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 تْطئ٘

 

مؼآت بحوث ومن جمؿوعة  جلزء الّثاينابي يديك 

كـّا  ،احلؼقؼي ٓ ادذهبي "ع"تتعّؾق باحلسي بن عيّل وإثارات 

 اموقبقؾف "هـ0441" قد عؿدكا لـرشها بؿـاسبة حمّرم وصػر

يف  الّشخيص يف صػحتـا عذ الػقس بوك وموقعـا اوُبعقدمه

يواجففا  رّبام، وكظرًا لطبقعة الّصعوبة اّلتي شبؽة آكرتكت

يف كتاب بع اجلاّد يف الوصول إلقفا رأيـا من ادـاسب مجعفا ادتا

، عسى أن يؽون ذلك كافعًا يف كام هي من دون حتوير أو تغقر

الواقعقّة يف كػوس األّمة،  "ع"تعؿقق شخصّقة احلسي بن عيّل 

 واهلل من وراء الؼصد. 

 مقثاق العرس

92/12/9102 
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 ّٕ  "ع"!!كّلا حلضني اخلطباء ّىعه للخضني بً عل

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

ؾمٞمٓمّؾ قمٚمٞمٜم٤م سمٕمد ؾم٤مقم٤مت ًمٞم٧ًم سم٤مًمٙمثػمة ؿمٝمر حمّرم احلرام 

وأطمزاٟمف اعمٕمرووم٦م، وذم فمّؾ ُم٤م يِمٝمده اًمٕم٤ممل ُمـ ـمٗمرات قمٚمٛمّٞم٦م 

ه٤مئٚم٦م قمغم مجٞمع إصٕمدة ؾمقى إدي٤من واعمذاه٥م ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م 

سمقضمقده  "ع"أن ٟمدومع اًمٜم٤ّمس سم٤مدّم٤مه اؾمتٙمِم٤مف احلًلم سمـ قمكّم 

٤مشمف اًمٌنمّي٦م اًمّٓمٌٞمٕمّٞم٦م اعمُٚمٝمٛم٦م، وٟمٗمرزه ومرزًا ضمٚمّٞم٤ًم اًمقاىمٕمّل وحتّريم

قمـ احلًلم سمـ قمكّم اًّمذي ُمّرره وريّمزه وقمّٛم٘مف اًمًّٞمد قمكّم سمـ 

٤مسمع اهلجري وأضمؼم قمٛمقم اًمِّمٞمٕم٦م اإلصمٜمل  ًّ ـم٤مووس اسمـ اًم٘مرن اًم

قمنمّي٦م قمغم آٟمًٞم٤مق ظمٚمٗمف ذم ذًمؽ ًمٞمًتحٙمؿ ذم اًمققمل اإلصمٜمل 

إّول ظمرج ُمـ اعمديٜم٦م ذم  قمنمّي اؾمتحٙم٤مم اًمٗمقٓذ: وم٤محلًلم

وقء ُمٕمٓمٞم٤مت ـمٌٞمٕمّٞم٦م طمّتٛم٧م قمٚمٞمف اخلروج، وعم٤ّم ايمتِمػ شمٌّدل 

هذه اعمٕمٓمٞم٤مت دظمؾ ذم ُمٗم٤موو٤مت ـمقيٚم٦م قمريْم٦م ُمـ أضمؾ 

ـّ أقمداء  دمٜم٥ّم ؾمٗمؽ ىمٓمرة دم واطمدة سمٕمٞمدًا قمـ اًمٕمداًم٦م، ًمٙم
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اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م وـمّّلب اًمّدٟمٞم٤م ٟمحروه ومذه٥م ؿمٝمٞمدًا ُمٔمٚمقُم٤ًم إمم رسّمف 

ُمـ اًمّّم٤محللم ُمـ روم٤مق درسمف، وأُّم٤م احلًلم اًمّث٤مين  سمروم٘م٦م جمٛمققم٦م

ـ وهق طمًلم اسمـ ـم٤مووس وطمًلم اعمّلزم واًمققّم٤مظ ـ ومٝمق ًمٞمس 

امء عمامرؾم٦م دور اًمّْمحّٞم٦م ًمًٞمٜم٤مريق  ًّ ؾمقى ممّثؾ يمٌػم أقمّدشمف اًم

ُهٜمدؾم٧م أدواره ؾمٚمٗم٤ًم، وقمغم أٟمّم٤مره أن ي٘مٞمٛمقا جم٤مًمس اًمٕمزاء 

ؾ إضمر واًمّثقاب، ومتٗمّٓمـ واًمٌٙم٤مء قمغم هذه اًمّتٛمثٞمٚمّٞم٦م سمٖمٞم٦م حتّمٞم

يمثػمًا وإظمرج ُمـ صٞم٤مصٞمؽ وىمّلقمؽ اعمذهٌّٞم٦م اخل٤مـمئ٦م ًمٙمل 

وهق ُمـ وراء  .شمٕمٞمش اًمٕم٘مّلٟمّٞم٦م اًّمتل ؾمٞمح٤مضمجؽ اهلل هب٤م

 .ش1»اًم٘مّمد

ًمٓمٛم٧م أو سمٙمٞم٧م: ـمؼّمت أو ُمِمٞم٧م: ؿمئ٧م أم أسمٞم٧م، سمغم: 

ومّل يٛمٙمـ ًمؽ أن شمًّقق احلًلم اًّمذي ذم خمّٞمتٚمؽ اعمٜمؼمّي٦م 

ّي إٟم٤ًمن ي١مُمـ سمح٤ميمٛمّٞم٦م اًمٕم٘مؾ واًمّدًمٞمؾ اعمٕمتؼم: اعمذهٌّٞم٦م إمم أ

اًمّت٤مرخيّل احل٘مٞم٘مّل هق همػم  "ع"وذًمؽ ّٕن احلًلم سمـ قمكّم 

                                                           

  (1)  ٩9 /٩9 /2٩18. 
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احلًلم اًّمذي ـمرطمتف اًمٜمّّمقص اًمّروائّٞم٦م اإلصمٜم٤م قمنمّي٦م اًّمتل 

وًمدت سمٕمد يمرسمّلء سمٕم٘مقد وىمرون ـمقيٚم٦م، ومتٕمّٛمؼ يمثػمًا ذم هذه 

ٓمقر، وإسف ضمٝمدًا واومرًا ًمٚمّتٗمٙمػم هب ًّ ًك ٤م ذم ظمٚمقاشمؽ، قماًم

 .ش1»، واهلل ُمـ وراء اًم٘مّمداهلل أن هيّٞم٠م ًمؽ سمٕمده٤م رؿمداً 

 

 

   

 

                                                           

  (1)  28/٩8/2٩19. 
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 احلضً املثّيٙ "ع" ّعقٔلتُ فاطن٘ بيت احلضني "ع"!! 

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

واًّمتل شُمٕمٓمل  اعمروم٘م٦مٟمتٛمٜمّك اًمّتدىمٞمؼ ذم اًمِّمجرة اًمٜمًٌّّٞم٦م 

صقرة جمٛمٚم٦م قمـ آؾمامء اًّمتل ؾمٜمتحّدث قمٜمٝم٤م ذم اًمٌٓمـ  ٘م٤مرئًمٚم

، وهؿ طم٤مصؾ زواج احلًـ سمـ "ع"ٕول ُمـ آل احلًـ ا

]احلًـ اعمثٜمّك[ ُمـ وم٤مـمٛم٦م  "ع"احلًـ سمـ قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

، واًّمذيـ مل يٕمرومقا ؿمٞمئ٤ًم "ع"سمٜم٧م احلًلم سمـ قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

قمـ اإلُم٤مُم٦م اًمِّمٞمٕمّٞم٦م سمّمٞمٖمتٝم٤م اإلصمٜمل قمنمّي٦م واؾمامء ؿمخقصٝم٤م 

ًمِّمخقص طم٥ًم اًمّٔم٤مهر، وُمـ ظمّلل احلدي٨م قمـ ه١مٓء ا

وؾمٞم٤مىم٤مهتؿ ؾمٜمٕمرف طم٘مٞم٘م٦م مجٚم٦م ُمـ إوه٤مم وإؾم٤مـمػم اًمّرايمزة 

ذم واىمٕمٜم٤م اًمٙمّلُمل واعمذهٌل واعمٜمؼمي اعمٕم٤مس، وُمـ اهلل ٟمرضمق 

   .ش1»اًمّتقومٞمؼ

                                                           

  (1)  24 /11 /2٩17. 
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 احلضً املثّيٙ ّفاطن٘ بيت احلضني الّتارٓذ ّالّضٔاقات!!

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

ــ ــ٤مت اًمٕمٚمقّي ــؿ اًمٕمّلىم ــٌّٞم٦م حتٙم ــٌٌّٞم٦م وٟمً ــٞم٤مىم٤مت ؾم ــ٦م ؾم ٦م صمّٛم

واًمٗم٤مـمٛمّٞم٦م ذم قمٍم ُم٤م ُيّمٓمٚمح قمٚمٞمف اخلّلوم٦م اًمّراؿمدة وُم٤م سمٕمده٤م 

أضمد ُمـ اًمّيوري شمًٚمٞمط اًمّْمقء قمٚمٞمٝم٤م سمٖمٞم٦م إدظم٤مل اًم٘م٤مرئ ذم 

ٞم٤مق اًمّّمحٞمح عم٤م ٟمًٕمل إًمٞمف ُمـ إيْم٤مطم٤مت طمقل آل احلًــ  ًّ اًم

وٟمٔمرهتؿ إمم اإلُم٤مُم٦م اإلصمٜمل قمنمّي٦م: وذًمؽ ٕيّن اقمت٘مـد إّن  "ع"

ـٞم٤مىم٤مت اعم ًّ ٖمّٞمٌـ٦م قمٛمـدًا قمــ اًم٘مـ٤مرئ اًمِّمـٞمٕمل ايمتِم٤مف هـذه اًم

ؾمٞمجٕمٚمف أُم٤مم طم٘م٤مئؼ مّج٦م مل يٙمـ يتّمّقره٤م سمؾ ومل ختٓمر ذم ذهٜمـف 

أصًّل ضمـّراء ؾمـٓمقة اعم٘مـقٓت اًمٙمّلُمّٞمـ٦م واعمٜمؼمّيـ٦م واًمٕم٤مـمٗمّٞمـ٦م 

 واعمذهٌّٞم٦م.

يم٤من هٜم٤مك صح٤ميّب ؿم٤مقمر اؾمٛمف زسّم٤من سمـ ؾمٞم٤مر اًمٗمزاري قم٤مش 

وعم٤ّم ُم٤مت زسّم٤من  ىمٌٞمؾ اإلؾمّلم وشمزّوج ُمٚمٞمٙم٦م سمٜم٧م ظم٤مرضم٦م اعمزٟمّٞم٦م،

شمزّوج اسمٜمُف ُمٜمٔمقٌر ُمٚمٞمٙم٦َم زوضم٦م أسمٞمـف ومقًمـدت ًمـف هِمـ٤مُم٤ًم وقمٌـد 

اجل٤ٌّمر وظمقًم٦م ومت٤مرض أو ىمٝمٓمؿ قمغم ىمقل، وذم أّيـ٤مم أيب سمٙمـر أو 

قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب وُمّرق سمٞمـٜمٝمؿ: ّٕن هـذا اًّمٚمـقن ُمــ اًمٜمّٙمـ٤مح ٓ 

ي٘مٌٚمف اإلؾمّلم وُيٕمؼّم قمٜمف ىمرآٟمّٞم٤ًم سمٜمٙم٤مح اعم٘مـ٧م. ]ؾمـقرة اًمٜمًّـ٤مء، 

[، وًمٚم٘مّّم٦م شمٗم٤مصٞمؾ يٛمٙمــ اًمٕمـقدة إًمٞمٝمـ٤م ذم اًمٙمتـ٥م 22ي٦م  أ
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 اعمٕمٜمّٞم٦م هبذا إُمر.

وسمٕمد اًمّتٗمريؼ سمٞمٜمٝمام ي٘م٤مل  إّن ـمٚمح٦م سمــ قمٌٞمـد اهلل اًمّّمـح٤ميّب 

اعمٕمروف شمزّوج ُمٚمٞمٙم٦م وزّوج ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م اسمٜمف حمٛمد ُمـ سمٜمتٝم٤م 

ظمقًم٦م ومقًمدت ًمف ـ أقمٜمل عمحٛمـد ـ إسمـراهٞمؿ وداود وأم اًم٘م٤مؾمـؿ، 

حمٛمد ذم ُمٕمريم٦م اجلّٛمؾ شمزّوج احلًـ سمـ قمكّم سمــ أيب  وطمٞمٜمام ىُمتؾ

ُمـ ظمقًم٦م ويٌدو إّن إُمـر يمـ٤من سمٛمًـ٤مقمل وضمٝمـقد  "ع"ـم٤مًم٥م 

زوج أظمتٝم٤م مت٤مرض وهق  قمٌـد اهلل سمــ اًمـّزسمػم ذم ىمّّمـ٦م ُمٕمروومـ٦م 

ٟم٘مٚمٝم٤م سمٕمض اعم١مّرظملم ووًمدت ًمف طمًـٜم٤ًم سمٕمـده٤م، وهـق احلًــ 

 ."ع"سمف اعمثٜمّك اًّمذي شمٜمحٍم ؾمّلًم٦م احلًـ اعمجتٌك احل٤مًمّٞم٦م 

يمام يم٤من ًمٓمٚمحـ٦م سمــ قمٌٞمـد اهلل ـ أقمٜمـل اًمّّمـح٤ميب اعمٕمـروف 

أٟمػ اًمّذيمر ـ سمٜم٧م ُمـ أطمدى زوضم٤مشمف اعمًـامة سم٤مجلرسمـ٤مء واًّمتـل 

ؾمّٛمٞم٧م سمذًمؽ ًمِمـّدة مج٤مهلـ٤م، واؾمـؿ اًمٌٜمـ٧م  أم إؾمـح٤مق، وىمـد 

وظمّٚمـػ ُمٜمٝمـ٤م وًمـدًا "ع"شمزّوضمٝم٤م احلًـ سمـ قمكّم سمـ أيب ـم٤مًمـ٥م 

، وسمٕمـد ؿمـٝم٤مدة احلًــ اؾمٛمف ـمٚمح٦م وُيًّٛمك ـمٚمح٦م اخلػم أيْم٤مً 

 "ع"شمزّوج أّم إؾمح٤مق أظمقه احلًلم سمـ قمكّم سمـ أيب ـم٤مًمـ٥م  "ع"

: وسمٕمد ؿمـٝم٤مدة احلًـلم سمــ "ع"ومقًمدت ًمف وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م احلًلم 

شمزّوج أّم إؾمح٤مق قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمّرمحـ سمــ  "ع"قمكّم 

أيب سمٙمر اعمٕمروف سم٤مسمـ أيب قمتٞمؼ ومقًمدت ًمف  آُمٜم٦م: ومجـّد وم٤مـمٛمـ٦م 
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إلُّمٝم٤م هق  ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمـد اهلل أطمـد اًمٕمنمـة  "ع"سمٜم٧م احلًلم 

اعمٌنّميـ سم٤مجلٜم٦ّم قمٜمدهؿ، وأظمقه٤م إلُّمٝم٤م هق  ـمٚمح٦م سمــ احلًــ 

واًّمـذي رطمـؾ ومل يٕمّ٘مـ٥م، وأظمتٝمـ٤م  "ع"سمـ قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

إلُّمٝم٤م  آُمٜم٦م سمٜم٧م قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمـّرمحـ سمــ أيب سمٙمـر 

 .  ش1»]اخلٚمٞمٗم٦م إّول[

يٌدو  "ع"احلًلم سمـ قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وذم أواظمر أّي٤مم طمٞم٤مة 

إّٟمف ىمد زّوج أو ؾمّٛمك سمٜمتـف وم٤مـمٛمـ٦م ٓسمــ أظمٞمـف احلًــ اعمثٜمّـك، 

وُي٘م٤مل سم٠مّن إظمػم طمي ذم واىمٕم٦م يمرسمّلء وُأه وىمٞمؾ سم٠مّٟمف ىم٤مشمـؾ 

وضُمرح ومٞمٝم٤م أيْم٤ًم، وم٤مٟمتزقمف أطمد أظمقاًمف ُمـ إهى وهق إؾمامء 

٥م احلًــ ، وىمـد أٟمجـش2»سمـ ظم٤مرضم٦م اًمٗمزاري ومٕم٤مجلف طمّتك ؿُمٗمل

ــ٨م  ــد اهلل اعمحــض واحلًـــ اعمثّٚم ــ٦م  قمٌ ــف وم٤مـمٛم ــك وقم٘مٞمٚمت اعمثٜمّ

 وإسمراهٞمؿ اًمٖمٛمر وأم يمٚمثقم وزيٜم٥م.

ٞم٤مىم٤مت: ّٕن هذه  ًّ ؾمٜمت٤مسمع ذم اًم٘م٤مدم ُمـ اعم٘م٤مٓت ٟمٔمػم هذه اًم

ٞم٤مىم٤مت رضورة ُم١ميّمدة ذم ومٝمؿ إومؼ اًمٕم٤مّم اًّمذي يمـ٤من كٙمـؿ  ًّ اًم

ٌـ٤مذ اإلُم٤مُم٦م ذم شمٚمـؽ اًمٗمـؽمة: ويمٞمـػ إّن ُمــ يمـ٤من ضمـّدهؿ اعم

                                                           

 .5٩ص كسب قريش:  (1)  

 .25، ص2ج اإلرشاد:  (2)  
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ُمــ  "ع"ُمـ ـمرف إب واحلًلم سمـ قمكم  "ع"احلًـ سمـ قمكّم 

ـمرف إم يٜمٔمرون ًمإلُم٤مُم٦م ٟمٔمرة خمتٚمٗم٦م ٓ شم٘مؽمب ُمــ اإلُم٤مُمـ٦م 

اإلصمٜمل قمنمّي٦م ٓ ُمـ ىمري٥م وٓ ُمـ سمٕمٞمـد، وعمـ٤مذا همـ٤مب قمـٜمٝمؿ 

اًّمٚمقح اإلصمٜمـ٤م قمنمـّي اعمٜمًـقب جلـ٤مسمر ومل يـروه ـمٞمٚمـ٦م طمٞمـ٤مهتؿ 

 .ش1»ومؽمىّم٥م

  

                                                           

  (1)  ١١٠٢/ ٠١/ ١٠. 
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 عُ مع عّنُ عنز!!احلضً املثّيٙ ّتياس

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

أمهؾ قمٚمامء اًمّرضم٤مل اًمِّمٞمٕم٦م اإلصمٜم٤م قمنمّي٦م إوائؾ ذيمر طم٤مل 

احلًـ اعمثٜمّك ذم شمرامجٝمؿ وىمقاُمٞمًٝمؿ، ٟمٕمؿ ٟمّص اعمٗمٞمد ذم يمت٤مسمف 

اإلرؿم٤مد قمغم يمقٟمف  ضمٚمٞمًّل رئٞم٤ًًم وم٤موًّل ورقم٤ًم يم٤من يكم صدىم٤مت 

يمرسمّلء وذيمر ظمؼم ُمِم٤مريمتف ذم واىمٕم٦م  "ع"أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمّٞم٤ًم 

 .ش1»واطمتامًمّٞم٦م ضمرطمف...إًمخ ُمـ أُمقر شم٘مّدم ذيمره٤م

ًمٙمـ اًمٖمري٥م وسمٕمد أيمثر ُمـ ُمئ٦م صٗمح٦م ٟمجد إّن اعمٗمٞمد يٜم٘مؾ 

ظمؼمًا دراُم٤مشمٞمٙمّٞم٤ًم ٓ ٟمدري ُم٤م هل صّحتف ي٘مّرر  إّن احلًـ اعمثٜمّك 

، "ع"ىمد ؿمتؿ اسمـ قمّٛمف وأظم٤م زوضمتف  قمكّم سمـ احلًلم اًمًّج٤مد 

٦م ومخّجٚمف، إُمر اًّمذي دقم٤مه إمم وإّن إظمػم ىم٤مسمٚمف سمٓمري٘م٦م ُمث٤مًمٞمّ 

، وهق ش2»اإلىمرار سمذٟمٌف وآقمؽماف سم٤مخلٓم٠م وشم٘مٌٞمؾ ُم٤م سملم قمٞمٜمٞمف

يتٜم٤مرم مت٤مم اًمّتٜم٤مذم ُمع أوص٤مف اجلّلًم٦م واًمٗمْمؾ واًمقرع اًّمتل 

                                                           

 .23،ص2اإلرؿم٤مد  ج (1)  

٤مسمؼ  ص (2)   ًّ  .146اعمّمدر اًم
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ؾم٤مىمٝم٤م ًمف ذم ُمٓمٚمع شمرمجتف، ٟمٕمؿ طم٤مول سمٕمْمٝمؿ إًمّم٤مق اًم٘مّّم٦م 

 ٤ًم.إظمػمة سم٤محلًـ اعمثّٚم٨م اسمٜمف وؾمٞم٠ميت اًمٙمّلم ذم طم٤مًمف ٓطم٘م

ويمٞمػ يم٤من يٌدو إّن احلًـ اعمثٜمّك ُمـ ُمقاًمٞمد أواؾمط 

أرسمٕمٞمٜمّٞم٤مت اًم٘مرن إّول ومل يٕمش ُمع واًمده ؾمقى ؾمٜمقات ٓ 

شمتج٤موز أص٤مسمع اًمٞمد اًمقاطمدة، يمام إّن ووم٤مشمف يمام رضّمحٝم٤م سمٕمْمٝمؿ 

وٓ صّح٦م ًمألظم٤ٌمر اًّمتل ٟمّّم٧م قمغم دّس  "هـ97"يم٤مٟم٧م ؾمٜم٦م  

ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اعمٚمؽ اًمًّؿ ًمف ُمـ ىمٌؾ اًمقًمٞمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ أو 

يمام ومّّمؾ احلدي٨م ذم ذًمؽ اعمحّ٘مؼ اًمِمقؿمؽمي: إذ ًمق يم٤من إُمر 

ًمذيمره أسمق اًمٗمرج إصٗمٝم٤مين ذم ُم٘م٤مشمؾ ـم٤مًمٌّٞمٞمف اعمقوقع »يمذًمؽ 

ػم ]طم٥ًم  ًّ ًمذًمؽ، وٕؿم٤مر إًمٞمف اعمٗمٞمد اعمتْمّٚمع ذم أصم٤مر واًم

 .ش1»ششمٕمٌػمه[

سمـ أيب يمام ٟمّص ضمّؾ اعم١مّرظملم قمغم إّن اعمتقزّم ًمّمدىم٤مت قمكّم 

هق احلًـ اعمثٜمّك، وىمد روي٧م ُمٜم٤مزقم٤مت سمٞمٜمف وسملم  "ع"ـم٤مًم٥م 

                                                           

  .213، ص3ىم٤مُمقس اًمّرضم٤مل  ج(1)  



 17    ............................................................... (2)ة بنّظارة ال مذهبّيكزبالء 

أىمرسم٤مئف طمقل شمقزّم أُمر اًمّّمدىم٤مت عم٤م حتٛمٚمف ُمـ ريع ُم٤مزم واومر 

سم٤مًمٜم٦ًٌّم هلؿ، وُمـ سم٤مب اعمث٤مل  وم٘مد ـمٚم٥م احلّج٤مج سمـ يقؾمػ 

اًمّث٘مٗمل ُمٜمف ذات يقم أن ُيدظمؾ ُمٕمف ذم اًمّتقًمٞم٦م قمّٛمف قمٛمر سمـ قمكّم 

٤مره قمّٛمف وسم٘مّٞم٦م أهٚمف ومرومض اعمثٜمّك ذًمؽ سم٤مقمتٌ "ع"سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

ؽ سمنمط ضمّده ومٞمٝم٤م اًمٜم٤ّمّص قمغم طمٍم أُمره٤م سم٠موٓد وم٤مـمٛم٦م  ًّ ومت

، وم٠مراد احلّج٤مج ومرض ذًمؽ قمٚمٞمف وم٤مؿمتٙم٤مه إمم قمٌد اعمٚمؽ "ع"

سمـ ُمروان ومحٙمؿ إمم ص٤مًمح احلًـ اعمثٜمّك وُمٜمع همػمه ُمـ 

اًمّدظمقل ُمٕمف، وسمٕمد ووم٤مة قمٌد اعمٚمؽ ـمٚم٥م قمٛمر ُمـ اًمقًمٞمد ذًمؽ 

ٓ أدظمؾ قمغم أوٓد وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل »ومض أيْم٤ًم وىم٤مل  ومر

 .ش1»شهمػمهؿ "ص"اهلل 

وذم ؾمٞم٤مق احلدي٨م قمـ قمٛمر سمـ قمكّم اًمٖم٤مئ٥م اؾماًم وُمًّٛمك 

قمـ واىمٕمٜم٤م اًمِّمٞمٕمل اعمٕم٤مس أضمد ُمـ اًمّيوري شم٘مديؿ إيْم٤مح 

إمج٤مزم طمقًمف وأقمقد سمٕمده٤م إمم أصؾ اعمقوقع: وم٘مد يم٤من آظمر ُم٤م 

                                                           

 .319، ص11اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت  ج  (1) 
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شمقأُم٤من  قمٛمر ورىمّٞم٦م، ُمـ اًمّّمٝم٤ٌمء  "ع"وًمد ًمٕمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

اًمّتٖمٚمٌّٞم٦م اًّمتل هل ؾمٌّٞم٦م هم٤مرة ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد قمغم سمٜمل شمٖمٚم٥م ذم 

ٟم٤مطمٞم٦م قملم متر اًم٘مري٦ٌم ُمـ يمرسمّلء، وىمد ىمٞمؾ إّن ُمـ وؾمؿ قمٛمر 

هبذا آؾمؿ هق اخلٚمٞمٗم٦م اًمّث٤مين قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب ذم ىمّّم٦م يذيمره٤م 

ح٦م ٕظمٞمف سمٕمض اعم١مّرظملم، يمام إّن قمٛمر هذا يم٤من ىمد ىمّدم ٟمّمٞم

سمٕمدم اًمّذه٤مب إمم اًمٙمقوم٦م أيْم٤ًم،  "ع"واسمـ أسمٞمف احلًلم سمـ قمكّم 

وسم٤مًمّت٤مزم وم٢مّن ُم٤م ٟم٘مٚمف سمٕمْمٝمؿ وشمٕم٤مرف ـمرطمف ُمـ دقمقى 

ُمِم٤مريمتف ذم واىمٕم٦م يمرسمّلء وُم٘متٚمف ومٞمٝم٤م جمّرد وهؿ ٓ واىمع ًمف يمام 

هق واوح عمـ ىمرأ شمرمجتف وؾمػمشمف وشم٤مريخ ووم٤مشمف، سمؾ إّن ختّٚمٗمف 

ٜمّمقص قمٚمٞمف ذم مجٚم٦م ُمـ اعمّم٤مدر ُم "ع"قمـ ريم٥م احلًلم 

 أيْم٤ًم.

أقمقد ًمٚمحدي٨م قمـ احلًـ اعمثٜمّك وأظمتؿ اعم٘م٤مل سمذًمؽ وم٘مد 

ٟمّص اعمٗمٞمد ذم آظمر شمرمجتف ًمف قمغم إّن احلًـ اعمثٜمّك شمقذّم ومل يّدع 

اإلُم٤مُم٦م وٓ اّدقم٤مه٤م ًمف ُمّدع، وهذا هق اعمرشمٙمز واعم٘مٞم٤مس اعم١مؾمػ 

وم٘مٝم٤مء اإلصمٜمل اًّمذي يرشمٙمز قمٚمٞمف ُمتٙمّٚمٛمق ورضم٤مًمّٞمق وحمّدصمق و
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قمنمّي٦م ذم شم٘مٞمٞمامهتؿ وإمه٤مٓهتؿ: ُمع إّٟمف ُمرشمٙمز وُم٘مٞم٤مس سمٕمدي 

ٓ يٜمٌٖمل اعمّمػم إًمٞمف ذم طمًؿ أُمث٤مل هذه إُمقر: طمٞم٨م ٓ 

يًّقغ اعمّمػم إمم ُمرضمٕمّٞم٦م يمٚمامت ٟمٗمس أسمٜم٤مء اًمٕمّؿ ذم إىمّم٤مء 

شمقضّمٝم٤مت أسمٜم٤مء قمٛمقُمتٝمؿ ذم اًمٜمّزاع طمقل اإلُم٤مُم٦م اإلهلّٞم٦م، وقمٚمٞمٜم٤م 

ٕمّٞم٦م ومقىم٤مٟمّٞم٦م ُمّتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م سملم اجلّٛمٞمع ذم رشم٦ٌم اًمٕمقدة إمم ُمرضم

ؾم٤مسم٘م٦م: وم٢مُم٤مُم٦م اإلُم٤مم يمام ىمّررٟم٤م ُمرارًا ٓ شمث٧ٌم ٓ سمرواي٤مت 

ُمّدقمٞمٝم٤م وٓ سمٛمروّي٤مشمف، وهذا سم٤مب واؾمع يٜمٗمتح ُمٜمف أًمػ سم٤مب، 

ومت٠مُّمؾ واهمتٜمؿ وؾمٜمزيدك إيْم٤مطم٤ًم ذم اًم٘مري٥م اًم٘م٤مدم إن ؿم٤مء 

 .ش1»اهلل

                                                           

  (1)   ٩2 /12 /2٩17  . 
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 أصطْرٗ فاطن٘ العلٔل٘!!

 نُمٞمث٤مق اًمٕم

إذا ُم٤م أطمّمٞمٜم٤م اعم٤ٌمًمغ اعم٤مًمّٞم٦م ـ ومْمًّل قمـ همػمه٤م وُم٤م شمرشّم٥م 

قمٚمٞمٝم٤م ـ اًّمتل دومٕمتٝم٤م اًمّٓم٤مئٗم٦م اًمِّمٞمٕمّٞم٦م اإلصمٜم٤م قمنمّي٦م إمم اخلٓم٤ٌمء 

واًمّرواديد واًمِّمٕمراء خلّمقص ُم٤م ىمّدُمقه ُمـ ظمٓم٤مسم٤مت 

 "وم٤مـمٛم٦م اًمٕمٚمٞمٚم٦م"وًمٓمٛمّٞم٤مت وىمّم٤مئد طمقل ُم٤م ُيّمٓمٚمح قمٚمٞمف سمـ 

ُم٤ٌمًمغ ٟمجقُمّٞم٦م ه٤مئٚم٦م شمٙمٗمل إلقم٤مًم٦م ومّل ٟمج٤مزف إذا ُم٤م ىمٚمٜم٤م إّّن٤م 

ُمئ٤مت أٓف ُمـ اًمٕمقائؾ اعمًحقىم٦م أو إّّن٤م شمٙمٗمل ٓومتت٤مح 

قمنمات اعم١مؾّم٤ًمت اًمٕمٚمٛمّٞم٦م اًمٜم٤ّمومٕم٦م واعمجدي٦م ذم ؾمٌٞمؾ شمققمٞم٦م 

اإلُّم٦م... وم٢مذا ُم٤م قمرومٜم٤م  إّن وم٤مـمٛم٦م اًمٕمٚمٞمٚم٦م جمّرد أؾمٓمقرة ٓ واىمع 

ؾمقى وم٤مـمٛم٦م واطمدة  "ع"هل٤م، ومل يٙمـ ًمٚمحًلم سمـ قمكّم 

ػم طم ًّ يت ُمٕمف ذم يمرسمّلء يمام هق اشّمٗم٤مق قمٚمامء اًمؽّماضمؿ واًم

ٜم٦م وؿمٞمٕم٦م، وهل زوضم٦م احلًـ اعمثٜمّك وأّم قمٌد اهلل  واًمّرضم٤مل ؾمُّ

اعمحض وإسمراهٞمؿ اًمٖمٛمر واحلًـ اعمثّٚم٨م واًّمتل ؾمٜمٗمّّمؾ 
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إن ؿم٤مء اهلل...  "ع"احلدي٨م قمٜمٝم٤م ٓطم٘م٤ًم ذم ؾمٚمًٚم٦م آل احلًـ 

 ًّمذي ؾمٞمتٜمّجز قمٚمٞمٜم٤م؟!أىمقل إذا ُم٤م قمرومٜم٤م ذًمؽ ومام هق إُمر ا

ٜمد ضمّدًا وومٞمٝم٤م جم٤مهٞمؾ يمثػمة  ًّ ٟمٕمؿ: هٜم٤مك رواي٦م وٕمٞمٗم٦م اًم

ٜمّّٞم٦م واًمِّمٞمٕمّٞم٦م شم٘مّرر إّن همراسم٤ًم متّرغ سمدم احلًلم  ًُ ووم٘م٤ًم ًمٚمٛم٘م٤ميٞمس اًم

صمّؿ ـم٤مر سمٕمد ذًمؽ ُم٤ًموم٦م شمتج٤موز إًمػ يمٞمٚمق ُمؽم  "ع"سمـ قمكّم 

ًمٞمّمؾ إمم اعمديٜم٦م وي٘مع قمغم ضمدار سمٞم٧م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م احلًلم سمـ 

قمكّم اًمّّمٖمرى ]يمام ذم اًمّرواي٦م ُم٘م٤مرٟم٦م سم٤مًمٙمؼمى وهل سمٜم٧م 

وٟمٕم٥م ومرومٕم٧م رأؾمٝم٤م إًمٞمف ومٜمٔمرت إًمٞمف [ »"ص"اًمّرؾمقل 

ومٌٙم٧م سمٙم٤مًء ؿمديدًا وأٟمِم٠مت شم٘مقل... ومٜمٕمتف ٕهؾ اعمديٜم٦م وم٘م٤مًمقا 

ىمد ضم٤مءشمٜم٤م سمًحر قمٌد اعمٓمٚم٥م ومام يم٤من سم٠مهع ُمـ أن ضم٤مءهؿ 

٤ًميمر ٟمٗمًف ، واًّمٚمٓمٞمػ إّن اسمـ قمشاخلؼم سم٘متؾ احلًلم سمـ قمكم

سمٕمد أن ٟم٘مؾ اًمّرواي٦م قمّٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مئًّل   "هـ571"اعمتقرّم ؾمٜم٦م  
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إؾمٜم٤مد هذه احلٙم٤مي٦م ٓ يث٧ٌم، وىمد ذيمرٟم٤م أّّن٤م يم٤مٟم٧م ُمع قمٞم٤مل »

  .ش1»شاحلًلم سمٙمرسمّلء وم٤مهلل أقمٚمؿ

وهٜم٤م أؾم٠مل  هؾ كّؼ ًمٚمخٓمٞم٥م واًمّرادود واًمِّم٤مقمر أن 

وإسمٙم٤مء يت٘م٤مى ُم٤ٌمًمغ ُم٤مًمّٞم٦م ٕضمؾ احلدي٨م قمـ هذه إؾمٓمقرة 

اًمٜم٤ّمس قمـ ـمري٘مٝم٤م طمّتك ًمق يم٤من إُمر سمٚم٤ًمن احل٤مل أو ىم٤مل 

اًمّراوي وُم٤م ؿم٤مهبٝم٤م ُمـ ُمًّقهم٤مت ًمنمقمٜم٦م ٟمنم اًمٙمذب 

واعمتداوًم٦م طمّتك ذم أوؾم٤مـمٜم٤م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ًمألؾمػ اًمِّمديد؟! وهؾ 

يٛمٙمـ ًمٜم٤م أن ٟمٚمٖمل ُمثؾ هذه اًمٗم٘مرة اًمّرايمزة ذم خمّٞمٚمتٜم٤م اًمٙمرسمّلئّٞم٦م 

 اىمٕمّٞمتٝم٤م وأؾمٓمقرّيتٝم٤م؟!وىمد أصم٧ٌم اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل قمدم و

واهؿ ُمـ يتّمّقر إُمٙم٤مٟمّٞم٦م اًمقىمقف أُم٤مم هذا  واجّلواب:

احلٙم٤مي٦م وأرضاهب٤م وأُم٤مم ُم٤م سُمٜمل وشمرشّم٥م قمٚمٞمٝم٤م: إذ دظمٚم٧م هذه 

احلٙم٤مي٤مت وقمِمٕمِم٧م وارشمٙمزت وص٤مرت ضمزءًا ٓ يتجزأ ُمـ 

اًمٜمًّٞم٩م اًمٗمٙمري وآضمتامقمل اًمِّمٞمٕمل اإلصمٜمل قمنمي، 

                                                           

 .171، 45: سمح٤مر إٟمقار  ج24، ص7٩شم٤مريخ دُمِمؼ  ج  (1)  
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واًمٕمقائؾ اًمِّمٞمٕمّٞم٦م  وأصٌح٧م ُمّمدر رزق ٔٓف ُمـ إُه

ـّ ُم٤م أردٟم٤م اؾمتٔمٝم٤مره ُمـ  وىمٓمع إقمٜم٤مق وٓ ىمٓمع إرزاق، ًمٙم

 هذه احلٙم٤مي٦م ُم٤م يكم  

إذا يم٤مٟم٧م طم٤مدصم٦م ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ٓ يٛمٙمـ زقمزقمتٝم٤م ُمـ 

اعمخّٞمٚم٦م اًمِّمٞمٕمّٞم٦م اإلصمٜمل قمنمّي٦م قمغم اإلـمّلق ومٝمؾ شمّمّدق 

ذم إُمٙم٤مٟمّٞم٦م زقمزقم٦م إُّمٝم٤مت اعم٘مقٓت اعمذهٌّٞم٦م وإقم٤مدة ُمقوٕمتٝم٤م 

ٚمٞمؿ واًمّّمحٞمح؟! ٓ ؿمّؽ سم٠مّّن٤م أطمّلم، وًمٙمـ ٓ كّؼ  ًّ ُمٙم٤مّن٤م اًم

ّٕي ؿمخص أن يٛمٜمع اإلٟم٤ًمن ُمـ ُمِم٤مريم٦م أظمريـ أطمّلُمف، 

 .ش1»وإمم اهلل شمّمػم إُمقر

 

                                                           

  (1)   ٩7 /12 /2٩17. 
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 فاطن٘ بيت احلضني "ع" ّسّاجَا مً حفٔز عنز ّعثناٌ!!

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

٦م ي٘مقًمقن  عم٤ّم طميت ووم٤مة احلًـ اعمثٜمّك ىم٤مل ًمزوضمتف وم٤مـمٛم

إّٟمؽ اُمرأة ُمرهمقب ومٞمؽ، ومٙم٠ميّن   »"ع"سمٜم٧م احلًلم اًمِّمٝمٞمد 

سمـ قمثامن ]سمـ قمّٗم٤من[ إذا ظُمرج سمجٜم٤مزيت ىمد ضم٤مء  قمٛمروسمٕمٌد اهلل سمـ 

قمغم ومرس ُمرضّمًّل مُجّتف ٓسم٤ًًم طمّٚمتف، يًػم ذم ضم٤مٟم٥م اًمٜم٤ّمس 

يتٕمّرض ًمؽ، وم٤مٟمٙمحل ُمـ ؿمئ٧م ؾمقاه: وم٢ميّن ٓ أدع ُمـ اًمّدٟمٞم٤م 

، وأصمٚمجتف سم٤مٕيامن ُمـ اًمٕمتؼ مّه٤ًم همػمك. وم٠مُمٜمّتف ُمـ ذًمؽ

ومٚماّم ُم٤مت احلًـ اعمثٜمّك وظُمرج سمجٜم٤مزشمف ش. واًمّّمدىم٦م ٓ شمزّوضمف

وإذا سمٕمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ذم احل٤مل اًّمتل وصٗمٝم٤م اعمثٜمّك سمف، ويم٤من 

ومٜمٔمر إمم وم٤مـمٛم٦م طم٤مهة شميب »، "اعمُْٓمَرف"ُي٘م٤مل ًمف جلامًمف  

، وضمٝمٝم٤م، وم٠مرؾمؾ إًمٞمٝم٤م  أّن ًمٜم٤م ذم وضمٝمؽ طم٤مضم٦م، وم٤مروم٘مل سمف

وم٤مؾمؽمظم٧م يداه٤م، وقُمرف ذًمؽ ُمٜمٝم٤م، ومّخرت وضمٝمٝم٤م: ومٚماّم 

طمّٚم٧م أرؾمؾ إًمٞمٝم٤م ومخٓمٌٝم٤م، وم٘م٤مًم٧م  يمٞمػ سمٞمٛمٞمٜمل اًّمتل طمٚمٗم٧م 
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هب٤م؟ وم٠مرؾمؾ إًمٞمٝم٤م  ًمؽ ُمٙم٤من يمّؾ ممٚمقك ممٚمقيم٤من، وُمٙم٤من يمّؾ 

 .ش1»شرء ؿمٞمئ٤من. ومٕمّقوٝم٤م ُمـ يٛمٞمٜمٝم٤م ومٜمٙمحتف...

ـّ اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف وسمتٌٕمف اعمٗمٞمد ذم إرؿم٤مده ٟم٘مٚمقا ُم٤م  ًمٙم

يؽماءى ُمٜمف اًمّتٜم٤مىمض ُمع اًمّرواي٦م أٟمٗم٦م اًمّذيمر: طمٞم٨م ي٘مقٓ 

رمح٦م "وعم٤ّم ُم٤مت احلًـ سمـ احلًـ ]اعمثٜمّك[ »واًّمٚمٗمظ ًمألظمػم  

رضسم٧م زوضمتف وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م احلًلم قمغم ىمؼمه ومًٓم٤مـم٤ًم  "اهلل قمٚمٞمف

ويم٤مٟم٧م شم٘مقم اًمٚمٞمؾ وشمّمقم اًمٜمّٝم٤مر، ويم٤مٟم٧م شمِمٌف سم٤محلقر اًمٕملم 

ٜم٦م ىم٤مًم٧م عمقاًمٞمٝم٤م  إذا أفمٚمؿ اًمٚمٞمؾ جلامهل٤م ومٚماّم يم٤من رأس اًمً

وم٘مقوقا هذا اًمٗمًٓم٤مط، ومٚمام أفمٚمؿ اًمٚمٞمؾ ؾمٛمٕم٧م ىم٤مئًّل ي٘مقل  

 .ش2»شهؾ وضمدوا ُم٤م وم٘مدوا؟ وم٠مضم٤مسمف آظمر  سمؾ يئًقا واٟم٘مٚمٌقا

ويمٞمٗمام يم٤من: وسمٖمّض اًمّٓمرف قمـ طمّ٘م٤مٟمّٞم٦م أُمث٤مل هذه اًم٘مّمص 

وإّن سمٕمْمٝم٤م وردت ذم سمٕمض  ظمّمقص٤مً وقمدم طمّ٘م٤مٟمّٞمتٝم٤م  ٤متيواحلٙم٤م

ٟم٤ًمب اًمِّمٞمٕمّٞم٦م اعمٕمتؼمة يمام ؾمٜمِمػم ذم ُم٘م٤مٓت شم٤مًمٞم٦م، وم٢مّن يمت٥م إ

                                                           

 .17، ص7٩: شم٤مريخ دُمِمؼ  ج5٩ٟم٥ًم ىمريش  ص  (1)  

 .26، ص2: اإلرؿم٤مد  ج88، ص2صحٞمح اًمٌخ٤مري  ج  (2)  
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ىمد شمزّوضم٧م ُمـ قمٌد اهلل سمـ  "ع"وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م احلًلم اًمِّمٝمٞمد 

ُمـ ـمرف إب وطمٗمٞمد  ٨مقمٛمرو ]وهق طمٗمٞمد اخلٚمٞمٗم٦م اًمّث٤مًم

اخلٚمٞمٗم٦م اًمّث٤مين ُمـ ـمرف إّم[ سمٕمد ووم٤مة زوضمٝم٤م احلًـ اعمثٜمّك، 

ي٤ٌمج، واًم٘م٤مؾمؿ، ورىمٞم٦م، ومقًمدت ًمف  حمٛمدًا وؾُمّٛمل ُمـ طُمًٜمف اًمد

ًمٙمـ سم٘مٞم٧م قمٜمدٟم٤م ُمِمٙمٚم٦م شم٤مرخيّٞم٦م ٓ يٛمٙمـ طمّٚمٝم٤م سم٤ًٌمـم٦م وهل  

ـ أقمٜمل  "ع"إّن ووم٤مة اًمّزوج إّول ًمٗم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م احلًلم اًمِّمٝمٞمد 

يمام ّسح ُمٕمٔمٛمٝمؿ، وأُّم٤م  "هـ97"اعمثٜمّك ـ هل ذم ؾمٜم٦م   ًـاحل

ذم  ووم٤مة اًمّزوج اًمّث٤مين هل٤م ـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ـ ومٜمّّمقا قمغم إّّن٤م

، ًمٙمـ هذه اعمِمٙمٚم٦م ٓ شمٙمّذب أصؾ ظمؼم اًمّزواج "هـ96"ؾمٜم٦م  

اًمّث٤مين، ويمٞمػ يٙمقن ذًمؽ ووضمقد أوٓد ًمٗم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م احلًلم 

ُمـ اًمقاوح٤مت  ًمّث٤مًم٨مُمـ طمٗمٞمد اخلٚمٞمٗم٦م ا "ع"اًمِّمٝمٞمد 

 اًمّت٤مرخيّٞم٦م.

ٟمٕمؿ: شُمٚم٘مل هذه اعمِمٙمٚم٦م سمٓم٤مئٚم٦م اًمّتِمٙمٞمؽ قمغم شم٤مريخ ووم٤مة 

ّن ُم٤م ذيمره ُمٕمٔمٛمٝمؿ ُمـ يمقن وإ إّول،احلًـ اعمثٜمّك زوضمٝم٤م 

ًمٞمس دىمٞم٘م٤ًم، ظمّمقص٤ًم وإّن ومروّٞم٦م  "هـ98"شم٤مريخ ووم٤مشمف ؾمٜم٦م  
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سمٕمد ؾمٜم٦م ُمـ هذا  "ع"زواج وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م احلًلم اًمِّمٝمٞمد 

 ًمٗمرضاًمّت٤مريخ وهل ذم قمٛمر ي٘مؽمب ُمـ اخلٛمًلم طم٥ًم ا

وإٟمج٤مهب٤م صمّلصم٦م أوٓد أيْم٤ًم ومروّٞم٦م حتت٤مج إمم قمٜم٤مي٤مت زائدة 

٘مد ُيرضّمح اخلؼم اًّمذي ٟم٘مٚمف اعمٗمٞمد ذم ًمٚمّتّمديؼ هب٤م، وُمـ هٜم٤م وم

إرؿم٤مده ُمـ إّن احلًـ اعمثٜمّك رطمؾ قمـ هذه اًمّدٟمٞم٤م وهق ذم قمٛمر 

[، أو أن ُي٘م٤مل ًمٙمل 26،ص2اخل٤مُم٦ًم واًمّثّلصملم ]اإلرؿم٤مد  ج

اًمّت٤مرخيّٞم٦م  إّن ووم٤مة احلًـ  ٜم٘مقٓتٟمحٗمظ آٟمًج٤مم ًمٌٕمض اعم

رسمٕملم ووم٤مـمٛم٦م يم٤مٟم٧م ذم قمٛمر إ "هـ91"اعمثٜمّك يم٤مٟم٧م ذم ؾمٜم٦م  

ُمثًّل، وسم٘مٞم٧م ُمع زوضمٝم٤م اًمّث٤مين ومؽمة مخس ؾمٜمقات وم٠مٟمج٧ٌم 

، واهلل اًمٕم٤ممل سمح٘م٤مئؼ "هـ96"صمّلصم٦م أوٓد وُم٤مت قمٜمٝم٤م ذم ؾمٜم٦م  

 إُمقر. 

طمّٞم٦م طمّتك  "ع"سمغم: سم٘مٞم٧م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م احلًلم اًمِّمٝمٞمد 

وذم ؾمٞم٤مق أهداف هذه  ،شم٘مري٤ٌمً  "هـ116"شمقوّمٞم٧م ؾمٜم٦م  

ٚمًٚم٦م ؾمٜمت٤مسمع ذم احلٚم٘م٤مت اًم٘م٤مدُم٦م ًّ يمٞمػ ُوفّمٗم٧م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م  اًم

ذم  إصم٤ٌمت اإلُم٤مُم٦م اإلصمٜمل قمنمّي٦م ومتريره٤م  "ع"احلًلم اًمِّمٝمٞمد 
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 "ع" ًـدون أوٓد احل "ع"ذم أوٓد وأطمٗم٤مد احلًلم 

وأطمٗم٤مده، وؾمٜمرى يمٞمػ ُمّٞمع اعمٜمّٔمرون اإلصمٜم٤م قمنمّي٦م يم٤مؿمٗمّٞم٦م 

زجي٤مهت٤م قمـ ُمدى اًمّتقاؿم٩م واًمّتّلطمؿ سملم ُأه اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة ذم 

قداوّي٦م اعمُٔمٚمٛم٦م شمٚمؽ اًمٗمؽم ًّ ة اًمّزُمٜمّٞم٦م، ظمّلوم٤ًم ًمٚمّّمقرة اًمٜمّٛمٓمّٞم٦م اًم

اًّمتل ؾمٕمك سمٕمض اًمّرواة وزي٤مرات ُم٤م سمٕمد اًمقىمقع وًمٕمٜم٤مهت٤م 

 .ش1»هٞمٛمٜمتٝم٤م طمّتك اًمٞمقم ومتٗمّٓمـ ًطًمٗمروٝم٤م وسم
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 حلآات سّاج فاطن٘ بيت احلضني "ع" يف مٔشاٌ الّيقز!!

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقًمقن  إّن احلًـ اعمثٜمّك وًمد ذم سمٞم٧م 

ذم اعمًجد، وسمٕمد أن سمٚمغ ُمٌٚمغ اًمّرضم٤مل ظمٓم٥م ُمـ قمّٛمف  "ص"

  "ع"أسمٜمتٞمف وم٤مـمٛم٦م وؾمٙمٞمٜم٦م، وم٘م٤مل ًمف احلًلم  أطمدى "ع"احلًلم 

ٌّٝمام إًمٞمؽ، ومخجؾ احلًـ اعمثٜمّك ُمـ قمّٛمف ومل ُكر  اظمؽم أطم

ىمد اظمؽمت ًمؽ اسمٜمتل وم٤مـمٛم٦م:   »"ع"ضمقاسم٤ًم، وم٘م٤مل ًمف احلًلم 

وأيمثرمه٤م ؿمٌٝم٤ًم سم٠مُّمل وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل اهلل  ومٝمل أيمؼممه٤م ؾمٜم٤ًّم،

 . ش1»شص

وسمٕمد ُمّدة ُمديدة ُمـ زواضمٝمؿ وإٟمج٤مهب٤م ُمٜمف ظمػمة إوٓد 

اعمثٜمّك ُمـ هذه اًمّدٟمٞم٤م ومت٘مّدم طمٗمٞمد قمثامن سمـ  احلًـاًمّثقار رطمؾ 

قمّٗم٤من خلٓمٌتٝم٤م، وىمد شمٕمّددت اًمٜمّ٘مقٓت ذم هد طمٙم٤مي٤مت هذه 

٤مسمؼ ومّل اخلٓمقسم٦م ويمٞمٗمّٞم٦م طمّمقهل٤م يمام ٟم٘مٚمٜم٤م ذًمؽ ذم ًّ  ُم٘م٤مًمٜم٤م اًم
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ٟمٕمٞمد، أُّم٤م اًمٞمقم ومًٜمٜم٘مؾ احلٙم٤مي٦م اًّمتل اقمتٛمده٤م اسمـ اًمّٓم٘مٓم٘مل 

ذم يمت٤مسمف اًّمذي أًّمٗمف سمٜم٤مًء قمغم ـمٚم٥م ٟمجؾ  "هـ7٩9"اعمتقرّم ؾمٜم٦م  

اخلقاضم٦م ٟمّمػم اًمّديـ اًمّٓمقد، وهق ُمـ أهّؿ اًمٙمت٥م اًمِّمٞمٕمّٞم٦م 

 اعمٕمتؼمة ذم إٟم٤ًمب، واحلٙم٤مي٦م ضم٤مءت سم٤مًمٜمّحق اًمّت٤مزم  

قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ]وهق طمٗمٞمد اخلٚمٞمٗم٦م اًمّث٤مين واًمّث٤مًم٨م[  شم٘مّدم

سمٕمد ووم٤مة زوضمٝم٤م  "ع"اًمِّمٝمٞمد إمم ظمٓم٦ٌم وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م احلًلم 

ومرومْم٧م ذًمؽ: وم٤موٓمر احلٗمٞمد إمم شمقؾمٞمط اًمّزوج اًمّث٤مًم٨م ّٕم 

سمٖمٞم٦م ىمٌقهل٤م سمذًمؽ: وم٘مد ىمٚمٜم٤م ذم ُم٘م٤مٓت  "ع"وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م احلًلم 

ٞمد هل أّم إؾمح٤مق سمٜم٧م ؾم٤مسم٘م٦م  إّن أّم وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م احلًلم اًمِّمٝم

ـمٚمح٦م ]اًمّّمح٤ميب اعم٘متقل ذم ُمٕمريم٦م اجلّٛمؾ[، وىمد يم٤مٟم٧م ذم 

، وسمٕمد ؿمٝم٤مدشمف يم٤مٟم٧م "ع"سمداي٦م إُمر زوضم٦م احلًـ سمـ قمكّم 

وم٠موًمده٤م وم٤مـمٛم٦م، وسمٕمد ؿمٝم٤مدة احلًلم  "ع"ًمٚمحًلم سمـ قمكّم 

شمزّوضمٝم٤م طمٗمٞمد اخلٚمٞمٗم٦م إّول أيب سمٙمر أقمٜمل سمف  قمٌد اهلل سمـ  "ع"

ـ سمـ أيب سمٙمر واعمٕمروف سم٤مسمـ أيب قمتٞمؼ... حمٛمد سمـ قمٌد اًمّرمح

وذم ؾمٞم٤مق هذه اًمقؾم٤مـم٦م ُيروى إّن أّم إؾمح٤مق أحل٧ّم قمغم اسمٜمتٝم٤م 
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وم٤مـمٛم٦م ذم ُمقوقع اًمّزواج طمّتك طمٚمٗم٧م سم٠مّّن٤م ٓ شمؼمح ىم٤مئٛم٦م ذم 

اًمِّمٛمس طمّتك شم٠مذن وم٤مـمٛم٦م ذم شمزوي٩م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ]طمٗمٞمد 

رضم٧م اخلٚمٞمٗمتلم[: وسم٘مٞم٧م أم إؾمح٤مق ؾم٤مقمتلم ذم اًمِّمٛمس ومخ

 . ش1»وم٤مـمٛم٦م ومرأت ىمٞم٤مم أُّمٝم٤م ذم اًمِّمٛمس وم٠مذٟم٧م ذم شمزوجيف وىمٌٚم٧م

وهذا اًمٜمّ٘مؾ ـ سمٖمّض اًمّٓمرف قمـ ـمري٘م٦م اإلحل٤مح اًّمتل 

اظمت٤مرهت٤م أّم إؾمح٤مق ـ يٜمًجؿ مت٤مم آٟمًج٤مم ُمع ُم٤م ٟم٘مٚمف 

اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف وسمتٌٕمف اعمٗمٞمد ذم إرؿم٤مده ُمـ سم٘م٤مء وم٤مـمٛم٦م 

ر إّن اًمٌخ٤مري  أدرج ومؽمة ؾمٜم٦م شمٜمدب زوضمٝم٤م، واًمّٓمريػ ذم إُم

قمغم ىمؼم زوضمٝم٤م ذم  "ع"ظمؼم ومٕمؾ وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م احلًلم اًمِّمٝمٞمد 

: شُم٤م ُيٙمره ُمـ اخّت٤مذ اعم٤ًمضمد قمغم اًم٘مٌقر»سم٤مب محؾ قمٜمقان  

ريض "وعم٤ّم ُم٤مت احلًـ سمـ احلًـ سمـ قمكّم »طمٞم٨م ىم٤مل هٜم٤مك  

٦ٌّم قمغم ىمؼمه ؾمٜم٦م، صمّؿ ُرومٕم٧م،  "اهلل قمٜمٝمؿ رضسم٧م اُمرأشمف اًمُ٘م
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ل  أٓ هؾ وضمدوا ُم٤م وم٘مدوا، وم٠مضم٤مسمف ومًٛمٕمقا ص٤مئح٤ًم ي٘مق

  .ش1»شأظمر  سمؾ يئًقا وم٤مٟم٘مٚمٌقا

سمٖمّض اًمّٓمرف قمـ ـمٌٞمٕم٦م احلٙم٤مي٤مت اعمٜم٘مقًم٦م ذم يمٞمٗمّٞم٦م  أقول:

اعمّمػم إمم هذا اًمّزواج وم٢مّن متٜمّع وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م احلًلم اًمِّمٝمٞمد 

اخلٚمٗمتلم سمٜم٤مًء قمغم هذا اًمٜمّ٘مؾ ٓ يٕمٜمل  طمٗمٞمدقمـ اًمزواج ُمـ  "ع"

ّٞم٤ًم وحتّٗمٔم٤ًم ُمـ ؿمخّمف أو ُمـ قمداوة أسمٞمف إّن هل٤م ُمقىمٗم٤ًم ؾمٚمٌ

اعمٗمؽمو٦م سم٤مًمّيورة، أو إّّن٤م ُمٚمتزُم٦م سم٤معمقاصمٞمؼ وإيامن اًّمتل 

أقمٓمتٝم٤م ًمزوضمٝم٤م ذم هذا اخلّمقص طم٥ًم اًمٜمّ٘مؾ أظمر، سمؾ ي٠ميت 

هذا إُمر ذم ؾمٞم٤مق طمزّن٤م وضمزقمٝم٤م قمغم زوضمٝم٤م إّول، ورسّمام 

ُمٚم٦م مم٤مٟمٕم٦م ُمـ يٙمقن ُمـ اًمقوم٤مء اضمتامقمّٞم٤ًم أن شُمٔمٝمر اعمرأة إر

آرشم٤ٌمط سمِمخص آظمر همػم زوضمٝم٤م إّول طمّتك يّمٌح اًمّزواج 

رضورة اضمتامقمّٞم٦م ُمٚمّح٦م سم٤مًمٜم٦ًٌّم هل٤م ظمّمقص٤ًم ُمع ُم٤م ٟم٘مؾ قمـ 

٦ٌّم قمغم ىمؼم زوضمٝم٤م ؾمٜم٦م يم٤مُمٚم٦م: ومٝمذا  وم٤مـمٛم٦م ُمـ يمقّن٤م رضسم٧م ىم
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إُمر ٓ يٜمًجؿ ُمع قمّلىم٤مت همراُمّٞم٦م ذم حلٔم٦م ووم٤مشمف يمام ٟم٘مؾ 

٤مسم٘م٦م. ذًمؽ ص٤مطم٥م ٟم٥ًم ىمريش واًّمذي ًّ  قمروٜم٤م ًمف ذم اعم٘م٤مًم٦م اًم

وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م  سمٜمحق اإلجي٤مز ًمزجي٤متوُم٤م دُمٜم٤م ىمد شمٕمّروٜم٤م 

اًّمتل سمدأٟم٤م  "ع"ذم ؾمٞم٤مق ؾمٚمًٚم٦م آل احلًـ  "ع"احلًلم اًمِّمٝمٞمد 

هب٤م ُمٜمذ ومؽمة أضمد ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م إجي٤مز اًم٘مقل ذم ـمٌٞمٕم٦م اًمّرؤي٦م اًّمتل 

ُمـ  ٟمٜمٓمٚمؼ ُمٜمٝم٤م ذم شمٗمًػم أُمث٤مل هذه اًمّزجي٤مت وأرضاهب٤م وم٠مىمقل 

يم٤مٟمقا  "ع"اًمقاوح واعمًّٚمؿ سمف شم٤مرخيّٞم٤ًم  إّن اًمّرؾمقل وأهؾ سمٞمتف 

يتزّوضمقن مّمـ ُيّمٓمٚمح قمٚمٞمٝمؿ سم٤معمخ٤مًمٗملم ويزّوضمقّنؿ أيْم٤ًم، 

وٓ يقضمد أّي اطمتامل ًمٗمروّٞم٦م سمٓمّلن مجٞمع هذه اًمّزجي٤مت سم٤معمّرة، 

وُمـ هٜم٤م ومٜمحـ إُّم٤م أن ٟمٚمتزم سمّمّح٦م هذه اًمّزجي٤مت قمغم ُمْمض 

قمٜم٘مٝم٤م سمٛمختٚمػ احلٞمؾ وإؾم٤مًمٞم٥م اًّمتل  وٟمٌدأ سمتقضمٞمٝمٝم٤م وزمّ 

شُمْمحؽ اًمّثٙمغم يمام هق اعمٕمروف واعمتداول واعمِمٝمقر ذم اًمٙمت٥م 

اًمِّمٞمٕمّٞم٦م اإلصمٜمل قمنمّي٦م اعمٕم٤مسة ذم هذه إّي٤مم اٟمًٞم٤مىم٤ًم ُمع يمذسم٦م 

احلٗم٤مظ قمغم ُمّمٚمح٦م اعمذه٥م: وإُّم٤م أن ٟمٚمتزم سمّمّح٦م هذه 

ـ اهتامم اًمّزجي٤مت سمِمٙمؾ ـمٌٞمٕمل وٟم١مُمـ سم٤مطمتامًمّٞم٦م يم٤مؿمٗمّٞمتٝم٤م قم
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وشمقاؿم٩م قمٛمٞمؼ سملم إه آٟمذاك، أو ٓ أىمؾ إّّن٤م شمٙمِمػ يمِمٗم٤ًم 

واوح٤ًم قمـ قمدم وضمقد هذه اًمّّمقرة اًمّٔمّلُمّٞم٦م اعمرؾمقُم٦م ذم 

أذه٤مٟمٜم٤م قمـ سمٕمض إه اعمٚمٕمقٟم٦م ذم زي٤مرشمٜم٤م اعمت٠مظّمرة، وم٢مظمٚمع 

 .ش1»ٟمّٔم٤مرشمؽ اعمذهٌّٞم٦م واظمؽم ُم٤م شمريد، وإمم اهلل شمّمػم إُمقر
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ّ٘ٔ  لشّاج فاطن٘ بيت احلضني "ع"!! اإلضافات الّطائف

عمّمٜمّٗمف اعمٕم٤مس  "اعمجدّي ذم أٟم٤ًمب اًمّٓم٤مًمٌّٞملم"يٕمتؼم يمت٤مب 

ًمٚمِّمٞمخ اًمّٓمقد  اًمنّميػ قمكّم سمـ حمٛمد اًمٕمٛمري ـ ٟم٦ًٌم إمم 

ـ ُمـ أهّؿ يمت٥م إٟم٤ًمب  "ع"ضمّده قمٛمر سمـ قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

 ًّ ٤مسم٦م اعمٕمتؼمة ًمدى اًمّٓم٤مئٗم٦م اًمِّمٞمٕمّٞم٦م اإلصمٜمل قمنمّي٦م: سمحٞم٨م إّن ٟم

ُمٕم٤مسًا يم٤معمرطمقم اعمرقمٌم اًمٜمّجٗمل يٜمّص ذم شمٕمريٗمف قمغم إّٟمف  

يمت٤مسمف اعمجدي ُمـ اعمًتٜمدات »ُمـ أضمّٚم٦م قمٚمامء إٟم٤ًمب، وإّن 

اعمِمٝمقرات سملم قمٚمامئٜم٤م، اقمتٛمدوا قمٚمٞمف واؾمتٜمدوا إًمٞمف ُمع ىمّٚم٦م 

ّٓ اًم٘مٚمٞمؾ  .ش1»شٟمًخف اعمخٓمقـم٦م سمحٞم٨م مل يزره٤م إ

ًا ٓ طم٤مضم٦م ًمٓمرطمٝم٤م ويمٚمامت ُمدطمف واًمّثٜم٤مء قمٚمٞمف يمثػمة ضمدّ 

سمٕمد أن اظمتزًمتٝم٤م قم٤ٌمرة اعمرقمٌم أٟمٗم٦م اًمّذيمر ًمٙمٜم٤ّم ؾمٜمٜم٘مؾ ـ 

شمتٛمٞماًم ًمٚمٗم٤مئدة ـ قم٤ٌمرة اعمرطمقم اسمـ ـم٤مووس ُمـ يمت٤مسمف اإلىم٤ٌمل 

                                                           

 .6اعمجدي  ص  (1)  



 36    ............................................................... (2)ة بنّظارة ال مذهبّيكزبالء 

 "شمٖمّٛمده اهلل سمٖمٗمراٟمف"إّن قمكّم سمـ حمٛمد اًمٕمٛمري »طمٞم٨م ىم٤مل  

 .ش1»شأومْمؾ قمٚمامء إٟم٤ًمب ذم زُم٤مٟمف

ٟمّّم٤ًم ورد ذم يمت٤مب  إذا قمروم٧م ذًمؽ شمٕم٤مل ُمٕمل ًمٜم٘مرأ ُمٕم٤مً 

 "ع"وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م احلًلم اًمِّمٝمٞمد زواج اعمجدي يتٕمّٚمؼ سم٘مّّم٦م 

اعمٕمروف سم٤معمثٜمّك  "ع"ُمـ اسمـ قمّٛمٝم٤م احلًـ سمـ احلًـ اعمجتٌك 

واًّمتل شُمٚم٘مل اًمّْمقء قمغم طم٘مٞم٘م٦م شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م اًمت٠مؾمٞمًّٞم٦م ذم 

وأُّم٤م وم٤مـمٛم٦م ومخرضم٧م إمم »اعمٜمٔمقُم٦م اإلصمٜمل قمنمّي٦م طمٞم٨م ىم٤مل  

ـ اعمثٜمّك، وم٠موًمده٤م صمّلصم٦م يم٤مًمٖمّمقن، ومٚماّم اطمتي اسمـ قمّٛمٝم٤م احلً

ىم٤مل هل٤م  ي٤م اسمٜم٦م قمّؿ، ًمؽ سمٕمدي اعم٤مل واًمقًمد ُم٤م يٙمٗمٞمؽ، 

وم٤مطمذري إزواج، وم٢من ومٕمٚم٧م وم٢مّي٤مك أن شمتزّوضمل قمٌد اهلل سمـ 

قمٛمرو سمـ قمثامن سمـ قمّٗم٤من: وم٢مّٟمف قمدّوي، وأسمقه قمدّو أيب، وضمّده 

 "رمحف اهلل"احلًـ قمدّو ضمّدي، وىمٌٞمٚمتف قمدّوة ىمٌٞمٚمتل. ومٚماّم ُم٤مت 

راؾمٚمٝم٤م قمٌد اهلل واظمتٚمػ اًمٜم٤ّمس ذم ذًمؽ واشّمٗم٘مقا قمغم إّّن٤م 
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شمزّوضمتف، وأوًمده٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو اًمٕمثاميّن اعمٚمّ٘م٥م  

ُم٤م يمٜم٧م سمٖمٞم٤ًم وُم٤م يم٤من "اًمّدي٤ٌمج، ومٚماّم ىمٞمؾ هل٤م ذم ذًمؽ ىم٤مًم٧م  

 ي٤م أظم٧م ه٤مرون»، ويم٠مّّن٤م شُمِمػم إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ش1»ش"احلًـ ٟمٌّٞم٤مً 

ُم٤م يم٤من أسمقك أُمرأ ؾمقء وُم٤م يم٤مٟم٧م أُّمؽ سمٖمٞم٤ًم: وُم٤م يم٤من ًمٙمؿ أن 

ش. شم١مذوا رؾمقل اهلل وٓ أن شمٜمٙمحقا أزواضمف ُمـ سمٕمده أسمداً 

 [. 53: إطمزاب  28]ُمريؿ  

أٟم٤م ٓ أدري عم٤مذا كّذر احلًـ اعمثٜمّك زوضمتف وم٤مـمٛم٦م ُمـ  أقول:

إزواج سمٕمده واعمٗمروض إّٟمف دّيـ ورع ظمّمقص٤ًم وإّن ؾمػمة أسمٞمف 

ّٛمف ذم هذا اعمقوقع ظمّلف ذًمؽ مت٤مُم٤ًم؟! وٓ أدري أيْم٤ًم  ُم٤م وقم

هل اعمٜم٤مؾم٦ٌم اًّمتل شمدقمق احلًـ اعمثٜمّك إمم حتذير زوضمتف وم٤مـمٛم٦م 

ُمـ آرشم٤ٌمط سمٕمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمٕمد ووم٤مشمف، ومٝمؾ يم٤من يٕمٚمؿ إّن 

هذا اًمّرضمؾ يم٤مٟم٧م قمٞمٜمف قمغم زوضمتف ذم طمٞم٤مشمف ُمثًّل ويم٤من يتقىّمع 

ي٤ٌمدر اعمٜمٝمّل قمٜمف إمم ظمٓمٌتٝم٤م  إّٟمف سمٛمجّرد أن يتقرّم ؾمقف
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وآىمؽمان هب٤م سمٖمْم٤ًم ًمف وطمٜم٘م٤ًم قمٚمٞمف وٟمٙم٤مي٦م سمف؟! أو إّّن٤م ٟمٌّقءة 

 وىمراءة ُمًت٘مٌٚمّٞم٦م همٞمٌّٞم٦م؟!

رسّمام شمٙمقن أُمث٤مل هذه احلٙم٤مي٤مت ـ سمّمٞمٖمتٝم٤م وُمرشمٙمزاهت٤م 

اًمّٓم٤مئٗمّٞم٦م أٟمٗم٦م اًمّذيمر ـ شم٠ميت ذم ؾمٞم٤مق اعم٤ًمقمل اإلصمٜمل قمنمّي٦م 

يم٤مء آطمؽماب اًمّٓم٤مئٗمل سملم اًمٗمري٘ملم ذم اًمٌٕمدّي٦م اًمّراُمٞم٦م إمم إذ

أّي٤مم اًمّدوًم٦م اًمٌقهيّٞم٦م، ظمّمقص٤ًم وإّن أصؾ هذه احلٙم٤مي٦م اًّمتل 

ضم٤مءت ذم يمت٤مب ٟم٥ًم ىمريش ـ يمام ٟم٘مٚمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم ـ ظم٤مًمٞم٦م ُمـ ذيمر 

ؾم٥ٌم ّنل اعمثٜمّك قمـ هذا اًمّزواج يمام ضم٤مء ذم هذه اًمّّمٞمٖم٦م ُمـ 

ومّل  "ع"ٌٞم٧م سمٞم٤من  إّن قمٌد اهلل وأسم٤مه وضمّده ُمـ أقمداء أهؾ اًم

ـّ وم٤مـمٛم٦م ظم٤مًمٗم٧م هذه  يٜمٌٖمل ًمؽ ي٤م وم٤مـمٛم٦م أن شمتزّوضمل سمف، ًمٙم

 اًمّتقضّمٝم٤مت وشمزّوضمتف!!

ج٤مٓت اًمِّمٞمٕمّٞم٦م اإلصمٜمل قمنمّي٦م احل٤مّدة ذم  ًّ ٟمٕمؿ: ُمـ ي٘مرأ اًم

أّي٤مم اًمّدوًم٦م اًمٌقهيّٞم٦م طمقل زواج قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب ُمـ سمٜم٧م قمكّم 

ه١مٓء إّن سمام ىمّررٟم٤مه آٟمٗم٤ًم: طمٞم٨م رأى  ؾمٞمّمّدق "ع"سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

اإليامن سمٓمٌٞمٕمّٞم٦م هذا اًمّزواج وأرضاسمف يٗميض إمم ٟم٘مض مجٞمع 
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اًمٖمزل اعمذهٌل اًمّٓم٤مئٗمّل اًّمذي أؾّمًقا ًمف سمؾ ُٟم٘مؾ ظمروج ُمٕمّز 

اًمّدوًم٦م اًمٌقهيل ُمـ اًمّتِمّٞمع ذم آظمر طمٞم٤مشمف سم٥ًٌم ُمٕمرومتف ذًمؽ، 

وُمـ هٜم٤م ومّل ُمِمٙمٚم٦م ًمدهيؿ ذم إو٤موم٦م ُمٗمردات ًمٚمحٞمٚمقًم٦م دون 

وإن ىمدطم٧م ذم ديـ وورع وشم٘مقى وىمقع هذا اعمحذور طمّتك 

ُم٤م داُم٧م هل أّم احلًٜمّٞم٦م ٓ  "ع"وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م احلًلم اًمِّمٝمٞمد 

احلًٞمٜمّٞم٦م، وسم٤مًمّت٤مزم ومّل متّس إرطم٤مم اعمٓمّٝمرة اًّمتل حتّدصم٧م قمٜمٝم٤م 

اًمّزي٤مرات اعمت٠مظّمرة سم٤مقمت٤ٌمره٤م وقم٤مًء ًمإلُم٤مُم٦م اإلصمٜمل قمنمّي٦م، 

 .ش1»ومت٠مُمؾ إن يمٜم٧م ُمـ أهٚمف
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 لافئَا رماء ّال فزّج!!رماء ّفزّج الّغٔع٘ ال ت

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

ذم ؾمٞم٤مق احلدي٨م قمـ ذـمّٞم٦م اًمٙمٗم٤مءة سملم اًمِّمٞمٕمّل اإلصمٜمل 

قمنمّي وهمػمه ُمـ اعمًٚمٛملم ذم قم٘مد اًمٜمّٙم٤مح ٟمّص اعمرطمقم 

ص٤مطم٥م اجلّقاهر قمغم  إّن اًمّت٘مّٞم٦م اًمّزُم٤مٟمّٞم٦م هل اًّمتل ؾمّقهم٧م ًمٕمكّم 

شمزوي٩م سمٜمتف ُمـ قمٛمر، وشمزّوج وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م  "ع"سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

ُمـ طمٗمٞمد قمٛمر وقمثامن، وشمزّوج أظمتٝم٤م  "ع"حلًلم اًمِّمٝمٞمد ا

ؾمٙمٞمٜم٦م ُمـ ُمّمٕم٥م سمـ اًمّزسمػم، سمؾ يرى إّن اًمّت٘مّٞم٦م اًمّزُم٤مٟمّٞم٦م شمًّقغ 

أٟم٘مٚم٥م اًمّزُم٤من ـ وهٜم٤م يٌدأ ٟمّّمف »ُم٤م هق أزيد ُمـ ذًمؽ، وًمٙمـ إذا 

اعمرّوع واًمّّم٤مدم ـ وفمٝمرت يمٚمٛم٦م احلّؼ مل شمتٙم٤موم٠م اًمّدُم٤مء وٓ 

ي٘متؾ اعم١مُمـ سم٤مًٕمػ ُمٜمٝمؿ ]أي همػم اًمٗمروج وٓ همػم ذًمؽ، ومّل 

اًمِّمٞمٕم٦م اإلصمٜمل قمنمّي٦م[، ٟم٠ًمل اهلل شمٕمجٞمؾ اًمٗمرج وىمٞم٤مم اًمٕمدل، 

وُمـ ٓطمّظ ؿمّدة ُم٤م ضم٤مء ذم أُمر اًمت٘مٞم٦م اًمتل هب٤م طُمٗمٔم٧م اًمدُم٤مء 

وشمّروج اعمذه٥م قمٚمؿ أّن ذًمؽ يمّٚمف ؾمٝمؾ ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اعمّم٤مًمح 

وٓ  اعمرشم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م، وًمقٓه٤م ]أي اًمّت٘مّٞم٦م[ مل يٙمـ ًمٚمِمٞمٕم٦م اؾمؿ
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قمٜم٤ّم ظمػم  "ص"وىمػ ُمٜمٝمؿ قمغم رؾمؿ، ومجزى اهلل حمٛمدًا وآًمف 

 .ش1»شاجلزاء: مل ي٠مًمقا ضمٝمدًا ذم طمٗمظ هذه اًمٗمرىم٦م دٟمٞم٤م وآظمرة

ىمد قمروم٧م سمِمٙمؾ شمٗمّمٞمكم وُمقصّمؼ ُمـ ظمّلل ُم٘م٤مٓشمٜم٤م  أقول:

ىمد شمزّوضم٧م ُمـ  "ع"اعمت٘مّدُم٦م  إّن وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م احلًلم اًمِّمٝمٞمد 

ـ ُمٗمٝمقم اًمّت٘مّٞم٦م اًمّزُم٤مٟمّٞم٦م طمٗمٞمد اخلٚمٞمٗمتلم سمِمٙمؾ ـمٌٞمٕمل سمٕمٞمدًا قم

وأرضاهب٤م ُمـ ُمٗم٤مهٞمؿ سمٕمدّي٦م ٓطم٘م٦م مل يٙمـ هل٤م طمْمقر ذم أومؼ 

وم٤مـمٛم٦م، سمؾ ٟمّّم٧م يمت٥م اًمِّمٞمٕم٦م اإلصمٜمل قمنمّي٦م اعمٕمتؼمة قمغم إّن 

وم٤مـمٛم٦م متّردت قمغم رهم٦ٌم زوضمٝم٤م احلًـ اعمثٜمّك واًّمتل متٜم٧ّم قمٚمٞمٝم٤م 

هذا  أن ٓ شمتزّوج ُمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ قمثامن سمـ قمّٗم٤من وُمع

ـّ ُمِمٙمٚم٦م هذا إومؼ اًمٗم٘مٝمل  يمّٚمف شمزوضمتف وأٟمج٧ٌم ُمٜمف صمّلصم٤ًم، ًمٙم

اإلصمٜمل قمنمّي شمٙمٛمـ ذم طم٤ًٌمٟمف  إّن وم٤مـمٛم٦م وؾمٙمٞمٜم٦م يم٤مٟمت٤م 

ُم١مُمٜمتلم سم٤مإلُم٤مُم٦م اإلصمٜمل قمنمّي٦م وسم٤مًمٗم٘مف اًمّّمٜم٤مقمل اًّمذي شمقًّمد 

ٓطم٘م٤ًم ُمٜمٝم٤م، ُمع إّن هذه اًمّّمٞمٖم٦م ُمـ اإلُم٤مُم٦م ووم٘مٝمٝم٤م اًمّّمٜم٤مقمل 
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هق وًمٞمد سمٕمدي ٓطمؼ مل يٙمـ ُٕمث٤مل وقمروٝمام اًمٕمريض إّٟمام 

ـّ  وم٤مـمٛم٦م وؾمٙمٞمٜم٦م طم٤مضم٦م إمم اًمّت٘مّٞمد سمف أو آٟمًٞم٤مق ًمرهم٤ٌمشمف وه

ـّ ُمـ إهة اًمٕمٚمقّي٦م اًّمتل شمرقمرقمـ  ـّ وقم٘مٞمدهت يرشمْمٕمـ وم٘مٝمٝم

 ومٞمٝم٤م.

وُم٤م دُمٜم٤م ىمد وصٗمٜم٤م ٟمّص ص٤مطم٥م اجلّقاهر سم٤معمرّوع واًمّّم٤مدم 

ـّ أظمر سمٜم٤م و قمدم ومّل سم٠مس أن ٟمًتذيمر ؾم٥ٌم ظمٞمٌتٜم٤م وؾمقء فم

إيامٟمف سمٛم٘مقٓشمٜم٤م: إذ يمٞمػ ٟمريد أن ٟم٘مٜمع أظمر سمٛمٝمدّيٜم٤م وؾمٚمٛمّٞم٦م 

طمريمتف ومح٤ميتف ًمٚمٛمًتْمٕمٗملم وُمٚمئف إرض ىمًٓم٤ًم وقمدًٓ 

واحل٤مل  إّن وم٘مٝم٤مءٟم٤م يرون قمدم شمٙم٤موم١م دُم٤مء وومروج اإلصمٜمل 

قمنمّي٦م ُمع دُم٤مء وومروج همػمهؿ: سمحٞم٨م إّن اإلصمٜمل قمنمّي ًمق 

ىمٞم٤مم دوًم٦م اًمٕمدل يمام  ىمتؾ أًمٗم٤ًم ُمـ ُمًٚمٛمل همػم ُمذهٌف ذم زُمـ

 يّمٓمٚمحقن قمٚمٞمٝم٤م ومّل ُي٘متّص ُمٜمف؟! 

اًّمٚمٝمؿ إّٟمٜم٤م ٟمِمٙمق إًمٞمف وم٘مد ٟمٌّٞمٜم٤م، وشمًّٚمط وم٘مٝم٤مء اًمّّمٜم٤مقم٦م 

واًمّرواي٦م قمٚمٞمٜم٤م، وشمًٓمٞمح اعمّلزم واًمققّم٤مظ ًمٕم٘مقًمٜم٤م، وم٠مرزىمٜم٤م قمٚماًم 
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ودراي٦م ًمٚمخّلص واًمّتحّرر ُمـ هذه إؾم٤مرات: إّٟمؽ ؾمٛمٞمع 

 .ش1»اًمّدقم٤مء
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ّٓ٘!!فاطن٘ بيت احلضني   الّغَٔز "ع" ّتْئفاتَا اإلنيا عغز

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

قم٘مد اعمرطمقم اًمٙمٚمٞمٜمل ذم يمت٤مسمف اًمٙم٤مذم جمٛمققم٦م أسمقاب حتّٛمٚم٧م 

ُم١ًموًمّٞم٦م قمرض اًمّرواي٤مت اًّمتل ضم٤مءت ومٞمٝم٤م اإلؿم٤مرة 

واًمتٜمّمٞمص قمغم يمّؾ إُم٤مم ُمـ إئّٛم٦م اإلصمٜمل قمنم اعمٕمرووملم: 

نمّي٦م يٕمت٘مد سم٤مقمت٤ٌمر إّن ُمِمٝمقر اًمّٓم٤مئٗم٦م اإلُم٤مُمّٞم٦م اإلصمٜمل قم

سم٤مإلُم٤مُم٦م اإلهلّٞم٦م اًّمتل ٓ ظمٞم٤مر ًمٚمٜم٤ّمظمٌلم ذم ومٕمٚمّٞمتٝم٤م وٓ وم٤مقمٚمّٞمتٝم٤م 

أصًّل، وإّن اًمٙم٤مؿمػ اًمقطمٞمد قمٜمٝم٤م هق اًمٜمّص اإلهلّل وُم٤م ُيِمػم 

 إًمٞمف يمام هق واوح وُمِمٝمقر أدسمّٞم٤مت هذه اًمّٓم٤مئٗم٦م.

وىمد وصٗمٜم٤م ـ ذم دراؾم٤مت ؾم٤مسم٘م٦م ـ مجٚم٦م ُمـ هذه اًمٜمّّمقص 

اًمٙمٚمٞمٜمل ذم هذا اًمِّم٠من سمٙمقّن٤م ُمـ واًمٙمقاؿمػ اًّمتل أوم٤مده٤م 

صٜمػ إدًّم٦م ُم٤م سمٕمد اًمقىمقع، سمٛمٕمٜمك  إّّن٤م ضم٤مءت سمٕمد إؾم٘م٤مط 

ٟمٔمرّي٦م إئّٛم٦م اإلصمٜمل قمنم قمغم اًمقاىمع اًمّت٤مرخيّل اعمتٍّمم طمّتك 

أصٌح٧م ؿمٕم٤مرًا ًمٚمّٓم٤مئٗم٦م اًمِّمٞمٕمّٞم٦م ذم ُمرطمٚم٦م احلػمة اًمٙمؼمى ذم 
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 أواظمر قمٍم ُم٤م ُيّمٓمٚمح قمٚمٞمف سم٤محلْمقر، يمام إّن سمٕمض هذه

اًمٜمّّمقص واًمٙمقاؿمػ ًمٞمس هل٤م قمّلىم٦م هبذا اًمٗمٝمؿ اعمت٠مظّمر أصًّل 

وإّٟمام يم٤مٟم٧م هتدف أُمقرًا أظمرى ًمٞمس هل٤م قمّلىم٦م سمام أريد اؾمتٜمت٤مضمف 

ُمٜمٝم٤م، وسم٤مًمّت٤مزم ومجٛمٚم٦م ُمـ هذه اًمٜمّّمقص إُّم٤م  ُمٜمحقشم٦م ٓ واىمع 

هل٤م أصًّل وإُّم٤م إّّن٤م مُحّٚم٧م وأؾم٘مٓم٧م قمٚمٞمٝم٤م دٓٓت سمٕمدّي٦م مل شمٙمـ 

ٟم٤مفمرة إًمٞمٝم٤م اًمٌّت٦م، وىمد شمٜم٤موًمٜم٤م أُمثٚم٦م هلذه أصؾ هذه اًمٜمّّمقص 

 اعمٗمّّمٚم٦م ومّل ٟمٕمٞمد. "ع"اًمٜمّّمقص ذم ُم٘م٤مٓت إُم٤مُم٦م اًمٙم٤مفمؿ 

ومًٜمتقىّمػ ُمع ش "ع"ؾمٚمًٚم٦م آل احلًـ »أُّم٤م اًمٞمقم وذم ؾمٞم٤مق 

سم٤مب اإلؿم٤مرة واًمٜمّص قمغم قمكّم سمـ »روايتلم ُمـ رواي٤مت  

يمام ضم٤مءت ذم يمت٤مب اًمٙم٤مذم ًمتٗمّحّمٝم٤م ش "ع"احلًلم 

: طمٞم٨م أورد اعمرطمقم اًمٙمٚمٞمٜمل أرسمع رواي٤مت وم٘مط واؾمتٞمْم٤مطمٝم٤م

ج٤مد  ًّ اإلصمٜمل قمنمّي٦م اإلهلّٞم٦م، وُم٤م  "ع"ًمٚمّدًٓم٦م قمغم إُم٤مُم٦م اًم

ـّ وم٘مط واًّمتل يم٤من  هيّٛمٜمل ومٕمًّل هق اًمّرواي٦م إومم واًمّث٤مٟمٞم٦م ُمٜمٝم

 اًمّدور إؾم٤مس ومٞمٝمام. "ع"ًمٗم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م احلًلم اًمِّمٝمٞمد 
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زء ُمـ رواي٦م ـمقيٚم٦م وم٘مد أورده٤م اًمٙمٚمٞمٜمل أوًٓ يمج أّما األوىل:

ُم٤م ٟمّص اهلل قمّز وضمّؾ ورؾمقًمف قمغم إئّٛم٦م »أورده٤م حت٧م سم٤مب  

سم٤مب اإلؿم٤مرة »، وأورده٤م ُمًت٘مّٚم٦م صم٤مٟمٞم٤ًم ذم  شواطمدًا ومقاطمداً  "ع"

، وهل سمًٜمديف قمـ أيب ش"ع"واًمٜمّص قمغم قمكّم سمـ احلًلم 

ـ اعمٕم٤مس ًمٕمّٛمتف  "ع"اجل٤ّمرود ـ وهق زي٤مد سمـ اعمٜمذر ـ قمـ اًم٤ٌمىمر 

ٜم٧م احلًلم ع واًم٘مري٥م ُمـ ؾمٜم٦م وٓدهت٤م وووم٤مهت٤م أيْم٤ًم ـ وم٤مـمٛم٦م سم

عم٤ّم  "ع"إّن احلًلم سمـ قمكّم »ٕيب اجل٤ّمرود   "ع"طمٞم٨م ىم٤مل 

طميه اًّمذي طميه دقم٤م اسمٜمتف اًمٙمؼمى وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م احلًلم 

، ومدومع إًمٞمٝم٤م يمت٤مسم٤ًم ُمٚمٗمقوم٤ًم ووصّٞم٦م فم٤مهرة، ويم٤من قمكّم سمـ "ع"

 ِ ّٓ أّٟمف عمَ ٤م سمف ومدومٕم٧م وم٤مـمٛم٦م احلًلم ُمٌٓمقٟم٤ًم ُمٕمٝمؿ ٓ يرون، إ

، صمّؿ ص٤مر واهلل ذًمؽ اًمٙمت٤مب "ع"اًمٙمت٤مب إمم قمكّم سمـ احلًلم 

وطمٞمٜمام ؾم٠مًمف زي٤مد ـ يمام ذم اًمّرواي٦م ـ قماّم ذم ذًمؽ ش. إًمٞمٜم٤م ي٤م زي٤مد

واهلل ]ومٞمف[ ُم٤م كت٤مج »يمام ذم اًمّرواي٦م   "ع"اًمٙمت٤مب؟ أضم٤مسمف اًم٤ٌمىمر 
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اهلل إّن ومٞمف إًمٞمف وًمد آدم ُمٜمذ ظمٚمؼ اهلل آدم إمم أن شمٗمٜمك اًمّدٟمٞم٤م، و

 .ش1»شاحلدود طمّتك إّن ومٞمف أرش اخلدش

ـّ  :وأّما الّرواية الّثاكقة ومٝمل حتٛمؾ ٟمٗمس اعمْمٛمقن شم٘مري٤ًٌم، ًمٙم

ج٤مد  ًّ : طمٞم٨م ضم٤مء ومٞمٝم٤م قمٜمف "ع"طمذف ُمٜمٝم٤م ُمِمٝمد ُمرض اًم

ُم٤م طميه دومع وصّٞمتف إمم اسمٜمتف  "ع"عم٤ّم طمي احلًلم   »"ع"

ُمر احلًلم وم٤مـمٛم٦م، فم٤مهرة ذم يمت٤مب ُُمدرج، ومٚماّم أن يم٤من ُمـ أ

، ىمٚم٧م ًمف ـ "ع"ُم٤م يم٤من دومٕم٧م ذًمؽ إمم قمكّم سمـ احلًلم  "ع"

ـ ومام ومٞمف يرمحؽ اهلل؟  "ع"واًمٙمّلم ٕيب اجّل٤مرود خم٤مـم٤ًٌم اًم٤ٌمىمر 

ش وم٘م٤مل  ُم٤م ُكت٤مج إًمٞمف وًمد آدم ُمٜمذ يم٤مٟم٧م اًمّدٟمٞم٤م إمم أن شمٗمٜمك

٤مسمؼ  ص ًّ  [.3٩4]اعمّمدر اًم

هؾ شمتّمّقر ُمٕمل ومداطم٦م اعمِمٙمٚم٦م وقمٔمؿ ظمٓمٌٝم٤م  أقول:

ٞمػ ُمّررت قمٚمٞمٜم٤م هذه اعم٘مقٓت ـمٞمٚم٦م ىمرون زُمٜمّٞم٦م قمّدة وٓ ويم

زاًم٧م طمّتك اًّمٚمحٔم٦م؟! وهؾ شمتٕمّ٘مؾ  إّن اإلُم٤مُم٦م اإلهلّٞم٦م ًمٚمًّج٤مد 

                                                           

 .3٩3، ص1: ج91، ص1اًمٙم٤مذم  ج  (1)  
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ٓ ـمريؼ إلصم٤ٌمهت٤م قمٜمد أهّؿ يمت٤مب طمديثّل ؿمٞمٕمّل إصمٜمل  "ع"

ّٓ هذه اًمّرواي٤مت اعمٝمٚمٝمٚم٦م وأرضاهب٤م وهبذه أًمّٞم٤مت  قمنمّي إ

ٜمدّي٦م اًمٕمٛمٞم٘م٦م اعمخّٞم٦ٌم أيْم٤ًم؟! ؾم٠مهمٛمض اًمّٓمرف  ًّ قمـ اعمِم٤ميمؾ اًم

اعمتقاومرة ذم هذه اًمٜمّّمقص يمام هق شمٍميح يم٤ٌمرهؿ: طمٞم٨م 

ؾم٠مومّّمؾ احلدي٨م قمـ راوهي٤م إّول أيب اجّل٤مرود واًّمذي وفّمٗمتف 

اعم٤ميمٜم٦م اًمٙمّلُمّٞم٦م واحلديثّٞم٦م اإلصمٜمل قمنمّي٦م ًمرواي٦م أُمث٤مل هذه 

اًمّرواي٦م ٓطم٘م٤ًم، وؾم٠مهمٛمض اًمّٓمرف قمـ آوٓمراسم٤مت اعمتٜمّٞم٦م ذم 

ه اًمٜمّّمقص أيْم٤ًم... أىمقل ؾم٠مهمٛمض اًمّٓمرف قمـ مجٞمع ذًمؽ هذ

 ٕقمّٚمؼ سمام يكم  

ُم٤م دام احلدي٨م حلّد اًّمٚمحٔم٦م ىم٤مئاًم ذم إصم٤ٌمت اإلُم٤مُم٦م  أّوًٓ:

 "ع"إذن ومّل يٛمٙمـ ًمٜم٤م أن ٟمتٕمّ٘مؾ رواي٦م اًم٤ٌمىمر  "ع"اإلهلّٞم٦م ًمٚم٤ٌمىمر 

هلذه احل٤مدصم٦م وهق ذم قمٛمر مل يتج٤موز اخلٛمس ؾمٜمقات طمٞمٜمذاك: 

ي٦م ُمثؾ هذا اعمْمٛمقن وضمقاز آطمتج٤مج سمف أُمر إذ حتّٛمٚمف روا

ّٓ أن شمٙمقن  شمرومْمف سمدهّٞم٤مت قمٚمؿ اًمّرضم٤مل واًمرواي٦م، اًّمٚمٝمؿ إ

ج٤مد  ًّ ُمثًّل،  "ع"اًمّرواي٦م ُمرؾمٚم٦م يم٠من يٙمقن ىمد رواه٤م قمـ أسمٞمف اًم
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وهق يمام شمرى يمام ي٘مقًمقن، وىمد ٟمّقهٜم٤م ؾمٚمٗم٤ًم ذم ؾمٞم٤مق ُمٜمٝمجٜم٤م 

اي٤مشمف وٓ سمٛمروّي٤مشمف آضمتٝم٤مدّي  إّن إُم٤مُم٦م اإلُم٤مم ٓ شمث٧ٌم ٓ سمرو

 ومراضمع.

إمم دومع  "ع"أٟم٤م ٓ أدري عم٤مذا يٕمٛمد احلًلم اًمِّمٝمٞمد  وثاكقًا:

اًمقصّٞم٦م إمم وم٤مـمٛم٦م ويتج٤موز أظمتف اًم٤ٌمًمٖم٦م اًمٕم٤مىمٚم٦م اًمّرؿمٞمدة زيٜم٥م 

هبذه اًمٕمٛمٚمّٞم٦م ُيريد  "ع"ُمثًّل؟! وهؾ يم٤من احلًلم  "ع"سمٜم٧م قمكّم 

ف وم٤مـمٛم٦م أن يقصد اًمّٓمريؼ أُم٤مم إُم٤مُم٦م احلًٜمّٞملم ُمـ وًمد يمريٛمت

سم٠من جيٕمؾ أُّمٝمؿ ؿم٤مهدة قمغم يمقن اإلُم٤مُم٦م ختتّص سمقًمده طمٍمًا؟! 

اعمّدقم٤مة إمم همػم  "ع"ؾمٜمت٤مسمع ٓطم٘م٤ًم رواي٤مت وصّٞم٦م احلًلم 

 وم٤مـمٛم٦م ًمٜمدىّمؼ ومٞمٝم٤م أيْم٤ًم.

ؿم٤مهدة  "ع"إذا يم٤مٟم٧م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م احلًلم اًمِّمٝمٞمد  وثالثًا:

وعم٤مذا مل  طمّٞم٦م قمغم هذه اًمقصّٞم٦م ومٚمامذا مل شُمٌٚمغ أسمٜم٤مءه٤م اًمّثقار سمذًمؽ،

شم٘مؾ هلؿ  إّن اإلُم٤مُم٦م اإلهلّٞم٦م ي٤م أوٓدي هل ذم صٚم٥م واًمدي 

، وقمٚمٞمٙمؿ "ع"وًمٞمس ذم صٚم٥م ضمّديمؿ احلًـ  "ع"احلًلم 

آُمتث٤مل ٕوٓد قمٛمقُمتٙمؿ وـم٤مقمتٝمؿ وشم٘مٚمٞمدهؿ ذم مجٞمع 
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طمريم٤مشمٙمؿ وؾمٙمٜم٤مشمٙمؿ ظمّمقص٤ًم سمٕمد ومروّٞم٦م شمدّيٜمٝمؿ وورقمٝمؿ 

٥م اًمّت٤مريخ يمام ؾمٜمٗمّّمؾ احلدي٨م قمـ ذًمؽ ٓطم٘م٤ًم؟! ُمع إّن يمت

واًمّرواي٦م مل شمٜم٘مؾ ًمٜم٤م ذًمؽ سمؾ إّن ُمقاىمػ أوٓده٤م ـ سمؾ ُمقاىمٗمٝم٤م 

 هل أيْم٤ًم ـ خت٤مًمػ ذًمؽ مت٤مُم٤ًم؟!

أٟم٤م ٓ أقمٚمؿ يمٞمػ أُمٙمـ أن شمِمتٛمؾ وصّٞم٦م قمغم مجٞمع  ورابعًا:

ُم٤م حتت٤مضمف اًمٌنمّي٦م طمّتك ىمٞم٤مم يقم اًمّديـ اًّمذي ٓ يٕمٚمؿ خمٚمقق 

ّّن٤م صٖمػمة ٓ ؾم٤مقمتف قمغم اإلـمّلق وشم٘مع ذم وصّٞم٦م اعمٗمروض إ

شمتج٤موز اًمّّمٗمح٦م أو اًمّّمٗمحتلم: ومٝمؾ يم٤مٟم٧م هذه اًمّّمٗمح٦م إهلّٞم٦م 

ؾماموّي٦م يٛمٙمٜمٝم٤م أن حتتقي قمغم مجٞمع هذه آطمتٞم٤مضم٤مت قمغم 

ـمري٘م٦م اإلقمج٤مز، إم إّّن٤م شُمِمٌف ضمٝم٤مز وطمدة ختزيـ اًمٌٞم٤مٟم٤مت 

 اعمًتخدُم٦م ذم إضمٝمزة اإلًمٙمؽموٟمّٞم٦م احلديث٦م؟!

واي٦م وأرضاهب٤م إّٟمام هل ٓ ؿمّؽ ًمدّي سم٠مّن هذه اًمرّ  وأخرًا:

وًمٞمد ـمٌٞمٕمل ًمٚمٍّماع اًمِّمٞمٕمل اًمّداظمكم: وم٠مريد ُمـ ظمّلل هذا 

اًمٜمّٛمقذج ُمـ اًمّرواي٤مت ورواهت٤م ىمٛمع ومرق اًمّزيدّي٦م واجل٤ّمرودّي٦م 

وأؿم٤ٌمهٝم٤م، وذًمؽ ُمـ ظمّلل مترير رواي٤مت يٜم٘مٚمٝم٤م زقمامؤه٤م 
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وىم٤مدهت٤م ورُمقزه٤م وإىمٜم٤مع اًم٘مقاقمد اًمِّمٞمٕمّٞم٦م اعمقؾمقّي٦م واإلصمٜمل 

قمغم ـمري٘م٦م واًمٗمْمؾ ُم٤م ؿمٝمدت سمف إقمداء... وؾمٜمٕمّٛمؼ قمنمّي٦م 

 .ش1»احلدي٨م قمـ هذا اعمقوقع سمٖمٞم٦م إصمرائف ٓطم٘م٤ًم ومؽمىّم٥م وشم٠مُّمؾ

   

                                                           

  (1)  ٩2 /٩1 /2٩18. 
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!!ّ٘ٔ ّٔ٘ املذٍب  أععار الفزسرق ّاالىتقائ

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

ي٘مقًمقن  إّن اًمٗمرزدق ـ اًمِّم٤مقمر اعمٕمروف ـ ىمدم إمم اعمديٜم٦م ذم 

ٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز قمٚمٞمٝم٤م، ؾمٜم٦م جُمدسم٦م ويم٤من ذًمؽ ذم أّي٤مم وٓي٦م قم

وم٘م٤مل أهؾ اعمديٜم٦م إمم أُمػمه٤م  أهي٤م إُمػم، إّن اًمٗمرزدق ىَمِدم 

ُمديٜمتٜم٤م ذم هذه اًمًٜم٦م اجلدسم٦م اًمتل أهٚمٙم٧م قم٤مُّم٦م إُمقال اًمتل 

ٕهؾ اعمديٜم٦م، وًمٞمس قمٜمد أطمد ُمٜمٝمؿ ُم٤م يٕمٓمٞمف ؿم٤مقمرًا، ومٚمق أن 

إُمػم سمٕم٨م إًمٞمف وم٠مرو٤مه، وشم٘مّدم إًمٞمف أٓ يٕمّرض ٕطمٍد سمٛمدح 

ٓ هج٤مء : ومٌٕم٨م إًمٞمف قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز وىم٤مل ًمف  إّٟمؽ ي٤م و

ومرزدق ىَمِدُم٧م ُمديٜمتٜم٤م هذه ذم هذه اًمًٜم٦م اجلدسم٦م، وًمٞمس قمٜمد 

أطمد ُم٤م يٕمٓمٞمف ؿم٤مقمرًا، وىمد أُمرت ًمؽ سم٠مرسمٕم٦م آٓف درهؿ: 

ومخذه٤م، وٓ شمٕمّرض ٕطمد سمٛمدح وٓ هج٤مء، وم٠مظمذه٤م اًمٗمرزدق 

ج وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م وُمّر ذم ـمري٘مف سمٕمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ قمثامن زو

وهق ضم٤مًمس ذم ؾم٘مٞمٗم٦م داره وقمٚمٞمف رداء  "ع"احلًلم اًمِّمٝمٞمد 

٦ٌّم ظمّز ذاشم٤م ًمقن أمحر، ومقىمػ قمٚمٞمف وىم٤مل   وضم
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 اًمٙم٤ٌمر سم٤مجلامهػم وؾم٤مع أقمٌد اهللّ أٟم٧م أطمّؼ ُم٤مش

 اًمٜمّٝم٤مر ُمٜمّمدع وم٠مٟم٧م أسمقك ٟمام اًمٗم٤مروق أُّمؽ واسمـ أروى

 ؾم٤مر يمّؾ  يدًم٩م اًمٚمٞمؾ ذم سمف مه٤م ىمٛمرا اًمًامء وأٟم٧م ٟمجؿ

 ًمٚمٗمخ٤مر شمٜمقزع إَِذا يدك وهؾ ذِم اًمٜم٤مس ُمـ أطمد ي٤ًموي

 واًمدي٤مر اعمٜم٤مزل ذم رومٞمع يمّل أسمقيؽ قمٌد اهللّ سمر

ويٕمٜمل ُمـ اًمٗم٤مروق اخلٚمٞمٗم٦م اًمّث٤مين قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب ضمّد قمٌد 

اهلل ُّٕمف، ويٕمٜمل ُمـ اسمـ أروى  اخلٚمٞمٗم٦م اًمّث٤مًم٨م قمثامن سمـ قمّٗم٤من 

هلذه إسمٞم٤مت  ظمٚمع ضمّده ٕسمٞمف... وسمٕمد ؾمامع طمٗمٞمد اخلٚمٞمٗمتلم 

قمٚمٞمف ضمٌتف ورداءه واًمٕمامُم٦م، ودقم٤م ًمف سمٕمنمة آٓف درهؿ، 

ومًٛمع ذًمؽ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز، ومٌٕم٨م إًمٞمف وىم٤مل  أ مل أشم٘مّدم 

إًمٞمؽ ي٤م ومرزدق أ ٓ شمٕمّرض ٕطمد سمٛمدح و ٓ هج٤مء؟! اظمرج 

ُمـ اعمديٜم٦م وم٘مد أضمٚمتؽ صمّلصم٦م أّي٤مم: وم٢من وضمدشمؽ سمٕمده٤م ٟمّٙمٚم٧م 

 ٘مقل سمؽ، ومخرج اًمٗمرزدق وهق ي
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 .ش1»صمٛمقد عمٝمٚمٙمٝم٤م وقمدت يمام شمققّمدين وأضمٚمٜمل صمّلصم٤مً 

طم٩ّم هِم٤مم سمـ قمٌد اعمٚمؽ ذم أّي٤مم ظمّلوم٦م »ويروى أيْم٤ًم  

اًمقًمٞمد أظمٞمف، وُمٕمف رؤؾم٤مء أهؾ اًمِم٤مّم، ومجٝمد أن يًتٚمؿ احلجر 

ومٚمؿ ي٘مدر ُمـ ازدطم٤مم اًمٜم٤مس، ومٜمّم٥م ًمف ُمٜمؼم ومجٚمس قمٚمٞمف يٜمٔمر 

ًـ اًمٜم٤مس وهق أطم "ع"إمم اًمٜم٤مس، وأىمٌؾ قمكم سمـ احلًلم 

وضمٝم٤ًم، وأٟمٔمٗمٝمؿ صمقسم٤ًم، وأـمٞمٌٝمؿ رائح٦ًم، ومٓم٤مف سم٤مًمٌٞم٧م، ومٚمام سمٚمغ 

احلجر إؾمقد شمٜمّحك اًمٜم٤مس يمّٚمٝمؿ وأظمٚمقا ًمف احلجر ًمٞمًتٚمٛمف، 

هٞم٦ًٌم وإضمّلًٓ ًمف، ومٖم٤مظ ذًمؽ هِم٤مُم٤ًم وسمٚمغ ُمٜمف، وم٘م٤مل رضمؾ 

هلِم٤مم  ُمـ هذا أصٚمح اهللّ إُمػم؟ ىم٤مل  ٓ أقمرومف، ويم٤من سمف 

يرهم٥م ومٞمف أهؾ اًمِم٤مم ويًٛمٕمقا ُمٜمف. قم٤مروم٤ًم، وًمٙمٜمف ظم٤مف أن 

وم٘م٤مل اًمٗمرزدق ويم٤من ًمذًمؽ يمّٚمف طم٤مرضًا  أٟم٤م أقمرومف، ومًٚمٜمل ي٤م 

 ؿم٤مُمّل. ىم٤مل  وُمـ هق؟ ىم٤مل 

  واحلرم واحلّؾ  يٕمرومف واًمٌٞم٧م هذا اًمذي شمٕمرف اًمٌٓمح٤مء وـم٠مشمف

                                                           

 .263ص ،21ج  إهم٤مين  (1)  
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 هذا اسمـ ظمػم قم٤ٌمد اهللّ يمّٚمٝمؿ

 

  اًمٕمٚمؿ اًمّٓم٤مهر اًمٜم٘مّل  اًمت٘مّل  هذا

 

ٌٕم٦م اعمٕمرووم٦م، ومحًٌف هِم٤مم وهٙمذا إمم ّن٤مي٦م إسمٞم ًّ ٤مت اًم

 وم٘م٤مل اًمٗمرزدق 

 ُمٜمٞمٌٝم٤م هيقي اًمٜم٤مس ىمٚمقب إًمٞمٝم٤م أ كًٌٜمل سملم اعمديٜم٦م واًمتل

 قمٞمقهب٤م سم٤مد طمقٓء ًمف وقمٞمٜم٤م ي٘مّٚم٥م رأؾم٤ًم مل يٙمـ رأس ؾمٞمد

 "ع"ومٌٕم٨م إًمٞمف هِم٤مم وم٠مظمرضمف، ومقضّمف إًمٞمف قمكّم سمـ احلًلم 

ٞم٦م قمنمة آٓف درهؿ، وىم٤مل  اقمذر ي٤م أسم٤م ومراس ]وهل يمٜم

اًمٗمرزدق[، ومٚمق يم٤من قمٜمدٟم٤م ذم هذا اًمقىم٧م أيمثر ُمـ هذا 

ًمقصٚمٜم٤مك سمف. ومرّده٤م اًمٗمرزدق وىم٤مل  ُم٤م ىمٚم٧م ُم٤م يم٤من إٓ هلل، وُم٤م 

ج٤مد  ًّ   ىمد رأى اهلل "ع"يمٜم٧م ٕرزأ قمٚمٞمف ؿمٞمئ٤ًم. وم٘م٤مل ًمف اًم

ُمٙم٤مٟمؽ ومِمٙمرك، وًمٙمٜم٤ّم أهؾ سمٞم٧م إذا أٟمٗمذٟم٤م ؿمٞمئ٤ًم ُم٤م ٟمرضمع ومٞمف. 

 . ش1»شوم٠مىمًؿ قمٚمٞمف وم٘مٌٚمٝم٤م

                                                           

 .217، ص15إهم٤مين  ج  (1)  
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قاء أ صّح٧م هذه احلٙم٤مي٤مت أم مل شمّمّح، وم٢مّن أصؾ ؾم أقول:

ٌّت٦م وُمروّي٦م ذم  "ع"إسمٞم٤مت اعم٤مدطم٦م حلٗمٞمد قمكّم  وطمٗمٞمد قمثامن ُمث

اًمٙمت٥م اعمختّّم٦م هبذه إُمقر ]سمٖمّض اًمّٓمرف قمـ إسمٞم٤مت 

اإلو٤مومّٞم٦م اًمّزائدة اًّمتل وىمع اخلّلف ذم إو٤مومتٝم٤م ًم٘مّمٞمدة 

هذه [، ًمٙمـ همريض ُمـ ٟم٘مؾ "ع"اًمٗمرزدق ذم ُمدح اًمًّج٤مد 

اًم٘مّّمص واحلٙم٤مي٤مت وإسمٞم٤مت هق اإلؿم٤مرة إمم آٟمت٘م٤مئّٞم٦م اًّمتل 

يامرؾمٝم٤م اإلٟم٤ًمن اعمذهٌل ذم قمرض ُم٤م يٜمٗمٕمف وهيٛمؾ ُم٤م ٓ يٜمٗمٕمف 

ُمـ أسمٞم٤مت ؿمٕمرّي٦م ًمٙمل يّمّقر اًمقاىمع اعمجتٛمٕمل واًمٗمردي ذم 

شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م اًمّزُمٜمّٞم٦م سم٤مًم٘م٤مًم٥م اعمذهٌل اًّمذي شمرسّمك ظمٓم٠ًم قمٚمٞمف... 

زدق ـ سمّمقرشمف اعمٕم٤مسة ـ ذم طمقزاشمٜم٤م وُم٤م أيمثر أُمث٤مل اًمٗمر

اًمٕمٚمٛمّٞم٦م اعمٙمّرُم٦م: طمٞم٨م اًمتٜمّ٘مؾ ُمـ وٓء ُمرضمٕمّٞم٦م إمم أظمرى شمٌٕم٤ًم 

 .ش1»ًمٚمّزاد واًمّراطمٚم٦م، وهلل ذم ظمٚم٘مف ؿم١مون وؿم١مون

   

                                                           

  (1)  ٩3 /٩1 /2٩18. 
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ّٔ٘ ليخز فاطن٘ ّصلٔي٘!!   مؤامزات طائف

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

متّٙمـ ُمتٓمّرومق اعمذه٥م اًمِّمٞمٕمل اإلصمٜمل قمنمي ُمـ اؾمدال 

 "ع"٤مُمؾ قمغم زجي٤مت سمٜم٤مت احلًلم سمـ قمكّم اًمِّمٝمٞمد اًمًت٤مر اًمٙم

ويم٤مؿمٗمّٞمتٝم٤م اجلٚمّٞم٦م واًمقاوح٦م قمـ سمٓمّلن ُمّدقمٞم٤مهتؿ وًمٕمٜم٤مهتؿ 

وأذيم٤مرهؿ اًمّٓم٤مئٗمّٞم٦م: وذًمؽ ُمـ ظمّلل اظمتّلق أؾمٓمقرشملم 

 وشمٕمٌئ٦م اًمٕم٘مؾ اًمِّمٞمٕمّل اإلصمٜمل قمنمّي اًمٕم٤مّم هبام 

 األوىل: أسطورة فاصؿة العؾقؾة. 

 اسم من سؽقـة. الّثاكقة: أسطورة زواج الؼ

وقمـ ـمريؼ ه٤مشملم اخلراومتلم ٟمحروا ؿمخّمّٞم٤مت وم٤مـمٛم٦م 

ـّ ُم٤م سمٕمد واىمٕم٦م  وؾمٙمٞمٜم٦م احل٘مٞم٘مّٞمتلم، وأّنقا مجٞمع ُمراطمؾ طمٞم٤مهت

: سمحٞم٨م إّن اعمتٚمّ٘مل اإلصمٜمل قمنمي  ـّ ـّ وأوٓده يمرسمّلء وزجي٤مهت

 ُمـ "ع"طمٞمٜمام يًٛمع سمخؼم زواج وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م احلًلم اًمِّمٝمٞمد 

 سمـ اًمّزسمػم سمـ ُمّمٕم٥م ُمـ ٞمٜم٦مؾمٙم زواج أو وقمثامن قمٛمر طمٗمٞمد

 ًمقصٗمٝمام ُمراضمٕم٦م أدٟمك دون وُمـ شمرّدد وسمّل ومقراً  ي٤ٌمدر اًمٕمّقام
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 وسمٞم٧م اًمّرؾم٤مًم٦م سمٜم٤مت صقرة ًمتِمقيف اًمّراُمٞم٦م إُمقّي٦م سم٤مٕظم٤ٌمر

٤ٌّمرة ـم٤مئٗمّٞم٦م ضمٝمقد إّّن٤م أضمؾ: …اًمقطمل  اًمٕم٘مقل إلًمٖم٤مء ضم

ٜملم، وؾم٤ممه٧م قمقاُمؾ قمديدة  اًمققمل وشمزيٞمػ ًّ اُمتّدت عمئ٤مت اًم

خٝم٤م، وم٢مذا ُم٤م أردت أن شمٜمِّمط قم٘مٚمؽ وم٠مًمٗمٔمٝم٤م وأىمرأ ذم شمرؾمٞم

احل٘مٞم٘م٦م دون ومٚمؽمة ووؾم٤مئط طمقزوّي٦م دمٕمؾ اًمٕمٜمقان اًمّث٤مٟمقي 

ٟمّم٥م أقمٞمٜمٝم٤م طمٞمٜمام شمزّودك سم٠مّي ُمٕمٚمقُم٦م ديٜمّٞم٦م وطمّتك أظمّلىمّٞم٦م، 

 .ش1»وإمم اهلل شمّمػم إُمقر
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 جَال٘ فاطن٘ بيت احلضني الّغَٔز "ع" يف املٔشاٌ الّزجالٕ!!

 نُمٞمث٤مق اًمٕم

أهمٗمؾ قمٛمقم رضم٤مًمّٞمل اًمِّمٞمٕم٦م اإلصمٜمل قمنمّي٦م اعمت٘مّدُملم ذيمر 

طم٤مل وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م احلًلم اًمِّمٝمٞمد ذم شمرامجٝمؿ ُمع إّّن٤م ضم٤مءت ذم 

أؾم٤مٟمٞمد رواي٤مت قمّدة: إُمر اًّمذي طمدا سمرضم٤مزّم ُمٕم٤مس 

يم٤معمرطمقم اعم٤مُم٘م٤مين ًمٞمٜمّص ًمٚمخروج ُمـ وـم٠مة ؿمٜم٤مقم٦م هذا اعمقىمػ 

ح ُمـ أن كت٤مج إمم سمٞم٤من ضمّلًمتٝم٤م وقِمَٔمؿ ؿم٠مّن٤م أوو»قمغم إّن  

، وٓ أدري ـ وُمـ هٜم٤م يٌدأ آؾمتٗمٝم٤مم ش1»شوإىم٤مُم٦م دًمٞمؾ وسمره٤من

آؾمتٜمٙم٤مري ـ يمٞمػ شمٙمقن ضمٚمٞمٚم٦م اًم٘مدر وقمٔمٞمٛم٦م اًمِّم٠من وهل 

شمتزّوج سم٠مطمٗم٤مد ُمٌٖميض آسم٤مئٝم٤م وؾم٤مًمٌل طم٘مقىمٝمؿ اإلهلّٞم٦م طم٥ًم 

اًمٗمروّٞم٦م اإلصمٜمل قمنمّي٦م ووم٘م٤ًم عم٤م ىمّررشمف يمت٥م إٟم٤ًمب اًمِّمٞمٕمّٞم٦م 

ة أيْم٤ًم؟! وإذا يم٤مٟم٧م ُمثؾ هذه إُمقر ٓ شمتٜم٤مرم ُمع اًمقصم٤مىم٦م اعمٕمتؼم

ومٚمَِؿ أؾم٘مٓم٧م وصم٤مىم٦م سمٕمض اهل٤مؿمٛمّٞملم ممّـ ُٟم٥ًم إًمٞمف ُم٤م هق أظمّػ 
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ُمـ ذًمؽ؟! ٟمٕمؿ: إذا ذهٌٜم٤م ُمذه٥م ص٤مطم٥م اجلّقاهر اًمٜم٤ّمّص قمغم 

إّن وم٤مـمٛم٦م ُم٤مرؾم٧م اًمّت٘مّٞم٦م اًمّزُم٤مٟمّٞم٦م ذم زواضمٝم٤م ومّل ي١مصّمر ُمثؾ هذا 

إصم٤ٌمت هذا إُمر ٓ ُمتٕمّن وم٘مط سمؾ اًمٗمٕمؾ ذم قمداًمتٝم٤م، ًمٙمـ 

 ُمتٕمّذر يمام ٟمقّهٜم٤م ًمذًمؽ ذم ُم٘م٤مٓت ؾم٤مسم٘م٦م.

ٟمٕمؿ: اّدقمك اعمرطمقم اعم٤مُم٘م٤مين إّن ُم٤م شمْمّٛمٜمف ظمؼم شم٠مُملم 

يٙمِمػ قماّم ومقق رشم٦ٌم »وصّٞمتف قمٜمده٤م  "ع"احلًلم اًمِّمٝمٞمد 

، ًمٙمٜمّؽ قمروم٧م سمٕمْم٤ًم ُمـ هٜم٤مت هذا اخلؼم ش1»شاًمقصم٤مىم٦م واًمٕمداًم٦م

طمٞم٨م أومدٟم٤م إّٟمف ي٘مع ذم ؾمٞم٤مق اًمّتقفمٞمٗم٤مت  ومٞمام شم٘مّدم ُمـ ُم٘م٤مٓت:

اعمذهٌّٞم٦م اإلصمٜمل قمنمّي٦م ذم ؾمٌٞمؾ إىمٜم٤مع اخلّمقم اًمّداظمٚمّٞملم 

سم٠مظم٤ٌمر يروهي٤م زقمامؤهؿ طمقل اإلُم٤مُم٦م اإلهلّٞم٦م ومّل واىمٕمّٞم٦م ًمف 

طم٥ًم اعمٜمٝم٩م اعمخت٤مر، قمغم إّن ٟمٗمس هذا اخلؼم يٕم٤مين ُمـ وٕمػ 

 وم٦م.ؾمٜمدي واوح سمٜم٤مًء قمغم اعمٜمٔمقُم٦م اًمّرضم٤مًمّٞم٦م اعمتٕم٤مر

                                                           

٤مسمؼ، ٟمٗمس اعمٕمٓمٞم٤مت  (1)   ًّ  .اعمّمدر اًم
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ٜم٦ّم ومٚمؿ هيٛمٚمقه٤م، وشمٕمّروقا هل٤م، وادرضمقه٤م ذم  ًُ أُّم٤م رضم٤مًمّٞمق اًم

٤ٌّمن  اًمّٓمٌ٘م٦م اًمّراسمٕم٦م طم٥ًم اًمّتّمٜمٞمٗم٤مت اًمّرضم٤مًمّٞم٦م، وقمّده٤م اسمـ طِم

ُمـ اًمّث٘م٤مت، يمام ٟمّص قمغم وصم٤مىمتٝم٤م همػمه  "هـ354"اعمتقرّم ؾمٜم٦م  

أيْم٤ًم، وُمـ سم٤مب اعم٘م٤مرٟم٦م ؾمٜمٜم٘مؾ ًمٙمؿ ٟمّّملم رضم٤مًمٞملم ذم شمرمج٦م 

، أطمدمه٤م ؾُمٜمّل وأظمر ؿمٞمٕمل "ع"لم اًمِّمٝمٞمد وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م احلً

 ًمٜمٕمرف طم٘مٞم٘م٦م احل٤مل  

وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م احلًلم سمـ »ىم٤مل اسمـ طمجر ذم شم٘مري٥م اًمّتٝمذي٥م  

قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اهل٤مؿمٛمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م  زوج احلًـ سمـ احلًـ سمـ 

 .ش1»شقمكم، صم٘م٦ٌم ُمـ اًمراسمٕم٦م، ُم٤مشم٧م سمٕمد اعم٤مئ٦م وىمد أؾمٜم٧ّم

وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م »دي٨م  ىم٤مل اعمرطمقم اخلقئل ذم ُمٕمجؿ رضم٤مل احل

، وروى قمٜمٝم٤م "ص"  روت قمـ رؾمقل اهلل "ع"احلًلم سمـ قمكم 

، يمت٤مب اإليامن 2قمٌد اهلل سمـ احلًـ اسمٜمٝم٤م  اًمٙم٤مذم  اجلزء 

                                                           

 .751، ص1ج  (1)  
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، احلدي٨م 99وقمّلُم٤مشمف وصٗم٤مشمف ، سم٤مب اعم١مُمـ 1واًمٙمٗمر 

 .ش1»ش29

أريد ُمٜمؽ أن شمٗمّٕمؾ قم٘مٚمؽ وشمت٤ًمءل  شُمرى عم٤مذا  وأخرًا:

ٜمّل سمقصم٤مىم ًُ تٝم٤م، واٟم٤ًمق اخلقئل اإلصمٜم٤م قمنمي طمٙمؿ اسمـ طمجر اًم

ُمع ضمٝم٤مًمتٝم٤م؟! وهؾ شمقوّمرت ُمٕمٓمٞم٤مت اًمقصم٤مىم٦م ٓسمـ طمجر 

ومحٙمؿ سمقصم٤مىمتٝم٤م ًمٙمـ اخلقئل اٟم٤ًمق ُمع إمه٤مل ُمت٘مّدُمل اًمِّمٞمٕم٦م 

هل٤م ومحٙمؿ سمجٝم٤مًمتٝم٤م، أم إّن إُمر أقمٛمؼ ُمـ ذًمؽ؟! اؾمؽمضمع 

 .ش2»قم٘مٚمؽ ُمـ ُمرضمع شم٘مٚمٞمدك وًمق هلٜمٞمئ٦م وشم٠مُّمؾ

   

                                                           

 .227، ص24ج  (1)  

  (2)  ٩8 /٩1 /2٩18. 
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 ً الْاقع الّزّائٕ!!عشل الْاقع الّتارخيٕ ع

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

قم٤موم٤مه "ي٤ٌمًمغ اعمرضمع اًمّديٜمل اًمًّٞمد حمٛمد ص٤مدق اًمّروطم٤مين 

وم٘مف "سمٕمض اًمٌّمء ذم امهّٞم٦م ُمقؾمققمتف اًمٗم٘مٝمّٞم٦م اعمًاّمة   "اهلل

، ويٜم٘مؾ قمـ اعمرطمقم اخلقئل اهتامُمف هب٤م ذم جمٚمس "اًمّّم٤مدق

درؾمف...إمم همػم ذًمؽ ُمـ سمٞم٤مٟم٤مت ًمٞمس حمّؾ ذيمره٤م هٜم٤م، وسمٖمّض 

ًمّٓمرف قمـ هذا اعمقوقع وضمزى اهلل اًمّروطم٤مين قمـ ضمٝمده ذم ا

هذا اعمج٤مل ظمػم اجلزاء، ًمٙمٜمّل أردت أن أٟمّقه إمم ٟم٘مٓم٦م ضمديرة 

سم٤مٓهتامم شمتٕمّٚمؼ سم٤محلّس اًمّٓم٤مئٗمل اعم٘مٞم٧م اًّمذي يًٞمٓمر قمغم سمٕمض 

ُم١مؾّم٤ًمت اعمرضمٕمٞم٤مت اًمّديٜمّٞم٦م وُمٙم٤مشمٌٝم٤م أظمػمًا، وأؿمػم سمٕمد ذًمؽ 

ٝم٩م آضمتٝم٤مدّي اعمخت٤مر ذم إمم ُمٕمٚمؿ أؾم٤مس ُمـ ُمٕم٤ممل اعمٜم

اؾمتٙمِم٤مف اعم٘مقٓت اًمٕم٘مدّي٦م واًمٗم٘مٝمّٞم٦م، وظمّلص٦م ُم٤م أوّد سمٞم٤مٟمف 

 ُم٤م يكم 
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أظمػمًا سمحّٚم٦م أٟمٞم٘م٦م ىمِمٞم٦ٌم  "وم٘مف اًمّّم٤مدق"ـُمٌٕم٧م ُمقؾمققم٦م  

وذم واطمد وأرسمٕملم ضمزءًا أيْم٤ًم، وسم٢مذاف وُمت٤مسمٕم٦م وشمٍّمف 

وإو٤موم٦م سمٕمض إظمقة اًّمٚمٌٜم٤مٟمٞملم ذم ُمٙمت٥م اًمّروطم٤مين، وقمٜمد 

تل عم٠ًمًم٦م زجي٤مت سمٜم٤مت اًمّرؾم٤مًم٦م مم٤ّم ُيًّٛمٞمٝمؿ اًمٗم٘مف اإلصمٜم٤م ُمراضمٕم

قمنمي سم٤معمخ٤مًمٗملم وضمدت ُمٗم٤مرىم٦م ٓومت٦م: وم٘مد ٟم٤مىمش اًمّروطم٤مين 

ذم ُم٤م ٟمًٌف إمم ص٤مطم٥م اجلّقاهر واًمٕمروة ُمـ دقمقى إّن جمّرد 

يم٤مٍف ًمٚمحٙمؿ سمٕمدم ضمقاز  "ع"اًمٜمّّم٥م اًم٤ٌمـمٜمل ٕهؾ اًمٌٞم٧م 

 إفمٝم٤مر وإقمّلن، اًمّزواج ُمـ ص٤مطمٌف وٓ كت٤مج هذا إُمر إمم

 "ص"ومّل إؿمٙم٤مل  ذم شمزوجيف »وقمٚمٞمف ـ واًمٙمّلم ًمٚمّروطم٤مين ـ 

اسمٜمتف  "ع"قم٤ميِم٦م، وٓ ذم شمزوجيف اسمٜمتف ُمـ قمثامن، وشمزوي٩م إُمػم 

، "ع"ُمـ قمٛمر، وشمزوي٩م ُمّمٕم٥م سمـ اًمزسمػم ؾمٙمٞمٜم٦م سمٜم٧م احلًلم 

وشمزوي٩م قمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمر سمـ قمثامن أظمتٝم٤م وم٤مـمٛم٦م و همػم ذًمؽ، 

قمغم ُم٤م اظمؽمٟم٤مه ُمـ ضمقاز شمزوي٩م اعم١مُمٜم٦م سمؾ هذا يمّٚمف يدّل 

وأوٓده  "ع"سم٤معمخ٤مًمػ: وم٢مّّنؿ مل يٙمقٟمقا ُمٕمٚمٜملم سمٌٖمض قمكم 
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اعمٕمّمقُملم ذم زُم٤من اًمّتزوي٩م، وإن يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م أفمٝمرت ذًمؽ 

 .ش1»ش"ص"سمٕمد ووم٤مة اًمرؾمقل 

ـّ طمٞمٜمام رأى اعمنمومقن قمغم اًمّٓمٌٕم٦م إظمػمة هلذه اعمقؾمققم٦م  ًمٙم

 "ع"طمتف  إّن دقمقى شمزوي٩م قمكّم واعمتٜمّٗمذون ضمّدًا ذم ُمٙمت٥م ؾمام

سمٜمتف ًمٕمٛمر ٓ شمٜمًجؿ ُمع اًمقوع اًمّٓم٤مئٗمل اعمٛمٜمٝم٩م واعمتداول 

وووٕمقا  "ًمق صّح ذًمؽ"واعمُٕمٚمـ سم٤مدروا إمم إو٤موم٦م قم٤ٌمرة  

٤مسم٘م٦م: سمٖمٞم٦م متٞمٞمع  ًّ ومقارز إو٤مومّٞم٦م مل يٙمـ هل٤م وضمقد ذم اًمّٓمٌٕم٤مت اًم

ـ اعمقىمػ وإظمراج اًمّروطم٤مين ُمـ احلرج اًّمذي يتقمّهقٟمف، ًمٙمـ ُم

طمًـ اًمّٓم٤مًمع إّّنؿ أسم٘مقا سم٘مّٞم٦م اًمّزجي٤مت دون أداة ذـمّٞم٦م، سمؾ 

فمٝمر ًمٜم٤م ُمـ قم٤ٌمرة اًمّروطم٤مين إّن يمّّل ُمـ قمٛمر وسمٜمتف طمٗمّم٦م 

وُمّمٕم٥م سمـ اًمّزسمػم وقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ قمثامن سمـ قمّٗم٤من... مل 

ذم شمٚمؽ إّي٤مم  "ع"يٙمقٟمقا ئمٝمرون اًمٕمداوة واًمٜمّّم٥م ًمٕمكّم 

دري يمٞمػ ايمتِمػ اًمّروطم٤مين ومّمّح زواضمٝمؿ وشمزوجيٝمؿ، وٓ أ

                                                           

 .477، ص21وم٘مف اًمّّم٤مدق  ج  (1)  
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ٟمّمٌٝمؿ سمٕمد ذًمؽ ـم٤معم٤م مل يٙمقٟمقا يمذًمؽ ذم شمٚمؽ إّي٤مم طم٥ًم 

شمٕمٌػمه، ظمّمقص٤ًم وإّن اًمّرايمز ذم اًمققمل اًمِّمٞمٕمل ٟمّمٌٝمؿ 

 ٕؾم٤ٌمب ىمٌٚمّٞم٦م؟! 

واحل٘مٞم٘م٦م إّن ؾم٥ٌم هذه اعمِم٤ميمؾ واهلٜم٤مت اعمٕمرومّٞم٦م آضمتٝم٤مدّي٦م 

اًمقاىمع هق  إّن ُمتٙمّٚمٛمل ووم٘مٝم٤مء اًمِّمٞمٕم٦م اإلصمٜمل قمنمّي٦م قمزًمقا 

 "ع"اًمّت٤مرخيل وآضمتامقمل وإهي ًمٚمٜمٌّل وأهؾ سمٞمتف اًمٙمرام 

ويم٤مؿمٗمّٞمتف اعم١ميّمدة قمـ إطمٙم٤مم اًمنّمقمّٞم٦م قمـ واىمع اًمٜمّّمقص 

ٌٌّتٝم٤م فمروف ُمذهٌّٞم٦م ُمت٠مظّمرة،  اًمّروائّٞم٦م اًمقاصٚم٦م قمٜمٝمؿ واًّمتل ؾم

وم٠مؾم٘مٓمقا اًمقاىمع إّول قمـ آقمت٤ٌمر واحلجّٞم٦م سمٌٞم٤مٟم٤مت صٜم٤مقمّٞم٦م 

ٓمح خمتٚمٗم٦م قمٛمٚمّٞم٤ًم ًم ًّ ٞمحّٙمٛمقا ـمقق اًمقاىمع اًمّث٤مين ومٓمٗم٧م إمم اًم

أُمث٤مل هذه اعمح٤موٓت وهمػمه٤م اًمٙمثػم، ًمٙمٜم٤ّم ٟمرى  إّن ُمـ 

إظمٓم٤مء اعمٜمٝمجّٞم٦م اًمٗم٤مدطم٦م ضمّدًا ـ ووم٘م٤ًم ًمٚمٛمٜمٝم٩م آضمتٝم٤مدّي 

اعمخت٤مر ـ حم٤ميمٛم٦م أومٕم٤مل وُمقاىمػ قمٚمٞم٦م اعمتدّيٜملم سمديـ اإلؾمّلم 

 زّوىمٜم٤م هذه ووم٘م٤ًم ًمٜمّمقص روائّٞم٦م ُمت٠مظّمرة زُم٤مٟم٤ًم قمٜمٝمؿ ُمٝمام
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اعمح٤ميمٛم٦م سمتزوي٘م٤مت يمّلُمّٞم٦م وصٜم٤مقمّٞم٦م ٓطم٘م٦م، واهلل ُمـ وراء 

  .ش1»اًم٘مّمد

                                                           

  (1)   1٩/ ٩1 /2٩18. 



 68    ............................................................... (2)ة بنّظارة ال مذهبّيكزبالء 

ّٔ٘ املتأّخزٗ!!  فلضف٘ كزبالء ّاملقْالت اللالم

ُمـ إظمٓم٤مء اًمٗم٤مدطم٦م اًّمتل ُيٛمٜمك هب٤م اًم٤ٌمطمثقن اإلصمٜم٤م قمنمّي٦م 

طملم حم٤موًمتٝمؿ شم٘مديؿ ىمراءة وشمٗمًػم وومٚمًٗم٦م حلريم٦م احلًلم سمـ 

ء وُم٘متٚمف اعم٠مؾم٤موي هل اقمتامدهؿ ذم ُمٕمٔمؿ إمم يمرسمّل "ع"قمكّم 

إطمٞم٤من قمغم ُم٘مقٓت يمّلُمّٞم٦م وٟمّمقص روائّٞم٦م وًمدت سمٕمد 

اؾمتِمٝم٤مده سمٕم٘مقد وىمرون ـمقيٚم٦م، وسم٤مًمّت٤مزم دمدهؿ يّتٝمٛمقن ُمـ 

ي٘مرأ إطمداث اًمّت٤مرخيٞم٦م سمرؤي٦م ُمقوققمّٞم٦م وم٤مطمّم٦م وي٘مّدم شمٗمًػمًا 

٠مّٟمف ـمٌٞمٕمّٞم٤ًم هل٤م سمٛمٕمزل قمـ ُم٘مقٓهتؿ وٟمّمقصٝمؿ آٟمٗم٦م اًمّذيمر سم

ضم٤مهؾ ٓ يٗم٘مف واىمٕم٦م يمرسمّلء يمام هل، ُمع إّن قمٚمٞمٝمؿ ذم سمداي٦م 

إُمر ًمٜمٗمل اجلٝمؾ قمـ أٟمٗمًٝمؿ أن يثٌتقا طمجّٞم٦م هذه اعم٘مقٓت 

اًمٙمّلُمّٞم٦م واًمٜمّّمقص اًمّروائّٞم٦م سمٕمروٝم٤م اًمٕمريض سمدًمٞمؾ ُمٕمتؼم ٓ 

يٕمتٛمد قمغم ٟمٗمس أىمقال ُمّدقمٞمٝم٤م أو ُمـ شُمٜم٥ًم إًمٞمٝمؿ وُمـ صمّؿ كّؼ 

آهّت٤مم، وٓ ؿمّؽ ذم إّن ُمثؾ هذه اعمٝمّٛم٦م هلؿ اًمٌٜم٤مء واًمت٠مصٞمؾ و

حتٞمض دوّن٤م اًمّرضم٤مل، وهلذا شمًقد اًمٕم٤مـمٗم٦م ويٖمٞم٥م اًمٕم٘مؾ قمغم 
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اعمِمٝمد اًمٙمرسمّلئّل اعمٕم٤مس سمرُّمتف، ومتٗمّٓمـ يمثػمًا، واهلل ُمـ وراء 

 .ش1»اًم٘مّمد

                                                           

  (1)   14 /٩9 /2٩18. 
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 بٔع٘ الّضحار "ع" لٔشٓز ّضزّرٗ طنضَا!!

٤ٌّمس اًم٘مّٛمل  تقرّم اعم "ص٤مطم٥م ُمٗم٤مشمٞمح اجلٜم٤من"يم٤من اعمرطمقم قم

يٕمت٘مد ظمٓم٠ًم سمقضمقب يمتامن مجٚم٦م ُمـ احل٘م٤مئؼ  "م194٩"ؾمٜم٦م  

اًمّت٤مرخيّٞم٦م اًّمتل يقضم٥م إفمٝم٤مره٤م شمْمٕمٞمػ قم٘م٤مئد اًمٜم٤ّمس، وهل 

ٟمٗمس اًمِّمامقم٦م اًمّدائٛمّٞم٦م اًّمتل ٟمًٛمٕمٝم٤م ُمـ هٜم٤م وهٜم٤مك وُيٖمّرر 

ّذج قمـ ـمري٘مٝم٤م، ومٞمّتٝمٛمقن ُمـ ُئمٝمر طم٘م٤مئؼ مل  ًُّ سم٤مًمًٌٓم٤مء واًم

ّٓ ومٚمق ختٓمر قمغم أذه٤مّنؿ ُمـ ىمٌؾ سم٠مٟمّ  ف ضم٤مهؾ ٓ يٗمٝمؿ ؿمٞمئ٤ًم، وإ

يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ومٚمامذا مل ُئمٝمره٤م إيم٤مسمر ُمـ قمٚمامئٜم٤م وُمراضمع 

شم٘مٚمٞمدٟم٤م!! وىمد ٟمًقا إّن ه١مٓء إيم٤مسمر يٜمٓمٚم٘مقن ُمـ ُم٤ٌمين وم٘مٝمّٞم٦م 

ظم٤مّص٦م شمًّقغ هلؿ إظمٗم٤مء هذه احل٘م٤مئؼ وـمٛمًٝم٤م، سمؾ ومتزيؼ 

 إدًّم٦م احلٍمّي٦م قمٚمٞمٝم٤م!!

رطمقم اًم٘مّٛمل أذيّمر سمام رواه زُمٞمؾ وسمٖمٞم٦م شمقصمٞمؼ ُم٤م ٟمًٌٜم٤مه إمم اعم

ٞمًت٤مين أقمٜمل اعمرطمقم حمّٛمد طمًلم اًمّٓمٝمراين  ًّ وصديؼ اًمًّٞمد اًم

ذم هذا اعمج٤مل طمٞم٨م ىم٤مل ُم٤م ٟمّمف   "هـ1416"اعمتقرّم ؾمٜم٦م  
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ٟم٘مؾ زم اعمرطمقم صدي٘مل اًم٤ٌمّر اًمٙمريؿ ؾمامطم٦م آي٦م اهلل اًمًّٞمد »

ذم  أّٟمف يم٤من ذات يقمٍ  "أقمغم اهلل ُم٘م٤مُمف"صدر اًمديـ اجلزائرّي 

 "رمحف اهلل"سمٞم٧م اعمرطمقم آي٦م اهلل اًمًّٞمد حمًـ إُملم اًمٕم٤مُمكّم 

٤ٌّمس  سم٤مًمِّم٤مم، واشّمٗمؼ طمْمقر اعمرطمقم صم٘م٦م اعمحّدصملم اًمِمٞمخ قم

هٜم٤مك، ومجرى طمقار سملم اعمرطمقُملم اًم٘مّٛمّل  "رمحف اهلل"اًم٘مّٛمّل 

وإُملم، وم٘م٤مل اعمرطمقم اًم٘مّٛمّل خم٤مـم٤ًٌم اعمرطمقم إُملم  مِلَ ذيمرَت 

ًمٞمزيد  "ع"سمٞمٕم٦م اإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ  "ن اًمِمٞمٕم٦مأقمٞم٤م"ذم يمت٤مب 

 ؟!"قمٚمٞمف وقمغم أسمٞمف اًّمٚمٕمٜم٦م واهل٤موي٦م"سمـ ُمٕم٤موي٦م 

يمت٤مب شم٠مريخ  "أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م"وم٘م٤مل ]حمًـ إُملم[  إّن 

وؾمػمة، وعم٤ّم صم٧ٌم سم٤مٕدًّم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م أّن ُمًٚمؿ سمـ قم٘م٦ٌم طملم ه٤مضمؿ 

اعمديٜم٦م سمجٞمِمف اجلّرار، وىمتؾ وّن٥م وأسم٤مح اًمدُم٤مء واًمٜمٗمقس 

اًمٗمروج وإُمقال صمّلصم٦م أّي٤مم سم٠مُمر يزيد، وارشمٙم٥م ُمـ اجلرائؿ و

، ُمـ "ع"ُم٤م يٕمجز اًم٘مٚمؿ قمـ وصٗمٝم٤م، وم٘مد سم٤ميع اإلُم٤مم اًمًّج٤مد 

وطمل اعمّم٤مًمح اًميورّي٦م اًّمّلزُم٦م، واًمت٘مّٞم٦م طمٗمٔم٤ًم ًمٜمٗمًف 

وٟمٗمقس أهؾ سمٞمتف ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ، ومٙمٞمػ ٓ أيمت٥م ذًمؽ وٓ 
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 "ع"أُمػم اعم١مُمٜملم  أذيمره ذم اًمّت٤مريخ؟! وُمثؾ هذه اًمٌٞمٕم٦م يمٌٞمٕم٦م

أسم٤م سمٙمر سمٕمد ؾمّت٦م أؿمٝمر ُمـ ووم٤مة اًمرؾمقل إيمرم واؾمتِمٝم٤مد 

 ."ؾمّلم اهلل قمٚمٞمٝمام"اًمّمّدي٘م٦م اًمٙمؼمى وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء 

ىم٤مل اعمرطمقم اًم٘مّٛمّل  ٓ يّمٚمح ذيمر هذه إُُمقر وإن يم٤مٟم٧م 

صم٤مسمت٦م: ّّٕن٤م شم١مّدي إمم وٕمػ قم٘م٤مئد اًمٜم٤مس، ويٜمٌٖمل دائاًم أن 

 شمتٜم٤مرم ُمع قم٘مٞمدة اًمٜم٤مس ]!![.شُمذيمر اًمقىم٤مئع اًمتل ٓ 

ىم٤مل اعمرطمقم إُملم  أٟم٤م ٓ أدري أّي اًمقىم٤مئع ومٞمٝم٤م ُمّمٚمح٦م، 

وأهّي٤م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمّمٚمح٦م، قمٚمٞمؽ أن شمذيّمرين سم٤مُُٕمقر اًمتل ًمٞمس 

  .ش1»شومٞمٝم٤م ُمّمٚمح٦م، ومّل أيمتٌٝم٤م

وشمٕم٘مٞم٤ًٌم قمغم هذا اًمّرأّي اًّمذي أوم٤مده اعمرطمقم اًم٘مّٛمل واًّمذي 

ذه٥م اإلصمٜمل قمنمّي اعمٕم٤مسيـ يِمؽمك ُمٕمف ومٞمف قمٛمقم قمٚمامء اعم

 وإّن اظمتٚمٗم٧م اًمٌٞم٤مٟم٤مت ذم صٞم٤مهمتف أىمقل  

                                                           

 .255، ص15ُمٕمروم٦م اإلُم٤مم، حمّٛمد طمًلم اًمّٓمٝمراين  ج  (1)  
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رسّمام يٙمقن اًمرأي أقمّله صحٞمح٤ًم ـ وريّمز قمغم رسّمام يمثػمًا ـ ذم 

طم٤مًم٦م ُم٤م إذا يم٤مٟم٧م اًمٕم٘م٤مئد اًمّديٜمّٞم٦م أو اعمذهٌّٞم٦م اًّمتل يٕمت٘مد اًمٜم٤ّمس 

هب٤م أو يتٛمذهٌقن قمـ ـمري٘مٝم٤م ُمتقًّمدة ُمـ طم٘م٤مئؼ ؾماموّي٦م سمره٤مٟمّٞم٦م 

جم٤مل إلٟمٙم٤مره٤م أو اًمّتِمٙمٞمؽ ومٞمٝم٤م أو زقمزقمتٝم٤م، وطمٞم٨م إّن ٓ 

ُمًتقى وقمل إُّم٦م دم٤مه هذه اًمٕم٘م٤مئد ًمٞمس سم٤معمًتقى اعمٓمٚمقب: 

ًمذا ومرسّمام ُيرضّمح قمدم إذاقم٦م هذه احل٘م٤مئؼ اًمّت٤مرخيّٞم٦م ذم أوؾم٤مـمٝمؿ: 

ظمقوم٤ًم ُمـ اعمحذور اعمذيمقر، وًمٙمـ إذا يم٤مٟم٧م مجٚم٦م ُمـ هذه 

ًمّراؾمخ٦م ُمتقًّمدة ُمـ ٟم٘مقٓت شم٤مرخيّٞم٦م اًمٕم٘م٤مئد اًمّديٜمّٞم٦م أو اعمذهٌّٞم٦م ا

ُمّرره٤م إيم٤مسمر اعم١مؾّمًقن واومؽموقا طمّ٘م٤مٟمّٞمتٝم٤م اٟمًٞم٤مىم٤ًم ُمع 

ُم٘مقٓت ُمذهٌّٞم٦م سمٜمقا اعمذه٥م قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م سمحٞم٨م إّن اـّمّلع 

اًمٜم٤ّمس قمغم ُم٤م خي٤مًمػ هذه اًمٜمّ٘مقٓت سمِمٙمؾ طم٘مٞم٘مّل وواىمٕمّل 

ؾمٞمٖمػّم ىمٜم٤مقم٤مهتؿ هبذه اعم٘مقٓت دون ؿمّؽ وري٥م ومٙمٞمػ يًّقغ 

 ٜمذاك اًمّتٛمٜمّع قمـ ٟم٘مٚمٝم٤م وـمٛمًٝم٤م وإظمٗم٤مؤه٤م؟! طمٞم
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ٓ ؿمّؽ قمٜمدّي إّن يمتؿ أُمث٤مل هذه احل٘م٤مئؼ هق ُمـ أسمرز 

إّن اًّمذيـ "ُمّم٤مديؼ اًمٙمتامن اًم٘مرآيّن اًّمذي ورد ومٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  

يٙمتٛمقن ُم٤م أٟمزل اهلل ُمـ اًمٙمت٤مب ويِمؽمون سمف صمٛمٜم٤ًم ىمٚمٞمًّل أوًمئؽ 

ّٓ اًمٜم٤ّمر وٓ ُيٙمٚمّ  ٛمٝمؿ اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وٓ ُم٤م ي٠ميمٚمقن ذم سمٓمقّنؿ إ

 .ش1»، ومتّدسمر يمثػمًا واهلل ُمـ وراء اًم٘مّمد"يزيّمٞمٝمؿ وهلؿ قمذاب أًمٞمؿ

                                                           

  (1)  16 /٩9 /2٩18. 
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ّٔات اللبار لتنٔٔع بٔع٘ الضّحار "ع" لٔشٓز!!    آل

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

٤ٌّمس  سمٕمد أن طمٜمؼ وهمْم٥م ص٤مطم٥م ُمٗم٤مشمٞمح اجلٜم٤من اعمرطمقم قم

اًم٘مّٛمل قمغم ص٤مطم٥م أقمٞم٤من اًمِّمٞمٕم٦م اعمرطمقم حمًـ إُملم سم٥ًٌم 

ف اعمروّي٤مت اًمّت٤مرخيّٞم٦م اعمٕمتؼمة اًّمتل شم١ميّمد سمٞمٕم٦م قمكّم سمـ احلًلم ٟم٘مٚم

ًمٞمزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م وشمٗم٤مصٞمؾ شمٚمؽ اًمقاىمٕم٦م: ُمٕمتؼمًا  "ع"اًمًّج٤مد 

ُمثؾ هذا اًمٜمّ٘مؾ ُمٗمْمٞم٤ًم إمم اًمّتِمٙمٞمؽ سمٕم٘م٤مئد اًمٜم٤ّمس!! ـمٚم٥م ُمٜمف 

إُملم أن يقّوح ًمف ُم٤م هل إؿمٞم٤مء اًّمتل ٓ شم١مصّمر قمغم قم٘م٤مئد 

ٝم٤م وُم٤م هل إؿمٞم٤مء اًّمتل شم١مصّمر ومّل يٜمٌٖمل ًمف اًمٜم٤ّمس ومٞمٛمٙمٜمف ٟم٘مٚم

ذيمره٤م يمام ٟم٘مٚمٜم٤م ذًمؽ ُمٗمّّمًّل وُمقصّم٘م٤ًم قمـ حمي احلقار احل٤مصؾ 

سمٞمٜمٝمام واًّمذي وردت صٞم٤مهمتف ذم رواي٦م ذات أؾمٜم٤مد أقمّلّئل 

 ُمٕمتؼم.

ًمٙمٜمّٜم٤م اًمٞمقم وذم ؾمٞم٤مق ُم٤ًمقمٞمٜم٤م اعمقصّم٘م٦م ًمٚمٙمِمػ قمـ إؾم٤ٌمب 

ؽ  ًّ ًٕمقدّي اإلصمٜمل قمنمّي سمٛمروّي٤مت اعم "مج٤مقمتٜم٤م"اعمذهٌّٞم٦م ًمتٛم
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وشمٗمّرداشمف ؾمٜمٜم٘مؾ ُم٤م هق ىم٤مسمؾ ًمٚمٜمنّم ُمـ هذا احلقار طم٥ًم 

شم٘مديرات اعمرطمقم حمًـ إُملم واًّمذي سمدا قمغم ىمٚمٛمف ٟمٗمس 

اًمّدسمٚمقُم٤مؾمّٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م ضمّدًا، طمٞم٨م ىم٤مل ُم٤م ٟمّّمف وهق يٜم٘مؾ 

 ُمّلطمٔم٤مت إقمّلم وإصدىم٤مء واًم٘مّراء وهمػمهؿ قمغم اًمٙمت٤مب 

٤ٌّمس سمـ» حمّٛمد رو٤م اًم٘مّٛمل اًمٕم٤ممل اًمّزاهد  ؿم٤مومٝمٜمل اًمِّمٞمخ قم

اًمِّمٝمػم سم٤مًمٜمّ٘مد اًمّت٤مزم ًمٚم٘مًؿ إّول ُمـ اجلزء اًمّراسمع ُمـ أقمٞم٤من 

ُم٤م "اًمِّمٞمٕم٦م وم٘م٤مل ُم٤م ُمٕمٜم٤مه ]وأمتٜمّك اًمؽّميمٞمز قمغم دسمٚمقُم٤مؾمّٞم٦م شمٕمٌػم 

ُمـ ذًمؽ اجلزء  393ـ392[  إّن ُم٤م ذيمرمتقه ذم صٗمح٦م  "ُمٕمٜم٤مه

ُمع أّن اًمّٔم٤مهر  ُمع ُمًٚمؿ سمـ قم٘م٦ٌم "ع"ُمـ ظمؼم قمكّم سمـ احلًلم 

أّٟمف ًمٞمس ُمـ رواي٤مشمٜم٤م يم٤من اًّمّلزم اسمداًمف سمام ذيمره اعمًٕمقدي 

 ]اإلصمٜم٤م قمنمّي[ ذم ُمروج اًمّذه٥م طمٞم٨م ىم٤مل 

وسم٤ميع ُمنف اًمٜم٤ّمس قمغم أّّنؿ قمٌٞمد ًمٞمزيد وُمـ أسمك ذًمؽ "

ٞمػ همػم قمكّم سمـ احلًلم... ىم٤مل  وٟمٔمر  ًّ أُمره ُمنف قمغم اًم

ٓذ سم٤مًم٘مؼم وهق يدقمق اًمٜم٤ّمس إمم قمكّم سمـ احلًلم اًمًّج٤مد وىمد 

وم٠ميت سمف إمم ُمنف وهق ُمٖمت٤مظ قمٚمٞمف ومتؼّمأ ُمٜمف وُمـ آسم٤مئف، ومٚماّم رآه 
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وىمد أذف قمٚمٞمف ارشمٕمد وىم٤مم ًمف وأىمٕمده إمم ضم٤مٟمٌف وىم٤مل  ؾمٚمٜمل 

ّٓ ؿمّٗمٕمف  ٞمػ إ ًّ طمقائجؽ، ومٚمؿ ي٠ًمًمف ذم أطمد ممّـ ىمدم إمم اًم

ّج٤مد  ًّ [  رأيٜم٤مك حتّرك "ع"ومٞمف، صمّؿ اٟمٍمف وم٘مٞمؾ ًمٕمكّم ]اًم

ٌع  ؿمٗمٞمتؽ ًّ ٛمقات اًم ًّ ومام اًّمذي ىمٚم٧م؟ ىم٤مل ىمٚم٧م  اًّمٚمٝمؿ ربَّ اًم

ٌع وُم٤م أىمٚمٚمـ، رّب اًمٕمرش اًمٕمٔمٞمؿ،  ًّ وُم٤م أىمٚمٚمـ، وإرولم اًم

رب حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ، أقمقذ سمؽ ُمـ ّذه، وأدرأ سمؽ ذم 

. وىمٞمؾ عمًٚمؿ "ٟمحره، أؾم٠مًمؽ أن شم١مشمٞمٜمل ظمػمه، وشمٙمٗمٞمٜمل ّذه

ومٚمام ُأشمك سمف إًمٞمؽ  ]سمـ قم٘م٦ٌم[  رأيٜم٤مك شم٥ًمُّ هذا اًمٖمّلم وؾمٚمٗمف،

ُم٤م يم٤من ذًمؽ ًمرأي ُمٜمل، ًم٘مد "رومٕم٧م ُمٜمزًمتف، وم٘م٤مل ]ُمًٚمؿ[  

 .ش1»ش"ُمغمء ىمٚمٌل ُمٜمف رقم٤ٌمً 

وُمـ اًمقاوح  إّن ُمـ ىمرأ حمي احلقار اًّمذي دار سملم 

اعمرطمقُملم اًم٘مّٛمل وإُملم يمام رواه اعمرطمقم صدر اًمديـ 

وهق اجلزائرّي يِمٕمر سم٤مًمّدسمٚمقُم٤مؾمّٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م اًّمتل أسمداه٤م إُملم 

                                                           

 .1، ط487، ص6أقمٞم٤من اًمِّمٞمٕم٦م ج  (1)  
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يٜم٘مؾ سمٕمض متٜمّٞم٤مت اًم٘مّٛمل قمٚمٞمف، وًمق يمٜم٧م أطمد طمّْم٤مر شمٚمؽ 

اجلٚم٦ًم وؾمٛمٕم٧م مجٞمع ُم٤م دار ومٞمٝم٤م ُمـ طمٜمؼ وهمْم٥م وشمٗم٤مصٞمؾ، 

وىمرأت ذم ٟمٗمس ُم٤م ٟم٘مٚمف إُملم قمٜمٝم٤م ًم٘مٚم٧م ًمف سمٚمٝمج٦م قمراىمّٞم٦م 

 .ش1»، واهلل ُمـ وراء اًم٘مّمد"ه٤مي ويـ وذي٩م ويـ"ؿمٕمٌّٞم٦م  

 

                                                           

  (1)   23 /٩9 /2٩18. 
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!!ّ٘ٔ ّٔتُ الّغعب ّٕ "ع" ّعدص  العّباظ بً عل

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

ٓ شمًتٖمرب إذا ُم٤م ىمٚم٧م  إّن اًمّّمقرة اعمذهٌّٞم٦م اعمرؾمقُم٦م ذم 

٤ٌّمس سمـ قمكّم  اًمّذهـ اًمِّمٞمٕمّل اإلصمٜمل قمنمّي اًمٙمرسمّلئّل قمـ اًمٕم

ٓ شمًتٜمد ذم ُمٕمٔمٛمٝم٤م إمم ُمٕمٓمٞم٤مت روائّٞم٦م ُمٕمتؼمة وأطمداث  "ع"

شم٤مرخيّٞم٦م ُمروّي٦م أصًّل، وإّٟمام هل ٟم٤مؿمئ٦م ذم أهمٚم٥م ضمقاٟمٌٝم٤م ُمـ 

ئري اقمت٤مدت قمٚمٞمف اًمٜم٤ّمس ذم ؾمٞم٤مق اًمٌح٨م ُمقروث ؿمٕمٌل قمِم٤م

قمـ رُمزّي٦م يمرسمّلئّٞم٦م شمتٜم٤مؾم٥م ُمع رضمقًمّٞمتٝم٤م وسمٓمقًمّٞمتٝم٤م، وُمـ 

ُمراؾمٞمؾ روائّٞم٦م ُمٜمؼمّي٦م وردت ذم اًمٙمت٥م اعمت٠مظّمرة ومجٚم٦م ُمٜمٝم٤م ُمـ 

ٟم٤مدم٦م ُمـ ُمٕمٛمؾ ُم٤م سمٕمد اًمقىمقع، وًمٙمل أٟمػم ـمري٘مؽ ذم هذا 

 اعمج٤مل ؾم٠موع ًمؽ ٟمٛمقذضم٤ًم هيٕم٤ًم وقم٤مضمًّل.

ُمـ قمٛمقم اخلٓم٤ٌمء واعمٕمّٛمٛملم وُمـ خمتٚمػ مجٞمٕمٜم٤م ؾمٛمع 

يم٤من قمّٛمٜم٤م »ىمقًمف   "ع"أصٜم٤مومٝمؿ وـمٌ٘م٤مهتؿ يٜمًٌقن إمم اًمّّم٤مدق 

٤ٌّمس سمـ قمكم ٟم٤مومذ اًمٌّمػمة: صٚم٥م آيامن: ضم٤مهد ُمع أيب قمٌد  اًمٕم

، ويرؾمٚمقن هذا اًم٘مقل شاهلل وأسمغم سمّلًء طمًٜم٤ًم وُم٣م ؿمٝمٞمداً 
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ُمٗمروغ قمٜمف، إرؾم٤مل اعمًّٚمامت واًمّث٤مسمت٤مت واعمٕمتؼمات ويم٠مّٟمف رء 

ًمٙمٜمّٜم٤م طمٞمٜمام ٟمٗمّتش قمـ ُمّمدر هذه اًمّرواي٦م ومّل ٟمجد هل٤م قمٞمٜم٤ًم وٓ 

أصمرًا ذم أّي يمت٤مب روائّل ؾُمٜمّل أو ؿمّٞمٕمّل قمغم اإلـمّلق، وإّٟمام 

قمٛمدة اًمّٓم٤مًم٥م ذم »ضم٤مءت ذم يمت٤مب خمتّص سم٤مٕٟم٤ًمب وهق  

، "هـ828"، عم١مًّمٗمف اسمـ قمٜم٦ٌم اعمتقرّم ؾمٜم٦م  شأٟم٤ًمب آل أيب ـم٤مًم٥م

سمام ي٘مرب ُمـ ؾمٌٕم٦م ىمرون،  "ع"اًمّّم٤مدق أي سمٕمد رطمٞمؾ 

٤مسم٦م جمٝمقل احل٤مل ذم اعمٞمدان اًمّرضم٤مزّم  ًّ واًمّرضمؾ ٟم٘مٚمٝم٤م قمـ يمت٤مب ًمٜم

اإلصمٜمل قمنمّي ُي٘م٤مل إّٟمف شمقذّم ذم اًم٘مرن اًمّراسمع اهلجري اؾمٛمف  أسمق 

ٟمٍم اًمٌخ٤مري وهٜم٤مك يمّلم يمثػم طمقًمف وطمقل اًمٜمًّخ اًمقاصٚم٦م 

ضم٤مءت ُُمرؾمٚم٦م  ُمـ يمت٤مسمف ٓ أريد اخلقض ومٞمف ومٕمًّل، وُمع هذا

دون ؾمٜمد سمؾ وقمـ اعمٗمّْمؾ سمـ قمٛمر اعمثػم ًمٚمجدل يمثػمًا ذم 

روى اًمِمٞمخ أسمق ٟمٍم »إوؾم٤مط اإلصمٜمل قمنمّي، طمٞم٨م ىم٤مل  
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اًمٌخ٤مري قمـ اعمٗمْمؾ سمـ قمٛمر إّٟمف ىم٤مل  ىم٤مل اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر سمـ 

 .ش1»...ش"ع"حمٛمد 

وُمـ اًمقاوح إّن ُمثؾ هذه اًمّرواي٦م ٓ ىمٞمٛم٦م قمٚمٛمّٞم٦م هل٤م أصًّل 

 آؾمتٜم٤مد إًمٞمٝم٤م وآهمراق ذم حتٚمٞمٚمٝم٤م وحتٚمٞمؾ ًمٙمل ُيّم٤مر إمم

ُمٗمرداهت٤م واؾمتّلل ُم٘م٤مُم٤مت ؾماموّي٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ ظمّلهل٤م، ُمـ هٜم٤م 

أمتٜمّك قمغم اًمقاقملم ُمـ اخلٓم٤ٌمء وهمػمهؿ أيْم٤ًم  أن جيٝمدوا 

اٟمٗمًٝمؿ ذم شمٗمّحص اًمٜمّّمقص اًمّروائّٞم٦م اًّمتل يقفّمٗمقّن٤م ذم 

ن اّدقمقا ُمٜم٤مسمرهؿ، وأن ٓ يٕمتٛمدوا قمغم ٟم٘مقٓت همػمهؿ طمّتك وإ

قمٜم٤مويـ ُمرضمٕمّٞم٦م وحت٘مٞم٘مّٞم٦م يمٌػمة: ومًقق اعمرضمٕمّٞم٦م واًمّتح٘مٞمؼ ذم 

 .ش2»هذه إّي٤مم يمقُم٤ًم سم٘مرش، واهلل ُمـ وراء اًم٘مّمد

  

                                                           

 .327اًمّٓم٤مًم٥م  ص قمٛمدة  (1)  

  (2)  17 /٩9 /2٩18. 
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 ّقف٘ قصريٗ مع غالٗ كامل الّشٓارات ّأصاطريِ!!

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

 "يم٤مُمؾ اًمّزي٤مرات"ُمـ ي٘مرأ اًمٕم٤ٌمرة اًّمتل ضم٤مءت ذم ُم٘مّدُم٦م 

 "هـ368"اعمتقرّم ؾمٜم٦م   "إسمـ"قيف اعمِمٝمقر ٟمًٌتف إمم اسمـ ىمقًم

واوح٦م اًمّدًٓم٦م قمغم أّٟمف ٓ يروي ذم يمت٤مسمف رواي٦م قمـ »جيده٤م 

ّٓ وىمد وصٚم٧م إًمٞمف ُمـ ضمٝم٦م اًمث٘م٤مت ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ش اعمٕمّمقم إ

[، وٓ اظمتّم٤مص ًمذًمؽ 5٩، ص1]ُمٕمجؿ اخلقئل ج

سمخّمقص ُمِم٤مخيف اعم٤ٌمذيـ، وهذا ُم٤م ومٝمٛمف مجٚم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء 

ذم ـمٚمٞمٕمتٝمؿ اعمرطمقم اخلقئل ذم ُمٕمٔمؿ واعمراضمع اعمٕم٤مسيـ و

أّي٤مم طمٞم٤مشمف ىمٌؾ أن يْمٓمّر ذم ُأظمري٤مت طمٞم٤مشمف إمم شم٠مويؾ قم٤ٌمرة اسمـ 

ىمقًمقيف وشم٘مٚمٞمد اعمحّدث اًمٜمّقري ذم دقمقى اظمتّم٤مصٝم٤م سمٛمِم٤مخيف 

 اعم٤ٌمذيـ دون سم٘مّٞم٦م اًمّرواة.

وذم ؾمٞم٤مق اعمٙم٤مٟم٦م اًمٙمٌػمة اًّمتل أوضمدت ُم١مظّمرًا ًمٙمت٤مب  

ىمع اإلصمٜمل قمنمّي وظمّمقص٤ًم ذم ذم اًمقا "يم٤مُمؾ اًمّزي٤مرات"
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اًمٕم٘مقد إظمػمة ـ واًّمتل يتحّٛمؾ اعمرطمقم اخلقئل ضمزءًا يمٌػمًا 

ُمٜمٝم٤م سم٤مقمت٤ٌمر قمٛمر ُمرضمٕمّٞمتف اًمٕم٤مُّم٦م واًمٕمٚمٞم٤م ـ أضمد ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م 

اؾمتٕمراض طم٤مل راٍو ُمـ أهّؿ رواة هذا اًمٙمت٤مب اًّمذي شمقّزقم٧م 

ٌّف اجلٞمؾ  رواي٤مشمف قمغم قمّدة أسمقاب ُمٜمف: قمّٚمٜمل سمذًمؽ أووّمؼ إمم أن أٟم

احلقزوّي اجلديد إمم اعمخ٤مـمر اعمذهٌّٞم٦م اجلّٛم٦م اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم هذا 

اًمٙمت٤مب، وأطمّذر ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م اًمقاقملم ُمـ ظمٓم٤ٌمء وؿمٕمراء 

٦ٌّم آٟمًٞم٤مق اًمٕم٤مـمٗمل واعمٜمؼمي وراء  اعمٜمؼم احلًٞمٜمل ُمـ ُمٖم

ُمروّي٤مشمف دون وقمّل خلٚمٗمّٞم٤مهت٤م اعمذهٌّٞم٦م ودواقمل رواهت٤م أيْم٤ًم، 

ُيٜمًئ إضمؾ ًمٙمت٤مسم٦م شمٕمٚمٞم٘م٦م قمغم أؾم٤مٟمٞمد سم٠مُمؾ أن يقوّم٘مٜمل اهلل و

ٜملم إّٟمف ٟمٕمؿ اعمقمم ووزّم  ًّ هذا اًمٙمت٤مب ذم اًم٘م٤مدم ُمـ إّي٤مم أو اًم

 اًمّتقومٞمؼ.

صمّٛم٦م راو سمٍمّي ذم يم٤مُمؾ اًمّزي٤مرات اؾمٛمف  قمٌد اهلل سمـ قمٌد 

اًمّرمحـ إصّؿ اعمًٛمٕمل، وىمد ٟمّص اًمٜمّج٤مر اعمتقرّم ـ يمام هق 

وٕمٞمػ: »اًمقاطمد قمغم إّٟمف  سم٤محلرف  "هـ45٩"اعمِمٝمقر ـ ؾمٜم٦م  

وىمد »، وأوم٤مد أيْم٤ًم إّن ًمف يمت٤مسم٤ًم ُيًّٛمك  اعمزار، شهم٤مٍل: ًمٞمس سمٌمء
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ش ؾمٛمٕم٧م ممّـ رآه ـ واًمٙمّلم ًمٚمٜمّج٤مر ـ وم٘م٤مل ًمف  هق ختٚمٞمط

[، واًمّٔم٤مهر  إّن ُمـ ؾمٛمع اًمٜمّج٤مر ُمٜمف 217]اًمٜمّج٤مر  ص

: إذ ضم٤مء ذم ٟمًخ٦م رضم٤مًمف "اإلسمـ"ذًمؽ هق اسمـ اًمٖمْم٤مئرّي 

وٕمٞمػ ُمرشمٗمع اًم٘مقل، وًمف »ذم شمرمج٦م إصؿ   اًمقاصؾ ىمقًمف

يمت٤مب ذم اًمزي٤مرات ُم٤م يدّل قمغم ظم٨ٌٍم قمٔمٞمٍؿ وُمذه٥ٍم ُمتٝم٤موم٧ٍم، 

 [.25، ص4]جمٛمع اًمّرضم٤مل  جش. و يم٤من ُمـ يمّذاسم٦م أهؾ اًمٌٍمة

وٓ ؿمّؽ ذم إّن ُمراضمٕم٦م ُمروّي٤مت هذا اًمّراوي ذم يمت٤مب 

واًّمتل دم٤موزت اخلٛمس وقمنميـ رواي٦م  "يم٤مُمؾ اًمّزي٤مرات"

ُمٚمٞمئ٦م سم٤مًمّتٝم٤موم٧م واخل٨ٌم واًمّتخٚمٞمط يمام أوم٤مد اًمّرضم٤مًمّٞمقن، جيده٤م 

ـّ ُمثؾ هذه اًمٜمّتٞمج٦م ًمـ شمت٠مشّمك دون ظمٚمع اًمٜمّٔم٤مرة اًمٙمرسمّلئّٞم٦م  ًمٙم

اعمٕم٤مسة واًّمتل أوح٧م ُمثؾ هذه اعمروّي٤مت سم٤مًمٜم٦ًٌّم هل٤م ُمـ 

أسمجدّي٤مت اًمٗمٝمؿ اًمٙمرسمّلئل ًمقاىمٕم٦م يمرسمّلء ورضورّي٤مشمف واًّمتل 

عمروق قمـ اعمذه٥م، وُمـ سم٤مب ُيٙمت٥م ُمـ يريد اًمٜمّ٘م٤مش ومٞمٝم٤م ا

 اًمّتذيمػم وإًمٗم٤مت اًمٜمّٔمر ٟمِمػم إمم ٟمٛمقذضملم ُمـ رواي٤مشمف 
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امء سمٙم٧م قمغم احلًلم أرسمٕملم ص٤ٌمطم٤ًم » أّوًٓ: ًّ ي٤م زرارة  إّن اًم

قاد، وإّن اًمِّمٛمس  ًّ سم٤مًمّدم، وإّن إرض سمٙم٧م أرسمٕملم ص٤ٌمطم٤ًم سم٤مًم

سمٙم٧م أرسمٕملم ص٤ٌمطم٤ًم سم٤مًمٙمًقف واحلٛمرة، وإّن اجل٤ٌمل شم٘مّٓمٕم٧م 

ت، وإّن اًمٌح٤مر شمٗمّجرت، وإّن اعمّلئٙم٦م سمٙم٧م أرسمٕملم واٟمتثر

ص٤ٌمطم٤ًم قمغم احلًلم ع، وُم٤م اظمتْم٧ٌم ُمٜم٤ّم اُمرأة وٓ اّدهٜم٧م وٓ 

 .ش1»شايمتحٚم٧م وٓ رضّمٚم٧م طمّتك أشم٤مٟم٤م رأس قمٌٞمد اهلل سمـ زي٤مد...

ىمٌؾ ظمروضمف  "ع"أىمٌٚم٧م سمٕمض قماّمشمف ]أي احلًلم »...  ثاكقًا:

ـّ ُمـ اعمديٜم٦م[ شمٌٙمل وشم٘مقل  أؿمٝمد ي٤م طمًلم  ًم٘مد ؾمٛمٕم٧م اجل

 ٟم٤مطم٧م سمٜمقطمؽ وهؿ ي٘مقًمقن 

 أذّل رىم٤مسم٤ًم ُمـ ىمريش ومّذًم٧م وم٢مّن ىمتٞمؾ اًمّٓمػ ُمـ آل ه٤مؿمؿ

 .ش2»شأسم٤مٟم٧م ُمّمٞمٌتؽ إٟمقف وضمّٚم٧م طمٌٞم٥م رؾمقل اهلل مل يؽ وم٤مطمِم٤مً 

 

                                                           

 .81يم٤مُمؾ اًمّزي٤مرات  ص  (1)  

٤مسمؼ ٟمٗمًف  (2)   ًّ  .96اعمّمدر اًم
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وقمغم هذا إؾم٤مس وٕضمؾ احلٗم٤مظ قمغم ُمّمداىمّٞم٦م ُم٤م ضم٤مء ذم 

ت٤مره ُم٘مّدُم٦م يمت٤مب يم٤مُمؾ اًمّزي٤مرات ُمـ اؿمؽماط ىمد يرضمح  ُم٤م اظم

سمٕمض اعمحّ٘م٘ملم اعمٕم٤مسيـ ُمـ ومروّٞم٦م إّن يمت٤مب يم٤مُمؾ اًمّزي٤مرات 

ـ واًمِّمقاهد قمغم ذًمؽ حتت٤مج إمم دراؾم٦م ُمًت٠مٟمٗم٦م يمام ًمّقطمٜم٤م ـ 

ًمٞمس ُمـ شمّمٜمٞمػ اسمـ ىمقًمقيف ُم٤ٌمذة وإّٟمام هق ٕطمد شمّلُمذشمف 

اًّمذي أٟمجزه سمٕمد ووم٤مشمف، مجٕم٤ًم سملم رواي٤مت أؾمت٤مذه ورواي٤مت همػمه 

ا اًمّتٚمٛمٞمذ هق  احلًلم سمـ أمحد أيْم٤ًم، واًمّراضمح إّن هذ

اًمٌقؿمٜمجل، اًمّراوي احلٍمي ًمٙمت٤مب يم٤مُمؾ اًمّزي٤مرات، واًّمذي 

ّسح ذم ٟمٗمس اًمٙمت٤مب سم٠مّٟمف قمرض قمغم أؾمت٤مذه سمٕمض اًمّرواي٤مت 

ًمٙمل ُيْمٞمٗمٝم٤م إمم يمت٤مسمف ومٚمؿ كّمؾ ذًمؽ طمّتك واومتف اعمٜمّٞم٦م 

قمغم قمدم  "اإلسمـ"[: إذ ٓ ُيٕم٘مؾ أن يٜمّص اسمـ ىمقًمقيف 26٩]ص

 ّٓ ُم٤م وىمع ًمٜم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمث٘م٤مت ُمـ أصح٤مسمٜم٤م » قمـ ـمريؼ  روايتف إ

، وٓ أظمرضم٧م ومٞمف طمديث٤ًم روي قمـ اًمُِمّذاذ "رمحٝمؿ اهلل سمرمحتف"

ُمـ اًمّرضم٤مل... همػم اعمٕمرووملم سم٤مًمّرواي٦م اعمِمٝمقريـ سم٤محلدي٨م 

، وُمع هذا ٟمجد ُم٤ًمطم٤مت يمثػمة ُمـ يمت٤مسمف ممٚمقءة شواًمٕمٚمؿ...
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ويمذهبؿ ومْمًّل سم٤مًمّرواي٤مت قمّٛمـ ورد اًمٜمّص اخل٤مّص سمْمٕمٗمٝمؿ 

قمـ اعمج٤مهٞمؾ واعمؽمويملم، وهلذا وىمع مجٚم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء واعمراضمع 

اعمٕم٤مسيـ ذم طمٞمص سمٞمص ؿمديد ذم ومٝمؿ قم٤ٌمرشمف أّدى إمم 

شمذسمذب آرائٝمؿ وشمٌّدهل٤م ذم ومؽمات ُمت٘م٤مرسم٦م ضمّدًا ىمٞم٤مؾم٤ًم سمٕمٛمرهؿ 

اًمٕمٛمكم، وًمٙمـ هؾ ؾمٞمِمٝمد اعمًت٘مٌؾ اًم٘مري٥م صمقرة قمٚمٛمّٞم٦م ُمـ 

ا اًمؽّماث وُمرّوضمٞمف ًمُٞمٕمٓمك يمّؾ ذي ىمٌؾ اجلٞمؾ اجلديد قمغم هذ

أيْم٤ًم، ًم٧ًم  "اًمّٓم٤مس وٟمٗمس احلاّمم"طمّؼ طمّ٘مف، أم ؾمٞمٌ٘مك ٟمٗمس 

 .ش1»أدري، واهلل وزّم اًمّتقومٞمؼ

   

                                                           

  (1)  18 /٩9 /2٩18. 
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ّٔتَا!!  بٔع٘ الضّحار "ع" لٔشٓز ّكاعف

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

ُمـ اعمديٜم٦م إمم يمرسمّلء  "ع"إذا يم٤مٟم٧م طمريم٦م احلًلم سمـ قمكّم 

راقم٦م روح اعمقاضمٝم٦م واًمّتحّدي وُمـ صمّؿ ُم٘متٚمف اعم٠مؾم٤موي هتدف ًمز

وآؾمت٤ًٌمل واًمٖمٚمٞم٤من ذم إُمؿ وّد ـمقاهمٞمتٝم٤م وفمّّلُمٝم٤م وإن 

ىمّؾ اًمٜم٤ّمس واعمٕملم ـ يمام هل اًم٘مراءة اعمِمٝمقرة واًمّرايمزة ذم 

اًمقؾمط اًمِّمٞمٕمل اإلصمٜمل قمنمّي ُمـ قمٍم اًمًّٞمد قمكّم سمـ 

ي٤ٌميع  "ع"ـم٤مووس إمم أقمّم٤مرٟم٤م ـ ومام سم٤مل وًمده قمكم اًمًّج٤مد 

٤موي٦م وٓ زال شمراب ىمؼم واًمده اًمِّمٝمٞمد مل جيّػ سمٕمد؟! يزيد سمـ ُمٕم

ًمٞمزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م شم٘مّٞم٦ًم  "ع"وإذا يم٤مٟم٧م سمٞمٕم٦م وًمده اًمًّج٤مد 

واٟمًٞم٤مىم٤ًم ُمع فمروومف اعمقوققمّٞم٦م اًمنّمقمّٞم٦م اًّمتل أُمٚم٧م قمٚمٞمف ذًمؽ 

ومام ومروٜم٤مه هدوم٤ًم أصٚمّٞم٤ًم ًمقاىمٕم٦م يمرسمّلء وإّن ُمثٚمف ٓ ي٤ٌميع ُمثٚمف مل 

 ىم٤مشمؾ أسمٞمف سمٕمٞمٜمف وهق كتّز رأؾمف؟!يٕمد يمذًمؽ سمؾ ظم٤مًمٗمف ُمـ رأى 
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يمّؾ هذه آقمؽماو٤مت اًمٕمٛمٞم٘م٦م وهمػمه٤م اًمٙمثػم شم١ميّمد سمقوقح 

ُمـ اعمديٜم٦م مل  "ع"ٓ جم٤مل ومٞمف قمغم  إّن ظمروج احلًلم سمـ قمكّم 

 "ع"يٙمـ ٕضمؾ آؾمتِمٝم٤مد اعمخّٓمط ًمف ؾمٚمٗم٤ًم، وإّٟمام ظمرج 

اٟمًٞم٤مىم٤ًم ُمع ُمٕمٓمٞم٤مت ظم٤مرضمّٞم٦م ُمقوققمّٞم٦م ىمّدره٤م ودرؾمٝم٤م 

ٗمر واخلروج، وًمٙمـ طمٞمٜمام وصؾ إمم  ومٜمّ٘مح٧م ًمف ًّ ُمقوقع اًم

وؾمط اًمّٓمريؼ وايمتِمػ ظمٓم٠م هذه اعمٕمٓمٞم٤مت وفمٝمقر ظمّلومٝم٤م 

دظمؾ ُمع ظمّمقُمف ذم ُم٤مرصمقن ـمقيؾ ُمـ اعمٗم٤موو٤مت ُمـ أضمؾ 

ـّ احلّر سمـ يزيد  دمٜم٥ّم احلرب واًم٘مت٤مل وؾمٗمؽ اًمّدُم٤مء، ًمٙم

اًمّري٤مطمل ضمٕمجع سمٛمقيمٌف وأضمؼمه قمغم اًمٜمّزول ذم يمرسمّلء ومٙم٤مٟم٧م 

 ٝم٤مي٦م اًمّدُمقّي٦م اعم٠مؾم٤موي٦م.شمٚمؽ اًمٜمّ 

ُمـ سمٞمٕم٦م  "ع"وقمغم هذا إؾم٤مس  ومام ىم٤مم سمف وًمده اًمًّج٤مد 

يمام هق اعمٜم٘مقل واعمٜمًجؿ ُمع اًمقاىمع اًمّت٤مرخيل ٓ يّمٓمدم ُمع 

ع ًمٙمل يٍّم "إهداف اًمقاىمٕمّٞم٦م حلريم٦م واًمده احلًلم سمـ قمكّم 

٤مدة اعمٕمّٛمٛملم سمٛمختٚمػ صٜمقومٝمؿ وـمٌ٘م٤مهتؿ قمغم إظمٗم٤مء  ًّ قمٛمقم اًم

احل٘م٤مئؼ اًمّت٤مرخيّٞم٦م اعمرشمٌٓم٦م هبذه إطمداث أو صٜم٤مقم٦م مجٚم٦م ُمـ 
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همػمه٤م وسمٕمّدة ُمؼّمرات وصٞم٤مهم٤مت، ويمّؾ ُم٤م قمٚمٞمٜم٤م هق  اإلىمّلع 

قمـ اًم٘مراءة اًمٖمٞمٌّٞم٦م اًّمتل ىمّدُمٝم٤م اسمـ ـم٤مووس حلريم٦م احلًلم سمـ 

واًّمتل ضمثٛم٧م قمغم صدر اًمِّمٞمٕم٦م اإلصمٜمل قمنمّي٦م ُمٜمذ  "ع"قمكّم 

ثػمًا، واهلل ُمـ وراء ذًمؽ اًمٞمقم وطمّتك يقُمٜم٤م هذا، ومتٗمّٓمـ يم

 .ش1»اًم٘مّمد

                                                           

  (1)   18 /٩9 /2٩18. 
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 الزرٌ املذٍيب ّبٔع٘ الضّحار "ع" لٔشٓز!!

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

صمّٛم٦م إمج٤مع ُمريّم٥م سملم ُمِمٝمقر اعم١مّرظملم اعمح٤ميديـ وقمٛمقم 

اعمحّدصملم اإلصمٜمل قمنمّي٦م اعمت٘مّدُملم قمغم طمّمقل اًمٌٞمٕم٦م ُمـ ىمٌؾ 

ًمٞمزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م  "ع"قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكّم اعمٕمروف سم٤مًمًّج٤مد 

ـّ وىمع اخلّلف ذم صٞمٖمتٝم٤م وـمري٘متٝم٤م سمٕم د واىمٕم٦م يمرسمّلء، ًمٙم

وإّّن٤م يم٤مٟم٧م سم٤معم٤ٌمذة أم قمـ ـمريؼ اًمقؾمٞمط، واًمّراضمح اعمٜم٘مقل 

إّّن٤م طمّمٚم٧م قمـ ـمريؼ ُمًٚمؿ سمـ قم٘م٦ٌم وإًمٞمؽ ذح اعمقىمػ 

 سم٤مظمتّم٤مر 

أمجؾ اسمـ ايب احلديد اعمقىمػ اًمّت٤مرخيل ذم ذطمف ًمٜمٝم٩م 

اعمديٜم٦م وقمغم اجلٞمش  عم٤ّم ىمدم ضمٞمش احلّرة إمم »اًمٌّلهم٦م وم٘م٤مل  

ُمًٚمؿ سمـ قم٘م٦ٌم اعمّري، أسم٤مح اعمديٜم٦م صمّلصم٤ًم واؾمتٕمرض أهٚمٝم٤م 

سم٤مًمًٞمػ ضمزرًا يمام جيزر اًم٘مّّم٤مب اًمٖمٜمؿ، طمتك ؾم٤مظم٧م إىمدام 

ذم اًمدم، وىُمتؾ أسمٜم٤مء اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر وذري٦م أهؾ سمدر، 
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وأظمذ اًمٌٞمٕم٦م ًمٞمزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م قمغم يمّؾ ُمـ اؾمتٌ٘م٤مه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

ٌـّ ُٕمػم اعم١مُمٜملم يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م، هٙمذا واًمت٤مسمٕملم قمغم  أّٟمف قمٌٌد ىم

ّٓ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم  يم٤مٟم٧م صقرة اعم٤ٌميٕم٦م يقم احلّرة إ

: وم٢مّٟمف أقمٔمٛمف وأضمٚمًف ُمٕمف قمغم هيره وأظمذ "ع"]اًمًّج٤مد[ 

سمٞمٕمتف قمغم أٟمف أظمق أُمػم اعم١مُمٜملم يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م واسمـ قمّٛمف: دومٕم٤ًم 

سمقص٤مة ُمـ يزيد سمـ  ًمف قماّم سم٤ميع قمٚمٞمف همػمه، ويم٤من ذًمؽ

 .ش1»شُمٕم٤موي٦م...

وشمداول ُمٗمٝمقم أسمٜم٤مء اًمٕمٛمقُم٦م ذم أُمث٤مل هذه اعمقاـمـ احلرضم٦م 

ٞمد اعمرشم٣م اعمتقرّم ؾمٜم٦م   ًّ ًمٞمس ضمديدًا سم٤معمّرة: ومٝمذا اًم

، يتحّدث قمـ ـمرح ُمثؾ هذا اعمٗمٝمقم ُمـ ىمٌؾ "هـ436"

أصمٜم٤مء ُمٗم٤موو٤مشمف إظمػمة ُمع قمٛمر سمـ ؾمٕمد  "ع"احلًلم سمـ قمكّم 

صٚمقات اهلل "وىمد روي أّٟمف »اًم٘مت٤مل أيْم٤ًم وم٘م٤مل   ُمـ أضمؾ دمٜم٥ّم

ىم٤مل  ًمٕمٛمر سمـ ؾمٕمد اًّمٚمٕملم  اظمت٤مروا ُمٜمّل  "وؾمّلُمف قمٚمٞمف وآًمف

                                                           

 .259، ص3ذح ّن٩م اًمٌّلهم٦م ٕسمـ أيب احلديد  ج  (1)  
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إُّم٤م اًمرضمقع إمم اعمٙم٤من اًمذي أىمٌٚم٧م ُمٜمف: أو أن أوع يدي ذم يد 

يزيد ومٝمق اسمـ قمٛمل ًمػمى ذم رأيف: و إُم٤م أن شمًػموين إمم صمٖمر ُمـ 

 ُم٤م ًمف وقمكم ُم٤م قمٚمٞمف. صمٖمقر اعمًٚمٛملم وم٠ميمقن رضمّّل ُمـ أهٚمف زم

وأن قمٛمر يمت٥م إمم قمٌٞمد اهلل سمـ زي٤مد اًّمٚمٕملم سمام ؾمئؾ وم٠مسمك 

 .ش1»شقمٚمٞمف...

أُّم٤م اًمٙمٚمٞمٜمل ص٤مطم٥م أهّؿ يمت٤مب طمديثّل إصمٜمل قمنمّي ُمٕمتؼم 

وم٘مد روى سم٢مؾمٜم٤مده اًمّّمحٞمح قمٜمدهؿ قمـ سمرير سمـ ُمٕم٤موي٦م إّٟمف 

ي٘مقل  إّن يزيد سمـ  "ع"ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر ]اًم٤ٌمىمر[ »ىم٤مل  

اعمديٜم٦م وهق يريد احل٩ّم، ومٌٕم٨م إمم رضمٍؾ ُمـ ىمريش  ُمٕم٤موي٦م دظمؾ

وم٠مشم٤مه وم٘م٤مل ًمف يزيد  أ شم٘مّر زم أّٟمؽ قمٌد زم، إن ؿمئ٧م سمٕمتؽ وإن 

ؿمئ٧م اؾمؽمىم٘متؽ؟! وم٘م٤مل ًمف اًمّرضمؾ  واهلل ي٤م يزيد ُم٤م أٟم٧م سم٠ميمرم 

 اجل٤مهٚمٞم٦م ذم أيب ُمـ أومْمؾ ُمٜمّل ذم ىمريش طم٤ًًٌم وٓ يم٤من أسمقك

 ُمٜمل، سمخػم وٓ يـ،اًمد ذم ُمٜمّل سم٠مومْمؾ أٟم٧م وٓ واإلؾمّلم،
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ًمؽ سمام ؾم٠مًم٧م؟! وم٘م٤مل ًمف يزيد  إن مل شم٘مّر زم واهلل  أىمرّ  ومٙمٞمػ

ىمتٚمتؽ، وم٘م٤مل ًمف اًمرضمؾ  ًمٞمس ىمتٚمؽ إّي٤مي سم٠مقمٔمؿ ُمـ ىمتٚمؽ 

، وم٠مُمر سمف وُم٘متؾ. صمّؿ أرؾمؾ "ص"احلًلم سمـ قمكم اسمـ رؾمقل اهلّل 

، وم٘م٤مل ًمف ُمثؾ ُم٘م٤مًمتف ًمٚم٘مرر، وم٘م٤مل ًمف "ع"امم قمكم سمـ احلًلم 

  أ رأي٧م إن مل أىمّر ًمؽ أ ًمٞمس شم٘متٚمٜمل يمام "ع" قمكم سمـ احلًلم

  سمغم، وم٘م٤مل ًمف "ًمٕمٜمف اهلل"ىمتٚم٧م اًمرضمؾ سم٤مُٕمس؟ وم٘م٤مل ًمف يزيد 

  ىمد أىمررت ًمؽ سمام ؾم٠مًم٧م، أٟم٤م قمٌد ُمٙمره "ع"قمكم سمـ احلًلم 

  "ًمٕمٜمف اهلل"وم٢من ؿمئ٧م وم٠مُمًؽ وإن ؿمئ٧م ومٌْع، وم٘م٤مل ًمف يزيد 

   .ش1»شأومم ًمؽ: طم٘مٜم٧م دُمؽ، ومل يٜم٘مّمؽ ذًمؽ ُمـ ذومؽ

وىمد واضمٝم٧م هذه اًمّرواي٦م إؿمٙم٤مًٓ شم٤مرخيّٞم٤ًم ُمٗم٤مده  إّن اًمّث٤مسم٧م 

ػم إّن يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م مل خيرج ُمـ اًمِّم٤مم ُمـ طملم  ًّ سملم أهؾ اًم

شمًٜمّٛمف اخلّلوم٦م إمم طملم ُمقشمف: ومٙمٞمػ شمٗمؽمض اًمّرواي٦م دظمقًمف إمم 

 اعمديٜم٦م سم٘مّمد احل٩ّم؟! 
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وىمد أضم٤مب ؿمٞمخ اعمحّدصملم اإلصمٜمل قمنمّي٦م اعمجٚمز قمـ هذا 

ًمٕمؾ »ؿمٙم٤مل سمٓمرح اطمتامل وضمقد آؿمت٤ٌمه ُمـ ىمٌؾ اًمّرواة: إذ اإل

هذا يم٤من ُمـ ُمًٚمؿ سمـ قم٘م٦ٌم، وإمم هذا اعمٚمٕمقن طمٞم٨م سمٕمثف ًم٘متؾ 

أهؾ اعمديٜم٦م ومجرى ُمٜمف ذم ىمتؾ احلّرة ُم٤م ضمرى، و ىمد ٟم٘مؾ أّٟمف 

ىمري٥م ُمـ ذًمؽ، وم٤مؿمتٌف  "ع"أضمرى سمٞمٜمف وسملم قمكم سمـ احلًلم 

 .ش1»شقمغم سمٕمض اًمرواة

ـ ؾمّلُم٦م واؾمت٘م٤مُم٦م ُمثؾ هذا اًمّتقضمٞمف وسمٖمّض اًمّٓمرف قم

ّٓ إّن ٟمٗمس  ًمٚمّرواي٦م وقمـ قمدم اٟمًج٤مُمف ُمع ٟم٥ًم اسمـ قم٘م٦ٌم، إ

شمٚمّ٘مل اعمحّدصملم اإلصمٜمل قمنمّي٦م هلذا اخلؼم وإيداقمف ذم إُمّٝم٤مت 

يمتٌٝمؿ اعمٕمتؼمة يم٤مًمٙم٤مذم هلق دًمٞمؾ ضم٤مزم وىم٤مـمع قمغم إيامّنؿ سم٠مصؾ 

٘متٝم٤م: سمؾ ٟمجد حتّ٘مؼ طم٤مدصم٦م اًمٌٞمٕم٦م، وإّن اظمتٚمٗم٧م اًمّتٗم٤مؾمػم ذم ـمري

إّن حمّدصم٤ًم إصمٜمل قمنمّي٤ًم ؿمٝمػمًا يم٤محلّر اًمٕم٤مُمكم يٗمتل قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م 
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سم٤مب ضمقاز إىمرار احلّر »ويٕم٘مد سم٤مسم٤ًم ذم وؾم٤مئٚمف محؾ قمٜمقان  

 .ش1»شسم٤مًمرىّمّٞم٦م ُمع اًمّت٘مّٞم٦م وإن يم٤من ؾمّٞمداً 

يمّؾ هذا وهمػمه ُمـ اإلصم٤مرات اًمٙمثػمة اًّمتل محٚمتٝم٤م اًمّّمٗمح٦م 

اًمٜمّٔمر ٓ ذم اًم٘مراءة اًمّرؾمٛمّٞم٦م ي١ميّمد سمقوقح قمغم رضورة إقم٤مدة 

وُم٘متٚمف اًمّدُمقّي  "ع"اعمتداوًم٦م واعمٕمرووم٦م حلريم٦م احلًلم سمـ قمكّم 

ذم يمرسمّلء ومح٥ًم، سمؾ ذم ُمٜمٔمقُم٦م اإلُم٤مُم٦م واعمٝمدوّي٦م اإلهلّٞم٦م 

اإلصمٜمل قمنمّي٦م وقمروٝم٤م اًمٕمريض أيْم٤ًم، وآسمتٕم٤مد قمـ ًمٌس أّي 

، ًمٙمـ ٟمٔم٤مرة ُمذهٌّٞم٦م ذم ىمراءة إطمداث اًمّت٤مرخيّٞم٦م وشمٗمًػمه٤م

ٌقن سمف ٓ ُيريدون  ًّ يٌدو إّن ُمـ ران قمغم ىمٚمقهبؿ ُم٤م يم٤مٟمقا يتٙم

ّٓ أن ٟمقضمٕمٝمؿ سم٤مًمٜمّ٘مد  ذًمؽ، وٓ ظمٞم٤مر ًمٜم٤م إلزاًم٦م هذا اًمدرن إ

 .ش2»اًمٕمٚمٛمّل اعمقوققمّل اهل٤مدف طمّتك طملم، واهلل ُمـ وراء اًم٘مّمد

                                                           

 .253، ص16وؾم٤مئؾ اًمِّمٞمٕم٦م  ج  (1)  
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 تأّمالت يف مقْل٘ "مثلٕ ال ٓبآع مثلُ"!!

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

يٜم٦م اًمقًمٞمد سمـ قمت٦ٌم سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من  سمٕمد أن أظمؼم أُمػم اعمد

سمخؼم ُمقت ُمٕم٤موي٦م ودقم٤مه إمم سمٞمٕم٦م وًمده  "ع"احلًلم سمـ قمكّم 

ّٓ أن ىم٤مل   "ع"يزيد ومام يم٤من ُمٜمف  إّٟم٤م هلل وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن، » إ

ورطمؿ اهلل ُمٕم٤موي٦م، وقمٔمؿ ًمؽ إضمر. أُم٤م ُم٤م ؾم٠مًمتٜمل ُمـ اًمٌٞمٕم٦م 

٤م ُمٜمّل ّهًا دون وم٢مّن ُمثكم ٓ يٕمٓمل سمٞمٕمتف هًا، وٓ أراك دمتزئ هب

أن ٟمٔمٝمره٤م قمغم رؤوس اًمٜم٤ّمس قمّلٟمٞم٦م، ىم٤مل ]اًمقًمٞمد[  أضمؾ، 

[  وم٢مذا ظمرضم٧م إمم اًمٜم٤ّمس ومدقمقهتؿ إمم اًمٌٞمٕم٦م "ع"ىم٤مل ]احلًلم 

دقمقشمٜم٤م ُمع اًمٜم٤مس ومٙم٤من أُمرًا واطمدًا، وم٘م٤مل ًمف اًمقًمٞمد ويم٤من ك٥م 

اًمٕم٤مومٞم٦م  وم٤مٟمٍمف قمغم اؾمؿ اهلل طمّتك شم٠مشمٞمٜم٤م ُمع مج٤مقم٦م اًمٜم٤مس، 

٤مقم٦م ومل ي٤ٌميع ٓ ىمدرت ُمٜمف وم٘م٤مل ًمف ُمروا ًّ ن  واهلل ًمئـ وم٤مرىمؽ اًم

قمغم ُمثٚمٝم٤م أسمدًا طمّتك شمٙمثر اًم٘متغم سمٞمٜمٙمؿ وسمٞمٜمف، اطمٌس اًمرضمؾ، 

وٓ خيرج ُمـ قمٜمدك طمّتك ي٤ٌميع أو شميب قمٜم٘مف، ومقصم٥م قمٜمد 

ذًمؽ احلًلم، وم٘م٤مل  ي٤م سمـ اًمزرىم٤مء، أٟم٧م شم٘متٚمٜمل أم هق! يمذسم٧م 
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ُمٕمف طمَتك أشمك واهلل وأصمٛم٧م، صمّؿ ظمرج ومٛمّر سم٠مصح٤مسمف، ومخرضمقا 

 .ش1»شُمٜمزًمف...

وُم٤م شم٘مّدم هق  اًمّّمٞمٖم٦م اعمٕمرووم٦م واعمِمٝمقرة واعمٕمتؼمة ًمٚمحقار 

، واًّمتل رواه٤م "ع"اًّمذي دار سملم أُمػم اعمديٜم٦م واحلًلم سمـ قمكّم 

سم٢مؾمٜم٤مده قمـ أيب  "هـ31٩"اسمـ ضمرير اًمّٓمؼمي اعمتقرّم ؾمٜم٦م  

تقرّم خمٜمػ، وىمد اقمتٛمده٤م زقمٞمؿ اًمّٓم٤مئٗم٦م اإلصمٜمل قمنمّي٦م اعمٗمٞمد اعم

، وًمٕمّؾ ُم٤م ش2»ذم يمت٤مسمف اًمِّمٝمػم اإلرؿم٤مد أيْم٤مً  "هـ415"ؾمٜم٦م  

يٕمّزز هذه اًمّّمٞمٖم٦م ُمـ احلقار ُم٤م أورده اًمديٜمقري ذم إظم٤ٌمر 

اًمّٓمقال: طمٞم٨م ٟم٘مؾ قمـ احلًلم سمـ قمكّم ع ىمقًمف ًمٚمقًمٞمد طمٞمٜمام 

إّن ُمثكم ٓ ُيٕمٓمل سمٞمٕمتف ّهًا، وأٟم٤م ـمقع »ـمٚم٥م ُمٜمف اًمٌٞمٕم٦م ًمٞمزيد  

ٜم٤ّمس ًمذًمؽ طميت، ويمٜم٧م واطمدًا يديؽ، وم٢مذا مجٕم٧م اًم

                                                           

 .34٩، ص5شم٤مريخ اًمّٓمؼمي  ج  (1)  
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ُمع ُمروان  "ع"، ومل ينم إمم ُمِم٤مضمرة احلًلم سمـ قمكّم ش1»شُمٜمٝمؿ

 سمـ احلٙمؿ يمام ضم٤مءت ذم اًمّٓمؼمي وهمػمه ُمـ اعمّم٤مدر اًمٙمثػمة.

ًمٙمٜم٤ّم ٟمًٛمع ُمـ قمغم اعمٜم٤مسمر اًمٞمقم إو٤موم٦م ُمذهٌّٞم٦م واوح٦م هلذه 

اعمح٤مورة ويم٠مّّن٤م ُمًتّٚم٦م ُمـ سمٕمض وم٘مرات ُم٤م ُيّمٓمٚمح قمٚمٞمف سمـ 

اًمّراُمٞم٦م ًمتٕمزيز صٞمٖم٦م اإلُم٤مُم٦م اإلهلّٞم٦م  "رة اجل٤مُمٕم٦م اًمٙمٌػمةزي٤م"

اًمتٗم٧م إمم  "ع"اإلصمٜمل قمنمّي٦م: طمٞم٨م ُي٘م٤مل إّن احلًلم سمـ قمكم 

أُمػم اعمديٜم٦م سمٕمد أن وسّمخ وىمّرع ُمروان قمغم يمّلُمف وُم٘مؽمطمف 

أهّي٤م إُمػم إّٟم٤م أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌّّقة: وُمٕمدن اًمّرؾم٤مًم٦م: »وىم٤مل  

هلل: وسمٜم٤م ظمتؿ اهلل، ويزيد رضمؾ وخمتٚمػ اعمّلئٙم٦م: وسمٜم٤م ومتح ا

ـٌ سم٤مًمٗمًؼ،  وم٤مؾمؼ ؿم٤مرب اخلٛمر: ىم٤مشمؾ اًمٜمّٗمس اعمحّرُم٦م: ُمٕمٚم

وُمثكم ٓ ُي٤ٌميع سمٛمثٚمف، وًمٙمـ ٟمّمٌح وشُمّمٌحقن، وٟمٜمٔمر 

  .ش2»ش"ع"وشمٜمٔمرون  أّيٜم٤م أطمّؼ سم٤مخلّلوم٦م واًمٌٞمٕم٦م، صمّؿ ظمرج 
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إّن هذه اإلو٤موم٦م اعمذهٌّٞم٦م اًمقاوح٦م يٙمّذهب٤م  ومن الواضح:

اعمٜم٘مقل سمِمٙمؾ ُمٕمتؼم يمام حلٔمٜم٤م ذم اًمّٓمؼمي اًمّّمدر واًمٕمجز 

واإلرؿم٤مد وهمػمه٤م ُمـ اًمٙمت٥م اًمّت٤مرخيّٞم٦م: إذ شمٕمّزز سمٛمحي أُمػم 

اعمديٜم٦م ُم٘مؽمح ُمروان سمـ احلٙمؿ ذم رضورة أظمذ اًمٌٞمٕم٦م ُمـ 

ومقرًا وإّن ظمروضمف سمدوّن٤م يٕمٜمل قمدم سمٞمٕمتف  "ع"احلًلم سمـ قمكّم 

ذا اًمّتٛمّرد سمٕمد ذًمؽ أصًّل: ومٚمق يم٤من أُمػم اعمديٜم٦م ىمد ؾمٛمع ُمثؾ ه

ًمرومض اًمٌٞمٕم٦م ومام  "ع"واًمّتؼمير اًمٍّميح ُمـ ىمٌؾ احلًلم سمـ قمكّم 

سم٤مًمف شمريمف خيرج ومل يرشّم٥م أّي أصمر سمٕمده٤م أصًّل، ويم٤من قمغم 

ـ ووم٘م٤ًم هلذه اًمّّمٞمٖم٦م ُمـ اًمٜمّ٘مؾ ـ أن يٙمقن  "ع"احلًلم سمـ قمكّم 

سك٤ًم وواوح٤ًم ُمٜمذ اًمٌداي٦م، ٓ أن يًؽمضمع ويؽمطّمؿ قمغم 

إُمػم أن شمٙمقن سمٞمٕمتف ضمٝم٤مرًا ّن٤مرًا ويؽماضمع ُمٕم٤موي٦م ويٓمٚم٥م ُمـ 

أظمػمًا سمٕمد اؾمتٗمزاز ُمروان، وهذا يٙمِمػ ًمٜم٤م قمـ قمدم صّح٦م 

ُمثؾ هذه اإلو٤موم٦م سمؾ ٟمحتٛمؾ ضمّدًا ووٕمٝم٤م وُمٜمحقًمّٞمتٝم٤م 

ٕؾم٤ٌمب ُمقائٛم٦م اعمقىمػ احلًٞمٜمل ُمع ُم٤م ُيّمٓمٚمح قمٚمٞمف سمٜمٔمرّي٦م 

 ذا.اًمِّمٝم٤مدة اًّمتل رّوج هل٤م ُمٜمذ أّي٤مم اسمـ ـم٤مووس وطمّتك يقُمٜم٤م ه
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ورسّمام ُيتقّهؿ  إّن هذه اإلو٤موم٤مت ىمد ضم٤مءت ذم ُمّم٤مدر 

ُمت٘مّدُم٦م قمغم ُمرطمٚم٦م اسمـ ـم٤مووس، وهذا ي١ميّمد ىمدُمٝم٤م وقمدم 

شم٠مصّمره٤م سمًٞم٤مىم٤مت ُم٤م ذيمرشمؿ ُمـ ٟمٔمرّي٦م ذم شمٗمًػم اعمقىمػ احلًٞمٜمل: 

إذ ضم٤مءت ذم يمت٤مب اًمٗمتقح إلسمـ أقمثؿ اًمٙمقذم اًّمذي ي٘م٤مل إّٟمف 

ؾ احلًلم ًمٚمخقارزُمل ، يمام ضم٤مءت ذم ُم٘مت"هـ314"شمقذّم ؾمٜم٦م  

 ."هـ568"اًّمذي ي٘م٤مل إّٟمف شمقذّم ؾمٜم٦م  

وسمٖمٞم٦م رومع ُمثؾ هذا اًمّتقّهؿ سمقّدي أن أؾمّجؾ سمٕمض اًمٜمّ٘م٤مط 

 اإليْم٤مطمّٞم٦م اًمٕم٤مضمٚم٦م 

رهمؿ ؿمّح٦م اعمٕمٚمقُم٤مت اعمتقاومرة قمـ ؿمخّمّٞم٦م اسمـ أقمثؿ  أّوًٓ:

وٟمدرهت٤م، ورهمؿ اؿمتامل يمت٤مسمف قمغم يمثػم ُمـ اًمٖمرائ٥م اًّمتل ٓ 

ٕظمرى ومْمًّل قمـ قمدم اقمت٤ٌمر شمٗمّرداشمف شم١مّيده٤م اًمٙمت٥م ا

وأيم٤مذيٌف، ًمٙمٜمّٜم٤م ـ وووم٘م٤ًم عمٕمٓمٞم٤مت يمثػمة ـ ٟمحتٛمؾ ضمّدًا اًمّتٍّمف 

ٕمل احلثٞم٨م عمقائٛم٦م  ًّ اًمقاومر ذم ٟمّمقص هذا اًمٙمت٤مب، واًم

 "ع"صٞم٤مهم٦م رواي٤مشمف وأظم٤ٌمره ُمع ٟمٔمرّي٦م ظمروج احلًلم سمـ قمكّم 

قل ُمـ أضمؾ اًمِّمٝم٤مدة يمام رّوج هل٤م اسمـ ـم٤مووس: ًمذا يّمٕم٥م اًم٘م
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ضمّدًا سم٤مقمت٤ٌمر اًمٜمًّخ٦م اًّمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ذم حت٘مٞمؼ هذا اًمٙمت٤مب 

اعمٓمٌقع ذم دار إوقاء، ظمّمقص٤ًم إذا ُم٤م ىم٤مرٟم٤مه٤م ُمع اًمٜمًّخ٦م 

اًمٗم٤مرؾمّٞم٦م ُمـ هذا اًمٙمت٤مب واًّمتل ُي٘م٤مل إّّن٤م شُمرمج٧م ذم اًم٘مرن 

٤مدس رهمؿ وضمقد شمٍّمف ذم اًمؽّممج٦م، سمؾ إّٟم٤م إذا رضمٕمٜم٤م إمم  ًّ اًم

ُمثكم ٓ ي٤ٌميع "ّل ٟمٕمثر قمغم شمرمج٦م ًمٕم٤ٌمرة  اًمٜمًّخ٦م اًمٗم٤مرؾمّٞم٦م وم

إٟم٤م أهؾ سمٞم٧م "أصًّل، سمؾ اىمتٍمت اًمؽّممج٦م قمغم وم٘مرة  "ُمثٚمف

، ش1»ُمع سمٕمض اًمّتٖمٞمػمات قمـ اًمٜمًّخ٦م اًمٕمرسمّٞم٦م  "اًمٜمٌّّقة...إًمخ

 واحلدي٨م اًمّتٗمّمٞمكم يتٓمّٚم٥م حمًّل آظمر.

إّن اعم٘متؾ اعمٓمٌقع واعمٜمًقب ًمٚمخقارزُمل ٓ اقمت٤ٌمر ًمف  وثاكقًا:

: وذًمؽ ًمٕمدم صمٌقت يمقٟمف ًمٚمخقارزُمل أّوًٓ، وقمدم وضمقد قمٜمدٟم٤م

أّي ىمٞمٛم٦م ًمٚمٜمًّخ٦م اًّمتل ُاقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ذم ـم٤ٌمقمتف صم٤مٟمٞم٤ًم: وقمدم 

اموي ٟم٤مؾمخ وـم٤مسمع  ًّ صمٌقت وصم٤مىم٦م وأُم٤مٟم٦م اعمرطمقم حمّٛمد اًم

اًمٙمت٤مب ذم هذا اخلّمقص صم٤مًمث٤ًم، وىمد ؿم٤مهدٟم٤م يمٞمػ إّن اعمرطمقم 
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ذم أُم٤مٟمتف طمٞمٜمام قمٌد اًمرّزاق اعم٘مّرم أسمدى ؿمٙمقيمف اًمقاوح٦م 

ٓ شمدقمقيّن ويؽ أم "اطمتٛمؾ ضمّدًا إّٟمف وراء ووع أسمٞم٤مت 

، وسم٤مًمّت٤مزم ومتٍّمومف وشمٖمٞمػمه ش1»وٟمًٌتٝم٤م هل٤م يمذسم٤مً  "اًمٌٜملم...

وإو٤مومتف ذم ٟمٗمس هذه اًمٜمًّخ٦م ـ طمّتك ًمق ومروٜم٤م ضمدًٓ اقمت٤ٌمره٤م 

 ـ وارد سمؾ واىمع أيْم٤ًم.

روّي٦م أىمدم سمٕمض اعمٕم٤مسيـ قمغم اؾمتّلل اًمٜمّّمقص اعم وثالثًا:

قمـ أيب خمٜمػ ُمـ يمت٤مب اًمّٓمؼمي وضمٕمٚمٝم٤م ذم يمت٤مب ُمًت٘مّؾ حت٧م 

، وىمد ىم٤مُم٧م سمٓم٤ٌمقمتف ُم١مؾّم٦ًم اًمٜمّنم "وىمٕم٦م اًمّٓمػ"قمٜمقان  

اإلؾمّلُمل ذم ُمديٜم٦م ىمؿ اإليراٟمّٞم٦م، وًمٙمـ قمغم ـمري٘م٦م هذا اعمٕم٤مس 

اعمذهٌّٞم٦م اعم١مؾّمٗم٦م ـ واعمتٙمّررة ذم قمٛمقم اعم١مؾّم٤ًمت اًمِّمٞمٕمّٞم٦م 

ّٓ ُم٤م ؿمذّ  وٟمدر ـ ىم٤مم سمحذف قم٤ٌمرة احلًلم سمـ  اإلصمٜمل قمنمّي٦م إ

وووع ٟم٘م٤مط ش رطمؿ اهلل ُمٕم٤موي٦م، وقمٔمؿ ًمؽ إضمر  »"ع"قمكّم 

، وٓ أقمرف أّي أُم٤مٟم٦م قمٚمٛمٞم٦م يتِمّدق ه١مٓء هب٤م؟! ش2»ُمٙم٤مّن٤م
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واًمّٓمريػ إّٟمف ؿمج٥م اًمّتحريػ واًمّتدًمٞمس سمِمّدة ذم ُم٘مّدُم٦م 

 يمت٤مسمف!!

 وم٢مّن ُم٤م دقم٤مٟم٤م ًمذيمر هذه إؾمٓمر هق رضورة إقم٤مدة وأخرًا:

اًمٜمّٔمر ُمٚمّٞم٤ًم سمّمّح٦م واقمت٤ٌمر ٟمًخ اعمّم٤مدر اًّمتل ٟم٘مٚم٧م أّوًمّٞم٤مت 

وأؾم٤ٌمهب٤م، وإّن اًمقىمقع ذم ذاك  "ع"طمريم٦م احلًلم سمـ قمكّم 

اًمٜمّّمقص واًمٜمًّخ اعمت٠مظّمرة يٕمٜمل آسمتٕم٤مد قمـ احل٘مٞم٘م٦م سمٛم٤ًموم٤مت 

سمٕمٞمدة ضمّدًا: إذ شُمًٝمؿ ذم شمٙمقيـ صقرة ُمذهٌّٞم٦م وهمػم طم٘مٞم٘مّٞم٦م قمـ 

ؽ اعمرطمٚم٦م شُمًٝمؿ سمِمٙمؾ وسمآظمر أؿمخ٤مص وُمقاىمػ وأطمداث شمٚم

ذم اؾمتٌٕم٤مد ٟمٗمز جلٛمٚم٦م ُمـ احل٘م٤مئؼ همػم اعمتقاوم٘م٦م ُمٕمٝم٤م، وقمغم 

هذا إؾم٤مس ُاؾمُتٌٕمَد ُمـ اعمِمٝمد اًمٙمرسمّلئل اعمٕم٤مس اىمؽماح 

اًمّذه٤مب إمم يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م وهق يتٗم٤موض  "احلًلم سمـ قمكّم ع

ُمع قمٛمر سمـ ؾمٕمد ذم اًّمٚمحٔم٤مت إظمػمة سمٖمٞم٦م احلٞمٚمقًم٦م دون 

ٕمريم٦م وؾمٗمؽ اًمّدُم٤مء يمام أورده اًمًّٞمد اعمرشم٣م، وىمقع اعم

ًمٞمزيد أيْم٤ًم  "ع"واؾمتٌٕمدت أيْم٤ًم واىمٕم٦م ُم٤ٌميٕم٦م وًمده اًمًّج٤مد 

ذم أطمداث احلّرة، ُمع إّن ـمٚم٥م اًمّذه٤مب إمم يزيد ُم٤ٌمذة 
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واًمّتٗم٤موض ُمٕمف ُمـ أضمؾ احلٞمٚمقًم٦م دون ؾمٗمؽ اًمّدُم٤مء ـ 

ه أهشمف وأـمٗم٤مًمف ـ سمؾ وسمٞمٕم٦م وًمد "ع"ظمّمقص٤ًم وإّن ُمع احلًلم 

ًمٞمزيد أيْم٤ًم ذم ُمثؾ شمٚمؽ احل٤مًم٦م أُمر ُمٕم٘مقل ضمّدًا ذم أدسمّٞم٤مت 

اعمٜمٔمقُم٦م اًمّديٜمّٞم٦م اًم٘مرآٟمّٞم٦م سمؾ هق ُم٤م اؾمت٘مّرت قمٚمٞمف يمٚمٛم٦م وؾمػمة 

ـّ ٟمٔمرّي٦م  "ع"أئّٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م  سمٕمد ُمٕمريم٦م يمرسمّلء أيْم٤ًم، ًمٙم

اًمِّمٝم٤مدة ومٕمٚم٧م ومٕمٚمتٝم٤م: وم٠ُمهمٚمؼ اًمٕم٘مؾ وؾمّٚمؿ اعمٗمت٤مح إمم اًمٕم٤مـمٗم٦م، 

                           .ش1»راء اًم٘مّمدومت٠مُّمؾ واهلل ُمـ و
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ّٕ "ع" ّفلضفتَا!!  حزك٘ احلضني بً عل

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

اًّمتل خيت٤مره٤م  "ٟمٔمرّي٦م اًمِّمٝم٤مدة"ًمٕمّؾ أووح دًمٞمؾ قمغم سمٓمّلن 

ُمِمٝمقر اإلصمٜمل قمنمّي٦م ُمٜمذ أّي٤مم أسمـ ـم٤مووس ًمتٗمًػم طمريم٦م 

إمم يمرسمّلء وُمـ صمّؿ ُم٘متٚمف اعم٠مؾم٤موي هق  "ع"احلًلم سمـ قمكّم 

شم٘مٚمٞمده٤م واخّت٤مذه٤م ىمدوة ُمـ ىمٌؾ قمٛمقم أئّٛم٦م اإلصمٜمل قمنمّي٦م  قمدم

وُمِمٝمقر وم٘مٝم٤مئٝمؿ ُمٜمذ حلٔم٦م اؾمتِمٝم٤مده وطمّتك اًمٞمقم: وم٢مذا يم٤من 

هيدف ُمـ ظمّلل ىمتؾ ٟمٗمًف هبذه اًمّٓمري٘م٦م   "ع"احلًلم سمـ قمكّم 

زراقم٦م روح اًمّثقرة وآؾمت٤ًٌمل واًمِّمٝم٤مُم٦م ذم إُّم٦م عمقاضمٝم٦م 

ىمّٚم٦م اعمٕملم وُمـ دون شمقوّمر اًمّٔم٤معملم طمّتك ُمع ىمّٚم٦م اًمٜم٤ّمس و

وُم٤م ؟! فمروومٝم٤م وذوـمٝم٤م ومام سم٤مل إئّٛم٦م ُمـ وًمده مل ي٘متدوا سمف

سم٤مل ُمِمٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء اإلصمٜمل قمنمّي٦م مل كّريمقا ؾم٤ميمٜم٤ًم سمؾ ُم٤مرؾمقا 

؟اًمّت٘مّٞم٦م سم٠مسمِمع صقره٤م سمؾ ؿمٝمدٟم٤م يمٞمػ إّن ُمِمٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء !

واعمراضمع اإلصمٜمل قمنمّي٦م اعمٕم٤مسيـ يم٤مٟمقا طمٚمس سمٞمقهتؿ 

 ؿ طمذر اعمقت؟! وهاديٌٝم



 1٩7    ............................................................ (2)ة بنّظارة ال مذهبّيكزبالء 

ومٝمؾ ُيٕم٘مؾ إّن اًمّٔمروف احلًٞمٜمّٞم٦م اًّمتل سمّررت ًمٚمحًلم سمـ 

اخلروج سمٜمّٞم٦م اًمِّمٝم٤مدة مل شمتٙمّرر وٓ ُمّرة واطمدة ٕئّٛم٦م  "ع"قمكّم 

ووم٘مٝم٤مء اإلصمٜمل قمنمّي٦م ُمٜمذ حلٔم٦م حتّريمف واؾمتِمٝم٤مده وطمّتك يقُمٜم٤م 

ّٓ قمج٥م قمج٤مب!!  هذا؟! إّن هذا إ

ٓ ُمراء وٓ  يمّؾ هذا ـ وهمػمه اًمٙمثػم ـ يٙمِمػ سمقوقح

مل خيرج ُمـ أضمؾ  "ع"ضمدال ومٞمف  قمـ إّن احلًلم سمـ قمكّم 

اًمِّمٝم٤مدة قمغم اإلـمّلق، سمؾ ظمرج قمغم أؾم٤مس ُمٕمٓمٞم٤مت ظم٤مرضمّٞم٦م 

ُمقوققمّٞم٦م ٟمّ٘مح٧م ًمف ُمقوقع اخلروج اًمنّمقمل، وطمٞمٜمام سم٤من 

ظمٓم٠م هذه اعمٕمٓمٞم٤مت شمٜمّ٘مح ًمف ُمقوقع آظمر وؾمٕمك ؾمٕمٞم٤ًم طمثٞمث٤ًم 

شمف هبذه اًمّٓمري٘م٦م ُمـ أضمؾ شمٓمٌٞم٘مف دون ضمدوى، ومٙم٤مٟم٧م ؿمٝم٤مد

اعم٠مؾم٤موّي٦م ظمٞم٤مرًا أظمػمًا ووٕمف اًمّٔم٤معمقن ومٞمف سملم اًمذًّم٦م واًمًّٚم٦م، 

أن ي٘مٌؾ  "ع"وهٞمٝم٤مت إلٟم٤ًمن أيّب ذيػ ـم٤مهر ٟمٌٞمؾ يم٤محلًلم 

ّٓ أن ختٚمع  سم٤مًمذًّم٦م سم٤مًمّٓمري٘م٦م اًّمتل اظمت٤مروه٤م ًمف، وُم٤م قمٚمٞمؽ إ
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ٟمّٔم٤مرشمؽ اعمذهٌّٞم٦م وشمدع قمقاـمٗمؽ ودُمققمؽ ضم٤مٟم٤ًٌم وشمٗمّٙمر ىمٚمٞمًّل 

                        .ش1»ُمر، واهلل ُمـ وراء اًم٘مّمدسم٤مٕ
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 عنٙ أبً عّباظ ّاختبار احلقٔق٘ املذٍيب!!

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

ُمـ اًمٖمرائ٥م واًمّتٗمّردات اًّمتل ُمّرره٤م اعمًٕمقدي اإلصمٜم٤م قمنمّي 

ذم ُمروج ذهٌف هل ىمقًمف  إّن ؾم٥ٌم  "هـ34٩"اعمتقرّم ؾمٜم٦م  

٤ٌّمس هق  سمٙم٤مؤه قمغم قم كّم واحلًـ ذه٤مب سمٍم قمٌد اهلل سمـ قم

 .ش1»!! "ع"واحلًلم 

يمام ضم٤مءت هذه احلٙم٤مي٦م سمٕمد ٟمحق ُمـ اًمتِمذي٥م ذم اًمّٓمٌٕم٦م 

ًمًٌط اسمـ  "شمذيمرة اخلقاّص "احلجرّي٦م ًمٚمٙمت٤مب اعمٕمروف سمـ 

ٚمٓم٤من  "هـ654"اجلقزي اعمتقرّم ؾمٜم٦م   ًّ واًّمتل ـُمٌٕم٧م سم٠مُمر اًم

ووم٤مًء ًمٜمذر  "هـ13٩5"ومره٤مد ُمػمزا اًم٘م٤مضم٤مري اعمتقرّم ؾمٜم٦م  

أص٤مب أٟمٗمف، ًمٙمٜمّف ظمّص ؾم٥ٌم اًمٕمٛمك سم٤مًمٌٙم٤مء  ٟمذره ُمـ رقم٤مف

مل يزل اسمـ  "ع"وعم٤ّم ىُمتؾ احلًلم »وم٘مط وم٘م٤مل   "ع"قمغم احلًلم 

٤ٌّمس يٌٙمل قمٚمٞمف طمّتك ذه٥م سمٍمه [، وىمد ضم٤مءت 9٩]صش قم

                                                           

 .1٩1، ص3ُمروج اًمّذه٥م  ج  (1)  
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ٟمٗمس هذه اًمٕم٤ٌمرة ذم اًمّٓمٌٕم٦م احلروومّٞم٦م إومم هلذا اًمٙمت٤مب ذم 

، اًمٜمّجػ واًّمتل اقمتٛمدت قمغم هذه اًمّٓمٌٕم٦م احلجرّي٦م طمٍماً 

وهٙمذا ًمتتٙمّرر ذم اًمّٓمٌٕم٤مت اًّمتل اقمتٛمدت قمغم هذه اًمّٓمٌٕم٦م 

 اًمٜمّجٗمّٞم٦م ذم إيران وًمٌٜم٤من.

 وهٜم٤م جيدر سمٜم٤م أن ٟمًّجؾ شمٕمٚمٞم٘ملم قم٤مضمٚملم 

اًمّٔم٤مهر إّن سم٥ًٌم هذه اًمٖمرائ٥م واًمّتٗمّردات ـ وهمػمه٤م  األّول:

ٜم٦ّم إمم اًم٘مقل   ًُ ]إّن[ ذم شم٤مريخ » يمثػم ـ ذه٥م مجٚم٦م ُمـ أهؾ اًم

ّٓ اهلل شمٕم٤ممماعمًٕمقدي ُمـ إيم ]ُمٜمٝم٤مج ش. ٤مذي٥م ُم٤م ٓ كّمٞمف إ

ٜم٦ّم اًمٜمٌّقّي٦م  ج ًُ [، ُمع إّٟمٜم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م ومٞمام ُم٣م ىمقًٓ 84، ص4اًم

ٞمًت٤مين ـ أقمٜمك رسمٞم٥م اًمّدوًم٦م اًمّّمٗمقّي٦م  ًّ ًمٚمجّد إقمغم ًمٚمًّٞمد اًم

اعمحّ٘مؼ اًمّداُم٤مد ص٤مطم٥م اًم٘م٤ًٌمت ـ يّمػ ومٞمف اعمًٕمقدي ىم٤مئًّل  

ُمقن احلدي٨م قمٜمد اًمٕم٤مُّم٦م وهق اًمِّمٞمخ اجلٚمٞمؾ اًمّث٘م٦م اًمّث٧ٌم اعم٠م»

 : ًمذا وضم٥م اًمّتٜمقيف ًمٕمٛمؼ إزُم٦م ووقمقرة طمّٚمٝم٤م.ش1»شواخل٤مّص٦م

                                                           

 .99، ص1اظمتٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمّرضم٤مل  ج  (1)  
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مل ٟمٕمثر قمغم هذه اًمٕم٤ٌمرة اعمّدقم٤مة طملم ُمراضمٕمتٜم٤م ًمٜمًخ٦م  الّثاين:

ظمٓمّٞم٦م ًمٙمت٤مب شمذيمرة اخلقاّص وضمدت ذم ُمٙمت٦ٌم اًمؼمعم٤من اإليراين 

ه ، يمام مل ٟمٕمثر قمغم هذش1»"هـ1262"يٌدو إّّن٤م ُٟمًخ٧م ذم شم٤مريخ 

اًمٕم٤ٌمرة أيْم٤ًم ذم اًمّٓمٌٕم٦م اًّمتل طمّ٘م٘مٝم٤م قم٤مُمر اًمٜمج٤مر اقمتامدًا قمغم 

خمٓمقط ُمـ دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م طم٥ًم ىمقًمف، وهذا يٙمِمػ قمـ 

طم٘مٞم٘م٦م ُم١معم٦م وُمّرة ذيمرٟم٤م قمّدة ؿمقاهد ُمٜمٝم٤م ومٞمام ؾمٚمػ، وهل 

وم٘مدان إُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ذم اًمّٓمٌٕم٤مت احلروومّٞم٦م اًمّّم٤مدرة ُمـ ُمٕمٔمؿ 

 ظمّمقص أُمث٤مل هذه اعمقارد ُم١مؾّم٤ًمشمٜم٤م اإلصمٜمل قمنمّي٦م ذم

 .ش2»اعمذهٌّٞم٦م ًمألؾمػ اًمِّمديد، واهلل ُمـ وراء اًم٘مّمد

                                                           

 .41ص  (1)  

  (2)   22 /٩9 /2٩18. 
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 حلظ٘ بٔع٘ الضّحار "ع" لٔشٓز!!

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

ذم ٟمٔم٤مم اخلّلوم٦م اإلؾمّلُمل اًمِّم٤مئع ٓ يقضمد رء اؾمٛمف 

ُمٕم٤مرو٦م وقمدم سمٞمٕم٦ٍم ًمرأس اهلرم وُمع هذا شمٌ٘مك طمٞم٤مة اعمٕم٤مرض 

ٓ ـمريؼ ًمف ؾمقى ظمٞم٤مريـ  ذم أُمـ وؾمّلُم٦م، سمؾ إّن ُمـ ٓ ي٤ٌميع 

إُّم٤م أن يٗمّر ومٞمٙمقن ه٤مرسم٤ًم ظم٤مرضم٤ًم قمـ ىم٤مٟمقن اخلّلوم٦م وسمٛمجّرد 

اإلُم٤ًمك سمف دُمرى سمحّ٘مف أىمَم اًمٕم٘مقسم٤مت وهل اًم٘متؾ أو اًمًجـ 

أو اًمٕمٗمق سمٕمد اعم٤ٌميٕم٦م اعمذًّم٦م، أو يذه٥م ٟمحق اًمٙمٗم٤مح اعمًّٚمح 

وشمْمٓمّر طمٙمقُم٦م اعمريمز إمم ُمقاضمٝمتف ودمٞمٞمش اجلٞمقش وّده 

 ء قمٚمٞمف وقمغم أشم٤ٌمقمف، وقمغم هذا إؾم٤مس أىمقل طمّتك اًم٘مْم٤م

سمٕمد واىمٕم٦م يمرسمّلء واىمتٞمد إمم اًمِّم٤مم  "ع"طمٞمٜمام ُأه اًمًّج٤مد 

ُمٙمره٤ًم ومّل يٛمٙمـ أن ٟمتٗمّٝمؿ إـمّلق هاطمف دون سمٞمٕم٦م أو شمًقي٦م: 

ومٝمذا إُمر يتٜم٤مرم مت٤مم اًمّتٜم٤مذم ُمع أدسمّٞم٤مت اخلّلوم٦م اإلؾمّلُمّٞم٦م 

اعمروّي ُمـ اًمٗمري٘ملم إّن يزيد اًمّرائج٦م ذم شمٚمؽ اًمؼمه٦م اًمّزُمٜمّٞم٦م، سمؾ 
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أيمرُمف واهتّؿ سمف: وذًمؽ ّٕٟمف طمٞمٜمام أراد إرضم٤مع اعمقيم٥م اًمٜم٤ًّمئل 

اهل٤مؿمٛمل إمم اعمديٜم٦م ـ وؾمٜمٌدأ سمٜم٘مؾ احلٙم٤مي٦م سم٘مٚمؿ زقمٞمؿ اًمّٓم٤مئٗم٦م 

ٟمدب اًمٜمّٕمامن سمـ سمِمػم وىم٤مل ًمف  دمّٝمز »اإلصمٜمل قمنمّي٦م اعمٗمٞمد ـ 

أن جيّٝمزهؿ دقم٤م قمكّم  ًمتخرج هب١مٓء اًمٜمًّقان إمم اعمديٜم٦م، وعم٤ّم أراد

وم٤مؾمتخغم سمف صمّؿ ىم٤مل  ًمٕمـ اهلل اسمـ  "ع"سمـ احلًلم ]اًمًّج٤مد[ 

 ّٓ ُمرضم٤مٟم٦م: أم واهلل ًمق إيّن ص٤مطم٥م أسمٞمؽ ُم٤م ؾم٠مًمٜمل ظمّمٚم٦م إ

ـّ  أقمٓمٞمتف إّي٤مه٤م، وًمدومٕم٧م احلتػ قمٜمف سمٙمّؾ ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م، وًمٙم

اهلل ىم٣م ُم٤م رأي٧م، يم٤مشمٌٜمل ُمـ اعمديٜم٦م، وأّٟمف يمّؾ طم٤مضم٦م شمٓمٚمٌٝم٤م 

٘مّدم سمٙمًقشمف ويمًقة أهٚمف... وم٤ًمر ُمٕمٝمؿ ذم مجٚم٦م شمٙمقن ًمؽ. وشم

اًمٜمّٕمامن، ومل يزل يٜم٤مزهلؿ ذم اًمّٓمريؼ ويرومؼ هبؿ ـ يمام وّص٤مه يزيد 

، وطمٞمٜمام قم٤مد إمم اعمديٜم٦م قم٤مش ش1»شـ ويرقمقّنؿ طمّتك دظمٚمقا اعمديٜم٦م

يمٌ٘مّٞم٦م اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر وهمػمهؿ وذم قمٜم٘مف سمٞمٕم٦م ًمٞمزيد سمـ 

 ًمقاوح٤مت.ُمٕم٤موي٦م دون ؿمّؽ وري٥م، وهذا ُمـ ا
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وسمٕمد أن أوومد أهؾ اعمديٜم٦م وومدًا ُمـ قمٚمٞم٦م ىمقُمٝمؿ إمم اًمِّم٤مم 

سمٖمٞم٦م اًمّتٗم٤موض ُمع طمٙمقُم٦م اعمريمز ًمٕمّلج سمٕمض اعمِم٤ميمؾ ذم 

طمٙمقُمتٝمؿ اعمحٚمّٞم٦م، أضمزل هلؿ يزيد اًمٕمٓم٤مء واهلداي٤م ووقمدهؿ 

ـّ مجٚم٦م ُمٜمٝمؿ قم٤مد وأظمذ كّرض وّد يزيد، وإّٟمف ؿم٤مرب  ظمػمًا، ًمٙم

ة...إًمخ ُمـ أُمقر ُمٕمرووم٦م، ًمٚمخٛمقر وهمػم ُمقافم٥م قمغم اًمّّمّل

وسمدأوا  "ص"قمٜمد ُمٜمؼم اًمّرؾمقل »وم٤مضمتٛمع اعمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر 

سمخٚمع سمٞمٕم٦م يزيد، وضمٕمؾ اًمّرضمؾ ُمٜمٝمؿ ي٘مقل  ىمد ظمٚمٕم٧م يزيد 

يمام ظمٚمٕم٧م قمامُمتل هذه، وُيٚم٘مٞمٝم٤م ُمـ رأؾمف، وي٘مقل أظمر  ىمد 

ظمٚمٕم٧م يزيد يمام ظمٚمٕم٧م ٟمٕمكم هذه، طمّتك اضمتٛمع رء يمثػم ُمـ 

ـّ هٜم٤مك ُمـ مل خيٚمع اًمٌٞمٕم٦م ش1»شهٜم٤مًمؽ...اًمٕمامئؿ واًمٜمّٕم٤مل  ، ًمٙم

اقمتزل اًمٜم٤ّمس  قمكّم سمـ احلًلم زيـ اًمٕم٤مسمديـ، »أصًّل، وم٘مد 

ويمذًمؽ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب مل خيٚمع يزيد، وٓ أطمٌد ُمـ 

أهؾ سمٞمتف... وىمد ؾُمئؾ حمّٛمد سمـ احلٜمٗمّٞم٦م قمـ ذًمؽ ]أي قمـ ظمٚمع 
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هؿ وضم٤مدهلؿ ذم يزيد[ وم٤مُمتٜمع ُمـ ذًمؽ وأسمك أؿمّد اإلسم٤مء، وٟم٤مفمر

يزيد ورّد قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م اهّتٛمقه سمف ُمـ ذب اخلٛمر وشمريمف سمٕمض 

ُم٤م رأي٧م ُمٜمف ُم٤م شمذيمرون، وىمد طميشمف »، وىم٤مل هلؿ  شاًمّّمٚمقات

وأىمٛم٧م قمٜمده ىمرأيتف ُمقافم٤ًٌم اًمّّمّلة ُمتحّري٤ًم ًمٚمخػم ي٠ًمل قمـ 

ٜم٦ّم... ًُ  [.255صش.]اًمٗم٘مف ُمّلزُم٤ًم ًمٚم

ٜمٗمّٞم٦م وُمع إهمامض اًمّٓمرف قمـ صّح٦م ُم٤م ُٟم٥ًم إمم اسمـ احل

ـّ  سمٕمد ُمراطمؾ ُمـ اًمِّمد واجلذب وصٚم٧م إظم٤ٌمر إمم يزيد  وًمٙم

وم٤مخّتذت طمٙمقُم٦م اعمريمز ىمرارًا سم٢مرؾم٤مل اجلٞمش ًمٕمّلج هذا اًمّتٛمّرد 

قمغم ؾمٚمٓمتٝم٤م، وطمٞمٜمام وصؾ ىم٤مئد اجلٞمش ُمًٚمؿ سمـ قُم٘م٦ٌم إمم 

اعمديٜم٦م اؾمتِم٤مر ُمـ اؾمتِم٤مر وم٠مؿم٤مر قمٚمٞمف سم٤معمٙمقث ظم٤مرج اعمديٜم٦م 

٤ٌميٕم٦م يزيد، وىمد روخ سمٕمْمٝمؿ ؾم٤مقم٦م عم " 72"وإُمٝم٤مل أهٚمٝم٤م 

هلذا اًم٘مرار ومل يروخ آظمرون وم٤مؾمت٤ٌمح اعمديٜم٦م إصمره٤م وطمّمؾ ُم٤م 

 طمّمؾ يمام هق حمّرر ذم يمت٥م اًمّت٤مريخ اعمختّّم٦م.

أُّم٤م اعمروّي٤مت اعمٜم٘مقًم٦م قمـ ـمٌٞمٕم٦م اًّمٚم٘م٤مء احل٤مصؾ سملم ُمًٚمؿ سمـ 

ومٝمل دُمٛمع شم٘مري٤ًٌم قمغم إّن ُمًٚمؿ أسمٚمغ  "ع"قُم٘م٦ٌم وسملم اًمًّج٤مد 
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سمقضمقد شمقصٞم٦م ظم٤مّص٦م ُمـ يزيد سمف، وإّٟمف شمًّٚمؿ  "ع"اًمًّج٤مد 

إّن أُمػم »يمت٤مسمف يمام ـمٚم٥م ُمٜمف طملم حلٔم٦م شمقدقمٞمف أيْم٤ًم، وىم٤مل ًمف  

وص٤مين سمؽ ىمًٌّل، وهق ي٘مقل  إّن ه١مٓء اعم١مُمٜملم ]ويٕمٜمل يزيد[ أ

اخلٌث٤مء ؿمٖمٚمقين قمٜمؽ وقمـ وصٚمتؽ، صمّؿ ىم٤مل ًمٕمكّم ]اًمًّج٤مد 

[  ًمٕمّؾ أهٚمؽ ومزقمقا؟! ىم٤مل  أي واهلل، وم٠مُمر سمداسّمتف "ع"

 .ش1»شوم٠مهضم٧م، صمّؿ محٚمف ومرّده قمٚمٞمٝم٤م

أُّم٤م اعم١مّرخ اًمِّمٞمٕمل اسمـ واوح اًمٞمٕم٘مقيب اعمتقرّم ُم٤م سمٕمد ؾمٜم٦م  

أظمذ اًمٜم٤ّمس »ُمًٚمؿ سمـ قم٘م٦ٌم يم٤من ىمد  ومٞمٜمّص قمغم إنّ  "هـ292"

قمغم أن ي٤ٌميٕمقا قمغم أّّنؿ قمٌٞمد ًمٞمزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م، ومٙم٤من اًمّرضمؾ 

ـّ ًمٞمزيد،  ُمـ ىمريش ي١مشمك سمف ومٞم٘م٤مل  سم٤ميع ...]قمغم[ إّٟمؽ قمٌد ىم

]اًمًّج٤مد[  "ع"ومٞم٘مقل  ٓ ومٞميب قمٜم٘مف، وم٠مشم٤مه قمكّم سمـ احلًلم 

قمغم أّٟمؽ أخ وم٘م٤مل  قمّلَم ُيريد يزيد أن أسم٤ميٕمف؟ وم٘م٤مل ]ًمف ُمًٚمؿ[  

واسمـ قمّؿ، وم٘م٤مل ]ًمف اًمًّج٤مد[  وإن أردت أن أسم٤ميع قمغم أيّن قمٌد 
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ـّ ومٕمٚم٧م، وم٘م٤مل ]ُمًٚمؿ[  ُم٤م أضمِمٛمؽ هذا. ومٚماّم أن رأى اًمٜم٤ّمس  ىم

 "ص"ىم٤مًمقا  هذا اسمـ رؾمقل اهلل  "ع"إضم٤مسم٦م قمكّم سمـ احلًلم 

، وىمد قمرومٜم٤م ومٞمام شم٘مّدم ش1»ش"سم٤ميٕمف قمغم ُم٤م ُيريد وم٤ٌميٕمقه قمغم ُم٤م يريد

إّن أصؾ اًمٌٞمٕم٦م يم٤مٟم٧م ُمتحّ٘م٘م٦م ىمٌؾ هذا اًمّت٤مريخ،  ُمـ ؾمٓمقر

 وهذه إُمقر إن طمّمٚم٧م ومٝمل ًمت٠ميمٞمده٤م وم٘مط.

وأظمػمًا  إّٟمٜم٤م طمٞمٜمام ٟمند اًمقىم٤مئع اًمّت٤مرخيّٞم٦م اجلزُمّٞم٦م ذم هذا 

ًمٞمزيد ـ ٓ ٟمريد أن ٟمنمقمـ  "ع"اخلّمقص ـ أقمٜمل سمٞمٕم٦م اًمًّج٤مد 

ؽ ظمّلوم٦م يزيد وٓ ؾمٚمقيمّٞم٤مشمف واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، ويمٞمػ ٟمنمقمـ ذًم

وهق اًّمذي يتحّٛمؾ اعم١ًموًمّٞم٦م إومم وإظمػمة قمـ ُم٘متؾ احلًلم 

ُمٝمام شمٕمّذر أو سمّرر، وًمٙمٜمّٜم٤م ٟمريد سمذًمؽ أن ٟمْمع  "ع"سمـ قمكّم 

قمّلُم٦م اؾمتٗمٝم٤مم يمٌػمة قمغم اًم٘مراءة اعمِمٝمقرة واًمّرايمزة ذم اًمقؾمط 

ُمـ اعمديٜم٦م وطمّتك  "ع"اإلصمٜمل قمنمّي اعمٕم٤مس طمقل طمريمتف 

ىمد ظمرج وهق  "ع"٦م اعمٗمجٕم٦م: إذ ًمق يم٤من ّن٤ميتف اعم٠مؾم٤موّي٦م اًمّدُمقيّ 
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ٟم٤مو ًمٚمِّمٝم٤مدة ُمـ حلٔمتف سمٖمٞم٦م زرع روح آؾمت٤ًٌمل واًمِّمٝم٤مُم٦م 

واعم٘م٤موُم٦م ذم إُّم٦م طمّتك ُمع ىمّٚم٦م اًمٜم٤ّمس واعمٕملم ًمٙم٤من وًمده 

أومم سم٠من يٛمتثؾ هلدف واًمده، ًمٙمٜمّٜم٤م رأيٜم٤م ُمٜمف  "ع"اًمًّج٤مد 

ٕئّٛم٦م ع ظمّلف ذًمؽ مت٤مُم٤ًم، سمؾ سم٘مل اعمقىمػ اًمٕم٤مّم ٕوٓده ُمـ ا

وُمِمٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء واعمراضمع اإلصمٜمل قمنمّي٦م هق اًمّت٘مّٞم٦م وقمدم 

اعمقاضمٝم٦م اعمًّٚمح٦م، ومتٗمّٓمـ يمثػمًا وٓ شمٖمّرك اًمِّمٕم٤مرات اًمّرٟم٤مٟم٦م 

ٌّ٘مٝم٤م ٟمجٚمف اًمًّج٤مد  وأومٝمؿ طمريم٦م احلًلم سمـ قمكّم ع يمام ومٝمٛمٝم٤م وـم

 .ش1»ع، واهلل ُمـ وراء اًم٘مّمد
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 !!خطب٘ "بني الّيْآّط ّكزبالء" يف مٔشاٌ اليقز

 احللقة األوىل

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

واطمدة ُمـ أهّؿ وأسمرز اًمٜمّّمقص اًمّروائّٞم٦م اًّمتل يًتدّل هب٤م 

ًمتٕمزيز ُمقىمٗمٝمؿ ذم شمٗمًػم طمريم٦م  "ٟمٔمرّي٦م اًمِّمٝم٤مدة"أصح٤مب 

ُمـ اعمديٜم٦م إمم ُمّٙم٦م وُمـ صمّؿ اًمٕمراق هل   "ع"احلًلم سمـ قمكّم 

اًمٜمّص اعمِمٝمقر واًمّدائر قمغم اعمٜم٤مسمر وإًمًـ واًّمذي ٟم٘مٚمف دون 

ذم يمت٤مسمف  "هـ664"د اًمًّٞمد قمكّم سمـ ـم٤مووس اعمتقرّم ؾمٜم٦م  ؾمٜم

، واًّمذي يتْمّٛمـ اّدقم٤مء إّن "اًّمٚمٝمقف قمغم ىمتغم اًمّٓمٗمقف"

يم٤من يًتنمف ُمًت٘مٌٚمف اعم٠مؾم٤موي ذم  "ع"احلًلم سمـ قمكّم 

 يمرسمّلء حتديدًا، طمٞم٨م ىم٤مل  

عم٤ّم قمزم قمغم اخلروج إمم اًمٕمراق، ىم٤مم ظمٓمٞم٤ًٌم  "ع"وروي أّٟمف »

ّٓ سم٤مهلل، وصغّم اهلل قمغم احلٛمد هلل"وم٘م٤مل    ُم٤م ؿم٤مء اهلل، وٓ ىمّقة إ

رؾمقًمف، ظمّط اعمقت قمغم وًمد آدم خمّط اًم٘مّلدة قمغم ضمٞمد اًمٗمت٤مة، 

وُم٤م أوهلٜمل إمم أؾمّلذم اؿمتٞم٤مق يٕم٘مقب إمم يقؾمػ، وظُمػّم زم 
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ُمٍمع أٟم٤م ٓىمٞمف، يم٠ميّن سم٠موص٤مزم شمت٘مّٓمٕمٝم٤م قمًّلن اًمٗمٚمقات، سملم 

اؿم٤ًم ضمقوم٤ًم وأضمرسم٦م ؾُمٖم٤ًٌم، اًمٜمّقاويس ويمرسمّلء، ومٞمٛمألن ُمٜمّل أيمر

ٓ حمٞمص قمـ يقم ظمّط سم٤مًم٘مٚمؿ، رى اهلل رو٤مٟم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م، 

ٟمّمؼم قمغم سمّلئف، ويقوّمٞمٜم٤م أضمر اًمّّم٤مسمريـ، ًمـ شمُِمّذ قمـ رؾمقل 

اهلل ص حلٛمتف، وهل جمٛمققم٦م ًمف ذم طمٔمػمة اًم٘مدس شم٘مّر سمف قمٞمٜمف، 

وُيٜمجز هبؿ وقمده. ُمـ يم٤من سم٤مذًٓ ومٞمٜم٤م ُمٝمجتف، وُمقـّمٜم٤ًم قمغم ًم٘م٤مء 

 ٟمٗمًف، ومٚمػمطمؾ ُمٕمٜم٤م: وم٢مّٟمٜمل راطمؾ ُمّمٌح٤ًم إن ؿم٤مء اهلل اهلل

 .ش1»ششمٕم٤ممم

واًمٖمري٥م إّن هذا اًمٜمّص مل يذيمره وٓ واطمد ُمـ أصح٤مب 

ٜمّٞم٦م أو اإلصمٜمل قمنمّي٦م اًّمتل شم٘مّدُم٧م قمغم  ًُ اعمج٤مُمٞمع احلديثّٞم٦م اًم

٤مسمع اهلجري ـ أصًّل  ًّ ُمرطمٚم٦م اسمـ ـم٤مووس ـ أقمٜمل اًم٘مرن اًم

ٜمتحّدث قمٜمٝم٤م ٓطم٘م٤ًم[، وهذا ُم٤م ]ؾمقى صمّلصم٦م يُمت٥م ٓ ىمٞمٛم٦م هل٤م ؾم

يْمع قمّلُم٦م اؾمتٗمٝم٤مم يمٌػمة ضمّدًا أُم٤مُمف: إذ هؾ ُيٕم٘مؾ أن يتقوّمر 
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ٟمّص هبذه إمهّٞم٦م واًمقوقح ذم شمٗمًػم طمريم٦م احلًلم سمـ قمكّم 

وٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمف أطمد ُمـ اعمِم٤ميخ اعم١مؾّمًلم ًمٚمٛمذه٥م  "ع"

هبذا اإلصمٜمل قمنمّي أو ُمـ هؿ ذم اًمّٓمٌ٘م٦م اًمّث٤مٟمٞم٦م واًمّث٤مًمث٦م اعمٝمتّٛملم 

اًمِّم٠من، وهٙمذا يٌ٘مك ـمّل اًمٙمتامن واًمٜمًّٞم٤من طمّتك يٕمثر قمٚمٞمف 

اعمرطمقم اسمـ ـم٤مووس أو أىمراٟمف ومٞمدرضمف ذم يمت٤مسمف اًّمذي يمتٌف ذم 

]يمام هق ُمّدقمك اعمحّدث اًمٜمّقري[ دون ؾمٜمد  "قمٜمٗمقان قمٛمره"

وٓ ُمّمدر ًمٞمًتحٙمؿ ذم اًمقاىمع اإلصمٜمل قمنمّي اعمٕم٤مس 

٠مؾمٞمّز إّول حلريم٦م اؾمتحٙم٤مم اًمٗمقٓذ، سمؾ ويّمٌح اًمٌٞم٤من اًمت

وُيًحؼ قمغم مجٞمع اًمقىم٤مئع اًمّت٤مرخيّٞم٦م  "ع"احلًلم سمـ قمكّم 

احلًٞمٜمّٞم٦م اجلزُمّٞم٦م اًّمتل ختتٚمػ ُمع ُم١مّدى هذا اًمٌٞم٤من سمؾ وومٝمؿ 

 اعم١مؾّمًلم إوائؾ هل٤م؟!

واًمّراضمح قمٜمدي واعمحتٛمؾ ضمّدًا  إن اًمًّٞمد اسمـ ـم٤مووس ىمد 

اعمٖمٛمقريـ  اىمتٜمص هذا اًمٜمّّص اًمّروائل ُمـ أطمد يمت٥م اًمزيدّي٦م

ُمع  "وروي"ضمّدًا ذم شمٚمؽ احل٘م٦ٌم، وأدرضمف دون ؾمٜمد سمّمٞمٖم٦م 

شمٓمٕمٞمامت ُمٕمّٞمٜم٦م ـ إُّم٤م ُمٜمف أو ُمـ همػمه ـ همػّمت سمٜمٞمتف إؾم٤مؾمّٞم٦م 
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سمقوقح، وًمٙمـ يمٞمػ يٛمٙمـ اًمؼمهٜم٦م قمغم هذا اعمّدقمك؟! شم٤مسمٕمٜم٤م 

 .ش1»ًمتٕمرف احل٘مٞم٘م٦م. ]ُيتٌع[

  

                                                           

  (1)  26 /٩9 /2٩18. 



 123    ............................................................ (2)ة بنّظارة ال مذهبّيكزبالء 

 خطب٘ "بني الّيْآّط ّكزبالء" يف مٔشاٌ اليقز!!

 لقة الّثانةةاحل

  ُمٞمث٤مق اًمٕمن

ذم أصمٜم٤مء ذطمف حل٤مل وُمّمػم اإلُم٤مم اًمّراسمع ُمـ أئّٛم٦م اًمّزيدّي٦م 

اًّمذي ؿم٤مرك ذم واىمٕم٦م يمرسمّلء ٟمّص اعمرطمقم اًمًّٞمد قمكّم سمـ 

اًّمٚمٝمقف قمغم ىمتغم "ذم يمت٤مسمف  "هـ664"ـم٤مووس اعمتقرّم ؾمٜم٦م  

ُمـ دون أن ُيِمػم إمم هذه إؾم٤مؾمّٞم٤مت اًمّزيدّي٦م ـ يمام  "اًمّٓمٗمقف

ل قم٤مدة اإلصمٜمل قمنمّي٦م ذم احلدي٨م قمـ ظمّمقُمٝمؿ ـ ىم٤مئًّل  ه

وروى ُمّمٜمّػ يمت٤مب اعمّم٤مسمٞمح  أّن احلًـ سمـ احلًـ اعُمثٜمّك »

ذم ذًمؽ اًمٞمقم ؾمٌٕم٦م قمنم ٟمٗم٤ًًم،  "ع"ىمتؾ سملم يدي قمّٛمف احلًلم 

وأص٤مسمف صمامين قمنمة ضمراطم٦م ومقىمع، وم٠مظمذه ظم٤مًمف  أؾمامء سمـ 

ومحٚمف إمم اعمديٜم٦م، ظم٤مرضم٦م، ومحٛمٚمف إمم اًمٙمقوم٦م، وداواه طمّتك سمرأ، 

ٌط  ًّ ، ومجٕمؾ "ع"ويم٤من ُمٕمٝمؿ أيْم٤ًم زيد وقمٛمرو وًمدا احلًـ اًم
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  "ع"أهؾ اًمٙمقوم٦م يٜمقطمقن ويٌٙمقن، وم٘م٤مل قمكّم سمـ احلًلم 

 .ش1»ششمٜمقطمقن وشمٌٙمقن ُمـ أضمٚمٜم٤م، ومٛمـ ذا اًّمذي ىمتٚمٜم٤م؟!

ومل ي٘متٍم أسمـ ـم٤مووس ذم ٟم٘مٚمف قمـ يمت٤مب اعمّم٤مسمٞمح قمغم هذه 

سمف اًمِّمٝمػم  إىم٤ٌمل إقمامل أيْم٤ًم اعمّرة وم٘مط، سمؾ ٟم٘مؾ قمٜمف ذم يمت٤م

 ُمّرشملم ومه٤م 

وُمـ إظم٤ٌمر اًمِّم٤مهدة سمٛمٕمرومتٝمؿ سم٤محلّؼ ُم٤م رواه » األوىل:

أمحد سمـ إسمراهٞمؿ احلًٞمٜمل ُمـ يمت٤مب اعمّم٤مسمٞمح سم٢مؾمٜم٤مده  أّن 

مج٤مقم٦م ؾم٠مًمقا قمٌد اهلل سمـ احلًـ ]اعمثٜمّك[ وهق ذم اعمحٛمؾ اًّمذي 

 حمّٛمد اسمٜمؽ محؾ ومٞمف إمم ؾمجـ اًمٙمقوم٦م، وم٘مٚمٜم٤م  ي٤مسمـ رؾمقل اهلل

اعمٝمدّي؟ وم٘م٤مل  خيرج حمّٛمد ُمـ ه٤م هٜم٤م ـ وأؿم٤مر إمم اعمديٜم٦م ـ 

ومٞمٙمقن يمٚمحس اًمّثقر أٟمٗمف طمّتك ُي٘متؾ، وًمٙمـ إذا ؾمٛمٕمتؿ سم٤معم٠مصمقر 

 .ش2»شوىمد ظمرج ُمـ ظمراؾم٤من وهق ص٤مطمٌٙمؿ

                                                           

 .145اًّمٚمٝمقف  ص  (1)  

 .87، ص1إىم٤ٌمل إقمامل  ج  (2)  
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طمّتك رأي٧م ذم يمت٤مب اعمّم٤مسمٞمح سم٢مؾمٜم٤مده إمم ضمٕمٗمر » والّثاكقة:

سمـ قمكّم ]اًم٤ٌمىمر[  ؾم٠مًم٧م أيب ىم٤مل  ىم٤مل زم أيب حمّٛمد  "ع"سمـ حمّٛمد 

قمكّم سمـ احلًلم ]اًمًّج٤مد[ قمـ محؾ يزيد ًمف وم٘م٤مل  محٚمٜمل قمغم 

قمغم قمٚمؿ، وٟمًقشمٜم٤م  "ع"سمٕمػم ُمـ همػم وـم٤مء، ورأس احلًلم 

ظمٚمٗمٜم٤م قمغم سمٖم٤مل أيمّػ، واًمٗم٤مرـم٦م ظمٚمٗمٜم٤م وطمقًمٜم٤م سم٤مًمّرُم٤مح، إن 

دُمٕم٧م ُمـ أطمدٟم٤م قملم ىُمرع رأؾمف سم٤مًمّرُمح، طمّتك إذا دظمٚمٜم٤م 

ي٤م أهؾ اًمِّم٤مم ه١مٓء ؾم٤ٌمي٤م أهؾ اًمٌٞم٧م  دُمِمؼ ص٤مح ص٤مئح 

 .ش1»شاعمٚمٕمقن

يمّؾ هذه اًمٜمّ٘مقٓت شم١ميّمد سمام ٓ جم٤مل ًمٚمِّمؽ أيْم٤ًم قمغم إّن 

يمت٤مب اعمّم٤مسمٞمح يم٤من أطمد ُمّم٤مدر اسمـ ـم٤مووس ذم شمّمٜمٞمٗمف يمت٤مب 

اًّمٚمٝمقف ويمت٤مسمف إىم٤ٌمل إقمامل أيْم٤ًم، وهٜم٤م كّؼ ًمؽ أن شم٠ًمل 

 حّؾ سمحثٜم٤م؟!وشم٘مقل  ُم٤م قمّلىم٦م يمت٤مب اعمّم٤مسمٞمح اًمّزيدي سمٛم

                                                           

 .89، ص1إىم٤ٌمل إقمامل  ج  (1)  
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إّن قمّلىم٦م يمت٤مب اعمّم٤مسمٞمح اًمّزيدّي سمٛمحّؾ سمحثٜم٤م  واجلواب:

قمّلىم٦م صٛمٞمٛمّٞم٦م ضمّدًا: وذًمؽ ّٕٟمٜم٤م ٟمحتٛمؾ اطمتامًٓ ُم١ميّمدًا ـ إن مل 

ٟم٘مؾ ضم٤مزُم٤ًم ـ سم٠مّن اعمّمدر إصكّم اًّمذي اؾمت٘مك ُمٜمف اسمـ ـم٤مووس 

رواي٦م اًمٜمّقاويس ويمرسمّلء اعمِمٝمقرة هق  يمت٤مب اعمّم٤مسمٞمح 

ّٟمف اعمّمدر احلديثّل إّول واًمٞمتٞمؿ اًّمذي روى اًمّزيدي: وذًمؽ ٕ

هذه اًمّرواي٦م سم٢مؾمٜم٤مد ُمّتّمؾ صحٞمح قمٜمدهؿ إمم زيد اًمِمٝمٞمد قمـ 

اًّمذي يم٤من سمروم٘م٦م واًمده أصمٜم٤مء  "ع"أسمٞمف زيـ اًمٕم٤مسمديـ اًمًّج٤مد 

واىمٕم٦م يمرسمّلء، وىمد أورده٤م يم٠مطمد أطمداث اًّمٚمٞمٚم٦م إظمػمة ُمـ 

ُمٗمرداهت٤م، ٓ أّّن٤م هذه اًمقاىمٕم٦م إًمٞمٛم٦م يمام ؾمٜم٘مرأه٤م ُمـ ؾمٞم٤مىمٝم٤م و

اخلروج ُمٜمٝم٤م إمم  "ع"ىمٞمٚم٧م ذم ُمّٙم٦م طمٞمٜمام أراد احلًلم سمـ قمكّم 

اًمٕمراق يمام ؾمّقىمٝم٤م اسمـ ـم٤مووس، يمام وم٘مدت صٞمٖم٦م اًمّرواي٦م ـ يمام 

ضم٤مء ذم ُمّمدره٤م إصكم ـ مجٚم٦م ُمـ اعمٗمردات اًّمتل ضم٤مءت ذم 

صٞمٖم٦م اًمّرواي٦م طم٥ًم ٟم٘مؾ اًّمٚمٝمقف واًّمتل شُمٕمّد اًمّريم٤مئز إؾم٤مؾمّٞم٦م 

ل اؾمتٜمد إًمٞمٝم٤م أصح٤مب ٟمٔمرّي٦م اًمِّمٝم٤مدة ذم شمِمٞمٞمد ٟمٔمرّيتٝمؿ، اًّمت

ًمٙمـ دقمقٟم٤م ذم سمداي٦م إُمر أن ٟمٓمّؾ سم٢مجي٤مز قمغم يمت٤مب اعمّم٤مسمٞمح 
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وُمّمٜمّٗمف أيْم٤ًم، وُمـ صمّؿ ٟمٜمت٘مؾ ًمٕمرض صٞمٖم٦م اًمّرواي٦م يمام ضم٤مء 

ومٞمف، وٟمختؿ احلدي٨م سمٕمده٤م ذم سمٞم٤من اًمٗمقارق واعمّلطمٔم٤مت 

 وأضمقسم٦م سمٕمض ُم٤م يٚمقح ُمـ اقمؽماو٤مت  

تؼم يمت٤مب اعمّم٤مسمٞمح ُمـ أهّؿ اعمّم٤مدر إصٚمّٞم٦م ًمٙمت٥م ُيٕم

٤ٌّمس أمحد سمـ إسمراهٞمؿ  اًمّزيدّي٦م، وهق ُمـ شمّمٜمٞمػ  أسمق اًمٕم

[ "ع"احلًٜمل ُمـ أطمٗم٤مد احلًـ اعمثّٚم٨م ]طمٗمٞمد احلًـ اعمجتٌك 

، وهق أطمد قمٚمامء اًمّزيدّي٦م اًّمذي قم٤مش "هـ353"اعمتقرّم ؾمٜم٦م  

 سمٕمض ُمٜم٤مـمؼ ذم اًم٘مرن اًمّراسمع اهلجري، ودومـ طم٥ًم اًمّٔم٤مهر ذم

 متريمز اًمّزيدّي٦م طمٞمٜمٝم٤م آُمؾ أو ضمرضم٤من اإليراٟمّٞم٦م.

ضم٤مء ذم يمت٤مب اعمّم٤مسمٞمح وهق يتحّدث قمـ أطمداث واىمٕم٦م 

أظمؼمٟم٤م حمّٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ أّيقب اًمٌجكم: »يمرسمّلء إظمػمة  

ّلم"سم٢مؾمٜم٤مده قمـ زيد سمـ قمكّم، قمـ أسمٞمف  ًّ ، أّن احلًلم "قمٚمٞمٝمؿ اًم

هلل وأصمٜمك قمٚمٞمف، صمّؿ ىم٤مل  ظمٓمٌٝمؿ، ومحٛمد ا "صٚمقات اهلل قمٚمٞمف"

أهّي٤م اًمٜم٤ّمس: ظُمّط اعمقت قمغم اسمـ آدم خمّط اًم٘مّلدة قمغم ضمٞمد 

اًمٗمت٤مة، ُم٤م أوهلٜمل إمم أؾمّلذم اؿمتٞم٤مق يٕم٘مقب إمم يقؾمػ وأظمٞمف، 
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وأّن زم عمٍمقم٤ًم أٟم٤م ٓىمٞمف، يم٠ميّن أٟمٔمر إمم أوص٤مزم شم٘مّٓمٕمٝم٤م قمًّلن 

اًمٗمٚمقات، هُمؼمًا قُمٗمرًا سملم يمرسمّلء وسمراريس ]وذم ٟمًخ٦م 

ٟمقاويس[: ىمد ُمألت ُمٜمّل أيمراؿم٤ًم ضمقوم٤ًم، رو٤م اهلل رو٤مٟم٤م أهؾ 

اًمٌٞم٧م، ومّمؼمًا قمغم سمّلئف ًمٞمقوّمٞمٜم٤م أضمر اًمّّم٤مسمريـ، ًمـ شمِمّذ قمـ 

رؾمقل اهلل طمرُمتف وقمؽمشمف، وًمـ شُمٗمّرق أقمْم٤مؤه، وهل جمٛمققم٦م 

ًمف ذم طمٔمػمة اًم٘مدس، شم٘مّر هبؿ قمٞمٜمف، ويٜمجز هلؿ قمّدشمف، ُمـ يم٤من 

 راطمؾ همدًا إن ؿم٤مء اهلل قمّز ومٞمٜم٤م سم٤مذًٓ ُمٝمجتف، ومٚمػمطمؾ وم٢ميّن 

 . ش1»شوضمّؾ، صمّؿ ّنض إمم قمدّوه وم٤مؾمتِمٝمد

إّن أّول ُمّلطمٔم٦م شم٘مٗمز أُم٤مم اعم٘م٤مِرن سملم هذيـ  ومن الواضح:

اًمٜمّّملم هق حلٔم٦م إًم٘م٤مئف: إذ يّدقمل اسمـ ـم٤مووس إّٟمف أًم٘مل ذم ًمٞمٚم٦م 

ُمـ ُمّٙم٦م إمم اًمٕمراق، وهذه ٟم٘مٓم٦م  "ع"ظمروج احلًلم سمـ قمكّم 

د إًمٞمٝم٤م أصح٤مب ٟمٔمرّي٦م اًمِّمٝم٤مدة ذم شمدقمٞمؿ ُمٗمّمٚمّٞم٦م ه٤مُّم٦م يًتٜم

ٟمٔمرّيتٝمؿ، سمٞمٜمام ظمٚم٧م اًمّرواي٦م ذم ُمّمدره٤م إصكّم ُمـ هذا 

                                                           

 .371اعمّم٤مسمٞمح  ص  (1)  
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آّدقم٤مء: طمٞم٨م أورد اًمٜمّص ذم ؾمٞم٤مق احلدي٨م قمـ أطمداث ًمٞمٚم٦م 

اعمٕمريم٦م وؾم٤مقم٤مهت٤م إظمػمة، ظمّمقص٤ًم إذا حلٔمٜم٤م ذيٚمف اًّمذي هم٤مب 

صمّؿ ّنض إمم قمدّوه وم٤مؾمتِمٝمد »قمـ ٟم٘مؾ اًّمٚمٝمقف وهق  

 ش."ات هلل قمٚمٞمفصٚمق"

يمام ظمّل اًمٜمّص اًمّث٤مين اعمًٜمد ُمـ أّي إؿم٤مرة إمم ومروّٞم٦م قمٚمٛمف 

اعمًٌؼ سمٛم٘متٚمف قمغم اإلـمّلق، سمٞمٜمام وفّمػ اًمٜمّص إّول جمٛمققم٦م 

ٓ ": "ظِمػمَ "ُمٗمردات ًمٚمّدًٓم٦م قمغم ذًمؽ، ومج٤مءت ُمٗمردات  

، قمغم إّن ٟمٗمس هذه اًمّرواي٦م رواه٤م "حمٞمص ُمـ يقم ظمّط سم٤مًم٘مٚمؿ

٤ٌّمس احل ًٜمل ُم٤ٌمذة  أسمق ـم٤مًم٥م كٞمك سمـ احلًلم قمـ أيب اًمٕم

ع واعمتقرّم ؾمٜم٦م  "اًّمذي هق ُمـ أطمٗم٤مد زيد سمـ احلًـ سمـ قمكّم 

، "شمٞمًػم اعمٓم٤مًم٥م ذم ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م"هـ، ذم يمت٤مسمف  424

سملم يمرسمّلء واًمؼماريس، أو اًمٜمّقاويس، "وىمد ظمٚم٧م ُمـ قم٤ٌمرة  
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 .ش1»تقمغم اظمتّلف اًمٜمًّخ واعمٜم٘مقٓ "أو سملم اًمٜمّقاويس ويمرسمّلء

 .ش2»]ُيتٌع[

                                                           

 .282شمٞمًػم اعمٓم٤مًم٥م  ص  (1)  

  (2)   26 /٩9 /2٩18. 
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 خطب٘ "بني الّيْآّط ّكزبالء" يف مٔشاٌ الّيقز!!

 احللقة الّثالثة

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

  إّن ظمٓم٦ٌم اًمٜمّقاويس ويمرسمّلء مل سمحقثذيمرٟم٤م ومٞمام شم٘مّدم ُمـ 

شمرد ذم أّي ُمّمدر روائّل ؾُمٜمّّل أو إصمٜمل قمنمّي ؾمٌؼ ُمرطمٚم٦م اسمـ 

ح ٕيب ـم٤مووس أصًّل، وإّن ُمّمدره٤م إصكم هق يمت٤مب اعمّم٤مسمٞم

٤ٌّمس اًمّزيدي اعمتقرّم ؾمٜم٦م   ، وىمد ًمّقطمٜم٤م إمم شمقوّمر "هـ353"اًمٕم

هذه اًمّرواي٦م ذم صمّلصم٦م يمت٥م ُمت٘مّدُم٦م قمغم ُمرطمٚم٦م اسمـ ـم٤مووس 

ووصٗمٜم٤م ذًمؽ سمٕمدم آقمت٤ٌمر، ووقمدٟم٤م سمٗمتح اًمٌح٨م ذم ذًمؽ 

ٓطم٘م٤ًم وىمد آن أوان ًمذًمؽ ومٜم٘مقل  وردت رواي٦م اًمٜمّقاويس 

 ُمرطمٚم٦م اسمـ ـم٤مووس طم٥ًم ويمرسمّلء ذم صمّلصم٦م يمت٥م شم٘مّدُم٧م قمغم

اًمّٔم٤مهر وووم٘م٤ًم ًمٚمٜمًّخ اعمٓمٌققم٦م، ًمٙمٜمّٝم٤م ٓ شمدّل قمغم اعمٓمٚمقب 

 وذًمؽ ًمٚمٌٞم٤مٟم٤مت أدٟم٤مه 

يمت٤مب ٟمثر اًمّدرر، ًمٚمقزير اًمٙم٤مشم٥م  أّما الؽتاب األّول ففو:

، وىمد "هـ421"أيب ؾمٕمد ُمٜمّمقر سمـ احلًلم أيب اعمتقرّم ؾمٜم٦م  
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اًّمٚمٝمقف، ًمذا ومّرسمام  ضم٤مء ٟمّص اخلٓم٦ٌم ومٞمف ُمِم٤مهب٤ًم عم٤م ضم٤مء ذم يمت٤مب

يتّقهؿ أطمٌد إّن اسمـ ـم٤مووس ىمد اؾمت٘مك اًمّرواي٦م ُمـ هذا اًمٙمت٤مب 

وًمٞمس ُمـ يمت٤مب اعمّم٤مسمٞمح، وقمٚمٞمف  ومٚمٞمس ٓسمـ ـم٤مووس قمّلىم٦م 

ذم اًمّتٍّمف سمٛمٗمردات هذا اًمٜمّص وٓ ذم إو٤موم٦م إو٤موم٤مت ُمٖمػّمة 

 عمٕمٜم٤مه وُمٙم٤من إًم٘م٤مئف.

 ويالحظ عؾقه:

اًمٙمت٤مب ٓ ىمٞمٛم٦م هل٤م أصًّل إّن اًمٜمًّخ اًمقاصٚم٦م ُمـ هذا  أّوًٓ:

وٓ يٛمٙمـ آقمتامد قمغم ُم٤م ضم٤مء ومٞمٝم٤م ًمتقصمٞمؼ شم٤مريخ ُمٞمّلد 

اًمٜمّّمقص وحلٔمتٝم٤م اًمّزُم٤مٟمّٞم٦م: وذًمؽ ّٕن مجٞمع اًمٜمًّخ اًمقاصٚم٦م 

ُمـ هذا اًمٙمت٤مب ٟم٤مىمّم٦م ؾمقى ٟمًخ٦م واطمدة ُمتقوّمرة ذم أطمدى 

ُمٙمت٤ٌمت أٟم٘مرة، وٟم٤مؾمخٝم٤م رضمؾ جمٝمقل احل٤مل ىم٤مم سمٜمًخٝم٤م قمـ 

أيْم٤ًم وسمٕمد ُم٤م ي٘مرب ُمـ صمّلصم٦م ىمرون ُمـ ٟمًخ٦م جمٝمقل احل٤مل 

ووم٤مة ُمّمٜمّٗمٝم٤م إصكم وسمٕمد ووم٤مة اسمـ ـم٤مووس سمًٌٕم٦م وأرسمٕملم 
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حتديدًا، ويذيمر اًمٜم٤ّمؾمخ إّٟمف  "هـ711"ؾمٜم٦م أيْم٤ًم أي ذم قم٤مم  

 .ش1»قم٤مٟمك يمثػمًا ُمـ اوٓمراب ذم شمرشمٞم٥م صٗمح٤مهت٤م

ًمٕمّؾ ُم٤م ُيٕمّزز اًمِّمٙمقك ذم وضمقد هذه اخلٓم٦ٌم ذم ٟمًخ٦م  وثاكقًا:

ر اًمّدرر إصٚمّٞم٦م قمغم ومرض اإليامن سمثٌقت أصؾ يمت٤مب ٟمث

 "يمِمػ اًمٖمّٛم٦م"اًمٙمت٤مب ًمميب هق  إّٟمٜم٤م إذا قمدٟم٤م إمم يمت٤مب 

واًّمذي ٟم٘مؾ ذم ُمقاوع ُمتٕمّددة  "هـ692"ًمإلرسمكم اعمتقرّم ؾمٜم٦م  

قمـ يمت٤مب ٟمثر اًمّدرر ٟمجده مل يٜم٘مؾ ظمٓم٦ٌم اًمٜمّقاويس ويمرسمّلء ُمـ 

ري٘م٦م اًّمتل ٟم٘مٚمٝم٤م هذا اًمٙمت٤مب أصًّل، سمؾ سم٤مدر سمٜم٘مٚمٝم٤م سمٜمٗمس اًمٓمّ 

اسمـ ـم٤مووس ذم هلقومف واًّمذي ُيِمٕمر إّٟمف ىمد اؾمت٘م٤مه٤م ُمـ اًّمٚمٝمقف 

ٓ همػمه: وًمق يم٤مٟم٧م هذه اخلٓم٦ٌم ُمتقاومرة ذم ٟمًخ٦م ٟمثر اًمّدرر 

اعمقضمقدة قمٜمده اإلرسمكم ًمٙم٤من سم٢مُمٙم٤مٟمف أن ي٠مظمذه٤م ُمٜمٝم٤م وُيِمػم إمم 

ذًمؽ ظمّمقص٤ًم وهق ىمد اؾمتٗم٤مد ُمـ هذا اًمٙمت٤مب سمٕمد صٗمح٤مت 

يمام هل ـمري٘م٦م اسمـ  "روي"خلٓم٦ٌم سمّمٞمٖم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ ٟم٘مؾ ا

                                                           

 .19ص ُم٘مّدُم٦م يمت٤مب ٟمثر اًمّدرر، دار اًمٙمت٥م اعمٍمّي٦م   (1)  
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ـم٤مووس، ُمـ هٜم٤م ومٛمـ اعمحتٛمؾ أن يٙمقن شمقاضمد هذه اخلٓم٦ٌم ذم 

اًمٜمًّخ٦م اعمٓمٌققم٦م ًمٙمت٤مب ٟمثر اًمّدرر مم٤ّم أوٞمػ ٓطم٘م٤ًم ظمّمقص٤ًم 

وٟمحـ ٟمرى اظمتّلوم٤مت وم٤مطمِم٦م وطمذف وسمؽم يمثػم سملم اًمٜمًّخ 

 وـمٌٕم٤مت هذا اًمٙمت٤مب اعمتداوًم٦م.

صمٜمل قمنمّي٦م اعمجٚمز طمٞمٜمام أظمٓم٠م ؿمٞمخ اعمحّدصملم اإل وثالثًا:

ٟمّص ذم سمح٤مره قمغم رواي٦م ص٤مطم٥م يمِمػ اًمٖمّٛم٦م هلذه اخلٓم٦ٌم قمـ 

١مول قمـ آل "يمامل اًمّديـ سمـ ـمٚمح٦م ص٤مطم٥م يمت٤مب  ًّ ُمٓم٤مًم٥م اًم

: وذًمؽ  ّٕن اإلرسمكم مل يروه٤م قمٜمف ذم يمِمػ اًمٖمّٛم٦م ش1»"اًمّرؾمقل

أصًّل، يمام ٓ وضمقد هل٤م ذم يمت٤مب يمامل اًمّديـ سمـ ـمٚمح٦م أيْم٤ًم، 

ضمح إّن اإلرسمكم ىمد ٟم٘مٚمٝم٤م ُمـ هلقف اسمـ ـم٤مووس أيْم٤ًم سمؾ اًمّرا

 يمام ٟمّقهٜم٤م.

مل ٟمجد ذم شمراث اسمـ ـم٤مووس ُم٤م يدّل قمغم إّٟمف يم٤من  ورابعًا:

يٛمتٚمؽ هذا اًمٙمت٤مب يمٛمّمدر ذم ُمٙمتٌتف ًمٙمل ُي٘م٤مل اّن اسمـ 

                                                           

 .367، ص44اًمٌح٤مر  ج  (1)  
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ـم٤مووس ىمد اؾمت٘مك اخلٓم٦ٌم ُمـ هذا اًمٙمت٤مب، ظمّمقص٤ًم سمٕمد أن 

ح واًّمذي يم٤من أطمد قمرومٜم٤م إّن ُمّمدره٤م إصكم هق يمت٤مب اعمّم٤مسمٞم

اعمّم٤مدر اًّمتل اقمتٛمده٤م اسمـ ـم٤مووس ذم شمّمٜمٞمٗمف ًمٙمت٤مب اًّمٚمٝمقف 

اًّمذي أورد ومٞمف هذه اخلٓم٦ٌم سمّمٞمٖم٦م وحلٔم٦م زُم٤مٟمّٞم٦م ختتٚمػ قماّم ضم٤مء 

 ذم ُمّمدره٤م إصكم.

يمت٤مب ٟمزه٦م اًمٜم٤ّمفمر وشمٜمٌٞمف اخل٤مـمر  أّما الؽاتب الّثاين ففو:

ّلم اًم٘مرن واًّمذي يُمت٥م قمغم ضمٚمد ٟمًختف اعمٓمٌققم٦م إّٟمف ٕطمد أقم

اخل٤مُمس واًّمذي اقمتٛمدت ـم٤ٌمقمتف قمغم ٟمًخ ظمٓمّٞم٦م ٓ يتج٤موز 

قمٛمره٤م اًمّثّلصم٦م ىمرون شم٘مري٤ًٌم، وًمٙمـ ُمِمٙمٚم٦م هذا اًمٙمت٤مب ُمِمٙمٚم٦م 

 يمٌػمة ضمّدًا، وهل 

وىمقع اخلّلف اًمِّمديد ذم حتديد ؿمخص ُم١مًّمٗمف: وم٘مد ٟمّص 

قمغم إّن هٜم٤مك يمت٤مسملم  "هـ588"إسمـ ؿمٝمر آؿمقب اعمتقرّم ؾمٜم٦م  

اًمٜم٤ّمفمر وشمٜمٌٞمف اخل٤مـمر، إّول ًمِمخّمف اؾمٛمف  حت٧م ُمًّٛمك ٟمزه٦م 

احلًلم سمـ حمّٛمد سمـ احلًـ، واًمّث٤مين ًمِمخص اؾمٛمف  أسمق يٕمغم 

حمّٛمد سمـ احلًـ سمـ محزة اجلٕمٗمرّي اًمٓم٤مًمٌّل، ومل يرد أصمر وٓ ذيمر 
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هلذيـ اًمٙمت٤مسملم طمّتك ُمرطمٚم٦م حمّدصمل اًمّدوًم٦م اًمّمٗمقّي٦م: إذ ٟمّص 

ذم  "هـ11٩4"احلر ص٤مطم٥م وؾم٤مئؾ اًمِّمٞمٕم٦م اعمتقرّم ؾمٜم٦م  

ًمف ]يمت٤مب[ ٟمزه٦م »شمٕمريٗمف ًمٚمحًلم سمـ حمّٛمد سمـ احلًـ ىم٤مئًّل  

اًمٜم٤ّمفمر و شمٜمٌٞمف اخلقاـمر ىم٤مًمف اسمـ ؿمٝمرآؿمقب، وىمد رأي٧م ًمف 

يمت٤مب ُم٘مّمد اًمّراهم٥م اًمّٓم٤مًم٥م ذم ومْم٤مئؾ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

، وهذا يٕمٜمل إّن احلّر اًمٕم٤مُمكم مل يّٓمٚمع قمغم يمت٤مب ٟمزه٦م ش"ع"

٦ٌم اسمـ ؿمٝمر آؿمقب ًمف، ومل يٙمتػ اًمٜم٤ّمفمر وإّٟمام اقمتٛمد قمغم ٟمً

 سمذًمؽ، سمؾ ٟم٥ًم ًمف يمت٤مسم٤ًم آظمر أيْم٤ًم.

ـّ ُمـ يراضمع سمح٤مر ؿمٞمخ اعمحّدصملم اإلصمٜمل قمنمّي٦م ئمٝمر ًمف  ًمٙم

اـّمّلع اعمجٚمز قمغم اًمٙمت٤مب، وشمرّدده ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م ذم حتديد 

أيب يٕمغم حمٛمد سمـ احلًـ اجلٕمٗمري »ُمّمٜمّٗمف، ومٜمًٌف أّوًٓ إمم 

» ، ًمٙمٜمّف قم٤مد صم٤مٟمٞم٤ًم وىم٤مل شقزّم ًمتٖمًٞمٚمفشمٚمٛمٞمذ اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد واعمت

ورسمام ُيٜم٥ًم إمم اًمِّمٞمخ احلًلم سمـ حمٛمد سمـ احلًـ ص٤مطم٥م 

يمت٤مب ُم٘مّمد اًمّراهم٥م اًمٓم٤مًم٥م ذم ومْم٤مئؾ قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 
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، وىمد ٟمّص إومٜمدي ذم شمٕمٚمٞم٘متف قمغم ُم٤م أوم٤مده احلّر اًمٕم٤مُمكم ش1»ش "ع"

ُمذة وهذا اًمٙمت٤مب قمٜمدٟم٤م ُمٜمف ٟمًخ٦م، وُم١مًمٗمف ُمـ شمّل»ىم٤مئًّل  

، وىمد اٟمٕمٙمس هذا اخلّلف واًمّتذسمذب قمغم ششمّلُمٞمذ اعمٗمٞمد...

قمٚمامء اًمٌٌٚمقهمراومٞم٤م اإلصمٜمل قمنمّي٦م اعمٕم٤مسيـ سمقوقح، وُمـ 

يراضمع ظم٤ممت٦م اعمًتدرك واًمّذريٕم٦م وـمٌ٘م٤مت اًمِّمٞمٕم٦م 

وإقمٞم٤من...إًمخ يٕمرف ذًمؽ سمقوقح، وهذه إُمقر شمٙمِمػ 

 قماّم يكم  

ـ هذا اًمٙمت٤مب ُمـ اعم١ميّمد إّن اًمٜمًّخ اًمقاصٚم٦م ُم األّول:

واعمٓمٌققم٦م أيْم٤ًم ٓ ىمٞمٛم٦م وٓ اقمت٤ٌمر هل٤م: ًمٗم٘مداّن٤م اًمّٓمريؼ اعم١ميّمد 

ًمّمّحتٝم٤م، وسم٤مًمّت٤مزم  ٓ يقضمد وٓ دًمٞمؾ واطمد قمغم صّح٦م اٟمت٤ًمب 

هذا اًمٙمت٤مب إمم ُمّمٜمّػ قم٤مش ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري ؾمقى 

رواي٦م يتٞمٛم٦م ظمراومّٞم٦م واطمدة ووٕم٧م ذم آظمر صٗمح٤مشمف شمتحّدث 

                                                           

 .7٩، ص1٩2ج  (1)  
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ذم اعمًتج٤مر وآصم٤مر اًمقوع  "ع"ٛمٝمدي قمـ رؤي٦م مج٤مقم٦م ًمٚم

 واإلحل٤مق واوح٦م قمٚمٞمٝم٤م.

إّن حمّ٘م٘مل يمت٤مب ٟمزه٦م اًمٜم٤ّمفمر اعمٓمٌقع ٟمّّمقا قمغم إّّنؿ  وثاكقًا:

ٌّع أؾم٤مٟمٞمد اًمٜمًّخ٦م اخلٓمّٞم٦م ُمـ يمت٤مب ُم٘مّمد اًمّٓم٤مًم٥م ذم  سمٕمد شمت

ومْم٤مئؾ قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وضمدوا إّٟمف عمّمٜمّػ قم٤مش ذم اًم٘مرن 

٤مسمع، وسم٤مًمّت٤مزم  ًّ ٤مدس واًم ًّ ومٝمق ًمٞمس ىمري٤ًٌم ُمـ قمٍم اًمّّمدوق اًم

يمام اّدقمك ؿمٞمخ اعمحّدصملم اإلصمٜمل قمنمّي٦م اعمجٚمز، وٟمّّمقا أيْم٤ًم 

قمغم إّن اؾمٛمف ًمٞمس احلًلم سمـ حمّٛمد سمـ احلًـ أيْم٤ًم، وأوم٤مدوا  

إّن ؾم٥ٌم هذا آؿمت٤ٌمه اًّمذي وىمع ومٞمف قمٚمامء اًمٌٌٚمقهمراومٞم٤م اإلصمٜمل 

ٚم٦م ُمـ قمنمّي٦م هق  إّن ُمّمٜمّػ يمت٤مب ُم٘مّمد اًمّٓم٤مًم٥م ىمد ٟم٘مؾ مج

 أىمقال إئّٛم٦م اعمقضمقدة ذم ٟمزه٦م اًمٜم٤ّمفمر.

ًمٕمّؾ آظمر ُم٤م ورد ذم هذا اًمٙمت٤مب ظمػم دًمٞمؾ قمغم  وثالثًا:

سمٓمّلن دقمقى شم٘مّدم حلٔمتف اًمّزُم٤مٟمّٞم٦م: إذ ضم٤مء ذم ظم٤ممت٦م اًمٙمت٤مب 

قمغم أّن اًمذي أوردشمف ومٞمف شمٌٍمة اعمٌتدي وشمذيمرة اعمٜمتٝمل، »ىمقًمف  

ًمرك٤مين وؾمٝمؾ سمـ ويمٗمك قمـ يمت٥م اسمـ اعم٘مٗمع وقمكم سمـ قمٌٞمدة ا
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ه٤مرون وهمػمهؿ: وُمـ شمّمّٗمح يمت٥م اًمرك٤مين ورؾم٤مئٚمف قمرف أّن 

مجٞمٕمٝم٤م ُمٜم٘مقًم٦م ُمـ ظمٓمٌٝمؿ ورؾم٤مئٚمٝمؿ وُمقاقمٔمٝمؿ وطمٙمٛمٝمؿ 

، و ًمق ووّمؼ هذا اًمٗم٤موؾ و ٟم٥ًم "صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ"وآداهبؿ 

، وُمـ شيمّلم يمّؾ إُم٤مم إًمٞمف ًمٙم٤من أورم ٕضمره، وأسم٘مك سمذيمره إّي٤مه٤م

جمّرد ؿمٕمقر سم٤مٕٟم٤مىم٦م اعمذهٌّٞم٦م وظمٚمط اًمقاوح  إّن هذا اًمٙمّلم 

ًمألوراق وقمدم إٟمّم٤مف يمٌػم: وٟمًتٌٕمد ضمّدًا صدوره ُمـ وم٘مٞمف 

وُمتٙمّٚمؿ شمتٚمٛمذ قمغم يد اعمٗمٞمد واعمرشم٣م أو شمتٚمٛمذ قمغم يد ُمـ 

شمتٚمٛمذ قمٚمٞمٝمام، وإن يمٜم٧م اطمتٛمؾ ضمّدًا أن يٙمقن اًمّْمٛمػم ذم قم٤ٌمرة 

 يٕمقد إمم ُمّمٜمّػ اًمٙمت٤مب ٓ إمم "وًمق ووّمؼ هذا اًمٗم٤موؾ..."

اًمّرك٤مين، سمٛمٕمٜمك إّّن٤م ُمـ متٜمّٞم٤مت اًمٜم٤ّمؾمخ ٓ ُمّمٜمّػ اًمٙمت٤مب، 

ٓمقر إظمػمة  ًّ وسمذًمؽ شمقوع قمّلُم٤مت اؾمتٗمٝم٤مم يمٌػمة قمغم اًم

هلذا اًمٙمت٤مب واًّمتل هل إؾم٤مس ذم ٟم٦ًٌم اًمٙمت٤مب إمم احلًلم سمـ 

حمّٛمد سمـ احلًـ، ظمّمقص٤ًم ُمع اظمتّلف آؾمامء اًمقاردة ومٞمٝم٤م 

ُم٦م أطمدهـ همػم ُمقضمقدة ذم سمٕمض اًمٜمًّخ ووضمقد ؾمٓمقر ذم ُم٘مدّ 

 ذم إظمرى.
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سم٘مريٜم٦م ُم٤م شم٘مّدم ذم صم٤مٟمٞم٤ًم يٌدو زم إّن ٟمزه٦م اًمٜم٤ّمفمر  ورابعًا:

اعمٓمٌقع واعمتداول هق إُّم٤م عمّمٜمّػ يمت٤مب ُم٘مّمد اًمّراهم٥م اًّمذي 

٤مسمع يمام اظمت٤مر سمٕمْمٝمؿ، وإُّم٤م  ًّ ٤مدس أو اًم ًّ هق ُمـ أسمٜم٤مء اًم٘مرن اًم

٤مت ُمًتّؾ ُمٜمف، ظمّمقص٤ًم وإّن يمت٤مب اعم٘مّمد ممٚمقء سم٤مخلراوم

وإؾم٤مـمػم قمغم ـمري٘م٦م دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م اعمقوقع ذم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م 

أيْم٤ًم، وًمق يم٤مٟم٧م ظمٓم٦ٌم اًمٜمّقاويس ويمرسمّلء ُمقضمقدة ذم ٟمًخ 

هذا اًمٙمت٤مب اعمقضمقدة قمٜمد حمّدصمل اًمّدوًم٦م اًمّمٗمقّي٦م ًم٤ٌمدروا إمم 

ٟمًخٝم٤م وٟمًٌتٝم٤م إًمٞمف، سمٞمٜمام رأيٜم٤م ظمّلف ذًمؽ: وم٘مد اىمتٍم 

قف طمٍمًا دون همػمه، اعمجٚمز قمغم ٟم٘مٚمٝم٤م ُمـ يمت٤مب اًّمٚمٝم

ظمّمقص٤ًم وىمد ٓطمٔمٜم٤م يمٞمػ إّٟمف ٟمّص سمٕمد أن ٟم٘مؾ اخلٓم٦ٌم ُمـ 

يمت٤مب اًّمٚمٝمقف ٟمّص ُم٤ٌمذة قمغم إّن اإلرسمكم ىمد روى هذه 

اخلٓم٦ٌم أيْم٤ًم قمـ يمت٤مب يمامل اًمّديـ سمـ ـمٚمح٦م، وهذا يٙمِمػ 

قمـ اهتامُمف سمذيمر ُمّم٤مدر هل٤م، ُمع إّن إُمر مل يٙمـ يمذًمؽ ذم 

 .يمِمػ اًمٖمّٛم٦م يمام أووحٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤مً 
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يمت٤مب ُم٘متؾ احلًلم ًمٚمخقارزُمل،   أّما الؽتاب الّثالث ففو

وىمد أووحٜم٤م ذم ُمٜمِمقرات ؾم٤مسم٘م٦م قمدم وضمقد ىمٞمٛم٦م هلذا 

اًمٙمت٤مب أصًّل: وذًمؽ ًمٕمدم صمٌقت يمقٟمف ًمٚمخقارزُمل أّوًٓ، 

وقمدم وضمقد أّي ىمٞمٛم٦م ًمٚمٜمًّخ٦م اًّمتل ُاقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ذم ـم٤ٌمقمتف 

اموي ٟم٤مؾمخ صم٤مٟمٞم٤ًم: وقمدم صمٌقت وصم٤مىم٦م وأُم٤مٟم٦م اعمرطمقم حمّٛمد  ًّ اًم

وـم٤مسمع اًمٙمت٤مب ذم هذا اخلّمقص صم٤مًمث٤ًم، وسم٤مًمّت٤مزم ومتٍّمومف 

وشمٖمٞمػمه وإو٤مومتف ذم ٟمٗمس هذه اًمٜمًّخ٦م ـ طمّتك ًمق ومروٜم٤م ضمدًٓ 

 .ش1»اقمت٤ٌمره٤م ـ وارد سمؾ واىمع أيْم٤ًم. ]ُيتٌع[

                                                           

  (1)   28 /٩9 /2٩18. 
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 خطب٘ بني الّيْآّط ّكزبالء يف مٔشاٌ الّيقز!!

 احللقة الّرابعة

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

ّٞمد قمكّم سمـ ـم٤مووس مل يٙمـ قمغم ُمٕمروم٦م يم٤مُمٚم٦م يٌدو زم إّن اًمً

سمٙمت٤مب اعمّم٤مسمٞمح أصًّل وٓ سمٛمّمٜمّٗمف: وم٘مد رأيٜم٤مه ذم يمت٤مب 

، ُمع إّٟمف طمًٜمّل سم٤مٓشّمٗم٤مق، يمام إّٟمٜم٤م ش1»اإلىم٤ٌمل ضمٕمؾ ٟمًٌف طمًٞمٜمّٞم٤ًم 

سمحثٜم٤م قمـ اًمٜمّص اًمّث٤مين اعمٜم٘مقل ذم اإلىم٤ٌمل واًّمذي اّدقمك اسمـ 

ر قمٚمٞمف ذم اًمٜمًّخ٦م ـم٤مووس روايتف قمـ يمت٤مب اعمّم٤مسمٞمح ومٚمؿ ٟمٕمث

اعمٓمٌققم٦م ُمـ يمت٤مب اعمّم٤مسمٞمح واًّمتل اؾمتٜمدت ذم ـم٤ٌمقمتٝم٤م إمم 

أرسمٕم٦م ٟمًخ ظمٓمّٞم٦م وسم٠مؾم٤مٟمٞمد يمثػمة طم٥ًم ُم٤م ضم٤مء ذم اعم٘مّدُم٦م، يمام 

صمّؿ خيرج »سمؽم ُمـ اًمٜمّص إّول اعمٜم٘مقل قمٜمف ذم اإلىم٤ٌمل قم٤ٌمرة  

ٗمف ]طّمتك ُي٘متؾ ذم سمٕمض إسمراهٞمؿ ُمـ هٜم٤م ومٞمٙمقن يمٚمحس اًمّثقر أٟم

 .ش2»شاًمٜمًّخ[

                                                           

 .87، ص1إىم٤ٌمل إقمامل  ج  (1)  

 .436اعمّم٤مسمٞمح  ص  (2)  
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واًمّٔم٤مهر  إّن اسمـ ـم٤مووس ـ وهق ذم قمٜمٗمقان ؿم٤ٌمسمف ـ ارشمٙم٥م 

ظمٓم٠ًم يمٌػمًا ذم ٟم٘مٚمف هلذه اخلٓم٦ٌم ًمألؾمػ اًمِّمديد: طمٞم٨م ٟم٘مؾ هل٤م 

٤ًٌٌّم طمّمقل ُمِم٤ميمؾ  إو٤موم٤مت ظمّل ُمٜمٝم٤م ُمّمدره٤م إصكّم ُمً

: وم٤مخلٓم٦ٌم ـ "ع"ـمقيٚم٦م قمريْم٦م ذم ومٝمؿ طمريم٦م احلًلم سمـ قمكّم 

حلٔم٦م ظمروج احلًلم ُمـ يمام ضم٤مءت ذم اعمّم٤مسمٞمح ـ مل شمٙمـ ذم 

ُمّٙم٦م ٟمحق اًمٕمراق أصًّل، ومل شمٙمـ حتتقي قمغم مجٚم٦م ُمـ اعمٗمردات 

إؾم٤مؾمّٞم٦م اًّمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م اًم٘م٤مئٚمقن سمٜمٔمرّي٦م اًمِّمٝم٤مدة ذم مترير 

ٟمٔمرّيتٝمؿ، واعم١مؾمػ إّن طمًـ اًمّٔمـ إيمثر ُمـ اًّمّلزم سمٜم٘مقٓت 

٥ٌّم ًمٜم٤م ُمِم٤ميمؾ ُمٗمّمٚمّٞم٦م ٓزًمٜم٤م ٟمدومع  ٥ٌّم ويً اسمـ ـم٤مووس ؾم

طمّتك اًّمٚمحٔم٦م، وقمغم اعمرضمع أو اعمٜمؼمي أن يٙمقن سم٤مطمث٤ًم  صمٛمٜمٝم٤م

 دىمٞم٘م٤ًم ذم أُمث٤مل هذه اعمقاـمـ ٓ ُم٘مّٚمدًا ذم ٟم٘مٚمف.

يمام إّن اًمّتذّرع سم٤مطمتامل أن يٙمقن اسمـ ـم٤مووس ىمد اؾمت٘مك 

اًمّرواي٦م ُمـ ُمّمدر آظمر همػم اعمّم٤مسمٞمح همػم ٟم٤مومع أصًّل: وذًمؽ 

ٜمّٞم٦م واإلصمٜمل قمنميّ  ًُ ٦م اعمت٘مّدُم٦م قمـ ّٕٟمٜم٤م أووحٜم٤م ظمٚمق اعمّم٤مدر اًم

ُمرطمٚم٦م اسمـ ـم٤مووس ُمـ هذه اًمّرواي٦م وإّن ُمّمدره٤م اًمقطمٞمد هق 
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يمت٤مب اعمّم٤مسمٞمح اًمّزيدي ظمّمقص٤ًم ُمع ٟم٘مؾ اسمـ ـم٤مووس قمٜمف ذم 

اًّمٚمٝمقف حمّؾ اًمٌح٨م، يمام إّن اًمّتذّرع سم٤مطمتامل اظمتّلف اًمٜمًّخ٦م 

اعمقضمقدة ًمٙمت٤مب اعمّم٤مسمٞمح اًّمتل اقمتٛمده٤م اسمـ ـم٤مووس ُمًتٌٕمد 

ظمٚمق أرسمع ٟمًخ ُمـ هذا اًمٙمت٤مب ُمـ إو٤موم٤مشمف، ضمّدًا سمٕمد ُم٤م قمرومٜم٤م 

سمؾ إّٟمٜم٤م إذا قمدٟم٤م إمم يمت٤مب شمٞمًػم اعمٓم٤مًم٥م ذم أُم٤مزم آل أيب ـم٤مًم٥م 

واًّمذي  "هـ424"ًمٞمحٞمك سمـ احلًلم سمـ ه٤مرون اعمتقرّم ؾمٜم٦م  

روى اًمّرواي٦م قمـ ص٤مطم٥م اعمّم٤مسمٞمح ُم٤ٌمذة ومّل ٟمجد مجٚم٦م ُمـ 

ٝم٤م: طمٞم٨م اعمٗمردات إؾم٤مؾمّٞم٦م اًّمتل ضم٤مءت ذم يمت٤مب اًّمٚمٝمقف ومٞم

 ىم٤مل 

٤ٌّمس أمحد سمـ إسمراهٞمؿ احلًٜمل رمحف اهلل » أظمؼمٟم٤م أسمق اًمٕم

]ُمّمٜمّػ اعمّم٤مسمٞمح، ىم٤مل  طمّدصمٜم٤م حمّٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ أّيقب 

اًمٌجكم، ىم٤مل  طمّدصمٜم٤م قمكّم سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمٕمٙمؼمي، ىم٤مل  طمّدصمٜم٤م 

احلًـ سمـ حمّٛمد سمـ كٞمك، قمـ أسمٞمف، قمـ متٞمؿ سمـ أيب رسمٞمٕم٦م 

 "ع"قمكّم، قمـ أسمٞمف ع  إّن احلًلم سمـ قمكّم اًمّري٤مطمل، قمـ زيد سمـ 

ظمٓم٥م أصح٤مسمف، ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف، صمّؿ ىم٤مل  أهّي٤م اًمٜم٤ّمس 
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ظمّط اعمقت قمغم سمٜمل آدم يمخّط اًم٘مّلدة قمغم ضمٞمد اًمٗمت٤مة، ُم٤م 

إمم يقؾمػ  "ع"أوًمٕمٜمل سم٤مًمِّمقق إمم أؾمّلذم اؿمتٞم٤مق يٕم٘مقب 

شم٘مّٓمٕمٝم٤م  وأظمٞمف، وإّن زم ُمٍمقم٤ًم أٟم٤م ٓىمٞمف، يم٠ميّن أٟمٔمر إمم أوص٤مزم

وطمقش اًمٗمٚمقات هُمؼمًا وقُمٗمرًا، ىمد ُمألت ُمٜمّل أيمراؿمٝم٤م، رى 

اهلل رو٤مٟم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م، ومّمؼمًا قمغم سمّلئف ًمٞمقوّمٞمٜم٤م أضمقر 

اًمّّم٤مسمريـ، ًمـ شمِمّذ قمـ رؾمقل اهلل طمرُمتف وقمؽمشمف، وًمـ شمٗم٤مرىمف 

أقمْم٤مؤه، وهل جمٛمققم٦م ًمف ذم طمٔمػمة اًمُ٘مدس شم٘مّر سمف قمٞمٜمف، 

٤مذًٓ ُمٝمجتف ومٚمػمطمؾ وم٢ميّن راطمؾ وشمٜمجز هبؿ قمّدشمف، ُمـ يم٤من ومٞمٜم٤م سم

صٚمقات هلل "همدًا إن ؿم٤مء اهلل، صمّؿ ّنض إمم قمدّوه وم٤مؾمتِمٝمد 

  .ش1»ش"قمٚمٞمف

ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يقوّم٘مٜم٤م ًمت٘مديؿ دراؾم٤مت ٓطم٘م٦م قمـ 

ؿمخّمّٞم٦م اعمرطمقم اًمًّٞمد قمكم سمـ ـم٤مووس وأؾم٤ٌمب شمًٚمٞمؿ 

اًمٕمٚمامء اًّمّلطم٘ملم إلظم٤ٌمراشمف وٟم٘مقٓشمف دون شمٗمّحص وُمراضمٕم٦م 

                                                           

 .282شمٞمًػم اعمٓم٤مًم٥م  ص  (1)  



 146    ............................................................ (2)ة بنّظارة ال مذهبّيكزبالء 

، وهق أُمر يمّٚمٗمٜم٤م وٓ زال يٙمّٚمٗمٜم٤م اًمٙمثػم، واهلل ُمـ وراء وشمدىمٞمؼ

                                                               .ش1»اًم٘مّمد

                                                           

  (1)  28 /٩9 /2٩18. 
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ّٔئ٘!!  مَارى٘ احلضني "ع" لٔشٓز لٔضت ص

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

ذم ُمقاضمٝم٦م  "ع"ذم ؾمٞم٤مق طمديثف قمـ أدوار أئّٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م 

اإلُّم٦م اإلؾمّلُمّٞم٦م ُمقوع اعمرطمقم آٟمحراوم٤مت احل٤مصٚم٦م ذم ضمًؿ 

ًمٞمزيد  "ع"اًمِّمٝمٞمد حمّٛمد سم٤مىمر اًمّّمدر ُمقاضمٝم٦م احلًلم سمـ قمكّم 

شمٕمري٦م "وؿمٝم٤مدشمف ذم دائرة اًمٕمٜمقان اًّمذي اصٓمٚمح قمٚمٞمف سمـ 

: وذًمؽ ذم طم٤مًم٦م ُم٤م إذا أصٌح٧م هذه اًمّزقم٤مُم٦م "اًمّزقم٤مُم٦م اعمٜمحروم٦م

شمِمّٙمؾ ظمٓمرًا ُم٤مطم٘م٤ًم ـ طم٥ًم شمٕمٌػمه ـ ومٞمٜمٌٖمل طمٞمٜمذاك ُمـ 

وًمق قمـ ـمريؼ آصٓمدام اعمًّٚمح هب٤م، واًمِّمٝم٤مدة »م شمٕمريتٝم٤م اإلُم٤م

ذم ؾمٌٞمؾ يمِمٗمٝم٤م وؿمّؾ ختٓمٞمٓمٝم٤م، يمام صٜمع اإلُم٤مم احلًلم ُمع 

 . ش1»شيزيد

وُمـ اًمقاوح  إّن اعمرطمقم حمّٛمد سم٤مىمر اًمّّمدر يتحّدث قمـ 

اخلٓمر اعم٤مطمؼ قمغم يمٞم٤من اإلؾمّلم وأهداومف: سم٤مقمت٤ٌمر إّن أهؾ 

                                                           

 .89أئّٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م شمٜمّقع أدوار ووطمدة هدف  ص  (1)  
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رهمؿ ُمـ اًمتآُمر قمغم سم٤مًم»ـ وطم٥ًم شمّمقيره ـ  "ع"اًمٌٞم٧م 

اىمّم٤مئٝمؿ قمـ جم٤مل احلٙمؿ يم٤مٟمقا يتحّٛمٚمقن سم٤مؾمتٛمرار 

ُم١ًموًمٞمتٝمؿ ذم احلٗم٤مظ قمغم اًمرؾم٤مًم٦م وقمغم اًمتجرسم٦م آؾمّلُمٞم٦م 

وحتّمٞمٜمٝم٤م سم٤مًمِمٙمؾ اًمذي شمٙمقن ٟم٤مضمح٦م وُمٜمجزة وًمٞم٧ًم 

وم٤مؿمٚم٦م: إذ ٓ ُمٕمٜمك ًمٗمِمؾ اعمٕمّمقم أّي٤ًم يم٤من وظم٤مص٦م سمٕمد آيامن 

 .ش1»شوشمٕم٤مممسم٠مّنؿ ُمًّددون ُمـ ىمٌؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف 

ًمٙمـ اًمٖمري٥م إن اسمـ قمّٛمف وشمٚمٛمٞمذه اعمرطمقم اًمِّمٝمٞمد حمّٛمد 

اًمّّمدر ـ رهمؿ حتّٗمٔمف قمغم شمقفمٞمػ ُمٗمردة اًمّتجرسم٦م اإلؾمّلُمّٞم٦م ـ 

ومٝمؿ ُمـ اخلٓمر اعم٤مطمؼ اًّمذي ورد ذم ٟمّص أؾمت٤مذه واسمـ قمّٛمف 

اًمّّمدر ـ سمؾ وهق ُمًّجؾ سمّمقشمف أيْم٤ًم ـ يٕمٜمل اخلٓمر اعم٤مطمؼ قمغم 

٤من اإلؾمّلم وأهداومف، وقمغم هذا دون يمٞم "ع"ؿمخص احلًلم 

إؾم٤مس قمّٚمؼ ـ سمح٥ًم رواي٦م شمٚمٛمٞمذه اًمٞمٕم٘مقيب ـ قمغم هذه 

مل يٙمـ اخلٓمر »اًمٕم٤ٌمرة ُمـ أؾمت٤مذه واسمـ قمّٛمف اًمّّمدر ىم٤مئًّل  

                                                           

٤مسمؼ  ص  (1)   ًّ  .88اعمّمدر اًم
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ُم٤مطم٘م٤ًم طم٘مٞم٘م٦م، ويم٤من يٙمٗمل ًمدرء اخلٓمر آيمتٗم٤مء سمٌٕمض إقمامل 

إمم اًمٞمٛمـ أو همػم ذًمؽ وًمق ًمٗمؽمة  "ع"دون اًمِّمٝم٤مدة، يمذه٤مسمف 

، ومل يٙمتػ اعمرطمقم حمّٛمد اًمّّمدر سمذًمؽ، سمؾ زاد شحمدودة

يزيد مل  "ع"سمؾ طمّتك ًمق ه٤مدن احلًلم »اجلرقم٦م اًمٜمّ٘مدّي٦م ىم٤مئًّل  

، همػم إّن "ع"يٙمـ قمٛمٚمف ؾمّٞمئ٤ًم وًمٞمس سم٠ميمؼم ُمـ ومٕمؾ أسمٞمف وأظمٞمف 

احلٙمٛم٦م اىمتْم٧م ُم٘متٚمف ًمقضمقه أيمثره٤م خمٗمل قمـ اًمٕم٤مُّم٦م ٟمذيمر 

 ُمٜمٝم٤م إصمٜملم 

مم اًمِمٝمداء سملم يديف: طمٞم٨م إّن ُمّمٚمح٦م شمٕمقد إًمٞمف وإ األّول:

ًمف درضم٤مت ُمذظمقرة قمٜمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ يٛمٙمـ أن يٜم٤مهل٤م 

ّٓ سم٤مًمِمٝم٤مدة، وُم٤م أرظمص اًمِّمٝم٤مدة ذم ٟمٔمره ًمٜمٞمؾ شمٚمؽ  ا

اًمّدرضم٤مت، وهذا ٟمٗمًف ُمٜمٓمٌؼ أيْم٤ًم قمغم أصح٤مسمف ًمٞمٜم٤مًمقا صمقاهبؿ 

 يمّؾ طم٥ًم درضمتف وإظمّلصف.

ٓم٤مء إُمثقًم٦م ُمّمٚمح٦م شمٕمقد إمم اعمجتٛمع، وهق  إقم الثاين:

اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمٚمّتْمحٞم٦م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل: إذ سمٕمد ذًمؽ ُم٤مذا يٌ٘مك ذم يد أّي 

ّٓ ُم٤م هق دون شمْمحٞمتف  ، ؾمقاء قمغم "ؾمّلم اهلل قمٚمٞمف"إٟم٤ًمن ا
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ُمًتقى اجلٝم٤مد إصٖمر أو اجلٝم٤مد إيمؼم أو أّي قمٛمؾ ُمـ 

إقمامل اخل٤مّص٦م واًمٕم٤مُّم٦م، وإّن اإلٟم٤ًمن ًمٞمٖميض طمٞم٤مًء طملم ي٘م٤مرن 

وجيد اًمٌقن ٓ زال ؿم٤مؾمٕم٤ًم إمم همػم  "ع"لم قمٛمٚمف سمٕمٛمؾ احلً

 . ش1»شذًمؽ

وٓ ؿمّؽ قمٜمدي إّن ؾم٥ٌم هذه اًمٖمٜمقصّٞم٦م واًمّتٙمّٚمػ ذم 

اًمٌٞم٤مٟم٤مت هق آسمتٕم٤مد قمـ ىمراءة إطمداث واًمقىم٤مئع اًمّت٤مرخيّٞم٦م ُمـ 

دون ُمٕمٓمٞم٤مت ىمٌٚمّٞم٦م شم١ميّمد ٟمٔمرّي٦م اًمِّمٝم٤مدة اٟمًٞم٤مىم٤ًم ُمع ٟمّمقص 

 إّن اؾمتِمٝم٤مد روائّٞم٦م ظُمٚم٘م٧م هلذا اًمٖمرض، وٟمحـ ٟمٕمت٘مد  ٓ

يم٤من سم٥ًٌم ؿمٕمقره سم٤مخلٓمر اعم٤مطمؼ اًّمذي ٓ  "ع"احلًلم سمـ قمكّم 

طمٍمًا، وٓ إّن اؾمتِمٝم٤مده يم٤من  "ع"قمّلضمف ًمف ؾمقى دُمف اعم٤ٌمرك 

ٕضمؾ احلّمقل قمغم اًمّثقاب وإقمٓم٤مء إُمثقًم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمٚمّتْمحٞم٦م 

ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم: وٟمٕمّد مجٞمع هذه اًمّتحٚمٞمّلت واًم٘مراءات 

ٕمد قمـ إطمداث واًمقىم٤مئع اًمّت٤مرخيّٞم٦م اعمّتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م، سمٕمٞمدة مت٤مم اًمٌُ 

                                                           

دور إُّم٦م ذم احلٞم٤مة اإلؾمّلُمّٞم٦م، ُمع طمقار حمّٛمد اًمّّمدر، ُم١مؾّم٦ًم اًمّراومد   (1)  

 .25ـ24، ص2، ح1ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت، ط
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أًمزُمقا أٟمٗمًٝمؿ ُمـ اًمٌداي٦م سمٜمٔمرّي٦م  "رمحٝمؿ اهلل"ًمٙمـ طمٞم٨م إّّنؿ 

اًمِّمٝم٤مدة اخل٤مـمئ٦م ومٚمؿ جيدوا سمّدًا ُمـ ـمرح حتٚمٞمّلت سم٤مـمٜمّٞم٦م 

وهمٜمقصّٞم٦م ٓ شمٜمًجؿ ُمع اًمقاىمع اًمّت٤مرخيّل اجلزُمل، واهلل ُمـ 

 .ش1»وراء اًم٘مّمد

   

                                                           

  (1)  27 /٩9 /2٩18. 
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 ت بلاء الضّحار "ع" علٙ أبُٔ!!تأّمالت يف صيْا

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

سم٢مؾمٜم٤مده قمـ سمٕمض  "هـ367"روى اسمـ ىمقًمقيف اعمتقرّم ؾمٜم٦م  

سمٙمك قمكّم سمـ »اًم٘مقل   "ع"أصح٤مسمٜم٤م قمـ أيب قمٌد اهلل اًمّّم٤مدق 

[ قمغم أسمٞمف طمًلم سمـ قمكّم قمنميـ ؾمٜم٦م أو "ع"احلًلم ]اًمًّج٤مد 

ّٓ سمٙم ك قمغم أرسمٕملم ؾمٜم٦م وُم٤م وُوع سملم يديف ـمٕم٤مُم٤ًم ]ـمٕم٤مم[ إ

احلًلم، طمّتك ىم٤مل ًمف ُمقمم ًمف ضمٕمٚم٧م ومداك ي٤م اسمـ رؾمقل اهلل  

إيّن أظم٤مف قمٚمٞمؽ أن شمٙمقن ُمـ اهل٤مًمٙملم؟! ىم٤مل ]ًمف اًمًّج٤مد[  

: "إّٟمام أؿمٙمق سمّثل ُوطمزين إمم اهلل وأقمٚمؿ ُمـ اهلل ُم٤م ٓ شمٕمٚمٛمقن"

ّٓ ظمٜم٘متٜمل اًمٕمؼمة ًمذًمؽ  . ش1»شإيّن مل أذيمر ُمٍمع سمٜمل وم٤مـمٛم٦م إ

اًمٌّٙم٤مؤون "واي٦م يمجزء ُمـ ومري٦م يمام ضم٤مء ٟمّص هذه اًمرّ 

اًمّدائرة قمغم اعمٜم٤مسمر يمثػمًا، واًّمتل ورد أصٚمٝم٤م ذم شمٗمًػم  "اخلٛم٦ًم

اًمٕمّٞم٤مر ُُمرؾمًّل قمـ راٍو جمٝمقل مل يرد ًمف ظمؼم وٓ ذيمر ذم يمت٤مب 

                                                           

 .1٩7يم٤مُمؾ اًمّزي٤مرات  ص  (1)  
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طمديثّل أو رضم٤مزّم قمغم اإلـمّلق اؾمٛمف  حمّٛمد سمـ ؾمٝمؾ اًمٌحراين، 

واي٦م أقمّله وأيمٛمٚمٝم٤م اًمّّمدوق سمتٗمّمٞمؾ ٓوم٧م ُمع زي٤مدة ٟمّص اًمرّ 

ـّ اًمّراوي  وشمريمٞم٥م ـمري٘ملم هل٤م ذم يمت٤مسمف إُم٤مزم واخلّم٤مل ًمٙم

 . ش1»ص٤مر ٟمجراٟمّٞم٤ًم ٓ سمحراٟمّٞم٤ًم ورسّمام يٙمقن ذم إُمر شمّمحٞمػ

وسمٖمض اًمّٓمرف قمـ ـمري٘م٦م ُمٜم٤مىمِمتٜم٤م ٕصؾ صدور أُمث٤مل 

هذه اًمٜمّّمقص واًّمتل حتت٤مج إمم وىم٧م آظمر، ًمٙمٜمّل ؾم٠مـمرح 

ْمٛمقّن٤م ُمٜمتنم قمغم اعمٜم٤مسمر جمٛمققم٦م أؾمئٚم٦م أُم٤مُمٝم٤م سم٤مقمت٤ٌمر إّن ُم

اٟمتِم٤مرًا قمجٞم٤ًٌم همري٤ًٌم ومل أضمد ُمـ ي٘مػ وًمق هلٜمٞمئ٦م ُمـ أضمؾ 

 اًمّت٠مُّمؾ ومٞمٝم٤م وم٠مىمقل 

سمٕمد أن قمرومٜم٤م إّن اًمٗم٤مصٚم٦م سملم شم٤مريخ طمدوث واىمٕم٦م يمرسمّلء 

، ٟمت٤ًمءل  إذا يم٤من سمٙم٤مء "ؾمٜم٦م 34"هل   "ع"ورطمٞمؾ اًمًّج٤مد 

ّلء اؾمتٖمرق يمّؾ ؾمٜمقات طمٞم٤مشمف سمٕمد واىمٕم٦م يمرسم "ع"اًمًّج٤مد 

ومٚمامذا شمٜمّص اًمّرواي٦م ذم إطمدى ؿم٘مقىمٝم٤م قمغم أرسمٕملم ؾمٜم٦م ُمع إّٟمف 

                                                           

 .273، ص1: اخلّم٤مل  ج141إُم٤مزم  ص  (1)  
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اؾمتٛمّر  "ع"قم٤مش أرسمٕم٦م وصمّلصملم وم٘مط؟! وإذا يم٤من سمٙم٤مء اًمًّج٤مد 

ًمٕمنميـ ؾمٜم٦م ومام هق اًمٌّمء اًّمذي دقم٤مه ًمؽمك اًمٌٙم٤مء ذم سم٤مىمل 

ؾمٜمقات طمٞم٤مشمف إرسمٕم٦م قمنم؟! وإذا يم٤من رىمؿ اًمٕمنميـ 

ة اًمٌٙم٤مء ُمثًّل، ومٛمْم٤موم٤ًم إمم وإرسمٕملم ًمٚمّت٘مري٥م وًمٌٞم٤من ـمقل ُمدّ 

يمقٟمف ظمّلف فم٤مهر اًمّرواي٦م وم٢مّن اًمؽّمديد هبذه اًمّٓمري٘م٦م ٓ ُمٕمٜمك ًمف 

أن ي٘مقل  ًم٘مد سمٙمك ـمٞمٚم٦م  "ع"ُمـ ُيريد ذًمؽ: إذ يم٤من سم٢مُمٙم٤مٟمف 

 طمٞم٤مشمف...؟!

وذم احل٘مٞم٘م٦م  رهمؿ إّن سمٙم٤مء وطمزن اإلٟم٤ًمن قمغم وم٘مد واًمده 

ـ اإلسار قمغم هبذه اًمّٓمري٘م٦م اعم٠مؾم٤موّي٦م اعمٗمجٕم٦م أُمر ـمٌٞمٕمل، ًمٙم

قادوّي اعمٔمٚمؿ  ًّ حتقيؾ طمٞم٤مشمف إمم سمٙم٤مء وٟمحٞم٥م وهبذا اًمِّمٙمؾ اًم

أُمر يًتدقمّل اًمّت٠مُّمؾ يمثػمًا، ُمع إّّنؿ يٜم٘مٚمقن ذم رواي٤مت صحٞمح٦م 

ٜمد وُمٕمتؼمة قمٜمدهؿ قمغم إّن اًمًّج٤مد  ًّ يم٤من خيٓم٥م اًمٜم٤ًّمء  "ع"اًم

إذا »سمٓمري٘م٦م ٓومت٦م وًمف زوضم٤مت وضمقاري وأسمٜم٤مء يُمثر، ويم٤من 
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٩ّم أو اًمٕمٛمرة شمزّود ُمـ أـمٞم٥م اًمّزاد ُمـ اًّمٚمقز ؾم٤مومر إمم احل

قيؼ اعمحّٛمص واعمّحغم ًّ ّٙمر واًم ًُ  . ش1»شواًم

اقمت٘مد إّن قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٗمّٙمر ُمٚمّٞم٤ًم ذم ُمـ ي٘مػ وراء هذا اإلسار 

وُم٤م هل دواومٕمف، وُمًػمة إًمػ قم٤مم ذم ُمثؾ هذا اًمّٓمريؼ 

اًمِّم٤مئؽ شمٌدأ سمخٓمقة ضمرئٞم٦م، ومٚمتٙمـ أٟم٧م ص٤مطمٌٝم٤م، واهلل ُمـ 

 .ش2»ّمدوراء اًم٘م

   

                                                           

 .3٩3، ص8اًمٙم٤مذم  ج  (1)  

  (2)  29 /٩9 /2٩18. 
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 طبٔع٘ العالق٘ بني معآّ٘ ّاحلضني "ع"!!

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

وىمٌؾ واىمٕم٦م يمرسمّلء سمٕمنم  "ع"سمٕمد رطمٞمؾ احلًـ سمـ قمكّم 

ؾمٜمقات شم٘مري٤ًٌم يمت٥م ضمٕمدة سمـ هٌػمة اعمخزوُمل رؾم٤مًم٦م ُمـ 

٤ًٌّم  "ع"اًمٙمقوم٦م إمم اسمـ ظم٤مًمف احلًلم سمـ قمكّم  ويم٤من أظمٚمّمٝمؿ طم

أُّم٤م سمٕمد، وم٢مّن ُمـ »ومٞمٝم٤م  وأظمٞمف ضم٤مء  "ع"وُمقّدًة ًمف وخل٤مًمف قمكّم 

ىمٌٚمٜم٤م ُمـ ؿمٞمٕمتؽ ُمتٓمّٚمٕم٦م أٟمٗمًٝمؿ إًمٞمؽ، ٓ يٕمدًمقن سمؽ أطمدًا، 

وىمد يم٤مٟمقا قمرومقا رأي احلًـ أظمٞمؽ ذم دومع احلرب، وقمرومقك 

سم٤مًّمٚملم ٕوًمٞم٤مئؽ، واًمٖمٚمٔم٦م قمغم أقمدائؽ، واًمِّمّدة ذم أُمر اهلل، 

وم٢من يمٜم٧م حت٥م أن شمٓمٚم٥م هذا إُمر ]اخلّلوم٦م[ وم٠مىمدم قمٚمٞمٜم٤م، وم٘مد 

 ش.أٟمٗمًٜم٤م قمغم اعمقت ُمٕمؽوـّمٜم٤م 

ـّ احلًلم سمـ قمكّم  مل يتٗم٤مقمؾ ُمع هذه اًمّرؾم٤مًم٦م،  "ع"ًمٙم

أُّم٤م أظمل وم٠مرضمق أن يٙمقن اهلل ىمد ووّم٘مف، »وأضم٤مهبؿ سمام ٟمّّمف  

وؾمّدده ومٞمام ي٠ميت: وأُّم٤م أٟم٤م ومٚمٞمس رأيل اًمٞمقم ذًمؽ، وم٤مًمّم٘مقا 
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رمحٙمؿ اهلل سم٤مٕرض، وأيمٛمٜمقا ذم اًمٌٞمقت، واطمؽمؾمقا ُمـ اًمٔمٜم٦ّم 

، يمت٧ٌم ُم٤م دام ُمٕم٤مو ي٦م طمّٞم٤ًم، وم٢من ُكدث اهلل سمف طمدصم٤ًم وأٟم٤م طملٌّ

ّلم ًّ  .ش1»شإًمٞمٙمؿ سمرأيل واًم

وهٜم٤م ُمـ طمّ٘مؽ أن شم٠ًمل  هؾ إّن اًّمذي طمدا سم٤محلًلم سمـ قمكّم 

أن يٙمت٥م ُمثؾ هذه اًمّرؾم٤مًم٦م هق ذوط اًمّّمٚمح اًّمتل وىّمٕمٝم٤م  "ع"

يمام هق ؿم٤مئع طمّتك سملم قمقاّم اًمّٓمٚم٦ٌم، أم هق  "ع"أظمقه احلًـ 

يٕمقد ًمرؤي٦م اؾمؽماشمٞمجّٞم٦م وشمٙمتٞمٙمّٞم٦م صحٞمح٦م  إضمراء ـمٌٞمٕمل

وواىمٕمّٞم٦م شمتّٙم٠م قمغم أؾم٤مس إّن ُمٕم٤موي٦م وطمٙمقُمتف اُمؼماـمقرّي٦م 

يمٌػمة متتٚمؽ أضمٝمزة أُمٜمّٞم٦م واؾمتخ٤ٌمراشمّٞم٦م ىمقّي٦م وٓ يٛمٙمـ أن 

جُي٤مزف اإلٟم٤ًمن سم٢مطمداث صمقرة قمٚمٞمف، وهلذا يم٤من احلًلم سمـ قمكّم 

مل ير »٤مًمقا  ُم٤ٌميٕم٤ًم عمٕم٤موي٦م ومل خيرج قمٚمٞمف أصًّل طمّتك ىم "ع"

احلًـ وٓ احلًلم ـمقل طمٞم٤مة ُمٕم٤موي٦م ُمٜمف ؾمقءًا ذم أٟمٗمًٝمام وٓ 

                                                           

 .222ـ221  ص"هـ282"ّٓمقال، اًمّديٜمقرّي اعمتقرّم ؾمٜم٦م  إظم٤ٌمر اًم  (1)  
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ُمٙمروه٤ًم، وٓ ىمٓمع قمٜمٝمام ؿمٞمئ٤ًم مّم٤م يم٤من ذط هلام، وٓ شمٖمػّم هلام 

 .ش1»شقمـ سمرّ 

أضمؾ: أقمٚمؿ إّٟمؽ ؾمتٜمزقم٩م ُمـ هذا اًمٙمّلم ورسّمام شمتٜمّٗمر ُمـ 

٠ٌّم ُمـ رأؾمؽ إمم أمخص ىمدُمٞمؽ سمٚمٕمـ  ص٤مطمٌف أيْم٤ًم ّٕٟمؽ ُمٕم

ُمّٞم٦م ىم٤مـم٦ٌم ومتًتٙمثر ُمثؾ هذه اًمقىم٤مئع اًمّت٤مرخيّٞم٦م، ًمٙمـ إضمٕمٚمف سمٜمل أ

يم٤مًمٕمّلج اعمّر اًّمذي شمًتٙمره ذسمف ذم أّول إُمر ًمٙمٜمّؽ شمٕمٚمؿ إّٟمف 

ؾمٞمٕم٤مًم٩م وم٤ميروؾم٤ًم ُمذهٌّٞم٤ًم ُمًتحٙماًم ذم سمدٟمؽ ذم آظمر اعمٓم٤مف، 

 .ش2»ومت٠مُّمؾ واهلل ُمـ وراء اًم٘مّمد

                                                           

٤مسمؼ ٟمٗمًف  ص  (1)   ًّ  .225اعمّمدر اًم

  (2)   29 /٩9 /2٩18. 



 159    ............................................................ (2)ة بنّظارة ال مذهبّيكزبالء 

ّٔ٘ أو ت  لتٔم؟!اصتٔالء احلضني "ع" علٙ القْافل اصرتاتٔح

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

ٜم٦ّم ومجٚم٦م ُمـ يمّت٤مب اعم٘م٤مشمؾ اإلصمٜمل  ًُ ضمزم قمٛمقم اعم١مّرظملم اًم

سمٕمد أن ظمرج  "ع"قمنمّي٦م اعمٕمتؼمة قمٜمدهؿ سم٠مّن احلًلم سمـ قمكّم 

ُمـ ُمّٙم٦م اًم٘مديٛم٦م ٟمحق اًمٕمراق وُم٤مل ٟمحق ُمٜمٓم٘م٦م اًمّتٜمٕمٞمؿ اًّمتل 

هل ضمزء ُمـ ُمّٙم٦م اعمٕم٤مسة  ًم٘مل ىم٤مومٚم٦م ُمـ اجلامل حمّٛمٚم٦م سم٤محلكّم 

يم٤من ىمد سمٕمثٝم٤م إمم اًمِّم٤مم سمحػم سمـ ري٤ًمن احلٛمػمي وازم  واًمقرس

واٟمٓمٚمؼ هب٤م،  "ع"يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م ذم اًمٞمٛمـ، وم٠مظمذه٤م احلًلم 

صمّؿ ىم٤مل ٕصح٤مهب٤م  ٓ أيمرهٙمؿ، ُمـ أطم٥م أن يٛميض ُمٕمٜم٤م إمم »

اًمٕمراق أوومٞمٜم٤م يمراءه وأطمًٜم٤م صحٌتف، وُمـ أطم٥م أن يٗم٤مرىمٜم٤م ُمـ 

ىمٓمع ُمـ إرض...،  ُمٙم٤مٟمٜم٤م هذا أقمٓمٞمٜم٤مه ُمـ اًمٙمراء قمغم ىمدر ُم٤م

ومٛمـ وم٤مرىمف ُمٜمٝمؿ طمقؾم٥م وم٠موذم طمّ٘مف، وُمـ ُم٣م ُمٜمٝمؿ ُمٕمف 

، وٟمّص اًمّديٜمقري قمغم إّن محقًم٦م اًم٘م٤مومٚم٦م شأقمٓم٤مه يمراءه ويم٤ًمه
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يم٤مٟم٧م ورؾم٤ًم وطمٜم٤ّمء، وإّن احلًلم سمـ قمكّم ع أظمذه٤م وأظمذ ُم٤م 

 .ش1»قمٚمٞمٝم٤م أيْم٤ًم...إًمخ

ـّ اًمًّٞمد اسمـ ـم٤مووس ذم ُم٘متٚمف اًمِّمٝمػم اًّمٚمٝمقف  اؾمتٌدل  ًمٙم

احلكّم واًمقرس اًمقارديـ ذم اًمّرواي٦م سمٛمٗمردة هدّي٦م، وٟمّص قمغم 

قمغم اهلدّي٦م اًّمتل سمٕمثٝم٤م وازم  "ع"شمؼمير ؾمٞمٓمرة احلًلم سمـ قمكّم 

طمٙمؿ أُمقر اعمًٚمٛملم إًمٞمف »اًمٞمٛمـ إمم يزيد سم٠مّٟمف سم٥ًٌم قمقدة 

 . ش2»[ش"ع"]

هؾ ؾم٠مل اسمـ ـم٤مووس ٟمٗمًف وهق اعمٜمّٔمر  لؽّن ٓ أدري:

إمم احلُكّم  "ع"قمـ وضمف طم٤مضم٦م احلًلم  إّول ًمٜمٔمرّي٦م اًمِّمٝم٤مدة

واًمقرس ـ وهل ٟمٌت٦م صٗمراء ُيّمٌغ هب٤م اًمقضمف ٟمٔمػم اًمّزقمٗمران ـ 

وهق ذاه٥م إمم اًمِّمٝم٤مدة ويٕمٚمؿ إّّن٤م ؾمتٜمٝم٥ّم ُمٜمف طم٥ًم 

                                                           

: اًمّٓمؼمي  375،ص 3: أٟم٤ًمب إذاف  ج245إظم٤ٌمر اًمّٓمقيٚم٦م  ص  (1)  

: 367، ص44: سمح٤مر إٟمقار  ج42: ُمثػم إطمزان  ص385، ص5ج

 .228، ص2شمًٚمٞم٦م اعمج٤مًمس  ج

 .69اًّمٚمٝمقف  ص  (2)  
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اًمٗمرض؟! وإذا يم٤مٟم٧م هذه احلٛمقًم٦م هداي٤م ؿمخّمّٞم٦م ومٙمٞمػ جيقز 

اًمّتٍّمف ومٞمٝم٤م وآؾمتٞمّلء قمٚمٞمٝم٤م واعمٗمروض إّن ص٤مطمٌٝم٤م ُمًٚمؿ 

 يتِمّٝمد اًمِّمٝم٤مدشملم؟! فم٤مهراً 

ًمٜمتج٤موز هذه اًمٗم٘مرة ُم١مىّمت٤ًم وٟمحٞمؾ احلدي٨م قمٜمٝم٤م إمم ؾمٚمًٚم٦م 

واًّمتل ؾمت٠ميت ذم ؾمٚمًٚم٦م اًمٙمت٥م  اعم٤مًمؽ جمٝمقل ُمرضمٕمّٞم٤مت سمحقث

، وٟمٜمت٘مؾ إمم ُمٗم٤مرىم٦م ُمـ ًمقن آظمر: ومحلم وصقل هذه اًّمّلطم٘م٦م

اًمّرواي٦م إمم زقمٞمؿ اًمّٓم٤مئٗم٦م اإلصمٜمل قمنمّي٦م اعمٗمٞمد وٓ ُمّمدر ًمف 

اًمّت٤مرخيّٞم٦م اعمت٘مّدُم٦م: سم٤مدر إمم شم٘مّمٞمّمٝم٤م وومٚمؽمهت٤م ؾمقى اًمٙمت٥م 

ومتٞمٞمٕمٝم٤م سمِمٙمؾ ٓوم٧م، ومحذف ُمٜمٝم٤م ُمقوقع أظمذ احلًلم سمـ 

[ اًمّتٜمٕمٞمؿ "ع"أشمك ]احلًلم »اًمقرس واحلكُم وم٘م٤مل   "ع"قمكّم 

ومٚم٘مل قمػمًا ىمد أىمٌٚم٧م ُمـ اًمٞمٛمـ، وم٤مؾمت٠مضمر ُمـ أهٚمٝم٤م مج٤مًٓ 

ٜم٤م إمم ًمرطمٚمف وأصح٤مسمف وىم٤مل ٕصح٤مهب٤م  ُمـ أطم٥م أن يٜمٓمٚمؼ ُمٕم

اًمٕمراق ووّمٞمٜم٤مه يمراءه، وأطمًٜم٤م صحٌتف، وُمـ أطم٥ّم أن يٗم٤مرىمٜم٤م 
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ذم سمٕمض اًمّٓمريؼ أقمٓمٞمٜم٤مه يمراًء قمغم ىمدرُم٤م ىمٓمع ُمـ اًمّٓمريؼ، 

 . ش1»شومٛم٣م ُمٕمف ىمقم واُمتٜمع آظمرون

وُمـ اًمقاوح إّن ٟم٘مؾ اًمّرواي٦م هبذه اًمّٓمري٘م٦م جيٕمٚمٝم٤م ُمْمٓمرسم٦م 

ّرواي٦م هبذه مت٤مُم٤ًم: إذ يم٤من قمغم اعمٗمٞمد أن ي٠ًمل ٟمٗمًف وهق يّمقغ اًم

اًمِّمٙمؾ اعمْمٓمرب  ُم٤م هق هدف هذه اًم٘م٤مومٚم٦م اًم٘م٤مدُم٦م ُمـ اًمٞمٛمـ 

ًم٘مٞمٝم٤م وـمٚم٥م ُمـ أصح٤مهب٤م  "ع"ًمٙمل أيمت٥م سم٠مّن احلًلم 

اؾمتئج٤مر مج٤مهلؿ؟! ومٝمؾ إّّنؿ ىمٓمٕمقا هذه اعم٤ًموم٦م اًمّٓمقيٚم٦م ُمـ 

اًمٞمٛمـ إمم ُمّٙم٦م وهؿ يٕمٛمٚمقن يم٤ًمئ٘مل ؾمّٞم٤مرات إضمرة ذم 

ويريم٥م آظمر وهٙمذا اخلٓمقط اًمّداظمٚمّٞم٦م سمحٞم٨م يٜمزل ُم٤ًمومر 

 طمّتك اؾمتقىمٗمٝمؿ احلًلم وـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ ُم٤م ـمٚم٥م ُمثًّل؟! 

إّن هذه اجلامل يم٤مٟم٧م ُمّتجٝم٦م إمم اًمِّم٤مم وهل  من الواضح:

حمّٛمٚم٦م سمٌْم٤مقم٦م يم٤من يٜمٌٖمل قمغم أصح٤مهب٤م وومؼ ذوط اإلضم٤مرة 

ـّ احلًلم  إيّم٤مهل٤م إمم ُمريمز اًمٌّلط إُمقّي وطمٙمقُم٦م اعمريمز، ًمٙم

                                                           

 .68، ص2اإلرؿم٤مد  ج  (1)  
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ُمـ محقًم٦م وـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ سمٕمد  أوىمٗمٝم٤م وؾمٞمٓمر قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م "ع"

ذًمؽ ُم٤م ـمٚم٥م، وُمـ دون ذًمؽ ومّل ُمٕمٜمك ًمٚمّرواي٦م سمّمٞمٖمتٝم٤م اًّمتل 

ّٓ أن ٟم٘مقل  إّن اجلامل ىمد أومرهم٧م محقًمتٝم٤م  أورده٤م اعمٗمٞمد اًّمٚمٝمؿ إ

سمٕمده٤م ٓؾمتئج٤مره٤م، وُمثؾ هذا  "ع"ذم اًمّتٜمٕمٞمؿ وم٤ٌمدر احلًلم 

 آطمتامل ٓ ُمٕمٜمك وٓ ُمٕم٘مقًمّٞم٦م ًمف أصًّل: ّٕن اًمّتٜمٕمٞمؿ أطمد

ُمقاىمٞم٧م اإلطمرام واًمٜم٤ّمس ذم طمٞمٜمٝم٤م ُمِمٖمقًم٦م سمٛمراؾمؿ احل٩ّم ومام 

 هل اعمٜم٤مؾم٦ٌم جلٚم٥م ُم٤م يتٜم٤مرم ُمع إطمراُمٝمؿ؟!

وهذا إُمر يْمع قمّلُم٤مت اؾمتٗمٝم٤مم يمٌػمة ضمّدًا أُم٤مم إُم٤مٟم٦م 

اًمٕمٚمٛمّٞم٦م اًّمتل يتٛمّتع هب٤م ؿمٞمقخ اًمّٓم٤مئٗم٦م اإلصمٜمل قمنمّي٦م: إذ ُئمٝمر 

وًم٦م ُمقاءُمتٝم٤م ُمع سمقوقح شمٍّمومٝمؿ ذم اًمٜمّّمقص اًمّروائّٞم٦م وحم٤م

اعمٌٜمك اًمٕم٘م٤مئدّي اعمخت٤مر، وهق رء ُم١مؾمػ ًمق ومّتِمٜم٤م ذم ُم٘مداره 

 ٕصٞم٥م اإلٟم٤ًمن سم٤مًّمذهقل.

ويمٞمػ يم٤من: ومام ي١مّيد صّح٦م هذه اًمقاىمٕم٦م هق ُم٤م ورد ُمـ إّن 

هٜم٤مك ورؾم٤ًم وطُمٚمًّل وإسمًّل ىمد اٟمتٝم٧ٌم ُمـ خمّٞمؿ احلًلم سمـ قمكّم 

ُمِمٝمد ُم٤م سمٕمد  سمٕمد واىمٕم٦م يمرسمّلء، وم٘مد ٟم٘مؾ اًمّديٜمقرّي قمـ "ع"
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صمّؿ ُم٤مل اًمٜم٤ّمس قمغم ذًمؽ اًمقرس اًمذى يم٤من »اعمٕمريم٦م ىم٤مئًّل  

، ش1»ش[ ُمـ اًمٕمػم وإمم ُم٤م ذم اعمْم٤مرب وم٤مٟمتٝمٌقه"ع"أظمذه ]احلًلم 

وُم٤مل اًمٜم٤مس قمغم اًمقرس واحلٚمؾ »وضم٤مء ذم شم٤مريخ اًمّٓمؼمي  

وىمد روي ىمقل اعمخت٤مر عمـ ؿم٤مرك ذم ُمٕمريم٦م ش واإلسمؾ واٟمتٝمٌقه٤م

 .ش2»ش٘مد ضم٤مءيمؿ اًمقرس ذم يقم ٟمحسًم»يمرسمّلء وىمتؾ وّن٥م  

واًمّٔم٤مهر إّن ٟم٘مؾ أُمث٤مل هذه اًمٕمٛمٚمّٞم٤مت ًمٞمس ضمديدًا: وم٘مد 

طمٙمك اسمـ أيب احلديد اعمٕمتززم طمٙم٤مي٦م ُمِم٤مهب٦م ذم أّي٤مم ظمّلوم٦م 

ُمٕم٤موي٦م قمّده٤م ُمـ ؾمٕم٦م صدره وصدق ومراؾمتف، ىم٤مئًّل  إّن هٜم٤مك 

محؾ ُمـ اًمٞمٛمـ إمم ُمٕم٤موي٦م، ومٚماّم ُمر سم٤معمديٜم٦م وصم٥م قمٚمٞمف »ُم٤مًٓ 

وم٠مظمذه وىمًٛمف ذم أهؾ سمٞمتف وُمقاًمٞمف ويمت٥م  "ع"ًلم سمـ قمكم احل

إمم ُمٕم٤موي٦م  ُمـ احلًلم سمـ قمكم إمم ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من، أُم٤م 

سمٕمد وم٢مّن قمػمًا ُمرت سمٜم٤م ُمـ اًمٞمٛمـ حتٛمؾ ُم٤مًٓ وطُمٚمًّل وقمٜمؼمًا 

                                                           

 .258إظم٤ٌمر اًمّٓمقال  ص  (1)  

 .58، ص6: ج453، ص5ج  (2)  
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وـمٞم٤ًٌم إًمٞمؽ ًمتقدقمٝم٤م ظمزائـ دُمِمؼ وشمٕمؾ هب٤م سمٕمد اًمٜمٝمؾ سمٜمل 

ّلم.أسمٞمؽ، وإيّن اطمتج٧م إًمٞمٝم٤م وم٠مظمذهت٤م و ًّ  اًم

ومٙمت٥م ًمف ُمٕم٤موي٦م ضمقاسم٤ًم ضم٤مء ومٞمف سمٕمد أن قمرض ًمف ٟمٗمس 

مل شمٙمـ ضمديرًا سم٠مظمذه٤م إذ ٟمًٌتٝم٤م إزّم: ّٕن اًمقازم »...رؾم٤مًمتف  

أطمّؼ سم٤معم٤مل، صمّؿ قمٚمٞمف اعمخرج ُمٜمف، وايؿ اهلل ًمق شمرك ذًمؽ طمّتك 

ص٤مر إزّم مل أسمخًؽ طمٔمؽ ُمٜمف، وًمٙمٜمّل ىمد فمٜمٜم٧م ي٤م اسمـ أظمل 

أن يٙمقن ذًمؽ ذم زُم٤مين وم٠مقمرف ًمؽ أّن ذم رأؾمؽ ٟمزوة، وسمقّدي 

ىمدرك وأدم٤موز قمـ ذًمؽ، وًمٙمٜمّل واهلل أختقف أن شمٌتكم سمٛمـ ٓ 

، ويمت٥م ًمف ذم أؾمٗمؾ اًمّرؾم٤مًم٦م أسمٞم٤مشم٤ًم ؿمٕمرّي٦م شيٜمٔمرك ومقاق ٟم٤مىم٦م

 ُمٜمٝم٤م 

  ضمئ٧م سم٤مًم٤ًمئغ يقُم٤ًم ذم اًمٕمٚمؾ ي٤م طمًلم سمـ قمكم ًمٞمس ُم٤م

  إن هذا ُمـ طمًلم ًمٕمجؾ أظمذك اعم٤مل ومل شم١مُمر سمف

  واطمتٛمٚمٜم٤م ُمـ طمًلم ُم٤م ومٕمؾ ومل ٟمٖمْم٥م هل٤م ىمد أضمزٟم٤مه٤م

  ًمؽ سمٕمدي وصم٦ٌم ٓ حتتٛمؾ ي٤م طمًلم سمـ قمكم ذا إُمؾ

  وم٢مًمٞمٝم٤م ُمٜمؽ سم٤مخلٚمؼ إضمؾ و سمقدي أّٟمٜمل ؿم٤مهده٤م
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 ش1»قمٜمده ىمد ؾمٌؼ اًمًٞمػ اًمٕمذل إٟمٜمل أره٥م أن شُمّمغم سمٛمـ

ـّ اعمرطمقم ُمٝمدي سمحر اًمٕمٚمقم اعمتقرّم ؾمٜم٦م    "هـ1212"ًمٙم

٦م، وقمّده٤م ُمـ إيم٤مذي٥م اًم٤ٌمـمٚم٦م: وذًمؽ رومض احلٙم٤مي٦م اًمّث٤مٟمٞم

جيؾ قمـ هذه اًمدٟمّٞم٦م »ـ واًمٙمّلم ًمف ـ  "ع"ّٕن ُم٘م٤مم احلًلم 

وي٠مسمك شمّمديؼ شمٚمؽ اًم٘مْمٞم٦م: وم٢مّن اًمّدٟمٞم٤م يمّٚمٝم٤م وإن يم٤مٟم٧م ًمف 

ّٓ أّن احل٤مل  وًمٞمس عمٕم٤موي٦م ذم اًمٕمػم وٓ ذم همػمه٤م ومتٞمؾ وٓ ٟم٘مػم، إ

دقم٦م، ]سملم احلًلم وُمٕم٤موي٦م[ ىمد يم٤مٟم٧م طم٤مل ُم٤ًمعم٦م وُمقا

واًمّتقصّم٥م قمغم أظمذ اعم٤مل ؿمٜمٞمع ذم ُمثؾ هذه احل٤مل، و ًمٞمس ذًمؽ 

ًمٚمقرس  "ع"ًمٕمػم ىمريش، وٓ يمتٕمّروف  "ص"يمتٕمّرض اًمٜمٌل 

اعمحٛمقل إمم يزيد ُمـ اًمٞمٛمـ: وم٢مّّنام ىمد وىمٕم٤م طم٤مل اعم٤ٌميٜم٦م 

ّٓ يمّػ  وآظمتّلف، سمخّلف إومم، وًمق مل يٛمٜمع ُمـ ذًمؽ إ

ّٓ أن أًمًٜم٦م اعمخ٤مًمٗملم ًمف واعمٌتٖملم ؾمٌٞمؾ ا ًمٓمٕمـ قمٚمٞمف ًمٙمٗمك إ

 .ش2»شيًٚمؽ سمذًمؽ ؾمٌٞمؾ اعمٓم٤مي٦ٌم واعمٕم٤مسمث٦م وومٞمف طمزازة أظمرى

                                                           

 .4٩9، ص18جذح ّن٩م اًمٌّلهم٦م    (1)  

 .48، ص4رضم٤مل سمحر اًمٕمٚمقم  ج  (2)  
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وسمٖمّض اًمّٓمرف قمـ طمّ٘م٤مٟمّٞم٦م شمؼمير إٟمٙم٤مر سمحر اًمٕمٚمقم ًمٚمّث٤مٟمٞم٦م 

ـّ أُمث٤مل هذه احلٙم٤مي٤مت شمدقمقٟم٤م إمم  وشمؼمير ىمٌقًمف ًمألومم، ًمٙم

اًمّتٗمٙمػم ُمٚمّٞم٤ًم ذم طمّ٘م٤مٟمّٞم٦م اًمٜمّّمقص اًمّروائّٞم٦م اعمت٠مظّمرة قمـ طمدث 

رسمّلء واًّمتل اومؽمو٧م ـ ًميورات ُمذهٌّٞم٦م ـ إّن احلًلم سمـ يم

ىمد ظمرج ُمـ اًمٌداي٦م ٕضمؾ اًمِّمٝم٤مدة: إذ ُم٤م ُمٕمٜمك أن  "ع"قمكّم 

خيرج اإلٟم٤ًمن ًمٚمِّمٝم٤مدة وهق ي٘مٓمع اًمّٓمريؼ أُم٤مم ىمقاومؾ حمّٛمٚم٦م 

سمٛمقاد دمٛمٞمٚمّٞم٦م وي٠مظمذه٤م ُمٕمف وهق يٕمٚمؿ إّٟمف ؾمتًٚم٥م ُمـ أهشمف 

ا اًمٗمٕمؾ اًّمذي ُم٤مرؾمف وظمٞم٤مُمف؟! وٓ أدري  هؾ يّمٚمح ُمثؾ هذ

ًمّلىمتداء سمف وم٘مٝمّٞم٤ًم طمٞمٜمام ُيِمّخص اإلٟم٤ًمن ـمٖمٞم٤من  "ع"احلًلم 

طمٙمقُم٦م اعمريمز ومٞم٘مٓمع اًمّٓمريؼ أُم٤مم ىمقاومٚمٝم٤م ُمثًّل؟! ومت٠مُّمؾ يمثػمًا 

ىمٌؾ أن دمٞم٥م، ذيٓم٦م أن ختٚمع ٟمّٔم٤مرشمؽ اعمذهٌّٞم٦م واعمٜمؼمّي٦م 

 .ش1»واًمٕم٤مـمٗمّٞم٦م، واهلل ُمـ وراء اًم٘مّمد

   

                                                           

  (1)  3٩/ ٩9 /2٩18. 
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ّٔ  ٘ ملصزع احلضني "ع"!!مآصٕ القزاءٗ الّزمس

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

 "ع"ظمّٚمٗم٧م اًم٘مراءة اًمّرؾمٛمّٞم٦م اعمتداوًم٦م حلريم٦م احلًلم سمـ قمكّم 

وُمٍمقمف اعم٠مؾم٤موي اًمّدُمقي ٟمت٤مئ٩م ُمذهٌّٞم٦م همري٦ٌم ورهٞم٦ٌم ذم 

ُمـ اعمديٜم٦م ُمـ  "ع"ٟمٗمس اًمقىم٧م: ومٌٕمد أن صّقرت إن ظمروضمف 

أضمؾ اًمِّمٝم٤مدة واعمقاضمٝم٦م وم٘مط، صّقرت أيْم٤ًم ـ ُمـ ظمّلل 

أقمٚمـ  "ع"اًّمتل وًمدت ٓطم٘م٤ًم ـ إّن احلًلم سمـ قمكّم  اًمٜمّّمقص

هذا اهلدف وأىم٤مم احلّج٦م قمغم ُمًتٛمٕمٞمف ذم شمٚمؽ اًّمٚمحٔم٦م، وُمـ 

اًمّٓمٌٞمٕمل سمٕمد هذا اًمّتّمقير اًمّزء أن يٙمقن مجٞمع ُمـ ختّٚمػ قمٜمف 

دون شم٠ميٞمد ُمٜمف وم٤مؾم٘م٤ًم ُم٤مرىم٤ًم ظمذل إُم٤مم زُم٤مٟمف، ُمع إّن هذا اًمٙمّلم 

 ظم٤مـمئ وهمػم صحٞمح سم٤معمّرة: وذًمؽ  

ًمٕمدم صمٌقت ومروّٞم٦م وضمقب ـم٤مقم٦م احلًلم سمـ قمكّم  أّوًٓ:

خلُّٚمص اًمّّمح٤مسم٦م ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة أو اًمّت٤مسمٕملم، وُم٤م ُي٘م٤مل ُمـ  "ع"

دقم٤موى ووقح ذًمؽ وؾمقق ٟمّمقص ىمرآٟمّٞم٦م وروائّٞم٦م قمديدة 
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ٌّٝمٜم٤م  إّٟمام ي٘مع ذم ؾمٞم٤مق اضمتٝم٤مدات وشّمٗمًػمات ُمذهٌّٞم٦م ٓطم٘م٦م يمام ٟم

 ًمذًمؽ ُمرارًا.

ُمـ اعمديٜم٦م ٕضمؾ  "ع" سمـ قمكّم مل خيرج احلًلم وثاكقًا:

اًمِّمٝم٤مدة يمام هل اًم٘مراءة اعمتداوًم٦م ذم إوؾم٤مط اإلصمٜمل قمنمّي٦م 

سمؼميم٦م ضمٝمقد اسمـ ـم٤مووس، سمؾ متٜمّع قمـ سمٞمٕم٦م يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م 

ٕؾم٤ٌمب ُمقوققمّٞم٦م، وه٤مضمر إمم ُمّٙم٦م واؾمت٘مّر ومٞمٝم٤م ومؽمة ٓ سم٠مس 

ٕم٦م أهؾ ومٞمٝم٤م وهق يٜمتٔمر شمٜمّجز اًمّتٙمٚمٞمػ اًمنّمقمل اًمٜمّٝم٤مئّل قمٚمٞمف سمٌٞم

اًمٙمقوم٦م ُمـ ظمّلل إظم٤ٌمرات ؾمٗمػمه ُمًٚمؿ، وطمٞمٜمام وصٚمف ظمؼم 

ٗمػم وٟم٘مض اًمٌٞمٕم٦م ُمـ ىمٌؾ اخل٤مئٜملم وذوي اًمٕمٝمقد  ًّ ُم٘متؾ اًم

اًمٙم٤مذسم٦م أراد اًمٕمقدة إمم ُمديٜم٦م ضمّده سمؾ ـمرح ظمٞم٤مرات أظمرى 

 أيْم٤ًم، ًمٙمٜمّف طمقس طمّتك آًم٧م إُمقر إمم ُم٤م آًم٧م إًمٞمف.

ٞم٤مق واضمف اًمّرضم٤مًمّٞمقن اإلصمٜم٤م  ًّ قمنمّي٦م أزُم٦م يمٌػمة ذم وذم هذا اًم

شمقضمٞمف ختّٚمػ مجٚم٦م ممّـ هق أضمّؾ ؿم٠مٟم٤ًم ُمـ سمٕمض اعمًتِمٝمديـ سملم 

ًمقٓ اًمِّمٝم٤مدة يمٛمحّٛمد سمـ قمكّم سمـ أيب  "ع"يدّي احلًلم سمـ قمكّم 

ـم٤مًم٥م ُمثًّل، وعم٤ّم رأى اًمّرضم٤مزّم اإلصمٜم٤م قمنمّي اعمٕم٤مس اعمرطمقم 
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٘م٦م اعم٤مُم٘م٤ميّن قمن إضم٤مسم٦م ُمثؾ هذا آقمؽماض سم٤مدر إمم ـمرح احل٘مٞم

ؽ سمـ  ًّ ُمٕمزووم٦م اًمّٔم٤مهر "اًّمتل ًمّقطمٜم٤م ًمؽ هب٤م آٟمٗم٤ًم، ًمٙمٜمّف مت

اعمٕمرووم٦م ذم اًمقاىمع اإلصمٜمل قمنمّي ذم شمؼمير أُمث٤مل هذه "واًم٤ٌمـمـ 

طملم طمريمتف ُمـ احلج٤مز وإن يم٤من  "ع"واحلًلم »إُمقر وم٘م٤مل  

ّٓ أّٟمف ذم فم٤مهر احل٤مل مل يٙمـ  يدري هق إّٟمف يًتِمٝمد سم٤مًمٕمراق، إ

جي٥م قمغم يمّؾ ُمٙمّٚمػ ُمت٤مسمٕمتف، وإّٟمام يم٤من ًمٞمٛميض امم احلرب طمّتك 

يٛميض ًمإلُم٤مُم٦م ]اخلّلوم٦م[ سمٛم٘مت٣م ـمٚم٥م أهؾ اًمٙمقوم٦م، 

وم٤معمتخّٚمػ قمٜمف همػم ُم١ماظمذ سمٌمء، وإّٟمام ي١ماظمذ ًمؽمك ٟمٍمشمف ُمـ 

طمي اًمٓمّػ، أو يم٤من سم٤مًم٘مرب ُمٜمف قمغم وضمف يٛمٙمٜمف اًمقصقل 

إًمٞمف وٟمٍمشمف وُمع ذًمؽ مل يٗمٕمؾ وىمٍّم رم ٟمٍمشمف، وم٤معمتخّٚمٗمقن 

 يٙمقٟمقا ُمٙمّٚمٗملم سم٤محلريم٦م ُمٕمف طمّتك يقضم٥م ختّٚمٗمٝمؿ سم٤محلج٤مز مل

اًمٗمًؼ، وًمذا إّن مجٚم٦م ُمـ إظمٞم٤مر إسمدال اًّمذيـ مل يٙمت٥م اهلل 
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شمٕم٤ممم هلؿ ٟمٞمؾ هذا اًمنّمف اًمدائؿ سم٘مقا رم احلج٤مز وٓ يت٤مُّمؾ أطمد 

 .ش1»شرم قمداًمتٝمؿ...

قداوّي٦م اعمرؾمقُم٦م قمـ  وممّا تؼّدم تػفم: ًّ إّن اًمّّمقرة اعمٜمؼمّي٦م اًم

٦م اإلؾمّلُمّٞم٦م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م سم٥ًٌم قمدم ٟمٍمهت٤م ًمٚمحًلم إُمّ 

ٓ شمٕمدو يمقّن٤م صقرة قم٤مـمٗمّٞم٦م ًمٚمّتحِمٞمد اًمّٓم٤مئٗمّل  "ع"سمـ قمكّم 

واعمذهٌّل وم٘مط، وًمق وىمٕم٧م واىمٕم٦م يمرسمّلء ـ سمّمٞمٖمتٝم٤م اًمقاىمٕمّٞم٦م ـ 

ُم٤م ؿم٤مء اهلل  "ع"ذم اعمديٜم٦م أو طمقاًمٞمٝم٤م ًم٘م٤مشمؾ ُمع احلًلم سمـ قمكّم 

قمـ اسمـ احلٜمٗمّٞم٦م دون ؿمّؽ  ُمـ إٟمّم٤مر واعمٝم٤مضمريـ ومْمّلً 

وري٥م، وًمٙمـ ُم٤م طمّمؾ ذم يمرسمّلء هق ظمٞم٤مر أظمػم مل يٙمـ أهؾ 

٠ٌّم قم٘مّلؤهؿ سمف وطمّذروا ُمـ وىمققمف  اعمديٜم٦م قمغم اـّمّلع سمف وإن شمٜم

أيْم٤ًم، ًمذا ٓ شمّمغ إمم شم٘مّقٓت سمٕمض اجلٝمٚم٦م ُمـ هٜم٤م أو هٜم٤مك 

وهؿ ينمطمقن ًمؽ ُم٤م كّ٘مؼ ُمآرهبؿ وًمٞمس ُم٤م يٕمّٛمؼ احل٘مٞم٘م٦م، 

 .ش2»راء اًم٘مّمدواهلل ُمـ و

                                                           

 .، اًمّٓمٌٕم٦م احلجرّي٦م112، ص3شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل  ج  (1)  

  (2)   ٩8 /1٩ /2٩18. 
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 سٓارٗ األربعني مً أصفار اّللَْ ّالّيشٍ٘ يف أسماىيا!! 

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

ذم ُمٕمرض ُم٤ًمقمٞمف ًمتقضمٞمف يمّلم اعمحّ٘مؼ إردسمٞمكم اعمتقرّم 

اًمّٔم٤مهر ذم إّن اعمراصمل ًمٞمس ومٞمٝم٤م ـمرب وٓ همٜم٤مء  "هـ993"ؾمٜم٦م  

اطمتٛمؾ اًمِّمٞمخ إقمٔمؿ ُمرشم٣م إٟمّم٤مري اعمتقرّم ؾمٜم٦م  

قن إردسمٞمكم ٟم٤مفمرًا ـ ذم اّدقم٤مئف اعمت٘مّدم ـ إمم أن يٙم "هـ1281"

ويم٠مّٟمف مل كدث ذم قمٍمه »اعمراصمل اعمتٕم٤مروم٦م ٕهؾ اًمّدي٤مٟم٦م، ىم٤مئًّل  

اعمراصمل اًّمتل يٙمتٗمل هب٤م أهؾ اًمّٚمٝمق واعمؽمومقن ُمـ اًمّرضم٤مل واًمٜم٤ًّمء 

قمـ طمْمقر جم٤مًمس اًمّٚمٝمق ورضب اًمٕمقد وإوشم٤مر واًمتٖمٜمّل 

ئع ذم زُم٤مٟمٜم٤م ـ واًمٙمّلم ٓ زال سم٤مًم٘مّم٥م واعمزُم٤مر، يمام هق اًمِم٤م

سمٜمٔمػمه ذم ىمقًمف   "ص"ًمألٟمّم٤مري ـ اًمذي ىمد أظمؼم اًمٜمٌّل 

، يمام أّن زي٤مرة ؾمٞمدٟم٤م وُمقٟٓم٤م أيب قمٌد "يّتخذون اًم٘مرآن ُمزاُمػم"

ص٤مر ؾمٗمره٤م ُمـ أؾمٗم٤مر اًمّٚمٝمق واًمٜمزه٦م ًمٙمثػم  "ع"اهلل ]احلًلم[ 

ّٟمف سمٜمٔمػمه ذم ؾمٗمر احل٩م، و أ "ص"ُمـ اعمؽَموملم، وىمد أظمؼم اًمٜمٌل 
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ك٩م أهمٜمٞم٤مء ُأُمتل ًمٚمٜمزه٦م، وإوؾم٤مط ًمٚمتج٤مرة، واًمٗم٘مراء "

يم٤مًمٙمت٤مب اًمٕمزيز وارد ذم ُمقرٍد  "ص"، ويم٠من يمّلُمف "ًمٚمًٛمٕم٦م

  .ش1»شوضم٤مٍر ذم ٟمٔمػمه

وسمٕمد أن ؾمٛمٕم٧م هذه اًّمٚمققم٦م واًمقضمع اًّمذي سمدا قمغم ًم٤ًمن 

قم٤ممل زاهد يمٌػم سمحجؿ إٟمّم٤مري شمٕم٤مل ُمٕمل ًمٜم٘مرأ شمٕمٚمٞم٘م٤ًم ٓومت٤ًم 

صدر ُمـ اعمرطمقم حمٛمد يمّلٟمؽم اعمتقرّم ؾمٜم٦م  قمغم هذا اًمٙمّلم 

وهق ُم١مؾّمس ضم٤مُمٕم٦م اًمٜمّجػ اًمّديٜمّٞم٦م اعمٕمرووم٦م  "هـ142٩"

سم٤مؾمٛمف طمٞم٨م ٟمّص وهق يتحّدث قمـ احل٩ّم وزي٤مرة إرسمٕملم ذم 

 ؾمٌٕمٞمٜم٤مت اًم٘مرن اعمٜمٍمم ىم٤مئًّل  

ُم٤مذا ي٘مقل ؿمٞمخٜم٤م إٟمّم٤مري ًمق يم٤من طم٤مرضًا ذم قمٍمٟم٤م هذا 

٘مرن اعمٜمٍمم [ ويرى سم٠مّم قمٞمٜمٞمف ]واحلدي٨م ذم ُمٓمٚمع ؾمٌٕمٞمٜم٤مت اًم

أّن سمٕمض اًمٜم٤ّمس يمٞمػ اخّتذوا زي٤مرة اًمٌٞم٧م ُٟمزه٦م وؾمٛمٕم٦م ودم٤مرة، 

وىمد سمٚمغ إُمر إمم طمّد طمّتك أصٌح اجلّؾ ُمـ احلّج٤مج يت٤مضمرون 

                                                           

 .312، ص1اعمٙم٤مؾم٥م اعمحّرُم٦م  ج  (1)  
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ومٞمّمحٌقن ُمٕمٝمؿ اًمراديقات واعمًجّلت، وأدوات اعمّلهل 

يّمح٥م سمٕمض اعمِم٤مة  "ع"وُم٤م ؿم٤ميمٚمٝم٤م، يمام أّن ذم زي٤مرة احلًلم 

اًمراديقات واعمًجّلت ظمّلل أي٤مم ؾمػمهؿ، واعمّمٞم٦ٌم ُمٕمٝمؿ 

ذم  "ع"اًمٕمٔمٛمك أّن اًمٜم٤ًّمء أصٌحـ يذهٌـ امم زي٤مرة احلًلم 

ـّ ُمٕمرو٤مت قمـ  زي٤مرة إرسمٕملم ُم٤مؿمٞم٤مت قمغم أىمداُمٝمـ، وه

ـّ وٓ شمؼّمضمـ شمؼّمج اجل٤ّمهٚمّٞم٦م "ىمقل اهلّل قمّز وضمّؾ   وىمرن ذم سمٞمقشمٙم

قمغم اعمرأة  ًمٞمس"  "ص"، وقمـ ىمقل اًمرؾمقل إقمٔمؿ "إومم

، أُم٤م ُمـ آُمر ي٠مُمر "اجلٛمٕم٦م واجلامقم٦م وُمًجد اعمرأة سمٞمتٝم٤م

  .ش1»شسم٤معمٕمروف؟! أُم٤م ُمـ ٟم٤مه يٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر؟!

سمٖمّض اًمّٓمرف قمـ أومؼ اعمرطمقم يمّلٟمؽم وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف  أقول:

ًمٙمٜمّل اشم٤ًمءل ُمًتقوح٤ًم  إذا يم٤من اعمرطمقم يمّلٟمؽم يٕمتؼم محؾ 

، "ع"٤مرة احلًلم اًمّراديقات واعمًّجّلت ُمّمٞم٦ٌم ذم احل٩ّم وزي

ـّ إمم يمرسمّلء ُمّمٞم٦ٌم قمٔمٛمك  وإّن ؾمػم اًمٜم٤ًّمء ُمِمٞم٤ًم قمغم أىمداُمٝم

                                                           

 .29٩، ص3اعمٙم٤مؾم٥م سمح٤مؿمٞم٦م يمّلٟمؽم  ج  (1)  
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وإقمراو٤ًم قمـ ىمقل اهلل وىمقل رؾمقًمف، ومامذا ًمق يم٤من طم٤مرضًا ذم 

أّي٤مُمٜم٤م ويرى سم٠مّم قمٞمٜمف اعم٠مؾم٤مة احل٤مصٚم٦م ذم زي٤مرة إرسمٕملم اًّمتل مل 

يث٧ٌم اؾمتح٤ٌمهب٤م اخل٤مّص سمقضمف ُمـ اًمقضمقه أصًّل واًّمتل رسّمام 

ػ ضم٤مُمٕمتف هلذا اًمٖمرض وٓ أدري إن يم٤مٟم٧م وىمٗمّٞمتٝم٤م شمقفمّ 

شمًٛمح سمذًمؽ أم ٓ؟! وُم٤مذا ًمق يم٤من إٟمّم٤مرّي طم٤مرضًا وهق 

يرى شمث٘مٞمػ ُمـ يٕمت٤مؿمقن سمنمح ٟمّمقصف قمغم هذه اًمّزي٤مرة 

واحل٨ّم ٟمحقه٤م دون شمرؿمٞمد وحتديد وهؿ يرون سم٠مّم أقمٞمٜمٝمؿ إّّن٤م ـ 

ّتٕمٓمٞمؾ سمّمٞمٖمتٝم٤م اًّمتل كّروقن ٟمحقه٤م ـ ٓ دمٜمل ًمٚمٌٚمد ؾمقى اًم

واًمت٘مٝم٘مر؟! ٟمٕمؿ: ُم٤م هيّٛمٝمؿ هق شم٘مقي٦م اعمذه٥م هبذه اًمّٓمري٘م٦م، 

واًّمذي هق ذم طم٘مٞم٘م٦م احل٤مل شم٘مقي٦م عمٙم٤مٟمتٝمؿ وقمٜم٤مويٜمٝمؿ 

، وًمٞمحؽمق اجلٛمٞمع ذم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ، ومت٠مُّمؾ  ّٓ واسمتزازاهتؿ ًمٞمس إ

 .ش1»يمثػمًا، واهلل ُمـ وراء اًم٘مّمد

   

                                                           

  (1)  2٩ /1٩ /2٩18. 



 176    ............................................................ (2)ة بنّظارة ال مذهبّيكزبالء 

 سٓارٗ األربعني ّضزّرٗ اجلنع بني القصز ّالّتناو!!

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

ىمٌؾ يقُملم ـ أي ذم احل٤مدي واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر أيمتقسمر ًمٕم٤مّم  

حتديدًا ـ أسمدى اعمرضمع اإليراين اعمٕم٤مس اًمِّمٞمخ  "م2٩18"

ٌح٤مين  ًّ شمذُّمره اًمِّمديد ُمـ شمرك ـمّّلب  "طمٗمٔمف اهلل"ضمٕمٗمر اًم

احلقزة اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ذم ىمؿ درؾمٝمؿ وذه٤مهبؿ إمم زي٤مرة إرسمٕملم، 

إّن ومتقاي شمٜمّص قمغم إّن "٤م شمرمجتف  وىم٤مل هلؿ سم٤محلرف اًمقاطمد ُم

ُمـ يذه٥م إمم ؾمٗمر ُمًتح٥ّم ذم أّي٤مم اًمّدراؾم٦م ومٕمٚمٞمف أن جيٛمع ذم 

ٗمر،  ًّ صّلشمف سملم اًم٘مٍم واًمّتامم: وم٢مّٟمٙمؿ شمت٘م٤موقن راشم٤ًٌم ذم اًم

 ش. وإُم٤مم اًمّزُم٤من ٟم٤مفمر إًمٞمٙمؿ ذم هذه إّي٤مم...

سمٕمد  "طمٗمٔمف اهلل"ويٌدو إّن اًمٖمقهم٤مء اًّمذي ؾمٛمٕمف اًمِّمٞمخ 

عمت٘مّدُم٦م اوٓمّره إمم إصدار إيْم٤مطم٤مت ًمتخٗمٞمػ ومتقاه ومتقاه ا

وشمٚمٓمٞمٗمٝم٤م، وذم ىمٜم٤مقمتل اًمِّمخّمّٞم٦م  إّن هذه اًمٗمتقى ٓ يٜمٌٖمل أن 

شُم٘مٍم قمغم ـمّّلب احلقزة وم٘مط، يمام ٓ يٜمٌٖمل ختّمٞمّمٝم٤م 
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سم٤مًمّدراؾم٦م واًمّتٕمٚمٞمؿ أيْم٤ًم، سمؾ أٟم٤م ُمـ اًمّذاهٌلم إمم ؿمٛمقهل٤م إمم 

إؾم٤مس  ومٙمّؾ  مجٞمع اًمّٓمقائػ واًمقفم٤مئػ إظمرى، وقمغم هذا

ُمـ ًمديف قمٛمؾ واًمتزام وفمٞمٗمّل يرشمٌط سمح٘مقق اًمٜم٤ّمس وطم٤مضم٤مهتؿ 

يمؼم أم صٖمر ومٞمِمٙمؾ طمٞمٜمذاك اًم٘مقل سم٠مّن ؾمٗمره إمم زي٤مرة 

إرسمٕملم ُيٕمّد ؾمٗمرًا ُم٤ٌمطم٤ًم جي٥م شم٘مّمػم اًمّّمّلة ومٞمف يمام هق اًمّرأي 

اعمِمٝمقر، يمام إّن أقمْم٤مء جم٤مًمس اعمح٤مومٔم٤مت وهمػمهؿ ُمـ 

يمز يتحّٛمٚمقن ُم١ًموًمّٞم٦م أُم٤مم اهلل شمٕم٤ممم اجلّٝم٤مت اعمٕمٜمّٞم٦م ذم اعمر

ٟٓمًٞم٤مىمٝمؿ ُمع رهم٤ٌمت ُمذهٌّٞم٦م ُمٕمرووم٦م ذم إقمّلن اًمّتٕمٓمٞمؾ ذم 

ّٓ أن يٙمقٟمقا ُمْمٓمّريـ ًمذًمؽ ُمـ سم٤مب  إّي٤مم اًمٕم٤مدّي٦م اًّمٚمٝمؿ إ

 وٞمؼ اخلٜم٤مق. 

قمغم إن ُٟمِمػم إمم ٟم٘مٓم٦م ضمديرة سم٤مٓهتامم وهل  إّن هذا اًمٙمّلم 

ذم مجٞمع  "ع"ًلم سمـ قمكّم ُمٌٜمّل قمغم ومروّٞم٦م اؾمتح٤ٌمب زي٤مرة احل

إوىم٤مت، أُّم٤م إذا ذه٥م ذاه٥م إمم قمدم صمٌقت ذًمؽ ذم مجٞمع 

إوىم٤مت ـ يمام اطمتٛمٚمٜم٤م ذم حمّٚمف ذًمؽ ـ ومٞمِمٙمؾ إُمر يمثػمًا، 
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ومت٠مُّمؾ وشمٗمّٓمـ وإطمذر، وٓ شمٖمّرك اًمٕمقاـمػ اعمذهٌّٞم٦م، واهلل ُمـ 

 .ش1»وراء اًم٘مّمد

                                                           

  (1)   23 /1٩ /2٩18. 
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 مضريٗ األربعني ّّعٕ األّم٘!!

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

ؿّمدت ُمًػمة إرسمٕملم وىُمّٚمّم٧م أّي٤مُمٝم٤م وُم٤ًمومتٝم٤م يمّٚمام رُ 

وُمّم٤مريٗمٝم٤م ومٝمذا يٕمٜمل  إُمؾ ذم وضمقد واقملم ذم إُّم٦م، ويمّٚمام 

شمٗم٤مىمٛم٧م ُمًػمة إرسمٕملم وازدادت أّي٤مُمٝم٤م وُم٤ًمومتٝم٤م 

وُمّم٤مريٗمٝم٤م ومٝمذا يٕمٜمل  وُم٘مدان إُمؾ سمقضمقد واقملم ذم إُّم٦م، 

شمّمٜمع  أضمؾ: ُمًػمة إرسمٕملم سمّمٞمٖمتٝم٤م اعمٕم٤مسة وشمِمٙمٞمّلهت٤م

زقم٤مُم٤مت ٕؿمخ٤مص ُمٕمرووملم وشُمً٘مط وقمل أُّم٦م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م، ومدع 

ٟمّٔم٤مرشمؽ اعمذهٌّٞم٦م وقمقاـمٗمؽ ودُمققمؽ ضم٤مٟم٤ًٌم وؾمؽمى احل٘مٞم٘م٦م 

 .ش1»سم٢مذٟمف شمٕم٤ممم، وهق دائاًم ُمـ وراء اًم٘مّمد

                                                           

  (1)   25 /1٩ /2٩18. 
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!!ّٕ ّٓني الّزجال  سٓارٗ األربعني ّاختبار احلْسّ

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

٤مدة وا ًّ عمِم٤ميخ أىمرأ سملم احللم وأظمر ؾمٓمقرًا ًمٌٕمض اًم

هتدف إمم إصم٤ٌمت اؾمتح٤ٌمب ظم٤مّص  "طمٗمٔمٝمؿ اهلل"اعمٕمّٛمٛملم 

ذم يقم  "ع"ًمزي٤مرة إرسمٕملم، سمٛمٕمٜمك  إّن ًمزي٤مرة احلًلم سمـ قمكّم 

اًمٕمنميـ ُمـ صٗمر ظمّمقصّٞم٦م ديٜمّٞم٦م شمتٛمّٞمز قمـ زي٤مرشمف ذم اًمٞمقم 

اًمّت٤مؾمع قمنم أو احل٤مدي واًمٕمنميـ ُمـ اًمِّمٝمر ٟمٗمًف، وهبذا 

ووم٦م ويثٌتقن هل٤م آؾمتح٤ٌمب يؼّمرون ُمًػمة إرسمٕملم اعمٕمر

اخل٤مّص اًّمذي خيتٚمػ قمـ إّي٤مم إظمرى. وىمد ىمٚمٜم٤م ومٞمام ؾمٌؼ ذم 

ُم٘م٤مٓت  إّن اًمٗم٘مٝم٤مء اإلصمٜمل قمنمّي٦م اعمٕم٤مسيـ اعمٕمتّد سمٗم٘م٤مهتٝمؿ 

وقمٚمٛمٝمؿ ـ وهذه ىمٞمقد ُمٝمّٛم٦م ـ ٓ يذهٌقن إمم هذا اًمرأي، 

 ذم يقم إرسمٕملم ٓ ختتٚمػ "ع"ويٕمتؼمون زي٤مرة احلًلم سمـ قمكّم 

قمـ زي٤مرشمف ذم سم٘مّٞم٦م إّي٤مم إظمرى همػم اعمخّمقص٦م، وؾم٥ٌم 

ذًمؽ هق  إّن آؾمتح٤ٌمب اخل٤مّص هلذه اًمّزي٤مرة كت٤مج إمم دًمٞمؾ 
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ظم٤مّص سمٛمقاصٗم٤مت ظم٤مّص٦م، وهق ُمٗم٘مقد ذم اعم٘م٤مم: سم٤مقمت٤ٌمر إّن ُم٤م 

ُي٤ًمق ُمـ دًمٞمؾ ظم٤مّص هلذه اًمّزي٤مرة ٓ يٕمدو روايتلم إطمدامه٤م  

 ًّ ٜمد قمـ ه١مٓء اًمٗم٘مٝم٤مء احل٤مُمٚملم ُُمرؾمٚم٦م، واًمّث٤مٟمٞم٦م  وٕمٞمٗم٦م اًم

 ًمألوص٤مف اًّمتل ذيمرهت٤م ٓ شمّمٚمح إلصم٤ٌمت آؾمتح٤ٌمب اخل٤مّص.

٤مسمؼ ُمـ ُم٘م٤مٓت إؿمٙم٤مٓت يمثػمة قمغم  ًّ وىمد ـمرطم٧م ذم اًم

ٌّٝم٧م إمم  أؾم٤مٟمٞمد هذه اًمّرواي٤مت وُمّمدره٤م ومّل أقمٞمد، ًمٙمٜمّل ٟم

٤مدة  ًّ ُمِمٙمٚم٦م ؾمٜمدّي٦م قمٛمٞم٘م٦م ذم اًمّرواي٦م اًمّث٤مٟمٞم٦م اًّمتل ُيٙمثر اًم

ُمـ شمقفمٞمٗمٝم٤م ذم هذه إّي٤مم وآؾمتٕم٤مٟم٦م  "طمٗمٔمٝمؿ اهلل"اعمٕمّٛمٛمقن 

هب٤م ُمـ أضمؾ شمؼمير ُم٤م ذيمرت، وهل  رواي٦م صٗمقان سمـ ُمٝمران 

اًّمتل أورده٤م ؿمٞمخ اًمّٓم٤مئٗم٦م اإلصمٜمل قمنمّي٦م ذم هتذيٌف وُمّم٤ٌمطمف، 

ٕمل احلثٞم٨م ًمتقصمٞمؼ رضم٤مل ؾمٜمده٤م سمِمّتك  ًّ وأراهؿ يٍّمون قمغم اًم

ٚمّ٘مل ُمـ ضم٤مء احلٞمؾ واًمقؾم٤مئؾ، وقمـ ـمريؼ ذًمؽ وقمـ ـمريؼ شم

ُمـ سمٕمد اًمّٓمقّد هل٤م سم٤مًم٘مٌقل ظمٓم٠ًم يثٌتقن آؾمتح٤ٌمب اخل٤مّص 

هلذه اًمّزي٤مرة، ًمٙمـ اعم١مؾمػ إّّنؿ همػم ُمٚمتٗمتلم إمم ُمِمٙمٚم٦م اًم٘مٓمع 

احل٤مصؾ ذم ؾمٜمده٤م وهل  شمٕمّذر رواي٦م حمٛمد سمـ قمكم سمـ ُمٕمٛمر 
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قمـ احلًـ سمـ قمكّم سمـ ومّْم٤مل: وم٤مّٕول ُمـ صٖم٤مر اًمّٓمٌ٘م٦م اًمّث٤مُمٜم٦م 

٤مدؾم٦م، وُمـ اًمقاوح إّن رواي٦م إّول واًمّث٤مين ُمـ يمٌ ًّ ٤مر اًمّٓمٌ٘م٦م اًم

قمـ اًمّث٤مين ؾمتٙمقن همػم ُمًٜمدة ضمزُم٤ًم، وحم٤موًم٦م شمّمحٞمح رضم٤مل 

ؾمٜمده٤م همػم ٟم٤مومٕم٦م ذم اعم٘م٤مم أصًّل إلرؾم٤مهل٤م اًمٌلّم، وهذا ُمـ 

اًمقاوح٤مت يمام أؾمٚمٗمٜم٤م احلدي٨م قمٜمف ُمٗمّّمًّل، ومل أر أطمدًا ُمـ 

وهق يًتٕمرض اًمٙم٤ٌمر واًمّّمٖم٤مر ىمد اًمتٗم٧م إمم هذه اعمِمٙمٚم٦م 

 اًمّرواي٦م أو يًتدّل هب٤م، وهذا ُمـ اًمٖمرائ٥م.

٤مدة اعمٕمّٛمٛملم  ًّ ٥ٌم اًّمذي أوىمع ه١مٓء اًم ًّ ويٌدو زم إّن اًم

ذم ُمثؾ هذه إظمٓم٤مء هق وٕمػ اًمّدرس  "طمٗمٔمٝمؿ اهلل"

اًمّرضم٤مزم اعمٜمٝمجّل اًمّّمحٞمح ذم طمقزاشمٜم٤م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م: إذ إّن اًمّٓم٤مًم٥م 

ٜمد يمام هق ُمقضمقد ذم اًم ًّ ٙمت٥م اعمخّمقص٦م، أو إؾمت٤مذ ي٘مرأ اًم

ومٞمذه٥م ويٌح٨م ذم اًمؼماُم٩م اًمٙمٛمٌٞمقشمرّي٦م قمـ وصم٤مىم٦م اًمّراوي 

ووٕمٗمف، ومُٞمْمّٕمػ هذا ويّمّحح ذاك دون أن يٚمحظ ـمٌ٘م٤مت 

اًمّرواة وأطمقاهلؿ، وهذا إُمر ُمـ أيمؼم إظمٓم٤مء اًمِّم٤مئٕم٦م اًّمتل 

ُُمّررت قمـ ـمري٘مٝم٤م رواي٤مت يمثػمة ذم ؾمٌٞمؾ شمّمحٞمح ُم٘مقٓت 
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رطمؿ اهلل اعمرطمقم اخلقئل اًّمذي قم٘م٤مئدّي٦م إصمٜمل قمنمّي٦م ُمٕمّٞمٜم٦م، و

ؾمٕمك ضم٤مهدًا إمم إطمٞم٤مء اًمّدرس اًمّرضم٤مزم ذم احلقزات اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، 

وًمٞمتف طم٤مرض ًمػمى اًمقوع اعم١مؾمػ اًّمذي وصٚم٧م إًمٞمف طمقزة 

اًمٜمّجػ ُمـ هذا اجل٤مٟم٥م سم٥ًٌم يمؼمى رقم٤مي٦م اًمّتقازٟم٤مت اًم٤ٌمـمٚم٦م 

اًّمتل يقفّمٗمٝم٤م ُمـ سمٞمده اًم٘مرار اعمرضمٕمّل ذم ُمٜمح يمراد اًمّتدريس، 

وم٢مّن اًمٌح٨م »ٓ زاًم٧م يمٚمامشمف ُمٓمٌققم٦م ذم اًّمذهـ وهق ي٘مقل  و

قمـ احلدي٨م وىمقاقمد اًمٕمٛمؾ سمف ُمـ أهّؿ إسمح٤مث اًّمتل كت٤مج 

اًمٗم٘مٞمف إمم شمٜم٘مٞمحٝم٤م وآضمتٝم٤مد ومٞمٝم٤م يم٤مضمتٝم٤مده ذم أصقل اًمٗم٘مف، 

وُمع يمثرة ُم٤م يُمت٥م ذم إصقل ٟمرى اًمٙمت٤مسم٦م ذم ؿم١مون احلدي٨م 

 .ش1»، واهلل ُمـ وراء اًم٘مّمدشٟم٤مدرة ضمّداً 

                                                           

  (1)   25 /1٩ /2٩18. 
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ٌّ سٓارٗ احلضني "ع" جشٌء مً الّزًٓ!!  ٍل إ

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

ومّٙمر سمٕم٘مٚمؽ اًّمٚمٞمٚم٦م ٓ سم٠ُمذٟمؽ، ووع يمقسم٤ًم ُمـ اًمِّم٤مي أُم٤مُمؽ 

ٓمقر اًمّت٤مًمٞم٦م  يم٤من  ًّ وإؿمٕمؾ ؾمٞمج٤مرة إذا يمٜم٧م ُمدظّمٜم٤ًم وشم٠مُّمؾ ذم اًم

يّّمكم، ويم٤من يّمقم: ويم٤من ُيزيّمل: ويم٤من ك٩ّم:  "ع"اًمّّم٤مدق 

٤ٌّمت إظمرى ويم٤من ي١مّدي ويامرس قمٛمقم اًمقاضمٌ ٤مت واعمًتح

طمّتك يقُمف،  "ص"اعمٕمرووم٦م سملم اعمًٚمٛملم ُمـ قمٝمد رؾمقل اهلل 

، ومل "ع"شُمرى عم٤مذا مل يذه٥م ًمزي٤مرة ىمؼم ضمّده احلًلم سمـ قمكّم 

ك٨ّم زوضم٤مشمف أو أسمٜم٤مءه أو أىمرسم٤مءه قمغم ذًمؽ طمٗمٔم٤ًم ًمديٜمف وديٜمٝمؿ، 

وعم٤مذا ايمتٗمك سمح٨ّم أهؾ اًمٙمقوم٦م ٟمحقه٤م وحتٗمٞمزهؿ يمام هق 

 اعمٜم٘مقل؟!

إن ىم٤مًم٧م ًمؽ شمرسمٞمتؽ اعمذهٌّٞم٦م يمام هق اعمتقىّمع  إّن اًمقوع 

٤ٌّمؾمّٞم٦م طمٞمٜمذاك يم٤من ىمد ووع اًمّّم٤مدق  ٚمٓم٤مت اًمٕم ًّ  "ع"إُمٜمل ًمٚم

حت٧م اعمراىم٦ٌم ويمٞمػ يٛمٙمـ ًمف اًمّذه٤مب إمم هٜم٤مك، وم٘مؾ هل٤م  أٟم٧ِم 
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خمٓمئ٦م، وُمت٠مصّمرة سم٤معمٕمزووم٤مت اعمٜمؼمّي٦م اعمذهٌّٞم٦م اعمٙمّررة: إذ يم٤مٟم٧م 

واعمٜمّمقر حتديدًا ًمٞم٧ًم يمام هق  "ع"اًمٕمّلىم٦م سملم اًمّّم٤مدق 

٠ٌّم اًمّّم٤مدق  سمتقمّم اعمٜمّمقر اخلّلوم٦م  "ع"اعمٜم٘مقل ذم اعمٜم٤مسمر، سمؾ شمٜم

ذم آضمتامع اًّمذي طمّمٚم٧م ومٞمف ُم٤ٌميٕم٦م حمّٛمد ذي اًمٜمّٗمس اًمّزيمّٞم٦م 

 قمـ ذًمؽ. "ع"طمّتك ُمـ ىمٌؾ اعمٜمّمقر ُمع متٜمّع اًمّّم٤مدق 

ان وإن أقم٤مدت قمٚمٞمؽ شمٚم٘مٞمٜم٤مشمؽ اعمذهٌّٞم٦م سم٘مقهل٤م  قمدم اًمقضمد

ٓ يدّل قمغم قمدم اًمقضمقد يمام هل اعمٙمّررات احلقزوّي٦م اعمٕمرووم٦م، 

وم٘مؾ هل٤م  ٟمحـ مل ٟمّدع قمدم اًمقضمدان ًمٙمل شم٘مقل ًمٜم٤م ٓ يدل قمغم 

قمدم اًمقضمقد، سمؾ اّدقمٞمٜم٤م وضمدان اًمٕمدم: إذ ًمق يم٤من ًم٤ٌمن، 

٤مس  ًّ وٓهتّؿ سمٜم٘مٚمف اًمّرواة ظمّمقص٤ًم ذم ُمثؾ هذا اعمقوقع احل

 ًمف.اًّمذي يٌحثقن قمـ يمّؾ صٖمػمة طمق

ضمزءًا ُمـ  "ع"وقمٚمٞمف  وم٢مذا يم٤مٟم٧م زي٤مرة احلًلم سمـ قمكّم 

٤مئد واعمٕمروف واعمِمٝمقر ذم واىمٕمٜم٤م اإلصمٜمل  ًّ اًمّديـ يمام هق اًم

مل يزره وهق اًّمذي شُمٜم٥ًم إًمٞمف  "ع"قمنمّي ومام سم٤مل اًمّّم٤مدق 

؟! وإذا يم٤من إُمر "ع"ُمٕمٔمؿ رواي٤مت زي٤مرة احلًلم سمـ قمكّم 
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ٜمّجػ ومل يزر ضمًده يمام يمذًمؽ ومٚمامذا ايمتٗمك سمزي٤مرة رأؾمف ذم اًم

 هق اعمروي؟!

ضمزءًا ُمـ اًمّديـ  "ع"أضمؾ: مل شمٙمـ زي٤مرة ىمؼم احلًلم سمـ قمكّم 

دون ؿمّؽ  "ص"اإلؾمّلُمّل اًّمذي ضم٤مء سمف حمّٛمد سمـ قمٌد اهلل 

وري٥م، وإّٟمام ضم٤مء احل٨ّم ٟمحقه٤م ُمـ ىمٌؾ سمٕمض أطمٗم٤مده اًمّّمٚمٌّٞملم 

ٟمٔمرًا ًمٔمروف وُمقاوٕم٤مت ُمٕمّٞمٜم٦م، وًمق يم٤مٟم٧م يمذًمؽ ًمٙم٤من 

وأوٓده اًمٙمرام أن يزوروه ويٙمثروا ُمـ  "ع"سم٤مًمّّم٤مدق  إومم

ّٓ ذم اًم٘مرن اًمّث٤مًم٨م  ذًمؽ ُمع شمقوّمر اًمٗمرص٦م هلؿ وقمدم اعمامٟمٕم٦م إ

اهلجرّي وُم٤م ُٟم٘مؾ ذم أُم٤مزم اًمّٓمقد ٓ يّمّح سمقضمف، ًمٙمٜمّٝمؿ مل 

يٗمٕمٚمقا ومل يٜم٘مؾ ًمٜم٤م اعمقروث اًمّروائل ذًمؽ ؾمقى أؾم٤مـمػم ُمـ 

دح ؿم٤ميؽ وأـمٗمئ هٜم٤م وهٜم٤مك، ومت٠مُّمؾ يمثػمًا، وأذب ىم

ؾمج٤مرشمؽ يمل ٓ حترق أص٤مسمٕمؽ وىمد ذه٥م سمؽ اًمّتٗمٙمػم 

   .ش1»واًمّت٠مُّمؾ سمٕمٞمدًا، واهلل ُمـ وراء اًم٘مّمد

                                                           

  (1)  26 /1٩ /2٩18. 
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 اصطخاب األطفال يف مضريٗ األربعني!!

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

ؽ ذم ؿم٤ٌمسمف  "ع"يم٤من اًمّّم٤مدق  ًّ جُيٝمد ٟمٗمًف سم٤مًمٕم٤ٌمدة واًمّتٜم

ـّ أسم٤مه اًم٤ٌمىمر  ٜمف سمذًمؽ، مل يٙمـ يرى ُم "ع"وسمداي٤مت شمٙمقيٜمف، ًمٙم

وذات يقم وسمٕمد أن رأى وًمده ضمٕمٗمر ىمد أضمٝمد ٟمٗمًف سم٤مًمٕم٤ٌمدة 

ي٤م سمٜمل »وهق ؿم٤مب ىم٤مل ًمف ـ يمام ذم اًمّرواي٦م اعمٕمتؼمة قمٜمدهؿ ـ  

: شدون ُم٤م أراك شمّمٜمع: وم٢مّن اهلل إذا أطم٥ّم قمٌدًا ريض ُمٜمف سم٤مًمٞمًػم

يمام رآه ذات ُمّرة ـ وهذه رواي٦م أظمرى ـ يٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م وهق 

ي٤م »اًمٕم٤ٌمدة طمّتك قمرق وم٘م٤مل ًمف   طمدث صٖمػم وىمد اضمتٝمد ذم

ضمٕمٗمر ي٤م سمٜمّل، إّن اهلل إذا أطم٥ّم قمٌدًا أدظمٚمف اجلٜم٦ّم وريض قمٜمف 

 . ش1»شسم٤مًمٞمًػم

ذيمرت ه٤مشملم اًمّروايتلم ـ اًمٙم٤مؿمٗمتلم يمٖمػممه٤م ُمـ اًمّرواي٤مت 

ذم  "اإلسمـ"واإلُم٤مم  "إب"اًمٕمديدة قمـ اظمتّلف اإلُم٤مم 

                                                           

 .87ـ86، ص2اًمٙم٤مذم  ج  (1)  
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 ًّ ٤مئريـ ذم ـمٌٞمٕم٦م اًمٗمٝمؿ وآضمتٝم٤مد اًمّديٜمل ـ ًمٙمل أوّوح ًمٚم

٤مدة اعمٕمّٛمٛملم ُمٜمٝمؿ   ًّ ُمًػمة إرسمٕملم وظمّمقص٤ًم اعمِم٤ميخ واًم

إّن أظمذ اًمّّمٌٞم٤من واًمّّمٖم٤مر ذم هذه اعمًػمة اًمّٓمقيٚم٦م وإره٤مىمٝمؿ 

وشمٕمذيٌٝمؿ قمٛمؾ يتٜم٤مرم مت٤مم اًمّتٜم٤مذم ُمع روح اًمّديـ وىمراءات 

ُم١مؾّمًٞمف، وحم٤موًم٦م شمؼمير ذًمؽ سمدقمقى شمٕمقيدهؿ ضمٝم٤مًم٦م أظمرى 

ومٕم٤مل اًمٕمٙمًّٞم٦م اًّمتل ؾمتٔمٝمر قمٚمٞمٝمؿ ذم أقمّم٤مرٟم٤م سم٥ًٌم ردود إ

طمٞمٜمام يٙمتِمٗمقن احل٘مٞم٘م٦م اًّمتل أظمٗم٤مه٤م رضم٤مل اًمّديـ قمٜمٝمؿ 

ٕؾم٤ٌمب ُمذهٌّٞم٦م، ومتٗمّٓمٜمقا يمثػمًا واشمريمقا قمٜمٙمؿ اعمٙم٤مسمرة اعمذهٌّٞم٦م 

 .ش1»اعم٘مٞمت٦م، واهلل ُمـ وراء اًم٘مّمد

                                                           

  (1)   27 /1٩ /2٩18. 
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 سٓارٗ األربعني ّتضلٔل ميابز املغاٍز املغّزف٘!!

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

٤مدس واًمٕمنميـ ُمـ ايمتقسمر ًمٕم٤مم  ىمٌؾ يقُملم وذم  ًّ اًم

ٞمًت٤مين ذم اًمٕمت٦ٌم  "م2٩18" ًّ حتديدًا ـم٤مًمٕمٜم٤م ممّثؾ سمٞم٧م اًمًّٞمد اًم

 "طمٗمٔمف اهلل"احلًٞمٜمّٞم٦م أقمٜمل اًمِّمٞمخ قمٌد اعمٝمدي اًمٙمرسمّلئل 

سمٛمّدقمٞم٤مت همري٦ٌم وقمجٞم٦ٌم ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م، وشمتٜم٤مرم ُمع سمدهّٞم٤مت 

 اًمٌح٨م احلقزوّي اجل٤مّد: إذ ه٤مضمؿ ؾمامطمتف ُمـ اصٓمٚمح قمٚمٞمٝمؿ

سم٤معمِمّٙمٙملم سمزي٤مرة إرسمٕملم ودقم٤م طمّْم٤مر ظمٓمٌتف وُمًتٛمٕمٞمف إمم 

قمدم اإلصٖم٤مء إمم شمِمٙمٞمٙم٤مهتؿ اًمّراُمٞم٦م إمم ٟمٗمل آؾمتح٤ٌمب 

ًم٘مد وردت »اخل٤مّص ًمزي٤مرة إرسمٕملم: وىم٤مل سم٤محلرف اًمقاطمد  

ومٞمٝم٤م اًمٜمّّمقص اًمّّمحٞمح٦م وؾمػمة اًمٕمٚمامء واًمّّم٤محللم واعم١مُمٜملم 

ل هذا دًمٞمًّل قمغم ُمٜمذ قمٍم إئٛم٦م إمم يقُمٜم٤م هذا، ويٙمٗم

ٌّتٝم٤م ُمـ اعمٕمّمقُملم   ]!![ش.اؾمتح٤ٌمب هذه اًمّزي٤مرة وحم
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 وسمقّدي أن أقمّٚمؼ قمغم يمّلُمف سمتٕمٚمٞم٘م٤مت قم٤مضمٚم٦م 

قمرومٜم٤م ذم ُم٘م٤مٓت ؾم٤مسم٘م٦م إّن هذه اًمّزي٤مرة مل يٙمـ هل٤م  األّول:

قملم وٓ أصمر ذم شمراث حمّدصمل اًمِّمٞمٕم٦م اإلصمٜمل قمنمّي٦م ووم٘مٝم٤مئٝمؿ 

٤م وردت ّٕول ُمّرة ذم شمراث طمّتك اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجرّي، وإّّن 

اًّمذي ؾمٕمك ضم٤مهدًا  "هـ46٩"اًمّٓمقد ]ٓ اعمٗمٞمد[ اعمتقرّم ؾمٜم٦م  

ًمٞمجٛمع يمّؾ ؿّم٤مردة وواردة ذم ؾمٌٞمؾ احلٗم٤مظ قمغم اعمذه٥م اإلصمٜمل 

قمنمّي ُمـ آّنٞم٤مر، ومذيمر روايتلم وٕمٞمٗمتلم سم٤مإلرؾم٤مل 

واجلٝم٤مًم٦م وذم دًٓم٦م أطمدامه٤م إؿمٙم٤مل أيْم٤ًم، وقمٚمٞمف  ومٙمٞمػ 

ًمّزي٤مرة حتٛمؾ ٟمّمقص٤ًم صحٞمح٦م سمؾ وىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝم٤م أصٌح٧م هذه ا

 "ع"ؾمػمة اًمٕمٚمامء واعم١مُمٜملم واًمّّم٤محللم اعمّتّمٚم٦م سمزُم٤من إئّٛم٦م 

ّٓ قمج٥م قمج٤مب.  أيْم٤ًم، إن هذا إ

ُم٤مذا ًمق ىم٤مم ًمٚمِّمٞمخ أطمد طمّْم٤مر ظمٓمٌتف وىم٤مل ًمف  ًمق  الّثاين:

يم٤مٟم٧م هذه اًمّزي٤مرة يمام شم٘مقل ومٚمامذا مل يروه٤م اًمؼمىمل واًمٙمٚمٞمٜمل 

ف واًمّّمدوق وهؿ اًّمذيـ ؾمٕمقا ٓدراج أسمرز وأؿمٝمر واسمـ ىمقًمقي

، ومٝمؾ ؾمٞم٘مذف سمف "ع"وأيمثر إظم٤ٌمر اعمروّي٦م قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م 
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احلامي٦م ظم٤مرج اًمّمّحـ وك٤ميمٛمقه سمتٝمٛم٦م إه٤مٟم٦م اعم٘مّدؾم٤مت أم 

 ؾمٞم٘مقًمقن إّٟمف يٕم٤مين ُمـ اوٓمراب ٟمٗمّز ُمثًّل؟!

هٜم٤مك ُم٘مقًم٦م رائج٦م ذم إوؾم٤مط اعمرضمٕمّٞم٦م  الّثالث:

٤مّص٦م وشُمًتخدم قم٤مدة ًمتؼمير إظمٗم٤مء سمٕمض احل٘م٤مئؼ واحلقزوّي٦م اخل

إّن اًمٙمذب »اعمثػمة ًمٚمجدل وـمٛمًٝم٤م قمـ اًمّٔمٝمقر شمٜمّص ىم٤مئٚم٦م  

ـّ ىمقل اًمّّمدق ًمٞمس سمقاضم٥م ، ويمؿ يمٜم٧م أمتٜمّك قمغم شطمرام، ًمٙم

ٌّؼ هلذه اًم٘م٤مقمدة أن يقفّمٗمٝم٤م  اًمٙمرسمّلئل وهق اًمٕم٤مرف اخلٌػم واعمٓم

ّٓ ُيٕمٓمل ُمثؾ هذه اعم١ماظمذة اًمٙمٌػمة ٓ  ذم سمٞم٤مٟم٤مشمف أُم٤مم اًمٜم٤ّمس وأ

قمٚمٞمف وم٘مط سمؾ قمغم ُمـ يٛمّثٚمٝمؿ أيْم٤ًم: إذ أوح٧م يمٚمامشمف وسمٞم٤مٟم٤مشمف 

حت٧م اعمراىم٦ٌم، وهٜم٤مك ُمـ يت٤مسمع ويٜمت٘مد، وُمـ اعمٕمٞم٥م أن ي٘مع ذم 

 ُمثؾ هذا اخلٓم٠م اًمٗم٤مطمش.
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ُمـ ؾمٓمقة  "ع"أؾم٠مل اهلل أن خيّٚمص زّوار ىمؼم احلًلم سمـ قمكّم 

وأن ُيٜمػم هلؿ  إيم٤مذي٥م اعمت٘مّٛمّم٦م ًمٕمٜمقان اًمّديـ واعمذه٥م،

 .ش1»ـمريؼ اعمٕمروم٦م اًمّديٜمّٞم٦م اعم٤ٌمذة دون وؾم٤مئط، إّٟمف وزّم اًمّتقومٞمؼ

                                                           

  (1)   28 /1٩ /2٩18. 
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 تأّمالت يف مفزرات القّب٘ ّاحلائز احلضٔين!!

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

وٓ ذم قمٍم ُم٤م ُيّمٓمٚمح قمٚمٞمٝم٤م  "ص"مل شمٙمـ ذم قمٍم اًمٜمٌّل 

سم٤مخلّلوم٦م اًمّراؿمدة وٓ قمٍم احلٙمقُم٤مت اًّمتل شمٚمتٝم٤م طمّتك اًم٘مرن 

هلجري فم٤مهرة إؾمّلُمّٞم٦م ـ وريّمز يمثػمًا قمغم هذه اًمّث٤مًم٨م ا

إوص٤مف ـ شُمًّٛمك سمٔم٤مهرة اًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مٌقر، وإّٟمام هل فم٤مهرة ـ 

وإن يم٤مٟم٧م هل٤م ضمذور قمرسمّٞم٦م ضم٤مهٚمّٞم٦م ـ ُمًتقردة ُمـ طمْم٤مرات 

أظمرى، وقمغم هذا إؾم٤مس  ومحٞمٜمام شمٓم٤مًمع زي٤مرة ذم اًمؽّماث 

قمـ أو  "ع"اإلصمٜمل قمنمّي أو رواي٦م شمروى قمـ اًمّّم٤مدق 

٤ٌّمس أو قمكّم  "ع"ُمٕم٤مسيف شمتحّدث قمـ ىمؼم احلًلم  أو اًمٕم

إذا "إيمؼم أو اًمِّمٝمداء أظمريـ وشمتْمّٛمـ ُمٗمردات ُمـ ىمٌٞمؾ  

٦ٌّم اًمنّميٗم٦م:  ٦ٌّم: صمّؿ شمدظمؾ اًم٘م وصٚم٧م إمم اًم٤ٌمب: وم٢مذا رأي٧م اًم٘م

طمّتك إذا يمٜم٧م قمغم سم٤مب احل٤مئر: اًم٤ٌمب اًّمذي يكم اعمنمق: اًم٤ٌمب 

٦ٌّم: اؾمتج٤مسم٦م اًمّدقم٤مء اًّمذي قمٜمد رضمؾ قمكّم سمـ احلً لم: ظم٤مرج اًم٘م
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ٌّتف: وهق قمغم ؿمّط اًمٗمرات سمحذاء احل٤مئر: وم٘مػ قمغم سم٤مب  حت٧م ىم

٘مٞمٗم٦م... ًّ ومٕمٚمٞمؽ أن شمٕمٚمؿ إّٟمف ٟمّص وًمد ٓطم٘م٤ًم: إذ يمّؾ هذه  "اًم

ّٓ ذم ومؽمة ٓطم٘م٦م: وذًمؽ   إؿمٞم٤مء مل شمقضمد إ

٦ٌّم يرضمع إمم  ّٕن أىمدم رضيح ذم اإلؾمّلم أىمٞمٛم٧م قمٚمٞمف ىم

٤ٌّمد اعمٕمروف اًم٘مرن اًمّث٤مًم٨م ا هلجري هق رضيح اعمٕمتّمؿ اًمٕم

٦ٌّم اًمّّمٚمٞمٌّٞم٦م واًّمذي سُمٜمل سمت٤مريخ   ، ويٚمٞمف ذم "هـ284"سم٤مًم٘م

٤مُم٤مين ذم ؾمٜم٦م   ًّ ، وُمـ "هـ296"اًمّت٤مريخ  رضيح إؾمامقمٞمؾ اًم

ذم اًمٜمّجػ اًّمذي أؿم٤مده  "ع"صمّؿ رضيح قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

يمام ي٘مقل سمٕمض اعمختّّملم،  "هـ317"احلٛمداٟمّٞمقن ؾمٜم٦م  

اعمتّلءم ُمع ُمٗمردات  "ع"٤مهر إّن سمٜم٤مء ىمؼم احلًلم سمـ قمكّم واًمٔمّ 

هذه اًمّزي٤مرات ىمد سمدأ ذم اًم٘مرن اًمّراسمع اهلجري وُم٤م سمٕمده ذم أّي٤مم 

اًمّدوًم٦م اًمٌقهيّٞم٦م واًّمتل ووّمرت ُمٜم٤مظم٤ًم آُمٜم٤ًم عمحّدصمل اًمِّمٞمٕم٦م ذم 

اًمت٠مًمٞمػ واحلدي٨م، وُمـ اًمّٓمٌٞمٕمل أن يت٠مصّمر اًمّرواة هبذا اًمٌٜم٤مء 

اًمّزي٤مرات وآداهب٤م، يمام إّن ُم٤م ورد ُمـ هدم  اجلديد ذم صٞم٤مهم٦م

واًمّدور اعمحٞمٓم٦م سمف ٓ ُيٗمٝمؿ ُمـ  "ع"اعمتقيّمؾ ىمؼم احلًلم سمـ قمكّم 
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٦ٌّم يمام ىمد يتقّهؿ: وم٢مّن أىمَم  ذًمؽ إّن ًمف طم٤مئرًا وأسمقاسم٤ًم ورضك٤ًم وىم

ُم٤م يٛمٙمـ ومٝمٛمف ُمـ ذًمؽ هق وضمقد ىمؼم ُمِمّخص ُمرشمٗمع قمغم 

ّلم  ًّ ُمثًّل، وٓ يّمّح أيْم٤ًم  ـمريؼ اًم٘مٌقر اعمٕم٤مسة ذم وادي اًم

ُم٤م ُٟم٘مؾ ُمـ دقمقى ختري٥م ه٤مرون اًمّرؿمٞمد ًم٘مؼمه، وهل ٟمّمقص 

 يٙمّذهب٤م اًمقاىمع اًمّت٤مرخيل آٟمػ اًمّذيمر.

واعم١مؾمػ  إّن مجٚم٦م ُمـ اًم٤ٌمطمثلم اإلصمٜمل قمنمّي٦م اًّمذيـ ؾمٕمقا 

اقمتٛمدوا ًمت٘مرير  "ع"ًمٙمت٤مسم٦م شم٤مريخ سمٜم٤مء ُمرىمد قمكّم وٟمجٚمف احلًلم 

ّؾ اًمٌح٨م ٟمٗمًٝم٤م سمٕمد اومؽماض احل٘مٞم٘م٦م قمغم هذه اعمروّي٤مت حم

صّحتٝم٤م ظمٓم٠ًم اٟمٓمّلىم٤ًم ُمـ ُمقازيـ رضم٤مًمّٞم٦م ُمٕمّٞمٜم٦م، ُمع إّٟمٜم٤م ىمٚمٜم٤م 

ُمرارًا وٟمٙمّرر  إّن أّي رواي٦م شمٓمرح ُمٓمٚم٤ًٌم خي٤مًمػ اًمقاىمع اًمّت٤مرخيل 

اعمًّٚمؿ ومٞمٜمٌٖمل أن ُيٕمرض قمٜمٝم٤م طمّتك وإن صّح أؾمٜم٤مده٤م: وذًمؽ 

إُّم٤م يمّٚمٝم٤م أو  ًمٙمقّن٤م وًمٞمدة اًّمٚمحٔم٦م اًمّزُم٤مٟمّٞم٦م اًّمتل ـُمرطم٧م ومٞمٝم٤م،

سمٕمض وم٘مراهت٤م، ومت٠مُّمؾ يمثػمًا ًمتٕمرف إّن ٟم٦ًٌم ُمئقّي٦م يمٌػمة ضمّدًا ُمـ 

إدقمٞم٦م واًمّزي٤مرات اعمروّي٦م ذم اًمٙمت٥م اعمختّّم٦م ىمد وًمدت 

ٓطم٘م٤ًم، وسمذًمؽ شمً٘مط قمـ آقمت٤ٌمر ىمٌؾ أن شمّمؾ اًمٜمّقسم٦م ًمٚمٌح٨م 
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قمـ يم٤مؿمٗمّٞمتٝم٤م قمـ آؾمتح٤ٌمب أو رضم٤مء اعمٓمٚمقسمّٞم٦م أو قمـ وىم٤مئع 

 .ش1»ٚمّزُمـ اًّمذي شُمِمػم إًمٞمف، واهلل ُمـ وراء اًم٘مّمدشم٤مرخيّٞم٦م ًم

                                                           

  (1)   29 /1٩ /2٩18. 
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!!ّ٘ٔ  جناح األربعني الفٔشٓائٕ ّاحلّقاى

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

ٟمج٤مح ُمًػمة إرسمٕملم ومٞمزي٤مئّٞم٤ًم ويمثرة أقمداد رّواده٤م ري٤موّٞم٤ًم 

ذقمّٞم٤ًم وديٜمّٞم٤ًم، وقمٚمٞمٜم٤م  ـسمّمٞمٖمتٝم٤م اعمتداوًم٦م  ـٓ يٕمٜمل طمّ٘م٤مٟمّٞمتٝم٤م 

ٌكّم ذم شم٘مٞمٞمؿ هذه اًمّٔمقاهر آسمتٕم٤مد قمـ اعمٜمٓمؼ اًمٕمِم٤مئري اًم٘م

ٕمل  ًّ واًمّتٗمٙمػم اجلّدي ذم شمرؿمٞمده٤م ووٌٓمٝم٤م ورسمٓمٝم٤م: وم٤مًم

احلثٞم٨م ًمتٙمريس ومٙمرة أومْمٚمّٞم٦م يمرسمّلء قمغم ُمّٙم٦م وحتقيٚمٝم٤م إمم 

ىمٌٚم٦م ُمٕمٜمقّي٦م هق حم٤موًم٦م قم٤مـمٗمّٞم٦م ُمذهٌّٞم٦م سوم٦م شم١ميّمد ًمٚمٕم٤ممل 

اإلؾمّلُمل قمٛمقُم٤ًم إّٟمٜم٤م ظم٤مرضمقن قمـ ُمّٚمتٙمؿ وضمًؿ أُّمتٙمؿ، ومّل 

ٕمّزة سم٤مٕظمٓم٤مء وٟمٙم٤مسمر وٟمّمّححٝم٤م صٜم٤مقمّٞم٤ًم وطمقزوّي٤ًم شم٠مظمذٟم٤م اًم

ذم ؾمٌٞمؾ سمٕمض اعم٘م٤مُم٤مت وإوه٤مم، ومتدسّمر يمثػمًا واهلل ُمـ وراء 

 .ش1»اًم٘مّمد
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ّٔ٘ ّمضريٗ األربعني!!  أٍّاو العنام٘ الّطائف

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

يتّمّقر سمٕمْمٝمؿ إّٟمٜم٤م إذا ُمِمٞمٜم٤م ُمئ٤مت اًمٙمٞمٚمق ُمؽمات إمم 

ذم ؾمٌٞمؾ إيمؾ واعمٜم٤مم،  يمرسمّلء وسومٜم٤م ُمٚمٞم٤مرات اًمّدٟم٤مٟمػم

وقمّٓمٚمٜم٤م اعمدارس واجل٤مُمٕم٤مت واحلقزات وقمٛمقم اًمقزارات 

ومًقف ُٟمجؼم اًمٖمرسمّٞملم وسم٤مىمل ومرق اعمًٚمٛملم قمغم أن ي٠ًمًمقا قمـ 

ومٚمًٗم٦م هذه اًمّٔم٤مهرة اًمٖمري٦ٌم وأؾم٤ٌمهب٤م: ًمٞم٤ٌمدروا سمٕمده٤م إمم ىمراءة 

اًمّثقرة احلًٞمٜمّٞم٦م وأهداومٝم٤م، ومٞمٙمتِمٗمقا اًمّٔم٤ممل واعمٔمٚمقم وهق 

 قب!!اعمٓمٚم

ؾم٠مٟم٤ًمق ُم١مىّمت٤ًم ُمع هذا اًمٌٞم٤من، واومؽمض إّن اًمٖمرسمّٞملم وسم٤مىمل 

ومرق اعمًٚمٛملم ُمٝمتّٛمقن هبذا اًمّٔم٤مهرة اًمٖمري٦ٌم، ومتحّرك ومٞمٝمؿ 

اًمٗمْمقل عمٕمروم٦م ظمٚمٗمّٞم٤مت هذه اًمّٔم٤مهرة وُمرشمٙمزاهت٤م، ًمٙمـ ُم٤مذا 

 ؾمٞمجدون؟!
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إذا رضمع اًمٖمرسمّٞمقن إمم شمراصمٜم٤م اإلصمٜمل قمنمّي وُمٜم٤مسمرٟم٤م اعمٕمٜمّٞم٦م 

هلذه إؾمئٚم٦م وؾم٠مًمقهؿ قمـ ص٤مطم٥م اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًم٘مٞمؾ سمت٘مديؿ إضم٤مسم٦م 

ؾمٌط رؾمقل اإلؾمّلم حمّٛمد  "ع"هلؿ  هق احلًلم سمـ قمكّم 

، وىمد ىُمتؾ ذم اًمٕمراق ىمٌؾ ُم٤م ي٘مرب ُمـ أًمػ قم٤مم وهق "ص"

قم٤ممل سمٛم٘متٚمف وُمّمػمه سمِمٙمؾ شمٗمّمٞمكّم ىمٌؾ ؾمٗمره إمم هٜم٤مك وه٤م 

ٟمحـ ٟمحٞمل ذيمراه ُمـ أضمؾ إًمٗم٤مت ٟمٔمر اًمٕم٤ممل إمم أهداف طمريمتف 

١مال  إذا يم٤من وصمق ًّ رشمف، وطمٞمٜمذاك ؾمٞم٠ًمل اًمٖمرسمّٞمقن هذا اًم

ص٤مطم٥م اعمٜم٤مؾم٦ٌم قم٤معم٤ًم سمٛمّمػمه وُم٘متٚمف سمِمٙمؾ شمٗمّمٞمكّم ومٚمامذا 

ظمرج إذن؟! ؾمتٙمقن اإلضم٤مسم٦م طمٞمٜمئذ واوح٦م أيْم٤ًم  ًم٘مد ظمرج 

ذم إـم٤مر اًمّتٙمٚمٞمػ اإلهلّل اًّمذي رؾمٛمف ضمّده حمّٛمد ًمف: سم٤مقمت٤ٌمر إّن 

ٌٞمؾ اًمقطمٞمد ًّ إلطمٞم٤مء إُّم٦م اعمّٞمت٦م سم٥ًٌم  ُم٘متٚمف هبذه اًمّٓمري٘م٦م هق اًم

 اًمّٔمٚمؿ واًمّٓمٖمٞم٤من!!

وٓ ؿمّؽ إّن ه١مٓء اًمٖمرسمّٞملم ؾمٞم٘مقًمقن ذم إضم٤مسم٦م ُمثؾ هذا 

اًمّتؼمير  ٟمحـ ٓ ٟم١مُمـ سمٛم٘مقًم٦م اًمّتٙمٚمٞمػ اإلهلّل اًّمذي جُيؼم 

اإلٟم٤ًمن قمغم ىمتؾ ٟمٗمًف، وًمٙمـ ُمع هذا ٟم٘مقل ًمٙمؿ  إذا يم٤من 
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ضمؾ طمًٞمٜمٙمؿ ىمد ذه٥م سمٜمٗمًف إمم اعمقت ىمٌؾ أًمػ ؾمٜم٦م ُمـ أ

إطمٞم٤مء إُمؿ واًمِّمٕمقب ُمـ سمراصمـ اًمّٔمٚمؿ واًمّٓمٖمٞم٤من واجلٝمؾ، 

إذن ومام سم٤مًمف مل ي١مصّمر ومٞمٙمؿ وأٟمتؿ أيمثر اًمِّمٕمقب ختّٚمٗم٤ًم ورضمٕمّٞم٦م 

واىمتت٤مًٓ وساقم٤ًم وأُمّٞم٦ًم وضمٝمًّل وقمقزًا وىمد ُمّر قمغم ُم٘متٚمف ُمئ٤مت 

ٜملم، ويمٞمػ يٛمٙمـ أن يٙمقن ص٤مطم٥م اعمٜم٤مؾم٦ٌم ىُمتؾ سم٠مُمر ضمّده  ًّ اًم

٤مئٙمؿ وأٟمتؿ شمٍمومقن إُمقال اًمّٓم٤مئٚم٦م وُم٤م وقمٚمٛمف ذم ؾمٌٞمؾ إطمٞم

ًمّذ وـم٤مب قمغم سمٓمقٟمٙمؿ وشمٜمّ٘مّلشمٙمؿ وٓ شمدومٕمقّن٤م ًمٗم٘مرائٙمؿ 

وُم٤ًميمٞمٜمٙمؿ وحمت٤مضمٞمٙمؿ ذم ؾمٌٞمؾ رومع قمقزهؿ وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ 

وشمٓمقير ىم٤مسمٚمّٞم٤مهتؿ؟! أ مل يٙمـ سم٢مُمٙم٤مٟمٙمؿ أن شمقفّمٗمقا هذه إُمقر 

 ذم آًمّٞم٦م ؾمٚمٞمٛم٦م وصحٞمح٦م إلىمٜم٤مقمٜم٤م سم٠مهداف طمًٞمٜمٙمؿ وصمقرشمف؟!

٤م سم٤مىمل ومرق اعمًٚمٛملم ومًٞم٘مقًمقن ًمٜم٤م  ٓ ٟم١مُمـ سم٤مًمٌٕمد أُمّ 

اًمٖمٞمٌل اًّمذي شمًّقىمقٟمف خلروج احلًلم سمـ قمكّم ع إمم اًمٕمراق 

أصًّل، سمؾ صم٧ٌم ُمـ ٟمٗمس ظمٓمقاشمف وحتّريم٤مشمف وُمٗم٤موو٤مشمف 

اًمٕمٙمس، يمام إّن قمٛمقم اًمّّمح٤مسم٦م ىمد ٟمّمحقه سمٕمدم اخلروج 

ٜمف وآقمتامد قمغم أهؾ اًمٙمقوم٦م اعمٕمرووملم سم٤مًمٖمدر واخلٞم٤مٟم٦م ًمٙمّ 
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ظم٤مًمٗمٝمؿ ومل يًتٛمع إًمٞمٝمؿ، وطمٞمٜمام ؾمٛمع سمخؼم ُم٘متؾ ُمًٚمؿ شمذيّمر 

رأهيؿ وأراد اًمّرضمقع، وقمٚمٞمف  وم٢مّٟمٜم٤م يمٜم٤ّم ٓ ٟمّمّدق ُم٤م يمتٌف قمٚمامؤٟم٤م 

قمٜمٙمؿ ُمـ يمقٟمٙمؿ ومرىم٦م و٤مًّم٦م ذيمّٞم٦م شمٕمٌد اًم٘مٌقر وشم٥ًّم 

ٚمػ اًمّّم٤مًمح وٓ شم٘متدي سمًػمة رؾمقل اهلل وؾمػمة اًمّّمح٤مسم٦م  ًّ اًم

سمذًمؽ وضمزُمٜم٤م سمٕمد أن رأيٜم٤ميمؿ وأهؾ سمٞمتف، وه٤م ىمد صّدىمٜم٤م 

شمٚمٓمٛمقن وشمٓمؼّمون وشمزطمٗمقن ومتِمقن وشمٚمٓمٛمقن إمم إُم٤ميمـ مل 

 شم٘مّره٤م اًمنّميٕم٦م اإلؾمّلُمّٞم٦م أصًّل!!

أضمؾ: هذا هق واىمع احل٤مل، ومٛمـ ؿم٤مء ومٚمٞم١مُمـ وُمـ ؿم٤مء 

ومٚمػمومض: وم٢مّن هذه اعمًػمات ومجٞمع ُم٤م كّمؾ ومٞمٝم٤م ٓ ُيٕمٓمل 

وأشم٤ٌمقمف قمٜمد اًمٖمرب  "ع"اٟمٓم٤ٌمقم٤ًم إجي٤مسمّٞم٤ًم قمـ احلًلم سمـ قمكّم 

وسم٘مّٞم٦م اعمًٚمٛملم قمغم اإلـمّلق يمام شمرّوج سمٕمض اًمٕمامئؿ اًمّٓم٤مئٗمّٞم٦م 

واعمٖم٤مًمٞم٦م اًمّٓمقيٚم٦م أو اًم٘مّمػمة، وؾمٞمٙمقن ضمقاهبؿ سمٜمٗمس اًمّٓمري٘م٦م 

ٓمقر آٟمٗم٦م اًمّذيمر إن مل يٙمـ أشمٕمس، ٟمٕمؿ  ًّ اًّمتل أووحٜم٤مه٤م ذم اًم

ب اًّمذي كّرك سمًٓم٤مء اًمٜم٤ّمس ذم هذه اعمًػمات هق اًمّتٗمٙمػم سم٤مًمّثقا

إظمروي اًّمذي ؾمٛمٕمقا سمقضمقده ذم يمّؾ ظمٓمقة وىمدم سم٥ًٌم 
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اًمٗمٝمؿ اًمّٓم٤مئٗمل احلقزوّي اعمٌتن ًمٚمٜمّّمقص اًمّروائّٞم٦م، وسم٤مًمّت٤مزم 

ومٝمذه اعمًػمات شم٘مّقي ُمٙم٤مٟم٦م احلقزة وزقم٤مُم٤مهت٤م ورضم٤مٓهت٤م وم٘مط، 

وًمٞمس هل٤م قمّلىم٦م سمٌٜم٤مء اإلٟم٤ًمن يمٙم٤مئـ أظمّلىمّل يٗمّٙمر ذم سمٜم٤مء ذاشمف 

ٚمٞمٜم٤م اًمّتٗمٙمػم اجلّدي ذم يمٞمٗمّٞم٦م إيّم٤مل ووـمٜمف سمؾ وطمّتك ديٜمف، وقم

أهداومٜم٤م وأومٙم٤مرٟم٤م وقم٘م٤مئدٟم٤م احلّ٘م٦م إمم اًمٜم٤ّمس سمٓمرائؼ خمتٚمٗم٦م، ٓ 

قداوّي٦م قمٜم٤ّم وشمٕمّٛم٘مٝم٤م، واهلل ُمـ وراء  ًّ سمٓمرائؼ شمزيد ُمـ ٟمٔمرهتؿ اًم

 .ش1»اًم٘مّمد
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 رّاٗ اللْف٘؛ الّتعْٓض الّيفضٕ ّإنبات الّذات!!

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

سمتٚمؽ  "ع"ًلم سمـ قمكّم سمٕمد أن ظمذل أهؾ اًمٙمقوم٦م احل

اًمّٓمري٘م٦م اًمٌِمٕم٦م واخل٤مًمٞم٦م ُمـ اًمّرضمقًم٦م واًمِّمٝم٤مُم٦م يمام هق اعمٕمروف 

قمٜمٝمؿ ُمع أسمٞمف وأظمٞمف، سم٤مدروا سمٕمده٤م ذم ؾمٌٞمؾ شمؼمير صٜمٞمٕمتٝمؿ 

وٟمٙمقهلؿ، وإىمٜم٤مع إضمٞم٤مل اًّمّلطم٘م٦م ُمـ أسمٜم٤مئٝمؿ وأطمٗم٤مدهؿ 

 سمٛمقسم٘متٝمؿ إمم شمًقيؼ ُم٤ًمرات روائّٞم٦م قمّدة أمّهٝم٤م ُم٤م يكم 

هبذه اًمّٓمري٘م٦م  "ع"إّن ُم٘متؾ احلًلم سمـ قمكّم  ل:ادسار األوّ 

ويم٤من  "ص"أُمر حمتقم وُم٘مّدر ؾمٚمٗم٤ًم، وىمد أظمؼم سمف اًمٜمٌّل إيمرم 

سملم اًمّّمح٤مسم٦م ُمـ اًمقاوح٤مت، ومرووا رواي٤مت قمديدة ذم هذا 

 اًمِّم٠من قمـ ـمريؼ أصح٤مب اًمّرؾمقل وزوضم٤مشمف وأؾم٤ٌمـمف.

ؼم أيمثروا ُمـ رواي٤مت اًمّتحٌٞمذ قمغم زي٤مرة ىم ادسار الّثاين:

وشمروجيٝم٤م سمِمٙمؾ يمٌػم ضمّدًا وسمٓمري٘م٦م حتٛمؾ  "ع"احلًلم سمـ قمكّم 
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شمٜم٤مىمْم٤ًم ص٤مرظم٤ًم ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م ًمٞمجٕمٚمقه٤م أؾم٤مس اًمّديـ 

 وقمامده.

وًمٕمّؾ هلذه إؾم٤ٌمب ـ وهمػمه٤م اًمٙمثػم ـ وصػ سمٕمض 

ٜم٦ّم اًمٙمقوم٦م سمٙمقّن٤م ُمٕمدن اًمٙمذب ُمـ دون ومرق  ًُ رضم٤مًمّٞمل أهؾ اًم

أهّؿ وأسمرز ـمّّلب اًمًّٞمد سملم ؾُمٜم٦ّم رواهت٤م أو ؿمٞمٕمتٝمؿ، ومل خُيٓمئ 

ٞمًت٤مين واعمٝمتّؿ يمثػمًا سم٤مًمّرضم٤مل واًمؽّماضمؿ ـ وهق  ًّ اعمددي ـ أمحد اًم

طمٞمٜمام ىم٤مل ذم جمٚمس درؾمف  اإلٟمّم٤مف إّن هذا اًم٘مقل ًمٞمس سم٤مـمًّل 

 ذم اجلٛمٚم٦م!!

ؾمٜمح٤مول شمًٚمٞمط اًمّْمقء قمغم هذيـ اعم٤ًمريـ سمٜمحق ُمـ 

هب٤م وإرضم٤مع اًمّتٕمٛمٞمؼ ذم ىم٤مدم اعم٘م٤مٓت سمٖمٞم٦م إقم٤مدة إُمقر إمم ٟمّم٤م

اًمققمل اعمًتٚم٥م إمم إذه٤من إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم، ومت٠مُّمؾ يمثػمًا، 

 .ش1»وهق ُمـ وراء اًم٘مّمد
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 2٩5    ............................................................ (2)ة بنّظارة ال مذهبّيكزبالء 

ّٔ٘ ّغنْضَا!!  إمام٘ احلضني "ع" اإلهل

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

شمٗمٝمؿ  "ع"مل شمٙمـ إُّم٦م اإلؾمّلُمّٞم٦م ذم قمٍم احلًلم سمـ قمكّم 

إّّن٤م ُمٚمزُم٦م سم٤مشّم٤ٌمقمف واخلروج ُمٕمف ٟمحق اًمٙمقوم٦م: سمؾ إّن هذا 

ًمزام ُمرشمٙمز قمغم ومروّٞم٦م إيامّنؿ ذم رشم٦ٌم ؾم٤مسم٘م٦م سميورة اشّم٤ٌمقمف اإل

٤مطم٘م٦م ُمـ  ًّ ديٜمّٞم٤ًم، وُمثؾ هذه اًمٗمروّٞم٦م مل شمث٧ٌم قمٜمد إهمٚمٌّٞم٦م اًم

ُمتدّيٜمل شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م دون ؿمّؽ وري٥م. ٟمٕمؿ: سمٕمد قم٘مقد وىمرون 

ُمـ اًمّزُمـ وسمٕمد وٓدة اعمذاه٥م  شمقًّمدت اضمتٝم٤مدات وٟمّمقص 

وم٘م٤مًمقا  إّن إُّم٦م اإلؾمّلُمّٞم٦م  شمّدقمل ذًمؽ وشمّدقمل ووقطمف أيْم٤ًم،

سمٕمد ووقح إُم٤مُمتف سمؾ وإىم٤مُمتف  "ع"ظمذًم٧م احلًلم سمـ قمكّم 

احلّج٦م قمٚمٞمٝم٤م، وٓ ؿمّؽ ذم سمٓمّلن هذا اًمٙمّلم ووم٘مداٟمف ًمٚمّدًمٞمؾ 

 اعمٕمتؼم.

إّن ُم٤م ي٘مّدُمف اعمٜمؼم اإلصمٜم٤م قمنمّي سمٕمروف اًمٕمريض  وادؤسف:

عمخ٤مـمٌٞمف وُمٜمذ ىمرون ـمقيٚم٦م هق  إهي٤مُمٝمؿ سمقوقح ُم٘مقٓت 



 2٩6    ............................................................ (2)ة بنّظارة ال مذهبّيكزبالء 

إلُم٤مُم٦م اإلهلّٞم٦م اإلصمٜمل قمنمّي٦م ذم شمٚمؽ إقمّم٤مر، وُمـ اًمّٓمٌٞمٕمل ا

طمٞمٜمام يًٛمع اعمخ٤مـمٌقن سمقوقح ُمثؾ هذه اإلُم٤مُم٦م ًمٚمحًلم سمـ 

سم٤مًمٜم٦ًٌّم ُمٕم٤مسيف ومًقف كٙمؿ ُم٤ٌمذة سمٙمٗمر وومًقق  "ع"قمكّم 

ُمـ ختّٚمػ قمٜمف دون قمذر، وهذه ُمـ أيمؼم اعمآد اًّمتل ظمّٚمٗم٧م ًمٜم٤م 

ذم أطمِم٤مئٝم٤م واسمتٕمدت قمـ  أضمٞم٤مًٓ قم٤مـمٗمّٞم٦م ُُمزضم٧م اًمّٓم٤مئٗمّٞم٦م

٥ٌم سمّلءات قمٚمؿ اًمٙمّلم وٟمت٤مضم٤مشمف  ًّ اعمقوققمّٞم٦م واًمٕمٚمؿ سم

 .ش1»وزقم٤مُم٤مشمف، ومتٗمّٓمـ يمثػمًا واهلل ُمـ وراء اًم٘مّمد
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 2٩7    ............................................................ (2)ة بنّظارة ال مذهبّيكزبالء 

ّٓ٘ ّغنْضَا!! ّٔ٘ اإلنيا عغز  اإلمام٘ اإلهل

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

طمٞمٜمام ٟم٘مقل سمٛمؾء اًمٗمؿ  إّن إُّم٦م اإلؾمّلُمّٞم٦م ذم قمٍم احلًلم 

ذم طمريمتف ٟمحق  "ع"إّّن٤م ُمٚمزُم٦م سم٤مشّم٤ٌمقمف  مل شمٙمـ شمٗمٝمؿ "ع"سمـ قمكم 

اًمٙمقوم٦م ومّل ٟمريد سمذًمؽ اًمّدوم٤مع قمـ يزيد وأرضاسمف يمام ىمد يتقّهؿ 

سمٕمْمٝمؿ أو يت٘مّقل، وإّٟمام ٟمريد أن ٟمقّوح ًمٚم٘مّراء طم٘مٞم٘م٦ًم ـم٤معم٤م 

ؾم٤ممه٧م ضمٝمقد اعمٜمؼم اإلصمٜمل قمنمّي ُمٜمذ ىمرون وٓ زاًم٧م ذم 

٦م اإلصمٜمل ـمٛمًٝم٤م ووٞم٤مقمٝم٤م وشمٖمٞمٞمٌٝم٤م وهل  إّن اإلُم٤مُم٦م اإلهلٞمّ 

قمنمّي٦م سمّمٞمٖمتٝم٤م اعمتداوًم٦م واعمٕمرووم٦م مل شمٙمـ سم٤مًمٜم٦ًٌّم ًمٕمٛمقم 

ُمتدّيٜمل إُّم٦م اإلؾمّلُمّٞم٦م ذم شمٚمؽ اًمؼمه٦م اًمّزُمٜمّٞم٦م سمّٞمٜم٦م وٓ ُمٌّٞمٜم٦م 

أصًّل ومْمًّل قمـ همػمهؿ ُمـ اًمّٓمٌ٘م٤مت، وإّٟمام هل ضمٝمقد 

اضمتٝم٤مدّي٦م وروائّٞم٦م ويمّلُمّٞم٦م وًمدت ٓطم٘م٤ًم، ومتدسّمر يمثػمًا، واهلل ُمـ 

 .ش1»دوراء اًم٘مّم
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 2٩8    ............................................................ (2)ة بنّظارة ال مذهبّيكزبالء 

 حّث اإلماو علٙ فعل ّالّتنّيع عً ممارصتُ!!

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

ٟمحـ ٓ ٟمتٕمّ٘مؾ أن ك٨ّم ُمـ ومروٜم٤مه ُمٕمٜمّٞم٤ًم سمتٌٚمٞمغ اًمنّميٕم٦م 

وسمٞم٤مّن٤م طمّث٤ًم ؿمديدًا قمغم رضورة مم٤مرؾم٦م ومٕمؾ ُم٤م، ويٕمّد هذا 

اًمٗمٕمؾ ُمـ أريم٤من اًمّديـ وأؾم٤مؾم٤مشمف، وإّن ُمـ مل يٗمٕمٚمف ومٝمق ٟم٤مىمص 

ن قمذر وم٘مد شمٕمّجؾ أضمٚمف...إًمخ، وُمع اإليامن، وإّن ُمـ شمريمف سمدو

هذا ٓ ي٤ٌمدر ٓ هق وٓ أسمٜم٤مؤه وٓ ٟم٤ًمؤه إمم مم٤مرؾمتف وًمق عمّرة 

واطمدة وم٘مط ويقوّمر دواقمل ٟم٘مؾ هذه اعمامرؾم٦م واٟمتِم٤مره٤م أيْم٤ًم 

وًمق ًمألضمٞم٤مل اًّمّلطم٘م٦م اًّمتل شمٚمٞمف،: ومٛمثؾ هذا إُمر يٙمِمػ 

أو  سمقوقح ووم٘م٤ًم ًمٚمٛمٜمٝم٩م اعمخت٤مر قمـ  إّن هذا احل٨ّم شم٠مرخيّل 

اضمتٝم٤مدّي حلظ فمروف زُم٤مٟمّٞم٦م وُمٙم٤مٟمّٞم٦م ظم٤مّص٦م وٓ إـمّلق 

أزُم٤ميّن ومٞمف أًمٌّت٦م ًمٙمل ُيّم٤مر إمم اؾمتٜم٤ٌمط أطمٙم٤مم ذقمّٞم٦م ُمٜمف قمغم 

ـمقل قمٛمقد اًمّزُم٤من، سمؾ رسّمام ي١مّذ إمم رضورة إقم٤مدة اًمٜمّٔمر ذم 

طمّ٘م٤مٟمّٞم٦م ُمثؾ هذه اًمٜمّّمقص اًمقاومرة وإن صّح٧م أؾم٤مٟمٞمد مجٚم٦م 



 2٩9    ............................................................ (2)ة بنّظارة ال مذهبّيكزبالء 

ٟمٛمقذج وُمث٤مل  "ع"احلًلم سمـ قمكّم  ُمٜمٝم٤م أيْم٤ًم. أضمؾ: زي٤مرة ىمؼم

ٓمقر، ومت٠مُّمؾ وشمدسّمر يمثػمًا، واهلل ُمـ وراء  ًّ سم٤مرز وص٤مرخ هلذه اًم

 .ش1»اًم٘مّمد
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 21٩    ............................................................ (2)ة بنّظارة ال مذهبّيكزبالء 

 تزب٘ كزبالء ّأخطاء الّتزاث الّزّائٕ اإلنين عغزٖ!!

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

روى ص٤مطم٥م يمت٤مب يم٤مُمؾ اًمّزي٤مرات اعمِمٝمقر ٟمًٌتف إلسمـ 

أيب ومج٤مقم٦م  طمّدصمٜمل»، ىم٤مل  "هـ368"ىمقًمقيف اعمتقرّم ؾمٜم٦م  

، قمـ ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل، قمـ حمّٛمد سمـ قمٞمًك، قمـ رضمؾ، "ره"

ُمـ ظُمراؾم٤من صمٞم٤مب رزم،  "ع"ىم٤مل  سمٕم٨م إزّم أسمق احلًـ اًمّرو٤م 

ويم٤من سملم ذًمؽ ـملم، وم٘مٚم٧م ًمٚمّرؾمقل  ُم٤م هذا؟ ىم٤مل  ـملم ىمؼم 

، ُم٤م يم٤من ُيقضّمف ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمّثٞم٤مب وٓ همػمه "ع"احلًلم ]سمـ قمكم[ 

ّٓ وجيٕمؾ ومٞمف اًمّٓملم،  .ش1»شويم٤من ي٘مقل  هق أُم٤من سم٢مذن اهلل إ

ػمة  ًّ وُمـ طمّ٘مؽ أٟم٧م اًمِّمٞمٕمّل اإلصمٜم٤م قمنمّي أن شُمٙمؼم هذه اًم

، وٓ همرو ذم "ع"واعمقىمػ ُمـ إُم٤مُمؽ قمكّم سمـ ُمقؾمك اًمّرو٤م 

واًّمتل وردت إظم٤ٌمر  "ع"ذًمؽ ومٝمذه شمرسم٦م ىمؼم احلًلم سمـ قمكّم 

 ذم ظمّمقصّٞمتٝم٤م، وًمٙمـ  إذا أىمٛمٜم٤م ًمؽ اًمِّمقاهد واًمؼماهلم قمغم

                                                           

 .278يم٤مُمؾ اًمّزي٤مرات  ص  (1)  
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إّن أسم٤م احلًـ اًّمذي سمٕم٨م هبذه اًمّثٞم٤مب واًمّٓملم ًمٞمس قمكّم سمـ 

وإّٟمام هق قمكّم سمـ ي٘مٓملم اًمقزير اًمِّمٞمٕمل  "ع"ُمقؾمك اًمّرو٤م 

اعمِمٝمقر واعمتٛمّقل واعمٙمٜمّك سم٠ميب احلًـ أيْم٤ًم يمام ٟمّص قمغم ذًمؽ 

أطمد اعمٖمٛمقريـ، وإّن إو٤موم٦م اًمّرو٤م إّٟمام هق ُمـ أظمٓم٤مء اًمّرواة 

أىمٛمٜم٤م ًمؽ اًمِّمقاهد واًمؼماهلم قمغم  اًمٗم٤مدطم٦م... ... أىمقل  إذا

 ذًمؽ ومام هل رّدة ومٕمٚمؽ؟!

شم٤مسمٕمٜم٤م ذم احلٚم٘م٤مت اًم٘م٤مدُم٦م ًمتٕمرف احل٘مٞم٘م٦م، وًمتٕمرف ذم ٟمٗمس 

اًمقىم٧م يمؿ هل إظمٓم٤مء اجلًٞمٛم٦م اًّمتل يتحّٛمٚمٝم٤م اًمٙم٤ٌمر سم٥ًٌم 

 . ش2»ش1»إهمٗم٤مهلؿ ُٕمث٤مل هذه إُمقر اعمٗمّمٚمّٞم٦م، واهلل ُمـ وراء اًم٘مّمد

                                                           

أسمق "ٟمنمٟم٤م دراؾم٦م ذم أرسمع طمٚم٘م٤مت شمؼمهـ قمغم هذا اعمّدقمك محٚم٧م قمٜمقان    (1)  

قمغم صٗمحتٜم٤م ذم اًمٗمٞمس سمقك وُمقىمٕمٜم٤م  "زير وأسمق طمًـ اإلُم٤ممطمًـ اًمق

ٚمًٚم٦م اًم٘م٤مدُم٦م إن  ًّ اًمِّمخيص، وؾمٜمٕمٛمد إمم ٟمنمٟم٤م هٜم٤م ذم إطمدى قمٜم٤مويـ اًم

 ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

  (2)   ٩5 /11 /2٩18. 
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ّٕ!!سٓارٗ األربعني ّالفزاغ ا  لّصياع

 ُمٞمث٤مق اًمٕمن

قمدم ىمدرة طمقزاشمٜم٤م اًمٙمريٛم٦م قمغم شم٘مديؿ اًمّدًمٞمؾ ٓ ؿمّؽ ذم أّن 

اًمّّمٜم٤مقمل اعمٜمْمٌط واعمؼمهـ ًمزي٤مرة إرسمٕملم سمخّمقصٝم٤م 

وإساره٤م قمغم شمًقي٘مٝم٤م قمـ ـمريؼ روايتلم وٕمٞمٗمتلم ُمرؾمٚمتلم 

يٕمّزز ُمقىمػ آدّم٤مه آظمر اًمذي ي٘مقل  إّن اؾمتحٙم٤مم اعم٘مقٓت 

٘مٝمّٞم٦م اإلصمٜمل قمنمّي٦م ذم وقمل ُمٕمتٜم٘مٞمٝم٤م ٓ يٕمقد اًمٕم٘م٤مئدّي٦م واًمٗم

ًم٘مّقة دًمٞمٚمٝم٤م وُمت٤مٟمتف، وإّٟمام ًمٙمقّن٤م ردود أومٕم٤مل قم٤مـمٗمّٞم٦م ذات 

صٌٖم٦م قمِم٤مئرّي٦م يتحّٙمؿ ذم ظمٞمقـمٝم٤م ُمـ سمٞمدهؿ اًم٘مرار قمغم ـمري٘م٦م 

إٟمٍم ُم٘مقٓشمؽ اعمذهٌّٞم٦م: صحٞمح٦م يم٤مٟم٧م أم ظم٤مـمئ٦م، واًمّدًمٞمؾ 

ٞمؾ اًمقاوح قمغم ذًمؽ  إظمٗم٤مق قمٚمامء ُمذهٌٝمؿ ذم شم٘مديؿ اًمّدًم

واًمِّمٗم٤مف هل٤م، وريمقّنؿ ًمٜمح٧م أدًّم٦م ُم٤م سمٕمد اًمقىمقع ًمتؼميره٤م، 



 213    ............................................................ (2)ة بنّظارة ال مذهبّيكزبالء 

ومت٠مُّمؾ وطم٤مول أن شمْمٖمط قمغم اعمٕمٜمّٞملم ذم ؾمٌٞمؾ احلّمقل قمغم 

 .ش1»إضم٤مسم٤مت ُمقوققمّٞم٦م ؿمّٗم٤موم٦م، واهلل ُمـ وراء اًم٘مّمد
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 35 ......... "ع" احلًلم سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م ًمزواج اًمّٓم٤مئٗمّٞم٦م اإلو٤موم٤مت

 4٩ .............. ومروج وٓ دُم٤مء شمٙم٤مومئٝم٤م ٓ اًمِّمٞمٕم٦م وومروج دُم٤مء

 44 ... قمنمّي٦م اإلصمٜم٤م وشمقفمٞمٗم٤مهت٤م "ع" اًمِّمٝمٞمد احلًلم سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م

 52 ......................... اعمذهٌّٞم٦م وآٟمت٘م٤مئّٞم٦م اًمٗمرزدق أؿمٕم٤مر

 57 ...................... وؾمٙمٞمٜم٦م وم٤مـمٛم٦م ًمٜمحر ـم٤مئٗمّٞم٦م ُم١ماُمرات

 59 ... اًمّرضم٤مزم اعمٞمزان ذم "ع" اًمِّمٝمٞمد احلًلم سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م ضمٝم٤مًم٦م
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 63 ................... اًمّروائل اًمقاىمع قمـ اًمّت٤مرخيل اًمقاىمع قمزل

 68 ................. اعمت٠مظّمرة اًمٙمّلُمّٞم٦م واعم٘مقٓت يمرسمّلء ومٚمًٗم٦م

ج٤مد سمٞمٕم٦م ًّ  7٩ .................. ـمٛمًٝم٤م ورضورة ًمٞمزيد "ع" اًم

 75 ............... ًمٞمزيد "ع" اًمًّج٤مد سمٞمٕم٦م ًمتٛمٞمٞمع ٤ٌمراًمٙم آًمٞم٤ّمت  

٤ٌّمس  79 .................... اًمِّمٕمٌّٞم٦م وؿمخّمٞمّتف "ع" قمكمّ  سمـ اًمٕم

 82 ............ وأؾم٤مـمػمه اًمّزي٤مرات يم٤مُمؾ همّلة ُمع ىمّمػمة وىمٗم٦م

 88 ......................... ويم٤مؿمٗمّٞمتٝم٤م ًمٞمزيد "ع" اًمًّج٤مد سمٞمٕم٦م

 91 .................... ًمٞمزيد "ع" اًمًّج٤مد وسمٞمٕم٦م اعمذهٌل اًمدرن

 97 ...................... "ُمثٚمف ي٤ٌميع ٓ ُمثكم" ُم٘مقًم٦م ذم شم٠مُّمّلت

 1٩6 ..................... وومٚمًٗمتٝم٤م "ع" قمكمّ  سمـ احلًلم طمريم٦م

٤ٌّمس أسمـ قمٛمك  1٩9 ................. اعمذهٌل احل٘مٞم٘م٦م واظمت٤ٌمر قم

 112 ............................ ًمٞمزيد "ع" اًمًّج٤مد سمٞمٕم٦م حلٔم٦م

 119 ........... اًمٜم٘مد ُمٞمزان ذم "ويمرسمّلء اًمٜمّقاويس سملم" ظمٓم٦ٌم

 119 ........................................ إومم حلٚم٘م٦ما

 123 ......................................... اًمّث٤مٟمٞم٦م احلٚم٘م٦م

 131 ......................................... اًمّث٤مًمث٦م احلٚم٘م٦م

 142 ........................................ ٕم٦ماًمّراسم احلٚم٘م٦م

 147 .................... ؾمّٞمئ٦م ًمٞم٧ًم ًمٞمزيد "ع" احلًلم ُمٝم٤مدٟم٦م
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 152 ............ أسمٞمف قمغم "ع" اًمًّج٤مد سمٙم٤مء ؾمٜمقات ذم شم٠مُّمّلت

 156 .................. "ع" واحلًلم ُمٕم٤موي٦م سملم اًمٕمّلىم٦م ـمٌٞمٕم٦م

 159 !شمٙمتٞمؽ؟ أم اؾمؽماشمٞمجّٞم٦م اًم٘مقاومؾ قمغم "ع" احلًلم اؾمتٞمّلء

 168 ................ "ع" احلًلم عمٍمع اًمّرؾمٛمٞم٦ّم ءةاًم٘مرا ُمآد

 172 ......... أزُم٤مٟمٜم٤م ذم واًمٜمّزه٦م اًّمٚمٝمق أؾمٗم٤مر ُمـ إرسمٕملم زي٤مرة 

 176 ......... اممواًمتّ  اًم٘مٍم سملم اجلٛمع ورضورة إرسمٕملم زي٤مرة

 179 ............................. إُّم٦م ووقمل إرسمٕملم ُمًػمة

 18٩ ............... اًمّرضم٤مزمّ  احلقزوّيلم واظمت٤ٌمر إرسمٕملم زي٤مرة

 184 ................. اًمّديـ ُمـ ضمزءٌ  "ع" احلًلم زي٤مرة إنّ  هؾ

 187 ................... إرسمٕملم ُمًػمة ذم إـمٗم٤مل اصٓمح٤مب

 189 ............. اعمنّموم٦م داعمِم٤مه ُمٜم٤مسمر وشمْمٚمٞمؾ إرسمٕملم زي٤مرة

٦ٌّم ُمٗمردات ذم شم٠مُّمّلت  193 ................ احلًٞمٜمل واحل٤مئر اًم٘م

 197 ....................... واحلّ٘م٤مٟمّٞم٦م اًمٗمٞمزي٤مئل إرسمٕملم ٟمج٤مح

 198 .................. إرسمٕملم وُمًػمة اًمّٓم٤مئٗمّٞم٦م اًمٕمامُم٦م أوه٤مم

 2٩3 ............ اًمّذات وإصم٤ٌمت اًمٜمّٗمز اًمتّٕمقيض اًمٙمقوم٦م: رواة

 2٩5 ..................... وهمٛمقوٝم٤م اإلهلّٞم٦م "ع" ًلماحل إُم٤مُم٦م

 2٩7 ................... وهمٛمقوٝم٤م قمنمّي٦م اإلصمٜم٤م اإلهلّٞم٦م اإلُم٤مُم٦م

 2٩8 ................ مم٤مرؾمتف قمـ واًمّتٛمٜمّع ومٕمؾ قمغم اإلُم٤مم طم٨ّم 



 217    ............................................................ (2)ة بنّظارة ال مذهبّيكزبالء 

 21٩ ....... قمنمي اإلصمٜمل اًمّروائل اًمؽّماث وأظمٓم٤مء يمرسمّلء شمرسم٦م

 212 .........................اًمّّمٜم٤مقمّل  واًمٗمراغ إرسمٕملم زي٤مرة

 214 .......................................... اًمٙمت٤مب ومٝمرس

 


