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حو  ح ٨٦ األحبةث ا٣ٌيت دذ٧عٮر ظٮؿ مؼىيٌ  يذٌٕؿض ٬ٰؾا ا٣ٛى٢ ملض٧ٔٮ
  ك٢٬ ي٪ؽرج يف ٔؽاد ح ل٤ي٧ةينٌ ٧ةيٌن  ٨٦ ٝجي٢/ ا٣ٞي٧ح الؿصةحلٌ احل

ح املضذ٧ٓ اإلقالٌَل كدس٤ي٫ٛ ٝجةؿ امل٧ؽكظّي أك املؾمٮ٦ّي؟ ك٦ة مكؤكحلٌ 
٩ُالؽ ظؿكذ٫؟ اال؟ ك٢٬ احل٨٧ مٮ٨َ  كأ ظؿكح احل٧ةيٌن؟ ك٢٬ احل٧ةيٌن ٬ةمِلٌّ 

أك أٌف  ح لنيٕؿك اث٭ة ١ٛ٦ٌ  ػذٌه اك٢٬ ٌٝيٌح احل٧ةيٌن ٨٦ املكةا٢ ا٣ٌيت 
ة؟ ك٢٬ دٮادؿت األػجةر ثْ٭ٮر احل٧ةيٌن أك أٌف  ٌن ٠ذٌةب ا٣ٕة٦ٌح دٌٕؿًٮا َلة أي

 أػجةرق د٪ؽرج يف ٔؽاد اآلظةد؟ ك٢٬ احل٧ةيٌن ٨٦ أدجةع اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 
 لٟ.ٗري ذٰ جة٫ٔ؟ ككيؽٔٮ اجلةس الدٌ 

ٮٌم  ثٕؽ أف دٌٕؿض يةٝٮته   ل٤عؽير ٨ٔ ٦ؽي٪ح ٥ٌٝ  (دلاف٦ٕض٥ ابل)يف  احلى٧ى
ٝٮهل يف  كٚذع٭ة ٨٦ ٝج٢ املك٧٤ّي  ٢ٞ٩ ٨ٔ ابلالذرٌم  َٞك٭ةكبيبذ٭ة كَجيٕح 

  ٨٦ ٩٭ةك٩ؽ إىل األ٬ٮاز ة ا٩رصؼ أثٮ مٮىس األمٕؿٌم ل٧ٌ » (/ٚذٮح ابلدلاف)
٫ األظ٪ٙ ث٨ ٝيفو  أىت ٥ٌٝ  ٚةقذٞؿا٬ة ز٥ٌ  ة كاٚذذع٭ة  كٝي٢ كصَّ  ٚأٝةـ ٤ٔي٭ة أية٦ن

ثّي أوج٭ةف  ٥ٌٝ  ل٤٭ضؿة  كذ٠ؿ ثٌٕ٭٥ أفٌ  ۰۲  كٰذلٟ يف ق٪ح ٚةٚذذع٭ة ٔ٪ٮةن 
  كاكف ثؽء حه إ٦ة٦يٌ  ٭٥ ميٕحه   كأ٤٬٭ة كٌ جحه َيٌ  ظك٪حه  كقةكة  كْل ٠جريةه 
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. كٝؽ دٌٕؿً٪ة لٰ٭ؾق ا٣ٌٞيٌح (1)«٬ ۸۲ةج ث٨ يٮقٙ ق٪ح ةـ احلضٌ د٧ىري٬ة يف أيٌ 
 ٞذٌي٫ احلةصح.ز٪ة ٬٪ةؾ ث٧ة دكحتؽٌ  (يف ٔرص ا٣٘يجح ٥ٌٝ )ثةتلٛىي٢ يف ٚى٢ 

ٮٌم  ز٥ٌ  ؽ ث٨ األمٕر ٔجؽ الؿمح٨ٰ ث٨ حم٧ٌ  كٰذلٟ أفٌ »/ ٝةاالن  ٫ظؽيس دةثٓ احلى٧ى
ػؿج ٤ٔي٫ كاكف يف ٔك١ؿق  ز٥ٌ   ةجاكف أ٦ري قضكذةف ٨٦ ص٭ح احلضٌ  ث٨ ٝيفو 

ة ٨٦ ٧٤ٔةء اتلةثّٕي ٨٦ ا٣ٕؿاٝيٌ  ة ا٩٭ــ اث٨ األمٕر  ّي  ٧٤ٌٚ قجٕح ٔرش ٩ٛكن
ة اكف يف جؽ   دم٤ذ٫ إػٮةو كرصٓ إىل اكثي٢ ٦٪٭ـ٦ن يٞةؿ َل٥/ ٔجؽ اهلل كاألظٮص ٔك

ي٥ ٕى كٕٝٮا إىل  األمٕؿٌم  ك٥٬ ث٪ٮ قٕؽ ث٨ ٦ةلٟ ث٨ اعمؿو   الؿمح٨ٰ كإقعةؽ كجي
اف  كاكف ٬٪ةؾ قجٓ ٝؿن ٩ةظيح ٥ٌٝ  ٧٪ٍؽى ٚزنؿ ٬ٰؤالء اإلػٮة ىلع   ل اق٥ إظؽا٬ة ٠ي

إحل٭ة   اٚذذعٮ٬ة  كٝذ٤ٮا أ٤٬٭ة  كاقذٮلٮا ٤ٔي٭ة كا٩ذ٤ٞٮا٬ٰؾق ا٣ٞؿل ظٌت 
ث٭ة   ٭٥ كوةرت الكجٓ ٝؿل قجٓ حمةٌؿ كاصذ٧ٓ إحل٭٥ ث٪ٮ ٧ٌٔ   كاقذٮَ٪ٮ٬ة

يخ يخ ثةق٥ إظؽا٬ة كْل ٧٠٪ؽاف ٚأقُٞٮا ثٕي ظؿكٚ٭ة  ٚك٧ٌ كق٧ٌ 
  ٧ ٝؽ  كاكف هل كدله   ـ ٬ٰؤالء اإلػٮة ٔجؽ اهلل ث٨ قٕؽة  كاكف ٦ذٞؽٌ ثذٕؿيج٭٥ ري

ٌب  ٓ إىل م ٢ٞ٩ ا٣تنيٌ اٌل  ٚ٭ٮ ة كاكف إ٦ة٦ي   ٚة٩ذ٢ٞ ٦٪٭ة إىل ٥ٝ     ثةل١ٮٚحري
ٌنٌّ ٍٝ  أ٤٬٭ة  .(2)«ٚال يٮصؽ ث٭ة قي

ي٧ٌخ  ٩ةوبٌّ  كاجلؽيؿ ثةل٠ؿ أٌف احل٧ٮٌم . (3)و٢ٮ األٮف ي٧ة٩يٌ مٕؿيٌ كاأل
                                                                                              

 .۲۹۸   ص4ج  /٦ٕض٥ ابلدلاف (1)

 .املىؽر الكةثٜ( 2)

 .۱66  ص ۱األنكةب/ ج  (3)
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أف يسٮف   أ٫ٌ٩ ٣يف ث٧كتجٕؽو ك٫ٌ٤ٕ٣ ثة٣ٖ يف اتلٕجري  إاٌل   (1)جبؾكرق إىل اخلٮارج
 .حه ٩يٌ ةي٧ّي أوٮؿ األمٕؿيٌ  ة ثةٔذجةر أفٌ ي  احل٧ةيٌن ٧ٌٝ 

ح  ككوٛخ خ ث٫ املىةدر اإل٦ة٦يٌ اػذٌى »/  الىؽر ٝةؿ الكٌيؽ حم٧ٌؽه 
 ٌّٜ     كْل مكذٛيٌحه ... ثةٔذجةر ٠ٮ٫٩ دأينة إىل امل٭ؽٌم ظؿكذ٫ ثأ٩ٌ٭ة ظ

٥ ٨٦ ا٣تنٌذخ الك٪ؽٌم  زجةت اتلةريخٌ لإل كوةحلحه  إذ ٣يف يف ٦ٞةث٤٭ة  ؛ثةلٗؿ
ة قةاؿ  أٌف ٦ة يبجخ ث٭ة ٬ٮ ظؿكح احل٧ةيٌن يف اجل٤٧ح  كأ٦ٌ . إاٌل ٩ةٚيحه  ٝؿي٪حه 

  ٜ ....   ٚ٭ٮ م٧ٌة ال يسةد يبجخ ثة٣تنٌؽد الك٪ؽٌم الىٛةت ث٧ة ٚي٭ة ٠ٮ٫٩ ىلع ظ
ٚإذا د٥ٌ ٰذلٟ  أ٦س٨ مح٫٤ ىلع ثٕي احلؿاكت ا٣ٌيت ظؽزخ يف احل٨٧. ٚي١ٮف ٨٦ 

خ يف اتلةريغ. ك٬ٰؾا ٬ٮ املُةثٜ مل٪٭ض٪ة يف ابلعر . ٣ٰس٨ٍ لٮ ا٣ٕال٦ةت ا٣ٌيت ظؽز
  ٜ رتاؼ ثسٮ٫٩ ىلع ظ ة كإف   كاظذ٤٧٪ة أٍف يسٮف ٝةاؽ احلؿكح ي٧ة٩ي  اٚرتً٪ة األ

اكف ٦٪٤ُٜ احلؿكح احل٨٧ كل٥ دٞذرص ٤ٔي٭ة   ل٥ دس٨ احلؿكح يف احل٨٧  أك
ٮدة ا٣يٌت ال دحل٢ ىلع قجٜ ظؽكز٭ة. .. كأ٦ٌة ىلع املكذٮل ٚذ١ٮف ٨٦ األمٮر املٔٮ

ٌٜ   ٚٔل د٧سٌ الؿمـٌم  يف ٦ٞةث٢ االحنؿاؼ كالٌالؿ املٮصٮد يف  ٢ ظؿكح أ٢٬ احل
  .(2)«ٔرص ا٣٘يجح

                                                                                              

؛ كٚيةت ۲۱۰  ص ۰۰ج  /]قري أٔالـ اجلجالء«  اكف ٦٪عؿٚنة ٨ٔ اإل٦ةـ ٌٔل  »( ٝةؿ ال٬ٌب/ 1)
يةف  ج   [.۱۰7  ص 6اأٔل

 .5۰5ص  /ال١ربل ( دةريغ ا٣٘يجح2)
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ةت ٌط ص٤ي ة يف األحبةث الالظٞح ثأٌف ٬ٰؾق ا٣ٌٌٞيح ٣يكخ ٨٦ خمذٌى كقيذٌ 
ٌن ث٢ كرد احلؽير ٔ٪٭ة يف املىةدر الكنٌيٌ  ا٣رتاث النيعٌ  ة  ٚٞؽ كرد ح أي
 .(َٚت اث٨ مٌحةدو )ك (ًَٚتى الك٤يٌلٌ )احل٧ةيٌن يف لٌك ٨٦ احلؽير ٨ٔ 

٢ٌٕ٣ ٨٦ أثؿز٬ة ٦ة   ي٧س٨ دى٪يٙ الؿكايةت الٮاردة إىل ٌٔؽة دلة٦يٓ
زن ؽ ث٨ قٕيؽ اث٨ ٔٞؽة ٝةؿ/ ظؽٌ أػرب٩ة أمحؽ ث٨ حم٧ٌ »/ ٝةاالن  ركاق اجل٧ٕةينٌ 

ز٪ة ٨٦ ٠ذةث٫  ٝةؿ/ ظؽٌ  يٕٞٮب أثٮ احلك٨ اجلٕفٌ  أمحؽ ث٨ يٮقٙ ث٨
ث٨ أيب محـة ٨ٔ أثي٫  ز٪ة احلك٨ ث٨ ٌٔلٌ إق٧ةٔي٢ ث٨ ٦٭ؿاف  ٝةؿ/ ظؽٌ 

٫ ٝةؿ/ أ٩ٌ   ؽ ث٨ ٌٔل  حم٧ٌ  ٨ٔ أيب صٕٛؿو  ٨ٔ أيب ثىريو  كك٬يت ث٨ ظٛهو 
ـو  كاظؽو  يف م٭ؿو  كاظؽةو  يف ق٪حو  كاحل٧ةيٌن كاخلؿاقةينٌ  ػؿكج الكٛيةينٌ   يف يٮ

ـه  كاظؽو  ٌن  ٩ْة   ة  ٚي١ٮف ابلأس ٨٦ لٌك كص٫و ٠٪ْةـ اخلؿز يتجٓ ث٫ٌٕ ثٕ
ْل رايح   أ٬ؽل ٨٦ رايح احل٧ةينٌ  ٥٬  ك٣يف يف الؿايةت رايحه أمل٨ ٩ةك كي٢ه 
ثيٓ الكالح ىلع  ـى ؿَّ ٫ يؽٔٮ إىل وةظجس٥  ٚإذا ػؿج احل٧ةيٌن ظى ل؛ أل٩ٌ ٬ؽن 

ل  يذ٫ رايح ٬ؽن اٚإٌف ر ؛كإذا ػؿج احل٧ةيٌن ٚة٩٭ي إحل٫  اجلةس كلٌك مك٥٤و 
٫ أل٩ٌ  ؛٨٧ٚ ٢ٕٚ ٰذلٟ ٚ٭ٮ ٨٦ أ٢٬ اجلةر  أف ي٤ذٮم ٤ٔي٫ كال حي٢ٌ ملك٥٤و 
 ٌٜ ٜو  يؽٔٮ إىل احل  .( 1)«مكذٞي٥و  كإىل َؿي

                                                                                              

 .۰۲۰  ص 5۰ج  /؛ حبةر األ٩ٮار۱4  ابلةب ۰55ص  (/ل٤٪٧ٕةينٌ )( ا٣٘يجح 1)
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 أحمد بن محّمد بن سعيد  

  ٚ٭ٮ ٨٦ أٔالـ ا٣ُةاٛح  يف الٮقٍ اإل٦ةَلٌ  اجل٧ٕةينٌ  ريت يف ماك٩ح ال
 ةس ال١ٮفٌ أيب ا٣ٕجٌ  أمحؽ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ قٕيؽو   ص٤ي٢ ا٣ٞؽر  ركل ٨ٔ زٞحه 

يف    يٞٮؿ اجل٧ٕةينٌ ثؿز منةيغ اجل٧ٕةينٌ أاملٕؿكؼ ثةث٨ ٔٞؽة  ك٫٤ٌٕ٣ اكف ٨٦ 
 ٌٞ ٌٕ  ال»٫/ ظ  .«٫ٛ أظؽٌّ ٨٦ أٔال٦٪ةريت يف كزةٝذ٫  ل٥ يٌ

٫/  كٝةؿ النيغ ا٣ُٮسٌ  ٌٞ   ص٤ي٢ ا٣ٞؽر أمحؽ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ قٕيؽو »يف ظ
... كاكف  (ا٣ٛ٭ؿقخ)  ذ٠ؿ٩ة٬ة يف ٠ذةب ٙ ٠سريةه ْٔي٥ املزن٣ح  هل دىة٩ي

رشي٨ أ٣ٙ ظؽيرو "ظْٛحن  ق٧ٕخ دمةٔحن حي١ٮف أ٫ٌ٩ ٝةؿ/  أظِٛ ٦بحن ٔك
 .(1)«"كأقة٩يؽ٬ة  كأذا٠ؿ ثسالز٧بح أ٣ٙ ظؽيرو 

  أظؽ أمحؽ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ قٕيؽو »٨٦ ٧٤ٔةء أ٢٬ الكٌ٪ح/ ك٬ٮ  كٝةؿ ال٬بٌ 
ٙو وةظت اتلىةك٩ةدرة الـ٦ةف ك احلؽير أٔالـ آيحن كاكف  ...(2)ٚي٫ ٩يٙ ىلع ًٕ
رشي٨ أ٣ٙ ظؽيرو  ظِٛ ٦بحن أ"٫ ٝةؿ/ حي١ٮف أ٩ٌ  ِٛ  ق٧ٕخ دمةٔحن يف احل  ٔك

 .(3)«"ذا٠ؿ ثسالز٧بح أ٣ٙ ظؽيرو أثأقة٩يؽ٬ة  ك

                                                                                              

 .4۲۹رصةؿ ا٣ُٮٌس/ ص  (1)

(2 ٌٕ  ٫ٛ ٣تنٌي٫ٕ ال لظءو آػؿ.( ثة٣ُجٓ ً

 .۰۲6  ص ۰؛ ا٣ٕرب يف ػرب ٨٦ ٗرب/ ج ۲47ك ۲4۲  ص ۱5ج  /قري أٔالـ اجلجالء (3)
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 يوسف بن أحمد

  ألمحؽ ث٨ يٮقٙ ث٨ يٕٞٮب  أيب احلك٨ اجلٕفٌ  (اتل٪ٞيط)دؿص٥ يف  -۱
 ركايح أمحؽ )اث٨ ٔٞؽة( كحم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ  ىلعل٥ أٝٙ يف دؿدمح الؿص٢ إاٌل »/ ٝةاالن 

 .(1)«اجلؼعٌ  ٔ٪٫  كركايذ٫ ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ زيؽو  اهلل اَلةمِلٌ 
حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ أمحؽ ث٨ يٮقٙ  ركل ٨ٔ »/ كٝةؿ ابل٭ج٭ةينٌ  -۰

ـٔٛؿاينٌ   .(2)«ٮزةٝذ٫ث كٚي٫ إمٕةره   ال
ٌٜ  كٝةؿ اجلضةشٌ  ـٔٛؿاينٌ  يف ظ ّٔيه ركل ٨ٔ اثلٞةت كرككا  زٞحه »/ ال

  ٣ٰس٨ ال دال٣ح لٰ٭ؾا الالكـ ىلع أٌف لٌك ٨٦ ركل  ثٮزةٝذ٫ كٚي٫ إمٕةره  .(3)«ٔ٪٫
ظير ذ٠ؿت ا٣ٌٌٞيح ىلع حنٮ   ٧٠ة ٬ٮ ا٣ْة٬ؿ ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ زٞحه 

٨ٍ ركل ٔ٪٫.لٌك ح ثٮزةٝح كل٥ يرصٌ  «ركل ٔ٪٫ اثلٞةت»كإ٧ٌ٩ة ٝةؿ/   ٧٬ةؿاإل  ٦ى
هل ٠ذةبه »/ ؽ ث٨ يٮقٙخبىٮص أمح كصةء يف دؿدمح دمي٢ ث٨ دٌراجو  -۲
ة ال يؽٌؿ (4)«كأو٢ه  ٌن  ىلع كزةٝذ٫. رصاظحن    ك٬ٰؾا أي
٬ٰؾا املؽح  يؽٌؿ  الٚ  ٠ٰؾلٟك٬ٮ . (5)«إ٫ٌ٩ ٨٦ منةيغ احلؽير»ٝةلٮا/  -4
ـٌ   ىلع كزةٝذ٫. ا٣ٕة

                                                                                              

 .۰66  ص ۸ج  /( د٪ٞيط املٞةؿ1)

 .۰۰۹  ص ٦۰٪٭ش املٞةؿ/ ج  (2)
 .۰45ص  /رصةؿ اجلضةشٌ  (3)

 .۱۰7املىؽر الكةثٜ/ ص  (4)

 .۰6۸  ص ۸ا٩ْؿ/ د٪ٞيط املٞةؿ/ ج  (5)



 19  ...........................................................................................  ى٢ األٌكؿ/ مؼىٌيح احل٧ةينٌ ا٣ٛ

 

ٌٜ  املة٦ٞةينٌ  جن٢ي  كػ٤ه ٌف املٕ٪ٮف أكاإل٩ىةؼ »الؿص٢/  إىل ا٣ٞٮؿ يف ظ
  كميغ الؿكايح  كركايح اثلٞةت كذا أو٢و  )أمحؽ ث٨ يٮقٙ( ل٧ٌة اكف ذا ٠ذةبو 

ك٪٫  ٫ يف كزةٝذ٫  ٚال أ٢ٌٝ إٍف ل٥ يٛؽ ٰذلٟ كٌ  ٫ء ٔ٪األصاٌل  ٨٦ اقذٛةدة ظي
 ٪ة ال ٩ؿل دال٣ح د٤ٟ ا٣ٞؿاا٨ ىلع الٮزةٝح.١ٰ٣٪ٌ  .(1)«كصالتل٫

ّ  إسماعيل ي
ي حمزة البطائن   بن أب 

ّ
 بن مهران والحسن بن علي

اث٨  كٝةؿ  (2)ث٨ ٦٭ؿاف كالؿكٮف إحل٫ إىل كزةٝح إق٧ةٔي٢ ذ٬ت املة٦ٞةينٌ 
 مٮىل األ٩ىةر  أثٮ حم٧ٌؽو » /ث٨ أيب محـة ابلُةانٌ  احلك٨ ث٨ ٌٔلٌ يف  ا٣ٌ٘ةاؿٌم 

ٙه  ٙو  كاٝ ٙه اث٨ كاٝ . كٝةؿ احلك٨ ث٨ ٌٌٔل ث٨ كأثٮق أكزٜ ٦٪٫  يف ٩ٛك٫   ًٕي
/ إيٌن أل ةؿو ٌٌ ة قذيح ٨٦ اهلل أف أركم ٨ٔ ٚ  احلك٨ ث٨ ٌٔل   كظؽير الًؿ

  ٨٦ ٬٪ة ح نكجح ال١ذةب إىل ا٣ٌ٘ةاؿٌم ٪ة ال ٩ؿل وعٌ  أ٩ٌ إاٌل  .(3)«من٭ٮره ٚي٫ 
٥ ٨٦ ٫ ٤ٔي٫  ١ٰ٣٪ٌ  (د٪ٞيط املٞةؿ)وةظت  دأذ٧ة ٩سذف ث٧ة صةء ٔ٪٫  كبةلٗؿ

ٜو  ؿو ٌف الؿص٢ ٗري ٦ٕؽَّ أ٫/ ٨٦ ٰذلٟ كٌ  هى دى٤ىؼَّ »ٝةؿ/ 
ث٢   كال ممؽكحو  كال مٮزَّ

ة ٚي٫  كٝؽ كرد ٦ٚي٫ َٕ٪ن  ٦ُٕٮفه    يف أثي٫ املؾ٠ٮرة س٢ ٬ٰؾق ا٣ُٕٮفة ٝةدظن
ثةألب  ك٬ٮ ٧٠ة دؿل ثٕؽ ٔؽـ امل٪ٓ ٨٦  فكدٮ٥٬ٌ ثٌٕ٭٥ اػذىةص ا٣ُٕٮ
                                                                                              

 .۰6۸  ص ۸د٪ٞيط املٞةؿ/ ج ( 1)

 .۲۹6  ص ۱۲ج  املىؽر الكةثٜ/( 2)

 .۲۸۱  ص ۱ج   الٌٕٛةء ٨٦ رصةؿ احلؽير/( 3)
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ٚةلالزـ دؿؾ ركايةت الؿص٢؛ إذ ال االصذ٧ةع ثٕؽ كركد ا٨ُٕ٣ يف لك  ٦٪٭٧ة  
 .(1)«ؼةٚي١ٮف يف الٌٕ ٜو ٗري مٮزَّ  ة٨٦ ٠ٮ٫٩ كاٝٛي   أ٢ٌٝ 

 كاجلتيضح ٔؽـ د٧ة٦ٌيح ق٪ؽ الؿكايح.

ح ٣ْ٭ٮر اإل٦ةـ ريت يف أو٢ كصٮد احل٧ةيٌن ككٮ٫٩ ٨٦ ا٣ٕال٦ةت احلذ٧يٌ  ال
ٌٞ امل٭ؽٌم  االقذٛةًح  كيْ٭ؿ  ظؽٌ  دٞؽيؿو  ٫ ىلع أ٢ٌٝ ؛ ٚٞؽ ث٤٘خ الؿكايةت حب

ٌن  الكؤاؿ يجىق  . ٣ٰس٨ٌ (َٚت اث٨ مٌحةدو )ك (َٚت الك٤يٌلٌ )ة يف أٌف ا٣ٕة٦ٌح ركك٬ة أي
ل؟ ك٢٬ الؿص٢ ٨٦ ادلاعة إىل ةيٌن؟ ك٢٬ رايذ٫ رايح ٬ؽن احل٧ ّتةقح ٨ٔ املكؤكحلٌ 

 ؟٦ةـ امل٭ؽٌم كاملؽإّٚي ٔ٪٫ اإل
جة٫ٔ  ك٣ٰس٨ ٢٬ لٰ٭ؾا ٪ة م٤ـمٮف ثةدٌ املذٕةرؼ كا٣ْة٬ؿ يف أكقةَ٪ة أ٩ٌ 

 ؽق؟يؤيٌ  يٌٕؽق كبؿ٬ةفه  املذٕةرؼ دحل٢ه 
 فٌ ؛ كٰذلٟ ألحمس٥و  كمكت٪ؽو  ٝٮم   ٬ٰؾا املٕذٞؽ ال يٞٮـ ىلع دحل٢و  يجؽك أفٌ 

كال ي٧س٨  الؿكايةت ا٣يٌت اقت٪ؽ إحل٭ة يف إزجةت ٬ٰؾق ا٣ٕٞيؽة  ٗري ٩ة٬ٌحو 
ذ٧ةد ٤ٔي٭ة  ٨٦ ٝجي٢/  األ

 يت ل٥ حتِ بك٪ؽو كا٣ٌ  / الؿكايح ا٣يٌت ٤ٞ٩٪ة٬ة ٨ٔ اجل٧ٕةينٌ الروايث األوىل
 ٨ ٨٦ دىعيط ق٪ؽ٬ة.كل٥ ٩ذ٧سٌ   ٦ٕذربو 

                                                                                              

 .44   ص۰۲ج  د٪ٞيط املٞةؿ/( 1)
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 ك٤ٞ٩٭ة ٔ٪٫ املض٤طٌ  ( ا٣٘يجح)يف  / ٦ة ركاق النيغ ا٣ُٮسٌ الروايث اثلاُيث
  ٨ٔ أيب ؽو ٨ٔ ا٢ٌٛ٣  ٨ٔ قيٙ ث٨ ٧ٔرية  ٨ٔ ثسؿ ث٨ حم٧ٌ »كصةء ٚي٭ة/ 
 كاحل٧ةيٌن يف ق٪حو  كاخلؿاقةينٌ  ٝةؿ/ ػؿكج اثلالزح  الكٛيةينٌ  ٔجؽ اهلل 

ـو  كاظؽو  يف م٭ؿو  كاظؽةو   ؛ثأ٬ؽل ٨٦ رايح احل٧ةينٌ    ك٣يف ٚي٭ة رايحه كاظؽو  يف يٮ
ٌٜ أل٩ٌ   .(1)«٫ يؽٔٮ إىل احل

ٌن  كالؿكايح دٮاص٫ منلكحن   ٌف ٦ذةثٕح الك٪ؽ دسنٙ جلة أفٌ إة؛ إذ يف الك٪ؽ أي
 .«ثةل١ٮٚح ٨٦ ثيخ ص٤ي٢و   يف ٬ٰؾق ا٣ُةاٛح   كص٫ه زٞحه » األزدٌم  ثسؿ ث٨ حم٧ٌؽو 

كل٥ ٩ٕرث ىلع دؿدمذ٫ يف   ٫ٞ اجلضةشٌ ة قيٙ ث٨ ٧ٔرية/ ٚٞؽ كزٌ كأ٦ٌ 
نكغ ٠ذةب اث٨ داكد  يف ثٕي    كإ٧ٌ٩ة ٢ٞ٩ دٮزيٜ اجلضةشٌ ٠ذةب اجلضةشٌ 

  كا٣نكؼح ا٣ٌيت ٤ٞ٩٭ة ٦ح احلٌٌلٌ   كػالوح ا٣ٕاٌل ل٤ٞ٭جةئٌ  (دل٧ٓ الؿصةؿ)ك
اػذيةر )يف ٠ذةث٫  ٫ٞ ال١ٌظٌ . ٠ٰؾلٟ كزٌ (الؿصةؿ ال١جري)املريزا يف ٠ذةث٫ 

٨٦ »٫ٞ  كٝةؿ اث٨ م٭ؿآمٮب/ ل٥ يٮزٌ  النيغ ا٣ُٮسٌ  ؛ ك٣ٰس٨ٌ (٦ٕؿٚح الؿصةؿ
 .«املؾ٬ت كاٝفٌ  حه زٞ رصةؿ اإل٦ةـ الاك٥ّ 

ة إنكجح الٮٝٙ إحل٫ ٣ٕؽـ  ال دىطٌ  -۱  .درا٫٠ إ٦ة٦ح اإل٦ةـ الًؿ
٭ة٫٦ دٌ ا٨٦  دٌٕيٙ الن٭يؽ اثلةين لكيٙ ث٨ ٧ٔرية ٩ةمئه  ٢ٌٕ٣  -۰

 ح د٤ٟ ا٣نكجح.ة ٔؽـ وعٌ ٪ثةلٮٝٙ  كٝؽ أزبذ
                                                                                              

 .۰۱۲  ص 5۰ج  /؛ حبةر األ٩ٮار44۲  ح 446ص  (/٤ُٮسٌ )ل ( ا٣٘يجح1)
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ا ٨٦ أقة٩يؽ ال ۰۹7كٝٓ اق٥ قيٙ ث٨ ٧ٔرية يف  -۲ ١ذت األربٕح  ق٪ؽن
 ٔ٪ؽ٩ة. ٚ٭ٮ زٞحه   ال ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ ث٫ٌٕٛؾا ٠٭ٰ  كمؼهه 

٥ٕ٩  ثيق الالكـ يف املؿاد ٨٦ ك٧ح "ٔ٪٫" الٮاردة يف أٌكؿ الك٪ؽ  ظير 
 ؛ كٰذلٟ/ ىل ا٣ٞٮؿ ثأٌف ال٧ٌري يٕٮد إىل اث٨ أيب ٧ٔريو إذ٬ت ابلٕي 

 ك ٔ٪٫.قيٙ ث٨ ٧ٔرية ل٥ يس٨ ٨٦ منةيغ ا٢ٌٛ٣ ث٨ مةذاف كل٥ يؿ فٌ / ألأٌكالن 

إىل  ٨٦ ًٕٙ َؿيٜ النيغ ا٣ُٮسٌ  ؽ اخلٮيئٌ ة/ ٦ة ذ٬ت إحل٫ الكيٌ زة٩ين 
ٙه  ٧٠ة أفٌ »ا٢ٌٛ٣ ث٨ مةذاف  ظير ٝةؿ/  ؿ   األكٌ الك َؿييق النيغ ًٕي

ح َؿيٜ ٝي٢ ثىعٌ  ؛ ٚإفٌ (1)«ك٨٦ ثٕؽق ؽو كاثلةين حب٧ـة ث٨ حم٧ٌ  ؽو ث٨ حم٧ٌ  ثٌٕلٌ 
املنيؼح  حل٫ يفالنيغ إَؿيٜ »/ ؽ اخلٮيئٌ النيغ إىل ا٢ٌٛ٣ ٧٠ة ٝةؿ الكيٌ 

   ٤ٝ٪ة/(2)«وعيطه 

  (ا٣٘يجح)كإ٧ٌ٩ة كردت يف ٠ذةب  ( اتل٭ؾيت)ل٥ دؿد ٬ٰؾق الؿكايح يف  -۱
  ىلع حنٮ حتٮي٢ الك٪ؽ.  إاٌل (اتل٭ؾيت)ثؿكايةت  كَؿيٜ املنيؼح ػةصٌّ 

٨ٔ ا٢ٌٛ٣ ث٨ مةذاف  ل٥ ي٪عرص َؿيٜ ركايةت النيغ ا٣ُٮسٌ  -۰
ح النيغ صةءت ٨ٔ ٬ٰؾا ا٣ُؿيٜ  ٧٠ة رصٌ  ثةملنيؼح؛ ث٢ ثٕي ركايةت النيغ

ك٨٦ دم٤ح ٦ة ذ٠ؿد٫ ٨ٔ ا٢ٌٛ٣ ث٨ مةذاف ٦ة ركيذ٫ ثٰ٭ؾا »٩ٛك٫ ظير ٝةؿ/ 
                                                                                              

 .۲۱۸  ص ٦۱4ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (1)

 املىؽر الكةثٜ. (2)
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ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ث٨ إثؿا٬ي٥  ٨ٔ أثي٫ كحم٧ٌ  ؽ ث٨ يٕٞٮب  ٨ٔ ٌٔلٌ ق٪ةد/ حم٧ٌ اإل
٫ ٗري َؿيٜ ركايح   ١ٰ٣٪ٌ . ك٬ٰؾا ا٣ُؿيٜ وعيطه (1)«٨ٔ ا٢ٌٛ٣ ث٨ مةذاف

ػؿ آة ٪ة ال ٤٧٩ٟ ظؽيسن ػجةر احل٧ةيٌن أ٩ٌ ٕ٪ة أل٨ ػالؿ دتجٌ ٦ . كيْ٭ؿ(ا٣٘يجح)
ٞح دٮاص٫ يٌةرع ٬ٰؾا احلؽير ٨٦ ظير اتلٛىي٢  كالؿكايةت األػؿل املذ٤ٌٕ 

 ٨٦ اتلأٌم٢. ثؽٌ  قة٩يؽ٬ة  ٚالأمنةلك يف 

سٌ »/ (٩ٮارحبةر األ)/ ٦ة كرد يف الروايث اثلاثلث منةرؽ )يف  ركل ا٣ربي
ٟه  ٝةؿ/... ز٥ٌ ٨ٔ ٠ٕت ث٨ احلةرث   (األ٩ٮار ٨٦ و٪ٕةء احل٨٧   خيؿج م٤

  ٚيؾ٬ت خبؿكص٫ ٧ٗؿ ا٣َٛت  أك ظك٨ه  أثيي اك٨ُٞ٣  اق٫٧ ظكّيه 
ا ٤ٔٮي  ة  كقيٌ ة ٦٭ؽي  ة  ك٬ةدي  ٚ٭٪ةؾ يْ٭ؿ ٦جةراكن زكي   اجلةس إذا  حة  ٚيٛؿؽن

 ٌٜ ثٕؽ  أدة٥٬ ث٨ٌ٧ اهلل اٌلم ٬ؽا٥٬  ٚي١نٙ ث٪ٮرق ا٧٤ْ٣ةء  كيْ٭ؿ ث٫ احل
 .(2)«اخلٛةء  ك...

  حيف ٠ذب٪ة الؿصةحلٌ  لؿاكم احلؽير ٠ٕت ث٨ ظةرثو  ل٥ دؿد دؿدمحه 
ـى املٕىٮـ"  ٌٚالن ٚةلؿص٢ "٦٭٢٧ه  ٧ة ٢ٞ٩ كإ٩ٌ    ٨ٔ ٠ٮف الؿص٢ ل٥ يؿك الك

 ثية٫٩ ٬ٮ ل٤ٮإٝح.
                                                                                              

 .47د٭ؾيت األظاكـ )املنيؼح(/ ص  (1)

 .۱6۲  ص 5۱ج  /( حبةر األ٩ٮار2)
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اٌلم كرد ٚي٫ احلؽير   (منةرؽ أ٩ٮار احلّٞي)وةظت ٠ذةب  أ٦ٌة ا٣ربيسٌ 
 .(1)«ال أٔذ٧ؽ ىلع ٦ة ي٪ٛؿد ث٫»/ املض٤طٌ ٦ح ٚٞؽ ٝةؿ ٔ٪٫ ا٣ٕاٌل 

ح  ٦ح األ٦ينٌ ا٣ٕاٌل  ٫ي ٤ى جً ٥ٕ٩  ٝى    ٚي٧ة (ا٣٘ؽيؿ)كأزىن ٤ٔي٫ يف مٮقٔٮ
ةد٫ ٧٠ة صةء يف األ٦ّي االٔذ٧ةد ٤ٔي٫ كالٮزٮؽ ث٧ؿكيٌ  رٚي الكيٌؽ حمك٨ه 

 .(2)(أٔيةف النيٕح)

 (وٍج انخالص)ما رَي فً كراب 

حه  ل٤ٛذالكٌم  (٩٭ش اخلالص)صةء يف ٠ذةب  ٨٦ الؿكايةت ٨ٔ أ٦ري  دل٧ٔٮ
٨٦ ال١ذةب  4۹6  ظير صةء يف الىٛعح يف ػىٮص امل٭ؽٌم   املؤ٦٪ّي
 يف احلؽير ٔ٪٫؛ إاٌل  ّة٬ؿةه  لادلال٣ح كاألػؿ حثٌٕ٭ة كاًع  احل٧ةينٌ  ٦ة خيٌه 

ث ٨ٔ أو٢ ّ٭ٮر احل٧ةيٌن دذعؽٌ ك  ٨٦ ص٭حو  حن ق٪ؽيٌ  أ٩ٌ٭ة دٮاص٫ منلكحن 
. ٨٦ ص٭حو أػؿل جة٫ٔدٌ ا٫ كوٛةد٫ ككصٮب ةدكدذضة٢٬ احلؽير ٨ٔ ػىٮويٌ 

 ٌف أو٢ ّ٭ٮر احل٧ةيٌن ٨٦ املذٮادؿات.إك٨٦ ٬٪ة ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ 

  ث٨ أيب َة٣تو  إٌف ٌٔلٌ »٫ٌ٩ ٝةؿ/ أ/ ركم ٨ٔ اث٨ احل٪ٛيح الروايث الراةػث
  يكذؼؿج)احل٧ةيٌن( ظٌت  كيكري اجليل ا٣ٞعُةينٌ  ة يف دل٤ك٫/...ٝةؿ يٮ٦ن 

ٙه  اخل٤يٛح ك٬ٮ اكرقه  ٨٦ املالاسح  ٫ٕ٦ رايح  ٚيكري ٫ٕ٦ تكٕح آالؼو   ػةا
                                                                                              

 .۱۲  ص ۱ج  املىؽر الكةثٜ/( 1)

 .5۲  ص 7ج  /( ا٣٘ؽيؿ2)
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 ٨٦ مىةدر اٌلم يٕؽٌ  (1)(٪ةدماملمالظ٥ اث٨ ). ٤ٞ٩خ الؿكايح ٨ٔ «اجلرص...
ٌن  (2)(ةؿ٠زن ا٧ٕ٣ٌ )  ك٤ٞ٩خ ٨ٔ (مالظ٥ اث٨ َةككسو )  ة.أي

يٌ  ٔٮ ح دٞذيض ابلعر ٨ٔ ٦ؽل أذجةر ٠ذةب كاجلؽيؿ ثةل٠ؿ أٌف املًٮ
 .(٪ةدماملمالظ٥ اث٨ )

ٝةؿ/  اهلل  ؿ٨ٔ رقٮ  ٨ٔ ٌٔل   ركل ٦ٞةد٢ه »/ اخلامصث الروايث
٦ٌ٪ة أ٢٬ ابليخ يجةيٓ هل ثّي زمــ كاملٞةـ  يؿكت إحل٫ ٔىةات أ٢٬  رص٢ه 

ة أ٢٬ د٭٥ ٔؽٌ ا٣ٕؿاؽ كأثؽاؿ النةـ كجنجةء أ٢٬ مرص  كدىري أ٢٬ احل٨٧  ٔؽٌ 
ٜو ل٤ُربٌم  (دالا٢ اإل٦ة٦ح)ركا٬ة يف  .(3)«ثؽرو  ٙو    ثُؿي  لٌٕٙ ٦ٞةد٢و  ًٕي

 كبٕي رصةؿ الك٪ؽ اآلػؿي٨.
ي٪٭ي  ٨ٔ أ٦ري املؤ٦٪ّي/ ز٥ٌ  ٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل »/ الروايث الصادشث

يْ٭ؿ أ٦ري األمؿة  ٝةد٢    ز٥ٌ   كيٞذ٢ اجلرصاينٌ احل٧ةيٌن ملعةربح الكٛيةينٌ 
ك٬ٮ اتلةقٓ ٨٦   ا٣سٛؿة  الك٤ُةف املأمٮؿ  اٌلم حتري يف ٗيبذ٫ ا٣ٕٞٮؿ

 .(4)«كدلؾ ية ظكّي
 ٨ٔ األوجٖ ث٨ ٩جةدح ٝةؿ/ ػُت أ٦ري املؤ٦٪ّي »/ لصاةػثالروايث ا

                                                                                              

(1 ٌٜ  .۲۱5  ص ۱۲ ج  /( إظٞةؽ احل

 .۲۹6۸۲  ر٥ٝ احلؽير 5۹5  ص ۱4ج  /( ٠زن ا٧ٌٕ٣ةؿ2)

 .۰4۸ص  /( دالا٢ اإل٦ة٦ح3)

ـاـ اجلةوت (4)  .۰۰۱ص  /؛ ٠نٙ األقذةر۱6۲  ص ۰ج  /إل
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  كػؿكج ٨٦ خيؿج ٫ٕ٦ كأق٧ةء٥٬  ٚؾ٠ؿ امل٭ؽٌم  ػُجحن   ٌٔلٌّ 
/  ( و٫ٛ جلة ية أ٦ري املؤ٦٪ّي؟ ٚٞةؿ ٌٔلٌّ )الاكثٌلٌ  اللكبٌ  ٚٞةؿ هل أثٮ ػةدلو 

ة كظك٪نة ثؿقٮؿ اهلل  ٞن ة كػ٤ ٞن س٥ ىلع   أال أد٣ٌ أال إ٫ٌ٩ أمج٫ اجلةس ػ٤
ؽد٥٬؟ ز٥ٌ  أػؾ يٕؽّّ كيٌّٕي ٦٪ةَٞ٭٥ كبدلا٩٭٥... يٛذط اهلل هل  رصةهل ٔك

كدٞج٢ً اجليٮش أ٦ة٫٦ ٨٦ احل٨٧  ٚؿقةف   كيُي٫ٕ أ٢٬ احل٨٧  ػؿاقةف
ٗري أٌف الؿكايح   ح األوجٖ ٔ٪ؽ٩ةريت يف ٦ٞجٮحلٌ  كال .(1)«٧٬ؽاف كػٮالف

 .(2)ح ا٣ُؿيٜيٌ اع٦ٌ 
٫ٕٚ إىل األوجٖ ث٨ ٩يجةدح  ٝةؿ/ ق٪ةدق  ٨ٔ إقعةؽ يؿإكب»/ الروايث اثلاٌِث

يٞٮؿ ل٤٪ةس/ ق٤ٮين ٝج٢ أف دٛٞؽكين... ٚجي٪٧ة ٥٬  ق٧ٕخ أ٦ري املؤ٦٪ّي 
 مٕره  ٭٧ة ٚؿقة ر٬ةفو يكتجٞةف ٠أ٩ٌ  ىلع ٰذلٟ إذ أٝج٤خ ػي٢ احل٧ةيٌن كاخلؿاقةينٌ 

إحل٭٥ أظؽز٥ رضب األرض ثجة٨َ    إذا ٩ْؿأوالب ٩ٮايص كأٝؽاحه  صؿده  ٗربه 
ٚإ٩ٌة اتلةاجٮف  ٭٥ٌ ؽ٥٬ ال ػري يف دل٤ك٪ة ثٕؽ يٮ٦٪ة ٬ٰؾا. ال٤ِّ ظأرص٫٤... ٚيٞٮؿ 
ًتُّ  /ي٨ كوٛ٭٥ اهلل يف ٠ذةث٫ ا٣ٕـيـك٥٬ األثؽاؿ اٌل  ابًّيى كىحيي ًتُّ اتلَّٮَّ إًفَّ اهللى حيي

ًؿي٨ى  ٭ّّ ُى ذى ٰ  .(4)«ؽو ٥٬ ٨٦ آؿ حم٧ٌ ؤك٩ْؿا (3)ال٧ٍي .ك٣  س٨ٌ الؿكايح مؿق٤حه
                                                                                              

 ٤يٌٌل(.٤ك)لَٛت ا٩٣ٞالن ٨ٔ  ۰۸۸ص  /( ا٣ترشيٙ ثةملنن1)

رظةب ظ١ٮ٦ح ا٩ْؿ/ يف . أٌف الكةا٢ أثٮ ػةدلو احل٤بٌ  ۰۹5ص  ( كرد يف )املالظ٥( الث٨ َةككسو 2)
 .۱۰۲ص  /اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 

 .۰۰۰ /( قٮرة ابلٞؿة3)

 .۰74  ص 5۰ج  /؛ حبةر األ٩ٮار۰۲۲ص  /خمذرص ثىةاؿ ادلرصةت (4)
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 احل٧ةيٌن كّ٭ٮر ظؿكذ٫.ؽ أو٢ كصٮد ك٬ٰؾق الؿكايةت دؤيٌ 
٨ٔ أيب ٔجؽ »/ (األ٦ةيل)يف  / ركل النيغ ا٣ُٮسٌ الروايث اتلاشػث

ٌٜ اهلل  ة ػؿج َة٣ت احل / ٩ؿصٮ   ٝي٢ أليب ٔجؽ اهلل   ٝةؿ/ ل٧ٌ
ة  ؾا احل٧ةيٌن  ٚٞةؿ/ ال  احل٧ةيٌن يٮايل ٤ٔي  ؾا يربأ أف يسٮف ٬ٰ   ك٬ٰ

ؾق الؿكايح أٌف احل٧ةينٌ (1)«٦٪٫  .وةحلحه  حه مؼىيٌ  . كيكذٛةد ٨٦ ٬ٰ
ثةػذالؼ يف  (دلةلف ا٣ُٮسٌ ) ٨ٔ ٩ٞالن  (ابلعةر) يف كٝؽ كردت الؿكايح

 . ة"  أم يذْة٬ؿ ثةلٮالء ٣ٌٕل  كرد ٚي٭ة/ "يذٮاىل ٤ٔي   ظير  اتلٕجري
جؽ اهلل احلكّي ث٨ إثؿا٬ي٥ ا٣ٞـكينٌ »كق٪ؽ احلؽير/  ةؿ أػرب٩ة أثٮ أػرب٩ة أثٮٔ   ٝ 

ةؿ ظؽٌ ابلرصٌم  ٪ةئٌ ؽ ث٨ ك٬جةف اَلٔجؽ اهلل حم٧ٌ  ةؿ  ٝ  زن أمحؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ أمحؽ ٝ 
ـٔٛؿاينٌ  احلك٨ ث٨ ٌٔلٌ  ؽو أػربين أثٮ حم٧ٌ  جؽ ال١ؿي٥ ال ةؿ ظؽٌ ث٨ٔ  ؽ زن أمحؽ ث٨ حم٧ٌ  ٝ 

ةؿ ظؽٌ أثٮ صٕٛؿو  ا٣ربقٌ  ث٨ ػةدلو  ٨ حم٧ٌ  ٝ  ٧ريو زن أيب ٔ  ٨ ٬نةـ ث٨ ؽ ث٨ أيبٔ   ٔ 
جؽ اهلل قةل٥و  ةؿ ق٧ٕخ أثةٔ   ٝ  .../يٞٮؿ». 

 ۱-  ّ ي
 حسي   بن إبراهيم القزوين 

. أػرب٩ة ث٫ هل أو٢ه »يف دؿدمح احلكّي ث٨ أيب ٗ٪ؽر/  ٝةؿ النيغ ا٣ُٮسٌ  -أ
 .( 2)«٨ٔ... احلكّي ث٨ إثؿا٬ي٥ ا٣ٞـكينٌ 

                                                                                              

 .۲67  ص 5؛ دؿديت األ٦ةيل  ج ۱۹   احلؽير۲5ص  (/٤ُٮسٌ )ل٦ةيل األ( 1)

 .۰۲5  ر٥ٝ ا٣رتدمح ۱۱4ص  /( ا٣ٛ٭ؿقخ2)



 2حبٮثه ٧٤ٔيٌح يف ا٣ٌٌٞيح امل٭ؽكٌيح ج  ......................................................... 28

 .ركايحن  5۲أكرث ٨٦  (األ٦ةيل)يف  ركل ٔ٪٫ النيغ ا٣ُٮسٌ  -ب
ل٤عس٥  ؼو اك غ؛ ك٢٬ ٠ٮ٫٩ ٨٦ املنةي٠ٮ٫٩ ٨٦ منةيغ ا٣ُٮسٌ  -ص

يْ٭ؿ ٨٦ ميؼٮػذ٫ »ٞةؿ/ ٚدٮزي٫ٞ  (1)النيغ املة٦ٞةينٌ  جن٢ي ثٮزةٝذ٫؟ ظةكؿ 
ٔذ٧ةدق ٤ٔي٫  ك٨٦ م٧ٌٮف ركايذ٫  ٠ٮف املٕ٪ٮف ٨٦ اك ل٤نيغ ا٣ُٮسٌ 

ٚ٭ٮ  ح ظةدير األا٧ٌ أ٧٤ٔةا٪ة األثؿار  ٚ٭ٮ ٨٦ ٧٤ٔةا٪ة األثؿار. كركل 
 يف أىلع مؿادت كإاٌل   ثٌؽ ٨٦ ٌٔؽق زٞحن  ٔ٪ؽ ٨٦ يؿل كزةٝح املنةيغ ال

٥ٕ٩  ظس٥ ابلٕي حبك٨ الؿص٢  .(2)«احلك٨  كركايةد٫ دٌٕؽ ٨٦ احلكةف
 ٰ  ٪ة خنة٣ٙ ذٰلٟ.١٪ٌ ك٣

  ٦ح ٩ةقجنة ٰذلٟ إىل ال١ٌظٌ   ككؾا ا٣ٕاٌل حم٧ٌؽ ث٨ ك٬جةف/ كز٫ٞ اجلضةشٌ  -۰
ريت أٌف دٮزيٞةت  كال  ٦ح املض٤طٌ كم٨٧ٌ ذ٬ت إىل ا٣ٞٮؿ ثٮزةٝذ٫ ا٣ٕاٌل 

 .حو ٗري ظٌكيٌ  حه ؽقيٌ ؿي٨ ظػٌ أاملذ
ثّي زٞذّي  األٌكؿ اث٨ ٦ًٌٕل اثلٞح  أمحؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ أمحؽ/ منرتؾه  -۲

٫ٞ النيغ   كاملؿاد ث٫ ٬٪ة اث٨ ٦ًٌٕل اٌلم كزٌ ةس احلكينٌ كاثلةين أثٮ ا٣ٕجٌ 
 .(3)كظس٥ ثٮزةٝذ٫ املة٦ٞةينٌ  جن٢ي كٝؽ دؿص٥ هل   ا٣ُٮسٌ 
ـٔٛؿاينٌ  ظك٨ ث٨ ٌٔل   -4 ح ثةق٥ ظك٨ ث٨ الؿصةحلٌ  / ًجٍ يف ال١ذتال

                                                                                              

 .۰۲۸  ص 5ج  /( د٪ٞيط املٞةؿ1)

 .۰۲4  ص ۰۱ج  ىؽر الكةثٜ/امل( 2)

 .۰۱۱  ص 5 ج  /( د٪ٞيط املٞةؿ3)
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 كاملؿاد ٦٪٭٧ة مؼهه   عؽاف  ك٧٬ة ٦ذٌ   كأػؿل ثةق٥ ظكّي ث٨ ٌٔل  دةرةن  ٌٔل  
 ح.٫ٌ٩ ل٥ يؾ٠ؿ يف ال١ذت الؿصةحلٌ أة   ٧٤ٔن كاظؽه 

 ٌٞ يف ال١ذت  ٣يف ل٧٤ٕ٪ٮف ذ٠ؿه »يف دؿدمذ٫/  ٜ املة٦ٞةينٌ ٝةؿ املع
ٞن  أٌف ركايةد٫ قؽيؽةه ح  إاٌل الؿصةحلٌ   ز٥ٌ  .(1)«ظك٨ه  إ٦ةَلٌّ  ة ثأ٫ٌ٩  ك٤ٝ٪ة قةث
ح  كإيٌن أٌٔؽق ظك٪نة يْ٭ؿ ٨٦ ركايةد٫ أ٫ٌ٩ ٨٦ النيٕح اإل٦ة٦يٌ »ٝةؿ/ 

٢٧ ث٭ة  ٚينجيغ اجلــ حبك٪٫   مل٧ٌٮف ركايةد٫ ككرثد٭ة ككٮ٩٭ة قؽيؽةن  ٔك
 .(2)«كإف اكف ٝؽ أ٢٧٬ ذ٠ؿق ٧٤ٔةء الؿصةؿ

  ايةتو ؛ ألٌف دل٧ٮع ٦ة ركاق النيغ ٔ٪٫ سمف رك٪ة ٩ؿل الؿص٢ ٦٭٧الن ١ٰ٣٪ٌ 
٤ي٫ ال ي٪ؽرج الؿصةؿ يف ٔؽاد ٔرشة ركايحن  ك٦ة ركاق النيغ املٛيؽ ٔ٪٫ قٌخ    ٔك

ـٔٛؿاينٌ  ٤ي٫ ال إال  امل١رثي٨ ثةلؿكايح. ك٦ٓ إ٧٬ةؿ ال ماكؿ يف قةاؿ الك٪ؽ  ٔك
 ٭ة ال خت٤ٮ ٨٦ مةاجحو ىل ٬ٰؾق الؿكايةت يف ٌٌٝيح احل٧ةيٌن؛ أل٩ٌ إي٧س٨ االقت٪ةد 

 يف دأييؽ احل٧ةيٌن. ث٢ ٗري ّة٬ؿةو   حو   ث٢ أكرث٬ة ٗري رصحيحو ق٪ؽيٌ 

ؽو   ركل اللكينٌ  -۱ َّ٧ محؽ ث٨ حمي
ى
  ٨ٔ يٕٞٮبى   ٨ًٔ اث٨ً حمجٮبو ٨ٔ أ

اج ٝةؿ/  َّ ٤ٝخ أليب ٔجؽ اهلل/ ٦ت ٚؿج ميٕذس٥؟ ٝةؿ/ إذا اػذ٤ٙ »الَّسَّ
ة  كرٚٓ لٌك ذم ذ٭ةس  ككّل ق٤ُة٩٭٥  كػ٤ٕخ األٔؿاب أٔ٪ٌ كدل ا٣ٕجٌ 

                                                                                              

 .۱4۲  ص ۰۲ ج  /املىؽر الكةثٜ( 1)

 .۱۸6ص  ( املىؽر الكةثٜ/2)
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  كأٝج٢ احل٧ةيٌن  كػؿج وةظت ٬ٰؾا ويىيذ٫  كّ٭ؿ النةَلٌ  ويىيحو 
كظس٥ . (1)«كقالظ٫ ح ثرتاث رقٮؿ اهلل األمؿ ٨٦ املؽي٪ح إىل م١ٌ 

 .(2)ح احلؽيرثىعٌ  ٦ح املض٤طٌ ا٣ٕاٌل 
دػ٤خ »ةف  ٝةؿ/ ا٣ُعٌ  اثلٞفٌ  ؽ ث٨ مك٥٤و ٨ٔ حم٧ٌ  ركل الىؽكؽ  -۰

كأ٩ة أريؽ أف أقأهل ٨ٔ ا٣ٞةا٥ ٨٦ آؿ   ابلةٝؿ  ٌٔل  ؽ ث٨ حم٧ٌ  ىلع أيب صٕٛؿو 
٨٦  ة/... كإٌف ٨٦ ٔال٦ةت ػؿكص٫ ػؿكج الكٛيةينٌ ٚٞةؿ يل ٦جذؽان   ؽو حم٧ٌ 

٨٦ الك٧ةء يف م٭ؿ رمٌةف   النةـ  كػؿكج احل٧ةيٌن ٨٦ احل٨٧  كويعحن 
 .(3)«ي٪ةدم ٨٦ الك٧ةء ثةق٫٧ كاق٥ أثي٫ ينةك٦٪ةد
ـو ؽ ث٨ ٧٬ٌ ٧ٌ أػرب٩ة حم»/ ٝةؿ اجل٧ٕةينٌ  -۲ ؽ ث٨ زن صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌ   ظؽٌ ة
ٟو    ٨ٔ أيب احلك٨ ؽ ث٨ أيب ٩رصو   ٨ٔ أمحؽ ث٨ حم٧ٌ ث٨ اعو٥و  زن ٌٔلٌ ظؽٌ   ٦ةل
ة  كمٕيت ث٨  كاحل٧ةيٌن كاملؿكاينٌ  أ٫ٌ٩ ٝةؿ/ ٝج٢ ٬ٰؾا األمؿ الكٛيةينٌ  الًؿ
 .(4)«١ٚيٙ يٞٮؿ ٬ٰؾا ٬ٰؾا وة٣طو 
  ٨ٔ ؽ ث٨ مك٥٤و حم٧ٌ ٨ٔ  (ا٣٘يجح)٠ذةب  يف ركل النيغ ا٣ُٮسٌ  -4

 .(5)«كاحل٧ةينٌ  خيؿج ٝج٢ ػؿكج ا٣ٞةا٥ املرصٌم »٫ٌ٩ ٝةؿ/ أ  اإل٦ةـ الىةدؽ 
                                                                                              

 .۰۸5  احلؽير ۰۰4  ص ۸ج  /( الاكيف1)

 .۱54  ص ۸ج  /( مؿآة ا٣ٕٞٮؿ2)

 .7احلؽير   ثةب ٦ة أػرب ابلةٝؿ ٨٦ كٝٮع ا٣٘يجح  ۲۰۸ص  /( ٧٠ةؿ ادلي3٨)

 . ۱۲۲  ص (٤٪٧ٕةينٌ )ل / ا٣٘يجح  ٩ٞالن ۰۲۲٨ٔ  ص 5۰ج  /األ٩ٮار ( حبةر4)

 .۰7۱ص  (/٤ُٮسٌ )ل٘يجح ( ا5٣)
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ٌن  ركل النيغ ا٣ُٮسٌ  -5 ػؿكج اثلالزح »/ ٨ٔ اإل٦ةـ الىةدؽ  ةأي
ـو كاظؽو    يف م٭ؿو كاظؽةو  كاحل٧ةيٌن يف ق٪حو  كالكٛيةينٌ  اخلؿاقةينٌ    كاظؽو    يف يٮ

ٌٜ ثأ٬ؽل ٨٦ ر ك٣يف ٚي٭ة رايحه   .(1)«ايح احل٧ةيٌن ي٭ؽم إىل احل
ٝةؿ/  ركل النيغ الىؽكؽ  ٨ٔ ٦ي٧ٮف ابلةف  ٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل  -6

  كامل٪ةدم ي٪ةدم ٨٦ الك٧ةء  احل٧ةيٌن  كالكٛيةينٌ  /ٝج٢ ٝيةـ ا٣ٞةا٥ سمفه »
ٙه   .(2)«حثةبليؽاء  كٝذ٢ اجلٛف الـكيٌ  كػك

ؽ ٦ة يؤيٌ  (قنن ادلاين) ٨ٔ ٩ٞالن  (3)ك٤ِلٌ لا املٞؽسٌ  ث٨ حيىي يٮق٨ٔٙ 
ٓ احلةصح إظٮؿ ا٣َٛت كاملالظ٥ ننري  ٦ٌٛى٢و  ػؿكج احل٧ةيٌن يف ظؽيرو  ىل مًٮ

ـت اجليٮش إذا انكةثخ ٤ٔيس٥ ا٣رتؾ  كص٭ٌ  ٝةؿ/... ٨ٔ ٧ٌٔةر ث٨ يةسو »٦٪٫/ 
 م اكف مج٧ٓ األمٮاؿ يكذؼ٤ٙ ٨٦ ثٕؽق رصالن اٌل  ك٦ةت ػ٤يٛذس٥  إحلس٥
ٛن  رض  كخية٣ٙ الؿكـ كا٣رتؾ  كدْ٭ؿ احلؿكب يف األ  ٓ ثٕؽ قنذّية ٚيؼ٤ًٕي

 ل٤ٕؿب ٨٦ رش  ٝؽ اٝرتب. خيكٙ ث٘ؿبٌ  ىلع قٮر دمنٜ/ كي٢ه  كي٪ةدم ٦٪ةدو 
٭٥ ي٤ُت امل٤ٟ/ ثةلنةـ. كٌ  كخيؿج زالزح ٩ٛؿو    خيٌؿ ظةاُ٭ةكضؽ٬ة ظٌت م

 ته ٨٦ أ٢٬ ثيخ أيب قٛيةف  خيؿج ك٫ٕ٦ ك أو٭ت  كرص٢ه  أثٞٓ  كرص٢ه  رص٢ه 
                                                                                              

 .444  احلؽير 445ص  ( املىؽر الكةثٜ/1)

 .۰۲۲  ص ۰5ج  /حبةر األ٩ٮار( 2)

 .46ص  /ٔٞؽ ادلرر( 3)
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)ٝجي٤ح ثن الكب( كحيرص اجلةس ثؽمنٜ  كخيؿج أ٢٬ امل٘ؿب ي٪عؽركف إىل 
 . كخيؿج ٝج٢ ٰذلٟ ٨٦ يؽٔٮ آلؿ مرص  ٚإذا دػ٤ٮا ٚذ٤ٟ أ٦ةرة الكٛيةينٌ 

 .(1)«  كيزنؿ ا٣رتؾ اجلـيؿة )م٧ةؿ ا٣ٕؿاؽ(  كيزنؿ الؿكـ ٤ٚكُّي... ؽو حم٧ٌ 
ح ٔس٧ةف ث٨ دل٭ٮحلٌ   ٨ٔح  ٌٚالن كل٥ دؿد ٬ٰؾق الؿكايح يف املىةدر النيٕيٌ 

ٔ٪ؽ٩ة  أك ٠ٮ٫٩  - ٬ 444  ق٪ح ـهكاملذٮٌف  ۲7۱املٮلٮد ق٪ح  -ادلاين  األمٮٌم  قٕيؽو 
٥ ٨٦ ز٪ةء ا٣ٕة٦ٌح  ؛٦٭٧الن  ٣ٕؽـ دٌٕؿض أٔالـ الؿصةؿ النيٕح ٣رتدمذ٫  ثةلٗؿ
 ظةِٚ األ٩ؽلف. ثةإل٦ةـ... ٚٞؽ كو٫ٛ ال٬بٌ   صالَل٥ هلإك  ٤ٔي٫

    ك٩ٕذ٫ احل٧يؽٌم «املؾ٬ت ادلٔٮة ٦ةلكٌ اكف دلةب »/ كٝةؿ امل٘ةَلٌ 
ح يف ٤ٔٮـ أظؽ األا٧ٌ »  ٚي٧ة ٝةؿ ٔ٪٫ اث٨ بن١ٮاؿ/ «املعٌؽت ال٧ي١رًث »ثػ 

نٌ  ة ٚةًالن اكف دٌح٪ن  ا٣ٞؿآف... ٨ٔ ثٌٕ٭٥  احلضؿٌم    ك٢ٞ٩ ٨ٔ ٔجيؽو «ي ةكراعن قي
 .(2)«يٌة٬ي٫ ثٕؽ ٔرصق أظؽه  ل٥ يس٨ يف ٔرصق كال»٫ٌ٩ ٝةؿ/ أ

ـو  ؽو ك ادلاين  كبّي أيب حم٧ٌ ٧ٔؿو كٝؽ اكف ثّي أيب   ك٦٪ةٚؿةه  كظنحه  ث٨ ظـ
 .(3)  أٌٚخ ث٭٧ة إىل اتل٭ةيجمؽيؽةه 

اق٫٧  رص٢ه ٨٦ ثن ٬ةم٥و  وةظتي رك٦ٌيحو »/ ةدو ث٨ محٌ جلٕي٥  (َٛت)ا٣كصةء يف 
ٓو آػؿكٝةؿ  «.وجٖ ث٨ زيؽو األ   «.اق٫٧ أوجٖ ث٨ يـيؽ»/ يف مًٮ

                                                                                              

 .املىؽر الكةثٜ( 1)

 .77  ص ۱۸ج  /( قري أٔالـ اجلجالء2)

 .۲۱۲ص  املىؽر الكةثٜ/( 3)
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يٍ  ٕى ًَٛتى )يف  ٥ه كٝةؿ جي ة (ا٣ ٌن  ػ٤ٙ و٪ٕةء يسًل يٞةؿ َلة ٨٦ ٝؿيحو خيؿج »/ أي
ّي ٨٦ ٩يٌ ةألٌف احل٧ كٝي٢ ٝعُةينٌّ  .(1)«حه كأ٫٦ٌ ي٧ة٩يٌ    أثٮق ٝؿشٌّ ث٧ؿظ٤حو 

ةا٣ٞعُة٩يٌ    إذ ي٪٢ٞ ٩ٕي٥ه ٨ٔ ح  ككَ٪٫ احل٨٧  كيٛذط الؿكـ كيٞذ٢ ٝؿينن
/ ة اٌلم ىلع يؽ احل٧ةينٌ » ٠ٕتو  .(2)«يٞذ٢ ٝؿينن

 مالخظخان/
ا ٦٪٭٥ ػةٌوحن  ٮفيٞٙ اجلٮاوت كاألمٮيٌ  -۱ ة ك٦ٕة٩ؽن ٌن ة راٚ ٛن ة. ل٤ي٧ةينٌ  مٮٝ  د٧ة٦ن
٦٪٭ة  كإٌف أٝىص ٦ة  ٪ة يف ريتو ؽ ركايةد٪ة أو٢ ػؿكج احل٧ةيٌن؛ ١ٰ٣٪ٌ دؤيٌ  -۰

٤ي٫ ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ  ؛يبجخ ث٭ة ٬ٮ ظؿكح احل٧ةيٌن يف اجل٤٧ح ٌف أو٢ ّ٭ٮرق ٨٦ إٔك
ٌٞ  املك٧ٌ٤ةت  ك٣ٰس٨ ال يٮصؽ ٦ة يؽٌؿ  ة.جةدٌ اذ٫ أك كصٮب ة٩يٌ ىلع ظ  ٫ٔ صـ٦ن

                                                                                              

 .۰۲7املىؽر الكةثٜ/ ص ( 1)

 .۲۲5ص  املىؽر الكةثٜ/( 2)



 

 



 

 

 

 

 خروج الحسنّي

 



 

 



 

 

يٌٕؽ ابلعر يف ٔال٦ةت ا٣ْ٭ٮر ٨٦ أ٥ٌ٬ ابلعٮث يف ا٣ٕٞيؽة امل٭ؽكٌيح  
٠سرينا  قٌي٧ة ٚي٧ة يؿدجٍ بنؼىٌيةت  كٝؽ أذىن ث٫ أا٧ٌح أ٢٬ ابليخ 

ف ٬ٰؾا ا٣ٛى٢ كٌن  كا٣ْ٭ٮر. ك٨٦ ا٣ٕال٦ةت ا٣يٌت تكجٜ ا٣ْ٭ٮر ػؿكج احل
 /ك٩ُؿح األقب٤ح اتلةحلح ك٩ٞٮؿ  احلكنٌ  حىل مؼىيٌ إننري ق

 ؟احلكينٌ  ـأ ٬ٮ احلكنٌ أ
 كك٥ ٔؽد الؿكايةت ٚي٫؟

 م يؿكي٭ة؟ك٨٦ اٌل 
 ك٦ة ٦ؽی دال٣ح ٬ٰؾق الؿكايةت؟

 ؟إمجةيبٌّ  ٫ ٔ٪رصه ىلع أ٩ٌ  ك٢٬ دؽٌؿ 
 ذ٫؟ك٩٭ٌ ٛٮف ّتةق احلكنٌ املك٧٤ّي ملكٌ  ىلع أفٌ  ك٢٬ دؽٌؿ 
 ثيخ ا٣ٞىيؽ. ٭ة ْلأ٩ٌ  ٭ة  كأ٨ٌّ ٪٨٦ اإلصةثح ٔ ثؽٌ  ال يتاألقب٤ح ا٣ٌ  ٬ٰؾق ْل
  ٚجٕي الؿكايةت أك ظكينٌّ  ٫ ظكنٌّ يف أ٩ٌ  ٬٪ةؾ ػالؼه  ٚ٪ٞٮؿ/

    كبٕي الؿكايةت كرد ٚي٭ة احلكينٌ كاحلكينٌ  دمٕخ ثّي احلكنٌ 
 .كبٌٕ٭ة كرد ٚي٭ة احلكنٌ 
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أم ال دٮادؿ كال اقذٛةًح يف   ةددذضةكز اآلظ كدل٧ٮع الؿكايةت ٚي٫ ال
 ذ٫.ح مؼىيٌ إمجةثيٌ 
ـٌ  فٌ أأػؿی  كبٕجةرةو   ٬ٰؾق الؿكايةت أكرث٬ة ًٕيٛح الك٪ؽ فٌ إ ز٥ٌ  ادلال٣ح  اتلة

 الك٪ؽ ًٕيٙ ادلال٣ح. كا٣ٞٮٌم   ًٕيٙ الك٪ؽ
ًن  ز٥ٌ    ٚف ثٕي  ثٌ٘ي اجلْؿ ٨ٔ الك٪ؽ ةثٕؽ ٰذلٟ جنؽ يف الؿكايةت دٕةر

 ال ظي٪٧ة يْ٭ؿ.  ح ظي٪٧ة خيؿج امل٭ؽٌم م١ٌ يف  الؿكايةت يسٮف احلكنٌ 
يٮو٢ ثٕي املٮايل اخلرب   كف ثٕي الؿكايةت ظي٪٧ة خيؿج اإل٦ةـ

 ٩.٫ح كيٞذ٤ٮ١ٌ ح ٚيأػؾق أ٢٬ مٚيؼؿج ث١٧ٌ   ل٤عكنٌ 
كف مكريق إىل ا٣ٕؿاؽ ي٤ذيق   (1)يؿاف يف إ احلكنٌ  كف ثٕي الؿكايةت أفٌ 

يسٮف  ماكفو  ٌم أك٨٦   ٌط الىٮرةدذٌ  ذف ل٥إكيجةي٫ٕ ٬٪ةؾ.   ثةإل٦ةـ امل٭ؽٌم 
 ػؿكص٫ كا٩ُال٫ٝ.
رقةؿ إ٩ؿق٤٭ة  أف ٩نذج٫  كال ثؽٌ  ابلٕي ٬ٰؾق الؿكايةت ٚال كٝؽ اقذ٢ٌ٘ 

 /ة الؿكايةتكأ٦ٌ   ٧ةتاملك٤ٌ 

 كْل ركايحه   أ٦ري املؤ٦٪ّي   يف ٬ٰؾا املضةؿ ركايح ؿ ركايحو إٌف أكٌ 
 ٦ٕض٥ أظةدير اإل٦ةـ )٦٪٭ة ىلع ٦ة يف ٠ذةث٪ة  نري ملؼذرصو   كن٤حه ٦ٌٛى 

 دىري ثٮادم ... كتكري اجليٮش ظٌت ختذ٤ٙ زالث رايةتو / »( امل٭ؽٌم 
                                                                                              

 .۲6ص  /دراقحه یف ركايةت احلكنٌ  ؛۱5  ص 5۲ج  /( حبةر األ٩ٮار1)
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ٜو  يف ٬ؽكءو  (1)ا٣ٞؿل ٔرش أ٣ٙ  يف ازن ٫ احلكنٌ   كي٤ع٫ٞ ٬٪ةؾ اث٨ ٧ٌٔ كرٚ
ٌٜ ٚيٞٮؿ/ ية ث٨ ٥ٌٔ  ٚةرسو   ثٰ٭ؾا اجليل ٦٪ٟ  أ٩ة اث٨ احلك٨ كأ٩ة   أ٩ة أظ
 / ٢٬ لٟ ٨٦ آيحو . ٚيٞٮؿ احلكنٌ / ث٢ أ٩ة امل٭ؽٌم . ٚيٞٮؿ امل٭ؽٌم امل٭ؽٌم 

ة يف إىل ا٣ُري ٚتكٍٞ ىلع يؽق  كي٘ؿس ٌٝيجن  ٚ٪جةيٕٟ؟ ٚيٮ٦ئ امل٭ؽٌم 
٥ كيك٤ٌ  .ْل لٟ  / ية ث٨ ٥ٌٔ كيٮرؽ  ٚيٞٮؿ هل احلكنٌ  ثٕٞح ٨٦ األرض ٚيؼضٌ 

 .(2)«٦ذ٫...إحل٫ صين٫ كيسٮف ىلع ٦ٞؽٌ 
اإل٦ةـ  كأفٌ   يسٮف ثٕؽ ا٣ْ٭ٮر اإلمجةيبٌ  الؿكايح أٌف دكر احلكنٌ ك٦ٛةد ٬ٰؾق 
ـ٥ٔ  ؛ة ٝج٫٤ ٚ٭ٮ ٦٪عؿؼه ىل ا٣ٕؿاؽ. كأ٦ٌ إ ة٭ن ح كاحلضةز ٦ذٮصٌ ٝؽ اصذةز م١ٌ  إذ ي

 أوعةث٫ ٚ٭٥ ىلع ٬ٰؾق ا٣ٕٞيؽة ابلة٤َح. ٟلكؾٰ   ك٫ ٬ٮ امل٭ؽٌم ٩ٌ أ
يسٮف  ذ٫صة٬كك أذجةر احلكنٌ  يع٨٦ يؽٌ  ك٢ٌٕ٣   ٤ح٬ٰؾق ْل الؿكايح املٌٛى 

 دحل٫٤ ٬ٰؾق الؿكايح كيٕذ٧ؽ ٤ٔي٭ة.

 ةمصادر العامّ 

 النةٚعٌ  ؿ ٨٦ ٢ٞ٩ ٬ٰؾق الؿكايح ثُٮَلة كدٛىي٤٭ة ٬ٮ املٞؽسٌ إٌف أكٌ 
ك٬ٮ ٨٦ ٧٤ٔةء ا٣ٞؿف الكةثٓ  أكرد٬ة  ( ٔٞؽ ادلرر)وةظت ٠ذةب  الك٤ِلٌ 

                                                                                              

   ا٣ٞؿی.۲۲۸  ص ٦4ٕض٥ ابلدلاف/ ج  . ا٩ْؿ/( ثّي املؽي٪ح كالنةـ1)

  دٕٞج٫    اػذالؼ الؿايةت كا٣َٛت ا٣يٌت۱۲۸  ص  4/ ج ( ٦ٕض٥ أظةدير اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 2)
 .۱/64۰ح 
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ىل إزؿ لٰ٭ؾق الؿكايح كال أ  ٨ٔ(1) أ٦ري املؤ٦٪ّي  يف ٠ذةث٫ ثةتلٛىي٢ مؿقالن 
 ا٣ٞؿف الكةثٓ.

ثٕي ٬ٰؾق الؿكايح  يق اَل٪ؽٌم ركی املذٌ  الك٤ِلٌ  ة٨٦ كٚة يت ق٪حو بثٕؽ ٦ ز٥ٌ 
 .(2)(ا٣رب٬ةف)يف ٠ذةث٫  (ٔٞؽ ادلرر)٨ٔ 

٬ٰؾا اغيح ٦ة يف ابلةب ثة٣نكجح إىل مىةدر ٬ٰؾا احلؽير ثُٮهل كدٛىي٫٤ يف 
 ح.٠ذت ا٣ٕة٦ٌ 

 ةمصادر اإلماميّ 

ض يذٕؿٌ  ٫ ل٩٥ٌ إٚعكت حتٞيٞ٪ة املذٮآً ٩ٞٮؿ   ح٦ة٦يٌ ة يف ٠ذت اإلأ٦ٌ 
كإىل ز٦ةف   ٨٦ ٧٤ٔةا٪ة كأ٤٧٬خ إىل ا٣ٞؿف الؿاثٓ ٔرش لٰ٭ؾق الؿكايح أظؽه 

   ٨٦ اَلضؿة ۱۲۲۲ ق٪ح املذٮٌف ( 3)(إلـاـ اجلةوت)وةظت ٠ذةب  ٌم احلةاؿ
  يت ػُج٭ة يف ابلرصةا٣ٌ  كربُ٭ة خبُجح أ٦ري املؤ٦٪ّي  أكرد٬ة بك٪ؽو إذ 
 . ُجح ابليةفخب ملٕؿكٚحا

                                                                                              

  ا٣ٛى٢ اثلةين  يف اخلكٙ يف أظةدير ادلا٣ٌح ىلع كاليذ٫  /4  ابلةب ۹7( ٔٞؽ ادلرر/ ص 1)
 ثةبليؽاء كظؽير الكٛيةيٌن.

 .۱5يف ال١ؿا٦ةت  ح  /۱  ابلةب 77ك 76( ا٣رب٬ةف/ ص 2)

ة ا٣ُبٌط اجلضٌف 3) ةث٪٫  أ٫ٌ٩ اتلىق ثةحلةاؿٌم أك ث ( ق٧ٕخ ٨٦ كادلم املؿظٮـ حم٧ؽًر
كا٣رتديؽ ٦ٌ٪ة  ٚٞةؿ هل احلةاؿٌم ٔ٪ؽ٦ة َجٓ ك٩ـؿ ال١ذةب إىل الكٮؽ/ "كصؽت ٚي٫ ثٕي ٦ة ل٥ 

 أكذج٫ أ٩ة".
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ٝةؿ/   أمحؽ األ٩جةرٌم   ؽ ث٨ز٪ة حم٧ٌ ظؽٌ »٬ٮ/  ٨٦ اجلٌه  كردق احلةاؿٌم  ك٦ة أ
ٟو ٝةؿ/ ظؽٌ  ٝةيض الؿٌم  ؽ ث٨ أمحؽ اجلؿصةينٌ ز٪ة حم٧ٌ ظؽٌ  ٨ٔ أثي٫  ز٪ة َٮؽ ث٨ ٦ةل

 ة دٮىٌل / ل٧ٌ  َة٣تو  ث٨ أيب ر٫ٕٚ إىل ٌٔلٌ  اهلل ث٨ مكٕٮدو  ق ٨ٔ ٔجؽ٨ٔ صؽٌ 
دؾ٢٬  الزح أىت إىل ابلرصة ٚؿق صة٦ٕ٭ة كػُت اجلةس ػُجحن اخلالٚح ثٕؽ اثل

٦٪٭ة اجل٤ٮد... كْل آػؿ ػُجح ػُج٭ة  ٚع٧ؽ اهلل كأزىن  ٦٪٭ة ا٣ٕٞٮؿ ك دٞنٕؿٌ 
   يىري إىل ا٣ٕؿاؽيكري ثةجليٮش ظٌت  ز٥ٌ  ..."/  ٚٞةؿ  كذ٠ؿ اجلبٌ   ٤ٔي٫

اق٫٧  رص٢ه  كىلع قةٝذ٫  اق٫٧ ٔٞي٢ه  ٦ذ٫ رص٢ه كأ٦ة٫٦ ىلع ٦ٞؽٌ   كاجلةس ػ٫ٛ٤
ك يٞٮؿ/ ية   ٔرش أ٣ٙ ٚةرسو  ٨٦ أكالد احلك٨ يف ازن ٚي٤ع٫ٞ رص٢ه   احلةرث
ٌٜ   ث٨ ا٥ٕ٣ٌ  ك٬ٮ أكرب ٨٦    ٨٦ كدل احلك٨أليٌن  ؛٦٪ٟ ثٰ٭ؾا األمؿ أ٩ة أظ
أك  ٚيٞٮؿ هل/ ٢٬ ٔ٪ؽؾ آيحه    أ٩ة امل٭ؽٌم / إيٌن ٚيٞٮؿ امل٭ؽٌم   احلكّي
ٚيٮَل إحل٫ ٚيكٍٞ يف   يف اَلٮاء ريو إىل َ ٚي٪ْؿ امل٭ؽٌم  ؟أك ٔال٦حه  ٦ٕضـةه 

 ٌٛ ة ة يةبكن ي٘ؿس ٌٝيجن  ز٥ٌ   كين٭ؽ هل ثةإل٦ة٦ح -دٕةىل  -ٚي٪ُٜ ثٞؽرة اهلل   ٠٫
ا اكف يف كيأػؾ ص٧٤ٮدن   كيٮرؽ ٚيؼضٌ   ٨٦ األرض ٣يف ٚي٭ة ٦ةءه  يف ثٕٞحو 

/ األمؿ ٚيٞٮؿ احلكنٌ   ٚيٛؿك٫ ثيؽق كيٕض٪٫ ٦س٢ الن٧ٓ  األرض ٨٦ الىؼؿ
 .(1)...« تك٥٤ ص٪ٮدقٚيك٥٤ ك .لٟ

                                                                                              

ـاـ اجلةوت/ ج  (1)   ا٣ٛؿع   ا٣٘ى٨ اثلة٨٦ يف ٔال٦ةت ّ٭ٮر ا٣ٞةا٥ ۱6۸ك ۱4۸  ص ۰إل
ح ا٣يٌت يف ٔال٦ةت ا٣ْ٭ٮر  الؿحيةف األٌكؿ  يف اخلُج الؿاثٓ  الؿيةظّي يف ػُت ٌٔل  

 . ػُج٭ة يف ابلرصة املٕؿكٚح خبُجح ابليةف
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يؿكم ثٕي ٬ٰؾق الؿكايح يف ٠ذةث٫  (املكذؽرؾ)وةظت  إٌف اجلٮرٌم  ز٥ٌ 
 .(ٔٞؽ ادلرر)٫ ركاق ٨ٔ ٦ٓ درصحي٫ ثأ٩ٌ   (1)(٠نٙ األقذةر)

ظٌ  اجلضفٌ  ز٥ٌ  م٤عٞةت )يف  (ٔٞؽ ادلرر)ذ٠ؿ الؿكايح ٨ٔ  املٔؿ
ؾا ال١ذةب ٬ٮ يف ٬ٰ  ٦جىن املؿظٮـ اجلضفٌ  ك٣ٰس٨ ٨٦ امل٤ٕٮـ أفٌ   (2)(اإلظٞةؽ
٨٦ دكف أف    ٜ ثأ٢٬ ابليخح ٚي٧ة يذ٤ٌٕ ٦ة كرد يف ٠ذت أ٢٬ الك٪ٌ  دمٓ لٌك 

 .(ٔٞؽ ادلرر)٫ ٨ٔ ح ثأ٩ٌ رصٌ أ٫ٌ٩ ىل ٰذلٟ إأًٙ   حض ل٧٤٪ةٝنح الك٪ؽيٌ ٕؿٌ يذ
ٌن  (3)(النيٕح كالؿصٕح)كالنيغ الٮادل يف  ـاـ)إ٫ ٨ٔ ح ثأ٩ٌ يرصٌ  ةأي  .(اجلةوت ل

 لاألوّ  شكالاإل 

 (ٔٞؽ ادلرر)  ٜٛ ٦ٓ ركايح٫ يذٌ ٩ٌ إكظير   ةدٞؿيجن  امل٧ٌٮف كاظؽه  فٌ أ٩ؿی 
ك٬ٰؾق اخلُجح أ٣ٞيخ يف ابلرصة ثٕؽ   (4)"ػُجح ابليةف" ثػ ٔ٪٭ة يٕرٌب  كاحلةاؿٌم 

كٚةد٫ اك٩خ  فٌ  ٦ٓ أ مكٕٮدو ٨ ثا  كيؿكي٭ة  ٨٦ اَلضؿة ۲6م ق٪ح أ  ظؿب اجل٢٧
                                                                                              

   ا٣ٛى٢ اثلةين  يف ذ٠ؿ النج٭ةت  النج٭ح األكىل كاجلٮاب ٤ٔي٭ة.۲5۹ك ۲5۸( ٠نٙ األقذةر/ ص ۰)

/ ج 2) ٌٜ   أظةدير كردت ٨٦   ٌٚةا٢ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 5۸۲ك 574 – 567   ص۰۹( م٤عٞةت إظٞةؽ احل
 .َؿؽ ا٣ٕة٦ٌح يف امل٭ؽٌم 

 .  امل٭ؽٌم امل٪ذْؿ كاحلكنٌ ۱۲5  ص ۱يٕح كالؿصٕح/ ج الن (3)

دٌٕؿً٪ة ٣ٞك٥و ٨٦ ٬ٰؾا  قحو ق٪ؽيٌحو كدراقحو دالحٌلحو اثيةفه ذي٢ ػُجح ابليةف  كبؽر ل٤ٮادل  (4)
 (.الالكـ يف ٠ذةث٪ة )يف رظةب اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 
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 .ح أربٓ ق٪ٮاتو ٤ح الـ٦٪يٌ ٚة٣ٛةو ؛٨٦ اَلضؿة ۲۰ق٪ح 
د ٰذلٟ ٚي٧ة لٮ ٝةلٮا ثذٕؽٌ  ٧ة يذ٥ٌ ٩ٌ إك  ٨٦ ظ٢ّّ ٬ٰؾا اإلماكؿ الك٪ؽٌم  ثؽٌ  ٚال

أك أف يٞٮلٮا ٬ٮ ٩ٛك٫ النؼه   ي٢ٞ ث٫ أظؽه  ك٬ٰؾا ل٥  اهلل ث٨ مكٕٮدو  ٔجؽ
ك٬ٮ ػالؼ   كزالزّي ٨٦ اَلضؿة حو ـ قذٌ ثٕؽ اع ٫ ٝؽ دٮٌف ١ٰ٣٪ٌ   املٕؿكؼ

 ق٪ح كٚةد٦.٫ة ركی ٨ٔ املٕؿكؼ ك

ي شكااإل 
 
 ل الثاب

  ٤ٚٮ راصٕ٪ة ٠ذةب ٨ٔ أ٦ري املؤ٦٪ّي  ث٨ مكٕٮدو ايٕ٭ؽ ركايح  ل٥
ـٌ  (د٭ؾيت ال٧١ةؿ) يؿكم ٨ٔ أ٦ري  اهلل ث٨ مكٕٮدو  ٔجؽ جنؽ أفٌ  ال ٌم ل٤عةِٚ امل

 . (1)املؤ٦٪ّي 

 اإلشكال الثالث

ٌٜ ٝٮهل ثةال ك   يبجخ مٮاالد٫ ٣ٌٕل   ٫ ل٩٥ٌ إٚ  يبجخ كزةٝذ٫ ٔ٪ؽ٩ة ل٥   حل
املؿدیض ثؿكايةد٫ ىلع املؼة٣ّٛي  كاقذؽٌؿ   حل٭٥إا٣ٞٮـ ك٦ةؿ  ٫ كاىل٩ٌ أ كوطٌ 
ـو  مكٕٮدو  اقتجىةر اث٨ ثأفٌ  ٌم ح ا٣تكرتكرصٌ   صؽالن  كركی   (2)ٗري ٤ٕ٦ٮ
 .(3)ػ٤ٍ مكٕٮدو  اث٨ ٨ٔ ا٢ٌٛ٣ ث٨ مةذاف أفٌ  ٨ٔ ال١ٌظٌ  ٦ح احلٌٌلٌ ا٣ٕاٌل 

                                                                                              

 .  ۲547  دؿدمح ٔجؽ اهلل ث٨ مكٕٮدو  ر٥ٝ 5۲۲  ص ۱۲د٭ؾيت ال٧١ةؿ/ ج ( 1)

؛ ٦ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ 45۰7  دؿدمح ٔجؽ اهلل ث٨ مكٕٮدو  ر٥ٝ 6۲۲  ص 6ٝةمٮس الؿصةؿ/ ج  (2)
 . 7۱6۲  دؿدمح ٔجؽ اهلل ث٨ مكٕٮدو  ر٥ٝ ۲۰۰  ص ۱۲ج 

؛ ا٩ْؿ ۱455  ا٣ٞك٥ اثلةين  دؿدمح ٔجؽ اهلل ث٨ مكٕٮدو  ر٥ٝ ۲6۹ػالوح األٝٮاؿ/ ص  (3)
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 اإلشكال الرابع

٨٦ املٕةرصي٨  ٚإف  (إلـاـ اجلةوت)وةظت  احلةاؿٌم  ا٣زيدٌم  ٕؽٌ ي
٨ٔ أ٦ري  كركاق مؿقالن  ( ٔٞؽ ادلرر)ح ٚةملىؽر ٬ٮ أػؾ٬ة ٨٦ ٠ذت الك٪ٌ 

٨٦  7۲۲ثٕؽ ق٪ح  كالك٤ِلٌ   ٨٦ اَلضؿة 4۲اقتن٭ؽ ق٪ح  اٌلم املؤ٦٪ّي 
 .ةدٞؿيجن  ق٪حن  66۲   كا٣ٛةو٢ الـ٦نٌ  اَلضؿة

ي٧س٨ أف يٕذ٧ؽ  ك٩ٞٮؿ/ ال ىل املىةدر كالك٪ؽ يف الؿكايح األكىل إ٬ٰؾا ثة٣نكجح 
 ! ْل؟كأٌن   (1) أف دٮصؽ ٝؿاا٨إاٌل  ٭٥ٌ ىلع ٦س٢ ٬ٰؾق الؿكايح  ٨٦ ظير الك٪ؽ  ال٤ِّ 

 الموسويّ  د مهدي  السيّ  -أ

َٮا٣ٓ )ٔالـ ا٣ٞؿف اثلة٣ر ٔرش يف ٠ذةث٫ أ٨٦  املٮقٮٌم ٦٭ؽمٌّ ؽ ٝةؿ الكيٌ 
ح/ يٌ ضُ٪ثٕؽ ذ٠ؿ اخلُجح اتل - .(2) ٬ ۱۰5۲ ق٪ح م ٚؿغ ٨٦ دأحل٫ٛاٌل  (٩ٮاراأل

                                                                                              

  ۰۱5  ص ۰ح(/ ج ٪ٞيط املٞةؿ( )ا٣ُجٕح احلضؿيٌ لٟ/ ٨ٔ املة٦ٞةيٌن كاجل٧ةزٌم يف )دػالؼ ذٰ 
  دؿدمح ۱۲7  ص 5؛ مكذؽراكت ٥٤ٔ رصةؿ احلؽير/ ج 7۲7۰دؿدمح ٔجؽ اهلل ث٨ مكٕٮدو  ر٥ٝ 

 .۸746ٔجؽ اهلل ث٨ مكٕٮدو  ر٥ٝ 

ا ٧ٌٔة يف اجلىٮص.  (1) ة أذرب٬ة ا٣ٛٞ٭ةء زااؽن أكرد النيغ الٮظيؽ ابل٭ج٭ةيٌن أكرث ٨٦ سمكّي مؿٌصعن
  ا٣ٛةاؽة اثلة٩يح كا٣ٕرشكف  يف املؿٌصعةت ا٣ٌيت أذرب٬ة ۰۰۲ٛٮااؽ احلةاؿٌيح/ ص ا٩ْؿ/ ا٣

ا ٧ٌٔة يف اجلىٮص.  ا٣ٛٞ٭ةء زااؽن

 .۱۰۲۲  ر٥ٝ ۱۸۲  ص ۱5ا٩ْؿ/ الريٕح/ ج  (2)
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ري٧٬ة ٨٦ اخلُت املؾ٠ٮرة يف ٬ٰؾا ال١ذةب  » ٬ٰؾق اخلُجح كػُجح ابليةف ٗك
ذ٫ ذ٫ كرازٝيٌ كىلع ػة٣ٞيٌ   ح هلَلٰيٌ ح ىلع اإل٤ٟ ا٣ٛٞؿات ادلا٣ٌ تلاملنذ٤٧ح 

ري٬ة ٨٦ األ ٢٬ أّة٬ؿ٬ة ٔ٪ؽ   ٚٔل ٨٦ ا٣ٛٞؿات املتنةث٭ح  َٰلٌيحٕٚةؿ اإلٗك
ػالؼ ٦ؾ٬ت   كة٣سٛؿث كمنٕؿه   ْة٬ؿ الرشع٣ ّٔي ٦٪ةؼو ٬ؿ كاملترشٌ ا٣ْة

د٪١ؿ  ف الأ٤ٟٚ   ٔ٪ؽ ٝةا٤٭ة ٌٔ٪ة خمـكفه  ٮره ذكبةَ٪٭ة كمك ح ٔرشيٌ  االزن
 كص٫و  ٌم ٥٤ٕ٩ ثأ كحن٨ ال  ٠ٰؾلٟ ٔ٪٭٥ ت٭ة كردك٤ٕ٣ٌ   ّة٬ؿ٬ة كال ثةَ٪٭ة

دٕذٞؽ  ال فأ. ٤ٟٚ الكال٦ح كاجلضةة زٛؿه   ك٬ٮ ا٩سةر٬ة رد  إٚي١ٮف   تكرد
 ٝؽ يٌن إك  كدرتؾ ّة٬ؿ٬ة كبةَ٪٭ة كدأكي٤٭ة ىلع ثيةف ٝةا٤٭ة كدؾر  ْة٬ؿ٬ةث

ْٚة٬ؿ٬ة  ح ٔرشيٌ  ا ث٧ؾ٬ت االزنذ٠ؿد٭ة تل٧٤ٕ٭ة كد٥٤ٕ خمة٣ٛذ٭ة ّة٬ؿن 
  .(1)«ث٧ة يف ابليخ ل٤٬٭ة  كأ٢٬ ابليخ أدرأكبةَ٪٭ة ٔ٪ؽ 

ّ  ض  د جعفر مرتالسيّ  -ب  العاملي

  ٔؽيؽةن  يف ٬ٰؾق اخلُجح إماكالتو  فٌ إ»/ ةمٌلٌ ا٣ٕ مؿدیض ؽ صٕٛؿكٝةؿ الكيٌ 
ح  أك االمذٞةٝةت املكذ٤٧ٕح ٚي٭ة  أك ٚي٧ة ٚي٧ة يؿدجٍ ثةجلةظيح ال٤٘ٮيٌ  قٮاءه 
  ثةإلًةٚح إىل أك دؿا٠يت ٗري ق٤ي٧حو  حو رخييٌ ة  أك دحو حنٮيٌ  ٪ذ٫ ٨٦ أػُةءو د٧ٌٌ 

ٌٟ  كلٌك  َلة  ك٦ة إىل ٰذلٟ. ٔؽـ كصٮد أق٪ةدو  ح نكبذ٭ة إىل يف وعٌ  ٰذلٟ مج٤ٕ٪ة نن
 .اإل٦ةـ أ٦ري املؤ٦٪ّي 

                                                                                              

 ح.ُ٪ضيٌ   يف اخلُجح اتل۱75ص / َٮا٣ٓ األ٩ٮار  (1)
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٩خ كّ٭ؿت ٨٦ املعذ٢٧ أف دسٮف ٬ٰؾق اخلُجح ٝؽ دسٮٌ  كٝؽ ذ٠ؿ٩ة أفٌ 
ري٬ة  ثة٣ٞٮأؽ ال٤٘ٮيٌ  كال ٦ٕؿٚحن  ي٤٧ٟ زٞةٚحن  ال ٨٦ مؼهو  ٩تيضح ٦جةدرةو  ح ٗك

ح  أك ٫ اكف مج٧ٓ ٦ة اكف يٞٓ حتخ يؽق ٨٦ أظةدير مجؽ٬ة يف ٠ذت الك٪ٌ ك٤ٕ٣ٌ 
٭ة ىلع  ٨٦ ا٣ٛؿؽ  ز٥ٌ  ٚؿٝحو  ح  أك أٌم ح  أك اإلق٧ةٔي٤يٌ ؽيٌ النيٕح  أك الـي يىٗٮ

٭ة ٨٦ ق٧ي٪٭ة  أك  ٗسٌ ه د٤ٟ األظةدير  أك ي٧زٌي دكف أف ي٧عٌ  ملك ػُجحو 
 ٌٞ ٌَ  أفٌ  ة٭ة ٨٦ ثة٤َ٭ة  ٧٤ٔن ظ ٦ّي ل٥ يٮرد ٬ٰؾق ٤ٕ٪ة ٤ٔي٫ ٨٦ ٠ذت املذٞؽٌ ٦ة ا

 .(1)«اخلُجح  كل٥ يرش إحل٭ة

 ٦ٕض٥ أظةدير اإل٦ةـ )أكرد٩ة٬ة يف ٠ذةث٪ة  ٤حه ٦ٌٛى  كْل ركايحه 
 يزنؿ كادم كيكري ثةجليٮش ظٌت  »...النة٬ؽ ٚي٭ة ٬ٮ/  كحم٢ٌ  ( ٌم امل٭ؽ
ٛن  يف ازن احلكنٌ  ٫كي٤عٞ  ا٣َٛت ٌٜ    ةٔرش أ٣ ثٰ٭ؾا  ٦ٟ٪   ٚيٞٮؿ هل/ أ٩ة أظ
إىل ا٣ُري ٚيكٍٞ ىلع  ئٚيٮ٦ !  ٬ةت دال٣حن ٚيٞٮؿ هل/ ٬ةت ٔال٦حن  .األمؿ

 ٥ إحل٫ احلكنٌ م ثيؽق ٚيؼٌض كيٕنٮمت  ٚيك٤ٌ ٠ذ٫ٛ  كي٘ؿس ا٣ٌٞيت اٌل 
 .(2)«٦ذ٫...ىلع ٦ٞؽٌ  اجليل  كيسٮف احلكنٌ 

                                                                                              

/ ج  (1)   ظٮؿ ػُجح ۱۸۲  الكؤاؿ   ا٣ٞك٥ ا٣ٕةرش  ٦ذٌٛؿٝةته ۰4۹ك ۰4۸ص   ۲خمذرصه ٦ٛيؽه
/ ج    ا٣ٞك٥ الؿاثٓ  ٥٤ٔه كٌٝةءه  ۱۱  ص ۰۰ابليةف  ا٩ْؿ/ الىعيط ٨٦ قرية اإل٦ةـ ٌٔل 

 ابلةب األٌكؿ  ػُجح ابليةف ال د٤يٜ.

 .65۲/7  ح    أوعةب اإل٦ةـ امل٭ؽٌم ۱56  ص 4/ ج ٦ٕض٥ أظةدير اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  (2)
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 مصادر الرواية

املالظ٥ )يف ٠ذةث٫  ؽ اث٨ َةككسو ؿ ٨٦ ركی ٬ٰؾق الؿكايح ٬ٮ الكيٌ أكٌ 
حه   (1)(كا٣َٛت  /زالزحو  ٨٦ ٠ذتو  ك٬ٰؾا ال١ذةب دل٧ٔٮ

 .ث٨ مٌحةدو ال (ا٣َٛت) -۱

 .الك٤يٌلٌ  أليب وة٣طو  (ا٣َٛت) -۰

 از.ا٣بٌ  أليب حيىي (ا٣َٛت) -۲

 .(َٚت الك٤يٌلٌ )٬ٰؾق الؿكايح ٨ٔ  اث٨ َةككسو ٢ٞ٩ ٝؽ ك

ٔرصق  ٚةلك٤يٌلٌ  ؟!٨٦ ٔرص الك٤يٌلٌ  ث٨ َةككسو اؽ الكيٌ ٔرص ٚ٪ٞٮؿ/ أي٨ 
ٌُ   ل٤٭ضؿة ۲۲۲ ٝج٢ ق٪ح    ٭ضؿةل٤ ۲۲7بك٪ح   ػحه ح ٨ٔ ٠ذةث٫ مؤرٌ يٌ كا٣نكؼح اخل

 .ةق٪ح دٞؿيجن  4۲۲ٚة٣ٛؿؽ   ةيف ا٣ٞؿف الكةثٓ دٞؿيجن  ث٨ َةككسو اؽ كالكيٌ 

 األّول الشكاإل 

ك٢٬   (2)٤ٔي٫ ٧٠ة ٩ٌه  إىل ٠ذةب الك٤يٌلٌ  ؽ اث٨ َةككسو َؿيٜ الكيٌ  إفٌ 
                                                                                              

ٚي٧ة  /7۹ين  ٦ة ٢ٞ٩ ٨٦ ٠ذةب )ا٣َٛت( ل٤ك٤يٌٌل  ابلةب   ا٣ٞك٥ اثلة۰54املالظ٥ كا٣َٛت/ ص  (1)
 .4۱7ثؾ٠ؿ ثال٥٬  ح  ذ٠ؿق ٨٦ ٔؽد رصةؿ امل٭ؽٌم 

ٌٍ مىٌ٪ٛ٭ة  ۲۲7األو٢ ق٪ح   دةريغ نكؼح» (2) املٕؿكٚح ثة٣رتٌٌق جبة٩ت   يف املؽرقح -الك٤يٌٌل  -خب
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ط ٨٦ ٬ٰؾا يٮصؽ مؿق٢ه  ى٢ ي ٫ ل٥أ٩ٌ  ث٨ ا٣ٌ٘ةاؿٌم اكإماكجلة ىلع رصةؿ  ؟أًك
ال  /٫ يٞٮؿ  ك٬٪ة ٠ٰؾلٟ أل٩ٌ ث٨ َةككسو اؽ ؿ ٨٦ أكو٫٤ جلة الكيٌ كأكٌ   إحل٪ة

ـه ٩ٌ إٚ/ »ٔجةرد٫ ظٮؿ ٠ذةب الك٤يٌلٌ  حلٟ ٩ٌه إح. كأ٨٧ً الىعٌ  ىلع أف  ن اعز
دأحلٙ  (ا٣َٛت)ٛةؽ يف ٠ذةب كراؽ ٦ة كصؽد٫ ىلع قبي٢ االدٌ ٤ٌٜٔ يف ٬ٰؾق األأ

 ٨٦ نكؼحو  .٨٦ ركاة اجل٧٭ٮر احلكةئٌ  اث٨ أمحؽ ث٨ ٔيص ث٨ ميغو  الك٤يٌلٌ 
دةريغ  ح٨٦ ابلالد الٮاقُيٌ  ثةجلة٩ت ا٣٘ؿبٌ  و٤٭ة يف املؽرقح املٕؿكٚح ثة٣رتٌقٌ أ

ٓو  ٨٦ ػُؿق؛  كأ٩ة ثؿمءه   ٪ذ٫ ىلع الؿكاة  كدرؾ ٦ة د٧ٌٌ كزالز٧بحو  ٠ذةث٭ة ق٪ح قج
 .(1)«ن أظك ٦ة أصؽق ث٫ْٛ٤ ك٦ٕ٪ةقأل٩ٌ 

كال َؿيٜ هل إحل٫  دع ٔ٪ٟ  يٌلٌ الك٤ إىل ث٨ َةككسو اإذف الؿكايح ينكج٭ة 
 .كىل٭ة ْل م٧ٌٮف الؿكايح األأ٩ٌ 

ي شكااإل 
 ل الثاب 

ح  ٨٦ ال١ذت املٕ٪يٌ  ا؟ ك٦ة ٦ؽی أذجةرق؟ ٣ٞؽ راصٕ٪ة ٠سرين ٨٦ ٬ٮ الك٤يٌلٌ 
 ميبنة.هل ٥٤ٚ جنؽ 

                                                                                              

]املالظ٥ كا٣َٛت/  «٨٦ كاقٍ ٨٦ نكؼحو ْل األو٢ ىلع ٦ة ظاكق ٨٦ ذ٠ؿ أ٫ٌ٩ مة٬ؽ٬ة ا٣٘ؿبٌ 
 ٙ[.  ٦ٌٞؽ٦ح املؤ٣ٌ 44ص 

   ا٣ٞك٥ اثلةين  ٦ة ٢ٞ٩ ٨٦ ٠ذةب )ا٣َٛت( ل٤ك٤يٌٌل.۱۹۸ك ۱۹7املالظ٥ كا٣َٛت/ ص  (1)
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 ال الثالثكاإلش 

ٚرناق   كا٣ُؿيٜ وعيطه  ىل الك٤يٌلٌ إ اق٪ؽن  َةككسو  ث٨ال ٛؿض أفٌ جل
 أ٥ٌٔ  "٨ٔ" كا٣ٛؿؽ ثي٪٭٧ة أفٌ   (1)"٨ٔ" /كأػؿی يٞٮؿ "ز٪ةظؽٌ "يٞٮؿ/  دةرةن 

ىلع اإلرقةؿ  كزيةدةه   كٚي٫ مج٭ح اإلرقةؿ  كم أك ٗريقا٨٦ أف يسٮف ٬ٮ الؿ
 ٢.اتلؽ٣يف ٚذأمٌ 

صي يٌن أؿأيي ا٣ٞةرص كأ٦ٌة األوجٖ/ ٚ
ي
كإف اكف   ك٬ٮ زٞحه  ح ٢ُّ األوجٖ ث٨ ٩جةد أ

ـه   كالؿاٚعٌ  ك ًٕٛةء  ٦س٢ املةلكٌ أ٬ي٢ ٨٦ رصةؿ الك٪ؽ دلة ابلةيق   ٣ٰس٨ٌ ٚي٫ الك
ث٨ اض لٰ٭ؾا احلؽير ٨٦ ٧٤ٔةء ا٣ُةاٛح ٗري . كل٥ يذٕؿٌ ٌم ابلرص ث٨ ٬يس٥و اك

 (امل٪ذؼت)يف   النيغ الىةيف ا٣لگپةياگينٌ  إالَّ   ال ٝج٫٤ كال ثٕؽق َةككسو 
 .ث٨ َةككسو اي٪٫٤ٞ ٨ٔ 

٨ٔ   ٨ٔ أثي٫  ث٨ ا٢ٌٛ٣ ؽ ث٨ ٌٔلٌ ٨ٔ حم٧ٌ   ؽٌم املع٧ٌ  ؽو حم٧ٌ  أػرب٩ة أثٮ»
ٟو حم٧ٌ  ٨ٔ أمحؽ ث٨ حيىي   ٨ٔ إثؿا٬ي٥ ث٨ ث٪ةف اخلسِٕلٌ   ؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦ةل

                                                                                              

ظٌؽز٪ة احلك٨ ث٨ ٌٔل  املةلٌك ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة أثٮ اجلض ٨ٔ اث٨ محيؽو الؿاٌٚع  ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة حم٧ٌؽ » (1)
ث٨ ٔس٧ةف اجلؼٌع  ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة قٕيؽ ث٨ َةرؽو  ٨ٔ  ث٨ اَليس٥ ابلرصٌم  ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة ق٤ي٧ةف

ػُجحن  ٚؾ٠ؿ امل٭ؽٌم  ق٧٤ح ث٨ أنفو  ٨ٔ األوجٖ ث٨ ٩جةدح ٝةؿ/ ػُت أ٦ري املؤ٦٪ّي ٌٔلٌّ 
  ا٣ٞك٥ اثلةين  ٦ة ٢ٞ٩ ٨٦ ۰54]املالظ٥ كا٣َٛت/ ص « كػؿكج ٨٦ خيؿج ٫ٕ٦ كأق٧ةء٥٬...

 .[4۱7  ح ٠7۹ذةب )ا٣َٛت( ل٤ك٤يٌٌل  ابلةب 
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 يف ظؽيرو   ٨ٔ أيب صٕٛؿو   ٨ٔ أثي٫  ٨ٔ ٧ٔؿك ث٨ زةثخو   ث٨ املٕذ٧ؿ
  ٝؽ اًُؿبخ ثي٪٭ة ال١ٮٚح كب٭ة زالث رايةتو  ٝةؿ/ يؽػ٢ امل٭ؽٌم  َٮي٢و 

يؽرم اجلةس ٦ة يٞٮؿ ٨٦  كال   يأ ي امل٪رب كخيُتظٌت ٚيؽػ٢   ٚذىٛٮ هل
٧٭ة كٝؽ ٝةدا٬ة ٚيك٤ٌ  كاحلكينٌ   ثةحلكنٌ ٠أيٌن   اهلل ك٬ٮ ٝٮؿ رقٮؿ  ابلاكء

 ٚيجةيٕٮ٫٩. إىل احلكينٌ 
الىالة ػ٤ٟٛ   اهلل ث٨ رقٮؿ ٚإذا اك٩خ اجل٧ٕح اثلة٩يح ٝةؿ اجلةس/ ية

٣س٥  ٚيٞٮؿ/ أ٩ة مؿدةده  .ةيكٕ٪ كاملكضؽ ال  اهلل دٌةْل الىالة ػ٤ٙ رقٮؿ
ٌٍ  ٚيؼؿج إىل ا٣٘ؿٌم    ٤ٔي٫ أويهه   يكٓ اجلةس ا هل أ٣ٙ ثةبو مكضؽن  ٚيؼ

 ّي ظٌت ا مجؿم إىل ا٣٘ؿيٌ َل٥ ٩٭ؿن  كيجٕر ٚيعٛؿ ٨٦ ػ٤ٙ ٝرب احلكّي 
 ثة٣ٕضٮز يف الكبي٢  ككأيٌن  كي٢٧ٕ ىلع ٚٮ٬ذ٫ ٝ٪ةَؿ كأرظةءن   ينجؾ يف اجلضٙ

 .(1)«دُع٪٫ ثسؿبالء ظٌت  ٚي٫ ثؿٌّ  كىلع رأق٭ة م١ذ٢ه 

 مصادر الرواية

يف ٠ذةث٫  ٬ٮ النيغ ا٣ُٮسٌ  ؿ ٨٦ أكرد ٬ٰؾق الؿكايح ثٰ٭ؾا اجلٌه كٌ أ إفٌ 
   أم ٝٮهل/ ك٬ٮ ٝٮؿ رقٮؿ ٬ٰؾق الؿكايح ثٰ٭ؾا اجلٌه  فٌ ىلع أٌكؽ ؤ  كأ(ا٣٘يجح)

 «.كاحلكينٌ   ثةحلكنٌ ٠أيٌن »/  اهلل
 «كاحلكينٌ  ثةحلكنٌ  ٠أيٌن »ك٣ٰس٨ ٨٦ دكف ٚٞؿة  ة ٩ٛف ٬ٰؾا اجلٌه أ٦ٌ 
 (اإلرمةد)  كٝج٢ ٨ٔ أيب صٕٛؿو  ٨ٔ ٧ٔؿك ث٨ م٧ؿو   (2)(اإلرمةد)يف  ٦ؾ٠ٮره 

                                                                                              

 . 4۸5  ح    ا٣ٛى٢ اثلة٨٦  ثٕي وٛةد٫ ك٦٪ةزهل كقريد46۹٫ك 46۸/ ص (ل٤ُٮسٌ )ا٣٘يجح  (1)
٨٦ م١ٌح    ٚى٢ه يف مكرية اإل٦ةـ امل٭ؽٌم   ثةب دةريغ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم ۲۸۲  ص ۰اإلرمةد/ ج  (2)

 إىل ال١ٮٚح كاقذٞؿارق ث٭ة.
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يف  ٦ة ٫٤ٞ٩ ٔ٪٫ ا٣ٕاٌل٦ح املض٤طٌ  يف ٠ذةب ا٢ٌٛ٣ ث٨ مةذاف ىلع ٦ؾ٠ٮره 
 ألفٌ  ؛كالالكـ ٬٪ة يف ركايح ا٣ُٮسٌ  ث٨ ٔجؽ احل٧يؽ. ؽ ٌٔلٌ ٨ٔ الكيٌ  (1)(ابلعةر)

يف ٠ذةث٫  كرد ابليةيضٌ أثٕؽ ٰذلٟ  «.حلكينٌ اك  ثةحلكنٌ ٠أيٌن »ٚي٫ ٬ٰؾق ا٣ٛٞؿة/ 
 .ل٤ُٮسٌ   (ا٣٘يجح)  ٨ٔ (2)(الرصاط املكذٞي٥)

٦٪ذؼت )ث٫ٌٕ يف  اجليٌلٌ  ث٨ ٔجؽ ال١ؿي٥ اجلضفٌ  ؽ ٌٔلٌ أكرد ل٤كيٌ  ز٥ٌ 
 .(ا٣٘يجح)٧٠ة يف  (3)(األ٩ٮار املٌيبح

يف  ٦ٓ اػذالؼو  (جحا٣٘ي)٨ٔ  (4)(إزجةت اَلؽاة)يف  ا٣ٕةمٌلٌ  أكردق احلؿٌ  ز٥ٌ 
يؾ٠ؿ يف  ٫ يؾ٠ؿ يف ق٪ؽق أمحؽ ث٨ حيىي ث٨ املٕذ٧ؽ  ثي٪٧ة ا٣ُٮسٌ إذ إ٩ٌ  ؛الك٪ؽ

 ٧ؿ.ذق٪ؽق أمحؽ ث٨ حيىي ث٨ املٕ
 .ل٤ُٮسٌ  (ا٣٘يجح)٨ٔ  (5)(ابلعةر)يف  ٦ح املض٤طٌ أكردق ا٣ٕاٌل  ز٥ٌ 

                                                                                              

٢ٌٚ  /٦6ري املؤ٦٪ّي  ابلةب   ٠ذةب املـار  أثٮاب زيةرة أ۲۸5  ص ۹7حبةر األ٩ٮار/ ج  (1)
٥ْ كأ٧ٔةهل  ح    .4ال١ٮٚح كمكضؽ٬ة اأٔل

ٓو هل أ٣ٙ ثةبو » (2) « ٠أيٌن ثةحلكٌن كٝؽ ٝةد٬ة ٚيك٧ٌ٤٭ة احلكيٌن ٚيجةيٕٮق  ز٥ٌ يأمؿ ث٧ٕةرة صة٦
ٚي٧ة صةء يف امل٭ؽٌم كد٫١ٌ٤٧ كبٞةا٫  ا٣ٛى٢  /۱۱  ابلةب ۰64  ص ۰]الرصاط املكذٞي٥/ ج 

 اثلة٣ر ٔرش[. 

 يف ذ٠ؿ ٦ة يسٮف يف أيٌة٫٦. /  ا٣ٛى٢ اثلةين ٔرش٦۲۲5٪ذؼت األ٩ٮار املٌيبح/ ص  (3)

 . ۲64  ح  يف اجلىٮص ىلع إ٦ة٦ح امل٭ؽٌم  /۲۰  ابلةب 5۱6ك 5۱5  ص ۲إزجةت اَلؽاة/ ج  (4)

قريد٫ كأػال٫ٝ  /۰7ةب ابل  دةريغ اإل٦ةـ اثلةين ٔرش  ۲4۱ك ۲4۲  ص 5۰حبةر األ٩ٮار/ ج  (5)
 .5۲  ح كػىةاه ز٦ة٫٩



 2حبٮثه ٧٤ٔيٌح يف ا٣ٌٌٞيح امل٭ؽكٌيح ج  .......................................................... 52

 دؿد يف مىؽرو  كل٥  ٕ٪ة يف ٗري ٬ٰؾق ال١ذتدؿد ٬ٰؾق الؿكايح ظكت دتجٌ  كل٥
 ح.٨٦ ٠ذت ا٣ٕة٦ٌ 

 
ّ
 ةالمناقشة السندي

ؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ ىل حم٧ٌ إثة٣نكجح  ٬ٰؾق الؿكايح ٨٦ ظير الك٪ؽ ٚي٭ة إماكؿه 
ذ ٥٬ إ ؛(3)كأمحؽ ث٨ حيىي ث٨ املٕذ٧ؿ  (2)كإثؿا٬ي٥ ث٨ ث٪ةف اخلسِٕلٌ   (1)ٟو ٦ةل

 ٨٦ ٧٤ٔةء الؿصةؿ. ض َل٥ أظؽه ٦٭٤٧ٮف كل٥ يذٕؿٌ 

 ةليّ المناقشه الدال

  ك٬ٮ ٝٮؿ رقٮؿ» /يف ٝٮهل كاحلكينٌ  احلكنٌ  إىل  يف ٬ٰؾق الؿكايح إمةرةه 
 «."٧٭ة إىل احلكينٌ كٝؽ ٝةدا٬ة ٚيك٤ٌ  كاحلكينٌ   ثةحلكنٌ ٠أيٌن "/  اهلل

؟ ٦ٓ احلكينٌ  كأ ؛ ٨٧ٚ ٬ٮ املنةر إحل٫؟ ٢٬ ٬ٮ احلكنٌ ٰٚ٭ؾق ٗري كاًعحو 
ٕن   كي٭٧ة ٦ؾ٠ٮراف يف الؿكايح أفٌ   ة.كٝؽ ذ٠ؿا ٦

                                                                                              

ٟو  ر٥ٝ ۲67  ص 6مكذؽراكت ٥٤ٔ رصةؿ احلؽير/ ج  (1)   دؿدمح حم٧ٌؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٦ةل
۱۰۰64. 

. أ٦ٌة جن٢ ۱4۲  دؿدمح إثؿا٬ي٥ ث٨ ث٪ةف اخلسٌِٕل  ر٥ٝ ۱۲۲  ص ۱املىؽر الكةثٜ/ ج  (2)
   ۲]د٪ٞيط املٞةؿ/ ج « ٦٭٢٧ه إاٌل أٌف ركايذ٫ قؽيؽةه »املة٦ٞةيٌن يذعٌؽث ٔ٪٫ كيٞٮؿ/ 

 [.۱66/۹۱  اَلةمل  دؿدمح إثؿا٬ي٥ ث٨ ث٪ةف اخلسٌِٕل  ر٥ٝ ۲۰4ك ۲۰۲ص 

 .۱۸5۲  دؿدمح أمحؽ ث٨ حيىي ث٨ املٕذ٧ؿ  ر٥ٝ 5۱۱  ص ۱مكذؽراكت ٥٤ٔ رصةؿ احلؽير/ ج  (3)
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 يف ال١ٮٚح ثٕؽ ّ٭ٮر اإل٦ةـ  الؿايح ل٤عكينٌ  تك٤ي٥ احلكنٌ  إفٌ  ز٥ٌ 
ٙه  امل٭ؽٌم  يت وعيعح الك٪ؽ ا٣ٌ  حل٤ؿكاي ك٦ٕةرضه  كدػٮهل يف ال١ٮٚح خمة٣

ٙه ح  كيف م١ٌ  تنري إىل ٝذ٢ احلكنٌ  تك٤ي٥  أفٌ  إىليت تنري ل٤ؿكايةت ا٣ٌ خمة٣
 احلضةز. كف  يسٮف يف ا٣ُؿيٜ إىل ا٣ٕؿاؽ  الؿايح ل٧٤٭ؽٌم 

اهلل/ ٦ت ٚؿج ميٕذس٥؟ ٝةؿ/  ٔجؽ اج  ٝةؿ/ ٤ٝخ أليب٨ٔ يٕٞٮب الَّسٌ »
يس٨    ك٧َٓ ٚي٭٥ ٨٦ ل٥ ككّل ق٤ُة٩٭٥  ةسٚٞةؿ/ إذا اػذ٤ٙ كدل ا٣ٕجٌ 

كّ٭ؿ   ويىيذ٫ ذم ويىيحو  كػ٤ٕخ ا٣ٕؿب أٌٔ٪ذ٭ة كرٚٓ لٌك   ي٧ُٓ ٚي٭٥
كػؿج وةظت ٬ٰؾا األمؿ ٨٦ املؽي٪ح إىل   ؾ احلكنٌ كحتؿٌ  كأٝج٢ احل٧ةينٌ  النةَلٌ 

 ؟ ٝةؿ/ قيٙ رقٮؿ اهلل ٦ة دؿاث رقٮؿ /٤ٞٚخ . ح ثرتاث رقٮؿ اهللم١ٌ 
٧ة٦ذ٫ كبؿدق كٌٝيج٫ كرايذ٫ كال٦ذ٫ كسص٫  اهلل ٫ ٔك ح  يزنؿ م١ٌ ظٌت   كدٔر

  كي٤بف ادلرع كينرش الؿايح كا٣ربدة كا٧ٕ٣ة٦ح  ٚيؼؿج الكيٙ ٨٦ ٧ٗؽق
ٌُ   كيكذأذف اهلل يف ّ٭ٮرق  ٣ٌٞيت ثيؽقكيت٪ةكؿ ا ٤ٓ ىلع ٰذلٟ ثٕي ٚي

ٚيست ٤ٔي٫   إىل اخلؿكج ٚيبذؽر احلكنٌ   ٚيؼربق اخلرب ٚيأ ي احلكنٌ   مٮاحل٫
ٚيْ٭ؿ ٔ٪ؽ ٰذلٟ وةظت ٬ٰؾا   كيجٕسٮف ثؿأق٫ إىل النةَلٌ   ح ٚيٞذ٤ٮ٫٩أ٢٬ م١ٌ 

ة إىل املؽي٪ح ٔ٪ؽ ٰذلٟ صينن  كيجٕر النةَلٌ   األمؿ ٚيجةي٫ٕ اجلةس كيتجٕٮ٫٩
إىل   ٨٦ اكف ثةملؽي٪ح ٨٦ كدل ٌٔل   كي٭ؿب يٮ٦بؾو   دك٩٭ة ٚي٭١٤٭٥ اهلل 

كيٞج٢ وةظت ٬ٰؾا األمؿ حنٮ ا٣ٕؿاؽ   ح ٚي٤عٞٮف ثىةظت ٬ٰؾا األمؿم١ٌ 



 2حبٮثه ٧٤ٔيٌح يف ا٣ٌٌٞيح امل٭ؽكٌيح ج  .......................................................... 54

 .(1)«ة إىل املؽي٪ح ٚيأ٨٦ أ٤٬٭ة كيؿصٕٮف إحل٭ةكيجٕر صينن 

 انمىالشح فً انزَاٌح

٨ الؿكايحيٕرٌب  املض٤طٌ  إفٌ  ي٭ة إماكؿه  كا٣ْة٬ؿ أفٌ   (2)لىعيعحثة  ٔ   الؿكايح ٣يفٚ 
٪ذٕؿٌ  كإفٌ   (3)ىل الك٪ؽإثة٣نكجح  ـ يف دال٣ح الؿكايحٚ   ح.الت ادلالحلٌ ض لإلماكالالك

 لل األوّ كااإلش 

ؽـ خت الؾق الؿكايح ٬ٰ إٌف دال٣ح   ٚإمجةيبٌّ  إنكةفه  احلكنٌ  أفٌ ىلع ٚؿض ىلع 
 ز٥ٌ   ئ األصٮاء ٣ْ٭ٮر امل٭ؽٌم ي٭يٌ  حلكنٌ ا يٞٮؿ إفٌ  يع  ٚةملؽٌ يعمى٤عح املؽٌ 
  يجةي٫ٕ ؽق كاليؤيٌ  يؿاق كال ث٫ كال ي٤ذيق ٫ ال أ٩ٌ ٬ٰؾق الؿكايح دبٌّي    ٦ٓ أفٌ يجةيٓ امل٭ؽٌم 

 احلكنٌ  أػؿی ٦ٛةد ٬ٰؾق الؿكايح أفٌ  ح. كبٕجةرةو ح ىلع أيؽل أ٢٬ م١ٌ ٞذ٢ يف م١ٌ ث٢ يي 
د ؾ ث٧ضؿٌ كيذعؿٌ   مؿيؽرؾ ّ٭ٮر وةظت األ كال  مؿق إىل ابليٕحأيى٢ دكرق ك ال

ذف إ.  كبٕؽ ٰذلٟ يْ٭ؿ امل٭ؽٌم   ٞذ٫٢ يي ٫٠ ٚإ٩ٌ د حتؿٌ كب٧ضؿٌ   إػجةر ثٕي املٮايل
ٙو  ىلع كصٮد أٌم  دؽٌؿ  ٬ٰؾق الؿكايح ال  .ل٤٪ةس ّتةق احلكنٌ  دس٤ي

                                                                                              

٦ة ركم يف  /۱4  ابلةب ۰7۲/ ص (ل٤٪٧ٕةينٌ )؛ ا٣٘يجح ۰۸5  ح ۰۰5ك ۰۰4  ص  ۸الاكيف/ ج  (1)
 .4۲ٝية٫٦  ح ا٣ٕال٦ةت ا٣ٌيت دسٮف ٝج٢ 

 . ۰۸5  ذي٢ ح ۱55  ص ۰6مؿآة ا٣ٕٞٮؿ/ ج  (2)

ـه كل٥ يذٌٌط أمؿق. ا٩ْؿ/ ٝةمٮس الؿصةؿ/ ج  (3)    ۱۱أ٦ٌة ثة٣نكجح إىل يٕٞٮب الٌَّساج  ٚي٫ الك
 . ۸4۹۲  دؿدمح يٕٞٮب الٌَّساج  ر٥ٝ ۱۲۲ص 
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ي كااإلش 
 ل الثاب 

 حيةكر  احلكنٌ  يت ٦ٛةد٬ة أفٌ يذٕةرض ٦ٓ اجلىٮص ا٣ٌ  ٬ٰؾا اجلٌه 
  كاإل٦ةـ يٞٮؿ «  أ٩ة اث٨ احلك٨أ٩ة امل٭ؽٌم »ٞٮؿ هل/ ثٕؽ ا٣ْ٭ٮر ٚي امل٭ؽٌم 

٫ يذٕةرض ٦ٓ ٧٠ة أ٩ٌ   حثةملٕضـات كاألد٣ٌ    ٚيُةبل٫ احلكنٌ «أ٩ة امل٭ؽٌم »هل/ 
 يف ال١ٮٚح. احلكنٌ  ٨٦ أفٌ  (ا٣٘يجح)يف  يت أكرد٬ة ا٣ُٮسٌ الؿكايح ا٣ٌ 

ٌلٌ ن حم٧ٌ زظؽٌ / »ٝةؿ احلكّي ث٨ محؽاف اخلىيبٌ  ث٨  ؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ ٔك
ا٣ٛؿات  ٨ٔ    ٨ٔ اث٨ؽ ث٨ ٩ىريو حم٧ٌ  ةف  ٨ٔ أيب مٕيتو اهلل احلكنيٌ  ٔجؽ
ٌٌ حم٧ٌ  ٌٌ ؽ ث٨ املٛ اهلل  ٔجؽ ؽم أثة٢ ث٨ ٧ٔؿ  ٝةؿ/ قأ٣خ قيٌ ٢  ٨ٔ املٛ

يىيط   ا٣ٛت الىجيط ٨٦ حنٮ ادلي٥٤ خيؿج احلكنٌ  ز٥ٌ  ...  الىةدؽ 
  امل٤٭ٮؼ كامل٪ةدم ٨٦ ظٮؿ الضيط أصيجٮا  ية آؿ أمحؽ ٚىيطو  ثىٮتو 

ٌٌ  !٠٪ٮزو  ا كأٌم ٠٪ٮزن ٣ٞةف  ٚذضيج٫ ٠٪ٮز اهلل ثة٣ُة كال ٨٦  حو ٣يكخ ٨٦ ٚ
 أ٩ْؿ إحل٭٥ ىلع ا٣رباذي٨ الن٭ت يف ٠أيٌن   ٠ـبؿ احلؽيؽ ث٢ ْل رصةؿه   ذ٬تو 

 أ٦ري٥٬ رص٢ه   ة ل٤عؿب ٧٠ة دذٕةكل الاةبيذٕةككف مٮٝن   أيؽي٭٥ احلؿاب
إحل٭٥ كص٭٫ ٠ؽارة ابلؽر  ٚيٞج٢ احلكنٌ   يت ث٨ وة٣طو يٞةؿ هل مٕ ٨٦ د٧ي٥و 

ٞن يؿيٓ اجلةس دمةالن  ٚيأػؾ بكي٫ٛ ال١جري   ٚيٕف ىلع أزؿ ا٧٤ْ٣ح  ة أ٩ي
يٓ    يؿد ال١ٮٚح٭ة ظٌت يكري ثذ٤ٟ الؿايةت كٌ  ز٥ٌ   كالى٘ري كا٣ْٕي٥ كالًؿ

 ى٢ ث٫ كبأوعةث٫ ػرب امل٭ؽٌم كيذٌ   ٚيض٤ٕ٭ة ٦ٕٞالن   كٝؽ وٛة أكرث األرض
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اػؿصٮا ث٪ة  /ٚيٞٮؿ ؟م ٩ـؿ بكةظذ٪ةاهلل ٨٦ ٬ٰؾا اٌل  ث٨ رقٮؿ ٞٮلٮف/ يةٚي
٫ كأ٩ٌ   ٫ يٕؿ٫ٚأ٩ٌ ك  ٫ امل٭ؽٌم كاهلل كي٥٤ٕ أ٩ٌ  . ٩٪ْؿق ٨٦ ٬ٮ ك٦ة يؿيؽإحل٫ ظٌت 

ثّي يؽي٫ أربٕح  ْٔي٥و  يف أمؿو  ٚيؼؿج احلكنٌ    هليؿد ثٰؾلٟ األمؿ إاٌل  ل٥
يٞةؿ َل٥   ر٥٬ املكٮح النٕؿكىلع ّ٭ٮ  كف أٔ٪ةٝ٭٥ املىةظٙ  آالؼ رص٢و 

يٞٮؿ الؿص٢  ز٥ٌ    يزنؿ ثة٣ٞؿب ٨٦ امل٭ؽٌم ظٌت  ٚيٞج٢ احلكنٌ   حالـيؽيٌ 
ٚيؼؿج ثٕي أوعةب  ؟ك٦ة يؿيؽ؟ ٨٦ ٬ٮ  اقألٮا ٨ٔ ٬ٰؾا الؿص٢ /ألوعةث٫
٨٦ أ٩ذ٥   ٭ة ا٣ٕك١ؿ اجل٧ي٢ية أيٌ  /كيٞٮؿ  إىل ٔك١ؿ امل٭ؽٌم  احلكنٌ 

 /ٚيٞٮؿ هل أوعةب امل٭ؽٌم  ؟ك٦ة دؿيؽكف ؟ك٨٦ وةظجس٥ ٬ٰؾا ؟ظيةز٥ اهلل
 ./ كحن٨ أ٩ىةرق ٨٦ املالاسح كاإلنف كاجل٨ٌ ؽو آؿ حم٧ٌ  اهلل ٦٭ؽٌم  ٬ٰؾا كلٌ 

؟  ٦ة تك٧ٓ ٦ة يٞٮؿ ٬ٰؤالء يف وةظج٭٥  ؽ٩ةية قيٌ  /ٚيٞٮؿ أوعةب احلكنٌ 
 أ٩ْؿ ٚأ٩ة ٢٬ أديخ ىلع ٬ٰؾا ظٌت   ٮا ثين كبّي ا٣ٞٮـػ٤ٌ  /ٚيٞٮؿ احلكنٌ 

كيٞٛةف ثّي   ٨٦ ٔك١ؿق كخيؿج امل٭ؽٌم  ؼؿج احلكنٌ ٚي .كي٪ْؿكا
ؾ   ٚأي٨ ٬ؿاكة صؽٌ ؽو آؿ حم٧ٌ  إف ٠٪خ ٦٭ؽٌم  ا٣ٕك١ؿي٨ ٚيٞٮؿ هل احلكنٌ 

٧ة٦ذ٫ الكعةب كٚؿق٫   رقٮؿ اهلل ٫ ا٣ٛة٢ً ٔك كػةد٫٧ كبؿدد٫ كدٔر
ا٣ربٝٮع ك٩ةٝذ٫ ا٣ٌٕجةء كب٤٘ذ٫ ادلدلؿ كمحةرق احلٕٛٮر كجنيج٫ ا٣رباؽ كدةص٫ 

 ؟كال د٘يريو  ث٘ري دجؽي٢و  م دم٫ٕ أ٦ري املؤ٦٪ّي ىعٙ اٌل كامل الكنٌ 

 ٌٌ ٌٌ  ؟٫ يف الكٍٰٛٚ٭ؾا كٌ   ؽم٢/ ية قيٌ ٝةؿ املٛ كدؿاكت   ٢ٝةؿ/ ية ٦ٛ
كدل٧ٓ   كوة٣طو  كدؿكح ٬ٮدو   كآ٣ح ٩ٮحو    ٔىةة آدـظٌت   ّيدميٓ اجلبيٌ 

ىة مٮىس كدةثٮد  ك٦رياز٫ كماكاي٢ مٕيتو   كوةع يٮقٙ  إثؿا٬ي٥  ٫ٔك
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كدرع داكد   ة دؿؾ آؿ مٮىس كآؿ ٬ةركف حت٫٤٧ املالاسحم٧ٌ  حه ٫ ثٞيٌ م ٚياٌل 
ىةد٫ ّي كاملؿق٤ّي/ كإجني٢ ٔيص ك٦رياث اجلبيٌ   كػةد٥ ق٤ي٧ةف كدةص٫  ٔك

كأ٩ة أقألٟ أف   ٬ٰؾا ثٕي ٦ة ٝؽ رأيخ /ٚيٞٮؿ احلكنٌ  .يف ٰذلٟ الكٍٛ
ينجذ٭ة  كتكأؿ اهلل أف  يف ٬ٰؾا احلضؿ الىٛة  ؾ رقٮؿ اهللد٘ؿس ٬ؿاكة صؽٌ 

 إحل٫ ا٣تك٤ي٥ ظٌت   أف يؿم أوعةث٫ ٢ٌٚ امل٭ؽٌم يؿيؽ ثٰؾلٟ إاٌل  ك٬ٮ ال .ٚي٭ة
كي٘ؿق٭ة يف احلضؿ ٚذنجخ ٚي٫   ٚيأػؾ امل٭ؽٌم اَلؿاكة ثيؽق  يُيٕٮق كيجةيٕٮق

 /ٚيٞٮؿ احلكنٌ   كاحلكنٌ  ٔك١ؿ امل٭ؽٌم   د٢ٌْ ع كدٮرؽ ظٌت كد٤ٕٮ كدٛؿٌ 
يؽق ٚيجةي٫ٕ كيجةي٫ٕ  ٚي٧ؽٌ  . أثةيٌٕٟت اهلل ظ ث٨ رقٮؿ يؽؾ ية ٦ؽٌ   اهلل أكرب

املىةظٙ كاملكٮح النٕؿ  أوعةب (1) األربٕح آالؼو إاٌل  قةاؿ ٔك١ؿ احلكنٌ 
  ٚذؼذ٤ٍ ا٣ٕك١ؿاف  ْٔي٥ه   قعؿه ٚيٞٮلٮف ٦ة ٬ٰؾا إاٌل   حاملٕؿكّٚي ثةلـيؽيٌ 

ـو زالزح أيٌ   كيؽٔٮ٥٬  كيٞج٢ امل٭ؽٌم ىلع ا٣ُةاٛح امل٪عؿٚح ٚيْٕ٭٥  ٥٤ٚ  ة
ـدادكا إ  أ٩ْؿ إحل٭٥ كٝؽ ذحبٮا ىلع ٠أيٌن  .ٚيأمؿ ثٞذ٤٭٥  اة ككٛؿن  َ٘ية٩ن اٌل ي

ألػؾ د٤ٟ  ٚيٞج٢ ثٕي أوعةب امل٭ؽٌم   ٗٮا ثؽ٦ةا٭٥كد٧ؿٌ   مىةظٛ٭٥
لٮ٬ة ك ٧٠ة ثؽٌ  دٔٮ٬ة دس٨ ٤ٔي٭٥ ظَّسةن  /ٚيٞٮؿ َل٥ امل٭ؽٌم   املىةظٙ

  .(2)«ي٤٧ٕٮا ث٧ة ٚي٭ة كل٥  ك٬ةٗرٌي 
                                                                                              

ة»يف ابلعةر/  (1) ٛن  «.أربّٕي أ٣

٪٫/ خمذرص4۲4ك 4۲۲اَلؽايح ال١ربی/ ص  (2)   دذ٧ٌح ٦ة دٌٞؽـ ٨٦ 4۰۲ – 4۱۹ ابلىةاؿ/ ص ؛ ٔك
 /۰5ةب ابل  دةريغ اإل٦ةـ اثلةين ٔرش  ۱5  ص 5۲؛ حبةر األ٩ٮار/ ج 5۱۰أظةدير الؿصٕح  ح 

٢ ث٨ ٧ٔؿ. ٌٌ  ٦ة يسٮف ٔ٪ؽ ّ٭ٮرق ثؿكايح ٦ٛ
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 انمىالشح فً انزَاٌح

ٞن كرد٩ة ثٕأٝؽ   حه ٭ة مؿكيٌ ا ث٧ة أ٩ٌ ك٩ةٝن٪ة٬ة ق٪ؽن   ةي ٬ٰؾق الؿكايح قةث
  ٚةقؽ ابه ٠ؾٌ    ك٬ٮ رص٢ه اجل٪جالئٌ  ٨ٔ احلكّي ث٨ محؽاف اخلىيبٌ 

ٌن أكف ق٪ؽ٬ة   (1)٦رتككحه ك كركايةد٫ ًٕيٛحه   املؾ٬ت  ؽ ث٨ ٩ىريو ة حم٧ٌ ي
ك٬ٮ  ككٰؾلٟ ٧ٔؿ ث٨ ٚؿاتو   ٦(2)ةـ اَلةدم م ٣ٕ٪٫ اإلاٌل  اجل٧ريٌم 
ٙه  ٨٦  ٤ٚ٨٦رياصٓ ا٣ٛى٢ اثلة  ٚال ٩ٕيؽ اجلٞةش ٚي٭٧ة  (3)٫ٚي خمذ٤

  .٬ٰؾا ال١ذةباملضدٌل األٌكؿ ٨٦ 

/ ؽ ث٨ احلك٨ ا٣ٌِٞلٌ ل٤عك٨ ث٨ حم٧ٌ  (دةريغ ٥ٝ  ) ٨ٔ ٩ٞالن  ٝةؿ املض٤طٌ 
ٕح اجل٢٧ ثةبلرصة يت ػُت ث٭ة ثٕؽ كٝا٣ٌ  يف ػُجح املالظ٥ أل٦ري املؤ٦٪ّي »

 يأ ي ظٌت   ٨٦ ػي٫٤ كرص٫٤ ٠سريو  وةظت َربقذةف ٦ٓ ص٥   ٝةؿ/ خيؿج احلكنٌ 
ٚيٞٓ ثي٪٫ كبّي  إىل ٥ٝ   ز٥ٌ   وج٭ةفأز٥ يأ ي   ٥ أثٮاث٭ةكيٞكٌ   ٩يكةثٮر ٚيٛذع٭ة

                                                                                              

  ۰۹  ص ۰۰  د٪ٞيط املٞةؿ/ ج ۱5۹  دؿدمح احلكّي ث٨ محؽاف  ر٥ٝ 67رصةؿ اجلضةٌش/ ص  (1)
  دؿدمح احلكّي ث٨ 44۱  ص ۲؛ ٝةمٮس الؿصةؿ/ ج 6۲6۲كّي ث٨ محؽاف  ر٥ٝ دؿدمح احل

  ا٣ٞك٥ اثلةين  ا٣ٛى٢ الكةدس  دؿدمح ۲۲۹؛ كا٩ْؿ/ ػالوح األٝٮؿ/ ص ۰۱4۰محؽاف  ر٥ٝ 
 .۱۲4۱احلكّي ث٨ محؽاف  ر٥ٝ 

ـء الكةدس  ح 5۰۱ك 5۰۲اػذيةر ٦ٕؿٚح الؿصةؿ/ ص  (2) ؿٌيح(/ ؛ د٪ٞيط املٞةؿ )ا٣ُجٕح احلض۱۲۲۲  اجل
 .۱۱45۲  دؿدمح حم٧ٌؽ ث٨ ٩ىريو اجل٧ريٌم  ر٥ٝ ۱۹5  ص ۲ج 

 ؛ ٝةمٮس الؿصةؿ/ ۸77۹  دؿدمح ٧ٔؿ ث٨ ٚؿاتو  ر٥ٝ 5۲  ص ۱۲( ٦ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج 3)
 .56۲4  دؿدمح ٧ٔؿ ث٨ ٚؿاتو  ر٥ٝ ۰۱۹  ص ۸ج 
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ٜه  ْٔي٧حه  كٕٝحه  أ٢٬ ٥ٝ    ٚي٪٭ت احلكنٌ   ٚي٪٭ــ أ٢٬ ٥ٝ    ٠سريه  يٞذ٢ ٚي٭ة ػ٤
 إىل صج٢و  ٚيٛـع أ٢٬ ٥ٝ    كخيؿب دكر٥٬  اري٭٥ كنكةء٥٬كيكب ذر  أمٮاَل٥

كيٞذ٢ ٦٪٭٥ ٔرشي٨   ةثجدل٥٬ أربّٕي يٮ٦ن  ٚيٞي٥ احلكنٌ   يٞةؿ َلة كرارد٬ةر
 .(1)« يؿظ٢ ٔ٪٭٥ ز٥ٌ   كيى٤ت ٦٪٭٥ رص٤ّي  رصالن 

 انمىالشح فً انزَاٌح

 ./ الروايث مرشيثٌ ًل وّ أ

ٌٛ   يسٮف ٨٦ ا٣احلكنٌ  أفٌ  لؿكايحا زة٩ينة/ ٦ٛةد ة٠ّي ال ٨٦ ٧٤ْح كالك
 ٥َّٝ  يت ٦ٛةد٬ة أفٌ ٨٦ الؿكايةت ا٣ٌ  ذٕةرض ٦ٓ ٠سريو د٭ة ػيةر كاملٮا٣ّي  ١ٰ٣٪ٌ األ

 ٝى٫٧ ٝةو٥ إاٌل  بكٮءو  ةره يٞىؽق صجٌ  كال  ٨٦و أالـ٦ةف ثدل  قح يف آػؿاملٞؽٌ 
 .(2)ةري٨اجلجٌ 

/ ٝةؿ    ٝةؿ  ٨ٔ قؽيؿو األزدٌم  ؽو ٨ٔ ٔس٧ةف ث٨ ٔيص  ٨ٔ ثسؿ ث٨ حم٧ٌ »
ة ٨٦ أظالق٫  كاقس٨ ٦ة قس٨ اهلل/ ية قؽيؿ  الــ ثيذٟ كك٨ ظ٤كن  ٔجؽ أثٮ

 ٝؽ ػؿج ٚةرظ٢ إحل٪ة كلٮ ىلع رص٤ٟ. الكٛيةينٌ  ال٤ي٢ كاجل٭ةر  ٚإذا ث٤ٖ أفٌ 
؟ ٝةؿ/ ٥ٕ٩  كأمةر ثيؽق ثسالث ءه  ٤ٝخ/ ص٤ٕخ ٚؽاؾ  ٢٬ ٝج٢ ٰذلٟ ش

                                                                                              

بلدلاف امل٧ؽكح ٨٦ ا /۲6ةب ابل  ٠ذةب الك٧ةء كا٣ٕةل٥  ۰۱5  ص 57حبةر األ٩ٮار/ ج  (1)
 . ۲6كاملؾمٮـ ٦٪٭ة  ح 

 .۰۰ح  املىؽر الكةثٜ  (2)
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   كرايحه حه مٮيٌ أ   كرايحه حه ظكنيٌ  / رايحه ث رايةتو كٝةؿ/ زال  أوةث٫ٕ إىل النةـ
ٚيعىؽ٥٬ ظىؽ الـرع ٦ة    ٚجي٪٧ة ٥٬ ىلع ٰذلٟ إذ ٝؽ ػؿج الكٛيةينٌ حه ٝيكيٌ 

 ٌٍ  .(1)«رأيخ ٦س٫٤ ٝ

 انمىالشح فً انزَاٌح

 .(2)«كلٮ ىلع رص٤ٟ» /ىل ٝٮهلإ٣ٰس٨  ٫ ٬ٰؾق الؿكايح ثةلك٪ؽ ٩ٛك كرد اللكينٌ أ
 ال١ؿي٥ اجليٌلٌ  ث٨ ٔجؽ ؽ ٌٔلٌ ح ٬ٰؾق الؿكايح ٬ٮ الكيٌ كرد دذ٧ٌ أم الٮظيؽ اٌل  كإفٌ 

 ٩٪ْؿ ٚي٫ يى٢ إحل٪ة الك٪ؽ ظٌت    كل٬٥ ۸۲۲ة ق٪ح م اكف ظي  اٌل  اجلضفٌ 
 ذ٫ كابليٕح هل. ٨ٔ لـكـ دجٕيٌ ٌٚالن  ل٤عكنٌ  ىلع ٦ؽحو  دؽٌؿ  ٫٧  ٧٠ة الك٩ٞيٌ 

يف ٠ذةب  (اتلةريغ حبٮادث اإلقالـ)ث٨ مك١ٮي٫ وةظت اة ذ٠ؿق كْل م٧ٌ 
  يكألٮف ٬ةم٥و  ة ٠ذج٫ ث٪ٮ  كيٞٮؿ ٚي٫ ظير ذ٠ؿ ٠ذةثن (٩ؽي٥ ا٣ٛؿيؽ)ةق ق٧ٌ 

ث٨  كيٕةدجٮ٫٩ ىلع ٦جةيٕذ٫ ٣ٌٕلٌ   ةس ثٮاليح ا٣ٕ٭ؽاملأمٮف أف يجةيٓ لٮدلق ا٣ٕجٌ 
ة  ١ٚذت املأمٮف يف صٮاث٭٥ ٠ذةثنة َٮيالن  ك٬ٰؾا ثٕيه  ٨٦ صٮاث٫  مٮىس الًؿ

٠نٙ ا٣ُ٘ةء كٝرش ا٣ْٕةء  ٚةلؿميؽ أػربين ٨ٔ  ٚإذا أثيذ٥ إالَّ » ٝةؿ ٚي٫/
 ٌ٧ ري٬ة  أفٌ آثةا٫ ٔك دٞٮـ  ةس الالكةثٓ ٨٦ كدل ا٣ٕجٌ  ة كصؽ يف ٠ذةب ادلك٣ح ٗك

                                                                                              

دةريغ   ۰7۱  ص 5۰ج  /حبةر األ٩ٮار ؛  ٔال٦ةت ّ٭ٮر ا٣ٞةا4۰٥ص  /سكر أ٢٬ اإلي٧ةف( 1)
 . ۱6۱ٔال٦ةت ّ٭ٮرق ٨٦ الكٛيةيٌن كادلٌصةؿ  ذي٢ ح  /۰5ةب ابل  اإل٦ةـ اثلةين ٔرش

ٜه »ض٤ٌط/ ؛ كٝةؿ امل۲۸۲  ح ۰65ك ۰64  ص ۸الاكيف/ ج  (2)  ]مؿآة ا٣ٕٞٮؿ/ « ظك٨ه أك مٮٌث
 .ة[ كأ٦ٌة دذ٧ٌح احلؽير ٚال ٨٧ٌ٩ وٌعذ٭۲۸۲  ذي٢ ح ۰5۹  ص ۰6ج 



 61  .............................................................................................  ا٣ٛى٢ اثلةين/ ػؿكج احلكنٌ 

 

  ٚإذا أكدٔخ ٤ٔ٫ي٭٥ حبيةد ٞحن دـاؿ اجل٧ٕح ٦ذ٤ٌٕ  كال ةس ثٕؽق ٝةا٧حه ا٣ٕجٌ  بلن
٤َجٮا أل٩ٛكس٥ ٦ٕٞالن اع٬ة  كإذا ٚٞؽد٥ مؼيص ٚةٔ٭ة  ٚإذا أكدع ٚٮدٌ ٚٮدٌ 

اثلةاؿ ابلةاؿ  ٚيعىؽز٥   الكيٙ يأديس٥ احلكنٌ ك٬ي٭ةت  ك٦ة ٣س٥ إاٌل 
ا  كالكٛيةينٌ  ٥ كا٣ٞةا٥ امل٭ؽٌم  ظىؽن ٌٞ ز٥ إاٌل ءحي٨ٞ د٦ة ال املٗؿ  .(1)«٭ة حب

 انمىالشح فً انزَاٌح

ـه   إٌف ٬ٰؾق ٣يكخ ركايحن  ة ذ٠ؿق ىل أثي٫  كأ٦ٌ إل٧٤أمٮف يك٪ؽق  ث٢ الك
املأمٮف اكف يأػؾ أ٦سةؿ ٬ٰؾق الؿكايةت  ابلٕي أفٌ يؿ ف كإايح  ثٕ٪ٮاف الؿك

 ٬ٰؾا ٨٦ ثةب ا٨ْ٣ٌ  ٣ٰس٨ٌ    يت ٚي٭ة املالظ٥ ٨٦ اإل٦ةـ الؿًةا٣ٌ 
 كأ  ح احلكنٌ ٫ ال دال٣ح ٚي٭ة ىلع لـكـ دجٕيٌ أًٙ إىل ذٰلٟ أ٩ٌ   صكاتلؼؿٌ 

 كي٤ــ ثيٕذ٫. حه إمجةثيٌ  حه ٫ مؼىيٌ أ٩ٌ 

كظٮادث   لـ٦ةف ٝيةـ ا٣ٞةا٥ امل٭ؽٌم  ػجةر ثؾ٠ؿ ٔال٦ةتو ٝؽ صةءت األ»
 كٝذ٢ احلكنٌ  ٧ٚ٪٭ة ػؿكج الكٛيةينٌ   كدالالتو  كآيةتو   دسٮف أ٦ةـ ٝية٫٦
كككٮؼ الن٧ف يف اجلىٙ ٨٦   ةس يف امل٤ٟ ادل٩يةكٌم كاػذالؼ ثن ا٣ٕجٌ 

ٙه   كػكٮؼ ا٧ٞ٣ؿ يف آػؿق ىلع ػالؼ ا٣ٕةدات  م٭ؿ رمٌةف ثةبليؽاء  كػك
ٙه  ٙه ث كػك كركٮد الن٧ف ٨٦ ٔ٪ؽ الـكاؿ إىل كقٍ   ثةملرشؽ ةمل٘ؿب كػك

٭ة ٨٦ امل٘ؿب  أكٝةت ا٣ٕرص ثْ٭ؿ ال١ٮٚح يف قجّٕي  حو زكيٌ  كٝذ٢ ٩ٛفو   ك٤َٔٮ

                                                                                              

.۲۹۸ - ۲۹4  ص ۱ا٣ُؿااٙ/ ج  (1)    الكـ املأمٮف ث٢ٌٛ ٌٔل 
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  ك٬ؽـ قٮر ال١ٮٚح  ثّي الؿك٨ كاملٞةـ ٬ةمِل   كذثط رص٢و   ٨٦ الىةحلّي
  ث٧رص كّ٭ٮر امل٘ؿبٌ  كػؿكج احل٧ةينٌ   ٨٦ ٝج٢ ػؿاقةف قٮدو  كإٝجةؿ رايةتو 

 .(1)«ك٩ـكؿ الؿكـ الؿم٤ح  ك٩ـكؿ ا٣رتؾ اجلـيؿة  ٫١ ل٤نة٦ةتكد٤٧ٌ 
 كٝؽ ٔؿٚخ الالكـ ٚي٭ة  كإفٌ   يت ذ٠ؿ٩ة٬ةىل الؿكايةت ا٣ٌ إ مةرةه إٰٚ٭ؾا 

 ٨٦ ا٣ٕال٦ةت ٍٚٞ  كال دال٣ح ٚي٭ة ىلع أكرث ٨٦ ٰذلٟ. احلكنٌ 
ح دل٭ٮ٣ ة ركايةته   كْل إ٦ٌ ٬ٰؾا اغيح ٦ة كرد يف ٠ذب٪ة ظٮؿ احلكنٌ 

٬ٰؾق الؿكايةت  ىلع ٚؿض أفٌ  ٕةرض  ز٥ٌ ثةمل   أك ٦جذ٤يحه الك٪ؽ  أك ًٕيٛحه 
ؿٚ٪ة املجىن يف االقذٛةًح ٭ة آظةده كرأيي ا٣ٞةرص أ٩ٌ  -االقذٛةًح  دٛيؽ  - ٔك

ال  كصٮد احلكنٌ    ٚ٘ةيح ادلال٣ح ٚي٭ة ْل٭ة د٘ن ٨ٔ ابلعر الك٪ؽٌم ٩ٌ أك
ك٨٦  ٦س٢ الكٛيةينٌ   ةؿةت املؾ٠ٮرة يف ٬ٰؾا املض٠٘ريق ٨٦ النؼىيٌ   أكرث
٨٧ٚ أي٨ صةء ا٣ٞٮؿ   (2)ةؿ ك١٬ٰؾاي٨ يذٮاصؽكف يف الكةظح اكدلصٌ اٌل 

 ؟!ذ٫كلـكـ ثيٕذ٫ كدجٕيٌ  ثٞؽاقح احلكنٌ 
                                                                                              

   ثةب ذ٠ؿ ٔال٦ةت ٝيةـ ا٣ٞةا۲6۸.٥  ص ۰اإلرمةد/ ج  (1)
/ ٦ٓ ُٝٓ اجلْؿ ٨ٔ كأق٧ةؤ٥٬  ٝج٢ ّ٭ٮر امل٭ؽٌم أك أيٌةـ ّ٭ٮرق أك (2) رث ٨٦ زالزّي مؼىٌيحن

ٮر ادلصةؿ  اخلؿاقةيٌن  مٕيت ث٨ وة٣طو   أذجةر ركايةد٭ة ٦س٢/ احل٧ةيٌن  اجلٛف الـكٌيح  اأٔل
ا٣ٌِٞلٌ   النيغ ال١ؿدٌم  احلةاٟ ا٣ُٮي٢  النيىجةيٌن  اعيص الك٤ٌِل  ظك٨و ادلي٤ٌِل  ٗؽيؿو 

ألٌكؿ  ا٣ٕجؽ اثلةين  وةظت الكٛيةيٌن  ظةز٥ ز٩ؽيٜ ٝـكي٨  األمٕؿ  الكٌيؽ ا٤ٕ٣ٮٌم  ا٣ٕجؽ ا
  ٔجؽ اهلل ث٨ قٕيؽو  املؿكايٌن  امل٤ٟ اثلالزح  ا٧ٕ٣ةيٌن  ظةز٥ النةـ  ؽو احلضةز  الكٌيؽ حم٧ٌ 

ؿج  احلةز٥ اَلةمٌِل  املرصٌم  اكس ٔي٪٫ ثى٪ٕةء  ص٭ضةق  ٔجؽ اهلل ث٨ األمحؿ  الؿص٢ اأٔل
الكٮٌس  اجلؿ٬ٌِل  ٧ٝؿ ث٨  ؽو يألكرب  الؿص٢  قٕكال١بل كاخلؿكؼ كاثلةاؿ كالاكٚؿ كالكٌيؽ ا

. إذف ٦ة ٤ٔي٪ة إالَّ أف ٩ٌيٙ  ٮر  رص٢ه ٨٦ كتو ىل ٬ٰؾق إاعثؽو  ػ٤يٛح ا٣ٕؿاؽ  الؿص٢ اأٔل
ةء.  ا ٚال ظةصح لٰ٭ؾق الًٌٮ ة صؽيؽن  ا٣ٞةا٧ح اق٧ن



 

 

 

  الذّجال خروج



 

 



 

 

ٮد ف دلل أث٪ةء املؾا٬ت األػؿل كصكاملؽكٌ  يؿوؽ املذةثٓ ل٤رتاث املؿكٌم 
 ٠ذت ا٣ٕة٦ٌح  يف مٌت    كْل مٮزٌٔحه ثةلنأف امل٭ؽكٌم  ختذٌه  ركايحو  ۱5۲۲أكرث ٨٦ 

ة ي٧س٨ ة حبسي  كق٪عةكؿ ٬٪ة تك٤يٍ األًٮاء ىلع ٧٩ةذج ٦٪٭ة ٣رنق٥ ثٰؾلٟ ٦٪٭ضن 
  ظير يٕذ٧ؽ ذ٭ةقةاؿ األظةدير األػؿل ك٦ٕةجل أف يٕذ٧ؽق ا٣ٞةرئ يف روؽ

ز٥ٌ اخلٮض   ظةديرد٪ةك٣خ د٤ٟ األ ىلع روؽ املىةدر ا٣يٌت ٦٪٭ض٪ة اتلعٞييقٌ 
 يف ق٤ك٤ح ق٪ؽ د٤ٟ املؿكيةت.

 ح المكخ ٌٌٝيح ادلٌصةؿ مالمكحن كاجلؽيؿ ثةل٠ؿ أٌف مىةدر٩ة الؿكاايٌ 
ح ا٣ٌيت يٌ ىلع ا١ٕ٣ف ٨٦ املىةدر الكنٌ   حمؽكدةو  ًخ َلة يف دااؿةو كدٕؿٌ   َٛيٛحن 

٩ٌ٭ة ٧ٌ٩ة٦حه اٌلم كوٛخ ٚي٫ ثأ ٦٪٭ة ظؽير اجلٌكةقحك  دٌٕش ثذ٤ٟ األظةدير
 .(1)اٌلم صةء ٚي٫ أ٩٭ة اجلٌكةقح املؾ٠ٮرة يف ظؽير ادلٌصةؿ دذضٌكف لدلٌصةؿ

ٝؽـ »صةء يف مكذ٭٫ٌ٤  ٝؽك  ظةدير املٌٛى٤حظؽير اجلٌكةقح ٨٦ األ يٕؽٌ 
 .«... ٚأػرب رقٮؿ اهلل  ادلارٌم  د٧ي٥ه  ىلع رقٮؿ اهلل 

                                                                                              

 .۲۲7  ص 4ج  /وعيط مك٥٤و  (1)
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الث٨  (ٙاملى٪ٌ )لٰ٭ؾا احلؽير ٬ٮ ٠ذةب أٝؽـ مىؽر دٌٕؿض  كاملالظِ أفٌ 
ق٪ح  املذٮٌف  ٨٦ مك٪ؽ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢و  ٬  كدج٫ٕ لكٌّ  ۰۲5ق٪ح  أيب ميجح املذٮٌف 

٪٭٥ أػؾ قةاؿ يف  ـه ۰56ق٪ح  ةج املذٮٌف ٬  كمك٥٤ ث٨ احلضٌ  ۰4۲  وعيع٫  ٔك
 .(1)ال١ٌذةب كابلةظسّي

  كؿـ األ بٌ ىل اجلإت أٌف احلؽير املؾ٠ٮر ينكت م يبري اتلٕضٌ كاٌل 
٢٬ ٠٪خ  ة اجلةس/ أال٬ٰؾا كٝةؿ يف آػؿق خمةَجن  ىل ظؽير د٧ي٥و إكأ٫ٌ٩ اقت٪ؽ 

٫ أ٩ٌ  ٫ أٔضجن ظؽير د٧ي٥و / ٚإ٩ٌ زذس٥ ٰذلٟ؟ ٚٞةؿ اجلةس/ ٥ٕ٩. ز٥ٌ ٝةؿ ظؽٌ 
 زس٥ ٔ٪٫!كاٜٚ اٌلم ٠٪خ أظؽٌ 

/ ٝةاالن  ٝةؿ يف ٦ٕؿض ظؽيس٫ ٨ٔ دؿدمح د٧ي٥و  ٦ح ا٣تكرتٌم ٜ ا٣ٕاٌل كٝؽ ٤ٌٔ 
ركل ٨ٔ ٬ٰؾا  ل١ٮ٫٩ ٨٦ أ٢٬   املٌعٟ أٌف ا٣ٕة٦ٌح ٝةلٮا/ إٌف اجلبٌ  ك٨٦»

 .(2)«ال١ذةب ٌٝىح ادلٌصةؿ كاجلٌكةقح
 النٕبٌ  دات اعمؿو ٛؿٌ ذ٫ ٨٦ ٦إ٩ٌ ىل ق٪ؽ احلؽير ٚي٧س٨ ا٣ٞٮؿ إكأ٦ٌة ثة٣نكجح 

 ٬ٰؾق. آػؿ ٗري ٚة٧َح ث٪خ ٝيفو  كل٥ يؿكق وعةيبٌّ   ٨ٔ ٚة٧َح ث٪خ ٝيفو 

ة ٝذ٢ ٧ٔؿ كف ثيذ٭ة اصذ٧ٓ أوعةب النٮرل ل٧ٌ »/ ٝةاالن  ص٥ َلة ال٬بٌ دؿ
 ٌُ كىؿ  َلة ٢ٞٔه »/ كٝةؿ املة٦ٞةينٌ  .(3)«ةبث٨ اخل

ي
  كك٧ةؿه  ْل ٨٦ امل٭ةصؿات األ

                                                                                              

الع ا٩ْؿ/ ٦ٕض٥ أظةدير اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  (1) ٌَ  .۱۰4  ص ۰ج  / ملـيؽ اال
 .4۰۰  ص ۰ج  /ٝةمٮس الؿصةؿ (2)

 .۲۱۹  ص ۰ج  /قري أٔالـ اجلجالء (3)
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ٝٙ ٚي٭ة ىلع ٦ة يؽرص٭ة يف احلكةف  كٝؽ ركت ا٣ٕة٦ٌح/ أ٫ٌ٩ ل٧ٌة ٝذ٢ ٧ٔؿ  أكل٥ 
 .(1)«ة َلةكى٬ٍ٪ن وعةب النٮرل يف ثيذ٭ة  ككىف ثٰؾلٟ أصذ٧ٓ ا

ة كل٥ مج٢ٕ َلة ق١٪ن  (2)٤ٌَٞ٭ة زكص٭ة»َلة/  كصةء يف دؿدمح اخلُيت ابل٘ؽادٌم 
٣يف لٟ ٤ٔي٫ "ٚؾ٠ؿت ٰذلٟ هل ٚٞةؿ َلة/    ٚضةءت رقٮؿ اهلل كال ٩ٛٞحن 

ـو  . كأمؿ٬ة أف دٕذؽٌ "٩ٛٞحه  ـٌ م١ذٮ أُٔل  كل٧ٌة اكف يف  ٚإ٫ٌ٩ رص٢ه  يف ثيخ اث٨ أ
 ٌُ  ال ٣ٞٮؿ امؿأةو  ٪ة ح ٩بيٌ  ٩رتؾ ٠ذةب اهلل كق٪ٌ ةب ٝةؿ/ الٔ٭ؽ ٧ٔؿ ث٨ اخل

ٌٞ كٝؽ ٤ٌٔ  .(3)«٭ة ظْٛخ أك نكيخ  َلة الك١ىن كاجلٛٞح٩ؽرم ٤ٕ٣ٌ  ٜ ٜ املع
الؿص٢ ل٥ يٛ٭٥ ال١ذةب كرٌد  ك٣ٰس٨ٌ »ىلع مٮٝٙ ٧ٔؿ ٬ٰؾا ثٞٮهل/  ا٣تكرتٌم 

ـٌ مؤ٦٪ي٭٥الك٪ٌ   .(4)«ح  كاملؿأة اك٩خ أ٫ٞٚ ٨٦ ٚةركٝ٭٥ ك٨٦ أ
 ظٛهو  ٞ٭ة أثٮكْل ا٣ٌيت ٤ٌَ   كك٧ةؿه  َلة ٢ٞٔه »٣رٌب ثٞٮهل/ ككوٛ٭ة اث٨ ٔجؽ ا

 ٚةقتنةرت رقٮؿ اهلل   ث٨ ظؾيٛح ص٭٥و  ث٨ امل٘رية  ٚؼُج٭ة ٦ٕةكيح كأثٮ
 .«صذ٫ٚزتكٌ  ج ٨٦ أقة٦ح ث٨ زيؽو ثأٍف دزتكٌ   ٚأمةر اجلبٌ   ٚي٭٧ة

٥ ٨٦ د٤ٟ النٮا٬ؽ ا ٣ٞٮأؽ الؿصةؿ املٕذ٧ؽة دلل ك٩ْؿن   ك٣ٰس٨ ثةلٗؿ
 ٨ٔ ٔؽـ املؿأة ٨ٔ ٠ٮ٩٭ة دل٭ٮ٣ح احلةؿ  ٌٚالن ٬ٰؾق  ال ختؿج ؛نيٕح٧٤ٔةء ال

 ٔ٪ؽ٩ة. - الذلي٨ ركية احلؽير - ٨٦ اث٨ أيب ميجح كأمحؽ أذجةر لك  
                                                                                              

 .۸۰  ص ۲ج  (/ا٣ُجٕح احلضؿٌيح) د٪ٞيط املٞةؿ (1)

 .7۱  ص ۲ج  /دةريغ ث٘ؽاد (2)

 .۰7۱۹ر٥ٝ احلؽير  /وعيط مك٥٤و  (3)

 .۲۲6  ۱۰ج  /ٝةمٮس الؿصةؿ (4)
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ٛن  ٦سنين الن يف ٠ذةث٫ ٣رتدمح الؿص٢ ٦ٌٛى  ض ال٬بٌ دٕؿٌ  ةق ة إيٌ ة ٤ٔي٫ ككاو
 كدٮٌف  ۰۸كٝي٢  ۰۱دل ق٪ح ك  ٦ح ا٣ٕرصكأ٫ٌ٩ "اإل٦ةـ  ٔاٌل   كوةؼجب٧ي٢ األ

 .(1)«٬ ۹6ق٪ح 
٥ احنؿا٫ٚ يٌ كقٍ أٔالـ املؽارس الكنٌ  مؿمٮٝحو  ث٧اك٩حو  حيْٯ النٕبٌ  ح ٗر
يف ظٌت  أٚؿط أ٩ةسه »ٝةؿ/ ي٪٢ٞ ٨ٔ ٧ٞ٤ٔح أ٫ٌ٩ ٫  أ٩ٌ ظٌت  ٨ٔ أ٦ري املؤ٦٪ّي 

 .(2)«يف ظٌت املكيط لٚؿَخ اجلىةرأ٧٠ة   ٌٔل  
ظٌت أيب »ة ثأٌف/ ظن ح مرصٌ ؼّي ٨٦ الك٪ٌ كف املٞةث٢ دؿاق يٕذرب ظٌت الني

٧ؿ ك٦ٕؿٚح ٤ٌٚ٭٧ة ٨٦ الك٪ٌ  ثسؿو   .(3)«حٔك
 ! كٝؽ« أربٕحه ل٥ ين٭ؽ اجل٢٧ ٨٦ الىعةثح إاٌل »كب٤ٖ ٨٦ ٠ؾث٫ أ٫ٌ٩ ٝةؿ/ 

٨٦   كتك٧ٕبحو ّي٣ٛأكرث ٨٦ أ  ٫ م٭ؽ ابلرصة ٦ٓ ٌٔل  أدمٓ أ٢٬ الكري أ٩ٌ 
 اقتن٭ؽ ٦٪٭٥ زالزحه ٨٦ أ٢٬ ثيٕح الؿًٮاف  ك ٦٪٭٥ ز٧ة٧٩بحو   الىعةثح

 مةر إحل٫ املكٕٮدٌم أة كاملبةت ٨٦ قةاؿ الىعةثح  ك٬ٰؾا ٦ة ٮف وعةثي  كقذٌ 
ريق  كب٤ٖ ٨٦ ٔؽاا٫ ككؾث٫ أ٫ٌ٩ اكف حي٤ٙ ثةهلل ٣ٞؽ دػ٢ ٌٔلٌ  ث٨ أيب  ٗك

 .( 4)ال٤عؽ ك٦ة ظِٛ ا٣ٞؿآف َة٣تو 
                                                                                              

 .۲۱۲ص  /4ج  /قري أٔالـ اجلجالء (1)

 املىؽر الكةثٜ. (2)

 .۲۱۲ص  املىؽر الكةثٜ/ (3)

 .۲۹ص  /؛ ادلرصةت الؿٚيٕح۱۲4  ص ۱۲ج  /ا٩ْؿ/ مؿكج ال٬ت؛ رشح اث٨ أيب احلؽيؽ (4)
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  إىل ٦ؽل ٔؽاء الؿص٢ أل٦ري املؤ٦٪ّي  اؽ املؿدیض مؤرٌشن كٝةؿ الكيٌ 
ٚإف صةءكا    أربٕحه ل٥ ين٭ؽ اجل٢٧ ٨٦ الىعةثح إاٌل "يٞٮؿ/  اكف النٕبٌ »/ الن ٝةا

أد٨٦  اكلنٕبٌ  ٨٦ مؼهو  ك٬ٰؾا ٣يف ث٧كذ٘ؿبو . (1)"«ٚأ٩ة ٠ٌؾاب خبةمفو 
ٞةًمؿن سٌمرين  ااكف ق١ٌرين »كا٧ٞ٣ةر كاعٝؿ اخل٧ؿ    .(2)«ا ٌٔيةرناا ٦ي

ىلع دؽيٌن ٝي٧ح  ٌؿ يؽة م٧ٌ ٰذلٟ ث٧ٮاٝٙ أٔالـ ا٣ُةاٛح ٦٪٫  ث٢  ي٪عرص كال
أقأهل ٨ٔ  ةد٫ ظير يٞٮؿ/ أديخ النٕبٌ الؿص٢ مٮٝٙ أيب ظ٪يٛح ٨٦ مؿكيٌ 

حو  ث٤٧عٛحو  طه ك٬ٮ ٦ذٮمٌ   ك٩بيؾه  ٚإذا ثّي يؽي٫ مُؿ٩شه   مكأ٣حو   ثٕىٛؿو  مىجٗٮ
 ؛يل ٠٪خ ق٧ٕذ٭ة ٦٪٫ كذ٬جخ إىل ٠ذتو »... إىل أف ٝةؿ/ ٚكأتل٫ ٨ٔ مكأ٣حو 

 .( 3)«ٔ٪٫ ٨ٔ رص٢و ز٥ٌ وةر مىريم ٬ٰؾا أف أق٧ٓ   ٚؼؿٝذ٭ة
 ٬٫ٮ اخلجير ا٣ٛةصؿ امل٨٤ٕ ثٕؽاا»ثٞٮهل/   ؽ اخلٮيئٌ ككو٫ٛ الكيٌ 

 .(4)«أل٦ري املؤ٦٪ّي

أٌكؿ ٨٦ ٌٝه  اقذأذف ٧ٔؿ يف ٰذلٟ ٚأذف هل  »ٝةؿ اث٨ األزري يف دؿدمذ٫/ 
 .(5)«ةٌٚٞه ٝةا٧ن 

                                                                                              

 .6۱۰  ص 5ج  /؛ ٝةمٮس الؿصةؿ۱7۱ص  /ا٣ٛىٮؿ املؼذةرة /راصٓ (1)

 .۱7۱ص  /ا٣ٛىٮؿ املؼذةرة (2)

 .ىؽر الكةثٜامل (3)
 .۱۹۲  ص ۹ج  /٦ٕض٥ رصةؿ احلؽير (4)

 .447  ص 4ج  /؛ قري أٔالـ اجلجالء۰۱5  ص ۱ج  /أقؽ ا٣٘ةثح (5)
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٨ محيؽ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ٰ أفٌ  ّي ة اقذأذف ٧ٔؿ يف ا٣ٞىه قند٧ي٧ن  ٔك
يف  ه اخل٤يٛح هل قةٔحن كٝؽ ػٌى »/  ؽ ا٣ٕك١ؿٌم كٝةؿ الكيٌ  .(1)ذف هلأٚ

ّيأ لٌك  ث ٚي٭ة ٝج٢ والة اجل٧ٕح ث٧كضؽ الؿقٮؿ  كص٤ٕ٭ة حتؽٌ  قجٔٮ
ػؿص٫ أٚٞؽ  املؤ٦٪ّي  أ٦ٌة أ٦ري .(2)«ٔس٧ةف ىلع ٔ٭ؽق قةٔذّي يف يٮ٦ّي

ل ٝىةو   أ٦ري املؤ٦٪ّي  أفٌ  (الٮقةا٢)٨٦ املكضؽ  ركل وةظت 
ى
ة يف رىأ

قي   .(3)املكضًؽ ٚضب٫ي كَؿدى

ثةتلىٌؽم لَّسد ٝىى٫ يف الٮٝخ  ١٬ٰؾا ٩ؿل اخل٤ٛةء يأذ٩ٮف ملس٢ د٧ي٥و 
ٌيٞ ٌى اٌلم أثٕؽ ٨ٔ   ا٣٘ٛةرٌم  ٠أيب ذر   ٚي٫ اخل٪ةؽ ىلع مؼهو  ٮفاٌلم يي

  ٫ يؿكم ظؽير رقٮؿ اهلل ٩ٌ  ألإاٌل  ال لظءو   يف ز٨٦ ٧ٔؿ ؿقٮؿال٦ؽي٪ح 
ا حلٕيل ػ  .(4)ةرج املؽي٪ح ازنيت ٔرشة ق٪حن كيؿظ٢ َّٝسن

ة اكف ٩رصا٩ي   .ا٤ٛ٣كُينٌ  ادلارٌم  ح د٧ي٥ ث٨ أكسو ٬ٮ/ أثٮ رٝيٌ  كاق٥ ادلارٌم 
ٓو  ٨٦ اَلضؿة  كٝؽ ظةكؿ ابلٕي دربأد٫ ٨٦ د٭٧ح سٝح  كاكف إقال٫٦ يف ق٪ح تك

ـو  ٌٌ  صة ثأٌف وةظت  (اتلضؿيؽ)يف  صــ ال٬بٌ »/   يٞٮؿ ا٣ٕكٞالينٌ حو ٨٦ ٚ
حُّ  /٩ـؿ ٚي٫ كف وةظج٫اجلةـ اٌلم 

ى
ً يىة أ ة الَّ ى ٭ى ضى ٥ٍ إًذىا ظى ةي ثىيًٍ٪سي ةدى ٭ى ٪يٮا مى ي٨ى آ٦ى

                                                                                              

 .447  ص ۰ج  /قري أٔالـ اجلجالء (1)

 .4۹  ص ۰ج  /٦ٕةل٥ املؽرقتّي (2)

 .۱   ح4 ؛ أثٮاب ثٞيح احلؽكد  ب۲67  ص ۰۸ج  /كقةا٢ النيٕح (3)

 .6ج  /ابلؽايح كاجل٭ةيح (4)
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ٮٍتي  ٥ي ال٧ٍى زي ؽى ظى
ى
ـ  ادلارٌم  ٗري د٧ي٥و  (اآليح) أ ك٣يف   ةفو ٞةد٢ ث٨ ظيٌ مل اقٔك

ريق ٨ٔ اث٨ ٔجٌ  يف ا٣رت٦ؾٌم  ألفٌ  ؛ؽو جبيٌ   .(1)«ادلارٌم  ٫ د٧ي٥ه ح اجلةـ أ٩ٌ يف ٌٝى  ةسو ٗك

  ة ٨٦ ٧٤ٔةء أ٢٬ ال١ذةباكف ٩رصا٩ي   ادلارٌم  ةح د٧ي٧ن ثة رٝيٌ أ كركم أفٌ 
زبذخ ٤ٔي٫   قالـ ثٕؽ سٝحو ٝؽـ املؽي٪ح ٝج٢ دجٮؾ  أّ٭ؿ اإل  كاعثؽ ٤ٚكُّي

 .(2)«قال٫٦ ٦ة أدي٨ ث٫إحلؽٚٓ ث
 ٌُ ٌْ كاكف ٧ٔؿ ث٨ اخل كأحل٫ٞ ثأ٢٬   «ػري أ٢٬ املؽي٪ح» /٫٧ كيٞٮؿ ٚي٫ةب يٕ

رمٌةف )والة ا٣رتاكيط( يف ا٣ٕةـ الؿاثٓ  ةـ م٭ؿيف ا٣ُٕةء  كل٧ٌة ق٨ٌ ٝي ثؽرو 
 
ي
ية ثةجلةس  كبٕؽ ٝذ٢ ٔس٧ةف ا٩ذ٢ٞ إىل النةـ كاعش يف ة أٍف يى٤ٌ ي  بى ٔرش أمؿق كأ
 ٠٪ٙ ٦ٕةكيح.

ك٨٦ ىلع  مؿدةثّي يف أمؿ د٧ي٥و  كالن٭ؿقذةينٌ  كاكف اث٨ ػدلكف كاث٨ ٠سريو 
كري كاثلٞةٚح ٚكؽكا اتلةريغ كاتلٛأمةكذ٫  كيؿكف أٌف ٬ٰؤالء اجلٛؿ ٝؽ 

 ٨ٔ َؿيٜ ٬ٰؤالء. قالَلٌ ةت دػ٤خ اتلٛكري اإلسااي٤يٌ اإل فٌ كأح  قال٦يٌ اإل
 ادلارٌم  ىل د٧ي٥و إكل٧ٌة ا٩ذٓل ث٪ة املُةؼ يف دراقح ق٪ؽ ظؽير اجلٌكةقح 

ّي/ ٩ؿل ٨٦ الضكرٌم  ٔٮ  ٬٪ة اتلٌٕؿض ملًٮ
 .ح د٧ي٥و ؼ ىلع مؼىيٌ اتلٕؿٌ  -۱

                                                                                              

 .۰7۲  ص۱ج  /؛ االقتيٕةب۱۸4  ص ۱ج  /اإلوةثح (1)

؛ الكنن 57  ص۰ج  /؛ ٦ٕةل٥ املؽرقتّي۱۰6  ص ۱۱ج  /؛ ٧ٔؽة ا٣ٞةرم۱6۸  ص ۰ج  /امل٘ن (2)
 .۱7۸  ص ۱۲ج  /ال١ربل
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ا٣ٌيت ٝةد٬ة احل٭ٮد كاجلىةرل حتخ ح ح كاثلٞةٚيٌ دكرق يف اَلض٧ح ا١ٛ٣ؿيٌ  -۰
  ثةدلي٨.ح ا٣تكرٌت ٤ْ٦ٌ 

ب ك٦ؽل تَّسٌ   ح خبُٮرة د٤ٟ اَلض٧حكٝؽ أرتؼ أٔالـ أ٢٬ الك٪ٌ 
 .قالَلٌ ةت إىل ا٣رتاث اإلسااي٤يٌ اإل

 ٨٦ املة٦ٞةينٌ  لكٌّ  ادلارٌم  ي٨ دؿدمٮا تل٧ي٥و كاكف ٨٦ أٔالـ النيٕح اٌل 
ك٬ٮ   ىلع ال١ؾب كاجل٢ٕ كاالٚرتاء ٦ؾ٬ت ا٣ٕة٦ٌح»/   ٝةؿ املة٦ٞةينٌ كا٣تكرتٌم 

 ٌٟ يٕةٝؿ اخل٧ؿ ٧٠ة يف ركايح اث٨  املؾ٬ت اٌلم رٌكج هل ٦ٕةكيح اٌلم ٦ة ا٩ٛ
 . «كاكف ي٤بف احلؿيؿ كيك٧ٓ ا٣٘٪ةء   أػؿيةت ظيةد٫ظٌت  (1)ثؿيؽة

ٓو  قٮل ٦ة ذ٠ؿق النيغ  ٨ٔ د٧ي٥و  آػؿ ل٥ أٔرث ىلع شءو  كٝةؿ يف مًٮ
 .(2)٫ ٩ـؿ النةـ ثٕؽ ٦ٞذ٢ ٔس٧ةفكأ٩ٌ    بٌ وعةب اجلأ٨٦ أ٫ٌ٩ ٨٦  ا٣ُٮسٌ 

ٓو أة  ٚاكف ٩رصا٩ي  »كركل اث٨ األزري ٨ٔ اث٨ ٧ٔؿ أ٫ٌ٩ ٝةؿ/   ق٥٤ ق٪ح تك
 .(3)«ؽ ك...كاكف ٠سري اتل٭ضٌ   ل٤٭ضؿة

 .(4)«ال يجٕؽ اظتكةث٫ ٨٦ احلكةف /٤ٝخ»/ كٝةؿ املة٦ٞةينٌ 
                                                                                              

 .۲47  ص 5ج  /مك٪ؽ أمحؽ( 1)

 .۱6۹  ص ۱۲ج  /د٪ٞيط املٞةؿ (2)

 .۰۱5  ص ۱ج  /أقؽ ا٣٘ةثح (3)

 .۱6۹  ص ۱۲ج  /د٪ٞيط املٞةؿ (4)
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/ ٩ـكهل إىل ا٣ٞٮؿ ثأفٌ  ٦ح ا٣تكرتٌم ا٣ٕاٌل  (ٝةمٮس الؿصةؿ)كػ٤ه وةظت 
ؽـ ٌٔؽق يف أوعةب ٌٔل      ٔ٪٫ احنؿا٫ٚ دؿ  النةـ ثٕؽ ٔس٧ةف ٔك

ة كاخلٮارج ٌن   إفٌ / ٝةلٮا ا٣ٕة٦ٌح أفٌ  املٌعٟ ك٨٦ ٬ٰؾا! ٦ذ٭ٌضؽي٨ اك٩ٮا أي
ٌٝىح ادلٌصةؿ كاجلٌكةقح  - أ٢٬ ال١ذةب ٨٦ ل١ٮ٫٩ -٬ٰؾا  ٨ٔ ركل  اجلبٌ 
 .(1)ػجةر لدلٌصةؿ(ح ا٣يٌت ّتٌكف األ)ادلاثٌ 

إٌف دراقح لٌك ٦ة ٝي٢ كذ٠ؿ ٨ٔ املرتص٥ ٨٦ ٬ضؿد٫ إىل »/ اث٨ املة٦ٞةينٌ كٝةؿ 
ؽـ ٌٔؽق ٨٦   ٤ٚكُّي ثٕؽ ٝذ٢ ٔس٧ةف   وعةب أ٦ري املؤ٦٪ّي أٔك

  ذ٫ كاحنؿا٫ٚ ٨ٔ أ٦ري املؤ٦٪ّي أػؿل يف دؿدمذ٫ يسنٙ ٨ٔ اع٦ٌيٌ  ك٩سخو 
ٙه   ؽق كٝية٫٦ ثةل٤ي٢ ٧ٚٓ ٚٞؽ اإلي٧ةف ال. أ٦ٌة ظؽير د٭ضٌ ٚ٭ٮ ٔ٪ؽم ًٕي

اك٩ٮا ٨٦  أذؽاد ثذ٤ٟ ا٣ٕجةدة  ٚس٥ م٨٧ٌ ظةرب أ٦ري املؤ٦٪ّي 
ؽي٨ كأوعةب اجلجةق الكٮد  ٠أوعةب اجل٭ؿكاف  ٚةلؿكايح ٨٦ ص٭ذ٫ املذ٭ضٌ 
ذجةر. قةُٝحه   ٨ٔ األ
أدركن ال٤ي٢ يف ثٕي »ٝةؿ/  ة ادلارٌم د٧ي٧ن  أفٌ  ٦ح املض٤طٌ ل ا٣ٕاٌل ككر

ل٤ي٤ح يف صٮار ٬ٰؾا الٮادم  َؿٝةت النةـ  ٧ٌ٤ٚة أػؾت مٌضع ٤ٝخ/ أ٩ة ا
ؾ ثةهلل ٚإٌف اجل٨ٌ  ٚإذا ٦٪ةدو  ٔي ر ٩ٌب األ٦يٌ  يٞٮؿ/  ا ىلع اهلل  ٝؽ ثٕي ّي ال ّتري أظؽن

كٝؽ و٤ٌي٪ة ػ٫ٛ٤ ثةحلضٮف كذ٬ت ٠يؽ النيةَّي كر٦يخ   رقٮؿ اهلل
 . (2)«رقٮؿ رٌب ا٣ٕةملّي ؽو ثةلن٭ت  ٚة٤ُ٩ٜ إىل حم٧ٌ 

                                                                                              

 .4۰۰  ۰ج  /ٝةمٮس الؿصةؿ (1)

 .۹۰  ص ۱۸ج  /حبةر األ٩ٮار (2)
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نٙ ٨ٔ إي٧ةف الؿص٢  كاحلؽير ىلع ٚؿض ا٣تك٤ي٥ ثىٌعذ٫ ال يس
أق٥٤ ٚإٌف اإلقالـ / »ٚٞؽ كرد يف احلؽير أ٫ٌ٩ ل٧ٌة سؽ ٝةؿ هل اجلٌب 

 «.مجٌت ٦ة ٝج٫٤
ذجةر ٔ٪ؽ٩ة  كإف ذ٬جخ ا٣ٕة٦ٌح اىل  ة ادلارٌم ٚةٝؽ األ ٧ٚة ٩ؿاق أٌف د٧ي٧ن
ذجةر ىلع الؿص٢ كاال٬ذ٧ةـ ث٫ ٠سرينا؛ ل١ٮ٫٩ وعةثي ة ٨٦ ص٭حو  إًٛةء األ

ل٤ؼ٤يٛح اثلةين. ك٨٦ الٮاًط أٌف أذ٪ةؽ ٬ٰؾا الى٪ٙ ٨٦ ٧٤ٔةء  كملٮ٫ٛٝ املؤٌيؽ
احل٭ٮد كاجلىةرل اإلقالـ اكف الكجت كراء اػرتاؽ الكةظح اإلقال٦ٌيح 

 ك٦٭ةدمح اثلٞةٚح اإلقال٦ٌيح كدٮصي٫ رضبةت ٝةقيحو ثلٞةٚذ٪ة ادلينٌيح. 
ٓ ٠سريه »/ كٝةؿ الن٭ؿقذةينٌ  دير قالـ أظةي٨ أذ٪ٞٮا اإل٨٦ احل٭ٮد اٌل  كًى

ك٨٦  .(1)«٨٦ اتلٮراة ةه ٭ة مكذ٧ؽٌ كْل كٌ   يف مكةا٢ اتلضكي٥ كا٣تنبي٫ دةن ٦ذٕؽٌ 
 ح.٨٦ احل٭ٮديٌ  ح مكذ٧ؽٌّ ةثيٌ ٬٪ة ٩ٕؿؼ أٌف اتلضكي٥ كا٣تنبي٫ ٔ٪ؽ الٮ٬ٌ 

... كٝؽ دمٓ »  ٝةؿ/ كف ٦ٕؿض ظؽير اث٨ ػدلكف ٨ٔ اتلٛكري اجلٌٞلٌ 
٠ذج٭٥ ك٦٪ٞٮالد٭٥  فٌ أ إاٌل   ٮاكأٔك - يٕن اتلٛكري اجلٌٞلٌ  - مٮف يف ٰذلٟاملذٞؽٌ 

كالك٧ّي  كاملٞجٮؿ كاملؿدكد. كالكجت یف ٰذلٟ أٌف ا٣ٕؿب ل٥  تنذ٢٧ ىلع ا٣ٌ٘ر 
ٝٮا ٌيح  كإذا تنٮٌ . كإ٧ٌ٩ة ٤ٗجخ ٤ٔي٭٥ ابلؽاكة كاأل٦ٌ كال ٥٤ٔو  يسٮ٩ٮا أ٢٬ ٠ذةبو 

يكألٮف ٔ٪٫ أ٢٬ ال١ذةب  ح...ة دتنٮؽ إحل٫ اجلٛٮس ا٣برشيٌ م٧ٌ  إىل ٦ٕؿٚحو 
٨ٍ دجٓ دي٪٭٥ ٨٦ ٝج٤٭٥  كي كذٛيؽك٫٩ ٦٪٭٥  ك٥٬ أ٢٬ اتلٮراة ٨٦ احل٭ٮد ك٦ى

                                                                                              

 .۱۱7  ص ۰ج  /امل٢٤ كاجلع٢ (1)
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٦س٤٭٥  كال يٕؿٚٮف ٨٦  ثةديحه  ي٨ ثّي ا٣ٕؿب يٮ٦بؾو اجلىةرل. كأ٢٬ اتلٮراة اٌل 
و  ٦ة دٕؿ٫ٚ ا٣ٕة٦ٌح ٨٦ أ٢٬ ال١ذةب  ك٧ْٕ٦٭٥ ٨٦ "مًحٍ ٰذلٟ إاٌل  ي٨ أػؾكا " اٌل ريى

ـو ٫و ٦٪جٌ ح ... ٦س٢/ ٠ٕت األظجةر  كك٬ت ث٨ ثؽي٨ احل٭ٮديٌ  جؽ اهلل ث٨ قال     ٔك
كف يف ٦س٢  كأ٦سةَل٥  ٚة٦ذألت اتلٛةقري ٨٦ امل٪ٞٮالت ٔ٪٭٥... كتكة٢٬ املَّٛسّّ

٨ٔ أ٢٬ اتلٮراة  -٧٠ة ٤ٝ٪ة  -ٰذلٟ  كمألكا ال١ذت ثٰ٭ؾق امل٪ٞٮالت  كأو٤٭ة 
 كال حتٞيٜ ٔ٪ؽ٥٬ ث٧ٕؿٚح ٦ة ي٪٤ٞٮ٫٩ ٨٦ ٰذلٟ  إاٌل   ي٨ يك١٪ٮف ابلةديحاٌل 
ٕيؽ وأ٩ٌ  ٧ْخ أٝؽار٥٬٭٥ بى ملة اك٩ٮا ٤ٔي٫ ٨٦ املٞة٦ةت يف ادلي٨  ؛يذ٭٥  ٔك

 .(1)«...ثة٣ٞجٮؿ ٨٦ يٮ٦بؾو  كال٤٧ًَّح  ٚذ٤ٞيٍخ 
ح ٭٥ اتلٛةقري النيٕيٌ كا٣ٕضيت أٌف ٬ٰؾا اجل٧ٍ ٨٦ ابلةظسّي يذٌ 

ةت يف دؿاز٫ سااي٤يٌ يف الٮٝخ اٌلم يٕرتؼ ٬ٮ ثة٩تنةر اإل  ثةلٌٕٙ
كاألٝؿب يف ٦س٢ ٬ٰؾق »ريق لكٮرة اجل٢٧/ يف دٛك يٞٮؿ اث٨ ٠سريو  !اتلٛكريٌم 

ٌٞ الكيةٝةت أ٩ٌ  ة كصؽ يف وعٛ٭٥ ٠ؿكايةت م٧ٌ   ٨ٔ أ٢٬ ال١ذةب ةةه ٭ة ٦ذ٤
ٚي٧ة ٩ٞالق إىل ٬ٰؾق األ٦ٌح ٨٦ أػجةر  -قةحم٭٧ة اهلل دٕةىل  - كك٬تو  ٠ٕتو 

                                                                                              

. كاجلؽيؿ ثةل٠ؿ أٌف ٬ٰؾا الؿص٢ مؿدكده ك٦ٌذ٭٥ه ثةجلىت دلل 4۲۹ص  (/ث٨ ػدلكف)الٌٞؽ٦ح ( امل1)
 - هل ٚإفٌ »/ ۹۸ص   ۱ج  (/النيٕح كالؿصٕح)٥ النيٕح  ٝةؿ املؿظٮـ الٮادل يف ٬ةمل ٠ذةث٫ ا٣ٞيٌ 

ح ثبريكت  ص ٦ٓ آ - اث٨ ػدلكف ٦ة ٫ْٛ٣/  ۰46ؿ حم٧ٌؽو مٮاٝٙ ٠سريةن ٝةؿ يف ٦ٌٞؽ٦ذ٫ املُجٔٮ
 حيذ٢ٛكمٌؾ أ٢٬ ابليخ ث٧ؾا٬ت اثذؽٔٮ٬ة ك٫ٞٚو ا٩ٛؿدكا ث٫... كمٌؾ ث٧س٤٭٥ اخلٮارج كل٥ "

 -اث٨ ػدلكف  -! كٝةؿ/ إ٫ٌ٩ "اجل٧٭ٮر ث٧ؾا٬ج٭٥  ث٢ أكقٕٮ٬ة صة٩جنة ٨٦ اإل٩سةر كا٣ٞؽح
! كٝؽ اظذٌش ٤ٔي٫ كأ٦سةهل ىلع اَلؽل كالك٪ٌ  ح  كإٌف أ٢٬ ابليخ كميٕذ٭٥ أ٢٬ ًالؿو كبؽٔحو

 «.رشؼ ادلي٨ ثآيةتو ٨٦ ال٠ؿ احل١ي٥ كأظةدير كاردةو ٨ٔ الؿقٮؿ األ٦ّي
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  ة اكف ك٦ة ل٥ يس٨٦٨ األكاثؽ كا٣٘ؿاات كا٣ٕضةات م٧ٌ   ثن إسااي٢
٨ٔ ذٰلٟ ث٧ة ٬ٮ  -قجعة٫٩  -كٝؽ أٗ٪ة٩ة اهلل   غؿ كنكؼ كبؽٌ ة ظؿٌ كم٧ٌ 
ط كأث٤ٖ أوطٌ   .(1)«حكهلل احل٧ؽ كامل٪ٌ   ٦٪٫ كأ٩ٛٓ كأًك
 راكم ادلارٌم  الالكـ ٨ٔ ق٪ؽ احلؽير كرصةهل ٠ذ٧ي٥و  ىل ٬٪ة د٥ٌ إ

 .ك٦ذ٪٫ احلؽير أو٢ ٨ٔ ثةحلؽير ادلٌصةؿ  ك٣نرشع ظؽير

٧ة ركم كإ٩ٌ   ٨٦ اال٬ذ٧ةـ مىةدر٩ة ثسسريو  ل٥ حيِ ظؽير ادلٌصةؿ يف
ح ا٣ٌيت ٌٚى٤خ الالكـ يف ظؽير دل٧الن   ىلع ا١ٕ٣ف ٨٦ مىةدر ا٣ٕة٦ٌ

٧٠ةؿ ) ل٤ؼرب ٠ذةب ح دٛىيالن ٨٦ أكرث املىةدر اإل٦ة٦يٌ  ادلٌصةؿ  ك٢ٌٕ٣ 
 ه جل٧يٓ ٦ة ركم ٨ٔ اإل٦ةـ ل٤نيغ الىؽكؽ اٌلم ػٌى  (ادلي٨

٧ؿق الرشيٙ  كٝؽ ركم ح َٮؿ ٨ٔٔ إماكحلٌ  أصةبك   امل٭ؽٌم 
ة اٌلم يٕؽٌ  ربي ّٞي دلل أٔالـ ٨٦ الؿصةؿ املٮزٌ  احلؽير ٨ٔ ا٣زنؿ ث٨ قى

 ٦٭٢٧ه  ٚ٭ٮ  ض هلح ل٥ دذٕؿٌ ٌف ٠ذب٪ة الؿصةحلٌ أ اٌل إح  يٌ املؽرقح الكنٌ 
ثةب  - (٦ةيلاأل)ٔ٪ؽ٩ة  ٗري أٌف النيغ الىؽكؽ ركل ٔ٪٫ يف ٠ذةب 

الؿكايح  (ةؿ ادلي٧٠٨)  كركل ٔ٪٫ يف كاظؽةن  ركايحن  -٢ٌٚ ا٥٤ٕ٣ 
ٌن  ٦٭٢٧و  بك٪ؽو  (2)املؾ٠ٮرة ة  يف الٮٝخ اٌلم ذ٬ت ٚي٫ ا٣ٕة٦ٌح إىل أي

                                                                                              

 .۲7۹  ص ۲دٛكري اث٨ ٠سريو  ج  (1)

 .۱ظؽير ادلٌصةؿ ك٦ة يٌذى٢ ث٫ ٨٦ أمؿ ا٣ٞةا٥  ح  /47   ابلةب5۰5  ص ۰ج  /٧٠ةؿ ادلي٨ (2)
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ة ظير د ابلٕي يف ٠ٮ٫٩ وعةثي  إَؿاء الؿص٢ كا٣ٞٮؿ ثٮزةٝذ٫  كإٍف دؿدٌ 
ٙه »ٝةؿ/  ة خمذ٤ ربي  .(1)«يف وعجذ٫ ا٣زناؿ ث٨ قى

 ٚٞةـ  ث٨ أيب َة٣تو  ػُج٪ة ٌٔلٌ  /ٝةؿ»كصةء يف ظؽير ا٣زناؿ ٬ٰؾا/ 
/ وٕىٕح ث٨ وٮظةف ٚٞةؿ/ ية أ٦ري املؤ٦٪ّي ٦ت خيؿج ادلٌصةؿ؟ ٚٞةؿ 

٥٤ ٦ة أردت  كاهلل ٦ة املك كؿ ٔ٪٫ ثأ٥٤ٔ ٨٦ ؤإٝؽ ٚٞؽ ق٧ٓ اهلل الكمٟ ٔك
ٌن  ك٬يبةته  الكةا٢  ك٣ٰس٨ ٰللٟ ٔال٦ةته  ؾك اجلَّ يتجٓ ثٌٕ٭ة ثٕ ٢ٕ ة ٠عى

/ اظِٛ ٚٞةؿ  ٢ٕ  كإف مبخ أ٩جأدٟ ث٭ة؟ ٝةؿ/ ٥ٕ٩ ية أ٦ري املؤ٦٪ّي.ثةجلَّ 
ٮا ال١ؾب ٔال٦ح ٰذلٟ/ إذا أ٦ةت اجلةس الىالة كأًةٔٮا األ٦ة٩ح كاقذع٤ٌ  ٚإفٌ 

ؽكا ابلنيةف كبةٔٮا ادلي٨ ثةدل٩ية كاقذ٤٧ٕٮا كأك٤ٮا الؿبة كأػؾكا الؿمة كميٌ 
  الكٛ٭ةء كمةكركا ا٣نكةء ... ٚٞةـ إحل٫ األوجٖ ث٨ ٩جةدح ٚٞةؿ/ ية أ٦ري املؤ٦٪ّي

٫ٝ ٨٦ وؽٌ  ٚةلنيقٌ   ث٨ الىيؽاادلٌصةؿ وةاؽ  إفٌ  أال /٨٦ ادلٌصةؿ؟ ٚٞةؿ
دٕؿؼ  يٞةؿ َلة أوٛ٭ةف ٨٦ ٝؿيحو  خيؿج ٨٦ ثدلةو   ث٫كالكٕيؽ ٨٦ ٠ؾٌ 

٭ة ٠ٮكت ء ٠أ٩ٌ  كا٣ّٕي األػؿل يف صج٭ذ٫ ديض ٔي٪٫ احل٧ىن ممكٮظحه   حثةحل٭ٮديٌ 
 يٞؿؤق لٌك   اكٚؿه  ثّي ٔيني٫ م١ذٮبه   ٭ة ممـكصح ثةدلـ٠أ٩ٌ  الىجط ٚي٭ة ٤ٔٞحه 

  ٨٦ دػةفو  ثّي يؽي٫ صج٢ه   خيٮض ابلعةر كتكري ٫ٕ٦ الن٧ف  كأٌَل   تو اكد
ـه أثيي يؿم اجلةس أ٩ٌ  كػ٫ٛ٤ صج٢ه  ٍو  ٫ َٕة حتذ٫  مؽيؽو  خيؿج ظّي خيؿج يف ٝع

 إاٌل  ث٧ةءو  ال ي٧ؿٌ    ٦٪٭الن دُٮل هل األرض ٦٪٭الن  ػُٮة محةرق ٦ي٢ه   أ٧ٝؿ محةره 
 ثّي اخلةّٚٞي ٨٦ اجل٨ٌ  ي٪ةدم ثأىلع وٮد٫ يك٧ٓ ٦ة  اغر إىل يٮـ ا٣ٞية٦ح

                                                                                              

 .54  ص ۱۹ج  /٧ةؿد٭ؾيت ال١ (1)
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أ٩ة   ر ٚ٭ؽلكٝؽٌ   لأ٩ة اٌلم ػ٤ٜ ٚكٮٌ   أكحلةئ إيلٌ  /كاإلنف كالنيةَّي يٞٮؿ
  ٫ أٔٮر ي٥ُٕ ا٣ُٕةـ كي٧ظ يف األقٮاؽإ٩ٌ  !اهلل ككؾب ٔؽكٌ  .رٌبس٥ األىلع
٣يف ثأٔٮر كال ي٥ُٕ كال ي٧ظ كال يـكؿ دٕةىل اهلل ٨ٔ ٰذلٟ  كإٌف رٌبس٥ 

  أكالد الـ٩ة كأوعةب ا٣ُيةلكح اخلض أكرث أدجة٫ٔ يٮ٦بؾو  إفٌ ا  أال كا ٠جرين ٤ٔٮ  
مٌخ ٨٦  ثةلنةـ ىلع ٔٞجح دٕؿؼ ثٕٞجح أٚيٜ ثلالث قةاعتو  يٞذ٫٤ اهلل 

 .(1)«ػ٫ٛ٤  املكيط ٔيص اث٨ مؿي٥ يٮـ اجل٧ٕح ىلع يؽ ٨٦ يىٌٌل 
ٞذ٢ يف النةـ ىلع يؽ اإل٦ةـ ادلٌصةؿ يي  ك٦ة صةء يف ذي٢ ٬ٰؾا املُٞٓ ٨٦ أفٌ 

ًٌٕل   ٭ؽٌم امل ٪ىيفو يت٪ةیف ٦ٓ ركايح ال٧ي ا٣يٌت  ٨ٔ اإل٦ةـ الىةدؽ   ثّي ػي
ؿيقي اهللي إكرد ٚي٭ة أ٫ٌ٩  ًٛ ٍْ ٢٬ ابليًخ حي

ى
٪ىة أ يىٍى٤ًجي٫ي  -دٕةىل  -ذا ٝةـ ٝىةا٧ًي ثةدلٌصةؿ ذى

ًح ال١ٮٚىح ٪ىةقى   .(2)ىلع ٠ي
٧ٌؿ ثٕؽق  كركلوجٓ ث٨ ٩جةدح اكف ٨٦ً ػةٌوح أ٦ري املؤ٦٪ّي كاأل    كخى

ٟو  ل٧ٌة كاٌلق مرص  ك٬ٮ ٨٦  األمرت اٌلم ٔ٭ؽق إحل٫ أ٦ري املؤ٦٪ّي  ٔ٭ؽ ٦ةل
 ا ٨٦ ذػةاؿ  اعثؽن ة ٩ةقاكن كزٞةد٫  كاكف ميؼن  ء أوعةب األ٦ري أصاٌل 
ي٨ٌٌ ث٫ ىلع احلؿب كا٣ٞذةؿ    كاكف ٌٔلٌّ   كم٨٧ٌ ثةي٫ٕ ىلع املٮت  ٌٔل  

 .(3)ةكاكف ظي٪٭ة مكضٮ٩ن    ـه 6۱ركل ظةدزح اعمٮراء ق٪ح 
                                                                                              

ظؽير ادلٌصةؿ ك٦ة يذٌى٢ ث٫ ٨٦ أمؿ  /47   ابلةب5۰7 - 5۰5  ص ۰ج  /٧٠ةؿ ادلي٨ (1)
 .۱ا٣ٞةا٥  ح 

 .۹۰  ص 56ج  /حبةر األ٩ٮار( 2)

 .۰۲6  ص ۲ج  /؛ د٪ٞيط املٞةؿ۱7۰ص  /األيٌةـ امل١ٌٌيح (3)
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: سند الحديث ي
 المحور الثاب 

 انكرة انّرً ومهد انحذٌث

اخلؿااش )٬  ك ۲۸۱ ل٤نيغ الىؽكؽ املذٮٌف  (٧٠ةؿ ادلي٨)ركم احلؽير يف 
ٌن  ۱۱۲۲ اثلة٣ر ص املضدٌل  ل٤ؿاك٩ؽٌم  (كاجلؿااط ة يف بك٪ؽ الىؽكؽ؛ كصةء أي
٦٪ذؼت )بك٪ؽ الىؽكؽ ٩ٛك٫؛ ك ۲۲ ص (خمذرص ثىةاؿ ادلرصةت)٠ذةب 
 ا٣ٕةمٌلٌ  ل٤عؿٌ  5۰۲   ص۲   ج(إزجةت اَلؽاة)؛ ك۱64  ص (ر املٌيبحاأل٩ٮا
ك٨٦ املىةدر ا٣يٌت  .(خمذرص ثىةاؿ ادلرصةت) ٨ٔ ٩ٞالن    ـه ۱۱۲4 ق٪ح املذٮٌف 

 (٩ٮارحبةر األ)؛ كا٣ٕةمٌلٌ  ل٤عؿٌ  ۲۰۰  ص (اإليٞةظ ٨٦ اَلضٕح)٤ٞ٩خ احلؽير 
  ۹۸ الؿاثٓ ص ضدٌل   كف امل(٧٠ةؿ ادلي٨) ٨ٔ ٩ٞالن  7۸۱ؿ ص كٌ  األاملضدٌل 
 املضدٌل  وٛ٭ةينٌ ل٤كٌيؽ األ (م١يةؿ املاكرـ)؛ كركم يف 5۲6 اخلةمف ص كاملضدٌل 

خمذرص ) ٨ٔ ٩ٞالن  ۲۰6  ص ۱۰ج  /ث اجلٮرٌم ؿ؛ كمكذؽراكت املعؽٌ كٌ األ
٦٪ذؼت )؛ ككٰؾلٟ ٠ذةب 4۱ص  (قالـبنةرة اإل)؛ ك٫٤ٞ٩ وةظت (ابلىةاؿ

٧٠ةؿ )٨٦ ٠ذةب  ة يف لك  ر ٢ٞ٩ دة٦  احلؽي   كاجلؽيؿ ثةل٠ؿ أفٌ 4۰7  ص (األزؿ
 .(حبةر األ٩ٮار)ك (ادلي٨

 م٪ةداملث٨ ال (الظ٥)املح ا٣يٌت ٤ٞ٩خ احلؽير ٚٔل/ يٌ ة ال١ذت الكنٌ أ٦ٌ 
٥ ٨٦ أ٩ٌ   ٬ ۲۲6 املذٮٌف  ابل٘ؽادٌم   أٌف ىلع الىؽكؽ يف ا٣ُجٞح إاٌل  ـه ٫ ٦ذٞؽٌ كبةلٗؿ

  (الكنن)يف   ٬ 4۲4 الىؽكؽ ل٥ يؿك ٔ٪٫ احلؽير؛ ٠ٰؾلٟ ركاق ادلاين املذٮٌف 
ة؛ كركاق يف  ۱۲5ص  ربي  ٨ٔ ادلاين ٩ٞالن  ۰۹۱   ص(ٔٞؽ ادلرر)٨ٔ ا٣زناؿ ث٨ قى
 .«ركل اث٨ ٦٪ةدل يف املالظ٥»/ ٝةاالن 



 2حبٮثه ٧٤ٔيٌح يف ا٣ٌٌٞيح امل٭ؽكٌيح ج  .......................................................... 82

 المحور الثالث: دراسة سند الحديث عند أعالم الشيعة

ة ربي ح يف ال١ذت الؿصةحلٌ  ٦٭٤٧حه  حه ك٬ٮ مؼىيٌ   ركل احلؽير ٩ـاؿ ث٨ قى
ركل ٔ٪٫ يف ٠ذةب  النيغ ا٣ُٮسٌ  ٮ النيٕح  ك٣ٰس٨ٌ ٥ يؾ٠ؿق رصةحلٌ كل  حالنيٕيٌ 

ظٮار  (2)ثةب ٌٚي٤ح حتىي٢ ا٥٤ٕ٣  كركم ٔ٪٫ يف دٮظيؽ الىؽكؽ (1)(األ٦ةيل)
 .٦ٓ أ٦ري املؤ٦٪ّي  احل٭ٮدٌم 

ٌؽق النيغ اجل٧ةزٌم    كأًةؼ "ل٥ يف أوعةب أ٦ري املؤ٦٪ّي  (3)ٔك
ح" ال١ذت بلذٌ ا٨٦ ٔجةرة "ل٥ يؾ٠ؿكق  ةزٌم مؿاد اجل٧ ح"  كال ريت أفٌ بلذٌ ايؾ٠ؿكق 

  ل٤ؼٮيئٌ  (٦ٕض٥ رصةؿ احلؽير)  كل٧٤ة٦ٞةينٌ  (د٪ٞيط املٞةؿ)اثلالزح اتلةحلح/ 
 ح.ؾ٠ؿ يف دميٓ ال١ذت الؿصةحلٌ   ال أ٫ٌ٩ ل٥ يي ردثيٌلٌ لأل (صة٦ٓ الؿكاة)ك

ـٌٌم  ٓ امل حن  (د٭ؾيت ال٧١ةؿ)يف  ثٕؽ أف ًك ٨٦ احلؿكؼ ٔ٪ؽ دؿدمذ٫  دل٧ٔٮ
٨٦  ال١ٮفٌ  ا٣ٕةمؿٌم  ا٣زناؿ ث٨ قربة اَلاليلٌ »أٔٞج٭ة ثٞٮهل/  (4)هل "خ د د٥ س"

                                                                                              

 .۰۲۱ ص  ۰ج األ٦ةيل/  (1)

 .۲۲  ح 77دٮظيؽ الىؽكؽ/ ص  (2)

 .6۲  ص۸اكت ٥٤ٔ رصةؿ احلؽير/ ج مكذؽر (3)

ل٤نكةٌئ   سأليب داكد   د  إمةرةه ل٤جؼةرٌم  خ/ أفٌ  تنري ثٕي ٔال٦ةت ٠ذةب )اتل٭ؾيت( إىل (4)
   األربٕح ٦ٓ مك٥٤و م غٔلألربٕح ٗري مك٥٤و كابلؼةرٌم  ك  غٔالث٨ ٦ةصح  ك قل٤رت٦ؾٌم   ت

ث٨ أكسو ادلارٌم كظؽير  ل١ذت الىعةح الكٌذح. ]ثة٣نكجح إىل د٧ي٥ عٗري ابلؼةرٌم  ك
 [۹۱ - ۸5  ص ۰ج  /اتلٛكري كاملٌَّٛسكف ا٩ْؿ/ اجلٌكةقح
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ٙه   ٝيف ٔيالف ـٌٌم «يف وعجذ٫ خمذ٤  ٫ ٨٦ اتلةثّٕي.٩ٌ إىل ا٣ٞٮؿ إ   كػ٤ه امل
. كذ٠ؿق اث٨ ظٌجةف يف «٨٦ ٠جةر اتلةثّٕي زٞحه  دةثعٌّ »/ كٝةؿ ٔ٪٫ ا٣ٕضٌلٌ 

  .مك٥٤و  قٮل كابلةٝٮف )الن٧ةا٢(  يف رت٦ؾٌم ا٣ هل ركل .(اثلٞةت)

 أثٮ أػرب٩ة /ٝةال مٌك   ث٪خ كزي٪ت ابلؼةرٌم  اث٨ احلك٨ أثٮ أػرب٩ة»
 أثٮ أػرب٩ة/ ٝةؿ ا٣رباكت األ٧٩ةيٌط  أثٮ احلةِٚ أػرب٩ة/ ٝةؿ َربزد  ث٨ ظٛهو 
 ث٨ اهلل ٔجؽ ظٌؽز٪ة/ ٝةؿ   ظجةثح ث٨ أثٮ ا٣ٞةق٥ أػرب٩ة/ ٝةؿ الرصيٛيٌن  حم٧ٌؽو 
 امل٤ٟ ٔجؽ ٨ٔ مٕجح  أػرب٩ة/ ٝةؿ اجلٕؽ  ث٨ ٌٔلٌ  ظٌؽز٪ة /ٝةؿ ابل٘ٮٌم  حم٧ٌؽو 

 ا٣ْ٭ؿ  وًٌل   ٤ٔي ة م٭ؽت/ ٝةؿ قربة  ث٨ ا٣زناؿ ق٧ٕخ/ ٝةؿ ث٨ ٦يَّسة 
 ثسٮزو  أ ي ا٣ٕرص ظضت إذا ال١ٮٚح  ظٌت  رظجح يف اجلةس ظٮااش يف ٕٝؽ ز٥ٌ 
 ٚرشب ٝةـ ز٥ٌ  كيؽي٫  كرأق٫ كص٭٫ ٧ٚكط ىلع ظٛ٪حن  ٦٪٫ ٚأػؾ ٦ةءو  ٨٦

ة يسؿ٬ٮف إفٌ / كٝةؿ ٫٤ٌٚ  ة الرشب يٕن - ٬ٰؾا ٩ةقن   اهلل رقٮؿ كإفٌ  - ٝةا٧ن
ٮء ٬ٰؾا/ كٝةؿ و٪ٕخ  ٦ة ٦س٢ أك و٪ٕخ و٪ٓ ٧٠ة  .«حيؽث ل٥ ٨٦ ًك

ربة مؼىيٌ اٌف ا٣زنأ ٢كاملذعٌى  دلل أٔالـ رصةؿ  ٦ٕذربةه  حه ؿ ث٨ قى
  رأل اجلبٌ »ٔجؽ ا٣رٌب/   كٝةؿ ٔ٪٫ اث٨ ٫ٞ ا٣ٕكٞالينٌ ح  ٚٞؽ كزٌ الك٪ٌ 

 .»(1) كركل ٨ٔ ٌٔل  

؛ لٮصٮد ك»ؿ/ األكٌ  كٝةؿ املض٤طٌ  رصؼ ٠ٮف الؿص٢ وعةثي ة ٣يف ث٧٭٥ 

                                                                                              

 .۲7۸  ص ۱۲ج  /د٭ؾيت ال٧١ةؿ (1)
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 الكـ اجلٌب  ابلؽي٢ ٨ٔ الىعةثح  ظير ركل األا٧ٌح املٕىٮمٮف 
  .(1)كالكـ أ٦ري املؤ٦٪ّي 

٤ي٫ ٚ أذجةرق ٔ٪ؽ٩ة  إذ ل٥ يبجخ ؛ىل ا٣زناؿ املؾ٠ٮرإي٧س٨ الؿكٮف  ٫ ال٩ٌ إٔك
 ٫ٞ أ٢٬ الكٌ٪ح.كإٍف كزٌ 

. كٝةؿ  ا٣ٞٮؿ ثأٌف ادلٌصةؿ ٬ٮ وةاؽ ث٨ وةيؽو إىلذ٬ت ثٕي ا٣ٕة٦ٌح 
اث٨  يف ػىٮص ادلٌصةؿ/ أٝٮؿ اػذ٤ٙ ا٣ٕة٦ٌح يف أفٌ  ٦ح املض٤طٌ ا٣ٕاٌل 
ملة ركم  ؛٫ ٗريق٦٪٭٥ إىل أ٩ٌ  ةد ٢٬ ٬ٮ ادلٌصةؿ أك ٗريق؟ ٚؾ٬ت دمةٔحه الىيٌ 

٨ٔ ذٰلٟ ك٦ةت ثةملؽي٪ح  ككنٛٮا ٨ٔ كص٭٫ ظت رأكق اجلةس  ٫ دةبأ٩ٌ 
ٌن  اخلؽرٌم  ذنة  كرككا ٨ٔ أيب قٕيؽو ٦يٌ  . ةؿو ٫ ٣يف ثؽصٌ ىلع أ٩ٌ  ة ٦ة يؽٌؿ أي

 .( 2)٫ ٬ٮ ادلٌصةؿإىل أ٩ٌ  كذ٬ت دمةٔحه 

ٞيؽةو  ىل ١ٚؿو إ ٫ إمةرةه أك أ٩ٌ   ٦ٌّٕيو  ىل مؼهو إ ادلٌصةؿ إمةرةه  ك٢٬ أفٌ   ٔك
٫ ىل أوٛ٭ةف كأ٩ٌ إح الؿكايةت ا٣يٌت دنكج٫ ٦ؽل وعٌ  ي٨ يْ٭ؿ؟ ك٦ةأ؟ كحو ػةٌو 

وٛ٭ةف  أحل٭ة ادلٌصةؿ ٗري إيْ٭ؿ ٨٦ ٬٪ةؾ؟ ك٢٬ ٬٪ةؾ ٦٪ةَٜ أػؿل نكت 
 كملةذا؟ ك٦ة ٦ؽل أذجةر ٬ٰؾا اجلٮع ٨٦ الؿكايةت؟

                                                                                              

ح املٌذّٞي (1)  .۲۸4  ص ۱4ج  /رًك

 .۱۹۹  ص 5۰ج  /حبةر األ٩ٮار (2)
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ال لغ
ّ
 ةالدج

صك٫٧ ثةَل٪ةء   / َالق ث٫ أك ٥ٌٔ دص٢ ابلٕري دصالن »/ (1)(ا٣ٞةمٮس)صةء يف 
أك ٬ٮ ٨٦   األرض ٫ ي٥ٌٕ أل٩ٌ  ؛ابؽ ادلٌصةؿ املكيط ال١ؾٌ كٝي٢/ ك٦٪٫ امذٞة

/ إذا ٠ؾب كأػؿؽ  كٝي٢/ ٬ٮ ٨٦ دص٢ الؿص٢/ إذا ُٝٓ ٩ٮاي دص٢ دصالن 
 .«األرض قرينا

 «.ح كال املؽي٪حل٥ يى٢ ادلٌصةؿ م١ٌ »/ ل٤ُؿييحٌ  (دل٧ٓ ابلعؿي٨)كصةء يف 
 /كٚي٫ «.ح كاملؽي٪ح م١ٌ اٌل إ كَب٫  ٨٦ األرض إاٌل ادلٌصةؿ ال يجيق ق٭الن » /كف آػؿ

« ٌ٨ ٧٠ة   كػؿكص٫ ٔٞيت ّ٭ٮر امل٭ؽٌم «. الـرع ثٕؽ ػؿكج ادلٌصةؿ ٣زئر
 تل٧ٮي٭٫ ٨٦ ادلص٢ كاتلُ٘يح  يٞةؿ دص٢ صةءت ث٫ الؿكايح. يٞةؿ قٌِل دٌصةالن 

 ٌٜ ٌُ  احل ػُت  أثة ثسؿو  إفٌ » /ةق ثةبلة٢َ. كدص٢/ إذا ٣بف كمٌٮق. كف اخلربأم ٗ
كال  اعو أم ػؽٌ  «ةؿو   كلكخ ثؽصٌ ٔؽد٭ة ٣ٌٕل  ٚٞةؿ/ ك  ٚة٧َح إىل اجلبٌ 

  .(2)٤ٔيٟ أمؿؾ م٤بفو 

ة ظٮؿ ادلٌصةؿ حبسن  (دةريغ ا٣٘يجح ال١ربل)الىؽر يف  ؽه ؽ حم٧ٌ كٝؽ أٚؿد الكيٌ 
٨٦  ىل ٔؽدو إمةر ٬ٮ أة ٧٤ٕ٣ةء ا٣ٕة٦ٌح يف ادلٌصةؿ  زن ٔرش رأين اكبٕؽ أف ٢ٞ٩ 

٬ٰؾا الىؽد  ٦ٛ٭ٮـ ادلٌصةؿ   ٦ة يٮاص٭٪ة يف كأ٥ٌٔ  أ٥٬ٌ  كإفٌ »ز٥ٌ ٝةؿ/   اآلراء
قالـ يف ٔرص ا٣٘يجح ٔرص ا٣َٛت ٢ احلؿكح أك احلؿاكت املٕةديح لإلاٌلم ي٧سٌ 

                                                                                              

 دةج ا٣ٕؿكس/ ٦ةٌدة دص٢. (1)

 ٦ةٌدة دص٢. /دل٧ٓ ابلعؿي٨ (2)
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ح ث٧ة ٚي٭ة ٨٦ يٌ ربٌ كح كْل احلٌةرة األكاالحنؿاؼ... ثةدانة ثةألقجةب الؿايكيٌ 
ـٌ  ك٬ي٧٪حو  ث٭ةرج ك٬يجحو  ٌُ ا٣ٕة٣ِلٌ  ىلع الؿأم ا٣ٕة ... ك٦٪ذ٭ينة إىل كاقٕحو  ُةتو   كخم

٨٦ املك٧٤ّي ٨ٔ اإلقالـ كأذ٪ةٝ٭٥ املؾا٬ت  ذةاش ك٬ٮ ػؿكج ٔؽدو اجل
٤ٚيف ٬٪ةؾ ٦ة ثّي  .كٚكةدو  ٚؿاد كاملضذ٧ٕةت ٨٦ ٥٤ّو األ امل٪عؿٚح  ك٦ة ي٥ٌٕ 

ٜه  ةر ٬يجح جثةٔذ ؛أكرب ٨٦ ادلٌصةؿ ٦٪عؿؼه  ػ٤ٜ آدـ إىل يٮـ ا٣ٞية٦ح ػ٤
٧ْذ٭ة املةدٌ يٌ احلٌةرة األكربٌ  كيٞٮؿ يف  .(1)«ة٠ح٣ٛذٌ ح كخمرتاعد٭ة كأق٤عذ٭ة ايٌ ح ٔك

ٓو   .(2)«احلٌةرة ٮادلٌصةؿ ٬»آػؿ/  مًٮ
  حن ظٞيٞيٌ  حن ٢ مؼىيٌ ادلٌصةؿ ي٧سٌ  ٬ٮ/ أفٌ  ا٣ٛ٭٥ املذٕةرؼ كاتل٤ٞيؽٌم  ك٣ٰس٨ٌ 

 مةرةه إادلٌصةؿ  ىل أفٌ إؽ الىؽر ىلع ٰذلٟ  ٚي٧ة يؾ٬ت الكيٌ  الؿكايةت دؽٌؿ  كأفٌ 
٧ة ٬ٮ كإ٩ٌ   ٣يف رصالن ثٕي٪٫ادلٌصةؿ  يف أفٌ  كأٌف اتلٕجري ثةألمؿ كاًطه   حه رمـيٌ 
 .(3)قالـلإل ٦ٕةدو  ظٌةرمٌّ  ةقه اٌّت 

 ٌ٥ ٨٦ ٤ٝ ٭ة دؽ٥ٔ ا٣ٛ٭٥ اثلةين ا٣ٞةا٢ ٩ٌ أ اٌل إ  ح ركايةد٪ة يف ٬ٰؾا املضةؿكبةلٗؿ
ـه  فٌ إ  .ػةص   ظٌةرم   ةقو الٌّت  ادلٌصةؿ رم

ث٪ةء الـ٩ة  أ)املرتّٚي( ك (4)دجة٫ٔ ٨٦ أوعةب ا٣ُيةلكحأة اكف أكرث ٧ٌ كل
                                                                                              

 .5۲۰ك 5۲۱ص  /دةريغ ا٣٘يجح ال١ربل( 1)

 املىؽر الكةثٜ. (2)

 .5۲۰ص  /املىؽر الكةثٜ (3)

ا٣ُي٤كةف/ ٩ٮعه ٨٦ األكمعح يي٤ٍبىف ىلع ال١ذٙ أك حييٍ ثةبلؽف  ػةؿو ٨٦ اتلٛىي٢  (4)
 كاخليةَح.
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  ح(ؿي٨ ثةثلٞةٚح ا٣٘ؿبيٌ ٰذلٟ ىلع امل٪ُّٕٞي ٨ٔ آثةا٭٥ )كاملذأزٌ ي٧س٨ مح٢ 
٤ّي ٨ٔ ظؽكد الرشيٕح كأظاك٦٭ة ح املذ٪ٌى ح ا٣٘ؿبيٌ يٌ كامل٪ج٭ؿي٨ ثةملةدٌ 

املؿاد ٦٪٭٥/ ٨٦ كدلكا ٨ٔ  ٦ةد٭ة... أك مح٢ احلؽير ىلع ا٣ْة٬ؿ كا٣ٞٮؿ ثأفٌ كحمؿٌ 
 .َؿيٜ الكٛةح ظٞيٞحن 
ح )زٞةٚح ٚؿكيؽ ا٣ٌيت يٌ ع احلٌةرة املةدٌ ادلٌصةؿ يٕن دل٧ٮ كىلع لٌك ظةؿو 

 كخنؿد٫ ٨٦ ادلاػ٢(. قٛخ ثة١ٛ٣ؿ ا٣٘ؿبٌ أ
ىل دٛكري ادلٌصةؿ إيؾ٬ت  آيح اهلل النيغ ماكرـ النريازٌم  كا٣ْة٬ؿ أفٌ 

 ة.٧٠ة ق٧ٕخ ٰذلٟ ٦٪٫ مٛة٬ن   حثة٣سٛؿ كاثلٞةٚح ا٣٘ؿبيٌ 

الخروج مكان 
ّ
 الدج

صةء ٚي٭ة  ةؾ ركايةته تنري ثٕي الؿكايةت إىل ػؿكص٫ ٨٦ ػؿاقةف  ك٬٪
 كف ركايحو  .(1)«حدٕؿؼ ثةحل٭ٮديٌ  وج٭ةف يف ٝؿيحو أيٞةؿ َلة  خيؿج ٨٦ ثدلةو »٫/ أ٩ٌ 

ثّي النةـ  حو خيؿج ٨٦ ػ٤ٌ » /أػؿل خيؿج ٨٦ قيكذةف  كصةء يف ثٕي املىةدر
ٌن  .(2)«كا٣ٕؿاؽ ىل إمةر أ  ك٦٪٭ة ٦ة (3)«خيؿج ادلٌصةؿ ٨٦ ا٣ٕؿاؽ» /ةكصةء أي

 دٞؽيؿو  ذا ل٥ دٮصت احلّٞي ًٕٚل أ٢ٌٝ إك٬ٰؾق الؿكايةت   (4)ػؿكص٫ ٨٦ املرشؽ
                                                                                              

   ك٧ح احل٭ٮديٌح مٮصٮدةه يف املٕض٥ األكقٍ.۱55  ص ۱۸ج  /املٕض٥ ال١جري (1)

 .۱4۹ص  (/ث٨ مٌحةدو )جلٕي٥ َٛت ا٣ (2)

 .۲۹6  ص ۱۱ج  (/ٕجؽ الؿٌزاؽ)٣ى٪ٌٙ امل (3)

 .۰6۲  ص ۱ج  /املٕض٥ الى٘ري (4)
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 .حن ظٞيٞيٌ  حن  كمؼىيٌ دلل ابلةظر ثسٮف ادلٌصةؿ رصالن  دٮصت ا٨ْ٣ٌ 
ؿ ظٮؿ كٌ  األضدٌل ملا  ـه 666 املذٮٌف  احل٧ٮٌم  حلةٝٮتو  (٦ٕض٥ ابلدلاف)صةء يف 

كاك٩خ »/ ثٕؽ احلؽير ٨ٔ ٚذع٭ة كا٩ذٞةؿ احل٭ٮد ٨٦ ٤ٚكُّي إحل٭ة وٛ٭ةفأ
ٓ املٕؿكؼ ثيجأح ٦ؽي٪  .«٬ٮ اآلف يٕؿؼ بن٭ؿقذةف كبةملؽي٪حك  وج٭ةف ثةملًٮ

خى ٩رص كأػؾ ثيخ املٞؽس كقىب أ٤٬٭ة مح٢ ٫ٕ٦ ل٧ٌ »ز٥ٌ ٝةؿ/  ة قةر خبي
٧ٌ   ك٩ـلٮ٬ة حن ٚج٪ىٮا َل٥ يف َؿؼ ٦ؽي٪ح يج حم٤ٌ   ي٭ٮد٬ة كأ٩ـَل٥ أوج٭ةف يخ كقي

ٍخ ىلع ٰذلٟ األيٌ   حاحل٭ٮديٌ  ٌى ٮاـكمى   ك٦ة ثيق ٦٪٭ة إاٌل ٚؼؿبخ يجى   ةـ كاأٔل
ٔي٧ؿت احل٭ٮديٌ   ا٤ٞ٣ي٢ نخ ٟ لٮ ٚتٌ ح... إ٩ٌ ٧ٚؽي٪ح أوج٭ةف احلٮـ ْل احل٭ٮديٌ   حك

٨٦ أف ّتؽ أو٢ نكج٫  ةر ل٥ يس٨ ثؽٌّ كاتلضٌ  (1)٨٦ ٚي٭٥ ٨٦ اثل٪ةء نكت أص٢ٌ 
ةذ٭ة أ٩ٌ يٌ ة... كػةٌو ي٭ٮدي   ة أكظةاسن   .(2)«٭ة دجؼ٢ ٚال دؿ ث٭ة ٠ؿي٧ن
٩٭ة يؽي٪ٮف ثةلٮالء ة ظير ٝةَجح قاٌك ذ٤ٙ د٧ة٦ن ة احلٮـ ثةملؽي٪ح ختأ٦ٌ 

 كاحلٌت  كاال٣زتاـ املؾ٬بٌ  كي٤٘ت ٤ٔي٭٥ ا٣ُةثٓ ادلينٌ   أل٢٬ ابليخ 
 .أل٢٬ ابليخ 
  كإٍف  اإل٦ةـ امل٭ؽٌم ّ٭ٮر ّ٭ٮر ادلٌصةؿ إظؽل ٔال٦ةت  ز٥ٌ إفٌ 

   ك٬ٰؾاادلٌصةؿ خيؿج ثٕؽ ّ٭ٮر اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  فٌ إإىل ا٣ٞٮؿ  ذ٬ت ا٣ُؿييحٌ 
 /ىل ٌٔؽة أمٮرو إ يؤرٌش 

                                                                                              

 ١ؾا يف املىؽر  كا٣ْة٬ؿ أٌف الىٮاب )الىٌ٪ةع(.٬ٰ  (1)

 .۰۲۸  ص ۱ج  /٦ٕض٥ ابلدلاف (2)
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  ٨٦ ركايةت ادلٌصةؿ يف مىةدر ا٣ٕة٦ٌح ك٨٦ ٦٪ٞٮالد٭٥ ٠جريو  كصٮد ز٥   -أ
٥ ٨٦ أٌف مكأ٣ح ادلٌصةؿ ٨٦ املك٤ٌ  ةو ك٤ٕ٣ٌ٭ة ٗري مٮصٮد   ٧ةتيف مىةدر٩ة. كبةلٗؿ

٨٦  و٢ ٌٌٝيح احل٧ةينٌ أةت ٔال٦ةت ا٣ْ٭ٮر  ككٰؾلٟ ٨٦ ظذ٧يٌ  ٕؽٌ ٫ ال يي ٩ٌ أ اٌل إ
ٌٞ كأ٦ٌ   ٧ةتاملك٤ٌ  ادلراقح  . كإفٌ ٦ٕذربو  ٚال حتْٯ ثؽحل٢و  ٫ذة٩يٌ ة وٛةد٫ كظ

 كٰللٟ ال ؛ل٤ٌٌٞيح دا٧ٔحو  ىل ٩تيضحو إح يف ٬ٰؾا املضةؿ ٨٣ دٮو٢ ابلةظر الك٪ؽيٌ 
 .أك املٕ٪ٮٌم  دمةيلٌ ٨٦ االقذٕة٩ح ثةالقذٛةًح كاتلٮادؿ اإل ؽٌ ث

حن  -ب ٌط جلة ثٕؽ ٨٦ الىٛةت لدلٌصةؿ  ل٥ يذٌ  ذ٠ؿت ٠ذت ا٣ٕة٦ٌح دل٧ٔٮ
 ك٢٬ ْل ٨٦ ٝجي٢ ال١٪ةيح أك حن٤٧٭ة ىلع ّة٬ؿ٬ة  ٨٦ ٝجي٢/  املؿاد ٦٪٭ة

 ظٌؾر إاٌل  ٩بٌّ  ٦ة ثٕر»/ ذ٫ ٦٪٫  ٚٞؽ ركل ابلؼةرٌم ظٌؾر أ٦ٌ  اجلبٌ  فٌ أ -۱
ٮر )ادلٌصةؿ( ال١ٌؾابأ٦ٌ   .«ذ٫ ٨٦ اأٔل

ٌن  يكذٕيؾ ٨٦ ٚذنذ٫  ركل ابلؼةرٌم  اجلبٌ أٌف  -۰ ق٧ٕخ رقٮؿ »ة/ أي
 .«د٫ ٨٦ ٚذ٪ح ادلٌصةؿيكذٕيؾ يف وال اهلل 

 لٌك مؤ٨٦و  ؤق. يٞؿ"اكٚؿ" إٌف ثّي ٔيني٫ م١ذٮبه »صةء يف وٛح ادلٌصةؿ/  -۲
ري اكدتو  اكدتو   .«ٗك
٧٠ةؿ )ح  ركل النيغ الىؽكؽ يف يٌ ٬لٮح كاإليع الؿبٮبيٌ ادلٌصةؿ يؽٌ  -4
 يٞٮؿ أ٩ة رٌبس٥. ي٪ةدم ثأىلع وٮد٫ يك٧ٓ ٦ة ثّي اخلةّٚٞي )اجل٨ٌ »٫/ أ٩ٌ  (ادلي٨
ٔجةدم  أ٩ة اٌلم ػ٤ٜ ٚكٌٮل كٌٝؽر ٚ٭ؽل. أ٩ة  إيلٌ " /كالنيةَّي( نفكاإل

 .(1)«"اكٚؿه " ٫ثّي ٔيني   م١ذٮبه "ىلعرٌبس٥ األ
                                                                                              

 .5۰6  ص ۰ج  /٧٠ةؿ ادلي٨ (1)
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 .«ادلٌصةؿ ي٧ظ يف األقٮاؽ كي٥ُٕ ا٣ُٕةـ» /كصةء يف احلؽير
٧ؿق ادلٌصةؿ مةرة يف ٠ذت ا٣ٕة٦ٌح اىل ظيةةكردت اإل -5 يكذٛةد ٨٦ ك  ٔك

ٓو يف  يؿزؽ  ظير صةء  أٌف ادلٌصةؿ يٌّ  ظؽير اجلٌكةقح كوةاؽ ث٨ ويؽو  ُٞ٦ 
 ػؿجأكمٟ أف يؤذف يل ثةخلؿكج ٚأكإيٌن ادلٌصةؿ املكيط أ٩ة »٨٦ احلؽير/ 

 ٨ٔ  ٚٞؽ ركم ةد مك٧ٌ٤حه ة٣ٕالٝح ثي٪٫ كبّي اث٨ الىيٌ ٚ؛ (1)«يف األرضٚأقري 
ؿ   ةدو ٠ٌ٪ة ٦ٓ رقٮؿ اهلل ٧ٚؿر٩ة ثىجيةف ٚي٭٥ اث٨ ويٌ »٫ ٝةؿ/ ٔجؽ اهلل أ٩ٌ  ٌٛ ٚ

 ٠ؿق ٰذلٟ  ٚٞةؿ هل   اكف رقٮؿ اهلل. ٨ٚ وٌيةدو ثىجيةف كص٤ف اال
 رقٮؿ ث٢ تن٭ؽ أيٌن    رقٮؿ اهلل؟ ٚٞةؿ/ ال/ دؿبخ يؽاؾ  أتن٭ؽ أيٌن اجلٌب 
ٌُ . اهلل   أٝذ٫٤. ٚٞةؿ رقٮؿ ةب/ ذرين ية رقٮؿ اهلل ظٌت ٚٞةؿ ٧ٔؿ ث٨ اخل
ٚال  ادلٌصةؿ يٕن إف اكف ٬ٮ -/ إٍف يس٨ اٌلم دؿل ٨٤ٚ تكذُيٓ ٝذ٫٤ اهلل 

كالؿكايح دسنٙ ٨ٔ َٮؿ  .(2)«كإف ل٥ يس٨ تكذُٓ -ٍ ٤ٔي٫ تكذُيٓ ا٣تك٤ٌ 
 ىل ٰذلٟ ابلٕي.إ٧ٔؿ ادلٌصةؿ ٧٠ة ذ٬ت 

ـ ةثّي الن حو ٫ ػةرج ػ٤ٌ إ٩ٌ »يف وعيع٫/  حييي املٮىت  ركل مك٥٤ه  -6
ـه األرض؟ ٝةؿ/ أربٕٮف يٮ٦ن  ك٦ة بلس٫ يف  كا٣ٕؿاؽ... ٤ٝ٪ة/ ية رقٮؿ اهلل  ة يٮ

ـه  ٠ك٪حو  ـه  ٠ن٭ؿو  كيٮ ثةخلؿبح ٚيٞٮؿ  ة٦س٥  كي٧ؿٌ ة٫٦ ٠أيٌ كقةاؿ أيٌ   ٠ض٧ٕح كيٮ
ة  ممذ٤بن ٠٪ٮزؾ. ٚذتج٫ٕ ٠٪ٮز٬ة ٠يٕةقيت اجلع٢  ز٥ٌ يؽٔٮ رصالن  َلة/ أػؿيج

                                                                                              

 .۰۹۱  ص ٠۱4زن ا٧ٌٕ٣ةؿ/ ج  (1)

/ ج  (2)  .۱۸۹  ص ۸وعيط مك٥٤و
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٢ ز٥ٌ يؽٔٮق ٚيٞج٢ كيذ٭٤ٌ   ة ٚيضب٫ ثةلكيٙ ٚي٫ُٕٞ صـتلّي ر٦يح ا٣٘ؿضمجةثن 
 حييي٫.. أم يضب٫ بكي٫ٛ ٚيض٫٤ٕ ٩ىّٛي ز٥ٌ (1)«كص٭٫ يٌعٟ

ٚال    ك٦ةؤق ٩ةره ثةرده  ٚ٪ةرق ٦ةءه   ا ك٦ةءن ٫ٕ٦ ٩ةرن  إفٌ » /كرد يف احلؽير -7
دكات أ كقةا٢ امل١ؿ ككاحلؽير يسنٙ ٨ٔ ا٦ذالؾ ادلٌصةؿ لنٌت . (2)«د٭١٤ٮا

 اخلؽاع كاتلعةي٢.
ـه   ة٫٦ ٠ك٪حو اػذالؼ الـ٦ةف  ٚجٕي أيٌ  -۸ ـه   ؿو ٭٦٪٫ ٠ن كيٮ  كيٮ
 .قجٮعو أ٦٪٫ ٠
ىل الك٧ةء ٚذ٧ُؿ  ٚٞؽ كرد يف احلؽير/ إك ٚذؼضٌ ينري إىل األرض  -۹

كيأمؿ األرض أف دنجخ   ٨٦ ٚذنذ٫ أف يأمؿ الك٧ةء أٍف د٧ُؿ ٚذ٧ُؿ فٌ إك»
 ١٤٬خ  إاٌل  ثٮ٫٩ كال يجىق َل٥ قةا٧حه ٨٦ ا٣ٕؿب ٚي١ؾٌ  ثة٣يحٌ  ٚي٧ؿٌ   ٚذنجخ
ٝٮ٫٩ ٚيأمؿ الك٧ةء أف د٧ُؿ ٚذ٧ُؿ  كيأمؿ األرض أف دنجخ ٚيىؽٌ  ثة٣يحٌ  كي٧ؿٌ 
ٓه ٚذنج ٤ت ٤ٔي٨٦٫ األرض إاٌل  خ... كال يجىق مًٮ م يجؽك جلة . كاٌل « كَب٫ ٗك
الالكـ يف ٝي٧ح  فٌ أ اٌل إىل ٦ة ٤ٔي٫ ا٣ٕةل٥ احلٮـ  إك٣ُةاٙ تنري  ٭ة ٠٪ةيةته أ٩ٌ 

ٕ٪ة٬ة أ٦ةـ إ  ح ك٦ؽل أذجةر٬ةظةدير ٨٦ اجلةظيح الك٪ؽيٌ د٤ٟ األ ذا ٦ة ًك
 ٝٮأؽ ٥٤ٔ الؿصةؿ كاحلؽير.

 ْل ٚذ٪ح ادلٌصةؿ. ٥ْٔ ٚذ٪حو أ فٌ أ -۱۲

                                                                                              

 .۲۰4  ص 4ج ٧٠ةؿ ادلي٨/  (1)

ـػةر (2)  .۰454ر٥ٝ احلؽير  /ابلعؿ ال
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ركايةت ا٣ٕة٦ٌح كػىٮص  ة أفٌ   ٧٤ٔن ادلٌصةؿ يٞذ٢ ىلع يؽ ٔيص  -۱۱
 . ؿبٍ ثّي ٌٌٝيح ادلٌصةؿ كٌٌٝيح اإل٦ةـ امل٭ؽٌم د٬ٰؾا احلؽير ل٥ 

ي المصادر الشيعيّ 
 
ال ف

ّ
 ةالدج

ة ملىةدر ح ػالٚن ىل ٩ؽرة أظةدير ادلٌصةؿ يف املىةدر النيٕيٌ إمةرة مٌؿت اإل
ٌٚ ا٣ٕة٦ٌح ا٣يٌت  ٰذلٟ يٕٮد إىل  ظةدير  ك٢ٌٕ٣ ٨٦ د٤ٟ األ كاٚؿو  ؿت ىلع ز٥  دٮ

ظجةر ةت أ٦سةؿ ٠ٕت األسااي٤يٌ ةوّي كركاة اإلإٚكةح احل١ٮ٦ح املضةؿ ل٤ٌٞى 
ري٧٬ ه الىعةثح ٠أيب ذر  ك... كاتلٌييٜ ىلع ػ٤ٌ    ك٣ٞؽ اتلٛخ إىل ةكق٧٤ةف ٗك

ي٢ دٛكري ٝٮهل دٕةىل اٌلم ٝةؿ يف ذ ٬ٰؾق احلٞيٞح ثٕي أٔالـ ا٣ٕة٦ٌح اكث٨ ٠سريو 
 
ى
 يى  ٥ٍ سي يُّ أ

ٍ
ٌٞ كاألٝؿب يف ٦س٢ ٬ٰؾق الكيةٝةت أ٩ٌ »/ ة....٭ى مً ؿٍ ٕى  ثً يًن دً أ ٨ٔ  ةةه ٭ة ٦ذ٤

قةحم٭٧ة اهلل  - كك٬تو  ٠ؿكايةت ٠ٕتو   ة كصؽ يف وعٛ٭٥أ٢٬ ال١ذةب م٧ٌ 
ح ٨٦ أػجةر ثن إسااي٢ ٨٦ األكاثؽ كا٣٘ؿاات ٚي٧ة ٩ٞالق إىل ٬ٰؾق األ٦ٌ  -دٕةىل 

 -ؿ كنكغ. كٝؽ أٗ٪ة٩ة اهلل ؼ كبؽٌ ة ظؿٌ كم٧ٌ   ة اكف ك٦ة ل٥ يس٨م٧ٌ   كا٣ٕضةات
ط كأث٤ٖ ٨ٔ ٰذلٟ ث٧ة ٬ٮ أوطٌ  -قجعة٫٩  كهلل احل٧ؽ   ٦٪٫ كأ٩ٛٓ كأًك

ك٬ٰؾا يسنٙ ٨ٔ ٥ْٔ اقتيةء ٧٤ٔةء ا٣ٕة٦ٌح ٨٦ ٬ٰؾق ا٣ْة٬ؿة ا٣ٌيت  .(1)«كاملٌ٪ح
 .قالَلٌ اػرتٝخ ا٣رتاث اإل

كل٥ يؿك ٔ٪٫ أثٮ   أثة ٬ؿيؿة يف دل٤ك٫ يكذٞج٢ كل٥ يس٨ أ٦ري املؤ٦٪ّي 
 .(2)كاظؽةن   ركايحن ٬ؿيؿة ظٌت 

                                                                                              

(الدٛكري ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥ ) (1)  .۱77  ص 6 ج  /ث٨ ٠سريو

 .57۹  ص ۰ج  /قري أٔالـ اجلجالء (2)
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ح أ٦ٌ  ٦ح اقذٞة٬ة ا٣ٕاٌل  اكم٤حو  ث٧سةثح م١ذجحو  ا٣يٌت دٕؽٌ  (٩ٮارحبةر األ)ة مٮقٔٮ
  ٚي٧س٨ دى٪يٙ ركايةت ادلٌصةؿ ٚي٭ة إىل سمف مىؽرو  ٨٦6۲۲  املض٤طٌ 

حن   /ٔرشة دل٧ٔٮ
ز٥ٌ  / ذي٢ ٝٮهل دٕةىليف صةء يف ػىٮص رصٕح اإل٦ةـ احلكّي  -۱

ا رين ًٛ ى ٩ى ٍكرثى
ى
٥ٍ أ ٤ٍ٪ةزي ٕى بىنًّيى كىصى ٍمٮاؿو كى

ى
٥ٍ ثًأ ٍد٩ةزي ٦ٍؽى

ى
٤ىيًٍ٭٥ٍ كىأ ٔى ةى  ؿَّ ٥ي ا١ٍ٣ى / رىدىٍد٩ة ٣ىسي

ًة يف قجّٕيى رصالن  ػؿكج احلكّي  ي٨ى ٝذ٤يٮا ٫ٕ٦ي يف ال١ؿَّ ً وعةث٫ً الَّ
ى
 ٨ٍ٦ أ

تي  َّ٬ ؾى حو   ٤ٔي٭٥ي ابٍلًييي ال٧ٍي ٌى ّّ بًي فَّ احلكّي ٍٝؽ   كص٭ةفً للكي
ى
ؤىدّّم إًىل اجلَّةس أ كال٧ٍي

ٍؤ٦ً٪يٮفى  َّٟ ٚي٫ ال٧ٍي ىني وعةث٫ً ظتَّ ال ي
ى
ةفو   ػؿجى يف أ ُى ةؿو كال مي ٫َّ٩ي ٣يف ثؽصَّ

ى
  كأ

بًؾو ]ث٢[  ًؿ اجلَّةس يىٍٮ٦ى ّ٭ي
ى
ٍّيي   اإل٦ةـ اٌلم ثّيى أ ٫َّ٩ي احٍليكى

ى
ٍؤ٨ً٦ً أ ؿَّ ٔ٪ٍؽى ال٧ٍي ٞى ٚإًذىا اٍقذى

 ُّ١ ىني  .(2) ( 1)«ٮفى ًذي٫ال ي
٨٦ »درك٫/ أيؤ٨٦ ثةدلٌصةؿ إف  الاكذب ىلع أ٢٬ ابليخ  كركم أفٌ  -۰

ة  كإف أدرؾ ادلٌصةؿ ٠ؾب ٤ٔي٪ة أ٢٬ ابليخ ظرشق اهلل يٮـ ا٣ٞية٦ح أُٔل ي٭ٮدي  
اػذيةر ٦ٕؿٚح )ك٣ٰس٨ صةء يف ٠ذةب . (3)«آ٨٦ ث٫ كإف ل٥ يؽرك٫ آ٨٦ ث٫ يف ٝربق

                                                                                              

٦ٌٞؽ٦ح دٛكري ا٣ٌٕيةش ل٤كٌيؽ كٝؽ صةء يف  /ةشٌ ركل املض٤ٌط احلؽير ٨ٔ دٛكري ا٣ٕيٌ  (1)
٬ت كرث زؿكةن َةا٤حن ٨ٔ كادلق ز٥ٌ أذ٪ٜ ٦ؾ٬ت اعٌَلٌ املؾ ةشٌ كاكف ا٣ٕيٌ » ٦ة يٌل/ ا٣ُجةَجةئٌ 

ا ل٥٤ٕ٤ كنرش ا٤ٕ٣ٮـ  كٝؽ ركل احلؽير املؾ٠ٮر ٨ٔ اإل٦ةـ الىةدؽ  ـن ا٣تنٌيٓ  كص٢ٕ دارق مؿك
» . 

 .46  ح 65  ص 5۱ج  /؛ حبةر األ٩ٮار۰۸۱  ص ۰ج  /دٛكري ا٣ٕيةشٌ  (2)

. 7  احلؽير ۱6۲ص  املىؽر الكةثٜ/ (3)  ٩ٞالن ٨ٔ ال١ٌظٌ
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٨٦ ٠ؾب ٤ٔي٪ة أ٢٬ » /ةؽير ٨٦ دكف ك٧ح ي٭ٮدي  احل  ٨ٔ ال١ٌظٌ ٩ٞالن  (الؿصةؿ
كإف ل٥ يؽرك٫   ابليخ ظرشق اهلل يٮـ ا٣ٞية٦ح أُٔل  كإف أدرؾ ادلٌصةؿ آ٨٦ ث٫

 «.آ٨٦ ث٫ يف ٝربق
ؽ ىلع رضكرة إوالح ا٢٧ٕ٣ كد٪ْي٥ األمٮر ٝج٢ ةت ا٣ٌيت دؤكٌ الؿكاي -۲

٧ٔةًؿ ًقذ ة»كْل/  كٝةآ  ظؽكث قخّّ 
ى
كا ثةأل ٧ًٍف ٨٦ ٤َٮعى ال /ثةدري نَّ

اثَّحى   ٦٘ؿبً٭ة ةفى   كادلٌصةؿى   كادلَّ ػى ظؽً   كادلُّ
ى
حى أ ًؿيىى ٍٮدى٫ي كػى م مى

ى
مؿى   ز٥ٍ أ

ى
كأ

 .(1)«ا٣ٕة٦ٌح يٕن ا٣ٞية٦حى 
 دسٮف ال دٞٮـ الكةٔح ظٌت »ٔرش كٝةآ حتؽث ٝج٢ ا٣ٞية٦ح/  -4

ح كداثٌ   ك٤َٮع الن٧ف ٨٦ ٦٘ؿب٭ة  كادلػةف  / ادلٌصةؿٔرش آيةتو 
ٙو  /كزالزح ػكٮؼو   ك٦أصٮجكيأصٮج   رضاأل ٙو ثةملرشؽ  كػ ػك  ك

ٙو  ك٩ةره ختؿج ٨٦ ٕٝؿ ٔؽف  تكٮؽ  ؛جبـيؿة ا٣ٕؿب ثةمل٘ؿب  كػك
 .(2)«ىل املعرشإاجلةس 

ز٪ة... ٨ٔ أيب ا٣ٌٛي٢ اعمؿ ث٨ كاز٤ح  ٨ٔ ظؾيٛح ظؽٌ »آػؿ/  كف ظؽيرو 
ٍو  ة يف املؽي٪ح يف ٢ٌّ ٝةؿ/ ٠٪ة ص٤ٮقن  ث٨ أقيؽ ا٣٘ٛةرٌم  ؿ   ٝةؿ/ كاكف رقٮظةا

ٌَ  يف ٗؿٚحو  اهلل  ذا؟  ٝةؿ/ ٥ٌٔ  .ث٤ٓ ٤ٔي٪ة ٚٞةؿ/ ٚي٥ أ٩ذ٥؟ ٤ٞٚ٪ة/ ٩ذعؽٌ ٚة
/  دؿكف ٝج٤٭ة ٔرش آيةتو س٥ ال دؿكف الكةٔح ظٌت ٤ٝ٪ة/ ٨ٔ الكةٔح. ٚٞةؿ/ إ٩ٌ 

                                                                                              

 .۰۹6  ص 6ج  ملىؽر الكةثٜ/ا (1)

 .4۲۰ك 4۲۱  ص ۰اخلىةؿ/ ج  (2)
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يف  كزالزح ػكٮؼو   ح األرضكداثٌ   كادلٌصةؿ  ٤َٮع الن٧ف ٨٦ ٦٘ؿب٭ة
ٙو  /األرض ٙو   ثةملرشؽ ػك ٙو   ثةمل٘ؿب كػك كػؿكج  ؛ا٣ٕؿب جبـيؿة كػك

 كػؿكج يأصٮج ك٦أصٮج  كدسٮف يف آػؿ الـ٦ةف ٩ةره  ٔيص اث٨ مؿي٥ 
ا تكٮؽ اجلةس إىل املعرش ختؿج ٨٦ احل٨٧ ٨٦ ٕٝؿ األرض ال دؽع ػ٤ٛ٭ة أظؽن 

 .(1)«٧ة ٝةمٮا ٝة٦خ َل٥ تكٮٝ٭٥ إىل املعرشكٌ 
ٓ ة  كم٭ؽ ٦كاكف آػؿ ٨٦ رآق مٮدن   كأثٮ ا٣ُٛي٢ اعمؿ ث٨ كاز٤ح رأل اجلٌب 

كإ٫ٌ٩ ٨٦ ٗالة الؿكاٚي   (2)٭ة  كاكف ٦ٓ املؼذةر وةظت رايذ٫املنة٬ؽ كٌ   ٌٔل  
 ؟!ح ٔؽا٣ح الىعةثحدرم ٠يٙ ينكض٥ ٰذلٟ ٦ٓ ٩ْؿيٌ أ٧٠ة كوٛٮق  كال 

٨ٔ  حيرش ٦ٓ ادلٌصةؿ  ٚٞؽ ركل املض٤طٌ  أ٢٬ ابليخ  ٔؽكٌ  -5
ٜو  دلةلف ا٣ُٮسٌ  يٞٮؿ/   ٝةؿ/ ق٧ٕخ رقٮؿ اهلل / ٨ٔ أيب ذر  اعٌَل   ثُؿي

يف  -دٕةىل  -كىل كٝةد٢ أ٢٬ ثييت يف اثلة٩يح  ظرشق اهلل ٨٦ ٝةد٤ن يف األ»
 .(3)«اثلةثلح ٦ٓ ادلٌصةؿ...

ة )كركم يف  / ٨٦ ٝةؿ رقٮؿ اهلل »٫ ٝةؿ/   أ٩ٌ (ٔيٮف أػجةر الًؿ
 .(4)«٧ة ٝةد٤٪ة ٦ٓ ادلٌصةؿٝةد٤٪ة آػؿ الـ٦ةف ١ٚأ٩ٌ 

                                                                                              

 .5۰  احلؽير ۱۲  ابلةب 44۹ص  ملىؽر الكةثٜ/ا (1)

 .۲6۰ – ۲4۱ص  /املٕةرؼ( 2)

 .۱۲۰ص   ۰۲ج  /حبةر األ٩ٮار (3)

 .۰۲5ص  املىؽر الكةثٜ/ (4)
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ركل »/ احلٌٌلٌ  الث٨ ٚ٭ؽو  (امل٭ٌؾب) ٨ٔ ٩ٞالن  (ابلعةر)ركل وةظت  -6
محؽي ث٨ ٚ٭ؽو يف ٠ذةب 

ى
ب)النيغي أ ةًجيًؽ٥ٍ٬ً ٨ٔ املًٕلَّ  (امل٭ؾَّ قى

ى
رٍيًقً ثًأ

ريق يف دى ٗك
يب ٔجًؽ اهلل 

ى
٪ىيٍفو ٨ٔ أ ؿي ٚي٫ً  ث٨ ػي ـي اٌلم يْ٭ى ٮى احلٮ ـي اجلَّرٍييكًز ٬ي ٝةؿ/ يٮ

ؿيقي اهللي  ًٛ ٍْ ٍمًؿ كيي
ى
٢٬ٍى ابليًخ ككالةى األ

ى
٪ىة أ يىٍى٤ًجي٫ي ىلع  -دٕةىلى  - ٝىةا٧ي ثًةدلٌصةؿ ذى

ٮٚىح ًح ا١ٍ٣ي ٪ىةقى  .(1)«٠ي
 ؟ ؽ املكيطأك الكيٌ  ٢٬ اٌلم يٞذ٢ ادلٌصةؿ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 

 ؽ ال الكيٌ   ؽ أٌف ٝةد٢ ادلٌصةؿ ٬ٮ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم دؤكٌ  دٮصؽ ركايةته 
ٌٌ املكيط  اهلل ػ٤ٜ أربٕح ٔرش  إفٌ »/ ٢ ٨ٔ الىةدؽ   ركم ٨ٔ املٛ

ـو ا ٩ٮرن  ٌل   ؽو ٚٔل أركاظ٪ة حم٧ٌ   ٝج٢ اخل٤ٜ ثأربٕح ٔرش أ٣ٙ اع كٚة٧َح  ٔك
يٞذ٢   آػؿ٥٬ ا٣ٞةا٥ ثٕؽ ٗيبذ٫  ٨٦ كدل احلكّي كاحلك٨ كاحلكّي كتكٕحو 

 .(2)«ادلٌصةؿ كيٌُ٭ؿ األرض
٨ٔ  ث٨ إثؿا٬ي٥ ٨ٔ الىةدؽ   ٨ٔ دٛكري ٌٔلٌ ٩ٞالن  ك٣ٰس٨ ركل املض٤طٌ 

ة ٚٞةؿ/... حل٪ة و٪٧ن إ... أػؿج »م٤ٟ الؿكـ/ يف ٣ٞةا٫ ٦ٓ  اإل٦ةـ احلك٨ املضذىب 
  ز٥ٌ كزالزّي ق٪حن  ةز٥ٌ ٔيص ث٨ مؿي٥ ركح اهلل كلك٧ذ٫  اكف ٧ٔؿق يف ادل٩ية زالزن 

 .(3)«ك٬ٮ اٌلم يٞذ٢ ادلٌصةؿ  رض ثؽمنٜكي٭جٍ يف األ  ر٫ٕٚ إىل الك٧ةء

                                                                                              

 .۹۰  ص 56؛ ج ۱7۱  احلؽير ۰76ص   5۰ج  املىؽر الكةثٜ/ (1)

 ٩ٞالن ٨ٔ )٧٠ةؿ ادلي٨(. ۱6  ص ۰5؛ ج ۱45  ص 5۱ج  /ثٜاملىؽر الكة (2)

 .۰۲5  ص ۲۲ج  حبةر األ٩ٮار/ (3)
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 (ح٠نٙ ا٧٘٣ٌ ) ٨ٔ ٩ٞالن   ذ ٨٦ ٚذ٪ح ادلٌصةؿ  ركل املض٤طٌ اتلٕٮٌ  -7
ػُج٪ىة »  ٨ٔ أيب أ٦ة٦ح ٝةؿ/ النةٚعٌ  ل١٤٪يجٌ  (٠ٛةيح ا٣ُة٣ت)٨ٔ  بٌلٌ رلأل

٪ًٍف ا١ًٍ٣ريي  رقٮؿي اهلل  ة ٧٠ة حى جىسى٭ى ى٪ًٍف ػى كذ٠ؿ ادلٌصةؿ كٝةؿ ٚي٫/ ًإفَّ املؽي٪حى تلى
جىرى احلؽيؽً  ـى اخلالص  ػى ـي يٮ كرث أ كاجلؽيؿ ثةل٠ؿ أفٌ . (1)«... كييٍؽَعى ٰذلٟ احلٮ

ٙ ٩ٛك٫ يف حل٭ة املؤ٣ٌ إأمةر  ٨ٔ ٠ذت ا٣ٕة٦ٌح ٣٘ةيحو  (ح٧ٌ٘ ٠نٙ ا٣)ةت مؿكيٌ 
أذ٧ؽت يف ا٣٘ة٣ت اجل٢ٞ ٨٦ ٠ذت اجل٧٭ٮر حل١ٮف »٠ذةث٫ ظير ٝةؿ/  ح٦٦ٞؽٌ 

ي٫ ثة٣ٞجٮؿإأدَع  ٌٞ  .(2)«ىل د٤

٧٠ةؿ ) ٨ٔ ٩ٞالن  (ابلعةر)ػؿكج ادلٌصةؿ؛ ركل وةظت  حم٢ٌ  -۸
دلٌصةؿ أمةر ٚي٫ يف ػىٮص ا  ٨ٔ أ٦ري املؤ٦٪ّي ة ٦ٌٛىالن ظؽيسن  (ادلي٨

وج٭ةف ٨٦ أيٞةؿ َلة  ٨٦ ثدلةو »وٛ٭ةف أ٫ خيؿج ٨٦ ٩ٌ أك  ػؿكص٫ ىل حم٢ٌ إ
 .(3)«حدٕؿؼ ثةحل٭ٮديٌ  ٝؿيحو 

 «ق٤ٮين ٝج٢ أف دٛٞؽكين/ »كف اخلُجح ا٣يٌت ٝةؿ ٚي٭ة أ٦ري املؤ٦٪ّي 
كُٕٝٮا  ..."/ ٦ت خيؿج ادلٌصةؿ؟ ٝةؿ »ٝةـ إحل٫ وٕىح ث٨ وٮظةف ٚٞةؿ/ 

ٌٛ   ٕٮا األ٬ٮاءجكادٌ   األرظةـ ٛن   ٮا ثةدل٦ةءكاقذؼ كا٥٤ْ٣   ةكاكف احل٥٤ ًٕ
  اء ٚكٞحن كا٣ٞؿٌ   كا٣ٕؿٚةء ػٮ٩حن   كالٮزراء ٧٤ّحن   كاك٩خ األمؿاء ٚضؿةن   اٚؼؿن 

                                                                                              

 .۰۰  ابلةب 6  ص 5۱ج  املىؽر الكةثٜ/ (1)

 .5   ص۱ج  /٠نٙ ا٧ٌ٘٣ح (2)

 .5۰6  ص ۰ج  /٧٠ةؿ ادلي٨ (3)
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ز٥ٌ   كاقذ٨٤ٕ ا٣ٛضٮر كٝٮؿ ابل٭ذةف كاإلز٥ٌ كا٣ُ٘يةف ك...  كّ٭ؿت م٭ةدة الـكر
٨ٍ ادلٌصةؿ؟ ٚٞةؿ   ٝةؿ وٕىح/ ية أ٦ري املؤ٦٪ّي ادلٌصةؿ وةاؽ  أال إفٌ  /٦ى

يٞةؿ َلة  خيؿج ٨٦ ثدلةو   ث٫كالكٕيؽ ٨٦ ٠ؾٌ   ٨٦٫ٝ وؽٌ  ٚةلنيقٌ   ث٨ الىيؽ
ز٥ٌ أػؾ أ٦ري املؤ٦٪ّي ثبيةف وٛةت  ."حدٕؿؼ ثةحل٭ٮديٌ  ٨٦ ٝؿيحو   أوٛ٭ةف

ماك٩ةد٫ كٝؽراد٫ إةت ا٣ٌيت ي٧ذ١٤٭ة ككاتلٞ٪يٌ  ٫٠ ا٣ٕك١ؿٌم ادلٌصةؿ كحتؿٌ 
كحتؽيؽ  ٫ كز٦ةف ٬ال٫٠ كماك٩  كا٩ذ٭ةء ظؿكذ٫ ة ىلع أٚٮهلصن ٦ٕؿٌ   حاتلج٤ي٘يٌ 
 .(1)«٦ح ابلعرحل٫ يف ٦ٞؽٌ إرش٩ة أم ٝةد٫٤ اٌل 

٦ح زخ ٨ٔ ماكف ػؿكج ادلٌصةؿ ٦ة ركاق ا٣ٕاٌل ك٨٦ دم٤ح الؿكايةت ا٣يٌت حتؽٌ 
 ٨ٔ رص٢و »يت صةء ٚي٭ة/ كا٣ٌ   الث٨ ٚؿكخ (ثىةاؿ ادلرصةت) ٨ٔ ٩ٞالن  املض٤طٌ 

  ٨٦ أ٢٬ ث٤غ ٚٞةؿ هل/ ية ػؿاقةينٌ  رص٢ه ٝةؿ/ دػ٢ ٤ٔي٫   ٨ٔ أيب صٕٛؿو 
 يف الٮادم ٨٦ وٛذ٫ دٕؿؼ كادم ٠ؾا ككؾا؟ ٝةؿ/ ٥ٕ٩. ٝةؿ هل/ دٕؿؼ وؽاعن 

 .(2)« ٠ؾا ككؾا؟ ٝةؿ/ ٥ٕ٩  ٨٦ ٰذلٟ خيؿج ادلٌصةؿ

رقةا٢ الن٭يؽ ) ٨ٔ ٩ٞالن  ذ ٦٪٫  ركل املض٤طٌ ٚذ٪ح ادلٌصةؿ كاتلٕٮٌ  -۹
ٝؿأ قٮرة ال١٭ٙ يٮـ اجل٧ٕح ٚ٭ٮ  ٨٦ / إفٌ  ٨ٔ اجلبٌ »صةء ٚي٭ة/  (اثلةين

ـه  ـو ىل زالزح أيٌ إ ٦ٕىٮ  .(3)«كإف ػؿج ادلٌصةؿ ٔى٥ ٦٪٫  ة
                                                                                              

 .۱۹4  ص 5۰ج  /حبةر األ٩ٮار (1)

 .۱۹ير   احلؽ۱۹۲  ص 5۰ ؛ ج۱۸۹  ص ۰6ج  /املىؽر الكةثٜ (2)

 .۲5۸  ص ۸6ج  املىؽر الكةثٜ/ (3)
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 ل٤نيغ ا٣ُٮسٌ  (ؽمىجةح املذ٭ضٌ )٠ٰؾلٟ ركم يف أ٧ٔةؿ يٮـ اجل٧ٕح ٨٦ 
أٔٮذ ثٟ »٫ اكف يٞٮؿ/ أ٩ٌ  ٨ٔ اإل٦ةـ الىةدؽ  ل١٤ِٕٛلٌ  (ابلدل األ٦ّي)ك

 .(1)«ٚذ٪ح ادلٌصةؿٔٮذ ثٟ ٨٦ أك  امل٧ةت ٨٦ رٌش املعىي كرشٌ 
ـو أربٕح أيٌ  ٨٦ وةـ ٨٦ رصتو »٫/ ٩ٌ أ كصةء يف ٌٚةا٢ م٭ؿ رصتو  ٔٮف ٨٦  ة

 .( 2)«٨٦ اجل٪ٮف كاجلؾاـ كا٣ربص كٚذ٪ح ادلٌصةؿ  ٭ةابلالية كٌ 
٢ه »/  الـرأح ثٕؽ ادلٌصةؿ؛ ٝةؿ الؿاكم ٨ٔ اإل٦ةـ الىةدؽ -۱۲ ي رصي هلى

ى
قأ

٤ٕخي ٚؽاؾى  ٩ة ٔ٪ؽقي ٚٞةؿ/ صي
ى
ٓي ٝى   كأ ق٧

ى
؟ أ رأحى م١ؿك٬حه ّـّ / إًفَّ ال ة يٞٮلٮفى ٍٮ٦ن

ٔى٧الن  ٮا  كاهلًل ٦ة ٢٧ٔى اجلَّةسي  ٍٗؿًقي ٮا كا يىتى ٦ً٪٫ٍي  كاهلًل ٚٞةؿ/ ازٔر ٍَ
ى
٢َّ كال أ صى

ى
 أ
كًج ادلٌصةؿ ؿي ٍٕؽى ػي ٍؿسي بى ٘ى ٨َّ ا٣ٍ ؿىقى ٍ٘ ي ٍرعي كحلى َـّ ٨َّ ال ٍرىخى  .(3)«٣ىزيي

٪٫ ٨ٔ أيب صٕٛؿو » ٮى ا٣ٍٞة /يف ٝٮهل  ٔك ٥ٍ   ًدري ىلعى ٝي٢ٍ ٬ي ٤ىيٍسي ٔى ٕىرى  جٍ ٍف حى
ى
أ

 ٍ٥ ؾاثنة ٨ٍ٦ً ٚىٍٮًٝسي يعحي   (4)ٔى ٥ٍ  ؛ٝةؿ/ ٬ٮ ادلٌصةؿ كالىَّ ٤ًسي رٍصي
ى
ًٍخ أ ٍك ٨ٍ٦ً حتى

ى
 أ

ٙي  ٮ اخلك ة ؛ك٬ي ٕن ٥ٍ ًميى سي ٍك يى٤ًٍبكى
ى
ي٨ً ك٨َٕي ثٌٕس٥ك٬ٮ  أ ىلع  اػذالؼه يف ادلّّ

ٍٕيو  ؛ثٕيو  سى بى
ٍ
٥ٍ ثىأ سي ٌى ٍٕ ٜى بى ٍف  كيًؾي

ى
ة  كلكُّ ٬ٰؾا ك٬ٮ أ ٌن س٥ٍ ثٕ ٌي يٞذي٢ى ثٕ

٢٬ ا٣ٞج٤ح
ى
 .(5)«يف أ

                                                                                              

 .4۲  ص ۸7ج  /املىؽر الكةثٜ (1)

 .۰7  ص ۹4ج  /املىؽر الكةثٜ (2)

 .  ثةب اقذعجةب الـرع كا٣٘ؿس ٨ٔ ٠ذةب ا٣٘ةيةت6۸  ص ۱۲۲ج  /املىؽر الكةثٜ (3)

 .65قٮرة األ٩ٕةـ/  (4)

 .۱۸۱  ص 5۰ج  /حبةر األ٩ٮار (5)
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ٝةؿ/    ركم ٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل ص٪ٮدق ٨٦ أٔؽاء أ٢٬ ابليخ  -۱۰
رقٮؿ  ية /ٝي٢ .ة/ ٨٦ أثٌ٘٪ة أ٢٬ ابليخ ثٕس٫ اهلل ي٭ٮدي   ٝةؿ رقٮؿ اهلل»

٧ة اظذضت ث٭ةدّي اللك٧ذّي ٔ٪ؽ قٟٛ كإف م٭ؽ الن٭ةددّي؟ ٝةؿ/ ٥ٕ٩  إ٩ٌ   اهلل
ز٥ٌ ٝةؿ/ ٨٦ أثٌ٘٪ة أ٢٬ ابليخ ثٕس٫ اهلل  .اجلـيح ك٬ٮ وةٗؿه  م إيلٌ أك يؤدٌ   ٫د٦

 .(1)«ٝي٢/ ككيٙ ية رقٮؿ اهلل؟ ٝةؿ/ إف أدرؾ ادلٌصةؿ آ٨٦ ث٫ .ةي٭ٮدي  
ة  كف ركايحو   إىل كصٮد ٨٦ يذض٤جت حبٌت دؤرٌش  أػؿل ٨ٔ اإل٦ةـ الًؿ

ا ٨٦ ادلٌصةؿ  ركم ٔ ك٬ٮ أمؽٌ   ػؽااعن  آؿ ابليخ  ةء ٨ٔ ٨ الٮمٌ ػُؿن
ة  ىلع ميٕذ٪ة ٨٦  ٣ٕ٪حن  د٪ة أ٢٬ ابليخ مل٨ ٬ٮ أمؽٌ ؼؾ مٮدٌ ٨ يذٌ م٧ٌ  إفٌ »/ الًؿ

ادلٌصةؿ! ٤ٞٚخ هل/ ية ث٨ رقٮؿ اهلل ث٧ةذا؟ ٝةؿ/ ث٧ٮاالة أٔؽاا٪ة ك٦ٕةداة 
ٌٜ أكحلةا٪ة  إ٩ٌ  كامتج٫ األمؿ ٥٤ٚ يٕؿؼ   ثةبلة٢َ ٫ إذا اكف ٠ٰؾلٟ اػذ٤ٍ احل

ٜو  مؤ٨٦ه    .(2)«٨٦ ٦٪ةٚ

 ك٢ٌٕ٣    إىل ٬ٰؾق ا٣ٌٞيٌحل٥ ٩ٕرث يف ك٧ةت ا٣ٞؽ٦ةء ىلع ٦ة يؤرٌش 
َلة  حه ظٞيٞيٌ  حه ادلٌصةؿ مؼىيٌ  ٭٥ يؿكف أفٌ ً٭٥ َلة يٕٮد إىل أ٩ٌ ٔؽـ دٕؿٌ 

 ح.ق٧ةد٫ النؼىيٌ 
اٌلم يؿل ادلٌصةؿ  ٥ٕ٩  ذ٬ت ثٕي املٕةرصي٨ اكلنيغ ماكرـ النريازٌم 

                                                                                              

  ٨ٔ )املعةق٨( ل٤ربٌق.٩ٞالن  ۱۹۰املىؽر الكةثٜ ص  (1)

  ٩ٞالن ٨ٔ )وٛةت النيٕح(. ۲۹۱  ص 7۰ج املىؽر الكةثٜ/  (2)
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ا٣ٞؽر امل٤ٕٮـ أٌف ادلٌصةؿ  ظير ٝةؿ/ ٣ٰس٨ٌ   كخمةدعو  حمذةؿو  ٦ة٠ؿو  ة للٌك ٔ٪ٮا٩ن 
ػٌؽأٮف يننُٮف يف آػؿ الـ٦ةف ٨٦ أص٢ إًالؿ    أك رصةؿه ػٌؽاعه  رص٢ه 

 ٌٜ ثٞؽرد٫   كا٣ٕؽا٣ح  كقيٞيض ٤ٔي٭٥ امل٭ؽٌم  اجلةس ٨ٔ أو٢ اتلٮظيؽ كاحل
ة ة٬ن ةؿ ي٧س٢ اٌّت الىؽر إىل ا٣ٞٮؿ ثأٌف ادلصٌ  ؽه ؽ حم٧ٌ ٚي٧ة ذ٬ت الكيٌ  .(1)ا٣ْٕي٧ح

٨ٍ يؿل أفٌ (2)ة١ٚؿي      كإفٌ حه ظٞيٞيٌ  حه ادلٌصةؿ مؼىيٌ    يف ٝجةؿ ٰذلٟ ٬٪ةؾ ٦ى
ٙه  -اتلٞةديؿ  أ٢ٌٝ  ىلع -ؿ كٌ االظذ٧ةؿ األ  .كاًطو  دحل٢و  إىل يكت٪ؽ ال ًٕي

ةق ٦ة كرد يف ػىٮص ادلٌصةؿ الينكض٥ ٦ٓ ٬ٰؾا االٌّت  كاجلؽيؿ ثةل٠ؿ أفٌ 
يف أػؿل  أك ٔيص ث٨ مؿي٥  -  ـ امل٭ؽٌم اإل٦ة ٨٦ ٝجي٢ ٦ة ركم ٨٦ أفٌ 

٥ - (٧٠ةؿ ادلي٨)٬ٮ اٌلم يٞذ٢ ادلٌصةؿ  ث٢ صةء يف ركايح  -  ًٕٙ ٗر
 َلة يٞةؿ ثدلةو  ٨٦ خيؿج ويؽو  ث٨ وةاؽ»" كأ٫ٌ٩ اق٫٧ حتؽيؽ إىل اإلمةرة -ق٪ؽ٬ة 

ري ٰذلٟ ٨٦ اتلٕةثري  أ٫ٌ٩ آػؿ ظؽيرو  كف  «وج٭ةفأ خيؿج يف ٦ؽي٪ح ث٤غ  ٗك
  ث٢ ْل ٦ٌّٕيو  ١ٚؿم   دٌيةرو ك أ ةقو دنكض٥ ٦ٓ مح٢ ٦ٛؿدة ادلٌصةؿ ىلع اٌّت  ا٣يٌت ال

دة حمؽٌ  حن يٌ ظٞيٞ حن ىل الؿأم اآلػؿ اٌلم يؿل ادلٌصةؿ مؼىيٌ إنكت ٝؿب كاألاأل
 املٕةل٥ كاخلىةؿ.

ٚٞؽ كرد يف احلؽير/   ٌف ٝؿي٪ح الكيةؽ دؽ٥ٔ ٰذلٟإ٠ٰؾلٟ ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ 
 «ك٤َٮع الن٧ف ٨٦ امل٘ؿب ؿ ٔيص رض كادلٌصةؿ ك٩ـكػؿكج داثٌح األ»

                                                                                              

 ]املىؽر ثةل٤٘ح ا٣ٛةرقٌيح[ .۱7۱ص  /ظ١ٮ٦خ ص٭ةن ظضت ٦٭ؽی (1)

 .5۲۰ص  /ا٣٘يجح ال١ربلدةريغ  (2)
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 ذةفن٦ٕيٌ  ذةفرض مؼىيٌ ح األكداثٌ  ٔيص  ٧٠ة أفٌ   ٦ٌّٕيه  ٚ٭ٮ مؼهه 
 ة.ة ١ٚؿي  ة٬ن ك٣يكة اٌّت 

كإف   حن يٌ ظٞيٞ حن رصط ٠ٮف ادلٌصةؿ مؼىيٌ م ٧٩ي٢ إحل٫ أٌف الؿأم األكاٌل 
ٌٞ   حكاحلؿكح الكيةقيٌ  ةق ا١ٛ٣ؿٌم ٠ٌ٪ة ال ٩٪ف ١ٚؿة االٌّت  ٩ٞٮؿ/  ٢ ٰذلٟ ثأفكدٕ

 .ػةص   ك١ٚؿم   قيةس   ٫و ذات دٮصٌ  حه يٌ ظٞيٞ حه ادلٌصةؿ مؼىيٌ  فٌ إ

ٔ٪ؽ٦ة يؽكر احلؽير ٨ٔ  (1)يف ٠ذةث٫ املؾ٠ٮر ذ٠ؿ النيغ ماكرـ النريازٌم 
ي٪رصؼ  قةثٞحو  كمؿدسـاتو  راتو ىل دىٮٌ إا ٩ؿل ذ٨٬ ابلٕي كاقت٪ةدن   ادلٌصةؿ

 كمؿكتو  ْٔي٥و  كصك٥و  كاظؽةو  ّٔيو  ذات حن ظٞيٞيٌ  حن ر ادلٌصةؿ مؼىيٌ ىل دىٮٌ إ
املكذٛةد  ؛ ٣ٰس٨ٌ  ة يْ٭ؿ ٝج٢ ٝيةـ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم ة ػةو  أ٥ْٔ  يٌٓ ثؿ٩ةدلن 
أػؿل  ح ٨٦ ص٭حو ىل املىةدر احلؽيبيٌ إك ل٤لك٧ح ٨٦ ص٭حو  ٨٦ اجلؾر ال٤٘ٮٌم 

٧ة ٩ٌ إ  كحن ػةرصيٌ  حن ظٞيٞيٌ  حن ادلٌصةؿ ٣يف مؼىيٌ  فٌ إيرشؼ ابلةظر ىلع ا٣ٞٮؿ 
  خمةدّٔي يف ٧ٌٝح امل١ؿ كاتلعةي٢   أك رصةؿو ػٌؽاعو  ىل رص٢و إ منريه  ٬ٮ ٔ٪ٮافه 

 ٌٜ  يننُٮف يف آػؿ الـ٦ةف ٨٦ أص٢ إًالؿ اجلةس ٨ٔ أو٢ اتلٮظيؽ كاحل
ٌم حلذىٌؽكا أل  دكات الكج٢ كاألكصؿ٥٬ ل٤كري ىلع ٩٭ض٭٥ بنٌت   كا٣ٕؽا٣ح

 .خمذ٤ٛحو  ثٕةدو أك ٩ٮاعو أكّي ث  ٦ذ٤بٌ حو والظيٌ إ زٮرةو 

ل ٨ٔ مكذٮن  / ادلٌصةؿ ٔجةرةه ٚٞؽ رصح ثأفٌ   الىؽر ؽه أ٦ٌة الكٌيؽ حم٧ٌ 
 كٝؽ قجٜ ٬٪ةؾ أفٌ »/ كأًةؼ  .قالـلإل   ٦ٕةدو ٦ٌّٕيو  لٮيج  يٮيؽأ ظٌةرم  

                                                                                              

 .۱۹۰ص ظ١ٮ٦خ ص٭ةن ظضت ٦٭ؽی/  (1)
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 .(1)«كىل كدٕٚ٪ة٬ة ثة٣رب٬ةفَؿكظح األ٩ةٝن٪ة األ
٢ ٦ة يٮاص٭٪ة يف ٬ٰؾا الىؽد  ٦ٛ٭ٮـ ادلٌصةؿ  اٌلم ي٧سٌ  كأ٥ٌٔ  أ٥٬ٌ  كإفٌ »

قالـ يف ٔرص ا٣٘يجح ٔرص ا٣َٛت كاالحنؿاؼ... إلاحلؿكح أك احلؿاكت املٕةديح ل
 ح ث٧ة ٚي٭ة ٨٦ ث٭ةرج ك٬يجحو يٌ ثةدانة ثةألقجةب الؿايكح كْل احلٌةرة األكربٌ 

ـٌ  ك٬ي٧٪حو  ٌُ ا٣ٕة٣ِلٌ  ىلع الؿأم ا٣ٕة ك٬ٮ   ... ك٦٪ذ٭ينة إىل اجلذةاشكاقٕحو  ُةتو   كخم
   ك٦ة ي٥ٌٕ ٨٦ املك٧٤ّي ٨ٔ اإلقالـ كأذ٪ةٝ٭٥ املؾا٬ت امل٪عؿٚح ػؿكج ٔؽدو 

٤ٚيف ٬٪ةؾ ٦ة ثّي ػ٤ٜ آدـ إىل يٮـ   كٚكةدو  ٚؿاد كاملضذ٧ٕةت ٨٦ ٥٤ّو األ
ٜه   . (2)«أكرب ٨٦ ادلٌصةؿ ٦٪عؿؼه  ا٣ٞية٦ح ػ٤

 ٌٞ  ٥ أفٌ ٌف ٨٦ املك٤ٌ إ»إىل ا٣ٞٮؿ/  (3)ادلكاينٌ  ٜ ٌٔلٌّ يف املٞةث٢ ذ٬ت املع
ٮع ادلٌصةؿ كدىؽٌ  ٌٜ يف ٩٭ةيح ا٣ٕةل٥ ٝؽ كرد يف املمًٮ ىةدر ي٫ دلك٣ح احل

ري٬ة  ٦ٓ ٚةرؽو كا٣ٕؿبيٌ  ا٣ٛةرقٌيح ؽ الكيٌ  ٚ٭٪ةؾ ٨٦ يؿل أفٌ   يف ا٣ُؿح ح ٗك
ٜه   ل هل كيٞيض ٤ٔي٬٫ٮ اٌلم يذىؽٌ  املكيط  آػؿ إىل  ٚي٧ة يؾ٬ت ٚؿي

 . ةت اإل٦ةـ امل٭ؽٌم ٰذلٟ ٨٦ ػىٮويٌ  ا٣ٞٮؿ ثأفٌ 
ي٧س٨ ال٬ةب إىل دُجيٜ ٦ٛ٭ٮـ ادلٌصةؿ كوٛةد٫  ال كىلع لٌك دٞؽيؿو 

ال٦ةد٫ ح  أك ىلع احلٌةرة احلؽيسح كبٕي املؼرتاعت احلؽيسح كاملكذٞج٤يٌ  ٔك

                                                                                              

 .۱4۱ص  دةريغ ٦ة ثٕؽ ا٣ْ٭ٮر/ (1)

 املىؽر الكةثٜ. (2)

ٮد ی ٦٭ؽ (3) ٮد[ مٔٮ  ]املىؽر ثةل٤٘ح ا٣ٛةرقٌيح[ .۹6۹ص   )حبةر األ٩ٮار( ٫دؿدم]امل٭ؽٌم املٔٮ
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ح كمج١ح ي٧ذ٤ٟ ٨٦ ا٣ٞؽرات اتلٞ٪يٌ  رصٚحو  حو يٌ ٦ةدٌ  دُجي٫ٞ ىلع رايف دك٣حو 
 .ًؼ٧حو  حو كدج٤ي٘يٌ  حو ٔال٦يٌ إ ٔالٝةتو 

 ٌٞ  كال  ٬ٮ الىعيط ٜ ادلكاينٌ ك٬ٰؾا ٦ة ٩ؤ٨٦ ث٫ ك٩ؿل أٌف ٦ة ذ٬ت إحل٫ املع
 ؛الىؽر ؽه ؽ حم٧ٌ ٬ت إحل٫ ا٧٤ٕ٣ةف النيغ ماكرـ كالكيٌ ي٧س٨ الؿكٮف إىل ٦ة ذ

  ٪حه ٦ٕيٌ  حه كمؼىيٌ  ادلٌصةؿ رص٢ه  ؽ أفٌ كٰذلٟ لٮصٮد ال١سري ٨٦ النٮا٬ؽ ا٣يٌت دؤكٌ 
ـه ال أ٩ٌ     ٨٦ د٤ٟ النٮا٬ؽ/٦ٌّٕيو  ةقو ينةر ث٫ إىل اٌّت  ٫ رم

 مةرة إىل املؽف ا٣يٌت يْ٭ؿ ادلٌصةؿ ٦٪٭ة/اإل -۱

خيؿج »ر ا٣ٕة٦ٌح ٨ٔ اث٨ أيب ميجح ثأ٫ٌ٩/ ٚٞؽ كرد يف مىةد /ػؿاقةف -أ
خيؿج ٨٦ »/ أػؿل ٨ٔ اإل٦ةـ ابلةٝؿ    كف ركايحو «ادلٌصةؿ ٨٦ ػؿاقةف

 .(1)«يٞةؿ َلة ث٤غ ثدلةو 

 ٨٦ ادلٌصةؿ خيؿج»/ أ٫ٌ٩ ميجح أيب اث٨ ٨ٔ محٌةدو  اث٨ ركل مؿك/ –ب 
 .«ي٭ٮديٌذ٭ة مؿك

  (2)«ج٭ةفوأخيؿج ٨٦ ٝج٢ »٨ٔ ٧ٔؿاف ث٨ ظىّي ٝةؿ/  /وٛ٭ةفأ -ص
ة ٝةؿ/  (٧٠ةؿ ادلي٨)كف  ربي وج٭ةف  أخيؿج ٨٦ ثدلة يٞةؿ َلة »٨ٔ ٩ـاؿ ث٨ قى

 .«حدٕؿؼ ثةحل٭ٮديٌ  ٨٦ ٝؿيحو 
                                                                                              

 .۱۹۲  ص 5۰؛ ج ۱۸۹  ص ۰6ج  /حبةر األ٩ٮار (1)

 .۱55  ص ۱۸ج  /املٕض٥ ال١جري( 2)
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 .(1)«يْ٭ؿ ادلٌصةؿ ٨٦ ا٣ٕؿاؽ»ظجةر/ ٨ٔ ٠ٕت األ /ا٣ٕؿاؽ -د
ٌيح ا٣نكؼح يف ٧٠ة ركل أثٮ أ٦ة٦ح ابلة٬ٌلٌ  /ثّي النةـ كا٣ٕؿاؽ -٬ ٌُ  اخل
 .«كالنةـ ا٣ٕؿاؽ ثّي ػ٤ٌحو  ٨٦ ةؿادلصٌ  خيؿج»/ مٌحةدو  الث٨
كّ٭ٮر »ٝةؿ/  ةسو ر٫ٕٚ ٨ٔ اث٨ ٔجٌ  ٨ٔ ك٬ت ث٨ ٦٪ج٫ٌو  /قيكذةف -ك

. كالكؤاؿ ٬٪ة ٦ة ْل ا٣ٕالٝح «ادلٌصةؿ خيؿج ٨٦ املرشؽ ٨٦ قضكذةف
٨٦ ث٤غ كقيكذةف كمؿك كػؿاقةف كبّي احلٌةرة كاثلٞةٚح  كا٣نكجح ثّي لك  

 ٦ٌّٕيه  ادلٌصةؿ مؼهه  ا ىلع أفٌ مة٬ؽن  ؽٌ يٕذاد٫ ك٬ٰؾا حبٌؽ ؟! (2)ذّيا٣٘ؿبيٌ 
  ػةٌوحو  كزٞةٚحو  ىل ١ٚؿو إ مةرةه إك ٫ ٠٪ةيحه ال أ٩ٌ   حل٫ الؿكايةتإمةرت أ كرص٢ه 

ا أف يسٮف صؽ   ٨٧ٚ امل٪ُيقٌ   كزٞةٚحو  ةقو ىل اٌّت إ مةرةن إكىلع ٚؿض ٠ٮ٫٩ 
كوةظت اثلٞةٚح ا٣ٛةقؽة   اـادلٌصةؿ ٩ٛك٫ ٬ٮ ٦جذ١ؿ ذٰلٟ ا١ٛ٣ؿ اَلؽٌ 

ٌٍ املٕةديح لإل  .واليٌ اإل قالـ كاخل
ث ٨ٔ ٝةد٢ ٬٪ةؾ ال١سري ٨٦ الؿكايةت ا٣يٌت دذعؽٌ » /ٝةد٢ ادلٌصةؿ -۰

 .«أػؿل دةرةن  ؽ املكيط كالكيٌ  دةرةن   كأ٫ٌ٩ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم   ادلٌصةؿ
ىل َؿيٞح ٝذ٢ إ٨٦ الؿكايةت تنري  ٬٪ةؾ َةاٛحه  /٠يٛيح ٝذ٢ ادلٌصةؿ -۲

٫ ث٪ٮعو ٨٦ الكالح يؤٌدم إىل أك ثضب ادلٌصةؿ ثةلى٤ت ظكت ابلٕي ٦٪٭ة
 .و٭ؿق كإذاثذ٫ ٧٠ة يف ركايةتو أػؿل

                                                                                              

 .۲۹6  ص ۱۱ج  (/اؽٕجؽ الؿزٌ )٣ى٪ٌٙ ( امل1)

 ( املىؽر الكةثٜ.2)



 2حبٮثه ٧٤ٔيٌح يف ا٣ٌٌٞيح امل٭ؽكٌيح ج  ......................................................... 124

٩ىةرق ككرثد٭٥ أع ث ٨ٔ د٪ٮٌ الؿكايةت ا٣يٌت دذعؽٌ  فٌ إ٥ٕ٩  ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ 
 كىل  ٨٦ ٝجي٢/ح األؽ اجلْؿيٌ دؤيٌ 

ٙو أ٧بح قذٌ » -۱  .(1)«٨٦ ا٣ٕؿب ي٤بكٮف الكيضةف ٣

ٛن  ادلٌصةؿ خبٮزو  حل٭ج٨ٌُ » -۰ ٠أٌف كصٮ٬٭٥ املضةف ة  ككؿ٦ةف يف ز٧ٌة٩ّي أ٣
 .«ػض ال٤ٮف(أاملٌُؿٝح  ي٤بكٮف ا٣ُيةلكح )بلةس يؿدؽي٫ احل٭ٮد 

ة ٨٦ احلة٠ح  ىلع ٦ٞؽٌ أخيؿج ادلٌصةؿ ك٫ٕ٦ قجٕٮف » -۲ ٛن ٨٦  (2)٦ذ٫ أقٕؿ٣
ا ل٤ٛذ٪حأٚي٭٥ يٞٮؿ/ ثؽك ثؽك  أم   .«كرث٥٬ تكٕرين

 .ىلع ال١رثة ال ا٣ٕؽد كاحلرص ظٞيٞحن  ك٬ٰؾق ا٣ٕجةرات دؽٌؿ 

ج٫ٕ ة ٩تٌ   إ٩ٌ ٫ اكٚؿه يٞٮلٮف/ حن٨ م٭ؽاء أ٩ٌ  ج ادلٌصةؿ ٚيتج٫ٕ ٩ةسه خيؿ» -4
ـه  (3)لألك٢ ٨٦ َٕة٫٦...  .«يف ٝجٮر٥٬ لٮ ػؿج ادلٌصةؿ آل٨٦ ث٫ ٝٮ

ـه   ةقو ٨ٔ اٌّت  كك٪ةيحه  ٝؽ يكذٛةد ٨٦ دل٧ٮع ٬ٰؾق اللك٧ةت أٌف ادلٌصةؿ رم
 ح.قال٦يٌ دبذٌل ث٫ ابلالد اإل ٦٪عؿؼو  ١ٚؿم  

                                                                                              

 .الكيضةف يٕن ا٣ُي٤كةف األػض (1)

 يف مىةدر ا٣ٕة٦ٌح "أمٕؿ". (2)

   ٩ٞالن ٨ٔ )٧٠ةؿ ادلي٨(.6۸  ص 5۱ج  /حبةر األ٩ٮار (3)
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٫ ل٥ يٕرث ىلع ٦ٛؿدة "ادلٌصةؿ" ٩ٌ أ/ (سا٣ٞةمٮس املٞؽٌ )ذ٠ؿ ٬ة٠ف يف ٠ذةب 
 ؽ ة  كاملؿاد ٦٪٫ ٰذلٟ النؼه اٌلم يٞٙ ثٮص٫ الكيٌ  يف رقة٣ح يٮظ٪ٌ اٌل إ

ٌٜ يع أ٩ٌ كيٕةدي٫ كيؽٌ  املكيط   .٫ املكيط احل

٨ٍ ال١ؾاب؟ إاٌل »ة/ يف يٮظ٪ٌ ٚف اإلوعةح اثلةين ٨٦ قٛؿ رقة٣ح ا٣ٞؽٌ  م  اٌل ٦ى
/ ۱۸كصةء يف اآليح «. ادلٌصةؿ اٌلم ي٪١ؿ األب كاالث٨ ك٬ٮيكٮع ٬ٮ املكيط.  ي٪١ؿ أفٌ 

 .«ةلٮف ٠سريكف...ادلٌصةؿ يأ ي  يٮصؽ اآلف دصٌ  س٥ ق٧ٕذ٥ أفٌ كك٧ة أ٩ٌ »

ٮعى  كلكُّ »وعةح الؿاثٓ اآليح اثلةثلح/ كصةء يف اإل ًؼي ثًيىكي ٍٕرتى ريكحو ال حى
 ًي    ٤ٚيفى ٨٦ى اهلل. كاملضٌكؽاملكيط 

ٍ
٫ٌ٩ي يىأ

ى
ذي٥ٍ أ ٍٕ ٧ً ٮى ريكحي ادلٌصةؿ اٌلم قى ٬ٰؾا ٬ي

ٮى يف ا٣ٕةل٥  .«كىاآلفى ٬ي

٩َّ »ة اآليح الكةثٕح/ كف الؿقة٣ح اثلة٩يح حلٮظ٪ٌ 
ى
٤ٌُّ أل ٮفى ٫ي ٍٝؽ دػ٢ى إًىل ا٣ٕةل٥ مي

ٮعى املكيط آًتينة يف اجلكؽ  . «٠سريكفى  الى يٕرتٚيٮفى ثًيىكي

 تّي  إاٌل ىل اػذالؼ النؼىيٌ إ٨ حبسٮا يف ٬ٰؾا امل٧ٌةر ذ٬جٮا دميٓ ٦
كٝؽ »ةد٧٬ة ظير ٝةؿ/ الىؽر اٌلم اظذ٢٧ احٌت  ث٨ حم٧ٌؽوةدؽ ؽؽ حم٧ٌ الكيٌ 

ثٕؽ  حن . كػةٌو كاظؽو  يف رص٢و  يت ادلٌصةؿ كالكٛيةينٌ ةد مؼىيٌ خيُؿ يف ال٨٬ احٌت 
ذجةر  كإفٌ قٞةط دٛةوي٢ أكوةٚ٭٧ة إؾ٩ةق  كاٌلم اخٌت  د الك٪ؽٌم ا٣تنؽٌ   ٨ٔ األ
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يف  ك٦ٛكؽو   ىلع دٕةحل٥ اإلقالـ ػةرجو  ٦٪عؿؼو  لؿص٢و  الك االق٧ّي ٔ٪ٮافه 
 .(1)«كاظؽةو  كظؿكحو  كاظؽةو  ا٩ُجةٝ٭٧ة ىلع رص٢و  ٨٧ٚ امل٧س٨ دلذ٧ٓ املك٧٤ّي  

 ؛ كٰذلٟ/الؿص٤ّي الػذالؼ ظٞيٞح ؛٬ٰؾا االظذ٧ةؿ ٗري وعيطو  فٌ أ إاٌل 

ٚن يف ٝةا٧ح اجلٮاو يؽرج الكٛيةينٌ  -۱  ل٥ يٮوٙ ثةجلىت.  إذ ؛ة لدلٌصةؿت ػال

اٌلم ل٥   دكف الكٛيةينٌ ؿي٨ َٮيالن ٫ ٨٦ امل٧ٌٕ صةء يف كوٙ ادلٌصةؿ ثأ٩ٌ  -۰
ٌٞ دؿد اإل  ٫.مةرة إىل ٰذلٟ حب

كأ٫ٌ٩ ٨٦ نك٢ ػةدل ث٨   ٪حو ٦ٕيٌ  كٝجي٤حو  إىل ٔنريةو  ٦نكٮبه  الكٛيةينٌ  -۲
  .دل٭ٮالن  ٦ٕةكيح  دكف ادلٌصةؿ ظير ثيق نكج٫ ا٣ٞجٌلٌ  أيخيـيؽ 

ظةدير اٌلم ل٥ دنكت هل األ ح دكف الكٛيةينٌ يع ادلٌصةؿ الؿبٮبيٌ يؽٌ  -4
 اعء.٬ٰؾا االدٌ 

 قالـ ٣ٌٌٞيح ادلٌصةؿ  دكف الكٛيةينٌ ػؿل ٝج٢ اإلديةف األدٕؿض األ -5
٤ي٫ ال ي٧س٨ أذ٧ةد ٦ة قال٦يٌ اٌلم احنرص ذ٠ؿق يف املىةدر اإل ح ٍٚٞ؛ ٔك

 لؿص٤ّي.ةد اؽ الىؽر ٨٦ احٌت اظذ٫٤٧ الكيٌ 

 مٮر.كاهلل ا٣ٕةل٥ حبٞةاٜ األ  ظٮؿ ادلٌصةؿ خمذرصةه  حه حتٞيٞيٌ  َال٣حه إ٬ٰؾق 

                                                                                              

 .5۰۲ص  /ا٣٘يجح ال١ربلدةريغ  (1)



 

 

 

  حىل واقعة قرقيسيا دراسٌة

 أو آرمغادون



 

 



 

 

 
ؿؼ ثةق٥  يٕذٞؽ ابلٕي ثأفَّ  ْل « آر٦٘ةدكف»أك « ٝؿٝيكية»كٝٮع ظةدزحو دٕي

 .  الـ٦ةف ٨٦ ٔال٦ةت ّ٭ٮر اإل٦ةـ وةظت

ذي٠ؿت يف اتلٮراة  كذ٠ؿ٬ة احل٭ٮد كاجلىةرل يف ٠ذج٭٥ « ٝؿٝيكية»إفَّ ك٧ح 
« آر٦٘ةدكف»ة دٕجري قٮؼ حتؽث يف آػؿ الـ٦ةف. أ٦ٌ  ك٦ؽٌمؿةه  ػُريةه  ٭ة ظؿبه ثأ٩ٌ 

ٚٔل ث٧ٕىن اجلج٢  « آر»أ٦ٌة   «٦٘ةدكف»ك« آر»٨٦ ك٧ذّي/  ٚ٭ٮ مؿٌكته 
م يٞٓ يف م٧ةؿ اٌل « اجلج٢ الى٘ري»أك ث٧ٕىن   ث٧ٕىن الٮادم« ٦٘ةدكف»ك

  كٝؽ دٮ٥٬ٌ أ٢٬ ال١ذةب أفَّ قٕح ٬ٰؾق احلؿب قٮؼ تن٢٧ لٌك ٦٪ُٞح ٤ٚكُّي
 «. آر٦٘ةدكف»يت حت٢٧ اق٥  ا٣ٌ م٧ةؿ ٤ٚكُّي

ة ز٥ٌ  ٌن ؽ املنةركّي يك يج٤ٖ ٔؽ  إفَّ ٬ٰؾق احلؿب دى٢ إىل ص٪ٮب ٤ٚكُّي أي
أ٤ٗج٭٥ ٨٦ ا٣ٕؿاؽ كإيؿاف كحلبية كا٣ٞٛٞةز   م٤يٮف مؼهو  4۲۲ٚي٭ة حنٮ 
ىلع ٦ة يٞٮهل أ٢٬ ال١ذةب ٚإفَّ صؾكر ٬ٰؾق احلؿكح ك٦٪جٕ٭ة  ب٪ةءن ك  كالكٮداف

 أم ٨٦ إيؿاف.  قي١ٮف ٨٦ ص٪ٮب ركقية 

يرشت يف دل٤ٌ  يف ٦ٞة٣حو  ال١ؿي٥ الـبيؽٌم  يٞٮؿ ٔجؽ / (ا١ٛ٣ؿ اجلؽيؽ)ح هل ن
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رٌب ٨ٔ ٬ٰؾق احلؿب يف   إفَّ ٬ٰؾق احلةدزح ا٣ْٕي٧ح دٞٓ ٝج٢ ا٣ْ٭ٮر» كٝؽ خي
ينةرؾ ٚي٭ة املاليّي ٨٦ األمؿيسةف كاأل " ٝؿٝيكية"ركايةد٪ة ثةق٥  يٌّي كربٌ ظير ي
٬ٰؾا ثةإلًةٚح إىل منةركح   ؾ كاملرصٌيّي كدكؿ امل٘ؿب ا٣٘ؿبٌ كالؿكس كا٣رت

  .(1)ز٥ٌ يْ٭ؿ الكٛيةينٌ   صيل النةـ يف ٬ٰؾق احلؿب

 ح الكٛيةينٌ أفَّ ٌٝيٌ  "ٝؿٝيكية"يكذٛةد ٨٦ دل٧ٮع ابلعٮث املُؿكظح ظٮؿ 
كاتلعٞيٜ  قٮؼ دٞٓ ثٕؽ أظؽاث ٝؿٝيكية  كف ٬ٰؾا ا٣ٛى٢ قنجؽأ ثةبلعر

ٮع ّي ركايةت ا٣ٛؿيّٞي   ظٮؿ ٬ٰؾا املًٮ الٮاردة  (حالنيٕح كالك٪ٌ )مكذًٕؿ
 ظٮؿ ٬ٰؾق الٮٕٝح.

 ث ليتدداملداور األصييّ 

 .٣ٞؿٝيكية املٮٝٓ اجل٘ؿايفٌ  -۱

 الكٌ٪ح.يف أظةدير  ٝؿٝيكية -۰

 .يف أظةدير النيٕح ٝؿٝيكية -۲

 

ثٕؽ املؿاصٕح كالكرب ادلٝيٜ يف ٠ذت املٕةص٥ دبّيَّ جلة كصٮد رأحىٍّي خمذ٤ّٛي 
 /٣ٞؿٝيكية ظٮؿ املٮٝٓ اجل٘ؿايفٌ 

                                                                                              

 .۱6ك ۱5دل٤ٌح ا١ٛ٣ؿ اجلؽيؽ/ ا٣ٕؽداف  (1)
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ي شمال غرب العراقالرأي األوّ 
 
ها تقع ف

ّ
 ل: أن

 دٞٓ يف م٧ةؿ ٗؿب ا٣ٕؿاؽ ةيٕذٞؽ ثٕي ٧٤ٔةء اجل٘ؿاٚية أفَّ ٝؿٝيكي
 كإحلٟ ٧٩ةذج ٨٦ ثٕي األٝٮاؿ/  ثة٣ٞؿب ٨٦ ٩٭ؿ ا٣ٛؿات

 (ٌـ ۳۳۳انمرُفّى )ً خزدات  اته -۱

ا٣ٛؿات كىلع اخلةثٮر كالؿظجح كادلاحلح  كْل ىلع »/ يٞٮؿ ظٮؿ ٝؿٝيكية
  .(1)«حلؽيسح كالؿبكاع٩ةت  ك ٬يخ كا

 (ٌـ ۳۸۳انمرُفّى )اته تّشار  -۲

رظجح اث٨ َٮؽ  ٝؿٝيكية  اع٩ح   ح  أكرب٨٬ٌ ٦ؽف ا٣ٛؿاديٌ »يٞٮؿ/ 
  .(2)«ادلاحلح كاحلؽيسح

 ( ٌـ ۶۵۶ی انمرُفّ )اته أتً انحذٌذ  -۳

  ٬يخ ىلع  اعم٢ ٌٔل   كاكف ٧٠ي٢ه / »ث٨ زيةدو  يٞٮؿ ٨ٔ ٧٠ي٢
ة د٧ؿُّ ٤ٔي٫ ساية ٦ٕةكيح د٪٭ت أَؿاؼ ا٣ٕؿاؽ ٚال ٛن   يؿٌد٬ة كاكف ًٕي

كحيةكؿ أف مجرب ٦ة ٔ٪ؽق ٨٦ الٌٕٙ ثأف ي٘ري ىلع أَؿاؼ أ٧ٔةؿ ٦ٕةكيح 
 يت ىلع ا٣ٛؿات  ٚأ٩سؿ أ٦ريك٦ة مجؿم دلؿا٬ة ٨٦ ا٣ٞؿل ا٣ٌ  ٦س٢ ٝؿٝيكية

ٔايل إّن ٌَ اىػذٰلٟ ٨٦ ٫٤ٕٚ كٝةؿ/  املؤ٦٪ّي  جز احلارض أن يٍٓو ال
                                                                                              

   ػرب امل٘ؿب  ٢٧ٔ ا٣ٛؿات.7۰املكةلٟ كامل٧ةلٟ/ ص  (1)

ٮر.  أٝةحل٥ ا٣ٕؿب  إ۱۰۰ٝص   ۱ج أظك٨ اتلٞةقي٥/  (2)  ٤ي٥ ٝآ
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 .(1)«ويخلكَّف ٌا ىيس ٌَ حكييفّ ،ٌا وحلّ

 (ٌـ ٧۳۳ی انمرُفّ ) اته عثذ انحكّ  -۴

 اخلةثٮر ٔ٪ؽ مىٌج٫  كْل ىلع ا٣ٛؿات؛ صة٩ته  ىلع  ٝؿٝيكيةء ثدله »يٞٮؿ/ 
 .(2)«ٚٮؽ رظجح ٦ةلٟ ث٨ َٮؽو   ىلع ا٣ٛؿات ٦٪٭ة ىلع اخلةثٮر كصة٩ته 

: أن ي
 
ي الرأي الثاب

 
 شمال فلسطي   ها تقع ف

٨٦  ٝؿيجحه  ٦٪ُٞحه  ظةو٫٤/ أٌف ٝؿٝيكية  آػؿ قىع ابلٕي إىل دبٌن ٝٮؿو 
يٍٛة  د إحل٫ ظٌت اآلف.  كا٣ْة٬ؿ أفَّ ٬٪ةؾ كادينة حي٢٧ ٬ٰؾا االق٥ ٦ة زاؿ ييرتدٌ ظى

ٌٰ « ٬٢ةؿ ق ٠ؿيف »ٝؽ أ٣ٙ  ٠ذةثنة د٪ةكؿ ٚي٫  ۱۹۸۹٪ح ق الاكدت األمؿيس
ٮع  ةد كأمةر يف ٬ٰؾا ال١ذةب إىل ٦ة يكٌُل ثةالحٌت   «دؽارؾ احلؿب ال١ربل»مًٮ

 .(3)املكييحٌ  - اإلساايٌلٌ 

ظؿب »كٝٮع ٬ٰؾق احلؿب  كاكف ٬ٰؾا الاكدت يكىع إلزجةت أفَّ حم٢ٌ 
                                                                                              

إىل ٧٠ي٢ ث٨    ٨٦ ٠ذةب هل ۱5۲ك ۱4۹  ص ۱7 ج/ احلؽيؽ( الث٨ أيب)رشح ٩٭ش ابلالٗح  (1)
 /۱۰4  ابلةب ؛ دةريغ أ٦ري املؤ٦٪ّي ۱6۲  ص 4۰/ ج ؛ حبةر األ٩ٮار6۱زيةدو اجلؼٌع  ر٥ٝ 

 .۲۲  ذي٢ ح أظٮاؿ قةاؿ أوعةث٫ 

الع/ ج  (2) ٌَ    4۱  ٠ذةب ا٣ٞةؼ  ا٣ٞةؼ كالؿاء؛ حبةر األ٩ٮار/ ج ۱۲۸۲  ص ۲مؿاوؽ اال
  كدس٥ٌ٤ الن٧ف ٫ٕ٦  رٌد الن٧ف هل  /۱۲۹  ابلةب ؛ دةريغ أ٦ري املؤ٦٪ّي ۱7۲ص 
 .5  اَلةمل ۱۲ح 

 [ثةل٤٘ح ا٣ٛةرقٌيح]املىؽر  آر٦٘ةدكف. ص٪گ  5 - ۰دؽارؾ ص٪گ ثـرگ/ ص  /ا٩ْؿ ٠ذةب (3)
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ٌن  قٮؼ يسٮف يف كادو م٧ةؿ د٢ٌ « آر٦٘ةدكف ة ٝةلٮا ثأفَّ أثيت. ك٬٪ةؾ آػؿكف أي
 د٪ُجٜ ىلع ٬ٰؾا املاكف يف م٧ةؿ ٤ٚكُّي. « ٝؿٝيكية»

ي مغادون أو بالتعبي  العم
يّ اذا تعن  ون؟ ي 

ّ
 مجد

ةرل»/ يٞٮؿ احل٧ٮٌم  ككٰؾلٟ ٝي٢ ثأفَّ دلٌؽكف ٨٦   (1)«دلٌؽكف... ٨٦ ٝيؿل خبي
ك٨٦ ال٧يك٥َّ٤ ث٫ أفَّ ٬٪ةؾ   (2)كق٧ؿٝ٪ؽ ٝؿل نكٙ  كنكٙ دٞٓ ثّي صيعٮف

ابلعر ٬ٮ يف دُجيٜ دلٌؽكف ىلع  قٮؼ حتؽث يف النةـ  ٣ٰس٨ٌ  ٠جريةن  كإٝحن 
 .ٝؿٝيكية كىلع ٬ٰؾق الٮإٝح

 

٤خ ٨ٔ  يت د٪ةك٣خ ظةدزح ٝؿٝيكيةث٧ة أفَّ أكرث ركايةت ا٣ٕة٦ٌح ا٣ٌ  ٝؽ ٩ٞي
ٜو  ؛جليٕي٥ ث٨ مٌحةدو  (ا٣َٛت)٠ذةب   . ح ٬ٰؾا املؤ٣ّّٙمؼىيٌ  يف لا قنجؽأ ثذعٞي

 

ي٥ ث٨ مٌحةدو  ٬ٰؾا   كف اػذ٤ٛخ ك٧ةت ٧٤ٔةء ا٣ٕة٦ٌح يف دٞيي٥ مؼىٌيح ٩ٕي
 /املٞةـ حنةكؿ أف نكذٕؿض أٝٮاؿ ثٕي ٧٤ٔةا٭٥ ظكت ٦ة ركاق ال٬بٌ 

ي٥و   ال٬بٌ  -۱ اإل٦ةـ  ا٣ٕاٌل٦ح  »٬ٰؾا يٞٮؿ/  كف ثؽايح احلؽير ٨ٔ ٩ٕي

                                                                                              

   ٠ذةب املي٥  ثةب املي٥ كاجلي٥ ك٦ة ي٤ي٭ة  دلٌؽكف.57  ص 5ج  ٦ٕض٥ ابلدلاف/ (1)

   ٠ذةب اجلٮف  ثةب اجلٮف كالكّي ك٦ة ي٤ي٭ة  نكٙ.۰۸5ص  /املىؽر الكةثٜ (2)
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ٙه «احلةِٚ ة يٛ٭٥ ٦٪٫ أ٫ٌ٩ ًٕي ركل »... ٚيٞٮؿ/     ٣ٰس٨ يف الي٢ ي٪٢ٞ الك٦ن
 .(1)«٦ٞؿك٩نة ثآػؿ... ٔ٪٫ ابلؼةرٌم 

يس٨ يٕذ٧ؽ ىلع  ل٥ إفَّ ٔجةرة )٦ٞؿك٩نة ثآػؿ( دٛيؽ أفَّ ابلؼةرٌم / يحٌ حٔض
ي٥ ث٨ مٌحةدو   . ا٦٪ٛؿدن  ٢ٞ٩ ٩ٕي

كٝؽ وٌ٪ٙ   أف حيذٌش ث٫ ٮز ألظؽو مج ال/ »آػؿ ٔ٪٫ يف حم٢   كيٞٮؿ ال٬بٌ 
لىٛعح   كي٪٢ٞ ٨ٔ ابلٕي يف ا«٠ذةب )ا٣َٛت( ٚأىت ٚي٫ ثٕضةات ك٦٪ة٠ري

٨ٔ ا٧٤ٕ٣ةء يف ز٤ت أيب  كظاكيةتو   حاكف يٌٓ احلؽير يف دٞٮيح الك٪ٌ »٩ٛك٭ة/ 
ٌٍ كيٞىؽ ثػ )الك٪ٌ «. ظ٪يٛح ػ ٠ؾبه  ػ أيب ٚالفو  ةق ٬ٮ م دب٪ٌ اٌل  الك٤فٌ  ح( اخل
 .ظ٪ج٢و  كاث٨

٨ ٔؿٚ٪ةق يسذت  ركل املي٧ٮينٌ »  أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢و  -۲ ٨ٔ أمحؽ  ٝةؿ/ أٌكؿ ٦ى
ي٥ ث٨ مٌحةدو كال٧ي    .«٪ؽ ٩ٕي

ي٥ ث٨ مٌحةدو داكد ٨ٔ أيب ٌم اآلصؿٌ  ٝةؿ أثٮ ٔجيؽو »  داكد أثٮ -۳ حنٮ  / ٨ٔ ٩ٕي
 .«٣يف َلة أو٢ه   ٔرشي٨ ظؽيسنة ٨ٔ اجلبٌ 

ٙه »/ ةن . كٝةؿ مؿٌ «٣يف ثسٞحو »/ ا٣نكةئٌ    ٝةؿ ا٣نكةئٌ  -٤  «.ًٕي

 / ق٧ٕخ أثةاجليكةثٮرٌم  ٌٔل   أثٮٝةؿ احلةِٚ »  اجليكةثٮرٌم  ٌٔل   أثٮ -٥
ي٥ ث٨ مٌحةدو  اهلل ا٣نكةئٌ  ٔجؽ نن   يؾ٠ؿ ٢ٌٚ ٩ٕي كدٌٞؽ٫٦ يف ا٥٤ٕ٣ كاملٕؿٚح كالكُّ

                                                                                              

 .۰۲۹  دؿدمح ٩ٕي٥ ث٨ مٌحةد ث٨ ٦ٕةكيح  ر٥ٝ 5۹6ك 5۹5  ص ۱۲قري أٔالـ اجلجالء/ ج  (1)
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ز٥ٌ ٝي٢ هل يف ٝجٮؿ ظؽيس٫  ٚٞةؿ/ ٝؽ ٠رث دٌٛؿدق ٨ٔ األا٧ٌح املٕؿكّٚي ثأظةدير 
٨ ال٠سريةو  ذشٌ    ٚىةر يف ظؽّّ ٦ى  .«ث٫ حيي

٥»ةف  كذ٠ؿق اث٨ ظٌجةف يف اثلٞةت كٝةؿ/ ظجٌ  اث٨ -٦  «. رب٧ة أػُأ ككى٬ى

ي٥ه / »يٕن ادلكاليبٌ    ٝةؿ اث٨ مٌحةدو ادلكاليبٌ  -٧ ٙه ٩ٕي  «.  ًٕي

٢ ٚة٦ذ٪ٓ أف مجيج٭٥  ٚكض٨  ٧ٚةت »يٮنف/  يٮنف  ٝةؿ اث٨ اث٨ -۸ ً محي
ثج٘ؽاد ٗؽاة يٮـ األظؽ ثلالث ٔرشة ػ٤خ ٨٦ دمةدل األكىل  كاكف يٛ٭٥ 

  .(1)«ركل ٦٪ة٠ري ٨ٔ اثلٞةتك  احلؽير

 -كركايةد٫  (ا٣َٛت)ٌط جلة ٨٦ دل٧ٮع ٬ٰؾق اآلراء أفَّ ٠ذةب يذٌ واجلتيجث/ 
ي٧ن  ذ٧ةد ٤ٔي٫ ال - ةك٩ٕي ة كال االقذؽالؿ كاالظذضةج ثؿكايةد٫  كأ٦ٌ   ي٧س٨ األ

ي٥ ث٨ مٌحةدو ٔ٪ؽ٩ة ٚ٭ٮ ٦٭٢٧ه  ٥ ٨٦ ًٕٙ ٩ٕي ٬ٰؾا ظكت ٠ذت  . كىلع الٗؿ
 ض ل٤ؿكايةت الٮاردة ٔ٪٫ ٫ٌ٩٨ٔ ٨٦ ا٣ٞؽ٦ةء قنذٕؿٌ الؿصةؿ  ك٣ٰس٨ ث٤عةظ أ

 . (ا٣َٛت)يف ٠ذةب  ٝؿٝيكية

 الرواية األوىل 

ٓو »   ٨ٔ أرَةة ٝةؿ/ إذا اصذ٧ٓ ا٣رتؾ احو   ٨ٔ صؿٌ ظٌؽز٪ة احلس٥ ث٨ ٩ةٚ
كٙ ثٞؿيحو  مكضؽ٬ة  ريٚٓ  ٨٦ ٗؿبٌ  ثؽمنٜ  كقٍٞ َةاٛحه  كالؿكـ  كػي

                                                                                              

 .۰۲۹دمح ٩ٕي٥ ث٨ مٌحةد ث٨ ٦ٕةكيح  ر٥ٝ   دؿ6۱۱ - 6۲۹  ص ۱۲قري أٔالـ اجلجالء/ ج  (1)
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رص ثؽمنٜ رص٢ه / األثٞٓ كاألو٭ت كالكٛيةينٌ ـ زالث رايةتو ثةلنة ٚييٞذ٢  . كحيي
٨ ٫ٕ٦  كخيؿج رصالف ٨٦ ثن أيب ٚإذا أٝج٤خ   قٛيةف ٚي١ٮف ا٣ْٛؿ ل٤سةين ك٦ى

جبين٫ ٤ٔي٭٥؛ ٚيٞذ٢ ا٣رتؾ كالؿكـ  ّ٭ؿ الكٛيةينٌ  ٦ةٌدة األثٞٓ ٨٦ مرص
 .(1)«ثٞؿٝيكية ظٌت تنجٓ قجةعي األرض ٨٦ حلٮ٦٭٥

ة لٰ٭ؾق الؿكايح ٚةملٕؿكح قذ١ٮف ثّي َؿّٚي  ٧٬ة/ الكٛيةينٌ  فإذ ٞن ٨٦  َج
 أػؿل.    كا٣رتؾ كالؿكـ ٨٦ ص٭حو ص٭حو 

 اإلشكاالخ عهى انزَاٌح

 / ٓو أأٌكالن ٥ ث٨ ٩ةٚ ح  ٔ٪ؽ أ٢٬ الك٪ٌ  زٞةته  كأرَةة ٥٬ رصةؿه  ةاظن كصؿٌ  فَّ احلىسى
ي٥ ث٨ مٌحةدو  يف ظّي ل٥ ٙه  ٦ة دٞؽٌ يف دبجخ كزةٝح ٩ٕي ة  ث٢ ٬ٮ خمذ٤ ٞن ٚي٫  ـ ٦ٕ٪ة قةث

 ٔ٪ؽ٩ة. ٔ٪ؽ٥٬ ك٦٭٢٧ه 

٥ْ فَّ ق٪ؽ الؿكايح ال ينذٔل إىل اجلبٌ أ /ذاًُيا  .  اأٔل

/ ل٥ يبجخ أفَّ أرَةة اكف ٨٦ الىعةثح ظٌت يٞةؿ/ إفَّ مؿٚٮاعت ذاثلًا
 ح.ىلع ٦جىن أ٢٬ الك٪ٌ  ٦ٞجٮ٣حه   الىعةثح إىل اجلبٌ 

اغيح ٦ة  ك٣ٰس٨ٌ   ٨٦ اإلث٭ةـ ح ادلال٣ح ٚي٭ة شءه / الؿكايح ٨٦ ٩ةظيراةًػا
  كالؿكـ كا٣رتؾ ٨٦ ص٭حو  ي٧س٨ اقذٛةدد٫ ٦٪٭ة أٌف ٬٪ةؾ َؿّٚي  ٧٬ة/ الكٛيةينٌ 

 أػؿل. ٨٦ ص٭حو 

                                                                                              

( ا٣َٛت (1)  .۸۲۹يف الؿايةت اثلالث  ح  /۲۱ةب ابل  ۰۰7/ ص )جلٕي٥ ث٨ مٌحةدو
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 الرواية الثانية

ٓو »    ٨ٔ أرَةة ٝةؿ/ يؽػ٢ الكٛيةينٌ احو   ٨ٔ صؿٌ ظٌؽز٪ة احلس٥ ث٨ ٩ةٚ
ـو  ةكيٞذ٢ ٨٦ أ٤٬٭  ال١ٮٚح ٚيكبي٭ة زالزح أيٌة ٛن ز٥ٌ ي١٧ر ٚي٭ة ز٧ةين   ة قتٌّي أ٣

يٌٞك٥ أمٮاَلة. كدػٮهل ال١ٮٚح ثٕؽ ٦ة يٞةد٢ ا٣رتؾ كالؿكـ  ٔرشة حل٤حن 
  ٦٪٭٥ إىل ػؿاقةف ز٥ٌ ي٪ٛذٜ ٤ٔي٭٥ ػ٤ٛ٭٥ ٚذٜ  ٚرتصٓ َةاٛحه   ثٞؿٝيكيةء

كي٭ؽـ احلىٮف ظٌت يؽػ٢ ال١ٮٚح كي٤ُت أ٢٬  ٚذٞج٢ ػي٢ الكٛيةينٌ 
ـه ػؿاقةف. كيْ٭ؿ   إىل الكٛيةينٌ  يجٕر ز٥ٌ  امل٭ؽٌم  يؽٔٮف إىل خبؿاقةف ٝٮ

ة ٚيأػؾ املؽي٪ح  امل٭ؽٌم  خيؿج ز٥ٌ  ال١ٮٚح  ث٭٥ دى يىؿً  ظٌت  آؿ حم٧ٌؽو  ٨٦ ٝٮ٦ن
 امل٭ؽٌم  ث٤ٖ ٚإذا ٤َج٭٧ة  يف الكٛيةينٌ  كيجٕر ٬ةربّي  ال١ٮٚح ٨٦ ك٦٪ىٮره 
 ؿج امل٭ؽٌم خي ز٥ٌ  ث٭٥  ٚيؼكٙ ابليؽاء الكٛيةينٌ  صيل ٩ـؿ م١ٌح ك٦٪ىٮره 

٨ اكف ٚي٭ة ٨٦ ثن  .٬ةم٥و  ظٌت ي٧ٌؿ ثةملؽي٪ح ٚيكت٪ٞؾ ٦ى
ٚيج٤ٖ ٨٦ ثةل١ٮٚح ٨٦   كدٞج٢ الؿايةت الكٮد ظٌت دزنؿ ىلع املةء

٨ ٚي٭ة   ٩ـكَل٥ ٚي٭ؿبٮف أوعةب الكٛيةينٌ  ز٥ٌ يزنؿ ال١ٮٚح ظٌت يكت٪ٞؾ ٦ى
ـه  كخيؿج ٬ةم٥و  ٨٦ ثن ت / َل٥ يٞةؿ ال١ٮٚح قٮاد ٨٦ ٝٮ ٕيىى  يف٣ ا٣

٨٦ أ٢٬ ابلرصة  ٚيؽركٮف أوعةب  كٚي٭٥ ٩ٛؿه   إاٌل ٤ٝي٢ه  ٦ٕ٭٥ قالحه 
كدجٕر الؿايةت   ٚيكت٪ٞؾكف ٦ة يف أيؽي٭٥ ٨٦ قب ال١ٮٚح الكٛيةينٌ 

 .(1) «الكٮد ثةبليٕح إىل امل٭ؽٌم 
                                                                                              

( ا٣َٛت (1) الؿايةت الكٮد ل٧٤٭ؽٌم ثٕؽ رايةت ثن ا٣ٌٕجةس   /۲7ةب ابل  ۰44/ ص )جلٕي٥ ث٨ مٌحةدو
 .۹۱  ح ۱۰۱ك ۱۰۲؛ ا٣ٕؿؼ الٮردٌم/ ص ۹۲۲ح 
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 حٔضيحٌ 
الؿكايح اثلة٩يح ٤ٞ٩٭ة ٗريق  ٣ٰس٨ٌ   ث٪٤ٞ٭ة مٌحةدو إفَّ الؿكايح األكىل ٝؽ دٌٛؿد اث٨

ح  ك٨٦ ٨٦ ٧٤ٔةء أ٢٬ الك٪ٌ  يق اَل٪ؽٌم كاملذٌ  زّي  ٦٪٭٥/ الكيٮيطٌ ٨٦ املعؽٌ 
. كامل٤ٛخ ل٤٪ْؿ أفَّ (املالظ٥)يف  ٧٤ٔةء النيٕح أكرد٬ة الكٌيؽ اث٨ َةككسو 

ري٥٬ ٝؽ ٤ٞ٩ٮا الؿكايح ٨ٔ اث٨ مٌحةدو   ٩ٛك٫. ٬ٰؤالء ا٧٤ٕ٣ةء ٗك

 اإلشكاالخ عهى انزَاٌح

ؽ ٬ٮ ٩ٛك٫ يف الؿكايتّي؛ لا ٚإفَّ دميٓ اإلماكالت ٦ٓ االتلٛةت إىل أفَّ الك٪
ة ٌن  كأ٧ٌ٬٭ة/  الك٪ؽيٌح الٮاردة ىلع الؿكايح األكىل دؿد ىلع ٬ٰؾق الؿكايح أي

ي٥ ث٨ مٌحةدو  -۱ ٙه  أفَّ ٩ٕي  .ًٕي

٥ْ ينذٔل إىل اجلبٌ  أفَّ ق٪ؽ الؿكايح ال -۰  .  اأٔل
٭ؽ أٌف اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  ل٥ -۲ ل١ٮٚح أف ي٭ؿب  ثٕؽ ا٣ْ٭ٮر كدػٮهل ا  يٕي
 ٢ٌٕ٣  ف. إذ كلٮ ًٕيٛحه ٨٦ ا٣ٛؿيّٞي  كال كرد يف ركايح ظٌت  دٌٛٮق ث٫ أظؽه  كال

 ةقيٌّي.الؿكايح حتك ٨ٔ ػؿكج ثٕي الكٛية٩يٌّي ىلع ا٣ٕجٌ 

 الرواية الثالثة

ح  ٨ٔ ٧ٌٔةر ث٨  َليٕح  ٨ٔ أيب ظٌؽز٪ة الٮحلؽ كرميؽي٨  ٨ٔ اث٨» زٔر
 اجل٭ؿ  ٚذ٤ذيق ص٪ٮد٧٬ة ثٞؿٝيكيةء ىلع  هللجٓ ٔجؽي اهلل ٔجؽى اٝةؿ/ ٚيتٌ  يةسو 

 ا٣نكةء  كيكب الؿصةؿ ٚيٞذ٢ امل٘ؿب وةظت كيكري ْٔي٥ه  ٝذةؿه  ٚي١ٮف
ة ٚيٞذ٢ احل٧ةينٌ  ٚيتجٓ الكٛيةيٌن  إىل اجلـيؿة يزنؿ ظٌت  ٝيفو  يف يؿصٓ ز٥ٌ   ٝيكن
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 آؿ أٔٮاف ٚيٞذ٢ ال١ٮٚح إىل يكري ز٥ٌ  دمٕٮا  ٦ة الكٛيةينٌ  كحيٮز ثأرحية 
نةـ ىلع الؿايةت اثلالث  ز٥ٌ يسٮف َل٥ ثةل الكٛيةينٌ  يْ٭ؿ ز٥ٌ    حم٧ٌؽو 
ٜه ثٕؽ ٝؿٝيكيةء ْٔي٧حه  كٕٝحه  ٚيٞذ٢   ٨٦ ػ٤ٛ٭٥   ز٥ٌ ي٪ٛذٜ ٤ٔي٭٥ ٚذ
اكل٤ي٢  كدٞج٢ ػي٢ الكٛيةينٌ   ٦٪٭٥ ظٌت يؽػ٤ٮا أرض ػؿاقةف َةاٛحن 

٤ٮا ال١ٮٚح ٚيٞذ٤ٮف ظٌت يؽػ  إاٌل أ١٤٬ذ٫ ك٬ٌؽ٦ذ٫ د٧ٌؿ بظءو  ٚال  كالكي٢
كخيؿج أ٢٬   ز٥ٌ ي٤ُجٮف أ٢٬ ػؿاقةف يف لٌك كص٫و    ميٕح آؿ حم٧ٌؽو 

  .(1)«ٚيؽٔٮف هل كي٪رصك٫٩  ػؿاقةف يف ٤َت امل٭ؽٌم 

 ذُضٍح  

ة قٮؼ دٞٓ ثّي اٌّت  ٭٥ ٨٦ ٬ٰؾق الؿكايح أٌف ٬٪ةؾ ظؿبنة رضكقن ة٬ّي  لكٌّ يٛي
 ٦٪٭٧ة حي٢٧ اق٥ )ٔجؽ اهلل(.

 حاإلشكاالخ عهى انزَاٌ

ي٥  فَّ ٬ٰؾق الؿكايح ًٕيٛحه أ /أّوًل  ٤خ ٨ٔ ٩ٕي اكلؿكايتّي الكةثٞذّي؛ ٚٞؽ ٩ٞي
ة ث٨ مٌحةدو  ٌن  . أي

ي٥ ث٨ مٌحةدو ذاًُيا ٚإفَّ اث٨ َليٕح الٮاٝٓ يف ٬ٰؾا  / ثةإلًةٚح إىل ًٕٙ ٩ٕي
٫ٛ أ٢٬ الك٪ٌ  ٌٕ ةالك٪ؽ ٝؽ ً ٌن ة   ح أي ٞن ا ظٮؿ مؼىيٌ كق٪ؾ٠ؿ حتٞي ـن ذ٫  مٮص

 ك٩٪٢ٞ ثٕي ك٧ةت ٧٤ٔةا٭٥ يف إزجةت ٫ًٕٛ. 

                                                                                              

()جلٕي ا٣َٛت (1) ٟو ٨٦ ثن  /۲4ةب ابل  ۰4۲/ ص ٥ ث٨ مٌحةدو ٤ً ٦ة يسٮف ثّي أ٢٬ النةـ كبّي مى
 .۸۸۸ا٣ٌٕجةس  ح 
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ك٨٦ املعذ٢٧ أف يسٮف   ةر ث٨ يةسو يؿد يف ٠ذت الؿصةؿ اق٥ ٧ٌٔ  / ل٥ذاثلًا
 .ي٢ٞ ثٰؾلٟ أظؽه  ك٣ٰس٨ ل٥ ؼ اجل٤ي٢ املٕؿك الىعةيبٌ  ةر ث٨ يةسو ٧ٌٔ 

ة/  ٕن ييٌؽَع أفَّ    إاٌل أف األكؿـ ينذٔل إىل اجلبٌ  فَّ ق٪ؽ الؿكايح الأراث
ح  كاملؿٚٮع ٔ٪ؽ اإل٦ة٦ٌيح ٝك٥ه  ٨٦  ٬ٰؾق الؿكايح ٨٦ أٝكةـ الؿكايةت املؿٚٔٮ

٪ؽ ا٣ٕة٦ٌح ٨٦ أٝكةـ الؿكايح الىعيعح. ك٦ٕىن ر٫ٕٚ إىل    اجلبٌ  املؿق٢  ٔك
 .(1)اجل٤ي٢ الىعةيبٌ  ةر ث٨ يةسو إذا اكف الؿاكم ٬ٮ ٧ٌٔ   اجلبٌ  أم أق٪ؽق إىل 

 

(  كاملن٭ٮر ٔ٪ؽ٥٬ ٬ ۹5َليٕح )املذٮٌف  اػذ٤ٛخ آراء ٧٤ٔةء ا٣ٕة٦ٌح يف اث٨ 
 /٬ٮ ٫ًٕٛ  كقننري إىل ثٕي ك٧ةد٭٥ ظكت ٦ة أكردق ال٬بٌ 

ا٣ٞةيض  اإل٦ةـ  ا٣ٕاٌل٦ح... كاكف ٨٦ حبٮر ا٥٤ٕ٣ »/ يٞٮؿ ٔ٪٫ ال٬بٌ  -۱
 ح... ك٣ٰس٨ اث٨٨ َليٕح اكف اعل٥ ادليةر املرصيٌ ريت أٌف اث يف ظؽيس٫... ال ىلع ٣ّيو 

ٌٍ ٨ٔ ردجح االظذضةج ث٫ ٔ٪ؽ٥٬.  َليٕح د٭ةكف ثةإلدٞةف  كركل ٦٪ة٠ري  ٚةحن
ةظ يؿكم ظؽيس٫ كيؾ٠ؿق يف النٮا٬ؽ ٌٛ ذجةرات (2)كبٕي احل  (2)كالـ٬ؽ (1)كاأل

                                                                                              

 ةر ث٨ يةسو )نكذضري ثةهلل( ظير يٞٮؿ ٔجؽ اهلل ث٨ أيبك٨٦ ا٣ٕضت دٛكيٜ ثٌٕ٭٥ ٧ٌٔ  (1)
ٞن  ةر ث٨ يةسو اكف ٧ٌٔ »/ صٕٛؿو  ح ٔجؽ اهلل ث٨ أيب   دؿدم۱55  ص 5ج  /د٭ؾيت اتل٭ؾيت]« ةٚةق
 .[۲۲۲  ر٥ٝ ٌم ٔيص ث٨ ٦ة٬ةف الؿاز صٕٛؿو 

٦ٕض٥ ]« آػؿ آػؿ أك ٫ْٛ٣ ٨٦ َؿيٜ وعةيب   يؿكی ث٧ٕىن ظؽيرو  ماٌل  احلؽير»النٮا٬ؽ/  (2)
 .[  ظؿؼ النّي  النة٬ؽ4۱6ص  /حاملى٤ُعةت احلؽيبيٌ 
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ينجيغ إ٬ؽارق   كبٌٕ٭٥ يجة٣ٖ يف ك٬٪٫  كال  األوٮؿ ال يف  (3)كاملالظ٥
ٌٝةء اإل٤ٝي٥ يف دك٣ح  يف ٩ٛك٫  كٝؽ كلٌ  ت د٤ٟ امل٪ة٠ري؛ ٚإ٫ٌ٩ ٔؽؿه ض٪َّ كديذ

ؼ  أٔؿض أوعةب الىعةح ٨ٔ ركايةد٫...  .«امل٪ىٮر دكف الك٪ح  ك رصي

ٓو  / أل٫ٌ٩ ل٥/ »آػؿ يٞٮؿ ال٬بٌ  كف مًٮ ٍٕؽي تكة٢٬  كاكف أمؿق  ٤ٝخي يس٨ بى
ة  ٚأٚكؽ ٩ٛك٫ َن  «. مٌجٮ

ة ث٨ َليٕح ظىضَلٌّ ا/ »ٝةؿ اث٨ قٕؽو  -۰ ٛن ٛىك٭٥  اكف ًٕي  «. ٨٦ أ٩

ٓه »ٝةؿ مك٥٤ ث٨ احلٌضةج/  -۲  «. كحيىي كاث٨ ٦٭ؽم   اث٨ َليٕح دؿك٫ ككي

 «. ٣يف ثسٞحو / »ٝةؿ ٔ٪٫ ا٣نكةئٌ  -4

ة ٚك٧ة٫ٔ وعيط/ »ٝةؿ أمحؽ ث٨ ظ٪ج٢و  -5 ٨ ٠ذت ٨ٔ اث٨ َليٕح ٝؽي٧ن  .«٦ى

 «. ال ييسذت ظؽيس٫»ٝةؿ اث٨ ػؿاش/  -6

ح/ ٝةؿ أث -7 ذشٌ »ٮ زٔر  «. هل كآػؿق قٮاءه ث٫  ٝي٢/ ٚك٧ةع ا٣ٞؽ٦ةء؟ ٝةؿ/ أكٌ  ال حيي

ذشٌ »/ ٝةؿ حيىي ث٨ ٦ّٕيو  -۸   .(4)«ث٫ اث٨ َليٕح ال حيي

                                                                                              

ذجةرات/ دتجٌ  (1)  ركايح ٰذلٟ احلؽير راكو  حلٕؿؼ ٢٬ مةرك٫ يف ا٩ٛؿد ثؿكاد٫ راكو  ٓ َؿؽ ظؽيرو األ
 .[ٔذجةر  ظؿؼ األ٣ٙ  اال۱۲4ص  /ح٦ٕض٥ املى٤ُعةت احلؽيبيٌ ]« ٗريق ٨٦ الؿكاة...

 ؽة يف ادل٩ية.الـ٬ؽ/ كيٞىؽ ثةلـ٬ؽ ٬٪ة اإلرمةد كاملٮأِ كاجلىةاط املـ٬ٌ  (2)

 يت قذٞٓ يف املكذٞج٢.املالظ٥/ اإلػجةرات ٨ٔ احلٮادث ا٣ٌ  (3)

ٕى    دؿدمح ٔجؽ۰۱ - ۱۱  ص ۸قري أٔالـ اجلجالء/ ج  (4) ي  .4  ر٥ٝ حاهلل ث٨ َلى
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٥ ٚي٫ ٓ  كٝؽ دس٤ٌ ٚإ٫ٌ٩ مؽيؽ اإلٚؿاط يف ا٣تنيٌ / »يٞٮؿ ٔ٪٫ اث٨ ٔؽم   -۹
  .(1)«ح كنكجٮق إىل الٌٕٙاألا٧ٌ 

  .(2)أك دل٭ٮؿه  ة ٔ٪ؽ٩ة ٚ٭ٮ ٦٭٢٧ه أ٦ٌ 

 ةمهم مالحظات

يٍ٪ة ٨٦ الضكرٌم 
ى
 أف ٩ؾ٠ؿ ثٕي اجلٞةط امل٭٧ٌح ٨ٔ ٬ٰؾق الؿكايح/ ث٧اكفو  رأ

 .كالكٛيةينٌ ثّي ٝؿٝيكية  ال دٮصؽ يف ٬ٰؾق الؿكايح أٌم ٔالٝحو  -۱

 .أكقٓ كأم٢٧ ٨٦ ظؿب ٝؿٝيكية فَّ ظؿب الكٛيةينٌ أ -۰

 ٨٦ اجلةظيح الك٪ؽيٌح ال ٦ٌٛؿ ٦٪٭ة ٧٠ة دٌٞؽـ. ؾ إماكالته ٬٪ة -۲

 الرواية الرابعة

يٞذذ٤ٮف  ةكلكجن  كالكٛيةينٌ    ٝةؿ/ ظٌؽزن أفَّ امل٭ؽٌم ظٌؽز٪ة الٮحلؽ ث٨ مك٥٤و »
أقرينا  ٚيأمؿ ث٫ ٚييٍؾثط  ٚيؤىت ثةلكٛيةينٌ   يف ثيخ املٞؽس ظّي يكذٞي٫٤ ابليٕح

  .(3)«ىلع درج دمنٜٗ٪ةا٧٭٥ كز٥ٌ دجةع نكةؤ٥٬   ىلع ثةب الؿمحح

                                                                                              

 .۱۹۲/56۰  ر٥ٝ ٌم اهلل ث٨ املرص ث٨ ٔجؽ   دؿدمح يٌ 45۲  ص ۰الٌٕٛةء/ ج  الاكم٢ يف (1)

 .44۸۰اهلل ث٨ َليٕح  ر٥ٝ    دؿدمح ٔجؽ566ك 565  ص 6ٝةمٮس الؿصةؿ/ ج  /ا٩ْؿ (2)

()جلٕي٥ ث ا٣َٛت؛ ۱۲۹ك ۱۲۸  ص ۱ا٣ٕؿؼ الٮردٌم/ ج  (3) ػؿكج  /45ةب ابل  ۰7۲/ ص ٨ مٌحةدو
 .۱۲۱6ىل ثيخ املٞؽس كالنةـ  ح إح ٨٦ م١ٌ  امل٭ؽٌم 
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 عهی انزَاٌح اإلشكاالخ

ث»فَّ ٬ٰؾق الؿكايح مؿق٤ح؛ ٚف ق٪ؽ٬ة أ -۱ ؿؼ ٬ٰؾا    كل٥«ظٌؽزن حمؽّّ يٕي
ث  ك٣يف ث٤ٕ٧ٮـ اَلٮيٌ   ح.املعؽّّ

 ٞٓ ثّي اإل٦ةـ ذإىل أفَّ ظؿبنة ق ٣يكخ يف ٬ٰؾق الؿكايح إمةرةه  -۰
يح ٦ة ٚي٭ة أفَّ حمٮر احلؿب يف ػىٮص ٝؿٝيكية  اغ كبّي الكٛيةينٌ   امل٭ؽٌم 

يف دٞؿيؿ مىري  ٦٭٥ٌّ  كقي١ٮف لٰ٭ؾق احلؿب دأزريه   قي١ٮف يف ثيخ املٞؽس
 .  أٔؽاء اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 

 الرواية الخامسة

ٓو »   ٨ٔ أرَةة ث٨ امل٪ؾر ٝةؿ/ ييجء احو   ٨ٔ صؿٌ ظٌؽز٪ة احلس٥ ث٨ ٩ةٚ
ٚتكري إحل٭٥ دمٮع املرشؽ كالنةـ   كاألردفٌ  ظٌت يزنلٮا ثّي ٤ٚكُّي (1)ا٣رببؿ

ٙو  (2)٨٦ كدل وؼؿو  كخيؿج رص٢ه   ظٌت يزنلٮا اجلةثيح ٚي٤ىق صيٮش  (3)يف ًٕ
  ز٥ٌ ي٤ٞة٥٬ ٨٦ ا٣٘ؽ ٚريدٔ٭٥ ٔ٪٭ة  امل٘ؿب ىلع زنيح ثيكةف ٚريدٔ٭٥ ٔ٪٭ة

أدي٭٥ ٚي  ٚي٪عةزكف كراء٬ة  ز٥ٌ ي٤ٞة٬ة يف احلٮـ اثلة٣ر ٚريدٔ٭٥ إىل ّٔي الؿيط
د٤عٜ  ىلع أٔٞةث٭ة  كٚؿٝحو  دؿدؽٌ  / ٚؿٝحو مٮت رايك٭٥  ٚيٛرتٝٮف زالث ٚؿؽو 

 . د٤عٜ ثةلىؼؿٌم  ثةحلضةز  ك ٚؿٝحو 
                                                                                              

 كاملٞىٮد ث٭٥ ٬٪ة امل٘ٮؿ.  يٕن الىّي (1)

 .٬ٮ الكٛيةينٌ  كاملٞىٮد ٨٦ الىؼؿٌم   صٌؽ ٦ٕةكيح يٕن وؼؿ ث٨ ظؿبو  (2)

 .يٕن ٔؽد٥٬ إًٔةؼ ا٣رببؿ (3)
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٭٥ ظٌت يأ ي زنيح )ٚيٜ(  ٚي٤ذٞٮف ٤ٔي٭ة  ٚيؽاؿ ٚيكري إىل ثٞيٌ  ح دمٔٮ
ز٥ٌ دُٕٙ إىل دمٮع املرشؽ كالنةـ ٚذ٤ٞة٥٬ ٚيؽاؿ ٤ٔي٭٥   ٤ٔي٭٥ الىؼؿٌم 
دل٦ةء  كيٞذ٢ أ٢٬ النةـ رايك٭٥ كاخلؿبح ظٌت ختٮض اخلي٢ يف ا٦ة ثّي اجلةثيح 

   ٚيؽػ٢ دمنٜ ٚي٧ٌس٢ ث٭ة. ي٪عةزكف إىل الىؼؿٌم ك

ٚذزنؿ ال١ٮٚح  ٚيذٮارل رايك٭٥ ٚي٭ة  ٨٦ املرشؽ مكٮٌدةه  كختؿج رايةته 
٫ٕ  ٚيذعٌّي  ٚال اكف خمذٛينة يف ث٨ُ  ز٥ٌ خيؿج رص٢ه    ٰذلٟ اجليلييؽرل مًٮ

يىٌل أمؿ ثأ٢٬  م٧ٌة و٪ٓ الىؼؿٌم  كأو٢ خمؿص٫ ٌٗته   ٰذلٟ اجليل الٮادم ذى
٫ مكريق إحل٫ ٚيذٮصٌ  ٚيكري جب٪ٮد املرشؽ حنٮ النةـ  كيج٤ٖ الىؼؿٌم   ثيذ٫

كيٮٌل   ٠سريه  ٚي٭٤ٟ ثي٪٭٧ة اعل٥ه  ٚي٤ذٞٮف جبج٢ احليصٌ   جب٪ٮد أ٢٬ امل٘ؿب إحل٫
ٚنة  كيتج٫ٕ الىؼؿٌم  املرشقٌ  ٭ؿي٨  ٚيؽرك٫ ثٞؿٝيكية ٔ٪ؽ دل٧ٓ اجل ٦٪رص

  قجٕحن  ٨٦ لكّّ ٔرشةو  ٚيٞذ٢ ٨٦ ص٪ٮد املرشقٌ   ٚي٤ذٞيةف ٚيٛؿغ ٤ٔي٭٧ة الىرب
 .(1)«ال١ٮٚح ٚيكٮـ أ٤٬٭ة اخلكٙ... ز٥ٌ يؽػ٢ الىؼؿٌم 

دٞٓ ثّي ا٣رببؿ كاملرشؽ كالنةـ  ز٥ٌ دٞٓ  ظؿبه  حيف ٬ٰؾق الؿكايح ثى٧ٌ 
كدسٮف احلؿب ثّي   رشؽ كالنةـكامل٘ؿب كامل الكٛيةينٌ ثّي  زة٩يحه  ظؿبه 

  ظير يٞذ٢ ٨٦ ثّي لكّّ حن ظؿبنة مىرييٌ  كاملرشؽ يف ٝؿٝيكية الكٛيةينٌ 
 .أمؼةصو  قجٕح ٔرشةو 

                                                                                              

 .٦۸۲۰ة يسٮف ٨٦ ٚكةد ا٣رببؿ  ح  /۰۸ةب ابل  ۰۱۹/ ص ()جلٕي٥ ث٨ مٌحةدو  ا٣َٛت (1)
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 اإلشكاالخ عهی انزَاٌح

 .  األكؿـ ل٥ تك٪ؽ ٬ٰؾق الؿكايح كل٥ دنذ٫ إىل اجلبٌ  -۱

ةة ث٨ امل٪ؾر اكف ٨٦ٌف ٬ٰؾق الؿكايح مؿق٤حه أ -۰ اتلةثّٕي  ككٚةد٫ اك٩خ    ٚأَر
٤ي٫ ٚال ٬  ۱6۲اعـ   . ثال كاقُحو   األكؿـ ي١٧٪٫ أف يؿكم ٨ٔ اجلبٌ  ٔك

ة اث٨ َةككسو  ٌن   احلٌٌلٌ  كاجلؽيؿ ثةل٠ؿ أٌف ٬ٰؾق الؿكايح ٝؽ ٤ٞ٩٭ة أي
ةدو   .٨ٔ اث٨ محٌ

 الرواية السادسة

  ٨ٔ أ٫٦ٌ  ٨ٔ األزدٌم  ةر ث٨ رميؽو   ٨ٔ اجلجٌ ظٌؽز٪ة الٮحلؽ ث٨ مك٥٤و »
ٓو  زالث ٠أمكس٥  ٝةؿ/ دسٮف َٚته    ٨ٔ ٠ٕتو ربيٕح ا٣ٞيرص  ٨ٔ دبي

دسٮف ثةلنةـ  ز٥ٌ الرشٌٝيح ٬الؾ امل٤ٮؾ  ز٥ٌ دتجٕ٭ة ا٣٘ؿبٌيح.  الا٬ت/ ٚذ٪حه 
 .(1)«ا٧ٕ٣يةء كذ٠ؿ الؿايةت الىٛؿ  ٝةؿ/ كا٣٘ؿبٌيح ْل

 انزَاٌح  عهی اإلشكاالخ

٫  (ا٣َٛت)أم ٠ذةب   كايح٬ٮ ًٕٙ مىؽر الؿ اإلماكؿ األوٌلٌ  -۱ كمؤ٣ّّٛ
ي٥ ث٨ مٌحةدو   . ٩ٕي

٨ ْل النؼىٌيح    كال«٨ٔ أ٫٦ٌ»كردت يف ق٪ؽ احلؽير ٔجةرة  -۰ ٥٤ٕ٩ ٦ى
. ٤ي٫ يسٮف الؿاكم دل٭ٮالن  املٞىٮدة ث٭ة  ٔك

                                                                                              

(1) )  .۹6  ر٥ٝ يت ْل اكا٪حه تك٧يح ا٣َٛت ا٣ٌ  /۰ةب ابل  5۲/ ص ا٣َٛت )جلٕي٥ ث٨ مٌحةدو
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ٓو (٠ٕت األظجةر)ينذٔل ق٪ؽ احلؽير إىل  -۲    ك٬ٮ ٠ٕت ث٨ ٦ةد
ٌم  ٤ي٫ دسٮف الؿكايح مؿق٤حن    األكؿـ جلبٌ يؽرؾ ا ك٬ٮ ل٥  احًل٧ريى . ٬ٰؾا ٔك

ٙه  ٜه  ٚي٭ة  ٥٤ٚ ثةإلًةٚح إىل أٌف مؼىٌيذ٫ خمذ٤  ٔ٪ؽ ا٣ٕة٦ٌح  كل٥ يؿد هل دٮزي
ة. ٌن ـٌ أي  يٮزٌٜ ٔ٪ؽ٩ة  ث٢ كرد ٚي٫ ال

ٚنة يف آراء ا٧٤ٕ٣ةء يؽكر ثّي ٝجٮؿ ٬ٰؾق النؼىٌيح  كاحلةو٢/ أفَّ ٬٪ةؾ ػال
الـ ظٮهل ٨٦ ا٣ٛؿيّٞي يف    كدٛىي٢ الالكـأك ٔؽـ ٝجٮَلة ٚي٫ كلك٧ةت اأٔل

 .امل٤عٜ اثلة٣ر ٨٦ مالظٜ ال١ذةب

الرشيٙ   (الاكيف)/ يف ظٮؿ ٝؿٝيكية ٣ٞؽ كردت يف ٠ذب٪ة سمف ركايةتو 
يٍجحك) ٘ى يٍجح)ك ل٤ُٮسٌ  (ا٣ ٘ى  .ل٤٪٧ٕةينٌ  (ا٣

 الرواية األوىل

ةؿو    ٨ٔ اث٨ؽو حم٧ٌؽ ث٨ حيىي  ٨ٔ أمحؽ ث٨ حم٧ٌ » ٌٌ ث٨ ٔٞجح     ٨ٔ ٌٔلٌ ٚ
كً ةيِكً وبني  ،يا ٌيرسٝةؿ/   صٕٛؿو    ٨ٔ أيب٨ٔ أثي٫  ٨ٔ ٦يَّسو 

/ ْل ٝؿيته  ؟كركيصيا ٌّ ىلع مةَئ ا٣ٛؿات. ٚٞةؿ/  ٤ٝخي  ا إُّّ شيهٔن ةٓا وكػثٌ أ
- ول ،الصٍاوات واألرض -حتارك وحػاىل  -يق اهلل يكَ ٌريٓا ٌِذ خ لً

ليطري، تظتع ٌِٓا شتاع  يكٔن ٌريٓا ٌا داٌج الصٍاوات واألرض؛ ٌأدةثٌ 
 .(1)«يُدىع هلا داغيثٌ  ، وليٓيم فيٓا كيٌس  ،األرض وطئر الصٍاء

                                                                                              

 .45۱  ح ۰۹5  ص ۸الاكيف/ ج  (1)
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 وماط انثحث

ح)حتٞيٜ مىؽر الؿكايح/ ٢٬  -۱  آػؿ؟  هو ٩ٛك٫ أك لنؼ ل٤لكينٌ  (الاكيف رًك

 حتٞيٜ ق٪ؽ الؿكايح. -۰

 حتٞيٜ دال٣ح الؿكايح.  -۲

 ؟اجللطث األوىل/ ٌَ ْٔ مؤىِّف الروضث
ح ٬ٮ زٞح اإلقالـ   ا٣ْة٬ؿ أ٫ٌ٩ ال الكـ كال ٩ٞةش يف أفَّ مؤ٣ّّٙ الؿًك

مٮب آ م٭ؿ كاث٨ كا٣ُٮسٌ  كأفَّ ٠جةر ٧٤ٔةا٪ة اكجلضةشٌ    ػةٌوحن  اللكينٌ 
ح)ل٤لكين ٠ذةثنة ثةق٥ رٌصظٮا ثأفَّ ٝؽ   .(الؿًك

  وٌ٪ٙ ال١ذةب ال١جري»يٞٮؿ/  يف رشح ظةؿ النيغ اللكينٌ   اجلضةشٌ  -۱
  كرشح ٠ذج٫/ ٠ذةب يكٌُل الاكيف  يف ٔرشي٨ ق٪حن   املٕؿكؼ ثةللكينٌ 

ح...  .(1)«ا٢ٕٞ٣... ٠ذةب الؿًك

هل »ٝةؿ/  اللكينٌ   ظي٪٧ة ذ٠ؿ أق٧ةء ٠ذت النيغ النيغ ا٣ُٮسٌ  -۲
ك٬ٮ ينذ٢٧ ىلع زالزّي ٠ذةثنة/ أٌكهل ٠ذةب ا٢ٕٞ٣     ٦٪٭ة/ ٠ذةب الاكيف٠ذته 

ح آػؿ ٠ذةب الاكيف  .(2)«ك٢ٌٚ ا٥٤ٕ٣... ككذةب الؿًك

                                                                                              

 .۱۲۰6ؽ ث٨ يٕٞٮب  ر٥ٝ   دؿدمح حم٧ٌ ۲77/ ص رصةؿ اجلضةشٌ  (1)

 . 6۲۰/۱7  ر٥ٝ ؽ ث٨ يٕٞٮب اللكينٌ   دؿدمح حم٧ٌ ۰۱۲/ ص ا٣ٛ٭ؿقخ (2)
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٠ذت النيغ  ىلع أ٫ٌ٩ ٨٦ (كًحالؿ)ٌٔؿؼ ٠ذةب   اث٨ م٭ؿآمٮب -۳
/  اللكينٌ  ينذ٢٧ ىلع زالزّي ٠ذةثنة  ٦٪٭ة/  (الاكيف)هل ٠ذةب »ٝةاالن

 .(1)«ا٢ٕٞ٣... الؿكًح...

 اجلتيجث

الذلي٨  كالنيغ ا٣ُٮسٌ  اكجلضةشٌ  -إفَّ ا٣ٞؽ٦ةء ٨٦ ٧٤ٔةء الؿصةؿ 
ح)ينكجٮف ٠ذةب  - ٔرص اللكينٌ  ٨٦ ٝؿيتو  اك٩ة يف ٔرصو  إىل  (الؿًك

ٓو  بنلكو  اللكينٌ    كب٪ةءن ٤ٔي٫ يسٮف ا٩تكةب دو ك٨٦ دكف أدن دؿدٌ  ٝةَ
 ٨٦ اثلٮاثخ.  إىل اللكينٌ  (الؿكًح)

ح)ٜٛ دميٓ ٧٤ٔةء ا٣ُةاٛح ىلع أفَّ ٠ذةب كٝؽ ادٌ  ٬ٮ ٨٦ مىٌ٪ٛةت  (الؿًك
م ذ٬ت إىل اٌل كاملذٌٛؿد ٬ٮ الٮظيؽ  املٮىل ػ٤ي٢ ا٣ٞـكينٌ إفَّ   . ٥ٕ٩ اللكينٌ 

ح ٣يكخ ٨٦ مى٪َّٛةت اللكينٌ   . أفَّ الؿًك
 إىل املٮىل ػ٤ي٢و  (ءا٧٤ٕ٣ة  ريةض)٩ٞالن ٨ٔ   ٣ٞؽ نكت ا٣ٕاٌل٦ح اجلٮرٌم 

ا ٦٪٭ة/  ٗؿيجحن  كآراءن  ٩ْؿيةتو  ا٣ٞـكينٌ  ـءن  كق٪ٮرد ص

اعءاد٫ ٝٮهل -۱ ثأدم٫ٕ ٝؽ مة٬ؽق  (الاكيف)فَّ إ ٨٦ أٗؿب ادٌ
 كاقذعك٪٫.  الىةظت 

 . ثال كاقُحو  ٨ٔ الىةظت  ٦ة كٝٓ ٚي٫ ث٤ِٛ )ركم( ٚ٭ٮ مؿكمٌّ  لٌك  فٌ أ -۰

                                                                                              

 .666  ر٥ٝ ؽ ث٨ يٕٞٮب اللكينٌ   دؿدمح حم٧ٌ ٦۹۹ٕةل٥ ا٧٤ٕ٣ةء/ ص  (1)
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ٌّٜ كاصته أ -۲  ا٢٧ٕ٣ ث٭ة.  ٌف دميٓ أػجةرق ظ

 ل٤ذٌٞيح كحنٮ٬ة. ٣يف ٚي٫ ػربه  -4

ح)ٌف أ -5  . ث٢ ْل ٨٦ دأحلٙ اث٨ إدريف  ٣يكخ ٨٦ دأحلٙ اللكينٌ  (الؿًك

  كإف قةٔؽق يف األػري ثٕي األوعةب/ »(الؿيةض)ز٥ٌ يٞٮؿ وةظت 
 .(1)«يبجخ ل٥ اثلةين  ك٣ٰس٧٨ة ينكت ٬ٰؾا ا٣ٞٮؿ األػري إىل الن٭يؽ كربٌ 

إذ ٨٦ امل٤ٕٮـ ٔ٪ؽ  ؛ٔضيته  ا٣ٞـكينٌ  احلٞيٞح أفَّ الكـ املٮىل ػ٤ي٢و 
٣يف كاصجنة  ٠يٙ ذٰلٟ  (الاكيف)ا٢٧ٕ٣ ثس٢ّّ ركايةت  ٧٤ٔةء اإل٦ة٦يٌح أفَّ 

ي٧س٨ ٝجٮَلة أك ا٢٧ٕ٣ ث٭ة  ث٢ إفَّ االٔذٞةد كا٢٧ٕ٣ ٔ٪ؽ  ال كٚي٫ ركايةته 
 اإل٦ة٦يٌح ىلع ػالٚ٭ة.

كأفَّ  ػةٌوحن   ي٧س٨ ٝجٮهل ٚإ٫ٌ٩ ال «ثةتلٌٞيح ركايحه  (الاكيف)٣يف يف »أ٦ٌة ٝٮهل/ 
ح)فَّ إالك٫٦ ٬ٮ ٝٮهل كأٔضت ٦ة يف   حو ز٦ة٩٭٥ اكف ز٨٦ دٞيٌ  ٣يكخ ٨٦  (الؿًك

 !اللكينٌ دأحلٙ 

 ىلع آراء ا٣ٞـكينٌ  كٚي٧ة يٌل حنةكؿ أف ٤٩ؼه ردٌ املعٌؽث اجلٮرٌم 
ؾق اجلٞةط/  يف ٬ٰ

ح)درصحي٫ ثأفَّ ٠ذةب  -۱  . دأحلٛةت اللكينٌ  ٬ٮ ٨٦ (الؿًك

                                                                                              

  (الاكيف)ٜ ثسذةب يذ٤ٌٕ  ةم٧ٌ    ا٣ٛةاؽة الؿاثٕح  ٩جؾةه 5۲6  ص ۲الٮقةا٢/ ج   ػةد٧ح مكذؽرؾ (1)
 .ا٣٘ةزم ا٣ٞـكينٌ  ػ٤ي٢ ث٨  دؿدمح ۰6۰ك ۰6۱  ص ۰  ج (ريةض ا٧٤ٕ٣ةء) ٨ٔ ٩ٞالن 
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 الكيةؽ.  كظؽة -۰

 .  ٔؽـ كصٮد ٦ة يٕةرض ا٣نكجح إىل اللكينٌ  -۲

ح)ٔؽـ كصٮد املٞذيض ٣نكجح  -4  .  إىل اث٨ إدريف (الؿًك

ح)٢ٞ٩ ا٧٤ٕ٣ةء املٌٕٮؿ ٤ٔي٭٥ كدرصحيةد٭٥ ثنكجح ٠ذةب  -5   (الؿًك
 .(1)إىل اللكينٌ 

 اجلتيجث
اعق  كاقت٪ةدنا إىل إلزجةت ٦ؽٌ  ٩ة٬يو  أمَّ دحل٢و  ٞـكينٌ ا٣ يٮرد املٮىل ػ٤ي٢ه  ل٥

ٌٟ »ك٧ةت ٧٤ٔةء الؿصةؿ ا٣ٞؽاٍل ٩ٞٮؿ/  ح)كال ريت ثنكجح ٠ذةب  ال م  (الؿًك
 .  لكينٌ إىل ال

 (الروضث)يف شِد روايث  اجللطث اثلاُيث/ حتليٌق 
  ٨ٔ اث٨ ٨ٔ أمحؽ ث٨ حم٧ٌؽو  حم٧ٌؽ ث٨ حيىي »أ٦ٌة ق٪ؽ الؿكايح ٚ٭ٮ/ 

ةؿو  ٌٌ  ...«.   ٨ٔ أيب صٕٛؿو ث٨ ٔٞجح  ٨ٔ أثي٫  ٨ٔ ٦يَّسو    ٨ٔ ٌٔلٌ ٚ

ك٨ه ىلع » يف ذي٢ ٬ٰؾا احلؽير/  اثلةين ٝةؿ ا٣ٕاٌل٦ح املض٤طٌ   .(2)«األّ٭ؿ ظى

                                                                                              

ٜ ثسذةب ة يذ٤ٌٕ م٧ٌ    ا٣ٛةاؽة الؿاثٕح  ٩جؾةه 5۲6  ص ۲الٮقةا٢/ ج   ػةد٧ح مكذؽرؾ /ا٩ْؿ (1)
 .  دؿدمح ػ٤ي٢ ث٨ ا٣٘ةزم ا٣ٞـكينٌ ۰6۰ك ۰6۱  ص ۰الاكيف كريةض ا٧٤ٕ٣ةء  ج 

ح)  ٠ذةب ۲۰4  ص ۰6مؿآة ا٣ٕٞٮؿ/ ج  (2)  .45۱  ذي٢ ح (الؿًك



 131  .......................................................  ا٣ٛى٢ الؿاثٓ/ دراقحه ظٮؿ كإٝح ٝؿٝيكية أك آر٦٘ةدكف

 

أ٣ٙ ظؽيرو  ك٨٦ املٕؿكؼ  ۱6يٞؿب ٨٦  (الاكيف)إفَّ دل٧ٮع ركايةت 
ة   5۲7۰ٝؽ ٌٔؽ ٦ة يٞؿب ٨٦   اثلةين ٦ح املض٤طٌ أفَّ ا٣ٕاٌل  ٦٪٭ة وعيعن

٪نة  ك ۱44ك كى ة  ك ۱7۸ظؽيسنة ظى ٞن  ۹4۸5  ككازنّي ٝٮم   ظؽيرو  ۲۲۲ظؽيسنة مٮٌث
ة ٛن   اثلةين ٦ح املض٤طٌ ٣ٰس٨ ٦ٓ اتلؽٝيٜ ٩ٕؿؼ أفَّ ل٤ٕاٌل   (1)ظؽيسنة ًٕي

ة يف الٌٕيٙ  .(2)رأينة ػةو 

ي٨ يىٕت ؿ  ث٢ ٬ٮ ٨٦ املتنٌؽدي٨ اٌل يف ٥٤ٔ الؿصة ك٦ٓ أ٫ٌ٩ ػجريه 
ك٨ه »يٞٮؿ ٨ٔ ٬ٰؾا احلؽير ثأ٫ٌ٩/   ا ٝجٮؿ الؿاكم ٠ي٧ٛة اكف٤ٔي٭٥ صؽ   ظى

 «.األّ٭ؿ ىلع 

ثّي أربٕح    ٚ٭ٮ منرتؾه ا٣ْة٬ؿ أفَّ املنلك يف ق٪ؽ ٬ٰؾق الؿكايح ٬ٮ ٦يَّسه 
                                                                                              

 . ۹6  الاكيف يف احلؽير  ر٥ٝ ۰45  ص ۱7 الريٕح/ ج (1)

ك٣يف ثةملٕىن املٕؿكؼ ٨٦ أٌف  ػةصٌّ  اوُالحه  ٦ح املض٤طٌ املٞىٮد ثةلٌٕيٙ ٔ٪ؽ ا٣ٕاٌل  (2)
ذجةر  ظير ٝةؿ/  الؿكايح قةُٝحه  ٌٜ ٔ٪ؽم ٚي٫  -ػالوح ا٣ٞٮؿ يف ٰذلٟ »٨ٔ األ أٌف  -كاحل

م٧ٌة يٮرث صٮاز ا٢٧ٕ٣ ث٫  ٣ٰس٨ ال ثؽَّ ٨٦ الؿصٮع وٮؿ املٕذربة كصٮد اخلرب يف أ٦سةؿ د٤ٟ األ
ال ي٪ةيف ٠ٮف  أ٪ؽ اتلٕةرض؛ ٚإفَّ ٠ٮف دميٕ٭ة ٦ٕذربن  إىل األقة٩يؽ ٣رتصيط ثٌٕ٭ة ىلع ثٕيو 

ة ىلع ا٣ٞةا٥؛ ل١ٮ٫٩ يف ثدلة ثٌٕ٭ة أٝٮل. كأ٦ٌة صــ ثٕي املضةزّٚي ثسٮف دميٓ الاكيف  ًن ٦ٕؿك
٤ٔي٫ كىلع  كآثةا٫  . ٥ٕ٩  ٔؽـ إ٩سةر ا٣ٞةا٥ الكٛؿاء  ٚال خيىف ٦ة ٚي٫ ىلع ذم ٣ت  

ث٤ٕٛ٭٥  راًّي أ٦سةهل يف دأحلٛ٭٥ كركايةد٭٥ م٧ٌة يٮرث ا٨ْ٣َّ املذةػ٥ ل٥٤ٕ٤ ثسٮ٩٭٥ 
آػؿ  ٦جىنن  ؾك٬٪ة ؛٦ٙح املؤ٣ٌ   ٦ٞؽٌ ۰۰  ص ۱ٞٮؿ/ ج ٕمؿآة ا٣] «زي٨ ل٢٧ٕ٤ ثأػجةر٥٬كدلٮٌ 

 ىلإؽ الىؽكؽ يف ا٣ٛٞي٫  ذي٢ َؿي٫ٞ قة٩يأ  4۲۹)الٮصزية(/ ص  رصةؿ املض٤طٌ  /ل٧٤ض٤طٌ 
 .[۲۸۲يٮنف ث٨ يٕٞٮب ر٥ٝ 
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 احلةؿ  ك٥٬/  كبٌٕ٭٥ ظك٨ه  ثٌٕ٭٥ زٞحه   أمؼةصو 

 ابلالد.  ٦يَّس ث٨ أيب  -۱

 . ٦يَّس ث٨ ظٛهو  -۰

 ٦يَّس ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ.  -۲

 ٦يَّس ثٌيةع الـيط.  -4

٫ اقذْ٭ؿ أ٩ٌ   املض٤طٌ  ك٢ٌٕ٣   ي٧س٨ اتل٧يزي كبكجت ٬ٰؾا االمرتاؾ ال
ٌٌ م كزٌ ٌل اا٣ٕـيـ  ث٨ ٔجؽا٬ٮ   .(1)ةؿٞح اث٨ ٚ

 اجلتيجث

 ٨٦ اجلةظيح الك٪ؽيٌح.  ـ دسٮف الؿكايح ٦ٞجٮ٣حن ىلع ٦ة دٞؽٌ  ث٪ةءن 

 يف دلىث الروايث ثلث/ حتليٌق اجللطث اثلا

 ٚٔل حت٢٧ دال٣حن   حإفَّ ٬ٰؾق الؿكايح دٕؽُّ ٧ٔؽة الؿكايةت يف مىةدر اإل٦ة٦يٌ 
ح ثأفَّ ٬٪ةؾ ظؿبنة ال ٦سي٢ َلة ال يف املةيض كال يف املكذٞج٢ كاًعحن    كدرصّّ

 ال قةثٞح هل كال ٩ْري.  ْٔي٥ه  قٮؼ حتؽث كيٞٓ ٚي٭ة ٝذ٢ه 

 ذي٢ ٬ٰؾق الؿكايح يٞٮؿ ٚي٫/ ثيةفه   اثلةينٌ  كل٤ٕاٌل٦ح املض٤طٌ 
                                                                                              

 ىل دؿدمح ٦يَّسو إ ۱۰۹۱۸  ر٥ٝ   دؿدمح ٦يَّسو ۱۲۹ - ۱۲۲  ص ٦۱۹ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  /٩ْؿا (1)
 .۱۰۹۰۰ةع الـيط  ر٥ٝ ثيٌ 
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   ٠ؾا يف أكرث ا٣نكغ  كا٣ْة٬ؿ ٝؿٝيكة ثيةءو "كبّي ٝؿٝيكية" ٝٮهل/»
ىلع ا٣ٛؿات   / ٝؿٝيكة ػ ثةل١َّس ػ كيٞرص/ ثدله   ٝةؿ ا٣ٛريكز آثةدٌم كاظؽةو 

 قٌِل ثٞؿٝيكة ث٨ َ٭٧ٮرث.

ًِ"٦أديثح ا٣ُري"ٝٮهل/  م ييؽَع / ا٣ُٕةـ اٌل  ٬ة ػادلاؿ ككَّس ثح ػ ث٥ٌٌ   املأدي
ل٤ُيٮر. ٝٮهل/  أم دسٮف ٬ٰؾق ابلدلة ل١رثة حلٮـ ا٣ٞذًل ٚي٭ة ٦أدثحن   إحل٫ ا٣ٞٮـ

 . ٨٦ أقؽو    كْل ث٨ُه   أم ٝجي٤ح ثن ٝيفو "ي٭٤ٟ ٚي٭ة ٝيف"
ة يؽٔٮ أظؽه    أم ال"ييؽَع َلة دأيحه  كال"ٝٮهل/    جلرص د٤ٟ ا٣ٞجي٤ح ٩ٛكن

كدؽٔٮ٥٬ إىل رٚٓ   أك تنٛٓ ٔ٪ؽ ا٣ٞةد٤ّي  دؽٔٮ اجلةس إىل ٩رص٥٬ أك ٚبحن 
 ا٣ٞذ٢ ٔ٪٭٥. 

ؿأ ثتنؽيؽ ادلاؿ ىلع ث٪ةء امل٤ٕٮـ  يع ثٕؽ ٝذ٤٭٥ ٚبحه دؽٌ  أم ال  كي٧س٨ أٍف يٞي
ل٤ُيٮر    ٩ؽاءه "ٮا٧ٌ ٤٬"ٝٮهل/  دٞٮـ كد٤ُت زةر٥٬ كدؽٔٮ اجلةس إىل ٰذلٟ. 

 .(1)«كالكجةع
 .(2)٠ؿكيكة  ث٧ٕىن إرقةؿ ٚؿقةف اجليل ٬ٮكاجلؽيؿ ثةل٠ؿ أفَّ أو٢ ٝؿٝيكية 

 اجلتيجث
ا ثّي اق٥ ٦٭٧ٌحو  ٪ة إىل ٩تيضحو ٤ثٕؽ ٬ٰؾا ابلعر دٮٌو    كْل أ٫ٌ٩ الدُةثٜ أثؽن

٣ٞؿٝيكية ٬ٮ ا٣ٕؿاؽ  أ٦ٌة  ؛ ألفَّ املٮٝٓ اجل٘ؿايفٌ ٦ٓ اق٥ آر٦٘ةدكف ٝؿٝيكية
 . ٤ٚكُّي آلر٦٘ةدكف ٚ٭ٮ املٮٝٓ اجل٘ؿايفٌ 

                                                                                              

 .٤٥1، كتاب الروضة، ذيل  ح ۲۲٥و ۲۲٤، ص ۲٦: ج مؿآة ا٣ٕٞٮؿ (1)

   ٝؿٝيكيةء.۲۰۸  ص ٦4ٕض٥ ابلدلاف/ ج  (۲)
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 الرواية الثانية

  ٝةؿ/ ا٣ٞؿشٌ  اهلل  ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة حم٧ٌؽ ث٨ صٕٛؿو  ٔجؽ الٮاظؽ ث٨ ٔجؽ»
ٌُ  ظٌؽز٪ة حم٧ٌؽ ث٨ احلكّي ث٨ أيب   ٨ٔ فو ظٌؽزن حم٧ٌؽ ث٨ ق٪ة ةب  ٝةؿ/اخل

ػ كف ٗري  ائدةً إّن هلل ٌأ٫ٌ٩ ٝةؿ/  اهلل  ٔجؽ ظؾيٛح ث٨ امل٪ىٮر  ٨ٔ أيب
ٌَ الصٍاء فيِادي/ يا طري  يعٌ ةلركيصياء، يطيع ٌّط  ( ػ٬ٰؾق الؿكايح )٦أديثحن 

ٔم اجلّتاريَ ،الصٍاء، ويا شتاع األرض ٔا إىل الظتع ٌَ حل  .(1)«ْيٍّ

 ذحمٍك رجال انسىذ

 .(2)زٞحه  اهلل الٮاظؽ ث٨ ٔجؽ ٔجؽ -۱

٨   (4)الـرارٌم  اغ٣تو  ٬ٮ ػةؿ أيب (3)الؿٌزاز ا٣ٞؿشٌ  حم٧ٌؽ ث٨ صٕٛؿو  -۰ ٔك
                                                                                              

يٍجح  (1) ٘ى    يت دسٮف ٝج٢ ٝية٫٦ ٦ة ركم يف ا٣ٕال٦ةت ا٣ٌ  /۱4  ابلةب ۰7۸/ ص (ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣
 .6۲ح 

 .7۲5۰اهلل  ر٥ٝ  الٮاظؽ ث٨ ٔجؽ   دؿدمح ٔجؽ۲6  ص ٦۱۱ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (2)

  ك٦ةت ق٪ح ٬ ۰۲6مٮدلق ق٪ح ٬ٮ أظؽ ركاة احلؽير كمنةيغ النيٕح  كاكف »/ ٝةؿ أثٮ اغ٣تو  (3)
يٍجح ق٪ح . كاكف ٨٦ حم٤ٌ ٬ ۲۱۲ ٘ى   ٬ ٫۰6۲ يف النيٕح أ٫ٌ٩ اكف الٮاٚؽ ٔ٪٭٥ إىل املؽي٪ح ٔ٪ؽ كٝٮع ا٣

  ۹ٝةمٮس الؿصةؿ/ ج ]« ٦ة اظذةج إحل٫ ٝؽ ّ٭ؿ هل ٨٦ أمؿ الىةظت ككاعد   كأٝةـ ث٭ة ق٪حن 
حم٧ٌؽ ث٨  اكف مٮدلك» زرارة/آؿ دةريغ  [؛ كف65۰۸الؿٌزاز  ر٥ٝ  ؽ ث٨ صٕٛؿو   دؿدمح حم٧ٌ ۱66ص 

 .[225]م١ذجح أ٢٬ ابليخ  دةريغ آؿ زرارة  ص « ٬ ۲۱6  ك٦ةت ٬ ۰۲۲ق٪ح  صٕٛؿو 

 .۱۲۲۹6ةس  ر٥ٝ ا٣ٕجٌ  يبأاز الؿزٌ  ؽ ث٨ صٕٛؿو   دؿدمح حم٧ٌ ۱7۱  ص ۱5 ٦ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج (4)
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/ . ٝةؿ اجل٧ةزٌم   كأ٫ٌ٩ ٨٦ أصاٌلء النيٕح  ك٨٦ منةيغ اللكينٌ أ٫ٌ٩ زٞحه  ابلعؿاينٌ 
 .(1)«ص٤ي٢ه  ٬ٮ زٞحه »

ٌُ  حم٧ٌؽ ث٨ احلكّي ث٨ أيب -۲ ٝةؿ ٔ٪٫   ٬ٮ ٨٦ أكةثؿ األوعةب  ةباخل
. «  ّٔيه الؿكايح  زٞحه  ا٣ٞؽر  ٠سري ْٔي٥   ٨٦ أوعةث٪ة ص٤ي٢ه / »اجلضةشٌ 

 .(2)«  زٞحه ٠ٮفٌّ »يٞٮؿ ٔ٪٫/  (ا٣ٛ٭ؿقخ)يف  كالنيغ ا٣ُٮسٌ 

  حم٧ٌؽو    أثٮٝي٢/ اخلـايعٌ »/ امل٪ىٮر  ٝةؿ ٔ٪٫ اجلضةشٌ  ث٨   ظؾيٛح -4
... ٫ي ميؼ٪ة املٛيؽ»كٝةؿ ا٣ٕاٌل٦ح/  .(3)«زٞحه ٞى ٌث  .(4)«كى

ك٣ٰس٨   كُّ٭٥ زٞةته  الك٪ؽ ٗري حم٧ٌؽ ث٨ ق٪ةفو كاحلةو٢/ أفَّ رصةؿ ٬ٰؾا 
ٚةملن٭ٮر     ٚٞؽ اػذ٤ٙ يف كزةٝذ٫يجىق اإلماكؿ األقةس يف حم٧ٌؽ ث٨ ق٪ةفو 

 ٪ة ٩ؾ٬ت إىل كزةٝذ٫.يؾ٬ت إىل ٫ًٕٛ  ك١ٰ٣٪ٌ 
                                                                                              

 ال١ٮفٌ  از ا٣ٞؿشٌ الؿزٌ  ٕٛؿو ؽ ث٨ ص  دؿدمح حم٧ٌ 4۹6  ص 6مكذؽراكت ٥٤ٔ رصةؿ احلؽير/ ج  (1)
 .۱۰۸6۲ةس  ر٥ٝ ا٣ٕجٌ  أيب

ٌُ  ؽ ث٨ احلكّي ث٨ أيب  دؿدمح حم٧ٌ ۰۱7  ص ۹ٝةمٮس الؿصةؿ/ ج  (2)  /ا٩ْؿ ؛66۰۰ةب  ر٥ٝ اخل
 ؽ ث٨ احلكّي ث٨ أيبيف املي٥  دؿدمح حم٧ٌ  ۰۲ؿ  ا٣ٛى٢   ا٣ٞك٥ األكٌ ۰4۲ػالوح األٝٮاؿ/ ص 

 ٌُ  .۸۱۸الؿ٥ٝ   ةباخل

 .۲۸۲  ر٥ٝ   دؿدمح ظؾيٛح ث٨ ٦٪ىٮرو ۱46  ص رصةؿ اجلضةشٌ  (3)

 .۲5۲  ر٥ٝ   دؿدمح ظؾيٛح ث٨ ٦٪ىٮرو ۱۲۱ػالوح األٝٮاؿ/ ص  (4)
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ً   تحث    حُل محّمذ ته سىان   رجان

سريو كٝٓ ثٰ٭ؾا ا٣ٕ٪ٮاف يف أق٪ةد ٠»/  ؽ اخلٮيئٌ اهلل الكيٌ  ٔ٪٫ آيح ٣ٞؽ ٝةؿ 
 ؽ ز٥ٌ أكرد الكيٌ  .(1)«كتكّٕي مٮردنا كقجٕحو  ٧بحو ٨٦ الؿكايةت  دج٤ٖ قجٕ

ح ٚي٫  اخلٮيئٌ  ٫ً  ؛الؿكايةت املذٕةًر ٓه  إذ كردت يف ذى٦ّّ   أك سمف ركايةتو  أرب
ة كف ٦ؽظ٫ كردت ز٧ةف ركايةتو  ٌن  .(2)أي

 ٢ ٨٦ الؿكايةت أفَّ حم٧ٌؽ ث٨ ق٪ةفو املذعٌى »/  ؽ اخلٮيئٌ ز٥ٌ يٞٮؿ الكيٌ 
    ٚ٭ٮ ممؽكحه  ٫ف ٨٦ املٮا٣ّي  كم٨٧ٌ يؽي٨ اهلل ث٧ٮاالة أ٢٬ ثيخ ٩بيٌ اك

؛ ٨٦ املؼة٣ٛح ٚٞؽ زاؿ ٰذلٟ  كٝؽ ريض ٔ٪٫ املٕىٮـ  زجخ ٚي٫ شءه  ٚإف
ة  ظك٨ ا٣ُؿيٞحكألص٢ ٰذلٟ ٔؽٌ   .(3)«ق النيغ م٨٧ٌ اكف ممؽكظن

النيغ ك  اجلضةشٌ كٔٞؽة   ٣ٰس٨ ثٕي ٠جةر ٧٤ٔةء الؿصةؿ أ٦سةؿ/ اث٨
ٌٕ  ا٣ٌ٘ةاؿٌم  كاث٨ النيغ املٛيؽك  ا٣ُٮسٌ  ٬ٰؾا  كإحلٟ  ٛٮا حم٧ٌؽ ث٨ ق٪ةفو ً

 أٝٮاَل٥ ٚي٫/ 
ٙه اَل٧ؽاينٌ  أثٮ صٕٛؿو  حم٧ٌؽ ث٨ ق٪ةفو »/ ٝةؿ اث٨ ا٣ٌ٘ةاؿٌم  -أ   ... ًٕي

 .(4)«يي٤ذٛخ إحل٫ اغؿو  يٌٓ  ال
                                                                                              

 .۱۲۹۲۹  ر٥ٝ ؽ ث٨ ق٪ةفو   دؿدمح حم٧ٌ ۱۲۸  ص ٦۱6ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (1)

 .۱۲۹۱۱ – ۱۲۹۲۹  ر٥ٝ ق٪ةفو ؽ ث٨   دؿدمح حم٧ٌ ۱6۲ - ۱۲۸  ص ۱6ا٩ْؿ ٦ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (2)

 .۱۲۹۱۱  ر٥ٝ ؽ ث٨ ق٪ةفو   دؿدمح حم٧ٌ ۱6۲  ص ٦۱6ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (3)

 .۱۲۲  ر٥ٝ ؽ ث٨ ق٪ةفو   دؿدمح حم٧ٌ ۹۰/ ص (ث٨ ا٣ٌ٘ةاؿٌم ال)الؿصةؿ  (4)
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ة أ٫ٌ٩ الك٣ٰس٨ دٞؽـ رأي ٞن ذىن ثذٌٕيٙ اث٨ ٪ة قةث ٬ٰؾا؛ أل٩ٌ٪ة  ا٣ٌ٘ةاؿٌم  يٕي
 ٩ٞج٢ أو٢ ا٩تكةب ال١ذةب إحل٫.  ال

ٙه   ٤ٔي٫ ٦ُٕٮفه  حم٧ٌؽ ث٨ ق٪ةفو »يٞٮؿ/  النيغ ا٣ُٮسٌ  -ب ا ًٕي   صؽ 
٢٧ ٤ٔي٫ ينةرك٫ ٚي٫ ٗرييق ال ثؿكايذ٫ كال ك٦ة خيذٌه    .(1)«يٕي

م يذٕةرض ٦ٓ املؽح اٌل   ٬ٰؾا اتلٌٕيٙ ٨٦ ًٝج٢ النيغ ا٣ُٮسٌ  ٣ٰس٨ٌ 
 أكردق هل ٚيتكةُٝةف.

ة  »...اث٨ ٔٞؽة ٝةؿ ٔ٪٫/  -ص   ػ ٦ٕؿكٚحه  كهل مكةا٢ ٔ٪٫ ػ ٨ٔ الًؿ
ٙه  ك٬ٮ رص٢ه  ا ًٕي ؿ ٤ٔي٫  كال ال  صؽ    .(2)«يي٤ذٛخ إىل ٦ة دٌٛؿد ث٫ يٕٮَّ

ٚٞؽ ذ٬ت ابلٕي إىل ٔؽـ   املؾ٬ت ا زيؽٌم ٔٞؽة ٬ٰؾ ٣ٰس٨ ث٧ة أفَّ اث٨
 أذجةر دٌٕيٛةد٫.

ة يف  النيغ املٛيؽ -د ٌن ٫ٛ أي ٌٕ /    ظير ٝةؿ(حالؿقة٣ح ا٣ٕؽديٌ )ً
٫ٕٛ  ك٦ة اكف  ٚي٫  ال ٦ُٕٮفه  كحم٧ٌؽ ث٨ ق٪ةفو » ختذ٤ٙ ا٣ٕىةثح يف د٭٧ذ٫ ًك

  .(3)«ي٢٧ٕ ٤ٔي٫ يف ادلي٨ ٬ٰؾا قبي٫٤ ال

                                                                                              

 ذا قٌُل إالؿص٢  أفٌ  /۱۲۸ةب ابل  ٠ذةب اجلاكح  أثٮاب امل٭ٮر  ۰۰4  ص ۲/ ج االقتجىةر (1)
 .۸۱۲امل٭ؿ  ح 

 .۱۲۹۱۱  ر٥ٝ ؽ ث٨ ق٪ةفو   دؿدمح حم٧ٌ ۱5۱  ص ٦۱6ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج ( 2)

 .۱6۲ك ۱5۹ص  املىؽر الكةثٜ/ (3)
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/  (مةداإلر)١ٰ٣ٌ٪٫ يف  ٫ ٝةاالن   ٨٦ أ٢٬ الٮرع كا٥٤ٕ٣ كا٫ٞٛ٣ »...اعد ككزَّٞ
  .(1)«٨٦ ػةٌوح اإل٦ةـ كزٞةد٫

 ٚيتكةُٝةف.   يذٕةرض ٦ٓ دٮزي٫ٞ  كب٧ة أفَّ دٌٕيٙ النيغ املٛيؽ
 .(2)«٨٦ ال١ٌؾاثّي املن٭ٮري٨ إٌف حم٧ٌؽ ث٨ ق٪ةفو »ا٢ٌٛ٣ ث٨ مةذاف يٞٮؿ/  -٬

/  خيذ٥ حبس٫ ظٮؿ حم٧ٌؽ ث٨ ق٪ةفو   يئٌ ؽ اخلٮإفَّ الكيٌ   كلٮال أفَّ اث٨»ٝةاالن
ٌٕٛٮق  كأفَّ ا٢ٌٛ٣  ا٣ٌ٘ةاؿٌم    كالنيغ  كالنيغ املٛيؽ  كاث٨ٔٞؽة  كاجلضةشٌ  ً

ّيَّ ا٢٧ٕ٣ ثؿكايةد٫؛ ك٣ٰس٨ٌ  ٕى اثّي  تلى ق ٨٦ ال١ؾَّ دٌٕيٙ ٬ٰؤالء  ث٨ مةذاف ٔؽَّ
ذ٧ةد ٤ٔي٫ كا٢٧ٕ٣ ثؿكاية ٩ة ٨ٔ األ الـ يكؽُّ ذ٧ةد  د٫؛ كألص٢ ٰذلٟ الاأٔل ي٧س٨ األ

ق م٨٧ٌ ركل اجلٌه  ة  ىلع دٮزيٜ النيغ املٛيؽ إيٌةق  ظير ٔؽَّ   ٨٦ أثي٫ ىلع الًؿ
 .(3)«كأ٢٬ الٮرع كا٥٤ٕ٣ كا٫ٞٛ٣ ٨٦ ميٕذ٫...  ٨٦ ػةٌوذ٫ كزٞةد٫

 ن  طزق ذُثٍك محّمذ ته سىا

٨٦ »/ (اإلرمةد)ذ ٝةؿ يف إ  ٨٦ النيغ املٛيؽؾا اتلٮزيٜ ٬ٰ وؽر  /األٌكؿ
  .(4)«أ٢٬ الٮرع كا٥٤ٕ٣ كا٫ٞٛ٣  ٨٦ ػةٌوح اإل٦ةـ كزٞةد٫

                                                                                              

 يف اجلٌه  ٨٦ كدلق  ٚى٢ه  احلك٨  ٦ةـ ا٣ٞةا٥ ثٕؽ أيباإل  ثةب ذ٠ؿ ۰4۸  ص ۰اإلرمةد/ ج  (1)
ة إىلع   .٦ة٦ح الًؿ

 .۱۲۹۱۱  ر٥ٝ ؽ ث٨ ق٪ةفو   دؿدمح حم٧ٌ ۱5۹  ص ٦۱6ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (2)

 .۱۲۹۱۱  ر٥ٝ ؽ ث٨ ق٪ةفو   دؿدمح حم٧ٌ ۱5۹  ص ۱6رصةؿ احلؽير/ ج  ٦ٕض٥ (3)

ة إىلع  يف اجلٌه    ٚى٢ه ۰4۸  ص ۰إلرمةد/ ج ا (4)   ٦۱6ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  ؛٦ة٦ح الًؿ
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ي٫ٍ هل  كاث٨ ( اكم٢ الـيةرات)أظؽ ركاة  فو فَّ حم٧ٌؽ ث٨ ق٪ةأ اثلةين/ ٝٮلٮى
ٜه  ٌـّ  دٮزي  .(اكم٢ الـيةرات)لؿكاة  اع

   كا٣ٌِٞلٌ ا٣ٌِٞلٌ  ث٨ إثؿا٬ي٥ ٨٦ ركاة دٛكري ٌٔلٌ  فو فَّ حم٧ٌؽ ث٨ ق٪ةأ /اثلة٣ر
ٜه  ٌـّ  هل دٮزي ة.  اع ٌن  لؿكاد٫ أي

  .(1)(كقةا٢ النيٕح)وةظت   ٌلٌ ٨٦ احليٌؿ ا٣ٕةمً  ؽر ٬ٰؾا اتلٮزيٜو الؿاثٓ/

 انىرٍجح

ٙه  ٬ٰؾا ث٨ ق٪ةفو  ث٪ةءن ىلع ٦جىن املن٭ٮر ٧ٚع٧ٌؽ ةؿ/   ًٕي َّٜ يٞي ٣ٰس٨ٌ احل
ثؽَّ ٨٦ إاعدة اجلْؿ بنأ٫٩  ٚ٪ٞٮؿ/ أ٦ٌة دٌٕي٫ٛ ٨٦ ثٕي ٧٤ٔةء الؿصةؿ  إ٫ٌ٩ ال
ة أ٫ٌ٩ ٚٞؽ ثيٌ٪ٌ   ٔٞؽة كالنيغ املٛيؽ كاث٨ كالنيغ ا٣ُٮسٌ  ا٣ٌ٘ةاؿٌم  اكث٨

ذجةريةرض ٦ٓ دٮزيٞةد٭٥  كبةتلةيل ذٕي  . ٬ٰؾا ٨٦ ص٭حو   كٍٞ ٨ٔ األ

  أػؿل حن٨ نكذُيٓ أف ٩بجخ كزةٝذ٫ ٨ٔ َؿيٜ ٠رثة الؿكايح ك٨٦ ص٭حو 
 ۸۲۲  ٚف ال١ذت األربٕح لٮظؽ٬ة ث٤٘خ ٠سريةن  ركايةتو  ٚٞؽ ٢ٞ٩ اث٨ ق٪ةفو 

ؤ٣ٌٛٮ٬ة يٞٮؿ ٔ٪٭ة م ٦ٕذربةو  ٛةتو   ٬ٰؾا مٌةٚنة إىل ٠رثة ركايذ٫ يف مى٪ٌ مٮردو 
الـ/ إ٩ٌ٭ة ظٌضحه  ح لٮ اكف راكم كال ٦ٕىن لٰ٭ؾق احلٌضيٌ   ثي٪٭٥ كبّي اهلل دٕةىل اأٔل

ة! ٛن  ٬ٰؾق الؿكايةت ًٕي
                                                                                              

 .۱۲۹۱۱  ر٥ٝ ؽ ث٨ ق٪ةفو   دؿدمح حم٧ٌ ۱6۲ص 

 .۱۲۹۱۱  ر٥ٝ ؽ ث٨ ق٪ةفو   دؿدمح حم٧ٌ ۱6۱ - ۱6۲  ص ٦۱6ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (1)
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٤ي٫ ٧ٚة ذ٠ؿ٩ةق ٨٦ كصٮق اتلٮزيٜ  ثةإلًةٚح إىل ٠رثة الؿكايح ْل أ٦ةرةه   ٔك
 .م دٌٞؽـ ٚ٪ع٨ ٩ؾ٬ت إىل دٮزيٜ حم٧ٌؽ ث٨ ق٪ةفو كبٰ٭ؾا ابليةف اٌل   ىلع كزةٝذ٫

 ثٮاقُح اإل٦ةـ  و٤ط أمؿق  ٰٚ٭ؾا أ٦ٌة ثة٣نكجح لؿَل ابلٕي إيٌةق ثة٤٘٣ٮٌ 
ة    .(1)«ارة فلصصِاهاكن ٌَ اىطيّ » م ٝةؿ ٔ٪٫/اٌل  الًؿ

 يت اك٩خ قبجنة لؿَل اث٨ ق٪ةفو زد ىلع ذٰلٟ أفَّ ٦س٢ ٬ٰؾق االٔذٞةدات ا٣ٌ 
ة دٌٕؽ احلٮـ ٨٦ رضكريٌ  ثة٤٘٣ٮٌ  ك٧ٌ٤ةد٭٥ ا٣ٌ ةت ٔٞةاؽ النٝؽي٧ن يت ال يٕح كمي

 ٩ٞةش ٚي٭ة.

ا  -ـ ٚإٌف الؿكايح قذ١ٮف كب٪ةءن ىلع ٦ة دٞؽٌ  ال إماكؿ  ٞحن مٮزٌ  ركايحن  -ّة٬ؿن
 ت االظذيةط يف ا٣ٛذٮل.يف ٦ٞةـ ا٢٧ٕ٣ يذٮصٌ  كال أ٢ٌٝ   يف ق٪ؽ٬ة

 الرواية الثالثة

   ٨ٔ ٬ٰؤالء الؿصةؿ األربٕح  ٨ٔ اث٨أػرب٩ة أمحؽ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ قٕيؽو »
ث٨    ٝةؿ/ ظٌؽزن ٌٔلٌ صٕٛؿو  أثٮ   كأػرب٩ة حم٧ٌؽ ث٨ يٕٞٮب اللكينٌ حمجٮبو 
٨ٔ أثي٫  ٝةؿ/ كظٌؽزن حم٧ٌؽ ث٨ ٧ٔؿاف  ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة أمحؽ  ث٨ ٬ةم٥و  إثؿا٬ي٥

ريق  ٨ٔ ق٭٢ ث٨ زيةدو  ث٨ حم٧ٌؽو  ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ ٔيص  ٝةؿ/ كظٌؽزن ٌٔلٌ   ٗك
ة ٨ٔ احلك٨ ث٨ حمجٮبو  ٕن   ٨ٔ اهلل املٮوٌلٌ  الٮاظؽ ث٨ ٔجؽ ظٌؽز٪ة ٔجؽك  دمي

  ٨ٔ   ٨ٔ احلك٨ ث٨ حمجٮبو   ٨ٔ أمحؽ ث٨ ٬الؿو ٩ةرشو  أمحؽ ث٨ أيب ٌٔل   أيب

                                                                                              

 .۹7۸  ر٥ٝ ؽ ث٨ ق٪ةفو   ٦ة ركم يف حم٧ٌ 5۲7اػذيةر ٦ٕؿٚح الؿصةؿ/ ص  (1)
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حم٧ٌؽ ث٨  صٕٛؿو  ٝةؿ/ ٝةؿ أثٮ املٞؽاـ  ٨ٔ صةثؿ ث٨ يـيؽ اجلٕفٌ  ٧ٔؿك ث٨ أيب
ّّ حرى حت يا جاةر، الزم األرض ول/ ابلةٝؿ  ٌٔل   ّرك يًدا ول رجاًل خ

ا لم إن أدركخٓا/ أّوهلا اخخالف ةّن غالٌاٍت   حدرك أراك ٌا و - اىػّتاس أذنْر
ث وىٰكَ ٰذلم،  وجييئكً الصٍاء، ٌَ يِادي وٌِادٍ  - غّّن  ةػدي ٌَ ةّ خدِّ

 تصّم  الظام كرى ٌَ كريثٌ  وُُتصف ةاىفخح، دمظق ُاخيث ٌَ الصٔت
ًّ خيخيفٔن غِد ٰذلم ىلع ذالث راياٍت/ رايث ا ...اجلاةيث ألصٓب، ورايث األةلع، ذ

ورايث الصفياّن، فييخيق الصفياّن ةاألةلع فيلخخئن فيلخيّ الصفياّن وٌَ 
ٌث إّل اإلكتال حنٔ اىػراق، يٍّر  ٍّ ًّ ل يكٔن هل ْ ًّ يلخو األصٓب، ذ حتػّ، ذ

  .(1)«جيظّ ةلركيصا فيلخخئن ةٓا، فيلخو ةٓا ٌَ اجلّتاريَ ٌئث أىٍف...

   ٚٔل صةءت ٨ٔ/دةه ك٦ذٕؽٌ  ؿكايح خمذ٤ٛحه إٌف ا٣ُؿؽ إىل ٬ٰؾق ال

ٌٌ أمحؽ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ قٕيؽو  -۱  .  ٨ٔ اث٨ حمجٮبو ٢و   ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ ٦ٛ

   ٨ٔ قٕؽاف ث٨ إقعةؽ  ٨ٔ اث٨ حمجٮب.أمحؽ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ قٕيؽو  -۰

 .   ٨ٔ اث٨ حمجٮبو   ٨ٔ أمحؽ ث٨ ظكّيو أمحؽ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ قٕيؽو  -۲

 . ث٨ أمحؽ  ٨ٔ اث٨ حمجٮبو    ٨ٔ حم٧ٌؽأمحؽ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ قٕيؽو  -4

  ٨ٔ أثي٫  ٨ٔ ث٨ إثؿا٬ي٥   ٨ٔ ٌٔلٌ حم٧ٌؽ ث٨ يٕٞٮب اللكينٌ  -5
 . احلك٨ ث٨ حمجٮبو 

                                                                                              

يٍجح  (1) ٘ى    ٝية٫٦  يت دسٮف ٝج٦٢ة ركم يف ا٣ٕال٦ةت ا٣ٌ  /۱4  ابلةب ۰7۹ص / (ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣
 .67ح 
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ٌلٌ   حم٧ٌؽ ث٨ ٧ٔؿاف  ٨ٔ أمحؽ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ ٔيص -6  ث٨ حم٧ٌؽو  ٔك
ريق  ٨ٔ ق٭٢ ث٨ زيةدو   .   ٨ٔ احلك٨ ث٨ حمجٮبو ٗك

 أمحؽ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ أيب ٌٔل     ٨ٔ أيباملٮوٌلٌ  اهلل الٮاظؽ ث٨ ٔجؽ ٔجؽ -7
املٞؽاـ     ٨ٔ ٧ٔؿك ث٨ أيب   ٨ٔ احلك٨ ث٨ حمجٮبو   ٨ٔ أمحؽ ث٨ ٬الؿو يةسو 

 .٨ٔ صةثؿو 

 ذحمٍك طزق انزَاٌح

؛ ألفَّ ق٭الن ًٕيٛحه  ٚٔل َؿؽه  يت يٮصؽ ٚي٭ة ق٭٢ ث٨ زيةدو أ٦ٌة ا٣ُؿؽ ا٣ٌ 
ة ملجىن املن٭ٮر  -٬ٰؾا  ٞن ؛ أ٦ٌة ا٣ُؿيٜ الكةثٓ ٚ٭ٮ وعيطه   (1)دل٭ٮؿ احلةؿ -َج

كٝؽ أق٭ج٪ة   ٚي٢٧ٕ ثؿكايةد٫ ٦ٕذربه  يؿد ٚي٫. ك٣ٰس٨ ٔ٪ؽ٩ة ق٭٢ه  ألٌف ق٭الن ل٥
  .(2) حح كالؿصةحلٌ أحبةز٪ة ا٣ٛٞ٭يٌ  ا٣ٞٮؿ يف

 الرواية الرابعة

    ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة إثؿا٬ي٥ ث٨ إقعةؽ اجل٭ةك٩ؽٌم أػرب٩ة أمحؽ ث٨ ٬ٮذة ابلة٬ٌلٌ »
 اهلل ث٨ أيب ا٣ٕالء  ٨ٔ ٔجؽ   ٨ٔ احلكّي ث٨ أيباأل٩ىةرٌم  اهلل ث٨ محٌةدو  ٨ٔ ٔجؽ

دل اىػتّ / ابلةٝؿ  صٕٛؿو  يٕٛٮر  ٝةؿ/ ٝةؿ يل أثٮ ُٔ ٔكػًث  اس واملروانّ إّن ل َ ل
                                                                                              

 .56۰۹  ر٥ٝ   دؿدمح ق٭٢ ث٨ زيةدو ۲4۲ - ۲۲7  ص ٦۸ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  /ا٩ْؿ (1)

 ح حبةز٪ة ا٣ٛٞ٭يٌ أ /دؿبٮ ىلع األ٣ّٛي  ا٩ْؿ يت٣ٌ اال١ذت األربٕح  ٪ة ٠رثة ركايةد٫ يفك٨٦ أدتٌل  (2)
 .٬ ۱4۰۹ق٪ح 
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وئيح إىل طري  ،ويرفع اهلل غًِٓ اجلرص ،يظيب فيٓا اىغالم احلزور ،ةلركيصيا
ٔم اجلّتاريَ ًّ خي ،الصٍاء وشتاع األرض/ اطتيع ٌَ حل  .(1)«رج الصفيانّ ذ

 ثةخلةء  اخلىؿكر»يف ذي٢ ٬ٰؾق الؿكايح/   اثلةين ٝةؿ ا٣ٕاٌل٦ح املض٤طٌ 
م خيٌؿ كيكٍٞ يف املظ لى٘ؿق  أك ثةمل٭٤٧ح/ أم ك٢ٕ٣َّ املٕىن اٌل   املٕض٧ح

  .(2)«املـاج  ٚإ٫ٌ٩ أثٕؽ ٨ٔ النيت احلةرٌ 

كىر ٚإ٩ٌ٭ة ثةحلةء امل٭٤٧ح/ »(حبةر األ٩ٮار)كيٞٮؿ امل٤ّّٕٜ ىلع  ـٍ   ك٧ح ظى
٤٧ٍىف/ ا٣٘الـ ا٣ٞٮٌم  ٕى أك ا٣٘الـ  (ا٣ٞةمٮس)٧٠ة يف  كالؿص٢ ا٣ٞٮٌم  كالـام ٠ى

 .(3)«كٝؽ يٞةؿ ثةتلؼٛيٙ ( الىعةح)كٝٮمى كػؽـ ٧٠ة يف  إذا امذؽٌ 
ككٰؾلٟ ٚي٫ إثؿا٬ي٥ ث٨ إقعةؽ   (4)كف الك٪ؽ أمحؽ ث٨ ٬ٮذة ك٬ٮ دل٭ٮؿه 

ٙه  ٭ةك٩ؽٌم اجل  .ح٭ة د٘٪ي٪ة ٨ٔ ادلراقح الك٪ؽيٌ قذٛةًح ٤ٕ٣ٌ اال ٣ٰس٨ٌ   (5)ك٬ٮ ًٕي

                                                                                              

يٍجح  (1) ٘ى حبةر األ٩ٮار/  ؛۱۰  ح ٦ة ركم يف ػؿكج الكٛيةينٌ  /۱۸  ابلةب ۲۲4ك ۲۲۲/ ص (ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣
 ٨٦ الكٛيةينٌ  ٔال٦ةت ّ٭ٮرق  /۲5ةب ابل٦ةـ اثلةين ٔرش    دةريغ اإل۰5۱  ص 5۰ ج

 .۱4۲ ةؿ  حكادلصٌ 

٨٦  ٔال٦ةت ّ٭ٮرق  /۲5ةب ابل  دةريغ اإل٦ةـ اثلةين ٔرش  ۰5۱  ص 5۰ حبةر األ٩ٮار/ ج (2)
 .۱4۲ةؿ  ذي٢ حكادلصٌ  الكٛيةينٌ 

 .املىؽر الكةثٜ (3)

  دؿدمح أمحؽ ۲4۸ك ص  ۱۲۲6دؿدمح أمحؽ ث٨ ٬ٮذة  ر٥ٝ   ۲6۲  ص ٦۰ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (4)
 .۱۲۰إقعةؽ  ر٥ٝ    دؿدمح إثؿا٬ي٥ ث٨ إقعةؽ أيب۰۲6  ص ۱ج  /ا٩ْؿ ؛۹۹۲ث٨ اجلض  ر٥ٝ 

 .۱۲۰إقعةؽ  ر٥ٝ    دؿدمح إثؿا٬ي٥ ث٨ إقعةؽ أيب۰۲6  ص ٦۱ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (5)
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 الرواية الخامسة

  ٝةؿ/ ٤َعح اجلعؽرٌم    ٨ٔ اث٨ٝؿٝةرة  ٨ٔ ٩رص ث٨ ال٤ير املؿكزٌم »
ح  ٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ َليٕح  ٨ٔ أيب ظٌؽز٪ة ٔجؽ اهلل ث٨ رزي٨  ٨ٔ ٧ٌٔةر  زٔر

  كَلة أ٦ةراته   يف آػؿ الـ٦ةف  ٩بٌيس٥ أ٫ٌ٩ ٝةؿ/ إفَّ دك٣ح أ٢٬ ثيخ ث٨ يةسو 
ٮا ظٌت ديجء أ٦ةراد٭ة. ٌٛ ٚإذا اقتسةرت ٤ٔيس٥  ٚإذا رأيذ٥ ٚةلـمٮا األرض كك

٭ّّـت اجليٮش  ك٦ةت ػ٤يٛذس٥ اٌل  م مج٧ٓ األمٮاؿ  الؿكـ كا٣رتؾ  كصي
يأ ي ٬الؾ ك    ٚييؼ٤ٓ ثٕؽ قنّي ٨٦ ثيٕذ٫وعيطه  كاقذؼ٤ٙ ثٕؽق رص٢ه 
  ذؼة٣ٙ ا٣رتؾ كالؿكـ  كدسرث احلؿكب يف األرضكي  م١٤٭٥ ٨٦ ظير ثؽأ

كٙ  كي٪ةدم ٦٪ةدو ٨٦ قٮر دمنٜ/ كي٢ه  أل٢٬ األرض ٨٦ رش  ٝؽ اٝرتب  كخيي
ثةلنةـ كُّ٭٥ ي٤ُت  كيْ٭ؿ زالزح ٩ٛؿو   مكضؽ٬ة ظٌت خيؿَّ ظةاُ٭ة ث٘ؿبٌ 

خيؿج يف   قٛيةف كرص٢ه ٨٦ أ٢٬ ثيخ أيب  أو٭ت كرص٢ه   أثٞٓ ال٧ي٤ٟ/ رص٢ه 
ى  ٚإذا دػ٤ٮا ٚذ٤ٟ   كخيؿج أ٢٬ ا٣٘ؿب إىل مرص  ض اجلةس ثؽمنٜ  كحيتو كى

٨ يؽٔٮ آلؿ  أ٦ةرة الكٛيةينٌ  . كدزنؿ ا٣رتؾ  حم٧ٌؽو  كخيؿج ٝج٢ ٰذلٟ ٦ى
  كيكجٜ ٔجؽي اهلل ٔجؽى اهلل ظٌت ي٤ذيق ص٪ٮد٧٬ة احلرية  كدزنؿ الؿكـ ٤ٚكُّي

 .(1)«ثٞؿٝيكةء ىلع اجل٭ؿ كيسٮف ٝذةؿه ْٔي٥ه 

كحمٮر ٬ٰؾق املٕةرؾ يف   ٝؿٝيكية إىل ٦ٕةرؾ كأظؽاثو  يف ٬ٰؾق الؿكايح إمةرةه 
 سٮف يف ا٣ٕؿاؽ.يركايةت النيٕح قٮؼ 

                                                                                              

يٍجح  (1) ٘ى  .47۹  ح ح ٥ ّ٭ٮر احلضٌ ا٣ٛى٢ الكةثٓ  ٔالا  46۲/ ص (٤ُٮسٌ )لا٣
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جؽ  (1)كف الك٪ؽ دلة٬ي٢ ٠٪رص ث٨ ال٤ير املؿكزٌم    (2)اهلل ث٨ َليٕح ٔك
جؽ قذٛةًح د٘٪ي٪ة ٨ٔ اال فٌ إ٣ٰس٨ ٤ٝ٪ة يف الكةثٜ   (3)اهلل ث٨ رزي٨ ٔك

 ح.ك٪ؽيٌ ادلراقح ال

 حانىرٍجح انىٍائٍّ 

يكذٛةد ٨٦ ٬ٰؾق الؿكايةت أفَّ ٝؿٝيكية   مةم٤حه  كظؿبه  ْٔي٧حه  ْل ٦ٕؿكحه  ي
٤ي٫ ٚال ٦ٕىن لكع ابلٕي إىل  ؛ثآر٦٘ةدكف ٣ٰس٨ ال ٔالٝح َلة ثأمّّ كص٫و  ٔك

 دُجيٜ آر٦٘ةدكف ىلع ٝؿٝيكية. 
ة ٨ٔ ٘ؿاٚيٌ كأ٦ٌة ٨٦ اجلةظيح اجل ح ٚإفَّ ٬ٰؾي٨ املاك٩ّي ٦٪ٛىالف د٧ة٦ن

  أ٦ٌة آر٦٘ةدكف ك٨٦ ٦ؽف ا٣ٛؿات ثٌٕ٭٧ة؛ ٚٞؿٝيكية يف م٧ةؿ ٗؿب ا٣ٕؿاؽ
ة ثة٣نكجح إىل كأ٦ٌ   ة ثّي االق٧ّيكلا ال راثٍ ص٘ؿاٚي   ؛ٚذٞٓ يف م٧ةؿ ٤ٚكُّي

ـٌ ظٮادث ٝؿٝيكية  ٚ٪ٞٮؿ/ ي٧عٮ اهلل ٦ ٪ؽق أ  ال١ذةب. ة ينةء كيبجخ ٔك
  

                                                                                              

 .۱556۰  ر٥ٝ ال٤ير املؿكزٌم  ٨  دؿدمح ٩رص ث7۱  ص ۸مكذؽراكت ٥٤ٔ رصةؿ احلؽير/ ج  (1)

 .۸6۲۲اهلل ث٨ َليٕح  ر٥ٝ    دؿدمح ٔجؽ7۸  ص 5/ ج املىؽر الكةثٜ (2)

 .6۸55  ر٥ٝ اهلل ث٨ رزي٨و    دؿدمح ٔجؽ۱۸6  ص ٥۱۲ رصةؿ احلؽير/ ج ٦ٕض (3)



 

 



 

 

 

وسفك  روايات القتل دراسة 

 في عصر الظهىرالذماء 



 

 



 

 

حيةكؿ ابلٕي تنٮي٫ ا٣ٕٞيؽة امل٭ؽكٌيح ثإًٛةء وٛح ادلمٮٌيح كاخلنٮ٩ح ىلع 
 ك٩٭ٌذ٫ املجةركح.  ٌم مؼىٌيح اإل٦ةـ امل٭ؽ

ٮع ا٣ٞذ٢ كقٟٛ ادل٦ةء يف ٔرص ا٣ْ٭ٮر ٬ٮ ٨٦ املٮاًيٓ امل٭٧ٌح ٨٧ً  إفَّ مًٮ
ق٤ك٤ح أظؽاث ٔرص ا٣ْ٭ٮر املجةرؾ. كٝؽ كٝٓ ابلٕي يف صة٩ت اإلٚؿاط ٚي٧ة 

ٮع؛  أفَّ ٔرص ا٣ْ٭ٮر ٬ٮ ٔرص ا٣ٞذ٢ كقٟٛ ثأذٞؽ ٬ٰؤالء  إذيؿدجٍ ثٰ٭ؾا املًٮ
ذ٢ّي ٰللٟ ثادل٦ةء؛ مكذؽ٣ٌ  أك ٨٦ لكّّ تكٕح   ؿكايةت ٦ٛةد٬ة أفَّ ز٤يث اجلةس دٞي

ذ٢ قجٕحه  أ٩ٛةرو  ذ٢ سمكحه  أك ٨٦ ثّي قجٕحو   يٞي  أك أكرث ٨٦ ٰذلٟ.  يٞي
 كٝؽ أمةرت د٤ٟ الؿكايةت إىل أفَّ ٔؽد ا٣ٞذًل يسرث كيسرب إىل أف تنلٌك 

ة أك دال   ٕن     كتكي٢ ادل٦ةء يف املضةرم كا٣ٞ٪ٮات ٨٦ ٠رثة قٟٛ ادل٦ةء!مؿدٛ
 ٝؽ أُٔٯ وٮرةن  - فٌ اتلُؿٌ  - ةق اإلٚؿايطٌ كاحلةو٢/ أفَّ ٬ٰؾا االٌّت 

ة ٨ٔ اإل٦ةـ وةظت الـ٦ةف حن دمٮيٌ  ٛن ٪ي ا ٝةقينة ٔك كزٮرد٫    كمن٭ؽن
 ح كص٪ٮدق كأ٩ىةرق. ا٣ٕةمليٌ 

٣ٰس٨ يف ٝجةؿ ٬ٰؾا االٌّتةق كٝٓ ثٕي ابلةظسّي كادلارقّي يف اجلة٩ت 
 ٌٰ ي٭ؿؽ يف زٮرد٫ كظؿكذ٫ املجةركح  ال  ٭ؽٌم ٚؾ٬ت إىل أفَّ اإل٦ةـ امل  اتلٛؿيُ

ة ـو   د٦ن  .ظٌت كلٮ اك٩خ ثٞؽر حمض٧ح د
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جحو  يف ٬ٰؾا ا٣ٛى٢ حنةكؿ أف ٩ٞٮـ ثؽراقحو  ٜو ك٩ٞؽو ركائ   مكذٔٮ  كحتٞي
ٮع ا٣ٞذ٢ كقٟٛ ادل٦ةء يف ٔرص يف األظةدير الٮاردة املذ٤ٌٕ  كداليل   ٞح ث٧ًٮ

 . صٌل   ح بنلكو ٛؿيُيٌ ح كاتلٌط اآلراء اإلٚؿاَيٌ ا٣ْ٭ٮر؛ ظٌت دذٌ 
 ثؽَّ ٦٪٭ة/  ال ك ٬٪ة تكةؤالته 

 ٢٬ يٞٓ ا٣ٞذ٢ كقٟٛ ادل٦ةء ٝج٢ ا٣ْ٭ٮر أك ثٕؽق؟ - أ

ؽاء؟   ٠يٙ دسٮف قرية اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  - ب  ٦ٓ اأٔل
 ل٤ٞذ٢ كقٟٛ ادل٦ةء؟ كاملٞؽار الٮاٝعٌ  ٦ة احلض٥ احلٞييقٌ  -  ـج

٨ ٬ٰؤالء ا٣ٞذًل؟ - د  ٦ى

ٮع ا٣ٞذ٢ ْل ث٪عٮ املٮصجح اللكٌ ٢٬ الؿكايةت اجلةّؿ - ـه ٌيح أك ة إىل مًٮ
  ٨٦ ا٣ٞجةا٢ ٨٦ األظيةء أك ٝجي٤حو  ٦ة  أك ي    یف ٦٪ُٞحو املٮصجح اجلـاٌيح؟ ٦سالن 

 ك٦ة مةث٫ ٰذلٟ.
ث٢    ٚ٪ٞٮؿ/ إفَّ الؿكايةت كاألػجةر ا٣يٌت كرد ٚي٭ة أفَّ ٔؽد ا٣ٞذًل ٠سريه 

 ا ي٧س٨ دٞكي٧٭ة إىل ٝك٧ّي/ صؽ   ككجريه 

ًَٛتى ٝج٢ ا٣ْ٭ٮر ا كا٣ٌ   الؿكايةت املؿدجُح ثةملالظ٥ كا٣ يت ال ٔالٝح َلة أثؽن
ةع املأقةكيٌ  كإ٧ٌ٩ة ْل ٩ةّؿةه   ثٕرص ا٣ْ٭ٮر ح ا٣ٌيت يٕين٭ة ا٣ٕةل٥ يف إىل األًك

ٔرص ٦ة ٝج٢ ا٣ْ٭ٮر ٍٚٞ. ك٬ٰؾا ا٣ٞك٥ ٨٦ الؿكايةت اكف أ٤ٗج٭ة ٨٦ مؿاقي٢ 
ا ٚال ٔالٝح هل ث٧ع٢ٌ  ا٣ٕة٦ٌح  ث٢ ظٌت لٮ أال ك٬ٮ   حبس٪ة اكف ثٌٕ٭ة مك٪ؽن
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كىلع يؽ ا٣ْةملّي    ا٣ٞذ٢ كقٟٛ ادل٦ةء ٝج٢ ٔرص ظ١ٮ٦ح اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 
 كاحل١ٮ٦ةت اجلةاؿة. 

ث ثٌٕ٭ة ٨ٔ ٔرص ظ١ٮ٦ح كيذعؽٌ   الؿكايةت املؿدجُح ثٮٝخ ا٣ْ٭ٮر
 ٣ٞك٥ ٨٦ الؿكايةت ىلع َةاٛذّي/ثةتلعؽيؽ  ك٬ٰؾا ا  اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 

 ةالطائفة األوىل: روايات العامّ 

؛ ثةإلماكؿ الك٪ؽٌم ٦جذًلن كردت ٨٦ َؿؽ ا٣ٕة٦ٌح أ٤ٗج٭ة  ركايةته ز٧ٌح 
  ث٢ إفَّ ثٌٕ٭ة  ال١ؿي٥ ينذٔل إىل اجلبٌ  ٜ  كابلٕي اآلػؿ اليٮزٌ  ٚجٌٕ٭ة ل٥

٢ ٨ٔ أٚؿادو  ي  ٨٦ أ٦سةؿ ٠ٕت األظجةر اٌلم ل٥ ٝؽ ٩ٞي   ظيةة اجلبٌ  ك٥٤ يفي
٧ؽة ٬ٰؾق الؿكايةت ٨٦ اإلسااي٤يٌ كأق٥٤ ىلع ٔ٭ؽ اخل٤يٛح اثلةين  ةت ا٣يٌت د٥ٌ . ٔك

 .ك٦ٞةوؽ مٌت  إدراص٭ة يف ال١ذت الؿكااٌيح ٨٦ أص٢ أ٬ؽاؼو 
ظي٪٧ة ي٪٢ٞ ٬ٰؾق الؿكايةت  ٠سريو  ح أ٦سةؿ اث٨ثٕي ٧٤ٔةء أ٢٬ الك٪ٌ  ظٌت أفٌ 

ٝؿب يف ٦س٢ ٬ٰؾق الكيةٝةت أ٩ٌ٭ة كاأل»كيى٢ إىل أ٦سةؿ ٠ٕت األظجةر  يٞٮؿ/ 
 ٌٞ ... ٚي٧ة كك٬تو  ٨ٔ أ٢٬ ال١ذةب م٧ٌة كيًصؽ يف وعٛ٭٥  ٠ؿكايةت ٠ٕتو  ةةه ٦ذ٤

٩ٞالق إىل ٬ٰؾق األ٦ٌح ٨٦ أػجةر ثن إسااي٢ ٨٦ األكاثؽ كا٣٘ؿاات كا٣ٕضةات  
يكغ. كٝؽ أٗ٪ة٩ة اهلل  م٧ٌة اكف ك٦ة ل٥ ؿ كن ؿّّؼ كبيؽّّ  -قجعة٫٩  -يس٨  كم٧ٌة ظي

ط كأث٤ٖ  كهلل احل٧ؽ كامل٪ٌ  لٟ ث٧ة ٬ٮ أوطٌ ٨ٔ ذٰ    .(1)«ح٦٪٫ كأ٩ٛٓ كأًك

                                                                                              

( ا٣ْٕي٥ دٛكري ا٣ٞؿآف (1)  .۲7۹  ص ۲ / ج)الث٨ ٠سريو
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 الطائفة الثانية: روايات خاصة

ؿؽ أ٢٬  َي ٤ٍخ ٨٦    أك ا٣ٌيت ذي٠ؿٍت يف  ابليخ كْل ركايةت ٩ٞي
ح ٨ٔ األا٧ٌ  ح كمىةدر٥٬ املٕذربة  ٚٞؽ كرد ٚي٭ة أػجةره اإل٦ة٦يٌ  ٠ذت 

٤خ ٚي٭ة ركايةت الاملٕىٮ٦ّي    ذٔل إىل أ٢٬ ابليخ دن   ٧٠ة ٩ٞي
٧ٌٕؿي٨ ا٣ٌيت ٤ٞ٩٭ة النيغ الىؽكؽ  ٧٠ةؿ )يف ٠ذةب  ٦س٢ أػجةر ال٧ي

  .(1)ح أ٩ٛك٭٨ٔ٥ أ٢٬ الك٪ٌ  (٨ادلي 

 َّ ًّ : لاالذّجاي األ  االذّجاي انرفزٌط

ؿ ٨ٔ َؿيٜ   يٕذٞؽ ابلٕي ثأفَّ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  ظي٪٧ة يْ٭ؿ قٮؼ يكؼّّ
هل  كأ٫ٌ٩ قيٞٮـ ثأ٧ٔةهل  ح اتل١ٮينٌيح دميٓ املؼ٤ٮٝةت كمج٤ٕ٭ة ٦ُيٕحن الٮالي

ضةز كاألمٮر اخلةرٝح ل٤ٕةدة. كىلع ٬ٰؾا األقةس  كي٪ضـ٬ة ٨٦ ػالؿ َؿيٜ اإٔل
 ا. يؿل ٬ٰؤالء أفَّ ظض٥ ا٣ٞذ٢ كقٟٛ ادل٦ةء قٮؼ يسٮف ٤ٝيالن صؽ  

ٌٝح ٬ٰؾا الؿأم كوؽ يط ٬ٰؾا امل٤ُت  ك٦ٕؿٚح ٦ؽل د  ال ؛٫ٝك٨٦ أص٢ دًٮ
ؿظخ   ؽثؽَّ ٨٦ الؿصٮع إىل أظةدير اإل٦ة٦ّي ابلةٝؿ كالىةد َي ٣رنل ٠يٙ 

 .٬ٰؾق املكأ٣ح يف ك٧ةت أ٢٬ ابليخ 

 احلديد األّول

حى اجلىٌجةؿً  ...» ٨ بنري ث٨ أيب أرا٠ى  -ك٣ِٛ احلؽير ىلع ركايًح اث٨ ٔٞؽة  - ٔى
زًنؿى أيب يٍخي إىل ٦ى ى٧ٌة ٝىًؽ٦ٍخي املؽي٪ح اٍجذى٭ى ٥ٍ( ابلةًٝؿ  ٛؿو صٕ ٝةؿ/ ل / )إجَّ٭ي ... ٝي٤خي

                                                                                              

 ؿي٨.ذ٠ؿ امل٧ٌٕ  /54  ابلةب 555  ص ٧٠۰ةؿ ادلي٨/ ج  (1)
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ـو  حى دى ٧ى ٜي حًمٍضى ٍ٭ؿي ٮري ٚىال حي ي األمي ٍخ هلى َّ . ٚىٞةؿ/ يٞٮلٮف/ إ٫َّ٩ي إذا اكف ٰذلٟ اٍقذىٞة٦ى  الكى
. ك ٜى ٤ى ٕى ؽى كا٣ ؿى ٕى طى كأ٩ذي٥ ا٣ ط بًيىًؽقً ظٌت ٩ى٧كى م ٩ٛى ًذ٫ً كالَّ جٍ٭ى   .(1)«أٍك٦أ ًبيىًؽقً إىل صى

 احلديد اثلان

...« ٨ ٌٰ  مٮىس ث٨ ثىسؿو  ٔى ريو الٮاًقُ
ٍؽي٪ىح    ٨ٔ بنى ٝىًؽ٦ٍخي ال٧ى  -اجلىجَّةؿ  ٝةؿ/ 
ـً  إاٌل أ٫َّ٩ي ٝةؿ/  ؽّّ ٞى ذى ؿ ٦ًس٢ احلؽيًر ال٧ٍي ؽي٪ىحى ٝي٤خي أليب -كذى٠ى ة ٝىًؽ٦ٍخي ال٧ٍى ى٧ى  ل

ٍ  صٕٛؿو  / إًفَّ ال فى ٮلٮي ٞي ٥ حى ـى الى  مَّ ؽً ٭ٍ ٧ى / إجَّ٭ي ىٍٮ ٝة ٍخ هل األمٮري ل  كال ٔٛٮنا  ٍقذىٞة٦ى
ـو  حى د ٧ى ط بًيؽقً . ٚٞةؿ/ يي٭ؿيٜ حًمضى م ٩ٛى لٮ اقذٞة٦خ ألظؽو ٔٛٮنا   الٌك كالَّ
بةًخيذي٫ي   اهلل القذٞة٦خ لًؿىقٮؿ شَّ يف كىٍصً٭٫ً   ظّيى أٍد٦ًيىٍخ ري ٌ كالَّ   كمي م الكى

. ٜى ٤ى ٕى ؽى كا٣ٍ ؿى ٕى ٨ي كأٍجذي٥ ا٣ طى حنى ٍط بًيىًؽقً ظٌت جى٧ٍكى ذ٫ي  ٩ٛى جٍ٭ى طى صى   .(2)«ز٥ٌ مكى

 احلديد اثلاىد

٢ ث٨ ٧ٔؿ  ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة »... ٌٌ كٝىؽ ذي٠ًؿى ا٣ٞةا٥   اهلل  ٔجؽ ٨ٔ املٛ
ٮ٣ىحو  ٭ي قي يف قي ٮ أف يىسٮفى أمؿي رصي

ى
ٮا يى  ال. ٚٞةؿ/ ٤ٞٚخ/ إيٌن أل عي ٮفي ٰذلٟ ظٌت تى٧ٍكى سي
ؽى  ؿى ٕى ٜى كا٣ٍ ٤ى ٕى   .(3)«ا٣

                                                                                              

يٍجح  (1) ٘ى يت دسٮف ٝج٢ ّ٭ٮر وةظت ة ا٣ٌ ٦ة صةء يف النؽٌ  /۱5  ابلةب  ۰۸4ك ۰۸۲/ ص (ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣
 ٌٜ    إ٦ة٦ح امل٭ؽٌم  يف اجلىٮص ىلع /۲۰  ابلةب 54۲  ص ۲ إزجةت اَلؽاة/ ج ؛۱  ح  احل

ةب ابل  دةريغ اإل٦ةـ اثلةين ٔرش  ۲5۸ - ۲56  ص 5۰حبةر األ٩ٮار/ ج  ؛5۰5  ح ۰7ٛى٢ ا٣
 .۱۰۰  ح د٫ كأػال٫ٝ كػىةاه ز٦ة٫٩ ريق /۰7

يٍجح  (2) ٘ى  ٝج٢ ّ٭ٮر وةظت  يت دسٮفة ا٣ٌ ٦ة صةء يف النؽٌ  /۱5  ابلةب  ۰۸4/ ص (ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣
 ٌٜ  .۰  ح  احل

 .۲ح ( املىؽر الكةثٜ/ 3)
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ِ يف ٬ٰؾق األظةدير اثلالزح أفَّ األمؿ ٣يف ٧٠ة ي ٔٮف ثأفَّ دميٓ املالظى ؽَّ
٧ةؿ قٮؼ ي٪ضـ٬ة اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  ث٪ٛك٫ ػ ظّي ٝية٫٦ املجةرؾ ػ ٔرب   اأٔل
ضةز كاتلرٌصؼ اتل١ٮينٌ  . ٚ٪ع٨ كإف ٠٪ة ٩ٕذٞؽ ثأفَّ الٮاليح َؿيٜ اإٔل

َل٥  إاٌل أفَّ  زةثخه  مأفه  ح كقةاؿ األا٧ٌ  لإل٦ةـ امل٭ؽٌم  ؼ اتل١ٮينٌ كاتلرصٌ 
 ء.األمؿ أملك م٧ٌة يٕذٞؽق ٬ٰؤال

ري٬ة زجخ ١ٔف ٦ؽٌ ك اع٥٬  كظينبؾو بةجلْؿ إىل ٬ٰؾق الؿكايةت الرشيٛح ٗك
يف ٔرص  كقٟٛ د٦ةءو  ةت ٝذ٢و ي١٧٪٪ة أف ٩ٞج٢ دٔٮل ٔؽـ ظىٮؿ ٤٧ٔيٌ  ال

؛ ألفَّ ٰذلٟ ا٣ٕرص قٮؼ يسٮف ٔرص اال٩ذٞةـ كإصؿاء احلؽكد ّ٭ٮرق املجةرؾ 
ي٧س٨  ك٥ٌ٤ ث٫ أ٫ٌ٩ ال. ك٨٦ املا٣ٕة٣ِلٌ  اإلَلٌٰيح كإٝة٦ح ظ١ٮ٦ح ا٣ٕؽؿ اإل٣ٰٔلٌ 

ٌٞ   إجنةز ٬ٰؾا األمؿ امل٭٥ٌ   إٝة٦ح ٬ٰؾق احل١ٮ٦ح ا٣ٕةملٌيح إاٌل ٜ أك يذيٌَّس ث٢ ٨٣ يذع
٨٦ دكف  ثإزا٣ح ا٣ٕٮااٜ كاألمٮاؾ ٨٦ َؿيٜ ظضد٫ املٌٞؽقح  ك٢٬ ٬ٰؾا ممس٨ه 

 ؟! كقٟٛ د٦ةءو  ػٮض ظؿكبو 

ٌؽز٪ة ٨ٔ ٦ٕةرؾ كظؿكبو  ٨٦ ص٭حو   كدٌعيةتو  أػؿل ٚةتلةريغ حيي
يف قٕي٭٥  كاألا٧ٌح األَ٭ةر  األكؿـ  ٝؽ كاص٭٭ة اجلبٌ  ؿاظةتو كص

 اعدم   ٨٦ أص٢ نرش اإلقالـ كظ٫ْٛ؛ إذ اك٩خ األمٮر تكري بنلكو 
 ض إىل إوةثةتو ٝؽ دٕؿٌ  ال١ؿي٥  ح  ك٩ٞؿأ أفَّ اجلبٌ كبأقجةث٭ة ا٣ُجيٕيٌ 

ري٬ة ٧٠ة ٬ٮ احلةؿ يف ٦ٕؿكح أظؽو  ٔؽيؽةو  كككٮرو  كصؿاظةتو   ٧٠ة أفَّ   (1)ٗك
                                                                                              

ـكة محؿاء األقؽ  ذي٢  ٗـكة أظؽو  /۱۱ةب ابل   ٪ة  دةريغ ٩بيٌ 54  ص ۰۲/ ج حبةر األ٩ٮار (1) ٗك
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٩ٛك٭ة  ٬ٮ اآلػؿ ٝؽ أويت يف ٦ٕؿكح أظؽو  املؤ٦٪ّي  اإل٦ةـ أ٦ري
  .(1)كصؿاظحن   إوةثحن ّيتكٕ

ح ثٞيٌ  ةكػىٮون  - أ٢٬ ثيخ ا٣ٕى٧ح كا٣ُ٭ةرة ل دل٩٪١ؿ أفَّ  كحن٨ ال
  ٥ْ يَّؽكف ثةملٕضـات  - اهلل اأٔل ؤى ة مي ا٣ٞؽرة كالٮاليح اتل١ٮينٌيح  ك٥٬ داا٧ن

أفَّ ٬ٰؾق ا٣ٕ٪ةيةت كاتلأييؽات اإلَلٌٰيح ا٣٘يبٌيح تن٢٧ كاإل٦ؽادات اإلَلٌٰيح  ٧٠ة 
ة  ك٬ٰؾا ٬ٮ رصيط  ٌن ظةؿ ثٕي املؤ٦٪ّي املؼ٤ىّي كاملٌٌعّي كاملكذٌّٕٛي أي

ؽق يؤيٌ ».../ ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ كالؿكايةت الرشيٛح  ظير يٞٮؿ اإل٦ةـ الىةدؽ 
تثسالزح أص٪ةدو  ؽق يؤيٌ »ل/ أػؿ ف ركايحو ك  (2)«/ ثةملالاسح  كاملؤ٦٪ّي  كالٔؿ

 .(3)«ّياهلل ثةملالاسح كاجل٨ٌ كميٕذ٪ة املؼ٤ى

                                                                                              

  يٮـ أظؽو   يكأؿ ٨ٔ صؿح رقٮؿ اهلل ق٧ٓ ق٭٢ ث٨ قٕؽو » /كف وعيط مك٥٤و ؛ ۲ح 
ؿح كص٫ رقٮؿ اهلل ذ٫  ك٬ن٧خ ابليٌح ىلع رأق٫  ٚاك٩خ   ككَّست ربةٔيٌ  ٚٞةؿ/ صي

« يك١ت ٤ٔي٭ة ثةملض٨... ث٨ أيب َة٣تو  د٘ك٢ ادلـ  كاكف ٌٔلٌ   ٚة٧َح ث٪خ رقٮؿ اهلل
 .[۱7۹۲/۱۲۱ – 46۱۸ٗـكة أظؽ  ح  ۲7/۲۹  ٠ذةب اجل٭ةد كالكري  ثةب ۸5۲/ ص وعيط مك٥٤و ]

  ٚف ٕؽق الؿاء  صؿاظةت أ٦ري املؤ٦٪ّي   ثةب اجلي٥ ث566ك 565  ص ۱قٛي٪ح ابلعةر/ ج  (1)
 أوةث٫ يف كص٭٫ كرأق٫ كوؽرق كبُ٪٫ كيؽي٫ يٞةد٤٭٥ ظٌت  يـؿ أ٦ري املؤ٦٪ّي  ٥٤ٚ» الؿكايح/

 ا٣ٛٞةر  كال ٚت إاٌل  ذك ال قيٙ إاٌل  ٨٦ الك٧ةء/ ة  ٚذعةمٮق  كق٧ٕٮا ٦٪ةدين كرص٤ي٫ تكٕٮف صؿاظحن 
 .[۱۰۰ذي٢ آيح  آؿ ٧ٔؿاف   قٮرة ۱۱6  ص ۱  ج دٛكري ا٣ٌِٞلٌ « ]ٌٔلٌّ 

يف رظةب ظ١ٮ٦ح ؛ ٩۹ذْةر ا٣ٛؿج  ح ا٦ة ركم يف الىرب ك /11  ابلةب ۱۹۸/ ص (ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣٘يجح  (2)
 .  ا٣ٛى٢ اخلةمف  املؽد ا٣٘يبٌ  زٮرة اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  /۰  ابلةب ۱6۲/ ص  اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 

 ادث آػؿ الـ٦ةف.ثٞذ٢ ٧ٔؿ  كظٮ   يف إػجةرق ۱۰6  ص ۰إرمةد ا٤ٞ٣ٮب/ ج  (3)
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قٮؼ يٞٮـ يف لكّّ   ك٣ٰس٨ ال ظةصح جلة أف ٩ٌؽيع ثأفَّ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 
٫ دميٕ٭ة ث٪عٮ   كأ٫ٌ٩ قٮؼ ي٪ضـ ٦٭ة٦ٌ حو ٗري اعديٌ  ٗيبٌيحو  أ٧ٔةهل ثُؿؽو 

ضةز؛ ٣نكت٪ذش ٨٦ ٰذلٟ ثأ٫ٌ٩ ٨٣ ـو  اإٔل ا إل٬ؿاؽ أمّّ ُٝؿة د  . حيذةج أثؽن

ًّ :  االذّجاي انثاوً  االذّجاي اإلفزاط

 ٌٰ ( يٌؽيع ثأفَّ ٔرص آػؿ )إٚؿايطٌّ  ةقه ( اٌّت يف ٝجةؿ ٬ٰؾا االٌّتةق )اتلٛؿيُ
ا٣ْ٭ٮر ٬ٮ ٔرص ا٣ٞذ٢ كا٣ٛذٟ كقٟٛ ادل٦ةء! كيكت٪ؽ يف دٔٮاق ٬ٰؾق إىل ثٕي 

ث ٨ٔ كْل دذعؽٌ   حالؿكايةت كاألظةدير ا٣يٌت كردت ٨ٔ َؿيٜ أ٢٬ الك٪ٌ 
جلٕؿض ثٕي  ثؽَّ جلة ٨٦ كٝٛحو  قٮؼ دٞٓ يف ٔرص ا٣ْ٭ٮر؛ لا ال حو دلةزر ر٬يج

 د٤ٟ الؿكايةت ك٩ٕةجل٭ة ثةجلٞؽ كاتلع٤ي٢. 
ركايحن مؿق٤حن ٨ٔ  (ٔٞؽ ادلرر)يف ٠ذةب  النةٚعٌ  ٢ٞ٩ يٮقٙ ث٨ حيىي املٞؽسٌ 

ٍك٧٤ًيٮفى زىالثى  »...ظير يٞٮؿ/   (1)يف ظٮادث رك٦ية أ٦ري املؤ٦٪ّي  ي ال٧ٍي ربّّ يي١ى  ذى
ًٙ دىسجرياتو  ٧ًبىًح أ٣ ٍكى ذي٤يٮفى ثً٭ة سمى ٤يٮجى٭ىة  ذىيٞى يىٍؽػي م٤ىًح ىلعى نزش  ذى لؿَّ   ذىذى١ٮف اكى

ّّ إًنكةف  ا  ٣لًكي يبنة كاًظؽن ًء مى ٮفى اجلَّةسي يف ا٣ٍفى تىًك٧يٮفى األمٮاؿى  ظٌت يىسي ٍٞ ٞةد٢ً  كيى ٦ي
ًٙ دي٪ةرو  ـو    ٦ة بىٍّيى صةًريىحو   ك٦ًبىحي رىأسو ٦ً٪ٍ٭ي٥ ٦ًبىحي أ٣ ٗيال  .(2)«ك

                                                                                              

يٌّي  كربٌ رك٦ة احلٮـ ثيؽ األ»/ ح. يٞٮؿ احلى٧ىٮمرك٦ية/ ٦ؽي٪ح دٞٓ يف م٧ةؿ ٗؿب ا٣ٞكُ٪ُينيٌ  (1)
 .[ح  رك٦يٌ ۱۲۲  ص ٦۲ٕض٥ ابلدلاف/ ج  /ا٩ْؿ] «كيكس٨ ٚي٭ة ابلةثة

ؿ يف كٌ ى٢ األ  ابلةب اتلةقٓ  يف ٚذٮظةد٫ كقريد٫  ا۱۹۱ٛ٣ٔٞؽ ادلرر يف أػجةر امل٪ذْؿ/ ص  (2)
  ظؽير يف ٚذط ۸55  ص ۰ح  ا٢٤ٕ٣ املذ٪ة٬يح يف األظةدير الٮا٬يح/ ج ٚذط ٝكُ٪ُ٪يٌ 

 .۱4۲۲ح  ح ٝكُ٪ُينيٌ 
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  ك٨٦ ٩ةظيح املعذٮل ثةإلماكؿ الك٪ؽٌم  ك٦جذ٤يحه  إفَّ ٬ٰؾق الؿكايح مؿق٤حه 
ذ٧ةد ٤ٔي٭ة  ػةٌوحن  كامل٧ٌٮف ال ث ٨ٔ كأ٩ٌ٭ة حبكت ا٣ْة٬ؿ دذعؽٌ  ي٧س٨ األ

 مؿظ٤ح ٦ة ٝج٢ ا٣ْ٭ٮر. 

كاجلؽيؿ ثةل٠ؿ أفَّ كاًع ٦س٢ ٬ٰؾق األظةدير اك٩ٮا ٨٦ مؿدـٝح 
ٓ ٦س٢ ٬ٰؾق األظةدير ث٭ؽؼ دربيؿ احل١ٮ٦ةت ا٣ْةملح  ك٬ٰ  ؤالء إ٧ٌ٩ة ٝةمٮا ثًٮ

  ك٦ة دال األكؿـ  يف احلؿكب ثٕؽ رظي٢ اجلبٌ  ا٥٤ْ٣ كاملضةزر ا٣يٌت كٕٝخ
ٟو  دمةيع   د٤ٟ املؿظ٤ح ٨٦ ٝذ٢و  لدل٦ةء  ز٥ٌ ٚي٧ة ثٕؽ كصؽٍت ٬ٰؾق الؿكايةت  كقٛ

ح َؿيٞ٭ة إىل ال١ذت الؿكااٌيح. كأ٦سةؿ ٰذلٟ ٠سريه  ٔٮ ة د٤ٟ الؿكايح   ٦٪٭املًٮ
ظٌت يذ٘رٌي ٦ةء  ٚييٞذ٢ ٨٦ الؿكـ/ »...ا٣يٌت نكجٮ٬ة إىل اإل٦ةـ أ٦ري املؤ٦٪ّي 

 .(1)«ا٣ٛؿات ثةدلـ

كهلل احل٧ؽ  -كا٩٭ـ٦خ ا٣ٛؿس »ح/ ٞةدقيٌ يٞٮؿ اث٨ ٠سريو ٨ٔ ٦ٕؿكح ا٣
ذ٢ يٮ٦بؾو  -كاملٌ٪ح  ٞي ٨ٔ ثسؿة أثي٭٥  كحلٞ٭٥ املك٧٤ٮف يف أٝٛةا٭٥  ٚ

ة  كٝيذ٢ يف املٕؿكح ٔرشة آالؼو امل ٛن   كٝذ٤ٮا ك٤ك٤ٮف ثس٧ةَل٥  كاك٩ٮا زالزّي أ٣
 .(2)«ٝج٢ ٰذلٟ ٝؿيجنة ٨٦ ٰذلٟ...

ابلؽايح )ك (ابلؽء كاتلةريغ)كظي٪٧ة ٩ؿصٓ إىل ٠ذت اتلةريغ أ٦سةؿ/ 
ري٧٬ة ٨٦ ال١ذت ا٣يٌت حتؽٌ  (كاجل٭ةيح ا٣ٛذٮظةت  ٚإ٩َّ٪ة ٩ٞؿأ ا٣ٕضت زخ ٨ٔ ٗك

                                                                                              

 ح. ٚذط ٝكُ٪ُ٪يٌ  ؿ يفيف ٚذٮظةد٫ كقريد٫  ا٣ٛى٢ األكٌ  /۹  ابلةب ۱۸۹ٔٞؽ ادلرر/ ص  (1)

 ح.ٔرشة ٨٦ اَلضؿة  ٗـكة ا٣ٞةدقيٌ    ق٪ح أرب44ٓ  ص 7ج  ابلؽايح كاجل٭ةيح/ (2)
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ّّٜ اجلةس  كصؿاا٥ ٠جريةن  ٝؽ اردسجٮا ص٪ةيةتو  كص٪ٮدو  ا٣ٕضةب ٨ٔ ٝةدةو  ٮ٣ح حب كم٭ي
ؿ ا٣ٞةَ٪ّي يف د٤ٟ ابلدلاف.  ـٌ ٕي  اآل٦٪ّي كالكاٌكف ا٣

 تكٕح أ٩ٛةرو  زٍخ ٨ٔ ٦ٞذ٢ قجٕحو أ٦ٌة الؿكايةت ا٣يٌت حتؽٌ 
  أك ٨٦ ثّي لكّّ

رب ٨ٔ مرصع ز٤ر اجلةسٛةرو ٨٦ ثّي لكّّ قجٕح أ٩ ٦ٞذ٢ سمكحو  إ٧ٌ٩ة ْل  ؛  أك ختي
ٚال ؛ ال يف ز٨٦ ا٣ْ٭ٮر  ك٦ٕةرؾ دٞٓ ٝج٢ ا٣ْ٭ٮر خترب ٨ٔ ظؿكبو  ركايةته 

دلةؿ لالقذؽالؿ ث٭ة ىلع ز٨٦ ا٣ْ٭ٮر  كال ٔالٝح َلة ثذٛةوي٢ ظؿكح اإل٦ةـ 
 .   ٬ٰؾا ٨٦ ص٭حو  امل٭ؽٌم 

أف يؿصٓ إىل أػؿل ٚ٪ع٨ ٩ؿل أفَّ ازديةد ٔؽد ا٣ٞذًل ي٧س٨  ك٨٦ ص٭حو 
  ٨٦ دم٤ذ٭ة/ اػذالؼ امل٪ةَٜ كحمةكر الرصاع خمذ٤ٛحو  ٔٮام٢ كأقجةبو 

 ٨٦ احلؿكب املنذ٤ٕح. كاملٕةرؾ  أك أفَّ ٬ٰؾا ا٣ٕؽد يٞٓ يف مؿاظ٢ خمذ٤ٛحو 

٪ؽ اجلْؿ إىل األظةدير اآلديح كاتلؽٝيٜ يف دالتل٭ة ٩ٕؿؼ ثأفَّ ٬ٰؾق األظؽاث  ٔك
ُ٭ةد كا٣ٞذ٢   ك٬ٮ اعل٥ه تنري إىل كاٝٓ ا٣ٕةل٥ ٦ة ٝج٢ ا٣ْ٭ٮر   يكٮدق ا٥٤ْ٣ كااًل

 /كد٫٧ٌٕ ا٣ٛٮىض كاحلؿكب ادلمٮيٌح الؿ٬يجح. ك٬ٰؾا ٦ة صةء يف ك٧ةد٭٥ 

 لاحلديد األوّ 

يٞٮؿ/  اهلل  ٔجؽ   ٝةال/ ق٧ٕ٪ة أثةكحم٧ٌؽ ث٨ مك٥٤و  ثىريو  ٨ٔ أيب »...
تى زي٤ري اجلةًس.  ال ي/ إذا ذى يىسٮفي ٬ٰؾا األمؿي ظٌت يىؾ٬ى تى زي٤ري اجلىةًس ٚىٞي٢ى هلى ٬ى

ٍٮفى أٍف دسٮ٩ٮا اثل٤ُّرى ابٍلةيق؟ /ٚى٧ة يىجىق؟ ٚٞةؿ  ًى  .(1)«أ٦ة دىؿ

                                                                                              

 .۰۹  ح ا٣ٞةا٥  ٦ة ركم يف ٔال٦ةت ػؿكج 57  ثةب 656ك 655 ص  ٧٠۰ةؿ ادلي٨/ ج  (1)
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 احلديد اثلان

ٌّٜ اهلل  ٔجؽ ٨ٔ زرارة  ٝةؿ/ ٤ٝخي أليب »... إم كىاهلًل  ؟ ٝةؿ// اجلّّؽاءي ظ
ـو ث٤ًكة٩٭٥. ٫ٕي لكُّ ٝىٍٮ ىٍك٧ى ٮفى ٬ٰؾا األمؿي ظٌت يىٍؾ٬ىتى  ال/ كٝةؿ  ظٌت ي  يىسي

حي أٔنةًر اجلةًس  ٕى  .(1)«تًٍك

 احلديد اثلاىد

ٮؿ/  اهلل  ٔجؽ   ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثة٨ٔ ق٤ي٧ةف ث٨ ػةدلو  »... ٞي ـي حى ا ٝيؽَّ
حو  ٕى جٍ ّّ قى تى ٨ٍ٦ً لكي ٮٍته أٍبيىيي ظٌت يىٍؾ٬ى مٍحىؿي كمى

ى
ٮٍته أ ٍٮدىذةًف/ مى .  ا٣ٞةا٥ًً مى حه ٍكى سمى

ٍبيى 
ى
ٮٍتي األ / الكيٙ  كال٧ى ٮٍتي األمٍحىؿي ٮفي اىل٧ٍى ٔي / ا٣ُة  .(2)«يي

ري٬ة ٨٦ الؿكايةت الىعيعح أوجط  فإذ ك٨٦ ػالؿ ٬ٰؾق األظةدير ٗك
ة كص٤ي   ة أفَّ ٬ٰؾا احلض٥ الٮاقٓ ٨٦ املٮت كا٣ٞذ٢ كقٟٛ ادل٦ةء إ٧ٌ٩ة كاًعن
ٍه    كٝج٢ ث٧ؿظ٤ح ٦ة ٝج٢ ّ٭ٮر اإل٦ةـ وةظت الـ٦ةف  ٬ٮ مؿدج

 الىيعح ٨٦ الك٧ةء. 

ٍٕخي أثة ٔجؽ اهلل »ةطو ٝةؿ/ ٧٠ة كرد يف ركايح ٨ٔ يٮنف ث٨ ًرب ٧ً  قى
ى٥ٍ  ّّٜ ل الٮا يٞٮؿ/ إًفَّ أ٢٬ى احل ٪ٍؾي  يـى ة  يف اك٩يٮا ٦ي  ٝىؿيجىحو  ٦ٌؽةو  إىل ذاؾى  إفَّ  أ٦ة ًمؽَّ

 .(3)«َٮي٤ىحو  كاعًذيىحو 
                                                                                              

يٍجح  (1) ٘ى  .54ح  يت دسٮف ٝج٢ ٝية٫٦ ٦ة ركم يف ا٣ٕال٦ةت ا٣ٌ  /۱4ةب ابل  ۰74/ ص (ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣

 .۰7ح   ٦ة ركم يف ٔال٦ةت ػؿكج ا٣ٞةا٥  /57ةب ابل  655   ص٧٠۰ةؿ ادلي٨/ ج  (2)

يٍجح  (3) ٘ى  . 4  ح يت دسٮف ٝج٢ ٝية٫٦ ة ا٣ٌ يف ٦ة صةء يف النؽٌ  /۱5ةب ابل  ۰۸5/ ص (ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣



 2حبٮثه ٧٤ٔيٌح يف ا٣ٌٌٞيح امل٭ؽكٌيح ج  ......................................................... 162

ثؽَّ أف يأ ي ثٕؽ مؿظ٤ح احلأس كاقت٪ٛةذ  ككيٙ اكف ٚإفَّ ا٣ٛؿج ال
ٍَّسً ا٣ُةٝةت  ٝةؿ دٕةىل/  ٕي ٓى ا٣ٍ إًفَّ ٦ى

ا  ٚى يٍَّسن ا ي يٍَّسن ٍَّسً ي ٕي ٓى ا٣ٍ  .(1)إًفَّ ٦ى

زخ ٨ٔ ا٣ٞذ٢ كقٟٛ ادل٦ةء ك٬٪ةؾ ال١سري ٨٦ األػجةر كالؿكايةت ا٣يٌت حتؽٌ 
ة أفَّ ثٕي ٬ٰؾق الؿكايةت ْل ٨٦  ا٣يٌت دٞٓ ٝج٢ ّ٭ٮر اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  . ٧٤ٔن

ٕخ كاػذي٤ٞخ ٨٦ أص٢ الؿكايةت املض٭ٮ٣ح  ث٢ كاإلسااي٤يٌ  ةت ا٣يٌت كًي
ح  كتنٮي٫ ٠تنٮي٫ ق٧ٕح ٬ٰؾق اجل٭ٌح امل٭ؽكٌيح ا٣ٕةمليٌ   كدكاٚٓ خمذ٤ٛحو  أ٬ؽاؼو 

  أك ٨٦ أص٢ دربيؿ أ٧ٔةؿ ا٣ٞذ٢ كقٟٛ  وٮرة ظ١ٮ٦ح اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 
ح ا٣يٌت ظى٤خ أز٪ةء ا٣ٛذٮظةتادل٦ةء كاتلرصٌ  ري٬ة ٨٦   ٚةت ٗري املرشٔك ٗك

٦ة  كصؽت ٬ٰؾق الؿكايةت َؿيٞ٭ة بنلكو  -كلألقٙ  -األ٬ؽاؼ  ٣ٰس٨ 
 كتٌَّسبخ إىل ال١ذت الؿكااٌيح.

  كلكُّ٭ة دٕةين ٨٦ اإلماكؿ   كاآلػؿ مؿٚٮعه إفَّ ثٕي ٬ٰؾق الؿكايةت مؿق٢ه 
ح ا٢ٌٛ٣ ث٨ مةذاف ٨ٔ اإل٦ةـ الىةدؽ الك٪ؽٌم  ذي٢ي ٍٞ حى »/   ٦٪٭ة/ مؿٚٔٮ

ٮؽى  ٖى الكُّ ٢ي ٝةؿ/  ا٣ٞةا٥ ظٌت يىج٤ي ًٛ يٍض ٟى تلى دل أثي٫ً/ إ٩َّ ي رص٢ه ٨ٍ٦ً كي اجلَّةسى  ٚيٞٮؿي هلى
٭ؽو ٨٦ً رقٮؿ اهلل ٕى ٕى٥! ٚىًج ٢ه ٝةؿ/ ك أك ث٧ًةذا؟  إصٛةؿى اجلَّ ٣ىيفى يف اجلَّةًس رىصي

ب٨َّ  رٍضً
ى
َتى أٍك أل ي/ ٣ىتىٍك١ي ؿ هلى يىٞٮي ٮايل ذى ٢ه ٨٦ًى ال٧ى ٮـ إحل٫ً رصي ٞي يى ة. ذى أمؽُّ ٦٪٫ ثىأقن

ٮؿ ا ٨٦ً رىقي ٍ٭ؽن ًؿجي ا٣ٞةا٥ خى ٪ٍؽى ٰذلٟ خيي ًٕ ٚى  . ٟى ٞى ٪ي  .»(2) اهلل خي

                                                                                              

 .6ك 5قٮرة االنرشاح/  (1)

ػىةاه قريق كأػال٫ٝ ك /۰7ةب ابل  دةريغ اإل٦ةـ اثلةين ٔرش  ۲۸7  ص 5۰حبةر األ٩ٮار/ ج  (2)
 . يف اجلىٮص ىلع إ٦ة٦ح امل٭ؽٌم  /۲۰ةب ابل  5۸5  ص ۲ج  /إزجةت اَلؽاة ؛۰۲۲  ح ز٦ة٫٩ 
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. أ٦ٌة ٨٦ اجلةظيح   ٚ٭ٮ مؿٚٮعه ق٪ؽمٌّ  ك٬ٰؾا احلؽير ٧٠ة ٤ٝ٪ة/ ٚي٫ إماكؿه 
ـ   ٚإفَّ حمذٮاق كم٧ٌٮ٫٩ ٩ةٝهه   حادلالحلٌ  ري دة دمٓ قةؽ  -؛ ألفَّ ك٧ح الكٮؽ ٗك

٤ٜ ىلع اق٥ ٦٪ُٞحو  - ٤ٜ ىلع ٦ة ثّي ا٣ٞؽـ كالؿكجح  دُي أك  أك ٦ؽي٪حو  ٧٠ة دُي
حازاملاكف اٌلم يجةع ٚي٫ ٠كٮؽ األ٬ٮ ٧ى يف أَؿاؼ    كقٮؽ أقؽو   كقٮؽ احلى١ى

 .(1)اثلالزةء ال١ٮٚح  كقٮؽ 
٦ٕ٪ة٬ة كوٮؿ  «ظٌت يج٤ٖ الكٮؽ»فَّ ٔجةرة إكب٪ةءن ٤ٔي٫ الي١٧٪٪ة ا٣ٞٮؿ 

إىل ادلـ  دىؿد يف احلؽير إمةرةه  ٦ٓ االتلٛةت إىل أ٫ٌ٩ ل٥ حن ادلـ إىل الكةؽ  ػةٌو 
 م ٩ٕذٞؽق أفَّ ٦ٛؿدة الكٮؽ ٬٪ة ث٧ٕىن الٮوٮؿ إىل ماكفو ير ٔ٪٫. كاٌل كال احلؽ
 ٭ة ٨٦ ًٮایح ال١ٮٚح كأظيةا٭ة.  ٤ٕ٣ٌ ػةٌوحو  أك ٦٪ُٞحو 

٩ٞج٢ ثأ٫ٌ٩ يف ٔرص ا٣ْ٭ٮر قٮؼ  وعيعحو  ٥ٕ٩  حن٨ كىلع أقةس ركايةتو 
ـه  كٝذ٢ه  كقٟٛ د٦ةءو  دٞٓ ٦ٕةرؾ كظؿكبه  ٨٦ ا٣ْةملّي  ٣ٰس٨ ٣يف ثٰ٭ؾا  كا٩ذٞة

 ٨ٔ أ٢٬ ابليخ  وعيعحه  الٮاقٓ كال١جري؛ ٚٞؽ كردٍت ركايةته  احلض٥
ىط ٨ٔ النؼىيٌ كْل دذعؽٌ  ةت املكذ٭ؽٚح ث ٨ٔ ٔؽد ا٣ٞذًل  ث٢ كدٛي

ةت ا٣ٛؿديح لٰ٭ؤالء ا٣ٞذًل  كأق٧ةء اجل٧ةاعت ا٣يٌت ينذ٧ٮف إحل٭ة؛ لا ٨٦ كاَلٮيٌ 
ج ل٠ؿ ثٕي اجل٧ةذج يف قرية اإل٦ةـ امل   ٭ؽٌم امل٪ةقت يف املٞةـ أف ٩ٕؿّّ

ؽاء كاملٕة٩ؽي٨.  ٫كق٤ٮك  ٦ٓ اأٔل

                                                                                              

يف ث٘ؽاد اك٩خ  إلظؽل امل٪ةَٜ يف أَؿاؼ ال١ٮٚح  قٮؽ اثلالزةء/ ٦٪ُٞحه  / اق٥ه حً ٧ى ١ى احلى قٮؽ  (1)
مٮارد  ؛ّي كالٮاك ك٦ة ي٤ي٭ة  ثةب الك۰۸۲  ص ٦۲ٕض٥ ابلدلاف/ ج  /ا٩ْؿ .ٝج٢ ث٪ةء املؽي٪ح

 ؛  اَلةمل۱ؿ  الؿكايةت  ح   ا٣ٛى٢ األكٌ ۱۰  ابلةب ۲67الكض٨ يف اجلىٮص كا٣ٛذةكی/ ص 
 هل الكّي.  ٠ذةب ا٣ٞةؼ  ثةب ٦ة أكٌ ۱۸۸  ص 5دل٧ٓ ابلعؿي٨/ ج 
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٨٦ ا٣ٌٞةية املك٥َّ٤ ث٭ة أفَّ ا٣ْةملّي كاملكذ١ربي٨ ٝؽ أظ٧١ٮا قيُؿد٭٥ ىلع 
النٕٮب املكذٌٕٛح كامل٤ْٮ٦ح  كقة٩ؽ٥٬ يف ٰذلٟ أوعةب املةؿ كا٣رثكات  

ٮا ىلع رٝةب اجلةس يف لكّّ ثٕٞحو   ػةٌوحو  ٥  كٝةمٮا ثى٪ةٔح زٞةٚحو ٨٦ ا٣ٕةل ٚتك٤َُّ
ح اإلماك٩ةت املذةظح َل٥ يف إًالؿ ا٣برشيٌ  لٌك ث٭٥  كركَّصٮا َلة  مكذٛيؽي٨ ٨٦ 

 كاقذٕجةد٬ة كإذالَلة. 

 ٌٞ  كػكةراتو  كمٮصٕحن  ٠جريةن  خ املضذ٧ٕةت اإلقال٦ٌيح رضبةتو كٝؽ د٤
 ح ٚةد٭٥ االقذٕالايٌ اء ٥٤ّ أٔؽاء اإلقالـ كاقذ١جةر٥٬ كدرصٌ صؿٌ  ٚةدظحن 

  كإمةٔح ٨ٔ٫ ٝي٥ اإلقالـ األوي٢ ك٦جةدا كبٕيؽةو  ٗؿيجحو  كدؿكمج٭٥ ألٚاكرو 
 أماكَلة كأ٩ٮأ٭ة  كممةرقح الؿذي٤ح بنٌت   ٢ األػاليقٌ زٞةٚح االحنُةط كاتلع٤ٌ 

ري٬ة ٨٦ املىةات ا٣يٌت اثذ٤يخ ث٭ة ٬ٰؾق املضذ٧ٕةت اإلقال٦ٌيح.   ٗك

ا ىلع دةرخي٪ة؛ ٚف اال ٩ُالٝح األكىل ل٤ؿقة٣ح ك٬ٰؾا ٣يف ٗؿيجنة أك صؽيؽن
 ح كّ٭ٮر اإلقالـ ٝةـ املكذ١ربكف كا٣ْةملٮف كاملرشكٮف ثةقذ٭ؽاؼ اجلبٌ اجلجٮيٌ 

دٕةىل  -اهلل  ألٮاف ا٣ٕؾاب  ك٣ٰس٨ٌ  كدٕؾيت أوعةث٫ كأدجة٫ٔ ثأمؽٌ  ال١ؿي٥ 
ٌٞ  ال١ؿي٥  ربٍ ىلع ٤ٝٮب٭٥ ٚ٪ضط اجلبٌ  - ةت ال١جرية ثٕؽ حت٢٧ٌ ٬ٰؾق املن

٧٤ةت اجل٭٢ كالرشؾ إىل ٩ٮر اإلي٧ةف  كأٝةـ احل١ٮ٦ح يف إػؿاج اجلةس ٨٦ ّ
 اإلقال٦ٌيح يف ٬ٰؾق األرض. 

 ال١ؿي٥  ىلع رظي٢ اجلبٌ  َٮي٤حه  ٚرتةه  د٧ًي  ٣ٰس٨ كلألقٙ النؽيؽ ل٥
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ػ ا٣ُة٦ٕٮف ثةلك٤ُح  كٝةمٮا  ٨ٔ ٬ٰؾق ادل٩ية ظٌت صةء ػ كىلع ظؽّّ دٕجري ا٣٘ـايلٌ 
٨ ٩ٌىج٫ اهلل   كخمذ٤ٛحو  كظي٢و  خبؽاع املك٧٤ّي ثُؿؽو  دٕةىل  -٤٧ٔٮا ىلع د٪عيح ٦ى

ة أفَّ ٬ٰؤالء ٥٬ أ٩ٛك٭٥ ٝؽ ثةيٕٮا لأل٦ٌح ثٕؽ رقٮؿ اهلل  ػ٤يٛحن  -   ٧٤ٔن
كا هل ثةإل٦ة٦ح كا٣ٞيةدة    ح ا٣٘ؽيؿ املن٭ٮرةظةدزيف  ة اإل٦ةـ ٤ٔي   كأٝؿُّ

مٮا هل اتل٭ةين كبةركٮا هل ٬ٰؾا امل٪ىت اإل٣ٰٔلٌ  كابليٕح   ١ٰ٣ٌ٪٭٥ ٩ٌٞٮا ا٣ٕ٭ؽ كٝؽَّ
 .(1)اخلالٚح كالكيةقح كاقذٮلٮا ىلع ٠ؿسٌ   ٚي٧ة ثٕؽ

                                                                                              

ح رقةا٢ اإل٦ةـ ا٣٘ـايلٌ  /٩ْؿا (1) يف    ٌس ا٣ٕةملّي ككنٙ ٦ة يف ادلاري٨  ثةبه 4۸۲/ ص دل٧ٔٮ
 ػالٚح أ٦ري  /۲  ابلةب ۲56  ص ۱/ ج دؾ٠ؿة اخلٮاٌص  ؛يت اخلالٚح ىلع الكيةقحدؿد

  ظير ٝةؿ ۰۲4  دؿدمح ا٣٘ـايل  ر٥ٝ ۲۰۸  ص ۱۹قري أٔالـ اجلجالء/ ج  ؛املؤ٦٪ّي 
٨ ٠٪خ مٮالق ٌٕٚلٌّ ٚٞةؿ يف ظؽيرو »/ ال٬بٌ  ! أوجعخ  / ثغو ٌف ٧ٔؿ ٝةؿ ٣ٌٕل  إمٮالق   / ٦ى ثغو

 مؤ٨٦و 
ة   ز٥ٌ ثٕؽ ٬ٰؾا ٤ٗت ٤ٔي٫ اَلٮل ظج  كرىضن  / ك٬ٰؾا تك٤ي٥ه ظة٦ؽو  . ٝةؿ أثٮ٪حو كمؤ٦ مٮىل لكّّ

ٞؽ ابل٪ٮد  كأمؿ اخلالٚح ك٩٭ي٭ة  ٚع٤٧٭٥ ىلع اخلالؼ  ٚ٪جؾكق كراء ّ٭ٮر٥٬   ل٤ؿيةقح  ٔك
 . «كامرتكا ث٫ ز٧٪نة ٤ٝيالن  ٚجئف ٦ة ينرتكف...

ٌٙ  ٦ٓ  ذ٢ احلكّي ث٨ ٌٔلٌ ٜٛ ٚي٫ ٝاحلٮـ ا٣ٕةرش... ادٌ »/ رحيةف ابلريكينٌ  كٝةؿ أثٮ ث٨ أيب َة٣تو ثة٣ُ
دميٓ األم٥ ثأرشار  ي٢ٕٛ يف   ك٢ٕٚ ث٫ كب٭٥ ٦ة ل٥َة٣تو  أ٢٬ ثيخ رقٮؿ اهلل ٨٦ آؿ أيب

كس  كإصؿاء اخليٮؿ ىلع ؤاخل٤ٜ  ٨٦ ا٣ٞذ٢ ثة٣ُٕل كالكيٙ كاإلظؿاؽ ثةجلةر  كو٤ت الؿ
٥ منٌ٭ؿي٨ ىلع اجل٧ةؿ  َٛةؿ  كمح٤٭ا٣نكةء كاأل صكةد املؤٌربح  ك٬ذٟ الكرت بكباأل

يٌؽكا  كأٝةمٮا  ٦ٌة ث٪ٮأٚتنةءمٮا ث٫. ٚ أ٦ٌيح  ٚٞؽ ٣بكٮا ٚي٫ ٦ة ّتٌؽد  كدـٌي٪ٮا  كا٠ذع٤ٮا  ٔك
يٌةـ أا٣ٕة٦ٌح ىلع ٰذلٟ  الٮالا٥ كالٌيةٚةت  ك٧َٕٮا احلالكل كا٣ٌُيجةت؛ كصؿل الؿق٥ يف

يكذ٫٤ٕ املك٧٤ٮف   ىلع ٦ة  ا٣ٞٮؿ ۱ج  /اآلزةر ابلةٝيح]« ٚي٭٥ ثٕؽ زكاهل ٔ٪٭٥ م١٤٭٥  كبيق
 .[يف م٭ٮر ا٣ٕؿب
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ا٣٘ؽر اكف ثؾرة اجل٪ةيةت ال١ربل كا٣ٛضةآ ؾا ٬ٰ كل٤ٮاليح ٬ٰؾق اخلية٩ح 
؛ لا ٚإفَّ ٬ٰؾق الكال٣ح ٨٦ ا٣ْةملّي كاملٛكؽي٨ امل٭ٮ٣ح يف املضذ٧ٓ اإلقالَلٌ 

ـو  كظاٌكـ اجلٮر ٨٣ ك ٦ة يٞؿب ٦٪٫  ٝج٢ ٔرص ا٣ْ٭ٮر أ يذٮا٩ٮا ٨ٔ قٟٛ أمّّ د
ٮا ٨ٔ اردسةب أمّّ صؿي٧حو  ك٨٣ ّّٜ املك٧٤ّي. كص٪ةيحو  يذٮرَّٔ  حب

٠يٙ قيذٕةىط ٬ٰؾا    ك٬٪ة يأ ي ٬ٰؾا الكؤاؿ/ ثٕؽ ٝيةـ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 
ككيٙ قيٮاص٫ لكَّ ٬ٰؾق االحنؿاٚةت كاملْةل٥  ك٦ةذا  ؟٦ٓ ا٣ْةملّي ا٣ٞةاؽ اإل٣ٰٔلٌ 

؟  ؽالن ة ٔك ُن  قي٢ٕٛ حل٧أل األرض ٝك
زىٍخ أيؽي٭ة  ٮاب/اجل َّٟ ٚي٫ أفَّ ٬ٰؾق املض٧ٮاعت املٕة٩ؽة ا٣يٌت د٤ٮَّ م٧ٌة ال م

ىجخ ظٞٮؽى اجلةس ثس٢ّّ َٮااٛ٭٥ ك٦ؾا٬ج٭٥ ثؽ٦ةء ا٣برشيٌ  ح ا٣ربيبح  ٗك
ا يذ٭ؽٌ اإلوالظيٌ  كحًن٤٭٥  كدؿل يف ظؿكح اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  د مىةحل٭ة ح ػُؿن

ؿكم٭ة ح ح امل٭ؽكٌيح ا٣ٕةمليٌ قٮؼ دٞٙ أ٦ةـ ٬ٰؾق اجل٭ٌ ؛كيـلـؿ ٦ٞة٦ةد٭ة ٔك
 .كإماك٩ةتو  ثس٢ّّ ٦ة أكديخ ٨٦ ٝؽراتو 

٨٦ أص٢ تن١ي٢  -  ا أف يٞٮـ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم صؽ   لا ٨٦ ا٣ُجيعٌ 
ثةقتبىةؿ د٤ٟ اجلؾكر  -كدُجيٜ أظاكـ اإلقالـ  ظ١ٮ٦ح ا٣ٕؽؿ اإل٣ٰٔلٌ 

 ٌُ  حو ا٣ٛةقؽة  كإزا٣ح لكّّ املٮا٩ٓ ا٣يٌت دٞٙ يف َؿيٜ ٬ٰؾا اَلؽؼ  ٨٧ً ػ
ًٝجى٤ً  ك٦ؽركسو  حمٌؽدو  ٩ة٦شو كبؿ  ٫ً ٨٦ . 

                                                                                              

ٌٙ » ٔجةرة فٌ أأٝٮؿ ك٨٦ ا٣ٕضت  جةرة « َة٣تو    ٦ٓ أ٢٬ ثيخ رقٮؿ اهلل ٨٦ آؿ أيبثة٣ُ املؤٌربح  »ٔك
 .٨٦ ثٕي ا٣ُجٕةت ؿي٨ ىلع اجل٧ةؿ حمؾكٚحه َٛةؿ  كمح٤٭٥ من٭ٌ ا٣نكةء كاأل ك٬ذٟ الكرت بكب

 .4۰۲ة  ص قٮريٌ   ظٮراف ٩ٮراب كدار ا٣ٕؿٌ  ابلةٝيح  َجٓ دار اآلزةر /٩ْؿا
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 /  ا٣ٕ٪ةكي٨ حلؿكح اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  كي٧س٨ جلة أف ٤٩ٌؼه أ٥٬ٌ 

   تربية جنود اإلمام المهديّ  -أ
ّ
 مات للحرب وإعداد المقد

إىل ػٮض احلؿكب كاملٕةرؾ  قٮؼ يٌُؿٌ  إفَّ اإل٦ةـ وةظت الـ٦ةف 
ح؛ كٰذلٟ ٨٦ أص٢ ا٣ٌٞةء ىلع ح ا٣ٕةمليٌ أٔؽاء زٮرد٫ اإلوالظيٌ  ا٣ُةظ٪ح ًؽٌ 

أٔؽاء اإلقالـ كاثلأر دل٦ةء امل٤ْٮ٦ّي كاألثؿيةء  ككٰؾلٟ ٨٦ أص٢ إيىةؿ 
كإصؿاء احلؽكد   كدُجيٜ أظاكـ اإلقالـ  ح إىل مةَئ اجلرصزٮرد٫ ا٣ٕةمليٌ 

 يف ا٣ٕةل٥.  اإلَلٌٰيح كإٝؿار ظ١ٮ٦ح ا٣ٕؽؿ اإل٣ٰٔلٌ 
ثةلكالح كا٣ٕذةد   شه فَّ ٬ٰؤالء األٔؽاء ثٌٕ٭٥ ٦ؽصٌ ىف أخي كال

 ةتو ٦٪٭٥ ي٧ذ١٤ٮف إماك٩يٌ  زة٣ره  ف  كٝك٥ه ٮكبٌٕ٭٥ اآلػؿ ٧٤ٔةء ٦٪عؿٚ
ر يف   ثةإلًةٚح إىل اتلُٮٌ كي٧ك١ٮف ث٧ٛةو٢ االٝذىةد ا٣ٕة٣ِلٌ  ٠جريةن 

٧حن  ٌْ ة ٦٪ ىلع  كٝةدرةن  الٮقةا٢ كا٣ٞؽرات  ك٬ٰؾا ٦ة مج٤ٕ٭٥ ي٧ذ١٤ٮف صيٮمن
٫ اإلواليٌ   ا٣ٕؽاء كاخلىٮ٦ح لإل٦ةـ امل٭ؽٌم رٚٓ رايح    كملرشٔك

ؿ٤ٝح املكةر كاملكري.   ٔك
ٮف ٝج٢ بيذ٭يٌ   لإل٦ةـ امل٭ؽٌم  كأ٩ىةره  ك٣ٰس٨ يف الٮٝخ ٩ٛك٫ ٬٪ةؾ ص٪ٮده 

 ٬ٰؤالء ث٢ٌٛ ٔ٪ةيةد٫ ك٬ؽايذ٫ اخلةٌوح كا٣ٕة٦ٌح  حبير ٝية٫٦ املجةرؾ  ٚيرتٌب 
ة  كف ركايةتو  ۲۱۲يةت ػ إىل يى٢ ٔؽد األ٩ىةر ػ ٧٠ة تنري ثٕي الؿكا  مؼىن

ٙو  ۱۲۲أك  آالؼو  ۱۲أػؿل يى٢ ٔؽد٥٬ إىل    كف ثٌٕ٭ة اآلػؿ كرد أ٫ٌ٩ يى٢ أ٣
 ٔؽد٥٬ إىل ٦بةت اآلالؼ.
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ات الحربية والوسائل الدفاعيالتج -ب  ة هي  

ّت٭زيات أوعةب دبٌّي أفَّ  كردت ٨ٔ اإل٦ةـ الىةدؽ  ٬٪ةؾ ركايحه 
  ٣ٰس٨ ٣يف ٨٦ ٩ٮع احلؽيؽ حو ظؽيؽيٌ  قيٮؼو  ٨ٔ ْل ٔجةرةه   اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 

ٗري ٬ٰؾا  َل٥ قيٮؼه ٨٦ ظؽيؽو »الؿكايح/  ٩ٌه  ٞؽ كرد يفٚ املٕؿكؼ احلٮـ 
ق  .(1)«احلؽيؽ  لٮ رضب أظؽ٥٬ بكي٫ٛ صجالن ٣ٞؽَّ

ة لؿكايح ٨ٔ اإل٦ةـ الىةدؽ أ٦ٌة ٦ٕؽٌ  ٞن  ػ ٚٔل ٔجةرةه  اد٭٥ ادلٚةٌٔيح ػ َج
أ٦ة٦٭٥  حبير دىجط دميٓ أق٤عح ا٣ٕؽكٌ   اصؽ   رةو ك٦ذُٮٌ  ٩ةدرةو  ٨ٔ أق٤عحو 

 .(2)كال ٚةاؽة ٦٪٭ة اعصـةن 

ي مواجهة األعداء  رصامة اإلمام المهدي  - ـج
 
 ف

ٍمؿى اهلًل  ال»/  ٝةؿ اإل٦ةـ ٌٔلٌّ 
ى
ي٥ي أ جعة٩ى٫ي  -يٞي ٨ٍ ال -قي ٓي  كال إاٌل ٦ى  ييىة٩ً

ٓى  ٌةًرعي  كاليي  ُة٦ً ٓي ال٧ٍى  .(3)«يىتًَّج

ة ػ ْل ٨٦ أص٢ إٝة٦ح احلؽكد ػ كك٧ة ثيٌ٪ٌ  ؽٌم إفَّ زٮرة اإل٦ةـ امل٭
                                                                                              

م ػ٤ٙ اخل٤ٜ اٌل  ح أفٌ يف األا٧ٌ  /۱4ةب ابل ا٣ٕةرش  ـءاجل  4۹۰  ص ۱ثىةاؿ ادلرصةت/ ج  (1)
  ۲ إزجةت اَلؽاة/ ج /٩ْؿا ؛4  ح  كف ٨٦ أٔؽاا٭٥ؤاملرشؽ كامل٘ؿب يٕؿٚٮ٩٭٥ كيؤدٮ٩٭٥ كيرب

 .4۲6  ا٣ٛى٢ الكةدس ٔرش  ح  ؽٌم يف اجلىٮص ىلع إ٦ة٦ح امل٭ /۲۰  ابلةب 5۰۰ص 

ـء ا٣ٕةرش  4۹۰  ص ۱ثىةاؿ ادلرصةت/ ج  (2) م ػ٤ٙ اخل٤ٜ اٌل  ح أفٌ يف األا٧ٌ  /۱4ةب ابل  اجل
 .4  ح  كف ٨٦ أٔؽاا٭٥ؤاملرشؽ كامل٘ؿب يٕؿٚٮ٩٭٥ كيؤدٮ٩٭٥ كيرب

 .٩۱۱۲٭ش ابلالٗح/ احل٧١ح  (3)
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كا٣ٌٞةء ىلع لكّّ أ٩ٮاع ا٥٤ْ٣ كا٣ٞ٭ؿ كاالًُ٭ةد؛ لا   كا٣ٞٮا٩ّي اإلَلٰيٌح
ا ٨٦  ٚإفَّ ٬ٰؾا اإل٦ةـ اَل٧ةـ كف دٕةَي٫ ٦ٓ األٔؽاء ال يكذ٢٧ٕ ٩ٮاعن كاظؽن

ير   حبأك أٚؿادو  ٦ٓ لكّّ دمةٔحو  ػةٌوحه  ا٣ٕٞٮبح كاملضةزاة  ث٢ هل قريةه 
مجةزي٭٥ كيٕةٝج٭٥ ث٧ة يت٪ةقت ٦ٓ صؿاا٧٭٥ كص٪ةيةد٭٥؛ ٚيبيؽ ثٌٕ٭٥ يف 

ُّٜ يف مالظٞح ا٣ٛةرٌ ٦ٕةرؾ كظؿكبو  ي٨ كاجلؿیح كال٤عةؽ ث٭٥ ٦ة   كهل احل
ي٪ةقج٭٥  ث٢ هل أف يٕؽـ ثٌٕ٭٥ كي٪ف ثٌٕ٭٥ اآلػؿ كيجٕؽق ٨ٔ ابلالد  أك 

كا٣ٞةا٥ هل أف  ...»أ٫ٌ٩ ٝةؿ/  اهلل  ٔجؽ ٨ٔ أيب يُٞٓ أيؽي٭٥  ٚف ركايحو 
ٍ٭ـ ىلع اجلؿيط  .(1)«يٞذ٢ املٮلّّ كمجي

... كال ».../ ٨ٔ اإل٦ةـ ابلةٝؿ  كف ركايحو  ـي ا٣ٞةا٥ًي ٮ ٞي قي يًف اهلًل  حى ؾي دىأػي
حي الا٥ً ىٮ٦ى  .(2)«ل

٥ٍ »أ٫ٌ٩ ٝةؿ/  أػؿل ٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل الىةدؽ  كف ركايحو  زي ؽي ظى
ى
ىنَّ أ إذا تى٧ى

٪٫َّي  ايًف اعًذيىحو ل٤ٍٞةا٥ً ٚى٤ٍيىذى٧ى ؽن ى٧َّ ٕىرى حمي ٕىري ا٣ٞةا٥ًى   ؛ ٚىإفَّ اهللى بى رىمحىحن  كيىجٍ
حن  ٧ى ٍٞ ى » أػؿی/ يف ركايحو  كٝةؿ  .(3)«٩ً حي اهلًل ىلعى ضَّ ًٜ ظٌت ال ٚىيذ٥ُّ ظي

ى٤ٍ يىجىق  اخٍل
ى  ى٥ٍ  أظؽه ىلعى يى  األرًٍض ل ىكريي )كى ؿي ا٣ٞةا٥ كي ٭ى ٍْ ٥٤ي  ز٥ٌ حى ًٕ ٫ً ادلي٨ي كا٣ ج٤ٍٖي إحلى ( حى ىريي

                                                                                              

٘ىيٍجح  (1) الٮقةا٢/ ج   مكذؽرؾ ؛۱5يف وٛح اإل٦ةـ امل٪ذْؿ  ح  م٦ة رك /۱۲ابلةب   ۰۲۰/ ص (ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣
٨٦ أ٢٬ ابليغ  ٨٦ اكف ٚبحه  أفٌ  /۰۰ةب ابلك٦ة ي٪ةقج٫   ثٮاب ص٭ةد ا٣ٕؽكٌ أ  ٠ذةب اجل٭ةد  54  ص ۱۱

 .4كصت أف يتجٓ ٦ؽثؿ٥٬ ك...  ح 

 .۱۲  ح ٮف ٝج٢ ٝيةـ ا٣ٞةا٥ يت دس٦ة ركم يف ا٣ٕال٦ةت ا٣ٌ  /۱4  ابلةب ۰55/ ص (ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣٘يجح  (2)

ٔيؿؼ ٨ٔ اإل٦ةـ  (3) ؾابه ىلع املضؿ٦ّي. ا٩ْؿ/ الاكيف/ ج  امل٭ؽٌم كٰللٟ  ٧حه ٔك ٍٞ   ص ۸ثأ٫ٌ٩ ٩ً
ح  ح ۰۲۲ .۲۲6  ٠ذةب الؿًك
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جةًد؛ ألفَّ اهللى ال ًٕ ى ا٣ ٫ً ىلعى ًُ ؼ ًح اهلًل كقي ٧ى ٍٞ بىجنة جًلً ؽى  قى جةًد إاٌل ثٕى ًٕ ٥ي ٨٦ًى ا٣ ًٞ يىنٍذى
 .(1)«حن إ٩سةر٥ٍ٬ًً ظضٌ 

ٚنة ثلأر  ري٬ة أفَّ ٬ٰؤالء املٕة٩ؽي٨ أوجعٮا أ٬ؽا ٭٥ ٨٦ ٬ٰؾق اللك٧ةت ٗك يٛي
ٌجً  اإل٦ةـ امل٭ؽٌم   ثذ٧ة٦٭ة ٥٤ٚ ح اهلل ٤ٔي٭٫٥؛ أل٩ٌ٭٥ ٝؽ أٝي٧خ ظضٌ ٗك

 يٞج٤ٮ٬ة  ث٢ أ٩سؿك٬ة. 

٫ي ٨ٍ٦ً »أ٫ٌ٩ ٝةؿ/    ٨ٔ اإل٦ةـ ابلةٝؿ كف ظؽير حم٧ٌؽ ث٨ مك٥٤و  جى٭ي ة مى أ٦َّ
ىف ُى ًق ال٧يٍى ؽّّ هًلً   صى ذ٤ٍي٫ي أٔؽاءى اهلل كأٔؽاء رىقٮي ًٙ  كرى يٍ ؿيكص٫ي ثًةلكَّ   ٚىؼي

ًٙ كال يٍ ي ثًةلكَّ ٮاٗيًخى  كأ٫َّ٩ي حي٪رٍصى ٌُ ي رايىحه كاجلىجَّةري٨ى كا٣ ًٍٔت  كأ٫َّ٩ي ال ديؿىدُّ هلى  .(2)«ؿُّ

 الحرب والقتال -د

ؽاء كاملؼة٣ّٛي خيذ٤ٙ كيت٪ٌٮع ثةػذالؼ الـ٦ةف  إفَّ اتلٕةيط ٦ٓ اأٔل
٦سالن اك٩خ الؿمحح ْل الكرية الكةاؽة؛  ال١ؿي٥  كاملاكف  ٚف ز٨٦ اجلبٌ 

 ٦٪ّي كٰذلٟ بكجت ٬ؽؼ ا٣رتكيش لدلي٨ آ٩ؾاؾ  كف ز٨٦ اإل٦ةـ أ٦ري املؤ
ة  ٣ٰس٨ يأ ي   ٌٔل   ٌن اك٩خ الؿمحح كاملٌ٪ح ىلع املؼة٣ّٛي ْل الكةاؽة أي

يف ٔرص ا٣ْ٭ٮر   الكؤاؿ ٬٪ة ٨ٔ الكرية ا٣ٌيت قٮؼ يتٌجٕ٭ة اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 
ؽاء كاملؼة٣ّٛي؟   ككيٙ قي١ٮف دٕةَي٫ ٦ٓ اأٔل

                                                                                              

امل٧ؽكح ٨٦ ابلدلاف  /۲6ةب ابل  ٠ذةب الك٧ةء كا٣ٕةل٥  ۰۱۲  ص 57حبةر األ٩ٮار/ ج  (1)
 .۰۲كاملؾمٮـ ٦٪٭ة  ح 

 .٨٦7 كٝٮع ا٣٘يجح  ح  ٦ة أػرب ث٫ ابلةٝؿ  /۲۰  ابلةب ۲۰7ادلي٨/ ص ٧٠ةؿ  (2)
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 املٞةـ/ ض إىل ثٕي الؿكايةت يف ٬ٰؾاثؽَّ ٨٦ اتلٕؿٌ  كلإلصةثح ٨ٔ ٬ٰؾا الكؤاؿ ال

 َّ  لانحذٌث األ

٫ي اٍقِل.  ٝةؿ/ ٝي٤خي هل... ٚٞةؿ/  ٨ٔ زرارة  ٨ٔ أيب صٕٛؿو »  اق٧ي
ؽو  ى٧َّ ريي بًكريًة حمي يكى

ى
/ أ د٫ًً.؟ ٝةؿ/ ٤ٝخي ىكريي بًكريى يٍ٭ةتى ية زرارة! ٦ة ي يٍ٭ةتى ٬ى /  ٬ى ٝي٤ٍخي

؟ ٝةؿ/  ! ل٥ًى ٤ٍخي ًٚؽاؾى ًٕ ٨ّّ  اكصي ذ٫ًّّ ثًةل٧ٍى  إفَّ رقٮؿ اهلل قةر يف أ٦ى
ى
ذىَ ٙي اجلَّ فى حى ةسى  ٣َّ

ذ٢ً  ٞى ىكري ثًة٣ ف ي
ى
٫ي أ ٕى ذ٢ًٍ. ثًؾاؾى أًمؿى يًف ا١ًٍ٣ذةًب اٌلم ٦ى ٞى ىكريي ثًة٣ كا٣ٞةا٥ًي ي

٨ٍ ٩ةكاقي  ي٢ٍه ل٧ًى ا. كى ىٍكتىذيتى أظؽن  .(1)«كالىي

 انحذٌث انثاوً

  ٨ٔ   ٨ٔ أثي٫  ٨ٔ إق٧ةٔي٢ ث٨ مٌؿار  ٨ٔ يٮنفث٨ إثؿا٬ي٥ ٨ٔ ٌٔلٌ »
ٍٕخي أثة ٔجؽ اهلل أيب ثسؿو احلضَلٌ  ٧ً ةي ٌٔل  يٞٮؿ/    ٝةؿ/ قى ىكريى يًف   ل

ـً  ٍٮ ٞى فَّ ل٤ٍ
ى
٥٤ًى أ ٔى . إ٩ى٫ي  ٧ٍفي ٤ىي٫ًٍ النى ٔى ٕىخ  ٤ى َى ًذ٫ً ًم٧ٌة  ٕى رٍينا لًني ًة اك٩ىٍخ ػى أ٢ً٬ ابٍلىرٍصى

 ٥ جة٬ي ٍك٣ىحن  ٚى٤ىٍٮ قى ٨ً دى ٔى ٍػرًبٍين 
ى
/ ٚىأ ًبيىٍخ ميٕذ٫. ٝةؿ/ ٝي٤خي ىكي ىكريي  ل ا٣ٍٞةا٥ًً  ي

٤ًي ة  ٔى د٫ًً؟ ٝةؿ/ ال؛ ألفَّ  ًً٭٥  كإفَّ  قةرى ٚيً٭٥ٍ  بًكريى ٍكتلى ٥٤ًى ٨ٍ٦ً دى ٔى ٨ّّ مًلة  ثًةل٧ٍى
٥ ى٭ي ٍك٣ىحى ل ةى؛ أل٫َّ٩ي ال دى ريى ٟى الكّّ ىكريي ٚيً٭٥ خًبالًؼ د٤ًٍ  .(2)«ا٣ٍٞةا٥ ي

                                                                                              

٘ىيٍجح  (1) ٔٞؽ ادلرر/ ص  ؛۱4  ح وٛح اإل٦ةـ امل٪ذْؿ ٦ة ركم يف  /۱۲   ابلةب ۰۲۱/ ص (ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣
  ص ۲ ج /ؽاةإزجةت اَل ؛يف ٚذٮظةد٫ كقريد٫  ا٣ٛى٢ اثلة٣ر  يف ٦ة مجؿم ٨٦ املالظ٥ /۹  ابلةب ۰۰6
  ۲5۲  ص 5۰حبةر األ٩ٮار/ ج  ؛5۲۲  ح ۰7  ٚى٢  يف اجلىٮص ىلع إ٦ة٦ح امل٭ؽٌم  ۲۰ةب ابل  5۲۹

رش    . ۱۲۹قريق كأػال٫ٝ كػىةاه ز٦ة٫٩  ح  /۰7ةب ابلدةريغ اإل٦ةـ اثلةينٔ 

  .٠55ذةب ا٢٤ٕ٣  ح   ۲۰۲املعةق٨/ ص  ؛4  ح ۱۲ةب ابل  ٠ذةب اجل٭ةد  ۲۲  ص 5الاكيف/ ج  (2)
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ٌؿارألٌف إق٧ ؛(1)إفَّ يف ٬ٰؾا احلؽير إماكالن ٨٦ اجلةظيح الك٪ؽيٌح  ةٔي٢ ث٨ مى
ح جب٭ةتل٫ لكٌّ ٨٦ األردثيٌلٌ الٮارد يف ق٪ؽق دل٭ٮؿه    (ا٣ٛةاؽة دل٧ٓ )يف    كٝؽ رصَّ

   كإف ٦ةؿ املة٦ٞةينٌ كا٣ٕاٌل٦ح املض٤طٌ   (٦ؽارؾ األظاكـ)يف  ٌلٌ ؽ ا٣ٕةمً كالكيٌ 
 .(2)ك٦ةؿ جن٫٤ إىل ظك٪٫  ٝذ٫ىل كزةإ

 انحذٌث انثانث

ث٨ ا٢ٌٛ٣  ٨ٔ أمحؽ ث٨ ٔس٧ةف  ٨ٔ أمحؽ  أمحؽ ث٨ إدريف  ٨ٔ ٌٔلٌ »
يٞٮؿ/    ٝةؿ/ ق٧ٕخ أثة ٔجؽ اهلل   ٨ٔ حيىي ث٨ ا٣ٕالء الؿازٌم ث٨ رزؽو 

ث٫  -دٕةىل  - يف ٬ٰؾق األ٦ٌح رصالن ٦ٌن كأ٩ة ٦ً٪٫ي  يكٮؽ اهللي  -دٕةىل  -ينذش اهلل 
ؿي الك٧ةء ُٝؿ٬ة  كخيؿج األرض ثؾرى٬ة   ذيزٍنً

ثؿاكًت الك٧ةكات كاألرض  ذى
ة كصٮرنا   ٤بخ ٧٤ّن ؽالن ٧٠ة مي ة ٔك ُن ٭ة  كي٧أل األرضى ٝك ٔي ٭ة كقجة ٨ي كظٮمي كدأ٦ى

ذي٢ ظٌت يٞٮؿ اجلة٢٬/ لٮ اكف ٬ٰؾا ٨٦ ذٌرٌيح حم٧ٌؽو  ٍٞ ىؿىًظ٥ى   كيى  .(3)«ل

صؽيؿةن ثةل٠ؿ  كْل أفَّ إٝة٦ح ا٣ٞكٍ كا٣ٕؽؿ  ْحن إفَّ يف ٬ٰؾق الؿكايح مالظ

                                                                                              

 .4  ذي٢ ح ۱۲ةب ابل  ٠ذةب اجل٭ةد  ۲6۱  ص ۱۸مؿآة ا٣ٕٞٮؿ/ ج  (1)

 .۰4۲۸  دؿدمح إق٧ةٔي٢ ث٨ مٌؿار  ر٥ٝ ۲۸۲ - ۲۸۱  ص ۱۲املٞةؿ/ ج  د٪ٞيط  (2)

يٍجح  (3) ٘ى ح ىلع الالكـ يف ا٣٘يجح  الؿكايةت ادلا٣ٌ  األٌكؿ/ٛى٢ ا٣  ۱۸۸ص  /(ل٤ُٮسٌ )ا٣
يف اجلىٮص ىلع  /۲۰ةب ابل  5۲۲  ص ۲ ج /إزجةت اَلؽاة ؛۱4۹  ح  امل٭ؽٌم  ػؿكج

 .۲۲5  ح اثلةين ٔرشٛى٢ ا٣   إ٦ة٦ح امل٭ؽٌم 
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ٍه  ٜو  بنلكو  كنرش األ٨٦ كم٧ٮؿ ا٣رباكت مؿدج ثـكاؿ اجلٮر كاجلةاؿي٨  كزي
٤ى٧ح إ٧ٌ٩ة ٬ٮ ٩ةدشه  َّْ رتاض ىلع ٤٧ٔيةت ا٣ٞذ٢ كا٣ٛذٟ ثة٣  كإثةدد٭٥  كأ٦ٌة األ

 ٌَ  الع ىلع ظٞةاٜ األمٮر ككاٝٓ احلةؿ. ٨ٔ ٔؽـ الٮيع كاال

يف ٬ٰؾا احلؽير إماكالن ٨٦ اجلةظيح الك٪ؽيٌح؛ ألفَّ يف  ك٣ٰس٨ ٩ٞٮؿ/ إفَّ 
 .(1)ك٬ٮ دل٭ٮؿه   ق٪ؽق أمحؽ ث٨ ٔس٧ةف اآلدَلٌ 

 مدة المعارك -هـ

 َّ  لانحذٌث األ

٨ٔ زٌر ث٨    ٨ٔ امل٪٭ةؿ ئٌ املاٌل  ٨ٔ ٧ٔؿك ث٨ ٝيفو  ٬ةركف  ظٌؽز٪ة أثٮ»
ٓى ٤ٔي   ٧ً ؿّّ يٞٮؿ/  ة ظجيل  قى ٛى ة  حي ٛن ك ٥ ػى ٭ي ىكٮمي ٢ ٦ًٌ٪ة  ي ى ثًؿىصي ًَٛتى جي اهللي ا٣

ة ظٌت  ال ؿٍصن ؿ ٬ى ٍم٭ي
ى
٫ زى٧ةًجيىحى أ ًٞ ٙى ىلعى اعدً ٓي الكي ٌى ٍُٕيً٭٥ إاٌل الكيٙ  يى حي

ىؿىمًحى٪ة ي٘ؿي٫ اهلل ثبن  ٬ة ل دٍلً ىٍٮ اكف ٨ٍ٦ً كي حى  ل ٧ى ًَ دًل ٚة يٮا/ كىاهلًل ٦ة ٬ٰؾا ٨ٍ٦ً كي ٮل يٞى
 .(2)«حةس كبن أ٦يٌ ا٣ٕجٌ 

                                                                                              

 ؛۱۱7۹  ر٥ٝ   دؿدمح أمحؽ ث٨ ٔس٧ةف اآلدَلٌ ۲65  ص ۱مكذؽراكت ٥٤ٔ رصةؿ احلؽير/ ج  (1)
 . ۱۱45  ر٥ٝ ف اآلدَلٌ   دؿدمح أمحؽ ث٨ ٔس٧ة۲۱6  ص 6املٞةؿ/ ج  د٪ٞيط 

 ٨٦ كدل ٚة٧َح   أٌف ا٣َٛت دٛؿج ثؿص٢و  ٚي٧ة ذ٠ؿق ٩ٕي٥ه  /۱۲5  ابلةب ۱۰6املالظ٥ كا٣َٛت/ ص ( 2)
( ا٣َٛت ؛۱6۲ح  ح إىل ٨٦ م١ٌ   ػؿكج امل٭ؽٌم  /45ةب   ابل5ج   ۰74/ ص )جلٕي٥ ث٨ مٌحةدو

 . ۱۲۱۹ثيخ املٞؽس كالنةـ  ح 
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 انحذٌث انثاوً

ٍّيً ث٨ ٌٔل  » كى / أ٩خى وةًظتي  ٔى٨ ٔيص ث٨ اخلىٌنةًب  ٝةؿ/ ٝي٤خي ل٤ًٍعي
مًؿ؟ ٝةؿ/ 

ى
ٮديٮري ثأثي٫  ٬ٰؾا األ ال  ك٣ٰس٨ وةًظتي األٍمًؿ ا٣ُؿيؽ الرشيؽ  ال٧ى

٫ً ز٧ةًجيىحى أٍم٭يؿ ًٞ ٫ي ىلع اعدً ٛى ي ٓي قى ٌى ٫ً  يى ّّ٧ ٕى ىنَّ ثً
 .(1)«ال٧ٍي١ى

 انحذٌث انثانث

ٓي  ...يٞٮؿ/  ابلةٝؿ  صٕٛؿو    ٝةؿ/ ق٧ٕخى أثةثىريو  أيب٨ٔ » كيٌ
ة ؿصن ة ٬ى ؿصن / ١ٚيٙ  اهللظٌت رىىضى  (2)الكيٙ ىلع اعد٫ٞ ز٧ة٩يح أم٭ؿ ٬ى . ٤ٝخي

 .(3)«يي٤يق اهلل يف ٤ٝج٫ الؿمححاهلل؟ ٝةؿ/  ي٥٤ٕ رىض

٨٦  ح جليل اإل٦ةـ ا٣ٞةا٥ ةت اَلضٮ٦يٌ ك٢ٕ٣َّ املٞىٮد ٬ٮ أفَّ ٦ٌؽة ا٤٧ٕ٣يٌ 
  ز٥ٌ ٠َّس مٮكح ا٣ْةملّي كدٌٕيٙ ٝٮا٥٬ كدالمي٭ة ْل ز٧ة٩يح أم٭ؿو  أص٢

ٕيٌ  حه إيؾاايٌ  ةته دٕٞج٭ة ٤٧ٔيٌ  ح ٔرب مؿاظ٢؛ تل١ٮف ٩تيضذ٭ة اجل٭ةايٌ  دذ٥ٌ  حه كمًٮ
 ة كإىل األثؽ.اقتبىةؿ صؾكر ا٣ٛكةد كا٥٤ْ٣ ٩٭ةاي  

                                                                                              

  ٨٦5 كٝٮع ا٣٘يجح  ح  ٦ة أػرب ث٫ احلكّي  /۲۲  ابلةب ۲۱۸  ص ٧٠۱ةؿ ادلي٨/ ج  (1)
  رشح ٬ٰؾا احلؽير ثُؿيٞحو  كٝؽ د٥ٌ 

ي
ا٣ٛى٢ اثلةين ٨٦ ٬ٰؾا ال١ذةب حتخ ٔ٪ٮاف  /ػؿل. ا٩ْؿأ

 )ظس٥ ا٣تك٧يح(.

ٍؿج/ ٝذةؿه  (2)    ثةب اَلةء ٦ٓ الؿاء. ۰57  ص 5/ ج   اجل٭ةيح يف ٗؿيت احلؽير كاألزؿكاػذالطه  ال٭ى

يٍجح ا٣ (3)   ٦ة ركم يف ٗيجح اإل٦ةـ امل٪ذْؿ  /۱۲  ابلةب ۱65ك ۱64/ ص (ل٤٪٧ٕةينٌ )٘ى
 .5  ح ۲ٛى٢ ا٣



 173  ..................................  كقٟٛ ادل٦ةء يف ٔرص ا٣ْ٭ٮر ا٣ٛى٢ اخلةمف/ دراقح ركايةت ا٣ٞذ٢ 

 

ح ٨٦ اجلةظي ًٕيٛحه  إفَّ الؿكايةت اثلالث ا٣يٌت ذي٠ؿ ٚي٭ة اَلؿج ْل ركايةته 
يص ث٨ ػٌنةبو  الك٪ؽيٌح  ٧ٕٚؿ ث٨ ٝيفو  يف ق٪ؽ الؿكايح األكىل كاثلة٩يح  ٔك

محـة اٌلم كٝٓ اخلالؼ ٚي٫  دل٭ٮالف  كف ق٪ؽ الؿكايح اثلةثلح ٬٪ةؾ اث٨ أيب
 كف دٌٕي٫ٛ أك دٮزي٫ٞ  ٚذأٌم٢.

ي تعاطيه مع األشخاص والفرق المختلفة   رصامة اإلمام المهدي -و
 
 ف

كُّ٭٥ رمحةء  ث٢ ٥٬ ٦ننأ الؿمحح   إفَّ األا٧ح األَ٭ةر ٨٦ آؿ حم٧ٌؽو 
ة احلٞيٞيٌ  كا٣رباكت  اإل٦ةـ/ األ٩يف »/ ح ٨٦ اهلل دٕةىل  يٞٮؿ اإل٦ةـ الًؿ

عي  ـى ٛ ٘رًي  ك٦ى دًل الىَّ ةي ثةلٮى َّ ُـّ ا٣ربى ٜي  كاأل ٞي خي النَّ
ى
ٜي  كاأل ٜي  الٮادل النٛي ٚي الؿَّ

جةًد يف ادلا٬يح اجل ًٕ  .(1)«ةدً ا٣
ٓو  كف ركايح أيب / ث٤٘ن ٨ٔ ٧ٔؿك ٤ٝخ أليب ٔجؽ اهلل »ٝةؿ/  النةَلٌ  ربي
٫.ٚٞةؿ/   ث٨ إقعةؽ ظؽيره   ٚؿأل وٛؿةن  املؤ٦٪ّي  ٝةؿ/ دػ٢ى ىلع أ٦ري  أًؿ
ة ث٫  ٚٞةؿ ٦ة ٬ٰؾق الىٛؿة؟يف كص٭٫  ٝةؿ/  ٕن إ٩ٌة جلٛؿح /  هل ٌٔلٌّ   ٚؾ٠ؿ كص

س ٨ي ٪يؤى ٥  ك٩ؽٔٮ ٣س٥ ٚذؽٔٮف ذى ٣ٛؿظس٥  كحنـف حلـ٩س٥  ك٧٩ؿض ملًؿ ٝةؿ  .٦ّّ
٨؟ ٚٞةؿ/ ٧ٔؿه  ٤ٔي٪ة  إ٩ٌة قٮاءه ك/ ٝؽ ٔؿٚخي ٦ة ٤ٝخى  ك٣ٰس٨ ٠يٙ ٩ؽٔٮ ٚذؤ٦ّّ

 .(2)«كوؽؽ ٧ٔؿه / اهلل  ٔجؽ ٚٞةؿ أثٮ ابلةدم كاحلةرض.

                                                                                              

ٓه  ٩ةدره  ح  ثةبه   ٠ذةب احلضٌ ۰۲۲  ص ۱الاكيف/ ج  (1)  .۱يف ٢ٌٚ اإل٦ةـ كوٛةد٫  ح  صة٦

ـء اخلةمف  ۰6۲  ص ۱ثىةاؿ ادلرصةت/ ج  (2) ٭٥ يٕؿٚٮف ٨٦ ي٧ؿض ح أ٩ٌ يف األا٧ٌ  /۱6ةب ابل  اجل
   ۰6ج  حبةر األ٩ٮار/ ؛۰  ح  ٪ٮف ىلع داعء ميٕذ٭٨٦٥ ميٕذ٭٥ كحيـ٩ٮف كيؽٔٮف كيؤ٦ٌ 

 .۱۰  ح ٫ ال حيضت ٦٪٭٥ شءه أ٩ٌ  /۹ةب ابل  ٠ذةب اإل٦ة٦ح  ۱4۲ص 
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ة ٦ة كٝٓ ٦ٓ ر٦ي٤ح  ٚٞؽ ٝةؿ/  ٌن اكن »ك٩ْري ٬ٰؾق الؿكايح أي ١خي ٔك ٔك
ا يف ز٦ةف أ٦ري املؤ٦٪ّي  حن   مؽيؽن ٌٛ يف يٮـ اجل٧ٕح   ٚٮصؽت ٨٦ ٩ٛط ػ

/ ال كأوٌٌل ػ٤ٙ   أٔؿؼ ميبنة أ٢ٌٚ ٨٦ أف أٚيي ىلع ٩ٛط ٨٦ املةء ك٤ٝخي
 ٤ٕٛٚخي  ز٥ٌ صبخ إىل املكضؽ  ٧ٌ٤ٚة وٕؽ أ٦ري  .أ٦ري املؤ٦٪ّي 

ٟ  ٧ٌ٤ٚة ا٩رصؼ أ٦ري املؤ٦٪ّي  املؤ٦٪ّي   امل٪ربى اعد ٌٔلَّ ٰذلٟ الٔٮ
ثٌٕٟ يف  ٟه تنجٌ ية ر٦ي٤ح  رأيذيٟ كأ٩خ ٦ي ٞةؿ/ كدػ٢ ا٣ٞرص دػ٤خي ٫ٕ٦  ٚ

/ ٥ٕ٩. كٝىىخي ٤ٔي٫ ا٣ٌٞىح ا٣يٌت ٠٪خي ٚي٭ة ؟ثٕيو  م مح٤ن ىلع كاٌل   ٤ٞٚخي
جح يف الىالة ػ٫ٛ٤  ٚٞةؿ/  ٪ة الٗؿ ية ر٦ي٤ح  ٣يف ٨٦ مؤ٨٦و ي٧ؿض إاٌل مًؿ

٫  كال ـ٩ٌة حبـ٫٩  كالحي ث٧ًؿ اٌل ة دلاعا٫  كاليك١خ إيؽٔٮ إاٌل أ٦ٌ٪ٌ  ـف إاٌل ظى
ً  دٔٮ٩ة هل. ٦ٕٟ يف  ٧ى٨ٍ ٤ٞٚخ هل/ ية أ٦ري املؤ٦٪ّي  ص٤ٕن اهلل ٚؽاؾ! ٬ٰؾا ل

ية ر٦ي٤ح  ٣يف ي٘يت ٌٔ٪ة ا٣ٞرص  أرأيخى ٨٦ اكف يف أَؿاؼ األرض؟! ٝةؿ/ 
 .(1)«مؤ٨٦ه يف رشؽ األرض كال يف ٗؿب٭ة

إ٩ٌة »... صةء ٚي٭ة/   إىل النيغ املٛيؽ ثٕس٭ة اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  كف رقة٣حو 
٥  كالٗى  ؿااعدًسي ٭٤٧ّيى ل٧ًي ٥ الألكاءي   ريي ٦ي ؿى ثًسي ى ىٮال ٰذلٟ ٣ىزنى ٥  كل ٠ًؿكي ٩ةقّيى ًلً

ٔؽاءي 
ى
٥ي األ  .(2)«كاٍو٤ُى٧ىسي

                                                                                              

ـء اخلةمف  ۰6۲ك ۰5۹  ص ۱ثىةاؿ ادلرصةت/ ج  (1)  ٮف ٭٥ يٕؿٚح أ٩ٌ يف األا٧ٌ  /۱6ةب ابل  اجل
  حبةر األ٩ٮار/ ؛۱  ح  ٪ٮف ىلع داعء ميٕذ٭٨٦٥ ي٧ؿض ٨٦ ميٕذ٭٥ كحيـ٩ٮف كيؽٔٮف كيؤ٦ٌ 

 .۱۱  ح ٫ ال حيضت ٦٪٭٥ شءه أ٩ٌ  /۹ةب ابل  ٠ذةب اإل٦ة٦ح  ۱4۲  ص ۰6ج 

 املٛيؽ.النيغ  كرد ىلع قح  ذ٠ؿ ٠ذةبو   دٮٝيٕةت اجلةظيح املٞؽٌ ۲۰۲  ص ۰ االظذضةج/ ج (2)
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٥٬ ٦ٕؽف  ح األَ٭ةر ا ٦ٛةد٬ة أفَّ األا٧ٌ صؽ   ك٬٪ةؾ أظةدير ٠سريةه 
الؿمحح  كب٧ٞذیض رمحذ٭٥ ٬ٰؾق يكذ٤ــ ٤ٔي٭٥ ك٦٪٭٥ رٚٓ املٮا٩ٓ كا٣ٕٞجةت ٨ٔ 

ح  كاملٮاص٭ح الىةر٦ح كاحلةق٧ح ٦ٓ ا٣ْةملّي كاملؼة٣ّٛي ٬ؽايح ا٣برشيٌ  َؿيٜ
ذ٫  ك٬ٰؾا األمؿ ٬ٮ أظؽ مىةديٜ رأٚح اإل٦ةـ كرمحذ٫ ألظاكـ اإلقالـ كظة٧٠يٌ 

ثةملؤ٦٪ّي كالؿمحح ثٕةل٥ الٮصٮد. ٬ٰؾا ٦ٓ االتلٛةت إىل أفَّ ا٣ْؿكؼ كالٮٝةآ يف 
٨٦ األٕٚةؿ الىةدرة  ٩ْؿو ٨ٔ ٢ٕٚو  أك ٌٗي  تك٧ط ثأمّّ تكة٢٬و  ٔرص ا٣ْ٭ٮر ال

 َل٥ أك مؿااعد٭٥. زي أدن ٦ؽاراةو ّت ٨٦ املٕة٩ؽي٨ كاملكذ١ربي٨  ث٢ ال
كأ٩ىةرق األكٚيةء املٞذؽري٨ كَاٌلب  كبةتلةيل ٚرصا٦ح اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 

ؽاء يذ٭ةكىكف الٮاظؽ د٤ٮ اآلػؿ.  ٌنةٝ٭ة ّت٢ٕ اأٔل  الن٭ةدة ٔك
ح ديٮًصؽ يف ٤ٝٮب ح كاالقتن٭ةديٌ ت اجل٭ةديٌ كاجلؽيؿ ثةل٠ؿ أفَّ ٬ٰؾق احلةال

ت كاخلٮؼ كاال٩سكةر  األمؿ اٌلم يؤدٌ  ة الٔؿ ؽاء مؽَّ م إىل اقتكالـ لكّّ اأٔل
ٙو      ظٌت يٛٞؽكا الكيُؿة ىلع أ٩ٛك٭٥كّةل٥و    كإراعب لكّّ ٔؽك  ك٦ٕة٩ؽو  خمة٣

ٌٚالن ٨ٔ اقذ٧ٕةهل كمٮاص٭ح اإل٦ةـ   يكذُيٕٮف مح٢ الكالح يف أيؽي٭٥ ٚال
احلةصح إىل  كد٢ٌٞ   حكأوعةث٫ ث٫؛ كلٰ٭ؾا الكجت دٌيٜ دااؿة املٮاص٭ح ا٣ٕك١ؿيٌ 
 قٟٛ ادل٦ةء  كبةجلتيضح دت٪ةٝه أٔؽاد ا٣ٞذًل أك اجلؿیح.

ح دنذف أقجةب املٕىيح ىلع كص٫ األرض  ةت الضكريٌ كبٕؽ ٬ٰؾق ا٤٧ٕ٣يٌ 
د  كب٪ةءن ل٤ُ٘ةة كا٣ٕىةة ٌق يؿكٌصٮا ل٧٤ٕىيح كا٣ٛكة آ٨٦ه  يٕٮد ٬٪ةؾ ماكفه  ٚال

٤ُٙ ث٤ٔي٫ يىجط امل٤ْٮمٮف كاملكذٌٕٛٮف كَةبلٮ اخلري كالىالح من٧ٮ٣ّي 
؛ درصُّ ىلع مٮٝٛ٭ة الٌةٌؿ  ا ٦ٕة٩ؽةه صؽ   ٤ٝي٤حه    كدجىق ٚؿٝحه اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 

ح أك الى٤ط أك اتلٞيٌ  كلا ٚال ح أك الؿمحح كالؿأٚح يف اتلٕةيط ٦ٓ ٦ٕىن ل٧٤ٛةًك
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ٗري الكيٙ  ٦ٞةث٢ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  ته كػيةرا دجىق ظ٤ٮؿه  ٬ٰؤالء  ٚال
ىلع ٬ٰؤالء األٚؿاد  (1)كالك٤ي٧ةينٌ  ٌم اكدكإ٧ٔةؿ ا٣ٌٞٮة ا٣ٞ٭ؿٌيح  كاحلس٥ ادل

 ٌٜ  .كاجل٧ةاعت املٕة٩ؽة ل٤ع
ة يف ثٕؽ ٬ٰؾا ابليةف يذٌ  ٕن ٌط جلة أفَّ األمؼةص كاجل٧ةاعت ا٣يٌت دٞٙ ٦ة٩
  ٨ٔ قبي٢ اهلل دٕةىل ا يف َؿيٜ إوالح ا٣برشٌيح  كدىؽُّ َؿيٜ اَلؽايح  كقؽ  

ٌج٫؛ كلٰ٭ؾا كردى يف الؿكايح/  ْل ا٣يٌت دٞٓ مٮردنا جل٧ٞح اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  ٗك
ا» ىٍكتىذيتى أظؽن ي ذ٢ًٍ... كالى ٞى ىكريي ثًة٣ ٨ٍ ٩ةكاقي   كىا٣ٞةا٥ًي ي ي٢ٍه ل٧ًى  .(2)«كى

                                                                                              

  .ككؾا ٝةؿ  ة ٝةؿ يل ٠ؾاقةل٧ن  إفٌ  /اهلل  ٔجؽ ٤ٞٚخ أليب اء ٝةؿ/ ...ٔجيؽة احلؾٌ  ٨ٔ أيب» (1)
   خي٤ٙ ٨٦ ثٕؽق ٨٦ ي٢٧ٕ ث٧س٢ ٫٤٧ٔظٌت  خه ة ٦يٌ ي٧ٮت ٦٪ٌ  ٫ الٔجيؽة إ٩ٌ  / ية أثةٚٞةؿ 

ُٰٔ دأجيؽة ية أثة .كيكري بكريد٫ كيؽٔٮ إىل ٦ة داع إحل٫
ي
ُٰٔ  إ٫ٌ٩ ل٥ ي٧٪ٓ ٦ة أ

ي
 كد أف أ

ال يكأؿ   ظس٥ حبس٥ داكد كق٤ي٧ةف ؽو إذا ٝةـ ٝةا٥ آؿ حم٧ٌ ق٤ي٧ةف. ز٥ٌ ٝةؿ/ ية أثة ٔجيؽة  
٭٥ إذا ّ٭ؿ أمؿ٥٬ ظ٧١ٮا أ٩ٌ   حيف األا٧ٌ  ح  ثةبه   ٠ذةب احلضٌ ۲۹7  ص ۱الاكيف/ ج ]« ٪حن ثيٌ 

  ٔجؽ أثٮ٨ٔ أثةف ث٨ د٤٘ت ٝةؿ/ ٝةؿ » [.۱٪ح  ح يكألٮف ابليٌ  كال  داكد حبس٥ داكد كآؿ
يٞيض ثٌٞةء  ٬ٰؾا امل٭ؽٌم  كادو  ة ٚذ٪ةدم ثس٢ٌ رحين  -دجةرؾ كدٕةىل  -... ٚيجٕر اهلل / اهلل 

٩ٮادر  /5۸  ابلةب 67۱  ص ٨۰/ ج ادلي ٧٠ةؿ ] «٪حن كال يؿيؽ ٤ٔي٫ ثيٌ   داكد كق٤ي٧ةف
 .[۱۹ال١ذةب  ح 

يٍجح  (2) ٘ى ٔٞؽ  ؛۱4  ح ٦ة ركم يف وٛح اإل٦ةـ امل٪ذْؿ  /۱۲   ابلةب ۰۲۱/ ص (ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣
إزجةت  ؛يف ٦ة مجؿم ٨٦ املالظ٥/ يف ٚذٮظةد٫ كقريد٫  ا٣ٛى٢ اثلة٣ر /۹  ابلةب ۰۰6ادلرر/ ص 

  5۲۲  ح ۰7ٛى٢ ا٣   يف اجلىٮص ىلع إ٦ة٦ح امل٭ؽٌم / ۲۰ةب ابل  5۲۹  ص ۲ ج /اَلؽاة
حتخ  ـه ۱4۲7ح اعـ امل٭ؽكيٌ يف ةرج يف حبر اخليف دركق٪ة  ا كدال٣حن ايح ق٪ؽن ً٪ة لٰ٭ؾق الؿككدٕؿٌ 

 . ٔ٪ٮاف ٝجٮؿ اتلٮبح يف ز٦ةف امل٭ؽٌم 
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 وجنسياتهم  المعارضون لإلمام المهدي -ز

ـو  ف إىلينذ٧ٮ إٌف ثٕي ٦ٕةريض اإل٦ةـ وةظت الـ٦ةف  ثٕي٪٭ة  أٝٮا
  ٧٠ة أفَّ ٝحن   كابلٕي اآلػؿ يتٌجٕٮف أدية٩نة ٦ذٛؿٌ ػةٌوحن  ةتو صنكيٌ حي٤٧ٮف ك

ا  ١ٰ٣٪ٌ  ة ٨٦ ا٣ٛؿؽ كاملض٧ٮاعت دٕذٞؽ ثةإلقالـ ّة٬ؿن ٌن ٭٥ يف احلٞيٞح ٬٪ةؾ ثٕ
 ٦٪ةٚٞٮف  أك أ٩ٌ٭٥ ٨٦ أوعةب ا٣ٞؽاقح امل٪عؿٚح كاملْة٬ؿ الاكذثح.

ٜو  ػةصٌّ  سٮف هل دٕةم٢ه ٚكٮؼ ي أ٦ٌة اإل٦ةـ امل٭ؽٌم   ٚؿي
   كقريةه ٦ٓ لكّّ

ـو ٦ٓ  حمٌؽدةه  ة ٨٦ د٤ٟ   ىلع ظؽةو  لكّّ ٝٮ كف الؿكايةت اآلديح ق٪ٕؿض أٝكة٦ن
 ٦ٕ٭ة/  ح دٕةيط اإل٦ةـ ةت ككيٛيٌ ا٣ٞٮ٦يٌ 

 ألُاو انعزب -۱

ـو  كرد يف الؿكايةت الرشيٛح إمةراته  ٨٦ ا٣ٕؿب  ك٢ٕ٣َّ املٞىٮد  إىل أٝٮا
ةٝؿيل   ث٭٥ أ٢٬ م١ٌح كٝجي٤ح  ا٣ٕجٌةس كبن كبن (1)أ٦يٌح ثن ػىٮون

                                                                                              

٥ ٨٦ أ٩ٌ٪ة كحبكت حتٞيٞ٪ة كدتجٌ  (1) كاف اك٩ٮا   يسٮ٩ٮا ٔؿبنة أوالن  مٮيّّّي ل٥ٕ٪ة ٩ؿل ثأٌف األىلع الٗؿ
ٌن أكف ٦٪٭٥ ؽٌ ا٣ْ٭ٮر يٕ ككٰؾلٟ نك٤٭٥ املٮصٮد ز٨٦  ٭٥ ٦٪٭٩٥ٌ أحبكت املٕؿكؼ  ة  ك٣ٰس٨ ي

اث٢ أدٮا ٨٦ الؿكـ    ٣يكٮا ٠ٰؾلٟ حبكت ابلعر اتلةريخٌ    كٝؽ أس٥٬ ك٥٬ ٦٪٭٥ حتؽيؽن
 ح  ٚةٌدٔٮا ثٕؽ ٰذلٟ أ٩ٌ٭٥ ٨٦ ا٣ٕؿب.ا٣ٕؿب كص٤جٮ٥٬ إىل امل٪ُٞح ا٣ٕؿبيٌ 

ك٣يف »ؿ/ ٝة إذملٕةكيح  حرقةتل٫ اجلٮاثيٌ  يف املٮ٦٪ّي  كيٕؿؼ ٰذلٟ ٨٦ ػالؿ ك٧ةت أ٦ري
 .[۱7ؿقة٣ح ال٩٭ش ابلالٗح/ ٝك٥ ال١ذت  ]« الرصيط اكل٤ىيٜ

ض لٰ٭ؾا األمؿ ٨٦ ( دٕؿٌ ٬ 656 ق٪ح )املذٮٌف  احلؽيؽ املٕزتلٌ  أيب ث٨امةرح اجل٭ش  فٌ أكاجلؽيؿ ثةل٠ؿ 
 ث٨ام أزةرق ٬ٰؾا ابلعر اٌل  ىلع أفٌ  ة يؽٌؿ م٧ٌ « ؟نكت ٦ٕةكيح مج٭حه  ٢٬ اكف يف»ػالؿ تكةؤهل/ 

 



 2حبٮثه ٧٤ٔيٌح يف ا٣ٌٌٞيح امل٭ؽكٌيح ج  ........................................................ 178

                                                                                              

ؿقة٣ح ال  ذي٢ ۱۱۹  ص ٩۱5ْؿ رشح ٩٭ش ابلالٗح/ ج ]ا .حه دةرخييٌ  كصؾكره  ٦ذؽاده اؽيؽ هل احل أيب
ّٛي كا٧٤ٕ٣ةء يف ا٣ٞؿف اثلة٣ر كالؿاثٓ ك٦ة ثٕؽ٬ة إىل ٬ٰؾا إذ أمةر ثٕي املؤ٣ٌ  ؛ك٬ٮ ٠ٰؾلٟ [۱7

 حلٟ مٮا٬ؽ ىلع ٰذلٟ/إّي ثة٣ٕؿب كٝؿيل  كردجةط األمٮيٌ اك٩ٛٮا   األمؿ

٭٥ ٨٦ ٝؿيل ك٣يكٮا ٨٦ أ٦يح؛ ذ٠ؿكا أ٩ٌ  ٮث٪(/ »٬ ۲5۰ق٪ح  )املذٮٌف  ال١ٮفٌ ا٣ٞةق٥  ثٮأيٞٮؿ  -۱
ـي  أو٤٭٥ ٨٦ الؿكـ  كٚي٭٥ دأكي٢ ٬ٰؾق اآليح كإفٌ   ٝؿيل ك ٤ًجىًخ الؿُّ ٥  ٗي رًٍض كى٬ي

ى
ٍدنى اأٍل

ى
يًف أ

٤ًجيٮفى  ٍ٘ يى ٤ىًجً٭٥ٍ قى ٗى ًؽ  ٍٕ ٨ بى ّّ٦  ٌةسا٣ٕجٌ  ث٪ٮكقي٤٘ج٭٥ ىلع ٰذلٟ   امل٤ٟ ٭٥ ٤ٗجٮا ىلع٦ٕ٪ةق أ٩  
ٚأراد أف ينكج٫ كي٤ع٫ٞ ثنكج٫ ٢ٕٚ ٰذلٟ كصةز  ٔجؽه  ح إذا اكف ألظؽو ا٣ٕؿب يف اجلة٤٬يٌ  كٰذلٟ أفٌ 

ة ا هل رك٦ي   ٔجؽن ٝؽ دبٌن   ٦٪ةؼو  ٔجؽ ث٨  أػة ٬ةم٥  ٦٪ةؼو  ٔجؽ ث٨   م٧فو  ٔ٪ؽ٥٬... كاكف ٔجؽ
ٚؽرج نكج٫ ٠ٰؾلٟ   م٧فو  ث٨ ٔجؽ  حٚنكت أ٦يٌ   ٩ٛك٫ إىل م٧فو  ٚنكج٫ ٔجؽ  حأ٦يٌ  /يٞةؿ هل

ـء ۱۰۲ - ۱۰۱قذ٘ةزح يف ثؽع اثلالزح/ ص اال]« ح ٨٦ الؿكـأ٦يٌ  إىل ٬ٰؾق ا٣٘ةيح. ٚأو٢ ثن   اجل
ـٌ اثلةين  ٌٝيٌ   .[كسٮـ كاجلٮاب ٨ٔ ٰذلٟ ح دـكيش ٧ٔؿ ٨٦ أ

ا٣ٞٮؿ يف نكت »٨٦ أٔالـ ا٣ٞؿف اتلةقٓ/  ابلعؿاينٌ  ث٨ والحو اكٝةؿ النيغ ٤ٛ٦ط ث٨ احلك٨  -۰
  الن٧ف ث٨ ٔجؽ ٦٪ةؼو  يس٨ ٨٦ و٤ت ٔجؽ ٫ ل٥اـ  ٚإ٩ٌ الن٧ف/ مأف ا٣ٕٮٌ  جؽح ث٨ ٔأ٦يٌ 
  ٧٠ة نكت ا٣ٌٕٮاـ إىل ػٮيدلو   الن٧ف ٚنكت إحل٫ ٚةقذؼ٫ٛ٤ ٔجؽ  ٨٦ الؿكـ ٧ة ٬ٮ ٔجؽه كإ٩ٌ 
كدىؽيٜ ٰذلٟ صٮاب أ٦ري   ٧ة ٥٬ م٤عٞٮف ث٭٥ح دميٕ٭٥ ٣يكٮا ٨٦ و٤ت ٝؿيل  كإ٩ٌ أ٦يٌ  ٚج٪ٮ

يف ثٕي ٦ة كرد يف أنكةث٭٥  ا٣ٞٮؿ يف نكت    ثةبه ۱۲۲ك ۱۲۰اـ اجلٮاوت/ إلـ]« املؤ٦٪ّي ملٕةكيح...
 . [م٧فو  ح ث٨ ٔجؽأ٦يٌ 

 ة ٣ٕجؽة رك٦ي  ح اكف ٗال٦ن أ٦يٌ  فٌ أاملن٭ٮر / »س األردثيٌلٌ املنكٮب ل٧٤ٞؽٌ  (ظؽيٞح النيٕح)كف  -۲
/ ٕحٞح النيظؽي] «رقالن٧ف ثٕؽ أف ظؿٌ  ةق ٔجؽدب٪ٌ  قذٕؽادو اة كذا ٫ اكف ذ٠ي  كب٧ة أ٩ٌ   الن٧ف

 .[حيف ٦ُة٨ٔ ٦ٕةكيح كبن أ٦يٌ    ٚى٢ه ۲4۹ص 

ػ  ثيف ٠ذةث٫ املكٌُل  وٛ٭ةينٌ األ ؽو الؿمح٨ٰ ث٨ حم٧ٌ  ؽ ث٨ ٔجؽ  ٨ٔ حم٧ٌ ك٢ٞ٩ ٧ٔةد ادلي٨ ا٣ُربٌم  -4
 ث٨ ٔجؽةٚذلا أ٤َٜ ٤ٔي٫ ث ؛ةقالن٧ف ٚذب٪ٌ   ٣ٕجؽة كمم٤ٮاكن ح اكف رك٦ي  إف أ٦يٌ / »(ابلؽيٓ)

 .[ةة رك٦ي  ح اكف ٗال٦ن أ٦يٌ  يف ثيةف أفٌ  /۹ةب ابل  ۰6۹   ص۱اكم٢ ث٭ةیي/ ج ]« الن٧ف
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 ُح.ح املتك٤ٌ ميجح  أك احل١ٮ٦ةت ا٣ٕؿبيٌ 
ؿؽ كاجل٧ةاعت املؾ٠ٮرة اك٩خ دلي٭٥ مٮاٝٙ ق٤جيٌ  ًٛ  أ٢٬  ٨٦ حه ٬ٰؾق ا٣

٧ؽة ٬ٰؾق املٮاٝٙ ثؽأت يف ٦ٕؿكح ثؽرو ابليخ  ا٣ٌيت مألٍت ٤ٝٮبى٭٥    ٔك
ة أل٦ري املؤ٦٪ّي ٌٔل   ٌن ا كب٘ بكجت ٝذ٫٤ آلثةا٭٥  ؛ كذٰلٟ ظٞؽن

 كأصؽاد٥٬ املرشكّي.
                                                                                              

ٝٮهل اكل٤ىيٜ  ا٣ْة٬ؿ أفٌ / »حإىل ٦ٕةكي املٮ٦٪ّي  ٦ريأذي٢ رقة٣ح  ٦ح املض٤طٌ ٝةؿ ا٣ٕاٌل  -5
ٓو   إىل ٦ة ٬ٮ املن٭ٮر يف نكت ٦ٕةكيح ٧٠ة قيأ ي إمةرةه  آػؿ  كٝؽ بكٍ الالكـ يف ٰذلٟ يف مًٮ

يف  ة جلةمٮس ٦ٕةكيح. كٝؽ ذ٠ؿ ثٕي ٧٤ٔةا٪ة يف رقة٣حو ْن كّتة٢٬ ٬٪ة ظٛ  ٨٦ ٬ٰؾا الرشح
ٚةقذ٤ع٫ٞ ٔجؽ   ٨٦ الؿكـ ٧ة ٬ٮ ٔجؽه كإ٩ٌ   يس٨ ٨٦ و٤ت ٔجؽ م٧فو  ح ل٥أ٦يٌ  اإل٦ة٦ح أفٌ 

كأراد أف ينكج٫ إىل  ح إذا اكف ألظؽ٥٬ ٔجؽه كاك٩خ ا٣ٕؿب يف اجلة٤٬يٌ   كنكج٫ إىل ٩ٛك٫ م٧فو 
 اـ أثٮكب٧س٢ ٰذلٟ نكت ا٣ٕٮٌ  /ٝةؿ .ٜ ثنكج٫ٚي٤ع  ٨٦ ا٣ٕؿب ص٫ ٠ؿي٧حن ٩ٛك٫ أٔذ٫ٞ كزكٌ 
كيىؽؽ  /ٝةؿ .٧ة حلٞٮا كلىٞٮا ث٭٥كإ٩ٌ   ٣يكٮا ٨٦ ٝؿيل ح ٝةَجحن أ٦يٌ  ٚج٪ٮ .الـبري إىل ػٮيدلو 

٣يف امل٭ةصؿ " "/٦٪ةؼو  ٔجؽ ة ث٪ٮإ٩ٌ "اعا٫ ة ٨ٔ ٠ذةث٫ كادٌ صٮاثن  ٰذلٟ ٝٮؿ أ٦ري املؤ٦٪ّي 
  ص ۲۲حبةر األ٩ٮار/ ج ]«  ةكيح إ٩سةر ٰذلٟيكذُٓ ٦ٕ كل٥  كال الرصيط اكل٤ىيٜ  اك٤ُ٣يٜ

 . [4۲7إىل ٦ٕةكيح  ح  ٠ذج٫  /۱6ةب ابل  ۱۲7

ة ظؽكد الؿكـ ٧ٚنةرٝ٭٥ كم٧ةَل٥ أ٦ٌ / »)٦ٕض٥ ابلدلاف(يف  احل٧ٮٌم  ة ظؽكد الؿكـ/ ٨ٕٚ يةٝٮتو كأ٦ٌ 
ك٦٘ةرب٭٥ ابلعؿ كاأل٩ؽلف    حكرس ك٥٬ الؿكس  كص٪ٮب٭٥ النةـ كاإلق١٪ؽريٌ   ا٣رتؾ كاخلـر
 ٌٝ  ۹۸  ص ٦۲ٕض٥ ابلدلاف/ ج ]« ةـ األكةسةيف ظؽكد الؿكـ أيٌ  ٭ة دٕؽٌ ح كالنة٦ةت كٌ كاك٩خ الؿ

٨ الكيٌ  .[الؿكـ  ْل يتالؿكـ ٥٬ مٕت دك٣ح رك٦ة ا٣ٌ  ة أفٌ الىعيط دةرخيي  / » الىؽر حم٧ٌؽو ؽ ٔك
ّي  ؿ  دةريغ اإل٦ة٦ّي ا٣ٕك١ؿيٌ دةريغ ا٣٘يجح الى٘ؿی/ ا٣ٞك٥ األكٌ ]« يُةحلةإف اعو٧ح اآل

 [.۰57   ص يف ظيةة أثي٫   ا٣ٛى٢ الؿاثٓ  دةريغ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 
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 ٝجي٤حن  ۰۲  ٦٪٭ة ٝجي٤حن  ۰5ح أ٫ٌ٩ اكف يف م١ٌ  (امل٘ةزم)يف ٠ذةث٫  ذ٠ؿ الٮاٝؽٌم 
ؽٌ  الؿقٮؿ األكؿـ  ًؽٌ  عؽةن اك٩خ ٦ذٌ  كا ملٕؿكح  ًك املك٧٤ّي  كأ٩ٌ٭٥ أٔؽُّ

ٰللٟ ٚإفَّ ٧ٔؽة  ؛(1)  كٝؽ أكرد أق٧ةء املٞذٮ٣ّي يف ٬ٰؾق املٕؿكح ٬٪ةؾثؽرو 
ٮعو  أقجةب خمة٣ٛح ٝؿيل ك٦ٕة٩ؽد٭٥ أل٢٬ ابليخ    أقةسو  دس٨٧ يف مًٮ

٨٦ ٬ٰؤالء املرشكّي كامل٪ةّٚٞي ػالؿ  ٣ٕؽدو   أال ك٬ٮ/ ٝذ٢ اإل٦ةـ ٌٔل  
ؿ لإلقالـ  يف الىؽر األكٌ  املٕةرؾ كاحلؿكب ا٣يٌت ػةً٭ة ٦ٓ رقٮؿ اهلل 

ا ٤ٔي٫. ك٬ٰؾا امل٧ٌٮف  ة كظٞؽن ْن ٝؽ كرد يف داعء األمؿ اٌلم مأل ٤ٝٮب٭٥ ٗي
ذى٢ى ... »اجلؽثح/  ؿىًب  كرى ٕى ٪ةديؽى ا٣ٍ دىؿى ٚي٫ً وى  ٝىٍؽ كى

ى
٥ٍ  أ ٥ٍ  ك٩ةكىشى ذيٍؤبةجى٭ي ى٭ي ثٍُةل

 ٍ٥ جٍَّخ  ٚىأكٍدىعى ٝي٤يٮبى٭ي ًى ٨َّ  ٚىأ رٍيى٬ي ٪ىيًٍ٪يَّحن كدى يَّحن كظي ً يرٍبى  كػى
ا ثىٍؽًريَّحن د٫ًً  أٍظٞةدن ؽاكى ٔى ىلعى 

د٫ًً  ٪ةثىؾى جٍَّخ ىلعى ٦ي  .(2).«..كأكى

قىع ا٣٘ةوجٮف كاحلةٝؽكف إىل إزةرة منةٔؿ  ال١ؿي٥  ز٥ٌ ثٕؽ كٚةة اجلبٌ 
ٔرب اتلؾ٠ري   كحتؿيٟ ٔٮاَٛ٭٥ كحتؿيٌ٭٥ ىلع أ٦ري املؤ٦٪ّي   اجلةس

كحن٨ ٬٪ة حنةكؿ أف ننري إىل ثٕي   (3)ثأصؽاد٥٬ كآثةا٭٥ ثٛذٟ اإل٦ةـ 
 كأ٢٬ م١ٌح ٨٧ً ٬ٰؾق ا٣ٕ٪ةكي٨/ ةالؿكايةت ا٣يٌت دؾ٠ؿ ٝؿينن 

                                                                                              

 .  ثةب تك٧يح ٨٦ ٝذ٢ ٨٦ املرشكّي ثجؽرو ۱5۰ - ۱47  ص ۱/ ج مامل٘ةز (1)

   داعء اجلؽثح.يـار ث٭ة وةظت األمؿ  /  الـيةرة الكةدقح4۹۹مىجةح الـااؿ/ ص  (2)

ىلع  ا٣ٛذ٪ح ال١ربی  أًٮاءه   ۱۰۹كٞيٛح/ ص مؤد٧ؿ ال ؛٦ح  املٞؽٌ ۱۲ٌيح/ ص األيةـ امل١ٌ  (3)
 .۱۹۲ّي/ ص أنكةب ا٣ٞؿميٌ  ؛املٮاٝٙ
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  ابليج ث وغداوحًٓ ألْول/ أْو مهّ األوّ 
ٮي٢و  يف ظؽير ٦ٌٛى٢و  ٨ٔ اإل٦ةـ ابلةٝؿ  ثىريو  ركل أثٮ    َك

ـي  إفَّ أ٢٬ى م١ٌحى ال»/ ٝةؿ  ك٩ىن  ك١ٰ٣ٌن  يٞٮؿي ا٣ٞةا٥ ألوعةث٫ًً/ ية ٝٮ ييؿيؽي
ذىشَّ  ٤ىيًٍ٭٥ ث٧ًة يىنٍجىيغ ل٧ًًسٌل أٍف حيى ٔى ً٭٥ً ألظذٌش  ؿًق٢ه إحلى الن ٨٦ً  مي ٮ رىصي ٔي يىٍؽ ٤ىيًٍ٭٥. ذى ٔى

حى  أ٩ىة رقٮؿي ٚيالف  ٞي٢/ ية أ٢٬ى ٦ى١َّ حى  ذى / امًي إىل أ٢ً٬ ٦ى١َّ ٮؿي هلى ٞي يى أوعةث٫ًً ذى
٥/ إ٩ٌة أ٢٬ي  ٮؿي ٣ىسي ٮ يٞى ٥  ك٬ي ٨ي ذيرّّيَّ ثيًخ الؿَّ  إحلسي ٚىًح  كحنى ًٕؽفي الؿّّقة٣ىًح كاخلاًل ح محىًح  ك٦ى

ال٣ىح اجلىًبيّّّيى   حم٧ٌؽو  ٪ة   كقي ُّٞ َّ ٦ً٪ٌة ظى ٝي٭ًؿ٩ة كاٍبزتي ً٭ؽ٩ة ك ُي ٧ٍ٤ً٪ة كاً ّي ٝىٍؽ    كإ٩ٌة 
ٛىت  ٥ٌ٤ ٬ٰؾا ا٣ٍ ٝيجًيى ٩ىًبيُّ٪ة إىل يىٮ٦ً٪ة ٬ٰؾا  ذى٪ىٍع٨ي نكت٪رصك٥ ٚة٩رصك٩ة. ٚإذا دسى ٪ٍؾي  ٦ي

يٮقي  حبى ٚىؾى  ٫ً ـً أدىٍٮا إحلى ز٨ً كاملٞةـ  كْل اجل ثٰ٭ؾا الالك َـّ ثّيى الؿُّ ٖى ذٰلٟ  ٠يٌح. ٚإًذاٛفي ال ثى٤
حى ال ٥ أفَّ أ٢٬ى ٦ى١َّ ديسي ك٩ى٪ة...يي  اإل٦ةـ ٝةؿ ألوعةث٫ًً/ أال أػربى  .(1)«ؿيؽي

 ٌع اىػرب لإلٌام املٓدّي  جديدةٌ  اثلان/ شياشثٌ 
ة ٨ٔ اإل٦ةـ ابلةٝؿ  ثىريو  ركل أثٮ ٌن ظؽيسنة َٮيالن ك٦ٌٛىالن صةء  أي

ؽيؽو  »...ٚي٫/  ـي ثًأمؿو صى ٮ
ٞي جى حى ؿى ؽيؽو    كًكذةبو إذا ػى ٪َّحو صى ةو    كقي ؽيؽى    كٝىٌةءو صى

ؽيؽو  أ٩ي٫ي إً   صى ؽيؽه  ك٣ىيٍفى مى ؿىًب مى ٕى ى ا٣ ذ٢ٍى  الالَّ ىلعى ٞى ا  كال  ا٣ٍ ؽن ىٍكتىجيٍق أظى  ي
حي الا٥ًو  ىٮ٦ى قي يف اهلل ل ؾي  .(2)«دىأػي

                                                                                              

رش  ۲۲7  ص 5۰حبةر األ٩ٮار/ ج  (1) ٪ؽق  ح  /۰6ةب ابل  دةريغ اإل٦ـة اثلةينٔ   ؛۸۱يٮـ ػؿكص٫ ك٦ة حيؽثٔ 
 . 77۲ ح 5۹ٛى٢ ا٣   اجلىٮص ىلع إ٦ة٦ح امل٭ؽٌم  يف /۲۰  ابلةب 5۸۲ك 5۸۰ص   ۲ إزجةت اَلؽاة/ ج

٘ىيٍجح  (2) ال٦ةت ا٣ٌ  /۱4  ابلةب ۰55 - ۰5۲/ ص (ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣ ٞةا٥ ٦ة ركم يف ا٣ٕ يـة ا٣ ج٢ٝ   ؛۱۲  ح يت دسٮفٝ 
رش  ۰۲۲ - ۰۲۲  ص 5۰حبةر األ٩ٮار/ ج  ـ اثلةينٔ  ٭ٮرق  /۰5ةب ابل  دةريغ اإل٦ة  .۹6  ح ٔال٦ةتّ 
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٧عٮر احلؽير يؽكر ظٮؿ ٚا؛ إفَّ يف ٬ٰؾق الؿكايح رصاظحن كاًعحن صؽ  
ة أفَّ حتخ الٌٍ٘ كالنؽٌ  ي٨ مج٤ٕ٭٥ اإل٦ةـ ا٣ٕؿب اٌل  ٞن ة  كٝؽ أرش٩ة قةث

املٞىٮد ٨٦ ٬ٰؤالء ا٣ٕؿب احل١ٮ٦ةتي ا٣ٕؿبيحي املتك٤ٌُح  أك ٝؿيل  أك ثٞةية 
أ٦ٌيح... ك٣يف املٞىٮد ٨٦ ا٣ٕؿب ٬٪ة ا٣ٕؿب أدمٕ٭٥  ٠يٙ كأٌف ٬٪ةؾ  ثن

ة ٠سرينا ٨٦ أ٩ىةر اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  ٕن  ٨٦ ا٣ٕؿب أ٩ٛك٭٥؟! ٥٬ دم

ؽيؽو  ٠ًذةبو »ىٮد ٨٦ ٔجةرة ككٰؾلٟ ٣يف املٞ ٪َّحو صى ةو    كقي ؽيؽى ٝؿآ٩نة آػؿ  «صى
ث٢ يسٮف ىلع املضذ٧ٓ أمؿه صؽيؽه ٦ٕةذ اهلل!   ح رقٮؿ اهلل أك ق٪َّح ٗري ق٪َّ 

ؿيته  ح الىعيعح  ٚريك٫٩ كالك٪ٌ  ؛ كٰذلٟ الثذٕةد٥٬ ٨ٔ اإلقالـ احلٞييقٌ ٗك
ا كق٪َّحن   .صؽيؽةن  ٠ذةثنة صؽيؽن

  ٌلّرات اىػدوّ اثلاىد/ ةدايث اىليام وأوىل

 احلديد األّول

ة اهلل حيىي ث٨ زكؿيٌ  ٔجؽ   ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة أثٮؽ ث٨ قٕيؽو أػرب٩ة أمحؽ ث٨ حم٧ٌ »
محـة  ٨ٔ أثي٫   ث٨ أيب   ٨ٔ احلك٨ ث٨ ٌٔلٌ ث٨ ميجةف  ٨ٔ يٮنف ث٨ كيتو 

٫ً زى٧ةًجيىحى ./اهلل  ٔجؽ   ٝةؿ/ ٝةؿ أثٮثىريو  ٨ٔ أيب ًٞ ٙى ىلع اعدً ي ىؿّّدي الكى .. مجي
يٍجىحى أم٭ي  أ ثًبىن مى ة  ٚأٌكؿي ٦ة يىجؽى ؿٍصن ذي٢ي ٬ى ٍٞ ٭ة يف   (1)ؿ  حى ٞي ّّ٤ ٕى ٥ كيي ٭ي ٓي أيًؽحى ُى ٍٞ يى ذى

                                                                                              

ح كاإلقالـ ك٦ٛذةح ي٨ اك٩ٮا ظضجح ال١ٕجح يف اجلة٤٬يٌ اٌل  ٔس٧ةف احلضبٌ ٥٬ أكالد ميجح ث٨ » (1)
  ال١ٕجح يف أيؽي٭٥  كف يٮـ ٚذط م١ٌح اكف احلةصت ٔس٧ةف ث٨ ٤َعح  كأػؾ رقٮؿ اهلل

١َّٚس٬ة ثيؽق ز٥ٌ َؿظ٭ة   ٨٦ ٔيؽافو  ٦٪٫ ٦ٛذةح ال١ٕجح  ٚٛذعخ هل ٚؽػ٤٭ة ٚٮصؽ ٚي٭ة محة٦حن 
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ة ٚىال ٝيؿينن ؿي  اؽي اهلًل. ز٥ٌ يت٪ةكى ٌ ٪ةًدي٫ً/ ٬ٰؤالء سي ؾي ٦ً٪٭ة إاٌل  ال١ٕجىًح  كيي٪ةدم ٦ي يىأػي
ٙى  كالالكَّ  ُي٭ة إاٌل الكَّ  ي ٙى  كاليٕي ٍ  يٍ جي ا٣ٍٞةا٥خيى أ ٠ًذةثةًف/ ظٌت   ؿي ؿى ٍٞ  حي

ًٌل   ٔى اءة ٨ٍ٦ً  ٚىًح ثًة٣ربى ًة  كًكذةبه ثًة١ٍ٣ٮي  .»(1) ٠ًذةبه ثًةبٍلىرٍصى

املؾ٠ٮر يف  ة؛ ألفَّ يٮنف ث٨ كيتو إفَّ يف ٬ٰؾق الؿكايح إماكالن ق٪ؽي  
 محـة ٬ٮ اآلػؿ حم٢ٌّ  دل٭ٮؿ احلةؿ  ٧٠ة أفَّ اث٨ أيب ق٪ؽ٬ة ٬ٮ مؼهه 

 ل٤ذأٌم٢ كابلعر ٔ٪ؽ٩ة.

 اثلاناحلديد 

٨٦ أ٢٬ اجلـيؿة اكف ٝؽ ص٢ٕ ىلع ٩ٛك٫    ٨ٔ رص٢و الىريفٌ  قؽيؿو ٨ٔ  ...»
جح ٚأػربد٭٥ خبرب٬ة   ٩ؾرنا يف صةريحو  كصةء ث٭ة إىل م١ٌح  ٝةؿ/ ٤ٚٞيخي احلىضى

أذ٠ؿ ألظؽو ٦٪٭٥ أمؿ٬ة إاٌل ٝةؿ/ صبن ث٭ة  كٝؽ كف اهلل ٩ؾرؾ.  كص٤ٕخ ال
٨٦ أوعةث٪ة ٨٦ أ٢٬  ٟ لؿص٢و   ٚؾ٠ؿت ٰذلمؽيؽةه  ٚؽػ٤ن ٨٦ ٰذلٟ كظنحه 

م١ٌح  ٚٞةؿ يل/ دأػؾ ٌٔن؟ ٤ٞٚخ/ ٥ٕ٩. ٚٞةؿ/ ا٩ْؿ الؿص٢ اٌلم مج٤ف حبؾاء 
                                                                                              

ؽق  ؿ/ ال إهٰل إاٌل اهلل كظؽق كظؽقز٥ٌ كٝٙ ىلع ثةب ال١ٕجح ٚٞة ىل إ - ك٩رص ٔجؽق  وؽؽ ٔك
هل  ٚٞةؿ/ ٬ةؾ ٦ٛذةظٟ ية  ٚٞةؿ/ أي٨ ٔس٧ةف ث٨ ٤َعح؟ ٚؽيع - آػؿ ػُجذ٫ املن٭ٮرة

يٍجح ]« ةب ال١ٕجحميجح ظضٌ    ٚةملؿاد ثبنككٚةءو  احلٮـ يٮـ ثؿ    ٔس٧ةف ٘ى   ۲۲۸ص / (ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣
 .[  اَلةمل۰  ح يسٮف ٦ٓ ا٣ٞةا٥   اهلل رايح رقٮؿ أفٌ يف  /۱۹ابلةب 

يٍجح  (1) ٘ى  يسٮف ٦ٓ   رايح رقٮؿ اهلل يف أفٌ  /۱۹  ابلةب ۲۲۸ك ۲۲7ص / (ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣
   ٦ة٦ح امل٭ؽٌم إيف اجلىٮص ىلع  /۲۰ةب ابل  545  ص ۲ إزجةت اَلؽاة/ ج ؛۰  ح ا٣ٞةا٥ 

 .5۲۲ح 
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  ث٨ احلكّي  حم٧ٌؽ ث٨ ٌٔلٌ  صٕٛؿو  احلضؿ األقٮد  كظٮهل اجلةس  ك٬ٮ أثٮ
/ رمحٟ  ؿ ٦ة يٞٮؿ لٟ ٚة٢ٍ٧ٔ ث٫. ٚأديذ٫ ٤ٞٚخي ْي ٚأد٫  ٚأٍػربٍقي ثٰ٭ؾا األمؿ  ٚةٍج

ص٤ٕذ٭ة ٌٔلَّ ٩ؾرنا بليخ اهلل يف  ٨٦ أ٢٬ اجلـيؿة  ك٦ع صةريحه  ص٢ه اهلل  إيٌن ر
جح  كأٝج٤خي ال ضى أ٣ىق ٦٪٭٥  ي٧ّيو اك٩خ ٌٌٔل  كٝؽ أديخ ث٭ة  كذ٠ؿتي ٰذلٟ ل٤عى

ا إاٌل ٝةؿ/   . مؽيؽةه  ٚؽػ٤ن ٨٦ ٰذلٟ كظنحه   اهلل ٩ؾرؾ.صبن ث٭ة كٝؽ كٌف أظؽن

ٍٓ صةريذٟ  ي يأك٢ كال اهلل  إفَّ ابليخ ال ية ٔجؽٚٞةؿ/  رشب  ٚج
كاقذٞه كا٩ْؿ أ٢٬ ثالدؾ م٨٧ٌ ظشَّ ٬ٰؾا ابليخ  ٧ٚى٨ ٔضـ ٦٪٭٥ ٨ٔ ٩ٛٞحو 

ٮٍد إىل ثالدق. ٕى ا  ٤ٕٛٚخي ٰذلٟ  ز٥ٌ أٝج٤خي ال ٚأ٫ُٔ ظٌت يٞٮل ىلع ا٣ أ٣ىق أظؽن
جح إاٌل ٝةؿ/    م ٝةؿ أثٮٚأػربد٭٥ ثةٌل  ٦ة ٤ٕٚخى ثةجلةريح؟٨٦ احلىضى

ٚؾ٠ؿت ٦ٞةتل٭٥  !يؽرم ٦ة يٞٮؿ ال صة٢٬ه    ٚيٞٮلٮف/ ٬ٮ ٠ٌؾابه  صٕٛؿو 
ذن دج٤ّّ    ٚٞةؿ/ صٕٛؿو  أليب / ٥ٕ٩. ٚٞةؿ/  ٖ ٔن؟ٝؽ ث٤َّ٘ ٢ٝ َل٥/ ٝةؿ ٤ٞٚخي

خ يف صٕٛؿو  ٣س٥ أثٮ ّّٞ٤ ٔي ٕخ أيؽيس٥ كأرص٤س٥  ك ٌُ / ٠يٙ ثس٥ لٮ ٝؽ ري
ةؿ ٣س٥/ ٩ةدكا حن٨ ٌساؽ ال١ٕجح؟! إ٩ٌن ٧ٌ٤ٚة ذ٬جخي ألٝٮـ ٝةؿ/  ال١ٕجح ز٥ٌ يٞي

 .(1)«٦ٌن  أ٩ة أ٢ٕٚ ٰذلٟ  كإ٧ٌ٩ة ي٫٤ٕٛ رص٢ه  لكخي 

 ث وُائب اإلٌام املٓدّي الراةع/ أْو مهّ 
يسذٛٮف ثٞذ٢ ٦جٕٮث اإل٦ةـ  ٣ٞؽ ذ٠ؿ٩ة يف ا٣ٕ٪ٮاف األٌكؿ أفَّ أ٢٬ م١ٌح ال

                                                                                              

يٍجح  (1) ٘ى  .۰5  ح ٦ة ركم يف وٛح اإل٦ةـ امل٪ذْؿ  /۱۲  ابلةب ۰۲7ك ۰۲6/ ص (ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣
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ة. ١٬ٰؾا ركی  امل٭ؽٌم  ٌن ٚعكت  ث٢ إ٩ٌ٭٥ يٞذ٤ٮف ٩ةاج٫ ككحل٫َّ ىلع م١ٌح أي
ٌ٪ح »/ ابلةٝؿ ٨ٔ اإل٦ةـ  ػةدلو  أثٮ حى ىلعى ٠ًذةًب اهلًل كقي َّ١ ٓي ا٣ٞةا٥ي ث٧ًى ييجةحى

٤ى٫ي ٝيًذ٢ى   ٫ي أٌف اعمى ٘ي يىج٤ٍي ؽي٪ىًح ذى ٍٮى ال٧ٍى ىكري حنى حى  ز٥ٌ ي َّ١ ٢٧ًٍٕي ىلعى ٦ى ىٍكذى ٮهًلً  كي رىقي
ٞةد٤حى كال ذي٢ي ال٧ي ٍٞ ٚىي ٓي إحل٭٥ٍ  ًص يؽي ىلع ٰذلٟ... ذىريى  .(1)«يـى

 وُائب اإلٌام املٓدّي  اخلامس/ أْو املديِث
ٍؿجي إىلى »... / ٨ٔ اإل٦ةـ ابلةٝؿ  الاكثٌلٌ  آػؿ ركاق أثٮ ػةدلو  كف ػربو  خيى

الن ٨ٍ٦ً  ٤ىيٍ٭ة رىصي ٔى ٢٧ًي  ٍٕ ىٍكذى جي إىل ال١ٮٚىًح كي ٍؿي ييٞي٥ي ثً٭ة ٦ة مةء  ز٥ٌ خيى ال٧ىؽي٪ًح ذى
ةى صة ؿى ٍٛ ؿى النَّ ـى ى٥ٍ أوعةث٫ًً. ٚىإذا ٩ى يةين/ إٍف ل ٍٛ ٥ٍ ٠ًذةبي الكُّ   ء٬ي

ى
ذي٤يٮقي أل ٍٞ ٍرذي٤ى٨َّ تى

ي   يىأدي٫ً اخلىربى ذي٤يٮ٩ى٫  ذى ٍٞ يى فى ىلعى اعًم٫ً٤ً ذى ًج٤ٮي ٍٞ يي ٥. ذى َّ ذىراًريىسي ٍقًبّيى
ى
٥ٍ  كأل ٞةد٤ًيسي ٦ي

ة ظٌت ال يٍنن ٥ كيىٞذي٢ي ٝيؿى ذي٤ي٭ي ٍٞ يى ًٍ٭٥ٍ  ذى ٓي إحلى ًٍص ٥ إاٌل أك٤ىح ٠ى  ذىريى جيٍق ٦ً٪ٍ٭ي بٍل. ز٥ٌ حى
ٙى  ييًٞج٢ي كيىزًنؿي اجلَّضى الن ٨ٍ٦ً أٍوعةث٫ًً  ذى ٢٧ًي رىصي ٍٕ ىٍكذى ٮٚىًح كي جي إىلى ال١ي ٍؿي  .(2)«خيى

ح ق٪ؽ ٬ٰؾق الؿكايح ٚإ٩ٌ٪ة ٩الظِ أفَّ حمٮر الرصاع كا٣ٞذةؿ كىلع ٚؿض وعٌ 
ة؛ ٚةإل٦ةـ امل٭ؽٌم  ٚي٭ة ٬ٮ ٦ٓ ٝؿيلو  ٕن ظي٪٧ة يٕةٝت  ك٣يف ٦ٓ اجلةس دمي

ة كيٞذٌه   حو كظنيٌ  ٦٪٭ة إ٧ٌ٩ة ٬ٮ صـاء ىلع ٦ة اردسجذ٫ ٨٦ أ٧ٔةؿو  ٝؿينن
 .كقٟٛ د٦ةءو  كٝذ٢و  كأذؽاءاتو 

                                                                                              

ك٦ة حيؽث  يٮـ ػؿكص٫  /۰6ةب ابل  دةريغ اإل٦ةـ اثلةين ٔرش  ۲۲۸  ص 5۰حبةر األ٩ٮار/ ج  (1)
 .۸۲ٔ٪ؽق  ح 

 املىؽر الكةثٜ. (2)
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 الصادس/ غدد كخًل كريض 

 احلديد األّول

ك٥٤ًو » ٤ى٥ي اجلىةسي ٦ة /  صٕٛؿو    ٝةؿ/ ق٧ٕخي أثةٔى٨ حم٧ٌؽ ث٨ مي ٍٕ ىٍٮ حى ل
كٍقي ًم٧ٌ  ٥ٍ أاٌل يىؿى ي٬ي تَّ أٍكرثى ظى

ى
جى أل ؿى ٓي ا٣ٞةا٥ي إذا ػى ذي٢ي ٨٦ًى اجٌلةس. أ٦ٌة إ٫َّ٩ي اليىى٪ى  ة يٞى
يل  ٚىال ؿى ٞي أ إاٌل ثً جٍؽى ؾي ٦ً٪٭ة إاٌل الكَّ  حى ػي

ٍ
ٙى  كاليىأ  الٌكيٙ ظٌت يُٕي٭ة إاٌل  ي

ؽو  ى٧ى سريه ٨٦ًى اجلىةًس/ ٣ىيٍفى ٬ٰؾا ٨٦ً آًؿ حمي ٮؿى ٠ى ٞي ىؿىًظ٥ى    كلٍٮ اكفى ٨٦ آًؿ حم٧ٌؽو حى  .(1)«ل

 ؿكايح ْل ث٧ٕىن املؼة٣ّٛي أل٢٬ إفَّ ك٧ح اجلةس الٮاردة يف ٬ٰؾق ال
ة ل٤ٕرتة ا٣ُة٬ؿة ٨٦ آؿ حم٧ٌ ابليخ  ٨ ٩ىت ا٣ٕؽاكة داا٧ن  .  ؽو   كلٌك ٦ى

 احلديد اثلان

ـى ا٣ٞةا٥ًي ٨ٍ٦ً آًؿ / ركل ٔجؽ اهلل ث٨ امل٘رية  ٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل » إذا ٝة
ـى سمك٧بحو  ى٧ٌؽ أٝة يٍلو  حمي ٝيؿى ـى سم ٨ٍ٦ً  ٥ٍ  ز٥ٌ أٝة ٭ي ٪ةرى ٍٔ

ى
بى أ ىبى  ك٧بحو ٚىضى ٚىضى

٥ٍ  ز٥ٌ سمك٧بحو  ٭ي ٪ةرى ٍٔ ٌؿات.  أ ٢ى ٰذلٟ ًقٌخ مى ٕى دي أػؿل ظٌت يٛى ؽى ٔى ٖي  / كيىج٤ٍي ٝي٤خي
ٮاحلً٭٥ٍ  ٬ٰؤالء ٬ٰؾا؟! ٝةؿ/ ٥ي ك٨ٍ٦ً مى ٥ٍ  ٦ً٪ٍ٭ي ٕى  .(2)«جى

                                                                                              

يٍجح  (1) ٘ى  ٔٞؽ ادلرر/  ؛۱۸  ح ٦ة ركم يف وٛح امل٪ذْؿ  /۱۲  ابلةب ۰۲۲/ ص (ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣
   ا٣ٛى٢ اثلة٣ر  ٚي٧ة مجؿم ٨٦ املالظ۹.٥  ابلةب ۰۰7ص 

٠نٙ ا٧ٌ٘٣ح/ ؛   ٚى٢ قرية ا٣ٞةا٥    ثةب دةريغ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم ۲۸۲  ص ۰اإلرمةد/ ج  (2)
 .  دؿدمح اإل٦ةـ امل٪ذْؿ  ٚى٢ قرية ا٣ٞةا٥ ۱74ك ۱7۲  ص 4ج 
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ربّّ  كف ركايةتو  ثذٕجري األظةثيل  كاملؿاد ث٭٥  ٨ٔ مٮايل ٝؿيلو  أػؿل خي
ثأق٢ٛ م١ٌح  ك٦٪٫ أظةثيل  / صج٢ه ةل٥ٌٌ ظبل ث»/ ٧٠ة ٝةؿ النيغ ا٣ُؿييحٌ 

ؽه   .(1)«ىلع ٗري٥٬ ٦ة قىج حل٢ه  ٝؿيل؛ أل٩ٌ٭٥ حتة٣ٛٮا ثةهلل أ٩ٌ٭٥ حلى

 احلديد اثلاىد

٨ٍ أيب ٨ٍٔ أيب» ة كسمك٧بح  ٝةؿ/...  صٕٛؿو  اجلةركد  خى ٛن ذي٢ أ٣ٍ ٍٞ يى ذى
ٍجيَّ ٝؿيظ    .(2)«...حو   ٣ىيٍفى ٚيً٭٥ٍ إاٌل ٚؿخي زى

ٮحه  يف ٬ٰؾق الؿكايح رصاظحه  ٜه  كدٛىي٢ه  كًك ذ٭٥  ٨ٔ ٔؽد ا٣ٞذًل ك٬ٮيٌ  دٝي
 كظؽكد ٬ٰؾا ا٣ٞذ٢. 

 احلديد الراةع

٧ٍؽاينٌ  »... ٮىر الٍ٭ى ٍٔ ٨ً احٍلةرًًث األ ثأيب اث٨ /   ٝةؿ/ ٝةؿ أ٦ري املؤ٦٪ّي ٔى
ًة اإل٦ًةءً  ى ًق  ًػريى دٍلً ًس  ػ ػ يٕن ا٣ٞةا٥ًى ٨ٍ٦ً كي

ٍ
أ ىٍكٞيً٭٥ ثًسى ة  كي ٛن ك ٥ ػى ٭ي ٮمي يكي

ٍىرًبى  ٍُٕيً٭٥ٍ إاٌل الكَّ  ة  كالمي ة حي ىٍٮ أٌف َلى يٍل ل ةي ٝيؿى ؿى ىٌن ٚىضى ة  ٕٚ٪ؽ ٰذلٟ تىذى٧ى ؿٍصن ٙى ٬ى ي
ٛةداةن  ة. ال ٦ي ؿى َلى ٛى ٍ٘ ٩ية ك٦ة ٚي٭ة حًلي ٪ٍ٭ي٥ ظٌت يؿىضى  ٨٦ً ادلُّ ُّٙ خى  .(3)«اهلل ٩ىسي

                                                                                              

 هل احلةء. كٌ أ  ٠ذةب النّي  ثةب ٦ة ۱۲۲  ص ٧۱ٓ ابلعؿي٨/ ج دل (1)

٦ٕض٥  ؛  ٦ٕؿٚح كصٮب ا٣ٞةا٥   اإل٦ةـ وةظت الـ٦ةف ۰4۰ك ۰4۱دالا٢ اإل٦ة٦ح/ ص  (2)
 .6 / ۸4۸  قريد٫ يف أٔؽاا٫  ح 47۸   ص 4/ ج  أظةدير اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 

يٍجح  (3) ٘ى  . ۱۱  ح ٦ة ركم يف وٛح ا٣ٞةا٥  /۱۲ةب   ابل۰۰۹/ ص (ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣
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 انىرٍجح

ىلع  ٭ة ظة٧٠حه إفَّ ٬ٰؾق الؿكايةت كمج٭٭ة ٨٦ األظةدير الرشيٛح ٤ٕ٣ٌ 
ةه الؿ َّٛسّّ ط كديبّيّّ بنلكو  كايةت األػؿل  ث٢ ك٦ي ًّّ ٜو  َلة؛ أل٩ٌ٭ة دٮ ظؽكد  دٝي

ح ا٣ٞذًل    ٧٠ة أ٩ٌ٭ة تنري إىل ٬ٮيٌ ا٣ٞذ٢ كقٟٛ ادل٦ةء  كدؾ٠ؿ دٛةوي٢ ٦٭٧ٌحن 
 ٌٞ  ٮ٫٩. كمىري أ٢٬ الكٮء ٨٦ ٝؿيل  كاجلـاء اٌلم يكذع

 أٌم انعزاق -۲

 احلديد األّول

ٚيؽ مٮىل أيب»... ةى  ٨ٔ ري جىرٍيى ٤ٕخ   ٝةؿ/ ٝي٤ٍخي أليب ٔجؽ اهلل ٬ي / صي
ٌلٌ  ٚؽاؾى ية ٔى ةً  يف أ٢ً٬   َة٣ًتو  ث٨ أيب ث٨ رقٮؿ اهلل! يكري ا٣ٞةا٥ي بكريى

ٌلَّ ث٨ أيبٮاًد؟ ٚىٞةؿ/ الكَّ  ٔى ٚيؽي  إفَّ  ٮاًد قةرى يف أ٢ً٬ الكَّ   َة٣ًتو  ال ية ري
ؿىًب  ٕى ىكريي يف ا٣ ثيىًي  كإفَّ ا٣ٞةا٥ ي

ى
ًؿ األ ٍٛ ًؿ األمحىًؿ.ث٧ًة يًف اجلى ٍٛ ٝةؿ/  ث٧ة يف اجلى

 
ى
ؿي اأٍل ٍٛ ة اجلى ! ك٦ى ٤خي ًٚؽاؾى ًٕ ي/ صي ٫ً  ٝي٤خي هلى ًٞ ٍ٤ ٫ي إىل ظى ٕى ٌؿ إوجى ؟ ٝةؿ/ ٚىأمى مٍحىؿي

. ز٥ٌ ٝةؿ/  ١٬ٰؾا ٚٞةؿ/  ثٍطى ٚيؽي  إفَّ يٕن الّّ ّّ أ٢ً٬  ية ري ا  ٣ًلكي ثىيخ جنيجنة مة٬ًؽن
ة أل٦سةلًً٭٥ ٕن ٤ىيًٍ٭٥ٍ مةًٚ  .(1)«ٔى

 ة ٨٦ دراقح الك٪ؽ كادلال٣ح/ثؽَّ ٬٪ كال
   ٧ٚى٨ ٬ٮ ٬ٰؾا الؿص٢؟ أ٦ٌة الك٪ؽ/ يف الك٪ؽ رٚيؽه 

                                                                                              

ـء اثلة٣ر  ۱5۲ - ۱5۰  ص ۱ثىةاؿ ادلرصةت/ ج  (1) ٭٥ أُٔٮا أ٩ٌ   حيف األا٧ٌ  /۱4ةب ابل  اجل
 .4  ح  اجلٛؿ كاجلة٦ٕح كمىعٙ ٚة٧َح
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ٝةؿ/ ا٣ْة٬ؿ  ٔ٪٫  ٣ٰس٨ ا٣ٕاٌل٦ح املة٦ٞةينٌ   ؽ اخلٮيئٌ ٣ٞؽ ق١خ الكيٌ 
ك٨ ا٣ٕٞيؽة ذجةر. ك٬ٮ ال  (1)٨٦ ٬ٰؾق الؿكايح أ٫ٌ٩ ظى  يالزـ الٮزةٝح كاأل

ال ٣ىبٍف  كاًطو  بنلكو  يح ٩ؿل أفَّ احلٌؽ ٦ٌّٕيه كأ٦ٌة ادلال٣ح/ ٚف ٬ٰؾق الؿكا
ة أفَّ املؿاد ٬٪ة ٨٦ أ٢٬ ا٣ٕؿاؽ ٣يف لٌك ا٣ٕؿاؽ ثذ٧ة٫٦  ٚي٫  ٧٠ة ادٌ  ٌط ٤ٕ٦ٮ٦ن

كال ا٣ٕؿب ثأدمٕ٭٥  ث٢ قٮؼ يسٮف ال١سري ٦٪٭٥ ٨٦ أ٩ىةرق كأٔٮا٫٩ كف 
ٓه   ٦٪٭٥ حتخ رايذ٫ ال١ؿي٧ح.  ٠سريه  صين٫  كيكتن٭ؽ دم

٤ي٫ قٮؼ دسٮف ظؿب  ؼة٣ّٛي جل٭ٌذ٫ ٦ٓ ػىٮص امل امل٭ؽٌم اإل٦ةـ ٔك
ٚال مأف هل ٦ٕ٭٥ ٗري اإلوالح كادلٔٮة إىل  ٥٬ح ٍٚٞ  أ٦ٌة ٦ٓ ٗريكظؿكذ٫ ا٣ٕةمليٌ 

ؼٮا لدلٔٮة  ل٥ إفاألوي٢  أك اإلثةدة  اإلقالـ املع٧ؽٌم   ىل اإلقالـ.إيًؿ

 احلديد اثلان

ةـ ا٣ٞةا٥ إذا ٝٝةؿ/  ٨ ث٨ احلىٌضةج  ٨ًٔ الىةدؽ ٨ٔ ٔجؽ الؿمحٰ »...
ٓ ز٥ٌ ٝةؿ/ اٍظٛؿكا  كأىت رىظجحى ال١ٮًٚح  ٚٞةؿ ثؿًًص٫ً٤ ١٬ٰؾا  أٍك أٍك٦أ ثيؽقً إىل مًٮ

ى أ٣ٙ ًدٍرعو  ٔىرشى فى  ٚىيىكذؼؿصٮف ازنى  ؿكي ًٛ يىع ٙو  كاٍثنى  ٬ة ٬٪ة. ذى ي ى أ٣ٙ قى  ٔىرشى
حو  ٌى ى أ٣ٙ ًبي ٔىرشى حو كاٍثنى  ٌى ّّ بىيٍ ى أ   ٣ًلكي ٔىرشى ٢و كىٍص٭ةًف  ز٥ٌ يىٍؽٔٮ ازن  ٨٦ً  ٣ٙ رىصي

ى٥ٍ  ٨ٍ ل / ٦ى ٮؿي ٥ ٰذلٟ  ز٥ٌ يٞى ٭ي يي٤ًٍبكي ٥ً  ذى ٕىضى ؿىب كا٣ ٕى ٮايًل  ٨٦ ا٣ ٤ىي٫ً ٦ًس٢ٍي  ال٧ى ٔى  ٨ٍ يىسي
٥ٍ ٚىةٍرذي٤يٮقي  ٤ىيٍسي ٔى  .(2)«٦ة 

                                                                                              

٦ٕض٥ رصةؿ  ؛۸۰75مٮىل ثن ٬جرية  ر٥ٝ    دؿدمح رٚيؽو ۲47  ص ۰7املٞةؿ/ ج  د٪ٞيط  (1)
 .46۱۰مٮىل ثن ٬جرية  ر٥ٝ    دؿدمح رٚيؽو ۰۲۲  ص 7احلؽير/ ج 

ٌٜ ۲۲4االػذىةص/ ص  (2)   5۰األ٩ٮار/ ج  حبةر ؛اكف ث٧زن٣ح إث٤يف  حاألا٧ٌ    ٨٦ صعؽ ظ
 .۱7۹  ح قريق كأػال٫ٝ كػىةاه ز٦ة٫٩  /۰7ةب ابل  دةريغ اإل٦ةـ اثلةين ٔرش  ۲77ص 
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حه  ٕيٛحه  إٌف ٬ٰؾق الؿكايح ٨٦ اجلةظيح الك٪ؽيٌح مؿٚٔٮ   كأ٦ٌة ٨٦ اجلةظيح ًك
نّي ثةل١ٮٚح ٦ٕيٌ  كأمؼةصو  ٦ٌّٕيو  كيو  ث٧اكف ٜه ح ٢ٌٕ٤ٚ ٬ٰؾا اإلٝؽاـ ٦ذ٤ٌٕ ادلالحلٌ 

 لكَّ األٚؿاد ٦ة ٔؽا ٬ٰؤالء ٦٭ؽكر ادلـ. ظجح ػ كال يٕن أفٌ ػ أم الؿ
٨ اليؿدؽم ٬ٰؾا ال٤جةس اخلةٌص  ذ٢؟! ك٢٬ ٦ٕىن ٰذلٟ/ أفَّ لكَّ ٦ى  يٞي

ذ٢ كييجةد لكُّ قاٌك  ة ٣يف ٬ٰؾا ٬ٮ املؿاد ٬٪ة  كإاٌل لاكف املٕىن أف يٞي ٕن ف ُٝ
يٌ  ٨ اكف ٤ٔي٫ ٬ٰؾا ال٤جةس اخلةٌص  حال١ؿة األًر  . إاٌل ٦ى

جل٪ٮدق ثةردؽاء  ٌط أفَّ ٬ٰؾا األمؿ ٨٦ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم كبٰ٭ؾا ابليةف ادٌ 
٨ ٣يف ٤ٔي٫ ٦س٢ بلةق٭٥  ٬ٮ دلؿٌ ٬ٰؾا ال٤جةس اخلةٌص  ٟو   كٝذ٢ ٦ى  د دسذي

 ال أكرث.  حو ػةٌو  ك٦٪ُٞحو  ٪حو ٦ٕيٌ  ييتَّجىٓ يف ٦ٕؿكحو  ظؿب  

 احلديد اثلاىد

 كظؿب٫ ًؽٌ  أمةرت إىل ٦ٕؿكح اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  دٍت ركايحه ٣ٞؽ كر
يٍجح)ٔجؽ احل٧يؽ يف ٠ذةب  ث٨  يف ال١ٮٚح  ٚٞؽ ٢ٞ٩ الكيٌؽ ٌٔلٌ  الكٛيةينٌ  ٘ى  (ا٣

أ٫ٌ٩ ٝةؿ/  ظؽيسنة مؿٚٮاعن ػ أك مؿقالن ػ إىل اإل٦ةـ أيب ٔجؽ اهلل الىةدؽ 
 الكٛيةينٌ يٞؽـ ا٣ٞةا٥ ظٌت يأ ي اجلضٙ  ٚيؼؿج إحل٫ ٨٦ ال١ٮٚح صيل »

  ٫ َّٞ كأوعةث٫  كاجلةس ٫ٕ٦  كٰذلٟ يٮـ األربٕةء  ٚيؽٔٮ٥٬ كي٪ةمؽ٥٬ ظ
ـه  رب٥٬ أ٫ٌ٩ ٤ْ٦ٮ ٨ ظةصٌن يف اهلل ٚأ٩ة أكىل اجلةس ثةهلل٦ٞ٭ٮره  كخيي    كيٞٮؿ/ ٦ى

ٚيٞٮلٮف/ ارصٓ ٨٦ ظير صبخ  ال ظةصح جلة ػ إىل آػؿ ٦ة دٌٞؽـ ٨٦ ٬ٰؾق ػ 
ٚإذا اكف يٮـ اجل٧ٕح  .٨٦ ٗري ٝذةؿو  ٝٮفٚيٟ  ٝؽ ػرب٩ةز٥ كاػذرب٩ةز٥. ٚيذٛؿٌ 

الن ٨٦ املك٧٤ّي ٚيٞذ٫٤  ٚيٞةؿ/ إفَّ ٚال٩نة ٝؽ  ق٭٥ه  ءيٕةكد  ٚييج ٚيىيت رىصي
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ٌُ ٝيذ٢. ٕٚ٪ؽ ٰذلٟ ينرش رايح رقٮؿ اهلل  خ ٤ٔي٫ مالاسحي   ٚإذا نرش٬ة احن
ثؽر  ٚإذا زا٣خ الن٧ف ٬جٍَّخ الؿيط هل  ٚيع٢٧ ٤ٔي٭٥ ٬ٮ كأوعةث٫ 

ةٚ٭٥ كيٮلٌٮف  ٚيٞذ٤٭٥ ظٌت يؽػ٤٭٥ أثيةت ال١ٮٚح  ٚي٧٪ع٭٥ اهلل أكذ
  كيكري ث٭٥ ٧٠ة ّت٭ـكا ىلع صؿيطو  دتجٕٮا مٮحٌلنة  كال كي٪ةدم ٦٪ةدي٫/ أال ال

 .(1)«يٮـ ابلرصة  قةر ٌٔلٌّ 

 زخ ٨ٔ حمٮرو ح ق٪ؽ٬ة ٝؽ حتؽٌ إفَّ ٬ٰؾق الؿكايح ٦ٓ ُٝٓ اجلْؿ ٨ٔ وعٌ 
ـو  صيٮش الكٛيةينٌ  يسٮف ٦يؽا٩نة ل٤٭ضٮـ كا٣ٞذةؿ  إذ دٞٮـ ػةص   ٓو  ث٭ضٮ  كاق

٧ةؿ اإلصؿا٦يٌ   ك٩٭تو  ح ٨٦ ٝذ٢و ىلع ا٣ٕؿاؽ كابلالد اإلقال٦ٌيح  كيجةدركف ثةأٔل
ٟو  اغراتو ك ثٕؽ  الكٛيةينٌ    ٚيى٭ــ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم لدل٦ةء كا٩ذ٭ةاكتو  كقٛ

كف ٨٦ امليؽاف كخيذببٮف يف ثيٮت ٦ٕةرؾ كظؿكبو    كيسَّس صين٫  ٚيٛؿُّ
٭ـ ٤ٔي٭٥. ٦ةـ امل٭ؽٌم ال١ٮٚح  ٚيالظٞ٭٥ اإل  كمجي

ـ   / أفَّ ٬ٰؾق الؿكايح دت٪ةیف بنلكو كاحلةو٢ ٓو  دة ٦ٓ ٦ة نكجٮق إىل اإل٦ةـ  كٝةَ
يأمؿ صين٫ يف ٬ٰؾق  ؛ كٰذلٟ أل٩ٌ٪ة ٩ؿل ٚي٭ة أفَّ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم امل٭ؽٌم 

املٕؿكح كبٕؽ اال٩ذىةر ثٕؽـ اإلص٭ةز ىلع اجلؿیح أك ادٌجةع ا٣ٛةري٨  ك٬ٰؾا يف 
ٌٞ  يٞح دٕجريه احلٞ ٫ اإلص٭ةز ىلع ٨ٔ الؿمحح كاإلمٛةؽ كا٣ٕٛٮ  ٚاكف ٨٦ ظ
ٌٜ  ٫ ل٥ك١ٰ٣٪ٌ   ٚؿار٥٬أ٭٥ كمالظٞح صؿحي  يف ٬ٰؾا املٮرد. يكذ٢٧ٕ ٬ٰؾا احل

                                                                                              

رش۲۸۸ك ۲۸7  ص 5۰حبةر األ٩ٮار/ ج  (1) قريق كأػال٫ٝ كػىةاه  /۰7ةب ابل    دةريغ اإل٦ةـ اثلةينٔ 
   يف اجلىٮص ىلع إ٦ة٦ح امل٭ؽٌم  /۲۰  ابلةب 5۸5  ص ۲ إزجةت اَلؽاة/ ج ؛۰۲5  ح ز٦ة٫٩ 

 .7۹4  ح 5۹ٛى٢ ا٣



 2حبٮثه ٧٤ٔيٌح يف ا٣ٌٌٞيح امل٭ؽكٌيح ج  ......................................................... 192

 أٌم انكراب -۳

 ية أثة»أ٫ٌ٩ ٝةؿ/  ٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل اإل٦ةـ الىةدؽ  ثىريو  يف ظؽير أيب
يةهل  ٠أيٌن أرل ٩ـكؿ ا٣ٞةا٥ يف مكضؽ الك٭حم٧ٌؽو  / يسٮف ٤ح ثأ٫٤٬ ٔك . ٤ٝخي

٤ٕخ ٚؽاؾ؟ ٝةؿ/    ٥ٕ٩... كاملٞي٥ ٚي٫ اكملٞي٥ يف ٚكُةط رقٮؿ اهلل ٦زنهل صي
/ ص٤ٕخ ٚؽاؾ! الإاٌل ك٤ٝجي٫ حي٨ُّ إحل٫ كال مؤ٦٪حو  ك٦ة ٨٦ مؤ٨٦و  يـاؿ  ... ٤ٝخي

ا؟ ٝةؿ/  ٨ ثٕؽق؟ ٝةؿ/ ٥ٕ٩ا٣ٞةا٥ ٚي٫ أثؽن / ٧ٚى ٨ ثٕؽق إىل ا٩ٌٞةء . ٤ٝخي ١٬ٰؾا ٦ى
/ ٧ٚة يسٮف ٨٦ أ٢٬ ال٦ٌح ٔ٪ؽق؟ ٝةؿ/ اخل٤ٜ  يكةمل٭٥ ٧٠ة قةمل٭٥ . ٤ٝخي

 .(1)«ك٥٬ وةٗؿكف   كيؤٌدكف اجلـيح ٨ٔ يؽو رقٮؿ اهلل 

قٮؼ  نكت٪ذش أفَّ قرية اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  ىلع أقةس ٬ٰؾق الؿكايح فإذ
٦ٓ أ٢٬ ال١ذةب ٨٦ احل٭ٮد كاجلىةرل  ٚيُةبل٭٥ ثؽٚٓ  ؿ٩حن مى  دسٮف قيةقحن 
  يف ٝذ٤٭٥ كحمةربذ٭٥ كإثةدد٭٥. ٫ يرشع ٦جةرشةن اجلـيح ال أ٩ٌ 

 انفِزق انمىحزفح -۴

٤ىي٫ًٍ »/ ٨ٔ اإل٦ةـ الىةدؽ  ٔى يٮفى  ل كَّ
ى
يىذأ ٤ىي٫ً ذى ٔى ٮفى  ٍؿيصي كإفَّ ا٣ٞةا٥ى خيى

٤ىي٫ًٍ  ٔى  .(2)«٠ذةبى اهلًل  كييٞةد٤ًيٮ٩ى٫ي 

                                                                                              

ـار ال١جري/ ص  (1) ٧ٔةؿ مكةصؽ٬ة كزيةرة أ٦ري املؤ٦٪ّي أ  ا٣ٞك٥ اثلة٣ر  يف ٢ٌٚ ال١ٮٚح ك۱۲5ك ۱۲4امل
 ۲76  ص 5۰حبةر األ٩ٮار/ ج  ؛7  ح  ذ٠ؿ ٦ة كرد ٨٦ ا٢ٌٛ٣ يف مكضؽ الك٭٤ح /5  ابلةب  

رش    .۱77  ح قريق كأػال٫ٝ كػىةاه ز٦ة٫٩  /۰7ةب ابلدةريغ اإل٦ةـ اثلةينٔ 

يٍجح  (2) ٘ى  . ٨٦۲ ص٭ةؿ اجلةس  ح  ا٣ٞةا٥  ٦ة ركم ٚي٧ة ي٤ىق /۱7  ابلةب ۰۹7/ ص (ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣
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 الزيديّث - أ
ا٣ٛت  ز٥ٌ خيؿج احلىكنٌ »/ ٝةؿ اإل٦ةـ الىةدؽ  ٦ٌٛى٢و  ٨٧ً ظؽيرو 

/ ية آؿ أمحؽ  أصيجٮا هل ٚىيطو  يىيط ثىٮتو   (1)الىجيط اٌلم حنٮ ادلي٥٤
امل٤٭ٮؼ  كامل٪ةدم ٨٦ ظٮؿ الضيط. ٚذضيج٫ ٠٪ٮز اهلل ثة٣ُة٣ٞةف  ٠٪ٮزه كأمُّ 

ٌٌ ٠٪ٮزو  ٠ـبؿ احلؽيؽ  ىلع ا٣رباذي٨    ث٢ ْل رصةؿه كال ذ٬تو  حو ! ٣يكخ ٨٦ ٚ
٧٤ح ظٌت يؿد ال١ٮٚح  كٝؽ وٛة يـؿ يٞذ٢ ا٣ْ الن٭ت  ثأيؽي٭٥ احلؿاب  كل٥

. ٚيذٌ    ى٢ ث٫ كبأوعةث٫ ػرب امل٭ؽٌم أكرث األرض  ٚيض٤ٕ٭ة هل ٦ٕٞالن
٨ ٬ٰؾا اٌلم ٝؽ ٩ـؿ بكةظذ٪ة؟ ٚيٞٮؿ/ اػؿصٮا ث٪ة  كيٞٮلٮف/ ية ث٨ رقٮؿ اهلل  ٦ى

٨ ٬ٮ  ك٦ة يؿيؽ؟ ك٬ٮ كاهلل ي٥٤ٕ أ٫ٌ٩ امل٭ؽٌم  كأ٫ٌ٩ حلٕؿ٫ٚ كل٥  إحل٫ ظٌت ٩٪ْؿ ٦ى
٨ ٬ٮ. يؿد ثٰؾل ٚيٞٮؿ/ إف ٠٪خ  ٚيؼؿج احلكنٌ  ٟ األمؿ إاٌل حلٌٕؿؼ أوعةثى٫ ٦ى
ؾ رقٮؿ اهلل  ٦٭ؽٌم  ٫ آؿ حم٧ٌؽ ٚأي٨ ٬ؿاكة صؽّّ ٔي ٫  كبؿددي٫  كدر   كػةد٧ي

٫ ا٣ريبٮع  ك٩ةٝذي٫ ا٣ٌٕجةء  كب٤٘ذي٫  ٧ة٦ذي٫ الكعةب  كٚؿقي ا٣ٛة٢ً  ٔك
ٙي أ٦ري امل  ؟ؤ٦٪ّي ادلدلؿ  كمحةريق احلٕٛٮر  كجنيجي٫ ا٣رباؽ  كمىع

يؿد  ٚييؼؿج هل ٰذلٟ  ز٥ٌ يأػؾ اَلؿاكة ٚي٘ؿق٭ة يف احلضؿ الىدل كدٮرؽ  كل٥
/ اهلل ظٌت يجةيٕٮق. ٚيٞٮؿ احلكنٌ  ٰذلٟ إاٌل أف ييؿم أوعةث٫ ٢ٌٚ امل٭ؽٌم 

يؽق ٚيجةي٫ٕ كيجةي٫ٕ قةاؿ  ث٨ رقٮؿ اهلل ظٌت ٩جةيٕٟ. ٚي٧ؽٌ  أكرب! ٦ؽَّ يؽؾ ية
ة أوعةب املىةظٙ املٕؿكٚٮف إاٌل   ا٣ٕك١ؿ اٌلم ٦ٓ احلكنٌ  ٛن  أربّٕي أ٣

! ٚيؼذ٤ٍ ا٣ٕك١ؿاف  ٚيٞج٢ ْٔي٥ه  ح  ٚإ٩ٌ٭٥ يٞٮلٮف/ ٦ة ٬ٰؾا إاٌل قعؿه ثةلـيؽيٌ 
                                                                                              

الـ/ ص  /٩ْؿايالف. صدلي٥٤/ ٦٪ُٞح دٞٓ ثّي م٧ةؿ ٝـكي٨ كا (1)  .  ادلي۰۰7٥٤امل٪ضؽ يف اأٔل
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ـو ىلع ا٣ُةاٛح امل٪عؿٚح ٚيْٕ٭٥ كيؽٔٮ٥٬ زالزح أيٌ  امل٭ؽٌم  ـدادكف    ٚالة ي
ة ٕن ا  ٚيأمؿ ثٞذ٤٭٥  ٚييٞذ٤ٮف دمي  .(1)«إاٌل َ٘ية٩نة ككٛؿن

 (2)رتّيثابلُ  - ب

٨ أيب صٕٛؿو  ٨ٔ أيب »... ٔى جي ٦٪٭ة  / ... اجلةركد   يىٍؼؿي ٮٚىًح ذى ىكريي إىلى ال١ي ي
٭ةءه يًف ادلي٨   ٞى ؿآف  ذي ٞي اء ا٣ ة ٨٦ًى ابلرتٌيح  مة٠ٌّيى يًف الٌكالًح  ٝيؿَّ ٛن ٔىرشى أ٣ قذَّح 

 .(3)«ٝؽ ٝؿٌظٮا أصجة٬٭٥
 ػةص   زٍخ ٨ٔ حمٮرو ح ق٪ؽ٬ة ٝؽ حتؽٌ ٬ٰؾق الؿكايح ٦ٓ ُٝٓ اجلْؿ ٨ٔ وعٌ 

٨ ٦ٕؿكحو  ح. ح املك٧ةة ثةبلرتيٌ أال ك٥٬ ا٣ٛؿٝح الٌة٣ٌ   ٦ٕؿكّٚي ٦ٓ أمؼةصو  ٔك
                                                                                              

 يسٮف ٔ٪ؽ  ٦ة /۰5ةب ابل  دةريغ اإل٦ةـ اثلةين ٔرش  ۱6ك ۱5  ص 5۲حبةر األ٩ٮار/ ج  (1)
ٌٌ ّ٭ٮرق  ثةب اإل٦ةـ  /۱4  ابلةب 4۲۲اَلؽايح ال١ربی/ ص ؛ ٢ ث٨ ٧ٔؿ  ثؿكايح املٛ
 .يكريو  ؼو   ٦ٓ اػذال امل٭ؽٌم 

ت ثةألثرت. اٌل  ح  دنكت إىل امل٘رية ث٨ قٕؽو (/ ٨٦ َٮااٙ الـيؽيٌ ح )ثةل٥ٌٌ ابليرتيٌ  (2) ٌٞ م اكف ي٤
ٌٝ ٣ٕٞةاؽ الك٧٤ة٩ٌيح ا٣ٌ  إفَّ ٔٞةاؽ٥٬ منةث٭حه  ة. اك٩ٮا يذٮ ٌن ٛٮف يف يت ْل ٨٦ ٚؿؽ الـيؽيٌح أي
  ح أدجةع أيب ظ٪يٛحٛٞ٭يٌ يف االٔذٞةد  كأ٤ٗج٭٥ ٨٦ اجلةظيح ا٣ . ٦ٕزت٣حه قإقالـ ٔس٧ةف أك زٛؿ

  ۱4۲ك ۱4۰  ص ۱امل٢٤ كاجلع٢/ ج  /أك ٦ؾ٬ت النيٕح. ا٩ْؿ كابلٕي ٦٪٭٥ أدجةع النةٚعٌ 
  ص ۱ث٭ضح اآل٦ةؿ/ ج  ؛حح كابلرتيٌ ٔذٞةد٥٬ ككجةر ٚؿٝ٭٥  الىةحليٌ اك حيف النيٕ /6ابلةب 

  ٨٦ ا٣ٛؿؽ ابلة٤َح.   ا٣ٛى٢ اثلة٨٦  يف ثيةف دم٤حو ۹5

  ٦ٕض٥   ٦ٕؿٚح كصٮب ا٣ٞةا٥   اإل٦ةـ وةظت الـ٦ةف ۰4۰ك ۰4۱ص  دالا٢ اإل٦ة٦ح/ (3)
 .6 / ۸4۸  قريد٫ يف أٔؽاا٫  ح 47۸  ص 4/ ج  أظةدير اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 
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ؽاـ كقٟٛ  ط جلة صٮاب النج٭ح ا٣ٞةا٤ح ثأفَّ ا٣ٞذ٢ كا٣ٛذٟ كاإٔل ك٬ٰؾا ٦ة يًٮ
٧ة ا٣ٞذ٢ كقٟٛ  ٚةألمؿ ٣يف ٠ٰؾلٟ  إ٩ٌ ادل٦ةء ي٥ُّٕ دميٓ أحنةء ا٣ٕةل٥  الٌك 

ْح ح كال٧ي ادل٦ةء ٬ٮ ٍٚٞ ل٤ٛؿؽ الٌة٣ٌ  ٛكؽة يف األرض ا٣ٌيت دؿٚي ٝجٮؿ املٔٮ
ّّٜ الٮاًط الرصيط. ٮايذ٭ة  كدأىب ا٣ٕٮدة إىل احل  كدرٌص ىلع ًالَلة ٗك

ٔارج - ج  اخل
  ظير ٝةؿ/ ظؽيسنة مؿقالن ٨ٔ اإل٦ةـ أ٦ري املؤ٦٪ّي  ذ٠ؿ املكٕٮدٌم 

٨ ٌٗؿز٥.  ز٥ٌ ركت كمؿَّ ث٭٥ ك٥٬ رصَع  ٚٞةؿ/» ٨ ٣ٞؽ رصٔس٥ ٦ى ٝي٢/ ك٦ى
ٚٞةؿ أوعةث٫/ ٝؽ ُٝٓ اهلل داثؿ٥٬ إىل النيُةف  كأ٩ٛفي الكٮء.  ؿ/٥٬؟ ٝةٗؿٌ 

م ٩ٛط ثيؽق  كإ٩ٌ٭٥ ٣ف أوالب الؿصةؿ كأرظةـ  كاٌل الٌك  آػؿ ادل٬ؿ. ٚٞةؿ/
ثّي  إاٌل ػؿصخ ثٕؽ٬ة ٦س٤٭ة  ظٌت ختؿج ػةرصحه  ا٣نكةء  الختؿج ػةرصحه 
أ٢٬ ابليخ  ٦ٌ٪ة يٞةؿ هل/ األم٧ٍ  خيؿج إحل٫ رص٢ه  ا٣ٛؿات كدص٤ح ٦ٓ رص٢و 

 .(1)«إىل يٮـ ا٣ٞية٦ح ؿج ثٕؽ٬ة ػةرصحه خت ٚيٞذ٫٤  كال

ث ٨ٔ ا٣ٞذةؿ  ث٢ إفَّ يذعؽٌ  ٩ؿل اإل٦ةـ  يف ٬ٰؾق الؿكايح املؿق٤ح ال
يٞٮـ اخلٮارج    ز٥ٌ الحمٮر احلؽير اكف يؽكر ظٮؿ ٝذ٢ ٝةاؽ اخلٮارج ثيؽق 

ٌٜ آػؿ  ٤ٕ٤ٌٚ  ؾو ثٕؽ ٰذلٟ ثأمّّ حتؿٌ   .٭٥ يذٮبٮف كيؿصٕٮف إىل احل

                                                                                              

٦ٓ أ٢٬  ظؿكب٫    ذ٠ؿ ٨ٔ أ٦ري املؤ٦٪ّي   مؿقالن 45۰  ص ۰مؿكج ال٬ت/ ج  (1)
   ارج ىلع اإل٦ةـ امل٭ؽٌم   اخلٮ۱6۹  ص 4/ ج  ٦ٕض٥ أظةدير اإل٦ةـ امل٭ؽٌم ؛ اجل٭ؿكاف

 .۱ / 657ح 
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رجئث -د ٍُ  (2)ال

كيطى ٬ٰؾق »أ٫ٌ٩ ٝةؿ/  ركل بنري ث٨ أرا٠ح اجلٌجةؿ ٨ٔ اإل٦ةـ ابلةٝؿ 
ـى ٝةا٧٪ة؟! ا إذا ٝة ٨ٍ ي٤ضؤكفى ٗؽن / لٍٮ ٍٝؽ اكف  ال٧يؿصبح إىل ٦ى / إ٩ٌ٭٥ٍ يٞٮلٮفى ٤ٝخي

. ٚٞةؿ/  ٪َّة كأ٩ذ٥ٍ يف ا٣ٕؽًؿ قٮاءن ٝنةٰذلٟ ٠ي َّ ٩ٛة ٨ٍ أسى ٨ٍ دةبى دةبى اهللي ٤ٔي٫ً  ك٦ى  ٦ى
٫ي  ٚىال ؽى اهللي دى٦ى يبنة أ٬ٍؿى ؿى مى ؽي اهللي ٗريىقي  ك٨ٍ٦ أّ٭ى ًٕ جٍ ٥ٍ . ز٥ٌ ٝةؿ/ حي ي٭ي م  -يىٍؾحبى كىالَّ

.  - ٩ٛط بًيىًؽقً  ةبي مةدى٫ي ىَّ ٞى ٧ة يىؾثىط ا٣ ٫ً ٠ى ًٞ ٍ٤  بىيىًؽًق إىل ظى
ى
أ  .(2)«كأٍك٦ى

 املخظاْرون ةاىلداشث - ـه
أ٫ٌ٩  ـ الىةدؽ محـة ٨ٔ أظؽ أوعةث٫  ٨ٔ اإل٦ة ٢ٞ٩ حم٧ٌؽ ث٨ أيب

ى٥ٍ »ٝةؿ/  ؿب٫ًً ٦ة ل ٜى رقٮؿ اهلل ا٣ٞةا٥ ي٤ىقى يف ظى ٥   ؛ إفَّ رقٮؿ اهلل يى٤ أدة٬ي
٤ىي٫ً  ٔى ٮفى  ٍؿيصي دىحن  كإفَّ ا٣ٞةا٥ى خيى ٪ٍعٮي جنة ٦ى ني ةن كػي ٮرى ٞي ٪ ةن ٦ى ك٥٬ يٕجؽكف ظضةرى

٤ىي٫ًٍ  ٔى ٤ىي٫ًٍ ٠ذةبى اهلًل  كيٞةد٤ٮ٫٩  ٔى فى  لٮي يىذىأكَّ  .(3)«ذى

٭٥ ٨٦ ٬ٰ  ض إىل ا٥٤ْ٣ كاتل٭ٌس٥ ٨٦ يذٕؿٌ  ؾق الؿكايح أفَّ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم يٛي
                                                                                              

ي٪ٛٓ  ٧٠ة ال ٦ٓ اإلي٧ةف ٦ٕىيحه  ٨٦ ٚؿؽ اإلقالـ  اك٩ٮا يٕذٞؽكف أ٫ٌ٩ ال يضٌ  ٥٬ ٚؿٝحه » (1)
٧ٌٮا ثةملؿصبح الٔذٞةد٥٬ أٌف اهلل ٦ٓ ا٣سٛؿ َةٔحه  أرصأ دٕؾيج٭٥ ٨ٔ املٕةيص   -دٕةىل  -. قي
 .[هل الؿاءكٌ أاأل٣ٙ  ثةب ٦ة   ٠ذةب ۱77  ص ۱دل٧ٓ ابلعؿي٨/ ج ]« أم أٌػؿق ٔ٪٭٥

يٍجح  (2) ٘ى يت دسٮف ل٤٪ةس ٝج٢ ة ا٣ٌ ٚي٧ة صةء يف النؽٌ  /۱5  ابلةب ۰۸4ك ۰۸۲/ ص (ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣
ةب ابل  دةريغ اإل٦ةـ اثلةين ٔرش  ۲5۸ - ۲56  ص 5۰حبةر األ٩ٮار/ ج  ؛۱  ح ٝية٫٦ 

 .۱۰۰قريق كأػال٫ٝ كػىةاه ز٦ة٫٩  ح  /۰7

يٍجح  (3) ٘ى  . ۲ةؿ اجلةس  ح ٨٦ ص٭ٌ  ا٣ٞةا٥  ٦ة ركم ٚي٧ة ي٤ىق /۱7  ابلةب ۰۹7/ ص (ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣
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ٙو  ؽاء  ٩ؿاق ٨٦ اإل٦ةـ  ًٝج٢ ثٕي اجلةس؛ كٰللٟ ٚإفَّ أمَّ مٮٝ ٦ٓ ٬ٰؤالء اأٔل
٧ةَل٥  اعدؿه  ٚةد٭٥ كإٔٚةَل٥  كصـاءه تلرصٌ  حه َجيٕيٌ  كاملؼة٣ّٛي ٬ٮ ٩تيضحه  أٔل

ؿل ػ إىل صة٩ت صؽ  كصؿاا٧٭٥؛ لا ك٨٦ ٬ٰؾق اجل٭ح ٚإ٫ٌ٩ ٨٦ امل٪ةقت  ا أف مجي
ٜه كدراقحه يف الؿكايةت  اتلعٞيٜ كابلعر يف ركايةت ا٣ٞذ٢ كقٟٛ ادل٦ةء ػ حتٞي

  كقٮء درٌصؼ اجلةس ّتةق ح اإل٦ةـ امل٭ؽٌم ث ٨ٔ ٤ْ٦ٮ٦يٌ ا٣يٌت دذعؽٌ 
 ظضد٫ املٌٞؽقح.

 انىُاصة -۵

 ية أثة»أ٫ٌ٩    ٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل ثىريو  ٨ٔ أيب (املـار)ركم يف ٠ذةب 
يةهلحم٧ٌؽو  / يسٮف   ٠أيٌن أرل ٩ـكؿ ا٣ٞةا٥ يف مكضؽ الك٭٤ح ثأ٫٤٬ ٔك . ٤ٝخي

٤ٕخ ٚؽاؾ؟ ٝةؿ/    ٥ٕ٩... كاملٞي٥ ٚي٫ اكملٞي٥ يف ٚكُةط رقٮؿ اهلل ٦زنهل صي
/ ص٤ٕخ ٚؽاؾ! الإاٌل ك٤ٝجي٫ حي٨ُّ إحل٫ كال مؤ٦٪حو  ك٦ة ٨٦ مؤ٨٦و  يـاؿ  ... ٤ٝخي

ا؟ ٝةؿ/  ٨ ٥ٕ٩ا٣ٞةا٥ ٚي٫ أثؽن / ٧ٚى ٨ ثٕؽق إىل ا٩ٌٞةء ثٕؽق؟ ٝةؿ/ . ٤ٝخي ١٬ٰؾا ٦ى
/ ٧ٚة يسٮف ٨٦ أ٢٬ ال٦ٌح ٔ٪ؽق؟ ٝةؿ/ اخل٤ٜ يكةمل٭٥ ٧٠ة قةمل٭٥ رقٮؿ . ٤ٝخي
/ ٧ٚى٨ ٩ىت ٣س٥  ك٥٬ وةٗؿكف.   كيؤٌدكف اجلـيح ٨ٔ يؽو اهلل  ٤ٝخي

ً٪ة ٨ٍ٦ً ٩ىىيتو حم٧ٌؽو  ية أثة ال؟ ٚٞةؿ/ ٔؽاكةن  ٍكتلى ٪ة يف دى ٛى ٨ٍ ػة٣ى ٝىٍؽ  ؛ إفَّ اهللى   ٦ة ل٧ًى
٥ ٰذلٟ  ٚىال ٤ىيٍسي ٔى ٤ىيٍ٪ة ك ٔى ـه  ىؿَّ ـً ٝةا٧ً٪ة  ٚىةحلىٮـ حمي ٪ٍؽى ًرية ًٔ ة ًد٦ةءى٥٬  ٢َّ جلى  أظى

ة أدٍمىّٕيى  هًلً كجلى ٥ى هلًل كلًؿىقٮي ٞى ـى ٝةا٧ً٪ة ًاٍجذى ؽه  إذا ٝة ٟى أظى َّ٩ ؿى ٘ي  .(1)«حى

                                                                                              

  ا٣ٞك٥ اثلة٣ر  يف ٢ٌٚ ال١ٮٚح كأ٧ٔةؿ مكةصؽ٬ة كزيةرة ۱۲5ك ۱۲4املـار ال١جري/ ص  (1)
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ح ٨٦ ٬ٰؾا الالكـ ٬ٮ أفَّ ٬ٰؤالء اجلٮاوت ٥٬ أٔؽاء أا٧ٌ  إفَّ مؿاد اإل٦ةـ 
٩ي٭٥ كدي٪ي٭٥ اٌلم يؽي٪ٮف ث٫؛ لا ٚإفَّ أ٢٬ ابليخ     ك٬ٰؾا ٬ٮ ديؽى

أصةز إراٝح د٦ةا٭٥ بكجت د٤ٟ ا٣ٕٞيؽة ا٣ٛةقؽة ا٣يٌت ا٩ُٮت ٤ٔي٭ة  اإل٦ةـ 
  ٤ٝي٤حه  ك٥٬ رشذ٦حه   كْل ٔٞيؽة اجلىت كا٣ٕؽاء أل٢٬ ابليخ   ٤ٝٮب٭٥

٨ اكف  ٝؽ أصةز ألمّّ ٚؿدو  أفَّ اإل٦ةـ  ٕني ٣ٰس٨ ٬ٰؾا ال ٨٦ األٚؿاد ٝذ٢ى ٦ى
٥ ٨٦  ل٥  ٦٭ؽكر ادلـ  ٠يٙ كبٕي األا٧ح األَ٭ةر  ي٥ٞ ثٰؾلٟ ىلع الٗؿ

أ٢٬  يٞىؽ ثةجلةوبٌ  ح! ٧٠ة ل٥ٕٮف ثجٕي الك٤ُح ا٣ْة٬ؿيٌ أ٩ٌ٭٥ اك٩ٮا م٨٧ٌ يذ٧ذٌ 
ة.  أ٢٬ ابليخ  ٭٥ ٨٦ حمٌب ٚإ٩ٌ  ؛حالك٪ٌ  ٕن ُٝ 

ؿىضى ذى إ»يٞٮؿ /  كف ػرب اث٨ املكت٪ري ق٧ٕخ أثة صٕٛؿو  ٔى ةا٥ًي  ٞى ـى ا٣ٍ ا ٝىة
ّّ ٩ىةًوتو  ى لكي ةفى ىلعى ٫ي   اإًلي٧ى ٞى ٪ي ىبى خي حو كإاًلَّ رضى ٞى ي ًٞ ٢ى ًذي٫ حًبى ٍك ييؤىدّّمى   ٚىإًٍف دىػى

ى
أ

حً  َّ٦ ٢٬ٍي الّّ
ى
ـى أ ة احٍلىٍٮ ة ييؤىدّّي٭ى ٧ى يىحى ٠ى ـٍ  «.اجٍلً

/ ٝٮهل »ير/ يف ذي٢ ٬ٰؾا احلؽ  اثلةين ٝةؿ ا٣ٕاٌل٦ح املض٤طٌ 
   كإاٌل ٚة٣ْة٬ؿ ٨٦ األػجةر أ٫ٌ٩ ال٢ٕ٣َّ ٬ٰؾا يف أكاا٢ ز٦ة٫٩ يح" اجلـ ميؤدٌ "ك

 .(1)«يٞج٢ ٦٪٭٥ إاٌل اإلي٧ةف أك ا٣ٞذ٢

                                                                                              

حبةر  ؛7  ح  ذ٠ؿ ٦ة كرد ٨٦ ا٢ٌٛ٣ يف مكضؽ الك٭٤ح /5  ابلةب أ٦ري املؤ٦٪ّي 
قريق كأػال٫ٝ كػىةاه  /۰7ةب ابلاثلةين ٔرش    دةريغ اإل٦ةـ ۲76  ص 5۰األ٩ٮار/ ج 

 .۱77  ح ز٦ة٫٩ 

ح  ذي٢ ظؽير  ثٕي ٔالا٥ ا٣ْ٭ٮر  ۱6۲  ص ۰6مؿآة ا٣ٕٞٮؿ/ ج  (1)    ٠ذةب الؿًك
 .۰۸۸ح 
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 انمىافمُن -6

 احلديد األّول

األرض إاٌل  دجىق ٨٣»/ ٔجؽ اهلل  ٝةؿ/ ٝةؿ أثٮ محـة اثل٧ةيلٌ  ٨ٔ أيب
َّٜ ٨٦ ابل كٚي٭ة ٦٪ٌة اعل٥ه  ٤ٕخ اتلٞيٌح حليع٨ٞ ث٭ة ٝةؿ/  ة٢َ.يٕؿؼ احل إ٧ٌ٩ة صي

ـى يف ادلـ... ك ٝة
ى
٨ٍ ذٰلٟ  كأل ٥ٍ خى ة اٍظذةجى إىل مكةا٤ىذًسي ـى ا٣ٞةا٥ ٦ى لٍٮ ٝؽ ٝة

ؽَّ اهلل ٠سريو  ٥ٍ ٨٦ً أ٢ً٬ اجلٛةًؽ ظى  .(1)«٦ً٪سي

 يف ٬ٰؾق الؿكايح ٩ؿل أفَّ حمٮر احلؽير ٬ٮ ٨ٔ امل٪ةّٚٞي  ٚةإل٦ةـ 
  ك٬ٰؾا األمؿ ٬ٮ ٨٦ رضكرات ظ١ٮ٦ح ٣ٰٔلٌ قٮؼ مجؿم ٤ٔي٭٥ احلؽَّ اإل

 كلٮاز٦٭ة. ا٣ٕؽؿ اإل٣ٰٔلٌ 

 احلديد اثلان

/ يف ظؽيس٫ ٦ٓ كدلق اإل٦ةـ زي٨ ا٣ٕةثؽي٨  ٨ٔ اإل٦ةـ احلكّي 
يكس٨ دَل ظٌت يجٕر اهلل امل٭ؽٌم ٚيٞذ٢ ىلع    كاهلل الية كدلم ية ٌٔلٌ »...

ة ٛن  .(2)«دَل ٨٦ امل٪ةّٚٞي ا٣سٛؿة ا٣ٛكٞح قجّٕي أ٣

                                                                                              

 ؛۲۲5/۱۲اجلٮادر  ح  /7۹ةب ابل    ٠ذةب اجل٭ةد كقرية األ٦ةـ ۱7۰  ص 6د٭ؾيت األظاكـ/ ج  (1)
٨ امل٪١ؿ  أثٮاب األمؿ كاجلٔل     ٠ذةب۰۲5  ص ۱6النيٕح/ ج  كقةا٢ األمؿ ثةملٕؿكؼ كاجلٔلٔ 

  ٠ذةب اجل٭ةد  ثةب 4۰۰  ص ۹ػيةر/ ج مالذ األ ؛۰۱446/۰ح يف ادلـ  ح ٔؽـ صٮاز اتلٞيٌ  /۲۱ةب ابل
 .۱۲اجلٮادر  ح 

(2) /  ٦ٞذ٫٤.يف    ٚى٢ه اهلل احلكّي  ٔجؽ يبأ  ثةب يف إ٦ة٦ح ۸5  ص 4ج  ٦٪ةٝت آؿ أيب َة٣تو
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 /يف ٬ٰؾق الؿكايح ٌٔؽة إماكالتو 

/ أ٩ٌ٭ة مؿق٤حه   . أٌكالن

ٮع كاحلؽير ٚي٭ة ٬ٮ ٨ٔ امل٪ةٜٚ كا٣ٛةقٜ كالاكٚؿ.   زة٩ينة/ أفَّ حمٮر املًٮ

  ك٬ٮ ػةص   أػؿل ٚإ٩ٌ٪ة حن٢٧ ٬ٰؾق الؿكايح ىلع مٮردو  زةثلنة/ ثٞؿي٪ح ركايةتو 
٪ةد٥٬  كأرصٌ  ؽاء ىلع ٩ٛةٝ٭٥ كػىٮ٦ذ٭٥ ٔك كا ىلع ٔؽـ ٝجٮؿ ٚي٧ة لٮ أرصَّ اأٔل

ّّٜ ك  اإلذاعف هل. ٔؽـ احل

 احلديد اثلاىد

إذا ٝةـ »أ٫ٌ٩ ٝةؿ/  َٮي٢و  يف ظؽيرو   ابلةٝؿ ٕٛؿو ص ٨ٔ اإل٦ةـ أيب
يؽٔٮف  ا٣ٞةا٥ قةر إىل ال١ٮٚح  ٚيؼؿج ٦٪٭ة ثٌٕح ٔرش أ٣ٙ ٩ٛفو 

ٚال ظةصح   ح  ٤ٔي٭٥ الكالح  ٚيٞٮلٮف هل/ ارصٓ ٨٦ ظير صبخابلرتيٌ 
 يأ ي ىلع آػؿ٥٬  كيؽػ٢ ٚيٌٓ ٚي٭٥ الكيٙ ظٌت جلة يف ثن ٚة٧َح. 

ٜو   ٦٪ةٚ
  كي٭ؽـ ٝىٮر٬ة  كيٞذ٢ ٦ٞةد٤ذ٭ة مؿدةبو  ال١ٮٚح ٚيٞذ٢ ث٭ة لكَّ

ـٌ  ال ظٌت يؿيض اهلل ٔ  .(1)«ٔك

ح ٚي٧ة قجٜ  كْل ٬ٰؾق الؿكايح ْل الؿكايح ٩ٛك٭ة ا٣ٌيت ذ٠ؿ٩ة٬ة ٨ٔ ابلرتيٌ 
 . ٨٦ ظير الك٪ؽ مؿق٤حه 

                                                                                              

 . قرية اإل٦ةـ امل٭ؽٌم    ٚى٢ه   ثةب ذ٠ؿ ٔال٦ةت ٝيةـ ا٣ٞةا٥ ۲۸4  ص ۰اإلرمةد/ ج  (1)
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 لواقعي مع بعض المقربي   بالعلم ا تعاطي اإلمام  -ح

٢ي »أ٫ٌ٩ ٝةؿ/  ... ٨ٔ اإل٦ةـ الىةدؽ يف ركايح قٕؽاف ث٨ مك٥٤و  ثىي٪ة الؿَّصي
ؿي  يىأمي ٝيٌؽا٫ً٦ً  ذى ييؽيؿك٩ى٫ي إىل  كقي. ذى ؿيقي كي٪٭ةقي إًٍذ ٝةؿ/ أديؿي ىلعى رأًس ا٣ٞةا٥ًً يىأمي

٫ً  ٚىال ًٞ ٪ي ًٍب خي ءه إاٌل ػةٚى٫ي  ثًضى  .(1)«يىجىق يف اخلةّٚٞي شى

ىلع    ك٨٦ ظير ادلال٣ح ٚٔل دؽٌؿ إفَّ ٬ٰؾق الؿكايح ٨٦ ظير الك٪ؽ مؿق٤حه 
يف ٦ٞةـ ا٣ٌٞةء كإصؿاء احلؽكد  كأ٫ٌ٩ إ٧ٌ٩ة ي٢٧ٕ كيٞيض كٜٚ  أفَّ اإل٦ةـ 

 ال كٜٚ ا٣ْة٬ؿ.  ٫٧٤ٔ الٮاٝعٌ 

 انىرٍجح

ؽد  ثٕؽ ٬ٰؾا اتلعٞيٜ الؿكائٌ  ٩ى٢ إىل أفَّ ابلعر ٨ٔ ظض٥ ا٣ٞذ٢ ٔك
٤٧يٌ  كاتلٛؿيٍ  اال٩ذٞةـ ٝؽ كٝٓ ثّي صة٩ب اإلٚؿاط دةرةن ةت ا٣ٞذًل ٔك

يط ذٰلٟ/ أػؿل  كأفَّ احلٞيٞح كالٮاٝٓ أمؿه  أفَّ قيةقح اإل٦ةـ  آػؿ. كدًٮ
ك٨٦ أص٢ حتٞيٜ الؿمحح    ٚذةرةن ْل قيةقح الؿقٮؿ األكؿـ  امل٭ؽٌم 

كبكٍ ا٣ٕؽا٣ح يف املضذ٧ٓ يكذٮصت األمؿ إزا٣ح ثٕي ا٣ٕٮااٜ كاملٮا٩ٓ ٨٦ 
بلٕي األٔؽاء ٨٦ أ٢٬  كٝذ٢و  ةت اقتبىةؿو ٚيٞذيض األمؿ ٤٧ٔيٌ َؿي٫ٞ  

ّّٜ كاتل٧كٌ  ي٨ ىلع رٚي احل ٟ ثةبلة٢َ  ا٣ٕ٪ةد كاتل٤ٌي٢ كاإلحلةد  ال٧يرصّّ
يك٧٤ٮف كال ي٨ الاٌل  يؿدؽٔٮف ٨ٔ ٗيّّ٭٥  ث٢ كيٞٛٮف ثٮص٫ ظ١ٮ٦ح  ي

 ٰ  .ا٣ٌيت يٞي٧٭ة اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  ٔلٌ ا٣ٕؽؿ اإل٣
                                                                                              

يٍجح  (1) ٘ى  .۲۰  ح ٪ذْؿ ٚي٧ة ركم يف وٛح اإل٦ةـ امل /۱۲  ابلةب ۰۲۹/ ص (ل٤٪٧ٕةينٌ )ا٣
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ؽاء ٚإ٩ٌ٭ة ٣يكخ ثةل١جرية اَلةا٤ح ٧٠ة حي٤ٮ ل٤جٕي أ٦ٌة أٔؽاد ٬ٰؤالء اأٔل
٪ة٬ة دٌؼي٧٭ة كاملجة٣٘ح ٚي٭ة  كٝؽ ادٌ  ٌعخ ٨٦ ػالؿ الؿكايةت ا٣يٌت اقذًٕؿ

ٮع ا٣ٞذ٢ كقٟٛ ادل٦ةء كظض٫٧ يف ز٨٦ ا٣ْ٭ٮر. ٬ٰؾا ٨٦ ص٭حو    ظٞيٞح مًٮ
ا َجيٕي   ك٨٦ ص٭حو  ة ال أػؿل ٚإفَّ ظض٥ ٬ٰؾا ا٣ٞذ٢ كاإلثةدة قٮؼ يسٮف أمؿن

ا حلض٥ اَلؽؼ الكةَل ٨٦ ًٝج٢ اإل٦ةـ ٗؿا ك٬ٮ إٝة٦ح احل١ٮ٦ح   ثح ٚي٫؛ ٩ْؿن
يٌ  لٌك اإلَلٌٰيح يف  ثٕؽ مالظْح ٠سةٚح  حن ح  كػةٌو أرصةء ا٣ٕةل٥ ك٩ٞةط ال١ؿة األًر

 ف ا٣ٕةل٥ ال١جري ظّي ا٣ْ٭ٮر. قاٌك 
كيكري »/ هل ٨ٔ اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  ٨٧ً ػُجحو  ٝةؿ أ٦ري املؤ٦٪ّي 

ٜي األكرب ث ؿايح اَلؽل  كالكيٙ ذم ا٣ٛٞةر  كاملؼرصة  ظٌت يزنؿ الىٌؽي
دّي  كْل ال١ٮٚح  ٚي٭ؽـ مكضؽ٬ة كيب٪ي٫ ىلع ث٪ةا٫ األٌكؿ  أرض اَلضؿة مؿٌ 

كي٭ؽـ ٦ة دك٫٩ ٨٦ دكر اجلجةثؿة  كيكري إىل ابلرصة ظٌت يرشؼ ىلع حبؿ٬ة  
ىة مٮىس  .(1)«ك٫ٕ٦ اتلةثٮت ٔك

ٝح  ظٌت ٣ُري الٮاردة املذٛؿٌ ٚيضذ٧ٓ اجلةس إحل٫ اك» /ؿ اهلل  كٝةؿ رقٮ
كاث٨  ةرو   ٚيْ٭ؿ ىلع لكّّ صجٌ كأربٕح ٔرش رصالن  ٚي٭٥ نكٮةه  مجذ٧ٓ إحل٫ زالز٧بحو 

 .(2)«  كيْ٭ؿ ٨٦ ا٣ٕؽؿ ٦ة يذ٧ىٌن هل األظيةء أمٮاد٭٥ةرو صجٌ 

                                                                                              

حبةر األ٩ٮار  ؛5۰۰ح ـ ٨٦ أظةدير الؿصٕح  ح ٦ة دٞؽٌ   دذ٧ٌ 447خمذرص ثىةاؿ ادلرصةت/ ص  (1)
 . ۸6الؿصٕح  ح  /۰۹ةب ابل  دةريغ اإل٦ةـ اثلةين ٔرش  ۸5  ص 5۲ اجلة٦ٕح/ ج

 /ا٣ٕؿؼ الٮردٌم  ؛   ٠ذةب ا٣َٛت  ثةب ٦ة صةء يف امل٭ؽٌم ۲۱5  ص 7دل٧ٓ الـكااؽ/ ج  (2)
 .۲6  ح ۹۹ص  
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 خاذمح انثحث

ة بلٕي ا٧٤ٕ٣ةء األٔالـ  ريى أم  يف ػذةـ ٬ٰؾا ا٣ٛى٢ ٩ؿی أف ٩ؾ٠ؿ الك٦ن
ق رقٮؿ »ؿكايةت/ ٚي٫ إىل ثٕي ال  ز٥ٌ إفَّ اإل٦ةـ احلٌضح يْ٭ؿ ىلع أػالؽ صؽّّ

كقريد٫  أ٦ٌة ٦ة يذىٌٮرق ابلٕي ٨٦ ٠رثة إراٝح ادل٦ةء ك٦ة أمج٫ ٚال  اهلل 
   ٨ٔ صةثؿ ث٨ ٔجؽ اهلل األ٩ىةرٌم دحل٢ ٤ٔي٫  ٨ٕٚ صةثؿ ث٨ يـيؽ اجلٕفٌ 

ٞن "/ ٝةؿ/ ٝةؿ رقٮؿ اهلل  ةامل٭ؽٌم ٨٦ كدلم... أمج٫ اجلةس يب ػ٤ ٞن . "ة كػ٤
٨ اإل٦ةـ ابلةٝؿ  ٚة٣ٞيةـ بكريد٫ كدبيّي   ؽو أ٦ٌة ٨٦ حم٧ٌ ... ك" /ٔك

٨ اإل٦ةـ الىةدؽ "آزةرق ٚي٭ذؽم ث٭ؽاق   ؽو كأ٦ٌة ق٪ٌح ٨٦ حم٧ٌ  ..." /. ٔك
 .(1)"كيكري بكريد٫

  

                                                                                              

لٰ٭ؾا ابلعر ثةتلٛىي٢ ٨٧ً أكرث ٨٦  ً٪ةك٣ٞؽ دٕؿٌ  .5۲/ ص (ل٤نريازٌم )  اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  (1)
ة يف ٦جعس٪ة    ك٬ٰؾق األحبةث ٝيؽ ٬ ۱4۲6ح اعـ امل٭ؽكيٌ يف ةرج يف دركس ابلعر اخلأربّٕي درقن

 اهلل دٕةىل. مةء فإاتلعٞيٜ كا٣ُجٓ 



 

 



 

 

 

في   اإلمام المهذّي ةلاعذ

 عصر الظهىر



 

 

 



 

 

أٌف إزاظح ا٥٤ْ٣ كا٣ٌٞةء ىلع اجلٮر كاالقتجؽاد  كبكٍ ا٣ٕؽؿ يف ريت  ال
أ٬ؽاؼ ظ١ٮ٦ح اإل٦ةـ  حٌٕؽاف يف ٤َيٕيي  كإٝة٦ح مٮازي٪٫ يف الٮقٍ االصذ٧ةيعٌ 

ة ظةدير املبرٌش ظخ ثٰؾلٟ ال١سري ٨٦ الؿكايةت كاأل  ٧٠ة رصٌ امل٭ؽٌم 
 .«ة كصٮرناأل األرض ٔؽالن ٧٠ة م٤بخ ٧٤ّن ي٧» /ثٕؽهل

 الرشيٙ بكرية صٌؽق اجلبٌ  كٝؽ أمةرت الؿكايةت إىل ٢٧ٔ اإل٦ةـ 
٧ةد٬ة  «يكري بكرية صٌؽق» /األكؿـ  ا٣يٌت ٝٮاـ حمٮر٬ة إٝة٦ح ا٣ٕؽؿ ٔك
قريد٫ »/ مأ٫٩ مأف قةاؿ األ٩بيةء  كك٧ة ٝةؿ أ٦ري املؤ٦٪ّي   ا٣ٞكٍ
ٌٜ   ثة٣ٕؽؿ  .(1)«كظ٫٧١ احل

ٙ ح كدذ٤٭ٌ إحل٭ة أٔ٪ةؽ ا٣برشيٌ  ٥ٕ  إٌف ا٣ٕؽؿ ٬ٮ احلٞيٞح ا٣ٌيت ترشاٌت ٩
كتكىع إىل حتٞيٞ٭ة  كدجؾؿ يف احلىٮؿ ٤ٔي٭ة   إحل٭ة ال٧ٌةاؿ الٮأيح

ـٌ أ ٨٦ أص٤٭ة ثثة٬ِ األز٧ةف  كدؿاؽ يف قبي٤٭ة أزًق ادل٦ةء  كيٌٌح  ٔ
اإل٦ةـ ! كْل الـالؿ اٌلم يذٮؽ هل ا٧ْ٣آف ظكتى دٕجري ؟اجلٛٮس  ٠يٙ ال

                                                                                              

 .۰۰۲  ص 4ج  /حبةر األ٩ٮار( 1)
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 كف ركايحو   (1)«ا٣ٕؽؿ أظًل ٨٦ املةء يىيج٫ ا٧ْ٣آف...»/ الىةدؽ 
 .(2)«ا٣ٕؽؿ أظًل ٨٦ الن٭ؽ...»أػؿل/ 

ح حبير يٌ ٨٦ األ٧٬ٌ  ادلي٨ اإلقالٌَل إ٦ة٦ح ا٣ٞةاؽ ا٣ٕةدؿ ثؽرصحو  ؽٌ ث٢ ٔ
٨ أوجط الٮالء ٣٘ري اإل٦ةـ ا٣ٕةدؿ ث٧سةثح ا٩ذٛةء أو٢ ادلي٨  كأ٫ٌ٩ ال ٝي٧ح ل٤ذؽيٌ 

ـو »ح لإل٦ةـ ا٣ٕةدؿ/ ٌؿد ٨ٔ اتلجٕيٌ ذا ّتإ  .(3)«اعدؿو  ال دي٨ مل٨ داف اهلل ث٘ري إ٦ة

ٌكؽت اتلٕةحل٥ اإلقال٦ٌيح ىلع أٌف ا٣ٕٛٮ قي١ٮف ٨٦ ٩ىيت أكف املٞةث٢ 
ـو  ماأل٦ٌح ا٣يٌت د٭ذؽم ث٭ؽ  املؿكٌم    ٧٠ة كرد ٰذلٟ يف احلؽير ا٣ٞؽسٌ اعدؿو  إ٦ة

ي»/ ٨ٔ اإل٦ةـ ابلةٝؿ  ٛٮف ٨ٔ لٌك ٔر ـو  حو كأٔل ٨٦  اعدؿو  أَةٔخ لكَّ إ٦ًة
 ي٧ةف ثين ىلع...إٌف اإل»أػؿل/  كٝةؿ يف ركايحو  .(4)«مكيبحن  كإف اك٩خ ّةملحن    اهلل

ثٰ٭ؾا اَلؽؼ الكةَل وةر املؤ٦٪ٮف  كلنٌؽة اردجةط ظ١ٮ٦ح اإل٦ةـ  .(5)«ا٣ٕؽؿ
ة ادلاعء اتلةيل/ يؿدٌ   .(6)«ّ٭ؿ ث٫ ا٣ٕؽؿ كأيٌؽق ثةجلرصأ»دكف داا٧ن

                                                                                              

 .۱46  ص ۰ج  /الاكيف /  ٩ٞالن ۲6٨ٔ  ص 7۰ج  ( املىؽر الكةثٜ/1)

 .۱47  ص ۰  ٩ٞالن ٨ٔ )الاكيف(  ج ۲۹ص  ؽر الكةثٜ/( املى2)

 .4۲۰  ص 6۹ج  ( املىؽر الكةثٜ/3)

 .۰5۹  ٩ٞالن ٨ٔ )االػذىةص(  ص ۱4۰  ص 65ج  ( املىؽر الكةثٜ/4)

 .۰76  ص 6۸ج  ( املىؽر الكةثٜ/5)

 .۱7۲  ص 5۲ج  ( املىؽر الكةثٜ/6)
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بليةف ػىةاه  أػؿل كبٕؽ أف دٌٕؿض اإل٦ةـ أ٦ري املؤ٦٪ّي  كف ركايحو 
ٌٜ »  ٝةؿ/ امل٭ؽٌم   .(1)«.. ابلةقٍ ل٤ٕؽؿ.ا٣ٞةا٥ ثةحل

مؿاءى اجلٮر»/ أػؿل هل  كصةء يف ػُجحو 
ي
٣ى٨َّ ٔ٪س٥ٍ أ ـً ٍٕ   ... كحل

ش   رض ٨٦ لكّّ اغى
ى
فَّ األ ؿى ٭ّّ ُى ٨َّ ٚيس٥   كحل٤٧ٕى٨َّ ثًة٣ٕؽؿ  كحلي كحلٞٮ٦ى

ة ُى كذٞي٥ثًة٣ٍٞك ٤ي٢و   س ال٧ٍي
ة ٝى ةً ٧َّٔ ٥ٍ رصٕحى ال١ؿَّ زي ٍظيىةؤي

ى
َّ أ ٪َّّيى ىذى٧ى   كحلى

ا٨ه  إًفَّ ذٰلٟ اكى
ٍف ٚى ٮا إًذى يَّني ٕى ذى  .( 2)«ذى

/ ٫ٌ٩ ٝةؿ يف كوٙ امل٭ؽٌم أ األكؿـ  آػؿ ٨ٔ اجلبٌ  ككرد يف ظؽيرو 
ةرٌّ » ـه  دىيًقٌّ  ٩ىيًقٌّ  قى ة ةدو   ٚ٭ٮ إ٦ًى ٍؿيًضٌّ  ٬ى ٍ٭ًؽمٌّ  حي  مى مؿي ث٫ًمى

ٍ
 .( 3)«س٥ي ثة٣ٕؽًؿ كيأ

ث٢ ٝؽ يسٮف ٰذلٟ  - احل٧١ح يف دأػري ظ١ٮ٦ح اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  ك٢ٌٕ٣ 
ّٔي إلٝة٦ح ا٣ٕؽؿ كبكٍ ا٣ٞكٍ يف ٠رثة املؽٌ  -إظؽل ٢٤ٔ دأػري٬ة 

٨٦ الكري يف ٬ٰؾا امل٧ٌةر  ٮا٪ذ١٧ٌ يل٥  ٨يكاٌل   م٨٧ٌ دىٌؽكا ل٤عس٥  املضذ٧ٓ
ذا ٝةـ وةظت ا٣ٕؽؿ إ  ٚحمؽكدةو  ػُٮاتو  قٮل ٮا٠ذعؿٌ يكل٥  ا  يكرين إاٌل 

عو دلةؿه ثأٍف يٞٮؿ/ لٮ ل٥ يجٜ ملؽٌ  كنرش اخلري كا٣ٞكٍ  ٚعينبؾو  احلٞييقٌ 
٦ة »/ ظ٧١خ أل٧ٝخ ا٣ٕؽؿ كبكُخ ا٣ٞكٍ  ٨ٕٚ اإل٦ةـ الىةدؽ 

ٙه يسٮف ٬ٰؾا األمؿ ظٌت   كٝؽ كلٌٮا ىلع اجلةس  ٨٦ اجلةس  إاٌل   ال يجىق و٪
                                                                                              

 .۱۱۲  ص 5۱ج  ( املىؽر الكةثٜ/1)

 .۱۰۲ ص ( املىؽر الكةثٜ/2)

 .۲۱۲  ص 5۰املىؽر الكةثٜ  ج ( 3)
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ٌٜ  ٪ة ٣ٕؽجلة  ز٥ٌ لٮ كحٌل  ة/ إ٩ٌ  ال يٞٮؿ ٝةا٢ه ظٌت   .(1)«كا٣ٕؽؿ يٞٮـ ا٣ٞةا٥ ثةحل

ة يف ٦ٕؿض ظؽيس٫ ٨ٔ  أػؿل ٨ٔ اإل٦ةـ الىةدؽ  كف ركايحو  ٌن أي
... كاهلل إيٌن ألٔؿ٫ٚ ثةق٫٧ كاق٥ أثي٫  »ٝةؿ/  وٛةت اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 

ُن  ؽالن ا٣ٞةا٥ ا٣ٕةدؿ  احلةِٚ ملة اقذٮدع  ي٧أل٬ة ٝك  ٧٠ة مأل٬ة ة ٔك
اا٣ٛضٌ  ة ةر صٮرن  .(2)«ك٧٤ّن

ة  ٨ اإل٦ةـ الًؿ / يف ثيةف ػىةاه ظ١ٮ٦ح اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  ٔك
ٓ ٦زياف ا٣ٕؽؿ ثّي اجلةس  ٚإذا ػؿج أرشٝخ األرض ث٪ٮر رٌب٭ة» ٚال   كًك

ا...  .(3)«ي٥٤ْ أظؽه أظؽن

 التصدي لحكومة الجبابرة  -۱

 ٝح  ظٌت ري الٮاردة املذٛؿٌ ... ٚيضذ٧ٓ اجلةس إحل٫ اك٣ُ»/ ٝةؿ رقٮؿ اهلل 
كاث٨  ةرو صجٌ    ٚيْ٭ؿ ىلع لٌك  ٦٪٭٥ نكٮةه كأربٕح ٔرش رصالن  ز٧بحو مجذ٧ٓ إحل٫ زال

 .(4)« هل األظيةء أمٮاد٭٥....  كيْ٭ؿ ٨٦ ا٣ٕؽؿ ٦ة يذ٧ىٌن ةرو صجٌ 
                                                                                              

 .۰44  ص 5۱ج  ( املىؽر الكةثٜ 1)

 .۰6۹ص  ( املىؽر الكةثٜ/2)

 .۲۰۰  ص 5۰ج  /؛ حبةر األ٩ٮار۲7۰ص   ۰ج  /٧٠ةؿ ادلي٨( 3)

كااؽ( 4)  .۱۱۹ص  /؛ اإلذأح۱۱7ص  /؛ ا٣رب٬ةف6۱  ص ۰ج  /؛ ا٣ٕؿؼ الٮردٌم ۲۱5  ص 7ج  /دل٧ٓ اـل
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 دراسح سىذ انحذٌث

٥ ٨٦ ٢ٞ٩ ا٣ٛؿيّٞي النيٕح كالك٪ٌح ملٌٮف ٬ٰؾق الؿكايةت   ثةلٗؿ
ح دٞذيض يٌ  أٌف الى٪ةٔح ا٣ٛ٪ٌ قة٩يؽ٬ة؛ إاٌل أابلعر يف م ي٘٪ي٪ة ٨ٔ كاٌل 

كوٙ ثةتلؼ٤يٍ   الٮاٝٓ يف َؿيٜ الؿكايح ٌف حلر ث٨ أيب ق٤ي٥و إا٣ٞٮؿ/ 
 .(1)كبةلٌٕٙ أػؿل دةرةن 

 ة أفٌ ّي الك٪ٌح  ٧٤ٔن ٔ٪ؽ أٔالـ الؿصةحلٌ  ٚؿاد الك٪ؽ ٚ٭٥ زٞةته أأ٦ٌة قةاؿ 
ٙو "اتلؽ٣يف" ال ي٧سٌ  ٞن  ٠جريةن  ٢ ٩ُٞح ًٕ ٔؽ رصةؿ ا٣ٕة٦ٌح  ٧٠ة ذ٠ؿ ة ٣ٞٮاكٚ

٧ل ٰذلٟ اث٨ ا٧ٕ٣ةد احل٪جٌلٌ   .(2)يف ذي٢ دؿدمذ٫ لك٤ي٧ةف ث٨ ٦٭ؿاف اأٔل
 حظكت ٦جةين ا٣ٕة٦ٌ  - ٢ي٧سٌ  يٌةؼ إىل ٰذلٟ ٠ٮ٫٩ ٨٦ رصةؿ ٠ذةب ابلؼةرٌم 

 أٌف كركد ح ٬٪ة؛ إاٌل ل٤ؿص٢  ٚال يجٕؽ اردٛةع املنلكح الك٪ؽيٌ  ٩ُٞح ٌٝٮةو  -
يف ٦َت احلؽير ال  «كأربٕح ٔرش رصالن  ز٧بحو ٫ زال مجذ٧ٓ إحلظٌت » ۲۱4ا٣ٕؽد 

  ينكض٥ ٦ٓ ٦ذٮف الؿكايةت األػؿل  يٌةؼ إىل ٰذلٟ الؿص٢ ٔ٪ؽ٩ة دل٭ٮؿه 
٥ٕ٩  اردٌةق املؿظٮـ الٮظيؽ  .(3)٧٠ة يْ٭ؿ ٨٦ ٔجةرة النيغ ا٣ُٮسٌ 

 .(4)د٫كظس٥ ثٞٮٌ  ابل٭ج٭ةينٌ 
                                                                                              

 .4۱۸  ص ۸ج  /د٭ؾيت اتل٭ؾيت( 1)

 .۰۰۱  ص ۱ج  /مؾرات ال٬ت( 2)

 .6۰۱  ص ۸ج  /؛ ٝةمٮس الؿصةؿ۱۲۹  ص ۱4ج  /٦ٕض٥ رصةؿ احلؽير( 3)

 .44  ص ۰ج  /د٪ٞيط املٞةؿ( 4)
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 إعادة الحقوق المهدورةـ  ۲

كال  ٚال يرتؾ... كخيؿج امل٭ؽٌم...»٫ ٝةؿ/ أ٩ٌ  ركم ٨ٔ اإل٦ةـ ابلةٝؿ  -أ
 .(1)« رٌد٬ةألظؽ ٨٦ اجلةس إاٌل  ٧٤ْ٦حن 

 دراسح سىذ انحذٌث

٥ ٨٦ ٦ٕؿكٚيٌ ا٣ٌٕيةشٌ  كردت الؿكايح يف دٛكري حم٧ٌؽ ث٨ مكٕٮدو  ح   كبةلٗؿ
  كأقةدؾد٫  ك٨٦ املٕةرصي٨ ل٤لكينٌ  ٙ ال١ذةب ككٮ٫٩ ٨٦ منةيغ ال١ٌظٌ مؤ٣ٌ 

  ظير ٧ٔؽ ثٕي ٠جريةو  ري أٌف ال١ذةب دٌٕؿض ملنلكحو كٝؽ أدمٓ ىلع كزةٝذ٫  ٗ
م٧ٌة ص٢ٕ اتلٛكري يٕةين   لالػذىةر ةػّي إىل ظؾؼ أقة٩يؽق راعيحن ا٣نكٌ 

 حن أٌف ٌٝٮة مٌة٦ي٪٫ ككٮ٩٭ة ُٕٝيٌ    ثيؽ(2)ح٨٦ اجلةظيح الك٪ؽيٌ  ٠جريةن  منلكحن 
 . ٨ٔ ابلعر الك٪ؽٌم ث٭ة ص٤ٕ٪ة يف ٗىنن  ةكمك٧ٌ٤ن 
يج٤ٖ ٨٦ رٌد امل٭ؽٌم املْةل٥ ظٌت لٮ »  ٝةؿ/ ةَلٌ الن ٨ٔ صٕٛؿ ث٨ يكةرو  -ب

٫ ظٌت  شءه  نكةفو إاكف حتخ رضس   .(4) (3)« يىؿيٌدق...ا٩زٔت
ٌٜ  ؾا ٠٭ٰ اعدالن  كاجلؽيؿ ثةل٠ؿ أٌف ٌٝةءن   يٞٙ ثٮص٫ املذضةكزي٨ كيٕيؽ احل

ـه يتك٪ٌ   ٨٦ مؤكف ظ١ٮ٦حو إىل ٩ىةث٫ ال يسٮف إاٌل   ٥ مك٪ؽ الىؽارة ٚي٭ة أ٦ة
                                                                                              

 .۰۰4  ص 5۰ج  /؛ حبةر األ٩ٮار66  ص ۱ج  /دٛكري ا٣ٌٕيةشٌ ( 1)

 .۰۹4  ص 4ج  /الريٕح( 2)

 .6۸ص  (/الث٨ َةككسو )الظ٥ امل؛ ۲6ص  /ادلرر؛ ٔٞؽ ۹۸ص  (/ةدو ث٨ محٌ )جلٕي٥ َٛت ( ا3٣)

 .5۰ص  /ا٣ٞٮؿ املؼذرص( 4)
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ـه  ا ٨٦ الٮرع كاتلٞٮل صؽ   اعحلحو  ىلع درصحو  كيكةٔؽق ٌٝةةه   ٌم اكمل٭ؽ ٦ٕىٮ
ٟو كامل٭٪يٌ  ٌٜ  ظينبؾو  األمرت... ك٨٦ ا٣ُجيعٌ  ح ادلٝيٞح ٠ك٧٤ةف ك٦ةل  أف يٕةد احل

 ٬ؽر ظٞٮ٫ٝ. كال خيض أظؽه   كال ي٤ٜٞ امل٤ْٮمٮف  إىل أ٫٤٬

 دراسح سىذ انحذٌث

ـى املٕىٮـ  املالظِ أٌف اجلٌه  ٢ ٧ة ي٧سٌ كإ٩ٌ   املؾ٠ٮر ال ي١ٕف الك
ض ال١ذت أػؿل ل٥ دذٕؿٌ    ك٨٦ ص٭حو النةَلٌ  ٚ٭٥ الؿاكم صٕٛؿ ث٨ يكةرو 

ظكت  ح ل٤ٛؿيّٞي النيٕح كالك٪ٌح ٣رتدمح الؿص٢  ٚ٭ٮ ٦٭٢٧ه الؿصةحلٌ 
مى٤ُط ٥٤ٔ الؿصةؿ  يٌةؼ إىل ذٰلٟ أٌف اجلٌه املؾ٠ٮر ركم ٨ٔ ٠ذةب 

ي٥و ٬  كبةلٗؿ ۰۰۸ ق٪ح املذٮٌف  جليٕي٥ ث٨ محٌةدو  (ا٣َٛت) ٬ٰؾا  ٥ ٨٦ كزةٝح ٩ٕي
كٝةؿ   (1)ثةلؿكايح ٨ٔ ٗري اثلٞةت ٭٥ه  أ٫ٌ٩ ٦ذٌ دلل أٔالـ أ٢٬ الك٪ٌح  إاٌل 

 .(2)«ال دؿك٨ اجلٛف إىل ركايةد٫»/ ال٬بٌ 
 أٌف ثٕي ٧٤ٔةا٪ة ذ٬ت إىل ح؛ إاٌل هل يف ٠ذب٪ة الؿصةحلٌ  كل٥ ٩ٕرث ىلع دؿدمحو 

ذ٫  إىل ٦ٞجٮحلٌ يؤرٌش  (ظ٥املال)ٔ٪٫ يف ٠ذةب  ا٣ٞٮؿ ثأٌف ٠رثة ٢ٞ٩ اث٨ َةككسو 
الكةن ىلع ٰذلٟ ٚإٌف ٦ة ٫٤ٞ٩ اث٨ مٌحةدو (3)دلي٫ كأذ٧ةدق ٤ٔي٫ إٝؿاره ك٢ٞ٩    ٔك

 .ٌٚةا٢ يؤػؾ ث٫
                                                                                              

 .6۲۲ - 5۹7 ص  ۱۲ج  /قري أٔالـ اجلجالء( 1)

 املىؽر الكةثٜ.( 2)

 .۸5  ص ۸ج  /مكذؽراكت ٥٤ٔ الؿصةؿ( 3)
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ظس٥ ثة٣ٕؽؿ   إذا ٝةـ ا٣ٞةا٥ »ث٨ ٔٞجح  ٨ٔ أثي٫  ٝةؿ/  ركل ٌٔلٌ  - ص
ٜ  كاردٛٓ يف أيٌ   ة٫٦ اجلٮر  كأ٦٪خ ث٫ الكج٢  كأػؿصخ األرض ثؿاكد٭ة  كرٌد لٌك ظ
 م١٤ٮا إاٌل  َل٥ دك٣حه  ٝةؿ/ إٌف دكتل٪ة آػؿ ادلكؿ  كل٥ يجٜ أ٢٬ ثيخو  إىل أ٫٤٬... ز٥ٌ 

   .(1)« يٞٮلٮا إذا رأكا قريد٪ة إذا م١٤٪ة س٩ة ث٧س٢ قرية ٬ٰؤالء...خلاٌل  ؛ٝج٤٪ة

 دراسح سىذ انحذٌث

 ك٣يف ركايحن   اجلٌه املؾ٠ٮر ٬ٮ ٨٦ الكـ ٔٞجح ٝؽ يْ٭ؿ ل٧٤ذأٌم٢ أفٌ 
  أٌف املكذٛةد ٨٦ ذي٢ الؿكايح أ٫ٌ٩ ٦ٛةد الكـ املٕىٮـ ٨ٔ املٕىٮـ؛ إاٌل 

ظير ل٥     ك٣ٰس٨ دجىق منلكح اإل٧ًةر«إٌف دكتل٪ة آػؿ ادلكؿ»ثٞؿي٪ح ٝٮهل/ 
ـو يذٌ  ركل ٰذلٟ؛ ك٣ٰس٨ ي٧س٨ اقذْ٭ةر ٠ٮف الؿكايح  ٌط جلة ٨ٔ أٌم إ٦ة

ا لٮزةٝح ٌٔلٌ املؾ٠ٮرة ٨٦ الكـ اإل٦ةـ الىةدؽ  ث٨ ٔٞجح  ؛ كذٰلٟ ٩ْؿن
٨٦  أك أربٕحو  ةد٫ يف ال١ذت األربٕح  كأ٫ٌ٩ ٨٦ أوعةب زالزحو ككرثة مؿكيٌ 

كأٌف هل   املٕىٮ٦ّي ٥٬/ اإل٦ةـ ابلةٝؿ كاإل٦ةـ الىةدؽ كاإل٦ةـ الاك٥ّ 
٠ذةثنة أزجخ ٚي٫ ركايةت املٕىٮ٦ّي  يٌةؼ إىل ٰذلٟ ٫٤ٞ٩ ٬ٰؾق الؿكايح ٨ٔ 

ٌؽ ٨٦ أوعةب اإل٦ةـ الى أثي٫ ٔٞجح ث٨ ػةدلو   كهل ٠ذةبه   ةدؽ اٌلم يٕي
ك٣ٰس٨ يجىق الالكـ يف كزةٝح ٔٞجح ث٨   (2)ح ينذ٢٧ ىلع أظةدير األا٧ٌ 

 ح.ل٥ يؿد دٮزي٫ٞ يف ال١ذت الؿصةحلٌ إذ  ؛٩ٛك٫ ػةدلو 
                                                                                              

 .۲۲۸  ص 5۰ج  /؛ حبةر األ٩ٮار۲65ك 7ص  /اإلرمةد( 1)

 .۹7  ص ۱۰ج  /٦ٕض٥ رصةؿ احلؽير( 2)
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 أظةدير يف ٦ؽظ٫  ٨٦ ٝجي٢/ ٥ٕ٩  كرد ٨ٔ اإل٦ةـ الىةدؽ 

 .«رمحس٥ اهلل ٨٦ أ٢٬ ثيخو » -۱

 «.مؿظجنة مؿظجنة ثس٥» -۰

 ٬ٰؾا األمؿ اٌلم إاٌل   ج٢ اهلل ٨٦ ا٣ٕجةد يٮـ ا٣ٞية٦حال يٞ  ية ٔٞجح» -۲
 .(1)«أ٩ذ٥ ٤ٔي٫...

ىلع  اثلة٩يح ًٕيٛذةف  كأ٦ٌة اثلةثلح ٚال دؽٌؿ ك أٌف الؿكايتّي األكىل إاٌل 
٤ٔي٫ املؽح  ٨٦ ٬٪ة ذ٬ت ابلٕي إىل ا٣ٞٮؿ  ٌف أٝىص ٦ة دؽٌؿ إك  الٮزةٝح

 .ح ٔٞجح ث٨ ػةدلو ث٧ض٭ٮحلٌ 

ٌؽق ابلٕي اكملة٦ٞةينٌ  ٫ يف أق٪ةد  .(2)٨٦ احلكةف؛ ث٢ اثلٞةت ٔك ٥ٕ٩  كٝٔٮ
٦ٓ    ين٭ؽ ىلع ظك٪٫  ك٣ٰس٨(3)كسمكّي مٮردنا ٨٦ الؿكايةت دج٤ٖ سمكحن  ٠سريو 

ٌةح َؿيٜ النيغ املٛيؽ ٰذلٟ دجىق الؿاكيح دٕةين ٨٦ منلكح اإلرقةؿ؛ ٣ٕؽـ ادٌ 
 ث٨ ٔٞجح. إىل ٌٔلٌ 

 ثىؽكر٬ة ٨ٔ  ي٧س٨ ٫ٕ٦ ا٣ُٞٓ  أٌف ٌٝٮة ٦ذ٪٭ة كم٧ٌٮ٩٭ة حبؽ  إاٌل 
 ٨ٔ ابلعر يف اإلق٪ةد.  ككٛةيحه كف ٰذلٟ ٗىنن  املٕىٮـ 

                                                                                              

 .۱54ك ۱5۲  ص ۱۱ج  /ؽر الكةثٜاملى( 1)

 .۰54  ص ۰ج  /د٪ٞيط املٞةؿ( 2)

 .۱54  ص ۱۱ج  /٦ٕض٥ رصةؿ احلؽير( 3)



 2حبٮثه ٧٤ٔيٌح يف ا٣ٌٌٞيح امل٭ؽكٌيح ج  ........................................................ 216

 ةعدالة االجتماعيال -۳

يب  ركل النيغ ا٣ُٮسٌ 
ى
ؽ ث٨ احلكّي ث٨ أ ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ احلك٨  ٨ٔ حم٧َّ

ىًنريو  ةب  ٨ٔ صٕٛؿ ث٨ ب َُّ ؽ ث٨ ٔجؽ اهلل اخل   ٨ٔ ا٣ٕالًء ث٨  ث٨ ٬الؿو كحم٧َّ
ؽ ث٨ ا٣ٞاٌل  رىًزي٨ ٨ٔ ا٣ٞةا٥ إذا   قأ٣خ أثة صٕٛؿو »  ٝةؿ/ مك٥٤و ًء  ٨ٔ حم٧َّ

 يْ٭ؿ ظٌت  يكري يف اجلةس؟ ٚٞةؿ/ بكرية ٦ة قةر ث٫ رقٮؿ اهلل  ٝةـ ثأٌم قريةو 
ح اكف يف اجلة٤٬يٌ  ؟ ٝةؿ/ أث٢ُ ٦ةاإلقالـ  ٤ٝخ/ ك٦ة اك٩خ قرية رقٮؿ اهلل 

اكف  ٧ٌةكاقذٞج٢ اجلةس ثة٣ٕؽؿ  ككٰؾلٟ ا٣ٞةا٥ إذا ٝةـ يج٢ُ ٦ة اكف يف اَلؽ٩ح م
 .(1)«يف أيؽم اجلةس كيكذٞج٢ ث٭٥ ا٣ٕؽؿ

 ذحهٍم سىذ انحذٌث

ةر/الؿكايح ثُؿيّٞي ٨ٔ حم٧ٌ  ركل النيغ ا٣ُٮسٌ  ٌٛ  ؽ ث٨ احلك٨ الى
النيغ أثٮ ٔجؽ اهلل  كاحلكّي ث٨ ٔجيؽ اهلل كأمحؽ ث٨ ٔجؽكف كٌ٭٥   -أ

 ٨ٔ أمحؽ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ احلك٨ ث٨ الٮحلؽ ٨ٔ أثي٫.
 .(2)...  ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ احلك٨ ث٨ الٮحلؽيؽو أثٮ احلكّي ث٨ أيب ص -ب

٧ة الالكـ   كإ٩ٌ (3)ح ثٰؾلٟ الكٌيؽ اخلٮيئٌ كَؿيٞة النيغ وعيعةف ٧٠ة رصٌ 
ةر كبّي اإل٦ةـ. ٌٛ  يف رصةؿ الك٪ؽ ٦ة ثّي حم٧ٌؽ ث٨ احلك٨ الى

                                                                                              

 .۱54  ص 6 ج  /د٭ؾيت األظاكـ( 1)

 .۲۰5  ص 4ج  /االقتجىةر( 2)

 .۰5۲  ص ۱5ج  /٦ٕض٥ رصةؿ احلؽير( 3)
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 فمً انحذٌث

 إىل ثٕي ٦ة يكت٪جٍ ٨٦ الؿكايح املؾ٠ٮرة  ٨٦ ٝجي٢/ ٦ح املض٤طٌ أمةر ا٣ٕاٌل 

ٞن  اإلي٧ةف مجٌت  حلؽير ىلع أفٌ ا يؽٌؿ  -أ ة ملة كرد يف ٦ة ٝج٫٤ اكإلقالـ َج
 ٦ة ٝج٫٤". ٝةٔؽة "اإلقالـ مجٌت 

أك اتلٕـيؿ ٝج٢ ػؿكص٫ ال  ة ككٝٓ ٦٪٫ ٦ة يٮصت احلؽٌ ٨٦ اكف مؤ٦٪ن  -ب
ـٌ حيؽٌ  ة ظٞٮؽ اجلةس  ٬ٰؾا ثةجلْؿ إىل ظٞٮؽ اهلل دٕةىل. كأ٦ٌ   رقق كال يٕ

ٮف اإل٦ةـ امل٭ؽٌم يُٕي٭٥ ٨٦ ٦ةهل  أف يسٚة٣ٕؽؿ يٞذيض إُٔةء٥٬  إاٌل 
 .(1)و٤ٮات اهلل ٤ٔي٫

ٌٛ  -ص  ةر كبّي لٌك اَلؽ٩ح دٕن الى٤ط كاملٮادٔح ثّي املك٧٤ّي كال١
ٌٛ   املذعةربّي  ةرنا.كإٍف ل٥ يسٮ٩ٮا ٠

 قلع سقوف المساجد -٤

  ث٨ إثؿا٬ي٥  ٨ٔ أثي٫  ٨ٔ اث٨ أيب ٧ٔريو  يف الاكيف ٨ٔ ٌٔلٌ  ركل اللكينٌ 
٤ح  ٨ٔ املكةصؽ امل٤ٌْ  اهلل  ٔجؽ   ٝةؿ/ قب٢ أثٮاحل٤بٌ   ٨ٔ ٨ٔ مٌحةدو 

ز٥ احلٮـ  كلٮ ٝؽ اكف ا٣ٕؽؿ أدسؿق الىالة ٚي٭ة؟ ٚٞةؿ/ ٥ٕ٩  ك٣ٰس٨ ال يضٌ 
 .(2)لؿأيذ٥ ٠يٙ يى٪ٓ يف ٰذلٟ

                                                                                              

 .4۲۹  ص ۹ ج  /مالذ األػيةر( 1)

 .۲74  ص 5۰ج  /؛ حبةر األ٩ٮار۲6۸  ص ۲ج  /الاكيف( 2)



 2حبٮثه ٧٤ٔيٌح يف ا٣ٌٌٞيح امل٭ؽكٌيح ج  ........................................................ 218

 دراسح سىذ انحذٌث

 ٦ة ٝي٢ يف إثؿا٬ي٥   إاٌل ٨٦ أٌم ػؽمحو  املالظِ أٌف ق٪ؽ ٬ٰؾا احلؽير قةل٥ه 
ٜه اٌلم ٝ ث٨ ٬ةم٥و  ة    كإف اكف ممؽكظن ػةصٌّ  ي٢ ٔ٪٫/ إ٫ٌ٩ ل٥ يؿد ٚي٫ دٮزي

٨  ث٢ رصٌ  إثؿا٬ي٥ ث٨  ثأفٌ  ٦ح املض٤طٌ ح ا٣ٕاٌل ٚذ٪ؽرج ركايذ٫ يف احلؽير احلىكى
ي ػى  ٬ةم٥و   يف ث٢ ال ٩ؿل إماكالن  .(1)كال يٞرص ٨ٔ الىعيط  ٚٮؽ احلك٨ قي ربى

ؽـ أ/ ؛ كٰذلٟ  أٌكالن إثؿا٬ي٥ ث٨ ٬ةم٥و   كركد اتلٮزيٜ اخلةٌص ٫ٌ٩ ٚٮؽ الٮزةٝح  ٔك
 ".يسٮف ٦ٕ٭٧ة ٚٮؽ أف يٞةؿ هل "زٞحه  اعحلحو  ك٦زن٣حو  رٚيٕحو  ث٫ ل١ٮ٫٩ يف درصحو 

ٌٞ زة٩ين  ٜه ة/ كرد يف ظ ٌـّ  ٫ دٮزي ٦ح يف ٦ٞؽٌ  ث٨ إثؿا٬ي٥ ا٣ٌِٞلٌ  ح ٌٔلٌ   ٚٞؽ رصٌ اع
حن٨ ذا٠ؿكف كخمربكف ث٧ة ينذٔل إحل٪ة  »دٛكريق ثٮزةٝح منةخي٫ ظي٪٧ة ٝةؿ/ 

 .(2)«ٞةد٪ة...كركاق منةخي٪ة كز
ـٌ  ك٬ٰؾا جل٧يٓ ركاة  حو ػةٌو  ينذٔل ثذع٤ي٫٤ إىل دٮزيٞةتو  اتلٮزيٜ ا٣ٕة

٤ي٫ ال مةاجح يف ق٪ؽ احلؽير. ؛اتلٛكري  ك٦٪٭٥ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٬ةم٥و   ٔك

 انذالنح 

ٙه    حل٤ك٪ٌ  يْ٭ؿ ٨٦ احلؽير أٌف تكٞيٙ املكةصؽ ػالؼ الرشع كخمة٣
ٙو م ثةخٌت ال تك٧ط ثةتلىؽٌ  حا٣ْؿكؼ احلةحلٌ   أفٌ اٌل إ  رشاعن  كأ٫ٌ٩ م١ؿكقه   ةذ مٮٝ

٤ي٫ ال ٨٦ ٬ٰؾق ا٣ٌٞيٌ  ٧ٌٔل   ماكؿ يف والة املؤ٦٪ّي احلٮـ يف إح يف الؿا٨٬  ٔك
                                                                                              

 .7  ص/ ۱۲ ج  /مؿآة ا٣ٕٞٮؿ( 1)

 .4ص  /٦ح دٛكري ا٣ٌِٞلٌ ٦ٞؽٌ ( 2)
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ٔ٪ؽ٦ة يٞي٥ دك٣ح ا٣ٕؽؿ يٮاص٫ د٤ٟ  اإل٦ةـ  د٤ٟ املكةصؽ  ك٣ٰس٨ٌ 
ٛن كيذٌ   حاالحنؿاٚةت ٨ٔ الك٪ٌ  ة ظي٪٭ة.ؼؾ مٮٝ  ة ػةو 

صةء ٚي٫/  اإل٦ةـ ابلةٝؿ آػؿ ٨ٔ  وعيطه  ك٩ْري ٬ٰؾق الؿكايح ظؽيره 
ة أٌكؿ ٦ة يجؽأ ث٫ ٝةا٧٪ة قٞٮؼ املكةصؽ ٚي١َّس٬ة  كيأمؿ ث٭ة ٚيض٢ٕ ٔؿينن »

 .(1)«٠ٕؿيل مٮىس

 كا٣ٕؿيل  ٦ة يكذ٢ٌْ ث٫  ٨٦ احلٌؿ كا٣ربد.

ث٫ يبىن ٨٦ قٕٙ اجلؼ٢ ٦س٢  / كا٣ٕؿيل  ٦ة يكذ٢ٌْ كٝةؿ ا٣ُؿييحٌ 
 .(2)إىل أٍف يرصـ اجلؼ٢ ال١ٮخ  ٚيٞي٧ٮف ٚي٫ ٦ٌؽةن 

 قاملكةصؽ ٝجي٢ ّ٭ٮر ك٢ٌٕ٣ املؿاد ٨٦ ختؿيت اإل٦ةـ امل٭ؽٌم َلة ٬ٮ أفٌ 
 .حن ٤يٌ ّت٧ٌ  ختؿج ٨٦ ظة٣ح ا٣بكةَح كدستكت وج٘حن 

 ح  فمٍٍّ  إشارج  

٤ًخ الؿكايح ك٩ْةاؿ٬ة ىلع االقذعجةب  الىالة ل٧٤ىٌٌل  ظير يكذعٌت   محي
٨٦  ٭ة  كإٌف الىالة ثال ظةصتو بي٪حيٮؿ ثي٪٫ ك حتخ الك٧ةء ك٨٦ دكف ظةا٢و 

٧ةؿ.  دكايع ٝجٮؿ اأٔل
                                                                                              

  /؛ إزجةت اَلؽاة4۸۸  ص ۲ج  /؛ كقةا٢ النيٕح۱5۲  ص ۱ج  /٨٦ الحيضق ا٣ٛٞي٫ (1)
 .4۰5  ص ۲ج 

ؿىش.45۲  ص ۲ج  /دل٧ٓ ابلعؿي٨( 2) ٔى    ٦ةدة 
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 رةالمساجد المصو  -٥

   ٨ٔ ٔجؽ٨ٔ ق٭٢ ث٨ دم٭ٮرو  ا٤ٕ٣ٮٌم  ٨ٔ احلك٨ ث٨ ٌٔل   ركل اللكينٌ 
ٓو اهلل ا٤ٕ٣ٮٌم  ا٣ْٕي٥ ث٨ ٔجؽ يًنّّ  ٨ٔ ٧ٔؿك ث٨ دمي ٕيؿى    ٨ٔ احلك٨ ث٨ احلكّي ا٣ٍ

رة؟ ٚٞةؿ/ أكؿق ٰذلٟ  ٨ٔ الىالة يف املكةصؽ املىٮٌ  قأ٣خ أثة صٕٛؿ »ٝةؿ/ 
 .(1)«ك٣ٰس٨ ال يٌضز٥ احلٮـ  كلٮ ٝؽ ٝةـ ا٣ٕؽؿ لؿأيذ٥ ٠يٙ يى٪ٓ يف ذٰلٟ

 دراسح سىذ انحذٌث

ٌٕٙ ا٣ٕاٌل     ك٢ٌٕ٣ (2)(اتل٭ؾيت)ك (الاكيف)٨٦  يف رشظ٫ للك   ٦ح املض٤طٌ ً
ؽـ ذ٠ؿ٥٬ يف ّٞي يف رصةؿ الك٪ؽ كإلىل كصٮد ٗري مٮزٌ إٰذلٟ يؿصٓ  ٧٬ةَل٥ ٔك

 ح.ال١ذةب الؿصةحلٌ 

سً  ٓو ك٬٪ةؾ ٨٦ ظي ٓو ذا احٌت إ  كاألزدٌم  ٥ ث٫ٌٕٛ ٧ٕ٠ؿك ث٨ دمي ٧ؿك ث٨ دمي  ؽ ٦ٓٔ 
ٕجؽٌم  ري أ٫ٌ٩ ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ (3)ٚ٭ٮ دل٭ٮؿه  ا٣  ٗ ٞجٮ٣حه إ؛  إذ  دلل ا٣ٛٞ٭ةء ٌف الؿكايح ٦

ٌن  ٥  ي٧س٨ ا٣ٞٮؿ أي يّي املكةصؽ. ٩ٕ ٔذ٧ؽك٬ة يف احلس٥ ثسؿا٬ح ـد ٢٧ ا٣ٛٞ٭ةء ا ة ثأٌفٔ 
ٝةا٥ه  ح ث٭ة كاالقت٪ةد إحل٭ة  ح الكنن ىلع ا٣ٞٮؿ بن٧ٮؿ قةس ا٣تكة٦ط يف أد٣ٌ ىلع أ النٕي

ٌن  ؽة ل١٧٤ؿك٬ةت أي ٞٔة  ة.ا٣
                                                                                              

   ۱ج  /؛ االقتجىةر7۰6احلؽير   ۰5۹  ص ۲ج  /؛ د٭ؾيت األػجةر۲6۹  ص ۲ج  /الاكيف (1)
 .۲74  ص 5۰ج  /؛ حبةر األ٩ٮار۰۱5  ص 5ج  /؛ كقةا٢ النيٕح44۱ص 

 .4۹۲  ص 5ج  /؛ مالذ األػيةر۰45  ص ۱5ج  /مؿآة ا٣ٕٞٮؿ( 2)

 .۸۰  ص ۱۲ج  /٦ٕض٥ رصةؿ احلؽير( 3)
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 فساح المجال لصاحب الفريضة للطوافإيأمر صاحب النافلة ب -٦

 ذمٍٍذ  

ريق  ٨ٔ أمحؽ ث٨ ٬الؿ  ٨ٔ أمحؽ  ركل اللكينٌ  ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ حيىي ٗك
٨٦  أٌكؿ ٦ة يْ٭ؿ ا٣ٞةا٥»ٝةؿ/    ٨ٔ أيب ٔجؽ اهلل   ٨ٔ رص٢و ث٨ حم٧ٌؽو 

٥ وةظت اجلة٤ٚح لىةظت ا٣ٛؿيٌح ا٣ٕؽؿ أٍف ي٪ةدم ٦٪ةدي٫/ أٍف يك٤ٌ 
 .(1)«احلضؿ األقٮد كا٣ُٮاؼ

 دراسح سىذ انحذٌث

 تّي/يٮاص٫ احلؽير منلكذّي ق٪ؽيٌ 

 "./ "٨ٔ رص٢و ٠ٮ٫٩ مؿقالن  -۱

ـه    كٚي٫ دأٌم٢ه ا٣ٕربدةئٌ  كٝٓ يف ا٣ُؿيٜ أمحؽ ث٨ ٬الؿو  -۰ ؛ ٚٞؽ ٠سريه  كالك
ـٌ أمحؽ ث٨ ٬الؿو   ٨ٔ اإل٦ةـ احلك٨ ا٣ٕك١ؿٌم  حن ركاي ٢ٞ٩ اجلضةشٌ    يف ذ
ة يف دي٪٫ة ٦ذٌ اكف اغحلن »/ (ػذيةر ٦ٕؿٚح الؿصةؿ)ايف ٠ذةب  كٝةؿ ا٣ُٮسٌ   .«٭٧ن

 ثة٤٘٣ٮٌ  من٭ٮره »/ (الٮوٌيح أل٢٬ الٌالؿ)ثةب  (اتل٭ؾيت)كف ٠ذةب 
 .(2)«كال٤ٕ٪ح  ك٦ة خيذٌه ثؿكايذ٫ ال ٢٧ٕ٩ ٤ٔي٫

                                                                                              

   ۱۲ ج /؛ كقةا٢ النيٕح۰5  ح ۲۱۲  ص ۰ج  /؛ ٨٦ ال حيضق ا٣ٛٞي4۰7٫  ص 4ج  /الاكيف( 1)
 .۲74  ص 5۰ج  /؛ حبةر األ٩ٮار64  ص 4ج  /؛ ٦ٕض٥ أظةدير اإل٦ةـ امل٭ؽٌم ۲۰۸ص 

 .۸۱۰  احلؽير ۰۲4  ص ۹ج  /اتل٭ؾيت( 2)
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ٙه »/ (٦ة مجٮز م٭ةدة ا٣نكةء ٚي٫) ثةب (االقتجىةر)كصةء يف  ٚةقؽ  ًٕي
 .(1)«املؾ٬ت ال ي٤ذٛخ إىل ظؽيس٫ ٚي٧ة خيذٌه ث٪٫٤ٞ

كاقتسىن حم٧ٌؽ ث٨ »يف دؿدمح حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ ث٨ حيىي/  كٝةؿ اجلضةشٌ 
ة يؿكي٫ حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ ث٨ حيىي  ٦ة احلك٨ ث٨ الٮحلؽ يف دم٤ح ٦ة اقتس٪ةق م٧ٌ 

 .(2)«ث٨ ثةثٮي٫ الىؽكؽ  ٰذلٟ أثٮ صٕٛؿو   كدج٫ٕ ىلعيؿكي٫ ٨ٔ أمحؽ ث٨ ٬الؿو 
 يف دراص٫إ ىلع يؽؿ م٧ٌة -يف ا٣ٞك٥ اثلةين ٨٦ ٠ذةث٫  ٦ح احلٌٌلٌ كذ٠ؿق ا٣ٕاٌل 

٪ؽم/ كٝةؿ - الٌٕٛةء ٔؽاد   .(3)ركايذ٫ ٗري ٦ٞجٮ٣حو  أفٌ / ٔك
 ح  ٩ٞالن يف الؿٌد ىلع مج٭ةت الـيؽيٌ  (٧٠ةؿ ادلي٨)كٝةؿ النيغ الىؽكؽ يف 

رصٓ ٨ٔ  ٓو ٦ة رأي٪ة كال ق٧ٕ٪ة ث٧تنيٌ » ٫ٌ٩ ٝةؿ/أ األمٕؿٌم  ٨ٔ قٕؽ ث٨ ٔجؽ اهلل
  كاك٩ٮا يٞٮلٮف/ إٌف ٦ة دٌٛؿد ثؿكايذ٫  أمحؽ ث٨ ٬الؿو ٫ٕ إىل اجلىت  إاٌل تنيٌ 

  .(4)«  ٚال مجٮز اقذ٧ٕةهلأمحؽ ث٨ ٬الؿو 

  ح كاملٮاٝٙ الؿاٌٚح لؿكايةت ا٣ٕربدةئٌ ٝٮاؿ الا٦ٌ يف ٦ٞةث٢ ٬ٰؾق األ
ذ٬ت إىل اتلٛىي٢ ثّي مؿظ٤ذّي ٨٦ ظيةة الؿص٢  كاتلٛؿيٜ ثّي ٬٪ةؾ ٨٦ 

                                                                                              

 .۹۲  ذي٢ احلؽير ۰۸  ص ۲ج  /االقتجىةر( 1)

 .۱5۲ص   ۲ج  ( ٦ٕض٥ رصةؿ احلؽير/2)

 .۲57 - ۲55  ص ۰ج  ( املىؽر الكةثٜ/3)

 .76ص   ۱ج  /٧٠ةؿ ادلي٨( 4)
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٦ة ركم ٔ٪٫ ٝج٢ االقذٞة٦ح ك٦ة ثٕؽ٬ة  كم٨٧ٌ ذ٬ت إىل ٬ٰؾا الؿأم النيغ 
ىلع    يف ذ٠ؿ ا٣ٞؿاا٨ ا٣ٌيت دؽٌؿ )ٚى٢ه  (وٮؿٌٔؽة األ)يف ٠ذةب  ا٣ُٮسٌ 

ص٢ ذٰلٟ ٤٧ٔخ ا٣ُةاٛح ث٧ة ركاق أثٮ كأل»ح أػجةر اآلظةد( ٝةؿ/ وعٌ 
 ٌُ كدؿكٮا ٦ة ركاق يف ظةؿ خت٤ي٫ُ  ككٰؾلٟ ا٣ٞٮؿ   ةب يف ظةؿ اقذٞة٦ذ٫اخل

 .(1)«....ا٣ٕربدةئٌ  يف أمحؽ ث٨ ٬الؿو 
إىل ا٣ٞٮؿ ثأٌف اتلٛىي٢ املؾ٠ٮر يسنٙ ٨ٔ ا٣زتاـ  كذ٬ت الكٌيؽ اخلٮيئٌ 

ؽ ٰذلٟ  دٛىي٢ النيغ/ ثّي ة يؤيٌ كم٧ٌ »ثٮزةٝح الؿص٢ ظير ٝةؿ/  النيغ ا٣ُٮسٌ 
 ٫ ال يجٕؽ أف يسٮف ٚي٫ م٭ةدةه ٞة٦ح  ك٦ة ركاق ثٕؽ٬ة  ٚإ٩ٌ ٦ة ركاق ظةؿ االقذ

ٌن  ثٮزةٝذ٫  ٚإ٫ٌ٩ إٍف ل٥ يس٨ زٞحن   .«ةل٥ مجـ ا٢٧ٕ٣ ثؿكايةد٫ ظةؿ االقذٞة٦ح أي

ظير ٝةؿ/   آػؿ ذ٬ت إحل٫ اث٨ ا٣ٌ٘ةاؿٌم دٛىيالن  ٦ح احلٌٌلٌ ٢ٞ٩ ا٣ٕاٌل 
« ٌٝ   ٨٦ احلك٨ ث٨ حمجٮبو   ٚي٧ة يؿكي٫ ٨ٔيف ظؽيس٫  إاٌل  ٙ اث٨ ا٣ٌ٘ةاؿٌم كدٮ

ؾي٨   ٨٦ ٩ٮادرق  كٝؽ ق٧ٓ ٬ٰ ؽ ث٨ أيب ٧ٔريو   كحم٧ٌ (املنيؼح)٠ذةب 
 .(2)«ال١ذةثّي  ص٢ٌ أوعةب احلؽير  كأذ٧ؽكق ٚي٭ة

ث٢ يؿصٓ إىل دٛىي٢   ا صؽيؽن ٬ٰؾا دٛىيالن   ؽ اخلٮيئٌ الكيٌ  ؽٌ كل٥ يٕ
ة أ٦ٌ ك»ثّي ركايةد٫ ظةؿ اقذٞة٦ذ٫ كظةؿ ػُب٫. ظير ٝةؿ/  النيغ ا٣ُٮسٌ 

                                                                                              

 .۱5۱  ص ۱ج  /ا٣ٌٕؽة يف أوٮؿ ا٫ٞٛ٣( 1)

/ ص  2)  .222( رصةؿ ا٣ٕاٌل٦ح احلٌٌلٌ
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 ٤ٚٮ   كإاٌل ٫ يؿصٓ إىل دٛىي٢ النيغ   ٚة٣ْة٬ؿ أ٩ٌ دٛىي٢ اث٨ ا٣ٌ٘ةاؿٌم 
   ١ٚيٙ يٌٛؿؽ ثّي ركايةد٫ ٨ٔ ٠ذةب اث٨ حمجٮبو أك ٗري زٞحو  اكف الؿص٢ زٞحن 

  .(1)«  كبّي ٗري٬ة؟ك٩ٮادر اث٨ أيب ٧ٔريو 



 ال يضٌ  ٣ٕربدةئٌ ا إىل أٌف ٚكةد ٔٞيؽة أمحؽ ث٨ ٬الؿو  ؽ اخلٮيئٌ ػ٤ه الكيٌ  
ال ينجيغ اإلماكؿ يف ٚكةد الؿص٢ ٨٦ ص٭ح »ح ركايةد٫ ظير ٝةؿ/ ثٮزةٝذ٫ كبىعٌ 

اكف يْ٭ؿ    ك٨٦ ز٥ٌ ءو  ٨ بظٔٞيؽد٫  ث٢ ال يجٕؽ اقذٛةدة أ٫ٌ٩ ل٥ يس٨ يذؽيٌ 
إذ ال أزؿ ٣ٛكةد  ؛٪ة إزجةت ٰذلٟ  كاجلىت أػؿل  ك٦ٓ ٰذلٟ ال ي٭٧ٌ مٌؿةن  ا٤٘٣ٮٌ 

م ح  ثٕؽ كزةٝح الؿاكم  كاٌل ٮط الؿكايح ٨ٔ احلٌضيٌ ا٣ٕٞيؽة أك ا٢٧ٕ٣ يف قٞ
 .أ٫ٌ٩ يف ٩ٛك٫ زٞحه  "وة٣ط الؿاكيح"/ يْ٭ؿ ٨٦ الكـ اجلضةشٌ 

  اغيح األمؿ أ٫ٌ٩ اكف ٚةقؽ زٞحه  أمحؽ ث٨ ٬الؿو  ٚةملذعٌى٢/ ا٣ْة٬ؿ أفٌ 
ح ػرب يٌ ح ركايةد٫  ىلع ٦ة ٩ؿاق ٨٦ ظضٌ ثىعٌ  ا٣ٕٞيؽة  كٚكةد ا٣ٕٞيؽة ال يضٌ 

ٞن   .(2)«ةاثلٞح ٤ُ٦

ال خي٤ٮ ٨٦ امل٪ةٝنح؛ كٰذلٟ ألٌف الؿكايح ا٣يٌت  أٌف الكـ الكٌيؽ اخلٮيئٌ ٗري 
يف ٚال ريت  ٔ٪ؽ الكٌيؽ اخلٮيئٌ  أزبذخ ٚكةد ٔٞيؽة الؿص٢ إف اك٩خ وعيعحن 

                                                                                              

 .۲56  ص ۰ج  /٦ٕض٥ رصةؿ احلؽير( 1)

 .۲5۸ص  ( املىؽر الكةثٜ/2)
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ذجةر ٨ٔ أمحؽ ث٨ ٬الؿو    كال ي٧س٨ ا٣ٕربدةئٌ  أٌف م٧ٌٮ٩٭ة يٛيؽ ق٤ت األ
ذجةر ٨ٔ ركايذ٫  ظٮاؿ اتل١ٛيٟ ثّي ٚكةد ٔٞيؽد٨٦ األ حبةؿو  ٫ كق٤ت األ

ال ٗٛؿ اهلل هل »/   كٝٮؿ اإل٦ةـ «ال٧يذىٌ٪ٓ اظؾكرا الىٮفٌ »ٚٞؽ كرد ٚي٭ة/ 
.. .ثؿأي٫ يكتجؽٌ   ٦٪ة كال رىضن  ذفو إذ٩ج٫  كال أٝةهل ٔرثد٫  يؽاػ٢ يف أمؿ٩ة ثال 

  «٥...ث٧ة ي٭ٮاق كيؿيؽق  أرداق اهلل ثٰؾلٟ يف ٩ةر ص٭٪ٌ  اٌل إال ي٧يض ٨٦ أمؿ٩ة إيٌةق 
ٓو   .(1)«ال رمح٫ اهلل...»آػؿ/  كٝةؿ يف مًٮ

ـٌ كال٨ٕ٤ كاتلعؾيؿ كاتلٞجيط ال يجىق دلةؿه  ل٤ٞٮؿ  ك٦ٓ لٌك ٬ٰؾا ال
ٛن  ٤ي٫ يسٮف َؿيٜ الؿكايح ًٕي كق٪ؽ٬ة  ةثٮزةٝح الؿص٢ كٝجٮؿ ركايةد٫  ٔك

ُن   ٨ٔ االٔذجةر. ةقةٝ

  ٚٞؽ صةء (حيضق ا٣ٛٞي٫ ٨٦ ال)أ٦ٌة َؿيٜ النيغ الىؽكؽ يف ٠ذةب 
 .»(2) دؽةٝةؿ الى» /لؿصةهل  كا٠ذىف ثٞٮهل  كبال ذ٠ؿو قالن مؿ

ك٣ٰس٨ ىلع ا٣ٞٮؿ ثٞجٮؿ مؿاق٢ الىؽكؽ ٧٠ة ذ٬ت إحل٫ ثٕي أٔال٦٪ة 
ث٤٘ح )يف  كالنيغ ق٤ي٧ةف املةظٮزٌم  كالنيغ ابل٭ةئٌ  اك٣ٛة٢ً اتلٛؿشٌ 

رشح )  كالن٭يؽ األٌكؿ يف (خمذ٤ٙ النيٕح)يف  ٦ح احلٌٌلٌ كا٣ٕاٌل ( 3)(املعؽزّي

                                                                                              

 .4۱۲ص  /اػذيةر ٦ٕؿٚح الؿصةؿ( 1)

 .۲۱۲  ص ۰ج  /٨٦ ال حيضق ا٣ٛٞي٫( 2)

 .۱4۸  ص ۲ج  /الريٕح( 3)
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ٌٞ (إلرمةدا ٨٦ ال )ٜ ادلا٦ةد  كاحلس٥ ثأٌف مؿاقي٢ الىؽكؽ يف ٠ذةب   كاملع
يف  ةت ال١ذةب  ٧٠ؿاقي٢ اث٨ أيب ٧ٔريو يت دذضةكز ز٤ر مؿكيٌ ا٣ٌ  (حيضق ا٣ٛٞي٫

ذجةراحلضٌ  ٤ي٫ دسٮف الؿكايح ظينبؾو  ؛(1)ٌيح كاأل   ماكؿ الك٪ؽٌم ٨٦ اإل قةملحن  ٔك
ء ؛ إذ النيغ الىؽكؽ ٨٦ أصاٌل ريت يف أذجةر٬ة كنكبذ٭ة إىل املٕىٮـ  ٚال

 ظكت ا٣ٛؿض. رقةؿ ال يضٌ كاإل  ميٮخ ا٣ُةاٛح ك٨٦ ٔيٮف أٔال٦٭ة

 ح  فمٍٍّ  إشارج  

ح ٨٦ ٝجي٢ اقذعجةب ٔؽـ مـامحح اقذٛيؽ ٨٦ الؿكايح ثٕي اجلذةاش ا٣ٛٞ٭يٌ 
 ة.مل٨ يُٮؼ كاصجن  ٨٦ يُٮؼ ٩ة٤ٚحن 

٨ يُٮؼ ىلع اقذعجةب ٔؽـ مـامحح ٦ كيؽٌؿ »األٌكؿ/  ٝةؿ املض٤طٌ  -أ
ة يف اقذالـ احلضؿ  كف أو٢ ا٣ُٮاؼ إذا اكف ة مل٨ يُٮؼ كاصجن مكذعج  

 .(2)«ا٣ُةاٙ ٠سرينا

٤ٌ  -ب أم قةاؿ آداب ا٣ُٮاؼ أك »/ اثلةين ىلع احلؽير ٝةاالن  ٜ املض٤طٌ ٔك
ا٣ُٮاؼ مل٨  ػالء حم٢ٌ إ يٕن يكذعٌت . (3)«املُةؼ إذا ًةؽ ٨ٔ ا٣ُةاّٛي

 يٜ املاكف.ة ٦ٓ ٠رثة ا٣ُةاّٛي ًكيُٮؼ كاصجن 
                                                                                              

 .6  ص ۰۰ج  /مكذؽرؾ الٮقةا٢( 1)

ح املٌذّٞي( 2)  .۰۰۰  ص 5 ج  /رًك

 .57  ص ۱۸ ج  /مؿآة ا٣ٕٞٮؿ( 3)
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ٟ  إر ا٣ٞٮؿ كف ػذةـ ابلعر ٩سؿٌ  ثأٌف ظ١ٮ٦ح  كدؿديؽو  ٫ٌ٩ ال يٮصؽ أدن م
٥ْ د٧سٌ  ل٤ٕؽؿ كبكٍ ا٣ٞكٍ كاتلىٌؽم  ٢ اتلضكيؽ احلٞييقٌ ثٌٞيح اهلل اأٔل

الؿكايةت ال١سرية  - ظخث٢ رصٌ  - ي٨  كٝؽ أمةرتل٥٤ْ٤ كا٣ٌٞةء ىلع املكتجؽٌ 
 إىل ٬ٰؾق احلٞيٞح.

٨٦ د٤ٟ الؿكايةت ا٣يٌت د١ٕف َجيٕح  ٪ة جل٧ةذج ٤ٝي٤حو كٝؽ دٌٕؿً٪ة ٬
ّي يػٌٕ٪ة٬ة لدلراقح كاتلع٤ي٢ ىلع املكذٮأح  كظ١ٮ٦ح ا٣ٕؽؿ امل٭ؽكيٌ 

أ٦ةـ  - إف مةء اهلل - ٣٘ؿض إيىةد ابلةب ؛امل٧ٌٮينٌ  كاملذنٌ  الك٪ؽٌم 
ٮعاملذعؾ٣ّٞي اٌل  ةت ٨٦ ًٮا جلٞؽ د٤ٟ املؿكيٌ كدٕؿٌ   ي٨ ػةًٮا يف ٬ٰؾا املًٮ

 ه بنؤكف احلؽير كالؿصةؿ. ٦ةت ابلةظر املذؼٌى أٍف ي٧ذ١٤ٮا أدن ٦ٞٮٌ دكف 
 كآػؿ دٔٮا٩ة أف احل٧ؽي هلل رٌب ا٣ٕةملّي

 كآهل ا٣ُة٬ؿي٨ كالىالة كالكالـ ىلع أرشؼ اخل٤ٜ أدمّٕي حم٧ٌؽو 
 

قحاملٞؽٌ  ٥ٌٝ  - ُبطٌ ا٣جن٥ ادلي٨ 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

ؿ ث٨ي صٕٛؿ ث٨» َّٛ ٤ىٮٌم ٌٛ املْ ظٌؽز٪ة املْ ٕى ؿي ث٨ي مى ؿ ا٣ ٛى ٕ  كٕٮدو   ٝةؿ/ ظٌؽز٪ة صى
ري ث٨ حم٧ٌؽو  يٍؽى ؿٝى٪ؽٌم  كظى ٧ى ة  ٝةال/ ظٌؽز٪ة حم٧ٌؽ ث٨ي مالكَّ ٕن   ٝةؿ/ كٕٮدو   دمي

رباي٢ ث٨ي أمحىؽى  ٨ٔ مٮىسى  ٨ي ابلى٘ؽا ؿو صٕٛ ث٨ً  ظٌؽز٪ة صى دٌم  ٝةؿ/ ظٌؽزىن احلىكى
ؽي ث٨ي حم٧ٌؽو  ٪ةف ث٨ً قى ٨ٍ ظى ىفُّ  خى ريى ٨ٍ أيبؿو الىَّ ٨ٍ أثي٫ً  خى ٝةؿ/   اهلل ٔجؽ   خى

/ ك ل٥ًى ذاؾى ية ٬ة. ٤ٞٚخي هلى ؽي يٍجحن يُٮؿي أ٦ى اهلل؟ ٝةؿ/ إفَّ  ث٨ رقٮؿً  إفَّ ل٤ًٞةا٥ًً ٦ًٌ٪ة دى
ي  اهللى  ننى ؿم ٚي٫ قي ؽي أىب إاٌل أٍف مجى ي ػ ية قى يىجةدًً٭٥  كإ٫َّ٩ي ال ثؽَّ هلى ؿي األ٩بيةء يف دى

يجةدًً٭٥. ٝةؿ اهللي  ٗى ًد  ؽى ٜو  /ػ ٨٦ً اقتيٛةًء ٦ي جى َى  ٨ٍ ة خى ٞن جى َى  َّ ُبي ٠ٍى أم   ٣(1)ىرتى
٥ ٨ٍ اكفى ٝىج٤ىسي نى٪نة ىلعى ٦ى  «.قي

 ر بن جعفر العلويمظف -أ

ؿن  ٌٛ   كٝؽ ق١خ ا٧٤ٕ٣ةف  ىؽكؽ٬ٰؾا ٬ٮ ٨٦ أقةدؾة النيغ ال اإفَّ ٦ْ
ٜ ا٣تكرتٌم  (2)يئٌ ؽ اخلٮالكيٌ  ّّٞ  كا٠ذٛية ثؾ٠ؿ اق٫٧ ٍٚٞ  ٣ٰس٨ٌ   ٔ٪٫ (1)كاملع

                                                                                              

 . ۱۹قٮرة االننٞةؽ/  (1)

ؿ  ر٥ٝ ۱7۸  ص ٦۱۸ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (2) ٌٛ ؿ ث٨ صٕٛؿ ث٨ املْ ٌٛ  . ۱۰4۲4  دؿدمح املْ
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 ال مج٭ح يف ٠ٮ٫٩ إ٦ة٦ي ة  ككٮ٫٩ ميغى إصةزةو »كز٫ٌٞ ثٞٮهل/  ا٣ٕاٌل٦ح املة٦ٞةينٌ 
 .(2)«اثلٞح ي٘٪ي٫ ٨ٔ اتلٮزيٜ  ٚ٭ٮ حبس٥

ؿو )٦ؾ٬ت ٬ٰؾا الؿاكم  ٣ٞؽ ثٌّي املة٦ٞةينٌ 
ٌٛ ٔينة ٠ٮ٫٩ إ٦ة٦ي ة؛ ٦ؽٌ  (٦ْ

ط ٦ج٪ةق ظٮؿ كزةٝح الؿاكم ثة٣ٞٮؿ ثأ٫ٌ٩ اكف ميغ إصةزة  ًٌ حليبجخ ظك٪٫  ز٥ٌ ك
ة  الىؽكؽ أك  ىلع الٮزةٝح -ث٢ كاكٚينة  -  ك٬ٰؾق الؿدجح يٕذرب٬ة دحلالن كاًعن
٤ي٫ ٚاحلك٨  مٚإفَّ ٬ٰؾا الؿاك   ٤ٚٮ ٝىج٤٪ة ٬ٰؾا املجىناملجىن ىلع ةملكأ٣ح ٝةا٧حه . ٔك

ؿن ) ٌٛ ال م٧ٌة   كيسٮف ق٪ؽ احلؽير ٨٦ ٩ةظيح ٬ٰؾا الؿاكم يسٮف زٞحن  ا(٦ْ
 .دأٌم٢ه « حبس٥ اثلٞح»كإف اكف دلي٪ة يف دٕجري املة٦ٞةين   إماكؿ ٚي٫

 جعفر بن مسعود -ب

يؿد لٰ٭ؾا    ٣ٰس٨ ل٥(ٓرشااال ٢٤ٔ )٣ٞؽ كرد ٬ٰؾا االق٥ يف ق٪ؽ ٠ذةب 
٤ي٫  كال ًذ٠ٍؿه  الؿص٢ اق٥ه  ٧٠ة . ٣ٰس٨ ػ ف الك٪ؽ إماكؿه ٚيف ال١ذت الؿصةحٌلح  ٔك

دٍ  اةَكرد  "صٕٛؿو "ثٕؽ اق٥  (٨ادلي ٧٠ةؿ )ػ يف ق٪ؽ ٠ذةب  ذ٠ؿ٩ة ٍّ . يٞٮؿ حم
. كف ٚة٢ًه   صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ مكٕٮدو  / إفَّ ٬ٰؾا النؼه النيغ ا٣ُٮسٌ 
 .٫ٌ٩ ممؽكحه إٝةلٮا  (1)(ابل٤٘ح)ك (3)(الٮصزية) رصةؿ املض٤طٌ 

                                                                                              

ٌٛ ۹6  ص ۱۲ؿ/ ج الؿصة ٝةمٮس  (1) ٌٛ   دؿدمح املْ  . 75۸۰ؿ  ر٥ٝ ؿ ث٨ صٕٛؿ ث٨ املْ

ٌٛ ۰۰۲  ص ۲ح(/ ج )ا٣ُجٕح احلضؿيٌ  املٞةؿ د٪ٞيط  (2) ٌٛ   دؿدمح املْ  .۱۱۸6۸ؿ  ر٥ٝ ؿ ث٨ صٕٛؿ ث٨ املْ

 . ۲75  ر٥ٝ ةشٌ ا٣ٕيٌ  ؽ ث٨ مكٕٮدو   دؿدمح صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌ ۱77)الٮصزية(/ ص  رصةؿ املض٤طٌ  (3)
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/ يٞٮؿ ا٣ٕاٌل٦ح املة٦ٞةينٌ ك٦ٓ مالظْح ٬ٰؾق الن٭ةدات اثلالث الكةثٞح 
 .(2)«ٚي١ٮف ٨٦ احلكةف»

إىل صٕٛؿ ث٨  دو ٚإ٫ٌ٩ ييؿصٓ صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ مكٕٮ  ؽ اخلٮيئٌ كيٌ أ٦ٌة ال
٤ي٫ ال ؛(3)٦ٕؿكؼو   ثٌؽ ٨٦ حتٞيٜ ظةؿ ٬ٰؾا الؿص٢.  ٔك

 ككيٙ اكف ًٕٚل ثٕي املجةين الؿصةحٌلح ٚإ٫ٌ٩ ال إماكؿ يف الك٪ؽ  كلٮ ل٥
آػؿ  راكو ك٪ؽ الإذ يف  ٫؛أك ٔؽاتل دو ح صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ مكٕٮنكذُٓ إزجةت كزةٝ
٤خ ٨ٔ الك٧ؿٝ٪ؽٌم  ك٬ٮ ظيؽر ث٨ حم٧ٌؽو   ٬ٰؾا كف ٔؿض صٕٛؿو    كالؿكايح ٩ٞي
 كي٭٧ة. كبٕجةرة 
ي
ثٌؽ ٨٦ حتٞيٜ ظةؿ  الٚ ؛ػؿل/ إفَّ ل٤ؿكايح َؿيّٞيأ

ة. ٬ٰؾا  الك٧ؿٝ٪ؽٌم  ٌن  أي

  السمرقنديحيدر بن دمحم - ـج

٬ٰؾا الؿص٢ ثة٢ٌٛ٣ كصال٣ح ا٣ٞؽر  كٝؽ ذ٠ؿ   كوٙ النيغ ا٣ُٮسٌ 
 اق٫٧ يف مٮردي٨/ 

 .(4)«ا٣ٞؽر  كص٤ي٢ ٚة٢ًه » يف ٚ٭ؿقذ٫  ظير ٝةؿ ٔ٪٫/ل/ األوّ 
                                                                                              

 زّي.أم/ ث٤٘ح املعؽٌ  (1)

 .4۲۸۲ر٥ٝ   ةشٌ ا٣ٕيٌ  ؽ ث٨ مكٕٮدو حم٧ٌ   دؿدمح صٕٛؿ ث٨ 5۹  ص ۱6املٞةؿ/ ج  د٪ٞيط  (2)

 ؛۰۰۸۰  ر٥ٝ ةشٌ ا٣ٕيٌ  ؽ ث٨ مكٕٮدو   دؿدمح صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌ ۱۰۱  ص ٦4ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (3)
 . ۰۲۱5  ر٥ٝ ال١ٌظٌ    دؿدمح صٕٛؿ ث٨ ٦ٕؿكؼو ۱۲۰ك ۱۲۱ص 

 . ۰5۹/۱۱  ر٥ٝ الك٧ؿٝ٪ؽٌم  ؽ ث٨ ٩ٕي٥و   دؿدمح ظيؽر ث٨ حم٧ٌ ۱۰۲/ ص ا٣ٛ٭ؿقخ (4)
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 .(1)«ا٣ٞؽر كص٤ي٢  اعل٥ه »يف رصةهل  ظير ٝةؿ ٔ٪٫/  اثلان/
٪٫ ا٣ٕاٌل٦ح احلٌٌلٌ    .(2)«ا٣ٞؽر كزٞحه  كص٤ي٢  اعل٥ه »/ (ؿاألٝٮا ػالوح )يف   كٝةؿٔ 
٬ٰؾا »ٚإ٫ٌ٩ ٝؽ دمٓ ثّي ٬ٰؾي٨ ا٣ٞٮ٣ّي ثٞٮهل/   أ٦ٌة ا٣ٕاٌل٦ح املة٦ٞةينٌ 

 .(3)«النؼه زٞحه 
يف ٦ٕض٫٧ ٚإ٩ٌ٪ة جنؽق يُؿح رأي٫   ؽ اخلٮيئٌ كإذا ٦ة كٝٛ٪ة ٔ٪ؽ الكيٌ 

/  رو كاظذيةطو حبؾ ال إماكؿ يف ظك٨ الؿص٢ كصالتل٫  كيسف يف ٰذلٟ »ٝةاالن
   كأ٦ٌة دٮزي٫ٞ ٥٤ٚص٤ي٢ه    ص٤ي٢ ا٣ٞؽر  كٝٮهل/ اعل٥ه ٝٮؿ النيغ/ إ٫ٌ٩ ٚة٢ًه 

ـ ىلع ا٣ٕاٌل٦ح  كدج٫ٕ ىلع ٰذلٟ اث٨ ٨ دٞؽَّ ٭٧ة   ك٤ٕ٣ٌ داكد ٩ٕرث ٤ٔي٫ يف ٦ى
 .(4)«  كْل ٗري ثٕيؽةو "ص٤ي٢ ا٣ٞؽر"ٰذلٟ ٨٦ ٝٮؿ النيغ/  اقذٛةدا

  بن مسعوددمحم -د

 اجلض   أثٮالك٧ؿٝ٪ؽٌم  الك٤ِلٌ  ؽ ث٨ ٔيٌةشو ؽ ث٨ مكٕٮد ث٨ حم٧ٌ حم٧ٌ 
٨٦ ٔيٮف ٬ٰؾق ا٣ُةاٛح ككجري٬ة  ص٤ي٢    ّٔيه   وؽكؽه   زٞحه املٕؿكؼ ثة٣ٌٕيةشٌ 

                                                                                              

  ثةب احلةء   ح٨٦ األا٧ٌ  يؿك ٨ٔ كاظؽو    ثةب ذ٠ؿ أق٧ةء ٨٦ ل46۲٥ ص /رصةؿ ا٣ُٮسٌ  (1)
 . ۸  ر٥ٝ ؽ ث٨ ٩ٕي٥و دؿدمح ظيؽر ث٨ حم٧ٌ 

 /7  ا٣ٞك٥ األٌكؿ يف ٨٦ أذ٧ؽ ٤ٔي٫  ا٣ٛى٢ الكةدس  ابلةب ۱۰7ؿ/ ص األٝٮا ػالوح  (2)
 . ۲۲۱  ر٥ٝ الك٧ؿٝ٪ؽٌم  ؽو ٩ٕي٥ ث٨ حم٧ٌ دؿدمح ظيؽر ث٨ 

 .7۰64  ر٥ٝ الك٧ؿٝ٪ؽٌم  ؽ ث٨ ٩ٕي٥و   دؿدمح ظيؽر ث٨ حم٧ٌ 46۲  ص ۰4املٞةؿ/ ج  د٪ٞيط  (3)

 .4۱۲5  ر٥ٝ ؽ ث٨ ٩ٕي٥و   دؿدمح ظيؽر ث٨ حم٧ٌ ۲۱5  ص ٦6ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (4)
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ٓه  ألػجةر  ثىريه ا٣ٞؽر  كاقٓ ا ك٬ٮ وةظت دٛكري   (1)ث٭ة ثةلؿكايح كم٤ٌُ
. اكف يف ثؽايح أمؿق ٨٦ ٧٤ٔةء أ٢٬ الك٪ٌح  ز٥ٌ اقتجرص كتنيَّٓ كٌٝؽـ ا٣ٌٕيةش
  زٞحه »ٔ٪٫/  . يٞٮؿ اجلضةشٌ (أىلع اهلل ك٧ذ٭٥)ملؾ٬ت النيٕح  ٠سريةن  ػؽ٦ةتو 
ا٣ُةاٛح  كاكف يؿكم ٨ٔ الٌٕٛةء ٠سرينا. كاكف يف  ٨٦ ٔيٮف ٬ٰؾق   ّٔيه وؽكؽه 

 .(2)«املؾ٬ت  كق٧ٓ ظؽير ا٣ٕة٦ٌح ٚأكرث ٦٪٫  ز٥ٌ دجرصَّ كاعد إحل٪ة ؿ أمؿق اعٌَلٌ أكٌ 
ا٣ٞؽر  كاقٓ  ص٤ي٢ »/ (ا٣ٛ٭ؿقخ)يف   كيٞٮؿ ٔ٪٫ النيغ ا٣ُٮسٌ 

ٓه  ثىريه   األػجةر ؽ ث٨ حم٧ٌ »كف رصةهل يٞٮؿ ٔ٪٫/  .(3)«٤ٔي٭ة ثةلؿكايةت  ٤ُ٦ٌ
 -اجلض  أكرث أ٢٬ الرشؽ    ييسىنَّ أثةةش الك٧ؿٝ٪ؽٌم مكٕٮد ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ ٔيٌ 

ة ك٩جالن يف ز٦ة٫٩  وٌ٪ٙ أكرث  -أم ٩ٮاي ػؿاقةف  ة كٌٚالن  كأدثنة كٚ٭٧ن ٧٤ٔن
 .(4)«ٙو ٨٦ ٦بيت مى٪ٌ 

ؿ ث٨ صٕٛؿ ث٨ »/  ؽ اخلٮيئٌ كيٞٮؿ الكيٌ  ٌٛ كَؿيٜ الىؽكؽ إحل٫/ املْ
ؿ ا٤ٕ٣ٮٌم  ٌٛ اجلض     ٨ٔ أثي٫ أيب٨ٔ صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ مكٕٮدو   ا٧ٕ٣ؿٌم  املْ

ٙه ةشٌ ا٣ٕيٌ  ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ مكٕٮدو   .(5)«. كا٣ُؿيٜ ٠ُؿيٜ النيغ إحل٫ ًٕي
                                                                                              

أظٮاؿ الؿصةؿ  دؿدمح حم٧ؽ   ا٣ٛةاؽة اثلة٩يح ٔرشة  4۸5)اخلةد٧ح(  ص  ۲۲النيٕح/ ج  كقةا٢(1)
 . ةشو ؽ ث٨ ٔيٌ ث٨ مكٕٮد ث٨ حم٧ٌ 

 . ۹44  ر٥ٝ ؽ ث٨ مكٕٮدو   دؿدمح حم٧ٌ ۲5۲/ ص رصةؿ اجلضةشٌ  (2)

 . 6۲4/۱۹  ر٥ٝ ةشٌ ا٣ٕيٌ  ؽ ث٨ مكٕٮدو   دؿدمح حم٧ٌ ۰۱۰/ ص ا٣ٛ٭ؿقخ (3)

  ثةب املي٥   ح٨٦ األا٧ٌ  ٧ةء ٨٦ ل٥ يؿك ٨ٔ كاظؽو   ثةب ذ٠ؿ أق4۹7ص /رصةؿ ا٣ُٮسٌ  (4)
 . ۲۰  ر٥ٝ الك٧ؿٝ٪ؽٌم  ةشو ؽ ث٨ ٔيٌ ؽ ث٨ مكٕٮد ث٨ حم٧ٌ دؿدمح حم٧ٌ 

 . ۱۱76۸  ر٥ٝ ؽو ؽ ث٨ مكٕٮد ث٨ حم٧ٌ   دؿدمح حم٧ٌ ۰۰4  ص ٦۱7ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (5)
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ٓو ١ٰ٣٪ٌ  ـو  ٪ة ػ كبس٢ٌ دٮاً ثة٣ٞٮؿ/ لٮ   ؽ اخلٮيئٌ الكيٌ   ػ جنيت كاظرتا
ٙه  قؽيؿو  النيغ إىلق٧ٌ٤٪ة كٝج٤٪ة ثأٌف َؿيٜ  يف  ؽو د صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌ لٮصٮ؛ ًٕي

ة آػؿ ٚي٫ ق٤ك٤ح الؿكاة  ٣ٰس٨ٌ ل٤نيغ الىؽكؽ ٞن  ك٬ٮ ظيؽر ث٨ حم٧ٌؽ  َؿي
ة؛ اردٌةق   كأ٩ذ٥ ٝج٤ذ٧ٮق ث٧ٞة٫٦ ا٣ٕةيل كصالتل٫  كالك٧ؿٝ٪ؽٌم  ٌن ٗريك٥ أي

ظ٫  كا٣ٕاٌل٦ح احلٌٌلٌ  ٚةلنيغ ا٣ُٮسٌ  يٮصؽ أٌم  ٤ٔي٫ ٩ٞٮؿ/ ال كب٪ةءن   كز٫ٌٞ ٦ؽى
 يف ق٪ؽ ٬ٰؾا احلؽير.  إماكؿو 

يل بن أحمد  -هـ ي  جي   الفارياب 

ة ثسٌل »يف رصةهل/   يٞٮؿ ٔ٪٫ النيغ ا٣ُٮسٌ    ٠سري الؿكايح اكف ٦ٞي٧ن
 .(1)«كػؿاقةف ٨ٔ ا٧٤ٕ٣ةء ثة٣ٕؿاؽ ك٥ٝ  

٨   ل٤ٕاٌل٦ح املض٤طٌ  (الٮصزية)ٚإ٫ٌ٩ ي٪٢ٞ ٨ٔ  ٦ٌة ا٣ٕاٌل٦ح املة٦ٞةينٌ كأ ٔك
٬ٰؾا أٌف صربي٢ ث٨ أمحؽ  اهلل املةظٮزٌم  لك٤ي٧ةف ث٨ ٔجؽ (زّياملعؽٌ  ث٤٘ح)

/ ممؽكحه  أم ]/ ٌٔؽق ػةيل (اتل٤ٕيٞح)يف  ج٭ةينٌ كٝةؿ الٮظيؽ ابل٭»  كيٌيٙ ٝةاالن
ة  كا٣ْة٬ؿ أ٫ٌ٩ ٣ٞٮهل  [ا٣ٕاٌل٦ح املض٤طٌ   . «/ ٠سري الؿكايح[أم ا٣ُٮسٌ ]ممؽكظن

ا ٔ٪ؽ ا٣ٕاٌل٦ح ال١ٌظٌ  ؽن اكف يٕذ٧ؽ ىلع  إذ؛ ككٰؾلٟ اكف صربي٢ ٬ٰؾا ٦ٕذ٧ى
٫  كٚي٫ إمٕةره  ٌُ ٨ ظٮاش املض٧ٓ  ٦ة كصؽ ٨٦ ػ ة. ٔك ٌن جبالتل٫ ث٢ ثٮزةٝذ٫ أي

                                                                                              

  ثةب اجلي٥   ح٨٦ األا٧ٌ  يؿك ٨ٔ كاظؽو    ثةب ذ٠ؿ أق٧ةء ٨٦ ل45۸٥/ ص رصةؿ ا٣ُٮسٌ  (1)
 . ۹  ر٥ٝ دؿدمح صربي٢ ث٨ أمحؽ ا٣ٛةريةيبٌ 
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ذ٧ةد  أ٫ٌ٩ يْ٭ؿ ٨٦ ذ٠ؿ ال١ٌظٌ  ٫ٛ ا٣ٞ٭جةئٌ مى٪ٌ  ٨٦ هل كاجل٢ٞ ٔ٪٫ أذجةرق كاأل
٫ ككذةث٫.  ٌُ  ٤ٔي٫ كىلع ػ

/  ـ ٚإفَّ ا٣ٕاٌل٦ح املة٦ٞةينٌ ىلع ٦ة دٞؽٌ  كب٪ةءن  ك٬ٮ يف »يجؽم رأي٫ ٚي٫ ٝةاالن
 .(1)«ق ٨٦ اثلٞةت٩ٕؽٌ   إف ل٥ٚؿكايةد٫ ٨٦ احلكةف أٝال    حم٫ٌ٤

ة ثسٌل »يف دؿدمح ٬ٰؾا الؿص٢/   ؽ اخلٮيئٌ كٝةؿ الكيٌ    ٠سري اكف ٦ٞي٧ن
يؿكم ٔ٪٫ ٠سرينا كيٕذ٧ؽ  كػؿاقةف... كال١ٌظٌ  الؿكايح ٨ٔ ا٧٤ٕ٣ةء ثة٣ٕؿاؽ ك٥ٝ  

٫  ك١ٰ٣٪ٌ  ٌُ أٌف أذ٧ةد ا٣ٞؽ٦ةء ىلع  ةو ٟ ٔؿٚخ ٗري مؿٌ ٤ٔي٫  كيؿكم ٦ة كصؽق خب
ك٪٫؛ الظذ٧ةؿ أف يسٮف ٰذلٟ ٨٦ يؽٌؿ  ال رص٢و  ص٭ح  ىلع كزةٝذ٫ كال ىلع ظي

 .(2)«ث٪ةا٭٥ ىلع أوة٣ح ا٣ٕؽا٣ح
ٜ ا٣تكرتٌم  ّّٞ ةده  ك٬ٮ اعل٥ه  كيٞٮؿ املع ٌٞ دق كوٕٮبح ٝجٮهل ٔ٪٫ تنؽٌ  ك٦ٕؿكؼه  ٩

أم ] اكف ميغ ا٣ٌٕيةشٌ  كاتلعٞيٜ أ٫ٌ٩ صربي٢ ث٨ أمحؽ»ل٤ؿاكم ٨ٔ ٬ٰؾا الؿص٢/ 
 
ي
ٌُ ركل ٔ٪٫ أك ٩ٞ   كأٌف ال١ٌظٌ [قذةذقأ  .(3)«٫...٢ ٨ٔ ػ

ّي ٧٬ة يف ٌٌٝيتٝؽ أمةر يف حتٞي٫ٞ إىل  فَّ ا٣ٕاٌل٦ح ا٣تكرتٌم أف احلٞيٞح ك
 إىل ٦جةفو يف ٥٤ٔ الؿصةؿ/  الٮاٝٓ إمةرةه 

 
ُ
 .٠ٮ٫٩ ميغ ا٣ٌٕيةشٌ وىل/ األ

                                                                                              

 .۲6۲۰  ر٥ٝ   دؿدمح صربي٢ ث٨ أمحؽ ا٣ٛةريةيبٌ ۰۱۰  ص ۱4املٞةؿ/ ج  د٪ٞيط  (1)

 . ۰۲46محؽ  ر٥ٝ أ  دؿدمح صرباي٢ ث٨ ۲۲  ص ٦4ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (2)

 .۱۲6۱محؽ  ر٥ٝ أ٢ ث٨   دؿدمح صرباي564  ص ۰ؿ/ ج الؿصة ٝةمٮس  (3)
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ٌظٌ اثلاُيث/   .٤ٔي٫ أذ٧ةد ال١ى
ة هليٕي أ٦ٌة ابلعر ثأٌف ٠ٮفى الؿص٢ ميغى إصةزةو  ٞن ىلع  أـ أ٫ٌ٩ أ٦ةرةه   ؽُّ دٮزي

يف ٬ٰؾا اخلىٮص يسف  اتلٮزيٜ ٍٚٞ؟ ككٰؾلٟ ابلعر ثأٌف أذ٧ةد ال١ٌظٌ 
اإل٩ىةؼ  ٭ة  ٣ٰس٨ٌ دجعر يف حم٤ٌ  ٦ٌٛى٤حن  ت دراقحن ل٤ذٮزيٜ أـ ال؟ ٰٚ٭ؾا ٦ة يذ٤ٌُ 

زه  أٌف املٞةـ الكةَل لٰ٭ؾا الؿص٢ أمؿه  ٍؿى ا ػ اللا ٚإ٫ٌ٩ ٨٦ ٬ٰؾق اجلةظ ؛حمي  يح ػ ّة٬ؿن
 .يٮصؽ ٚي٫ إماكؿه 

 موىس بن جعفر البغدادي -و

ؾا  (اجلْؿ اثلةٝت)وةظت  ٣ٞؽ َؿح ا٣ٕاٌل٦ح املة٦ٞةينٌ  رأي٫ ظٮؿ ٬ٰ
ظةهل  فٌ أ ة إاٌل   ظير يٞٮؿ/ ّة٬ؿق ٠ٮ٫٩ إ٦ة٦ي  دو كدؿدٌ  النؼه ثذأٌم٢و 

٢ٕ ٔؽُّ اث٨دل٭ٮؿه  ة إيٌةق يف ثةب املٕذ داكد   إاٌل أف مجي ؽرصن ة ٦ي ٧ؽي٨ ٦ؽظن
ـ  املذٞؽٌ  ابل٘ؽادٌم  ةدق ٦ٓ مٮىس ث٨ صٕٛؿو هل يف احلكةف  كي٧س٨ احٌت 

يٌ  ة ركاق حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ ث٨ كظينبؾو يسٮف ٔؽـ اقتس٪ةء ا٧ٌٞ٣ ّي إيٌةق م٧ٌ
 (الػرية)كلا ٝةؿ يف  ؛ ىلع كزةٝذ٫داال   (٩ٮادر احل٧١ح)حيىي يف ٠ذةب 

  ك٬ٮ ابل٘ؽادٌم  أكرد٬ة/ إفَّ يف َؿيٞ٭ة مٮىس ث٨ صٕٛؿو  ت ركايحو ٔٞي
ٜو 
َّ يكتنثى ٚي٧ة اقتيسن ٨٦    ٣ٰس٨ ل٥ٗري مٮز   ك٢ٕ٣ يف (٩ٮادر احل٧١ح)ي

ا حبك٨ ظةهل  .«ذٰلٟ إمٕةرن
يح حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ ث٨ حيىي وةظت يف ركا»/ كٝةؿ املٮىل الٮظيؽ ابل٭ج٭ةينٌ 

 .(1)«ىلع ٔؽاتل٫ ٔ٪٫  ك ٔؽـ اقتس٪ةا٫ دال٣حه  (٩ٮادر احل٧١ح)
                                                                                              

 . ۱۰۰۲۱  ر٥ٝ ابل٘ؽادٌم    دؿدمح مٮىس ث٨ ك٬تو ۰55  ص ۲ح(/ ج املٞةؿ )ا٣ُجٕح احلضؿيٌ  د٪ٞيط  (1)
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ؽي٨ ٔ٪ؽ اث٨ كب٪ةءن ىلع ٰذلٟ يسٮف اث٨ ك٬تو  ٕذ٧ى   داكد ٨٧ً الؿكاة ال٧ي
  ٣ٰس٨ ٨٦ ص٭حو 

ي
يسٮف  ال ابل٘ؽادٌم  ةدق ٦ٓ مٮىس ث٨ صٕٛؿو ػؿل  كف ظةؿ احٌت أ

   كبةتلةيل يسٮف دٮزي٫ٞ حم٢َّ إماكؿو  ٣ٰس٨ٌ (٩ٮادر احل٧١ح)٨٧ً مكتسنيةت 
 ٌٞ  ٨ أ٫ٌ٩ ٨٦ الؿكاة احلكةف. ا٣ٞؽر املذي

ي الحسن بن دمحم -ز
 
ف   بن سماعة الصي 

ؽ املؾ٬ت  إاٌل أ٫ٌ٩ صيٌ    كاٝفٌ   ال١ٮفٌ   الىريفٌ   ال١٪ؽٌم ؽو حم٧ٌ  ثٮأ
 احلؽير.  اتلىة٩يٙ  ٩يٌق ا٫ٞٛ٣  ظك٨ اال٩ذٞةء  ٠سري

  «زٞحه  إ٫ٌ٩ ٚٞي٫ه »كا٣ٕاٌل٦ح/  ٬ٰؾا ٦ة ٝةهل ا٣ٕاٌل٦ح كالنيغ  كٝةؿ اجلضةشٌ 
ة اجلضةشٌ  كذ٠ؿ ٌن   .(1)ٚي٫ الٮٝٙ أي

٧ةٔح أثٮٝةؿ اجلضةشٌ »/  ؽ اخلٮيئٌ يٞٮؿ الكيٌ   / احلك٨ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ قى
  كاكف   زٞحه ميٮخ الٮاٝٛح  ٠سري احلؽير  ٚٞي٫ه    ٨٦الىريفٌ  ال١٪ؽٌم  حم٧ٌؽو 

 .(2)«يٕة٩ؽ يف الٮٝٙ كيذٌٕىت
                                                                                              

  ا٣ٛةاؽة اثلة٩يح ٔرشة  أظٮاؿ الؿصةؿ  ۲47)اخلةد٧ح(  ص  ۲۲ النيٕح/ ج دٛىي٢ كقةا٢ (1)
  ا٣ٞك٥ اثلةين  يف ذ٠ؿ ۲۲۲ؿ/ ص األٝٮا  ػالوح /٩ْؿا ؛ؽ ث٨ ق٧ةٔحدؿدمح احلك٨ ث٨ حم٧ٌ 

/ ا٣ٛ٭ؿقخ؛ ۱۲۱5ؿ  ر٥ٝ كٌ ةب األابلٝٙ ٚي٫  ا٣ٛى٢ الكةدس  أك أٝٮهل  ردٌ أالٌٕٛةء ك٨٦ 
  ا٣ٞك٥ 44۰ / صداكد رصةؿ اث٨ ؛۱۹۲/۲۲ؽ ث٨ ق٧ةٔح  ر٥ٝ   دؿدمح احلك٨ ث٨ حم٧ٌ ۱۲۲ ص

 .۱۰۸ؽ ث٨ ق٧ةٔح  ر٥ٝ ٨ ث٨ حم٧ٌ اثلةين  ثةب احلةء  دؿدمح احلك

 . ۲۱۲5ؽ ث٨ ق٧ةٔح  ر٥ٝ   دؿدمح احلك٨ ث٨ حم٧ٌ ۱۱6  ص ٦5ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (2)
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ىلع ٰذلٟ ٩ٞٮؿ/ إفَّ دلل ٬ٰؾا النؼه إماكالن يف ٦ؾ٬ج٫؛ ٚ٭ٮ  كب٪ةءن 
  ٚإ٫ٌ٩ وؽكؽه يف الالكـ  كيذضٌ٪ت ٔٞؽي ة  ٣ٰس٨ ال إماكؿ يف كزةٝذ٫ ٦٪عؿؼه 

 ال١ؾب  كاهلل ا٣ٕةل٥.

 ديرحنان بن س -ح

/ »/ ٦ح املة٦ٞةينٌ ٝةؿ ا٣ٕاٌل   كد٤ؼيه املٞةؿ كد٪ٞيط احلةؿ أٌف يف الؿص٢ أٝٮاالن
 ؽق/ كيؤيٌ  (ا٣ٛ٭ؿقخ)  ك٬ٮ رصيط الكـ النيغ يف أ٫ٌ٩ زٞحه  أخدْا/

ريق ٨٦  ركايح احلك٨ ث٨ حمجٮبو ـ ۱ املض٧ٓ ىلع دىعيط ٦ة يىٌط ٔ٪٫ ٗك
 األصاٌلء ٔ٪٫. 

 ٠ٮ٫٩ ٠سري الؿكايح.  ـ۲

 قؽيؽ الؿكايح.  ـ۳

 ٦ٞجٮؿ الؿكايح.  ـ٤

 كاحلةكم. كابلي٤٘ح أ٫ٌ٩ مٮزٌٜ  ك٬ٮ ػرية الٮصزية ذاُيٓا/

ٙه  ذاثلٓا/  ظ٪ةفه »  ك٬ٮ رصيط اتل٪ٞيط؛ ظير  ٝةؿ/ أ٫ٌ٩ ًٕي
ٙه   .«أل٫ٌ٩ ٠يكةينٌّ  ًٕي

 »/ ز٥ٌ يٞٮؿ املة٦ٞةينٌ 
ه
ٕنة؛ أل٫ٌ٩ ىلع ٚؿض احنؿا٫ٚ ٚ٭ٮ  ك٬ٮ ػُأ كاٝفٌّ ُٝ
م يٞٮؿ ثإ٦ة٦ح ك٬ٮ اٌل     ال ٠يكةينٌّ  يٞٮؿ ثةإل٦ة٦ح إىل مٮىس ث٨ صٕٛؿو 
ة اغاجنة  . «حم٧ٌؽ ث٨ احل٪ٌٛيح ككٮ٫٩ ٝةا٧ن

 / ة ٦ٓ دٮزيٜ ٦س٢ النيغ»ز٥ٌ خيذ٥ حبس٫ ٝةاالن ٛن إيٌةق   ٚتك٧يذ٫ ًٕي
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٨ ق٧ٕخى ال كص٫ هل... ٌٜ  املؤيَّؽ ثذٮزيٜ ٦ى أٌف الؿص٢ إف زجخ ك٫ٛٝ ٚ٭ٮ  ٚةحل
ٜه  ؛ الظذ٧ةؿ امتجة٫٬ حبيٌةف اآل ي كإف اكف يف اجلٛف ٨٦ ك٫ٛٝ شءه   مٮثَّ

 .(1)«امل٤ٕٮـ ك٫ٛٝ  ٚذؽثَّؿ

املؾ٬ت ك٣يف ٠يكة٩ي ة  ٬ٰؾا ٌٚالن ٨ٔ  / إفَّ ٬ٰؾا الؿص٢ اكف كاٝفٌ أكٔل
٠سريكف أ٦سةؿ/  يت٪ةیف ٦ٓ الٮزةٝح؛ ٚ٭٪ةؾ أمؼةصه  ال أٌف االحنؿاؼ ا٣ٕٞؽٌم 
١ٮينٌ   كظٛه ث٨ ٗيةثو ٗيةث ث٨ إثؿا٬ي٥     ث٢ كا٣ٕرشات ٨٦ الؿكاة كالكَّ

٥ ٨٦ ٰذلٟ ٚٞؽ أذ٧ؽ ىلع أظةديس٭٥  اك٩ٮا ىلع ٦ؾ٬ت ا٣ٕة٦ٌح  كىلع الٗؿ
 . كأػجةر٥٬  كاك٩خ دي٪٢ٞ ٔ٪٭٥ الؿكايةت ثال إماكؿو 

. «وعيطه  يؿو إفَّ َؿيٜ الىؽكؽ إىل ظ٪ةف ث٨ قؽ»/  ؽ اخلٮيئٌ ٝةؿ الكيٌ 
ة إيٌة٬ة ثأ٩ٌ٭ة وعيعحه  َؿٝنة زالزحن   ز٥ٌ ٢ٞ٩ ٛن  .(2)كاو

ي  سدير  -ك
 
ف  بن حكيم بن ُصهيب الصي 

ا ٬ٰؾا اكف ٨٦ أوعةب اإل ٦ةـ الكٌضةد كاإل٦ةـ ابلةٝؿ كاإل٦ةـ إفَّ قؽيؿن
٤خ ٔ٪٫ الؿكايةت ا٣ٌ    كإفَّ دل٧ٮع الىةدؽ   ٨٦ دم٤ذ٭ة ركايحن  ۰۱يت ٩ٞي

 . احلكّي اهلل ٔجؽ يف زٮاب ال٬ةب منينة أك ركٮبنة لـيةرة ٝرب أيب ذ٫ركاي
                                                                                              

     دؿدمح ظ٪ةف ث٨ قؽيؿ ث٨ ظ١ي٥ ث٨ و٭يتو ۲7۸ - ۲76  ص ۰4املٞةؿ/ ج  د٪ٞيط  (1)
 . 7۱75ر٥ٝ 

 . ٥4۱۲۱   رٝ  دؿدمح ظ٪ةف ث٨ قؽيؿو ۲۲5 - ۲۲۲  ص ٦6ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (2)
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 ٨٦ دم٤ح األوعةب اخلٮاٌص  (1)م٭ؿآمٮب يف ٦٪ةٝج٫ كٝؽ ٌٔؽق اث٨
ؿح ٬٪ة/ الكؤاؿ اٌل    ٣ٰس٨ٌ  الىةدؽ لإل٦ةـ صٕٛؿو  ٢٬ م ي٧س٨ أف يُي

لإل٦ةـ املٕىٮـ يسف يف  ٠ٮف النؼه ٨٦ دم٤ح األوعةب اخلٮاٌص 
ٮع ػةصٌّ  دٮزي٫ٞ أك ال؟ ٬٪ةؾ حبره  ٣ٰس٨ ٝؽ يٞةؿ/ ٠ٮ٫٩   ظٮؿ ٬ٰؾا املًٮ

 يسف يف اتلٮزيٜ. ٠ٰؾلٟ ال

٨٦  ٚٞؽ كردت َةاٛذةف ٨٦ الؿكايةت؛ َةاٛحه  ك٦ٞةـ قؽيؿو  ذ٫أ٦ٌة ظٮؿ ماك٩
 كإحلٟ الؿكايةت/ػؿل دؾ٫٦ٌ  أ األػجةر د٧ؽظ٫  كَةاٛحه 

 انزَاٌاخ انمادحح: انطائفح األَنی

٪ؽق   ركايح ظكّي ث٨ ٤ٔٮاف ٨ٔ اإل٦ةـ الىةدؽ -۱ أ٫ٌ٩ ٝةؿ ٔك
ذ٫َّي ثةبلالء ٗذ ة  كأ٩ة كإيٌةز٥ ية قؽيؿ »/ قؽيؿه  ا دى إٌف اهلل إذا أظتَّ ٔجؽن

 .(2)«جليىجط ث٫ ك٩ي٧ط

ُّ » /ق ا٣ٕجةرةأٝٮؿ/ ٣ٞؽ كردت يف الؿكايح ٬ٰؾ إّن اهلل إذا أخبَّ غتًدا َغخَّ
٤ي٫ دسٮف ٬ٰؾق   ٬ٰؾا   ٚذيض٢ٕ ١٠ربل كدٌُجٜ ىلع قؽيؿو «ةابلالء غخًّا ٔك
 يف ٦ؽظ٫ ك٫٤ٌٚ.  الؿكايح كاردةن 

                                                                                              

يف دٮارخي٫    ٚى٢ه  اهلل الىةدؽ ٔجؽ   ثةب إ٦ة٦ح أيب۰۸۱  ص 4/ ج تو َة٣ ٦٪ةٝت آؿ أيب (1)
 .  كأظٮاهل

 . 6ة اثذالء املؤ٨٦  ح   ٠ذةب اإلي٧ةف كا٣سٛؿ  ثةب مؽٌ ۰5۲  ص ۰الاكيف/ ج  (2)
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؛ ثةإلماكؿ الك٪ؽٌم  ةه ٌف ٬ٰؾق الؿكايح ٦جذالإيٞٮؿ   ؽ اخلٮيئٌ الكيٌ  ٣ٰس٨ٌ 
ٔي   .(1)يٮزَّٜ م ل٥اٌل  جيؽو كٰذلٟ ألٌف يف َؿيٞ٭ة أمحؽ ث٨ 

إيٌن ألَٮؼ »  ظير ٝةؿ/  ٨ٔ اإل٦ةـ الىةدؽ النٌعةـ ركايح زيؽو  -۰
ٌٙ أيب ٫ ّتؿم ىلع  اهلل ٔجؽ ظٮؿ ال١ٕجح ككٌف يف ٠   ٚٞةؿ/ كدمٔٮ

؟ ز٥ٌ ثسػٌؽي٫  ٚٞةؿ/ ية مٌعةـ ٯ كداع  ز٥ٌ ٝةؿ يل/   ٦ة رأيخى ٦ة و٪ٓ رٌب إيلَّ
جؽ ية مٌعةـ  إيٌن ٤َجخي إىل إ٣ٰٔل يف قؽيؿو   الؿمح٨ٰ كاك٩ة يف الكالـ ث٨ ٔجؽ ٔك

 .(2)«ٚٮ٬ج٭٧ة يل كػًٌل قبي٤٭٧ة  الكض٨

 . كاًطو  بنلكو  يف ٦ؽح قؽيؿو  ٚإ٩ٌ٪ة ٩ؿا٬ة ّة٬ؿةن 

 س٨ٌ ٣ٰ   (3)كال إماكؿ ٚي٭ة ٬ٰؾق الؿكايح ٦ٕذربةن   ا٣ٕاٌل٦ح احلٌٌلٌ  كيؿم
ٛ٭ة كيٞٮؿ   ؽ اخلٮيئٌ الكيٌ  ّّٕ يف َؿيٞ٭ة ٌف ٚي٭ة إماكالن ق٪ؽي ة؛ كٰذلٟ ألفَّ إيٌي

كأقةدؾد٫    ك٬ٰؾا النؼه كإف اكف ٨٦ ميٮخ ال١ٌظٌ ا٣ٞذيبٌ  ٌٔل ث٨ حم٧ٌؽو 
.  ٫ ل١ٰ٣٥٪ٌ   يٮزَّٜ

كايح ٚعةو٫٤/ ىلع ٬ٰؾق الؿ  ؽ اخلٮيئٌ أ٦ٌة اإلماكؿ اثلةين الم أكردق الكيٌ 
                                                                                              

 .4۹۸۰  ر٥ٝ   دؿدمح قؽيؿ ث٨ ظ١ي٥و ۲4  ص ٦۸ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (1)

ـء اثلة٣ر  يف أيب۰۱۲اػذيةر ٦ٕؿٚح الؿصةؿ/ ص  (2) جؽ ا٢ٌٛ٣ قؽيؿ ث٨ ظ١ي٥و    اجل الكالـ ث٨  ٔك
 . ۲7۰الؿمح٨ٰ  ح  ٔجؽ

دؿدمح قؽيؿ ث٨  /۱۲ةب ابلؿ/ ا٣ٛى٢ احلةدم ٔرش    ا٣ٞك٥ األكٌ ۱65ٝٮاؿ/ ص ػالوح األ (3)
 .47۹  ر٥ٝ ظ١ي٥و 
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ٰ٭ؾا احلؽير ال دال٣ح ٚي٫ ىلع ٚ  ٌٌٗ٪ة اجلْؿ ٨ٔ اإلماكؿ الك٪ؽٌم  إفأ٫ٌ٩ 
ك٪٫ كزةٝح قؽيؿو  اكف حيٌج٫     اغيح ٦ة يف ٬ٰؾق الؿكايح أٌف اإل٦ةـأك ظي

كاإل٦ةـ ثُجيٕذ٫ حيتُّ لكَّ ميٕذ٫ كأوعةث٫ كيؿأؼ ث٭٥  كيُٕٙ ٤ٔي٫ 
٤ٔي٫ ٤ٚيكخ يف  الكالـ  كب٪ةءن   ٣ٕجؽكال ح لكؽيؿو كيؿمح٭٥  كال ػىٮويٌ 
  .(1)ىلع الٮزةٝح أك احليك٨ َل٧ة الؿكايح املؾ٠ٮرة أٌم دال٣حو 

٬ٰؾا؛ أل٫ٌ٩ ىلع دٞؽيؿ   ؽ اخلٮيئٌ نكذُيٓ أف ٩ٞج٢ صٮاب الكيٌ  ال أكٔل/
ككركد٬ة يف الؿكايح يكذٛةد أٌف حمٌجح اإل٦ةـ  (2)«اكف حيٌج٫»زجٮت ٬ٰؾق ا٣ٕجةرة 

 ٦ة؛ ألفَّ اإل٦ةـ ٨٣ ْل ٗري رأٚذ٫ كرمحذ٫ ىلع مؼهو  لنؼهو   املٕىٮـ
ذ٪ةء كييْ٭ؿ لكَّ د٤ٟ املعٌجح كاتلٕةيط اخلةٌص  يٕذن ٣يف  لنؼهو  لكَّ ٬ٰؾا األ

ٮاحلنة هل ة مي ة خم٤ىن ٕن  .  دةث
٨٦ ػالؿ  نكذُٓ إزجةت كزةٝح قؽيؿو  ٤ٔي٫ ٩ٞٮؿ/ حن٨ كإف ل٥ كب٪ةءن 

ىلع ظك٪٫. أ٦ٌة ا٣ٕاٌل٦ح  أ٢ٌٝ  ٬ٰؾق الؿكايح  ٣ٰس٨ يي٧س٨ إزجةت دالتل٭ة ال
ىلع  يؽٌؿ  ٦ٕذربه  ك٬ٰؾا ظؽيره »ٚيٞٮؿ ثٕؽ ذ٠ؿ احلؽير املـبٮر/   احلٌٌلٌ 
 .(3)«مؿدبذ٭٧ة ٤ٔٮٌ 

                                                                                              

 . 4۹۸۰  ر٥ٝ ح قؽيؿ ث٨ ظ١ي٥و   دؿدم۲5  ص ٦۸ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (1)

 ؛داع َل٧ة ثةتلؼ٤ٌه ٨٦ الكض٨  كاإل٦ةـ  ا٣ْة٬ؿ أٌف ٬ؾق ا٣ٕجةرة ل٥ دؿد يف الؿكايح ٣ٰس٨ٌ  (2)
 يبجخ الٮزةٝح.  ك٬ٰؾا ال  أل٩ٌ٭٧ة اك٩ة ٨٦ ميٕذ٫

دؿدمح قؽيؿ ث٨  /۱۲ةب ابلؿ/ ا٣ٛى٢ احلةدم ٔرش    ا٣ٞك٥ األكٌ ۱65ٝٮاؿ/ ص ػالوح األ (3)
 .٥ٝ47۹   رظ١ي٥و 
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  يف الك الؿكايتّي ؿ الك٪ؽٌم إلماكإذا ٦ة ٌٌٗ٪ة اجلْؿ ٨ٔ ا ٚذ٤ٌؼه أ٩ٌة
 
ي
 .اليلٌ ٨ٔ اإلماكؿ ادل كىل كاثلة٩يح ػةحلحه ٚإفَّ الؿكايح األ

 انزَاٌاخ انذامح :انطائفح انثاوٍح

؛ ظير ذي٠ؿ ٔ٪ؽق  ركايح حم٧ٌؽ ث٨ ٔؾاٚؿ ٨ٔ اإل٦ةـ الىةدؽ -۱
  .(2)«ثس٢ٌ لٮفو  (1)ٔىيؽةه  قؽيؿه »ٚٞةؿ/   قؽيؿه 

يط ٬ٰؾق ا٣ٕجةرة ٝةؿ ا٣ُؿييحٌ  يٕن أ٫ٌ٩ ي٧ظ  «ٔىيؽةه ثس٢ّّ لٮفو » /يف دًٮ
 .(3)كمج٤ف ٦ٓ أم  اكف

؛ ألٌف يف ثةإلماكؿ الك٪ؽٌم  / ٬ٰؾق الؿكايح ٦جذ٤يحه  ؽ اخلٮيئٌ كٝةؿ الكيٌ 
ّـّ قؽيؿو  م ل٥اٌل  ث٨ حم٧ٌؽو  ق٪ؽ٬ة ٌٔلٌ  . ككٰؾلٟ ال دال٣ح ٚي٭ة ىلع ذ   يٮزَّٜ

٨٦ ٬ٰؾق ا٣ٕجةرة ٬ٮ ٔؽـ د٘ريَّ ظٞيٞح   ٚيعذ٢٧ أف يسٮف ٦ٞىٮد اإل٦ةـ
٥ ٨٦ د٘رٌي لٮ٫٩ ٨٦ ظّيو  قؽيؿو    . كبٕجةرةو ظّيو  إىل كصٮ٬ؿق ىلع الٗؿ

ي
ػؿل/ إٌف أ

لٮ٫٩  ٣ٰس٨ٌ     ك٬ٮ ٦س٢ ا٣ٕىيؽة  ظٞيٞذ٫ كصٮ٬ؿق زةثخه ٬ٰؾا زةثذحه  ظٞيٞح قؽيؿو 
 .(4) أظية٩نةكّة٬ؿق يذ٘رٌي 

                                                                                              

ٜه » (1)  .[  ٚى٢ ا٣ّٕي امل٭٤٧ح۰۹۱  ص ۲لكةف ا٣ٕؿب/ ج ]« ي٤خ ثةلك٨٧ كيُجغ ٬ٮ دٝي

ـء اثلة٣ر  يف أيب۰۱۲اػذيةر ٦ٕؿٚح الؿصةؿ/ ص  (2) الكالـ ث٨  ٔجؽك ا٢ٌٛ٣ قؽيؿ ث٨ ظ١ي٥و    اجل
 .۲7۱الؿمح٨ٰ  ح  ٔجؽ

 هل ا٣ّٕي.كٌ أ  ٠ذةب ادلاؿ  ثةب ٦ة ۱۲۰  ص ۲دل٧ٓ ابلعؿي٨/ ج  (3)

 .4۹۸۰  ر٥ٝ   دؿدمح قؽيؿ ث٨ ظ١ي٥و ۲6  ص ٦۸ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (4)
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 ذ٬جخي ثسذةب ٔجؽ الكالـ ث٨ ٩ٕي٥و »  ٝةؿ/  ث٨ ػ٪يفو ركايح املًٌٕل  -۰
ة ٝج٢ أف ظّي ّ٭ؿت املكٮّّد  اهلل ٔجؽ إىل أيب ككذت ٗري كاظؽو  كقؽيؿو 

ةس/ ثأ٩ٌة ٝؽ ٌٝؽر٩ة أف يؤكؿ ٬ٰؾا األمؿ إحلٟ ٧ٚة دؿل؟ ٝةؿ/ يْ٭ؿ كدل ا٣ٕجٌ 
 ٚضب ثةل١ذت األرضى ز٥ٌ ٝةؿ/ 
ي
 ؼ  أ

ي
ـو أ ! ٦ة أ٩ة لٰ٭ؤالء ثإ٦ة ؛ أ٦ة ي٧٤ٕٮف أ٫ٌ٩ ؼ 

ذ٢ الكٛيةينٌ إ٩ٌ   .(1)«؟٧ة يٞى
ّـّ قؽيؿو  ٌف ٬ٰؾق الؿكايح دؽٌؿ إٝةلٮا   »ٝةؿ/   ؛ ألٌف اإل٦ةـىلع ذ

ي
 ؼ  أ

ي
ؼ  ٦ة أ

ـو   .(2)«أ٩ة لٰ٭ؤالء ثإ٦ة
٨٦ ص٭ح وجةح ث٨  أ٢ٌٝ    كال/ إفَّ الؿكايح ًٕيٛحه  ؽ اخلٮيئٌ ٝةؿ الكيٌ 

ـٌ قيٌ   كال ىلع ٨٦ ٠ذت ٦س٢ ٠ذةث٫ إىل أيب قؽيؿو  ةثح  ىلع أ٫ٌ٩ ال دال٣ح ٚي٭ة ىلع ذ
٦ةـ إىل اإل (اخلالٚح)  ٗري أ٩ٌ٭٥ ٌٝؽركا أف يؤكؿ ٬ٰؾا األمؿ  اهلل ٔجؽ

٨ ينذٔل األمؿ إحل٫ ٬ٮ ٝةد٢ الكٛيةينٌ   الىةدؽ   ٨٦ ص٭ح ص٭٤٭٥ ثأفَّ ٦ى
ٚ٭٥ ث٫ كٝؽ ثّيَّ  ؿَّ  .(3)َل٥ ٰذلٟ ٔك
ـٍ ثيذٟ   ية قؽيؿ»أ٫ٌ٩ ٝةؿ هل/   اهلل ٔجؽ ركايح قؽيؿ ٨ٔ أيب -۲ الـ

ة ٨٦ أظالق٫ ٘ىٟ أفَّ   اجل٭ةركاقس٨ٍ ٦ة قس٨ ال٤ي٢ ك  كك٨ٍ ًظ٤كن ٚإذا ث٤
 .(4)«ػؿج ٚةرظ٢ٍ إحل٪ة كلٮ ىلع رص٤ٟ ٝؽ الكٛيةينٌ 

                                                                                              

 .5۲۹  ح ۲۲۱  ص ۸الاكيف/ ج  (1)

 .۹۲۸۰  ر٥ٝ   دؿدمح قؽيؿ ث٨ ظ١ي٥و ۱6۰  ص ۲۲املٞةؿ/ ج  د٪ٞيط  /٩ْؿا (2)

 .4۹۸۰  ر٥ٝ   دؿدمح قؽيؿ ث٨ ظ١ي٥و ۲6  ص ٦۸ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (3)

 . ۲۸۲ح   ۰65ك ۰64  ص ۸الاكيف/ ج ( 4)
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ٓ ىلع ّ٭ؿ ابلٕري حتخ ا٣ربذٔح  ٬ٰؾا ٬ٮ األو٢   كاحل٤ف ثةل١َّس/ ٠كةءه  يًٮ
كـ األظالس  كال  .(1)ؿصٮا ٦٪٭ة ٚذٕٞٮا يف ا٣ٛذ٪حخت كاملٕىن/ الـمٮا ثيٮدس٥ ـل

 َذُضٍح   تٍان  

 دت٪ةقت ٦ٓ قٕح ٚ٭٥  ح األَ٭ةريت دىؽر ٨ٔ األا٧ٌ إفَّ اتلاكحلٙ ا٣ٌ 
  ٚٞؽ   ك٨٦ دم٤ذ٭ة ٬ٰؾا احلؽير املؾ٠ٮر ظٮؿ قؽيؿو د٫كٝؽر النؼه امللكَّٙ

٫ اإل٦ةـ املٕىٮـ  مؤكف ٢ يفيذؽػٌ  كأف ال  ثأف مج٤ف يف ثيذ٫  كَّٛ
  األظؽاث كاملضؿيةت ٨٦ ظٮهل  ٣ٰس٨ يف املٞةث٢ جنؽ أفَّ اإل٦ةـ الىةدؽ

٥ ث٧عةكرة الؿص٢ ٩ٛك٫ يأمؿ مةث   كيي٪ةّؿ   النةَلٌ ة ظؽزنة ٠٭نةـ ث٨ احلىسى
ةع اثلٞةٌٚيح كاإلصةثح ٨ٔ النج٭ةت  ز٥ٌ ي٧ؽظ٫ اإل٦ةـ   كيذىٌؽل لألًك

 .(2)ق٤ٮب ظٮارقأىلع َؿيٞح حمةصضذ٫ ك

وةظت ا٣ُةؽ  صٕٛؿو  رأيخ أثة»ٝةؿ/  الاكثٌلٌ  ةدلو ػ ٨ٔ أيب ٚف ركايحو 
مجيج٭٥  ك٬ٮ دااته   يف الؿكًح ٝؽ ُٝٓ أ٢٬ املؽي٪ح أزرارق ك٬ٮ ٝةٔؽه 
/ إٌف أثة كيكألٮ٫٩  ي٪٭ة٩ة ٨ٔ الالكـ.   اهلل ٔجؽ ٚؽ٩ٮت ٦٪٫ ٤ٞٚخي

                                                                                              

  ۰6مؿآة ا٣ٕٞٮؿ/ ج  /ا٩ْؿ ؛   ٠ذةب الكّي  ثةب ٦ة أكهل احلةء6۲  ص 4دل٧ٓ ابلعؿي٨/ ج  (1)
ح  ح ۰5۹ص   .۲۸۲  ٠ذةب الؿًك

 االظذضةج/  ؛4ح  ح احلضٌ  ًُؿار إىلح  ثةب اال  ٠ذةب احلضٌ ۱7۲ - ۱7۱  ص ۱الاكيف/ ج  (2)
 . النةَلٌ  ىلع  ث٫ الىةدؽ   ٚي٧ة اظذشٌ ۱۰5 - ۱۰۰  ص ۰ج 
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/ ال كاهلل  ك٣ٰس٨ أمؿين أف ال   ٚٞةؿ/ أمؿؾ أف دٞٮؿ يل؟ ٤ٞٚخي
ي
ا. أ ك٥ٌ٤ أظؽن

٫ يف ٦ة أمؿؾ. ٍٕ ٚأػربد٫   اهلل ٔجؽ ٚؽػ٤خ ىلع أيب ٝةؿ/ ٚةذ٬ت كأَ
٫ يف ٦ة أمؿؾ. اثٌٞىح وةظت ا٣ُةؽ ك٦ة ٤ٝخي هل  كٝٮهل يل/  ٍٕ ذ٬ت كأَ

  إٌف وةظت ا٣ُةؽ يس٥ٌ٤ي ػةدلو  كٝةؿ/ ية أثة  اهلل ٔجؽ بٌك٥ أثٮٚذ
  .(1)«اجلةسى ٚيُري كي٪ٌٞي  كأ٩خى إف ٌٝىٮؾ ٨٣ دُري

ة ػةو   ٛن ٙه   ة ث٫كاملٕىن/ أفَّ ملؤ٨٦ ا٣ُةؽ دس٤ي   ثٟ ػةصٌّ  كأ٩خ لٟ دس٤ي
ـق ٬ٮ ال ـق أ٩خ.  ٟي١٧٪ ك٦ة ي٧س٨ أف ي٪ض  أف د٪ض

ي٧س٨  أ٫ٌ٩ ال ٚذعٌى٢ م٧ٌة مؿٌ »/ ح قؽيؿو يف دؿدم  ؽ اخلٮيئٌ يٞٮؿ الكيٌ 
٫ ٦ٓ ذٰلٟ كال ىلع ٝؽظ٫  ١ٰ٣٪ٌ  ٨٦ الؿكايةت ىلع ٦ؽح قؽيؿو  االقذؽالؿ بظءو 
س٥ ثأ٫ٌ٩ زٞحه  ٌلٌ ٨٦ ص٭ح م٭ةدة صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌ  حيي ث٨ إثؿا٬ي٥ يف  ؽ ث٨ ٝٮلٮي٫ ٔك

كٝةؿ ٨٦ ٝٮهل/   يٕةرض ٰذلٟ ث٧ة ركاق ا٣ٕاٌل٦ح دٛكريق ثٮزةٝذ٫ ىلع ٦ة يأ ي. كال
ةكاكف اق٫٧ ق٧٤ح اكف خم٤ٌ   / قؽيؿ ث٨ الىريفٌ ث٨ أمحؽ ا٣ٕٞييقٌ  ؽ ٌٔلٌ الكيٌ   .(2)«ُن

/   ؽ اخلٮيئٌ ز٥ٌ أًةؼ الكيٌ  ٨٦  66۲حنٮق يف ر٥ٝ  داكد كذ٠ؿ اث٨»ٝةاالن

                                                                                              

 .7۲۸7ث٨ اجل٧ٕةف  ر٥ٝ  ؽ ث٨ ٌٔلٌ   دؿدمح حم٧ٌ 466ك 464  ص ۹ٝةمٮس الؿصةؿ/ ج  (1)

  كاجلؽيؿ ثةل٠ؿ أفَّ 4۹۸۰  ر٥ٝ   دؿدمح قؽيؿ ث٨ ظ١ي٥و ۲7  ص ٦۸ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج  (2)
ٝؽ دؿاصٓ يف أكاػؿ ٧ٔؿق املجةرؾ ٨ٔ ٦ج٪ةق ثة٣نكجح تلٮزيٜ دميٓ رصةؿ   ؽ اخلٮيئٌ الكيٌ 

 .(يةراتالـ اكم٢)
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ح دبجخ كزةٝذ٫  ىلع أفَّ اتلؼ٤يٍ ث٧ٕىن ركاي ل٥ ؿ؛ ٚإفَّ ا٣ٕٞييقٌ ا٣ٞك٥ األكٌ 
 يف كزةٝح الؿاكم.ي٪ة املٕؿكؼ كامل٪١ؿ  ك٬ٰؾا ال

 اق٥ قؽيؿو  ز٥ٌ إفَّ ٦ة ٫٤ٞ٩ ا٣ٕاٌل٦ح ٨ٔ ا٣ٕٞييقٌ 
٢ هل؛  ٨٦ أفَّ ق٧٤ح ال حمىَّ

ا ٨٦ األق٧ةء يف ا٣ٕجةرة  كال ٦ٕىن ألف يٞةؿ/ اق٫٧ ق٧٤ح  ك٢ٌٕ٣   ٚإفَّ قؽيؿن
ة  كاهلل ا٣ٕةل٥ ٛن  .(1)«حتؿي

  

                                                                                              

 .4۹۸۰  ر٥ٝ   دؿدمح قؽيؿ ث٨ ظ١ي٥و ۲7  ص ٦۸ٕض٥ رصةؿ احلؽير/ ج ( 1)



 

 

 
 
 
 



 

 

ُـّ ادلك٣ح ابلٮئلٌ »/ ةكٌم يٞٮؿ النيغ الك٧ -۱ ؛ ٚأٌقف ادلاعا٥  ز٥ٌ مةدق ٦ٕ
ٌٮاـ كاحلٌضةب  كرٚٓ الضيط ثةألػنةب   ٞي ٧ٌؿ ا٣ٌٞجح كالَّسداب  كردٌت ا٣ ٔك

ذ اكف اجلةس يأػؾكف ا٣رتاب ٦٪٫ إكمأل احلٮض ثة٣رتاب  إذ وةر اكبلرئ؛ 
أ ث٫ أظية٩نة  ل٤ربكح؛ كٰذلٟ ألٌف ا٣ٕك١ؿٌم  ًٌ  .(1)«اكف يذٮ

محؽ ث٨ ثٮي٫... أا٧ٕ٣ةرة اثلةثلح  ٧ٔةرة امل٤ٟ... / » يٌ نيغ املعاٌل ٝةؿ ال -۲
ـٌ  ٧ٌؿ ا٣ٞجٌ  امل٤ٞت ث٧ٕ مجؿم ٚي٫ املةء ٚأمؿ  ح كاكف يف الَّسداب ظٮضه ادلك٣ح ... ٔك

 .(2 )«ّي ٨٦ اخلنتة ل٤ٕك١ؿيٌ كص٢ٕ رضحين   مالء احلٮض ٨٦ ا٣رتابإث
ٓو  كذ٠ؿ ٦ة   ةسٌ ٣ٕجٌ ا٧ٕ٣ةرة الكةثٕح لإل٦ةـ اجلةرص ا»آػؿ/  كٝةؿ يف مًٮ

منرينا إىل ٧ٔةرة أمحؽ  (اءط الَّسٌ اكمة)يف  ٫٧ْ٩ املؿظٮـ ا٣ٕاٌل٦ح الك٧ةكٌم 
 /٬ 626م اكف يف ق٪ح اجلةرص اٌل 

                                                                                              

ح ا٣ٕذجةت املٌٞؽقح/ ج  (1) مةاط ؛ كحاء يف املؿاصٓ ا٣ٕؿبيٌ   قةمؿٌ ۱4۲)ٝك٥ قةمٌؿاء(  ص  ۱۰مٮقٔٮ
 .۰۹الٌَّساء/ ص 

   ا٧ٕ٣ةرة اثلةثلح. ۲۰۱  ص 1 ٦آزؿ ال١رباء/ ج (2)
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 ةًس ػؿاـ ثػًك ٮدو ػي صػثٛي       ٰػةقز٥ٌ أدة٬ة اجلةرص ا٣ٕجٌ 
 ةػؽ٬ة املعةق٪ػػكزاد يف تنيي  ةػػح كاملآذ٩ػػؿ ا٣ٞجٌ ػػػ٧ٌٕٚ 

ٞؽ الَّسداب يف و٪ٓ األزج  شػؽ اثذ٭كزٌي٨ الؿكض ث٧ة ٝ  ٔك
 دؿاب احلٮض ؾ امؿؤه ػأف يأػ  ك٦٪ٓ احلٮض ثؾاؾ الؿكض

 ؽ ٚي٧ة ٝؽ زبؿػىلع ٩ُةؽ ا٣ٕٞ  ؿػح االزن ٔنػؿ األا٧ٌ كزبٌ 
 ؽػػؽ ث٨ ٦ٕػػٚت حم٧ٌ  ؽو ػػ٦ٕ  ؿيٙ ثؽر ابلٕؽػىل يؽ الن

 ٧بحكالكذٌ  ٫ يف الكٌخ ػ٨ٔ كٝذ   حػ٫ ٦٪ببػكص٢ٕ األلٮاح ٚي
 «ط قٕؽ اجلةرصػٮا وجػكأرٌػ   ا ٦ة ٝؽ ز٬ة يف ادلااؿؿكػٚ٪ْ

٣يف امذ٭ةر ٬ٰؾا »وٛح ث٪ةء سداب ا٣٘يجح ٚٞةؿ/   يٌ ذ٠ؿ النيغ املعاٌل  ز٥ٌ 
٫٧ ٨٦ مج٭٢  -اغب ٚي٫   احلٌضح الَّسداب بَّسداب ا٣٘يجح ألفٌ  ٧٠ة ٔز

٫ ٦جيخ اثلالزح ٩ٌ إكظير  ... ثٕي األكحلةء ترٌشؼ خبؽ٦ذ٫ ث٢ ألفٌ  -اتلةريغ 
٨٦ الى٤عةء ث٤ٞةء  ةه ك٦ٕجؽ٥٬ يف َٮؿ املؽة  كظْٰ ٚي٫ ٔؽٌ   ح٨٦ األا٧ٌ 

ذ٠ؿ ٦ة صؿل ىلع الَّسداب ٨٦  ز٥ٌ  .(1)«٠حوةر ٨٦ ابلٞةع املذربٌ   حاحلضٌ 
 .لك٪ة ثىؽدق د٧ٕريو كدُٮيؿو 

محؽ ث٨ املكذيضء أاجلةرص دلي٨ اهلل / » ث اجلٮرٌم ٝةؿ النيغ املعؽٌ  -۳
م أمؿ ث٧ٕةرة الَّسداب الرشيٙ  كص٢ٕ ح  ك٬ٮ اٌل ةقيٌ ث٪ٮر اهلل ٨٦ ػ٤ٛةء ا٣ٕجٌ 

                                                                                              

 ث٪ةء سداب ا٣٘يجح.  وٛح ۲5۲ص  املىؽر الكةثٜ/ (1)
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بك٥ اهلل الؿمح٨ٰ الؿظي٥ "٦٪ٞٮش ٤ٔي٫/  يت ٚي٫ مٌجةاكن ٨٦ ػنت قةجو الىٛح ا٣ٌ 
 ٰ ٍؿبى ٞي ةى يًف ا٣ٍ ٮىدَّ ا إاًلَّ ال٧ٍى ٍصؿن

ى
٤ىي٫ًٍ أ ٔى  ٥ٍ ٣يسي

ى
ٍقأ
ى
٨ٝي٢ الَّ أ ٦ى ًٍؼ  كى رتى ٍٞ ٪ىحن  حى كى ـًدٍ  ظى ي  ٩َّ ة هلى  ًذي٭ى

ٍك٪نة ٮره  هللى ا إًفَّ  ظي ٛي ٮره  دى ١ي ؽ٩ة كمٮال٩ة اإل٦ةـ املٛرتض   ٬ٰؾا ٦ة أمؿ ث٫٤٧ٕ قيٌ مى
املؤ٦٪ّي  ٦ريأةس أمحؽ اجلةرص دلي٨ اهلل ا٣ٕجٌ  ا٣ُةٔح ىلع دميٓ األ٩ةـ أثٮ

٥ٌ ابلالد رأٚذ٫ اٌل   كػ٤يٛح رٌب ا٣ٕةملّي ؽهل  ٔك م ٌَجٜ ابلالد إظكة٫٩ ٔك
ضط كا٣نرش  ك٩ةَ٭ة ثةتلأييؽ ك٫٤ٌٚ  ٌٝؿب اهلل أكامؿق الرشيٛح ثةقذ٧ؿار اجل

ا اليسجٮ صٮادق  كآلراا٫ امل٧ضٌ  ا الة ظؽ  ة٫٦ املؼدٌل كاجلرص  كص٢ٕ أليٌ   ؽة قٕؽن
ـ   ٟو ختٌٓ هل األٝؽار ٚيُي٫ٕ ٔٮا٦ٌ  خيجٮ ز٩ةدق  يف ٔ ػنٓ هل امل٤ٮؾ  ٭ة  كم٤

م يؿصٮ اٌل  ٮقٮٌم امل  امل٤٧ٮؾ ٦ٕؽ ث٨ احلكّي ث٨ ٦ٕؽو ٫١ ٩ٮاوي٭ة  يذٮىٌل ٚي٤٧ٌ 
ؽة  اقذضةب ٩ٛةؽ ٧ٔؿق يف ادلاعء دلكتل٫ املؤبٌ إ ة٫٦ املؼدٌلة  كيذ٧ىٌن ة يف أيٌ احلية

ح  اَلالحلٌ  ٧بحو كقذٌ  ة٫٦ الرشيٛح أ٦٪يذ٫  ٨٦ ق٪ح قخ  اهلل أدٔيذ٫  كب٫ٌ٘٤ يف أيٌ 
ّي كىلع آهل ػةد٥ اجلبيٌ  ؽو ؽ٩ة حم٧ٌ  اهلل ىلع قيٌ كظكب٪ة اهلل ك٥ًٕ٩ الٮكي٢ كوًٌل 

رتد٫ كق٤ٌ  ة٥ تك٤يا٣ُة٬ؿي٨ ٔك  ."٧ن
ة يف اخلنت الكةج داػ٢ الىٛح يف دااؿ احلةاٍ/  ٌن بك٥ اهلل "ك٩ٞل أي

اهلل  ٚة٧َح  احلك٨  كلٌ  املؤ٦٪ّي ٌٔلٌّ  رقٮؿ اهلل  أ٦ري ؽه الؿمح٨ٰ الؿظي٥  حم٧ٌ 
  ؽو   صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌ ؽ ث٨ ٌٔل  ث٨ احلكّي  حم٧ٌ    ٌٔلٌ   احلكّي ث٨ ٌٔل  ث٨ ٌٔل  

  احلك٨ ث٨ ؽو ث٨ حم٧ٌ    ٌٔلٌ ث٨ ٌٔل   ؽث٨ مٮىس  حم٧ٌ    ٌٔلٌ مٮىس ث٨ صٕٛؿو 
ٌٜ ٌٔل    ."ؽو آؿ حم٧ٌ  كلٌ  ؽو ث٨ حم٧ٌ    ٬ٰؾا ٢٧ٔ ٌٔلٌ    ا٣ٞةا٥ ثةحل

كلٮال أذٞةد اجلةرص ثة٩تكةب »/  ث اجلٮرٌم ٝةؿ النيغ املعؽٌ  ز٥ٌ 
ٓ ٗيبذ٫ أك ٦ٞةـ ثؿكز   الَّسداب إىل امل٭ؽٌم  ثسٮ٫٩ حم٢ٌ كالدد٫ أك مًٮ
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َٮؿ ٗيبذ٫ ٧٠ة نكج٫ ثٕيي ٨٦ ال ػربة هل إىل  ال ماكف إٝة٦ذ٫ يف -٠ؿا٦ذ٫ 
ة كظؽيسنة ٦٪٫ أزؿه اإل٦ة٦يٌ  ملة أمؿ ث٧ٕةرد٫  -أوالن  ح  ك٣يف يف ٠ذج٭٥ ٝؽي٧ن

ؽـ كالدد٫ لاكف إٝؽا٫٦  كدـيي٪٫  كلٮ اك٩خ ك٧ةت ٔرصق ٦ٌذٛٞحن  ىلع ٩ٛي٫ ٔك
ة  ٚال حمة٣ح ٚي٭٥ ٨٦ كا٫ٞٚ يف ٦ٕذٞؽق  ٕن ٤ٔي٫ حبكت ا٣ٕةدة وٕجنة أك ممذ٪

٨ قجٞخ إحل٭٥ اإلمةرة ك٬ٮ امل٤ُٮب. كإ٧ٌ٩ة أدػ٤٪ة م٧ٌ  ملٮاٜٚ ملٕذٞؽ دم٤حو ا
ؽادق ٨٦  اجلةرص يف ق٤ٟ ٬ٰؤالء ال٦ذيةزق ٨ٔ أٝؿا٫٩ ثة٢ٌٛ٣ كا٥٤ٕ٣  ٔك

 ةر كاث٨اجلضٌ  األػض كاث٨ ق١ي٪ح كاث٨ املعٌؽزّي  ٚٞؽ ركل ٔ٪٫ اث٨
 .(1)«ادلا٦٘ةينٌ 

ٓه  ي١ٕف  كال  كٝ٪ةٔذ٫ ثٰؾلٟ ةسٌ ٔذٞةد اجلةرص ا٣ٕجٌ اإىل  أٝٮؿ/ ك٬ٰؾا راص
ٞيؽد٭٥.زن ٔرشيٌ رأم النيٕح اال   ح ٔك

 
 
 
 
 

                                                                                              

ؿ  ذ٠ؿ ٨٦ أرتؼ ثةلٮالدة ٨٦ ٧٤ٔةء أ٢٬   ا٣ٛى٢ األكٌ ۱۹5 - ٠۱۹۰نٙ األقذةر/ ص  (1)
 ح  اتلةقٓ ٔرش.الك٪ٌ 



 

 

 

 

ي سفيان بن معاوية رأي -۱  أب 

٨٦ َؿيٜ محيؽ ث٨ »٬ٰؾا  كٰذلٟ  إفَّ ٦ٕةكيح ث٨ أيب قٛيةف ٝةؿ ثٮزةٝح ٠ٕتو 
ة ٨٦ ٝؿيلو ٔجؽ الؿمح٨ٰ أ٫ٌ٩ ق٧ٓ ٦ٕةكيح حيي  ُن كذ٠ؿ ٠ٕت   ثةملؽي٪ح ٌؽث ر٬

ي٨ حيٌؽزٮف ٨ٔ أ٢٬ ٫[ اكف ٨٦ أوؽؽ ٬ٰؤالء املعٌؽزّي اٌل األظجةر ٚٞةؿ/ إف ]إ٩ٌ 
 .(1)«كإف ٠ٌ٪ة جلج٤ٮ ٦ٓ ٰذلٟ ٤ٔي٫ ال١ؾب  ال١ذةب

ي  يرأ -۲  الذهن 

   ة ٚأق٥٤ ثٕؽ كٚةة اجلبٌ م اكف ي٭ٮدي  ا٣ٕاٌل٦ح احلرب اٌل  / »...ٝةؿ ال٬ب
ٚاكف    كٝؽـ املؽي٪ح ٨٦ احل٨٧ يف أيٌةـ ٧ٔؿ  ٚضةلف أوعةب حم٧ٌؽو 

كيأػؾ الكنن ٨ٔ   كحيِٛ ٔضةات  حيٌؽز٭٥ ٨ٔ ال١ذت اإلسااي٤ٌيح
ا ثسذت احل٭ٮد  هل ذكؽه   الىعةثح يف ٦ٕؿٚح  كاكف ظك٨ اإلقالـ... كاكف ػجرين

 .(2)«وعيع٭ة ٨٦ ثة٤َ٭ة يف اجل٤٧ح

                                                                                              

ال »/    ٝٮؿ اجلبٌ ۰5 ةبابلح  ٔذىةـ ثةل١ذةب كالك٪ٌ   ٠ذةب اال۱44۲/ ص وعيط ابلؼةرٌم  (1)
 . 7۲6۱  ح «ءو تكألٮا أ٢٬ ال١ذةب ٨ٔ ش

 .۱۱۱  دؿدمح ٠ٕت األظجةر  ر٥ٝ 4۹۲ك 4۸۹  ص ۲جلجالء/ ج قري أٔالـ ا (2)
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/ إ٩ٌ٭ة اتلٮراة ٧٠ة ٚٞةؿ ٠ٕته »يت اك٩خ ٔ٪ؽق/ إىل أف يٞٮؿ ٨ٔ اتلٮراة ا٣ٌ 
رٌيت كال ثيٌؽ٣خ ذَّلكى ىلع ٦ة ٚي٭ة  أ٩ـهل اهلل ىلع مٮىس ٦ة دي   ك٣ٰس٨ ػنيخي أف حي

٪ٮ٬ة مٮدةز٥ ٌٞ   .(1)«ك٣ٰس٨ ٝٮلٮا/ ال إهٰل إاٌل اهلل ك٣

ىلع  داؿٌّ  ك٬ٰؾا ا٣ٞٮؿ ٨٦ ٠ٕتو / »٬ٰؾا يٞٮؿ ال٬بٌ  ز٥ٌ ثٕؽ ٢ٞ٩ الكـ ٠ٕتو 
رٌيت كال ثيٌؽ٣خ م كأٌف ٦ة ٔؽا٬ة خبالؼ ٰذلٟ  ٨٧ٚ اٌل   أٌف ديٟ ا٣نكؼح ٦ة دي

ا أ٩ٌ٭ة اتلٮراة  يكذع٢ٌ  أف يٮرد احلٮـ ٨٦ اتلٮراة ميبنة ىلع كص٫ االظذضةج ٦ٕذٞؽن
 .(2)« كاهللاملزٌن٣ح؟ الٌك 

 ابن كثي   يرأ -۳

٦ٓ  إو ٢ٞ ٌٝىح م١٤ح قجيف دٛكري قٮرة اجل٢٧  كبٕؽ أف ي٪ ٠سريو  اث٨ إفٌ 
ةةه »  يٞٮؿ/  ق٤ي٧ةف اجلبٌ  ٌٞ ٨ٔ  كاألٝؿب يف ٦س٢ ٬ٰؾق الكيةٝةت أ٩ٌ٭ة ٦ذ٤

عٛ٭٥ قةحم٭٧ة اهلل  - كك٬تو  ٠ؿكايةت ٠ٕتو   أ٢٬ ال١ذةب م٧ٌة كيصؽ يف وي
  -دٕةىل 

ي
إسااي٢ ٨٦ األكاثؽ كا٣٘ؿاات  ٦ٌح ٨٦ أػجةر ثنٚي٧ة ٩ٞالق إىل ٬ٰؾق األ

يكغ ٧ٌة ل٥كا٣ٕضةات  م٧ٌة اكف كم ؿّّؼ كبيٌؽؿ كن كٝؽ أٗ٪ة٩ة اهلل   يس٨  كم٧ٌة ظي
ط كأث٤ٖ ث٧ة ٬ٮ أوطٌ   .(3)«احل٧ؽ كاملٌ٪ح كهلل   ٦٪٫ كأ٩ٛٓ كأًك

 ٠سريو    كبٕؽ أف ي٪٢ٞ الكـ اث٨(قري أٔالـ اجلجالء)أ٦ٌة امل٤ٌٕٜ ىلع 
                                                                                              

 .۱۱۱  دؿدمح ٠ٕت األظجةر  ر٥ٝ 4۹4ك 4۹۲  ص ۲قري أٔالـ اجلجالء/ ج  (1)

 .املىؽر الكةثٜ (2)

( دٛكري ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥ (3)  .44يح اآل  قٮرة اجل٢٧  ذي٢ ۲7۹  ص ۲ / ج)الث٨ ٠سريو
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٨٦  ٔ٪ؽ أظؽو  ٨ٔ ال١ذت ا٣ٞؽي٧ح ٤ٚيف حبٌضحو  ك٦ة حي١ي٫ ٠ٕته »يٞٮؿ/ 
  .(1)«أ٢٬ ا٥٤ٕ٣

 

٥ ٨٦ حمةك٣ح ثٕي ٧٤ٔةء الؿصةؿ دٞيي٫٧ ىلع أ٫ٌ٩ رص٢ه    ميعٌّ  ىلع الٗؿ
ؽُّ ٨٦ النؼىيٌ ك١ٰ٣٪ٌ  ةت ٗري املٞجٮ٣ح ٔ٪ؽ ٧٤ٔةء النيٕح  كإحلٟ ثٕي ٫ يٕي

 أٝٮاؿ ا٣ُةاٛح ٚي٫/ 

ي العال  يرأ -۲و  ۱
يالمحقو  (2)مة المامقاب   ق التسير

اكف   ة٨٦ أ٢٬ الكري أفَّ ٤ٔي   احلؽيؽ/ ركل دمةٔحه  ٨ أيب ٝةؿ اث»ٝةال/ 
كهل »إىل أف يٞٮؿ/  .« . كاكف ٦٪عؿٚنة ٨ٔ ٌٔل  إُّّ الهّذاب/ يٞٮؿ يف ٠ٕتو 

ث٨ احل٭ٮديٌح  د٧ٌ٤ٕ٪ة  / يةذر     ٚٞةؿ هل أثٮخمةو٧حه  ذر   يف دل٤ف ٔس٧ةف ٦ٓ أيب
ٜ !«دين٪ة؟ ّّٞ ة ٨ٔ اإل٦ةـ ابلةٝؿ ا٣تكرتٌم . ز٥ٌ ي٪٢ٞ املع /   الك٦ن كمٌؿ »ٝةاالن

 .(3)«/ ٠ًؾبى ٠ٕت األظجةر صٕٛؿو  ٨ٔ أيب يف اعو٥ ث٨ ٧ٔؿ ػ ػربه  -

                                                                                              

   اَلةمل.۱۱۱  دؿدمح ٠ٕت األظجةر  ر٥ٝ 4۹۲  ص ۲قري أٔالـ اجلجالء/ ج  (1)

 ٝؽ اقذْ٭ؿ تنيٌٓ ٠ٕتو ٬ٰؾا.  ٦ح املة٦ٞةينٌ اجلؽيؿ ثةل٠ؿ أٌف ا٣ٕاٌل  (2)

املٞةؿ )ا٣ُجٕح  د٪ٞيط  ؛6۱۲5  دؿدمح ٠ٕت األظجةر  ر٥ٝ 576  ص ۸ ٝةمٮس الؿصةؿ/ ج (3)
 ٨ٔ رشح ٩٭ش ٩ٞالن  ۹۸۸۰ثةب الاكؼ  دؿدمح ٠ٕت األظجةر  ر٥ٝ   ۲۹  ص ۰ ح(/ جاحلضؿيٌ 

  ؛ يف ذ٠ؿ امل٪عؿّٚي ٨ٔ ٌٔل     ٚى٢ه 77  ص 4/ ج (احلؽيؽأيب ث٨ ال)ابلالٗح 
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 ٰ / ظٌؽز٪ة ٨ٔ أٌف ٧ٔؿ ٝةؿ ل١ٕتو    ٨ٔ حم٧ٌؽ ث٨ مكٕٮدو (امل٪ةٝت)س٨ ٨ٔ ك٣
  شءو 

ي
 يؽػ٢ اجل٪ٌح ٨٦  / ال٦ٌح. ٚٞةؿ ٠ٕته ٨٦ اتلٮراة يف ٬ٰؾق األ

ي
 ٦ٌح حم٧ٌؽو أ

  دٮا ثٕؽق. ٚٞةؿ هل ٌٔلٌّ إاٌل ا٤ٞ٣ي٢ اٌل
ى
/ كحيٟ ية ٠ٕت! أدؽرم ٦ة  م أ

يؽػ٤ٮف اجل٪ٌح ك٥٬ ين٭ؽكف أف ال إهٰل إاٌل اهلل  ٤ٝخ؟ ٝةؿ/ ٥ٕ٩. ٝةؿ/ كل٥ى ال
اكأٌف حم٧ٌ  إ٩ٌٟ تل٥٤ٕ   رقٮهلي  كيىٮمٮف كيى٤ٌٮف؟ ٚٞةؿ/ ية ٌٔلٌ   ؽن

ٜى ٬ٰ   ٰذلٟ  ك٬ٮ أ٩َّ٭٥ قي٧٤ْٮف وٌؽي
ي
٭ة األكربى كػ٤يٛحى ٩بي٫ًٌ ٨٦ ؾق األ ٦ٌح كاعل٧ى

ة إىل ٝجة  ٚٞةؿ ٧ٔؿ/ ٔ٭ؽي اهلًل ٌٔلَّ إف ل٥ ٞن ٫  كركت محةرق ٦٪٤ُ َّٞ  ثٕؽق ظ
ث٫ كص٤ف ٔ٪ؽق  ءخيؿج م٧ٌة ٝةؿ ألرضب٨َّ ٔ٪٫ٞ! إيذٮين ث٫ الكةٔح. ٧ٌ٤ٚة يج

ٟى أذ٠ؿق  كإف أردتى وؽٝذي  ٝةؿ هل يف ٰذلٟ  ٚٞةؿ/ ٠٪خي ىلع أف أكذ٫٧ كال

 ث٨ أيب كحبخي ث٫. ٚٞةؿ/ أوؽٝن كبيط ث٫ ثين ك ثي٪ٟ. ٚٞةؿ/ ٬ٮ كاهلل ٌٔلٌ 
٧ٮا ٨٦ ثٕؽق  ٦ٌح حم٧ٌؽو أ٣ٞؽ ٤ًٌخ   . ٚٞةؿ ٧ٔؿ/ ٠ٰؾلٟ َة٣تو    ٔك

 .(1)«ذ٫ك٦ة ظْٛٮا كويٌ 

ٜ ا٣تكرتٌم  ّّٞ /  ثٕؽ ٢ٞ٩ الكـ ا٣ٕاٌل٦ح املة٦ٞةينٌ  كٝؽ أصةب املع أٝٮؿ/ »ٝةاالن

                                                                                              

ث٨  ية»٤ٔي٭ة  ا٨ُٕ٣ اتلةقٓ  كٚي٫  يت ٨َٕ ث٭ة ٔس٧ةف كالؿدٌ   ذ٠ؿ املُة٨ٔ ا٣ٌ 54  ص ۲ج 
 «.٧٪ةد٤ٌٕ أّي احل٭ٮديٌ 

املٞةؿ )ا٣ُجٕح  د٪ٞيط  ؛6۱۲5  دؿدمح ٠ٕت األظجةر  ر٥ٝ 576  ص ۸ ٝةمٮس الؿصةؿ/ ج (1)
ا٣ٕٞؽ اجلٌيؽ/ ص  ؛۹۸۸۰  ثةب الاكؼ  دؿدمح ٠ٕت األظجةر  ر٥ٝ  ۲۹  ص ۰ ح(/ جاحلضؿيٌ 

 ؽير ا٣تكٕٮف.احل  ۱۰7
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ٓو  ؛دلٚٓ ا٨ُٕ٣ ٔ٪٫ يف ٚي٫ أزؿه ح اخلرب  ٣ىلع ٚؿض وعٌ   ألفَّ ٫ُٞ٩ يف مًٮ
ّّٜ ػ ثال ز٧ؿو  ّّٜ ػ ٠٪ُٜ ٧ٔؿ ثةحل ٫٤٧ يف قةاؿ املٮآً ىلع  ثةحل ثٕؽ ٠ٮف ٝٮهل ٔك

 .(1)«اجلةس كإ٧ٌ٩ة وؽكر ٦س٫٤ ٨٦ ٦س٤٭٧ة ٨٦ إد٧ةـ احلٌضح ٨٦ اهلل ىلع   ػال٫ٚ

 (امل٪ةٝت)ذةب يٮصؽ يف ٠ ثؽَّ ٨٦ اإلمةرة ٬٪ة إىل أفَّ ٬ٰؾا امل٤ُت ل٥ كال
ُن  ةٚي٫ ٩ٞىن  م ثّي أيؽي٪ة  كا٣ْة٬ؿ أفٌ اٌل  ٚن  ةكقٞ ة ٝ  كٝؽ أمةر ا٣ٕاٌل٦ح آةكظؾ

ة (الريٕح)إىل ٰذلٟ يف  ثـرگ ا٣ُ٭ؿاين ٌن  .(2)أي

 
 

                                                                                              

 .6۱۲5األظجةر  ر٥ٝ    دؿدمح ٠ٕت576  ص ۸ ٝةمٮس الؿصةؿ/ ج (1)

 .7۰64  ر٥ٝ َة٣تو    ٦٪ةٝت آؿ أيب۲۰۲ك ۲۱۹  ص ۰۰إىل دىة٩يٙ النيٕح/ ج  الريٕح (2)



 

 



 

 

 

 ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥. 
 ٩٭ش ابلالٗح. 

 الىعيٛح الكٌضةديٌح. 
 ۱۱۲4احلٌؿ ا٣ٕةمٌٌل  حم٧ٌؽ ث٨ احلك٨  )املذٮٌف  إزجةت اَلؽاة ثةجلىٮص كاملٕضـات  .1

 ٬(  املُجٕح ا٧٤ٕ٣يٌح  ٥ٌٝ املٌٞؽقح.

٬(  ٦ننٮرات اجل٧ٕةف   5۸۸ا٣ُربٌس  أمحؽ ث٨ ٌٌٔل ث٨ أيب َة٣تو )املذٮٌف  االظذضةج  .2
 ٬. ۱۲۸6اجلضٙ األرشؼ  

٬(  دار  ۲۸۲ أظك٨ اتلٞةقي٥ يف ٦ٕؿٚح األٝةحل٥  املٞؽٌس )املٕؿكؼ ثة٣بنةرٌم املذٮٌف  .3
 ٬. ۱4۲۸إظيةء ا٣رتاث ا٣ٕؿٌب  ثريكت  بل٪ةف  

٬(  م١ذجح الىؽكؽ  َ٭ؿاف   ۱4۱6ا٣تكرتٌم  حم٧ؽديق )املذٮٌف  األػجةر ادلػي٤ح  .4
 ٬. ۱4۲۱إيؿاف  ا٣ُجٕح اثلة٩يح  

٬(  اعل٥  ۱۲۱۹ا٣ٞؿ٦ةيٌن  أمحؽ ث٨ يٮقٙ )املذٮٌف  أػجةر ادلكؿ كآزةر األكؿ يف اتلةريغ  .5
 ٬. ١۱4۱۰ذت  ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح األكىل  ال

٬(  ٦ننٮرات دمةٔح  4۱۲املٛيؽ  حم٧ٌؽ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ اجل٧ٕةف )املذٮٌف  االػذىةص  .6
 املؽرٌقّي يف احلٮزة ا٧٤ٕ٣يٌح ث٥ٞ  املٌٞؽقح.

7. ) ك٨ ث٨ ٌٔل  ا٣ُٮٌس  حم٧ٌؽ ث٨ احل  اػذيةر ٦ٕؿٚح الؿصةؿ )املٕؿكؼ ثؿصةؿ ال١ٌظٌ
  ـه. ش. ۱۲4۸صة٦ٕح من٭ؽ   ٬(  46۲)املذٮٌف 

٨ ٢٧ٔ ث٫ ٨٦ً أحل٥ ا٣ٕٞةب  ادلي٤ٌِل  احلك٨  .8 إرمةد ا٤ٞ٣ٮب اىل الىٮاب  امل٪يج ٦ى
٬(  دار األقٮة ل٤ُجةٔح كا٣نرش  َ٭ؿاف  إيؿاف  ا٣ُجٕح  ۸4۱ث٨ حم٧ٌؽو )املذٮٌف 

 ٬. ۱4۰6اثلةثلح  
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٬(   4۱۲حم٧ٌؽ ث٨ اجل٧ٕةف )املذٮٌف  اإلرمةد يف ٦ٕؿٚح ظضش اهلل ىلع ا٣ٕجةد  املٛيؽ  حم٧ٌؽ ث٨ .9
 ٬. ۱4۰۹إلظيةء ا٣رتاث  ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح اثلة٩يح   مؤٌقكح آؿ ابليخ 

 46۲ا٣ُٮٌس  حم٧ٌؽ ث٨ احلك٨ ث٨ ٌٔل  )املذٮٌف  االقتجىةر ٚي٧ة اػذ٤ٙ ٨٦ األػجةر  .12
 ٬. ٬۱۲۹۲(  دار ال١ذت اإلقال٦ٌيح  َ٭ؿاف  إيؿاف  

اثلالزح  ال١ٮٌف  أثٮ ا٣ٞةق٥ ٌٌٔل ث٨ أمحؽ ث٨ مٮىس اث٨ اإل٦ةـ االقذ٘ةزح يف ثؽع  .11
٬. ش.  ٬۱۲7۲(  ٦ننٮرات األ٤ٌِٔل  َ٭ؿاف  إيؿاف   ۲5۰)املذٮٌف  اجلٮاد 

 )م١ذجح اجلٮر اإلل١رتك٩يٌح(.

٬(  دار  ۱۲۸5أثٮ رٌيح  حم٧ٮد )املذٮٌف  أًٮاءه ىلع الكٌ٪ح املع٧ٌؽيٌح أك دٚةعه ٨ٔ احلؽير  .12
 ٬. ۱4۰۸اإلقالٌَل  ٥ٌٝ املٞؽقح  ا٣ُجٕح اثلة٩يح   ال١ذةب

٬(  مؤٌقكح آؿ  54۸ا٣ُربٌس  ا٢ٌٛ٣ ث٨ احلك٨ )املذٮٌف  إٔالـ الٮری ثأٔالـ اَلؽی  .13
 ٬. ۱4۱7إلظيةء ا٣رتاث  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح األكىل   ابليخ 

ٮاعت  ٬(  دار اتلٕةرؼ ل٧٤ُج ۱۲7۱األ٦ّي  حمك٨ه )املذٮٌف  أٔيةف النيٕح  .14
 ثريكت  بل٪ةف.

٬(  مؤٌقكح  ۱۲۲۲احلةاؿٌم ا٣زيدٌم  ٌٔلٌّ )املذٮٌف    إلـاـ اجلةوت يف إزجةت احلٌضح ا٣٘ةات .15
٤ٌِل ل٧٤ُجٮاعت  ثريكت  بل٪ةف     ـه )دُجيٜ صة٦ٓ األظةدير(. ۱4۰۰اأٔل

اث٨ والحو ابلعؿايٌن  ٤ٛ٦ط ث٨ احلكّي ث٨  إلـاـ اجلٮاوت ثإ٦ة٦ح ٌٌٔل ث٨ أيب َة٣تو  .16
مؽ )٨٦ أٔالـ ا٣ٞؿف اتلةقٓ اَلضؿٌم(  حتٞيٜ الكٌيؽ حم٧ٮد ا٣٘ؿيٌف  دار ظِٛ را

 ٬. ۱4۰4ا٣رتاث ابلعؿايٌن  اجلضٙ األرشؼ  

٬(   ۲۰۹اث٨ ثةثٮي٫  ٌٌٔل ث٨ احلكّي ث٨ مٮىس )املذٮٌف  اإل٦ة٦ح كاتلجرصة ٨٦ احلرية  .17
 ٬. ۱4۱۰ح  إلظيةء ا٣رتاث  ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح اثلة٩ي مؤٌقكح آؿ ابليخ 

٬(  ٦ننٮرات الرشيٙ  4۲6املؿدیض ٥٤ٔ اَلؽی  ٌٌٔل ث٨ احلكّي )املذٮٌف  اال٩ذىةر  .18
 ٬. ۱۲۹۱الؿيٌض  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  

٬(  اعل٥ ال١ذت  م١ذجح اجل٭ٌح  6۰۲أنكةب ا٣ٞؿميٌّي  املٞؽٌس  مٮٌٜٚ ادلي٨ )املذٮٌف  .19
 ا٣ٕؿبٌيح  ثريكت  بل٪ةف.
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٬(  دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يٌح   56۰ي٥ ث٨ حم٧ٌؽو )املذٮٌف الك٧ٕةيٌن  ٔجؽ ال١ؿ األنكةب  .22
 ٬. ۱4۲۸ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح األكىل  

األيٌةـ امل١ٌٌيح  ا٣ُبٌط  جن٥ ادلي٨  دار الٮالء ل٤ُجةٔح كا٣نرش  ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح  .21
 ٬. ۱4۰۲األكىل  

٬(  دار  ۱۱۲4احلك٨ )املذٮٌف  اإليٞةظ ٨٦ اَلضٕح ثة٣رب٬ةف ىلع الؿصٕح  احلٌؿ ا٣ٕةمٌٌل  حم٧ٌؽ ث٨ .22
 ال١ذت ا٧٤ٕ٣يٌح  ٥ٌٝ املٌٞؽقح.

٬(   44۲ابلريكيٌن  أثٮ رحيةف  حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ )املذٮٌف  اآلزةر ابلةٝيح ٨ٔ ا٣ٞؿكف اخلةحلح  .23
كةف داكد اجلةوري  دار ا٣ٌٕؿاب ك دار ٩ٮر  حتٞيٜ أمحؽ أيٮب كَالؿ قةل٥ احلؽييث ٗك

 ـ.  ۰۲۱۲ظٮراف  دمنٜ  قٮرٌية  
٬(   44۲ابلريكيٌن  أثٮ رحيةف  حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ )املذٮٌف  اآلزةر ابلةٝيح ٨ٔ ا٣ٞؿكف اخلةحلح  .24

 ش. ۱۲۸۲حتٞيٜ پؿكيـ األذاكيي  ٦ننٮرات ٦رياث م١ذٮب  َ٭ؿاف  إيؿاف  

٬(  دار وةدر   6۸۰ا٣ٞـكين  زكؿٌية ث٨ حم٧ٌؽو )املذٮٌف  آزةر ابلالد كأػجةر ا٣ٕجةد  .25
 ح اجلٮر اإلل١رتك٩ٌيح(.ثريكت  بل٪ةف )م١ذج

٬(   ۱۱۱۲حبةر األ٩ٮار اجلة٦ٕح دلرر أػجةر األا٧ٌح األَ٭ةر  املض٤ٌط  حم٧ٌؽثةٝؿ )املذٮٌف   .26
 ٬. ۱4۲۲مؤٌقكح الٮٚةء  ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح اثلة٩يح  

٬(  دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يٌح   774)املذٮٌف  إق٧ةٔي٢ابلؽايح كاجل٭ةيح  اث٨ ٠سريو ادلمنيٌق   .27
 ٬. ۱4۲۹ت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح اخلةمكح  ثريك

٬(  م١ذجح ٩ي٪ٮی  ۱۲7۱األ٦ّي  حمك٨ه )املذٮٌف  ا٣رب٬ةف ىلع كصٮد وةظت الـ٦ةف  .28
 احلؽيسح  َ٭ؿاف  إيؿاف.

٤ٌِل  ۱۱۲7ابلعؿايٌن  ٬ةم٥ه )املذٮٌف  ا٣رب٬ةف يف دٛكري ا٣ٞؿآف  .29 ٬(  مؤٌقكح اأٔل
 ٬. ۱4۰7ل٧٤ُجٮاعت  ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح اثلة٩يح  

املٌذيق اَل٪ؽٌم  ٌٌٔل ث٨ ظكةـ ادلي٨ )املذٮٌف  ا٣رب٬ةف يف ٔال٦ةت ٦٭ؽٌم آػؿ الـ٦ةف  .32
ٮاف  إيؿاف  َ٭ؿاف. ۹75  ٬(  ٦ننٮرات رشكح الًؿ

ةر ا٣ٌِٞلٌ  حم٧ٌؽ ث٨ ظك٨ ث٨ ٌٚؿكخ )املذٮٌف  ثىةاؿ ادلرصةت يف ٌٚةا٢ آؿ حم٧ٌؽ  .31 ٌٛ الى
ٌظ  ۰۹۲  ٬. ۱4۲4اجلضٌف  ٥ٌٝ املٌٞؽقح ٬(  ٦ننٮرات م١ذجح آيح اهلل املٔؿ
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ح ٨٦ الاكيف(  .32 ـصةة )رشح ٠ذةب الؿًك اث٨ ٝةريةٗؽم  حم٧ؽظكّي  ابلٌةٔح امل
 ٬. ٬۱4۲۱(  مؤٌقكح دار احلؽير  ا٣ُجٕح اثلة٩يح   ۱۲۸۹)املذٮٌف 

الؿازٌم ا٣ٞـكيٌن  ٔجؽ اجل٤ي٢  ثٕي ٦سة٣ت اجلٮاوت يف ٩ٞي ثٕي ٌٚةاط الؿكاٚي  .33
 ٬. ش. ۱۲۹۱ؤٌقكح داراحلؽير  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح األكىل  ٬(  م 56۲)يٌّ يف 

٬(   ۱۲۰7ا٤ٕ٣يةرٌم اتلربيـٌم  املاٌلٌٔل )املذٮٌف  ث٭ضح اآل٦ةؿ يف رشح زبؽة املٞةؿ  .34
 ی ٚؿ٬٪گ اقالٍل ٠ٮمةف پٮر.مؤقك٫

ال١٪يٌج النةٌٚع  حم٧ٌؽ ث٨ يٮقٙ ث٨ حم٧ٌؽو  ابليةف يف أػجةر وةظت الـ٦ةف  .35
 ٬. ٬۱۲۹۹(  مؤٌقكح اَلةدم ل٧٤ُجٮاعت  ٥ٌٝ املٌٞؽقح   65۸)املكتن٭ؽ 

ٮد َبص  جن٥ دة ّ٭ٮر  .36   ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ادلي٨  ثنيةد ٚؿ٬٪یگ ظضت ٦٭ؽی مٔٮ
 . ش.٬ ۱۲۸۸ا٣ُجٕح األكىل  

٬(   ۱۰۲5  حم٧ؽ مؿدیض )املذٮٌف الـبيؽٌم  احلكينٌ    دةج ا٣ٕؿكس ٨٦ صٮا٬ؿ ا٣ٞةمٮس .37
 ٬. ۱4۱4ف  دار ا١ٛ٣ؿ  ثريكت  بل٪ة

٬(   54۸دةج املٮاحلؽ يف مٮاحلؽ األا٧ٌح ككٚيةد٭٥  ا٣ُربٌس  ٢ٌٚ ث٨ ظك٨و )املذٮٌف  .38
حو ٩ٛيكحو ظةكيحو لؿقةا٢ رشيٛحو  ٦ننٮرات م١ذجح ثىرييت    َجٓ ٨٧ً دل٧ٔٮ

 ٥ٌٝ املٌٞؽقح.

٬(  دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣ٌيح   ٨۸۲۸ )املذٮٌف دةريغ اث٨ ػدلكف  اث٨ ػدلكف  ٔجؽ الؿمحٰ  .39
 ٬. ۱4۰7ريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح اثلةثلح  ث

الـ  .42 ال٬ٌب  حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ ث٨ ٔس٧ةف )املذٮٌف  دةريغ اإلقالـ ككٌٚيةت املنة٬ري كاأٔل
 ٬. ٬۱4۰۰(  دار ال١ذةب ا٣ٕؿٌب  ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح اثلة٩يح   74۸

٬(  دار  ۲۱۲ٮٌف ا٣ُربٌم  حم٧ٌؽ ث٨ صؿيؿو )املذ دةريغ األم٥ ك امل٤ٮؾ )دةريغ ا٣ُربٌم(  .41
 ٬. ۱4۲۸ال١ذت ا٧٤ٕ٣ٌيح  ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح اثلة٩يح  

٬(  َجٓ ٨٧ً  ۲۰5دةريغ األا٧ٌح  اث٨ أيب اثل٤ش ابل٘ؽادٌم  حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ  )املذٮٌف  .42
حو ٩ٛيكحو ظةكيحو لؿقةا٢ رشيٛحو  ٦ننٮرات م١ذجح ثىرييت  ٥ٌٝ املٌٞؽقح.  دل٧ٔٮ

٬(  اعل٥  ٨۹۱۱ ث٨ أيب ثسؿو )املذٮٌف ؿ ادلي٨ ٔجؽ الؿمحٰ الكيٮيٌط  صال دةريغ اخل٤ٛةء  .43
 ٬. ۱4۰۲ال١ذت ل٤ُجةٔح كا٣نرش  ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح األكىل  
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٬(  دار اتلٕةرؼ  ۱۲77الىؽر  حم٧ٌؽ )الن٭يؽ يف ق٪ح  دةريغ ا٣٘يجح الى٘ؿی  .44
 ٬. ۱4۱۰ل٧٤ُجٮاعت  ثريكت  بل٪ةف  

ظكّي  ٦ننٮرات أ٦ري ٠جري  َ٭ؿاف   صةق٥ دةريغ قيةىس ٗيجخ ا٦ةـ دكازد٥٬  .45
 ٬. ۱۲77إيؿاف  ا٣ُجٕح اثلة٩يح  

٬(  دار اتلٕةرؼ  ۱۲77الىؽر  حم٧ٌؽ )الن٭يؽ يف ق٪ح  دةريغ ٦ة ثٕؽ ا٣ْ٭ٮر  .46
 ٬. ۱4۱۰ل٧٤ُجٮاعت  ثريكت  بل٪ةف  

٬(  مؤٌقكح  ۱۱۲7ابلعؿايٌن  ٬ةم٥ه )املذٮٌف  دجرصة الٮٌل يف ٨٦ رأی ا٣ٞةا٥ امل٭ؽٌم  .47
 ٬. ۱4۱۱ٕةرؼ اإلقال٦ٌيح  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح األكىل  امل

 ی ػَّسك اقؽی.دؽارک ص٪گ ثـرگ )آر٦اگدكف(  گؿيف ٬ةؿ ق٢  دؿدم٫ .48

  ثريكت  ٬(  مؤٌقكح أ٢٬ ابليخ  654قجٍ اث٨ اجلٮزٌم )املذٮٌف  دؾ٠ؿة اخلٮاٌص  .49
 ٬. ۱4۲۱بل٪ةف  

 ٬(  مؤٌقكح آؿ ابليخ  7۰6)املذٮٌف دؾ٠ؿة ا٣ٛٞ٭ةء  احلٌٌلٌ  احلك٨ ث٨ يٮقٙ ث٨ املٌُ٭ؿ  .52
 ٬. ۱4۱4إلظيةء ا٣رتاث  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح األكىل  

  ٌٌٔل ث٨ ا٣ترشيٙ ثةملنن يف اتلٕؿيٙ ثة٣َٛت )املنذ٭ؿ ثةملالظ٥ كا٣َٛت(  اث٨ َةككسو  .51
 ٬. ٬۱4۲5(  ٦ننٮرات ذكم ا٣ٞؿب  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح األكىل   664مٮىس )املذٮٌف 

٬(  دار املٕؿٚح   ٠774سريو ادلمنيٌق  إق٧ةٔي٢ )املذٮٌف  اث٨  ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥ دٛكري .52
 ٬. ۱4۲6ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح األكىل  

اثلة٣ر كالؿاثٓ(  ٦ننٮرات  ا٣ٌِٞلٌ  ٌٌٔل ث٨ إثؿا٬ي٥ )٨٦ أٔالـ ا٣ٞؿ٩ّي دٛكري ا٣ٌِٞلٌ  .53
 م١ذجح امل٭ؽٌم  ٦ُجٕح اجلضٙ.

٬(   ۲۲7ٚؿات ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٚؿاتو )اكف ظي ة ق٪ح  ال١ٮٌف  دٛكري ٚؿاتو ال١ٮٌف  .54
مؤٌقكح ا٣ُجةٔح كا٣نرش كزارة اثلٞةٚح كاإلرمةد اإلقالٌَل  َ٭ؿاف  إيؿاف  ا٣ُجٕح 

 ٬. ۱4۱6اثلة٩يح  

٬(  دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يٌح   ۱۱۱۰ا٣ٕؿكٌس  ٔجؽ ٌٔل  ث٨ دمٕح )املذٮٌف  دٛكري ٩ٮر اثل٤ّٞي  .55
 ة٩يح.٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح اثل
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احلٌؿ ا٣ٕةمٌٌل  حم٧ٌؽ ث٨ احلك٨  دٛىي٢ كقةا٢ النيٕح إىل حتىي٢ مكةا٢ الرشيٕح  .56
إلظيةء ا٣رتاث  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح  ٬(  مؤٌقكح آؿ ابليخ  ۱۱۲4)املذٮٌف 
 ٬. ۱4۱4اثلة٩يح  

٬(  ٦ننٮرات  4۲6املؿدیض ٥٤ٔ اَلؽی  ٌٌٔل ث٨ احلكّي )املذٮٌف  دزني٫ األ٩بيةء  .57
 ٬. ۱۲76الؿيٌض  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح األكىل   الرشيٙ

 ٬(  ا٣ُجٕح احلضؿٌيح. ۱۲5۱املة٦ٞةيٌن  ٔجؽ اهلل )املذٮٌف  د٪ٞيط املٞةؿ يف ٥٤ٔ الؿصةؿ  .58

٬(  حتٞيٜ النيغ حميي  ۱۲5۱املة٦ٞةيٌن  ٔجؽ اهلل )املذٮٌف  د٪ٞيط املٞةؿ يف ٥٤ٔ الؿصةؿ  .59
 ٬. ۱4۰۲يةء ا٣رتاث  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح األكىل  ادلي٨ املة٦ٞةيٌن  مٮٌقكح آؿ ابليخ إلظ

٬(  دار  46۲د٭ؾيت األظاكـ يف رشح املٞ٪ٕح ل٤نيغ املٛيؽ  ا٣ُٮٌس  حم٧ٌؽ ث٨ احلك٨ )املذٮٌف  .62
 ٬. ش. ۱۲64ال١ذت اإلقال٦يٌح  َ٭ؿاف  إيؿاف  ا٣ُجٕح اثلةثلح  

٬(  دار ا١ٛ٣ؿ  5۸۰ اث٨ ظضؿو ا٣ٕكٞاليٌن  أمحؽ ث٨ ٌٌٔل )املذٮٌف  د٭ؾيت اتل٭ؾيت  .61
 ٬. ۱4۲4ل٤ُجةٔح كا٣نرش  ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح األكىل  

ـٌٌم  أثٮ احلٌضةج يٮقٙ )املذٮٌف  د٭ؾيت ال٧١ةؿ يف أق٧ةء الؿصةؿ  .62 ٬(  دار  74۰امل
 ٬. ۱4۱4ا١ٛ٣ؿ  ثريكت  بل٪ةف  

(  ٬ 566اث٨ محـة ا٣ُٮٌس  حم٧ٌؽ ث٨ ٌٌٔل )ا٣يٌح يف ق٪ح  اثلةٝت يف امل٪ةٝت  .63
 ٬.  ٦۱4۱۹ننٮرات أ٩ىةريةف  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  

ٮد  اجلـيؿة اخلضاء.. ٔؿضه ك٩ٞؽه  .64  ا٣ُبٌط  جن٥ ادلي٨  مؤٌقكح اإل٦ةـ امل٭ؽٌم املٔٮ
 ٬. ش. ۱۲۸۹اثلٞةٌٚيح  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح األكىل  

پٮر  ظكّي  ٦ننٮرات ق٧٤ةف ٚةرىس  ٥ٝ  چةپ ىلع ٬ةی پ٪٭ةن ا٦ةـ ٔرص ص٤ٮق .65
 ٬. ش. ۱۲76يس٥  

٬(   664  ٌٌٔل ث٨ مٮىس )املذٮٌف   اث٨ َةككسو  دمةؿ األقجٮع ثس٧ةؿ ا٢٧ٕ٣ املرشكع .66
 ٬. ٦۱۲۲۲ننٮرات الؿيٌض  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  

ة )اكف ظي ة ق٪ح  صٌ٪ةت اخل٤ٮد )ا٣ُجٕح احلضؿٌيح(  .67 ٬(  ۱۱۰۸إ٦ةَل ػةدٮف آثةدم  حم٧ؽًر
 ٬. ٦۱۲۱4ُجٮاعت ٦ريزاظك٨  
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ـء ٨٦ ٚةز ث٤ٞةء احلٌضح  صٌ٪ح املأكی يف ذ٠ؿ .68 ٨٦ )حبةر األ٩ٮار  5۲  َجٓ يف آػؿ اجل
 ٬(  ۱۲۰۲اجلٮرٌم  ٦ريزا ظكّي )املذٮٌف   اجلة٦ٕح دلرر أػجةر األا٧ٌح األَ٭ةر(

٬(  دار  ۱۰66اجلضٌف  حم٧ؽظك٨ )املذٮٌف  صٮا٬ؿ الالكـ يف رشح رشاآ اإلقالـ  .69
 ـ. ۱۹۸۱الكةثٕح   إظيةء ا٣رتاث ا٣ٕؿٌب  ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح

٬(  ٦ننٮرات ٦ٕةرؼ  ۹۹۲ظؽيٞح النيٕح  املٌٞؽس األردثيٌٌل  أمحؽ ث٨ حم٧ٌؽو )املذٮٌف  .72
 اقالٍل  َ٭ؿاف  إيؿاف.

ٌٜ املجّي يف دىٮيت املضذ٭ؽي٨ كختُبح األػجةرٌيّي  .71 اكمٙ ا٣ُ٘ةء  صٕٛؿ ث٨ ػضو  احل
 ٬(  نرش أمحؽ النريازم  َ٭ؿاف  إيؿاف. ۱۰۰۸)املذٮٌف 

٬(  مؤٌقكح  ۱۱۲7ابلعؿايٌن  ٬ةم٥ه )املذٮٌف  ح األثؿار يف أظٮاؿ حم٧ٌؽو كآهل األَ٭ةر ظ٤ي .72
 ٬. ۱4۱۱املٕةرؼ اإلقال٦ٌيح  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح األكىل  

 ٬(  مؤٌقكح آؿ ابليخ  ۱۲۰۲ػةد٧ح مكذؽرؾ الٮقةا٢  اجلٮرٌم  ٦ريزا ظكّي )املذٮٌف  .73
 ٬. ۱4۱5ح األكىل  إلظيةء ا٣رتاث  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕ

٬(  مؤٌقكح  57۲ُٝت ادلي٨ الؿاك٩ؽٌم  قٕيؽ ث٨ ٬جح اهلل )املذٮٌف  اخلؿااش كاجلؿااط  .74
 ٬. ۱4۲۹  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح األكىل  اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 

ػالوح األٝٮاؿ يف ٦ٕؿٚح الؿصةؿ  ا٣ٕاٌل٦ح احلٌٌلٌ  احلك٨ ث٨ يٮقٙ ث٨ املٌُ٭ؿ )املذٮٌف  .75
 ٬. ۱4۱7ٛٞة٬ح  ا٣ُجٕح األكىل  ٬(  نرش ا٣ 7۰6

 ٬. ش. ۱۲۸۲  ۰۲دادگكرت ص٭ةف  إثؿا٬ي٥ األ٦يٌن  ٦ننٮرات النٜٛ  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح  .76

 ۹۱۱الكيٮيٌط  صالؿ ادلي٨ ٔجؽ اهلل ث٨ أيب ثسؿو )املذٮٌف  ادلٌر امل٪سٮر يف اتلٛكري ثةملأزٮر  .77
 ٬(  ٦ننٮرات حم٧ؽ أ٦ّي د٦ش  ثريكت  بل٪ةف.

ٌل )املذٮٌف دراقةته  .78 ؿم  ظكّئ  ٞي٫ ك٫ٞٚ ادلك٣ح اإلقال٦يٌح  ٦٪ْذ ٬. ش.(   ۱۲۸۸يف كاليح ا٣ٛ
ح األكىل   ٕج ٌؽقح  ا٣ُ ٥ٌ امٞل ٕة٣ٌِل لدلراقةت اإلقال٦يٌح ٝ  ـ ا٣  ٬. ۱4۲۸املؿك

ٌيحه ألػُؿ ظةدثو يف دةريغ اإلقالـ الكيةٌس  .79 ٔٮ ا٣ٞؿٌش  ثةٝؿ رشيٙ   دراقحه مًٮ
   ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح ٭ؿ أ٦ري املؤ٦٪ّي مؤد٧ؿ الكٞيٛح  ٦ننٮرات ٦

 ٬. ۱4۰6األكىل  
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٬(   57۲ادلٔٮات )ق٤ٮة احلـي٨(  ُٝت ادلي٨ الؿاك٩ؽٌم  قٕيؽ ث٨ ٬جح اهلل )املذٮٌف  .82
 ٬. ۱4۲7  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ٦ننٮرات ٦ؽرقح اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 

اخلةمف(  ا٣ُربٌم  حم٧ٌؽ ث٨ صؿيؿ ث٨ رقذ٥ )٨٦ أٔالـ ا٣ٞؿف  دالا٢ اإل٦ة٦ح  .81
 ٬. ٦۱۲6۲ننٮرات الؿيٌض  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح اثلةثلح  

ة ثـرگ ا٣ُ٭ؿايٌن  حم٧ؽ حمك٨  )املذٮٌف  .82 ٬(   ۱۲۸۹الريٕح إىل دىة٩يٙ النيٕح  ٝآ
 مؤٌقكح إق٧ةٔي٤يةف ل٤ُجةٔح ك ا٣نرش  ٥ٌٝ املٌٞؽقح.

(  دار ال١ذةب ٬ 7۰۸اث٨ دي٧ٌيح  ديٌق ادلي٨ أمحؽ ث٨ دي٧يٌح )املذٮف  رأس احلكّي  .83
 ٬. ۱4۲6ا٣ٕؿٌب  ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح األكىل 

٬(  ٦ننٮرات احليؽرٌيح   46۲ا٣ُٮٌس  حم٧ٌؽ ث٨ احلك٨ )املذٮٌف  رصةؿ ا٣ُٮٌس  .84
 ٬. ۱۲۸۱اجلضٙ األرشؼ  ا٣ُجٕح األكىل  

٥٤ الؿصةؿ( املض٤ٌط  حم٧ٌؽثةٝؿ ث٨ حم٧ٌؽديٌق )املذٮٌف  .85 ٬(   ۱۱۱۱رصةؿ املض٤ٌط )الٮصزية يفٔ 
٤ٌِل ل٧٤ُجٮاعت  ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح األكىل    ٬. ۱4۱5مؤٌقكح اأٔل

٬(  مؤٌقكح ا٣نرش  45۲أمحؽ ث٨ ٌٌٔل ث٨ أمحؽ ث٨ ا٣ٌٕجةس )املذٮٌف  رصةؿ اجلضةٌش  .86
 ٬. ۱4۱۸اإلقالٌَل اتلةثٕح جل٧ةٔح املؽرٌقّي  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح الكةدقح  

ث٨ احلكّي ث٨ ٔجيؽ اهلل )٨٦ أٔالـ ا٣ٞؿف الؿاثٓ(  اث٨ ا٣ٌ٘ةاؿٌم  أمحؽ  الؿصةؿ  .87
 ٬. ۱4۰۰مؤٌقكح دار احلؽير  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح األكىل  

٬(  ٦ننٮرات صة٦ٕح َ٭ؿاف   74۲اث٨ داكد احلٌٌلٌ  احلك٨ ث٨ ٌٌٔل )املذٮٌف  الؿصةؿ  .88
 ٬. ش. ۱۲۸۲ا٣ُجٕح اثلة٩يح  

ةر يف ٗ .89 ٌْ ٮَح املك٧ٌةة )حتٛح اجل ٌُ ٮَح  حم٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ  ؿاات األمىةر( رظ٤ح اث٨ ث ٌُ اث٨ ث
 ٬(  دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣ٌيح  ثريكت  بل٪ةف. 77۹اهلل )املذٮٌف 

٬(  ٦ُجٕح  ۲6۸الـرارٌم  أثٮ اغ٣تو أمحؽ ث٥ حم٧ٌؽو )املذٮٌف  رقة٣ح يف آؿ أّٔي  .92
 ٬. ۱۲۹۹ربٌةين  

اإلقالٌَل اتلةثٕح  ا٣تكرتٌم  حم٧ٌؽديٌق  مؤٌقكح ا٣نرش رقة٣حه يف دٮاريغ اجلٌب كآهل  .91
ـء اثلةين ٔرش  ۱4۰۲جل٧ةٔح املؽرٌقّي  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح األكىل   ٬  َجٓ يف آػؿ اجل

 ٨٦ )ٝةمٮس الؿصةؿ(.
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٬(  مؤٌقكح دار  ۱۲۱5اللكجةٌس  حم٧ٌؽ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ )املذٮٌف  الؿقةا٢ الؿصةحٌلح  .92
 ٬. ۱4۰۰احلؽير  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح األكىل  

ح املٌذّٞي يف رشح ٨٦ ال حيضق ا٣ٛٞي٫  املض٤ٌط  حم٧ٌؽديٌق )املذٮٌف ر .93 ٬(   ۱۲7۲ًك
 ٬. ۱۲۹۹پٮر  املُجٕح ا٧٤ٕ٣ٌيح  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ی ٚؿ٬٪گ اقالٍل ٠ٮمةفمؤٌقك٫

ح الٮأّْي  اجليكةثٮرٌم  حم٧ٌؽ ث٨ ا٣ٌٛذةؿ )الن٭يؽ يف ق٪ح  .94 ٬(  ٦ننٮرات  5۲۸رًك
 الؿيٌض  ٥ٌٝ املٌٞؽقح.

وج٭ةيٌن  املريزا ٔجؽ اهلل أٚ٪ؽم )٨٦ أٔالـ ا٣ٞؿف األ ض ا٧٤ٕ٣ةء كظيةض ا٣ٌٛالء رية .95
 ٬. ۱4۲۱اثلةين ٔرش(  مؤٌقكح اتلةريغ ا٣ٕؿٌب  ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح األكىل  

اث٨ إدريف احلٌٌلٌ  حم٧ٌؽ ث٨ ٦٪ىٮر ث٨ أمحؽ )املذٮٌف  الَّسااؿ احلةكم تلعؿيؿ ا٣ٛذةكم  .96
اإلقالٌَل اتلةثٕح جل٧ةٔح املؽرٌقّي  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح ٬(  مؤٌقكح ا٣نرش  5۹۸

 ٬. ۱4۲۲الكةدقح  

اجليٌٌل اجلضٌف احلكيٌن  ٌٌٔل   سكر أ٢٬ اإلي٧ةف يف ٔال٦ةت ّ٭ٮر وةظت الـ٦ةف  .97
٬(  ٦ننٮرات دحل٢ ٦ة  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح  ۸۲۲ث٨ ٔجؽ ال١ؿي٥  )اكف ظي ة ق٪ح 

 ٬. ۱4۰6األكىل  

٬(  دار األقٮة  ۱۲5۹ا٣ٌِٞلٌ  ٌٔجةسه )املذٮٌف  عةر ك٦ؽي٪ح احلس٥ كاآلزةر قٛي٪ح ابل .98
 ٬. ۱4۱4ل٤ُجةٔح كا٣نرش  ا٣ُجٕح األكىل  

ا٣ُبٌط  جن٥ ادلي٨  ٦ننٮرات ال٠ؿی  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح  الك٤ٙ كالك٤ٌٛيٮف  .99
 ٬. ۱4۲۲اثلةثلح  

 ٬(  مؤٌقكح كٌل  ۱۲56ملذٮٌف اللكجةٌس  أثٮ اَلؽی )ا ق٧ةء املٞةؿ يف ٥٤ٔ الؿصةؿ  .122
 ٬. ۱4۱۹لدلراقةت اإلقال٦ٌيح  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح األكىل   ا٣ٕرص 

٬(  دار اث٨  ۰7۲ٔجؽ اهلل حم٧ٌؽ ث٨ يـيؽ )املذٮٌف ا٣ٞـكيٌن  أثٮ  قنن اث٨ ٦ةصح  .121
 ـ. ۰۲۱۱اجلٮزٌم  دم٭ٮرٌيح مرص ا٣ٕؿبٌيح  ا٣ٞة٬ؿة  ا٣ُجٕح األكىل  

٬(  دار  ۰7۹ا٣رت٦ؾٌم  أثٮ ٔيص حم٧ٌؽ ث٨ ٔيص ث٨ قٮرة )املذٮٌف  قنن ا٣رت٦ؾٌم  .122
 ـ. ۰۲۱۱اث٨ اجلٮزٌم  دم٭ٮرٌيح مرص ا٣ٕؿبيٌح  ا٣ٞة٬ؿة  ا٣ُجٕح األكىل  
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٬(  مؤٌقكح  74۸ال٬ٌب  حم٧ٌؽ ث٨ أمحؽ ث٨ ٔس٧ةف )املذٮٌف  قري أٔالـ اجلجالء  .123
 ٬. ۱4۱7الؿقة٣ح  ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح احلةديح ٔرشة  

ح دار املٕؿكؼ ل٤ُجةٔح كا٣نرش  قرية أ٢٬ ابليخ  .124   ا٣ٞؿٌش  ثةٝؿ رشيٙ  مٮقٔٮ
 ٬. ٥ٌٝ۱4۲۲ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح األكىل  

٬(  دار إظيةء ال١ذت  656ٔجؽ احل٧يؽ )املذٮٌف  رشح ٩٭ش ابلالٗح  اث٨ أيب احلؽيؽ  .125
 ٬. ۱۲۸5ا٣ٕؿبٌيح  ا٣ُجٕح اثلة٩يح  

ة )املذٮٌف النيٕح كالؿصٕح  ا٣ُبٌط ا .126 ٬(  دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣ٌيح  ٥ٌٝ  ۱4۲5جلضٌف  حم٧ؽًر
 ٬. ۱۲۹5املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح اثلة٩يح  

٬(  دار اآلٚةؽ ا٣ٕؿبٌيح   ۰56ابلؼةرٌم  حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ )املذٮٌف  وعيط ابلؼةرٌم  .127
 ٬. ۱4۲۲ا٣ٞة٬ؿة  ا٣ُجٕح اثلة٩يح  

٬(  دار املٕؿٚح  ثريكت   ۰6۱ذٮٌف اجليكةثٮرٌم  مك٥٤ ث٨ احلٌضةج )امل وعيط مك٥٤و  .128
 ٬. ۱4۰۸بل٪ةف  ا٣ُجٕح اثلة٩يح  

ا٣ٕةمٌٌل  صٕٛؿ مؿدیض  املؿكـ اإلقالٌَل   الىعيط ٨٦ قرية اإل٦ةـ ٌٔل   .129
 ٬. ۱4۲۱لدلراقةت  ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح اثلة٩يح 

ٌٌل ث٨ يٮنف )ا .112 ٬(   ۸77ملذٮٌف الرصاط املكذٞي٥ إىل مكذعيٌق اتلٞؽي٥  ا٣ٕةمٌٌل اجلجةيٌط ٔ 
ٮٌيح إلظيةء آزةر اجلٕٛؿٌيح  ا٣ُجٕح األكىل    ٬. ۱۲۸4امل١ذجح الًؿ

اخلٮيٌئ  أثٮ ا٣ٞةق٥  رصاط اجلضةة يف أصٮبح االقذٛذةءات )د٤ٕيٜ املريزا اتلربيـٌم(  .111
 ٬.  ٬۱4۱6(  ٦ننٮرات ثؿگـيؽق  ا٣ُجٕح األكىل   ۱4۱۲)املذٮٌف 

 ٬(  ا٣ُجٕح  ۱4۱6ىيٌِل  ٔجؽ اهلل )املذٮٌف ا٣ٞ الرصاع ثّي اإلقالـ كالٮزنٌيح  .112
 ٬. ۱4۰7اثلةثلح  

اث٨ ظضؿو اَليذٌِل  أمحؽ )املذٮٌف  الىٮأٜ املعؿٝح يف الؿٌد ىلع أ٢٬ ابلؽع كالـ٩ؽٝح  .113
 ٬. ٬۱4۰۸(  امل١ذجح ا٣ٕرصٌيح  ويؽا  ثريكت  بل٪ةف   ۹74

٬(  مؤٌقكح  664ٌف   ٌٌٔل )املذٮاث٨ َةككسو  ا٣ُؿااٙ يف ٦ٕؿٚح ٦ؾا٬ت ا٣ُٮااٙ  .114
٤ٌِل ل٧٤ُجٮاعت  ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح األكىل    ٬. ۱4۰۲اأٔل
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َٮا٣ٓ األ٩ٮار  املٮقٮٌم  ٦٭ؽمٌّ )٨٦ أٔالـ ا٣ٞؿف اثلة٣ر ٔرش(  ٦ُجٕح الؿميؽيٌح   .115
 ٬. ش. ۱۰۲7َ٭ؿاف  إيؿاف  َجٓ أكٚكيخ 

٨ ث٨ أيب ثسؿو الكيٮيٌط  صالؿ ادلي٨ ٔجؽ الؿمحٰ   ا٣ٕؿؼ الٮردٌم يف أػجةر امل٭ؽٌم  .116
٬(  املض٧ٓ ا٣ٕة٣ٌِل تلٞؿيت املؾا٬ت اإلقال٦ٌيح  َ٭ؿاف  إيؿاف  ا٣ُجٕح  ۹۱۱)املذٮٌف 
 ٬. ۱4۰7األكىل  

املٞؽٌس  يٮقٙ ث٨ حيىي ث٨ ٌٌٔل ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـيـ )املذٮٌف  ٔٞؽ ادلرر يف أػجةر امل٪ذْؿ  .117
 ٬. ۱۲۹۹  يف ا٣ٞؿف الكةثٓ(  م١ذجح اعل٥ ا١ٛ٣ؿ  ا٣ٞة٬ؿة  ا٣ُجٕح األكىل

ا٣ٌِٞلٌ  حم٧ٌؽ ث٨ احلك٨ )املذٮٌف يف ا٣ٞؿف الكةثٓ(  دار  ا٣ٕٞؽ اجلٌيؽ كادلٌر ا٣ٛؿيؽ  .118
 ٬. ۱4۰۲احلؽير ل٤ُجةٔح كا٣نرش  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح األكىل  

الىؽكؽ  حم٧ٌؽ ث٨ ٌٌٔل ث٨ احلكّي ث٨ مٮىس ث٨ ثةثٮي٫ ا٣ٌِٞلٌ )املذٮٌف  ٢٤ٔ الرشاآ  .119
 اكرٌم  ٥ٌٝ املٌٞؽقح.٬(  م١ذجح ادل ۲۸۱

 ٨5۹7 ث٨ ٌٌٔل )املذٮٌف ا٢٤ٕ٣ املذ٪ة٬يح يف األظةدير الٮا٬يح  اث٨ اجلٮزٌم  ٔجؽ الؿمحٰ  .122
 ٬. ٬۱4۰4(  دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣ٌيح  ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح اثلة٩يح  

ة  .121 الىؽكؽ  حم٧ٌؽ ث٨ ٌٌٔل ث٨ احلكّي ث٨ مٮىس ث٨ ثةثٮي٫ ا٣ٌِٞلٌ  ٔيٮف أػجةر الًؿ
ة من٭ؽم  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح اثلة٩يح  ۲۸۱)املذٮٌف   ٬. ش. ٬۱۲6۲(  ٦ننٮرات ًر

٬(  دار  ۱۲۹۲األ٦يٌن  ٔجؽ احلكّي أمحؽ )املذٮٌف  ا٣٘ؽيؿ يف ال١ذةب كالكٌ٪ح كاألدب  .122
 ٬. ۱۲۹7ال١ذةب ا٣ٕؿٌب  ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح الؿاثٕح  

مؤٌقكح املٕةرؼ اإلقال٦ٌيح  ٥ٌٝ  ٬(  46۲ا٣ُٮٌس  حم٧ٌؽ ث٨ احلك٨ )املذٮٌف  ا٣٘يجح  .123
 ٬. ۱4۱۱املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح األكىل  

 ٬(  م١ذجح الىؽكؽ  َ٭ؿاف  إيؿاف. ۲6۲اجل٧ٕةيٌن  حم٧ٌؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ )املذٮٌف  ا٣٘يجح  .124

ةد  ٩ٕي٥ )املذٮٌف  ا٣َٛت  .125 ٬(  ٦ننٮرات م١ذجح احليؽريٌح  ا٣ُجٕح  ۰۰۹اث٨ محٌ
 ٬. ۱4۰4األكىل  

٬(  دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يٌح  ثريكت  بل٪ةف   ۲۱4أمحؽ ث٨ أٔس٥ )املذٮٌف  ال١ٮٌف  ا٣ٛذٮح  .126
 ٬. ۱4۲6ا٣ُجٕح األكىل  
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الـ  664  ٌٌٔل ث٨ مٮىس )املذٮٌف اث٨ َةككسو  ٚالح الكةا٢  .127 ٬(  ٦ننٮرات مؿكـ اإٔل
 اإلقالٌَل  ٥ٌٝ  احلٮزة ا٧٤ٕ٣ٌيح.

  الاكٌِّل اخلؿاقةينٌ   ٬( ۱۲55ٚٮااؽ األوٮؿ )دٞؿيؿ أحبةث آيح اهلل اجلةايٌن املذٮٌف  .128
   ٦ننٮرات م١ذجح املىُٛٮٌم  َ٭ؿاف  إيؿاف.٬( ۱۲65حم٧ٌؽٌٌٔل )املذٮٌف 

٬(  دل٧ٓ  ۱۰۲6الٮظيؽ ابل٭ج٭ةيٌن  حم٧ٌؽثةٝؿ ث٨ حم٧ٌؽأك٢٧ )املذٮٌف  ا٣ٛٮااؽ احلةاؿٌيح  .129
 ٬. ۱4۲6ا١ٛ٣ؿ اإلقالٌَل  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح اثلةثلح  

٬(  مؤٌقكح نرش ا٣ٛٞة٬ح  ا٣ُجٕح  46۲  حم٧ٌؽ ث٨ احلك٨ )املذٮٌف ا٣ٛ٭ؿقخ  ا٣ُٮسٌ  .132
 ٬. ۱4۰۰اثلة٩يح  

 ا٣ُبٌط  جن٥ ادلي٨  ثريكت  دار الٮاليح. يف رظةب ظ١ٮ٦ح اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  .131

٬(  مؤٌقكح ا٣نرش اإلقالٌَل اتلةثٕح  ۱4۱5حم٧ٌؽديٌق )املذٮٌف   ا٣تكرتٌم  ٝةمٮس الؿصةؿ  .132
 ٬. ٥ٌٝ۱4۱۲ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح اثلة٩يح  جل٧ةٔح املؽرٌقّي  

٬(  داراجلي٢  ثريكت   ۸۱7ا٣ٛريكزآثةدٌم  حم٧ٌؽ ث٨ يٕٞٮب )املذٮٌف  ا٣ٞةمٮس املعيٍ  .133
 بل٪ةف.

٬(  مؿكـ  57۲ُٝت ادلي٨ الؿاك٩ؽٌم  قٕيؽ ث٨ ٬جح اهلل )املذٮٌف  ٝىه األ٩بيةء  .134
 ٬. ۱4۲۹اتلعٞيٞةت اإلقال٦ٌيح  من٭ؽ املٌٞؽقح  

ماكرـ النريازم  ٩ةرص  ٦ننٮرات ٦ؽرقح اإل٦ةـ ٌٌٔل ث٨ أيب  ؽ ا٣ٛٞ٭ٌيح ا٣ٞٮأ .135
 ٬. ش. ۱۲7۹َة٣تو  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح اخلةمكح  

(  ٦ننٮرات م١ذجح 447احل٤ٌب  أثٮ الىالح ٌٌٔل ث٨ ظك٨و )املذٮٌف  الاكيف يف ا٫ٞٛ٣  .136
 وٛ٭ةف  إيؿاف.أ  اإل٦ةـ أ٦ري املؤ٦٪ّي 

٬(  دار ال١ذت اإلقال٦ٌيح  َ٭ؿاف   ۲۰۹ؽ ث٨ يٕٞٮب )املذٮٌف اللكيٌن  حم٧ٌ  الاكيف  .137
 ٬. ۱۲۸۸إيؿاف  ا٣ُجٕح اثلةثلح  

٬(  نرش ا٣ٛٞة٬ح  ٥ٌٝ  ۲6۸اث٨ ٝٮلٮي٫  صٕٛؿ ث٨ حم٧ٌؽ )املذٮٌف  اكم٢ الـيةرات  .138
 ٬. ۱4۰۹املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح اخلةمكح  

 مؿدٌٮم  َ٭ؿاف  إيؿاف.ا٣ُربٌم  ٧ٔةد ادلي٨ احلك٨ ث٨ ٌٌٔل  م١ذت   اكم٢ ث٭ةیي .139
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٬(  دار ا١ٛ٣ؿ  ۲65اجلؿصةيٌن  ٔجؽ اهلل ث٨ ٔؽم  )املذٮٌف  الاكم٢ يف ًٕٛةء الؿصةؿ  .142
 ٬. ۱4۲۹ل٤ُجةٔح كا٣نرش  ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح اثلةثلح 

٨ كص٫ ا٣٘ةات ٨ٔ األثىةر  اجلٮرٌم  املريزا ظكّي ث٨ حم٧ٌؽديٌق )املذٮٌف  .141 ٠نٙ األقذةرٔ 
 ٬. ۱4۲۱ٕذجح ا٣ٕجٌةقيٌح املٌٞؽقح  ٠ؿبالء املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح األكىل  (  م١ذجح ا۱۲۰۲٣

٬(   6۹۰اإلربٌٌل  ٌٌٔل ث٨ ٔيص ث٨ أيب ا٣ٛذط )املذٮٌف  ٠نٙ ا٧ٌ٘٣ح يف ٦ٕؿٚح األا٧ٌح  .142
 ٬.   ۱4۰6مؿكـ ا٣ُجةٔح كا٣نرش ل٧٤ض٧ٓ ا٤ٕ٣ٌِل أل٢٬ ابليخ 

٬(  ٦ننٮرات  664ٮىس )املذٮٌف   ٌٌٔل ث٨ ماث٨ َةككسو  ٠نٙ املعٌضح ثل٧ؿة امل٭ضح  .143
 ٬. ش. ۱۲75ثٮقذةف ٠ذةب  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  

٬(  دار  4۰7ال١نٙ كابليةف املٕؿكؼ ثػ "دٛكري اثل٤ٌٕب"  اثل٤ٌٕب  أثٮ إقعةؽ أمحؽ )املذٮٌف  .144
 ٬. ۱4۰۰إظيةء ا٣رتاث ا٣ٕؿٌب  ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح األكىل  

 ٬(  مؤٌقكح آؿ  ۱۲۰۹ؿاقةيٌن )املذٮٌف اآلػٮ٩ؽ  حم٧ٌؽاك٥ّ اخل ٠ٛةيح األوٮؿ  .145
 ٬. ۱4۱7إلظيةء ا٣رتاث  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح اثلة٩يح   ابليخ 

قجعةين  صٕٛؿ  مؤٌقكح ا٣نرش اإلقالٌَل اتلةثٕح جل٧ةٔح  كٌٌيةته يف ٥٤ٔ الؿصةؿ  .146
 ٬. ۱4۱6املؽرٌقّي  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح اثلةثلح  

ؽكؽ  حم٧ٌؽ ث٨ ٌٌٔل ث٨ احلكّي ث٨ مٮىس ث٨ ثةثٮي٫ الى ٧٠ةؿ ادلي٨ كد٧ةـ اجل٧ٕح  .147
 ٬. ٬۱۲۹۲(  م١ذجح الىؽكؽ  َ٭ؿاف  إيؿاف   ۲۸۱ا٣ٌِٞلٌ )املذٮٌف 

٬(  ٦ننٮرات م١ذجح الىؽر  َ٭ؿاف   ۱۲5۹ا٣ٌِٞلٌ  ٌٔجةسه )املذٮٌف  ال١ىن كاأل٣ٞةب  .148
 ٬. ش. ۱۲6۸إيؿاف  ا٣ُجٕح اخلةمكح  

٬(  دار ا١ٛ٣ؿ ل٤ُجةٔح  7۱۱ث٨ م١ؿـ )املذٮٌف اث٨ ٦٪ْٮرو  حم٧ٌؽ  لكةف ا٣ٕؿب  .149
 ٬. ۱4۱4كا٣نرش  ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح اثلةثلح  

٬(  دار ال١ذت  ۸5۰اث٨ ظضؿو ا٣ٕكٞاليٌن  أمحؽ ث٨ ٌٌٔل )املذٮٌف  لكةف املزياف  .152
 ٬. ۱4۱6ا٧٤ٕ٣ٌيح  ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح األكىل 

كٌضةديٌح  املٮقٮٌم احلكيٌن  حم٧ٌؽثةٝؿ لٮا٦ٓ األ٩ٮار ا٣ٕؿمٌيح يف رشح الىعيٛح ال .151
اثلٞةٌٚيح ادلراقٌيح  أوٛ٭ةف  إيؿاف  ا٣ُجٕح   ء٬(  مؤٌقكح الـ٬ؿا ۱۰4۲)املذٮٌف 
 ؽ. ۱4۰5األكىل  
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٬(  امل١ذجح احليؽرٌيح   ٦۱4۲6آزؿ ال١رباء يف دةريغ قةمٌؿاء  املعاٌل ٌي  ذثيط اهلل )املذٮٌف  .152
 ٬. ش.  ٥ٌٝ۱۲۸4 املٌٞؽقح  

٥  ٤۰ٌح اال٩ذْةر  ا٣ٕؽد دل .153 ٌْ / الكٌيؽ حم٧ٌؽ  ۱4۲6  مٕجةف املٕ ـٌ ٬  املرشؼ ا٣ٕة
   اجلضٙ األرشؼ.ا٣ٞجة٩يج  مؿكـ ادلراقةت اتلؼٌىىٌيح لإل٦ةـ امل٭ؽٌم 

 .۱6ك  ۱5دل٤ٌح ا١ٛ٣ؿ اجلؽيؽ  ا٣ٕؽداف  .154

٤ٜي  ا٣ٕؽداف دل٫ٌ٤ .155 جؽا٣ٌٕل ظضذيةف زادق  ٚؿكردي٨ دة دري  5ك 4ی ػي ٬. ش.  ۱۲۸7  مكبٮؿ/ٔ 
 مؤقكح دار امل٭ؽٌم اثلٞةٚيٌح  ٥ٌٝ املٞؽقح.  

٬(  ٦ننٮرات املؿدٌٮٌم  َ٭ؿاف   ۱۲۸5ا٣ُؿييٌح  ٚؼؿ ادلي٨ )املذٮٌف  دل٧ٓ ابلعؿي٨  .156
 ٬. ش. ۱۲6۰إيؿاف  

٬(  امل١ذجح  54۸ا٣ُربٌس  ا٢ٌٛ٣ ث٨ احلك٨ )املذٮٌف  دل٧ٓ ابليةف يف دٛكري ا٣ٞؿآف  .157
 ٬. ۱4۲۱اجلٕٛؿٌيح  َ٭ؿاف  إيؿاف  ا٣ُجٕح األكىل  املؿدٌٮٌيح إلظيةء آزةر 

٬(  دار ال١ذت  ۸۲7اَليسٌِل  ٌٌٔل ث٨ أيب ثسؿو )املذٮٌف  دل٧ٓ الـكااؽ ك ٦٪جٓ ا٣ٛٮااؽ  .158
 ٬. ۱4۲۸ا٧٤ٕ٣ٌيح  ثريكت  بل٪ةف  

ح الؿقةا٢  .159  (الىةيف ا٣لگپةياگين  ٣ُٙ اهلل  )دُجيٜ م١ذجح أ٢٬ ابليخ  دل٧ٔٮ

ح ا٣ٛذةكی  .162 دار الٮٚةء ل٤ُجةٔح كا٣نرش   ٬(  7۰۸ث٨ دي٧يح  أمحؽ )املذٮٌف ا دل٧ٔٮ
 ٬. ۱4۰۱ا٣ُجٕح اثلة٩يح  

ح رقةا٢ ا٣٘ـايٌل  .161 ٬(  امل١ذجح اتلٮٚيٞيٌح  ا٣ٞة٬ؿة   5۲5ا٣٘ـايٌل  أثٮ ظة٦ؽو )املذٮٌف  دل٧ٔٮ
 مرص.

ال٦ٌيح  ٥ٌٝ ٬(  دار ال١ذت اإلق ۰74ا٣ربٌق  أمحؽ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ ػةدلو )املذٮٌف  املعةق٨  .162
 املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح اثلة٩يح.

ا٣ُبٌط  جن٥ ادلي٨  مؿكـ ادلراقةت   (الكٛيةينٌ ) حمةرضات حبر اخلةرج كدٞؿيؿاد٫ .163
 ٬. ش. ۱۲۹4اتلؼٌىىيٌح امل٭ؽكٌيح  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح األكىل  

ـو  ٌٌٔل ث٨ أمحؽ ث٨ قٕيؽ )املذٮٌف  .164 ٬(  دار اآلٚةؽ اجلؽيؽة   456املعًٌل  اث٨ ظـ
 ثريكت  بل٪ةف.



 275  ............................................................................................................................  املىةدر

 

٬(  اعل٥ ال١ذت   ۲۸5املعيٍ يف ال٤٘ح  اث٨ ٔجةدو  الىةظت إق٧ةٔي٢ )املذٮٌف  .165
 ٬. ۱4۱4ثريكت  بل٪ةف  

٬(  م١ذجح  676احلٌٌلٌ  صٕٛؿ ث٨ احلك٨ )املذٮٌف  املؼذرص اجلةٚٓ يف ٫ٞٚ اإل٦ة٦ٌيح  .166
 املىُٛٮٌم  ٥ٌٝ املٌٞؽقح.

ق٤ي٧ةف ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ ػةدلو )٨٦ أٔالـ ا٣ٞؿف احلٌٌلٌ  احلك٨ ث٨  خمذرص ثىةاؿ ادلرصةت  .167
 ٬. ۱4۰۲اثلة٨٦(  دار املٛيؽ ل٤ُجةٔح كا٣نرش  ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح األكىل  

ا٣ٕةمٌل  صٕٛؿ مؿدیض  املؿكـ  خمذرصه ٦ٛيؽه  أقب٤حه كأصٮبحه يف ادلي٨ كا٣ٕٞيؽة  .168
 ٬. ۱4۰۲اإلقالٌَل لدلراقةت  ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح األكىل  

٬(   7۰6لنيٕح يف أظاكـ الرشيٕح  احلٌٌلٌ  ظك٨ ث٨ يٮقٙ ث٨ ٦ٌُ٭ؿ )املذٮٌف خمذ٤ٙ ا .169
 ٬. ۱4۱۰مؿكـ األحبةث كادلراقةت اإلقال٦ٌيح  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح األكىل  

ابلعؿايٌن  ٬ةم٥ه )املذٮٌف  ٦ؽي٪ح ٦ٕةصـ األا٧ٌح االزن ٔرش كدالا٢ احلضش ىلع ا٣برش  .172
 ٬. ۱4۱۲قال٦يٌح  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح األكىل  ٬(  مؤٌقكح املٕةرؼ اإل ۱۱۲7

ٌٜ )املذٮٌف  .171 جؽ احل الع ىلع أق٧ةء األم١٪ح كابلٞةع  ابل٘ؽادٌم  اث٨ٔ  ٌَ ٬(  دار  7۲۹مؿاوؽ اال
 ٬. ۱4۱۰اجلي٢  ثريكت  بل٪ةف  

٬(  دار  ۱۱۱۱املض٤ٌط  حم٧ٌؽثةٝؿ )املذٮٌف  مؿآة ا٣ٕٞٮؿ يف رشح أػجةر آؿ الؿقٮؿ  .172
 ٬. ۱4۲6قال٦ٌيح  َ٭ؿاف  إيؿاف  ا٣ُجٕح األكىل  ال١ذت اإل

٬(   ۲46مؿكج ال٬ت ك٦ٕةدف اجلٮ٬ؿ  املكٕٮدٌم  ٌٌٔل ث٨ احلكّي ث٨ ٌٔل  )املذٮٌف  .173
 دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣ٌيح  ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح األكىل.

٬(  ٦ننٮرات دمةٔح  6۱۲اث٨ املن٭ؽٌم  حم٧ٌؽ ث٨ صٕٛؿو )املذٮف  املـار ال١جري  .174
 ٬. ۱4۱۹رٌقّي  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  املؽ

٬(  دار إظيةء  ۲۲۲املكةلٟ كامل٧ةلٟ  اث٨ ػؿداذثح  ٔجيؽ اهلل ث٨ ٔجؽ اهلل )املذٮٌف  .175
 ٬. ۱4۲۸ا٣رتاث ا٣ٕؿٌب  ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح األكىل  

ة ٣ٛذةكی املؿصٓ ادليٌن الكٌيؽ أيب ا٣ٞةق٥ اخلٮيٌئ )املذٮٌف  .176 ٞن ٬(   ۱4۱۲مكةا٢ كردكده  َج
جؽ الٮاظؽ حم٧ٌؽ اجلضةر  مؤقكح ا٣ٕؿكة الٮزىق  حت ٞيٜ/ حم٧ٌؽ صٮاد ريض الن٭ةيب ٔك

 ٬. ۱4۱۰ا٣ُجٕح الؿاثٕح  
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٬(   ۱۲۰۲اجلٮرٌم ا٣ُربٌس  ٦ريزا ظكّي )املذٮٌف  مكذؽرؾ الٮقةا٢ كمكت٪جٍ املكةا٢  .177
 ٬. ۱4۲7إلظيةء ا٣رتاث  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح األكىل   مؤٌقكح آؿ ابليخ 

٬(  نرش  ۱4۲5اجل٧ةزٌم النة٬ؿكدٌم  ٌٔلٌّ )املذٮٌف  راكت ٥٤ٔ رصةؿ احلؽير مكذؽ .178
 ٬. ۱4۱4األدب  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح األكىل  

٬( إزجةت الٮوٌيح لإل٦ةـ ٌٌٔل ث٨ أيب  ۲46املكٕٮدٌم  ٌٌٔل ث٨ احلكّي ث٨ ٌٔل  )املذٮٌف  .179
 ٬. ۱4۲4ح    ٦ننٮرات الؿيٌض  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح اثلة٩يَة٣تو 

٬(  دار  ۰۲4مك٪ؽ أيب داكد  ا٣ُيةلٌط  ق٤ي٧ةف ث٨ داكد ث٨ اجلةركد ا٣ٛةرٌس ابلرصٌم )املذٮٌف  .182
 املٕؿٚح  ثريكت  بل٪ةف.

 ٬(  دار وةدر  ثريكت  بل٪ةف. ۰4۱اث٨ ظ٪ج٢  أمحؽ )املذٮٌف  مك٪ؽ أمحؽ  .181

٦ٌيح  َ٭ؿاف  الؿازم  حم٧ٌؽ  ٦ننٮرات امل١ذجح اإلقال منة٬ري دانن٧٪ؽاف اقالـ  .182
 ٬. ش. ۱۲5۱إيؿاف  

 ٬(  مؤٌقكح آؿ ابليخ  664  ٌٌٔل ث٨ مٮىس )املذٮٌف اث٨ َةككسو  مىجةح الـااؿ  .183
 ٬. ۱4۱7إلظيةء ا٣رتاث  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح األكىل  

٬(  دار املؿدیض  ثريكت   46۲ا٣ُٮٌس  حم٧ٌؽ ث٨ احلك٨ )املذٮف  مىجةح املذ٭ٌضؽ  .184
 ٬. ۱4۲۲كىل  بل٪ةف  ا٣ُجٕح األ

  ا٣ٛيي الاكمةيٌن  حم٧ٌؽ ث٨ املعك٨ ث٨ ٦ٕةدف احل٧١ح يف ماكديت األا٧ح  .185
 ٬. ۱۲۸۸املؿدیض  م١ذجح الىؽكؽ  َ٭ؿاف  إيؿاف  

ة كظؽيسنة  اث٨  .186 ٦ٕةل٥ ا٧٤ٕ٣ةء يف ٚ٭ؿقخ ٠ذت النيٕح كأق٧ةء املىٌ٪ّٛي ٦٪٭٥ ٝؽي٧ن
م١ذجح احليؽرٌيح  اجلضٙ ٬(  ٦ننٮرات  5۸۸م٭ؿآمٮب  حم٧ؽ ث٨ ٌٔل  املذٮٌف )

 ٬. ۱۲۸۲األرشؼ  

اَليبح ا٧٤ٕ٣ٌيح يف مؤٌقكح املٕةرؼ اإلقال٦ٌيح  ٦ننٮرات  ٦ٕض٥ أظةدير اإل٦ةـ امل٭ؽٌم  .187
 ٬. ۱4۰۸مؤٌقكح املٕةرؼ اإلقال٦ٌيح  مكضؽ دم١ؿاف  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح اثلة٩يح  

ةء ا٣رتاث ا٣ٕؿٌب  ثريكت  ٬(  دار إظي 6۰6احل٧ٮٌم  يةٝٮت )املذٮٌف  ٦ٕض٥ األدثةء  .188
 ٬. ۱4۲۲بل٪ةف  ا٣ُجٕح اثلة٩يح  
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٬(  دار إظيةء ا٣رتاث  6۰6احل٧ٮٌم  يةٝٮت ث٨ ٔجؽ اهلل )املذٮٌف  ٦ٕض٥ ابلدلاف  .189
 ٬. ۱۲۹۹ا٣ٕؿٌب  ثريكت  بل٪ةف  

ا٣٘ٮرٌم  ٔجؽ املةصؽ  دار اث٨ ٠سريو ل٤ُجةٔح كا٣نرش   ٦ٕض٥ املى٤ُعةت احلؽيبٌيح  .192
 ٬. ۱4۰۸ا٣ُجٕح األكىل   دمنٜ كبريكت 

٬(   ۱4۱۲اخلٮيٌئ  أثٮ ا٣ٞةق٥ )املذٮٌف  ٦ٕض٥ رصةؿ احلؽير كدٛىي٢ َجٞةت الؿكاة  .191
 ٦ننٮرات ٦ؽي٪ح ا٥٤ٕ٣  ٥ٌٝ املٌٞؽقح.

٦ٕض٥ ٣٘ح ا٣ٛٞ٭ةء  ا٤ٞ٣ٕيٌج  حم٧ٌؽ  دار اجلٛةئف ل٤ُجةٔح كا٣نرش  ثريكت  بل٪ةف   .192
 ٬. ۱4۲۸ا٣ُجٕح اثلة٩يح  

٬(  ٦ننٮرات اعل٥ ال١ذت   ۰۲7  حم٧ٌؽ ث٨ ٧ٔؿ ث٨ كاٝؽو  )املذٮٌف الٮاٝؽٌم  امل٘ةزم  .193
 ٬. ۱4۲4ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح اثلةثلح  

٬(  دار  ٦4۰5ٛؿدات الؿاٗت  الؿاٗت األوٛ٭ةيٌن  ظكّي ث٨ حم٧ٌؽو )املذٮف يف ظؽكد  .194
 املٕؿكؼ ل٤ُجةٔح كا٣نرش.

٬(  مؤٌقكح آؿ  4۲6)املذٮٌف  املؿدیض ٥٤ٔ اَلؽی  ٌٌٔل ث٨ احلكّي املٞ٪ٓ كا٣٘يجح  .195
 ٬. ۱4۱6إلظيةء ا٣رتاث  ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح األكىل   ابليخ 

ٌظ اجلضٌف  م٭ةب ادلي٨ )املذٮٌف  .196 ٌٜ  املٔؿ ٬(  م١ذجح آيح اهلل  ۱4۱۱م٤عٞةت إظٞةؽ احل
ٌظ اجلضٌف  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح األكىل    ٬. ۱4۱5املٔؿ

٬(  ٦ننٮرات الرشيٙ  54۸)املذٮٌف  ؽ ث٨ ٔجؽ ال١ؿي٥حم٧ٌ   الن٭ؿقذةينٌ  امل٢٤ كاجلع٢  .197
 ٬. ش. ۱۲64الؿيٌض  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح اثلةثلح  

٬(  دار  ۲۸۱الىؽكؽ  حم٧ٌؽ ث٨ ٌٌٔل ث٨ احلكّي ث٨ ثةثٮي٫ )املذٮٌف  ٨٦ الحيضق ا٣ٛٞي٫  .198
 ٬. ۱۲۹۲ال١ذت اإلقال٦ٌيح  َ٭ؿاف  إيؿاف  ا٣ُجٕح اخلةمكح  

٬(   75۱٪يٙ يف الىعيط كالٌٕيٙ  اث٨ ٝي٥ٌو اجلٮزٌيح  حم٧ٌؽ ث٨ أيب ثسؿو )املذٮٌف امل٪ةر امل .199
 ٬. ۱4۱4املُجٮاعت اإلقال٦يٌح حب٤ت  ا٣ُجٕح الكةدقح  دار ا٣بنةاؿ اإلقال٦يٌح  ثريكت  

٬(  ٦ننٮرات  ٦5۸۸٪ةٝت آؿ أيب َة٣تو  اث٨ م٭ؿآمٮب  حم٧ٌؽ ث٨ ٌٌٔل )املذٮٌف  .222
 قح.ا٣ٕال٦ح  ٥ٌٝ املٞؽٌ 



 2حبٮثه ٧٤ٔيٌح يف ا٣ٌٌٞيح امل٭ؽكٌيح ج  ........................................................ 278

الىةيف ا٣لگپةياگين  ٣ُٙ اهلل  ٦ننٮرات م١ذجح  ٦٪ذؼت األزؿ يف اإل٦ةـ اثلةين ٔرش  .221
 ٬.  ۱4۰۸املؿصٓ ادليٌن آيح اهلل الىةيف ا٣لگپةياگين  ا٣ُجٕح اثلة٩يح  

٬(   ٦۸۲۲٪ذؼت األ٩ٮار املٌيبح  اجليٌٌل  ٌٌٔل ث٨ ٔجؽ ال١ؿي٥ ث٨ ٔجؽ احل٧يؽ )يٌّ ق٪ح  .222
 ٬. ۱4۰۲  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح األكىل  م مؤٌقكح اإل٦ةـ اَلةد

٬(   ۱۰۱6 احلةاؿٌم  أثٮ ٌٔل  حم٧ٌؽ ث٨ إق٧ةٔي٢ )املذٮٌف  ٦٪ذٓل املٞةؿ يف أظٮاؿ الؿصةؿ  .223
 ٬. ۱4۱6إلظيةء ا٣رتاث  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح األكىل   مؤٌقكح آؿ ابليخ 

دي٧يح  أمحؽ ث٨ ٔجؽ احل٤ي٥ اث٨  ٦٪٭ةج الكٌ٪ح اجلجٮٌيح يف ٩ٞي الكـ النيٕح ا٣ٞؽرٌيح  .224
٬(  مؤٌقكح الؿٌيةف ل٤ُجةٔح كا٣نرش  ثريكت  بل٪ةف  كنرش دار ا٣ٌٛي٤ح   7۰۸)املذٮٌف 

 ٬. ۱4۰4امل١٤٧ح ا٣ٕؿبٌيح الكٕٮديٌح  الؿيةض  

٬(  املُجٕح ا٧٤ٕ٣ٌيح  ٥ٌٝ املٌٞؽقح   ۱4۱۲  أثٮ ا٣ٞةق٥ )املذٮٌف اخلٮيئٌ  ٦٪٭ةج الىةحلّي  .225
 ٬. ۱۲۹5 ا٣ُجٕح اخلةمكح 

٬(   ۱۲۰۸األقرتآثةدٌم  حم٧ٌؽ ث٨ ٌٔل  )املذٮٌف  ٦٪٭ش املٞةؿ يف حتٞيٜ أظٮاؿ الؿصةؿ  .226
 ٬. ۱4۰۰إلظيةء ا٣رتاث  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح األكىل   مؤٌقكح آؿ ابليخ 

ح ٚذةكی ٬ة٦ٌحو آليح اهلل الكٌيؽ أيب ا٣ٞةق٥ اخلٮيٌئ )املذٮٌف  .227 ٬(   ٦۱4۱۲٪يح الكةا٢  دل٧ٔٮ
 ٬. ۱4۱۰ر املضذىب  ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح اثلة٩يح  دا

الـ  مٮارد الكض٨ يف اجلىٮص كا٣ٛذةكی  .228 ا٣ُبٌط  جن٥ ادلي٨  ٦ننٮرات م١ذت اإٔل
 ٬. ۱4۱6اإلقالٌَل  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح اثلة٩يح  

ح ا٣ٕذجةت املٌٞؽقح  .229 ٤ٌِل  ۱4۲5اخل٤يٌٌل  صٕٛؿه )املذٮٌف  مٮقٔٮ ٬(  مؤٌقكح اأٔل
 ٬. ۱4۲7اعت  ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح اثلة٩يح  ل٧٤ُجٮ

٬(  مؤٌقكح ا٣نرش اإلقالٌَل  4۸۱ا٣ُؿاث٤ٌط  ٔجؽ ا٣ٕـيـ ث٨ ا٣رٌباج )املذٮٌف  امل٭ٌؾب  .212
 ٬. ۱4۲6جل٧ةٔح املؽرٌقّي  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  

٤ٌِل  ۱4۲۰املزياف يف دٛكري ا٣ٞؿآف  ا٣ُجةَجةٌئ  حم٧ؽظكّي )املذٮٌف  .211 ٬(  مؤٌقكح اأٔل
 ٬. ۱4۰۰ُجٮاعت  ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح اثلة٩يح  ل٧٤

  ٥ٌٝ ٬(  نرش أ٩ٮار امل٭ؽٌم  ۱۲۰۲اجلٮرٌم  ٦ريزا ظكّي )املذٮٌف  اجلض٥ اثلةٝت  .212
 ٬. ۱4۱5املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح األكىل  
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ٌٰ  يٮقٙ ث٨ د٘ؿم ثؿدم )املذٮٌف  .213 ـا٬ؿة يف م٤ٮؾ مرص كا٣ٞة٬ؿة  األدةثس ٬(   ۸47اجلضٮـ ال
 ٬. ٧٤ٕ٣۱4۱۲يٌح  ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح األكىل  دار ال١ذت ا

٬(  كزارة  ٩7۲۲٭ةيح اإلرب يف ٚ٪ٮف األدب  اجلٮيؿٌم  أمحؽ ث٨ ٔجؽ الٮ٬ٌةب )املذٮٌف  .214
 اثلٞةٚح كاإلرمةد ا٣ٞٮٌَل  املؤٌقكح املرصٌيح ا٣ٕة٦ٌح ل٤ذأحلٙ كا٣رتدمح كا٣ُجةٔح 

 كا٣نرش  ا٣ٞة٬ؿة.

٬(  دار ال١ذت  ٠774سريو ادلمنيٌق  إق٧ةٔي٢ )املذٮٌف اجل٭ةيح يف ا٣َٛت كاملالظ٥  اث٨  .215
 ٬. ۱4۲۸ا٧٤ٕ٣ٌيح  ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح األكىل  

٬(   6۲6اجل٭ةيح يف ٗؿيت احلؽير كاألزؿ  اث٨ األزري اجلـرٌم  املجةرؾ ث٨ حم٧ٌؽ )املذٮٌف  .216
 ٬. ش. ۱۲64مؤٌقكح إق٧ةٔي٤يةف ل٤ُجةٔح كا٣نرش  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح الؿاثٕح  

ٌٌل ث٨ أيب ال١ؿـ النيجةيٌن )املذٮٌف  .217 ٬(  دار  6۲۲اجل٭ةيح يف ٗؿيت احلؽير كاألزؿ  اث٨ األزري ٔ 
 ٬. ۱4۲۸إظيةء ا٣رتاث ا٣ٕؿٌب  ثريكت  بل٪ةف  ا٣ُجٕح األكىل  

٬(  ٦ننٮرات  46۲ا٣ُٮٌس  حم٧ؽ ث٨ احلك٨ )املذٮٌف  اجل٭ةيح يف دلٌؿد ا٫ٞٛ٣ كا٣ٛذةكی  .218
 ٥ٌٝ املٌٞؽقح.ٝؽس حم٧ؽم  

  ٬(  م١ذجح اإل٦ةـ أ٦ري املؤ٦٪ّي  ۱۲۹۱ا٣ٛيي الاكمةيٌن  حمك٨ه )املذٮٌف  الٮايف  .219
 ٬. ۱4۱5وٛ٭ةف  إيؿاف  ا٣ُجٕح األكىل  أ

٬(  ٦ننٮرات  56۲اث٨ محـة ا٣ُٮٌس  حم٧ٌؽ ث٨ ٌٌٔل )املذٮٌف  الٮقي٤ح إىل ٩ي٢ ا٣ٌٛي٤ح  .222
ٌظ اجلضٌف  ٥ٌٝ ا  ٬. ۱4۲۸ملٌٞؽقح  ا٣ُجٕح األكىل  م١ذجح آيح اهلل املٔؿ

٬(   ۱۲4۸وٛ٭ةيٌن  حم٧ٌؽديٌق )املذٮٌف أل  املٮقٮٌم اكّيٛح األ٩ةـ يف ز٨٦ ٗيجح اإل٦ةـ  .221
 ٬. ۱4۲7  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح األكىل  ٦ننٮرات ٦ؽرقح اإل٦ةـ امل٭ؽٌم 

يةف كأ٩جةء أث٪ةء الـ٦ةف  اث٨ ػ٤اٌكف  أمحؽ ث٨ حم٧ٌؽ ث٨ أيب .222 ٬(   6۸۱ ثسؿو )املذٮٌف كٚيٌةت اأٔل
 ٬. ۱۲۹7دار وةدر  ثريكت  بل٪ةف  

٬(  مؤٌقكح ابلالغ  ۲۲4اخلىيٌب  احلكّي ث٨ محؽاف )املذٮٌف  اَلؽايح ال١ربی  .223
 ٬. ۱4۱۹ل٤ُجةٔح كا٣نرش  

٬(  دار  ۱۰۹4ا٣ٞ٪ؽكزٌم احل٪ٌف  ق٤ي٧ةف ث٨ إثؿا٬ي٥ )املذٮٌف  ي٪ةثيٓ املٮٌدة لكم ا٣ٞؿب  .224
 ٬. ٤۱4۰۰ُجةٔح كا٣نرش  ٥ٌٝ املٌٞؽقح  ا٣ُجٕح اثلة٩يح  األقٮة ل




