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 -- :اًمػفرؾمي مصدر
  :شمصـقػ رىمؿ

 ممًمػ. .ـ م0691 قمكم هودي ضمؼم ،اًمػتالوياعممًمػ اًمشخيص: 

 دراؾمي ومؼفقي. .وآهتوم سموًمبدقمي ،سملم اعمنموقمقياًمشعوئر احلسقـقي  اًمعـقان:

 اًمػتالوي. قمكم هودي ضمؼماًمشقخ سمقون اعمسموًمقي: شملًمقػ: 

 سمقوكوت اًمطبعي: اًمطبعي إومم. 

 ًمؾدراؾموت إكبقوء وارث ممؾمسي ،اعمؼدؾمي احلسقـقي اًمعتبي: اًمعراق ،اًمـجػ: اًمـنم سمقوكوت

 .م7102 ـ هـ0341 ،احلسقـقي اًمـفضي ذم اًمتخصصقي

 ؾمؿ. 73 ؛صػحي 791اًمقصػ اعمودي: 

 .ًمؾدراؾموت اًمتخصصقي ذم اًمـفضي احلسقـقي إكبقوءؾمؾسؾي اًمـنم: ممؾمسي وارث 

 أذف قمغم اًمرؾموًمي اًمشقخ طمسـ اًمػتقين.شمبٍمة قمومي: 

يمؾقي اًمشفقد اًمصدر  ،اًمعوعمقي’ شمبٍمة قمومي: أصؾ اًمؽتوب رؾموًمي موضمستػم ـ ضمومعي اعمصطػك

 م.7109 ،اإلؾمالمقي اًمعوعمقي ًمؾػؼف واعمعورف

 رضموقموت سمبؾققهمراومقي.إشمبٍمة سمبؾققهمراومقي: يتضؿـ 

 (.732ـ740) اًمصػحوت اعمصودر ٓئحي هقامش، يتضؿـ: سمبؾققهمراومقي شمبٍمة

 ًمؾفجرة. 90ـ3 ،اًمثوًمٌ اإلموم ،×مقضقع ؿمخيص: احلسلم سمـ قمكم اًمشفقد

 .ملشمؿ اًمعزاء ـًمؾفجرة  90ـ3 ،اًمثوًمٌ اإلموم ،×مقضقع ؿمخيص: احلسلم سمـ قمكم اًمشفقد

 اًمعؼوئد.مصطؾح مقضققمل: 

 .اًمديوكوت اعمؼوركيمصطؾح مقضققمل: 

 .اًمشعوئر اًمديـقي )إؾمالم(مصطؾح مقضققمل: 

 .قي ـ ؿمعوئر ومراؾمؿ مذهبقي ـ دراؾمي طموًمياإلموماًمشعوئر مصطؾح مقضققمل: 

  قي ـ ؿمعوئر ومراؾمؿ مذهبقي ـ دومع مطوقمـ.اإلموماًمشعوئر مصطؾح مقضققمل: 

ث ر: اًمعتبي احلسقـقي اعمؼدؾمي. ىمسؿ اًمشمون اًمػؽريي واًمثؼوومقي. ممؾمسي وااؾمؿ هقئي اضوذم

 .مصدرة ضمفي –ًمؾدراؾموت اًمتخصصقي ذم اًمـفضي احلسقـقي  إكبقوء
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 ٛمٝم٥م اظمٗمدؽم٥ممت٦م ايمٖمٜمرؽم٥م ومبؾ ايمٛممم دم َم٘متب٥م ايمٔمتب٥م احلسٝم

 م(7107( يمسٛم٥م )343اإليداع دم دار ايم٘مت٤م وايمقشم٣مئؼ زمبٕمداد ) رومؿ
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 هقيي اًمؽتوب

 وآهتوم سموًمبدقمي اًمشعوئر احلسقـقي سملم اعمنموقمقي قمـقان اًمؽتوب  

 اًمػتالوي قمكم هودي ضمؼماًمشقخ  اعممًمػ  

كبقوءؾؿقي ذم ممؾمسي وارث اًمؾجـي اًمع اإلذاف اًمعؾؿل     ٕا

 طمسلم اعموًمؽل اإلظمراج اًمػـل  

ومم اًمطبعي    ٕا

 دار اعمممـ اعمطبعي  

 م7101هــ  0346 ؾمـي اًمطبع  

 0111 قمدد اًمـسخ  

   

 اعموضمستػم ؿمفودة  ضمزء مـ متطؾبوت كقؾ هذا اًمؽتوب هق : سمٛمقيف

 دراؾمي ومؼفقي: سملم اعمنموقمقي وآهتوم سموًمبدقمي اًمشعوئر احلسقـقيوهل سمعـقان: 

 اًمػتالوي قمكم هودي ضمؼمًمطوًمى شمؼدم هبو ا

 طمسـ اًمػتقيناًمشقخ اعمنمف ؾمتوذ إ حتً إذاف

 اًمعوعمقي |اعمصطػك إمم ضمومعي ىمدمً 

 ومرع اًمػؼف وإصقل ،ًمؾػؼف واعمعورف اإلؾمالمقي يمؾقي اًمشفقد اًمصدر اًمعؾؿقي

 َمراصمٔم٥م وسمدومٝمؼ 

 إكبقوءوارث  ىمسؿ اًمرؾموئؾ اجلومعقي ذم ممؾمسي اًمؾجـي اًمعؾؿقي ذم

 د. اًمشقخ قمكم اًمعبودي، اًمشقخ قمبد اًمرمحـ اًمرسمقعل، د. 

 ، د. اًمشقخ قمدي اًمسفالين، إؾمتوذ معروف قمبد اعمجقدد. اًمسقد ظموًمد اًمسقسووي

 



 العكر ٔالعرفاُ
ومؾف احلؿد واعمـّي  ،إن يمون صمؿي ؿمؽر ومفق هلل ؾمبحوكف قمغم أكعومف وأومضوًمف اًمدائؿي

 ؽر يمام هق سمف طمؼقؼ.وقمؾقف اًمتقيّمؾ ومـف اًمتقومقؼ وإًمقف اًمش ،رؾموًميقمغم إمتوم هذه اًم

وقمغم أؾموس اًمؼوقمدة اعمعرومقي اًمتل كستؾفؿفو مـ اًمؼوقمدة اعمعرومقي اًمتل خلّصفو 

. كتؼدم شَمـ مل يُم٘مر اظمٛمٔمؿ َمـ اظمخٙمقومكم مل يُم٘مر اهلل»سمؼقًمف:  ×اًمرضو اإلموم

عمو ىمومقا سمف  ؛اًمعوعمقي| سموًمثـوء واًمشؽر ًمؾعـويي اًمؽريؿي اًمتل شمقًمقفو ضمومعي اعمصطػك

اًمصعقسموت ذم ؾمبقؾ اًمّرىمل سموعمستقى اًمعؾؿل ًمؾطالب واًمبوطمثلم ذم  مـ شمذًمقؾ

ويمذا كتؼدم  ،وأظمص سموًمذيمر مـفؿ اًمديمتقر أقمراذم رئقس اجلومعي ،اًمعؾقم اإلؾمالمقي

سموًمشؽر واًمعرومون إمم طمجي اإلؾمالم واعمسؾؿلم اًمشقخ مفدوي مفر ىموئؿ مؼوم 

ؽؾقي اًمشفقد اًمصدر ويمذًمؽ كتؼدم سموًمشؽر اجلزيؾ ًم ،اًمعوعمقي |ضمومعي اعمصطػك

ـ وقمغم رأؾمفو ؾمامطمي  اًمشقخ اجلقاهري واإلظمقة ذم اًمؽودر اإلداري ًمؾؽؾقي؛ عمو أسمدوه م

 مسوقمدة يمبػمة ذم إمتوم هذه اًمرؾموًمي.

 ،صمؿ أقمرج سموًمشؽر اجلزيؾ إمم اًمؾجـي اًمعؾؿقي اًمتل كوىمشً هذه اًمرؾموًمي

إمم اعمنمف  وؿمؽري اًمؽبػم وشمؼديري ،وأظمص سموًمذيمر اًمديمتقر اًمسقد كذير احلسـل

قمغم هذه اًمرؾموًمي ؾمامطمي اًمشقخ طمسـ اًمػتقين اًمذي آزرين ذم إيصول هذه اًمرؾموًمي 

ويمون عمالطمظوشمف اًمدور اًمؽبػم ذم شمالذم إظمطوء اًمتل وردت  ،هل قمؾقف أن إمم مو

ًمؾدراؾموت اًمتخصصقي ذم اًمـفضي  إكبقوءوأؿمؽر أيضًو ممؾمسي وارث  ،ومقفو

عمو أسمدوه مـ مسوقمدة ذم  ؛اًمشقخ راومد اًمتؿقؿلوأظمص سموًمذيمر  ،احلسقـقي سمؽودرهو

 ذًمؽ.

وأؿمؽر ذم اًمعراق اًمعتبي احلسقـقي اعمؼدؾمي وقمغم رأؾمفو اعمتقزم اًمنمقمل هلو 
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عمو أسمداه مـ رقمويي واهتامم ًمؾقصقل هبذه  ؛ؾمامطمي اًمشقخ قمبد اعمفدي اًمؽرسمالئل

ًمذيمر يمام أؿمؽر مؽتبي اًمعتبي احلسقـقي اعمؼدؾمي وأظمص سمو ،اًمرؾموًمي إمم همرضفو

هل  إؾمتوذ حمؿد رزاق؛ عمو ًمف مـ يد يمريؿي ذم ـمبع هذه اًمرؾموًمي وإظمراضمفو قمغم مو

عمو ًمف مـ يد يمريؿي ذم إيصول اًمرؾموًمي  ؛ويمذًمؽ ؿمؽري ًمألخ إطمسون ظمضػم ،قمؾقف

وأؿمؽر إخ اًمسقد طمسلم قمدكون رضقي جلفقده اعمبذوًمي اًمتل ىموم  ،إمم ىمؿ اعمؼدؾمي

 هبو مـ أضمؾ إمتوم هذه اًمرؾموًمي.

 ًمشقخ قمكم اًمػتالويا
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 مقدمة املؤسسة

 

 صٛوكدوٛ املؤّش
إّن كنم اعمعرومي، وسمقون احلؼقؼي، وإصمبوت اعمعؾقمي اًمصحقحي، همويوٌت ؾمومقي 

وأهداٌف متعوًمقي، وهل مـ أهّؿ وفموئػ اًمـُّخى واًمشخصقوت اًمعؾؿقي، اًمتل 

 أظمذت قمغم قموشمؼفو شمـػقذ هذه اًمقفمقػي اعمؼّدؾمي.

عومي ًمؾعتبي احلسقـقي اعمؼدؾمي سمنكشوء اعممؾّمسوت مـ هـو؛ ىمومً إموكي اًم

واعمرايمز اًمعؾؿقي واًمتحؼقؼقي؛ إلصمراء اًمقاىمع سموعمعؾقمي اًمـؼقي؛ ًمتـشئي جمتؿٍع واٍع 

 متحّّض، يسػم وومؼ ظمطقات وضقاسمط ومرشمؽزات واضحي ومطؿئـي.

وممّو ٓ ؿمّؽ ومقف أّن اًمؼضقي احلسقـقي ـ واًمـفضي اعمبوريمي اًمؼدؾمقي ـ شمتصّدر 

قيوت اًمبحٌ اًمعؾؿل، ورضورة اًمتـؼقى واًمتتّبع ذم اجلزئقوت اعمتـّققمي واعمتعّددة، أوًم

واًمتل حتتوج إمم اًمدراؾمي سمشؽٍؾ ختّصيص قمؾؿل، ووومؼ أؾموًمقى متـّققمي ودىمقؼي، 

وٕضمؾ هذه إهداف واًمغويوت شملؾّمسً ممؾّمسي وارث إكبقوء ًمؾدراؾموت 

ّقي متخّصصي ذم دراؾمي اًمـفضي اًمتخّصصقي ذم اًمـفضي احلسقـقي، وهل ممؾّمسي قمؾؿ

احلسقـقي مـ مجقع أسمعودهو: اًمتورخيقي، واًمػؼفقي، واًمعؼوئديي، واًمسقوؾمقي، 

وآضمتامقمقي، واًمؽمسمقيي، واًمتبؾقغقي، وهمػمهو مـ اجلقاكى اًمعديدة اعمرشمبطي هبذه 

 ×.اًمـفضي اًمعظقؿي، ويمذًمؽ شمتؽّػؾ سمدراؾمي ؾموئر مو يرشمبط سموإلموم احلسلم

طمسوس سموعمسموًمقي اًمعظقؿي اعمؾؼوة قمغم قموشمؼ هذه اعممؾّمسي واكطالىمًو مـ اإل

قي، ومؼد ىمومً سموًمعؿؾ اإلكسوكاعمبوريمي؛ يمقهنو خمتّصي سملطمد أهّؿ اًمؼضويو اًمديـقي، سمؾ و
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قمغم جمؿققمي مـ اعمشوريع اًمعؾؿقي اًمتخّصصقي، اًمتل مـ ؿملهنو أن شُمعطل كؼؾي كققمقي 

 .ًمؾؽماث، واًمػؽر، واًمثؼوومي احلسقـقي

 ايمٔمٙمٚمٝم٥م دم اظم٠مؽمس٥ماظمُم٣مريع 

سمعد اًمدراؾمي اعمتقاصؾي اًمتل ىمومً هبو ممؾمسي وارث إكبقوء طمقل اعمشوريع 

اًمعؾؿقي ذم اعمجول احلسقـل شمّؿ اًمقىمقف قمغم جمؿققمي يمبػمة مـ اعمشوريع اًمتل مل ُيسؾَّط 

اًمضقء قمؾقفو يمام ُيراد هلو، وهل مشوريع يمثػمة ويمبػمة ذم كػس اًمقىمً، وًمؽؾ مـفو 

ّٓ أّكف ووومؼًو جلدول إوًمقيوت اعمعتؿد ذم اعممؾمسي شمّؿ اظمتقور أمهقتف اًمؼص قى، إ

اعمشوريع اًمعؾؿّقي إيمثر أمهّقي واًمتل ُيعتؼم اًمعؿؾ قمؾقفو إؾمفومًو ذم حتؼقؼ كؼؾي كققمقي 

 ًمؾؽماث واًمػؽر احلسقـل، وهذه اعمشوريع هل:

 ومسؿ ايمتٟميمٝمػ وايمتحٗمٝمؼ إّول:

 : قمغم مستقيلم هذا اًمؼسؿ اًمعؿؾ ذمإّن 

 أ ـ ايمتٟميمٝمػ

اًمتل مل يتّؿ شمـووهلو سموًمبحٌ ويعـك هذا اًمؼسؿ سموًمؽتوسمي ذم اًمعـوويـ احلسقـقي 

يتؿ اؾمتؼبول اًمـتوضموت اًمؼقؿي اًمتل يمام . واًمتـؼقى، أو اًمتل مل شُمعَط طمّؼفو مـ ذًمؽ

ًمقتؿ إظمضوقمفو ًمؾتحؽقؿ اًمعؾؿل، ، ُأًمػً مـ ىمبؾ اًمعؾامء واًمبوطمثلم ذم هذا اًمؼسؿ

طمظوت اًمعؾؿقي وإضمراء اًمتعديالت اًمالزمي سموًمتقاومؼ مع ممًمػقفو يتّؿ وسمعد إسمداء اعمال

 .ـمبوقمتفو وكنمهو

 ب ـ ايمتحٗمٝمؼ

 مؼتؾ اإلموم قمـ اعمؽتقب اًمؽماث وحتؼقؼ وشمـظقؿ مجع قمغم ىموئؿ ومقف واًمعؿؾ

 مستؼؾ سمؽتوٍب  يموكً اًمتل ويشؿؾ مجقع اًمؽتى ذم هذا اعمجول، ؾمقاء ،×احلسلم
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ويمذا اًمعؿؾ ضموٍر ذم هذا  (.اعمؼوشمؾ احلسقـّقي ؾمققميمق: )قمـقان حتً يمتوب، ضؿـ أو

مجعفو وحتؼقؼفو، قتؿ اعمخطقـموت احلسقـقي اًمتل مل شُمطبع إمم أن؛ ًم رصداًمؼسؿ قمغم 

حتؼقؼفو ظمورج اعممؾمسي،  يمام ويتؿ اؾمتؼبول اًمؽتى اًمتل شمؿّ  صمّؿ ـمبوقمتفو وكنمهو.

ىمبؾ اًمؾجـي اًمعؾؿل مـ  تؼققؿإظمضوقمفو ًمؾًمغرض ـمبوقمتفو وكنمهو، وذًمؽ سمعد 

إدظمول اًمتعديالت اًمالزمي قمؾقفو وشمليقد صالطمقتفو ًمؾـنم سمعد و اًمعؾؿقي ذم اعممؾمسي،

 . شمؼقم اعممؾمسي سمطبوقمتفو

 جمّٙم٥م اإلصالح احلسٝمٛمل ايمث٣مين:

متخّصصي ذم اًمـفضي احلسقـقي، هتتّؿ سمـشـر معومل وآوموق وهل جمّؾي ومصؾقي   

احلسقـقي وشمراصمفو، ويمذًمؽ إسمراز  ط اًمضقء قمغم شموريخ اًمـفضياًمػؽر احلسقـل، وشمسؾّ 

، وىمد قي، وآضمتامقمقي واًمػؼفقي وإدسمقي ذم شمؾؽ اًمـفضي اعمبوريمياإلكسوكاجلقاكى 

ىمطعً ؿمقـمًو يمبػمًا ذم جموهلو، واطمتّؾً اًمصدارة سملم اعمجالت اًمعؾؿقي اًمرصقـي ذم 

 جموهلو، وأؾمفؿً ذم إصمراء واىمعـو اًمػؽري سموًمبحقث اًمعؾؿقي اًمرصقـي.

 سؿ رّد ايمُمبٜم٣مت فمـ ايمٛمٜمّم٥م احلسٝمٛمٝم٥موم ايمث٣ميم٧م:

إّن اًمعؿؾ ذم هذا اًمؼسؿ ىموئؿ قمغم مجع اًمشبفوت اعمثورة طمقل اإلموم  

وهنضتف اعمبوريمي، وذًمؽ مـ ظمالل شمتبع مضون شمؾؽ اًمشبفوت مـ يمتى × احلسلم

ىمديؿي أو طمديثي، ومؼوٓت وسمحقث وكدوات وسمرامٍ شمؾػزيقكقي ومو إمم ذًمؽ، صمؿ 

 ُلؾمؾقباًمرد قمؾقفو سميتؿ ، صمّؿ ـقكتفو ضؿـ ضمدول مقضققملوقم ومرزهو وشمبقيبفويتؿ 

 .ذم قمدة مستقيوت حتؼقؼل قمؾؿّل 

 ×اظمقؽمقفم٥م ايمٔمٙمٚمٝم٥م َمـ ىمٙمامت اإلَم٣مم احلسكم ايمرازمع:

 ذم ×احلسلم اإلموم يمؾامت وهل مقؾمققمي قمؾؿقي ختصصقي مستخرضمي مـ
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ويؽقن ذًمؽ مـ ظمالل مجع يمؾامت اإلموم  اعمعرومي، وومروع اًمعؾقم خمتؾػ

اًمعؾؿقي مع سمقون  اًمتخّصصوت طمسى شمبقيبفو مـ اعمصودر اعمعتؼمة، صمؿّ × احلسلم

 كظريوت ًمقستخرضمقا آظمتصوص؛ ذوي يدي سملم صمّؿ وضعفو ًمتؾؽ اًمؽؾامت،

 .اًمعؾؿل واًمقاىمع ×اإلموم يمؾامت سملم مموزضمي قمؾؿّقي

 أو )اظمقؽمقفم٥م إيمٖمب٣مئٝم٥م احلسٝمٛمٝم٥م( ×ومسؿ دائرة َمٔم٣مرف اإلَم٣مم احلسكم اخل٣مَمس:

 اعمبوريمي وهنضتف ×احلسلم سموإلمومقؾمققمي شمشتؿؾ قمغم يمّؾ مو يرشمبط وهل م 

أمويمـ، ويمتى، وهمػم سمؾدان ومـ أطمداث، ووىموئع، ومػوهقؿ، ورؤى، وأقمالم و

يمام هق معؿقل سمف ذم دوائر اعمعورف وذًمؽ، مرشّمبي طمسى طمروف إًمػ سموء، 

اعمؼوًمي واعمقؾمققموت، وقمغم ؿمؽؾ مؼوٓت قمؾؿّقي رصقـي، شُمراقمك ومقفو يمّؾ ذوط 

 .طمديٌاًمعؾؿّقي، مؽتقسمي سمؾغٍي قمصـريي وُأؾمؾقٍب 

 اجل٣مَمٔمٝم٥موإؿم٣مريح ومسؿ ايمرؽم٣مئؾ  ايمس٣مدس:

اًمرؾموئؾ  إطمصوء طمقل ذم هذا اًمؼسؿ يتؿحقر طمقل أمريـ: إّول: إّن اًمعؿؾ

ًْ  اًمتل اجلومعقي وإـموريح  جلـي ىمبؾ مـ ومتوسمعتفو احلسقـقي، اًمـفضي طمقل يُمتب

 واًمـنم، اًمثوين: طمقل ًمؾطبوقمي وهتقئتفو اًمعؾؿقي، قاىمصاًمـ ًمرومع متخّصصي؛ قمؾؿقي

 ًمؽتوسمي مـ ىمبؾ اًمؾجـي اًمعؾؿقي ذم هذا اًمؼسؿ، شمصؾح طمسقـّقي مقضققموت إقمداد

 .اًمعؾقو اًمدراؾموت ـماّلب سمؿتـوول شمؽقن ضمومعقي، وأـموريح رؾموئؾ

 ومسؿ ايمؼممج٥م ايمس٣مزمع: 

وهنضتف  ×طمقل اإلموم احلسلم بيؼقم هذا اًمؼسؿ سمؿتوسمعي اًمؽماث اعمؽتق

اعمبوريمي سموًمؾغوت همػم اًمعرسمقي ًمـؼؾف إمم اًمعرسمقي، ويؽقن ذًمؽ مـ ظمالل شمليقد صالطمقتف 

 .ًمؾؽممجي، صمّؿ شمرمجتف أو اإلذاف قمغم شمرمجتف إذا يموكً اًمؽممجي ظمورج اًمؼسؿ
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 واإلضمِم٣مء ومسؿ ايمرصد ايمث٣مَمـ:

مجقع اًمقؾموئؾ رصد مجقع اًمؼضويو احلسقـّقي اعمطروطمي ذم يتؿ ذم هذا اًمؼسؿ 

وًمػضوئقوت، واعمقاىمع اإلًمؽؽموكقي، واًمؽتى، عمتبعي ذم كنم اًمعؾؿ واًمثؼوومي، يما

واعمجالت واًمـنميوت، وهمػمهو؛ ممّو يعطل رؤيي واضحي طمقل أهّؿ إُمقر اعمرشمبطي 

سموًمؼضقي احلسقـقي سمؿختؾػ أسمعودهو، وهذا سمدوره يؽقن ممصّمرًا ضمّدًا ذم رؾمؿ 

ٕىمسوم ومقفو، ويمذا سمؼقي اعممؾّمسوت اًمسقوؾموت اًمعوّمي ًمؾؿمؾّمسي، ورومد سمؼّقي ا

 .ذم ؿمتك اعمجوٓتواعمرايمز اًمعؾؿقي 

 اظم٠ممترات وايمٛمدوات ايمٔمٙمٚمٝم٥مومسؿ  ايمت٣مؽمع:

كدوات قمؾؿّقي مممترات ومؾتؼقوت وإىمومي  اًمعؿؾ ذم هذا اًمؼسؿ قمغميتّؿ و

ًمغرض اإلومودة مـ إىمالم اًمرائدة خّصصي ذم اًمـفضي احلسقـقي، ومؽريي مت

، ًمقتّؿ ـمرطمفو ذم ضمقٍّ قمؾؿّل سمؿحّض إؾموشمذة واًمبوطمثلم واإلمؽوكوت اًمقاقمدة

، يمام شمتّؿ دقمقة اًمعؾامء واعمػؽريـ ًمطرح أومؽورهؿ آظمتصوص يذومـ  لمواعمحّؼؼ

ورؤاهؿ اًمؼقؿي قمغم اًمؽقادر اًمعؾؿقي ذم اعممؾمسي ويمذا ؾموئر اًمبوطمثلم واعمحؼؼلم 

هتؿ ًمؾـصقص ويمؾ مـ ًمديف اهتامم سموًمشلن احلسقـل، ًمالؾمتػودة مـ ـمرق ىمراء

 .احلسقـقي وومؼ إدوات آؾمتـبوـمقي اعمعتؿدة ًمدهيؿ

 ومسؿ اظم٘متب٥م احلسٝمٛمٝم٥م ايمتخِمِمٝم٥م ايمٔم٣مذ: 

اعمخطقط واعمطبقع،  مؽتبي طمسقـقي ختّصصقي دمؿع اًمؽماث احلسقـلوهل 

 .أكشلهتو ممؾمسي وارث إكبقوء، وهل دمؿع آٓف اًمؽتى اعمفؿي ذم جمول ختصصفو
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 ومع اإليم٘مؼموينومسؿ اظمق احل٣مدي فممم: 

مقىمع إًمؽؽموين متخصص سمـنم كتوضموت وومعوًمقوت ممؾمسي وارث  وهق 

يمتبفو وجمالهتو اًمتل شمصدرهو، ويمذا اًمـدوات  وقمرض سمــنم إكبقوء، ومفق يؼقم

واعمممترات اًمتل شمؼقؿفو، ويمذا يسؾط اًمضقء قمغم أظمبور اعممؾمسي وجمؿؾ ومعوًمقوهتو 

 .اًمعؾؿقي واإلقمالمقي

 ٛمسقيايمٗمسؿ ايم ايمث٣مين فممم:

شمػعقؾ دور اعمرأة قمغم هذا اًمؼسؿ ومـ ظمالل يمودر قمؾؿل متخصص يعؿؾ 

، مـ اجلوكى اًمديـل وإيموديؿل كسقيي اعمسؾؿي ذم اًمـفضي احلسقـقي وسملىمالم قمؾؿقي

اًمبوطمثوت واًمؽوشمبوت ضؿـ ورؿموت قمؿؾ شمدريبقي وومؼ شملهقؾ يمام يعؿؾ قمغم 

 .إؾموًمقى اعمعوسة ذم اًمتلًمقػ واًمؽتوسمي

 ايمٗمسؿ ايمٖمٛمل ايمث٣ميم٧م فممم:

اًمـتوضموت احلسقـقي اًمتل  ـمبوقمي وإظمراجإّن اًمعؿؾ ذم هذا اًمؼسؿ ىموئؿ قمغم 

 ومـّل  يمودر وذًمؽ مـ ظمالل ،، وومؼًو ًمؾؼمامٍ اإلًمؽؽموكقي اعمتطقرةشمصدر قمـ اعممؾمسي

متخصص، يمام ويعؿؾ قمغم شمصؿقؿ إهمؾػي وواضمفوت اًمصػحوت اإلًمؽؽموكقي، 

اعمرئقي واعمسؿققمي وهمػممهو، اإلقمالكوت سمرجمي ومـ مفوم هذا اًمؼسؿ أيضًو اًمعؿؾ قمغم 

 ي إىمسوم.إمقر اًمػـّقي إظمرى اًمتل حتتوضمفو يموومّ وؾموئر 

 وهـوك مشوريع ُأظمرى ؾمقتّؿ اًمعؿؾ قمؾقفو إن ؿموء اهلل شمعومم.

 قصي الرشاٟن اجلاوعٗٛ يف وؤشصٛ ٔارخ األٌبٗاٞ

ورك، مـ ظمالل يتؽّػؾ ىمسؿ اًمرؾموئؾ اجلومعقي سمؿفّؿي كنم اًمػؽر احلسقـل اعمب

شمػعقؾ اًمدراؾموت وإسمحوث اًمعؾؿقي احلسقـقي ذم إوؾموط اجلومعقي وإيموديؿقي 

اًمبؽوًمقريقس، واعموضمستػم، واًمديمتقراه، مضوومًو إمم اًمُرىمل  :سمؿستقيوهتو اًمثالصمي
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سموعمستقى اًمعؾؿل واًمتحؼقؼل ًمؾؽػوءات اًمقاقمدة اعمفتّؿي سموًمـفضي احلسقـقي ذم مجقع 

ى هلذه اعمسموًمقي كخبي مـ إؾموشمذة اعمحؼؼلم ذم اعمجول جموٓهتو. وىمد شمصدّ 

احلقزوي وإيموديؿل.

 أِداف الكصي
 اًمغويي مـ وراء إكشوء هذا اًمؼسؿ مجؾي مـ إهداف اعمفّؿي، مـفو: 

ـ إظمضوع اًمدراؾموت وإسمحوث احلسقـقي عمـوهٍ اًمبحٌ اعمعتؿدة ًمدى  0

 اعمعوهد واجلومعوت. 

وومتح آوموق ضمديدة أموم اًمدراؾموت وإسمحوث  إسمراز اجلقاكى اعمفّؿيـ  7

اعمتعّؾؼي سموًمـفضي احلسقـقي، مـ ظمالل اظمتقور قمـوويـ ومقاضقع طمققيي مقايمبي 

 ًمؾقاىمع اعمعوس. 

ـ آرشمؼوء سموعمستقى اًمعؾؿل ًمؾؽقادر اجلومعقي، واًمعؿؾ قمغم شمرسمقي ضمقؾ يعـك  4

 سموًمبحٌ واًمتحؼقؼ ذم جمول اًمـفضي احلسقـقي اخلوًمدة. 

ضػوء صبغي قمؾؿقي مـفجقي متؿقزة قمغم صعقد اًمدراؾموت إيموديؿقي، ـ إ 3

 وهنضتف اعمبوريمي. × احلسلم وإلموماعمرشمبطي سم

شمشجقع اًمطوىموت اًمقاقمدة ذم اعمعوهد واجلومعوت ًمؾقًمقج ذم إسمحوث ـ  5

واًمدراؾموت اًمعؾؿقي ذم خمتؾػ جموٓت اًمبحٌ اعمرشمبطي سموًمـفضي احلسقـقي، ومـ صمّؿ 

 ّػوئفو ذم كنم صمؼوومي اًمـفضي وإىمومي دقموئؿ اعمشوريع اعمستؼبؾقي ًمؾؼسؿ.آؾمتعوكي سمليم

معرومي مدى اكتشور اًمػؽر احلسقـل ذم اًمقؾمط اجلومعل؛ ًمغرض شمشخقص ـ  9

 .آًمقي اًمتعوـمل معف قمؾؿقوً 

 ـ كنم اًمػؽر احلسقـل ذم إوؾموط اجلومعقي وإيموديؿقي.  2

ٕيموديؿقي ذم مو يتعّؾؼ شمشخقص إسمعود اًمتل مل شمتـووهلو اًمدراؾموت ا -1

 سموًمـفضي احلسقـقي، وحمووًمي اًمعؿؾ قمغم إسمرازهو ذم اًمدراؾموت اجلديدة اعمؼؽمطمي.

وهنضتف اعمبوريمي؛ × احلسلم وإلموماًمتعريػ سموًمرؾموئؾ اجلومعقي اعمرشمبطي سمـ  6
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 واًمتل متًّ يمتوسمتفو ومـوىمشتفو ذم اجلومعوت.  

 آلٗات عىن الكصي

 وئؾ اجلومعقي شمؽقن قمغم مستقيوت صمالصمي: إّن ـمبقعي اًمعؿؾ ذم ىمسؿ اًمرؾم

ّٔه: العٍأَٖ ٔاملٕاضٗع احلصٍٗٗٛ   املصتٕٝ األ
 يسػم اًمعؿؾ ومقف ـمبؼًو ًمؾخطقات اًمتوًمقي: 

إقمداد اًمعـوويـ واعمقضققموت اًمتخّصصقي، اًمتل شمعـك سموًمػؽر احلسقـل ـ  0

وإمهقي  ـمبؼًو ًمؾؿعويػم واًمضقاسمط اًمعؾؿقي، مع إظمذ سمـظر آقمتبور ضموكى اإلسمداع

 ًمتؾؽ اًمعـوويـ. 

وضع اخلّطي اإلمجوًمقي ًمتؾؽ اًمعـوويـ واًمتل شمشتؿؾ قمغم اًمبحقث  اًمتؿفقديي ـ  7

 واًمػصقل ومبوطمثفو اًمػرقمقي مع مؼّدمي مقضمزة قمـ ـمبقعي اًمبحٌ وأمهقتف واًمغويي مـف.

شمزويد اجلومعوت اعمتعوىمد معفو سمتؾؽ اًمعـوويـ اعمؼؽمطمي مع ومصقهلو ـ  4

 ومبوطمثفو.  

 صتٕٝ الجاٌ٘:  الرشاٟن قٗد التدَٖٔامل
 يسػم اًمعؿؾ ومقف قمغم اًمـحق اًمتوزم:

 ـ مسوقمدة اًمبوطمٌ ذم يمتوسمي رؾموًمتف مـ ظمالل إسمداء اًمرأي واًمـصقحي. 0

ـ اؾمتعداد اًمؼسؿ ًمإلذاف قمغم اًمرؾموئؾ وإـمروطموت ومقام ًمق رهمى 7

 اًمطوًمى أو اجلومعي ذم ذًمؽ.

قي عمسوقمدة اًمبوطمثلم قمغم إكجوز إكشوء مؽتبي متخصصي سموًمرؾموئؾ اجلومعـ  4

دراؾموهتؿ ورؾموئؾفؿ، ومضاًل قمـ إشموطمي اًمػرصي أمومفؿ ًمالؾمتػودة مـ مؽتبي 

 اعممؾمسي اعمتخّصصي سموًمـفضي احلسقـقي.

 املصتٕٝ الجالح: الرشاٟن املٍاقعٛ
 يتّؿ اًمتعومؾ مع اًمرؾموئؾ اًمتل متًّ مـوىمشتفو قمغم اًمـحق اًمتوزم: 

يـبغل أن ختضع هلو اًمرؾموئؾ اجلومعقي، متفقدًا  ـ وضع اًمضقاسمط اًمعؾؿقي اًمتل 0
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 ًمطبعفو وكنمهو وومؼًو ًمؼقاقمد ومؼررات اعممؾمسي. 

ـ رصد وإطمصوء اًمرؾموئؾ إيموديؿقي اًمتل شمّؿ شمدويـفو طمقل اًمـفضي  7

 احلسقـقي اعمبوريمي.

ـ اؾمتحصول متقن وكصقص شمؾؽ اًمرؾموئؾ مـ اجلومعوت اعمتعوىمد معفو،  4

 اعممؾمسي.وآطمتػوظ هبو ذم مؽتبي 

ـ ىمقوم اًمؾجـي اًمعؾؿقي ذم اًمؼسؿ سمتؼققؿ اًمرؾموئؾ اعمذيمقرة، واًمبً ذم مدى  3

صالطمقتفو ًمؾطبوقمي واًمـنم مـ ظمالل ضمؾسوت قمؾؿقي حيّضهو أقمضوء اًمؾجـي 

 اعمذيمقرة.   

حتصقؾ مقاومؼي صوطمى اًمرؾموًمي إلضمراء اًمتعديالت اًمالزمي، ؾمقاء أيمون ـ  5

 اًمؾجـي اًمعؾؿقي ذم اًمؼسؿ. ذًمؽ مـ ىمبؾ اًمطوًمى كػسف أم مـ ىِمبؾ

ـ إضمراء اًمؽمشمقبوت اًمؼوكقكقي اًمالزمي ًمتحصقؾ اعمقاومؼي مـ اجلومعي اعمعـقي  9

 وصوطمى اًمرؾموًمي قمغم ـمبوقمي وكنم رؾموًمتف اًمتل متًّ اعمقاومؼي قمؾقفو سمعد إضمراء

 اًمتعديالت اًمالزمي.

ومسح اعمجول أموم اًمبوطمٌ ًمـنم مؼول قمـ رؾموًمتف ذم جمؾي )اإلصالح ـ  2

 سقـل( اًمػصؾقي اعمتخصصي ذم اًمـفضي احلسقـقي اًمتل شمصدرهو اعممؾمسي.احل

اًمعؿؾ قمغم شمؾخقص اًمرؾموئؾ اجلومعقي، ورومد اعمقىمع اإلًمؽؽموين اًمتوسمع ـ  1

 وإلمومًمؾؿمؾمسي هبو، ومـ صمّؿ ـمبوقمتفو حتً قمـقان: دًمقؾ اًمرؾموئؾ اجلومعقي اعمرشمبطي سم

وهنضتف اعمبوريمي.× احلسلم

 ايمرؽم٣ميم٥م هذه

ً هذه اًمرؾموًمي اجلومعقي اعمقؾمقمي سمـ )اًمشعوئر احلسقـقي سملم اعمنموقمقي ًمؼد شمـووًم

وآهتوم سموًمبدقمي ـ دراؾمي ومؼفقي( مقضققمًو مفاًم مـ مقضققموت اًمـفضي احلسقـقي، 

طمقٌ أن اًمشعوئر احلسقـقي هل اًمتل شمبٌ اًمروح ذم اعمجتؿع اإليامين قمغم اًمدوام، وهذه 

حتػظ ؿمعؾي اًمـفضي احلسقـقي مـػمة وهوضمي ذم اًمشعوئر حتؼؼ قمدة أهداف متزامـي، ومفل 
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اعمجتؿع، وحتوومظ قمغم سمؼوء أهداف اًمـفضي اًمعظقؿي، وشمريمز ذم إذهون احلؼوئؼ اًمتورخيقي 

اًمتل همػّمت جمرى إمقر، واًمٍماع اًمذي دار سملم احلؼ واًمبوـمؾ، وهل شمذيّمر وشمميّمد 

ل واحلؼ، مفام قمغم رضورة إصالح اعمجتؿع، ورضورة كبذ اًمظؾؿ واًمقىمقف مع اًمعد

يموكً اًمظروف واًمـتوئٍ، وسمبؼوء هذه اًمشعوئر شمبؼك اًمـفضي اعمؼدؾمي، وسمبؼوئفو يبؼك 

 اإلؾمالم وشمبؼك شمعوًمقؿف احلؼي، وملمهقي اًمشعوئر احلسقـقي سملمهقي شمؾؽ إهداف واًمـتوئٍ.

وىمد واضمفً اًمشعوئر احلسقـقي جمؿققمي مـ اإلؿمؽوٓت واًمشبفوت طموهلو طمول يمؾ 

ًمديـ اإلؾمالمل، ؾمقاء اًمعؼوئديي مـفو أو اًمػؼفقي، ومـ سملم أهؿ شمؾؽ ومؼرات ومػردات ا

آؿمؽوٓت هق إؿمؽول: إّن هذه اًمشعوئر سمدقمي، وهذا يعـل أهّنو ممورؾموت ٓ دًمقؾ قمؾقفو 

 مـ اًمنميعي، وإذا يموكً سمدقمي ومغويتفو اًمظالل وكتقجتفو اًمـور.

ؼقؼي ًمذًمؽ يمون ومثؾ هذه آهتوموت شمعتؼم طمؾؼي مـ طمؾؼوت شمشقيف اًمديـ واحل

ٓزمًو ان شمؽقن هـوك سمحقث قمؾؿقي اؾمتدًٓمقي شمثبً ذقمقي اًمشعوئر احلسقـقي، وشمـػل 

قمـفو اهتوم اًمبدقمي مـ ظمالل قمرض إدًمي واًمؼماهلم سمروح مقضققمقي مـ ظمالل قمرض 

 أيوت اًمؼرآكقي اًمروايوت وؾموئر إدًمي اًمػؼفقي.

تل سملم يديؽ قمزيزي وٕضمؾ حتؼقؼ هذا اًمغرض اعمفؿ يموكً هذه اًمرؾموًمي اًم

 اًمؼورئ.

وذم اخلتوم كتؿـك ًمؾؿمًمػ ؾمامطمي اًمشقخ قمكم اًمػتالوي مسمول ىمسؿ اًمشمون 

اًمػؽريي واًمثؼوومقي ذم اًمعتبي احلسقـقي اعمؼدؾمي دوام اعمقومؼقي واًمسداد خلدمي اًمؼضقي 

 احلسقـقي.

 .إّكف ؾمؿقٌع جمقٌى  ،شمعومم أن يبورك ًمـو ذم أقمامًمـوكسلل اهلل 

 

 يف اللجنة العلمية
 األنبياءمؤسسة وارث 

للدراسات التخصصية يف النهضة احلسينية
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 مقدمة قسم الرسائل اجلامعية

 
 وكدوٛ قصي الرشاٟن اجلاوعٗٛ

 ٱ ٻ ٻ

 

احلؿد هلل ربِّ اًمعوعملم، واًمصالة واًمسالم قمغم أومضؾ ظمؾؼف، وأذف سمريتف 

حمؿد وآًمف اًمطقبلم اًمطوهريـ.

ـمؾ ُيعدُّ مـ اًمســ اًمثوسمتي، وىمد قموكك ٓ خيػك أّن اًمٍماَع سملم احلّؼ واًمبو

اعمسؾؿقن مآد هذا اًمٍماع، ٓ ؾمّقام ذم ومؽمة احلؽؿ إمقي اًمذي أّدى سموٕمي 

اإلؾمالمقي اًمرضمقع إمم مو ىمبؾ ذوق أكقار اًمرؾموًمي، وىمد يمود طمؽؿفؿ يؼتؾع اًمديـ 

 اإلموماإلؾمالمل ويزيؾف مـ أذهون اعمسؾؿلم، ًمقٓ اكطالىمي ؾمقد اًمشفداء 

 ، اًمذي وىمػ سمـفضتف اعمبوريمي سمقضمف اًمطغقون واجلؼموت.×احلسلم

ومؽوكً اًمـفضي احلسقـقي اعمبوريمي مـ أقمظؿ اًمثقرات اإلصالطمقي اًمتل قمرومفو 

اًمتوريخ اًمبنمي قمغم وضمف اًمؽرة إرضقي، وذًمؽ ٕهّنو اؾمتطوقمً أن حتػظ اًمرؾموًمي 

ل اعمتعوىمبي، مـ آكحراف، وحتقل اعمبودئ واًمؼقؿ اعمؼدؾمي ذم قمؼقل وكػقس إضمقو

 اإلمومل دمّسدت ذم مقاىمػ ومفل سمحّؼ مدرؾمي أصمرت آكسوكقي سموعمبودئ اًمسومقي اًمت

ومقاىمػ أصحوسمف وأهؾ سمقتف، يموًمتضحقي واإلظمالص واإلسموء واًمثبوت  ×احلسلم

قمغم اعمبدأ احلؼ، وقمؾق اهلّؿي واًمقوموء واًمعزم واًمشجوقمي، وسمذل اًمـػس واًمـػقس ذم 

ؿ اًمـبقؾي.ؾمبقؾ اهلل، وهمػمهو مـ اًمؼق

وًمذًمؽ كجد أّن آضمقول اعمتعوىمبي مـ اعمممـلم ىمد اهمؽمومقا مـ كؿػم هذه 

اعمدرؾمي اإلهلقي، وايمتسبقا مـفو اًمعزم قمغم مقاضمفي اًمتحديوت اعمعوسة اًمتل شمؾّػ 
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 سموًمشقعي مـ يمؾ طمدب وصقب.

ذم  إكبقوءومـ هذا اعمـطؾؼ سمودر ىمسؿ اًمرؾموئؾ اجلومعقي ذم ممؾمسي وارث 

قٌ إلدظمول اًمثؼوومي احلسقـقي وكنمهو ذم اًمقؾمط اجلومعل، ومؼوم ذم ُاومم اًمسعل احلث

ظمطقاشمف سمجؿع إـموريح واًمرؾموئؾ اجلومعقي اعمرشمبطي سموًمـفضي احلسقـقي، ومراضمعتفو 

وشمدىمقؼفو واضمراء اًمتعديالت اًمالزمي قمؾقفو؛ ًمتؽقن مودة سمحثقي شمقضع حتً متـوول 

 ظموصي .أيدي اًمؼّراء سمصقرة قمومي واًمبوطمثلم سمصقرة 

ـ  اًمشعوئر احلسقـقي سملم اعمنموقمقي وآهتوم سموًمبدقمي»وهذه اًمرؾموًمي اعمقؾمقمي سمـ

مـ سملم اًمرؾموئؾ اًمتل اقمتـك هبو ىمسؿ اًمرؾموئؾ، ومؼومً اًمؾجـي اًمعؾؿقي ش دراؾمي ومؼفقي

ذم هذا اًمؼسؿ سمؿراضمعتفو واضمراء سمعض اًمتعديالت اًمّضوريي إلفمفورهو هبذا 

 ؽريؿ.اًمشؽؾ اعموصمؾ سملم يدي اًمؼورئ اًم

ذم هذه اًمرؾموًمي اًمشعوئر احلسقـقي مـ اجلـبي  ـ مشؽقراً ـ  وىمد شمـوول اًمبوطمٌ

قمـ شمورخيقي اًمشعوئر وشمعريػفو ذم اًمؾغي  اًمػؼفقي، طمقٌ ىمّدم أوًٓ قمرضو مػّصالً 

وآصطالح، صمّؿ قمرض اًمـصقص اًمؼرآكقي اًمتل اؾمتدّل هبو قمغم منموقمقي اًمشعوئر 

ص اًمروائقي اًمتل شمدّل قمغم منموقمقي احلسقـقي، صمّؿ قمطػ اًمؽالم طمقل اًمـصق

اًمشعوئر احلسقـقي، سمؾ اؾمتحبوهبو ذم كظر اًمعؼؾ واًمعؼالء، صمّؿ قمؼى ذًمؽ سمػصؾ 

مستؼؾ قموًمٍ ومقف مجقع اًمشبفوت اًمقاردة طمقل اًمشعوئر احلسقـقي، واكتفك إمم كتوئٍ 

مفّؿي قمغم هذا اًمصعقد، مـ ىمبقؾ: أّن هذه اًمشعوئر ًمقسً منموقمي ومحسى سمؾ هل 

ذقمو، سمؾ ىمد شمرىّمك إمم درضمي اًمقضمقب ذم سمعض آطمقون، وأّن مو اصمػم مستحبي 

 طمقهلو مـ اؿمؽوٓت وشمسوؤٓت واهقي شمـّؿ قمـ شمعّصى أقمؿك وضمفؾ مطبؼ.

 

 قسم الرسائل اجلامعية 
 يف

 األنبياءمؤسسة وارث  
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 املقدمة

 

 

 املكدوٛ
 ٱ ٻ ٻ

ة واًمسالم قمغم واًمصال ،قمّؾؿ اإلكسون مو مل يعؾؿ ،احلؿد هلل اًمذي قمّؾؿ سموًمؼؾؿ

معّؾؿ اًمبنميي وهودهيو اعمصطػك إجمد أيب اًمؼوؾمؿ حمؿد وقمغم آًمف اًمطقبلم 

ويطبؼقن  ،ويدقمقن إمم هنجف ،اًمذيـ ضمعؾفؿ اهلل أئؿي هيدون سملمره ،اًمطوهريـ

أيب إئؿي ؾمقد  اإلموم ،واًمسالم قمغم ؾمبط اًمرؾمقل ورحيوكتف مـ اًمدكقو ،ذيعتف

 أوٓده وإظمقشمف وصحبف.وقمغم  ×احلسلم اإلموماًمشفداء 

 شمتضؿـ هذه اعمؼدمي يمؾقوت اًمبحٌ وهل يموًمتوزم:

 وعكمٛ البخح 

 يؿؽـ سمقون مشؽؾي اًمبحٌ مـ ظمالل اًمـؼوط اًمتوًمقي:

وسمعبورة أظمرى مو هق  ،يمقػقي اكطبوق اًمشعوئر اًمديـقي قمغم اًمشعوئر احلسقـقيـ 0

 اعمالك ذم ضمعؾ اًمشعوئر احلسقـقي مـ مصوديؼ اًمشعوئر اًمديـقي.

سمقون اًمضوسمطي واعمالك اًمذي قمغم أؾموؾمف ظمرضمً اًمشعوئر احلسقـقي مـ ـ  7

 دائرة اًمبدقمي إمم دائرة اعمنموقمقي.

 الػاٖٛ وَ البخح

 ًمؽل شمّتضح اًمغويي مـ يمتوسمي اًمبحٌ كؼقل: إّن ومرىمي اًمـقاصى ٕهؾ اًمبقً
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مـ ظمالل اهتوم اًمشقعي سموًمبدقمي  شمصّدت ًمتشقيف صقرة مذهى أهؾ اًمبقً

إمم مو يؼقم سمف اًمشقعي مـ ؿمعوئر  مستـديـ ذم ذًمؽ ،مـ اًمتفؿ واًمنمك وهمػمهو

ومقدقمقن أّن هذه اًمشعوئر ًمقس هلو أصؾ ذم اًمديـ  ،ومقعؿدوا إمم شمؽذيبفؿ ،طمسقـقي

 سمؾ هل سمدقمي يؼقم هبو اًمشقعي. ،وًمقسً مـف

طمقل صحي إىمومي هذه ^وأيضًو وىمع آًمتبوس قمـد سمعض حمبل أهؾ اًمبقً

 اًمنميعي. ومدى اؾمتـودهو إمم ،اًمشعوئر

يعّدوهنو مـ اًمشعوئر ^يمام أّن هـوك أقمامًٓ يؼقؿفو سمعض اعمحبلم ٕهؾ اًمبقً

 وهل سمحوضمي إمم دًمقؾ واضح يثبً ذًمؽ. ،احلسقـقي

 وقمغم هذا إؾموس ومنّن اهلدف واًمغويي مـ هذا اعمقضقع مو يكم:

وأهنو مصداق ًمؾشعوئر اًمديـقي اًمتل  ،سمقون معـك وطمؼقؼي اًمشعوئر احلسقـقيـ 0

 دت اًمنميعي قمغم رضورة شمعظقؿفو وإطمقوئفو.أيمّ 

 سمقون منموقمقي اًمشعوئر احلسقـقي مـ اًمؽتوب واًمسـي.ـ 7

وأهنو  ،اًمرد قمغم مـ وضّمف ؾمفوم اهتومف سملن اًمشعوئر احلسقـقي ٓ دًمقؾ قمؾقفوـ 4

 سمدقمي.

 الفرضٗات

 إّن اًمشعوئر احلسقـقي مصداق ًمؾشعوئر اًمديـقيـ 0

 شعوئر احلسقـقي مـ اًمؼرآن واًمسـيشمقوّمر إدًمي قمغم منموقمقي اًمـ 7

 سمطالن دقمقى مـ يؼقل سملن اًمشعوئر احلسقـقي سمدقمي. ـ 4

 الدراشات الصابكٛ

كذيمر مـفؿ  ،شمعّرض اًمؽثػم مـ اًمبوطمثلم ًمؾبحٌ ذم شموريخ اًمشعوئر احلسقـقي

 قمغم ؾمبقؾ اعمثول:
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اًمسقد صوًمح اًمشفرؾمتوين ذم يمتوسمف )شموريخ اًمـقوطمي( وشمـوول ومقف سمؽوء ـ 0

ىمبؾ ؿمفودشمف. ويمذًمؽ مو  ×احلسلم اإلموموأصحوسمف قمغم وأهؾ سمقتف|اًمـبل

 ×احلسلم اإلمومطمصؾ مـ اًمبؽوء مـ ىمبؾ أهؾ احلجوز واًمؽقومي واًمشوم قمغم 

ذم اًمعفد إمقي  ×احلسلم اإلموممضوومًو إمم شموريخ اًمـقوطمي قمغم  ،ومصقبتف

لم مـ اًمـقوطمي سمقون مقاىمػ إمقيلم واًمعبوؾمق ،واًمعبود واًمبقهيل واًمؼرون إظمػمة

 .×قمغم احلسلم

اًمسقد حمسـ إملم اًمعومكم ذم يمتوسمف )إىمـوع اًمالئؿ قمغم إىمومي اعمآشمؿ( ـ 7

وسمؽوء  ،×احلسلم اإلمومىمبؾ ؿمفودة  وأهؾ اًمبقً |وشمعرض ًمبؽوء اًمـبل

 إئؿي اًمطوهريـ سمعد ؿمفودشمف ذم أزمون خمتؾػي.

اعملشمؿ احلسقـل مـ اًمديمتقر حمؿد صوًمح اجلقيـل ذم سمحثف اعمقؾمقم )شملريخ ـ 4

اًمشفودة وطمتك اًمعٍم اًمؼوضموري( واًمديمتقر حمسـ طمسوم اًمظوهري ذم سمحثف )شملريخ 

اعمآشمؿ احلسقـقي ذم اًمعٍم اًمؼوضموري( واًمذي ؾمؾط اًمضقء ومقف قمغم طمؼقؼي اًمشعوئر 

وأصمور اًمتل شمؽمشّمى  ،واهلدف مـ ورائفو ،ورضورهتو ،وشمورخيفو ،ومـشئفو احلسقـقي

 قمؾقفو.

عض اًمؽتى اًمتل صدرت ممظمرًا يموًمشعوئر احلسقـقي ًمؾشقخ حمؿد إضوومي إمم سم

 وهمػمه. ،اًمسـد

وىمد ريّمزت اًمدراؾموت اًمسوسمؼي قمغم اؾمتعراض إدًمي اًمؼرآكقي واًمروائقي قمغم 

 منموقمقي اًمشعوئر احلسقـقي.

إضوومي سمعض اًمتػصقالت ذم إدًمي وذطمفو وقمرضفو شمؿ وذم هذه اًمدراؾمي 

ًمشبفوت قمغم اًمشعوئر احلسقـقي سملؾمؾقب وًمغي ومضاًل قمغم مـوىمشي ا ،سمشؽؾ مبسط

 واضحي ومقّّسة.
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 اجلدٖد يف الدراشٛ

وىمد اؾمتدًمقا  ،إن اًمبحٌ ذم اًمشعوئر احلسقـقي وإن شمـووًمف يمثػم مـ اعمحؼؼلم

إٓ أن اجلديد ذم هذا اًمبحٌ هق ـمرح اعمقضقع سمصقرة وومفرؾمي  ،قمغم منموقمقتفو

مضوومًو إمم شمـقع اًمردود  ،ظموًمقي مـ اًمتعؼقد ،وسمؾغي واضحي ومػفقمي ،أظمرى

ؿمؽوٓت وآهتوموت اًمتل يطرطمفو اًمبعض مـ اًمذيـ وإضمقسمي ذم معوجلي اإل

 يدقمقن سملّن اًمشعوئر احلسقـقي مـ اًمبدقمي.

وإهؿ مـ يمؾ مو شمؼدم هق سمقون أمهقي اًمبحٌ اًمعؾؿل واحلقار اًمعؾؿل ذم 

ٌّ قمؾقف  ،اًمدوموع قمـ اعمـوهٍ وإؾموًمقى ووضمفوت اًمـظر اًمؼرآن اًمؽريؿ وهذا مو طم

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )يمام ذم ىمقًمف شمعومم: 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ 

وكريد أن كميّمد ًمغػمكو مـ أشمبوع إديون إظمرى أّن  ،(0)(ڎ ڈ ڈ

ومـؽقن وإيويمؿ قمغم طمٍد  ،يمام ًمـو ؿمعوئركو وـمؼقؾمـو ،ًمؽؾ مـؽؿ ؿمعوئره وـمؼقؾمف

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ) ومـؽقن مصداىمًو ًمؼقًمف شمعومم: ،ؾمقاء

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

 .(1)(ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 ؛وجيدر اإلؿمورة إمم أكـو ذيمركو أيمثر مـ شمعريػ ًمغقي ًمبعض مػردات اًمبحٌ

وسملم اًمقاىمع  ،ًمؽل كستطقع اإلؿمورة إمم وضمقد راسمطي سملم اعمعـك اًمؾغقي ًمؾؿػردة

 اًمذي وضعً ًمف اعمػردة.


 .93( آل قمؿران: آيي0)

 .71اًمروم: آيي (7)
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ّٖٛ  حبٕخ متّٗد
 

 هذا اًمػصؾ قمغم أرسمعي مبوطمٌ متفقديي: يشتؿؾ

 املبخح األٔه: التعرٖف بألفاظ العٍٕاُ
 الععاٟر عٍد أِن الدٖاٌات الصىأٖٛ املبخح الجاٌ٘:

 ×احلصني اإلواًاملبخح الجالح: حملٛ خمتصرٚ حٕه شريٚ 
 املبخح الرابع: تارٖخ الععاٟر احلصٍٗٗٛ





 اًمشعوئر احلسقـقي سملم اعمنموقمقي، وآهتوم سموًمبدقمي ....................................................... 15
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 حبوث متهيدّية: الفصل األول

 املبخح األٔه

  التعرٖف بألفاظ العٍٕاُ
  مخسي مطوًمى: ومقف

ّٔه  الععاٟر احلصٍٗٗٛ يف المػٛ ٔاالصطالح: املطمب األ
 ،ومؾؿقضقع اًمشعوئر مػفقمف اخلوص ،ختتؾػ اعمػوهقؿ طمسى مقاصػوهتو

ومنذا أردكو أن كبلّم  ،وعمقضقع اًمشعوئر احلسقـقي مػفقم آظمر شمبعًو ًمـسبي هذه اًمشعوئر

صمؿ ذم  ،مـ اًمتطّرق إمم ذيمر اًمشعوئر ذم اًمؾغي وًٓ أوئر احلسقـقي ٓ سمّد ًمـو مػفقم اًمشع

 ومـ سمعد ذًمؽ كذيمر اعمراد مـ اًمشعوئر احلسقـقي. ،آصطالح

 املكصد األٔه: الععاٟر يف المػٛ

 وهل يمام يكم: ،ىمقاهلؿ ذم ذًمؽأعمعرومي أىمقال قمؾامء اًمؾغي ذم اًمشعوئر كستعرض 

وؾمٔم٣مئر اهلل َمٛم٣مؽمؽ »هـ( ىمقًمف: 025اهقدي )ت ضموء ذم يمتوب اًمعلم ًمؾػرـ 0

 .(0)شأي: فمالَم٣مسمف ،احل٨م

ِٔمغَمُة: ايمَبَدَٞم٥ُم »هـ(: 464وضموء ذم يمتوب اًمصحوح ًمؾجقهري )ت ـ 7 وايمُمَّ

َٔم٣مئُِر:  .(7)شىُمؾُّ َم٣م صُمِٔمَؾ فَمَٙماًم يمْم٣مفَم٥ِم اهللِ ]سمٔم٣ملم[ُُتَْدى. وايمُمَّ


 .751/ 0يمتوب اًمعلم:  ،اًمػراهقدياخلؾقؾ  (0)

 .414-417/ 7اًمصحوح: ، اجلقهري (7)
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 هـ(:375صػفوين )تضموء ذم يمتوب اعمػردات ذم همريى اًمؼرآن ًمؾراهمى إـ 4

 .(0)شايمقاضمد َمُمٔمر ،َمُم٣مفمر احل٨م َمٔم٣مظمف ايمٓم٣مهرة يمٙمحقاس»

 املكصد الجاٌ٘: الععاٟر يف االصطالح

وًمؽـ همؾى مصطؾح  ،إّن اًمشعوئر هل أقمؿ مـ إقمامل اًمتل شممّدى ذم احلٍ

ڌ ): يمام ذم ىمقًمف شمعومم ،اًمشعوئر قمغم أومعول احلٍ؛ يمقهنو ُذيمرت ذم اًمؽتوب اًمؽريؿ

ۀ ہ ہ ہ ): وىمقًمف شمعومم ،(7)( ڑ ڑ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ

ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ 

ومو ضموء ذم أىمقال  ،(4)(﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 

ومـفو  ،اًمعؾامء قمـ اًمشعوئر وشمعريػفو يميمد أهنو قمبودات ُيتؼرب هبو إمم اهلل شمعومم

 ،وًمؽل يتضح اعمطؾى كقرد أىمقال سمعض اًمعؾامء قمـ اًمشعوئر ،أومعول وأقمامل احلٍ

 يمام يكم: وهل

 .(3)ش٣مهمت٘مقن فمب٣مدة ىمٕمغمه ،إن ايمُمٔم٣مئر َمـ ايمٔمب٣مدات ايمتل ئمبد اهلل سمٔم٣ملم هب٣م»

ووم٣مل  ،ايمُمٔم٣مئر اظمٗم٣مَم٥م ايمتل ٞمدب اهلل إيمٝمٜم٣م وأَمر زم٣ميمٗمٝم٣مم فمٙمٝمٜم٣م :ووم٣مل إزهري»

دم  :ووم٣مل ايمزصم٣مج ،ايمُمٔم٣مئر أفمامل احل٨م وىمؾ َم٣م صمٔمؾ فمٙماًم يمْم٣مفم٥م اهلل :اجلقهري

 .(5)شصمٔمٙمٜم٣م أفمالَم٣مً  :أي ،ع َمتٔمبدات اهلل ايمتل أؾمٔمره٣م اهللؾمٔم٣مئر اهلل ئمٛمك هب٣م مجٝم

أي:  ،( ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) » وىمول اًمطؼمد:

 ،وإفمالم ايمتل ٞمِمبٜم٣م يمْم٣مفمتف. وومٝمؾ: ؾمٔم٣مئر اهلل ديـ اهلل ىمٙمف ،َمٔم٣ممل ديـ اهلل


 .727-720اعمػردات ذم همريى اًمؼرآن:  ،( اًمراهمى إصػفوين0)

 .051( اًمبؼرة: آيي7)

 .49( احلٍ: آيي4)

 ، مـ اهلومش.061/ 7ًمثوين، مسوًمؽ إومفوم: ( اًمشفقد ا3)

 ، مـ اهلومش.745/ 7( اًمؽوفمؿل ، مسوًمؽ إومفوم إمم آيوت إطمؽوم: 5)
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 (ڤ) يمدٓيم٥م ،أي: هم١من سمٔمٓمٝمٚمٜم٣م (ڤ) فمـ احلسـ ،وسمٔمٓمٝمٚمٜم٣م ايمتزاَمٜم٣م

ڤ ڦ ڦ ) همٗم٣مل: ،وم٣مم اظمّم٣مف إيمٝمف َمٗم٣مَمفوأ ،شمؿ ضمذف اظمّم٣مف ،فمٙمٝمف

 .(0)شضمٗمٝمٗم٥م ايمتٗمقى: سمٗمقى ايمٗمٙمقب ٕنّ  :أض٣مف ايمتٗمقى إلم ايمٗمٙمقب (ڦ

ايمُمٔم٣مئر يم٘مؾ فمٚمؾ مم٣م »ويـؼؾ اًمعقـل ذم يمتوسمف )قمؿدة اًمؼوري( قمـ اًمزضموج: 

همٙمٜمذا ؽمّٚمٝم٦م إفمالم ايمتل هل َمتٔمبدات هلل  ،سمٔمبد زمف: ّٕن ومقهلؿ ؾمٔمرت زمف فمٙمٚمتف

 .(7)شسـ: ؾمٔم٣مئر اهلل ديـ اهلل سمٔم٣ملمؾمٔم٣مئر. ووم٣مل احل

همُمٔم٣مئر اهلل: َمٔم٣ممل  ،وايمُمٔم٣مئر: اظمٔم٣ممل يمألفمامل» وىمول اًمشقخ اًمطقد ذم شمػسػمه:

أو  ،أو َمسٔمك ،وهل أفمالم َمتٔمبداسمف َمـ َمقومػ ،اهلل ايمتل صمٔمٙمٜم٣م َمقاؿمـ يمٙمٔمب٣مدة

أو  ،وىمؾ َمٔمٙمؿ يمٔمب٣مدة َمـ دفم٣مء ،أي: فمّٙمٚم٦م ،وهق َمٟمطمقذ َمـ ؾمٔمرت زمف ،َمٛمحر

همُمٔم٣مئر اهلل  ،وواضمد ايمُمٔم٣مئر ؾمٔمغمة ،همٜمق َمُمٔمر يمتٙمؽ ايمٔمب٣مدة ،أو أداء همريّم٥م ،صالة

 .(4)شأفمالم َمتٔمبداسمف

ويذهى سمعض اًمعؾامء إمم أّن سمعض إومعول اًمعبوديي اًمتل هل همػم اًمشعوئر 

يمام ذم ىمقل اًمشقخ اجلقاهري:  ،اعمٍّمح هبو ذم احلٍ هل مـ ؿمعوئر اهلل شمعومم أيضوً 

ومْمٔم٣ًم زمٚمٔمٛمك مجع ىمٛم٣مؽمتٜم٣م زمّمؿ ايم٘م٣مف وإطمراصمٜم٣م ظم٣م  ويستح٤م ىمٛمس اظمس٣مصمد(»)

 .(3)شهمٝمف َمـ سمٔمٓمٝمؿ ايمُمٔم٣مئر وسمرنمٝم٤م اظمؼمدديـ اظمٖميض إلم فمدم طمرازمف

زمُمٔم٣مئر اإلؽمالم إَمقر ايمتل  اظمراد» :وىمول حمّؼؼ يمتوب )مسوًمؽ إومفوم(

 .(5)شىم٣مٕذان وايمِمالة وصقم ؾمٜمر رَمّم٣من وٞمحق ذيمؽ ،خيتص زمممفمف


 .051/ 2اًمطؼمد، شمػسػم جمؿع اًمبقون:  (0)

 . 715/ 6( اًمعقـل، قمؿدة اًمؼورئ: 7)

 .37/ 7اًمطقد، اًمتبقون ذم شمػسػم اًمؼرآن:  (4)

 .11/ 03، ضمقاهر اًمؽالم: اًمـجػل (3)

 .09/ 4( اًمشفقد اًمثوين، مسوًمؽ إومفوم: 5)
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ايمٓم٣مهر أن اظمراد زم٣ميمُمٔم٣مئر ايمتل هل حمؾ »ؿد اًمعومكم: ويؼقل اًمشقخ ىموؾمؿ حم

وَمـ أزمرزه٣م  ،ىمالم ايمٖمٗمٜم٣مء هق ىمؾ َمٓمٜمر َمـ َمٓم٣مهر اإلؽمالم ايمتل ئمرف هب٣م اظمسٙمؿ

إذ ٓ يقصمد يمٙمُمٔم٣مر  ،وىمذيمؽ أذان واإلوم٣مَم٥م ونمغم ذيمؽ ،ايمِمالة وايمِمٝم٣مم واحل٨م

س وضع صمديد نمغم ايمٖمٜمؿ ايمٔمردم  .(0)شفمٛمد ايمُم٣مرع اظمٗمدَّ

ويٚم٘مـ ايمٗمقل: إن ؾمٔم٣مئر »طمى شمػسػم إمثؾ اًمشقخ كوس مؽورم: ويؼقل صو

وإن  ،اهلل سمُمٚمؾ مجٝمع إفمامل ايمديٛمٝم٥م ايمتل سمذىّمر اإلٞمس٣من زم٣مهلل ؽمبح٣مٞمف وسمٔم٣ملم وفمٓمٚمتف

 .(7)شإوم٣مَم٥م هذه إفمامل ديمٝمؾ فمعم سمٗمقى ايمٗمٙمقب

اًمشعوئر أقمؿ مـ  أمجعً قمغم أنّ  ،وهـوك أىمقال أظمرى ًمؾعؾامء مـ اعمدرؾمتلم

 . (4)ل اًمتل شممدى ذم احلٍإقمام

 املكصد الجالح: الععاٟر احلصٍٗٗٛ يف االصطالح

فو سملهنو يمؾ مو يبًمؽـ يؿؽـ شمؼر ،قمثر قمغم شمعريػ حمدد ًمؾشعوئر احلسقـقيأمل 

وأهؾ سمقتف وأكصوره ومقاىمػف وشمضحقتف ذم ؾمبقؾ اهللّ  ×احلسلم وإلمومسم يؽقن مذيّمراً 

 ذاشمف. ذم طمدّ  مع يمقكف ؾموئغوً  ،شمعومم

أّن مػفقم اًمشعوئر احلسقـقي ٓ خيتؾػ قمـ مػفقم اًمشعوئر  :ظمرىأورة وسمعب

 ّٓ ومبـوًء قمغم مو شمؼدم مـ  ،×احلسلم اإلمومسمؾحوظ كسبي اًمشعوئر إمم  سمؿعـوهو اًمعوم إ

كستطقع أن كستخرج ًمؾشعوئر احلسقـقي معـك ًمغقيًو مؼقدًا سمام  ،معـك ًمغقي ًمؾشعوئر

ـ ذيمر اعمعـك اًمؾغقي ًمؾشعوئر احلسقـقي إذ ٓسمد ًمـو م ×احلسلم اإلموميـسى إمم 


 .044رؾموًمي ذم اًمتعرب سمعد اهلجرة:  ،( اًمعومكم0)

 . 433/ 01إمثؾ ذم شمػسػم يمتوب اهلل اعمـزل:  ،اًمشػمازي (7)

. اعمحؼؼ احلكم، 22. اًمػؼف اًمرضقي: 772، 017( ُاكظر: اًمنميػ اًمريض، اعمجوزات اًمـبقيي: 4)

. 006/ 0. اجلصوص، أطمؽوم اًمؼرآن: 011/ 4شمػسػم اًمؼرآين: ذائع اإلؾمالم. اًمؼرـمبل، 

 .46/ 7اًمغركوـمل اًمؽؾبل، اًمتسفقؾ ًمعؾقم اًمتـزيؾ: 



 20  ........................................................................  متفقدّيي سمحقث: إول اًمػصؾ

 ومـؼقل: ،ولطمقٌ إهّنو أدرضمً يمعـقان ًمؾؿطؾى إ

وموًمشعوئر احلسقـقي: هل اًمعالموت اًمتل  ،إذا أظمذكو اًمشعوئر سمؿعـك اًمعالموتـ  

 .×احلسلم اإلمومشمدل قمغم أن وموقمؾفو يقازم وحيى 

عومم( وموًمشعوئر وإذا أظمذكو اًمشعوئر سمؿعـك )يمؾ مو ضمعؾ قمؾاًم ًمطوقمي اهلل شمـ  

 اإلموماحلسقـقي: هل يمؾ مو ضُمعؾ قمؾاًم ًمطوقمي اهلل شمعومم مـ ظمالل شمعظقؿ 

 .×احلسلم

وإذا أظمذكو اًمشعوئر سمؿعـك )اعمعومل واعمظوهر ًمؾحقاس( وموًمشعوئر احلسقـقي: ـ  

 .×احلسلم اإلمومهل اًمطؼقس اًمظوهرة ًمؾحقاس اًمتل يامرؾمفو حمبق 

 :مم ىمسؿلمإوشمـؼسؿ اًمشعوئر احلسقـقي 

 ^هؾ اًمبقًأأي اًمتل ضموء هبو كص ظموص مـ  ،ول: اًمشعوئر اعمـصقصيإ 

 .×احلسلم اإلمومىمومي اعمجوًمس قمغم إيموًمبؽوء واحلزن واجلزع و

ًمؽـ يؿؽـ  ،وهل اًمتل مل يرد ومقفو كص ظموص ،اًمثوين: اًمشعوئر همػم اعمـصقصي

ٓ يدظمؾ حتً  يموًمؾطؿ وكحقه سمنمط أن^ مرهؿأطمقوء إأن شمدظمؾ حتً قمـقان 

 وؾمقليت شمػصقؾ ذًمؽ ذم صمـويو اًمبحٌ. ،ـقان آظمر مبغقض ًمؾنميعيقم

 املطمب الجاٌ٘: البدعٛ يف المػٛ ٔاالصطالح

 املكصد األٔه: البدعٛ يف المػٛ

ومؾذا ذيمر اخلؾقؾ ذم  ،أكف رء مبتؽر ًمقس ًمف ؾموسمؼي: ورد مػفقم اًمبدقمي ذم اًمؾغي

ومبُؾ طمٙمٌؼ وٓ ذىمٌر وٓ َمٔمرهم٥ٌم.  إضمداُث رٍء مل ي٘مـ يمف َمـ»يمتوسمف اًمعلم ذم اًمَبْدُع أكف: 

 ،ومل ي٘مقٞم٣م ومبؾ ذيمؽ ؾمٝمئ٣ًم يتقّّهٜمام َمتقّهؿ ،واهلل زمديُع ايمّسٚمقات وإرض ازمتدفمٜمام

ىمام وم٣مل اهلل فمّز وصمؾ:  ،وايمبِْدُع: ايمًمء ايّمذي ي٘مقن أوًٓ دم ىمؾ أَمر وزمدع اخلٙمؼ.



 اًمشعوئر احلسقـقي سملم اعمنموقمقي، وآهتوم سموًمبدقمي ....................................................... 21



: وٞمٗمقل وايمبِْدفَم٥ُم: اؽمؿ َم٣م ازمتدع َمـ ايمديـ ونمغمه. .(0)(ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ)

وازمتدفم٦م: صمئ٦م زمٟمَمر خمتٙمػ مل ئمرف  أي: َمبتدع فمجٝم٤م. ،يمٗمد صمئ٦م زمٟمَمٍر زمديع

 ،وايمبِْدفَم٥ُم: َم٣م اؽمتحدشم٦م زمٔمد رؽمقل اهلل صعم هلل فمٙمٝمف وآيمف َمـ أهقاء وأفمامل ذيمؽ.

 .(7)شوُُيَْٚمع فمعم ايمبَِدع

أزْمَدفْم٦ُم ايمًمَء: اطمؼمفمتف ٓ فمعم َمث٣مل. واهلل » :وىمول اجلقهري ذم اًمصحوح

ٚمقات وإرض. سمٔم٣ملم زَمِديعُ   .(4)شوايمبِْدفَم٥ُم: احَلَدُث دم ايمديـ زمٔمد اإلىْماَملِ  ايمسَّ

زمدع( ايمب٣مء وايمدال : »)وورد قمـ اسمـ ومورس ذم يمتوسمف معجؿ مؼويقس اًمؾغي ىمقًمف

وأطمر آٞمٗمْم٣مع  ،وايمٔمكم أصالن: أضمدّه٣م ازمتداء ايمًمء وصٛمٔمف ٓ فمـ َمث٣مل

 ،إذا ازمتدأسمف ٓ فمـ ؽم٣مزمؼ َمث٣مل ،هم٣مٕول ومقهلؿ أزمدفم٦م ايمًمء ومقًٓ أو همٔمالً  وايم٘مالل.

وات وإرض. وايمٔمرب سمٗمقل: ازمتدع همالن ايمرىمل إذا اؽمتٛمبْمف. واهلل زمديع ايمسام

أي َم٣م ىمٛم٦م  (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ) وهمالن زمدع دم هذا إَمر. وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم:

 .(3)شأول

 املكصد الجاٌ٘: البدعٛ يف االصطالح

شمشػم إمم أن اًمبدقمي هل:  شمعريػوت اًمبدقمي اًمتل ورد ذيمرهو ذم اعمعـك اًمؾغقي

وشمشػم إمم أن اًمبدقمي هل: مو طمدث ذم اًمديـ سمعد  ،ء اعمبتؽر اًمذي مل يسبؼف مثولاًمٌم

وهذه اعمعوين وهمػمهو ممو  ،أو هل: إمر اعمختؾػ اًمذي مل يعرف ًمف ؿمبقف ،اإليمامل

وًمؽل يتضح  ،ذيمره قمؾامء اًمؾغي ٓ شمبتعد يمثػمًا قمـ اعمعـك آصطالطمل ًمؾبدقمي

 كقرد سمعض أىمقال اًمعؾامء ذم اًمبدقمي:اعمطؾى 


 .6( إطمؼوف: آيي0)

 .55-53/ 7( اخلؾقؾ اًمػراهقدي، يمتوب اًمعلم: 7)

 .2/ 1. ُاكظر: اسمـ مـظقر، ًمسون اًمعرب: 341-342/ 4اجلقهري، اًمصحوح:  (4)

 .716/ 0 :اًمؾغي سمؼويق معجؿ ومورس، اسمـ (3)
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هـ( إمم أّن اًمـؼصون ذم اًمديـ أيضًو ممو شمتحؼؼ 349يذهى اًمسقد اعمرشمه )ت

ايمبدفم٥م: ايمزي٣مدة دم ايمديـ أو ٞمٗمِم٣من َمٛمف َمـ نمغم إؽمٛم٣مد إلم »سمف اًمبدقمي ومقؼقل: 

 .(0)شايمديـ...

٘مـ دم ىُمؾُّ َم٣م مل ي» هـ(:995شمشؿؾ قمبورة )اًمبدقمي( قمـد أيب ؿمومي اعمؼّدد )ت

أو فُمٙمَِؿ َمـ ومقافمد ذئمتف اإلذن همٝمف وفمدم  ،أو أوَمرَّ فمٙمٝمف ،مم٣م همٔمٙمف’ فمٌم ايمٛمبل

 .(7)شايمٛم٘مغم فمٙمٝمف

ايمبدفم٥م ؿمريٗم٥م دم ايمديـ خمؼمفم٥م سمّم٣مهل »هـ(: 927ويرى اًمشوـمبل )ت

ُيٗمِمد زم٣ميمسٙمقك فمٙمٝمٜم٣م َم٣م ُيٗمِمد زم٣ميمْمريٗم٥م ايمممفمٝم٥م ـ ووم٣مل دم َم٘م٣من آطمر ـ  ،ايمممفمٝم٥م

 .(4)شاظمب٣ميمٕم٥م دم ايمتٔمّبد هلل سمٔم٣ملم ُيٗمِمد زم٣ميمسٙمقك فمٙمٝمٜم٣م:

 ،ايمبِْدفَم٥ُم دم ايمّديـ هل َم٣م مل يمّمفمف اهلل ورؽمقيمف»هـ(: 279وىمول اسمـ شمقؿقي )ت

 .(3)شوهق َم٣م مل يٟمَمر زمف أَمر إُي٣مب أو اؽمتحب٣مب

أصٙمٜم٣م َم٣م ُأضمِدَث »هـ( ذم )ومتح اًمبوري(: 157وىمول اسمـ طمجر اًمعسؼالين )ت

 .(5)شهمت٘مقن َمذَمقَم٥م... ،دم َمٗم٣مزمؾ ايمُسٛم٥َّم وسمْمٙمؼ دم ايمممع ،فمعم نمغم َمث٣مل ؽم٣مزمؼ

وَم٣م  ،ايمبدفم٥م: احلدُث دم ايمديـ»هـ( ذم جمؿع اًمبحريـ: 0115وىمول اًمطرحيل )

وإّٞمام ؽُمّٚمٝم٦م زمدفم٥م: ّٕن وم٣مئٙمٜم٣م ازمتدفمٜم٣م هق  ،يمٝمس يمف أصؾ دم ىمت٣مب وٓ ؽُمٛم٥ّم

 .(9)شٞمٖمسف

 ود إمم اًمديـ.واحلوصؾ: أّن اًمبدقمي هل اًمزيودة ذم اًمديـ أو كؼصون مـف مـ همػم إؾمـ


 .4/14( اًمنميػ اعمرشمه، اًمرؾموئؾ: 0)

 .73( اًمسققـمل، اًمبوقمٌ قمغم إكؽور اًمبدع واحلقادث: 7)

 .42/ 0( اًمشوـمبل، آقمتصوم: 4)

 .012/ 3( اسمـ شمقؿقي، جمؿقع اًمػتووى: 3)

 .059/ 5( اسمـ طمجر اًمعسؼالين، ومتح اًمبوري: 5)

 .766-761/ 3( اًمطرحيل، جمؿع اًمبحريـ: 9)
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 املطمب الجالح: التّىٛ يف المػٛ ٔاالصطالح
 اًمؽالم ذم هذا اعمطؾى يؽقن ذم مؼصديـ:

 املكصد األٔه: التّىٛ يف المػٛ

سمؾ هل مـ أؾمبوب ارشمػوع اًمثؼي سملم  ،اًمتفؿي هل مـ أظمطر مو يػتؽ سموعمجتؿع

يظفر مـ  وهذا ممو ،وًمذا ضموء معـوهو ذم اًمؾغي مشتؿاًل قمغم اًمظـ واًمريبي ،اًمـوس

 يمتى أهؾ اًمؾغي:

ايمتُّٜمٚم٥ُم ». ومؼد ورد قمـ اخلؾقؾ سمـ أمحد اًمػراهقدي ذم يمتوسمف اًمعلم ىمقًمف: 0

ْٚمُتف: اهمتٔمٙمتف ،]وأصُٙمٜم٣م: ُوّْه٥م[ ،اؾمُتّٗم٦ْم َمـ ايمقهؿ َ ْٚمُتفُ  ،واُتَّ  ،فمعم زمٛم٣مء أهْمَٔمْٙم٦ُم  ،وأُْتَ

٦ُم دم ىمذا  ،[. وَوِهَؿ َيْقَهُؿ َوَّه٣مً ]أي: نَمٙمِْْم٦ُم  ،أي: أدطَمْٙم٦ُم فمٙمٝمف ايمتُّْٜمٚم٥م. ويٗم٣مل: َوِّهْ

 .(0)شأي: نَمٙمِطَ 

٦ُم دم احلس٣مب أْوَهُؿ ». وضموء قمـ اجلقهري ذم يمتوسمف اًمصحوح ىمقًمف: 7 َوِّهْ

 إذا نمٙمْم٦م همٝمف وؽمٜمقت. ،وّْه٣مً 

٦ُم دم ايمًمء ـ زم٣ميمٖمتح ـ أِهُؿ َوّْه٣مً  َؽ إيمٝمف وأٞم٦م سمريد نمغمه.  ،وَوَّهْ إذا ذه٤م َوّْهُ

٦ُم   .(7)شأي: ـمٛمٛم٦م ،وسَمَقّّهْ

ايمقهؿ( َمـ طمْمرات »)ىمول اًمػػموز آسمودي ذم يمتوسمف اًمؼومقس اعمحقط: . و4

 .(4)شأو َمرصمقح ؿمردم اظمؼمدد همٝمف ،ايمٗمٙم٤م

يرى اًمبوطمٌ أن اًمتفؿي  ،سمعد مالطمظي اعمعـك اًمؾغقي ًمؾتفؿي ومشتؼوهتو

ومؾذ يستقضمى  ،وآهتوم مـشلمهو اًمغؾط اًمذي يؼع ومقف مـ َأؾمؼط اًمتفؿي قمغم همػمه


 .011/ 3اخلؾقؾ اًمػراهقدي، يمتوب اًمعلم: ( 0)

 5/7153( اجلقهري، اًمصحوح: 7)

 .012/ 3( اًمػػموزآسمودي، اًمؼومقس اعمحقط: 4)
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 يمل ٓ يؼعقا ذم اًمغؾط ذم ىمقهلؿ وومعؾفؿ. ؛ؼوئؼقمغم اًمعؼالء شمؼيص احل

 وقمـد شملمؾ مو ضموء ذم سمعض يمتى اًمؾغي يظفر ًمـو مو يليت:

أهنو ٓ  :أي شوايمتٜمٚم٥م اؾمتٗم٦م َمـ ايمقهؿ». ىمقل اخلؾقؾ اًمػراهقدي اعمتؼدم 0

يمام أكف يدقمق إمم اًمتليمد  ،وهذا يستدقمل قمدم شمرشمقى أصمر قمؾقفو ،شمستـد إمم طمؼقؼي

 احلؽؿ. واًمتلمؾ ىمبؾ إصدار

وموًمغؾط هق خموًمػي وضمف  (0)شوّه٦م دم ىمذا: أي نمٙمْم٦م». ىمقًمف يمذًمؽ 7

 اًمصقاب.

ومال جيقز  ،هل قمؾقف مـ جموكبي اًمصقاب ؛واًمتفؿي ٓ شمستحؼ اًمقىمقف قمـدهو عمو

 قفو.وٓ شمبـّ  ،وٓ يصح كنمهو ،شمصديؼفو

ويلسموه اًمنمع اعمؼدس  ،اًمقهؿ ومشتؼوشمف أمر يلسموه اًمعؼالء نّ إ :وجمؿع اًمؼقل

 ضًو.أي

 املكصد الجاٌ٘: التّىٛ يف االصطالح

 ومؼوًمقا: ،شمعّرض اًمعؾامء واًمبوطمثقن إمم شمعريػ اًمتفؿي

سمتقصمف ويمق  ،شمؿ إّٞمف فمعم سمقصمف يٚمكم ايمتٜمٚم٥م»هـ(: 0741. ىمول اًمدؾمقىمل )ت0

 .(7)شٕن اظمراد زم٣ميمتٜمٚم٥م َم٣م وم٣مزمؾ ايمتحٗمٝمؼ ،ىم٣من اظمدفمك فمٙمٝمف يمٝمس َمـ أهؾ آُت٣مم

شمؿ وم٣مل: أن  ،ذ ىمؾ َم٣م طم٣ميمػ ايمتحٗمٝمؼ همٜمق ُتٚم٥م...إ». ىمول ذم مـح اجلؾقؾ: 7

وإن ىم٣من اظمدفمك فمٙمٝمف  ،سمتقصمف فمعم ايمٗمقل هب٣م ،يمٙمٚمحٗمٗم٥م يٚمكم ايمتٜمٚم٥م أفمٛمل اظمٗم٣مزمٙم٥م

 .(4)شيمٝمس َمـ أهؾ ايمتٜمؿ


 .011/ 3( اخلؾقؾ اًمػراهقدي، اًمعلم: 0)

 .747/ 3( اًمدؾمقىمل، اًمنمح اًمؽبػم: 7)

 .521/ 1، كؼاًل قمـ مـح اجلؾقؾ: 76( صوًمح سمـ قمكم، اًمتفؿي وأصمرهو ذم إطمؽوم اًمػؼفقي: 4)
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همٜمل: َم٣م حيِمؾ دم ايمٛمٖمس َمـ ـمـ  ،ايمتٜمٚم٥م ضد اظمحٗمؼ». ىمول صوًمح سمـ قمكم: 4

 ايمٛمٖمس: أي يقصمد دم ٞمٖمس وَم٣م حيِمؾ دم ،زمام ٞمس٤م إلم إٞمس٣من فمٛمد وصمقد ايمٗمرائـ

همٜمق ـمـ  ،هم١من ىم٣مٞم٦م ايمٗمرائـ ومقي٥م ،َمـ ـمـ: أي أَمر نمغم حمٗمؼ ويٗمع دم طمٙمده ،اظمتٜمؿ

وفمٛمد وصمقد ايمٗمرائـ: أي فمٛمد  ،همٜمق ؾمؽ وؽمقء ـمـ ،وإن ىم٣مٞم٦م ضٔمٝمٖم٥م ،نم٣ميم٤م

وومد  ،ومد سم٘مقن ومقي٥م ،وإٞمام هل فمالَم٣مت وأَم٣مرات ،وصمقد ايمدٓٓت نمغم اظمتٝمٗمٛم٥م

 .(0)شسم٘مقن ضٔمٝمٖم٥م

 ،ؾقف: إّن ىمقًمف سملن اًمتفؿي هل اًمظـ احلوصؾ كتقجي شملصمػم أظمريـويرد قم

وهذا يعـل رضورة وضمقد ىمرائـ  ،وسمسبى وضمقد ىمرائـ شمسوقمد قمغم كشقء هذا اًمظـ

ومل يذيمر كقع اًمظـ هؾ هق ؾمقئ  ،هلو قمالىمي سمجـس اًمتفؿي طمتك يتؽّقن اًمظـ سمذًمؽ

 وهذا ملظمذ قمغم اًمتعريػ. ،أم ٓ

وصم٣مء دم ايمٛمٓمري٥م ايمٔم٣مَم٥م »اًمريمبون ذم يمتوسمف اعمصبوح: ىمول اًمديمتقر قمبد اهلل . 3

فمٛمد ايم٘مالم فمعم اظمقاٞمع اخل٣مص٥م زم٣ميمُمٜم٣مدة فمعم احلدود.  ،إلشمب٣مت َمقصمب٣مت احلدود

ٓ يٙمٕمك افمتب٣مره٣م دم  ،ايمتٜمٚم٥م دم هذا اظمٗم٣مم أشمر طمٖمل ٞمٖمز وإَمقر اخلٖمٝم٥م ايمٛمٖمسٝم٥م

 .(7)شوصمقده٣مسم٘مقن َمٓمٛم٥م  ،وي٘متٖمك دم ايمدٓيم٥م فمٙمٝمٜم٣م زمٟمَمقر شم٣مزمت٥م ،احلدود

 ،أو ؿمخص مو ،واًمصحقح مـ شمعريػ اًمتفؿي: هل اًمظـ اًمسقئ سمجفي مو

 أو ًمقضمقد ىمرائـ شمسوقمد قمغم كشقء هذا اًمظـ. ،سمسبى مو كسى إًمقف

أو  ،إًمصوق قمقى أو كؼص أو ىمبح سمجفي مو :وسمـوًء قمغم مو شمؼدم يؽقن آهتوم هق

 اخلوـمئ ًمؾؼرائـ. أو كتقجي اًمػفؿ ،كتقجي ؾمقء اًمظـ اًمـوؿمئ مـ اًمـسبي ،ؿمخص مو


 .71( اعمصدر كػسف: 0)

 .06/ 7اًمريمبون، اعمصبوح:  (7)



 26  ........................................................................  متفقدّيي سمحقث: إول اًمػصؾ

 املطمب الرابع: العرٖعٛ يف المػٛ ٔاالصطالح

 ٔه: العرٖعٛ يف المػٛاملكصد األ 

َع ايمقارد »هـ( ذم يمتوسمف اًمعلم ىمقًمف: 025. ضموء قمـ اخلؾقؾ اًمػراهقدي )ت0 َذَ

فم٣ًم همٜمق ؾم٣مرع ئم٥م  ،...واظم٣مء َممموع همٝمف إذا سمٛم٣مويمف زمٖمٝمف ،اظم٣مَء ذوفم٣ًم وَذْ وايمممَّ

فَم٥م واب   ،أو دم ايمبحر ،: َمقضع فمعم ؾم٣مؿمئ ايمبحرواظَممْمَ ب ايمدَّ ٝمَّٟم يممُمْ واجلٚمٝمع:  ،ُُيَ

عٌ  ،واظمُم٣مرع... ،ايمممائع فُمؽ هذا ،وٞمحـ دم هذا إَمر َذَ  ،أْي: ؽمقاء. وسمٗمقل: َذْ

فَمٛمِل ،أي: ضمسبؽ فْم٦م  ،واظمٔمٛمك واضمد ،أي: أضمسبٛمل وأىمٖم٣مين ،وَأْذَ  إذا ايمًمءوَذَّ

عٌ  ،صمداً  رهمٔمتف  . (0)شرؤوؽمٜم٣م: راهمٔم٥م وضمٝمت٣من ُذَّ

فم٥ُم اظم٣مءِ »هـ(: 464. ىمول اجلقهري )ت7 ئَم٥ُم: ََممْمَ ِ  ،وهق َمقرُد ايمُم٣مرزم٥مِ  ،ايمممَّ

ئَم٥مُ  ِ فَم٥ُم: ايمممَّ ْ  .(4)ش(7)( ڱ ڱ ڱ ڱ ں) وَمٛمف ومقيمف سمٔم٣ملم: ،وايممم 

 ،ذع( ايمُمكم وايمراء وايمٔمكم أصٌؾ واضمد»)هـ(: 465. ىمول اسمـ ومورس )ت4

ئم٥م ،٘مقن همٝمفوهق رء ُيٖمَتح دم اَمتداٍد ي ٣مِرزم٥م اظم٣مء ،َمـ ذيمؽ ايمممَّ  ،وهل َمقرد ايمُمَّ

ئم٥م يـ وايمممَّ فم٥م دم ايمد  ْ ڱ ڱ ڱ ڱ ) وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم ،واؾمُتّؼ َمـ ذيمؽ ايممم 

 .(9)ش(5)( ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)ووم٣مل ؽمبح٣مٞمف:  ،(3)( ں

َٝم٦م ايمممئم٥م »هـ( قمـ سمعضفؿ ىمقًمف: 375صػفوين )ت. كؼؾ اًمراهمى اإل3 ؽُمٚم 


 .753-0/757( اخلؾقؾ اًمػراهقدي، يمتوب اًمعلم:0)

 .31( اعموئدة: آيي7)

 .500-501/ 4(اجلقهري، اًمصحوح: 4)

 .31( اعموئدة: آيي3)

 .01( اجلوصمقي: آيي5)

 .797/ 4سمـ ومورس، معجؿ مؼويقس اًمؾغي: ا (9)
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اظم٣مء َمـ ضمٝم٧م إّن َمـ ذع همٝمٜم٣م فمعم احلٗمٝمٗم٥م اظمِمدووم٥م روي  ذئم٥م سمُمبٝمٜم٣ًم زمممئم٥م

 .(0)شوسمْمّٜمر

وايمممئم٥م: : »هـ( ذم يمتوسمف ًمسون اًمعرب ىمقًمف200. وىمول اسمـ مـظقر )ت5

فمـ  ،وهق َمُمتؼ َمـ ؾم٣مؿمئ ايمبحر ،َمقضع فمعم ؾم٣مؿمئ ايمبحر سمممع همٝمف ايمدواّب 

 .(4)ش(7)( ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ) وَمٛمف ومقيمف سمٔم٣ملم: ،ىمراع

وومٝمؾ: »هـ( ذم يمتوسمف اًمؼومقس اعمحقط: 102ػموز آسمودي )ت. وضموء قمـ اًمػ9

 .(3)شذع إَمر: أي صمٔمٙمف َممموفم٣ًم َمسٛمقٞم٣مً 

 املكصد الجاٌ٘: العرٖعٛ يف االصطالح

غً ؾّ واًمتل سمُ  ،ًمعبوده اهللاًمنميعي: هل جمؿققمي إطمؽوم اًمنمقمقي اًمتل ؾمـّفو 

وقمالىمي  ،ـػسفوحتتقي مـ إطمؽوم مو يـّظؿ قمالىمي اإلكسون سم ،قمـ ـمريؼ اًمرؾمؾ

 صمّؿ قمالىمتف سملظمقف اإلكسون وسموجلامقمي اًمتل يعقش ومقفو. ،اإلكسون سمرسّمف

 . وموًمنميعي كظوم قموم ؿمومؾ يتـوول يمووّمي ضمقاكى احلقوة

أّمو اًمنميعي اإلؾمالمقي: قمبورة قمـ جمؿققمي إطمؽوم وإكظؿي واًمؼقاقمد 

حمّؿد  إكبقوءي ظموشمؿ غً سمقاؾمطؾّ واًمتل سمُ  ،وارشمضوهو ًمعبودهاهللاًمتل ّذقمفو اًمنمقمقي 

 .(5)’  اهللسمـ قمبد ا

 وسمعد اًمتلمؾ ذم اعمعـك اًمؾغقي وآصطالطمل عمػفقم اًمنميعي يظفر مو يكم:


 .791-792اعمػردات ذم همريى اًمؼرآن:  ( اًمراهمى اإلصػفوين،0)

 .01( اجلوصمقي: آيي7)

 .029/ 1( اسمـ مـظقر، ًمسون اًمعرب: 4)

 .33/ 4( اًمػػموز آسمودي، اًمؼومقس اعمحقط: 3)

 .377( اًمسبحوين، مصودر اًمػؼف اإلؾمالمل ومـوسمعف: ص5)



 28  ........................................................................  متفقدّيي سمحقث: إول اًمػصؾ

 إن مػفقم اًمنمائع ذم اًمؾغي ٓ خيتؾػ قمـف ذم آصطالح سمدًمقؾ:

ئم٥م وايممّمائع: َم٣م ذع اهلل يمٙمٔمب٣مد »يمتوسمف اًمعلم: ذم  . ىمقل اًمػراهقدي0 وايمممَّ

وهل  ،وأَمرهؿ زم٣ميمتٚمسؽ زمف َمـ ايمِمالة وايمِمقم واحل٨م وؾمبٜمف ،َمـ أَمر ايمديـ

ع َ فَم٥ُم واجلٚمُع: ايممم  ْ  .(0)شايممم 

ّن إإذ  ،وومقف إؿمورة إمم أن اعمعـك اًمؾغقي يطوسمؼ اعمعـك آصطالطمل أيضوً 

وَم٣م هنك فمٛمف مجٝمع ايمٔمب٣مد  ،ىمؾ َم٣م أَمر زمف اهلل سمٔم٣ملم»اعمعـك آصطالطمل ًمؾتنميع هق 

 خيتؾػ قمـ اعمعـك اًمؾغقي اعمذيمقر آكػًو. وهذا ٓ ،شفمعم ضمد ؽمقاء

َع اهللُ سمٔم٣ملم يمٔمب٣مِدِه َمـ »اًمصحوح:  ذم. ىمقل اجلقهري 7 ئَم٥ُم: َم٣م َذَ وايمممَّ

فم٣مً  ُع َذْ َع هلؿ َيمْمَ يـ. وومد َذَ َـّ  ،ايمد   .(7)شأي: ؽَم

 ويمذًمؽ ذم آصطالح هل مو يستؼل اًمـوس اًمديـ مـفو.

و)ايمممئم٥م( َم٣م ذع اهلل »اعمحقط:  . ىمقل اًمػػموز آسمودي ذم يمتوسمف اًمؼومقس4

 .(4)شسمٔم٣ملم يمٔمب٣مده وايمٓم٣مهر اظمستٗمٝمؿ َمـ اظمذاه٤م

ٌّ قمؾقف.   سمؿعـك أن اعمنموقمقي هل: يمؾ مو أذن اًمنمع سمنشمقوكف أو طم

 املطمب اخلاوض: الفكْ يف المػٛ ٔاالصطالح

 ٔه: الفكْ يف المػٛ:املكصد األ

ديـ ًمسقودشمف وذومف وومضؾف وهمؾى قمغم اًم ،اًمػؼف: هق اًمعؾؿ سموًمٌمء واًمػفؿ ًمف»

 ،ومفو اهلل شمعومموىمد ضمعؾف اًمعرف ظموصًو سمعؾؿ اًمنميعي ّذ  ،اًمعؾؿقمغم ؾموئر أكقاع 


 .757/ 0خلؾقؾ اًمػراهقدي، اًمعلم: ا( 0)

 .500-501/ 4( اجلقهري، اًمصحوح: 7)

 .33/ 4اًمػػموز آسمودي، اًمؼومقس اعمحقط: ( 4)
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 .(0)شوختصقصًو سمعؾؿ اًمػروع مـفو

يٗم٣مل: همٗمف فمٛمد ايم٘مالم وٞمحقه:  ،هَمَٗمٜم٣ًم وهمِْٗمٜم٣ًم: أضمسـ إدراىمف ،همٗمف إَمر»

 .(7)شهمٜمٚمف

 املكصد الجاٌ٘: الفكْ يف االصطالح

د اؽمتٔمٚمؾ دم اصْمالح ايمٖمٗمٜم٣مء يمٙمدٓيم٥م فمعم أضمد اظمٔمٛمٝمكم: أضمدّه٣م: اؽمؿ ايمٖمٗمف وم»

ضمٖمظ ؿم٣مئٖم٥م َمـ َمس٣مئؾ إضم٘م٣مم ايمممفمٝم٥م ايمٔمٚمٙمٝم٥م ايمقاردة زم٣ميم٘مت٣مب وايمسٛم٥م وَم٣م 

 ؽمقاء أضمٖمٓم٦م َمع أديمتٜم٣م أم ضمٖمٓم٦م جمردة فمـ هذه ايمدٓئؾ. ،اؽمتٛمبط َمٛمٜم٣م

هم١مذا  ،اظمس٣مئؾواظمٔمٛمك ايمث٣مين ايمذي يْمٙمؼ فمٙمٝمف اؽمؿ ايمٖمٗمف: جمٚمقفم٥م هذه إضم٘م٣مم و

أو ىمت٤م  ،أو ايمتٟميمٝمػ دم ايمٖمٗمف ،أو َم٣م ورد دم ايمٖمٗمف ،ذىمرت دراؽم٥م ايمٖمٗمف أو همٜمؿ ايمٖمٗمف

هم١مهّنؿ ٓ ئمٛمقن إٓ هذه اظمجٚمقفم٥م ايمتل حتتقي فمعم  ،ايمٖمٗمف أو َم٣م هق َمـ هذا ايمٗمبٝمؾ

وفمعم َم٣م  ،ومْمٔمٝم٥م ىم٣مٞم٦م أو ـمٛمٝم٥م ،إضم٘م٣مم ايمممفمٝم٥م ايمٔمٚمٙمٝم٥م ايمتل ٞمزل هب٣م ايمقضمل

وفمعم َم٣م اهتدى إيمٝمف أهؾ ايمتخري٨م  ،ٜمدون فمعم اطمتالف ؿمبٗم٣مُتؿاؽمتٛمبْمف اظمجت

وفمعم إومقال  ،وفمعم َم٣م ـمٜمرت روايتف واؾمتٜمرت وَم٣م مل ي٘مـ ىمذيمؽ ،وايمقصمقه

ايمِمحٝمح٥م وإومقال ايمراصمح٥م وإومقال نمغم ايمِمحٝمح٥م واظمرصمقضم٥م وايمّمٔمٝمٖم٥م 

فمعم  وإن مل يٗمؿ ،وفمعم َم٣م أهمتك زمف أهؾ ايمٖمتقى دم ايمقاومٔم٣مت وايمٛمقازل ،وايمُم٣مذة

 ّٓ وفمعم زمٔمض َم٣م اضمتٝم٨م إيمٝمف َمـ َمس٣مئؾ  ، سمْمبٝمٗم٣ًم يمألضم٘م٣مم اظمٗمررةاؽمتٛمب٣مط ومل ي٘مـ إ

وفمعم َم٣م  ،ايمٔمٙمقم إطمرى ىمبٔمض أزمقاب احلس٣مب ايمتل أحلٗم٦م زم٣ميمقص٣مي٣م واظمقاري٧م

رآه َمتٟمطمرو ايمٖمٗمٜم٣مء ايمذيـ يمٝمسقا َمـ أهؾ آصمتٜم٣مد وٓ ايمتخري٨م َمـ ؿمريؼ َم٣م ؽمٚمقه 

هم٘مؾ هذا ايمذي ذىمرٞم٣م ومد اٞمدَم٨م  ،أو َم٣م أؾمبف ذيمؽ ،اً أو اؽمتٓمٜم٣مرًا أو أطمذ ،سمٖمٗمٜم٣مً 


 .4351/ 6( اسمـ مـظقر، ًمسون اًمعرب: 0)

 .961/ 7، اعمعجؿ اًمقؾمقط: وآظمرون أكقس إسمراهقؿ (7)
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 .(0)شزمٔمّمف زمبٔمض وص٣مر همٗمٜم٣مً 

 ويطؾؼ قمؾؿ اًمػؼف أيضًو سمؿعـقلم:

وهذا ئمٛمل ضمِمقل  ،اظمٔمٛمك إول: هق ايمٔمٙمؿ زم٣مٕضم٘م٣مم ايمممفمٝم٥م ايمٔمٚمٙمٝم٥م»

 اإلٞمس٣من فمعم إضم٘م٣مم ايمممفمٝم٥م َمٔمرهم٥م سمٖمِمٝمٙمٝم٥م َمستخرصم٥م َمـ أديمتٜم٣م اظمجٚمٙم٥م.

زمحٝم٧م ئمتػم جمٚمقع  ،ق سمٙمؽ إضم٘م٣مم ايمممفمٝم٥م ايمٔمٚمٙمٝم٥م ٞمٖمسٜم٣مواظمٔمٛمك ايمث٣مين: ه

 .(7)شفمٙماًم همٗمٜمٝم٣مً  ،َم٣م سمُمتٚمؾ فمٙمٝمف َمدوٞم٣مت إضم٘م٣مم

وايمذي هق: فمٚمٙمٝم٥م يٗمقم هب٣م ايمٖمٗمٝمف إوم٣مَم٥م ايمديمٝمؾ  ،وفمٙمؿ ايمٖمٗمٝمف هق آؽمتدٓل»

وأول ديمٝمؾ َمٔمتٚمد َمقضمل زمُمٗمٝمف ىمت٣مب اهلل وؽمٛم٥م  ،فمعم اظمْمٙمقب َمـ أضم٘م٣مم ايمممع

ضع يمذيمؽ ؿمروم٣ًم َمٛمٜمجٝم٥م يمٝم٘مقن اؽمتدٓيمف هبام فمعم إضم٘م٣مم اؽمتدًٓٓ وومد و ،رؽمقيمف

شمؿ اؽمتٛمبط أدوات أطمرى فمٙمٝمٜم٣م اظمٔمّقل دم  ،ؽمٙمٝماًم ضمٝم٧م أَم٘مـ آؽمتدٓل هبام

ضمتك ٓ ختٙمق  ،آؽمتدٓل واؽمتثامر إضم٘م٣مم ضمٝم٧م مل يستْمع همٔمؾ ذيمؽ زمديمٝمؾ ايمقضمل

 .(4)شسمْمٚمئـ إيمٝمٜم٣م ايمٛمٖمقسٞمسب٥م سمٗمبٙمٜم٣م ايمٔمٗمقل و ،واومٔم٥م َمـ ضم٘مؿ إلم ايمممع َمٛمسقب

ومقـتٍ ممو شمؼدم أّكـو كريد أن كـظر إمم اًمشعوئر احلسقـقي سموعمـظور اًمػؼفل وًمقس 

وكػفؿ طمؽؿ هذه اًمشعوئر ًمؽل كبتعد هبو قمـ آهتوم سموًمبدقمي طمتك  ،سمؿـظور آظمر

وٓ  ،وٓ كدقمل أّكـو مـ اًمػؼفوء اعمجتفديـ ،إىمومتفويتسـك عمحبل أهؾ اًمبقً

سمؾ هل  ،ـو يؿّثؾ اًمرأي اًمػؼفل اًمذي يقازي آراء اًمعؾامء واًمػؼفوءكؼقل سملّن رأي

يمام أؿمػم ذم اًمعـقان  ،حمووًمي سمحثقي ًمؾقصقل إمم إصمبوت منموقمقي هذه اًمشعوئر

 اًمرئقز ًمؾبحٌ.


( جمؿققمي مـ يمبور أؾموشمذة اًمػؼف اإلؾمالمل، مقؾمققمي اًمػؼف اإلؾمالمل اعمؼورن اًمشفػمة سمـ)مقؾمققمي 0)

 .07-00/ 0مجول قمبد اًمـوس اًمػؼفقي(: 

 .05اًمػود، اًمػؼف اإلؾمالمل:  ( قمالل7)

( رؿمقد ؾمؾفوط، آؾمتدٓل اًمػؼفل دراؾمي حتؾقؾقي ًمؾعؼؾ اإلؾمالمل، ومقالد قمـوس قمؾؿ أصقل 4)

 .65اًمػؼف: 
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 املبخح الجاٌ٘

 الععاٟر عٍد أِن الدٖاٌات الصىأٖٛ
 وومقف مطوًمى:

ّٔه  الععاٟر عٍد املصمىني: املطمب األ
هلل ؾمبحوكف وشمعومم اًمـوس سمتعظقؿ ؿمعوئر ديـف اًمؼقيؿ؛ ٕهّنو مظفر مـ أمر ا

وسمعضفو يرشمبط  ،وسمعض هذه اًمشعوئر شمرشمبط سموعمؽون ،مظوهر اإليامن واًمتؼقى

 وهـو مؼوصد: ،وسمعضفو يعّد مـ اًمعالموت ًمطوقمي اهلل شمعومم ،سموًمزمون

 املكصد االٔه: تعظٗي اهلل تعاىل

إذ إّكف شمعومم ظموًمؼفؿ ورهبؿ  ،اعمسؾؿلم قمغم شمعظقؿ اهلل شمعومم أهؿ واضمىإّن 

وطمقٌ إّكف شمعومم ذع هلؿ  ،وموؾمتحؼ سمذًمؽ قمؾقفؿ اًمتعظقؿ واًمطوقمي ،ومدسمر أمرهؿ

أٓ  ،وشمسػم هبؿ إمم اًمغويي اًمؼصقى ،اًمتل شمؼرهبؿ إًمقف ،وهنٍ هلؿ اعمـوهٍ ،اًمنمائع

 (0)(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ) وهل قمبودشمف ضمؾ وقمال ًمؼقًمف ؾمبحوكف:

ومنمع  ،اهلل شمعومم يمؾ سمحسبف وسمحسى مو ذع ًمف وا اخلؾؼ أن يعبدومصور ًمزامًو قمغم

 إكبقوءيمام ذع هلؿ شمقىمػم  ،ؾمبحوكف ًمعبوده اإليامن سموٕصقل واًمعؿؾ سموًمػروع

ومؼول ؾمبحوكف  ،وذع هلؿ وضمقب احلػوظ قمغم اًمديـ ،واطمؽمام إوًمقوء وشمؼديسفؿ


 .59( اًمذاريوت: آيي0)
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پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ): ذم وضمقب اإليامن سموُٕصقل

 .(7)(ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ) :وىمول شمعومم .(0) (ٺ ٿ

وأهؾ  ’ويمذًمؽ طمّثً اًمروايوت وإطموديٌ اًمتل وردت قمـ اًمـبل

وًمؽل يـول اًمزيودة  ،ًمؽل يمدي اًمعبد طمؼ مقٓه ؛قمغم رضورة ؿمؽر اعمـعؿ^سمقتف

ّٓ مـ ظمالل شمعظقؿ اهلل شمعومم سملداء ومروضف واًمعؿؾ سمـقاومؾف ،ذم اًمـعؿ  ،وهذا ٓ يتؿ إ

ومؾذا ضموءت إطموديٌ  ،وطمسـ ـموقمتف ،وشمعظقؿ ؿمعوئره ،رهوآكتفوء قمـ زواضم

 اًمنميػي شمميمد ذًمؽ:

َّٓ »ىمقًمف:  ،ذم طمؼ اًمطوقمي ’مو ورد قمـ ؾمقل اهلل ـ أ َٓ ُيْدَرُك ََم٣م فِمٛمَْد اهلل إِ ُف  إِٞمَّ

 .(4)شزمَِْم٣مفَمتِف

ذم طمؼ اًمطوقمي وذًمؽ مـ يمتوب إمم احلورث  ×مو ورد قمـ أمػم اعمممـلم ـ ب

 .(3)شَأؿمِِع اهلل دِم مَجِٝمِع ُأَُمقِرَك هَم١مِنَّ ؿَم٣مفَم٥َم اهلل هَم٣مِضَٙم٥ٌم فَمعَم ََم٣م ؽِمَقاَه٣م» ىمقًمف: ،اهلَْؿداين

ْ َيَتَقافَمِد »ىمقًمف:  ،ذم طمؼ اًمشؽر هلل شمعومم ×مو ورد قمـ أمػم اعمممـلم ـ ج يَمْق مَل

َّٓ ُئْمٍَم ؾُمْ٘مرًا يمِٛمَِٔمٚمِ   .(5)ش فاهلل فِمَب٣مَدُه فَمعَم ََمْٔمِِمَٝمتِِف يَمَ٘م٣مَن ايْمَقاصِم٤ُم َأ

: ’ىمقل رؾمقل اهلل ،وممو يشػم إمم شمعظقؿ اهلل شمعومم مـ ظمالل شمعظقؿ همػمه ـ د

 اإلَم٣ممو ،وضم٣مَمؾ ايمٗمرآن ،إنَّ َِمـ سمٔمٓمٝمؿ صمالل اهلل فمز وصمؾ ىمراَم٥م ذي ايمُمٝمب٥م»

 .(9)شايمٔم٣مدل


 .97( اًمبؼرة: آيي0)

 .019( اًمبؼرة: آيي7)

 .7، احلدي7/23ٌاًمؽوذم:  ، ( اًمؽؾقـل4)

 ، مـ يمتوب ًمف إمم احلورث اهلؿداين )اهلؿذاين(.96توب( اًمنميػ اًمريض، هنٍ اًمبالهمي، اًمؽ3)

 .6529، احلديٌ 0691/ 5( اًمريشفري، مقزان احلؽؿي: 5)

 .75512، احلدي415ٌ/ 6( اعمتؼل اهلـدي، يمـز اًمعامل ذم ؾمــ إىمقال وإومعول: 9)
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ّٓ  ـ هـ  هلل شمعومم وإن يمون ومقف شمعظقؿ ًمغػمه وممو يشػم إمم أّن اًمسجقد ٓ يؽقن إ

ىمول أمػم  (0)(ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ): ىمقًمف شمعومميمام ذم  ،مـ ظمؾؼف

ـْ صَمَقاِرضِمَؽ هَمَٙمُف هَماَل سَمْدفُمق ََمَع اهلل »: ×اعمممـلم قمكم سمـ أيب ـموًمى ََم٣م ؽَمَجْدَت زمِِف َِم

 .(7)شَأضَمداً 

 ومعـد شملمؾ هذه إطموديٌ اًمنميػي يظفر ًمـو مو يكم:

0 ّٓ وأن  ،سمطوقمتف ؾمبحوكف . إّن مو اّدظمره اهلل شمعومم ًمعبوده مـ ىمرة قملم ٓ يـول إ

 واًمعؿؾ سمام كدب إًمقف. ،وآكتفوء قمام هنك قمـف ،ـموقمتف شمتجسد ذم آمتثول عمو أمر سمف

ومؾق مل يعبد ظمقومًو ًمؾزم أن يعبد  ،. إّن اهلل شمعومم يستحؼ قمغم قمبوده اًمشؽر7

 وهذا كقع مـ اًمتعظقؿ ًمف شمعومم. ،ؿمؽرًا قمغم كعؿف وآٓئف

 اإلمومقمبوده اًمصوحللم يمحومؾ اًمؼرآن و . إّن مـ شمعظقؿ اهلل شمعومم شمعظقؿ4

 اًمعودل وهمػمهؿ.

يمام ذم ىمصي ـ  . ًمق وصؾ شمعظقؿ مـ يريد اهلل شمعومم شمعظقؿف إمم طمد اًمسجقد ًمف3

وهذا  ،ومفق ٓ ؿمؽ شمعظقؿ وؾمجقد هلل شمعومم وطمده ٓ ذيؽ ًمفـ  ×اًمسجقد ٔدم

 ذم احلديٌ إظمػم. ×مو أؿمور إًمقف أمػم اعمممـلم

ومـفو  ،ّن شمعظقؿ اهلل شمعومم يتجسد ذم أقمامل أرادهو اهلل شمعوممإذن كخرج سمـتقجي أ

 شمعظقؿ أوًمقوء اهلل شمعومم وقمبوده اًمصوحللم.

 املكصد الجاٌ٘: تعظٗي الرشن

عمو ذم  ،أؿمور شمعومم إمم رضورة اإليامن سمف وسمرؾمؾف ويمتبف ومالئؽتف واًمققم أظمر

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ): شمعومم ذًمؽ مـ وموئدة ًمؾـوس ومؼول


 .01( اجلـ: آيي0)

 .026 :يمتوب اًمتػسػم ،( اسمـ إؿمعٌ، اجلعػريوت )إؿمعثقوت(7)
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 .(0)(ڻ ڻ ۀ ۀڻ 

وهذا ممو ٓ خيػك قمغم  ،واًمرؾمؾ وحمبتفؿ إكبقوءيمام أن اهلل شمعومم أمر سموطمؽمام 

يمام  ،وأوضمى شمعظقؿفؿ وشمقىمػمهؿ ،ومؾؼد ذيمر شمعومم أيمثر مـ آيي شمدل قمغم ذًمؽ ،أطمد

قمّزره: أي أقموكف  (7)(...ۅ ۉ ۉ ې ې) ذم ىمقًمف شمعومم:

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ) وىمول شمعومم: ،(4)وقمظؿف وىمقاه وكٍمه

 .(3)(...ژ ژ ڑ

 ،ومقتضح مـ ظمالل هذه أيوت وضمقب شمعظقؿ اًمرؾمؾ وشمقىمػمهؿ وـموقمتفؿ

معصقم مـ اًمزًمؾ مـّزه  ’وٕن اخلوشمؿ ،’واعمرؾمؾلم حمؿد إكبقوءٓؾمقام ظموشمؿ 

زيمل ـموهر سمؾ أظمذ قمغم قموشمؼف شمزيمقي اًمـػقس وشمطفػمهو يمام ذم ىمقًمف  ،مـ اخلطل

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ...) شمعومم:

 .(5)(ڦ ڄڦ 

ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ) ومـجد ومقام ورد مـ إمر اإلهلل ذم ىمقًمف شمعومم:

ی ی ی ی )؛ وىمقًمف شمعومم: (9)(ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ  ...)وىمقًمف شمعومم:  ،(2)(جئ

 .(1)( ھھ ھ ھ ے ے


 .715ًمبؼرة: آيي( ا0)

 .6( اًمػتح: آيي7)

 .561، اعمعجؿ اًمقؾمقط: وآظمرون أكقس إسمراهقؿ (4)

 .07( اعموئدة: آيي3)

 .7( اجلؿعي: آيي5)

 .47( آل قمؿران: آيي9)

 .047( آل قمؿران: آيي2)

 .2( ؾمقرة احلنم: آيي1)
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وإظمذ سمام  ،ووضمقب ـموقمتف ،’دًمقاًل واضحًو قمغم شمعظقؿ اًمرؾمقل إيمرم

 قمـف.وآكتفوء قمام هنك  ،أمر سمف

مو ^ ومؾؼد ورد قمـفؿ ،ويمذًمؽ أؿمورت إطموديٌ اًمنميػي أيضًو إمم ذًمؽ

 يشػم إمم ذًمؽ يمام ذم هذه اًمبوىمي اًمعطرة مـ إطموديٌ واًمروايوت:

ىمقل  ،وهديف هلؿ ،ذم أمتف وشمزيمقتف ًمـػقس اًمـوس ’ممو يشػم إمم دور اًمـبلـ  أ

فِ   َوزَمٙمَّغَ  ،ََمَرُه زمِفِ هَمَٙمَٗمْد َصَدَع زماَِم أَ »: ‘أمػم اعمممـلم قمكم سمـ أيب ـموًمى  ،ِرؽَم٣مِٓت َرزم 

ُبَؾ  ،هَمَٟمْصَٙمَح اهلل زمِِف َذاَت ايْمَبكْمِ  ـَ زمِِف ايمسُّ ََم٣مءَ  ،َوآََم ـَ زمِِف ايمد  َوَأيمََّػ زمِِف زَمكْمَ َذِوي  ،َوضَمَٗم

ُدورِ  ـِ ايْمَقانِمَرِة دِم ايمِمُّ
َٕم٣مئِ  .(0)ش ضَمتَّك َأسَم٣مُه ايْمَٝمِٗمكم ،ايمّمَّ

ىمقًمف:  ×اًمصودق اإلمومووضمقب ـموقمتف مو ورد قمـ ممو يشػم إمم زيموشمف ـ  ب

َب َٞمبِٝمَُّف| ضَمتَّك إَِذا َأوَم٣مََمُف فَمعَم ََم٣م َأَراَد وَم٣مَل يَمفُ » ڄ ڃ ڃ ڃ ): إِنَّ اهلل َأدَّ

٣مُه اهلل هَمَٗم٣مَل:  هَمَٙمامَّ هَمَٔمَؾ َذيمَِؽ يَمُف َرؽُمقُل اهلل| (7)(ڃ چ چ ڱ )َزىمَّ

َض إيَِمٝمْ  (4)( ڱ ڱ ں ٣مُه هَمقَّ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ): ِف ِديٛمَُف هَمَٗم٣مَل هَمَٙمامَّ َزىمَّ

 .(5)ش(3)  (ۀ ہ ہ

 ومقتضح ممو شمؼدم ذيمره مو يليت:

وعمو يتصػ سمف مـ اًمعصؿي  ،عمو ًمف مـ طمؼ قمؾقـو ؛واضمبي ’. إّن ـموقمي اًمـبل0

 .’وهذه اًمطوقمي هل شمعظقؿ ًمف ،واًمطفورة اًمتل ؿمفد هبو رب اًمعوعملم


 اعمجؾز،. ُاكظر: 416/ 0سمذي ىمور: × اًمنميػ اًمريض، هنٍ اًمبالهمي: ظمطبي أمػم اعمممـلم  (0)

 .33، احلدي47/94ٌسمحور إكقار: 

 .066إقمراف: آيي (7)

 .3اًمؼؾؿ: آيي (4)

 .2احلنم: آيي (3)

 .04، سموب02/1( اعمجؾز، سمحور إكقار: 5)
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وآكتفوء قمام هنك  ،إًمقف سد ذم إظمذ سمام أمر سمف وكدبدم’ ل. إّن ـموقمي اًمـب7

 قمـف.

 . إّن زيموشمف وقمصؿتف متـعف مـ أن يلمر شمبعًو ًمؾفقى أو ًمؾعوـمػي أو مقاًل وقمبثًو.4

وهذا اًمـبل اعمعصقم مـ يمّؾ زًمؾ ورضمس وهقى أمر سمحّى قمؽمشمف اًمطوهرة 

 وؾمقليت ٓطمؼًو مو يشػم إمم ذًمؽ. ،×احلسلم اإلموموـموقمتفو وشمعظقؿفو سمام ذم ذًمؽ 

 لح: تعظٗي الكرآُ الكرٖياملكصد الجا

وًمشػوء اًمـػقس  ،وهق وؾمقؾي ًمؾؼرب اإلهلل ،إّن اًمؼرآن هيدي ًمؾتل هل أىمقم

ّٕكف ملدسمي اهلل شمعومم يمام ورد ذًمؽ ذم احلديٌ اًمـبقي اًمنميػ:  ؛وهدي اًمعؼقل

ُٚمقا ََمْٟمُدزَم٥َم ايمٗمرآن ]اهلل[ ََم٣م اؽْمَتَْمْٔمُتؿ» ايمٗمرآن »: ’لوىمو ،(0)شايْمٗمْرآُن ََمْٟمُدزَم٥ُم اهلل هَمَتَٔمٙمَّ

وَمـ مل يقوّمر ايمٗمرآن همٗمد  ،همٚمـ ووّمر ايمٗمرآن همٗمد ووّمر اهلل ،أهمّمؾ ىمّؾ رء دون اهلل

 .(7)شاؽمتخّػ زمحرَم٥م اهلل

وقمدم اكتفويمفو وهذا مو  ،وًمؾؼرآن اًمؽريؿ طمرمتف اًمتل جيى احلػوظ قمؾقفو

ومعـف  ،وأهؾ سمقتف قمؾقفؿ اًمسالم’ ي اًمقاردة قمـ اًمرؾمقلديٌ اًمنميػوطمف آشمأيمد

َـّ ضَمِٖمَظ اهللُ ضُمُرََم٣مٍت شمالث ]شَماَلشم٣مً إِنَّ هللِِ»ىمول:  أكف’  ـْ ضَمِٖمَٓمُٜم  يَمُف َأَْمَر ِديٛمِِف َوُدْٞمَٝم٣مُه [ ََم

ـْ مَلْ  َٖمِظ اهللَُوََم َـّ مَلْ حَيْ َٖمْٓمُٜم ِي حَيْ ؽْماَلِم َوضُمْرََمتِل َوضُمْرََم٥َم فِمؼْمَ
 .(4)ش يَمُف ؾَمْٝمئ٣ًم ضُمْرََم٥َم اإْلِ

 بٗت احلراًاملكصد الرابع: تعظٗي احلرً ٔال

وأوضمى قمغم قمؿقم اعمسؾؿلم  ،ح اًمؼرآن اًمؽريؿ سمحرمي مّؽي ومؽوكتفوّس  

ومريضي  يملمويمـ أداء ،وذيمر اًمؼرآن اًمؽريؿ سمعض إمويمـ ومقفو ،شمعظقؿفو وشمؽريؿفو


 .31( اًمشعػمي، ضمومع إظمبور: 0)

 .30 اعمصدر كػسف:( 7)

 .039/ 0( اًمصدوق، اخلصول: 4)
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وهذه إمويمـ هل: اًمؽعبي  ،ومؾذا قمغم مجقع اعمسؾؿلم شمؼديسفو وشمعظقؿفو ،احلٍ

 ،واعمزدًمػي ،وقمروموت ،واًمصػو واعمروة ،هقؿومؼوم إسمرا ،واعمسجد احلرام ،اعمنّمومي

 وهمػمهو. ،ومجرة اًمعؼبي ،ومـك

ومـ اًمشقاهد اًمتل شمميّمد ذًمؽ هل مو أؿمورت إًمقف أيوت اًمؽريؿي واًمروايوت 

 اًمنميػي أشمقي:

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ) ىمقًمف شمعومم: أوًٓ:

 .(0)(ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

ڑ ڑ ک ک ک ک  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ) ىمقًمف شمعومم: شم٣مٞمٝم٣ًم:

 .(7)(گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 .(4)(ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) ىمقًمف شمعومم: شم٣ميمث٣ًم:

وسمعد مالطمظي هذه أيوت اًمؽريؿي يظفر ًمـو مدى اهتامم اًمشورع اعمؼّدس 

عمو ومقفو مـ مردودات إجيوسمقي قمغم كػس اعمسؾؿ يموًمتؼقى  ؛سمتعظقؿ ؿمعوئر اهلل شمعومم

 وىمقة اإليامن.

ٌّ قمؾقف اًمؼرآن اًمؽريؿ يمام وضموءت اًمروايو ت اًمنميػي شمعضد اًمتعظقؿ اًمذي طم

٥م»...: ×اًمرضو اإلمومذم ىمقل  َواَْمِش  ،هَم١مَِذا زَمَٙمْٕم٦َم احَلَرَم هَم٣منْمَتِسْؾ وَمْبَؾ َأْن سَمْدطُمَؾ ََم٘مَّ

٘مِٝمٛم٥ََم َوايْمَقوَم٣مرَ  ٥َم َوَٞمَٓمْرَت إلَِم ايْمَبْٝم٦ِم  ،ُهٛمَْٝمَٜم٥ًم َوفَمَٙمْٝمَؽ ايمسَّ هَمُٗمِؾ احَلْٚمُد هلِلَِّ  هَم١مَِذا َدطَمْٙم٦َم ََم٘مَّ

ََمِؽ َوصَمَٔمَٙمِؽ ََمث٣مزَم٥ًم يمِٙمٛم٣َّمِس َوَأَْمٛم٣ًم َوُهدًى يمِْٙمٔم٣مظَمكِمَ  هَمِؽ َوىَمرَّ شُمؿَّ  ،ايمَِّذي فَمٓمََّٚمِؽ َوَذَّ

٘مِٝمٛم٥ََم َوايْمَقوَم٣مر...  .(3)شاْدطُمِؾ اظْمَْسِجَد ضَم٣مهمِٝم٣ًم َوفَمَٙمْٝمَؽ ايمسَّ


 .075( اًمبؼرة: آيي0)

 .051( اًمبؼرة: آيي7)

 .47( احلٍ: آيي4)

 .701×: اسمـ سموسمقيف اًمؼؿل، ومؼف اًمرضو (3)
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صمؿ ىمول:  ،تؾؿ احلجرأن قمؿر سمـ اخلطوب طمٍ ذم ظمالومتف واؾم :وروى اًمعومي

يٗمبٙمؽ ظم٣م ’ ويمق ٓ أين رأي٦م رؽمقل اهلل ،إين ٕفمٙمؿ أٞمؽ ضمجر ٓ سمرض وٓ سمٛمٖمع»

ومبٙمتؽ. همٗم٣مل يمف ؾمخص َمـ ورائف: إٞمف يرض ويٛمٖمع. هم٣ميمتٖم٦م هم١مذا فمقم زمـ أيب 

 .(0)...ش×ؿم٣ميم٤م

إن هذا ايمبٙمد ضمّرَمف اهلل يقم طمٙمؼ »ىمول  ،’اًمـبلأن  :روى اسمـ قمبوس

وٓ حيؾ ٕضمد  ،مل حيؾ ٕضمد ومبقم ،ضمرام إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥مهمٜمق  ،ايمساموات وإرض

وٓ  ،ٓ يٛمٖمر صٝمده٣م ،وهق ضمرام إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ،ومل حيؾ رم إّٓ ؽم٣مفم٥م َمـ هن٣مر ،زمٔمدي

ّٓ ظمٔمرف ،ئمّمد ؾمجره٣م  .(7)شوٓ سمٙمتٗمط يمٗمْمتٜم٣م إ

 املطمب الجاٌ٘: الععاٟر عٍد الّٕٗد
 ،سمؼدؾمقي واطمؽمام وشمعظقؿيتعومؾقن معفو  ،هـوك أمويمـ مؼدؾمي قمـد اًمقفقد

وطمقٌ إّن  ،وهنو مـ ؿمعوئر اهلل شمعوممويعدّ  ،ويؼقؿقن ومقفو سمعض إقمامل اًمعبوديي

ومفذه إمويمـ هل  ،اًمشعوئر هل اًمعالموت اعمـصقسمي اًمتل شمدل قمغم ـموقمي اهلل شمعومم

 وهـو مؼوصد: ،قمالموت داًمي قمغم اًمديوكي اًمقفقديي

 ٔه: الكدط العرٖفاملكصد األ

 ،×أي ىمبؾ مقالد اًمسقد اعمسقح ،ؽون اعمؼّدس كول ىمدؾمقتف مـذ اًمؼدمإّن هذا اعم

ومفق مؽون حمؽمم مـ ىمبؾ اًمديوكوت  ،صمؿ طموومظ قمغم هذه اًمؼدؾمّقي وإمم يقمـو هذا

وًمؽؾ مـ هذه اًمديوكوت أؾمبوسمف اًمتل  ،اإلؾمالمقي واًمقفقديي واعمسقحقي :اًمثالث

ي ًمدى اًمقفقد ومالسمد مـ وموًمؼدس يمقهنو مديـي مؼّدؾم ،سمؿقضمفو يؼّدس هذا اعمؽون


 .031( اًمعالمي احلكم، أضمقسمي اعمسوئؾ اعمفـوئقي: 0)

 .436/ 05( اًمـقوي، اعمجؿقع: 7)
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 اإلؿمورة إمم ذًمؽ مـ ظمالل مو يليت:

ئمتٗمد ايمٝمٜمقد أّن ضم٣مئط ايمػماق هق َمـ زمٗم٣مي٣م هٝم٘مٙمٜمؿ اظمزفمقم ايمذي دىمف سمٝمْمس »

ويزور ايمٝمٜمقد  ،م( زمٔمد هْدم ايمٗمدس035ىمام أزال ه٣مدري٣من آشم٣مره ؽمٛم٥م ) ،م(71ؽمٛم٥م )

ايمٔمديد َمـ ايمٗمبقر  ويقصمد ،ويّدفمقن أّن هذا احل٣مئط ضمؼ هلؿ ،احل٣مئط ويب٘مقن فمٛمده

ىمام أّن  ،وومػم ومدس إومداس ،َمٛمٜم٣م: ومػم ايمٛمبل زىمري٣م ،اظمٗمدؽم٥م يمدى ايمٝمٜمقد دم ايمٗمدس

 .(0)ش( ىمٛمٝمس٣ًم أشمري٣مً 71ـ05هٛم٣مك ايمٔمديد َمـ ايم٘مٛمس ايمٗمديٚم٥م ويؼماوح فمدده٣م زمكم )

ذم يمتوهبو )اًمؼدس شموريخ وطمضورة( إمم أّن  (7)وأؿمورت اًمديمتقرة قمبؾي اعمفتدي

وضمعؾفو مريمزًا ًمؾسؾطوت اًمديـقي واًمسقوؾمقي  ،مديـي اًمؼدس داود هق مـ أؾّمس

 .(4)واًمعسؽريي

وذيمرت اًمبوطمثي ذاهتو أّن داود هق مـ كؼؾ شموسمقت اًمعفد مـ سمقً ضمؼميـ إمم 

 .(3)ًمقجعؾ مديـي اًمؼدس اعمريمز اًمديـل ًمؾعؼماكقي ؛مديـي اًمؼدس

ؽون سمؾ هل م ،وقمـد شملمؾ مو شمؼدم يتضح ًمـو أمهقي اًمؼدس ذم كظر اًمقفقد

 وطموئط اعمبؽك وهمػمه. ،مؼّدس عمو ومقفو مـ مؼّدؾموت يمفقؽؾ ؾمؾقامن

وشمسؿك اًمؼدس سموًمعؼماين )أورؿمؾقؿ( وهق اؾمؿ سمقً اًمؼدس ومعـوه )سمقً 

 .(5)اًمسالم(


 .47-40( رديـي مجقؾ قمبد اعمجقد، اًمؼدس شموريخ وطمضورة: 0)

اإلكجؾقزي ختصصًو قمبؾي اعمفتدي طمصؾً قمغم ؿمفودة اًمبؽوًمقريقس ذم إدارة إقمامل )إدب  (7)

، إلقمداد 7113و 0614وشمػرهمً سملم قموَمل  ،0629ومرقمقًو( مـ اجلومعي إردكقي قموم 

 .7115اًمدراؾموت وإسمحوث قمـ شموريخ اًمؼدس، صمؿ اًمتحؼً سموجلومعي إردكقي مـذ قموم 

 .43-40كظر: قمبؾي اعمفتدي، اًمؼدس شموريخ وطمضورة: اُ ( 4)

 ( ُاكظر: اعمصدر كػسف.3)

 ، مودة )أور(.714/ 0ـ مـظقر، ًمسون اًمعرب: ( ُاكظر: اسم5)
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 ×املكصد الجاٌ٘: ِٗكن شمٗىاُ

اًمتل صورت سمؿثوسمي ؿمعوئر إهلقي وإّن وضمقد إمؽـي اعمؼدؾمي ًمدى اعمسؾؿلم 

ومؾذا ذيمر  ،سمؾ هل مقضمقدة قمـد إمؿ اًمسوسمؼي ،هبؿمـحٍمًا مل يؽـ  ،شمدل قمغم ديـفؿ

صمؿ شمريمف إمم  ×اًمبوطمثقن أّن ومؽرة سمـوء هقؽؾ ؾمؾقامن يموكً مـ أومؽور اًمـبل داود

 .(0)×وًمده اًمـبل ؾمؾقامن

اظمتالف اعممرظملم ذم اًمسبى احلؼقؼل اًمذي دقمو  أيضوً وذيمرت اًمديمتقرة قمبؾي 

وآظمر ىمول شمؼؾقٌد  ،سبى هق إرضوء ًمشعبفًمبـوء اهلقؽؾ ومؿـفؿ مـ ىمول إّن اًم ×داود

 .(7)وصموًمٌ ىمول هق اًمسقطرة قمغم اًمؼبوئؾ اًمقفقديي... ،ًمؾقبقؾمقلم

 ومقظفر ممو شمؼدم مو يكم:

 إّن هـوك أمؽـي مؼّدؾمي ضمعؾً مؽوكًو ًمؾعبودة. ـ أ

 إّن اهلقؽؾ هق مريمز ديـل ًمؾقفقد. ـ ب

 إّن اهلقؽؾ سمـل سملمر مـ اهلل شمعومم. ـ ج

وشمعد مـ  ،ضمقد أمويمـ مؼّدؾمي ًمؾقفقد يتعبدون ومقفوومنّن ذًمؽ يميمد و

 ؿمعوئرهؿ.

 املكصد الجالح: حاٟط املبكٜ

هق فمب٣مرة فمـ زوم٣مق ٓ يتج٣موز فمرضف »يعتؼد اًمقفقد أّن طموئط اعمبؽك اًمذي 

وهمٝمٜم٣م ىمٛمٝمس٣من وزمٝمقت  ،م وسمٗمقم زمجقاره ضم٣مرة يمٙمٝمٜمقد51م وؿمقيمف أومؾ َمـ 4.3

وأن هدري٣من »هدمف )ـمقطس سمامم(  هق مو شمبؼك مـ هقؽؾ ؾمؾقامن اًمذي شومديٚم٥م...

وومد ؽمٚمح ايمٔمثامٞمٝمقن يمٙمٝمٜمقد زم٣ميمتٔمبد أَم٣مم هذا احل٣مئط دم ايمٗمرن  ،ومد أزال آشم٣مره


 .43( ُاكظر: قمبؾي اعمفتدي، اًمؼدس شموريخ وطمضورة: 0)

 .45-43: اعمصدر كػسف( ُاكظر: 7)
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ويٗمقم ايمٝمٜمقد  ،همٟمصبح هذا اظمقومع َم٘م٣من فمب٣مدة يمٙمٝمٜمقد ،ايمس٣مدس فممم َمٝمالدي

ووضع إوراق زمكم ٞمتقءات  ،اظمتديٛمقن زمٟمداء ؾمٔم٣مئرهؿ ايمديٛمٝم٥م زم٣ميمب٘م٣مء وهز ايمرأس

 .(0)ش. ايمخاجلدران..

 .(7)وقمؼقدة اًمقفقد ومقف ،وًمؼد ذيمر ضمعػر اخلؾقكم يمالمًو آظمر قمـ طموئط اعمبؽك

 املكصد الرابع: قرب ذٙ الكفن

ومرىمده ذم  ،^هق هيقذا سمـ يعؼقب سمـ إؾمحوق سمـ إسمراهقؿ ظمؾقؾ اًمرمحـ

ويؼع سمقـفو وسملم مديـي اًمؽقومي قمغم اًمضػي  ،)ىمريي اًمؽػؾ( اًمتوسمعي إمم حموومظي احلؾي

وشمظؾ ىمؼمه ىمبي  ،ًمف طمرم وأروىمي ؾمؿقؽي اًمبـوء ىمديؿي اإلكشوء ،ي ًمؾػراتاًمنمىمق

 .(4)ويموكً اًمقفقد شمليت ًمزيورشمف ذم اًمسـي مرة ،ىمديؿي خمروـمي اًمشؽؾ

ومقتضح ممو شمؼدم أّن اًمشعوئر اًمديـقي يموكً شمؼوم ىمبؾ اإلؾمالم مـ أهؾ اًمديوكوت 

 اًمسوسمؼي.

 املطمب الجالح: الععاٟر عٍد الٍصارٝ
ومو ومقفو مـ  ،عمسقحققن قمـ اًمقفقد ذم اقمتؼودهؿ سمؼدؾمقي اًمؼدسٓ خيتؾػ ا

وأمف اًمسقدة  ×ومفؿ يؼدؾمقن يمؾ مو يؿً ًمـبل اهلل قمقسك ،أمويمـ مؼّدؾمي

 ومؾذا ضموء ذم شموريخ اًمؼدس مو يكم: ،÷ؿمري

إّن زمداي٥م أشم٣مر اظمسٝمحٝم٥م دم ايمٗمدس سمٔمقد إلم فمٜمد اظمٙمؽ ايمبٝمزٞمْمل ومسْمٛمْمكم »

زمكم ىمٛمٝمس٥م  ،( أشمرًا وَم٘م٣مٞم٣ًم َمٗمّدؽم٣ًم َمسٝمحٝم٣ًم دم ايمٗمدس951م(. وهٛم٣مك )333َمٛمذ فم٣مم )


 .79( رديـي مجقؾ، اًمؼدس شموريخ وطمضورة: 0)

 .717/، 7( ُاكظر: ضمعػر اخلؾقكم، مقؾمققمي اًمعتبوت اعمؼدؾمي، ىمسؿ اًمؼدس: 7)

 .464/ 0اعمعورف: حمؿد طمرز اًمديـ، مراىمد  (4)
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( َمقومٔم٣ًم َمقزفم٥م فمعم خمتٙمػ 61ويم٘مـ إهؿ دم هذه اظمٔم٣ممل ) ،ودير وَمدارس َمسٝمحٝم٥م

وومد ازمتدأ زمٛم٣مء ايم٘مٛم٣مئس  ،ايمْمقائػ اظمسٝمحٝم٥م ايمتل هل٣م آشم٣مر ووصمقد َمتقاصؾ دم ايمٗمدس

 .(0)شَمٛمذ زمداي٥م حم٣مىمٚم٥م اظمسٝمح

ومـ هذه اًمؽـوئس  ،(7)قمديدة ىمرب يمـقسي اًمؼقوميوىمد أىموم اًمرومون يمـوئس 

 اًمتل ؿمّقدت:

 ٔه: بٍاٞ كٍٗصٛ الكٗاوٛاملكصد األ

وومد سمٔم٣موٞم٦م َمٔمف وايمدسمف  ،م(335ؾمّٝمدت ىمٛمٝمس٥م ايمٗمٝم٣مَم٥م زَمـ ومسْمٛمْمكم )»

وحتتقي ىمٛمٝمس٥م  ،همتؿ زمٛم٣مء ىمٛمٝمس٥م ايمٗمٝم٣مَم٥م دم وؽمط ايمٗمدس ،هٝمالٞم٥م يمتحٗمٝمؼ ذيمؽ

 .(4)ش٣مد اظمسٝمحل()ضمس٤م آفمتٗم ،ايمٗمٝم٣مَم٥م فمعم ومػم اظمسٝمح

ويعؿؾقن ومقفو سمعض  ،ومفذه اًمؽـقسي مؽون مؼدس حيٍ إًمقف اعمسقحققن ًمزيورهتو

 وهلؿ اقمتؼودات يمثػمة ومقفو. ،اعمراؾمقؿ اًمتل شمعد مـ ؿمعوئرهؿ

كجؾقزي ومعف جمؿققمي مـ اعمسقحقلم رطمؾي اًمؼسقس اإل (3)ويذيمر ضمعػر اخلؾقكم

 .(5)ًمؾحٍ إمم سمقً اعمؼدس

 . (9)ًمرطمؾي وإىمومي اًمطؼقس ذم يمـقسي اًمؼقوميوذيمر يمذًمؽ شمػوصقؾ قمـ ا


 .76( رديـي مجقؾ قمبد اعمجقد، اًمؼدس شموريخ وطمضورة: 0)

 .اعمصدر كػسف( ُاكظر: 7)

 .اعمصدر كػسف( 4)

أديى وصحػل قمراىمل وًمد سمؿديـي اًمـجػ، أصدر  :(0615ومؼماير  7 - 0613( ضمعػر اخلؾقكم )3)

ٕؾمبققمقي إدسمقي ذم م ويموكً شمؾؽ سمدايي إصداراشمف، صمؿ ضمريدة اهلوشمػ ا0647ضمريدة اًمراقمل قموم 

 م.0615ومؼماير  7م، شمقذم ذم مديـي ديب ذم 0653م، واؾمتؿرت سموًمصدور طمتك قموم 0645قموم 

 .057/ 7( ُاكظر: ضمعػر اخلؾقكم، مقؾمققمي اًمعتبوت اعمؼدؾمي، ىمسؿ اًمؼدس: 5)

 .059-055/ 7( ُاكظر: اعمصدر كػسف: 9)
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 املكصد الجاٌ٘: وصمٜ العٗح

يؼقم اعمسقحققن سمطؼقس ؿمبقفي سمام يؼقم سمف اعمسؾؿقن اًمشقعي ذم شمؼديس 

مؼدؾموهتؿ يموعمقايمى واعمقاقمظ مـ اخلطبوء واًمدوران هبذه اعمقايمى ذم إمويمـ 

ًمعتبوت اعمؼدؾمي/ ىمسؿ وهذا مو ذيمره ضمعػر اخلؾقكم ذم يمتوسمف: مقؾمققمي ا ،اعمؼدؾمي

َم٣م إن طمّٝمؿ ـمالم ذيمؽ ايمٝمقم فمعم »ومؼول:  ،اًمؼدس قمـ إىمومي اًمطؼقس ذم مصغم اًمشقح

ايمبٙمد ضمتك أطمذ ايمرهب٣من واحلج٣مج مجٝمٔمٜمؿ زم٣مٓصمتامع دم )َمِمعم ايمُمٝمح( ايم٘م٣مئـ دم 

ٕصمؾ أن خيرصمقا  ،اجلٜم٥م ايمُماميمٝم٥م َمـ ايمرضيح اظمٗمدس زم٣ميمٗمرب َمـ َمس٣مىمـ ايمالسمكم

ويم٘مٛمٜمؿ ومبؾ أن يٖمٔمٙمقا ذيمؽ أيمٗمك أضمد ايمرهب٣من طمْمب٥م  ،ٛمٝمس٥مزمٚمقىم٤م يدور دم ايم٘م

 .(0)شوفمظ زم٣مإليْم٣ميمٝم٥م دم ذيمؽ اظمِمعم

 املكصد الجالح: بٍاٞ كٍاٟض أخرٝ وكدشٛ

إٓ وأىمومقا سمف اعمراؾمقؿ  ×مل يؽمك اعمسقحققن مؽوكًو ومقف ذيمرى ًمؾـبل قمقسك

هق »: ومؾذا ورد ذم يمتوب )اًمؼدس شموريخ وطمضورة ًمؾديمتقرة رديـي( ،واًمتؼديس

ويت٘مقن هذا ايمْمريؼ  ،يمِمٙمبفايمْمريؼ ايمذي ؽم٣مر همٝمف ايمسٝمد اظمسٝمح َمع اجلٛمقد ايمروَم٣من 

 وهٛم٣مك ايم٘مثغم َمـ ،سمبدأ إولم َمـ صمقار َمدرؽم٥م راهب٣مت صٜمٝمقن ،( َمرضمٙم٥م04َمـ )

ايم٘مٛم٣مئس وإديرة وإرضضم٥م ايمتل سمسجؾ سم٣مريخ ومداؽم٥م ايمٗمدس وأّهٝمٜم٣م زم٣ميمٛمسب٥م 

 .(7)شٞم٣مه هق إهؿ زم٣ميمٛمسب٥م يمٙمٚمسٝمحٝمكمويم٘مـ َم٣م ذىمر ،يمٙمٚمسٝمحٝمكم فمػم ايمٔمِمقر

وذيمر اًمبوطمٌ اخلؾقكم أّن هـوك أرضطمي ًمألكبقوء ويمفػًو ضمرمقًو واعمؽون اًمذي طمبس 

 .(4)ومقف اعمؾؽ صدىمقو


 .051-052/ 7( اعمصدر كػسف: 0)

 .41د، اًمؼدس شموريخ وطمضورة: ( رديـي مجقؾ قمبد اعمجق7)

 .091/ 7( ُاكظر: ضمعػر اخلؾقكم، مقؾمققمي اًمعتبوت اعمؼدؾمي، ىمسؿ اًمؼدس: 4)
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 املبخح الجالح

 ×احلصني اإلواًحملٛ خمتصرٚ حٕه شريٚ 
د وٓ يرا ،ٓ يراد مـف اًمتعريػ سمؿجفقل احلول ×احلسلم وإلموماًمتعريػ سمإّن 

 ،وشمعريػ سمرشمبتف ×اإلمومسمؾ هق سمقون عمؼوم  ،مـف إصمبوت كسى عمغؿقر مـ اًمرضمول

عمـ ضمفؾ ذًمؽ أو دموهؾ متعؿدًا يمام ومعؾ سمـق أمقي وضمقشفؿ إقمؿك  ،وشمليمقد عمـزًمتف

 اًمذي همرشمف اًمدكقو.

 .×اؾمؿف: احلسلم سمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى ـ 

 .‘ًمىواًمده: ؾمقد إوصقوء وأمػم اعمممـلم قمكم سمـ أيب ـمو ـ 

واًمدشمف: اًمزهراء اًمبتقل واًمصديؼي اًمشفقدة وموـمؿي سمـً حمؿد كبل اإلؾمالم  ـ 

 )صؾقات اهلل وؾمالمف قمؾقفام(.

 .’ضمّده ّٕمف: رؾمقل اهلل حمؿد ـ 

 .×ضمّده ٕسمقف: أسمق ـموًمى ؾمقد اًمبطحوء ـ 

 .اًمسقد... ،اًمسبط ،اًمشفقد ،اًمقذم ،اًمطقى ،أًمؼوسمف: اًمرؿمقد ـ 

 وًمٌ مـ ؿمعبون ًمؾسـي اًمثوًمثي أو اًمراسمعي مـ اهلجرة.وٓدشمف: اعمشفقر ذم اًمث ـ 

وومد  ’هق ممـ سموهؾ سمف رؾمقل اهلل ×احلسلم اإلموممؼومف وومضؾف:  ـ 

 ،وآيي اعمقدة ذم اًمؼرسمك ،وآيي اعمبوهؾي ،وهق ممـ كزًمً ومقفؿ آيي اًمتطفػم ،كجران

 واخلومس مـ أصحوب اًمؽسوء اًمذيـ ظمّصفؿ اهلل شمعومم سموًمؽرامي واًمػضؾ.

اًمتل ^ قمدد واومر مـ اًمروايوت اًمتل وردت قمـ اًمـبل وأهؾ سمقتف وهـوًمؽ
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 .×موم احلسلمشمؽشػ قمـ اعمؽوكي واعمـزًمي ًمإل

َمـ »ومؼول: ‘أظمذ سمقد احلسـ واحلسلم ’ومـ هذه اًمروايوت أّن رؾمقل اهلل

 .(0)شأضمّبٛمل وأضم٤ّم هذيـ وأزم٣مّه٣م وأَّمٜمام ىم٣من َمٔمل دم درصمتل دم اجلٛم٥ّم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م

 ’يمون قمغم ومخذ رؾمقل اهلل ×أّن احلسلم :امن اعمحؿديوروي أيضًو قمـ ؾمؾ

أزمق  اإلَم٣ممازمـ  اإلَم٣ممأٞم٦م ،أٞم٦م ايمسٝمد ازمـ ايمسٝمد أزمق ايمس٣مدة»ويمون يؼّبؾف ويؼقل: 

 .(7)شوسم٣مؽمٔمٜمؿ وم٣مئٚمٜمؿ ،أٞم٦م احلج٥م ازمـ احلج٥م أزمق احلج٨م سمسٔم٥م َمـ صٙمبؽ ،إئٚم٥م

 ’اًمؽثػم مـ أطموديٌ اًمـبل احلسـ اإلموموورد ذم طمؼف وطمؼ أظمقف 

وًمده  ’وهل سمؿثوسمي أوؾمؿي ىمؾدهو رؾمقل اهلل ،اًمتل شمشػم إمم إمومتف وطمجقتف وحمبتف

 مـفو: ،×احلسلم اإلموم

 .(4)شضمسكم َمٛمل وأٞم٣م َمـ ضمسكم» ـ

 .(3)شاحلسكم َمِمب٣مح اهلدى وؽمٖمٝمٛم٥م ايمٛمج٣مة» ـ

 .(5)شأضم٤م أهؾ زمٝمتل إرّم احلسـ واحلسكم» ـ

َم٣من إن وم٣مَم٣م أو ومٔمدا احلسـ واحلسكم ؽمٝمدا ؾمب٣مب أهؾ اجلٛم٥م وإهنام إَم٣م» ـ

 .(9)شوأزمقّه٣م طمغٌم َمٛمٜمام


 .22/ 0اسمـ طمـبؾ، مسـد أمحد:  4109، سمرىمؿ 415/ 5( اًمؽممذي، ؾمــ اًمؽممذي: 0)

، 073مـ ـمريؼ اًمعومي: × ( اسمـ ؿموذان، موئي مـؼبي مـ مـوىمى أمػم اعمممـلم وإئؿي مـ وًمده7)

 ـؼبي اًمثومـي واخلؿسقن.اعم

 .00، اًمبوب اًمراسمع قمنم، احلديٌ 57، يمومؾ اًمزيورات: اًمؼؿل ( اسمـ ىمقًمقيف4)

، اًمبوب اًمسودس اًمـصقص قمغم 91/ 0: قمققن أظمبور اًمرضو اًمصدوق،( ورد سموظمتالف يسػم: 3)

 ×.ي ذم مجؾي إئؿي آصمـل قمنموإلمومسم اًمرضو

 . 455( اًمشقخ اعموطمقزي، يمتوب إرسمعلم: 5)

، سموب مو ضموء قمـ أيب ذر 41( اخلزاز اًمرازي، يمػويي إصمر ذم اًمـّص قمغم إئؿي آصمـل قمنم: 9)

 ×اًمغػوري ذم اًمـصقص قمغم إئؿي
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 .(0)شضمسكم ؽمبط َمـ إؽمب٣مط» ـ

َمـ أضم٤م أن يٛمٓمر إلم أضم٤م أهؾ إرض وإلم أضم٤م أهؾ ايمسامء همٙمٝمٛمٓمر إلم » ـ

 .(7)شاحلسكم

ووضمقب حمبتف  اإلموموهمػمهو مـ اًمػضوئؾ اًمؽثػمة اًمتل شمميمد قمغم شمعظقؿ 

 واًمدوموع قمـ طمرمتف.

ايمرزم٣مب زمٛم٦م اَمرؤ  ،زمٛم٦م أيب َمرة زمـ َمسٔمقد ايمثٗمٖمل : يمٝمعم×اإلَم٣ممزوصم٣مت » ـ

 .(4)شؾمٜمر زم٣مٞمقيف زمٛم٦م يزدصمرد َمٙمؽ ايمٖمرس ،فم٣مسم٘م٥م ،ايمٗمٝمس

 ،صمٔمٖمر ،×فمقم إىمػم ،×زيـ ايمٔم٣مزمديـ فمقم ايمسج٣مد اإلَم٣مم: ×أوٓده» ـ

 .(3)شورومٝم٥م ،وهم٣مؿمٚم٥م ،وؽم٘مٝمٛم٥م ،فمبد اهلل ايمرضٝمع ويٗم٣مل فمقم إصٕمر

وهق أسمق  ،×احلسـ اإلمومسمعد أظمقف  اإلمومهق  ×احلسلم اإلموموطمقٌ إّن 

أوضمى  ،×احلسـ اإلموموهق طمجي اهلل شمعومم قمغم اخلؾؼ سمعد أظمقف  ،إئؿي اًمتسعي

 .(5)( ...ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی) اهلل شمعومم ـموقمتف سمؼقًمف:

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ) وأوضمى حمبتف ومقدشمف قمغم إمي سمؼقًمف شمعومم:

 .(9)( ٿ

مـ ظمالل  ،×احلسلم إلمومامقدة ×وقمغم اًمرهمؿ مـ شمليمقد رؾمقل اهلل

شمعرض ًمالكتفوك وًمؾظؾؿ وًمؾؼتؾ ٓ ًمٌمء  ×اإلمومكجد ان  ،اًمروايوت اعمتضوومرة


 ، سموب اًمراسمع قمنم.57يمومؾ اًمزيورات:  اًمؼؿل، ( اسمـ ىمقًمقيف0)

 ، ومصؾ ذم معوزم أمقره.24/ 3×.: ( اسمـ ؿمفر آؿمقب، مـوىمى آل أيب ـموًمى7)

 .7/037احلـػل، يـوسمقع اعمقدة:  ( اًمؼـدوزي4)

 ( اعمصدر كػسف.3)

 .56( اًمـسوء: آيي5)

 .74( اًمشقرى: آيي9)
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 ،إٓ خلروضمف ًمطؾى اإلصالح وكنم اخلػم وإمر سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر

 ،ومقحؼ ًمـو وًمؽؾ طمر راومض ًمؾظؾؿ كوس ًمؾحؼ أن يبؽل قمغم هذا اًمقضمقد اعمؼدس

 قا قمؾقف.وطمثّ  ،^سمقتفوأهؾ  ×وهق مو ومعؾف اًمـبل



 50  ........................................................................  متفقدّيي سمحقث: إول اًمػصؾ

 

 

 

 املبخح الرابع

 تارٖخ الععاٟر احلصٍٗٗٛ
 وومقف مطوًمى:

ّٔه  ×احلصني اإلواًالصابكني عمٜ  األٌبٗاٞبكاٞ  :املطمب األ

كظرًا ًمّضورة آظمتصور ذم اًمبحٌ اضطرركو إمم ذيمر ؿموهد واطمد مـ 

ىمومياًمشقاهد  إ إمم  شمشػم  ًمتل  قمغم  ،سمؼلماًمسو إكبقوءاًمشعوئر احلسقـقي مـ ىمبؾ  ا

 كبقـو وآًمف وقمؾقفؿ اًمسالم.

 ×املكصد األٔه: بكاٞ آدً

ٛمف ويمٗمّ  ،^إلم ؽم٣مق ايمٔمرش ورأى أؽمامء اخلٚمس٥م ×ضمٝمٛمام ٞمٓمر آدم»

 ،وي٣م هم٣مؿمر زمحؼ هم٣مؿمٚم٥م ،وي٣م فم٣مرم زمحؼ فمقم ،أن يٗمقل: ي٣م محٝمد زمحؼ حمٚمد ×صمػمئٝمؾ

 ×همٙمام ذىمر احلسكم ،ضمس٣من زمحؼ احلسكمي٣م ومديؿ اإل و ،وي٣م حمسـ زمحؼ احلسـ

همٗم٣مل جلػمئٝمؾ: دم ذىمر اخل٣مَمس يٛم٘مرس ومٙمبل وسمسٝمؾ  ،ؽم٣ميم٦م دَمقفمف وطمُمع ومٙمبف

وآدم واظمالئ٘م٥م احل٣مرضون  ،×همٟمطمذ صمػمئٝمؾ دم زمٝم٣من ايمسب٤م راشمٝم٣ًم يمٙمحسكم ،فمػمي

 ،همٗم٣مل: ويمدك هذا يِم٣مب زمٚمِمٝمب٥م سمِمٕمر فمٛمده٣م اظمِم٣مئ٤م ،هٛم٣مك يسٚمٔمقن ويب٘مقن
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 .(0)شيمٝمس يمف ٞم٣مس وٓ َمٔمكم ،يداً وضمٝمدًا همر ،وم٣مل: وَم٣م هل؟ وم٣مل: يٗمتؾ فمْمُم٣مٞم٣ًم نمريب٣مً 

 .(7)طملم ؿموهد ذًمؽ ذم قمومل اًمذر ×سمؽك قمغم احلسلم ×وورد أّن آدم

 ×املكصد الجاٌ٘: بكاٞ ٌٕح

 ،٦م ايمسٖمٝمٛم٥مارتّ  ،×همقق أرض ومتؾ همٝمٜم٣م احلسكم ×وظم٣م وصٙم٦م ؽمٖمٝمٛم٥م ٞمقح»

همٗم٣مل: إهلل ؿمٖم٦م ايمدٞمٝم٣م وَم٣م أص٣مزمٛمل همزع َمثؾ َم٣م أص٣مزمٛمل دم هذه  ،همخ٣مف ٞمقح ايمٕمرق

همب٘مك  ،ووم٣مل: يٗمتؾ دم هذا اظمقضع ،×زمٗمّمٝم٥م احلسكم ×همٛمزل صمػمئٝمؾ ،ٕرضا

 .(4)شويمٔمٛمقا وم٣مسمٙمف وَمّمقا ،وأصح٣مب ايمسٖمٝمٛم٥م ،×ٞمقح

 ×املكصد الجالح: بكاٞ الٍيب إبراِٗي

ظم٣م أَمر اهلل فمز وصمؾ إزمراهٝمؿ أن يذزمح َم٘م٣من ازمٛمف » ×اًمرضو اإلمومورد قمـ 

اهٝمؿ أن ي٘مقن ذزمح ازمٛمف متٛمّك إزمر ،ايم٘مبش ايمذي أٞمزيمف فمٙمٝمف ،×إؽمامفمٝمؾ

يمغمصمع إلم ومٙمبف َم٣م يرصمع إلم ومٙم٤م  ،َم٘م٣مٞمف وأٞمف مل ي٠مَمر زمذزمح ايم٘مبش ،زمٝمده×إؽمامفمٝمؾ

زمذيمؽ أرهمع درصم٣مت أهؾ همٝمستحؼ  ،ايمقايمد ايمذي يذزمح أفمز ويمده فمٙمٝمف زمٝمده

؟ إيمٝمف ي٣م إزمراهٝمؿ َمـ أضم٤م طمٙمٗمل إيمٝمؽهمٟموضمك اهلل ،ايمثقاب فمعم اظمِم٣مئ٤م

هق   ً ٣م ٗم طمٙم َم٣م طمٙمٗم٦م  ٣م رب  ي ل:  ٗم٣م بؽ حمٚمدهم ٝم َمـ ضمب رّم  إ  ،’أضم٤ّم 

رّم  إ أضم٤م  هق  زمؾ  ٗم٣مل:  هم َمٛمٖمسؽ؟  أ ٝمؽ  يم إ أضم٤م  أهق  ف  ٝم يم إ هلل  ا همٟموضمك 

ٞمٖمز ده ،َمـ  همقيم ٔم٣ملم:  سم ل  ٣م : وم٣مل ،أضم٤م إيمٝمؽ أو ويمدك؟ وم٣مل: زمؾ ويمدهوم

أو ذزمح ويمدك زمٝمدك دم ؿم٣مفمتل؟  ،همذزمح ويمده ـمٙماًم فمعم أيدي أفمدائف أوصمع يمٗمٙمبؽ


 .735/ 33( اعمجؾز، سمحور إكقار: 0)

 .34×: ( ُاكظر: ـموهر آل قمؾؽي، رأس احلسلم7)

 .734/ 33اعمجؾز، سمحور إكقار:  (4)
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هم١من ؿم٣مئٖم٥م  ،وم٣مل: ي٣م إزمراهٝمؿ ،ع يمٗمٙمبلوم٣مل: ي٣م رب زمؾ ذزمحف فمعم أيدي أفمدائف أوصم

 ،سمزفمؿ أهن٣م َمـ أَم٥م حمٚمد ؽمتٗمتؾ احلسكم ازمٛمف ـمٙماًم وفمدواٞم٣ًم ىمام يذزمح ايم٘مبش

 .(0)شوسمقصمع ومٙمبف وأومبؾ يب٘مل... ×همجزع إزمراهٝمؿ ،ويستقصمبقن زمذيمؽ ؽمخْمل

 املكصد الرابع: بكاٞ عٗصٜ بَ ورٖي

أؾمدًا يمورسًا ىمد أظمذ ومعف احلقاريقن ذم يمرسمالء رأوا  ×كوعمو مر اًمـبل قمقس

إمم إؾمد وىمول: مل ضمؾسً قمغم ـمريؼـو ٓ شمدقمـو كؿر ومقف؟  ×ومتؼدم قمقسك ،اًمطريؼ

ؾمبط حمؿد اًمـبل  ×ىمول: إين ٓ أدقمؽؿ مترون طمتك شمؾعـقا يزيد ىموشمؾ احلسلم

 .(7)واسمـ قمكم اًمقزم ؾمالم اهلل قمؾقفام ،إملم

ٓطمؼًو ذم مؼوم ؾمـذيمرهؿ  ،×احلسلم اإلموموهـوك أكبقوء آظمرون ىمد سمؽقا 

 ذم اًمػصؾ اًمثوين. ×احلسلم اإلمومآؾمتدٓل قمغم ضمقاز اًمبؽوء قمغم 

 ×احلصني اإلواًصخابْ عمٜ أبٗتْ ٔ ٔأِن |بكاٞ ٌبٍٗااملطمب الجاٌ٘: 

وأصحوسمف سمؽقا  ^وأهؾ سمقتف |أن اًمـبل إيمرم :ضموء ذم اًمتوريخ واًمسػمة

مصقبي وًمده ومصقبي أهؾ أىموم اعملشمؿ قمغم  ×سمؾ إّن اًمـبل ،×احلسلم اإلمومقمغم 

وأومم هذه اعملؾموة رقمويي يمبػمة ذم أيمثر مـ مقـمـ ومع أيمثر مـ ؿمخص سمام ذم  ،سمقتف

شمسؾقط اًمضقء ٓ سمد مـ وًمؽل يتضح اعمطؾى يرى اًمبوطمٌ  ،ذًمؽ كسوؤه وأهؾ سمقتف

قمغم مو ىموم سمف اًمـبل وأمػم اعمممـلم ووموـمؿي واحلسـ صؾقات اهلل قمؾقفؿ ومو ىموم سمف 

 :وهـو مؼوصد ،|وت اًمـبلإصحوب وزوضم


 .51اًمصدوق، اخلصول:  (0)

 .326( اًمصدوق،  إموزم: 7)
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 ٔبكاؤٓ عمْٗ ×ملصٗبٛ ٔلدٓ احلصني |املكصد األٔه: ذكر الٍيب

ومورس دور اعمريّب وإب  ،×احلسلم اإلموممع وًمده | قموش اًمـبل إيمرم

ظمؼم مـ اًمسامء سمام وقمـدمو أُ  ،ذم صغر ؾمـف ×يصقبفسمحقٌ يمون يتلمل ًمؽؾ مو  ،احلوين

وهذا مو أؿمورت إًمقف اًمروايوت اًمؽثػمة واًمتل  ،راً ؾمقحؾ قمغم وًمده مـ سمعده سمؽوه سمؽوًء م

 ًمبقون شموريخ إىمومي اًمشعوئر احلسقـقي ذم صدر اإلؾمالم: ؛كذيمر مـفو مو يكم

وَمـ ضمدي٧م أم ؽمٙمٚم٥م زوج ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف ـ »ىمول صوطمى اًمعؼد اًمػريد: 

 ،وم٣ميم٦م: ىم٣من فمٛمدي ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف ـ وآيمف ـ وؽمٙمؿ وَمٔمل احلسكم ،وآيمف ـ وؽمٙمؿ

 ،همدٞم٣م َمٛمف ،همب٘مك همؼمىمتف ،همٟمطمذسمف ،همدٞم٣م َمـ ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف ـ وآيمف ـ وؽمٙمؿ

وم٣مل: أَم٣م إّن أَمتؽ  ،همب٘مك همؼمىمتف: همٗم٣مل يمف صمػميؾ: أحتبف ي٣م حمٚمد؟ وم٣مل: ٞمٔمؿ ،همٟمطمذسمف

 ،همٟمراه َمٛمٜم٣م ،همبسط صمٛم٣مضمف ،وإن ؾمئ٦م أريُتؽ َمـ سمرزم٥م إرض ايمتل يٗمتؾ هب٣م ،ؽمتٗمتٙمف

 .(0)شـ وآيمف ـ وؽمٙمؿهمب٘مك ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف 

قمغم وًمده  |سمؽوء اًمـبل (7)وىمد ذيمر اسمـ قمسويمر ذم يمتوسمف خمتٍم شموريخ دمشؼ

 .(4)ويمذًمؽ ذيمر ذًمؽ اًمشقخ اًمطقد ×احلسلم اإلموم

ذيمر مصقبي وًمده  |وهـوك اًمؽثػم مـ اًمروايوت اًمتل شمميمد أن اًمـبل إيمرم

 وسمؽك قمؾقف. ×احلسلم اإلموم

ـّ سمذًمؽ  ×صقبي احلسلمذيمر م |ومقظفر ممو شمؼدم أن اًمـبل وسمؽك قمؾقف ومس

| وهذا ممو يدقمقكو أن كقاد رؾمقل اهلل ،^ؾمـي اًمبؽوء واحلزن قمغم ؾمقد اًمشفداء

 ×سمقًمده احلسلم


 .047/ 5كدًمز، اًمعؼد اًمػريد: (ا0ٕ)

 .043/ 2( ُاكظر: اسمـ قمسويمر اًمشوومعل، خمتٍم شموريخ دمشؼ: 7)

 .473( ُاكظر: اًمطقد، إموزم: 4)
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  وصٗبٛ ٔلدٓ احلصنيعمٜ  املكصد الجاٌ٘: بكاٞ أوري املؤوٍني عم٘ بَ أب٘ طالب

ّٓ  ×مل يدع أمػم اعمممـلم  موماإل وذيمر ومقفو مو ؾمقحؾ قمغم وًمده مـوؾمبي إ

ومـفو مو ذيمره قمـد ذهوسمف إمم صػلم ًمؼتول  ،وقمغم أهؾ سمقتف ذم يمرسمالء ×احلسلم

يمام ذم  ،مو يشػم إمم ذًمؽ اًمصدوقومؾؼد ورد قمـ اسمـ قمسويمر وقمـ اًمشقخ  ،اًمبوـمؾ

 :ياًمروايذه ه

وم٣مل: ضمدشمٛم٣م أمحد زمـ حيٝمك  ،ضمدشمٛم٣م حمٚمد زمـ أمحد ايمسٛم٣مين»ىمول اًمشقخ اًمصدوق: 

 ،وم٣مل: ضمدشمٛم٣م متٝمؿ زمـ هبٙمقل ،دشمٛم٣م زم٘مر زمـ فمبد اهلل زمـ ضمبٝم٤موم٣مل: ضم ،زمـ زىمري٣م ايمٗمْم٣منا

 ،فمـ ازمـ فمب٣مس ،فمـ جم٣مهد ،فمـ احلسكم زمـ فمبد ايمرمحـ ،وم٣مل: ضمدشمٛم٣م فمقم زمـ فم٣مصؿ

همٙمام ٞمزل زمٛمٝمٛمقى وهق ؾمط  ،دم طمروصمف إلم صٖمكم ×وم٣مل: ىمٛم٦م َمع أَمغم اظم٠مَمٛمكم

ي٣م  ،يمف: َم٣م أفمرهمف أسمٔمرف هذا اظمقضع؟ همٗمٙم٦م ،ي٣م زمـ فمب٣مس)وم٣مل زمٟمفمعم صقسمف:  ،ايمٖمرات

: يمق فمرهمتف ىمٚمٔمرهمتل مل سم٘مـ تقزه ضمتك سمب٘مل ىمب٘م٣مئل. وم٣مل: ×همٗم٣مل فمقم ،أَمغم اظم٠مَمٛمكم

وهق يٗمقل:  ،وزم٘مٝمٛم٣م َمٔم٣مً  ،صدره همب٘مك ؿمقياًل ضمتك اطمّمٙم٦م حلٝمتف وؽم٣ميم٦م ايمدَمقع فمعم

صػمًا  ،وأويمٝم٣مء ايم٘مٖمر ،ضمزب ايمُمٝمْم٣من ،َم٣مرم ؤل ضمرب ،َم٣مرم ؤل أيب ؽمٖمٝم٣من ،أوه أوه

 .(0)ش(...٣م فمبد اهلل ـ همٗمد يمٗمل أزمقك َمثؾ ايمذي سمٙمٗمك َمٛمٜمؿـ ي٣م أزم

 ÷املكصد الجالح: بكاٞ السِراٞ عمٜ ٔلدِا احلصني

 ،قمـد وٓشمف ×احلسلم اإلمومذيمر اًمعؾامء أّن ؾمقدة كسوء اًمعوعملم سمؽً وًمدهو 

أت مـ إمي وشمؼمّ  ،يمام أهنو ًمعـً ىموشمؾقف ،قمـ ظمؼمه |سمعد أن أظمؼمهو رؾمقل اهلل

| »: إًمقف هذه اًمرواييوهذا مو شمشػم  ،قمغم ىمتؾفاًمتل اضمتؿعً  ٣م َأطْمػَمَ ايمٛمَّبِلُّ
ُف ظَمَّ ُرِوَي َأٞمَّ

ـِ  ـَ اظْمَِح َسكْمِ َوََم٣م َُيِْري فَمَٙمْٝمِف َِم  ،زَمَ٘م٦ْم هَم٣مؿمَِٚم٥ُم زُمَ٘م٣مًء ؾَمِديداً   ازْمٛمََتُف هَم٣مؿمَِٚم٥َم زمَِٗمْتِؾ َويَمِدَه٣م احْلُ


 .044/ 2. ُاكظر: اسمـ قمسويمر، خمتٍم شموريخ دمشؼ: 311-321إموزم: ، ( اًمصدوق0)
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ـْ فَمقِمي ََمَتك َيُ٘مقُن َذيمَِؽ؟ ومَ  ،َووَم٣ميَم٦ْم: َي٣م َأزَمفْ  هَم٣مؾْمَتدَّ  ،٣مَل: دِم َزََم٣مٍن طَم٣مٍل َِمٛم ل َوَِمٛمِْؽ َوَِم

ـْ َيْٙمَتِزُم زم١ِموَِم٣مََم٥ِم ايْمَٔمَزاِء يَمُف؟ ،زُمَ٘م٣مُؤَه٣م َووَم٣ميَم٦ْم: َي٣م َأزَمفْ  ـْ َيْب٘مِل فَمَٙمْٝمِف َوََم |:  ،هَمَٚم هَمَٗم٣مَل ايمٛمَّبِلُّ

تِل َيْبُ٘مقَن فَمعَم ٞمَِس٣مِء  ،َي٣م هَم٣مؿمَِٚم٥مُ  ْؿ َيْبُ٘مقَن فَمعَم ِرصَم٣مِل َأْهِؾ  ،َأْهِؾ زَمْٝمتِلإِنَّ ٞمَِس٣مَء ُأَمَّ َوِرصَم٣مهَلُ

ُدوَن ايْمَٔمَزاَء صِمٝماًل زَمْٔمَد صِمٝمٍؾ دِم ىُمؾ  ؽَمٛم٥َمٍ  ،زَمْٝمتِل هَم١مَِذا ىَم٣مَن ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ُم سَمُْمَٖمِٔمكَم َأْٞم٦ِم  ،َوُُيَد 

صَم٣ملِ  ـْ زَمَ٘مك َِمٛمُْٜمْؿ فَمعَم  ،يمِٙمٛم َس٣مِء َوَأَٞم٣م َأؾْمَٖمُع يمِٙمر  َسكْمِ َأطَمْذَٞم٣م زمَِٝمِدِه َوىُمؾُّ ََم َُمَِم٣مِب احْلُ

ٛم٥َّمَ  َّٓ فَمكْمٌ زَمَ٘م٦ْم فَمعَم َُمَِم٣مِب  ،َي٣م هَم٣مؿمَِٚم٥مُ  ،َوَأْدطَمْٙمٛم٣َمُه اجْلَ ىُمؾُّ فَمكْمٍ زَم٣مىمَِٝم٥ٌم َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم إِ

َسكْمِ  ٛم٥َّمِ  ،احْلُ ٌة زمِٛمَِٔمٝمِؿ اجْلَ ٣َم ض٣مضِمَ٘م٥ٌم َُمْسَتْبمِمَ  .(0)شهَم١مهِنَّ

 ÷ذم طمديٌ ـمقيؾ أّن اًمسقدة وموـمؿي اًمزهراءورد قمـ اسمـ قمبوس  يمذًمؽو

 .(7)×قمـد وٓدة ؾمقد اًمشفداء ×احلسلم اإلمومسمؽً قمغم وًمدهو 

 احلصَ عمٜ أخْٗ احلصني اإلواًاملكصد الرابع: بكاٞ 

وؾمػمشمف ذم يمتى اًمتوريخ كؼػ قمغم مو  ×احلسـ اإلموممـ ظمالل شمتبعـو حلقوة 

مـ  ×احلسلم اإلموموسملظمقف قمغم مو ؾمقحؾ سمف  ×احلسـ اإلموميشػم إمم سمؽوء 

 كسؾط اًمضقء قمغم ذًمؽ كذيمر مو ورد ذم هذه اًمروايي أشمقي:وًمؽل  ،مصقبي

سمٕمغم  ،وصمرى ايمسؿ دم زمدٞمف ،ظم٣م دٞم٦م وهم٣مسمف وٞمٖمدت أي٣مَمف ×روي أن احلسـ»

َم٣مرم أرى يمقٞمؽ ]َم٣مئاًل[ إلم اخلرضة؟ همب٘مك  ×همٗم٣مل يمف احلسكم ،يمقٞمف واطمرض

شمؿ افمتٛمٗمف ؿمقياًل وزم٘مٝم٣م  ،صمدي دمَّ وهمٝمؽ يمٗمد صح ضمدي٧م ،احلسـ ووم٣مل: ي٣م أطمل

وم٣مل: ظم٣م دطمٙم٦م يمٝمٙم٥م اظمٔمراج روض٣مت  ،همٗم٣مل: أطمػمين صمدي ،همسئؾ فمـ ذيمؽ ،ىمثغماً 

رأي٦م ومٌميـ فم٣ميمٝمكم َمتج٣موريـ فمعم صٖم٥م  ،وَمررت فمعم َمٛم٣مزل أهؾ اإليامن ،اجلٛم٣من

همٗمٙم٦م:  ،وأطمر َمـ ايمٝم٣مومقت إمحر ،واضمدة ]إٓ أن[ أضمدّه٣م َمـ ايمززمرصمد إطمرض


 .33/764. ُاكظر: اعمجؾز، سمحور إكقار: 543( اًمبحراين، قمقامل اًمعؾقم: 0)

 .5/ 657، سمرىمؿ 371/ 4. ُاكظر: هوؿمؿ اًمبحراين، مديـي اعمعوضمز: 403ُاكظر: مسـد وموـمؿي: ( 7)
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 ،×وأطمر يمٙمحسكم ،×ي٣م صمػمئٝمؾ ظمـ هذان ايمٗمٌمان؟ همٗم٣مل: أضمدّه٣م يمٙمحسـ

همٗمٙم٦م: مل ٓ  ،همٙمؿ مل ي٘مقٞم٣م فمعم يمقن واضمد؟ همس٘م٦م ومل يرد صمقازم٣مً  ،همٗمٙم٦م: ي٣م صمػمئٝمؾ

همٗم٣مل: أَم٣م  ،همٗمٙم٦م يمف: ؽمٟميمتؽ زم٣مهلل إٓ َم٣م أطمػمسمٛمل ،ضمٝم٣مء َمٛمؽ :×سمت٘مٙمؿ؟ وم٣مل

وأَم٣م محرة ومٌم  ،فمٛمد َمقسمفوخيرض يمقٞمف  ،هم١مٞمف يٚمقت زم٣ميمسؿ ×طمرضة ومٌم احلسـ

همٔمٛمد ذيمؽ زم٘مٝم٣م وض٨م احل٣مرضون زم٣ميمب٘م٣مء  ،هم١مٞمف يٗمتؾ وحيٚمر وصمٜمف زم٣ميمدم ،×احلسكم

 .(0)شوايمٛمحٝم٤م

 .(7)ذم طمديٌ ـمقيؾ ×أظموه ؾمقد اًمشفداء ×احلسـ اإلموموىمد رصمك 

قمغم مصقبتف  ×احلسـ اإلموموقمـد اًمتلمؾ ذم هذه اًمروايي كؾؿس مـف سمؽوء 

 ×احلسلم اإلمومىمبؾ ؿمفودة  ×احلسلم اإلمومومصقبي أظمقف 

 ×احلصني اإلواًاملكصد اخلاوض: بكاٞ الصخابٛ عمٜ 

قمـدمو أظمؼمهؿ اًمـبل سمؼتؾف  ×احلسلم اإلمومهـوك مـ اًمصحوسمي مـ سمؽك قمغم 

وهـوك مـ سمؽك  ،وهـوك مـ سمؽك قمؾقف قمـد ظمروضمف مـ اعمديـي ،وسمؽك ومبؽقا ًمبؽوئف

وايوت اًمداًمي قمغم سمؽوء هذه اًمركقرد وًمؽل يتضح اعمطؾى  ،قمؾقف سمعد ؿمفودشمف

 وهل يمام يكم: ،اًمطقائػ اًمثالث

 ×احلسكم اإلَم٣ممزمُمٜم٣مدة  |زم٘م٣مء ايمِمح٣مزم٥م فمٛمد إطمب٣مر ايمٛمبلـ  أ

ـ فمعم رؽمقل ‘دطمؾ احلسكم زمـ فمقم ـ »أهّنو ىموًمً:  ،قمـ قموئشي ،روى قمروة

 ،همرىم٤م فمعم ـمٜمره وهق َمٛم٘م٤م ،اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف ـ وآيمف ـ وؽمٙمؿ وهق يقضمك إيمٝمف

همٗم٣مل صمػميؾ: ي٣م حمٚمد إن أَمتؽ ؽمتٖمتـ زمٔمدك وُيٗمتؾ ازمٛمؽ هذا َمـ  ،ـمٜمره ويمٔم٤م فمعم


 .070. قمبد اهلل اًمبحراين، قمقامل اًمعؾقم: 035/ 33سمحور إكقار: ، ( اعمجؾز0)

 .022( ُاكظر: اًمصدوق، إموزم: 7)
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 ،ووم٣مل: دم هذه إرض يٗمتؾ ازمٛمؽ اؽمٚمٜم٣م ايمْمػ ،وَمد يده همٟمسم٣مه زمؼمزم٥م زمٝمّم٣مء ،زمٔمدك

همٙمام ذه٤م صمػميؾ طمرج رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف ـ وآيمف ـ وؽمٙمؿ إلم أصح٣مزمف وايمؼمزم٥م 

همٗم٣ميمقا: َم٣م  ،امر وأزمق ذر وهق يب٘ملوهمٝمٜمؿ أزمق زم٘مر وفمٚمر وفمقم وضمذيٖم٥م وفم ،دم يده

يب٘مٝمؽ ي٣م رؽمقل اهلل؟ همٗم٣مل: أطمػمين صمػميؾ أن ازمٛمل احلسكم يٗمتؾ زمٔمدي زمٟمرض 

 .(0)ايمْمػ وصم٣مءين هبذه ايمؼمزم٥م همٟمطمػمين أن همٝمٜم٣م َمّمجٔمف

ومؼول:  ×اًمصحوسمي سمؽقا قمغم احلسلمسملن وىمد قمؾؼ اًمسقد إملم ذم يمتوسمف 

 ،يب٘مل يمٗمتؾ ويمده وسمرزمتف زمٝمده|وٓزمد أن ي٘مقن ايمِمح٣مزم٥م ظم٣م رأوا رؽمقل اهلل»

أطمذُتؿ  ،وأراهؿ سمرزمتف ايمتل صم٣مء هب٣م صمػمئٝمؾ ،وأطمػمهؿ زمام أطمػمه زمف صمػمئٝمؾ َمـ ومتٙمف

هم١مّن ذيمؽ مم٣م يبٔم٧م فمعم  ،وواؽمقه دم احلزن فمعم ويمده ،همب٘مقا يمب٘م٣مئف ،ايمروّم٥م ايمُمديدة

 .(7)شأؾمد احلزن وايمب٘م٣مء

ؽك قمغم وًمده يمام مر ذم سم ×وممو يميمد ىمقل اًمسقد إملم أن أمػم اعمممـلم

 وهؿ مـ يمبور اًمصحوسمي. ،وٓ ؿمؽ ذم سمؽوء طمذيػي وقمامر وأيب ذر ،اًمروايوت

 َمـ اظمديٛم٥م ×احلسكم اإلَم٣ممزم٘م٣مء ايمِمح٣مزم٥م فمٛمد طمروج  ـ ب

مـ اعمديـي اقمؽمضف صمؾي مـ اًمصحوسمي إؿمػوىمًو  ×احلسلم اإلمومقمـد ظمروج 

ّٓ  ،قمؾقف  ، سملمر اهلل شمعومم وإذكف وإرادشمفوًمؽـف إموم معصقم ٓ يرومع ىمدمًو وٓ يضعفو إ

 وممـ اقمؽمضف:

ـ أّن يزيد  × وؽمب٤م طمروصمف ـ»ىمول اسمـ طمجر اهلقتؿل ذم اًمصقاقمؼ اعمحرىمي: 

همٖمر ظم٘م٥م  ،ظم٣م اؽمُتخٙمػ ؽمٛم٥م ؽمتكم أرؽمؾ يمٔم٣مَمٙمف زم٣مظمديٛم٥م أن يٟمطمذ يمف ايمبٝمٔم٥م فمعم احلسكم

٣مئمقه ويٚمحق همٟمرؽمٙمقا إيمٝمف أن يٟمسمٝمٜمؿ يمٝمب ،همسٚمع زمف أهؾ ايم٘مقهم٥م ،طمقهم٣ًم فمعم ٞمٖمسف


 .011( اعمووردي، أقمالم اًمـبقة: 0)

 . 60-61ئؿ قمغم إىمومي اعمآشمؿ: إملم، إىمـوع اًمال (7)
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وزمكّم يمف نمدرهؿ وومتٙمٜمؿ ٕزمٝمف  ،همٛمٜم٣مه ازمـ فمب٣مس ،فمٛمٜمؿ َم٣م هؿ همٝمف َمـ اجلقر

همب٘مك ازمـ فمب٣مس ووم٣مل:  ،همٟمزمك ،همٛمٜم٣مه أن ٓ يذه٤م زمٟمهٙمف ،همٟمزمك ،وطمذٓهنؿ ٕطمٝمف

وومّبؾ َم٣م زمكم  ،همب٘مك ازمـ فمٚمر ،همٟمزمك ،واضمبٝمب٣مه واضمسٝمٛم٣مه. ووم٣مل يمف ازمـ فمٚمر ٞمحق ذيمؽ

َمـ ومتٝمؾ. وهن٣مه ازمـ ايمززمغم أيّم٣ًم همٗم٣مل يمف: ضمدشمٛمل أيب: إن ووم٣مل: أؽمتقدفمؽ اهلل  ،فمٝمٛمٝمف

 .(0)شهمام أضم٤م أن أىمقن أٞم٣م ذيمؽ ايم٘مبش ،ظم٘م٥م ىمبُم٣ًم زمف يستحؾ ضمرَمتٜم٣م

قمـد ظمروضمف إمم يمرسمالء  ×اإلموموذيمر اًمشعبل أّن اسمـ قمؿر ىمد اقمتـؼ 

 .(7)وسمؽك

 ،قمـد ظمروضمف ×احلسلم اإلمومصمؿ سمؽً سمعض كسوء سمـل قمبد اعمطؾى قمغم 

فمـ ؽمٔمد زمـ »هـ( 491ٓسمـ ىمقًمقيف اًمؼؿل اعمتقرم )  يمتوب يمومؾ اًمزيوراتومجوء ذم

وم٣مل: ضمدشمٛمل احلسكم زمـ َمقؽمك  ،فمـ حمٚمد زمـ حيٝمك اظمٔم٣مذي ،فمبد اهلل زمـ أيب طمٙمػ

 ×وم٣مل: ظم٣م هّؿ احلسكم ،‘فمـ حمٚمد زمـ فمقم  ،فمـ صم٣مزمر ،فمـ فمٚمرو ،إصؿ

ٙم٦م ٞمس٣مء زمٛمل فمبد اظمْمٙم٤م ،زم٣ميمُمخقص فمـ اظمديٛم٥م ٚم ،أومـب ـ هم٣مصمـت ٔمـ يمٙمٛمٝم٣مضم٥م ضمتّك َمُمك إيمٝمٜم

همٗم٣ميم٦م يمف  ،اهلل أن سمبديـ هذا إَمر َمٔمِمٝم٥م هلل ويمرؽمقيمف همٗم٣مل: أٞمُمدىمـ ،×احلسكم

همٜمق فمٛمدٞم٣م ىمٝمقم َم٣مت همٝمف  ،ٞمس٣مء زمٛمل فمبد اظمْمٙم٤م: همٙمٚمـ ٞمستبٗمل ايمٛمٝم٣مضم٥م وايمب٘م٣مء

صمٔمٙمٛم٣م اهلل همداك  ،همٛمٛمُمدك اهلل ،وفمقم وهم٣مؿمٚم٥م ورومٝم٥م وزيٛم٤م وأم ىمٙمثقم |رؽمقل اهلل

 .(4)شوأومبٙم٦م زمٔمض فمامسمف سمب٘مل ،ي٣م ضمبٝم٤م إزمرار َمـ أهؾ ايمٗمبقر َمـ اظمقت

اًمشقخ قمبد اهلل اًمبحراين ذم يمتوسمف  كؼؾ ،|وسمؽً سمعض زوضموت اًمـبل إيمرم

ٓ حتزين  ،همٗم٣ميم٦م: ي٣م زمٛمل ،ظم٣م فمزم فمعم اخلروج َمـ اظمديٛم٥م أسمتف أم ؽمٙمٚم٥م»اًمعقامل: 

زمٟمرض  ×سكمهم١مين ؽمٚمٔم٦م صمدك يٗمقل: يٗمتؾ ويمدي احل ،زمخروصمؽ إلم ايمٔمراق


 .523/ 7: اعمحرىمي اًمصقاقمؼ اًمعسؼالين، طمجر اسمـ (0)

 .2/037( ُاكظر: اسمـ قمسويمر، خمتٍم شموريخ دمشؼ: 7)

 .065( اسمـ ىمقًمقيف اًمؼؿل، يمومؾ اًمزيورات: 4)
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وإيّن َمٗمتقل  ،وأٞم٣م واهلل أفمٙمؿ ذيمؽ ،همٗم٣مل هل٣م: ي٣م أَم٣مه ،ايمٔمراق دم أرض يٗم٣مل هل٣م: ىمرزمالء

وأفمرف َمـ  ،وإين واهلل ٕفمرف ايمٝمقم ايمذي ُأومتؾ همٝمف ،ويمٝمس رم َمـ هذا زمد ،ٓ حم٣ميم٥م

وإين أفمرف َمـ ُيٗمتؾ َمـ أهؾ زمٝمتل وومرازمتل  ،وأفمرف ايمبٗمٔم٥م ايمتل ُأدهمـ همٝمٜم٣م ،يٗمتٙمٛمل

 ،وإن أردت ي٣م أَم٣مه أريؽ ضمٖمري وَمّمجٔمل. شمؿ أؾم٣مر إلم صمٜم٥م ىمرزمالء ،وؾمٝمٔمتل

 ،هم٣مٞمخٖمّم٦م إرض ضمتك أراه٣م َمّمجٔمف وَمدهمٛمف وَمقضع فمس٘مره وَمقومٖمف وَمُمٜمده

 .(0)شوؽمٙمٚم٦م أَمره إلم اهلل... ،همٔمٛمد ذيمؽ زم٘م٦م أم ؽمٙمٚم٥م زم٘م٣مء ؾمديداً 

 زمٔمد ؾمٜم٣مدسمف ×احلسكم اإلَم٣ممزم٘م٣مء ايمِمح٣مزم٥م فمعم ـ  ج

ٓؾمقام  ،سمعد ؿمفودشمف ×اإلمومصحوسمي سمؽك قمغم ذيمر اعممرظمقن أن سمعض اًم

واـمالقمفؿ قمغم مو  ،قمـد طمضقرهؿ ذم جموًمس اًمطقاهمقً وقمـد ًمؼوء اًمريمى احلسقـل

 كذيمر مـفؿ: ،×احلسلم اإلمومومعؾف اًمطقاهمقً سمرأس 

 ،همجٙمس ازمـ زي٣مد وأذن يمٙمٛم٣مس»ىمول اسمـ إصمػم ذم يمتوسمف اًمؽومؾ ذم اًمتوريخ: 

همٙمام رآه زيد زمـ  ،ٛم٘م٦م زمٗمّمٝم٤م زمكم شمٛمّٝمتٝمف ؽم٣مفم٥موهق ي ،همٟمضمرضت ايمرؤوس زمكم يديف

همق ايمذي ٓ إيمف  ،وم٣مل: أفمؾ هذا ايمٗمّمٝم٤م فمـ ه٣مسمكم ايمثٛمٝمتكم ،إرومؿ ٓ يرهمع ومّمٝمبف

فمعم ه٣مسمكم ايمُمٖمتكم  ،صعم اهلل فمٙمٝمف ـ وآيمف ـ وؽمٙمؿ ،نمغمه يمٗمد رأي٦م ؾمٖمتل رؽمقل اهلل

يمقٓ أٞمؽ ؾمٝمخ ومد  همق اهلل ،همٗم٣مل يمف ازمـ زي٣مد: أزم٘مك اهلل فمٝمٛمٝمؽ ،شمؿ زم٘مك ،يٗمبٙمٜمام

همخرج وهق يٗمقل: أٞمتؿ ي٣م َمٔممم ايمٔمرب  ،طمرهم٦م وذه٤م فمٗمٙمؽ يمرضزم٦م فمٛمٗمؽ

همٜمق يٗمتؾ طمٝم٣مرىمؿ ويستٔمبد  ،وأَّمرسمؿ ازمـ َمرصم٣مٞم٥م ،ومتٙمتؿ ازمـ هم٣مؿمٚم٥م ،ايمٔمبٝمد زمٔمد ايمٝمقم

 .(7)شهمبٔمدًا ظمـ يرىض زم٣ميمذّل  ،همرضٝمتؿ زم٣ميمذّل  ،ذارىمؿ


 .010قمبد اهلل اًمبحراين، قمقامل اًمعؾقم:  . 440/ 33سمحور آكقار: ، ( اعمجؾز0)

: اعمحرىمي اًمصقاقمؼ اًمعسؼالين، طمجر اسمـ. ُاكظر: 10/ 3اًمؽومؾ ذم اًمتوريخ:  ( اسمـ إصمػم،7)

7/521. 
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 ،ـ ٞمقَمف هم٣مؽمؼمصمعاؽمتٝمٗمظ ازمـ فمب٣مس َم وم٣مل: ،وفمـ فمقم زمـ زيد زمـ صمدفم٣من»

وم٣مل: رأي٦م  ،ىمال ،همٗم٣مل يمف أصح٣مزمف: ىمال ي٣م زمـ فمب٣مس ،ووم٣مل: ومتؾ احلسكم واهلل

همٗم٣مل: أٓ سمٔمٙمؿ َم٣م  ،رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف ـ وآيمف ـ وؽمٙمؿ وَمٔمف زصم٣مصم٥م َمـ دم

أرهمٔمٜم٣م إلم  ،وهذا دَمف ودم أصح٣مزمف ،صٛمٔم٦م أَمتل َمـ زمٔمدي؟ ومتٙمقا ازمٛمل احلسكم

وم٣مل: همام يمبثقا إٓ أرزمٔم٥م  ،وسمٙمؽ ايمس٣مفم٥م ،م ايمذي وم٣مل همٝمفوم٣مل: هم٘مت٤م ذيمؽ ايمٝمق ،اهلل

 .(0)شوفممميـ يقَم٣ًم ضمتك صم٣مءهؿ اخلػم زم٣مظمديٛم٥م أٞمف ومتؾ ذيمؽ ايمٝمقم وسمٙمؽ ايمس٣مفم٥م

همٗمٙم٦م: َم٣م يب٘مٝمؽ؟  ،وفمـ ؽمٙمٚمك وم٣ميم٦م: دطمٙم٦م فمعم أم ؽمٙمٚم٥م وهل سمب٘مل»

وحلٝمتف وفمعم رأؽمف  ،وم٣ميم٦م: رأي٦م رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف ـ وآيمف ـ وؽمٙمؿ دم اظمٛم٣مم

 .(7)شهمٗمٙم٦م: َم٣م يمؽ ي٣م رؽمقل اهلل؟ وم٣مل: ؾمٜمدت ومتؾ احلسكم آٞمٖم٣مً  ،ايمؼماب

ومضاًل قمـ  ،×اإلمومويظفر ممو شمؼدم أن اسمـ قمبوس وأم ؾمؾؿي أىمومو شمعزيي قمغم 

 وهذا كقع مـ أكقاع اًمشعوئر احلسقـقي. ،اًمبؽوء

 املطمب الجالح: إقاوٛ الععاٟر يف العصر األوٕٙ
 :وومقف مؼوصد 

 ^ه: إقاوٛ الععاٟر يف العصر األوٕٙ وَ قبن أِن البٗتاملكصد األٔ

هؿ أئؿي أهؾ  ×احلسلم اإلمومٓ ؿمؽ أن أول مـ أىموم اًمشعوئر قمغم 

وضمعؾ ىمقهلؿ وومعؾفؿ وشمؼريرهؿ طمجي قمغم  ،اًمذيـ ـمفرهؿ اهلل شمعومم^ اًمبقً

ّٓ إٓ أن إمي شمـؽّ  ،يمقهنؿ أئؿي اعمسؾؿلم اًمذيـ وضمبً ـموقمتفؿ ؛اًمـوس  رت ًمذًمؽ إ

ًمذيـ قموسوا احلؽؿ ^ اوطمقٌ إّن إئؿي ،وهؿ ؿمقعتفؿ ومقاًمقفؿ ،ًو مـفوسمعض


، 479. ُاكظر: ؾمبط اسمـ اجلقزي، شمذيمرة اخلقاص: 057/ 2( اسمـ إصمػم، اًمؽومؾ ذم اًمتوريخ: 0)

 .447-440و

 .054/ 2( اسمـ قمسويمر، خمتٍم شموريخ دمشؼ: 7)
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ًمذا كليت  ،×اًمصودق اإلمومحمؿد اًمبوىمر و اإلمومزيـ اًمعوسمديـ و اإلمومإمقي هؿ 

 قمغم ذيمرهؿ:

 ×ايمسج٣مد اإلَم٣مم: إوم٣مَم٥م ايمُمٔم٣مئر َمـ ومبؾ أوًٓ 

رمحف اهلل  ضمدشمٛمل أيب»ورد ذم يمومؾ اًمزيورات قمـ اسمـ ىمقًمقيف اًمؼؿل أكف ىمول: 

فمـ أيب داود  ،فمـ حمٚمد زـم احلسكم زـم أيب اخلْم٣مب ،ؽمٔمد ازـم فمبد اهللفمـ  ،وصم٣مَمٔم٥م َمُم٣مخيل

وم٣مل: زم٘مك فمقم زمـ احلسكم فمعم أزمٝمف  ،×فمـ أيب فمبد اهلل ،فمـ زمٔمض أصح٣مزمٛم٣م ،اظمسؼمق

وَم٣م وضع زمكم يديف ؿمٔم٣مٌم إٓ زم٘مك  ،فممميـ ؽمٛم٥م أو أرزمٔمكم ؽمٛم٥م ×احلسكم زمـ فمقم

إين أطم٣مف فمٙمٝمؽ  ،٣مل يمف َمقلم يمف: صمٔمٙم٦م همداك ي٣م زمـ رؽمقل اهللضمّتك وم ،فمعم احلسكم

وأفمٙمؿ َمـ اهلل َم٣م ٓ  ،وم٣مل: إٞمام أؾم٘مق زمثل وضمزين إلم اهلل ،أن سم٘مقن َمـ اهل٣ميم٘مكم

 .(0)شإين مل أذىمر َمٌمع زمٛمل هم٣مؿمٚم٥م إٓ طمٛمٗمتٛمل ايمٔمػمة يمذيمؽ ،سمٔمٙمٚمقن

 ×ايمب٣مومر اإلَم٣مم: إوم٣مَم٥م ايمُمٔم٣مئر َمـ ومبؾ شم٣مٞمٝم٣مً 

قموش مصوئى يمرسمالء وهق  ×اًمبوىمر اإلمومؾمالمل أّن ذيمر ذم اًمتوريخ اإل

ورأى مـ اعمصوئى وإهقال مو سمؼل قموًمؼًو  ،‘قمكم سمـ احلسلم اإلمومسمصحبي أسمقف 

ـمؾى ^ ومؽون إذا ًمؼل ؿموقمرًا مـ اًمشعراء اعمقاًملم ٕهؾ اًمبقً ،ذم ذهـف اًمنميػ

قدي ذم يمتوسمف مو يذيمر ًمـو اعمسع ،×مـف أن يسؿع مو ىموًمف اًمشوقمر ذم طمؼ ضمّده احلسلم

قمرض اًمؽؿقً ؿمعره قمغم أيب ضمعػر حمؿد سمـ قمكم:  :ومؼول ×مروج اًمذهى

ـ فمقم ريض اهلل فمٛمٜمؿ ،همحٝمٛمئذ ومدم اظمديٛم٥م» ـ احلسكم زم ـ فمقم زم همٟمذن  ،همٟمسمك أزم٣م صمٔمٖمر حمٚمد زم

ـ اظمٝمٚمٝم٥م ومقيمف: ،يمف يمٝمالً همٟمٞمُمده  همٙمام زمٙمغ َم

ــٛمٜمؿ ــقِدر َم ــ٣ميمْمَّػ  نُم ــٍؾ زم  وومتٝم

 

ـــ٣مم  ـــ٥م وؿمَٕم ـــكم نمقنمـــ٣مء ُأَم   زم

 
 .070. ُاكظر: اًمصدوق، إموزم: 703-704( اسمـ ىمقًمقيف اًمؼؿل، يمومؾ اًمزيورات: 0)
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ويم٘مـ يمؽ َم٣م  ،يمق ىم٣من فمٛمدٞم٣م َم٣مل ٕفمْمٝمٛم٣مك ،شمؿ وم٣مل: ي٣م ىمٚمٝم٦م ،زم٘مك أزمق صمٔمٖمر

وم٣مل رؽمقل اهلل| حلس٣من زمـ شم٣مزم٦م: ٓ زيم٦م َم٠ميدًا زمروح ايمٗمدس َم٣م َذزَمْب٦َم فمٛم٣م أهَؾ 

 .(0)شهمخرج َمـ فمٛمده ،ايمبٝم٦م

ٌّ  ×قمغم ضمّده احلسلم ×اًمبوىمر اإلموموممو يميّمد سمؽوء  هق مو ورد مـ طم

 .(7)واإلىمومي قمـده واًمبؽوء قمؾقف ×احلسلم وماإلمًمشقعتف قمغم زيورة 

 ×ايمِم٣مدق اإلَم٣ممشم٣ميمث٣ًم: إوم٣مَم٥م ايمُمٔم٣مئر َمـ ومبؾ 

 كؽتػل سمبعضفو: ،ثػمةيم ×اًمصودق اإلموماًمروايوت اًمتل أؿمورت إمم سمؽوء  إنّ 

 ،ضمدشمٛم٣م أزمق ايمٔمب٣مس ايمٗمرر» :روى اسمـ ىمقًمقيف اًمؼؿل ذم يمتوسمف يمومؾ اًمزيورات

فمـ أيب  ،فمـ ص٣ميمح زمـ فمٗمب٥م ،فمـ حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ،بفمـ حمٚمد زمـ احلسكم زمـ أيب اخلْم٣م

وم٣مل:  ،×أٞمُمدين دم احلسكم ،: ي٣م أزم٣م ه٣مرون×وم٣مل: وم٣مل أزمق فمبد اهلل ،ه٣مرون اظم٘مٖمقف

 وم٣مل: همٟمٞمُمدسمف:ـ يعـل سموًمرىمي ـ  همٗم٣مل: أٞمُمدين ىمام سمٛمُمدون ،همب٘مك ،همٟمٞمُمدسمف

 اَمرر فمعم صمدث احلسكم

 

ــ٥م  ــف ايمزىمٝم ــؾ ٕفمٓمٚم  همٗم

 

 

 ،وم٣مل: همب٘مك ،وم٣مل: همٟمٞمُمدسمف ايمٗمِمٝمدة إطمرى ،دينشمؿ وم٣مل: ز ،وم٣مل: همب٘مك

 .(4)شوؽمٚمٔم٦م ايمب٘م٣مء َمـ طمٙمػ ايمسؼم

وم٣مل رم: ي٣م أزم٣م »ىمول:  ،قمـدمو أكشده أسمق قمامرة اعمـشد ×اإلمومويمذًمؽ سمؽك 

شمؿ أٞمُمدسمف  ،شمؿ أٞمُمدسمف همب٘مك ،همب٘مك ،وم٣مل: همٟمٞمُمدسمف ،ش×أٞمُمدين دم احلسكم ،فمامرة

 .(3)ش تك ؽمٚمٔم٦م ايمب٘م٣مء َمـ ايمدار...وم٣مل: همقاهلل َم٣م زيم٦م أٞمُمده ويب٘مل ضم ،همب٘مك


 .776/ 4( اعمسعقدي، مروج اًمذهى ومعودن اجلقهر: 0)

 .710و 79، يمومؾ اًمزيورات: اًمؼؿل ( ُاكظر: اسمـ ىمقًمقيف7)

 .711: اعمصدر كػسف( 4)

. ُاكظر: اًمطقد، مصبوح 070. ُاكظر: اًمصدوق، إموزم: 705، و707، و716: اعمصدر كػسف( 3)

 .534اعمتفجد: 
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مو ذيمر اعمصقبي سمٌمء مـ  ×اًمصودق اإلمومومقالطمظ ممو شمؼدم مـ اًمروايتلم أن 

 اًمذيمر إٓ وسمؽك ًمذًمؽ.

̂املكصد الجاٌ٘: إقاوٛ الععاٟر يف العصر األوٕٙ وَ قبن غري أِن البٗت

 أوًٓ: إوم٣مَم٥م اظمآسمؿ َمـ ومبؾ ٞمس٣مء يزيد

وسمف شمذيمرة اخلقاص مو ىموًمف اًمزهري واًمشعبل ذيمر ؾمبط اسمـ اجلقزي ذم يمتـ  أ

وم٣مل ايمزهري: ظم٣م دطمٙم٦م »ومؼول:  ،×احلسلم اإلمومقمـ سمؽوء كسوء يزيد قمغم مصقبي 

ٞمس٣مء احلسكم وزمٛم٣مسمف فمعم ٞمس٣مء يزيد ومٚمـ إيمٝمٜمـ وصحـ وزم٘مكم وأومٚمـ اظمٟمسمؿ فمعم 

 .(0)شووم٣مل ايمُمٔمبل: ظم٣م دطمٙم٦م ٞمس٣مء احلسكم فمعم ٞمس٣مء يزيد ومٙمـ واضمسٝمٛم٣مه ،احلسكم

أّن زوضمي يزيد هل مـ دظمؾً قمغم قموئؾي  (7)ذيمرت سمعض اًمروايوتـ  ب

وأىمومً  ،واؾمتـؽرت ومعؾف ،اقمؽمضً قمغم يزيد ،وعمو قمرومً هقيي اًمعوئؾي ×اإلموم

وذم يمؾتو اًمصقرشملم كجد أّن هـوك مـ أىموم  ،اًمعزاء ذم سمقتفو مع ضمقارهيو وحمبقفو

 ،وسمطالن ومعؾ يزيد ×وماإلمًمقميمد أطمؼقي  ،ذم دار قمدّوه ×اإلموماًمعزاء قمغم 

 وهذا مو أراده اهلل شمعومم مـ إقمالء يمؾؿتف.

 شم٣مٞمٝم٣ًم: َمقاومػ رشم٣مء يمُمخِمٝم٣مت َمٜمٚم٥م

 كؼؾ ؾمبط اسمـ اجلقزي ذم يمتوسمف )شمذيمرة اخلقاص( مو يكم:

وم٣ميم٦م: أَووَمْد  ،×احلسكم اإلَم٣ممذىمر ازمـ ؽمٔمد فمـ أم ؽمٙمٚم٥م ظم٣م زمٙمٕمٜم٣م ومتؾ »

ووم٣مل ايمزهري: ظم٣م  ٘م٦م ضمتك نمًم فمٙمٝمٜم٣م.شمؿ زم ،َمأل اهلل زمٝمقُتؿ وومبقرهؿ ٞم٣مراً  ،همٔمٙمقه٣م

شمؿ وم٣مل: واذل أَم٥م ومتٙم٦م  ،زمٙمغ احلسـ ايمبٌمي ومتؾ احلسكم زم٘مك ضمتك اطمتٙم٨م صدنم٣مه


 .445ؾمبط اسمـ اجلقزي، شمذيمرة اخلقاص:  (0)

  334.ُاكظر: قمبد اهلل اًمبحراين، قمقامل اًمعؾقم: 034/ 35( ُاكظر: اعمجؾز، سمحور إكقار: 7)
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شمؿ يمٝمٛمتٗمٚمـ يمف صمده وأزمقه َمـ  ،واهلل يمغمدن رأس احلسكم إلم صمسده ،ازمـ زمٛم٦م ٞمبٝمٜم٣م

ووم٣مل: يمٗمد  ،ووم٣مل ايمزهري: ظم٣م زمٙمغ ايمرزمٝمع زمـ طمثٝمؿ ومتؾ احلسكم زم٘مك ازمـ َمرصم٣مٞم٥م.

 .(0)شأؿمٔمٚمٜمؿ زمٝمده وأصمٙمسٜمؿ فمعم همخذه ،ٕضمبٜمؿ| تٙمقا همتٝم٥م يمق رآهؿ رؽمقل اهللوم

 زم٣ميمُمٔمر ×اإلَم٣ممشم٣ميمث٣ًم: رشم٣مء 

 رصموه قمؼبي سمـ قمؿرو اًمعبز ومؼول:ذيمر اًمسدي أن أول مـ 

 إذا ايمٔمكم ومرت دم احلٝمـ٣مة وأٞمـتؿ

 

 

 خت٣مهمقن دم ايمدٞمٝم٣م همـٟمـمٙمؿ ٞمقرهـ٣م 

 َمررت فمعم ومػم احلسكم زم٘مـرزمال 

 

ـــ  ــف َم ــ٦م فمٙمٝم ــقفمل  همٖم٣مض دَم

ـــــــــــــــــــــــــــــــ٣م  نمزيره

 

 وَم٣م زيم٦م أزم٘مٝمف وأرشمل يمُمـجقه

 

 ويسٔمد فمٝمٛمـل دَمٔمٜمـ٣م وزهمغمهـ٣م 

 وىمول اًمرسمقع سمـ أكس: رصموه قمبد اهلل سمـ احلر ومؼول: 

 يٗمــقل أَمــغم نمــ٣مدر أي نمــ٣مدر

 

أٓ ىمٛمــ٦م وم٣مسمٙمــ٦م ايمُمــٜمٝمد ازمـــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ٥م  هم٣مؿمٚم

 

 وٞمٖمسـل فمعم طمذٓٞمـف وافمتزايمـف

 

 ئٚمـ٥موزمٝمٔم٥م هذا ايمٛم٣مىم٧م ايمٔمٜمد ٓ 

ــقن ٞم  ــدَمل أٓ أىم ــ٣م ٞم  رسمفـِمــهمٝم

 

 أٓ ىمــؾ ٞمٖمــس ٓ سمســدد ٞم٣مدَمــ٥م 

 وعمو سمؾغ اسمـ زيود هذه إسمقوت ـمؾبف ومؼعد قمغم ومرؾمف وكجو مـف. 

 ومـ أسمقوت وىمد مّر سمؽرسمالء:

ــال ــ٣ًم وزم ــ٦م ىمرزم ــرزمال ٓ زيم  ىم

 

 

 َم٣م يمٗمل فمٛمـدك أهـؾ اظمِمـْمٖمك 

ــقا  ــ٣م سفم ــؽ ظم  ىمــؿ فمــعم سمرزم

 

 َمـ دم ؽم٣مل وَمــ دَمـع صمـرى 

ــق أزمِمـــرُتؿ  ــ٣م رؽمــقل اهلل يم  ي

 

 زمــكم ومتــؾ وؽمـــب٣موهــؿ َمــ٣م  

 إمم آظمر اًمؼصقدة. 
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ومذهى  ،×احلسلم اإلموموذيمر اعمدايـل رضماًل أرؾمؾ صوطمبف ًمتؼيص ظمؼم 

 وأكشد: ،ورضمع سمويمقوً 

واهلل َم٣م صمئت٘مؿ ضمتك زمِمــرت 

 زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــف

 

ــقراً   ــديـ َمٛمح ــر اخل  دم إرض َمٛمٔمٖم

 وضمقيمف همتٝم٥م سمـدفمك ٞمحـقرهؿ 

 

 .(0)ٞمـقراً  ايمدصمك َمثؾ اظمِم٣مزمٝمح زمٕمُمقن 

 
 ×احلسلم اإلمومي أّن اًمشعبل ىمول: رصمك ؾمؾقامن سمـ ىمتي وكؼؾ ؾمبط اسمـ اجلقز

 ،ؿمعراً  ×احلسلم اإلموموىمقمف اًمٍمقمك سمؽرسمالء. وذيمر يمذًمؽ اًمؽثػم ممـ رصمك 

 .(7)وضمّد ؾمبط اسمـ اجلقزي ،وأسمق قمبد اهلل اًمـحقي ،مـفؿ: اسمـ اهلبوريي

 ،ومؿام ٓ ؿمّؽ أّن اًمرصموء هق أطمد أؿمؽول اًمعزاء اًمذي يؼقؿف اًمـوس قمغم مقشموهؿ

 .×اإلموموىمد ذيمر اعممرظمقن أّن سمعض اًمشعراء ىمد ىمومقا سمرصموء 

 َمـ ومبؾ ايمتقازمكم ×اإلَم٣ممرازمٔم٣ًم: إوم٣مَم٥م ايمٔمزاء فمٛمد ومػم 

شمّؿ ؽم٣مروا هم٣مٞمتٜمقا إلم ومػم »: ×احلسلم اإلمومأىموم اًمتقاسمقن اًمعزاء قمـد ىمؼم 

 ،همام رئل أىمثر زم٣مىمٝم٣ًم َمـ ذيمؽ ايمٝمقم ،همٙماّم وصٙمقا ص٣مضمقا صٝمح٥ًم واضمدة ،احلسكم

 ،وأوم٣مَمقا فمٛمده يقَم٣ًم ويمٝمٙم٥م ،همؼممّحقا فمٙمٝمف وسم٣مزمقا فمٛمده َمـ طمذٓٞمف وسمرك ايمٗمت٣مل َمٔمف

وىم٣من َمـ ومقهلؿ فمٛمد رضحيف:  ،يب٘مقن ويترّضفمقن ويؼممّحقن فمٙمٝمف وفمعم أصح٣مزمف

 ،ايمِمديؼ ازمـ ايمِمديؼ ،اظمٜمدي ازمـ اظمٜمدي ،ايمٙمٜمّؿ ارضمؿ ضمسٝمٛم٣ًم ايمُمٜمٝمد ازمـ ايمُمٜمٝمد

ايمٙمٜمؿ إٞم٣م  ،ؽمبٝمٙمٜمؿ وأفمداء وم٣مسمٙمٝمٜمؿ وأويمٝم٣مء حمبٝمٜمؿايمٙمٜمؿ إٞم٣م ٞمُمٜمدك أٞم٣م فمعم ديٛمٜمؿ و

هم٣منمٖمر يمٛم٣م َم٣م َم٢م َمٛم٣ّم وسم٤م فمٙمٝمٛم٣م  ،صعم اهلل فمٙمٝمف ـ وآيمف ـ وؽمٙمؿ ،طمذيمٛم٣م ازمـ زمٛم٦م ٞمبٝمٛم٣م

وإّٞم٣م ٞمُمٜمدك أٞم٣م فمعم ديٛمٜمؿ وفمعم َم٣م  ،وارضمؿ ضمسٝمٛم٣ًم وأصح٣مزمف ايمُمٜمداء ايمِمّديٗمكم
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 وزادهؿ ايمٛمٓمر إيمٝمف ضمٛمٗم٣ًم. ،يـوإن مل سمٕمٖمر يمٛم٣م وسمرمحٛم٣م يمٛم٘مقٞمـ َمـ اخل٣مرس ،ومتٙمقا فمٙمٝمف

هم٣مزدضمؿ ايمٛم٣مس فمٙمٝمف  ،شمؿ ؽم٣مروا زمٔمد أن ىم٣من ايمرصمؾ ئمقد إلم رضحيف ىم٣مظمقّدع يمف

 .(0)شأىمثر َمـ ازدضم٣مَمٜمؿ فمعم احلجر إؽمقد

 املطمب الرابع: إقاوٛ الععاٟر يف العصر العباش٘
 :وومقف مؼوصد 

 ^املكصد األٔه: إقاوٛ الععاٟر وَ قبن األٟىٛ

 ×ايمِم٣مدق اإلَم٣مميمُمٔم٣مئر َمـ ومبؾ أوًٓ: إوم٣مَم٥م ا

ومعوش  ،وطمؽوم سمـل اًمعبوس أيضوً  ،احلؽوم إمقيلم ×اًمصودق اإلمومقموس 

ذم إىمومي  ×اًمبوىمر اإلمومومشورك أسموه  ،اًمعٍم إمقي واًمعٍم اًمعبود ،اًمعٍميـ

 ×اًمصودق اإلموماؾمتؿر  ×اًمبوىمر اإلموموسمعد ميض  ،اًمشعوئر ذم اًمعٍم إمقي

 وظمػم دًمقؾ قمغم ذًمؽ مو ضموء ذم اًمروايوت ومـفو هذه اًمروايي: ،سمنىمومي هذه اًمشعوئر

 ×ىمٛم٦م فمٛمد أيب فمبد اهلل: »ىمول ،قمـ حمؿد سمـ قمبد اهلل... قمـ أيب سمصػم

 ،ووم٣مل: ضمّٗمر اهلل َمـ ضمّٗمرىمؿ ،وضّٚمف وومّبٙمف ،همدطمؾ فمٙمٝمف ازمٛمف همٗم٣مل يمف: َمرضمب٣مً  ،أضمدشمف

وىم٣من اهلل يم٘مؿ ويمٝم٣ًم  ،٘مؿويمٔمـ اهلل َمـ ومتٙم ،وطمذل اهلل َمـ طمذيم٘مؿ ،واٞمتٗمؿ ممـ وسمرىمؿ

وايمِمديٗمكم وايمُمٜمداء  إٞمبٝم٣مءهمٗمد ؿم٣مل زم٘م٣مء ايمٛمس٣مء وزم٘م٣مء  ،وضم٣مهمٓم٣ًم وٞم٣مساً 

إذا ٞمٓمرت إلم ويمد احلسكم أسم٣مين َم٣م ٓ  ،شمؿ زم٘مك ووم٣مل: ي٣م أزم٣م زمِمغم ،وَمالئ٘م٥م ايمسامء

همتزهمر  ،يمتب٘مٝمف وسمُمٜمؼ إن هم٣مؿمٚم٥م ،ي٣م أزم٣م زمِمغم ،أَمٙم٘مف زمام أسمك إلم أزمٝمٜمؿ وإيمٝمٜمؿ

ة يمقٓ أن اخلزٞم٥م يسٚمٔمقن زم٘م٣مءه٣م وومد اؽمتٔمدوا يمذيمؽ خم٣مهم٥م أن خيرج َمٛمٜم٣م صمٜمٛمؿ زهمر
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ويزصمروهن٣م  ،همٝم٘مبحقهن٣م َم٣م داَم٦م زم٣مىمٝم٥م ،فمٛمؼ أو يممد دطم٣مهن٣م همٝمحرق أهؾ إرض

همال سمس٘مـ ضمتك يس٘مـ صقت  ،ويقشمٗمقن َمـ أزمقاهب٣م خم٣مهم٥م فمعم أهؾ إرض

 .(0)شهم٣مؿمٚم٥م

 ×ايم٘م٣مـمؿ اإلَم٣ممشم٣مٞمٝم٣ًم: إوم٣مَم٥م ايمُمٔم٣مئر َمـ ومبؾ 

 ،يقم قموؿمقراءذم  ×اًمؽوفمؿ اإلموممو يمون يػعؾف أسمقه  ×اًمرضو اإلموموى ر

هم٣مؽمتحٙم٦م همٝمف  ،ىم٣من أهؾ اجل٣مهٙمٝم٥م حيّرَمقن همٝمف ايمٗمت٣مل إّن اظمحرم ؾمٜمر»ومؼول: 

وأرضَم٦م ايمٛمغمان دم  ،وؽمبل همٝمف ذراريٛم٣م وٞمس٣مؤٞم٣م ،وهتؽ همٝمف ضمرَمتٛم٣م ،دَم٣مؤٞم٣م

إن يقم  ، ضمرَم٥م دم أَمرٞم٣مومل سمرع يمرؽمقل اهلل ،واٞمتٜم٤م َم٣م همٝمٜم٣م َمـ شمٗمٙمٛم٣م ،َمّم٣مرزمٛم٣م

وأورشمتٛم٣م ي٣م  ،وأذّل فمزيزٞم٣م زمٟمرض ىمرب وزمالء ،وأؽمبؾ دَمقفمٛم٣م ،احلسكم أومرح صمٖمقٞمٛم٣م

همٔمعم َمثؾ احلسكم  ،أرض ىمرب وزمالء أورشمتٛم٣م ايم٘مرب وايمبالء إلم يقم آٞمٗمّم٣مء

إذا دطمؾ  ×ىم٣من أيب :×شمؿ وم٣مل ،هم١من ايمب٘م٣مء حيط ايمذٞمقب ايمٔمٓم٣مم ،همٙمٝمبؽ ايمب٣مىمقن

 ،وىم٣مٞم٦م ايم٘مآزم٥م سمٕمٙم٤م فمٙمٝمف ضمتك يٚميض َمٛمف فمممة أي٣مم ،رى ض٣مضم٘م٣مً ؾمٜمر اظمحرم ٓ ي

هق ايمٝمقم  :ويٗمقل ،هم١مذا ىم٣من يقم ايمٔم٣مذ ىم٣من ذيمؽ ايمٝمقم يقم َمِمٝمبتف وضمزٞمف وزم٘م٣مئف

 .(7)ش×ايمذي ومتؾ همٝمف احلسكم

 ×ايمرض٣م اإلَم٣ممشم٣ميمث٣ًم: إوم٣مَم٥م ايمُمٔم٣مئر َمـ ومبؾ 

مـ  ×ًمرضوا اإلموممو شمؼدم ذم اًمروايي اًمسوسمؼي يدل ساطمي قمغم مقىمػ 

 مصقبي يمرسمالء وملؾموهتو.

فمـ احلسكم » ×وىمد ضموء قمـ اًمشقخ اًمصدوق ذم يمتوب قمققن أظمبور اًمرضو


 .714، 021-096ىمقًمقيف اًمؼؿل، يمومؾ اًمزيورات:  اسمـ ( 0)

 .7، ح060، إموزم: اًمصدوق (7)
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وم٣مٓ:  ،زمـ إزمراهٝمؿ زمـ أمحد زمـ هُم٣مم اظم٠مدب وفمقم زمـ فمبد اهلل ايمقراق ريض اهلل فمٛمٜماما

فمـ فمبد ايمسالم زمـ  ،فمـ أزمٝمف إزمراهٝمؿ زمـ ه٣مؾمؿ ،ضمدشمٛم٣م فمقم زمـ إزمراهٝمؿ زمـ ه٣مؾمؿ

 ×وم٣مل: دطمؾ دفمبؾ زمـ فمقم اخلزافمل فمعم فمقم زمـ َمقؽمك ايمرض٣م ،يص٣ميمح اهلرو

وآيمٝم٦م فمعم ٞمٖمز أن ٓ  ،إين ومد ومٙم٦م همٝمؽ ومِمٝمدة ،همٗم٣مل يمف: ي٣م زمـ رؽمقل اهلل ،زمٚمرو

 همٟمٞمُمده: ،: ه٣مُت٣م×همٗم٣مل ،أٞمُمده٣م أضمدًا ومبٙمؽ

 َمدارس آي٣مت طمٙم٦م َمـ سمـالوة

 

 

 وَمٛمزل وضمل َمٗمٖمر ايمٔمرصـ٣مت 

 

 

 همٙمام زمٙمغ إلم ومقيمف:

 نمغمهؿ َمتٗمسـامً أرى همٝمئٜمؿ دم 

 

 وأيدُيؿ َمـ همٝمئٜمؿ صـٖمرات 

 

 

 

 .(0)شووم٣مل يمف: صدوم٦م ي٣م طمزافمل ×زم٘مك أزمق احلسـ ايمرض٣م

 ×ايمرض٣م اإلَم٣ممرازمٔم٣ًم: إوم٣مَم٥م ايمُمٔم٣مئر َمـ ومبؾ إئٚم٥م إرزمٔم٥م زمٔمد 

مـ ضمفي  ×اًمرضو اإلمومامتدادًا ًمعٍم أسمقف  ×اجلقاد اإلموميؿؽـ اقمتبور قمٍم 

سبقي اًمتل يمون ومؼد يمون اعملمقن متسوحمًو مع  ،و اًمشقعي ذم قمٍمهيتؿتع هب احلريي اًـم

مـ اسمـتف أّم اًمػضؾ مدظمؾقي ذم هذا  ×اإلموموًمعؾ ًمزواج  ،وؿمقعتف ×اإلموم

شُمؼوم ذم دور اًمعؾقيلم سمشؽؾ قمؾـل  ×احلسلم اإلمومومؽوكً اعمآشمؿ قمغم  ،اًمتسومح

 اًمذي يمون ،وىمد اؾمتؿّرت هذه احلوًمي إمم قمفد اعمعتصؿ أيضوً  ،ودون أّي ضغط

ويسؿح هلؿ  ،يسعك عمراقموة ؿمعقر اًمعؾقيلم واعمقاًملم ٔل اًمبقً^ إمم طمّد مو

  .(7)رّسًا وقمؾـوً  ،ذم دورهؿ وظمورضمفو ×سمنىمومي اعمـوطموت قمغم احلسلم

ايمت٣مؽمع  اإلَم٣ممهمٖمل فمٜمد »اًمسقد صوًمح اًمشفرؾمتوين سمؼقًمف:  إًمقف يشػموهذا مو 

 ،شؾمٔم٣مئرهؿ ايم٘مئٝمب٥م احلزيٛم٥مٞم٣ميم٦م ايمُمٝمٔم٥م زمٔمض احلري٥م دم إوم٣مَم٥م  ،حمٚمد اجلقاد ايمتٗمل


  .45وسمرىمؿ  ،43، سمرىمؿ 769/ 7×: ( اًمصدوق، قمققن أظمبور اًمرضو0)

 .042/ 0×: اًمشفقد احلسلم سمـ قمكم اإلموم( ُاكظر: اًمشفرؾمتوين، شموريخ اًمـقوطمي قمغم 7)
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وومد اؽمتٚمرت هذه احل٣ميم٥م فمعم فمٜمد اظمٔمتِمؿ ايمذي ىم٣من يسٔمك ظمرافم٣مة »صمؿ يؼقل: 

 ،وىم٣مٞم٦م اظمآسمؿ سمٗم٣مم دم دور ايمٔمٙمقيكم فمٙمٛم٣مً ^ ؾمٔمقر ايمٔمٙمقيكم واظمقايمكم ٕهؾ ايمبٝم٦م

نمغم أن  ،أَّم٣م زمٔمد اظمٔمتِمؿ همٗمد أطمذت ايمسٙمْم٣مت سمُمدد فمعم ه٠مٓء إئٚم٥م وؾمٝمٔمتٜمؿ

ويمذا ٞمجد أطمب٣مر ورواي٣مت  ،ذه اظمٟمسمؿ مل يٚمتٛمٔمقا فمـ إوم٣مَمتٜم٣م رسًا دم دورهؿاظمٗمٝمٚمكم هل

 .(0)شإوم٣مَم٥م هذه ايمُمٔم٣مئر اظمٟممتٝم٥م فمعم فمٜمد ه٠مٓء إئٚم٥م ايمثالشم٥م ؾمحٝمح٥م صمداً 

 ذم ظمصقص اعملشمؿ احلسقـل رء ُيذيمر.  ×اجلقاد اإلمومومع ذًمؽ مل يرد قمـ 

 . (7)اًمطػ ووىمعي ومخٍّ  وردت قمـف روايي واطمدة ُيؼورن ومقفو سملم وىمعي ،كعؿ

 ،اًمعسؽري اإلمومو ،اهلودي اإلموم: ×اجلقاد اإلموم سمعدمو ذم قمٍم إئؿي أ

سمؾ يموكً شمؼقى  ،اعمفدي^ ومؾؿ شمستؼّر اًمشعوئر احلسقـقي قمغم طمول واطمد اإلمومو

ومؼد يمون قمفد اعمتقيمؾ اًمعبود وَمـ سمعده » ،وشمضعػ سمحسى اًمظروف اًمسقوؾمّقي

ومل شمشفد هذه  ،مع اًمشقعي وأئؿي أهؾ اًمبقً^قمفد ىمسقة وضمقر ذم اًمتعومؾ 

ّٓ اكػراضموت سمسقطي ٓ ىمقؿي هلو ذم ؾمػم إطمداث  . (4)شاعمرطمؾي إ

 ،ه(476وىمد اؾمتؿر هذا احلول إمم مو سمعد اكؼضوء ومؽمة اًمغقبي اًمصغرى)

واحلؿداكقي ذم  ،(332هـ 447يموًمدوًمي اًمبقهيقي ذم إيران واًمعراق ) ،وفمفقر اًمدول اًمشقعقي

طمقٌ دظمؾً  ،ه(592ـ451مٍم ) لـواًمػوـمؿقي وم ،ه(466ـ444طمؾى )اعمقصؾ و

 ،ٓ ؾمقام اًمبقهيقلم ـ ذم ـمقر ضمديد ـممؾمسي اعملشمؿ احلسقـل مع جملء هذه اًمدول

وهق مو ٓ كريد اخلقض ومقف  ،أضػك قمؾقفو اًمؽثػم مـ اًمتغقػمات اًمشؽؾقي واجلقهريي

 ومعاًل؛ خلروضمف قمـ طمؼؾ دراؾمتـو هذه. 

 .(3)سمدل اًمدمقع دموً  ×احلسلم اإلمومضمّده  # قمغماحلجي إلموماوٓ ؿمّؽ ذم سمؽوء 


 .042-049 اعمصدر كػسف:( 0)

 .95/ 31( ُاكظر: اعمجؾز، سمحور إكقار: 7)

 .734( ؿمؿس اًمديـ، واىمعي يمرسمالء ذم اًمقضمدان اًمشعبل: 4)

 .471/ 61ُاكظر: اعمجؾز، سمحور إكقار:  (3)
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 املكصد الجاٌ٘: إقاوٛ الععاٟر يف العصر العباش٘ وَ قبن العٗعٛ

ظمرى أومراد وومتورة شمؼوم قمغم مستقى إ ،وًمشعوئر ذم هذه اًمػؽمةيتـّقع اًمؼوئؿقن سم

 ؽ اًمػؽمة:مجوًمقي طمقل هذه اًمشعوئر ذم شمؾإوومقام يكم عمحي  ،قمغم مستقى اجلامقموت

 أوًٓ: فمعم َمستقى إهمراد

فمـ  ،فمـ أزمٝمف ،فمـ حمٚمد زمـ فمبد اهلل زمـ صمٔمٖمر احلٚمغمي»روى اًمشقخ اًمصدوق 

فمـ فمبد  ،فمـ فمبد اهلل زمـ مح٣مد ايمبٌمي ،فمـ حمٚمد زمـ طم٣ميمد ،فمقم زمـ حمٚمد زمـ ؽم٣ممل

فمـ َمسٚمع زمـ فمبد اظمٙمؽ ىمرديـ ايمبٌمي وم٣مل: وم٣مل رم  ،اهلل زمـ فمبد ايمرمح٣من إصؿ

 ،؟ ومٙم٦م: ٓ×: ي٣م َمسٚمع أٞم٦م َمـ أهؾ؟ ايمٔمراق أَم٣م سمٟمي ومػم احلسكم ×اهللأزمق فمبد 

وفمدوٞم٣م ىمثغم  ،وفمٛمدٞم٣م َمـ يتبع هقى هذا اخلٙمٝمٖم٥م ،أٞم٣م رصمؾ َمُمٜمقر فمٛمد أهؾ ايمبٌمة

ويمس٦م آَمٛمٜمؿ أن يرهمٔمقا ضم٣مرم فمٛمد ويمد  ،َمـ أهؾ ايمٗمب٣مئؾ َمـ ايمٛمِم٣مب ونمغمهؿ

ومٙم٦م:  ،وم٣مل: همتجزع ،ٙم٦م: ٞمٔمؿوم ،وم٣مل رم: أهمام سمذىمر َم٣م صٛمع زمف ،ؽمٙمٝمامن همٝمٚمثٙمقن يب

همٟمَمتٛمع َمـ ايمْمٔم٣مم ضمتك  ،وأؽمتٔمػم يمذيمؽ ضمتك يرى أهقم أشمر ذيمؽ فمقم ،إي واهلل

أَم٣م إّٞمؽ َمـ ايمذيـ ئمدون َمـ أهؾ  ،وم٣مل: رضمؿ اهلل دَمٔمتؽ ،يستبكم ذيمؽ دم وصمٜمل

وخي٣مهمقن خلقهمٛم٣م ويٟمَمٛمقن إذا  ،وايمذيـ يٖمرضمقن يمٖمرضمٛم٣م وحيزٞمقن حلزٞمٛم٣م ،اجلزع يمٛم٣م

وَم٣م  ،ووصٝمتٜمؿ َمٙمؽ اظمقت زمؽ ،ؽ ؽمؼمى فمٛمد َمقسمؽ ضمّمقر آزم٣مئل يمؽأَم٣م إٞمّ  ،آَمٛم٣م

يمؽ َمـ إُم  ،وَمٙمؽ اظمقت أرق فمٙمٝمؽ وأؾمد رمح٥م ،يٙمٗمقٞمؽ زمف َمـ ايمبُم٣مرة أهمّمؾ

همٗم٣مل: احلٚمد هلل ايمذي همّمٙمٛم٣م  ،وم٣مل: شمؿ اؽمتٔمػم واؽمتٔمػمت َمٔمف ،ايمُمٖمٝمٗم٥م فمعم ويمده٣م

إرض وايمسامء يمتب٘مل َمٛمذ إن  ،ي٣م َمسٚمع ،فمعم طمٙمٗمف زم٣ميمرمح٥م وطمِمٛم٣م أهؾ ايمبٝم٦م زم٣ميمرمح٥م

وَم٣م رومٟمت دَمقع  ،وَم٣م زم٘مك يمٛم٣م َمـ اظمالئ٘م٥م أىمثر ،رمح٥م يمٛم٣م ×ومتؾ أَمغم اظم٠مَمٛمكم

ـ  ،رمح٥م يمٛم٣م وظم٣م يمٗمٝمٛم٣م إّٓ وَم٣م زم٘مك أضمد  ،اظمالئ٘م٥م َمٛمذ ومتٙمٛم٣م رمحف اهلل ومبؾ أن خترج ايمدَمٔم٥م َم

ٟمت ضمره٣م ٕؿمٖم هم١مذا ؽم٣ميم٦م دَمقفمف فمعم طمده همٙمق أّن ومْمرة َمـ دَمقفمف ؽمٗمْم٦م دم صمٜمٛمؿ ،فمٝمٛمف

ٞم٣م فمٛمد َمقسمف ،ضمتكٓ  يقصمد هل٣م ضمر يرا يمٝمٖمرح يقم  ٣م  ٛم يم ّن اظمقصمع ومٙمبف  همرضم٥م  وأ
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وأّن ايم٘مقشمر يمٝمٖمرح زمٚمحبٛم٣م إذا  ،ٓ سمزال سمٙمؽ ايمٖمرضم٥م دم ومٙمبف ضمتك يرد فمٙمٝمٛم٣م احلقض

 .(0)شورد فمٙمٝمف ضمتك أٞمف يمٝمذيٗمف َمـ رضوب ايمْمٔم٣مم َم٣م ٓ يُمتٜمل أن يِمدر فمٛمف

  شم٣مٞمٝم٣ًم: فمعم َمستقى اظمجتٚمع ايمُمٝمٔمل

ومؽون  ،ىموم اًمشقعي سمنىمومي اًمشعوئر احلسقـقي شمبعًو عمقىمػ احلؽوم اًمعبوؾمقلم

وًمؽل يتضح إمر كقرد مو ذيمره اًمبوطمٌ  ،مقىمػ احلؽوم اًمعبوؾمقلم سملم مّد وضمزر

ذم يمتوسمف )اًمشعوئر احلسقـقي ذم اًمعٍميـ إمقي  (7))حمؿد سموىمر مقؾمك ضمعػر(

 واًمعبود(.

 ^وم٣مَم٥م ايمُمٔم٣مئر َمـ ومبؾ ؾمٝمٔم٥م أهؾ ايمبٝم٦مايمٔمب٣مؽمٝمقن ايمذيـ نمّمقا ايمْمرف فمـ إ

 ذيمر اًمبوطمٌ حمؿد سموىمر مقؾمك مو يكم:

 أزمق ايمٔمب٣مس ايمسٖم٣مح ايمٔمب٣مدـ 0

واختذ ؽمٝم٣مؽم٥م ايمٙمكم  ،اَمت٣مزت فمالوم٥م ايمٔمٙمقيكم َمع أيب ايمٔمب٣مس ايمسٖم٣مح زم٣مظمٜم٣مدٞم٥م»

 همٙمؿ سمُمٜمد همؼمة ضم٘مٚمف أي ٞمقع َمـ ايمتِم٣مدم وأٞمف َم٣م ضمِمؾ دم زَم٣مٞمف ـ ايمسٖم٣مح ـ ،َمٔمٜمؿ

زمؾ ومرهبؿ وأضمسـ  ،وٓ وم٣مم فمٙمٝمف أضمد َمٛمٜمؿ ، ايمْم٣ميمبٝمكم َمـ إذاف رءزمٝمٛمف وزمكم 

. ويمذيمؽ متتع ايمُمٝمٔم٥م دم همؼمة أيب ايمٔمب٣مس ايمسٖم٣مح (4)إيمٝمٜمؿ وىم٣مٞم٦م اظمحب٥م ص٣مهمٝم٥م زمٝمٛمٜمؿ

أو دم  ،اإلَم٣مموإوم٣مَم٥م ايمٔمزاء فمٛمد ومػم  ،زمٖمسح٥م َمـ احلري٥م دم إوم٣مَم٥م ايمُمٔم٣مئر احلسٝمٛمٝم٥م

 .(3)شدورهؿ وحم٣مهمٙمٜمؿ


 .713-714، يمومؾ اًمزيورات: اًمؼؿل ىمقًمقيفاسمـ ( 0)

، وكول هبو 7116-7111( سموطمٌ إؾمالمل، سمحٌ اًمشعوئر احلسقـقي ذم رؾموًمي موضمستػم ًمعوم 7)

 ؿمفودة اعموضمستػم ..

 .4/497( ُاكظر : اًمعصومل اعمؽل، ؾمؿط اًمـجقم اًمعقازم: 4)

( حمؿد سموىمر مقؾمك، اًمشعوئر احلسقـقي ذم اًمعٍميـ إمقي واًمعبود، رؾموًمي موضمستػم ًمسـي 3)

7111-7116 :491. 
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 ٔمب٣مدإَمكم ايم ـ7

م( َمـ 913م ـ 818هـ/098هـ ـ 093أَم٣م فمـ َمقومػ إَمكم ايمٔمب٣مد )»

هم٣مظمرصمح أهّن٣م ؾمٜمدت إومب٣مًٓ ىمثغمًا: إذ مل ي٘مـ هٛم٣ميمؽ أي ومٝمقد أو  ،ايمُمٔم٣مئر احلسٝمٛمٝم٥م

همٗمد اٞمُمٕمؾ إَمكم فمـ سمتبع ايمٔمٙمقيكم واضْمٜم٣مدهؿ زم٣ميمٙمٜمق  ،إصمراءات اسمبٔم٦م ضده٣م

وومد أؾم٣مر أزمق ايمٖمرج  ،ة ايمتل واصمٜمتفوَمـ شمؿ زم٣ميمٖمتـ وآضْمرازم٣مت ايم٘مثغم ،وايمؼمف

اإلصٖمٜم٣مين إلم ذيمؽ زمٗمقيمف: )وىم٣مٞم٦م ؽمغمة حمـٚمدـ  أي دم آل أيب ؿم٣ميم٤مـ  طمالف َم٣م سمٗمدم 

شمؿ احلرب ايمتل ىم٣مٞم٦م زمٝمٛمف وزمكم اظمٟمَمقن ضمتك  ،واإلدَم٣من يمف يمتُم٣منمٙمف زمام ىم٣من همٝمف َمـ ايمٙمٜمق

ايمْمبٝمٔمل أن . همٚمـ (0)ومتؾ همٙمؿ حيدث فمعم أضمد َمٛمٜمؿ دم أي٣مَمف ضمدث زمقصمف وٓ ؽمب٤م(

 اإلَم٣ممتد ايمُمٝمٔم٥م دم ذيمؽ آٞمُمٕم٣مل َمتسٔم٣ًم َمـ احلري٥م دم إوم٣مَم٥م ايمُمٔم٣مئر وزي٣مرة ومػم 

 .(7)ش×احلسكم

 اظمٟمَمقن ايمٔمب٣مد ـ3

ايمذي اسمبع ؽمٝم٣مؽم٥م  ،م(833ـ818هـ/708ـ098ودم فمٜمد اظمٟمَمقن ايمٔمب٣مد )»

ن ايمٙمكم وايمتس٣مَمح وآضمتقاء َمع ايمٔمٙمقيكم: َٓمتِم٣مص ضم٣ميم٥م احلٛمؼ وايمٕمّم٤م ايمتل ىم٣م

 ،وذيمؽ زم٣مسمب٣مفمف مجٙم٥م َمـ اإلصمراءات ،ئمٝمُمٜم٣م ايمٔمٙمقيقن وؾمٝمٔمتٜمؿ ت٣مه زمٛمل ايمٔمب٣مس

 (4)م(806هـ/710فم٣مم ) ×إؽمٛم٣مد وٓي٥م ايمٔمٜمد يمإلَم٣مم فمقم زمـ َمقؽمك ايمرض٣م :َمٛمٜم٣م

 (3)م(807هـ/717إَمرة احل٨م فم٣مم ) ×وسمقيمٝم٥م أطمٝمف إزمراهٝمؿ زمـ َمقؽمك زمـ صمٔمٖمر

 اإلَم٣مموأم ايمٖمّمؾ َمـ  ،×ايمرض٣مفمقم زمـ َمقؽمك  اإلَم٣مموسمزوي٨م ازمٛمتٝمف أم ضمبٝم٤م َمـ 


 .516( ُاكظر: أسمق اًمػرج اإلصػفوين، مؼوشمؾ اًمطوًمبقلم: 0)

 .422-429قؾمك، اًمشعوئر احلسقـقي ذم اًمعٍميـ إمقي واًمعبود: ( حمؿد سموىمر م7)

 .331/ 4( ُاكظر : اًمقعؼقيب، شموريخ اًمقعؼقيب: 4)

 .43/ 3( ُاكظر : اعمسعقدي، مروج اًمذهى: 3)
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وَمـ ايمْمبٝمٔمل أن سمٛمٔم٘مس سمٙمؽ  ،(0)م(807هـ/717فم٣مم ) ×حمٚمد زمـ فمقم اجلقاد

وأسمب٣مع آل ايمبٝم٦م  ×ايمرض٣م اإلَم٣ممضمٝم٧م مت٘مـ  ،ايمسٝم٣مؽم٥م فمعم أداء ايمُمٔم٣مئر احلسٝمٛمٝم٥م

ىمام ىم٣من إلومدام اظمٟمَمقن فمعم إـمٜم٣مر ومػم  ،َمـ إوم٣مَمتٜم٣م دون روم٣مزم٥م أو ضٕمقط ؽمٝم٣مؽمٝم٥م

م( أشمر دم 846هـ/737وزمٛم٣مئف زمٛم٣مًء ؾم٣مخم٣ًم ـمؾ ؾم٣مطمِم٣ًم ضمتك فم٣مم ) ×احلسكم اإلَم٣مم

 .(4)ش(7)×احلسكم اإلَم٣ممأداء ؾمٔمغمة ايمزي٣مرة يمٗمػم 

 اظمٔمتِمؿ وايمقاشمؼ ايمٔمب٣مد ـ4

يمٗمد ىم٣من يمسٝم٣مؽمٝم٥م آضمتقاء ايمتل اسمبٔمٜم٣م اظمٟمَمقن َمع ايمٔمٙمقيكم ووصٝمتف يمقرم »

وايمتل صم٣مء همٝمٜم٣م: فمٜمده اظمٔمتِمؿ زم٣مسمب٣مع ؽمٝم٣مؽم٥م ايمٙمكم وايمتس٣مَمح َمع ايمٔمٙمقيكم 

 ،همٟمضمسـ صحبتٜمؿ ،)...وه٠مٓء زمٛمق فمٚمؽ َمـ ويمد أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م

وصالُتؿ همال سمٕمٖمٙمٜم٣م دم ىمؾ ؽمٛم٥م َمـ محٙمٜم٣م  ،واومبؾ َمـ حمسٛمٜمؿ ،وت٣موز فمـ َمسٝمئٜمؿ

. (4)هم١مّن ضمٗمقومٜمؿ تبك َمـ وصمقه ؾمتك(

 (5)م( وويمده ايمقاشمؼ740ـ 833هـ/777ـ708أشمرت دم َمقومػ اظمٔمتِمؿ )

ضمٝم٧م َمٛمح ايمٔمٙمقيكم  ،م( َمـ مم٣مرؽم٥م ايمُمٔم٣مئر احلسٝمٛمٝم٥م346ـ 833هـ/737ـ777)

وىم٣مٞم٦م وهمقد  ،×احلسكم اإلَم٣مموأسمب٣مفمٜمؿ ٞمقفم٣ًم َمـ احلري٥م دم مم٣مرؽمتٜم٣م وزي٣مرة ومػم 

ايمزائريـ سمرد فمعم فمٜمدُيام مج٣مفم٣مت وأهمرادًا فمعم ىمرزمالء وسمٗمقم زمدوره٣م َمـ إوم٣مَم٥م 


 .035/ 5( ُاكظر : اًمطؼمي، شموريخ اًمطؼمي: 0)

 .329/ 7( ُاكظر : اًمـامزي، مستدرك ؾمػقـي اًمبحور: 7)

 .421-422، اًمشعوئر احلسقـقي ذم اًمعٍميـ إمقي واًمعبود: ( حمؿد سموىمر مقؾمك4)

 .79/ 05( ُاكظر : اًمذهبل، شموريخ اإلؾمالم: 3)

( طمتك ىمقؾ مو أطمسـ أطمد مـ ظمؾػوء سمـل اًمعبوس إمم آل أيب ـموًمى مو أطمسـ إًمقفؿ اًمقاصمؼ مو موت 5)

 .066وومقفؿ ومؼػم. اسمـ ؿمويمر اًمؽتبل، قمققن اًمتقاريخ: 
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وومد أؾم٣مر أزمق  ،(0)ر ومبقر ايمُمٜمداءجم٣ميمس ايمٔمزاء فمعم ذيمؽ ايمٗمػم ايمْم٣مهر وفمعم ؽم٣مئ

ايمٖمرج اإلصٖمٜم٣مين إلم ؽمٝم٣مؽم٥م ايمقاشمؼ ايمتس٣محمٝم٥م َمع ايمٔمٙمقيكم زمٗمقيمف: )وىم٣من آل أيب 

ؿم٣ميم٤م جمتٚمٔمكم زمرس َمـ رأى دم أي٣مَمف سمدور إرزاق فمٙمٝمٜمؿ ضمتك سمٖمرومقا أي٣مم 

 .(4)ش. إَمر ايمذي ٓ يستبٔمد إوم٣مَم٥م ايمُمٔم٣مئر احلسٝمٛمٝم٥م دم ؽم٣مَمراء فمعم فمٜمده(7)اظمتقىمؾ( 

 اظمٛمتٌم ايمٔمب٣مد ـ 5

همٗمد  ،م(860هـ/747أَم٣م اظمٛمتٌم زم٣مهلل ايمٔمب٣مد ايمذي سمقلم اخلالهم٥م فم٣مم )»

وايمذي اسمسٚم٦م همؼمة طمالهمتف فمعم ايمرنمؿ  ،اٞمتٜم٨م ؽمٝم٣مؽم٥م َمٕم٣ميرة يمسٝم٣مؽم٥م أزمٝمف اظمتقىمؾ

ومتتٔم٦م ايمُمٝمٔم٥م زمحري٥م  ،وايمٔمْمػ واإلضمس٣من إلم آل أيب ؿم٣ميم٤م ،َمـ ومٌمه٣م زم٣ميمتس٣مَمح

ايمذي أفم٣مد زمٛم٣مءه وأوم٣مم فمٙمٝمف رؽمقَم٣ًم ودٓٓت  ×احلسكم َم٣مماإلىم٣مَمٙم٥م دم زي٣مرة ومػم 

. وهذا َم٣م أؾم٣مر إيمٝمف ازمـ ؾمٜمر آؾمقب زمٗمقيمف: )أضمسـ اظمٛمتٌم (4)إلرؾم٣مد ايمزائريـ إيمٝمف

. وأؾم٣مر إيمٝمف اظمسٔمقدي أيّم٣ًم زمٗمقيمف: )وسمٗمدم زم٣ميم٘مػ (5)ؽمغمسمف وأفم٣مد ايمؼمزم٥م دم أي٣مَمف( 

يٚمٛمع أضمد َمـ زي٣مرة احلغمة  وأن ٓ ،وسمرك ايمبح٧م فمـ أطمب٣مرهؿ ،فمـ آل أيب ؿم٣ميم٤م

وٓ ومػم نمغمه َمـ آل أيب ؿم٣ميم٤م وسمرك ايمتٔمرض يمُمٝمٔمتف ودهمٔمف  ، ×وومػم احلسكم

ايمتل ص٣مدره٣م  ^ . ىمذيمؽ أَمر اظمٛمتٌم زم١مفم٣مدة أووم٣مف آل ايمبٝم٦م(6)إذى فمٛمٜمؿ(

اظمتقىمؾ َمـ ومبؾ وهذا َم٣م أؾم٣مر إيمٝمف ايمسٝمقؿمل زمقصٖمف يمٙمٚمٛمتٌم زمٟمٞمف: )ىم٣من حمسٛم٣ًم إلم 

زمٚمٛمٔمٜمؿ واظمحٛم٥م  ،هلؿ أزال فمـ آل أيب ؿم٣ميم٤م َم٣م ىم٣مٞمقا همٝمف َمـ اخلقفايمٔمٙمقيكم وصقًٓ 


 .9/ 7ين، شموريخ اًمـقوطمي: ( ُاكظر : اًمشفرؾمتو0)

 .329مؼوشمؾ اًمطوًمبقلم:  ،اإلصػفوين( ُاكظر : أسمق اًمػرج 7)

 .426-421( حمؿد سموىمر مقؾمك، اًمشعوئر احلسقـقي ذم اًمعٍميـ إمقي واًمعبود: 4)

 .329/ 7( ُاكظر : اًمـامزي، مستدرك ؾمػقـي اًمبحور: 3)

 .54/ 7( ُاكظر: اسمـ ؿمفر آؿمقب، مـوىمى آل أيب ـموًمى: 5)

 .001/ 3( ُاكظر: اعمسعقدي، مروج اًمذهى: 9)
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ـ زي٣مرة احلسكم ورّد فمعم آل احلسكم همدك(  .(0)شَم

 ايمرايض ايمٔمب٣مد ـ 6

طمرج سمقومٝمع اخلٙمٝمٖم٥م ايمرايض ايمذي أٞم٘مر فمعم احلٛم٣مزمٙم٥م أهمٔم٣مهلؿ وسمُمددهؿ )»

ٔم٥م آل وفم٣مب فمٙمٝمٜمؿ افمتٗم٣مدهؿ زمٗمقيمف:...شمؿ ؿمٔمٛم٘مؿ فمعم طمٝم٣مر إئٚم٥م وٞمسبت٘مؿ ؾمٝم

حمٚمد إلم ايم٘مٖمر وايمّمالل... وإٞم٘م٣مرىمؿ زي٣مرة ومبقر إئٚم٥م وسمُمٛمٝمٔم٘مؿ فمعم زواره٣م 

وأٞمتؿ َمع ذيمؽ تتٚمٔمقن فمعم زي٣مرة ومػم رصمؾ َمـ ايمٔمقام يمٝمس زمذي ذف  ،زم٣مٓزمتداع

ومم٣م همسح اظمج٣مل أَم٣مم ايمُمٝمٔم٥م وحمبل  ،(7)وٓ ٞمس٤م زمرؽمقل اهلل وسمٟمَمرون زمزي٣مرسمف...( 

زمحري٥م وأن يٗمِمدوا زي٣مرة ومبقر إئٚم٥م َمـ نمغم طمٝمٖم٥م  آل ايمبٝم٦م أن يامرؽمقا ؾمٔم٣مئرهؿ

يٗمقل اهلٚمداين: )ٞمِمب٦م ايمٗمب٣مب ،م(940هـ/379وٓ وصمؾ ودم أضمداث ؽمٛم٥م )

ويمٔمؾ دم إصمقاء إَمٛمٝم٥م  ،(3)زمب٣مب ايمْم٣مق وايمرص٣مهم٥م يمزوار احل٣مئر فمعم ؽم٣مىمٛمف ايمسالم(

ىمرزمالء  ايمتل همرضتٜم٣م إصمراءات اخلٙمٝمٖم٥م أن َم٘مـ ايمزوار زمُم٘مؾ ىمبغم إلم اخلروج إلم

مم٣م اؽمتٙمزم أن سمٛمِم٤م ايمٗمب٣مب زمب٣مب ايمْم٣مق وايمذي أسمِمقره أهن٣م  ×يمزي٣مرة ومػم احلسكم

وأّن ٞمِم٤م  ×ٞمِمب٦م يمتٗمديؿ اخلدَم٣مت جلٚمقع ايمزائريـ اظمتقصمٜمكم يمزي٣مرة احلسكم

 .(3)شايمٗمب٣مب يدل فمعم ىمثرة وهمقد ايمزائريـ

وقمـد شملمؾ هذه اًمـصقص يتضح ضمؾقًو مدى طمريي اًمشقعي ذم ممورؾمي اًمشعوئر 

وٓ ؿمؽ أن هذه اًمشعوئر يموكً حتً كظر  ،ذم قمفد همٓء احلؽوم اًمعبوؾمقلم

 ممو يضػل قمؾقفو اًمنمقمقي واعمؼبقًمقي.^ اعمعصقملم مـ أهؾ سمقً اًمـبقة


 .461-416( حمؿد سموىمر مقؾمك، اًمشعوئر احلسقـقي ذم اًمعٍميـ إمقي واًمعبود: 0)

 .003/ 2( ُاكظر: اسمـ إصمػم، اًمؽومؾ ذم اًمتوريخ: 7)

 . 070/ 0( ُاكظر: اًمطؼمي، شمؽؿؾي شموريخ اًمطؼمي: 4)

 .463-416يـ إمقي واًمعبود: ( حمؿد سموىمر مقؾمك، اًمشعوئر احلسقـقي ذم اًمعٍم3)
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 املطمب اخلاوض: إقاوٛ الععاٟر يف العصٕر األخرٝ

 املكصد األٔه: إقاوٛ الععاٟر يف العصٕر اليت تمت العصر العباش٘

اًمتوريخ يظفر ًمـو أّن إىمومي اًمشعوئر احلسقـقي سمعد اًمعٍم سمعد اًمتلّمؾ ذم يمتى 

وذًمؽ سمسبى اظمتالف احلؽقموت احلويمؿي  ؛سملم مد وضمزر أيضًو يموكً اًمعبود

ومنذا شمقمّم اًمسؾطي مـ يمون  ،ومؽوكً إىمومي اًمشعوئر ظموضعي ًمؾظروف اًمسقوؾمقي ،آكذاك

هو مـ وأ ،شمـتعش ذم زمـف إىمومي اًمشعوئر^ ؿمقعقًو أو يؿقؾ إمم أهؾ اًمبقً ّٓ ّمو إذا شمق

 شمـحّس هذه احلوًمي طمتك شمصؾ إمم درضمي آكدصمور. ،ًمقس يمذًمؽ

ومؼول: وهذا مو أؿمور إًمقف اًمسقد صوًمح اًمشفرؾمتوين ذم يمتوسمف )شموريخ اًمـقوطمي( 

 ،ىمثغم َمـ إزَم٣من فمعم هذا ايمٔمٜمد أن يتٛمٖمسقا ايمِمٔمداء وومد اؽمتْم٣مع ايمُمٝمٔم٥م دم»

َمـ ايمٛمقح وإوم٣مَم٥م اظمٟمسمؿ فمعم  ،َم٥م ؾمٔم٣مئرهؿوأن يٛم٣ميمقا ومسْم٣ًم وهمغمًا َمـ ضمريتٜمؿ دم إوم٣م

أو يم٘مقهن٣م َم٠ميمٖم٥م َمـ ضم٘م٣مم ضٔمٖم٣مء  ،أَم٣م يم٘مقن ايمسٙمْم٥م ايمٗم٣مئٚم٥م ؾمٝمٔمٝم٥م احل٘م٣مم ،×احلسكم

همٚمثاًل فمٛمدَم٣م سمقلم ايمسٙمْم٥م  ،َمـ نمغم ايمُمٝمٔم٥م ٓ سمستْمٝمع ايمّمٕمط فمعم هذه ايمٖمروم٥م اظمسٙمٚم٥م

اإلومب٣مل فمعم إوم٣مَم٥م فمعم ايمٔمراق اظمٙمقك ايمِمٖمقيقن أو نمغمهؿ َمـ احل٘م٣مم اإليراٞمٝمكم ىم٣من 

وىم٣مٞم٦م ضمري٥م ايمُمٝمٔم٥م دم إضمٝم٣مء هذه ايمذىمرى إيمٝمٚم٥م  ،هذه اظمآسمؿ وايمٛمٝم٣مضم٣مت فمٓمٝمامً 

ىمّٙمام ومقي٦م ايمسٙمْم٥م ايمسٛمٝم٥م دم  ،وايمٔم٘مس زم٣ميمٔم٘مس ،وومد نم٣ملم ايمُمٝمٔم٥م دم إوم٣مَمتٜم٣م ،َمّمٚمقٞم٥م

وَمٛمٔمقا فمـ إوم٣مَم٥م اظمٛم٣مضم٣مت وَمزاويم٥م  ،ايمٔمراق ىم٣محل٘مقَم٥م ايمٔمثامٞمٝم٥م وومع ايمّمٕمط فمعم ايمُمٝمٔم٥م

ئرهؿ ايمتٗمٙمٝمدي٥م همٝمٜم٣م: إَمر ايمذي ىم٣من يّمْمرهؿ إلم إوم٣مَمتٜم٣م وإضمٝم٣مء ذىمري٣مُت٣م رّسًا ؾمٔم٣م

وفمعم ؽمبٝمؾ  ،وحت٦م ؿم٣مئٙم٥م اخلقف واجلزع وايمتٗمٝم٥م ،ودم رسادي٤م ايمدور ،وداطمؾ ايمبٝمقت

وطم٣مص٥م فمعم فمٜمد َمٙم٘مٜم٣م حمٚمد  ،اظمث٣مل أومقل: إّن ايمُمٝمٔم٥م ىم٣مٞمقا فمعم زَمـ إرسة اإليٙمخ٣مٞمٝم٥م

ايمذي ىم٣من أول َمـ صم٣مهر َمـ َمٙمقك هذه إرسة  ،هـ(705)اظمتقذم ؽمٛم٥م  ،طمدا زمٛمده

همٛمٗمُم٦م أؽمامؤهؿ  ،وأول َمـ أَمر زمتخٙمٝمد أؽمامء إئٚم٥م آشمٛمل فممم ،زم٣ميمتُمٝمع ٔل ايمبٝم٦م
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شمؿ  ،وأيّم٣ًم فمعم فمٜمد إرسة اجلالئري٥م ،وىمذا فمعم فمٜمد ازمٛمف أيب ؽمٔمٝمد ،فمعم َمس٘مقىم٣مسمف

وأفمٙمـ اظمذه٤م  ،يمُمٝمٔم٥موَمٛمٜمؿ ايمُم٣مه إؽمامفمٝمؾ ايمذي ٞم٣مس ا ،فمٜمد اظمٙمقك ايمِمٖمقيكم

وىمذا فمعم فمٜمد زمٔمض ايمسالؿمكم ايمٔمثامٞمٝمكم ىم٣ميمسٙمْم٣من  ،ايمُمٝمٔمل دم إيران وايمٔمراق رؽمٚمٝم٣مً 

وىمذا فمعم فمٜمد فمدد  ،ايمذي زار ىمرزمالء وايمٛمجػ ،هـ(940ؽمٙمٝمامن ايمٗم٣مٞمقين اظمتقذم ؽمٛم٥م )

ىمدويم٥م زمٛمل َمزيد دم  ،ايمذيـ ضم٘مٚمقا زمٔمض أٞمح٣مء ايمٔمراق ،َمـ إَمراء ايمُمٝمٔم٥م أطمريـ

 .(0)شوزمٛمل محدان وآل اظمسٝم٤م دم اظمقصؾ وٞمِمٝمبكم ،وزمٛمل ؾم٣مهكم دم ايمبْمٝمح٥م ،احلٙم٥م

وًمؽل يتضح  ،وقمـد اًمتلّمؾ ومقام ورد ذم يمتى اًمتوريخ يظفر صحي مو أذكو إًمقف

 إمر ذم ذًمؽ ٓسمد مـ اًمقىمقف قمغم مو ضموء ذم يمتى اًمتلريخ اًمتوًمقي:

هـ( ذم ذيمر 274تضموء ذم يمتوب )احلقادث اجلومعي( عممًمػف اسمـ اًمػقـمل ) ـ0

مو يشػم إمم إضمقاء آضمتامقمقي واًمسقوؾمقي اًمتل يموكً  ،(7)هـ(961طمقادث ؾمـي )

 شمؼوم ومقفو اًمشعوئر احلسقـقي.

ذيمر صوطمى يمتوب )كشقار اعمحورضة وأظمبور اًمذايمرة( مو يشػم إمم  ـ7

 .(4)اعمضويؼوت اًمتل يمون يعقشفو اًمشقعي ذم إىمومي اًمشعوئر احلسقـقي

)ًمسون اعمقزان( أن اًمشوقمر اًمشقعل اًمـوؿمئ اًمصغػم يمون  ذيمر صوطمى يمتوب ـ4

 .(3)هـ(439وذًمؽ ذم ؾمـي ) ،×احلسلم اإلموميرصمل 

وقمـد اًمتلمؾ ذم هذا اًمـص اًمتورخيل يظفر ًمـو أّن إىمومي اًمشعوئر احلسقـقي وزيورة 

 ذم ذًمؽ اًمقىمً همػم ممـققمي مـ ىمبؾ اًمسؾطي. ×اإلموم

ريزيي( مو يشػم إمم إىمومي اًمشعوئر ذم مٍم ذيمر اعمؼريزي ذم يمتوسمف )اخلطط اعمؼـ 3 


 . 73-74/ 7شموريخ اًمـقوطمي: ، اًمشفرؾمتوين (0)

 ُاكظر، اسمـ اًمػقـمل، احلقادث اجلومعي. (7)

 .744/ 7كشقار اعمحورضة وأظمبور اعمذايمرة: ، اًمتـقظمل ،( ُاكظر4)

 .726-721/ 3اًمعسؼالين، ًمسون اعمقزان: اسمـ طمجر( 3)
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 .(0)(502ـ494مـ ؾمـي )

هـ( ذم يمتوسمف )اعمـتظؿ ذم شموريخ اعمؾقك وإمؿ( 532ذيمر اسمـ اجلقزي )تـ 5

( أّن اًمشقعي ذم خمتؾػ إمصور اإلؾمالمقي 334هـ إمم 454ذم طمقادث اًمسـلم )مـ 

 .(7)ؾقفو ذم شمؾؽ اًمسـلميموكً شمؼقؿ اًمشعوئر احلسقـقي شمبعًو ًمؾحريي اًمتل حيصؾقن قم

 املكصد الجاٌ٘: إقاوٛ الععاٟر احلصٍٗٗٛ يف العصر احلدٖح

ذيمر اًمسقد اًمشفرؾمتوين ذم يمتوسمف )شموريخ اًمـقوطمي( ؾمعي إىمومي اًمشعوئر احلسقـقي 

إّن إضمٝم٣مء هذه ايمذىمرى احلزيٛم٥م وإوم٣مَم٥م ؾمٔم٣مئره٣م » ومؼول: ،ذم يمؾ أىمطور اًمعومل

يمٙمح٣مدث اظمحزن ـ أي ايمٔمراق ـ إلم ؽم٣مئر ايمبٙمدان ومد سمٔمّدت اظمرىمز ايمرئٝمز  ،ايمتٗمٙمٝمدي٥م

هم١مّن ىمّؾ َمـ صم٣مب فمقاصؿ  وضمتك ىمثغم َمـ إصٗم٣مع نمغم اإلؽمالَمٝم٥م. ،اإلؽمالَمٝم٥م

ؽمٝمام اظمجتٚمٔم٣مت ايمُمٝمٔمٝم٥م دم  ،وضمقارض وَمدن إومْم٣مر اإلؽمالَمٝم٥م دم أرصم٣مء اظمٔمٚمقرة

 ،يرانوإ ،واهلٛمد ،وايمبالد ايمٔمرزمٝم٥م إطمرى ،هذه إومْم٣مر وزم٣مٕطمص َمٛمٜم٣م ايمٔمراق

وصمد اظمب٣مين  ،وزمٔمض زمٙمدان أهمريٗمٝم٣م ،ونمغمه٣م َمـ إوم٣ميمٝمؿ أؽمٝمقي٥م ،وأهمٕم٣مٞمست٣من

وسمدفمك فمٛمد ايمٔمرب )احلسٝمٛمٝم٥م( وفمٛمد اهلٛمقد  ،وايمٔمامرات ايم٘مبغمة َمٗم٣مَم٥م ،ايمٖمخٚم٥م

)إَم٣مم هبره( وفمٛمد ايمٖمرس )َمٟمسمؿ رسا أو ضمسٝمٛمٝم٥م أو سم٘مٝم٥م( وؽم٣مئر إومْم٣مر سمسٚمٝمٜم٣م 

اظمب٣مين ايمتل يقومٖمٜم٣م أصح٣مهب٣م فمعم إوم٣مَم٥م ايمٛمٝم٣مضم٣مت  زم٣مؽمٚمٜم٣م ايمٔمريب )احلسٝمٛمٝم٥م( ودم هذه

سمٛمٖمؼ  ،ويقومٖمقن فمٙمٝمٜم٣م أووم٣مهم٣ًم ىمثغمة وصدوم٣مت صم٣مري٥م ، ×احلسكم اإلَم٣ممهمٝمٜم٣م فمعم 

 .(4)شإيراداُت٣م وأرزم٣مضمٜم٣م فمعم إدارة هذه احلسٝمٛمٝم٥م

وىمد ذيمر أيضًو اًمسقد هبي اًمديـ اًمشفرؾمتوين ذم يمتوسمف )هنضي احلسلم( أكف: 


 .440، ح476/ 7ور اعمعروف سموخلطط اعمؼريزيي: ( ُاكظر: اعمؼريزي، اعمقاقمظ وآقمتب0)

 .471/ 05، و051/ 03( اسمـ اجلقزي، اعمـتظؿ ذم شموريخ اعمؾقك وإمؿ: 7)

 .72-79/ 7اًمشفرؾمتوين، شموريخ اًمـقوطمي:  (4)
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دم ايمٝمقم ايمٔم٣مذ َمـ حمرم ىمؾ فم٣مم حيتٖمٙمقن زمذىمرى  ه٘مذا أصبح اظمسٙمٚمقن»

دم مجٝمع إومْم٣مر  ×احلسكم اإلَم٣مم)فم٣مؾمقراء( إضمٝم٣مًء يمذىمرى ؾمٜمٝمد ايمْمٖمقف 

ويُمؼمك ىمثغم َمـ  ،وئمتػم هذا ايمٝمقم فمْمٙم٥م رؽمٚمٝم٥م يمدى َمٔمٓمؿ هذه ايمدول ،اإلؽمالَمٝم٥م

 .شرؤؽم٣مء ايمدول اإلؽمالَمٝم٥م دم َمراؽمٝمٚمف

اًمعزاء اًمذي يؼقؿف اعمعزون يمؾ طمسى صمؿ أؿمور اًمسقد اًمشفرؾمتوين إمم أكقاع 

شمؿ إذ ئمػّمون دم إضمٝم٣مئٜمؿ هلذه ايمذىمرى ايمداَمٝم٥م فمـ ؾمٔمقرهؿ »ومقؼقل:  ،معتؼده ومقف

هم١مهنؿ خيتٙمٖمقن دم هذا ايمتٔمبغم ضمس٤م َمٔمتٗمداُتؿ همٝمف ودم ضمرىمتف  ،ايمُمٜمٝمد اإلَم٣ممٞمحق 

ٕن  :همٚمٛمٜمؿ َمـ ئمتػمه فمٝمدًا جمٝمداً  ،وزم٣مطمتالف َمدارىمٜمؿ وفم٣مداُتؿ ،واؽمتُمٜم٣مده

احلسكم زمٚمقومٖمف ذاك َمـ يزيد ومد  اإلَم٣مموأن  ،ايمٖمّمٝمٙم٥م همٝمف ومد اٞمتٌمت فمعم ايمرذيٙم٥م

ىمام هق احل٣مل يمدى  ،وصمدد جمد ذئمتف ايمسٚمح٣مء ،أؽمٛمد سمٔم٣ميمٝمؿ صمده ؽمٝمد ايمرؽمؾ

وَمٛمٜمؿ  ،اظمسٙمٚمكم دم ايمُمامل اإلهمريٗمل واظمٕمرب ايمٔمريب ايمذيـ ئمتزون هبذه ايمذىمرى

يذائٜم٣م زمٚمختٙمػ ايمقؽم٣مئؾ وإؽم٣ميمٝم٤م َمـ يٛمدهمع َمع ايمٔم٣مؿمٖم٥م إلم إيالم ٞمٖمسف وإ

ـمٛم٣ًم َمٛمف أن هذا ايمٛمحق َمـ اإليذاء ظمـ دٓئؾ  ،أو زم٣ميمتْمبغم ،ىمرضب ٞمٖمسف زم٣ميمسالؽمؾ

ىمام هق احل٣مل دم زمٔمض أٞمح٣مء ايمٔمراق وإيران  ،اظم٠ماؽم٣مة أو آومتداء زمٟمويمئؽ ايمُمٜمداء

٣م وَمٛمف َمـ حيٌمه٣م دم هقدج ىمبغم ضخؿ ىمام هقاحل٣مل دم أَمري٘م ،واهلٛمد وايمب٣مىمست٣من

ايمقؽمْمك ودم َمديٛم٥م زمقرت أو اؽمب٣ميـ فم٣مصٚم٥م دم صمزيرة سمريٛمٝمداد ايمقاومٔم٥م دم ايمبحر 

س َمدن ايمٔمتب٣مت سمٙمبّ  ،وإلم صم٣مٞم٤م َم٣م سمٗمدم ،ايم٘م٣مريبل َمـ ؾمامل أَمري٘م٣م اجلٛمقزمٝم٥م

اظمٗمدؽم٥م دم ايمٔمراق وإيران واظمس٣مصمد اظمٜمٚم٥م وإَم٣مىمـ اظمتػمىم٥م دم اهلٛمد وايمب٣مىمست٣من 

يتٔمِم٤م أهٙمٜم٣م دم احل٤م وايمقٓء ٔل ايمبٝم٦م  ونمغمه٣م َمـ إومْم٣مر واظمٛم٣مؿمؼ ايمتل

وسمبتٔمد فمـ َمٓم٣مهر ايمزيٛم٥م وايمبٜمرصم٥م  ،ايمٛمبقي ضمٙم٥م َمـ ايمسقاد ىمُمٔم٣مر يمٙمحزن واحلداد

 .(0)شوَمب٣مفم٧م إٞمس وآٞممماح


 . 010-022هنضي احلسلم:  ،اًمشفرؾمتوين (0)
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وقمـد شملّمؾ مو ذيمره اًمسقد هبي اًمديـ اًمشفرؾمتوين يظفر أّن اًمشعوئر احلسقـقي 

.(0)دمووزت ؿمعػمة اًمبؽوء واًمزيورة إمم ـمؼقس أظمرى


يضقػ اًمبوطمٌ مو قموؿمف ذم شمليمقدًا عمو شمؼدم مـ رسد ًمتوريخ اًمشعوئر احلسقـقي  ( وصمقؼي اًمبوطمٌ:0)

اضمتؿع ومقف ؿمقعي أهؾ اًمبقً ^ طمقٌ إّن اًمبوطمٌ شمقومؼ  ،ممورؾمي هذه اًمشعوئر ذم أيمثر مـ سمؾد

خلدمي اجلوًمقوت اإلؾمالمقي ذم يمثػم مـ دول اًمعومل، وؿمورك اجلوًمقوت اإلؾمالمقي ذم إىمومي هذه 

 اًمشعوئر احلسقـقي وهل يمام يكم:

ـقات ذم اجلؿفقريي اإلؾمالمقي اإليراكقي وؿمورك اًمشقعي قموش اًمبوطمٌ ومؽمة ٓ شمؼؾ قمـ ؾمبع ؾم ـ أ

 هـوك ذم ممورؾمي اًمشعوئر احلسقـقي.

 وؿمورك أيضًو ذم إىمومي اًمشعوئر. ،قموش اًمبوطمٌ ومؽمة ذم اجلؿفقريي اًمعرسمقي اًمسقرييـ  ب

 قموش اًمبوطمٌ ومؽمة ذم يمـدا وؿمورك ذم إىمومي اًمشعوئر هـوك. ـ ج

ى يموكً ًمف مشوريموت ذم إىمومي اًمشعوئر هـوك، ٓؾمقام ذم ظمالل ؾمػر اًمبوطمٌ إمم اًمدول إظمر ـ د

شمريمقو وسمويمستون وًمبـون، طمقٌ يموكً هذه اعمشوريموت ومعوًمي، إذ أىمقؿ ذم شمريمقو ظمقؿي قموؿمقراء مـ 

ىمبؾ اًمعتبي احلسقـقي اعمؼدؾمي ويمون اًمبوطمٌ قمغم رأس اًمقومد اًمذي أىموم هذه اخلقؿي ذم إؾمطـبقل، 

ذم ذم سمويمستون وًمبـون، ومضاًل قمـ إًمؼوئف اعمحورضات ذم يمام ؿمورك اًمبوطمٌ ذم إؾمبقع اًمثؼو

 اعمجوًمس احلسقـقي ذم اًمدول إورسمقي وهمػمهو.

 وًمذا يرى اًمبوطمٌ مو يكم: 

أن إىمومي اًمشعوئر ذم هذه اًمدول ٓسمد أن يؽقن مالئاًم ًمعودات وصمؼووموت وشمؼوًمقد شمؾؽ اًمدول، ـ 0

فو وشمؼوًمقدهو اخلوصي إمم دوًمي أظمرى ختتؾػ وٓ يصح كؼؾ ـمريؼي إىمومي اًمشعوئر ذم دوًمي هلو صمؼوومت

 قمـفو ذم اًمثؼوومي واًمتؼوًمقد.

أن اًمشعوئر مـ طمقٌ إصؾ واطمدة وًمؽـفو ختتؾػ مـ طمقٌ اًمتطبقؼ وـمريؼي اًمتعبػم  ـ7

واإلفمفور مـ دوًمي إمم أظمرى، ومام يصح ذم دوًمي ىمد ٓ يصح وٓ يستسوغ ذم دوًمي أظمرى ٓؾمقام 

 فٍ احلسقـل اعمؼدس.إذا يمون اهلؿ إيصول اًمػؽر واًمـ

 ويتضح ممو شمؼدم مو يكم:

وذيمر مصقبتف حموـمي سموًمعـويي اإلهلقي وإٓ عمو ؿموقمً  ×احلسلم اإلمومأن ذيمرى ؿمفودة  ـ أ

 وفمفرت هبذه اًمسعي وٓىمً اعمؼبقًمقي قمـد اعمجتؿعوت اعمختؾػي.

اًمؽامٓت أن اًمشعوئر احلسقـقي مدظمؾ عمعرومي ؾمامطمي اًمديـ اإلؾمالمل وإظمالق اًمرومقعي وـ  ب

 اًمعوًمقي.
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 املطمب الصادط: وا ذكرٓ بعض الباحجني يف تارٖخ الععاٟر احلصٍٗٗٛ 
ومقام يكم كتعرض ًمبعض اًمؽتوسموت واًمبحقث اًمتل شمـووًمً شموريخ اًمشعوئر 

 هؿ هذه اًمبحقث مو يكم:أومـ  ،مم اًمتعؾقؼ قمؾقفو ومـوىمشتفوإواًمتل حتتوج  ،احلسقـقي

 املكصد االٔه: وا ذكرٓ الدكتٕر صاحل اجلٕٖين

ذم سمحثف اعمقؾمقم )شموريخ اعملشمؿ  ،(0)ًمبوطمٌ اًمديمتقر حمؿد صوًمح اجلقيـلىمول ا

سمٔمد اظمآسمؿ احلسٝمٛمٝم٥م ايمٝمقم َمـ أفمٓمؿ »اًمعٍم اًمؼوضموري(:  احلسقـل مـ اًمشفودة وطمتك

وأشم٣مرت  ،وومد أصبح٦م َمقضع اهتامم ايمٔمٙمامء واظمٖمّ٘مريـ ،ايمُمٔم٣مئر ايمديٛمٝم٥م دم ايمٔم٣ممل

واهلدف  ،ورضورُت٣م ،وسم٣مرخيٜم٣م ،ٜم٣موَمٛمُمئ ،سمس٣مؤٓت فمديدة يمدُيؿ ضمقل ضمٗمٝمٗمتٜم٣م

ٞمسٔمك يمتٗمديؿ َمراصمٔم٥م  ،وأشم٣مر ايمتل سمؼمسّم٤م فمٙمٝمٜم٣م. ودم هذا اظمٗم٣مل ،َمـ ورائٜم٣م

خمتٌمة ضمقل اظمٛمُمٟم ايمت٣مرخيل يمٙمٚمآسمؿ احلسٝمٛمٝم٥م. وزمٛم٣مًء فمعم ايمتٗم٣ميمٝمد اظمتبٔم٥م دم 

 اإلَم٣ممومل ي٘مـ أهؾ زمٝم٦م  ،سمٗمٝمؿ فم٣مئٙم٥م ايمٗمتٝمؾ اظمٟمسمؿ فمٙمٝمف ،اظمجتٚمٔم٣مت ايمبممي٥م

احلسكم ظم٣م يمف َمـ صٙم٥م  اإلَم٣ممزمؾ اسمسٔم٦م دائرة َمٟمسمؿ  ،اؽمتثٛم٣مًء دم ذيمؽ ×كماحلس

ضمتك أوم٣مم يمف ايمٛم٣مس ـ وطم٣مّص٥م ايمِمح٣مزم٥م وايمت٣مزمٔمكم ـ  ،زم٣ميمٛمبل| وَم٘م٣مٞم٥م اصمتامفمٝم٥م

وؽمّٚمل فم٣مم اؽمتُمٜم٣مده )فم٣مم احلزن(. وَمّثٙم٦م هذه اظمآسمؿ ايمتل اؽمتٚمرت ضمتك  ،اظمآسمؿ

يم٘مـ  ، سمٟمطمذ ؿم٣مزمع ايمسٛم٥ّم أو ايمُمٔمغمةومل ،َمآسمؿ أهؾ زمٝمتف زمِمقرة طم٣مص٥م ،َمٗمتؾ وم٣مسمٙمٝمف

اظمٜمؿ دم زمحثٛم٣م هق اجلٜمقد ايمتل زمذهل٣م إئٚم٥م جلٔمؾ هذه اظمآسمؿ ؾمٔم٣مئر ديٛمٝم٥م يم٘م٣مهم٥م 

 .شايمٛم٣مس

 َمٛم٣مومُم٥م ايمدىمتقر اجلقيٛمل

 .شزمٛم٣مًء فمعم ايمتٗم٣ميمٝمد آصمتامفمٝم٥م.... ايمخ»ىمقًمف:  ـ0


 ( سموطمٌ متخصص ذم شموريخ اًمثقرة احلسقـقي وذم شموريخ إيران.0)
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ـ شمؼؾقدًا مل يؽ ×احلسلم اإلمومومـوىمشتف ذم ذًمؽ سملن كؼقل: إىمومي اًمعزاء قمغم 

ومال حيؼ ًمؾديمتقر  ،سمؾ هق ؿمعػمة ديـقي دًمً إدًمي قمغم اؾمتحبوب إىمومتفو ،اضمتامقمقوً 

 أن يغؿض قمقـف قمـ هذه احلؼقؼي سمعد وضقطمفو يموًمشؿس ذم راسمعي اًمـفور.

ُيدر زمٛم٣م ايمتذىمغم زمٟمّن يمدى ايمٔمرب »ًمؾديمتقر شمعؾقؼي ذم اهلومش يؼقل ومقفو:  ـ7

ظمٗمتقل َمـ ومبؾ أهٙمف ضمتك يٚمقت وم٣مسمٙمف أو يثٟمرون سمٗميض زمٔمدم إوم٣مَم٥م اظمٟمسمؿ فمعم ا ،ؽمٛم٥ّم

أو يّمٔمػ فمزَمٜمؿ فمعم ذيمؽ: هم٘م٣مٞمقا يٓمٛمّقن  ،يم٘مل ٓ متقت روح آٞمتٗم٣مم يمدُيؿ ،يمف

 .شأن رشم٣مء ايمٗمتٝمؾ وايمب٘م٣مء فمٙمٝمف يْمٖمئ ٞم٣مر ايمٕمّم٤م وآٞمتٗم٣مم

وىم٣مٞم٦م ايمٔمرب ٓ سمٛمدب »ويؼقل ضمقاد قمكم ذم يمتوسمف اعمػّصؾ ذم شموريخ اًمعرب: 

 . شزم٘م٦م فمٙمٝمف وٞم٣مضم٦م ،هم١مذا ومتؾ وم٣مسمؾ ايمٗمتٝمؾ ،فمٙمٝمٜم٣م ضمتك يثٟمر هب٣م ومتاله٣م وٓ سمب٘مل

ش. َمٛمع ايمب٘م٣مء فمعم ايمٗمتعم َمـ َمممىمل ومريش دم نمزوة زمدر»واًمشوهد قمغم ذًمؽ 

وأوم٣مَمقا اظمٟمسمؿ دم سمٙمؽ  ،وزمٛمق ه٣مؾمؿ ؽمٛم٥ّم ايمٔمرب هذه |يم٘مـ طم٣ميمػ أهؾ زمٝم٦م ايمٛمبل

ـّ اَمتٛم٣مفمٜمؿ فمـ ايمزيٛم٥م ،ايمٖمؼمة يمٔمرب هذه دم إضمٝم٣مء ذىمرى يدّل فمعم سمٟمشمرهؿ زمسٛم٥ّم ا ،يم٘م

 .(0)شضمٝم٧م وم٣مَمقا زمف ومل يٗمؿ زمف ايمٔمرب ،وهق ايمب٘م٣مء وايمرشم٣مء ،ايمٗمتعم َمع سمٔمديؾ فمٙمٝمٜم٣م

ـّ ذًمؽ  ،ىمبؾ ؿمفودشمف احلسلم اإلمومسمؽك قمغم  |أىمقل: إّن اًمـبل إيمرم وؾم

 ومو ؾمقاهو سموـمؾ. ،تف هل احلؼومسـّ 

 ،ـو سمام شمؼدمايمتػق ،وطمقٌ إّكـو ٓ هيّؿـو رأي اًمديمتقر اجلقيـل ذم اًمبحٌ

 واؾمتػدكو مـ رسده اًمتورخيل ًمؾشعوئر.

 :ومؼد أؿمور اًمديمتقر اجلقيـل ذم سمحثف إمم شموريخ اًمشعوئر وومؼ اعمراطمؾ أشمقي

 :اظمرضمٙم٥م إولم

 .×احلسلم اإلموموىمً مٍمع ^ ذيمر اجلقيـل اعمآشمؿ اًمتل أىمومفو أهؾ اًمبقًـ 0


 .70( جمؿققمي مـ اًمبوطمثلم، ضمدل ومقاىمػ: هومش ص0)
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اًمتل أىمقؿً ذم  واعمآشمؿ ،^ذيمر سمؽوء أهؾ اًمؽقومي قمغم ؾمبويو آل اًمبقًـ 7

 اًمشوم قمـد وصقل اًمسبويو إًمقفو.

 سمعد قمقدة اًمسبويو إمم يمرسمالء. ×اإلمومذيمر اعملشمؿ اًمذي أىمقؿ قمـد ىمؼم ـ 4

 ،واعملشمؿ اًمذي أىمومف أهؾ اعمديـي ،ذيمر اعملشمؿ اًمذي أىمومتف اًمسقدة أم ؾمؾؿيـ 3

 ٓؾمقام سمـل هوؿمؿ يموسمـ قمبوس وحمؿد اسمـ احلـػقي وكسوء سمـل هوؿمؿ.

وأوٓدهو  اإلمومقمغم  ÷عملشمؿ اًمذي أىمومتف اًمسقدة أم اًمبـلمذيمر اـ 5

 .^اًمشفداء

 اإلمومذيمر سمؽوء آل قمبد اعمطؾى وسمعض اًمصحوسمي واًمتوسمعلم وطمزهنؿ قمغم ـ 9

 .×احلسلم

 .×احلسلم اإلمومذيمر سمؽوء اًمتقاسملم قمـد ىمؼم ـ 2

 .×احلسلم اإلمومزي احلداد قمغم ذيمر ارشمداء أهؾ اًمبقً ـ 1

 ^٥م: اإلفمداد َمـ ومبؾ أئٚم٥م أهؾ ايمبٝم٦ماظمرضمٙم٥م ايمث٣مٞمٝم

ـّ اعمآشمؿ يمشعػمة ديـقي^ ذيمر ومقفو اإلقمداد مـ ىمبؾ إئؿي وشمـوول مو ىموم سمف  ،ًمس

اًمرضو  اإلموماًمؽوفمؿ و اإلموماًمصودق و اإلموماًمبوىمر و اإلموماًمسجود و اإلموميمؾ مـ 

ٌّ قمغم إىمومي اًمشعوئر سموًمؼقل واًمػعؾ م  .(0)عوً )قمؾقفؿ أومضؾ اًمصالة واًمسالم( مـ طم

ومؼول:  ،إلطمقوء يقم قموؿمقراء^صمؿ ذيمر يمذًمؽ اًمؽقػقي اًمتل ىموم هبو إئؿي

 َمٛمٜم٣م: ،َم٣م يبكّم ىمٝمٖمٝم٥م إضمٝم٣مء ذىمرى فم٣مؾمقراء^ وردٞم٣م فمـ أئٚم٥م أهؾ ايمبٝم٦م»

 آهتامم زمُمٜمر حمرم.ـ 0

 اؽمتٗمب٣مل يقم فم٣مؾمقراء َمـ أول يقم َمـ حمّرم زم٣محلزن وإؽمك.ـ 7


 .71( ُاكظر: جمؿققمي سموطمثلم، ضمدل ومقاىمػ: 0)
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 اء.ذروة احلزن وايمب٘م٣مء دم يقم فم٣مؾمقرـ 3

 همٟمفمٓمؿ َمِم٣مب ومد وومع همٝمف. ،آهتامم ايمب٣ميمغ هبذا ايمٝمقمـ 4

 افمتب٣مره يقم َمِم٣مب وضمزن.ـ 5

 احلرص فمعم زي٣مرة ومػم احلسكم دم هذا ايمٝمقم.ـ 6

شمّؿ إوم٣مَم٥م  ،ويمٔمـ وم٣مسمٙمٝمف وإهداء ايمِمالة يمف اإلَم٣ممزمدء هذا ايمٝمقم زم٣ميمسالم فمعم ـ 7

ـّ زي٣مرة ايمٗمػم.وايمب٘م٣مء وايمٛمقاح زمُم٘مؾ مج٣مفمل إن مل سمت ،اظمٟمسمؿ دم ايمبٝم٦م  س

 ايمتقومػ فمـ ايمٔمٚمؾ دم هذا ايمٝمقم. ـ 8

 إوم٣مَم٥م جم٣ميمس ايمٔمزاء دم ايمبٝمقت وايمب٘م٣مء همٝمٜم٣م.ـ 9

 ويمق فمعم اٞمٖمراد. ،احلسكم اإلَم٣مماؽمتذىم٣مر َمِم٣مب ـ 01

 ختّٝمؾ ايمقاومٔم٥م.ـ 00

 ارسمداء زّي احلداد.ـ 07

 ش.آَمتٛم٣مع فمـ اظمٙمذات وإىمؾ وايمممب ضمتك ايمٕمروبـ 03

 ٣م زمٔمد َمرضمٙم٥م ايمتٟمؽمٝمس: َماظمرضمٙم٥م ايمث٣ميمث٥م

 ،ذيمر اجلقيـل ذم اعمرطمؾي اًمثوًمثي مو طمصؾ سمعد مرطمؾي اًمتلؾمقس هلذه اًمشعػمة

وضمتك أواؽمط ايمٗمرن ايمرازمع ضمٝم٧م  ،وٞمٔمٛمل َم٣م زمٔمد ايمتٟمؽمٝمس هلذه ايمُمٔمغمة»ومؼول: 

 .شأطمذت ؿم٣مزمٔم٣ًم رؽمٚمٝم٣مً 

قمغم  ،مل يتقىمػ اًمشقعي قمـ إىمومي اعملشمؿ احلسقـل ذم اًمبققت واعمجوًمس اخلوّصي

 .اًمبوىمر واًمصودق  ،وناإلمومىمؾ يمام يمون يػعؾ إ

 ×احلسلم اإلموموذيمر ذم سمحثف مقىمػ سمعض طمؽوم سمـل اًمعبوس اإلجيويب إزاء 

دفم٣م ايمٛم٣مس يمزي٣مرة ىمرزمالء ىمام  ،ورد أّن اخلٙمٝمٖم٥م ايمٔمب٣مد اظمٛمتٌم وومد»ومؼول:  ،وؿمقعتف

 .شهـ748وذيمؽ دم فم٣مم  ،ىم٣مٞم٦م سمٗم٣مم دم اظم٣ميض
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 ىمومي اًمشعوئر ذم مرطمؾي اًمغقبي اًمصغرى أيضًو.وذيمر ذم هذه اعمرطمؾي قمـ إ

 : دم فمٜمد احل٘مقَم٣مت ايمُمٝمٔمٝم٥ماظمرضمٙم٥م ايمرازمٔم٥م

 ،ذيمر اًمبوطمٌ أّن اعملشمؿ احلسقـل أظمذ ـموسمعًو رؾمؿقًو ذم قمفد احلؽقموت اًمشقعقي

أطمذ اظمٟمسمؿ احلسٝمٛمل ؿم٣مزمٔم٣ًم رؽمٚمٝم٣ًم َمع ومٝم٣مم احل٘مقَم٣مت ايمُمٝمٔمٝم٥م دم ايمٔم٣ممل »ومؼول: 

وأطمذا  ،وايمٖم٣مؿمٚمٝمقن دم ؾمامل إهمريٗمٝم٣م ،ٝمقن دم إيرانهمٗمد ضم٘مؿ ايمبقُي ،اإلؽمالَمل

 ،هم٘م٣من ايمبقُيٝمقن حي٘مٚمقن إيران فمدا اظمٛم٣مؿمؼ ايمممومٝم٥م ،زم٣ميمتقؽمع دم َمْمٙمع ايمٗمرن ايمرازمع

وومد أضم٘مؿ ايمٖم٣مؿمٚمٝمقن ؽمٙمْمتٜمؿ  ،ىمام حي٘مٚمقن وؽمط ايمٔمراق دم َمٛمتِمػ هذا ايمٗمرن

 .شفمعم ايمُمامل ايمممومل َمـ إهمريٗمٝم٣م وَمٌم وايمُم٣مم وهمٙمسْمكم

ي شمؼوم ذم يقم اعملشمؿ أىمقؿ ذم يمؾ مـ سمغداد ومٍم يمشعػمة وؾمـّ  يمام ذيمر أنّ 

 قموؿمقراء.

 لم ايمٔمٜمد ايمِمٖمقي: َمـ ايمٗمرن ايمس٣مدس إاظمرضمٙم٥م اخل٣مَمس٥م

ذم  ×احلسلم اإلمومذيمر اًمبوطمٌ ومقفو أّن اًمشقعي أىمومقا ؿمعػمة اًمعزاء قمغم 

ويم٥م ىم٣مٞم٦م ايمد ،َمع زمداي٥م ايمٗمرن ايمس٣مدس»ومؼول:  ،اًمؼرن اًمسودس إمم اًمعفد اًمصػقي

أَم٣م َمٌم هم٘م٣مٞم٦م حت٘مٚمٜم٣م ايمدويم٥م  ،ايمسٙمجقومٝم٥م حت٘مؿ ىماًل َمـ إيران وايمٔمراق

هم٘مس٤م  ،اإلؽمامفمٝمٙمٝم٥م ايمُمٝمٔمٝم٥م. أَم٣م ايمدويم٥م ايمسٙمجقومٝم٥م همٗمد ومّٙمٙم٦م َمـ ضمّدة َمّم٣ميٗم٣مُت٣م

 .شايمُمٝمٔم٥م ومدرًا َمـ احلري٥م ظمامرؽم٥م ؿمٗمقؽمٜمؿ دم إوم٣مَم٥م اظمآسمؿ احلسٝمٛمٝم٥م

ايمٗمرن ايمس٣مزمع َمع ـمٜمقر دويم٥م  سمزاَمـ»وقمـ إىمومي اًمشعوئر ذم اًمؼرن اًمسوسمع ىمول: 

واٞمتٔم٣مش اخلالهم٥م ايمٔمب٣مؽمٝم٥م  ،وؽمٗمقط ايمسالصمٗم٥م دم زمٕمداد ،اخلقارزَمُم٣مهٝمكم دم ايمممق

يبكّم اؽمتٚمرار اظمآسمؿ احلسٝمٛمٝم٥م ىمام  ،جمّددًا. وَم٣م ورد َمـ سمٗم٣مرير سم٣مرخيٝم٥م فمـ هذا ايمٗمرن

 .شايمٗمرون ايمس٣مزمٗم٥م

َمْمٙمع هذا ايمٗمرن  ضم٘مؿ ايمبالد دم»ومؼول:  ،وأّمو قمـ إىمومتفو ذم اًمؼرن اًمثومـ
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أفمْمك ايمُمٝمٔم٥م احلري٥م ايم٘م٣مَمٙم٥م دم مم٣مرؽم٥م  ،نم٣مزان طم٣من ايمذي أصبح ؾمٝمٔمٝم٣ًم...

 .شَمٛمٜم٣م إوم٣مَم٥م اظمآسمؿ احلسٝمٛمٝم٥م ،ؾمٔم٣مئرهؿ

وأّمو مو ورد قمـ إىمومي اًمشعوئر ذم اًمؼرن اًمتوؾمع ذيمر أّن احلؽقمي آكذاك يموكً 

 ذم ممورؾمي ـمؼقؾمفؿ.ممو أيمسى اًمشقعي ىمدرًا مـ احلريي  ،هتتّؿ سموًمشقعي وحتؽمم أئؿتفؿ

 : ايمٔمٜمد ايمِمٖمقياظمرضمٙم٥م ايمس٣مدؽم٥م

وَمع » :ومؼول ،اكتعوش إىمومي اًمشعوئر احلسقـقي ذم اًمعفد اًمصػقياًمبوطمٌ ذيمر 

أصبح ايمتُمّٝمع اظمذه٤م  ،هـ دم سمػميز917افمتالء ايمُم٣مه إؽمامفمٝمؾ ايمِمٖمقي ايمٔمرش فم٣مم 

ٝمس٣مزمقري وومد ٞمٓمؿ ضمسكم همدائل ايمٛم ،وّّه٦م ايمسٙمْم٥م زمٛممم ؾمٔم٣مئره وسمٗم٣ميمٝمده ،ايمرؽمٚمل

وومد ىم٣من  ،وصمٔمؾ َمٛمف َمٙمحٚم٥م ديٛمٝم٥م ومدَمٜم٣م يمٙمٚمٙمؽ ،ىمت٣مب روض٥م ايمُمٜمداء دم فمٜمده

 .(0)شىمت٣مب روض٥م ايمُمٜمداء يٗمرأ دم ايمبالط ايمِمٖمقي أي٣مم حمرم وفم٣مؾمقراء

إمم دظمقهلو ذم اًمتؼوًمقد  ،وذيمر أّن اعمآشمؿ شمطقرت مـ طمقٌ اًمؽؿقي واًمؽقػقي

 اًمشعبقي واًمقـمـقي.

 ٕر ظاِرٙاملكصد الجاٌ٘: وا ذكرٓ الدكت

ذم  شمعّرض اًمديمتقر حمسـ طمسوم فموهري ًمؾبحٌ قمـ شملريخ اعمآشمؿ احلسقـقي

أولم َمٙمقك ايمٗم٣مصم٣مر اهتامَم٣ًم َمٛمٗمْمع ايمٛمٓمغم زم٣ميمْمٗمقس »ومؼول:  ،اًمعٍم اًمؼوضموري

 .شوايمتٗم٣ميمٝمد وايمُمٔم٣مئر ايمديٛمٝم٥م

أّن سمدّيـ ايمٗم٣مصم٣مر مل يتج٣موز  ،يم٘مـ مم٣م ٓ ؾمّؽ همٝمف»صمؿ ىمول ذم مقضع آظمر: 

 .شد أّدت اظمب٣ميمٕم٥م دم هذا إَمر إلم سمُمقيف صقرة ايمديـ وؿمٗمقؽمفويمٗم ،ايمٓم٣مهر...

أّن آهمو حمؿد ظمون ممؾمس اًمسالًمي اًمؼوضموريي صـع رضحيًو مذّهبًو :وأؿمور


 .52( ُاكظر: جمؿققمي سموطمثلم، ضمدل ومقاىمػ: 0)
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 .(0)×ًمإلموم قمكم

همتقى اظمغمزا ايمٗمٚمل اظمُمٜمقرة زمحّٙمٝم٥م إوم٣مَم٥م ايمتُم٣مزمٝمف »وأؿمور يمذًمؽ إمم أّن 

 .(7)شؾمٜمدت رواصم٣ًم واؽمٔم٣ًم هل٣م دم هذه ايمٖمؼمة

وزمسب٤م افمتٗم٣مد اظمٙمؽ ووزيره »ومؼول:  ،أؿمور إمم ؾمبى ؿمققع اعمآشمؿ احلسقـقي صمؿّ 

 .(4)شوإوم٣مَم٥م طمٝمؿ ايمٔمزاء دم فمٜمدهؿ ،طم٣مص٥م ايمتُم٣مزمٝمف ،ؾم٣مفم٦م اظمآسمؿ احلسٝمٛمٝم٥م

دم سمٗمريره فمـ ؾمٜمر حمرم دم  ،يٗمقل أضمد ايمسّقاح ايمروس»وىمول أيضًو: 

ويقومدون  ،هذه اخلٝمؿُيتٚمع دم ايمٙمٝمؾ ىمثغم َمـ اظمٔمّزيـ َّمرًة أطمرى دم  ،ؿمٜمران...

يٙمْمٚمقن ويٌمطمقن )ي٣م  ،ويب٘مقن يمس٣مفمتكم أو شمالث أو ضمتك ؿمقال ايمٙمٝمؾ ،اظمُم٣مفمؾ

ضمسكم(. زمؾ يُمّتد احلامس زمبٔمّمٜمؿ أضمٝم٣مٞم٣ًم ضمتك ُيرح ٞمٖمسف صمروضم٣ًم فمٚمٝمٗم٥ًم زمٟمدوات 

 .(3)شضم٣مّدة: ويتٔم٣ملم ايمٌماخ دم ؾمقارع ؿمٜمران

وطم٣مص٥م ايمتُم٣مزمٝمف  ،احلسٝمٛمٝم٥مأهّؿ َم٣م يٚمّٝمز هذا ايمٔمٌم رواج اظمآسمؿ »أّن أيضًو وذيمر 

 .(5)شزمُم٘مؾ ٓ ٞمٓمغم يمف ،وايمتٚمثٝمؾ

يمون ًمف  ،ًمقفو اعمؾؽ مـ اهتاممقيمام أّكف أيّمد أّن ًمتلؾمقس ظمقؿي قمزاء اًمدوًمي ومو ي

 .(9)اًمدور اعمفؿ ذم إؿموقمي اًمتشوسمقف ذم ذًمؽ اًمقىمً

واٞمحٌمت خم٣ميمٖم٥م ايمٔمٙمامء »مقىمػ اًمعؾامء إزاء اًمتشبقف سمؼقًمف:  إمموأؿمور 

ضمس٤م ايمٓم٣مهر زمٟمَمقر ىمحرَم٥م سمُمبٝمف اظمٔمِمقَمكم وضمرَم٥م سمُمّبف ايمرصمؾ زم٣مظمرأة وايمٖمٗمٜم٣مء 


 .51 :( ُاكظر: جمؿققمي سموطمثلم، ضمدل ومقاىمػ0)

 ر كػسف.( اعمصد7)

 .91( اعمصدر كػسف: 4)

 .90( اعمصدر كػسف: 3)

 .97( اعمصدر كػسف: 5)

 .95( ُاكظر: اعمصدر كػسف: 9)
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 .(0)شواظمرأة زم٣ميمرصمؾ

أهّؿ َم٣م اَمت٣مزت زمف ؿمٗمقس اظمٟمسمؿ دم ايمٔمٌم ايمٗم٣مصم٣مري رواج ايمتْمبغم »أيضًو وذيمر 

يم٘مٛمٜم٣م اسمسٔم٦م وؾم٣مفم٦م  ،وإن ىم٣مٞم٦م هذه ايمتٗم٣ميمٝمد رائج٥م َمٛمذ ؽمٛمكم ،وايمرضب زم٣مظمقس

 .(7)شقدم هذه ايمٖمؼمة زمُم٘مؾ نمغم َمسبق

ُي٤م آفمؼماف زمٟمّن اظمٙمؽ »وىمول قمـ اًمشعوئر ذم قمٍم كوس اًمديـ اًمؼوضموري: 

ٞم٣مس ايمديـ ىم٣من أىمثر َمٙمقك ايمٗم٣مصم٣مر اهتامَم٣ًم زم٣ميمُمٔم٣مئر اظمذهبٝم٥م ايمُمٝمٔمٝم٥م. وـمٜمرت 

سمٗم٣ميمٝمد أطمرى نمغم ايمتْمبغم دم ؿمٗمقس اظمٟمسمؿ احلسٝمٛمل ىمرواج رؽمقَم٣مت متّثؾ أهؾ 

 .(4)ش٣مد ايمُمٚمقع دم طمٝمٚم٥م ايمٔمزاءوإيٗم ،...×فمٙمٝم٣مً  اإلَم٣مموطم٣مص٥م ^ ايمبٝم٦م

 يمام أؿمور إمم وىمقع آكؼسوم اًمشقعل ذم ىمضقي اًمتطبػم وأمثوًمف.

وإمم اختوذ  ،وأؿمور يمذًمؽ إمم دور اًمػوضؾ اًمدرسمـدي ذم إؿموقمي اًمتطبػم...

 سمعض اًمعؾامء اعمعورضي ضد اًمتقور اًمذي أدظمؾ اًمروايوت اًمؽوذسمي وأؿموقمفو.

 .(3)ذم طموًمي اًمعزاء احلسقـلأؿمور إمم دور آظمر ؾمالـملم اًمؼوضمور و

وأؿمور إمم أّن سمعض اًمعؾامء واًمػؼفوء رومضقا اًمتشوسمقف مـ ضمفي مو يؾحؼ 

 ^.اًمتقهلم سمذوات أهؾ اًمبقً

 َمٛم٣مومُم٥م َم٣م ؿمرضمف ايمدىمتقر ـم٣مهري

 .شيمٗمد أّدت اظمب٣ميمٕم٥م دم هذا إَمر إلم سمُمقيف صقرة ايمديـ وؿمٗمقؽمف»ىمقًمف ـ 0


 .99( ُاكظر: اعمصدر كػسف: 0)

 .96( اعمصدر كػسف: 7)

 .21-22( اعمصدر كػسف: 4)

 ( ُاكظر: اعمصدر كػسف. 3)
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 إمقر اًمتوًمقي: شمفيظفر مـ قمبور

آهتامم سموًمطؼقس واًمشعوئر إذا مل يصؾ إمم طمد اعمبوًمغي ومقف ٓ يمدي إمم  إنّ ـ  أ 

 وٓ موكع مـ إىمومي هذه اًمشعوئر طمقـئذ. ،شمشقيف صقرة اًمديـ

 مل يذيمر اًمبوطمٌ اًمديمتقر فموهري طمدود اعمبوًمغي وأيـ طمصؾً ذم أومعوهلؿ.ـ  ب

هذا  ،..شأّن سمديـ ايمٗم٣مصم٣مر مل يتج٣موز ايمٓم٣مهر. ،يم٘مـ مم٣م ٓ ؾمؽ همٝمف»ىمقًمف ـ 7

 ممو ٓ يشعر سموًمؼبقل. ،دون أن يذيمر دًمقاًل قمغم ذًمؽ

 يظفر مـف مو يليت: شفمـ ايمٔمزاء دم فمٌم سمٟمؽمٝمس ايمدويم٥م ايمٗم٣مصم٣مري٥م»ىمقًمف ـ 4

 مـشل شمذهقى إرضطمي يمون ذم اًمعٍم اًمؼوضموري.ـ  أ

شعر سملّن مـشل إىمومي شمإّن ومتقى اعمػمزا اًمؼؿل ذم ضمقاز إىمومي اًمتشوسمقف ـ  ب

 مـ وىمً اًمعفد اًمؼوضموري.يضو ،اًمتشوسمقف

 يظفر مـف مو يليت: شوزمسب٤م افمتٗم٣مد اظمٙمؽ.... ايمخ»ىمقًمف ـ 3

وهذا يشعر سموطمتامل  ،إّن اًمتؿثقؾ يتؿ مـ ظمالل كصقص مّسطمقي مؽتقسميـ  أ

 وىمقع حتريػ ًمبعض أضمزاء اًمقاىمعي.

سمؾ هلو  ،إّن سمـوء ظمقؿي ًمؾعزاء مل شمؽـ وًمقدة احلوضمي ذم اًمقىمً احلورضـ  ب

 مـ اًمعفد اًمؼوضموري. ضمذور شمورخيقي

مو أؿمور إًمقف مـ ضمرح سمعض اًمـوس ٕكػسفؿ سملدوات طمودة ًمؾتعبػم قمـ ـ  ج

 أيضًو هلو ضمذور شمورخيقي مـ اًمعٍم اًمؼوضموري. ،قمقاـمػفؿ

يشػم إمم أّن مقايمى اًمتشوسمقف  شوأهؿ َم٣م يٚمّٝمز هذا ايمٔمٌم... ايمخ»ىمقًمف ـ 5

 شمريّمزت سمؼقة ذم ؾمؾقك اعمعزيـ ومـذ شمؾؽ اًمػؽمة.

يظفر مـف أّن قمومي اًمـوس شمـجذب  شوومد يمٔم٤م سمٟمؽمٝمس طمٝمٚم٥م... ايمخ»ف ىمقًمـ 9

وهذا ممو  ،سمؼقة إمم اًمتؿثقؾ عمو ًمف مـ وىمع ذم ىمؾقهبؿ دون اًمـظر إمم دًمقؾف ومستـده

 يمصمر ؾمؾبًو ذم جموًمس اًمرصموء احلسقـل.
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اٞمحٌمت خم٣ميمٖم٥م ايمٔمٙمامء وايمٖمٗمٜم٣مء ـ ضمس٤م ايمٓم٣مهر ـ زمٟمَمقر ىمحرَم٥م »ىمقًمف ـ 2

؛ يظفر مـف أّن اًمتحريؿ يـصى قمغم مو ومقف شمقهلم ٕدوات ش... ايمخسمُمبٝمف اظمٔمِمقَمكم

 اعمعصقملم وإفمفورهؿ سمؿظفر ٓ يؾقؼ هبؿ.

يظفر مـف أن  شرواج ايمتْمبغم دم ايمٔمٜمد ايمٛم٣مسي ايمٗم٣مصم٣مري... ايمخ»ىمقًمف ـ  1

 ًمؽـف اشّمسع وراج سمؽثرة ذم اًمعٍم اًمؼوضموري. ،مـشل اًمتطبػم ىمبؾ ذًمؽ اًمعفد

ة أطمرى دم ايمٔمٌم ايمٗم٣مصم٣مري: ايمرؽمقَم٣مت وايمُمٚمقع... َمٓم٣مهر صمديد»ىمقًمف ـ 6

وأظمذت ذم  ،يظفر مـف أّن اًمؽثػم مـ اًمطؼقس كشلت ذم اًمعٍم اًمؼوضموري شايمخ

 آؾمتؿرار إمم وىمتـو احلورض.

ومرادكو مـ هذه اًمتعؾقؼوت سمقون رضورة اًمرضمقع إمم اًمعؾامء إقمالم ذم حتديد 

ؾمقام إذا يمـو كعتؼد أهّنو أقمامل ٓ ،اعمقىمػ اًمنمقمل مـ هذه اًمطؼقس واعمامرؾموت

 قمبوديي يبحٌ وموقمؾفو قمـ اًمثقاب إظمروي ومقفو.
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 وعرٔعٗٛ الععاٟر احلصٍٗٗٛ األدلٛ عمٜ
 

 يشتؿؾ هذا اًمػصؾ قمغم أرسمعي مبوطمٌ:

 املبخح األٔه: الععاٟر احلصٍٗٗٛ وَ ظعاٟر اهلل تعاىل

 لععاٟر املبخح الجاٌ٘: األدلٛ الكرآٌٗٛ عمٜ وعرٔعٗٛ ا

 املبخح الجالح: األدلٛ الرٔاذٟٗٛ عمٜ وعرٔعٗٛ الععاٟر احلصٍٗٗٛ

 املبخح الرابع: آراٞ ٔفتأٝ العمىاٞ يف الععاٟر احلصٍٗٗٛ
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 014  ...................  اًمسـّي أطموديٌ ذم×اًمشفداء ؾمّقد عمؼتؾ اإلهلل اًمغضى دمكّم  مظوهر: اًمثوين اًمػصؾ

 

 يف أحاديث السّنة×مظاهر جتّلي الغضب اإلهلي ملقتل سّيد الشهداء: الفصل الثاني

 

َّه  املبخح األ

 ٟر اهلل تعاىلالععاٟر احلصٍٗٗٛ وَ ظعا
إّن اًمشعوئر اًمتل هل أومعول وأقمامل إذا يموكً كسبتفو إمم اهلل شمعومم ومفل )ؿمعوئر 

 اهلل( وإذا يموكً كسبتفو إمم همػمه ومفل سمحسى مو شمـسى إًمقف.

وموًمشعوئر اًمتل كسبً إمم اهلل شمعومم وؾمؿقً سمـ)ؿمعوئر اهلل( هل ٓ ختتص 

ويمؾ مو يـنم  ،ومل اًمديـسمؾ هل شمشؿؾ يمؾ مع ،سمؿـوؾمؽ احلٍ أو سمبعض اًمعبودات

ومؾذا جيد  ،وهذا مو أؿمورت إًمقف إىمقال اعمتؼدمي ذم اًمػصؾ اًمسوسمؼ ،هنٍ اًمنميعي

اًمبوطمٌ أن ؿمعوئر اهلل شمتعدى إمم أومعول وأقمامل أظمرى همػم اًمتل ذيمرت ذم اًمؼرآن 

  وهذا مو أؿمور إًمقف اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم ىمقًمف شمعومم: ،وإوًمقوء وٕكبقوءيم ،اًمؽريؿ

 ،(0)(ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڌ ڎ... )

هذا مو أؿمور إًمقف  ،وموًمتعظقؿ ًمألكبقوء ًمؽقهنؿ مـ ؿمعوئر اهلل شمعومم (ڑ)

 ،(7)شوأفم٣مٞمف وومقاه وٞمٌمه ،فمزره: فمّٓمٚمف ووومره»صوطمى اعمعجؿ اًمقؾمقط ذم اًمؾغي 

 :وىمقًمف شمعومم ،(4)(...ۅ ۉ ۉ ې ې): وذم اًمتـزيؾ اًمعزيز


 .07( اعموئدة: آيي0)

 .561 ( إسمراهقؿ أكقس وآظمرون، اعمعجؿ اًمقؾمقط:7)

 .6( اًمػتح: آيي4)
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 .(0) (...گ گ گ ڳ ڳ)

ئر اًمتل هلو قمالىمي سموهلل شمعومم هل ؿمعوئر إهلقي وقمغم هذا إؾموس شمؽقن اًمشعو

وإوًمقوء اًمذيـ ضموءوا سمديـ اهلل شمعومم وسمّؾغقه إمم  وٕكبقوءوهلذا وم ،وضمى شمعظقؿفو

اًمـوس وسمذًمقا اًمغوزم واًمـػقس مـ أضمؾ شمثبقتف واحلػوظ قمؾقف هؿ ممو جيى شمعظقؿفؿ؛ 

 إكبقوءأن شمعظقؿ ومؾفذا يصح أن كدقمل  ،يمقهنؿ مرشمبطلم سموهلل شمعومم أيام ارشمبوط

وإوًمقوء اًمداًملم قمغم اهلل شمعومم واعمرؿمديـ ًمطريؼف اًمؼقيؿ واهلوديـ ًمـفجف اعمستؼقؿ 

 هق شمعظقؿ ًمشعوئر اهلل شمعومم.

اًمذي هق وزم مـ أوًمقوء اهلل شمعومم يؽقن مـ ؿمعوئر اهلل  ×احلسلم وإلموموم

 شمعومم.

ى شمعظقؿفو كذيمر وًمبقون أن اًمشعوئر احلسقـقي مـ ؿمعوئر اهلل شمعومم اًمتل جي

 هذيـ اعمطؾبلم اًمتوًمقلم:

 املطمب األٔه: بٗاُ املراد وَ ظعاٟر اهلل تعاىل
إّن ًمؾشعوئر مػفقمًو قمومًو شمـدرج حتتف اًمؽثػم مـ مصوديؼ اًمطوقمي؛ عمو قمرومـو مـ 

إذ  ،وهذا مو شمؼدم ذم اعمعـك اًمؾغقي هلو ،أن اًمشعوئر هل قمالموت ـموقمي اهلل شمعومم

 شىمؾ َم٣م صمٔمؾ فمٙماًم يمْم٣مفم٥م اهلل سمٔم٣ملم ،وايمُمٔم٣مئر...»اًمصحوح  يؼقل اجلقهري ذم يمتوب

وأيضًو ضموء ذم اعمعـك آصطالطمل هلو قمـ اًمـراىمل ذم قمقائد  ،(7)ويمذًمؽ ىمول همػمه

 .(4)شايمُمٔم٣مئر هل فمالَم٣مت ؿم٣مفم٥م اهلل وأفمالم ديٛمف»ىمول:  ،إيوم

 وًمتقضقح ذًمؽ يـبغل اؾمتعراض إىمقال ذم قمؿقمقي وظمصقصقي اًمشعوئر:


 .052( إقمراف: آيي0)

 . 7/417( اجلقهري، اًمصحوح: 7)

 .45-79( اًمـراىمل، قمقائد إيوم: 4)
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 ه يف عىٕوٗٛ ٔخصٕصٗٛ ظعاٟر اهللاألقٕا

 وذم اعمؼوم ىمقٓن:

 ؾمٔم٣مئر اهلل خمتِم٥م زمٚمٛم٣مؽمؽ احل٨م  نّ إايمٗمقل إول: 

هق ظمصقص  ،ذيمر اًمـراىمل ذم اًمعقائد أّن اعمراد مـ اًمشعوئر ذم آيوت اًمؼرآن

 .(0)مـوؾمؽ احلٍ

 ايمٗمقل ايمث٣مين: ؾمٔم٣مئر اهلل سمُمٚمؾ فمٚمقم فمالَم٣مت ايمديـ

عوئر طمؼقؼي ًمغقيي شمـطبؼ قمغم يمّؾ رء ضُمِعؾ ذهى أيمثر اًمػؼفوء إمم أّن اًمش

 قمالمي ًمؾديـ. 

همُمٔم٣مئر اهلل: َمٔم٣ممل اهلل ايمتل  ،ايمُمٔم٣مئر: اظمٔم٣ممل يمألفمامل»ىمول اًمشقخ اًمطقد: 

 . (7)شهمُمٔم٣مئر اهلل أفمالم َمتٔمّبداسمف ،صمٔمٙمٜم٣م َمقاؿمـ يمٙمٔمب٣مدة...

 اظمراد َمـ ضمرَم٣مت اهلل»وذهى اًمسّقد اًمبجـقردي ذم اًمؼقاقمد اًمػؼفقي إمم أّن 

وسمْمبٝمٗمٜم٣م فمعم َمٛم٣مؽمؽ احل٨ّم وَمُم٣مفمره َمـ  ،وؾمٔم٣مئر اهلل َمْمٙمؼ َم٣م هق حمؼمم دم ايمديـ

. (4)شزم٣مب سمْمبٝمؼ ايم٘مقّم فمعم زمٔمض َمِم٣مديٗمف

ء صُمِٔمؾ فمٙماًم  وىمّؾ ر ،وأَم٣م ؾَمٔم٣مئِر اهللِ همٜمل أفمالم ؿم٣مفمتف»وىمول اًمػخر اًمرازي: 

وهق ايمٔمالَم٥م  ،وَمٛمف ايمُمٔم٣مئر دم احلرب ،َمـ أفمالم ؿم٣مفم٥م اهلل همٜمق َمـ ؾمٔم٣مئر اهلل...

 .(3)شايمتل يتبكّم هب٣م إضمدى ايمٖمئتكم َمـ إطُمرى


 .74اًمـراىمل، قمقائد إيوم:  (0)

 .37/ 7اًمطقد، اًمتبقون:  (7)

 .762/ 7اًمؼقاقمد اًمػؼفقي: ، اًمبجـقردي (4)

 .045/ 3 اًمػخر اًمرازي، اًمتػسػم اًمؽبػم:  (3)
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 العٕاِد عمٜ عىٕوٗٛ الععاٟر لعالوات الدَٖ

هق  ،مـ اًمشقاهد قمغم أن اًمشعوئر شمـطبؼ قمغم مو يصدق قمؾقف قمالموت اًمديـ

 شمطبقؼ اًمػؼفوء ًمؾشعوئر قمغم همػم مـوؾمؽ احلٍ.

يتضح أهّنؿ قمّدوا ُأمقرًا  ،ػيإذا شمتبعـو يمؾامت اًمػؼفوء ذم اًمؽتى اًمػؼفقي اعمختؾ

 وومقام يكم ُكشػم إمم قمّدة مـفو:  ،يمثػمة مـ مصوديؼ اًمشعوئر

 وايمٔمٙمامء ^ايمُم٣مهد إّول: زمٛم٣مء ايمٗمبقر يمٙمٚمٔمِمقَمكم

إّٞمف ومٝمؾ: شمّؿ  ،هم٣ميم٘مراه٥م ـ زمٔمد آٞمدراس... ـ نمغم زمٔمٝمد»ىمول اعمحّؼؼ إردسمقكم: 

. (0)شٔم٣مئر اهلليمتٔمٓمٝمؿ ؾم ،ومبقر اظمٔمِمقَمكم^ َمستثٛمًك َمـ ذيمؽإّن 

وىمٝمػ ىم٣من همُٝمستثٛمك َمـ »وىمول اًمسّقد اًمعومكم ذم مبحٌ يمراهي سمـوء اًمؼبقر: 

ٓ يبٔمد اؽمتثٛم٣مء ومبقر ايمٔمٙمامء وايمِمٙمح٣مء أيّم٣ًم:  ،وإئٚم٥م^... إٞمبٝم٣مءذيمؽ ومبقر 

 . (7)شوايمتٖم٣مسم٣ًم إلم أّن دم ذيمؽ سمٔمٓمٝماًم يمُمٔم٣مئر اإلؽمالم ،اؽمتّمٔم٣مهم٣ًم خلػم اظمٛمع

وإئٚم٥م^ َمستثٛم٣مة  إٞمبٝم٣مءوومبقر »ذم كػس اعمبحٌ:  وىمول اًمػقض اًمؽوؿموين

ورزّمام يٙمحؼ هب٣م ومبقر ايمٔمٙمامء وايمِمٙمح٣مء: اؽمتّمٔم٣مهم٣ًم خلػم اظمٛمع وسمٔمٓمٝماًم  ،فمـ ذيمؽ...

.(4)شيمُمٔم٣مئر اإلؽمالم

 ايمُم٣مهد ايمث٣مين: وصمقب اضمؼمام اظم٘متقزم٣مت ايمديٛمٝم٥م

قب إىمرام وصم ،زمف... َم٣م حيرم آؽمتٛمج٣مء»ىمول اعمحّدث اًمبحراين ذم احلدائؼ: 

ء َمـ فمٙمقم ايمديـ همٙمدطمقيمف دم  وَم٣م ىُمت٤م فمٙمٝمف ر ،ايمؼمزم٥م اظممّمهم٥م وضمرَم٥م إه٣مٞمتٜم٣م...


 .510/ 7 جمؿع اًمػوئدة واًمؼمهون:  ،ردسمقكمإ (0)

 . 051/ 7اًمعومكم، مدارك إطمؽوم:  (7)

 . 027/ 7اًمػقض اًمؽوؿموين، مػوشمقح اًمنمائع:  (4)
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. (7)ش(0)(ٹ ڤ ڤ ڤ) ايمُمٔم٣مئر اظمٟمَمقر زمتٔمٓمٝمٚمٜم٣م دم ومقيمف سمٔم٣ملم:

 وهمػم ذًمؽ مـ اعمصوديؼ اًمتل ٓ يسع اعمؼوم ًمذيمرهو.

و مـ وممو شمؼدم يّتضح أّن ؿمعوئر اهلل شمعومم هل يمؾ ـموقمي يصدق قمؾقفو أهّن 

 ،َمـ ؾمٔم٣مئر اهلل سمٔم٣ملم أيّم٣مً  ،ىمٛمس اظمسجدومؾذا صور مثؾ  ،قمالموت اًمؼرب اإلهلل

وصورت يمؾ قمالمي شمدل قمغم ـموقمي اهلل  ،(4)ىمام سح زمذيمؽ ص٣مضم٤م صمقاهر ايم٘مالم

وهذا يميده ىمقل  ،يموٕذان واًمصالة واًمصقم ،شمعومم هل ؿمعػمة مـ ؿمعوئر اهلل شمعومم

ىم٣مٕذان  ،يمُمٔم٣مئر إَمقر ايمتل ختتص زمممفمفاظمراد زم٣م»إذ يؼقل:  ،صوطمى اعمسوًمؽ

 .(3)شوايمِمالة وصقم ؾمٜمر رَمّم٣من وٞمحق ذيمؽ...

 املطمب الجاٌ٘: الععاٟر احلصٍٗٗٛ وَ وصادٖل الععاٟر الدٍٖٗٛ
ٓ خيػك أّن مـ أهؿ وأوضح مصوديؼ وشمطبقؼوت اًمشعوئر اًمديـقي هل اًمشعوئر 

 ، ×احلسلم موماإلوذًمؽ ٕن اًمشعوئر احلسقـقي مـ أوضح قمالئؿ  ،احلسـقي

ومو هلو مـ أسمعود  ،ومو حتؿؾف مـ أهداف ؾمومقي وهمويوت كبقؾي ،وهنضتف اعمبوريمي

 ،اًمتل أقمودت هلذا اًمديـ روكؼف وطمققيتف ،قمديدة ضمعؾً مـفو ىمضقي اإلؾمالم إومم

وشمٍمومفؿ  ،سمعد أن يمود يػؼدهو سمتسّؾط يزيد وأذكوب سمـل أمقي قمغم مؼوًمقد اًمسؾطي

 ’.سمؿؼدرات أمي حمؿد

ُّ الععاٟر احلصٍٗٗٛ وَ الععاٟر الدٍٖٗٛكم  ىات المػٕٖني ٔالفكّاٞ الدالٛ عمٜ أ

إن ايمُمٔم٣مئر َمـ ايمٔمب٣مدات ايمتل ئمبد اهلل سمٔم٣ملم هب٣م همت٘مقن »ىمول اًمشفقد اًمثوين ـ 0


 .47احلٍ: آيي (0)

 . 39/ 7 اًمبحراين، احلدائؼ اًمـورضة:  (7)

 .11/ 03( ُاكظر: اجلقاهري، ضمقاهر اًمؽالم: 4)

 .419( اًمشفقد اًمثوين، مسوًمؽ إومفوم: 3)
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 وإّكـو كليت سموًمشعوئر احلسقـقي قمغم أهّنو قمبودة. ،(0)شفمب٣مدة ىمٕمغمه٣م

 ،(7)شاهلل إيمٝمٜم٣م وأَمر زم٣ميمٗمٝم٣مم فمٙمٝمٜم٣م ايمُمٔم٣مئر اظمٗم٣مَم٥م ايمتل ٞمدب»وىمول إزهري: ـ 7

وهذا مو  ،وأمر سموًمؼقوم قمؾقفو ،وإّكـو كرى أّن اًمشعوئر احلسقـقي ىمد كدب اهلل شمعومم إًمقفو

  وومعؾفؿ.^ ومفؿـوه مـ ًمسون اًمروايوت اًمتل ورد ومقفو يمالم اعمعصقملم

ووم٣مل  ،ايمُمٔم٣مئر أفمامل احل٨م وىمؾ َم٣م صمٔمؾ فمٙماًم يمْم٣مفم٥م اهلل»وىمول اجلقهري: ـ 4

أي: صمٔمٙمٜم٣م  ،يمزصم٣مج دم ؾمٔم٣مئر اهلل ئمٛمك هب٣م مجٝمع َمتٔمبداسمف ايمتل أؾمٔمره٣م اهللا

 واًمشعوئر احلسقـقي صورت قمؾاًم ًمطوقمي اهلل شمعومم. ،(4)شأفمالَم٣مً 

؛ ومنّن (3)شفمـ احلسـ ،وسمٔمٓمٝمٚمٜم٣م ايمتزاَمٜم٣م ،ؾمٔم٣مئر اهلل ديـ اهلل ىمٙمف»وىمقؾ: ـ 3

 .اًمشعوئر احلسقـقي هل مـ ديـ اهلل شمعومم ويستحى شمعظقؿفو

أي: إصمر  (ڄ ڄ ڄ) وم٣مل: ،إن ايمُمٔم٣مئر: ديـ اهلل»ومـ ىمول: ـ 5

 .شوايمثقاب

؛ ومنّن ذم اًمشعوئر احلسقـقي مـوومعًو (5)شإن ايمُمٔم٣مئر: هل ايمديـ ىمٙمف»ومـ ىمول: 

وؾمقليت سمقون ومقائد اًمشعوئر  ،يمثػمة ؾمقاء قمغم مستقى اًمدكقو أو قمغم مستقى أظمرة

 احلسقـقي قمغم مستقى اًمدكقو وأظمرة.

وايمٓم٣مهر أن اظمراد زم٣ميمُمٔم٣مئر ايمتل هل حمؾ ىمالم ايمٖمٗمٜم٣مء هق ىمؾ َمٓمٜمر َمـ » ـ9

وَمـ أزمرزه٣م ايمِمالة وايمِمٝم٣مم واحل٨م وىمذيمؽ  ،َمٓم٣مهر اإلؽمالم ايمتل ئمرف هب٣م اظمسٙمؿ


 .061/ 7( ُاكظر: اًمشفقد اًمثوين، مسوًمؽ إومفوم: 0)

 ، مـ اهلومش.745/ 7( ُاكظر: اًمؽوفمؿل، مسوًمؽ إومفوم إمم آيوت إطمؽوم: 7)

 ( اعمصدر كػسف.4)

 ( اعمصدر كػسف.3)

 ( اعمصدر كػسف.5)
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؛ ومنّن اًمشعوئر احلسقـقي مظفر يعرف سمف اعمسؾؿقن (0)شأذان واإلوم٣مَم٥م ونمغم ذيمؽ

 ومثؾفو يمؿثؾ اًمصالة واًمصقم وهمػمه. ،اًمشقعي

وىمؾ َمٔمٙمؿ يمٔمب٣مدة َمـ  ،وؾمٔم٣مئر اهلل: َمٔم٣مظمف ايمتل صمٔمٙمٜم٣م َمقاؿمـ يمٙمٔمب٣مدة»ـ 2

همُمٔم٣مئر  ،وواضمد ايمُمٔم٣مئر: ؾمٔمغمة ،دفم٣مء أو صالة أو نمغمّه٣م همٜمق َمُمٔمر يمتٙمؽ ايمٔمب٣مدة

؛ (7)شأي: فمٙمٚم٦م ،َمـ ؾمٔمرت زمف ،اهلل: أفمالم َمتٔمبداسمف َمـ َمقومػ أو َمسٔمك أو َمٛمحر

احلسقـقوت اًمتل أىمومفو اعمسؾؿقن اًمشقعي هل ومـعؾؿ أّن يمرسمالء أو اعمشوهد اعمنمومي أو 

 مقاـمـ ٕداء اًمشعوئر احلسقـقي.

ويٚم٘مـ ايمٗمقل: إن ؾمٔم٣مئر اهلل سمُمٚمؾ مجٝمع إفمامل ايمديٛمٝم٥م ايمتل سمذىمر »ـ  1

وإن إوم٣مَم٥م هذه إفمامل ديمٝمؾ فمعم سمٗمقى  ،اإلٞمس٣من زم٣مهلل ؽمبح٣مٞمف وسمٔم٣ملم وفمٓمٚمتف

وإّكام  ،و يذيمر سموهلل شمعومم وقمظؿتف؛ ومال ؿمؽ أّن اًمشعوئر احلسقـقي هل مم(4)شايمٗمٙمقب

 شمؼوم مـ ىمبؾ اًمشقعي ّٕن اًمؼقوم هبو كقع مـ أكقاع اًمتؼقى.

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ) وم٣مل اهلل سمٔم٣ملم: ،هم٣ميمُمٔم٣مئر هل اظمٔم٣ممل يمٙمٗمرب»ـ 6

؛ ويمذًمؽ كعؾؿ أّن اًمشعوئر احلسقـقي هل إّكام شمؼوم (5)ش(4)(ڤ ڦ ڦ ڦ

. ّٓ  ًمؾتؼرب إمم اهلل شمعومم ًمقس إ

اًمؽؾامت يتضح أّن اًمشعوئر احلسقـقي مـ مصوديؼ ؿمعوئر اهلل ومـ مجقع هذه 

 شمعومم.


 ( اعمصدر كػسف.0)

 ( اعمصدر كػسف.7)

 .433/ 01اعمـزل: اًمشػمازي، إمثؾ ذم شمػسػم يمتوب اهلل مؽورم ( 4)

 .47( احلٍ: آيي3)

 .006/ 0( اجلصوص، أطمؽوم اًمؼرآن: 5)



 اًمشعوئر احلسقـقي سملم اعمنموقمقي، وآهتوم سموًمبدقمي ...................................................... 001



ُّ العٕاِد عمٜ   الععاٟر احلصٍٗٗٛ وَ ظعاٟر اهلل تعاىلأ

هداف ايمُمٔم٣مئر احلسٝمٛمٝم٥م فمعم أهداف ؾمٔم٣مئر اهلل سمٔم٣ملمأايمُم٣مهد آول: اٞمْمب٣مق 

 ،ًمؽل يتضح هذا اًمشوهد يـبغل اوٓ سمقون آهداف وهمويوت ؿمعوئر اهلل شمعومم

 وقمـدئذ ؾمقتضح اًمتؼوء آهداف واًمغويوت معو: ،ؿ سمقون اهداف اًمـفضي احلسقـقيصم

 أ: أهداف ؾمٔم٣مئر اهلل سمٔم٣ملم

إذ إّن ظمؾّق اًمشعػمة مـ هذه  ،ذيمر قمؾامء اًمؾغي وآصطالح ظمقاصًو ًمؾشعوئر

سمؾ هل جمرد ومعؾ ىمريى مـ اًمبدقمي  ،اخلقاص ٓ جيعؾفو ؿمعػمة مـ ؿمعوئر اهلل شمعومم

وًمؽل كؼػ قمغم هذه اخلقاص ٓسمد ًمـو مـ ذيمر أىمقال  ،مـ اًمبدع إذا مل يؽـ سمدقمي

 قمؾامء اًمؾغي وآصطالح ذم اًمشعػمة وهل يمام يليت:

وايمُمٔم٣مئر: أفمامل »ومؾذا ىمول اجلقهري  ،إّن اًمشعوئر قمؾاًم ًمطوقمي اهلل شمعوممـ 0

 .(0)شوىمؾ َم٣م صمٔمؾ فمٙماًم يمْم٣مفم٥م اهلل ،احل٨م

وَمُم٣مفمر احل٨م »ؽ ىمقل اًمراهمى ويميد ذًم ،إّن اًمشعوئر ومعؾ فموهر ًمؾحقاسـ 7

 .(7)شَمٔم٣مظمف ايمٓم٣مهرة يمٙمحقاس... 

ويميد ذًمؽ ىمقل اسمـ مـظقر  ،إّن اًمشعوئر ممو يتؼرب هبو إمم اهلل شمعوممـ 4

 .(4)شهب٣م يتٗمرب... ،وؾمٔم٣مئر ومرزم٣من»

ويميد ذًمؽ ىمقل  ،إّن اًمشعوئر مـدوب إًمقفو ملمقر هبو مـ ىمبؾ اهلل شمعوممـ 3

 .(3)شف ايمتل ٞمدب إيمٝمٜم٣م وأَمر زم٣ميمٗمٝم٣مم هب٣مؾمٔم٣مئره َمٔم٣مظم»اًمػػموز آسمودي 


 .414-417/ 7( اجلقهري، اًمصحوح: 0)

 .727-20، اعمػردات: صآصػفوين ( اًمراهمى7)

 .326/ 3( اسمـ مـظقر، ًمسون اًمعرب: 4)

 .91-56/ 7( اًمػػموز آسمودي، اًمؼومقس اعمحقط: 3)



 002  ...................  اًمسـّي أطموديٌ ذم×اًمشفداء ؾمّقد عمؼتؾ اإلهلل اًمغضى دمكّم  مظوهر: اًمثوين اًمػصؾ

وصمٔمٙمٛم٣مه٣م َمـ »ويمّيد ذًمؽ ىمقل اًمطرحيل  ،إّن اًمشعوئر ومقفو ظمػم ًمػوقمؾفوـ 5

 .(0)شؾمٔم٣مئر اهلل يم٘مؿ همٝمٜم٣م طمغم

يمّيد  ،إّن اًمشعوئر هل مـ طمرموت اهلل شمعومم وطمدوده ومال حيؾ دمووزهوـ 9

 : ومقيمف»أيب قمكم ومؼول: ذًمؽ مو كؼؾف اًمطرحيل ذم يمتوسمف جمؿع اًمبحريـ قمـ اًمشقخ 

وم٣مل ايمُمٝمخ أزمق فمقم: اطمتٙمػ دم َمٔمٛمك ؾمٔم٣مئر اهلل فمعم أومقال:  (ہ ہ ہ ھ )

 .(7)شَمٛمٜم٣م ٓ حتٙمق ضمرَم٣مت اهلل وٓ سمتٔمدوا ضمدوده...

 .(4)إّن اًمشعوئر هل إقمامل اًمديـقي اًمتل شمذيّمر اإلكسون سموهلل شمعوممـ 2

 ب: أهداف ونم٣مي٣مت ايمٛمٜمّم٥م احلسٝمٛمٝم٥م

ومؼد دمؾً  ،فضي احلسقـقي يتشعى اًمؽالم وشمتؽثر ومروقمفقمغم صعقد أهداف اًمـ

يؿؽـ اًمقىمقف قمؾقفو مـ ظمالل  ،أهداف اًمـفضي احلسقـقي سمعدة مظوهر وصقر

 ومـ هذه إهداف: ،وجمؿؾ ؿمعورات اًمثقرة وظمطوسموهتو ، ×احلسلم اإلمومطمريمي 

عمو رأى إمي ؾموئرة كحق آكحراف  ×وموحلسلم ،اإلصالح آضمتامقملأوًٓ: 

واكزواء اخلػميـ واًمصوحللم  ،ؼقط آضمتامقمل؛ كتقجي شمسؾط اًمظوعملم واًمطغوةواًمس

 ،قمـ مقاىمع اًمتغقػم واإلصالح؛ ومصور ًمزامًو قمؾقف أن يطؾؼ سظمي اإلصالح اعمدّويي

وإين »... اعمشفقرة: واًمتل مو زال يؽمدد صداهو طمتك يقمـو هذا؛ وذًمؽ ذم ىمقًمتف 

 وإّٞمام طَمَرصْم٦ُم يمَْمٙم٤م اإلصالح دم أَّم٥م ،ًا وٓ ـم٣مظم٣مً وٓ َُمٖمسد ،مل أطمرج َأِذًا وٓ زَمْمراً 

وأؽمغم زمسغمة صمّدي  ،ُأريد أن آَمر زم٣مظمٔمروف وأهنك فمـ اظُمٛمَ٘مر ،رؽمقل اهلل | صمّدي

 .(4)..ش.وأيب فمقّم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م فمٙمٝمٜمام ايمسالم


 .451-439/ 4( اًمطرحيل، جمؿع اًمبحريـ: 0)

 ( اعمصدر كػسف.7)

 .433/ 01ذم شمػسػم يمتوب اهلل اعمـزل:  مؽورم اًمشػمازي، إمثؾ (4)

 .33/476( اعمجؾز، سمحور إكقار: 3)
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يتضٍ أّن اعمعروف  ×اإلمومومؿـ ظمالل يمؾؿي اإلصالح اًمقاردة ذم يمالم  

وآضمتامقمل واًمػؽرّي واًمعؼدّي وآىمتصودّي واًمسقوّد  يشؿؾ اعمعروف اًمػردي

ومنّكف يتـوول يمّؾ  ،سمؾ ويمّؾام هق مبغقض ذقموً  ،واحلؼقىمّل وهمػمه. واعمـؽر يمذًمؽ

واعمعروف يتـوول يمّؾ إوامر اًمنمقمّقي وضمقسمًو وكدسمًو  ،اعمحرموت ذم يمّؾ إسمقاب

 ورضمحوكًو.

 ^مومي أهؾ اًمبقًإن اًمـفضي احلسقـقي هدومفو اًمدوموع قمـ إ شم٣مٞمٝم٣ًم:

 ×وهق مو ضموء ذم يمالمف ،وآقمؽماض قمغم اًمغوصبلم هلو سمدون وضمف طمٍؼ  ،اإلهلقي

إٞم٣م أهؾ زمٝم٦م » :×ومؼول ،طمقـام دقموه اًمقًمقد سمـ قمتبيـ وهق ذم اعمديـيـ ًمبقعي يزيد

ويزيد رصمؾ  ،زمٛم٣م همتح اهلل وزمٛم٣م طمتؿ اهلل ،وخمتٙمػ اظمالئ٘م٥م ،وَمٔمدن ايمرؽم٣ميم٥م ،ايمٛمبقة

 ،وَمثقم ٓ يب٣ميع َمثٙمف ،َمٔمٙمـ زم٣ميمٖمسؼ ،وم٣مسمؾ ايمٛمٖمس اظمحرَم٥م ،ؾم٣مرب اخلٚمر ،هم٣مؽمؼ

 .(0)ش أيٛم٣م أضمؼ زم٣مخلالهم٥م وايمبٝمٔم٥م ،ويم٘مـ ٞمِمبح وسمِمبحقن وٞمٛمٓمر وسمٛمٓمرون

ومـ اًمقاضح أن هذه اإلداكي وآقمؽماض هق إداكي ًمؽؾ منموع اخلالومي 

اًمغوصى اًمذي يموكً كتوئجف أن يعتكم ؿمخص مثؾ يزيد ـ هبذه اعمقاصػوت ـ مـصى 

وكؽػمه خلالومتف  ،ًمبقعي يزيد ×ومنن إسموءه ،وذم اًمقىمً كػسف ،الومي وإمرة اعمسؾؿلماخل

 .^ي واًمدقمقة إمم إمومتفؿ اإلموميمدي إمم كقع مـ اًمتبؾقغ واًمـنم عمػفقم 

سمشؽؾ سمورز َمعَؾاًم إلمومتفؿ ووٓيتفؿ  ×وقمغم هذا إؾموس يموكً هنضتف

 اإلهلّقي احلّؼي.

ىمومي احلؽقمي اإلهلقي قمـد شمقومر اًمظروف إل ×احلسلم اإلمومؾمعل  شم٣ميمث٣ًم:

 و ،وأرؾمؾقا إًمقف اًمُؽتى ًمؾؼدوم إًمقفؿ ،ومعـدمو سمويعف أهؾ اًمؽقومي ،ووضمقد اًمـوس

إذا َوضمد َمـ يـفض  ×وضمقب إضموسمتفؿ؛ ّٕن اعمعصقم ×اإلمومرأى  ،ؾمتـٍموها


 .02اسمـ ـموووس، اًمؾفقف قمغم ىمتغم اًمطػقف:  (0)



 004  ...................  اًمسـّي أطموديٌ ذم×اًمشفداء ؾمّقد عمؼتؾ اإلهلل اًمغضى دمكّم  مظوهر: اًمثوين اًمػصؾ

 ذم ×يمام يؼقل أمػم اعمممـلم ،سمف سمؿؼدار اًمُعّدة اًمؽوومقي واًمعدد وضمى قمؾقف اًمـفقض

ب٥ََّم وزَمَرَأ ايمٛمََّسَٚم٥مَ »هنٍ اًمبالهمي:  ٥ِم  ،َأََم٣م وايمَِّذي هَمَٙمَؼ احْلَ جَّ ٣مرِضِ ووِمَٝم٣مُم احْلُ يَمْق ٓ ضُمُّمقُر احْلَ

وا فَمعَم ىمِٓم٥َِّم ـَم٣ممِلٍ وٓ ؽَمَٕم٤ِم  ،وََم٣م َأطَمَذ اهلل فَمعَم ايْمُٔمَٙماَمءِ  ،زمُِقصُمقِد ايمٛم٣َّمِسِ  َأٓ ُيَٗم٣مرُّ

٣م ٕيَْمَٗمْٝم٦ُم ضَمْبَٙمَٜم٣م ،ََمْٓمُٙمقمٍ  ٣م ،فَمعَم نَم٣مِرهِبَ هِلَ وٕيَْمَٖمْٝمُتْؿ ُدْٞمَٝم٣مىُمْؿ  ،ويَمَسَٗمْٝم٦ُم آطِمَرَه٣م زمَِ٘مْٟمِس َأوَّ

ـْ فَمْٖمَْم٥ِم فَمٛمْزٍ   .(0)ش َهِذه َأْزَهَد فِمٛمِْدي َِم

وقمدم اخلـقع وآؾمتسالم واًمذل ًمؾظؾؿ  ،اإلسموء واًمعزة واًمؽرامي رازمٔم٣ًم:

قت سمعزة وذف أقمغم وأذف وموعم ،مفام يمون اًمعدد ىمؾقاًل واًمُعدة سمسقطي ،واًمعدوان

ّٓ ؽمٔم٣مدة»مـ احلقوة سمذّل وهقان  ّٓ  ،وإين ٓ أرى اظمقت إ واحلٝم٣مة َمع ايمٓم٣مظمكم إ

 ،أٓ وإّن ايمدفمل ازمـ ايمدفمل ومد رىمز زمكم اشمٛمتكم: ايمسٙم٥م وايمذيم٥م» : ×وىمول ،(7)شزمرَم٣م

وضمجقر  ،وضمجقر ؿم٣مزم٦م ،يٟمزمك اهلل يمٛم٣م ذيمؽ ورؽمقيمف واظم٠مَمٛمقن ،وهٝمٜم٣مت َمٛم٣م ايمذيم٥م

 .(4)شَمـ أن ٞم٠مشمر ؿم٣مفم٥م ايمٙمئ٣مم فمعم َمِم٣مرع ايم٘مرام ،وأٞمقف محٝم٥م ،وٞمٖمقس أزمٝم٥م ،ؿمٜمرت

يدريمفو  ،مم وضمقد أهداف وهمويوت أظمرى يمثػمة ًمؾـفضي احلسقـقيإسموإلضوومي 

وؾمتبؼك هذه اًمـفضي قمغم مر اًمدهقر  ،وأظمرى مل يدريمقهو سمعد ،اًمبوطمثقن واًمعؾامء

 وإزمون سمعٌ ًمإلؾمالم مـ ضمديد.

ؾؽ إهداف واًمغويوت اًمسومقي وإسمؼوءهو ظموًمدة ذم ضؿػم إّن اعمحوومظي قمغم شم

إّكام يتحؼؼ ذم فمّؾ  ،وًمضامن اؾمتؿراريي شملصمػمهو وشمػوقمؾفو ذم اعمجتؿع اعمسؾؿ ،إمي

 ،حتؽل معومل هذه اًمـفضي وشمؼمز ضمقاكبفو ،وواقمقي مراؾمؿ وـمـؼقس وممورؾموت خمتـؾػي

ـ سمحؼ ـ قمالمي قمغم كنم  ومتؽقن ،وشمعؿؾ قمغم إطمقوئفو سمشتك اًمطرق واًمقؾموئؾ احلسقي

ٌّ مبودئ وأهداف ورؾموًمي هذه اًمـفضي اإلصالطمقي اعمبوريمي.  وإقمالن وسم


 .51 ( اًمنميػ اًمريض، هنٍ اًمبالهمي سمتحؼقؼ صبحل اًمصوًمح:0)

 .773 /4( اسمـ ؿمفر آؿمقب، مـوىمى آل أيب ـموًمى: 7)

 .751ـ  736/ 4. اسمـ أيب احلديد، ذح هنٍ اًمبالهمي:  51: ( اسمـ كام احلكم، مثػم إطمزان4)
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هداف اًمشعوئر أومـ هـو يتضح أن اهداف اًمشعوئر احلسقـقي شمؾتؼل مع 

 ومـ هـو جيى إطمقوؤهو ودمديدمهو. ،ًمذا شمؽقن واطمدة مـ مصوديؼفو ،اًمديـقي

 ؾمٔمر( وزمكم ايمُمٔم٣مئر احلسٝمٛمٝم٥مايمُم٣مهد ايمث٣مين: ايمرازمْم٥م زمكم َمُمتٗم٣مت َم٣مدة )

ىمبؾ سمقون وضمف اًمشبف كذيمر مو ضموء ذم يمتوب اًمؼومقس اعمحقط ًمؾػػموز آسمودي 

و)ؾَمَٔمَر( زمف ىمٛمٌََمَ وىمرم ؾمٔمرًا وؾمٔمرًا وؾمٔمرة َمثٙمث٥م وؾِمٔمرى »عمودة )ؿمعر( ومؼول: 

فمٙمؿ زمف وهمْمـ يمف وفمٗمٙمف  ،وؾُمٔمرى وؾُمٔمقرًا وؾُمٔمقرة وَمُمٔمقرًا وَمُمٔمقرة وَمُمٔمقراء

وأؾمٔمره إَمر وزمف  ،أي: يمٝمتٛمل ؾمٔمرت ،ويمف وفمٛمف َم٣م صٛمع ،ٞم٣مً ويمٝم٦م ؾمٔمري همال

وإن ىم٣من ىمؾ فمٙمؿ  ،وايمُمٔمر نمٙم٤م فمعم َمٛمٓمقم ايمٗمقل يمممهمف زم٣ميمقزن وايمٗم٣مهمٝم٥م ،أفمٙمٚمف

 ؾمٔمرًا.

وأؾمٔمره  ،واؽمتُمٔمره يمبسف ،وأؾمٔمرة وؾمٔمر وؾم٣مفمره٣م وؾمٔمره٣م ٞم٣مم َمٔمٜم٣م دم ؾمٔم٣مر

وايمٗمقم  ،زمًمء أؾمٔمرسمف زمف وأؾمٔمر اهلّؿ ومٙمبل يمزق زمف وىمؾ َم٣م أيمزومتف ،نمغمه أيمبسف إي٣مه

وايمبدٞم٥م أفمٙمٚمٜم٣م وهق أن يُمّؼ صمٙمده٣م أو  ،ٞم٣مدوا زمُمٔم٣مرهؿ أو صمٔمٙمقا ٕٞمٖمسٜمؿ ؾمٔم٣مراً 

 وايمُمٔمغمة ايمبدٞم٥م اظمٜمداة. ،يْمٔمٛمٜم٣م ضمتك يٓمٜمر ايمدم

وؾمٔم٣مئر وهٛم٥م سمِم٣مغ َمـ همّم٥م أو ضمديد فمعم ؾم٘مؾ ايمُمٔمغمة سم٘مقن َمس٣ًم 

 ،ؽم٘مف وفمالَم٣مسمفوؾمٔم٣مر احل٨م َمٛم٣م ،وأؾمٔمره٣م صمٔمؾ هل٣م ؾمٔمغمة ،ىم٣ميمٛمِم٣مب ايمٛمِمؾ

وايمُمٔمغمة وايمُمٔم٣مرة واظمُمٔمر َمٔمٓمٚمٜم٣م أو ؾمٔم٣مئره َمٔم٣مظمف ايمتل ٞمدب اهلل إيمٝمٜم٣م وأَمر 

وسم٘مرس َمٝمٚمف زم٣مظمزديمٖم٥م وفمٙمٝمف زمٛم٣مء ايمٝمقم ووهؿ َمـ ـمٛمف  ،واظمُمٔمر احلرام ،زم٣ميمٗمٝم٣مم هب٣م

 .(0)صمبٝماًل زمٗمرب ذيمؽ ايمبٛم٣مء

ور ومؾذا كجد أّن سمعض اعمػردات اًمتل اؿمُتؼً مـ مودة )ؿمعر( يمؿػردة ؿمع


 .91-56/ 7. اًمػػموزآسمودي، اًمؼومقس اعمحقط: 307/ 3( ُاكظر: اسمـ مـظقر، ًمسون اًمعرب: 0)
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 ،ومشعر وؿمعرت واًمشعر وؿمقاقمر اإلكسون ومشوقمره واؾمتشعر ومالن ظمقوموً 

وذًمؽ  ،هلو كحق مـ آرشمبوط سموًمشعوئر احلسقـقي ،وأؿمعرشمف ومشعر وأؿمعر ىمؾقسمؽؿ

 قمغم اًمـحق أيت:

يشػم إمم وضمقد ؿمبف  (0)شسمِمٖمف زم٣ميمٗمرب واظمقدة ،أٞم٦م ايمُمٔم٣مر دون ايمدشم٣مر»ىمقًمف: ـ 0

ومتعظقؿ اًمشعػمة شمدل  ،ومؽالمهو يدل قمغم وضمقد اعمقّدةسملم )اًمشعور( وسملم )اًمشعوئر( 

ومـؼقل:  ،ؾمقاء يموكً هذه اًمـسبي إمم اهلل شمعومم ،قمغم مقدة مـ كسبً إًمقف اًمشعػمة

 ومـؼقل: )اًمشعوئر احلسقـقي(. ×احلسلم اإلموم)ؿمعوئر اهلل( أو كسبي إمم 

يؽقن  ومفذا يعـل أّكف ٓ (7)شهم٣ميمُمٔمر دم إصؾ اؽمؿ يمٙمٔمٙمؿ ايمدومٝمؼ» :وىمقًمفـ 7

ّٓ ومطـًو وذيمقًو ودىمقؼًو ذم معرومتف ًمعقامؾ  اًمشوقمر اًمذي يـظؿ اًمؼصوئد ذم رصموء اعمقً إ

وًمذا ٓسمد ًمؾشوقمر احلسقـل مـ دىمي  ،كجوح ىمصقدشمف ذم طمؼ مـ ىمقؾ ذم طمؼف اًمرصموء

 اعمعؾقمي وصدىمفو يمل ٓ خيرج اًمعؿؾ قمـ قمـقان اًمشعوئر اًمديـقي.

احل٨م َمٔم٣مظمف ايمٓم٣مهرة  وَمُم٣مفمر ،واظمُم٣مفمر احلقاس....» :ىمقًمفـ 4

ومقظفر مـ هذا اًمـص أن ممورؾمي اًمشعوئر ٓسمد أن شمؽقن موديي فموهرة  (4)شيمٙمحقاس...

 ًمؽل شمدل قمغم شمعظقؿ وموقمؾفو ًمصوطمى اًمشعوئر. ؛ًمؾحقاس

 اإلموممشوقمر اإلكسون دموه  (3)شوؾمقافمر اإلٞمس٣من وَمُم٣مفمره...» :ىمقًمفـ 3

 ؾمبى ذم ختؾقده وشمعظقؿ ؿمعوئره. ×احلسلم

يريد  (5)شٕهؾ ايم٘مقهم٥م: أٞمتؿ ايمُمٔم٣مر حت٦م ايمدشم٣مر.... ×ضمدي٧م فمقم» :ىمقًمفـ 5


 .317/ 3( اًمػراهقدي، اًمعلم: 0)

 .0025/ 0( ُاكظر: اعمـووي، ومقض اًمؼدير ذح اجلومع اًمصغػم: 7)

 .720، اعمػردات: آصػفوين ( اًمراهمى4)

 .56/ 7( اًمػػموز آسمودي، اًمؼومقس اعمحقط: 3)

 .307/ 3( ُاكظر: اسمـ مـظقر، ًمسون اًمعرب: 5)
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 ؛يعظؿقن ؿمعوئره ×احلسلم اإلمومويمذًمؽ حمبق  ،سمف أكتؿ اخلقاص دون اًمعومي

 واًمؼريبلم إًمقف دون قمومي اعمسؾؿلم. ،ٕهنؿ مـ ظمقاص حمبقف

ومؽام أن ًمؾحرب ؿمعورًا يدل  شوؾمٔم٣مر ايمٗمقم دم احلرب: فمالَمتٜمؿ... »ىمقًمف ـ 9

وأصبحً  ×،إومراد يمذًمؽ إىمومي اًمشعوئر احلسقـقي شمدل قمغم ؿمقعي احلسلمقمغم 

 ؿمعورًا هلؿ سملم اًمطقائػ اإلؾمالمقي وهمػمهو.

وموؾمتشعور اًمؼؾى سمحى  (0)شواؽمتُمٔمر همالن طمقهم٣ًم: أي أضٚمره...»ىمقًمف ـ 2

وشمعظقؿ ؿمعوئره يدقمق إمم اًمشعقر سمتؼقى اهلل  ،شمعظقؿ ؿمعوئره يدقمق إمم ×اإلموم

 قمتف.شمعومم ووضمقب ـمو

أن  :أي (7)شٓ يتبٔمٜمؿ فمعم ىمذهبؿ وزم٣مؿمٙمٜمؿ... :أي» :ىمقًمف قمـ اًمشعراءـ  1

وٓ  ،ٓ خيوًمػ ديـ اهلل ،مفذسمًو ذم يمؾامشمف ،اًمشوقمر يـبغل أن يؽقن صودىمًو ذم وصػف

ويمذًمؽ اًمشوقمر احلسقـل يـبغل أن  ،ومفذا أطمؼ أن يّتبع وُيسؿع ًمف ،يعيص أمر اهلل

 وقمـد رصموئف. ×احلسلم اإلموميؽقن يمذًمؽ قمـد وصػف مصوئى 

أيمبسف زم٣مهلؿ ضمتك صمٔمٙمف ؾمٔم٣مرًا  :أي ،أؾمٔمر همالن ومٙمبل ّه٣مً » :ىمقًمف ذم اًمعلمـ 6

مـ اهلؿ واحلزن عمو  ×احلسلم اإلمومومقف إؿمورة إمم مو يصقى ىمؾى حمى  (4)شيمٙمٗمٙم٤م

 مـ اعمصوئى. ×ضمرى قمؾقف

إمم  ومقف إؿمورة (3)شَمقضع اظمٛمسؽ َمـ َمُم٣مفمر احل٨م ،اظمُمٔمر» :ىمقًمف ذم اًمعلمـ 01

 يمرسمالء اعمؼدؾمي يمقهنو مقضع إىمومي اًمشعوئر احلسقـقي ذم قموؿمقراء.

وىمؾ َم٣م صمٔمؾ فمٙماًم يمْم٣مفم٥م اهلل  ،وايمُمٔم٣مئر: أفمامل احل٨م»: ىمقل اجلقهريـ 00


 .966/ 7( ُاكظر: اجلقهري، اًمصحوح: 0)

 . 7/053( ُاكظر: اًمطرحيل، جمؿع اًمبحريـ: 7)

 .750/ 0( اًمػراهقدي، اًمعلم: 4)

 ( اعمصدر كػسف.3)
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وهل قَمَؾؿ ًمطوقمي  ،ومقف إؿمورة إمم أّن أقمامل يقم قموؿمقراء هل يملقمامل احلٍ (0)شسمٔم٣ملم

وعمو ومقفو مـ شمـقيح يعؼمِّ قمـ اًمقٓء  ؛عوممعمو ومقفو مـ كّقي ىمرسمك إمم اهلل شم ؛اهلل شمعومم

 .×ًمإلموم

اصمٔمٙمف ؾمٔم٣مئر  :أي ،وسمٗمقل يمٙمرصمؾ اؽمتُمٔمر طمُمٝم٥م اهلل»: ىمقل اسمـ مـظقرـ 07

ومقف إؿمورة إمم أن شمعظقؿ اًمشعوئر احلسقـقي كوؿمئ ممو يشعر سمف اعمقازم مـ  (7)شومٙمبؽ

ًمقؽقن ؿمػقعًو  ×؛احلسلم اإلمومظمشقي اهلل شمعومم ومقتؼرب إًمقف شمعومم سمتعظقؿ ؿمعوئر 

 ًمف قمـد اهلل شمعومم.

يمذًمؽ اًمشعوئر احلسقـقي هل ممو  (4)شهب٣م يتٗمرب ،وؾمٔم٣مئر ومرزم٣من»ىمقًمف: ـ 04

 يتؼرب هبو إمم اهلل شمعومم.

ايمٛمبل»مو ذيمره اسمـ مـظقر ـ 03  |وَمٛمف احلدي٧م: أن صمـػميؾ أسمك 

ومقف  (3)شأصقاُتؿ زم٣ميمتٙمبٝم٥م هم١مهن٣م َمـ ؾمٔم٣مئر احل٨م.. همٗم٣مل: َمر أَمتؽ أن يرهمٔمقا 

 اإلمومإؿمورة إمم أن رومع إصقات قمـد أداء اًمشعوئر احلسقـقي واهلتوف سموؾمؿ 

 هق أيضًو مـ اًمشعوئر احلسقـقي. ×احلسلم

ووم٣مل ايمزصم٣مج دم ؾمٔم٣مئر اهلل: ئمٛمل هب٣م »مو كؼؾف اسمـ مـظقر قمـ اًمزضموج ـ 05

اًمؼقل  يملكف يشػم إمم (5)شصمٔمٙمٜم٣م أفمالَم٣ًم يمٛم٣م..  :أي ،مجٝمع َمتٔمبدات اهلل ايمتل أؾمٔمره٣م اهلل

وىمد أؿمعر اهلل شمعومم هذه  ،أن اًمشعوئر احلسقـقي هل أيضًو مـ متعبدات اهلل شمعومم

 ـ. يمام ؾمقليت ذم أدًمي إصمبوهتوـ  اًمشعوئر ًمـو


 .961/ 7اجلقهري، اًمصحوح: ( 0)

 .316/ 3( اسمـ مـظقر، ًمسون اًمعرب: 7)

 .303/ 3( اعمصدر كػسف: 4)

 ( اعمصدر كػسف.3)

 ( اعمصدر كػسف.5)
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وهؽذا  (0)شوَمٛمف ضمدي٧م أويمٝم٣مء اختذوا ايمٗمرآن ؾمٔم٣مرًا.. » :ىمقل اًمطرحيلـ 09

 بوـمؾي.اختذوا ؿمعوئره ؿمعورًا أموم اًمشعورات اًم ×اعمقاًمقن ًمإلموم احلسلم

ومـ هذه اًمؽؾامت يتضح أن اًمشعوئر احلسقـقي هل أيضًو مـ متعبدات اهلل 

 يمام ؾمقتضح. ،وىمد أؿمعرهو اهلل شمعومم وأمر سمنىمومتفو واحلػوظ قمؾقفو ،شمعومم

ايمُم٣مهد ايمث٣ميم٧م: ايمُمبف زمكم اظمٔمٛمك ايمٙمٕمقي يمُمٔم٣مئر اهلل وَم٣مدة )ؾمٔمر( وزمكم ايمُمٔم٣مئر 

 احلسٝمٛمٝم٥م

وسملم اًمشعوئر  ،يمشمك هبو مـ ىمبؾ اًمـوس ذم احلٍهـوك ؿمبف سملم اًمشعوئر اًمتل ـ 0

 ،وهل ىمقوم جمؿققمي سملمر مو ىمرسمي إمم اهلل شمعومم ،احلسقـقي اًمتل شمؼوم ذم قموؿمقراء مثالً 

ومفمٓء مجعتفؿ ؿمعوئر  ،إذ إهّنؿ مرشمبطقن سمبعضفؿ اًمبعض ،ووطمدة هذه اعمجؿققمي

 وأوًمئؽ مجعفؿ ؿمعوئر يعظؿقهنو ذم مؽوهنؿ. ،يعظؿقهنو ذم مؽي

أي أن اًمػوقمؾ هلذه  شأي: فمالَم٣مسمف ،ؾمٔم٣مئر اهلل َمٛم٣مؽمؽ احل٨م» :وىمقًمفـ 7

اًمشعوئر يشػم إمم أن هذه قمالموت ديـ اهلل شمعومم ووموقمؾفو مـ احلجوج اًمذيـ يمدون 

وهؽذا مـ يمدي  ،وٓ ضػم ذم ومعؾفؿ ،وهؿ حمؾ رضو اهلل ؾمبحوكف ،هذه اًمػريضي

 وٓ ضػم ذم ومعؾف. ،اهلل شمعومم هق حمؾ رضو ،اًمشعوئر احلسقـقي ىمرسمي إمم اهلل شمعومم

وهق أفمامل احل٨م وايمسٔمل وايمْمقاف  ،وايمُمٔمغمة َمـ ؾمٔم٣مئر احل٨م» :ىمقًمفـ 4

ٓ ىمقؿي  ،ومفذه اًمشعوئر مع يمقهنو أومعوًٓ موديي سمحتي شىمؾ ذيمؽ ؾمٔم٣مئر احل٨م ،وايمذزم٣مئح

ومؽسبً سمذًمؽ قمظؿتفو مـ اًمعظؿي اإلهلقي؛ ويمذًمؽ  ،هلو ًمقٓ كسبتفو إمم اهلل شمعومم

ٓ شمؽقن ؾمقى أومعول ىمد يعوب  ×احلسلم وإلموماحلسقـقي ًمقٓ ارشمبوـمفو سماًمشعوئر 

 قمغم وموقمؾفو ومعؾفو.


 .436/ 4اًمطرحيل، ومخر اًمديـ، جمؿع اًمبحريـ:  (0)
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ومشعوئر  شصمٔمٙمٛم٣مه٣م يم٘مؿ وصمٔمٙمٛم٣مه٣م َمـ ؾمٔم٣مئر اهلل يم٘مؿ همٝمٜم٣م طمغم... :أي»ىمقًمف: ـ 3

وذم شمعظقؿفو ظمػم  ،ٓ مـ همػمه ومتخرج قمـ يمقهنو سمدقمي ،اهلل شمعومم سمجعؾ مـ اهلل شمعومم

احلسقـقي هل مـ ضمعؾ اهلل شمعومم سمدًمقؾ مو ورد قمغم ًمسون  وهؽذا اًمشعوئر ،ًمؾػوقمؾ

 ×وأهؾ سمقتف وأصحوسمف إظمقور ٓؾمقام ذم ضمقاز اًمبؽوء قمغم احلسلم رؾمقل اهلل

 ـ. يمام ؾمقليت سمحثف ٓطمؼوً ـ 

وهذا  ،×احلسلم وإلموموذم ممورؾمتفو ظمػم يمثػم ًمػوقمؾفو ذم اًمدكقو يموٓرشمبوط سم

يموًمتضحقي ذم ؾمبقؾ اهلل  ×احلسلم اإلموملظمالق آرشمبوط حيٌ اعمرشمبط قمغم اًمتخؾؼ سم

وأمو ذم أظمرة ومسقـول إضمر اًمعظقؿ  ،واًمثقرة ضد اًمظوعملم واًمصؼم قمغم اًمبالء

 واًمثقاب اًمقاؾمع واًمدرضمي اًمرومقعي.

أن شمقهلم اًمشعوئر  :أي شٓ حتّٙمقا ضمرَم٣مت اهلل وٓ سمتٔمدوا ضمدوده....» :ىمقًمفـ 5

وهؽذا يعد  ،وت اهلل شمعومم وشمعديًو قمغم طمدودهوقمدم اطمؽمامفو يعد دمووزًا قمغم طمرم

 شمقهلم اًمشعوئر احلسقـقي وقمدم اطمؽمامفو دمووزًا وشمعديًو قمغم طمدود اهلل شمعومم.

 وممو شمؼدم يتضح أّن اًمشعوئر احلسقـقي مـ ؿمعوئر اهلل شمعومم.
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 املبخح الجاٌ٘

 األدلٛ الكرآٌٗٛ عمٜ وعرٔعٗٛ الععاٟر

  تطىٍت لفظ الععاٟر صراحٛ املطمب األٔه: اآلٖات اليت 

وًمؽــو كلظمذ  ،ًمؼد شمـوول اعمػّسون هذه أيوت ذم شمػوؾمػمهؿ سمشؽؾ مػصؾ

 وهق يمام يليت: ،إلصمبوت منموقمقي إىمومي اًمشعوئر ؛مـف حمؾ احلوضمي

 اآلٖٛ األٔىل: آٖٛ الصفا ٔاملرٔٚ

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ) ىمقًمف شمعومم:

 .(0)(گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

وهل وإن ذيمرت  ،يكم إًمقؽ سمعض يمؾامت إقمالم ذم شمػسػم هذه أيي وومقام

 ًمؽـفو قمومي ًمؽؾ مو يصدق قمؾقف قمالمي وؿمعػمة ًمؾديـ: ،اًمصػو واعمروة

ويمذا  ،(7)مو ذيمره صوطمى جمؿع اًمبقون مـ اعمعـك اًمؾغقي ًمؾصػو واعمروةـ 0

ظمف ايمتل صمٔمٙمٜم٣م وايمُمٔم٣مئر: اظمٔم٣ممل يمألفمامل. وؾمٔم٣مئر اهلل: َمٔم٣م»ومؼول:  ،معـك اًمشعوئر

وىمؾ َمٔمٙمؿ يمٔمب٣مدة َمـ دفم٣مء أو صالة أو نمغمّه٣م همٜمق َمُمٔمر يمتٙمؽ  ،َمقاؿمـ يمٙمٔمب٣مدة

وواضمد ايمُمٔم٣مئر: ؾمٔمغمة. همُمٔم٣مئر اهلل: أفمالم َمتٔمبداسمف َمـ َمقومػ أو  ايمٔمب٣مدة.

يمام أؿمور اًمشقخ اًمطؼمد إمم معـك  ،شأي: فمٙمٚم٦م ،أو َمٛمحر َمـ ؾمٔمرت زمفَمسٔمك 


 .051( اًمبؼرة: 0)

 .334/ 0( ُاكظر: اًمطؼمد، جمؿع اًمبقون ذم شمػسػم اًمؼرآن: 7)
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واحل٨م دم ايمٙمٕم٥م: هق ايمٗمِمد فمعم وصمف »ومؼول:  ،احلٍ واًمعؿرة ذم اًمؾغي وآصطالح

ايمت٘مرار. ودم ايمممئم٥م: فمب٣مرة فمـ ومِمد ايمبٝم٦م زم٣ميمٔمٚمؾ اظممموع َمـ اإلضمرام وايمْمقاف 

ٕن  ،أطمذ َمـ ايمٔمامرة ،وايمسٔمل وايمقومقف زم٣مظمقومٖمكم ونمغم ذيمؽ. وايمٔمٚمرة: هل ايمزي٣مرة

صمؿ ذيمر  ،شمموعوهل دم ايمممع: زي٣مرة ايمبٝم٦م زم٣ميمٔمٚمؾ اظم ،ايمزائر ئمٚمر اظم٘م٣من زمزي٣مرسمف

واظمٔمٛمك: ظّم٣م ذىمر ؽمبح٣مٞمف اَمتح٣من ايمٔمب٣مد زم٣ميمت٘مٙمٝمػ »ومؼول:  ،شمػسػم أيي اًمؽريؿي

 ،ذىمر ؽمبح٣مٞمف أّن َمـ مجٙم٥م ذيمؽ أَمر احل٨م ،وزم٣مظمِم٣مئ٤م وأٓم أطمرى ،واإليمزام َمرة

أي: إهنام َمـ أفمالم َمتٔمبداسمف. وومٝمؾ: َمـ  ،(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ) همٗم٣مل:

فمـ احلسـ. وومٝمؾ: همٝمف  ،وومٝمؾ: َمـ ديـ اهلل فمـ ازمـ فمب٣مس. ،َمقاضع ٞمس٘مف وؿم٣مفم٣مسمف

وسمٗمديره ايمْمقاف زمكم ايمِمٖم٣م واظمروة َمـ ؾمٔم٣مئر اهلل. وذىمر ىمذيمؽ َم٣م ورد فمـ  ،ضمذف

 .(0)شوفمـ ؽمب٤م ٞمزول أي٥م ،فمـ ؽمب٤م سمسٚمٝم٥م ايمِمٖم٣م واظمروة ×ايمِم٣مدق اإلَم٣مم

 ومقظفر ممو شمؼدم:

وهل مـ  ،سمؾ هل يمؾ معؾؿ ًمؾعبودة ،إّن اًمشعوئر هل أقمؿ مـ ؿمعوئر احلٍـ  أ

 ديـ اهلل.

 إّن شمعؿػم اعمؽون سموًمزيورة هق أيضًو مـ اًمشعوئر.ـ  ب

وهذا اًمعؿؾ مصداق مـ مصوديؼ شمعظقؿ  ،إسموطمي اًمسعل سملم اًمصػو واعمروةـ  ج

 ؿمعوئر اهلل شمعومم اًمتل أوضمبفو قمغم قمبوده.

 :ذم شمػسػم ىمقًمف شمعومم ،ومثؾ مو شمؼدم قمـ اًمطؼمد مو ضموء ذم شمػسػم اعمقزان

ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڌ ڎ ڎ ڈ )

ايمِمٖم٣م واظمروة َمقضٔم٣من زمٚم٘م٥م يٟمي »: (ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

وأؿمور إمم اعمعـك اًمؾغقي ًمؾصػو واعمروة واحلٍ  ،شاحلج٣مج زمٝمٛمٜمام زمٔمٚمؾ ايمسٔمل


 .335/ 0( اعمصدر كػسف: 0)
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 .(0)واًمعؿرة يمام ذيمره اًمشقخ اًمطؼمد

 ،ذيمر اًمعالمي اًمطبوـمبوئل أّن اًمطقاف ًمقس ومؼط هق اًمدوران طمقل اًمٌمءـ 7

 .(7)وًمذا ؾمّؿل اًمسعل سموًمطقاف ،اًمدوران مصداق مـ مصوديؼ اًمطقافسمؾ هذا 

 وذيمر اًمعالمي ذم شمػسػم هذه أيي مو يليت:

ومهو مـ اًمشعوئر اجلعؾقي  ،إّن اًمصػو واعمروة معّؾامن سمعالمي اهلل شمعوممـ  أ

 ومؾذا صورا معبديـ ًمعبودشمف. ،وًمقسً اًمتؽقيـقي

ن سملصؾ شمنميع هق ًمإليذا (ک گ گ گ گ ڳ): ىمقًمف شمعوممـ  ب

 اًمسعل سمقـفام ٓ إلومودة اًمـدب.

إّن اهلل شمعومم حيى اًمسعل سملم اًمصػو واعمروة ـ وهذا فموهر ـ وًمؽـف يعـل ـ  ج

فموهره آؾمتحبوب وواىمعف  (ک ک ک گ) اًمقضمقب يمؼقًمف شمعومم:

 .(4)اًمقضمقب

إن ايمِمٖم٣م واظمروة َمـ ؾمٔم٣مئر اهلل سمٔم٣ملم ويمٝمس » ×اًمصودق اإلموموذيمر قمـ ـ  د

 .(3)شاظمممىمكم ىمام ىم٣من يٓمـ اظمسٙمٚمقن ذيمؽَمـ صٛمع 

 ومقظفر ممو شمؼدم:

سمؾ أوضمبف سملم اًمصػو واعمروة يمقهنام مـ ؿمعوئر اهلل  ،إّن اهلل شمعومم أضموز اًمسعلـ  أ

 شمعومم اًمتل ضمعؾفو ًمؾؿسؾؿلم.

إّن اًمطقاف اًمذي يؼقم سمف اًمزائرون ذم مراىمد إئؿي إـمفور ^ صحقح ـ  ب

 قاف طمقل اًمؽعبي.يمقن مػفقم اًمطقاف أقمؿ مـ اًمط


 .417/ 0( ُاكظر: اًمطبوـمبوئل، اعمقزان ذم شمػسػم اًمؼرآن: 0)

 .413/ 0( ُاكظر: اعمصدر كػسف: 7)

 .417/ 0( ُاكظر: اعمصدر كػسف: 4)

 .415/ 0( ُاكظر: اعمصدر كػسف: 3)
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وىمد يليت هذا ذم  ،إّن اهلل شمعومم جيعؾ مـ سمعض إمويمـ مقضعًو ًمعبودشمفـ  ج

 كص ىمرآين أو ذم اًمسـي اًمنميػي.

)ًمقس اًمسعل مـ صـع اعمنميملم( ومقف إؿمورة إمم رومض اًمبدقمي وإىمرار  :ىمقًمفـ  د

 اًمسـّي.

ؾذان ذم احلرم مو ضموء ذم شمػسػم اًمطؼمي مـ أّن اًمصػو واعمروة مهو اجلبالن اًمـ 3

شمعومم:دون همػممهو. ىمول ذم شمػسػم  ئمٛمل َمـ »: (ڈ ڈ ژ) ىمقًمف  هم١مٞمف 

ايمتل صمٔمٙمٜم٣م  ،وَمُمٔمرًا ئمبدوٞمف فمٛمده٣م يمٔمب٣مده َمٔمٙمامً ـ  سمٔم٣ملم ذىمرهـ  َمٔم٣ممل اهلل 

 .(0)شإَم٣م زم٣ميمدفم٣مء وإَم٣م زم٣ميمذىمر وإَم٣م زمٟمداء َم٣م همرض فمٙمٝمٜمؿ َمـ ايمٔمٚمؾ فمٛمده٣م

 يظفر مـ ىمقًمف هذا مو يليت:

سمؾ  ،وًمؽـ اًمشعوئر مل شمؽـ حمصقرة سموًمسعل ،ـ ؿمعوئر اهلل شمعوممإن اًمسعل مـ  أ

ومو حيصؾ ذم اعمشوهد  ،شمتعداه إمم همػمه مـ دقموء أو ذيمر أو همػمهو مـ إقمامل

 ،مـ دقموء وصالة وزيورة ×احلسلم اإلموماعمنمومي ٕهؾ اًمبقً ^ سمام ومقفو مشفد 

 هق مصداق مـ مصوديؼ اًمشعوئر.

ؾ اهلل شمعومم إلىمومي اًمعبودات اعمطؾقسمي يعـل إًمزام إّن حتديد اعمؽون مـ ىمبـ  ب

ومال حيؼ ٕطمد أن خيتور مؽوكًو شمبعًو هلقاه أو  ،اًمعبود سموًمعؿؾ ذم هذا اعمؽون دون همػمه

سمؾ قمؾقف اًمتؼقد سمام ذيمره اًمنمع ؾمقاء يمون ذًمؽ قمـ ـمريؼ اًمـص اًمؼرآين  ،ٓؾمتحسوكف

 أو اًمسـي اًمنميػي.

ذه أيي: أّن هـوك أرسمع مسوئؾ أؿمور ومقفو ضموء ذم شمػّس اًمرازي ذم شمػسػم هـ 3

وإهّنام قمؾامن ًمؾجبؾلم  ،إمم أّن اًمسعل سملم اًمصػو واعمروة مـ ؿمعوئر إسمراهقؿ

وأؿمور إمم أّن  ،وٓسمد مـ محؾ اًمشعوئر قمغم مقضع اًمعبودات واًمـسؽ ،اعمخصقصلم


 .59-53/ 7اًمطؼمي، ضمومع اًمبقون قمـ شملويؾ آي اًمؼرآن )شمػسػم اًمطؼمي(:  (0)
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ٓ إشمؿ فمٙمٝمف وايمذي يِمدق فمٙمٝمف أّٞمف ٓ إشمؿ دم »معـوه  (ک گ گ)ىمقًمف شمعومم: 

شمؿ يٚمت٣مز ىمؾ واضمد َمـ هذه ايمثالشم٥م فمـ  ،ٙمف يدطمؾ حتتف ايمقاصم٤م واظمٛمدوب واظمب٣محهمٔم

هم١مذن ـم٣مهر هذه أي٥م ٓ يدل فمعم أن ايمسٔمل زمكم ايمِمٖم٣م واظمروة  ،أطمر زمٗمٝمد زائد

ٕن ايمٙمٖمظ ايمدال فمعم ايمٗمدر اظمُمؼمك زمكم إومس٣مم ٓ دٓيم٥م  ؛أو يمٝمس زمقاصم٤م ،واصم٤م

 .(0)ش ديمٝمؾ آطمرهمٝمف ايمبت٥م فمعم طمِمقصٝم٥م َمـ ايمرصمقع إلم

 ومقظفر ممو يتؼدم ضمقاز إىمومي هذه اًمشعػمة ىمرسمي إمم اهلل شمعومم.

 ظعاٟر اهلل ااآلٖٛ الجاٌٗٛ: آٖٛ ال حتمٕ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ) ىمقًمف شمعومم:

ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ 

﯁             

 .(7)(   ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

 ـ إىمقال ًمعؾامء اًمتػسػم:وهـو جمؿققمي م

وأَّم٣م َم٣م خيّص  سمٗمدم دم أي٥م ايمس٣مزمٗم٥م ىمالم َمـ جمٚمع ايمبٝم٣من فمـ َمٔمٛمك ايمُمٔم٣مئر.ـ 0

أي: صدىمقا اهلل »ىمول:  همٗمد (...ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ): ومقيمف سمٔم٣ملم

 اطمتٙمػ دم َمٔمٛم٣مه٣م فمعم أومقال: ،(ہ ہ ہ ھ) ومقام أوضمى قمؾقفؿ ،ورؾمقًمف

ومحٙمقا ايمُمٔم٣مئر  ،وٓ سمتٔمدوا ضمدود اهلل ،أضمده٣م: إن َمٔمٛم٣مه ٓ حتّٙمقا ضمرَم٣مت اهلل

ونمغمه. ،فمـ فمْم٣مء ،وهمرائّمف ،وأَمره وهنٝمف ،أي: َمٔم٣ممل ضمدود اهلل ،فمعم اظمٔم٣ممل

أي: َمٔم٣ممل ضُمَرم  ،وشم٣مٞمٝمٜم٣م: إن َمٔمٛم٣مه ٓ حتّٙمقا ضُمَرم اهلل ومحٙمقا ايمُمٔم٣مئر فمعم اظمٔم٣ممل

 فمـ ايمسدي. ،اهلل َمـ ايمبالد


 .022-023/ 7: ؽبػمتػسػم اًماًماًمرازي،  اًمػخر ( ُاكظر:0)

 .7( اعموئدة: آيي7)
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أي: ٓ حتّٙمقا َمٛم٣مؽمؽ احل٨م  ،حل٨موشم٣ميمثٜم٣م: إن َمٔمٛمك ؾمٔم٣مئر اهلل: َمٛم٣مؽمؽ ا

 وازمـ فمب٣مس. ،فمـ ازمـ صمري٨م ،همتّمّٝمٔمقه٣م

وُيدون  ،ورازمٔمٜم٣م: َم٣م روي فمـ ازمـ فمب٣مس: أن اظمممىمكم ىم٣مٞمقا حيّجقن ايمبٝم٦م

همٟمراد اظمسٙمٚمقن أن يٕمغّموا  ،ويٛمحرون دم ضمّجٜمؿ ،وئمّٓمٚمقن ضمرَم٥م اظمُم٣مفمر ،اهلداي٣م

 همٛمٜم٣مهؿ اهلل فمـ ذيمؽ. ،فمٙمٝمٜمؿ

فمـ  ،ونمغمه٣م ،واهلدي َمـ ايمبدن ،واظمروة ، هل: ايمِمٖم٣موطم٣مَمسٜم٣م: إن ؾمٔم٣مئر اهلل

وٓ  ،جم٣مهد. ووم٣مل ايمٖمراء: ىم٣مٞم٦م فم٣مَم٥م ايمٔمرب ٓ سمرى ايمِمٖم٣م واظمروة َمـ ؾمٔم٣مئر اهلل

 همٛمٜم٣مهؿ اهلل فمـ ذيمؽ. ،يْمقهمقن زمٝمٛمٜمام

 وؽم٣مدؽمٜم٣م: إن اظمراد ٓ حتّٙمقا َم٣م ضمّرم اهلل فمٙمٝم٘مؿ دم إضمراَم٘مؿ.

هن٣مهؿ  ،ٛمِمقزم٥م يمٙمٖمرق زمكم احلؾ واحلرموؽم٣مزمٔمٜم٣م: إن ايمُمٔم٣مئر هل ايمٔمالَم٣مت اظم

 فمـ أيب فمقم اجلب٣مئل. ،اهلل ؽمبح٣مٞمف أن يتج٣موزوه٣م إلم َم٘م٥م زمٕمغم إضمرام

يمتٜمدى إلم زمٝم٦م اهلل  ،أي: اظمٔمّٙمٚم٥م ،وشم٣مَمٛمٜم٣م: إن اظمٔمٛمك ٓ حتّٙمقا اهلداي٣م اظمُمّٔمرة

 واطمت٣مره ايمبٙمخل. وأومقى إومقال هق ،واحلسكم زمـ فمقم اظمٕمريب ،فمـ ايمزصم٣مج ،احلرام

 .(0)شايمٗمقل إول

ومقؾزم  ،ومال جيقز ٕطمد أن حيؾفو ،يظفر مـف: أّن اهلل شمعومم طمّرم طمرموشمف وطمدوده

 مـ هذا اعمـطقق مػفقٌم أٓ وهق اطمؽمام طمرموت اهلل شمعومم وطمدوده وشمعظقؿفو.

مـ ظمالل  ×احلسلم اإلمومومـفؿ  ،ومـ طمرموت اهلل شمعظقؿ أكبقوئف وأوًمقوئف

 شمعظقؿ ؿمعوئره.

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ) ومقيمف سمٔم٣ملم:»شمػسػم اعمقزان ىمقًمف: ضموء ذم  ـ7

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ 


 .793-797/ 4( اًمطؼمد، جمؿع اًمبقون ذم شمػسػم اًمؼرآن: 0)



 018  ...................  اًمسـّي أطموديٌ ذم×اًمشفداء ؾمّقد عمؼتؾ اإلهلل اًمغضى دمكّم  مظوهر: اًمثوين اًمػصؾ

 يٖمٝمد ؾمدة ايمٔمٛم٣مي٥م زمحرَم٣مت اهلل سمٔم٣ملم. ،طمْم٣مب جمدد يمٙمٚم٠مَمٛمكم ،(﮺

ويتٔمكم َمٔمٛم٣مه  ،واإلضمالل هق اإلزم٣مضم٥م اظمالزَم٥م يمٔمدم اظمب٣مٓة زم٣محلرَم٥م واظمٛمزيم٥م

وإضمالل ايمُمٜمر  ،اَمٜم٣م وسمرىمٜم٣مهم١مضمالل ؾمٔم٣مئر اهلل فمدم اضمؼم ،زمحس٤م َم٣م أضٝمػ إيمٝمف

 .(0)شاحلرام فمدم ضمٖمظ ضمرَمتف وايمٗمت٣مل همٝمف

مـ طمرموت اهلل اًمتل ٓ وأهؾ سمقتف وطمقٌ إّن شمعظقؿ اًمـبل إيمرم

ومؾذا يصح أن كؼقل: حيرم آؾمتفوكي سمشعوئر  ،وحيرم شمقهقـفو ،جيقز آؾمتفوكي هبو

 ؛ ٕهّنو مـ ؿمعوئر اهلل شمعومم.×احلسلم اإلموم

 اطمتٙمػ أهؾ ايمتٟمويؾ دم َمٔمٛمك ومقل اهلل:»ػسػم اًمطؼمي ىمقًمف: ضموء ذم شم ـ4

وٓ سمتٔمدوا  ،همٗم٣مل زمٔمّمٜمؿ: َمٔمٛم٣مه: ٓ حتٙمقا ضمرَم٣مت اهلل ،(ہ ہ ہ ھ)

وسمٟمويمقا ٓ حتٙمقا ؾمٔم٣مئر اهلل: َمٔم٣ممل ضمدود  ،ضمدوده. ىمٟمهنؿ وصمٜمقا ايمُمٔم٣مئر إلم اظمٔم٣ممل

وم٣مل: شمٛم٣م فمبد  ،عوهمرائّمف. ذىمر َمـ وم٣مل ذيمؽ: ضمدشمٛم٣م ازمـ وىمٝم ،وهنٝمف ،وأَمره ،اهلل

همٗم٣مل:  ،فمـ فمْم٣مء أٞمف ؽمئؾ فمـ ؾمٔم٣مئر اهلل ،وم٣مل: شمٛم٣م ضمبٝم٤م اظمٔمٙمؿ ،ايمقه٣مب ايمثٗمٖمل

 همذيمؽ ؾمٔم٣مئر اهلل. ،واسمب٣مع ؿم٣مفمتف ،ضمرَم٣مت اهلل: اصمتٛم٣مب ؽمخط اهلل

ووم٣مل آطمرون: َمٔمٛمك ومقيمف: ٓ حتٙمقا ضمرم اهلل. هم٘مٟمهنؿ وصمٜمقا َمٔمٛمك ومقيمف: ؾمٔم٣مئر 

وم٣مل:  ،ذىمر َمـ وم٣مل ذيمؽ: ضمدشمٛم٣م حمٚمد زمـ احلسكم اهلل: أي َمٔم٣ممل ضمرم اهلل َمـ ايمبالد.

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )فمـ ايمسدي:  ،وم٣مل: شمٛم٣م أؽمب٣مط ،شمٛم٣م أمحد زمـ اظمٖمّمؾ

 وم٣مل: أَم٣م ؾمٔم٣مئر اهلل همحرم اهلل. (ھ

ومقل فمْم٣مء ايمذي ذىمرٞم٣مه َمـ  (ہ ہ ہ ھ)وأولم ايمتٟمويالت زمٗمقيمف: 

ّن ايمُمٔم٣مئر مجع وٓ سمّمٝمٔمقا همرائّمف: ٕ ،سمقصمٝمٜمف َمٔمٛمك ذيمؽ إلم: ٓ حتٙمقا ضمرَم٣مت اهلل

 ،إذا فمٙمؿ زمف ،َمـ ومقل ايمٗم٣مئؾ: ومد ؾمٔمر همالن هبذا إَمر ،همٔمٝمٙم٥م ،وايمُمٔمغمة ،ؾمٔمغمة


 .095/ 5اًمطبوـمبوئل، اعمقزان ذم شمػسػم اًمؼرآن:  (0)
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ىم٣من َمٔمٛمك ايم٘مالم: ٓ سمستحٙمقا  ،هم٣ميمُمٔم٣مئر: اظمٔم٣ممل َمـ ذيمؽ. وإذا ىم٣من ذيمؽ ىمذيمؽ

َمـ حتريؿ  ،همٝمدطمؾ دم ذيمؽ َمٔم٣ممل اهلل ىمٙمٜم٣م دم َمٛم٣مؽمؽ احل٨م ،أُي٣م ايمذيـ آَمٛمقا َمٔم٣ممل اهلل

وهمٝمام ضمرم َمـ  ،وسمّمٝمٝمع َم٣م هنك فمـ سمّمٝمٝمٔمف همٝمٜم٣م ، إص٣مزمتف همٝمٜم٣م فمعم اظمحرمَم٣م ضمرم اهلل

ّٕن  ،ونمغم ذيمؽ َمـ ضمدوده وهمرائّمف وضماليمف وضمراَمف ،اؽمتحالل ضمرَم٣مت ضمرَمف

ئمٙمؿ هب٣م ضماليمف  ،ىمؾ ذيمؽ َمـ َمٔم٣مظمف وؾمٔم٣مئره ايمتل صمٔمٙمٜم٣م أَم٣مرات زمكم احلؼ وايمب٣مؿمؾ

 وضمراَمف وأَمره وهنٝمف.

ّٕن اهلل هنك  (ہ ہ ہ ھ) :زمتٟمويؾ ومقيمف سمٔم٣ملم وإٞمام ومٙمٛم٣م ذيمؽ ايمٗمقل أولم

وإضمالهل٣م هنٝم٣ًم فم٣مَم٣ًم َمـ نمغم اطمتِم٣مص رء  ،فمـ اؽمتحالل ؾمٔم٣مئره وَمٔم٣ممل ضمدوده

همٙمؿ ُيز ٕضمد أن يقصمف َمٔمٛمك ذيمؽ إلم اخلِمقص إٓ زمحج٥م  ،َمـ ذيمؽ دون رء

 .(0)شوٓ ضمج٥م زمذيمؽ ىمذيمؽ ،ُي٤م ايمتسٙمٝمؿ هل٣م

 يظفر مـف:

وذم ىمقل آظمر هل معومل طمدود اهلل وأوامره  ،ل طمرموشمفإن ؿمعوئر اهلل شمعومم هـ  أ

 وكقاهقف وومرائضف.

ومقؾزم مـ هذا اعمـطقق  ،: شمليت سمؿعـك ٓ شمتعدوا وٓ شمضقعقا(ہ ہ) ـ ب

 مػفقمًو أٓ وهق شمعظقؿ طمرموت اهلل شمعومم.

وهمٝمف  ،واطمتٙمػ اظمٖمرسون دم اظمراد زمُمٔم٣مئر اهلل»ضموء ذم شمػسػم اًمرازي ىمقًمف:  ـ3

: أي ٓ ختٙمقا زمًمء َمـ ؾمٔم٣مئر اهلل (ہ ہ ہ ھ): ل: ومقيمفومقٓن: إو

وفمعم هذا ايمٗمقل همُمٔم٣مئر اهلل فم٣مم دم  ،وهمرائّمف ايمتل ضمده٣م يمٔمب٣مده وأوصمبٜم٣م فمٙمٝمٜمؿ

ويٗمرب َمٛمف ومقل احلسـ: ؾمٔم٣مئر اهلل ديـ  ،مجٝمع سم٘م٣ميمٝمٖمف نمغم خمِمقص زمًمء َمٔمكم


 .92-95/ 9( اًمطؼمي، ضمومع اًمبقون قمـ شملويؾ آي اًمؼرآن: 0)



 020  ...................  اًمسـّي أطموديٌ ذم×اًمشفداء ؾمّقد عمؼتؾ اإلهلل اًمغضى دمكّم  مظوهر: اًمثوين اًمػصؾ

 .(0)شاهلل. وايمث٣مين: أن اظمراد َمٛمف رء طم٣مص َمـ ايمت٘م٣ميمٝمػ

سمؾ هل مجقع شمؽوًمقػ  ،ف: أّن ؿمعوئر اهلل شمعومم هل أقمؿ مـ أقمامل احلٍيظفر مـ

اهلل شمعومم وسمذًمؽ شمؽقن ؿمومؾي ًمؾشعوئر احلسقـقي مـ معومل اًمديـ وشمؽوًمقػف اًمتل جيى 

 احلػوظ قمؾقفو.

 اآلٖٛ الجالجٛ: آٖٛ تعظٗي الععاٟر

 .(7)(ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) وهل ىمقًمف شمعومم:

 أي: إَمر ذيمؽ ايمذي ذىمرٞم٣مه (ٹ) »: ضموء ذم جمؿع اًمبقون ىمقًمف ـ0

وومٝمؾ وإفمالم ايمتل ٞمِمبٜم٣م يمْم٣مفمتف.  ،أي: َمٔم٣ممل ديـ اهلل (ٹ ڤ ڤ ڤ)

هم١من  أي:(ڤ)فمـ احلسـ  ،وسمٔمٓمٝمٚمٜم٣م: ايمتزاَمٜم٣مؾمٔم٣مئر اهلل: ديـ اهلل ىمٙمف. 

همٗم٣مل:  ،وأوم٣مم اظمّم٣مف إيمٝمف َمٗم٣مَمف ،شمؿ ضمذف اظمّم٣مف ،سمٔمٓمٝمٚمٜم٣م يمدٓيم٥م سمٔمٓمٝمؿ فمٙمٝمف

قى إلم ايمٗمٙمقب: ّٕن ضمٗمٝمٗم٥م ايمتٗمقى سمٗمقى أض٣مف ايمتٗم (ڤ ڦ ڦ ڦ)

 .(4)ش( ڄ)أي: دم ايمُمٔم٣مئر ( ڄ ڄ)ايمٗمٙمقب. وومٝمؾ: أراد صدق ايمٛمٝم٥م. 

شمعظقؿ اًمشعوئر ـ  سمؾ اؾمتحبوبـ  ومـ ىمقل اًمطؼمد يظفر ساطمي ضمقاز

 يمقهنو مـ ؿمعوئر اهلل شمعومم. ،احلسقـقي

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ) ىمقًمف شمعومم:»ضموء ذم شمػسػم اعمقزان ىمقًمف:  ـ7

 ،إمر ذًمؽ اًمذي ىمؾـو :أي ،ظمؼم عمبتدأ حمذوف (ٹ) ،(ڦ ڦ ڦ

وؿمعوئر اهلل إقمالم اًمتل كصبفو اهلل شمعومم  ،واًمشعوئر مجع ؿمعػمة وهل اًمعالمي

ۀ ہ ہ )وىمول:  ،(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ) يمام ىمول: ،ًمطوقمتف


 .041/ 9: ؽبػمتػسػم اًماًماًمرازي، اًمػخر  (0)

 .47يآي ( احلٍ:7)

 .051/ 2( اًمطؼمد، جمؿع اًمبقون ذم شمػسػم اًمؼرآن: 4)
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شمعظقؿ اًمشعوئر اإلهلقي  :أي ،وىمقًمف: ومنهنو مـ شمؼقى اًمؼؾقب أيي.( ہ ہ ھ

صمؿ يملكف طمذف اعمضوف  ،ػم ًمتعظقؿ اًمشعوئر اعمػفقم مـ اًمؽالموموًمضؿ ،مـ اًمتؼقى

 وملرضمع إًمقف اًمضؿػم. ،وأىمقؿ اعمضوف إًمقف مؼومف

وهل ايمتحرز ـ  وإض٣مهم٥م ايمتٗمقى إلم ايمٗمٙمقب يمإلؾم٣مرة إلم أن ضمٗمٝمٗم٥م ايمتٗمقى

يرصمع إلم ايمٗمٙمقب  ،أَمر َمٔمٛمقيـ  وايمتجٛم٤م فمـ ؽمخْمف سمٔم٣ملم وايمتقرع فمـ حم٣مرَمف

هم١مهن٣م  ،صمسد إفمامل ايمتل هل ضمرىم٣مت وؽم٘مٛم٣متويمٝمس٦م هل  ،وهل ايمٛمٖمقس

وإزه٣مق ايمروح دم ايمٗمتؾ  ،َمُمؼمىم٥م زمكم ايمْم٣مفم٥م واظمٔمِمٝم٥م ىم٣مظمس دم ايمٛم٘م٣مح وايمزٞم٣م

وٓ هل ايمٔمٛم٣مويـ  ،وايمِمالة اظمٟمي هب٣م ومرزم٥م أو ري٣مء ونمغم ذيمؽ ،ومِم٣مص٣ًم أو ـمٙمامً 

 .(0)شاظمٛمتزفم٥م َمـ إهمٔم٣مل ىم٣مإلضمس٣من وايمْم٣مفم٥م وٞمحقه٣م

 يظفر مـف مو يليت:

 يمؾام يعّد قمؾاًم ًمطوقمي اهلل شمعومم ومفق مـ اًمشعوئر.ـ  أ

 إّن شمعظقؿ اًمشعوئر هق مـ أقمامل اجلقارح اًمتل شمـبثؼ مـ شمؼقى اًمؼؾقب.ـ  ب

يمّؾ قمؿؾ قمبودي يؼقم سمف اًمعبد فموهريًو وًمقس معف كّقي اًمؼرسمي إمم اهلل شمعومم ـ  ج

 ومفق سموـمؾ أو ريوء.

وم٣مل: شمٛم٣م يزيد زمـ  ،زمـ اظمثٛمكضمدشمٛم٣م حمٚمد »ضموء ذم شمػسػم اًمطؼمي ىمقًمف: ـ 4

وم٣مل: ايمقومقف زمٔمرهم٥م  ،فمـ حمٚمد زمـ أيب َمقؽمك ،وم٣مل: أطمػمٞم٣م داود زمـ أيب هٛمد ،ه٣مرون

وايمبدن َمـ  ،ورَمل اجلامر َمـ ؾمٔم٣مئر اهلل ،وزمجٚمع َمـ ؾمٔم٣مئر اهلل ،َمـ ؾمٔم٣مئر اهلل

همٚمـ  (ٹ ڤ ڤ ڤ): وَمـ ئمٓمٚمٜم٣م هم١مهن٣م َمـ ؾمٔم٣مئر اهلل دم ومقيمف ،ؾمٔم٣مئر اهلل

 .(ڦڤ ڦ ڦ ) ئمٓمٚمٜم٣م

ٹ )دم ومقيمف:  ،وم٣مل ازمـ زيد»وم٣مل:  ،وم٣مل: أطمػمٞم٣م ازمـ وه٤م ،ضمدشمٛمل يقٞمس


 .425-423/ 03اًمطبوـمبوئل، حمؿد طمسلم، اعمقزان شمػسػم اًمؼران:  (0)



 022  ...................  اًمسـّي أطموديٌ ذم×اًمشفداء ؾمّقد عمؼتؾ اإلهلل اًمغضى دمكّم  مظوهر: اًمثوين اًمػصؾ

واظمُمٔمر  ،وايمِمٖم٣م واظمروة َمـ ؾمٔم٣مئر اهلل ،وم٣مل: ايمُمٔم٣مئر: اجلامر (ڤ ڤ ڤ

 وهل ضمرم. ،هل ؾمٔم٣مئر ،وم٣مل: وايمُمٔم٣مئر سمدطمؾ دم احلرم ،احلرام واظمزديمٖم٥م

ه أطمػم أن سمٔمٓمٝمؿ وأولم إومقال دم ذيمؽ زم٣ميمِمقاب أن يٗم٣مل: إن اهلل سمٔم٣ملم ذىمر

َمـ  ،وهل َم٣م صمٔمٙمف أفمالَم٣ًم خلٙمٗمف همٝمام سمٔمبدهؿ زمف َمـ َمٛم٣مؽمؽ ضمجٜمؿ ،ؾمٔم٣مئره

إَم٣مىمـ ايمتل أَمرهؿ زمٟمداء َم٣م اهمؼمض فمٙمٝمٜمؿ َمٛمٜم٣م فمٛمده٣م وإفمامل ايمتل أيمزَمٜمؿ 

همتٔمٓمٝمؿ ىمؾ ذيمؽ َمـ  ،فمٚمٙمٜم٣م دم ضمجٜمؿ: َمـ سمٗمقى ومٙمقهبؿ مل خيِمص َمـ ذيمؽ ؾمٝمئ٣مً 

ضمؼ فمعم فمب٣مده اظم٠مَمٛمكم زمف سمٔمٓمٝمؿ مجٝمع ذيمؽ. و ،ىمام وم٣مل صمؾ شمٛم٣مؤه ،سمٗمقى ايمٗمٙمقب

هم١من سمٙمؽ  ،ٕٞمف أريد زمذيمؽ ،وأّٞم٧َم ومل يٗمؾ: هم١مٞمف ،ووم٣مل: إهن٣م َمـ سمٗمقى ايمٗمٙمقب

ىمام وم٣مل صمؾ شمٛم٣مؤه:  ،ايمتٔمٓمٝمٚم٥م َمع اصمتٛم٣مب ايمرصمس َمـ إوشم٣من َمـ سمٗمقى ايمٗمٙمقب

وفمٛمل زمٗمقيمف: هم١مهن٣م َمـ سمٗمقى ايمٗمٙمقب هم١مهن٣م َمـ  ،إن رزمؽ َمـ زمٔمده٣م يمٕمٖمقر رضمٝمؿ

 .(0)شوضمٗمٝمٗم٥م َمٔمرهمتٜم٣م زمٔمٓمٚمتف وإطمالص سمقضمٝمده ،صمؾ ايمٗمٙمقب َمـ طمُمٝم٥م اهللو

 يظفر مـف مو يليت:

 إّن شمعظقؿ اًمشعوئر يتصػ سملّكف قمؿؾ ىمؾبل ىمبؾ أن يؽقن ضمقارطمقًو.ـ  أ

إّن شمعظقؿ اًمشعوئر يؼتيض اضمتـوب اًمرضمس اًمؼؾبل وآًمتزام سمتقطمقد اهلل ـ  ب

 شمعومم.

 قمـد شمعظقؿ ؿمعوئره. ×لماحلس اإلموموهذا مو يؼقم سمف حمبق 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )» ضموء ذم شمػسػم اًمرازي ىمقًمف:ـ 3

أي: إَمر وايمُمٟمن  ،طمػم َمبتدأ حمذوف (ٹ) . وم٣مل ص٣مضم٤م ايم٘مُم٣مف:(ڦ

ىمام يٗمدم ايم٘م٣مسم٤م مجٙم٥م َمـ ىمالَمف دم زمٔمض اظمٔم٣مين هم١مذا أراد اخلقض دم َمٔمٛمك  ،ذيمؽ


 .013/ 02( اًمطؼمي، ضمومع اًمبقون قمـ شملويؾ آي اًمؼرآن: 0)
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ٝمع َم٣م ىمٙمٖمف اهلل سمٔم٣ملم ومج ،واحلرَم٥م َم٣م ٓ حيؾ هت٘مف ،وومد ىم٣من ىمذا ،وم٣مل: هذا ،آطمر

وحيتٚمؾ  ،هبذه ايمِمٖم٥م َمـ َمٛم٣مؽمؽ احل٨م ونمغمه٣م حيتٚمؾ أن ي٘مقن فم٣مَم٣ًم دم مجٝمع سم٘م٣ميمٝمٖمف

وفمـ زيد زمـ أؽمٙمؿ: احلرَم٣مت مخس: ايم٘مٔمب٥م  ،أن ي٘مقن طم٣مص٣ًم همٝمام يتٔمٙمؼ زم٣محل٨م

ووم٣مل  ،ٔمر احلراماحلرام واظمسجد احلرام وايمبٙمد احلرام وايمُمٜمر احلرام واظمُم

أي:  (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ)طمؾ ايمٛمقاهمؾ دم ضمرَم٣مت اهلل سمٔم٣ملم: سمد اظمت٘مٙمٚمقن: وٓ

 (ۋ ۋ)وومقيمف:  ،هم٣ميمتٔمٓمٝمؿ طمغم يمف: يمٙمٔمٙمؿ زمٟمٞمف ُي٤م ايمٗمٝم٣مم زمٚمرافم٣مُت٣م وضمٖمٓمٜم٣م

وم٣مل  ،يدل فمعم ايمثقاب اظمّدطمر: ٕٞمف ٓ يٗم٣مل فمٛمد رزمف همٝمام ومد ضمِمؾ َمـ اخلغمات

 .(0)شإصؿ: همٜمق طمغم يمف َمـ ايمتٜم٣مون زمذيمؽ

 أيي مو يكم: يظفر ممو شمؼدم مـ شمػسػم هذه

 ،ٕن اًمشعوئر هل ديـ اهلل يمؾف :إن اًمتعظقؿ مرشمبط سمؽؾ ؿمعوئر اهلل شمعوممـ  أ

 وهل أقمؿ مـ ؿمعوئر احلٍ.

 إن شمعظقؿ اًمشعوئر هق آًمتزام هبو وقمدم شمضققعفو.ـ  ب

 ذم هذا اًمتعظقؿ هـوك مـوومع ًمؾػوقمؾ ومال يصح دموهؾفو.ـ  ج

 .إن هذا اًمتعظقؿ هق كقع مـ أكقاع اًمتؼقىـ  د

إضوومي اًمتؼقى إمم اًمؼؾقب ًمإلؿمورة إمم أن اًمتؼقى شمرضمع إمم اًمؼؾقب ـ  هـ

 .شإٞمام إفمامل زم٣ميمٛمٝم٣مت»ٓؾمقام إذا قمرومـو 

 ،ٕهنو مـ ؿمعوئر ديـ اهلل يمؾف :واًمـتقجي: أن أيي ؿمومؾي ًمؾشعوئر احلسقـقي

 وأهنو مـ شمؼقى اًمؼؾقب ًمذا جيى شمعظقؿفو.


 .47/ 07: ؽبػمػسػم اًماًمت( اًمػخر اًمرازي، 0)
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 بإقاوٛ ظعاٟرٓ ×احلصني اإلواًٗي املطمب الجاٌ٘: اآلٖات اليت تكتط٘ تعظ

 اإلمومومقام يكم كستعرض قمدد مـ اًمـصقص اًمؼرآكقي اًمتل شمقضمى شمعظقؿ 

 ومـ هذه اًمـصقص: ،مـ ظمالل شمعظقؿ ؿمعوئره ×احلسلم

 اآلٖٛ األٔىل

ہ ہ ہ ھ ) :ـ وهق أمره شمعومم سمؿؼوشمؾي أئؿي اًمؽػرـ  ىمقًمف شمعومم 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ 

جيى ـموقمتفؿ مم اًمصـػ أظمر مـ إئؿي اًمذيـ . صمؿ أؿمور إ(0)(﮹

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) واطمؽمامفؿ ومؼول:

 اإلموم. واشمػؼً إمي قمغم أن (7)(پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ

: ومؼد ورد قمـ رؾمقل اهلل ،مـ أئؿي اهلدى اًمذيـ هيدون سملمر اهلل شمعومم ×احلسلم

ٛم٥َِّم » َسكْمُ ؽَمٝم َدا ؾَمَب٣مِب َأْهِؾ اجْلَ ـُ َواحْلُ َس ٣م طَمغْمٌ احْلَ اُم إََِم٣مََم٣مِن إِْن وَم٣مََم٣م َأْو وَمَٔمَدا َوَأزُمقُّهَ َوإهِنَّ

 .(4)شَِمٛمُْٜماَم 

 سمٗمري٤م آؽمتدٓل 

 ،يعد شمعظقاًم ًمف قمرومًو يمام هق واضح ×احلسلم اإلمومإّن شمعظقؿ ؿمعوئر  

وموًمـتقجي: أّن أيي اعمبوريمي شمدل  ،يعد مـ أسمرز مصوديؼ أيي اعمبوريمي ×وشمعظقؿف

  .×احلسلم اإلمومي ؿمعوئر قمغم ًمزوم إىموم

اًمذي يؿثؾ آمتداد اًمطبقعل  ×اإلموموسمتؼريى آظمر: إّن اهلل شمعومم سملّم وفمقػي 


 .07( اًمتقسمي: آيي0)

 .24: آييإكبقوء( 7)

، سموب مو ضموء قمـ أيب ذر 41اخلزاز اًمرازي، يمػويي إصمر ذم اًمـّص قمغم إئؿي آصمـل قمنم: ( 4)

 اًمغػوري ذم اًمـصقص قمغم إئؿي^.
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 ،ايمٗمٝم٣مدة ايمٔم٣مَم٥م ايمُم٣مَمٙم٥م يم٘مّؾ اجلقاٞم٤م اظم٣مدّي٥م واظمٔمٛمقي٥م»أٓ وهل  ،ًمؾـبل|

 .(0)شواجلسٚمّٝم٥م وايمروضمٝم٥م يمٙمٛم٣مس ،وايمٓم٣مهري٥م وايمب٣مؿمٛمٝم٥م

ؽمقاء ىم٣من هذا ايمتٛمٖمٝمذ فمـ ؿمريؼ » ًمـبلهق اًمذي يـّػذ مو ضموء سمف ا وإلموموم

وَمٔمّٙمٚمقن  ،همٜمؿ دم هذه اظمرضمٙم٥م َمرزّمقن يمٙمٛم٣مس ،سمُم٘مٝمؾ ضم٘مقَم٥م فم٣مديم٥م أو زمدون ذيمؽ

ومدور  ،(7)شوَمٛمٖمذون يمألضم٘م٣مم وايمػماَم٨م دم ؽمبٝمؾ إُي٣مد زمٝمئ٥م ؿم٣مهرة ٞمزُي٥م إٞمس٣مٞمٝم٥م ،هلؿ

َمـ هذه  ٣مإلَم٣ممهم ،واهلداي٥م ايمتممئمٝم٥م وايمت٘مقيٛمٝم٥م ،اإليِم٣مل إلم اظمْمٙمقب» اإلموم

. سمدًمقؾ ىمقًمف شمعومم (4)شايمٛم٣مضمٝم٥م ىم٣ميمُمٚمس ايمتل سمٛمٚمل ايم٘م٣مئٛم٣مت احلّٝم٥م زمٟمؾمّٔمتٜم٣م مت٣مَم٣مً 

ٻ پ پ )»: صمؿ طمدد وفموئػ أظمرى أٓ وهل ،(ٻ ٻ)

وهذا ايمقضمل يٚم٘مـ أن ي٘مقن وضمٝم٣ًم  (پ پ ڀ ڀ ڀ

أي: إٞمٛم٣م صمٔمٙمٛم٣م ىمؾ أٞمقاع أفمامل اخلغم وأداء ايمِمالة وإفمْم٣مء ايمزىم٣مة دم  ،سمممئمٝم٣مً 

أي: إٞمٛم٣م وهبٛم٣م هلؿ ايمتقهمٝمؼ  ،يٛمٝم٥م: ويٚم٘مـ أيّم٣ًم أن ي٘مقن وضمٝم٣ًم سم٘مقيٛمٝم٣مً َمٛم٣مهجٜمؿ ايمد

 .(3)شوايمٗمدرة واجل٣مذزمٝم٥م اظمٔمٛمقي٥م َمـ أصمؾ سمٛمٖمٝمذ هذه إَمقر

 اآلٖٛ الجاٌٗٛ

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ) ومقيمف سمٔم٣ملم:

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ 

 . (5)(ىئ


 .076/ 01إمثؾ ذم شمػسػم يمتوب اهلل اعمـزل:  اًمشػمازي،مؽورم ( 0)

 ( اعمصدر كػسف.7)

 ( اعمصدر كػسف.4)

 .041-076 اعمصدر كػسف: (3)

 .71آيي( آل قمؿران: 5)
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 سمٗمري٤م آؽمتدٓل

 ×احلسلم اإلموماعمبوريمي قمغم وضمقب شمعظقؿ  ًمؽل يتضح آؾمتدٓل سمؤيي

 يـبغل اؾمتعراض سمعض يمؾامت اعمػّسيـ ذم أيي اعمبوريمي: ،مـ ظمالل شمعظقؿ ؿمعوئره

هنك اظم٠مَمٛمكم فمـ َمقٓة ايم٘م٣مهمريـ: يمت٘مقن ايمرنمب٥م همٝمام »ورد ذم جمؿع اًمبقون ـ  أ

َمٛمكم أن أي: ٓ يٛمبٕمل يمٙمٚم٠م ،فمٛمده وفمٛمد أويمٝم٣مئف اظم٠مَمٛمكم دون أفمدائف ايم٘م٣مهمريـ...

 .(0)شيتخذوا ايم٘م٣مهمريـ أويمٝم٣مء يمٛمٖمقؽمٜمؿ: وأن يستٔمٝمٛمقا ويٓمٜمروا اظمحب٥م هلؿ

 ،هم٣مٕويمٝم٣مء مجع ورم وهق ايمذي يقم أَمر َمـ ارسم٢م همٔمٙمف زم٣مظمٔمقٞم٥م وايمٛمٌمة»

 .(7)شوأطمر: اظمٔم٣من ،وُيري فمعم َمٔمٛمٝمكم: أضمدّه٣م: اظمٔمكم زم٣ميمٛمٌمة

ؾمقد اعمممـلم  ×احلسلم ماإلمووطمقٌ إّن  ،ومؾذا ٓسمد مـ إقموكي اعمممـ سموًمـٍمة

وكٍمة هنضتف سمتعظقؿ ؿمعوئره وسمقون  ،وضمى إقموكتف سموًمـٍمة ذم زموكف وطمقوشمف

ومصبوح هدًى ًمؾسوئريـ قمغم هنجف ذم رومض اًمظؾؿ  ،مظؾقمقتف؛ ًمقبؼك كؼماؾمًو ًمغػمه

 وحمورسمي اًمطغوة.

إويمٝم٣مء مجع ورم »وضموء ذم شمػسػم اعمقزان قمـ اًمعالمي اًمطبوـمبوئل ىمقًمف: ـ  ب

شمؿ اؽمتٔمٚمؾ وىمثر اؽمتٔماميمف دم  ،وهل دم إصؾ َمٙمؽ سمدزمغم أَمر ايمًمء ،ايمقٓي٥مَمـ 

َمقرد احل٤م: يم٘مقٞمف يستٙمزم نم٣ميمب٣ًم سمٌمف ىمؾ َمـ اظمتح٣مزمكم دم أَمقر أطمر إلهمّم٣مئف 

 .(4)شإلم ايمتٗمرب وايمتٟمشمر فمـ إرادة اظمحبقب وؽم٣مئر ؾم٠موٞمف ايمروضمٝم٥م

يمٝم٣مء هق آَمتزاج هم٣مخت٣مذ ايم٘م٣مهمريـ أو» :ويؼقل اًمعالمي اًمطبوـمبوئل أيضوً 

ايمروضمل هبؿ زمحٝم٧م ي٠مدي إلم َمْم٣موفمتٜمؿ وايمتٟمشمر َمٛمٜمؿ دم إطمالق وؽم٣مئر ؾم٠مون 


 .7/770( اًمطؼمد، جمؿع اًمبقون: 0)

 ( اعمصدر كػسف.7)

 .023/ 4( اًمطبوـمبوئل، اعمقزان ذم شمػسػم اًمؼرآن: 4)
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 .(0)شاحلٝم٣مة... 

وإذا شمبلم ذًمؽ كؼقل: ًمق مل يؽـ هـوك شملصمػم ًمؾؽوومريـ قمغم اعمممـلم سمام يبعدهؿ 

ويمذًمؽ ًمق وامم اعمممـقن اعمممـلم حلصؾ آمتزاج  ،قمـ إيامهنؿ عمو هنوهؿ اهلل شمعومم

يمقكف  ×احلسلم اإلمومومؿقٓة  ،ًمروطمل معفؿ أيضًو وًمؽمشمبً قمؾقف آصموره اإلجيوسمقيا

واًمتلصمر سملظمالىمف وؾموئر ؿممون  ×مـ ؾمودة اعمممـلم يؼتيض آمتزاج مع روطمف

 ومفذا ٓ شمـوًمف هذه إضمقول إّٓ مـ ظمالل إطمقوء ؿمعوئره وذيمراه. ،طمقوشمف

 اآلٖٛ الجالجٛ

ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ) ىمقًمف شمعومم:

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ  ڳ ڱ ڱ

 .(7)(ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ

 سمٗمري٤م آؽمتدٓل

ىمبؾ اًمقًمقج ذم سمقون آؾمتدٓل ٓسمد مـ اًمؼقل: إّن هـوًمؽ قمالىمي سملم اعمممـلم 

ودوامفؿ قمغم  ،مـ كٍمة ومقٓة وشمعوون قمغم إمر سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر

 ،اًمـفضي احلسقـقيوهذا هق هدف  ،إىمومي اًمصالة وإيتوء اًمزيموة وإـموقمي اهلل ورؾمقًمف

إٞمام طمرصم٦م يمْمٙم٤م اإلصالح دم أَم٥م صمدي »سمؼقًمف  ×احلسلم اإلمومومو أؿمور إًمقف 

ومال ؿمؽ ذم يمقن هذا اًمعؿؾ هق ـموقمي هلل  (4)شآَمر زم٣مظمٔمروف وأهنك فمـ اظمٛم٘مر...

ومؾؼد كٍمه قمغم ذًمؽ  ،ذم ذًمؽ ×احلسلم اإلمومومؾذا ٓسمد مـ كٍمة  وًمرؾمقًمف


 ( اعمصدر كػسف.0)

 .20( اًمتقسمي: آيي7)

 .33/476( اًمعالمي اعمجؾز، سمحور إكقار: 4)
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وأمو إضمقول  ،اًمذيـ وموزوا سموحلضقر معف ذم يمرسمالء مـ يمون معوسًا ًمف مـ اعمممـلم

ّٓ مـ ظمالل إىمومي اًمشعوئر احلسقـقي وإطمقوء  اعمتلظمرة قمـ قمٍمه ٓ يؿؽـ هلو اًمـٍمة إ

وذًمؽ يتؿ سمام شمؼقم سمف مـ زيورة ورصموء وطمضقر قمـد ىمؼمه  ،وهنضتف اإلمومهنٍ 

 واجلزع واحلزن ٕضمؾف. ،واًمبؽوء قمغم مظؾقمقتف

ک )»طمقٌ ىمول:  ،طؼمد ذم شمػسػم هذه أييوهذا مو ذيمره اًم

يٙمزم ىمؾ واضمد َمٛمٜمؿ ٞمٌمة  ،أي: زمٔمّمٜمؿ أٞمِم٣مر زمٔمض (گ گ گ گ

وحتٖمظ نمٝمب٥م  ،ضمتك إن اظمرأة ُتلء أؽمب٣مب ايمسٖمر يمزوصمٜم٣م إذا طمرج ،ص٣مضمبف وَمقآسمف

وهق َم٣م أوصم٤م  (ڳ ڳ)وهؿ يد واضمدة فمعم َمـ ؽمقاهؿ ،زوصمٜم٣م

وهق َم٣م هنك اهلل فمـ  (ڳ ڱ ڱ) أو رنّم٤م همٝمف فمٗماًل أو ذفم٣مً  ،اهلل همٔمٙمف

ڱ ڱ ں ں ڻ )فمٗماًل أو ذفم٣ًم.  ،همٔمٙمف وزهد همٝمف

وإطمراج ايمزىم٣مة َمـ أَمقاهلؿ ووضٔمٜم٣م  ،أي: يداوَمقن فمعم همٔمؾ ايمِمالة ،(ڻ ڻ

ويتبٔمقن إرادُتام  ،ويٚمتثٙمقن ؿم٣مفم٥م اهلل ورؽمقيمف ،ضمٝم٧م أَمر اهلل سمٔم٣ملم زمقضٔمٜم٣م همٝمف

 .(0)شدم أطمرةأي: ايمذيـ هذه صٖمتٜمؿ يرمحٜمؿ اهلل  (ۀ ۀ ہ)ورض٣مّه٣م

 اآلٖٛ الرابعٛ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ) ىمقًمف شمعومم:

ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ 

 .(7)(وئ وئ


 .91/ 5( اًمطؼمد، جمؿع اًمبقون: 0)

 .41( احلٍ: آيي7)
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 سمٗمري٤م آؽمتدٓل

 ،إن أيي اعمبوريمي شمدل قمغم وضمقب شمعظقؿ طمرموت اهلل شمعومم اظمٗمدَم٥م إولم:

 وطمرمي اكتفوك طمرمتفو.

 وهذا مو ذيمره قمدة مـ إقمالم:

واحلرَم٥م َم٣م ٓ حيؾ  ،ٓمٝمؿ طمغم يمف فمٛمد رزمف دم أطمرةايمتٔم»ىمول اًمطؼمد: ـ  أ

 .(0)شاٞمتٜم٣مىمف

 ،احلرَم٥م َم٣م ٓ ُيقز اٞمتٜم٣مىمف ووصم٤م رفم٣ميتف...»ىمول اًمعالمي اًمطبوـمبوئل: ـ  ب

وهل  ،ٞمدب إلم سمٔمٓمٝمؿ ضمرَم٣مت اهلل (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ): وومقيمف

 ،إَمقر ايمتل هنك فمٛمٜم٣م ورضب دوهن٣م ضمدودًا َمٛمع فمـ سمٔمّدُي٣م واومؼماف َم٣م وراءه٣م

 . (7)شوسمٔمٓمٝمٚمٜم٣م ايم٘مػ فمـ ايمتج٣موز إيمٝمٜم٣م

مجع  (ۆ) ىمام ُي٤م آٞمتب٣مه إلم أنىمول كوس مؽورم اًمشػمازي: ـ  ج

وأٓ سمٛمتٜمؽ هذه  ،)ضمرَم٥م( وهل دم إصؾ ايمًمء ايمذي ُي٤م أن حتٖمظ ضمرَمتف

 .(4)شاحلرَم٥م

يمام أؿمورت ًمذًمؽ مجؾي  ،مـ طمرموت اهلل شمعومم إن قمؽمة اًمـبل اظمٗمدَم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م:

 :أكف ىمول: ىمول رؾمقل اهلل ،مـ ىمبقؾ مو ورد قمـ أيب ؾمعقد اخلدري ،وايوتمـ اًمر

وَمـ مل حيٖمٓمٜمـ مل  ،أَمر ديٛمف ودٞمٝم٣مه إن هلل ضمرَم٣مت شمالث َمـ ضمٖمـٓمٜمـ ضمٖمظ اهلل يمف»

 .(3)ش وضمرَم٥م فمؼمي ،حيٖمظ اهلل يمف ؾمٝمئ٣ًم: ضمرَم٥م اإلؽمالم وضمرَمتل

ًمطوهرة يمام هق هق مـ ؾمودة اًمعؽمة ا ×احلسلم اإلمومإّن  اظمٗمدَم٥م ايمث٣ميمث٥م:


 .011-012/ 2 ( اًمطؼمد، جمؿع اًمبقون:0)

 .424-427/ 03اًمطبوـمبوئل، اعمقزان ذم شمػسػم اًمؼرآن:  (7)

 .446/ 01اًمشػمازي، إمثؾ ذم شمػسػم يمتوب اهلل اعمـزل: مؽورم ( 4)

 .024، ح039( اًمصدوق، اخلصول: 3)
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 واضح. 

 هق شمعظقؿ ًمف قمرومًو. ×احلسلم اإلمومإن شمعظقؿ ؿمعوئر  اظمٗمدَم٥م ايمرازمٔم٥م:

 .×جيى شمعظقؿ ؿمعوئره وإطمقوء ذيمره وذيمر مظؾقمقتف ايمٛمتٝمج٥م:

 اآلٖٛ اخلاوصٛ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ ) ىمقًمف شمعومم:

 .(0) (چ

 سمٗمري٤م آؽمتدٓل:

 سمٔم٣ملم ضمٗمٝمٗم٥مإن احل٤م يتٔمٙمؼ زم٣مهلل  اظمٗمدَم٥م إولم:

ڌ ڎ ) وهذا مو ذيمره اًمسقد اًمطبوـمبوئل ذم ذيؾ شمػسػم ىمقًمف شمعومم:

طمالهم٣ًم ظمـ  ،إن احل٤م يتٔمٙمؼ زم٣مهلل سمٔم٣ملم ضمٗمٝمٗم٥م: »ومؼول (ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

 .(7)شوٓ يتٔمٙمؼ زمف ؽمبح٣مٞمف ضمٗمٝمٗم٥م ،وم٣مل إّن احل٤م يتٔمٙمؼ زم٣مٕصمس٣مم واجلسامٞمٝم٣مت

بع اهلل دم زمٔمض أَمره دون يمٝمس َمـ اسم»صمؿ ىمول  ،وذيمر أّن احلى يالزمف آشمبوع

 ،واؾمتداد هذا احل٤م َمالزم ٓٞمحِم٣مر ايمتبٔمٝم٥م َمـ أَمر اهلل»وذيمر أيضًو:  ،شزمٔمض زمٚمّتبع

 .(3)شڈ ژ ژ ڑ ڑ) : ويمذيمؽ َمدح اظم٠مَمٛمكم زمٗمقيمف

ىمرر اهلل شمعومم ًمرؾمقًمف طمبًو يمام ىمرر ًمـػسف اظمٗمدَم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م:

ژ ژ ) ومم:هذه اعمؼدمي ذيمرهو اًمعالمي اًمطبوـمبوئل ذم شمػسػم ىمقًمف شمع

وأن أصمر  ،هق طمى هلل شمعومم وأيمد أّن طمى اًمرؾمقل إيمرم( ڑ ڑ ک

هذا احلى اًمذي هق )آشمبوع( قملم اشمبوع اهلل شمعومم ومنّن اهلل شمعومم هق اًمداقمل إمم إـموقمي 


 .40( آل قمؿران: آيي0)

 .315/ 0( اًمطبوـمبوئل، اعمقزان ذم شمػسػم اًمؼرآن: 7)

 319/ 0( اعمصدر كػسف: 4)
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 (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)ومؾذا ىمول  ،رؾمقًمف وإمر سموشمبوقمف

 .(0) (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ): ووم٣مل سمٔم٣ملم

وشمعظقؿف؛ يمقكف وًمقًو مـ أوًمقوء اهلل  ×احلسلم اإلموموم طمى ًمز اظمٗمدَم٥م ايمث٣ميمث٥م:

 شمعومم

وىمذيمؽ اسمب٣مع ىمؾ َمـ ُيتدي إلم اهلل »وهذا مو ذيمره اًمعالمي اًمطبوـمبوئل سمؼقًمف: 

وومرآن يٗمرب زمٗمرائتف وٞمحق ذيمؽ  ،أو آي٥م سمٔمكم زمدٓيمتف ،ىمٔم٣ممل ُيدي زمٔمٙمٚمف ،زم٣مسمب٣مفمف

 .(7)شَمٗمرزم٥م إيمٝمف واسمب٣مفمٜم٣م ؿم٣مفم٥م سمٔمد ،هم١مهن٣م ىمٙمٜم٣م حمبقزم٥م زمح٤م اهلل

واسمب٣مفمف اسمب٣مع  ،وزم٣من أيّم٣ًم أن ضم٤م ََمـ ضمبف َِمـ ضم٤م اهلل»وذم مقضع آظمر ىمول: 

 ،وىمؾ َم٣م يذىمر اهلل زمقصمف ،وىمت٣مب اهلل وؽمٛم٥م ٞمبٝمف ،اهلل ىم٣ميمٛمبل وآيمف وايمٔمٙمامء زم٣مهلل

 .(4)شإطمالص هلل يمٝمس َمـ ايمممك اظمذَمقم دم رء

وسمٔمٓمٝمٚمف َمـ  ×احلسكم ٣مماإلَمايمتٗمرب إلم اهلل سمٔم٣ملم زمح٤م  اظمٗمدَم٥م ايمرازمٔم٥م:

 .سمٗمقى اهلل

ايمتٗمرب زمحبف واسمب٣مفمف سمٗمرب : »وهذه اعمؼدمي ذيمرهو اًمعالمي اًمطبوـمبوئل سمؼقًمف 

ٹ ڤ ڤ ڤ ) وم٣مل سمٔم٣ملم: ،وسمٔمٓمٝمٚمف زمام ئمد سمٔمٓمٝماًم َمـ سمٗمقى اهلل ،إلم اهلل

ومل يٗمٝمد زمًمء َمثؾ ايمِمٖم٣م  ،وايمُمٔم٣مئر هل ايمٔمالَم٣مت ايمدايم٥م (ڤ ڦ ڦ ڦ

َم٣م هق َمـ ؾمٔم٣مئر اهلل وآي٣مسمف وفمالَم٣مسمف اظمذىمرة يمف همتٔمٓمٝمٚمف  هم٘مؾ ،واظمروة ونمغم ذيمؽ

 .(3)شويُمٚمٙمف مجٝمع أي٣مت أَمرة زم٣ميمتٗمقى ،َمـ سمٗمقى اهلل

وظمالصي هذه اعمؼدموت: أّن اًمعالمي اًمطبوـمبوئل يرى أّن آشمبوع واًمقٓيي 


 ( اعمصدر كػسف.0)

 .312 :اعمصدر كػسف( 7)

 .311-312( اعمصدر كػسف: 4)

 ( اعمصدر كػسف.3)
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 .(0)واحلى أمقر مرشمبطي سمعضفو سموًمبعض أظمر

 ومقظفر ممو شمؼدم مو يليت:

 تعؾؼ سموهلل شمعومم طمؼقؼي ٓ جموزًا.إّن احلى يـ 0

 إّن طمى مـ حيبف اهلل شمعومم هق قملم طمى اهلل شمعومم.ـ 7

 إّن اشمبوع مـ حيبف اهلل شمعومم هق اشمبوع هلل شمعومم.ـ 4

 إّن اًمتؼرب ممـ حيبف اهلل شمعومم واشمبوقمف هق شمؼرب إمم اهلل شمعومم.ـ 3

 ّكف مـ ؿمعوئر اهلل شمعومم.وشمعظقؿ مـ حيبف اهلل شمعومم هق مـ شمؼقى اهلل شمعومم ٕـ 5

 ،وشمعظقؿف يمقكف وًمقًو مـ أوًمقوء اهلل شمعومم ×احلسلم اإلمومإّن طمى  ايمٛمتٝمج٥م:

واًمتعبػم قمـ هذا احلى سموًمػرح ًمػرطمف أو احلزن  ،هق مـ سموب شمعظقؿ ؿمعوئر اهلل شمعومم

وهذه إمقر هل قملم اًمشعوئر  ،حلزكف أو اًمبؽوء قمغم مصقبتف هل مـ ؿمعوئر اهلل شمعومم

ومال ؿمؽ ذم  ،وموشمضح ممو شمؼدم أّن اًمشعوئر احلسقـقي مـ ؿمعوئر اهلل شمعومم ،قـقياحلس

 ومضاًل قمـ ضمقاز ذًمؽ. ،اؾمتحبوب إىمومتفو

زمكّم ؽمبح٣مٞمف أن اإليامن زمف ٓ ُيري إٓ إذا وم٣مرٞمف اإليامن »ب: ىمول اًمطؼمد: 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  )ىمام سمزفمٚمقن  (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ) زمرؽمقيمف همٗم٣مل:

وومٝمؾ: إن ىمٛمتؿ  ، هم٣مسمبٔمقا ديٛمل يزدد يم٘مؿ ضمب٣مً أي إن ىمٛمتؿ حتبقن ديـ اهلل (ڃ

ص٣مدومكم دم دفمقة حمب٥م اهلل سمٔم٣ملم هم٣مسمبٔمقين هم١مٞم٘مؿ إن همٔمٙمتؿ ذيمؽ أضمب٘مؿ اهلل سمٔم٣ملم 

 .(7)شويٕمٖمر يم٘مؿ

 وممو ذيمره اًمطؼمد يظفر مو يليت:

 ومال طمّى دون ـموقمي. ،إّن طمّى اهلل شمعومم يؼتيض اشمبوع ديـفـ  أ


 .091/ 4( ُاكظر: اعمصدر كػسف: 0)

 .773/ 7( اًمطؼمد، جمؿع اًمبقون: 7)
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طمى  ومـ ديـ اًمـبل ديـ اًمـبل إيمرمومـ ديـ اهلل شمعومم اشمبوع ـ  ب

 اإلموموهذا مو يتجّسد ذم إطمقوء ذيمرى  ،وشمعظقؿفو وطمػظ طمرمتفوقمؽمشمف

 مـ ظمالل إىمومي ؿمعوئره. ×احلسلم
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 املبخح الجالح

 األدلٛ الرٔاٟٗٛ عمٜ وعرٔعٗٛ الععاٟر احلصٍٗٗٛ  
ومطؾقسمقي  ×احلسلم اإلمومًمؼد سمؾغً اًمروايوت اًمتل أؿمورت إمم ومضؾ 

سمؾغً طمد  ،اطمؽمامف وشمعظقؿف ذم طمقوشمف وزيورشمف واًمبؽوء قمؾقف سمعد ؿمفودشمف

وًمؽل يتضح طمؽؿ إىمومي اًمشعوئر حيتوج اًمبوطمٌ إمم اًمقىمقف قمغم  ،آؾمتػوضي

 سمعض هذه اًمروايوت.

 ×احلصني اإلواًاملطمب األٔه: األحادٖح ٔالرٔاٖات اليت تده عمٜ حب 

ومـزًمتف  ×احلسلم موماإلإن اًمروايوت وإطموديٌ يمثػمة ذم طمى وومضؾ 

ومـفو مو يكم: ،ٓ ؾمقام صحوسمي اًمـبل ،قمـد ضمّده اعمصطػك| وقمـد اعمسؾؿلم

 باالظرتاك وع غريٓ ×املكصد األٔه: األحادٖح ٔالرٔاٖات الدالٛ عمٜ حبْ

أّي أهؾ زمٝمتؽ أضم٤م إيمٝمؽ؟ »: ىمول: ؾمئؾ اًمـبل ،قمـ أكس سمـ موًمؽـ 0

.(0)شوم٣مل: احلسـ واحلسكم

ووم٣مل: َمـ  ،أطمذ زمٝمد ضمسـ وضمسكم |إّن رؽمقل اهلل»ىمول: أكف  ×قمـ قمكمـ 7

 ،. أظمرضمف أمحدشأضمبٛمل وأضم٤م هذيـ وأزم٣مّه٣م وأَمٜمام ىم٣من َمٔمل دم درصمتل يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م


 .33/ 7( اسمـ ؿمفر اؿمقب، مـوىمى آل ايب ـموًمى: 0)
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وىمول: طمديٌ همريى. ش.ىم٣من َمٔمل دم اجلٛم٥م»وىمول:  ،واًمؽممذي

 ،وهم٣مؿمٚم٥م ،أّن أّول َمـ يدطمؾ اجلٛم٥م أٞم٣م |أطمػمين رؽمقل اهلل»وقمـف ىمول: ـ 4

. ظمرضمف أسمق شهمٚمحّبقٞم٣م؟ وم٣مل: َمـ ورائ٘مؿ ،كم. ومٙم٦م: ي٣م رؽمقل اهللواحلسـ واحلس

 .(0)ؾمعد

 |صم٣مء احلسـ واحلسكم يستبٗم٣من إلم رؽمقل اهلل»قمـ يعغم سمـ مرة ىمول: ـ 3

شمّؿ ومبؾ  ،وومّبؾ هذا ،|همجٔمؾ يده دم فمٛمٗمف همّمّٚمف إلم زمْمٛمف ،همج٣مء أضمدّه٣م ومبؾ أطمر

أظمرضمف  ش.جمٜمٙم٥م ،جمبٛم٥م ،قيمد َمبخٙم٥مايم ،أُي٣م ايمٛم٣مس ،شمؿ وم٣مل: إين أضمبٜمام همٟمضمبقّه٣م ،هذا

 .(7)واًمدوٓيب ،أمحد

يِمقّم واحلسـ واحلسكم يتقاشمب٣من  |ىم٣من رؽمقل اهلل»ىمول:  ،قمـ قمبد اهللـ 5

َمـ أضمبٛمل همٙمٝمح٤م  ،زمٟميب ّه٣م وأَمل ،: دفمقّه٣م|همٗم٣مل ،همب٣مفمدّه٣م ايمٛم٣مس ،فمعم ـمٜمره

 .(4). ظمّرضمف أسمق طموشمؿشهذيـ

َمـ أضم٤م احلسـ »: يؼقل ىمول: ؾمؿعً رؾمقل اهلل ،قمـ إرسائقؾـ 9

. ظمّرضمف أسمق ؾمعقد ذم ذف شوَمـ أزمٕمّمٜمام همٗمد أزمٕمّمٛمل ،واحلسكم همٗمد أضمبٛمل

.(3)اًمـبقة

 مبفردٓ ×املكصد الجاٌ٘: األحادٖح ٔالرٔاٖات الدالٛ عمٜ حبْ

وهق  |وؽمٚمٔم٦م أذٞم٣مي رؽمقل اهلل ،أزمٌمت فمٝمٛم٣مي: »ىمول ،قمـ أيب هريرةـ 0

وم٣مل  ،هق يٗمقل: سمرق فمكم زمٗم٥مو |آطمذ زم٘مّٖمل ضمسكم وومدَم٣مه فمعم ومدَمل رؽمقل اهلل


 .39-35( اعمصدر كػسف:0)

 .32-39 ( اعمصدر كػسف:7)

 .32 ( اعمصدر كػسف:4)

 ( اعمصدر كػسف.3)
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: |شمّؿ وم٣مل يمف رؽمقل اهلل ،|همرومل ايمٕمالم ضمتك وضع ومدَمٝمف فمعم صدر رؽمقل اهلل

 .(0)ششمؿ وم٣مل: ايمٙمٜمؿ إين أضمبف همٟمضمبف ،شمؿ ومبٙمف ،اهمتح هم٣مك

زمٝمٛمام فمبد اهلل زمـ فمٚمر صم٣ميمس دم ـمؾ ايم٘مٔمب٥م إذ »ىمول يقكس سمـ أيب إؾمحوق: ـ 7

 .(7)شإرض إلم أهؾ ايمسامء ايمٝمقمَمٗمباًل همٗم٣مل: هذا أضم٤م أهؾ  ×رأى احلسكم

وهـوك روايوت يمثػمة قمـد اًمػريؼلم ذيمرهو صوطمى يمتوب ومضوئؾ اخلؿسي مـ 

 .(4)×احلسلم اإلمومشمشػم إمم طمى وومضؾ  ،اًمصحوح اًمستي

 ايمٛمتٝمج٥م:

ممو يشػم  ،طمبًو يمبػماً  ×احلسلم اإلمومحيى وًمده  إن اًمـبل إيمرمـ 0

وهذا ممو يدظمؾ اًمّسور  ،واطمؽمامف وطمبف ×احلسلم اإلمومذًمؽ إمم رضورة شمعظقؿ 

واكتفوك طمرمتف وسمغضف اًمذي  اإلمومسمخالف شمقهلم  قمغم ىمؾى رؾمقل اهلل

وطمقٌ إّن اعمسؾؿلم ملمقرون  ،يدظمؾ إذى وإمل واحلزن قمغم ىمؾى اًمـبل

سمؾ سح اًمؼرآن سمؾعـ  ،وىمد هنقا قمـ إحلوق إذى سمف ،سمتعظقؿ اًمـبل وشمقىمػمه

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ) ام ذم ىمقًمف شمعومم:يم مـ يمذي رؾمقل اهلل

ەئ ەئ وئ وئ ... ) :وىمقًمف شمعــومم .(3)(ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ی 

(5).(جئ


 .34/ 7ذظموئر اًمعؼبك ذم مـوىمى ذوي اًمؼرسمك: ، اًمطؼمي (0)

 .7/96اًمعسؼالين، اإلصوسمي ذم معرومي اًمصحوسمي:  (7)

 .477/ 4( ُاكظر: اًمػػموز آسمودي، ومضوئؾ اخلؿسي مـ اًمصحوح اًمستي: 4)

 .52( إطمزاب: آيي3)

 .54( إطمزاب: آيي5)
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َمـ »وىمقًمف ذم احلديٌ اخلومس  شهمٟمضمبقّه٣م»ذم احلديٌ اعمتؼدم  ىمقًمفـ 7

وهذا سمدوره  أمر فموهر ذم وضمقب اعمحبي ًمؾحسـلم  شأضمبٛمل همٙمٝمح٤م هذيـ

وكزول اعمصوئى قمؾقفؿ وهذا مو شمؼتضقف اًمػطرة  ،زن واًمبؽوء ًمػراىمفؿيؼتيض احل

 ،وإّٓ ٓ يقضمد قموىمؾ يؼقل سمؿحبي رء قمظقؿ صمؿ ٓ حيزن وٓ يبؽل ًمػراىمف ،اًمسؾقؿي

أمر واضمى أمر سمف اًمنمع سمؾ ضمعؾ حمبتف ومقق  يمام أن حتصقؾ حمبي اًمـبل إيمرم

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ) حمبي يمؾ رء يمام ذم ىمقًمف شمعومم:

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ 

مرشمبطي سمؿحبي  . وطمقٌ إّن حمبي اًمـبل إيمرم(0)(ڱ ڱ ڱ

 صورت حمبتفام واضمبي أيضًو شمؼتيض احلزن واًمبؽوء واجلزع هلام. احلسـلم 

ىمول رضمؾ مـ إزد: ؾمؿعً رؾمقل »روى أسمق زهػم سمـ إىمؿر. ىمول: ـ 4

 ،شهمٙمٝمبٙمغ ايمُم٣مهد َمٛم٘مؿ ايمٕم٣مئ٤م ،أضمبٛمل همٙمٝمحبف َمـ» يؼقل ًمؾحسـ سمـ قمكم: اهلل

.(7)شَم٣م ضمدشمت٘مؿ. أطمرصمف أمحد |ويمقٓ فمزَم٥م رؽمقل اهلل

ومقف دًٓمي قمغم اؾمتحبوب اًمتبؾقغ  شهمٙمٝمبٙمغ ايمُم٣مهد َمٛم٘مؿ ايمٕم٣مئ٤م»| همٗمقيمف

 ×ومـ اًمقاضح أن هذا آؾمتحبوب ٓ خيتص سموحلسـ ،×احلسـ اإلمومسمؿحبي 

ََمـ أضمبٛمل »ذم احلديٌ اًمثوًمٌ:  ىمقًمف؛ عمو مر مـ ×احلسلم اإلمومسمؾ يشؿؾ 

وموًمتبؾقغ سمؿحبتفؿ  ،شوأضم٤م هذيـ وأزم٣مّه٣م وأَمٜمام ىم٣من َمٔمل دم درصمتل يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م

وهذا  ،وشمسؾقؿفو واؾمتالمفو يدًا سمقد ،يؼتيض شمقارصمفو سملم إضمقول احلورضة واًمغوئبي

 مو جيّقز قمؼد اعمجوًمس وآطمتػوٓت ًمؾتبؾقغ سمذًمؽ.


 .73( اًمتقسمي: آيي0)

 .31/ 7: اًمؼرسمك ذوي مـوىمى ذم اًمعؼبك ظموئرذ اًمطؼمي، (7)
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 اإلواًعمٜ زٖارٚ ٔاألٟىٛ الدالٛ عمٜ حح الٍيب املطمب الجاٌ٘: الرٔاٖات
 ×احلصني

 يف احلّح عمٜ السٖارٚ املكصد األٔه: وا ٌكن عَ الٍيب

ي٣م رؽمقل اهلل َم٣م ظمـ زارٞم٣م؟ همٗم٣مل: ي٣م زمٛمل َمـ زارين »: ×احلسـ اإلمومىمول ـ 0

 .(0)شضمٝم٣ًم )أو َمٝمت٣ًم( أو زار أطم٣مك ضمٝم٣ًم أو َمٝمت٣ًم )ىم٣من ضمٗم٣ًم( فمقّم أن أؽمتٛمٗمذه َمـ ايمٛم٣مر

َم٣م صمزاء َمـ  ،ي٣م أزمت٣مه»: ىمول ًمرؾمقل اهلل وروي أن احلسلم سمـ قمكمـ 7

ىم٣من ضمٗم٣ًم  ،: َمـ زارين ضمٝم٣ًم أو َمٝمت٣ًم أو زار أزم٣مك أو زار أطم٣مك أو زاركزارك؟ همٗم٣مل

 .(7)شوأطمّٙمِمف َمـ ذٞمقزمف ،فمقم أن أزوره يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م

 يف احلّح عمٜ السٖارٚ ^: وا ٔرد عَ األٟىٛاملكصد الجاٌ٘

َمـ زار احلسكم يقم فم٣مؾمقراء ضمتك يٓمؾ »: ×اًمبوىمر اإلمومروي قمـ  موـ 0

يمٗمل اهلل فمز وصمؾ يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م زمثقاب أيمٖمل أيمػ ضمج٥م وأيمٖمل أيمػ فمٚمرة  ،فمٛمده زم٣مىمٝم٣مً 

وشمقاب ىمؾ ضمج٥م وفمٚمرة ونمزوة ىمثقاب َمـ ضم٨م وافمتٚمر ونمزا  ،وأيمٖمل أيمػ نمزوة

 ،ً ومداك. ىمول اًمراوي: ىمؾً: ضمعؾشوَمع إئٚم٥م ايمراؾمديـ َمع رؽمقل اهلل

إذا »ومام عمـ يمون ذم سمعد اًمبالد وأىموصقفو ومل يؿؽـف اعمصػم إًمقف ذم ذًمؽ اًمققم؟ ىمول: 

وأوَمٟم زم٣ميمسالم  ،ىم٣من ذيمؽ ايمٝمقم زمرز إلم ايمِمحراء أو صٔمد ؽمْمح٣ًم َمرسمٖمٔم٣ًم دم داره

يٖمٔمؾ ذيمؽ دم صدر ايمٛمٜم٣مر ومبؾ  ،وصعم زمٔمده رىمٔمتكم ،واصمتٜمد فمعم وم٣مسمٙمف زم٣ميمدفم٣مء

ويٗمٝمؿ دم داره  ،ويب٘مٝمف ويٟمَمر َمـ دم داره زم٣ميمب٘م٣مء فمٙمٝمف ×شمؿ يمٝمٛمدب احلسكم ،ايمزوال

 ،×ويتالومقن زم٣ميمب٘م٣مء زمٔمّمٜمؿ زمٔمّم٣ًم زمٚمِم٣مب احلسكم ،َمِمٝمبتف زم١مـمٜم٣مر اجلزع فمٙمٝمف


 .344اًمبحراين، احلدائؼ اًمـورضة:  (0)

 .759( اًمصدوق، اهلدايي: 7)
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.(0)شمجٝمع هذا ايمثقابهمٟمٞم٣م ض٣مَمـ هلؿ إذا همٔمٙمقا ذيمؽ فمعم اهلل

ٓ  َمـ زار احلسكم زمـ فمقم»أكف ىمول:  ،×اًمصودق اإلمومروي قمـ ـ 7

همال  ،ىمام يٚمحص ايمثقب دم اظم٣مء ،وٓ ؽمٚمٔم٥م حمِم٦م ذٞمقزمف ،وٓ ري٣مءً  ،ْمراً وٓ زم ،أذاً 

 .(7)شوىمٙمام رهمع ومدَمف فمٚمرة ،وي٘مت٤م يمف زم٘مؾ طمْمقة ضمج٥م ،يبٗمك فمٙمٝمف دٞمس

 .(4)شهمٗمد ضم٨ّم وافمتٚمر ×َمـ زار احلسكم»: ×ىمول اًمرضوـ 4

ىمول: ىمول زم أسمق ضمعػر حمؿد سمـ  ،قمـ حمؿد سمـ مسؾؿ ذم طمديٌ ـمقيؾـ 3

همٗم٣مل: َم٣م ىم٣من َمـ  ،فمعم طمقف ووصمؾ ،ومٙم٦م: ٞمٔمؿ ، ومػم احلسكم؟هؾ سمٟمي»: قمكم

 ،وَمـ طم٣مف دم إسمٝم٣مٞمف آَمـ اهلل روفمتف يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ،هذا أؾمد هم٣ميمثقاب همٝمف فمعم ومدر اخلقف

وؽمٙمٚم٦م فمٙمٝمف اظمالئ٘م٥م وزاره  ،واٞمٌمف زم٣مظمٕمٖمرة ،يقم يٗمقم ايمٛم٣مس يمرب ايمٔم٣مظمكم

 .(3)شسف ؽمقء واسمبع رضقان اهللواٞمٗمٙم٤م زمٛمٔمٚم٥م َمـ اهلل وهمّمؾ مل يٚمس ،ودفم٣م يمف ايمٛمبل

 اإلموماًمؽثػم مـ اًمروايوت اًمتل حتٌ قمغم زيورة وورد قمـ إئؿي

 .(5)×احلسلم

  ×احلصني اإلواًاملطمب الجالح: الرٔاٖات اليت أدازت اجلسع عمٜ 

.(9)شوهق اٞمٗمْم٣مع اظمٛم٥ّم فمـ محؾ َم٣م ٞمزل ،ٞمٗمٝمض ايمِمػم»اجلزع ذم اًمؾغي: 

 .(2)شواجلزع ٞمٗمٝمض ايمِمػم ،ضد ايمِمبقر فمعم ايممم»اجلزوع: 


 .479-475اًمؼؿل، يمومؾ اًمزيورات: اسمـ ىمقًمقيف  (0)

 .0391/ 03( اًمػقض اًمؽوؿموين، اًمقاذم: 7)

 .1، ح317/ 5( احلر اًمعومكم، هدايي إمي إمم أطمؽوم إئؿي: 4)

 .735ًمقيف اًمؼؿل، يمومؾ اًمزيورات: ( اسمـ ىمق3)

 .077 اعمصدر كػسف:( ُاكظر: 5)

 .354/ 0سمـ ومورس، معجؿ مؼويقس اًمؾغي: ا (9)

 .55/ 1( اسمـ مـظقر، ًمسون اًمعرب: 2)
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 ،اجلزع ًمقس طمرامًو مو مل يصؾ إمم طمد آقمؽماض قمغم ومعؾ اهلل شمعومم سمعبوده

أو  ،يؼؾ صؼمه قمغم اعمصقبي :أي ،ومؿصوئى اًمدكقو وسماليوهو ىمد شمصقى اعمممـ ومقجزع

وىمد يالطمظ اًمعبد مو  ،إٓ أكف مل خيرج قمـ طمدود اعمممـلم ،يضعػ ىمؾبف قمـ محؾفو

وهذا هق ديدن  ،م ومقسؽمضمع ويصؼم حمتسبًو مذقمـًو هلل شمعوممًمؾصوسمريـ مـ مؼو

وأهؾ سمقتف أيمثر اًمـوس سمالء وأقمظؿفؿ  ومال ؿمؽ أن اًمـبل إيمرم ،اعمممـلم

َم٣م أوذي ٞمبل َمثٙمام »أكف ىمول:  طمتك ورد قمـ اًمـبل ،مصقبي وأؿمدهؿ أذى

 .(0)شأوذي٦م

  ×حلصنيا اإلواًعمٜ املكصد األٔه: وا ٔرد وَ دسع يف شريٚ أِن البٗت

وؾمودة اًمـوس ذم  ،هؿ أومم اًمـوس سمؿؼوم اًمصوسمريـكعؾؿ أّن أهؾ اًمبقً

ومؾذا ٓسمد أن كحؿؾ يمؾؿي )ضمزع( قمغم ؿمدة أعمفؿ  ،ٓؾمقام ومضقؾي اًمصؼم ،اًمػضوئؾ

وهذا مو كؾؿسف ذم روايوت اجلزع أشمقي: ،وطمزهنؿ اًمؽبػم مع اًمتسؾقؿ ٕمر اهلل شمعومم

 صمزع ايمٛمبلـ  أ

ىمول: طمدصمـل ؾمعد سمـ  ـ ، رمحف اهلل شمعوممـ  طمدصمـل أيب :ؼؿلىمول اسمـ ىمقًمقيف اًم

قمـ  ،قمـ احلسلم سمـ ؾمعقد ،قمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ قمقسك ،قمبد اهلل سمـ أيب ظمؾػ

قمـ أيب  ،قمـ أيب سمصػم ،قمـ هورون سمـ ظمورضمي ،قمـ حيقك احلؾبل ،اًمـّض سمـ ؾمقيد

 ،ديفيٙمٔم٤م زمكم ي ×واحلسكم ،أسمك رؽمقل اهلل ×إن صمػمئٝمؾ»ىمول:  ،×قمبد اهلل

همٗم٣مل: أٓ أريؽ ايمؼمزم٥م ايمتل يٗمتؾ  ،وم٣مل: همجزع رؽمقل اهلل ،همٟمطمػمه أن أَمتف ؽمتٗمتٙمف

 ×إلم اظم٘م٣من ايمذي ومتؾ همٝمف احلسكم وم٣مل: همخسػ َم٣م زمكم جمٙمس رؽمقل اهلل ،همٝمٜم٣م

همخرج وهق  ،ودضمٝم٦م دم أرسع َمـ ؿمرهم٥م فمكم ،همٟمطمذ َمٛمٜم٣م ،ضمتك ايمتٗم٦م ايمٗمْمٔمت٣من


 . 745/ 7. اًمػقض اًمؽوؿموين، اًمقاذم: 025/ 3: اًمتػسػم اًمؽبػم( اًمػخر اًمرازي، 0)
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 .(0)شضمقيمؽ يٗمقل: ؿمقزمك يمؽ َمـ سمرزم٥م وؿمقزمك ظمـ يٗمتؾ

 صمزع هم٣مؿمٚم٥مـ  ب

قمـ  ،قمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ قمقسك ،إسمـ ىمقًمقيف قمـ حمؿد سمـ احلسـ اًمصػور

ىمول:  ،×قمـ أيب قمبد اهلل ،قمـ سمعض أصحوسمـو ،قمـ قمبد اهلل سمـ سمؽػم ،اسمـ ومضول

همٗم٣مل: إن  ،همسٟميمتف: َم٣م يمؽ ،وفمٝمٛم٣مه سمدَمع فمعم رؽمقل اهلل‘دطمٙم٦م هم٣مؿمٚم٥م»

همٟمطمػمه٣م زمٚمـ  ،همجزفم٦م وؾمؼ فمٙمٝمٜم٣م ،٣مً أطمػمين أن أَمتل سمٗمتؾ ضمسٝمٛم ×صمػمئٝمؾ

.(7)شهمْم٣مزم٦م ٞمٖمسٜم٣م وؽم٘مٛم٦م ،يٚمٙمؽ َمـ ويمده٣م

 ×اإلواًوا ٔرد وَ حح عمٜ اجلسع عمٜ املكصد الجاٌ٘: 

قمـ احلسـ سمـ قمكم سمـ  ،قمـ أيب قمبد اهلل اجلومقراين ،روي ؾمعد سمـ قمبد اهللـ 0

واجلزع  إن ايمب٘م٣مء»ىمول: ؾمؿعتف يؼقل:  ،×قمـ أيب قمبد اهلل ،قمـ أسمقف ،أيب محزة

هم١مٞمف  ،َم٣م طمال ايمب٘م٣مء واجلزع فمعم احلسكم زمـ فمقم  ،َم٘مروه يمٙمٔمبد دم ىمؾ َم٣م صمزع

.(4)شهمٝمف َمٟمصمقر

قمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ  ،قمـ أسمقف ،قمـ حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ ضمعػر احلؿػميـ 7

قمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ  ،قمـ قمبد اهلل سمـ محود اًمبٍمي ،قمـ حمؿد سمـ ظموًمد ،ؾمومل

ي٣م »: ×ىمول: ىمول زم أسمق قمبد اهلل ،ـ قمبد اعمؾؽ يمرديـ اًمبٍميقمـ مسؿع سم ،إصؿ

أٞم٣م رصمؾ َمُمٜمقر  ،؟ ومٙم٦م: ٓ×أٞم٦م َمـ أهؾ ايمٔمراق؟ أَم٣م سمٟمي ومػم احلسكم ،َمسٚمع

وفمدوٞم٣م ىمثغم َمـ أهؾ ايمٗمب٣مئؾ  ،وفمٛمدٞم٣م َمـ يتبع هقى هذا اخلٙمٝمٖم٥م ،فمٛمد أهؾ ايمبٌمة

 ،ٝمامن همٝمٚمثٙمقن يبويمس٦م آَمٛمٜمؿ أن يرهمٔمقا ضم٣مرم فمٛمد ويمد ؽمٙم ،َمـ ايمٛمِم٣مب ونمغمهؿ


 .71-72، يمومؾ اًمزيورات: اًمؼؿل ( اسمـ ىمقًمقيف0)

 .75: اعمصدر كػسف( 7)

 .717-710: اعمصدر كػسف( 4)



 042  ...................  اًمسـّي أطموديٌ ذم×اًمشفداء ؾمّقد عمؼتؾ اإلهلل اًمغضى دمكّم  مظوهر: اًمثوين اًمػصؾ

وأؽمتٔمػم  ،وم٣مل: همتجزع؟ ومٙم٦م: إي واهلل ،وم٣مل رم: أهمام سمذىمر َم٣م صٛمع زمف؟ ومٙم٦م: ٞمٔمؿ

 ،همٟمَمتٛمع َمـ ايمْمٔم٣مم ضمّتك يستبكم ذيمؽ دم وصمٜمل ،يمذيمؽ ضمتك يرى أهقم أشمر ذيمؽ فمقمّ 

أَم٣م إٞمؽ َمـ ايمذيـ ئمدون َمـ أهؾ اجلزع يمٛم٣م وايمذيـ يٖمرضمقن  ،وم٣مل: رضمؿ اهلل دَمٔمتؽ

 .(0)شزٞمٛم٣م...يمٖمرضمٛم٣م وحيزٞمقن حل

ومنذا سمؾغ اجلزع درضمي يستطقع اإلكسون اًمتعبػم قمـف سموًمٍماخ أو اًمبؽوء أو طمتك 

 .×ومفذا أمر منموع ـموعمو امتدطمف اعمعصقم ،اًمؾطؿ

 ×احلسلم اإلمومقمغم ومو صدر مـ سمؽوء وطمزن وضمزع مـ أهؾ اًمبقً

 دًمقؾ قمغم ضمقاز واؾمتحبوب هذه اًمشعػمة.



 ×احلصني اإلواًاملطمب الرابع: الرٔاٖات الدالٛ عمٜ اشتخباب البكاٞ عمٜ 

 ×احلصني اإلواً: داللٛ فعن املعصًٕ عمٜ دٕاز البكاٞ عمٜ أٔاًل

 ×احلسكم اإلَم٣ممفمعم  إٞمبٝم٣مءايمرواي٣مت ايمتل سمُمغم إلم زم٘م٣مء ـ  أ

 ،وهل شمدل سمدورهو قمغم ضمقاز اًمبؽوء ،شمؼدمً هؽذا روايوت ذم اًمػصؾ إول

قمغم وأهؾ اًمبقً هـوًمؽ روايوت أظمرى دًمً قمغم سمؽوء اًمـبل إيمرمو

 وهل يمؤيت: ×احلسلم اإلموم

وومد روي فمـ زوصم٥م ايمٔمب٣مس زمـ فمبد »ىمول اسمـ هبي اهلل سمـ كام احلكم: ـ 0

وهل أم ايمٖمّمؾ )يمب٣مزم٥م زمٛم٦م احل٣مرث( وم٣ميم٦م: رأي٦م دم ايمٛمقم ومبؾ َمقيمده ىمٟمّٞمف  ،اظمْمٙم٤م

همٗمِمِم٦م ايمرؤي٣م فمعم  ،ووضٔم٦م دم ضمجريومْمٔم٦م  ومْمٔم٥م َمـ حلؿ رؽمقل اهلل


 .713-714( اعمصدر كػسف: 0)
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وأدهمٔمف إيمٝمؽ  ،همٗم٣مل: إن صدوم٦م رؤي٣مك هم١من هم٣مؿمٚم٥م ؽمتٙمد نمالَم٣مً  رؽمقل اهلل

همٗمْمرت  ،همجئ٦م زمف يقَم٣ًم همقضٔمتف دم ضمجره همب٣مل ،يمؼمضٔمٝمف. همجرى إَمر فمعم ذيمؽ

همٜمذا  ،همٗم٣مل ىم٣مظمٕمّم٤م: َمٜماًل ي٣م أم ايمٖمّمؾ ،همٗمرصتف همب٘مك َمٛمف ومْمرة فمعم شمقزمف

همجئ٦م  ،وم٣ميم٦م: همؼمىم٦م وَمّمٝم٦م ٔسمٝمف زمامء ،٦م ازمٛملشمقيب يٕمسؾ وومد أوصمٔم

همٗمٙم٦م: َمّؿ زم٘م٣مؤك ي٣م رؽمقل اهلل؟ همٗم٣مل: إّن صمػمئٝمؾ أسم٣مين  ،يب٘مل همقصمدسمف

 .(0)شهمٟمطمػمين أن أَّمتل سمٗمتؾ ويمدي هذا

فمـ  ،ضمدث فمبد اهلل زمـ حيٝمك»ىمول اسمـ قمسويمر ذم خمتٍم شموريخ دمشؼ: ـ 7

 ،همٙمام ضم٣مذوا زمٛمٝمٛمقى ،َمْمٜمرسمفوىم٣من ص٣مضم٤م  ،أزمٝمف: أٞمف ؽم٣مهمر َمع فمقم ازمـ أيب ؿم٣ميم٤م

 ،صػمًا أزم٣م فمبد اهلل زمُمط ايمٖمرات ،ٞم٣مدى فمقم: صػمًا أزم٣م فمبد اهلل ،وهق َمٛمْمٙمؼ إلم صٖمكم

ومٙم٦م: وَمـ ذا أزمق فمبد اهلل؟ وم٣مل: دطمٙم٦م فمعم رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف ـ وآيمف ـ وؽمٙمؿ 

زمؾ همٗمٙم٦م: ي٣م ٞمبل اهلل أنمّمبؽ أضمد؟ َم٣م ؾمٟمن فمٝمٛمٝمؽ سمٖمٝمّم٣من؟ وم٣مل:  ،وفمٝمٛم٣مه سمٖمٝمّم٣من

ووم٣مل: هؾ يمؽ  ،همحدشمٛمل أن احلسكم يٗمتؾ زمُمط ايمٖمرات ،وم٣مم َمـ فمٛمدي صمػميؾ ومبُؾ 

همٚمد يده همٗمبض ومبّم٥م َمـ سمراب همٟمفمْم٣مٞمٝمٜم٣م  ،أن أؾمٚمؽ َمـ سمرزمتف؟ وم٣مل: ومٙم٦م: ٞمٔمؿ

 .(7)شهمٙمؿ يسٔمٛمل أَمٙمؽ فمٝمٛمّل أن هم٣مضت٣م

وومد روى »ورد ذم شمذيمرة اخلقاص ًمسبط اسمـ اجلقزي احلـػل أكف ىمول: ـ 4

ووم٣مل:  ،إلم ىمرزمالء وومػ وزم٘مك ×وم٣مٓ: ظم٣م وصؾ فمقم ،فمبد طمغماحلسـ زمـ ىمثغم و

هذا َمٌمع  ،هذا َمقضع رضم٣مهلؿ ،هذا َمٛم٣مخ رىم٣مهبؿ ،زمٟميب أنمٝمٙمٚم٥م يٗمتٙمقن ه٣م هٛم٣م

 .(4)ششمّؿ ازداد زم٘م٣مؤه ،ايمرصمؾ


 .47-40( اسمـ كام احلكم، مثػم إطمزان: 0)

 .044/ 2( اسمـ قمسويمر، خمتٍم شموريخ دمشؼ: 7)

 .765/ 72( اعمرقمٌم، ذح إطمؼوق احلؼ: 4)
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ٕيب سمصػم مـ أّن  ×اًمصودق اإلموممو رواه اسمـ ىمقًمقيي مـ ىمقل ـ 3

أَم٣م حت٤م أن سم٘مقن همٝمٚمـ  ،...يمتب٘مٝمفإن هم٣مؿمٚم٥م  ،ي٣م أزم٣م زمِمغم»شمبؽل وًمدهو:  وموـمؿي

 .(0)شهمام ومدرت فمعم ايمٛمْمؼ َمـ ايمب٘م٣مء ،يسٔمد هم٣مؿمٚم٥م؟ همب٘مٝم٦م ضمكم وم٣مهل٣م

 .(7)مجقعًو ذم اًمػصؾ إولوًمؼد شمؼدمً اإلؿمورة إمم سمؽوء إئؿي

 ×احلصني اإلواًحتّح عمٜ البكاٞ عمٜ  اليت: الرٔاٖات ثاًٌٗا

ٌّ قمغم اًمبؽو كذيمر  ،×احلسلم اإلمومء قمغم هـوك اًمؽثػم مـ اًمروايوت اًمتل حت

 مـفو مو يليت:

 ىم٣من فمقم زمـ احلسكم: »ىمول ،×قمـ أيب ضمعػر ،قمـ حمؿد سمـ مسؾؿـ 0

ضمتك سمسٝمؾ فمعم طمده زمّقأه اهلل سمٔم٣ملم  ×أيام َم٠مَمـ دَمٔم٦م فمٝمٛم٣مه يمٗمتؾ احلسكم»يٗمقل: 

وأيام َم٠مَمـ دَمٔم٦م فمٝمٛم٣مه ضمتك سمسٝمؾ فمعم طمديف همٝمام  ،هب٣م دم اجلٛم٥م نمرهم٣ًم يس٘مٛمٜم٣م أضمٗم٣مزم٣مً 

وأيام َم٠مَمـ َمّسف أذى همٝمٛم٣م  ،ّسٛم٣م َمـ إذى َمـ فمدّوٞم٣م دم ايمدٞمٝم٣م زمّقأه اهلل َمٛمزل صدقَم

همدَمٔم٦م فمٝمٛم٣مه ضمتك سمسٝمؾ فمعم طمده َمـ َمّم٣مض٥م أو أذى همٝمٛم٣م سف اهلل َمـ وصمٜمف 

 .(3). وهذه اًمروايي صحقحي اًمسـد(4)شوآَمٛمف يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م َمـ ؽمخط ايمٛم٣مر ،إذى

ٛمده همٖم٣مض٦م فمٝمٛم٣مه ويمق َمثؾ صمٛم٣مح َمـ ذىمرٞم٣م فم»ىمول:  ،×قمـ أيب قمبد اهللـ 7

 .(9). وهل صحقحي اًمسـد(5)شويمق ىم٣مٞم٦م َمثؾ ززمد ايمبحر ،نمٖمر اهلل ذٞمقزمف ،ايمذزم٣مزم٥م

ـَ ؾَمبٝم٤م: »أّكف ىمول ،×اًمرضو اإلمومقمـ ـ 4 إن ىمٛم٦َم زم٣مىمٝم٣ًم يمًمء هَم٣مزْمِؽ  ،ي٣م زم


 .14، يمومؾ اًمزيورات: اًمؼؿل ( اسمـ ىمقًمقيف0)

 .070. اًمصدوق، إموزم: 549. اًمطقد، مصبوح اعمتفجد: 475، و704: اعمصدر كػسف( ُاكظر: 7)

 .14( اًمصدوق، صمقاب إقمامل وقمؼوهبو: 4)

 .476اًمسـد، اًمشعوئر احلسقـقي:  (3)

 .510/ 03( احلر اًمعومكم، وؾموئؾ اًمشقعي: 5)

 .479اًمسـد، اًمشعوئر احلسقـقي:  (9)
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 ووُمتِؾ َمٔمف َمـ أهِؾ زمٝمتف شمامٞمٝم٥ُم فممم ،هم١مّٞمف ُذزمح ىمام ُيذزمح ايمَ٘مبش ،×يمٙمحسكم زمـ فمقمّ 

 .(0)شويمٗمد زم٘م٦م ايمسامواُت ايمسبع وإَرُضقَن يمٗمتٙمف ،َم٣م هلؿ دم إرض ؾَمبٝمٌف.. ،رصمالً 

 الٍتٗذٛ

واًمبؽوء قمؾقفو ؿمعػمة مـ اًمشعوئر  ×احلسلم اإلمومإن ذيمر مصقبي ـ  أ

سمؾ هل مـذ اخلؾؼ إول ًمؾبنميي. ،احلسقـقي كشلت ىمبؾ اإلؾمالم

 ،وؾمودة اعمتنّمقمي ،اًمعؼالءوؾمودة  ،إن هذه اًمشعػمة مورؾمفو ؾمودة اًمبنمـ  ب

 ومويمتسبً هذه اًمشعػمة منموقمقي ممورؾمتفو.

يـبغل اإلـمالع  ،ىمضقي إهلقي ×احلسلم اإلمومإن ىمضقي يمرسمالء ومصقبي ـ  ج

 إمم يقم يبعثقن؛ عمو ومقفو مـ إؿمورة إمم: ×قمؾقفو مـ زمـ آدم

د إن هذه اًمتضحقي ذم ؾمبقؾ اهلل شمعومم وهبذا احلجؿ هل أؾمقة عمـ يري أوًٓ:

وعمـ يريد إقمالء يمؾؿي اهلل شمعومم دون أن شملظمذه ذم اهلل ًمقمي  ،اًمثبوت قمغم اعمبودئ

 ٓئؿ.

يـبغل ًمؾؿممـ اًمذي يؿؾؽ اجلوه واعمول واًمرومعي واعمسوطمي آضمتامقمقي أن  شم٣مٞمٝم٣ًم:

ومؾقؽمك يمؾ ذًمؽ  ،ٓ يبوزم سمؽؾ هذا إذا دقمً اًمّضورة ًمؾدوموع قمـ اًمديـ وؾمالمتف

 .وراء فمفره ويبودر ًمؾدوموع

وإوصقوء مـذ اخلؾؼ إول ؾموئرون قمغم هنٍ واطمد وـمريؼ  إكبقوءإن  شم٣ميمث٣ًم:

ومعغم أكصورهؿ وأشمبوقمفؿ مراقموة  ،وهق ـمريؼ ذات اًمشقيمي ،مستؼقؿ إمم اًمققم اعمعؾقم

 ذًمؽ.

ًمقؽقن ذًمؽ  ؛×أـمؾع اهلل شمعومم أكبقوءه قمغم مو ؾمقجري ًمإلموم احلسلم رازمٔم٣ًم:


 . 51، ح791/ 0×: اًمصدوق، قمققن أظمبور اًمرضو (0)
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ممو يدل قمغم منموقمقي اًمتبؾقغ  ،أىمقامفؿ قمغم مثؾف وًمؽل يرسّمقا ،ذم قمؾؿفؿ وصمؼوومتفؿ

 .×احلسلم اإلمومذم ىمضقي 

وىمتؾ رمقزه طمّسة وضمزقمًو هق مـ  ،إن اًمبؽوء قمغم اكتفوك احلؼ طم٣مَمس٣ًم:

 ممو يدل قمغم منموقمقتف. ،إكبقوءأظمالق 

ومصقبتف مع  ×احلسلم اإلمومسمؼضقي  إكبقوءإن إظمبور اهلل شمعومم  ؽم٣مدؽم٣ًم:

سمؾ هق أمر مستحى  ،ظمصي مـف شمعومم ذم اًمبؽوء قمغم ضقوع احلؼقمؾؿف سمبؽوئفؿ ر

 يـبغل اًمتؿسؽ سمف.

يتجغّم ذم معرومي ملؾموة يمرسمالء مقىمػ اعمقآة ٕوًمقوء اهلل واًمؼماءة مـ ـ  د

 ^. إكبقوءوهذا مو كستػقده مـ ًمعـ اًمؼوشمؾ قمغم ًمسون  ،أقمدائفؿ

اًمبالء عمو ذم ذًمؽ مـ يموومي طمتك ذم كقع  إكبقوءأومضؾ  إن اًمـبل اخلوشمؿـ  هـ

وهذا شمػسػم  ،ومقـول مؼوم اًمصوسمريـ سملقمغم درضموشمف ،صؼم يمبػم قمغم هذا اًمبالء

 .(0)شَم٣م أوذي ٞمبل َمثٙمام أوذي٦م»: ىمقًمف


 .025/ 3: ؽبػمتػسػم اًماًمػخر اًمرازي، اًم. 745/ 7اًمػقض اًمؽوؿموين، اًمقاذم:  (0)
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 املبخح الرابع

 آراٞ العمىاٞ ٔفتأاِي يف الععاٟر احلصٍٗٗٛ 

 املطمب األٔه: قاعدٚ تعظٗي الععاٟر ٔشعٛ وعٍاِا عٍد العمىاٞ
وهق وضمقب  ،(0)اًمعؾامء واًمبوطمثقن مػودًا ًمؼوقمدة شمعظقؿ اًمشعوئرذيمر ـ 0

 إذا يمون شمريمف مستؾزمًو هلتؽفو وإهوكتفو. ،شمعظقؿ ؿمعوئر اهلل شمعومم

وطمقٌ إّن مػفقم اًمشعوئر مل يلظمذ معـك ظموصًو جمعقًٓ مـ ىمبؾ اًمشورع ومؾذا 

 .(7)يبؼك قمغم اعمعـك اًمؾغقي اًمذي ُوضع ًمف

احلسقـقي هل مصداق مـ مصوديؼ ؿمعوئر اهلل  أّن اًمشعوئر :ويظفر مـ هذا

 .(ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)ومتدظمؾ حتً قمؿقم  ،شمعومم

وذيمؽ أٞمف يتّمح فمعم ضقء »ويمذا ذىمر زمٔمض ايمب٣مضمثكم َم٣م ي٠ميد هذا اظمٔمٛمك همٗم٣مل: 

 دراؽم٥م هذه ايمٗم٣مفمدة: 

ووهمٝم٣مُتؿ ـ َمـ وإئٚم٥م أوًٓ: إّن هذه اظمج٣ميمس ـ جم٣ميمس َمقايمٝمد ايمٛمبل

 اهلل دم ارسم٘م٣مز اظمتممفم٥م. َمِم٣مديؼ سمٔمٓمٝمؿ ؾمٔم٣مئر

زمؾ وصمقهب٣م إذا طمٝمػ َمـ سمرىمٜم٣م فمـ  ،شم٣مٞمٝم٣ًم: يثب٦م هب٣م اؽمتحب٣مب هذه اظمج٣ميمس

 .(3)شاٞمدراس َمٔم٣ممل ايمديـ واظمذه٤م وحمقه٣م


 . 77( ُاكظر: اًمسـد، اًمشعوئر احلسقـقي: 0)

 .09( ُاكظر: اًمعبودي، أضمقسمي ؿمبفوت اًمشعوئر احلسقـقي: 7)

 .94اعموزكدراين، دًمقؾ اهلدى ذم ومؼف اًمعزاء:  (4)
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ىمد ذيمر اًمعؾامء أّن ًمؾػظ اًمشعوئر معـك واؾمعًو ورد ذم ًمسون كصقص ـ 7

صمٔمؾ ايمسٝمد »: ومؼول ،وهذا مو أؿمور إًمقف صوطمى يمتوب دًمقؾ اهلدى ،اًمؽتوب واًمسـي

ايمريض دم ىمٙمٚم٥م )ٓ إيمف إٓ اهلل( وَم٣م يتبٔمٜم٣م َمـ إذىم٣مر وايمٔمب٣مدات َمـ ؾمٔم٣مئر 

ايمِمالة ». وىمول: ش(هذه ايم٘مٙمٚم٥م وَم٣م يتبٔمٜم٣م َمـ ؾمٔم٣مئر اإلؽمالم)ضمٝم٧م وم٣مل:  ،اإلؽمالم

.أهمّمؾ ؾمٔم٣مئر اإلؽمالم وأـمٜمر َمٔم٣ممل اإليامن

ظمٖمروض٥م فمعم وىمذيمؽ مجٝمع ايمٖمرائض ا وقمـ قمكم سمـ سموسمقيف ذم اًمػؼف اًمرضقي:

َمع َم٣م طمص أهؾ ايمٗمقة فمعم أداء  ،إٞمام همرضٜم٣م اهلل فمعم أضٔمػ اخلٙمؼ ومقة ،مجٝمع اخلٙمؼ

ٹ ٹ ڤ ): ىمام وم٣مل اهلل ،ايمٖمرائض دم أهمّمؾ إووم٣مت وأىمٚمؾ ايمٖمرض

.(ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

وُي٤م اظمٜم٣مصمرة فمـ زمٙمد ايمممك فمعم َمـ يّمٔمػ وىمول اعمحؼؼ احلكم ذم اًمنمايع: 

 .اظم٘مٛم٥م واهلجرة زم٣مومٝم٥م َم٣م دام ايم٘مٖمر زم٣مومٝم٣مً  َمع ،فمـ إـمٜم٣مر ؾمٔم٣مئر اإلؽمالم

وٕهّن٣م َمـ وىمول اًمعالمي احلكم ذم آؾمتدٓل إلصمبوت وضمقب صالة اًمعقد: 

اجلامفم٥م . وىمول: همت٘مقن واصمب٥م فمعم إفمٝم٣من ىم٣مجلٚمٔم٥م ،ؾمٔم٣مئر ايمديـ ايمٓم٣مهرة وأفمالَمف

ٙم٥م وهل َمـ مج ،َممموفم٥م دم ايمِمالة اظمٖمروض٥م ايمٝمقَمٝم٥م زمٕمغم طمالف زمكم ايمٔمٙمامء ىم٣مهم٥م

ُيقز سمٔمٓمٝمؿ اظم٠مَمـ زمام صمرت زمف فم٣مدة . وىمول اًمشفقد: ؾمٔم٣مئر اإلؽمالم وفمالَم٣مسمف

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ) وم٣مل سمٔم٣ملم: ،يمدٓيم٥م ايمٔمٚمقَم٣مت فمٙمٝمف ،ايمزَم٣من....

 .(0)( ...ۈ ٴۇ ۋ ۋ

 ،إذان ،وم٣مل دم ىمٛمز ايمٔمرهم٣من: اسمٖمؼ اظمٖمرسون فمعم أّن اظمراد زم٣ميمٛمداءوذم اًمبحور: 

ٛمداء إلم ايمِمالة َممموع زمؾ َمرنمقب همٝمف َمـ ؾمٔم٣مئر همٖمٝمف ديمٝمؾ فمعم أّن إذان وايم

 .اإلؽمالم


 .41( احلٍ: آيي0)
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َمٛمٜم٣م: َم٣م يستتبع ايمت٘مٖمغم  ،اظمحؼمَم٣مت وهل فمعم أومس٣مموىمول يموؿمػ اًمغطوء: 

ـ ىمٟمٞمف ىمذا  ىم٣مٓؽمتٛمج٣مء زمحجر ايم٘مٔمب٥م وشمقهب٣م وىمت٣مزم٥م ايمٗمرآن ،همٝمٙمزم َمٛمف فمدم ايمتْمٜمغم

يمٝمف وإن مل سم٘مـ خمتِّم٥م وأؽمامء اهلل وصٖم٣مسمف اظمٗمِمقد ٞمسبتٜم٣م إ إه٣مٞم٥م ٓ يٗمِمد ايمُمٖم٣مء ـ

وَم٣مٌء نمسٝمؾ زمف  ،وأشمقاب فمٙمٝمٜم٣م أؽمامء اهلل ،وأؽمامئٜمؿ إٞمبٝم٣مءوأؽمامء ايمٛمبل وىمت٤م  ،زمف

وحيتٚمؾ إحل٣مق ىمت٤م أطمب٣مرٞم٣م  ،َمثاًل يٗمِمد ايمُمٖم٣مء وَم٣مء زَمزم زمٗمِمد اإله٣مٞم٥م...

ورضائح إئٚم٥م  ،وايمؼمزم٥م احلسٝمٛمٝم٥م ،وأؽمامء أئٚمتٛم٣م ،وايمزي٣مرات وايمدفمقات وٞمحقه٣م

وايمٓم٣مهر سمرسي٥م احل٘مؿ إلم  ،أزمٔم٣مض شمٝم٣مهب٣م وايمٗمٛم٣مديؾ َمع ومِمد اإله٣مٞم٥م...وأزمٔم٣مضٜم٣م و

 .(0)شوزم٣مومل ؾمٜمداء ىمرزمالء ×أفم٣مـمؿ ايمِمح٣مزم٥م وأىم٣مزمر ايمُمٜمداء ىم٣ميمٔمب٣مس

ومقظفر ممو شمؼدم: اؾمتحبوب شمعظقؿ اًمشعوئر قمـد سمعض اًمعؾامء ووضمقب 

ئر واًمذي يعـقـو مـ يمؾ ذًمؽ هق ضمقاز اًمعؿؾ سموًمشعو ،شمعظقؿفو قمـد اًمبعض أظمر

 احلسقـقي.

أقمؿ  ،ويظفر مـ أىمقال اًمعؾامء أّن اًمشعوئر اًمتل جيى شمعظقؿفو أو يستحى ذًمؽ

 مـ اًمشعوئر ذم احلٍ:

ويٚم٘مـ »يمام ُيػفؿ ذًمؽ مـ ىمقل صوطمى احلدائؼ اًمـوفمرة اًمذي يؼقل: ـ 0

آؽمتدٓل فمٙمٝمف ـ فمعم ضمرَم٥م دطمقل اجلٛم٤م َمـ اظمُم٣مهد اظمممهم٥م وإرضضم٥م اظمٗمدؽم٥م ـ 

 .(7)شؾمٔم٣مئر اهلل زمٓم٣مهر آي٥م سمٔمٓمٝمؿ

همٔمعم هذا حيٚمؾ »ويمام يػفؿ مـ ىمقل صوطمى زسمدة اًمبقون اًمذي يؼقل: ـ 7

أي  (ٹ ڤ ڤ ڤ )أي ضمدود اهلل وأواَمره وٞمقاهٝمف...  ،ايمُمٔم٣مئر فمعم اظمٔم٣ممل

 .(4)شديٛمف


 .26-22دًمقؾ اهلدى ذم ومؼف اًمعزاء: اعموزكدراين، قمكم أيمؼم  (0)

 .57/ 4اًمبحراين، احلدائؼ اًمـوفمرة:  (7)

 .411( اعمؼدس إردسمقكم، زسمدة اًمبقون: 4)
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شمؿ ٓ خيٖمك: أن َمْمٙم٤م ايمتٔمٓمٝمؿ يمُمٔم٣مئر »ومؼول:  ،قمقائد إيوم ويمام يػفؿ مــ 4

ويم٘مـ اؽمتحب٣مزمف ورصمح٣مٞمف  ،أهمراده٣م وإْن مل يثب٦م وصمقزمف أي: مجٝمع أهمراده زمجٚمٝمع ،اهلل

وايمٓم٣مهر  ،مم٣م ٓ ؾمؽ همٝمف وٓ ؾمبٜم٥م سمٔمؼميف ،وَمٛمسقب إيمٝمف ،ٕصمؾ أٞمف َمـ ؾمٔم٣مئر اهلل

.(0)شاٞمٔمٗم٣مد اإلمج٣مع فمٙمٝمف...

وَأحلؼ مج٣مفم٥م زم٣مظمسجد: إرضضم٥م »ىمول: طمقٌ  ،يمام ذم همـوئؿ إيوموـ 3

 ،ىم٣مجلٙمد وايمٖمرش وٞمحقّه٣م ،خل٣مص٥موآُٓت٣م ا ،واظمِم٣مضمػ اظمممهم٥م ،اظمٗمدؽم٥م

 ،وذيمؽ آؽمتدٓل وإن ىم٣من ٓ خيٙمق فمـ سمٟمَمؾ ،ويمزوم سمٔمٓمٝمؿ ؾمٔم٣مئر اهلل ،ٓضمؼماَمٜم٣م

 .(7)شويم٘مـ إضمقط َم٣م ذىمروه

ومقـتٍ ممو شمؼدم أّن اًمشعوئر احلسقـقي هل مصداق يموعمصوديؼ إظمرى اًمتل جيقز 

 سمؾ يستحى ذًمؽ. ،اًمعؿؾ هبو

 ٍاٟٗين حٕه الععاٟر ٔتعمٗكات العمىاٞ عمّٗااملطمب الجاٌ٘: فتٕٝ العٗخ ال

ّٔ  : فتٕٝ العٗخ الٍاٟٗينهاملكصد األ

إمم اًمبٍمة ومو وآهو: سمعد اًمسالم قمغم إظمقاكـو   ،سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

إموضمد اًمعظوم أهوزم اًمؼطر اًمبٍمي ورمحي اهلل وسمريموشمف. ىمد شمقاردت قمؾقـو ذم 

اعمتضّؿـي ًمؾسمال قمـ طمؽؿ اعمقايمى اًمعزائقي )اًمؽرادة اًمنمىمقي( سمرىمقوشمؽؿ ويمتبؽؿ 

ومفو كحـ  ،إذ رضمعـو سمحؿده ؾمبحوكف إمم اًمـجػ إذف ؾموعملم ،ومو يتعؾؼ هبو

 كحّرر اجلقاب قمـ شمؾؽ اًمسمآت سمبقون مسوئؾ:

ظمروج اعمقايمى اًمعزائقي ذم قمنمة قموؿمقراء وكحقهو إمم اًمطرق : إولم


 .40قمقائد إيوم:  ،( اًمـراىمل0)

 .349/ 0( أسمق اًمؼوؾمؿ اًمؼؿل، همـوئؿ إيوم: 7)
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قكف مـ أفمفر مصوديؼ مو يؼوم سمف قمزاء واًمشقارع ممو ٓ ؿمبفي ذم ضمقازه ورضمحوكف ويم

  ًمؽـ اًمالزم ،وأيّس اًمقؾموئؾ ًمتبؾقغ اًمدقمقة احلسقـّقي إمم يمؾ ىمريى وسمعقد ،اعمظؾقم

شمـزيف هذا اًمشعور اًمعظقؿ قمام ٓ يؾقؼ سمعبودة مثؾف مـ همـوء أو اؾمتعامل آٓت اًمؾفق 

 ،ء مـ ذًمؽ وًمق اشمػؼ ر ،وكحق ذًمؽ ،واًمتداومع ذم اًمتؼدم واًمتلظمر سملم أهؾ حمؾَّتلم

 ،وٓ شمّسي طمرمتف إمم اعمقايمى اًمعزائقي ،ومذًمؽ احلرام اًمقاىمع ذم اًمبلم هق اعمحّرم

 ويؽقن يموًمـوفمر إمم إضمـبّقي طمول اًمصالة ذم قمدم سمطالهنو.

ٓ إؿمؽول ذم ضمقاز اًمؾطؿ سموٕيدي قمغم اخلدود واًمصدور طمّد آمحرار  :ايمث٣مٞمٝم٥م

إمم  ،يضًو قمغم إيمتوف واًمظفقرسمؾ يؼقي ضمقاز اًمّضب سموًمسالؾمؾ أ ،وآؾمقداد

سمؾ وإن شملدى يمؾ مـ اًمؾطؿ واًمّضب إمم ظمروج دم يسػم قمغم  ،احلد اعمذيمقر

وأمو إظمراج اًمدم مـ اًمـوصقي سموًمسققف واًمؼوموت وموٕىمقى ضمقاز مو يمون  ،إىمقى

رضره ملمقكًو ويمون مـ جمرد إظمراج اًمدم مـ اًمـوصقي سمال صدمي قمغم قمظؿفو وٓ 

يمام يعرومف اعمتدرسمقن  ،وكحق ذًمؽ ،مو يّض ظمروضمف مـ اًمدميتعؼى قمودة سمخروج 

 ،وًمق يمون قمـد اًمّضب ملمقكًو رضره سمحسى اًمعودة ،اًمعورومقن سمؽقػقي اًمّضب

ويؽقن  ،وًمؽـ اشمػؼ ظمروج اًمدم ىمدر مو يّض ظمروضمف مل يؽـ ذًمؽ مقضمبًو حلرمتف

سمؾ  ،ًمؽـ إومم ،صمؿ شمبلم رضره مـف ،يمؿـ شمقضل أو اهمتسؾ أو صوم آمـًو مـ رضره

وٓؾمّقام اًمشبون اًمذيـ ٓ يبوًمقن سمام  ،أن ٓ يؼتحؿف همػم اًمعوروملم اعمتدرسملم ،إطمقط

صمّبتفؿ اهلل ـ  يقردون قمغم أكػسفؿ ًمعظؿ اعمصقبي وامتالء ىمؾقهبؿ مـ اعمحبي احلسقـّقي

 ـ. شمعومم سموًمؼقل اًمثوسمً ذم احلقوة اًمدكقو وذم أظمرة

شبقفوت واًمتؿثقالت اًمتل ضمرت اًمظوهر قمدم اإلؿمؽول ذم ضمقاز اًمت: ايمث٣ميمث٥م

وإن  ،ّقي سموخّتوذهو إلىمومي اًمعزاء واًمبؽوء واإلسمؽوء مـذ ىمروناإلمومقمودة اًمشقعي 

ومنّكو وإن يمـّو مستشؽؾلم ؾموسمؼًو ذم  ،شمضّؿـً ًمبس اًمرضمول مالسمس اًمـسوء قمغم إىمقى

ًمؽـو عمو  ،وىمقدكو ضمقاز اًمتؿثقؾ ذم اًمػتقى اًمصودرة مـو ىمبؾ أرسمع ؾمـقات ،ضمقازه
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اضمعـو اعمسلًمي صموكقًو اشمضح قمـدكو أن اعمحّرم مـ شمشبقف اًمرضمؾ سموعمرأة هق مو يمون ر

ظمروضمًو قمـ زّي اًمرضمول رأؾمًو وأظمذًا سمزّي اًمـسوء دوكام إذا شمؾبس سمؿالسمسفو مؼدارًا 

وىمد اؾمتدريمـو ذًمؽ  ،يمام هق احلول ذم هذه اًمتشبقفوت ،مـ اًمزمون سمال شمبديؾ ًمزيف

كعؿ يؾزم شمـزهيفو أيضًو قمـ اعمحرموت  ،اًمقصمؼك أظمػمًا ذم طمقاؿمقـو قمغم اًمعروة

 يمام شمؼدم. ،ٓ شمّسي طمرمتفو إمم اًمتشبقفـ  قمغم ومرض وىمققمفوـ  وإن يموكً ،اًمنمقمقي

ومنن  ،اًمدّموم اعمستعؿؾ ذم هذه اعمقايمى ممو مل يتحؼؼ ًمـو إمم أن طمؼقؼتف: ايمرازمٔم٥م

اًمرايمى قمغم  يمون مقرد اؾمتعامًمف هق إىمومي اًمعزاء وقمـد ـمؾى آضمتامع وشمـبقف

اًمريمقب وذم اهلقؾموت اًمعرسمقي وكحق ذًمؽ وٓ يستعؿؾ ومقام يطؾى ومقف اًمؾفق 

واهلل اًمعومل.  ،ويمام هق اعمعروف قمـدكو ذم اًمـجػ إذف وموًمظوهر ضمقازه ،واًمّسور

 طمرره إطمؼر حمؿد طمسلم اًمغروي اًمـوئقـل. ،هـ 0435رسمقع إول ؾمـي  5

 ً عمٜ فتٕٝ الٍاٟٗيناملكصد الجاٌ٘: تعمٗكات العمىاٞ األعال

  ( ايمسّٝمد َمغمزا فمبد اهل٣مدي ايمُمغمازي0)

اًمسّقد مػمزا قمبد اهلودي   كص مو يمتبف ؾمامطمي اعمغػقر ًمف آيي اهلل اًمعظؿك

 اًمشػمازي:

  صحقح إن ؿموء اهلل شمعومم. إىمؾ ،ذم هذه اًمقرىمي ،مو ذيمره ، سمسؿ اهلل شمعومم

 . قمبد اهلودي احلسقـل اًمشػمازي

  ؿ( ايمسٝمد احل٘مٝم7)

 : اًمسّقد حمسـ احلؽقؿ اًمطبوـمبوئل  كص مو يمتبف ؾمامطمي آيي اهلل اًمعظؿك

ذم هنويي  مو ؾمطره ُأؾمتوذكو إقمظؿ ،وًمف احلؿد ،سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

سمؾ هق أوضح مـ أن حيتوج إمم أن يعضد سمتسجقؾ ومتقى  ،وذم همويي اًمقضقح ،اعمتوكي

مـ اكضامم سمعض إُمقر مـ سموب واعمظـقن أن سمعض اعمـوىمشوت إكام كشلت  ،اًمقوموق
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وموٕمؾ سمؾ  ×،آشمػوق اًمتل رسمام شمـوذم مؼوم اًمعزاء ومظوهر احلزن قمغم ؾمّقد اًمشفداء

واعمقافمبي قمغم اًمبؽوء واحلزن مـ مجقع مـ يؼقم  ،اًمالزم آهتامم سمتـزهيفو قمـ ذًمؽ

م احلرام حمر 7ومو شمقومقؼل إٓ سموهلل قمؾقف شمقيمؾً وإًمقف أكقى.  ،هبذه اًمشعوئر اعمؼّدؾمي

  حمسـ اًمطبوـمبوئل احلؽقؿ ،0492

  ( ايمسٝمد اخلقئل3)

 : اًمسقد أسمق اًمؼوؾمؿ اخلقئل  كص مو يمتبف ؾمامطمي آيي اهلل اًمعظؿك

ذم أضمقسمتف هذه قمـ إؾمئؾي  مو أومود ؿمقخـو إؾمتوذ  ،سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

قومؼ مجقع وكسلل اهلل شمعومم أن ي ،وٓ سملس سموًمعؿؾ قمغم ـمبؼف ،اًمبٍميي هق اًمصحقح

إظمقاكـو اعمممـلم ًمتعظقؿ ؿمعوئر اًمديـ واًمتجـى قمـ حمورمف. إطمؼر أسمق اًمؼوؾمؿ 

  اعمقؾمقي اخلقئل

  ( ايمسٝمد ايمُم٣مهرودي4)

 : اًمسقد حمؿقد اًمشوهرودي  كص مو يمتبف ؾمامطمي آيي اهلل اًمعظؿك

مو طمّرر هـو ؿمقخـو اًمعالمي ىمّدس اهلل شمرسمتف اًمزيمقي مـ  ،سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

وكسلل اهلل  ،ضمقسمي قمـ اعمسوئؾ اعمـدرضمي ذم هذه اًمصحقػي هق احلؼ اعمحؼؼ قمـدكوإ

 واًمرضموء مـ ؿمبون اًمشقعي ،قياإلمومأن يقومؼـو ومجقع اعمسؾؿلم إلىمومي ؿمعوئر مذهى 

أن يـّزهقا أمثول هذه اًمشعوئر اًمديـّقي مـ اعمحّرموت اًمتل شمؽقن ـ  وومؼفؿ اهلل شمعوممـ 

حمؿقد  ،هـ 0499ذي احلجي احلرام ؾمـي  41ف وزم اًمتقومقؼ. إك ،هموًمبًو ؾمببًو ًمزواهلو

 . احلسقـل اًمشوهرودي

  ( آي٥م اهلل اظمٓمٖمر5)

 اًمشقخ حمؿد طمسـ اعمظػر:  كص مو يمتبف ؾمامطمي آيي اهلل

اعمقومؼ.  واهلل  ،مو أومود ىمّدس اهلل رّسه صحقح ٓ إؿمؽول ومقف ،سمسؿ اهلل وًمف احلؿد
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 حمؿد اعمظػر.  حمؿد طمسـ اسمـ اًمشقخ

  ( ايمسٝمد احلاّمَمل6)

 : اًمسقد طمسـ احلاّممل اعمقؾمقي  كص مو يمتبف ؾمامطمي آيي اهلل اًمعظؿك

مو أومتك سمف اًمشقخ ىمّدس اهلل رّسه صحقح ذقمًو إن  ، سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

 . ؿموء اهلل شمعومم. إطمؼر طمسلم اعمقؾمقي احلاممل

  ( ايمُمٝمخ ىم٣مؾمػ ايمٕمْم٣مء7)

 خ حمؿد احلسلم آل يموؿمػ اًمغطوء:اًمشق  كص مو يمتبف ؾمامطمي آيي اهلل 

مو أوموده أقمغم اهلل مؼومف مـ ذيمر ومتوواه صحقح إن  ، سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

 ؿموء اهلل. حمؿد احلسلم آل يموؿمػ اًمغطوء.

  حمٚمد ىم٣مـمؿ ايمُمغمازي ايمُمٝمخ( 8)

 . اًمشقخ حمؿد يموفمؿ اًمشػمازي  كص مو يمتبف ؾمامطمي آيي اهلل اًمعظؿك

مو أومتك سمف أقمغم اهلل مؼومف صحقح. إطمؼر حمؿد   ،سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

 . يموفمؿ اًمشػمازي

  ( ايمسٝمد ايم٘مٙمب٣مي٘م٣مين9)

 . اًمسقد مجول اًمديـ اًمؽؾبويؽوين  كص مو يمتبف ؾمامطمي آيي اهلل

مو طمّرره ؿمقخـو إؾُمتوذ أقمغم اهلل مؼومف ذم هذه  ، سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

  يـ اعمقؾمقي اًمؽؾبويؽويناًمقرىمي صحقح ومطوسمؼ ًمرأيل. إطمؼر مجول اًمد

  ( آي٥م اهلل اظمرفمًم01)

شمرمجي كص مو ّسح سمف آيي اهلل اًمسقد يموفمؿ اعمرقمٌّم ذم شمعؾقؼف قمغم اؾمتػتوء 

ومقام يرشمبط سمنىمومي اًمشعوئر احلسقـقي: سمسؿ  طمقل مو أومتك سمف ؾمامطمي آيي اهلل اًمـوئقـل
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قم آيي اهلل اًمعظؿك مو أومتك سمف ؾمامطمي إؾمتوذ اعمحؼؼ اعمرطم ، اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

 ،سمصقرهو اعمختؾػي ×ذم رضمحون وضمقاز إىمومي قمزاء أيب قمبد اهلل احلسلم اًمـوئقـل

ّٓ مـ أقمداء اًمديـ ،ذم أقمغم مراشمى اًمصحي وإهمقاء  ،وٓ يشقسمف ؿمؽ وٓ شمرديد إ

أن ٓ يؼعقا قمرضي هلذه  ،وقمغم حمبل أهؾ اًمبقً ومقاًمقفؿ وؿمقعتفؿ ،اًمشقوـملم

ن يشتّدوا ذم مؼوسمؾ ذًمؽ محوؾمًو وكشوـمًو ذم إىمومي اًمشعوئر سمؾ قمؾقفؿ أ ،اًمتسقيالت

ومنهنو شمقضمى اًمػقز واًمسعودة ذم اًمدكقو  ،وظمصقصًو جموًمس اًمتعزيي واًمؼراءة ،احلسقـّقي

.  واًمسالم قمؾقؽؿ ورمحي اهلل وسمريموشمف ، واهلل هق اهلودي إمم اًمطريؼ اعمستؼقؿ ،وأظمرة

 ؾمقد يموفمؿ اعمرقمٌم. ،هـ 0310ؿمعبون اعمعظؿ 0

  ( آي٥م اهلل اظمرفمًّم 00)

شمرمجي كص مو شمػضؾ سمف ؾمامطمي آيي اهلل اًمسّقد مفدي اعمرقمٌّم مـ اجلقاب قمغم 

ومقام يتعؾؼ سمنىمومي اًمشعوئر احلسقـّقي: سمسؿ  اؾمتػتوء طمقل مو أومتك سمف آيي اهلل اًمـوئقـل

إىمومي قمزاء ؾمقد اًمؽقكلم أيب قمبد اهلل احلسلم )روطمل وأرواح  ، اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

وؿمعور مبورك مـ اًمشعوئر  ،ء مـ إكقار اعمؾؽقشمقي ًمعوعملم ًمف اًمػداء( ومرع ميضا

 اإلهلقي.

وىمد أصمبً اًمتوريخ أن مذهى اًمتشقع هق اعمذهى اًمقطمقد مـ سملم اعمذاهى 

  اًمذي اؾمتطوع قمؼم إىمومي اًمشعوئر احلسقـّقي حتؽقؿ مقىمعقي اًمديـ ،اإلؾمالمقي

وكنم اعمذهى اجلعػري وإيصول  ،عمرؾمؾلمواًمؽمويٍ ٕطمؽوم ؾمقد ا ،اإلؾمالمل اعمبلم

وإسمودة  ،وإداكي اًمظؾؿ واًمعدوان ،وإطمقوء اًمؼسط واًمعدل ،صداه إمم اًمعومل اإلؾمالمل

وؾمقظؾ  ،ويمذًمؽ ذم احلورض ،اعمػسديـ واًمظوعملم وأقمقاهنؿ ذم اًمؼرون اعموضقي

مػمزا ويبؼك ذم اًمؼرون أشمقي. وإن مو أوموده إؾمتوذ ؾمامطمي آيي اهلل اًمعظؿك احلوج 

ومؼد  ،ذم هذا اعمجول إكام هق ذم احلؼقؼي كػحي مـ كػحوت اًمرمحون طمسلم اًمـوئقـل

وقمغم اعمممـلم أن يسعقا همويي ضمفدهؿ ذم متوسمعي مو  ،صدر مـ أهؾف ووىمع ذم حمؾف
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دون أي شمؼصػم. واًمسالم قمغم مـ اشمبع  ،وشمطبقؼف يموماًل وسمحذاومػمه ،أومتك سمف ؾمامطمتف

 . ؾمقد مفدي اعمرقمٌم ،هـ 0310ؿمعبون اعمعظؿ  6 ،اهلدى

  ( آي٥م اهلل اظمدد07)

 . اًمسقد قمكم مدد اعمقؾمقي اًمؼويـل  كص مو يمتبف ؾمامطمي آيي اهلل

مو رىمؿف إؾُمتوذ إقمظؿ ـموب صمراه هق احلؼ اًمذي ٓ  ، سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

 قمكم مدد اًمؼويـل.  يشؽ ومقف إٓ اعمرشموسمقن. إطمؼر اجلوين

  ( آي٥م اهلل ايمٛمقري03)

ذم ؾممال قمـ  ،شمرمجي كص مو أضموب سمف آيي اهلل اًمشقخ حيقك اًمـقري مـ ـمفران

ومقام يتعّؾؼ سمنىمومي اًمشعوئر احلسقـّقي: سمسؿ  كظره سموًمـسبي إمم ومتقى آيي اهلل اًمـوئقـل

اعمرطمقم آيي اهلل اًمـوئقـل  ،مو أومتك سمف ُأؾمتوذ اًمػؼفوء واعمجتفديـ ، اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ

 0462/ ذي طمجي احلرام/ 75ومتقى ضمومعي ومؼبقًمي.  )أقمغم اهلل مؼومف( هل

 .(0) اًمعبد حيقك اًمـقري ،هجريي

وممو شمؼدم يتضح أّن آقمالم ذهبقا إمم أن يمّؾ مظفر مـ مظوهر اًمعزاء إذا 

 صدق قمؾقف قمـقان احلزن و اجلزع عمصوب أهؾ اًمبقً ^ ومفق مـ إُمقر اعمستحّبي.

 


 .343-375ُاكظر، اًمسـد، حمؿد، اًمشعوئر احلسقـقي سملم إصوًمي واًمتجديد:  (0)
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 اتّاوات الععاٟر احلصٍٗٗٛ
 ٔأدٕبتّا بالبدعٛ

ّٔه  مناذج وَ وصادٖل االتّاوات عمٜ الععاٟر احلصٍٗٗٛ: املبخح األ

 أدٕبٛ االتّاوات عكاًل ٌٔكاًل: املبخح الجاٌ٘
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 اتهامات الشعائر احلسينية بالبدعة وأجوبتها: الفصل الثالث

 

ف مـ همػم شمؼدم ذم اًمػصؾ إول أّن اًمبدقمي هل اًمزيودة ذم اًمديـ أو كؼصون مـ

إؾمـود إمم اًمديـ.

 ،ومـ اجلدير سموًمذيمر أّن احلديٌ قمـ اًمبدقمي يؿتد إمم ذيمر ذوـمفو وأىمسومفو

صمؿ يتػرع قمؾقف ذيمر  ،ومقىمػ اًمعؾامء مـ هذا اًمتؼسقؿ ،وأدًمي اًمؼوئؾلم سموًمتؼسقؿ

وهؾ أن اًمبدقمي كؼص أو زيودة ذم اًمديـ؟ أو هل اسمتؽور أمقر  ،أؾمبوب كشقء اًمبدقمي

سموًمديـ وإدظموهلو ذم اًمديـ؟ ومو هق دور اًمعؾامء إزاء أهؾ اًمبدع؟ ًمقس هلو قمالىمي 

وومقام يكم كذيمر مؼدمتلم متفقديتلم ًمتقضقح سمعض  ،وهمػم ذًمؽ ممو يطقل احلديٌ قمـف

 إمقر اعمرشمبطي سموًمبدقمي:

 اظمٗمدَم٥م إولم: أؽمب٣مب آُت٣مم زم٣ميمبدفم٥م

قمتؼود أو ٓسمد ًمؽؾ اقمتؼود أو معرومي أو مقىمػ مـ ؾمـد يستـد قمؾقف ذًمؽ آ

ورمل أظمريـ هبو ٓسمد ًمف  ،ومقىمػ آهتوم سموًمبدقمي ،شمؾؽ اعمعرومي أو ذًمؽ اعمقىمػ

وًمؽل كعرف ؾمبى آهتوم سموًمبدقمي ٓسمد مـ  ،مـ أؾمبوب هل سمؿثوسمي اًمداومع ًمذًمؽ

 وهل يمام يكم: ،اًمقىمقف قمغم أؾمبوب ذًمؽ

يبعٌ قمغم اهتوم  ،اجلفؾ واًمػفؿ اًمسطحل ًمسؾقك أظمريـ وممورؾموهتؿـ 0

 ظمريـ سموعمبتدقمي.أ

اًمتعصى واًمتؼديس إقمؿك ًمؾسؾػ جيعؾ يمؾ ومعؾ خموًمػ ًمسػمهتؿ سمدقمي ـ 7

 وإن يمون مستـدًا إمم ؾمـد قمؾؿل.

سمغض أظمريـ ومعوداهتؿ يبعٌ قمغم اهتوم أومعوهلؿ سموًمبدقمي وإن يموكً ـ 4
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 مستـدة إمم أدًمي ذقمقي وطمجٍ رصقـي.

ممو يبعٌ قمغم  ،لورمل ومفؿ أظمريـ سموخلط ،اجلؿقد قمغم ومفؿ اًمـصقصـ 3

 شمػسػم إمقر شمػسػمًا ىموسًا يؼقد إمم آهتوم سموًمبدقمي.

وشمرديد يمالمفؿ دون إظمضوقمف  ،اًمتؼؾقد إقمؿك ًمرأي اًمؼوئؾلم سموًمبدقميـ 5

 ًمطووًمي اًمتحؼقؼ واًمتحؾقؾ اًمعؾؿل.

وإصدار إطمؽوم شمبعًو  ،قمدم آـمالع قمغم إدًمي اًمـؼؾقي عمنموقمقي اًمشعوئرـ 9

 عؼؾ اًمشخيص.ًمؾػفؿ اخلوص واًم

 دم دهمع آُت٣مم ٣ماظمٗمدَم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م: ذوط ايمبدفم٥م وأشمره

سمـوًء قمغم مو شمؼدم مـ اعمعـك اًمؾغقي وآصطالطمل شمبلم أن اًمبدقمي شمتؼقم سمثالصمي 

 هل:  ،أمقر

 اًمبدقمي رء مبتؽر ًمقس ًمف مثول ؾمبؼف.ـ 0

 اظمتصوص اًمبدقمي سموٕمقر اًمنمقمقي.ـ 7

 عؾ احلودث.قمدم وضمقد أصؾ أو دًمقؾ ذقمل قمغم اًمػـ 4

 وومقام يكم شمػصقؾ هلذه إمقر اًمثالصمي وسموًمـحق أيت:

 البدعٛ ظ٘ٞ وبتكر لٗض لْ وجاه شبكْـ 3

اشمػؼً يمؾؿي اًمؾغقيلم واًمعؼالء قمغم أن اًمٌمء اعمبتؽر هق رء مبتدع كشل قمغم 

همٜمق  ،اإلزمداع: إُي٣مد ايمًمء َمـ فمدم» سمؾ ذهى اًمػالؾمػي إمم أن ،همػم مثول ؾموسمؼ

وٓ مـشل  ،وًمذا يتضح أن اًمبدقمي هل إطمداث أمر ٓ أصؾ ًمف ،(0)شأطمص َمـ اخلٙمؼ

ّٓ ٓ يسؿك سمدقمي؛ ٕن مو يمون ًمف أصؾ أو أؾموس ومفق رء  ،وٓ يتػرع قمـ رء وإ


 .34( إسمراهقؿ أكقس وآظمرون، اعمعجؿ اًمقؾمقط: 0)
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وأمو قمغم  ،وىمد يسؿك اؾمتـبوط قمغم مستقى اعمػفقم ،متقًمد مـ أصؾف أو أؾموؾمف

عومم دون مثول وهذا هق اًمؽقن اًمذي ظمؾؼف اهلل شم ،مستقى اعمصداق ومفق ظمؾؼ ضمديد

 سمؾ أسمدقمف اًمبديع ضمؾ وقمال. ،ؾموسمؼ

 اختصاص البدعٛ باألوٕر العرعٗٛـ 8

وموًمتطقر احلوصؾ ذم ـمرق  ،ٓ يتعدى مػفقم اًمبدقمي إمم همػم إمقر اًمنمقمقي

واظمتالف اًمعودات  ،وشمطقر أكظؿي احلقوة مـ سمؾد ٔظمر ،اًمعقش ووؾموئؾف

ؼقم سمف اًمبعض مـ أصحوب ومو ي ،واًمسؾقيمقوت ٓ خيضع عمػفقم اًمبدقمي اعمشفقر

اًمعؼقل اعمتحجرة سمتقؾمقع مػفقم اًمبدقمي وشمطبقؼف قمغم ؾمؾقيمقوت احلقوة وقمودات 

ًمؼد ضموء ذم  ،هذا اًمؼقل هق سمدقمي سمعقـف شإن ايمتدطمكم زمدفم٥م همٜمق ضمرام» اًمـوس يمؼقهلؿ

وسمْمقر ىمٙمٚم٥م ايمبدفم٥م واٞمٗمسؿ ايمٛم٣مس ضمٝم٣ميمف إلم همريٗمكم: » دائرة اعمعورف اإلؾمالمقي

وىم٣من أسمب٣مع ايمٖمريؼ اظمح٣مهمظ أول إَمر احلٛم٣مزمٙم٥م زمٛمقع  ،أطمر: جمددو ،إول حم٣مهمظ

ويذه٤م هذا ايمٖمريؼ  ،وهذا ايمٖمريؼ آطمذ زم٣ميمزوال ،ويٚمثٙمٜمؿ أن ايمقه٣مزمٝمقن ،طم٣مص

وهمريؼ  ،وأن يرهمض آزمتداع ،إلم أٞمف ُي٤م فمعم اظم٠مَمـ أن يٟمطمذ زم٣مٓسمب٣مع )اسمب٣مع ايمسٛم٥م(

 .(0)شيسٙمؿ زمتٕمغم ايمبٝمئ٥م وإضمقال

 وحتوول  ،قمغم وضمقد ومرىمي شمػفؿ اًمبدقمي ومفاًم مـوىمضًو ًمؾؼرآن واًمسـيومفذا يدل

وهذا يعـل  ،إقمطوءهو معـك واؾمعًو ؿموماًل ومـوىمضـًو عمـطؼ اًمعؼؾ وؾمـي اخلؾؼ

شمطـبقؼ مػفقم اًمبدقمي قمغم يمؾ أمر طمـودث ذم طمقوة اعمسؾؿلم ويشؿؾ يمؾ ؿممون 

وهذا ومفؿ مغؾقط  ،ًمـبقيياحلقوة حتً شمؼمير احلرص قمغم اًمديـ واًمتؼقد سموشمبوع اًمسـي ا

 .(1)ويعزل اًمنميعي قمـ طمقوة اًمـوس ،وشمػؽػم ؾمؼقؿ جير إمم آكزواء


 . 359/ 4( دائرة اعمعورف اإلؾمالمقي: 0)

 .41-76( مريمز اًمرؾموًمي، اًمبدقمي مػفقمفو وطمدودهو: 7)
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ويم٘مل يتّمح َمٖمٜمقم ايمبدفم٥م زمُم٘مؾ صحٝمح وزمٝم٣من ايمٖمرق زمٝمٛمف وزمكم ايمٖمٜمؿ »

اخل٣مؿمئ يمٙمبدفم٥م ذىمر ص٣مضم٤م ىمت٣مب ايمبدفم٥م مجٙم٥م َمـ احلقادث وايمرواي٣مت يمرصم٣مل 

 . مل ي٘مـ دم فمٜمد ايمرؽمقل وأؾمخ٣مص همٜمٚمقا ايمبدفم٥م فمعم أهّن٣م ىمؾ أَمر ضم٣مدث

ـ صم٣مء دم )آفمتِم٣مم( أّن أزم٣م ٞمٔمٝمؿ احل٣مهمظ روى فمـ حمٚمد زمـ أؽمٙمؿ أٞمف ُويمد يمف 0

ودهمع رم  ،همٗم٣مل: اؾمؼِم رم ىمبُمكم فمٓمٝمٚمكمـ  حمٚمد زمـ ايمٗم٣مؽمؿ ايمْمقدـ  وم٣مل ،ويمد

 ،ووم٣مل رم: اؾمؼم هب٣م دومٝمٗم٣ًم وٓ سمٛمخٙمف ،وأفمْم٣مين فمممة أطمرى ،دراهؿ هم٣مؾمؼمي٦م يمف

همٗم٣مل: ٞمخٙم٦م هذا؟! وأفمْم٣مين  ،شمؿ صمئ٦م زمف ،همٛمخٙم٦م ايمدومٝمؼ وطمبزسمف وم٣مل: ،واطمبزه

همٗم٣مل رم:  ،همخبزسمف ومحٙمتف إيمٝمف ،واطمبزه ،ووم٣مل اؾمؼِم زمف دومٝمٗم٣ًم وٓ سمٛمخٙمف ،فمممة أطمرى

 ،وٓ يٛمبٕمل أن ي٘مقن دم ايمُسٛم٥ّم زمدفم٥م ،وٞمخؾ ايمدومٝمؼ زمدفم٥م ،ايمٔمٗمٝمٗم٥م ؽُمٛم٥ّم ،ي٣م أزم٣م فمبد اهلل

 زمٔمد أن ىم٣من زمدفم٥م. ومل أضم٤م أن ي٘مقن ذيمؽ اخلبز دم زمٝمتل

ووم٣مل  ،ـ وروي أن رصماًل وم٣مل ٕيب زم٘مر زمـ فمٝم٣مش: ىمٝمػ أصبح٦م؟ همام أصم٣مزمف7

 دفمقٞم٣م َمـ هذه ايمبدفم٥م.

ئمٛمل ـ  ـ وروي فمـ أيب َمِمٔم٤م ص٣مضم٤م َم٣ميمؽ أٞمف وم٣مل: ومدم فمٙمٝمٛم٣م ازمـ َمٜمدي3

رَمٗمف ايمٛم٣مس  اإلَم٣ممهمٙماّم ؽمّٙمؿ  ،همِمعّم ووضع رداءه زمكم يدي ايمِمػـ  اظمديٛم٥م

وم٣مل: َمـ ه٣م هٛم٣م  ،همٙماّم ؽمّٙمؿ ،اإلَم٣مموىم٣من ومد صعّم طمٙمػ  ،َم٣ميم٘م٣مً زمٟمزمِم٣مرهؿ ورَمٗمقا 

همٗمٝمؾ  ،همُحبس ،همٗم٣مل: طمذا ص٣مضم٤م هذا ايمثقب هم٣مضمبس٣مه ،َمـ احلرس؟ همج٣مءه ٞمٖمس٣من

همقصّمف إيمٝمف ووم٣مل يمف: أَم٣م طمٖم٦َم اهلل واسّمٗمٝمتف أن وضٔم٦م شمقزَمؽ زمكم  ،يمف: إّٞمف ازمـ َمٜمدي

٦م دم َمسجدٞم٣م ؾمٝمئ٣ًم َم٣م ىمٛم٣م وأضمدشم ،وؾمٕمٙم٦م اظمِمّٙمكم زم٣ميمٛمٓمر إيمٝمف ،يديؽ دم ايمِمػ

وؽمٙمؿ: َمـ أضمدث دم َمسجدٞم٣م ضمدشم٣ًم ـ  وآيمفـ  وومد وم٣مل ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف ،ٞمٔمرهمف

وآلم فمعم ٞمٖمسف أن ٓ  ،همٔمٙمٝمف يمٔمٛم٥م اهلل واظمالئ٘م٥م وايمٛم٣مس أمجٔمكم؟ همب٘مك ازمـ َمٜمدي

 وٓ دم نمغمه. ،ـ وؽمٙمؿ وآيمفـ  يٖمٔمؾ ذيمؽ أزمدًا دم َمسجد ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف

إذ إّن اخت٣مذه٣م دم  ،زمـ احل٣مج: وومد َمٛمع فمٙمامؤٞم٣م رمح٥م اهلل فمٙمٝمٜمؿ اظمراوحـ ويٗمقل ا4
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 اظمس٣مصمد زمدفم٥م!!!

يٗمِمد إَم٣مم ـ  ويٛمبٕمل يمف ،ـ ويٗمقل أيّم٣ًم: إّن اظمِم٣مهمح٥م زمٔمد ايمِمالة زمدفم٥م5

 ،وزمٔمد صالة ايمٔمٌم ،أن يٚمٛمع َم٣م أضمدشمقه َمـ اظمِم٣مهمح٥م زمٔمد صالة ايمِمبحـ  اجلامفم٥م

دم هذا ايمقوم٦م همٔمؾ ذيمؽ زمٔمد ايمِمٙمقات  زمؾ زاد زمٔمّمٜمؿ ،وزمٔمد صالة اجلٚمٔم٥م

 .(0)شوذيمؽ ىمٙمف زمدفم٥م!! ،اخلٚمس

زمؾ  ،إّن هذا ايمٖمٜمؿ اخل٣مؿمئ )يمٙمبدفم٥م( مل يتٟمت َمـ همراغ» ويٗمقل دم اظمِمدر ٞمٖمسف:

وهل أّن ايمبدفم٥م هل َم٣م مل ي٘مـ َمقصمقدًا دم ايمٗمرون  ،صم٣مء َمـ آفمتٗم٣مد زمٛمٓمري٥م نمريب٥م

 .ايمثالشم٥م زمٔمد رضمٝمؾ ايمٛمبل

وهل َم٣م ضمدشم٦م زمٔمد ـ  أّن ايمبدفم٥م ،سٛمٝم٥م: ومم٣م ٞمحـ فمٙمٝمفيٗمقل ص٣مضم٤م اهلدّي٥م ايم

وظمـ ومّسٚمٜم٣م مخس٥م  ،َمذَمقَم٥م َمْمٙمٗم٣ًم طمالهم٣ًم ظمـ وم٣مل: ضمسٛم٥م وومبٝمح٥مـ  ايمٗمرون ايمثالشم٥م

ّٓ إن أَم٘مـ اجلٚمع زمٟمن يٗم٣مل: احلسٛم٥م َم٣م فمٙمٝمٜم٣م ايمسٙمػ ايمِم٣ميمح ؾم٣مَمٙم٥م  ،أومس٣مم إ

ٗمبٝمح٥م َم٣م فمدا ذيمؽ وايم ،وسم٘مقن سمسٚمٝمتٜم٣م زمدفم٥م جم٣مزاً  ،يمٙمقاصمب٥م واظمٛمدوزم٥م واظمب٣مضم٥م

 همال زمٟمس هبذا اجلٚمع.... ،ؾم٣مَمٙم٥م يمٙمٚمحرَم٥م واظم٘مروه٥م

إّن هذه اًمـظريي اًمشوذة اًمغريبي اقمتؿدت طمسى مو يبدو قمغم روايوت وردت ذم 

يؼقل: ىمول  ،ومؼد روى اًمبخوري قمـ قمؿران سمـ احلصلم ،|ومضؾ أصحوب اًمـبل

شمؿ ايمذيـ  ،يمذيـ يٙمقهنؿطمغم أَمتل ومرين شمؿ ا» رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف ـ وآًمف ـ وؾمؾؿ:

شمؿ إّن زمٔمدىمؿ ومقَم٣ًم ) ،وم٣مل فمٚمران: همال أدري أذىمر زمٔمد ومرٞمف ومرٞمكم أو شمالشم٣مً  ،شيٙمقهنؿ

ويٓمٜمر همٝمٜمؿ  ،ويٛمذرون وٓ يٖمقن ،وخيقٞمقن وٓ ي٠ممتٛمقن ،يُمٜمدون وٓ يستُمٜمدون

ـُ  َٚم  . وروى أيضًو قمـ قمبد اهلل أّن اًمـبل صغم اهلل قمؾقف ـ وآًمف ـ وؾمؾؿ ىمول:ش(ايمس 

شمؿ ُيلء ومقم سمسبؼ ؾمٜم٣مدة  ،شمؿ ايمذيـ يٙمقهنؿ ،شمؿ ايمذيـ يٙمقهنؿ ،ايمٛم٣مس ومرين طمغم»


 .41-76( ُاكظر: مريمز اًمرؾموًمي، اًمبدقمي مػفقمفو وطمدودهو: 0)
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وىم٣مٞمقا يرضزمقٞمٛم٣م فمعم ايمُمٜم٣مدة : »ىمول: ىمول إسمراهقؿ ،شويٚمٝمٛمف ؾمٜم٣مدسمف ،أضمدهؿ يٚمٝمٛمف

 .(0)شوايمٔمٜمد وٞمحـ صٕم٣مر

ومفذه اًمروايوت دمعؾ اًمصحوسمي ـمبؼوت مؼدؾمي ويصؾ اًمتؼديس إمم أشمبوقمفؿ 

 ،وًمػ ؾمػمهتؿ وهنجفؿ وؾمؾقيمفؿ ومفق صوطمى سمدقميومؽؾ مـ ظم ،وأشمبوع أشمبوقمفؿ

وهذا ممو يؽذسمف اًمؼرآن واًمسـي اًمنميػي واًمتوريخ اًمذيـ يشفدون ويٍمطمقن سمعدم 

وسمـوًء قمغم ذًمؽ ٓ يصح أن كجعؾ ؾمؾقيمقوت اًمسؾػ  ،ىمدؾمقي اًمصحوسمي أو أشمبوقمفؿ

ن واًمسـي سمؾ إّن اعمقزان احلؼقؼل هق اًمؼرآ ،وؾمػمهتؿ مقزاكًو ًمؾتؿقز سملم اًمبدقمي واًمسـي

قمغم أن مو يؼع ظمورج إـمورمهو وًمقس ًمف أصؾ ومقفام ومفق سمدقمي  ،اًمنميػي اًمصحقحي

ّٓ قمـ ـمريؼ  ،وًمؽـ كحتوج إمم ومفؿ صحقح ًمؾؼرآن اًمؽريؿ ،مردودة وهذا ٓ يتؿ إ

وًمؼد ذيمر اًمعؾامء إدًمي قمغم أن  ،اًمعؽمة اًمطوهرة يمقهنو معصقمي مـ اًمػفؿ اخلوـمئ

 .(1)اًمبدقمي ختتص سموٕمقر اًمنمقمقي

 . عدً ٔدٕد أصن أٔ دلٗن عمٜ الفعن احلادخ1

إن إمر احلودث اًمذي يؼع ضؿـ دائرة اًمديـ ومل يقضمد ًمف أصؾ ذم مصودر 

وهق مو يصدق قمؾقف قمـقان  ،اًمنميعي أو مل يدل قمؾقف دًمقؾ ومفق ًمقس مـ اًمديـ سمٌمء

ًمبدقمي )اًمبدقمي( أمو مو يمون ًمف أصؾ ذم اًمنميعي أو دًمقؾ يدل قمؾقف مل يصح شمسؿقتف سمو

ًمقضمقد اعمعصقم اًمذي هق طمجي قمغم اًمـوس  ؛|وإن يمون وىمققمف سمعد طمقوة اًمـبل

ومؽؾ أمر دل قمؾقف دًمقؾ قموم أو ظموص ومفق مـ اًمنميعي ويصح  ،|سمعد رؾمقل اهلل

ومو شمؼدم ذم اعمعـك اًمؾغقي  ،اًمعؿؾ سمف ـموعمو مل يـسخ أو يؼقد أو خيصص

 .(2)وآصطالطمل يميمد ذًمؽ


 .47-40( اعمصدر كػسف: 0)

هو وآصمور (7)  .42-47هو ومقاردهو: اًمسبحوين، اًمبدقمي مػفقمفو، طَمدُّ

 .41-76( مريمز اًمرؾموًمي، اًمبدقمي مػفقمفو وطمدودهو: 4)
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َّه  املبخح األ

 وَ وصادٖل االتّاوات عمٜ الععاٟر احلصٍٗٗٛمناذج 
دأسمً اًمعؼقل اعمتحجرة قمغم يمقؾ آهتوموت ًمؽؾ مـ خيوًمػفو اًمرأي متذرقمي 

وسمروايوت مقضققمي ختوًمػ اًمسـي اًمـبقيي  ،سمػفؿ ؾمطحل ٔيوت اًمؼرآن اًمؽريؿ

ومتورة شمرمل ـمرومًو سموًمبدقمي وأظمرى شمرمقف  ،ودموكى اًمعؼؾ واعمـطؼ ،اًمصحقحي

ًمثي شمرمقف سموًمؽػر وهؽذا.وصمو ،سموًمزكدىمي

وقمـدمو رأت هذه اًمعؼقل اجلوهؾي سمعض اًمطؼقس اًمتل متورؾمفو اًمػرىمي اًمـوضمقي 

 ،أو اهتدت سمنرؿموداهتؿ وشمقضمقفوهتؿ ،اًمتل اشمبعً اًمعؽمة اًمطوهرة ذم ممورؾمتفو ًمذًمؽ

أو اًمتزمً سملوامرهؿ وطمثفؿ قمغم إىمومي اًمعزاء وممورؾمي اًمشعوئر احلسقـقي ىمرسمي إمم اهلل 

طمقٌ إّن هذه اًمشعوئر هل مـ ؿمعوئر اهلل شمعومم اًمتل يستحى شمعظقؿفو  ،شمعومم

رومعً هذه اًمعؼقل قمؼػمهتو صورظمي سملقمغم صقهتو متفؿي  ،ًمؾقصقل إمم اًمتؼقى

وًمؽل  ،واإلطمداث ذم أمقر اًمديـ واعمممـقن مـ ذًمؽ سمراء ،ًمؾؿممـلم سموًمبدقمي

 ،آهتوم اًمؽثػمة كسؾط اًمضقء قمغم هذه آهتوموت اظمؽمكو صمالصمي كامذج مـ مصوديؼ

 وهل:

 خمالف لمصٍٛ ×الٍىٕذج األٔه: إقاوٛ املأمت ٔالبكاٞ عمٜ احلصني

اقمتؿدت هذه اًمػرىمي اعمتحجرة ذم اهتومفو هذا قمغم روايوت صدرت قمـ سمعض 

أومراد اًمسؾػ اًمذيـ يتؽؾؿقن شمبعًو ًمػفؿفؿ ومزاضمفؿ اخلوص ورأهيؿ اًمشخيص إذا 
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وضعً قمغم ًمسون همٓء إومراد مـ أو أن هذه اًمروايوت  ،صحً هذه اًمروايوت

هذا  ،وقمغم يمؾتو اًمصقرشملم ،اًمسؾػ؛ ًمؽل شمؽقن ذا طمجقي قمـد اعمجودًمي واعمـوفمرة

وًمؽل  ،وؾمقليت رد هذا آهتوم ٓطمؼوً  ،|آهتوم مردود سمؽتوب اهلل شمعومم وؾمـي كبقف

 يسؾط اًمبوطمٌ اًمضقء قمغم كصقص آهتوموت يذيمر مو يكم:

أٔاًل: كالً ابَ تٗىٗٛ

وسملّم هـوك أن  ،م ذم مؼدمي هذا اًمػصؾ اإلؿمورة إمم أؾمبوب آهتوم سموًمبدقميشمؼد

اجلفؾ واًمػفؿ اًمسطحل ًمسؾقك أظمريـ وممورؾموهتؿ يبعٌ قمغم اهتوم أظمريـ 

يمام سمقـو أن سمغض أظمريـ ومعوداهتؿ ممو يدومع اًمبوهمض إمم اهتوم مـ يبغضف  ،سموًمبدقمي

 رد قمـ اسمـ شمقؿقي.وهذا مو ؾمـالطمظف قمـد شملمؾـو مو و ،سموًمبدقمي

وَمـ مح٣مومتٜمؿ إوم٣مَم٥م اظمٟمسمؿ وايمٛم ٝم٣مضم٥م » ىمول اسمـ شمقؿقي ذم يمتوسمف مـفوج اًمسـي اًمـبقيي:

وَمـ اظمٔمٙمقم أن اظمٗمتقل ونمغمه َمـ اظمقسمك إذا همٔمؾ  ،فمعم َمـ ومد ومتؾ َمـ ؽمٛمكم فمديدة

همٗمد شمب٦م دم ايمِمحٝمح  ،َمثؾ ذيمؽ هبؿ فمٗم٤م َمقُتؿ ىم٣من ذيمؽ مم٣م ضمّرَمف اهلل ورؽمقيمف

يمٝمس َمٛم٣ّم َمـ يَمَْمَؿ اخلدود وؾمّؼ ) اهلل فمٙمٝمف ـ وآيمف ـ وؽمٙمؿ أٞمف وم٣مل: فمـ ايمٛمبل صعم

وشمب٦م دم ايمِمحٝمح فمٛمف أٞمف زمريء َمـ احل٣ميمٗم٥م  ،(اجلٝمقَب ودفم٣م زمدفمقى اجل٣مهٙمٝم٥م

ودفمقى  ،وؾمؼ اجلٝمقب ،وايمِّم٣ميمٗم٥م وايمُّم٣موم٥م. وه٠مٓء يٟمسمقن َمـ يمْمؿ اخلدود

َم٣م يمق همٔمٙمقه فمٗم٤م  ،ةونمغم ذيمؽ َمـ اظمٛم٘مرات زمٔمد َمقت اظمٝم٦م زمسٛمكم ىمثغم ،اجل٣مهٙمٝم٥م

هم٘مٝمػ زمٔمد هذه اظمدة  ،َمقسمف يم٘م٣من ذيمؽ َمـ أفمٓمؿ اظمٛم٘مرات ايمتل ضمرَمٜم٣م اهلل ورؽمقيمف

ـمٙماًم وفمدواٞم٣ًم َمـ هق  إٞمبٝم٣مءونمغم  إٞمبٝم٣مءايمْمقيٙم٥م! وَمـ اظمٔمٙمقم أٞمف ومد وُمتؾ َمـ 

ووُمتؾ فمثامن زمـ فمٖم٣من وىم٣من ومتٙمف  ،وُمتؾ أزمقه ـمٙماًم وهق أهمّمؾ َمٛمف ،أهمّمؾ َمـ احلسكم

 ،ٖمتـ ايمٔمٓمٝمٚم٥م ايمتل وومٔم٦م زمٔمد َمقت ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف ـ وآيمف ـ وؽمٙمؿأول ايم

ووُمتؾ نمغم ه٠مٓء  ،وسمرسم٤م فمٙمٝمف َمـ ايممم وايمٖمس٣مد أضٔم٣مف َم٣م سمرسم٤م فمعم ومتؾ احلسكم
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وَم٣مت وَم٣م همٔمؾ أضمد ـ ٓ َمـ اظمسٙمٚمكم وٓ نمغمهؿ ـ َمٟممت٣ًم وٓ ٞمٝم٣مضم٥م فمعم َمٝم٦م وٓ 

ك ايمذيـ يمق ىم٣مٞمقا َمـ ايمْمغم يم٘م٣مٞمقا إٓ ه٠مٓء احلٚمٗم ،ومتٝمؾ زمٔمد َمدة ؿمقيٙم٥م َمـ ومتٙمف

.(0)شويمق ىم٣مٞمقا َمـ ايمبٜم٣مئؿ يم٘م٣مٞمقا مُحُراً  ،َرمَخ٣مً 

 وقمـد شملمؾ ىمقًمف هذا يظفر مـف مو يليت:

وَمـ مح٣موم٣مُتؿ إوم٣مَم٥م اظمٟمسمؿ وايمٛمٝم٣مضم٥م فمعم َمـ ومد ومتؾ َمـ ؽمٛمكم » ىمقًمف:ـ 0

ؼالء مو ٓ ؛ إكف اهتؿ اًمشقعي سموحلامىمي رهمؿ قمؾؿف أن ومقفؿ مـ اًمعؾامء واًمعشفمديدة... 

يستطقع أن يصؾ إمم رشمبتفؿ.

وَمـ اظمٔمٙمقم أّن اظمٗمتقل ونمغمه َمـ اظمقسمك إذا همٔمؾ َمثؾ ذيمؽ هبؿ » وىمقًمف:ـ 7

؛ وذم ىمقًمف هذا أمو قمؿك أو شمعومل؛ شفمٗم٤م َمقُتؿ ىم٣من ذيمؽ مم٣م ضمرَمف اهلل ورؽمقيمف

وسمؽوء ÷قمغم وًمده ىمبؾ ؿمفودشمف وسمؽوء أهؾ اًمبقً |ٕكف ىمد شمؼدم سمؽوء اًمـبل

وهؿ أشمؼك  ،ومؾق يمون صحقحًو مو يؼقل عمو ومعؾف همٓء ،سمي سمعد ؿمفودشمفسمعض اًمصحو

 ومو ىمقًمف هذا إٓ دًمقؾ قمغم ضمفؾف أو دموهؾف. ،وأقمؾؿ سموحلالل واحلرام مـ اسمـ شمقؿقي

ويمق ىم٣مٞمقا َمـ  ،إٓ ه٠مٓء احلٚمٗمك ايمذيـ يمق ىم٣مٞمقا َمـ ايمْمغم يم٘م٣مٞمقا َرمَخ٣مً » ىمقًمف:ـ 4

وهذا يدل قمغم ؾمقء ظمؾؼف ٓؾمقام  ،وشمعد قمغم ومئي مممـي؛ ومقف دمووز شايمبٜم٣مئؿ يم٘م٣مٞمقا مُحُراً 

ڳ ڱ )إذا قمرومـو أن اًمؼرآن اًمؽريؿ قمؼّم قمـ اعمتؼوشمؾلم سموعمممـلم سمام ذم ىمقًمف شمعومم: 

ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮴﮵ ﮳   ﮲  صمؿ قمؼم  (1)( ھ ھ ھے ے ۓ ۓ

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ): قمـ همٓء سموإلظمقة ومؼول


 .11-12/ 0( اسمـ شمقؿقي، مـفوج اًمسـي اًمـبقيي: 0)

 .6( احلجرات: آيي7)
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 ؼ اسمـ شمقؿقي مـ ظمؾؼ اًمؼرآن اًمؽريؿ؟ومليـ ظمؾ (0)(ې

 ثاًٌٗا: كالً عبد الرمحَ آه العٗخ

دم صحٝمح َمسٙمؿ: فمـ أيب »: ىمول قمبد اًمرمحـ آل اًمشقخ ذم يمتوسمف ومتح اعمجقد

أن رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف ـ وآيمف ـ وؽمٙمؿ وم٣مل: اشمٛمت٣من دم ايمٛم٣مس ُّه٣م هبؿ ) هريرة:

 .(اظمٝم٦موايمٛمّٝم٣مضم٥م فمعم  ،ىمٖمر: ايمْمٔمـ دم ايمٛمّس٤م

ظم٣م  ،أي رهمع ايمِمقت زم٣ميمٛمدب وسمٔمداد همّم٣مئؾ اظمٝم٦م (وايمٛمٝم٣مضم٥م فمعم اظمٝم٦م) وومقيمف

 ،واٞم٣مساه ،ىمٗمقل ايمٛم٣مئح٥م: وافمّمداه ،همٝمف َمـ ايمتسخط فمعم ايمٗمدر اظمٛم٣مدم يمٙمِمػم

وأن َمـ ايم٘مٖمر َم٣م ٓ يٛمٗمؾ فمـ اظمٙم٥م.  ،وٞمحق ذيمؽ. وهمٝمف ديمٝمؾ فمعم أن ايمِمػم واصم٤م

. (وؾمّؼ اجلٝمقب... ،رضب اخلدود يمٝمس َمٛم٣م َمـ) وهلام فمـ ازمـ َمسٔمقد َمرهمقفم٣ًم:

وومد صم٣مء فمـ ؽمٖمٝم٣من ايمثقري وأمحد ىمراهٝم٥م سمٟمويٙمٜم٣م:  ،وهذا َمـ ٞمِمقص ايمقفمٝمد

وهق يدل فمعم أن ذيمؽ يٛم٣مدم ىمامل اإليامن  ،يمٝم٘مقن أوومع دم ايمٛمٖمقس: وأزمٙمغ دم ايمزصمر

 ايمقاصم٤م.

وإٓ  ،ووم٣مل احل٣مهمظ: طُمص اخلد يم٘مقٞمف ايمٕم٣ميم٤م (َمـ رضب اخلدود) ومقيمف

 صمف َمثٙمف.همرضب زمٗمٝم٥م ايمق

وذيمؽ َمـ فم٣مدة  ،وؾمؼ اجلٝمقب: هق ايمذي يدطمؾ همٝمف ايمرأس َمـ ايمثقب) ومقيمف

 .(2)ش(أهؾ اجل٣مهٙمٝم٥م ضمزٞم٣ًم فمعم اظمٝم٦م

وٓ همػمه؛ ٕن ذًمؽ مـ اًمبدع اعمحدصمي ذم  |ٓ جيقز آطمتػول سمؿقًمد اًمرؾمقل

 .(2)اًمديـ


 .01( احلجرات: آيي0)
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 070  .........................................  وأضمقسمتفو سموًمبدقمي احلسقـقي اًمشعوئر اهتوموت: اًمثوًمٌ اًمػصؾ

 ٔزٖارتْ ظرك ٔتبدٖن لدَٖ اهلل ×احلصني اإلواًالٍىٕذج الجاٌ٘: تعىري قرب 

 ،اقمتودت هذه اًمػرىمي اعمتحجرة أن شممذي مجقع اعمسؾؿلم اًمذي ٓ يؼقًمقن سمؼقهلو

 ،واًمتزمقا أوامرهؿ واكتفقا سمـفقفؿ ،ٓؾمقام اًمشقعي اًمذيـ ؾموروا وومؼ هنٍ أئؿتفؿ

 ،وإئؿي ذيمًو وسمدقمي مل يلت هبو اهلل شمعومم إكبقوءومؾذا ضمعؾً هذه اًمػرىمي زيورة 

ومؼوًمً قمغم ًمسون أئؿتفو:

 كالً ابَ تٗىٗٛ أٔاًل:

ضمتك اختذوهؿ  ،زمؾ دم إئٚم٥م ،وىمذيمؽ ايمراهمّم٥م نمٙمقا دم ايمرؽمؾ»ـ ىمول: 0

 ،همؼمىمقا فمب٣مدة اهلل وضمده ٓ ذيؽ يمف ايمتل أَمرهؿ هب٣م ايمرؽمؾ ،أرزم٣مزم٣ًم َمـ دون اهلل

همتجدهؿ ئمْمٙمقن  ،واؽمتٕمٖم٣مرهؿ إٞمبٝم٣مءوىمّذزمقا ايمرؽمقل همٝمام أطمػم زمف َمـ سمقزم٥م 

 ،همال يِمٙمقن همٝمٜم٣م مجٔم٥م وٓ مج٣مفم٥م ،ع ويذىمر همٝمٜم٣م اؽمٚمفاظمس٣مصمد ايمتل أَمر اهلل أن سمرهم

وئمّٓمٚمقن اظمُم٣مهد  ،وإن صّٙمقا همٝمٜم٣م صّٙمقا همٝمٜم٣م وضمداٞم٣مً  ،ويمٝمس هل٣م فمٛمدهؿ ىمبغم ضمرَم٥م

وحيّجقن إيمٝمٜم٣م ىمام حي٨ّم احل٣مّج  ،همٝمٔم٘مٖمقن فمٙمٝمٜم٣م َمُم٣مهب٥م يمٙمٚمممىمكم ،اظمبٛمٝم٥م فمعم ايمٗمبقر

زمؾ يسّبقن  ،َمـ احل٨م إلم ايم٘مٔمب٥م وَمٛمٜمؿ َمـ ُئمؾ احل٨م إيمٝمٜم٣م أفمٓمؿ ،إلم ايمبٝم٦م ايمٔمتٝمؼ

وَمـ ٓ يستٕمٛمل هب٣م  ،َمـ ٓ يستٕمٛمل زم٣محل٨م إيمٝمٜم٣م فمـ احل٨م ايمذي همرضف اهلل فمعم فمب٣مده

فمـ اجلٚمٔم٥م واجلامفم٥م. وهذا َمـ صمٛمس ديـ ايمٛمِم٣مرى واظمممىمكم ايمذيـ يٖمّّمٙمقن 

.(0)شفمب٣مدة إوشم٣من فمعم فمب٣مدة ايمرمحـ

همٗمد صٛمّػ ؾمٝمخٜمؿ ازمـ » قؼقل:ًم صمؿ يتامدى اسمـ شمقؿقي ًمقسخر مـ قمؾامء اًمطوئػي

اظمٔمروف فمٛمدهؿ زم٣مظمٖمٝمد ـ وهق ؾمٝمخ اظمقؽمقي وايمْمقد ـ ىمت٣مزم٣ًم ؽمامه:  ،ايمٛمٔمامن

)َمٛم٣مؽمؽ اظمُم٣مهد( صمٔمؾ ومبقر اظمخٙمقومكم حت٨م ىمام حت٨م ايم٘مٔمب٥م ايمبٝم٦م احلرام ايمذي 
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ّٓ  ،وهق أول زمٝم٦م وضع يمٙمٛم٣مس همال ُيْم٣مف إٓ زمف ،صمٔمٙمف اهلل ومٝم٣مَم٣ًم يمٙمٛم٣مس وٓ يِمعم إ

 .(0)ش يٟمَمر اهلل إٓ زمحجفومل ،إيمٝمف

واهلل أَمر دم ىمت٣مزمف » ويتفؿ اسمـ شمقؿقي اًمشقعي سملهنؿ ممـ سمدل ديـ اهلل شمعومم ومؼول:

وفمّْمٙمقا  ،هم٣ميمراهمّم٥م زمّديمقا ديـ اهلل همٔمّٚمروا اظمُم٣مهد ،ومل يذىمر اظمُم٣مهد ،زمٔمامرة اظمس٣مصمد

 .(1)شوخم٣ميمٖم٥م يمٙمٚم٠مَمٛمكم ،َمّم٣مه٣مة يمٙمٚمممىمكم ،اظمس٣مصمد

يعـل أكف سمدقمي ’ غم اًمؼبقر مل ينّمع مـ ىمبؾ اًمـبلسمؾ يٍمح سملن اًمبـوء قم

ٓ َمـ أهؾ ايمبٝم٦م  ،وأٞمف مل يممع َٕمتف أن يبٛمقا فمعم ومػم ٞمبل وٓ رصمؾ ص٣ميمح» ومقؼقل:

 .(2)شٓ َمسجدًا وٓ َمُمٜمداً  ،وٓ نمغمهؿ

 إٞمبٝم٣مءايمسٖمر إلم زي٣مرة ومبقر » ويٍمح أيضًو سملن اًمزيورة سمدقمي ومقؼقل:

وٓ أَمر هب٣م رؽمقل اهلل صعم  ،د َمـ ايمِمح٣مزم٥م وايمت٣مزمٔمكموايمِم٣محلكم زمدفم٥م مل يٖمٔمٙمٜم٣م أضم

همٚمـ افمتٗمد ذيمؽ  ،وٓ اؽمتح٤م ذيمؽ أضمد َمـ أئٚم٥م اظمسٙمٚمكم ،اهلل فمٙمٝمف ـ وآيمف ـ وؽمٙمؿ

 .(3)شفمب٣مدة وهمٔمٙمف همٜمق خم٣ميمػ يمٙمسٛم٥م وإلمج٣مع اظمسٙمٚمكم

 وؾمقليت اًمرد قمؾقف ذم اعمطؾى اًمثوين.

 ثاًٌٗا: كالً ابَ قٗي اجلٕزٖٛ 

همٟمزمك » ومقؼقل:÷أو إئؿي إكبقوءقزيي سمؿـ يزور ىمبقر يعّرض اسمـ ىمقؿ اجل

 ،وؽم٠مايمف احلقائ٨م ،واإلومس٣مم فمعم اهلل زمف ،اظمممىمقن إٓ دفم٣مء اظمٝم٦م واإلذاك زمف

هم١مٞمف هدي  ،زمٔم٘مس هديف صعم اهلل فمٙمٝمف ـ وآيمف ـ وؽمٙمؿ ،وايمتقصّمف إيمٝمف ،وآؽمتٔم٣مٞم٥م زمف
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 .33-34اًمسقػل، مسؾؽ اًمقهوسمقي ذم مقازيـ اًمعؼؾ واًمؽتوب واًمسـي:  (3)



 072  .........................................  وأضمقسمتفو سموًمبدقمي احلسقـقي اًمشعوئر اهتوموت: اًمثوًمٌ اًمػصؾ

 ،وإلم اظمٝم٦م ،ٖمقؽمٜمؿوهدي ه٠مٓء ذك وإؽم٣مءة إلم ٞم ،سمقضمٝمد وإضمس٣من إلم اظمٝم٦م

ويرون ايمدفم٣مء فمٛمده  ،أو فمٛمده ،أو يدفمقا زمف ،وهؿ شمالشم٥م أومس٣مم: إَم٣م أن يدفمقا اظمٝم٦م

 ،وأصح٣مزمف وَمـ سمٟمَمؾ هدي رؽمقل اهلل ،أوصم٤م وأولم َمـ ايمدفم٣مء دم اظمس٣مصمد

.(0)شسمبكّم يمف ايمٖمرق زمكم إَمريـ

 وموًمقاضح مـ يمالمف اكف يتفؿ اًمزوار سموًمنمك.

 َ آه العٗخثالجًا: كالً عبد الرمح

زمسب٤م ايمراهمّم٥م ضمدث » :أـ ىمقل قمبد اًمرمحـ آل اًمشقخ اًمذي كص قمغم أن

 قمؾؼ اسمـ سموز ومؼول: شوهؿ أول َمـ زمٛمك فمٙمٝمٜم٣م اظمس٣مصمد...  ،ايمممك وفمب٣مدة ايمٗمبقر

هم١من أول َمـ همٔمؾ ذيمؽ ايمٔمبٝمديقن ايمذيـ زفمٚمقا ىمذزم٣ًم أهنؿ هم٣مؿمٚمٝمقن. ؾمٝمدوا »

بٝمٜمؿ ـ ومػمًا زم٣ميمٗم٣مهرة: ورهمٔمقا فمٙمٝمف ـ وزمرأه اهلل َمٛمٜمؿ وَمـ ؾمٝمٔمتٜمؿ وحم ×ـيمٙمحسكم 

يٗم٣مم همٝمف َمـ إفمامل ايمممىمٝم٥م َم٣م  ،وزمٛمقا يمف اظمسجد اظمُمٜمقر ايمذي زم٣ميمٗم٣مهرة ،ومب٥م فمٓمٝمٚم٥م

يٕمّم٤م اهلل ورؽمقيمف وآل زمٝمتف وىمؾ َمـ دم ومٙمبف ضم٤م اهلل ورؽمقيمف واإليامن زم٣ميمِمحٝمح. 

ٞمحٙمتٜمؿ  وومد صٛمػ ىمثغم َمـ ايمٔمٙمامء ايمس٣ميمٖمكم دم زمٝم٣من ىمذب أويمئؽ ايمٔمبٝمديكم وزمٝم٣من

.(1)شوأهنؿ ىم٣مٞمقا يٓمٜمرون ايمرهمض ويبْمٛمقن ايم٘مٖمر ،ايم٘م٣مهمرة ايمٖم٣مصمرة

ودل احلدي٧م فمعم أن » سمدقمي ومؼول: |ب ـ يٍّمح آل اًمشقخ سملن زيورة ىمؼم اًمـبل

يم٘مـ مح٣مه اهلل سمٔم٣ملم زمام ضم٣مل  ،ومػم ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف ـ وآيمف ـ وؽمٙمؿ يمق فمبد يم٘م٣من وشمٛم٣مً 

دل احلدي٧م فمعم أن ايمقشمـ هق َم٣م يب٣مذه ايمٔم٣مزمد َمـ و ،زمٝمٛمف وزمكم ايمٛم٣مس همال يقصؾ إيمٝمف

 :وومقيمف ،وومد فمٓمٚم٦م ايمٖمتٛم٥م زم٣ميمٗمبقر يمتٔمٓمٝمٚمٜم٣م وفمب٣مدُت٣م ،ايمٗمبقر وايمتقازمٝم٦م ايمتل فمٙمٝمٜم٣م

همٝمف حتريؿ ايمبٛم٣مء فمعم ش اؾمتد نمّم٤م اهلل فمعم ايمذيـ اختذوا ومبقر أٞمبٝم٣مئٜمؿ َمس٣مصمد)
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 .(0)(وأن ذيمؽ َمـ ايم٘مب٣مئر ،وحتريؿ ايمِمالة فمٛمده٣م ،ايمٗمبقر

 ًا: كالً حمىد بَ إمساعٗن الصٍعاٌ٘ رابع

هم١من هذه ايمٗمب٣مب واظمُم٣مهد ايمتل » ىمول اًمصـعوين ذم يمتوسمف شمطفػم آقمتؼود:

وأىمػم وؽمٝمٙم٥م إلم هدم اإلؽمالم وطمراب  ،ص٣مرت أفمٓمؿ ذرئم٥م إلم ايمممك واإلحل٣مد

إَم٣م فمعم ومري٤م  ،نم٣ميم٤م َمـ ئمٚمره٣م هؿ اظمٙمقك وايمسالؿمكم وايمرؤؽم٣مء وايمقٓة ،زمٛمٝم٣مٞمف

 َمـ حيسٛمقن ايمٓمـ همٝمف َمـ هم٣مضؾ أو فم٣ممل أو صقدم أو همٗمغم أو ؾمٝمخ هلؿ أو فمعم

وإَمر َم٣م شمب٦م دم إضم٣مدي٧م ايمٛمبقي٥م َمـ يمٔمـ َمـ أرسج فمعم ايمٗمبقر وىمت٤م  ،ىمبغم...

 .(1)شفمٙمٝمٜم٣م وزمٛمك فمٙمٝمٜم٣م

 قمغم اًمشعوئر احلسقـقي  كامذج أظمرى مـ آهتوموت واإلؿمؽوٓت

يمثػمة ومتعددة  ×حلسلما اإلمومإّن اًمشعوئر واًمطؼقس اًمتل شمؼوم سموؾمؿ 

وىمد شمعددت اًمشعوئر احلسقـقي إمم  ،طمسى اظمتالف اًمزمون واعمؽون وإقمراف

 ،ايمرشم٣مء ،ايم٘مت٣مزم٥م ،ايمُمٔمر ،همٚمـ سمٗمسٝمامت ايمُمٔم٣مئر احلسٝمٛمٝم٥م: اخلْم٣مزم٥م» أؿمؽول وصقر

 ،ورضب ايمسالؽمؾ ،ايمٔمزاء زمٟمومس٣مَمف: َمـ ايمٙمْمؿ ،ايمٖمٝمٙمؿ ـ ،اظمرسح ،ايمتٚمثٝمؾ ـ ايمتُمبٝمف

 .(2)شهمٟمؾم٘م٣مل وصقر ايمٔمزاء احلسٝمٛمل ىمثغمة صمداً  ،٤م اظمختٙمٖم٥م...وايمتْمبغم واظمقاىم

وقمـدمو يـظر اًمـوس إمم هذه اًمشعوئر ويضعقهنو ذم مقزان اًمنمع دون قمؾؿ 

ؾمػممقهنو سموًمبدقمي ٓؾمقام إذا اشمسعً وشمؽثرت سمؿرور إيوم  ،مـفؿ سمآًمقي اًمقزن

 واظمتالف إقمراف.

عوئر احلسقـقي كقد أن وىمبؾ اًمقًمقج ذم ذيمر آؿمؽوٓت إظمرى قمغم اًمش

وهذه اجلفوت هل: ،كتعرض إمم اجلفوت اًمتل شمصدر مـفو هذه اإلؿمؽوٓت


 .704-707آل اًمشقخ، ومتح اعمجقد ذح يمتوب اًمتقطمقد:  (0)

 .701( اعمصدر كػسف: 7)

 .771اًمسـد،  اًمشعوئر احلسقـقي سملم إصوًمي واًمتجديد:  (4)
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 أ ـ اًمطقائػ إظمرى ؾمقاء يموكً إؾمالمقي أو همػمهو.

ب ـ ـموئػي ظموصي متعصبي مقزاهنو ًمصحي إومعول وقمدمفو ومفؿفو اخلوص 

 اًمذي يتصػ سموًمسطحقي وقمدم اقمتامد اًمدًمقؾ اًمصحقح.

مـ وؾمط اًمطوئػي اًمشقعقي شملصمرًا سملومؽور اًمغػم وضمريوكًو قمغم ج ـ يصدر أطمقوكًو 

أو شمّسقمًو ذم إـمالق إطمؽوم. وٓ ؿمؽ ذم قمدم أطمؼقي هذه  ،ـمريؼتفؿ ذم اًمـؼد

 اجلفوت ذم إـمالق آهتوم دون قمؾؿ أو رضمقع إمم أهؾ اًمعؾؿ وآظمتصوص.

وذم اعمؼوم كتعرض ًمعدد آظمر مـ آؿمؽوٓت وآهتوموت قمغم اًمشعوئر 

 سـقي:احل

 ،وهق اًمذي يقضمف اًمـؽػم وآكتؼود إمم اًمرؾمقم واًمشعوئر اإلؾم٘م٣مل إول:

 ،هل: أن يمؾ ؿمعػمة ورؾمؿ وـمؼس ُيّتخذ ،معتؿدًا قمغم مبـك معلم وىموقمدة حمددة

ّٓ ومفق سمدقمي وضالل ،يـبغل أن يؽقن ضمعؾف واختوذه مـ اًمشورع كػسف واومؽماء  ،وإ

 قمغم اهلل ؾمبحوكف.

رع اعمؼدس ًمق ومقض أمر اًمشعوئر واًمطؼقس وأويمؾفو أن اًمشو اإلؾم٘م٣مل ايمث٣مين:

طمقٌ ومقض أمر  ،ًمـتٍ مـ ذًمؽ أهنؿ ؾمقتحقًمقن إمم منمقملم ،إمم اًمعرف واعمتنمقمي

 وهذا اًمتػقيض همػم صحقح وهق ممتـع. ،اًمتنميع إًمقفؿ

ًمق أويمؾ اًمشورع اعمؼدس أمر اًمشعوئر واًمرؾمقم اًمديـقي إمم  اإلؾم٘م٣مل ايمث٣ميم٧م:

 وحتريؿ احلالل. ،قؾ احلرامًمـتٍ مـ ذًمؽ حتؾ ،اًمعرف

وهق: ًمق أكـو ضمعؾـو  ،وهذا مـ ؾمـخ اإلؿمؽوًملم اًمسوسمؼلم اإلؾم٘م٣مل ايمرازمع:

ًمؾزم مـ ذًمؽ اًمعبٌ سمثقاسمً  ،اختوذ اًمشعوئر واًمرؾمقم واًمطؼقس سمقد اًمعرف

 اًمنميعي اًمـوشمٍ مـ ىمبؾ اًمعرف واعمتنمقمي سمسبى اظمتالف اًمظروف اًمزمـقي واًمبقئقي.

ذم ختصقص صالطمقي اعمتنمقمي سموختوذ اًمشعوئر  ٓ وضمف اإلؾم٘م٣مل اخل٣مَمس:

 وقمدم شمسقيغ ذًمؽ ذم أسمقاب أظمرى. ،واًمرؾمقم واًمطؼقس اًمديـقي ذم أسمقاب ظموصي

اهلتؽ واإلؾموءة عمبوين اإلؾمالم وأريمون اًمنميعي ومعوين  اإلؾم٘م٣مل ايمس٣مدس:
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اًمديـ واعمذهى اًمعوًمقي اًمشوخمي؛ ومؼد يؼول سملن مؼته هذا اًمرؾمؿ أواًمطؼس أو 

وٓ شمتػؼ مع ًمغي  ،ىمد ٓ شمـوؾمى جمريوت اًمعٍم ،اًمتل أويمؾـوهو إمم اًمعرف اًمشعػمة

وىمد يؽقن ومقفو إؾموءة ًمذات اعمضوملم اًمشوخمي واًمتعوًمقؿ اإلؾمالمقي  ،اًمعٍم

 اًمػوضؾي.

ظمصقصًو سمعض اًمشعوئر  ،ًمزوم اًمّضر مـ سمعض اًمطؼقس اإلؾم٘م٣مل ايمس٣مزمع:

 ف ومراشمبف وأؿمؽوًمف.وجيى ذقمًو دومع اًمّضر سمؽؾ درضموشم ،احلسقـقي أو همػمهو

  وؾمقليت اجلقاب قمغم هذه اإلؿمؽوٓت ذم اعمبحٌ اًمالطمؼ.
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 املبخح الجاٌ٘

 أدٕبٛ االتّاوات عكاًل ٌٔكاًل

ّٔه  أدٕبٛ االتّاً عكاًل: املطمب األ
ىمبؾ اًمقًمقج ذم سمقون إضمقسمي مـ ظمالل اًمعؼؾ يـبغل شمؼديؿ مؼدمتلم:

اظمٗمدَم٥م إولم: ضمجٝم٥م ايمٔمٗمؾ دم رد آُت٣مم

إن مـ أوضح اًمقاضحوت هق مو ًمؾعؼؾ مـ دور ذم شمؼريى اًمعبد إمم ظموًمؼف 

ومالك  ،ومقتضح مـ ظمالل ذًمؽ طمجقي اًمعؼؾ اًمذي هق مالك اًمتؽؾقػ ،ضمؾ وقمال

ًمؽـ ًمؽل شمتضح هذه احلجقي ٓسمد ًمـو مـ  ،ؾمقودة اإلكسون قمغم همػمه مـ اعمخؾقىموت

 اإلؿمورة إمم ذًمؽ ومـؼقل:

 طمجقي اًمعؼؾ ذم يمتبفؿ مـ ظمالل ذيمر اًمدًمقؾ إن قمؾامء أصقل اًمػؼف أؿموروا إمم

وهذا مو ورد ذم يمتوب أصقل  ،اًمعؼكم اًمذي يؼوسمؾ اًمدًمقؾ اًمـؼكم ذم إصمبوت أمر مو

 اًمػؼف ًمؾشقخ حمؿد رضو اعمظػر.

وزمٔمب٣مرة  ،هق ىمؾ ضم٘مؿ يمٙمٔمٗمؾ يقصم٤م ايمٗمْمع زم٣محل٘مؿ ايمممفمل» اًمدًمقؾ اًمعؼكم:

 .(0)شٗمْمٔمل زم٣محل٘مؿ ايمممفملشم٣مٞمٝم٥م هق: ىمؾ ومّمٝم٥م فمٗمٙمٝم٥م يتقصؾ هب٣م إلم ايمٔمٙمؿ ايم

إٞمٛم٣م ٞمٗمِمد َمـ ايمديمٝمؾ ايمٔمٗمقم ضم٘مؿ ايمٔمٗمؾ ايمٛمٓمري » صمؿ ىمول ذم مؽون آظمر


 .015/ 4اعمظػر، أصقل اًمػؼف:  (0)
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ٚمف زم٣مؽمتاميم٥م حل٘م ،زم٣مظمالزَم٥م زمكم احل٘مؿ ايمث٣مزم٦م ذفم٣ًم أو فمٗماًل وزمكم ضم٘مؿ ذفمل آطمر

 .(0)شايمت٘مٙمٝمػ زمال زمٝم٣من...

ت إّن هذه اظمالزَم٣م» شمؿ يُمغم ايمُمٝمخ اظمٓمٖمر إلم ضمجٝم٥م ايمٔمٗمؾ َمـ طمالل ومقيمف:

وأَمث٣مهل٣م أَمقر ضمٗمٝمٗمٝم٥م واومٔمٝم٥م يدرىمٜم٣م ايمٔمٗمؾ ايمٛمٓمري زم٣ميمبداه٥م أو زم٣ميم٘مس٤م: يم٘مقهن٣م َمـ 

أو يم٘مقهن٣م سمٛمتٜمل إيمٝمٜم٣م همٝمٔمٙمؿ هب٣م ايمٔمٗمؾ فمعم  ،إويمٝم٣مت وايمٖمْمري٣مت ايمتل ومٝم٣مؽم٣مُت٣م َمٔمٜم٣م

هم١مّٞمف ـ  واظمٖمروض أّٞمف وم٣مؿمع زمثبقت اظمٙمزومـ  ؽمبٝمؾ اجلزم. وإذا ومْمع ايمٔمٗمؾ زم٣مظمالزَم٥م

ضم٘مؿ ايمُم٣مرع. وَمع ضمِمقل ايمٗمْمع ـ  أي ايمالزمـ  بقت ايمالزم وهقٓزمد أن يٗمْمع زمث

 .(7)شزمؾ زمف ضمجٝم٥م ىمؾ ضمج٥م ،هم١مّن ايمٗمْمع ضمج٥م يستحٝمؾ ايمٛمٜمل فمٛمف

وورد أيضًو ذم يمتوب أصقل اًمػؼف اإلؾمالمل ًمألؾمتوذ حمؿد مصطػك ؿمؾبل 

 .وهذه إديم٥م ايمٔمممة سمتٛمقع إلم ٞمقفمكم: ٞمٗمٙمٝم٥م وفمٗمٙمٝم٥م» ىمقًمف:

وٓ دطمؾ يمٙمٚمجتٜمد دم سم٘مقيٛمٜم٣م  ،ريٗمٜم٣م ايمٛمٗمؾهم٣ميمٛمٗمٙمٝم٥م: هل ايمتل ي٘مقن ؿم

 وفمٚمٙمف وم٣مس فمعم همٜمؿ إضم٘م٣مم َمٛمٜم٣م زمٔمد شمبقُت٣م.  ،وإُي٣مده٣م

وزمٔمب٣مرة أطمرى: هل ايمتل  ،وايمٔمٗمٙمٝم٥م: وهل ايمتل ي٘مقن يمٙمٔمٗمؾ دطمؾ دم سم٘مقيٛمٜم٣م

 .(3)شوهل ايمٗمٝم٣مس وآؽمتحس٣من وآؽمتِمالح ،ي٘مقن يمٙمٚمجتٜمد فمٚمؾ دم سم٘مقيٛمٜم٣م

  ممو شمؼدم مو يكم:واحلوصؾ 

 : ًٓ  قمـ يؽشػ همػمهو ذم أو اًمعؼؾقي اعمستؼاّلت ذم ء إّن طمؽؿ اًمعؼؾ سمٌم أّو

 طمؽامً  اعمدَرك يؽقن و ىموـمعوً  اًمعؼؾ يؽقن أن ذيطي ،يمذًمؽ اًمنمع قمـد احلؽؿ يمقن

 اعمتؼّدمي. إَمثؾي ذم احلول هق يمام ،قموموً 


 .019/ 4( اعمصدر كػسف: 0)

 .019 /4( اعمظػر، أصقل اًمػؼف: 7)

 .97/ 0ؿمؾبل، أصقل اًمػؼف اإلؾمالمل:  (4)
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ققمقًو إذا أدرك اًمعؼؾ وضمقد اعمصؾحي أو اعمػسدة ذم إوَمعول إدرايمًو ك شم٣مٞمٝم٣ًم:

ومػل مثؾف يؽقن  ،يمقضمقد اعمػسدة ذم اؾمتعامل اعمخدرات ،يستقي ومقف مجقع اًمعؼالء

 طمؽؿ اًمعؼؾ ذريعي ٓؾمتؽشوف احلؽؿ اًمنمقمل.

صمّؿ  ،اؾمتؽشوف ماليموت إطمؽوم و اؾمتـبوـمفو سموًمسؼم و اًمتؼسقؿ شم٣ميمث٣ًم:

ًمعدم إطموـمي اًمعؼؾ سمؿصوًمح  ،اؾمتؽشوف طمؽؿ اًمنمع قمغم وومؼف أمر حمظقر

و ؾمقف يقاومقؽ قمـد اًمبحٌ قمـ ؾموئر مصودر اًمػؼف قمدم  ،ػوؾمدهوإطمؽوم و م

 اًمعؼمة سموٓؾمتصالح اًمذي قمؽػ قمؾقف مذهى اعموًمؽقي.

 أقمـل: ،يؽمشمى قمغم طمّجقي اًمعؼؾ ذم اعمجوٓت اًمثالصمي

 اعمالزموت اًمعؼؾقي.ـ 0 

 احلسـ و اًمؼبح اًمعؼؾقلم.ـ 7

 اعمصوًمح و اعمػوؾمد اًمعومتلم.ـ 4

مـفو: أكف طمجي ذم رد  ،ات ومؼفقي يمثػمةشمؽمشمى قمغم طمجقي اًمعؼؾ صمؿر

 يمام ؾمقتضح. ،اإلؿمؽوٓت وآهتوموت قمغم اًمشعوئر احلسقـقي

 اظمٗمدَم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م: ايمٔمٗمؾ َمٝمزان إهمٔم٣مل وإومقال

وصالطمقتف ذم يمقكف مقزاكًو شمقزن سمف إومعول  ،شمؼدم اًمؽالم قمـ طمجقي اًمعؼؾ

قمـد شملمؾ أيوت اًمؼرآكقي و ،ويمقكف ىمقة كؿقز مـ ظمالهلو احلؼ قمـ اًمبوـمؾ ،وإىمقال

اًمؽريؿي اًمتل أؿمورت وسطمً سملمهقي اًمعؼؾ ورضورشمف ًمؾقصقل إمم معرومي اًمؽثػم 

ودوره ذم رومع  ،يسؾؿ اعمتلمؾ سمدور اًمعؼؾ ذم طمسؿ اخلالف اًمعؾؿل ،مـ احلؼوئؼ

وقمـد اًمقىمقف قمغم مو ورد ذم اًمسـي اًمنميػي قمـ اًمعؼؾ جيد  ،آظمتالف اًمػؽري

وموًمعؼؾ هق رأس  ،هؿ اًمطرق اًمتل شمثبً هبو أمفوت اعمسوئؾاًمقاىمػ أن اًمعؼؾ مـ أ
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سمؾ هق اًمدًمقؾ قمغم ديـ اًمرضمؾ وهذا مو سح سمف اًمرؾمقل  ،اًمػضوئؾ يمؾفو

 .(0)شٓ ديـ ظمـ ٓ فمٗمؾ يمف» :|إيمرم

ومال يصح مـ اعمسؾؿ أن يؾغل دور اًمعؼؾ أو جيؿد طمريمتف سمحجي اًمتعبد سموًمنمع 

سمؾ إّن أصقل اًمديـ مل شمثبً ًمق مل يؽـ  ،قمقيكوؾمقًو أن يمثػمًا مـ اعمسوئؾ اًمنم ،ومؼط

 ًمؾعؼؾ دور ذم إصمبوهتو.

ومؼسؿ ٓ يعرف إٓ  ،وطمقٌ إّن اًمديـ يتؽقن مـ صمالصمي أىمسوم مـ طمقٌ اعمعرومي

وىمسؿ ٓ يعرف إٓ سموًمـؼؾ يموعمغقبوت ومو يتعؾؼ سموحلقوة  ،سموًمعؼؾ يمؿعرومي اهلل شمعومم

ومؾذا جيد اًمبوطمٌ أن ًمؾعؼؾ دورًا  ،(1)وىمسؿ صموًمٌ يشؽمك ومقف اًمعؼؾ واًمـؼؾ ،أظمرة

 يمبػمًا ذم رد آهتوم قمـد اًمشعوئر وسمام يكم:

 الععاٟر أفعاه وعربٚ عَ احلب اجلٕاب األٔه:

إذا أراد اعمرء أن يعؼم قمـ طمبف إلكسون آظمر سمليي ـمريؼي ٓ رضر ومقف قمؾقف أو قمغم 

ن هذه إومعول ومنذا كظركو إمم أ ،ومفذا ممو ٓ يرومضف اًمعؼؾ وٓ اًمنمع ،أطمد مـ اًمـوس

دون أن يؾحظ ومقفو احلوًمي  |هل وؾمقؾي شمعبػم قمـ طمى مـ يؼقم هبو ًمسبط اًمـبل

اًمديـقي ؾمتؽقن طمقـئذ أومعوًٓ ظمورضمي قمـ قمـقان اًمبدقمي؛ ٕهنو ٓ شمعد مـ إمقر 

 سمؾ هل قمقاـمػ ومشوقمر شمؽـفو اًمـػس ويؽممجفو اجلسد. ،اًمنمقمقي

 اجلٕاب الجاٌ٘: التأش٘ باألشٕٚ احلصٍٛ

ويقاومؼ اًمنمع طمؽؿ اًمعؼؾ ذم رضورة اًمتلد  ،ًمعؼؾ سمحؽؿ اًمنمعحيؽؿ ا

ٓسمد أن يتلؾمك  ،ومنذا اختذ اعمرء ؿمخصًو أؾمقة ذم ومعؾ مو أو ـمريؼي مو ،سموٕؾمقة احلسـي


 .711/ 00اًمـامزي، مستدرك اًمقؾموئؾ:  (0)

 .75( جمؿققمي ممًمػلم، مؽوكي اًمعؼؾ ذم اًمػؽر اًمعريب: 7)
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هق إؾمقة احلسـي اًمتل أمركو اهلل شمعومم سموختوذهو أؾمقة  |وطمقٌ إّن اًمـبل إيمرم ،سمف

ومقجى اًمتلد  ،(0)(...وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)يمام ذم ىمقًمف شمعومم: 

 سملومعوًمف وأىمقاًمف.

وصمقب رصمقع اجل٣مهؾ » وهذا اًمتلد سموٕؾمقة ىمد يدظمؾ حتً قمـقان ىموقمدة

أيضًو وموًمذي جيفؾ صحي ومعؾ مو أو قمدم صحتف ومؾػمضمع إمم مـ يعؾؿ  شإلم ايمٔم٣ممل

هق مصداق اًمعومل إيمؿؾ وموًمرضمقع إمم ؾمػمشمف وؾمـتف  |وطمقٌ إّن اًمـبل ،ذًمؽ

وؾمـتف جيد اعمتلمؾ أّن  |وقمـد شملمؾ ؾمػمة اًمـبل ،اًمصحقحيضع اًمسوئر قمغم اًمطريؼ 

وطمٌ قمغم  ،وأىموم اعمآشمؿ قمؾقف يمام مر ذًمؽ ،×سمؽك قمغم وًمده احلسلم |اًمـبل

وآمتثول ٕوامر  ،ومقؽقن اًمتلد هبذه إومعول ،إىمومي اعمآشمؿ واًمبؽوء قمؾقف أيضوً 

وًمعدم  ،قمؾقفوقمؿاًل ظمورضمًو قمـ قمـقان اًمبدقمي ًمعدم اكطبوق ذوط اًمبدقمي  |اًمـبل

 اكطبوق مػفقمفو قمؾقف.

 اجلٕاب الجالح: جتدٖد العساٞ رد عمٜ الظاملني

ظمرج صموئرًا قمغم احلويمؿ اًمظومل اًمػوؾمؼ اًمذي شمسؾؿ  ×احلسلم اإلمومٓ ؿمؽ أن 

وؾمػؽ دمف مـ ىمبؾ ضمقش  ،مؼوًمقد اًمتسؾط واحلؽؿ قمغم إمي سمطريؼي همػم ذقمقي

 اإلمومومبخروج  ،ويمون ىموئده اًمعؿكهذا اجلقش اًمذي اكغؿس ذم اًمضالل  ،احلويمؿ

إمم  اإلمومرؾموًمي سحيي وواضحي يبعثفو  ،راومضًو ًمؾظؾؿ ـموًمبًو ًمإلصالح ×احلسلم

حيثفو ومقفو قمغم رومض اًمظؾؿ وـمؾى  ،وإمم إضمقول اعمتعوىمبي ،إمي اًمـوئؿي ذم زموكف

تذى ومصور هبذا رمزًا حي ،وحيػزهو قمغم إمر سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر ،اإلصالح

وٓسمد مـ  ،ومؾؽل شمسػم إمي اًمقاقمقي قمغم هنجف ٓسمد مـ ذيمر شمػوصقؾ صمقرشمف ،سمف


 .70( إطمزاب: آيي0)
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ومقؽقن إطمقوء  ،اًمتعبػم قمـ رومض إمي عمو ؾمؼط قمؾقف مـ اًمظؾؿ وعمو أصوسمف مـ اعملؾموة

ومصور إطمقوء ـمؼقس  ،اًمذيمرى دمديدًا ًمؾعفد قمغم اًمسػم وومؼ رؤيتف وـمبؼ مـفجف

دل قمغم أن إمي شمرومض اًمظؾؿ وشمبغل قموؿمقراء ذم يمؾ مقؾمؿ قمالمي وؿمعػمة شم

وًمتؽـ هذه اًمطؼقس ضمرس إكذار ًمؾحويمؿ  ،اًمذي أمركو اهلل شمعومم سمف ،اإلصالح

وهذا ممو دومع احلؽوم اًمظوعملم إمم حمورسمي هذه اًمشعوئر  ،اًمظومل ذم يمؾ زمون ومؽون

ومؾذا حيؽؿ اًمعؼؾ سمّضورة إطمقوء هذه اًمذيمرى إلرقموب  ،ظمقومًو قمغم مـوصبفؿ

 يؼوظ اًمـوئؿلم.اًمظوعملم وإل

 اجلٕاب الرابع: فكداُ املصتعكن إىل الدلٗن

ممو شمسومل قمؾقف اًمعؼالء وأّيده اًمنمع اعمبلم أن مـ يدقمل دقمقة قمؾقف أن يليت سمبقـي 

ّٓ ٓ ىمقؿي ًمدقمقاه ،ودًمقؾ قمغم أطمؼقتفو وصحتفو  ومؾذا ضموء ذم اًمسـي اًمنميػي ،وإ

ل سمتحريؿ اًمشعوئر ووصػفو سملهنو ومؿـ ىمو شايمبٝمٛم٥م فمعم َمـ ادفمك وايمٝمٚمكم فمعم َمـ أٞم٘مر»

 سمدقمي ٓسمد أن يليت سمدًمقؾ قمغم ذًمؽ.

أٍي أن اًمبدقمي قمؿؾ  ،ومنذا يموكً اًمبدقمي هل إدظمول مو ًمقس مـ اًمديـ ذم اًمديـ

ومال يصح أن كرمل اًمشعوئر سموًمبدقمي  ،ٓ دًمقؾ قمؾقف مـ اًمشورع وٓ أصؾ هلو ذم اًمنمع

سمؾ اًمعؽس هق اًمصحقح إذ  ،ًمديـدون أن يثبً هلو أن هذه اًمشعوئر ٓ أصؾ هلو ذم ا

ّٓ  ،إّن اًمشعوئر هلو أصؾ وقمؾقفو دًمقؾ مـ اًمنمع واًمؼوئؾ سملهنو سمدقمي ٓ دًمقؾ ًمديف إ

 سمعض اعمقضققموت اًمتل ٓ روح ومقفو.

 املطمب الجاٌ٘: أدٕبٛ االتّاً ٌكاًل
شمؼدم اًمؽالم ذم إدًمي اًمتل شمدل قمغم منموقمقي سمعض اًمشعوئر ذم اًمؼرآن 

وهذا سمذاشمف يؽػل ذم كػل آهتوم سموًمبدقمي  ،وآراء اًمعؾامء ،يػياًمؽريؿ واًمسـي اًمنم

إّٓ أن اًمبوطمٌ يرى ذم ؾمقق إدًمي إظمرى يمامل  ،اعمقضمف إمم سمعض اًمشعوئر
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وٕن اًمبدقمي هل إمر احلودث اًمذي ٓ أصؾ ًمف ذم اًمديـ وٓ دًمقؾ قمؾقف  ،اًمبحٌ

سقـقي ومعاًل صحقحًو ؾمقؽقن اًمػعؾ اًمذي يمشمك سمف سمعـقان اًمشعوئر احل ،مـ اًمنميعي

وهذا يتطؾى اًمقىمقف قمغم  ،إذا يمون ًمف أصؾ ذم اًمديـ أو قمؾقف دًمقؾ مـ اًمنميعي

 سمعض إومعول اًمتل أظمذت قمـقان اًمشعوئر.

ٓسمد أن مـ شمؼديؿ قمدد  ،ىمبؾ ذيمر إدًمي اًمتل دًمً قمغم ضمقاز اًمشعوئر احلسقـقي

 مـ اعمؼدموت:

  ايمٔمٚمؾاظمٗمدَم٥م إولم: ايمّم٣مزمْم٥م دم إؿمالق ايمُمٔمغمة فمعم

ويمؾ قمؿؾ ومقف هذه  ،شمؼدم اًمؽالم قمـ أن اًمشعوئر هل قمالموت ـموقمي اهلل شمعومم

ومؽؾ  ،اًمصػي ـ أٍي يمقكف قمالمي شمدل قمغم ـموقمي اهلل شمعومم ـ يصح شمسؿقتف سموًمشعػمة

وهق ممو  ،أو هق ممو يتؼرب سمف إمم اهلل شمعومم ،قمؿؾ صور قمالمي قمغم ـموقمي اهلل شمعومم

 ومفق ؿمعػمة جيقز اًمعؿؾ هبو. ،اًمنمع طمٌ قمؾقف اًمشورع أو ًمف أصؾ ذم

 اظمٗمدَم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م: فمدم اٞمحِم٣مر ايمُمٔم٣مئر دم ؾمٔم٣مئر احل٨م

وشمؼدم أن ؿمعوئر احلٍ  ،شمؼدم اًمؽالم أن اًمشعوئر همػم حمصقرة ذم ؿمعوئر احلٍ

ومو يميد ؾمعي معـك اًمشعوئر مو ضموء قمـ اًمعؾامء  ،هل مصداق مـ اعمصوديؼ ًمؾشعوئر

 .(0)وؾمع مـ مو ذيمر ذم ومريضي احلٍذم اعمدرؾمتلم مـ أّن اًمشعوئر أ

 اظمٗمدَم٥م ايمث٣ميمث٥م: سمُمخٝمص ايمٔمرف يمبٔمض اظمٖم٣مهٝمؿ

وًمؽل شمتضح هذه  ،أويمؾ اًمشورع إمم اًمعرف مسلًمي شمشخقص سمعض اعمػوهقؿ

 ومـؼقل: ،اعمؼدمي ٓسمد مـ سمقون أمقر


 .75-06( ُاكظر: اًمعبودي، أضمقسمي اًمشبفوت طمقل اًمشعوئر احلسقـقي: 0)
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وىمد يؽقن اًمعرف  ،(0)مـ ىمقل أو ومعؾ ،ـ اًمعرف: هق مو شمعورف قمؾقف اًمـوس0

طمقٌ أويمؾ اًمشورع إمم اًمعرف  ،اؾمتؽشوف احلؽؿ اًمنمقملأطمقوكًو مرضمعًو ذم 

وًمؾعرف دور ذم اؾمتؽشوف  ،شمشخقص سمعض اعمػوهقؿ يمؾػظ اإلكوء واًمصعقد واًمؼرء

 مراد اعمتؽؾؿ قمـد إـمالق اًمؾػظ.

ومؾذا صور ًمؾعرف مدظمؾقي ذم شمشخقص اعمقاضقع اًمعرومقي )يموًمبقع( اًمذي أطمؾف 

ؼفقي أويمؾ اًمشوقمر أمر شمشخقصفو إمم وهـوك أمقر وم ،اًمشورع أو )اًمغـوء( اًمذي طمرمف

 .(1)اًمعرف

أي: أن مو  ،وإكام ذم سمقون مصداىمفو ،ـ إن اًمعرف ٓ يتٍمف ذم طمؽؿ اًمشعػمة7

اختذه اعمسؾؿقن ؿمعػمة وصور ذم قمرومفؿ قمالمي شمدل قمغم معـك مـ اعمعوين 

 اإلؾمالمقي.

ـ مو صور ذم قمرف اعمسؾؿلم ؿمعػمة ومفق يدظمؾ حتً قمؿقم ىمقًمف شمعومم 4

 .(2) ( ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٹ ٹ ڤ)

 ومقـتٍ ممو شمؼدم:

 ـ إن اًمعرف ٓ يتٍمف ذم احلؽؿ. أ

 ب ـ ًمؾعرف دور ذم شمشخقص مصداق اًمشعػمة.

 ج ـ يمؾ مو قمرف ذم قمرف اعمسؾؿلم يمشعػمة ومفق يدظمؾ حتً قمؿقم اًمشعوئر.

 د ـ يمؾ مو اؾمتجد مـ قمـوويـ ًمؾشعوئر يدظمؾ حتً قمؿقم اًمشعوئر.

ومقفو قمالمي قمغم ـموقمي اهلل شمعومم وشمعددت مع ومنذن: إذا اشمسعً إقمامل اًمتل 


. يموؿمػ اًمغطوء، مصودر احلؽؿ اًمنمقمل 66ػؼف: ( ُاكظر: قمبد اًمقهوب ظمالف، قمؾؿ أصقل اًم0)

 .32واًمؼوكقن اعمدين: 

 سموهلومش. 44( ُاكظر: اًمعبودي، أضمقسمي اًمشبفوت طمقل اًمشعوئر احلسقـقي: 7)

 .47( احلٍ: آيي4)
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 اكطبوق ذوط اًمشعػمة قمؾقفو ومفل مـ اًمشعوئر.

 اظمٗمدَم٥م ايمرازمٔم٥م: إديم٥م فمعم صمقاز فمٚمؾ ايمُمٔم٣مئر

قمـد اًمبحٌ واًمتلمؾ ذم اًمؼرآن واًمسـي اًمنميػي يتضح ًمـو مدى منموقمقي 

حلزن وذيمر وىمد شمؼدم اًمدًمقؾ قمغم سمعض هذه اًمشعوئر يموًمبؽوء وا ،اًمشعوئر احلسقـقي

وذيمر إدًمي قمغم  ،وٓ سملس سمذيمر اعمزيد ممو يدل قمغم إسموطمي هذه إومعول ،اعملشمؿ

وٓ ؿمؽ قمـد ذيمر اًمدًمقؾ قمغم  ،اًمشعوئر إظمرى اًمتل مل شمذيمر ذم إسمحوث اًمسوسمؼي

 ،إسموطمي ومنموقمقي هذه اًمشعوئر ؾمقـتػل آهتوم سموًمبدقمي سمـوًء قمغم اًمتؼوسمؾ ذم اًمتعريػ

ويمؾ مو ًمف أصؾ ذم اًمديـ أو  ،ذم اًمديـ وٓ دًمقؾ قمؾقف ومفق سمدقميومؽؾ مو ٓ أصؾ ًمف 

وهذا اًمتؼوسمؾ ملظمقذ مـ مـطقق ومػفقم  ،دل قمؾقف اًمدًمقؾ ومفق ًمقس سمبدقمي

 اًمتعريػ.

ويؿؽـ إدراج سمعض هذه اًمشعوئر حتً إدًمي اخلوّصي هبو واًمداًمي ساطمي قمغم 

 ودرج اًمبعض أظمر حتً إدًمي اًمعومي. ،ضمقاز اًمؼقوم هبو

 ملكصد األٔه: أدٕبٛ اتّاوات ٔإظكاالت ابَ تٗىٗٛ ٔغريٓ ا

 إوم٣مَم٥م اظمٟمسمؿ خم٣ميمػ يمٙمسٛم٥م أوًٓ: اجلقاب فمعم آُت٣مم ايمٗم٣مئؾ زمٟمنّ 

 .(0)شمؼدم هذا اعمعـك قمـ اسمـ شمقؿقي وهمػمه

اجلقاب:

 ÷وأهؾ سمقتف |ـ شمؼدم ذم اًمػصؾ إول مو يشػم إمم أن اًمـبل إيمرم0 

هق  |وٓ ؿمؽ أّن ومعؾ اًمـبل ×احلسلم اإلموم وسمعض أصحوسمف أىمومقا اعمآشمؿ قمغم

 اًمسـي سمعقـفو سموإلضوومي إمم ىمقًمف وشمؼريره.


 مـ اًمبحٌ. 043ـ  040( ُاكظر: ص 0)
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 اإلمومقمغم وًمده  |وعمزيد مـ اًمتقضقح كقرد اعمآشمؿ اًمتل أىمومفو اًمـبل إيمرم

 وهل يمام يكم: ،×احلسلم

همٟمّذن دم أذٞمف ايمٝمٚمٛمك وأوم٣مم دم  ،ظم٣م ويمد احلسكم أسم٦م زمف أؽمامء ايمٛمبل» ـ أ

أصم٣مب: فمعم  ،همٙمام ؽمٟميمتف أؽمامء فمـ ؽمب٤م زم٘م٣مئف ،وضٔمف دم ضمجره وزم٘مك شمؿ ،ايمٝمرسى

شمؿ  ،ٓ أٞم٣مهلؿ اهلل ؾمٖم٣مفمتل ،همٗم٣ميم٦م: إٞمف ويمد ايمس٣مفم٥م! وم٣مل: سمٗمتٙمف ايمٖمئ٥م ايمب٣منمٝم٥م ،ازمٛمل هذا

 .(0)شهم١مهن٣م ومريب٥م فمٜمد زمقٓدسمف ،أَمره٣م أن ٓ ختػم هم٣مؿمٚم٥م ايمزهراء

 ومرؾمقل اهلل ،وهق ؾموقمي وٓدشمف ،×وهذا أول ملشمؿ يؼوم قمغم احلسلم

 يبؽل قمؾقف ويؼقؿ مراؾمؿ اًمعزاء.

 أهن٣م دطمٙم٦م يقَم٣ًم فمعم رؽمقل اهلل» :×مرضعي احلسلم ،ب ـ قمـ أم اًمػضؾ

همٙمام ؽمٟميمتف  ،همرأت فمٝمٛم٣م رؽمقل اهلل ُتريٗم٣من َمـ ايمدَمقع ،همقضٔم٦م احلسكم دم ضمجره

همٗم٣ميم٦م أم  ،وم٣مل: أسم٣مين صمػمائٝمؾ همٟمطمػمين: أّن أَّمتل ؽمتٗمتؾ ازمٛمل هذا ،فمـ ايمسب٤م

 .(1)ش: هذا! همٗم٣مل: ٞمٔمؿايمٖمّمؾ

 ،ظمرج اًمـبل ذم ؾمػر ،مـ مقًمده ؾمـتون يمومؾتون ×ج ـ عمو أشمً قمغم احلسلم

 ومسئؾ قمـ ذًمؽ ومؼول: ،ومؾام يمون ذم سمعض اًمطريؼ وىمػ وموؾمؽمضمع ودمعً قمقـوه

يٗمتؾ همٝمٜم٣م ويمدي  ،يٗم٣مل هل٣م: ىمرزمالء ،هذا صمػمائٝمؾ خيػمين فمـ أرض زمُم٣مؿمئ ايمٖمرات»

 .(2)شاحلسكم...

وذم أزمـي  ،ر إظمبور ضمؼمائقؾ واعمالئؽي اًمـبل سمام جيري قمغم احلسلمد ـ طمقـام شمؽر

ويبؽل  ،خيؼم مـ طمقًمف سمام جيري قمغم احلسلم |واًمـبل ،خمتؾػي وذم أمويمـ متػرىمي


 .006/ 4( اًمؼـدوزي احلـػل، ذظموئر اًمعؼبك ًمذوي اًمؼرسمك: 0)

 .029/ 4، اعمستدرك قمغم اًمصحقحلم: ( احلويمؿ اًمـقسوسمقري7)

 .094/ 0( اخلقارزمل، مؼتؾ احلسلم: 4)
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ويؼقؿ ملمتًو قمؾقف. ذم سمقً أم ؾمؾؿي.. وقموئشي.. وزيـى سمـً ضمحش.. وذم دار أمػم 

أىموم اًمـبل  ،وذم أمويمـ أظمرى يمثػمةاعمممـلم.. وذم جمؿع مـ اًمصحوسمي.. وذم داره.. ، 

وهؿ  ،وؿموهدهو يمثػمون ،وأظمرج مو أقمطوه ضمؼمائقؾ مـ شمرسمي يمرسمالء ،اعملشمؿ

 .(0)يبؽقن

سمام ؾمقجري قمغم احلسلم وأقمطوه مـ شمرسمي  |هـ ـ عمو أظمؼم ضمؼمائقؾ اًمـبل

صمؿ  ،وأظمؼم قموئشي سمام جيري قمغم احلسلم ،ظمرج واًمؽمسمي سمقده وهق يبؽل ،يمرسمالء ؿمقئوً 

 .(1)إمم اًمصحوسمي وأظمؼمهؿ أيضًو وهق يبؽلظمرج 

 ،إمم صدره ×ضّؿ احلسلم ،ىمبؾ مقشمف |و ـ ذم اًمؾحظوت إظمػمة ًمؾـبل

إن رم ويمٗم٣مسمٙمؽ يقم » ومؾام أوموق ىمول: ،صمؿ أهمؿل قمؾقف ،وىمول ذم طمؼف يمؾامت ـمقبي

 .(2)شايمٗمٝم٣مَم٥م َمٗم٣مَم٣ًم زمكم يدي ريب وطمِمقَم٥م...

وقمغم رأؾمف  ،ؾؿي ذم اعمـوميمام رأشمف أم ؾم ،×ىمتؾ احلسلم |ز ـ ؿمفد اًمـبل

 .(3)شؾمٜمدت ومتؾ احلسكم آٞمٖم٣مً » ىمول: ،ومؾام ؾملًمتف قمـ طموًمتف ،وحلقتف اًمؽماب

 |وهؿ يعزون رؾمقل اهلل ،قمـد مؼتؾف إكبقوءكزل  ×ح ـ سمعد ىمتؾ احلسلم

 .(4)ويمثر اًمبؽوء واًمـحقى قمـده ،سمقًمده

يمام  ،ًمسـيوأيدهتام ا ،ـ إن احلزن واًمبؽوء ذيمرمهو اًمؼرآن اًمؽريؿ وأضموزمهو7

 وضحـو ذًمؽ ومقام شمؼدم.

ومضاًل قمـ ضمفؾف واقمتامده قمغم  ،ـ إّن اهتوم اسمـ شمقؿقي كوؿمئ مـ سمغضف ًمؾشقعي4


 .000/ 04( ُاكظر: اعمتؼل اهلـدي، يمـز اًمعامل: 0)

 .012/ 6( اهلقثؿل، جمؿع اًمزوائد: 7)

 .024/ 0( اخلقارزمل، مؼتؾ احلسلم: 4)

 .064/ 04( اًمؽممذي، صحقح اًمؽممذي: 3)

 .075( اًمشبؾـجل، كقر إسمصور: 5)
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 روايوت همػم صحقحي.

 ايمٛمٝم٣مضم٥م فمعم اظمٝم٦م ىمٖمر شم٣مٞمٝم٣ًم: اجلقاب فمعم آُت٣مم ايمٗم٣مئؾ زمٟمنّ 

، واًمذي ىمول (0)عبد اًمرمحـ آل اًمشقخشمؼدم معـك هذا اإلهتوم ذم اًمؽالم اًمسوسمؼ ًم

أي رهمع ايمِمقت زم٣ميمٛمدب وسمٔمداد همّم٣مئؾ اظمٝم٦م ظم٣م همٝمف َمـ  ايمٛمٝم٣مضم٥م فمعم اظمٝم٦م:»قف: وم

 .شايمسخط فمعم ايمٗمدر... وإّن َمـ ايم٘مٖمر َم٣م ٓ يٛمٗمؾ فمـ اظمٙم٥م

 وضمقاسمف سمام يكم:

أًمقس ذم ذًمؽ كدب  ،(1)(ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ): ـ ىمقًمف شمعومم0

ؽريؿ مع قمغم يقؾمػ وشملوه وطمزن؟ وأمو سمؽوء يعؼقب وطمزكف مو ؿمفد سمف اًمؼرآن اًم

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )طمل يرزق يمام ذم ىمقًمف شمعومم:  ×أن يقؾمػ

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  *ې ې ې ې ى ى

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  *ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

.(2)(جئ حئ مئ ىئ يئ

يبؽل ويعدد  ‘يمون إذا ذيمر اًمسقدة ظمدجيي |ـ ورد أن اًمـبل إيمرم7

ومد » ىمول ًمعوئشي طملم ىموًمً ًمف: |وىمد صمبً أكف ،وهذا مو ذيمرشمف اعمصودر ،ومضوئؾفو

آَمٛم٦م يب ضمكم  ،ـ : ٓ واهلل َم٣م رزومٛمل اهلل طمغمًا َمٛمٜم٣م رزومؽ اهلل طمغمًا َمٛمٜم٣م: ـ وم٣مل

 .(3)شوأفمْمتٛمل َم٣مهل٣م ضمكم ضمرَمٛمل ايمٛم٣مس ،ىمذزمٛمل ايمٛم٣مس

ومفق دًمقؾ  ،وكدسمف سمقو أسمتوه |ـ سمؽوء ؾمقدة كسوء اًمعوعملم قمغم أسمقفو رؾمقل اهلل4


 اًمشقخ(. آل اًمرمحـ قمبد يمالم: ، حتً قمـقان: )صموكقوً 027( ُاكظر: ص 0)

 .13( يقؾمػ: آيي7)

 .19-13( يقؾمػ: آيي4)

 .40/ 5( ُاكظر: اًمبفقيت، يمشوف اًمؼـوع: 3)



 088  .........................................  وأضمقسمتفو سموًمبدقمي احلسقـقي اًمشعوئر اهتوموت: اًمثوًمٌ اًمػصؾ

 شمػعؾ مو ومقف يمػٌر يمام ٓ ‘وٓ ؿمؽ أن اًمسقدة اًمزهراء ،قمغم صحي اًمػعؾ وضمقازه

 يؼقل آل اًمشقخ.

َمـ  ،ي٣م أزمت٣مه» :|ىمول: ىموًمً وموـمؿي عمو ىمبض رؾمقل اهلل ،ومعـ أكس سمـ موًمؽ

صمٛم٥م  ،إلم صمػميؾ أٞمٔم٣مه ي٣م أزمت٣مه ،ي٣م أزمت٣مه ،صمٛم٥م ايمٖمردوس َمٟمواه ،ي٣م أزمت٣مه ،رزمف أدٞم٣مه

 .(0)هذا طمديٌ صحقح قمغم ذط اًمشقخلم ومل خيرضموه شايمٖمردوس َمٟمواه

 زي٣مرة ايمٗمبقر زمدفم٥م اب فمعم اإلؾم٘م٣مل ايمٗم٣مئؾ زمٟمنّ شم٣ميمث٣م: اجلق

 .(1)وهق ىمقل اسمـ ىمقؿ اجلقزيي وقمبد اًمرمحـ آل اًمشقخ 

وردت أطموديٌ يمثػمة ذم ضمقاز زيورة اًمؼبقر وسمـوئفو قمـ ـمريؼ  اجلقاب:

 وهل يمام يليت: ،اجلؿفقر

ومد ىمٛم٦م هنٝمت٘مؿ فمـ زي٣مرة ايمٗمبقر » :ىمول: ىمول رؾمقل اهلل ،ـ قمـ سمريدة أ

رواه اًمؽممذي ش حٚمد دم زي٣مرة ومػم أَمف همزوروه٣م هم١مهن٣م سمذىمر أطمرةهمٗمد أذن ظم

 ،ومػم أَمف همب٘مك وأزم٘مك َمـ ضمقيمف... زار ايمٛمبل: »ىمول ،وصّححف. وقمـ أيب هريرة

رواه  شهمزوروا ايمٗمبقر هم١مهن٣م سمذىمر اظمقت ،واؽمتٟمذٞمتف دم أن أزور ومػمه٣م همٟمذن رم

 .(2)اجلامقمي

همٗمٙم٦م  ،٥م أومبٙم٦م ذات يقم َمـ اظمٗم٣مزمرأن فم٣مئُم» ب ـ قمـ قمبد اهلل سمـ أيب مؾقؽي:

همٗمٙم٦م هل٣م: أيمٝمس ىم٣من هنك  ،هل٣م: َمـ أيـ أومبٙم٦م؟ وم٣ميم٦م: َمـ ومػم أطمل فمبد ايمرمحـ

شمؿ أَمر  ،فمـ زي٣مرة ايمٗمبقر؟ وم٣ميم٦م: ٞمٔمؿ ىم٣من هنك فمـ زي٣مرة ايمٗمبقر رؽمقل اهلل


 .56/ 4( احلويمؿ اًمـقسوسمقري، مستدرك اًمقؾموئؾ: 0)

 مـ اًمبحٌ. 045( ُاكظر: ص 7)

 . 021ين، أطمؽوم اجلـوئز: إًمبو . 093/ 3( اًمشقيموين، كقؾ إوـمور: 4)
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.(0)رواه إصمرم ذم ؾمــف شزمزي٣مرُت٣م

 ،أٓ أضمدشم٘مؿ فمـ فم٣مئُم٥م» ج ـ قمـ حمؿد سمـ ىمقس سمـ خمرمي سمـ اعمطؾى أكف ىمول:

وم٣ميم٦م: ظم٣م ىم٣مٞم٦م يمٝمٙمتل  ،؟ ومٙمٛم٣م: زمعمأهن٣م وم٣ميم٦م: أٓ أضمدشم٘مؿ فمٛمل وفمـ رؽمقل اهلل

همقضٔمٜمام فمٛمد  ،وطمٙمع ٞمٔمٙمٝمف ،اٞمٗمٙم٤م همقضع رداءه ،همٝمٜم٣م فمٛمدي ايمتل ىم٣من ايمٛمبل

همٙمؿ يٙمب٧م إٓ ريثام ـمٜمر أٞمف ومد  ،هم٣مضْمجع ،وزمسط ؿمرف إزاره فمعم همراؾمف ،رصمٙمٝمف

شمؿ أصم٣مهمف  ،همخرج ،وهمتح ايمب٣مب ]رويدًا[ ،واٞمتٔمؾ رويداً  ،اً همٟمطمذ رداءه رويد ،رومدت

شمؿ اٞمْمٙمٗم٦م فمعم أشمره  ،وسمٗمٛمٔم٦م إزاري ،همجٔمٙم٦م درفمل دم رأد واطمتٚمرت ،رويداً 

شمؿ اٞمحرف  ،شمؿ رهمع يديف شمالث َمرات ،همٗم٣مم همٟمؿم٣مل ايمٗمٝم٣مم ،ضمتك صم٣مء ايمبٗمٝمع

 ،همسبٗمتف ،همٟمضمرض همٟمضمرضت ،همٜمرول همٜمرويم٦م ،وأرسع همٟمرسفم٦م ،هم٣مٞمحرهم٦م

َم٣ميمؽ ي٣م فم٣مئش ضمُمٝم٣ًم رازمٝم٥م؟ وم٣ميم٦م:  ،همدطمؾ همٗم٣مل ،همٙمٝمس إٓ أن أضجٔم٦م ،همدطمٙم٦م

وم٣ميم٦م:  ،وم٣مل: يمتخػميٛمل أو يمٝمخػمين ايمٙمْمٝمػ اخلبغم ،ومٙم٦م: ٓ رء ]ي٣م رؽمقل اهلل[

وم٣مل: همٟمٞم٦م ايمسقاد ايمذي  ،همٟمطمػمسمف ]اخلػم[ ،زمٟميب أٞم٦م وأَمل ،ومٙم٦م: ي٣م رؽمقل اهلل

شمؿ وم٣مل: أـمٛمٛم٦م أن  ،تٛملهمٙمٜمزين دم صدري هلزة أوصمٔم ،رأي٦م أَم٣مَمل؟ ومٙم٦م: ٞمٔمؿ

وم٣مل:  ،]وم٣مل[: ٞمٔمؿ ،! وم٣ميم٦م: َمٜمام ي٘متؿ ايمٛم٣مس ئمٙمٚمف اهلل؟حيٝمػ اهلل فمٙمٝمؽ ورؽمقيمف

ومل ي٘مـ  ،همٟمطمٖمٝمتف َمٛمؽ ،همٟمصمبتف ،هم١مّن صمػميؾ أسم٣مين ضمكم رأي٦م همٛم٣مداين ـ همٟمطمٖم٣مه َمٛمؽ

 ،هم٘مره٦م أن أوومٓمؽ ،وومد وضٔم٦م شمٝم٣مزمؽ وـمٛمٛم٦م أن ومد رومدت ،يمٝمدطمؾ فمٙمٝمؽ

 ،٣مل: إن رزمؽ يٟمَمرك أن سمٟمي أهؾ ايمبٗمٝمع همتستٕمٖمر هلؿوطمُمٝم٦م أن سمستقضمًم ـ همٗم

وم٣ميم٦م: ومٙم٦م: ىمٝمػ أومقل هلؿ ي٣م رؽمقل اهلل؟ وم٣مل: ومقرم: ايمسالم فمعم أهؾ ايمدي٣مر َمـ 

وإٞم٣م إن ؾم٣مء اهلل زم٘مؿ  ،ويرضمؿ اهلل اظمستٗمدَمكم َمٛم٣م واظمستٟمطمريـ ،اظم٠مَمٛمكم واظمسٙمٚمكم


 .095/ 3 :إوـمور كقؾ اًمشقيموين، (0)



 110  .........................................  وأضمقسمتفو سموًمبدقمي احلسقـقي اًمشعوئر اهتوموت: اًمثوًمٌ اًمػصؾ

 .(0)شيمالضمٗمقن

ًمقس هـو حمؾ  ،ومؽثػمة |إيمرم وأّمو مو ورد مـ أطموديٌ قمـ اًمتقؾّمؾ سموًمـبل

 ذيمرهو.

وقمـد شملمؾ مو ورد مـ أطموديٌ ذم زيورة اًمؼبقر يتضح أّن زيورة اًمؼبقر أمر 

ومو يصـعف اًمشقعي قمـد  ،وأن يستغػر هلؿ ،ويستحى أن يسّؾؿ قمغم أصحوهبو ،مبوح

 هق اًمسالم وآؾمتغػور واًمدقموء؛ ومليـ هل اًمبدقمي ذم ذًمؽ؟!÷زيورة ىمبقر أئؿتفؿ

ومال ÷و ورد مـ أطموديٌ ذم زيورة اًمؼبقر قمـد مدرؾمي أهؾ اًمبقًوأّمو م

 طموضمي ًمذيمرهو؛ ّٕن واىمعفؿ يميّمد ذًمؽ.

 ،ومو يثػم آؾمتغراب أن اًمبعض اهتؿ اًمشقعي سملهنؿ ٓ يصؾقن مجعي وٓ مجوقمي

 . (1)وحيّجقن إمم ىمبقر ـ أئؿتفؿ يمام شمؼدم ـ

 واجلقاب:

وإن صالهتؿ اجلؿعي واجلامقمي  ،رسموً  أ ـ إن اًمشقعي مل يتخذوا أطمدًا مـ اعمخؾقىملم

وًمؽـ ممو يمؾمػ ًمف أن اسمـ شمقؿقي موت ىمبؾ أن حيصؾ هذا اًمتطقر  ،ىموئؿي

ومع ذًمؽ كجد أن مو شمبثف اًمؼـقات اًمػضوئقي مـ صالة مجعي ومجوقمي  ،اًمتؽـقًمقضمل

يموذم ًمتؽذيى اسمـ شمقؿقي ومضاًل قمـ مو ورد ذم ومؼف صالة اجلؿعي واجلامقمي ذم يمتى 

 دل قمغم أهنو مـ اًمتؽوًمقػ اًمعبوديي اًمتل يؼقم هبو اًمشقعي.اًمشقعي اًمذي ي

ومفق مـ  ،ب ـ إن اًمشقعي حيجقن اًمبقً احلرام وهذا ٓ يـؽره أطمد

ومؾذا  ،ومفق ٓ يستحؼ اًمقىمقف قمـده ،اًمقضمداكقوت اًمتل خيؼمه قمـفو أشمبوقمف اًمقهوسمقي

عؾؿقن وؾمقف شم ،كؼقل ًمف وٕشمبوقمف قمؾقؽؿ سمؿطوًمعي يمتى اًمشقعي احلديثقي واًمػؼفقي


 .010إًمبوين، أطمؽوم اجلـوئز:  (0)

 مـ اًمبحٌ. 043( ُاكظر: ص 7)
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 طمرص اًمشقعي قمغم احلٍ وأريموكف وأضمزائف.

 املكصد الجاٌ٘: أدٕبٛ االتّاوات الٕاردٚ حٕه الععاٟر اليت تٍدرج حتت األدلٛ اخلاصٛ

ومقام يكم كتعرض ٕضمقسمي آهتوموت واإلؿمؽوٓت اًمقاردة قمغم اًمشعوئر 

 احلسقـقي:

 حلزناجلقاب فمعم اإلؾم٘م٣مٓت وآُت٣مَم٣مت ايمقاردة ضمقل ايمب٘م٣مء وا أوًٓ:

هـوًمؽ قمدة أضمقسمي قمغم هذه آهتوموت واإلؿمؽوٓت قمغم اًمبؽوء واحلزن قمغم 

 مـ هذه إضمقسمي:،×احلسلم اإلموم

 اجلقاب إول: ايمٗمرآن ُيٝمز احلزن وايمب٘م٣مء فمعم همراق اظمحبقب

إن احلزن واًمتلمل قمغم ومراق اعمحبقب أمر ومطري شمسومل قمؾقف اًمعؼالء ومضاًل قمـ 

 اًمؼرآن اًمؽريؿ واًمسـي اًمنميػي يظفر ضمقاز احلزن قمغم ومـ أدكك شملمؾ ذم ،اعمتنمقمي

 ٓؾمقام إذا يمون هذا اعمحبقب وًمقًو مـ أوًمقوء اهلل شمعومم. ،ومراق اعمحبقب

وسمؽوءه قمغم وًمده اًمـبل  ×وىمد ذيمرت أيوت اًمؽريؿي طمزن اًمـبل يعؼقب

وًمؽـ مؽوكف ظمػل  ،مع اطمتامل رؤيتف ذم يقم مو؛ ٕن يقؾمػ طمل يرزق ×يقؾمػ

وهذا مو أؿمور إًمقف اًمسقد حمسـ إملم ذم يمتوسمف إىمـوع  ،حلؽؿي إهلقي ×قبقمغم يعؼ

َم٣مٞمص فمٙمٝمف  ×َمـ أديم٥م صمقاز ايمب٘م٣مء فمعم احلسكم» ومؼول: ،اًمالئؿ قمغم إىمومي اعمآشمؿ

ضمتك  ،وهق ضمل دم دار ايمدٞمٝم٣م ،ايمٗمرآن ايم٘مريؿ َمـ زم٘م٣مء ئمٗمقب يمٖمراق ويمده يقؽمػ

 ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ...)وضمتك ومٝمؾ يمف:  ،ذه٤م زمٌمه

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ) . ىمول اهلل شمعومم:(0)ش(ۈئ ۈئ ېئ


 .15( يقؾمػ: آيي0)
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 .(0) ( ې ې ې ې ى ى

ؾملل عمّو  أّن يقؾمػوروى اًمطؼمي ذم شمػسػمه قمّدة روايوت مسـدة ومقفو: 

همسٟميمف فمـ  ،ضمزن ؽمبٔمكم َمث٘مٙم٥م أو شم٘معم»ىمول:  ضمؼمئقؾ مو سمؾغ مـ طمزن أسمقف يعؼقب

 ،ٗم٣مه أزمدًا؟ وم٣مل: ٞمٔمؿوم٣مل: همؼماين أيم... همٗم٣مل: أصمر ؽمبٔمكم ؾمٜمٝمدًا أو َم٣مئ٥م ؾمٜمٝمد ،أصمره

 .(1)شإّن اهلل أراٞمٝمف ،شمؿ وم٣مل: َم٣م أزم٣مرم َم٣م يمٗمٝم٦م ،همب٘مك يقؽمػ ظم٣م يمٗمل أزمقه زمٔمده

ىمول: ـ  هق احلسـ اًمبٍميـ  وروى اًمطؼمي ذم شمػسػمه أيضًو سمسـده قمـ احلسـ

ىم٣من َمٛمذ طمرج يقؽمػ َمـ فمٛمد ئمٗمقب إلم يقم رصمع شمامٞمقن ؽمٛم٥م مل يٖم٣مرق احلزن »

ه. وم٣مل احلسـ: واهلل َم٣م فمعم إرض يقَمئذ طمٙمٝمٗم٥م أىمرم يب٘مل ضمتك ذه٤م زمٌم ،ومٙمبف

 .(2)شفمعم اهلل َمـ ئمٗمقب صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ

ؾملل ضمؼمئقؾ: هؾ ًمؽ قمؾؿ سمقعؼقب؟  ×وذم شمػسػم اًمرازي: روي أن يقؾمػ

وهل اًمتل هلو وًمد واطمد صمّؿ ـ  ىمول: ويمقػ طمزكف؟ ىمول: طمزن ؾمبعلم صمؽغم ،ىمول: كعؿ

إمم أن ىمول ـ : وروي ـ  أضمر موئي ؿمفقد ،ىمول: كعؿىمول: ومفؾ ًمف ومقف أضمر؟  ،ـ يؿقت

ومؼول ًمف: ضمئً ًمتؼبضـل ىمبؾ أن أرى طمبقبل؟  ×اّن مؾؽ اعمقت دظمؾ قمغم يعؼقب

 .(3)وأؿمجق ًمشقضمؽ ،وًمؽـ ضمئً ٕطمزن حلزكؽ ،ومؼول: ٓ

دطمؾ فمعم يقؽمػ ضمٝمٛمام ىم٣من دم ايمسجـ، × ّن صمػمئٝمؾإ» وضموء ومقف ايضو:

وم٣مل: يمٝم٦م أَّمل و ٝمؽ، همقضع يده فمعم رأؽمفهمٗم٣مل: إن زمٌم أزمٝمؽ ذه٤م َمـ احلزن فمٙم

 .(5)شمل أك ضمزٞم٣ًم فمعم أيبومل سمٙمدين، 


 .13( يقؾمػ: آيي0)

 .04/94اًمطؼمي، ضمومع اًمبقون قمـ شملويؾ آي اًمؼرآن:  (7)

 .93اعمصدر كػسف: ص (4)

 .01/063: اًمؽبػم ػسػماًمت ُاكظر: اًمػخر اًمرازي، (3)

 .069، 065اعمصدر كػسف:  (5)
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ومٝمؾ: َم٣م صمّٖم٦م فمٝمٛم٣م ئمٗمقب َمـ ووم٦م همراق يقؽمػ إلم ضمكم »: وذم اًمؽشوف

 وَم٣م فمعم وصمف إرض أىمرم فمعم اهلل َمـ ئمٗمقب. ،يمٗم٣مئف شمامٞمكم فم٣مَم٣مً 

: َم٣م زمٙمغ َمـ وصمد ئمٗمقب فمعم ×أٞمف ؽمٟمل صمػمئٝمؾ وفمـ رؽمقل اهلل

 ،وم٣مل: همام ىم٣من يمف َمـ إصمر؟ وم٣مل: أصمر َم٣مئ٥م ؾمٜمٝمد ،ػ؟ وم٣مل: وصمد ؽمبٔمكم شم٘معميقؽم

 .(0)شوَم٣م ؽم٣مء ـمٛمّف زم٣مهلل ؽم٣مفم٥م ومط

 فمعم همٗمد اظمحبقب اجلقاب ايمث٣مين: ايمرواي٣مت ايمٔم٣مَم٥م ايمدايم٥م فمعم صمقاز احلزن وايمب٘م٣مء

 اإلموموسمؽوئف قمغم وًمده  |ؾمبؼ ذيمر اًمروايوت اًمتل أؿمورت إمم طمزن اًمـبل

وقمدم  ،ومقؽتػك سمف يمدًمقؾ قمغم منموقمقتف ،اًمػصؾ إول مـ اًمبحٌذم  ×احلسلم

وٓ سملس سمذيمر أدًمي أظمرى شمدل قمغم منموقمقي اًمشعوئر  ،يمقكف سمدقمي يمام يزقمؿقن

 وهل يمؤيت: ،وضمقازهو

شُمؿَّ وَم٣مَل: طَمِدَُي٥ُم  ،هَمَٙمامَّ َذىَمْرَٞم٣م طَمِدَُي٥َم زَمَ٘مك َرؽُمقُل اهللِ» . ىموًمً ُأم ؾمؾؿي:0

ـَ َِمْثُؾ  ـِ اهللِ َوَأفَم٣مَٞمْتٛمِل فَمَٙمْٝمِف   َوَأْي زَمٛمِل ايمٛم٣َّمُس َوآَزَرسْمٛمِل فَمعَم ِدي وَمْتٛمِل ضِمكَم ىَمذَّ طَمِدَُي٥َم َصدَّ

٣م...  .(1)شزماَِمهِلَ

آطمك رؽمقل اهللّ صعّم اهللّ فمٙمٝمف و آيمف زمٝمٛمف و زمكم زيد زمـ ضم٣مرشم٥م و ه٣مصمر إلم » .7

و ؾمٜمد زمدرًا و أزمعم  ،ةضمكم ومدم اظمديٛم٥م حلٚمز وأول يمقاء فمٗمده رؽمقل اهللّ ،اظمديٛم٥م

و زمٗمرت هٛمد  ،و َمّثؾ زمف اظمممىمقن ،و ؾمٜمد أضمدًا و ومتؾ هب٣م ،همٝمٜم٣م زمالًء فمٓمٝماًم َمُمٜمقراً 

همٙمام ؾمٜمده ايمٛمبّل صعّم  ،همجٔمٙم٦م سمٙمقىمٜم٣م ،همٟمطمرصم٦م ىمبده ،زمْمـ محزة ؽمالم اهللّ فمٙمٝمف

همٙمؿ ير  ،و ومد َمّثؾ زمف ،وومػ فمٙمٝمف و روي أّٞمف ،اهللّ فمٙمٝمف و آيمف اؾمتد وصمده فمٙمٝمف

 ،همٙمٗمد ىمٛم٦م وصقًٓ يمٙمرضمؿ ،همٗم٣مل: رمحؽ اهللّ أي فمؿ ،ٓمرًا ىم٣من أوصمع يمٗمٙمبف َمٛمفَمٛم


 .7/446اًمتلويؾ:  وضمقه ذم إىموويؾ وقمققن اًمتـزيؾ همقامض طمؼوئؼ قمـ اًمزخمنمي، اًمؽشوف (0)

 .0/491( إرسمكم، يمشػ اًمغؿي ذم معرومي إئؿي: 7)
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وم٣مل: ظم٣م رأى رؽمقل اهللّ صعّم اهللّ فمٙمٝمف و آيمف محزة  ،همٔمقًٓ يمٙمخغمات. و روي فمـ صم٣مزمر

 .(0)شهمٙمام رأى َم٣م َمّثؾ زمف ؾمٜمؼ ، ومتٝماًل زم٘مك

ـْ حمْؿقد سْمـ ًمبقد4 اهٝمؿ ازْمـ رؽمقل اْٞم٘مسٖم٦م ايمُّمْٚمس يْقم َم٣مت إزْمر» : ىمول ،ـ قم

همخرج رؽمقل  ،ايمٛمّبل  ازْمـ  ظمْقت إزْمراهٝمؿ  همٗم٣مل ايمٛم٣ّمس اْٞم٘مسٖم٦م ايمُّمْٚمس ،اهلل

إّن  ،أُّي٣م ايمٛم٣ّمس ،شمّؿ وم٣مل: أَّم٣م زمْٔمد ،همحٚمد اهلل وأشْمٛمك فمٙمْٝمف ،ضمكم ؽمٚمع ذيمؽ اهلل

ـْ آي٣مت اهلل ٓ سمٛمْ٘مسٖم٣من ظمْقت أضمد وٓ حلٝم٣مسمف هم١مذا رأْيتْؿ  ،ايمُّمْٚمس وايْمٗمٚمر آيت٣من َم

سمْب٘مل وأْٞم٦م رؽمقل  ،همٗم٣ميمقا ي٣م رؽمقل اهلل ،ودَمٔم٦ْم فمْٝمٛم٣مه ،ذيمؽ هم٣مهْمزفمقا إلم اظْمس٣مصمد

ي٣م  ،إّٞمام أٞم٣م زممٌم سمْدَمع ايْمٔمكْم ويْٖمجع ايْمٗمْٙم٤م وٓ ٞمٗمقل َم٣م يْسخط ايمّرّب )همٗم٣مل:  ،اهلل

 .(7)ش(إزْمراهٝمؿ إّٞم٣م زمؽ ظمْحزوٞمقن

همآذٞمف  ل اهللإلم رؽمق ×صم٣مء فمقم  ظم٣م َم٣مت  أن أزم٣م ؿم٣ميم٤م» ـ ضموءت اًمروايي:3

 .(2)شهمتقصّمع فمٓمٝماًم وضمزن ؾمديداً  ،زمٚمقسمف

يمام أن ذم طمزكف وسمؽوئف قمغم قمؿف أيب ـموًمى وزوضمتف اًمسقدة ظمدجيي وسمؽوئف قمغم 

قمؿف محزة ووًمده إسمراهقؿ وطمزكف قمؾقفام اًمؽػويي ذم ضمقاز احلزن واًمبؽوء قمغم اعمقً.

  ×احلسكم اإلَم٣مم اجلقاب ايمث٣ميم٧م: ايمرواي٣مت ايمدايم٥م فمعم صمقاز ايمب٘م٣مء واحلزن فمعم

 اإلمومشمؼدم ذيمر إطموديٌ واًمروايوت اًمتل شمدل قمغم ضمقاز اًمبؽوء واحلزن قمغم 

 سمؾ قمغم اؾمتحبوب ذًمؽ. ،×احلسلم


 .049/ 0اًمطؼمد، آطمتجوج قمغم أهؾ اًمؾجوج:  (0)

 .7321، ح7/394بط اعمسوئؾ: اًمـقري، مستدرك اًمقؾموئؾ ومستـ (7)

 .   03/29ذح هنٍ اًمبالهمي:  ،اسمـ أيب احلديد (4)
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 ثاًٌٗا: اجلٕاب عمٜ اإلظكاالت ٔاالتّاوات الٕاردٚ حٕه لبض الصٕاد

 ،اشمػؼ اًمعؼالء قمغم أن اًمؾبوس إؾمقد يؿثؾ احلزن قمغم ومؼدان اعمحبقب

 ÷سمؾ ضموء ذم اًمروايوت: أن أهؾ اًمبقً ،ذًمؽ أهؾ اًمديـ واًمنمعوواومؼفؿ قمغم 

 ًمبسقا اًمسقاد ذم مصوئبفؿ.

 إديم٥م ايمٔم٣مَم٥م فمعم صمقاز يمبس ايمسقاد

 مـفو: ،هـوك قمدد يمبػم مـ اًمروايوت اًمعومي اًمتل دًمً قمغم ضمقاز ًمبس اًمسقاد

أكف  ،قمـ إصبغ سمـ كبوشمي ،÷أ ـ ًمبس احلسـون اًمسقاد قمغم أسمقفام سمعد ؿمفودشمف

 ÷دطمٙم٦م َمسجد ايم٘مقهم٥م ـ زمٔمد ومتؾ أَمغم اظم٠مَمٛمكم ـ ورأي٦م احلسـ واحلسكم» ول:ىم

.(0)شٓزمز ايمسقاد

وىم٣من طمرج )احلسـ زمـ »ب ـ ىمول اسمـ أيب احلديد ذم ذح هنٍ اًمبالهمي: 

 .(1)ش( إيمٝمٜمؿ ـ فمعم ايمٛم٣مس زمٔمد ؾمٜم٣مدة أزمٝمف ـ وفمٙمٝمف شمب٣مت ؽمقد×فمقم

يمام  ،× ؾمقد اًمشفداءج ـ ًمبس كسوء سمـل هوؿمؿ اًمسقاد واعمسقح طمزكًو قمغم

 ىمول: ،÷سمسـده قمـ قمؿر سمـ قمكم سمـ احلسلم ،ورد ذًمؽ ذم يمتوب اعمحوؾمـ ًمؾؼمىمل

وىمـ ٓ يُمت٘مكم  ،يمبسـ ٞمس٣مء زمٛمل ه٣مؾمؿ ايمسقاد واظمسقح ×ظم٣م ومتؾ احلسكم زمـ فمقم»

 .(2)شئمٚمؾ هلـ ايمْمٔم٣مم يمٙمٚمٟمسمؿ ×وىم٣من فمقم زمـ احلسكم ،َمـ ضمر وٓ زمرد

قمـ  ،قمـ أسمون سمـ قمثامن ،قمـ اًمبزكطل د ـ روى اًمصػور ذم سمصوئر اًمدرضموت

ىمول: ظمطى رؾمقل  ،×قمـ أيب قمبد اهلل ،قمـ طمـظؾي ،قمقسك سمـ قمبد اهلل وصموسمً

أكف  ×وذيمر ،وقمؾقف ىمؿقصي ؾمقداء ،يقمًو سمعد أن صغم اًمػجر ذم اعمسجد |اهلل


 جمؿع اًمدرر ذم اعمسوئؾ آصمـل قمنم. ،اعمومؼوين (0)

 .77/ 09( اسمـ أيب احلديد، ذح هنٍ اًمبالهمي: 7)

 .317/ 7( اًمؼمىمل، اعمحوؾمـ: 4)
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ومٚمٝمِم٥م  ىم٣من فمعم رؽمقل اهلل» ذم ذًمؽ اًمققم. وذم ؾمػمة اسمـ هشوم: |شمقذم

 .(0)شؽمقداء ضمكم اؾمتد زمف وصمٔمف

رأي٦م فمقم زمـ » ىمول: ،قمـ أسمقف ،روى اًمؽؾقـل سمسـده قمـ ؾمؾقامن سمـ راؿمد ـ هـ

 .(1)شوفمٙمٝمف درافم٥م ؽمقداء وؿمٝمٙمس٣من أزرق احلسكم

أّٞمف دطمؾ فمعم أيب حمٚمد »روى اًمشقخ ذم اًمغقبي سمسـده إمم يمومؾ سمـ إسمراهقؿ:  ـ و

 اهلل وم٣مل: همٗمٙم٦م دم ٞمٖمز: ورم ،همٛمٓمر إلم شمٝم٣مب زمٝم٣مض ٞم٣مفمٚم٥م ،×احلسـ ايمٔمس٘مري

وضمجتف يٙمبس ايمٛم٣مفمؿ َمـ ايمثٝم٣مب ويٟمَمرٞم٣م ٞمحـ زمٚمقاؽم٣مة اإلطمقان ويٛمٜم٣مٞم٣م فمـ يمبس 

هم١مذا َمسح أؽمقد طمُمـ فمعم  ،وضمرس فمـ ذرافمٝمف ،َمتبساًم: ي٣م ىم٣مَمؾ ×َمثٙمف؟ همٗم٣مل

 .(2)شهذا يم٘مؿ ،همٗم٣مل: هذا هلل ،صمٙمده

  ×احلسكم اإلَم٣ممإديم٥م اخل٣مص٥م فمعم صمقاز يمبس ايمسقاد فمعم 

 ،×احلسلم اإلمومقمغم ضمقاز ًمبس اًمسقاد قمغم شمقضمد روايوت قمديدة شمدل 

 مـفو:

سمعدمو أذن هلؿ يزيد سموًمرضمقع  ×أ ـ مو ضمرى ذم اًمشوم قمغم ىموومؾي ؾمقد اًمشفداء

همٙمؿ سمبؼ ه٣مؾمٚمٝم٥م وٓ ومرؾمٝم٥م إٓ ويمبس٦م ايمسقاد » :×وـمؾبقا مـف اًمـقح قمغم احلسلم

 .(3)شفمعم احلسكم وٞمدزمقه

وهل شمـدب احلسلم وقمؾقفو ذم اعمـوم  ‘ب ـ ؾمؽقـي سمـً احلسلم شمرى اًمزهراء

  :‘صمقوب ؾمقد. يذيمر ذًمؽ اعمحؼؼ اًمـقري ذم اعمستدرك طمقٌ شمؼقل ؾمؽقـي


 .415-413( اًمصػور، سمصوئر اًمدرضموت: 0)

 .336/ 9( اًمؽؾقـل، اًمؽوذم: 7)

 .450/ 4( اًمعومكم، وؾموئؾ اًمشقعي: 4)

 .472( اعمصدر كػسف:  3)
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وزاد دم ٞمقرهـ وزمٝمٛمٜمـ اَمرأة فمٓمٝمٚم٥م  ،... هم١مذا زمخٚمس ٞمسقة ومد فمٓمؿ اهلل طمٙمٗمتٜمـ»

وزمٝمده٣م ومٚمٝمص َمّمٚمخ زم٣ميمدم إلم أن  ،وفمٙمٝمٜم٣م شمٝم٣مب ؽمقد ،اخلٙمٗم٥م ٞم٣مذة ؾمٔمره٣م

 .(0)شذىمرت أهن٣م ىم٣مٞم٦م هم٣مؿمٚم٥م ايمزهراء

همٙمؿ يبؼ  ،×فمٛمدَم٣م أطمػم ٞمٔمامن زمـ زمُمغم زمٗمتؾ احلسكم» ج ـ ذم مؼتؾ أيب خمـػ:

وص٣مروا يدفمقن زم٣ميمقيؾ  ،ويمبسقا ايمسقاد ،دم اظمديٛم٥م خمدرة إٓ وزمرزت َمـ طمدره٣م

 .(1)شوايمثبقر

ومفل شمشػم إمم أن ًمبوس اًمسقاد  ،وأّمو اًمروايوت اًمقاردة ذم سموب ًمبوس اعمصكم

وًمذا كجد أّن ومتقى يمثػم  ،وًمبوس سمـل اًمعبوس ،ؾ اًمـوروًمبوس أه ،هق ًمبوس إقمداء

 .(2)مـ اًمعؾامء شمذهى إمم يمراهي ًمبس اًمسقاد ظمصقصًو ذم اًمصالة

هق مـ ؿمعوئر مـ أراد  ×احلسلم اإلموموًمؽـ ٓ ؿمؽ أن ًمبس اًمسقاد قمغم 

 ومفق همػم مشؿقل سموًمؽراهقي اًمقاردة هـوك. ،إفمفور احلزن قمؾقف

  ×ٔاالتّاوات الٕاردٚ حٕه املع٘ لسٖارٚ احلصني ثالجًا: اجلٕاب عمٜ اإلظكاالت

 ،ًمؼد ذيمر اًمعؾامء واًمبوطمثقن إدًمي اًمؽوومقي قمغم ضمقاز اًمعؿؾ هبذه اًمشعػمة

 .(3)وأومردوا ًمذًمؽ اعممًمػوت اًمتل شمشػم إمم ذًمؽ

وؾمـشػم هـو  ،وىمد ذيمرت اًمؽثػم مـ اًمروايوت اًمداًمي قمغم ضمقاز هذه اًمشعػمة

 إمم سمعض مـفو:


 .471( اعمصدر كػسف: 0)

 .777( أسمق خمـػ، مؼتؾ أيب خمـػ: 7)

 .417( ُاكظر: اًمسـد، اًمشعوئر احلسقـقي: 4)

وُاكظر: اًمسوقمدي، اعمٌم ًمزيورة ×. ( ُاكظر: آصطفبوين، كقر اًمعلم ذم اعمٌم إمم زيورة احلسلم3)

اًمثوًمٌ،  ، مؼول مـشقر ذم جمؾي اإلصالح احلسقـل اًمعدد÷وسموىمل إئؿي× احلسلم ماإلمو

 م.7104
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َمـ طمرج َمـ » :×ىمول: ىمول أسمق قمبد اهلل ،سمـ صمقير سمـ أيب وموظمتيأ ـ قمـ احلسلم 

إن ىم٣من َم٣مؾمٝم٣ًم ىمت٤م اهلل يمف زم٘مؾ طمْمقة  َمٛمزيمف يريد زي٣مرة ومػم احلسكم زمـ فمقم

ضمتك  ،ضمتك إذا ص٣مر دم احل٣مئر ىمتبف اهلل َمـ اظمٖمٙمحكم اظمٛمجحكم ،ضمسٛم٥م وحمك فمٛمف ؽمٝمئ٥م

آٞمٌماف أسم٣مه َمٙمؽ همٗم٣مل: إّن  ضمتك إذا أراد ،إذا وم٢م َمٛم٣مؽم٘مف ىمتبف اهلل َمـ ايمٖم٣مئزيـ

 .(0)شيٗمرؤك ايمسالم ويٗمقل يمؽ: اؽمتٟمٞمػ ايمٔمٚمؾ همٗمد نمٖمر يمؽ َم٣م َم٢م رؽمقل اهلل

وهق  ×ىمول: ؾمؿعً أسمو قمبد اهلل ،قمـ أيب اًمصومً ،ب ـ قمـ ضموسمر اعمؽػقف

وحم٣م فمٛمف  ،َم٣مؾمٝم٣ًم ىمت٤م اهلل يمف زم٘مؾ طمْمقة أيمػ ضمسٛم٥م ×َمـ أسمك ومػم احلسكم» يؼقل:

هم١مذا أسمٝم٦م ايمٖمرات هم٣منمتسؾ وفمٙمؼ ٞمٔمٙمٝمؽ واَمش  ،ػ درصم٥مورهمع يمف أيم ،أيمػ ؽمٝمئ٥م

 ،شمؿ اَمش ومٙمٝمالً  ،هم١مذا أسمٝم٦م زم٣مب احل٣مئر هم٘مػم أرزمٔم٣مً  ،واَمش َمًم ايمٔمبد ايمذيمٝمؾ ،ضم٣مهمٝم٣مً 

واؽمٟمل اهلل  ،هم٘مػم أرزمٔم٣ًم وصؾ فمٛمده ،شمؿ ائ٦م رأؽمف همٗمػ فمٙمٝمف ،شمؿ ىمػم أرزمٔم٣مً 

 .(1)شضم٣مصمتؽ

 ×تن احلصنيرابعًا: اجلٕاب عمٜ اإلظكاالت الٕاردٚ عمٜ لعَ قا

وهل شمشػم إمم  ،وردت يمؾؿي اًمؾعـ ومشتؼوهتو ذم يمثرة مـ أيوت اًمؽريؿي

سموإلضوومي إمم مو ورد  ،وًمعـي اًمالقمـلم ،وًمعـي اعمالئؽي وًمعـي اًمـوس ،ًمعـي اهلل شمعومم

ومبؾغ قمدد أيوت اًمتل ذيمرت ذًمؽ ؾمتًو وصمالصملم  ،مـ متػرىموت أظمرى هلذه اًمؽؾؿي

 .|ي أيمثر مـ أرسمعامئي طمديٌ قمـ رؾمقل اهللووردت ذم اًمسـي اًمنميػ ،آيي

 ـ ايمٙمٔمـ دم ايمٙمٕم٥م0

 .(2)شايمٙمٔمـ: ايمْمرد واإلزمٔم٣مد َمـ اخلغم» ىمول اجلقهري:


 .046( اسمـ ىمقًمقيف اًمؼؿل، يمومؾ اًمزيورات: 0)

 .031: اعمصدر كػسف( 7)

 .7069/ 9( اجلقهري، اًمصحوح: 4)
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 .(0)ش)ايمٙمٔمـ( اإلزمٔم٣مد وايمْمرد َمـ اخلغم» وىمول اسمـ مـظقر:

 ـ ايمٙمٔمـ دم آصْمالح7

وَمـ اخلٙمؼ ايمس٤م  ،ايمْمرد واإلزمٔم٣مد َمـ اهلل ،وأصؾ ايمٙمٔمـ» ىمول اسمـ إصمػم:

 .(1)شءوايمدفم٣م

َمـ يمٔمٛمف اهلل زمٚمٔمٛمك أومِم٣مه وأزمٔمده  ،وايمٙمٔمٛم٥م وايمٖمٔمٙم٥م»ىمول اًمطؼمي ذم شمػسػمه: 

ۓ ﮲ ﮳  ...): همٚمٔمٛمك أي٥م َمـ ومقيمف سمٔم٣ملم ،وأؽمحٗمف. وأصؾ ايمٙمٔمـ ايمْمرد

أويمئؽ يبٔمدهؿ اهلل َمٛمف وَمـ رمحتف ويسٟمل رهبؿ ايمالفمٛمقن أن )إذًا:  ( ﮴

قا أن يٗمقيمقا )ايمٙمٜمؿ ايمٔمٛمف( إذ ىم٣من يٙمٔمٛمٜمؿ: ّٕن يمٔمٛم٥م زمٛمل آدم وؽم٣مئر طمٙمؼ اهلل َم٣م يمٔمٛم

 .(2)ش(َمٔمٛمك ايمٙمٔمـ هق َم٣م وصٖمٛم٣م َمـ اإلومِم٣مء واإلزمٔم٣مد

سمؾ  ،وطمقٌ إّكـو ٓ كريد أن كتقؾمع ذم إصمبوت صحي ًمعـ يزيد وضمقشف وأصحوسمف

 كؽتػل سمام يليت: ،وصحي ًمعـ مـ أقموكف قمغم ضمريؿتف ومـ أؾمس هلو

 ×وأهؾ ايمبٝم٦م يٙمٔمٛمقن وم٣مسمؾ احلسكم |أ ـ ايمٛمبل إىمرم

ٱ ٻ ٻ ٻ ): ذم طمديٌ ـمقيؾ ذم ذيؾ أيي |ىمول رؾمقل اهلل

ُيِؿْ » :(ٻ پ ب ٝمِٜمْؿ َوَٞم٣مِسِ
َسكْمِ َوحُمِ ـَ اهلُل وَمَتَٙم٥َم احْلُ َٓ َويَمَٔم ٣مىمِتكَِم  ،...َأ َوايمسَّ

ـْ يَمْٔمٛمِِٜمؿ  .(3)...ش فَم

همٙمام  ،إذا اؽمتسٗمك اظم٣مء ×ىمٛم٦م فمٛمد أيب فمبد اهلل»ىمول:  ،وقمـ داود اًمرىمل


 .412/ 04( اسمـ مـظقر، ًمسون اًمعرب: 0)

 ..755/ 3: ( اسمـ آصمػم، اًمـفويي ذم همريى احلديٌ وآصمر7)

 .51/ 7( اًمطؼمي، شمػسػم اًمطؼمي: 4)

 .751، ح421×: ( اًمتػسػم اعمـسقب ًمإلموم اًمعسؽري3)



 100  .........................................  وأضمقسمتفو سموًمبدقمي احلسقـقي اًمشعوئر اهتوموت: اًمثوًمٌ اًمػصؾ

يمٔمـ اهلل وم٣مسمؾ  ،شمؿ وم٣مل رم: ي٣م داود ،اؽمتٔمػم وانمروروم٦م فمٝمٛم٣مه زمدَمقفمف ذزمف رأيتف ومد

إٓ ىمت٤م  ،ويمٔمـ وم٣مسمٙمف ،وأهؾ زمٝمتف ×وَم٣م َمـ فمبد ذب اظم٣مء همذىمر احلسكم ،×احلسكم

 ،ورهمع يمف َم٣مئ٥م أيمػ درصم٥م ،وضمط فمٛمف َم٣مئ٥م أيمػ ؽمٝمئ٥م ،اهلل فمز وصمؾ يمف َم٣مئ٥م أيمػ ضمسٛم٥م

 .(0)شوصمؾ يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م شمٙم٨م ايمٖم٠مادوضمممه اهلل فمز  ،وىمٟمٞمام أفمتؼ َم٣مئ٥م أيمػ ٞمسٚم٥م

وم٣مل:  ،فمـ فمبٝمد اهلل زمـ فمبد ايمرمحـ زمـ فمبد اهلل زمـ َمقه٤م»ىمول احلويمؿ: 

ؽمت٥م  :|وم٣مل: وم٣مل رؽمقل اهلل ،فمـ صمده ،حيدث فمـ أزمٝمف ،ؽمٚمٔم٦م فمقم زمـ احلسكم

 ،واظم٘مذب زمٗمدر اهلل ،يمٔمٛمتٜمؿ ويمٔمٛمٜمؿ اهلل وىمؾ ٞمبل جم٣مب: ايمزائد دم ىمت٣مب اهلل

واظمستحؾ  ،وايمت٣مرك يمسٛمتل ،يمٝمذل َمـ أفمز اهلل وئمز َمـ أذل اهللواظمتسٙمط زم٣مجلػموت 

 .(1)شواظمستحؾ حلرم اهلل ،َمـ فمؼمي َم٣م ضمرم اهلل

 ب ـ رأي فمٙمامء اجلٚمٜمقر دم يمٔمـ زمٔمض إهمراد وَمٛمٜمؿ يزيد:

 .(2)شاخلقارج يمٔمٛمٜمؿ اهلل» ىمول اسمـ طمجر ذم اًمصقاقمؼ اعمحرىمي: ـ0

 .(3)شهق همتح فمعم ايمٛم٣مس ايم٘مالم ،ٝمديمٔمـ اهلل فمٚمرو زمـ فمب» ىمول أسمق طمـقػي: ـ7

 مـفؿ: ،سح مجوقمي مـ قمؾامء اًمسـي سمجقاز ًمعـ يزيد سمـ معوويي ـ4

وأًّمػ سمذًمؽ يمتوسمًو سح ومقف سمجقاز  ،هـ(562قمبد اًمرمحـ سمـ اجلقزي )ت  ـ أ

 .شايمرد فمعم اظمتٔمِم٤م ايمٔمٛمٝمد اظم٣مٞمع َمـ ذم يزيد» أؾمامه ،ًمعـ يزيد ويمػره

 اًمؼويض أسمق يعغم اعمقصكم. ـ ب

 اًمتػتزاين.ـ  ج


 .460/ 9 :( اًمؽؾقـل، اًمؽوذم0)

 .4660، ح071/ 4( احلويمؿ اًمـقسوسمقري، اعمستدرك قمغم اًمصحقحلم: 7)

 .019اًمعسؼالين، اًمصقاقمؼ اعمحرىمي:  اسمـ طمجر (4)

 .573حوويي: ( أسمق اًمعز، سح اًمعؼقدة اًمط3)
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 ضمالل اًمديـ اًمسققـمل.ـ  د

 .(0)اًمعالمي أسمق اًمػضؾ ؿمفوب اًمديـ أًمقد اًمبغدادي ـ هـ

 ،طمبٝمث٣مً  ،ٞم٣مصبٝم٣مً  ،صمب٣مراً  ،وىم٣من ـمٙمقَم٣مً » وسح اًمذهبل سمحؼ احلجوج ىموئاًل:

هم١مّن ذيمؽ َمـ أوشمؼ فمرى  ،زمؾ ٞمبٕمّمف دم اهلل ،ؽمٖم٣مىم٣ًم يمٙمدَم٣مء... همٛمسبف وٓ ٞمحبف

 .(1)شاإليامن

َم٣م سمٗمقيمقن دم يزيد؟ همٗمٙم٦م: ٓ ٞمسبف »  إضموسمي اسمـ شمقؿقي ًمؾؿغقزم سمقٓي:وضموء ذم

 ،وٓ ٞمحبف هم١مٞمف مل ي٘مـ رصماًل ص٣محل٣ًم همٛمحبف وٞمحـ ٓ ٞمس٤م أضمدًا َمـ اظمسٙمٚمكم زمٔمٝمٛمف

همٗم٣مل: أهمال سمٙمٔمٛمقٞمف؟ أَم٣م ىم٣من ـم٣مظم٣ًم أَم٣م ومتؾ احلسكم؟ همٗمٙم٦م يمف: ٞمحـ إذا ذىمر ايمٓم٣مظمقن 

ىئ ىئ ىئ ی ) وم٣مل اهلل دم ايمٗمرآن ىم٣محلج٣مج زمـ يقؽمػ وأَمث٣ميمف ٞمٗمقل ىمام

وهذا َمذه٤م  ،وومد يمٔمٛمف ومقم َمـ ايمٔمٙمامء ،وٓ ٞمح٤م أن ٞمٙمٔمـ أضمدًا زمٔمٝمٛمف( ی

وأَم٣م َمـ ومتؾ احلسكم أو  ،يم٘مـ ذيمؽ ايمٗمقل أضم٤م إيمٝمٛم٣م وأضمسـ ،يسقغ همٝمف آصمتٜم٣مد

ٓ يٗمبؾ اهلل  ،أفم٣من فمعم ومتٙمف أو ريض زمذيمؽ همٔمٙمٝمف يمٔمٛم٥م اهلل واظمالئ٘م٥م وايمٛم٣مس أمجٔمكم

 .(2)ش٣ًم وٓ فمدًٓ َمٛمف سهم

واهلل  ،إّن يمٔمـ َمـ يستحؼ ايمٙمٔمـ َمـ ايمٗمقل احلسـ» وىمول اًمػخر اًمرازي:

 .(3)شأفمٙمؿ

 يٙمٔمـ َمـ يتٔمدى فمعم ضمرَم٥م اظمديٛم٥م اظمٛمقرة |ج ـ ايمٛمبل إىمرم

قمـ  ،طمدصمـو طمسلم سمـ قمكم اجلعػل ،طمدصمـو أسمق سمؽر سمـ أيب ؿمقبيىمول مسؾؿ: 


 .776-772/ 07( أًمقد، روح اعمعوين: 0)

 .434/ 3( اًمذهبل، ؾمػم أقمالم اًمـبالء: 7)

 .754/ 7( اسمـ شمقؿقي، جمؿقع اًمػتووى: 4)

 .16/ شمػسػم ؾمقرة اًمبؼرة، آيي 7: اًمؽبػم ( اًمػخر اًمرازي، اًمتػسػم3)
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اظمديٛم٥م ضمرم همٚمـ أضمدث »أكف ىمول:  |لقمـ اًمـب ،قمـ أيب هريرة ،قمـ ؾمؾقامن ،زائدة

 .(0)شهمٝمٜم٣م ضمدشم٣ًم أو آوى حمدشم٣ًم همٔمٙمٝمف يمٔمٛم٥م اهلل واظمالئ٘م٥م وايمٛم٣مس أمجٔمكم...

َمـ » :|ىمول: ىمول رؾمقل اهلل ،وروى اسمـ أيب ؿمقبي: قمـ ضموسمر سمـ قمبد اهلل

 .(1)شأطم٣مف أهؾ اظمديٛم٥م همٔمٙمٝمف يمٔمٛم٥م اهلل واظمالئ٘م٥م وايمٛم٣مس أمجٔمكم...

 ٙمٔمــ ايمذيـ يستحٗمقن ايم3

 ،هـوك ومئوت يمثػمة ذيمرهتو أيوت اًمؽريؿي واًمروايوت اًمنميػي شمستحؼ اًمؾعـ

 كذيمر مـفو:

 أ ـ اًمؽوومرون.

 ب ـ اًمؽوذسمقن.

 ج ـ اًمؼوشمؾ سموًمعؿد.

 .|د ـ اًمذيـ يمذون اًمـبل

 هـ ـ اًمظوعمقن.

 وـ اعمـوومؼقن واعمـوومؼوت.

 زـ اًمذيـ يؽتؿقن احلؼ.

 ـ ايمالفمٛمقن4

 وهؿ: ،ًمؾعـي قمغم همػمهؿواًمالقمـقن هؿ اًمذيـ يطؾؼقن ا

 أ ـ اهلل شمبورك وشمعومم.

 ب ـ اعمالئؽي.


 .4431، ح364اًمـقسوسمقري، صحقح مسؾؿ،  (0)

 .316/ 9، 52( اسمـ ؿمقبي، اعمصـػ: سموب7)
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 ج ـ اًمـوس.

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ): وهذا مو أؿمورت إًمقف أيي اًمؽريؿي

 .(0)( ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

سمعد هذه اعمؼدمي حيؼ ًمـو أن كؼقل: إّن مو ىموم سمف يزيد ووٓشمف وضمقشف مـ ىمتؾ 

 ؼ أصحوهبو قمؾقفو اًمؾعـ:شمتجسد ومقف مجقع اًمصػوت اًمتل اؾمتح ×احلسلم اإلموم

 ـ إن ىمقل يزيد اعمشفقر:0

 يمٔمبـــ٦م ه٣مؾمـــؿ زم٣مظمٙمـــؽ همـــال

 

  طمـــػم صمـــ٣مء وٓ وضمـــل ٞمـــزل 

 
ې ې ې ې ى )ومقؽقن مصداىمًو ًمؼقًمف شمعومم:  ،يدل قمغم يمػره اًمٍميح

 .(ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

مع  |ـ إّن يزيد وأصحوسمف مـ اًمؽوذسملم؛ وذًمؽ سمودقموئفؿ طمّى اًمـبل إيمرم7

 ،سموًمؼتؾ واًمسبل وهمػمهو مـ إومعول اًمشـقعي اًمتل شمـوىمض اعمدقمك اًمتجووز قمغم ذريتف

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ )ومقؽقكقا مصداىمًو ًمؼقًمف شمعومم: 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

 .(1)( ېئ

ـ إّن يزيد وأصحوسمف مـ اعمـوومؼلم؛ ٕهّنؿ أضؿروا سمغض اًمـبل وقمؽمشمف أهؾ 4

ۈ ٴۇ ) صودىمًو ًمؼقًمف شمعومم:ومصوروا م ،وأفمفروا اإليامن سمف وطمّبف ،÷سمقتف

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ېى ى ائائ 

 .(2)(ەئ ەئ وئ


 .090( اًمبؼرة: آيي0)

 .90( آل قمؿران: آيي7)

 .91( اًمتقسمي: آيي4)
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 اإلمومذم ذريتف؛ وذًمؽ سمؼتؾفؿ  |ـ إّن يزيد وأصحوسمف ممـ آذى رؾمقل اهلل3

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )وملصبحقا مصداىمًو ًمؼقًمف شمعومم:  ،وأصحوسمف ×احلسلم

 .(0)( ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

ممـلم؛ وىمد حتؼؼ ذًمؽ ذم ـ إّن يزيد وأصحوسمف ممـ ىمومقا سموًمؼتؾ اًمعؿد ًمؾؿ5

ومؽي اعمؽرمي ـ يمام ورد ذًمؽ ذم يمتى اًمتوريخ ـ ومؽوكقا  ،وذم اعمديـي اعمـقرة ،يمرسمالء

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )مصداىمًو ًمؼقًمف شمعومم: 

 .(1)( ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

سمؾ فموعمقن ًمؽثػم  ،وأصحوسمف ×ـ إّن يزيد وأصحوسمف فموعمقن ًمإلموم احلسلم9

زهؿ طمدود اهلل شمعومم سموقمتدائفؿ قمغم ؾمقد ؿمبوب أهؾ مـ اعمسؾؿلم؛ وهذا قمـد دموو

ذم واىمعي  ’وسموقمتدائفؿ قمغم اعمسؾؿلم ذم مديـي رؾمقل اهلل ،اجلـي فمؾاًم وقمدواكوً 

ې ې ې ى ى ائ ائەئ ەئ ) ومصوروا مصداىمًو ًمؼقًمف شمعومم: ،احلرة

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی 

 .(2)( ی

ذًمؽ سمـفجفؿ اعمـحرف قمـ سمؾ ظموًمػقه؛ و ،ـ إّن يزيد وأصحوسمف يمتؿقا احلؼ2

وهذا مو أقموهنؿ قمؾقف  ،اإلؾمالم واهتومفؿ سملّن اًمذيـ ىمتؾقا ذم يمرسمالء مـ اخلورضملم

ويزيد سمـ معوويي هق إموم  ،ظمورضمقوً  ×احلؼ احلسلم اإلمومومجعؾقا  ،ومؼفوء اًمسقء

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )ومصوروا هؿ وومؼفوؤهؿ مصداىمًو ًمؼقًمف شمعومم:  ،اعمسؾؿلم

ۓ ﮲ ﮳ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ 

 .(3)(﮴


 .52( إطمزاب: آيي0)

 .64( اًمـسوء: آيي7)

 .01( هقد: آيي4)

 .056( اًمبؼرة: آيي3)
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 املكصد الجالح: أدٕبٛ االتّاوات الٕاردٚ حٕه الععاٟر اليت تٍدرج حتت األدلٛ العاوٛ

ومقام يكم قمدد مـ إضمقسمي قمغم آهتوموت قمغم اًمشعوئر احلسقـقي اًمتل شمـدرج 

 مـفو: ،حتً إدًمي اًمعومي

 ( وٞمدب اظمٝم٦مأوًٓ: اجلقاب فمعم اإلؾم٘م٣مٓت وآُت٣مَم٣مت ايمقاردة ضمقل يمدم ايمِمدور )ايمٙمْمؿ

 ،إّن اًمؾطؿ مـ إقمامل اًمتل شمـدرج حتً روايوت اؾمتحبوب اجلزع واحلزن

واًمتعبػم قمـ ذًمؽ خيتؾػ سموظمتالف إقمراف واًمعودات.

يمقكف سمدقمي وومقف رضٌر قمغم اًمـػس  ،وىمد أصمػمت ؿمبفوت طمقل منموقمقي اًمؾطؿ

 أو هق ممو يؾحؼ اًمتقهلم واًمسخريي سموعمذهى. ،وإيذاء هلو

 سمام يكم: وأضمقى قمـ ذًمؽ

أو كػل أو إكؽور أو ضمحقد  ،ـ إّن اًمبدقمي إدظمول مو ًمقس مـ اًمديـ ذم اًمديـ0

ومـ اًمقاضح أن اًمؾطؿ ًمقس مصداىمًو ّٕي مـ اعمعـقلم  ،مو صمبً سموٕدًمي اًمصحقحي

 .(0)اعمذيمقريـ

ذم  ،ىمول اًمشقخ يموؿمػ اًمغطوء ،ـ ًمقس ذم اًمؾطؿ رضر معتد سمف قمـد اًمـوس7

ودم ىمؾ ؽمٛم٥م سمٗم٣مم ٞمِم٤م  ،زمٙمٕمٛم٣م َمـ ايمٔمٚمر َم٣م يٛم٣مهز ايمستكمومد » )اعمقايمى احلسقـقي(:

 .(1)شوٓ ؽمٚمٔمٛم٣م زمف دم ايمٕم٣مزمريـ ،أفمٝمٛمٛم٣م... وَم٣م رأيٛم٣م ؾمخِم٣ًم َم٣مت أو سمرضر

 ×ضمزٞم٣ًم فمعم احلسكم ،وإن ىم٣من َمـ ايمُمديد ،ايمٙمْمؿ» :وىمول اًمسقد اخلقئل

عم َمـ ايمُمٔم٣مئر اظمستحب٥م: يمدطمقيمف حت٦م فمٛمقان اجلزع ايمذي ديم٦م ايمٛمِمقص اظمٔمتػمة فم

وٓ ديمٝمؾ فمعم ضمرَم٥م  ،ويمق أدى زمٔمض إضمٝم٣من إلم اإلدَم٣مء واؽمقداد ايمِمدر ،رصمح٣مٞمف

ىمام  ،زمحٝم٧م ئمد ـمٙماًم هل٣م ،َم٣م مل يِمؾ إلم ضمد اجلٛم٣مي٥م فمعم ايمٛمٖمس ،ىمؾ إرضار زم٣مجلسد


 .61-16( ُاكظر: اًمعبودي، أضمقسمي اًمشبفوت طمق اًمشعوئر احلسقـقي: 0)

 .02/ 05اًمـراىمل، مستـد اًمشقعي:  (7)
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وٓ ومٝمٚم٥م يمف دم  ،يمٝمس َمٛم٣مؿم٣ًم يمٙمحرَم٥م واإلزم٣مضم٥م ،أّن ىمقن ؿمريٗم٥م ايمٔمزاء ضمّم٣مري٥م أو ٓ

 .(0)شَمٗم٣مم آؽمتدٓل

ًمؽـ طمرمي ذًمؽ خمتص سمؿـ يعتؼد  ،ضـو أّن ذم اًمؾطؿ رضرًا قمغم اًمـػسًمق ومر

ومقؽقن اًمؾطؿ طمرامًو قمغم ذًمؽ  ،أّن ىمقومف هبذا اًمعؿؾ يؾحؼ رضرًا قمغم كػسف

اًمشخص ومؼط؛ وذًمؽ ّٕن اعمرومقع سمؼوقمدة اًمّضر ذم اًمعبودات هقا ًمّضر 

ذم اعمقارد يمام هق واضح عمـ شمتبع يمؾامت اًمػؼفوء  ،ٓ اًمـققمل اًمغوًمبل ،اًمشخيص

 .(7)اعمتػرىمي

 ×إكـو كستغرب مـ اًمذيـ يذهبقن إمم طمرمي اًمؾطؿ طمزكًو وضمزقمًو قمغم احلسلم

مثؾ  ،ذم اًمقىمً اًمذي جيقزون ممورؾمي اًمريوضوت اًمعـقػي ،سمذريعي إيذاء اًمـػس

وؾمبوق اخلقؾ واًمدراضموت اًمبخوريي  ،اعمصورقمي واجلقدة واًمؽراشمقف واًمؽقكؽػق

واًمتزًمٍ ذم اعمـوـمؼ اخلطرة مع اًمؼػز مـ  ،يواًمسقورات واًمزوارق اًمّسيع

مع مو  ،إمم همػم ذًمؽ مـ ومـقن ريوضوت هذا اًمعٍم وهمػمهو ،آرشمػوقموت اًمعوًمقي

 .(2)شمسببف مـ أٓم اًمشديدة واجلراطموت واًمرضقض واًمؽسقر همػم اًمبوًمغي

أىمروا وأمضقا  ،مـ اًمسؾػ إمم اعمعوسيـ ،ـ إن يمثػمًا مـ اًمعؾامء واعمراضمع4

 ،يموًمشقخ احلر اًمعومكم ،وطمؽؿقا سمجقازهو واؾمتحبوهبو ،سمام ومقفو اًمؾطؿ ،عوئرهذه اًمش

واًمشقخ ضمعػر  ،واًمشقخ حمؿد طمسـ صوطمى اجلقاهر ،واًمشقخ مرشمه إكصوري

وأظمقكد يموفمؿ  ،واًمشقخ ومضؾ اهلل اًمـقري ،واحلوج مال قمكم اًمؽـل ،اًمشقؿمؽمي

واًمشقخ قمبد اًمؽريؿ  ،وءواًمشقخ ضمعػر يموؿمػ اًمغط ،واعمػمزا اًمـوئقـل ،اخلراؾموين


 .334/ 4ي، ساط اًمـجوة: اًمتؼميز ( 0)

 .11( جمؿققمي مـ اًمعؾامء، اًمشعوئر احلسقـقي: ص7)

 .011-65( ُاكظر: اًمعبودي، أضمقسمي اًمشبفوت طمقل اًمشعوئر احلسقـقي: 4)
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 .(0)وآظمريـ ،احلوئري اًمقزدي

 ،وكذيمر كؿقذضمًو ًمذًمؽ وهق مؼطع مـ ومتقى اعمػمزا اًمـوئقـل ذم ضمقاز اًمؾطؿ

...ٓ إؾم٘م٣مل دم صمقاز ايمٙمْمؿ زم٣مٕيدي فمعم اخلدود وايمِمدور ضمّد » طمقٌ ىمول:

زمؾ يٗمقى صمقاز ايمرضب زم٣ميمسالؽمؾ أيّم٣ًم فمعم إىمت٣مف  ،آمحرار وآؽمقداد

زمؾ وإن سمٟمّدى ىمؾ َمـ ايمٙمْمؿ وايمرضب إلم طمروج دم  ،إلم احلد اظمذىمقر ،روايمٓمٜمق

 .(1)شيسغم فمعم إومقى

ـ ٓ خيػك أن مـشل اهلتؽ واًمسؽم اًمذي ُيّدقمك أكف يؾزم مـ إىمومي اًمشعوئر 3

هق اؾمتفزاء أظمريـ ـ ؾمقاء يموكقا مـ اعمذاهى إظمرى  ،اعمتضؿـي ًمؾطؿ ،احلسقـقي

 .(2)مـ أسمـوء كػس اعمذهى ـ هبذه اًمشعوئر أو مـ ىمبؾ اعمؾؾ إظمرى أو

 وًمؽل يتضح إمر ضمؾّقًو كؼقل:

يمدم ايمًمء » وهذا مو أؿمور إًمقف صوطمى يمتوب اعمعجؿ ومؼول ،اًمؾدم هق اًمؾطؿ

يمدَم٣مء: رضزمف ـ وهمالٞم٣ًم ـ يمْمٚمف أو رضزمف زمًمء.. ويٗم٣مل يمدَم٦م اظمرأة صدره٣م 

 .(3)شووصمٜمٜم٣م.. 

 ،ًمؾحزن واجلزع أيمثر مـ جمرد اًمبؽوء وًمطؿ اًمصدور ذم اعملشمؿ احلسقـل إفمفوراً 

وهذا ممو خيرضمف قمـ يمقكف سمدقمي؛ عمو قمرومـو مـ معـك  ،ودًمً قمؾقف إدًمي مـ اًمػريؼلم

 وًمؽل يتضح اعمطؾى كذيمر سمعضًو مـ هذه إدًمي. ،اًمبدقمي


 .73-70( ومتووى قمؾامء اًمديـ طمقل اًمشعوئر احلسقـقي: 0)

 ( اعمصدر كػسف.7)

 .015-010: ( ُاكظر: اًمعبودي، أضمقسمي اًمشبفوت طمقل اًمشعوئر احلسقـقي4)

 .170اعمعجؿ اًمقؾمقط:  ،إسمراهقؿ أكقس وآظمرون (3)
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 : أديم٥م اجلٚمٜمقرإّول

 ،سمقدم رؽمقل اهلل»ىموًمً:  ،قمـ قموئشي ،قمـ قمروة ،أ ـ قمـ زيد سمـ أيب قمتوب

 ،ومل أـمٙمؿ همٝمف أضمداً  ،لزمكم ؽمحري وٞمحري ودم دويمت ،ف وؽمٙمؿ فمٙمٝمف وآيمصعم اهلل

ومبض دم ضمجري همٙمؿ  ،صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ،همٔمجب٦م َمـ ضمداشم٥م ؽمٛمل أن رؽمقل اهلل

ومٚم٦م  ،ويم٘مـ سمٛم٣مويم٦م وؽم٣مدة همقضٔمتٜم٣م حت٦م رأؽمف شمؿ ،أسمرىمف فمعم ضم٣ميمف ضمتك يٕمسؾ

 .(0)شف فمـ ضمجريوومد وضٔم٦م رأؽمف فمعم ايمقؽم٣مدة وأطمرسم ،َمع ايمٛمس٣مء أصٝمح وأيمتدم

وم٣مل: ؽمٚمٔم٦م  ،فمـ أزمٝمف فمّب٣مد ،فمـ حيٝمك زمـ فمّب٣مد زمـ فمبد اهلّل زمـ ايمّززمغم ب:

فم٣مئُم٥م سمٗمقل: َم٣مت رؽمقل اهللّ صعّم اهللّ فمٙمٝمف ـ وآيمف ـ وؽمّٙمؿ زمكم ؽمحري وٞمحري ودم 

همٚمـ ؽمٖمٜمل وضمداشم٥م ؽمٛمّل أّن رؽمقل اهللّ ومبض وهق دم  ،مل أـمٙمؿ همٝمف أضمدا ،دويمتل

 .(1)ش وؽم٣مدة وومٚم٦م أيمتدم َمع ايمّٛمس٣مء وأرضب وصمٜملشمّؿ وضٔم٦م رأؽمف فمعم ،ضمجري

: ي٣م أزمت٣مه |وم٣ميم٦م هم٣مؿمٚم٥م ظم٣م ومبض رؽمقل اهلل»ىمول :  ،ج ـ قمـ أكس سمـ موًمؽ

مل يروه قمـ اسمـ  شي٣م أزمت٣مه إلم صمػميؾ أٞمٔم٣مه ،ي٣م أزمت٣مه صمٛم٥م ايمٖمردوس َمٟمواه ،َمـ رزمف أدٞم٣مه

 .(2)ضمريٍ إٓ أسمق ىمرة

 ^: أديم٥م َمدرؽم٥م أهؾ ايمبٝم٦مايمث٣مين

أّن قمؿقم  ×اًمصودق اإلمومًمشقخ اًمطقد ذم اًمتفذيى قمـ أ ـ روى ا

ـّ  َووَمْد »ىمول:  ،×احلسلم اإلموموًمطؿـ ظمدودهـ قمغم  ،اًمػوـمؿقوت ؿمؼؼـ ضمققهب

ـِ فَمقِمي   زْم
َسكْمِ ُدوَد ايْمَٖم٣مؿمِِٚمٝم٣َّمُت فَمعَم احْلُ ـَ اخْلُ ُٝمقَب َويَمَْمْٚم ـَ اجْلُ َوفَمعَم َِمْثٙمِِف سُمْٙمَْمُؿ  ÷ؾَمَٗمْٗم


 .797/ 7اًمطبؼوت اًمؽؼمى:  ،(اسمـ ؾمعد0)

 .491/ 34مسـد أمحد: اسمـ طمـبؾ، ( 7)

 .007/ 7اًمطؼماين، اعمعجؿ اًمصغػم:  (4)



 اًمشعوئر احلسقـقي سملم اعمنموقمقي، وآهتوم سموًمبدقمي ...................................................... 111



ُدوُد َوسُمَُمُؼ  ُٝمقُب   اخْلُ  .(0)ش اجْلُ

عّمو ؾمؿعً  أّن زيـى قمكم سمـ احلسلم اإلمومب ـ روي قمـ 

 يـشد: ×احلسلم

 ي٣م دهـر أٍف يمـؽ َمــ طمٙمٝمـؾ

 

 ىمؿ يمؽ زم٣مإلذاق وإصـٝمؾ 

 
 .(1)شوطمّرت َمٕمُمٝم٥م فمٙمٝمٜم٣م ،وهقت فمعم صمٝمبٜم٣م وؾمّٗمتف ،يمْمٚم٦م وصمٜمٜم٣م

أن  ...ي٣م ازمـ ؾمبٝم٤م إن رّسك» مـ طمديٌ ـمقيٍؾ ًمف: ×اًمرضو اإلمومج ـ ىمول 

سم٘مقن َمٔمٛم٣م دم ايمّدرصم٣مت ايمٔمعم َمـ اجلٛم٣من هم٣مضمزن حلزٞمٛم٣م واهمرح يمٖمرضمٛم٣م وفمٙمٝمؽ 

 .(2)شهمٙمق أّن رصمال أضم٤ّم ضمجرا حلممه اهللّ فمّز وصمّؾ َمٔمف يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ،زمقٓيتٛم٣م

 .×احلسلم اإلمومويعّد اًمؾطؿ شمعبػمًا قمـ احلزن قمغم مصوب 

 ^ومبقر اظمٔمِمقَمكم زائريشم٣مٞمٝم٣مً: اجلقاب فمعم اإلؾم٘م٣مٓت ايمقاردة ضمقل اإلٞمٖم٣مق فمعم 

قمـد شملمؾ اًمروايوت اًمتل ذيمرت اؾمتحبوب أومعول اًمؼم واخلػم يظفر ًمؾؿتلمؾ 

 ،ضمقاز اإلكػوق مـ أضمؾ اعمقً قمغم حمبقف أو قمغم أصدىموئف ويمؾ مـ ًمف قمالىمي سموعمقً

َم٣م نمرت » ومؼد ورد قمـ قموئشي أهنو ىموًمً: ،ومو ورد ذم اًمصحقحلم يظفر مـف ذًمؽ

هٙم٘م٦م ومبؾ أن  ، فمٙمٝمف ـ وآيمف ـ وؽمٙمؿ َم٣م نمرت فمعم طمدُي٥مفمعم اَمرأة يمٙمٛمبل صعم اهلل

وإن ىم٣من  ،وأَمره اهلل أن يبممه٣م زمبٝم٦م َمـ ومِم٤م ،ظم٣م ىمٛم٦م أؽمٚمٔمف يذىمره٣م ،يتزوصمٛمل

ـّ  .(3)شيمٝمذزمح ايمُم٣مة همٝمٜمدى دم طمالئٙمٜم٣م َمٛمٜم٣م َم٣م يسٔمٜم

ّٓ »وقمـ قموئشي ىموًمً:  َم٣م نمرت فمعم ٞمس٣مء ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف ـ وآيمف ـ وؽمٙمؿ إ


 .0712، ح475/ 1( اًمطقد، هتذيى إطمؽوم: 0)

 .7/ 35اعمجؾز، سمحور إكقار:  (7)

 .51، ح791/ 0×: أظمبور اًمرضو ( اًمصدوق، قمققن 4)

 .070/ 5( اًمبخوري، صحقح اًمبخوري: 3)
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وىم٣من رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف ـ وآيمف ـ وؽمٙمؿ إذا ذزمح  ،وإين مل أدرىمٜم٣م ،فمعم طمدُي٥م

وم٣ميم٦م: همٟمنمّمبتف يقَم٣ًم همٗمٙم٦م: طمدُي٥م؟  ،ايمُم٣مة همٝمٗمقل: أرؽمٙمقا هب٣م إلم أصدوم٣مء طمدُي٥م

 .(0)شهمٗم٣مل رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف ـ وآيمف ـ وؽمٙمؿ: إين ومد رزوم٦م ضمبٜم٣م

يؽقن اإلكػوق  ،و إمم اعمقًوإذا كظركو إمم أن اإلكػوق سمعـقان صدىمي يصؾ صمقاهب

سمؾ مستحى  ،وزواره اًمػؼراء ضموئز ×احلسلم اإلموممـ ـمعوم أو ذاب قمغم حمبل 

 ،ضمدشمٛم٣م حمٚمد زمـ زممم»وهذا مو أؿمور إًمقف مسؾؿ ذم صحقحف ومؼول:  ،وًمقس سمبدقمي

فمـ فم٣مئُم٥م: أن رصماًل أسمك ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف ـ وآيمف ـ وؽمٙمؿ  ،فمـ أزمٝمف ،ضمدشمٛم٣م هُم٣مم

 ،وأـمٛمٜم٣م يمق سم٘مٙمٚم٦م سمِمدوم٦م ،إن أَمل اهمتٙمت٦م هب٣م ومل سمقص ،ل اهللهمٗم٣مل: ي٣م رؽمق

 .(1)شأهمٙمٜم٣م أصمر إن سمِمدوم٦م فمٛمٜم٣م؟ وم٣مل: ٞمٔمؿ

اإلـمعوم ذم ملشمؿ  سمؾ هـوًمؽ سمعض إدًمي اخلوصي اًمتل شمدل قمغم اؾمتحبوب

 ،قمـ أسمقف ،ومؼد ورد ذم اعمحوؾمـ قمـ احلسـ سمـ ـمريػ سمـ كوصح ،×احلسلم اإلموم

 ×ظم٣م ومتؾ احلسكم زمـ فمقم» ىمول: ،سمـ قمكم سمـ احلسلمقمـ قمؿر  ،قمـ احلسلم سمـ زيد

وىم٣من فمقم  ،وىمـ ٓ يُمت٘مكم َمـ ضمّر وٓ زمرد ،يمبسـ ٞمس٣مء زمٛمل ه٣مؾمؿ ايمسقاد واظمسقح

 .(2)شئمٚمؾ هلـ ايمْمٔم٣مم يمٙمٚمٟمسمؿ ×ازمـ احلسكم

 شم٣ميمث٣مً: اجلقاب فمعم اإلؾم٘م٣مٓت ايمقاردة ضمقل اإلٞمٖم٣مق فمعم ايمتُم٣مزمٝمف دم اظمراؽمؿ احلسٝمٛمٝم٥م

 ؿمّبف اًمٌمء سموًمٌمء مثؾف. ،. أؿمبف اًمٌمء اًمٌمء: موصمؾف(3)ثقؾاًمتشبقف: اًمتؿ

ومل شمؼتٍم قمغم اًمؽالم أو  ،شمعددت ـمرق شمقصقؾ اعمعؾقمي ذم اًمقىمً احلورض


 .25-9771، سموب ومضوئؾ ظمدجيي، ح54/ 1( اًمـقسوسمقري، صحقح مسؾؿ: 0)

 .471/ 3: اعمصدر كػسف( 7)

 .454( اعمصدر كػسف: 4)

 .320اعمعجؿ اًمقؾمقط:  ،(إسمراهقؿ أكقس وآظمرون3)
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ومؽون اًمتجسقؿ واعمرؾمؿ  ،سمؾ دمووزت ذًمؽ إمم إومعول اعمحسقؾمي ،اًمؽتوسمي

 ،إمم اعمتؾؼل واًمتصقير اًمػتقهمراذم واًمتصقير اًمسقـامئل يمػقاًل سمنيصول مو يراد إيصوًمف

وأممفؿ إمم مـ ٓ  إكبقوءومؾق أردكو أن كـؼؾ مؼطعًو شمورخيقًو ذيمره اًمؼرآن اًمؽريؿ قمـ 

ومؾقس ًمديـو إٓ مو يؿؽـ رؤيتف سموًمعلم  ،يستطقع اًمؼراءة وٓ يستطقع آؾمتامع

وًمؽـ ٓسمد  ،وظمػم مو يمدي هذا اًمدور هل اًمصقرة اًمسقـامئقي ،وإدرايمف سمعد ذًمؽ

ؽقن ممثؾي إمو سملؿمخوص يمورشمقكقي ومتؽقن ومؾاًم يمورشمقكقًو أو هلذه اًمصقرة أن شم

وهذا مو يؼتضقف اًمتطقر واًمتؼدم  ،سملؿمخوص طمؼقؼقلم ومتؽقن صقرة ؾمقـامئقي

 اًمتؽـؾقضمل.

ومبعد هذه اعمؼدمي كستطقع اًمؼقل إّن متثقؾ أي ىمصي شمورخيقي أمر ومـل وقمؾؿل؛ عمو 

ًمؽمسمقي وقمؾامء اًمـػس أيمدوا يمام أن قمؾامء ا ،ذم ذًمؽ مـ وموئدة ذم شمقصقؾ هذه اًمؼصي

وشملصمػم ذم اًمؼؾى ٓ شمرشمؼل إًمقف اًمؽؾؿي اعمجردة  ،أن اًمصقرة اعمؿثؾي هلو وىمع ذم اًمـػس

وقمـ أمتف  ÷إكبقوءوًمذا كجد اًمؼرآن اًمؽريؿ قمـدمو خيؼم قمـ كبل مـ  ،أو اعمؽتقسمي

ومتخرج اًمصقر  ،يؽمك ًمؾؼورئ أو اًمسومع ختّقؾ هذه اًمؼصي وشمصقرهو ذم اًمذهـ

وًمؽـ ًمق  ،قي خمتؾػي سمحسى اظمتالف إدراك وومفؿ اًمؼراء عمو ىمرأوه أو ؾمؿعقهاًمذهـ

وًمذا كجد أن اًمؼرآن  ،يموكً اًمصقرة ظمورضمقي ًمؽوكً أيمثر شملصمػمًا ذم كػقس اًمـوس

متً سمطريؼي  ومنهنو ،×اًمؽريؿ أيمد هذا اعمعـك قمـدمو أؿمور إمم ىمصي ىمتؾ قمقسك

إمم درضمي اىمتـوع  ×بف قمقسكؿمبقفًو يش ×اًمتشبقف طمقٌ إّن اهلل شمعومم ضمعؾ ًمعقسك

وهذا مو ذيمره اًمؼؿل ذم شمػسػمه قمـ  ،وملوىمعقا قمؾقف اًمؼتؾ وصؾبقه ،إقمداء سملكف هق

سمنمًا ؾمقيًو ‘ . ويمام أن اًمؼرآن اًمؽريؿ ذيمر متّثؾ اعمؾؽ عمريؿ(0)×أيب ضمعػر


 .096/ 7شمػسػم كقر اًمثؼؾلم: . احلقيزي، 000/ 0( اًمؼؿل، شمػسػم اًمؼؿل: 0)
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ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ...) يمام ذم ىمقًمف شمعومم: ،إليصول مو ُأرؾمؾ سمف

 |اًمقطمل قمـدمو يمون يـزل قمغم رؾمقل اهلل. وذيمرت يمتى اًمتوريخ أن (0)(ڈ

 يتؿثؾ سمدطمّل اًمؽؾبل أطمقوكًو.

وسمـوء قمغم مو شمؼدم وموًمتشبقف واًمتؿثقؾ ٓ يؽقن سمحسى اًمبوـمـ واجلقهر وإكام 

سمتؿثقؾ اًمقاىمعي  ×احلسلم اإلمومومنن ىموم مجع مـ حمبل  ،سمحسى اًمظوهر واًمصقرة

اًمؼصي إمم صقرة  وشمقصقؾفو إمم أذهون اًمـوس ومفق مـ سموب شمرمجي اًمؽؾؿي أو

وشمقضح سمشوقمي اجلريؿي اًمتل وىمعً قمغم  ،حمسقؾمي؛ ًمتؼع وشممصمر ذم كػقس اًمـوس

وهذا ًمعؿرك  ،ومقآة احلؼ ،ومتغرس ذم اًمـػقس رومض اًمظؾؿ ،×احلسلم اإلموم

ومال سمدقمي ذم  ،مو ضموء سمف اًمديـ اإلؾمالمل احلـقػ ومجقع إديون اًمسامويي اًمتل ؾمبؼتف

وهل اًمذي طمٌ قمؾقف اعمعصقمقن ^.÷هؾ اًمبقًسمؾ هق إطمقوء ٕمر أ ،اًمبلم

وأيضًو حتً قمؿقم روايوت اجلزع واحلزن قمغم  ،شأضمٝمقا أَمرٞم٣م» ممو يـدرج حتً قمؿقم

 .×احلسلم اإلموم

وأّمو مو يؼقم سمف اعمحبقن مـ أقمامل يعّدوهنو ؿمعوئر طمسقـقي ومفل ممو يرضمع ومقفو 

ج إمم رأي أهؾ آظمتصوص إمم اًمعؾامء إقمالم يمقهنو مـ إمقر اًمػؼفقي اًمتل حتتو

 ذم ذًمؽ.

 ،أمو مو يؼع ذم ضمقاب اإلؿمؽول اًمسوسمع ـ وهق ًمزوم اًمّضر مـ سمعض اًمطؼقس

وجيى ذقمًو دومع اًمّضر سمؽؾ درضموشمف  ،ظمصقصًو سمعض اًمشعوئر احلسقـقي أو همػمهو

ُي٤م ذفم٣ًم دهمع ايمرضر زم٘مؾ » ومراشمبف وأؿمؽوًمف ـ ومنّكـو كؼقل كحـ ٓ كؾتزم سمؼقهلؿ:

 عمو يكم: شف وأؾم٘م٣ميمفدرصم٣مسمف وَمراسمب

ٓؾمقام إذا ٓطمظـو  ،ـ إّن سمعض اًمطؼقس ًمقس ومقفو رضر معتد سمف قمـد اًمـوس0


 .02( مريؿ: آيي0)
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سمعض اًمعبودات اًمتل ٓ ختؾق مـ مشؼي وشمعى دون أن يصؾ ذًمؽ إمم درضمي اًمّضر 

 اعمحرم.

 وهذا مو أؿمور إًمقف اًمعؾامء سمؼقهلؿ: ،ـ ًمقس يمؾ رضر يقضمى احلرمي7

وايمرضر  ،ط دم ايمتحريؿ: َم٣م حيِمؾ زمف ايمرضرايمّم٣مزم» أ ـ ىمول اعمحؼؼ اًمـراىمل:

اظمقصم٤م يمٙمتحريؿ ئمؿ اهلالك وهمس٣مد اظمزاج وايمٔمٗمؾ وايمٗمقة وضمِمقل اظمرض أو 

 .(0)شايمرضر دم فمّمق

َم٣م مل يِمؾ  ،وٓ ديمٝمؾ فمعم ضمرَم٥م ىمؾ إرضار زم٣مجلسد» ب ـ ىمقل اعمحؼؼ اخلقئل:

 .(1)شزمحٝم٧م ئمد ـمٙماًم هل٣م... ،إلم ضمد اجلٛم٣مي٥م فمعم ايمٛمٖمس

ومنذا يمون  ،اًمشخيص دون اًمـققمل هق مو يالطمظ قمـد إىمومي اًمشعوئرـ اًمّضر 4

 اًمّضر يؼع قمغم ؿمخص مو دون همػمه حيرم قمؾقف ذًمؽ دون أن يعّؿ ذًمؽ قمغم اجلؿقع.

كالطمظ وىمققمفؿ ذم إذى كتقجي ىمقومفؿ  ـ قمـد شملمؾ ؾمػمة أهؾ اًمبق3ً

 وىمطع اًمؾحؿ واًمسقدة اًمزهراء سمبعض اًمعبودات يمتقرم ىمدمل رؾمقل اهلل

قمـد ؾمػمهؿ مشقًو  لم احلسـلماإلموموشمقرم أىمدام  ×اًمسجود اإلموماعمقً قمـ 

 ومفذا وهمػمه يـػل وضمقب دومع اًمّضر سمؽؾ درضموشمف ومراشمبف. ،إمم سمقً اهلل احلرام

ٌّ أهؾ اًمبق5ً مع اخلقف واطمتامل  ×احلسلم اإلمومقمغم زيورة  .ًمؼد طم

 وىمقع اًمّضر.

ؼقؼ إهداف اًمسومقي أو اًمدوموع قمـ . إّن اًمّضر اًمذي يؼع قمغم إكسون يريد حت9

سمؾ هق واضمى أطمقوكًو أو مستحى أطمقوكًو  ،اعمبودئ واًمؼقؿ اًمعوًمقي ٓ يعّد طمراموً 

 أظمرى.


 .02/ 05مستـد اًمشقعي: اًمـراىمل، ( 0)

 .334/ 4( اًمتؼميزي، ساط اًمـجوة: 7)



 114  .........................................  وأضمقسمتفو سموًمبدقمي احلسقـقي اًمشعوئر اهتوموت: اًمثوًمٌ اًمػصؾ

 ايمقاردة فمعم ايمُمٔم٣مئر احلسٝمٛمٝم٥م إطمرىاجلقاب فمعم ايمٛمامذج واإلؾم٘م٣مٓت 

شمؼدم ذم اعمبحٌ اًمسوسمؼ قمدد مـ اإلؿمؽوٓت قمغم اًمشعوئر احلسقـقي مـ ىمبقؾ 

يـبغل أن يؽقن ضمعؾف واختوذه مـ اًمشورع  ،عػمة ورؾمؿ وـمؼس يتخذأن يمؾ ؿم

ّٓ ومفق سمدقمي وضالل. و ،كػسف أن اًمشورع اعمؼدس ًمق ومّقض أمر اًمشعوئر واًمطؼقس وإ

طمقٌ  ،ًمـتٍ مـ ذًمؽ أهنؿ ؾمقتحقًمقن إمم منّمقملم ،وأويمؾفو إمم اًمعرف واعمتنمقمي

يـتٍ مـ ذًمؽ  سمؾ ،تـعوهذا اًمتػقيض همػم صحقح وهق مم ،ومّقض أمر اًمتنميع إًمقفؿ

 وحتريؿ احلالل. ،حتؾقؾ احلرام

مضوومًو إمم ًمزوم اًمعبٌ سمثقاسمً اًمنميعي اًمـوشمٍ مـ ىمبؾ اًمعرف واعمتنمقمي 

 سمسبى اظمتالف اًمظروف اًمزمـقي واًمبقئقي.

سمؾ ٓ وضمف ذم ختصقص صالطمقي اعمتنمقمي سموختوذ اًمشعوئر واًمرؾمقم واًمطؼقس 

 ذم أسمقاب أظمرى. وقمدم شمسقيغ ذًمؽ ،اًمديـقي ذم أسمقاب ظموصي

ويمذًمؽ ًمزوم اهلتؽ واإلؾموءة عمبوين اإلؾمالم وأريمون اًمنميعي ومعوين اًمديـ 

ظمصقصًو  ،واعمذهى اًمعوًمقي اًمشوخمي؛ ومضاًل قمـ ًمزوم اًمّضر مـ سمعض اًمطؼقس

وجيى ذقمًو دومع اًمّضر سمؽؾ درضموشمف ومراشمبف  ،سمعض اًمشعوئر احلسقـقي أو همػمهو

 يمام شمؼدم سموًمتػصقؾ. ،وأؿمؽوًمف

 اب واجلق

 قمـد اًمتلمؾ ذم هذه اإلؿمؽوٓت اًمقاردة يظفر ًمـو مو يكم:

 أ ـ إّن مـشل اإلؿمؽوٓت هق اًمتقهؿ سملّن اًمعرف ًمقس ًمف مدظمؾقي ذم اًمتنميع.

 ب ـ إّن أهؾ اًمعرف ؾمقتحّقًمقن إمم منمقمي سمدًٓ قمـ اًمشورع اعمؼدس.

 ج ـ ًمق صورت اًمتنميعوت سمقد اًمعرف حلّؾً اًمػقىض ذم اًمنميعي.

إّن هذه اإلؿمؽوٓت صدرت قمـ أصحوهبو ًمقىمققمفؿ ذم شمقّهؿ  وًمذا أىمقل:

 ،واضح أٓ وهق أّن اًمعرف ؾمقحّؾ سمدًٓ قمـ اًمشورع ذم شمنميع سمعض إمقر
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 وهذا اًمتقهؿ مردود سمام يكم: ،وؾمقحؾؾ وحيّرم دون اًمرضمقع إمم اًمشورع

شمشخقص سمعض اعمػوهقؿ يمؾػظ )اإلكوء واًمصعقد  (0)ـ أويمؾ اًمنمع إمم اًمعرف0

وسمقون  ،ومؾذا صور ًمؾعرف مدظمؾقي ذم شمشخقص اعمقاضقع اًمعرومقي ،وهمػمهو واًمؼرء(

وشمرك  (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ): مصوديؼ اعمػفقم اًمعوم يمام ذم ىمقًمف شمعومم

سمحرمي )اًمغـوء( وشمرك شمشخقص  أو ىمقًمف ،شمشخقص مصوديؼ اًمبقع ًمؾعرف

 مصوديؼ اًمغـوء ًمؾعرف.

أي:  ،صداىمفوـ إّن اًمعرف ٓ يتٍمف ذم طمؽؿ اًمشعػمة وإّكام ذم سمقون م7

شمشخقص مو اختذه اعمسؾؿقن ؿمعػمة وصورت ذم قمرومفؿ قمالمي شمدل قمغم معـك مـ 

 اعمعوين اإلؾمالمقي.

: ـ يمّؾ مو صور ذم قمرف اعمسؾؿلم ؿمعػمة ومفق يدظمؾ حتً قمؿقم ىمقًمف شمعومم4

 .(ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

ومقـتٍ مـ ذًمؽ أّن اًمشعوئر احلسقـقي هل ممو صورت ذم قمرف اعمسؾؿلم ؿمعوئر 

 ومضاًل قمـ اؾمتحبوب ذًمؽ. ،ز اًمعؿؾ هبوجيق

  


( اًمعرف هق: مو شمعورومف اًمـوس وؾموروا قمؾقف، مـ ىمقل أو ومعؾ أو شمرك. )قمبد اًمقهوب ظمالف، قمؾؿ 0)

فوت طمقل اًمشعوئر احلسقـقي: (، كؼاًل قمـ )اًمشقخ قمكم اًمعبودي، أضمقسمي اًمشب66أصقل اًمػؼف:

اًمعرف هق مو شمعورف سملم اًمـوس، ومعؾف أو ىمقًمف، وهق اعمسؿك »(. وىمول اًمشقخ يموؿمػ اًمغطوء: 47

 ش.سموًمعودة اًمعومي، ويسؿك سموًمسػمة، مع قمدم ردع اًمشورع قمـف
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 امتة اخل

 اخلامتٛ
وهل  ،ًمؽؾ سمحٌ ظمومتي يشػم اًمبوطمٌ مـ ظمالهلو إمم مو شمقّصؾ إًمقف مـ كتوئٍ

يمام يكم:

ـ يمون اًمبحٌ حمووًمي عمعوجلي مشؽالت طمصؾً ذم اًمقؾمط اإلؾمالمل طمقل 0

 اًمشعوئر احلسقـقي.

ى يمام يؼقم اعمسؾؿقن سملداء ـ إّن هـوك ؿمعوئرًا شمؼقم هبو إديون إظمر7

 ومضاًل قمـ ضمقازه. ،ممو يدل قمغم أّن شمعظقؿ اًمشعوئر أمر مستحى ،ؿمعوئرهؿ

ـ إّن شموريخ إىمومي اًمشعوئر احلسقـقي يؿتد وضمقده امم اًمتنميع إول ذم زمـ 4

 .×آدم

وإئؿي^ يدل  وٕكبقوءـ إّن إىمومي اًمشعوئر احلسقـقي مـ ىمبؾ اعمعصقملم يم3

 ومضاًل قمـ ضمقازهو. ،تفوقمغم اؾمتحبوب إىموم

ـ إّن هـوك راسمطي سملم اعمعـك اًمؾغقي ًمؾشعوئر واعمعـك اعمؼصقد مـ اًمشعوئر 5

 احلسقـقي.

ـ أمجع اًمعؾامء وأهؾ آظمتصوص قمغم ضمقاز سمؾ اؾمتحبوب إىمومي اًمشعوئر 9

 احلسقـقي وإن اظمتؾػ اًمؽالم ذم سمعضفو.

قي دون سمقون ـ إّن اًمعرف ًمف مدظمؾقي ذم شمشخقص مصوديؼ اًمشعوئر احلسقـ2

 احلؽؿ ًمذًمؽ إذ أّن سمقون احلؽؿ مـ ؿملن اًمشورع اعمؼدس.

ـ إّن مـشل آهتوم اعمقضمف ضد اًمشعوئر احلسقـقي هق إمو اجلفؾ أو اًمتعّصى 1

 إقمؿك أو اًمـصى ٕهؾ اًمبقً^.
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إّن اًمشعوئر احلسقـقي هل مـ ؿمعوئر اهلل شمعومم؛ ومنّن شمعظقؿفو هق شمعظقؿ ًمشعوئر ـ 6

 اهلل شمعومم.

ومع مو  ،إّن هذا اًمبحٌ هق مشوريمي ذم رد آهتوم مع مو ؾمبؼف مـ سمحقثـ 01

 ؾمقؾحؼف مـ سمحقث.



 118  .........................................................................................  اًمتقصقوت

 التوصيات 

 

 التٕصٗات
 

يقيص اًمبوطمٌ سمعض اًمتقصقوت ًمؾـفقض سموحلؼؾ اًمعؾؿل اخلوص سموًمـفضي 

وهق مو يليت: ،احلسقـقي

ٌّ اًمدارؾملم واًمبوطمثلم قمغم اظمتقور اًمؽتوسمي ذم ـ   اًمـفضي مـ اجلدير سموٓهتامم طم

 ،ويؽقن ذًمؽ قمغم مستقى اًمدراؾموت اًمعؾقو ،وشمـووهلو سمٌمء مـ اًمتػصقؾ ،احلسقـقي

 اعموضمستػم واًمديمتقراه.

جيدر سموًمؽؾقوت اإلكسوكقي اًمؽتوسمي ذم اًمدراؾموت اًمعؾقو قمـ اًمـفضي احلسقـقي  ـ 

أو اًمعسؽريي  ،يموًمؽتوسمي قمـ اًمـفضي احلسقـقي مـ اًمـوطمقي اًمـػسقي ،سمحؼقهلو اعمختؾػي

 أو إظمالىمقي أو اًمعؼوئديي وهمػم ذًمؽ. ،و آضمتامقمقيأ

جيدر سمؿمؾمسوت اًمؽممجي أن شمعؿد إمم شمرمجي مو يدور طمقل اًمـفضي احلسقـقي  ـ 

وإيصول مو شمؿ شمرمجتف إمم أهؾ شمؾؽ  ،إمم ًمغوت متعددة ٓؾمقام اًمؾغوت همػم اعمشفقرة

 اًمؾغوت.

احلسقـقي ًمؾؽمىمقي أن شمعتؿد ضمومعي اعمصطػك أو همػمهو اًمبحقث ذم اًمـفضي  ـ 

 يمام هق معؿقل سمف ذم همػمهو. ،واًمؽمومقع ذم اًمدرضموت اًمعؾؿقي
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 120  ..................................................................................  واعمراضمع اعمصودر

 واملراجع املصادر

 

 ٔاملرادع املصادر

يمتوب اهلل اعمجقد. ،اًمؼرآن اًمؽريؿ *

ىمؿ  ،مطبعي ىمؿ ،اًمشقخ قمكم اًمعبودي ،أضمقسمي اًمشبفوت طمقل اًمشعوئر احلسقـقي .0

  إيران. ـ اعمؼدؾمي

مطبعي  ،احلسـ سمـ يقؾمػ سمـ قمكم اعمّطفر )اًمعالمي احلكّم( ،قيأضمقسمي اعمسوئؾ اعمفـوئ .7

 إيران. ـ ىمؿ اعمؼدؾمي ،هـ0310 ،اخلقّوم

اًمنميػ  ،اعمؽتبي احلقدريي ،أمحد سمـ قمكم ،اًمطؼمد ،آطمتجوج قمغم أهؾ اًمؾجوج .4

  إيران. ـ ىمؿ اعمؼدؾمي ،هـ0375 ،اًمريض

 ،يػ اًمريضاًمنم ،اعمؽتبي احلقدريي ،أمحد سمـ قمكم ،اًمطؼمد ،آطمتجوج .3

  إيران. ـ هـ ىمؿ اعمؼدؾمي0375

يمتوب  ،كقر اهلل سمـ ذيػ اًمديـ ،اًمشقؿمؽمي ،إطمؼوق احلؼ وإزهوق اًمبوـمؾ .5

 إيران. ـ ـمفران ،هـ0311 ،سمػرور إؾمالمل

هـ ـ 0307 ،مؽتبي اعمعورف ،حمؿد كوس اًمديـ إًمبوين ،أطمؽوم اجلـوئز وسمدقمفو .9

 .ـ ًمبـون سمػموت ،اًمطبعي إومم ،م0667

  .ـ ًمبـون سمػموت ،دار اًمػؽر ،أمحد سمـ قمكم ،اجلصوص ،اًمؼرآنأطمؽوم  .2

 ،ـمبع وكنم: اعمريمز اإلؾمالمل ًمؾدراؾموت ،ضمعػر مرشمه اًمعومكم ،أطمققا أمركو .1

 .ـ ًمبـون سمػموت ،هـ0341 ،اًمطبعي اًمثوكقي

آؾمتدٓل اًمػؼفل دراؾمي حتؾقؾي ًمؾعؼؾ اإلؾمالمل ومقالد قمـوس قمؾؿ أصقل  .6

إردن. ـ قمامن ،هـ0376 ،اًمطبعي إومم ،ـػوئسدار اًم ،رؿمقد ؾمؾفوط ،اًمػؼف
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اإلصوسمي ذم متققز اًمصحوسمي وهبومشف آؾمتقعوب ذم معرومي إصحوب ٓسمـ قمبد  .01

 ،دار صودر ،ؿمفوب اًمديـ أيب اًمػضؾ أمحد سمـ طمجر اًمعسؼالين ،اًمؼم اًمؼرـمبل

 .ـ ًمبـون سمػموت ،هـ0471 ،اًمطبعي إومم

اًمطبعي  ،دار اًمـفضي اًمعرسمقي ،لحمؿد مصطػك ؿمؾب ،أصقل اًمػؼف اإلؾمالمل .00

  .ـ ًمبـون سمػموت ،م0615 ،إومم

ىمؿ  ،م7113 ،اًمطبعي اًمثوكقي قمنمة ،إؾمامقمقؾقون ،حمؿد رضو اعمظػر ،أصقل اًمػؼف .07

 إيران. ـ اعمؼدؾمي

 ،أسمق إؾمحؼ إسمراهقؿ سمـ مقؾمك سمـ حمؿد اًمؾخؿل اًمشوـمبل اًمغركوـمل ،آقمتصوم .04

  .ـ ًمبـون سمػموت ،هـ0379 ،اًمطبعي اًمثوكقي ،دار اًمؽتى اًمعؾؿقي

 ،دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ،أسمق احلسـ قمكم سمـ حمؿد اعمووردي اًمشوومعل ،أقمالم اًمـبقة .03

  .ـ ًمبـون سمػموت ،هـ0319 ،اًمطبعي إومم

ـمبع وكنم: ممؾمسي اعمعورف  ،حمسـ إملم اًمعومكم ،إىمـوع اًمالئؿ قمغم إىمومي اعمآشمؿ .05

 .ـ ًمبـون سمػموت ،هـ0301 ،اًمطبعي إومم ،اإلؾمالمقي

 ،ممؾمسي اعمعورف اإلؾمالمقي ،حمسـ إملم اًمعومكم ،إىمـوع اًمالئؿ قمغم إىمومي اعمآشمؿ .09

  إيران. ـ ىمؿ اعمؼدؾمي ،هـ0301 ،اًمطبعي إومم

حتؼقؼ: سمحر اًمعؾقم،  ،حمؿد سمـ طمسـ سمـ قمكم ،اًمطقد ،أموزم اًمشقخ اًمطقد .02

 .ـ ًمبـون سمػموت ،م0610 ،اًمطبعي اًمثوكقي ،حمؿد صودق، ممؾمسي اًمقوموء

 ،طمسلم ،شمؼديؿ: إقمؾؿل ،حمؿد سمـ قمكم سمـ طمسلم ،اسمـ سموسمقيف ،زم اًمصدوقأمو .01

  .ـ ًمبـون سمػموت ،هـ0301 ،اًمطبعي اخلومسي ،ممؾمسي إقمؾؿل

 ،مطبعي إمػمة ،كوس ،مؽورم اًمشػمازي ،إمثؾ ذم شمػسػم يمتوب اهلل اعمـزل .06

  .ـ ًمبـون سمػموت ،هـ0379 ،مصححي ومؾقكي ،اًمطبعي إومم
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قمبد اًمرمحـ سمـ إؾمامقمقؾ سمـ إسمراهقؿ  ،إكؽور اًمبدع واحلقادثاًمبوقمٌ قمغم  .71

هـ ـ 0310 ،اًمطبعي اًمثوكقي ،مطبعي اًمـفضي احلديثي ،اعمعروف سموسمـ أيب ؿمومي

 اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي. ـ مؽي اعمؽرمي ،م0610

دار  ،حمؿد سموىمر اعمجؾز ،سمحور إكقار اجلومع ًمدرر أظمبور إئؿي إـمفور .70

 .ـ ًمبـون سمػموت ،هـ0314اًمطبعي اًمثوكقي  ،اًمعريبإطمقوء اًمؽماث 

 ،×اًمصودق اإلمومممؾمسي  ،ضمعػر اًمسبحوين ،اًمبدقمي طمدهو وآصمورهو ومقاردهو .77

  .ـ ًمبـون سمػموت ،هـ0309 ،اًمطبعي إومم

 ـ ىمؿ اعمؼدؾمي ،هـ0301 ،اًمطبعي إومم ،مريمز اًمرؾموًمي ،اًمبدقمي مػفقمفو وطمدودهو .74

  إيران.  

 ـ  ىمؿ اعمؼدؾمي ،هـ0379 ،ـمؾقعي اًمـقر ،ئؾ آل حمؿدسمصوئر اًمدرضموت ذم ومضو .73

 إيران.

ؿمؿس اًمديـ حمؿد  ،ذم اًمؽماث اإلؾمالمل( ×احلسلم اإلمومشموريخ اإلؾمالم ) .75

اًمطبعي  ،دار اًمؽتوب اًمعريب ،حتؼقؼ: اًمديمتقر قمؿر قمبد اًمسالم شمدمر ،اًمذهبل

 .ـ ًمبـون سمػموت ،هـ0301 ،اًمثوكقي

ـ  سمػموت ،م7111 ،اًمطبعي إومم ،عريبدار إطمقوء اًمؽماث اًم ،شموريخ اًمطؼمي .79

 .ًمبـون

 ،صوًمح ،اًمشفرؾمتوين ،اًمشفقد احلسلم سمـ قمكم  اإلمومشموريخ اًمـقوطمي قمغم  .72

ـ  سمػموت ،م0661 ،اًمطبعي إومم ،دار اًمزهراء ،حتؼقؼ: اًمشقخ كبقؾ رضو قمؾقان

 .ًمبـون

حر حمؿد صودق سم :حتؼقؼ ،أمحد سمـ إؾمحوق سمـ ضمعػر ،اًمقعؼقيب ،شموريخ اًمقعؼقيب .71

 اًمعراق. ـ اًمـجػ إذف ،هـ0463 ،اًمطبعي اًمراسمعي ،اعمؽتبي احلقدريي ،اًمعؾقم

 ،اسمـ قمسويمر ،ذم اًمؽماث اإلؾمالمل( ×احلسلم اإلمومشموريخ مديـي دمشؼ ) .76
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  إيران. ـ ىمؿ اعمؼدؾمي ،اًمطبعي إومم ،مريمز إسمحوث اًمعؼوئديي

ديؿ: آهمو سمزرك شمؼ ،حمؿد سمـ طمسـ سمـ قمكم ،اًمطقد ،اًمتبقون ذم شمػسػم اًمؼرآن .41

مؽتى اإلقمالم  ،ممؾمسي اًمـنم اإلؾمالمل ،وضمعػر اًمسبحوين ،اًمطفراين

 إيران. ـ  ىمؿ اعمؼدؾمي ،هـ0316 ،اًمطبعي إومم ،اإلؾمالمل

 ،اًمطبعي إومم ،دار اًمعؾقم ،اًمعالمي ؾمبط اسمـ اجلقزي ،شمذيمرة اخلقاص  .40

 ًمبـون. ـ سمػموت ،هـ0375

حتؼقؼ: حمؿد  ،سمـ أمحد سمـ ضمزي اًمؽؾبل أسمق اًمؼوؾمؿ حمؿد ،اًمتسفقؾ ًمعؾقم اًمتـزيؾ .47

  .ـ ًمبـون سمػموت ،هـ0371 ،اًمطبعي اًمثوكقي ،دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ،ؾمومل هوؿمؿ

حتؼقؼ: حمؿد اًمصوحلل  ،أسمق احلسـ قمكم سمـ إسمراهقؿ اًمؼؿل ،شمػسػم اًمؼؿل .44

  إيران. ـ ىمؿ اعمؼدؾمي ،هـ0340 ،اًمطبعي اًمثوكقي ،ذوى اًمؼرسمك ،آكديؿشؽل

 ـ ـمفران ،اًمطبعي اًمثوكقي ،دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ،ومخر اًمديـ اًمرازي ،اًمتػسػم اًمؽبػم .43

  إيران.

حتؼقؼ:  ،×أيب حمؿد احلسـ سمـ قمكم اًمعسؽري اإلموماًمتػسػم اعمـسقب إمم  .45

  م.7115 ،اًمطبعي إومم ،اًمسقد قمكم قموؿمقر

 ،حتؼقؼ: قمكم قموؿمقر ،قمبد قمكم سمـ مجعي اًمعرود ،احلقيزي ،شمػسػم كقر اًمثؼؾلم .49

 .ـ ًمبـون سمػموت ،م7110 ،اًمطبعي إومم ،ريخ اًمعريبممؾمسي اًمتو

إلطمقوء  ^ممؾمسي آل اًمبقً ،قمبوس قمكم ضمعػر ،شمؼديؿ: يموؿمػ اًمغطوء .42

  إيران. ـ ىمؿ اعمؼدؾمي ،هـ0312 ،اًمؽماث

 ،ممؾمسي إقمؾؿل ،حمؿد سمـ حمؿد سمـ اًمـعامن ،اعمػقد ،هتذيى إطمؽوم .41

 ًمبـون. ـ سمػموت ،هـ0379

اًمدار  ،صوًمح سمـ قمكم سمـ صوًمح اًمعؼؾ ،ًمػؼفقياًمتفؿي وأصمرهو ذم إطمؽوم ا .46

  اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي. ـ اًمريوض ،هـ7101 ،اًمطبعي إومم ،اًمتدمريي
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 ـ سمػموت ،هـ0377 ،دار إضقاء ،اًمشقخ اًمصدوق ،صمقاب إقمامل وقمؼوهبو .31

  ًمبـون.

  اًمطبعي إومم. ،شموج اًمديـ حمؿد سمـ حمؿد اًمشعػمي ،ضمومع إظمبور .30

حتؼقؼ:  ،حمؿد سمـ ضمرير سمـ يزيد ،اًمطؼمي ،قمـ شملويؾ آي اًمؼرآن ضمومع اًمبقون .37

 ،اًمطبعي إومم ،دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ،شمصحقح: قمكم قموؿمقر ،ؿمويمر، حمؿقد

 .ـ ًمبـون سمػموت ،هـ0370

حتؼقؼ:  ،أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ أمحد إكصوري اًمؼرـمبل ،اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن .34

 ـ اًمؼوهرة ،اًمطبعي إومم ،اعمؽتبي اًمتقومقؼقي ،قمامد زيمل اًمبورودي ـ ظمػمي ؾمعقد

  مٍم.

 ،اًمطبعي إومم ،دار اهلودي ،جمؿققمي ممًمػلم ،ضمدل ومقاىمػ ذم اًمشعوئر احلسقـقي .33

 .ـ ًمبـون سمػموت ،م0666

 ،مؽتبي اًمـقـقى احلديثي ،حمؿد سمـ حمؿد ،اسمـ إؿمعٌ ،اجلعػريوت )إؿمعثقوت( .35

  إيران. ـ ـمفران ،اًمطبعي إومم

 ،حمؿد سمـ أمحد سمـ قمرومي اًمدؾمقىمل اعموًمؽل ،ًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمؽبػمطموؿمقي ا .39

  ًمبـون. ـ سمػموت ،م7116 ،دار اًمػؽر

يقؾمػ سمـ أمحد سمـ  ،اًمبحراين ،احلدائؼ اًمـورضة ذم أطمؽوم اًمعؽمة اًمطوهرة .32

شمصحقح:  ،شمؼديؿ: قمبداًمعزيز اًمطبوـمبوئل ،حمؿد شمؼل اإليرواين حتؼقؼ: ،إسمراهقؿ

  ًمبـون. ـ سمػموت ،هـ0304 ،اًمطبعي اًمثوًمثي ،ضقاءدار إ ،يقؾمػ اًمبؼوقمل

أسمق اًمػضؾ قمبد اًمرزاق سمـ  ،احلقادث اجلومعي واًمتجورب اًمـوومعي ذم اعموئي اًمسوسمعي .31

 ،اًمدار اًمعرسمقي ًمؾؿقؾمققموت ،حتؼقؼ: د. مصطػك ضمقاد ،اًمػقـمل اًمبغدادي

  ًمبـون.  ـ سمػموت ،م7104 ،اًمطبعي إومم

ممؾمسي  ،ؼقؼ: اًمشقخ قمكم أيمؼم اًمغػوريحت ،حمؿد سمـ قمكم اًمصدوق ،اخلصول .36
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  إيران.  ـ ىمؿ اعمؼدؾمي ،هـ0373 ،اًمطبعي اًمسودؾمي ،اًمـنم اإلؾمالمل

  إيران.  ـ ش0421 ،اًمطبعي إومم ،دائرة اعمعورف اإلؾمالمقي اًمؽؼمى .51

دقموئؿ اإلؾمالم وذيمر احلالل واحلرام واًمؼضويو وإطمؽوم قمـد أهؾ سمقً رؾمقل  .50

ممؾمسي اًمـقر  ،اًمـعامن سمـ حمؿد اًمتؿقؿل اعمغريب ،ماهلل قمؾقف وقمؾقفؿ أومضؾ اًمسال

  ًمبـون. ـ سمػموت ،م7115 ،اًمطبعي إومم ،ًمؾؿطبققموت

ممؾمسي اًمـنم  ،قمكم أيمؼم اًمسقػل اعموزكدراين ،دًمقؾ اهلدى ذم ومؼف اًمعزاء .57

  إيران. ـ ىمؿ اعمؼدؾمي ،هـ0376 ،اًمطبعي إومم ،اإلؾمالمل

دار  ،اًمديـ أمحد سمـ قمبد اهلل اًمطؼمي حمى ،ذظموئر اًمعؼبك ذم مـوىمى ذوي اًمؼرسمك .54

  ًمبـون. ـ سمػموت ،اًمطبعي إومم ،اعمعرومي

 ،هـ0341 ،اًمطبعي إومم ،دار اًمسالم ،آل قمؽؾي ـموهر ،×رأس احلسلم .53

 ًمبـون. ـ سمػموت

 ،اًمطبعي إومم ،دار اًمغدير ،ىموؾمؿ مٍمي اًمعومكم ،رؾموًمي ذم اًمتعرب سمعد اهلجرة .55

  إيران. ـ ىمؿ اعمؼدؾمي ،م7114

اًمطبعي  ،دار اًمؼرآن ،قمكم سمـ طمسلم ،قمؾؿ اهلدى ،ؾموئؾ اًمنميػ اعمرشمهر .59

 إيران. ـ ىمؿ اعمؼدؾمي ،هـ0616 ،إومم

 اإلموممؽتبي  ،حتؼقؼ: قمالمي ضقوء اًمديـ ،حمؿد سمـ طمقدر ،رومقع اًمديـ اًمـوئقـل .52

  إيران. ـ إصػفون ،هـ0307 ،اًمعومي ×أمػم اعمممـلم قمكم

أسمق اًمثـوء ؿمفوب اًمديـ حمؿقد  ،ظقؿ واًمسبع اعمثوينروح اعمعوين ذم شمػسػم اًمؼرآن اًمع .51

اعمؽتبي  ،حتؼقؼ: أيب قمبد اًمرمحـ ومماد سمـ رساج قمبد اًمغػور ،أًمقد اًمبغدادي

  مٍم. ـ اًمؼوهرة ،م7111 ،اًمطبعي إومم ،اًمتقومقؼقي

حتؼقؼ: جمتبك  ،حمؿد سمـ طمسـ سمـ قمكم ،اًمػتول اًمـقسوسمقري ،روضي اًمقاقمظلم .56

  إيران. ـ ىمؿ اعمؼدؾمي ،هـ0374 ،طبعي إومماًم ،دًمقؾ مو ،اًمغرضمل
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 ،مجعقي إطمقوء اًمؽماث اإلؾمالمل ،اسمـ ىمقؿ اجلقزيي ،زاد اعمعود ذم هدي ظمػم اًمعبود .91

  اًمؽقيً. ،هـ0301 ،اًمطبعي إومم

حتؼقؼ:  ،أمحد سمـ حمؿد ،اعمؼدس إردسمقكم ،زسمدة اًمبقون ذم سمراهلم أطمؽوم اًمؼرآن .90

 إيران. ـ ـمفران ،م0695 ،اًمطبعي إومم ،رشمضقيياعمؽتبي اعم ،حمؿد سموىمر اًمبفبقدي

قمبد اعمؾؽ سمـ طمسلم  ،اًمعوصؿل ،ؾمؿط اًمـجقم اًمعقازم ذم أكبوء إوائؾ واًمتقازم .97

دار اًمؽتى  ،وقمكم حمؿد معقض ،حتؼقؼ: قمودل قمبد اعمقضمقد ،سمـ قمبد اعمؾؽا

  ًمبـون. ـ سمػموت ،هـ0306 ،اًمطبعي إومم ،اًمعؾؿقي

دار اًمػؽر  ،ؼقؼ وشمصحقح: قمبد اًمرمحـ حمؿد قمثامنحت ،اًمؽممذي ،ؾمــ اًمؽممذي .94

  ًمبـون. ـ سمػموت ،اًمطبعي اًمثوكقي ،هـ0314ًمسـي 

حتؼقؼ: مصطػك قمبد اًمؼودر  ،حمؿد سمـ أمحد سمـ قمثامن ،اًمذهبل ،ؾمػم أقمالم اًمـبالء .93

  ًمبـون. ـ سمػموت ،هـ0375 ،اًمطبعي إومم ،دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ،اًمعطو

أسمق اًمؼوؾمؿ كجؿ اًمديـ ضمعػر سمـ  ،ل واحلرامذائع اإلؾمالم ذم مسوئؾ احلال .95

 ،إؾمامقمقؾقون ،حتؼقؼ: قمبد احلسلم حمؿد قمكم سمؼول ،احلسـ احلكم )اعمحؼؼ احلكم(

  إيران. ـ ىمؿ اعمؼدؾمي ،م0664 ،اًمطبعي إومم

قمبد  ،حمٌم: اسمـ سموز ،حمؿد قمبد اًمقهوب سمـ ؾمؾقامن ،ذح اسمـ قمبد اًمقهوب .99

 ًمبـون. ،سمػموت ،هـ0306 ،اًمطبعي إومم ،ناًمريو ،اًمعزيز قمبد اهلل قمبد اًمرمحـ

صدر اًمديـ حمؿد سمـ قمالء اًمديـ قمكّم سمـ حمؿد سمـ أيب  ،ذح اًمعؼقدة اًمطحوويي .92

مطبعي وزارة  ،أمحد ؿمويمر :حتؼقؼ ،إذرقمل اًمصوحلل اًمدمشؼل ،اًمعز احلـػل

 ،هـ0301 ،اًمطبعي إومم ،وإوىموف واًمدقمقة واإلرؿمود ،اًمشمون اإلؾمالمقي

  اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي. ـ اًمريوض

دار اًمؽتوب  ،حتؼقؼ: حمؿد أيب اًمػضؾ إسمراهقؿ ،اسمـ أيب احلديد ،ذح هنٍ اًمبالهمي .91

  اًمعراق. ـ سمغداد ،هـ0379 ،اًمطبعي إومم ،اًمعريب



 اًمشعوئر احلسقـقي سملم اعمنموقمقي، وآهتوم سموًمبدقمي ...................................................... 127



رؾموًمي  ،اًمبوطمٌ ضمعػر مقؾمك ،اًمشعوئر احلسقـقي ذم اًمعٍميـ إمقي واًمعبود .96

 ـ اًمعراق. يضمومعي اًمؽقوم ،7116ـ  7111موضمستػم ًمعوم 

ـمبع وكنم: دار  ،ؿمػقؼ ضمرادي ،اًمشعوئر احلسقـقي مـ اعمظؾقمقي إمم اًمـفقض .21

 ًمبـون. ـ سمػموت ،هـ0371 ،اًمطبعي إومم ،اعمعورف احلؽؿقي

ـمبع وكنم: جمؿع أهؾ  ،حمؿد مفدي أصػل ،اًمشعوئر واًمشعورات احلسقـقي .20

 .ـ اًمعراق سمغداد ،هـ0372 ،اًمطبعي إومم ،اًمبقً^

دار اًمعؾؿ  ،حتؼؼ: أمحد قمبد اًمغػقر قمطور ،إؾمامقمقؾ سمـ محود ،جلقهريا ،اًمصحوح .27

 ًمبـون. ـ سمػموت ،هـ0466 ،اًمطبعي اًمثوكقي ،ًمؾؿاليلم

 ،سمقً إومؽور اًمدوًمقي ،أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمبخوري ،صحقح اًمبخوري .24

  اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي. ـ اًمريوض ،هـ0306 ،اًمطبعي إومم

حتؼقؼ: اًمديمتقر حمؿد قمبد اًمرمحـ  ،ل اًمديـ اًمـقوي اًمشوومعلحم ،صحقح مسؾؿ .23

 ًمبـون. ،سمػموت ،هـ0371 ،اًمطبعي إومم ،دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ،اعمرقمشكم

 ،اًمطبعي اًمثوكقي ،‘دار اًمصديؼي اًمشفقدة ،ضمقاد اًمتؼميزي ،ساط اًمـجوة .25

 إيران. ـ ىمؿ اعمؼدؾمي ،هـ7113

 ،أمحد سمـ طمجر اهلقثؿل اعمؽل ،بدع واًمزكدىمياًمصقاقمؼ اعمحرىمي ذم اًمرد قمغم أهؾ اًم .29

 مٍم. ،اًمؼوهرة ،اًمطبعي إومم ،مؽتبي اًمؼوهرة ،قمبد اًمقهوب قمبد اًمؾطقػ :حتؼقؼ

 ،دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ،حمؿد سمـ ؾمعد سمـ مـقع اًمزهري ،اًمطبؼوت اًمؽؼمى .22

  ًمبـون. ـ سمػموت ،هـ0309 ،اًمطبعي إومم

 ،اًمطبعي اًمثوًمثي ،دار اًمؽتوب اًمعريب ،اسمـ قمبد رسمف إكدًمز ،اًمعؼد اًمػريد .21

 ًمبـون. ـ سمػموت ،م0695

 م.7111 ،اًمطبعي إومم ،كقاسمع اًمػؽر ،قمبد اًمقهوب ظمالف ،قمؾؿ أصقل اًمػؼف .26

حتؼقؼ: حمؿد أمحد  ،سمدر اًمديـ اًمعقـل ،قمؿدة اًمؼوري ذم ذح صحقح اًمبخوري .11
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 ًمبـون. ـ تسمػمو ،هـ0373 ،اًمطبعي إومم ،دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ،احلالق

 ،ممؾمسي اًمـنم اإلؾمالمل :حتؼقؼ ،مػم قمبد اًمػتوح احلسقـل اعمراهمل ،اًمعـوويـ .10

  إيران. ـ ىمؿ اعمؼدؾمي ،م7113 ،اًمطبعي اًمثوكقي ،ممؾمسي اًمـنم اإلؾمالمل

 ،ممؾمسي اعمـؼم احلسقـل ،ومتووى قمؾامء اًمديـ طمقل اًمشعوئر احلسقـقي  اًمعـقان .17

 ًمبـون. ـ سمػموت ،م7116ـمبع 

 ،اًمبحراين ،م واعمعورف وإطمقال مـ أيوت وإظمبور وإىمقالقمقامل اًمعؾق .14

  إيران. ـ ىمؿ اعمؼدؾمي ،هـ، 0315اعمفدي اإلموممدرؾمي  ،هوؿمؿ سمـ ؾمؾقامن

 ،دار اهلودي ،أمحد مفدي اًمـراىمل ،قمقائد إيوم ذم سمقون ىمقاقمد اؾمتـبوط إطمؽوم .13

  ًمبـون. ـ سمػموت ،م7111 ،اًمطبعي إومم

دار  ،حتؼقؼ: د. مفدي اعمخزومل ود. إسمراهقؿ اًمسومرائل ،ػلمجمؿققمي ممًم ،اًمعلم .15

  .ـ إيران ىمؿ اعمؼدؾمي ،هـ0315 ،اًمطبعي إومم ،اهلجرة

 ،هـ0371 ،حمؿد سمـ قمكم مطبعي كنم ضمفون ،اًمصدوق ×قمققن أظمبور اًمرضو .19

  إيران. ـ ـمفران ،اًمطبعي إومم

كبقؾي قمبد  ،داودو ،حتؼقؼ: ومقصؾ اًمسومر ،حمؿد ؿمويمر ،اًمؽتبل ،قمققن اًمتقاريخ .12

  اًمعراق. ـ سمغداد ،هـ0311 ،اًمطبعي إومم ،دار اًمرؿمقد ًمؾـنم ،اعمـعؿ

حتؼقؼ: قمبوس  ،أسمق اًمؼوؾمؿ اًمؼؿل ،همـوئؿ إيوم ذم مسوئؾ احلالل واحلرام .11

 ـ ىمؿ اعمؼدؾمي ،م0669 ،اًمطبعي إومم ،مؽتى اإلقمالم اإلؾمالمل ،شمؼميزيون

  إيران.

 ،سمقً إومؽور اًمدوًمقي ،أمحد سمـ قمكم سمـ حمؿد ،اسمـ طمجر اًمعسؼالين ،ومتح اًمبوري .16

  إردن. ـ قمامن ،م7113 ،اًمطبعي إومم

حتؼقؼ: قمبقد اًمشوجلل، اًمطبعي إومم،  ،قمبد اًمرمحـ سمـ احلسـ ،ومتح اعمجقد .61

  ًمبـون. ـ هـ، سمػموت0460
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مرشمه حمؿد حمؿد  ،طمسقـل اًمػػموز آسمودي ،ومضوئؾ اخلؿسي مـ اًمصحوح اًمستي  .60

  إيران. ـ ىمؿ اعمؼدؾمي ،هـ0304 ،اًمطبعي اًمسوسمعي ،ػػموزآسموديمؽتبي اًم ،سموىمر

 ـ ـمفران ،اًمطبعي اًمثوًمثي ،كنم إطمسون ،وهبي اًمزطمقكم ،اًمػؼف اإلؾمالمل وأدًمتف .67

  إيران.

 ،ممؾمسي قمالل ؾمعقد ،قمالل اًمػود ،اًمػؼف اإلؾمالمل ومؼوركتف سموًمػؼف إضمـبل .64

  .ـ اعمغرب اًمرسموط ،هـ0374 ،اًمطبعي اًمثوكقي

إلطمقوء ممؾمسي آل اًمبقً :حتؼقؼ ،قمكم سمـ سموسمقيف اًمؼؿل ،×ضوومؼف اًمر .63

  إيران. ـ ىمؿ اعمؼدؾمي ،هـ0319 ،اًمطبعي إومم ،اًمؽماث

 ،اًمطبعي إومم ،مؽتبي اسمـ ومفد احلكم ،وموضؾ اًمصػور ،ومؼف اًمشعوئر اًمديـقي .65

  .ـ اًمعراق يمرسمالء اعمؼدؾمي ،م7104

حمؿد قمبد  ،عمعد: اعمرقمشكما ،حمؿد سمـ يعؼقب ،اًمػػموزآسمودي ،اًمؼومقس اعمحقط .69

  ًمبـون. ـ سمػموت ،م7114 ،اًمطبعي اًمثوكقي ،دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ،اًمرمحـ

 ،اًمطبعي إومم ،مؽتبي اًمػالح ،رديـي مجقؾ قمبد اعمجقد ،اًمؼدس شموريخ وطمضورة .62

 اًمؽقيً. ،م7113

 ـ قمامن ،هـ0375 ،اًمطبعي اًمثوًمثي ،دار كعؿي ،قمبؾي اعمفتدي اًمزسمدة ،اًمؼدس .61

  ردن.إ

 ،هـ0312ؾمـي  ،دار اًمؽتى اإلؾمالمقي ،حمؿد سمـ يعؼقب ،اًمؽؾقـل ،اًمؽوذم .66

  إيران. ـ ـمفران ،اًمطبعي اًمراسمعي

دار اعمرشمضقيي  ،أسمق اًمؼوؾمؿ ضمعػر سمـ حمؿد ،اسمـ ىمقًمقيف اًمؼؿل ،يمومؾ اًمزيورات .011

  اًمعراق. ـ اًمـجػ إذف ،اًمطبعي إومم ،هـ0462ًمسـي 

 ،×مطبعي اًمرضو ،ػر سمـ حمؿد سمـ ضمعػرضمع ،اسمـ ىمقًمقيف ،يمومؾ اًمزيورات .010

  .ـ ًمبـون سمػموت ،م7111 ،اًمطبعي إومم
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قمز اًمديـ أسمق احلسـ قمكم اًمشقبوين )اسمـ  ،اًمؽومؾ ذم اًمتوريخ )شموريخ اسمـ إصمػم( .017

 ،اًمطبعي اًمثوكقي ،دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ،حتؼقؼ: مؽتى اًمؽماث ،إصمػم(

  ون.ـًمب ـ سمػموت ،م7116

ـمبع مطبعي  ،حتؼقؼ: اًمسقد مفدي رضموئل ،ًمشقخ اعموطمقزيا ،يمتوب إرسمعلم .014

  إيران. ـ ىمؿ اعمؼدؾمي ،اًمطبعي إومم ،هـ0302أمػم ًمسـي 

 ،حتؼقؼ: اًمديمتقر مفدي اعمخزومل ،ؾقؾ سمـ أمحد اًمػراهقدياخل ،يمتوب اًمعلم .013

 ىمؿ اعمؼدؾمي ،هـ0315 ،اًمطبعي إومم ،دار اهلجرة ،واًمديمتقر إسمراهقؿ اًمسومرائل

  إيران. ـ

اًمطبعي  ،اعمطبعي احلقدريي ،أمحد سمـ حمؿد سمـ ظموًمد ،اًمؼمىمل ،يمتوب اعمحوؾمـ .015

  اًمعراق. ـ اًمـجػ إذف ،هـ0413 ،إومم

 ،ـ سموخلطط اعمؼريزيي ـ اعمؼريزي ،يمتوب اعمقاقمظ وآقمتبور سمذيمر اخلطط وأصمور .019

حتؼقؼ: قمبد اًمعزيز مجول  ،سمـ قمكم سمـ قمبد اًمؼودرشمؼل اًمديـ أسمق اًمعبوس أمحد 

  مٍم. ـ اًمؼوهرة ،م0661 ،اًمطبعي إومم ،مؽتبي مدسمقزم ،ديـاًم

 ،اًمصدوق حمؿد سمـ قمكم سمـ سموسمقيف اًمؼؿل ،يمتوب اهلدايي ذم إصقل واًمػروع .012

 إيران. ـ ىمؿ اعمؼدؾمي ،هـ0379 ،اًمطبعي إومم ،×اهلودي اإلمومحتؼقؼ: ممؾمسي 

حتؼقؼ: أسمق  ،مـصقر سمـ يقكس اًمبفقيت احلـبكم ،يمشوف اًمؼـوع قمـ متـ اإلىمـوع .011

اًمطبعي  ،دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ،قمبد اهلل حمؿد طمسـ حمؿد طمسـ إؾمامقمقؾ اًمشوومعل

 ًمبـون. ـ سمػموت ،م0662 ،إومم

حتؼقؼ:  ،قمكم سمـ قمقسك سمـ أيب اًمػتح ،إرسمكم ،يمشػ اًمغؿي ذم معرومي إئؿي .016

 ،هـ0379 ،اًمطبعي إومم، ^اعمجؿع اًمعوعمل ٕهؾ اًمبقً ،قمكم آل يمقصمر

  ن.ًمبـو ـ سمػموت

 ،قمكم سمـ حمؿد ،اخلزاز اًمرازي ،يمػويي إصمر ذم اًمـّص قمغم إئؿي آصمـل قمنم .001
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  إيران. ـ ىمؿ اعمؼدؾمي ،هـ0310مـشقرات سمقدار ًمسـي 

 ،قمكم سمـ قمبد اعمؾؽ طمسوم اًمديـ ،اعمتؼل ،يمـز اًمعامل ذم ؾمــ إىمقال وإومعول .000

 ،هـ0373 ،قياًمطبعي اًمثوك ،دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ،حمؿقد قمؿر ،حتؼقؼ: اًمدمقوـمل

  ًمبـون. ـ سمػموت

 ،شمصحقح: قمبد اًمقهوب ،حمؿد سمـ مؽرم سمـ قمكم ،اسمـ مـظقر ،ًمسون اًمعرب .007

 ،اًمطبعي إومم ،دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ،حمؿد صودق ،واًمعبقدي ،أملم حمؿد

  ًمبـون. ـ سمػموت ،هـ0340 ،مصححي ومؾقكي

 ،اًمػتوح أسمق همدةحتؼقؼ: قمبد  ،أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمعسؼالين ،ًمسون اعمقزان .004

  ًمبـون. ـ سمػموت ،هـ0374 ،اًمطبعي إومم ،دار اًمبشوئر اإلؾمالمقي

اسمـ  ،مـ ـمريؼ اًمعوميموئي مـؼبي مـ مـوىمى أمػم اعمممـلم وإئؿي مـ وًمده .003

اًمطبعي  ،هـ0312ًمسـي  اعمفدي اإلموممطبعي مدرؾمي  ،سمـ أمحدحمؿد  ،ؿموذان

 إيران. ـ ىمؿ اعمؼدؾمي ،إومم

اًمطبعي  ،دار اًمعؾقم ،كجؿ اًمديـ ضمعػر سمـ حمؿد سمـ كام احلكم ،مثػم إطمزان .005

  ًمبـون. ـ سمػموت ،هـ0374 ،إومم

حتؼقؼ:  ،اًمنميػ اًمريض أسمق احلسـ حمؿد احلسقـل اعمقؾمقي ،اعمجوزات اًمـبقيي .009

 ـ سمػموت ،م7112 ،اًمطبعي إومم ،دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ،يمريؿ ؾمقد حمؿد حمؿقد

  ًمبـون.

دار اًمثؼوومي  ،حتؼقؼ: أمحد قمكم احلسقـل ،اًمديـ اًمطرحيلومخر  ،جمؿع اًمبحريـ .002

  اًمعراق. ـ اًمـجػ إذف ،اًمطبعي إومم ،اًمعرسمقي

حتؼقؼ:  ،أسمق قمكم اًمػضؾ سمـ احلسـ اًمطؼمد ،جمؿع اًمبقون ذم شمػسػم اًمؼرآن .001

  ًمبـون. ـ سمػموت ،هـ0341 ،اًمطبعي إومم ،دار اًمؼوريء ،همسون ؿمديد

 ،اهلقثؿل قمكم سمـ أيب سمؽر سمـ ؾمؾقامن كقر اًمديـ ،دجمؿع اًمزوائد ومـبع اًمػقائ .006
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 ،م7110هـ ـ 0377 ،دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ،حتؼقؼ: حمؿد قمبد اًمؼودر أمحد قمطو

 ًمبـون. ـ سمػموت ،اًمطبعي إومم

دار  ،أسمق زيمريو حمقل اًمديـ حيقك سمـ ذف اًمـقوي ،اعمجؿقع ذح اعمفذب .071

  ًمبـون. ـ سمػموت ،م7111 ،اًمػؽر

حتؼقؼ: قمومر اجلزار ـ أكقر  ،شمؼل اًمديـ أمحد سمـ شمقؿقي احلراين ،جمؿققمي اًمػتووى .070

  اعمـصقرة. ،م7110 ،اًمطبعي اًمثوكقي ،دار اًمقوموء ـ دار اسمـ طمزم ،اًمبوز

شمصحقح:  ،حمؿد سمـ أيب سمؽر سمـ قمبد اًمؼودر ،احلـػل اًمرازي ،خمتور اًمصحوح .077

 ،اًمطبعي اًمراسمعي ،دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ،حمؿد ،وطمالق ،كجقى أكقس

  ًمبـون. ـ سمػموت ،هـ0379

 ،ذم اًمؽماث اإلؾمالمل( ×احلسلم اإلمومخمتٍم شموريخ دمشؼ ٓسمـ قمسويمر ) .074

 ،اًمطبعي إومم ،دار اًمػؽر ،حتؼقؼ: أمحد محقش ـ حمؿد اًمعؿر ،اسمـ مـظقر

 ؾمقريو. ـ دمشؼ ،هـ0315

حتؼقؼ: قمالء اًمديـ  ،هوؿمؿ اًمبحراين ،مديـي اعمعوضمز أو معوضمز أهؾ اًمبقً^ .073

  ًمبـون. ـ سمػموت ،هـ0374 ،اًمطبعي إومم ،ممؾمسي إقمؾؿل ،إقمؾؿل

مراىمد اعمعورف ذم شمعقلم مراىمد اًمعؾقيلم واًمصحوسمي واًمتوسمعلم واًمرواة واًمعؾامء  .075

  م.0620 ،حتؼقؼ: طمرز اًمديـ؛ حمؿد ،حمؿد ،طمرز اًمديـ ،وإُدسموء واًمشعراء

حتؼقؼ:  ،قمكم سمـ احلسلم سمـ قمكم ،اعمسعقدي ،مروج اًمذهى ومعدن اجلقهر .079

اًمطبعي  ،دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتقزيع ،يقؾمػ اًمبؼوقمل

  ًمبـون. ـ سمػموت ،إومم

اعمؽتبي اعمرشمضقيي  ،وموضؾ اجلقاد اًمؽوفمؿل ،مسوًمؽ إومفوم إمم آيوت إطمؽوم .072

  إيران. ـ ىمؿ اعمؼدؾمي ،م7111 ،اًمطبعي اًمراسمعي ،إلطمقوء أصمور اجلعػريي

حتؼقؼ: طمسـ حمؿد  ،اًمشفقد اًمثوين ،ذح ذائع اإلؾمالم مسوًمؽ إومفوم ذم .071
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  ًمبـون. ـ سمػموت ،م0664 ،اًمطبعي إومم ،ممؾمسي اًمبالغ ،آل ىمبقز اًمعومكم

، شمؼل سمـ قمكم حمؿد طمسلم سمـ حمؿد ،اًمـقري ،مستدرك اًمقؾموئؾ ومستـبط اعمسوئؾ .0

 هـ.0305، 0حتقيق ونرش: مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، قم، ط

حتؼقؼ: اًمشقخ قمكم اًمـامزي  ،قمكم كامزي اًمشوهرودي ،ؾمػقـي اًمبحورمستدرك  .076

  ًمبـون. ـ هـ، سمػموت0376اًمشوهرودي، ممؾمسي إقمؾؿل، اًمطبعي إومم، 

حتؼقؼ:  ،أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ قمبد اهلل اًمـقسوسمقري ،اعمستدرك قمغم اًمصحقحلم .041

 سمػموت ،هـ0377 ،اًمطبعي اًمثوكقي ،دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ،مصطػك قمبد اًمؼودر قمطو

  ًمبـون. ـ

مؽتبي  ،اًمـراىمل أمحد سمـ اعمقمم حمؿد مفدي ،مستـد اًمشقعي ذم أطمؽوم اًمنميعي .040

 إيران. ـ ىمؿ اعمؼدؾمي ،م0613 ،اًمطبعي إومم ،آيي اهلل اًمعظؿك اعمرقمٌم اًمـجػل

قمكم أيمؼم اًمسقػل  ،مسؾؽ اًمقهوسمقي ذم مقازيـ اًمعؼؾ واًمؽتوب واًمسـي .047

 اعموزكداين.

  ًمبـون. ـ سمػموت ،دار صودر ،أمحد ،طمـبؾ اسمـ ،مسـد أمحد .044

 ،دار اًمصػقة ،طمسلم ؿمقخ اإلؾمالمل اًمتقيّسيموين ،‘مسـد وموـمؿي اًمزهراء .043

  ًمبـون. ـ سمػموت ،هـ0371 ،اًمطبعي اًمثوكقي

حتؼقؼ:  ،قمكم سمـ طمسـ سمـ اًمػضؾ ،اًمطؼمد ،مشؽوة إكقار ذم همرر إظمبور .045

 ،اًمطبعي إومم ،ؽماثممؾمسي آل اًمبقً إلطمقوء اًم :كنم ،ممؾمسي آل اًمبقً^

  إيران. ـ ىمؿ اعمؼدؾمي ،هـ0374

 ،اًمطبعي إومم ،كنم مـ ىمبؾ: د.ن ،مصودر احلؽؿ اًمنمقمل واًمؼوكقن اعمدين .049

 هـ.0301

 ،م7113 ،اًمطبعي إومم ،ممؾمسي إقمؾؿل ،اًمشقخ اًمطقد ،مصبوح اعمتفجد .042

 ًمبـون. ـ سمػموت
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قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ  ،أسمق سمؽر سمـ أيب ؿمقبي ،اعمصـػ ذم إطموديٌ وأصمور .041

مؽتبي  ،حتؼقؼ: يمامل يقؾمػ احلقت ،إسمراهقؿ سمـ قمثامن سمـ ظمقاؾمتل اًمعبز

  اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي. ـ اًمريوض ،هـ0316اًمطبعي إومم  ،اًمرؿمد

جمؿع اًمؾغي  ،إسمراهقؿ أكقس، وقمبد احلؾقؿ مـتٍم وآظمرون ،اعمعجؿ اًمقؾمقط .046

  .رانـ إي ىمؿ اعمؼدؾمي ،اًمطبعي اًمثوكقي ،اًمعرسمقي

اًمدار  ،حتؼقؼ: قمبد اًمسالم حمؿد هورون ،أمحد سمـ ومورس ،معجؿ مؼويقس اًمؾغي .031

  ًمبـون. ـ سمػموت ،هـ0301 ،اإلؾمالمقي

حتؼقؼ:  ،ضمالل اًمديـ أسمق حمؿد قمؿر سمـ حمؿد اخلبوزي ،اعمغـل ذم أصقل اًمػؼف .030

 هـ.0314 ،اًمطبعي إومم ،ضمومعي أم اًمؼرى ،حمؿد مظػر سمؼو

 ،أيب اًمؼوؾمؿ احلسلم سمـ حمؿد اًمراهمى إصػفوين ،ناعمػردات ذم همريى اًمؼرا .037

 ،اًمطبعي إظمػمة ،مؽتبي مطبعي مصطػك اًمبويب احلؾبل ،حتؼقؼ: حمؿد ؾمقد يمقالين

  مٍم. ـ اًمؼوهرة ،م0690

اعمطبعي  ،أسمق اًمػرج قمكم سمـ احلسلم سمـ اهلقثؿ إصػفوين ،مؼوشمؾ اًمطوًمبقلم .034

  اًمعراق. ـ فاًمـجػ إذ ،ش0454 ،اًمطبعي إومم ،احلقدريي

أسمق خمـػ ًمقط سمـ حيقك سمـ ؾمعقد اًمغومدي  ،×احلسلم سمـ قمكم اإلموممؼتؾ  .033

اًمطبعي  ،دار اعمحجي اًمبقضوء ،حتؼقؼ: يمومؾ ؾمؾامن اجلبقري ،إزدي اًمؽقذم

 ًمبـون. ـ سمػموت ،هـ0371 ،إومم

أسمق اعمُميَّد اعمَُقومَّؼ سمـ أمحد اعمؽل  ،اخلطقى اخلقارزمل ،×احلسلم اإلموممؼتؾ  .035

اموي. ،أظمطى ظمقارزم   حتؼقؼ: اًمشقخ حمؿد اًمسَّ

 اإلمومحتؼقؼ: ممؾمسي  ،اًمصدوق حمؿد سمـ قمكم سمـ احلسلم اًمؼؿل ،اعمؼـع .039

 إيران. ـ ىمؿ اعمؼدؾمي ،م7115 ،اًمطبعي إومم ،×اهلودي

 ،اًمطبعي اًمراسمعي ،: ممؾمسي اًمـنم اإلؾمالملوكنم حتؼقؼ ،اعمػقد ،اعمؼـعي .032
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  إيران. ـ ىمؿ اعمؼدؾمي ،م0669

مريمز دراؾموت اًمقطمدة  ،جمؿققمي ممًمػلم ،كي اًمعؼؾ ذم اًمػؽر اإلؾمالملمؽو .031

  ًمبـون. ـ سمػموت ،م7113 ،اًمطبعي اًمثوًمثي ،اًمعرسمقي

سمحٌ اًمـدوة اًمػؽريي اًمتل  ،صوًمح أمحد اًمعكم ،مؽوكي اًمعؼؾ ذم اًمػؽر اًمعريب .036

  كظؿفو اعمجؿع اًمعؾؿل اًمعراىمل.

ر آؿمقب اًمّسوي أسمق ضمعػر حمؿد سمـ قمكم سمـ ؿمف ،مـوىمى آل أيب ـموًمى^ .051

  ًمبـون. ـ سمػموت ،هـ0341 ،اًمطبعي إومم ،ممؾمسي إقمؾؿل ،اعموزكدراين

اًمطبعي  ،اًمنميػ اًمريض ،ومخر اًمديـ اًمطرحيل اًمـجػل ،اعمـتخى ًمؾطرحيل .050

 إيران. ـ ىمؿ اعمؼدؾمي ،هـ0377 ،اًمثوًمثي

 ،ذم اًمؽماث اإلؾمالمل( ×احلسلم اإلموماعمـتظؿ ذم شموريخ اعمؾقك وإمؿ ) .057

اًمطبعي  ،دار اًمػؽر ،حتؼقؼ: اًمديمتقر ؾمفقؾ زيمور ،ًمديـ سمـ قمكم اجلقزيمجول ا

  ًمبـون. ـ سمػموت ،إومم

أسمق قمبد اهلل  ،حمؿد سمـ أمحد سمـ حمؿد قمؾقش ،مـح اجلؾقؾ ذح خمتٍم ظمؾقؾ .054

 ًمبـون. ـ سمػموت ،م0616هـ ـ 0316 ،دار اًمػؽر ،اعموًمؽل

محد سمـ قمبد احلؾقؿ سمـ أ ،مـفوج اًمسـي اًمـبقيي ذم كؼض يمالم اًمشقعي واًمؼدريي .053

دار احلديٌ ًمؾطبوقمي  ،حتؼقؼ: حمؿد أيؿـ اًمشؼماوي ،قمبد اًمسالم )اسمـ شمقؿقي(

  مٍم. ـ اًمؼوهرة ،م7113 ،اًمطبعي إومم ،واًمـنم

 ،قمومل اًمؽتى ،اًمؼويض قمبد اًمرمحـ سمـ أمحد اإلجيل ،اعمقاىمػ ذم قمؾؿ اًمؽالم .055

  ًمبـون. ـ سمػموت ،اًمطبعي إومم

اًمطبعي  ،ممؾمسي إقمؾؿل ،ضمعػر صودق ،اخلؾقكم ،دؾميمقؾمققمي اًمعتبوت اعمؼ .059

  ًمبـون. ـ سمػموت ،م0612 ،اًمثوكقي

 ،مقؾمققمي اًمػؼف اإلؾمالمل اعمؼورن )مقؾمققمي مجول قمبد اًمـوس اًمػؼفقي( .052
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 ،م0699 ،اًمطبعي إومم ،اعمجؾس إقمغم ًمؾشمون اإلؾمالمقي ،جمؿققمي سموطمثلم

  مٍم. ـ اًمؼوهرة

 ،اًمطبعي إومم ،دار احلديٌ ًمؾطبوقمي واًمـنم ،حمؿد اًمريشفري ،مقزان احلؽؿي .051

  ًمبـون. ـ سمػموت ،هـ0377

شمصحقح: يمالكؽمي،  ،حمؿد طمسلم ،اًمطبوـمبوئل ،اعمقزان ذم شمػسػم اًمؼرآن .056

ممؾمسي  ،اعمعد: قمودل قمبد اجلبور اًمشوـمل ،قمبوس قمكم طمسلم شمرمجون ،إًمقوس

  ًمبـون. ـ سمػموت ،هـ0464 ،اًمطبعي اًمثوًمثي ،إقمؾؿل

 اًمؼويض أسمق قمكم اعمحسـ سمـ قمكم اًمتـقظمل.  ،ورضة وأظمبور اعمذايمرةكشقار اعمح .091

حمؿد سمـ طمسلم  ،مجع: اًمنميػ اًمريض ،×قمكم سمـ أيب ـموًمى ،هنٍ اًمبالهمي .090

  إيران. ـ ىمؿ اعمؼدؾمي ،هـ0301 ،مؽتبي اًمريض ،سمـ مقؾمكا

 ،دار اًمؽتوب اًمعريب ،هبي اًمديـ احلسقـل اًمشفرؾمتوين ،×هنضي احلسلم .097

  ًمبـون. ـ سمػموت ،م0696 ،اًمطبعي إومم

 ،مممـ سمـ طمسلم مممـ اًمشبؾـجل ،كقر إسمصور ذم مـوىمى آل اًمـبل اعمختور .094

 اًمطبعي إومم.

دار  ،حمؿد طمسـ آصطفبوكويت ،×كقر اًمعلم ذم اعمٌم إمم زيورة ىمؼم احلسلم .093

  ًمبـون. ـ سمػموت ،هـ0309 ،اًمطبعي إومم ،اعمقزان

جمؿع اًمبحقث  ،سمـ احلسـ احلر اًمعومكمحمؿد  ،هدايي إُمي إمم أطمؽوم إئؿي .095

 إيران. ـ مشفد اعمؼدؾمي ،هـ0307 ،اًمطبعي إومم ،اإلؾمالمقي

 ،اًمطبعي آومم ،×قمكم اإلموممؽتبي  ،حمؿد حمسـ اًمػقض اًمؽوؿموين ،اًمقاذم .099

 ايران. ـ اصػفون ،هـ0319
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 42 ................................................. وآصطالح اًمؾغي ذم يعياًمنم: اًمراسمع اعمطؾى
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 57 .................................................................. اعمبؽك طموئط: اًمثوًمٌ اعمؼصد

 54 .................................................................. اًمؽػؾ ذي ىمؼم: اًمراسمع اعمؼصد

 54 ........................................................ اًمـصورى قمـد اًمشعوئر: اًمثوًمٌ اعمطؾى

 53 ............................................................... اًمؼقومي يمـقسي سمـوء: إول اعمؼصد

 55 .................................................................... اًمشقح مصغم: اًمثوين اعمؼصد

 55 ...................................................... مؼدؾمي أظمرى سيمـوئ سمـوء: اًمثوًمٌ اعمؼصد

 57 ............. ×احلسكم اإلَم٣مم ؽمغمة ضمقل خمتٌمة ظمح٥م :ايمث٣ميم٧م اظمبح٧م

 60 ................................ احلسٝمٛمٝم٥م ايمُمٔم٣مئر سم٣مريخ :ايمرازمع اظمبح٧م

 90 ................................... ×احلسلم اإلموم قمغم اًمسوسمؼلم إكبقوء سمؽوء: إّول اعمطؾى

 90 ................................................................... ×آدم ءسمؽو: إول اعمؼصد

 97 ................................................................... ×كقح سمؽوء: اًمثوين اعمؼصد

 97 ......................................................... ×إسمراهقؿ اًمـبل سمؽوء: اًمثوًمٌ اعمؼصد

  ...................................................... 94 مريؿ سمـ قمقسك سمؽوء: اًمراسمع اعمؼصد

 94 ....................... ×احلسلم اإلموم قمغم صحوسمفأو سمقتف وأهؾ|  كبقـو سمؽوء: اًمثوين اعمطؾى

 93 ............................. قمؾقف وسمؽوؤه× احلسلم وًمده عمصقبي| اًمـبل ذيمر: ولإ اعمؼصد

  ............... 95احلسلم وًمده مصقبي قمغم ـموًمى أيب سمـ قمكم اعمممـلم أمػم سمؽوء: اًمثوين اعمؼصد

 95 ........................................... ‘احلسلم وًمدهو قمغم اًمزهراء سمؽوء: اًمثوًمٌ ؼصداعم

  ....................................... 99احلسلم أظمقف قمغم احلسـ اإلموم سمؽوء: اًمراسمع اعمؼصد

 92 ......................................... ×احلسلم اإلموم قمغم اًمصحوسمي سمؽوء: اخلومس اعمؼصد
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 92 ............................................ ×احلسلم اإلموم سمشفودة| اًمـبل إظمبور قمـد اًمصحوسمي سمؽوء ـ أ

 91 ............................................... ديـياعم مـ× احلسلم اإلموم ظمروج قمـد اًمصحوسمي سمؽوء ـ ب

 21 ...................................................... ؿمفودشمف سمعد× احلسلم اإلموم قمغم اًمصحوسمي سمؽوء ـ ج

 20 ............................................... إمقي اًمعٍم ذم اًمشعوئر إىمومي: اًمثوًمٌ اعمطؾى

 20 .........................̂ اًمبقً أهؾ ىمبؾ مـ إمقي اًمعٍم ذم اًمشعوئر إىمومي: إول اعمؼصد

 27 ............................................................. ×اًمسجود اإلموم ىمبؾ مـ اًمشعوئر إىمومي: أوًٓ 

 27 ................................................................ ×اًمبوىمر اإلموم ىمبؾ مـ اًمشعوئر إىمومي: صموكقوً 

 24 ............................................................. ×اًمصودق اإلموم ىمبؾ مـ اًمشعوئر إىمومي: صموًمثوً 

 23 ..................... ^اًمبقً أهؾ همػم ىمبؾ مـ إمقي اًمعٍم ذم اًمشعوئر إىمومي: ثويناًم اعمؼصد

 23 ........................................................................ يزيد كسوء ىمبؾ مـ اعمآشمؿ إىمومي: أوًٓ 

 23 ....................................................................... مفؿي ًمشخصقوت رصموء مقاىمػ: صموكقوً 

 25 ............................................................................... سموًمشعر× اإلموم رصموء: صموًمثوً 

 29 ...................................................... اًمتقاسملم ىمبؾ مـ× اإلموم ىمؼم قمـد اًمعزاء إىمومي: راسمعوً 

 22 ............................................... اًمعبود اًمعٍم ذم اًمشعوئر إىمومي: اًمراسمع اعمطؾى

 22 ............................................... ^إئؿي ىمبؾ مـ اًمشعوئر إىمومي: إول اعمؼصد

 22 ............................................................ ×اًمصودق اإلموم ىمبؾ مـ اًمشعوئر إىمومي: ًٓ أو

 21 .............................................................. ×اًمؽوفمؿ اإلموم ىمبؾ مـ اًمشعوئر إىمومي: صموكقوً 

 21 ............................................................... ×ًمرضوا اإلموم ىمبؾ مـ اًمشعوئر إىمومي: صموًمثوً 

 26 ........................................... ×اًمرضو اإلموم سمعد إرسمعي إئؿي ىمبؾ مـ اًمشعوئر إىمومي: راسمعوً 

 10 .................................. ًمشقعيا ىمبؾ مـ اًمعبود اًمعٍم ذم اًمشعوئر إىمومي: اًمثوين اعمؼصد

 10 ................................................................................. إومراد مستقى قمغم: أوًٓ 
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 17 ......................................................................... اًمشقعل اعمجتؿع مستقى قمغم: صموكقوً 

 17 ............................̂ اًمبقً أهؾ ؿمقعي ىمبؾ مـ اًمشعوئر إىمومي قمـ اًمطرف همضقا اًمذيـ اًمعبوؾمققن

 17 ............................................................................ اًمعبود اًمسػوح اًمعبوس أسمق ـ0

 14 ........................................................................................ اًمعبود إملم ـ7

 14 ........................................................................................ اًمعبود اعملمقن ـ4

 13 ............................................................................... اًمعبود واًمقاصمؼ اعمعتصؿ ـ3

 15 ....................................................................................... اًمعبود تٍماعمـ ـ 5

 19 ....................................................................................... اًمعبود اًمرايض ـ 9

 12 ........................................... إظمرى اًمعصقر ذم اًمشعوئر إىمومي: اخلومس اعمطؾى

 12 ............................. اًمعبود اًمعٍم شمؾً اًمتل اًمعصقر ذم اًمشعوئر إىمومي: إول اعمؼصد

 16 ........................................ احلديٌ اًمعٍم ذم احلسقـقي اًمشعوئر إىمومي: اًمثوين اعمؼصد

 67 ........................... احلسقـقي اًمشعوئر شموريخ ذم اًمبوطمثلم سمعض ذيمره مو: اًمسودس اعمطؾى

 67 ................................................ اجلقيـل صوًمح اًمديمتقر ذيمره مو: آول اعمؼصد

 67 ................................................................................... اجلقيـل اًمديمتقر وىمشيمـ

 64 ............................................................................................ :إومم اعمرطمؾي

 63 ........................................................̂ اًمبقً أهؾ أئؿي ىمبؾ مـ اإلقمداد: اًمثوكقي اعمرطمؾي

 65 ..................................................................... اًمتلؾمقس مرطمؾي سمعد مو: اًمثوًمثي اعمرطمؾي

 69 ................................................................ اًمشقعقي احلؽقموت قمفد ذم: اًمراسمعي اعمرطمؾي

 69 .................................................... اًمصػقي اًمعفد ممإ اًمسودس اًمؼرن مـ: سياخلوم اعمرطمؾي

 62 .......................................................................... اًمصػقي اًمعفد: اًمسودؾمي اعمرطمؾي

 62 ........................................................ فموهري اًمديمتقر ذيمره مو: اًمثوين اعمؼصد

 66 ......................................................................... فموهري اًمديمتقر ـمرطمف مو مـوىمشي
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 احلصٍٗٗٛ الععاٟر وعرٔعٗٛ عمٜ األدلٛ

ل بح٧ماظم  015 .................. سمٔم٣ملم اهلل ؾمٔم٣مئر َمـ احلسٝمٛمٝم٥م ايمُمٔم٣مئر :إوَّ

 019 ................................................ شمعومم اهلل ؿمعوئر مـ اعمراد سمقون: إول اعمطؾى

 012 ................................................... اهلل ؿمعوئر وظمصقصقي قمؿقمقي ذم إىمقال

 012 ........................................................ احلٍ سمؿـوؾمؽ خمتصي اهلل ؿمعوئر نّ إ: إول اًمؼقل

 012 ..................................................... اًمديـ قمالموت قمؿقم شؿؾشم اهلل ؿمعوئر: اًمثوين اًمؼقل

 011 ............................................... اًمديـ ًمعالموت اًمشعوئر قمؿقمقي قمغم اًمشقاهد

 011 ..................................................... واًمعؾامء ^ًمؾؿعصقملم اًمؼبقر سمـوء: إّول اًمشوهد

 011 ......................................................... اًمديـقي اعمؽتقسموت اطمؽمام وضمقب: اًمثوين اًمشوهد

 016 ................................. اًمديـقي اًمشعوئر مصوديؼ مـ احلسقـقي اًمشعوئر: اًمثوين اعمطؾى

 016 ................... اًمديـقي اًمشعوئر مـ احلسقـقي اًمشعوئر أنّ  قمغم اًمداًمي واًمػؼفوء اًمؾغقيلم يمؾامت

 007 ........................................ شمعومم اهلل ؿمعوئر مـ احلسقـقي اًمشعوئر أنّ  قمغم اًمشقاهد

 007 .............................. شمعومم اهلل ؿمعوئر أهداف قمغم احلسقـقي اًمشعوئر هدافأ اكطبوق: آول اًمشوهد

 007 ............................................................................... شمعومم اهلل ؿمعوئر أهداف: أ

 004 .................................................................... احلسقـقي اًمـفضي وهمويوت أهداف: ب

 009 ................................... احلسقـقي اًمشعوئر وسملم( ؿمعر) مودة مشتؼوت سملم اًمراسمطي: اًمثوين اًمشوهد

 071 .................... احلسقـقي اًمشعوئر وسملم( ؿمعر) ومودة اهلل ًمشعوئر اًمؾغقي اعمعـك سملم اًمشبف: اًمثوًمٌ اًمشوهد

 073 .................. ايمُمٔم٣مئر َممموفمٝم٥م فمعم ايمٗمرآٞمٝم٥م إديم٥م :ايمث٣مين اظمبح٧م
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 074 .................................. ساطمي اًمشعوئر ًمػظ شمضؿـً اًمتل أيوت: إول اعمطؾى

 074 ............................................................... واعمروة اًمصػو آيي: إومم أيي

 072 ........................................................... اهلل ؿمعوئر احتؾق ٓ آيي: اًمثوكقي أيي

 040 ............................................................... اًمشعوئر شمعظقؿ آيي: اًمثوًمثي أيي

 045 ................... ؿمعوئره سمنىمومي× احلسلم اإلموم شمعظقؿ شمؼتيض اًمتل أيوت: اًمثوين اعمطؾى

 045 ................................................................................. إومم أيي

 045 ...................................................................................... آؾمتدٓل شمؼريى

 049 .................................................................................. اًمثوكقي أيي

 042 ...................................................................................... آؾمتدٓل شمؼريى

 041 .................................................................................. اًمثوًمثي أيي

 041 ...................................................................................... آؾمتدٓل شمؼريى

 046 ................................................................................. اًمراسمعي أيي

 031 ...................................................................................... آؾمتدٓل شمؼريى

 030 .............................................................................. :اخلومسي أيي

 030 ..................................................................................... :آؾمتدٓل شمؼريى

 045 ........ سٝمٛمٝم٥ماحل ايمُمٔم٣مئر َممموفمٝم٥م فمعم ايمروائٝم٥م إديم٥م :ايمث٣ميم٧م اظمبح٧م

 035 ................. ×احلسلم اإلموم طمى قمغم شمدل اًمتل واًمروايوت إطموديٌ: إول اعمطؾى

 035 ................. همػمه مع وٓؿمؽماكسم× طمبف قمغم اًمداًمي واًمروايوت إطموديٌ: إول اعمؼصد

 039 .............................. سمؿػرده× طمبف قمغم اًمداًمي واًمروايوت إطموديٌ: اًمثوين اعمؼصد

 032 ................................................................................................. :اًمـتقجي

 036 .. ×احلسلم اإلموم زيورة قمغموإئؿي اًمـبل طمٌ قمغم اًمداًمي اًمروايوت: اًمثوين اعمطؾى
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ٌّ  ذم اًمـبل قمـ كؼؾ مو: إول اعمؼصد  036 ..................................... اًمزيورة قمغم احل

ٌّ  ذم^ إئؿي قمـ ورد مو: اًمثوين اعمؼصد  036 .................................... اًمزيورة قمغم احل

 051 ........................ ×احلسلم اإلموم قمغم اجلزع أضموزت اًمتل اًمروايوت: اًمثوًمٌ اعمطؾى

 050 ............... ×احلسلم اإلموم قمغماًمبقً أهؾ ؾمػمة ذم ضمزع مـ ورد مو: إول اعمؼصد

  ....................................................................................... 050اًمـبل ضمزع ـ أ

  ................................................................................... 057وموـمؿي زعضم ـ ب

 057 ..................................... ×اإلموم قمغم اجلزع قمغم طمٌ مـ ورد مو: اًمثوين اعمؼصد

 054 ................. ×احلسلم اإلموم قمغم اًمبؽوء اؾمتحبوب قمغم اًمداًمي اًمروايوت: اًمراسمع اعمطؾى

 054 ............................ ×احلسلم اإلموم قمغم اًمبؽوء ضمقاز قمغم اعمعصقم ومعؾ دًٓمي: أوًٓ 

 054 ............................................ ×احلسلم اإلموم قمغم إكبقوء سمؽوء إمم شمشػم اًمتل اًمروايوت ـ أ

ٌّ  اًمتل اًمروايوت: صموكقوً   055 .................................. ×احلسلم اإلموم قمغم اًمبؽوء قمغم حت

 059 .................................................................................................. اًمـتقجي

 059 ............. احلسٝمٛمٝم٥م ايمُمٔم٣مئر دم وهمت٣مواهؿ ايمٔمٙمامء آراء :ايمرازمع اظمبح٧م

 056 ............................... اًمعؾامء قمـد معـوهو وؾمعي اًمشعوئر شمعظقؿ ىموقمدة: إول اعمطؾى

 097 ....................قمؾقفو اًمعؾامء وشمعؾقؼوت اًمشعوئر طمقل اًمـوئقـل اًمشقخ ومتقى: اًمثوين اعمطؾى

  ..................................................... 097اًمـوئقـل اًمشقخ ومتقى: إّول اعمؼصد

 093 .................................... اًمـوئقـل ومتقى قمغم إقمالم اًمعؾامء شمعؾقؼوت: اًمثوين اعمؼصد

 093 ...................................................................  اًمشػمازي اهلودي قمبد مػمزا اًمسقّد( 0)

   ................................................................................... 093احلؽقؿ اًمسقد( 7)

   ................................................................................... 095اخلقئل اًمسقد( 4)

   .............................................................................. 095اًمشوهرودي اًمسقد( 3)
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   .................................................................................... 095اعمظػر اهلل آيي( 5)

   .................................................................................. 099احلاّممل اًمسقد( 9)

   ........................................................................... 099اًمغطوء يموؿمػ اًمشقخ( 2)

 099 .......................................................................  اًمشػمازي يموفمؿ حمؿد اًمشقخ( 1)

   ............................................................................... 099اًمؽؾبويؽوين اًمسقد( 6)

 099 ....................................................................................  اعمرقمٌم اهلل آيي( 01)

 092 ....................................................................................  اعمرقمٌّم  اهلل آيي( 00)

   ................................................................................... 091اعمدد اهلل آيي( 07)

 091 ....................................................................................  اًمـقري اهلل آيي( 04)

 

  
 ٔأدٕبتّا بالبدعٛ احلصٍٗٗٛ الععاٟر اتّاوات

 020 ................................................................... سموًمبدقمي آهتوم أؾمبوب: إومم اعمؼدمي

 027 ...................................................... آهتوم دومع ذم ووأصمره اًمبدقمي ذوط: اًمثوكقي اعمؼدمي

 027 .................................................... ؾمبؼف مثول ًمف ًمقس مبتؽر رء اًمبدقمي ـ 0

 024 ...................................................... اًمنمقمقي سموٕمقر اًمبدقمي اظمتصوص ـ 7

 029 ............................................. احلودث اًمػعؾ قمغم دًمقؾ أو أصؾ وضمقد قمدم. 4

ل اظمبح٧م  077 .... احلسٝمٛمٝم٥م ايمُمٔم٣مئر فمعم آُت٣مَم٣مت َمِم٣مديؼ َمـ ٞمامذج :إوَّ

 022 ........................... ًمؾسـي خموًمػ× احلسلم قمغم واًمبؽوء اعملشمؿ إىمومي: إول اًمـؿقذج

 021 ........................................................................ شمقؿقي اسمـ يمالم: أوًٓ 
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 011 ............................................................ اًمشقخ آل اًمرمحـ قمبد يمالم: صموكقوً 

 010 ................. اهلل ـًمدي وشمبديؾ ذك وزيورشمف× احلسلم اإلموم ىمؼم شمعؿػم: اًمثوين اًمـؿقذج

 010 ........................................................................ شمقؿقي اسمـ يمالم: أوًٓ 

 017 .................................................................. اجلقزيي ىمقؿ اسمـ يمالم: صموكقوً 

 014 ............................................................ اًمشقخ آل اًمرمحـ قمبد يمالم: صموًمثوً 

 013 ...................................................... اًمصـعوين إؾمامقمقؾ سمـ حمؿد يمالم: راسمعوً 

 087 .......................... وٞمٗمالً  فمٗمالً  آُت٣مَم٣مت أصمقزم٥م :ايمث٣مين اظمبح٧م

 012 .......................................................... قمؼالً  آهتوم أضمقسمي: إّول اعمطؾى

 012 ................................................................ آهتوم رد ذم اًمعؼؾ طمجقي: إومم اعمؼدمي

 016 ............................................................ وإىمقال إومعول مقزان اًمعؼؾ: اًمثوكقي اعمؼدمي

 061 .............................................. احلى قمـ معؼمة أومعول اًمشعوئر: إول اجلقاب

 061 ....................................................... احلسـي سموٕؾمقة اًمتلد: اًمثوين اجلقاب

 060 ................................................ اًمظوعملم قمغم رد اًمعزاء دمديد: اًمثوًمٌ اجلقاب

 067 .................................................. اًمدًمقؾ إمم اعمستشؽؾ ومؼدان: عاًمراسم اجلقاب

 067 ............................................................ كؼالً  آهتوم أضمقسمي: اًمثوين اعمطؾى

 064 ................................................... اًمعؿؾ قمغم اًمشعػمة إـمالق ذم اًمضوسمطي: إومم اعمؼدمي

 064 ...................................................... احلٍ ؿمعوئر ذم اًمشعوئر اكحصور قمدم: اًمثوكقي اعمؼدمي

 064 .......................................................... اعمػوهقؿ ًمبعض اًمعرف شمشخقص: اًمثوًمثي اعمؼدمي

 065 ........................................................... اًمشعوئر قمؿؾ ضمقاز قمغم إدًمي: اًمراسمعي اعمؼدمي

 065 .................................. وهمػمه شمقؿقي اسمـ وإؿمؽوٓت اهتوموت أضمقسمي: إول اعمؼصد

 065 ............................................. ًمؾسـي خموًمػ اعملشمؿ إىمومي سملنّ  اًمؼوئؾ آهتوم قمغم اجلقاب: أوًٓ 
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 061 ............................................... يمػر اعمقً قمغم اًمـقوطمي سملنّ  اًمؼوئؾ آهتوم قمغم اجلقاب: صموكقوً 

 066 ................................................. سمدقمي اًمؼبقر زيورة سملنّ  اًمؼوئؾ اإلؿمؽول قمغم اجلقاب: صموًمثو

 717 .................................. اخلوصي إدًمي حتً شمـدرج اًمتل اًمشعوئر طمقل اًمقاردة آهتوموت أضمقسمي: اًمثوين اعمؼصد

 717 .................................. واحلزن اًمبؽوء طمقل اًمقاردة وآهتوموت اإلؿمؽوٓت قمغم اجلقاب: أوًٓ 

 717 ............................................ اعمحبقب ومراق قمغم واًمبؽوء احلزن جيقز اًمؼرآن: إول اجلقاب

 713 ......................... اعمحبقب ومؼد قمغم واًمبؽوء احلزن ضمقاز قمغم اًمداًمي اًمعومي اًمروايوت: اًمثوين اجلقاب

 715 ......................... ×احلسلم اإلموم قمغم واحلزن اًمبؽوء ضمقاز قمغم اًمداًمي اًمروايوت: اًمثوًمٌ اجلقاب

 719 ........................ اًمسقاد ًمبس طمقل اًمقاردة وآهتوموت اإلؿمؽوٓت قمغم اجلقاب: صموكقوً 

 719 ..................................................................... اًمسقاد ًمبس ضمقاز قمغم اًمعومي إدًمي

 712 ............................................. ×احلسلم اإلموم قمغم اًمسقاد ًمبس ضمقاز قمغم اخلوصي إدًمي

 711 ............. ×احلسلم ًمزيورة اعمٌم طمقل اًمقاردة وآهتوموت اإلؿمؽوٓت قمغم اجلقاب: صموًمثوً 

 716 ............................ ×احلسلم ىموشمؾ ًمعـ قمغم اًمقاردة اإلؿمؽوٓت قمغم اجلقاب: راسمعوً 

 716 ........................................................................................ اًمؾغي ذم اًمؾعـ ـ0

 701 ................................................................................. آصطالح ذم اًمؾعـ ـ7

 701 ................................................ ×احلسلم ىموشمؾ يؾعـقن اًمبقً وأهؾ| إيمرم اًمـبل ـ أ

 700 .............................................. :يزيد ؿومـف إومراد سمعض ًمعـ ذم اجلؿفقر قمؾامء رأي ـ ب

 707 ............................................ اعمـقرة اعمديـي طمرمي قمغم يتعدى مـ يؾعـ| إيمرم اًمـبل ـ ج

 704 ............................................................................... اًمؾعـ يستحؼقن اًمذيـ ـ4

 704 ............................................................................................ اًمالقمـقن ـ3

 709 ........ اًمعومي إدًمي حتً شمـدرج اًمتل اًمشعوئر طمقل اًمقاردة آهتوموت أضمقسمي: اًمثوًمٌ اعمؼصد

 709 .................. اعمقً وكدب( اًمؾطؿ) اًمصدور ًمدم طمقل اًمقاردة وآهتوموت اإلؿمؽوٓت قمغم اجلقاب: أوًٓ 
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 706 .................................................................................... اجلؿفقر أدًمي: إّول

 706 .......................................................................̂ اًمبقً أهؾ مدرؾمي ًميأد: اًمثوين

 771 .........................̂ اعمعصقملم ىمبقر زائري قمغم اإلكػوق طمقل اًمقاردة اإلؿمؽوٓت قمغم اجلقاب: صموكقوً 

 770 ......................... احلسقـقي اعمراؾمؿ ذم اًمتشوسمقف قمغم اإلكػوق طمقل اًمقاردة ٓتاإلؿمؽو قمغم اجلقاب: صموًمثوً 

 775 ................................. احلسقـقي اًمشعوئر قمغم اًمقاردة إظمرى واإلؿمؽوٓت اًمـامذج قمغم اجلقاب

 772 ...................................................................................... اخلومتي

 776 .................................................................................. اًمتقصقوت

 740 ........................................................................... واعمراضمع اعمصودر

 749 .................................................. اظمحتقي٣مت همٜمرس


