠ذةب »ظير يٞٮؿ/ 
.(2)...«٤ٔي٭ة الِئحه 

ٓه  ٨ٔ ٬ٰؾا اخلرب أ٦سةؿ  ةو بلـ ا٣ُةاٛح كٚٞ٭ةا٭ة بنؽٌ آػؿ ٨٦ أٔ ثح٪٧ة داٚٓ دم
، الٮظيؽ ابل٭ج٭ةينٌ كاثلةين،  األٌكؿ، كا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ  ٦ح املض٤سٌ ا٣ٕبٌل 

 . كالىةيف ا٣لگپةياگينٌ  ،املة٦ٞةينٌ ك، اجل٧ةزٌم ك

                                                                                              

يت ّ٭ؿت كًلؿا٦ةد٫ ا٣ٌ  يف ػٮارؽ امل٭ؽٌم  /۰۱، ابلةب ۳۰۱ – ۳۱۹، ص ۳ة/ ج ي٪ةثيٓ املٮدٌ  (1)
 .5ل٤٪ةس، ح 

ح املذٌ  (2)  ، رشح املنيؼح، ثةب اهل٧ـة.۱6، ص ۱4ٞني ، ج رًك
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ٌف إ٦ةرات إ"/  ةجل٤٧ح ٚٞٮؿ الن٭يؽ اثلةينكب»/ املة٦ٞةينٌ  ا٣ٕبٌل٦ح يٞٮؿ
ٓ ىلع  "ذ٭ةدؽٌؿ ىلع وعٌ  ٦ةراته أ"٨٦ ا٣٘ؿاات، كلٮ أثؽهل ثٞٮهل/  "الؿكايح الِئحه  الًٮ
 .(1)«لاكف أكىل

ٌٞ  إفٌ  ،٥ٕ٩ ًٝجى٢ املع  ،ٜ ا٣تكرتٌم أكرث اإلماكالت ىلع ٬ٰؾق الؿكايح اك٩خ ٨٦ 
ٔرش إماكالن  زنا، ك٦ة يٞؿب ٨٦ (ٝةمٮس الؿصةؿ)يف  ح إماكالتو ٚٞؽ ذ٠ؿ قذٌ 

 .(2)(ادلػي٤ح األػجةر)يف ٠ذةث٫ 

ٝؽ  (3)املؿظٮـ ا٣٘ٛةرٌم  ، ٧٠ة أفٌ إماكالتو  حٚٞؽ ذ٠ؿ زبلز ؽ اخلٮيئٌ ة الكيٌ أ٦ٌ 
 .كاظؽةن  ذ٠ؿ مج٭حن  ، كاجلضةيشٌ زبلزحن  ذ٠ؿ إماكالتو 

ة اإلماكالت  اجل٧يٓ، أ٦ٌ ثني ماكالت منرتًلحه ثٕي ٬ٰؾق اإل كقٮؼ دؿل أفٌ 
 َٚم ىلع اجلعٮ اتلةل/

 اجلضةيشٌ  إفٌ  ،ةا زةثذن ٣يف أمؿن  ٌم ٣ٞةء قٕؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ٦ٓ اإل٦ةـ ا٣ٕك١ؿ
٤ٌ  قٕؽ ث٨ ٔجؽ اهللٜ يف االثذؽاء يٮزٌ   أيب قٕؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨»٫، يٞٮؿ/ كجيي

                                                                                              

ٙو  هلل ث٨ أيبا ، دؿدمح قٕؽ ث٨ ٔجؽ۳۳5، ص ۳۲د٪ٞيط املٞةؿ/ ج ( 1)  ، األمٕؿٌم  ػ٤
 .۹۰۰5ر٥ٝ 

 ٨٦ ابلعر. قيأيت يف ا٣ٞك٥ اثلةين (2)
(3)  ٌٞ  .(ادلي٨ ٧٠ةؿ)ط ل١ذةب ٜ كاملىعٌ املع
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ٙو  ا٣ٞةق٥، ميغ ٬ٰؾق ا٣ُةاٛح كٚٞي٭٭ة ككص٭٭ة... ك٣يق  أثٮ ا٣ٞيٌمٌ  األمٕؿٌم  ػ٤
كرأيخ ثٕي »ٟ يف أمؿ ال٤ٞةء ثة٣ٞٮؿ/ ٫ ين١ٌ ١ٰ٣٪ٌ  .»(1) ؽو مٮال٩ة أثة حم٧ٌ 
 ٌٕ حه  كيٞٮلٮف ٬ٰؾق ظاكيحه   ؽو حم٧ٌ  ٛٮف ٣ٞةءق أليبأوعةث٪ة يٌ ٔٮ ٤ٔي٫،  مًٮ

 .(2)«كاهلل أ٥٤ٔ

 ٌٞ ة يف  ٌم ٜ ا٣تكرتكيٞٮؿ املع ٌن كاملٛ٭ٮـ ٨٦ دٕجري / »(الؿصةؿ ٝةمٮس)أي
ٌٕ " اجلضةيشٌ  ٓ اخلرب  أفٌ  "كيٞٮلٮف...  ؽو حم٧ٌ  ٛٮف ٣ٞةءق أليبيٌ ا٣ٞةا٤ني ثًٮ

ٓه   .(3)«، ال ٩ٛؿه دم

 إلجوإب

ٔجؽ اهلل ك٦ؽظ٫ كٝجٮهل حلؽير  لكٕؽ ث٨  إفَّ دٮزيٜ ا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ 
 كدٕؿييه  ، ٬ٮ ػؽشه  ل٤ٞةء ثح٪٫ كبني اإل٦ةـ احلك٨ ا٣ٕك١ؿٌم ا

 .ثتن١يٟ اجلضةيشٌ 
الىؽكؽ أٔؿؼ ثىؽؽ األػجةر كالٮزٮؽ »يٞٮؿ ا٣ٕبٌل٦ح املض٤س/ 

ػجةر ا٣ٌيت تن٭ؽ يٕؿؼ ظةهل، كرٌد األ م ال٤ٔي٭ة ٨٦ ذٰلٟ ابلٕي اٌل 
كإماكف  -  ز٦ة٫٩ كالٮ٥٬ ٦ٓ إدراؾ قٕؽو  ذ٭ة ث٧عي ا٨ْ٣ٌ ٦ذٮ٩٭ة ثىعٌ 
 -ة دٞؿيجن  ثأربٕني ق٪حن   إذ اكف كٚةد٫ ثٕؽ كٚةد٫  هل مبلٝةة قٕؽو 

                                                                                              

 .467اهلل، ر٥ٝ  ، دؿدمح قٕؽ ث٨ ٔجؽ۱76، ص رصةؿ اجلضةيشٌ  (1)

 املىؽر الكةثٜ. (2)

 .۳۱76اهلل، ر٥ٝ  ؿدمح قٕؽ ث٨ ٔجؽ، د6۱، ص 5/ ج ٝةمٮس الؿصةؿ (3)
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ؽـ الٮزٮؽ ثةألػيةر ،ػجةرألراء ثةز لئل٣حف إاٌل  كاتلٞىري يف ٦ٕؿٚح  ،ٔك
األػجةر املنذ٤٧ح ىلع املٕضـات  إذ كصؽ٩ة أفٌ  ؛ ح األَ٭ةرمأف األا٧ٌ 

٭ة أك يف راكي٭ة، ث٢ ٣حف صؿـ ة يٞؽظٮف ٚيا٣٘ؿيجح إذا كو٢ إحل٭٥، ٚ٭٥ إ٦ٌ 
 .(1)« ٢ٞ٩ ٦س٢ د٤ٟ األػجةرأكرث املٞؽكظني ٨٦ أوعةب الؿصةؿ إاٌل 

ٌن  ٦ح املض٤سٌ ٧٠ة داٚٓ ا٣ٕبٌل  ح ٬ٰؾق الؿاكيح، ٚٞةؿ/ ة ٨ٔ وعٌ األٌكؿ أي
 كًلؾا النيغ  ،ذ٭ة[ ظس٥ ثىعٌ ٙ ]النيغ الىؽكؽاملى٪ٌ  كا٥٤ٔ أفٌ »

٨ اإلػجةر ة د٧ٌٌ ٣ٰس٨ ل٧ٌ  ،اخلرب كإف اكف ٨٦ اآلظةد ثأفٌ   []ا٣ُٮسٌ 
 آػؿ ٣ٰس٨ٌ  . كإف ذ٠ؿق يف ػربو  ٫ ٨٦ املٕىٮـجةت كظى٤خ ٥٤ٕ٩ أ٩ٌ ثةمل٘يٌ 

 ٌَ ٓ إف اكف اإلػجةر ثةمل٘يٌ اتل٤ٕي٢ ينٕؿ ثة بل٦ح الًٮ  جةت ٚٛي٫ ٦ة الؿادق، ٔك
 .(2)«ذ٫ىلع وعٌ  ح ٦ة يؽٌؿ ١ٚيٙ كٚي٫ ٨٦ ا٣ٛٮااؽ اجل٧ٌ  ،خيىف

 ػجةر.ألؽ ٦س٢ ٬ٰؾق ااألٌكؿ يؤيٌ  ٦ح املض٤سٌ ا٣ٕبٌل  ٌط أفٌ كبٰؾلٟ يذٌ 

كيؾ٠ؿق ثةإلصبلؿ  ،األٌكؿ ٫ ينيؽ ثةملض٤سٌ ، ٚإ٩ٌ احلةاؿٌم  ٔيلٍّ  ة أثٮأ٦ٌ 
ٌّٜ   س اتليقٌ ٦ة ذ٠ؿق املٞؽٌ »يٞٮؿ/  ؽ ٦ٞٮتل٫ ز٥ٌ كاتلٞؽيؿ كيؤيٌ  ال مج٭ح  ظ

ٍّٜ  لٌّك  ٚي٫ كال مؿيح دٕرتي٫، ٚإفٌ  ا، ك٨٦ أ٨ٕ٦ ٩ٮرن  وٮابو  كلٌّك  ،ظٞيٞحن  ظ
ـٌ   «.اف ا٥٤ٕ٣ كأكيل اجلٍم كاحل٥٤اجلْؿ يف ٬ٰؾا اخلرب ٔؿؼ وؽكرق ٨٦ ػ

                                                                                              

اهلل  ػرب قٕؽ ث٨ ٔجؽ /۱۹ةب ابلدةريغ اإل٦ةـ اثلةين ٔرش،  ،۳۳، ص ٩5۰ٮار/ ج حبةر األ (1)
 . كرؤيذ٫ ل٤ٞةا٥

ح املذٌ  (2)  ، رشح املنيؼح، ثةب اهل٧ـة.۱7، ص ۱4ج  /ٞنيرًك
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حبةر ) ٝةؿ/ ٝةؿ ٗٮاٌص »اثلةين كيٞٮؿ/  يأيت ىلع ذ٠ؿ الكـ املض٤سٌ  ز٥ٌ 
كرد٩ة أكٝؽ  ،»...(1) ك٥ٕ٩ ٦ة ٝةؿ ثٕؽ ذ٠ؿ دٌٕيٙ ابلٕي ٣ٞةءق هل (األ٩ٮار
 ٚبل ٩ٕيؽ.   الك٫٦

ينَكٮا ىلع  ي٨ ذ٬جٮا إىل ا٣ٞٮؿ ثٌٕٙ ٬ٰؾا ال٤ٞةء ل٥فَّ اٌل أكاحلةو٢/ 
٧ة ٔ٪ؽ٥٬، كإ٩ٌ  مك٥َّ٤ه  ٫كدٮزيٞ ح قٕؽو ٝجٮؿ مؼىيٌ  ق٪ؽ الؿكايح، ث٢ إفٌ 

 . إماكهل٥ يف أو٢ ظىٮؿ ٬ٰؾا ال٤ٞةء ٦ٓ اإل٦ةـ ا٣ٕك١ؿٌم 

 رأينا: 

/ أكٌ  ٢ٞ٩ اتلٌٕيٙ لٰ٭ؾا  كصبلتل٫، ز٥ٌ  قٕؽو ٝةؿ ثٮزةٝح  اجلضةيشٌ أٌف الن
 ال٤ٞةء ٨ٔ ثٕي أوعةث٪ة. 

ؿؼ ٨٦ اٌل  ل٥ زة٩ينة/ ٌٕ يٕي ٛٮف ٬ٰؾا ال٤ٞةء؟ ٚ٭٥ ٣حكٮا ٤ٕ٦ٮ٦ني، ٤ٚٮ ي٨ يٌ
كبني  ،ح قٕؽو الرصيط لنؼىيٌ  ٧٪ة حبىٮؿ اتلٕةرض ثني دأييؽ اجلضةيشٌ ق٤ٌ 

ـ  ،الكـ ثٕي األوعةب ٗري امل٤ٕٮ٦ني ؽَّ الرصيط  الكـ اجلضةيشٌ ٚ٭٪ة يٞي
 كالٮاًط تلأييؽ ٬ٰؾا ال٤ٞةء كٝجٮهل.

بلـ ٦س٢ النيغ الىؽكؽ زةثلنة/   ٬ٰؾا ثةإلًةٚح إىل أف ثٕي اأٔل
 ح ٬ٰؾا ال٤ٞةء. كآػؿي٨ ٝةلٮا ثىعٌ 

ة/ ٕن ا لئل٦ةـ ا٣ٕك١ؿٌم أ راث بل ٚ ؛ فَّ قٕؽ ث٨ ٔجؽ اهلل، اكف ٦ٕةرصن
 . ٦ةـ٦ة٩ٓ ٨٦ اظذ٧ةؿ ٣ٞةا٫ ثةإل

                                                                                              

ٙو  اهلل ث٨ أيب ، دؿدمح قٕؽ ث٨ ٔجؽ۳۰6، ص ٦۳٪ذٍم املٞةؿ/ ج  (1)  اهلةمل.  ٥ٝ۱۰۳۲ ، رػ٤
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ي٧س٨  ، ال«ثٕي أوعةث٪ة»ٔجةرة  ـ دسٮف اجلتيضح/ أفٌ ىلع ٦ة دٞؽٌ  كب٪ةءن 
لا ٚة٣ٞٮؿ  ؛ؽات كاجلىٮص الٮاًعح كالرصحيحد٤ٟ املؤيٌ  أف دى٧ؽ أ٦ةـ ٌك 

 كاهلل ا٣ٕةل٥. ،كاألٝؿب ح ٬ٰؾا اخلرب كظىٮؿ ٬ٰؾا ال٤ٞةء ٬ٮ األوطٌ ثىعٌ 

 

٦ ٌٞ ح ثٰ٭ؾا اإلماكؿ، ٬ٮ املع ، ظير ٝةؿ/ ٜ ا٣تكرتٌم ٨ دم٤ح ٨٦ رصَّ
ٌن » الٮحلؽ ٨ٔ  ٧ة يؿكم ٨ٔ أثي٫ ك]ميؼ٫[ اث٨ٚةلىؽكؽ إ٩ٌ  ،ق ٦٪١ؿه ق٪ؽة كأي

ٓه يف ذاؾ اخلرب مخفه  الٮقةاٍ ثح٪٫ كبني قٕؽو  ، كٝؽ رأيخ أفٌ قٕؽو  ٦٪٭٥  ، أرب
ذ٠ؿ  ؽ ث٨ حبؿو كحم٧ٌ  ،ةؿؾ٠ؿكا يف الؿصيي  ل٥ ال١ؿ٦ةينٌ  ؽه األةمؽكف اثلبلزح، كحم٧ٌ 

 .(1)«كاالردٛةع ثة٤٘٣ٮٌ 

ذ٭ة، ٠ٰؾلٟ ق٪ؽ ىلع ٔؽـ وعٌ  ٦نت الؿكايح يؽٌؿ  ٫/ ٧٠ة أفٌ كاحلةو٢ أ٩ٌ 
ة، قيٌ  ٌن ٨ٔ َؿيٜ أثي٫ أك  النيغ الىؽكؽ ٢ٞ٩ ركايةت قٕؽو  ٧ة كأفٌ الؿكايح أي

 الٮحلؽ. ٨ٔ َؿيٜ اث٨

ةرٌم  ٌٛ الك٪ؽ ثٌٕ٭٥ دل٭ٮؿ احلةؿ  رصةؿ/ »كيٞٮؿ املؿظٮـ ٔيل أكرب ا٣٘
،  ٣٘ؿاات ثٕيؽ وؽرك٬ة ٨ٔ املٕىٮـ ٨ه ، كاملنت ٦ذ٧ٌٌ كبٌٕ٭٥ ٦٭٢٧ه 

ـو أكينذ٢٧ ىلع  الٮاقُح ثني  ة إىل أفٌ . مٌةٚن  ٔ٪٭٥ ختة٣ٙ ٦ة وطٌ  ظاك
ق أك حم٧ؽ ث٨ احلك٨ ٮأث ،الىؽكؽ كقٕؽ ث٨ ٔجؽ اهلل يف دميٓ ٠ذج٫ كاظؽةه 

 ٌٞ ك٬٪ة ثني  ،ٓ ٠ذج٫ كمنيؼذ٫ؽ ٨٦ دتجٌ ٜ ٔ٪اث٨ أةمؽ ث٨ الٮحلؽ ٧٠ة ٬ٮ املع
                                                                                              

 .۳۱76اهلل، ر٥ٝ  ، دؿدمح قٕؽ ث٨ ٔجؽ6۱، ص 5/ ج ٝةمٮس الؿصةؿ (1)
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ثسبلث كقةاٍ ٥٬  (ادلالا٢)يف  مخف كقةاٍ. كٝؽ ركاق ا٣ُربٌم  ٙ كقٕؽو املؤ٣ٌ 
 .(1)«ٗري ٦ة ٬٪ة

 إلجوإب

 ٌٞ  ،ىلع ٗؿاثح الك٪ؽ دحلبلن  احلؽير االًُؿاب يف ؽٌ يٕ ٜ ا٣تكرتٌم إفَّ املع
ري ٦أ٩ٮق ٭ة ٗؿيجحه خب٧ف كقةاٍ ١ٰ٣٪ٌ  ٚة٣ُؿيٜ يجذَم إىل قٕؽو  ، حو ٗك

الىؽكؽ يؾ٠ؿ  كاحلةؿ أفٌ  (٨٦ ال حيرضق ا٣ٛٞي٫)ٚةقت٪ةد٥٬ اكف إىل منيؼح 
 أك كاقُذني ال خب٧ف كقةاٍ! يف املنيؼح ثٮاقُحو  َؿي٫ٞ إىل قٕؽو 

ٌٞ لبلقذ٘ؿاب اٌل  كص٫و  ة ٨٦ كص٭ح ٩ْؿ٩ة، ٤ٚحف ٬٪ةؾ أٌم أ٦ٌ  ٜ م ذ٠ؿق املع
 ٦ٓ ا٣ٛةرؽ. ٬ٮ ٝيةسه  (٨٦ ال حيرضق ا٣ٛٞي٫)، كا٣ٞيةس ٦ٓ ٠ذةب ا٣تكرتٌم 

 ، ٝةٔؽةن (٨٦ ال حيرضق ا٣ٛٞي٫)يف ٠ذةث٫   النيغ الىؽكؽ ٚ٭٢ دبىٌن 
« ٨ٔ أثي٫»ة يسٮف ٨ٔ ، ٚإ٦ٌ ٢ٞ ٨ٔ قٕؽ ث٨ ٔجؽ اهلل٫ ٦ّت ٦ة ٩ي ٦ٛةد٬ة أ٩ٌ  حن يٌ لكٌ 

 يف املنيؼح خمذهٌّ  ٧ة ٬ٮ٦ج٪ةق ٬ٰؾا إ٩ٌ  ال ٗري. ٥ٕ٩ إفٌ « الٮحلؽ ث٨ا٨ٔ »ة كإ٦ٌ 
ي٧س٨  . ٨٧ٚ ٬ٰؾق اجل٭ح ال(٨٦ ال حيرضق ا٣ٛٞي٫)حبكت ا٣ْة٬ؿ ثسذةب 

 .٬ٰؾا املجىن إىل قةاؿ ٠ذت النيغ الىؽكؽ إ٧ٔةـ

، ٚٞؽ ركيذ٫، ٌك ٦ة اكف يف ٬ٰؾا ال١ذةب... ك٦ة اكف ٚي٫، ٨ٔ قٕؽ ث٨ ٔجؽ اهلل»
 .(2)..«.٨ٔ قٕؽ ث٨ ٔجؽ اهلل اث٨ أيب ػ٤ٙ  ٨ احلك٨ٔ٨ أيب كحم٧ٌؽ ث

                                                                                              

 ، اهلةمل.۰۱، ذي٢ ح  ذ٠ؿ ٨٦ مة٬ؽ ا٣ٞةا٥ /44ةب ابل، 454، ص ٧٠۰ةؿ ادلي٨/ ج  (1)

 رشح منيؼح ا٣ٛٞي٫.، ۳ك 7، ص 4حيرضق ا٣ٛٞي٫/ ج  ٨٦ ال (2)
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ِ أ٩ٌ   ؛٨٦ ٬ٰؾق ا٣ٕجةرة املؾ٠ٮرة حو ي٧س٨ اقذٛةدة ٝةٔؽة لكٌيٌ  ٫ الكًل٧ة ييبلظى
٤ي٫ ٚبل  . ٩٫يٛةٛةت النيغ الىؽكؽ كدىـ ٣تن٢٧ قةاؿ مؤ٣ٌ ة٧ٔاإل يىطٌ  ٔك

 

ؽ ث٨ حم٧ٌ  ٚإفٌ  ،اك٬ٰؾق الؿكايح ًٕيٛح الك٪ؽ صؽًّ / » ؽ اخلٮيئٌ يٞٮؿ الكيٌ 
ريق ٨٦ رصةؿ ق٪ؽ ثة٤٘٣ٮٌ  ٭٥ه ك٬ٮ ٦ذٌ  ،ٜيٮزٌ  ل٥ النحجةينٌ  حبؿ ث٨ ق٭٢و  ، ٗك

 .(1)«الؿكايح دلة٬ي٢
 ٌٞ رصةؿ الك٪ؽ ثٌٕ٭٥ دل٭ٮؿ احلةؿ / »(٧٠ةؿ ادلي٨)ٜ ٠ذةب كيٞٮؿ حم

 .(2)...«كبٌٕ٭٥ ٦٭٢٧ه 

 

ة ـ قةدٞؽٌ  ٞن  / نيلٰ٭ؾا احلؽير َؿيٞ فٌ أث
 . (٨ كد٧ةـ اجل٧ٕحادلي ٧٠ةؿ)يف  ؿ/ َؿيٜ النيغ الىؽكؽا٣ُؿيٜ األكٌ 

 .(حاإل٦ة٦ دالا٢)يف  ا٣ُؿيٜ اثلةين/ َؿيٜ ا٣ُربٌم 
كٰللٟ حن٨  ق؛كاإلماكالت املـبٮرة كردٍت ىلع َؿيٜ النيغ الىؽكؽ كق٪ؽ

ٜو يف ابلؽايح ٩ذٕؿٌ  ، كبٕؽ (٨ادلي ٧٠ةؿ)ظٮؿ َؿيٜ الؿكايح يف  إدمةلٍّ  ض تلعٞي
 .م ٩ٞؽ٩ةق ثةػذىةرو اٌل  ض ٣ُؿيٜ ا٣ُربٌم ٰذلٟ ٩ذٕؿٌ 

                                                                                              

 . 5۲4۳اهلل، ر٥ٝ  ، دؿدمح قٕؽ ث٨ ٔجؽ7۳، ص ۳ ٦ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج (1)

 ، اهلةمل.۰۱ح  ، ذي٢ ذ٠ؿ ٨٦ مة٬ؽ ا٣ٞةا٥ /44ةب ابل، 454، ص ٧٠۰ةؿ ادلي٨/ ج  (2)
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۱-  ّ ّ إلنو  بن محّمد بن حاتم   محّمد بن عل  ّ  فل   
 إلمعروف بالكرمان 

ركل ٔ٪٫ الىؽكؽ / »(ؿالؿصة مكذؽرٌلت ٥٤ٔ)يف  ٦ح اجل٧ةزٌم يٞٮؿ ا٣ٕبٌل 
 ًٌ ا (٨ادلي ٧٠ةؿ)٨ٔ  ذ٠ؿ مٮارد أربٕحن  ز٥ٌ «. ة ٤ٔي٫ة ك٦رتةٌمن ين ٦رت ، كمٮردن

ا ٨٦   .(1)«ثٕ٪ٮاف مة٬ؽو  (ا٣ٕيٮف)كاظؽن

ًٌ / »(املٞةؿ د٪ٞيط)يف  ٦ٞةينٌ ةامل ح٦كيٞٮؿ ا٣ٕبٌل  ة ين ركل ٔ٪٫ الىؽكؽ ٦رت
 .(2)«٦ة يٛيؽ ٰذلٟ أىلع درصةت احلك٨ كأ٢ٌٝ  ،ة ٤ٔي٫ك٦رتةٌمن 

ٜ ا٣تكرتٌم  ٌٞ يط الكـ ا٣ٕبٌل ٝةؿ املع ٝةؿ/ يؿكم / »٦ح املة٦ٞةينٌ ، يف إَةر دًٮ
 ًٌ ٣ٰس٨  (3)ٔيٮ٫٩ يف آػؿ ثةث٫ الكةثٓ ينة. أٝٮؿ/ ركل ٔ٪٫ يفٔ٪٫ الىؽكؽ ٦رت

 .(4)«ثؽكف دؿضٍّ 

دؿٌظ النيغ  ، ٚإفٌ ٦ح املة٦ٞةينٌ إذا ٦ة ٝج٤٪ة ٦جىن ا٣ٕبٌل  /كحن٨ ٩ٞٮؿ
ؽ ة إذا ٝج٤٪ة ث٧جىن الكيٌ أ٦ٌ  ،يف ادلال٣ح ىلع اإلي٧ةف اكؼو  ٫ ٤ٔي٫كدؿةمٌ  الىؽكؽ

ٌؽ يٕ ؽ اخلٮيئٌ الكيٌ  ألفٌ  ؛٩ٞج٢ ركايح اجلٮٚيلٌ نكذُيٓ ظي٪٭ة أف  ٚبل ،اخلٮيئٌ 
                                                                                              

 ؽ ث٨ ظةد٥و ث٨ حم٧ٌ  ؽ ث٨ ٔيلٌ ، دؿدمح حم٧ٌ ۰4۳، ص 7مكذؽرٌلت ٥٤ٔ رصةؿ احلؽير/ ج  (1)
 .۱4۲5۳، ر٥ٝ ال١ؿ٦ةينٌ  اجلٮٚيلٌ 

 ؽ ث٨ ظةد٥و ث٨ حم٧ٌ  ؽ ث٨ ٔيلٌ ، دؿدمح حم٧ٌ ۱6۲، ص ۳ج  /ح(ح احلضؿيٌ د٪ٞيط املٞةؿ )ا٣ُجٕ (2)
 .۱۱۱4۱، ر٥ٝ اجلٮٚيلٌ 

ة/ ج  ٔيٮف أػجةر (3) ٦ٓ ٬ةركف   ٨٦ أػجةر مٮد ث٨ صٕٛؿو  دم٢ه  /7ةب ابل، ۹5، ص ۱الًؿ
 .۱4الؿميؽ،ح 

 .7۲۳۲، ر٥ٝ ؽ ث٨ ظةد٥و ث٨ حم٧ٌ  ؽ ث٨ ٔيلٌ ، دؿدمح حم٧ٌ 46۰، ص ۹/ ج ٝةمٮس الؿصةؿ (4)
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ا ٤ُ٦ٮبنة كمكذعجًّ  مؤ٨٦و  ٥ ىلع أٌم  كا٣رتظٌ ا٣رتٌظ  ـه ة، ث٢ إ٩ٌ أمؿن ظٌّت ىلع  ٫ صةا
، ٧٠ة دؿظٌ  ٚبل  ،(1)ٌم ىلع الكٌيؽ احًل٧ٍريى   ٥ اإل٦ةـ الىةدؽا٣ٛةقٜ ٦سبلن

 .الٮزةٝح ىلع يؽٌؿ 
ة ل٤ؿكايح ٚإ ٞن ٌم  فٌ ٥ٕ٩، َج ةؿ ثأفٌ ٩ؽـ كدةب؛ إاٌل  الكٌيؽ احًل٧ريى مكأ٣ح   أف يٞي

ـه ا٣رتظٌ  ألفٌ  ؛٨٦٥ صٮاز ا٣رتظٌ  الٮزةٝح كاتلٮزيٜ أػٌه   ىلع النيٕح ٍٚٞ. ٥ صةا

اء -۲
ّ
 أحمد بن عيس إلوش

ى٥»/ يٞٮؿ النيغ اجل٧ةزٌم  ؿكيق ل  !ٚ٭ٮ ٦٭٢٧ه ( 2)«يؾ٠ي

شٌ املؿظٮـ الكيٌ  أفٌ  ك٦ٕؿكؼه   اكف يٞٮؿ/ النيغ اجل٧ةزٌم  اجلضفٌ  ؽ املٔؿ
كٰللٟ ٔ٪ؽ٦ة  ؛٦ح املض٤سٌ بل٫ٔ ث٧زن٣ح ا٣ٕبٌل ٌَ ايف ٠رثة ٤ٕ٦ٮ٦ةد٫ كقٕح 

ى٥» يٞٮؿ اجل٧ةزٌم  ٜو  فٌ إيٕؿؼ ٦ة يٞٮؿ، كٚإ٫ٌ٩ « يؾ٠ؿكق ل  الك٫٦ وؽر ٨ٔ حتٞي
 ٢.ٚذأمٌ  ؛ذةج إىل مؿاصٕحو حي ، ٚبلكدراقحو 

ّ  أحمد بن طاهر   -۳  إلقّم 

ة أظةدير . ٣ٰس٨ ذ٠ؿ هل يف ٠ذت احلؽير ٔؽٌ «ل٥ يؾ٠ؿكق»/ يٞٮؿ النيغ اجل٧ةزٌم 
 ،4۱ةب ابل ،۰ج  ،(ادلي٧٠٨ةؿ )كٝٓ يف َؿيٜ الىؽكؽ يف »٦٪٭ة/  اجل٧ةزٌم ذ٠ؿ 

                                                                                              

بلـ.٦ح الؿاثٕح، املٮرد اتلةقٓ، دؿظٌ ، املٞؽٌ 7۳، ص ٦۱ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (1)  ٥ أظؽ اأٔل

٦ٕض٥ رصةؿ )ك (د٪ٞيط املٞةؿك) (صة٦ٓ الؿكاة) /كٌم ،ح اثلبلزحأم يف ال١ذت الؿصةحلٌ  (2)
ٔحىس ، دؿدمح أةمؽ ث٨ ۳۹7، ص ۱مكذؽرٌلت ٥٤ٔ رصةؿ احلؽير/ ج  (. ا٩ْؿ/احلؽير

 .۱۳۳۳، ر٥ٝ ةء ابل٘ؽادٌم الٮمٌ 
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 ؽ ث٨ حبؿو احلكني حم٧ٌ  ةء، ٔ٪٫، ٨ٔ أيب٨ٔ أةمؽ ث٨ ٔحىس الٮمٌ  ،۱ح  ،4۱7ص 
، ۰۱ح  ،454ص ، 4۳ةب ابلكركل الىؽكؽ يف  ... ح، ركايح ٦يبلد احلضٌ النحجةينٌ 

، النحجةينٌ  ةء، ٔ٪٫، ٨ٔ حم٧ؽ ث٨ حبؿ ث٨ ق٭٢و ثإق٪ةدق ٨ٔ أةمؽ ث٨ ٔحىس الٮمٌ 
٢ كمكةا٫٤ ، ظؽيس٫ املٌٛى ، ٨ٔ قٕؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ا٣ٞيٌمٌ ٨ٔ أةمؽ ث٨ مرسكرو 

، 5، ح ۳5۰، ص ۳۳ةب ابل... كركی يف  ح ث٨ احلك٤٨ح ٨ٔ مٮال٩ة احلضٌ املٌٛى 
... ٨ٔ ؽ ث٨ حبؿ ث٨ ق٭٢و ةء، ٔ٪٫، ٨ٔ حم٧ٌ ٪ةدق ٨ٔ أةمؽ ث٨ ٔحىس الٮمٌ ثإق

يبذ٫   ح٫ ظني ٩ْؿ إىل اجلٛؿ كإىل ٦يبلد احلضٌ ا، ظؽير ثسة الىةدؽ ٗك
ٙه  كاثذبلء النيٕح، ك٬ٮ ظؽيره   .(1)«٢ه ٦ٌٛى  رشي

ّ  بن سهل   د بن بحر محمّ  -۴  
 إلشيبان 

ح ظٮؿ مؼىيٌ  دٛىييلٌّ  ؾا ال١ذةب حبره ٨٦ ٬ٰ  ٣رةا٣ٛى٢ اثل ٝؽ مغ يف
 أفٌ كاجلتيضح/  ،ح الؿص٢ك٢ٞ٩ لك٧ةت ا٧٤ٕ٣ةء ظٮؿ مؼىيٌ  ،ؽ ث٨ حبؿو حم٧ٌ 

٩ٕذرب ركايةد٫ ٨٦  إذا ل٥ ك٬ٮ ٨٦ اثلٞةت، ز٥ٌ  ،ماكؿ ٚي٫إال  النحجةينٌ 
 دسٮف ٨٦ احلكةف. ٞةت، ٚبل أ٢ٌٝ املٮزٌ 

 

إز -۱
  بن يزدإد بن عبد هللا إلي  ّ

 
 عبد إلباف

ى٥/ »ٝةؿ اجل٧ةزٌم  ص  (اإلٝجةؿ)ث٨ َةككس[ يف اؽ ]. ركل الكيٌ يؾ٠ؿكق ل
ؽ ث٨ ك٬جةف ، ٔ٪٫، ٨ٔ حم٧ٌ ازٌم ا٣ُؿٌ  ؽ ث٨ ٔيلٍّ ، ٨٦ ٠ذةب حم٧ٌ ۰۲۲

                                                                                              

 .۱۲57، ر٥ٝ ا٣ٞيٌمٌ  ، دؿدمح أةمؽ ث٨ َة٬ؿو ۳۳۱، ص ۱مكذؽرٌلت ٥٤ٔ رصةؿ احلؽير/ ج  (1)
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ة يف  ... ك]ا٣ٕبٌل٦ح املض٤سٌ ابلرصٌم  ٌن ... ۰۱/  ۳۱ [ ج(٩ٮاراأل حبةر)أي
يف  اثلٕة٣بٌ  ؽو اجل٤ي٢ ٔ٪٫، ٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ حم٧ٌ  اإل٦ةمٌ  كركل ا٣ُربٌم 

ٌُ ، ٨ٔ أةمؽ ث٨ حم٧ٌ ۳7۲ق٪ح  رصتو  ةر، ٨ٔ قٕؽ ث٨ ٔجؽ ؽ ث٨ حيىي ا٣ٕ
 . دالا٢ ا٣ُربٌم  ح امل٪ذْؿ٤ح كمكةا٫٤ ٨ٔ احلضٌ ركايذ٫ املٌٛى  اهلل ا٣ٞيٌمٌ 

 .(1)«5۹5، ك٦ؽي٪ح املٕةصـ ص ۰74ص 

ٜو  ، ل٥ يؾ٠ؿ هل أٌم ظةؿو  ّٕٚ ٌك   .أك ٦ؽحو  دٮزي

۲-  ّ  عبد هللا بن محّمد إلثعالت  

ى٥ يؾ٠ؿكق./ »ٝةؿ اجل٧ةزٌم  ، ركل ۳ص  ،(اإلٝجةؿ)ؽ يف ٝٓ يف َؿيٜ الكيٌ ك ل
ابلةيق  ـ يف ٔجؽ. كدٞؽٌ ث٨ ظةد٥و  ، ٔ٪٫، ٨ٔ ٔيلٌ الٮاظؽ اجل٭ؽٌم  ث٨ ٔجؽ ٔيلٌ 

 .(2)«٤حاملٌٛى ركايذ٫ 

ار -۳
ّ
 أحمد بن محّمد بن يحتر إلعط

 ، ك٬ٮ ا٣ٞٮؿ األم٭ؿ. ٬ٰؾا الؿص٢ زٞحه  فٌ إٝةلٮا/ 

ة ٨٦ أص٢ إزجةت ، كصٮ٬ن ٦ح املة٦ٞةينٌ كٝؽ ذ٠ؿ ا٧٤ٕ٣ةء ٦٪٭٥ ا٣ٕبٌل 
 كزةٝح الؿص٢/ 

                                                                                              

ـداد ث٨ ٔجؽ ، دؿدمح ٔجؽ۳67، ص 4مكذؽرٌلت ٥٤ٔ رصةؿ احلؽير/ ج  (1) اهلل  ابلةيق ث٨ ي
 .75۱5ار، ر٥ٝ ا٣زبٌ 

 .۳6۳۹، ر٥ٝ اثلٕة٣بٌ  ؽو  ث٨ حم٧ٌ اهلل ، دؿدمح ٔجؽ۳5، ص 5ج  املىؽر الكةثٜ/ (2)
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ٌم أ٩ٌ  -أ ١ربي ٕي ٫ ٨٦ ٩ٌ إ؛ ث٢ ٝي٢ ٫ ٨٦ منةيغ الىؽكؽ كاتل٤ٌ
 .(1)يشٌ منةيغ اجلضة

 َؿيٜ الىؽكؽ إىل ٔجؽ ؽٌ يٕ (ٝٮاؿاأل ػبلوح)يف ٠ذةب  ا٣ٕبٌل٦ح احليٌلٌ  -ب
ة إىل اث٨  ٌن ة يبأالؿةم٨ٰ ث٨ احلىٌضةج كأي كيؾ٠ؿ يف ٬ٰؾي٨  ،يٕٛٮر وعيعن

ٌُ  ؽ ث٨ حيىيق٥ أةمؽ ث٨ حم٧ٌ اا٣ُؿيٞني   .(2)ةرا٣ٕ

يف  يئٌ كالنيغ ابل٭ة ،(3)(ادلرايح)ثلةين يف ؿي٨ هل، اكلن٭يؽ ادٮزيٜ املذأػٌ  -ص
 .(5)(اإلصةزة ال١جرية)يف  كالك٧ة٬يجٌ  ،(4)(املرشؽ)

ا٣ٌٕجةس أةمؽ ث٨ ٔيٌل  م٧ٌة ينري إىل صبل٣ح الؿص٢ ككزةٝذ٫، ٦ة ٠ذج٫ أثٮ» -د
ٚي٫  م يكأهليف صٮاب ٠ذةث٫ اٌل  إىل اجلضةيشٌ  الكريايفٌ  ا٣ٌٕجةس ث٨ ٩ٮحو  ث٨
جةرة اجلٮاب ١٬ٰؾا/ أ٦ٌة ٦ة ٤ٔي٫األ٬ٮازٌم  ؿيٙ ا٣ُؿؽ إىل اثن قٕيؽو دٕ  ، ٔك

أوعةث٪ة كاملٌٕٮؿ ٤ٔي٫، ٦ة ركاق ٔ٪٭٧ة أةمؽ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ ٔحىس، أػرب٩ة 

                                                                                              

ٌُ ، دؿدمح أةمؽ ث٨ حم٧ٌ ۱۱۱، ص ۳د٪ٞيط املٞةؿ/ ج  /٩ْؿا (1) ٦ٕض٥ ؛ ۱6۲4ر٥ٝ  ةر،ؽ ث٨ حيىي ا٣ٕ
 .۹۰۹، ر٥ٝ ؽ ث٨ حيىي ا٣ُةر ا٣ٞيٌمٌ ، دؿدمح أةمؽ ث٨ حم٧ٌ ۳۰۳، ص ۰رصةؿ احلؽير/ ج 

 ح، ا٣ٛةاؽة اثلة٦٪ح.، اخلةد٧ح يف ا٣ٛٮااؽ الؿصةحلٌ 4۳۹ك 4۳7ػبلوح األٝٮاؿ/ ص  (2)

 .۳6۹/ صالؿاعيح يف ٥٤ٔ ادلرايح (3)
 .۰76ني/ ص مرشؽ الن٧ك (4)
ٌُ ، دؿدمح أةمؽ ث٨ حم٧ٌ ۱۱۰، ص ۳د٪ٞيط املٞةؿ/ ج  (5) . كّة٬ؿ ۱6۲4ةر، ر٥ٝ ؽ ث٨ حيىي ا٣ٕ

ؽ ث٨ ، دؿدمح أةمؽ ث٨ حم٧ٌ ۱54)الٮصزية(/ ص  ا٩ْؿ/ رصةؿ املض٤سٌ  .ح ظؽيس٫وعٌ  سٌ املض٤
 ٌُ  .۱۳۳ر، ر٥ٝ ةحيىي ا٣ٕ
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، ٝةؿ/ ث٨ قٛيةف ا٣زبكٚؿٌم  ا٣ٛة٢ً أثٮ ٔجؽ اهلل ث٨ احلكني ث٨ ٔيلٌ  النيغ
، ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة أةمؽ ٞيٌمٌ أةمؽ ث٨ إدريف ث٨ أةمؽ ا٣ األمٕؿٌم  ٔيلٍّ  ظٌؽز٪ة أثٮ

ثسذج٫ اثلبلزني ٠ذةثنة.  حم٧ٌؽ ث٨ ٔحىس، ٔ٪٫، ٨ٔ احلكني ث٨ قٕيؽو  ث٨
ةر ا٣ٞيٌمٌ  ٔيلٍّ  أثٮ ٪ةكظٌؽز ٌُ جؽ  ، ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة أيبأةمؽ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ حيىي ا٣ٕ ٔك

ة، ٨ٔ أةمؽ ث٨ حم٧ٌؽو احل٧ريٌم  اهلل ث٨ صٕٛؿو  ٕن  ث٨ ، كقٕؽ ث٨ ٔجؽ اهلل، دمي
، (منةيغ الكريايفٌ )ٌؿ ىلع ٠ٮف أةمؽ املجعٮث ٔ٪٫ ٨٦ ٔحىس ٔ٪٫. ا٩ذٍم. د

 «.ك٧َأ٩ح٪ذ٫ حم٢ٌ كزٮ٫ٝ كًلٮ٫٩

ٌٝٙ أ٩ٌة ال كم٤ٌؼه املٞةؿ؛»ثة٣ٞٮؿ/  ٦ح املة٦ٞةينٌ خيذ٥ ا٣ٕبٌل  يف  ثٮص٫و  ٩ذٮ
ة، ثٕؽ ٦ة ٔؿٚخ، كاهلل اهلةدم  ٌؽ ظؽيس٫ وعيعن ٌٔؽ الؿص٢ ٨٦ اثلٞةت، ٔك

 .(1)«إىل الىٮاب
ة/  ٌن ح ابلعر... ٨٦ أ٨ٕ٦ اجلْؿ يف لك٧ةت ػرباء ظىي٤»كٝةؿ جن٫٤ أي

ح ا٣يٌت ركا٬ة ةا٨ٌٛ٣ كدمٓ ثح٪٭ ، كدرس أقة٩يؽ الؿكايةت ال١سرية املذ٪ٔٮ
بلـ  املرتص٥، كٍل٧ةت ا٣ٛٞ٭ةء ، كأذ٧ةد٥٬ ىلع (ٌٝؽس اهلل أرسار٥٬)اأٔل

ة ملنةخي٪ة  املرتص٥ ٗنٌّ  ٥٤ٔ أفٌ  ؛ركايةد٫ يف ٦يؽاف اإلٚذةء ٨ٔ اتلٮزيٜ، كميؼن
ٌٜ أ٫ٌ٩ زٞحه اثلٞة ٨ص٭ذ٫ وعةحه  ، كركايةد٫ ٨٦ت، ٚةحل ٌُ  .(2)«، ٚذٛ

ٌُ  زجخ أفٌ  إف٥ٕ٩،  ٍّٟ  ٚكٮؼ يسٮف زٞحن  ةر ٨٦ منةيغ اجلضةيشٌ ا٣ٕ  ؛ثبل م

                                                                                              

ٌُ ، دؿدمح أةمؽ ث٨ حم٧ٌ ۱۱۳ - ۱۱۲، ص ۳د٪ٞيط املٞةؿ/ ج  (1)  .۱6۲4ةر، ر٥ٝ ؽ ث٨ حيىي ا٣ٕ

ٌُ ، دؿدمح أةمؽ ث٨ حم٧ٌ ۱۰۰ص  املىؽر الكةثٜ/ (2)  اهلةمل. ،۱6۲4ةر، ر٥ٝ ؽ ث٨ حيىي ا٣ٕ
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ح ثٮزةٝح منةخي٫، ك٨٦ ٬ٰؾق اجل٭ح ٝةلٮا/ ٨٦ منةيغ  اجلضةيشٌ  ألفٌ  رصَّ
 مؿ ٣حف زةثذنة.٬ٰؾا األ ، ٣ٰس٨ٌ (1)اجلضةيشٌ 

، أ٦ٌة ٠ٮف الؿص٢ ٨٦ منةيغ  ٕي١ربٌم َٚم مكأ٣حه ٦ج٪ةاٌيحه الىؽكؽ كاتل٤ٌ
، كابلٕي اآلػؿ ال يتجىٌن ٰذلٟ، ته زٞة تٚةبلٕي يٕذرب أٌف منةيغ اثلٞة

٤ي٫ ٚإٌف  ة، ٔك كيٞٮؿ إٌف اثلٞح ٝؽ ي٪٢ٞ احلؽير ٨ٔ ٗري اثلٞح كجي٫٤ٕ ميؼن
 اجل٢ٞ أ٥ٌٔ ٨٦ اتلٮزيٜ. 

، أ٦ٌة الكيٌؽ اخلٮيٌئ  كبةجلْؿ إىل ٬ٰؾق األد٣ٌح اآل٩ٛح ال٠ؿ جي٫٤ٕ زٞحن
 أظؽه  ي٢ٞ ث٢ كل٥ ،الؿص٢ ال دٮزيٜ هل كوةظت )املؽارؾ( ٚٞؽ رٌصظة ثأفٌ 

 . رصاظحن  ثٮزةٝذ٫

٤ي٫، كبٕؽ اتلعٞيٜ يف َؿييق الك٪ؽ ال  ي٧س٨ دىعيط الك٪ؽ بنّكو  ٔك
ـو   . كُٝعٍّ  صةز

كهل  املنت ق٤ي٥ه  ألفٌ  ؛٣ٰس٨ يف ٩ْؿ٩ة ال ظةصح تلىعيط الك ا٣ُؿيٞني
 .ك٣حف ٝةثبلن ل٤ؿدٌ  ٦ٞجٮؿه  ذ٫، ٚ٭ٮ ٦نته تن٭ؽ ىلع وعٌ  ؽاته مٮا٬ؽ كمؤيٌ 

ي٪٤ٞ٭ة النيغ الىؽكؽ يف ٠ذةث٫  ، ٥٤ٚ ل٥لٮ اك٩خ ٬ٰؾق الؿكايح وعيعحن 
 ؟(٨٦ ال حيرضق ا٣ٛٞي٫)

                                                                                              

 ح.٦ح اثلةثلح، اتلٮزيٞةت ا٣ٕة٦ٌ ، املٞؽٌ 5۲، ص ٦۱ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (1)
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 إلجوإب

ةؿ ادلي٨( ثٕؽ دأحل٫ٛ ٠ذةب )٨٦ ٢ٌٕ٣ النيغ الىؽكؽ اكف ٝؽ أ٣َّٙ )٧٠ -۱
ال حيرضق ا٣ٛٞي٫(، أك أ٫ٌ٩ ثٕؽ دأحل٫ٛ ٠ذةب )٨٦ ال حيرضق ا٣ٛٞي٫( ٔرث ىلع 

 ٬ٰؾق الؿكايح، ك٬ٰؾا اظذ٧ةؿه كارده. 
ة لٌّك  ل٥ (٨٦ ال حيرضق ا٣ٛٞي٫) ٠ذةب -۰ ٕن ا٣ٛؿكع  يس٨ ظةكينة كصة٦

٨٦ ٠ذج٫  يف أمٍّ  قيؽع دٔٮل ٠ٰ٭ؾ ل٥ ح، كالنيغ الىؽكؽا٣ٛٞ٭يٌ 
ٞ٪ٓ)أك  (ا٣ٛٞي٫)يٌؽع يف  ح، ٚ٭ٮ ل٥ا٣ٛٞ٭يٌ   اقذٞع ٫أ٩ٌ  (اهلؽايح)أك  (ال٧ي

 ح.كذ٠ؿ دميٓ ا٣ٛؿكع ا٣ٛٞ٭يٌ 

ح يف ٫ ٝؽ ا٣زتـ ثؾ٠ؿ دميٓ ا٣ٛؿكع ا٣ٛٞ٭يٌ كىلع ٚؿض ا٣تك٤ي٥ ثأ٩ٌ  -۳
٨ٔ ذ٠ؿ ثٕي  تو أك لكج ٫ ٝؽ نس أك ق٭ة ٣ٕؾرو ، ٤ٕ٤ٌٚ (ا٣ٛٞي٫)٠ذةب 

 إة ٨ٔ اخل٫ُ اكف ٦ٕىٮ٦ن ٩ٌ إ أف ٩ٞٮؿ ؽ ث٫، إاٌل يٙ ث٧ة دٕ٭ٌ  ٥٤ٚ ،الؿكايةت
 كالك٭ٮ كا٣جكيةف!

ٓ ع االقذٞىةء كاتلتجٌ يؽٌ  ٫ ل٥أ٩ٌ  -اجلٮاب اثلةين  ٨٦ كص٭ح ٩ْؿ٩ة ٚإفٌ ك
 صٮاثنة اكٚينة ككاٚينة ىلع اإلماكؿ املؾ٠ٮر.  ؽٌ يٕ -الاكم٢ 

٤ً لٮ اك٩خ ٬ٰؾق الؿكايح وعيعحن   ؟(ا٣٘يجح)٠ذةث٫ يف  ي٪٤ٞ٭ة النيغ ا٣ُٮسٌ  ل٥ ٥ى ،ٚ 

 إلجوإب

ة ث٪٢ٞ دميٓ الؿكايةت الىعيعح يف  ٢٬ اكف النيغ ا٣ُٮسٌ  -۱ م٤زت٦ن
لٮ اكف ٝؽ ا٣زتـ ثؾ٠ؿ الؿكايةت  ،٥ٕ٩ .٠ٰ٭ؾا ي٤زتـ ثأمؿو  ٠ذةث٫؟ ٚ٭ٮ ل٥
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ة ٝج٤٪ة يؾ٠ؿ ٬ٰؾق الؿكايح يف ال١ذةب، ل١٪ٌ  ل٥ لىعيعح ٍٚٞ يف ٠ذةث٫ ز٥ٌ ا
 ح ٬ٰؾق الؿكايح.ا٣ٞٮؿ ثٕؽـ وعٌ 

 ك٬ٮ اآليت/ ٬ٰؾا اإلماكؿ يٕن أفٌ  ٚةقؽه  ي٤ــ ٨٦ ٬ٰؾا اإلماكؿ دةؿو  -۰
 أك اجل٧ٕةينٌ  النيغ الىؽكؽ أك أكرد٬ة يٮرد٬ة النيغ ا٣ُٮسٌ  ل٥ ركايحو  ٌك 

 ، ك٬ٰؾا اتلةل ا٣ٛةقؽ الك ٗري٥٬ ٣حكخ وعيعحن أمةذاف أك ا٢ٌٛ٣ ث٨ 
٫ يرسم إىل ؛ ث٢ إ٩ٌ (٨ادلي ؿ٧٠ة)ٍٚٞ ثؿكايةت النيغ الىؽكؽ يف  خيذٌه 

٦ة يؿدجٍ  ٣تن٢٧ ٌك  كا٢ٌٛ٣ ث٨ مةذاف كاآلػؿي٨ ركايةت اجل٧ٕةينٌ 
ة إقٞةط أمٍّ  ثةإل٦ةـ امل٭ؽٌم  ٌن دكا ٨٦ الؿكايةت ا٣ٌيت دٛؿٌ  ، كي٤ــ أي

ؽـ أذجةر، ث٪٤ٞ٭ة  .٬ةٔك
ظٌّت كلٮ  ي٪٤ٞ٭ة ا٣ُٮسٌ  ط الؿكايةت ا٣يٌت ل٥ ٩ىعٌ أػؿل/ ي٤ــ أاٌل  كبٕجةرةو 

.  ركا٬ة ٗريق اكلىؽكؽ ٦سبلن
 ل٥ٰللٟ  ؛يٕرث ىلع ٬ٰؾق الؿكايح ل٥  النيغ ا٣ُٮسٌ  ٨٦ املعذ٢٧ أفٌ  -۳

 (.ا٣٘يجح)ي٪٤ٞ٭ة يف ٠ذةب 

 

 ٌٞ ة لٮ اكف ذاؾ اخلرب / »(ؿالؿصة ٝةمٮس)يف  ٜ ا٣تكرتٌم يٞٮؿ املع ٌن كأي
ة ل٥ًى يٞٮؿ ٦س٢ ميغ ا٣ُةاٛح يف قٕؽو  أ٥٤ٔ  كل٥  اعرص ا٣ٕك١ؿٌم / وعيعن

 .(1)«؟٫ ركل ٔ٪٫أ٩ٌ 
                                                                                              

 .۳۱76اهلل، ر٥ٝ  ، دؿدمح قٕؽ ث٨ ٔجؽ6۱، ص 5/ ج الؿصةؿٝةمٮس  (1)
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 إلجوإب

ٌٞ  ،(ؿالؿصة ٝةمٮس)ؿ ٨٦ ٩ٛف ٠ذةب األكٌ  ٩أػؾ الؿدٌ  -۱  ٜ ا٣تكرتٌم ٚةملع
، ٝةؿ/ أكرد٬ة ىلع رصةؿ النيغ ا٣ُٮسٌ  يف ٠ذةث٫ ٬ٮ، كيف قيةؽ إماكالتو 

ٛح كأذ٧ةدق ىلع املىعٌ  [ إىل نكؼح ال١ٌشٌ النيغ ا٣ُٮسٌ اقت٪ةدق ] ٧٠ة أفٌ »
 .(1)«، ٧٠ة ٔؿٚخ...ة ٠سريةن ؼ أكصجة أك٬ة٦ن اجلؽي٥ املعؿٌ  اث٨

ـو  ا٣تكرتٌم  فٌ أ٩ٞٮؿ يف ٦ٞةـ اجلٮاب/ ث٧ة  يف  كأػُةءو  أرتؼ ثٮصٮد أك٬ة
ك٬ةـ أةـ، ك٤ٚ٬يس٨ ٬ٰؾا املٮرد ٨٦ د٤ٟ األ ،ل٤نيغ ا٣ُٮسٌ  (الؿصةؿ)٠ذةب 

 !(حا٣٘يج)ا٣تن١يٟ يف ال٤ٞةء! ٥٤ٚ يؾ٠ؿق يف 

جؽ اهلل  ٝةؿ النيغ ا٣ُٮسٌ  -۰ أ٥٤ٔ  كل٥  اعرصق»/ يف دؿدمح قٕؽ ث٨ٔ 
ٙ أم اغيح ٦ة ي٧س٨ اقذٛةدد٫ كٚ٭٫٧ ٨٦ ٬ٰؾق ا٣ٕجةرة أ٩ٌ  ،(2)«ٔ٪٫ كلأ٫ٌ٩ ر ٫ ٔ٪ؽ دأحل

ـ  كال ركايح قٕؽو  (٨ادلي ٧٠ةؿ)يس٨ حيرضق ٠ذةب  ؾا ل٬٥ٰ  ٠ذةث٫ الؿصةلٌ  ٨ٔ اإل٦ة
٤ي٭ة ٚي٧ة ثٕؽ.  ؛ ا٣ٕك١ؿٌم  رثٔ   لا ٨٦ امل٧س٨ أف يسٮف ٝؽٔ 

٠ذةب الؿصةؿ  إفٌ / »ٝٮهل هلل ا٣ربكصؿدٌم ا ٨ٔ آيح ٢ٞ النيغ الكجعةينٌ ٪ي -۳
ٌٚ  كل٥ ،هل ؿاتو ل٤نيغ اك٩خ ٦ؾ٠ٌ  ة ٫ يؾ٠ؿ ٔؽٌ لٟ ٩ؿل أ٩ٌ كألص٢ ذٰ  ؛ٜ إل٧٠ةهليٮ

ٌٞ  كال أق٧ةءو  ٭٥ محبنة ٨٦ الٮزةٝح كالٌٕٙ كال ال١ذةب كالؿكايح، ث٢ يؾ٠ؿ يف ظ
 .(3)«ح ٍٚٞيٕؽ٥٬ ٨٦ أوعةب الؿقٮؿ كاألا٧ٌ 

                                                                                              

يلٍّ ، دؿدمح حم٧ٌ ۰۲۹، ص ۹/ ج املىؽر الكةثٜ (1)  .66۲۰، ر٥ٝ ا٣ُٮسٌ  ؽ ث٨ احلك٨ ث٨ٔ 
جؽٌم ، أوعةب ا٣ٕك١ؿ4۳۱/ ص رصةؿ ا٣ُٮسٌ  (2)  .۳اهلل، ر٥ٝ  ، ثةب الكني، دؿدمح قٕؽ ث٨ٔ 
ح ٥٤ٕ٣ الؿصةؿ، املىؽر حلٌ ، ا٣ٛى٢ اثلة٣ر، املىةدر األكٌ 6۹الؿصةؿ/ ص  يف ٥٤ٔ ةته يٌ لكٌ  (3)

 اثلة٣ر، رصةؿ النيغ.
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ٌن أ كالنيغ الىةيف ا٣لگپةياگينٌ   .(1) ٬ٰؾا امل٤ُتيتجىٌن  ةي

رصةؿ )يف ٠ذةث٫   سٌ النيغ ا٣ُٮ فٌ إ، ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ ظةؿو  كىلع ٌك 
٨٦ كراء دى٪يٙ ٬ٰؾا ال١ذةب، ك٬ٮ  يى٢ إىل ٬ؽ٫ٚ اجل٭ةيئٌ  ل٥ (ا٣ُٮسٌ 

ٓو  احلىٮؿ ىلع حبرو  رصةؿ احلؽير كدؿادم٭٥. ٨٧ٚ ٬ٰؾق اجل٭ح  ظٮؿ كٌلم٢و  صة٦
ٓو  يٕذرب ٬ٰؾا ال١ذةب ٗري اكم٢و  ري صة٦  .ٗك

٤ي٫ ال  أف ، إاٌل ح اتلٞيي٥ الؿصةلٌ يٌ ة اكمبلن يف ٤٧ٔي٧س٨ أذجةرق ٦زيا٩ن  ٔك
، النيغ ا٣ُٮسٌ  رصةؿح ٠ذةب ىلع ٔؽـ دحل٤يٌ  ٩ٞٮؿ/ ٣حف ٬٪ةؾ ٨٦ دحل٢و 

ي  ح دى٪يٙ ال١ذةب الة ٔؽـ ٧٠ةؿ كد٧ة٦يٌ كأ٦ٌ   ح.يٌ كٍٞ ٝٮهل ٨ٔ احلضٌ ي
 

ٮاعتو صؽًّ  ٞحو إفَّ احلؽير املؾ٠ٮر حيذٮم ىلع ٦ُة٣ت دٝي ك٦ٕةرؼ  ا كمًٮ
ٓه  ٠سريةو  ة٬ة دم ٌٞ ة/ إفَّ  د٤ ٞن بلـ ثة٣ٞجٮؿ، ك٤ٝ٪ة قةث ٨٦ ٠جةر ا٧٤ٕ٣ةء كاأٔل

ٮا ٠سرينا ثٰ٭ؾا احلؽير، ٣ٰس٨ يف املٞةث٢ ٝةـ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء ا٧٤ٕ٣ةء ٝؽ ا٬ذ٧ٌ 
 ثؽَّ ٨٦ اتلٌٕؿض هلة كاإلصةثح ٔ٪٭ة. ال ثة٣تن١يٟ ٚي٫، كأكردكا ٌٔؽة إماكالتو 

 ٠٭يٕهؿ/ دٛكري كٌ اإلماكؿ األ
٫ٕ... كد٧ٌٌ »/  ٝةؿ ا٣ٕبٌل٦ح ا٣تكرتٌم  ط ًك  ٠٭يٕه٨ دٛكري كيًٮ

د٫ ث٘ري ٰذلٟ  .(2)«ثسؿببلء كٌٝةية٬ة ٦ٓ أفَّ األػجةر الىعيعح ٚرسَّ
                                                                                              

ح الؿقةا٢/ ج  (1)  ، اجلٞٮد ال٤ُيٛح ىلع ال١ذةب املكىٌم ة، الؿقة٣ح اتلةقٕح ٔرش۱5۹، ص ۰دل٧ٔٮ
 ثةألػجةر ادلػي٤ح.

 .۳۱76اهلل، ر٥ٝ  ، دؿدمح قٕؽ ث٨ ٔجؽ6۱ك 6۲ص ، 5 ٝةمٮس الؿصةؿ/ ج (2)
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ٓو  ة يف مًٮ ٌن ث٧ة ٚي٫ ٦ٓ أفَّ  ٠٭يٕه٨ دٛكري كد٧ٌٌ »/ آػؿ كٝةؿ أي
 ٠٭يٕهىلع أفَّ  ٧٠ة دؿل داؿٌّ   دٛكريق ث٘ري ٰذلٟ... كالٌّك األػجةر كردت يف
 .(1)«أق٧ةء اهلل دٕةىل

 إلجوإب

٨ٔ ٦س٢ ٬ٰؾا  (ؿاملٞة ٦٪ذٍم )يف ٠ذةب  ٌم احلةاؿ  ٔيلٍّ  ٣ٞؽ أصةب النيغ أثٮ
ذ٠ؿق  ة ٦ٓ ٦ةكٌم تنرتؾ م٧ٌٮ٩ن  ،اجلٮع ٨٦ اإلماكالت ٨٦ ثٕي ٦ٕةرصي٫

 ٌٞ كا اآليح كأ٦ٌة اثلةين ٚؤلفَّ ل٤ٞؿآف ثُٮ٩نة ربٌ »/ ٚٞةؿ ٜ ا٣تكرتٌم املع ٧ة ٚرسَّ
ٰذلٟ ٧٠ة  ي٪١ؿ أظؽه  ، كل٦٥ذ٪ةٌٝحو  ةو ، ث٢ ك٦ذٌةدٌ دةو الٮاظؽة ثذٛةقري ٦ذٕؽٌ 

 .(2)«ٓ األػجةر كصةس ػبلؿ د٤ٟ ادليةرل٧ى٨ دتجٌ  ٬ٮ ّة٬ؿه 

/  حن ٛكرييٌ ٧٩ةذج د ز٥ٌ اقذٕؿض النيغ احلةاؿٌم  ٕح ٝةابلن ٌُ كٝؽ »ل٤عؿكؼ املٞ
أفَّ )ظ٥(، ظذ٥، ك)ٔني( ٔؾاب، ك)قني(  (3)ٔكٜ ظ٥ كرد يف دٛكري 

، ك)ٝةؼ( ٝؾؼ كػكٙ يسٮف يف آػؿ الـ٦ةف  قجني ٠كٌن يٮقٙ
 كأوعةث٫.  ثةلكٛيةينٌ 

                                                                                              

ح، ا٣ٛى٢ األكٌ  /۰، ابلةب ۱۲۱ك ۱۲۲، ص ۱األػجةر ادلػي٤ح/ ج  (1) ٔٮ يف  /ؿيف األظةدير املًٮ
ٓو   . اٌدٔٮا منة٬ؽة ا٣ٞةا٥ أػجةر دم

ٙو  اهلل ث٨ أيب ، دؿدمح قٕؽ ث٨ ٔجؽ۳۰7، ص ٦۳٪ذٍم املٞةؿ/ ج  (2)  ، اهلةمل. ۱۰۳۲، ر٥ٝ ػ٤

 . ۰ك ۱النٮرل/  قٮرة (3)
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كـ ل٥ أككرد يف دٛكري  ٤ًجىًخ الؿُّ ٗي
(1)  .أ٩ٌ٭٥ ث٪ٮ أ٦ٌيح 

٫ٰ دٛكري  ككرد يف َٰ(2 )ابليخ  أ٫ٌ٩ َ٭ةرة أ٢٬   .٨٦ الؿصف 

افً ككرد يف دٛكري  ؽى ىٍكضي ؿي ي ضى ،  اجلض٥/ رقٮؿ اهلل  (3)كىاجلٍَّض٥ي كالنَّ
 .  كالنضؿ/ ٔيلٌّ 

ٍضؿً ككرد يف دٛكري  ٛى ا٣ٍ رٍشو  . ، أ٫ٌ٩ ا٣ٞةا٥كى ٔى ىةؿو  حلى   ح، األا٧ٌ كى
ًٓ  . هل٥ احلك٨أكٌ  ٍٛ يلٌّ ، ٚة٧َح كىالنَّ دٍؿً  . ٔك الٍٮى كىال٤َّي٢ًٍ  ،اهلل كى

ىرٍسً   .  ترسم إىل دك٣ح ا٣ٞةا٥ دك٣حه  (4)إًذىا ي

٧ًٍف ككرد يف دٛكري   ، املؤ٦٪ني أٌف الن٧ف أ٦ري كىالنَّ
ة ة٬ى عى ًي ةكاملٞىٮد ٨٦  ، ٝيةـ ا٣ٞةا٥ كى ًؿ إًذىا دىبلى٬ى ٧ى ٞى ا٣ٍ  احلك٪ةف كى
،  َّبل ةًر إًذىا صى ةكىاجلَّ٭ى ة،  ٝيةـ ا٣ٞةا٥ ٬ى ة٬ى ٍ٘نى جٍرتى  كىال٤َّي٢ًٍ إًذىا حى ظى

ة ،كدكتل٫ ة بى٪ىة٬ى ةًء ك٦ى ٧ى  .  جلبٌ ا (5)كىالكَّ

                                                                                              

 . ۰ك ۱قٮرة الؿكـ/  (1)

(2)  /٫ٰ َٰ  . ۱قٮرة 

 . 6قٮرة الؿةم٨ٰ/  (3)

 . 4 - ۱/ ؿقٮرة ا٣ٛض (4)

 . 5 - ۱قٮرة الن٧ف/  (5)
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جيٮًت  ككرد يف دٛكري ٪١ٍى ٕى ٍ ىيٍخي ا٣ ييٮًت بلى ي ٨ى ابٍل ٍك٬ى
ى
إًفَّ أ فَّ أ (1)كى

  .(2)احل٧رياء ا٣ٕ٪١جٮت ٌم

ة ٩ٕؿؼ دٛكريق ا٣ْة٬ؿٌم  ٠٭يٕه ىلع أفَّ  ظٌّت حنس٥  ٣حف حم٧١ن
ة  ثجُبلف ٦ة خية٣ٙ ّة٬ؿق ىلع ٚؿض صٮاز احلس٥ ثٰؾلٟ، كل٥ ٌن يى٢ إحل٪ة أي

ح ذاؾ أك ثْة٬ؿ يف دٛكريق ٦ة خية٣ٙ اتلٛكري ظٌّت حنس٥ ثىعٌ   ٔ٪٭٥
ٕحه  ٠٭يٕهأفَّ  ٬ٰؾا. ٥ٕ٩، يف دٛكري ا٣ٞيٌمٌ  ٌُ ، أم اهلل أق٧ةء اهلل ٦ٞ

 .(3)ةـالاكيف، اهلةدم، ا٣ٕةل٥، الىةدؽ ذك اآليةت ا٣ْٕ
ك٩ٌيٙ ٝةا٤ني/ ٦ة ذ٠ؿد٧ٮق ٨٦ أٌف دلي٪ة ركايةتو أػؿل دٛرٌس 

ٕح ثذٛكريو  ٌُ فَّ د٤ٟ أآػؿ يؽٕٚ٪ة إىل ا٣تكةؤؿ اتلةل/ ٢٬  احلؿكؼ املٞ
ـ ىلع ٬ٰؾق الؿكايةت أك أ٩ٌ٭ة ٦س٤٭ة ٨٦  ،الؿكايةت وعيعح الك٪ؽ ظٌّت ديٞؽَّ

 ظير الك٪ؽ كاالٔذجةر؟ 
ي٧س٨  وعيعحو  ٩ٕرث ىلع ركايحو  ٥ك٣ٞؽ راصٕ٪ة أ٤ٗت ٠ذت ا٣ٛؿيٞني ٤ٚ

ذ٧ةد ٤ٔي٭ة يف ٦ٞةـ دٕةرض ٬ٰؾا اتلأكي٢ أك اتلٛكري.  األ

                                                                                              

 . 4۱قٮرة ا٣ٕ٪١جٮت/  (1)

 ٨ٔ ٦ٞةد٤ح  كرقٮهل اعسنحى  -دٕةىل  -٩َم اهلل  /6ةب ابل، ۰۳6، ص ۳۰حبةر األ٩ٮار/ ج  (2)
 .۰4۲ك ۰۳۹، ح  ٔيلٍّ 

ٙو  اهلل ث٨ أيب ، دؿدمح قٕؽ ث٨ ٔجؽ ۳۰۳ك ۳۰7، ص ٦۳٪ذٍم املٞةؿ/ ج  (3) ، ۱۰۳۲، ر٥ٝ ػ٤
 اهلةمل.



 411  ......................  ؽير ترٌشؼ قٕؽ ث٨ ٔجؽ اهلل األمٕؿٌم ث٤ٞةء اإل٦ةـ احلٌضحا٣ٛى٢ ا٣ٕةرش/ ظ

 

 

0 

َـّ »/ ٝةؿ اثل٤ٕبٌ   ... كاػذ٤ٛٮا يف ٦ٕ٪ة٬ة؛ ٚٞةؿ اث٠٨٭يٕه كص٢ٌ  ٝٮهل ٔ
ـٌ  / ٬ٮ اق٥ه ةسو ٔجٌ  ٥ْ. ، كٝي٢/ إ٫ٌ٩ اق٥كص٢ٌ  ٨٦ أق٧ةء اهلل ٔ  اهلل اأٔل

 ٨٦ أق٧ةء ا٣ٞؿآف، كٝي٢/ ٬ٮ اق٥ الكٮرة.  كٝةؿ ٝذةدة/ ٬ٮ اق٥ه 
٥ه أٝك٥ اهلل ةسو كاث٨ ٔجٌ   َة٣تو  ث٨ أيب كٝةؿ ٔيلٌ  ٝىكى  ث٫.  -دٕةىل  -/ ٬ٮ 

ـٌ  -أزىن اهلل  / ٬ٮ ز٪ةءه كٝةؿ الَكبٌ   ث٫ ىلع ٩ٛك٫.  -كص٢ٌ  ٔ
٨ قٕيؽ ث٨ صجريو  ـٌ  ةسو ، ٨ٔ اث٨ ٔجٌ ٔك ٝةؿ/  ٠٭يٕه /كص٢ٌ  يف ٝٮهل ٔ

، كاحلةء ٨٦ رظي٥و الاكؼ ٨٦ ٠ؿي٥و   ، كا٣ٕني ٨٦ ٤ٔي٥و ، كاهلةء ٨٦ ٬ةدو
ْي٥و   . ، كالىةد ٨٦ وةدؽو ٔك

ة/ ٦ٕ٪ةق اكؼو خل٫ٞ٤، ٬ةدو ٣ٕجةدق، يؽق ٚٮؽ أيؽي٭٥، اعل٥ه  كٝةؿ الَكبٌ  ٌن  أي
ؽق ذ٫، وةدؽه ثربيٌ   .(1)«يف ٔك

9 

ةٚح إىل ركايةتو  ٣ٞؽ ذ٠ؿ الكيٮطٌ   كال، (2)أػؿل الؿكايةت الكةثٞح ثةإًل
. كال ٗؿاثح يف ٬ٰؾق  ٨ٔ اإل٦ةـ األمٕؿٌم  يٮصؽ يف أمٍّ ٦٪٭ة ذ٠ؿه تلٛكري قٕؽو 

                                                                                              

 . ۱يح اآل، قٮرة مؿي٥، ذي٢ ۰۲6ك ۰۲5، ص 6ال١نٙ كابليةف/ ج  (1)

 . ۱يح اآل، قٮرة مؿي٥، ذي٢ ۰5۳، ص 4امل٪سٮر/ ج  ادلرٌ  (2)
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ي٪٤ٞٮف اتلٛةقري ا٣يٌت ٚي٭ة راِئح االردجةط ثأ٢٬ ثيخ  املكأ٣ح؛ ألفَّ ٬ٰؤالء ال
 .  ٓ كالٮالء هل٥أك ا٣يٌت يٛٮح ٦٪٭ة ُٔؿ ا٣تنيٌ  ، ا٣ٕى٧ح كا٣ُ٭ةرة

 . ٠سريةه  ق٪ؽيٌحه  كٚي٭ة إماكالته  حه يٌ اع٦ٌ  كًليٙ اكف َٚم ركايةته 

۳ 

ؿ ابلٞؿة ٌ٪ة يف أكٌ ٝؽ ثحٌ »/ ٠٭يٕهيف ٦ٕىن  ٝةؿ النيغ ا٣ُربسٌ 
اا٢ الكٮر، كرشظ٪ة أٝٮاهل٥ اػذبلؼ ا٧٤ٕ٣ةء يف ظؿكؼ املٕض٥ ا٣يٌت يف أك

أ٫ٌ٩  ةسو ٔجٌ  ، ٨ٔ اث٨ث ُٔةء ث٨ الكةات، ٨ٔ قٕيؽ ث٨ صجريو ٬٪ةؾ. كظؽٌ 
ني/ ٨٦ ٤ٔي٥و . كيةء/ ٨٦ ظ١ي٥و . ك٬ة/ ٨٦ ٬ةدو ٝةؿ/ إٌف اكؼ/ ٨٦ ٠ؿي٥و  . . ٔك

 . كوةد/ ٨٦ وةدؽو 
ٌف ٦ٕ٪ةق اكؼو خل٫ٞ٤، ٬ةدو ٣ٕجةدق، يؽق ٚٮؽ أٔ٪٫/  كالَكبٌ  كيف ركايح ُٔةءو 

ؽق.  ذ٫، وةدؽه ثربيٌ  ٥، اعل٥ه أيؽي٭  يف ٔك
ـٌ  ىلع وٛحو  ٨٦ ٬ٰؾق احلؿكؼ يؽٌؿ  كىلع ٬ٰؾا ٚإٌف كَّ كاظؽو   ٨٦ وٛةت اهلل ٔ

 .(1)«أقألٟ ية ٠٭يٕهأ٫ٌ٩ ٝةؿ يف داعا٫/   كص٢ٌ. كركم ٨ٔ أ٦رياملؤ٦٪ني
8 

 أدتٌل٫ كبؿا٬ي٪٫ ؛ إذ ي٤٘ت ىلعكاًعحه  ركااٌيحه  إفَّ ٬ٰؾا اتلٛكري ٚي٫ ص٪جحه 
يف دٛكري اآليةت َٚم  وعيعحه  . كإذا اك٩خ ٬٪ةؾ ركايةته ا٣ُةثٓ الؿكايئٌ 

 يف ٬ٰؾا اتلٛكري.  اعدةن  مٮصٮدةه 
                                                                                              

 . ۱يح اآلة مؿي٥، ذي٢ ، قٮر56۱ك 56۲، ص 6 دل٧ٓ ابليةف/ ج (1)
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 أ٦ٌة الؿكايةت َٚم اكتلةل/

ي٫ٍ/  -أ ... ٨ٔ احلك٨ حم٧ٌؽ ث٨ ٬ةركف الـجنةينٌ  أػرب٩ة أثٮ»ٝةؿ اث٨ ثةثٮى
  ث٨ أيب ث٨ احلكني ث٨ ٔيلٌ  ، ٤ٝخي جلٕٛؿ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ ٔيلٌ قٛيةف اثلٮرٌم 

٦ٕ٪ةق/ أ٩ة /  ؟ ٝةؿ٠٭يٕهث٨ رقٮؿ اهلل، ٦ة ٦ٕىن  / ية َة٣ت
ؽالاكيف، اهلةدم، الٮيلٌ   .(1)«، ا٣ٕةل٥، الىةدؽ الٔٮ

 سند إلروإية

يف ٥٤ٔ الؿصةؿ  ٨ٔ ق٪ؽ ٬ٰؾق الؿكايح ي٧س٨ جلة أف ٩ٞٮؿ/ ٧٠ة ٬ٮ ٦ٕؿكؼه 
، كظي٪٧ة دسٮف وعيعحن  لؿكايح ٨٣ٚة يف راكو كاظؽو  أ٫ٌ٩ إذا اكف ٬٪ةؾ إماكؿه 
يٮردق يف   ( جنؽ أفَّ ا٣ٕبٌل٦ح احليٌلٌ ٬ ۱6۲ )املذٮٌّف  ٩ٞٙ ىلع قٛيةف اثلٮرٌم 

٣حف  قٛيةف اثلٮرٌم »ثؾ٠ؿ الٌٕٛةء، ٚيٞٮؿ/  ا٣ٞك٥ اثلةين ٨٦ ٠ذةث٫ اخلةٌص 
 .(2)«٨٦ أوعةث٪ة

ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة   ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ اثؿا٬ي٥ ث٨ إقعةؽ ا٣ُة٣ٞةينٌ » -ب
ة، ٨ٔ ا٣ٕـيـ ث٨ حيىي اجل٤ٮىدٌم  ٔجؽ ، ظٌؽز٪ة صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ ٧ٔةرى

تي ٔ٪ؽ صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌؽو  رضى ػ٢ ٤ٔي٫ رص٢ه أثي٫، ٝةؿ/ ظى أهل ٨ٔ  ، ٚىؽى ٚكى
٠٭يٕهٚٞةؿ ،  / ٌّ٥. يةء/ كيل ى٭ي ذً٪ة. ٬ةء/ ٬ةدو ل ٕى  اكؼ/ اكؼو لني

                                                                                              

 .۱يح اآل، قٮرة مؿي٥، ذي٢ ۱۲۰، ص 5ا٣رب٬ةف/ ج  (1)

 . ۱4۲۳، ر٥ٝ ، ا٣ٞك٥ اثلةين، دؿدمح قٛيةف اثلٮرٌم ۳56ػبلوح األٝٮاؿ/ ص  (2)
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ٖى ثً٭٥ي هل٥. ٔني/ اعل٥ه ثًأ٢٬ َةٔذ٪ة. وةد/ وةدؽه هل٥ ٔك قي ظٌّت يىج٤ ؽى
٥ يف ث٨ُ ا٣ٞؿآف ٬ة إيٌة٬ي ؽى ٔى ٣ىحى ا٣ٌيت كى  .(1)«املزنى

 سند إلروإية

ؽ . ٝةؿ الكيٌ يف ق٪ؽ ٬ٰؾق الؿكايح حم٧ٌؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ إقعةؽ ا٣ُة٣ٞةينٌ  إفٌ 
 ٬ٰؾق الؿكايح دال٣حه يف »/  ٨ٔ اإل٦ةـ الىةدؽ ٔ٪٫ ثٕؽ أف ٢ٞ٩ ركايحن   اخلٮيئٌ 

دثجخ،  ىلع تنيٌٓ حم٧ٌؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ كظك٨ ٔٞيؽد٫، كأ٦ٌة كزةٝذ٫ َٚم ل٥ كاًعحه 
 .(2)«ىلع احلك٨ ٌٚبلن ٨ٔ الٮزةٝح ك٣حف يف دؿٌظ الىؽكؽ ٤ٔي٫ دال٣حه 

ة ملجىن الكيٌ ٧ة يٞٮؿ ٝةا٢ه كربٌ  ٞن  ؽ / إفَّ ٔؽـ كزةٝح ٬ٰؾا الؿص٢ صةء َج
  ؽ اخلٮيئٌ جٮؿ ٦ج٪ةق، ٚ٪ٞٮؿ/ إٌف الكيٌ ، كحن٨ ٗري م٤ـ٦ني ثٞ اخلٮيئٌ 

 ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ ث٫ٌٕٛ. ال لٟلٰ ك ؛أرتؼ ثتنٌي٫ٕ كظك٨ ٔٞيؽد٫
آػؿ ك٬ٮ صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ ٧ٔةرة، يٞٮؿ ٔ٪٫  ٠ٰؾلٟ يف الك٪ؽ راكو 

ٜ ا٣تكرتٌم  ّّٞ ثةالق٥ كذ٠ؿ   ذ٫ ٨٦ ركايذ٫ ٔ٪٫يٌ يجٕؽ اع٦ٌ  كال»/  املع
 يؿد اق٥ه  ل٥»ٚإ٫ٌ٩ يٞٮؿ/  أ٦ٌة ا٣ٕبٌل٦ح اجل٧ةزٌم  .»(3) إىل اجلبٌ   آثةا٫

 .(4)«لٰ٭ؾا الؿص٢ يف ال١ذت الؿصةحٌلح
                                                                                              

 .۱يح اآل، قٮرة مؿي٥، ذي٢ ۱۲۰، ص 5ا٣رب٬ةف/ ج  (1)

 .۹۹۳6ةؽ، ر٥ٝ ؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ إقع، دؿدمح حم٧ٌ ۰۰۲، ص ٦۱4ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (2)

 .۱5۰۳ؽ ث٨ ٧ٔةرة، ر٥ٝ ، دؿدمح صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌ 67۳، ص ۰ ٝةمٮس الؿصةؿ/ ج (3)

 .۱5۰۳ؽ ث٨ ٧ٔةرة، ر٥ٝ ، دؿدمح صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌ ۰۲۹، ص ۰مكذؽرٌلت ٥٤ٔ رصةؿ احلؽير/ ج  (4)
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ح ٬ٰؾا يٌ ٚة٣ٞٮؿ ثٕة٦ٌ   كىلع ٬ٰؾا األقةس كب٪ةءن ىلع رأم ا٣ٕبٌل٦ح ا٣تكرتٌم 
 . ٦٭٢٧ه  ٚ٭ٮ مؼهه   ، كب٪ةءن ىلع الكـ ا٣ٕبٌل٦ح اجل٧ةزٌم الؿص٢ ٣حف ثجٕيؽو 

5 

يف دٛكري   ظت ٬ٰؾا اتلٛكري ٝؽ ٢ٞ٩ ظؽيسنة ٨ٔ اإل٦ةـ الىةدؽإفَّ وة
 / ٕح ٝةابلن ٌُ ، ، ٨ٔ احلك٨ ث٨ ٔيلٍّ ، ٨ٔ ٔجيؽو صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌؽو »احلؿكؼ املٞ

، ٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل ، ٝةؿ/... ٬ٰؾق أق٧ةءه هلل  ٨ٔ أثي٫، ٨ٔ أيب ثىريو
ٕحه  ٌُ  .(1)«ٕةل٥...، ٝةؿ/ اهلل ٬ٮ الاكيف، كاهلةدم كا٠٣٭يٕه. كأ٦ٌة ٝٮهل/ ٦ٞ

 سند إلروإية 

ثٕؽ اتلؽٝيٜ كا٣ٛعه يف ق٪ؽ ٬ٰؾا احلؽير ي١٧٪٪ة احلس٥ كاإلذاعف 
، كيف ٢ٞ٩و آػؿ يف ق٪ؽق صٕٛؿ ث٨ ٔجيؽو صةء ؛ إذ ث٫ٌٕٛ كاًُؿاث٫ بك٭ٮ٣حو 

٨ احلك٨ ث٨ ٔيلٍّ  ، ٨ٔ ٔجيؽو ؽو صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌ  ة. كيف ٬ٰؾا االق٥ ينرتؾ  ٔك ٌن أي
 ٥٤ٕ٩ أفَّ ٬ٰؾا الؿص٢ إىل أمّّ ٝك٥و  ٨ الا٣ٕرشات ثني الٌٕٛةء كاثلٞةت، كحن

 ي٪تكت، ٚ٭٢ ٬ٮ ٨٦ الٌٕٛةء أك ٨٦ اثلٞةت أك ٨٦ ٗري٥٬؟

٦ 

 /يف دٛكريق أربٓ ركايةتو   ٣ٞؽ أكرد ا٣ٕبٌل٦ح احلٮيـٌم 

 .(٨ادلي ٧٠ةؿ )اتلٛكري املٮصٮد يف ٠ذةب  -أ

                                                                                              

 .۱يح اآل، قٮرة مؿي٥، ذي٢ 4۳، ص ۰/ ج دٛكري ا٣ٞيٌمٌ  (1)
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 .(األػجةر ٦ٕةين )يف ٠ذةب  اثلٮرٌم اتلٛكري امل٪ٞٮؿ ٨ٔ قٛيةف  -ب

 .(األػجةر ٦ٕةين )اتلٛكري امل٪ٞٮؿ ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ ٧ٔةرة يف ٠ذةب  -ص

 .(1)«إفَّ ق٪ؽ٬ة مٌُؿبه »ا٣يٌت ٤ٝ٪ة/  ،الؿكايح يف دٛكري ا٣ٞيٌمٌ  -د
  كب٪ةءن ٤ٔي٫ ٩ٞٮؿ/

/ ٜ ا٣تكرتٌم  أٌكالن ّّٞ   أي٨ الؿكايح الىعيعح ا٣ٌيت يٌؽيع املع
 ةـ؟كصٮد٬ة يف املٞ

، ٚذ١ٮف ٠٭يٕهأػؿی يف دٛكري  ىلع ٚؿض كصٮد ركايةتو  زة٩ينة/
ح الك ا٣ُؿٚني؛ كٰذلٟ أل٫ٌ٩ لٮ اكف يف ي٧س٨ أف حنس٥ ثىعٌ  اجلتيضح أ٫ٌ٩ ال

يف  ٰٚ٭ؾا يٕن أفَّ ٬ٰؾا اإلماكؿ مٮصٮده  ق٪ؽمٌّ  إماكؿه  ث٨ ٔجؽ اهللركايح قٕؽ 
٤ي٫ ٚبل ٦ٕىن دلٔٮل دٕةرض ة، ٔك ٌن ٬ٰؾق ٦ٓ  ركايح قٕؽو  الؿكايةت األػؿل أي

 أػؿل.  وعيعحو  ركايةتو 
ٕح ىلع احنىةر  زةثلنة/ ٌُ ال دال٣ح ألمٍّ ٨٦ الؿكايةت الٮاردة يف دٛكري احلؿكؼ املٞ

اك٩خ   املٕىن ثٰ٭ؾا اتلٛكري ال ٗري، كظيجبؾو ٚةلؿكايةت ا٣يٌت ذ٠ؿ٬ة ا٣تكرتٌم 
ٕح ٣حف إاٌل. ٌُ  تنري إىل إظؽل املٕةين املعذ٤٧ح ل٤عؿكؼ املٞ

ةراث ت ٕن ٪ة أفَّ الؿكايةت األػؿل ٝؽ ٚرسَّ  ثذٛكريو  ٠٭يٕه/ لٮ ًٚؿ
٣خ ثذأكي٢و  ، ٚؿكايح قٕؽو ٦ٕنٌيو  ت كأكّّ ة ٌم األػؿل ٝؽ ٚيرسّّ ٌن  لٟلٰ ك ؛آػؿ أي

                                                                                              

 .7ك 5ك 4ك ۰، ح ۱يح اآل، قٮرة مؿي٥، ذي٢ ۳۳۲، ص ۳ج ٩ٮر اثل٤ٞني/ ( 1)
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ٕح. كاحلةو٢/ أفَّ د٤ٟ الؿكايةت  َٚم مىؽاؽه  ٌُ ٨٦ مىةديٜ ٬ٰؾق احلؿكؼ املٞ
 آػؿ.  ىؽاؽو أمةرت إىل م ثٕي٪٫، كركايح قٕؽو  ٝؽ أمةرت إىل مىؽاؽو 

1

جحٌ٪ح ا٣ٌيت  ٝةؿ املكتنّك/ ٣ٞؽ د٨٧ٌٌ ظؽير قٕؽو  ٬ٰؾا دٛكري ا٣ٛةظنح ال٧ي
دًً٭٨َّ صةءت يف ٝٮهل دٕةىل/  ؽَّ ًٕ ٨َّ ٣ً ٮ٬ي ٞي ّّ٤ ُى ةءى ذى ذي٥ي ا٣جّّكى ٍٞ َّ٤ َى ة اجلًَّبُّ إًذىا  ٭ى حُّ

ى
يىة أ

ةى  ؽَّ ًٕ ٮا ا٣ٍ ٍظىي
ى
ٮاكىاتَّ كىأ ٥ٍ  اهللى  ٞي بَّسي ٨َّ  الى  رى ٮ٬ي ٍؿًصي الى  بيييٮدًً٭٨َّ  ٨٦ً ختي ٍؿيٍص٨ى  كى ف إًالَّ  خيى

ى
 أ

ًتنيى 
ٍ
حو  يىأ ةًظنى ٛى جىحّّ٪ىحو  ثً ٟى  ٦ُّ د٤ًٍ كدي  كى ؽي ٨ اهللً  ظي ٦ى ؽَّ  كى ٕى ذى كدى  حى ؽي ؽٍ  اهللً  ظي ٞى ٤ى٥ى  ذى ٫ي  ّى كى ٍٛ  جى
٢َّ  دىٍؽرًم الى  ٕى ًٍؽثي  اهللى  ٣ى ؽى  حيي ٍٕ ٟى  بى ً ٰل ا ذى ٍمؿن

ى
ي٢ٞ ث٫  يف امل٤َُّٞح ثةلكعٜ، كل٥ (2)أ

ك٬ة ثأذل أ٢٬ زكص٭ة أك ز٩ة٬ة.أظؽه   ، كإ٧ٌ٩ة ٚرسَّ

 إلجوإب

كاجلٮاب ٨ٔ ٬ٰؾا اإليؿاد يْ٭ؿ ثةجلْؿ إىل دٛكري اآليح ال١ؿي٧ح كابلعر 
م ظٮؿ ظس٥ ػؿكج امل٤َُّٞح ٨٦ ثحذ٭ة كإػؿاص٭ة ٦٪٫، ٚ٪ٞٮؿ/ كاٌل  ا٣َٛٞمٌ 

٨َّ  الى ي٭٧ٌ٪ة ٬٪ة دٛكري ٝٮهل دٕةىل/  ٮ٬ي ٍؿًصي الى  بيييٮدًً٭٨َّ  ٨٦ً ختي ٍؿيٍص٨ى  كى ف إاًلَّ  خيى
ى
 أ

ًتنيى 
ٍ
حو  يىأ ةًظنى ٛى جىحّّ٪ىحو  ثً ُّ٦/كالالكـ ٚي٫ يٞٓ يف ٦ٞة٦ني ، 

/ ٚي٧ة حيذ٢٧ أف يسٮف املؿاد ٨٦ اآليح ثةٌداعء ّ٭ٮر٬ة ٚي٫، كد٧ةـ ٦ة  أٌكالن
                                                                                              

ح الؿقةا٢ ل٤نيغ ٣ُٙ اهلل الىةيف ا٣لگپةياگينٌ  اٝذجةسه  (1) ، ۱۳۲ – ۱6۲، ص ۰/ ج ٨٦ دل٧ٔٮ
  ثأػجةر ادلػي٤ح.اجلٞٮد ال٤ُيٛح ىلع ال١ذةب املكىٌم  ة/الؿقة٣ح اتلةقٕح ٔرش

 .۱قٮرة ا٣ُبلؽ/  (2)
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جحٌ٪ح»يؽكر الالكـ ٚي٫/ دٕيني ٦ة يسٮف دم٤ح  ٚي٫،  ٬ؿةن ّة« ا٣ٛةظنح ال٧ي
 ٦٪٭ة حبكت االقذْ٭ةر.  كاقذٛةدة املٕنٌ 

، أك ظؿ٦ح  زة٩ينة/ ثيةف أفَّ املكتسىن ٦٪٫ ٢٬ ٬ٮ ظؿ٦ح إػؿاص٭٨َّ ٨٦ ثيٮد٭٨َّ
 ػؿكص٭٨َّ ٦٪٭ة؟

 
 
 بيان

 ٦جحّّ٪ةته  كآيةته  ٦جحٌ٪حه  أذجةرنا ث٧ى٨ ثحَّ٪٭ة، كآيحه  ٦جحٌ٪حه  ٝةؿ الؿاٗت/ يٞةؿ/ آيحه 
عنةء كا٣ٛةظنح/ ٦ة ٥ْٔ ٝجع٭ة ٨٦ األٕٚةؿ . كٝةؿ/ ا٣ٛعل كا٣ٛك٦جحَّ٪ةته 

ةًء... إًفَّ اهللى الى كاألٝٮاؿ، كٝةؿ دٕةىل/  ٍعنى ٛى ؿي ثًة٣ٍ مي
ٍ
ةًء ، يىأ ٍعنى ٛى ٨ً ا٣ٍ ٔى حى٪ٍٍمى 

ؿيكفى  َّ٠ ٥ٍ دىؾى ٕى٤َّسي ٥ٍ ٣ى سي ْي ًٕ ًؿ كابٍلىيٍغً يى حو (1)، كال٧ٍي٪١ى ةًظنى ٛى ٨َّ ثً ًت ٦ً٪ٍسي
ٍ
٨ٍ يىأ ٦ى

جىحّّ٪ىحو  حي  إًفَّ ٦(2)، ي ةًظنى ٛى ٓى ا٣ٍ ىًني ٍف ت
ى
جُّٮفى أ ً ي٨ى حيي ً ـى رىبّّ (3)، الَّ ؿَّ ة ظى إًج٧َّى

ٮىاًظلى  ٛى جىحّّ٪ىحو الَّ إً (4)، ا٣ٍ حو ٦ي ةًظنى ٛى ًتنيى ثً
ٍ
ٍف يىأ

ى
٨ٔ الـ٩ة، كًلٰؾلٟ ٝٮهل/  ٠٪ةيحن  (5) أ

 َّ٥ٍ كىالبل ةاًسي حى ٨ٍ٦ً نًكى ةًظنى ٛى ًتنيى ا٣ٍ
ٍ
 .(1)ةكٚىعلى ٚبلف/ وةر ٚةظنن (6 )يًت يىأ

                                                                                              

 .۹۲قٮرة اجلع٢/  (1)

 .۳۲ألظـاب/ قٮرة ا (2)

 .۱۹قٮرة اجلٮر/  (3)
ؿاؼ/  (4)  .۳۳قٮرة اأٔل
 .۱۹قٮرة ا٣جكةء/  (5)

 .۱5قٮرة ا٣جكةء/  (6)
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كىلع ٬ٰؾا ٚة٣ٛةظنح/ ٦ة ٥ْٔ ٝجع٫ ٨٦ املٕةط ال ٤ُ٦ٜ املٕىيح ٧٠ة 
٬ة ثٌٕ٭٥، ٚتن٢٧ الـ٩ة كالكعٜ كابلؾاء، ك٬ٮ ا٣ٛعل ث٧ة يكذ٥ْٕ  ٚرسَّ

٤ي٫ يسٮف ٦س٢ ابلؾاء كأذل األ٢٬ كالـ٩ة كالكعٜ ٨٦ أٚؿاد  ؛ٝجع٫ ٔك
 .ا٣ٛةظنح، ث٢ كاخلؿكج ٨٦ ابليخ، كيسٮف املكتسىن ٦٪٫ ظؿ٦ح إػؿاص٭٨ٌ 

٢٧ الؿكايةت ادلا٣ٌ  ح ىلع ػىٮص ثٕي ٬ٰؾق األمٮر بليةف كي٧س٨ أف حتي
ثٕي املىةديٜ كاألٚؿاد ال اػذىةص ٦ٛ٭ٮـ ا٣ٛةظنح ٦سبلن ثةلـ٩ة أك 

٦٪٭ة ظٌّت يٕةرض ٦٪ُٮؽ ٗريق،  ابلؾاء أك ث٘ري٧٬ة، ٚبل ٦ٛ٭ٮـ لّكّّ كاظؽو 
ة إذ ا اكف كىلع ٚؿض اقذٛةدة املٛ٭ٮـ ٦٪٫ ٚؽال٣ح امل٪ُٮؽ أّ٭ؿ، ػىٮون

ة هل ىلع ظكت ٬ٰؾا االقذْ٭ةر،  ٛن ة ل١٤ذةب كاملٛ٭ٮـ خمة٣ ٞن امل٪ُٮؽ مٮاٚ
ح  كحي٢٧ ٩ف الـ٩ة يف ركايح قٕؽو  ىلع ٩ف اػذىةص ا٣ٛةظنح ث٫ ٧٠ة رصَّ

 .  ث٫ ٦س٢ وةظت اجلٮا٬ؿ
ٚةملؿاد ث٫ اخلؿكج ٩ٛك٫ دكف قةاؿ  ،كلٮ اكف االقتس٪ةء ٨٦ ظؿ٦ح اخلؿكج

ة. ٝةؿ اث٨إاٌل دٕؽٌ  خيؿص٨ املىةديٜ، ٚةملٕىن/ ال ـو ٧٬ٌ  ينة كظؿا٦ن  ٧٠ة يٞةؿ/ ال»/ ة
ة، كال ٞن ، كحنٮ  دـًف إاٌل أف دسٮف ٚةق ٓى رًظ٥و ٟى إاٌل أف دسٮف ٝةَ تنذ٥ أ٦َّ

ٓه  «.ٰذلٟ ٖه  ك٬ٮ ثؽي ا. كدالتل٭ة ىلع ظؿ٦ح ػؿكص٭٨َّ آكؽ. إاٌل أفَّ ٬ٰؾا صؽًّ  كب٤ي
يٕ٭ة لٌٕٛ٭ة، كًلأ٫ٌ٩ ٩رتؾ دم ٚي٧ة لٮ ثجي٪ة ىلع الؿكايح كل٥ االظذ٧ةؿ مؿدكده 

ٙه  ذؽٌ  خمة٣ ٨ يٕي  ث٫ ٦٪٭٥. إلدمةع املٛرسي٨، أك أٝٮاؿ ٦ى

                                                                                              

.56۲/ ص (٤ؿاٗت)لٛؿدات امل (1) لى  ، ٠ذةب ا٣ٛةء، ٚىعى
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٬ٰؾا ٦ة حيذ٢٧ ثةجلْؿ إىل أ٣ٛةظ اآليح، كٝؽ ٔؿٚخ أفَّ األم٭ؿ ثني 
ة إىل ٝٮهل دٕةىل/  ٕن ٨َّ  الى املٛرٌسي٨ ٠ٮف االقتس٪ةء راص ٮ٬ي ٍؿًصي  . ختي

 

ٍت ا٣ٛةظنح ال٧ي  جحٌ٪ح الٮاردة يف اآليح الكةثٞح إفَّ ثٕي الؿكايةت ٝؽ ٚرسَّ
 ث٭ؾا اجلعٮ/

ب٢ اإل٦ةـ الىةدؽ» -۱ َـّ   قي ٮا /كص٢ٌ  ٨ٔ ٝٮؿ اهلل ٔ ٞي اتَّ ٥ٍ  اهللى  كى بَّسي  رى
٨َّ  الى  ٮ٬ي ٍؿًصي الى  بيييٮدًً٭٨َّ  ٨٦ً ختي ٍؿيٍص٨ى  كى ف إاًلَّ  خيى

ى
ًتنيى  أ

ٍ
حو  يىأ ةًظنى ٛى جىحّّ٪ىحو  ثً ُّ٦ ٚٞةؿ/ إاٌل ،

 .(1)«٭ة احلؽٌ أف دـين ٚذؼؿج كييٞةـ ٤ٔي

 ث٨ إثؿا٬ي٥، ٨ٔ أثي٫، ٨ٔ ثٕي أوعةث٫، ٨ٔ اإل٦ةـ  ٨ٔ ٔيلٌ » -۲
ة َـّ   الًؿ ٨َّ  الى  /كص٢ٌ  يف ٝٮؿ اهلل ٔ ٮ٬ي ٍؿًصي الى  بيييٮدًً٭٨َّ  ٨٦ً ختي ٍؿيٍص٨ى  كى  إًالَّ  خيى

ف
ى
ًتنيى  أ

ٍ
حو  يىأ ةًظنى ٛى جىحّّ٪ىحو  ثً ُّ٦ ٤ٞ٭ة  .(2)«ٝةؿ/ أذا٬ة أل٢ً٬ الؿص٢ كقٮء ػي

ةث٨ صٕٛؿو  ؽ ث٨ ٔيلٌ ٨ٔ حم٧ٌ » -۳   ، ٝةؿ/ قأؿ املأمٮف اإل٦ةـ الًؿ
َـّ  ٨َّ  الى / كص٢ٌ  ٨ٔ ٝٮؿ اهلل ٔ ٮ٬ي ٍؿًصي الى  بيييٮدًً٭٨َّ  ٨٦ً ختي ٍؿيٍص٨ى  كى ف إاًلَّ  خيى

ى
ًتنيى  أ

ٍ
 يىأ

حو  ةًظنى ٛى جىحّّ٪ىحو  ثً ُّ٦ ٝةؿ/ يٕن ثة٣ٛةظنح املجحٌ٪ح أف دؤذم أ٢٬ى زكص٭ة، ٚإذا ،

                                                                                              

 .۱565/۱۲ح، ح َبلؽ الك٪ٌ  /۱54ةب ابل، ۳۰۰، ص ٨٦۳ ال حيرضق ا٣ٛٞي٫/ ج  (1)

٨َّ  الى  / يف دأكي٢ ٝٮهل ، ٠ذةب ا٣ُبلؽ، ثةبه ۹7، ص 6الاكيف/ ج  (2) ٮ٬ي ٍؿًصي  ٨٦ً ختي
...  .۱، ح بيييٮدًً٭٨َّ
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 .(1)«د٭ة ٢ٕٚٝج٢ أف د٪ٞؼ ٔؽٌ ٤ٕٚخ ٚإف مةء أف خيؿص٭ة ٨٦ 

جىحّّ٪ىحو  الَّ إً  (/دل٧ٓ ابليةف)يف  -4 حو ٦ي ةًظنى ٛى ًتنيى ثً
ٍ
ٍف يىأ

ى
ٝي٢/ ٌم اإليؾاء ىلع  أ

 .(2) كأيب ٔجؽ اهلل صٕٛؿو  ٨ٔ أيب هل٥ إػؿاص٭ة. ك٬ٮ املؿكٌم  أ٤٬٭ة، ٚيع٢ٌ 
ة ٨ٔ أيب ث٨ أقجةطو  ركل ٔيلٌ » -5 ا٣ٛةظنح أف ٝةؿ/   احلك٨ الًؿ

 .(3)«٢ى زكص٭ة كتكٌج٭٥دؤذم أ٬
ٝةؿ/ ٤ٝخي  ٨ٔ قٕؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ا٣ٞيٌمٌ  ظٌؽز٪ة أةمؽ ث٨ مرسكرو » -6

جحٌ٪ح ا٣يٌت إذا أدخ املؿأة ث٭ة يف  لىةظت الـ٦ةف / أػربين ٨ٔ ا٣ٛةظنح ال٧ي
جحٌ٪ح الكعٜ ةـ ٔؽٌ أيٌ  د٭ة ظ٢َّ ل٤ـكج أف خيؿص٭ة ٨٦ ثحذ٫. ٚٞةؿ/ ا٣ٛةظنح ال٧ي

ي٧ذ٪ٓ  ٣حف ل٧ى٨ أراد٬ة أف ا ز٩خ كأٝي٥ ٤ٔي٭ة احلؽٌ دكف الـ٩ة؛ ٚإفَّ املؿأة إذ
، كإذا قعٞخ كصتى ٤ٔي٭ة الؿص٥، ثٕؽ ٰذلٟ ٨٦ ا٣زتكيش ث٭ة ألص٢ احلؽٌ 

٨ أػـاق ٚٞؽ أثٕؽق، كالؿص٥ ػـمه  ٨ ٝؽ أمؿ اهلل ثؿدم٫ ٚٞؽ أػـاق، ك٦ى ، ك٦ى
٨ أثٕؽق ٤ٚحف ألظؽو أف يٌٞؿب٫  .(4)«ك٦ى

ت )ا٣كاحلةو٢/  ٛةظنح( ثأذل الـكصح أ٢٬ زكص٭ة أفَّ ثٕي الؿكايةت ٚرسَّ

                                                                                              

 .۰ح  املىؽر الكةثٜ/ (1)

 .۱يح اآلُبلؽ، ذي٢ ا٣، قٮرة 56، ص ۱۲دل٧ٓ ابليةف/ ج  (2)

 ة، صٮاز إػؿاج ذات ا٣ٕؽٌ  /۰۳ةب ابل ، ٠ذةب ا٣ُبلؽ،۰۰۰ك ۰۰۱، ص ۰۰النيٕح/ ج  كقةا٢( 3)
 .۰۳4۳۳/6ح 

 .۰۱، ح  ذ٠ؿ ٨٦ مة٬ؽ ا٣ٞةا٥ /۳۳، ابلةب 46۲، ص ۰ ٧٠ةؿ ادلي٨/ ج (4)
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ت ثةلـ٩ة، ٚذؼؿج ٚيٞةـ ٤ٔي٭ة احلؽٌ  ٤ٞ٭ة، كيف ثٌٕ٭ة اآلػؿ ٚيرسّّ ، كيف كقٮء ػي
ت ثةلكعٜ.  ٚيرسّّ  ركايح قٕؽ ث٨ ٔجؽ اهلل 

ؽـ دؿصيط ثٌٕ٭ة ىلع  ك٦ٓ ٌٗي  اجلْؿ ٧ٌٔة ٝي٢ يف ق٪ؽ ٬ٰؾق الؿكايةت، ٔك
ىلع ظرص  ايح قٕؽو ىف ٤ٔيٟ ٔؽـ دال٣ح ٗري ركخي ٨٦ ظير الك٪ؽ، ال ثٕيو 

ت ث٫، ث٢ يكذٛةد ٦٪٭ة أفَّ املؾ٠ٮر ٚي٭ة إ٦ٌة  جحٌ٪ح ث٧ة ٚيرسّّ املؿاد ٨٦ ا٣ٛةظنح ال٧ي
دٕةرض  ٨٦ مىةديٞ٭ة ا٣ْة٬ؿة اكلـ٩ة، أك ٨٦ أدىن مىةديٞ٭ة، كىلع ٬ٰؾا ال

جحٌ٪ح ثةلكعٜ.  ثني ٬ٰؾق الؿكايةت كركايح قٕؽو   ٨٦ ظير دٛكري ا٣ٛةظنح ال٧ي
ح قٕؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ىلع ٩ف ٠ٮف املؿاد ث٭ة الـ٩ة ٚيٞٓ ٥ٕ٩، إذا د٣َّخ ركاي

حن٢٧ ركايح  اتلٕةرض ثح٪٭ة كبني ٦ة دٌؿ ىلع ٠ٮف الـ٩ة أظؽ مىةديٞ٭ة إف ل٥
ىلع ٩ف اػذىةص ا٣ٛةظنح ثةلـ٩ة، كظيجبؾو ٩ذٕةم٢ ٦ٕ٭٧ة ٦ٕةم٤ح  قٕؽو 

ني، كييؤٍػؾ ثةملؿٌصعةت اجل٭ذيٌ  ، أم يبلظِ ص٭ح وؽكر ح أكٌ املذٕةًر الن
، ك٦ٓ ح، أك ألص٢ ثيةف ظس٥ اهلل الٮاٝعٌ ايةت، كأ٩ٌ٭ة إ٧ٌ٩ة وؽرت ل٤ذٞيٌ الؿك

 ٔؽـ املؿٌصط ٚي٭٧ة يؤػؾ ثةملؿٌصعةت الك٪ؽيٌح. 
ٓ، ٧٠ة ال ال فإذ س٥ ىلع احلؽير ثةلًٮ ني حي ي٧س٨ أٍف حيي س٥ ىلع املذٕةًر

 ٬ٰؾا لك٫ُّ حبكت ال١ذةب املضيؽ كالؿكايةت الرشيٛح.  ،يف قةاؿ املٮارد ث٫

 

0

ٜ الؿص٢ امؿأد٫ َبلٝنة ي٤٧ٟ ٚي٫ رصٕذ٭ة إذا ٤ٌَ »/  ٝةؿ النيغ ا٣ُٮسٌ 
. ٦جحٌ٪حو  جيٮز هل أف خيؿص٭ة ٨٦ ثحذ٫، كال هلة أف ختؿج إاٌل أف دأيت ثٛةظنحو  ٚبل
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، ٚإذا ٤ٕٚخ ٰذلٟ، أػؿصخ كا٣ٛةظنح أف د٢ٕٛ ٦ة جيت ٚي٫ ٤ٔي٭ة احلؽٌ 
 . كأٝي٥ ٤ٔي٭ة احلؽٌ 

ٝؽ ركم أفَّ أدىن ٦ة جيٮز هل ٫ٕ٦ إػؿاص٭ة/ أف دؤذم أ٢٬ى الؿص٢؛ ٚإ٩ٌ٭ة ك
 .(1)«٦ّت ٤ٕٚخ ٰذلٟ صةز هل إػؿاص٭ة

إذا قةظٞخ املؿأة أػؿل كٝة٦خ ٤ٔي٭٧ة »يف الكعةؽ/  كٝةؿ يف ثةب احلؽٌ 
دسٮ٩ة  إف ل٥ ٦٪٭٧ة احلٌؽ ٦بح صدلةو  ابلحٌ٪ح ثٰؾلٟ، كصت ىلع كّّ كاظؽةو 

 .(2)«٦٪٭٧ة الؿص٥ ٪تني اكف ىلع كّّ كاظؽةو حمٌى ٪تني، ٚإف اك٩ذة حمٌى 

9

ري ابلةا٨ ٨٦ الؿصٕيٌ  ...» / ٝةؿ ةت د٤ــ هلة اجلٛٞح، كالك١ىن يف ٗك
٤ٌ ابليخ اٌل  َي ح ٮز هلة اخلؿكج ٦٪٭ة إاٌل حلضٌ جي ، كالٞخ ٚي٫، إاٌل ٣ٕؾرو م 

. كػؿصخ ثٕ ٍّٜ ؽ ا٩ذىةؼ ال٤ي٢، كرصٕخ إحل٫ ٝج٢ اإلقبلـ، أك ٌٝةء ظ
/ إ٦ٌة دسٮف ٦ٕ٭ة أةمةؤ٬ة يف ثحذ٭ة، أك ال الىجط، كل٥ دسٮف؛ ٚإف اك٩خ  خت٢ي

اكف ل٤ؿص٢  -كأ٤ٌٝ٭ة أف دؤذم أ٢٬ الؿص٢ ث٤كة٩٭ة  - ٦جحٌ٪حو  كأدخ ثٛةظنحو 
 .(3)«إػؿاص٭ة ٔ٪٫ إىل ٗريق...

                                                                                              

 ، ٠ذةب ا٣ُبلؽ، ثةب ا٣ٕؽد كأظاك٦٭ة. 5۳4 ص /)ل٤ُٮٌس( اجل٭ةيح (1)

 5۳۱، ص ۰امل٭ٌؾب/ ج ؛ يف الكعٜ ، ٠ذةب احلؽكد، ثةب احلؽٌ 7۲6/ ص املىؽر الكةثٜ (2)
 يف ال٤ٮاط كالكعٜ، املكةظٞح. ، ٠ذةب احلؽكد، ثةب احلؽٌ 5۳۰ك

 ة كأظاك٦٭ة. يف ثيةف ا٣ٕؽٌ  ، ٠ذةب ا٣ُبلؽ، ٚى٢ه ۳۰۳قي٤ح/ ص الٮ (3)
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اإلٝؿار ىلع  إ٧ٌ٩ة يثجخ الكعٜ ثةبلحٌ٪ح، أك»كٝةؿ يف ثيةف أظاكـ الكعٜ/ 
 .(1)«ةيف الـ٩ ٚي٫ ٦س٢ احلؽٌ  كال٤ٮاط ث٭٧ة. كاحلؽٌ  ةزجٮت الـ٩ ظؽٌ 



ة أف خيؿج الـكصح ٨٦ ثحذ٫ إاٌل أف دأيت ٮز ل٧ى٨ ٤ٌَٜ رصٕيًّ جي ال»/  ٝةؿ
 .(2)«. كٝي٢/ أد٩ةق أف دؤذم أ٤٬ى٫، ك٬ٮ ٦ة جيت ث٫ احلؽٌ ثٛةظنحو 

كيثجخ الكعٜ ث٧ة يثجخ ث٫ »ال٤ٮاط كالكعٜ كا٣ٞيةدة/  كٝةؿ يف ٚى٢
اك٩خ أـ ٗري  ، حمى٪حن اك٩خ أـ أ٦حن  ، ظٌؿةن ٚي٫ ٦بح صدلةو  ال٤ٮاط، كاحلؽٌ 

 .(3)«، ل٤ٛة٤ٔح كاملٕٛٮ٣ححمى٪حو 

جحٌ٪ح ثةلـ٩ة أك إيؾاء أ٢٬ الؿص٢ ٣حكخ  كًليٙ اكف ٚذٛكري ا٣ٛةظنح ال٧ي
 ي٨، ث٢ ٬ٰؾق مىةديٜ ٦ٛرٌسةه دحلبلن ىلع احنىةر ٬ٰؾا ا٢٧ٕ٣ ثٰ٭ؾي٨ األمؿ

ىلع ٠ٮف الؿكايح ا٣يٌت  ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ ثأفَّ ٬ٰؾا اتلٛكري مة٬ؽه  ملٕ٪ة٬ة؛ كلا ال
حه  ٔٮ جحٌ٪ح ثةلكعٜ مًٮ ت ا٣ٛةظنح ال٧ي حه  ٚرسَّ ٨ يتجىٌن كخمذ٤ٞى  ، ك٣حف ٬٪ةؾ ٦ى

٨ٔ ٔؽـ  ٰٚ٭ؾا اجلعٮ ٨٦ االقذؽالؿ كص٤ت النٮا٬ؽ ٩ةدشه  ف٬ٰؾا الؿأم. إذ
 ٌٝ  .(4)يف اآليح كركايةد٭ة ؿح كاتلؽثٌ ادل

                                                                                              

 يف ثيةف أظاكـ الكعٜ. ، ٠ذةب اجل٪ةيةت، ٚى٢ه 4۱4/ ص املىؽر الكةثٜ (1)

 .حه ، ٠ذةب ا٣ُبلؽ، دذ٧ٌ ۰۲۰املؼذرص اجلةٚٓ/ ص  (2)

 ، ٠ذةب احلؽكد، ا٣ٛى٢ اثلةين، يف ال٤ٮاط كالكعٜ كا٣ٞيةدة. ۰۱۹/  ص املىؽر الكةثٜ (3)

 ثةألػجةر ادلػي٤ح. ، اجلٞٮد ال٤ُيٛح ىلع ال١ذةب املكىٌم ۳55، ص ٦۳٪ذؼت األزؿ/ ج  (4)
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ة أفَّ الؿص٥ يف الكعٜ ٝٮؿه ٧٠ة ادٌ  ٌن يس٨  ةق ثٕي ا٣ٛٞ٭ةء كإف ل٥دب٪ٌ  ٌط أي
 ٛةؽ دميٕ٭٥. مٮردنا الدٌ 

جحٌ٪ح ثةلـ٩ة، أك أذل أ٢٬ زكص٭ة ٣حف  كاحلةو٢/ أفَّ دٛكري ا٣ٛةظنح ال٧ي
٤ي٫ ٚةقتن٭ةد ٦ججيًّ  ة ىلع احلرص، ث٢ ٬ٮ دٛكري٬ة ثجٕي مىةديٞ٭ة، ٔك

ٓ احلؽير تل٧ٌٌ املكتنّك جحٌ٪ح يف امل٤ٌُٞح  ىلع ًك ٪٫ أفَّ ا٣ٛةظنح ال٧ي
، كٝٓ ٦٪٫ بكجت ٔؽـ دؽثٌؿق يف اآليح كالؿكايةت، ي٢ٞ ث٫ أظؽه  الكعٜ، كل٥

٬ٰؾا إف أراد ثٰؾلٟ ٩ف ا٣ٞٮؿ ثسٮف الكعٜ ٨٦ مىةديٜ ا٣ٛةظنح كبٕي 
 أٚؿاد٬ة، ك٫ٌ٤ٕ٣ ّة٬ؿ الك٫٦. 

جحٌ٪ح ثةلكعٜ، ٚ٭ٮ كإف أراد د٨٧ٌٌ احلؽير ظرص املؿاد ثة٣ ٛةظنح ال٧ي
 حن٫٤٧ ىلع ٩ف االػذىةص ٧٠ة ةم٫٤ ٤ٔي٫ وةظت  ٠ٰؾلٟ إف ل٥

ٓ احلؽير، ث٢  ، ك٣ٰس٨ ال اجلٮا٬ؿ ي٧س٨ أف يكتن٭ؽ ث٧س٢ ٰذلٟ ىلع ًك
ني.  ٫ ٦ٕةم٤ح املذٕةًر ةم٢ ٦ٓ ٦ٕةًر  يٕي

ريي ػةؼو أفَّ االػذبلؼ يف ظؽّّ الكعٜ ٦ٕؿكؼه  ٢ ٗك ، ٚةلنيغ ٝؽ ٚىَّ
ري٬ة، كٝةؿ يف املعى٪ح ثةلؿص٥. كي٧س٨ أف يٞةؿ/ إ٫ٌ٩ ثني املعى ٪ح ٗك

، ٚإذا ح ٣حكخ ث٧عى٪حو ة امل٤ٌُٞح الؿصٕيٌ أأفَّ املؿ يكذٛةد ٨٦ ظؽير قٕؽو 
٨ أراد٬ة أف ي٧ذ٪ٓ ثٕؽ ذٰلٟ ٨٦ ا٣زتكيش  ز٩خ كأٝي٥ ٤ٔي٭ة احلؽٌ  ٣حف ل٧ى

ىلع ػ ث٪ةءن  ، كأفَّ ظٌؽ٬ة يف الكعٜ ٦ٓ ٠ٮ٩٭ة ٗري حمى٪حو ث٭ة ألص٢ احلؽٌ 
 ٬ٰؾا االقذْ٭ةر ػ الؿص٥. 

ؽق إَبلؽ ٦٪٭ة، كيؤيٌ  ٩ٕرث ٤ٔي٫ يف األٝٮاؿ إاٌل أ٫ٌ٩ ٣حف ثجٕيؽو  ٰٚ٭ؾا كإف ل٥
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يس٨ ٗري٬ة ٨٦  ي٧٪ٓ ٨٦ األػؾ ث٭ة ٔؽـ ا٣ٞةا٢ ث٭ة لٮ ل٥ ثٕي الؿكايةت، كال
ريق.   الؿكايةت أرصط ٤ٔي٭ة ٨٦ ص٭ح الك٪ؽ ٗك

 اػذىةص ا٣ٛةظنح إاٌل دالتل٫ ىلع كًليٙ اكف ٤ٚحف يف ظؽير قٕؽو 
ة.  ثةلكعٜ، كدالتل٫ ىلع ٠ٮف احلؽٌ  ٞن  ٚي٫ الؿص٥ ٤ُ٦

 كال ،٨٦ ةم٫٤ ىلع ٩ف االػذىةص (اجلٮا٬ؿ)ؿ ييؿٌد ث٧ة اػذةرق يف كاألكٌ 
ّ٭ٮر ٦ة ألٌف ىلع ةم٢ ا٣ْة٬ؿ ىلع األّ٭ؿ؛  ٦جنٌّ  ىف أفَّ ٬ٰؾا احل٢٧ ٔؿيفٌّ خي

ىلع  ٮر دال٣ح ظؽير قٕؽو ٨٦ ّ٭أٝٮل دؿَّ ىلع ٠ٮف املؿاد ٨٦ ا٣ٛةظنح الـ٩ة 
٩أػؾ ثٰ٭ؾا احل٢٧ ل١ٌ٪ة ٩ٕةم٤٭ة  االػذىةص ثةلكعٜ. مٌةٚنة إىل أ٫ٌ٩ لٮ ل٥

ني ٧٠ة مؿٌ  ، كًلٰؾلٟ ٩ٕةم٤٭ة ٦ٕةم٤ح اتلٕةرض ٦ٓ ٦ة ٦ٕةم٤ح املذٕةًر
٭ة، ك٬ٮ ٦ة يؽٌؿ  ح ٞح الؿصٕيٌ ىلع أفَّ رشط الؿص٥ اإلظىةف، كأفَّ امل٤ٌُ  يٕةًر

ة حمى٪حه  ٌن  .(1)أي

أ٫ٌ٩  ٛةؽ اإل٦ة٦يٌح ىلع٨ احلؽير أفَّ الكعٜ أٚعل ٨٦ الـ٩ة، ٬ٰؾا ٦ٓ ادٌ د٧ٌٌ 
في  ، أك أٍدكى  ، ك٬ٮ األم٭ؿ.ثإجيةث٫ اجلىدل ٍٚٞ كلٮ اكف ٨٦ حمى٪حن  اكلـ٩ة يف احلؽّّ

 إلجوإب

٧ة يكذٛةد ٨٦ ثٕي الؿكايةت ا٣ٌيت أٝٮؿ/ أ٦ٌة ٠ٮ٫٩ أٚعل ٨٦ الـ٩ة ٚؿبٌ 
                                                                                              

ح، ا٣ٛى٢ األكٌ  /۰، ابلةب ۱۲4 – ۹۳، ص ۱األػجةر ادلػي٤ح/ ج  (1) ٔٮ يف  /ؿيف األظةدير املًٮ
ٓو   اٌدٔٮا منة٬ؽة ا٣ٞةا٥.  أػجةر دم
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 ،(1)«ك٬ٮ الـ٩ة األكرب/ » ة ثة٣ٕٞٮبح النؽيؽة، حنٮ ٝٮهلدٮٌٔؽت مؿدسج٭
 ٬ٰؾق.  ك٦٪٭ة ركايح قٕؽو 

 كأ٦ٌة ٠ٮف ظٌؽ٬ة مكةكينة ٦ٓ ظؽّّ الـاين أك أٍدكىف ٦٪٫، كأ٫ٌ٩ األم٭ؿ، ٚبل
ٔؽـ ٠ٮ٫٩ أٚعل؛ جلٮاز أف يسٮف ٰذلٟ بلٕي احًلس٥، ٦س٢  ٰذلٟ ىلع يؽٌؿ 

ظؽّّ الكعٜ أدكف ٨٦ الـ٩ة ثني  ح ٠ٮف٠ٮف الـ٩ة أكرث كأ٦ي٢ إحل٫ ٦ٓ أم٭ؿيٌ 
ك٦س٢  .(4)إدريف كاث٨ ،(3)الىبلح كأيب ،(2)ا٣ٞؽ٦ةء، أ٦سةؿ/ الكٌيؽ املؿدغ

 يف م ٫٤ٞ٩ ٨ٔ اإل٦ة٦ٌيح ال ٦٪ٓ ٨٦ خمة٣ٛذ٫، اكلنيغ ا٣ُٮسٌ ٛةؽ اٌل االدٌ 
ي٨ ثٕؽ ٦ة ٩ٕ ،(7)ةةمـ كاث٨ ،(6)اجا٣ربٌ  كاث٨ ،(5)(اجل٭ةيح) ٥٤ أفَّ ا٣ٞٮ٣ني الذلى

 ٛةؽ ٤ٔي٭٧ة ٦ج٪ة٧٬ة الؿكايةت كاالقذْ٭ةر ٦٪٭ة.كٝٓ االدٌ 
                                                                                              

/ ۰4ـ، ابلةب اكح املعؿٌ ، ٠ذةب اجلاكح، أثٮاب اجل۳46ك ۳45، ص ۰۲النيٕح/ ج  كقةا٢( 1)
 .۰57۳۳/5حتؿي٥ الكعٜ ىلع ا٣ٛة٤ٔح كاملٕٛٮؿ ث٭ة، ح 

 .۰ةت، مكأ٣ح ، مكةا٢ احلؽكد كا٣ٞىةص كادليٌ ۰5۳اال٩ذىةر/ ص  (2)

 ق.يف الكعٜ كظؽٌ  ، الرضب اثلة٨٦ ٨٦ األظاكـ، احلؽكد، ٚى٢ه 4۲۹الاكيف يف ا٫ٞٛ٣/ ص  (3)

يف ال٤ٮاط كالكعٜ كا٣ٞيةدة، يف  /۰كد، ابلةب ، ٠ذةب احلؽ۳۳۹، ص 4۱صٮا٬ؿ الالكـ/ ج  (4)
 الكعٜ. ظؽٌ 

 .يف الكعٜ ، ٠ذةب احلؽكد، ثةب احلؽٌ 7۲6/ ص )ل٤ُٮٌس(اجل٭ةيح  (5)

 يف ال٤ٮاط كالكعٜ...، املكةظٞح. ، ٠ذةب احلؽكد، ثةب احلؽٌ 5۳۰، ص ۰امل٭ٌؾب/ ج  (6)

الرسااؿ/  ؛يةف أظاكـ الكعٜيف ث ، ٠ذةب اجل٪ةيةت، ٚى٢ه 4۱4الٮقي٤ح إىل ٩ي٢ ا٣ٌٛي٤ح/ ص  (7)
 خمذ٤ٙ النيٕح يف أظاكـ الرشيٕح/ ؛ ، ٠ذةب احلؽكد، ثةب ٦ة يثجخ ث٫ الـ٩ة46۳، ص ۳ج 
 ، ٠ذةب احلؽكد، ا٣ٛى٢ اثلةين، يف ال٤ٮاط كالكعٜ.۱۹4، ص ۹ج 
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يسٮف  كًليٙ اكف كٝٮع ٦س٢ ٬ٰؾق املؼة٣ٛةت ثني األظةدير ٚإ٫ٌ٩ ال
ا لؿد٬ة كرٌد ظٌضيذ٭ة، ث٢ ال رة ثؽَّ جلة ٨٦ ٔبلج املؼة٣ٛح ثةلٮصٮق املٞؿٌ  مكت٪ؽن

 يف األوٮؿ.

(1)

ٟى ٨ ٬ٰؾا احلؽير دٛكري ػ٤ٓ اجل٤ٕني يف آيح/ د٧ٌٌ  ٤ىيٍ ٍٕ ٍٓ جى  ٚىةٍػ٤ى
، كدأكي٫٤ ثزنع ظتّّ األ٢٬ ٨٦ ا٤ٞ٣ت، ٦ٓ أفَّ النيغ خببلؼ ٦ٕ٪ةق ا٣ْة٬ؿٌم 

ؽ ث٨ احلك٨ ث٨ أةمؽ ث٨ حم٧ٌ »أٌف  (٢٤ٔ الرشاآ)الىؽكؽ ٩ٛك٫ ٝؽ ركل يف 
ر، ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة يٕٞٮب ث٨ يـيؽ، ؽ ث٨ احلك٨ الىٛةالٮحلؽ ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة حم٧ٌ 

، ٨ٔ ، ٨ٔ أثةف ث٨ ٔس٧ةف، ٨ٔ يٕٞٮب ث٨ مٕيتو ٧ٔريو  ؽ ث٨ أيب٨ٔ حم٧ٌ 
ٟى ملٮد/  -دٕةىل  -ٝةؿ/ ٝةؿ اهلل   أيب ٔجؽ اهلل ٤ىيٍ ٍٕ ٍٓ جى ؛ أل٩ٌ٭ة ٚىةٍػ٤ى

 .(2)«٦ٌيخو  اك٩خ ٨٦ صدل ةمةرو 
ع ىلع ٬ٰؾا ٨٦ أوعةب اإلدمة أك اكلىعيط؛ ٚإفَّ أثةفى  كاخلرب وعيطه 

الٮحلؽ  ة، ٦ٓ أفَّ الؿاكم ل٤ؼرب اث٨ يف ٠ٮ٫٩ ٩ةككقيًّ  ح نكؼح ال١ٌشٌ ٚؿض وعٌ 
ةد لآلزةر. ٌٞ  اجل

ال ٦ٕىن ٣ٞٮهل  ف، إذ ٰذلٟ ل٧ٌة أراد ثٕر مٮد -دٕةىل  -كٝؽ ٝةؿ اهلل 
يٕؿٚٮف محبنة ٨٦  اك٩ٮا ال  د٫؛ ألفَّ األ٩بيةءيف اخلرب/ اقذض٭٫٤ يف ٩جٮٌ 

                                                                                              

(1)  /٫ٰ َٰ  .۱۰قٮرة 

 .۱...، ح ملٮد يت ٨٦ أص٤٭ة ٝةؿ اهلل ح ا٣ٌ ا٤ٕ٣ٌ  /55ةب ابل، 66، ص ٢٤ٔ۱ الرشاآ/ ج  (2)
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اك٩خ   ٭٥ ث٭ة. ز٥ٌ ٨٦ أي٨ ٥٤ٔ أفَّ وبلة مٮدالرشيٕح ٝج٢ الٮيح إحل
 ةد الرشاآ يف ٦س٫٤؟ٚي٭ة؟ ك٨٦ أي٨ ٥٤ٔ احٌت 

 إلجوإب

الن يف دال٣ح اآليح ال١ؿي٧ح ثةجلْؿ إىل ّة٬ؿ٬ة، ز٥ٌ ٩٪ْؿ أمَّ ٥ أكٌ حن٨ ٩ذَكٌ 
   اتلٛكريي٨ أٝؿب إحل٫، ٚ٪ٞٮؿ/ ا٣ْة٬ؿ أفَّ مٮد

ي
ًمؿى خب٤ٓ ٤ٕ٩ي٫ أ

ة ل٤ٮاد املٌٞؽس  خي٤ٓ اجلةسي اجل٢ٕى ٔ٪ؽ  ٦ٌٞؽسو  ٧٠ة ٬ٮ مأف كّّ ماكفو اظرتا٦ن
دػٮهل٥ ٚي٫، ك٬ٰؾا ٦ة ٩ؿا٥٬ احلٮـ ٤ٔي٫ ٔ٪ؽ دػٮهل٥ املكةصؽ كاملنة٬ؽ 

 -كاملٞة٦ةت الرشيٛح، كٌم ٔبل٦ح دْٕي٧٭٥ لٰ٭ؾا املاكف، كظي٪٧ة أمؿ اهللي 
  ٦٪٫ ثأ٫ٌ٩ دػ٢ الٮادم املٌٞؽس. ثٰؾلٟ ٚ٭ٮ إيؾافه   ٩بي٫َّ مٮد -دٕةىل 

ة ثأفَّ أدب ادلػٮؿ كال١ٍٮف يف املاكف   كا٣ْة٬ؿ أفَّ مٮد اكف اعل٧ن
ة، كإػجةرنا ة ث٢ اكف إرمةديًّ يس٨ مٮلٮيًّ  املٌٞؽس ٬ٮ ػ٤ٓ اجل٤ٕني، كأٌف األمؿ ل٥

اكف ٬ٰؾا األمؿ  ثأ٫ٌ٩ ٩ـؿ يف ٬ٰؾا املاكف املٌٞؽس ٚي٤ــ ٤ٔي٫ ػ٤ٓ ٤ٕ٩ي٫. كقٮاءه 
ا ٣ػ )َٮن  اكف ة، كقٮاءه ة أـ إرمةديًّ مٮلٮيًّ  ( إل اق٥ ٬ٰؾا الٮادم أك اكف ػربن فَّ

 ،، ٚةمل٪ةقت ل٤ذْٕي٥ ٬ٮ ػ٤ٓ اجل٤ٕني ٨ٔ احلة٣ح احلةو٤ح ملٮد كظاكيحن 
 ٬ٰؾا ٦ة يكذٛةد ٨٦ ّة٬ؿ اآليح.ك

كأ٦ٌة دٛكري٬ة حبكت الؿكايةت، ٚ٪ٞٮؿ/ إفَّ ا٣ٞة٩ٮف يف الؿكايتني 
ذني إذا اك٩ذة ٦ذ٧ٌٌ  ح كا٣ٛؿكع ا٣ٛٞ٭ٌيح ٤٧ٕ٣يٌ ٨٦ األظاكـ ا ٪تني حلس٥و املذٕةًر

ثح٪٭٧ة إف أ٦س٨، كإاٌل ٚةلؿصٮع إىل املؿٌصعةت املؾ٠ٮرة يف  ٬ٮ اجل٧ٓ ا٣ٕؿيفٌ 
ىلع اآلػؿ، كإاٌل ٚةحلس٥ ٬ٮ  ظؽ٧٬ة دؿصيطه ثةب اتلٕةدؿ كا٣رتصيط إف اكف أل

 ٫. اتلؼيري ٧٠ة بينٌي يف حم٤ٌ 
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٬ة ٤ٔي٭ة إاٌل أفَّ الزـ ٰذلٟ ٣حف احلس٥ ثسؾب الؿكايح ا٣ٌيت ريٌصط ٗريي 
ٕ٭ة، ٧٠ة أ٫ٌ٩ يف وٮرة اتلؼيري ال حيس٥ ثتكةٍٝ أظؽ٧٬ة ٨ٔ  كاحلس٥ ثًٮ

ة، ث٢ يؤػؾ ث٭٧ة يف ٩ف ا٣ٞٮؿ اثلة٣ر، َٚكذة٧٬ة ظٌضحه احلٌضيٌ  لٮال  ح أقةقن
 ٦٪٭٧ة ثةألػؿل.  اثذبلء كّّ كاظؽةو 

 إ٧ٌ٩ة أمؿ  -دٕةىل  -م ٚرسَّ اآليح ثأفَّ اهلل كىلع ٚؿض دؿصيط اخلرب اٌل 
، ٠ؿكايح يٕٞٮب ث٨ ٦ٌيخو  خب٤ٓ ٤ٕ٩ي٫؛ أل٩ٌ٭ة اك٩خ ٨٦ صدل ةمةرو   مٮد

٦ح، ٚإ٫ٌ٩ جيت األػؾ ث٭ة ثةحلس٥ املذٞؽٌ   ٨ٔ اإل٦ةـ الىةدؽ مٕيتو 
 ىلع ػربق، كًلٰؾلٟ ال ، ك٬ٮ كصٮب دىؽيٜ ا٣ٕةدؿ، كابل٪ةء ا٧ٕ٣يلٌ ا٣ْة٬ؿٌم 

٫ ػربه  ح أوبلن ٚي٧ة اليكذ٤ــ ٨٦ ٰذلٟ قٞٮط اخلرب ٨٦ احلٌضيٌ  آػؿ،  يٕةًر
٫ٕ كًلؾث٫ ث٧ضؿٌ  كال  د ٬ٰؾا اتلٕةرض كرصعةف اآلػؿ ٤ٔي٫.جيٮز احلس٥ ثًٮ

يٮصت ػ٤بلن يف  ٬٪ة ال -  أم ا٣ٕبٌل٦ح ا٣تكرتٌم  -٦ة ذ٠ؿق اجلةٝؽ  فإذ
احلؽير، كال ك٬٪نة ٚي٫، اغيح ٦ة يف األمؿ أفَّ النةرع ٝؽ دٕجَّؽ٩ة ثةألػؾ ث٧ة ٚي٫ 

 املؿٌصط يف ٦ٞةـ ا٢٧ٕ٣. 
ح اخلرب خبربو أفَّ دلؿٌ  ىف ٤ٔيٟخي كال آػؿ أػؾ٩ة ث٫ ىلع ٦ة دٞذٌي٫  د ٦ٕةًر

٤ي٫ ٚبل ٭٧ة ٣حف مٮصجنة ٣رتؾ اآلػؿ يف ٗري مٮردق، ٔك  ا٣ٞٮأؽ يف مٮرد دٕةًر
 مل٧ٌٮف ػرب اث٨ ؛ ألفَّ ثٕي م٧ٌٮ٫٩ ٦ٕةرضه (ادلي٨  ٧٠ةؿ)يرتؾ ػرب 

 ؿ. كإف اكف ٬ٰؾا األػري وعيط الك٪ؽ خببلؼ األكٌ  مٕيتو 
 ثة٣ٞيةس إىل ػرب اث٨ (ادلي٨  ٧٠ةؿ)ؽ ٰذلٟ إىل م٧ٌٮف ػرب ز٥َّ ٩٪ْؿ ثٕ

٬ٰؾا، ٚرنل أيٌ٭٧ة أكٜٚ ثةآليح، ٚ٪ٞٮؿ/ أ٦ٌة دٛكري اآليح ثأٌف األمؿى ٨٦  مٕيتو 
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 خب٤ٓ ٤ٕ٩ي٫ أل٩ٌ٭ة اك٩خ ٨٦ صدل ةمةرو   جلبي٫ّّ مٮد -دٕةىل  -ًٝج٢ اهلل 
ػ ث٧ة ٧٬ة ٩ٕبلف ػ ، ٚ٭ٮ ػبلؼ ا٣ْة٬ؿ؛ ٚإفَّ ا٣ْة٬ؿ أفَّ ػ٤ٓ اجل٤ٕني ٦ٌيخو 

فَّ الٮٝٮؼ ث٭٧ة يف ٬ٰؾا الٮادم ػبلؼ اتلْٕي٥ أل٤ٮاد املٌٞؽس، ك ٬ٮ دْٕي٥ه 
دس٨ ٠ٰؾلٟ جلةز هل  ، كلٮ ل٦٥ٌيخو  كاتل١ؿي٥، ال أل٩ٌ٭٧ة اك٩ذة ٨٦ صدل ةمةرو 
ٙه  الػذبلؿ  ٣ْ٭ٮر ال١ذةب، كمٮصته  املؿكر أك الٮٝٮؼ ٦ٕ٭٧ة، ٰٚ٭ؾا خمة٣

ٕةرض إذا كٝٓ ثني ّة٬ؿ ال١ذةب كّة٬ؿ ح احلؽير؛ ألفَّ اتلرشااٍ ظٌضيٌ 
، ٨٦ ٬٪ة ٚإفَّ ػرب يٕٞٮب ث٨ مٕيتو  ٍّٟ  اخلرب ٚةل١ذةب ٬ٮ احلٌضح دكف أدىن م

ـه  ة ٦س٢ ػرب  حم١ٮ ٌن ٮز االقت٪ةد ٤ٔي٫ جي ؛ كلا ال(ادلي٨  ٧٠ةؿ)ثةملٕةرض أي
ذ٫ ّة٬ؿ ال١ذةب.   ملٕةًر

ال٣ح ال١ذةب ىلع ٨٦ د يٞةؿ/ إفَّ احلؽير يف ٦ٛةدق أّ٭ؿ كأكرث ٩ىٮوٌيحن  ال
 ٌٞ ٌيح ػ٤ٓ اجل٤ٕني يف أداء اتلْٕي٥ كحت ٔٮ ٜ اتل١ؿي٥، ٚإ٫ٌ٩ يٞةؿ/ إفَّ مًٮ

ؿٚيٌ  ٮع، كاٝذٌةء رشاٚح املاكف، ٔك ح ػ٤ٓ اجل٤ٕني يف ٦٪ةقجح احلس٥ كاملًٮ
 ٚي٫ ٔؿٚنة.  ٦ٞةـ اتلْٕي٥ دؤٌيؽ ّ٭ٮر ال١ذةب ٚي٧ة ٬ٮ ّة٬ؿه 

٦ٓ  ةرض املٌٞيؽ كاخلةٌص كاجلؽيؿ ثةل٠ؿ أفَّ اتلٕةرض ٬٪ة ٣حف ٨٦ ثةب دٕ
ـٌ  ٤ي٫ امل٤ُٜ كا٣ٕة ، ث٢ إفَّ اتلٕةرض كاتلؼة٣ٙ الٮاٝٓ ثح٪٭٧ة ٬ٮ ثةتلجةي٨، ٔك

د خمة٣ٛح م٧ٌٮ٫٩ ٬ٰؾا ث٧ضؿٌ  ي٧س٨ االقتن٭ةد بكٞٮط ظؽير قٕؽو  ٚإ٫ٌ٩ ال
 ٬ٰؾا ثةجلْؿ إىل دٛكري اآليح ثؿكايح اث٨ مٕيتو  ؛حلؽير يٕٞٮب ث٨ مٕيتو 

 ٬ٰؾا كاإلماكؿ ٚي٫. 
٨ٔ دأكي٢   ٚة٣ْة٬ؿ ٦٪٫ أ٫ٌ٩ قأؿ اإل٦ةـ ثةجلْؿ إىل ظؽير قٕؽو كأ٦ٌة 

٤ي٫ ٚبل  ؛م ٬ٮ احلٌضحاٌل  اآليح ال ٧ٌٔة يكذٛةد ٦٪٭ة حبكت ّ٭ٮر٬ة ا٣ٕؿيفٌ  ٔك
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ثنة املؿكر أك يججيغ دأدٌ  ٦٪ةٚةة ثني ا٣ْ٭ٮر كاقذٛةدة األمؿ خب٤ٓ اجل٤ٕني؛ أل٫ٌ٩ ال
 . كٝؽاقحو  ذم رشاٚحو   ماكفو الٮٝٮؼ ٦ٓ اجل٤ٕني يف ٬ٰؾا الٮادم املٌٞؽس كَلّّ 

٨ٔ  كاقذٕةرةه  ي٧س٨ أف يؿد ٤ٔي٫ ثأفَّ لك٧ح ٤ٕ٩يٟ ػ ا٣يٌت ٌم ٠٪ةيحه  ال فإذ
، كال ٝؿي٪ح ٬٪ة، ٦ٓ أفَّ األمؿ ثةخل٤ٓ ػ لٮ حيذةج إىل ٝؿي٪حو  ظتّّ األ٢٬ ػ دلةزه 

ٟى ثًةلٍٮى  /اكف املؿاد ثةجل٤ٕني ظٌت األ٢٬ ػ اكف لدلكاـ، كي٪ةٚي٫ د٤ٕي٫٤ اًدم إ٩ًَّ
ٮنل َي ًس  ؽَّ ٞى فَّ ٰذلٟ ٬ٮ املذجةدر إىل ال٨٬ إ٤ٝ٪ة  إف ٚإفَّ ٬ٰؾا ٦ٞجٮؿه  ،ال٧ٍي

 م كرد ٨٦ أ٫٤٬. ال حبكت اتلأكي٢ اٌل  حبكت ا٣ْ٭ٮر ا٣ٕؿيفٌ 
ٓه  ٌٕ  مٌةٚنة إىل ٰذلٟ أفَّ ثةب االقذٕةرة كاق ، كاملٕيةر يف ته ك٦تن

يٞذؼ ٔؽـ  اقذعكة٫٩ ٬ٮ الكؽ الك٤ي٥، كأفَّ ػٛةء ا٣ٞؿي٪ح ٤ٔي٪ة ال
اكف ظةٚينة كاتل٤ٕي٢   مٮد ٥ كخمةَج٫، ٢ٌٕ٤ٚ كصٮد٬ة ثني املذَكٌ 

 -دٕةىل  -يٞذؼ دكاـ األمؿ؛ ٚإفَّ ا٣تَّرشؼ ثةلٮاد املٌٞؽس كاتلَك٥ٌ ٦ٓ اهلل 
ة هل،   قيٞذٌيةف ٩ـع ظتّّ ٗري ا ػ مبلز٦ن ٨٦ ا٤ٞ٣ت، كأف يسٮف ػ أثؽن

ة   ذ٫ هلل دٕةىل. حمجٌ يف خم٤ىن
٤ي٫ ال أف يٞةؿ/ إٌف ٬ٰؾا األمؿ يؽكر ثني رٚٓ احلؽ ٨ٔ ّة٬ؿ اآليح ي٧س٨  ٔك
كبني ا٣رتصيط حبكت الك٪ؽ ٦ٓ األكىل؛  أك ثؿكايح قٕؽو  مٕيتو  ثؿكايح اث٨

٣ْة٬ؿ ٦ة يكذٛةد ٨٦ ال١ذةب، ك٬ٮ أفَّ  ٦ٕةرضه  مٕيتو  كٰذلٟ ألٌف ػرب اث٨
ة، مٕيتو  ٤ٔي٫ ػرب اث٨ األمؿ خب٤ٓ اجل٤ٕني اكف ل٤ذْٕي٥ ٧٠ة يؽٌؿ  ٌن ٚإ٫ٌ٩  أي

ى٫ ث٧ة إذا اكف اجل٢ٕ ٨٦ صدل ةمةرو  . ٦ٌيخو  ٝؽ دؿَّ ىلع ٰذلٟ كإف ػىَّ
ذ٫ ل١٤ذةب إ٧ٌ٩ة يسٮف ألص٢ دال٣ح اخلرب ىلع اػذىةص اتلْٕي٥ ث٧ة  ك٦ٕةًر

يكةٔؽ ىلع اػذىةو٫  ، ٦ٓ أفَّ ا٣ٕؿؼ ال٦ٌيخو  إذا اكف اجل٢ٕ ٨٦ صدل ةمةرو 
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لبلظرتاـ  املؾ٠ٮر ٦٪ةؼو ث٭ؾا املٮرد ثةلات، ث٢ يؿل أفَّ دٛكريق ثةملٮرد 
٨٦ ص٭ح دالتل٫ ىلع ٬ٰؾا  مؿدكده  مٕيتو  ظؽير اث٨ فكاتلْٕي٥. إذ

 االػذىةص ك٩ف ابلأس ٨ٔ قةاؿ املٮارد. 
ي٪ف رصعةف  ال كأ٦ٌة ٠ٮف املؿاد ٨٦ ػ٤ٓ اجل٤ٕني ػ٤ٓ حمجٌح األ٢٬ ٚ٭ٮ دٛكريه 

 .كإف اك٩خ اآليح ٣حكخ ثىؽد ثيةف ٬ٰؾا الؿصعةف، ٚذأٌم٢ ،ػ٤ٓ اجل٤ٕني
ٰذلٟ ل٧ٌة أراد   ٝةؿ ملٮد -دٕةىل  -إٌف اهلل  كأ٦ٌة ٝٮؿ املكتنلك/

اك٩ٮا   د٫؛ ألٌف األ٩بيةءثٕسذ٫، ٚبل ٦ٕىن ٣ٞٮهل يف اخلرب/ اقذض٭٫٤ يف ٩جٮٌ 
يٕؿٚٮف محبنة ٨٦ الرشيٕح ٝج٢ الٮيح إحل٭٥ ث٭ة. ز٥ٌ ٨٦ أي٨ ٥٤ٔ أٌف وبلة  ال

 ٓ يف ٦س٫٤؟ةد الرشاااك٩خ ٚي٭ة؟ ك٨٦ أي٨ ٥٤ٔ احٌت   مٮد

 إلجوإب

 / ضيته  فَّ الكـ ٬ٰؾا املكتنّك ٗؿيته أأٌكالن االصذ٭ةد يف ٧سةثح ، ك٬ٮ ثٔك
يس٨ بليةف  ىلع أفَّ األمؿ خب٤ٓ اجل٤ٕني ل٥ ؛ ٚإفَّ احلؽير يؽٌؿ ٦ٞةث٢ اجلٌه 

ة، كأفَّ مٮد اثذؽايئٍّ  رشيعٍّ  ظس٥و  ٌن اكف   ٧٠ة اقذْ٭ؿ٩ة ٰذلٟ ٨٦ اآليح أي
م ض٫ ٦ة أكرد يف احلؽير ىلع اتلٛكري اٌل ٰذلٟ يذٌ  يىيٌل يف ٫٤ٕ٩ ٬ٰؾا، كبٕؽ

  يؿاق ا٣ٛٞ٭ةء. كرٌد احلؽير ثإ٩سةر ٰذلٟ، كا٣رتديؽ يف أفَّ وبلة مٮد
ةد الرشاآ يف ٦س٫٤ ثٕؽ دال٣ح احلؽير ٤ٔي٫، يف ٗري اك٩خ ٚي٭ة، كيف احٌت 

 .(1)٫، ك٨٦ اهلٛٮاتحم٤ٌ 

                                                                                              

 ، اجلٞٮد ال٤ُيٛح ىلع ال١ذةب املكىٌم ثةألػجةر ادلػي٤ح.۳67، ص ٦۳٪ذؼت األزؿ/ ج  (1)
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  أكىح إىل مٮد -دٕةىل  -٬ٰؾا أفَّ اهلل  ؽير قٕؽو ٨ ظ٣ٞؽ د٧ٌٌ 
، ٦ٓ أفَّ حمجٌح ذٟ ل ػةلىحن أف ا٩ـع ظتَّ أ٤٬ٟ ٨٦ ٤ٝجٟ إف اك٩خ حمجٌ 

ي٪٫ٌٞ،  ؿ كاليـاظ٥ اثلةين األكٌ  اخلة٣ٜ ختذ٤ٙ ٨ٔ حمجٌح اخلبلاٜ، كال
ظجٌت إلَّ ٨٦ »ك٬ٮ أك٢٧ الؿق٢ كأ٤ٌٚ٭٥/   ٪ة٠يٙ كٝؽ ٝةؿ ٩بيٌ 

٨٦ أػبلؽ األ٩بيةء ظٌت »/  الىةدؽ. كٝةؿ «ا٣جكةء.../ د٩يةز٥ زبلثه 
رصبلن يـداد يف اإلي٧ةف )أك يف ٬ٰؾا األمؿ(  ٦ة أ٨ٌّ »/  . كٝةؿ«ا٣جكةء

ا إاٌل ازداد ظجًّ   .«ة ل٤جكةءػرين
ـٌ  -دٕةىل  -كإ٧ٌ٩ة املؾمٮـ ظتٌّ يٮصت خمة٣ٛح أمؿق  / كص٢ٌ  ك٩٭ي٫. ٝةؿ ٔ

 ىةؤي٪ بٍ
ى
أ ٥ٍ كى زي فى آثىةؤي اؿه ٝي٢ٍ إًف اكى ٍمٮى

ى
أ ٥ٍ كى ديسي ًنريى ٔى ٥ٍ كى سي اصي ٍزكى

ى
أ ٥ٍ كى ا٩يسي إًٍػٮى ٥ٍ كى زي

٨ى  ّّ٥ ٦ ٍسي تَّ إًحلى ظى
ى
ة أ ٭ى ٍٮجى ًى ىٍؿ ةًز٨ي د كى مى ة كى ٬ى ةدى كى ٍٮفى ٠ى ٍنى ةه ختى ًّتىةرى ة كى ٮ٬ى ٍذذي٧ي ى اٍررتى

ٮهًلً  رىقي  .اهللً كى

 إلجوإب

/ ٦٪٫  م يكذٛةداٌل  ٥ اتلؼة٣ٙ كاتلٕةرض ثني ظؽير قٕؽو ٌف دٮ٬ٌ أ أٌكالن
يت يف اإلػبلص يف املعٌجح كًل٧ةؿ اتلٮظيؽ ٚي٭ة كبني ٦ة ذ٠ؿق ٨٦  ،ا٣رٗت

٢ يف املؿاد ٨٦ ا٣ُةاٛذني ٨٦ اآليةت كاألظةدير؛ ٨٦ ٔؽـ اتلأمٌ  اآليةت ٩ةمئه 
يف حمٌجح اهلل، ٚبل حمجٮب  ءو  إىل ٦ٞةـ ا٩ؽاكؾ حمٌجح كّّ يش ٚة٣ُةاٛح األكىل ٩ةّؿةه 

ا  حيٌت  يؿل محبنة، كال يٛىن ٔ٪ؽق، ٚبل إاٌل ٬ٮ، كَلُّ ظتٍّ كحمتٍّ  ل٧٤عٌت  أظؽن
 .٫ي٤ذٛخ إىل رؤيح ٦ة قٮاق كظجّّ  قٮاق، كال
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يف ٬ٰؾا املن٭ؽ ا٣ْٕي٥ منذ٢٘ى ا٤ٞ٣ت ثأمؿ أ٫٤٬؛   كل٧ٌة اكف مٮد
 ، أمؿق أل٫ٌ٩ صةء حلٞذبف ٩ةرنا، كأمؿ٥٬ ثةمل١ر ظٌّت يأدي٭٥ ٦٪٭ة ثٞبفو 

ا املن٭ؽ املٌٞؽس؛ ألفَّ الٮوٮؿ إىل كل٧ٌة يٮح إحل٫ يف ٬ٰؾ ،غ هل ٤ٝج٫ثأف يٛؿٌ 
اتلٮٌص٫ إىل  ٔؽـك ،٬ٰؾق املؿدجح الؿٚيٕح ي٪ةقت دؿؾ االمذ٘ةؿ ث٘ري اهلل دٕةىل

ٗريق كإىل حمجٌح األ٢٬ كالٮدل. كىلع ٬ٰؾق املؿدجح ا٣ٕةحلح ٨٦ الكبةف ثةلات 
احلةالت يف أك  ،يف ظةؿ ٩ـكؿ الٮيح إحل٫  املٌٞؽقح اكف رقٮؿ اهلل

، كاملنة٬ؽ كاملٞة٦ةت املذٕةحلح ٚةلنؤكف ٦ذٛةكدحه  فلٟ. إذاملٞذٌيح لٰ 
 أك الٮيلٌ  ثؽَّ ل٤٪بٌ  دٞةس ٦ٓ ٗري٬ة ٨٦ النؤكف كاملٞة٦ةت ا٣ٌيت ال ا٣ٞؽقيٌح ال

ٌٚ  اتل٤بٌف ث٭ة، كال ٕ٭٧ة ٔ٪٭ة، ث٢ ٧٬ة ٦أمٮراف ث٭٧ة، جيٮز يف احل٧١ح دؿ
 بةف ث٭٧ة إىل اهلل دٕةىل. ٦ذٞؿٌ 

ن٭ؽ ّ٭ٮر حمٌجح اهلل كاال٩ُٞةع إحل٫، كمن٭ؽ م ٬ٮ مكأ٦ٌة املن٭ؽ اٌل 
ٚإ٫ٌ٩ يٞذؼ دؿؾ االمذ٘ةؿ ث٘ريق، كٚ٪ةء كّّ ظتٍّ  ،ؼ ثذَكي٥ اهلل دٕةىلا٣ترشٌ 

ٮف كدىؿىؾ   ٚي٫؛ كلا أرسع مٮد كظجيتو  ثٕؽ ٰذلٟ إىل ال٬ةب إىل ٚٔؿ
ٓي ٚي٫ اجلٛ ،أ٫٤٬ ىلع ظةهل٥؛ ا٦ذسةالن ٦٪٫ ألمؿ اهلل دٕةىل ف ك٬ٰؾا مأفه ديؿذى

 اإلنكة٩ٌيح إىل أىلع املؿادت الؿكظة٩ٌيح كا٣ٞؽقٌيح امل١٤ٮدٌيح. 
٭٥ كأ٦ٌة مأ٫٩ يف ظةؿ يٮوٙ حبكج٫ حبتّّ األ٢٬ كاملةؿ كالٮدل، كينذ٢٘ حبجٌ 

ة، ك٣ٰس٨ ٣حف امذ٘ةهل ثةهلل اكمذ٘ةهل ث٫  كمبلز٦ةد٫، ٚ٭ٮ مأفه  ٌن ٨٦ مؤك٫٩ أي
، كيف اثلةين ٘ري كاقُحو ؿ يذعٌى٢ هل ثؿ؛ ٚةمذ٘ةهل ث٫ يف األكٌ يف النأف األكٌ 

 ٌٞ  ٜ ثٮاقُح ٗريق، كجيٮز يف ٬ٰؾا املٞةـ اجل٧ٓ ثني احلٌجني. يذع
٨٦  ح امذ٘ةؿ ا٤ٞ٣ت ث٧عٌجح اهلل يف من٭ؽو أػؿل ٩ٞٮؿ/ إفَّ ٤ٕٚيٌ  كبٕجةرةو 
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ث٧عٌجح ٗري اهلل كاتلٮٌص٫  منة٬ؽ ا٣ٞؿب ك٦ٕؿاج األنف د٪ةيف امذ٘ةهل ا٣ٕٛيلٌ 
 ّتذ٧ٓ ٦ٓ االمذ٘ةؿ ا٣ٕٛيلٌ  ت حبتّّ ا٣جكةء الح امذ٘ةؿ ا٤ٞ٣ث٫، ٧٠ة أفَّ ٤ٕٚيٌ 

ـٌ   حبتّّ اهلل دٕةىل.  اتلة
كإف مبخ االقتن٭ةد ٰللٟ ٤ٕٚيٟ ثةلؿصٮع إىل األدٔيح املأزٮرة ٨ٔ أ٢٬ 

٨ٔ اإل٦ةـ  ، ٚف ذي٢ داعء ٔؿٚح املؿكٌم  ثيخ ا٣ٕى٧ح كا٣ُ٭ةرة
يةرى ٨ٔ ٤ٝٮب أظجٌ »/  احلكني م أز٣خى اأٗل حيجٌٮا  ةاٟ ظٌّت ل٥أ٩خ الَّ

خيىف ٤ٔيٟ ٝىٮر ٔجةراد٪ة ٨ٔ  . ٬ٰؾا، كال«ي٤ضؤكا إىل ٗرًيؾ قٮاؾ، كل٥
٧ة إذا اكف اجلةزؿ ٚي٭ة كمة٬ؽ٬ة قيٌ  ثيةف ظٞيٞح ٬ٰؾق امل٪ةزؿ كاملنة٬ؽ، ال

 . األ٩بيةء كاألكحلةء
ة/  -دٕةىل  -٦ة ذ٠ؿق ٨٦ أٌف املؾمٮـ ٬ٮ ظتٌّ يٮصت خمة٣ٛح أمؿق  زة٩ين

ٌـّ  ت ىلع ظتّّ ٗريق ٔٞةبه يرتدٌ  أم الريت ٚي٫،  ك٩٭ي٫ وعيطه ال  مٮلٮمٌّ  كذ
٥ٍ...كاآليح ك٩ٮا٬ي٫.  -دٕةىل  -خية٣ٙ أكامؿ اهلل  إذا ل٥ زي فى آثىةؤي  ٝي٢ٍ إًٍف اكى
ـٌ  ٩ةّؿةه   م إىل ا٣ٕىيةف كاملؼة٣ٛح. كأ٦ٌة ٗريق ٬ٰ٥٤ٚؾا احلتّّ املؤدٌ  إىل ذ

ج٭٥ ثةجل٭ةد ٣رتؾ ثٕي  ،يس٤ّّٙ اهلل ٔجةدق ثرتًل٫ َّٗ ٧٠ة  ،األ٩ٮاعكإف ر
ج٭٥ إىل ثٕي أ٩ٮا٫ٔ األػؿل.  َّٗ  ر

كاال٩ُٞةع إحل٫ كاال٩رصاؼ ٨ٔ كّّ  -دٕةىل  -ريت أفَّ م٢٘ ا٤ٞ٣ت ثةهلل  كال
، كٍلٌ  قٮاق ممؽكحه  ءو  يش  -دٕةىل  -٧ة اك٩خ مبلز٦ح اجلٛف ثؾ٠ؿ اهلل رشاعن

ا يف ظ١ ك٦ؽاك٦ذ٭ة ث٫ أٝٮل كأد٥ٌ  ـن  -٧ح اهلل اكف ا٣ٕجؽ إىل اهلل أٝؿب. كلٮ اكف صةا
ٌٝ  أف ال -دٕةىل  ٙ ث٫ ٩ْةـ ا٣ٕةل٥ كيؽكر ٦ؽارق ي٪رصؼ ا٣ٕجؽ إىل ٗريق، م٧ٌة يذٮ

 ي٪رصؼ ٦٪٫ إىل ٗريق.  اثذبلء اخل٤ٜ، لاكف البلزـ ىلع ٬ٰؾا ا٣ٕجؽ أف ال
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ة ثةإلَبلؽ، إاٌل أفَّ  لا ٩ٞٮؿ/ إفَّ ظتَّ األ٢٬ كاملةؿ كالٮدل ٣حف ٦ؾمٮ٦ن
ـٌ   كم٢٘ ا٤ٞ٣ت ث٧عٌجذ٫ يف ثٕي األظٮاؿ ممؽكحه  -دٕةىل  -ثةهلل  االمذ٘ةؿ اتلة

ـه صؽًّ  ٫ ح. كيججئ ٨ٔ ٰذلٟ لكٌ ح ك٦ٕؿٚح الؿبٮبيٌ ٨٦ لٮازـ ا٣ٕجٮديٌ  ا، ث٢ ٬ٮ الز
ٟه ٦ٞؿَّبه  ال ل ٦ٓ اهلل كٝخه »/  ٝٮهل ٤ى   كٝٮهل. «كال ٩بٌّ مؿق٢ه  يك٫ٕ مى

ة/  ٌن ة ٔ٪ؽ ٤ٛٗح اجلةس كم٤٘٭٥ ث٧ة ٚي»أي ٨ ذ٠ؿ اهلل يف الكٮؽ خم٤ىن ٫ ٠ذت ٦ى
 «. ختُؿ ىلع ٤ٝت برشو  ، كي٘ٛؿ اهلل هل يٮـ ا٣ٞية٦ح ٦٘ٛؿةن ل٥اهلل هل أ٣ٙ ظك٪حو 

ـ٥ٔ ٚي٭ة  -/ يْ٭ؿ ٨٦ دٔٮاق زةثلنة  أفَّ لك٧ح ٤ٕ٩يٟ ا٣يٌت ٌم ٠٪ةيحه ا٣يٌت ي
أفَّ ٬ٰؾق  -، كال ٝؿي٪ح ٚي٭ة حيذةج إىل ٝؿي٪حو  ٨ٔ ظتّّ األ٢٬ دلةزه  كاقذٕةرةه 

ري٥٬ ٨٦ قةاؿ األلك٪ح؛ ٔ٪ؽ  االقذٕةرة اك٩خ ٦ٕ٭ٮدةن  أ٢٬ ال٤كةف، ث٢ ٗك
كف اجل٤ٕني ثةأل٢٬، كٚٞؽا٩٭ة ثٛٞؽاف كٰللٟ ظك أفَّ أ٢٬ دٕجري الؿؤية يٛرٌس 

ٚنة إىل أ٫ٌ٩ يسف يف ا٣ٞؿي٪ح ٠ٮف اجل٤ٕني ٨٦ ال٤جةس، كإَبلؽ  األ٢٬. مٌة
٨َّ الـكص٫ يف ال٤جةس ىلع  ى٭ي ٍجذي٥ٍ بًلىةسه ل

ى
٥ٍ كأ ٨َّ بًلىةسه ٣ىسي  . ٬ي

كٝٓ ٨ٔ دأكي٢ اآليح ال  ًط ٨٦ ٰذلٟ لك٫ّّ أفَّ الكؤاؿ يف ظؽير قٕؽو كأك
ي٪ةيف ٰذلٟ اتلأكي٢ ٠ٮف املؿاد ثةجل٤ٕني ٗري ٦ة يؿاد ث٭ة  ٨ٔ دٛكري٬ة؛ كلا ال

اكف املؿاد ٨٦ ّة٬ؿ اآليح األمؿ ث٪ىػـع  إذاي٪ةيف  يف ا٣ٕؿؼ كال٤٘ح، ٧٠ة ال
اكف يف ٬ٰؾا االظذ٧ةؿ ٦ة ، كإف ٦ٌيخو  اجل٤ٕني؛ أل٩ٌ٭ة اك٩خ ٨٦ صدل ةمةرو 

 .(1)ذ٠ؿ٩ةق م٧ٌة يؿٌد ٠ٮ٫٩ املؿاد، كاهلل أ٥٤ٔ
                                                                                              

 ، اجلٞٮد ال٤ُيٛح ىلع ال١ذةب املكىٌم ثةألػجةر ادلػي٤ح.۳7۱، ص ٦۳٪ذؼت األزؿ/ ج  (1)
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ٕنة/ ال يسٮف  أف "٩ـع ظتّّ األ٢٬"ي٤ــ ٨٦ ٠ٮف املؿاد ثزنع اجل٤ٕني  راث
ح ظٌٮرق يف من٭ؽ دس٤ي٥ الؿبّّ ٫ٕ٦. ٰذلٟ كلٮ اكف ٤ٕ٣ٌ  ٰذلٟ لدلكاـ، ث٢ يىطٌ 

ألمؿ ثزنع ظتّّ األ٢٬ يف ٬ٰؾا ؽ ٦ة ذ٠ؿ٩ةق ٨٦ ٔؽـ امل٪ةٚةة ثني اكاتل٤ٕي٢ يؤيٌ 
 املٞةـ الرشيٙ كبني ٦ة كرد يف ا٣رتٗيت إىل ظتّّ األ٢٬. 

ري٬ة ٨٦ الؿكايةت  ثٕؽ إماكف اجل٧ٓ ثني ركايح قٕؽو  ٫ىف ٤ٔيٟ أ٩َّ خي كال ٗك
ٕ٭ة. ال  جيٮز ا٣ٞٮؿ ث٧ؼة٣ٛذ٭ة ٦ٓ ٗري٬ة، كاالقتن٭ةد ث٭ة لًٮ

 ٦ٓ أفَّ ٨٦ ٔبل٦ةت ،  إفَّ احلؽير ٝؽ د٨٧ٌ ٣ٕت اإل٦ةـ احلٌضح
٨ٔ   ةؿ أ٫ٌ٩ قأؿ اإل٦ةـ الىةدؽٔؽـ ٣ٕج٫، ٚف ػرب وٛٮاف اجل٧ٌ   اإل٦ةـ

  احلك٨ مٮد كأٝج٢ أثٮ .«ي٤ٕت ي٤٭ٮ كال إ٫ٌ٩ ال»وةظت ٬ٰؾا األمؿ، ٚٞةؿ/ 
أػؾق أثٮ ٔجؽ «ؿبّّٟل اٍقضػًؽم»ك٬ٮ يٞٮؿ هلة/  حه يٌ م١ٌ  ك٫ٕ٦ ٔ٪ةؽه  ك٬ٮ و٘ريه   ٚ . 

٫َّ٧ إحل٫ كٝةؿ/   اهلل  .(1)«ي٤ٕت ي٤٭ٮ كال ثأيب كأٌم ٦ى٨ ال»ًك
٨ٔ ٔبل٦ح   أ٫ٌ٩ قأؿ اإل٦ةـ الىةدؽ كيف وعيط ٦ٕةكيح ث٨ ك٬تو 

 .(2)«ي٤ٕت ي٤٭ٮ كال ، كالإَ٭ةرة الٮالدة، كظك٨ املجن»اإل٦ة٦ح، ٚٞةؿ/ 
ة/ ذي  ل٤ُربٌم  (دالا٢ اإل٦ة٦ح)كيف ٠ذةب  ٌن ظشَّ »٠ؿ ٦س٢ ٬ٰؾا احلؽير أي

. ٝةؿ  صٕٛؿو  إقعةؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ يف الك٪ح ا٣يٌت ػؿصخ اجل٧ةٔح إىل أيب
                                                                                              

  .۱5، ح  احلك٨ مٮد ىلع أيب ح، ثةب اإلمةرة كاجلٌه ، ٠ذةب احلضٌ ۳۱۱، ص ۱الاكيف/ ج  (1)

 .4، ح  ح اإل٦ةـيت دٮصت ظضٌ ح، ثةب األمٮر ا٣ٌ ، ٠ذةب احلضٌ ۰۳5ك ۰۳4ص  املىؽر الكةثٜ/ (2)



 439  .....................  ا٣ٛى٢ ا٣ٕةرش/ ظؽير ترٌشؼ قٕؽ ث٨ ٔجؽ اهلل األمٕؿٌم ث٤ٞةء اإل٦ةـ احلٌضح

 

، ٔرش مكةا٢ ألقأهل ٔ٪٭ة، كٌلف ل ةم٢ه  إقعةؽ/ ٚأٔؽدتي هل يف رٕٝحو 
ا، ٧ٌ٤ٚة  ٤ٞٚخ/ إذا أصةثن ٨ٔ مكةايل قأتل٫ أف يؽٔٮ اهلل ل أف جي٫٤ٕ ذ٠ؿن

 خ كالؿٕٝح ٦ع ألقأهل ٨ٔ مكةايل، ٧ٌ٤ٚة ٩ْؿ إلَّ ٝةؿ ل/ ية أثةقأهل اجلةس ٧ٝ
٫ أةمؽ. ٚٮي   ك٦ةت.  ةن ٚك٧ٌيذ٫ أةمؽ، ٕٚةش ٦ؽٌ  دل ل ذ٠ؿه يٕٞٮب، ق٧ّّ

ٌٰ  ث٨ ظٌكةفو  ٨ ػؿج ٦ٓ اجل٧ةٔح ٔيلٌ كٌلف م٧ٌ  املٕؿكؼ ثػ  الٮاقُ
ة ٨٦ ٌٚحو  ٌن ، )ا٧ٕ٣ل(، ٝةؿ/ ةم٤خي ٦ع إحل٫ ٨٦ اآل٣ح ا٣ٌيت ل٤ىجيةف ثٕ

 ث٭ة. ٧ٌ٤ٚة دٛؿؽ اجلةس ٔ٪٫ ٨ٔ صٮابو   صٕٛؿو  ٤ٝخ/ أحتٙ مٮالم أثةك
/ اقذةذٍف ل ىلع جل٧يٕ٭٥ ٝةـ ٧ٚغ إىل رصية، كادٌجٕذ٫ ٤ٚٞيخ مٮذٌ  ة، ٤ٞٚخي ٞن

 . ٚؽػ٤خي كق٧ٍَّ٤خي ٚؿدَّ ٔيلَّ الكبلـ كيف كص٭٫ ال١ؿا٬ح، كل٥ صٕٛؿو  أيب
يٌم  ثني يؽي٫، ٚ٪ْؿ إلَّ يأمؿين ثةجل٤ٮس، ٚؽ٩ٮت ٦٪٫ كٚؿٌٗخ ٦ة اكف يف ٠ي

، ز٥ٌ ٝةؿ/ ٩ْؿ ٦ٌ٘تو  ٦ة لٰ٭ؾا ػ٤ٞن اهلل! ٦ة أ٩ة ، ز٥ٌ رىم ي٧ي٪نة كم٧ةالن
 .(1)«ٔن ٚؼؿصخ ةٚةقذٕٛيذ٫ ٕٚٛ كال٤ٕت؟!

٨ ٔجؽ اهلل ث٨ حم٧ٌؽو   / رأيخ حم٧ٌؽ ث٨ ٝةؿ/ ٝةؿ ٧ٔةرة ث٨ زيؽو  ٔك
/ ، ٚٞةؿ/ ية ٧ٔةرة، أدؿل ٨٦ ٬ٰؾا ٔضكبني يؽي٫ ٝىٕح وينٍّ   ٔيلٍّ  جنة؟ ٤ٞٚخي

ٓ يؽق ٤ٔي٫ ٚؾاب ظٌّت وةر ٦ةءن، ز٥ٌ دم٫ٕ ٚض٫٤ٕ يف ٝؽحو  ٬ة ، ز٥ٌ ردٌ ٥ٕ٩. ًٚٮ
 .(2)«٧٠ة اك٩خ، ٚٞةؿ/ ٦س٢ ٬ٰؾا ٤ٚيس٨ ا٣ٞؽرة ٚإذا ٌم ٝىٕحه  ،كمكع٭ة ثيؽق

                                                                                              

ـاد۰۱۳٫ك ۰۱۰دالا٢ اإل٦ة٦ح، ص  (1) ، 5۹ك 5۳، ص 5۲حبةر األ٩ٮار/ ج  ؛، اإل٦ةـ اجلٮاد، يف ثٕي ٦ٕض
ـاد٫ /۰6ةب ابل،  دةريغ اإل٦ةـ اجلٮاد  .۳4، ح  ٦ٕض

ـاد٫ /۰6ةب ابل،  ، دةريغ اإل٦ةـ اجلٮاد5۹ك 5۳، ص 5۲حبةر األ٩ٮار/ ج  (2)  .۳4، ح  ٦ٕض
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 ل٥ النحجةينٌ  ا؛ ٚإفَّ حم٧ٌؽ ث٨ حبؿ ث٨ ق٭٢و إفَّ ٬ٰؾق الؿكايح ًٕيٛح الك٪ؽ صؽًّ 
ريق ٨٦ رصةؿ ق٪ؽ الؿكايح دلة٬ي٢، ىلع أ٩ٌ٭ة ٝؽ ثة٤٘٣ٮٌ  ٭٥ه ٜ، ك٬ٮ ٦ذٌ يٮزٌ  ، ٗك

أثةق  احلٌضح  ي٧س٨ دىؽيٞ٭٧ة/ أظؽ٧٬ة ظاكيذ٭ة وؽٌ  امذ٤٧خ ىلع أمؿي٨ ال
ة٩ح ال٬جيٌح! إذ يٞجط وؽكر ٰذلٟ اكف ين٫٤٘ ثؿدّّ الؿ٦ٌ   ٨ٔ ال١ذةثح، كاإل٦ةـ

 ؟!(1)ثة٣٘يت كجبٮاب املكةا٢ الىٕجح ، ١ٚيٙ م٨٧ٌ ٬ٮ اعل٥ه امل٧زٌي  ٨٦ الىبٌ 

ٜ ا٣تكرتٌم  ّّٞ ة ٬ٰؾا اإلماكؿ ٩ٛك٫ يف مكأتلني   ز٥ٌ إفَّ املع ٌن ٝؽ أكرد أي
 .(2)(األػجةر ادلػي٤ح)ك (ٝةمٮس الؿصةؿ)٦٪ٛى٤ذني يف ٠ذةب 

 إلجوإب

٦ة ذ٠ؿق ٨٦ »ثٞٮهل/   ٣ُٙ اهلل الىةيف ا٣لگپةياگينٌ  نيغكٝؽ أصةب ال
ٌّٜ  ي٤٭ٮ كال اإل٦ةـ ال أفَّ  ٤ٔي٫ ٨٦ الؿكايةت أزيؽ  ريت ٚي٫، كيؽٌؿ  ال ي٤ٕت ظ

ة، إاٌل أفَّ ال٤ٕت يٞةؿ ىلع ٢ٕٚو  م٧ٌة ركاق، ٧٠ة أفَّ ٬ٰؾا زةثخه  ٌن  ثؽال٣ح ا٢ٕٞ٣ أي
ة. ٝةؿ الؿاٗت/ ك٣ٕت ٚبلف/ إذا اكف  ل٥ ا وعيعن يٞىؽ ث٫ ٚة٫٤ٔ ث٫ ٦ٞىؽن

ة، كٝةؿ/  ٫٤ٕٚ ٗري ٝةوؽو  ا وعيعن ال٤٭ٮ/ ٦ة ين٢٘ اإلنكةف ٧ٌٔة ث٫ ٦ٞىؽن
 .٫، يٞةؿ/ هلٮتي ثسؾا، كهليخ ٨ٔ ٠ؾا/ امذ٤٘خ ٔ٪٫ ث٤٭ٮو يٕ٪ي٫ كي٭٧ٌ 

                                                                                              

 .5۲4۳اهلل، ر٥ٝ  ، دؿدمح قٕؽ ث٨ ٔجؽ7۳، ص ٦۳ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (1)

، ۱األػجةر ادلػي٤ح/ ج ؛ ۳۱76اهلل، ر٥ٝ  ، دؿدمح قٕؽ ث٨ ٔجؽ6۱، ص 5ٝةمٮس الؿصةؿ، ج  (2)
ح، ا٣ٛى٢ األكٌ / ۰، ابلةب ۳۳ص  ٔٮ ٓو  /ؿيف األظةدير املًٮ  اٌدٔٮا  يف أػجةر دم

 . منة٬ؽة ا٣ٞةا٥
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، ٦س٢/ ت ٤ٔي٭ة ٦٪ةٚٓ ٦٭٧ٌحه كأ٦سةؿ ٬ٰؾق األٕٚةؿ الىةدرة ٨٦ األَٛةؿ يرتدٌ 
رمؽ صك٫٧، ك٧٩ٮّّق، كأذؽاؿ أٌٔةا٫، ظٌّت أفَّ ٧٤ٔةء ا٣رتبيح كالؿيةًح 

 يس٨ يف ٢َٛو  يٕ٭٥ ىلع ٬ٰؾق األٕٚةؿ، كلٮ ل٥تنضثي٤ـمٮف مؿٌب األَٛةؿ 
جحه  ٌ  ،حإىل ٬ٰؾق األٕٚةؿ الؿيةًيٌ  ٗر ح صك٫٧، ٮف ث٫ ىلع ٔؽـ وعٌ ٚإ٩ٌ٭٥ يكذؽل
 قبل٦ح ركظ٫. ٔؽـ ث٢ ك

إاٌل أفَّ  ،ت ٤ٔي٭ة ثٕي امل٪ةٚٓٚإف ٤ٝخ/ إفَّ ٬ٰؾق األٕٚةؿ كإف اكف يرتدٌ 
 .يٞىؽ ث٭ة ٦٪ٕٛحن  ٤ٔي٭ة، ال ا٢ُٛ٣ ٦ُٛٮره 

م يزٌنق ٔ٪٫ اإلنكةف ا٣ٛؿؽ ثح٪٭ة كبني ال٤ٕت كال٤٭ٮ اٌل  ك٣ٰس٨ٌ ٤ٝخ/ ٥ٕ٩، 
ط ٨٦ أف خيىف؛ ٚةألكٌ  ة دسٮي٪نة، الاكم٢ أًك ا وعيعن ؿ ٝؽ ٝىؽ ٦٪٫ ٦ٞىؽن

ـٌ  ح ُٚؿد٫، ىلع ٧٠ةؿ ػ٤ٞذ٫ كد٧ة٦يٌ  دحل٢ه ٬ٮ كص٢ٌ، ك كبإرادة ػة٣ٜ اإلنكةف ٔ
ؽ٫٦ دحل٢ه  ٦ة ٝىؽ ٨٦  يٛ٭٥ ا٢ُٛ٣ اغبلنة ك٩ٮاعن  ىلع اجلٞىةف. ٥ٕ٩، ال ٔك

جذ٫ إىل ٦ة نك٧ٌ  إىل احًلس٥ كا٣٘ةيةت اتل١ٮيجٌيح  ي٫ دلةزنا ك٨٦ ٗري اتلٛةتو ٗر
ا ثٰ٭ؾا ا٣٘ؿض الاكمٙ ٨ٔ دٝةاٜ "هلٮنا ك٣ٕجنة" . أ٦ٌة اإل٦ةـ ٚيٛ٭٥ ٰذلٟ، مةٔؿن

 كًل٧ةؿ و٪٫ٕ.  -دٕةىل  -ظ٧١ح اهلل 

 ةق م أُٔكاإلماكؿ كاالقتجٕةد ػ ك٬ٮ وؽكر ٬ٰؾق األٕٚةؿ ٨٦ اإل٦ةـ اٌل 
٨ ٝةؿ/  ا٥٤ٕ٣ كاحلس٥ وجينة ػ ٝؿيته  اهلل  ة٨٦ ٝٮؿ ٦ى ٮًؿ ػٰ لً٭ى  ٦ى ا الؿَّقي ؾى

ٍقٮىاؽً 
ى
يى٧ًٍش يًف اأٍل ـى كى ة ٕى َُّ ٢ي ا٣ كي

ٍ
، لٮ  ف وؽكر ٬ٰؾق األٕٚةؿ ٔ٪٭٥ٚ٪ .يىأ
 يسٮف ٧٠ةالن هل٥، كيؤكؿ األمؿ إىل  ٚي٭٥ ال يؿصٓ إىل إزجةت ٩ٞهو  ل٥

ح ا٣يٌت يكذح اإلنكةف أف يؿاق اجلةس ٚي٭ة، ٨٦ األٕٚةؿ ا٣ٕةديٌ   دزني٭٭٥
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ٔ٪٭٥، كاحلةؿ أفَّ ثس٢ّّ ٰذلٟ دْ٭ؿ  كإىل ٩ف ٦س٢ الن٭ٮة كاملي٢ اجلجسٌ 
 ح ك٦ٞة٦ةد٭٥ النةخمح ا٣ٕةحلح. ٧٠ةالد٭٥ الؿكظيٌ 

لٮصؽ٩ة ٚي٭ة أزيؽ ٨٦ ٰذلٟ   حكلٮ راصٕ٪ة دٮاريغ األ٩بيةء كاألا٧ٌ 
كقجُي٫ ا٣ٕـيـي٨ ٤ٔي٫ ظٌّت يف   ، ٨٦ أّ٭ؿ٬ة ٦ة كٝٓ ثني اجلبٌ ثسسريو 

٥ٕ٩ "ظةؿ وبلد٫ كيف قةاؿ األظٮاؿ، ٚ٭ٮ يبلٔج٭٧ة ك٧٬ة يبلٔجة٫٩، كيٞٮؿ/ 
 .(1)"ذ٧١ة، ك٥ٕ٩ الؿا٠جةف أ٩ذ٧ةح ٦ُيٌ املُيٌ 

َّٝ "/  كيٞٮؿ يف اإل٦ةـ احلكني ـي َّٝ ظى ـي ؽَّ حه ظى َّٞ  حه ، دىؿى نٍيى بى ي٢ٞ  ك ل٥. (2)"حى خى
  ٮز لكجُي٫جي اردسةث٫، أك ال  ل٤٪بٌ  ٮزجي ال فَّ ٬ٰؾا ٣ٕته إ/ أظؽه 

 ٧ة يف ظةؿ الىبلة. ]ال[ قيٌ  ّ٭ؿق الؿًلٮب ىلع
  احلك٨ اك٩خ ديػؿّّٝه  ا٣ٕةملنيؽة نكةء ؽد٪ة كقيٌ ك٬ٰؾق قيٌ 

ثأيب لكخ  مبي٫ه  أ٩خ"/  ل٤عكنيكٝة٣خ  "أمج٫ أثةؾ ية ظك٨"كدٞٮؿ/ 
ة ثٕيلٍّ   .(3)"مبي٭ن

ني ٨٦ ٚ٭٢ ّتؽ ٨٦ ٩ٛكٟ أف يسٮف األ٩بيةء ك األكويةء حمؿك٦ني أك مم٪ٔٮ
ط النٮا٬ؽ ىلع ]ٌم[ ٬ٰؾق املبلَٛةت ا٣يٌت دٞٓ ثني اآلثةء كاألث٪ةء ك ٨٦ أًك

٦ٓ ٦ة ٚي٭ة ٨٦ احلس٥ كالؿمٮز ، ٣ُةٚح الؿكح كظك٨ اخل٤ٜ كالؿةمح كاإلنكة٩ٌيح

                                                                                              

/ ج  (1)  . ، ثةب إ٦ة٦ح الكجُني، ٚى٢ يف ماكرـ أػبلٝ٭٧ة4۲۱، ص ٦۳٪ةٝت آؿ أيب َة٣تو
 ة٧٬ة.يٌ إ  ، ثةب إ٦ة٦ح الكجُني، ٚى٢ يف حمجح اجلبٌ ۳۳۳ص  املىؽر الكةثٜ/ (2)
 ؿدات.يف املٛ ، ٚى٢ه  ، ثةب إ٦ة٦ح الكجُني۳۳۹ص املىؽر الكةثٜ/  (3)



 443  .....................  ا٣ٛى٢ ا٣ٕةرش/ ظؽير ترٌشؼ قٕؽ ث٨ ٔجؽ اهلل األمٕؿٌم ث٤ٞةء اإل٦ةـ احلٌضح

 

جح؟ ٚكجعةف اٌل  ،حا٣رتبٮيٌ  م ص٤ٕ٭ة ٚذ٧٪ٕ٭٥ ٨٦ ٬ٰؾا النٮؽ اجلٛس كالٗؿ
ٌٝ ٨٦ أٌل لااؾ   .(1)«٭ة كمؿارد٭ةاحليةة، ك٦ة يؾ٬ت ث٭ة ٦ذةٔج٭ة، كدجس منة

يف و٘ؿ٥٬  هل٥ ظةالته   حٚىؤلٌف األا٧ٌ »/  يٞٮؿ النيغ احلةاؿمك
 يف الالكـ كدسؿيؿ   ٠عةؿ قةاؿ األَٛةؿ، ٨٦ دم٤ذ٭ة إثُةء احلكني

ـٌ صرباي٢ امل٭ؽ ظٌّت أننؽ   ألص٫٤ اتل١جري، كبسةؤق  اجلبٌ  يف امل٭ؽ ك٬
ؿٚذ٫ املؼٌؽرات يف األقذةر، كًلؾا رًلٮب٫يف ذٰ  ىلع ّ٭ؿ   لٟ أمٕةرنا، ٔك
 .(2)«ك٬ٮ يف الكضٮد م٧ٌة اليٞج٢ اجلعٮد  اجلبٌ 

ـٔٮ٦ح ىلع ٬ٰؾق الؿكايح / » يٞٮؿ النيغ اجل٧ةزٌم ك كاإلماكالت امل
ك٦٪٫ٕ إيٌةق ٨٦ ال١ذةثح   ؛ ٚإٌف ٢٧ٔ مٮال٩ة احلٌضح امل٪ذْؿالرشيٛح مؿدكدةه 
ة ٨ٔ ْن ٧ٔبلن  ، كإزجةته حا٤٘٣ٌٮ، ك٬ٮ ا٢٧ٕ٣ ىلع َجٜ الىٮرة ا٣برشيٌ  اكف ظٛ

 .»(3) ٨٦ آثةا٫ًً ا٣ربرة ٦س٤س٥، كًل٥ هلة ٨٦ ٩ْريو  ثأ٩ٌة برشه 

ٓي  ذ٬جٌيحن  ة٩حن ر٦ٌ   ك٬ٰؾا اإلماكؿ د٨٧ٌٌ إ٣ٞةء اإل٦ةـ ا٣ٕك١ؿٌم  د٧٤ٓ ثؽاا
٦ٓ أفَّ ٰذلٟ ٢٧ٔ جح ٤ٔي٭ة ل٤ٕت كدلق، ٩ٞٮًم٭ة كقٍ ٗؿاات ا٣ٛىٮص املؿًلٌ 

رٍتىيف أ٢٬ ادل٩ية، ال   ف ٨ٔ ادل٩ية كزػةرٚ٭ة. ٮ٦ًٕؿٚ٭٥  ؛ ٦س٤٭٢٧ٔ٥ ٦ي

                                                                                              

 .ادلػي٤ح املكىٌم ثةألػجةر ال١ذةب ىلع ال٤ُيٛح اجلٞٮد ،۳5۹ ص ،۳ ج٦٪ذؼت األزؿ/  (1)

ٙو  اهلل ث٨ أيب ، دؿدمح قٕؽ ث٨ ٔجؽ۳۰7، ص ٦۳٪ذٍم املٞةؿ/ ج  (2)  ، اهلةمل.۱۰۳۲، ر٥ٝ ػ٤

ٙو  اهلل ث٨ أيب ، دؿدمح قٕؽ ث٨ ٔجؽ۳۳، ص 4مكذؽرٌلت ٥٤ٔ رصةؿ احلؽير/ ج  (3)  ػ٤
 .٥ٝ6۱۳6 ، راألمٕؿٌم 
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 إلجوإب

ؿَّ ٝةؿ اهلل دٕةىل/  ٨ٍ ظى َُّ ـى ًزي٪ىحى اهلًل ا٣َّ ٝي٢ٍ ٦ى ا٣ جىةًدقً كى ًٕ جى ٣ً ٍػؿى
ى
جىةًت ٨٦ًى يّّ يًت أ

ة/  ،(1)ٍزؽً الؿّّ  ٌن ى كٝةؿ أي ةءي ٨ٍ٦ً حمى ىنى ة ي ي ٦ى ٤يٮفى هلى ٧ى ٍٕ ةفو حى ٛى ةًثي٢ى كىًص تى٧ى ةًريتى كى
كرو رىاًقيىةتو  ٝيؽي جٍلىٮىاًب كى  .(2)اكى

،  اهلل ق٤ي٧ةف ٧ة قرية ٩بٌ قيٌ  ال  ٥ٕ٩، ٬ٰؾق قرية ثٕي األ٩بيةء
، ، ظٌّت ٝي٢/ إ٫ٌ٩ اكف هل أ٣ٙ امؿأةو ٠سريةه  كإ٦ةءه  كنكةءه  ٚٞؽ اك٩خ هل ٝىٮره 

ظٌّت  ٞٮـ هل اإلنف كاجل٨ٌ كإذا ٦ة ػؿج إىل دل٤ك٫ ٚإفَّ ا٣ُري د١ٕٙ ٤ٔي٫، كي
رٍتىيف أ٢٬ ادل٩ية، ي٢ٞ أظؽه  جي٤ف ىلع رسيؿق، ك٦ٓ ٰذلٟ ل٥ / إفَّ ٬ٰؾا ٢٧ٔ ٦ي

ؿاض ٨ٔ ٬ٰؾق ادل٩ية.  كػبلؼ اإٔل

ا إىل ٬ٰؾق  (3)٨ٔ ٬ٰؾا اإلماكؿ  ا٣ٞيٌمٌ  كٝؽ أصةب النيغ ٌٔجةسه  مكت٪ؽن
 / ادل٩ية ٣حف الـ٬ؽ يف "احلؽير/  ٚف»اآليح الرشيٛح كالؿكايةت، ٝةابلن

دسٮف ث٧ة يف يؽؾ  ؿي٥ احلبلؿ، ث٢ الـ٬ؽ يف ادل٩ية أف الحت ثإًةٔح املةؿ، كال
الـ٬ؽ لك٫ُّ ثني "/  املٮ٦٪ني كٝةؿ مٮال٩ة أ٦ري. (4)"أكزٜ ٦٪ٟ ث٧ة ٔ٪ؽ اهلل

يبٍلى لك٧ذني ٨٦ ا٣ٞؿآف، ٝةؿ اهلل قجعة٫٩/  ٥ٍ كالى  ١٣ًى ٚىةدىسي ة  ى ٦ى ٍٮا ىلعى قى
ٍ
 دىأ

                                                                                              

ؿاؼ/  (1)  . ۳۰قٮرة اأٔل

 . ۱۳/ إو قٮرة قج (2)

 ثٕؽ اهلةء، يف الـ٬ؽ.  م، ثةب الـا5۳6، ص ۳قٛي٪ح ابلعةر/ ج  (3)
 .۰الـ٬ؽ، ح  ، ٠ذةب املٕحنح، ثةب ٦ٕىن7۱ك 7۲، ص 5الاكيف/ ج  (4)
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ة آدىةزي  ٮا ث٧ًى ؿىظي ٍٛ ٨ ل٥ ،٥(1)ٍ تى يٛؿح ثةآليت ٚٞؽ أػؾ  املةظ كل٥ يأسى ىلع ك٦ى
 .(2)«"الـ٬ؽ ثُؿٚي٫

ٓ اتل٧ذٌ ؾ دؿك ي٤ــ ٫ٕ٦ دؿؾ اال٩ذٛةع ث٧ة أظ٫ٌ٤ اهلل  ٬ٰؾا ٬ٮ الـ٬ؽ، كال
ث٫ ىلع اإلنكةف ٨٦  ات، ث٢ جي٧ٓ ٫ٕ٦ اال٩ذٛةع ثس٢ّّ ٦ة أ٥ٕ٩ اهلل ثةملذلٌ 

ٕى  ٚيىٕت ٤ٔي٭٥  ،حة لدل٩ية ادل٩يٌ ثةجل٥ٕ ظجًّ  ادل٩ية؛ ألفَّ املرتٚني ٝؽ أػؾكا ٥ً ٩ً
ٌٞ  دؿًل٭ة، دكف ٬ٰؤالء؛ ٚإ٩ٌ٭٥ ٝؽ دؿًلٮا ادل٩ية ثبل ٔ٪ةءو  لا ال ٚؿؽ  ؛حو كمن

 ة٩ح ال٬جٌيح كالؿ٦ة٩ح ا٣ُجيٌٕيح. ٔ٪ؽ٥٬ يف ٦ٞةـ اإل٩ٛةؽ ثني الؿ٦ٌ 

قي اٍقذىبلى »يف كوٙ ظضش اهلل دٕةىل/   ٦٪نيؤامل ٝةؿ أ٦ري ؿى ٔى ة اٍقذىٍٮ ٩يٮا ٦ى
 ٍ لى ٦ً٪٫ٍي اجٍلىة٤٬ًيٮفى ال ة اٍقذىٮٍظى ٮا ث٧ًى نًكي

ى
، كأ ٚيٮفى رٍتى ٢ ادلُّ » ،(3)«٧ي ٮا أ٬ى ًلى ٩ية يف ٚنةرى
ى٥ ٥، كل ٢ً ٦ة  د٩ية٬ي ٌى ٩ية ثًأٚ ٪ٮا ادلي ١ى دًً٭٥، قى ٩ية يف آًػؿى ٢ ادلي ٭٥ أ٬ى ينةًرًلي ي

ْٮا ٨٦ًى ادلُّ  ٢ً ٦ة أك٤ىخ، ٚىعى ٌى ٤يٮ٬ة ثأٚ ١ً٪ىخ، كأكى ٰ ث٫ًً قي ًْ ٩ية ث٧ًة ظى
َـّ ال٧ي  ٤ىجٮا ٔ٪٭ة ثةل ٞى ، ز٥ٌ اٍج رٌبكفى ذى١ى ؾقي اجلجةثؿةي ال٧ي كا ٦ً٪٭ة ٦ة أػى ؾي ، كأػى اًد رتٚيٮفى

ًؿ الؿَّ  ذٍضى ًٖ كال٧ٍى جى٤ٌ  .(4)«اثًًط ال٧ي

يس٨ أو٤٭ة ٨٦ ال٬ت، ث٢  ٧ٚة الٌري يف ٬ٰؾق الؿ٦ٌة٩ح ال٬جيٌح ا٣يٌت ل٥ فإذ
                                                                                              

 .۰۳قٮرة احلؽيؽ/  (1)
 ، ظٞيٞح الـ٬ؽ.4۳۹، احلس٥، احل٧١ح ٩5۰6٭ش ابلبلٗح/ ص  (2)

 ، ػىةاه اإل٦ةـ.۱47احل٧١ح  املىؽر الكةثٜ/ (3)

 ق مرص.، ظني ٝدٌل ثسؿو  ؽ ث٨ أيبىل حم٧ٌ إ ۰7/ ال١ذت، ا٣ٕ٭ؽ املىؽر الكةثٜ (4)
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٭ة أ٬ٍؽيىٍخ إحل٫ ة٬ة؟ ك٤ٕ٣ٌ ث٫؟! ك٦ة ٌم ٝي٧ذ٭ة؟ ك٨٦ أي٨ ٥٤ٕ٩ أ٫ٌ٩ أثٞ اك٩خ ٦٪ٞٮمحن 
 .«ٝؽ اكف أ٬ؽا٬ة ثٕي رؤقةء أ٢٬ ابلرصة»يف ٰذلٟ احلةؿ ٧٠ة ينٕؿ ث٫ ٝٮهل/ 

يْ٭ؿ ٨٦ أ٣ٛة٫ّ أ٫ٌ٩ ثة٣ٖ يف دٮويٛ٭ة؛ ك٦ة اكف إٔضةث٫ ث٭ة إاٌل أل٫ٌ٩ رآ٬ة ك
ة ٔي٪٫، كلٮ كوٙ ٦ٓ ٝؿٌ   ثني يؽم مٮالق، كأ٩ٌ٭ة اك٩خ الٮاقُح ملبلَٛذ٫

ٌن ٗري الؿ٦ٌ  ة م٧ٌة اكف يف ابليخ ٨٦ األميةء كاألزةث لاكف دٮوي٫ٛ هلة ٦س٢ ة٩ح أي
ككدلق ا٣ٕـيـ   ٰذلٟ. ٕٚنيه ٦س٢ ٔي٪٫ ا٣يٌت ترٌشٚخ ثؿؤيح مٮال٩ة ا٣ٕك١ؿٌم 

م ٣حف ٚٮ٫ٝ ، ككٕٝخ ىلع اجل٧ةؿ اٌل  حم برٌش ث٫ األ٩بيةء كاألا٧ٌ اٌل 
ة ثٰ٭ؾا اجل٧ةؿ ٦ذ٤ٌٕ  م ٦٪٫ ٬ٰؾا اجل٧ةؿ، يؿل كَّ ٦ة يؿلإاٌل دمةؿ اهلل اٌل  دمةؿه  ٞن

، كيى٫ٛ ثأظك٨ ٦ة ثإماك٫٩ ٨٦ األ٣ٛةظ ابل٤ي٘ح كا٣ٕجةرات ال٤ُيٛح  .(1)دميبلن

يك٤ٌٍ ىلع ا٣ٕؿب   ؽو ٪٫ أفَّ احل٭ٮد اك٩ٮا خيربكف ثْ٭ٮر حم٧ٌ د٧ٌٌ »
ٚإ٫ٌ٩  ،، ٦ٓ أ٫ٌ٩ ػبلؼ ا٣ٞؿآفٍ خبذ٪رص ىلع ثن إرسااي٢، كأ٫ٌ٩ اكذبه ٠تك٤ٌ 

ؽكف أٔؽاء٥٬ ث٫د٨٧ٌٌ أ٩َّ٭ ٝةؿ  ،، كأ٫ٌ٩ إذا ّ٭ؿ يجذ٥ٞ هل٥ ٦٪٭٥ ٥ ئٮ
ً اهلل دٕةىل/  ى الَّ ٮفى ىلعى ًذعي ٍٛ ىٍكذى ج٢ٍي ي ٩يٮا ٨٦ً رى ٌلى كا ٚى٤ى٧َّ كى ؿي ٛى ٥ ٦َّ ي٨ى زى ٬ي ةءى ٚيٮا ة صى ؿى ٔى ة 

كا ث٫ًً  ؿي ٛى ككرد أٌف األ٩ىةر ثةدركا ثةإلقبلـ ل٧ٌة ق٧ٕٮا ٨٦ احل٭ٮد ٚي٫، ، (2)زى
 م اك٩خ احل٭ٮد خيربك٩٪ة ث٫.اٌل  جلبٌ ٚٞةلٮا/ ٬ٰؾا ا

                                                                                              

 ، اجلٞٮد ال٤ُيٛح ىلع ال١ذةب املكىٌم ثةألػجةر ادلػي٤ح.۳6۲، ص ٦۳٪ذؼت األزؿ/ ج  (1)

 . ۳۹قٮرة ابلٞؿة/  (2)
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 إلجوإب

ة ٔضيته  ٌن أفَّ احل٭ٮد اك٩ٮا  ٤ٔي٫ ظؽير قٕؽو  ؛ ٚإفَّ ٦ة يؽٌؿ أٝٮؿ/ ٬ٰؾا أي
ثٮ٫٩، كدسؾيج٭٥ إيٌةق ٝؽ كرد يف ، كٌل٩ٮا يسؾٌ  يٞٮلٮف ٠ؾا كًلؾا ٔ٪٫

ىلع إ٩سةر٥٬ كرٌد٥٬ رقةتل٫  ا٣ٞؿآف املضيؽ ال مؿيح ٚي٫. ك٨٦ دم٤ح ٦ة يؽٌؿ 
ٮفى آليح/ ا٬ٰؾق  ًذعي ٍٛ ىٍكذى ج٢ٍي ي ٩يٮا ٨ٍ٦ً رى ٌلى ثني ٠ٮ٩٭٥ خمربي٨  ٦٪ةٚةةو  ، ٚأٌم ...كى

ا  ٪ةدن ا ٔك ثؿقةتل٫ ٝج٢ دٔٮد٫ كبٕسذ٫ أك ٝج٢ كالدد٫، كبني إ٩سةر٥٬ ظكؽن
 ٌٜ ّّٜ ل٧ٌ ل٤ع ة آ٦٪ٮا ثةحل ٌن ة ق٧ٕٮا ٨٦ احل٭ٮد ٝج٢ ٰذلٟ ٨٦ ا٣بنةرة ؟ كاأل٩ىةر أي
يؤ٦٪ٮا ث٫ كأ٩سؿكق إاٌل ا٤ٞ٣ي٢  ٕؽ ٰذلٟ ل٦٥ٓ أ٩ٌ٭٥ ث ،يف اتلٮراة  ثةجلبٌ 

ـو  ريق. ٦٪٭٥ ٠ٕجؽ اهلل ث٨ قبل  ٗك
/ إفَّ اآليح ال١ؿي٧ح إ٧ٌ٩ة دؽٌؿ  ىلع أٌف احل٭ٮد اك٩ٮا ٝج٢ ابلٕسح يكذٛذعٮف  إف ٤ٝخى

ة صةء٥٬ ٦ة كيىٌؽٝٮ٫٩، ٧٤ٌٚ   ي٨ زٛؿكا، كٌل٩ٮا خيربكف ٨ٔ ّ٭ٮر اجلبٌ ىلع اٌل 
 ثٮ٫٩ ٝج٢ ٰذلٟ.٣ٌخ ىلع أ٩ٌ٭٥ يسؾٌ زٛؿكا ث٫، كالؿكايح ٝؽ د ٔؿٚٮا

/ ٦ة د٣ٌخ ٤ٔي٫ الؿكايح أفَّ املضةلكني هل٥ اك٩ٮا يسؾٌ   ثٮ٫٩، ك٢ٌٕ٣ ٤ٝخي
ك٦آؿ ظةهل، كٌل٩خ ثٕؽ   ة٥٬ اك٩خ لبلقذؼجةر ٨ٔ ظةهلدلةلكذ٭٥ إيٌ 

ثٮ٫٩ ٝج٢ ٰذلٟ ٨٦ احل٭ٮد يسؾٌ  الظذ٧ةؿ أف يسٮف َةاٛحه  ابلٕسح، كال رادٌ 
. كبٕؽ صٮاز اجل٧ٓ  ا٣ٕؿب ك٨٦ كدل إق٧ةٔي٢جنة؛ ٧٤ٕ٣٭٥ ثأ٫ٌ٩ ٨٦ دٌٕى 

ماكؿ، كإذا صةء ثني ّة٬ؿ اآليح ثأظؽ الٮص٭ني املٞجٮ٣ني ٔ٪ؽ ا٣ٕؿؼ يؿٚٓ اإل
 .(1)«االظذ٧ةؿ ث٢ُ االقذؽالؿ

                                                                                              

ح الؿقةا٢/ ج  (1)  .۱77، ص  ۰دل٧ٔٮ
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امذ٧ةؿ ظؽير قٕؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ىلع مٮت أةمؽ ث٨ إقعةؽ يف ظيةة 
ٮر تلض٭زيق، ٦ٓ أفَّ ثٞةء ػةد٫٦ املكىٌم ثسةٚ ، كبٕس٫ اإل٦ةـ ا٣ٕك١ؿٌم 

 . ٛةيقٌّ كادٌ  ُٝعٌّ  أمؿه   أةمؽ ٬ٰؾا ثٕؽ اإل٦ةـ

 إلجوإب

ٓ احلؽير، كالإفَّ ٬ٰؾا أٝٮل ٦ة تنجٌ  ٩٪١ؿ وٕٮبح  ر ث٫ إلزجةت ًك
 اجلٮاب ٔ٪٫ لٮ اكف أةمؽ ث٨ إقعةؽ ٬ٰؾا ٬ٮ ٩ٛك٫ أةمؽ ث٨ إقعةؽ ث٨ قٕؽو 

 .  ٌم ا٣ٕك١ؿ حم٧ٌؽو  ا٣ٌح ثٕؽ كٚةة مٮال٩ة أيب األمٕؿٌم 
يٮصؽ ٔ٪ؽ٩ة  أ٦ٌة لٮ اظذ٤٧٪ة أ٫ٌ٩ ٗريق ٚعيجبؾو يؿدٛٓ اإلماكؿ، ك٣ٰس٨ ال

ا. ك٢ٌٕ٣  ،ىلع ٠ٮ٩٭٧ة ازجني دحل٢ه  يف ٬ٰؾا  ٧٠ة ال دحل٢ ىلع ٠ٮ٩٭٧ة كاظؽن
 ٧ة ٦س٢ أةمؽ ث٨ إقعةؽ األمٕؿٌم قيٌ  د، الاحلؽير ٩ٛك٫ دحلبلن ىلع اتلٕؽٌ 

يس٨ اعرٚنة ثأظٮاؿ  لٮ ل٥، كال ريت أ٫ٌ٩  املٕةرص لٮادل النيغ الىؽكؽ
، ك٬ٮ ٦ٓ ٰذلٟ أػؿج ٬ٰؾا دة٦ٌحن  اكف اعرٚنة ث٧س٫٤، يٕؿ٫ٚ ٦ٕؿٚحن  ،الؿصةؿ

 . (ادلي٨  ٧٠ةؿ)ة ث٫ يف ٠ذةب احلؽير حمذضًّ 
يٍجح ٤ٚٮ اكف أةمؽ ث٨ إقعةؽ املؾ٠ٮر ٚي٫ ٬ٮ ٬ٰؾا اٌل  ٘ى م دٮيٌف يف ٔرص ا٣

٫ النيغ ي٤ذٛخ إحل ، ١ٚيٙ ل٥ الى٘ؿل دكف ٔرص اإل٦ةـ ا٣ٕك١ؿٌم 
٨ إىل ٰذلٟ؟  الىؽكؽ ٌُ  كيذٛ

 ٚةألمؿ يؽكر ثني أف ٩ٞٮؿ/ إفَّ النيغ  في٧س٨ ٝجٮهل، إذ ك٬ٰؾا م٧ٌة ال
ٜٛ ٤ٔي٫، املن٭ٮر املذٌ  ي٤ذٛخ إىل ٬ٰؾا األمؿ ا٣ُٞعٌ  ل٥  الىؽكؽ
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٬ٰؾا احلؽير يف ٧٠ةهل،  خيىف ٤ٔي٫ ٦س٫٤، أك أف ٩ٞٮؿ ثؽٌس  م الكاملٕؿكؼ اٌل 
ةٔني لك٫ٌ أك ذي٫٤ اٌل  خيؿص٫ ٚي٫، كأ٫ٌ٩ ل٥ ًٌ خيؿص٫  م ل٥ث٢ زاد ٤ٔي٫ ثٕي الٮ

د أةمؽ ث٨ إقعةؽ املؾ٠ٮر يف احلؽير.   وةظت ادلالا٢، أك أٍف ٩ٞٮؿ ثذٕؽُّ
 ال ح ظةؿ املؾ٠ٮر يف ظؽير قٕؽو ىف، كدل٭ٮحلٌ خي  اثلة٣ر ٧٠ة الكاملذٕنٌي 

 اكف يٕؿ٫ٚ ٦ٕؿٚحن   ىلع ٫ًٕٛ، ث٢ يكذْ٭ؿ ٦٪٫ أفَّ النيغ الىؽكؽ يؽٌؿ 
 ثأ٫ٌ٩ اكف ػري أ٢٬ ابلدل.  حن دة٦ٌ 

 ٥ٕ٩، ٬٪ةؾ ثٕي اإلماكالت األػؿل الٮاردة ىلع الؿكايح، ٣ٰس٨ مؿااعةن 
 ثٕؽ أدىن دأٌم٢و  لبلػذىةر أٔؿً٪ة ٔ٪٭ة كإف اك٩خ اإلصةثح ٔ٪٭ة كاًعحن 

 ٌٝ  ٚي٭ة. حو كد

ق ح وؽكر ٬ٰؾوعٌ ىلع  كٝؿاا٨ ٠سريةه  أ٦ةراته  ٬٪ةؾيف اخلذةـ ٩ٞٮؿ/ 
ؿج ٨ٔ الٮزةٝح خت الؿكايح، حبير لٮ أكردت ٤ٔي٭ة ٔرشات اإلماكالت ٚبل

 ثةلىؽكر كٌٝٮة امل٧ٌٮف.



 



 

 

انخضراء انجزيرج حكايح



 



 

    

ابلعر يف  ز٥ٌ  ،كردت يف ٬ٰؾا ا٣ٛى٢ ظاكيح اجلـيؿة اخلرضاء كمىةدر٬ة
٥ أفٌ  ،ق٪ؽ٬ة حمٮر ابلعر يف ٤ٞ٩٪ة حلاكيح اجلـيؿة اخلرضاء ٬ٮ اجل٢ٞ اٌلم  ٗر

يلٌ  بٌ أكردق ا٢ٌٛ٣ ث٨ حيىي ا٣ُيٌ   بٌ . كٝؽ زجخ ًٕٙ ق٪ؽ ا٣ُيٌ ث٨ ٚة٢ًو  ٔك
يلٌ  ؽـ دٮزيٞ٭٧ة. ز٥ٌ  ث٨ ٚة٢ًو  ٔك ماكالت ٝ٪ة ثٕؽ ٰذلٟ إىل مبلظْح اإلدُؿٌ  ٔك

ماكالت الٮاردة ىلع احلاكيح دة ٤ٔي٭ة. ك٨٦ دم٤ح اإلح الٮارح كامل٧ٌٮ٩يٌ ادلالحلٌ 
حبةر )اجل٢ٞ اٌلم أكردق ٠ذةب  ا أفٌ اتل٪ةٝي ثني اجلىٮص، ظير دؿل ص٭ةرن 

. (دجرصة الٮيلٌ )يف ٠ذةب  ٦ٓ ٦ة ٫٤ٞ٩ ابلعؿاينٌ  ٠جريو  خيذ٤ٙ بنّكو  (٩ٮاراأل
ت يف ءصة ك٨٦ دم٤ح اإلماكالت األػؿل ىلع ظاكيح اجلـيؿة اخلرضاء أمٮره 

ت٪ةیف ٦ٓ املٕذٞؽات ي ٮ أمؿه ك٬ ،٨٦ ٝجي٢ حتؿيٙ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ،ٌة٦ي٪٭ةم
ح ح املنة٬ؽة االػذيةريٌ زخ احلاكيح ٨ٔ إماك٩يٌ ا٣يٌت ٩ؤ٨٦ ث٭ة. ٧٠ة حتؽٌ  ئكاملجةد

رٌدق ٠جةر ٧٤ٔةا٪ة ٨٦  اعءه ك٬ٮ ادٌ  ،يف ز٨٦ ا٣٘يجح ال١ربل  لئل٦ةـ امل٭ؽٌم 
اعء كصٮد م٧ٌٮف احلاكيح ادٌ ٝجي٢ النيغ صٕٛؿ اكمٙ ا٣ُ٘ةء. ٧٠ة كرد يف 

ٌن ك٬ٮ  ، لئل٦ةـ امل٭ؽٌم  أث٪ةءو  ٥ه ل٥ يثجخ ثةملٌؿة. ٧٠ة كرد أي  اعء أفٌ ة ادٌ ٔز
ـن اجلـيؿة اخلرضاء د٧سٌ  حل٭ة، كٌم إي٧س٨ ا٠تنة٫ٚ كيكذعي٢ الٮوٮؿ  ا ال٢ ٣٘

 ،٦ٕؿكٚحو  ال دحل٢ ٤ٔي٭ة كال مكت٪ؽ يؽ٧ٔ٭ة! ٚةجلـيؿة دٞٓ يف ٦٪ُٞحو  اته ءاعادٌ 
إىل ق٪ح  ٨٦4۲7 ق٪ح  أذيةدمٍّ  اكد٭٥ بنّكو د املك٧٤ني كحتؿٌ  ٣رتدٌ كٌل٩خ حمبلًّ 

ح يف احل١ٮ٦ح املؿًلـيٌ  ح. ٧٠ة أفٌ قبل٦يٌ ٬، كدٞٓ ٨٧ً ظؽكد ابلبلد اإل 6۰۱
 دٌٕيني الٮالة أك د٪عيذ٭٥ ٚي٭ة. كٝؽ ٌم ٨٦ اك٩خ دذٮىٌل  آ٩ؾاؾ قبلمٌ ا٣ٕةل٥ اإل

ٜو  ؽكد٬ة بنّكو كرق٧خ ظ ،أزبذخ ٠ذت اجل٘ؿاٚية اق٥ ٬ٰؾق اجلـيؿة ، كٌم دٝي
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اعء االدٌ  كأفٌ  ، أقُٮرةن اٌل إظاكيح اجلـيؿة اخلرضاء ل٥ دس٨  ظٞةاٜ دثجخ أفٌ 
ـن "٢ ٭ة د٧سٌ ٩ٌ أا٣ٞةا٢ ث  ال ي٧س٨ ٝجٮهل أك اإلٝؿار ث٫.  "ةا ٦ج٭٧ن ٣٘

ٔؿٚخ  ظاكيحن  (حبةر األ٩ٮار)يف ٠ذةث٫ ا٣ٌٞي٥  ٦ح املض٤سٌ ا٣ٕبٌل  ٢ٞ٩
حتخ ك ،٨٦ ٠ذةث٫ ةين كاخل٧كني اثلكٰذلٟ ٨٧ً املضدٌل  ،اءـيؿة اخلرضثةجل

كذ٠ؿ ٩ٌه ظاكيح اجلـيؿة اخلرضاء يف ثؽايح ٬ٰؾا ابلةب  ،٬ٰؾا ا٣ٕ٪ٮاف ثةلات
 .ةة ٨٦ ز٦ة٩٪يف ا٣٘يجح ال١ربل ٝؿيجن  يف ذ٠ؿ ٨٦ رآق  ٩ةدره » ]يٞٮؿ[/

 ،ح اجلـيؿة اخلرضاء يف ابلعؿ األثييثٌٞى  منذ٭ؿةن  أٝٮؿ/ كصؽت رقة٣حن 
٧ة أٚؿدت يؿاد٬ة المذ٧ةهلة ىلع ذ٠ؿ ٨٦ رآق، كملة ٚي٫ ٨٦ ا٣٘ؿاات. كإ٩ٌ إأظججخ 

 كجلؾ٠ؿ٬ة ثٕي٪٭ة ٧٠ة كصؽد٭ة/  ، ل٥ أّٛؿ ث٫ يف األوٮؿ املٕذربةة أليٌن هلة ثةثن 
بك٥ اهلل الؿةم٨ٰ الؿظي٥ احل٧ؽ هلل اٌلم ٬ؽا٩ة ملٕؿٚذ٫، كالن١ؿ هل ىلع ٦ة 

اٌلم اوُٛةق ٨٦ ثني ػ٤يٞذ٫،  ؽو ٧ٌ ذ٫، حمؽ ثؿيٌ ٦٪ع٪ة لبلٝذؽاء بكن قيٌ 
ٌّ يٌ ح املٕىٮ٦ني ٨٦ ذرٌ كاألا٧ٌ  ح ٔيلٍّ ٪ة ث٧عجٌ كػٌى   اهلل ٤ٔي٭٥ أدمٕني ذ٫، و
  .اة ٠سرين ٥ تك٤ي٧ن بني ا٣ُة٬ؿي٨ كق٤ٌ ا٣ُيٌ 

 ح رٌب ني، كظضٌ ؽ الٮويٌ كقيٌ ، كبٕؽ/ ٚٞؽ كصؽت يف ػـا٩ح أ٦ري املؤ٦٪ني
ٌٍ   ث٨ أيب َة٣تو  ٞني، ٔيلٌ ا٣ٕةملني، كإ٦ةـ املذٌ  النيغ ا٣ٛة٢ً كا٣ٕةل٥  خب

٦ة ٬ٰؾا  -ٝؽس اهلل ركظ٫  -ال١ٮيف  بٌ ا٣ُيٌ  ا٣ٕةم٢، ا٢ٌٛ٣ ث٨ حيىي ث٨ ٔيلٍّ 
ٌّ  احل٧ؽ هلل رٌب  :وٮرد٫ كبٕؽ/ ٚيٞٮؿ  .٥كآهل كق٤ٌ  ؽو  اهلل ىلع حم٧ٌ ا٣ٕةملني كو

 اإل٦ةمٌ  بٌ ا٣ُيٌ  ا٢ٌٛ٣ ث٨ حيىي ث٨ ٔيلٍّ  -قجعة٫٩ كدٕةىل  -ا٣ٛٞري إىل ٔٛٮ اهلل 
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اهلل ٔ٪٫/ ٝؽ ٠٪خ ق٧ٕخ ٨٦ النيؼني ا٣ٛة٤ًني ا٣ٕةملني النيغ  ةٔٛ ال١ٮيفٌ 
 - كالنيغ صبلؿ ادلي٨ ٔجؽ اهلل ث٨ احلؿاـ احليٌلٌ  احليٌلٌ  م٧ف ادلي٨ ث٨ جنيطو 

ؽ الن٭ؽاء كػةمف يف من٭ؽ قيٌ  -ٝؽس اهلل ركظي٭٧ة ك٩ٮر رضحيي٭٧ة 
 اجلىٙ ٨٦ م٭ؿ يف أوعةب ال١كةء مٮال٩ة كإ٦ة٦٪ة أيب ٔجؽ اهلل احلكني 

ٓو  كآهل  ؽو ٚ٭ة حم٧ٌ ح ىلع مرشٌ ٨٦ اهلضؿة اجلجٮيٌ  ٧بحو كتكٕني كقذٌ  مٕجةف ق٪ح تك
كا٣ٛة٢ً  ح، ظاكيح ٦ة ق٧ٕةق ٨٦ النيغ الىة٣ط اتليقٌ اتلعيٌ  أ٢ٌٚ الىبلة كأد٥ٌ 

ىلع  - ، املضةكر ثة٣٘ؿٌم املةز٩ؽراينٌ  ث٨ ٚة٢ًو  زي٨ ادلي٨ ٔيلٌ  الٮرع الـٌقٌ 
ني ا٣ُة٬ؿي٨ اصذ٧ٕة ث٫ يف من٭ؽ اإل٦ة٦ني الـًليٌ ظير  - ٚي٫ الكبلـمرشٌ 

كظىك هل٧ة ظاكيح ٦ة مة٬ؽق كرآق يف  ،٨٦ رأل برسٌ  املٕىٮ٦ني الكٕيؽي٨ 
يب ثةٔر النٮؽ إىل  ٧ٚؿٌ  ،كاجلـيؿة اخلرضاء ٨٦ ا٣ٕضةات ابلعؿ األثيي

قٞةط إٚي٫ ث رؤيةق، كقأ٣خ دحكري ٣ٞيةق، كاالقذ٧ةع لٰ٭ؾا اخلرب ٨٦ ٤ٞ٣ٞحو 
ـ  .٨٦ رأل لبلصذ٧ةع ث٫ ٦خ ىلع اال٩ذٞةؿ إىل رسٌ ركاد٫، ٔك

٨٦  احنؽر ٨٦ رسٌ  املةز٩ؽراينٌ  ث٨ ٚة٢ًو  النيغ زي٨ ادلي٨ ٔيلٌ  ٜٛ أفٌ ٚةدٌ 
حل٧ؼ ىلع صةرم  ؛٨٦ الك٪ح املؾ٠ٮرة اؿو ح يف أكاا٢ م٭ؿ مٮٌ رأل إىل احل٤ٌ 

  .ٚي٫ الكبلـىلع مرشٌ  كيٞي٥ يف املن٭ؽ ا٣٘ؿكٌم  ،اعدد٫
 ٚإذا أ٩ة ،ث٭ة ٝؽ أ٩ذْؿ ٝؽك٫٦ ح كًل٪خ يٮ٦بؾو احل٤ٌ  ة ق٧ٕخ ثؽػٮهل إىل٧٤ٌٚ 

ؽ احلكيت، ذم ا٣جكت الؿٚيٓ، كاحلكت ة يؿيؽ دار الكيٌ ث٫ كٝؽ أٝج٢ را٠جن 
ح أَةؿ ٩ـي٢ احل٤ٌ  املةز٩ؽراينٌ  املٮقٮٌم  ؽ ٚؼؿ ادلي٨ احلك٨ ث٨ ٔيلٍّ امل٪يٓ الكيٌ 

٨ ػ٤ش ٣ٰس ،كل٥ أك٨ إذ ذاؾ الٮٝخ أٔؿؼ النيغ الىة٣ط املؾ٠ٮر ،اهلل ثٞةق
  .٫ ٬ٮيف ػةَؿم أ٩ٌ 
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ة كو٤خ إىل ثةب ٧٤ٌٚ  ،ؽ املؾ٠ٮرة اغب ٨ٔ ٔين دجٕذ٫ إىل دار الكيٌ ٧٤ٌٚ 
ٛن يؽ ٚؼؿ ادلادلار رأيخ الكيٌ   ة رآين ٦ٞجبلن ٧٤ٌٚ  ،اة ىلع ثةب دارق مكذبرشن ٨ كاٝ

ؿٌ  كل٥ أم٤ٟ  ،اة كرسكرن ٚةقذُةر ٤ٝب ٚؿظن  ،ٚن حبٌٮرقًعٟ يف كصَم ٔك
ٚؽػ٤خ ادلار ٦ٓ  .ٮؿ إحل٫ يف ٗري ٰذلٟ الٮٝخ٩ٛس ىلع الىرب ىلع ادلػ

ؽ ٨ٔ ظةل، ٤خ يؽي٫، ٚكأؿ الكيٌ ٧خ ٤ٔي٫، كٝجٌ ؽ ٚؼؿ ادلي٨ ٚك٤ٌ الكيٌ 
ٛن  ،وؽيٞس٥ بٌ ٚٞةؿ هل/ ٬ٮ النيغ ٢ٌٚ ث٨ النيغ حيىي ا٣ُيٌ  ة ٚ٪٭ي كاٝ

كإٔٝؽين يف دل٤ك٫ كرظٌت يب كأظىف الكؤاؿ ٨ٔ ظةؿ أيب كأيخ النيغ وبلح 
ٞن رٚن ٫ اكف اعأل٩ٌ  ؛ادلي٨ ث٢  ،اكل٥ أك٨ يف د٤ٟ األكٝةت ظةرضن  ،ةة ث٭٧ة قةث

٠٪خ يف ثدلة كاقٍ، أمذ٢٘ يف ٤َت ا٥٤ٕ٣ ٔ٪ؽ النيغ ا٣ٕةل٥ ا٣ٕةم٢ النيغ 
ٌٰ  ؽو أيب إقعةؽ إثؿا٬ي٥ ث٨ حم٧ٌ  ؽق اهلل ثؿةمذ٫، كظرشق يف د٧ٌ٘  اإل٦ةمٌ  الٮاقُ

٪ني ثُٮؿ ٓ اهلل املؤ٦ٚذعةدزخ ٦ٓ النيغ الىة٣ط املؾ٠ٮر ٦ذٌ  . ذ٫زمؿة أا٧ٌ 
ىلع ا٢ٌٛ٣ يف أ٤ٗت ا٤ٕ٣ٮـ ٨٦ ا٫ٞٛ٣  دؽٌؿ  ٚؿأيخ يف الك٫٦ أ٦ةراتو  ،ثٞةا٫

ث ث٫ الؿصبلف ح ثأٝكة٦٭ة، ك٤َجخ ٦٪٫ رشح ٦ة ظؽٌ كاحلؽير، كا٣ٕؿبيٌ 
ةف يٌ ا٣ٛةًبلف ا٣ٕةملةف ا٣ٕةمبلف النيغ م٧ف ادلي٨ كالنيغ صبلؿ ادلي٨ احل٤ٌ 

ٞن  هلة إىل آػؿ٬ة حبٌٮر ح ٨٦ أكٌ ل ا٣ٌٞى  ٌٚٞه  ،اهلل ٔ٪٭٧ة ةة ٔٛاملؾ٠ٮراف قةث
 ح وةظت ادلار، كظٌٮر دمةٔحو ؽ ٚؼؿ ادلي٨ ٩ـي٢ احل٤ٌ ؽ اجل٤ي٢ الكيٌ الكيٌ 

ٌٚ ٨٦ ٧٤ٔةء احل٤ٌ  ٫ٞ اهلل، ح كاألَؿاؼ، ٝؽ اك٩ٮا أدٮا لـيةرة النيغ املؾ٠ٮر ك
ٓو  اؿو كٌلف ٰذلٟ يف احلٮـ احلةدم ٔرش ٨٦ م٭ؿ مٮٌ   ،٧بحو كتكٕني كقذٌ  ق٪ح تك

٧ة كٝٓ يف األ٣ٛةظ ا٣ٌيت كربٌ  ،ٕذ٫ ٨٦ ٫ْٛ٣ أَةؿ اهلل ثٞةءقك٬ٰؾق وٮرة ٦ة ق٧
ٝؽ ٠٪خ  :ٝةؿ ظ٫ْٛ اهلل دٕةىل .املٕةين كاظؽةه  ، ٣ٰس٨ٌ د٘يريه  ٤ٞ٩٫ذ٭ة ٨٦ ٣ْٛ

 ث٤ُت ا٥٤ٕ٣، ٔ٪ؽ النيغ ة يف دمنٜ النةـ، ٦٪ؾ قجني، منذ٘بلن ٦ٞي٧ن 
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ٌٚ  - ا٣ٛة٢ً النيغ ٔجؽ الؿظي٥ احل٪فٌ  ٤يم يف ٔ -٫ٞ اهلل جلٮر اهلؽايح ك
٪ؽ النيغ زي٨ ادلي٨ ٔيلٍّ األوٮؿ كا٣ٕؿبيٌ  يف  املةلكٌ  األ٩ؽلسٌ  امل٘ؿبٌ  ح، ٔك

ٚن ة ٚةًبلن ٫ اكف اعل٧ن أل٩ٌ  ؛٥٤ٔ ا٣ٞؿاءة  كٌلف هل ٦ٕؿٚحه  ،ة ثة٣ٞؿاءات الكجٓ اعر
يف أ٤ٗت ا٤ٕ٣ٮـ ٨٦ الرصؼ، كاجلعٮ، كامل٪ُٜ، كاملٕةين، كابليةف، 

يف ابلعر كال يف املؾ٬ت  ٦ٕة٩ؽةه  ا٣ُجٓ ل٥ يس٨ ٔ٪ؽق كٌلف ٣نٌي  ،كاألوٮ٣ني
 خببلؼو  ،ححلك٨ ذاد٫. ٚاكف إذا صؿل ذ٠ؿ النيٕح يٞٮؿ/ ٝةؿ ٧٤ٔةء اإل٦ة٦يٌ 

 .ٝةؿ ٧٤ٔةء الؿاٌٚح /٭٥ اك٩ٮا يٞٮلٮف ٔ٪ؽ ذ٠ؿ النيٕحٚإ٩ٌ  ؛قني٨٦ املؽرٌ 
٨٦ الـ٦ةف أٝؿأ  د إىل ٗريق، ٚأ٧ٝ٪ة ىلع ٰذلٟ ثؿ٬حن ٚةػذىىخ ث٫ كدؿًلخ ا٣رتدٌ 

  .املؾ٠ٮرة٤ٔي٫ يف ا٤ٕ٣ٮـ 
ح، ١٤ٚرثة ٫ ٔــ ىلع الكٛؿ ٨٦ دمنٜ النةـ، يؿيؽ ادليةر املرصيٌ ٜٛ أ٩ٌ ٚةدٌ 
ـٌ املعجٌ  ٌن  ٔيلٌ  ح ا٣يٌت اك٩خ ثح٪٪ة ٔ ٫ ٚآؿ األمؿ إىل أ٩ٌ  ،ة ٠ٰؾل٦ٟٛةرٝذ٫، ك٬ٮ أي

٨٦  ٥ ا٣ٕــ ىلع وعجيت هل إىل مرص، كٌلف ٔ٪ؽق دمةٔحه و٧ٌ  -٬ؽاق اهلل  -
 .ج٫ أكرث٥٬ا٣٘ؿبةء ٦سيل، يٞؿؤكف ٤ٔي٫ ٚىع

٩ة يف وعجذ٫ إىل أف كو٤٪ة ٦ؽي٪ح ثبلد مرص املٕؿكٚح ثة٣ٛةػؿة، كٌم ٚرسٌ 
س، ٚتكة٦ٓ يؽرٌ  ةن ٭ة، ٚأٝةـ ثةملكضؽ األز٬ؿ ٦ؽٌ أكرب ٨٦ ٦ؽاا٨ مرص لكٌ 

٭٥ لـيةرد٫ كلبل٩ذٛةع ث٤ٕٮ٫٦، ٚأٝةـ يف ٝة٬ؿة ٌٚبلء مرص ثٞؽك٫٦، ٚٮردكا لكٌ 
ٝؽ كردت ٨٦  كإذا ثٞة٤ٚحو  ،ةؿو ، كحن٨ ٫ٕ٦ ىلع أظك٨ ظة تكٕح أم٭ؿو مرص ٦ؽٌ 

٫ٚ ٚي٫ ٨٦ كادل ميؼ٪ة ا٣ٛة٢ً املؾ٠ٮر يٕؿٌ  ٦٪٭ة ٠ذةبه  األ٩ؽلف ك٦ٓ رص٢و 
٫ ٚي٫  االصذ٧ةع ث٫ ٝج٢ امل٧ةت، كحيسٌ ٫ يذ٧ىٌن كأ٩ٌ  ،ٝؽ ٔؿض هل مؽيؽو  ث٧ؿضو 

 .ىلع ٔؽـ اتلأػري
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٥ ا٣ٕــ ىلع املكري إىل صـيؿة النيغ ٨٦ ٠ذةب أثي٫ كبسٯ، كو٧ٌ  ٚؿٌؽ 
٬ؽاق  -٫ أل٩ٌ  ؛ٕٚــ ثٕي اتلبل٦ؾة ىلع وعجذ٫، ك٨٦ اجل٤٧ح أ٩ة األ٩ؽلف،

ٚكةٚؿت إىل  ،٨ ل املكري ٫ٕ٦كظكٌ  مؽيؽةن  حن ن حمجٌ ٝؽ اكف أظجٌ  -اهلل 
٨٦ اجلـيؿة املؾ٠ٮرة،  ؿ ٝؿيحو ٚعير كو٤٪ة إىل أكٌ  ،األ٩ؽلف يف وعجذ٫

خ ل ظىٌم   . ٦٪ٕذن ٨ٔ احلؿًلحًٔؿ
ـٌ  ٚعير رآين النيغ ىلع د٤ٟ احلة٣ح رٌؽ   ٔيلٌ  ل كبسٯ، كٝةؿ/ يٕ

٦ٛةرٝذٟ، ٚأُٔٯ ػُيت د٤ٟ ا٣ٞؿيح ا٣ٌيت كو٤٪ة إحل٭ة ٔرشة درا٥٬، 
اهلل ثة٣ٕةٚيح   أظؽ األمؿي٨، كإف ٨٦ٌ  يسٮف ٦ٌن كأمؿق أف يذٕة٬ؽين ظٌّت 

ٌٚ  ،أدج٫ٕ إىل ثدلق ٫ٞ اهلل ث٪ٮر اهلؽايح إىل َؿيٜ ١٬ٰؾا ٔ٭ؽ إٌل ثٰؾلٟ ك
 ٌٜ األ٩ؽلف، كمكةٚح ا٣ُؿيٜ ٨٦ قةظ٢  مغ إىل ثدل املكذٞي٥، ز٥ٌ  احل

ـو ابلعؿ إىل ثدلق مخكح أيٌ   .ة
ـو ٚجٞيخ يف د٤ٟ ا٣ٞؿيح زبلزح أيٌ  ة ٦ة أوةثن ٨٦ لنؽٌ  ؛ال أقذُيٓ احلؿًلح ة

ٚف آػؿ احلٮـ اثلة٣ر ٚةرٝذن احلىم، كػؿصخ أدكر يف ق١ٟ د٤ٟ  ،احلىٌم 
 بٌ ٝؿيجح ٨٦ مةَئ ابلعؿ ا٣٘ؿ  ٝؽ كو٢ ٨٦ صجةؿو ٚؿأيخ ٝٛبلن  ،ا٣ٞؿيح

٬ٰؤالء  جي٤جٮف الىٮؼ كالك٨٧ كاأل٦ذٕح، ٚكأ٣خ ٨ٔ ظةهل٥ ٚٞي٢/ إفٌ 
 .٨٦ صـااؿ الؿاٌٚح ٨٦ أرض ا٣رببؿ، كٌم ٝؿيجحه  ٝؿيجحو  جييبٮف ٨٦ ص٭حو 

٭٥  ٚعير ق٧ٕخ ٰذلٟ ٦٪٭٥ ارحتخ إحل٭٥، كصؾثن ثةٔر النٮؽ إىل أًر
رشكف يٮ٦ن  املكةٚح مخكحه  ٚٞي٢ ل/ إفٌ  ، كال ٦ةءو  ة، ٦٪٭ة يٮ٦ةف ث٘ري ٧ٔةرةو ٔك

ا ث٧ج٤ٖ زبلزح ةمةرن  ، ٚة٠رتيخ ٦ٕ٭٥ ٨٦ رص٢و ى٤حه كبٕؽ ٰذلٟ ٚة٣ٞؿل ٦ذٌ 
ة ُٕٝ٪ة ٦ٕ٭٥ د٤ٟ ٣ُٞٓ د٤ٟ املكةٚح ا٣يٌت ال ٧ٔةرة ٚي٭ة، ٧٤ٌٚ  ؛درا٥٬
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٭٥ ا٣ٕةمؿة، د٧نٌ  ٌٞ يخ راصبلن املكةٚح، ككو٤٪ة أًر ٤خ ىلع اػذيةرم ٨٦  كد٪
صـيؿة  ٦ةز٨، ٚٞي٢ ل/ إفٌ ؿ د٤ٟ األإىل أػؿل ]إىل[ أف كو٤خ إىل أكٌ  ٝؿيحو 

ـو الؿكاٚي ٝؽ ثيق ثح٪ٟ كبح٪٭ة زبلزح أيٌ   .ؿ، ٧ٌٚيخ كل٥ أدأػٌ ة
، مة٬ٞةته  حم٧١ةته  ، كهلة أثؿاجه أربٕحو  ذات أقٮارو  ٚٮو٤خ إىل صـيؿةو 

 ٠جريةو  ىلع مةَئ ابلعؿ، ٚؽػ٤خ ٨٦ ثةبو  كد٤ٟ اجلـيؿة حبىٮ٩٭ة را٠جحه 
٨ مكضؽ ابلدل، ٚ٭ؽيخ يٞةؿ هلة/ ثةب ا٣رببؿ، ٚؽرت يف ق١١٭ة أقأؿ ٔ

ٕن  ٌْ ة ٠جرين ٤ٔي٫، كدػ٤خ إحل٫ ٚؿأيذ٫ صة٦ ٕن ٧ن ا ٦ٕ ة ىلع ابلعؿ ٨٦ اجلة٩ت ة كاٝ
ف ف يؤذٌ كإذا ثةملؤذٌ  ،ا٣٘ؿب ٨٦ ابلدل، ٚض٤كخ يف صة٩ت املكضؽ ألقرتيط

٦ةـ ة ٚؿغ داع ثذٕضي٢ ا٣ٛؿج لئلكل٧ٌ  ،ىلع ػري ا٢٧ٕ٣ ك٩ةدل ثحٌ  ،ل٤ْ٭ؿ
 . وةظت الـ٦ةف

إىل املكضؽ، كرشٔٮا  ثٕؽ دمةٔحو  ثةبلاكء، ٚؽػ٤خ دمةٔحه  ٚأػؾدن ا٣ٕربة
ٮء، ىلع ٔني ٦ةء حتخ مضؿة يف اجلة٩ت الرشقٌ  ٨٦ املكضؽ، كأ٩ة  يف الًٮ

ٮا٭٥ امل٪ٞٮؿ ٨ٔ أا٧ٌ ة مرسكرن أ٩ْؿ إحل٭٥ ٚؿظن   .ح اهلؽل ا ملة رأيذ٫ ٨٦ ًك
ٮا٭٥ كإذا ثؿص٢و ٧٤ٌٚ  ٮا ٨٦ ًك الىٮرة،  ٝؽ ثؿز ٨٦ ثح٪٭٥ ثَمٌ  ة ٚٗؿ

ـ إىل املعؿاب، كأٝةـ الىبلة، ٚةٔذؽ٣خ الك١ي٪ح كالٮٝةر، ٚذٞؽٌ  ٤ٔي٫
 ٌّ ثأرٌل٩٭ة  اكم٤حن  ة ك٥٬ ث٫ ٦أمٮمٮف وبلةن  ث٭٥ إ٦ة٦ن الىٛٮؼ كراءق كو

ًن  ىلع الٮص٫ املؿظٌ  ذ٪ة امل٪ٞٮ٣ح ٨ٔ أا٧ٌ  كًلؾا اتلٕٞيت  ،ة ك٩ٛبلن ٚؿ
سةء الكٛؿ، كدٕب يف ا٣ُؿيٜ ل٥ك٨٦ مؽٌ  .كا٣تكبيط  ة ٦ة ٣ٞيذ٫ ٨٦ ٔك

 . أف أويل ٦ٕ٭٥ ا٣ْ٭ؿي١٧ٌن 
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ٮا كرأكين أ٩سؿكا ٔيلٌ ٧٤ٌٚ  ٭ٮا حنٮم ثأدمٕ٭٥ ٔؽـ اٝذؽايئ ث٭٥، ٚذٮصٌ  ة ٚٗؿ
 كقألٮين ٨ٔ ظةل ك٨٦ أي٨ أويل ك٦ة ٦ؾ٬ب؟ ٚرشظخ هل٥ أظٮال كأيٌن 

 اهلل أٝٮؿ أم٭ؽ أف ال إهٰل إاٌل  مك٥٤ه  ن رص٢ه ة ٦ؾ٬ب ٚإ٩ٌ األو٢، كأ٦ٌ  ٔؿايقٌ 
أرق٫٤ ]ثةهلؽل[ كدي٨  ،ا ٔجؽق كرقٮهلؽن حم٧ٌ  ٭ؽ أفٌ كظؽق ال رشيٟ هل، كأم

 ٌٜ  .٭ة كلٮ ٠ؿق املرشًلٮفحلْ٭ؿق ىلع األديةف لكٌ  احل

ل٥ ال  ، حل٨ٞ دمٟ يف دار ادل٩يةٚٞةلٮا ل/ ل٥ د٪ٕٟٛ ٬ةدةف الن٭ةددةف إاٌل 
؟ ٤ٞٚخ هل٥/ ك٦ة د٤ٟ ح ث٘ري ظكةبو دٞٮؿ الن٭ةدة األػؿل تلؽػ٢ اجل٪ٌ 

ٚٞةؿ ل إ٦ة٦٭٥/ الن٭ةدة اثلةثلح  .٭ة يؿةمس٥ اهللالن٭ةدة األػؿل؟ ا٬ؽكين إحل
 ٤ني ٔيلٌ املعضٌ  ٞني، كٝةاؽ ا٣٘ؿٌ أ٦ري املؤ٦٪ني، كيٕكٮب املذٌ  ٌم أف تن٭ؽ أفٌ 

ح األظؽ ٔرش ٨٦ كدلق أكويةء رقٮؿ اهلل، كػ٤ٛةؤق ٨٦ كاألا٧ٌ  ث٨ أيب َة٣تو 
أمؿق َةٔذ٭٥ ىلع ٔجةدق، كص٤ٕ٭٥ أكحلةء  ، ٝؽ أكصت اهلل ثٕؽق ثبل ٚةو٤حو 
٫، كأ٦ة٩ن ك٩٭ي٫، كظضضن  الىةدؽ األ٦ني  فٌ أل ؛ذ٫ة ٣ربيٌ ة ىلع ػ٫ٞ٤ يف أًر

٨٦ ٩ؽاء  منةٚ٭حن  -دٕةىل  -أػرب ث٭٥ ٨ٔ اهلل  ا٣ٕةملني  ا رقٮؿ رٌب ؽن حم٧ٌ 
٫ يف حل٤ح ٦ٕؿاص٫ إىل الك٧ةكات الكجٓ، كٝؽ وةر ٨٦ ربٌ  هل  اهلل 

و٤ٮات اهلل كقبل٫٦ ، ا ثٕؽ كاظؽو ة٥٬ هل كاظؽن ٠ٞةب ٝٮقني أك أدىن، كق٧ٌ 
٤ي٭٥ أدمٕني  .٤ٔي٫ ٔك

ىلع ٰذلٟ، كظى٢  -قجعة٫٩  -ة ق٧ٕخ ٦ٞةتل٭٥ ٬ٰؾق ةمؽت اهلل ٧٤ٌٚ 
ؿٌ ٔ٪ؽم أك٢٧ الرسكر، كذ٬ت ٌٔن   ىلع ٚذ٭٥ أيٌن  دٕت ا٣ُؿيٜ ٨٦ ا٣ٛؿح، ٔك

يٌ ٫ إمٛةؽو دٮصٌ  ٭ٮا إلٌ ٦ؾ٬ج٭٥، ٚذٮصٌ  ة يف زكاية املكضؽ، ك٦ة ٪ٮا ل ماك٩ن ، ٔك
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ـٌ زالٮا يذٕة٬ؽكين  ة إٝة٦يت ٔ٪ؽ٥٬، كوةر إ٦ةـ مكضؽ٥٬ ٠ؿاـ ٦ؽٌ ة كاإلثة٣ٕ
 .ا كال ٩٭ةرن ال يٛةرٝن حلبلن 

ًن يٌن إٚ ،ٚكأتل٫ ٨ٔ ٦رية أ٢٬ ثدلق ٨٦ أي٨ دأيت إحل٭٥ ة  ال أرل هل٥ أر
حن  ٚٞةؿ/ دأيت إحل٭٥ ٦ريد٭٥ ٨٦ اجلـيؿة اخلرضاء ٨٦ ابلعؿ  .مـرٔك

ز٥   خ هل/٤ٞٚ .األثيي، ٨٦ صـااؿ أكالد اإل٦ةـ وةظت األمؿ 
 دأديس٥ ٦ريدس٥ يف الك٪ح؟

  دأديس٥؟٤ٞٚخ/ ز٥ ثيق ظٌّت  .كبٞيخ األػؿل ةن دني، كٝؽ أدخ مؿٌ ٚٞةؿ/ مؿٌ 
ة، كم١سخ ٔ٪ؽ٥٬ ٦ٞؽار أربٕني ؿت ٣ُٮؿ املؽٌ ٚذأزٌ  .أربٕح أم٭ؿو  :ٝةؿ

ٔـاز ا ثذٕضي٢ دليب٭ة، كأ٩ة ٔ٪ؽ٥٬ يف اغيح اإل ك٩٭ةرن ة أدٔٮ اهلل حلبلن يٮ٦ن 
ـو ٠ؿاـ، ٚف آػؿ كاإل ٚؼؿصخ إىل  ،ة٨٦ األربٕني ًةؽ وؽرم ٣ُٮؿ املؽٌ  يٮ

٦ريد٭٥ دأيت  مةَئ ابلعؿ، أ٩ْؿ إىل ص٭ح امل٘ؿب ا٣يٌت ذ٠ؿكا أ٢٬ ابلدل أفٌ 
 .إحل٭٥ ٨٦ د٤ٟ اجل٭ح

ؾ، ٚكأ٣خ ٨ٔ ذٰلٟ النجط أ٢٬ ابلدل يذعؿٌ  ة ٨٦ ثٕيؽو ٚؿأيخ مجعن 
 /ك٤ٝخ هل٥

ة؟ ٤ٝخ/ أيخ محبن أثيي؟ ٚٞةلٮا ل/ ال، ٚ٭٢ ر ٢٬ يسٮف يف ابلعؿ َريه 
٨٦ ثبلد  ق٪حو  ٚةقذبرشكا كٝةلٮا/ ٬ٰؾق املؿا٠ت ا٣ٌيت دأيت إحل٪ة يف ٌك  ،٥ٕ٩

 .أكالد اإل٦ةـ 
دليب٭ة اكف يف   ٝؽ٦خ د٤ٟ املؿا٠ت، كىلع ٝٮهل٥ إفٌ ظٌّت   ٤ٝي٢ه ٧ٚة اكف إاٌل 

ٕن كدج٫ٕ آػؿ كآػؿ ظٌّت  ٠جريه  ٗري امليٕةد، ٚٞؽـ مؿًلته  ة، ٚىٕؽ  ٤٧٠خ قج
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، كدػ٢ امل٪ْؿ، ظك٨ الـٌم  مؿبٮع ا٣ٞة٦ح، ثَمٌ  جري ميغه ٨٦ املؿًلت ال١
 ًٌ ٮء الاكم٢ ىلع الٮص٫ امل٪ٞٮؿ ٨ٔ أا٧ٌ املكضؽ ٚذٮ ٌّ ح اهلؽل أ الًٮ  ، كو

ٚؿددت ٤ٔي٫  ة ٔيلٌ ٧ن ة ٚؿغ ٨٦ وبلد٫ اتلٛخ حنٮم مك٤ٌ ا٣ْ٭ؿي٨، ٧٤ٌٚ 
٤ٝخ/ وؽٝخ ٚعةدزن  !اق٧ٟ ٔيلٌّ  أفٌ  كأ٨ٌّ  ؟ٚٞةؿ/ ٦ة اق٧ٟ ،الكبلـ

 !ةدزح ٨٦ يٕؿٚن ٚٞةؿ/ ٦ة اق٥ أثيٟ؟ كيٮمٟ أف يسٮف ٚةًبلن حم ثةلرسٌ 
 ٌٟ  .٫ ٝؽ اكف يف وعجت٪ة ٨٦ دمنٜيف أ٩ٌ  ٤ٝخ/ ٥ٕ٩، كل٥ أك٨ أم

٦ة أٔؿٟٚ يب كبأيب؟ ٢٬ ٠٪خ ٦ٕ٪ة ظير قةٚؿ٩ة ٨٦  ،٭ة النيغ٤ٞٚخ/ أيٌ 
 دمنٜ النةـ إىل مرص؟ 

 ٤ٝخ/ كال ٨٦ مرص إىل األ٩ؽلف؟ ٝةؿ/ ال كمٮالم وةظت .ٝةؿ/ ال
 !٤ٝخ هل/ ٨٧ٚ أي٨ دٕؿٚن ثةقيم كاق٥ أيب؟ .ا٣ٕرص

ـ إٌل كوٟٛ، كأو٤ٟ، ك٦ٕؿٚح اق٧ٟ كمؼىٟ ٫ ٝؽ دٞؽٌ ٝةؿ/ ا٥٤ٔ أ٩ٌ 
 .ك٬يئذٟ كاق٥ أثيٟ، كأ٩ة أوعجٟ ٦ع إىل اجلـيؿة اخلرضاء

٫ ال ، كٌلف ٨٦ اعدد٫ أ٩ٌ ٚرسرت ثٰؾلٟ ظير ٝؽ ذ٠ؿت كيل ٔ٪ؽ٥٬ اق٥ه 
ـو  زبلزح أيٌ يٞي٥ ٔ٪ؽ٥٬ إاٌل  رة  كأكو٢ املرية إىل أوعةث٭ة املٞؿٌ ٝةـ أقجٮاعن ٚأ ،ة

ر هل٥، ٔــ ىلع الكٛؿ، كةم٤ن ة أػؾ ٦٪٭٥ ػُٮَ٭٥ ثٮوٮؿ املٞؿٌ هل٥، ٧٤ٌٚ 
 .٫ٕ٦، كرس٩ة يف ابلعؿ

أثيي ٚض٤ٕخ  ة اكف يف الكةدس ٔرش ٨٦ مكري٩ة يف ابلعؿ رأيخ ٦ةءن ٧٤ٌٚ 
ُي٢ اجلْؿ إىل / ٦ة ل أراؾ دؽه أَي٢ اجلْؿ إحل٫، ٚٞةؿ ل النيغ كاق٫٧ حم٧ٌ 

 . أراق ىلع ٗري لٮف ٦ةء ابلعؿ٬ٰؾا املةء؟ ٤ٞٚخ هل/ إيٌن 
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ٚٞةؿ ل/ ٬ٰؾا ٬ٮ ابلعؿ األثيي، كد٤ٟ اجلـيؿة اخلرضاء، ك٬ٰؾا املةء 
دٕةىل  -اجل٭ةت أدحذ٫ كصؽد٫، كحب٧١ح اهلل  ظٮهلة ٦س٢ الكٮر ٨٦ أٌم  مكذؽيؿه 

ربًلح مٮال٩ة ث مؿا٠ت أٔؽاا٪ة إذا دػ٤ذ٫ ٗؿٝخ كإف اك٩خ حم٧١حن  فٌ أ -
 .ٚةقذ٤٧ٕذ٫ كرشبخ ٦٪٫، ٚإذا ٬ٮ ٧٠ةء ا٣ٛؿات ،كإ٦ة٦٪ة وةظت ا٣ٕرص 

ة ُٕٝ٪ة ٰذلٟ املةء األثيي، كو٤٪ة إىل اجلـيؿة اخلرضاء ال زا٣خ ة ل٧ٌ إ٩ٌ  ز٥ٌ 
وٕؽ٩ة ٨٦ املؿًلت ال١جري إىل اجلـيؿة كدػ٤٪ة ابلدل، ٚؿأيذ٫  اعمؿة أ٫٤٬، ز٥ٌ 

 ىلع مةَئ ابلعؿ، ذات أ٩٭ةرو  كإٝحو  كأقٮار قجٕحو  كأثؿاجو  ة ثٞبلعو ٪ن حمٌى 
، ٠سريةه  ٔح، كٚي٭ة أقٮاؽه ىلع أ٩ٮاع ا٣ٛٮا٫٠ كاألز٧ةر امل٪ٮٌ  منذ٤٧حو  كأمضةرو 

ـو  ،ٔؽيؽةه  ة٦ةته كةمٌ  ٌٛ  كأكرث ٧ٔةرد٭ة ثؿػة  كأ٤٬٭ة يف أظك٨ الـٌم  ةؼو م
 .ا ملة رأيذ٫ٚةقذُةر ٤ٝب رسكرن  ،كابل٭ةء

ٌْ ثٕؽ ٦ة اقرتظ٪ة يف ؽه مغ يب رٚييق حم٧ٌ  ز٥ٌ  ٥،  ٦زنهل إىل اجلة٦ٓ املٕ
٤ٔي٫ ٨٦ امل٭ةثح  صةلفه  كيف كقُ٭٥ مؼهه  ،٠سريةن  ٚؿأيخ ٚي٫ دمةٔحن 

ؽ م٧ف كالك١ي٪ح كالٮٝةر ٦ة ال أٝؽر ]أف[ أو٫ٛ، كاجلةس خيةَجٮ٫٩ ثةلكيٌ 
ح ثأٝكة٦٭ة، ا٣ٕةل٥، كيٞؿؤكف ٤ٔي٫ ا٣ٞؿآف كا٫ٞٛ٣، كا٣ٕؿبيٌ  ؽو ادلي٨ حم٧ٌ 

، مكأ٣حن  مكأ٣حن  ٫٩ ٨ٔ وةظت األمؿ كأوٮؿ ادلي٨ كا٫ٞٛ٣ اٌلم يٞؿؤك
 .ةة ظ٧١ن ، كظ٧١ن حن ٌٝيٌ  حن كٌٝيٌ 

ت يب كأص٤كن يف ا٣ٞؿب ٦٪٫، كأظىف الكؤاؿ ة ٦س٤خ ثني يؽي٫، رظٌ ٧٤ٌٚ 
ؿٌ   اؽن النيغ حم٧ٌ  أظٮال، كأفٌ  ـ إحل٫ ٌك ٫ دٞؽٌ ٚن أ٩ٌ ٨ٔ دٕب يف ا٣ُؿيٜ ٔك

 .أَةؿ اهلل ثٞةءق ؽ م٧ف ادلي٨ ا٣ٕةل٨٦٥ الكيٌ  ٧ة صةء يب ٫ٕ٦ ثأمؿو رٚييق إ٩ٌ 
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ٓو  ز٥ٌ  ٨٦ زكاية املكضؽ، كٝةؿ ل/ ٬ٰؾا  يف زاكيحو  ٦٪ٛؿدو  أمؿ ل ثذؼ٤يح مًٮ
 ،ٓ يسٮف لٟ إذا أردت اخل٤ٮة كالؿاظح، ٚ٪٭ٌخ كمٌيخ إىل ٰذلٟ املًٮ

كٝةؿ ل/ ال   يب ٝؽ أ ى إلٌ ٚةقرتظخ ٚي٫ إىل كٝخ ا٣ٕرص، كإذا أ٩ة ثةملٮٌَل 
كأوعةث٫ ألص٢ ا٣ٕنةء ٦ٕٟ، ٤ٞٚخ/ ؽ  يأديٟ الكيٌ دربح ٨٦ ماك٩ٟ ظٌّت 

ٕن   .ة كَةٔحن ق٧
٫٧ اهلل ٝؽ أٝج٢، ك٫ٕ٦ أوعةث٫، ٚض٤كٮا ؽ ق٤ٌ كإذا ثةلكيٌ   ٤ٝي٢ه ٧ٚة اكف إاٌل 

ؽ ألص٢ وبلة امل٘ؿب ت املةاؽة ٚأك٤٪ة ك٩٭ٌ٪ة إىل املكضؽ ٦ٓ الكيٌ ك٦ؽٌ 
٪ة ٨٦ الىبلدني ذ٬ت الكيٌ كا٣ٕنةء ٧٤ٌٚ  ؽ إىل ٦زنهل، كرصٕخ إىل ماكين ة ٚٗؿ

 .ة كحن٨ يف وعجذ٫ أَةؿ اهلل ثٞةءقة ز٧ة٩يح ٔرش يٮ٦ن ٧خ ىلع ٬ٰؾق احلةؿ ٦ؽٌ كأٝ
ٌّ  -٫٧ اهلل ق٤ٌ  -ؽ يذ٭ة ٦ٕ٭٥ رأيخ الكيٌ و٤ٌ  ؿ دمٕحو ٚأكٌ   اجل٧ٕح رًلٕذني و
يذ٥ ٝؽ رأيذس٥ و٤ٌ  ،ؽمة ا٩ٌٞخ الىبلة ٤ٝخ/ ية قيٌ ، ٧٤ٌٚ كاصجحن  ٚؿيٌحن 

٭ة امل٤ٕٮ٦ح ٝؽ ظرضت رشكَ فٌ أل ؛؟ ٝةؿ/ ٥ٕ٩كاصجحن  اجل٧ٕح رًلٕذني ٚؿيٌحن 
  .اظةرضن  ٧ة اكف اإل٦ةـ ٤ٞٚخ يف ٩ٛس/ ربٌ  .ٚٮصجخ

 ،ا؟ ٚٞةؿ/ الآػؿ قأ٣خ ٦٪٫ يف اخل٤ٮة/ ٢٬ اكف اإل٦ةـ ظةرضن  يف كٝخو  ز٥ٌ 
 ؽم ك٢٬ رأيخ ٤ٞٚخ/ ية قيٌ  .وؽر ٔ٪٫  ثأمؿو   أ٩ة اجلةات اخلةٌص ك١ٰ٣ٌن 
 ،يس٫ كل٥ يؿ مؼى٫٫ ق٧ٓ ظؽأ٩ٌ   زن أيب ظؽٌ ؟ ٝةؿ/ ال، ك١ٰ٣ٌن اإل٦ةـ 

 .ق٧ٓ ظؽيس٫ كرأل مؼى٫  مصؽٌ  كأفٌ 
دكف آػؿ؟ ٚٞةؿ ل/ ية  ؽم خيذه ثٰؾلٟ رص٢ه ٤ٞٚخ هل/ كل٥ ذاؾ ية قيٌ 

كٰذلٟ  ؛يؤ،ي ا٢ٌٛ٣ ٨٦ ينةء ٨٦ ٔجةدق -قجعة٫٩ كدٕةىل  -اهلل  إفٌ  ،أيخ
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٧ْحو  ثة٣٘حو  حل٧١حو  ٨٦ ٔجةدق األ٩بيةء  اػذٌه  -دٕةىل  -اهلل  ، ٧٠ة أفٌ ٝة٬ؿةو  ٔك
ة ىلع ة خل٫ٞ٤، كظضضن كاملؿق٤ني، كاألكويةء امل٪ذضجني، كص٤ٕ٭٥ أٔبل٦ن 

٨ٔ  ، كحيىي ٨٦ يحٌ ٪حو حل٭٤ٟ ٨٦ ٤٬ٟ ٨ٔ ثحٌ  ؛ثح٪٭٥ كبح٪٫ ذ٫، ككقي٤حن ثؿيٌ 
٫ ث٘ري ظضٌ ٪حو ثحٌ  ٨٦  حو ظضٌ  لٌّك  ىلع ٔجةدق ل٫ُٛ٤ ث٭٥، كال ثؽٌ  حو ، كل٥ خي٢ أًر

 .ٖ ٔ٪٫يج٤ٌ  قٛريو 

ػؾ ثيؽم إىل ػةرج ٦ؽيجذ٭٥، كص٢ٕ يكري أ -ق٫٧٤ اهلل  -ؽ الكيٌ  إفٌ  ز٥ٌ 
ىلع  ، منذ٤٧حن ، كبكةدني ٠سريةن ا صةريحن ٦ع حنٮ ا٣بكةدني، ٚؿأيخ ٚي٭ة أ٩٭ةرن 

ةف، كال٧١رثل أ٩ٮاع ا٣ٛٮا٫٠، ْٔي٧ح احلك٨ كاحلبلكة، ٨٦ ا٣ٕ٪ت كالؿ٦ٌ 
ري٬ة ٦ة ل٥ أر٬ة يف ا٣ٕؿاٝني، كال يف النة٦ةت لكٌ   .٭ةٗك

 الىٮرة، منذ٢٧ه  ثَمٌ  ث٪ة رص٢ه  آػؿ إذ مؿٌ  إىل ٚجح٪٧ة حن٨ نكري ٨٦ بكذةفو 
ة، ٥ ٤ٔي٪ة كا٩رصؼ ٔ٪ٌ ة ق٤ٌ ة ٝؿب ٦٪ٌ ٧٤ٌٚ  ،أثيي ثربددني ٨٦ وٮؼو 

٫٧ اهلل/ ٨٦ ٬ٰؾا الؿص٢؟ ٝةؿ ل/ أد٪ْؿ إىل ؽ ق٤ٌ ٚأٔضجتن ٬يئذ٫ ٤ٞٚخ ل٤كيٌ 
 ٬ٰؾا اجلج٢ النة٬ٜ؟

 مضؿةو ، حتخ صةريحه  ة كٚي٫ ٔنيه ة ظك٪ن يف كق٫ُ ملاك٩ن  ٤ٝخ/ ٥ٕ٩، ٝةؿ/ إفٌ 
٪ؽ٬ة ٝجٌ ٠سريةو  ذات أٗىةفو  ٜو  ، كإفٌ ثةآلصؿٌ  حه ٦ججيٌ  حه ، ٔك هل  ٬ٰؾا الؿص٢ ٦ٓ رٚي

 ، كأزكر وجةح دمٕحو  ح، كأ٩ة أمؼ إىل ٬٪ةؾ يف ٌك ػةد٦ةف تل٤ٟ ا٣ٞجٌ 
ٚي٭ة ٦ة أظذةج إحل٫  ةم١ذٮبن   رًلٕذني، كأصؽ ٬٪ةؾ كرٝحن ويٌل أ٦٪٭ة ك اإل٦ةـ 

٪ذ٫ الٮرٝح أ٢٧ٔ ث٫، ٚيججيغ لٟ أف ٨٦ املعة٧٠ح ثني املؤ٦٪ني، ٧ٚ٭٧ة د٧ٌٌ 
 .ح٨٦ ا٣ٞجٌ  دؾ٬ت إىل ٬٪ةؾ كدـكر اإل٦ةـ 
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٫٧ اهلل، ككصؽت ٬٪ةؾ ح ىلع ٦ة كوٙ ل ق٤ٌ ٚؾ٬جخ إىل اجلج٢ ٚؿأيخ ا٣ٞجٌ 
 يٌن إٚ ،٤ٔي٪ة كأ٩سؿين اآلػؿ ٚٞةؿ هل/ ال د٪١ؿق ت يب اٌلم مؿٌ ػةد٦ني، ٚؿظٌ 

كظةدزةين  ،ت يبكرظٌ  إلٌ  ٫ؽ م٧ف ادلي٨ ا٣ٕةل٥، ٚذٮصٌ رأيذ٫ يف وعجح الكيٌ 
٪تو  كأدية ل خبزبو  ٚأك٤خ كرشبخ ٨٦ ٦ةء د٤ٟ ا٣ٕني ا٣يٌت ٔ٪ؽ د٤ٟ  ٔك
 ًٌ  .يخ رًلٕذنيأت كو٤ٌ ا٣ٞجح، كدٮ

ك٣حف  ،ٚٞةال ل/ الؿؤيح ٗري مم١٪حو  كقأ٣خ اخلةد٦ني ٨ٔ رؤيح اإل٦ةـ 
، ٤ُٚجخ ٦٪٭٥ ادلاعء، ٚؽٔية ل، كا٩رصٚخ ٔ٪٭٧ة، يف إػجةر أظؽو  ٦ٕ٪ة إذفه 

 .ـ٣خ ٨٦ ٰذلٟ اجلج٢ إىل أف كو٤خ إىل املؽي٪حك٩
٫ ؽ م٧ف ادلي٨ ا٣ٕةل٥، ٚٞي٢ ل/ إ٩ٌ ة كو٤خ إحل٭ة ذ٬جخ إىل دار الكيٌ ٧٤ٌٚ 

اٌلم صبخ ٫ٕ٦ يف املؿًلت  ؽو هل، ٚؾ٬جخ إىل دار النيغ حم٧ٌ  ػؿج يف ظةصحو 
ٚةصذ٧ٕخ ث٫ كظ١يخ هل ٨ٔ مكريم إىل اجلج٢، كاصذ٧ةيع ثةخلةد٦ني، كإ٩سةر 

ؽ يف الىٕٮد إىل ذٰلٟ املاكف، قٮل الكيٌ  رػىحه  ٚٞةؿ ل/ ٣حف ألظؽو  اخلةدـ ٔيلٌ 
ؽ ٩سةر ٦٪٫ لٟ، ٚكأتل٫ ٨ٔ أظٮاؿ الكيٌ ٤ٰٚ٭ؾا كٝٓ اإل ؛م٧ف ادلي٨ كأ٦سةهل

ثح٪٫ كبني  ٫ ٨٦ أكالد أكالد اإل٦ةـ، كإفٌ م٧ف ادلي٨ أداـ اهلل إٌٚةهل، ٚٞةؿ/ إ٩ٌ 
 .وؽر ٦٪٫  أمؿو ٨ٔ  ٫ اجلةات اخلةٌص كإ٩ٌ  ،مخكح آثةءو  اإل٦ةـ 

 املضةكر ثة٣٘ؿٌم  املةز٩ؽراينٌ  ث٨ ٚة٢ًو  ٝةؿ النيغ الىة٣ط زي٨ ادلي٨ ٔيلٌ 
 -أَةؿ اهلل ثٞةءق  -ؽ م٧ف ادلي٨ ا٣ٕةل٥ ٫ٚ الكبلـ/ كاقذأذ٩خ الكيٌ ىلع مرشٌ 

يف ٢ٞ٩ ثٕي املكةا٢ ا٣يٌت حيذةج إحل٭ة ٔ٪٫، كٝؿاءة ا٣ٞؿآف املضيؽ، ك٦ٞةث٤ح 
ري٬ةادليجيٌ املٮآً املنَكح ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ  ٚأصةب إىل ٰذلٟ كٝةؿ/ إذا اكف  ،ح ٗك

 . ثٞؿاءة ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥الن أكٌ  أ٨٦ ٰذلٟ ٚةثؽ كال ثؽٌ 
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ثني ا٣ٞؿاء أٝٮؿ هل/ ٝؿأ ةمـة ٠ؾا، ك ٝؿأ  ة ٚي٫ ػبلؼه ٧ة ٝؿأت محبن ٚاكف لكٌ 
 .ك ث٨ ٠سري ٠ؾا٠ؾا، كأثٮ ٧ٔؿو  ٠ؾا، كٝؿأ اعو٥ه  ال١كةيئٌ 

٧ة ا٣ٞؿآف ٩ـؿ ىلع قجٕح ؼ ٬ٰؤالء، كإ٩ٌ ؽ ق٫٧٤ اهلل/ حن٨ ال ٩ٕؿٚٞةؿ الكيٌ 
 رقٮؿ اهلل  ة ظشٌ كبٕؽ٬ة ل٧ٌ  ،ح إىل املؽي٪ح، ٝج٢ اهلضؿة ٨٦ م١ٌ أظؿؼو 

 د٢ ٔيلٌ اؽ ، ٚٞةؿ/ ية حم٧ٌ ح الٮداع، ٩ـؿ ٤ٔي٫ الؿكح األ٦ني صرباي٢ ظضٌ 
 .ٟٚ أكاا٢ الكٮر، كأكاػؿ٬ة، كمأف ٩ـكهلة أٔؿٌ ظٌّت  ؛ا٣ٞؿآف

 كأيبٌ  ،، ككدلاق احلك٨ كاحلكني تو ث٨ أيب َة٣ ٚةصذ٧ٓ إحل٫ ٔيلٌ 
جؽ اهلل ث٨ مكٕٮدو  ، كظؾيٛح ث٨ احل٧ةف، كصةثؿ ث٨ ٔجؽ ث٨ ٠ٕت، ٔك

٨٦  ، كدمةٔحه ةف ث٨ زةثخو ، كظكٌ اخلؽرٌم  ، كأثٮ قٕيؽو اهلل األ٩ىةرٌم 
هل ا٣ٞؿآف ٨٦ أكٌ   الىعةثح رظ اهلل ٨ٔ امل٪ذضجني ٦٪٭٥، ٚٞؿأ اجلبٌ 

ٓو  ٧ة مؿٌ إىل آػؿق، ٚاكف لكٌ  ، ٪٫ هل صرباي٢ ثحٌ  ٚي٫ اػذبلؼه  ث٧ًٮ
ـو  يسذت ذاؾ يف درجو  املؤ٦٪ني كأ٦ري  ٚةجل٧يٓ ٝؿاءة أ٦ري  ،٨٦ أد

 .ا٣ٕةملني رقٮؿ رٌب  املؤ٦٪ني ككطٌ 
ث٧ة ٝج٤٭ة كب٧ة  أرل ثٕي اآليةت ٗري مؿدجُحو  ،ؽم٤ٞٚخ هل/ ية قيٌ 

  .ح ٰذل٠ٟأف ٚ٭يم ا٣ٞةرص ل٥ يرص إىل ٗٮريٌ  ،ثٕؽ٬ة

ؽ ث٨ ؽ ا٣برش حم٧ٌ ة ا٩ذ٢ٞ قيٌ ٫[ ل٧ٌ كٰذلٟ ]أ٩ٌ  ؛ة رأيذ٫ٚٞةؿ/ ٥ٕ٩، األمؿ ٧٠
٦ة ٕٚبلق ٨٦  ك٢ٕٚ و٪٧ة ٝؿيلو  ،ٔجؽ اهلل ٨٦ دار ا٣ٛ٪ةء إىل دار ابلٞةء

٫ٕ يف ا٣ٞؿآف لكٌ  ح، دمٓ أ٦ري املؤ٦٪ني ٗىت اخلبلٚح ا٣ْة٬ؿيٌ  ٫، كًك
 .كأ ى ث٫ إحل٭٥ ك٥٬ يف املكضؽ إزارو 
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٫  أمؿين رقٮؿ اهلل  -قجعة٫٩  -ٚٞةؿ هل٥/ ٬ٰؾا ٠ذةب اهلل  أف أًٔؿ
ٮف إحلس٥ ٣ٞيةـ احلضٌ  ح ٤ٔيس٥ يٮـ ا٣ٕؿض ثني يؽم اهلل دٕةىل، ٚٞةؿ هل ٚٔؿ

/ ٣ٞؽ أػربين ٬ٰؾق األ٦ح ك٧٩ؿكد٬ة/ لك٪ة حمذةصني إىل ٝؿآ٩ٟ، ٚٞةؿ 
 .ح ٤ٔيس٧٥ة أردت ثٰؾلٟ إ٣ٞةء احلضٌ ثٞٮلٟ ٬ٰؾا، كإ٩ٌ   ؽه ظجحب حم٧ٌ 

 أ٩خ، كظؽؾ ال هل ك٬ٮ يٞٮؿ/ ال إهٰل إاٌل ث٫ إىل ٦زن ٚؿصٓ أ٦ري املؤ٦٪ني 
ملة قجٜ يف ٧٤ٟٔ، كال ٦ة٩ٓ ملة اٝذٌذ٫ ظ٧١ذٟ، ٚس٨  ال رادٌ  ،رشيٟ لٟ

 .أ٩خ النة٬ؽ ل ٤ٔي٭٥ يٮـ ا٣ٕؿض ٤ٔيٟ
أك  ٨٦ آيحو  ٨٦ ٔ٪ؽق ٝؿآفه  ٚ٪ةدل اث٨ أيب ٝعةٚح ثةملك٧٤ني، كٝةؿ هل٥/ ٌك 

ٌٝ اح، ك٤ٚيأت ث٭ة، ٚضةءق أثٮ ٔجيؽة ث٨ اجلؿٌ  قٮرةو   ةصو ٔس٧ةف، كقٕؽ ث٨ أيب ك
جؽ الؿةم٨ٰ ث٨ ٔٮؼو  ، ك٤َعح ث٨ ٔجيؽ اهلل، كأثٮ ك٦ٕةكيح ث٨ أيب قٛيةف، ٔك

، كدمةاعت املك٧٤ني كدمٕٮا ٬ٰؾا ا٣ٞؿآف، ةف ث٨ زةثخو ، كظكٌ اخلؽرٌم  قٕيؽو 
 ؽ كأقُٞٮا ٦ة اكف ٚي٫ ٨٦ املسة٣ت ا٣يٌت وؽرت ٦٪٭٥ ثٕؽ كٚةة قيٌ 

كا٣ٞؿآف اٌلم دم٫ٕ أ٦ري  ت ٗري مؿدجُحو ٤ٰٚ٭ؾا دؿل اآلية ؛(1)املؿق٤ني 
                                                                                              

 ي٧س٨ أف ي٪ُيل ىلع ال٤جيت زيٙ ظاكيح اجلـيؿة اخلرضاء ٨٦ ػبلؿ ٦ة ٧٤٩ك٫ ٨٦ ٬ٰؾق ال (1)
ٌٜ ا٣ٞؿاف ال١ؿي٥! ٚنيٕح أ٢٬ ابليخ  يؿكف وية٩ح ا٣ٞؿآف ٨٦ أٌم  اتل٭٧ح ال١جرية حب

/  -دٕةىل  -أ٩ٮاع اتلعؿيٙ؛ ألٌف اهلل  إ٩ًَّةحتٌؽث ٨ٔ ذلٟ ٝةابلن ٠ٍؿى كى جٍلىة الّّ َـّ ٨ٍي ٩ى ي  إ٩ًَّة حنى هلى
ٮفى  ْي ىةًٚ [، ٕٚٞيؽة ٧٤ٔةء النيٕح ك٦ٛرٌسي٭٥ أٌف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ اٌلم يف ۹]قٮرة احلضؿ/  حلى

ـد  ٦ذ٪ةكؿ اجلةس يف دميٓ أرصةء امل٧ٕٮرة ٬ٮ ٩ٛف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ اٌلم ٩ـؿ ىلع اجلٌب كل٥ ي
 ٚي٫ أك ي٪ٞه ٦٪٫ لك٧حه كاظؽةه.

٩ذةصةت أوعةب أٚاكرو قةذصحو ٣حف هلة ثةعه ٚجكش أٚاكرو ٦٪عؿٚحو كأثةَي٢ ٨٦ ٬ٰؾا ا٣ٞجي٢ ٌم 
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ٌُ  املؤ٦٪ني   أرش ظٌّت  ءو يش ٚي٫ ٌك  ٔ٪ؽ وةظت األمؿ  ٫ حمٛٮظه خب
ٌٟ اخلؽش، كأ٦ٌ   -٧ة الكـ اهلل ذ٫، كإ٩ٌ كال مج٭ح يف وعٌ  ة ٬ٰؾا ا٣ٞؿآف، ٚبل م

 . ١٬ٰؾا وؽر ٨ٔ وةظت األمؿ -قجعة٫٩ 
 -م٧ف ادلي٨  ؽ/ ك٤ٞ٩خ ٨ٔ الكيٌ ث٨ ٚة٢ًو  ٝةؿ النيغ ا٣ٛة٢ً ٔيلٌ 

، كٌم ٔ٪ؽم، دمٕذ٭ة يف د٪ٮب ىلع تكٕني مكأ٣حن  مكةا٢ ٠سريةن  -ظ٫ْٛ اهلل 
٨٦ املؤ٦٪ني،   اخلةٌص كال أ٤َٓ ٤ٔي٭ة إاٌل  ،حيذ٭ة ثة٣ٛٮااؽ الن٧كيٌ كق٧ٌ  دلدٌلو 

 .مةء اهلل دٕةىل كقرتاق إف
٪ة ٨٦ ٧٤ٌٚ  ة اك٩خ اجل٧ٕح اثلة٩يح كٌم الٮقُٯ ٨٦ دمٓ الن٭ؿ، كٚٗؿ

كإذا أ٩ة أق٧ٓ  ،٫٧ اهلل يف دل٤ف اإلٚةدة ل٧٤ؤ٦٪نيؽ ق٤ٌ لكيٌ الىبلة كص٤ف ا
ة ق٧ٕذ٫، ؽ ٧ٌٔ ػةرج املكضؽ، ٚكأ٣خ ٨٦ الكيٌ  ْٔي٧حن  ة كصـ٣حن ة كمؿصن ٬ؿصن 

، م٭ؿو  ٨٦ كقٍ ٌك  دمٕحو  امؿاء ٔك١ؿ٩ة يؿًلجٮف يف ٌك  ٚٞةؿ ل/ إفٌ 
 كيجذْؿكف ا٣ٛؿج ٚةقذأذ٩ذ٫ يف اجلْؿ إحل٭٥ ٚأذف ل، ٚؼؿصخ لؿؤيذ٭٥، كإذا

                                                                                              

يف ا٤ٕ٣ٮـ كاملٕةرؼ ا٣ٞؿآ٩ٌيح. ٚ٭٥ ل٥ يؽرًلٮا ا٣ٕبلٝح ثني اآليةت، ث٢ ل٥ يٛ٭٧ٮا ظٌّت اآليةت 
حن ٨ٔ أٌم مؼهو وؽرت.  ة! ٧ٚـا٥ٔ ثةسكحه ك٬ـي٤حه ٠ٰ٭ؾق دٌٕؽ مؿًٚٮ ٌن  ا٣ٞؿآ٩ٌيح أي

يٮ٦٪ة ٬ٰؾا ال١سري ٨٦ ال١ذت االقذؽالحلٌح  ٣ٞؽ دكف ٦ٛرٌسك النيٕح ال١ؿاـ ٦٪ؾ اغثؿ األز٦ةف كإىل
يف إزجةت ٔؽـ حتؿيٙ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥، ك٦سةالن ىلع ذلٟ راصٓ )وية٩ح ا٣ٞؿآف ٨٦ اتلعؿيٙ( 
ل٧٤ؿظٮـ النيغ حم٧ؽ٬ةدم ٦ٕؿٚخ، ك)ظٞةاٜ ٬ة٦ٌحه ظٮؿ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥( ل٤ٕبٌل٦ح صٕٛؿ 

 ،ؿاين، ك)الؿقةا٢ اثل٧ة٩يح(مؿدٌػٯ ا٣ٕةميل، ك)٦ؽػ٢ اتلٛكػري( آليح اهلل حم٧ؽ ٚة٢ً جل١
األربةب( ل٤نيغ ظك٨ ظك٨ زادق آميل،  رقة٣ح )ٚى٢ اخلُةب يف ٔؽـ حتؿيٙ ٠ذةب رٌب ك

 ك)ابليةف يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف( آليح اهلل اخلٮيٌئ، كمؤ٣ٌٛةتو أػؿل ٠سريةن يف ٬ٰؾا الكيةؽ.
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ٓه  ـٌ  ٤ٮ٫٩ ص٢ٌ عٮف اهلل كحي٧ؽك٫٩، كي٭٤ٌ يكجٌ  ٠سريه  ٥٬ دم ، كيؽٔٮف ثة٣ٛؿج ٔك
اخل٤ٙ  ٦ةـ ا٣ٞةا٥ ثأمؿ اهلل كاجلةوط دلي٨ اهلل ـ ح ـ د ث٨ احلك٨ امل٭ؽٌم لئل

 .الىة٣ط، وةظت الـ٦ةف 
ٚٞةؿ ل/ رأيخ ا٣ٕك١ؿ؟  -٫٧ اهلل ق٤ٌ  -ؽ ٔؽت إىل مكضؽ الكيٌ  ز٥ٌ 

 د٭٥ زبلز٧بح ٩ةرصو ٝةؿ/ ٔؽٌ  .٭٥؟ ٤ٝخ/ الاؿاٝةؿ/ ٚ٭٢ ٔؽدت أم .٤ٞٚخ/ ٥ٕ٩
 .٠ؿي٥ه  ٫ صٮاده ذ٫ إ٩ٌ ٢ اهلل لٮحل٫ ا٣ٛؿج ث٧نحٌ ا، كيٕضٌ كبيق زبلزح ٔرش ٩ةرصن 

 ،٧ة ا٥٤ٕ٣ ٔ٪ؽ اهللإ٩ٌ  ،ؽم ك٦ّت يسٮف ا٣ٛؿج؟ ٝةؿ/ ية أيخ٤ٝخ/ ية قيٌ 
ال يٕؿؼ  ٧ة اكف اإل٦ةـ ٫ ربٌ  أ٩ٌ ظٌّت  ،ذ٫ قجعة٫٩ كدٕةىلث٧نحٌ  ٜه كاألمؿ ٦ذ٤ٌٕ 

 .ىلع ػؿكص٫ دؽٌؿ  كأ٦ةراته  ث٢ هل ٔبل٦ةته  ،ٰذلٟ
 ٔؿبٍّ  ٥ ث٤كةفو ٨٦ دم٤ذ٭ة أف ي٪ُٜ ذك ا٣ٛٞةر ثأف خيؿج ٨٦ ٗبل٫ٚ، كيذَكٌ 

 .اهلل ىلع اق٥ اهلل، ٚةٝذ٢ يب أٔؽاء اهلل / ٥ٝ ية كيلٌ ٦جنيو 
ؿ/ أزٚخ اآلزٚح ية الىٮت األكٌ  ،٭٥يك٧ٕ٭ة اجلةس لكٌ  ك٦٪٭ة زبلزح أوٮاتو 

 ، ؽو الىٮت اثلةين/ أال ٣ٕ٪ح اهلل ىلع ا٣ْةملني آلؿ حم٧ٌ ٦ٕرش املؤ٦٪ني، ك
 اهلل ثٕر وةظت األمؿ  يْ٭ؿ ٚريل يف ٝؿف الن٧ف يٞٮؿ/ إفٌ  كاثلة٣ر ثؽفه 

 .ٚةق٧ٕٮا هل كأَيٕٮا  ث٨ احلك٨ امل٭ؽٌم  (ـ ح ـ د)
 ٝؽ ركي٪ة ٨ٔ منةخي٪ة أظةدير ركيخ ٨ٔ وةظت ، ؽم٤ٞٚخ/ ية قيٌ 

 ،٣٘يجح ال١ربل/ ٨٦ رآين ثٕؽ ٗيبيت ٚٞؽ ٠ؾبمؿ ثةأة ٫ ٝةؿ ل٧ٌ أ٩ٌ  األمؿ 
٧ة ٝةؿ ٰذلٟ يف ٰذلٟ الـ٦ةف إ٩ٌ  ٫ إ٩ٌ  ،١ٚيٙ ٚيس٥ ٨٦ يؿاق؟ ٚٞةؿ/ وؽٝخ

ري٥٬ ٨٦ ٚؿأ٪ح ثن ا٣ٕجٌ  النيٕح   أفٌ ةس، ظٌّت ل١رثة أٔؽاا٫ ٨٦ أ٢٬ ثحذ٫ ٗك
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ٌن  كأيف  ،ةث ثؾ٠ؿق، كيف ٬ٰؾا الـ٦ةف دُةك٣خ املؽٌ ة ٨ٔ اتلعؽٌ ي٧٪ٓ ثٌٕ٭ة ثٕ
ؽاء٦٪٫ ا ٪ةا٭٥، كبربًلذ٫  كببلد٩ة ٩ةايحه  ،أٔل ٨ ٧٤ّ٭٥ ٔك ال يٞؽر  ٔ٪٭٥ ٔك
ؽاء ىلع الٮوٮؿ إحل٪ة أظؽه   .٨٦ اأٔل

٫ أثةح أ٩ٌ  ة ٨ٔ اإل٦ةـ ؽم! ٝؽ ركت ٧٤ٔةء النيٕح ظؽيسن ٤ٝخ/ ية قيٌ 
ه كأثةح رػٌ  ٫ إ٩ٌ  ،اخل٧ف لنيٕذ٫، ٚ٭٢ ركيذ٥ ٔ٪٫ ٰذلٟ؟ ٝةؿ/ ٥ٕ٩

٨٦ ٰذلٟ، ٤ٝخ/ ك٢٬  ؿ/ ٥٬ يف ظ٢ٍّ كٝة  اخل٧ف لنيٕذ٫ ٨٦ كدل ٔيلٍّ 
ح؟ ٝةؿ/ ٥ٕ٩، ك٨٦ ه ل٤نيٕح أف ينرتكا اإل٦ةء كا٣ٕجيؽ ٨٦ قب ا٣ٕة٦ٌ رػٌ 

ٝةؿ/ اعم٤ٮ٥٬ ث٧ة اعم٤ٮا ث٫ أ٩ٛك٭٥، ك٬ةدةف املكأتلةف  ٫ أل٩ٌ  ؛قب ٗري٥٬
 .يذ٭ة لٟزااؽدةف ىلع املكةا٢ ا٣يٌت ق٧ٌ 

 ،كدؿو  ًل٨ كاملٞةـ يف ق٪حو ح ثني الؿ٫ خيؿج ٨٦ م١ٌ ؽ ق٫٧٤ اهلل/ إ٩ٌ كٝةؿ الكيٌ 
 .٤ٚريدٞج٭ة املؤ٦٪ٮف

 ،ٝؽ أظججخ املضةكرة ٔ٪ؽز٥ إىل أف يأذف اهلل ثة٣ٛؿج ،ؽم٤ٞٚخ/ ية قيٌ 
ـه ٫ دٞؽٌ أ٩ٌ  -ية أيخ  -ٚٞةؿ ل/ ا٥٤ٔ  ثٕٮدؾ إىل كَ٪ٟ، كال ي١٧٪ن  ـ إٌل الك

جخ ٔ٪٭٥ ٦ؽٌ  ٟ ذك ٔيةؿو أل٩ٌ  ؛ةؾ املؼة٣ٛحكإيٌ  ، كال جيٮز لٟ ٦ؽيؽةن  ةن ٗك
 .ؿت ٨٦ ٰذلٟ كبسيخٙ ٔ٪٭٥ أكرث ٨٦ ٬ٰؾا، ٚذأزٌ ٤ٌ اتلؼ

٤ٝخ/ ية  .ك٢٬ ّتٮز املؿاصٕح يف أمؿم؟ ٝةؿ/ ال ،ك٤ٝخ/ ية مٮالم
٧ة ٝؽ رأيذ٫ كق٧ٕذ٫؟ ٝةؿ/ ال ثأس أف ك٢٬ دأذف ل يف أف أظك لكٌ  ،مٮالم

ني ٦ة ال أٝٮهل٤ٝٮب٭٥، إاٌل  حتك ل٧٤ؤ٦٪ني تل٧ُنئٌ   . ٠يخ كًليخ ٔك
ٝةؿ/ ال، ك٣ٰس٨  ؟ي٧س٨ اجلْؿ إىل دمةهل كب٭ةا٫ أ٦ة  ،ؽم٤ٞٚخ/ ية قيٌ 
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 .ي٧س٨ أف يؿل اإل٦ةـ كال يٕؿ٫ٚ خم٤هو  مؤ٨٦و  ٌك  أفٌ  -ية أيخ  -ا٥٤ٔ 
 .أ٩ة ٨٦ دم٤ح ٔجيؽق املؼ٤ىني، كال رأيذ٫ ،ؽم٤ٞٚخ/ ية قيٌ 

 ةو ؿ مؿٌ ٨٦ رأل كٌم أكٌ  ة أديخ إىل رسٌ ٦٪٭ة ل٧ٌ  ةن دني مؿٌ ٚٞةؿ ل/ ث٢ رأيذ٫ مؿٌ 
 ،ال ٦ةء ٚي٫  كو٤خ إىل ٩٭ؿو ٛخ ٔ٪٭٥، ظٌّت أوعةثٟ كخت٤ٌ صبذ٭ة، كقجٟٞ 

، دمنيقٌّ  ، كهل ق٪ةفه َٮي٢ه  م٭جةء، كبيؽق ر٦طه  ىلع ٚؿسو  ٚعرض ٔ٪ؽؾ ٚةرسه 
ة كو٢ إحلٟ ٝةؿ لٟ/ ال ختٙ اذ٬ت إىل ٧٤ٌٚ  ،ة رأيذ٫ ػٛخ ىلع زيةث٧٤ٌٟٚ 

 ،ذ٠ؿين كاهلل ٦ة اكفة٭٥ يجذْؿك٩ٟ حتخ د٤ٟ النضؿة ٚأوعةثٟ، ٚإ٩ٌ 
 .ؽماكف ٰذلٟ ية قيٌ  ٤ٞٚخ/ ٝؽ

ة األػؿل ظني ػؿصخ ٨٦ دمنٜ دؿيؽ مرص ٦ٓ ميؼٟ ٝةؿ/ كاملؿٌ 
ٟ ٚةرسه ة مؽيؽن ، كا٩ُٕٞخ ٨ٔ ا٣ٞة٤ٚح، كػٛخ ػٮٚن األ٩ؽلسٌ   ا، ٕٚةًر
ٌن  ، كبيؽق ر٦طه ٤حو اء حمضٌ ٗؿٌ  ىلع ٚؿسو   ة، كٝةؿ لٟ/ رس كال ختٙ إىل ٝؿيحو أي

اٌلم كدلت ٤ٔي٫، كال ىلع ي٧ي٪ٟ ك٥٩ ٔ٪ؽ أ٤٬٭ة ال٤ي٤ح، كأػرب٥٬ ث٧ؾ٬جٟ 
دمنٜ، مؤ٦٪ٮف خم٤ىٮف، يؽي٪ٮف  ص٪ٮبٌ  ل ٔؽيؽةو ٭٥ ٦ٓ ٝؿن ٚإ٩ٌ  ،ٜ ٦٪٭٥دذٌ 

 .ذ٫ يٌ ح املٕىٮ٦ني ٨٦ ذرٌ كاألا٧ٌ  ث٨ أيب َة٣تو  ثؽي٨ ٔيلٌ 
كذ٬جخ إىل ٔ٪ؽ أ٢٬ ا٣ٞؿيح  ،؟ ٤ٝخ/ ٥ٕ٩أكةف ذٰلٟ ية ث٨ ٚة٢ًو 

ـٌ   حو ٗري دٞيٌ ٨٦  /كين كقأتل٭٥ ٨ٔ ٦ؾ٬ج٭٥، ٚٞةلٮا لك٧٩خ ٔ٪ؽ٥٬ ٚأٔ
ث٨  ا٣ٕةملني ٔيلٌ  رقٮؿ رٌب  / حن٨ ىلع ٦ؾ٬ت أ٦ري املؤ٦٪ني، ككطٌ ٦ٌن 

٤ٞٚخ هل٥/ ٨٦ أي٨ ٣س٥  ذ٫ يٌ ح املٕىٮ٦ني ٨٦ ذرٌ كاألا٧ٌ  أيب َة٣تو 
ظني ٩ٛةق   ا٣٘ٛةرٌم  ٬ٰؾا املؾ٬ت؟ ك٨٦ أكو٫٤ إحلس٥؟ ٝةلٮا/ أثٮ ذرٍّ 

ة ذ٪ة ثؿًلذ٫، ٧٤ٌٚ ٔس٧ةف إىل النةـ، ك٩ٛةق ٦ٕةكيح إىل أرً٪ة ٬ٰؾق، ٧ٌٕٚ 
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ـكا ٦ع رص٤ني أحلٞةين ث٭ة، ٚض٭ٌ  ،أوجعخ ٤َجخ ٦٪٭٥ ال٤عٮؽ ثة٣ٞة٤ٚح
 .ظخ هل٥ ث٧ؾ٬بثٕؽ أف رصٌ 

 /؟ ٝةؿ لةو ثٕؽ ٦ؽٌ  ةو ٦ؽٌ  يف ٌك  اإل٦ةـ  ٢٬ حيشٌ  ،ؽم٤ٞٚخ هل/ ية قيٌ 
 ثٮصٮدق ، ١ٚيٙ ث٨٧ ل٥ د٥ٞ ادل٩ية إاٌل ! ادل٩ية ػُٮة مؤ٨٦و ية ث٨ ٚة٢ًو 

ـو  يف ٌك  حيشٌ  ،٥ٕ٩ ؟!ككصٮد آثةا٫  كيـكر آثةءق يف املؽي٪ح كا٣ٕؿاؽ،  اع
٪ة ٬ٰؾق، ىلع مرشٌ كَٮسو   .ٚي٭ة الكبلـ، كيؿصٓ إىل أًر

ؽ م٧ف ادلي٨ ظٌر ٔيٌل ثٕؽـ اتلأػري ثةلؿصٮع إىل ا٣ٕؿاؽ الكيٌ  إفٌ  ز٥ٌ 
ؽـ اإلٝة٦ح يف ثبلد امل٘ؿب، كذ٠ؿ ل أفٌ   ٤ٔي٭ة ال إهٰل إاٌل  درا٧٬٭٥ م١ذٮبه  ٔك

ؽ ث٨ احلك٨ ا٣ٞةا٥ ثأمؿ اهلل. كأُٔةين اهلل حم٧ٌ  كيلٌ  رقٮؿ اهلل ٔيلٌّ  ؽه اهلل حم٧ٌ 
  .ٔ٪ؽم ل٤ربًلح كٌم حمٛٮّحه  ،ؽ ٦٪٭ة مخكح درا٥٬الكيٌ 

إىل أف كو٤٪ة  ،٭ن ٦ٓ املؿا٠ت ا٣يٌت أديخ ٦ٕ٭ةكصٌ  -٫٧ اهلل ق٤ٌ  -٫ إ٩ٌ  ز٥ٌ 
 ظ٪ُحن  ؿ ٦ة دػ٤ذ٭ة ٨٦ أرض ا٣رببؿ، كٌلف ٝؽ أُٔةين٤ٟ ابلدلة ا٣ٌيت أكٌ دإىل 

ة، ٨٦ ٦ٕةم٤ح ثبلد ا ذ٬جن كأربٕني دي٪ةرن  ا ٚجٕذ٭ة يف د٤ٟ ابلدلة ث٧بحو كمٕرين 
ؽ م٧ف ادلي٨ مؿ الكيٌ  ألكل٥ أص٢ٕ َؿييق ىلع األ٩ؽلف ا٦ذسةالن  ،امل٘ؿب
 -ح إىل م١ٌ  امل٘ؿبٌ  (1)ًش ضي حٍلي كقةٚؿت ٦٪٭ة ٦ٓ ا -أَةؿ اهلل ثٞةءق  -ا٣ٕةل٥ 

 ا٣ٕؿاؽ كأريؽ املضةكرة يف ا٣٘ؿٌم  كظضضخ، كصبخ إىل -ٚ٭ة اهلل دٕةىل رشٌ 
 . امل٧ةتٚي٭ة الكبلـ ظٌّت ىلع مرشٌ 

                                                                                              

ٓه ل٤عةٌج مةذٌّ. ا٩ْؿ/ لكةف ا٣ٕؿب، ٦ةٌدة ظضش. 1) ش/ دم  ( احليضي
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ح / ل٥ أر ٧٤ٕ٣ةء اإل٦ة٦يٌ املةز٩ؽراينٌ  ث٨ ٚة٢ًو  ٝةؿ النيغ زي٨ ادلي٨ ٔيلٌ 
 ، كالنيغ أثٮ صٕٛؿو ؽ املؿدغ املٮقٮٌم / الكيٌ ا قٮل مخكحو ٔ٪ؽ٥٬ ذ٠ؿن 

أثٮ ا٣ٞةق٥ صٕٛؿ ، كاث٨ ثةثٮي٫، كالنيغ ؽ ث٨ يٕٞٮب الَكينٌ كحم٧ٌ  ا٣ُٮسٌ 
 .احليٌلٌ  ث٨ قٕيؽو 

 ث٨ ٚة٢ًو  ٔيلٌ  كا٣ٛة٢ً الـٌقٌ  ٬ٰؾا آػؿ ٦ة ق٧ٕذ٫ ٨٦ النيغ الىة٣ط اتليقٌ 
املؾ٠ٮر أداـ اهلل إٌٚةهل كأكرث ٨٦ ٧٤ٔةء ادل٬ؿ كأدٞيةا٫ أ٦سةهل، كاحل٧ؽ هلل 

ٌّ ا كبةَ٪ن ا، ّة٬ؿن  كآػؿن الن أكٌ   كىلع ؽو ؽ ا٣ربيح، حم٧ٌ  اهلل ىلع ػري ػ٫ٞ٤ قيٌ ة، كو
 .(1)اة ٠سرين ٥ تك٤ي٧ن آهل ا٣ُة٬ؿي٨ املٕىٮ٦ني كق٤ٌ 

أػؿل ظٮؿ اجلـيؿة اخلرضاء ٤ٞ٩٭ة   ٨ٔ ٬ٰؾق احلاكيح ٬٪ةؾ ظاكيحه كٌٚبلن 
كٝؽ ٢ٞ٩ احلاكيح ٨ٔ ٧٠ةؿ ادلي٨  .(2)(ح املأكلص٪ٌ )يف ٠ذةب  ث اجلٮرٌم املعؽٌ 

ح يف يٌ ٨ٔ احلاكيح الكةثٞح. ٧٠ة ختذ٤ٙ ا٣ٛرتة الـ٦٪ م٭ؿةن  كٌم أ٢ٌٝ  ،األ٩جةرٌم 
ٚعاكيح اجلـيؿة اخلرضاء املٕؿكٚح  ،ىل ٦ة يٞةرب ا٣ٞؿفإ٢ٞ٩ ٬ةدني احلاكيتني 

 . ة ٨٦ الـ٨٦ ٨ٔ ظاكيح األ٩جةرٌم ٝؿ٩ن  ؿةه ٦ذأػٌ 
كٝؽ الظْ٪ة يف حبس٪ة ٬ٰؾا ٩ٌػ  ،كىليف ٢ٞ٩ احلاكيح األ ٬٪ةؾ اػذبلٚةته ك

٥ ٔؽـ كصٮد اػذبلؼو (دجرصة الٮيلٌ )ك (حبةر األ٩ٮار) ح يف رك ، ٬ٰؾا ٗر
 .قاجل٤ٞني كصٮ٬ؿ

                                                                                              

 .۱74 - ۱5۹ص  ، 5۰ج  ر/أل٩ٮاحبةر ا( 1)

 إىل ا٣ٕبٌل٦ح املض٤ٌس.األ٩ٮار( حبةر) ٨٦ 5۳ كٝؽ أًيٙ إىل ج (2)
ن
 ، كيجكج٫ ابلٕي ػُأ
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ٮع املؾ٠ٮر يف حمةكر زبلزحو   / كقج٪ةٝل املًٮ

 .املىةدر ا٣يٌت ٤ٞ٩خ ظاكيح اجلـيؿة اخلرضاء -۱

 .ل٤عاكيح ابلعر الك٪ؽٌم  -۰

 يف اجلىٮص امل٪ٞٮ٣ح.  كدراقحه  ابلعر ادلاللٌ  -۳

 

ٰللٟ إف  ؛ة ىلع ٦ذة٩ح أٌم ظاكيحا ٝٮيًّ ؽن  أك مؤيٌ دحلبلن  ؽٌ ٠رثة اجل٢ٞ دٕ فٌ أث٧ة 
ٮاعن ْحل ح أك يف ابلعٮث الؿصةحلٌ  ٠جريو   ٝؽ د٥ٌ ٫٤ٞ٩ أك االقت٪ةد إحل٫ بنّكو ٪ة مًٮ

ذ٧ةد ٤ٔي٫. ذ ىلع ٦ذة٫٩ قي١ٮف دحلبلن ٚإ٩ٌ  ،حا٣ٛٞ٭يٌ   ٫ كاأل

 ٭ةح ٬ٰؾق احلاكيح كق٨٦٧ٞ ا٣ُؿؽ ا٣ٌيت ي٧س٨ أذ٧ةد٬ة يف حبر وعٌ 
ف اك٩خ املىةدر املٕذربة ا٣ٌيت ٤ٞ٩خ إٚ ،ىةدر ا٣ٌيت ٤ٞ٩ذ٭ةدراقح امل

ٌٞ  - أك ٚكذ١ٮف ثةلات دحلبلن  احلاكيح ٠سريةن  ىلع  اؽن مؤيٌ  -٨ ٝؽر املذي
ث ٔ٪٭ة اك٩خ املىةدر ا٣ٌيت حتؽٌ  أم أفٌ  -وٌعح احلاكيح، كإف زجخ ػبل٫ٚ 

 ك٦ٕذربةن  ٭ة ل٥ دس٨ روي٪حن كيثجخ أ٩ٌ  ،ٚةجلتيضح قذ١ٮف ١ٕ٦ٮقحن  - أ٢ٌٝ 
كقجذ٪ةكؿ يف ٦ة ييل  ،ا٬ذ٧ة٦٭٥ ٔ٪ؽ ٧٤ٔةء الك٤ٙ حبير جي٤ٕ٭ة حم٢ٌ 

 مىةدر ٢ٞ٩ ٬ةدني احلاكيتني/ 
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٥ ابلٕي  ث٭ة دم٤حه  كٝؽ ا٬ذ٥ٌ  ،احلاكيح ٝؽ كردت يف املىةدر اتلةحلح فٌ أ (1)ٔز
 ٨٦ ٠جةر ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ ٝجي٢/ 

ٌٍ  ،ؿكٌ الن٭يؽ األ -۱ ٌٚ  ،يؽق كٝؽ دك٩٭ة خب ؿ يف كا٣جكؼح املؼُٮَح دذٮ
 . يب َة٣تو أث٨  ػـا٩ح اإل٦ةـ ٔيلٌ 

۰-  ٌٞ  .حىل ا٣ٛةرقيٌ إم دؿدم٭ة اٌل  ،ٜ ال١ؿٌقٌ املع
 (.٩ٮارحبةر األ)يف  ٦ح املض٤سٌ ا٣ٕبٌل  -۳
 (.ظؽيٞح النيٕح)يف  ردثييلٌ س األاملٞؽٌ  -4
 (.إزجةت اهلؽاة)يف  ا٣ٕةميلٌ  احلؿٌ  -5
ٞن  ،ظيؽ ابل٭ج٭ةينٌ الٮ -6  .ة مل٧ٌٮ٩٭ةكٝؽ أّٚت َج
 .ح يف ٠ذةب رصةهلحبؿ ا٤ٕ٣ٮـ كٝؽ اقت٪ؽ اىل ٬ٰؾق ا٣ٌٞيٌ  -7

 مؤ٨٦و  ظير ٢ٞ٩ ٔ٪٫ ٝٮهل/ جيت ىلع ٌك  ا٣ٞةظ ٩ٮر اهلل النٮمرتٌم  -۳
ميؼ٪ة  إفٌ »/ (دلةلف املؤ٦٪ني)املعةْٚح ىلع ٬ٰؾق احلاكيح، كًلذت يف ٠ذةب 

 ق٪ةدق ٨ٔ النيغ زي٨ ادلي٨ ٔيلٍّ إن٭يؽ... ركاق ثال ؽ ث٨ مٌكٍّ الكٕيؽ حم٧ٌ 
 ٌُ  .(2)«٫ الرشيٙاملؾ٠ٮر، كٝؽ ٠ذج٫ خب

                                                                                              

 .۱۳5ص  /اجلـيؿة اخلرضاء( 1)
 .۱۲6، ص 5ج  /الريٕح (2)
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 (.ريةض ا٧٤ٕ٣ةء)يف  اإلوٛ٭ةينٌ  املريزا ٔجؽ اهلل األٚ٪ؽٌم  -۹
 (.اجلض٥ اثلةٝت)ك (ح املأكلص٪ٌ )يف  املريزا اجلٮرٌم  -۱۲
 ٝةؿ/ إذ، (٠ٛةيح امل٭ذؽم يف ٦ٕؿٚح امل٭ؽٌم )وةظت  املريلٮيحٌ  -۱۱

يف  املٕذرب٬ٰؾا احلؽير  ٤ٞ٩٪ةك٬ٮ ٨٦ األػجةر املٕذربة اجلةدرة... كٝؽ »
 («.ريةض املؤ٦٪ني)٠ذةب 

 (.اجلـيؿة اخلرضاء)ؽ ث٨ ز٪ٮاف يف ٠ذةب ٌمرب ث٨ حم٧ٌ  ؽي الكيٌ  -۱۰
٨٧ً ثية٫٩ مل٪ةٝت  (1)(٦ٞةثحف األ٩ٮار)يف  اهلل النٮمرتٌم  النيغ أقؽ -۱۳
 ٌٞ ٠نٙ ا٣ٞ٪ةع يف ٦ٞةـ إزجةت )يف ٠ذةب )وةظت الرشاآ( ك ٜ احليٌلٌ املع

 .ثٰ٭ؾق احلاكيح ، ظير اقذؽٌؿ (يف ز٨٦ ا٣٘يجح إماكف رؤيح اإل٦ةـ 
 يف ا٣ٞك٥ اخلةٌص  (صبلء ا٣ٕيٮف)مرٌب يف  ؽ ٔجؽ اهللالكيٌ  -۱4

 . ثةإل٦ةـ امل٭ؽٌم 
ةت اجل٪ٌ اخلٮانكةرٌم يف ) -۱5  .(2)ؽ املؿدغ٨٧ً ثيةف ٦٪ةٝت الكيٌ  (ةترًك
 (.احلكةف ا٣ٕجٞؿٌم )يف  اجل٭ةك٩ؽٌم  -۱6
ة اجلىريٌم  -۱7  (ح األَ٭ةردٛكري األا٧ٌ )يف ٠ذةب  ا٣ُٮسٌ  حم٧ؽًر

 .ث٧٪ةقجح حبس٫ يف دمٓ ا٣ٞؿآف ٨٦ ٝج٢ أ٦ري املؤ٦٪ني 

                                                                                              

 .۱۱ص  /٦ٞةثحف األ٩ٮار (1)
ةت اجل٪ٌ  (2)  ۰۹۳ك  ۰۱7، ص 4ج  /ةترًك
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ذا ٦ة إٚي٭ة ثٕي اإلًةٚةت ك (دجرصة الٮيلٌ )يف  ابلعؿاينٌ  ؽ ٬ةم٥ه الكيٌ  -۱۳
 .حبةر األ٩ٮار()ٝٮر٩خ ثةجل٢ٞ اٌلم كرد يف 

ظير ا٦ذؽح  (ؽي٠٨ٛةيح املٮظٌ )وةظت  ق٧ةٔي٢ ا٣ُربسٌ إؽ الكيٌ  -۱۹
٣ٞؽ اكف ٨٦ األاع٥ّ كاألثؿار كا٧٤ٕ٣ةء »كٝةؿ ٚي٫/  ث٨ ٚة٢ًو  ٔيلٌ  ا٠سرين 

 .(1)«كدٞٮل اكٌلف ٚؿيؽ د٬ؿق ز٬ؽن  ،حا٣ُةاٛح اإل٦ة٦يٌ  كالىةحلني ك٨٦ ػٮاٌص 

٠ذةب دؿدمح اجلـيؿة  (2)(ريٕحال)ا٣ُ٭ؿاين يف ٠ذةث٫  گنكت آٝة ثـر -۱
 ٌٞ ٪ة ال جنؽ ٦ة يؽ٥ٔ ٬ٰؾا ٨٦ ٝج٢ ٨٦ دؿدمٮا ١ٰ٣٪ٌ  ،ٜ ال١ؿٌقٌ اخلرضاء ل٧٤ع

ك٨٦  ٛةد٫، ٬ٰؾا ٨٦ صة٩تو ٬ٰؾا ال١ذةب أظؽ مؤ٣ٌ  كأفٌ  ،ظيةة النيغ ال١ؿٌقٌ 
ٌٞ  اخلرضاء اجلـيؿة دؿدمح»/ گٝة ثـرآػؿ ٝةؿ آ صة٩تو   ٧٠ة ال١ؿٌقٌ  ٜل٧٤ع

٬ٰؾق  فٌ أٌط ل٤ٕيةف يذٌ  ىلع ٦ة مؿٌ  كب٪ةءن . (الؿيةض) وةظت ٨ٔ ظك
ٌٞ  (الؿيةض)٤َٞخ ٨٦ ٝج٢ وةظت أا٣جكجح اك٩خ ٝؽ   ،ٜ ال١ؿٌقٌ ىلع املع

ٮع ٝةابلن اٌلم ٤ٌٔ  گك٣حف ٨٦ ٝج٢ آٝة ثـر ثةهل٪ؽ  ٦ُجٮعه »/ ٜ ىلع املًٮ
... كاجلـيؿة ٬ٮ دأحلٙ ٢ٌٚ كمىٌؽره ثةق٥ الك٤ُةف مةق َ٭٧ةقت الىٛٮٌم 

 ث٨ ٚة٢ًو  ٚي٫ ٦ة ركاق هل النيغ زي٨ ادلي٨ ٔيلٌ  ٠ذت .بٌ ث٨ حييي ا٣ُيٌ 

                                                                                              

 . ۳۹۲، ص ۳ج  /٠ٛةيح املٮٌظؽي٨ (1)
 .۹۳، ص 4ج  /الريٕح (2)
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ؽ كأكرد دؿدمذ٫ الكيٌ  ،ة مة٬ؽ يف د٤ٟ اجلـيؿةم٧ٌ  ـه 6۹۹يف ق٪٫  املةز٩ؽراينٌ 
ح يف ٚي٧ة ٠ذج٫ ثة٣ٛةرقيٌ  قؽ اهلل ا٣تكرتٌم أؽ ث٨ ٦ري ٦ري م٧ف ادلي٨ حم٧ٌ 

 .(1)«إزجةت كصٮد وةظت الـ٦ةف

ٌٞ كرد٬ة اأا٣رتدمح ا٣يٌت  فٌ أٌط ىل ٬٪ة يذٌ إ يف ٠ذةث٫ ٌم  ٜ النٮمرتٌم ملع
ة ثـر ٣ٰس٨ٌ  ،ثةلات دؿدمح ال١ؿٌقٌ   ٬ٰؾق ك٢ٌٕ٣ »آػؿ ثة٣ٞٮؿ/  ٜ يف ماكفو ي٤ٌٕ  گٝآ

 ث٨ ؽحم٧ٌ  ادلي٨ م٧فح رقة٣ طٌ  يف درصخأا٣يٌت  ٌم ()دؿدمح ال١ؿٌقٌ  حا٣رتدم
 .(2)«رقةتل٫ يف أدرص٭ة ٩ٛك٫ ؽو حم٧ٌ  ادلي٨ م٧ف ؽل٤كيٌ حه دؿدم ٭ةأ٩ٌ  أك، اهلل قؽأ

ة ثـر ؾا يٕن أفٌ ك٬ٰ  ا ثني ا٩تكةب ا٣رتدمح ا٣يٌت دن اكف ثةلات مؿدٌ  ا٣ُ٭ؿاينٌ  گٝآ
 ،. ٬ٰؾا ٨٦ صة٩تو أك مؼه النٮمرتٌم  ىل ال١ؿٌقٌ إ كردت يف ٠ذةب النٮمرتٌم 

ٮع ٝؽ ٫٤ٞ٩ وةظت  أفٌ  ٦ح ا٣ُ٭ؿاينٌ آػؿ يؿل ا٣ٕبٌل  ك٨٦ صة٩تو  ٬ٰؾا املًٮ
 حل٫.إكال ي٧س٨ نكبذ٫  (،ٕحالري)٢ ٬ٰؾا رأم وةظت كٰللٟ ال ي٧سٌ  (؛الؿيةض)

٫ ٝةؿ ٝج٢ ٢ٞ٩ احلاكيح/ ٩ٌ إ ٦ح املض٤سٌ ٢ٞ٩ ا٣ٕبٌل  ف يٞةؿ يف ٦ة خيٌه أيججيغ  -2
؛ ؿاد٬ةإي أظججخ األثيي ابلعؿ يف اجلـيؿة اخلرضاءح ثٌٞى  منذ٭ؿةن  رقة٣حن  كصؽت»

  ل٥أليٌن  ة٧ة أٚؿدت هلة ثةثن كإ٩ٌ  .كملة ٚي٫ ٨٦ ا٣٘ؿاات ، رآق ٨٦ ذ٠ؿ ىلع المذ٧ةهلة
 .(3)«كجلؾ٠ؿ٬ة ثٕي٪٭ة ٧٠ة كصؽد٭ة ،أّٛؿ ث٫ يف األوٮؿ املٕذربة

                                                                                              

 ( املىؽر الكةثٜ.1)
 .۱۲6ص  ، 5 ج ( املىؽر الكةثٜ/2)
 .۱5۹ص  ،5۰ ج /حبةر األ٩ٮار( 3)
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 ا٥٤ٔ أفٌ »/ ٝةابلن  (٩ٮارحبةر األ)٦ح يف ٦ٞؽٌ  ٦ح املض٤سٌ كٝؽ حتٌؽث ا٣ٕبٌل 
٤ٕ٦ٮ٦ح اال٩تكةب إىل  أكرث ال١ذت ا٣ٌيت أذ٧ؽ٩ة ٤ٔي٭ة يف اجل٢ٞ من٭ٮرةه 

؛ ؿاد٬ةإي خأظجج»ث ٨ٔ اجلـيؿة اخلرضاء يٞٮؿ/ يذعؽٌ  كظني .(1)«ٛي٭ةمؤ٣ٌ 
 أليٌن  ة٧ة أٚؿدت هلة ثةثن كإ٩ٌ  .كملة ٚي٫ ٨٦ ا٣٘ؿاات ، رآق ٨٦ ذ٠ؿ ىلع المذ٧ةهلة

 .«كجلؾ٠ؿ٬ة ثٕي٪٭ة ٧٠ة كصؽد٭ة ،ل٥ أّٛؿ ث٫ يف األوٮؿ املٕذربة

كإف ٢ٞ٩ ظاكيح اجلـيؿة  - ٦ح املض٤سٌ ا٣ٕبٌل  كنكت٪ذش ٨٦ ٬ٰؾا الالكـ أفٌ 
صت أف يٮرد٬ة يف ابلةب اثلة٨٦ ٔرش ، كإاٌل ك٭ة وعيعحه ٩ٌ إل٥ ي٢ٞ  -اخلرضاء 

 .ثةا٫ ا٣ُة٬ؿي٨آيف ذ٠ؿ ٨٦ رآق و٤ٮات اهلل كقبل٫٦ ٤ٔي٫ كىلع 

 

٪ٮاف ابلةب الؿاثٓ كا٣ٕرشكف ( ذ٠ؿ ٨٦ راق)ٔ٪ٮاف ابلةب اثلة٨٦ ٔرش  ٔك
ٔ٪ٮاف ٬ٰؾا  يٕن أفٌ  (.ة ٨٦ ز٦ة٩٪ةيف ا٣٘يجح ال١ربل ٝؿيجن  ق آذ٠ؿ ٨٦ ر)

ة أك ٝؿيجن  ٦ح املض٤سٌ يف ز٨٦ ا٣ٕبٌل  مة٬ؽكق  مؼةصو ابلةب ٬ٮ ثة٣جكجح أل
٥ ٨٦ أفٌ إ ث٤ٞةءات  ٔ٪ٮاف ابلةب اثلة٨٦ ٔرش ػةصٌّ  ىل ز٦ة٫٩. ٬ٰؾا ثةلٗؿ

الكجت اٌلم داعق إىل ص٤ٕ٭ة  . ك٢ٌٕ٣ ٦ح املض٤سٌ يف ٗري ز٨٦ ا٣ٕبٌل  اإل٦ةـ 
ٮع ثةلات.ييف ابلةب الؿاثٓ كا٣ٕرش   ٨ ٬ٮ ٬ٰؾا املًٮ
ٝى ا٣ٕبٌل  فٌ أاجلٮاب/ لٮ اٚرتً٪ة  ٬ٰؾق احلاكيح ملة اكف ٨٦ البلزـ  ٢ى جً ٦ح اكف ٝؽ 

ىل قجت إاكف يججيغ ٤ٔي٫ أف ينري  ة، أك ىلع األ٢ٌٝ ة ػةوًّ أف يٛذط هلة ثةثن 

                                                                                              

 .۰6، ص ۱ج  /املىؽر الكةثٜ( 1)
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٥ أ٫ٌ٩ ثنٌي قجت اتلؾ٠ري ث٭ة يف ابلةب الؿاثٓ كا٣ٕرش، ثية٩٭ة ظير  ،٨ي٬ٰؾا ٗر
 .احلاكيح ٦ٕذربةه  ر ٰذلٟ ثٕؽـ أذٞةدق أفٌ ثؿٌ 

ظؽيٞح )الالكـ ٨ٔ ذ٠ؿ ٬ٰؾق احلاكيح يف ٠ذةب  ٦ة خيٌه ة يف كأ٦ٌ  -3
، حم٢ٌ دؿديؽو  ردثييلٌ س األل٧٤ٞؽٌ ؾا ٬ٰ ا٩تكةب   أفٌ إىلٚيججيغ أف ننري  (النيٕح

ٓو  ف ٩جكت كبنّكو أك٨٦ ٬ٰؾا امل٪٤ُٜ ال ي٧س٨   احلاكيح إحل٫. ٝةَ

٦٪٭ة،  اث٢ ٢ٞ٩ صـءن  ،احلاكيح بنَك٭ة الاكم٢ ا٣ٕةميلٌ  ل٥ ي٪٢ٞ احلؿٌ  -4
 ٰ إيٌةق مكؤكحلح مؤ٫ٌٛ٣  حم٧ٌبلن  (حبةر األ٩ٮار)نكج٭ة إىل  ٫ ٨٦ صة٩تو ١٪ٌ ك٣

 ٦٪٭ة كاٝذرصت(، األ٩ٮار حبةر) ٙمؤ٣ٌ  ثذ٧ة٦٭ةٝؽ أكرد٬ة »/ ذٰلٟ كٝةابلن 

 .(1)«احلةصح حم٢ٌ  ىلع

٬ٰؾا »ىل ا٣تكةؤؿ يف حبر وبلة اجل٧ٕح ثٞٮهل/ إ ذ٬ت الٮظيؽ ابل٭ج٭ةينٌ  -5
ا املذأيٌؽة ثةآلزةر كاالمٌةٚنة إىل اإلدمةاعت امل٪ٞٮ٣ح  ٔذجةر ا٣يٌت ال١سرية صؽًّ

ٌيح ىلع ظضٌ  امل٪ٞٮؿ خبرب الٮاظؽ ين٫٤٧ ٦ة دٌؿ  ٦ٓ أفٌ  ،أرشت إحل٭ة يف الؿقة٣ح
 ،اٌلم كو٢ إىل صـيؿة الىةظت ك٨٦ اآلزةر ظاكيح املةز٩ؽراينٌ  ،ػرب الٮاظؽ

 .(2)«كٌم د٪ةدم ثةالػذىةص ثةإل٦ةـ ك٦٪ىٮب٫
ف ٢ٞ٩ أكٰذلٟ ثٕؽ  ،اؽن ؾق احلاكيح مؤيٌ ٥ٕ٩، ٣ٞؽ أذرب ق٧ةظذ٫ ٬ٰ 

 اٌل إك ،٫ ال يٕذ٧ؽ ىلع ٬ٰؾق احلاكيحك٨٦ ٬ٰؾا يْ٭ؿ أ٩ٌ  ،دمةاعت كالؿكايةتاإل

                                                                                              

 .7۲7ص  ،۳ج  /اهلؽاة إزجةت( 1)

 .۱۳7 ص ،۳ج  /احلةميح ىلع ٦ؽارؾ األظاكـ( 2)
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 .اؽن ث٫، ال أف جي٤ٕ٭ة مؤيٌ  ث٫ أف جي٤ٕ٭ة يف ٦ٞةـ ٦ة يكذؽٌؿ  ةاكف ظؿيًّ 
 ح٫ كيف ٦ٞةـ ثيةف ماك٩٩ٌ أل ؛ؽ حبؿ ا٤ٕ٣ٮـ ىلع ٬ٰؾق احلاكيحل٥ يٕذ٧ؽ الكيٌ  -6
 اجلـيؿة اخلرضاء كابلعؿ األثيي... ٦ة يؽٌؿ  حكيف ٌٝى »ؽ املؿدغ يٞٮؿ/ يٌ الك

. (1)«اجل٢ٞ لٮ وطٌ  ءه يٕةدهلة يش ال ص٤ي٤حه  حه ؽ... ك٬ٰؾق مؿدجل٤كيٌ  ْٔي٥و  ىلع ٢ٌٚو 
ذ٧ةد كاالقت٪ةد ىلع ٬ٰؾق  ة ٚ٭ٮ يؽٌؿ ىلع ٔؽـ األ كلٮ اكف ٬ٰؾا األمؿ وعيعن

ك٬ٰؾق اجل٢ٞ، كلٮ كاٜٚ لاكف ٝؽ ٝةؿ/ "احلاكيح؛ يٕن أ٫ٌ٩ ل٥ يٮاٜٚ ىلع ٬ٰؾا 
 ءه إف وٌط اجل٢ٞ". يٕةدهلة يش ال ص٤ي٤حه  حه مؿدج
كٌم »/ يُؿح ٩ٛك٫ يف ٦ة ٝةهل ا٣ٞةظ ٩ٮر اهلل النٮمرتٌم  ٬٪ةؾ تكةؤؿه  -7

ٚ٭٢ يٞىؽ ثٰؾلٟ اجلـيؿة اخلرضاء  «.جيت ىلع املؤ٦٪ني حمةْٚذ٭ة ص٤ي٤حه  رقة٣حه 
ٌط جلة أٌف اجل٤٧ح ذا ٦ة راصٕ٪ة الك٫٦ يذٌ إٚ أك ال١ذةب اٌلم ٢ٞ٩ ٬ٰؾق احلاكيح؟

ؽ ث٨ أقؽ ملع٧ٌ  (إزجةت كصٮد اإل٦ةـ وةظت الـ٦ةف )أٔبلق ختٌه ٠ذةب 
كٝؽ أكرد يف ، ف"آ٨٦ "الك٤ُةف وةظت ا٣ٞؿ م أ٫ٌٛ٣ ثأمؿو اٌل  ،اهلل النٮمرتٌم 

 ذي٫٤ دؿدمح رقة٣ح اجلـيؿة اخلرضاء. 
جيت  ص٤ي٤حه  كٌم رقة٣حه »ث ا٣ٞةظ ٩ٮر اهلل ٨ٔ ال١ذةب ث٧ة ييل/ كحتؽٌ 

٬ٮ ٠ٮف  (3)(الريٕح)٦ة ٩ٛ٭٫٧ ٨٦ ٠ذةب  فٌ إك .(2)«ىلع املؤ٦٪ني حمةْٚذ٭ة

                                                                                              

 .۱۳6 ص ،۳ج  /الؿصةحٌلح ا٣ٛٮااؽ( 1)

 .۱۲6ص  ،5ج  /ٕحالري( 2)

 املىؽر الكةثٜ.( 3)
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ك٣حف ل٤ٞةظ ٩ٮر  ،ؽ ث٨ أقؽ اهلل النٮمرتٌم الالكـ لن٧ف ادلي٨ حم٧ٌ 
 .اهلل النٮمرتٌم 

أظؽ ٦ٕةرصي٫ ذ٠ؿ ٔ٪ٮاف ٠ذةب  ك٣ٰس٨ٌ  ،ؽ مرب٠ذةب الكيٌ ل٥ يى٤٪ة  -۳ 
 ،ك٦ة وؽر ٔ٪٫ ٨٦ آزةرو  ،٨٦ ظيةد٫ رشح ٩جؾةو  ٨٧ً (اجلـيؿة اخلرضاء)

٨٦ ٗري اثلةثخ أٌف  إذ ؛ك٣حف يف ٬ٰؾا الالكـ ٦ة يؽٌؿ ىلع ٝجٮؿ ٬ٰؾق احلاكيح
ـٌ الكيٌ  ؽـ ا٣ٞجٮؿ  ؽ مرٌب اكف يف ٦ٞةـ ا٣ٞجٮؿ أك اتلأييؽ، أك أ٫ٌ٩ ثىؽد ال ٔك

٨٧ٚ  اكف ٝؽ ٤ٞ٩٭ة، ٌط أٌم ظاكيحو آػؿ ل٥ يذٌ  ك٨٦ صة٩تو  ،٬ٰؾا ٨٦ صة٩تو  .ث٭ة
 أ٢ٌٝ. ا٣يٌت دىةظج٭ة إماكالته  ٩جةرٌم ٫ ٢ٞ٩ ظاكيح األاملعذ٢٧ أ٩ٌ 

صبلء )ل١ذةب  كرشحه   ٬ٮ دؿدمحه ؽ مرٌب ل٤كيٌ  (صبلء ا٣ٕيٮف)إٌف ٠ذةب  -۹
٥ ٨٦ . (1)ثؾاد٫ مكذٞبلًّ  ةك٣حف ٠ذةثن  ،٦ح املض٤سٌ ل٤ٕبٌل  (ا٣ٕيٮف ٬ٰؾا ثةلٗؿ

كًلٮ٩٭ة ٨٦  (ٮفصبلء ا٣ٕي)ل١ذةب  ا٣ٛةرسٌ  ٔؽـ ٢ٞ٩ احلاكيح ٨٦ اجلٌه 
 اإلًةٚةت كالرشكح ا٣يٌت ذ٠ؿ٬ة الكٌيؽ مرٌب.

ىلع ٦ة مٌؿ ٨٦ مٮاًيٓ د٧ٌخ اإلمةرة إحل٭ة نكت٪ذش كصٮد ثٕي  كب٪ةءن 
ٜو  بنّكو  كال ي٧س٨ أذجةر٬ة ٦٭٤٧حن  ،اال٬ذ٧ةـ ثٰ٭ؾق احلاكيح ٭ة يف ١ٰ٣٪ٌ  ،٤ُ٦

ة ثـر ،ل٥ دس٨ ٦ٞجٮ٣حن  ٫الٮٝخ ٩ٛك  / گكيف ٬ٰؾا الىؽد يٞٮؿ النيغ ٝآ
كل٥  ،ثةلٮصةدة ؿ(... ثةجل٤٧ح ل٥ دى٢ ٬ٰؾق احلاكيح إحل٪ة إاٌل )اإلماكؿ األكٌ »

 يف ٰذلٟ املض٤ف. ةحمرت٦ن  ٫ اكف رصبلن  أ٩ٌ إاٌل  ،٩ٕؿؼ ٨٦ أظٮاؿ احلةٌق هلة
                                                                                              

 .۱۰5ص  ( املىؽر الكةثٜ/1)
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 )اإلماكؿ اثلةين(... ٝؽ امذ٢٧ ق٪ؽ٬ة ىلع ٌٔؽة دٮاريغ د٪ةٝي ٦ة يف ٦ذ٪٭ة.
ك٦ة ٬ٰؾا  ،لئل٩سةر ٝةث٤حو  جحو ٔضي )اإلماكؿ اثلة٣ر( امذ٢٧ ٦ذ٪٭ة ىلع أمٮرو 

ثيةف  ةي٧س٨ أف يسٮف دايع ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ إدراص٫ يف ٠ذج٭٥ املٕذ٧ؽ مأ٫٩ ال
ذ٧ةد ٤ٔي٭ة ذٞةد ثىؽٝ٭ة  ،ذ٭ة ٦سبلن أك احلس٥ ثىعٌ  ،لـكـ األ أك ص٢ٕ األ

٭٥ ٨٦ ٢ٞ٩ ٬ٰؾق احلاكيةت دلؿٌ إ٩ٌ  !ظةمة٥٬ ٨ٔ ٰذلٟ ة،كاصجن  د ٧ة ًٗؿ
يةرق كاالقذ٧ةع آلزةرق ٦ٓ ٦ة ٚي٭ة ٨٦ رٚٓ كذ٠ؿ د ،االقتي٪ةس ثؾ٠ؿ احلجيت

ٌٕ  ،االقتجٕةد ٨ٔ ظيةد٫ يف دار ادل٩ية  ،ٚي٭ة يف أظك٨ ٔحلو  ة٧ن كبٞةا٫ ٦ذ٪
 حو كاقذٞؿار٥٬ يف ممةلٟ كاقٕ ،كامل٤ٟ هل كألكالدق حكأٚؿق ظةؿ، ث٢ ٦ٓ الك٤ُ٪

كٝؽ اظذِٛ ا٧٤ٕ٣ةء ثذ٤ٟ  ،ال يى٢ إحل٭ة ٨٦ ل٥ يؿد اهلل كوٮهل ،أ اهلل هل٬٥يٌ 
ً  /كيف ٝجةؿ املكذ٭ـاني ثةدلي٨ ثٞٮهل٥ اكيةتاحل ٥ى ال خيؿج ص٤حف الرسداب ل

بٰؾلٟ ا٣ٞٮؿ ك ؟ك٣بك٫ ك٦ة أك٫٤ كرشب٫ ؟٫ٕ ثةدل٩يةكًليٙ د٧ذٌ  ؟ثٕؽ أ٣ٙ ق٪حو 
ثةهلل كرقٮهل كًلذةث٫  ةمؤ٦٪ن  يرب٬٪ٮف ىلع ًٕٙ ٔٞٮهل٥، ٨٧ٚ اكف اعٝبلن 

دميٓ  حىلع د٭يب - دٕةىل -اهلل  ةزجةت ٝؽرإيسٛي٫ يف ٗري٬ة ٨٦ لٮازـ ظيةد٫ 
ٌٚ  -دٕةىل  -ادل٩ية هل، ٝٮهل  ةيةاحلح يف األقجةب املٕحنيٌ  ٫َّ٩ي  /تةيف الىة

ى
ٚى٤ىٍٮالى أ

جًّّعنيى  كى فى ٨٦ًى ال٧ٍي سيٮفى  اكى ٕى جٍ ـً حي ٰ يىٍٮ ً٪٫ً إًىلى ٍُ ى٤ىًجرى يًف بى الرصيط يف أٌف يٮنف لٮ  ل
إىل يٮـ يجٕر قةاؿ  عني لاكف ي٤جر يف ث٨ُ احلٮت ىلع ظةهلل٥ يس٨ ٨٦ املكجٌ 

كىلع  ،ثٞؽرد٫ ىلع إثٞةء احلٮت اٌلم اتل٥ٞ يٮنف -دٕةىل  -ا٣برش. ٚأػرب اهلل 
 .كبلس٫ ٚي٫ ٠ٰؾلٟ إىل يٮـ ثٕر اجلةس ،إثٞةء يٮنف ىلع ظةهل يف ثُ٪٫

يٮنف ثإز٬ةؽ ركظ٫ كبلر صكؽق يف ث٨ُ احلٮت  مٮتى اآليح  ةكاظذ٧ةؿ إراد
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ٙه   .(1)«خيىف الة ٧٠ ٨٦ ص٭ةتو  ل٤ْة٬ؿ إىل يٮـ ثٕس٫ كإظيةا٫ خمة٣
ة ثـر ظاكيح اجلـيؿة  املٮاًيٓ أٔبلق ٚي٧ة خيٌه  ا٣ُ٭ؿاينٌ  گ٣ٞؽ ذ٠ؿ ٝآ

 .اخلرضاء الث٨ األ٩جةرٌم 

۱-  ٌٞ  .(3)(اجلض٥ اثلةٝت)ك (2)(ح املأكلص٪ٌ )يف  ٜ اجلٮرٌم املع
كٝؽ ٤ٞ٩٭ة  ،(4)(الرصاط املكذٞي٥)يف  ا٣ٕةميلٌ  النيغ زي٨ ادلي٨ ابليةظٌ  -۰

 .خمذرصو  بنّكو 
 (.دمةؿ األقجٮع)يف  اث٨ َةككسو  -۳
 (.٦ةفالك٤ُةف املٛؿج ٨ٔ أ٢٬ األ)يف ٠ذةب  ؽ اجلييلٌ الكيٌ  -4
5-  ٌٞ  (.حاأل٩ٮار اجل٧ٕة٩يٌ )يف ٠ذةب  ٜ اجلـااؿٌم املع

 

ث٢ ٢ٞ٩ ٔجةرة أذرب٬ة ابلٕي  ،احلاكيح ثؾاد٫ ث٨ َةككسو اؽ ل٥ ي٪٢ٞ الكيٌ 
 ٦ٌذى٤ح اإلق٪ةد ثأٌف  ككصؽت ركايحن » ىلع ا٬ذ٧ة٫٦ ثةحلاكيح. يٞٮؿ/ دحلبلن 

                                                                                              

 ، اهلةمل.۱۲۳، ص 5ج  ( املىؽر الكةثٜ/1)
 .۰۱۳ص  (/حبةر األ٩ٮار٨٦  5۳ج  )املُجٮع ٨٧ً ح املأكلص٪ٌ ( 2)
 .۳۳۲ -۳۲۲ص  /اجلض٥ اثلةٝت( 3)

 .۰64، ص ۰ج ( الرصاط املكذٞي٥/ 4)
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 .(1)«ْٔي٧حو  أكالد دمةٔح كالة يف أَؿاؼ ثبلد ابلعؿ ىلع اغيحو   ل٧٤٭ؽٌم 
٬ٮ  ٦ة يٞىؽق اث٨ َةككسو  لٰ٭ؾق ا٣ٕجةرة أفٌ  ااقت٪ةدن  ث اجلٮرٌم كيؿل املعؽٌ 

 الؿكايح ٬ٰؾق إىل ةه إمةر ٫أ٩ٌ  املُٞٮع ث٢ كا٣ْة٬ؿ»/ بلن اجلـيؿة اخلرضاء ٝةا

 .(2)«ا٣ٕةل٥ كاهلل

٨ٔ  ؿو ٦ذأػٌ  اكف يٕحل يف ٔرصو  سو ككةث٨ َاؽ الكيٌ  كيؿد ىلع ٦ة ذ٠ؿ أفٌ 
ٮع  ،(بٌ كىل )أم ظاكيح ا٣ُيٌ ٔرص احلاكيح األ كٝؽ صةء يف احلاكيتني مًٮ

ثبل  اعءن اكف ادٌ  ،اثلة٩يح٦ٞىٮدق احلاكيح  فٌ إٚإف ٝي٢  ، أث٪ةء اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 
ؽ ٝؽ ٝج٢ الكيٌ  فٌ إٰللٟ ال ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ  ؛ىلع ػبل٫ٚ ث٢ ٬٪ةؾ دحل٢ه  ،دحل٢و 

 ثٰ٭ؾق احلاكيح. 

ث٨  األكىل ٔيلٌ  /تنيؼ ىلع مؼىيٌ ٪ة يف ٬ٰؾق احلاكيح ٬ٮ اتلٕؿٌ ٦ة ي٭٧ٌ 
 ذ٭٧ة/كدراقح مؼىيٌ  ،بٌ كاثلة٩يح ا٢ٌٛ٣ ث٨ حيىي ا٣ُيٌ  ،٢و ٚةً

۱-  ّ  بن فاضل   عل 

ك٨٦  ،ح٣ٞؽ كزٌٜ ثٕي املٕةرصي٨ أك ا٣ٞؿيت ٨٦ املٕةرصي٨ ٬ٰؾق النؼىيٌ 
 دم٤ح ٨٦ كز٫ٌٞ/

                                                                                              

 .۰۰۲ ص(/ حبةر األ٩ٮار٨٦  5۳ جل )املُجٮع ٨٧ً املأك حص٪ٌ  (1)

 .۰۹6ص  /اثلةٝت اجلض٥( 2)
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يف الـ٬ؽ  أقٮةن  ا كراعن ة ٠جرين يٞٮؿ يف دٮزي٫ٞ/ اكف اعل٧ن  اجل٭ةك٩ؽٌم  -أ
 كٌلف ٚؿيؽ ز٦ة٫٩.  ،كاتلٞٮل

ة ٚٞي٭ن  كيسٛي٫ أفٌ »/ يٞٮؿ يف دٮزي٫ٞ (اجلـيؿة اخلرضاء)٠ذةب  ٦رتص٥ -ب
ٞن  اكلٮظيؽ ابل٭ج٭ةينٌ  ٝؽ ٢ٞ٩ ظاكيذ٫ يف  ا٣ٕةميلٌ  ة اكحلؿٌ ة جل٫٤ٞ، كاعل٧ن أّٚت كٚ

، ٚي٧ة اقت٪ؽ ٧٤ٔةء الؿصةؿ كا٣رتاص٥ ٨٦ ٝجي٢ (إزجةت اهلؽاة) ٠ذةث٫ الالكمٌ 
 كوةظت جؽ اهلل مرٌب ؽ ٔكالكيٌ  قؽ اهلل النٮمرتٌم أؽ حبؿ ا٤ٕ٣ٮـ كالكيٌ 

ةت) ٚي٧ة  ،ؿ ٬ٰؾق احلاكيحاكلن٭يؽ األكٌ  ف ٚٞي٫ه كٝؽ دكٌ  ،ىلع ظاكيذ٫ (الؿًك
ٌٞ  دؿدم٭ة ٚٞي٫ه  كاملريزا ٔجؽ  ث املض٤سٌ ك٤ٞ٩٭ة املعؽٌ  ،ٜ ال١ؿٌقٌ آػؿ ك٬ٮ املع

  .(1)«ث٨ ٚة٢ًو  كا٦ذؽظٮا دٞٮل كز٬ؽ ٔيلٌ  ،يف ٠ذج٭٥ ٚ٪ؽم كاجلٮرٌم أاهلل 

 إلتضعيفات 

٪ة ال جنؽ ٨٦ ٦ٕةرصي٫ ٨٦ كز٫ٌٞ كيْ٭ؿ أ٩ٌ  ،ىل دٌٕي٫ٛإ ٬٪ةؾ ٨٦ ذ٬ت
ـو ب٫ٞ ٨٦ صةء ثٕؽق ث٧كزٌ  ،ثةملٌؿة. ٥ٕ٩ ٫ٞ اقت٪ؽ يف ٨٦ كزٌ  ، كيْ٭ؿ أفٌ ح اع

ؽ صٕٛؿ مؿدغ ك٬ٰؾا يكذ٤ــ ادلكر. يٞٮؿ الكيٌ  ،ىل ٩ٛف احلاكيحإدٮزي٫ٞ 
ؿ ٔ٪٫ ٫ٞ ثٕي ٨٦ دأػٌ ٨٦ ٦ٕةرصي٫، كإ٧ٌ٩ة كزٌ  ٫ٞ أظؽه ٫ ل٥ يٮزٌ إ٩ٌ »ا٣ٕةميل/ 

مكت٪ؽ٥٬ يف ٬ٰؾا اتلٮزيٜ ٬ٮ ٩ٛف  ث٧بةت الكجني، كا٣ْة٬ؿ/ أفٌ 
 . (2)«"اجلـيؿة اخلرضاء"، ٧٠ة ينري إحل٫ قيةؽ لك٧ةد٭٥ ركايح

                                                                                              

 .۱۳5( اجلـيؿة اخلرضاء/ ص 1)

 .۳4( ٦ةذا ٨ٔ اجلـيؿة اخلرضاء ك٦س٤ٌر ثؿمٮدا/ ص  2)
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 ؽمقيٌ  ية»/ ٩ٛك٫ يف ٩ٛف ظاكيذ٫ ٝةابلن  ث٨ ٚة٢ًو  كٝؽ ٦ؽح ٔيلٌ 

ؾا الالكـ يٕؽٌ  .(1)«رأيذ٫ كال املؼ٤ىني ٔجيؽق حدم٤ ٨٦ أ٩ة  ك٦س٢ ٬ٰ
ؾا املجىن ق٧ةظح ح ٔؽـ الٮزٮؽ ثةملؽٌ لنج٭ ا٦سرين  يع، كٝؽ أمةر إىل ٬ٰ

ؾا ٨٦ صة٩ت ،(2) اإل٦ةـ اخل٧ينٌ  ٦ٕةرصم  فٌ أآػؿ  ك٨٦ صة٩تو  ،٬ٰ
ىل ذ٠ؿق إٝٮا كاث٨ داكد ل٥ يذُؿٌ  ٦ح احليٌلٌ ٨٦ ٝجي٢ ا٣ٕبٌل  ث٨ ٚة٢ًو  ٔيلٌ 

٥ أ٧٬ٌ إك  .(3)ذ٭ةيٌ ىل ظاكيذ٫ ٗر

ٓو  ث٨ ٚة٢ًو  كٚي٧ة رسد ٔيلٌ  ٨ صةء إحل٫ م٧ٌ  ٠جريو  ظاكيذ٫ حبٌٮر دم
٪ة ل٥ جنؽ ٨٦ ٢ٞ٩ الؿكايح ٨ٔ ا٣٘ؿيت أ٩ٌ  لك٧ةٔ٭ة كال٤ٞةء ثةلنيغ، ٣ٰس٨ٌ 

ٓو  ،بٌ ا٣ُيٌ  ، احليٌلٌ  اٌلم ا٩ٛؿد يف ٢ٞ٩ احلاكيح ٨ٔ النيغ م٧ف ادلي٨ ث٨ جني
ـو  ٨ٔ ٬ةدني  كل٥ ي٪٢ٞ أمُّ مؼهو  ،كصبلؿ ادلي٨ ٔجؽ اهلل ث٨ ظؿا

 اء.ة ٨ٔ اجلـيؿة اخلرضتني الك٦ن النؼىيٌ 

                                                                                              

اكف  ث٨ ٚة٢ًو  ٔيلٌ  كا٣ْة٬ؿ أفٌ » /ٝةابلن  ٬ٰؾا اإلَؿاء لذلات قؾاصحن  كٝؽ أذرب النٮمرتٌم ( 1)
٫ ٫ يف مؽٌ ٤ٕ٤ٌٚ  ،ابلةردة كدُٮيبلد٫ البلَةا٤حة[ ين٭ؽ هل دٕجرياد٫ ة ]قةذصن  قةزصن رصبلن  ة مًؿ

٫ ة ْٚ٪ٌ ل ٦٪ة٦ن أٓ مٮد٫ ر٫ٛ ٚي٫ ميؼ٫ تلٮٌٝ م ػ٤ٌ ٨٦ صـااؿ اٌل  ؿ ٝؿيحو كٌ أم ظى٢ هل يف اٌل 
ٕن   [.۱5۲ص  ،۱ج  /ػجةر ادلػي٤حمكذؽرؾ األ] «ةكاٝ

 .۱5۰ ص /الؿصةؿ ٥٤ٔ يف ةته يٌ لكٌ ( 2)

٥ ٠ٮف ا٧٤ٕ٣ني ٨٦ أاع٥ّ ٧٤ٔةء الؿصة( 3) ٪ة ل٥  أ٩ٌ ٨ امذ٢٘ ثةتلأحلٙ يف ٬ٰؾا ابلةب إاٌل ؿ، كم٧ٌ ٗر
 كحلاكيذ٫. ث٨ ٚة٢ًو  ٛةد٭٧ة ٣ٕيلٌ يف مؤ٣ٌ  إمةرةو  جنؽ أٌم 
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٬ٰؾق اخلىةاه  ٌك   (احلكةف ا٣ٕجٞؿٌم )وةظت  ٠يٙ أظؿز اجل٭ةك٩ؽٌم  -۱
يف ظني  ،كأذربق زٞحن  ،اٌلم اعش يف ا٣ٞؿف اخلةمف اهلضؿٌم  ث٨ ٚة٢ًو  ٣ٕيلٌ 

زجخ كزةٝذ٫ ٨٦ ظاكيذ٫ ٰٚ٭ؾا ٬ٮ أ٨٦ املٕةرصي٨؟ ٚإف اكف ٝؽ  اجل٭ةك٩ؽٌم  أفٌ 
ٜو ادلكر ثٕي٪٫، كإف اك آػؿ، ٚةلكؤاؿ ٬ٮ ٦ة ا٣ُؿيٜ اٌلم أذ٧ؽق  ف ٨٦ َؿي

ٌن  تلٮزي٫ٞ؟ ٢٬ ٬ٮ الكـ الك٤ٙ كرأي٭٥؟ ٚإف اكف ٠ٰؾلٟ ٚ٭ٮ ٗري وعيطو   ؛ةأي
 ذ٫!لنؼىيٌ  ض أظؽه ٠ذت الؿصةؿ ل٥ د٪٢ٞ جلة ٦س٢ ٬ٰؾا الالكـ، كل٥ يذٕؿٌ  ألفٌ 
ٞن  - ل٥ يٛخ الٮظيؽ ابل٭ج٭ةينٌ  -۰ كٜٚ ٦ة صةء يف ٬ٰؾق  -ة ٧٠ة مٌؿ قةث

 .ةن لالك٫٦ؽث٢ ذ٠ؿ٬ة مؤيّّ  ،احلاكيح
 ٨٦ ٝج٢ النيغ احلؿٌ  خمذرصو  بنّكو  (إزجةت اهلؽاة)٢ٞ٩ احلاكيح يف  فٌ أ -۳

 ىلع ٝجٮهلة، ٚٞؽ كرد يف ٬ٰؾا ال١ذةب ظؽكد ا٣ٕرشي٨ ال يٌٕؽ دحلبلن  ا٣ٕةميلٌ 
ٝج٢ دميٓ ٬ٰؾق  ا٣ٕةميلٌ  النيغ احلؿٌ  فٌ إ، ٚ٭٢ ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ ٣ٙ ركايحو أ

 ؟!الؿكايةت
ؽ حبؿ ا٤ٕ٣ٮـ/ إف وٌط ٬ٰؾا اجل٢ٞ أ٦س٨ االقت٪ةد ٤ٔي٫، ٰللٟ ٝةؿ الكيٌ  -4

ٌن   .ث٨ ٚة٢ًو  ة الكـ ٔيلٌ ل٥ يٞج٢ ٬ٮ أي
ٌٞ حتؽٌ  -5 ٌن  ثرصاظحو  ٜ النٮمرتٌم ث املع ة ٨ٔ ٔؽـ أذجةر ق٪ؽ أي

 .كىل ٗري ٦ٕذربةو احلاكيح األ ثأفٌ  ٦ح املض٤سٌ ٚي٧ة أرتؼ ا٣ٕبٌل  ،احلاكيتني
ثني دؽكي٨  كٰللٟ ٣حف ٬٪ةؾ مبلز٦حه  ؛٨٦ ٝجٮهلة ٥ٌٔ ٢ٞ٩ احلاكيح أ فٌ أ -6

 .ث٨ ٚة٢ًو  ؿ لٰ٭ؾق الؿكايح كٝجٮهل لالكـ ٔيلٌ الن٭يؽ األكٌ 
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ٌٞ / األكٌ ٬٪ةؾ إماكالف يف دؿدمح ال١ؿٌقٌ  -7  ٜ ال١ؿٌقٌ ؿ يف ا٩تكةث٭ة اىل املع
ٮعو  فٌ أ /ٚبل دحل٢ ٤ٔي٫. اثلةين  ٦ة ال دٕن ثةلرضكرة ٝجٮهل. دؿدمح مًٮ

 ىلع كآػؿي٨ ل٤عاكيح دحلبلن  ٦ح املض٤سٌ أف يسٮف ٢ٞ٩ ا٣ٕبٌل ال ي٧س٨  -۳
 يف ثةبو  ٦ح املض٤سٌ اجل٢ٞ الٮارد ل٤عاكيح ٨٦ ٝج٢ ا٣ٕبٌل  ٝجٮهلة، ٧٠ة أفٌ 

 ا لٰ٭ؾا املٌؽىع. ؽن يٌٕؽ مؤيَّ  مكذ٢ٍّٞ 

ة ي٧س٨ أف ٩ٕذربق الك٦ن  كاجلٮرٌم  كاألٚ٪ؽٌم  ل٥ جنؽ يف ٠ذت املض٤سٌ  -۹
 .٢ًو ث٨ ٚة ىلع ٦ؽح ٔيلٌ  دحلبلن 

۲-  ّ  إلفضل بن يحتر إلطّيت  

 إلتوثيقات

ث٨  النػيغ دلؽ ادلي٨ ا٢ٌٛ٣ ث٨ حييي ٔيلٌ »/ ا٣ٕةميلٌ  ٝةؿ النيغ احلؿٌ  -۱
 ٌٛ ٠نٙ )يؿكم ٠ذةب  ص٤ي٢ه  اعل٥ه  ٚة٢ًه  .الاكدت ثٮاقٍ بٌ ؿ ث٨ ا٣ُيٌ املْ
ٌُ  ،ربيلٌ األ ث٨ ٔحىس ٫ٛ ٔيلٌ ٨ٔ مؤ٣ٌ  (ا٧ٌ٘٣ح ٫ كٝػةث٫٤ كقػ٫ٕ٧ ٨ٔ ٠ذج٫ خب

 .(1)«ةه هل ٦٪٫ إصةزك ،٫ٛمؤ٣ٌ 

ة ثـر -۰ ٌلف ٬ٮ ٨٦ دبل٦يؾ الٮزيؿ ٔيٌل ث٨ ك»گ ا٣ُ٭ؿايٌن/ يٞٮؿ النيغ ٝآ
ٓو آػؿ ٠ذةب )٠نٙ ا٧ٌ٘٣ح ٨ٔ ٦ٕؿٚح أظٮاؿ  ٔحىس األربيٌل. ٝؿأ ٤ٔي٫ ٦ٓ دم

                                                                                              

  .۰۱۳ص  /أم٢ اآل٦ةؿ( 1)
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ٌٍ مؤ٣ٌٛ٭ة ا٣ٌُيٌب، األا٧ٌح(، كٝؽ كصؽت ٬ٰ  ؾق الؿقة٣ح يف اخلـا٩ح ا٣٘ؿكٌيح خب
٫ اقذجكؼخ ٌُ ٨ ػ  .(1)«ٔك

٦ٛةدق أذجةر  ؽ اخلٮيئٌ ة ل٤كيٌ / نكت ابلٕي الك٦ن ؽ اخلٮيئٌ رأم الكيٌ  -۳
النيغ دلؽ ادلي٨ »٦ؽظ٫ ث٧ة ييل/  ك٨٦ ز٥ٌ  ،اة ٠جرين ا٢ٌٛ٣ ث٨ حيىي اعل٧ن 

ٌٛ  ا٢ٌٛ٣ اث٨ حيىي ث٨ ٔيلٌ  ، ، اعل٥ه اكدت ثٮاقٍ/ ٚة٢ًه ا٣ٌُيٌب ال ؿ ث٨ث٨ املْ
، ٠ذج٫ ربيلٌ ىس األث٨ ٔح ٫ٛ ٔيلٌ ح ٨ٔ مؤ٣ٌ ، يؿكم ٠ذةب ٠نٙ ا٧٘٣ٌ ص٤ي٢ه 

 ٌُ  . (2)«٬ 6۹۱ق٪ح  ٫ٛ، كهل ٦٪٫ إصةزةه ٫ كٝةث٫٤ كق٫ٕ٧ ٨٦ مؤ٣ٌ خب

 تهاودرإس وإلتضعيفات إلتوثيقات نقد

ٞن  ا٣ٕةميلٌ  ال يٌٕؽ الكـ احلؿٌ  -۱ ىلع  ال دؽٌؿ  "ص٤ي٢"، َٚك٧ح بٌ ة ل٤ُيٌ دٮزي
  ىلعال ي٧س٨ أذجةر٬ة دحلبلن  إصةزة الؿكايح ٨ٔ األربيلٌ  الٮزةٝح، ٧٠ة أفٌ 

ٌن   ة.كزةٝذ٫ أي
ٌٝ  ؽ اخلٮيئٌ ىل الكيٌ إ٦ة نكت  فٌ أ -۰ ٞ٪ة يف ل٥ يس٨ يف احلٞيٞح الك٫٦، ٤ٚٮ د

ٜو  ا٣ٕةميلٌ  ٫ ٢ٞ٩ الكـ احلؿٌ ٌط جلة أ٩ٌ الك٫٦ الدٌ  كٰللٟ  ؛٨٦ ٝج٫٤ دكف أٌم د٤ٕي
ؽ الكيٌ  فٌ إ. ث٢ ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ ؽ اخلٮيئٌ ةق الكيٌ يتج٪ٌ  ةال ي٧س٨ أذجةر ٦ة ٢ٞ٩ رأين 

ة، ٚٞؽ اقذٛيت ق٧ةظذ٫ ٨ٔ يًّ ح ظاكيح اجلـيؿة اخلرضاء لكٌ وعٌ يؿٚي  اخلٮيئٌ 
 حه ٜ ثةجلـيؿة اخلرضاء ٌٝى يف ٦ة يذ٤ٌٕ  (ابلعةر)٬ٰؾا األمؿ ث٧ة ييل/ ركم يف 

                                                                                              

 .۱۲6، ص 5( الريٕح/ ج 1)
 .۳۱6 ص ، ۱۳ ج/ احلؽير رصةؿ ٦ٕض٥( 2)
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ثني الؿاكم كبني  كٝؽ كرد ٚي٭ة يف ٨٧ً ظٮارو  ،ث٨ ٚة٢ًو  يؿكي٭ة النيغ ٔيلٌ 
ة ٨ٔ ظؽيسن ح ؽم ٝؽ ركت ٧٤ٔةء اإل٦ة٦يٌ ٤ٝخ/ ية قيٌ  .ح ى٢ ثةحلضٌ ٨٦ ادٌ 

 ٫ ٩ٌ إ ،ٚ٭٢ ركيذ٥ ٔ٪٫ ٰذلٟ؟ ٝةؿ/ ٥ٕ٩ ،٫ أثةح اخل٧ف لنيٕذ٩٫ٌ أ اإل٦ةـ 
٨٦ ٰذلٟ،  كٝةؿ/ ٥٬ يف ظ٢ٍّ   ه كأثةح اخل٧ف لنيٕذ٫ ٨٦ كدل ٔيلٍّ رػٌ 

 .(1)/ الؿكايح املـبٮرة ٣حكخ ٦ٕذربةن ؽ اخلٮيئٌ ٧ٚة دٞٮلٮف يف ٰذلٟ؟ ٚأصةب الكيٌ 
ذ٬ت إحل٭ة ثٕي املٕةرصي٨ يف  راءو آك راتو ٦ة كرد ٨٦ دىٮٌ  كلٰ٭ؾا جنؽ أفٌ 

، ٧٠ة يٌحه صؽٌ  يؿد ٤ٔي٭ة إماكالته  ق٦ٞةـ دٞٮيح ظاكيح اجلـيؿة اخلرضاء كدأييؽ
ي  أفٌ    .(2)٨ٔ الٮاٝٓ ثةملٌؿة كت ل١جةر ٧٤ٔةا٪ة ثٕيؽه ٦ة ن

 أػؿل ظٮؿ ق٪ؽ ٬ٰؾق احلاكيح ي٧س٨ اتلؾ٠ري ث٭ة/ ٬٪ةؾ مبلظْةته 
 كبٕؽ/ ٚٞؽ كصؽت يف ػـا٩ح أ٦ري »م يٞٮؿ/ ٨٦ ٬ٮ النؼه اٌل  -۱

ٌٍ املؤ٦٪ني   النيغ ا٣ٛة٢ً كا٣ٕةل٥ ا٣ٕةم٢، ا٢ٌٛ٣ ث٨ حيىي ث٨ ٔيلٍّ  ... خب
ٍّٟ "إ٩ٌ /٦ة ٬ٰؾا وٮرد٫ -س اهلل ركظ٫ ٝؽٌ  - ال١ٮيفٌ  بٌ ا٣ُيٌ  ٣حف  ٫ ثبل م

... كجلؾ٠ؿ٬ة منذ٭ؿةن  / "كصؽت رقة٣حن ٫ يٞٮؿ كبرصاظحو أل٩ٌ  ؛٦ح املض٤سٌ ا٣ٕبٌل 
ٌٍ ثٕي املنةيغ/ "كصؽت  ٝةؿ كركل ابلعؿاينٌ . ٪٭ة ٧٠ة كصؽد٭ة"ثٕي النيغ  خب

                                                                                              

ٌن  املٕذربة الؿكايةت كردت كٝؽ، ٦ٕذربةن  ٣حكخ املؾ٠ٮرة الؿكايح( 1)  ٦ٛةد٬ة يس٨ ل٥ ٣ٰس٨ة، أي

 [۳5كأ٣ح امل ،۱۰5 ص ،كردكده  مكةا٢] .اخل٧ف ثأداء ٙل٧٤َكٌ  ٌيحاحل٤ٌ 
 .(اخلرضاء اجلـيؿة)٠ذةب  ٦رتص٥( 2)
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 .(1)«اإل٦ةـ ا٣ٕةل٥ ا٣ٛة٢ً ا٢ٌٛ٣ ث٨ حيىي ٔيل.... ٦ة ٬ٰؾا ظاكيذ٫"
٫ ٝؽ ق٧ٓ ال دال٣ح ٚي٫ ىلع أ٩ٌ  الكـ ابلعؿاينٌ  ىلع ٬ٰؾا ٩ٞٮؿ/ إفٌ  كل٤ؿدٌ 

ٮع ٦جةرشةن  ٪ة ٫٤ٞ٩ ٨ٔ الؿاكم ٚإفٌ  املًٮ الكؤاؿ اٌلم  ٨٦ الؿاكم. كلٮ ًٚؿ
ٜ ابلعؿاينٌ  يُؿح ٩ٛك٫ ٬ٮ/ ٠يٙ ي٧س٨ أف يسٮف ٌٞ ٝؽ رآق ك٢ٞ٩ ٔ٪٫  املع

ل٥ يؿق؟  - هل ااٌلم اكف ٦ٕةرصن  - ٦ح املض٤سٌ ا٣ٕبٌل  ، يف ظني أفٌ ثبل كاقُحو 
آػؿ ي١٧٪٪ة  ك٨٦ صة٩تو  ،ا ٨ٔ الٮاٝٓ! ٬ٰؾا ٨٦ صة٩تو ٰ٭ؾا يٌٕؽ ثٕيؽن ر ٠ذىٮٌ ٚ

ٌٞ  ٦ذؽاك٣حو  ثةجل٢ٞ ٨ٔ رقة٣حو  املض٤سٌ ٦ح ؿ ملةذا ا٠ذىف ا٣ٕبٌل ءأف ٩تكة ٜ كل٥ حي
 ٨ٔ اكدج٭ة كوةظج٭ة ٣حكأهل ٨ٔ ظٞيٞذ٭ة؟!

ٌٍ  ٠يٙ اقذُةع النؼه املض٭ٮؿ اٌلم يٞٮؿ/ كصؽت رقة٣حن  -۰  خب
ٌٍ أف يذٕؿٌ  بٌ ا٣ُيٌ   ؟بٌ ا٣ُيٌ  ؼ ىلع ػ

 ٌٍ اٌلم ٦ةت وةظج٫ ٝج٢ ٦بةت الكجني ٨٦ كالدة  بٌ ا٣ُيٌ  ٚ٭٢ اكف ػ
ٚن الؿاكم املض٭ٮؿ ٦ٕ ىل ادلرصح ا٣يٌت اقذُةع ٬ٰؾا إا ثني اجلةس ة كمن٭ٮرن ؿك

الؿص٢ املض٭ٮؿ أف يٕؿ٫ٚ؟ ٚٞؽ دسٮف احلٞيٞح اتلبكخ ىلع ٬ٰؾا النؼه، 
ٌن  بٌ اكدج٭ة ٬ٮ ا٣ُيٌ  ٝؽ ركل ٬ٰؾق احلاكيح دىٌٮر أفٌ  بٌ ٫ ظني رأل ا٣ُيٌ كأ٩ٌ  ة، أي

ـو  ٥ ٔؽـ كصٮد دبلز  ثني ٬ٰؾي٨ األمؿي٨. ٬ٰؾا ٗر
 /ث٨ ٚة٢ًو  ، ك٬ٮ الكـ ٔيلٌ ايح ٦ة يجٕر ىلع قٮء ا٨ْ٣ٌ ٬٪ةؾ يف الؿك -۳

« ٌٟ دجرصة )كٝةؿ يف ٠ذةب  ،«٫ ٝؽ اكف يف وعجت٪ة ٨٦ دمنٜيف أ٩ٌ  كل٥ أك٨ أم
                                                                                              

ٌُ  نكؼحه ) دجرصة الٮيلٌ ( 1)   .۱6۳ص  (/حه يٌ ػ
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٢٬ ٠٪خ ٦ٕ٪ة » يٞٮؿ ٤ٝخ هل/ ز٥ٌ  ،« صـيؿة األ٩ؽلفكٌلف ٦ٕ٪ة ظٌّت » (/الٮيلٌ 
ظير قةٚؿ٩ة ٨٦ دمنٜ النةـ إىل مرص؟ ٝةؿ/ ال، ٤ٝخ/ كال ٨٦ مرص إىل 

 ث٨ ٚة٢ًو  . كٝؽ ا٠ذىف ٔيلٌ «كمٮالم وةظت ا٣ٕرص ،٩ؽلف؟ ٝةؿ/ الاأل
 .ثسبلـ ٬ٰؾا النؼه

4-  ٌٞ اجلة٢ٝ يف اخلربي٨ أظؽ أٔؽاء النيٕح  ك٢ٌٕ٣ »/ ٜ النٮمرتمٌ يٞٮؿ املع
 ٌٞ ٓ ٦س٢ ٰذلٟ هل٥ يج٢ُ ثٰؾلٟ ظ  ٭٥، ك٨٦ أي٨ أف اجلة٢ٝ ل٥ يس٨ ٢ٕٞ٧٠و ًك

٨٦  ؤه  امؿث٨ ٔٮقضح كٝةؿ هل/ إيٌن  ىل مك٥٤إة صةء ( ل٧ٌ )ٔجؽ ٔجيؽ اهلل ث٨ زيةدو 
أ٢٬ ابليخ كظٌت ٨٦ أظٌج٭٥ كدجةًق هل، ٦ٓ أ٫ٌ٩  ٥ٕ٩ اهلل ٔيٌل حبٌت أ٢٬ النةـ أ

 .(1)«اكف ٔي٪ة ٨٦ مٮالق...

ة ثـر  ثٮاقُح الن ح املرتدمح هل أكٌ ا٣ٌٞى  بٌ ك٢ٞ٩ ا٣ُيٌ »/ ا٣ُ٭ؿاينٌ  گكٝةؿ ٝآ
ٓو النيؼني ا٣ٛة٤ًني م٧ف ادلي٨ حم٧ٌ  كصبلؿ ادلي٨ ٔجؽ اهلل  احليٌلٌ  ؽ ث٨ جني

ـو ث٨  ح ٌب ا٣ٌٞى ق٧ٓ ا٣ُيٌ  اء. ز٥ٌ ي٨ ق٧ٕة ا٣ٞىح ٨ٔ املرتص٥ هل يف قةمؿٌ اٌل ظؿا
ح ٬ٮ ذا اكف كآً ا٣ٌٞى إ. 6۹۹ٚاؿ ح يف مٮٌ ة ٨٦ املرتص٥ هل يف احل٤ٌ مٛة٬ن 
 .(2)«ٮفػيةحلٌ  ٚةملرتص٥ هل كالؿاكيةف ٔ٪٫ أمؼةصه  ،بٌ ا٣ُيٌ 

ؾا يٕن أفٌ  اكف ٝؽ اظذ٢٧ زيٙ احلاكيح  ا٣ُ٭ؿاينٌ  گٝة ثـرآ ك٬ٰ
 .كًلٮ٩٭ة مىُ٪ٕحن 

                                                                                              

 .۱4۳، ص ۱ج  /ظاكـ ادلػي٤حمكذؽرؾ األ( 1)
 .۱45 ص ،5 ج/ النيٕح ٔبلـأ َجٞةت( 2)
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٨٦ ظير الك٪ؽ، كال قبي٢ إىل دىعيط ق٪ؽ٬ة  ٬ٰؾق احلاكيح خمؽكمحه  إفٌ 
 .أك صربق ظكت ا٣ْة٬ؿ

 

ثؽارق ث٧ؽي٪ح الكبلـ  ؽ ث٨ حيىي األ٩جةرٌم ٝةؿ ٧٠ةؿ ادلي٨ أةمؽ ث٨ حم٧ٌ 
ٝةؿ/ ٠ٌ٪ة ٔ٪ؽ الٮزيؿ » /ني كمخك٧بحو كأربٕ حل٤ح اعرش م٭ؿ رمٌةف ق٪ح زبلثو 

، ـ ذ٠ؿ٬ة، كحن٨ ىلع َجٞحو ٔٮف ادلي٨ حيىي ث٨ ٬جرية يف رمٌةف ثةلك٪ح املٞؽٌ 
٪ؽق دمةٔحه  ا، ض أكرث ٨٦ ظرض ػةرصن كدٞٮٌ ، اة أُٚؿ ٨٦ اكف ظةرضن ، ٧٤ٌٚ ٔك

 ٔ٪ؽق، ٚاكف يف دل٤ك٫ يف د٤ٟ ال٤ي٤ح أرد٩ة اال٩رصاؼ، ٚأمؿ٩ة ثةتل٧ٌس 
٥ أك٨ رأيذ٫ ٨٦ ٝج٢، كرأيخ الٮزيؿ يسرث إ٠ؿا٫٦، ال أٔؿ٫ٚ، كل مؼهه 

ب دل٤ك٫، كيىيغ إحل٫، كيك٧ٓ ٝٮهل، دكف احلةرضي٨. ٚذضةري٪ة كيٞؿٌ 
 أمكح٪ة كأرد٩ة اال٩رصاؼ، ٕٚؿٚ٪ة ثٕي أوعةب احلؽير كاملؾا٠ؿة، ظٌّت 

٫ ي٧٪ٓ ٨٦ يؿيؽ اخلؿكج، ٚأمةر الٮزيؿ أف ٧٩س ا٣٘ير يزنؿ، كأ٩ٌ  الٮزيؿ أفٌ 
 حتةدز٪ة يف األديةف كاملؾا٬ت عةدث، ٚأٚغ احلؽير ظٌّت ٔ٪ؽق ٚأػؾ٩ة ٩ذ

 َةاٛحو  ؽ املؾا٬ت ٚي٫. ٚٞةؿ الٮزيؿ/ أ٢ٌٝ قبلـ، كدٛؿٌ كرصٕ٪ة إىل دي٨ اإل
 ٌُ  ذ٪ة ٬ٰؾق، ك٥٬ األ٢ٌٝ ٦ؾ٬ت النيٕح، ك٦ة ي٧س٨ أف يسٮف أكرث ٦٪٭٥ يف ػ

ـٌ  أظٮاهل٥، كحي٧ؽ اهلل ىلع ٝذ٤٭٥ يف أٝةط األرض.  ٨٦ أ٤٬٭ة، كأػؾ يؾ
ة إحل٫، ٚٞةؿ هل/ أداـ  ٤ٔي٫، مى٘ين تلٛخ النؼه اٌلم اكف الٮزيؿ ٦ٞجبلن ٚة

ذ٥ ٚي٫ أك أٔؿض ٔ٪٫ظؽٌ أ ،ةمٟاهلل أيٌ  ٚى٧خ  ؟ث ث٧ة ٔ٪ؽم ٚي٧ة ٝؽ دٛةًك
رشي٨  الٮزيؿ، ز٥ٌ  ٝةؿ/ ٢ٝ ٦ة ٔ٪ؽؾ. ٚٞةؿ/ ػؿصخ ٦ٓ كادلم ق٪ح ازجذني ٔك
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اٌلم يٕؿ٫ٚ  ٨٦ ٦ؽيجذ٪ة كٌم املٕؿكٚح ثةبلة٬يح، كهلة الؿقذةؽ كمخك٧بحو 
ؽٌ اتلضٌ  ٙه ةر، ٔك ٨٦ اخل٤ٜ ٦ة ال  ًيٕحو  ، يف ٌك ك٦ةاذة ًيٕحو  ة ًيةٔ٭ة أ٣

ـه حيػ ٔؽد٥٬ إاٌل  ٩ىةرل، كدميٓ اجلـااؿ ا٣يٌت اك٩خ ظٮهل٥،   اهلل، ك٥٬ ٝٮ
ة م٭ؿي٨، كبح٪٭٥ كبني ىلع دي٪٭٥ ك٦ؾ٬ج٭٥، كمكري ثبلد٥٬ كصـااؿ٥٬ ٦ؽٌ 

ري٥٬ ٩ىةرل  ٨٦ يف ا٣ربٌ  كٌَل  ،ةمكري ٔرشي٨ يٮ٦ن  ا٣ربٌ  ؿاب ٗك ٨٦ اأٔل
ى٢ ثة٣رببؿ، ك٥٬ ىلع دي٪٭٥ ٭٥ ٩ىةرل، كيذٌ ى٢ ثةحلبنح كاجلٮبح، كٍلٌ كدذٌ 

ٚؿ٩ش كالؿكـ. ٨٦ يف األرض، كل٥ ٩ٌٙ إحل٭٥ اإل ٬ٰؾا اكف ثٞؽر ٌك  ظؽٌ  فٌ إٚ
ري ػفٍّ  ٪ة رس٩ة ٜٛ أ٩ٌ ٔ٪س٥ ٨٦ ثةلنةـ كا٣ٕؿاؽ كاحلضةز ٨٦ اجلىةرل، كادٌ  ٗك

٤٪ة، ك ج٪ة يف املاكقت ي٪ة اجل٭ةت ا٣يٌت ٠٪ٌ دٕؽٌ يف ابلعؿ، كأٗك ة ٩ى٢ إحل٭ة، كٗر
٠سرية األمضةر، م٤يعح   رص٩ة إىل صـااؿ ْٔي٧حو كل٥ ٩ـؿ ىلع ٰذلٟ ظٌّت 

رس أكو٤٪ة إحل٭ة ك ؿ ٦ؽي٪حو ٚي٭ة املؽف املدلكدة كالؿقةديٜ. كأكٌ  ،اجلؽراف
٬ٰؾق  إفٌ  ٬ٰؾق اجلـيؿة؟ ٝةؿ/ كاهلل ءو يش املؿا٠ت ث٭ة، كٝؽ قأجلة اجلةػؽاق أٌم 

ة أرقح٪ة . ٧٤ٌٚ ل٥ أو٢ إحل٭ة كال أٔؿٚ٭ة، كأ٩ة كأ٩ذ٥ يف ٦ٕؿٚذ٭ة قٮاءه  صـيؿةه 
ةر إىل مرشٔح د٤ٟ املؽي٪ح، كقأجلة ٦ة اق٧٭ة؟ ٚٞي٢ ٌم ث٭ة، كوٕؽ اتلضٌ 

٤ٞٚ٪ة كأي٨  .ٚكأجلة ٨ٔ ق٤ُة٩٭٥ ك٦ة اق٫٧؟ ٚٞةلٮا/ اق٫٧ ا٣ُة٬ؿ .املجةرًلح
أي٨ الـا٬ؿة؟ ٚٞةلٮا/ ثح٪س٥ كبح٪٭ة ٤ٞٚ٪ة/ ك .ٚٞي٢ ثةلـا٬ؿة ؟رسيؿ مم١٤ذ٫

رشي٨ حل٤حن  يف ابلعؿ، كمخكحه  مكرية ٔرش حلةؿو  ـه يف ا٣ربٌ  ٔك  ، ك٥٬ ٝٮ
مك٧٤ٮف. ٤ٞٚ٪ة/ ٨٦ يٞجي زٌلة ٦ة يف املؿًلت ٣جرشع يف ابليٓ كاالثتيةع؟ 

٤ٞٚ٪ة/ كأي٨ أٔٮا٫٩؟ ٚٞةلٮا/ ال أٔٮاف  .ٚٞةلٮا/ حترضكف ٔ٪ؽ ٩ةات الك٤ُةف
ٌّٜ  هل، ث٢ ٬ٮ يف دارق كٌَل  ج٪ة ٨٦ ٫٧ إحل٫. ٚذٕضٌ حيرض ٔ٪ؽق، ٚحك٤ٌ  ٨٦ ٤ٔي٫ ظ
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 ٌ كصةء ٦ٕ٪ة ٨٦ أدػ٤٪ة دارق، ٚؿأي٪ةق  .ٮ٩ة ٤ٔي٫؟ ٚٞةلٮا/ ثّٰذلٟ، ك٤ٝ٪ة/ أال دؽل
يسذت  ك٬ٮ ٦ٛرتم٭ة، كبني يؽي٫ دكاةه  ، كحتذ٫ ٔجةءةه ة ٤ٔي٫ ٔجةءةه  وةحلن رصبلن 

ة٩ة كٝةؿ/ ٨٦ ـ كظيٌ ٤ٔي٪ة الكبل ٧٪ة ٤ٔي٫ ٚؿدٌ ٦٪٭ة ٨٦ ٠ذةب ي٪ْؿ إحل٫، ٚك٤ٌ 
س٥؟ ٤ٞٚ٪ة/ ال، ث٢ ٚي٪ة ٚٞةؿ/ لكٌ  .أي٨ أٝج٤ذ٥؟ ٤ٞٚ٪ة/ ٨٦ أرض ٠ؾا كًلؾا

 ،صـيذ٫ صـيذ٫ كاجلرصاينٌ  ٚٞةؿ/ يـف احل٭ٮدٌم  .كاجلرصاينٌ  املك٥٤ كاحل٭ٮدٌم 
ٌن  كي٪ةّؿ املك٥٤ ٨ٔ ٦ؾ٬ج٫. ٚٮزف كادلم ٨ٔ مخف ٩ٛؿو   ٩ىةرل/ ٔ٪٫ ٔك

٨ زبلزح ٩ٛؿو  ا كٝةؿ ل٤جةٝني/ ٬ةدٮا اك٩ٮا ي٭ٮدن  زف تكٕح ٩ٛؿو ك ز٥ٌ  ،اك٩ٮا ٦ٕ٪ة ٔك
٧ة أ٩ذ٥ كإ٩ٌ  ،٦ؾا٬جس٥، ٚرشٔٮا ٫ٕ٦ يف ٦ؾا٬ج٭٥. ٚٞةؿ/ لكذ٥ مك٧٤ني

٨٦ ل٥ يؤ٨٦ ثةهلل  ل٧٤ك٥٤ املؤ٨٦، ك٣حف ث٧ك٥٤و  ػٮارج كأمٮا٣س٥ حم٢ٌّ 
 مٮال٩ة وةظت ذ٫ ظٌّت يٌ كاألكويةء ٨٦ ذرٌ  كرقٮهل كاحلٮـ اآلػؿ كبةلٮطٌ 

  أػؾ أمٮاهل٥. ز٥ٌ  ٤ٔي٭٥. ٌٚةٝخ ث٭٥ األرض كل٥ يجٜ إاٌل الـ٦ةف و٤ٮات اهلل
ح ٣س٥ ٚي٧ة ٦ٕس٥، ظير  ،ٝةؿ جلة/ ية أ٢٬ ال١ذةب ػؾت اجلـيح أال ٦ٕةًر

ح ل٤٪٭ت، قألٮق أف حيذ٤٧٭٥ إىل  ة ٔؿؼ أكخٰلٟ أفٌ ٦٪س٥، ٧٤ٌٚ  أمٮاهل٥ ٦ًٕؿ
ٔى٨ ثىحّّ٪ىحو حًلى ق٤ُة٩٭٥ ٚأصةب قؤاهل٥، كدبل/  ٟى  ٤ى ٨ٍ ٬ى ٟى ٦ى َّ ٍ٭٤ً ٨ٍ يحى ٰ ٦ى ىٍيى حيى كى

ـه . ٤ٞٚ٪ة ل٤٪ةػؽاق كالؿبٌ ٔى٨ ثىحّّ٪ىحو  ٝؽ اعرش٩ة٥٬  ةف ك٬ٮ ادلحل٢/ ٬ٰؤالء ٝٮ
أي٪٧ة يسٮ٩ٮا ٩سٮف ٦ٕ٭٥،  ،ٙ ٔ٪٭٥، ك٦ة حيك٨ جلة أف ٩ذؼ٤ٌ كوةركا رٚٞحن 

ةف/ كاهلل ٦ة أ٥٤ٔ ٬ٰؾا ابلعؿ أي٨ ٚٞةؿ الؿبٌ  .ظةهل٥ ٤ٔي٫  ٥٤ٕ٩ ٦ة يكذٞؿٌ ظٌّت 
ة ، ك٤ٕٝ٪ة ا٤ٞ٣ٓ كرس٩ة زبلزح ٔرش يٮ٦ن ة كرصةالن ة٩ن أصؿ٩ة ربٌ املكري ٚي٫، ٚأقذ

 الؿبةف ٚٞةؿ/ ٬ٰؾق كاهلل أٔبلـ  اكف ٝج٢ ٤َٮع ا٣ٛضؿ، ١ٚرٌب ث٤يةحل٭ة ظٌّت 
 دٌةىح اجل٭ةر. ٚٞؽ٦٪ة ٭ة ٝؽ ثة٩خ، ٚرس٩ة ظٌّت إ٩ٌ  ،الـا٬ؿة ك٦٪ةاؿ٬ة كصؽر٬ة
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ٌٜ  إىل ٦ؽي٪حو  ٨٦ نكي٧٭ة   أرٌؽ ىلع ا٤ٞ٣ت، كال ل٥ دؿ ا٣ٕيٮف أظك٨ ٦٪٭ة كال أظ
 كال أَيت ٨٦ ٬ٮاا٭ة، كال أٔؾب ٨٦ ٦ةا٭ة، كٌم را٠جح ابلعؿ، ىلع صج٢و 

٤ي٭ة قٮره أثيي، ٠أ٩ٌ  ٨٦ وؼؿو  إىل ٦ة ييل ابلعؿ، كابلعؿ  ٫ لٮف ا٣ٌٛح ٔك
يف كقُ٭ة يرشب ٦٪٭ة أ٢٬ ادلكر  حيٮط اٌلم ي٤ي٫ ٦٪٭ة، كاأل٩٭ةر ٦٪عؿٚحه 

األ٩٭ةر دؿىم يف ابلعؿ، ك٦ؽل كٚٮا٢ً  ،ة٦ةتكدأػؾ ٦٪٭ة احل٧ٌ  ،كاألقٮاؽ
ك٩ىٙ، كيف حتخ ٰذلٟ اجلج٢ بكةدني املؽي٪ح كأمضةر٬ة،  األ٩٭ةر ٚؿقغه 

٭ة ٔ٪ؽ ا٣ٕيٮف كأز٧ةر د٤ٟ األمضةر ال يؿل أَيت ٦٪٭ة كال أٔؾب،  ،كمـأر
 يف زرع ٗريق ملة حو تلؼ٤يح داثٌ  كلٮ ٝىؽ ٝةوؽه  ،ةكيؿىع الات كاجلٕضح ٔية٩ن 

ذ٫، كال ُٕٝخ ُٕٝح ةم٫٤ يف  ك٣ٞؽ مة٬ؽت الكجةع كاهلٮاـ راثٌحن  ،ٔر
ة ٝؽ٦٪ة املؽي٪ح كف ٤ٔي٭ة ٚبل دؤذي٭٥. ٧٤ٌٚ ٗيي د٤ٟ املؽي٪ح، كب٪ٮ آدـ ي٧ؿٌ 

كأرد املؿًلت ٚي٭ة، ك٦ة اكف وعج٪ة ٨٦ النٮايب كالكاثيط ٨٦ املجةرًلح 
ٔي٪ةء ٠سرية اخل٤ٜ، كقيٕح  ْٔي٧حن  برشيٕح الـا٬ؿة، وٕؽ٩ة ٚؿأي٪ة ٦ؽي٪حن 

 األقٮاؽ ال١سرية، كاملٕةش ا٣ْٕي٥، كدؿد إحل٭ة اخل٤ٜ ٨٦ ا٣ربٌ الؿبٞح، كٚي٭ة 
م٥ ، ال يسٮف ىلع كص٫ األرض ٨٦ األكابلعؿ، كأ٤٬٭ة ىلع أظك٨ ٝةٔؽةو 

ق إحل٫ ٨٦ يبذةع ٦٪٫ يؿدٌ  ل بكٮؽو املذٕحٌ   أفٌ كاألديةف ٦س٤٭٥ كأ٦ة٩ذ٭٥، ظٌّت 
زف جلٛكٟ  ٚيجةي٫ٕ ٤ٔي٭ة ز٥ يٞٮؿ/ أية ٬ٰؾا ،ة ثةلٮزف أك ثةلراعإ٦ٌ  ظةصحن 

كاذرع جلٛكٟ. ٰٚ٭ؾق وٮرة ٦جةيٕةد٭٥، كال يك٧ٓ ثح٪٭٥ ٣٘ٮ املٞةؿ، كال 
ٌن  الك٫ٛ كال اجل٧ي٧ح، كال يكٌت  ف األذاف، ال ة، كإذا ٩ةدل املؤذٌ ثٌٕ٭٥ ثٕ

 إذا  كيكىع إىل الىبلة، ظٌّت ٩ىث. إاٌل أا اكف أك ذ٠ؿن  ٙه ٙ ٦٪٭٥ ٦ذؼ٤ٌ يذؼ٤ٌ 
 يسٮف كٝخ ظٌّت  ،٥ إىل ثحذ٦٫٪٭ ٌٝيخ الىبلة ل٤ٮٝخ املٛؿكض، رصٓ كٌّ 
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ة كو٤٪ة املؽي٪ح، كأرقح٪ة ػؿل ٚي١ٮف احلةؿ ٧٠ة اك٩خ. ٧٤ٌٚ الىبلة األ
ث٧رشٔذ٭ة، أمؿك٩ة ثةحلٌٮر إىل ٔ٪ؽ الك٤ُةف ٚعرض٩ة دارق، كدػ٤٪ة إحل٫ إىل 

٪ؽق ٨٦ ٚىتو  ر يف كق٫ُ ٝجحه وٮٌ  بكذةفو  ، كالك٤ُةف يف د٤ٟ ا٣ٞجح، ٔك
ف الىبلة، ح، كٝؽ أٝةـ املؤذٌ ؿم. ٚٮاٚي٪ة ا٣ٞجٌ ّت ح قةٝيحه كيف ثةب ا٣ٞجٌ  ،دمةٔحه 

ٌّ أ٥٤ٚ يس٨ أرسع ٨٦ أف ا٦ذؤل ا٣بكذةف ثةجلةس، ك  ث٭٥ ٝي٧خ الىبلة، ٚى
يذ٫، ، ٚبل كاهلل ل٥ د٪ْؿ ٔين أػٌٓ ٦٪٫ هلل، كال أ٣ني صة٩جن دمةٔحن  ة لٔؿ
 ٌّ ٌّ ٚى ة ٌٝيخ الىبلة اتلٛخ إحل٪ة كٝةؿ/ ٬ٰؤالء ة. ٧٤ٌٚ  ٦أمٮ٦ن  ٨٦ و

كٌل٩خ حتيح اجلةس هل أك خمةَجذ٭٥ هل "ية ث٨ وةظت  - .٤ٝ٪ة/ ٥ٕ٩ا٣ٞةدمٮف؟ 
ـو  - األمؿ"  .ةره ؟ ٤ٞٚ٪ة/ ّتٌ ةؼه أك ًيٌ  ةره ٝةؿ/ أ٩ذ٥ ّتٌ  . ز٥ٌ ٚٞةؿ/ ىلع ػري ٦ٞؽ

 ٚٞةؿ/ إفٌ  .ٚ٪ةق ٰذلٟٚٞةؿ/ ٨٦ ٦٪س٥ املك٥٤، ك٨٦ ٦٪س٥ أ٢٬ ال١ذةب؟ ٕٚؿٌ 
يٕؿؼ ثةملٞؿم  مؼهه أ٩ذ٥؟ كٌلف ٦ٕ٪ة  ٝجي٢و  ٨٧ٚ أٌم  ،ةؽ مٕجن قبلـ دٛؿٌ اإل

ـ٥ٔ أ٩ٌ اث٨ درب٭ةف ث٨ أةمؽ األ٬ٮازٌم  ، ٚٞةؿ هل/ أ٩ة ٫ ىلع ٦ؾ٬ت النةٚعٌ ، ي
ةف  ٬ٰؾا ظكٌ ٪ة إاٌل ٝةؿ/ ٨٧ٚ ىلع ٦ؾ٬جٟ ٨٦ اجل٧ةٔح؟ ٝةؿ/ لكٌ  .مةٚعٌّ  رص٢ه 

 فٝةؿ/ إذ .دمةع؟ ٝةؿ/ ٥ٕ٩. ٚٞةؿ/ أ٩خ دٞٮؿ ثةإل٦ةلكٌّ  ٫ رص٢ه إ٩ٌ ٚ ث٨ ٗيرو 
د٤ٮت ٦ة أ٩ـؿ اهلل يٮـ املجة٤٬ح؟ ٝةؿ/  ثةهلل ية مةٚعٌ  ٝةؿ/ ز٥ٌ  .د٢٧ٕ ثة٣ٞيةس

ةءىؾى ٨٦ًى ٝةؿ/ ٦ة ٬ٮ؟ ٝةؿ ٝٮهل دٕةىل/  .٥ٕ٩ ة صى ًؽ ٦ى ٍٕ ٟى ًذي٫ً ٨٦ً بى ةصَّ ٨ٍ ظى ٧ى ذى
 ٥ٍ سي كى ٛي ٩

ى
٪ىة كىأ كى ٛي ٩

ى
٥ٍ كىأ زي ةءى نًكى ٩ىة كى ةءى نًكى ٥ٍ كى زي ٍب٪ىةءى

ى
٩ىة كىأ ٍب٪ىةءى

ى
ىٍٮا ٩ىٍؽعي أ ةل ٕى ٢ٍ تى ٞي ٥ًٍ٤ ذى ًٕ ا٣ٍ

ًذبًنيى  ى ا٣اٍكى ٍٕ٪ىخى اهلًل ىلعى َّ٢ ٣ ٕى ٪ىٍض . ٚٞةؿ/ ثةهلل ٤ٔيٟ ٨٦ أث٪ةء ثي٥َّ ٩ىبٍذىً٭٢ٍ ذى
ٚٞةؿ/ ثةهلل ٢٬  .ث٨ درب٭ةف؟ ٚأمكٟ ك٨٦ ٩ٛك٫ ية ؟ك٨٦ نكةؤق ؟الؿقٮؿ

كابلذٮؿ كالكجُني دػ٢ حتخ ال١كةء؟ ٝةؿ/  ٗري الؿقٮؿ كالٮطٌ  ث٤ٟ٘ أفٌ 
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ٝةؿ/  ث٭ة قٮا٥٬. ز٥ٌ   ٚي٭٥، كال ػٌه إاٌل ٚٞةؿ/ كاهلل ل٥ دزنؿ ٬ٰؾق اآليح  .ال
ك٫ ؿق اهلل ثةدلحل٢ ا٣ٞةَٓ، ٢٬ ي٪ضٌ ٦ة دٞٮؿ ٚي٨٧ َ٭ٌ  ثةهلل ٤ٔيٟ ية مةٚعٌ 

 تى ٬ً ؾٍ حًلي  اهللي  يؽي ؿً ة يي ٧ى جَّ إً ٝةؿ/ ثةهلل ٤ٔيٟ ٢٬ د٤ٮت  .املؼذ٤ٛٮف؟ ٝةؿ/ ال
  فى صٍ الؿّّ  ٥ي سي ٪ٍ خى 

ى
ٝةؿ/ ثةهلل ٤ٔيٟ  .ؿ/ ٥ٕ٩ٝة ؟ارين ٭ً ٍُ تى  ٥ٍ ًلي ؿى ٭ّّ ُى يي كى  ًخ يٍ ابٍلى  ٢ى ٬ٍ أ

بكٍ لكة٫٩   أ٤٬٭ة. ز٥ٌ ٚٞةؿ/ كاهلل ٦ة ٔىن ث٭ة إاٌل  .٨٦ يٕن ثٰؾلٟ؟ ٚأمكٟ
 ُٚٞٓ النةٚعٌ  ،أمغ ٨٦ الك٭ةـ، كأُٝٓ ٨٦ احلكةـ ث حبؽيرو كحتؽٌ 

 ؟.نكجٟ انكت إلٌ  ،ا ية ث٨ وةظت األمؿٚٞةـ ٔ٪ؽ ٰذلٟ ٚٞةؿ/ ٔٛٮن  ،ككا٫ٞٚ
ث٨ مٮد ث٨  ؽ ث٨ ٔيلٌ ث٨ حم٧ٌ  ٨ ث٨ ٔيلٌ ؽ ث٨ احلكٚٞةؿ/ أ٩ة َة٬ؿ ث٨ حم٧ٌ 

َّ كى اٌلم أ٩ـؿ اهلل ٚي٫/  ث٨ احلكني ث٨ ٔيلٍّ  ؽ ث٨ ٔيلٌ صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌ  ٍ  َلي  ءو يشى
 
ى
ـو ٦ى  إً يًف  ةقي ٪ى يٍ ىى ظٍ أ ي٨ أ٩ـؿ اهلل يف ٬ٮ كاهلل اإل٦ةـ املجني، كحن٨ اٌل  نيو جً ٦ي  ة

 ٌٞ ٍٕيو يَّ ذيرّّ  /٪ةظ ة ٨٦ً بى ٭ى ٌي ٍٕ ٓه  كىاهللي حن بى ٧ًي ٤ًي٥ه  قى حن٨ أ٢٬  ،. ية مةٚعٌ ٔى
ة ة ٤ٔي٫ ل٧ٌ ٦٘نيًّ  ٚؼؿ النةٚعٌ  .كلٮ األمؿأح الؿقٮؿ، كحن٨ يٌ حن٨ ذرٌ  ،ابليخ

م ٦٪عن أٚةؽ ٨٦ ٗنحذ٫، كآ٨٦ ث٫، كٝةؿ/ احل٧ؽ هلل اٌل  ق٧ٓ ٦٪٫، ز٥ٌ 
ٝة٦ح الٌيةٚح، ٚجٞي٪ة إأمؿ جلة ث قبلـ، ك٤ٞ٩ن ٨٦ اتل٤ٞيؽ إىل احلٞني. ز٥ٌ ثةإل

ـو يح أيٌ ىلع ٰذلٟ ز٧ة٩ ة  ٨٦ صةء إحل٪ة، كظةدز٪ة، ٧٤ٌٚ ، كل٥ يجٜ يف املؽي٪ح إاٌل ة
ةـ اثل٧ة٩يح قأهل أ٢٬ املؽي٪ح أف يٞٮمٮا جلة ثةلٌيةٚح، ٚٛذط هل٥ يف ا٩ٌٞخ األيٌ 

٤٧خ جلة الٮالا٥، كبلث٪ة يف د٤ٟ  ٰذلٟ، ١ٚرثت ٤ٔي٪ة األ٧َٕح كا٣ٛٮا٫٠، ٔك
ٌٞ اكم٤حن  املؽي٪ح ق٪حن  ا ؽي٪ح مكرية م٭ؿي٨ اكم٤ح ثؿًّ د٤ٟ امل ٞ٪ة أفٌ . ٧٤ٕٚ٪ة كحت

 ث٨ وةظت ااق٧٭ة الؿااٞح، ق٤ُة٩٭ة ا٣ٞةق٥  ا، كبٕؽ٬ة ٦ؽي٪حه كحبؿن 
، ْٔي٥ه  كٌم ىلع د٤ٟ ا٣ٞةٔؽة كهلة دػ٢ه  ،مكرية م١٤٭ة م٭ؿي٨ ،األمؿ 
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 اق٧٭ة الىةٚيح، ق٤ُة٩٭ة إثؿا٬ي٥ ث٨ وةظت األمؿ  كبٕؽ٬ة ٦ؽي٪حه 
ث٨ اق٤ُة٩٭ة ٔجؽ الؿةم٨ٰ  ،ػؿل اق٧٭ة ٤ّٮـأ كبٕؽ٬ة ٦ؽي٪حه  ،ثةحلاكـ

يةٔ٭ة م٭ؿاف، كبٕؽ٬ة ٦ؽي٪حه وةظت األمؿ  أػؿل  ، مكرية رقذةٝ٭ة ًك
كٌم أ٥ْٔ املؽف  ،اق٧٭ة ٔ٪ةَحف، ق٤ُة٩٭ة ٬ةم٥ ث٨ وةظت األمؿ 

. ٚي١ٮف مكرية املؽف ، كمكرية م١٤٭ة أربٕح أم٭ؿو ٭ة كأكرب٬ة كأ٥ْٔ دػبلن لكٌ 
٢٬ د٤ٟ اخلٍُ كاملؽف كالٌيةع ال يٮصؽ يف أ اخل٧ف كامل١٤٧ح ٦ٞؽار ق٪حو 
اٌلم يٞي٥  ،ا٣ٞةا٢ ثة٣رباءة كالٮاليح ،ؽاملٮظٌ  كاجلـااؿ ٗري املؤ٨٦ النيعٌ 

الىبلة كيؤ،ي الـٌلة كيأمؿ ثةملٕؿكؼ كي٪ٍم ٨ٔ امل٪١ؿ، قبلَي٪٭٥ أكالد 
إ٦ة٦٭٥، حي٧١ٮف ثة٣ٕؽؿ كب٫ يأمؿكف، ك٣حف ىلع كص٫ األرض ٦س٤٭٥، كلٮ 

ا ٦٪٭٥ ىلع اػذبلؼ األديةف كاملؾا٬ت. ك٣ٞؽ أكرث ٔؽدن دمٓ أ٢٬ ادل٩ية، لاك٩ٮا 
ٌٝ  اكم٤حن  أ٧ٝ٪ة ٔ٪ؽ٥٬ ق٪حن  ٧ٮا أ٩ٌ أل٩ٌ  ؛ت كركد وةظت األمؿ إحل٭٩٥رت ٭ة ٭٥ ٔز

 ٌٚ  ةفه ة اث٨ درب٭ةف كظكٌ ٚأ٦ٌ  .ل٤٪ْؿ إحل٫ -دٕةىل  -ٞ٪ة اهلل ق٪ح كركدق، ٥٤ٚ يٮ
٬ٰؾق املؽف كأ٤٬٭ة،  ة اقذ١رث٩ة٭٧ة أٝة٦ة ثةلـا٬ؿة يؿٝجةف رؤيذ٫، كٝؽ ٠٪ة ل٧ٌ ٩ٌ إٚ

ة ق٧ٓ ٔٮف كاقذؼؿاص٫. ٧٤ٌٚ  ٭ة ٧ٔةرة وةظت األمؿ قأجلة ٔ٪٭ة ٚٞي٢/ إ٩ٌ 
ظٌةر٩ة إ ال٤ي٢ ٚأمؿ ث، كٝؽ دٌٞغ ٣ُيٛحن  ادلي٨ ٰذلٟ، ٩٭ي كدػ٢ ظضؿةن 

دق كمؽٌ  .ةز٥ إاعدة ٦ة ق٧ٕذ٥ أك إصؿاءق ىلع أ٣ٛةّس٥ا، كٝةؿ/ إيٌ ا كاظؽن كاظؽن 
 .(1)«ؽ ٤ٔي٪ة...كدأكٌ 

                                                                                              

 .۳۳۲ - ۳۲۲؛ اجلض٥ اثلةٝت، ص ۰۰۲ - ۰۱۳، ص 5۳ج  /حبةر األ٩ٮار( 1)
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 اتلٕةزم ٨ٔ آؿ )٢ٞ٩ دميٓ ٨٦ ركل احلاكيح أٔبلق ٨ٔ ٠ذةب 
 ا٤ٕ٣ٮٌم  ؽٔيلٌ ٔجؽ اهلل حم٧ٌ  يبأدأحلٙ  ( ككٚةة اجلبٌ   ؽو حم٧ٌ 

 كذٰلٟ اكتلةل/  ،احلكحنٌ 

اتلٕةزم يف ذ٠ؿ ٦ة »/ ٨ٔ ٬ٰؾا ال١ذةب ٝةابلن  ا٣ُ٭ؿاينٌ  گٝة ثـرآث حتؽٌ 
ك٦ة ٩ةهل ٔ٪ؽ مٮت   اجلبٌ  ةة ٚي٫ ثؾ٠ؿ كٚةٜ ثةتلٕـيح كا٣تك٤يح ٦جذؽان يذ٤ٌٕ 

يب ٔجؽ اهلل أك٬ٮ ل٤رشيٙ الـا٬ؽ  .حكأحلٜ ثآػؿق ذ٠ؿ ثبلد أكالد احلضٌ  ،أكالدق
ٌٚ  .(1)«احلكحنٌ  ث٨ احلك٨ ث٨ ٔجؽ الؿةم٨ٰ ا٤ٕ٣ٮٌم  ؽ ث٨ ٔيلٌ حم٧ٌ   ؿ نكؼحه كدذٮ

ة ث٨ مٮد  ٦٪٫ يف م١ذجح اإل٦ةـ ٔيلٌ  ٌٞ  ،الًؿ ٜ كٝؽ نكغ ٦٪٭ة املع
٢ٞ٩ ٔ٪٭ة  أظةدير ٔ٪٭ة. ز٥ٌ  (مكذؽرؾ الٮقةا٢) ٠ذةث٫ ك٢ٞ٩ يف ،اجلٮرٌم 

ةس أةمؽ ث٨ احلكني يف ق٪ح إظؽل ثٮ ا٣ٕجٌ أأػربين النيغ اجل٤ي٢ »/ ٝةابلن 
 .(2)...«ح ق٪حو بكقجٕني كمخك

ث٨ ث٨ احلك٨ ث٨ ٔجؽ  ؽ ث٨ ٔيلٌ ىل حم٧ٌ إ٢ٞ٩ ق٪ؽ احلاكيح كأكو٫٤  ز٥ٌ 
ٙ اكف يٕحل املؤ٣ٌ  يٕن أفٌ   ـه، 44۳ ح ق٪، كاملذٮٌّف (اتلٕةزم)الؿةم٨ٰ وةظت 

٥ ٠ٮف احلاكيح ٝؽ  ،ا٣ٞؿف اخلةمف ك٨٦ ٦ٕةرصم النيغ ا٣ُٮسٌ  ٬ٰؾا ٗر
  ـه. 54۳ظؽزخ ق٪ح 

                                                                                              

 .۰۲5ص  ،4ج  /الريٕح( 1)

 اهلةمل. ،۱۲7، ص 5ج  ( املىؽر الكةثٜ/2)
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٦ة أحلٜ ثآػؿق ثٕ٪ٮاف ذ٠ؿ  أفٌ  «كأحلٜ ثآػؿق»كي٧س٨ أف ٩ٛ٭٥ ٨٦ دم٤ح 
، ٨٧ٚ ٙ كال يٕؿؼ ٨٦ اٌلم أًةٚ٭ة ل٤٪ٌه ٣حكخ ل٧٤ؤ٣ٌ  حأكالد احلضٌ ثبلد 

 ، ـه 54۳ظير ٢ٞ٩ ٠ذةث٫ إىل ق٪ح  ، ـه 44۳ؽ اعش ٨٦ ق٪ح ابلٕيؽ أف يسٮف ٝ
 . أك أكرث ٨٦ ٝؿفو اكمبلن  ةأم ٧ٌٔؿ ٝؿ٩ن 

 «حلٜ ثآػؿقأك»ا٣ٌيت يٞٮؿ ٚي٭ة/  (الريٕح)ا٣ٞؿي٪ح اثلة٩يح ٌم ٔجةرة 
٣ٰس٨  ،يف األو٢ (اتلٕةزم)٨٦ ٠ذةب  ااحلاكيح ٬ٰؾق ل٥ دس٨ صـءن  يٕن أفٌ 

٦ٕؿٚح ث٨٧ يؿدجٍ ٬ٰؾا ثإماك٩٪ة ٣حف  كلٰ٭ؾا ؛٧ًٌ٭ة إحل٫ ثٕؽ ذٰلٟ د٥ٌ 
 ك٨٦ صة٩تو  ،؟ ٬ٰؾا ٨٦ صة٩تو (اتلٕةزم)األمؿ ك٨٦ اٌلم أحل٫ٞ ثسذةب 

٨٦  /ؿكٌ آػؿ اكف يججيغ أف ٩جعر يف ق٪ؽ احلاكيح ٨ٔ مؼىني/ األ
 ٧٠ةؿ ادلي٨ األ٩جةرٌم  /ظؽزخ هل احلةدزح كرأل اجلـيؿة ثٕي٪٫. كاثلةين

 ٤٭ة. ؿ ٨٦ ٩ٞاٌلم ق٧ٓ احلاكيح كٌلف أكٌ 

يجؽأ ٨٦ ٬٪ة، ٚبل أظؽ  يف ق٪ؽ األ٩جةرٌم  ؿ ٦ة نكتنٕؿق ٨٦ إماكؿو أكٌ  إفٌ 
. (1)٫ اكف ًيٙ ٔٮف ادلي٨ ٬جرية الٮزيؿ٦ة ٩ٕؿ٫ٚ ٔ٪٫ أ٩ٌ  كٌَل  ،يٕؿؼ اق٫٧

يٮصت دٌٕيٙ أذ٧ةد٩ة  ة، ك٬ٮ أمؿه  ٨ٔ ٠ٮف النؼه ٩رصا٩يًّ ٬ٰؾا ٌٚبلن 
                                                                                              

٥ تك٪ٌ   ةـ َٛٮتل٫ كامذ٢٘ ثةدلرس، ز٥ٌ يف ث٘ؽاد أيٌ  ظ٢ٌ  .ث٪ةء ادلصي٢أك٨٦  ،٬جرية ث٨ ٬ٮ حيىي (1)
 . دؿؾ دم٤ح آزةرو الك٤ضٮقٌ  ةف مكٕٮدو ا ٨٦ ٝج٢ الك٤ُا كزيؿن  أػرين حلٕنٌي  دةن ٦ذٕؽٌ  ةتو حلٌ كمكؤ
 .۰4۳ص  ،6ج  /ٔيةفاأل ةتكٚيٌ ا٩ْؿ/ يف ث٘ؽاد كد٨ٚ ٚي٭ة.   ـه 555 ق٪ح دٮيٌف  ،ٛةتو كمؤ٣ٌ 
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ذ٧ةد لكٌ  ح أف م إماك٩يٌ ٰذلٟ يٞٮٌ  فٌ أل ٢؛ة ٨ٔ ٬ٰؾا اجلٞيًّ ىلع ٫٤ٞ٩ أك ق٤ت األ
 .دسٮف احلاكيح مىُ٪ٕحن 

إذ ل٥ دؾ٠ؿق ٠ذت  ؛الؿص٢ دل٭ٮؿه  / يْ٭ؿ أفٌ ٧٠ةؿ ادلي٨ األ٩جةرٌم  -۰
 كاملذٮٌّف   ـه 5۱۳كٝؽ يسٮف أثٮ ا٣ربٌلت األديت املٮلٮد ق٪ح  ،حالنيٕح أك الك٪ٌ 

ٜه  577ق٪ح  كل٥  ،حح كال اخلةٌو ا٣ٕة٦ٌ ال ٨٦ ٝج٢   ـه، ٣ٰس٨ ل٥ يؿد ٚي٫ دٮزي
 .(1)يجكت إحل٫ ٬ٰؾا األمؿ

احلاكيح ٨٦ ص٭ذني/ األكىل، اتل٪ةٝي  يججيغ أف ٩٪٤ُٜ يف حبس٪ة ٨ٔ ٩ٌه 
 .ثني اجلٞٮؿ املؼذ٤ٛح ل٤عاكيح. كاثلةين، اإلماكالت الٮاردة ىلع اجلٌه 

 ث٨ ٚة٢ًو  ا٣يٌت مؿض ٚي٭ة ٔيلٌ  مكةٚح ا٣ٞؿيح أفٌ  صةء يف ٢ٞ٩ النٮمرتٌم  -۱
ة، يٮ٦ني ٦٪٭ة يف الىعؿاء كابلةيق يف ٦٪ةَٜ دجٕؽ ٨ٔ اجلـيؿة مخكح ٔرش يٮ٦ن 

 أفٌ  كابلعؿاينٌ  ٦ة كرد يف ٢ٞ٩ املض٤سٌ  ى٢ ثجٌٕ٭ة ابلٕي، ٣ٰس٨ٌ دذٌ  اعمؿةو 
رشي٨ يٮ٦ن  املكةٚح اك٩خ مخكحن   .(2)ةٔك

 ت كأوعةب اإل٦ةـ أؽد األمؿاء كا٣ٞٮٌ  أفٌ  (حبةر األ٩ٮار)كرد يف  -۰
                                                                                              

يةف كٚيةت ؛۱۱۳ ص ،۰۱ ج /اجلجبلء أٔبلـ قري (1)  .۱۳۹ص  ،۳ج  /اأٔل

 .۰45ص  /الٮيلٌ  دجرصة( 2)
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ٌٞ  ، ٣ٰس٨ٌ مؼهو   ۳۲۲ امل٭ؽٌم   .(1)ةمؼىن  ۳۱۱٭٥ ذ٠ؿ أ٩ٌ  ٜ ابلعؿاينٌ املع
ٞن  -۳ ٧٤ٕ٣ةء النيٕح يف  ل٥ يس٨ ٬٪ةؾ ذ٠ؿه  ٦ح املض٤سٌ ة جل٢ٞ ا٣ٕبٌل كٚ

 . ٭٥ زبلزحه ٝةؿ إ٩ٌ  ابلعؿاينٌ  ٣ٰس٨ٌ  ،٦٪٭٥  مخكحن اٌل إظاكيح اجلـيؿة 

حل٭٥ ٬ٮ إؽ اتلُؿٌ  ي٨ د٥ٌ ظؽ ا٧٤ٕ٣ةء اٌل أ أفٌ  ٦ح املض٤سٌ كرد يف ركايح ا٣ٕبٌل  -4
 . ق٧ةٔي٢ احليٌلٌ إاق٫٧ صٕٛؿ ث٨  ذ٠ؿ أفٌ  ابلعؿاينٌ  ، ٣ٰس٨ٌ احليٌلٌ  صٕٛؿ ث٨ قٕيؽو 

ح ٚاك٩خ قذٌ  ،٨ٔ ا٣ٛرتة ا٣ٌيت ُٕٝخ يف ابلعؿ ٦ح املض٤سٌ ث ا٣ٕبٌل حتؽٌ  -5
ـو ح أيٌ ٨ٔ قذٌ  ث ابلعؿاينٌ ة ٚي٧ة حتؽٌ ٔرش يٮ٦ن   . ة

كٝؽ ثةع ٦ة ظى٢  ،ا٧ٞ٣ط كالنٕري ث٨ ٚة٢ًو  أ٬ؽل م٧ف ادلي٨ ٣ٕيلٌ  -6
 ذ٠ؿ أفٌ  ابلعؿاينٌ  ، ٣ٰس٨ٌ ٦ح املض٤سٌ كٜٚ ٦ة ٢ٞ٩ ا٣ٕبٌل  ادي٪ةرن  ٤ٔ۱4۲ي٫ ثػ 

ٌٌ در٧٬ن  ٨٦۰5 ال٬ت ك ادي٪ةرن  ۰5ز٧٪٭ة اكف   ح.ة ٨٦ ا٣ٛ

ؽ ]م٧ف ادلي٨[ كأُٔةين الكيٌ »٦ة ييل/  ٦ح املض٤سٌ كرد يف ٩ٌه ا٣ٕبٌل  -7
زخ حتؽٌ  ٣ٰس٨ ركايح ابلعؿاينٌ  .«ٔ٪ؽم ل٤ربًلح ٛٮّحه ٦٪٭ة مخكح درا٥٬ كٌم حم

  ٫ ٦٪٫.أك إػؿاصأك  اجلـيؿة إىل ٦ةؿو  ح إدػةؿ أٌم ٨ٔ ٔؽـ اماك٩يٌ 

 ،يف ا٣ٞؿيح ا٣ٌيت اكف أ٤٬٭ة ٨٦ النيٕح ث٨ ٚة٢ًو  اك٩خ ٚرتة إٝة٦ح ٔيلٌ  -۳
ـو  كٌل٩خ دأدي٭٥ مؤ٩٭٥ ٌك   كأقجٮاعن  ،كٜٚ ظاكيح املض٤سٌ  ة، أربٕني يٮ٦ن اع

 .ظاكيح ابلعؿاينٌ كٜٚ 
                                                                                              

 .۰4۹ص  ( املىؽر الكةثٜ/1)
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  - كيف دميٓ اجلٞٮؿ - ٜ اإلماكالت أٔبلق ٬ٮ ٠ٮف احلاكيح٦ة ي٧ٌٕ  ك٢ٌٕ٣ 
 ٚٞؽ كصؽت يف ػـا٩ح أ٦ري »اجل٧يٓ ٝةلٮا  يٕن أفٌ  ،ٝؽ ذ٠ؿت ثةلٮصةدة

ٮع اػذ٤ٙ ٨ٔ الك٧ةع. ك٬ٰؾا يٕن أ٩ٌ  ،«املؤ٦٪ني  ن كصؽد٭ة، ٚةملًٮ
أك  ؟"كصةدة" كاظؽةن  ٢ نكؼحن ٧سٌ ٬ٮ/ ٢٬ دميٓ ٬ٰؾق املٮارد د ُؿح قؤاؿه ك٬٪ة يي 

ٌٚ  ٬٪ةؾ زبلث نكغو  أفٌ  ٌٍ ٝؽ دٮ آػؿ كحل٢ٌ ٬ٰؾق  ؟ ك٨٦ صة٩تو بٌ ا٣ُيٌ  ؿت خب
ةت ثةإلماكف ا٣ٞٮؿ/ إف اكف ٬٪ةؾ دٕةرضه   ثني ٩ٌه ابلعؿاينٌ  اتلٕةًر

٭ة املض٤سٌ كػىٮون  ،كاملض٤سٌ  ٌُ ٌٍ  ة اجلىٮص ا٣ٌيت ػ ٩ٌه  ٚإفٌ  ،يؽق خب
ـه  املض٤سٌ  ٌٞ  ٦ح املض٤سٌ ا٣ٕبٌل  ألفٌ  ؛٦ٌٞؽ ح حم ح اكف دلي٫ دل٧ٔٮ ٞني ٨٦ دل٧ٔٮ

كٌلف  ،ٚؿدمٍّ  ي٢٧ٕ بنّكو  ٚي٧ة اكف ابلعؿاينٌ  ،كٌل٩خ ص٭ٮدق دمةٌٔيحن  ،٧٤ٔةء
ـٌ رصبلن  ُن   ٠سري امل٭ة  إٰللٟ ٚةظذ٧ةؿ اخلُ ؛يؽٌكف ال١سري ٨٦ املٮاًيٓ ةكنن
٬ٰؾق ح اجل٧ٓ ثني إماك٩يٌ  ثة٣جكجح إحل٫، ٧٠ة يججيغ االتلٛةت اىل أفٌ  ممس٨ه 

ةت قيؤدٌ  ٫ ماكؿ ىلع أو٢ احلاكيح، ك٬ٰؾا يٕن أ٩ٌ ىل ٔؽـ اإلإم اتلٕةًر
٥ ٨٦ كصٮد اػذبلٚةتو  ٝكةـ، ٣ٰس٨ ٝؽ يسٮف ثإماك٫٩ إزجةت يف ثٕي األ كبةلٗؿ

، / ٣ٞؽ كٝٓ ظةدث قريو ك٬ٰؾا ٨٦ ٝجي٢ أف يٞٮؿ مؼهه  ،اتلٮادؿ املٕ٪ٮٌم 
. ٨٧ٚ دل٧ٮع ٬ٰؾق ؽـ صؽاره ، ٚي٧ة يٞٮؿ اثلة٣ر ٬ي كيٞٮؿ آػؿ ٣ٞؽ ظؽث ٔؿاؾه 

 ٦ة.  احلاكيةت ي١٧٪٪ة ا٣ُٞٓ ثٮٝٮع ظةدزحو 

ن  إفٌ  ؾق احلاكيح ٬ٮ دراقح ٦ة ي٧س٨ أذجةرق ٦زيا٩ ة ل٤ٌٞةء ظٮؿ ٬ٰ
قجذ٪ةكهلة يف  كٌم ٩ىٮصه  ،اجل٢٧ ا٣ٌيت كردت يف اجلٞٮؿ املؼذ٤ٛح

 ٝكةـ اآلديح.األ
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 ثٌؽ أف ٩ىٌت  ٚبل ،ماكالت الٮاردة ىلع ٩ٌه احلاكيحاإل رد٩ة ابلعر يفأإذا ٦ة 
الٮ٨٬ يف ظاكيح  ألفٌ  ؛ث٨ ٚة٢ًو  أكرب ىلع احلاكيح امل٪ٞٮ٣ح ٨ٔ ٔيلٌ  ا٬ذ٧ة٦٪ة بنّكو 

. ٬ٰؾا م٤عٮظو  االقت٪ةد إحل٭ة بنّكو  كٰللٟ ل٥ يذ٥ٌ  ؛٨ٔ اجل٧يٓ ٣حف خبفٍّ  ٩جةرٌم األ
كٰللٟ  ؛٨٦ إماكالتو  ث٨ ٚة٢ًو   ٨ٔ ٠ٮ٩٭ة ال دٮاص٫ ٦ة كاص٭ذ٫ ظاكيح ٔيلٌ ٌٚبلن 

 /ماكالت ا٣يٌت وةظجخ احلاكيحىل ثٕي اإلإقجنري ٬٪ة 

 لوّ شكال إألإؤل 

٪٭ة اإلماكالت الٮاردة ىلع ٩ٌه ظاكيح اجلـيؿة اخلرضاء ٬ٮ د٧ٌٌ  ٨٦ أ٥٬ٌ  إفٌ 
ٜٛ ٦ٓ ٦ٕذٞؽاد٪ة، كذٰلٟ ٨٦ ٝجي٢ ا٣ٞٮؿ ثذعؿيٙ ا٣ٞؿآف، ك٬٪ة مٮاًيٓ ال دذٌ 
ٌن  ٮع احلاكيح ٚي٧ة خيٌه  ٨٦ ٬ٰؾا ةقجذ٪ةكؿ ثٕ  ٩جعر يف األمؿ. ز٥ٌ  ،٬ٰؾا املًٮ

 صةء يف ظاكيح اجلـيؿة اخلرضاء/ 

 ،ث٧ة ٝج٤٭ة كب٧ة ثٕؽ٬ة ؽم أرل ثٕي اآليةت ٗري مؿدجُحو ية قيٌ  ٤ٝخ/»
 ؛ٚٞةؿ/ ٥ٕ٩، األمؿ ٧٠ة رأيذ٫ .ح ٰذلٟإىل ٗٮريٌ  ٚ٭يم ا٣ٞةرص ل٥ يرصٌ  ٠أفٌ 

ث٨ ٔجؽ اهلل ٨٦ دار ا٣ٛ٪ةء إىل دار  ؽؽ ا٣برش حم٧ٌ ٫[ ملة ا٩ذ٢ٞ قيٌ كٰذلٟ ]أ٩ٌ 
ح، دمٓ أ٦ري ك٢ٕٚ و٪٧ة ٝؿيل ٦ة ٕٚبلق ٨٦ ٗىت اخلبلٚح ا٣ْة٬ؿيٌ  ،ابلٞةء

٫ٕ يف إزارو ا٣ٞؿآف لكٌ  املؤ٦٪ني   .كأ ى ث٫ إحل٭٥ ك٥٬ يف املكضؽ ٫، كًك

٫  أمؿين رقٮؿ اهلل  -قجعة٫٩  -ٚٞةؿ هل٥/ ٬ٰؾا ٠ذةب اهلل  أف أًٔؿ
ٮف  .٥ يٮـ ا٣ٕؿض ثني يؽم اهلل دٕةىلح ٤ٔيسإحلس٥ ٣ٞيةـ احلضٌ  ٚٞةؿ هل ٚٔؿ
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/ ٣ٞؽ أػربين ٚٞةؿ  .ح ك٧٩ؿكد٬ة/ لك٪ة حمذةصني إىل ٝؿآ٬ٰٟ٩ؾق األ٦ٌ 
 .ح ٤ٔيس٧٥ة أردت ثٰؾلٟ إ٣ٞةء احلضٌ ثٞٮلٟ ٬ٰؾا، كإ٩ٌ   ؽه ظجحب حم٧ٌ 

 أ٩خ، كظؽؾ ث٫ إىل ٦زنهل، ك٬ٮ يٞٮؿ/ ال إهٰل إاٌل  ٚؿصٓ أ٦ري املؤ٦٪ني 
ملة قجٜ يف ٧٤ٟٔ، كال ٦ة٩ٓ ملة اٝذٌذ٫ ظ٧١ذٟ، ٚس٨   رادٌ ال رشيٟ لٟ ال

 .أ٩خ النة٬ؽ ل ٤ٔي٭٥ يٮـ ا٣ٕؿض ٤ٔيٟ

أك  ٨٦ آيحو  ٨٦ ٔ٪ؽق ٝؿآفه  ٚ٪ةدل اث٨ أيب ٝعةٚح ثةملك٧٤ني، كٝةؿ هل٥/ ٌك 
ٌٝ ٚضةءق أثٮ ٔجيؽة ث٨ اجلؿٌ  .٤ٚيأت ث٭ة قٮرةو  س٧ةف، كقٕؽ ث٨ أيب ك  ةصو اح، ٔك

، ك٤َعح ث٨ ٔجيؽ اهلل، كأثٮ ٔجؽ الؿةم٨ٰ ث٨ ٔٮؼو ك٦ٕةكيح ث٨ أيب قٛيةف، ك
، كدمةاعت املك٧٤ني كدمٕٮا ٬ٰؾا ا٣ٞؿآف، ةف ث٨ زةثخو ، كظكٌ اخلؽرٌم  قٕيؽو 

 ؽ كأقُٞٮا ٦ة اكف ٚي٫ ٨٦ املسة٣ت ا٣يٌت وؽرت ٦٪٭٥ ثٕؽ كٚةة قيٌ 
 كا٣ٞؿآف اٌلم دم٫ٕ أ٦ري ،٤ٰٚ٭ؾا دؿل اآليةت ٗري مؿدجُحو  ؛املؿق٤ني 
 أرش ظٌّت  ءو يش ٚي٫ ٌك  ٔ٪ؽ وةظت األمؿ  ٫ حمٛٮظه ٌُ خب املؤ٦٪ني 

ٌٟ كأ٦ٌ  .اخلؽش  -٧ة الكـ اهلل ذ٫، كإ٩ٌ كال مج٭ح يف وعٌ  ة ٬ٰؾا ا٣ٞؿآف، ٚبل م
 .»(1) ١٬ٰؾا وؽر ٨ٔ وةظت األمؿ -قجعة٫٩ 

٥  ا٣ٕرص  قح لٮيلٌ ىل اجلةظيح املٞؽٌ إ٦ة ذ٠ؿ٩ةق نكت  إفٌ  ،٥ٕ٩ ٧٠ة ٔز
 ٦ٌؽيع ٬ٰؾق احلاكيح. 

                                                                                              

 .۱7۲ ص ،5۰ج  /حبةر األ٩ٮار( 1)



 509  ...................................................................  ا٣ٛى٢ احلةدم ٔرش/ ظاكيح اجلـيؿة اخلرضاء

 

 أمه كر ٩ٞؽه 
ـو  يٞٮؿ ابل٭جٮدٌم  حه  حه ٬ٰؾق ٌٝى »هل ظٮؿ ٬ٰؾق احلاكيح/  يف الك ، ٤ٌيحه ختيٌ  مى٪ٔٮ

يف ٬ٰؾا الـ٦ةف  ةوني، ك٬ٰؾا الؿق٥ ٦ٕ٭ٮده ٝؽ رسد٬ة اكدج٭ة ىلع رق٥ ا٣ٌٞى 
ٌن  ح ح، اكف ٨٦ احلنٮيٌ ٦جنئ ٬ٰؾق ا٣ٌٞى  يْ٭ؿ ٨٦ الك٫٦ ٰذلٟ أفٌ ك .(1)«ةأي

ْن ي٨ يٞٮلٮف ثذعؿيٙ اٌل  (2)(ني)اإلػجةريٌ   .(3)ةا٣ٞؿآف ٣ٛ
أثة ثسؿ رٚي ا٣ٞجٮؿ ثة٣ٞؿآف اٌلم  أفٌ  رصيطو  كٝؽ كرد يف ركايت٪ة كبنّكو 

اقذُةع أف حيؾؼ  أثة ثسؿو  فٌ إا٣ٞٮؿ  ، ٣ٰس٨ٌ صةء ث٫ اإل٦ةـ أ٦ري املؤ٦٪ني 
يف ركايةد٪ة. ٚإف ٝج٤٪ة ثٰ٭ؾق احلاكيح  ةف ال١ؿي٥ ل٥ جنؽ هل إزجةدن آ٨٦ ا٣ٞؿ أصـاءن 

 / حو ٣ٌٕؽة أد٣ٌ  مؿٚٮضه  ك٬ٮ أمؿه  ،ؼه ال١ؿي٥ حمؿٌ  ا٣ٞؿاف فٌ إكصت ا٣ٞٮؿ 
٨٦ اتلعؿيٙ ٨٦ ػبلؿ ٦ة صةء يف  ثةإلماكف إزجةت قبل٦ح ال١ذةب اإل٣َٰمٌ  -۱

٨ٍي  إ٩ًَّةح املجةرًلح ٨٦ ٝجي٢/ ٩يٌ آاآليةت ا٣ٞؿ جٍلىة حنى َـّ إ٩ًَّة ؿى ٠ٍ الّّ  ٩ى ي  كى ٮفى  هلى ْي ًٚ ىة  .(4)حلى

                                                                                              

 .،اهلةمل ۱5۹ ص ،5۰ج  /حبةر األ٩ٮار( 1)

ركيخ ٨٦ دكف راعيح  ٨٦ األوٮؿ كا٣ٛؿكع إىل ركايحو  ءو يش يكت٪ؽكف يف ٌك  ٥٬ دمةٔحه ( 2)
٦٪٭٥ املضٌك٧ح حمنٮ. كاملن٭ٮر أ٫ٌ٩  ألفٌ  ؛ٚٞي٢ ثإقاكف النني ،ٌيح. كاػذ٤ٙ يف ًجُ٭ةاحلضٌ 

يف ظ٤ٞذ٫ ٚذَك٧ٌٮا  جي٤كٮف أ٦ةـ احلك٨ ابلرصٌم  ٭٥ اك٩ٮاأل٩ٌ  ؛إىل احلنةء حن ثٛذع٭ة نكج
ا٩ْؿ/ . حن ٚك٧ٌٮا ظنٮيٌ  - م صة٩ج٭ةأ - ىل ظنةء احل٤ٞحإالء ؤثةلكٍٞ ٔ٪ؽق ٚٞةؿ/ رٌدكا ٬ٰ 
 .، اهلةمل 65املك٤ٟ يف أوٮؿ ادلي٨، ص 

 ، اهلةمل.۱7۲ ص ، 5۰ ج /حبةر األ٩ٮار( 3)

 .۹ /احلضؿ( قٮرة 4)
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ْن  ، ٠ذةثحن ٠جريةن  ةيحن املك٧٤ٮف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ ٔ٪ أكىل٣ٞؽ  -۰  ءةن اة كٝؿكظٛ
ٙو  د٧٪ٓ أٌم  ٝؽ ث٤٘خ درصحن  ٌٛ يٚٞؽ ث٤ٖ ٔؽ ،يف ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ حتؿي ةظ ؽ احل

ٛن  ٌٛ ةزبلزني أ٣ ؽ ٦ٞؿيئ ا٣ٞؿآف يٚٞؽ ث٤ٖ ٔؽ ،ني. ٧٠ة ٬ٮ األمؿ يف ٦ٕؿًلح و
 .(1)زبلزني أ٣ٙ ٝةرئو 

يف  (3)٦ح ا٣ُجةَجةيئٌ كا٣ٕبٌل  (2)٦ح املض٤سٌ ذ٬ت ا٣ٕبٌل  ك٨٦ صة٩تو  -۳
ف ٣حف دؿديت آل٤ٞؿ ا٣رتديت ا٣ٕٛيلٌ  ىل ا٣ٞٮؿ ثأفٌ إدٛكري٧٬ة آليح اتلُ٭ري 

ٓ اآليح يف ماكفو   ، ث٢ اكف اجلبٌ ٩ـكؿو  ال يٌٕؽ ٔؽـ  فإذ .٦ة يأمؿ ثأف دًٮ
إىل  ٦ح املض٤سٌ ىلع احلؾؼ، ٚي٧ة يؾ٬ت ا٣ٕبٌل  اتل٪ةقت ثني اآليةت دحلبلن 

 .«٨٦ ٢ٕٚ املٕىٮـ فح٣ ٪٪ةحف اٌلم ثآا٣ٞؿ تيإٌف دؿد»ا٣ٞٮؿ/ 

ٌن ٣ٞؽ آ٦٪ٌ  -4  ا٣ٞؿآف اٌلم دم٫ٕ اإل٦ةـ أ٦ري املؤ٦٪ني  ة ثأفٌ ة حن٨ أي
 ٌٚ حيذٮم  -  ؽ اخلٮيئٌ كًل٧ة ٝةؿ الكيٌ  -٫ ١ٰ٣٪ٌ  ؛ ؿ دلل اإل٦ةـ امل٭ؽٌم يذٮ

يعن كبية٩ن  دأكيبلن   .(4)ة آػؿل٤ٞؿآف ال١ؿي٥ ك٣حف ٝؿآ٩ن  ةة كدًٮ

اجلة٢ٝ ٝةؿ يف ٩٭ةيح  فٌ أل ؛ثني وؽر احلاكيح كذي٤٭ة ٬٪ةؾ د٪ةٝيه  -5
ٌٟ كأ٦ٌ »ا٣ٞك٥/  يف ظني ٝةؿ يف  «.ذ٫كال مج٭ح يف وعٌ  ة ٬ٰؾا ا٣ٞؿآف، ٚبل م

                                                                                              

ٌٛ  كٕٝح( 1)  .۱۳۳ ص /نيو

 .۰۳6 ص ، ۳5 ج /األ٩ٮارحبةر ( 2)
 .۳۱۰ص  ، ۱6 ج /املزياف دٛكري( 3)
 .۰۰۳ ص /ابليةف( 4)
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ٓو  ك٬ٰؾا يٕن  «كأقُٞٮا ٦ة اكف ٚي٫ ٨٦ املسة٣ت ا٣ٌيت وؽرت ٦٪٭٥»قةثٜ/  مًٮ
 اتل٪ةٝي ابلنٌي.

ثٕر ٨٦ ٝج٢ الك٤ُح تلض٧يٓ  زيؽ ث٨ زةثخو  كرد يف الؿكايةت أفٌ  -6
يبٌ  ث٨ مكٕٮدو ف. دبلق اآا٣ٞؿ

ي
اء، كدميٕ٭٥ ٨٦ ا٣ٞؿٌ  ك٦ٕةذ ث٨ صج٢و  ث٨ ٠ٕتو  كأ

زخ ٨ٔ ٨٦ ٬ٰؤالء األمؼةص، ث٢ حتؽٌ  ث ٨ٔ أمٍّ احلاكيح ل٥ دذعؽٌ  ٣ٰس٨ٌ 
كل٥ يسٮ٩ٮا ٨٦  ،ي٨ قة٧٬ٮا يف دمٓ ا٣ٞؿآفآػؿي٨ ل٥ يسٮ٩ٮا ٨٦ اٌل  أمؼةصو 

ٍّٟ اا٣ٞؿٌ   .ء ثبل م

  
 إؤلشكال إلثان 

اء ثني ا٣ٞؿٌ  ة ٚي٫ ػبلؼه ٧ة ٝؿأت محبن ٚاكف لكٌ »ييل/  كرد يف احلاكيح ٦ة
ك ٠ؾا، كأثٮ ٧ٔؿو  ٠ؾا، كٝؿأ اعو٥ه  أٝٮؿ هل/ ٝؿأ ةمـة ٠ؾا، كٝؿأ ال١كةيئٌ 

 .٠ؾا ث٨ ٠سريو 
٧ة ا٣ٞؿآف ٩ـؿ ىلع قجٕح ٫٧ اهلل/ حن٨ ال ٩ٕؿؼ ٬ٰؤالء، كإ٩ٌ ؽ ق٤ٌ ٚٞةؿ الكيٌ 

ح ظضٌ  رقٮؿ اهلل  ة ظشٌ ح إىل املؽي٪ح كبٕؽ٬ة ل٧ٌ ، ٝج٢ اهلضؿة ٨٦ م١ٌ أظؿؼو 
ا٣ٞؿآف  د٢ ٔيلٌ اؽ ٚٞةؿ/ ية حم٧ٌ  الٮداع، ٩ـؿ ٤ٔي٫ الؿكح األ٦ني صرباي٢ 

 .ٟٚ أكاا٢ الكٮر، كأكاػؿ٬ة، كمأف ٩ـكهلة أٔؿٌ ظٌّت 
ث٨  كأيبٌ  ككدلاق احلك٨ كاحلكني  ث٨ أيب َة٣تو  ٚةصذ٧ٓ إحل٫ ٔيلٌ 

جؽ اهلل ث٨ مكٕٮدو ٠ٕتو  ، كظؾيٛح ث٨ احل٧ةف، كصةثؿ ث٨ ٔجؽ اهلل ، ٔك
٨٦  ، كدمةٔحه ةف ث٨ زةثخو ، كظكٌ اخلؽرٌم  ، ك أثٮ قٕيؽو ٌم األ٩ىةر

هل ا٣ٞؿآف ٨٦ أكٌ   ٚٞؿأ اجلبٌ  .الىعةثح رظ اهلل ٨ٔ امل٪ذضجني ٦٪٭٥
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ٓو  ٧ة مؿٌ إىل آػؿق، ٚاكف لكٌ  ، كأ٦ري ٪٫ هل صرباي٢ ثحٌ  ٚي٫ اػذبلؼه  ث٧ًٮ
ـو  يسذت ذاؾ يف درجو  املؤ٦٪ني  ٚةجل٧يٓ ٝؿاءة أ٦ري املؤ٦٪ني  ،٨٦ أد

 .(1)«ا٣ٕةملني رقٮؿ رٌب  ككطٌ 

 كرأمه  ٩ٞؽه 

، كملةذا ال ملةذا ي٤ُٜ ىلع ٬ٰؾق ا٣ٞؿاءة ٔ٪ٮاف ٝؿاءة أ٦ري املؤ٦٪ني  -۱
٥ أفٌ األكؿـ  ي٭ة ٝؿاءة اجلبٌ يك٧ٌ  ٬ٮ ٨٦ دبل٬ة،  رقٮؿ اهلل  ، ٬ٰؾا ٗر

كملةذا ال دسٮف ٝؿاءة  ط ا٣ٞؿآف؟كملةذا الدسٮف ٝؿاءة صرباي٢ اٌلم اكف يىعٌ 
 آػؿ؟ وعةيبٍّ 

ًن  ا٣ٞؿآف ٩ـؿ ىلع قجٕح أظؿؼو  فٌ إالؿأم ا٣ٞةا٢  يٕؽٌ  -۰ ، كيف ةمؿٚٮ
، الٮاظؽ ٔ٪ؽ ٨٦ ٩ـؿ كاظؽه  ا٣ٞؿآف»٦ٞةث٫٤ جنؽ الؿكايةت األػؿل ا٣ٞةا٤ح/ 

 .(2)«الؿكاة ٝج٢ ٨٦ ءي يج ػذبلؼاال كإ٧ٌ٩ة
ٓه اءا٣ٞؿ كرد يف ٬ٰؾق احلاكيح أفٌ  -۳ ٥ ٨٦ أفٌ ات قج ا٣ٞؿاءة  ، ٬ٰؾا ثةلٗؿ

ات ٚيججيغ أف خنذةر ءد ا٣ٞؿاح دٕؽٌ ٣حف أكرث، كلٮ أرد٩ة ا٣ٞجٮؿ ث٪ْؿيٌ ك كاظؽةه 
 .ؽ اخلٮيئٌ ، ٧٠ة ٌٔؽ٬ة كأمّك ٤ٔي٭ة الكيٌ ا٣ٞٮؿ اٌلم يؾ٬ت إىل ٠ٮ٩٭ة ٔرشةن 

ٞن  -4 أكاا٢  /صرباي٢ اكف حي٢ٌ اخلبلؼ يف مٮارد ٦٪٭ة ة لٰ٭ؾق احلاكيح ٚإفٌ كٚ
                                                                                              

 .۱6۹، ص 5۳ج  /حبةر األ٩ٮار( 1)
ذٞةدات ؛۱۰ح  ،6۳۲ ص ،۰ج  /الاكيف (2)  ،۰۱۲ ص ،۳۱ ج /حبةر األ٩ٮار ؛۳6 ص /األ

 .اهلةمل
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ؽ ثة٣ٞؿاءة ٣ريٌد الكيٌ  فه ٰللٟ ل٥ يس٨ هل مأ ؛كمأف ا٣زنكؿ ٬ةالكٮر كأكاػؿ
 اػذبلٚةت ا٣ٞؿآف. ٚإذا اكف املٞىٮد ٫ اكف يبنٌي / إ٩ٌ م٧ف ادلي٨ ٝةابلن 

، ك٬ٰؾا ٩ٛك٫  اػذبلؼ اآليةت، ٧ٕٚىن ٬ٰؾا حتؿيٙ ا٣ٞؿآف يف ز٨٦ اجلبٌ 
  ظٌّت »٫ يٞٮؿ/ أل٩ٌ  ؛ا٣ٛ٭٥ خية٣ٙ ٩ٛف احلاكيح

ي
 الكٮىر أكاا٢ ٌٔؿٟٚأ

 ٧ٟ اآليةت.٤ٌ كل٥ ي٢ٞ/ أٔ «٩ـكهلة كمأف كأكاػؿ٬ة
 يت دٌٕؽ إ٬ة٩حن ٬ٰؾا املٕىن ينج٫ ٦ة ذ٬جخ إحل٫ أقُٮرة ا٣٘ؿا٩يٜ ا٣ٌ  فٌ أ -5
٤ٔي٭ة  دَّ ري  ، كٌم مكة٣حه ظةمةق ػُأأٝؽ   اجلبٌ  ظير دؿل أفٌ  ، ل٤٪بٌ 

ٕ٭ة  .(1)يف مًٮ
يف مأف ٩ـكؿ أكاا٢ الكٮر كأكاػؿ٬ة، األمؿ  ٢٬ اكف ٬٪ةؾ اػذبلؼه  -6

ا ىلع  كمة٬ؽن ٪ة ل٥ جنؽ دحلبلن ٩ٌ إ؟ كل٤ضٮاب ٩ٞٮؿ اٌلم دٚٓ صرباي٢ إىل ظ٤ٌ٭ة
 كصٮد ٦س٢ ٬ٰؾا االػذبلؼ.

 إلثالث إؤلشكال

 ٌٞ ح إظؽل ا٣ٕبل٦ةت ادلا٣ٌ  أفٌ  (ا٣ٞةمٮس)وةظت  ٜ النٮمرتٌم يؿل املع
/ يٞٮؿ ،ءا٨٦ ا٣ٞؿٌ  ٝةرئه ثأ٫ٌ٩  ةف ث٨ زةثخو ىلع زيٙ احلاكيح احلؽير ٨ٔ ظكٌ 

ٕني ٦ٓ ٣ٞؿٌ ٨٦ ا امذ٧ةهل ىلع أٌف ظٌكةف ث٨ زةثخو » ٧ة اكف ٩ٌ إ٫ٌ٩ أاء يف مًٮ
٨ٍ ٌٔؽق ل٥ يس٨ أ٨٦ ا٣ٌٞؿاء ٦ٓ  ٧ٌ٩ة اكف أػٮق زيؽ ث٨ زةثخو إ، كامةٔؿن  ٌف ثةيق ٦ى

 .«كأيبٌّ  ٧ٌ٩ة ا٣ٞةرئ ٦٪٭٥ اث٨ مكٕٮدو إدميٕ٭٥ ٨٦ ا٣ٌٞؿاء، ك
                                                                                              

 .۰6۳ ص ،۳ج  /الكرية ٨٦ الىعيط /راصٓ( 1)
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 إلرإبع إؤلشكال

ح ا٣يٌت دؿد ىلع ظاكيح اجلـيؿة اخلرضاء ظة٣ح ٨٦ دم٤ح اإلماكالت امل٭٧ٌ  إفٌ 
يت أمةرت إحل٭ة يف ز٨٦ ا٣٘يجح ال١ربل كا٣ٌ   اعة لئل٦ةـ امل٭ؽٌم املنة٬ؽة املؽٌ 

 احلاكيح يف ٌٔؽة مٮاٝٓ/
ية »/ قأؿ الكٌيؽ م٧ف ادلي٨ ٝةابلن  ث٨ ٚة٢ًو  كرد يف احلاكيح أٌف ٔيلٌ  -أ
 ٝؽ ركي٪ة ٨ٔ منةخي٪ة أظةدير ركيخ ٨ٔ وةظت  ،ؽمقيٌ 

 ،٨٦ رآين ثٕؽ ٗيبيت ٚٞؽ ٠ؾب مؿ ثة٣٘يجح ال١ربل/أة ٫ ٝةؿ ل٧ٌ أ٩ٌ  األمؿ 
٧ة ٝةؿ ٰذلٟ يف ٰذلٟ الـ٦ةف إ٩ٌ  ٫ إ٩ٌ  ،١ٚيٙ ٚيس٥ ٨٦ يؿاق؟ ٚٞةؿ/ وؽٝخ

ري٥٬ ٨٦ ٚؿأ٪ح ثن ا٣ٕجٌ  النيٕح   أفٌ ةس، ظٌّت ل١رثة أٔؽاا٫ ٨٦ أ٢٬ ثحذ٫ ٗك
ٌن  ة كأيف ث ثؾ٠ؿق، كيف ٬ٰؾا الـ٦ةف دُةك٣خ املؽٌ ة ٨ٔ اتلعؽٌ ي٧٪ٓ ثٌٕ٭ة ثٕ

ؽاء ٪ةا٭٥، كبربًلذ٫  ة ٩ةايحه كببلد٩ ،٦٪٫ اأٔل ٨ ٧٤ّ٭٥ ٔك ال يٞؽر  ٔ٪٭٥ ٔك
ؽاء ىلع الٮوٮؿ إحل٪ة أظؽه   .(1)«٨٦ اأٔل

 كرأمه  ٩ٞؽه 

ٌم ػنيح   ح ٔؽـ منة٬ؽة اإل٦ةـ امل٭ؽٌم ٤ٌٔ  كرد يف ٬ٰؾا ا٣ٞك٥ أفٌ  -۱
ٚرتة  ح املنة٬ؽة يف اجلـيؿة ٬ٮ أفٌ قجت إماك٩يٌ  ذ٠ؿ أفٌ  اإل٦ةـ ٨٦ أٔؽاا٫، ز٥ٌ 

ؽاء ٝؽ أيكٮا ٨٦ اإل٦ةـ كأفٌ  ،ا٣٘يجح ٝؽ َةك٣خ ٨ٔ  اجلـيؿة ٩ةايحه  كأفٌ  ،اأٔل
٪ةا٭٥   .٧٤ّ٭٥ ٔك

                                                                                              

 .۱7۰ ص ،5۰ ج /حبةر األ٩ٮار( 1)
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٬ٮ  إظؽل احلس٥ يف ٗيجح اإل٦ةـ  كل٤ضٮاب ٩ٞٮؿ/ ٥ٕ٩، ٣ٞؽ كرد أفٌ 
ؽاء كاخلٮؼ ىلع ٩ٛك٫، ٣ٰس٨ ل٥ يى٢ األمؿ اىل احلٌؽ اٌلم  ػنحذ٫ ٨٦ اأٔل

ؽاء ٝؽ يأقٮا ٨٦ اإل٦ةـ بنّكو  فٌ إ٩ٞٮؿ ٚي٫  ٚةخلُؿ يف ظٞيٞح  ،اكم٢و  اأٔل
 .دق األمؿ ال يـاؿ ي٭ؽٌ 

 ح املنة٬ؽة يف ا٣٘يجح ال١ربل. ختة٣ٙ احلاكيح الؿكايةت اجلةٚيح إلماك٩يٌ  -۰
ٌٜ )٠ذت النيغ صٕٛؿ اكمٙ ا٣ُ٘ةء يف  املجني يف دىٮيت  ٠ذةب احل

 ... ك٦٪٭ة»/ أ٫ٌٛ٣ لٮدلق ٝةابلن  ك٬ٮ ٠ذةبه  (نياملضذ٭ؽي٨ كختُبح ص٭ةؿ األػجةريٌ 

 ال١ذت ثٕي يف لرأ ٌٚبلا٭٥ ثٕي أفٌ  ظٌّت  ركايحو  ٌك  ىلع أذ٧ةد٥٬

ح امل٭ضٮرة ٔٮ  ٨٦ أٌف اجلـيؿة يف ابلعؿ دؽىع ةصا٣ٌٞى  يؿكي٫ ٦ة ل٠ؿ املًٮ
يف ٚؾ٬ت  ،اجلـيؿة اخلرضاء ٚي٭ة ديكره لىةظت الـ٦ةف ٚي٭ة ٔيةهل كأكالدق

 ،ٚي٭ة َٮااٙ ٨٦ اجلىةرل ةه ٭ة صـيؿٚج٫٘٤ أ٩ٌ  ،مرص كو٢ إىل ٤َج٭ة ظٌّت 
ثٕؽ ا٣٘يجح  ٔؽـ كٝٮع الؿؤيح ٨٦ أظؽو  ح ىلعػجةر ادلا٣ٌ ٫ ل٥ يؿ األكًلأ٩ٌ 

 .(1)« ٰذلٟح ىلعٓ لك٧ةت ا٧٤ٕ٣ةء ادلا٣ٌ كال دتجٌ  ،ال١ربل
 ٝؽ دسٮف لـ٦ةفو  ق٠ٰ٭ؾمٮارد  إذا ٦ة أراد٩ة دربيؿ الؿكايةت ك٤ٝ٪ة/ إفٌ  /قؤاؿه 

ؽاء(؟  ػةصٍّ   )ز٨٦ اخلٮؼ ٨٦ اأٔل
ٌن احلاكيح كرد ٬ٮ أفٌ  -ٚضٮاث٫/ أ  املنة٬ؽة يف كال تن٢٧ إاٌل  ػةصٍّ  ة ملاكفو ت أي

                                                                                              

، ٣ٰس٨ ٬ٰؾا اإلماكؿ يؿد حلاكيح األ٩جةرٌم  ُل٫٦ ٩ةّؿه ك. ۳7 ص اخلرضاء ]ٚةرس[، اجلـيؿة( 1)
 .ث٨ ٚة٢ًو  ىلع ظاكيح ٔيلٌ 
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ٌـّ  أفٌ  كاحلةؿ ،اجلـيؿة ٍٚٞ دُةك٣خ املٌؽة كآيف ٦٪٫ » /اتل٤ٕي٢ يف احلاكيح اع
ؽاء ٦ة ٩ٞىؽق ٨٦ الؿكايةت اجلةٚيح  فٌ أآػؿ  ك٨٦ صة٩تو  ،٬ٰؾا ٨٦ صة٩تو  «.اأٔل

ٗري ات ءال٤ٞة ألفٌ  ؛اإل٦ةـ  ل٧٤نة٬ؽة، ال دٕن اجلف امل٤ُٜ ملنة٬ؽة
ٌٞ  يت ل٥ يذ٥ٌ ا٣ٌ  حػذيةريٌ اال ؽاد هلة )املٛةصبح( ٝؽ حت  كظٌّت  ،ٞخ بلٕي ا٧٤ٕ٣ةءاإٔل

ذيةديٌ   .(1)ػذيةرٌم ٧ة ي٪١ؿ ال٤ٞةء االكال ي٧س٨ ٩ٛي٭ة، إ٩ٌ  ،نياألمؼةص األ
ٝت كركد ٩رتٌ  اكم٤حن  ك٣ٞؽ أ٧ٝ٪ة ٔ٪ؽ٥٬ ق٪حن »/ كرد يف ظاكيح األ٩جةرٌم  -ب

٧ٮا أ٩ٌ أل٩ٌ  ؛وةظت األمؿ إحل٭٥ ٌٚ ٭٥ ٔز  -دٕةىل  -ٞ٪ة اهلل ٭ة ق٪ح كركدق، ٥٤ٚ يٮ
 .(2)«٭٧ة أٝة٦ة ثةلـا٬ؿة يؿٝجةف رؤيذ٩٫ٌ إٚ ةفه ة اث٨ درب٭ةف كظكٌ ل٤٪ْؿ إحل٫، ٚأ٦ٌ 

 ٩ٞؽه كرأمه 

ك٬ٮ اجلةات  ،ؽ م٧ف ادلي٨ة ل٤كيٌ آػؿ ٨٦ ٬ٰؾق احلاكيح ٩ٞؿأ صٮاثن  يف ٝك٥و 
؟ ٝةؿ/ ال، ـ ك٢٬ رأيخ اإل٦ة»ؿ اتلةل/ ؤايف د٤ٟ اجلـيؿة ىلع الك اخلةٌص 
ق٧ٓ  م صؽٌ  كأفٌ  ،٫ ق٧ٓ ظؽيس٫ كل٥ يؿ مؼى٫أ٩ٌ   زن أيب ظؽٌ ك١ٰ٣ٌن 

لئل٦ةـ أف ال يؿل  ػةصٍّ  ١ٚيٙ ي٧س٨ جلةاتو  .(3)«ظؽيس٫ كرأم مؼى٫
 ؟!(4)اإل٦ةـ يف ظني يؿاق آػؿكف ثةػذيةر٥٬

                                                                                              

 ا٣ٛى٢ الكةدس ٨٦ ٬ٰؾا ال١ذةب /[ راصٓ ٓ يف حبر ال٤ٞةء ]٦ٓ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم ل٤ذٮقٌ ( 1)
 .حالكٛةرة كاجليةثح اخلةٌو 

 .۰۱۹ ص ،5۳ ج /حبةر األ٩ٮار( 2)

 .۱67ص  ،5۰ ج ( املىؽر الكةثٜ/3)

٫ ، ١ٰ٣٪ٌ (األػجةر ادلػي٤ح)٬ٰؾا اإلماكؿ يف ٠ذةب  ذ٠ؿ املؿظٮـ النٮمرتٌم  ( املىؽر الكةثٜ/4)
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ية »ؽ م٧ف ادلي٨/ قأؿ الكيٌ  ث٨ ٚة٢ًو  ٔيلٌ  أفٌ  كرد يف ركايح ابلعؿاينٌ  -ص
٫ ق٧ٓ أ٩ٌ   زن أيب ظؽٌ ؟ ٝةؿ/ ال، ك١ٰ٣ٌن ك٢٬ رأيخ اإل٦ةـ  ،ؽمقيٌ 

٫ . ١ٰ٣٪ٌ «مؼى٫ لق٧ٓ ظؽيس٫ كرأ  مصؽٌ  كأفٌ  ،ظؽيس٫ كل٥ يؿ مؼى٫
ىل إ ق٪حو  يأيت يف رأس ٌك  اإل٦ةـ  إفٌ »/ ث٨ ٚة٢ًو  ثٕؽ قُؿي٨ يٞٮؿ ٣ٕيلٌ 

[ ٤ٝخ ٝةابلن  ث٨ ٚة٢ًو  ]ٚحكأهل ٔيلٌ   « املؼ٤ىٮفد٤ٟ ابلٕٞح ك٦ة جيذ٧ٓ ث٫ إاٌل 
 .(1)«ٟ ٦٪٭٥؟ ٚجىك كٝةؿ/ إف مةء اهللهل/ ٤ٕ٣ٌ 

 ٩ٞؽه كرأمه 

تكتج٨ُ دم٤ح "إف مةء اهلل" اظذ٧ة٣ني ازجني/ أظؽ٧٬ة/ أف دسٮف اجل٤٧ح 
ة ٦ةذا يٞىؽ ٬٪ة؟ ؾ. ك٣حف ٦ٕؿكٚن ٨ كاتلربٌ د، كزة٩ي٭٧ة أف دسٮف ل٤ذي٧ٌ ل٤رتدٌ 

  أرل اإل٦ةـ! إيٌن  ،ٚإذا ٦ة اظذ٤٧٪ة ٠ٮ٩٭ة ٝي٤خ يف اثلةين قي١ٮف املٕىن/ ٥ٕ٩

 ثَمٌ  ث٪ة رص٢ه  إىل آػؿ إذ مؿٌ  ٚجح٪٧ة حن٨ نكري ٨٦ بكذةفو »كرد يف احلاكيح  -د
٥ ٤ٔي٪ة ة ٝؿب ٦٪ة ق٤ٌ ٧٤ٌٚ  ،أثيي ثربددني ٨٦ وٮؼو  منذ٢٧ه  الىٮرة،

٫٧ اهلل/ ٨٦ ٬ٰؾا الؿص٢؟ ٝةؿ ؽ ق٤ٌ ة، ٚأٔضجتن ٬يئذ٫ ٤ٞٚخ ل٤كيٌ كا٩رصؼ ٔ٪ٌ 
ة ة ظك٪ن يف كق٫ُ ملاك٩ن  ٝةؿ/ إفٌ  .٤ٝخ/ ٥ٕ٩ ؟ل/ أد٪ْؿ إىل ٬ٰؾا اجلج٢ النة٬ٜ
                                                                                              

 ،ؿ ٨٦ اإلماكؿ خيٌه ظاكيح األ٩جةرٌم ا٣ٞك٥ األكٌ  ألفٌ  ؛ظكت ا٣ْة٬ؿ ٗري وعيطو  إماكؿه 
٥ ٨٦  ، كال يٮصؽ اردجةطه ث٨ ٚة٢ًو  ظاكيح ٔيلٌ  كا٣ٞك٥ اثلةين خيٌه  ثني احلاكيتني، ثةلٗؿ

 ٨٦ ظير اجلٮ٬ؿ كاحلٞيٞح. كاظؽةن  ٠ٮ٩٭٧ة ركايحن 
ٌُ  )نكؼحه  دجرصة الٮيلٌ ( 1)  .۱7۲ص  /(حه يٌ ػ
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٪ؽ٬ة ٝجٌ ٠سريةو  ذات أٗىةفو  ، حتخ مضؿةو صةريحه  كٚي٫ ٔنيه   حه ٦ججيٌ  حه ، ٔك
ٜو  ، كإفٌ ثةآلصؿٌ  ح، كأ٩ة أمؼ إىل هل ػةد٦ةف تل٤ٟ ا٣ٞجٌ  ٬ٰؾا الؿص٢ ٦ٓ رٚي

 رًلٕذني، كأصؽ ٬٪ةؾ ويٌل أ٦٪٭ة ك وجةح دمٕح، كأزكر اإل٦ةـ  ٬٪ةؾ يف ٌك 
 .(1)«م١ذٮب... كرٝحن 

 كرأمه  ٩ٞؽه 

٪ة ٩ؿاق ٬٪ة ١ٰ٣٪ٌ  ،٫ ل٥ ينة٬ؽ اإل٦ةـ٩ٌ إؽ م٧ف ادلي٨ مٌؿ ٚي٧ة مغ ٝٮؿ الكيٌ 
ك٬ٰؾا  «.وجةح دمٕح، كأزكر اإل٦ةـ  كأ٩ة أمؼ إىل ٬٪ةؾ يف ٌك »يٞٮؿ/ 

ني.  يٕن كصٮد ٦٪ةٚةةو  ٔٮ إذ ٨٦ امل٧س٨  ؛ي٧س٨ رٚٓ اإلماكؿ ٬ٰؾاكثني املًٮ
ؽ م٧ف الـيةرة كاملنة٬ؽة، ٚٞؽ يسٮف ٦ٞىٮد الكيٌ  أف يٞةؿ ال مبلز٦ح ثني

كلٰ٭ؾا  ؛ك٣حف زيةرة احلٌٮر املجةرش ،ادلي٨ ٨٦ الـيةرة، الـيةرة ٨٦ ثٕؽو 
 ٦٪٭ة/  ؽاتو اتلربيؿ دم٤ح مؤيٌ 

 كٌم دم٤حه  «أزكر ٚي٭ة»كل٥ ي٢ٞ/  «أزكر ٦٪٭ة»ؽ م٧ف ادلي٨/ ٝةؿ الكيٌ  -۱
 . ةو ك٨٦ دكف منة٬ؽ ،دؽٌؿ ىلع ٠ٮف الـيةرة ٨٦ ثٕيؽو 

ٚإف اكف ينة٬ؽ اإل٦ةـ، اكف  «...م١ذٮب كرٝحن  ٬٪ةؾ كأصؽ»/ ٝةؿ -۰
ألف  ، كل٥ يس٨ ٨٦ داعو ٦جةرشو  أف يكذ٥٤ امل١ذٮب ٦٪٫ بنّكو  ٨٦ ا٣ُجيعٌ 

 .«أصؽي » /يٞٮؿ
                                                                                              

 .۱6۳، ص 5۰ج  /حبةر األ٩ٮار( 1)
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ح، ٚؾ٬جخ إىل اجلج٢ ٚؿأيخ ا٣ٞجٌ »/ ظاكيذ٫ ٝةابلن  ث٨ ٚة٢ًو  كيذةثٓ ٔيلٌ  -۳
ًٌ ككصؽت ٬٪ةؾ ػةد٦ني، ٚؿٌظت يب...  ٚٞؽ يٞةؿ  .«يخ رًلٕذنيكو٤ٌ أت كدٮ

ث ٨ٔ ل٥ يذعؽٌ  ث٨ ٚة٢ًو  ٔيلٌ  ألفٌ  ؛املٞىٮد ٨٦ الـيةرة ٌم املنة٬ؽة فٌ إ٬٪ة 
 كقأ٣خ اخلةد٦ني ٨ٔ رؤيح »ث٢ ٝةؿ ثٕؽ أداء الىبلة/  ،الـيةرة ٨ٔ ثٕؽو 

٥ ٨٦ ٠ٮ٫٩ ٝؽ ذ٬ت ل٤ـيةرة، إاٌل  «اإل٦ةـ  ٪ة ال جنؽق يؾ٠ؿ الـيةرة.  أ٩ٌ ٚجةلٗؿ
٤ُٚجخ ٦٪٭٥ ادلاعء... » /جنؽق يٞٮؿ «الؿؤيح ٗري مم١٪حو » ظني ٝةال هل/ ظٌّت 

ٝؽ ذ٬ت إىل الـيةرة  ث٨ ٚة٢ًو  ٰللٟ اكف ٔيلٌ  ؛«ك٩ـ٣خ ٨٦ ٰذلٟ اجلج٢
كلٰ٭ؾا ٚةإلماكؿ  ؛ا٩رصؼ «الؿؤيح ٗري مم١٪حو »ة ق٧ٓ ٦٪٭٥/ كل٧ٌ  ،)الؿؤيح(

 .كالنج٭ح كاردةه 

 إؤلشكال إلخامس

وجةح دمٕح، كأزكر  ٬٪ةؾ يف ٌك كأ٩ة أمؼ إىل »ؽ م٧ف ادلي٨/ يٞٮؿ الكيٌ 
 م١ذٮبه  كأصؽ ٬٪ةؾ كرٝحن »/ كيٌيٙ ٝةابلن  «. رًلٕذنيويٌل أك ،٦٪٭ة اإل٦ةـ 

 «.ٚي٭ة ٦ة أظذةج إحل٫ ٨٦ املعة٧٠ح ثني املؤ٦٪ني...

  كرأمه  ٩ٞؽه 

 ٬ٰؾا امل١ذٮب وؽر ٨ٔ اإل٦ةـ  ٠يٙ أظؿز م٧ف ادلي٨ أفٌ 
ا ٥٬ ٨٦ ٠ذت ٬ٰؾا ػٌؽاـ املٞةـ ل٥ يسٮ٩ٮ ؟ كًليٙ مٌؼه أفٌ  امل٭ؽٌم 

 ؟امل١ذٮب كنكجٮق لئل٦ةـ 
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 إؤلشكال إلسادس

ىل إهل يف ز٨٦ ا٣٘يجح  حو يٌ ككصٮد ذرٌ  اقت٪ؽ ابلٕي يف إزجةت زكاج اإل٦ةـ 
دأيت إحل٭٥ ٦ريد٭٥ ٨٦ اجلـيؿة »  كرد ٚي٭ة/٦سبلن  ،٨٦ ٬ٰؾق احلاكيح ٚىٮؿو 

 .»(1)اخلرضاء ٨٦ ابلعؿ األثيي، ٨٦ صـااؿ أكالد اإل٦ةـ وةظت األمؿ 

ة أدٔٮ كم١سخ ٔ٪ؽ٥٬ ٦ٞؽار أربٕني يٮ٦ن »/ ٝةابلن  ث٨ ٚة٢ًو  كدةثٓ ٔيلٌ 
ا ثذٕضي٢ دليب٭ة، كأ٩ة ٔ٪ؽ٥٬ يف اغيح اإلٔـاز كاإل٠ؿاـ،  ك٩٭ةرن اهلل حلبلن 

ـو  ة ٚؼؿصخ إىل مةَئ ٨٦ األربٕني ًةؽ وؽرم ٣ُٮؿ املؽٌ  ٚف آػؿ يٮ
ريد٭٥ دأيت إحل٭٥ ٦ ابلعؿ، أ٩ْؿ إىل ص٭ح امل٘ؿب ا٣ٌيت ذ٠ؿكا أ٢٬ ابلدل أفٌ 

 .٨٦ د٤ٟ اجل٭ح

ؾ، ٚكأ٣خ ٨ٔ ذٰلٟ النجط أ٢٬ ابلدل يذعؿٌ  ة ٨٦ ثٕيؽو ٚؿأيخ مجعن 
أثيي؟ ٚٞةلٮا ل/ ال، ٚ٭٢ رأيخ  ٢٬ يسٮف يف ابلعؿ َريه  /ك٤ٝخ هل٥

 ٚةقذبرشكا كٝةلٮا/ ٬ٰؾق املؿا٠ت ا٣ٌيت دأيت إحل٪ة يف ٌك  .ة؟ ٤ٝخ/ ٥ٕ٩محبن 
 .٨٦(2) ثبلد أكالد اإل٦ةـ  ق٪حو 

ٌن   نيكب ٪٫حكأٌف ث ،٨٦ أكالد اإل٦ةـ» ؽ م٧ف ادلي٨/الكيٌ  ة أفٌ كذ٠ؿ أي
 .(3)«آثةء حاإل٦ةـ مخك

                                                                                              

 .۱64، ص 5۰ج  /حبةر األ٩ٮار( 1)

 .۱64ص  ( املىؽر الكةثٜ/2)
 .۱6۳ص  ( املىؽر الكةثٜ/3)
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 ٩ٞؽه كرأمه 

يف ز٨٦  حن يٌ زكصحن كذرٌ   لئل٦ةـ امل٭ؽٌم  ىلع أفٌ  دؽٌؿ  ٣حف ٬٪ةؾ ٨٦ ركايحو 
 . ا٣٘يجح ثةملٌؿة، ٚي٧ة االػذبلؼ يف كصٮد ٰذلٟ ٔ٪ؽ ّ٭ٮرق 

 ٌٞ ٌن  .../ »ٜ النٮمرتٌم يٞٮؿ املع ٧ة كإ٩ٌ  ،اكدلن  هل  أفٌ  ة ل٥ يؿد يف ػربو كأي
 ٨ٔ كصٮد ٬ٰؾا ٌٚبلن  .(1)«ثٕؽ ّ٭ٮرق ػجةر يف ظىٮؿ الٮدل هل اػذ٤ٛخ األ

ة ٨ٔ اإل (ػذيةر ٦ٕؿٚح الؿصةؿ)ايف ٠ذةب  ركايحو  ٔ٪ؽ الك٫٦ ٦ٓ  ٦ةـ الًؿ
 ي٧ؼ ال اإل٦ةـ أفٌ  ركي٪ة إ٩ٌة/ ٔيلٌّ  هل ٝةؿ» /صةء ٚي٫ يب ةمـة ابلُةانٌ أث٨  ٔيلٌ 
/ أ٦ة ركيذ٥ يف ٬ٰؾا احلؽير ٗري  يؿل ٔٞج٫؟ ٝةؿ/ ٚٞةؿ أثٮ احلك٨ ظٌّت 

٥ٕ٩، كردت  .(2)« ا٣ٞةا٥...اٌل إكاهلل ٣ٞؽ ركيذ٥ ٚي٫  ،ٝةؿ/ ثّ .٬ٰؾا؟ ٝةؿ/ ال
ٌُ »يٞٮؿ ٚي٭ة/  ل٤نيغ ا٣ُٮسٌ  (ا٣٘يجح)يف ٠ذةب  ركايحه  ٫ٕ ىلع ٤ٓال ي  مًٮ

 .(3)«ٗريق كال كدلق ٨٦ أظؽه 
ة احلؽير ٨ٔ ٬ٰؾق الؿكايح كصت أف يٞةؿ/ ٣ٞؽ كرد ٬ٰؾا كإذا ٦ة أرد٩

 ٣ٰس٨ دكف أف يسٮف ٬٪ةؾ ذ٠ؿه  ،(4)آػؿ يف ٠ذةب ٗيجح اجل٧ٕةينٌ  احلؽير بك٪ؽو 
ىلع كٝٮع اتلعؿيٙ يف ركايح  ك٬ٰؾا حبٌؽ ذاد٫ دحل٢ه  ،لئل٦ةـ  لٮصٮد كدلو 

 (ا٣٘يجح)ثٕي نكغ ٠ذةب   ٨ٔ أفٌ ٬ٰؾا ٌٚبلن  ، ل٤نيغ ا٣ُٮسٌ  (ا٣٘يجح)
                                                                                              

 .۱5۲، ص ۱ج  /ػجةر ادلػي٤حمكت٪ؽ األ( 1)
 .764، ص ۰ / جرصةؿ ال١ٌشٌ ( 2)
 .۱۲۳، ص (٤ُٮسٌ )ل٘يجح ( ا3٣)
 .۱7۰، ص (٤٪٧ٕةينٌ )ل٘يجح ( ا4٣)
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 .(1)ال جنؽ ٚي٭ة ٣ِٛ األكالد لئل٦ةـ 
ٌن  (األقجٮع دمةؿ)كٝؽ كرد يف  ح ٨٦ و٢ٌ ىلع كالة ٔ٭ؽق كاألا٧ٌ  ٭٥ٌ ال٤ِّ »ة/ أي

ٛن ٫ ًٕيٙ الك٪ؽ، ٌٚبلن ك١ٰ٣٪ٌ  ،(2)«كدلق أػؿل كرد  لؿكايحو  ة ٨ٔ ٠ٮ٫٩ خمة٣
ثةقتس٪ةء  ،٥ٕ٩ . إذ ال إ٦ةـ ثٕؽ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  ؛«ح ٨٦ ثٕؽقكاألا٧ٌ »ٚي٭ة/ 

 كلٰ٭ؾا ال ي٧س٨ االقذؽالؿ ثٰ٭ؾق الؿكايح.  ؛ي٨ يٕٮدكف إىل ادل٩ية ثٕؽقح اٌل ا٧ٌ األ
أ٫ُٔ يف ٩ٛك٫ كأ٫٤٬ ككدلق  ٭٥ٌ ال٤ِّ »/ (دمةؿ األقجٮع)٧٠ة صةء يف داعء 

ٌيذ٫ ٦ة دٌٞؿ ث٫ ٔي٪٫...ذ٫ كأ٦ٌ يٌ كذرٌ   .(3)«ذ٫ كدميٓ ٔر
يسٮف ح أف إماكحلٌ  ٨ٔ ًٕٙ الك٪ؽ، يؿد ىلع اجلٌه  كل٤ضٮاب يٞةؿ ٌٚبلن 

 ػةرجه  ك٬ٮ أمؿه  ،(4)املٞىٮد ثةألكالد يف ٬ٰؾق ا٣ٕجةرة كالدد٭٥ ثٕؽ ّ٭ٮرق 
 ٨ٔ حبس٪ة ٬ٰؾا.

 إؤلشكال إلسابع

/ ا قٮل مخكحو ح ٔ٪ؽ٥٬ ذ٠ؿن ل٥ أر ٧٤ٕ٣ةء اإل٦ة٦يٌ »/ ث٨ ٚة٢ًو  يٞٮؿ ٔيلٌ 
ؽ ث٨ يٕٞٮب كحم٧ٌ  ا٣ُٮسٌ  ، كالنيغ أثٮ صٕٛؿو ؽ املؿدغ املٮقٮٌم الكيٌ 

 «.احليٌلٌ  ةثٮي٫، كالنيغ أثٮ ا٣ٞةق٥ صٕٛؿ ث٨ قٕيؽو ، كاث٨ ثالَكينٌ 
                                                                                              

 .6۱ص  ( املىؽر الكةثٜ/1)

 .۳۲۹ ص /قجٮعاأل دمةؿ( 2)

 .۳۲۹ ص /قجٮعاأل دمةؿ( 3)

ٌن سكي٧( 4)  «ح ٨٦ كدلقألا٧ٌ ا»ٔجةرة  ة، ٬ٰؾا إف ٝج٤٪ة أفٌ ٨ أف يؿد ٬ٰؾا اتلربيؿ ىلع ا٣ٕجةرة األكىل أي
 ح ٝجٮهلة.ٔؽـ إماك٩يٌ  ك٨٦ ا٣ُجيعٌ ، وعيعحه 
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 رأمه ك ٩ٞؽه 
ٝخ ي٨ دُؿٌ ح ل٧٤ٕ٤ةء اخل٧كح اٌل ح ا٣ٛٞ٭يٌ يف امل٪٭ضيٌ  ا لٮصٮد اػذبلٚةتو ٩ْؿن 

حنٮ ٰذلٟ  وجةحو  ؽ م٧ف ادلي٨ اكف ي٧ؼ يف ٌك الكيٌ  حل٭٥ ٬ٰؾق احلاكيح، كأفٌ إ
اك٩خ  حن قجٮع ٌٝةايٌ ألكجيؽ صٮاب األقب٤ح ا٣يٌت حيذةج إحل٭ة ػبلؿ ا ،املن٭ؽ

ك٦ٛةدق ٠يٙ ي٧س٨ أف ي٪عرص األمؿ  ، يُؿح ٩ٛك٫االن ؤق أك ٗري ٰذلٟ، ٚإفٌ 
يف  ٠جريه  ؽ إىل النيغ املٛيؽ اٌلم اكف هل دكره اتلُؿٌ  يف ٬ٰؤالء اخل٧كح كل٥ يذ٥ٌ 

 .(1)دٮٝيٕةته  كػؿج هل ٨٦ اجلةظيح املٌٞؽقحٓ، إٔبلء ماك٩ح ا٣تنيٌ 

 شكال إلثامنإؤل 

ة ٧٤ٌٚ »/ ٝةابلن   ، ٨ٔ أوعةب اإل٦ةـ امل٭ؽٌم ٚة٢ًو  ٨ث ث ٔيلٌ كحتؽٌ 
٪ة ٨٦ الىبلة كص٤ف  اك٩خ اجل٧ٕح اثلة٩يح كٌم الٮقُٯ ٨٦ دمٓ الن٭ؿ، كٚٗؿ

ة ة كمؿصن كإذا أ٩ة أق٧ٓ ٬ؿصن  ،يف دل٤ف اإلٚةدة ل٧٤ؤ٦٪ني -٫٧ اهلل ق٤ٌ  -ؽ الكيٌ 
 إفٌ ة ق٧ٕذ٫، ٚٞةؿ ل/ ؽ ٧ٌٔ ػةرج املكضؽ، ٚكأ٣خ ٨٦ الكيٌ  ْٔي٧حن  كصـ٣حن 

 .، كيجذْؿكف ا٣ٛؿجم٭ؿو  ٨٦ كقٍ ٌك  دمٕحو  مؿاء ٔك١ؿ٩ة يؿًلجٮف يف ٌك أ
ٓه   ٠سريه  ٚةقذأذ٩ذ٫ يف اجلْؿ إحل٭٥ ٚأذف ل، ٚؼؿصخ لؿؤيذ٭٥، كإذا ٥٬ دم

ـٌ  ٤ٮ٫٩ ص٢ٌ عٮف اهلل كحي٧ؽك٫٩، كي٭٤ٌ يكجٌ  ٛى ٔك ٦ةـ ا٣ٞةا٥ لئل ًج ؿى ، كيؽٔٮف ثة٣
اخل٤ٙ الىة٣ط،  امل٭ؽٌم  ثأمؿ اهلل كاجلةوط دلي٨ اهلل ـ ح ـ د ث٨ احلك٨

ٚٞةؿ ل/ رأيخ ، ؽ ق٫٧٤ اهللٔؽت إىل مكضؽ الكيٌ  ز٥ٌ . وةظت الـ٦ةف 

                                                                                              

 .۱7۲، ص اخلةٌوح ٚى٢ الكٛةرة كاجليةثح( ا٩ْؿ/ 1)
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د٭٥ ٝةؿ/ ٔؽٌ . ٤ٝخ/ ال ٝةؿ/ ٚ٭٢ ٔؽدت أمؿاء٥٬؟. ا٣ٕك١ؿ؟ ٤ٞٚخ/ ٥ٕ٩
٫ ذ٫ إ٩ٌ ٫ ا٣ٛؿج ث٧نحٌ ٢ اهلل لٮحلٌ ا، كيٕضٌ كبيق زبلزح ٔرش ٩ةرصن  زبلز٧بح ٩ةرصو 

 .(1)«٠ؿي٥ه  صٮاده 
 كرأمه  ٩ٞؽه 

 ئني٨ كاملذ٭يٌ يامل٪ذْؿ  وعةب اإل٦ةـ امل٭ؽٌم أ٣ٞؽ ث٤ٖ ٔؽد  -۱
كالكؤاؿ  !ك٥٬ يجذْؿكف إ٧٠ةؿ اثلبلزح ٔرش اآلػؿي٨ ، ـه 6۹۹اثلبلز٧بح ق٪ح 

ة إٔؽاد أ٩ٛك٭٥ ثٕؽ اٌلم يُؿح ٩ٛك٫ ٬ٮ/ أل٥ يكذُٓ اثلبلزح ٔرش مؼىن 
ٌٝ  !ىلع ٰذلٟ اتلةريغ؟ مؿكر أكرث ٨٦ قج٧ٕبح ق٪حو   ٞٮا يف األمؿ.د

 ،أوعةب اإل٦ةـ ٝؽ اصذ٧ٕٮا يف د٤ٟ اجلـيؿة ث احلاكيح ٨ٔ أفٌ دذعؽٌ  -۰
ٝٮف ـ ٦ٓ ٦ة صةء يف الؿكايةت ا٣ٞةا٤ح/ إف أوعةب اإل٦ةـ ٦ذٛؿٌ ءك٬ٰؾا ال يذبل
ٞن إاٌل  ،٥ٕ٩ .ٔ٪ؽ ّ٭ٮرق ة لٰ٭ؾق احلاكيح ي٧ذُٰ ٝةدة اجلحل يف  أف ٩ٞٮؿ/ كٚ

٬ٰؾا  ، ٣ٰس٨ٌ ٦ةـ ا ٣ْ٭ٮر اإلاجل٧ٕح ا٣يٌت دٞٓ كقٍ الن٭ؿ مؿا٠ج٭٥ ا٩ذْةرن 
ٮع ال )٬ٰؾا  داا٥و  ٬ٰؤالء األمؼةص حيرضكف اجلـيؿة بنّكو  ىلع أفٌ  يؽٌؿ  املًٮ

٥ ٨٦ أف ٬ٰؾا الالكـ خية٣ٙ ا٣ْة٬ؿ ك٣حف دلي٪ة ٦ة يؽٌؿ   ٤ٔي٫(. ثةلٗؿ

 شكال إلتاسعإؤل 

كذ٬جخ إىل ٔ٪ؽ أ٢٬ ا٣ٞؿيح... كقأتل٭٥ ٨ٔ »/ ث٨ ٚة٢ًو  يٞٮؿ ٔيلٌ 
 / حن٨ ىلع ٦ؾ٬ت أ٦ري املؤ٦٪ني، ككطٌ ٦ٌن  حو ٞيٌ ٦ؾ٬ج٭٥، ٚٞةلٮا ل ٨٦ ٗري د

                                                                                              

 .۱7۱، ص 5۰ج  /حبةر األ٩ٮار( 1)
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 .ذ٫ يٌ ح املٕىٮ٦ني ٨٦ ذرٌ كاألا٧ٌ  ث٨ أيب َة٣تو  ا٣ٕةملني ٔيلٌ  رقٮؿ رٌب 
 ٤ٞٚخ هل٥/ ٨٦ أي٨ ٣س٥ ٬ٰؾا املؾ٬ت؟ ك٨٦ أكو٫٤ إحلس٥؟ ٝةلٮا/ أثٮ ذرٍّ 

٪ة ٬ٰؾق،   ا٣٘ٛةرٌم  ظني ٩ٛةق ٔس٧ةف إىل النةـ، ك٩ٛةق ٦ٕةكيح إىل أًر
 .(1)«ثؿًلذ٫ذ٪ة ٧ٌٕٚ 

 كرأمه  ٩ٞؽه 

ٜه  ح؟ ك٢٬ ىع كبني احلٞةاٜ اتلةرخييٌ ثني ٬ٰؾا املؽٌ  دةريخٌّ  ٢٬ ٬٪ةؾ دُةث
ثٕؽ 

ي
 إىل اجلـيؿة اخلرضاء؟  ثٮ ذرٍّ أأ

ة اق٥ اجلـيؿة اخلرضاء اكف اق٧ن  دسنٙ جلة َٮاية اتلةريغ كًلذت الؿصةؿ أفٌ 
كٌلف  ،كظٌةرةو  اجلةس، كي٧ذةز ثسٞةٚحو  ٨٦ ، تك١٪٫ دم٭ؿةه ٦ٕؿكؼو  ملاكفو 

ٌٞ الٮوٮؿ إحل٫ ق٭بلن  ىل دم٤ح مٮارد ٨٦ ٬ٰؾا إدؾ٠ؿ. كقجنري ٬٪ة  حو  دكف من
 /(قري أٔبلـ اجلجبلء) ٨ٔ ٠ذةب ا٣ٞجي٢ ٩ٞبلن 

 األ٩ؽلسٌ  اهلةميمٌ  ٔجؽ اهلل ا٣ٞؿيشٌ  يف دؿدمذ٫ حليةة أيب ركل ال٬بٌ  -۱ 
 ث٨ أةمؽ ث٨ ؽحم٧ٌ  أثٮ ٔجؽ اهلل ةينٌ الؿبٌ  ا٣ٞؽكة» ييل/  ـه ٦ة 5۹5ق٪ح  املذٮٌّف 

 ٚي٧ة ٠ؿا٦ةته  هل ،اخلرضاء اجلـيؿة ٨٦ األ٩ؽلسٌ  اهلةميمٌ  ا٣ٞؿيشٌ  إثؿا٬ي٥

 .(2)«كأظٮاؿه  يٞةؿ

                                                                                              

 .۱7۳ ص ،5۰ ج /حبةر األ٩ٮار( 1)

 .4۲۲ص  ،۰۱ ج /اجلجبلء ٔبلـأ قري( 2)
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ق٪ح  كيٞٮؿ يف رشظ٫ ٣رتدمح ا٣ٞةظ أثٮ ق٤ي٧ةف ث٨ ظٮط اهلل املذٮٌّف  -۰
ٌن  كراعن  أثٮ ق٤ي٧ةف كٌلف» ـه/  6۰۱  .(1)«اخلرضاء اجلـيؿة ٌٝةء كيٌل  ،ة٦٪ٞج

/ ٝةابلن   ـه 4۳4املٮلٮد ق٪ح  ث ٨ٔ دةريغ ٔجؽ املؤ٨٦ ا٤ٕ٣ٮٌم كحتؽٌ  -۳
 اجلـيؿة ٚأػؾ ،األ٩ؽلف إىل ٚؽػ٢ ايجيت ٧ٔؿ ٔجؽ املؤ٨٦ ـٚض٭ٌ »

 .(2)«اءاخلرض

 ٨٦ ٚاكف»٬/  4۲7ق٪ح  كيٞٮؿ يف رشح ظيةة املكذٕني ثةهلل املذٮٌّف  -4

يلٌّ  ا٣ٞةق٥ ص٪ؽق حدم٤  ٚض٤ٕ٭٧ة اإلدريسٌ  ا٤ٕ٣ٮٌم  ي٧ٮف٦ ث٨ ةٌمٮد اث٪ة ٔك

 .(3)«اخلرضاء اجلـيؿة ىلع ا٣ٞةق٥ كأٌمؿ ...ا٣رببؿ ىلع ٝةاؽي٨

 املٕذيل كٌلف» ـه/  544 ق٪ح املذٮٌّف  كيٞٮؿ يف دؿدمح ظيةة إدريف ث٨ ٔيلٍّ  -5

ثةجلـيؿة  ةٌمٮد ث٨ ا٣ٞةق٥ ٫٧ٌٔ ثنى ا ةكظك٪ن  اؽن حم٧ٌ  أذ٢ٞ ٝؽ ثةهلل
 الاكا٨ دريسٌ اإل ةٌمٮد ث٨ ا٣ٞةق٥ ث٨ ؽ[ ىلع حم٧ٌ كأدمٕٮا ]ا٣رببؿ ...اخلرضاء

ٌٞ  ٚجةيٕٮق ،ثةجلـيؿة اخلرضاء ـو يٌ أ ثٕؽ ؽو حم٧ٌ  ٨ٔ اٚرتٝٮا ز٥ٌ  ...ثةمل٭ؽٌم  جٮقك٣  ة

 ث٨ ا٣ٞةق٥ كدلق ثٕؽ اخلرضاء أمؿ اجلـيؿة . ٚذٮيٌل ة٧ًّٗ  ٧ٚةت ةػةقبن  كردٌ 

 .(4)«دريسٌ اإل ا٣ٞةق٥ ث٨ ؽحم٧ٌ 

                                                                                              

 .۱۳4ص  ،۰۰ج  ( املىؽر الكةثٜ/1)

 .۳7۰ص  ،۰۲ج  ( املىؽر الكةثٜ/2)
 .۰۳4ك ۱۳۳ ص ،۱7 ج ( املىؽر الكةثٜ/3)

ا كظك٪نة اثنى ٫٧ٌٔ ا٣ٞةق٥ ث٨ ةٌمٮد ثةجلـيؿة اخلرضاء، »( 4) كٌلف املٕذيل ثةهلل ٝؽ أذ٢ٞ حم٧ٌؽن
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 ػ٪ٞٮا إدريف ٦ةت ٧ٌ٤ٚة»/ ٮد اإلدريسٌ ككرد يف دؿدمح ٝةق٥ ث٨ ةمٌ  -6

 ةم٢ ز٥ٌ  ،حو بكأرب٧ٕ كزبلزني إظؽل ق٪ح ،ق٪حن  ز٧ة٩ٮف كهل ٬ٰؾا ا٣ٞةق٥

 .(1)«ؽه حم٧ٌ  كدلق يٮ٦بؾ كب٭ة ث٭ة ٚؽ٨ٚ اجلـيؿة اخلرضاء إىل دةثٮد٫
 ةزًلؿيٌ  أثٮ»/ ٝةابلن   ـه 4۰7ث٨ ةٌمٮد املذٮّف ق٪ح  ث ٨ٔ حيىي ث٨ ٔيلٌ كحتؽٌ  -7
ؿ املٕذيل...  ةٌمٮد/ ث٨ ٔيلٌ  ث٨ حيىي ٌٛ  أمؿ ا٣ٞةق٥ اًُؿب ز٥ٌ  ،٦ة٣ٞح إىل ٚ

ٌن  حن ٤ٔٮيٌ  أ٫٦ٌي  كٌل٩خ ،اجلـيؿة اخلرضاء ىلع كد٤ٌ٘ت املٕذيل ،يكريو  ثٕؽ  «.ةأي

ثٮ أ ٝؿَجح ٚؽػ٢»/ ةابلن ٝ  ـه 54۳ ق٪ح ث ٨ٔ اث٨ أةمؽي٨ املذٮٌّف كحتؽٌ  -۳
 املىة٦ؽة ّتٮيـ ىلع اجل٧يٓ رأم ٜٛادٌ  ز٥ٌ  ...املؤ٨٦ ٔجؽ ٨ٔ ة٩ةاجن  ا٧٘٣ؿ

                                                                                              

ككٌَل ث٭٧ة رصبلن ٨٦ امل٘ةربح، ٚعني ث٫٘٤ ػرب ٦ٞذ٢ املٕذيل دمٓ ٨٦ اكف يف اجلـيؿة ٨٦ 
ا كظ ٮا إىل ا٣ُةٔح هل٧ة، ا٣رببؿ كالكٮداف، كأػؿج حم٧ٌؽن ك٪نة كٝةؿ ٬ٰؾاف قٌيؽاز٥ ٚكةٔر

ٚجٮيٓ حم٧ٌؽه كد٤٧ٟ اجلـيؿة... كأدمٕٮا ]ا٣رببؿ[ ىلع حم٧ٌؽ ث٨ ا٣ٞةق٥ ث٨ ةٌمٮد اإلدريٌس 
ـو كرٌد ػةقبنة  جٮق ثةمل٭ؽٌم... ز٥ٌ اٚرتٝٮا ٨ٔ حم٧ٌؽو ثٕؽ أيٌة ٌٞ الاكا٨ ثةجلـيؿة اخلرضاء ٚجةيٕٮق ك٣

، ك ـو ة ثٕؽ أيٌة . ٚذٮىٌل أمؿ اجلـيؿة اخلرضاء ثٕؽ كدلق ا٣ٞةق٥ ث٨ ٧ٚةت ٧ًّٗ ػ٤ٌٙ ز٧ة٩يح أكالدو
حم٧ٌؽ ث٨ ا٣ٞةق٥ اإلدريٌس، ككيٌل ٦ة٣ٞح حم٧ٌؽ ث٨ إدريف ث٨ املٕذيل، ٚجيق ٤ٔي٭ة إىل أف 

ٔي  ، ك ة ز٥ٌ رٌدكق ثٕؽ كدلق إىل إمؿة ٦ة٣ٞح ـؿ أثٮق ٬ٰؾق املؽٌ ٦ةت ق٪ح مخفو كأربٕني كأرب٧ٕبحو
٨٦ اإلدريكحٌني، ٧ٌ٤ٚة ٦ةت اصذ٧ٓ رأم ا٣رببؿ ىلع ٩ف اإلدريكٌيح ٨ٔ ٚ٭ٮ آػؿ ٨٦ م١٤٭ة 

األ٩ؽلف إىل ا٣ٕؽكة، كاالقتجؽاد ثٌجٍ ٦ة ثأيؽي٭٥ ٨٦ امل٧ةلٟ، ٤ٕٛٚٮا ذٰلٟ، ٚاك٩خ 
ؿ٩ةَح إىل ٝجي٤حو أػؿل كل٥ يـالٮا ٠ٰؾلٟ إىل أف  اجلـيؿة ك٦ة كاال٬ة إىل دة٠ـك٩ح ك٦ة٣ٞح ٗك

ٔبلـ أ قري]« ا٣ٞةظ ث٨ ٔجٌةد ىلع األ٩ؽلف ٚأصبل٥٬ ٔ٪٭ةٝٮم املٕذٌؽ ثةهلل ٔجٌةد ث٨ 
 [.۱44 - ۱4۰ص  ،۱7اجلجبلء، ج 

 .5۱۳ص  ،۱7 ج /اجلجبلء أٔبلـ قري( 1)
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جٮااٌل  ٌٞ   ٠جةره  ٚنته  كصؿت ،اخلرضاء اجلـيؿة إىل قبذح ٨٦ ؽي٨ثةملٮظٌ  ي٨ د٤

 .(1)«ؽي٨املٮظٌ  دك٣ح كأٝج٤خ املؿاثُني دك٣ح زا٣خك
 ثةجلـيؿة ػؾأك»/ ( ٝةابلن 54۳)كدل ق٪ح  ؽ ث٨ ٔيةضو ث ٨ٔ حم٧ٌ كحتؽٌ  -۹

ٌٞ  قحجٮي٫ ٠ذةب اخلرضاء  ٔيلٍّ  ث٨ ٔجؽ الؿةم٨ٰ ا٣ٞةق٥ يبأ ٨ٔ ة٭ن دٛ

 .(2)«اجلعٮٌم 
 ىلع اأ٦رين  كٌلف، ٩ىريو  ث٨ مٮد مٮىل» /ٝةابلن  ث ٨ٔ َةرؽو كحتؽٌ  -۱۲

 وةظت كٌلدج٫ ،كاٝذذةهل٥ ا٣ٛؿ٩ش اػذبلؼ ٚج٫٘٤ ،امل٘ؿب ثأٝع َ٪ضح

 .(3)«قٔؽكٌ  ىلع حل٧ٌؽق اجلـيؿة اخلرضاء

 ٦ة٣ٞح ٟكد٤٧ٌ »/ ٝةابلن  يب ا٣ٞةق٥ ث٨ حم٧ٮد ث٨ ٦ي٧ٮفو أث ٨ٔ كحتؽٌ  -۱۱

 .(4)«اخلرضاء كاجلـيؿة املٕذيلٌ  حيىي
 مكةٚح يف رصةؿو  أربٕح !ٌٚيعحه »/ ٝةابلن  ةدو ث يف دؿدمح اث٨ ٔجٌ كحتؽٌ  -۱۰

ـو أيٌ  زبلزح  ا٣ٞةق٥ ث٨ ؽحم٧ٌ  كاثلةين ...كٝخو  يف أ٦ري املؤ٦٪ني يك٧ٌٮف ة

 .(5)«اخلرضاء ثةجلـيؿة اإلدريسٌ 

                                                                                              

 .۰44ص  ،۰۲ ج ( املىؽر الكةثٜ/1)
 .۰۱۹ ص ،۱7 ج (  املىؽر الكةثٜ/2)
 .5۲۲ص  ،4ج  املىؽر الكةثٜ/ (3)

 .۱۳7 ص ،۱7 ج املىؽر الكةثٜ/ (4)
 .5۰۹ص  ، ۱7 ج الكةثٜ/ املىؽر (5)
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 ئقيٌ  كٌلف»/ ث يف دؿدمح ا٣ٕةل ثةهلل إدريف ث٨ حيىي ٝةابلن كحتؽٌ  -۱۳

 اجلـيؿة ١ٮق٤٧ٌٚ  ،اإلدريسٌ  ا٣ٞةق٥ ث٨ ؽحم٧ٌ  ا٣رببؿ إىل ٧ٚة٣خ ،اتلؽثري

جٮق ،اخلرضاء ٌٞ  .(1)«ثةمل٭ؽٌم  ك٣

٨٦ امل٪ةَٜ اتلةثٕح ل٤ضـيؿة  ٨ٔ دم٤حو  (٦ٕض٥ ابلدلاف)يف  ث احل٧ٮٌم حتؽٌ 
ح يٍالرش اخلرضاء، ٨٦ ٝجي٢/ ظةرضة كظى٨ كحمك٨ كصـاء ٛى  كٝرص كوى

ىُيٍ ٠ذة٦ح  /ل٤ضـيؿة اخلرضاء ٨٦ ٝجي٢ ٧٠ة ذ٠ٌؿ ثٮصٮد ٦٪ةَٜ دلةكرةو  .كبلى
 .ك٦ة٣ٞح كٝرص ٔجؽ ال١ؿي٥ كَ٪ضح كزٝةؽ رٌيح

 ٦س٢ أرٌلفو  زبلزح ذات ٭ة/ صـيؿةكٚي٧ة خيه مٮٝٓ اجلـيؿة ذ٠ؿ أ٩ٌ  -۱

 ؿاألكٌ  ٚةل٤ٌٓ ...كاملذٮقٍ املعيٍ ابلعؿاف ث٭ة أظةط ٝؽ ،راملس٤ٌ  مّك
 ىلإ اخلرضاء اجلـيؿة ىل[...إ] النةمٌ  ٍاملذٮقٌ  ابلعؿ خمؿج ظير هلأكٌ  ٦٪٭ة

 .(2)«...٦ة٣ٞح ٦ؽي٪ح
                                                                                              

 .657 ص املىؽر الكةثٜ/ (1)
صـيؿةه ذات زبلزح أرٌلفو ٦س٢ مّك املس٤ٌر ٝؽ »٭ة/ مٮٝٓ اجلـيؿة ٚؾ٠ؿ أ٩ٌ  ة ٚي٧ة خيٌه ٦ٌ أك( 2)

٨٦ ابلعؿ املعيٍ ٝؿب قبل ٨٦ ثٌؿ  ػةرجه  ك٬ٮ ػ٤يشه  ،أظةط ث٭ة ابلعؿاف املعيٍ كاملذٮٌقٍ
٨٦ ابلعؿ  ٍ النةمٌ هل ظير خمؿج ابلعؿ املذٮقٌ كٌ أؿ ٦٪٭ة ؿ... ٚةل٤ٌٓ األكٌ كٌ ٚةلؿًل٨ األ .ا٣رببؿ

ٓو ك٬ٮ أكٌ  ،املعيٍ يٞةث٢ ٝرص  ،األ٩ؽلف يٕؿؼ جبـيؿة َؿيٙ ٨٦ ثؿٌ  ؿ الـٝةؽ يف مًٮ
ؿض الـٝةؽ ٬ .كديةر مرص ةى٢ ثأٚؿيٞيمى٧ٮدة ثإزاء قبل يف ا٣٘ؿب األٝع ٨٦ ا٣رٌب املذٌ  ة ٔك

ملؽي٪ح  حاملٞةث٤ ٩ؽلسٌ األ ربٌ ا٣اخلرضاء ٨٦  ةىل اجلـيؿيف ا٣ٞج٤ح إ د٧ؿٌ  ز٥ٌ  ،ٔرش ٦يبلن  ة٬٪ة از٪
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 اخلرضاء اجلـيؿة أ٧ٔةؿ ٨٦ ... إ٤ٝي٥ه » /ث ٨ٔ ٦ة٣ٞح ٝةابلن كحتؽٌ  -۰

 .(1)«مةخمحه  صجةؿه  ٚي٫ ثةأل٩ؽلف

 ٦ؽي٪حه  /اجلـيؿة اخلرضاء»/ ٨ٔ اجلـيؿة اخلرضاء ٝةابلن  ث احل٧ٮٌم كحتؽٌ  -۳
 ى٤حه ٦ذٌ  قبذح كأ٧ٔةهلة ا٣رببؿ ثبلد ا٣ربٌ  ٨٦ كٝجةتل٭ة ثةأل٩ؽلف من٭ٮرةه 
 املؽف أرشؼ ٨٦ .ٝؿَجح ك٦ؽيجذ٭ة مؾك٩ح كٝجيلٌ  رشقٌ  كٌم ،مؾك٩ح ثأ٧ٔةؿ

ًن  كأَيج٭ة  ٔ٪٭ة يٛؿج ابلعؿ يف أرضه  ٭ة[ثةجلـيؿة ]أل٩ٌ  ق٧ٌيخ ٭ة... ك٤ٕ٣ٌ ةأر

كاجلـيؿة  ...ث٭ة كحيؽؽ كي٢ال رض ا٣يٌت ي٤ٕٮ٬ةاأل ًلٰؾلٟك ٚذجؽك، ابلعؿ ٦ةء
ٌن   :٦ؽيجذةف كٚي٭ة اهل٪ؽ حبؿ ٨٦ الـ٩ش ثأرض ْٔي٧حه  صـيؿةه  ةاخلرضاء أي

 لٝؿن  ةٔؽٌ  كٚي٭ة ...ٌك  يف م١٪ج٤ٮا ػؿلاأل كاق٥ ٦٪تب اق٥ اظؽا٧٬ة
ـ٥ٔ ق٤ُة٩٭٥... أ٩ٌ  كرقةديٜ  .(2)«حل٭ةإ٩ة٤ٝح ال١ٮٚح  ٨٦ ٫كي

                                                                                              

ؿض الـٝةؽ ٬ ،قبذح يت ٦ة ثني اجلـيؿة كَٮهل يف ٬ٰؾق املكةٚح ا٣ٌ  ،٬٪ة ز٧ة٩يح ٔرش ٦يبلن ة ٔك
ٙه   ،يت ٦ة ثني اجلـيؿة اخلرضاء كقبذح حنٮ ا٣ٕرشي٨ ٦يبلن ا٣ٌ  حىل املكةٚإ ةكٝرص مى٧ٮد ،َؿي
ىل ٦ؽي٪ح إي٧ٌؿ ٨٦ اجلـيؿة اخلرضاء  ز٥ٌ  ،املرشؽ حىل ص٭إ كٓ ابلعؿ النةمٌ ٬٪ة يتٌ ة ك٨٦ ٬

 [.۰6۳، ص ۱ج  /٦ٕض٥ ابلدلاف] «٦ة٣ٞح
 .۳۰۲ص  ،۱ج  /ابلدلاف ٦ٕض٥( 1)
ثأ٧ٔةؿ  ى٤حه كأ٧ٔةهلة ٦ذٌ  ،ثبلد ا٣رببؿ قبذح ثةأل٩ؽلف كٝجةتل٭ة ٨٦ ا٣ربٌ  من٭ٮرةه  ٦ؽي٪حه »( 2)

ًن ك٦ؽيجذ٭ة ٦ ،ٝؿَجح كٝجيلٌ  ،مؾك٩ح كٌم رشقٌ  ،مؾك٩ح  ة،٨ أرشؼ املؽف كأَيج٭ة أر
 ثربٌ  ى٤حه ٭ة ٦ذٌ ١ٰ٣٪ٌ  ،كقٮر٬ة يرضب ث٫ ٦ةء ابلعؿ كال حييٍ ث٭ة ابلعؿ ٧٠ة دسٮف اجلـااؿ

٭ة ق٧ٌيخ م٨٧ٌ مة٬ؽ٬ة ٨٦ أ٤٬٭ة ك٤ٕ٣ٌ  ٠ؾا أػربين دمةٔحه  ،٩ؽلف ال ظةا٢ ٨٦ املةء دك٩٭ةاأل
يف ابلعؿ يٛؿج  الكـ ا٣ٕؿب أرضه  / إٌف اجلـيؿة يف٫ ٝؽ ٝةؿ األز٬ؿٌم  آػؿ ىلع أ٩ٌ ثةجلـيؿة ملٕىنن 
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ٌن  احلةرضة ...» -4  .(1)«٩ؽلفثةأل اخلرضاء ؿةاجلـي أ٧ٔةؿ ٨٦ ثدلةه  ةأي
 .(2)«٩ؽلفةألث اخلرضاء اجلـيؿة أ٧ٔةؿ ظى٨ حمك٨، ٨٦» -5
 .(3)«اخلرضاء ثةجلـيؿة ى٤حه ٦ذٌ  ثةأل٩ؽلف كاقٕحه  ةه رٌيح، ٠ٮر» -6

 ا٣ربٌ  ىلع ثةمل٘ؿب ٦ؽي٪حه  كٌم، َ٪ضح ثني ابلعؿ الـٝةؽ، دلةز» -7

 .(4)«اخلرضاء كاجلـيؿة حق١٪ؽريٌ ثةإل ى٢املذٌ 

 .(5)«٩ؽلفثةأل اخلرضاء اجلـيؿة أ٧ٔةؿ ٨٦ رشيٍ، ٝؿيحه صـاء ال» -۳
                                                                                              

كمؿقة٬ة ٨٦ أصٮر  ،يت ي٤ٕٮ٬ة الكي٢ كحيؽؽ ث٭ةرض ا٣ٌ ٔ٪٭ة ٦ةء ابلعؿ ٚذجؽك، كًلٰؾلٟ األ
كبني اجلـيؿة  ،٥ْٔ ثح٪٭٧ة ز٧ة٩يح ٔرش ٦يبلن ٝؿب٭ة ٨٦ ابلعؿ األأك ر،املؿاس ل٤ضٮ

٢٬ األ٩ؽلف أ إحل٫ أكٌم ىلع ٩٭ؿ ثؿبةط ك٩٭ؿ جل ة،كمخكٮف ٚؿقؼن  اخلرضاء كٝؿَجح مخكحه 
ٌن يف اعـ حم٢ٌ  كٌم  ،ثأرض الـ٩ش ٨٦ حبؿ اهل٪ؽ ْٔي٧حه  صـيؿةه  ة... كاجلـيؿة اخلرضاء أي

ظؽا٧٬ة ٦٪تب إكٚي٭ة ٦ؽيجذةف/ اق٥  ،صة٩تو  ٣ط ٨٦ ٌك ةحييٍ ث٭ة ابلعؿ امل ٔؿيٌحه  ٠جريةه 
ة كٚي٭ة ٔؽٌ  ،ػؿَةٔح هل ىلع اآل ال ٦٪٭٧ة ق٤ُةفه  كاظؽةو  يف ٌك  ،ػؿل م١٪ج٤ٮاكاق٥ األ

ـ٥ٔ ق٤ُة٩٭٥ أ٩ٌ  لٝؿن  زن ثٰؾلٟ النيغ ظؽٌ  .حل٭ةإ٫ ٨٦ ٩ة٤ٝح ال١ٮٚح كأ٩ٌ  ،٫ ٔؿبٌّ كرقةديٜ كي
ؿ٫ٚ ،ابلرصٌم  كٌم الىة٣ط ٔجؽ امل٤ٟ احلبل ٦ٕض٥ ] «ك٬ٮ زٞحه  ،كٌلف ٝؽ مة٬ؽ ذٰلٟ ٔك

 [.۱۳6، ص ۰ج  /ابلدلاف
 .۰۲7ص  ،۰ج  /ابلدلاف ٦ٕض٥( 1)
 .۰65 ص ( املىؽر الكةثٜ/2)
 .۱۱6ص  ،۳ج  لكةثٜ/( املىؽر ا3)
 .۱44 ص ،۰ج  ( املىؽر الكةثٜ/4)
 .۳4۲ص  ( املىؽر الكةثٜ/5)
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ٛىخ، وٛط» -۹  اخلرضاء اجلـيؿة ٩ٮايح ٨٦ ٩ةظيحه / اهلـ٬ةز ثن وى

 .(1)«٩ؽلفثةأل
 اجلـيؿة ٦ٞةث٢ حبؿ امل٘ؿب قةظ٢ ىلع ثدله  اجل٪ٮب ص٭٫ َ٪ضح، ٨٦» -۱۲

٥ْ ا٣ربٌ  ٨٦ ك٬ٮ ،اخلرضاء  .«ؿكببلد ا٣ربب ،اأٔل
 ٦ٞةث٢ قبذح حبؿ امل٘ؿب ٝؿب قةظ٢ ىلع ؽي٪حه ٦» /ٝرص ٔجؽ ال١ؿي٥ -۱۱

 .(2)«ثٌٕ٭٥ إحل٫ نكت ٝؽ ،األ٩ؽلف ٨٦ اخلرضاء اجلـيؿة
 .(3)«األ٩ؽلف أرض ٨٦ اخلرضاء ثةجلـيؿة ٦ؽي٪حه  /ٝرص ٠ذة٦ح» -۱۰
ىُيٍ، ثةأل٩ؽلف» -۱۳  .(4)«اجلـيؿة اخلرضاء أ٧ٔةؿ ٨٦ بلى
ح، ٦ؽي٪ح» -۱4 ٞى  ئمةَ ىلع قٮر٬ة ،ريى٫ أ٧ٔةؿ ٨٦ اعمؿةه  ثةأل٩ؽلف ٦ة٣ى
 .(5)«كاملؿيح اجلـيؿة اخلرضاء ثني ابلعؿ

ًن  فٌ إٰللٟ ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ   كدل٭ٮ٣حن  حن ة قعؿيٌ اجلـيؿة اخلرضاء ل٥ دس٨ أر
ًن يىٕت أك يٞؿب ٨٦ اال  اعمؿةن  ةقذعة٣ح الٮوٮؿ إحل٭ة، ث٢ اك٩خ أر

ل٤رصااعت كاحلؿكب، ٧٠ة  ٨٦ احلةالت، اك٩خ قةظحن  ٩٭ة، كيف ٠سريو بكاٌك 
                                                                                              

 .4۱۰ص  ،۰ج  ( املىؽر الكةثٜ/1)
 .۳6۲ص  ،4ج  ( املىؽر الكةثٜ/2)

 .۳6۰ص  ( املىؽر الكةثٜ/3)

 .۱۲ص  ،5ج  ( املىؽر الكةثٜ/4)
 .4۳ص  ( املىؽر الكةثٜ/5)
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 . اصؽًّ  كًلؾا ظؽكد٬ة كصريا٩٭ة ٦٪ةَٜ ٦ٕؿكٚحه  ،ةَٜ اتلةثٕح هلةاك٩خ امل٪

٭ة ٩دكٌ  مىُ٪ٕحه  ٬ٰؾق احلاكيح ظاكيحه  فٌ إك٨٦ ٬ٰؾا امل٪٤ُٜ، ي١٧٪٪ة ا٣ٞٮؿ 
كٝؽ يسٮف ٬ؽ٫ٚ دٞٮيح ٦جةين  ،زة٣ره  أك مؼهه  بٌ أك ا٣ُيٌ  ث٨ ٚة٢ًو  ٔيلٌ 

 ،ٞىؽ"ٝٓ ل٥ يي ك٦ة ك ،"٦ة ٝيىؽ ل٥ يٞٓ ر. ٣ٰس٨ٌ كٜٚ ٦ة يذىٮٌ  ٭ةاملؾ٬ت كدؿكجي
 كاهلل ا٣ٕةل٥ حبٞيٞح احلةؿ. 

 ر ثؿمٮدا ٬ٮ اجلـيؿة اخلرضاء ثةلات، ك٨٦ ز٥ٌ ة أف يسٮف ٦س٤ٌ كأ٦ٌ 
ٚي٫،  حو ل ٗيبيٌ اعء كصٮد ٝٮن لٰ٭ؾا املس٤ر كادٌ  ابلعر يف املٮٝٓ اجل٘ؿايفٌ 

ٌَ ؛ ك٦ؽل ٦ُةثٞح ٬ٰؾا األمؿ ل٤ٮاٝٓ بلع ٤ٔي٫ راصٓ ٠ذةب/ ٤ٚبل
ٓه  ػيةؿه  ..اجلـيؿة اخلرضاء)  .(1)(؟!أـ كاٝ

 
ـء األٌكؿ، كاحل٧ؽ هلل رٌب ا٣ٕةملني  .د٥ٌ اجل

 
 املٌٞؽقح ٥ٌٝ 

 جن٥ ادلي٨ ا٣ُبسٌ 

                                                                                              

 . ]املىؽر ثةل٤٘ح ا٣ٛةرقٌيح[۱۲۳ -۰۱ػرضا، اٚكة٫٩ ية كإٝيخ/ ص  ۀصـيؿ (1)



 

 
 

 


