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 اىَقذٍخ

 

ػ٤ِٚ ) ٝاُل أ٤ٓو أُإ٤ٖ٘ٓ ، ٝ أثٞ غبُت اثٖ ػجل أُّطِت

، ٛٞ ٖٓ  (ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ) ، ٝػّْ اُ٘ج٢ّ (اَُالّ

ٝهٍبُزٚ ( ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ) أُإ٤ٖ٘ٓ ثوٍٍٞ هللا

ُٚ ك٢ ع٤ٔغ اُْلائل ٝأُْبًَ  ، ًٝبٕ ػٞٗبً اُقبُلح

 .الد اُز٢ ٝاعٜزٚ ك٢ صله اإلٍالّٝأُؼع

أٍٚ أثٞ غبُت، ػجل ٓ٘بف ثٖ ػجل أُطِّت ثٖ ٛبّْ ثٖ 

ص٠ِ ) ُٝل هجَ ٝالكح اُ٘ج٢ّ. ػجل ٓ٘بف اُٜب٢ّٔ اُوو٢ّ

ّٓٚ. ثقٌٔ ٝصالص٤ٖ ٍ٘خ( هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ كبغٔخ ث٘ذ ػٔوٝ  أُ

ٝ أٝالكٙ . خ ث٘ذ أٍلكبغٔ کبٗذىٝعزٚ . ثٖ ػبثل ثٖ ػٔوإ

ّّ : ٖٓ اإلٗبس ٝ ؛ػ٢ِ عؼلو، ٝ ػو٤َ، ٝ ، ٝغبُت :ٖٓ اُنًٞه أُ

  .عٔبٗخ ٛب٢ٗ ، ٝ

، اُؼبّ ّٜو هٓعبٕ  ا٤ُّٞ اَُبثغ ٖٓك٢ رٞك٢ أثٞغبُت 

 . ُِجؼضخ اُ٘ج٣ٞخ اُْو٣لخ اُؼبّو
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ؼل ٖٓ أثؼبك ّقص٤خ اُٜلف ٖٓ ٝظغ ٛنٙ اُوٍبُخ ٛٞ ث٤بٕ ثُ

 اُناةّ ػٖ ؽوّ هٍٍٞ هللا ٛنا أُغبٛل ك٢ ٍج٤َ هللا ٝ

ٝ ػيّ ٝ عَّ، ، ٝ ٛٞ ئیٔبٗٚ ثبهلل (صِّی هللا ػ٤ِٚ ٝ آُٚ ٝ ٍِّْ)

 .ثبُوٍبُخ اُقبُلح أُؾّٔلیّخ

 

***** 
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 ػبئيخ أثٜ غبىت

 

ُٝل أثٞ غبُت ك٢ ث٤ذ اُجطَ أُؾب٢ٓ ػٖ اُزٞؽ٤ل 

 (. هظ٢ هللا ػ٘ٚ) اإلثوا٢ٔ٤ٛ ػجل أُطِّت

اُغي٣وح اُؼوث٤ّخ ٣وٟ أُززّجغ إّٔ ػجل ٝثأك٠ٗ رؾو٤ن ك٢ رأه٣ـ 

،  أُطِّت ؽب٠ٓ ػٖ اُزٞؽ٤ل اإلثوا٢ٔ٤ٛ ك٢ أّلّ اُظوٝف

 .، ٝأفطو أُٞاهق ٝأصؼت األ٣بّ

ٌّخ أُؼظٔخ  كؼ٘لٓب رٞعّٚ أثوٛخ ثغ٤ْٚ اُؼظ٤ْ ٝك٤َِِزٚ ٗؾٞ ٓ

، أؿبه ك٢ غو٣وٚ ػ٠ِ ئثَ ُؼجل أُطِّت  هبصلاً ٛلّ اٌُؼجخ

،  ٍزأمٕ ػ٤ِٚ، أربٙ ٝا جل أُطِت، كِٔب ثِؾ مُي ػ ٝأفنٛب

 .ٍٝأُٚ ئغالم ئثِٚ

ٛنا هئ٤ٌ هّٞ »:  كزؼغّت أثوٛخ ٖٓ غِت ػجل أُطِّت ٝهبٍ

، ٝٛٞ ٣َأ٢ُ٘  ٝىػ٤ْٜٔ عئذ ئ٠ُ ث٤زٚ اُن١ ٣ؼجلٙ ألٛلٓٚ

أٓب ُٞ ٍأ٢ُ٘ اإلَٓبى ػٖ ٛلٓٚ ُلؼِذ ، هكّٝا !  ئغالم ئثِٚ

 .  «ػ٤ِٚ ئثِٚ
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،  ؟ كأفجوٙ ٓب هبٍ ُي أُِي:  كوبٍ ػجل أُطِت ُزوعٔبٗٚ

 :  كوبٍ ػجل أُطِت

 . (1)«، ٗىٖزا اىجٞذ سّة َْٝؼٔ أّب سّة اإلثو»

ثبة اٗصوف ئ٠ُ هو٣ِ كأفجوْٛ اُقجو ، ٝأفن ثؾِوخ صّْ 

 : هبئالً  اُکؼجخ اُْویلخ

 

 ٝب سّة ال أسج٘ ىٌٖ ص٘امب

 ٝب سّة فبٍْغ ٌٍْٖ دَبمب

ُّ ػذّٗ اىجٞذ  ٍِ ػبدامب إ

 (2)إٍْؼٌٖ اُ ٝخشث٘ا فْبمب

 

كٜنٙ أٌُِبد ٝأٓضبُٜب ك٤َُ ٝاظؼ ػ٠ِ رٞؽ٤لٙ هلل ٍجؾبٗٚ 

 .، ٝصجبرٚ ػ٤ِٚ ، ٝئ٣ٔبٗٚ ثٚ رولٍّذ أٍٔبؤٙ ٝرؼب٠ُ

 

ٛنا ٣وٍٞ ا٤ُؼوٞث٢ ك٢ رأه٣قٚ ك٢ ّإٔ ػجل عَ ٝأل

 : أُطِّت

                                                 

 . 261، ص  1، ج  انكبيم الثٍ األثري(  1)

 . ادلصذر انسبثق(  2)



7 
 

 .(3)«، ٝٝؽّل هللا ػيّٝعَّ هكط ػجبكح األص٘بّ»

مٖٛ ٛنا األة ؽٍٞ اث٘ٚ أث٢ ُٝ٘الؽع ا٥ٕ ٓب ًبٕ ٣غٍٞ ك٢ 

 .غبُت

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 . (طجغ انُدف) 7، ص  2، ج  تؤرَخ انُؼقىيب(  3)
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 أث٘ غبىت فٜ ّظشح ػجذ اىَطّيت

 

٣ؼِْ ثٞظٞػ ٖٓ فالٍ ٓواعؼخ غ٤ّبد ًزت اُزبه٣ـ إّٔ ثؼط 

ص٠ِ )أُز٘جّئ٤ٖ أفجو ػجل أُطِّت ثَٔزوجَ ؽل٤لٙ ٓؾّٔل 

 . ، ًٔب أفجوٝٙ ث٘جّٞرٚ اُياٛو( هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ

 ػ٠ِ ؽٌٞٓخ اُؾجْخ « ٤ٍق ثٖ م١ ٣يٕ»كؼ٘لٓب اٍز٠ُٞ 

ثَ٘ز٤ٖ أربٙ ٝكل ( ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ)ٝمُي ثؼل ُٓٞل اُ٘ج٢ّ

اُؼوة ٝأّواكٜب ّٝؼواؤٛب ثبُزٜ٘ئخ ٝأُلػ ٝمًو ٓب ًبٕ ٖٓ 

، كأربٙ ٝكل ٖٓ هو٣ِ ٝٓؼْٜ ػجل  ثالئٚ ٝغِجٚ ثضأه هٞٓٚ

٤ٚ أُطِت ثٖ ٛبّْ ٝاٗبً ٖٓ ٝعٞٙ هو٣ِ كولٓٞا ػِ

، كِٔب كفِٞا ػ٤ِٚ كٗب  ، كأمٕ ُْٜ ، كبٍزأمٗٞا ػ٤ِٚ ص٘ؼبء

، كجّْوٙ أ٤ٓو اُؾجْخ  ػجل أُطِت ٓ٘ٚ ٝرٌِّْ ثٌالّ ث٤ِؾ

،  ثأٗٚ ٤ٍجؼش هو٣جبً ٗج٢ٌّ ػظ٤ُْ اُْإٔ ٖٓ أِٛي ٝػ٤ْوري

 ، صّْ ّوع ك٢ ث٤بٕ صلبرٚ ٝأٝصبكٚ  ٝأّٗٚ ٤ٍْ٘أ ك٢ ث٤زي

 :  كوبٍ
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 . (4)«، ٣ٌٝلِٚ علّٙ ٝػّٔٚ ٝآُّٚأٍٚ ٓؾٔل ، ٣ٔٞد أثٞٙ »

 : (ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ)ئ٠ُ إٔ ٣وٍٞ ك٢ ث٤بٕ صلبد اُ٘ج٢ّ

، ٣ٌَٝو  ، ٣ٝقٔل ا٤ُ٘وإ ٣ؼجل اُوؽٖٔ ، ٣ٝلؽط ا٤ُْطبٕ»

، هُٞٚ كصَ ، ٝؽٌٔٚ ػلٍ ، ٣أٓو ثبُٔؼوٝف ٣ٝلؼِٚ ،  األٝصبٕ

 . (5)«٠ٜ٘٣ٝ ػٖ أٌُ٘و ٣ٝجطِٚ

 : صْ هبٍ ُؼجل أُطِّت

 . (6)«ٙ ٣ب ػجل أُطِّت ؿ٤و ًنةئّٗي ُغلّ»

كِّٔب ٍٔغ ػجل أُطِّت ٛنٙ اُجْبهح ك٢ ؽن ؽل٤لٙ ٍغل 

 : ، ٝهبٍ ك٢ ث٤بٕ ؽبٍ ٛنا اُُٞل ا٤ُٕٔٔٞ هلل ٌّواً

، ٝػ٤ِٚ  ، ًٝ٘ذ ثٚ ٓؼغجبً ٗؼْ أ٣ّٜب أُِي ، ئّٗٚ ًبٕ ٢ُ اثٖ»

آٓ٘خ ث٘ذ ٝٛت ثٖ ;  ، كيّٝعزٚ ًو٣ٔخ ٖٓ ًوائْ ه٢ٓٞ هه٤وبً

، ٓبد أثٞٙ  ، كغبءد ثـالّ ٤ٍّٔزٚ ٓؾٔلاً ٖ ىٛوحػجل ٓ٘بف ث

                                                 

 . (طجغ يصر) 137و  136، ص  1، ج  انسريح احلهجُّخ(  4)

 . ادلصذر انسبثق(  5)

 . ادلصذر انسبثق(  6)
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َّ ٓب  ، ث٤ٖ ًزل٤ٚ ّبٓخ ، ًٝلِزٚ أٗب ٝػّٔٚ ٝآُٚ ، ٝك٤ٚ ً

 . (7)«مًود ٖٓ ػالٓخ

كٖٔ فالٍ ٛنا اٌُالّ ٣زعؼ إّٔ ػجل أُطِّت ًبٕ ٓطِّؼبً 

، ُٜٝنا ُْ ٣زوًٚ ثؼل ٝكبرٚ  ػ٠ِ َٓزوجَ اث٘ٚ ٝؽل٤لٙ

،  ٣ٌلِٚ ٣ٝوث٤ّٚ ثؼل ٓٔبرٚ، ثَ رصلّٟ ُزؼ٤٤ٖ ًل٤َ ُٚ  ٌٛنا

 .  كٌلِّٚ ف٤و أٝالكٙ أثب غبُت

رزج٤ّٖ ٓ٘يُخ أث٢ غبُت ػ٘ل أث٤ٚ  ٝ ث٘بءا ػِی ٓب ّوؽ٘ب،

ّٗٚ ًبٕ ٣٘ظو ُُٞلٙ أث٢ غبُت ٗظوح  أُٞؽّل ػجل أُطِّت ، ٝأ

یواٙ ًبٕ أّٗٚ ، ٝأّٗٚ ثٔورجخ ٖٓ اإل٣ٔبٕ ٝاُصالػ ثؾ٤ش  ئعالٍ

 . (8)الئوبً ٌُلبُخ ٗج٢ّ ًو٣ْ

 .ُّخ اُٞاظؾخ ػ٠ِ ئ٣ٔبٕ أث٢ غبُتٝئ٤ُي ك٤ٔب ٢ِ٣ األك

 

***** 

                                                 

 . ادلصذر انسبثق(  7)

 134، ص  1، ج  نتفصُم وإَضبذ يب ركرَبِ ثشكم أكثر راخغ انسريح احلهجُّخ(  8)
أثى طبنت »وكتبة .  189 ، ص 1، ج  وانسريح انُجىَخ الثٍ ْشبو.  (طجغ يصر)

 117، ص  1وانطجقبد انكربي ج .  (طجغ ثريود) 109ص « يؤيٍ قرَش
 . (طجغ ثريود)
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 أدىّخ إَٝبُ أثٜ غبىت

 

اٍزلٍّ ػِٔبء اُزبهیـ ٝ اُؾلیش ػِی ئیٔبٕ أث٢ غبُت ثأكُّخ 

 :کض٤وح ٝ ٗؾٖ ٗنکو ٤ٜٛ٘ب ثؼعب ٜٓ٘ب ػِی ٍج٤َ أُضبٍ

 

 ـ  اٟثبس اىؼيَّٞخ ٗاألدثّٞخ ألثٜ غبىتاىذىٞو األٗه 

 

ٗوَ اُؼِٔبء ٝأُإهّفٕٞ اإلٍال٤ٕٓٞ هصبئل هائؼخ ػٖ أث٢ 

، ٣ٌٖٔ إٔ ٣ُزٞصََّ ٖٓ فالُٜب ٝٓٔب ؽََٞرٚ ك٢ ص٘ب٣بٛب  غبُت

 :  ، ٝٗؾٖ ٌٗزل٢ ثنًو ثؼعٜب ئ٠ُ ئ٣ٔبٕ أث٢ غبُت

ُّ   اىْبس  خٞبس  ىٞؼيٌ   ٍذَذا     أ

ّٜ مَ٘صٚ ٗاىَضٞخ اثِ ٍشٌٝ  ّج

 ثٔ ٞب  أر  قذ  ٍثو ٍب  ثٖذٛ  أربّب

 (9)ٝؼصٌ  فنّو  ثؤٍش   هللا ٖٝذٛ ٗ

 

 : ٝهبٍ أ٣عبً 

                                                 

 . 623، ص  2، ج  وحنىِ يف ادلستذرك ػهً انصحُحني . 57، ص  احلدخ(  9)
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 ٍذَذا     ٗجذّب    أّّب    رؼيَ٘ا  ىٌ  أ

 سص٘ال  مَ٘صٚ خػ فٜ أٗه اىنزت

ٗ    ُّ  ٍذجّخ  اىؼجبد     فٜ  ػيٞٔ   أ

 (10)ٗال دٞف فَِٞ خصّٔ هللا ثبىذتّ 

 : ٝهبٍ أ٣عبً 

ّٜ    هللا أمشً   ىقذ   ٍذَذا     اىْج

 اىْبس أدَذفؤمشً خيق هللا فٜ 

ُٞجئّ  اصَٔ  ٍِ  ىٔ  عقّ   ٗ  ى

َّذ  (11)فزٗ اىؼشط ٍذٌَ٘د ٕٗزا ٍذ

 : ٝهبٍ أ٣عبً 

 ٗهللا ىِ ٝصي٘ا اىٞل    ثجَؼٌٖ

 دفْٞب  فٜ اىزشاة دزّٚ  اُّٗصذ 

 فبصذع ثؤٍشك ٍب ػيٞل غعبظخ

 ػّٞ٘ب  قشّ ٍْل ٗ  اثغش ثزاك ٗ

                                                 

، ج  شرذ هنح انجالغخ الثٍ أيب احلذَذ.  42، ص  1، ج  تؤرَخ اثٍ كثري(  10)
 . 72، ص  14

، ج  تبرَخ اثٍ ػسبكر.   78، ص  14، ج  شرذ هنح انجالغخ الثٍ أيب احلذَذ(  11)
،  1، ج  ًُ تبرَخ اخل.  266 ، ص 1، ج  ، تبرَخ اثٍ كثري 275، ص  1
 . 254ص 
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 ٗدػ٘رْٜ ٗػيَذ أّّل   ّبصذٜ

ٌّ   ٗ ىقذ دػ٘د ٗ  أٍْٞب  مْذ ثَ

َّذ  ٗىقذ    ػيَذ ثؤُ دِٝ    ٍذ

 (12)دْٝب  اىجشّٝخ  أدٝبُ  خٞش ٍِ 

 : ٝهبٍ أ٣عبً 

ّٜ  ٝب عبٕذ هللا   فبعٖذ ػي

ّٜ أدَذ  أّّٜ ػيٚ دِٝ اىْج

 ٍِ عّل فٜ هللا فئّٚ ٍٖزذ

 

 ٝهبٍ ك٢ آفو أ٣بٓٚ ٓٞص٤بً ٝعٞٙ هو٣ِ ثبُلكبع ػٖ اُ٘ج٢ّ

 : (ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ)

ّٜ اُٗصٜ ثْصش   اىخٞش أسثؼخّج

 إثْٜ ػيٞب  ٗعٞخ اىقً٘    ػجبصب

 ٗدَزح األصذ اىذبٍٜ  دقٞقزٔ

 ٗجؼفشا   أُ رزٗدا  دّٗٔ  اىْبصب

                                                 

شرذ .  42 ، ص 3، ج  تبرَخ اثٍ كثري.  261، ص  1، ج  خزاَخ األدة(  12)
 153، ص  7، ج  فتر انجبرٌ.  55 ، ص 14، ج  هنح انجالغخ الثٍ أيب احلذَذ

 . 12،  ص دَىاٌ أيب طبنت.  116، ص  14، ج  اإلصبثخ.  155ـ 
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 ٗىذد  بٍ ٗ  ُاٍٜ   ىنٌ  فذاء مّ٘٘ا 

 (13)فٜ ّصش أدَذ دُٗ اىْبس أرشاصب

 

كٌَّ ٓ٘صق ئما ٓب ّبٛل ٛنٙ ا٥صبه ٝاألث٤بد اُْؼو٣خ اُز٢ 

، ٣زج٤ّٖ ُٚ صؾّخ ٓب  ربّٓخرلصؼ ػٖ ػو٤لح هبئِٜب ثصواؽخ 

، ٣ٝزأٍق ٣ٝزأُّْ  رؼزول ثٚ ا٤ُْؼخ ٖٓ ئ٣ٔبٕ أث٢ غبُت

ُِزُّْٜ اُجبغِخ ٝاُؼبه٣خ ػٖ األٍبً اُز٢ ٝعّٜٜب ثؼط اٌُزّبة 

ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ )ثلٝاكغ ٤ٍب٤ٍّخ ُٔإٖٓ هو٣ِ ٝػْ اُ٘ج٢ّ

، ٝػ٘ل هِّخ  اُن١ ٗصوٙ أٝائَ اُجؼضخ ك٢ أّلّ األؽٞاٍ( ٝآُٚ

 . ٤ٖاُ٘بصو ٝأُؼ

 

ّٜ ـ اىذىٞو اىثبّٜ  دىٞو ػيٚ ( ػ) صٞشح أثٜ غبىت ٍغ اىْج

 إَٝبّٔ

ٗوَ ع٤ٔغ أُإهف٤ٖ اإلٍال٤٤ٖٓ ٓٞاهق ككبع أث٢ غبُت ػٖ 

ٝاُز٢ ال ٗوٟ ُٜب ٗظ٤واً ك٢ ( ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ)اُ٘ج٢ّ

، ٢ٛٝ أكُّخ ٝاظؾخ ػ٠ِ هٍٞؿ ػو٤لرٚ  اُزبه٣ـ اإلٍال٢ٓ

                                                 

ٍِ ََُُِصُرُِ َو (رَم تفسري اَِخ )يتشبهببد انقرآٌ (  13) ُّ َي َّ انّه ، ج  انغذَر.  (  ) َنَُُُِصَر
 . 342ص  7
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َّٔ أثٞ غبُت .  (آُٚص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝ)اُصؾ٤ؾخ ك٢ اُ٘ج٢ّ كزؾ

ػ٘بء أُؾبصوح ٝاُزْو٣ل ٝاُؼ٤ِ ك٢ ّؼت أث٢ غبُت ٓلح 

ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ )، ٝهعؼ اُؼ٤ِ ئ٠ُ عبٗت اُ٘ج٢ّ صالس ٤ٍٖ٘

، ٝثو٢ ٓغ  ك٢ مُي اُْؼت ػ٠ِ هئبٍخ هو٣ِ( ٝآُٚ

ا٤َُِٖٔٔ ك٢ مُي اُْؼت ٝرؾَّٔ ػ٘بء رِي أُصبػت ئ٠ُ 

 . (14)إٔ رّٔذ أُؾبصوح االهزصبك٣خ

( ػ٤ِٚ اَُالّ)كبً ئ٠ُ ٓب مًو كإّ أثب غبُت ؽشّ اث٘ٚ ػ٤ِّبًٓعب

ٝإٔ ٣الىٓٚ ك٢ (ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ)ػ٠ِ إٔ ٣زبثغ هٍٍٞ هللا

رٔبّ رِي األٝهبد ٝاُؾبالد اُْل٣لح اُز٢ ًبٗذ رٞاعٚ 

 . ك٢ صله اإلٍالّ(ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ)اُ٘ج٢ّ

كوٟٝ اثٖ أث٢ اُؾل٣ل أُؼزي٢ُ ك٢ ّوؽٚ ػ٠ِ ٜٗظ 

 : (ػ٤ِٚ اَُالّ)ؿخ إّٔ أثب غبُت هبٍ ُؼ٢ِّاُجال

 . (15)«، إىزٍٔ ، فئّّٔ ىِ ٝذػ٘ك إالّ إىٚ خٞش ٝب ثْٜ»

                                                 

تبرَخ .  134، ص  1، ج  انسريح احلهجُّخ:  نالطالع أكثر راخغ ادلصبدر انتبنُخ(  14)
، ص  1، ج  انسريح انُجىَّخ الثٍ ْشبو.  254ـ  253، ص  1، ج  اخلًُ 
،  تبرَخ انُؼقىيب.  52ص  ، 14، ج  شرذ هنح انجالغخ الثٍ أيب احلذَذ.  189
 . 119، ص  1، ج  انطجقبد انكربي.  115، ص  4، ج  اإلصبثخ.  2 ج

 . 272، ص  13، ج  شرذ هنح انجالغخ الثٍ أيب احلذَذ(  15)
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ّٕ ٛنٙ اُقلٓبد اُغ٤ِِخ ٖٓ أث٢ غبُت ُِ٘ج٢ّ  كٖٔ اُٞاظؼ أ

ٝرعؾ٤برٚ ٖٓ أعِٚ ٖٝٓ أعَ اإلٍالّ ( ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ)

 . أثوى ك٤َُ ػ٠ِ ئ٣ٔبٗٚ

ث٤بٕ اُلٝه أُْٜ ألث٢ ٖٝٓ ٛ٘ب أْٗأ اثٖ أث٢ اُؾل٣ل ك٢ 

 : هُٞٚ( ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ)هللا  غبُت ك٢ اُنةّ ػٖ هٍٍٞ

 

 اثْٔ  ٗ  أث٘ غبىت  ال   ى٘  ٗ

 ىَب ٍثو اىذِٝ  عخصب  فقبٍب

 دبٍٚ ٗ   آٗٙ ثَنخ  فزاك 

 ٕٗزا  ثٞثشة   جّش اىذَبٍب

 ثؤٍش    ٍْبف   ػجذ  رنفو 

 ٗأٗدٙ   فنبُ ػيٜ    رَبٍب

 ثؼذٍبفقو فٜ ثجٞش ٍعٚ 

 قعٚ ٍب قعبٓ ٗأثقٚ عَبٍب

 ىيٖذٙ   فبرذب    را     فيئّ

 ٗهلل   را  ىيَؼبىٜ     خزبٍب

 أثٜ  غبىت  ٍجذ ٍب ظشّ  ٗ

 جٖ٘ه  ىغب  أٗ ثصٞش  رؼبٍٚ
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 اىصجبح  إٝبة  ال ٝعشّ  مَب 

 (16)ٍِ ظِ ظ٘ء اىْٖبس اىظالٍب

 

 ٗصّٞخ أثٜ غبىت دىٞو ػيٚ إَٝبّٔـ   اىذىٞو اىثبىث

 

،  أُإهفٕٞ إَُِٔٔٞ ًبُؾِج٢ اُْبكؼ٢ ك٢ ٤ٍورٚٗوَ 

، ٝؿ٤وٛٔب ٝص٤ّخ أث٢  ٝٓؾّٔل اُل٣بهثٌو١ ك٢ رأه٣ـ اُق٤ٌٔ

 : ، كؼٖ اٌُِج٢ هبٍ غبُت

ُٔب ؽعود أثب غبُت اُٞكبح عٔغ ئ٤ُٚ ٝعٞٙ هو٣ِ، »

، أٗزْ صلٞح هللا ٖٓ فِوٚ،  ٣ب ٓؼْو هو٣ِ: ، كوبٍ كأٝصبْٛ

كاّٗٚ األ٤ٖٓ ك٢ ; ل ف٤واًٝئ٢ّٗ اُٝص٤ٌْ ثٔؾّٔ... ٝهِت اُؼوة

كٌْٝٗ ٣ب ٓؼْو هو٣ِ اثٖ ... هو٣ِ، ٝاُصل٣ّن ك٢ اُؼوة

أث٤ٌْ، ًٞٗٞا ُٚ ٝالح، ُٝؾيثٚ ؽٔبح، ٝهللا ال ٣َِي أؽل ٍج٤ِٚ 

ئالّ هّل، ٝال ٣أفن أؽل ثٜل٣ٚ ئالّ ٍؼل، ُٝٞ ًبٕ ُ٘ل٢َ ٓلّح 

                                                 

 . 84، ص  14، ج  شرذ هنح انجالغخ الثٍ أيب احلذَذ(  16)
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ٝك٢ أع٢ِ رأف٤و ٌُللذ ػ٘ٚ اُٜياٛي، ُٝلكؼذ ػ٘ٚ 

 . (17)«اُلٝا٢ٛ

 

ّٜ ـ   ىٞو اىشاثغاىذ ألثٜ غبىت ( صيٚ هللا ػيٞٔ ٗآىٔ) دّت اىْج

 عبٕذ ػيٚ إَٝبّٔ

ّٔٚ أثب غبُت ك٢ ( ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ) عَِّ هٍٍٞ هللا ػ

،  ، أٍلو ك٤ٜب ػٖ ؽجّٚ ُؼّٔٚ ٓٞاهق ػل٣لح ْٝٓبٛل ٓقزِلخ

 : ئ٤ُي ك٤ٔب ٢ِ٣ ٗٔٞمعبٕ ٜٓ٘ب

هبٍ ( ٝآُٚص٠ِ هللا ػ٤ِٚ )هٟٝ ثؼط أُإهف٤ٖ إّٔ اُ٘ج٢ّأ ـ 

 : ُؼو٤َ ثٖ أث٢ غبُت

دجّب  ىل ٗدجّب  ألثٜ غبىت ألّٔ مبُ ;  أّب اُدجّل ٝب ػقٞو دجِّٞ»

 . (18)«ٝذجّل

ّٗٚ ( ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ)هٟٝ اُؾِج٢ ػٖ هٍٍٞ هللاة ـ  أ

 : هبٍ ك٢ ػّٔٚ أثب غبُت

 (19). «ٍب ّبىذ قشٝظ ٍّْٜ عٞئب  أمشٕٔ دزٚ ٍبد أث٘ غبىت»

                                                 

روضخ .  391، ص  1، ج  انسريح احلهجُّخ.  300، ص  1، ج  تبرَخ اخلًُ (  17)
 . 140، ص  انىاػظني نهفتبل انُُسبثىرٌ

 . 509، ص  2، ج  االستُؼبة.  163،  1، ج  تبرَخ اخلًُ (  18)
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ألث٢ غبُت ( ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ)اُ٘ج٢ّٖٝٓ اُٞاظؼ إّٔ ؽتّ 

ص٠ِ )، كإّ هٍٍٞ هللا ٝرغ٤ِِٚ ئ٣بٙ ك٤َُ ٝاظؼ ػ٠ِ ئ٣ٔبٗٚ

، ٝأٓب اٌُلّبه كٜٞ ؿ٤ِع  ال ٣ؾتّ ئالّ أُإ٤ٖ٘ٓ( هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ

ّل٣ل ػ٤ِْٜ ًٔب صوّػ ثنُي اُنًو اُؾ٤ٌْ ثوُٞٚ ػيّ ٖٓ 

 : هبئَ

ٌُلّبهِ هُؽَٔبءُ اَُّن٣َِٖ  ُٓؾََّٔلٌ هٍٍَُُٞ اُِِّٚ َٝ  ( َٓؼَُٚ أَِّلّاءُ ػ٠ََِ اُْ

 . (20)) ث٤ََُْْْٜ٘

 :  ٝهبٍ ك٢ ٓٞظغ آفو

)  َٝ  ِِّٚ َٚ  ال رَغِلُ هًَْٞٓب ٣ُإَُِْٕٓ٘ٞ ثِبُ َْٖٓ ؽبكَّ اُِّ ا٤َُِّْْٞ االْفِوِ ٣ُٞاكَُّٕٝ 

َٝ  َٝ ٤وَرَُْْٜ َُْٞ ًبُٗٞا آثبءَُْْٛ أَْٝ أَثْ٘بءَُْْٛ أَْٝ ئِفْٞاَُْْٜٗ أَْٝ ػَِْ هٍََُُُٞٚ 

 . (21)) أُُٝئِيَ ًَزَتَ ك٢ِ هُُِٞثُِِْٜ ااْل٣ِِٔبَٕ

كٔغ األفن ث٘ظو االػزجبه ا٣٥بد أُنًٞهح ٝهوٜٗب ئ٠ُ ؽت 

إلث٢ غبُت ال ٣جو٠ ٓغبٍ ( ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ)اُ٘ج٢ّ

                                                                                     

سجم .  166، ص  4األػالو نهزركهٍ ج .  391،  1، ج  انسريح احلهجُّخ(  19)
 . 435، ص  2، ج  اذلذي وانرشبد

 .  29:  انفتر(  20)

 . 22:  اجملبدنخ(  21)
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ّٕ أثب غبُت ًبٕ ك٢ ٓورجخ ػب٤ُخ ٖٓ  ُِزوك٣ل ٝاُْي ك٢ أ

 . اإل٣ٔبٕ

ّٜ عٖبدح صذبثخ ا ـ  اىذىٞو اىخبٍش  (صيٚ هللا ػيٞٔ ٗآىٔ) ىْج

 ػيی إیَبُ أثٜ غبىت

ّٜل ثا٣ٔبٕ أث٢ غبُت عِٔخ ٖٓ اُصؾبثخ ٗنًو ثؼعْٜ ك٤ٔب 

٢ِ٣ : 

ًبٕ عبَُبً ك٢ ( ػ٤ِٚ اَُالّ)ه١ٝ إّٔ أ٤ٓو أُإ٤ٖ٘ٓأ ـ 

٣ب أ٤ٓو : ، كوبّ ئ٤ُٚ هعَ كوبٍ ُٚ  اُوؽجخ ٝاُ٘بً ؽُٞٚ

ٓؼنّة ك٢  أُإ٤ٖ٘ٓ ئٗي ثبٌُٔبٕ اُن١ أٗيُي هللا ك٤ٚ ٝأثٞى

 :كوبٍ ُٚ !  اُ٘به

ٍٔ ، فّط هللا فبك ، ٗاىزٛ ثؼث ٍذَذا  ثبىذّق ّجّٞب  ، ى٘ عفغ »

أثٜ فٜ مّو ٍزّت ػيٚ ٗجٔ األسض ىغّفؼٔ هللا رؼبىٚ 

 . (22)«فٌٖٞ

 : ك٢ ٓٞظغ آفو( ػ٤ِٚ اَُالّ) ٝهبٍ أ٤ٓو أُإ٤ٖ٘ٓ

مبُ ٗهللا أث٘ غبىت ػجذ ٍْبف ثِ ػجذ اىَطّيت ٍؤٍْب  ٍضيَب  »

 . (23)«، ٍخبفخ ػيٚ ثْٜ ٕبعٌ أُ رْبثزٕب قشٝظ ٝنزٌ إَٝبّٔ

                                                 

 . 174، ص  يئخ يُقجخ حملًذ ثٍ أمحذ انقًٍ.  24 ، ص احلدخ(  22)

 . 24، ص  احلدخ.  481، ص  11، ج  وسبئم انشُؼخ(  23)
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كٌالّ اإلٓبّ ٛنا ٣لٍّ ػ٠ِ إّٔ أثب غبُت ًبٕ ك٢ كهعخ ػب٤ُخ 

، ثَ ًبٕ ٖٓ األ٤ُٝبء اُن٣ٖ ُْٜ اُْلبػخ  ٖٓ اإل٣ٔبٕ

 . ُِٔنٗج٤ٖ

( هظ٢ هللا ػ٘ٚ) ٣وٍٞ اُصؾبث٢ اُغ٤َِ أثٞ مه اُـلبه١ـ  ج

 : ك٢ ؽن أث٢ غبُت

 . (24)«ال ئُٚ ئالّ ٛٞ ٓب ٓبد أثٞ غبُت ؽز٠ أٍِْٝهللا اُن١ »

ه١ٝ ثأٍب٤ٗل ًض٤وح ثؼعٜب ػٖ اُؼجبً ثٖ ػجل أُطِّت ـ  د

 :  ٝثؼعٜب ػٖ أث٢ ثٌو ثٖ أث٢ هؾبكخ

ال ئُٚ ئالّ هللا ٓؾّٔل هٍٍٞ : إّ أثب غبُت ٓب ٓبد ؽز٠ هبٍ »

 . (25)«هللا

ػيٌٖٞ ) أث٘ غبىت فٜ ّظشح إٔو اىجٞذـ  اىذىٞو اىضبدس

 (اىضالً

ثا٣ٔبٕ أث٢ ( ػ٤ِْٜ اَُالّ) صوّػ ع٤ٔغ أئٔخ أَٛ اُج٤ذ

، ٝكاكؼٞا ك٢ أُ٘بٍجبد أُقزِلخ ػٖ ٛنا  غبُت اُواٍـ

                                                 

شرذ األخجبر نهقبضٍ .  71، ص  14، ج  شرذ هنح انجالغخ الثٍ أيب احلذَذ(  24)
 . 298، ص  2، ج  انُؼًبٌ ادلغريب

،  35، ج  حببر األَىار.  71، ص  14، ج  شرذ هنح انجالغخ الثٍ أيب احلذَذ(  25)
 . 158ص 
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، ٝٗؾٖ  (ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ)أُؾب٢ٓ اُ٘بصو ُوٍٍٞ هللا

 : ، ٛٔب ٌٗزل٢ ثنًو ٓضب٤ُٖ ٜٓ٘ب

 : (ػ٤ِٚ اَُالّ)هبٍ اإلٓبّ ٓؾّٔل اُجبهوأ ـ 

بىت فٜ مّفخ ٍٞزاُ ٗإَٝبُ ٕزا اىخيق ى٘ ٗظغ إَٝبُ أثٜ غ»

 . (26)«فٜ اىنّفخ االُخشٙ ىشجخ إَٝبّٔ

هٟٝ ئٓبٓ٘ب اُصبكم عؼلو ثٖ ٓؾّٔل ػٖ علٙ هٍٍٞ ة ـ 

 : أّٗٚ هبٍ( ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ)هللا

ُّ اصذبة اىنٖف أصشّٗا اإلَٝبُ ٗأظٖشٗا اىنفش» ، فآربٌٕ هللا  إ

ُّ أثب غبىت أصشّ اإلَٝبُ ٗأظٖش اىغشك ، فآربٓ  أجشٌٕ ٍشّرِٞ ، ٗإ

 . (27)«هللا أجشٓ ٍشّرِٞ

ّٕ أثب غبُت ٣زٔزغ  كبرّعؼ ٖٓ فالٍ األكُّخ أُنًٞهح أ

 : ثبُٔوبٓبد اُزب٤ُخ

 . (ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ) ئ٣ٔبٕ ه١ٞ ٝهاٍـ ثبهلل ٝهٍُٞٚـ 1

،  (ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ)أُإاىهح ٝاُ٘صوح ُِوٍٍٞ اٌُو٣ْـ 2

 . ٝاُلكبع ػ٘ٚ ك٢ ٍج٤َ اإلٍالّ

                                                 

 . 68، ص  14، ج  شرذ هنح انجالغخ الثٍ أيب احلذَذ(  26)

، ص  1، ج  انكبيف.  70، ص  14شرذ هنح انجالغخ الثٍ أيب احلذَذ ج (  27)
ٌّ يثم أيب طبنت يثم أصحبة انكهف»:  وفُّ 28، ذ  448 أسّروا اإلميبٌ ;  إ

 .« نيوأظهروا انشرك فآتبْى اهلل أخرْى يّرت
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 . ئ٣بٙ( ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ) ؽتّ اُ٘ج٢ّـ 3

 . ُٚ ؽنّ اُْلبػخ ػ٘ل هللا ٣ّٞ اُو٤بٓخـ 4

ٝثٜنا ارّعؼ ٖٝٛ ٝثطالٕ اُزُّْٜ أُٞعّٜخ ألث٢ غبُت ٖٓ 

ًٔب ر٘غ٢ِ األٍزبه ٝاُؾغت ػٖ اُؾو٤وز٤ٖ .  عبٗت

 : اُزب٤ُز٤ٖ

ص٠ِ هللا ) إّٔ ئ٣ٔبٕ أث٢ غبُت ًبٕ ٓوظ٤بً ػ٘ل هٍٍٞ هللاـ 1

ٝأَٛ ( ػ٤ِٚ اَُالّ) ، ٝػ٘ل أ٤ٓو أُإ٤ٖ٘ٓ (آُٚػ٤ِٚ ٝ

 . ، ثَ ٝصؾبثخ هٍٍٞ هللا اُج٤ذ

،  إّٔ االرّٜبٓبد أُٞعّٜخ ألث٢ غبُت ػبه٣خ ػٖ اُصؾخـ 2

، ٝإّٔ اَُجت اُوئ٢َ٤ ك٢ ٝعٞكٛب ٛٞ  كبهلح ُألٍبً

، ٝثزؾو٣ي ٖٓ آُواء اُلُٝز٤ٖ اال٣ُٞٓخ  األٛلاف ا٤َُب٤ٍّخ

٣غٜوٕٝ ثبُؼلاء ُؼ٢ِّ ثٖ أث٢ ، ؽ٤ش ًبٗٞا  ٝاُؼجب٤ٍّخ

 . (ػ٤ِْٜ اَُالّ) ٝمه٣زٚ اُطبٛوح(ػ٤ِٚ اَُالّ)غبُت

 

***** 

 

 



24 
 

 عجٖخ دذیث اىعذعبح

 

ٝك٢ ٛنا أُوبّ َٗزؼوض ُي أثوى ٓصلام اٍُزؼَٔ ك٢ 

ثزَو٤ػ ّقص٤ّخ ٛنا  ئُوبء اُْجٜخ ك٢ ئیٔبٕ أث٢ غبُت

ثؾل٣ش ٝ ٛنٙ اُْجٜخ ْٜٓٞهح . األػظْأُؾب٢ٓ ُِوٍٍٞ 

 .ػاُعؾعب

كِج٘لأ أّٝال ثج٤بٕ ٓب اكّػبٙ اُجؼط ك٢ اُؾلیش أُنکٞه، صّْ 

ٝكوبً ُٔب ٝهك ك٢ اُووإٓ  ثؼل اُزؾ٤َِ اُن١ ٗغو٣ٚ ػ٤ِٚ ـٗج٤ّٖ 

، ٝاألكُّخ اُؼو٤ِّخ  اٌُو٣ْ ٝأَُِّْ ٖٓ اَُّ٘خ اُ٘ج٣ٞخ اُْو٣لخ

 . كولاٗٚ ُألٍبً ـ ثطالٗٚ ٝ اُٞاظؾخ

 

 رذيٞو دذٝث اىعذعبح

ـ هٝا٣زبٕ ػٖ  ًبُجقبه١ َِْٝٓ ُٔإُّل٤ٖ ـٗوَ ثؼط اٌُزّبة ٝا

،  «ػجل أُِي ثٖ ػ٤ٔو» ، ٝ «ٍل٤بٕ ثٖ ٍؼ٤ل اُضٞه١»ٓضَ 

،  «٤ُش ثٖ ٍؼل»ٝ « ػجل اُؼي٣ي ثٖ ٓؾّٔل اُلهاٝهك١» ٝ

، ٝاُوٝا٣زبٕ  (ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ)كَ٘جٞٛب ئ٠ُ هٍٍٞ هللا

 : ٛٔب
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 : كوٟٝ َِْٓ ك٢ صؾ٤ؾٚأ ـ 

ُّ أثب غبىت مبُ  سص٘ه هللاٝب :  صَؼذ اىؼجبس ٝق٘ه قيذ» ، إ

، ٗجذرٔ فٜ  ّؼٌ:  ؟ قبه ، فٖو ّفؼٔ رىل ٝذ٘غل ْٗٝصشك

 . (28)«غَشاد ٍِ اىْبس فؤخشجزٔ إىٚ ظذعبح

ٝهٟٝ اُجقبه١ ك٢ صؾ٤ؾٚ ثَ٘لٙ ػٖ اثٖ أث٢ ؽبىّ ة ـ 

ٝاُلهاٝهك١ ػٖ ٣ي٣ل ػٖ ػجل هللا ثٖ فجبة ػٖ أث٢ ٍؼ٤ل 

ٝمًو ػ٘لٙ ( ٚ ٝآُٚص٠ِ هللا ػ٤ِ)اُقله١ أّٗٚ ٍٔغ هٍٍٞ هللا

 :  ػّٔٚ أثٞ غبُت كوبٍ

، فٞجؼو فٜ ظذعبح ٍِ  ىؼئّ رْفؼٔ عفبػزٜ ًٝ٘ اىقٞبٍخ»

ًّ دٍبغٔ اىْبس ٝجيغ مؼجٞٔ  . (29)«، ٝغيٜ ٍْٔ اُ

ُٔب رولّّ ٖٓ ;  كٜنا اُؾل٣ش أُلزوٟ ٝئٕ ًبٕ ٝاظؼ اُجطالٕ

، ٌُّ٘٘ب ٓغ مُي ٍ٘زؼوض  األكُّخ اُلاُّخ ػ٠ِ ئ٣ٔبٕ أث٢ غبُت

 : ، ٍٝ٘جؾش مُي ظٖٔ ٗوطز٤ٖ ػٖ ٛنا اُؾل٣ش ُِجؾش

 . ظؼق أٍب٤ٗلٙأ ـ 

 . ٓقبُلزٚ ٌُِزبة اُؼي٣ي ٝاَُّ٘خ اُ٘ج٣ّٞخ اُْو٣لخة ـ 

                                                 

، ص  4، ج  ادلستذرك ػهً انصحُحني.  135، ص  1، ج  صحُر يسهى(  28)
581 . 

 . 202، ص  7، ج  صحُر انجخبرٌ(  29)
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 ظؼف أصبّٞذ دذٝث اىعذعبح

 :  ًٔب ارّعؼ ٓٔب ٍجن إّٔ هٝاح ؽل٣ش اُعؾعبػ ْٛ

،  «ػجل أُِي ثٖ ػ٤ٔو» ، ٝ «ٍل٤بٕ ثٖ ٍؼ٤ل اُضٞه١»

 . «٤ُش ثٖ ٍؼل»ٝ « لهاٝهك١ػجل اُؼي٣ي ثٖ ٓؾّٔل اُ» ٝ

ٍٝ٘جؾش أؽٞاٍ ٛإالء اُوٝاح ٝأهٞاٍ اُوعب٤٤ُٖ ٖٓ أَٛ 

 . ، ٢ً ٣زج٤ٖ ُي ؽبُْٜ اَُّ٘خ ك٤ْٜ

 :أ ـ صفٞبُ ثِ صؼٞذ اىث٘سٛ 

هبٍ اُوعب٢ُ أُؼوٝف ث٤ٖ أَٛ اَُّ٘خ أثٞ ػجل هللا ٓؾّٔل ثٖ 

 : أؽٔل ثٖ ػضٔبٕ اُنٛج٢

 . (30)«ًبٕ ٣لٌُّ ػٖ اُعؼلبء»

ك٤َُ ٝاظؼ ػ٠ِ ٝعٞك اُزل٤ٌُ ك٢ هٝا٣بد  كٜنا اٌُالّ

 . ، ٓٔب ٣َوػ أؽبك٣ضٚ ػٖ االػزجبه ٍل٤بٕ

 :ة ـ ػجذ اىَيل ثِ ػَٞش 

 : هبٍ اُنٛج٢ ك٢ ّأٗٚ

٤ٌُ ثؾبكع : هبٍ أثٞ ؽبرْ . غبٍ ػٔوٙ ، ٍٝبء ؽلظٚ »؟  ؟

ِّػ : ٝهبٍ أؽٔل . ، رـ٤ّو ؽلظٚ  : ٝهبٍ اثٖ ٓؼ٤ٖ . ظؼ٤ق ، ٣ق
                                                 

 . 169، ص  2، ج  يُزاٌ االػتذال(  30)
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ٝمًو . ًبٕ ّؼجخ ال ٣وظبٙ  :ٝهبٍ اثٖ فواُ . ٓقِّػ 

ّٗٚ ظؼّلٚ علّاً: اٌٍُٞظ ػٖ أؽٔل   . (31)«أ

كٖٔ ٓغٔٞع ٛنا اٌُالّ ٣َزلبك إّٔ ػجل أُِي ثٖ ػ٤ٔو ًبٕ 

 : ٓزّصلبً ثبُصلبد اُزب٤ُخ

 . ػلّ اُؾلع ٝا٤َُ٘بٕأ ـ 

ـ ٖٓ ال ٣ٌٖٔ االػزٔبك  ك٢ ػِْ اُوعبٍ ٝٛٞ ـ)ظؼ٤ق ة ـ 

 . (ػ٠ِ هٝا٣زٚ

 . ًض٤و اُقطأج ـ 

 . (ٝٛٞ ٖٓ ٣قِػ اُؾل٣ش اُصؾ٤ؼ ثـ٤وٙ)ٓقِّػ ـ د 

ّٕ ًَ صلخ ٖٓ ٛنٙ اُصلبد ًبك٤خ ُزعؼ٤ق  ٖٝٓ اُٞاظؼ أ

ّٗٚ اعزٔؼذ ك٤ٚ رٔبّ ٛنٙ اُصلبد أؽبك٣ش ٛنا اُوعَ  . ، ٓغ أ

 :ػجذ اىؼزٝز ثِ ٍذَذ اىذساٗسدٛ 

،  ٝصلٚ ػِٔبء اُوعبٍ ٖٓ أَٛ اَُّ٘خ ثؼلّ اُؾلع

هبٍ أؽٔل ثٖ ;  ثوٝا٣برٚ ، ٝثؼلّ ئٌٓبٕ االؽزغبط ٝا٤َُ٘بٕ

 : ؽ٘جَ

 . (32)«ئما ؽلس ٖٓ ؽلظٚ عبء ثجٞاغ٤َ»

                                                 

 . 660، ص  2، ج  يُزاٌ االػتذال(  31)
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 :ٝهبٍ أثٞ ؽبرْ 

 . (33)«ال ٣ؾزظّ ثٚ»

 :ٝهبٍ أثٞ ىهػخ 

 . (34)«٤ٍّئ اُؾلع»

 :د ـ اىيٞث ثِ صؼذ 

ّ٘خ ٣ؼِْ إّٔ  ٖٓ فالٍ ٓواعؼخ ًزت اُوعبٍ ُؼِٔبء أَٛ اَُ

 ٖٓ اُوٝاح كٜٞ ٓغٍٜٞ أٝ ظؼ٤ق كال« ٤ُش»ع٤ٔغ ٖٓ أٍٚ 

 . ٣ٌٖٔ االػزٔبك ٝاالٍزلالٍ ثأؽبك٣ضْٜ

٤ُٝش ثٖ ٍؼل ٛٞ أؽل اُعؼلبء ٝأُزَب٤ِٖٛ ك٢ ا٤ُْٞؿ 

 :، هبٍ ٣ؾ٠٤ ثٖ ٓؼ٤ٖ  ٝك٢ ٍٔبع اُؾل٣ش

 . (35)«ًبٕ ٣زَبَٛ ك٢ ا٤ُْٞؿ ٝأَُبع»

ؽ٤ش مًوٙ ك٢ رن٤٣ِٚ ;  ٝاػزجوٙ اُ٘جبر٢ أ٣عبً ٖٓ اُعؼلبء

 . (36)ػ٠ِ اٌُبَٓ ٝاُن١ ٣قزصّ ثنًو اُعؼلبء

                                                                                     

 . 633، ص  2، ج  يُزاٌ االػتذال(  32)

 . ادلصذر انسبثق(  33)

 . ادلصذر انسبثق(  34)

 . 423، ص  3يُزاٌ االػتذال ، ج (  35)

 . 423،  3، ج  يُزاٌ االػتذال(  36)
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ّٕ هٝاح ؽل٣ش اُعؾعبػ ك٢ ؿب٣خ اُعؼق ،  ك٤ؼِْ ٓٔب مًوٗبٙ أ

 . ٝال ٣ٌٖٔ االػزٔبك ػ٠ِ هٝا٣زْٜ

 ػذً ٍ٘افقخ دذٝث اىعذعبح ىينزبة ٗاىضّْخ

ّٗٚ ( ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ)ك٢ ٛنا اُؾل٣ش َٗت ئ٠ُ اُوٍٍٞ أ

ك٢ ظؾعبػ ٖٓ « »ك٢ ؿٔواد ٖٓ اُ٘به»هبٍ ئٕ أثب غبُت 

ُؼِّٚ »:  ثِٞؽ ّلبػزٚ ُٚ ثوُٞٚ، أٝ هعب  «اُ٘به ٣جِؾ ًؼج٤ٚ

، ٝاُؾبٍ إّٔ اُووإٓ اٌُو٣ْ  « ر٘لؼٚ ّلبػز٢ ٣ّٞ اُو٤بٓخ

ٝاَُ٘خ اُ٘ج٣ٞخ اُْو٣لخ فصّذ اُْلبػخ ثبُٔإ٤ٖ٘ٓ 

، كاما ًبٕ أثٞ غبُت ًبكواً ك٤ٌق ٣وعٞ هٍٍٞ  ٝا٤َُِٖٔٔ

 ! ثِٞؽ ّلبػزٚ ئ٤ُٚ ٝرقل٤ق ػناثٚ( ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ)هللا

ٓؾزٟٞ ٛنا اُؾل٣ش ث٘بء ػ٠ِ هٍٞ ٖٓ ٣وٟ ٝثٜنا ٣زج٤ّٖ ٖٝٛ 

 . ًلو أث٢ غبُت

 

 العفبػخ ىيکفبس

ٝا٥ٕ َٗزؼوض ُي األكُخ اُلاُخ ػ٠ِ ػلّ اُْلبػخ ٌُِبكو 

 : ، ٢ٛٝ ٍٞاء ٖٓ اٌُزبة أٝ ٖٓ اَُ٘خ
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 : هبٍ رجبهى ٝرؼب٠ُ ك٢ ٓؾٌْ ًزبثٚ اٌُو٣ْأ ـ  

ْْ ٗبهُ عََََّْٜ٘ ال  َٝ  ( َٝ اَُّن٣َِٖ ًَلَوُٝا َُُٜ ال  ٣ُوْع٠ ػ٤ََِِْْْٜ َك٤َُٔٞرُٞا 

ًَنُِيَ َٗغْي١ِ ًََُّ ًَلُٞه  . (37)) ٣ُقَلَّقُ ػَُْْْٜ٘ ِْٖٓ ػَناثِٜب 

ّ٘خ اُ٘ج٣ٞخ اُْلبػخ ٌُِلبهة ـ  ، كوٟٝ اثٖ أث٢  ٗلذ اَُ

، ٝػٔوٝ ثٖ أث٢ ػبصْ ك٢ ًزبة  «أُصّ٘ق»٤ّجخ ك٢ 

 : أّٗٚ هبٍ( ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ)ػٖ اُ٘ج٢ّ« اَُّ٘خ»

 . (38)«، ٕٜٗ ّبئيخ ٍِ ىٌ ٝغشك ثبهلل عٞئب   ُاػطٞذ اىغفبػخ»

ث٘بء ػ٠ِ هٍٞ  كؼ٠ِ ٛنا األٍبً ٣ٌٕٞ ؽل٣ش اُعؾعبػ ـ

ـ ػبه٣بً ػٖ اُصؾّخ ٝٓقبُلبً ٌُزبة  ٖٓ ٣ؼزول ًلو أث٢ غبُت

 . (ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ)هللا ٍّٝ٘خ هٍُٞٚ

 

 : اىْزٞجخ

رج٤ٖ إّٔ ؽل٣ش اُعؾعبػ كبهل ُالػزجبه  ،ػ٠ِ ظٞء ٓب ٓو

ٝثٜنا ٣ٜ٘به أهٟٞ ك٤َُ .  ، كال ٣ٌٖٔ االٍزلالٍ ثٚ ٍ٘لاً ٝٓز٘بً 

                                                 

 .  36:  فبطر(  37)

كتبة انسُخ نؼًرو ثٍ .  104، ذ  432، ص  7، ج  ادلصُف الثٍ أيب شُجخ(  38)
 . 803، ذ  359، ص  أيب ػبصى
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، ٣ْٝوم ثنُي  ٣ؼزٔل ػ٤ِٚ ٖٓ ٣قلُ ثْقص٤ّخ أث٢ غبُت

 . ٝعٚ ٓإٖٓ هو٣ِ أث٢ غبُت ٤ُوْغ ظالّ االكزواء ٝاُلز٘خ

 

***** 


