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 فزلل٘ البخح الّصخٔح يف أحذاخ كشبالٛ!!

ؼ قمٚمٞمٝم٤م ذم طمريم٦م احلسلم سمـ صمّٛم٦م وىم٤مئع شم٤مرخيّٞم٦م ُمٗمّمٚمّٞم٦م ُمّتٗم

، سمدءًا ُمـ ظمٚمٗمّٞم٤مت ظمروضمف ُمـ ُمديٜم٦م ضمّده واٟمتٝم٤مًء "ع"قمكّم 

سمٛم٘متٚمف اعم٠مؾم٤موي ذم يمرسمالء، ُمع إهمامض اًمّٓمرف قمـ وىمققمٜم٤م ذم 

ذاك اًمٜمّّمقص اًمّروائّٞم٦م وأؾم٤مٟمٞمده٤م واقمتب٤مر اًمٙمت٥م اًمقاردة 

ىمد ظمرج ُمـ  "ع"ّن احلسلم سمـ قمكّم أومٞمٝم٤م: إذ ال يٜمٙمر أطمٌد 

ّٟمف أرؾمؾ اسمـ أإمم ُمّٙم٦م وُمٜمٝم٤م إمم اًمٕمراق، وال يٜمٙمر أطمٌد  اعمديٜم٦م

قمّٛمف ُمسٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ ًمٞمٓمٚمٕمف قمغم جمري٤مت األُمقر هٜم٤مك، يمام مل 

يٜمِػ أطمٌد إّٟمف رضّمح اًمٕمقدة إمم اعمديٜم٦م سمٕمد ُمٕمرومتف سمٛم٘متؾ ُمسٚمؿ 

وهمدر أهؾ اًمٙمقوم٦م سمف، وال يٜمٗمل أطمٌد ُمراوم٘م٦م ضمٞمش احلّر ًمف طمّتك 

 ًمخ ُمـ أطمداث ُمّتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م.وصقًمف إمم أرض يمرسمالء...إ

ومحٞمٜمام ٟمٕمثر قمغم ٟمّمقص روائّٞم٦م ُمت٠مظّمرة  وعذ هذا إساس:

زُم٤مٟم٤ًم قمـ احلدث وشم٘مّدم أظمب٤مرًا ال شمّتٗمؼ ُمع ـمبٞمٕم٦م هذه 

األطمداث اجلزُمّٞم٦م، وال يقضمد ومٞمٝم٤م اشّمّم٤مل ؾمٜمدي ـمبٞمٕمل إاّل 

سمٕمد وّؿ يمؼمى اإلُم٤مُم٦م اإلهلّٞم٦م اإلصمٜمل قمنمّي٦م، ومال يٛمٙمـ ًمٜم٤م 
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٘مبؾ سمٛمثؾ هذه اًمٜمّّمقص سم٤معمّرة، سمؾ ٟمٕمّده٤م ُمـ طمٞمٜمذاك أن ٟم

 .ٟمح٧م األدًّم٦م ُم٤م سمٕمد اًمقىمقع طمّتك وإن صّح أؾمٜم٤مده٤م قمٜمدهؿ

اجلزء ُمـ وذم ؾمٞم٤مق هذا االدّم٤مه اعمخت٤مر محٚم٧م صٗمح٤مت هذا 

اًمٙمت٤مب ُم٘م٤مالت ُمتٜمّققم٦م يُمتب٧م وُٟمنمت ذم أزُمٜم٦م خمتٚمٗم٦م سمٖمٞم٦م 

 اًم٘م٤مرئ اًمٜم٤ّمسمف قمغم طمجؿ يمل يتٕمّرفاًمؼمهٜم٦م واًمّتدًمٞمؾ قمٚمٞمف: 

ًمٜمّّمقص واًمقىم٤مئع واألطمداث اًّمتل ؾمتس٘مط قمـ االقمتب٤مر ا

رأؾم٤ًم ووم٘م٤ًم عمٜمٝمجٜم٤م اعمخت٤مر رهمؿ صّح٦م أؾم٤مٟمٞمد سمٕمْمٝم٤م قمٜمدهؿ، 

وقمغم ُمـ يريد احلج٤مج أن يٚمتٗم٧م إمم ذًمؽ سمٕمٜم٤مي٦م ودىّم٦م دون 

 .شمنميؼ أو شمٖمري٥م

سمٜمحق وآظمر ذم زي٤مدة هذه اعم٘م٤مالت أن شُمسٝمؿ وأمتٜمّك أ أُمؾ 

واىمٕم٦م يمرسمالء وومٚمسٗم٦م  يمتِم٤مف طم٘مٞم٘م٦مالُمٜمسقب اًمققمل 

وىمققمٝم٤م وُمآالهت٤م ُمـ دون ٟمّٔم٤مرات ُمذهبّٞم٦م يمالُمّٞم٦م وًمدت 

 الطم٘م٤ًم، ومٚمُٞمت٠مُّمؾ يمثػمًا، واهلل ُمـ وراء اًم٘مّمد.

 موثاق العرس

 92/12/9102 
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ّٔ٘ ّصْستَا كشبالٛ   !!الّينط

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

 وقمٛمرقم ٟمٗمزر أويص احلررام حمّرم ؿمٝمر أسمقاب قمغم وٟمحـ

 سم٤مالُمتث٤مل ،...وظمٓمب٤مءَ  وـماّلسم٤مً  أؾم٤مشمذة ،اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ًمٚمحقزة اعمٜمتٛملم

 أليب ىمرّدُمٝم٤م واًّمترل ،"ع" اًمبر٤مىمر قمركمّ  سمرـ حمٛمرد اإلُم٤مم ًمقصّٞم٦م

 قمٜمف سم٠مؾمٜم٤مده اًمٙم٤مذم ذم اًمٙمٚمٞمٜمل ؿمٞمخٜم٤م رواه٤م يمام األزدي اًمٜمّٕمامن

 يمذسمر٦مً  قمٚمٞمٜمر٤م شمٙمرذب ال اًمرٜمٕمامن أسمر٤م ير٤م»: ىم٤مل طمٞم٨م "ع" اًمب٤مىمر

ـّ  وال احلٜمٞمٗمّٞم٦م، ومتسٚم٥م  وال ذٟمبر٤ًم، ومتٙمرقن رأؾمر٤مً  شمٙمقن أن شمٓمٚمب

 وُمسر١مول، حم٤مًمر٦م ال ُمقىمرقف وم٢مّٟمرؽ ومتٗمت٘مر: سمٜم٤م اًمٜم٤ّمس شمست٠ميمؾ

 ،2ج: اًمٙمر٤مذم. ]"يمرّذسمٜم٤مك يمرذسم٧م وإن صرّدىمٜم٤مك، صدىم٧م وم٢من

 [.253ص

 ىمٚمرقمؿ رضمر٤مالً  احلسرٞمٜمّٞم٦م ًمٚمّثرقرة ي٘مرّٞمض أن شمٕم٤ممم اهلل أؾم٠مل

 ظمرقف ُيررهبٝمؿ وال الئؿ، ًمقُم٦م اهلل ذم شم٠مظمذهؿ ال احلديد يمزسمر

 هرذا ُمرـ وال وضمؾ اضمتامقمّٞم٦م، أو طمقزوّي٦م ُمٙم٤مٟم٦م أو ُمٜمّم٥م قمغم

 واًمّّمررقر واخلراومرر٤مت األيم٤مذيرر٥م ُمررـ ختٚمٞمّمررٝم٤م سمٖمٞمرر٦م ذاك: أو

 رشمقش دون واىمٕمّٞم٦م صقرة وُمٜمحٝم٤م واًمٕم٤مـمٗمّٞم٦م، اعمذهبّٞم٦م اًمٜمّٛمٓمّٞم٦م

 ٟمرضمرق اهلل وُمرـ صمقرّي٦م، قم٤مـمٗمّٞم٦م أو قمروم٤مٟمّٞم٦م أو ومٚمسٗمّٞم٦م أو يمالُمّٞم٦م

 .ش1»اًمّتقومٞمؼ

                                                           

  (1)2٢/ ٢9 /2٢17. 
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 !!طاّّغ ابً قبل ما مشحل٘ يف كشبالٛ ّاقع٘

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

 يرسمق سمام يمرسمالء واىمٕم٦م سمٕمد ـم٤مووس اسمـ اًمسّٞمد اعمرطمقم وًمد

 إطمداث ذم وُمروّي٤مشمف ُم١مًّمٗم٤مشمف ؾم٤ممه٧م وىمد ىمرون، مخس٦م قمغم

... ْم٤مً أي وأطمداصمٝم٤م اًمقاىمٕم٦م هذه ومٚمسٗم٦م ومٝمؿ ذم ضمقهري حتّقل

 اسمـ اعمرطمقم وم٘مرة طمذومٜم٤م إذا: أؾم٠مل أن يم٘م٤مرئ طمّ٘مل وُمـ

 صقرة ؾمتب٘مك ومٝمؾ سم٤مًمٙم٤مُمؾ يمرسمالء ُمِمٝمد ُمـ اعمُ٘مٚم٘م٦م ـم٤مووس

 !وأذه٤مٟمٜم٤م؟ ُمٜم٤مسمرٟم٤م ذم طم٤مًمّٞم٤مً  هل يمام يمرسمالء

حيسـ سمٜم٤م اؾمتٕمراض ٟمٛمقذج واطمد  وذم إضم٤مسم٦م هذا اًمّس١مال

الع ُمـ يمٚمامت أطمد اعم١مؾّمسلم ًمٚمٛمذه٥م اإلصمٜمل قمنمّي: سمٖمٞم٦م اـم

اًم٘م٤مرئ قمغم اًمٗمرق اًمِّم٤مؾمع سملم ـمروطم٤مت وشمّمّقرات اعمت٘مّدُملم 

ذم ظمّمقص شمٗمسػم واىمٕم٦م يمرسمالء وومٚمسٗمتٝم٤م وسملم ُم٤م آًم٧م إًمٞمف 

 األُمقر قمغم يد اًمسّٞمد قمكّم سمـ ـم٤مووس.

 يمت٤مسمف ذم "هر436"اعمتقرّم ؾمٜم٦م:  اعمرشم٣م اًمنّميػ اًمسّٞمد ىم٤مل

 وؾمرالُمف اهلل صٚمقات"[ احلسلم] أّٟمف روي وىمد: »األٟمبٞم٤مء شمٜمزيف
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 :ُمٜمّل اظمت٤مروا: اًّمٚمٕملم ؾمٕمد سمـ ًمٕمٛمر ىم٤مل "وآًمف قمٚمٞمف

 .ُمٜمف أىمبٚم٧م اًمذي اعمٙم٤من إمم اًمرضمقع إُّم٤م[ 1]

 ذمّ  ًمرػمى قمّٛمرل اسمرـ ومٝمرق يزيد: يد ذم يدي أوع أن أو[ 2]

 .رأيف

 ومر٠ميمقن اعمسرٚمٛملم: صمٖمرقر ُمرـ صمٖمرٍ  إمم شُمسػّموين أن وإُّم٤م[ 3]

 .قمٚمٞمف ُم٤م وقمكم ًمف ُم٤م زم أهٚمف، ُمـ رضمالً 

 سمرام اًّمٚمٕمرلم زير٤مد سمرـ اهلل قمبٞمد إمم يمت٥م[ ؾمٕمد سمـ] قمٛمر نّ وأ

 :وهق اعمٕمروف سم٤مًمبٞم٧م ومتّثؾ سم٤معمٜم٤مضمزة، ويم٤مشمبف قمٚمٞمف وم٠مسمك ؾمئؾ،

 

  ُمٜم٤مص طملم والت اًمٜمج٤مة يرضمق سمف خم٤مًمبٜم٤م قمٚم٘م٧م ىمد اآلن

 

 ُمٜمبقذ اًمديـ وأن قمٚمٞمف، اًم٘مقم إىمدام "ع"[ احلسلم] رأى ومٚمام

 اًمٚمٕمرلم زي٤مد اسمـ طمٙمؿ ٧محت دظمؾ إن أّٟمف قمٚمؿ و فمٝمقرهؿ، وراء

 إمم اًمتجر٠م اًم٘مترؾ، إمم سمٕمرد ُمرـ أُمرره وآل واًمٕمر٤مرّ  اًمرذّل  شمٕمّجؾ

 ووهر٥م ؿمرٞمٕمتف، ُمـ صؼم وُمـ وأهٚمف سمٜمٗمسف واعمداومٕم٦م اعمح٤مرسم٦م

 اًمٔمٗمرر: إُّمر٤م: احلسرٜمٞملم إطمردى سملم ويم٤من سمٜمٗمسف، ووىم٤مه ًمف دُمف
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 .ش1»شاًمٙمريٛم٦م واعمٞمت٦م اًمِمٝم٤مدة أو اًم٘مٚمٞمؾ، اًمْمٕمٞمػ فمٗمر ومرسمام

 اًّمترل اًم٘مرراءة مرذه شم٘مبؾ ال إّٟمؽ اًمقصمقق يمّؾ  واصمؼ أٟم٤م: أىمقل

 ختٚمع أن شمريد ال ألّٟمؽ أقماله: اًمّسٓمقر ذم اعمرشم٣م اًمسّٞمد ؾمّجٚمٝم٤م

 اًمٜمّٛمٓمّٞمر٦م اًمّّمرقرة ُمع شمّمٓمدم وشمراه٤م اعمٜمؼمّي٦م: اعمذهبّٞم٦م ٟمّٔم٤مرشمؽ

 احلسلم اإلُم٤مم قمـ اًمِّمٞمٕمل ذهٜمؽ ذم اعمرؾمقُم٦م اعمٗمرـم٦م اًمٙمالُمّٞم٦م

 ال "هر436": ؾمٜم٦م اعمتقرّم  اعمرشم٣م اًمسّٞمد إنّ  ُمع وحتريّم٤مشمف، "ع"

 ُمٕمت٘مردات ُمع شمّمٓمدم يراه٤م وال اًم٘مراءة هذه ذيمر ُمـ ُم٤مٟمٕم٤مً  جيد

 اًمٙمرالم ًمٕمٚمرؿ اعم١مؾّمسر٦م اًمٕمٜم٤مس أطمد إّٟمف رهمؿ وىمٜم٤مقمتف اعمذه٥م

 !اعمِمٙمٚم٦م؟ ُمٙمٛمـ وأيـ اًمّسب٥م أيـ شُمرى... اًمِّمٞمٕمل

 ٤مضم٦مسمح اجلّديد اإلصمٜمل قمنمّي  اًمِّمٞمٕمّل  اجلّٞمؾ إنّ وذم قم٘مٞمديت: 

 ُمرـ دىمٞم٘مر٦م دراؾمر٦م ـم٤مووس اسمـ اًمسّٞمد ُمرطمٚم٦م دراؾم٦م إمم ُم٤مؾّم٦م

 يمثرػمة آوم٤مىم٤مً  هلؿ ؾمٞمٗمتح األُمر هذا وم٢منّ  واجلّقاٟم٥م: اجلّٝم٤مت مجٞمع

 أو قمٚمٞمٝمر٤م اًمّتٕمترٞمؿ إمم اًمّسر٤مسم٘م٦م ألضمٞمر٤مهلؿ اًمّديٜمّٞم٦م اًمٜمخ٥م ؾمٕم٧م

 .ش2»واعمٜم٦ّم اًمّتقومٞمؼ اهلل وُمـ شمْمٞمٞم٘مٝم٤م،

  

                                                           

 .177ص: األٟمبٞم٤مء شمٜمزيف هر،436: ؾمٜم٦م اعمتقرّم  اعمرشم٣م اًمسّٞمد  (1)  

  (2)   19 /٢9 /2٢17. 
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 !ٛ؟كشبال مً ّىظتفٔذِ اطتفذىاِ اّلزٖ ما

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

 ذم وىمسرر٤موة دُمقّيرر٦م اعمِمرر٤مهد أيمثررر ُمررـ يمرررسمالء واىمٕمرر٦م شُمٕمردّ 

 ُمرـ "ص" األيمررم اًمٜمّبرل ؾمربط ذسمرح وم٘مد اإلؾمالُمل: اًمّت٤مريخ

 أوالده وىُمترؾ اًمّٓمر٤مهر، ورأؾمف سمجسده وُُمّثؾ اًمقريد، إمم اًمقريد

 يٛمسرؽ أن يٜمدر ُمِمٝمد ذم... ٟمس٤مؤه وؾمبٞم٧م وأصح٤مسمف وأظمقاٟمف

 وًمٙمرـ سم٢مظمالص، اؾمتحْم٤مره طملم راالهنام ُمـ دُمققمف اإلٟمس٤من

 اًّمذي اًمٌمء هق ُم٤م: اًمقىم٧م ٟمٗمس ذم واجلريء األؾم٤مس اًمّس١مال

 ؾمرٜم٦م يمرّؾ  ذم اًمرّدُمقي اعمِمرٝمد هرذا اؾمتحرضرٟم٤م ُم٤م إذا ؾمٞمٜمٗمٕمٜم٤م

 !وقم٤مم؟

 ال قمٛمرالً  واًمٕمردد اًمٕمرّدة مرذه "ع" احلسلم ظمروج يم٤من إذا

 ،[سمٕمْمرٝمؿ ي٘مقل يمام] إدرايمٝمؿ ُمستقى ومقق ألّٟمف اًمٕم٘مالء: ي٘مّره

 !  أصاًل؟ وشمٙمراره سمف االىمتداء ًمٚمٕم٘مالء يٛمٙمـ ٞمػومٙم

 ومرروع ُمرـ واًمٕمدد اًمٕمّدة مذه "ع" احلسلم ظمروج يم٤من وإذا

 قمرـ اًمٜمٝمل ذم يمثػمة أطم٤مدي٨م وردت اًمتل واًم٘مدر اًم٘مْم٤مء ُمس٠مًم٦م

 "ع" إُم٤مُمترف ُمٕمٜمرك هرق ومرام ،[آظمررون ي٘مرقل يمام] ومٞمٝم٤م اًمتٗمٙمػم

 !ًمٜم٤م؟ سم٤مًمٜمّسب٦م
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 ُمرـ يٜمٓمٚمؼ واًمٕمدد ةاًمٕمدّ  مذه "ع" احلسلم ظمروج يم٤من وإذا

 فمر٤مهر شمٙمٚمٞمٗمرف يم٤من ُمـ قمٚمٞمف ي٘م٤مس ومال ،"ع" سمف ظم٤مّص  شمٙمٚمٞمػ

 ،[ضمّٚمٝمرؿ ُمذه٥م هق يمام... ]وإـمالىمٝم٤م سمٕمٛمقُمٝم٤م واألظمذ األدًّم٦م

 !إذن؟ سمف االىمتداء قمغم واحل٨ّم  ذيمره إطمٞم٤مء وم٤مئدة هل ومام

 وُمرذهبّٞمتٜم٤م قمقاـمٗمٜمر٤م قمـ اًمّتجّرد إمم ُم٤مؾّم٦م سمح٤مضم٦م إّٟمٜم٤م اقمت٘مد

 وُمٕمرومر٦م "ع" قمركمّ  سمرـ احلسرلم طمريمر٦م ءةىمررا إلقمر٤مدة اعمٗمرـم٦م

 ُمٜمرذ م٤م ُُمسح٧م اًّمتل اعمُٗمرـم٦م اًمٖمٞمبّٞم٦م اعمسح٦م قمـ سمٕمٞمداً  ومٚمسٗمتٝم٤م

 ؾمٞمسرتٛمرّ  ذًمرؽ همرػم وُمـ اًمٞمقم: وطمّتك اهلجري اًمّس٤مسمع اًم٘مرن

 يقُمّٞمر٦م ومم٤مرؾمر٤مت ـم٘مقس اٟمت٤مج ذم اعمتداول اًمٕم٤مؿمقري اعمٕمٛمؾ

 ال قٟمر٤مضمٞمب مر٤م وٟمٛمرأ وُمِمر٤مقمرٟم٤م قمقاـمٗمٜمر٤م سمٞمٝمر٤م ُٟمسكّم  وؾمٜمقّي٦م

 اعمذهبّٞم٦م اًمٜمّٔم٤مرة ظمٚمع هق األُمقر هذه مجٞمع طمّؾ  وُمٗمت٤مح قم٘مقًمٜم٤م،

 اًم٘مررآين ُمٙم٤مهنر٤م ذم وُمقورٕمتٝم٤م اإلُم٤مم قمٚمؿ ُمٗمردة ىمراءة وإقم٤مدة

 .ش1»شمٗمريط وال اومراط سمال اًمّسٚمٞمؿ، واًمٜمّبقّي 

                                                           

  (1)   22 /٢9 /2٢17. 
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ًّ علٙ غلب ٍل  !القتل؟" ع" اذتظني ظ

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

 ؾمرقرة ُمرـ اعمئ٦م سمٕمد واًمّتسٕملم اخل٤مُمس٦م ًممي٦م شمٗمسػمه ذيؾ ذم

 اهلل إنّ  وأطمسرٜمقا اًمّتٝمٚمٙم٦م إمم سم٠ميديٙمؿ شمٚم٘مقا وال": اًم٘م٤مئٚم٦م اًمب٘مرة

 اًمبٞمر٤من جمٛمرع شمٗمسرػم صر٤مطم٥م اًمّٓمرؼمد ٟمّص  "اعمحسٜملم حي٥ّم 

 :اآلي٦م هذه دالًم٦م قمغم "هر548": ؾمٜم٦م اعمتقرّم 

   اًمٜمٗمس، قمغم ُمٜمف خُي٤مف ُم٤م قمغم اإلىمدام حتريؿ قمغم[ 1]

 ذم ألنّ  اخلرقف: قمٜمرد فسم٤معمٕمرو األُمر شمرك ضمقاز وقمغم[ 2]

 .اًمتٝمٚمٙم٦م إمم اًمٜمٗمس إًم٘م٤مء ذًمؽ

 إذا واًمبٖمر٤مة اًمٙمٗمر٤مر ُمرع اًمّمرٚمح ضمقاز قمغم دالًم٦م وومٞمٝم٤م[ 3]

 :ومٕمٚمف يمام اعمسٚمٛملم، قمغم أو ٟمٗمسف قمغم اإلُم٤مم ظم٤مف

 .احلديبٞم٦م قم٤مم "ص" اهلل رؾمقل[ أ]

 .سمّمٗملم "ع" اعم١مُمٜملم أُمػم وومٕمٚمف[ ب]

 شمِمرت٧م عمر٤م ٦م:اعمّم٤محل ُمـ ُمٕم٤موي٦م ُمع "ع" احلسـ وومٕمٚمف[ ج]

 .  ش1»شوؿمٞمٕمتف ٟمٗمسف قمغم وظم٤مف أُمره

 ال أم ُمٕمرف اشّمٗم٘مٜم٤م ؾمقاء ر أقماله اًمبٞم٤من اًمّٓمؼمد أورد أن وسمٕمد

                                                           

 .516، ص2جمٛمع اًمبٞم٤من: ج(1)  
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 ًمٚمقهٚمر٦م اآلير٦م هلرذه اعمٕمر٤مرض ع احلسلم ُمقىمػ إؿمٙم٤مل ـمرح ر

 وطمررده ىم٤مشمررؾ "ع" احلسررلم سمرر٠من قمقروررٜم٤م ومرر٢من: »وم٘مرر٤مل األومم

 :  وم٤مجلقاب

 :وضمٝملم حيتٛمؾ[ "ع"] ومٕمٚمف أن

 اهلل رؾمرقل ُمرـ عمٙم٤مٟمرف ي٘متٚمقٟمرف: ال أهّنرؿ فمرـ أّٟمرف :أحدمها

 ."ص"

 اعمٚمٕمرقن ىمتٚمرف ىمتر٤مهلؿ شمرك ًمق أٟمف فمٜمّف قمغم همٚم٥م أّٟمف :وأخر

 قمرزّ  ُمرع اًم٘مترؾ ومٙم٤من ُمسٚمؿ، قمٛمف سم٤مسمـ ومٕمؾ يمام صؼمًا، زي٤مد اسمـ

 ٟمٗمررس اًمّسرر٤مسمؼ، اعمّمرردر. ]شقمٚمٞمررف أهررقن واجلٝمرر٤مد اًمررٜمٗمس

 [.اعمٕمٓمٞم٤مت

 مخسر٦م سمٕمرد قمر٤مش ياًّمرذ وهق اًمّٓمؼمد يٜمّص  مل عم٤مذا :أقول

 سمرف ظم٤مّص٤مً  شمٙمٚمٞمٗم٤مً  ًمٚمحسلم إنّ  قمغم يمرسمالء واىمٕم٦م ُمـ شم٘مريب٤مً  ىمرون

 اًمّّمرٞمٖم٦م مرذه سم٤مخلروج ُم٠مُمقر وإّٟمف اآلي٦م هذه قمٛمقم ُمـ خُيرضمف

 واآلًمّٞمر٤مت اًم٘مرآٟمّٞمر٦م اآلي٦م هذه أظمذ دون ُمـ اعمٕمرووم٦م اًمٙمرسمالئّٞم٦م

 ٦ماًمّروائّٞمرر اًمٜمّّمررقص قمٚمٞمررف مترررّ  مل أ! االقمتبرر٤مر؟ سمٕمررلم اًمّٓمبٞمٕمّٞمرر٦م

 ىمررن سمٜمّمػ ووم٤مشمف سمٕمد ُمـ ـم٤مووس اسمـ أورده٤م اًّمتل واًمّت٤مرخيّٞم٦م

 ُمرـ يٜمٓمٚمرؼ يمر٤من "ع" احلسرلم ظمرروج إنّ  قمغم واًمّداًم٦م أيمثر أو

 وسم٘مّٞمر٦م وأظمٞمرف وأسمٞمف ضمّده قمـ يٛمّٞمزه وم٘مط سمف ظم٤مّص  إهلّل  شمٙمٚمٞمػ
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 !  ؟"ع" أوالده

 أٟمر٧م شمٜمبٞمٝمرؽ هرق اإلصم٤مرات هذه ُمـ همريض إنّ  احل٘مٞم٘م٦م وذم

 اسمرـ ىمبرؾ ُم٤م عمرطمٚم٦م اًمٗمٙمري األومؼ إنّ  إمم اإلصمٜم٤م قمنمّي  اًمِّمٞمٕمل

 ذم أٟمر٧م شمٗمٝمٛمف ُم٤م "ع" احلسلم طمريم٦م ُمـ يٗمٝمؿ يٙمـ مل ـم٤مووس

 أو طمر٤مةة اعمتر٠مظّمرة اًمٜمّّمقص هذه ُمثؾ شمٙمـ مل سمؾ اًم٘مرن، هذا

 اعمرطمٚمر٦م شمٚمؽ وُمٗمّني وُمتٙمّٚمٛمل وم٘مٝم٤مء قمٜمد ُم٘مبقًم٦م أو ُمتداوًم٦م

 اًمٜمّٔمر٤مرة ظمٚمرع سمٕمرد يمثػماً  يمثػماً  اًمّت٠مُّمؾ يستدقمل ُم٤م وهذا أصاًل،

 .اعم٘مٞمت٦م اعمذهبّٞم٦م

 إّٟمٜمر٤م: قمٚمٞم٤مئرف ذم وهرق ًمٚمّٓمرؼمد أىمرقل آظمرراً  وًمٞمس وأظمػماً 

 ـمررطمتٝمام اًّمذيـ االطمتامًملم ذم اًمّتٗمٙمػم جمّرد ُيٕمدّ  زُم٤من ذم ٟمٕمٞمش

 ُمٕمٜمر٤م طمر٤مةاً  يمٜمر٧م وًمرق اعمذه٥م، ُمـ اإلٟمس٤من خلروج ُمقضمب٤مً 

 ٖمٚمرقاًم ألنّ  واعمرشمرّديـ: واًمّْمر٤مًملم اخل٤مرضملم أّول ًمٙمٜم٧م زُم٤مٟمٜم٤م

 وإنّ  األزُمر٤من، هرذه ذم اعمقازم ًمٚمِّمٞمٕمل اعم٘مّقم اًمٗمّمؾ هق أصبح

 شمردظمّؾ  دون اعمستحٞمالت ُمـ ُيٕمدّ  ضمذوره ُمـ اًمٖمٚمق هذا اىمتالع

 .ش1»اًم٘مّمد وراء ُمـ واهلل اًمّزُم٤من، وشم٘م٤مدم اًمٖمٞمبّٞم٦م اًمٕمٜم٤مي٤مت

                                                           

  (1)   24 /٢9 /2٢17. 



 16    ................................................................ (1ة )بنظرة ال مذهبّيربالء ك

 !!مبقتلُ" ع" اإلماو عله يف املفٔذ الّؼٔخ تأّمالت

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

 اآلن، ُمرـ ؾمرٜم٦م أًمرػ إمم سمرؽ رضمع ىمد اًمّزُم٤من إنّ  ًمق ّمّقرشم

 زقمرٞمؿ وسمجقار اًمّزُم٤من، ذًمؽ ذم سمٖمداد اًمّتِمّٞمع طم٤مةة ذم وأٟم٧م

: ؾمرٜم٦م اعمترقرّم  اعمٗمٞمرد اًمِّمرٞمخ اعمرطمرقم اًمٙمبػم وُم١مؾّمسف اعمذه٥م

 أن سمٕمد يمثػماً  اًمٕم٘م٤مئدّي٦م أُمقرك قمٚمٞمؽ اظمتٚمٓم٧م وىمد ،"هر413"

 طمسر٤مب قمغم اًمّذروة ّتكطم "ع" اًمبٞم٧م أهؾ أئّٛم٦م ذم اًمٖمٚمق وصؾ

 ومر٠مردت اًمقضمرقد، قم٤ممل ُمـ وخمتّّم٤مشمف احل٘مٞم٘مل اخل٤مًمؼ دور إًمٖم٤مء

 طمرقل أصردىم٤مئؽ أطمرد ًمرؽ ـمرطمٝمر٤م ىمد يم٤من أؾمئٚم٦م ًمف شمٜم٘مؾ أن

 ُمٜمرف وواومٞم٦م ؿم٤مومٞم٦م إضم٤مسم٦م قمغم حتّمؾ أن سمٖمٞم٦م اإلُم٤مم، قمٚمؿ طم٘مٞم٘م٦م

 ؿمٞمخٜم٤م: ًمف وم٘مٚم٧م األّي٤مم، هذه ذم ًمّٚمٖمط اعمثػم اعمقوقع هذا طمقل

 :يٙمقن ُم٤م يٕمٚمؿ أٟمف قمغم جمٛمع قمٜمدٟم٤م اإلُم٤مم» يم٤من إذا اعمٗمٞمد

 يٕمٚمرؿ وهرق اعمسجد إمم ظمرج "ع" اعم١مُمٜملم أُمػم سم٤مل ومام[ 1]

 !واًمزُم٤من؟ واًمقىم٧م ىم٤مشمٚمف قمرف وىمد ُم٘متقل أّٟمف

 قمٚمرؿ وىمرد اًمٙمقومر٦م أهرؾ إمم ص٤مر "ع" احلسلم سم٤مل وُم٤م[ 2]

 !؟ شمٞمؽ ؾمٗمره ذم ُم٘متقل وأّٟمف يٜمٍموٟمف وال خيذًمقٟمف أهّنؿ

 طمٗمرر ًمرق ُمٜمرف[ ىمرير٥م] اعم٤مء أنّ  قمٚمؿ وىمد طُمقس ٤معمّ  وملَ [ 3]
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 !حيٗمر؟ مل[ هذا وُمع] يسػمة أذرع قمغم

 .ش1»!شقمٓمِم٤ًم؟ شمٚمػ طمّتك ٟمٗمسف قمغم أقم٤من وملَ [ 4]

 : وًمدي ي٤م ًمؽ ىم٤مئالً  اعمٗمٞمد إًمٞمؽ وم٤مًمتٗم٧م

 أن[ ومرر] سم٢ممج٤مقمٜمر٤م، يٙمرقن ُمر٤م يٕمٚمرؿ اإلُمر٤مم أن: ىمقًمف[ أُّم٤م]»

 هرذا قمرغم ىمرطّ  ٦ماًمِمرٞمٕم أمجٕمر٧م وُمر٤م ىم٤مل، ُم٤م ظمالف قمغم األُمر

 ُم٤م يمؾ ذم احلٙمؿ يٕمٚمؿ اإلُم٤مم أنّ  قمغم صم٤مسم٧م إمج٤مقمٝمؿ وإّٟمام اًم٘مقل،

 ُمر٤م سم٠مقمٞمر٤من قم٤معمر٤م يٙمرقن أن دون[ وم٘مرط األطمٙم٤مم ذم أي] يٙمقن

 واًمتٛمٞمٞمرز اًمّتٗمّمرٞمؾ قمرغم ويٙمقن ،[اعمقوققم٤مت ذم أي] حيدث

 :[ٟمٕمرؿ] سم٠ممجٕمٝمر٤م، األؾمرئٚم٦م قمٚمٞمف سمٜمك اًمذي األصؾ يس٘مط وهذا

 اهلل سمر٢مقمالم شمٙمرقن احلرقادث أقمٞمر٤من ُمر٤مماإل يٕمٚمؿ أن ٟمٛمٜمع ًمسٜم٤م

 ُٟمٓمٚم٘مرف، ومٚمسرٜم٤م يٙمقن ُم٤م يمّؾ  يٕمٚمؿ سم٠مّٟمف اًم٘مقل وم٠مُّم٤م ذًمؽ،  ًمف شمٕم٤ممم

 .سمٞم٤من وال طمج٦م همػم ُمـ ومٞمف ًمدقمقاه ىم٤مئٚمف: ُٟمّمقب وال

 واًمقىم٧م ىم٤مشمٚمف يٕمٚمؿ يم٤من "ع" اعم١مُمٜملم أُمػم سم٠منّ  اًم٘مقل[ أُّم٤م]»

 اجلٛمٚم٦م_ذم ٚمؿيٕم يم٤من أّٟمف ُمتٔم٤مهراً  اخلؼم ضم٤مء وم٘مد ومٞمف، ي٘متؾ اًمذي

 وم٠مُّمر٤م اًمتٗمّمرٞمؾ، قمغم ىم٤مشمٚمف يٕمٚمؿ يم٤من سم٠مّٟمف أيْم٤مً  وضم٤مء ُم٘متقل، أّٟمف

 ومٞمف ضم٤مء ًمق و اًمتٗمّمٞمؾ، قمغم أصمر ومٞمف ي٠مت ومٚمؿ ىمتٚمف وىم٧م ذم قمٚمٛمف

                                                           

 .257ص ،42ج: األٟمقار سمح٤مر :69ص: اًمٕمٙمؼمّي٦م اعمس٤مئؾ  (1)  
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 اهلل يتٕمّبرده أن يٛمتٜمرع ال يم٤من إذ اعمستْمٕمٗمقن: فمٜمف ُم٤م يٚمزم مل أصمر

 ُمرـ سمرذًمؽ اهلل ًمٞمبٚمٖمف ًمٚم٘متؾ: واالؾمتسالم اًمِمٝم٤مدة قمغم سم٤مًمّمؼم

 ذًمؽ ذم يٓمٞمٕمف سم٠مّٟمف شمٕم٤ممم وًمٕمٚمٛمف سمف، إال يبٚمٖمف ال ُم٤م اًمدرضم٦م ٚمققم

 اًمٚمٓمرػ ُمرـ اعمٕمٚمرقم ذم ويٙمقن ي١مده٤م، مل ؾمقاه يمّٚمٗمٝم٤م ًمق ـم٤مقم٦م

 ومرال همرػمه، ُم٘م٤مُمرف ي٘مرقم ال ُمر٤م اًمٜمر٤مس ُمـ خلٚمؼ اًمتٙمٚمٞمػ مذا

 ُمٕمٞمٜمر٤مً  وال اًمتٝمٚمٙم٦م إمم سمٞمده ُمٚم٘مٞم٤مً  "ع" اعم١مُمٜملم أُمػم سمذًمؽ يٙمقن

 .اًمٕم٘مقل ذم ٦مُمست٘مبح ُمٕمقٟم٦م ٟمٗمسف قمغم

 ٟم٘مٓمع ومٚمسٜم٤م ظم٤مذًمقه، اًمٙمقوم٦م أهؾ سم٠منّ  "ع" احلسلم قمٚمؿ وم٠مُّم٤م

 قم٤معمر٤مً  يمر٤من وًمق ؾمٛمع، وال قم٘مؾ ُمـ قمٚمٞمف طمج٦م ال إذ ذًمؽ: قمغم

 اعمر١مُمٜملم أُمػم قمـ اجلقاب ذم ىمّدُمٜم٤مه ُم٤م قمٜمف اجلقاب ًمٙم٤من سمذًمؽ

 .ذيمرٟم٤مه عم٤م سم٘م٤مشمٚمف واعمٕمروم٦م ىمتٚمف سمقىم٧م "ع"

 سمٛمقورع قم٤معم٤مً  يم٤من "ع" احلسلم إنّ : ٟم٘مقل أّٟم٤م قمٚمٞمٜم٤م دقمقاه أُّم٤م

 طمر٤مل، قمرغم ظمؼم سمف ضم٤مء وال ذًمؽ، ٟم٘مقل ومٚمسٜم٤م قمٚمٞمف وىم٤مدراً  اعم٤مء

 اعمرر٤مء ـمٚمرر٥م ذم "ع" احلسررلم قمٚمٞمٝمرر٤م يمرر٤من اًمتررل احلرر٤مل وفمرر٤مهر

 قم٤معمر٤مً  يمر٤من أّٟمرف صمبر٧م وًمق ذًمؽ، سمخالف ي٘متيض ومٞمف واالضمتٝم٤مد

 اًمّسرٕمل سمرؽمك ُمتٕمبداً  يٙمقن أن اًمٕم٘مقل ذم يٛمتٜمع مل اعم٤مء سمٛمقوع

 يمر٤من طمٞم٨م ُمـ سم٤مًمتامؾمف وُمتٕمبدا اعمقوع ذًمؽ ُمـ اعم٤مء ـمٚم٥م ذم

 اًمٔم٤مهر أنّ  همػم "ع" اعم١مُمٜملم أُمػم ذم ذيمرٟم٤مه ُم٤م طمس٥م ُمٜمف ممٜمققم٤م
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   .ش1»...شىمدُمٜم٤مه ُم٤م قمغم ذًمؽ ظمالف ذم

 أن ُمٕم٤مس ُمذهبّل  ؿمٞمٕمّل  حم٤مة أو ظمٓمٞم٥م جيرؤ هؾ :أقول

 أو اعمٜمر٤مسمر قمرغم ُمرـ اًّمرذيمر اآلٟمرػ اعمٗمٞمرد يمرالم حمٙمرامت يٜم٘مؾ

 زُمرـ ذم اًمِّمرٞمٕم٦م إنّ  سمقورقح وي٘مرّرر األّي٤مم هذه ذم ْم٤مئّٞم٤متاًمٗم

 سم٤مألطمٙمر٤مم اإلُمر٤مم قمٚمرؿ ُمرـ أيمثرر قمغم دُمٛمع مل وشمالُمذشمف اعمٗمٞمد

 األظمررى سم٤معمقورققم٤مت قمٚمٛمرف قمٜمردهؿ يثب٧م ومل وم٘مط اًمنّمقمّٞم٦م

 اًمٜمّر٤مس ًمبسرٓم٤مء واالؾمرتٖمٗم٤مل اًمّتٕمترٞمؿ هرذا عمر٤مذا شُمرى! أصاًل؟

 ُمٙم٤مؾمر٥م قمغم طمٗم٤مفم٤مً  رّي٦ماًمٗمٙم واًمبحر اًمؼمّ  فمٚمامت ذم واهمراىمٝمؿ

 !  ذاك؟ وُمرضمٕمّٞم٦م ؾمٓمقة أو هذا

 محٚمتٝمرر٤م اًّمترل اعمٗمٞمرد ٟمّمرقص حمٙمرامت قمرغم اًمؽّميمٞمرز أمتٜمّرك

 احل٤مصرؾ اًمّتحرّقل ّه  وعمٕمروم٦م احل٘مٞم٘م٦م: عمٕمروم٦م أقماله اًمٜمّّمقص

 اًم٘مررن أّي٤مم ُمـ سم٤مخلّمقص يمرسمالء وواىمٕم٦م اإلُم٤مم قمٚمؿ شمٗمسػم ذم

 يمالُمّٞم٦م ىمٞمقد ُمـ قمٚمٞمف ٤مومروٜم ُمٝمام وم٤مإلُم٤مم أضمؾ: سمٕمد: ومام اًمّس٤مسمع

 قمررغم اًم٘مٗمررز ًمرف يٛمٙمررـ ال سمنمررّي  يمر٤مئـ قمروم٤مٟمّٞمرر٦م أو ومٚمسرٗمّٞم٦م أو

 ألّٟمرف وأهمراورف: أهداومف حت٘مٞمؼ ذم واعمتٕم٤مروم٦م اًمّٓمبٞمٕمّٞم٦م األؾمب٤مب

 .ش2»واعمٜم٦ّم اًمّتقومٞمؼ اهلل وُمـ ذًمؽ، ُيريد ال

                                                           

 اعمّمدر اًمّس٤مسمؼ، ٟمٗمس اعمٕمٓمٞم٤مت. (1)  

  (2)   24 /٢9 /2٢17. 
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ّٔ٘ اذتيل٘  !!عقٔل بً مظله لذٚ الّظٔاط

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

 إنّ  اًمٙمٚمب٤ميٙم٤مين اًمّّم٤مذم اهلل ًمٓمػ ٞمخاًمِّم  اعمٕم٤مس اعمرضمع يرى

 قم٘مٞمرؾ سمرـ ُمسرٚمؿ إنّ : هق اجلّزُمل احلدس سمٜمحق ىمقًمف يٛمٙمـ ُم٤م

 اًمٙمقومرر٦م أهررؾ يمرالم قمررغم االقمرتامد إُمٙم٤مٟمّٞمرر٦م سمٕمردم قم٤مرومرر٤مً  يمر٤من

 شم٘مريرر ُمـ ىمّدُمف ُم٤م وإنّ  إًمٞمٝم٤م، دظمقًمف حلٔم٦م أّول ُمٜمذ وُمقاصمٞم٘مٝمؿ

 "ع" قمركم سمرـ احلسرلم قمّٛمرف اسمـ إمم اًمٙمقوم٦م ووع طمقل إجي٤ميبّ 

 اًّمتل األُمقر فمقاهر قمـ شمٕمبػماً  يمقٟمف يٕمدو ال[ اًم٘مدوم ُمٜمف ـم٤مًمب٤مً ]

 قمردد وإنّ  عمسرٝم٤م اًّمتل واًمٕمقاـمػ ًمأطم٤مؾمٞمس وإسمرازاً  ؿم٤مهده٤م

 زال ال واًمٙمالم ر سمف واعمسّٚمؿ اًمبدهيل وُمـ يمذا، يم٤من ًمف اعمب٤ميٕملم

 أهرؾ سمر٠منّ  اًم٘مقل قمغم ىم٤مدراً  يٙمـ مل قم٘مٞمؾ سمـ ُمسٚمؿ إنّ  ر ًمٚمّّم٤مذم

 اعمٕمٚمرقم همرػم ُمرـ أو سمٞمٕمتٝمؿ ذم يم٤مذسمقن إهّنؿ أو ٕمقايب٤مي مل اًمٙمقوم٦م

 يٙمرـ مل اًمٙمقومر٦م أهرؾ ووم٤مء قمدم ألنّ  وذًمؽ سمٕمٝمقدهؿ: ووم٤مءهؿ

 "ع" احلسرلم اًم٘مرقم قمٚمٞمر٦م أظمرؼم وىمرد وشمرذيمػم، سمٞم٤من إمم حيت٤مج

 هرق اًمٙمقومر٦م أهرؾ طمر٤مل ُئمٝمر شم٘مرير أومْمؾ وإنّ  ُمّٙم٦م، ذم سمذًمؽ

 أهرؾ وٟمٗم٤مق ًمٙمذب واعمتْمّٛمـ ُمسٚمؿ أوم٤مده اًّمذي األظمػم اًمّت٘مرير

 قمررغم اًمبٜمرر٤مء أو أىمررقاهلؿ قمررغم االقمررتامد قمرردم وةورة اًمٙمقومرر٦م
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 .ش1».وقمقدهؿ

 وهمرػم اًمقاىمٕمّٞمر٦م همرػم اًمّتحٚمرٞمالت هرذه يمّؾ  إنّ : احل٘مٞم٘م٦م وذم

 وأةاسمرف اًمّّمر٤مذم اعمرضمرع إنّ  شم١ميّمرد شم٤مرخيّٞمر٦م سمِمقاهد اعمدقمقُم٦م

 قمركمّ  سمرـ احلسرلم طمريمر٦م شمٗمسػم ذم ظم٤مـمئ أؾم٤مس ُمـ يٜمٓمٚم٘مقن

 ؾمرٚمٗم٤ًم: اًمٜمّت٤مئ٩م ُمٕمٚمقُم٦م متثٞمٚمّٞم٦م إهّن٤م قمغم بداي٦ماًم ُمـ يّمّقره٤م "ع"

 ويمر٤من طمريمترف، ىمبرؾ اًمٙمقوم٦م أهؾ سمٖمدر يٕمٚمؿ يم٤من "ع" وم٤محلسلم

 ٟمسر٤مئف سمسربل يٕمٚمرؿ ويمر٤من اًمّسرٗمرة، هرذه ذم ؾمرُٞم٘متؾ سم٠مّٟمف يٕمٚمؿ

 اًمٙمقوم٦م إمم ُمسٚمؿ قمّٛمف اسمـ أرؾمؾ يمّٚمف هذا وُمع إًمخ،... وأـمٗم٤مًمف

 إنّ  أيْم٤ًم، سمٛمّمػمه ؿيٕمٚم يم٤من ُمسٚمؿ وإنّ  أهٚمٝم٤م قمغم احلّج٦م إلًم٘م٤مء

 سمرف اخل٤مّص  اًمّتٙمٚمٞمػ ًمتٓمبٞمؼ ضم٤مءت واألومٕم٤مل األقمامل هذه مجٞمع

 يمر٤من هرؾ أدري وًمسر٧م!! ؾم٤مسم٘م٦م رشمب٦م ذم سمف اًمّسامء يمّٚمٗمتف اًّمذي

 اًمّتٕمجٞمرؾ إمم سمدقمقشمرف اهلل ؾمرٛمح ال "ع" احلسرلم خير٤مدع ُمسٚمؿ

 !  ُمثاًل؟ اًمٙمقوم٦م إمم سم٤مًم٘مدوم

 هرذه ُمرع ألظمػما إمم يذه٥م طمٞمٜمام اًمب٤مطم٨م إنّ  اًمّٓمبٞمٕمل وُمـ

 وشمٗمسرػمه٤م اًمّت٤مرخيّٞم٦م اًمقىم٤مئع ىمٚم٥م إمم ومسٞمْمٓمرّ  اًمٙمالُمّٞم٦م األُمقر

 شم٘متٍمر ال اًمّٔمر٤مهرة وهذه سم٤معمّرة، قم٘مالين وال واىمٕمل همػم شمٗمسػماً 

 اًمٕم٘م٤مئدّير٦م اعمٗمردات ُمـ قمّدة إمم متتدّ  سمؾ وم٘مط، يمرسمالء واىمٕم٦م قمغم

 ٤مءً واٟمتٝمر اإلُم٤مُمر٦م ُمرـ سمردءاً  ؾمر٤مسم٘م٦م ُم٘مر٤مالت ذم ٟمّقهٜم٤م يمام اهل٤مُّم٦م

 .ش2»اًم٘مّمد وراء ُمـ واهلل اعمتداوًم٦م، اًمِّمٞمٕمّٞم٦م سمّمٞمٖمتٝمام سم٤معمٝمدوّي٦م

                                                           

 .68: ص"اًمِّمٝمٞمد اًمٕم٤ممل"ذم يمت٤مسمف  شمرمج٦م عم٤م ورد (1)  

  (2)   28 /٢9 /2٢17. 
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ّٔ٘ املقْالت ّٔ٘ ّرحبَا اللالم  ؟"!ع" اذتظني ملظلْم

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

 وضمٕمٚمر٧م حمْمر٦م، همٞمبّٞمر٦م سمٛمسرح٦م يمرسمالء واىمٕم٦م ُمسح٧م إذا

 وشمٗم٤مصرٞمٚمٝم٤م أطمرداصمٝم٤م سمجٛمٞمرع قم٤معمر٤مً  قم٤مروم٤مً  "ع" قمكمّ  سمـ احلسلم

 ومم٤مرؾمر٤مشمف سمخروضمف وأراد ُمّٙم٦م ُمـ روضمفظم حلٔم٦م ىمبؾ ودىّمّٞم٤مهت٤م

 ومسرقف وم٘مرط قم٤مشم٘مرف قمرغم اعمُٚم٘مرك اخلر٤مّص  ًمٚمّتٙمٚمٞمرػ االُمتث٤مل

 متثٞمٚمٝمر٤م حلٔمر٦م ؾمرقى اًمٜمّٗمقس ذم شم١مصّمر ال متثٞمٚمّٞم٦م جمّرد إمم شمتحّقل

 ـمبٞمٕمّٞمر٦م ومرورتٝم٤م إذا سمٞمرٜمام وومٜمّٞمر٦م، صٜم٤مقمّٞم٦م سمبٞم٤مٟم٤مت زّوىمٜم٤مه٤م ُمٝمام

 شمٜمٝمر٤مر ومسرقف ٘مٞمٚم٦مصم وُمذهبّٞم٦م يمالُمّٞم٦م رشمقش دون سمنمّي٦م واىمٕمّٞم٦م

 ُمراؾمرٚمتٝمؿ سمٕمد "ع" سم٤محلسلم اًمٙمقوم٦م أهؾ همدر اؾمتحرضت إذا

 هرق ىمتٚمرف قمغم ذًمؽ سمٕمد وإىمداُمٝمؿ وُمب٤ميٕمتف ىمدوُمف وـمٚمبٝمؿ إّي٤مه

   واعمٗمجٕم٦م. اًمبِمٕم٦م اًمّٓمري٘م٦م مذه سمٞمتف وأهؾ

 األطمرررار أيب ُمٔمٚمقُمّٞمرر٦م شُمٗمسررد اًمٙمالُمّٞمرر٦م اعم٘مررقالت إنّ  سمررغم:

 إاّل  قمٚمٞمؽ وُم٤م ؾمٚمٗم٤ًم، ًمف ُمٕمدّ  ؾمٞمٜم٤مريق إمم وحتّقهل٤م "ع" واًمِّمٝمداء

 ًمف روطمل" صقشمف شمتخّٞمؾ وأٟم٧م ذايمرشمؽ ُمـ ومتحٞمٝم٤م شمٜمس٤مه٤م أن

 يٜمٍمرٟم٤م، ٟمر٤مس ُمـ هؾ":  ر قمٜمف روي يمام ر ي٘مقل وهق "اًمٗمداء

 .ش1» "!؟…يٕمٞمٜمٜم٤م ُمٕملم ُمـ هؾ

                                                           

  (1)  28 /٢9 /2٢17. 
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 !!رتالذ الّؼَٔذ كتاب علٙ املطَشٖ مالحظات

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

 أىمدم اعمٓمبٕم٦م إمم حتقيٚمف وىمبؾ اخل٤مًمد اًمِّمٝمٞمد يمت٤مب ريرحت سمٕمد

 إمم اًمؼميرد ـمريؼ قمـ إرؾم٤مًمف إمم آسم٤مدي اًمٜمّجػ ص٤محلل اعمرطمقم

 اعمٓمٝمرري: ُمرشم٣مر اعمرطمرقم اًم٘مرديؿ صدي٘مف إىم٤مُم٦م حمؾ ـمٝمران

 ذم ُمّمٚمح٦م وضمقد طمقل ورأيف ُمْمٛمقٟمف طمقل رأيف إلظمذ وذًمؽ

 اعمٓمٝمري يد سمخطّ  اجلّقاب ومج٤مءه ال، أم اًمّتقىمٞم٧م هذا ذم ـمب٤مقمتف

 :  شمرمجتف ُم٤م

 ص٤محلل اهلل ٟمٕمٛم٧م اًمِّمٞمخ ؾمامطم٦م اًمٙمبػم اعمحّ٘مؼ اجلّٚمٞمؾ اًمٕم٤ممل

 واًمرقدود اًمٕمزيرز صردي٘مل: "إوم٤مور٤مشمف داُمر٧م" آسم٤مدي اًمٜمّجػ

 يمت٤مسمٙمؿ ـم٤مًمٕم٧م ًم٘مد وشم٠ميٞمد، وشمقومٞمؼ سمسالُم٦م شمٙمقن أن اهلل أؾم٠مل

 ومٞمرف وضمردت إيّن : قمٚمامً  ُمٜمف، واؾمتٗمدت سمدىّم٦م واطمدة ُمّرة اًمٜمّٗمٞمس

 ًمرذوىمٙمؿ ووم٘مر٤مً  ُمسربقق همرػم ًمٕمٛمؾ وإٟمج٤مزاً  ًمٙمؿ يمثػمة داً ضمٝمق

 ُمرّرة ألّول أىمررأ أليّن  اًمٗم٤مئ٘مر٦م ؾمٕم٤مديت أظمٗمٞمٙمؿ وال وؾمٚمٞم٘متٙمؿ،

 وأمتٜمّرك وقم٘مالٟمّٞم٦م، شم٤مرخيّٞم٦م سمّمٞمٖم٦م اًمِّمٝمداء ؾمّٞمد شم٤مريخ قمـ سمحث٤مً 

 سمٕمرض يم٤مٟم٧م وإذا اؾمتٜمت٤مضم٤مشمف، سمٕمض ُمع اشّمٗم٤مىمل قمدم رهمؿ ٟمنمه

 ُمرـ": اًم٘م٤مئٚمر٦م ًمٚمٛم٘مقًمر٦م ُمّمرداىم٤مً  دمٕمٚمٙمرؿ اًمٙمتر٤مب هذا أىمس٤مم

 اًمّتٙم٤مُمرؾ ـمريؼ ذم ظمٓمقة ؾمٞمٙمقن إّٟمف إاّل  "ُاؾمتٝمدف وم٘مد َصٜمّػ
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 ًمٍمراع حمرالا  "ع" احلسرلم ًمت٤مريخ ضمٕمٚمف طمٞم٨م ُمـ االضمتامقمل

 .شُمٜمٓم٘مّٞم٦م سمّمٞمٖم٦م واآلراء األومٙم٤مر

 سمٜمنمر اعمٕمٜمّٞمر٦م اعم١مؾّمسر٦م إنّ : األُمرر ذم واعمحرػّم  اًّمالوم٧م ًمٙمـ

 شمٕمٚمٞم٘م٤مشمرف سمٕمرض ٤مقمر٦مـمب قمرغم أىمردُم٧م اعمٓمٝمرري اعمرطمقم شمراث

 قمرغم ىمراءشمرف طمرلم "اهلل رمحرف" يّسرجٚمٝم٤م يمر٤من اًّمترل وُمسقّداشمف

 أو عمراضمٕمتٝمر٤م ومرصر٦م جيد أن سم٠مُمؾ اًمّنيع اًمٜمّ٘مد سم٤مب ُمـ اًمٙمت٥م

 وهرل ُمٓمبققمر٦م ُمر٤مّدة إمم حيّقهلر٤م أن أراد ُمر٤م إذا شم٘مقيٛمٝمر٤م إقم٤مدة

 ًمأؾمرػ اًمِّمٞمٕمّٞم٦م اعم١مؾّمس٤مت سمٕمض قمٜمد أظمػماً  شمداوهل٤م شمؿّ  ـمري٘م٦م

 اًمِّمرٝمٞمد ًمٙمت٤مب يمثػمة ٟم٘مقداً  اًمّتٕمٚمٞم٘م٤مت هذه محٚم٧م وىمد اًمِّمديد،

 ُمرـ يرده سمخرطّ  اعمٓمٝمرري ؾمّجٚمف ُم٤م ُمع اًمّتٜم٤مذم مت٤مم شمتٜم٤مرم اخل٤مًمد

 ظم٤مـمئر٦م وٟمسب٦م واوح٤مً  دمٜمّٞم٤مً  سمٕمْمٝم٤م محؾ سمؾ اًمٙمت٤مب، هلذا شم٘مقيؿ

 ورسّمرام اعمٕمررذم شمقضمٞمٝمٝمر٤م يمٞمٗمّٞم٦م ذم اخل٤مًمد اًمِّمٝمٞمد ُمّمٜمّػ طمػّمت

 ذم يمبرػماً  ُم٤مًمٞمر٤مً  ُمبٚمٖمر٤مً  يْمرع أن اوٓمرّ  سمحٞم٨م أيْم٤ًم: األظمالىمل

 ىمبٞمرؾ ُمـ يمت٤مسمف، ذم ُمّمدره٤م إمم ُيرؿمده عمـ ٟم٘مدّي٦م يمج٤مئزة وىمتٝم٤م

 قمغم يم٤من اإلُم٤مم إنّ » يرى اخل٤مًمد اًمِّمٝمٞمد يمت٤مب ُمّمٜمّػ إنّ : ىمقًمف

 ًمالؾمتسرالم سم٤معم٘م٤مسمرؾ ُمستٕمّداً  يٙمـ مل ًمٙمٜمّف يزيد، عمب٤ميٕم٦م اؾمتٕمداد

 اسمرـ إن ي٘مرلم غمقمر يم٤من أّٟمف ذًمؽ زي٤مد: السمـ ذط أو ىمٞمد سمدون
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  .ش1»شحم٤مًم٦م ال ىمتٚم٦م ّذ  ؾمٞم٘متٚمف زي٤مد

 اًمٙمت٤مب هذا قمغم شُمسّجؾ اًّمتل اعمالطمٔم٤مت ُمـ يمثػماً  إنّ  اقمت٘مد

 اًم٘مر٤مرئ يٛمٜمرع اًّمرذي اًمّرهٞم٥م اًمٕم٤مـمٗمل احل٤مضمز ؾمببٝم٤م وأةاسمف

 هرذا ٟم٘مرؾ دون سمتجّرد سمٜمٗمسف اًمٙمت٤مب ىمراءة صقب اًمّذه٤مب ُمـ

 سمٕمرض ومتر٤موى ضمزاحلر٤م هرذا إجير٤مد ُمس١موًمّٞم٦م ويتحّٛمؾ ذاك: أو

 صر٤مطمبف وشم٘مريرع حتريٛمف قمغم اًمٜم٤ّمص٦م اًمقىم٧م ذًمؽ ذم ىمؿ ُمراضمع

 ًمذًمؽ، احلثٞمث٦م اعمّمٜمّػ ُمس٤مقمل رهمؿ قمٚمٞمف واالـّمالع ىمراءشمف ىمبؾ

 سمرـ احلسلم طمريم٦م ىمراءة إلقم٤مدة طم٤من ىمد اًمقىم٧م إنّ : قم٘مٞمديت وذم

 اًمٙمالُمّٞم٦م اًمٜمّٔم٤مرات قمـ سمٕمٞمداً  وـمبٞمٕمل: واىمٕمل سمِمٙمؾ "ع" قمكمّ 

 اًمقريررد، إمم اًمقريررد ُمررـ احلريمرر٦م هررذه شمٜمحررر اًّمتررل واعمذهبّٞمرر٦م

 ُم٘مر٤مالت ذم اعمقوقع هذا شمٗم٤مصٞمؾ ًمبٕمض اإلؿم٤مرة إمم وؾمٜمٕمقد

 ش2»شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن الطم٘م٦م

                                

                                                           

 .2٢6، ص3اعمٚمحٛم٦م احلسٞمٜمّٞم٦م: ج  (1)

  (2)   29 /٢9 /2٢17. 
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 !!املأثْس ادتضع عيْاٌ حتت املعاصش الّلطه اىذساج يف تأّمالت

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

 اًّمٚمٓمرؿ ُيردظمٚمقا أن اعمٕمر٤مسيـ اًمٗم٘مٝمر٤مء ضمّؾ  وحي٤مول طم٤مول

 قمٜمقان حت٧م اعمٕم٤مسة... واإليراٟمّٞم٦م واًمٜمّجٗمّٞم٦م اًمٙمرسمالئّٞم٦م سمّمٞمٖمتف

 األئّٛمر٦م ُمروّير٤مت سمٕمرض ذم واعمحٛمرقد "ع" احلسلم قمغم اجلزع

 ال وًمٙمٜمّرل سم٤مؾمرتحب٤مسمف، احلٙمرؿ ُمقوقع يٜمّ٘محقن وسمذًمؽ ،"ع"

 اجلّرزع قمٜمرقان اٟمٓمب٤مق ألن وذًمؽ اًمٙمالم: هذا ُمع يمثػماً  اشمٗم٤مقمؾ

 إنّ  سمداهر٦م شمّمرّقره: يّمرٕم٥م أُمررٌ  اعمتٕم٤مرومر٦م سمّمرٞمٖمف اًّمٚمٓمؿ قمغم

 اًّمرال اعمقاىمرػ هرل اجلرزع قمٜمرقان ورٛمـ شمٜمدرج اًمتل اعمقاىمػ

 واؾمرتذيم٤مره٤م، اًمٗم٤مضمٕمر٦م إصمرر اإلٟمسر٤من ُمـ شمّمدر اًمتل ؿمٕمقرّي٦م

 ُمٜمرف اًمٕم٘مالئرّل  االشّمزان يٜم٤مذم ُم٤م صدور يتٕمّ٘مؾ اًمٕمرف إنّ  سمحٞم٨م

 تامقمّٞمر٦مواالضم اًمٕمرومّٞمر٦م اًمقاضمبر٤مت سمٕمرض قمـ وذهقًمف ٟمسٞم٤مٟمف أو

 .اعمّم٤مب ُمـ ومٞمف وىمع ُم٤م ًمِمّدة أيْم٤مً 

 اًمٙمرسمالئّٞمر٦م اعمقايمر٥م ذم اًمرشمٞمب٦م اًمٕمزائّٞم٦م اًمٕمٛمٚمّٞم٤مت هذه ًمٙمـ

 ؾمرٚمٗم٤ًم، هل٤م وجمّٝمز ُمٜمّٔمٛم٦م قمٛمٚمّٞم٤مت هل... اإليراٟمّٞم٦م أو اًمٜمّجٗمّٞم٦م أو

 اًّمٚمٓمرؿ وُيرٜمّٔمؿ ُمٕمروومر٦م، إي٘م٤مقمّٞمر٦م طمريم٤مت يامرس ومٞمٝم٤م واًّمٚمّٓم٤مم

 أيردك، أرومرع": ُمٗمرردات ّرريٙمر اعمٜمِمرد ومتسرٛمع ًمإلي٘م٤مع، ووم٘م٤مً 
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 اًّمٚمٓم٤مُمرر٦م سمٕمررض وشمرررى ،"إًمررخ...سمرر٤مًّمٚمٓمؿ ًمتخرررسمط ورربٝم٤م،

 اعمٗمررؽمض ضمررزقمٝمؿ شمٜمرر٤مرم شمٍّمرروم٤مت اًّمٚمٓمررؿ أصمٜمرر٤مء يتٍّمررومقن

 قمٛمرالً  ًمرٞمس اًمٕمٛمرؾ هرذا إن قمـ يٙمِمػ اًمذي األُمر :...أيْم٤مً 

  . ...قمٚمٞمف اجلّزع قمٜمقان يٜمٓمبؼ سمحٞم٨م ؿمٕمقر اًّمال ُمـ ٟم٤مدم٤مً 

 اعمُٓمررب اًّمٚمحرـ ٟمٗمرس بر٤مراالقمت سمٕمرلم أظمذٟم٤م إذا ظمّمقص٤مً 

 األقمرراف سمٕمض ذم اجلّزع ًمٕمٜمقان واعمٜم٤مذم اًم٘مّمٞمدة ذم اعمستخدم

 سمٕمرض أيْمر٤مً  وأظمرذٟم٤م ًمٚمٛمسرّٚمامت، اعمٜمر٤مذم ُمْمٛمقهن٤م قمـ ومْمالً 

 اًمّثررقاب سمرر٠منّ  ؿمررّؽ  ال ٟمٕمررؿ:... أيْمرر٤مً  اعمتٓمّرومرر٦م اًّمٚمٓمررؿ صررٞمغ

 ًمٞمس ًمٙمـ أومٕم٤مهل٤م، ورسّمام األقمامل هذه ٟمقاي٤م قمغم يؽمشّم٥م واًمٕم٘م٤مب

 قمرـ اًمبحر٨م وقمٚمٞمٜمر٤م قمٚمٞمٝمر٤م، اجلّرزع قمٜمرقان اٟمٓمب٤مق لظمال ُمـ

 ُمرـ واهلل اًمقىمر٧م، ٟمٗمرس ذم وشمرؿمٞمده٤م ًمذًمؽ آظمر وم٘مٝمل قمٜمقان

 .ش1»اًم٘مّمد وراء

                                                           

  (1)    29 /٢9 /2٢17. 
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ّٓ٘ األثين اإلمام٘ غٔاب  "!!ع" اذتظني خطاب يف عؼش

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

 اًمِّمرٞمٕمّٞم٦م سمّمرٞمٖمتٝم٤م قمنمرّي٦م األصمٜمرل اإلُم٤مُمر٦م ومٙمررة يم٤مٟم٧م إذا

 ذم وًمرق اهلجرري األّول ٘مررناًم ذم وُمٕمروومر٦م طمر٤مةة اعمتداوًم٦م

 قمركم سمرـ احلسرلم يقفّمٗمٝمر٤م مل ومٚمامذا ظم٤مّص  سمٜمحق اًمٕمٚمقّي  اًمبٞم٧م

 قمغم احلّج٦م إلًم٘م٤مء أو أطم٘مّٞمتف إلصمب٤مت اًمٙمرسمالئّٞم٦م ظمٓم٤مسم٤مشمف ذم "ع"

 وهرؾ! قمٜمرف؟ ختّٚمٗمرقا اًّمرذيـ ًمٚمٝم٤مؿمٛمّٞملم سم٤مًمٜمّسب٦م وًمق شم٘مدير أىمّؾ 

 قمرغم اـّمٚمرع ُمرـ هق األٟمّم٤مري اهلل قمبد سمـ ضم٤مسمر يٙمقن أن ُيٕم٘مؾ

 قمٚمٞمرف يّٓمٚمرع ومل طمٍمراً  "ع" وم٤مـمٛمر٦م ُمرـ وٟمسرخف اًّمٚمرقح هذا

 اًمّسرج٤مد وًمرده إُم٤مُم٦م أُمر حيسؿ مل وعم٤مذا! ؟"ع" احلسلم قمزيزه٤م

 اًّمٚمرقح ُمرضمٕمّٞمر٦م إمم اإلرضمر٤مع ظمرالل ُمرـ سيرح سمِمٙمؾ "ع"

 !اًمِّم٘مٞمؼ؟ همػم أظمٞمف أُم٤مم اًمّٓمريؼ ي٘مٓمع ًمٙمل احل٤مؾمٛم٦م

 اعمتداوًمر٦م ّٞم٦ماًمِّمرٞمٕم سمّمرٞمٖمتٝم٤م اًمٗمٙمررة هرذه إنّ  قمغم ٟم١ميّمد إّٟمٜم٤م

 اًمٗمرؽمة، شمٚمؽ ذم ُمتداوًم٦م وال ُمٕمرووم٦م شمٙمـ مل اًمٕمريض وقمروٝم٤م

 أؾمرب٤مم٤م شمقًّمردت وُمذهبّٞم٦م يمالُمّٞم٦م ًمٜمزاقم٤مت ـمبٞمٕمل وًمٞمد هل سمؾ

 ذم واًمِّمرقاهد األدًّمر٦م ُمرـ سمٛمجٛمققم٦م يمالُمٜم٤م قمّززٟم٤م وىمد الطم٘م٤ًم،

 اعمراطمررؾ ذم وأيمثررر أيمثررر وؾمررٜمٕمّٛم٘مٝم٤م ؾمررٚمٗم٤ًم، ُمٗمّّمررٚم٦م ُم٘مرر٤مالت

                    .ش1»اًمّتقومٞمؼ رضمقٟم اهلل وُمـ اًم٘م٤مدُم٦م،

                                                           

  (1)   3٢/ ٢9 /2٢17. 
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 "!!ع" اذتظني صذس سّض حادث٘ يف اجمللظٕ تأّمالت

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

 احلسرلم صردر إنّ  واخل٤مّصر٦م اًمٕم٤مُّمر٦م سملم واعمِمٝمقر اعمٕمروف

 ذًمرؽ ورد وىمد اعمٕمريم٦م، اٟمتٝم٤مء سمٕمد اخلٞمؾ سمحقاومر رّض  ىمد "ع"

 ٞمٕم٦ماًمِّمر حمرّدصمل ؿمرٞمخ إنّ  يبردو ًمٙمرـ قمرّدة، شم٤مرخيّٞم٦م ُمّم٤مدر ذم

 اعمِمرٝمقرات ُمرـ ويرراه ويٜمٙمره، ذًمؽ يرومض اعمجٚمز اعمرطمقم

 همريبر٤مً  األُمرر هذا يبدو وىمد!! هل٤م أصؾ ال اًّمتل واًمِّمٞمٕمٞم٦م اًمُسٜمّٞم٦م

 هرذا ُمثؾ يٜمٙمر أن يم٤معمجٚمز ؿمخص ُمـ ُيٕم٘مؾ يمٞمػ إذ والومت٤ًم:

 ُمر٤م ؾمبٞمؾ ذم األظمب٤مر سمْمٕم٤مف يتٛمّسؽ اًّمذي وهق اعمِمٝمقر األُمر

 !يريد؟

 إمم اًمّّمردر رّض  حل٤مدصم٦م إٟمٙم٤مره ذم جٚمزاعم يستٜمد :واجّلواب

 طمرديثّل  يمتر٤مب أهؿّ  ذم اًمٙمٚمٞمٜمل رواه٤م اًّمتل واألؾمد ومّْم٦م رواي٦م

 ٟمجرد األُمرر هذا طم٘مٞم٘م٦م قمغم اًمقىمقف وسمٖمٞم٦م اًمٙم٤مذم، وهق ؿمٞمٕمل

 ُمّمردره٤م ذم وردت يمرام واألؾمرد ومّْمر٦م رواي٦م ـمرح اًّمالزم ُمـ

 وٟمٜمٝمرل ُمٜمٝمر٤م، اعمجٚمزر اؾمرتٔمٝم٤مرات سمٕمرده٤م وٟم٘مرّرر األصكم،

 .سمتٕمٚمٞم٘م٤مشمٜم٤م ي٨ماحلد

 اهلل قمبررد أيب قمررـ سم٠مؾمررٜم٤مده اًمٙمرر٤مذم يمت٤مسمررف ذم اًمٙمٚمٞمٜمررل روى



 3٢    ................................................................ (1ة )بنظرة ال مذهبّيربالء ك

 يقـّمئررقه أن اًم٘مررقم أراد "ع" احلسررلم ىُمتررؾ عمرر٤م: »ىمقًمررف األودي

 اؾمرؿ وهرق] ؾمرٗمٞمٜم٦م إنّ  ؾمرٞمديت ير٤م: ًمزيٜم٥م ومْم٦م وم٘م٤مًم٧م اخلٞمؾ،

 ومر٢مذا ضمزيرة إمم ومخرج اًمبحر ذم سمف يُمن[ "ص" ًمٚمّرؾمقل ظم٤مدم

 رؾمرقل ُمرقمم أٟم٤م احل٤مرث أسم٤م ي٤م[: ًمأؾمد ؾمٗمٞمٜم٦م] وم٘م٤مل سم٠مؾمد، هق

. اًمٓمريرؼ قمرغم وىمٗمف طمتك يديف سملم[ األؾمد] ومٝمٛمٝمؿ ،"ص" اهلل

 ُمرع ًمٗمّْمر٦م زال ال واًمٙمرالم] ومدقمٞمٜمل ٟم٤مطمٞم٦م، ذم راسمض واألؾمد

 ومٛمْمر٧م ىمر٤مل همردًا؟ ص٤مٟمٕمقن هؿ ُم٤م وأقمٚمٛمف إًمٞمف أُميض[ زيٜم٥م

 ُمر٤م شمردري أ: ىم٤مًمر٧م صمرؿ رأؾمف، ومرومع احل٤مرث أسم٤م ي٤م: وم٘م٤مًم٧م إًمٞمف

 يقـّمئرقا أن يريدون! ؟"ع" اهلل قمبد سم٠ميب همدا يٕمٛمٚمقا أن يريدون

 ضمسرد قمغم يديف ووع طمتك[ األؾمد] ومٛمِمك: ىم٤مل! فمٝمره اخلٞمؾ

 سمرـ قمٛمرر هلرؿ ىمر٤مل إًمٞمف ٟمٔمروا ومٚمام اخلٞمؾ وم٠مىمبٚم٧م ،"ع" احلسلم

 .  ش1»شوم٤مٟمٍمومقا اٟمٍمومقا، شمثػموه٤م ال ومتٜم٦م: "اهلل ًمٕمٜمف" ؾمٕمد

 ٙمررؿطم أن سمٕمررد اًمّروايرر٦م هررذه ُمررـ اعمجٚمزرر اؾمررتٔمٝمر وىمررد

 :اًمٜمّ٘م٤مط ُمـ مجٚم٦م ر وُمٜمٝمجف ًمتّمّقراشمف ووم٘م٤مً  ر ؾمٜمدّي٤مً  سمجٝم٤مًمتٝم٤م

 حتر٥ّم  سمٕمْمٝم٤م وإنّ  وإطمس٤مؾم٤ًم، ؿمٕمقراً  ًمٚمحٞمقاٟم٤مت إنّ  :إّوىل

 !!أيْم٤مً  وشمٕمرومٝمؿ "ع" اًمبٞم٧م أهؾ

                                                           

  .465ص ،1ج: اًمٙم٤مذم(1)  



 31    ................................................................ (1ة )بنظرة ال مذهبّيربالء ك

 األُمرر هرذا وىمرقع ُمرـ واخل٤مّصر٦م اًمٕم٤مُّم٦م ذيمره ُم٤م إنّ  :الّثاىوة

 أصرؾ ال اًّمترل اعمِمٝمقرات ُمـ هق ر اًمّّمدر رّض  وهق ر اًمٗمٔمٞمع

 !! هل٤م

 ذم احل٤مدصمر٦م هرذه روى وإنّ  ـمر٤مووس اسمرـ اًمسرّٞمد إنّ  :الّثالثة

ـّ  ُم٘متٚمف  ومّْمر٦م طمٙم٤مي٦م ذم اًمٙمٚمٞمٜمل رواه ُم٤م هق األُمر ذم اعمٕمتٛمد ًمٙم

 !! واألؾمد

 رر "ع" احلسرلم صدر رّض  اّدقمقا اًّمذيـ اًمٕمنمة إنّ  :الّرابعة

 طمٗمر٤مظ ُمٕمجزة إظمٗم٤مء همروٝمؿ يم٤من ر ـم٤مووس اسمـ رواي٦م ذم يمام

 أي] اًمزٟمر٤م وًمرد ىمّٚمرؾ ًمرذًمؽ ويم٠مّٟمف» :!!"ع" ضمسده قمغم األؾمد

 !! سمٙمذمؿ  ًمٕمٚمٛمف ضم٤مئزهتؿ:[ زي٤مد سمـ اهلل قمبٞمد

 ؾمرب٥م يمر٤من اًمٕمنمرة سم٠موًمئرؽ اعمختر٤مر ومٕمٚمرف ُم٤م إنّ  :اخلامسة

 واىمٕمّٞمترف، وقمردم األُمر هذا طمّمقل سمٓمالن رهمؿ ًمذًمؽ اّدقم٤مئٝمؿ

   .ش1»شُمٜمف وأومٔمع أومحش ذًمؽ ىمبؾ "ع" سمف ومٕمٚمقه ُم٤م يم٤من وإن»

 :العاجلة الّتعلوقات بعض ادقام يف ويل

 أمحرد سمرـ احلسلم قمـ اخلراوم٦م هذه اًمٙمٚمٞمٜمل روى ًم٘مد :إّول

 قمرـ أدريس، سمـ اهلل قمبد قمـ واألؿم٩ّم، يمري٥م أيب قمـ حمٛمد، أو

                                                           

 .371ص ،5ج: اًمٕم٘مقل ُمرآة  (1)  
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 إنّ : اًمقاورح وُمرـ األودي، يزيرد سمرـ أدريس اهلل قمبد أيب أسمٞمف

 ذم أدظمرؾ أن أريد وال اًمٕم٤مُّم٦م، ُمِم٤ميخ ُمـ رواهت٤م ُمٕمٔمؿ أو مجٞمع

 ًمٙمٜمّرل ومٕمرالً  هيّٛمٜمرل ال ُمر٤م ومٝمرذا اخلراوم٦م: هلذه اًمّسٜمدي بح٨ماًم

 هرذا ظمرؼماء ألطمرد رر اعمح٤مضمج٦م سم٤مب ُمـ ر ٟمّص  سمذيمر ؾم٠ميمتٗمل

ـّ  : ىمر٤مل طمٞمر٨م اًمؼموضمرردي اعمرطمرقم ىمّرره ؾمٜمده٤م شم٘مٞمٞمؿ ذم اًمٗم

 احلٙم٤مير٦م هذه ؾمٜمد ذم اعمذيمقريـ اًمرضم٤مل أنّ : ذيمرٟم٤م مم٤ّم ومتحّّمؾ»

 أصررح٤مب قمٜمررد ؿمرر اعمقصمررقق اعمٕمرررووملم اًمِمررٞمقخ ُمررـ يمرر٤مٟمقا

 .ش1»...شسمف سم٠مس ال وم٤مًمسٜمد... احلدي٨م

 اًمٜمّّمرقص هرذه ألُمثر٤مل قمريض سم٠منّ  ُمراراً  أووح٧م :الّثاين

 أو مر٤م االؾمتِمرٝم٤مد يرروم ال سمٕمْمٝمؿ قمٜمد اًمّسٜمدي٦م اعمِم٤ميمؾ ذات

 اًمٗمٙمرري األومؼ قمـ يم٤مؿمٗمّٞمتٝم٤م قمـ يتحّدث سمؾ سمحجّٞمتٝم٤م، اإليامن

 سم٤مًمٜمّسررب٦م ًمررقو وُم٘مبقًّمٞمتٝمرر٤م اعم١ُمؾّمسرر٦م اعمرطمٚمرر٦م ًمتٚمررؽ واًمٕم٘مرردي

 أهرؿّ  ذم واردة وهل ظمّمقص٤مً  أورده٤م، اًّمذي اعمّمٜمّػ ًمِمخص

 .اإلـمالق قمغم ؿمٞمٕمّل  طمديثّل  يمت٤مب

 طمٙم٤مي٦م إنّ  اًمّٔم٤مهر إنّ  قمغم اًمؼموضمردي اعمرطمقم ٟمّص  :الّثالث

 قمرـ يم٤مٟمر٧م سمرؾ وطمّس  ُمِم٤مهدة قمـ شمٙمـ مل احلٙم٤مي٦م هذه راوي

                                                           

 .362ص ،1ج: اًمٙم٤مذم يمت٤مب ؾم٤مٟمٞمدأ  (1)  
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 يمررسمالء طم٤مدصم٦م شم٤مريخ ذم وضمقده الؾمتبٕم٤مد وذًمؽ وطمدس: قمٚمؿ

 اًمقاىمٕمر٦م هرذه جلٛمٞمرع ؿمرٝمقده أنّ  ُمع» صٖمػمًا، ـمٗمالً  يم٤من إّٟمف أو

 إمم وسمٕمْمرٝم٤م اعمٕمريمر٦م إمم وسمٕمْمرٝم٤م احلرم إمم راضمع سمٕمْمٝم٤م اًّمتل

 قمٍمه ذم يم٤من ٟمٕمؿ ضمّدًا، سمٕمٞمد واعمٕمريم٦م احلرم قمـ ظم٤مرج ُمقوع

 ُمر٤م سمربٕمض اًمٕمٚمرؿ يٛمٙمٜمف ومٙم٤من طمّٞم٤ًم، اًمٓمّػ  وىمٕم٦م ؿمٝمد ُمـ أيمثر

 قم٤مدة ضمرت اًّمتل اًمٖمريب٦م األُمقر ظمّمقص٤م األُمقر، ُمـ ومٞمٝم٤م وىمع

 يِمر٤مهده٤م مل عمرـ اًمٕمٚمرؿ ومٞمحّمرؾ ُمِم٤مهدهت٤م، قمٜمد سمٜم٘مٚمٝم٤م اًمٜم٤مس

 هرذه ذم ُيتر٤مسمع مل أّٟمرف يبّٕمرده ًمٙمرـ ؿمرٝمده٤م، ممّرـ اًمٜم٘مرؾ سمتٔم٤مومر

 .ش1»شسمح٘م٤مئؼ اًمٕم٤ممل واهلل احلٙم٤مي٦م،

 ال وومّْمر٦م األؾمرد رواير٦م ٟمٗمس ذم اعمْمٛمقين اًمّتٜم٤مىمض :الّرابع

 راسمْم٤ًم، األؾمد يم٤من وأيـ يٜم٥م،ز ومّْم٦م رأت وم٠ميـ سمٞم٤من: إمم حيت٤مج

 اًمرّذسمح قمٛمٚمّٞمر٦م ىمبرؾ "ع" احلسلم طمٗمظ إمم األؾمد يب٤مدر مل وعم٤مذا

 األؾمرئٚم٦م قمنمرات وهٙمرذا... اًمّّمدر رّض  ُمـ أومجع هل اًّمتل

 واعمٕمٚمقُمر٤مت ظمّمقصر٤مً  احلٙم٤مي٦م هذه ظمراوم٦م شم١ميّمد اًّمتل األظمرى

 وقمٛمرهرر٤م وزواضم٤مهترر٤م ضمقاٟمبٝمرر٤م سمٕمررض وأؾمررٓمقرّي٦م ومّْمرر٦م قمررـ

 .  ضمّداً  ؿمحٞمح٦م

                                                           

 اعمٕمٓمٞم٤مت. ٟمٗمس اًمّس٤مسمؼ، اعمّمدر  (1)  
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 اًمّرؾمقل عمقمم سم٤مًمٜمّسب٦م اخلراوم٦م هذه أصؾ ورورد إنّ  :امساخل

 ُمرـ صرحٞمح٦م إهّنر٤م يٕمٜمرل ال اًمُسرٜم٦ّم أهؾ يمت٥م ذم ؾمٗمٞمٜم٦م "ص"

 .حمّٚمف ذم ذًمؽ وشمٗمّمٞمؾ األؾم٤مس،

 سملم مجع وضمف شم٘مديؿ ؾمبٞمؾ ذم سمٕمْمٝمؿ اؾمت٘متؾ ًم٘مد :الّسادس

 األؾمرد مح٤مير٦م ظمراومر٦م وسمرلم شم٤مرخيّٞمر٤مً  اًمّث٤مسمت٦م اًمّّمدر رّض  طم٤مدصم٦م

 طمٞمرر٤مة ذم طمرردث اًمّّمرردر رّض  إنّ : وم٘مرر٤مل "ع" لماحلسرر ًمّمرردر

 ومّْمر٦م أؾمرد مح٤مير٦م وطم٤مدصمر٦م سمر٤مجلّراح، ُمثخـ وهق "ع" احلسلم

 ال اؾمتحسر٤مٟم٤مت جمرّرد اًمّتقضمٞمرف وهرذا ووم٤مشمرف، سمٕمد يم٤من جلسده

 وال اعمرروي وشمقىمٞمتٝمر٤م اًمّّمردر رّض  قمٛمٚمّٞم٦م أصؾ ُمع ال يٜمسجؿ

 .وأؾمده٤م ومّْم٦م ظمراوم٦م أصؾ ُمع

 اًمٜمّّمرقص مجٞمرع يٚمٖمرل أن داؾمرتٕمدا ًمف اعمجٚمز إنّ : الّسابع

 ُمرـ وجيٕمٚمٝمر٤م واخل٤مّصر٦م اًمٕم٤مُّمر٦م رواهر٤م اًّمترل اعم١ميّمردة اًمت٠مرخيّٞم٦م

 سمٜمٗمسف طمٙمؿ واطمدة رواي٦م ُم٘م٤مسمؾ ذم هل٤م أصؾ ال اًّمتل اعمِمٝمقرات

 األُمرر هرذا يمر٤من ومر٢مذا اًمٙم٤مذم، يمت٤مب ذم وردت ؾمٜمدّي٤مً  سمجٝم٤مًمتٝم٤م

 خيّٞم٤مً شم٤مر صم٤مسمت٦م ٟمّمقص أُم٤مم اًمِّمٞمٕم٦م اعمحّدصملم ًمِمٞمخ سم٤مًمٜمّسب٦م ضم٤مئزاً 

 ُمٕمررذم ظمٚمرؾ وضمرقد سم٤مًمؼمه٤من يرى ًمب٤مطم٨م ذًمؽ جيقز ال ومٚمامذا

 اعمتداوًمر٦م اًمِّمرٞمٕمّٞم٦م سمّمرٞمٖمتٝمام واعمٝمدوّي٦م اإلُم٤مُم٦م رواي٤مت ذم يمبػم

 !اًمٕمريض؟ وقمروٝمام
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 دون هرل يمرام يمررسمالء واىمٕم٦م ومٝمؿ إمم ٜم٤م ُمٕم٤مً يقوّم٘م أن اهلل ٟمس٠مل

 ن،اًمٖمٜمقصرّٞمق ُيريرده٤م اًّمتل سم٤مًمّٓمري٘م٦م ال وُمذهبّٞم٦م يمالُمّٞم٦م رشمقش

   .ش1»اًّمتقومٞمؼ ٟمرضمق اهلل وُمـ

                                                           

  (1)   ٢1 /1٢ /2٢17. 
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 !!الّشضٕ للّؼشٓف كشبالٛ قصٔذٗ ىظب٘ يف تأّمالت

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

 يمرسمالء": ىمّمٞمدة إنّ  األًمسـ قمغم واًمّدائر واعمِمٝمقر اعمٕمروف

 ،"هرر4٢6ر359" اًمّريض ًمٚمنّميػ هل "...وسمال يمرسم٤مً  زًم٧م ال

 ًمٜمٔمٛمٝمرر٤م دىمٞم٘مرر٦م شمٗم٤مصررٞمؾ ذيمررر إمم اخلٓمبرر٤مء سمٕمررض يسررٕمك سمررؾ

 وهرق سم٢مٟمِمر٤مئٝم٤م أسمتردأ اًمرّريض اًمنّمريػ إنّ : ىمبٞمؾ ُمـ وإٟمِم٤مده٤م

!! احلسرٞمٜمل احل٤مئر ذم أسمٞم٤مهت٤م ًمتٙمتٛمؾ اًمٙم٤مفمٛمّٞم٦م ذم سمٞمتف ُمـ هيرول

ـّ   هرذه ٟمسرب٦م يٜمٗمرقن واًمِّمرٕمر اعمخٓمقـمر٤مت ظمرؼماء إنّ  يبدو ًمٙم

 إهّنر٤م ويرّدقمقن أصرالً  ًمرف اٟمتسر٤مم٤م ذم يِمرّٙمٙمقن أو ًمف اًم٘مّمٞمدة

 :اًمّت٤مًمٞم٦م ًمأؾمب٤مب وذًمؽ قمٚمٞمف، ُمٜمحقًم٦م

 ًمٚمنّمريػ األصركم اًمرّديقان ذم اًم٘مّمٞمدة وضمقد قمدم :ّٕولا

 .اًمّريض

 ًمٚمنّمريػ اًمِّمٕمرّي٦م واعمٗمردات اعمذاق ُمع شمِم٤ممٝم٤م قمدم :الّثاين

 .اًمّريض

 ًمٚمنّمرريػ اًمٕم٘م٤مئرردي اعمسرر٤مر ُمررع اٟمسررج٤مُمٝم٤م قمرردم :الّثالثثث

 .اًمّريض

 اًمنّمريػ ىمّمر٤مئد يم٤مٟمر٧م وم٘مد :إّول الّسبب رشح إمجال أّما
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 سمرذًمؽ: ىم٤مم ُمـ هق أٟمف اًمّراضمح وُمـ طمٞم٤مشمف مأّي٤م ذم دُمٛمع اًمّريض

 ومٞمرف أٟمِمردت اًّمرذي اًمّت٤مريخ قمغم اطمتقت ىمّم٤مئده ُمـ يمثػماً  ألن

 األذاف يٓمٚمبرف ُمٕمروومر٤مً  ديقاٟمرف ويمر٤من شمٓمّٚمبتٝم٤م، اًّمتل واعمٜم٤مؾمب٦م

 سمِمرٕمره: قمردٟم٤من اسمٜمرف اهرتؿّ  ووم٤مشمرف وسمٕمد الؾمتٜمس٤مظمف، واًمقزراء

 أصؾ إمم يْمػ مل اًّمذي اًمِّمٕمر ُمـ ىمٚمٞمٚم٦م أوراىم٤مً  ًمديقاٟمف وم٠مو٤مف

 اًمٕمٚمرقم أؾمر٤مشمذة أطمرد ضم٤مء صمؿ واًمده، طمٞم٤مة ذم اعمجٛمقع اًمّديقان

: ؾمرٜم٦م اعمترقرّم  اخلرؼمي طمٙمرٞمؿ سمر٠ميب واعمٕمروف طمٞمٜمٝم٤م ذم اًمٕمرسمّٞم٦م

 وأور٤مف األسمرـ أور٤مومٝم٤م اًّمترل األوراق هذه وم٠مظمذ "هر476"

 ذًمرؽ ُمرـ وصٜمع وضمده٤م، اًّمتل واألسمٞم٤مت اًمِّمٕمرّي٦م اًم٘مٓمع إًمٞمٝم٤م

 مخسر٦م يْمرؿّ  سمر٤مب وهرق اًمّزير٤مدات، سمر٤مب قمٚمٞمرف أـمٚمؼ سم٤مسم٤مً  يمّٚمف

 وُم٘مٓمققمر٤مت ُمٗمرردة أسمٞمر٤مت ُمٕمٔمٛمٝمر٤م سمٞمر٧م، وشمسٕمامئ٦م وصمالصملم

 اًم٘مّمرٞمدة: ُمٜمٝمر٤م ىمّم٤مئد أيْم٤مً  وومٞمف أرسمٕم٦م، أو صمالصم٦م أو سمٞمتلم ذات

 واًّمترل "ع" قمكم سمـ احلسلم رصم٤مء ذم سمٞمت٤مً  وؾمّتلم أصمٜملم ُمـ اعمٙمّقٟم٦م

 اًم٘مّمٞمدة إنّ  يٕمٜمل وهذا ،"وسمالء يمرسم٤مً  زًم٧م ال يمرسمالء": ُمٓمٚمٕمٝم٤م

 اًمررّديقان ذم شمقضمررد وال اخلررؼمي طمٙمررٞمؿ أيب زيرر٤مدات ُمررـ هررل

 أّي  يقضمرد وال اًمرّريض، اًمنّمريػ طمٞمر٤مة ذم يمر٤من اًّمذي األصكم

 إمم شمْمرٛمٞمٜمٝم٤م وقمردم إلمه٤مهلر٤م اًمرّريض ًمٚمنّمريػ ُمٕم٘مرقل ُمؼّمر

 .األصكم ديقاٟمف
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 اًّمترل اًم٘مّمر٤مئد ُمراضمٕمر٦م طمرلم :الّثثاين الّسبب رشح إمجال وأّما

 أرسمرع ٟمجرده٤م "ع" قمركم سمرـ احلسرلم رصمر٤مء ذم اًمرّريض أٟمِمده٤م

: ًمسرٜمقات قم٤مؿمرقراء ذم ُمٜمٝمر٤م واطمردة يمرّؾ  أًم٘مرك وم٘مط، ىمّم٤مئد

ـّ  ذم اخلؼماء ويٜمّص  :"هر395 :391 :387 :377"  اًمِّمرٕمر ومر

 يٙمر٤مد هنجر٤مً  األرسمرع اًم٘مّمر٤مئد هذه ذم يسػم اًمّريض إنّ  واألدب

 أو قمِمرؼ ُمرـ خي٤مجلف هؿّ  قمـ يٕمؼّم  مجٞمٕم٤مً  ومٛمٓمٚمٕمٝم٤م واطمدًا: يٙمقن

 اًّمترل اًمّٓمرػ وم٤مضمٕمر٦م سمذيمر ٟمٗمسف ُمـ يٜمٗمْمف صمؿ همػممه٤م، أو طمزن

 خمتٚمرػ ومٝمرق يمررسمالء ىمّمٞمدة ُمٓمٚمع أُّم٤م... اهلٛمقم يمّؾ  ومقق هل

 وهٜمر٤م األظمررى، أسمٞم٤مهتر٤م قمـ ومْمالً  شمٚمؽ ىمّم٤مئده ُمٓمٚمع قمـ مت٤مُم٤مً 

 ذم وردت اًّمترل ًمٚمٛمٕمر٤مين قمررض أن سمٕمرد اعمحّ٘م٘مرلم أطمرد ي٘مّرر

 قمردم إمم ءيمررسمال وىمّمرٞمدة اًمٕم٤مؿمرقرّي٦م اًمّريض اًمنّميػ ىمّم٤مئد

 ومر٢من األرسمرع: اًم٘مّمر٤مئد وشمٚمرؽ اًم٘مّمرٞمدة هرذه سملم ٟمسب٦م وضمقد

 واالؾمرتٖم٤مصم٦م األظمرػمة، اًم٘مّمرٞمدة مر٤م شمٜمْمرخ اًّمتل اًمِّمٙم٤مة هذه»

 اآلظمرررة، اًمررّدار ذم أُمّٞمرر٦م ًمبٜمررل وظمّمررقُمتف ،"ص" اهلل سمرؾمررقل

 اًمِّمر٤موملم واقمتبر٤مرهؿ األئّٛمر٦م، وشمٕمرداد اعمٔمٚمقم، ُمقىمػ ووىمقومف

 ٟمٕمٝمرده مل هذا يمّؾ  اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم اًمّرؾمقل ُمع واًمِّمٗمٕم٤مء اًمٕمٛمك ُمـ

 صمر٤مئراً  قمٝمردٟم٤مه وإّٟمرام احلسرلم، اهلل قمبد أليب رصم٤مئف ذم اًمّريض ُمـ

 ُمٝمرّدداً  األؾمٜم٦ّم، هل٤مذم وشمتٓم٤مول ؿمٕمره، ذم اًمّسٞمقف ٟمّمقل شمٚمٛمع
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 يررقم واحلسرر٤مب سم٤مًمٕم٘مرر٤مب ال ًمٚمررقهمك، اخلٞمررؾ ومٞمررف جُيررّرد سمٞمررقم

 .ش1»شاًم٘مٞم٤مُم٦م

 قم٘مٞمردة طمرقل يمثرػم يمرالم هٜمر٤مك :الّثالث الّسبب إمجال وأّما

 ُمٜمٝمؿ يمقٟمف قمغم يٍّمون قمنمّي٦م األصمٜم٤م وم٤مًمِّمٞمٕم٦م اًمّريض: اًمنّميػ

 همرػم أو زيردّي٤مً  يمقٟمرف إنّ  يبردو ًمٙمرـ ذًمؽ، ُمـ مت٤مٟمع زيدّيتف سمٞمٜمام

 اًمررّراضمح هررق "ع" اًمبٞمرر٧م أهررؾ طمرر٥ّم  أصررؾ سمٖمررػم ُمتٛمررذه٥م

 أصمٜمر٤م أُّمر٤م هٜمر٤م، ًمرذيمره٤م جمر٤مل ال واًمِّمقاهد األدًّم٦م ُمـ عمجٛمققم٦م

 :شم٘مريب٤مً  رئٞمسّٞملم دًمٞمٚملم إمم ومٞمٝم٤م ومٞمستٜمد قمنمّيتف

 ُمررـ األئّٛمرر٦م ظمّمرر٤مئص يمت٤مسمررف ُم٘مّدُمرر٦م ذم ذيمررره ُمرر٤م :إّول

 .قمنمّي٦م األصمٜمل قمغم شمٜمّمٞمص

 حمرّؾ  يمرسمالء ىمّمٞمدة أسمٞم٤مت ذم األئّٛم٦م قمدد ُمـ ذيمره ُم٤م :الّثاين

 .اًمبح٨م

 ذم اًمرّريض يمتبرف ىمرد اخلّمر٤مئص يمت٤مب سمٙمقن األّول ردّ  وىمد

 اطمرتامل إمم يِمرػم أُمرر وهق إيمامًمف، قمـ قمدل وىمد ؿمب٤مسمف قمٜمٗمقان

 سمٙمقن اًمّث٤مين وردّ  اًمٜمّْم٩م، سمٕمد اًمٕم٘مٞمدة هذه قمـ وقمدوًمف شمراضمٕمف

. األصركم ديقاٟمرف ذم شمقضمرد وال قمٚمٞمرف ُمٜمحقًمر٦م يمررسمالء ىمّمٞمدة

                                                           

 .171ص: احلٚمق اًمٗمّت٤مح قمبد حت٘مٞمؼ اًمّريض، اًمنّميػ ديقان  (1)  
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 وىمتر٤مً  يتٓمّٚمر٥م اًمّريض قمنمّي٦م أصمٜمل أو زيدّي٦م ذم اًمبح٨م وشمٗمّمٞمؾ

 أو ُمقاوم٘مترف ومٞمٝم٤م اّدقمل اًّمتل األسمٞم٤مت ًمبٕمض قمرو٤مً  يتْمّٛمـ آظمر

 واًمقىمرقف أيْمر٤مً  زيدّيترف ذم قمٜمب٦م اسمـ ٟم٘مٚمف ُم٤م إمم وإؿم٤مرة خم٤مًمٗمتف

 .ُمٕمٝمؿ اعمتٓم٤مسم٘م٦م اًمٗم٘مٝمّٞم٦م آراءه سمٕمض قمغم

 سمِمررٕمر واعمخررتّص  اخلبررػم ىمررّرره ُمرر٤م :هثثو القثثول وخالصثثة

 اًمٗمّتر٤مح قمبرد: اعمٍمري اًمرّديمتقر أقمٜمل وطمٞم٤مشمف اًمّريض اًمنّميػ

 اًمرّديمتقراه قمرغم طمر٤مز واًّمرذي ،"م1994ر1937" احلٚمق حمٛمد

 ؿمرٕمره ودراؾمر٦م اًمرّريض اًمنّمريػ طمٞم٤مة ذم األومم فاًمنّم  سمرشمب٦م

: وُمٜم٤مىمِمرتٝم٤م األدًّم٦م اؾمتٕمراض سمٕمد ىم٤مل طمٞم٨م :"م1974": قم٤مم

 اًمرّريض، ًمٚمنّمريػ وُمٜمسقسم٦م ُمّمٜمققم٦م اًم٘مّمٞمدة هذه إنّ  وفمٜمّل»

 وم٤مضمتٝمرد قم٤مؿمقراء، حم٤مومؾ ذم واالٟمتِم٤مر اًمّذيقع هل٤م ص٤مطمبٝم٤م أراد

 وظم٤مٟمرف اًمرّريض، ُمٞمسرؿ قمٚمٞمٝمر٤م يْمرع أن ذم االضمتٝم٤مد وؾمٕمف ُم٤م

 سمٕم٘م٤مئرد اًم٘مّمرٞمدة طمِمق ومْمحف يمام أسمٞم٤مهت٤م، سمٕمض سمٜم٤مء ذم اًمّتقومٞمؼ

 .ش1»شىمريْمف م٤م يٜمْمح ومل ؿمٕمره، ذم اًمّريض قمٚمٞمٝم٤م يٛمرن مل

 :وظم٤ممت٦م سمٜم٘مٓمتلم اًمّتذيمػم اًّمالزم ُمـ أضمد وأظمػماً 

 ُمرشم٣مر ضمٕمٗمر اًمسّٞمد ذيمره ومٞمام احل٤مل يّتْمح شم٘مّدم مم٤ّم :إوىل

                                                           

 .172ص: ؾم٤مسمؼ ُمّمدر اًمّريض، اًمنّميػ ديقان  (1)  
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 اًمٗمّتر٤مح قمبرد ًمٚمّديمتقر ختّّمّمٞم٦م همػم ُمذهبّٞم٦م ُمٜم٤مىمِم٦م ُمـ اًمٕم٤مُمكم

 اًمّسرب٥م قمـ اعمٓمٚمؼ واًمّّمٛم٧م وُمٗمرداشمف: اًمِّمٕمر ذم اخلبػم احلٚمق

 ديرقان ذم اًم٘مّمٞمدة وضمقد قمدم ي٘مّرر واًّمذي ذيمرٟم٤مه اًّمذي األّول

 .ش1»األصكم اًمنّميػ

 حمٛمرد اًمّسرٞمد ذيمرره ومٞمام أيْم٤مً  احل٤مل يّتْمح شم٘مّدم ومم٤ّم :الّثاىوة

 ىمّمرٞمدة إمم االؾمرتٜم٤مد ُمرـ ّٞمر٦ماًمٗم٘مٝم سمحقصمرف ذم اًمّسٞمسرت٤مين رور٤م

 ًمرف اًمّزيدّير٦م ٟمسب٦م إنّ  ُمّدقمٞم٤مً  اًمّريض، قمنمّي٦م أصمٜمل إلصمب٤مت يمرسمالء

 األصمٜمرل اإلُم٤مُمّٞمر٦م» ُمرـ يمقٟمف وإنّ  سمٓمالهن٤م، ذم اًمِّمؽ يٜمبٖمل ال مم٤ّم

 "ع" اًم٘م٤مئؿ احلّج٦م إمم األئّٛم٦م ذيمر وىمد اًمقوقح، هم٤مي٦م ذم قمنمّي٦م

 سمر٤من أن ومبٕمرد :يمرسمالء ىمّمٞمدة إمم وأطم٤مل ،ش2»...شؿمٕمره سمٕمض ذم

 هرذا دًمٞمٚمّٞمر٦م شمسر٘مط ًمٚمرّريض اًم٘مّمٞمدة هذه اٟمتس٤مب صّح٦م قمدم

 .رأس ُمـ اًمّدًمٞمؾ

 االسمتٕمر٤مد ًمٞمس اًمبحقث هذه ذيمر ُمـ اًمٖمرض إنّ  :اخلامتة أّما

 قمرغم إًمٞمرف ٟمدقمق ال ُم٤م ومٝمذا اعمٜم٤مسمر: قمغم يمرسمالء ىمّمٞمدة إٟمِم٤مد قمـ

 إنّ  قمرغم اًمٙمررام ًمٚمٛمتر٤مسمٕملم ٟمقّورح أن ٟمريرد وًمٙمٜمّر٤م اإلـمالق،

                                                           

 .2٢ر16ص: اًمّريض اًمنّميػ طمقل أيمذوسمت٤من  (1)  

 .218ص ،1ج: احل٩ّم  ُمٜم٤مؾمؽ ذح ذم سمحقث  (2)  
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 يٖمرّرٟمٙمؿ وال اجل٤ّمد، اًمٕمٚمٛمل اًمبح٨م أُم٤مم هل٤م ىمٞمٛم٦م ال ٝمقراتاعمِم

 رّب  ومٛم٘مقًمر٦م ذاك: وشم٘مرير األُمر هذا ٟمسب٦م ذم ومالن أو ومالن ىمقل

 واىمٕمٜمر٤م ذم شمسرقد أن يٜمبٖمرل اًّمتل اعم٘مقًم٦م هل ًمف أصؾ ال ُمِمٝمقر

 سمٖمٞمر٦م رر همرػمه قمـ ومْمالً  ر اًمِّمٞمٕمل واعمٜمؼمي واًمٕم٘م٤مئدي اًمٗم٘مٝمل

 اهلل وُمرـ ُم٘مٞمتر٦م، ُمذهبّٞمر٦م ٤مرتٟمٔمّ  دون ُمـ احل٘مٞم٘م٦م إمم اًمقصقل

 .ش1»اًمّتقومٞمؼ ٟمرضمق

                                                           

  (1)   ٢2 /1٢ /2٢17. 
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 !!الْقْع بعذ ما تربٓشات

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

 هرؾ احلٜمٗمٞمر٦م سمرـ حمٛمد ذم ؾمٞمدٟم٤م ي٘مقل ُم٤م: احلكّم  ًمٚمٕماّلُم٦م ىمٞمؾ

 وهرؾ ال؟ أم ع اًمٕم٤مسمرديـ زيرـ وإُم٤مُمر٦م أظمقيف سم٢مُم٤مُم٦م ي٘مقل يم٤من

 ٟمٍمرشمف وقمردم "ع" احلسلم قمـ ختّٚمٗمف ذم قمذر ًمف أصح٤مسمٜم٤م ذيمر

 قمرذر؟ ًمٖمرػم قمٜمرف ختّٚمٗمرف يمر٤من إن احل٤مل يٙمقن ويمٞمػ ال؟ أم ًمف

 وأُمث٤مًمف؟ ضمٕمٗمر سمـ اهلل قمبد ويمذًمؽ

 أريم٤من إنّ  اإلُم٤مُمّٞم٦م أصقل ذم صمب٧م ىمد: »ٟمّّمف سمام احلكّم  وم٠مضم٤مب

 سمرـ حمٛمرد واًمسرّٞمد واإلُم٤مُمر٦م، واًمٜمبقة واًمٕمدل اًمّتقطمٞمد اإليامن

 ـُمر ؿم٠مٟم٤مً  وأقمٔمؿ ىمدراً  أضمّؾ  وأُمث٤مهلؿ ضمٕمٗمر سمـ اهلل وقمبد احلٜمٗمٞم٦م

 حيّمرؾ اًمرذي اإليرامن قمرـ وظمروضمٝمؿ احلّؼ  ظمالف اقمت٘م٤مدهؿ

 أُمر٤م و. اًمردائؿ اًمٕم٘مر٤مب ُمرـ واخلالص اًمدائؿ اًمثقاب سم٤مرشمٙم٤مسمف

  وحُيتٛمرؾ ُمريْم٤ًم: يم٤من أّٟمف ٟم٘مؾ وم٘مد "ع" احلسلم ٟمٍمة قمـ ختٚمٗمف

 اًم٘مترؾ ُمرـ "ع" احلسرلم عمقالٟمر٤م وىمرع سمرام اًمٕمٚمرؿ قمدم همػمه ذم

 وشمقمّهرقا اًمٞمرف اًمٖمردرة يمتر٥م ُمرـ وصرؾ ُمر٤م قمغم وسمٜمقا وهمػمه،

 .ش1»شًمف ٟمٍمهتؿ

                                                           

 .38ص اعمٝمٜم٤مئٞم٦م، اعمس٤مئؾ أضمقسم٦م  (1)  
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 اًّمترل سمّمرٞمٖمتٝم٤م اًمِّمٞمٕمّٞم٦م اإلُم٤مُم٦م إنّ : ومػمى اًمّسٓمقر يم٤مشم٥م أُّم٤م

 "ع" اًمّّمرر٤مدىملم أّيرر٤مم ذم اعمررذاه٥م ٟمِمررقء قمٍمرر ذم شمقًّمرردت

 طمر٤مةة وال ُمقضمرقدة شمٙمـ مل اعمت٠مظّمرة قمنمّي٦م األصمٜمل وصٞمٖمتٝم٤م

 قمرغم احلٜمٗمّٞمر٦م سمرـ حمٛمرد ُي٘مردم ًمٙمرل احلٜمٗمّٞمر٦م سمرـ حمٛمرد أّي٤مم ذم

 ومٚمسرٗم٦م قمرـ أذه٤مٟمٜم٤م ذم اًمّرايمزة اًمٜمّٛمٓمّٞم٦م اًمّّمقرة إنّ  يمام ٤مره٤م:إٟمٙم

 شمٚمرؽ ذم طم٤مةة وال ُمقضمقدة شمٙمـ مل وؿمخقصٝم٤م يمرسمالء واىمٕم٦م

 ختّٚمٗمرف ؾمرب٥م قمرـ احلٜمٗمّٞمر٦م سمـ حمٛمد حُي٤مؾم٥م ًمٙمل أيْم٤مً  األزُمٜم٦م

 سم٠ميرديٜم٤م اعمرذهبل وهمػم اًمقاىمٕمل اعمٗمت٤مح هذا ٟمٛمسؽ مل وُم٤م قمٜمٝم٤م،

 ُمر٤م األدًّمر٦م ٟمحر٧م قمٛمٚمّٞم٤مت ٞم٤مقؾم ذم وٟم٠مّول وٟمدور ٟمٚمّػ  ؾمٜمب٘مك

 واًمٗم٘مٝمّٞمرر٦م اًمٕم٘مدّير٦م اإلؿمررٙم٤مًمّٞم٤مت قُم٘مرد ومررّؽ  دون اًمقىمرقع سمٕمرد

 ... .اًمِم٤مّق  اًمّٓمريؼ هذا ذم شمقاضمٝمٜم٤م اًّمتل اًمٙمبػمة

 سمـ احلسلم سمٕمد ُم٤م إُم٤مُم٦م ذم اًمبح٨م ًمٗمتح اهلل يقوّم٘مٜمل أن أأُمؾ

 اًمّّمر٤مدق حمٛمرد سمرـ ضمٕمٗمرر سمٕمرد ُم٤م سم٢مُم٤مُم٦م رسمٓمٝم٤م سمٖمٞم٦م "ع" قمكم

 ؾمرٞمجكّم  أُمر وهق ؾمبؼ، ومٞمام يمثػمة ُم٘م٤مالت ومٞمٝم٤م بٜم٤ميمت واًّمتل "ع"

 والدهتر٤م وأؾمرب٤مب اًمِّمرٞمٕمّٞم٦م ًمإلُم٤مُم٦م واًمقاىمٕمّٞم٦م احل٘مٞم٘مّٞم٦م اًمّّمقرة

 .ش1»اًمّتقومٞمؼ ٟمرضمق اهلل وُمـ وشمٙمّقهن٤م،

                                                           

  (1)   ٢3 /1٢ /2٢17. 
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ّٔ٘ بً حمنذ  !!الْقْع بعذ ما أدّل٘ مً ّمنْرج اذتيف

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

 سمرـ حمٛمرد ممإ اًمّراير٦م دومرع "ع" قمٚمّٞم٤مً  إنّ : اًمبالهم٦م هن٩م ذم ضم٤مء

 إاّل  اًمٕمنمريـ يتجر٤موز ال قمٛمرر ذم وهق اجلّٛمؾ طمرب ذم احلٜمٗمّٞم٦م

 شمرزول: »ًمف ىم٤مئالً  ُمٞمالده شم٤مريخ ذم اعمٕمرووم٦م اًمّرواي٦م طمس٥م سم٘مٚمٞمؾ

 ذم شمردّ  مججٛمترؽ، اهلل أقمر ٟم٤مضمذك، قمغم قمّض  شمزول، وال اجلب٤مل

 سمٍمررك، وهمررّض  اًم٘مررقم، أىمَمرر سمبٍمررك إرم ىمرردُمؽ، األرض

 .  ش1»شؾمبح٤مٟمف اهلل قمٜمد ُمـ اًمٜمٍم أنّ  وإقمٚمؿ

 عمرـ ىمقًمف "ع" قمكمّ  قمـ اًمٜمّٝم٩م ذح ذم احلديد أيب أسمـ ٟم٘مؾ ُم٤م

 األقمرداء ٟمحرقر ذم سمرف وشم٘مذف ًمٚم٘متؾ حمٛمداً  شمٕمّرض إّٟمؽ ًمف ىم٤مل

 قمٞمٜم٤مي وهذان ر احلٜمٗمٞم٦م سمـ حمٛمد يٕمٜمل ر يدي هذا: »أظمقيف دون

  قمرـ  سمٞمرده  يرذّب  اإلٟمسر٤من زال وُمر٤م رر وطمسرٞمٜم٤مً  طمسرٜم٤مً  يٕمٜمل ر

 اًمٙمبرػمة حمٛمرد ُمٙم٤مٟمر٦م إمم شُمِمرػم قمّدة ٟمّمقص وهٜم٤مك ،ش2»شقمٞمٜمٞمف

 اًمٜمّّمررقص ذم قمٚمٞمٝمرر٤م اًمٕمثررقر ًمٚمب٤مطمرر٨م يٛمٙمررـ "ع" أسمٞمررف قمٜمررد

 .واًمّروائّٞم٦م اًمّت٤مرخيّٞم٦م

                                                           

 .55ص  (1)  

 .334ص ،2ج  (2)  
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 قمٜمد "ع" احلسلم ُمٙم٤مٟم٦م إنّ  إمم ؾم٤مسم٘م٦م ُم٘م٤مالت ذم ٟمّقه٧م وىمد

 ًمٙمٜمّٝمر٤م اًمقىمر٧م، ٟمٗمرس ذم وضمٚمٞمٚمر٦م ضمّداً  يمبػمة ُمٙم٤مٟم٦م احلٜمٗمّٞم٦م أسمـ

 إمم ٟمٜمٔمرر وم٢مّٟمٜمر٤م ورير٥م: ؿمرّؽ  وند طم٤مًمّٞم٤مً  قمٜمدٟم٤م يمٛمٙم٤مٟمتف ًمٞمس٧م

 ُمذهبّٞمر٦م يمالُمّٞمر٦م سمٜمّٔمر٤مرة رر أيْمر٤مً  األئّٛمر٦م وسم٘مّٞمر٦م ر "ع" احلسلم

 ذم: أقمٜمرل الطم٘مر٤ًم، واؿمؽماـمتٝم٤م طم٘مٞم٘متٝم٤م شمقًّمدت ظم٤مّص٦م قم٤مـمٗمّٞم٦م

 وذم "ع" اًمّّمر٤مدىملم قمٍمر ذم اإلؾمرالُمّٞم٦م اعمرذاه٥م شمٙمقيـ أّي٤مم

 اًم٘مررن هن٤مير٤مت ذم قمنمرّي٦م األصمٜمرل اإلُم٤مُمر٦م ومٙمررة صرٞم٤مهم٦م أّي٤مم

 األدًّمر٦م ٟمحر٧م سمٕمٛمٚمّٞم٤مت قمٚمٞمف اصٓمٚمحٜم٤م ُم٤م وهق سمٕمد، ومام اًمّث٤مًم٨م

 ًمٕمردم ُمٕم٘مرقالً  شمٗمسرػماً  ٟم٘مّدم أن يٛمٙمـ ومال: وقمٚمٞمف اًمقىمقع، سمٕمد

 دون "ع" احلسرلم أظمٞمرف ُمرع وأوالده احلٜمٗمّٞمر٦م سمـ حمٛمد ظمروج

 :اًمّت٤مًمٞملم سم٤مألُمريـ االًمتزام

 يٙمررـ مل اًمٙمقومرر٦م إمم "ع" قمرركمّ  سمررـ احلسررلم ؾمررٗمر إنّ  :إّول

 اعمبر٤مذ شمِمخٞمّمرف أؾمر٤مس قمرغم يم٤من وإّٟمام وم٘مط، اًمِّمٝم٤مدة ألضمؾ

 ُمٜمٝمر٤م ُيرراد قم٤مدًم٦م طمٙمقُم٦م إلىم٤مُم٦م اعمٜم٤مؾمب٦م ًمأروّٞم٦م اعمب٤مذ وهمػم

 يم٢مضمراء يمرسمالء واىمٕم٦م وىمٕم٧م وىمد اًمب٤مـمؾ، وإسمٓم٤مل احلّؼ  إطم٘م٤مق

 ًمٚمٛم٘مر٤ميٞمس ووم٘مر٤مً  ؾمرٚمٗم٤مً  هلر٤م خمّٓمرط همرػم يمثرػمة ألؾمب٤مب ـم٤مرئ

 ومٚمرؿ وسم٤مًمّتر٤مزم ،[الطم٘م٤مً  قمٜمٝم٤م ثؾمٜمتحدّ  اًّمتل اًمٖمٞمبّٞم٦م ال] اًمّٓمبٞمٕمّٞم٦م

 احلٜمٗمّٞمر٦م أسمرـ ُٟمح٤مؾمر٥م ًمٙمرل ُمّٙم٦م أو اعمديٜم٦م ذم اعمٕمريم٦م هذه شم٘مع
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 ألسمرـ يٙمرـ ومل طمّمرٚم٧م واىمٕمر٦م هرل سمرؾ ومٞمٝم٤م: اعمِم٤مريم٦م ًمٕمدم

 .م٤م قمٚمؿ احلٜمٗمّٞم٦م

 شمٙمرـ مل "ع" احلسرلم أظمٞمرف إمم احلٜمٗمّٞمر٦م أسمرـ ٟمٔمرة إنّ  :الّثاين

 سم٘مّٞم٦م وإمم إًمٞمف اًمّزُم٤من هذا ذم قمنمّي٦م األصمٜمل اًمِّمٞمٕم٦م ٟمحـ يمٜمٔمرشمٜم٤م

 سمرؾ ىمردُمٞمٝم٤م، أمخرص إمم رأؾمرٝم٤م ُمـ همٚمقّ  واعمٛمٚمقءة "ع" األئّٛم٦م

 قمررف عمرـ سم٤مًمٜمّسب٦م اًمٗمؽمة شمٚمؽ ذم ؾم٤مئدة يم٤مٟم٧م واىمٕمّٞم٦م ٟمٔمرة هل

 مل ٟمٔمررة وهرل ،"ص" اهلل رؾمرقل وُمرـ أسمٞمف ُمـ احلسلم ُمٙم٤مٟم٦م

 اإلـمرالق، قمرغم ديرـ أو وقمل ىمّٚم٦م أو ٟمٗمس هقى ُمـ ٟم٤مسمٕم٦م شمٙمـ

 يديرف سملم واعم٘م٤مشمؾ "ع" قمكمّ  سمٞم٧م رسمٞم٥م وهق ذًمؽ يٙمقن ويمٞمػ

 .اعمٕم٤مرك مجٞمع ذم

 وُمذهبّٞمر٦م يمالُمّٞمر٦م ؾمرٞم٤مىم٤مت هٜمر٤مك إنّ  ُمٕمؽ ؾمّٚمٛمٜم٤م :قلت إن

 مل اًمِّمرٞمٕمّٞم٦م ًمإلُم٤مُمر٦م ظم٤مّصر٦م واؿمرؽماـم٤مت ٟمٛمٓمّٞم٦م صقرة يمّقٟم٧م

 شمٍّمروم٤مشمف ٟمحر٤ميمؿ ًمٙمرل طمٜمٗمّٞمر٦م سمرـ حمٛمد أّي٤مم ذم ُمقضمقدة شمٙمـ

 ؿمرٝمر أسمرـ قمٚمٞمرف ٟمرّص  ومٞمام شم٘مقل ُم٤م ًمٙمـ أؾم٤مؾمٝم٤م، قمغم وُمقاىمٗمف

 طمٞمرٜمام ُمرثالً  "ع" ـم٤مًمر٥م أيب آل ُمٜم٤مىمر٥م اًمِّمٝمػم يمت٤مسمف ذم آؿمقب

 احلسرـ: ىمر٤مل "ص" اًمٜمبرل أن قمرغم اًم٘مبٚم٦م أهؾ واضمتٛمع: »ىم٤مل
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 احلٜمٗمّٞم٦م سمـ حمٛمد إنّ  ُيٕم٘مؾ ومٝمؾ :ش1»شىمٕمدا أو ىم٤مُم٤م إُم٤مُم٤من واحلسلم

 صردوره قمرغم اًم٘مبٚم٦م أهؾ اضمتٛمٕم٧م اًّمذي احلدي٨م مذا يسٛمع مل

 ال أن ُيٕم٘مرؾ وهرؾ آؿمقب، ؿمٝمر أسمـ ي٘مقل يمام "ص" اًمٜمّبل ُمـ

 !اعمٕم٤مسة؟ اًمّدالالت ٟمٗمس ومٞمف اًمقاردة اإلُم٤مم ُمٗمردة ذم شمٙمقن

 أسمٜم٤مء ُمـ اًم٘مبٚم٦م أهؾ قمٛمقم ُمّم٤مدر ذم ٟمٗمّتش طمٞمٜمام :واجّلواب

 أصمرراً  احلردي٨م ُمـ اًمّّمٞمٖم٦م هلذه ٟمجد ال اعمٕمرووملم اآلظمر اًمّٓمرف

 إًمرٞمٝمؿ وهمرػمه آؿمقب ؿمٝمر أسمـ ٟمسبف ومام اإلـمالق قمغم ذيمراً  وال

 ُمّمر٤مدرٟم٤م إمم ٟمرضمع طمٞمٜمام إّٟمٜم٤م يمام ذًمؽ، ُمـ أيمثر ٟم٘مقل وال وهؿ

 اًمنّمرائع قمٚمرؾ يمتر٤ميب همرػم ذم ؾمرٜمداً  اًمٜمّص هلذا ٟمجد ال اًمِّمٞمٕمّٞم٦م

 يمٚمرٞمٝمام وأؾمر٤مٟمٞمد وم٘مرط، اًم٘مّٛمرل ًمٚمخّزار األصمر ويمٗم٤مي٦م ًمٚمّّمدوق

 هرذا ىمبرؾ ُمر٤م ي٘مررأ وُمرـ أيْمر٤ًم، اعمج٤مهٞمؾ وومٞمٝم٤م ضمّداً  وٕمٞمٗم٤من

 ٟمٕمرؼّم  ُمر٤م وهرق قمٚمٞمٝمر٤م واوح٦م اًمقوع آصم٤مر جيد هسمٕمد وُم٤م اًمٜمّص

 يمتر٤مب ذم اًمرٜمّص هرذا ضم٤مء ٟمٕمؿ اًمقىمقع، سمٕمد األدًّم٦م سمٜمح٧م قمٜمف

 اًمرقرى وأقمرالم اًمرقاقمٔملم وروور٦م واإلرؿم٤مد اإلؾمالم دقم٤مئؿ

 إمم ٟمرضمرع طمٞمرٜمام وهلرذا أصراًل، ؾمرٜمد سمدون ًمٙمـ أيْم٤مً  وهمػمه٤م

 حمّ٘م٘مرل إنّ  دمرد ُمرؾمرالً  احلدي٨م هذا ذيمرت اًّمتل اًمٙمت٥م قمٛمقم

 أو اًمنّمرائع قمٚمرؾ إمم إُّم٤م اهل٤مُمش ذم اًم٘م٤مرئ حيٞمٚمقن اًمٙمت٥م هذه

                                                           

 .394ص ،3ج  (1)  
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 اًمٙمتر٥م ُمـ همػمه٤م أو اًمبح٤مر إمم أو اعمٜم٤مىم٥م إمم أو األصمر يمٗم٤مي٦م إمم

 أّيرر٤مم ذم وًمررد احلرردي٨م هررذا إنّ : اًمقاوررح وُمررـ اعمترر٠مظّمرة،

 طمرقل اعمت٠مظّمرة اعمذهبّٞم٦م األضمٜمح٦م داظمؾ ذم اًمٙمالُمّٞم٦م اًمٍّماقم٤مت

 اًمّزيدّير٦م شمٚمّ٘مر٧م وىمرد ،"ع" سرلماحل وصمرقرة "ع" احلسـ صٚمح

 سمٕمرد ُمر٤م أدًّمر٦م ؾمرٞم٤مق ذم سمر٤مًم٘مبقل احلردي٨م هرذا قمنمّي٦م واألصمٜم٤م

 ُمٗمرردات ذم ٟمٔمرػم ُمرـ اًمّٔمر٤مهرة هلرذه ويمرؿ ٟمّقهٜم٤م، يمام اًمقىمقع

 .اعمٕمرووم٦م اًمِّمٞمٕمّٞم٦م سم٘مراءهتام واعمٝمدوّي٦م اإلُم٤مُم٦م

 آًمّٞمر٤مت ذم اًمبحر٨م ومرتح إمم اعم٘مر٤مالت ُمـ اًم٘م٤مدم ذم ؾمٜمسٕمك

 وٟمّمرقص "ع" اًمّسرج٤مد إمم "ع" احلسرلم ُمرـ اإلُم٤مُمر٦م اٟمت٘م٤مل

 سمٕمد ُم٤م أدًّم٦م دور هق وُم٤م راوم٘متٝم٤م، اًّمتل اعمٕمّقىم٤مت هل وُم٤م إصمب٤مهت٤م،

    .ش1»اًمّتقومٞمؼ ٟمرضمق اهلل وُمـ ومٞمٝم٤م، اًمقىمقع

                                                

                                                           

  (1)  ٢4 /1٢ /2٢17. 
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 !!الّتشمج٘ ّظله ػشٓعيت علٕ

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

 واًمّتِمرّٞمع اًمٕمٚمرقي اًمّتِمرّٞمع" "٤مبيمتر ُمرـ اعمٕمّرسم٦م اًمٜمّسخ٦م ذم

 األُمرػم دار ُمرـ واًمّّمر٤مدرة ذيٕمترل قمكم ًمٚمٛمرطمقم "اًمّّمٗمقي

: يمتر٤مب قمرـ ٟم٘مرالً : »ٟمّّمرف هذا "223" صٗمح٦م ذم ه٤مُمِم٤مً  ٟمجد

 قمرغم اًمردّ  ذم ىمّٛمل، أٟمّم٤مري ًمٚمسّٞمد "اًمِّمٝمٞمد احلسلم قمـ دوم٤مع"

 اًمسرّٞمد وسمرلم سمٞمٜمرل ُمِمؽمك ٟمت٤مج وهق ،"اخل٤مًمد اًمِّمٝمٞمد": يمت٤مب

 .شص٤محلل

 اًمِّمرٝمٞمد يمتر٤مب سمسٞم٤مىم٤مت ضم٤مهؾ وهق ر اًمٜمّص هذا ي٘مرأ وُمـ

 اًمِّمٝمٞمد" يمت٤مب إنّ  ذم يِمّؽ  ال ر أيْم٤مً  وذيٕمتل وُمّمٜمّٗمف اخل٤مًمد

 سمٞمٜمرف ُمِمرؽمك ٟمتر٤مج هق آسم٤مدي ٟمجػ ص٤محلل ًمٚمٛمرطمقم "اخل٤مًمد

 اًمٖمرائر٥م: أهمررب ُمرـ وهرذا!! ذيٕمترل قمركم اًمرّديمتقر وسملم

 ـم٤مووس أسمـ ٦مًمٜمٔمريّ  وُمت٤مسمع اًمِّمٝم٤مدة ٟمٔمرّي٦م أٟمّم٤مر ُمـ ومنميٕمتل

 احلٙمقُمررر٦م ٟمٔمرّيررر٦م أٟمّمررر٤مر ُمرررـ وصررر٤محلل شم٤مُّمررر٦م، سمحرومّٞمررر٦م

 هرذا ذم اعمِمرٙمٚم٦م هرل ومرام اًمقاورح٤مت، ُمرـ إًمخ...اإلؾمالُمّٞم٦م

 !إذن؟ اًمٜمّص

 اًمّتج٤مرّير٦م اًمؽّممج٤مت هذه قمٛمقم ذم شمٙمٛمـ اعمِمٙمٚم٦م :واجّلواب
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 "م2٢٢3": سمٕمرد ُمر٤م قمرراق ذم ُمرسمحر٦م ؾمرقىم٤مً  هل٤م وضمدت اًّمتل

: ًمٙمتر٤مب اًمٗم٤مرؾمرّٞم٦م اًمٜمّسرخ٦م إمم ٟمرضمع ومحٞمٜمام اًمِّمديد: ًمأؾمػ

 إذا وهل مت٤مُم٤ًم، خمتٚمٗم٦م ٟمجده٤م اًمّّمٗمقي واًمّتِمّٞمع اًمٕمٚمقي اًمّتِمّٞمع

 :  يكم ُم٤م شم٘مّرر سمحرومّٞم٦م شمرمجتٝم٤م أردت ُم٤م

 عذ الردّ  يف "الّشهود احلسي عن الّدفاع": كتاب عن ىقالً »

 الّسثوور  كاتثب وعذ صاحلي للسّود "اخلالد الّشهود" كتاب

   .«0»«القمي أىصاري دللسوّ  وادنسوب

 "اًمِّمررٝمٞمد احلسررلم قمررـ اًمررّدوم٤مع" يمترر٤مب إنّ  يٕمٜمررل وهررذا

 اًمسرّٞمد قمرغم ًمٚمرردّ  ظُمّّمرص ىمد ىمٛمل أٟمّم٤مري ًمٚمسّٞمد واعمٜمسقب

 اعمٕمٜمرك وهرذا ذيٕمترل، وهرق اًمّسرٓمقر يم٤مشمر٥م وقمرغم ص٤محلل

 يمتر٤مب إمم رضمرع وعمرـ اًمٗم٤مرؾمرّٞم٦م سمٚمٖمتٝمر٤م اًمٕمب٤مرة ىمرأ عمـ واوح

 وال أيْمر٤ًم، سم٤مالومؽماءات واعمٛمٚمقء "اًمِّمٝمٞمد احلسلم قمـ اًمّدوم٤مع"

 سمرلم ُمِمرؽمك قمٛمرؾ هرق "اخل٤مًمد اًمِّمٝمٞمد" يمت٤مب إنّ : ذًمؽ يٕمٜمل

 اًمٗم٤مرؾمرّٞم٦م اًمٕمبر٤مرة ومٝمرؿ ذم اعمؽمضمؿ أظمٓم٠م يمام وذيٕمتل ص٤محلل

 ذم اًمٙمبرػمة اعمِمر٤ميمؾ أسمرز ُمـ واطمدة وهذه أيْم٤ًم، اًم٘مّراء وأوهؿ

 اًمبػموشمّٞمرر٦م اًمٜمنّمرر دور ًمرربٕمض اًمّتج٤مرّيرر٦م اًمؽّممجرر٤مت ُمررـ مجٚمرر٦م

                                                           

 .222ص  (1)  
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 ذم اًمٜمّٔمرر شمٕمٞمرد أن اًمٜمنّمر دور قمرغم ٟمتٛمٜمّك ًمذا اًمِّمديد: ًمأؾمػ

 شمرمجر٤مهتؿ، طم٘مقل ذم ُمتخّّمّملم ُمؽممجلم قمغم وشمٕمتٛمد شمرمج٤مهت٤م

 ذم اًمؽّممجر٤مت هذه أُمث٤مل يٕمتٛمدوا ال أن اًم٘مّراء قمغم أيْم٤مً  وٟمتٛمٜمّك

 ُمرـ سم٤مًمّسر١مال ُمٜمٝمر٤م وصم٘مرقا إذا إاّل  أيْمر٤مً  وهمرػمه ذيٕمترل ومٝمؿ

 .اعمتخّّمّملم

 واعمر١مّدب اإلجي٤ميب اعمقىمػ ذيمر إمم الطم٘م٦م ٤مالتُم٘م ذم ؾمٜمٕمقد

 "اخل٤مًمرد اًمِّمرٝمٞمد" يمتر٤مب ُمـ ذيٕمتل قمكم ًمٚمٛمرطمقم واًمّسٛمح

 وهررق اًمٜمّٔمرّيرر٦م، أصررؾ ذم ضمقهرّيرر٤مً  اظمتالومرر٤مً  ُمٕمررف اظمتٚمررػ وإن

 ًمأؾمرػ ؾمرٚمبّٞم٦م صرقرة اعمحّرومر٦م اًمؽّممجر٤مت قمٚمٞمف أًم٘م٧م ُمقىمػ

 .ش1»اًمّتقومٞمؼ ٟمرضمق اهلل وُمـ أيْم٤ًم، اًمِّمديد

                                                           

  (1)   ٢6 /1٢ /2٢17. 
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ّٕ املْسّخ ٔجْلْدٔام يف كشبالٛ  !!الّشّاٜ

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

 اًمّزير٤مرات يم٤مُمرؾ اًمِّمرٝمػم يمت٤مسمف ذم ىمقًمقيف اسمـ اعمرطمقم روى

 اهلل قمبرد أسمر٤م ؾمرٛمٕم٧م: »ىمقًمف يٕمٗمقر أيب سمـ اهلل قمبد قمـ سم٢مؾمٜم٤مده

 أيب ىمرؼم شمزور أ ومالن ي٤م: ُمقاًمٞمف ُمـ ًمرضمؾ ي٘مقل "ع"[ اًمّّم٤مدق]

 إيّن  ٟمٕمرؿ:[: اًمّرضمرؾ هرذا] ىمر٤مل ؟" ع" قمركم سمـ احلسلم اهلل قمبد

[ "ع" اًمّّمر٤مدق] ًمرف وم٘م٤مل ُمرة، ؾمٜمتلم أو ؾمٜملم صمالث سملم أزوره

 ًمٙمر٤من زرشمرف ًمق هق إال إًمف ال اًمذي واهلل أُم٤م: اًمقضمف ُمّمٗمر وهق

 يمرّؾ  أ ومرداك ضمٕمٚم٧م[: اًمّرضمؾ] ًمف وم٘م٤مل ومٞمف، أٟم٧م مم٤م ًمؽ أومْمؾ

 طمّدصمتٙمؿ أيّن  ًمق واهلل ٟمٕمؿ:[: "ع" اًمّّم٤مدق] وم٘م٤مل! اًمٗمْمؾ؟ هذا

 ُمرٜمٙمؿ طمر٩ّم  وُمر٤م رأؾم٤مً  احل٩ّم  ًمؽميمتؿ ىمؼمه ْمؾوسمٗم زي٤مرشمف سمٗمْمؾ

 ىمبرؾ ُمب٤مريم٤مً  آُمٜم٤مً  طمرُم٤مً  يمرسمالء اخّتذ اهلل أنّ  شمٕمٚمؿ أُم٤م وحيؽ أطمٌد:

 .ش1»!شطمرُم٤ًم؟ ُمّٙم٦م يّتخذ أن

 سيرح ُمع اعمتٕم٤مرض اًمبٞم٤من هذا يٕمٗمقر أيب أسمـ ؾمٛمع وطمٞمٜمام

 قمٚمٞمرف ًمٞمسّجؾ ُمب٤مذة اخلطّ  قمغم دظمؾ اإلُم٤مم ُمـ واًمُسٜم٦ّم اًم٘مرآن

 ُمرر٤م ًمإلُمرر٤مم وىمرر٤مل اًمقىمرر٧م: ٟمٗمررس ذم ودىمٞم٘مرر٤مً  قمٛمٞم٘مرر٤مً  إؿمررٙم٤مالً 

                                                           

 .266ص: اًمّزي٤مرات يم٤مُمؾ  (1)  
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 واعمٙم٤مٟم٦م األمّهّٞم٦م مذه "ع" احلسلم ىمؼم زي٤مرة يم٤مٟم٧م إذا: ُمْمٛمقٟمف

 شمرتحّٗمظ إّٟمرؽ سمحٞمر٨م ُمقالي، وي٤م ؾمّٞمدي ي٤م قمٜمٝم٤م شمتحّدث اًّمتل

 سمرذًمؽ ُمقاًمرقك يٕمررف ًمّئال ويمراُمتٝم٤م ومْمٚمٝم٤م قمـ احلدي٨م قمـ

 آُمٜمر٤مً  طمرُم٤مً  اخّتذه٤م ىمد اهلل إنّ  وشم٘مّرر سمؾ احلرام، سمٞمتف طم٩ّم  ويؽميمقا

 رر يمذًمؽ األُمر يم٤من إذا أىمقل... طمرُم٤مً  ُمّٙم٦م يّتخذ أن ىمبؾ ُمب٤مريم٤مً 

 طم٩ّم  اًمٜم٤ّمس قمغم اهلل ومرض ىمد: »ومٚمامذا ر يٕمٗمقر أيب السمـ واًمٙمالم

 .ش1»!ش؟"ع" احلسلم ىمؼم زي٤مرة يذيمر ومل اًمبٞم٧م

 ىم٤مقمردة ذيمرر ذم رر اًمّرواير٦م ذم إًمٞمف ُٟمس٥م يمام ر اإلُم٤مم سمدأ وهٜم٤م

 ال األُمرقر هرذه إنّ  شم٘مرّرر اعمقاـمـ هذه أُمث٤مل ذم إًمٞمٝم٤م ج٠مُيٚم قم٤مُّم٦م

 هرذا ومر٢منّ  يمذًمؽ: يم٤من وإن» األُمر وم٢منّ  اًم٘م٤مس: قم٘مٚمؽ ُيدريمٝم٤م

 اعمر١مُمٜملم أُمرػم أيب ىمرقل ؾمٛمٕم٧م ُم٤م أ]!![  هٙمذا اهلل ضمٕمٚمف ء ر

 اًم٘مردم فم٤مهر ُمـ سم٤معمسح أطمّؼ  اًم٘مدم سم٤مـمـ إنّ : ي٘مقل طمٞم٨م "ع"

 ًمرق اعمقىمرػ أنّ  قمٚمٛمر٧م ٤مأوُم! اًمٕمب٤مد؟ قمغم هذا ومرض اهلل وًمٙمـ

 ذم ذًمرؽ صٜمع اهلل وًمٙمـ احلرم، ألضمؾ أومْمؾ يم٤من احلرم ذم يم٤من

 .ش2»!شاحلرم؟ همػم

                                                           

 ٟمٗمسف. اًمّس٤مسمؼ اعمّمدر  (1)  
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 اًمّرواير٦م هرذه سم٠مصؾ ىمٜم٤مقمتل قمـ اًمّٓمرف إهمامض وُمع :أقول

 ُٟمسر٥م اًّمرذي اجلّرقاب إنّ  أسملّم  أن أريد إيّن  إاّل  ؿم٤ميمٚمتٝم٤م قمغم وُم٤م

 أيب سمرـ اهلل قمبرد ؾمرّجٚمف اًّمرذي االقمرؽماض قمغم "ع" اإلُم٤مم إمم

 اًمرٜمّ٘مض سم٠مصرؾ قمالىمر٦م ًمرف ًمرٞمس ر إًمٞمف ُٟمس٥م يمام ر سمحّؼ  يٕمٗمقر

 هرذا ُمثرؾ إنّ  قمرـ يم٤مؿمرػ ظمرػم وهرذا االقمؽماض، محٚمف اًّمذي

 قمبرد ُمرـ ال شمّمردر مل اومؽماوّٞم٦م أُمقر هل واجلّقاب االقمؽماض

 أليّن  وذًمؽ اًمّرواي٦م: أصؾ قمـ ومْمالً  "ع" ُمٜمف وال يٕمٗمقر سمـ اهلل

 وأيمٛمرؾ يٕمٗمرقر أيب سمرـ اهلل قمبرد سمردور أشمٚمرّبس أن أردت ُم٤م إذا

 اإلُمر٤مم ُمرع ضمرّداً  ضمرّداً  صٖمػم يمتٚمٛمٞمذ اًمٕمٚمٛمّٞم٦م اًمبحثّٞم٦م اعمح٤مورة

 ذم ُمئر٦م ؾمرٚمٞمؿ سمرف شمتٗمّْمؾ ُم٤م وإُم٤مُمل وُمقالي ؾمّٞمدي: ًمف ًم٘مٚم٧م

 حمٙمرؿ ذم ذيمره ورد رء ذم اًم٘م٤مس قم٘مكم أطمّٙمؿ مل وًمٙمٜمّل اعمئ٦م،

 قمرغم شُم٘مر٤مس ال األُمرقر إنّ  زم ُي٘مر٤مل ًمٙمل اًمُسٜم٦ّم وصحٞمح اًم٘مرآن

 وًمرق سمٙمثرػم، ذًمرؽ ُمـ أقمٛمؼ هل سمؾ وشمقىّمٕم٤مشمؽ قم٘مٚمؽ أؾم٤مس

 ُمرـ أومم اًم٘مردم سمر٤مـمـ قمرغم اعمسرح ًمٙمر٤من ىمٚمر٧م يمام األُمر يم٤من

 ذم ذيمرراً  ًمرف أضمرد ال أُمررٍ  قمغم اقمؽمو٧م: وإّٟمام إًمخ،...فم٤مهره٤م

 ضمٝمر٤مراً  ومرٞمٝمام ُم٤م خي٤مًمػ أضمده سمؾ اًمُسٜم٦ّم، وصحٞمح اًم٘مرآن حمٙمؿ

 !اًمّتقومٞمؼ؟ ومٙمٞمػ هن٤مراً 

 دومرـ ىمبرؾ اعمٞمرزة هرذه قمرغم يمرسمالء طمّمٚم٧م هؾ :أدري وٓ
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 ينمر مل ومٚمرامذا ىمبٚمٝمر٤م يم٤مٟم٧م وم٢مذا ذًمؽ، سمٕمد أم ومٞمٝم٤م "ع" احلسلم

 وحيررّدد زي٤مرهترر٤م قمررغم وحيرر٨ّم  ألمّهٞمتٝمرر٤م "ص" واًمٜمّبررل اًم٘مرررآن

 ٟمحرـ ومٝمرؾ سمٕمرده٤م يم٤مٟمر٧م وإذا مر٤م، اعمسرٚمٛملم وُيٚمزم طمدوده٤م

 واًمٜمّبررل اًم٘مرررآن طمرر٨ّم  ُمررـ إمم احلرر٩ّم  أم إًمٞمٝمرر٤م سمرر٤محل٩ّم  ُمٚمزُمررقن

   !ٟمحقه٤م؟

 اًمّرواير٦م هرذه أُم٤مم شم٘مػ اًّمتل اعمُ٘مٚم٘م٦م األؾمئٚم٦م قمنمات ألشمرك

 ًمٖم٤مير٤مت وًمردت اًمٜمّّمرقص هرذه أُمثر٤مل إنّ : وأىمرقل وأةام٤م

 واألهرداف اًمٖم٤مي٤مت شمٚمؽ صقب ٟمذه٥م مل وُم٤م ُمٕمّٞمٜم٦م، وأهداف

 قمرـ اًمبحر٨م ذم ُمٙم٤مٟمٜمر٤م ٟمرراوح ؾمرٜمب٘مك واىمتٜم٤مصرٝم٤م اليمتِم٤مومٝم٤م

 ضم٤مٟمبر٤مً  ًمٜمر٤مقم٘مق شمر٤مريملم شمٚمؽ، ذم قمٛمقم أو هذه ذم إـمالق وضمقد

 ُمرـ واهلل اعمرذه٥م، وُمّمرٚمح٦م واعمِم٤مقمر اًمٕمقاـمػ ؿماّمقم٦م حت٧م

 .ش1»اًم٘مّمد وراء

  

                                                           

  (1)   25 /1٢ /2٢17. 
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 !بذىُ؟ ٓضس ّمل" ع" اذتظني سأغ" ع" الّصادق صاس ملارا

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

 واطمردة رواي٦م وال اعمروي اًمِّمٞمٕمل اًمّروائل اعمقروث حيٛمؾ مل

 قمغم شمٜمّص  ر االئّٛم٦م قمـ ىمٞمد قمغم اًمؽّميمٞمز وأمتٜمّك ر "ع" األئّٛم٦م قمـ

 يمررسمالء ذم اًمّٓمر٤مهر ضمسرده ُمع ومدومـ قم٤مد "ع" احلسلم رأس إنّ 

 اسمرـ اّدقمرك سمرؾ سمٞمٜمٜمر٤م، واًمّسر٤مئد اعمٕمروف اًمرأي هق هذا إنّ  ُمع

 هرذا قمرغم ىمر٤مئؿ اًمّٓم٤مئٗمر٦م قمٛمرؾ إنّ : اًمّس٤مسمع اًم٘مرن اسمـ ـم٤مووس

 !!  األؾم٤مس

 رأؾمرف إنّ  قمرغم شمرٜمّص  قمرّدة رواي٤مت محؾ اعمقروث هذا ًمٙمـ

 قمٜمرقن إذ ُمٜمٝمر٤م: ي٘مررب ُمر٤م أو اًمٖمرري ذم ّدومـ ىمد "ع" اًمنّميػ

 اإلصمٜمرل اًمِّمرٞمٕم٦م ًمردى ُمٕمتؼم روائّل  يمت٤مب أهؿّ  ص٤مطم٥م اًمٙمٚمٞمٜمل

 رأس ُمقورع سمر٤مب": قمٜمرقان محرؾ اًمٙمر٤مذم يمت٤مسمف ذم سم٤مسم٤مً  قمنمّي٦م

 اعمٕمروومر٦م األرسمٕمامئر٦م األصرقل ُمرـ ومٞمرف اٟمتخ٥م " "ع" احلسلم

 اسمرـ اًمّرواي٤مت هذه أورد يمام اعمْمٛمقن: هذا قمغم شمٜمّّم٤من روايتلم

 ٟمٗمسف قمغم آل واًّمذي "اًمّزي٤مرات يم٤مُمؾ" اعمِمٝمقر يمت٤مسمف ذم ًمقيفىمق

 ومٞمرف خُيررج وال أصرح٤مسمٜم٤م، ُمرـ اًمّث٘مر٤مت ضمٝم٦م ُمـ إاّل  يٜم٘مؾ ال أن

 همررػم اًمّرضمرر٤مل ُمررـ اًمُِمررّذاذ قمررـ روي أطمرر٤مديثٝمؿ ُمررـ طمررديث٤مً 
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 يم٤مُمررؾ. ]واًمٕمٚمررؿ سم٤محلرردي٨م اعمِمررٝمقريـ سم٤مًمّروايرر٦م، اعمٕمرررووملم

 .[4ص: اًمّزي٤مرات

 يمت٤مسمرف ذم اًمّرواي٤مت هذه سمٕمض ًمّٓمقدا اًمّٓم٤مئٗم٦م ؿمٞمخ ٟم٘مؾ يمام

 خمتٚمٗمر٦م يمثػمة رواي٤مت سمقضمقد ـم٤مووس اسمـ وّسح ،ش1»اًمّتٝمذي٥م

 رقم٤ميرر٦م ذيمرهرر٤م شمرررك ًمٙمٜمّررف اًمّٓم٤مئٗمرر٦م قمٛمررؾ إمم ٟمسرربف قمرراّم 

   .ش2»!!ًمالظمتّم٤مر

 ظمّمرقص ذم اعمقضمقدة اآلراء سم٘مّٞم٦م قمـ اًمّٓمرف إهمامض وُمع

 ال ٤مُمر ومٝمرذا ُمٜمٝمر٤م أّي  طمّ٘م٤مٟمّٞم٦م وقمـ "ع" احلسلم رأس دومـ حمّؾ 

 قمرغم اًمّْمرقء أؾمرّٚمط أن أريرد ًمٙمٜمّرل ومٞمرف، اخلقض ومٕمالً  هيّٛمٜمل

 سمتجرّرد احل٘مٞم٘مر٦م ي٘مررأ سم٤مطمر٨م أّي  شُمرراود اًّمترل اعمُ٘مٚم٘مر٦م األؾمئٚم٦م

 اعمترداول، اًمِّمٞمٕمل اًمّروائل اعمقروث يتٗمّحص وهق وُمقوققمّٞم٦م

 سمٕمرض أٟم٘مرؾ أن قمركمّ  اًمّّمرحٞمح اًمّسٞم٤مق ذم اًم٘م٤مرئ أوع وًمٙمل

 ُمقوع سم٤مب ذم اًمِّمٞمٕم٦م اعمحّدصمقن ٤مذيمره اًّمتل اًمّروائّٞم٦م اًمٜمّّمقص

 :  قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ سمٕمد ألقمّٚمؼ "ع" احلسلم رأس دومـ

 سمرـ قمٛمرر قمرـ سم٠مؾمٜم٤مدمه٤م ىمقًمقيف واسمـ اًمٙمٚمٞمٜمل روى :إوىل

                                                           

 .35ص ،6ج  (1)  

 .195ص: اعمٚمٝمقف  (2)  
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 وهررق "ع"[ اًمّّمرر٤مدق] اهلل قمبررد أسمررق زم ىمرر٤مل: »اًم٘مررقل ـمٚمحرر٦م

 ىمؼم إمم اًمذه٤مب يٕمٜمل سمغم،: ىمٚم٧م وقمدشمؽ؟ ُم٤م شمريد ُم٤م أ: سم٤محلػمة

 إؾمرامقمٞمؾ وريم٥م ومريم٥م: ىم٤مل "قمٚمٞمف اهلل صٚمقات" اعم١مُمٜملم أُمػم

 واًمٜمجرػ احلرػمة سملم ويم٤من اًمثقي٦م ضم٤مز إذا طمتك ُمٕمٝمام، وريمب٧م

 ومّمرغّم  ُمٕمٝمرام، وٟمزًمر٧م إؾمرامقمٞمؾ وٟمزل ٟمزل سمٞمض ذيمقات قمٜمد

 ضمّدك قمغم ومسّٚمؿ ىمؿ إلؾمامقمٞمؾ: وم٘م٤مل وصّٚمٞم٧م، إؾمامقمٞمؾ وصغّم 

! سمٙمررسمالء؟ احلسرلم ًمٞمس أ ومداك ضمٕمٚم٧م: وم٘مٚم٧م ،"ع" احلسلم

 ومدومٜمرف ًمٜمر٤م ُمقمم هىمف اًمِّم٤مم إمم رأؾمف محؾ عم٤م وًمٙمـ ٟمٕمؿ،: وم٘م٤مل

 .ش1»ش"ع" اعم١مُمٜملم أُمػم سمجٜم٥م

 أسمر٤من قمـ سم٠مؾمٜم٤مدمه٤م أيْم٤مً  ىمقًمقّيف واسمـ اًمٙمٚمٞمٜمل روى :الثاىوة

 اًمٙمقومر٦م سمٔمٝمر ومٛمرّ  "ع" اهلل قمبد أيب ُمع يمٜم٧م: »اًم٘مقل شمٖمٚم٥م سمـ

 ؾمر٤مر صمرؿّ  ريمٕمترلم، ومّمرغّم  ىمٚمرٞمالً  شم٘مّدم صمؿّ  ريمٕمتلم، وصغم ومٜمزل

 أُمرػم ىمرؼم ُمقورع هرذا: ىمر٤مل صمرؿ ريمٕمترلم، ومّمرغّم  ومٜمزل ىمٚمٞمالً 

 صرٚمٞم٧م اًّمٚمرذيـ اعمقورٕملم ومرام ومرداك ضمٕمٚمر٧م: ىمٚم٧م. اعم١مُمٜملم

 اًم٘مر٤مئؿ ُمٜمرؼم وُمقورع "ع" احلسرلم رأس ُمقورع: ىم٤مل ومٞمٝمام؟

 ش."ع"

                                                           

 .34ص: اًمّزي٤مرات يم٤مُمؾ :571ص ،4ج: اًمٙم٤مذم  (1)  
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 ىمر٤مل: »ىمقًمف اخلّب٤مز ُمب٤مرك قمـ سم٠مؾمٜم٤مده اًمّٓمقد روى :الّثالثة

 ىَمرِدم ُمر٤م وىمر٧م ذم واحلرامر اًمبٖمرؾ أهضمقا: "ع" اهلل قمبد أسمق زم

 ٟمرزل صمؿّ  اجلرف دظمؾ طمتك وريمب٧م ومريم٥م: ىم٤مل احلػمة، ذم وهق

 شم٘مرّدم صمرؿّ  ريمٕمترلم، ومّمرغّم  آظمرر ىمٚمٞمالً  شم٘مّدم صمؿّ  ريمٕمتلم، ومّمغّم 

 ضمٕمٚمر٧م: ًمرف وم٘مٚم٧م ورضمع، ريم٥م صمؿّ  ريمٕمتلم، ومّمغّم  آظمر ىمٚمٞمالً 

 اًمررريمٕمتلم: ىمرر٤مل! واًمثرر٤مًمثتلم؟ واًمثرر٤مٟمٞمتلم األوًمتررلم ُمرر٤م ومررداك

 اًمثر٤مٟمٞمتلم واًمرريمٕمتلم :"ع" اعمر١مُمٜملم أُمرػم ىمؼم ُمقوع األوًمتلم

 ُمٜمرؼم ُمقورع اًمثر٤مًمثتلم واًمرريمٕمتلم :"ع" احلسلم رأس ُمقوع

 .  ش1»ش"ع" اًم٘م٤مئؿ

 :الّتساؤٓت بعض أطرح أن حّقي ومن

 "ع" احلسرلم رأس "ع" اًمّّم٤مدق زار عم٤مذا أدري ال أٟم٤م :أّوًٓ 

 يمررسمالء صرقب يرذه٥م ومل ومٞمرف ريمٕمتلم وصغّم  اًمٙمقوم٦م فمٝمر ذم

 إنّ  ُمرع "ع" احلسلم سمدن زي٤مرة ًمٞمٙمٛمؾ ومراؾمخ ٕم٦مسمْم شمبٕمد اًّمتل

 "ع" احلسرلم زير٤مرة قمرغم ضمرّداً  اًمِّمديد احل٨ّم  "ع" قمٜمف اعمروّي 

 احلسرلم زير٤مرة ُمـ ي٘مّمد يم٤من ومٝمؾ... اًمّٔمروف أطمٚمؽ ذم طمّتك

 سمرر٠مّي  يتحّ٘مررؼ اًمٖمرررض إنّ  أمّ  سمدٟمررف زيرر٤مرة أم رأؾمررف زيرر٤مرة "ع"

                                                           

 .34 ،6ج: األطمٙم٤مم هتذي٥م  (1)  
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 !ُمٜمٝمام؟

 قمرـ سم٠مؾمرٜم٤مده تاًمّزير٤مرا يم٤مُمرؾ ذم ىمقًمقيرف اسمـ روى :وثاىواً 

 رأس قمٜمررد إنّ : »اًم٘مررقل "ع" اًمّّمرر٤مدق قمررـ رومٞمررع سمررـ يررقٟمس

 إال داء يمرؾ ُمرـ ؿمرٗم٤مء ومٞمٝمر٤م محرراء ًمؽمسمر٦م "ع" قمكم سمـ احلسلم

 ُمرـ "ع" اًمّّمر٤مدق ُم٘مّمرقد إنّ  هؾ أدري وال ،ش1»شإًمخ...اًمّس٤مم

 ٟم٘مٚمٜمر٤م يمرام اًمٖمرري ذم زاره اًّمرذي اعمٙمر٤من أي "ع" احلسلم رأس

 "ع" احلسرلم رأس ُم٘مّمرقده أم آٟمٗم٤مً  ىمقًمقيف اسمـ ٟمٗمس قمـ ذًمؽ

 ذم سمدومٜمف ر ـم٤مووس اسمـ يّدقمل يمام ر اًمِّمٞمٕمّٞم٦م اًمّٓم٤مئٗم٦م شمٕمت٘مد اًّمذي

 !؟"ع" احلسلم ضمسد ُمع يمرسمالء

 ضمٝم٦م قمٜمد اًمّّمالة األومم إنّ  قمغم اًمٕمروة ص٤مطم٥م ٟمّص  :وثالثاً 

 ؾمب٥م سمٞم٤من ذم اخلقئل اعمرطمقم أوم٤مد وىمد األئّٛم٦م، ىمبقر ُمـ اًمرأس

 رأس قمٜمد اًمّّمالة سم٤مؾمتحب٤مب ْم٦مُمستٗمٞم ًمٚمّرواي٤مت: »ىم٤مئالً  ذًمؽ

 قمرـ ضم٤مءت اًمّرواي٤مت هذه سمٕمض إنّ  واًمٖمري٥م ،ش2»ش"ع" احلسلم

 ذم سمٞمٜمٜمر٤م واعمترداول واًمِّمر٤مئع اعمٕمروف هق وهذا ،"ع" اًمّّم٤مدق

 رأؾمرف أم اًم٘مؼم رأس اًمّرواي٤مت هذه ُم٘مّمقد إنّ  ومٝمؾ األّي٤مم، هذه

                                                           

 .279ص  (1)  

 .2٢6ص ،13ج: اًمقصم٘مك اًمٕمروة ذح  (2)  
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 !اًمنّميػ؟

 هرذه ٞمٕم٦ماًمِّمر وم٘مٝمر٤مء ُيٖمٗمرؾ عمر٤مذا أيْمر٤مً  أدري ال أٟم٤م :ورابعاً 

 قمرـ اًمّٓمررف سمٖمرّض  رر واًمٍّمحي٦م اًمقاوح٦م اًمّروائّٞم٦م اًمٜمّّمقص

 أمهّٞمر٦م أّي  هلر٤م يٕمػمون وال ويتج٤موزهن٤م ر ومٞمٝم٤م اًمِّمخّمّٞم٦م ىمٜم٤مقمتل

 واطمرردة روايرر٦م وال شمسررٜمده ال اًّمررذي اًمّترر٤مرخيل اًمرررأي ىمبرر٤مل ذم

 ير٠مشمقن طمٞمٜمام ًمٙمـ سم٤مًمبدن، إحلؼ اًمنّميػ اًمرأس إنّ  قمغم اًمٜم٤ّمص

 اًمّرواير٤مت ي٘مرّدُمقن ضمرّداً  ُمٝمّٛمر٦م ٗمّمرٚمّٞم٦موُم قم٘مدّير٦م أسمح٤مث إمم

 اعم١ميّمررد اًمّترر٤مرخيل اًمبحرر٨م ويتجرر٤موزون واعمٗمؼميمرر٦م اًمّْمررٕمٞمٗم٦م

 جيقز وال جيقز ومٞمام األُمث٤مل طمٙمؿ إنّ  ُمع يٙمّذم٤م، اًّمذي واحلتٛمل

 !واطمد؟

 شمريمتٝمر٤م اعمقورقع هرذا شمٙمتٜمػ اًّمتل األؾمئٚم٦م ُمـ اعمزيد هٜم٤مك

 أومرتح أن اإلصمر٤مرة هرذه ظمرالل ُمـ أردت ًمٙمٜمّل اإلـم٤مًم٦م، ظمِمٞم٦م

 دهٚمٞمررز ُمررـ خيرضمررقن ًمٕمّٚمٝمررؿ صررٖمػمة يمررّقة اًمٙمرررام ًمٚم٘مررّراء

 اًّمررذي اًمرّضررورّي٤مت اًم٘مٓمٕمّٞمرر٤مت اعمِمررٝمقرات اًمقاوررح٤مت

 سمر٤مًم٘مّقة شُمرؾمرؿ اًّمترل وم٤مًمٕم٘م٤مئرد ومٞمرف: اعمذهبّٞمر٦م شمرسمٞمتٝمؿ أدظمٚمتٝمؿ

 ختتٚمرػ واعمٕمرومر٦م واًمققمل اًمٕمٚمؿ ىمّقة ًمٙمـ أيْم٤ًم، سم٤مًم٘مّقة ؾمتتٝمّدم

 اهلل وقمرغم واالٟمحرراف، ؾواًمتْمرٚمٞم واًم٘مٛمرع اًمّتسر٘مٞمط ىمّقة قمـ

 .ش1»واالقمتامد االؾمتٜم٤مد

                                                           

  (1)   26 /1٢ /2٢17. 
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ّٖ الْدُ ّٔب الّتْحٔذ  "!!ع" لألّٜن٘ املػ

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

 هترذي٥م ذم واًمّٓمرقد اًمّزير٤مرات يم٤مُمرؾ ذم ىمقًمقيف اسمـ روى

 سمرـ قمركمّ  إنّ : »اًم٘مرقل اًمرّثامزم محرزة أيب قمـ سم٢مؾمٜم٤مدمه٤م األطمٙم٤مم

 ديٜمر٦م،اعم ُمرـ قمٛمرداً  اًمٙمقوم٦م ُمسجد أشمك "ع"[ اًمّسج٤مد] احلسلم

 صمرؿّ  ،[اًمّتٝمرذي٥م رواير٦م يمرام ريمٕم٤مت أرسمع أو] ريمٕمتلم ومٞمف ومّمغّم 

 . ش1»شاًمٓمريؼ وأظمذ راطمٚمتف ريم٥م طمتك قم٤مد

 اعمخّّمّمرر٦م سمٛمسرر٤مضمده ًمالهرتامم يقوّم٘مٜمرر٤م أن شمٕمرر٤ممم اهلل ٟمسر٠مل

 اًمٕمبقدّير٦م ذم اًمّٓمر٤مهريـ أوًمٞم٤مئرف سمسرٜم٦ّم واالؾمتٜم٤من سوم٤مً  ًمٚمٕمب٤مدة

 قمرـ يبحر٨م ذياًّمر اجلّر٤مد اًمّسر١مال يب٘مك ًمٙمـ ًمقضمٝمف، اخل٤مًمّم٦م

 اًمٗم٘مٝمر٤مء سمٕمض ُمبٜمك هق يمام اًمّرواي٦م صّح٦م ومروّٞم٦م قمغم سمٜم٤مءً  إضم٤مسم٦م

 "ع" اًمّسرج٤مد طمٞمٜمٝمر٤م ذم األُمٜمّٞمر٦م اًمّٔمروف ُمٜمٕم٧م هؾ: واعمراضمع

 احلسرلم واًمرده ىمؼم ًمزي٤مرة ىمٚمٞمٚم٦م ومراؾمخ اًمِّمامل إمم اًمّذه٤مب ُمـ

 دون ظمٗمٞمر٦م ىمّمده إّٟمف إمّ  اًمقاىمٕم٦م، هذه اًمّرواة ًمٜم٤م يٜم٘مؾ ًمٙمل "ع"

 اًمقضمرف قمرـ ُمٚمّٞمر٤مً  اًمّتٗمترٞمش قمٚمٞمٜمر٤م إنّ  اقمت٘مد! سمذًمؽ؟ قايٕمٚمٛم أن

 اعمررذهبل واىمٕمٜمرر٤م ذم واعمٖمّٞمرر٥م "ع" ًمأئّٛمرر٦م اآلظمررر اًمّتقطمٞمرردّي 

 .ش2»اًم٘مّمد وراء ُمـ واهلل ىمّمد، دون ُمـ أو سم٘مّمد اعمٕم٤مس

                                                           

 .254ص ،3ج: األطمٙم٤مم هّتذي٥م :27ص: اًمّزي٤مرات يم٤مُمؾ  (1)  

  (2)   3٢ /1٢ /2٢17. 



 64    ................................................................ (1ة )بنظرة ال مذهبّيربالء ك

 !!البصشٗ خشاب بعذ ما ّصخْٗ ارتْٜٕ املشحْو

  ُمٞمث٤مق اًمٕمن

 قئلاخلر اعمرطمقم طمرص ىمرن ٟمّمػ ُمـ ي٘مرب ُم٤م ُمدى قمغم

 يم٤مُمرؾ يمتر٤مب ومتريرر شمقصمٞمرؼ قمرغم واًمٗم٘مٝمّٞم٦م اًمّرضم٤مًمّٞم٦م سمحقصمف ذم

 اؾمرتٜم٤مداً  شم٘مريبر٤مً  وأؾمر٤مٟمٞمده ُمروّي٤مشمف سمٙم٤موّم٦م ىمقًمقيف السمـ اًمّزي٤مرات

 روي طمديث٤مً  ومٞمف خيرج مل إّٟمف ُمـ ُم٘مّدُمتف ذم األظمػم سمف شمٕمّٝمد ُم٤م إمم

 اعمِمرٝمقريـ سم٤مًمرواير٦م اعمٕمررووملم همرػم اًمرضمر٤مل ُمرـ اًمِمّذاذ قمـ

 اعمٜمرؼمي واىمٕمٜمر٤م ذم ُم٠مظمذه اًمٙمت٤مب هذا وم٠مظمذ ٕمٚمؿ،واًم سم٤محلدي٨م

 اًمِّمرٞمٕمّٞم٦م اًمّث٘م٤مومر٦م قمٛمرؼ ذم أؾم٤مـمػمه ُمـ مجٚم٦م ودظمٚم٧م اعمٕم٤مس،

 وأومترك اًمٗمرقالذ، اؾمتحٙم٤مم قمٛمٚمّٞم٦م يمٛمامرؾم٤مت ًمتستحٙمؿ اًمٕم٤مُّم٦م

 ومم٤مرؾم٤مت ومت٤موى ُمـ إًمخ…اًمقوقء قمـ اًمّزي٤مرة همسؾ سم٢مضمزاء

 .ُمٕمرووم٦م

 ضم٤مء سمٞم٤مٟم٤مً  ًمٞمّمدر طمٞم٤مشمف أّي٤مم آظمر ذم قم٤مد اًمبٍمة ظمراب وسمٕمد

[ اًمّزير٤مرات يم٤مُمرؾ أي] اًمٙمتر٤مب رواير٤مت ُمالطمٔمر٦م سمٕمرد: »ومٞمف

 ُمررـ واومرررة مجٚمرر٦م قمررغم اؿمررتامًمف فمٝمررر أؾمرر٤مٟمٞمده٤م ذم واًمّتٗمتررٞمش

 همرػم إمم شمٜمتٝمرل واًمترل واعم٘مٓمققمر٦م واعمرومققم٦م اعمرؾمٚم٦م اًمرواي٤مت

 همررػم ُمررـ هررق ُمررـ أؾمرر٤مٟمٞمده٤م ذم وىمررع واًمتررل ،"ع" اعمٕمّمررقم
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 ُمٝمٛمٚمرلم أٟم٤مس رواي٤مت ُمـ ثػماًمٙم قمغم يِمتٛمؾ أٟمف يمام أصح٤مسمٜم٤م،

 ُمِمرٝمقريـ ومج٤مقمر٦م سمرؾ أصراًل، اًمرضمر٤مل يمتر٥م ذم هلرؿ ذيمر ال

 سمرف أظمرؼم ُمر٤م ُمرع يٜمسرجؿ ال يمٚمرف هذا أن وُمٕمٚمقم... سم٤مًمْمٕمػ

 ذم وىمرع ُمـ مجٞمع شمقصمٞمؼ ُمراده يم٤من ًمق اًمديب٤مضم٦م ذم "ّهه ىمّدس"

 يٙمرـ مل ًمف واىمع ال سمام اإلظمب٤مر قمـ ًمٙمالُمف ومّمقٟم٤مً ... يمت٤مسمف إؾمٜم٤مد

 فم٤مهرهر٤م ظمرالف قمرغم[ اًمّديب٤مضمر٦م ذم اًّمترل] اًمٕمب٤مرة ؾمح ُمـ سمدّ 

 .ش1»[شهمػمهؿ دون] ظم٤مص٦م ُمِم٤مخيف سم٢مرادة

 شمٚمرؽ ـمٞمٚمر٦م اًمٙمتر٤مب قمرغم ؾمرامطمتف يّٓمٚمرع مل أ أدري وًمس٧م

 يٙمٗمرل وهؾ ومٞمف، اًّمتل اعمِم٤ميمؾ هذه مجٞمع ًمػمى ُمّرت اًّمتل اًمٗمؽمة

 اًمبٞم٤مٟمر٤مت سم٢مصردار اًمٕمٚمٛمّٞمر٦م آرائف قمـ األقمغم اعمرضمع يؽماضمع أن

 شمٙمرريس ُمرـ اآلراء هرذه أطمدصمترف ُم٤م ُمس١موًمّٞم٦م حتّٛمؾ دون وم٘مط

 واىمٕمٜمرر٤م ذم واألؾمرر٤مـمػم اًمّتخريررػ ًمث٘م٤مومرر٦م قمرر٤ملٍ  ُمسررتقى قمررغم

 !  اًمِّمٞمٕمل؟

 اعمت٠مظّمريـ ُمت٠مظّمري ًمبٕمض ٟمّّم٤مً  أىمرأ وأٟم٤م اًمّسٓمقر هذه أيمت٥م

 شم٘مرقيض ذم ؾمر٤مهؿ األؾمرت٤مذ ؾمرّٞمدٟم٤م إنّ  ومٞمرف ي٘مرقل شمالُمذشمف ُمـ

                                                           

: اًمّتج٤مرة يمت٤مب احلٙمٞمؿ، ؾمٕمٞمد حمٛمد ًمٚمٛمرضمع اعمٜمٝم٤مج، ُمّمب٤مح قمـ ٟم٘مالً   (1)  

 .462ص ،1ج
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 األومٙمر٤مر ُمرـ ٟمٛمرط ٩مشمروي ذم سمٕمْمٝمؿ م٤م ي٘مقم اًّمتل اعمح٤موالت

 ُمر٤م صحقة ويم٠منّ !! واًمّْمٕمٗم٤مء اًمقّو٤مقملم رواي٤مت قمغم اعمرشمٙمزة

 سمر٤مجلّرأة اًمرّتحغّم  دون اإلؿمرٙم٤مل، ؾمرتحّؾ  اًمبٍمرة ظمرراب سمٕمد

 ُمٕم٤مجلر٦م ذم احلقزوّير٦م اًمّتقازٟمر٤مت رقم٤مير٦م يمرؼمى قمرـ واالسمتٕم٤مد

 ...  األُمقر

 اًمٗم٘مٝمرل شمراصمف ومٚمقال ضمٜم٤مٟمف: ومسٞمح وأؾمٙمٜمف اخلقئل، اهلل رطمؿ

 قمرـ ومْمرالً  االضمتٝمر٤مد اّدقمر٤مء سمٕمْمرٝمؿ قمرغم ًمتٕمّنر واألصقزم

 .ش1»اًم٘مّمد وراء ُمـ واهلل األقمٚمٛمّٞم٦م،

                                                           

  (1)   3٢ /1٢ /2٢17. 
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 !!األسبعني صٓاسٗ يف ّاإلحشاو اذتشو حمّشمات

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

 ُمالئٙمر٦م احلررام سمٞمترف طمّجر٤مج سمر٠منّ  يٕمٚمؿ اجلالًم٦م رّب  يم٤من ًمق

 شمٚمرؽ قمٚمرٞمٝمؿ وورع عم٤م واالؿمتب٤مه واًمزًمؾ اخلٓم٠م ُمـ ُمٕمّمقُمقن

 ذم احلررم إمم اإلطمررام ُمـ اعمحّرُم٤مت نماتوقم اًمّم٤مرُم٦م اًم٘مٞمقد

 هرذه قمرغم اًمتٛمّرد حيّمؾ هذا يمّؾ  وُمع اًم٘مّمػمة، احل٩ّم  ومؽمة أصمٜم٤مء

 اًمٙمّٗمر٤مرة دمر٥م أو احل٩ّم  ومٞمٗمسد ىمّمد، دون ُمـ أو سم٘مّمد اًم٘مٞمقد

 مرذه األرسمٕمرلم وزير٤مرة... اجلٛمٞمرع يٕمرومٝم٤م أُمقر ُمـ ذًمؽ وهمػم

 سمدقم٤مً  ًمٞمس٧م يقم دسمٕم يقُم٤مً  شمتقؾّمع اًّمتل اعمتداوًم٦م اًمٕمراىمّٞم٦م اًمّمٞمٖم٦م

 اجل٤ّمٟمر٥م، هرذا ُمرـ واعمامرؾمر٤مت واًمٓم٘مرقس اًمِمرٕم٤مئر هذه قمـ

 سمٓمبٞمٕمر٦م ؾمٞمسرّب٥م ظمردُم٤مهت٤م وشمقؾمرٞمع ُمرّدهت٤م إـم٤مًم٦م وم٢منّ  وسم٤مًمت٤مزم

 ًمرذا وهٜم٤مك: هٜم٤م ُمـ واًمِّمقائ٥م اعمخ٤مًمٗم٤مت سمٕمض طمّمقل احل٤مل

 وُمٙم٤مهنر٤م: زُم٤مهنر٤م وشم٘مّمرػم شم٘مٜمٞمٜمٝمر٤م، اعمٕمٜمّٞمرلم ُمـ وٟمرضمق ٟمتٛمٜمّك

 وراء ُمرـ واهلل شمٕمر٤ممم، ًمقضمرف ظم٤مًمّمر٤مً  ٤مً قمب٤مديّ  ُمٔمٝمراً  شمٙمقن ًمٙمل

 .ش1»اًم٘مّمد

                                                           

  (1)   31 /1٢ /2٢17. 
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ّٔ٘ اذتناو  "!!ع" اذتظني قتل٘ تلعً الّشاعب

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

 اًمّزيرر٤مرات ويم٤مُمررؾ اًمٙمرر٤مذم ذم ىمقًمقيررف واسمررـ اًمٙمٚمٞمٜمررل روى

: اًم٘مرقل "ع" اًمّّم٤مدق اهلل قمبد أيب قمـ اًمّسٙمقين قمـ سم٠مؾم٤مٟمٞمدهؿ

 احلسرلم ٚمر٦مىمت شمٚمٕمرـ وم٢مهنر٤م سمٞمرقشمٙمؿ: ذم اًمراقمبٞمر٦م احلامم اخّتذوا»

 .ش1»ش"ع"

 قمرـ اًمّٓمر٤مئل قمر٤مُمر قمرـ سم٠مؾمرٜم٤مده اًمّّمدوق اعمرطمقم وروى

 هردير ُمٕمٜمك قمـ ؾمئؾ "ع" اعم١مُمٜملم أُمػم إنّ : اًم٘مقل "ع" اًمّرو٤م

 واعمررزاُمػم اعمٕمرر٤مزف أهررؾ قمررغم شمرردقمق": وم٘مرر٤مل اًمراقمبٞمرر٦م احلررامم

 .  ش2»شواًمٕمٞمدان

 هرر٤مشملم اٟمسررج٤مم شمٗمسررػم يمٞمٗمّٞمرر٦م قمررـ اًمّٓمرررف وؾمرر٠مهمٛمض

 اًمٜمّّمررقص يم٤مٟمرر٧م إذا: قمرر٤مسمراً  سمريئرر٤مً  الً ؾمرر١ما ألؾمرر٠مل اًمررّروايتلم

 اعمرقمر٥م اًمّّمقت ذات ر اًمّراقمبّٞم٦م احلامم اىمتٜم٤مء قمغم حت٨ّم  اًمّروائّٞم٦م

 هذا ٟمرى ال ومٚمامذا "ع" احلسلم ىمتٚم٦م شمٚمٕمـ سم٤مقمتب٤مره٤م اًمبٞمقت ذم ر

 اعمٜمرؼم وظمٓمبر٤مء واعمراضمرع اًمٗم٘مٝمر٤مء سمٞمرقت ذم احلامم ُمـ اًمّّمٜمػ

                                                           

 .98ص: اًمّزي٤مرات يم٤مُمؾ :547ص ،6ج: اًمٙم٤مذم  (1)  

 .246ص ،1ج: اًمّرو٤م أظمب٤مر قمٞمقن  (2)  
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 سم٤مُمتثر٤مل األومم تب٤مرهؿسم٤مقم اعمٓمٚمقسمّٞم٦م رضم٤مء سم٤مب ُمـ وًمق احلسٞمٜمل

 ظمّمقصر٤مً  اعمٙمّٚمٗمرلم، ُمرـ همرػمهؿ ُمـ وشمٓمبٞم٘مٝم٤م اًمٜمّّمقص هذه

 وإنّ  أمحرر، محر٤مم زوج "ص" اهلل رؾمقل سمٞم٧م ذم إنّ  اعمروّي  وإنّ 

 !اًمّٓمٕم٤مم؟ هل٤م يٗم٧ّم  مح٤مم سمٞمتف ذم يم٤من "ع" اًمّّم٤مدق

 اًمّٓم٤مئٗمر٦م قمٛمرؾ قمرغم اًمّٓمرقد اًمّٓم٤مئٗم٦م ؿمٞمخ ٟمّص : ه٤ممّ  شمٜمقير

 ،ش1»ظمالومرف قمٜمردهؿ يٙمرـ ومل يٜمٙمرروه مل ومرٞمام اًمّسٙمقين سمرواي٤مت

 يم٤مُمرؾو شمٗمسػم اًم٘مّٛمرل أؾم٤مٟمٞمد ذم واًمٜمّقومكم هق وروده إمم ُمْم٤موم٤مً 

 .ش2»اًمّتٜمقيف وضم٥م ًمذا اًمّزي٤مرات:

  

                                                           

 .149ص ،1ج: اًمٕمّدة  (1)  

  (2)   ٢2 /11 /2٢17. 
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 !الّضٓاسات؟ كامل مً األسبعني صٓاسٗ غابت ملارا

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

 "اًمّزيرر٤مرات يم٤مُمررؾ" اًمِّمررٝمػم يمت٤مسمررف ذم ىمقًمقيررف اسمررـ طمرررص

 ؿمر٤مردة يمرّؾ  يرذيمر أن قمرغم اهلجرري اسمرعاًمرّ  اًم٘مرن ذم واعم١مًمَّػ

 اًمٍّمرريح واحلرر٨ّم  "ع" احلسررلم زيرر٤مرة سمٗمْمررؾ شمرررشمبط وواردة

 قمرـ طمّترك ومتحرّدث ذًمؽ ُمـ أسمٕمد هق ُم٤م إمم ذه٥م سمؾ ٟمحقه٤م،

 إمم اًّمٚمٞمرؾ ُمـ واهتامُم٤مهت٤م ٟمقُمٝم٤م ؾم٤مقم٤مت شمٖمٞمػم وقمّٚم٦م اًمبقُم٦م ضمزع

 ؽذًمر مجٞمع ومرسمط أيْم٤ًم: اًمّراقمبّٞم٦م احلامم هدير طم٘مٞم٘م٦م وقمـ اًمٜمّٝم٤مر

 مل إّٟمرف واًّمالومر٧م اًمٖمري٥م ًمٙمـ أقمدائف، وًمٕمـ "ع" احلسلم سم٘متؾ

 األرسمٕمرلم زير٤مرة صمرقاب قمرـ شمتحرّدث واطمردة رواي٦م وال يذيمر

 ذيمرر سمٞمرٜمام سمخّمقصرٝم٤م، ىمٞمرد قمرغم اًمؽّميمٞمرز وأمتٜمّك سمخّمقصٝم٤م

 وقم٤مؿمرقراء قمرومر٦م يرقم ذم "ع" احلسلم زي٤مرة صمقاب ذم رواي٤مت

 .... األظمرى األّي٤مم وسمٕمض ورضم٥م ؿمٕمب٤من ُمـ واًمٜمّّمػ

 واًمٜمّٞمرؾ اعمرذه٥م شمس٘مٞمط إمم هيدف ىمقًمقيف اسمـ يم٤من هؾ شُمرى

 دون ُمرـ أو سم٘مّمد ر واألؾم٤مـمػم سم٤مًمٖمٚمق يمت٤مسمف ُمأ اًّمذي وهق ُمٜمف

 إمم وىمترف ذم اًمّسر٤مئريـ يٚمحرظ مل إّٟمرف أم ذًمرؽ، ؾمبٞمؾ ذم ر ىمّمد

 وضمرقدهؿ ًمٕمردم اعمٜم٤مؾمرب٦م هذه ظمّمقص ذم "ع" احلسلم زي٤مرة
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 !اخلّمقص؟ هذا ذم رواي٦م وضمقد قمـ ومْمالً  أصالً 

 اًمّث٤مسمتر٦م اًمّروائّٞمر٦م اًمٜمّّمقص ذم حمّبب٦م "ع" احلسلم زي٤مرة ىعم؛

 صمبرقت دقمرقى ًمٙمرـ وطمرلم، وىمر٧م يمّؾ  ذم وومٝمامً  ؾمٜمداً  قمٜمدهؿ

 صمبرقت همرار قمغم صٗمر ُمـ اًمٕمنميـ يقم ذم هل٤م ظم٤مّص  اؾمتحب٤مب

 هرل... ؿمرٕمب٤من ُمرـ واًمٜمّّمرػ وقم٤مؿمرقراء قمرومر٦م يقم ذم ذًمؽ

 اًمُسرٜمـ أدًّمر٦م ذم سر٤مُمحاًمتّ  ىمّّمر٦م همرػم دًمٞمرؾ إمم شمستٜمد ال دقمقى

 اعمٕمر٤مسيـ اًمٗم٘مٝمر٤مء ُمِمرٝمقر قمٜمرد صّم٤مسمت٦م همػم هل واًّمتل اعمت٠مظّمرة

 .ش1»أهٚمف ُمـ يمٜم٧م إن ومت٠مُّمؾ

                                                           

  (1)   ٢3 /11 /2٢17. 
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ّٓ٘ اللْالٔع  !!األسبعني لضٓاسٗ اذتْصّ

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

 مل األرسمٕمرلم يرقم "ع" احلسرلم زير٤مرة إنّ  صرحٞمح: ي٘مقًمقن

 ال سمخّمقصررٝم٤م اؾمررتحب٤مم٤م إنّ  وصررحٞمح ُمٕمتررؼم، سمرردًمٞمؾ شمثبرر٧م

 ودالًمّٞمر٦م ؾمرٜمدّي٦م ُمِمر٤ميمؾ حيٛمرالن ظمؼميـ أو سمخؼم إصمب٤مشمف يٛمٙمـ

 األُمررقر هررذه ٟمٓمرررح أن يٜمبٖمررل ال يمّٚمررف هررذا ُمررع وًمٙمررـ مّجرر٦م،

 ُمرذهبٝمؿ، طمّ٘م٤مٟمّٞمر٦م ذم ىمٜمر٤مقمتٝمؿ ومٜمزقمرزع اًمٜمّر٤مس أُم٤مم وأةام٤م

 إصمر٤مرة قمرغم اًمّسرٙمقت واعمر١مُمـ اًمٕم٤مىمرؾ اإلٟمسر٤من قمرغم ويٜمبٖمل

 سمرلم ذًمرؽ وطمٍمر اجلٝمٚمر٦م اًمٕمرقام أُمر٤مم ذًمرؽ طمقل احلدي٨م

 وسمريم٤مهتر٤م وحمبقسمّٞمتٝمر٤م رضم٤مطمتٝم٤م شمروي٩م ويٜمبٖمل سمؾ اعمتخّّمّملم:

 !!ٟمحقه٤م ودومٕمٝمؿ سمٞمٜمٝمؿ

 ذم ـم٤مرطمٞمرف ُمع ضمدالً  وأؾمّٚمؿ اعمٜمّٛمؼ اًمٓمرح هذا ُمع ؾم٠مٟمس٤مق

 ًمربٕمض يّمرٖمقا أن قمٚمرٞمٝمؿ أمتٜم٤ّمه ُم٤م وًمٙمـ يرشمبقهن٤م اًّمتل اًمٜمتٞمج٦م

 :  اعمتقاوٕم٦م اؾمتٗمس٤مرايت

 اإليامٟمّٞمر٦م احل٤مًمر٦م قمرغم ًمٚمحٗمر٤مظ طمّ٘مر٤مً  ـمر٤محملم يمٜمتؿ إذا: أّوالً 

 اًمّٓمريرؼ ٟمحرق شمرذهبقن ومٚمرامذا شمٕمبرػميمؿ طمسر٥م اجلّٝمٚم٦م ًمٚمٕمقام

 مجٞمرع شمسرحبقا سمر٠من وهرق األؾمرٝمؾ، اًمّٓمريرؼ وشمؽميمقن األؿمّؼ 
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 ومر٤مرداً  واطمرداً  ُمرضمٕمر٤مً  وختت٤مروا األؾمقاق ُمـ اًمٕمٛمٚمّٞم٦م رؾم٤مئٚمٙمؿ

 طم٘مررقىمٝمؿ إًمٞمررف ويرردومٕمقن اًمٜمّرر٤مس، قمٛمررقم ي٘مّٚمررده قمرر٤مىمالً  قم٤معمرر٤مً 

 اإليامٟمّٞمر٦م احل٤مًمر٦م شمّمبح وسمذًمؽ وإرؿم٤مداشمف، سمتقصٞم٤مشمف ويٚمتزُمقن

 وال شمْمررٚمٞمؾ ومترر٤موى وال شمسرر٘مٞمط وال شمٜمرر٤مطمر وال ضمررّدًا، قم٤مًمٞمرر٦م

 ومٚممظمريـ شمٙمٚمٞمٗمف إٟمس٤من ًمٙمّؾ  سم٠منّ  شمتذّرقمقن يمٜمتؿ وإذا.. شمٗمسٞمؼ

 .أيْم٤مً  شمٙم٤مًمٞمٗمٝمؿ

 اإليامٟمٞمر٦م احل٤مًمر٦م قمغم اإلسم٘م٤مء شمريدون عم٤مذا أدري ال أٟم٤م: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 ووم٘مر٤مً  صّحتٝم٤م قمدم صمب٧م أُمقر لظمال ُمـ شمٕمبػميمؿ طمس٥م ًمٚمٕمقام

 سمرر٤مألُمقر االًمتررزام امم اًمٜمرر٤مس شمقضّمٝمررقن ال ومٚمررامذا ًمّمررٜم٤مقمتٙمؿ:

 طمٞمر٤مل ًمٚمّّمرٛم٧م اًمرّدقمقة سمردل واًمقاىمٕمّٞم٦م واحل٘مٞم٘مّٞم٦م اًمّمحٞمح٦م

 اهلل ديرـ إنّ  ُيٕم٘مرؾ ومٝمرؾ صم٤مسمت٦م: وهمػم واىمٕمّٞم٦م همػم سم٠مؿمٞم٤مء متسٙمٝمؿ

 إاّل  ُمٕمتٜم٘مٞمرف ًمردى اإليرامن شمٗمٕمٞمؾ قمغم ىم٤مدر همػم اخل٤ممت٦م وذيٕمتف

 االومراـمّٞمر٦م اًمّّمرٞمٖم٦م ومرذه اًمث٤مسمتر٦م همرػم األُمرقر هذه ظمالل ُمـ

 مت٤مرؾمرقن وإّٟمٙمؿ سمٕمجزيمؿ شمٕمؽمومقا أن سم٢مُمٙم٤مٟمٙمؿ يم٤من! اعم١مؾمٗم٦م؟

 .اعمسػمة هذه ذم اًم٘م٤مئد ال اًمّس٤مئؼ دور

 اًمّتٗمٙمرػم إمم احلقزوّير٦م األروىم٦م داظمؾ ذم قمٛمدشمؿ هؾ: وصم٤مًمث٤مً 

 ؿمرٖمٚمٙمؿ إنّ  أم وإيامهنرؿ، اًمٜم٤مس ديـ قمغم احلٗم٤مظ يمٞمٗمّٞم٦م ذم اجل٤ّمد

 خلٚمٞمٗمر٦م واًمّتحْمرػم اًمّٓمربخ ذم يرتٛمّحض األّي٤مم هذه ذم اًمِّم٤مهمؾ
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 سمٛمرؿّمرحف يدومع ومريؼ ويمّؾ  ،"قمٛمره اهلل أـم٤مل" اًمّسٞمست٤مين اًمسّٞمد

 شمثبٞمترف ويمٞمٗمّٞمر٦م اًمٜمّر٤مس ديـ اهتامُم٤مشمٙمؿ آظمر وإنّ  اًمقاضمٝم٦م، ٟمحق

 .واىمٕمّٞم٦م سمٓمري٘م٦م

 إاّل  اًمٜمّر٤مس ديرـ قمرغم وظمقومٙمؿ سمحرصٙمؿ ٟمّمّدق ال أجل؛

 ٟمٗمقؾمرٙمؿ ذم اعمسرتٗمحٚم٦م احلقزوّير٦م األٟمر٤م قمرغم شمسرح٘مقا أن سمٕمد

 وراء ُمررـ واهلل واًمقصرر٤مي٤مت، واًمّتؼميرررات اًمّّمررٞمغ سمٛمختٚمررػ

 .ش1»اًم٘مّمد

                                                           

  (1)   ٢4 /11 /2٢17. 
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 !!خبصْصَا األسبعني صٓاسٗ اطتخباب يف تأّمالت

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

 اعمٕمترؼم اًمّروائرّل  اًمّدًمٞمؾ وم٘مدان: ُم٘م٤مالت ُمـ شم٘مّدم ومٞمام ذيمرٟم٤م

 إنّ : وىمٚمٜمر٤م سمخّمقصرٝم٤م، ألرسمٕمرلما زي٤مرة اؾمتحب٤مب قمغم اًمٜم٤ّمّص 

 يرقم أو صرٗمر ُمرـ اًمٕم٤مذ يقم زي٤مرة قمـ ختتٚمػ ال اًمّزي٤مرة هذه

 قمٜمرقان ورٛمـ دظمقهلر٤م طمٞمر٨م ُمرـ ُمرثالً  ؿمرّقال ُمرـ اًمّس٤مدس

 زير٤مرة ظمّمقص ذم اًمٗم٘مٝم٤مء إًمٞمف يذه٥م اًّمذي اًمٕم٤ممّ  االؾمتحب٤مب

 ظمالومر٤مً  اًمّروائّٞم٦م: اًمٜمّّمقص ُمع اٟمسٞم٤مىم٤مً  "ع" قمكمّ  سمـ احلسلم ىمؼم

 يرقم ًمزير٤مرة ظمّمقصرّٞم٦م وضمرقد ُمرـ وهٜمر٤مك هٜمر٤م ُمرـ عُيِم٤م عم٤م

 األرسمٕمرلم: سمزي٤مرة قمٚمٞمٝم٤م ُيّمٓمٚمح واًّمتل صٗمر ؿمٝمر ُمـ اًمٕمنميـ

 اعمجر٤مل هرذا ذم اًمّزير٤مرات ُمرـ ًمزير٤مرة اخلّمقصرّٞم٦م إصمب٤مت وم٢منّ 

 ـمري٘مرف قمرـ صمّبتقا اًّمذي اًمّدًمٞمؾ ؾمٜمخ ُمـ دًمٞمؾ وضمقد ذم يٜمحٍم

 ـُمرر همػمهرر٤م دون اًمّروايرر٤مت، وهررق اًمٕمرر٤ممّ  االؾمررتحب٤مب أصررؾ

 ُمرـ وهرذا واعمذهبّٞمر٦م، واًمٕم٤مـمٗمّٞم٦م واًمّٓم٤مئٗمّٞم٦م اًمّسٞم٤مؾمّٞم٦م اًمٕمٜم٤مويـ

 .اعمٕم٤مسيـ اًمٗم٘مٝم٤مء حمّ٘م٘مل قمٜمد اًمقاوح٤مت

 ُمٝمرران سمرـ صرٗمقان رواير٦م إمم اًمّريمرقن يٛمٙمـ أال :قلت إن

 اًمّتٝمرذي٥م يمت٤مسمٞمرف ذم اًمّٓمرقد اًمّٓم٤مئٗمر٦م ؿمرٞمخ ٟم٘مٚمٝم٤م اًّمتل اجلاّمل
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 يررقم يرر٤مرةًمز شم٠ميمٞمدّيرر٦م ظمّمقصررّٞم٦م إلصمبرر٤مت اعمتٝمّجررد وُمّمررب٤مح

 ُمرـ مج٤مقمر٦م[ 1] أظمؼمٟمر٤م: »ىمر٤مئالً  هٜمر٤مك ٟمرّص  طمٞمر٨م األرسمٕملم:

 أمحرد سمرـ ُمقؾمرك سمرـ هر٤مرون[ وهرق] حمّٛمد أيب قمـ أصح٤مسمٜم٤م،

 طمرّدصمٜمل: ىمر٤مل ُمٕمٛمر، سمـ قمكم سمـ حمّٛمد طمّدصمٜم٤م: ىم٤مل اًمتٚمٕمٙمؼمي،

 ُمسرٕمدة: سمرـ حمٛمرد سمرـ قمركمي  احلسـ أسمق:[ األّول: ]ؿمخّم٤من]

ـُ [ واًمّث٤مين]  قمرـ ُمسٚمؿ، سمـ ؾمٕمدان قمـ ومْم٤مل، سمـ قمكمي  سمـ احلس

 ذم "ع" اًمّمر٤مدق ُمقالي زم ىم٤مل: ىم٤مل اجلاّمل، ُمٝمران سمـ صٗمقان

 قمرغم اًمسرالم: وشم٘مرقل اًمٜمٝم٤مر ارشمٗم٤مع قمٜمد شمزور: األرسمٕملم زي٤مرة

 .ش1»شإًمخ...وطمبٞمبف اهلل وزمّ 

 ذقمرّل  طمٙمرؿ االؾمرتحب٤مب إنّ  شم٘مرّدم ومرٞمام ىمّررٟم٤م :واجّلواب

 إاّل  إصمب٤مشمرف يٛمٙمرـ ومال :وسم٤مًمّت٤مزم قمٜمدهؿ، اًمنّمقمّٞم٦م األطمٙم٤مم يمب٘مّٞم٦م

 واًمّدالًمر٦م، اًمّسرٜمد طمٞمر٨م ُمرـ ظم٤مّصر٦م ُمقاصرٗم٤مت حيٛمرؾ سمخؼم

 واًمّدالًمر٦م، اًمّسرٜمد طمٞم٨م ُمـ اعمقاصٗم٤مت هلذه وم٤مىمد أقماله واخلؼم

 ُمرـ وال ىمرير٥م ُمرـ ال شمِمرػم ال وم٤مًمّرواير٦م اًمّدالًم٦م طمٞم٨م ُمـ أُّم٤م

 أقمرامل ذم هل٤م اًمّٓمقد وادراج األرسمٕملم، زي٤مرة ُمـ اعمُراد إمم سمٕمٞمد

 همْمْمرٜم٤م وًمرق أصراًل، قمٚمٞمف روائّل  ؿم٤مهد ال صٗمر ُمـ ـاًمٕمنمي

                                                           

 .788ص ج،: اعمتٝمّجد ُمّمب٤مح :113ص ،6ج: األطمٙم٤مم هتذي٥م  (1)  
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 أيْمر٤ًم: ؾمرٜمدّي٤مً  ؾم٤مىمٓم٦م اًمّرواي٦م وم٢منّ  اًمّدالزم اإلؿمٙم٤مل قمـ اًمّٓمرف

 شمقصمٞمرؼ ُمرـ متّٙمٜم٤م إذا وم٢مّٟمٜم٤م اًمّرضم٤مل قمٚمؿ ذم اعمحّ٘م٘ملم ُمبٜمك قمغم أُّم٤م

 ومر٢منّ  ومّْمر٤مل سمـ قمكم سمـ احلسـ ـمريؼ قمـ أؾم٤مٟمٞمده٤م رضم٤مل مجٞمع

 قمركمّ  سمرـ حمٛمرد: وهق اًمّث٤مًم٨م اوهي٤مر طم٤مل سمجٝم٤مًم٦م ُمبتالة اًمّرواي٦م

 ُمرـ ًمتقصمٞم٘مرف واعمسر٤مقمل اًمّرضمر٤مل، يمت٥م ذم يقصّمؼ مل إذ ُمٕمٛمر: سمـ

 همرػم ذًمرؽ ؿمر٤مسمف ُمر٤م أو اإلضم٤مزة ؿمٞمقخ ُمـ يمقٟمف ومروّٞم٦م ظمالل

 .اعمحّ٘م٘ملم ه١مالء قمٜمد اًمقاوح٤مت ُمـ وهذا أصاًل، ٟم٤مومٕم٦م

 سمرـ حمٛمرد وصم٤مىم٦م قمغم سمٜمٞمٜم٤م ًمق طمّتك وم٢مّٟمٜم٤م اعمخت٤مر اعمبٜمك قمغم أُّم٤م

 أيْمر٤ًم: االقمتبر٤مر قمرـ ؾمر٤مىمٓم٦م اًمّرواير٦م هرذه ومر٢منّ  ُمٕمٛمر سمـ كمّ قم

 األيمر٤مسمر قمرـ همر٤مب عم٤مذا أدري ال وواوح سمسٞمط ًمسب٥م وذًمؽ

 قمركمّ  سمـ حمٛمد رواي٦م إنّ : سم٤مظمتّم٤مر وهق اًمٞمقم طمّتك اًمّٓمقد ُمـ

 قمر٤مدة: وُمستحٞمٚم٦م ممتٜمٕم٦م ومّْم٤مل سمـ قمكمّ  سمـ احلسـ قمـ ُمٕمٛمر سمـ

 وهرق اًمّرواير٦م هلذه ًمّث٤مينا اًمّراوي إنّ  يّدقمل اًمّٓمقد ألنّ  وذًمؽ

 ُمـ اًمّرواي٦م هذه ؾمٛمع ىمد اًمتٚمٕمٙمؼمي أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ ه٤مرون

 اًمّراوة أطمد إنّ  ُمع ،ش1»"هر329": ؾمٜم٦م ذم ُمٕمٛمر سمـ قمكمّ  سمـ حمٛمد

 اًمّرواير٦م هرذه ؾمرٛمع ىمد إّٟمف ُمٕمٛمر سمـ قمكمّ  سمـ حمٛمد يّدقمل اًّمذيـ

                                                           

 .442: اًمّٓمقد رضم٤مل  (1)  
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 ُيٕم٘مرؾ ومٝمؾ :"هر224 أو 221": ؾمٜم٦م ذم شمقذّم  ىمد ُمٜمٝمؿ ُمب٤مذة

ـّ  يٙمقن أن  اًمّرواير٦م هرذه روايترف أصمٜم٤مء ُمٕمٛمر سمـ قمكمّ  سمـ حمٛمد ؾم

 أن دون ُمرـ ؾمٜم٦م وقمنميـ ُمئ٦م ُمـ أيمثر: هق ًمٚمتٚمٕمٙمؼمي اًمٞمتٞمٛم٦م

 ُمرـ أطمد ذًمؽ إمم يِمػم أن دون وُمـ اعمٕمّٛمريـ ذم اؾمٛمف ُيسّجؾ

 !اًمّرضم٤مًمٞملم؟

 أسمررز ُمرـ وهق ر ومّْم٤مل اسمـ ٟمجؾ قمٚمّٞم٤مً  إنّ  :واّلالفت الغريب

 27٢": ؾمرٜم٦م سمرلم واعمترقرّم  اًمقىمر٧م ذًمؽ ذم واًمٗم٘مٝم٤مء اعمحّدصملم

 ذًمرؽ قمرغم ٟمرّص  يمام أصالً  واًمده قمـ يرو مل ر شم٘مريب٤مً  "هر 28٢و

 سمٙمتبرف واًمردي أىم٤مسمؾ يمٜم٧م": ي٘مقل يم٤من ألّٟمف وذًمؽ :ش1»اًمٜمّج٤مر

 وال اًمّروايرر٤مت، ذاك إذ أومٝمررؿ وال ؾمررٜم٦م، قمنمررة صمررامين وؾمررٜمّل

 وال نمرقم اًمّث٤مُمٜمر٦م قمٛمرر ذم يم٤من إّٟمف أي ،"قمٜمف أروهي٤م أن أؾمتحّؾ 

 يمر٤من يمرؿ أدري ومرال واطمدة، رواي٦م واًمده قمـ يروي أن يستحّؾ 

ـّ   ومّْم٤مل سمـ قمكمّ  سمـ احلسـ ُمـ وؾمٛمع ُمٕمٛمر سمـ حمٛمد سمـ قمكمّ  ؾم

 ُمٕمٛمرر اسمرـ يمر٤من اًّمذي اًمٙمٚمٞمٜمل ال م٤م يسٛمع مل اًّمتل اًمّرواي٦م هذه

 اًمٖمرائرر٥م سمٕمررض قمررـ روى واًّمررذي اعمبرر٤مذيـ ؿمررٞمقظمف ُمررـ

 آل أهة قمرـ روى اًّمرذي فىمقًمقير اسمرـ وال اًمّٓم٤مًمقشمّٞم٦م، يم٤مخلٓمب٦م

                                                           

 .258ص  (1)  
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 "ع" قمركمّ  سمرـ احلسرلم ىمرؼم زي٤مرة ومْمؾ ذم رواي٤مت قمّدة ومّْم٤مل

 !قمٜمف؟ اعمٝمّٛم٦م اًمّرواي٦م هذه هم٤مسم٧م ومٙمٞمػ

 ٟم٘مرررأ وٟمحررـ يمثررػماً  ًمٚم٘مٚمررؼ يرردقمقٟم٤م اًّمررذي وذم احل٘مٞم٘مرر٦م: إنّ 

 اًمٗم٘مٝمر٤مء سمٕمرض ُمرٜمٝمام ومٝمرؿ اًّمٚمتلم اعمرؾمٚمتلم اًمٞمتٞمٛمتلم اًمّروايتلم

 مل اًمرّروايتلم هر٤مشملم إنّ : قهر سمخّمقصرٝم٤م األرسمٕملم زي٤مرة ومْمؾ

 اهلجرري اخلر٤مُمس اًم٘مرن ُمـ األّول اًمّرسمع ذم إاّل  شمقًمدا أو شمٔمٝمرا

 ًمتقًمٞمرد اًمّرهٞمر٥م اًمبرقهيل اًمرّدقمؿ أّير٤مم ذم: وحتديرداً  سمٖمداد، ذم

 هلرام ٟمجرد ومل ُمٗمرـم٦م، ؿمٞمٕمّٞم٦م ُمذهبّٞم٦م ومم٤مرؾم٤مت ـم٘مقس وإٟمِم٤مء

 ذًمرؽ ىمبرؾ يُمت٥م اًّمذي اًمِّمٞمٕمل اعمقروث قمٛمقم ذم أصمراً  وال قمٞمٜم٤مً 

 قمٚمٞمٝمر٤م ؾمٜمٓمّؾ  اًّمتل اًمٖمرائ٥م ُمـ وهذا أيْم٤ًم، اًمٕمٙمس وضمدٟم٤م سمؾ

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن الطم٘م٦م ُم٘م٤مالت ذم همػمه٤م وقمغم

 يرقم ذم "ع" قمركمّ  سمـ احلسلم ىمؼم زي٤مرة إنّ  :تقّدم ممّا فتحّصل

 قمرـ ختتٚمرػ ال األرسمٕمرلم سمزير٤مرة واعمٕمرووم٦م صٗمر ُمـ اًمٕمنميـ

 دًمٞمرؾ أّي  يقضمد وال قص٦م،اعمخّم همػم األّي٤مم سم٘مّٞم٦م ذم "ع" زي٤مرشمف

 ًمإلومترر٤مء شمّمررٚمح زائرردة ظمّمقصررّٞم٦م هلرر٤م يثبرر٧م ُمٕمتررؼم روائررل

 اعمٕمرومرر٦م ٟمٔمرّيرر٦م ذم يثبرر٧م مل يمررام اآليمررد، اًمٗم٘مٝمررّل  سم٤مالؾمررتحب٤مب

 واًمّٓم٤مئٗمّٞمر٦م واًمٕم٤مـمٗمّٞمر٦م واعمذهبّٞم٦م اًمّسٞم٤مؾمّٞم٦م اًمٕمٜم٤مويـ إنّ : اًمٗم٘مٝمّٞم٦م

 اًمّروائّٞمر٦م، ًمٚمٛمٕمٜمقٟم٤مت زائدة ظمّمقصّٞم٦م إلصمب٤مت شمّمٚمح ُم٤م عمسػمة
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 احلر٨ّم  ًمنمرقمٜم٦م أظمررى سمٕمٜمر٤مويـ اًمّتٛمّسرؽ ُمرـ ٟمْم٤ميؼ ال ٟمٕمؿ

ـّ  واألظمالىمّٞمر٦م، اًمّديٜمّٞمر٦م األوًمقّير٤مت ُمراقم٤مة ُمع قمٚمٞمٝم٤م  هرذا ًمٙمر

 سم٤مًمٜمّر٤مس يٖمرّرر ُمرـ عمٜم٤مىمِمر٦م اًمّراُمرل طمرديثٜم٤م صٚم٥م قمـ ظم٤مرج

 ُمـ اًمٕمنميـ يقم ذم "ع" قمكمّ  سمـ احلسلم ىمؼم زار ُمـ إنّ  إلصمب٤مت

 ومٛمثرؾ صرٗمر: ُمـ نمقم اًمّت٤مؾمع ذم زاره قمّٛمـ صمقاسمف خيتٚمػ صٗمر

 .ش1»اًم٘مّمد وراء ُمـ واهلل قمٚمٞمف، ُمٕمتؼم ؿم٤مهد ال اًمّتٖمرير هذا

                                                           

  (1)   ٢6 /11 /2٢17. 
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 !!األسبعني يف العامل إىل كشبالٛ سطال٘

 ممرّثكم اًمّسر٤مدة ُمرـ أؾمٛمع أن اًمٞمقم هذا ذم يمٖمػمي اٟمتٔمر يمٜم٧م

 ُمٙمتقسمر٤مً  حمرّرراً  قمٛمٞم٘مر٤مً  دىمٞم٘مر٤مً  سمٞم٤مٟمر٤مً  يمرسمالء ذم اًمّديٜمّٞم٦م اعمرضمٕمّٞم٤مت

 يمررسمالء: إمم ُمِمٞم٤مً  شمقضّمٝمقا اًّمذيـ اًمّزوار ُماليلم إمم رؾم٤مًم٦م حيٛمؾ

 اًمّديٜمّٞمرر٦م ُمسرر٤مراهتؿ وشمّمررحٞمح وشمٕمٚمررٞمٛمٝمؿ شمررقضمٞمٝمٝمؿ سمٖمٞمرر٦م

 هر١مالء رؾم٤مًم٦م أؾمٛمع أن أيْم٤مً  يمٖمػمي اٟمتٔمر ويمٜم٧م واألظمالىمّٞم٦م،

 أؾمر٤مسمٞمع، ُمٜمرذ زطمٗمٝمرؿ ويررى يرراىمبٝمؿ اًّمرذي اًمٕم٤ممل إمم اًمّزوار

 ٦مُمرضمٕمّٞمر سمٛمٗمرداشمرف شمتحّٙمؿ اًّمذي اجلّٛمٕم٦م ُمٜمؼم ظمالل ُمـ وذًمؽ

 اًمٕمر٤ممل ذم ُمٜمّمرػ أّي  طمّؼ  ُمـ إذ أيْم٤ًم: واعمقازي٦م اًمٕمٚمٞم٤م اًمٜمّجػ

 إمم اًمٕمرراىمّٞملم حيرّرك اًّمرذي اًمٌّمء هق ُم٤م شُمرى: وي٘مقل يس٠مل أن

 هرق وُمر٤م! ـمرري٘مٝمؿ؟ حترّػ  اًّمتل اجلّسٞمٛم٦م اعمخ٤مـمر رهمؿ اًمّزي٤مرة

 ًمرذّ  ُمر٤م ًمت٘مديؿ اًمّدٟم٤مٟمػم ُماليلم سف إمم يدقمقهؿ اًّمذي اًمٌّمء

 ٟمٗمرس وذم اعمسرػمة، هرذه ذم واًمنّماب ٕم٤مماًمٓمّ  أٟمقاع ُمـ وـم٤مب

 ُم١مؾّمسرر٤مهتؿ وقمٛمررقم وُمستِمررٗمٞم٤مهتؿ ُمدارؾمررٝمؿ ٟمجررد اًمقىمرر٧م

 !  خمّٞم٥م؟ ُمزرٍ  ووع ذم واخلدُمّٞم٦م اًمّتٕمٚمٞمٛمّٞم٦م

 اردمر٤مزمّ  سمخٓمر٤مب شمٗم٤مضمئر٧م ًمٙمٜمّرل ذًمرؽ اٟمتٔمرر يمٜم٧م أضمؾ:

 هرذا ُمسرتقى إمم يرىمرك ال ًمٙمقٟمف ًمٞمس اًمِّمديد، ًمأؾمػ هزيؾ
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 ُيرّدقمك وأؾمر٤مـمػم ىمّمّمر٤مً  ؾمح سمؾ ومحس٥م، اًمّزي٤مرة وهذه اًمٞمقم

 أن اعمرضمٕمّٞمر٤مت ممرّثكم قمغم يٜمبٖمل يم٤من اًمّزي٤مرة ٟمٗمس ذم وىمٕم٧م إهّن٤م

 األؾمٜم٤مد صحٞمح٦م يم٤مٟم٧م وإن طمّتك ذيمره٤م قمـ اجلّٛمٕم٦م ُمٜمؼم جيّٚمقا

 اًمٕمٚمٞمرر٤م اعمرضمٕمّٞمرر٦م وإنّ  ظمّمقصرر٤مً  ٟمٔمرررهؿ، ذم اًمّدالًمرر٦م وىمقّيرر٦م

 اعمٜمرؼم يؽموّمرع أن: »ةورة قمرغم ؾم٤مسمؼ وىم٧م ذم اخلٓمب٤مء أوص٧م

 إمم شمزرء اًمترل اخلٞم٤مًمّٞمر٦م وسم٤مًم٘مّمرص سمر٤مألطمالم ؾمتٕم٤مٟم٦ماال قمـ

 ال هزيٚمر٦م إقمالُمّٞمر٦م وؾمرٞمٚم٦م إّٟمرف وشمٔمٝمرره احلسرٞمٜمل اعمٜمؼم ؾمٛمٕم٦م

 واًمّث٘مررر٤مذم اًمرررذهٜمل اعمسرررتقى ُمرررع شمتٜم٤مؾمررر٥م وال شمٜمسرررجؿ

 اعمٜمرؼم إمم شمزء ال اًم٘مّمص هذه أُمث٤مل يم٤مٟم٧م وم٢مذا ،شًمٚمٛمستٛمٕملم

 ال يٓمرطمقٟمرف ُمر٤م سمر٠منّ  يٕمت٘مردون وم٤مآلظمرون اًمنّميػ ٟمٔمريمؿ ذم

 ومٖمرػميمؿ اًمٜمّر٤مس إسمٙمر٤مء ُمٜمٝمر٤م اًمٖمررض يمر٤من وإذا أيْمر٤ًم، يزء

 اآلظمرريـ وسمر٤مء دمرّ  سم٤مؤيمؿ ومٚمامذا يمذًمؽ، اًمٜم٤ّمس إلسمٙم٤مء يٓمرطمٝم٤م

 .ش1»!!وٞمزى ىمسٛم٦م إهّن٤م طمّ٘م٤مً  دمّر، ال

                                                           

  (1)   1٢ /11 /2٢17. 
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 !!األسبعني ّصٓاسٗ العؼش املؤمً عالمات

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

 رّم اعمترق قمنمرّي٦م اإلصمٜمرل اإلُم٤مُمّٞم٦م اًمّٓم٤مئٗم٦م ؿمٞمخ اًمّٓمقد روى

 اعمتٝمّجرد وُمّمرب٤مح األطمٙمر٤مم هتذي٥م يمت٤مسمٞمف ذم "هر46٢": ؾمٜم٦م

 رضمر٤مل يرذيمر أن دون "ع" اًمٕمسٙمري قمكمّ  سمـ احلسـ قمـ رواي٦م

 اخلٛمسرلم صرالة: »هل قمالُم٤مت مخس ًمٚمٛم١مُمـ إنّ  شم٘مّرر ؾمٜمده٤م

 ذم واًمّتخررّتؿ األرسمٕمررلم، وزيرر٤مرة ،[واخلٛمسررلم اإلطمرردى أو]

   .ش1»شاًمرطمٞمؿ محـاًمر اهلل سمبسؿ واجلٝمر اجلبلم، وشمٕمٗمػم اًمٞمٛملم،

 هرذه ُمثرؾ إنّ  اعمٕمر٤مسيـ اًمٗم٘مٝم٤مء حمّ٘م٘مل قمٜمد اًمقاوح وُمـ 

 ألنّ  األرسمٕمرلم: ًمزير٤مرة االؾمرتحب٤مب إلصمبر٤مت شمّمٚمح ال اًمّرواي٦م

 وإصمب٤مشمرف اًمنّمرقمّٞم٦م األطمٙمر٤مم يمب٘مّٞمر٦م ذقمرّل  طمٙمرؿ االؾمتحب٤مب

 ظم٤مّصر٦م، ودالًمّٞمر٦م ؾمٜمدّي٦م ُمقاصٗم٤مت قمغم يِمتٛمؾ دًمٞمؾ إمم حيت٤مج

 زير٤مرة ٟمٕمرؿ ي٘مقًمرقن، يمرام اًمّسٜمد إلرؾم٤مل اعم٘م٤مم ذم ُمٗم٘مقدة وهل

 قمٜمرردهؿ ُمسررتحّب٦م صررٗمر ُمررـ اًمٕمنمرريـ يررقم ذم "ع" احلسررلم

 زي٤مرشمرف اؾمرتحب٤مب قمغم اًمٜم٤ّمص اًمٕم٤ممّ  اًمّدًمٞمؾ ذم داظمٚم٦م سم٤مقمتب٤مره٤م

 قمرـ ختتٚمرػ ال اًمٞمرقم هرذا ذم "ع" وزي٤مرشمرف يرقم، يمؾ ذم "ع"

                                                           

 .788ص ،2ج: اعمتٝمّجد ُمّمب٤مح :52ص ،6ج: اًمّتٝمذي٥م  (1)  
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 ُمرـ وهرذا اعمخّمقصر٦م، همرػم األظمررى األّير٤مم سم٘مّٞمر٦م ذم زي٤مرشمف

 .أؾمٚمٗمٜم٤م يمام اًمقاوح٤مت

 وٟم٘مرّرر أظمرى، زاوي٦م ُمـ اًمّرواي٦م هذه إمم ؾمٜمدظمؾ اًمٞمقم ًمٙمٜم٤ّم

 ذم وضمرقد هلر٤م يٙمرـ مل ومٞمٝمر٤م ُذيمررت اًّمتل اًمٕمالئؿ هذه سمٕمض إنّ 

 ؾمرػمة شمٙمـ ومل سمؾ اًمّرواي٦م هذه فمٝمقر أو ًمقالدة اًمّس٤مسم٘م٦م اعمراطمؾ

 ٟمراضمررع ومحٞمررٜمام أيْمرر٤ًم: األؾمرر٤مس هررذا قمررغم ىم٤مئٛمرر٦م اًمِّمررٞمٕم٦م

 واًمّزيرر٤مرات واًمٗم٘مررف سم٤مًمٕم٘مٞمرردة اعمختّّمرر٦م احلديثّٞمرر٦م اعمقؾمررققم٤مت

 أو والدة شم٤مريخ وهق ر اهلجري اخل٤مُمس اًم٘مرن ىمبؾ يمتب٧م واًّمتل

 ذيمرر قمرغم إسارهر٤م ُمرع هلر٤م وم٤مىمردة ٟمراه٤م ر اًمّرواي٦م هذه فمٝمقر

 هرذا ذم وواردة ؿمر٤مردة يمرّؾ  ذيمرر قمغم وطمرصٝم٤م أيْم٤مً  اًمٖمرائ٥م

 وم٘مردان همرػم إلمه٤مهلر٤م وضمٝمر٤مً  ٟمذيمر أن ًمٜم٤م يٛمٙمـ ومال اخلّمقص:

 ُمرـ وهرذا وشمرداوهل٤م، وضمقدهر٤م قمردم قمرـ ومْمالً  قمٚمٞمٝم٤م ًمّدًمٞمؾا

 .أيْم٤مً  أؾمٚمٗمٜم٤م يمام اًمقاوح٤مت

 هرذه ظمٓمرؾ ؾمرٜمبلّم  شم٘مرّدم ُم٤م مجٞمع قمـ اًمّٓمرف إهمامض وُمع

 ذم هلرر٤م ُمِمرر٤مم٦م أظمرررى سمروايرر٦م االؾمررتٕم٤مٟم٦م ظمررالل ُمررـ اًمّروايرر٦م

 أو 334": ؾمرٜم٦م ذم ص٤مطمبف شمقذّم  يمت٤مب ذم وردت أيْم٤مً  اًمّتّمٜمٞمع

 أو اًمّروايرر٦م هررذه والدة ىمبررؾ أي اًمّٔمرر٤مهر، طمسرر٥م "هررر358

 ىمررن ٟمّمرػ ُمرـ سمر٠ميمثر اًمّٓمقد وسمٕمده اعمٗمٞمد يمت٥م ذم فمٝمقره٤م
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 اعمٜمسرقب "اًمٙمرؼمى اهلداي٦م": يمت٤مب ُمٜمف وأقمٜمل شم٘مدير، أىمؾ قمغم

 مج٤مقمر٦م قمرـ سمسرٜمده رواهر٤م واًّمتل اخلّمٞمبل، محدان سمـ ًمٚمحسلم

 رواي٦م ًمف ُٟمسب٧م اًّمذي "ع" اًمٕمسٙمري احلسـ اإلُم٤مم قمـ يمثػميـ

: ىمر٤مل طمٞمر٨م اخلر٤مُمس اًم٘مرن ُمٓمٚمع ذم اخلٛمس ١مُمـاعم قمالُم٤مت

 إيّن : "ص" اهلل رؾمرقل ضمردي إمم أوطمرك وضمرّؾ  قمزّ  اهلل إنّ »...

 سمٕمنم وؿمٞمٕمتٙمؿ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم ُمٜمف وطمججل وقمٚمّٞم٤مً  ظمّمّمتؽ

 قمرغم] ومخسلم إطمدى اخلٛمسلم أو اخلٛمٞمس صالة[ 1: ]ظمّم٤مل

[ 3] اجلبررلم، وشمٕمٗمررػم[ 2] ،[واًمٜمّ٘مررقالت اًمٜمُسررخ اظمررتالف

 وطمل[ 5] ُمثٜمك، ُمثٜمك واإلىم٤مُم٦م واألذان[ 4] سم٤مًمٞمٛملم، واًمّتختؿ

 ذم اًمررطمٞمؿ اًمررمحـ اهلل سمبسرؿ واجلٝمرر[ 6] اًمٕمٛمرؾ، ظمرػم قمغم

 وصرالة[ 8] ريمٕمترلم، يمرؾ صمر٤مين ذم واًم٘مٜمرقت[ 7] اًمسقرشملم،

 ُمٖمٚمسر٦م، اًمٗمجرر وصرالة[ 9] ٟم٘مٞمر٦م، سمٞمْمر٤مء واًمِمرٛمس اًمٕمٍم

 .سم٤مًمقؾمٛم٦م واًمٚمحٞم٦م اًمرأس وظمْم٤مب[ 1٢]

[ 1: ]ومجٕمٚمرقا اًمْمر٤مًمقن، وطمزسمرف طم٘مٜمر٤م أظمرذ ُمرـ ومخ٤مًمٗمٜم٤م

 أو اخلٛمرٞمس صرالة ُمـ قمقو٤مً  رُمْم٤من ؿمٝمر ذم اًمؽّماويح صالة

 ذم[ واًمٜمّ٘مقالت اًمٜمُسخ اظمتالف قمغم] ومخسلم إطمدى اخلٛمسلم

 اًمّمرالة ذم صردورهؿ قمرغم أيدهيؿ ويُمّتػ[ 2] وًمٞمٚم٦م، يقم يمؾ

 قمرـ قمقور٤مً  سم٤مًمٞمسر٤مر واًمّتخرتؿ[ 3] اجلبرلم، شمٕمٗمرػم ُمـ قمقو٤مً 
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[ 5] ُمثٜمرك، قمرغم ظمالومر٤مً  ومررادى واإلىم٤مُم٦م[ 4] سم٤مًمٞمٛملم، اًمّتختؿ

[ 6] اًمٕمٛمرؾ، ظمرػم قمغم طمّل  قمغم ظمالوم٤مً  اًمٜمقم ُمـ ظمػم واًمّمالة

 قمرغم ظمالوم٤مً  اًمسقرشملم ذم اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمسؿ ذم واإلظمٗم٤مت

[ 8] اًم٘مٜمرقت، قمرـ قمقو٤مً  اًمْم٤مًملم وال سمٕمد وآُملم[ 7] اجلٝمر،

 ظمالومر٤مً  األصرٗمر اًمب٘مر يمِمحؿ صٗمراء واًمِّمٛمس اًمٕمٍم وصالة

 ظمالومر٤مً  اًمٜمجرقم مت٤مطمؼ قمٜمد اًمٗمجر وصالة[ 9] ٟم٘مٞم٦م، سمٞمْم٤مء قمغم

 ظمالومر٤مً  قمٜمف واًمٜمٝمل اخلْم٤مب وهجر[ 1٢] ُمٖمٚمس٦م، صالهت٤م قمغم

 .ش1»شواؾمتٕمامًمف سمف األُمر قمغم

 هرذه ذم "ع" اًمٕمسرٙمري أهمٗمرؾ عمر٤مذا: شمس٠مل أن طمّ٘مؽ وُمـ

 ذم اعمر١مُمٜملم قمالُمر٤مت ُمرـ يمٕمالُمر٦م األرسمٕملم زي٤مرة ذيمر اًمّرواي٦م

 وأؾمرب٤مب اًمٕمالُمر٤مت مجٞمع ذيمرت اًمّرواي٦م إنّ  ُمع األوىم٤مت شمٚمؽ

 ًمٕمردم ذًمؽ يم٤من ومٝمؾ أيْم٤ًم، سم٤مخلّمقص ًمٚمٛم١مُمٜملم قمالُم٦م يمقهن٤م

 أصراًل: قمالُمر٦م ًمٞمسر٧م إهّن٤م أو أصالً  وضمقده٤م ًمٕمدم أو رواضمٝم٤م

 أو األرسمٕمررلم ذم "ع" احلسررلم زيرر٤مرة شمٕمٜمررٞمٝمؿ ال اعمخرر٤مًمٗملم ألنّ 

 !اخلٛمسلم؟

                                                           

 ُمستدرك :674ص ،7ج: اعمٕم٤مضمز ُمديٜم٦م ص :345ص: اًمٙمؼمى اهلداي٦م  (1)  

 .176،394ص ،4ج: اًمقؾم٤مئؾ
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 ُمّمرٜمّػ ّمرٞمبلاخل محدان سمـ احلسلم إنّ  :وتقول تسيل وقد

 واًّمرذيـ اًمٜمّّمرػمّي٦م ًمٚمٗمرىمر٦م واعم١مؾّمسلم اعمٖم٤مًملم ُمـ اًمٙمت٤مب هذا

 ًمررؽ ضمرر٤مز ومٙمٞمررػ ُمذهبررف، ومسرر٤مد قمررغم اًمٜمّجرر٤مر أُمثرر٤مل ٟمررّص 

 !سمٙمالُمف؟ االؾمتِمٝم٤مد

 اإليرامن أريرد وال اًمّرضمرؾ أوصّمرؼ أن أريرد ال أٟمر٤م :واجّلواب

 ُمررـ اًمررّروايتلم هرر٤مشملم سمّمررّح٦م أؤُمررـ ال وم٠مٟمرر٤م أيْمرر٤ًم: سمٙمالُمررف

 ٟم٘مٚمٝمر٤م اًّمترل أو واًمّٓمرقد اعمٗمٞمرد ٟم٘مٚمٝمر٤م اًّمترل ءؾمرقا األؾم٤مس،

 اًم٘مرقم وإًمزام اعمح٤مضمج٦م سم٤مب ُمـ ذًمؽ ذيمرت ًمٙمٜمّل اخلّمٞمبل،

 اعمرطمرقم اعمحرّدصملم ظم٤ممتر٦م وإنّ  ظمّمقص٤مً  أٟمٗمسٝمؿ، سمف أًمزُمقا سمام

 يٕمٜمرل] إًمٞمرف واعمٜمسرقب اهلداير٦م يمتر٤مب» إنّ  قمرغم يٜمّص  اًمٜمّقري

 يٜمر٤مذم ُمر٤م ومٞمرف ٟمرر مل واإلشم٘م٤من، اعمت٤مٟم٦م هم٤مي٦م ذم[ محدان سمـ احلسلم

 اعمحرّدصملم، ُمرـ اإلضمالء هذا يمت٤مسمف وقمـ قمٜمف ٟم٘مؾ وىمد اعمذه٥م،

 اًّمرذي وهرق] اًمتٚمٕمٙمرؼمي ُمقؾمرك سمـ ه٤مرون حمٛمد ايب يم٤مًمِمٞمخ

 ُمٝمرران سمـ صٗمقان قمـ األرسمٕملم زي٤مرة رواي٦م اًمّٓمقد قمٜمف روى

 ؾمرٚمٞمامن سمرـ طمسرـ واًمِمٞمخ ،!![أيْم٤مً  اإلضم٤مزة ذم ؿمٞمقظمف وُمـ

 اعمجٚمزر واعمرقمم اًمرضمٕمر٦م، ؾمر٤مًم٦مور اًمبّمر٤مئر ُمٜمتخ٥م ذم احلكم
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 ومٚمرامذا يمرذًمؽ األُمرر يمر٤من ومر٢مذا :ش1»شوهمػمهؿ اًمٕمقامل وص٤مطم٥م

 اًمبر٤مب هرذه ذم وردت رواي٦م قمـ يمٕمالُم٦م األرسمٕملم زي٤مرة هم٤مسم٧م

 شمرذيمره٤م أن دون ُمـ سم٤مخلّمقص اعم١مُمٜملم قمالُم٤مت قمـ شمتحّدث

 .ش2»!!ومت٠مُّمؾ أيْم٤ًم، اإلُم٤مم ٟمٗمس وُمـ أصالً 

                                                           

 .566ص: اًمّرمحـ ٟمٗمس  (1)  

  (2)   12 /11 /2٢17. 
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ّٔ٘ األسبعني صٓاسٗ  !!دابش سٗصٓا ّدلٔل

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

 قمرغم اعمٕمترؼم اًمّروائرل اًمرّدًمٞمؾ وم٘مردان: شم٘مرّدم ومرٞمام أوورحٜم٤م

 طم٤مهلر٤م إنّ : هٜم٤مك وىمّررٟم٤م سمخّمقصٝم٤م، األرسمٕملم زي٤مرة اؾمتحب٤مب

 اًمٕمنميـ أو اًمّثالصملم أو اًمّستلم أو اخلٛمسلم زي٤مرة قمـ خيتٚمػ ال

 ىمرؼم ًمزير٤مرة قمٜمردهؿ صمبر٧م اًّمرذي اًمٕمر٤ممّ  االؾمتحب٤مب طمٞم٨م ُمـ

 اًمٗم٘مٝمر٤مء إنّ : وىمٚمٜمر٤م األوىمر٤مت، قمٛمرقم ذم "ع" قمركمّ  سمـ احلسلم

 ومتّسرٙمقا اعمسر٠مًم٦م هرذه ذم اًمّٓمرقد ىمّٚمردوا ذًمرؽ اّدقمقا اًّمذيـ

 أوردمهر٤م االقمتبر٤مر قمرـ ؾمر٤مىمٓمتلم ُمرؾمرٚمتلم يتٞمٛمترلم سمروايتلم

 .وُمّمب٤مطمف هتذيبف ذم اًمّٓمقد

 قمرـ اعمروّير٦م اخلٛمس اعم١مُمـ قمالُم٤مت رواي٦م ومٝمل :إوىل أّما

 روايرر٦م سم٘مريٜمرر٦م متّسررٙمٜم٤م وىمررد ٜم٤مد،إؾمرر دون ُمررـ "ع" اًمٕمسررٙمري

 أيْمرر٤مً  "ع" اًمٕمسررٙمري قمررـ اعمروّيرر٦م اًمٕمنمرر اعمرر١مُمـ قمالُمرر٤مت

 .إرؾم٤مهل٤م ُمِمٙمٚم٦م قمـ ومْمالً  االقمتب٤مر قمـ إلؾم٘م٤مـمٝم٤م

 ومرٞمام ذيمرٟمر٤م وىمرد ُمٝمران، سمـ صٗمقان رواي٦م ومٝمل :الّثاىوة أّماو

 ُمرـ أطمدٌ  هل٤م يٚمتٗم٧م مل قمٛمٞم٘م٦م ؾمٜمدّي٦م ُمِمٙمٚم٦م اًمّرواي٦م ذم إنّ : شم٘مّدم

 شمٕمرّذر: وهل وُمري٥م، همري٥م أُمر وهق اًمِّمديد ؾمػًمأ األيم٤مسمر
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 ومّْمر٤مل: سمرـ قمركمّ  سمرـ احلسـ قمـ ُمٕمٛمر سمـ قمكم سمـ حمٛمد رواي٦م

 اًمّٓمب٘مر٦م يمبر٤مر ُمرـ واًمّثر٤مين اًمّث٤مُمٜمر٦م اًمّٓمب٘مر٦م صرٖم٤مر ُمرـ وم٤مألّول

 همػم ؾمتٙمقن اًمّث٤مين قمـ األّول رواي٦م إنّ  اًمقاوح وُمـ اًمّس٤مدؾم٦م،

 وهرذا قمتب٤مر،اال قمـ ؾم٤مىمٓم٦م ُمرؾمٚم٦م ومٝمل: صمؿّ  وُمـ ضمزُم٤ًم، ُمسٜمدة

 .ُمٗمّّمالً  قمٜمف احلدي٨م أؾمٚمٗمٜم٤م يمام اًمقاوح٤مت ُمـ

 اهلل قمبررد سمررـ ضمرر٤مسمر سمزيرر٤مرة اًمّتٛمّسررؽ يٛمٙمررـ ال أ :قلثثت إن

 واًّمترل اًمٞمرقم هرذا ذم "ع" قمركمّ  سمرـ احلسلم ىمؼم إمم األٟمّم٤مري

 طمٞمر٨م صرٗمر ُمـ اًمٕمنميـ يقم أقمامل ذم واًمّٓمقد اعمٗمٞمد ذيمره٤م

 طمررام سمرـ اهلل قمبرد سمرـ ضمر٤مسمر ومٞمرف ورد اًمذي اًمٞمقم: »سم٠مّٟمف ىمّررا

 إمم اعمديٜم٦م ُمـ قمٜمف وريض "ص" اهلل رؾمقل ص٤مطم٥م األٟمّم٤مري

 ُمرـ زاره ُمرـ أول ومٙمر٤من ،"ع" اهلل قمبرد أيب ىمرؼم ًمزي٤مرة يمرسمالء

 ؟!ش1»شاًمٜم٤مس

 األطمٙمر٤مم ُمرـ يمٖمرػمه ذقمرّل  طمٙمرؿ االؾمتحب٤مب إنّ  :قلت

 إنّ  يٕمٜمرل وهرذا اعمٕمر٤مسون، اًمٗم٘مٝم٤مء ىمّرر يمام األظمرى اًمنّمقمّٞم٦م

 اًمّسٜمد طمٞم٨م ُمـ ظم٤مّص٦م سمٛمقاصٗم٤مت ظمؼم ىمٞم٤مم قمغم يتقىّمػ إصمب٤مشمف

 االؾمرتحب٤مب إصمبر٤مت ذم االقمرتامد يٛمٙمرـ ومرال: وقمٚمٞمف واًمدالًم٦م،

                                                           

 .788ص ،2ج: اعمتٝمّجد ُمّمب٤مح  (1)  
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 ُمرـ اًمٕمنمريـ يرقم ذم ضم٤مسمر زي٤مرة قمغم األرسمٕملم ًمزي٤مرة اخل٤مّص 

 ُمثؾ ذم اًمّزي٤مرة هذه ُمثؾ إصمب٤مت ألن ًمٞمس :"هر 61": ًمسٜم٦م صٗمر

 يمرام ذًمؽ يسع ال اًمزُم٤من ألن سم٤معمّرة ُمٕم٘مقل همػم أُمرٌ  اًمّت٤مريخ هذا

 وشمرىمٞمٕمرف ذًمرؽ شم٠مويرؾ طم٤موًمٜمر٤م ُمٝمرام واآلصم٤مر األظمب٤مر ُمـ ئمٝمر

 ذم ُمٕمترؼم ُمسٜمد سمٓمريؼ شُمذيمر مل اًمّزي٤مرة هذه ألنّ  وًمٞمس ومحس٥م،

 وهرؿ واًمّٓمقد اعمٗمٞمد إيراد ؾمقى طمديثل أو شم٤مرخيل ُمّمدر أّي 

 ألنّ  وًمرٞمس وم٘مط، ُمرؾمؾ سمِمٙمؾ هل٤م اهلجري اخل٤مُمس اًم٘مرن أسمٜم٤مء

 احلٙمرؿ ًمبٜمر٤مء يّمرٚمح ومرال األؾمرٜم٤مد ُمـ ظم٤مل ةاًمّزي٤مر هلذه ٟم٘مٚمٝمؿ

... يمرذًمؽ اعمٕمر٤مسة اًمّرضم٤مًمّٞمر٦م ًمٚمٛم٘مر٤ميٞمس ووم٘مر٤مً  قمٚمٞمف اًمنّمقمّل 

 اًمٗم٘مٝمر٤مء حمّ٘م٘مرل قمٜمرد اعمٝمرؿّ  وإّٟمرام ومٕمالً  اعمٝمؿّ  هق ًمٞمس هذا مجٞمع

 اإلٟمسر٤من قمغم يقضم٥م ال هق هق سمام ضم٤مسمر ومٕمؾ إنّ : هق اعمٕم٤مسيـ

 إصمبر٤مت إمم ُيّم٤مر نأ قمـ ومْمالً  ظمٗمٞمٗم٦م سمدرضم٦م وًمق ذقمّٞم٤مً  شمٙمٚمٞمٗم٤مً 

 قمٚمرؿ ذم يثبر٧م مل إذ ـمري٘مرف: قمرـ اخل٤مّص  اًمنّمقمل االؾمتحب٤مب

 أومٕم٤مًمرف يم٤مؿمرٗمّٞم٦م شمثبر٧م ومل ضم٤مسمر إـم٤مقم٦م وضمقب اًمِّمٞمٕمل اًمٙمالم

 سمٕمرد ُمر٤م وشمّمّقرات ٟمّمقص ظمالل ُمـ إاّل  أيْم٤مً  إهلّٞم٦م رهمب٦م قمـ

 .اًمقىمقع

 ضمر٤مسمر ًمزير٤مرة وأوٞمٗم٧م ريّمب٧م اًّمتل واًمّتٗم٤مصٞمؾ األؾم٤مٟمٞمد أُّم٤م

 طمسرٞمٜمل جمٚمس ويم٠مهّن٤م اًمٞمقم ُمٜم٤مسمرٟم٤م قمغم طم٤مًمّٞم٤مً  تداوًم٦ماعم سمّمٞمٖمتٝم٤م
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 اًمّٓمرؼمي اًمرديـ حمر٥ّم  أورده٤م اًّمتل االظمؽماقم٤مت ُمـ ومٝمل يم٤مُمؾ

 اعمٛمٚمرقء يمت٤مسمف ذم ،"هر553": قم٤ممّ  سمٕمد ُم٤م اًمّٔم٤مهر طمس٥م اعمتقرّم 

 ًمِمٞمٕم٦م اعمّمٓمٗمك سمِم٤مرة": اعمسّٛمك واًمٖمٚمق واخلراوم٤مت سم٤مألؾم٤مـمػم

 ٟمّص  وىمد قمٓم٤م، أو اًمٕمقذم ّٞم٦مقمٓم إمم دًمٞمؾ سمال وُٟمسب٧م ،"اعمرشم٣م

 ُمرـ اؿمرتٝمر» ُمر٤م إنّ  قمرغم اًمِّمقؿمرؽمي اعمرطمقم اعمٕم٤مس اًمّرضم٤مزم

 قمغم أىمػ مل األرسمٕملم زي٤مرة ذم ضم٤مسمر ُمع[ اًمٕمقذم قمٓمّٞم٦م أي] يمقٟمف

 يمت٤مسمرف ُم٘مّدُم٦م ذم ٟمّص  اًمِّمٞمٕمل اًمّٓمؼمي إنّ  واًمٓمريػ ،ش1»شُمستٜمده

 اًمٙمبر٤مر اعمِمر٤ميخ قمرـ األظمبر٤مر، ُمـ اعمسٜمد إال ومٞمف» يذيمر ال سم٠مّٟمف

 ]!![. شاألظمٞم٤مر واًمث٘م٤مت

 احلٙم٤مير٤مت هذه ي٘مّص  يم٤من اًمِّمٞمٕمل اًمّٓمؼمي أن اعمحتٛمؾ وُمـ

 شمٚمرؽ ذم طمقًمرف يٚمتٗمرقن يم٤مٟمقا اًّمذيـ اًمِّمٞمٕم٦م قمغم ؾمٛمٕمٝم٤م أن سمٕمد

 اعمرطمرقم ضمردّ  ومراس أيب سمـ وّرام اًمٙمردي األُمػم سمٛمب٤مريم٦م األّي٤مم

 شمر٤مريخ صر٤مطم٥م اؾمرٗمٜمدي٤مر اسمرـ ٟمّص  طمٞم٨م ألُّمف، ـم٤مووس اسمـ

 اًمرّديـ حمر٥ّم  شمرمجر٦م ذم "هر613": ؾمٜم٦م ذم أًّمٗمف اًّمذي ـمؼمؾمت٤من

 حمٛمرد آل وم٘مٞمرف يمجرٞم٩م، قمرامد اإلُمر٤مم اخلقاضم٦م: »يكم ُم٤م اًمّٓمؼمي

 ذم وّرام اسمرـ األُمرػم اؾمرتب٘م٤مه وُمتردّيٜم٤ًم، زاهداً  قم٤معم٤مً  ويم٤من ،"ع"

                                                           

 .211ص ،7ج: اًمّرضم٤مل ىم٤مُمقس  (1)  
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 واًمٙمقوم٦م سمٖمداد أهؾ ُمٜمف ًمالؾمتٗم٤مدة سمف واشّمّمؾ ؾمٜمتلم، ٟمحق احلّٚم٦م

 قمر٤مم يمّؾ  قمـ ًمٜمٗم٘م٤مشمف األُمػم لّم قم ىمد ويم٤من اًمٕمرب، ؾمقاد وؿمٞمٕم٦م

 .ش1»...شديٜم٤مر أًمػ

 اخلر٤مّص  االؾمرتحب٤مب إصمبر٤مت إُمٙم٤من قمدم :تقّدم ممّا فتحّصل

 اًمٗم٘مٝمرر٤مء حمّ٘م٘مررل عمبرر٤مين ووم٘مرر٤مً  ُمٕمتررؼم سمرردًمٞمؾ األرسمٕمررلم ًمزيرر٤مرة

: ىمر٤مل طمٞمٜمام اعمجٚمز اعمحّدصملم ؿمٞمخ صدق هٜم٤م وُمـ اعمٕم٤مسيـ،

 زي٤مرشمررف ٤مباؾمررتحب ذم اًمٕمّٚمرر٦م ُمرر٤م األظمبرر٤مر ذم ًمررٞمس أّٟمررف أقمٚمررؿ»

 ُمرررـ اًمٕمنمررريـ أي] اًمٞمرررقم هرررذا ذم "قمٚمٞمرررف اهلل صرررٚمقات"

 .ش2»...ش [صٗمر

 اؾمرتحب٤مب يمرقن ُمـ اعمجٚمز اطمتٛمٚمف ومٞمام اًمٙمالم اشّمْمح يمام 

 إنّ  أوورحٜم٤م إذ ضمر٤مسمر: سمزير٤مرة اًمتر٠مّد  ُمرـ ٟم٤مؿمرئ٤مً  اًمّزير٤مرة هذه

 وهرق ـم٤مقمترف دمر٥م سمٛمـ اًمت٠مّد  هق اؾمتحب٤مسم٤مً  يٜمت٩م اًّمذي اًمت٠مّد 

 ال اًمٞمرقم هرذا ذم "ع" احلسرلم زير٤مرة ٟمٕمرؿ م،اعم٘م٤م ذم صم٤مسم٧م همػم

 طمٞمر٨م ُمرـ اعمخّمقصر٦م همرػم األّير٤مم سم٘مّٞم٦م ذم زي٤مرشمف قمـ ختتٚمػ

ـّ  اًمٕمر٤مّم، اًمرّدًمٞمؾ إمم اؾمرتٜم٤مداً  قمٜمردهؿ ُمسرتحّب٦م يمقهن٤م  هرذا ًمٙمر

 هرذه ظمرالل ُمرـ ًمرف اًمّتٕمرّرض ُم٘م٤مالشمٜمر٤م شمرروم مل آظمرر ُمٓمٚم٥م

                                                           

 .14٢ص  (1)  

 .334ص ،98ج: ٟمقاراأل سمح٤مر  (2)  
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 اًمٕمٚمرؿ ـمريرؼ ذم ٟم٤مومٕم٦م اًمبحقث هذه شمٙمقن أن آُمالً  اعمٜمِمقرات،

                                                         .ش2»اًم٘مّمد راء ُمـ واهلل ،ش1»اعم٘مٞمت٦م اعمذهبّٞم٦م قمـ سمٕمٞمداً  واعمٕمروم٦م

                                                           
شمٜمقير: وردت زي٤مرة ضم٤مسمر ذم يقم اًمٕمنميـ ُمـ صٗمر ذم يمت٤مب اعمٚمٝمقف   (1)  

سمِمٙمؾ ُمرؾمؾ أيْم٤ًم وسمتٗم٤مصٞمؾ  "هر664"السمـ ـم٤مووس اعمتقرّم ؾمٜم٦م: 

وإو٤موم٤مت خمتٚمٗم٦م يبدو إهّن٤م شم٠مصّمرت ُمـ أضمقاء احلّٚم٦م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م، وهل 

قوّمؼ ًمٚمحدي٨م قمٜمٝم٤م ذم ال ختتٚمػ ذم قمدم اقمتب٤مره٤م قمـ ؾم٤مًمٗمتٝم٤م، ورسّمام ٟم

 ُم٘م٤مالت الطم٘م٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

  (2)   14 /11 /2٢17   
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ّٔ٘ بػذاد  !!األسبعني ّصٓاسٗ البَْٓ

 اًمٕمنُمٞمث٤مق 

 اعمرطمرقم قمنمرّي٦م اإلصمٜمرل اإلُم٤مُمّٞم٦م اًمّٓم٤مئٗم٦م ؿمٞمخ هروب ىمبؾ

: مقمر٤م ُمرـ صرٗمر ذم أي ؾمرٜمقات، سمخٛمس اًمٜمّجػ إمم اًمّٓمقد

 اًمُسٜم٦ّم سملم طمرب وىمقع قمغم اعم١مّرظمقن يٜمّص : حتديداً  "هر443"

 وذًمرؽ يمثرػم: ظمٚمؼ اًمٗمري٘ملم ُمـ» إصمره٤م ىُمتؾ سمٖمداد، ذم واًمِّمٞمٕم٦م

 قمٚمٞمٝمر٤م ويمتبقا أسمراضم٤مً  ٟمّمبقا ر يمثػم السمـ واًمّتٕمبػم ر اًمّرواومض أنّ 

 وُمرـ ؿمٙمر، وم٘مد ريض ومٛمـ اًمبنم، ظمػم وقمكمّ  حمٛمد": سم٤مًمّذه٥م

 ذم "ص" حمٛمرد ُمرع قمركمّ  اىمؽمان اًمُسٜم٦ّم وم٠مٟمٙمرت. "يمٗمر وم٘مد أسمك

 رسمٞمرع إمم سمٞمرٜمٝمؿ اًم٘متر٤مل واؾمرتٛمرّ  سمٞمرٜمٝمؿ احلررب ومٜمِمرب٧م هذا،

 ورضمرع أمحرد، اإلُمر٤مم قمٜمرد ومرُدومـ ه٤مؿمٛمّل  رضمٌؾ  ومُ٘متؾ األّول،

 اًمٙمرر٤مفمؿ] ضمٕمٗمررر سمررـ ُمقؾمررك ُمِمررٝمد ومٜمٝمبررقا دومٜمررف ُمررـ اًمُسررٜم٦ّم

 وىمبرقر ،[ع] اجلرقاد وحمٛمرد ُمقؾمرك ةيح وأطمرق ،[..."ع"

 سمرـ ضمٕمٗمر ىمؼم واطمؽمق اًمقزراء، ُمـ هٜم٤مك ُمـو سمقيف، سمٜمك ُمٚمقك

 ضمررّدًا، يمثررػمة وىمبررقر زسمٞمرردة، وأُّمررف األُمررلم، وحمٛمررد اعمٜمّمررقر،

 أيْمر٤مً  أوًمئرؽ ىمر٤مسمٚمٝمؿ وىمرد احلرّد، ودم٤موزت اًمٗمتٜم٦م، واٟمتنمت

 ىمديٛمر٦م، ىمبرقراً  وسمٕمثرروا يمبرػمة، حمر٤مّل  وطمرىمقا يمثػمة، سمٛمٗم٤مؾمد

 أمحرد اإلُمر٤مم سم٘مرؼم مّهرقا طمّتك اًمّّم٤محللم، ُمـ ومٞمٝم٤م ُمـ وأطمرىمقا

 اًمراومْمر٦م قمغم وشمسّٚمط ذًمؽ، هم٤مئٚم٦م ُمـ وظم٤مف اًمٜم٘مٞم٥م، ومٛمٜمٕمٝمؿ



 96    ................................................................ (1ة )بنظرة ال مذهبّيربالء ك

 ضمٝمر٤مراً  وم٘متٚمٝمؿ ويمب٤مرهؿ رؤوؾمٝمؿ شمتّبع اًم٘مٓمٞمٕمل،: ًمف ي٘م٤مل قمّٞم٤مر

 ويمر٤من أطمرد، قمٚمٞمف ي٘مدر ومل ضمّدًا، سمسببف اعمحٜم٦م وقمٔمٛم٧م وهمٞمٚم٦م،

 قمركمّ  سمرـ ُدسمٞمس ذًمؽ سمٚمغ وعم٤ّم واعمٙمر، واًمب٠مس اًمِّمج٤مقم٦م هم٤مي٦م ذم

 اهلل، سمر٠مُمر اًم٘مر٤مئؿ اخلٚمٞمٗمر٦م ظمٓمب٦م ىمٓمع ر ٤مً راومْمٞمّ  ويم٤من ر ُمزيد سمـ

   .ش1»شوم٠مقم٤مده٤م روؾمؾ صمؿ

 وحيّٚمرؾ ي٘مررأ أن ُيريد اًّمذي اعمح٤ميد ًمٚمب٤مطم٨م يٛمٙمـ ال: أىمقل

 أن قمنمررّي٦م اإلصمٜمررل اًمِّمررٞمٕمّٞم٦م واًمّٓم٘مقؾمررّٞم٦م اًمٕم٘م٤مئدّيرر٦م اعمٗمررردات

 شمٕمٛمٞم٘مٝمرر٤م ذم ؾمرر٤مهؿ اًّمررذي اًمبررقهيل اًمّترر٤مرخيل اًمّسررٞم٤مق يتجر٤موز

 ذم واألدًّمرر٦م اًمٜمّّمررقص ُمررـ ٚمرر٦ممج وٟمحرر٧م اومراـمّٞمتٝمرر٤م وشمريمٞمررز

 ُيّمٓمٚمح ُم٤م وم٘مف ي٘مرأ اًّمذي ًمٚمب٤مطم٨م اًمّتقومٞمؼ ُيٙمت٥م ومٝمؾ ؾمبٞمٚمٝم٤م:

 االٟمٗمٕم٤مل طم٤مًم٦م يٖمٗمؾ وهق ُمثالً  زُم٤مٟمٜم٤م ذم احلسٞمٜمّٞم٦م سم٤مًمِّمٕم٤مئر قمٚمٞمف

 سمٕمرد اًمٗم٘مٝمر٤مء سمرلم زال وال طمّمؾ اًّمذي اعمذهبّل  واالؾمت٘مٓم٤مب

 األذف اًمٜمّجررػ طمررقزة ذم اعمٜمٍمررم اًم٘مرررن ُمررـ األّول اًمّرسمررع

 شمٕمزيرز ؾمربٞمؾ ذم األدًّم٦م شمٚمق األدًّم٦م يٜمح٧م ومريؼ يمّؾ  أظمذ ويمٞمػ

 !  اعمٕمرووم٦م؟ اًمٗم٘مٝمّٞم٦م اًمّّمٜم٤مقم٦م أدوات سمؼميم٦م وظمٞم٤مراشمف ىمٜم٤مقمتف

 وحتٚمٞمرؾ ىمرراءة يرروم اًّمرذي ًمٚمب٤مطم٨م اًمٜمّج٤مح ؾمٞمٙمت٥م وهؾ

 قمنمري اإلصمٜمل اًمِّمٞمٕمل اًمقاىمع ذم االومراـمّٞم٦م اًمٕم٘م٤مئدّي٦م اعمٗمردات

 اعمرطمرقم ىم٤مدهر٤م اًّمترل وساًمرّضر احلرب يتج٤موز وهق اعمٕم٤مس
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 اعمرطمرقم ودّ  اخلراؾم٤مين اًمقطمٞمد وؿمٞمخٜم٤م اًمّتؼميزي ضمقاد اعمػمزا

 يم٤مٟم٧م ويمٞمػ اعمٜمٍمم اًم٘مرن شمسٕمٞمٜم٤مت ذم اهلل ومْمؾ طمسلم حمٛمد

 أدًّمر٦م وطمٞم٤ميمر٦م صرٞم٤مهم٦م ذم ومريرؼ ًمٙمرّؾ  إهل٤مم ُمّمدر احلرب هذه

 !وىمٜم٤مقم٤مشمف؟ عمٗمرداشمف ضمديدة

 اعمُٚمٝمؿ اًمّسٞم٤مق هذا يتج٤موز سمحثّل  ضمٝمد يمّؾ  إنّ  ؿمّؽ  ال أضمؾ:

 اعمذهبّٞمر٦م اًمّث٤مٟمقّير٦م اًمٕمٜمر٤مويـ طم٘مٞم٘م٦م ومٝمؿ ذم يقوّمؼ أن ًمف يٛمٙمـ ال

 ًمرٞمس إذ شمٚمؽ: طمج٥م أو اعمٗمردة هذه شمقفمٞمػ ظمٚمػ شم٘مػ اًّمتل

 دًمٞمرؾ ُمٕمر٤مسة قم٘م٤مئدّير٦م ُمٗمرردة يمّؾ  ظمٚمػ ي٘مػ أن سم٤مًمرّضورة

 هرذه والدة شمٙمرقن ومررسّمام واحلّ٘م٤مٟمّٞمر٦م، اعمقاصرٗم٤مت يم٤مُمؾ واىمٕمّل 

 اعمٕمٜمّٞمرقن يررى اًّمترل اًمٕمٚمٞمر٤م اعمبر٤مدئ قمرغم ٗم٤مظاحل ؾمببٝم٤م اعمٗمردة

 اًمّّمرٛم٧م وُمٜمٝمر٤م واًمقؾم٤مئؾ اًمّٓمرق سمِمّتك قمٚمٞمٝم٤م احلٗم٤مظ ةورة

 شمٙمرقن أن ضمرّداً  اعمحتٛمرؾ ومٛمرـ: وقمٚمٞمف زُم٤مٟمٜم٤م، ذم ٟمٔمػم ًمف ويمؿ

 هذا ُمـ هل األّي٤مم شمٚمؽ ذم وًمدت اًّمتل "األرسمٕملم زي٤مرة" ُمٗمردة

 مجٞمرع ظمٚمرقّ  فقمٚمٞمر ُمزيد ال سمام أووحٜم٤م أن سمٕمد ظمّمقص٤مً  اًم٘مبٞمؾ:

 إن ومت٠مُّمرؾ ذًمرؽ: ىمبرؾ هلر٤م أصمرر أو قملم أّي  ُمـ اًمِّمٞمٕمّٞم٦م اعمّم٤مدر

           .ش1»اًم٘مّمد وراء ُمـ واهلل أهٚمف، ُمـ يمٜم٧م
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